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ប៉ា ន់ដា សារ កាប 
 ពនិ អ្លុ  ក េះ ផា   រប់៉ ដារ់ អា  អុុះ មុ៉ី សុនសាត សួន បប៊ែត  បប៊ែត ចងឹ គ្របឹ ស្សុក  អូ សូវ ចច 

យរ ឃ ឿង រ៉ារ់ សុនសាត តាំងឡា សាាំរ៉ាប់ ប៉ា ញ់ឃសើម កាណុង កាន ចអៃ រ៉ាត ុប៉ា គ្រូ  កាន ចអត ប៉ា ញ់

សង់   លូ កាន ចអត សង់ ចសនសាក់ អន់ឃរៀរ ៗ ណាវគ  ឡាក់កា រុ ាំងហាវ ពូ ប៉ា ឃសើរ អុុះ  ញន រ៉ី 

ឃ ឿង រ៉ារ់ លូ អញ់បស៊ែ យុ៉ិល ឡឹង តឃណើ រ ហូរ ័ម៉ាុត ។  កាន អូ អន់ ឡាខា លូ អូ អន់តរ់ កា ប៉ា ណូ

ស រុ ាំងហាវ អន់ត៉ីរ អន់ អលុ  យរ ឃ ឿង រ៉ារ់ ឃ ៉ា ហ អា  ចងឹ គ្ប៉ារ ័អន់ ឃ ឿង រ៉ារ់ លូ អញ់បស៊ែ យុ៉ិល 

សុនសាត រ៉ិ ហ៊ែយង ឡាាំ អន់ឃ ើរ ហង ។  ឃ ឿ តង ័រុ ាំងចហ រុ ាំងខ្យា កាន ឡាប័ ឃ ើយ សាាំខ្យុាំ ឃ ៉ា ហ 

ម៉ាុះ សុនសាត សួន បប៊ែត អន់ ចអៃ កាង ័គ្តង ័កាចាប័ រលឹ ប៉ា រ់  ៉ា ត់  អុងកាន អាយ សុ៉ី សុ៉ី  រាំរ៉ាងូ រ៉ា

យ ឃខ្យត រត់តណារ់រ៉ិរ ៉ី  រ៉ី លួម ពកឹសា អាំប៉ាញ់ ឡឹង ឃ ឿង រ៉ារ់ ឃ ៉ា ហ  លូ មួត គ្ការ់ តាំងកង់ សុ

នសាត តាំពួន     សុនសាត គ្រងឹ លូ សុនសាត ឃគ្រ័ អន់ដា ឃ ល ។ 

  ផា តាម កាន លួម គួប កោប រ ៉ាំងវង៉ ទី ១៣- ១៦ ខៃ រ៉៉ូ ថ ិោណ៉ាំ ២០១០ ឡា ់ អ្ ងកា

ន ោហាគ់កា  អ្ន់តារគ៉ក ៀត កា៉ាំព ក ៀ ( អាយ ស ី ស  ី) កៃត រត់តាណគ់គរិ ី ទី ណ៉ាំង សិ  ក ឿង 

រគ់៉  ម៉េះ ស នោត ត៉ាំពួន គ្គងឹ កគ្រោ័ ឡា ់ ក ីីយ យរ កសីីគ ពព ទី ២០  ពនវ  ហេះកា ស នោត ត៉ាំ

ពួន អ្ន់ហាា ល់ សិ  ល៉ូ ក ើយ យរ ឡឹង ១៨ ពនវ ។  ក ឿង រគ់៉ ទិកណេះ   ទី ក ឿង អ្ន់ដា ព៉ូ តា ់ 

ឡឹង ប៉កថត      អ្ន់កទៀគ ឡា ់កា ប៉កថត កវៀតណម ប៉កថត ឡាវ ។  ក ឿង អ្ន់ដា ណវគ  ព៉ូ គ្ប៉

គោ័ ល៉ូ អ្ល ី ង ប៉អ្៉ូ ោកលៀវ កគ្ពៀយ អ្ង់ពគ អ្ង់ការ អ្យ ៉ាំ កតេះ កាអ្ ល  កាណ ង ប៉កថត តា៉ាំងឡា ។   
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កស  តកី ត្ ើម 

 កយើងសកងេតក ើញថា ប ចុបបនាកនេះបងបអូន នជាតកិ ើមភាគត ិកសទើរគ្គប់ភ៉ូមិ មិនស៉ូវកគ្បើ

គ្បសឧប រណ៍កភលងប រណរបស់ៃលួនសគ្ាប់កលង ៉ាំ រពធិធី៉ៗាំ  ៉ូ ជា ពធិបី ណយកមោ    ពធិកីរៀបការ  

នងិពធិពីសនកគ្ពនក្េងៗកទៀត   ៉ូ សមោ័យម នកទ កដាយោរានល៉ាំហ៉ូរខនឧប រណ៍តន្រនតសីមោ័យ

ទ៉ាំកនើប  ។  ការមិនស៉ូវឲ្យតខមល នងិមិនបនក ទ្រ ៉ាំកណេះ ងឹ ាងុការកលងកភលងនមួីយៗ  ល់មន សេ

 ៉ាំនាន់កគ្កាយ អា កធវ ើឲ្យឧប រណ៍កភលង រប៉ាំ នងិ ៉ាំករៀងរបស់ នជាតកិ ើមគ្បឈមនងឹការបត់បង់ ។    

ក ើមបីរមួ ៉ាំពណ ពថរ ា នងិអ្ភវិឌ្ឍនវ៍បបធម៌ នជាតកិ ើមភាគត ិ អ្ងគការសហការអ្នតរជាត ិមពុជា 

(ICC)  គកគ្ាង  RIDE  កៃតតរតនគរិ ីបនកធវ ើការសិ ាគ្ោវគ្ជាវពឧីប រណ៍កភលងប រណកនេះកឡើង 

តាមរយៈការកធវ ើសកិាា ោលា កដាយានការ ៉ូលរមួពតី៉ាំណងចាស់ទ ៉ាំរបស់ នជាតទិ៉ាំពួន  នជាតគិ្គងឹ 

នងិ នជាតកិគ្ៅ្ងព រ ។  

 តាមលទធ្លសកិាា ោលាកាលពខីថៃទី១៣-១៦ ពៃ ញ្ញា  ឆ្ា ៉ាំ ២០១០  កយើងបនរ ក ើញ

ក ោ្ េះ ឧប រណ៍កភលងប រកណ ព ល នជាតទិ៉ាំពួន គ្គងឹ នងិ កគ្ៅ ធ្លល ប់កគ្បើគ្បស់តា៉ាំងពសីមោ័យ

ប រណ ាន ១៧ គ្បកភទ   ប៉ ពនត នជាតទិ៉ាំពួនោគ ល់ក ោ្ េះ នងិធ្លល ប់កគ្បើគ្បស់ពត ១៥គ្បកភទពត

ប៉ កណណ េះ ។  ឧប រណ៍កភលងនមួីយៗ គ្ត៉ូវបនកគនា៉ាំ ៉ូលពគី្បភពក្េងៗគ្នា   ៉ូ ជាគ្បកទសកវៀតណម  

គ្បកទសឡាវ កហើយកភលងៃលេះកទៀត កគ្លិតៃលួនឯង កដាយកគ្បើគ្បស់វតថធុ្លត ក ើម ាងុស្ស    ៉ូ ជា

កឈើ  ឫសេី ពសាង អ្៉ាំកបេះ ពសប សតវ  ឥី ឋជាក ើម ។   
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ពុត បុ៉ិច កាប  
 ផាប់ កាប ឡឹង «ក ឿង រគ់៉ កា៉ហ ម៉េះ ស នោត សួន ពប ត » ប ់ អ្ន់ សី ខអ្វ   ឹ អាន អា  ពអ្  ក ើត ឡា

 ់ ឡឹង អ្ ងកាន  អាយ ស ី ស ី  ៉ាំរ៉៉ូង រយ៉  កៃត រត់តាណគ់គរិ ីទី អ្៉ាំប៉ញ់ ស ៊ឺប ល៉ូ គ្ចាគ់ គម ។   ផាប់ អា គ្ចាគ់ ឡា ់ 

ប៉នរឹ ត៉ាំពួន អ្ន់ដា  ប៉នរឹ អ្៉ាំខហោរ អ្ន់ដា  កភឿ អ្ន់ ប៉ណ៉ូ ស អា ទិ ឌ្៉ូ  អ្ន់ហាា ល់ សិ  ក ឿង រគ់៉ កា៉ហ ឡា ់ ស 

នោត សួន ពប ត  ឡាបោ័ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ តា ់ យរ ឡឹង កា៉ហ ា ៉ាំង រ ៉ាំងហាវ ព៉ូ កសើគ ពពី ក េះ ។  

 គ្  ៉ាំ កានង៉ន ញឹន ម ឹង ផា  ផាប់ អា  ងឹ ទី ឡាម កអ្ៀង កា ប ់ អាន  ឡា ់ ប ិ  អ្លុ  ប ិ  ហលង់ ឡឹង កាន 

ឡាបោ័ ក ើយ អ្ង់គ ន ោ៉ាំងៃ ៉ាំ កា៉ហ ម៉េះ ស នោត សួន ពប ត ។  

 កភឿ អ្ន់ ផាប់ អា ពហ ង ដាគ់  ញឹន  ល៉ូ ទី ព៉ូ អាន កអ្ៀង  ៉ូវ  គ្  ៉ាំ កានង៉ន ញឹន ខអ្វ   យគ់      ោ៉ាំយ ៉ាំង ប៉

នរឹ អ្ន់តគ់ រេ៉ះ ពនវ គ្ទង គ្តគ់ ពគ ប៉យ៉មោ័ ផាប់ អា ឡឹង ប៉ណ៉ូ ស អាន ទិ ឌ្៉ូ  ។ 

 ប៉រ់ អ្គ ន កអ្ៀង ប៉ណ៉ូ ស អាន  ផាប់ អា ទិ ឌ្៉ូ  ទិ កឌ្ៀន  ។ 

 

ប៉រ់ អ្គ ន ល៉ូ កហា  ព ត កពៀ  !  

គ្  ៉ាំ កានង៉ន គ្ប៉គោ័ ផាប់  

 
 

អារម្ភកថា 
 កសៀវកៅសដអី្៉ាំព ី«ឧប រណ៍កភលងប រណរបស់ នជាតកិ ើមភាគត ិ »  ព លកលា  អ្ា    ៉ាំព ងកាន់អានកៅ ាងុខ កនេះ 

ជាសមិទធសកគ្ម បនពគី្ោវគ្ជាវរបស់អ្ងគការសហការអ្តតរជាត ិមពុជា (ICC) គកគ្ាង RIDE  គ្បចា៉ាំកៃតតរតនគរិ ី ។  

កសៀវកៅកនេះគ្ត៉ូវបនករៀបករៀងជាពរីភាោ    (ទ៉ាំពួន-ពៃោរ ) ក ើមបីឲ្យអ្ា អានគ្គប់រ៉ូប បនោគ ល់ន៉ូវឧប រណ៍កភលងប រណ  ព ល

បងបអូន នជាតកិ ើមភាគត ិ ធ្លល ប់បន្លិត នងិទិញយ ម កគ្បើគ្បស់តា៉ាំងពយី៉ូរយរណស់ម កហើយ ។   

 គ្  មការងរកយើងៃុ្៉ាំសងឃឹមថា កសៀវកៅកនេះអា ដ្ល់អ្តថគ្បកយ ន ៍ល់កលា  អ្ា  ព ល ង់ ងឹ  ង់យល់ អ្៉ាំពវីបប

ធម៌គ្បខពណីរបស់ នជាតកិ ើមភាគត ិ ។  

 ក ើមបីឲ្យសកសៀវកៅកនេះកាន់ពតានការចាប់អារមោណ៍  គ្  មងរងរកយើងៃុ្៉ាំរង់ចា៉ាំទទួលន៉ូវមតរិេិះគន់ោថ បនា នងិ

កយបល់ព ល៉ាំអ្ពគី្បិយមិតតអ្ា អាន កដាយកោមនសេរ ីរយ ។ 

 ស៉ូមអ្រគ ណ ល់គ្បិយមិតតអ្ា អាន ព លចាប់អារមោណ៍អាន នងិ គ្ន៉ាំគ្ទកសៀវកៅកនេះ  ។ 

  

  ស៉ូមអ្រគ ណ ! 

គ្  មការងរនពិនធ 
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សមាសភាពក្រុមការងារ 
អ្នរសរសសរអ្ត្ថបទ 

    កលា  ម ី៉ន ោករឿន អ្តតីប គគលិ អ្ងគការ ICC 

    កលា  កធៀង ោកវឿន  ប គគលិ អ្ងគការ ICC 

           អ្នរសរៀបសរៀង 
    កលា  ព វស វណណ រ ៉ ប គគលិ ហាត់ការអ្ងគការ ICC 

    កលា  កធៀង ោកវឿន ប គគលិ អ្ងគការ ICC 
គណៈរមមការករសក្មលួភាសទំពួន 

    កលា  មួង ភារមី ប គគលិ អ្ងគការ ICC 

    កលា  វន៉ ស៉ូកវឿន ប គគលិ អ្ងគការ Care  

    កលា  វង៉ កវ ើញ   ម ពភី៉ូមិគ្ ៉ូ  

    កលា  ពស្សន កាវ វ   ម ពភី៉ូមិបរញ៉   

    កលា  ឡាន ទិត  ម ពភី៉ូមិកា ៉ូន 

    កលា  រា៉ម កពលវ ម ពភី៉ូមិកស ើង 

    កលា   ព ង ស ង ម ពភី៉ូមិ អ្ រល ង  ង 

    កលា  ថ៉ូង កលៀវ  ម ពភី៉ូមិប៉តាង 

    កលា  ទីង ត  ម ពភី៉ូមិកស ើង 

    កលា  ចាន់ កមយ ម ពភី៉ូមិោម តកលើ 

    កលា   ងឹ ង៉ន  ម ពភី៉ូមិលអ ៊ឺន ង 

     ញ្ញា  ញ៉ង ចាន់ឡា ម ពភី៉ូមិ អ្ រល ង  ង 

     ញ្ញា  វន់៉ម៉ាំ ោពរត  ម ពភី៉ូមិោម តកលើ  
កក្បសក្មលួជាភាសាកមមរ 

    កលា  វយ កទៀង ប គគលិ រ ់ ណដ លកពលអ្ងគការ ICC   

    កលា  កធៀង ោកវឿន ប គគលិ អ្ងគ រ ICC 
 ករសក្មួលភាសាកមមរ 

  កលា  អ្ ឹម ត៉ូរ៉៉ូ  មន្រនតកីារយិលោ័យអ្ប់រ៉ាំកគ្ៅគ្បពោ័នធកៃតតរតនគរិ ី
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ភ្នេះជាភ្សៀវភ្ៅសិកាសងគមសដីពីឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណរបស់ជន
ជាតិភ្ ើមភាគតិច ភាសាទំពួន ភ្េតតរតនគិរ ី 
ភ្ េះពុមពសាកល្បងភ្ល្ើកទី១ ចំនួន ៥០កាល្ 

ខេ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០១២ 

ប្បសិនភ្បើអស់ភ្ោក ភ្ោកស្សី ចង់ ឹងព័ត៌មានបខនែមភ្ទៀត 
សូមទំនាក់ទំនងមកអាសយដ្ឋា នខាងភ្ប្ោមភ្នេះ 

អ្ងគការសហការអ្នដរជាត ិមពុជា 

គ្បអ្ប់ស៉ាំប គ្តកលៃ៦១២ 

ភា ៉ាំកពញ គ្បកទស មពុជា 
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ាតកិារ 

 

 ( ៉ាំណងក ើង)           (ទ៉ាំពោ័រ) 

  ៉ា ន់ដ្ឋរ សារ ោប / ភ្សចកតីភ្្តើម ...................................................................... 
 ពុត បិុច ោប / អារមភកថា................................................................................. 
 គួង/  គង .........................................................................................០១-១២ 
 សារ / ឆ្ប  ......................................................................................១៣-១៤ 
 បីុ / េេុយ ................................................ ..........................................១៥-១៨ 
 សាគឹរ ភ្បើេះ /សគរធំ្ .................................................... ........................១៩-២៤ 
 សាគឹរ ទុចាគ់ /សគរតូច .......................................................................២៤-២៧ 
 សាគឹរ  ៉ា ជូ / សគរអារកស......................................................................២៨-២៩ 
 អំពីឧបករណ៏ភ្លេង ប្ទួ / ខគន ..............................................................៣០-៣១ 
 ប្ពួក /  សាភ្ ៀវ .................................................................................៣២-៣៤ 
 ោណី /ោណី ....................................................................................៣៥-៣៧ 
 មិុម / ប្ទ.............................................................................................៣៨-៣៩ 
 គួង ទឹង / ចាបីុភ្លេ ក...........................................................................៤០-៤២ 
 ចចង តាភ្ោង / ភ្លម េះ.........................................................................៤៣-៤៥ 
 បីុ / បីុ .................................................................................................៤៦-៤៧ 
 គួង ណាគ់ / រនាត...............................................................................៤៨-៤៩ 
 ទឹងទូត/ ទិងទូត..................................................................................៥០-៥២ 
 រា៉ា ភ្វុ ើេះ /ខសនង.........................................................................................៥៣-៥៤ 
 អន់ចននង / ខសនងតាន...........................................................................៥៥-៥៦ 
 រា៉ាយ៉ា គ់ / រា៉ាយ៉ា គ់ .................................................................................៥៧-៥៨ 
  
  
 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ១.គួង  / គង 

 គួង ឡា ់ ក ឿង រគ់៉ ោ៉ាំរប់៉  ៉ាំ ប៉ញ់កសើម ម៉េះ ព៉ូ កសើគ ពព ឡា ់កា មួត ស 

នោត ត៉ាំពួន កគ្រោ័ គ្គងឹ ឌ្  យរ កអ្ៀង ឡឹង ក ឿង អ្ន់កទៀគៗ  ។  គួងទី កអ្ៀង ពនវ 

ឡា ់ កា ៖ គួងប៉ត  គួងពលពស  គួងតាបញ់ ឝួង កកាង ល៉ូ គួងពហល ី  ។  គួងកា៉ញ ស៉ាំរ៉   

ទី ១៣ ខបល៉    ៊ឺ គួងទី  ល ់ ទី តាមោ័ ខបល៉  ល៉ូ គួង ខ ង ( គ្តងោ័ ពអ្  ឡា ់ កា ថាស ) ទី ៨ 

ខបល៉  ។ ឡាកបៀប ព៉ូ  ៉ាំ គួង ព៉ូ  ៉ាំ  ងឹ តាមោ័ ខបល៉  កា ទី រ ៊ឺ  ៉ាំ ទិ ១៣ ខបល៉  កាទី ក ល តាម ទី 

ប៉ណ៉ូ ស ។ មួត ប ់ ក ើយ  ៉ាំ គួង  ៊ឺ ទី  ងឹ មួត កាា៉ ោ័ ឡឹង ៥  ៉ូវ ទឹល ១៣  ៉ូវ ។  
 

 

 

 

     

  

 

 

 
 គង ជាឧបការណ៍កភលងប រណព ល នជាតគិ្គងឹកគ្ៅ នងិទ៉ាំពួននយិមកគ្បើកគ្ ើន ជាងកភលង ខទកទៀត ។ គង

ានគ្បកភទក្េងៗគ្នា  ៉ូ ជា៖ គងប៉ត គងឡាពស  គងតាបញ់ គងកកាង នងិ គងពហល ី  ។ គងនមួីយៗាន១៣ព ល្ គ៊ឺ

គងានកដាេះ ាន៥ព ល្  នងិគងព ង (រង ៉ូ ថាស) ាន ៉ាំនួន៨ព ល្។  ៉ាំករេះរកបៀបកលងវញិ កគអា កលងពតគ្ប៉ាំព ល្

 ប៏ន  នងិ កលងទ៉ាំង១៣ព ល្ ប៏នព រ ករលគ៊ឺ អាស្សោ័យកៅតាម ៉ាំនួនមន សេ ។ អ្ា ព លកលងានពតប រសចាប់ពី

៥នា ់ កៅ១៣នា ់ ។ 

 

 

 

 

 ទ៉ាំពោ័រ ១ 
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 ១.១ គួង ប៉ត / គងប៉ត 

 គួង ប៉ត ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉សយ់ ង៉ត ដាគ់ កាងោ័ កាចាបោ័ ម ់  ៉ាំ អ្៉ូ ង៉យ គ េះ អ្ េះ ។  

ព៉ូ តា ់ ឡឹង ប៉កថត កវៀតណម កាប៉៉ូវ ៦  ល់ កាណ ង ខម៉គ គួង ទី ស៉ាំរិី់ត អ្៉ាំរញ៉ ម ់ 

។ ផា ពនិ ខ គ មង ា៉ស ិន ពងឹ  ល ់ ពអ្  មង កណេះ កតាោ័ ឡ៉ូត ។ កសើគ ពព ប ់  ៉ាំ ទី គួ

ង អា ប ់ កណេះ កៅ សិ  កាល  ់ ប៉នរឹ ម ់  ។  ញិកអ្ៀ គួង អា អ្៉ូ ស៉ូវ ទី ក េះ ៃង ទិ 

ព៉ូ គ្ប៉ូ ៃង រ ៉ាំងហាវ  ញិកអ្ៀ ព៉ូ អ្៉ូ ស៉ូវ បត់ យរ គួង ក េះ ។  
  
 គងប៉តកគកធវ ើអ្៉ាំពពី  ស ទធ រងឹកហើយជាប់លអណស់ កហើយកពលកគវយមិនងយពគ្បស៉ាំកឡង

កឡើយ ។  គងកនេះ កគនា៉ាំ ៉ូលពគី្បកទសកវៀតណម ានតខមលគ្បាណជាគ្ បី៦ ាល កគ្រេះ ាងុកម

របស់វានជាតសិ៉ាំរទិធ ។   ៉ូ កនេះកបើយឹងដា ់នាឡិកាា៉ស នីកៅគ្តង់ ពនលងកដាេះរបស់វ នាឡិកា

កនាេះនងឹគ្ន៉ាំងភាល ម ។ សមោ័យម ន អ្ា ណានលទធភាពទិញគងកនេះ អ្ា កនាេះនងឹានក រ ិោ័ដក ោ្ េះលបី

លាញថាជាអ្ា ានជាងកគ ។  គងគ្បកភទកនេះមិនស៉ូវានកទៀតកទកៅកពលប ចុបបនាកនេះ កគ្រេះកគ

មិនស៉ូវ ៉ូល តិតកគ្បើគ្បស់គង ៉ូ  ៉ាំនាន់ម នកទ ។ 

   

 

   

 
 

 

ទ៉ាំពោ័រ ២ 
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១.២. គួង តាបញ់ / គងតាបញ់ 

 គួង តាបញ់ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉សយ់ ង៉ត កណេះ ហង ផា ព៉ូ  ៉ាំ ពអ្  ទ ញ ន ីមោ័ កា អ្៉ូ 

ង៉យ គ េះ អ្ េះ   ងឹ កា កាល ៉ាំង ឡឹង គួង អ្ន់កទៀគ  ។  គួង តាបញ់ អា ព៉ូ តា ់ ឡឹង ប៉កថ

ត  កវៀតណម  ពអ្  ទី ពនវ តាង ៗ ទី ពនវ តសី  ទី ពនវ ថ ិ ។   កាប ឡឹង ឡា ់ម ព៉ូ 

តា ់ កណេះ ណវគ  ពនវ អ្ន់ដា  ម រ ់៉ ខម៉គ គន  ពនវ អ្ន់ដា ណវគ ម កាប៉៉ូវ ៥  ល់  

ៃង កាណ ង  ល ់ ខម៉គ់ ពអ្  ទី ស៉ាំរតិ គ្ប៉គោ័ អ្ន់ ពអ្  អ្៉ាំរញ៉ ។  

 

 តាបញ់ជាគងមួយគ្បកភទ ្លិតអ្៉ាំពពី  ស ទធ  កធវ ើឲ្យស៉ាំកឡងរបស់វកៅកថរមិនងយពគ្ប

គ្បួលកទ កទេះបីកគវយវយ៉ូរយ៉ងណ ក៏ដាយ  ពតវានទ៉ាំងន់ធៃន់ជាងគងក្េងៗកទៀត ។  គងតា

បញ់ គ្ត៉ូវបនកគនា៉ាំ ៉ូលពគី្បកទសកវៀតណម  កហើយវានម៉ូ ី៉ ា៉ ់ក្េងៗគ្នា  ករលគ៊ឺានធ នត៉ូ  

ានធ នធ៉ាំ ។ នយិយពតីខមលកគទញិ គ្បកភទា៉ ់ៃលេះានតខមលកគ្នពរី ាល ឯា៉ ់ៃលេះកទៀតានតខមល

គ្ បី៥ ាល កគ្រេះ ាងុកមវានស៉ាំរទិធ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គួង តាបញ់១ គួង តាបញ់២ 

ទ៉ាំពោ័រ ៣ 
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១.៣. គួង ពហល  / គង ពហល ី  

 គួង ពហល  កា ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉សយ់ ឡា ់កា គួង តាបញ់ នកីៅ ក ល   ហេះកា ព៉ូ តា

 ់ ពអ្  ឡឹង ប៉កថត ឡាវ ។  កសើគ ពព គួង អា គតិ ម ម ់  ៊ឺ ព៉ូ ត៉ូរ ោ័ ល៉ូ រក៉វេ៉ះ កា៉ញ 

 ល់  ទឹល នកីណេីះោ័ ទី  ងឹ មួត ប៉គ្តងោ័ ហង តា ់ យរ គួង អា កភឿ អ្ន់ កៅ សិ    

ឡា ់ ា៉ត់ ។ 

 គងពហល  ជាគ្បកភទគង ព ល្លិតអ្៉ាំពពី  ស ទធ ៉ូ គងតាបញ់ព រ ពតកគនា៉ាំ ៉ូល

វពគី្បកទសឡាវ ។ កាលពសីមោ័យម ន គងកនេះានតខមលខថលណស់ គ៊ឺកគ ៉ូរនងឹ ៉ាំរមួីយ

 ាល   ៉ូ កនេះកហើយានពតអ្ា ានប៉ កណណ េះព លានលទធភាពទិញគងកនេះយ ម 

កគ្បើគ្បស់ ក ើមបីានក រ ដកិ ោ្ េះលបី ។  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ទំព័រទី៥ ទ៉ាំពោ័រ ៤ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

  

 ១.៤. គួង ឡាពស  / គងឡាពសី  

  គួង អា ព៉ូ កអ្ើ សិ  ផា គួង ឡាពសី   ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ោប៉នោ័ ង៉ត  ពអ្  ទី ខ ង ៨ ខបល ី៉ 

ក ល  ។  កសើគ ពព ព៉ូ តា ់ ឡឹង ស នោត កគ្ ៀយ ឡា ់ ខអ្វ ប៉គ់ ប៉កថត កវៀតណម 

កា៉ាំខឡ ពអ្  ម កាប៉៉ូវ ១ កលើ កាប៉៉ូវ កពៀរ តាម គ្តងោ័ តសី កលើ ថ ិ ល៉ូ តាម ពនវ ឡា ់ 

អ្ន់គ្ទួល កលើ អ្ន់តគី ។ គួង អា ស នោត សួន ពប ត ពនិ តា ់ យរ កអ្ៀង ក ល ៃង 

ពអ្   ៊ឺ  ម ពប ត ។  

  

 កនេះជាគងឡាពស  ព ល្លិតកឡើងអ្៉ាំពោីព ន់ស ទធោធ   ាងុកនាេះានកដាេះ ៉ាំនួន៥ 

នងិ ឥតានកដាេះ ៉ាំនួន ៨ ។  ពកី ើម កគទិញវព ីនជាតចិារយ៉ ព លកៅ តិគ្បកទស

កវៀតណម  វានតខមលគ្ បី១ ឬគ្ បីពរី គ៊ឺអាស្សោ័យតាមទ៉ាំហ៉ាំ  នងិម៉៉ូ របស់វព រ ។ គង

ឡាពស  គ្ត៉ូវបន នជាតកិ ើមភាគត ិទិញកគ្បើគ្បស់កគ្ ើន កគ្រេះវានតខមលសមរមយ ។ 

 
 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៥ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១.៥. គួង កកាង / គងកកាង 

 គួង កកាង ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ោប៉នោ័  ង៉ត ឡា ់កា គួង ឡាពស  ក ល ។  កសើគ ពព ព៉ូ 

តា ់ ពអ្  ម កាប៉៉ូវ ២  ល់  អ្៉ាំប ៉ាំង កណេះ ណវគ ព៉ូ ពធម គ្ព៊ឺយ ១ ៃង គ្ព៊ឺយ  ៉ាំលន់ 

កណេះ  ពអ្  គតិ ម ក ល  ។ ចារ ព៉ូ តា ់ គួង កកាង អា  ៊ឺ  ឡឹង ប៉កថត កវៀតណម ។  

 

គងកនេះានក ោ្ េះថា គងកកាង ព លកគ្លិតអ្៉ាំពោីព ន់ ៉ូ គ្នា ព រ ។   ៉ាំករេះតខមលវញិ 

ពកី ើមកគ ៉ូរនងឹគ្ បីពរី នងិរងមួយ កគ្រេះសមោ័យកនាេះរងានតខមលខថលព រ ។  កហើយ

កគនា៉ាំ ៉ូលវពគី្បកទសកវៀតណម  ។ 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៦ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ១.៦.កាន យរ គួង / ការកគ្បើគ្បស់គង 

 គួង ព៉ូ  ៉ាំ ខអ្វ ពងឹ ប៉គ្ទ៉ូ  ល៉ូ  ៉ាំ ប៉ញ់កសើម កាណ ង កាន ខអ្ត សង់ តសី ៗ ឡា ់

កា ខអ្ត    ប៉ញ់សង់   ខអ្ត ខសន ស្ស     ខអ្ត គ្ប៉គោ័ គ្ប៉េះីោ័ ម ីរ   ខអ្ត អ្យ ់ សឹត កោប 

គ្ទង   ខអ្ត យ៉គ់ ប យ ល៉ូ ខអ្ត សង់ អ្ន់កទៀគ ៗ ទី កអ្ៀង ឡឹង អា ណវគ  ។  កាន 

យរ គួង ម៉េះ ព៉ូ កសើគ ពព ទឹល  ញិកអ្ៀ  ទី ៣ ពនវ ។ 

   

 គងជាឧ រណ៍កភលងព លអា កលងគ្គប់ពធិធី៉ៗាំ បន  ៉ូ ជា ពធិបី ណយកមោ   ពធិកីរៀបការ ពធិី

ពសនភ៉ូមិ ពធិពីសន ៉ាំការ ពធិផីាល ស់ទលី៉ាំកៅ (កៅកៅគ្គួោរមងបដី ឬមងគ្បពនធ) ពធិពីសនធ៉ៗាំ តាម

គ្គួោរ ពធិសីងគ ណឆ្ោបប រណជាក ើម ។ល។  ការកគ្បើគ្បស់កភលងគងមិនថាពអី្តតីកាល នងិ

ប ចុបបនាកាល អា ព  ក ញជាបីគ្បកភទ ។ 

 

  

ទ៉ាំពោ័រ ៧ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

  .កាន  ៉ាំ ខអ្វ ពងឹ ប៉គ្ទ៉ូ /  ការវយកភលងគង ាងុពធិបី ណយកមោ   

 កសើគ ពព ផា ទី ព៉ូ កតាោ័ កអាម ក េះ   មង កាា ៉ាំង ព៉ូ  ៉ាំ គួង តារ ោ័ អ្៉ាំហោូ វ អ្ ញ រគ់៉  

ៃ   រ ៉ាំងៃ   ឡ៉ូត កភឿ ព  អ្ន់ ឡាង៉ន់ ល៉ូ ព  អ្ន់ កា  ីខតប  ។  ផា ព៉ូ  ៉ាំ គួង កា៉ញ 

ទង ៗ  មួត អ្ង់កាន់ រ៉៉ូេះ អ្ង់កាន់ ដាយ ឡាយ ល៉ូ មួត ោណ  ី អ្ន់ពឌ្ ប៉ណ៉ាំ គួប កា

តាបោ័ គ្គងឹ ចា  តារ ោ័   ៉ាំ មួត  ៉ាំ គួង ។   ងឹ  យមោ័ តារ មួត គ្កាគ់ តា៉ាំង ង់ ប៉ណ៉ាំ គួប  ៉ាំ 

គួង ៥ ខប៉ល  យ  អ្ន់កតើប គ្តងឹ ។  ផា កាតា៉ាំង ព៉ូ  ៉ាំ គួង យ  អ្ន់កតើប គ្តងឹ ក េះ ប ់ អ្ន់

ដា អ្៉ូ ៃនឹ  រឹ ប៉គ់ កតេះ អ្ េះ ៃង អ្ន់ពឌ្ កសឿ ផា ប៉ង៉តោ័ ប៉គ្ទ៉ូ ឡា៉ាំ កាតាបោ័ រល់៉ ប៉គ់ 

កណេះ ។ 

 កពលានប ណយកមោ  មដងៗ កគពតងពតវយកភលងគង ៉ាំ រកមោ  កៅកពលយប់  ៉ាំវញិភា ់កភល ើង

មងម ៃ ទ្េះយ៉ងពកីរេះ  ក ើមបីឲ្យានភាពអ្៉ូ ី អ្រ ាងុពធិ ីនងិ  ៉ាំឲ្យងង យក    ។   ាងុការវយគងកនេះ

កទៀតកោត ពួ គ្ ម ៉ាំៗ នងិស្រសតីមួយ ៉ាំនួននា៉ាំគ្នា រ៉ាំពោ័ទធ  ៉ាំវញិអ្ា វយគង ។    កពល តិភល ៊ឺ  ចាស់ៗនា៉ាំគ្នា

វយគង៥ព ល្ ងវ  ់លល  ( ងវ  ់កមោ  ) ។  កពលព លឮ ងវ  ់លល កនេះ អ្ា កៅតាម ទ្េះមួយ

 ៉ាំនួនមិនហា ន  េះ កីឡើយ  កគ្រេះកគក ឿថាគ្ពលឹងកមោ  ម រ៉ាំកលង ។ 

           

ទ៉ាំពោ័រ ៨ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ៃ. ៉ាំ កាណ ង កាន ខអ្ត សង់ /  វយកភលងគង ាងុពធិពីសនក្េងៗ  

 កាណ ង កាន ខអ្ត សង់ តសីៗ  ឡា ់កា ខអ្ត យ៉គ់ ប យ  ខអ្ត គ្ប៉គោ័ គ្ប៉េះីោ័  ម ីរ 

ខអ្ត ប៉ញ់សង់  ខអ្ត អ្យ ់ សឹត ប៉ណ៉ូ ស  សួន កអ្ៀង ព៉ូ  ៉ាំ  ងឹ គួង ៥ ខប៉ល  ហេះកា              

គ្តគ់ អ្ន់ដា ព៉ូ  ៉ាំ គួង ខ ង ក ល  ហេះកា អ្៉ូ គ្តគ់  ៉ាំ អ្ញ់ពស  គួង ប៉គ្ទ៉ូ អ្ េះ  ៊ឺ ព៉ូ  ៉ាំ  

យ  គួង ខអ្ត  ។  យ  គួង ខអ្ត ព៉ូ  ៉ាំ គួង អ្៉ូ ប៉ ោ័ អ្ េះ  ៊ឺ ព៉ូ អ្ន់ទល តគ់ អ្ន់តគ់ ដាគ់ 

ក េះកណេះ ព៉ូ  ៉ាំ អ្ង់ខអ្វ កា៉ញ ចារ ។ 

 កបើានពធិធី៉ៗាំ   ៉ូ ជា ពធិសី៉ាំពណន ល់ឆ្ោបប រណ  ពសន ៉ាំការ ពសនភ៉ូមិ  ករៀប

អារហ៍ពរិហ៍ ផាល ស់បដូរទីល៉ាំកៅជាក ើម  កគកគ្ ើនវយពតកភលងគង៥ព ល្ ។  ានកពលៃលេះកគកគ្បើគង

១១ព ល្ ពតមិនពមនកលង ងវ  ់  ៉ូ ពធិបី ណយកមោ  កនាេះកទ គ៊ឺកគកលងបទ្ ឹគ្ោ ។  ការវយគង

 ងវ  ់្ ឹគ្ោមិនតគ្ម៉ូវឲ្យអ្ា វយរ ់វកៅោោ កនាេះកទ គ៊ឺកគគ្ត៉ូវ ងពយួរគងតាមល៉ាំដាប់ករៀង ឯអ្ា 

វយគ្ត៉ូវអ្ងគុយវយកៅនងឹ ពនលង្ងព រ ។ 

 

  

 

  

   

ទ៉ាំពោ័រ ៩ 

ចម៉ាគ/ ភ្ម ភ្មា៉ាង ម៉ាង់ ប៉ាូល្ ចំាងវុងំ



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 

 គ. ៉ាំ កាណ ង គ្ត ៉ាំ កាប៉៉ូវ រ ់៉ / វយកភលងគងកពលកគពសន កាប់កគ្នគ្ បី 

 ផា ព៉ូ កកាេះ ោ កាប៉៉ូវ ខអ្ត ខសន ស្ស   កតេះ  ល៉ូ កកាេះ ោ កាប៉៉ូវ រ ់៉ ពសន តាម    

មប់ៃួ  ព៉ូ  ៉ាំ យ  គួង គ្ត ៉ាំ ោ៉ាំរប់៉ តារ ោ័   ៉ាំ   ងកគ ចារ ព៉ូ  ត់ កាប៉៉ូវ កលើ រ ់៉ ។  យ  គួង គ្ត ៉ាំ 

ទី កពៀរ ពនវ ក ល ៖ 

 -យ  ទី១   ព៉ូ  ៉ាំ  ងឹ តាមោ័ ខប៉ល តងកាន ប៉ណ៉ូ ស ៥  ៉ូវ ។   

 -យ  ទី២   ព៉ូ  ៉ាំ ១១ ខប៉ល  តងកាន ប៉ណ៉ូ ស ១១  ៉ូវ ក ល   ។  

 កបើានពធិកីាប់កគ្នគ្ បីពសនភ៉ូមិ ឬ កាប់កគ្នគ្ បីពសនតាមគ្គួោរ  កគកលង ងវ  ់មួយ

កទៀតសគ្ាប់ក ើរគ្ ឡឹង  ៉ាំវញិគ្ បី ឬកគ្នព លប៉ាំរ ងនងឹកាប់ពសនកនាេះ ។   ងវ  ់ក ើរគ្ ឡឹងកនេះ

ានពរីពបបកទៀតគ៊ឺ៖ 

 -បទទី១  កគវយគង ៉ាំនួន ៥ព ល្  កហើយគ្ត៉ូវការមន សេកលង ៥នា ់ ។ 

 -បទទី២  កគវយគង ៉ាំនួន ១១ព ល្ កហើយគ្ត៉ូវការមន សេកលង ១១នា ់ ។ 

 

   

   

ទ៉ាំពោ័រ ១០ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

ទ៉ាំពោ័រ ១១ 

 

១.៧.ក ឿង រគ់៉ ព៉ូ យរ អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ គួង  

 កភឿ អ្ន់ ទី កាន រគ់៉ កសើម ព៉ូ  ៉ាំ គួង ឡាយ ល៉ូ ក ឿង រគ់៉ អ្ន់កទៀគ ៗ ណវ គ  

ឡា ់កា ោគរឹ តសី ោគរឹ ថ ិល៉ូ ោរ កពៀរ  ៉ូ   ។  ផា ខអ្ត ប៉គ់ ម ីរ ព៉ូ កមល ម  យប់ 

អ្ន់ រគ់៉ ត៉ាំ គួប ពអ្  ។ កាន យរ ក ឿង រគ់៉ អ្ន់កទៀគ ៗ អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ គួង កា ទី ឡាកបៀប 

អ្ន់ គ្តគ់ ៃ គ្តគ់ ពនវ ម៉េះ ពអ្  ក ល  ។  ឡាកបៀប យរ កណេះ ទី ឡា ់កា កាន់កតេីះោ័ អា៖ 

 -ផា យ  គួង ប៉គ្ទ៉ូ ព៉ូ ពតី  ងឹ ោគរឹ តសី ។  

 -ផា ខអ្ត កកាេះ ោ កាប៉៉ូវ ខសន ស្ស   ព៉ូ ពតី ោគរឹ តសី ោគរឹ ថ ិល៉ូ ោរ ។  

 - ផា ខអ្ត កដា  ដា  ប៉គ់ ហី ប៉គ់ គ្កាន តាម មប់ៃួ  ព៉ូ យរ  ងឹ ោរ ហង ោ៉ាំ 

          រប់៉ ឡាយ ល៉ូ គួង ។  

 - ផា ខអ្ត  ប៉គ់ ម ីរ ប៉គ់ ពស្ស  ព៉ូ យរ ោរ ល៉ូ  យប់ ោ៉ាំរប់៉ ឡាយ ល៉ូ គួង ។  

 

 ក ើមបីឱ្យស៉ាំកឡងគងានភាពពកីរេះរណដ ៉ាំ   កគយ កភលង ខទកទៀតម កលងគ្បគ ៉្ាំ េ៉ាំនងឹគងាន

 ៉ូ ជា ឆ្បមួយគ៉ូ  សគរធ៉ាំ កហើយកពលៃលេះកគកគ្បើសគរត៉ូ ្ងព រ  ។  កបើ្ ឹគ្ោពសន ៉ាំការកគពថម

ៃលុយមួយកទៀតយ ម ល្ុ៉ាំ្េ៉ាំនងឹគង៥ព ល្ឲ្យានស៉ាំកឡង ៉ូលគ្នា យ៉ងពកីរេះ ។ ការយ ឧប រណ៍កភលង

 ខទម កលង្េ៉ាំនងឹគង ា៏នពបបបទរបស់វព រ ។ ពបបបទទ៉ាំងកនាេះាន ៉ូ តកៅ ៖ 

 - ងវ  ់កលង ាងុប ណយកមោ   កគ្េ៉ាំជាមួយសគរធ៉ាំ នងិសគរត៉ូ  ។ 

 -ពធិពីសនភ៉ូមិ កគកលង្េ៉ាំជាមួយសគរធ៉ាំ សគរត៉ូ   នងិឆ្ប២គ៉ូរ ។ 

 -ពធិពីសនធ៉ៗាំ  តាមគ្គួោរកៅភ៉ូមិ ានពតជាមួយឆ្ប២គ៉ូរ ។ 

 -ពធិពីសន ៉ាំការ កគកលង្េ៉ាំជាមួយ ឆ្ប២គ៉ូរ នងិៃលុយមួយ ។ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

ទ៉ាំពោ័រ ១២ 

 

១.៨.ឡាម កាណ ង កាន  ៉ាំ គួង / ោរគ្បកយ នខ៍នការវយគង 

 ព៉ូ  ៉ាំ គួង  ៉ាំ ខ ង ប ិ  អ្ន់ កាន ខអ្ត សង់ ល៉ូ ខអ្វ រត៉  ប៉គ្ទ៉ូ  អ្ន់ ទី កាន រគ់៉ 

កសើម អ្រ់ ឡា៉ាំងអ្រ់ គ៉ូ ឡា៉ាំងគ៉ូ  ល៉ូ ព  អ្ន់ កា  ីខតប ។  កសើគ ពព ផា ព៉ូ ខអ្វ ពងឹ ប៉គ្ទ៉ូ 

ប៉គ្តា ោ័ ព៉ូ  ៉ាំ គួង ឡឹង កតើម ង៉  ៉្ូេះ ទឹល តារ  ក េះកណេះ ព៉ូ  ៉ាំ ទឹល ប៉គ់ កទៀ  កភឿ 

 រឹ ហ ៉ាំ  ប៉  ម៉៉ូេះ ា៉ត់  ល៉ូ ប ិ  កា ព៉ូ អ្លុ  អ្ន់តគ់ ផា អ្ន់ពឌ្ ឡា ់ ប៉ណ៉ូ ស ខអ្វ តារ កាណ 

ង ង៉  កណេះ ។   ផា ព៉ូ  ៉ាំ កាណ ង កាន ខសនោ ់  ៊ឺ ព៉ូ ប ិ  កា គ្ប៉េះីោ័ យ៉ង អ្លុ  អ្ន់ត

គ់ អ្លុ  កាតា៉ាំង ា៉គ់ គ្ប៉គោ័ អ្ន់ ដាគ់ ប៉ណ៉ូ ស អី្គ អ្ន់ ដាគ់ ។  

  

 កគវយគង ាុងពធិនីមួីយៗ គ៊ឺ ង់ឱ្យពធិកីនាេះានភាពសបាយរ ីរយ នងិ  ៉ាំ រមិនឱ្យងង យ

ក   ជាពកិសសពធិបី ណយកមោ កគគ្ត៉ូវ ៉ាំ រ តា៉ាំងព ីាលគ្ពលប់ រហ៉ូត ល់ភល ៊ឺ  បនាទ ប់ម ពួ គ្នត់វយ

កភលងគងកនេះរហ៉ូត  ់ ពនលងម  ទឹ  ក ើមបីល បលាងម ៃ ង៉ូតទឹ   នងិ ក ើមបីឲ្យអ្ា ភ៉ូមិ ងឹថាពួ 

គ្នត់ជាអ្ា ព លបន ៉ាំ រកមោ  ទល់ភល ៊ឺពតិគ្ប  ពមន ។ កបើកគវយគង ាងុពធិពីសនកគ្ពនវញិ គ៊ឺ ង់

ឲ្យអារ េអ្ា តា ងឹឮ នងិទទួលោគ ល់ស៉ាំពណន កហើយកធវ ើឲ្យអ្ា ឈ៊ឺជាសេះកសបើយវញិ ។ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

២. ោរ / ឆ្ប 

 ោរ  ៊ឺ ក ឿង រគ់៉ កា៉ញ ពនវ ោ៉ាំរប់៉ យរ  ងឹ ល៉ូ គួង តាមោ័ ខប៉ល  ពអ្  ទី ប៉នរឹ  

ោដាល់ អ្៉ាំព េះ ពអ្  អ្ប់ ហេះកា ព៉ូ អ្៉ូ អ្លុ  យរ  ងឹ ពអ្  ង៉ត អ្ េះ ។  ោរ ទី ២  ៉ូ    ៊ឺ ពនវ 

ថ៉ូរ ោ័ ពនវ ថា៉ាំង ោ៉ាំរប់៉ កតើល សឹត កតើល គួង ពអ្  ។  ប ់ ពនវ ថ៉ូរ ោ័ ោ៉ាំរប់៉ ពួយ គួង ប៉៉ូល  

ពនវ ថា៉ាំង ោ៉ាំរប់៉ ពួយ ចា៉ាំងវ ៉ាំង សួន កអ្ៀង ព៉ូ តាប៉ប៉េះ ពួយ យ  គួង ខអ្ត ។    ោរ ព៉ូ 

គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉សយ់ កភឿ អ្ន់ ពអ្  កតេះ ដាគ់ ។ កសើគ ពព ព៉ូ តា ់ ពអ្  កា៉ញ  ៉ូ  រ៉់ ់ កា៉ញ 

។ មួត គ្កាគ់ តា៉ាំង ង់  អ្ន់ពឌ្ ខ  ម ់ យរ ោរ អា ។  

 

 ឆ្បជាឧប រណ៍កភលងសគ្ាប់កលង្េ៉ាំជាមួយកភលងគង៥ព ល្  វានស៉ាំកឡងឮមល ៉ាំងគ្គ្នន់កបើ

ព រ ពតកគមិនអា កលងពតឯងបនកឡើយ ។   ឆ្បានពរីគ៉ូសគ្ាប់កឆ្ល ើយឆ្លងគ្នា  គ៊ឺឆ្បស៉ាំកឡងធ៉ាំ 

នងិ ឆ្បស៉ាំកឡងត៉ូ  ។ ឆ្បស៉ាំកឡងធ៉ាំទងគ ិតាមគងប៉៉ូល  កហើយឆ្បស៉ាំកឡងត៉ូ វញិទងគ ិតាម

ស៉ាំកឡងគងចា៉ាំងវ ៉ាំង ភាគកគ្ ើនកគកលង ងវ  ់្ ឹគ្ោ ។ ឆ្បកគកធវ ើអ្៉ាំពពី  ស្សួយ ក ើមបីឲ្យវាន

ស៉ាំកឡងលអ  ។ ពកី ើមឆ្បពរីគ៉ូកគ ៉ូរានតខមលកសោើនងឹកគ្ន១ ាល  ។ កពល្ ឹគ្ោស្សវងឹចាស់ៗ 

 ៉ូល តិតកលងឆ្បណស់ ។   

 

 

 

    

  ទ៉ាំពោ័រ ១៣ 

 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

ទ៉ាំពោ័រ ១៤ 

ចម៉ាគ/ ភ្ម ភ្មា៉ាង ម៉ាង់ ប៉ាូល្ 
ចំាងវុងំ

ពូ ចំ សារ ពួយ គួង ៥ ចប៉ាេប្តរំ ោប៉ាូវ 
ភ្គទងគិចឆ្បតាមភ្លេងគង៥ខ្េភ្ ើរប្កឡឹងជំុវញិប្កបី 

ឡាកបៀប តាប៉េះ ោរ អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ គួង / រកបៀបទងគ ិឆ្បតាមគង 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

     ៣. យប់ / ៃលុយ 

  យប់  ៊ឺក ឿង រគ់៉ ម៉េះ ព៉ូ កសើគ ពព ក ល ។   ស នោត ត៉ាំពួន គ្គងឹ កគ្រោ័ ក ើយ 

គ្ប៉គោ័ ល៉ូ យរ  យប់ ឡឹង ទ ញ ក េះ ។ ប ់ អ្លុ  កមល ម  យប  ៊ឺ កអ្ៀង មួត កាា៉ ោ័  គ្កាគ់ 

តា៉ាំ ង់ ៃង អ្ន់ពឌ្ អ្លុ  ហលង់ ឡឹង កាន ខអ្វ កកាប ល៉ូ អ្លុ  ហលង់ ឡឹង ោរ មួត គ្កាគ់ ប៉ន់

 ងឹ កាណ ង អ្ញ់ពស  កា៉ញ ៗ ។  មួត គ្កាគ់ ៗ  កាា៉ ោ័ អ្ង់កាន់ គ្តា៉ាំង គ្ប៉គោ័ អ្ញ់ពស  

កតើល គួប កោប ្េះ អ្ន់ពឌ្ ខអ្ត  សង់ ប៉គ់ ម ីរ ប៉គ់ ពស្ស  ។   

 

 ៃលុយ  ជ៏ាឧបការណ៍កភលងប រណព រ ។  នជាតទិ៉ាំពួន គ្គងឹ កគ្ៅ ក េះ្លិត នងិកគ្បើគ្បស់ៃលុយ

តា៉ាំងពយី៉ូរលង់ណស់ម កហើយ ។  អ្ា ព លក េះ ល្ុ៉ាំៃលុយ ភាគកគ្ ើនគ៊ឺានពតប រសចាស់ៗ នងិអ្ា ាន

គ្គួោរ កគ្រេះកគជាមន សេានបទពកិោធន ៍ ាងុ វីតិរស់កៅ កហើយកគយល់ពអី្តថនោ័យ ាងុៃលមឹោរ ៉ាំ

ករៀងនមួីយៗព លកគ្ ៀងកដាយចាស់ៗ ។  ចាស់ៗពតកគ្ ៀងកឆ្ល ើី យឆ្លងគ្នា តាមស៉ាំកឡងៃលុយកនេះ ាងុពធិី

ពសន ៉ាំការ ។ 

    

 

  

ទ៉ាំពោ័រ ១៥ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ៣.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់  គ្ប៉គោ័  យប់ / ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើៃលុយ 

  យប់ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉អ្៉ូ ោកលៀវ គ្កាគ់ៗ ដាគ់ គ្តាងោ័ ឡាតា៉ាំង ៗ ។ អ្៉ាំប៉ាំង កណេះ 

ណវគ ព៉ូ តងកាន ទ៉ូត ោ៉ាំរប់៉ ប ឹត ហេះ ពរឹ ចារ ព៉ូ កមល ម ។  យប់ ទី អ្៉ាំព  តសី ត  ខម៉គ ត ី

កលើ តសី ឡឹង កណេះ ពប ត  ក េះកណេះ ទី អ្៉ាំព  អ្ល ឹង កា៉ញ ោកទៀ សល់  ។ ពអ្  ទី 

កគ្តាម ទិកណេះីោ័ ៧ កគ្តាម ចា៉ាំងហាយគ ឡឹង កគ្តាម កា៉ញ ប៉គ់ កគ្តាម ត  តាកា៉ញ 

សល់ ( ៣ សង់ទីម ិត )  ។   

    

 

 ៃលុយកគកធវ ើអ្៉ាំពវីតថធុ្លត ក ើមកៅ ាងុស្ស   ៉ូ ជាឫសេី អ្ រ ឫសេពី ចាស់លអ កហើយកសដើង នងិ

គ្ មួនសតវកគ្ាម សគ្ាប់បិទរនធខ ទ្ម ៃកាត់របស់វ ។  ទ៉ាំហ៉ាំៃលុយ គ៊ឺប៉ នកមខ  ឬធ៉ាំជាងកមខ បនដ ិ 

ានគ្បពវងជាងមួយ ៉ាំអាម (៣០ សង់ទីពម៉គ្ត )។  វានរនធទ៉ាំងអ្ស់គ្ប៉ាំពរីរនធ កហើយ ាៃ យពរីនធ

មួយកៅរនធមួយគ្បពហលជា១ធ្លា ប់ (៣ សង់ទពីម៉គ្ត ) ។    

  

 

 

 
 

ទ៉ាំពោ័រ ១៦ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ៣.២.ឡាកបៀប យរ  យប់ / រកបៀបកគ្បើៃលុយ 

 តាម កាន ឡាបោ័ ក ើយ ឡឹង កា៉ហ ព៉ូ គ្ប៉គោ័  យប់ ោ៉ាំរប់៉ កមល ម ប៉គ់ ម ីរ ថ ន 

កពៀ ចា៉ាំងហីគ គតឹ តា  ល ទឹល កពៀ ទ ៉ាំ  ព៉ូ កមល ម កាដារ់ កលើ កាា ៉ាំង កា ដាគ់ ។   ផា ព៉ូ 

ខអ្ត ប៉គ់ ម ីរ កា៉ញ ទង ៗ ឡា ់កា  ខអ្ត គ្ប៉គោ័ គ្ប៉េះីោ័ កពៀ  ខអ្ត កអ្ើ ប៉ង៉តោ័ កពៀ ព៉ូ 

កមល ម  យប់ អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ គួង តាមោ័ ខប៉ល រគ់៉ ម ់  ។   យ  អ្ញ់ពស  ព៉ូ កមល ម  យប់ ទី ឡា ់

កា អ្ញ់ពស  កគ្ ើ   អ្ញ់ពស  តាមោ័ រន់៉តាង ល៉ូ អ្ញ់ពស   ៉ូតយ៉យ ល៉ូ អ្ញ់ពស  ប៉ ៉ូ     

ត៉ាំពួន អ្ន់ដា ក ល ។ ប៉ណ៉ូ ស យ ិល ទី កពៀរ  ៉ូវ កាា៉ ោ័ ១  ៉ូវ ល៉ូ អ្ង់កាន់ ១  ៉ូវ ក 

ល ោ៉ាំរប់៉ កតើល សឹត កតើល គួប កោប ។  

   

  តាមទាល ប់តា៉ាំងពកី ើមករៀងម  ៃលុយកគកធវ ើសគ្ាប់ ល្ុ៉ាំកៅ ៉ាំការកពលស្ស៉ូវាន ៉ាំពស់

ចាប់ពគី្តមឹ ងគង់រហ៉ូត ល់វទ ៉ាំ កហើយកគ ល្ុ៉ាំបនទ៉ាំងកពលយប់ នងិកពលខថៃ ។   កពលានធធិពីសន ៉ាំ

ការមដងៗ កគពតង ល្ុ៉ាំៃលុយ្េ៉ាំនងឹកភលងគង៥ព ល្ យ៉ងពកីរេះគួរឲ្យលនលង់លកនាល   តិតខគ្ ពលង ។  ទ៉ាំន  

កគ្ ៀងព លកគនយិម ល្ុ៉ាំៃលុយាន ៉ូ ជាបទ កគ្ ើ    តា៉ាំរន់៉តាង  ៉ូតយ៉យ  នងិទ៉ាំន  កគ្ ៀងរបស់

អារ េទ៉ាំពួន្ងព រ  ។  កពលកគ ល្ុ៉ាំៃលុយ គ្ត៉ូវានអ្ា កគ្ ៀងានពរីនា ់កគ្ ៀងឆ្លងកឆ្ល ើយគ្នា  គ៊ឺប រស១

នា ់ នងិស្រសតី១នា ់ ។ 

 

  

 

 

    

 

ទ៉ាំពោ័រ ១៧ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ៣.៣.ឡាម កាណ ង កាន កមល ម  យប់ / ្លគ្បកយ នរ៍បស់ៃលុយ 

 ព៉ូ កមល ម  យប់ កា៉ញ ទង ៗ កភឿ អ្ន់ ពលឹ ោរ ក លេីះោ័ កាល ៉ាំង ល៉ូ ោរ អ្   ព ត កពៀ

  ផាពនវ ព៉ូ ខអ្វ កា៉ញ  ៉ូវ កា៉ញ ពឌ្ន ប៉គ់ ម ីរ ប៉គ់ ពស្សី  ។ កា៉ញ ណវគ ផា ព៉ូ ខអ្ត 

ប៉គ់ ម ីរ គ្ប៉គោ័ អ្ន់ កា ប ់ អ្លុ  គ្ប៉គោ័ អ្ញ់ពស  ចាព  ប៉ន់ បឹ ប ិ  យ ិល  បគ្ប ់ បកគ្ប  

។  ប៉នរឹ  យប់ អា ពអ្  រគ់៉ ល៉ូ ោដាល់ កាតា៉ាំង ទឹល ប៉គ់ ម ីរ ព៉ូ ឡា ់ ខអ្វ  យមោ័ រកណេះ  

។  

 

 កគ ល្ុ៉ាំៃលុយ ក ើមបីរោយការកនឿយហត់  ការអ្្េ    នងិកាសោគុ្គោោ ញទ៉ាំងពួង កពលណកយើង

កៅាា  ់ឯងកៅ ៉ាំការ ។  ម៉យងវញិកទៀត កបើកគានពធិពីសន ៉ាំការ ស៉ាំកឡង ព៏កីរេះគ្គលួ របស់ៃលុយ

នងឹទ ់ទញ តិតអ្ា កគ្ ៀងឲ្យកគ្ ៀងមនពតបន ។  ស៉ាំកឡងៃលុយពកីរេះ លនលង់លកនាល  ណស់កហើយ

អា  ឮ ល់ ៉ាំការអ្ា  តិមងកទៀត្ង ។  

 

   

 

ទ៉ាំពោ័រ ១៨ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

៤. ោគរឹ កបើេះ / សគរធ៉ាំ 

 ោគរឹ កបើេះ  ៊ឺ ក ឿង រគ់៉ កា៉ញ ពនវ  ស នោត ត៉ាំពួន គ្គងឹ កគ្រោ័ ក ើយ គ្ប៉គោ័ 

ឡឹង កា៉ហ ា ៉ាំង ពព ក េះ  ។  ពអ្   ៊ឺ កា

ណគោ័ រមួ  ទិ ស្ស   ឡា ់ ព៉ូ រន់៉ដាប់ ពងឹ 

ករង៉ ។  ផា ហី គ្កាន កពឿ តងកាន ប ិ  

យរ  ព៉ូ គ្តគ់ ឡា៉ាំ អ្យ ់ ប៉គ់ ករង៉ ហេះកា 

ព៉ូ គ្តគ់ រន់៉ដាប់ រ ៉ាំងខហ អ្ន់ ដាគ់ ៗ ។     

រប់៉ដារ់ ស្ស   ប ់ ខអ្វ ទី ោគរឹ កបើេះ អា  ៊ឺ ស្ស   រក៉អ្ើន ពគ្គន  ស្ស   ឡាអ្ ់  ស្ស   

តាគ្ហង ោវ យ ល៉ូ ស្ស   តាពវង  ល៉ូ ស្ស   អ្ន់កទៀគ ៗ ណវ គ  ។ ទី ស្ស   កតេះ កអ្ៀង 

ណវគ អ្៉ូទី ោគរឹ អា ញន កា អ្៉ូ ស៉ូវ ទី ប៉ណ៉ូ ស អ្លុ  គ្ប៉គោ័ ល៉ូ អ្៉ូ ស៉ូវ ទី ប៉ណ៉ូ ស អ្យ ់ ព ត

ខ គ រន់៉ដាប់ រ ៉ាំងខហ ៃង ប៉ណ៉ូ ស តាកណើ រ  ញិកអ្ៀ ព៉ូ  ឹត ផា ោគរឹ អ្៉ូទី ម ។   

 

 សគរធ៉ាំ ជាឧបការណ៍កភលងប រណព ល នជាត ិគ្គងឹ កគ្ៅ នងិទ៉ាំពួនធ្លល ប់កធវ ើតា៉ាំងពយី៉ូរលង់

ណស់ម កហើយ ។ វជាសមបតតរិមួព លកគរ ាទ  កៅករងភ៉ូមិ ។   ៉ូ កនេះកបើគ្គួោរណគ្ត៉ូវការកគ្បើ

 ាងុពធិអី្វ ីមួយ កគានសិទធ ិយ វម កគ្បើតាមគ្គួោររហ៉ូត ប់ពធិបីន ពតគ្ត៉ូវទទួលៃ សគ្ត៉ូវពថរ ា  ៉ាំ

ឲ្យៃ៉ូ មតកដាយៃលួនឯង ។    សពវខថៃកនេះ   ភ៉ូមិព លកៅានសគរធ៉ាំកនេះាន ៉ូ ជា  ភ៉ូមិលអ ៊ឺនពគ្ ន  

ភ៉ូមិលអ ៊ឺនកាងមីស ភ៉ូមិលអ ់ ភ៉ូមិគ្តងោវ យ នងិភ៉ូមិតាពវង  ។ល។   ៉ាំពណ ភ៉ូមិក្េងៗកទៀត ពឡង

ានសគរ កដាយោរមិនស៉ូវានអ្ា ក េះកធវ ើ នងិមិនស៉ូវានអ្ា យ  តិតទ  ដា ់ពថរ ា កគ្រេះមន សេ

ស្ស រកគ្កាយកគមិនស៉ូវឱ្យត៉ាំខលពោីរគ្បកយ នរ៍បស់វ ។  

 

ទ៉ាំពោ័រ ១៩ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

៤.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ ោគរឹ  កបើេះ/  ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើសគរ 

 ោគរឹ កបើេះអា មួត គ្កាគ់ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ អ្ល  ង រា៉៉ល ៃង អ្ល  ង ពអ្    ៊ឺ   កាចាបោ័ ល៉ូ ឡា

ម៉គ់ កចាេះ កគ្តាម ។  ចារ ព៉ូ កាកម អ្ន់ ពអ្  កតេះ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ អ្ង់ការ  រ ់៉ កលើ  អ្ង់ការ អ្

ញ់កោង ៃង អ្ង់ការ អ្ន់ពឌ្ ដាគ់ ឡាតា៉ាំង គ្ប៉គោ័ អ្ន់ ោគរឹ កតេះ ដាគ់ ោដាល់ ។  

តាម ថា៉ាំា៉ដា ោគរឹ កបើេះ អ្៉ាំព  អ្ល ឹង ពអ្   ៊ឺ ១ ម ិត អ្៉ាំព  តសី ណវ គ  ៊ឺ អ្៉ូ លឹេះ ឡឹង ទង

ទិ ម ិត អ្ េះ  ។ គ្តងោ័ ពអ្  ព៉ូ កគ្ប៉េះ ចា៉ាំង អ្ន់ ហ   ពគង កណេះ ពគ អា តសី ហេះ អ្ន់តគិោ័  វ ឹ

  ល៉ូ គ្តងោ័ កាតាបោ័ ការ់ព៊ឺ  ។  

 
 សគរធ៉ាំ គ្ត៉ូវបនចាស់ប រណ្លិតអ្៉ាំពកី ើមកឈើ ម៉យងក ោ្ េះថា ក ើមរា៉៉ល  កគ្រេះកឈើកនេះវ

គ្ោល ទន់លោមងយស្សួលកចាេះរនធ  កហើយវជាប់បនយ៉ូរកទៀត្ង ។    ពនលងកគវយ  កគរសវ

នងឹពសប កគ្ន ឬពសប ទកនាង កគ្រេះពសប សតវ ទ៉ាំងពរីកនេះ ានល ាណៈកសដើង កហើយ ួយឱ្យសគរឮ

លអកទៀត្ង ។  ជាទ៉ូកៅសគរធ៉ាំានគ្បពវងគ្បពហល ១ពម៉គ្ត ានទ៉ាំហ៉ាំម ៃកាត់ គ្បពហល មិនកលើសពី

 នលេះពម៉គ្តកឡើយ ។   គ្ទង់គ្ទយវ កគចា៉ាំងឲ្យក ញជារងពងគ្ កពើ ពតានម ៃកាត់កសោើ ទ៉ាំង

សងមង ។  

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ២០ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 

៤.២.ឡាកបៀប រ តឹ ោគរឹ  / រកបៀបរសសគរ 

 អ្ន់គ្ទួល  ងឹ រតឹ ោគរឹ ព៉ូ គ្តគ់ អ្យ ់ អ្ង់ការ រ ់៉ កលើ អ្ង់ការ អ្ញ់កោង គ្តា៉ាំ 

ពងឹ កទៀ  ៥ ា ៉ាំង ហិ កភឿ អ្ន់ ប ៉ាំងខឡ ឡា ់ តតឹ ពងឹ អ្ង់ការ កណេះ កអាម ។ ក េះ

កណេះ  ព៉ូ គ្តគ់ គ  ឡា ់ ទិ ប ៉ាំងខឡ កអាម អ្ន់ ខអ្វ ង៉ត  ងឹ អ្ង់ការ  ឡាតា៉ាំង ៗ ។  

ក េះកណេះ ណវគ ព៉ូ អ្យ ់ អ្ង់ការ កណេះ រ តឹ ពងឹ ោគរឹ ហង ។  

 

 ម ននងឹរសសគរ កគយ ពសប កគ្ន ឬពសប  ទកនាងកៅគ្តា៉ាំ ាងុទឹ  ៉ាំននួ៥យប់សិន  ក ើមបី

ឱ្យោ ់ព លកៅជាប់កលើពសប កនាេះ សអុយរលួយ ។  បនាទ ប់ម កគកកាសោ ់កនាេះក ញឲ្យអ្ស់ 

ក ើមបីឲ្យពសប កសដើង ។ បនាទ ប់ម កទៀតកគយ កៅរសកលើសគរពតមដង ។  

ទ៉ាំពោ័រ ២១ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

៤.៣.កាណ៉ាំ  កាណ ង កាន  គ្ប៉គោ័ ោគរឹ កបើេះ/ គ្តណម ាងុការកធវ ើសគរធ៉ាំ 

 

ទ៉ាំពោ័រ ២២ 

ឡ.រ 
ល្.រ 

ោន កំ  / ប្តណម េ កំ  / មូល្ភ្នតុតម  

១ ផា ព៉ូ កចាេះ ោគរឹ ១ដារ់ អ្៉ូ តាល េះ  ៊ឺ  ៉ាំ ។ 

គ្ត៉ូវកចាេះរនធឲ្យរ ួ ាងុរយៈកពល១ខថៃ ។  
អ្យ៉ូគ កា ោគរឹ កតេះ អ្៉ូ រគ់៉ ។  

មល  សគរឮមិនពកីរេះ ។ 
២ ្េះ ព៉ូ រ តឹ អ្ង់ការ ពងឹ ោគរឹ  ៊ឺ គ្តគ់ អ្ន់ ោ

គរឹ ពគង អ្ង់  ់ ហិ កភឿ ខសន ។  

កពលរសសគរ គ៊ឺគ្ត៉ូវដា ់សគរកៅមងកគ្កាយ

ៃាង នងិពសនជាម នសនិ ដា ់មត  ៉ាំដា ់សគរកៅ

មងម ៃ ។ 

កភឿ ព  អ្ន់ ប៉ង៉តោ័ មួត គ្ប៉គោ័ ោគរឹ ម៉ ត 

ខអ្វ កាណ ង ោគរឹ  ផា ប៉ង៉តោ័ អ្ន់ពឌ្ ខអ្វ 

កាណ ង ោគរឹ  ងឹ ទី ោរ អី្គ ពលុ កតាោ័ 

កអាម ។  

បងេ រ  ៉ាំឲ្យគ្ពលឹងអ្ា កធវ ើសគរ កៅ ាងុសគរ  

កគ្រេះកគក ឿថាកបើគ្ពលឹងអ្ា ណកៅ ាងុ

សគរ អ្ា កនាេះនងឹឈ៊ឺ គ្គ ន ។ 

 
៣ ្េះ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ោគរឹ អ្៉ូ អ្ន់ កពឿ ម៉ ត ខហ អ្ េះ ។ 

ហាមមិនឲ្យអ្ា ក្េង ៉ូលកមើលកគកធវ ើសគរកឡើយ 

។ 

 

 ងឹ គ្ប៉គោ័ អ្ន់ កា ោគរឹ ឡាម៉គ់ ប៉ទ េះ 

យរ អ្៉ូ ទ ញ អ្ េះ ។  

កធវ ើឲ្យសគរឆ្ប់ពប  កគ្បើមិនបនយ៉ូរកទ ។ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

៤.៤.កាន កគ្ោ  ោគរឹ  / ការពសនសគរ 

 ផា ោគរឹ ក េះ អ្យងោ័ ព៉ូ គ្តគ់ ខអ្ត កគ្ោ  ពអ្  ល៉ូ តាពព កា៉ញ កតើម ល៉ូ ោពគ ១ កាត   

កភឿ អ្ន់ ោគរឹ កណេះ  ដាគ់ កាចាបោ័ ទី យរ ទ ញ ោណ៉ាំ ។  កា៉ញ ណវគ ប៉តាង ខអ្ត ត៉ូេះ អ្ន់ កា 

មួត ប ់ គ្ប៉គោ័ ោគរឹ រក៉យ៉េីះោ័  ៃង អ្ន់ពឌ្ ក លេីះោ័ គ្ប៉គោ័ ោគរឹ អាល ត ង៉រ សន់ទួ ។  

 

 កពលសគររ ួរល់ទ៉ាំងស្ស ងកហើយ  ចាស់ទ ៉ាំគ្ត៉ូវករៀប ៉ាំពធិពីសន រមួានគ្ោ១រង នងិគ្ ៉ូ ១ 

ក ើមបីឲ្យសគរកនាេះជាប់បនយ៉ូរ  នងិក ើមបីទ  ជាការអ្រគ ណ ល់អ្ា កធវ ើសគរទ៉ាំងអ្ស់ កគ្រេះពួ គ្នត់

លេះបង់កពលកវលា នងិ ាល ៉ាំង ាងុការកធវ ើសគររហ៉ូតបនរ ួរល់ ។ 

 

៤.៥.កាន យរ ោគរឹ / ការកគ្បើគ្បស់សគរ 

 ព៉ូ យរ ោគរឹ តសី ោ៉ាំរប់៉ ពតី កាណ ង កាន ោ៉ាំមន់ៗ ឡា ់កា ពគង កាន់កតេីះោ័ អា ៖  

 -ពតី កអ្ើ កា៉ាំឡា៉ាំង ស្ស   រេ៉ះ ឡឹង កាន   នខ  កាណ ង ស្ស   កតេះ ឡា ់កា អ្ ញ ោ ហី គ្កាន 

ល៉ូ កាន កតាោ័ កអាម  កភឿ អ្ន់ កា៉ាំឡា៉ាំង ស្ស  អ្លុ  អ្ន់តគ់ ល៉ូ សឹត តងោ័  សឹត រត៉  ។ 

 -ពតី ប៉ញ់កសើម កាណ ង កាន ខអ្ង សង់ អ្៉ូ ផា ពងឹ ករង៉ កលើ ពងឹ ហី កា៉ាំឡា៉ាំង ស្ស   ។  

 

 កគកគ្បើគ្បស់សគរសគ្ាប់វយ ាងុពធិ ីនងិកហត ការណ៍ស៉ាំមន់ៗ ៉ូ មងកគ្កាម៖ 

 -ជាសញ្ញា មួយកៅអ្ា ភ៉ូមិម  ួយ ម  ៉ាំ រកពលណានកហត ការណ៍ព លក ើតកឡើង ាងុ

ភ៉ូមិ ៉ូ ជាកភល ើងកឆ្េះ ទ្េះសពមបង  ានអ្ា ោល ប់ជាក ើម ។ 

 -វយ្េ៉ាំជាមួយកភលងគង  ាងុពធិអី្វ ីមួយកធវ ើកឡើងជាល ាណៈគ្គួោរ នងិភ៉ូមិទ៉ាំងម៉ូល ។ 

  

ទ៉ាំពោ័រ ២៣ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

៤.៦.ក ឿង រគ់៉ អ្ន់កទៀគ ព៉ូ យរ អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ ោគរឹ តសី /  កភលងព លកគកលីង្េ៉ាំនងឹសគរធ៉ាំ 

        ោគរឹ តសី ព៉ូ ពតី អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ គួង ៥ ខបល៉  កលើ  គួង ព ង    ព៉ូ ពតី ោគរឹ គ្តគ់ គ្គប់ យ       អ្

ញ់ពស   ឡា ់កា យ  គួង ខអ្ត  យ  គួង គ្ត ៉ាំ  យ  អ្ញ់ពស  ោ៉ាំងៃ ៉ាំ ល៉ូ យ  អ្ញ់ពស  ស ិនឡាប៉គ់  ។ ប ់ 

ពតី ោគរឹ គ្តគ់ ោ៉ាំងខ  ព  អ្ន់ ព៊ឺ  កលើ គ្ប៉ល់ តាឡាមោ័ គ្ប៉គោ័ ន ីមោ័ អ្ន់ ពអ្  កតេះ អ្ញ់ស ៉ាំ ត៉ាំ ោកម ើ 

រគ់៉ ទឹ  រន់៉ទឹ  ។    

 សគរធ៉ាំកនេះ កគពតងពតវយ្េ៉ាំនងឹគង១៣ព ល្  នងិគង៥ព ល្   កហើយកគវយវបនគ្គប់ ងវ  ់

 ៉ូ ជា  ងវ  ់្ ឹគ្ោ   ងវ  ់ក ើរគ្ ឡឹងគ្ បី    ងវ  ់កភលងប រណ   នងិ ងវ  ់ កគ្មៀងសិលបៈ ។ 

អ្ា វយសគរគ្ត៉ូវោដ ប់ស៉ាំកឡងគង ក ៀសវង  ៉ាំឲ្យកលឿនកព  ឬយ៊ឺតកព   កធវ ើយ៉ងណឲ្យវាន

ស៉ាំកឡងស គី្នា  កនាេះកទើបោដ ប់កៅពកីរេះ ។ 

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ២៤ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

៥.ោគរឹ ថ ិ /   សគរត៉ូ  

 ោគរឹ ទ ចាគ់  កា ក ឿង  រគ់៉ ព៉ូ កសើគ ពព នកីៅ ក ល  ស នោត ត៉ាំពួន គ្គងឹ 

កគ្រោ័ អ្លុ  គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ក ើយ យរ ោគងឹ ថ ិអា ឡឹង ទ ញ ក េះ ។  រប់៉ដារ់ អា ទី ស្ស   កតេះ 

កអ្ៀង ក ល អ្៉ូ គ្ប៉គោ័ ោគរឹ ទ ចាគ់ អា ឡា ់កា ោគរឹ តសី ក ល   ញន កា អ្៉ូ ស៉ូវ ទី 

ប៉ណ៉ូ ស អ្លុ  គ្ប៉គោ័ ល៉ូ អ្៉ូស៉ូវ ទី ប៉ណ៉ូ ស អ្យ ់ ព តខ គ រន់៉ដាប់ រ ៉ាំងខហ ។    

 ោគរឹ ទ ចាគ់  ឡា ់ កាណគោ័ រមួ កា៉ាំឡា៉ាំង ស្ស   ព៉ូ អ្៉ូ អ្ន់ កអ្យ ើម យរ តាម ហី 

ឡា ់ កា ោគរឹ   តសី អ្ េះ ។   ោគរឹ ទ ចាគ់  អា ព៉ូ យរ  ងឹ ដារ់ ខអ្ត ខសន ស្ស   

កកាេះ កាប៉៉ូវ ១ កលើ កា កាប៉៉ូវ ២ ។ ទឹល រវ៉ ់៉ ខអ្ត ខសន ស្ស   ក េះ ព៉ូ អ្ន់ទល ោគរឹ 

ទ ចាគ់   ពងឹ អ្ន់តវលោ័ ករង៉ កភឿ ព  អ្ន់ មួត ោោវ  ល៉ូ មួត ប ់ ង៉ល់ តាប៉េះ រណ៉ញ់ 

ឡាឡិគោ័ ឡាឡាគោ័ ។  

 

 សគរត៉ូ  ជាឧបការណ៍កភលងប រណព ល នជាត ិគ្គងឹ កគ្ៅ នងិទ៉ាំពួនធ្លល ប់កធវ ើ តា៉ាំងពយី៉ូរលង់

ណស់ម កហើយ ។  ពតសពវខថៃកនេះភ៉ូមិភាគកគ្ ើន ពលងកធវ ើសគរត៉ូ កនេះ  ៉ូ សគរធ៉ាំព រ កហើយកដាយ 

ោរមិនស៉ូវានអ្ា ក េះកធវ ើ នងិមិនស៉ូវានអ្ា យ  តិតទ  ដា ់ពថរ ា ។  

 សគរត៉ូ ជាសមបតិតរមួរបស់ភ៉ូមិពតអ្ា ភ៉ូមិមិនអា ៃចកីគ្បើតាមគ្គួោរ ៉ូ សគរធ៉ាំបនកទ  កលើ 

ពលងពតានពធិពីសនភ៉ូមិកាប់គ្ បីមួយ ឬពរី ាលកទើបកគកគ្បើវបន ។  កពល ប់ពធិកីគពយួរទ  វ

 ាងុករងគ្ប  ៉ាំភ៉ូមិ ក ើមបី  ៉ាំឲ្យក ោងៗ ឬ នៃលិៃ៉ូ  វយកលងក ដ្សផាដ ស់ ។ 

  

 

  

 

ទ៉ាំពោ័រ ២៥ 

 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ៤.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ ោគរឹ  ទ ចាគ់ / ធនធ្លនកគយ ម កធវ ើសគរត៉ូ  

 ោគរឹ ថ ិអា មួត គ្កាគ់ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ អ្ល  ង រា៉៉ល ៃង អ្ល  ង ពអ្    ៊ឺ   កាចាបោ័ ល៉ូ ឡាម៉គ់ កចាេះ 

កគ្តាម ។  ចារ ព៉ូ កាកម អ្ន់ ពអ្  កតេះ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ អ្ង់ការ  រ ់៉ កលើ  អ្ង់ការ អ្ញ់កោង ឡា ់កា ោ

គរឹ តសី នកីៅ ក ល ។  តាម ថា៉ាំា៉ដា ោគរឹ ថ ិទី អ្៉ាំព  អ្ល ឹង ១ ហាត់ សល់ អ្៉ាំព តសី តសី  តសី ឡឹង  

តាប៉ល់ កប៉េះ ។ គ្តងោ័ ពអ្  ព៉ូ កគ្ប៉េះ ចា៉ាំង អ្ន់ ហ   ពគង កណេះ ពគ អា តសី ហេះ អ្ន់តគិោ័  វ  ឹ ល៉ូ គ្តងោ័ 

កាតាបោ័ ការ់ព៊ឺ  ។  

 

 សគរត៉ូ កគកធវ ើអ្៉ាំពកី ើមកឈើ ម៉យង ភាោទ៉ាំពួនកៅថា ក ើមរា៉៉ល កគ្រេះវគ្ោល នងិជាប់បន

យ៉ូរ កហើយងយស្សួលកចាេះរនធ ។     ពនលងកគវយ កគរសនងឹពសប កគ្ន ឬពសប ទកនាង  ៉ូ សគរធ៉ាំ

ព រ ។ ជាទ៉ូកៅសគរត៉ូ  ានគ្បពវង ជាង នលេះពម៉គ្ត កហើយានទ៉ាំហ៉ាំធ៉ាំជាងតាល់ប  ស្ស៉ូវ ។   វាន

រង ៉ូ ពងគ្ កពើ ។ 

 
 ៤.២.ឡាកបៀប រ តឹ ោគរឹ ទ ចាគ់ ៖ គ្ប៉គោ័ ឡា ់កា ោគរឹ តសី នកីៅ ក ល ។ 

        រកបៀបរសសគរត៉ូ  ៖ កធវ ើ ៉ូ សគរធ៉ាំព រ ។ 

 ៤.៣.កាន  ៉ាំ ្េះ គ្ប៉គោ័ ោគរឹ ទ ចាគ់ ៖ គ្ប៉គោ័ ឡា ់កា ោគរឹ តសី ក ល ។ 

     គ្តណមកពលកធវ ើសគរត៉ូ  ៖ កធវ ើ ៉ូ សគរធ៉ាំព រ ។ 

 ៤.៤.កាន ខសន កគ្ោ  ោគរឹ ទ ចាគ់ ៖ គ្ប៉គោ័ ឡា ់កា ោគរឹ តសី ក ល ។ 

        ការពសនសគរត៉ូ  ៖ កធវ ើ ៉ូ សគរធ៉ាំព រ ។ 

  

 

   

ទ៉ាំពោ័រ ២៦ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 

ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 ៤.៥.កាន យរ ោគរឹ ទ ចាគ់  /ការកគ្បើគ្បស់សគរត៉ូ  

 ោគរឹ ថ ិព៉ូ អ្៉ូ អ្ន់ ប ់  ៉ាំ កា៉ញ អ្យ ់ តាប៉េះ ឡិគោ័ឡាគោ័ កាណ ង កាន ខអ្ត សង់  ៉ាំប ិ   ៉ាំប៉ ់ 

ប៉គ់ ហី ប៉គ់ គ្កាន កលើ ប៉គ់ ម ីរ ប៉គ់ ពស្ស  អ្ េះ ។   ព៉ូ អ្យ ់ តាប៉េះ ពអ្   ងឹ កាណ ង កាន ខអ្ត តសី 

ៗ ឡា ់កា  ខអ្ត ប៉យ៉មោ័ ស្ស    ខអ្ត ហាវ ករង៉ ល៉ូ កាប៉៉ូវ កា៉ញ កលើ កាប៉៉ូវ កពៀរ  ។    

 

 សគរត៉ូ កនេះ កគមិនអ្ន ញ្ញា តឲ្យអ្ា ណាា  ់យ កៅកគ្បើគ្បស់ ាងុ មោវធិពីសនកគ្ពនតាម

គ្គួោរបនកឡើយ កទេះបីកៅ ទ្េះឬកៅ ៉ាំការ ក៏ដាយ ។   កគកគ្បើគ្បស់វបនពត ាងុពធិពីសនភ៉ូមិកាប់

គ្ បីមួយ ឬពរី ាលពតប៉ កណណ េះ ។ 

  

 ៤.៦.ក ឿង រគ់៉ អ្ន់កទៀគ ព៉ូ យរ ល៉ូ ោគរឹ ទ ចាគ់/ កភលងក្េងៗព លកគកលង្េ៉ាំ 

 ក ឿង រគ់៉ ោ៉ាំរប់៉ បអ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ ោគរឹ ទ ចាគ់ ទី ឡា ់ កា គួង ៥ ខបល៉  កលើ កា គួង 

ខ ង ោរ ១  ៉ូ  ល៉ូ ោគរឹ តសី អ្ន់ដា ក ល ។   ព៉ូ កាកម ោគរឹ ថ ិគ្ប៉គោ័ ន ីមោ័ អ្ន់ គ្ត

គ់ ល៉ូ ប៉នរឹ គួង   កភឿ អ្ន់ មួត ប ់ ឡា៉ាំ ខអ្ត ោ ទី កាន រគ់៉ កសើម ល៉ូ អ្ន់ គ្ប៉េីះោ័ កា

តា៉ាំង  ា៉គ់ អ្ន់ពឌ្ រ ៉ាំងខហ រ ៉ាំងៃយ កា៉ាំឡា៉ាំង ស្ស   ទិឌ្៉ូ អ្ន់ ទី កាន ោណ   ខអ្វ ោណ 

  កកាប  ។   

 ឧប រណ៍កភលងព លកគពតងពតកលង្េ៉ាំជាមួយសគរត៉ូ ាន ៉ូ ជាគង១៣ព ល្ ឬគង៥ព ល្  ៉ូ 

សគរធ៉ាំព រ ។  កគវយសគរត៉ូ  ឲ្យគ្ត៉ូវតាមស៉ាំកឡងគង   ក ើមបីឲ្យអ្ា  ៉ូលរមួ មោវធិពីសនានការ

សបាយរ ីរយ នងិក ើមបីឲ្យអារ េអ្ា តា ងឹឮ  កហើយកធវ ើឲ្យអ្ា ភ៉ូមិរស់កៅស ៃបនស ៃ  មរមនា។ 

 

ទ៉ាំពោ័រ ២៧ 

 

ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

៦. ោគរឹ ប៉ ៉ូ / សគរអារ េ 

 ោគរឹ ប៉ ៉ូ កា ក ឿង រគ់៉ កា៉ហ កា៉ញ ពនវ  

ឡា ់ ស នោត  ត៉ាំពួន គ្គងឹ  កគ្រោ័ ពនិ អ្លុ  គ្ប៉គោ័ ល៉ូ 

បត់ យរ ឡឹង កសើគ ក េះ  ហេះកា  ព៉ូ យរ ្េះ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ 

ប៉ ៉ូ តងោ័  ប៉ណ៉ូ ស អី្គ ពលុ ។   

 

 សគរអារ េ ជាឧបការណ៍កភលងប រណ មួយគ្បកភទ ព ល នជាតទិ៉ាំពួនគ្គងឹ នងិកគ្ៅ ក េះ្លិ

ត នងិកគ្បើគ្បស់តា៉ាំងពយី៉ូរលង់ណស់ម កហើយ  ពតកគកគ្បើបនពតកពលព លកគបញ្ញា ន់អារ េ ។  

  

 ៦.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ ោគរឹ ប៉ ៉ូ /  ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើសគរអារ េ 

 ោគរឹ ប៉ ៉ូ អា ព៉ូ ា៉ន ល៉ូ កតេះ កាអ្ ល ពអ្  ទី គ្តងោ័ កគ្ទៀយ វ  ឹ ល៉ូ កគៀត ោខត 

(កគៀត តសី) អ្៉ាំព  អ្ល ឹង ពអ្   ៊ឺ ពប ត  ងឹ ទឹល ទងតគិោ័ ម ិត ។  ចារ ព៉ូ តាប៉េះ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ 

អ្ង់ការ រយ៉៉ កលើ អ្ង់ការ តាម ី ។ ពអ្   ទី ពួ កាគ្ហី កតេះ ៗ ក េះកណេះ ព៉ូ គ្ចាគ់ ដាគ់ 

ឡាយ៉មោ័ ពគ្ប   ។  ហេះ ឡាណ   អ្ង់ការ ចារ ព៉ូ ពស ត ចា ់ ល៉ូ ពគ្ហ  ដាគ់ ឡាយ៉មោ័ ក 

ល ៃង ព៉ូ ប ិ  កា ពអ្  កាចាបោ័ ។   

 សគរអារ េ កគស៉ូនយអ្៉ាំព ីឥី ឋ ានរង ៉ូ កលល  ធ៉ាំ  កហើយានគ្បពវង តិ នលេះពម៉គ្ត  បតវ

កគរសនងឹពសប ទកនាង ឬពសប ពស់ថាល ន់ ។  វានពណ៌គ្បក្េះរ៉ាំកល កដាយ ប៉ូរ ា ់រ នាយ៉ង

ោអ ត ។ កៅជាយពសប កគក រភាា ប់នងឹតសួគរ  កដាយពៃេកដដ យ៉ងោអ ត ក ើមបីឲ្យវជាប់បនយ៉ូរ ។ 

 

  

ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

ទ៉ាំពោ័រ ២៨ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 

 ៦.២.កាន យរ ោគរឹ ប៉ ៉ូ / ការកគ្បើគ្បស់សគរអារ េ 

  ព៉ូ យរ ោគរឹ ប៉ ៉ូ កាណ ង កាន គ្ប៉គោ័ ប៉ ៉ូ គ្គងឹ ប៉ ៉ូ កគ្រោ័  ប៉គ់ ស្ស    កលើ ប៉គ់ 

ម ីរ ។  ប៉ណ៉ូ ស តាប៉េះ ោគរឹ ប៉ ៉ូ អា ទី  ងឹ មួត កាា៉ ោ័  ។ ព៉ូ តាប៉េះ ពអ្   អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ ប៉

នរឹ ប ី កភឿ អ្ន់ ប៉ ៉ូ យ ិល តាម ខ ល្ង កា៉ញ ៗ  ។ ្េះ ព៉ូ តាប៉េះ ោគរឹ កណេះ ណវគ ផា 

ពអ្  កតេះ អ្៉ូ គ្តគ់ ល៉ូ ប ី ព៉ូ តាកទៀង ប៉អ្ ់ ោគរឹ ពងឹ អ្ ញ កភឿ អ្ន់ អ្ង់ការ រ តឹ ថា៉ាំង 

ា៉គ់ ដាគ់ កតេះ រគ់៉ ។   រប់៉ដារ់ អា ោគរឹ ប៉ ៉ូ ហយ៉ូង អ្៉ូ ស៉ូវ ទី ព៉ូ ា៉ន ក េះ  ៃង  ិ

ញកអ្ៀ អ្៉ូ ស៉ូវ ទី ប៉ ៉ូ  ។     

  

 សគរអារ េ  កគកគ្បើបនពត ាងុពធិបីញ្ញា ន់អារ េគ្គងឹ កគ្ៅ  ព លកធវ ើកឡើងកៅ ាងុភ៉ូមិ ឬកៅ ៉ាំ

ការ ។ ពធិបីញ្ញា ន់អារ េតគ្ម៉ូវឲ្យកគទេះសគរ ្េ៉ាំនងឹកភលង ខទកទៀត កគកៅថាប ី ក ើមបីឲ្យអារ េ

កគ្ ៀងគ្ត៉ូវតាមល៉ាំដាប់ល៉ាំកដាយខនបទនមួីយៗ ។   កពល ៉ាំព ងកលងកភលងកបើស៉ាំកឡងសគរៃ សពី

ស៉ាំកឡងប ី កគពត ៉ាំកៅបតសគរនងឹកភល ើង ក ើមបីឲ្យស៉ាំកឡងវឮពកីរេះ ៉ូ ក ើម ។  សពវខថៃកនេះកគពឡង្

លិតសគរកនេះកទៀតកហើយ កដាយោរមិនស៉ូវានអារ េ ។  

 

 

 

  

ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

ទ៉ាំពោ័រ ២៩ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៣០ 

 ៧. គ្ទួ   / ពគន  

 កាណគោ័ អា   ៊ឺ ក ឿង រគ់៉ កា៉ញ ពនវ ណវ គ  ព៉ូ អ្ន់ សិ  ផា គ្ទួ  ហេះកា ត៉ាំពួន 

ស្ស   អ្ន់ដា អ្ន់ សិ  ផា ក ើង  ស្ស   អ្ន់ដា ណវគ អ្ន់ សិ  ផា ក ង ។   កសើគ ពព មួ

ត តាតាមោ័ រ៉៉ូេះ ស នោត សួន ពប ត ត៉ាំពួន គ្គងឹ កគ្រោ័ ឌ្  យរ ពអ្  ម ់  ។    

 

 ពគន ជាឧប រណ៍ប រណមួយគ្បកភទព ល នជាតទិ៉ាំពួនដា ់ក ោ្ េះៃ សៗគ្នា កៅតាមភ៉ូមិ

នមួីយៗ គ៊ឺភ៉ូមិៃលេះកគកៅថា គ្ទួ ភ៉ូមិៃលេះកៅថា ក ើង  នងិភ៉ូមិៃលេះកទៀតកៅថាក ង ។  ៉ាំកលាេះគ្ ម ៉ាំ

 ៉ាំនាន់ម នៗ ៉ូល តិតកគ្បើវណស់ ។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៣១ 

   

 ៧.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ គ្ទួ / ធនធ្លនកគយ ម កធវ ើពគន 

 គ្ទួ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉អ្៉ូ ល៉ូ ោកលៀវ ។  ឡាកបៀប គ្ប៉គោ័ គ្ទួ  ៊ឺ ព៉ូ ពរង ប៉អ្៉ូ កលើ ោ

កលៀវ ប ់ ព៉ូ បស គ្តគ់ ប៉នរឹ គួប ពអ្  ក េះ  តគោ័ អ្៉ាំប ៉ាំង គួប ពអ្  ក េះកណេះ ពរង កលើ 

 ត់ ប៉ត ៉ាំ គួប ពអ្  កា ដាគ់ តាម ប ់ ឡាបោ័ យរ ។  គ្ទួ ទី ប៉នរឹ ថា៉ាំង ថ៉ូរ ោ័ តគ់ អ្ន់តគ់  គ្ត

គ់ អ្ន់ដា ព៉ូ គ្ប៉គោ័  ងឹ ៧ ី  កាត  គ្តគ់ អ្ន់ដា ណវគ ៩ កាត   ពអ្  ទី ប៉នរឹ ម៉ង់  ទី ប៉នរឹ 

កា៉ង ល៉ូ ទី ប៉នរឹ ខ ង ឡា ់កា គួង ទឹង នកីៅ ក ល ។   មួត កមល ម គ្ទួ អា សួន 

កអ្ៀង មួត អ្ង់កាន់ រ៉៉ូេះ  ហេះកា ព៉ូ កមល ម មង កាា ៉ាំង អ្ន់គ្ទួល ឡឹង ព៉ូ  ងឹ ខតប  សួន 

កអ្ៀង ព៉ូ កមល ម ពអ្  ប៉គ់ ស្ស    ។  

  

 ពគនកគកធវ ើអ្៉ាំពឫីសេី អ្ រ ឬឫសេីព  ប៏ន ។ វធិកីធវ ើគ ៊ឺកគពរង ៉ាំណត់ឫសេពី លកគកាត់គ្ត៉ូវតាម

ៃទង់ស៉ាំកឡងរ ួជាកស្ស  បនាទ ប់ម ពរងតកគ្មៀបគ្នា  ឬ ងភាា ប់គ្នា  ប៏នអាស្សោ័យតាមទាល ប់អ្ា កគ្បើ 

។  ពគនានស៉ាំកឡងត៉ូ  ស៉ាំកឡងធ៉ាំតាមល៉ាំដាប់ករៀងគ្នា   ៉ូ ស៉ាំកឡងគងព រ ។  អ្ា ល្ុ៉ាំពគន ភាគកគ្ ើន

ពួ គ្ ម ៉ាំៗ ពតកគកគ្ ើន ល្ុ៉ាំកៅភ៉ូមិ នាកពលយប់ម នកពល ៉ូលក ង ។ 

 

 ៧.២.ឡាកបៀប កមល ម គ្ទួ   / រកបៀប ល្ុ៉ាំពគន 

  គ្ទួ ព៉ូ កមល ម ប៉ឡឹង ៗ ម ឹង  ងឹ ៃយល ឡឹង ពរឹ ោ៉ាំរប់៉ គ្ប៉គោ័ អ្ញ់ពស  ។  ខម៉គ តី

ទិ កពៀរ ោ៉ាំរប់៉ គ្ប៉គោ័ ប៉នរឹ ម៉ង់ ល៉ូ កា៉ង អ្ន់ គ្តគ់ ល៉ូ យ  អ្ញ់ពស  ។ គ្ទួ អា ព៉ូ កមល ម 

 ងឹ ពអ្  កា ដាគ់  កលើ កមល ម អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ គ្ពួ  ល៉ូ គួង ទឹង កា ដាគ់ ។  

 

 កគ ល្ុ៉ាំពគនកដាយថាម កហើយកគ្បើៃយល់ាត់កធវ ើជា ងវ  ់កភលង ។ កមខ ទ៉ាំងពរីសគ្ាប់កធវ ើ

ស៉ាំកឡង ៉ូ គងម៉ង់ នងិគងកា៉ង  ។ កគ ល្ុ៉ាំវពតឯង ប៏ន  ឬ ល្ុ៉ាំ្េ៉ាំនងឹគ្ពួ  ឬចាប ីកលល   ប៏នព រ។ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 

៨. គ្ពួ   / ោក ៀវ 

 

 កាណគោ័ អា ស នោត ត៉ាំពួន កអ្ើ សិ  ផា គ្ពួ   ពអ្  ទី ប៉នរឹ រគ់៉  កណេះ ហង ព៉ូ 

កសើគ ពព ខ  យរ ពអ្  ឡា ់កា ក ឿង រគ់៉ អ្ន់កទៀគ ៗ ក ល  ។   

 ឧប រណ៍កនេះ  នជាតទិ៉ាំពួនកៅថា គ្ពួ  វានទឹ  មស៉ាំកឡងពកីរេះ កទើបកធវ ើឲ្យមន សេ

សមោ័យក ើមនយិមកគ្បើគ្បស់វណស់ ។  វានរងស្សក ៀងនងឹ ោក ៀវ (ឧប រណ៍កភលងពៃោរ) ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៣២ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 

 ៨.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ គ្ពួ  / ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើោក ៀវ 

 ទង គ្ពួ  ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉អ្៉ូ តសី ត  ខម៉គ ត ីពគង កាន់កតេះីោ័ ត៉ូ ល៉ូ អ្ល  ង ោ៉ាំរប់៉ ចារ 

ខគគ កាពស  ។  គ្ពួ  ទី កាពស  ២ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ កាពសី  កឡាេីះោ័    កាពស  កា៉ញ ោ៉ាំរប់៉ 

ថា៉ាំង កាពស  កា៉ញ ណវគ ោ៉ាំរប់៉ ថ៉ូរ ោ័ ។ ត េះ ពអ្  ៥ កាត  ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ោកលៀ រ ៉ាំងគួង ប ឹត 

ល៉ូ ទ៉ូត ត ទ កាចាបោ័ ។ ប៉ណង់ កពៀរ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉អ្៉ូ កាពលឹ គ្តាងោ័ ៗ កា ដាគ់ ល៉ូ អ្ល  ង 

កា ដាគ់ ។ កភឿ ព  អ្ន់ ឡាកាញោ័ ត ីប ់ អ្ន់ពទង គ្ពួ  ព៉ូ ខ គ អ្ន់ត៉ូវ ហេះ អ្ន់តគិោ័ ល៉ូ 

អ្ន់ ពអ្  កតេះ ោដាល់ ។   

 

 តោួក ៀវ កធវ ើពកី ើមឫសេីទ៉ាំហ៉ាំ ប៉ នកមខ  នងិកឈើ មួយ ៉ាំណត់ ស៉ាំរប់កធវ ើកមទប់ពៃេ ។ វាន

ពៃេពរីកធវ ើអ្៉ាំពអី្៉ាំកបេះ ពៃេមួយស៉ាំកឡងត៉ូ  កហើយពៃេមួយកទៀតស៉ាំកឡងធ៉ាំ ។  រឯីៃទង់ស៉ាំកឡងទ៉ាំងគ្ប៉ាំ

របស់វ កគកធវ ើអ្៉ាំពពី ព គ្ទខគ្ព បិទភាា ប់កដាយ ោ័រកគ្ាមយ៉ងជាប់ ។  គ្ពលួតទ៉ាំងពសីគ្ាប់រតឹពៃេ 

កគកធវ ើអី្រឫសេីចាស់កហើយគ្កាស់លអ ឬកធវ ើអ្៉ាំពកីឈើ ប៏ន ។  ក ើមបីបងេល ាណៈងយស្សួល ល់អ្ា 

កលង  ៉ាំឱ្យ   ខ  នងិាន ស៉ាំកឡងឮមល ៉ាំងកគបនដា ់កលល  មួយ ៉ាំ  ៉ាំន   ណដ លតរួបស់វ ។   

 

 

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៣៣ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 

៨.២.កាន យរ គ្ពួ   / ការកគ្បើគ្បស់ោក ៀវ 

 មួត ប ់ អ្លុ  អ្ន់ពទង គ្ពួ  អា  ៊ឺ ទី  ងឹ មួត កាា៉ ោ័ ៗ ។ មួត តាតាមោ័ ឌ្  អ្ន់

ពទង គ្ពួ  អា ្េះ អ្ន៉ពឌ្ ខអ្វ ប៉ត ៉ាំ គួប ពងឹ ករង៉ ល៉ូ ប៉គ់ ករង៉  ង់ ចារ អ្ន់ពឌ្ ខតប 

ល៉ូ ប៉គ់ ហី មួត អ្ង់កាន់ រ៉៉ូេះ ។ តាតាមោ័ ព៉ូ កសើគ ពព អ្លុ  អ្ញ់ពស  អ្ន់ពទង គ្ពួ  កអ្ៀង 

ឡា ់កា  អ្ញ់ពស  កគ្ប ើ អ្ង់កាន់ កបើ  អ្៉ាំប៉រ កគ្ប ើ គ្តា ោ័ កពល  អ្ញ់ពស  ចា ់ ទឹង គង 

ល៉ូ អ្ញ់ពស  ចាខវ ៉។  ហេះកា ស នោត ទ៉ាំពួន អ្ន់ពទង គ្ពួ  អា អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ កាណី ោ៉ាំរប់៉ 

គ្ប៉គោ័ ប៉ ៉ូ ទ៉ាំពួន ។ មួត ប ់ អ្លុ  អ្ន់ពទង គ្ពួ  អ្ញ់ពស  ប៉ ៉ូ ទី  ងឹ មួត កាា៉ ោ័ គ្កាគ់ ។  

  

 អ្ា ព លក េះកលងោក ៀវកនេះ គ៊ឺានពតប រសៗពតប៉ កណណ េះ ។ ពួ  ៉ាំកលាេះៗ  ៉ូល តិតក ញ

ោក ៀវ កៅ ពនលព លកគ ួប  ៉ាំគ្នា   ៉ូ ជាកៅករងភ៉ូមិ  កៅ ទ្េះ ៉ូន ៉ាំកលាេះ នងិកៅ ទ្េះ ៉ូនគ្ ម ៉ាំ  ក ើមបី

ោដ ប់ ៉ាំោនត នងិបកងេ ើនភាពសាទិធោា ល ។   ៉ាំកលាេះពកី ើមក េះបទកគ្ ើនសគ្ាប់ក ញ ៉ូ ជាបទ ស ៉ាំ

នាងកបើ ទវ រ  ស ៉ាំនាងគ្កាល កនទល   ចា ់ទឹងគង   នងិបទខសមចាខវជ៉ាក ើម ។  កគ្ៅពកីារក ញ

សគ្ាប់ោដ ប់ ៉ាំោនត  នជាតទិ៉ាំពួនក ញោក ៀវ្េ៉ាំនងឹកភលងកាណីកពលណកគកធវ ើពធិបីញ្ញា ន់អារ េ      

ទ៉ាំពួន ។ ប៉ ពនតអ្ា ព លក េះក ញ ងវ  ់កភលងអារ េកនាេះ ានពតប រសចាស់ៗប៉ កណណ េះ ។ 

  

 

 

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៣៤ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

៩. កាណី  / កាណី 

 កាណី អា    ៊ឺ ក ឿង រគ់៉ កា៉ញ ពនវ  ស នោត ត៉ាំពួន គ្ប៉គោ័ ោ៉ាំរប់៉ អ្ ត អ្ញ់ពស  កា៉ហ ល៉ូ  

អ្ញ់ពស  ប៉ ៉ូ  ត៉ាំពួន ។  ពអ្  ទី ប៉នរឹ រគ់៉ ពរ ម ់  ហេះកា អ្៉ូ ស៉ូវ ោដាល់ ប៉ ប  ៉ាំ អ្ េះ  ។  

 

 ឧប រណ៍កភលងកនេះ  នជាតទិ៉ាំពួនកៅថា កាណី ។  វឧប រណ៍កភលងមួយគ្បកភទព ល នជាតិ

ទ៉ាំពួន្លិតកឡើងសគ្ាប់កលងបទប រណ  កគ្មៀងប រណ ឬ កគ្មៀងអារ េទ៉ាំពួន ។  វានទ ឹ ម

ស៉ាំកឡងពកីរេះណស់ ពតវមិនស៉ូវមល ៉ាំងកទ ។ 

 

 

  

   

 

 

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៣៥ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

៩.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ កាណី / ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើកាណី 

 អ្ល  ង ព៉ូ ឌ្  អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ កាណី  ៊ឺ កតើម   យេះ ៃង ពអ្  គ្ប៉គោ័ អ្ន់ កាណី កតេះ រ ់៉ ល៉ូ ដា

គ់ អ្៉ូ ចា េះ តគិោ័ ។  កាណី អា គ្តងោ័ ពអ្  ឡាត ពងឹ អ្ន់ទិ ពអ្  ព៉ូ គ្ចាគ់ ដាគ់ ឡាយ៉មោ័ ម

 ់ ។ ពអ្  ទី ត េះ ៥ ឡា ់ កា គ្ពួ  ក ល ។  កភឿ ព  អ្ន់ ឡាកាញោ័ ត ីប ់ អ្ ត ល៉ូ អ្ន់ ពអ្  

កតេះ ឡាហាង ព៉ូ ខ គ អ្ន់ត៉ូវ កគៀត ហេះ អ្ន់តគិោ័។  មួត ប ់ អ្លុ  អ្ ត កាណី អា  ៊ឺ ទី 

 ងឹ មួត កាា៉ ោ័ ៗ  ។  

 

  ក ើមកឈើ  ព លកគនយិមយ ម កធវ ើជាកាណីគ៊ឺក ើម  យេះ  កគ្រេះវកធវ ើឱ្យកាណី ឮលអ 

នងិមិនកគ្បេះពប កទៀត្ង ។ វានរងស៉ាំពប៉ត រ៉ាំកល កៅកដាយ ប៉ូរ ា ់រ នាយ៉ងោអ ត ។ វាន

ៃទង់ចាប់ស៉ាំកឡង ៉ាំននួ៥  ៉ូ ោក ៀវព រ ។  ក ើមបីបងេល ាណៈងយស្សួល ល់អ្ា កលង  ៉ាំឱ្យ   ខ  

នងិានស៉ាំកឡងមល ៉ាំងលអ កគបនដា ់កលល  មួយ ៉ាំ ណដ លតរួបស់វ គ្ាប់ អ្បឹនងឹក ើមគ្ទ៉ូងកពល

ណកគ ៉ូតវ ។ អ្ា ព លក េះ ៉ូតកាណី គ៊ឺានពតប រសៗពតប៉ កណណ េះ ។   

 

 

 

 

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៣៦ 

អ្ល ង នត / កឈើសគ្ាប់ ៉ូត 

កាពស  / ពៃេ 

អ្ន់ត៉ូវ/ កលល   

ប៉ណង់ /
គ្ពលួ

ត 

ត េះ  / ៃទង់ស៉ាំកឡង 

គ្តងោ័/ ត ួ



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 

ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ៩.២.កាន យរ កាណី / ការកគ្បើគ្បស់កាណី      

  ណី ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ោ៉ាំរប់៉ អ្ ត កា ប៉ ៉ូ ទ៉ាំពួន  ។  ផា ព៉ូ អ្យ ់ ប៉ ៉ូ កា៉ញ ទង ៗ ព៉ូ   

អ្ ត កាណី  ឡឹង កតើម ង៉  ទឹល តារ ោ៉ាំបលត់ ឡ៉ូត ៃង ប៉ ៉ូ ទី ខ ល្ង កអ្ៀង ម ់ ។    

ប៉ណ៉ូ ស អ្ ត កាណី គ្តគ់ អ្ ត ប៉ណ៉ាំ ខ ល្ង ប៉ ៉ូ អ្ន់គ្ទួល ឡឹង គ្ពួ   ក េះកណេះ ប៉ ៉ូ 

យ ិល ពួយ អ្ន់តគី ។  ប៉ណ៉ូ ស ប ់ អ្លុ  អ្ ត កាណី អ្ន់ពឌ្ អ្លុ  យ  អ្ញ់ពស  កអ្ៀង កណេះ 

អ្ន់ពឌ្  ងឹ អ្លុ  ប៉ណ៉ាំ គ្ទង ប៉ ៉ូ  ។   

 

 កាណីគ្ត៉ូវបនកគ្លិតសគ្ាប់ ៉ូត ាងុពធិបីញ្ញា ន់អារ េទ៉ាំពួន ។   ៉ូ កនេះកពលកគបញ្ញា ន់

អារ េទ៉ាំពួនមដងៗកគ ៉ូតកាណីកនេះតា៉ាំងព ីាលគ្ពលប់រហ៉ូត ល់ភល ៊ឺ កគ្រេះអារ េានទ៉ាំន  កគ្ ៀង

កគ្ ើនណស់ ។   អ្ា  ៉ូតកាណីគ្ត៉ូវ ៉ូតនា៉ាំម ៃអារ េជាន ិចម នោក ៀវ បនាទ ប់ម អារ េកគ្ ៀងតាម

កគ្កាយ ។  អ្ា ព លក េះ ៉ូតកាណី គ៊ឺជាអ្ា ព លក េះបទកភលងអារ េ ។ 

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៣៧ 

ដ្ឋក់របូភាពកូតោណី 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១០. ម ិម  / គ្ទ 

 ម ិម ឡា ់ ក ឿង រគ់៉ កា៉ញ ពនវ គ្តងោ័ ពអ្   ងឹ វ  ិ ល៉ូ គ្ពួ   ហេះកា ពអ្  ទី កាពស   ងឹ កា៉

ញ ល៉ូ ទី ទឹង ោ៉ាំរប់៉ អ្ន់ កតេះ  ត់ ល៉ូ កាពស  កគ្ពៀយ ត ត ថា៉ាំង កភឿ អ្ន់ ពអ្  កតេះ ចាដាល់  ក េះ

កណេះ ព៉ូ អ្ ត ពអ្  អ្ញ់ពស  កសើគ ពព កា អ្លុ   អ្ញ់ពស   ញិកអ្ៀ កា អ្លុ  ក ល ។  

  

 គ្ទ ជាឧប រណ៍កភលងមួយគ្បកភទកទៀត ព លាន

រ៉ូបរង ស្សក ៀងនងឹគ្ពួ ព រ ប៉ ពនតវានពៃេពតមួយ 

នងិប៉ាំពង់ស៉ាំកឡងមួយភាា ប់កដាយពៃេអ្៉ាំកបេះយ៉ងតងឹ 

ក ើមបីឱ្យវាន ស៉ាំកឡងឮមល ៉ាំងរ៉ាំពង កហើយ ៉ូតបនទ៉ាំង

បទសមោ័យទ៉ាំងបទប រណ ។  ៉ាំករេះស៉ាំកឡងវវញិ ឮស៉ូរ

ពកិរេះគួរឱ្យ ង់ោដ ប់ ។   

  

 

 

 

១០.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ ម ិម / ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើគ្ទ 

 កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ ម ិម កា អ្៉ូ យ  ឡឹង កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ គ្ពួ  អ្ េះ ទី 

ប៉អ្៉ូ អ្ល  ង ល៉ូ ោកលៀ ោ៉ាំរប់៉ គ្ប៉គោ័ ត េះ ឡា ់ ចារ ត៉ូរ ោ័ ប៉នរឹ ថ៉ូរ ោ័ កលើ ថា៉ាំង  ហេះកា ម ិម 

ព៉ូ ខ គ កាពស   ងឹ កា៉ញ ោ៉ាំរប់៉ អ្ ត  ។ 

 ធនធ្លនព លកគនយិមយ ម កធវ ើគ្ទ  មិ៏នៃ សពោីក ៀវកនាេះកទ គ៊ឺានឫសេី កឈើ  នងិបនាល រ

ធ៉ៗាំ សគ្ាប់បិទភាា ប់កធវ ើៃទង់ស៉ាំកឡង  គ្គ្នន់ពតគ្ទកគដា ់ពៃេពតមួយសគ្ាប់ ៉ូត ។ 

 

ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

ទ៉ាំពោ័រ ៣៨ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១០.២.កាន  យរ ម ិម / ការកគ្បើគ្បស់គ្ទ 

 ម ិម  ៊ឺ ក ឿង រគ់៉ កា៉ញ ពនវ ទី ប៉នរឹ រគ់៉ ម ់ សួន កអ្ៀង ព៉ូ អ្ ត ពអ្  អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ 

គួង ទឹង កលើ គួង ខ ង កភឿ តងោ័ មួត គ្ប៉គោ័ អ្ញ់ពស  អ្ន់ គ្តគ់ ពួយ ប៉នរឹ គួង ប ់ ព៉ូ ខអ្វ 

 ៉ាំ កភឿ ព  អ្ន់ ប៉ណ៉ូ ស យ ិល ព៊ឺ  កលើ គ្ប៉ល់ តាឡាមោ័ ។  មួត ឌ្  អ្ ត ម ិម សួន កអ្ៀង 

មួត តាតាមោ័    អ្ន់ពឌ្ បត់ អ្ ត កាណ ង ករង៉ មង កាា ៉ាំង ។ ចាពន  មួត គ្កាគ់ មួត 

ោណ  ីអ្ន់ពឌ្ យរ ម ិម ដារ់  ៉ាំ ទី កាន កាតាបោ័  ៉ាំ គួង អ្ញ់ពស  ស ិនឡាប៉គ់ ។ ព៉ូ អ្ ត 

ម ិម យ  អ្ញ់ពស   ៉ាំហ៉ូ កា អ្លុ   ល៉ូ អ្ញ់ពស  ស ិនឡាប៉គ់ កា អ្លុ  ក ល ។  
 

 គ្ទ ជ៏ាឧប រណ៍កភលងព លានទឹ  មស៉ាំកឡងពកីរេះមិនចាញ់កភលង ខទកឡើយ ភាគកគ្ ើនកគ

 ៉ូតវ្េ៉ាំជាមួយចាប ីកលល   នងិគង១២ព ល្ ក ើមបីបងេល ាណៈងយ ស្សួល ល់អ្ា កគ្ ៀង ឱ្យកគ្ ៀង

គ្ត៉ូវតាម ងវ  ់ ។ អ្ា ព លកគ្បើឧប រណ៍កភលងគ្ទកគ្ ើនជាងកគគ៊ឺ ៉ាំកលាេះៗ ជាពកិសសកគ ៉ូល តិតកលង 

កៅករងភ៉ូមិនាកពលយប់ ។ ឯចាស់ៗកគកគ្បើពតកពលណាន មោវធិសិីលបៈរ៉ាំគង ពតប៉ កណណ េះ ។  

  

 

ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

ទ៉ាំពោ័រ ៣៩ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១៦. គួងទងឹ / ចាប ីកលល   

 គួង ទឹង អា កា ក ឿង រគ់៉ កា៉ញ ពនវ ព៉ូ ឌ្  យរ   ឡឹង ប៉កសើគ នកីៅ ក ល ហេះ

កា ព៉ូ យរ  លងឹ កាម ់  ្េះ រ ៉ាំងវង៉ ោណ៉ាំ ១៩៧៩ ទឹល ១៩៩៣ ៃង រ ៉ាំងវង៉ កណេះ 

ព៉ូ ឌ្  ថត អ្ញ់ពស   ៉ាំហ៉ូ ត៉ាំពួន ញន កា ទី ព៉ូ អ្លុ  គ្ប៉គោ័ អ្ញ់ពស   ៉ាំហ៉ូ កអ្ៀង  ៉ូវ ។ មួត ប ់ 

អ្លុ   ៉ាំ គួងទឹង ឡា ់ កៅ សិ  ឡឹង ព៉ូ ទី ឡា ់ កា វគោ័ កា តិ  វគោ័ ដាយ  វគោ័ ៃយ៉ូង វគោ័ រ៉៉ូ 

ទី កអ្ៀង ឡឹងកណេះ ណវគ ។ រ ៉ាំងវង៉ ោណ៉ាំ ១៩៨៣ ទឹល ១៩៩៣ អ្៉ូ ផា កា កាណ ង 

ស្ស    អ្៉ូ ផា កា ប៉គ់ ចារ តាហាន  អ្៉ូ ផា កា ប៉គ់ ចារ មួត   ា៉ កហៀន    ៊ឺ ទី គួង 

ទឹង ទិ កណេះ ីោ័ ។ 

 

 ចាប ីកលល   ជាឧប រណ៍កភលង ព លប រស នជាតកិ ើមភាគត ិ នយិមកគ្បើ កគ្ ើន  ៉ូ កភលង

 ខទកទៀតព រ ជាពកិសសកគ្កាយឆ្ា ៉ាំ១៩៧៩-១៩៩៣ កគ្រេះ ាងុ  ៉ាំឡ ងឆ្ា ៉ាំកនាេះ កគនយិមថត ៉ាំករៀង

 ៉ាំហ៉ូភាោទ៉ាំពួន ព លកគ្ ៀងកដាយអ្ា  ៉ាំករៀង លបីៗជាកគ្ ើនរ៉ូប ។ តន្រនត ីរចាប ីកលល  ក ើងចាស់

កល កធ្លល ជាងកគានកលា  កា តិ កលា  ដាយ កលា  ៃយ៉ូង កលា  រ៉៉ូ កលា  ចាង ជាក ើម ។ល។  

 កនាល េះឆ្ា ៉ាំ១៩៨៣-១៩៩៣ ទ៉ាំងកៅ ាងុភ៉ូមិ ទ៉ាំងកៅបនាទ យទហាន ឬកៅមណឌ ល  ារ្នម ៃ 

ព លានបងបអូន នជាតកិ ើមភាគត ិកគ្ ើនគ៊ឺពតងពតានវតតានចាប ីកលល  កៅទីកនាេះ ។  

   

ទ៉ាំពោ័រ ៤០ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ១១.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ គួង ទងឹ / ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើចាប ីកលល   

 -ប៉អ្៉ូ  កលើ ោកលៀវ កា៉ញ អ្ង់វន៉  ោ៉ាំរប់៉ គ្ប៉គោ័ គ្តងោ័  

 -អ្ន់កគ្ទៀម  ៉ាំលួន  ១០ កាពស  ោ៉ាំរប់៉ ។ 

 -កគៀត ោ៉ាំរប់៉ បល គ្ប៉គោ័ អ្ន់ត៉ូវ  អ្ន់ ពអ្  កហាល  

 -គង ោ៉ាំរប់៉ កៃើយគ  អ្ន់កគ្ទៀម ព  អ្ន់ ពអ្  ទឹេះ ទឹង  

 -ប៉អ្៉ូ គ្តាងោ័ ៗ កលើ អ្ល  ង ោរ ោ៉ាំរប់៉ គ្ប៉គោ័ ប៉ណង់  

 

 -ឫសេី អ្ រ ឬ ឫសេពី មួយ ៉ាំណត់សគ្ាប់កធវ ើតរួរបស់ចាប ីកលល   

 -លួស ៉ាំនួន ១០ពៃេ  

 -កលល  សគ្ាប់ ងភាា ប់នងឹតចួាប ីកលល   ក ើមបីឲ្យស៉ាំកឡងវឮមល ៉ាំង 

 - ងកធវ ើពពី   ឬោព ន់ សគ្ាប់ ល់ពៃេស៉ាំកឡង  ៉ាំឲ្យវកទើសនងឹប៉ាំពង់ឫសេី ។ 

 -ឫសេីចាស់កហើយគ្កាស់ កឈើៃលមឹ សគ្ាប់កធវ ើគ្ពលួត 

 

 

 

 
   

ទ៉ាំពោ័រ ៤១ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ១១.២.កាន យរ គួង ទងឹ / ការកគ្បើគ្បស់ចាប ីកលល   

 គួង ទឹង ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ោ៉ាំរប់៉ កាកបលេះ ប ិ  កា រគ់៉ កសើម ព ត កពៀ   ។  ចាពន   មួត 

តាតាមោ័ ៗ    អ្ន់ពឌ្ អ្យ ់ គួង ទឹង ឡា៉ាំ កាកបលេះ  ប៉គ់ ហី មួត អ្ង់កាន់ រ៉៉ូេះ អ្ង់កាន់ ដាយ 

មង កាា ៉ាំង  ។ គ្តគ់ អ្ន់ដា អ្ន់ពឌ្ យ ិល កតើល សឹត កតើល ប៉នរឹ កោប  កា ទី ក ល ។  

គួង ទឹង ទី ប៉នរឹ ឡា ់កា គួង កដា  ក ល   ក េះកណេះ ណវគ ព៉ូ កាកបលេះ អ្ញ់ពស  កណើ រ 

ណវ  ញិកអ្ៀ  កា អ្លុ    អ្ញ់ពស  កសើគ កា អ្លុ  ក ល តាម ប ់ អ្យេះ ។   ផា ព៉ូ កាកបលេះ 

កា៉ញ ទង ៗ ពនិ ោ៉ាំយ ៉ាំង  រគ់៉  កគ្អ្េះ កាញ់កគ្អ្េះ  ល៉ូ ឡាម៉គ់ ពួយ ប៉នរឹ ព៉ូ យ ិល ៃង 

ប៉ណ៉ូ ស កាកបលេះ ទី  ងឹ ១ ៉ូវ ។  គួង ទឹង អា ព៉ូ កៃលេះ  ងឹ ពអ្  ង៉ត កា ដាគ់   កៃលេះ អ្ន់ឌ្៉ូ 

ល៉ូ គ្ទួ ម ិម កា ដាគ់  ។     
 

 កគកធវ ើចាប ីកលល  សគ្ាប់ក ញ ៉ាំោនតអារមោណ៍កពលអ្្េ   ។ កហើយ ៉ាំពណ ពួ  ៉ាំកលាេះៗ កគ

ក ញចាប ីកលល  កៅកពលណព លកគកៅ  ៉ាំគ្នា កៅករងគ្ប  ៉ាំភ៉ូមិ  នងិកៅ ទ្េះ ៉ូនគ្ ម ៉ាំកៅកពលយប់

គ្ពលប់ ។  កពលៃលេះ ៉ាំកលាេះ នងិគ្ ម ៉ាំ  កគ្ ៀងកឆ្ល ើយឆ្លងគ្នា  ា៏នព រ ។     

 ល ាណៈពកិសសរបស់ចាប ីកលល   គ៊ឺវានគ្បពោ័នធស៉ាំកឡង ៉ូ គងធ៉ាំព រ ប៉ ពនតកគក ញបនទ៉ាំង

បទសមោ័យ នងិបទកភលងគងប រណ អាស្សោ័យកលើការប ិនគ្បសប់របស់តន្រនដ ីរ ។ កលើស ពកីនេះកទៀត

កោត វានស៉ាំកឡងពកិរេះរ ដ៉ាំ កហើយអា កលើ ដា ់ស៉ាំកឡងតាមអ្ា កគ្ ៀងបនយ៉ងងយ កគ្រេះ

អ្ា ក ញានពតាា  ់ ។  កគក ញចាប ីកលល  ដា ់ពតឯង ប៏ន ឬក ញគ្បគ ៉ាំជាមួយកភលង ខទកទៀត

 ៉ូ ជា គ្ទ ពគន  ប៏ន ។     

 

ទ៉ាំពោ័រ ៤២ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១២. ខ ង តាកឡាង  / គងកលោ េះ 

 ខ ង តាកឡាង   ៊ឺ ក ឿង រគ់៉ កា៉ញ ពនវ ទីគ្តងោ័ វ លឹ ឡា ់កា គួង ខ ង ក ល  

ហេះកា ពអ្   តសី ថ ិោកម ើ កៅ គួប ពអ្  ។  ព៉ូ  ៉ាំ ពអ្  កពល ទី កាន ខអ្ត សង់  អ្ន់កទៀគ 

ៗ ឡា ់កា ខអ្ត ខសន ស្ស   ខអ្ត គ្ប៉គោ័ គ្ប៉េះ ហី  ខអ្ត ប៉ញ់សង់  ខអ្ត អ្យ ់ សឹត កកាល  

 ា៉ញ់  ខអ្ត គ្ប៉គោ័ គ្ប៉េះីោ័ ប៉គ់ ម ីរ អ្ន់ដា ក ល ។       

 

 កលោ េះ ជាឧប រណ៍កភលងម៉យង ានរងម៉ូល ៉ូ គងព រ  ពតាន ៉ាំននួ១គ៉ូ នងិានទ៉ាំហ៉ាំ ប៉ នគ្នា  

។ កលោ េះកគវយ ាងុពធិកី្េងៗ ៉ូ ជា ពសនភ៉ូមិ  ពសនតាមគ្គួោរ  ករៀបការ ផាល ស់ទីល៉ាំកៅ នងិពធិី

ពសន ៉ាំការជាក ើម ។ 

  

ទ៉ាំពោ័រ ៤៣ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១២.១.ចារ ព៉ូ តា ់ ខ ង តាកឡាង / គ្បភពព លកគទញិគងកលោ េះ  

 

 មួត គ្កាគ់ ៗ រេ៉ះ ផា ខ ង តាកឡាង អា ព៉ូ តា ់ ឡឹង ប៉កថត ឡាវ កា៉ាំខឡ កាប៉៉ូវ 

៧  ល់ កលើ ១៥  ល់  កលើ កអ្ៀង ឡឹង អា កា ទី ក ល ។  ទី  ងឹ គ្កាគ់ ស្ស   ល៉ូ ប ់ 

គ្ប៉េីះោ័ ប៉គ្តងោ័ ទី កាប៉៉ូវ រ ់៉ កអ្ៀង  ងឹ ទី តា ់ ខ ង តាកឡាង អា ។  ខ ង តាកឡាង 

ឡា ់ ព៉ូ ក ើយ តា ់ យរ ទី ២ ពនវ  ពនវ ទី ១ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉សយ់   ពនវ ទី ២ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ 

ល៉ូ ោប៉នោ័  ។ ខ ង តាកឡាង គតឹ ម ឡឹង ព៉ូ   ៊ឺ ខ ង តាកឡាង ទី ឡាយ ក ៀត 

ា៉ស ក ៀត ោ៉ាំរ តិ ។    

 

 តាមចាស់ៗនយិយគ្បប់ គងកលោ េះមួយគ៉ូរ កគ ៉ូរនងឹគ្ បីពី៧-១៥  ាល ឬអា កគ្ ើនជាង

កនេះ  ា៏នព រ ។ ានពតកម ន្រនាទ ញ នងិអ្ា ានឥទធពិល ព លានគ្ទពយសមបតត ិកគ្នគ្ បីកគ្ ើនកទ 

កទើបានលទធភាព ទញិគងកលោ េះកនេះបន ។ គងកលោ េះ ព លកគធ្លល ប់ទញិយ ម កគ្បើគ្បស់ានពរី

គ្បកភទ គ៊ឺគងកលោ េះកធវ ើអ្៉ាំពពី   នងិគងកលោ េះកធវ ើអ្៉ាំពោីព ន់ ។  កហើយគងកលោ េះព លខថលជាងកគ គ៊ឺគង

កលោ េះណព លានលាយជាតាិស នងិជាតសិ៉ាំរទិធ ។ 

  

ទ៉ាំពោ័រ ៤៤ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ១២.២.ឡាកបៀប  ៉ាំ ខ ង តាកឡាង  /  រកបៀប វយគងកលោ េះ 

 

  ខ ង តាកឡាង អា ព៉ូ តង កាន ប៉ណ៉ូ ស ២ កលើ ៣  ៉ូវ ោ៉ាំរប់៉  ៉ាំ ពអ្    ៊ឺ ពគង ង រី ១  ៉ូវ 

ពគង អ្ង់  ់ ១  ៉ូវ កលើ ២  ៉ូវ កា ដាគ់  ។  មួត ប ់ អ្លុ   ៉ាំ ខ ង តាកឡាង អា ទី  ងឹ មួត តា៉ាំង ង់ 

គ្កាគ់ ។  យ  ព៉ូ  ៉ាំ ខ ង តាកឡាង អា ទី អ្៉ូ ពប ត អ្ េះ  ។  ព៉ូ  ៉ាំ ពអ្  ប៉តាង ប៉នរឹ កាប ឡា ់កា កាប 

ប៉កន  តា៉ាំកប៉  គួប កោប កលើ តេីះោ័ រល់៉ ញួ   ឡ ៉ាំ  គួប កោប ប៉អ្ប់ ពងឹ ពងឹ កណេះ ហង កភឿង 

អ្ន់ ទី  កាន រគ់៉ កសើម  ។   

 

  ាងុការវយគងកលោ េះ គ៊ឺកគគ្ត៉ូវការមន សេពី២កៅ៣នា ់ គ៊ឺមងម ៃ ១នា ់ ឯមងកគ្កាយ១

នា ់ ប៏ន ២នា ់ ប៏ន ។ អ្ា ព លក េះវយ គ៊ឺានពតប រសចាស់ៗ ។ ទ៉ាំន  បទព លកគវយកលោ េះ

ានកគ្ ើនគ្បកភទ  ។  កហើយអ្តថនោ័យ ាងុបទនមួីយៗកនាេះ គ៊ឺានការសរកសើរ  បងអ ប់ ឬកលបមយ

គ្នា កៅវញិកៅម  ក ើមបីបងេរភាពសបាយរ ីរយ ។  

 

  

ទ៉ាំពោ័រ ៤៥ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១៣.ប ី / ប ី 

 ប ី  ី ក ឿង រគ់៉ កា៉ញ ពនវ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ោ៉ាំរប់៉ កមល ម អ្ន់ឌ្៉ូ ល៉ូ ោគរឹ ្េះ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ 

ប៉ ៉ូ គ្គងឹ កលើ ប៉ ៉ូ គ្រោ័  ។ ប៉នរឹ ប ី រគ់៉ នកីៅ ក ល   ងឹ កា ពអ្  កតេះ គ្ប៉គោ័ កាន់ពឌ្ល 

ៗ ពប ត  ។ ពអ្  ទី កគ្តាម ោ៉ាំរប់៉ ព ត ប៉កហើយ ប៉នរឹ  ៉ាំលួន តា៉ាំកប ើេះ កគ្តាម ឡា ់កា 

 យប់ ក ល ។  

 ប ីជាឧប រណ៍កភលង សគ្ាប់ ល្ុ៉ាំ្េ៉ាំជាមួយនងឹសគរ កពលណ ាន មោវធិបីញ្ញា ន់

អារ េគ្គងឹ នងិអារ េកគ្ៅ ។  ប ីានស៉ាំកឡងពកីរេះ ពតវឮមិនស៉ូវមល ៉ាំងកទ  ។ វានរនធ

ៃទង់ស៉ាំកឡង ៉ាំនួន ៧រនធ ៉ូ ៃលុយព រ ។ 

  

ទ៉ាំពោ័រ ៤៦ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១៣.១.កាណគោ័ ពួ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ ប ី / ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើប ី 

 កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉អ្៉ូ កលើ ោកលៀវ  គ្តាងោ័ ៗ តសី ត  ខម៉គ ត ី ។  គ្ទង 

កា៉ាំប ៉ាំង ព៉ូ ចាវ កគ្តាម ោ៉ាំរប់៉ អ្ន់ ទី ប៉នរឹ ថ៉ូរ ោ័ ថា៉ាំង  ៉ាំលួន ៦ កគ្តាម ។     គ្ទង កាន់

កតេះីោ័ ព៉ូ ចាវ ១ កគ្តាម  ។     អ្៉ាំប ិយត ពអ្  ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ោប៉នោ័ គ្ប៉ ់ ខ គ ប ិង ចាពនង 

ពគង ោ៉ាំងកអ្យ  ។  ប ី ទី អ្៉ាំព  អ្ល ឹង  ៊ឺ ១ហាត់ ។  

 

 ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើប ីាន ឫសេី្ អ រ ឬ ឫសេីព ព លចាស់លអ កហើយានទ៉ាំហ៉ាំ ប៉ នកម

ខ  ។  ព ា្ មងកលើកគកចាេះរនធសគ្ាប់កធវ ើៃទង់ស៉ាំកឡង ៉ាំននួ ៦រនធ  កហើយព ា្ មងកគ្កាមកគកចាេះរនធ

ពត១រនធប៉ កណណ េះ ។ឯអ្ណដ តរបស់វកគកធវ ើពោីព ន់ ឬគ្ប ់ កហើយកគកចាេះ ពនលងដា ់វកៅ ៉ាំកហៀង

មងកឆ្វង  ។  ប ីានគ្បពវងគ្បពហល១ហតថ  ឬកគ្កាម នលេះពម៉គ្ត ។  

  

  អ្៉ាំប្យិត /  អ្ណដ ត 

ពគង  ល់ / ព ា្  ាលខនប ី 

កគ្តាម កាន់កតេីះោ័ / រនធមងកគ្កាម 
ទ៉ាំពោ័រ ៤៧ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១៤.គួង ណគ់ / រនាត 

 គួង ណគោ័  ៊ឺ ក ឿង រគ់៉ កា៉ហ កា៉ញ ពនវ  ស នោត សួន ពប ត ត៉ាំពួន គ្គងឹ 

កគ្រោ័  គ្ប៉គោ័ ោ៉ាំរប់៉  ៉ាំ ប៉តាង គួង កដា  ឡា ់កា គួង ទឹង នកីៅ ក ល  ពអ្  ទី ប៉នរឹ   

រគ់៉ ល៉ូ ដាគ់ ឡាហាង ណីង តគិោ័  ។  ព៉ូ ឌ្   ៉ាំ គួង ណគ់ ្េះ ព៉ូ ខអ្វ ប៉គ់ ម ីរ កា៉ញ  ៉ូវ 

កា៉ញ ពឌ្ន កលើ ប៉គ់ ចារ ព៉ូ រង កាប៉៉ូវ រ ់៉ កភឿ ព  អ្ន់ ឡាង៉ន់  ។ 

 

 រនាត ជាឧប រណ៍កភលងប រណ មួយពបបកទៀត ព ល នជាតទិ៉ាំពួន គ្គងឹ កគ្ៅ   

្លិតកឡើងសគ្ាប់វយ ៉ាំនួសគងធ៉ាំ ៉ូ ចាប ីកលល  ព រ  វានទឹ  មស៉ាំកឡងពកីរេះ 

កហើយឮមល ៉ាំងកទៀត្ង ។ កគ ៉ូល តិតវយរនាត កពលណកគកៅ ៉ាំការាា  ់ឯង ឬកៅ

 ពនលងលវ លកគ្ន គ្ បី  ៉ាំរ ីក ើមបី ៉ាំោនតអារមោណអ្្េ   ។  

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៤៨ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១៤.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ គួង ណគ់ / ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើរនាត 

 គួង ណគ់ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ប៉អ្៉ូ កលើ ោកលៀវ គ្តាងោ័ ៗ  ៉ាំលួន តា៉ាំងហាម តាឡគ់    ។ 

ឡាកបៀប គ្ប៉គោ័  ៊ឺ ព៉ូ កាខគ្តល ប៉អ្៉ូ / ោកលៀវ  ទី អ្៉ាំព  អ្ល ឹង ទងតគិោ័ មិត អ្ន់  រឹ    

ហេះកា ព៉ូ គ្តគ់ កាខគ្តល អ្ន់ កអ្លេះីោ័ ឡឹង គួង ពអ្  តគ់ អ្ន់តគ់ ក េះកណេះ ព៉ូ បស គ្ប៉គោ័ 

កាពស  ប៉នរឹ ។ ក េះកណេះ ណវគ ព៉ូ តគោ័ អ្ន់ោកម ើ កៅ គួប ពអ្  កគ្ទៀ   ក េះកណេះ ពរង 

ល៉ូ កាពស  ដាគ់ ៗ កភឿ ព  អ្ន់ ពអ្  តាពល វ វី ៉ោ័ ប៉គ់ ព៉ូ  ៉ាំ  កា៉ញ ទង ៗ ។ 

 

 រនាត ជាឧប រណ៍កភលងប រណ កគ្លិតអ្៉ាំពឫីសេី អ្ រ ឬ ឫសេពី  ព លចាស់លអ ៉ាំនួន៨ ង់  ។ 

រកបៀបកធវ ើ គ៊ឺកាត់ឫសេជីា ង់ៗគ្បពវងគ្បពហល នលេះពម៉គ្ត  េះកគ្កាម  កធវ ើយ៉ងណឲ្យវានករៀងៃល ី

ជាងគ្នា ជាបនតបនាទ ប់  រ ួកគចាប់ក ដ្ ើមកាត់ក ញគ្បពហលរ ់ ណដ លខនម ៃកាត់ ក ើមបីកធវ ើៃទង់

ស៉ាំកឡង ។  បនាទ ប់ម កគតកគ្មៀបតាមកលៃករៀង រ ួពរងយ៉ងជាប់លអ ក ើមបី  ៉ាំឲ្យមទ ត ឬរប៉ូតក ញ

កពលកគវយមដងៗ ។ 

 

 

 

ទ៉ាំពោ័រ ៤៩ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១៥. ទងិ ទ៉ូត / ទងិទ៉ូត 

 

 ទងិ ទ៉ូត   ៊ឺ ក ឿង រគ់៉ ម៉េះ ព៉ូ កសើគ ពព ឡា ់ ឡាម៉គ់ គ្ប៉គោ័ កាវ  ឡឹង ព៉ូ  គ្កានោ័ កា អ្យ ់ ប៉អ្៉ូ 

កលើ ោកលៀវ កា៉ញ អ្ង់វន៉ ក េះកណេះ កាសិត ឡា ់ អ្ង់កកាស ពគង គ ល ពគង  យង់ ល៉ូ តា៉ាំគ្ប ីល 

អ្ន់ ោកម ើ ក េះ ហង ។   ទឹង ទ៉ូត ព៉ូ តាប៉េះ មង កាា ៉ាំង រ ៉ាំងវង៉ ខៃ រ តសី ទលឹ ខៃ សប់ ៃង ខៃ 

កណេះ កពៀ ស្ស ស ឡា ់ កា កពៀ កាញ់ព   កពៀ ខគ្ ង ល៉ូ កពៀ កាពវត  គ្តគ់ ទ៉ាំ ី  ហង ។  ផា ហាវ ស ឡឹ

ង ខៃ  កពៀរ ៗ អា ព៉ូ អ្៉ូ តាប៉េះ ទឹង ទ៉ូត ក េះ  ៃង អ្យ៉ូគ កា ប   កាប់ ។  យ  ព៉ូ តាប៉េះ ទឹង ទ៉ូត ទ ី

កពៀរ ពនវ ៈី   ៊ឺ ពនវ ព៊ឺ    ល៉ូ យ  ពនវ គ្ប៉ល់  

 

 ទងិទ៉ូត ជាឧប រណ៍កភលងព លងយស្សួលកធវ ើជាងកគ កដាយគ្គ្នន់ពតយ  ក ើមឫសេីមួយ    

 ង់ៗ កហើយកាត់ថាា ៉ាំងក ញទ៉ាំងសងមង នងិតគ្មឹមាត់វឱ្យកសោើជា ការកស្ស  ។ អ្ា កលងានពរី

នា ់គ្ប ស ប៏ន ស្សី ប៏ន កហើយកគកលងកៅកពល យប់  ាងុ  កនាល េះពៃ ញ្ញា  នងិ ពៃត លា កគ្រេះពៃ

កនេះស្ស៉ូវគ្ោល ៉ូ ជាស្ស៉ូវ កាញ់ព  ស្ស៉ូវខគ្ ង  នងិស្ស៉ូវកាពវតទ ៉ាំអ្ស់កហើយ ។ កបើកលងៃ ស ពពីៃ

កនេះ ចាស់ៗាន ៉ាំកនឿថា វនងឹានកគ្គ្នេះថាា  ់កដាយោរមល ម៉ាំ ។  បទកគកលងទិងទ៉ូត ានពរី

គ្បកភទគ៊ឺបទយ៊ឺត  នងិបទកលឿន ។ 

ទ៉ាំពោ័រ ៥០ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ១៥.១.កាណ៉ាំ  កាណ ង កាន តាប៉េះ ទងិទ៉ូត / គ្តណមកភលងទងិទ៉ូត  

 

 ៃ ព៉ូ តាប៉េះ  រ ៉ាំងវង៉ ខៃ រ តសី ល៉ូ ខៃ សប់  ញន ខៃ កណេះ  ៊ឺ ខៃ ឡា ់ ប   

ណ៉ាំង ោរ ប ិ  កាប់ ោ កពៀឡីគ  ទឹល នកីណេីះោ័ ពអ្  កា ប៉រ់ ឡាង៉ ហេះ កពៀឡីគ ។   

កពៀឡីគ កា អ្ន់ ឡាង៉ កា ប   កា៉ញ កាន់ត៉ូតោ័ ។ ខឡង កណេះ  ប   ចា បឹ អ្ន់ត៉ូតោ័ 

ឡាង៉ តាល េះ សីគ ឡាង៉ ក វ្ ើ ទិ កប្យើេះ ។  កពៀឡីគ អ្ន់ ឡាង៉ ណវគ កា ប   អ្៉ូ ខ  

អ្យ ់  ពអ្  ៃ៉ាំ អ្ង់ខអ្វ ទ៉ូញ ការ ោ័ ឡាង៉ កណេះ ទឹល តាប់ ា ៉ាំង ។ ប៉គ់ កាា ៉ាំង ប   កណេះ 

កា កាប់ ោ ណង កពៀឡីគ ។    

 ប៉គ់ អ្ន់តគី ម ី កពៀឡីគ សិ  តាមោ័កផាត ក ៀង ប   ខអ្ត ល៉ូ តាប៉េះ ទិងទ៉ូត អ្ន់  

ប   កាតាបោ័ ត ត  រគ់៉ អ្ន់គ្ទួល  ក េះកណេះ ពអ្  ប៉ន់កតាោ័ ប      

 

 ម៉ូលកហត  កគកលងទិងទ៉ូត ពត ាងុពៃ  ញ្ញា  -ត លា ជាពៃ ព លមល កគ្បើលបិ  ល ស ៉ាំលៃនាង 

កពៀឡីគ កហើយនាងកពៀឡីគ ឲ៏្យលៃកៅមល កនាេះមួយ  ចប់ ។  កពលបនលៃររ ួម ៃលួនកហើយ មល ទ៉ាំល េះ

 ញ្ចប់កនាេះនងឹគ្   របស់វ  កធវ ើឲ្យលៃ ៉ាំពប់អ្ស់ ។  ក ើញ ៉ូ កនាេះនាងកពៀឡីគ ឲ៏្យលៃកៅមល មដង

កទៀត ពតមល មិនគ្ពមទទួលយ  វស ៃ តិតអ្ងគុយករ ើសគ្គ្នប់លៃតា៉ាំងពគី្ព ឹរហ៉ូត ល់ខថៃលិ  ។  បនាទ ប់

ម មល  ម៏៉ាំសាល ប់នាងកពៀឡីគពតមដងកៅ ។  កគ្កាយម  សតវមល គ្ត៉ូវបនបងនាងកពៀឡីគក ោ្ េះតាមោ័

កផាតសាល ប់ពតម ននងឹសាល ប់ តាមោ័កផាតបនកគ្បើលបិ ឲ្យមល ្ ឹគ្ោ នងិកលងកភលងទិងទ៉ូតជាមួយ

គ្នា  កហើយរ៉ាំសបាយអ្ស់ តិតសិន  ។ 

        

ទ៉ាំពោ័រ ៥១ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ១៥.២.កាន យរ ទងិទ៉ូត  / ការកគ្បើគ្បស់ទងិទ៉ូត 

 

 ព៉ូ តាប៉េះ ទឹង ទ៉ូត អា គ្តគ់ តងកាន ប៉ណ៉ូ ស ២  ៉ូវ មួត តាតាមោ័ រ៉៉ូេះ កា ដាគ់  មួត ោណ  ី

កាដាគ់  មួត ោោវ  កា ដាគ់  ។   ព៉ូ តាប៉េះ ទឹង ទ៉ូត  ៊ឺ ប ិ  កា រគ់៉ កសើម ៃង រ តសី ល៉ូ សប់ 

កណេះ មួត កា៉ាំឡា៉ាំង ស្ស    អ្ន់ពឌ្ សង់ កពៀ ណវ  ក េះ  សួន កអ្ៀង ព៉ូ  តាប៉េះ មង កាា ៉ាំង ។    

 ការកលងទិងទ៉ូតកនេះ គ្ត៉ូវការមន សេ២នា ់  គ៊ឺពួ  ៉ាំកលាេះគ្ ម ៉ាំ ប៏ន ចាស់ៗវ ោ័យ ណដ ល ៏

បន ឬពួ ក ោងៗ ប៏នព រ ។  កគកលងកភលងទិងទ៉ូតកនេះ ក ើមបី ៉ាំោនតអារមោណ៍ នងិបងា ញពភីាព

កគ្ត អ្រ កគ្រេះ  កនាល េះពៃ  ញ្ញា -ត លា កនេះ អ្ា ភ៉ូមិបនស្ស៉ូវថោហី៉ូបទ៉ាំងអ្ស់គ្នា   កហើយភាគកគ្ ើនកគ

កលងកៅកពលយប់ ។  

 

         

ទ៉ាំពោ័រ ៥២ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១៦.  រ៉ាវុ  ៉ីះ  /  ស្នែ ង   
 រក៉វ ើេះ អា គ្កាគ់ កសើគ ពព គ្ប៉គោ័ ោ៉ាំរប់៉ កមល ម ្េះ អ្ន់ពឌ្ សឹត ឡឹង គ្ទ េះ បល៉ េីះោ័ តា ៉ូេះ ីោ័  ៉ាំប៉ាំង  

សឹត ឡឹង  វគិ ោ័ រក៉វេ៉ះ គ្ព ី ។  ប៉នរឹ ពអ្  ោដាល់ ម ់ ហេះកា អ្៉ូ រគ់៉  អ្៉ូ ពរ ឡា ់កា ក ឿង រគ់៉ អ្ន់

កទៀគ ៗ កណេះ អ្ េះ ។ 

 

 ពសាងជាឧប រណ៍កភលងមួយព រ ព លកគបកងេ ើតកឡើងសគ្ាប់ ល្ុ៉ាំកពលណកគម ពកីធវ ើ មា ៉ាំង 

ឬម ពទី ់ ៉ាំរខីគ្ព ។  វានស៉ាំកឡងឮមល ៉ាំងយ៉ង ងរ៉ាំពង  ពតមិនពកីរេះ ៉ូ កភលងក្េងៗកនាេះកទ ។ 

 

 

  

 

 

 

  

១៦.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ រក៉វ ើេះ / ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើពសាង 

 រក៉វ ើេះ ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ អ្ង់ពគ កាប៉៉ូវ ្េះ ប៉ញោ័  តាមោ័ កភឿ ដាគ់ កាចាបោ័ ល៉ូ ដាគ់ ឡាម៉គ់ 

ចា៉ាំង អ្ន់ ពអ្  ដាគ់ ក ៀល បល ឹ  ៗ  ។  អ្៉ាំបយ ិត ពអ្  ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ ោប៉នោ័ ឡា ់ ចារ ោ៉ាំរប់៉ 

កមល ម អ្ន់ ពអ្  កតេះ ។  

 

 ពសាងជាឧប រណ៍កភលង ព លកគកធវ ើអ្៉ាំពពីសាងគ្ បី  ៉ាំព ងកពញវ ោ័យ ក ើមបីឲ្យវជាប់លអ នងិងយ

ស្សួលចា៉ាំង នងិមត់ឲ្យវោអ តរកលាង ។  អ្ណដ តវកគកធវ ើពោីព ន់ ព លជា ពនលងកគ ល្ុ៉ាំឲ្យឮស៉ាំកឡង ។ 

 

   
 

 

 

  

ទ៉ាំពោ័រ ៥៣ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

 ១៦.២.កាន យរ រក៉វ ើេះ / ការកគ្បើគ្បស់ពសាង  

 

 រក៉វ ើេះ អា មួត គ្កាគ់ ស្ស   គ្កាគ់ កតេះ អ្៉ូ អ្ន់ កពឿ កមល ម ឡិគោ័ឡាគោ័ តាម ប ិ  តាម ខ  អ្ េះ ។  

មួត គ្កាគ់ កមល ម ពអ្   ទ ីកពៀរ ពនវ ោ៉ាំមន់ ៗ ឡា ់កា កាន់កតេីះោ័ អា ៖ 

 ១.ៃ ព៉ូ កមល ម សឹត ឡឹង តា ៉ូេះ  ៉ាំប៉ាំង ីៈ  កសើគ ពព ផា កាតា៉ាំង មួត សឹត ឡឹង តា ៉ូេះ  ៉ាំប៉ាំង 

កមល ម  រក៉វ ើេះ ឡ ង ៗ  ឡ ង ៗ ក េះ  ទី ណី ផា មួត ឡា៉ាំ ប៉លេះីោ័ ឡា៉ាំ តា ៉ូេះ កណេះ ទី ប៉ន់កតាោ័ ទី រ៉ ប មួត       

តាម៊ឺរ កអ្ៀង  ៉ូវ ហង ។ 

 ២.ៃ ព៉ូ កមល ម សឹត ឡឹង  វគី ោ័ រក៉វេ៉ះ គ្ព ីីៈ កសើគ ពព ផាពនវ ព៉ូ សឹត ឡឹង  វគិ ោ័ រក៉វេ៉ះ គ្ព ីអ្លុ  គ្ប៉គោ័ 

ទី អ្ន់ពឌ្ កហា  រគ់៉ ម ់  ។  កណេះ ហង ប៉គ់ អ្ន់ពឌ្ សឹត  ងឹ  យមោ័ ឡា៉ាំប៉ត ស្ស   ក េះ អ្ន់ពឌ្ 

កមល ម រក៉វ ើេះ អ្ន់ កា៉ាំឡា៉ាំង ស្ស   កតេះ អ្លុ  អ្ន់តគ់ ផា អ្ន់ពឌ្ ចា   វគិ ោ័ រក៉វេ៉ះ កណេះ អ្លុ  គ្ប៉គោ័ ទី អ្៉ូ ហាវ   

ដារ់ អ្ េះ  ។ 

 

 ពសាងកនេះ ចាស់ៗ ឬកម ន្រនាទ ញភ៉ូមិ មិនអ្ន ញ្ញា តឲ្យនរណាា  ់ ល្ុ៉ាំក ដ្សផាដ ស់បនកឡើយ ។  

កម ន្រនាទ ញភ៉ូមិ ល្ុ៉ាំវបនពត ាងុ មោវធិ ី៉ូ មងកគ្កាម ៖ 

 ១.អ្តថនោ័យ ល្ុ៉ាំម ពកីធវ ើ មា ៉ាំងៈ  ពកី ើមកបើឮស៉ាំកឡងពសាងយ៉ង ងរ៉ាំពងកហើយកនាេះ ាននោ័យ

ថាអ្ា កៅ ា៉ាំង បនយ ឈាេះកលើាសគ្ត៉ូវ កហើយបនចាប់ម កធវ ើជាកឈលើយសឹ កទៀត្ង ។ 

 ២.អ្តថនោ័យ ល្ុ៉ាំកពលម ពទី ់ ៉ាំរខីគ្ព៖ ពកី ើម កពលណកគទ ់ ៉ាំរខីគ្ពបន ពួ កគកគ្ត អ្រ

យ៉ងមល ៉ាំង  ។  កហើយកពលកគគ្តលប់ តិ ល់ភ៉ូមិកាលណ កគពតងពត ល្ុ៉ាំពសាង ជាសញ្ញា មួយគ្បប់ឲ្យ

អ្ា ភ៉ូមិ ងឹថា ពួ កគ (អ្ា កៅទ ់ ៉ាំរ)ី ទ ់ ៉ាំរបីន មិនពមន ៉ាំណយកពលឥតគ្បកយ នក៍នាេះកទ ។  

 

 

 

 

 

  

ទ៉ាំពោ័រ ៥៤ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១៧. អ្ន់ខហាង / ពសាងតាន់ 

 អ្ន់ខហាង  ៊ឺ ក ឿង ព៉ូ គ្ប៉គោ័ ល៉ូ អ្ង់ពគ កាប៉៉ូវ ក ល  ពអ្  ទី កគ្តាម  ងឹ ពគង 

គ ល ល៉ូ ទី អ្៉ាំបយ ិត ពងឹ អ្ន់តគិោ័   ព៉ូ ីួ កមល ម ពអ្   ងឹ កាណ ង កាន ខអ្ត សង់ តសីៗ      

កាណ ង ស្ស   ។ ផា ព៉ូ កមល ម ព៉ូ គ្តគ់ ប ឹត ប៉អ្ប់ ៗ គ ល អ្ង់ពគ ល៉ូ តាប៉ង ត ី។  

 

 ពសាង តាន់ ជាឧប រណ៍កភលងព លកគកធវ ើពពីសាងគ្ បី នងិានអ្ណដ ត ៉ូ ពសាងធមោតាព រ  ពត

វតាន់កៅព ា្ មង  ង ។ កគ ល្ុ៉ាំវពត ាងុពធិពីសនភ៉ូមិធ៉ៗាំ ពតប៉ កណណ េះ  ។    កពលកគ ល្ុ៉ាំ កគកគ្បើបតខ 

សគ្ាប់បិទកបើ គល់ពសាង ។ 

 

 ១៧.១.កាន យរ អ្ន់ខហាង/   ការកគ្បើគ្បស់ពសាងតាន់ 

 អ្ន់ខហាង អា មួត គ្កាគ់ តា៉ាំង ង់ កមល ម កាណ ង កាន ខអ្ត សង់ គតឹៗ ឡា ់កា 

ខអ្ត ហាវ ករង៉ កកាេះ កាប៉៉ូវ ១ កលើ ២  ក េះកណេះ ព៉ូ កមល ម  ងឹ ្េះ កាា ៉ាំង រ ៉ាំងវង៉ ព៉ូ 

បបន់ អ្ន់ កាប៉៉ូវ កា គ្ប៉េះីោ័ គ្ព ីគ្ប៉េះីោ័ ប៉នមឹ  ្េះ កណេះ ព៉ូ  ៉ាំ គួង យ  គួង ចាវ រ ោ័ ។   

  

 ពសាងតាន់កនេះ ចាស់ៗ ល្ុ៉ាំ ាងុពធិភី៉ូមិព លានល ាណៈគ្ទ ងគ្ទយធ៉ាំ ៉ូ ជា ពធិកីឡើងករងភ៉ូមិ

ថោ ីកដាយានកាប់គ្ បី១ ាល ឬ ២ ាល  កហើយកគ ល្ុ៉ាំវកៅកពលយប់ ស្សបកពលព លកគថាវ យ

គ្ បីកៅអារ េអ្ា តាាច ស់ទឹ ាច ស់  ី នងិស្សបកពលកគវយគងបទ  គួងចាវ រ ោ័ ្ងព រ ។    

ទ៉ាំពោ័រ ៥៥ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 

១៧.២.ៃ ព៉ូ កមល ម អ្ន់ខហាង / អ្តថនោ័យខនការ ល្ុ៉ាំខសាង 

 ណី ព៉ូ កមល ម អ្ន់ខហាង  ៊ឺ ប ិ  អ្ន់ គ្ប៉េីះោ័ គ្ព ីប៉នមឹ ឡា ់ តា៉ាំងឡា គ្ព ីកទៀ  គ្ប៉េីះោ័ 

អ្លុ  អ្ន់តគ់ អ្លុ  កាតា៉ាំង ឡឹង កាន ព៉ូ ខអ្ត ខសន ស្ស   អា ហង ល៉ូ ប ិ  កា អ្ន់ កាន ោ

ណ   ោវ ៉ កា កា៉ាំឡា៉ាំង ស្ស   ។  

 

 អ្តថនោ័យ កគ ល្ុ៉ាំពសាងតាន់ គ៊ឺ ង់ឱ្យអារ េអ្ា តា ខគ្ពភា ៉ាំ ាច ស់ទឹ ាច ស់  ី ងឹពពីធិពីសនភ៉ូមិកនេះ 

នងិ ល្ល់កស  ដសី ៃ ល់គ្បជា ន ាងុភ៉ូមិ ។ 

ទ៉ាំពោ័រ ៥៦ 
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១៨. រយ៉៉គ់ / រយ៉៉គ់  

 រយ៉៉គ់  ៊ឺ ក ឿង ព៉ូ កមល ម ឡា ់ អ្៉ូ ទី យ  អ្ញ់ពស  ោ៉ាំរប់៉ អ្ន់ ពនិ កហៀន ពួយ 

អ្ េះ  កពឿ កមល ម ពអ្   គ្តគ់ គ្ប៉គោ័ យ  អ្ញ់ពស  ឡាកកា កៅ តាម ព ត ប ិ  ។   

   

 រយ៉៉គ់  វជាឧបរណ៍កភលងព ល គ្នោ នល៉ាំនា៉ាំបទសគ្ាប់ឱ្យកយើងករៀនតាមកនាេះកទ  ៉ូ កនេះកបើ

អ្ា ណ ល្ុ៉ាំវ អ្ា កនាេះ គ្ត៉ូវន ឹរ ទ៉ាំន  បទ កដាយៃលួនឯងតាមពតន ឹក ើញ ។  

   

 

 

 

 

  

 

 ១៨.១.កាណគោ័ ព៉ូ អ្យ ់ គ្ប៉គោ័ រយ៉៉គ់ / ធនធ្លនព លកគយ ម កធវ ើរយ៉៉គ់  

 រយ៉៉គ់ អា ព៉ូ  គ្ប៉គោ័  ពអ្  ល៉ូ ប៉អ្៉ូ កលើ ោកលៀវ ១ អ្ង់វន៉ គម អ្ង់កកាស ១  

ពប ង ក េះកណេះ តា៉ាំកគ្ប ល អ្ន់ តាល េះ ទី កគ្តាម ពងឹ អ្ន់តគិោ័ ោ៉ាំរប់៉ កមល ម ។ 

 

 រយ៉៉គ់ ជា ៉ាំណត់ឫសេមួីយ ៉ាំណត់ព លកគទ  ថាា ៉ាំងមួយ ៉ាំកហៀងសគ្ាប់កចាេះរនធត៉ូ  ៉ាំ

 ណដ លក ើមបី ល្ុ៉ាំក ើតជាស៉ាំកឡង ។  

ទ៉ាំពោ័រ ៥៧ 
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 ១៨.២.កាន យរ រយ៉៉គ់ / ការកគ្បើគ្បស់កភលងរយ៉៉គ់ 

 ព៉ូ កសើគ ពព ព៉ូ កមល ម រយ៉៉គ់ អា ្េះ ព៉ូ ខអ្វ  យគ់ ម ីរ ខអ្វ ១  ៉ូវ ១ ពឌ្ន អ្៉ូទី គួប 

រេ៉ះ ោរ  កាតា៉ាំង  ងឹ ប៉នរឹ អ្យ ៉ាំ ខសម ល៉ូ ៃយល ប៉កយ ើល ហាល  អ្យិត ហាល  អ្ល  ង ។ ព៉ូ កមល ម 

គ្កាន់ កា ប៉រគ៉ ព ត កពៀ  កភឿ ប ិ  កា អ្ង់ករ ើង កា ខអ្វ ១  ៉ូវ ។   

  

  ចាស់ប រណ ល្ុ៉ាំកភលងកនេះកៅកពលណព លកគកៅ ៉ាំការពតាា  ់ឯង គ្នោ នខ គ៉ូ វចារ 

ឆ្លងកឆ្ល ើយសមដីជាមួយ កគ្ៅអ្៉ាំពសី៉ាំកឡងសតវខគ្ពយ៉ាំ ក  ចា  នងិស៉ាំកឡងៃយល់ប ់គ្ោលៗ កធវ ើឱ្យសលឹ 

រ  ាជាតទិ៉ាំងពួង ៉ាំករ ើ កររ៉ាំរវ ិៗ ។    ៉ូ កនេះកគ ល្ុ៉ាំគ្តកលៀ បកងា ើរស៉ាំកឡង តាមស៉ាំកឡងវកយ  ក ើមបី

 ៉ាំ របរយិកាសសៃប់ោៃ ត់  កណដ   ពណដ ង  ។ 

  

ទ៉ាំពោ័រ ៥៨ 



ឧបករណ៏ភ្លេងបុរាណ 

 



Prepared for first online distribution in July 2014 by

អងគការសហការអនដរជារិកម្ពុជា 

International Cooperation Cambodia

P.O. Box 612

Phnom Penh, Cambodia

Tel: 092-469-934 / 075-974-029

http://www.icc.org.kh

ams.rtk.ibcde@icc.org.k  h

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material  

for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and 
indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not 
in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must 
distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological 
measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

mailto:ams.rtk.ibcde@icc.org.kh
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
mailto:ams.rtk.ibcde@icc.org.kh

