
  លកខណៈរូបសរសតៃនសររីងគលូតលស់របស់ដំណរំសូវ 
អុ៊ក ម៉ករ ពិន តរ និង េឡ បុ៊ណណ  

 
លកខណៈរបូសរសតៃនដំណំរសូវ គឺជមូលដឋ នេដមកនុងករែសវងយល់ពីដំណំរសូវ។ ករយល់ 

ដឹងពីលកខណៈរបូសរសតរបស់ដំណំរសូវមនសរសំខន់ណស់ កនុងករងរេរជសេរ សពូជ ករបងក ត់ពូជ 
និងករងររគប់រគងដំណំរសូវ េដមបីបេងកនទិននផល ។ ជទូេទ េដមរសូវរតូវបនែបងែចកជ បញស េដម 
សលឹក កួរ និងរគប់ (របូភពទី១) ។  
សររីងគលូតលស់ របស់ដំណំរសូវរមួ 
មន រគប់រសូវ បញសរសូវ 
េដមរសូវ និងសលឹករសូវ (របូភពទី ២) ។ 
 

១១១១----    រគប់រសវូ រគប់រសវូ រគប់រសវូ រគប់រសវូ     
រគប់រសវូមួយ ផសំេឡងេដយសំបករគប់  
រគប់អងករសរមូប ែសមង និងទងរគប់ ។  
រគប់អងករសរមូបរតូវបនរុព័ំទធេដយ   របូភពទីរបូភពទីរបូភពទីរបូភពទី១១១១::::    លកខណៈរបូសរសតរបស់េដមរសវូលកខណៈរបូសរសតរបស់េដមរសវូលកខណៈរបូសរសតរបស់េដមរសវូលកខណៈរបូសរសតរបស់េដមរសវូ    
 សំបករគប់ ែដលែផនកទំង 
ពីរេនះ ភជ ប់ជមួយទងរគប់ ។ 

១១១១.១១១១----    សំបករគប់សំបករគប់សំបករគប់សំបករគប់    

សំបកេនះ មនសភពរងឹែដលេរសបរគប់ 
អងករសរមូបពីខងេរក។ កលណេគយកសំបកេនះ 
េចញពីរគប់អងករ រតូវបនេគេហថ អងក ម ។ សំបក 
រគប់ែចកេចញជពីរែផនកគឺ សំបកធំ ឬសំបកេពះ 
និងសំបកតូច ឬសំបកខនង ។      

            របូភរបូភរបូភរបូភពទីពទីពទីពទី២២២២:::: សររីងគលូតលស់របស់ដំណំរសវូសររីងគលូតលស់របស់ដំណំរសវូសររីងគលូតលស់របស់ដំណំរសវូសររីងគលូតលស់របស់ដំណំរសវូ    



េនេលសំបករគប់មនេរមជេរចន េហយពូជរសូវខលះ េនែផនកខងចុងៃនសំបកធំមនកនទុយ។ សំបកធំ 
និង សំបកតូច មនមុខងរសំខន់ណស់សរមប់ករពរនូវជលិករបស់រគប់អងករ កំណត់ទរមងទំហំៃន 
រគប់ រពមទំងរយៈេពលដុះពនលកបញសៃនរគប់។ កលណសំបករគប់មនករមស់េសតង េនះករដុះ 
ពនលករគប់បនឆប់ ែតផទុយេទវញិរបសិនេបសំបករគប់មនករមស់រកស់ េនះរយៈេពលៃនករដុះ 
ពនលករគប់យូរ ។  

១១១១.២២២២-    រគរគរគរគប់អងករសរមូបប់អងករសរមូបប់អងករសរមូបប់អងករសរមូប 
រគប់រសូវ េនេពលែដលេគបកយកសំបករគប់ ឬអងក មេចញ េគេហថអងករសរមូប។ រគប់អងករ 

សរមូបរតូវបនហ៊ុំព័ទធេដយរសទប់សរមូបខងេរក និងរសទប់សរមូបខងកនុង ែដលផទុកេទេដយខល ញ់  

របូេតអីុន និងវតីមីន។ េនខងកនុងរសទប់ទំងពីរេនះ គឺសច់រគប់ ជែផនកសរធតុចិញច ឹមៃនរគប់ទំុ 
េហយែដលអចរទរទង់ករដុះលូតលស់ៃនពនលកបន។ សរធតុទំងេនះជអហរធតុបរមុងចំបច់ 
សរមប់ដំេណ រករដំណុះរគប់ ។ បញសរសូវ 

 

២២២២- បញសរសូវបញសរសូវបញសរសូវបញសរសូវ 
បញសគឺជបណតុំ សររីងគែដលរបមូលផតុំេឡង េដយសៃសរចក់េរសះចូលគន េដយៃចដនយ និង 

កំណត់េដយសៃសតូចៗជេរចន ។ បញសរសូវចប់េកតមនេឡង តំងពីរគប់រសូវចប់ដុះពនលក េនេពល 
េគយកេទេធវដំណុះ េហយមនមុខងរកនុងករជួយរទរទង់ដល់ករលូតលស់របស់សំណប និងបនតបនទ ប់ 
មកបញសរសូវចប់េផតមដុះេចញពីសររីងគេផសងៗនែផនកខងេរកមរបស់េដមដូចជ គល់ែខនងែបកដំបូង និង 
ថន ំងរបស់េដម  ។បញសរបស់ដំណំរសូវ ែចកេចញជ ៣ គឺ បញសែកវ បញសរពេយង និងបញសខយល់ (របូភព 
ទី៣)។ 
 

 

 

 

 

 

 
របូភពទីរបូភពទីរបូភពទីរបូភពទី    ៣៣៣៣:    លកខណៈរបូសរសតលកខណៈរបូសរសតលកខណៈរបូសរសតលកខណៈរបូសរសត    ៃនបញៃនបញៃនបញៃនបញសសសសរសូវរសូវរសូវរសូវ      

២២២២.១១១១-    បញបញបញបញសែកវ សែកវ សែកវ សែកវ     
បញសែកវ គឺជបញសដំបូងបងអស់ែដលដុះេចញពីរគប់រសូវ េនេពលែដលរសវូចប់េផតមដុះពនលកដំបូង 

េហយបញសេនះមនអយុពី ១ េទ ៣០ ៃថង បុ៉េណណ ះ។ បញសែកវដុះេចញកនុងរយៈេពល ២ េទ ៣ េម៉ង 
បនទ ប់ពីេរសមពនលកបញសេលចេឡង (ដុះេចញ) ។ បញសែកវនឹងងប់េទវញិកនុងរវងអយុ ១ ែខ េនេរកយ 



េពលែដលបញសរពេយងចប់េផតមដុះ និងេកនេឡងជបនតបនទ ប់ ។ បញសែកវមនមុខងរ រសូបយកទឹក 
សរមប់ផតល់ឱយរគប់ េដមបីេធវរបតិកមមបំែលងេមសអមីដុង បេងកតេទជសករ និងបំែលងសរធតុចិញច ឹម 
េផសងៗេទៀត េដមបីផតល់ឱយពនលកេដមអចរស់រនមនជីវតិ ។ 

២២២២.២២២២-    បញបញបញបញសរពេយង សរពេយង សរពេយង សរពេយង     
បញសរពេយងជរបេភទបញស ែដលដុះេចញពីគល់ថន ំងៃនេដមរសូវកប់កនុងដី មនតួនទីសរមប់ជ 

ជំនួយដល់បញសែកវ ។ េនេពលែដលេរសមពនលកបញសចប់េផតមដុះ េរសមពនលកសលឹកក៏ដុះេចញែដរ។ 
បនទ ប់មក ថន ំងពនលកបនដុះេចញ ែដលថន ំងេនះជថន ំងដំបូងបងអស់របស់េដមរសូវ ។ េនេពលែដល 
េដមរសូវដុះសលឹកទី ៣ េនែផនកខងចុងៃនថន ំងពនលកបញសរពេយង ក៏ចប់េផតមដុះេឡង។  ករលូតលស់ 
របស់បញសរពេយង និងសលឹកមនទំនក់ទំនងជមួយគន  គឺមនន័យថ របសិនេបរបែវងៃនសលឹករសូវលូត 
បនរបែវងរតឹមណ េនះបញសរពេយងក៏លូតលស់បនដល់រតឹមេនះែដរ ។ បញសេនះមនមុខងរ 
សរមប់រទរទង់ជំហរេដមរសូវមិនឱយដួល រសូបយកទឹក និងសរធតុចិញច ឹម ជពិេសសសរធតុអសូត 
ផូសវ័រ បូ៉តសយូមពីកនុងដី។ េនខងកបលបញស មនេរសមរងឹព័ទធជំុវញិេដមបីករពរបញស និងជជំនួយដល់ 
បញសកនុងករទមលុះចូលកនុងដី ែដលេរសមេនះេគេហថលលដបញស ។ 

២២២២.៣៣៣៣-    បញសបញសបញសបញសខយល់ខយល់ខយល់ខយល់    
បញសេនះដុះេចញពីថន ំងៃនេដមរសូវេនែផនកេរកម (បញសែដលេនេលៃផទដី) េហយករែបកែខនង គឺ 

េកតេឡងេដយឯកឯង ។ ចំេពះពូជរសូវេឡងទឹក េគសេងកតេឃញវេកតេចញពីថន ងំខងេលបំផុត ែតេន 
េរកមរសទប់េសៗៃនៃផទទឹក ។ បញសខយល់មន ២ របេភទគឺ បញសខយល់ទី ១ និងបញសខយល់ទី ២ ។ ចំេពះ 
ពពួករសូវេឡងទឹក គឺមនបញសខយល់ទំងពីររបេភទ េហយែដលបញសខយល់ទំងពីរនឹងចក់ចូលេទកនុងដី 
េពលទឹករសក ។ ចំេពះពពួករសូវដ៏ៃទេទៀត គឺភគេរចនមនែតបញសខយល់ទី ១ បុ៉េណណ ះ ។ 

 

៣៣៣៣-    េដមរសវូេដមរសវូេដមរសវូេដមរសវូ  
េដមរសូវមនតួនទីសរមប់រទរទង់សលឹក និងកួររសូវ បេងកតេដមែបកថមី និងឬស ភជ ប់សកមមភព 

ៃនករេធវរសមីសំេយគ ផទុក និងដឹកជញជូ នជតិទឹក សរធតុចិញច ឹមេផសងៗ និងសរមប់េធវករផគត់ផគង់ 
ខយល់េទកន់បញស ។ េដមរសូវរតូវបនែចកេចញជ ២ ែផនកគឺ ថន ំង និងចេនល ះថន ំង ។ 

៣៣៣៣.១១១១-    ថន ំង ថន ំង ថន ំង ថន ំង     
ថន ំង គឺជែផនករងឹៃនេដមរសូវែដលមនភពតន់ និងគម នរបេហង េហយជកែនលងសរមប់បេងកត 

សលឹក និងពនលកែខនងៃនេដមរសូវ។ ពនលកែខនងមនទីតំងេនចេនល ះរបស់ថន ំង និងគល់រសទបសលឹក។ ចំែណក 
ថន ំងែដលេនខងចុងៃនេដម ជថន ំងែដលបេងកតកួររសូវ ។ 

៣៣៣៣.២២២២-    ចេនល ះថន ំង ចេនល ះថន ំង ចេនល ះថន ំង ចេនល ះថន ំង     
ចេនល ះថន ំង ជែផនករេលងេហយមនលកខណៈរងឹ និងតន់េនេពលែដលវេនខចី បុ៉ែនតែរបកល យ 

េទជមនរបេហងេនេពលវកន់ែតចស់ ។ ែផនកេនះមនសន មចងអូរតូចៗ េហយជែផនកមូលរេលង 



ៃនេដម ។ ចេនល ះថន ំងខងេរកមជទូេទខលីៗ ខុសពីចេនល ះថន ំងខងេលែដលែវងៗ ។ ចេនល ះថន ំងេនះ 
តភជ ប់គន បនពីមួយេទមួយេដយសរថន ំង ។ ចំេពះចេនល ះថន ំងរបស់ដំណំរសូវមនេរចន ឬតិច គឺ 
អរស័យេទតមរបេភទពូជេផសងៗគន  េដយសរពូជខលះមនចេនល ះថន ំងេរចន ែដលេធវឱយេដមមនកមពស់ 
ខពស់ និងពូជខលះេទៀតមនចេនល ះថន ំងតិចែដលេធវឱយេដមមនកមពស់ទប។ ជទូេទចេនល ះថន ំងចប់េផតម 
លូតបេណត យ ឬលូតរបែវង ចប់ពីែផនកខងេរកមេទែផនកខងេលៃនេដមរសូវ ។ ចេនល ះថន ំងែដលេន 
ែផនកខងេលបំផុតៃនេដមរសូវែតងែតមនទំហំតូច ជពិេសសចេនល ះថន ំងែដលផទុកផក  និងរគប់ ។ 

៣៣៣៣.៣៣៣៣-    ករែបកគុករែបកគុករែបកគុករែបកគុមពមពមពមព    
រសូវ គឺជដំណំែដលមនលទធភពកនុងករែបកគុមពខល ំង ។ ែបកគុមព គឺជដំេណ រករមួយែដល 

កនុងេនះ េដមែបកថមីៗ បនដុះលូតលស់េចញពីេដមេម ឬេដមែបកចស់ៗ។ ករសិកសយ៉ងលមអិត 
អំពីដំេណ រករែបកគុមពេនះ េហយបនបេងកតជរបព័នធមួយ ែដលេគបនបនតេរបរបស់រហូតមកដល់ 
បចចុបបនន ។ េដមែបករបស់ដំណំរសូវ រតូវបនែចកជេដមេម េដមែបកទីមួយ េដមែបកទីពីរ និងេដម 
ែបកទីបី ។ េដមេមគឺជេដមែដលដុះេចញពីរគប់ េហយេចញពីេដមេមេនះ មនេដមែបកទីមួយជេរចន 
ដុះេចញមកតមលំដប់លំេដយៃនថន ំង។ េដមែបកទីពីរ គឺជេដមែបកែដលដុះេចញពីេដមែបកទីមួយ 
េហយេដមែបកទីបី គឺជេដមែបកែដលដុះេចញពីេដមែបកទីពីរ។ ចំនួនេដមែបក គឺអរស័យេទេលពូជ 
រយៈេពលលូតលស់ លកខខណឌ ដំដុះ (ពនលឺ និងសរធតុចិញច ឹម) និងវធីីសរសតដំដុះ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភពទី របូភពទី របូភពទី របូភពទី ៤៤៤៤    របព័នឋែបកគុមពៃនដំណំរសវូរបព័នឋែបកគុមពៃនដំណំរសវូរបព័នឋែបកគុមពៃនដំណំរសវូរបព័នឋែបកគុមពៃនដំណំរសវូ 
 

៤៤៤៤-    សលឹករសវូ សលឹករសវូ សលឹករសវូ សលឹករសវូ     
សលឹករសូវទំងអស់រតូវបនរទេដយេដម េហយតំេរៀបជពីរជួរ ។ េគសេងកតេឃញថ េនែផនកខង 

េលៃនថន ំងមួយ គឺមនដុះសលឹកមួយ ែដលមនពីរែផនកគឺរសទបសលឹក និងបនទះសលឹក (របូភពទី៥) ។ កនុងមួយ 
វដតជិវតិរបស់េដមរសូវមនសលឹកពី ១០ េទ ២០ បុ៉ែនតមនែតសលឹកពី ៥ េទ ១០ បុ៉េណណ ះ ែដលេនរស់រហូត 



ដល់េពលរបមូលផលរគប់។ ចំែណកសលឹកដៃទេទៀត ចប់េផតមសវិត និងងប់បនតបនទ ប់េទតមករ 
អភិវឌឍន៍េនកនុងវគគនីមួយៗៃនដំណំរសូវ។ សលឹកខងេលបំផុត ែដលសថិតេនខងេរកមកួរ គឺជសលឹកទង់ 
ជ័យ ឬសលឹកអមកួរ។ សលឹកមនមុខងរសរមប់ទទួលពនលឺ និងដឹកនំករេធវរសមីសំេយគ សកមមភពដំណក 
ដេងហម បំភយចំហយទឹក សរមប់ផទុកអហរចិញច ឹមេផសងៗ សរមប់នំខយល់េទឱយបញស េដម និងរសទប 
សលឹក ែដលសថិតេនកនុងទឹក។ េនែផនកតភជ ប់នឹងបនទះសលឹក មនសររីងគបីេទៀតគឺ ចងកំសលឹក អណត តសលឹក 
និងរតេចៀកសលឹក ។ 

 
 

 
របូភពទីរបូភពទីរបូភពទីរបូភពទី៥ ៥ ៥ ៥ ::::        
សលឹករសូវសលឹករសូវសលឹករសូវសលឹករសូវ    

 

 

 

 

៤៤៤៤.១១១១-    រសទបសលកឹ និងបនទះសលឹករសទបសលកឹ និងបនទះសលឹករសទបសលកឹ និងបនទះសលឹករសទបសលកឹ និងបនទះសលឹក  
រសទបសលឹក សថិតេនែផនកខងេរកមៃនសលឹក ែដលេរសបរុព័ំទធជំុវញិេដម។ ជួនកលរសទបសលឹក 

និងបនទះ សលឹកតភជ ប់គន េនចេនល ះថន ំង ។ រសទបសលឹកែដលសថិតេនរតង់គល់ថន ំង មនរងេប៉ងេចញ ែដល 
េគឱយេឈម ះថ ែផនកេប៉ងៃនរសទបសលឹក ។ បនទះសលឹក គឺជែផនកខងេលៃនសលឹកមនរងជបនទះរសួចេហយ 
របេសម ។ េនែផនកខងេរកមៃនៃផទសលឹកចំកណត ល មនរទនុងធំមួយលយេចញជងេគ គឺជរទនុង 
កណត លៃនសលឹក។ ៃផទខងេលៃនបនទះសលឹកមនជួរឆនូតៗជេរចន ែដលរសបគន ជមួយរទនុងសលឹក។ សលឹក 
ដុះេចញមក ឆល ស់គន េនេលេដម។ 

៤៤៤៤.២២២២- ចងកំសលកឹ អណត តសលកឹ និងរតេចៀកសលឹក ចងកំសលកឹ អណត តសលកឹ និងរតេចៀកសលឹក ចងកំសលកឹ អណត តសលកឹ និងរតេចៀកសលឹក ចងកំសលកឹ អណត តសលកឹ និងរតេចៀកសលឹក     
ចងកំសលឹក គឺជែផនកមួយសរមប់តភជ ប់រវងរសទបសលឹក និងបនទះសលឹក ឬជែផនកែដលខ័ណឌ  រសទប 

សលឹក និងបនទះសលឹក។ អណត តសលឹក គឺជភន សេសតងឈររតង់េទេល េហយសថិតេនខងកនុងបនទះសលឹក 
េពលគឺេនកែនលងណែដលបនទះសលឹកតភជ ប់នឹងរសទបសលឹក ។ ទំរង់របស់វមនសភពេសតងរសួចចុង 
ែដលចុងេនះអចែបកជពីរ ឬមិនែបកអរស័យេដយពូជ ។ រតេចៀកសលឹក គឺជរពុយមួយគូែដលថិតេន 
ែគមសងខងែផនកគល់ខងេរកយៃនបនទះសលឹករសូវ។ ជធមមតរតេចៀកសលឹកលូតេឡងេនែផនកចំេហៀង 
េពលគឺកែនលងែដលអណត ត និងគល់ៃនចងកំសលឹកតភជ ប់គន  ។ អណត តសលឹក និងរតេចៀកសលឹក ជសររីងគ 
ែដលសំខន់បំផុតកនុងករកំណត់ពីភពខុស គន រវងដំណំរសូវ និងេសម  កនុងដំណក់កលលូតលស់ ។ 



ជទូេទ សលឹករបស់ពូជរសវូទំងអស់ គឺមនសររីងគទំងពីរេនះ ផទុយេទវញិសលឹកេសម  គឺអចគម នសររីងគទំង 
ពីរេនះ ឬក៏មនែតមួយបុ៉េណណ ះ។ 


