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ៅេចំដយៅផលដើម 
ាា នីយរជងីឯកស្ាិតកនុងភូមិស្រស្ុករេក ស្ង្កា ត់រជីងឯក ខណ្ឌ ដរង្កា  រាជធានភីនំរេញ។ ាា នីយរនេះមាន   

ស្ក្តា នុេលខ្ល ងំកនុងវស័ិ្យបុរាណ្វតាុវទិ្យា រស្ររេះមានបុរាណ្វតាុ(វតាុស្ិលបៈ) និងអេលបុរាណ្វតាុ1 ដដលាភស្ាុតាង 
មានា ស្របរោជន៍ស្ស្រមាប់ស្ិកាស្រាវស្រាវបុរាណ្វតាុវទិ្យា នឱំ្យអនកស្រាវស្រាវបានយល់ដឹងេីវបបធម៌ ស់្រៅ បស់្
មនុស្សក្តលេសី្ម័យបុរាណ្រៅាា នីយរជងីឯក។  

បណ្ឌិ ត ផុន កស្កិ្ត បានចាប់រផដីមស្កិាស្រាវស្រាវស្របធានបទ្យទាក់ទ្យងនងឹាា នយីរជីងឯករៅឆ្ន ២ំ០០០
ស្ស្រមាប់បញ្ច ប់ថ្នន ក់ប ញិ្ញា បស្រតាន់ខពស់្រៅរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុា និងបនដស្រាវស្រាវរៅាា នីយរជងីឯករនេះ ហូត
បញ្ច ប់ថ្នន ក់បណ្ឌិ តរៅឆ្ន ២ំ០១៨។ ក្ត ស្រាវស្រាវបាន ករ ញីថ្ន ាា នីយរជងីឯកាមជឈមណ្ឌ លផលតិ
កុលាលភាជន៍ដ៏ធំមួយកនុងស្របរទ្យស្កមពុា ដដលចាប់រផដីមផលិតកុលាលភាជន៍តាងំេីស្តវតស ទ៍្យី៥  ហូតដល់ស្ត
វតស ទ៍្យី១៣ននស្ររសិ្ាស្ករាជ រហយីក្ត ផលតិកុលាលភាជន៍រនេះស្របស្រេឹតារៅរោយក្ត ដុតកនុងឡ មិនដមនដុតរៅទ្យី
វាលរទ្យ។ កុលាលភាជន៍ដដលផលតិរៅាា នយីរជីងឯកមានេី រឺ កុលាលភាជន៍ស្របរភទ្យផុយនងិកុលាលភាជន៍
ស្របរភទ្យ ងឹ។ ក្ត ស្ិការនេះក៏បានឱ្យដឹងថ្ន រៅាា នីយរជងីឯកមានបនា យមួយរាងមូលដូេ ងវង់2 ដដលមានអងាត់
ផចិតស្របដវង៧៣០ដម៉ែស្រត មានស្ង់កំដេង3ដីរស្ាី ជុំវញិ4 និងរូទ្យឹករៅខ្ងកនុងកំដេងដីរនេះ។ រៅឆ្ន ២ំ០០៧ បណ្ឌិ ត 
ផុន កស្ិក្តបានស្កិាស្រាវស្រាវ រោយបានរធវីកណំាយរៅកនុងបនា យមូលរជីងឯក និងបាន ករ ញីឡដុត
កុលាលភាជន៍ផុយដដលមានអាយុក្តលកនុងស្តវតស ទ៍្យ៥ីស្ាតិកនុងបនា យមូលរនេះ។ ក្ត ស្រាវស្រាវរនេះក៏បានឱ្យដងឹ
ដដ ថ្ន បនា យមូលរជីងឯកស្ង់រៅស្ម័យរស្រក្តយស្ម័យក្តលផលិតឡកុលាលភាជន៍ផុយ តាម យៈក្ត រធវី
េិរាធន៍អាយុក្តលធយូងបង្កា ញថ្ន ស្ណំ្ង់រូទ្យឹកននបនា យមូលស្របដហលស្ង់រៅស្តវតស ទ៍្យី១០ឬ១១  ឯីឡ
កុលាលភាជន៍ផុយកាងរៅស្តវតស ទ៍្យ៥ី។ 
                                                           
1
 ាបុរាណ្វតាុទាងំឡាយដដលស្ាិតកនុងប បិទ្យរដីម បស្វ់ា ដូេាសំ្ណ្ងស់្របាាទ្យ ឡកុលាលភាជន ៍រូទឹ្យក កំដេង ទំ្យនប ់ារដីម។ 

2
 ជនួក្តលរររៅបនា យមូលរនេះថ្ន «មមិមូល»។ 

33
 អនកស្រសុ្ករៅតំបនរ់ជីងឯករៅកំដេងដីរនេះថ្ន «ទំ្យនប»់។ 

4
 រៅដផនកខ្ងលិេននបនា យ មិនមានរលីកកំដេង និងរូទឹ្យករទ្យ។ 
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រៅដខមករា-កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩កនលងរៅរនេះ ស្រកស្ួងវបបធម៌ និងវេិិស្រតស្ិលបៈបានរធវកីណំាយស្រាវស្រាវកនុង
ស្រទ្យង់ស្រទាយធមំួយ រោយមានក្ត ស្ហក្ត  វាងរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុា ស្រកស្ួងមហានផា និងអាាា ធ ដដនដ ី កនុង
រោលបណំ្ងស្ិកាដស្វងយល់ ស្របមូលទ្យិននន័យបដនាម មុននឹងមានក្ត អភិវឌ្ឍរៅតំបន់រជីងឯក។ 

កនុងកិេចក្ត រធវីកណំាយរនេះរទ្យៀតរាធមាន រលាក រវឿន វុទ្យធី ដដលាស្របធាននយកោា នបុរាណ្វទិ្យា និង
បុរ ស្របវតាិាស្រស្ា រឺាស្របធានដឹកនកំ្ត រធវីកំណាយ េំដណ្កមស្រនាីជំនញមកេីរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុាស្រតូវបានស្របរល់
ក្ត ង្ក ឱ្យរធវីកំណាយ រៅ រដដ រលខ២ កនុងេំរណាម រដដ េំននួ៧រផសងៗរទ្យៀត។ 

 

 
ដផនទ្យីាា នីយរជីងឯក 

 

 
ដផនទ្យីទ្យីតាងំកំណាយ រដដ រលខ២ស្ាិតរៅភារខ្ងរជីងននបនា យ (េំណុ្េេណ៌្ទ្យឹកស្មុស្រទ្យ) 

២២
២

២
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ៅោលនណណង 
 ក្ត រធវីកំណាយរៅទ្យីតាងំកណំាយរលខ២រៅាា នីយរជងីឯកកនុងឆ្ន ២ំ០១៩មានរោលបណំ្ងដូេតរៅ៖ 

-ដស្វង កឡកុលាលភាជន៍ផុយបដនាមកនុងបនា យមូលរជីងឯក រដីមបបីញ្ញា ក់ឱ្យដតេាស់្ថ្ន មានឡដុត      
កុលាភន៍ផុយស្ង់រៅាា នីយរជីងឯក 

-ស្ិកាដស្វងយល់េី េនស្មព័នធឡដុតកុលាលភាជន៍ឱ្យក្តន់ដតេាស់្លាស់្ រស្ររេះក្ត ស្ិកាស្រាវស្រាវរធវី
កំណាយរៅឆ្ន ២ំ០០៧មនិបានយល់េាស់្េី េនស្មព័នធឡរៅរឡយី រោយមូលរហតុទ្យីតាងំរធវីកណំាយស្រតូវររ
ឈូស្ដបីំផ្លល ញអស់្មួយដផនកធំ។ 

-ស្ិកាដស្វងយល់អំេីអាយុក្តល បស់្ឡដុតកុលាលភាជន៍ផុយ 
-ស្ិកាេីស្របរភទ្យកុលាលភាជន៍ដដល ករ ញី។ កនលងមក ក្ត ស្រាវស្រាវរៅាា នីយរជីងឯក ាេិរស្ស្រៅ

ឆ្ន ២ំ០០៧ ក្ត កណំាយបាន ករ ញីស្របរភទ្យកុលាលភាជន៍មួយេនំួនដូេា កុណ្ឌី  ឆ្ន ងំ េួេ ថូ កអម ារដីម។ 
កញ្ញា  តារកត ស័្កោក៏បានស្ិកាវភិារអេំីស្របរភទ្យកុលាលភាជន៍ដដល ករ ញីកនលងមក ប៉ែុដនាស្របរភទ្យទាងំរនេះបាន
មកេីកណំាយឆ្ន ២ំ០០៧ ដដលមានេនំួនតេិតួេរៅរឡយី។ 

 
ជិធយរាវស្រេត 
 វធិីាស្រស្ាកនុងក្ត រធវីកណំាយស្រតូវបានរស្រជីស្រ សី្យកមកអនុវតាដូេរ ៀបរាប់ខ្ងរស្រក្តម៖ 
 -ស្ិកា ូបភាេេី Remote Sensing ដូេា ូបេីរលីអាក្តស្ដដលមានតាម យៈGoogle Earth និង ូបភាេ 
Finmap ារដីម។ 

-រធវីកំណាយ របកី រដដ កណំាយរៅតាមទ្យួលដំបូកេំននួបី និងទ្យីតាងំដដលមានបំដណ្កឥដាដុតដដល
ស្ងសយ័ថ្នមាន េនស្មព័នធឡកុលាលភាជន៍ផុយ 

-រូបលង់បាតបង្កា ញទ្យីតាងំ រដដ កំណាយ 
-រស្របីមា៉ែ សុ្ីន Eye Level រដីមបវីាស់្កំេស់្ទ្យីតាងំកំណាយ េទី្យីតាមំួយរៅទ្យីតាងំមួយរទ្យៀត។ 
-ថត ូបរោយរស្របីកមមវធិ ីPhotscan រដីមបផីដិត ូបភាេមានលកខណ្ៈស្រតីទ្យស្សន៍។ 
-វភិារកុលាលភាជន៍តាមបរេចករទ្យស្បុរាណ្វទិ្យាដដលស្រកុមក្ត ង្ក បុរាណ្វទិ្យាអាេអនុវតារៅបាន ដូេា

វភិារ ូបរាងននបំដណ្ក វភិារស្របរភទ្យកុលាលភាជន៍ បរេចករទ្យស្ផលិត (រោយរស្របីស្រទ្យនល់និងស្រទ្យនេះ ឬរោយរស្របី
អរនា ក) វភិារាេ់ដី (ា ធាតុលាយរផសងៗកនុងដីឥដា) េុេះរលខកូដកុលាលភាជន៍ រធវបីញ្ា ីា រេីភណ្ឌ
កុលាលភាជន៍ ថត ូប និងរូបដំណ្កកុលាលភាជន៍តាមបរេចករទ្យស្រនូំបុរាណ្វទិ្យា។ 
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រៅដដ ំណាយស២ំ 
 ទ្យីតាងំ រដដ រលខ២ក ស្ាិតរៅភារខ្ងរជីង ឈាងខ្ងរកីតបនា យ មាននិោមក្ត  (X: 48P 0490098, 
Y: 1268998)។ ទ្យីតាងំកណំាយរឺាទ្យួលដំបូកដដលមានរដីមរដដ  នងិរដីមរឈខីលេះរទ្យៀតដុេះេីរល។ី រៅនផារលទី្យលួ
ខ្ងលិេ មានបំដណ្កដុំឥដាដុតរៅរាយបា៉ែ យ ដដលាទ្យិននន័យបង្កា ញថ្នអាេនងឹមានវតាមានឡកុលាលភាជន៍
រស្រក្តមដំបូករនេះ។ រោយរហតុរនេះ រយងីក៏ស្រស្រមេេិតារធវីកណំាយរលីទ្យួលដំបូករនេះ រដីមបដីស្វង កឡកុលាលភាជន៍។ 
 ក្ត ង្ក ចាប់រផដីមេីក្ត រ ៀបេំស្រហរដីរៅតាមបរេចករទ្យស្ស្រាវស្រាវកំណាយបុរាណ្វទិ្យា។ ស្រហរដីរ ៀបេំេីរជងី
រៅតបូង និងេលីិេរៅរកីត រោយរ ៀបាអកស ក្តត់ស្មារ ល់ A1 (A2, A3….) និង B1 (B2, B3…)  ហូតដល់ M1 
(M2, M3…)។ 
 មានក្ត ស្មាអ តនផារលនីិងចាប់រផដីមកំណាយកនុងស្រហរដី D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4។ វតាុស្លិបៈ
ដដលស្របរទ្យេះរ ញីមានដតបំដណ្កដុំឥដាដុតដដលាបំដណ្កជញ្ញា ងំឡ។ ដុំឥដាមានទ្យំហតូំេៗ។ កុលាលភាជន៍មួយ
ដុំាដីដុតដដលមានរាងេហុរក្តណ្ ដតមិនអាេកណំ្ត់អំេីស្របរភទ្យវតាុរនេះបានរទ្យ។ 
 ក្ត ង្ក បនដជកី រដដ A បនារទ្យៀត ដតជីកដតកនុង Grid E1, E2, E3 និង E4។ កនុង រដដ រនេះមិនមានបំដណ្ក
កុលាលភាជន៍រទ្យ មានដតបំដណ្កដីឥដាដុត។ 
 រោយា  ស្រកមុក្ត ង្ក េង់ដស្វង ក េនស្មព័នធឡ ស្រកុមក្ត ង្ក បានរបីក រដដ មួយរទ្យៀត រៅរឈាម េះថ្ន
 រដដ B កនុងGrid P5, P6, P7, P8, និង P9។ 

េស្រងីក រដដ B បនារៅGrid O5, O6, O7, O8, O9 និងរបីកេស្រងីក រដដ B កនុងGrid N8 និង N9។ ជកីេុេះ
រស្រៅកនុងGrid O7 និង P៧ រដីមបដីស្វង កបំដណ្កកុលាលភាជន៍ និង េនស្មព័នធឡ។ កនុងជរស្រៅ៤០-៥០ ស្.ម. 
មានបំដណ្ករស្រេនី ប៉ែុដនារៅរេលេុេះដល់ជរស្រៅរស្រៅ ដបាមានកុលាលភាជន៍តិេតេួរៅវញិ។ កនុងGrid O8 និង O9 
មានបំដណ្កកុលាលភាជន៍រស្រេីនាងររ។ រយងីអាេកំណ្ត់ ូបរាងកុលាលភាជន៍ដូេាស្របរភទ្យកុណ្ឌី  ឆ្ន ងំ នងិកអម។ 
 ជីកបនារៅកនុង រដដ B រោយជីកេស្រងកី រដដ កនុងGrid រផសងៗ N8 និង N9 ប៉ែុដនាមិន ករ ញីោននន េន
ស្មព័នឡរឡយី។ រទាេះោ៉ែ ងណា កនុង រដដ B មានបំដណ្កកុលាលភាជន៍រស្រេីនកនុងជរស្រៅ៤០-៥០ស្ង់ទ្យីដម៉ែស្រត។ 

ស្រកុមក្ត ង្ក ក៏បានជីក រដដ C ស្ាិតរៅភារខ្ងរកតីននទ្យលួ រដីមបរីស្វង ក េនស្មព័នធ ដស្រកងរលា េនស្
មព័នធឡស្ាតិរៅភារខ្ងលេិននទ្យួល។ បនា ប់េជីីកបានជរស្រៅ ហូត៤០ស្.ម រៅដតោម នកុលាលភាន៍ និងបំដណ្កឡ
រឡយី។ 

ស្រកុមក្ត ង្ក ក៏ជីក រដដ មួយរទ្យៀតរឺ រដដ D រដីមបដីស្វង ក េនស្មព័នធឡ។ រៅ រដដ រនេះក៏ដូេ រដដ C 
ដដ  រឺមិនមានបំដណ្កកុលាលភាជន៍ ឬបំដណ្កឡរឡយី។ 
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ទ្យីតាងំ រដដ កំណាយ២កមានទ្យួលដំបូកមួយ និងរដីមរដដ  រដីមរផសងៗរទ្យៀតដុេះេីរលី 

 
បលង់ស្រតីទ្យស្សន៍ននទ្យីតាងំកំណាយ២ក 

 

 
ស្កមមភាេរូ ស្រស្ទាប់ដីរៅជញ្ញា ងំខ្ងតបូងនន រដដ B ទ្យីតាងំកំណាយ២ក 

 

 រៅទ្យីតាងំ រដដ ២ករនេះ មនិមាន េនស្មព័នធឡកុលាលភាជន៍រទ្យ។ រទាេះោ៉ែ ងណា រៅទ្យរីនេះមាន
កុលាលភាជន៍ និងបំដណ្កឡកុលាលភាជន៍រស្រេនីស្ស្រមាប់ស្ិកាវភិាររៅរេលរស្រក្តយរធវីកំណាយ េួ។ 
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រៅដដ ំណាយស២ែ 
 រដដ ២ខា រដដ ថមីរៅទ្យីតាងំដំបូកមួយរទ្យៀតរៅភារខ្ងរកីត រដដ ២ក រោយោក់រឈាម េះទ្យីតាងំ « រដដ ២

ខ» ស្ាិតកនុងនិោមក្ត  (X: 48P 0490066, Y: 1269018)។ 
ស្រកុមក្ត ង្ក ជកីាកលបងដត២ដម៉ែស្រតស្រកឡាប៉ែុរណាណ េះ។ ដីស្រស្ទាប់រលាីដីខាេ់ម៉ែដា ដតចាប់េីជរស្រៅ២០ស្.ម.  

មាដដីឥដាហាប់ខ្ល ងំ។ 
 រៅ រដដ ២ខ រយងីបានជកីេុេះបដនាមរទ្យៀតកនុងទ្យីតាងំGrid ដដដល (K6-K7)។ មិនមានស្ណំ្ល់

កុលាលភាជន៍ឬបំដណ្កដុឥំដារទ្យ។ រៅជរស្រៅ៥០-៦០ស្.ម. ស្របរទ្យេះរ ញីបំដណ្កកុលាលភាជន៍ផុយតិេតេួ។ 
បនា ប់េីស្រស្ទាប់ដីដដលមានបដំណ្កកុលាលភាជន៍ រឺរៅដល់ស្រស្ទាប់ដីធមមាតិ មានដកីរណ្ដ ង និងមានា ធាតុ
ម៉ែង់ក្តដណ្ស្ាដីករមាេថមបាយរស្រកៀមដដលរទ្យីបចាប់កំរណី្ត។ 
 

 
ទ្យីតាងំ រដដ កំណាយ២ខ 

 
 

បលង់ស្រតីទ្យស្សន៍នន រដដ កំណាយ២ខ 
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រៅដដ ំណាយស២គ 
 ស្រកុមក្ត ង្ក បានរបីក រដដ កណំាយមួយរទ្យៀតរៅជតិ រដដ ២កដដ  ប៉ែុដនាស្ាតិរៅភារខ្ងរជីងឈាងខ្ង
លិេ រ ឺរដដ ២រ មានេណុំ្េនិោមក្ត  (X: 48P 0490126, Y: 1268976)។  រដដ ២រាទ្យីតាងំមានដដីំបូក
មួយ មានរដីមរដដ ដុេះេីរលដីំបូករនេះ។ ទ្យីតាងំរនេះស្ាិតរៅរស្ាីាប់នឹងរូទ្យឹកននបនា យភារខ្ងរជងី រហយីាទ្យី
តាងំទ្យឹកលិេរៅ ដូវវស្ា។ 
 កំណាយចាប់រផដីមកនុង Grid A3+A4 រដីមបាីកលបង ករមីលកុលាលភាជន៍ និងដឥីដាដដលាបំដណ្ក
ជញ្ញា ងំឡ។ កនុងជរស្រៅ១០ស្.ម. មានបំដណ្កកុលាលភាជន៍នងិដីដុតរស្រេីន។ ដូរេនេះ រយងីក៏ស្រស្រមេេិតាេស្រងីក
 រដដ រៅទ្យិស្ខ្ងរកីតផងនងិរៅទ្យិស្ខ្ងលេិផង កនុងGrid A1, A2, A5, និង A6។ បនា ប់េីទ្យទ្យួលបាន បាយ
ក្ត ណ៍្េីស្រកុមក្ត ង្ក  Belinda Duke ស្ដីអំេីក្ត ឆលុេះស្ាង់ាតិដដកាតិរមដដកកនុងដី រយងីស្រស្រមេេិតាជីកកនុងGrid 
រផសងៗរទ្យៀត រGឺrid E12, F12, G12, H12 រៅតាម បាយក្ត ណ៍្ដដលបង្កា ញថ្នវតាមានកុលាលភាជន៍អាេនឹង
មានរស្រេីន។ 
 រោងតាមក្ត ស្ិកាឆលុេះរាវ កដដនស្រស្ូបមា៉ែ រញទ្យិកបង្កា ញថ្ន មានបំដណ្កឥដានិងកុលាលភាជន៍រស្រេីន កនុង
ភារខ្ងលិេននទ្យួលនន រដដ ២រ។ ដូរេនេះរហយីស្រកុមក្ត ង្ក ក៏េស្រងីក រដដ ង្កករៅ កទ្យិស្ខ្ងលិេ ប៉ែុដនារយងីជីក
កនុងជរស្រៅដត២០ស្.ម. ប៉ែុរណាណ េះ រដីមប ីករមីលបណ្ដុ ំ កុលាលភាជន៍និងដីដុត ដដលអាេនឹង ករ ញី េនស្មព័នធ
ឡ។ រយងីក៏ជកីេស្រងីកតាម ករមីល េនស្ម័ពនធឡ និងកុលាលភាជន៍ឱ្យដូេ បាយក្ត ណ៍្ បស់្កញ្ញា  Belinda ប៉ែុដនា
េុំមានកុលាលភាជន៍ដូេដដលបាន បាយក្ត ណ៍្បង្កា ញរនេះរទ្យ។  

រោយា មិនមានកុលាលភាជន៍រៅភារខ្ងលេិ រយងីបានជីករៅទ្យិស្ខ្ងតបូងវញិរដីមបដីស្វង ក េន
ស្មព័នធឡកុលាលភាជន៍ រហយីក៏បាន ករ ញីថ្នមានភាជន៍រស្រេីន។ បនា ប់េកីំណាយបានជរស្រៅ១០ស្.ម. រយងីក៏
បាន ករ ញីបំដណ្កកុលាលភាជន៍ផុយមានស្រស្ទាប់ រលាងេណ៌្នបតងមានទ្យហំតូំេ។ រយងីស្នសយ័ថ្ន ភាជន៍រនេះ
ផលិតរៅអាសុ្បូីរ៌ មិនដមនផលិតរៅាា នយីរជីងឯករទ្យ រហយីនេូំលមករជីងឯករៅស្ម័យក្តលណាមួយ។ 
ក្ត ស្ិកាស្រាវស្រាវវភិារនឹងរធវីបដនាមរទ្យៀតបនា ប់េីរធវកីណំាយ េួ។ 

រយងីជីកេស្រងីកតាម ករមលី េនស្ម័ពនធឡ និងកុលាលភាជន៍ រោយជីករៅភារខ្ងរជងីក្តត់េីរលីទ្យួលដំ
បូក។ កនុងទ្យីតាងំថមមីានបំដណ្កឥដាមានរាងស្រជុងៗ ប៉ែុដនាស្ាតិកនុងទ្យតីាងំមួយស្រេបូកស្រេបល់ដដលរយងីអាេស្ននិោា នថ្ន
ដុំឥដារនេះមិនដមនស្ាតិកនុង េនស្មព័នធឡរនេះរទ្យ ស្របដហលររស្របមូលយកេកីដនលងរផសងៗ មករបាេះរចាលរៅទ្យីរនេះ។ 

រយងី ករ ញីរៅ រដដ ខ្ងលិេទ្យលួ ដូេាបំដណ្កដុំឥដាាជញ្ញា ងំឡនិងកុលាលភាជន៍ េេំួយកុណ្ឌី  
ខលួនកុណ្ឌី  បាតស្រកឡ ារដមី។ េំដណ្កដុដំីដុតមានេណ៌្រផសងៗោន  េណ៌្ស្រកហមស្រឆ្ល េណ៌្ស្រស្អាប់ េណ៌្ស្របផេះ 
និងេណ៌្រមម  ដដលបង្កា ញេកីរៅដ ខុស្ៗោន ។ បំដណ្កខលេះមានស្របរហាងដដលាាន មស្របសឹ្ឫស្សដីដលរររស្របសី្ស្រមាប់
ស្ង់ដំបូល នងិជញ្ញា ងំ។ ររអាេស្ង់ឡរោយយកឫស្សឬីរឈតូីេៗមកស្របឹស្ារស្រោងឆអងឹមុននងឹយកដីឥដាមកបូក
ជុំវញិឆអឹងឫស្ស ី ឬរឈ ី រដីមបសី្ង់ដំបូល និងជញ្ញា ងំឡ។ បនា ប់េដីំរណី្ ក្ត ដុតឡាញឹកញយរៅ ឫស្ស ី ឬរឈី
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ដដលស្ាតិរៅខ្ងកនុងក៏រឆេះអស់្ បនសល់ទុ្យកស្របរហាងដដលរយងីអាេរមលីរ ញីដល់ស្េវនថៃ។ ដីឥដាទាងំរនេះរឺា
បំដណ្កននជញ្ញា ងំឡ។ មានដុំឥដាមួយដុំមានាន មឫស្សេីំនួនេី  ដដលស្របដហលបំដណ្ករនេះស្ាតិរៅេណុំ្េក្តេ់
ស្រជុងននឡ និងរដីមបឱី្យឡ ងឹមា ំររោក់ឫស្សឬីរឈេីំននួេ ី ដូរេនេះរហយីរទ្យីបរៅស្ល់ស្របរហាងេី ។  

មានបំដណ្កកុលាលភាជន៍២ដុំដដលាបំដណ្កកុលាលភាជន៍ ងឹស្ាតិរៅាប់នឹងដុឥំដាបដំណ្កឡដដ ។ 
កុលាលភាជន៍ ងឹផលិតរៅស្តវតស ទ៍្យី៩-១៣ េំដណ្កបំដណ្កដុំឥដាឡ និងកុលាលភាជន៍ដដល ករ ញីរៅទ្យីរនេះ
ដដ  ផលិតរៅស្តវតស ទ៍្យី៥។ ដូរេនេះ រៅទ្យីរនេះមានក្ត ប៉ែេះរល់ឬ ខំ្នរោយមនុស្សរៅស្ម័យកុលាលភាជន៍ ងឹ 
រោយនយំកវតាុទាងំអស់្មកោក់រៅទ្យីរនេះរោយរោលបណំ្ងអវីមួយ? 
 

 

 
 ូបស្រតីទ្យស្សន៍នន រដដ កំណាយ២រ 

 

    
កុលាលភាជន៍ និងបំដណ្កជញ្ញា ងំឡមានាន មរឆេះននស្របឹស្ឫស្ស ី



9 
 

   
ជញ្ញា ងំឡមានាន មស្របឹស្ឫស្ស ីនិងបំដណ្កកុលាលភាជន៍ ងឹរៅលាយឡាំមួយកុលាលភាជន៍ផុយ និងជញ្ញា ងំឡ 

 

 
បលង់ រដដ កំណាយ២ក, ២ខ និង២រ 

 
រៅដដ ំណាយស២ឃ 

រោយា  រដដ កណំាយ២ក ២ខ នងិ២រ មិនមាន េនស្មព័នធឡកុលាលភាជន៍ ស្រកុមក្ត ង្ក ក៏ដស្វង កទ្យី
តាងំរដីមបរីធវកីំណាយរទ្យៀត រស្ររេះរេលរវលារៅមានរស្រេនីផង។  

រយងីបានស្រស្រមេេតិារធវីកណំាយរៅទ្យតីាងំថមមីួយរទ្យៀត ស្ាិតរៅខ្ងតបូង រដដ ២ក េំង្កយ១២០ដម៉ែស្រត។ 
ក្ត ដដលរស្រជីស្រ សី្ទ្យីតាងំមយួរនេះ រោយា មានបំដណ្កជញ្ញា ងំឡកុលាលភាជន៍ផុស្រៅតាមភលឺដស្រស្ ស្របដវង
ស្របដហល២ដម៉ែស្រត។ ដូរេនេះ ស្រកមុក្ត ង្ក ក៏ស្រស្រមេេតិារធវីកណំាយរៅទ្យតីាងំរនេះ រោយកណំ្ត់រឈាម េះថ្ន  រដដ ២ ។ 

កនុងGridA GridB ោម នកុលាលភាជន៍រទ្យ រស្ររេះាដីកនុងដស្រស្។ Grid រផសងៗរទ្យៀត ាទ្យនំប់ដស្រស្ រហយីមាន
បំដណ្កដុំឥដាដុតផុស្េដីី ដដលរយងីស្ងសយ័ថ្ន ា េនស្មព័នធឡកប់កនុងដ។ី លុេះររេយួ ដស្រស្ារស្រេីនា  រទ្យីបរធវី
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ឱ្យដីោេ់ ផុស្ដុឥំដារនេះរឡងី។ ក្ត កំណាយរៅស្រតង់េណុំ្េមួយបាន ករ ញីចានស្ម័យបេចុបបននស្ាិតរៅាប់
ាមួយដុំឥដាដដលាបំដណ្កឡកុលាលភាជន៍។ រនេះបង្កា ញថ្ន ទ្យីតាងំតូេមួយរនេះស្រតូវបានររ ុេះរ រីេញេីទ្យីតាងំរដីម
 េួរៅរហយី។ រោយា  រ ញីចានស្ម័យបេចុបបននមួយរនេះ រយងីបានេចិា ណារឡងីវញិថ្ន ទ្យនំប់ដស្រស្ដដលមាន
បំដណ្កដុំឥដាឡស្របដហលស្រតូវបានររស្របមូលេទី្យីតាងំណាមយួមករ រធវាីទ្យំនប់ដស្រស្។ ោ៉ែ ងណាក៏រោយ រយងីស្រតូវ
បនាកណំាយបនារទ្យៀត រដមីបឱី្យយល់េាស់្េីដុំឥដាាជញ្ញា ងំឡទាងំរនេះ ថ្នរតីាបំដណ្ក េនស្មព័នធឡដដ ឬរទ្យ? 

រទាេះោ៉ែ ងណា រយងីរៅបនាជីកបនាកនុង GridF1, GridF2 និង GridF3 Grid G1, G2 និង G3 នងិ Grid 
រផសងរទ្យៀត។ តាម យៈស្ណំ្ល់បំដណ្កដុឥំដាដដលរ ញីរៅតាមភលឺដស្រស្ រយងីអាេស្ននោិា នបានថ្ន ដុឥំដាទាងំរនេះ
មកផដុ ំោន រៅទ្យីរនេះរោយា មនុស្សស្របមូលរធវីភលឺដស្រស្។ ោ៉ែ ងណាមញិ រៅទ្យីតាងំខលេះស្ាិតកនុងាា នភាេរដីម 
រោយា មានដីេណ៌្រមម  នងិធយូងរៅលាយឡ។ំ  

 

 
 រដដ ថមី ( រដដ ២ ) កំេុងរ ៀបេំGrid តាមបរេចករទ្យស្ មុនរធវីកំណាយ 

 

 
 រដដ ២ បនា ប់េីកំណាយ េួ 
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ការជិភាគ្េទាន់ដយ 
 ក្ត ស្ិកាស្រស្ទាប់ដីបានរធវី រដដ កំណាយ២កដតមួយរទ្យ េីរស្ររេះ រដដ រនេះបានជីកដល់ជរស្រៅ ហូតដល់ 
៧០ស្ង់ទ្យីដម៉ែស្រត េំដណ្ក រដដ រផសងៗរទ្យៀត ជីកស្រតឹមស្រស្ទាប់រលីៗ បនា ប់េី ករ ញីកុលាលភាជន៍។ 
 

រហដៅ ២ក៖ ទីតា ាំងA4-1 
 ស្រស្ទាប់រល ី: ាេ់ដីមានេណ៌្ 7.5YR 4/1 Dark Gray, ាេ់ដីម៉ែដាស្អតិ មិនមានខាេ់ 
 ស្រស្ទាប់ទ្យ១ី : ាេ់ដីម៉ែដាស្អិត, មានស្មាស្ធាតុដឥីដារស្រេីន, មានខាេ់តួេបំផុត 7.5YR 6/1 Gray 
 ស្រស្ទាប់ទ្យ២ី : 7.5YR 6/2 Pinkish Gray េណ៌្រលឿងស្របរផេះ 
 ស្រស្ទាប់ទ្យ ី: 7.5YR 7/1 Light Gray េណ៌្ស្របរផេះរស្រេឿងៗ 
 ស្រស្ទាប់ទ្យ៤ី : 7.5YR 6/3 Light Brown  េណ៌្រតាន តខច ី
 

រហដៅ ២ក៖ ទីតា ាំងA4-2 
 ស្រស្ទាប់រល ី: ដីមានេណ៌្ស្របរផេះ មានស្ភាេេុកផុយ, មានឫស្រឈធីតូំេរស្រេនី, មានស្ភាេរស្របេះស្រកដហង, 

មានស្មាស្ធាតុខាេ់ម៉ែដានិងដីឥដាេណ៌្រលឿងរស្រេីន 10YR 6/2 Light Brownish Gray 
 ស្រស្ទាប់ទ្យ១ី : ាេ់ដីមានេណ៌្ស្របរផេះលាយេណ៌្រលឿង, ាេ់ដី ងឹហាប់, មានាន មលាយខាេ់ម៉ែដា ហូ 

េូល, មានដឥីដាេណ៌្រលឿង និងខាេ់ម៉ែដារស្រេីន 10YR 8/4 Very Pale brown 
 ស្រស្ទាប់ទ្យ២ី : ាេ់ដមីានេណ៌្ស្ ស្របរផេះ រលឿង មានស្ភាេម៉ែដា ហាប់ដណ្ន, មានស្មាស្ធាតុដីឥដា

រស្រេីន, មានស្រោប់ស្ររសួ្តូេៗតេិតួេ 10YR 8/5 Yellow 
 ស្រស្ទាប់ទ្យី៣ : ាេ់ដីមានេណ៌្ស្របរផេះលាយរលឿង, មានស្រោប់ស្ររួស្រស្រេនី, ាេ់ដី ងឹហាប់, ាស្របរភទ្យ

ដីស្អិត មានលាយលាយខាេ់រស្រេីន មានាន មលាយខាេ់ហូ រស្រេីន 10YR 7/8 Yellow។ 
 
រហដៅ ២ក៖ ទីតា ាំងA4-3 
-ស្រស្ទាប់ទ្យ១ី : ាេ់ដីម៉ែដា មានស្មាស្ធាតុខាេ់ម៉ែដារស្រេនី និងដីឥដាេណ៌្ស្រកហមខលេះៗ, មាន នធធំៗរស្រេនីបណាា ល
មកេីឫស្រឈនីងិករណ្ា ៀ  10YR 7/6 Yellow 
-ស្រស្ទាប់ទ្យ២ី : ាេ់ដីម៉ែដាលមម, មានស្មាស្ធាតុដីឥដារស្រេនី, ខាេ់ម៉ែដា, មានដេីណ៌្ស្របរផេះ, មានឫស្រឈធីំៗ , 
មានដុំស្រកសួ្តូេៗរស្រេីន 7.5 YR 6/4 Light Brown 
-ស្រស្ទាប់ទ្យ៣ី : ាេ់ដីមិនម៉ែដា, មានខាេ់, ដីេណ៌្ស្របរផេះលាយាមួយនឹងដឥីដាេណ៌្ស្រកហម, ដីេណ៌្រមម , មានដុំ
ស្រកួស្តូេៗរស្រេីន 7.5 YR 4/1 Dark Gray 
-ស្រស្ទាប់ទ្យ4ី : ាេ់ដីម៉ែដា, ស្អតិ, មានខាេ់ម៉ែដានិងដីឥដារស្រេនី, ដេីណ៌្ស្របរផេះនិងរលឿង, ដីេណ៌្ស្របរផេះរស្រេីន 
7.5YR 6/6 Reddish Yellow។ 
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រហដៅ ២ក៖ ទីតា ាំងA4-4 
 ស្រស្ទាប់ទ្យ១ី : ដីហាប់ខ្ល ងំ នងិមានលាយឡាំមដុួំឥដាតិេតួេ ដីមានស្ភាេមិនម៉ែដា ដមីានេណ៌្

ស្របរផេះស្រករៅ៉ែ  
 ស្រស្ទាប់ទ្យ២ីក : 10YR 7/3 very pale brown៖ ដីេណ៌្ស្រករៅ៉ែ  ហាប់ដណ្ន លាយខាេ់ និងមានដី

េណ៌្រលឿងផង 
 ស្រស្ទាប់ទ្យ២ីខ : 10YR 6/6 Reddish yellow៖ ដីហាប់ មានដីឥដាលាយខាេ់រស្រេីន និងដីេណ៌្

ទ្យឹកស្រកូេ មានបំដណ្កដីឥដារស្រេីន  
 ស្រស្ទាប់ទ្យី៣ : 7.5YR 6/6 Reddish yellow៖ ដីហាប់ដដដល ដតមានលាយដេីណ៌្រមម  និងដីឥដាដុត

ាបំដណ្កឡខលេះៗដដ  
 ស្រស្ទាប់ទ្យ៤ី : 10YR 6/8 brownish yellow៖ ដីហាប់ នងិមានដីឥដាដុត។  

 

 
ស្រស្ទាប់ដីរៅ រដដ ២ក 

 
េំនុេះក្តត់ទ្យទ្យងឹ រដដ កណំាយ២ក 

 
 
 



13 
 

េមចុច័ស្នមលូពយំ ណាយស 
 កុលាលភាជន៍ស្រតូវបានស្របមូលទុ្យកស្ស្រមាប់រធវីវភិាររៅ រដដ ២ក  រដដ ២ខ និង រដដ ២រ ដត រដដ ២  
មិនបានយករេញេី រដដ កណំាយរទ្យ រឺទុ្យកឱ្យស្រកុមក្ត ង្ក ដឹកនរំោយរលាក រវឿន វុទ្យធាីអនកស្របមូលរេញេី រដដ   
រស្ររេះស្រកុមក្ត ង្ក រនេះបនាក្ត ង្ក  ហូតេប់  ឯីស្រកុមក្ត ង្ក ដកឹនរំោយរលាកបណ្ឌិ ត ផុន កស្ិក្ត បញ្ច ប់ក្ត ង្ក មុន។ 
េំររេះ រដដ ២រវញិ រយងីបានដកយកកុលាលភាជន៍េី រដដ េំននួតិេតួេបផុំត រោយា  រយងីស្រតូវទុ្យក កាកនុង
 រដដ ស្ស្រមាប់បង្កា ញជូនដល់រលាកជំទាវ ដាមស្រនាីអរញ្ា ីញមកទ្យស្សនក្ត រធវីកណំាយរនេះ។ ដូរេនេះ កុលាលភាជន៍
រស្ាី ដតទាងំស្រស្ងុ កនុង រដដ ២រ ស្រតូវបានស្រកមុក្ត ង្ក រលាក រវឿន វុទ្យធី ាអនកយករេញេី រដដ ។ 
 ស្រកុមក្ត ង្ក  បស់្រយងីបានដកយកកុលាលភាជន៍រេញេី រដដ បានខលេះ កនុងរោលបណំ្ងយកមកវភិារ 
រោយមានទាងំក្ត លាងស្មាអ ត ថត ូប វភិារ ូបរាង ស្របរភទ្យកុលាលភាជន៍ បរេចករទ្យស្ផលិត េុេះបញ្ា ីា រេីភណ្ឌ
កុលាលភាជន៍តាមបរេចករទ្យស្បុរាណ្វទិ្យា នងិរូ ូបភាជន៍តាមបរេចករទ្យស្។ ដតរោយា  រលាក រវឿន វុទ្យធ ីមិនបាន
ទុ្យកលទ្យធភាេឱ្យស្រកុមក្ត ង្ក រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុាយកមករធវីវភិាររៅបនាប់វភិាររៅរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុា រយងី
ខាុ ំមិនបានរធវីកិេចក្ត វភិារទាងំរនេះរទ្យ រោយបានស្រតឹមថត ូបទុ្យក និងបង្កា ញតាមលទ្យធភាេដដលទ្យទ្យលួបាន។ រយងីខាុ ំ
បានសុ្ំក្ត អនុញ្ញា តរដីមបយីកមកវភិារកនុង យៈរេលមួយដខ  េួនឹងបញ្ាូ នកុលាលភាជន៍រៅស្រកស្ងួវបបធម៌ និង
វេិិស្រតស្ិលបៈវញិ ក៏ប៉ែុដនដស្ំរណី្មនិស្រតូវបានអនុញ្ញា តរនេះរទ្យ។ 
 

      
បំដណ្កកុលាលភាជន៍ផុយយកេី រដដ ២ក 

 

     
បំដណ្កកុលាលភាជន៍ផុយយកេី រដដ ២ក 
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បំដណ្កកុលាលភាជន៍ផុយយកេី រដដ ២ក 

  
តាម យៈក្ត េនិិតយរោយដភនកទ្យរទ្យកនុង យៈរេលខលី និងតាម យៈ ូបថតដដលបង្កា ញខ្ងរលី រយងីអាេ

ស្ននិោា នថ្ន បំដណ្កកុលាលភាជន៍ផុយទាងំរនេះាស្របរភទ្យបំដណ្កឆ្ន ងំេមអនិអាហា  ខលេះរទ្យៀតាកអម ខួេ កណ្ឌី  ារដី
ម។ ស្របរភទ្យកុណ្ឌី ដដល ករ ញីមានាបំដណ្កេំេួយ មាត់ បាត នងិតួខលួន។ បំដណ្កកុណ្ឌី ាស្របរភទ្យង្កយស្រស្លួ
េំណា ំរោយា មានទ្យំហធំំ ស្រក្តស់្ និងមានាេ់ដីម៉ែដាលអ។ 
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េីនដិ្ឋា ី 
ក្ត រធវីកំណាយចាប់េីនថៃទ្យ១ី៧ ដខមករាដល់នថៃទ្យី២ ដខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ រៅទ្យីតាងំេនំួន៤ទ្យីតាងំកនុងទ្យីធាល

បនា យមូលបាន ករ ញីថ្ន ទ្យីតាងំរនេះមានក្ត តាងំទ្យលីំរៅរោយមនុស្សរៅកនុងស្ម័យមុនអងរ ។ ក្ត រធវីកណំាយ
មិនបាន ករ ញី  េនស្មព័នធឡដុតកុលាលភាជន៍ផុយរៅស្រជុងខ្ងរជីងឈាងខ្ងរកីតននបនា យមូលរនេះរទ្យ 
េីរស្ររេះរៅទ្យតីាងំរធវីកណំាយាទ្យីតាងំលិេទ្យកឹរៅ ដូវវស្ា ាទ្យីធាល ទាបមនិអាេស្ង់ឡបាន។ ោ៉ែ ងណាមិញ ឡ
ដុតកុលាលភាជន៍ផុយស្រតូវបាន ករ ញីរោយស្រកុមកណំាយ បស់្ស្រកស្ួងវបបធម៌ និងវេិសិ្រតស្ិលបៈ រៅភារខ្ងតបូង
ឈាងខ្ងរកតីដដលាទ្យីតាងំខពស់្មិនលិេទ្យឹក។ 

រទាេះបីបំដណ្កឡ នងិកុលាលភាជន៍ដដល ករ ញី មនិដមនា េនស្មព័នធឡ ប៉ែុដនាភស្ដុតាងទាងំរនេះា
ទ្យិននន័យបង្កា ញថ្ន ទ្យតីាងំរធវកីំណាយាទ្យីកដនលងរចាលស្រំាម មានលាយឡោំន  វាងកុលាលភាជន៍ និងបំដណ្ក
ជញ្ញា ងំឡ។ រោយា បំដណ្កតូេៗននកុលាលភាជន៍ នងិជញ្ញា ងំឡ លាយាមួយបំដណ្កកុលាលភាជន៍ ងឹ រយងី
ស្ងសយ័ថ្ន បណ្ដុ ំ កុលាលភាជន៍ដដល ករ ញីរៅទ្យតីាងំ រដដ កំណាយ២រាបណ្ដុ ំ ដដលររយកមករ ទុ្យកស្ស្រមាប់
យករៅរធវីអវមីួយរៅស្ម័យរស្រក្តយៗ ស្របដហលារៅកនុងស្ម័យផលតិកុលាលភាជន៍ ងឹដដលតាមក្ត វភិារអាយុ
ក្តលធយូងកនលងមក កុលាលភាជន៍ ងឹផលិតរៅស្ម័យអងរ កនុង វាងស្តវតស ទ៍្យី៩ដល់១៣។ 

ភស្ដុតាងមួយេនំួនរទ្យៀតដូេាភស្ដុតាងកុលាលភាជន៍ផុយ និងបំដណ្កជញ្ញា ងំឡកុលាលភាជន៍ស្ាតិកនុងដី
ទ្យំនប់បនា យបង្កា ញថ្នបនា យមូលកាងរស្រក្តយស្ម័យផលិតកុលាលភាជន៍ផុយ។ ប៉ែុដនា អវីដដលរួ ឱ្យេិចា ណា
រៅមុខរទ្យៀតរនេះរ ឺ វតាមានននបំដណ្កកុលាលភាជន៍ នងិបំដណ្កជញ្ញា ងំឡកនុងដីទ្យំនប់បនា យ។ កនុងក ណី្រនេះ ររ
អាេយកបំដណ្កទាងំរនេះមករស្របីាស្មាស្ធាតុផសបំដនាមស្ស្រមាប់ស្ង់ទ្យំនប់បនា យ កនុងរោលបណំ្ងជួយេស្រងឹង
ទ្យំនប់ឱ្យក្តន់ដត ងឹមា ំ រស្ររេះរបីស្ង់ដតដីសុ្ទ្យធ នងឹមិន ងឹមាដូំេលាយាមួយបំដណ្កដដុីតរឡយី។ ដូរេនេះរហយី 
វតាមានបំដណ្កកុលាលភាជន៍ និងជញ្ញា ងំឡរៅ រដដ ២រ ដដលស្ាិតរៅជិតរូទ្យឹកបនា យផងរនេះ រយងីរតិថ្ន 
បំដណ្កទាងំរនេះស្រតូវបានររស្របមូលទុ្យកមួយដុំស្ស្រមាប់ស្ង់ទ្យំនប់បនា យមូលរៅស្រជុងខ្ងរជីង។ 
 
ៅេចំដយខលែងអណណរគណុ 
 ស្រកុមក្ត ង្ក រធវីកណំាយមកេរីាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុា សូ្មរោ េដថលងអណំ្ រុណ្ោ៉ែ ងស្រាលរស្រៅេំររេះ
រលាកជំទាវ រភឿង ស្កុណា  ដាមស្រនដីស្រកស្ងួវបបធម៌ និងវេិិស្រតស្លិបៈ ដដលបានផដល់ឱ្ក្តស្ឱ្យស្រកមុក្ត ង្ក រយងីខាុ ំ
បានេូល មួរធវីកណំាយស្រាវស្រាវរៅាា នីយរជងីឯក កនុងក្ត ស្កិាដស្វងយល់េាីា នីយដ៏អាថ៌កំបាងំមួយរនេះ
បដនាមរទ្យៀត រដីមបដីស្វង កទ្យនិនន័យកនុងវស័ិ្យបុរាណ្វតាុវទិ្យា មកបកស្រាយអំេីស្របវតាិ ក្ត តាងំទ្យលីំរៅ បរេចករទ្យស្ 
ផលិតកមម អាយុក្តលារដីម។ 
 រយងីខាុ ំសូ្មរោ េដថលងអំណ្ រុណ្ថ្នន ក់ដឹកនរំាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុា ាេិរស្ស្ឯកឧតាមបណ្ឌិ តស្ភាចា យ 
សុ្ខ ទូ្យេ ស្របធានរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុា ដដលបានអនុញ្ញា តឱ្យមស្រនាីជំនញបុរាណ្វទិ្យាននវទិ្យាាា នវបបធម៌នងិ
វេិិស្រតស្ិលបៈបានេូល មួស្ហក្ត រធវីកំណាយាមួយអនកជនំញននស្រកស្ងួវបបធម៌ នងិវេិិស្រតស្ិលបៈ រដីមបសី្ិកា
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ដស្វងយល់បដនាមេីាា នយីរជងីឯក ក៏ដូេាបនាកេិចស្ហក្ត ាមួយាា ប័ន មួាតិកនុងកិេចក្ត ស្រាវស្រាវរដីមបអីភិ
 កស និងអភិវឌ្ឍរក ដំដណ្លរបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ដខម ។ 
 រយងីខាុ ំក៏សូ្មដថលងអណំ្ រុណ្េំររេះឯកឧតាម ស្របាក់ សុ្ណាណ រា៉ែ  ដដលដតងដតស្ស្រមបស្ស្រមួលកិេចក្ត ង្ក រធវី
កំណាយស្រាវស្រាវ នងិដតងផដល់ឱ្ក្តស្ឱ្យខាុ ំបាទ្យ (ផុន កស្ិក្ត) ក៏ដូេាស្រកុមក្ត ង្ក រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុាបាន
េូល មួកេិចក្ត ស្រាវស្រាវកនលងមក  មួមានក្ត េូល មួរធវីកណំាយកនលងរៅរនេះ។ 
 រៅទ្យីបញ្ច ប់ រយងីខាុ ំសូ្មដថលងអំណ្ រុណ្េំររេះរលាក រវឿន វុទ្យធី និងស្រកុមក្ត ង្ក ននស្រកស្ងួវបបធម៌ និងវេិិស្រត
ស្ិលបៈដដលបានស្ហក្ត រធវកីំណាយាមួយស្រកមុក្ត ង្ក រយងីខាុ ំ ហូតស្រកុមរយងីខាុ ំបានបញ្ច ប់ក្ត ង្ក មុននថៃកណំ្ត់។ 
   

 
 
 

 


