
 

 

 

 

 

 

 

I. ស្ថា នភាពទូទៅ  

ររសក់ស្សូវជារបភភទដំណំមួយ ដដលររវូបានភេនិយមចូលចិរដ 
បរភិោេ ទំងដផលខ្ចី និងដផលទំុ ។ វាររូវបានរកុមអ្នកវទិាសាស្ដសដចារ់បញ្ចូ លភៅ 
កនុងរេួសារ Cucurbitaceae លំដាប់ជារកមុ Cucumis Spp ដដលមានភ ម្ ោះ 
វទិាសាស្ដសដភៅថា Cucumis milo (Naudian ១៨៥៩ និង Kurz ១៨៧៧)។ 
ការនិយមចូលចិរដទំងដផលខ្ចី និង ទំុភដាយសារដរមានសារធារុចិញ្ច ឹមភរចើន 
យ៉ាងដដលផដល់អ្រថរបភយជន៍ ដល់សររីាងគកាយ ។ កនុងទំងន់ ១០០រកាម 
ដដលបរភិោេបានមានសារធារុសំខាន់ៗដូច កនុងតារាងខាងភរកាមៈ  



ការភរជើសភរ ើសពូជររូវអ្នុវរដន៍តាមវធីិសាស្ដសដដែនំសំខាន់ៗដូចខាងភរកាមៈ  
- អ្រតាដំែុោះ ពូជដដលអាចយកភៅដំាបានមាន ោេរយដំែុោះ ពី 

៨៥-៥%។  
- ោពសុទធននពូជៈ ពូជររវូបានជំភរ ើស និង សំរទិធសំរាងំតាម 

បភចចកភទសននពូជ ររឹមររូវគ្មម នជាប់មកជាមួយនូវោន ក់ងារបនដភរាេ និងសរវ 
លអិរចនរងភផេងៗ។ 

- អាយុកាលទុកដាក់ៈ ជាធមមតាពូជររសក់ស្សូវមានដំភែករគ្មប់ 
យូរដខ្ជាងពូជររសក់ឯភទៀរចភនល ោះពី ៦-៨ ជាមធយម (Seed Dormancy) ភទើប
អាចមានលទធោពបនដពូជបាន ភបើពំុទន់ផុរដំភែកររសក់មិនអាចផលិរ
បានផ្កា ញីភ ើយ ។  

២- ការជ្រើសជរ ើស និងជរៀបចំដី  

 

 II. បទចេកទទសដ ាំដ ុះ  

  ១- ការជ្រើសជរ ើសពូរ  
ភដើមបីឱ្យការដំាដុោះទទួលបានលទធផលលអ ការភរជើសភរ ើសពូជ

ជាបញ្ហា ចំបង ភររោះភពលបចចុបបននភនោះ មានរបភភទពូជជាភរចើន ភដាយរាប់
បញ្ចូ លទំងកនុងស្សុក និងពូជនំចូល ពូជកនុងស្សុកជាពូជគ្មម នជំនន់ ភៅថា 
ពូជបងាា រ់ភសរ ី OPV ដរភដាយ ដ កពូជនំចូលោេភរចើនជាពូជកូនការ់មាន
ជំនន់ Hybrid F ។ដរភទោះជាមានការនំចូលពីរបភទសនន ក៏កសិករកមពុជា
ភយើងភៅដរភធវើការដំាដុោះពូជរបនពែីយ៉ាងភរចើនភលើសលប់ ភររោះភេអាចរកា
ទុកភដាយខ្លួនឯងបាន របភសើរជាការដំាពូជនំចូលភររោះ វាមានោពបនាភំៅ
នឹងលកខខ្ែឌ អាកាសធារុជាភរចើនជំនន់រចួមកភ ើយ ។ 

 



គ្មន លអ១ .រ ភរបើពូជ ១,៨-២,២ េ.រក ។ ភពលយកភៅដំាររូវលាយជាមួយថាន ំ
ការររ ជំងឺផេរិបនដិចៗ (១េ.រកពូជ = ២-៣ រកាមថាន ំ )។ ចំភរោះរភដដ ភៅ
ភលើរងររូវយក ដីធមមជារិភៅដាក់បាររភដដ  ភដាយលាយជាមួយរគ្មប់ថាន ំ 
Furadan បនដិចៗកនុងករែីភធវើភៅ បានយកជីផូសាវ រភៅលាយជាមួយជីធមម
ជារិកនុងកំររិ ១០០-១៥០េរក ១ រ ភ ើយលុបដីឱ្យជិរ និងដំាដុោះតាម
ភរកាយ មួយរភដដ ចំនួន ៣-៤រគ្មប់ ជំភៅ ២-៣ សម ភដាយរេបកំទិចចំភបើង
សងួរពីភលើភ ើយភស្សាចទឹកភផេើមរភដដ ឱ្យភសើម។ 

 

ររសក់ស្សូវក៏ដូចជាររសក់ឯភទៀរដដរ វាជារបភភទរកុខជារិរបចំារដូវមាន
របពនធ័ឫសរាក់ បរមិាែឫស សំភយេរិចអាយុកាលននការបនដពូជរ ័ស 
ដូចភនោះវាទម ទរនូវរបភភទដីដដលផដល់សកាដ នុពលពីធមមជារិបានជា បងគួរ ។ 
ដូចភនោះភេររូវភធវើការ ភរជើសភរ ើសដីឱ្យសមស្សបដូចជា មានជីជារិពីធមមជារិ 
ស្សទប់ដំាដុោះភរៅរជាបទឹក រ ័ស ោេភរចើនជារបភភទដីរក មខ្ពង់រាប ដីភនំ 
ដីលាយខ្ាច់ និងដីលាប់មារ់ ទភនល សទឹង បឹង ជាភដើម សំបូរ ភៅភដាយសារ
ធារុមភមាក ររសក់ស្សូវសថិរភៅកនុងរកមុ ធន់រទំមធយមភៅនឹងោពអាសីុរនន
ដី អាចដុោះលូរលាស់បានចភនល ោះ pH ៥,៥-៦,៨ ភដើមបឱី្យការដំាដុោះរបរពឹរដិភៅ
បាន ភេររូវភរៀបចំដីឱ្យបានលអ ភដាយរាស់របមូលយកភមម  កាកសំែល់ភផេ
ងៗភចញពីចំការ ភជួរដីឱ្យភរៅ ហាលដីឱ្យសងួរបានភរចើនភលើក រាស់បំដបកដី
ឱ្យលអិរ និង ភរចើនសារភ ើយភលើកជារង ដដលមានកំពស់ ២០-២៥ស.ម 
ទទឹងរង ១២០-១៥០សម ភកៀរដីឱ្យ ភសមើភលើរងនិមួយៗបនទ ប់មកកាប់ជា
រភដដ ចំកណដ លរងជំភៅ១០-១៥សម ចភនល ោះពីរភដដ មួយភៅមួយ៧០សម ។  

៣- ការដដំ ុះ  
មុននឹងដំាភេររវូយករគ្មប់ពូជមកសំអារជាមុន ភ ើយដាក់ហាលនងង

ឱ្យភដដ  រយៈភពល ១-២ភមា៉ាង ភរកាយមកយកភៅរតំាទឹក ៤-៥ភមា៉ាង ភ ើយ
លាងសំអារ នឹងទឹកឱ្យសាអ រចំនួន ៣-៤ភលើក ភទើបយកភៅផ្កអ ប់ ទុក១យប់ 
ភដើមបឱី្យរគ្មប់ពូជ មានការវវិរដន៍ដផនកអំ្របរីយ៉ាុង តាមរយៈកំភៅ និងសំភែើ ម 
ភធវើឱ្យររសក់ដុោះភសមើ។ 



រ ូរដល់របមូលផលវាទមទរនូវសំភែើ មយ៉ាងលអសំរាប់ជំនួយដល់ការបនដ
ពូជកាល ណកងវោះទឹកកនុងវេគភនោះភធវើឱ្យបារ់បង់នូវោេរយយ៉ាង ភរចើនសំរាប់
ការរកីចំភរ ើនធំធារ់ននដផល ។ភៅកនុងវេគភនោះដដរររវូផដល់ទឹកចំនួន ៧-១០ នងង មដង
ភៅតាមរបភភទដី អាកាសធារុ និងវធីិសាស្ដសដននការផដល់ដូចជាបាញ់ទឹកភផេើម
ពីភលើ ឬបញ្ចូ លភៅ តាមចភនល ោះជួរ ។ វាជាដំណំដដលធន់រទំភៅនឹងោពរាងំ
សងួរ ភ ើយធន់រទំភៅ នឹងអ្រតាននការភកើនភលើសសំភែើ មផងដដរ ។  

៥- ការ្រំ្រួយដី និង កំចាត់ជមៅ   

 

ភេអាចដំាបានភសទើរភពញមួយឆ្ន ំភររោះដំណំភនោះធន់រទំ ភៅនឹងអាកាសធារុ
ភដដ ជាងភេចភនល ោះពី ២៥-៣០ OC ដរពិភសសភៅរដូវទឹកសំរកជាការរបភសើរ ។  

៤- ការជ្ោច្សព  

 

ការផដល់ទឹកដល់ដំណំ វាជារបភពននការបំដលង និងបំដបកធារុននសារធារុ 
ចិញ្ច ឹមយ៉ាងសំខាន់ ប៉ាុដនដររូវភគ្មរពភៅវេគលូរលាស់របស់វា ដំបូងវាររូវការ 
សំភែើ មជាមធយម រ ូរដល់ពនលូរទងមានសនលឹក ២-៣ សនលឹក កនុង ករែីដី 
តាមរំបន់ខ្ពង់រាបខ្វោះ សំភែើ ម ដរដីលាប់មារ់ទភនល សំបូរភដាយរបភព ទឹក 
ភរកាមដី ររសក់ស្សូវអាចលូរ លាស់បានភេភស្សាចទឹកដរ ៣-៤នងង ភរកាយពី
ដំាដរប៉ាុភណណ ោះ។ ចាប់ពីររសក់ភចញផ្កា   



ដដលបានដាក់មុនដំា ឬដដល មានស្សាប់ភៅកនុងដីមានការវវិរដន៍យឺរនិងកងវោះ
ខារ ។ ដូភចនោះភេដចកភចញនូវការផដល់ជីចំនួន ៣ភលើកបដនថមភទៀរេឺៈ  

- ការបំប៉ានភលើកទី១ ភរកាយពីររសក់មានសនលឹក ២-៣សនលឹក ១០-១៥
នងងភរកាយដំា ភពលភនោះវាររូវការសារធារុឯភទៀរ ដូចភនោះភេររវូយកជីអ្រុយភរ ៉ា
ភៅលាយទឹកភស្សាច កនុងកំររិ ៣៥េរក១ រ (៣០-៣៥រកាម លាយទឹក២០
លីររ) ភស្សាចតាមេុមពឱ្យភជាេ ។ 

-  ការបំប៉ានភលើកទី ២ ភរចើនដរភធវើភ ើងកនុងវេគរជំរជយួដី (១៨-២០នងង
ភរកាយដំា) ភដាយយកជី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន ១០០-១២០ េ.រក សំរាប់នផទដី ១ 
 .រ ភដាយភរាយជីជំុវញិេល់ភ ើយពូនដីលុប ឬពូនេល់ភ ើយយកជីភៅ
កាប់ជាក់ដកបរេល់ក៏បាន ភរកាយភពលដាក់ជី ភ ើយររូវភស្សាចទឹកជំុវញិេល់
ឱ្យភសើម ភដើមបីឱ្យជីរលាយបានភលឿន 

-  ការបំប៉ានជីភលើកទី ៣ ការបំប៉ានជីភលើកភនោះ ភេដចកភចញជា ២វធីិសា
ស្ដសដភៅ តាមភគ្មលបំែងននផលិរកមម ដូចជាៈ 

o ការផលិរជាបដនលៈ េឺរបមូលយកដផលខ្ចី ភរកាយពីរបមូលដផលខ្ចីបាន 
២-៣ភលើក ភេររូវយកជីអ្រុយភរ ៉ាភៅភរាយជំុវញិេល់ភ ើយភស្សាច
ទឹកឱ្យភជាេកនុង ១  .រ ចំនួន ៥០-៧០ េ.រក ។  

o ការផលិរជាដផលទំុៈ ររវូយកជីអ្រុយភរ ៉ាចំនួន ៤០ េ.រក លាយនឹងជី
ប៉ាូតាសយូម 

 

 

ការរជំរជួយដីមានរបភយជន៍យ៉ាងសំខាន់ េឺភធវើឱ្យដីធូរភ ើងវញិ រពមទំង 
បនថយការដុោះភមម  ភធវើឱ្យមានបនទុកខ្យល់ផ្កល ស់បដូរបានលអ ។ កនុងករែីចំការ
មានភមម  ភរចើនភេររូវជំរោះយកភមម ភចញឱ្យសាអ រជាមុនសិនភ ើយ រជំរជួយដី
ពូនេល់តាម ភរកាយរភបៀបរជុំ េឺរជុំឱ្យផុសភពញចំការ ប៉ាុដនដការពូនឱ្យររូវេល់ 
រពមទំងថាន ំង ចំនួន ២-៣ថាន ំង ភធវើភ ើងភរកាយពីររសក់ពនលូរទងបាន ៥-៦
ថាន ំង អាយុកាលពី ១៨-២០នងងភរកាយដំា ។  

៦- ការជ្រើ្ាស់រី  
ការផដល់សារធារុចិញ្ច ឹមបដនថម មានសារៈសំខាន់ប់ំផុរ ភររោះសារធារុ

ចិញ្ច ឹម 

 



 វិធានការការពាររំង ឺភេររូវភរជើសភរ ើសរដូវ ភរបើពូជធន់ បដូរមុខ្ដំណំអ្នម័
យចំការ សំអាររគ្មប់ពូជជាមុន រគ្មប់ពូជលាយជាមួយថាន ំមុនដំាភរកាយពីដុោះ
ពនលកររូវយកលូលុយសយុងថាន ំផេរិភៅបាញ់ការររនិង ជាពិភសសភពលភលច
ភចញសញ្ហា  ដំបូងររូវទប់សាា រ់ជាមុន បនថយការភស្សាចទឹក និងការដាក់ជី  
អាសូរ ។  

២- ្កុមរំងឺបងកជ ើងជដយវីរ ស  
មានវរីសុជាភរចើនរបភភទដរងដរបំផ្កល ញដំណំអំ្បូរររសក់ប៉ាុដនដររសក់

ស្សូវធន់រទំជាងភេ ។ ភៅកនុងភនោះភេសភងារភ ើញជំងឺវរីសុមួយរបភភទ ដដល
ររវូបានចមលង ភដាយសារពពួកនច ភធវើឱ្យសលឹកររសក់រញួខ្មូរ បនថយការលូរ
លាស់ កនុងករែីដផលទំុភធវើឱ្យ បារ់បង់រសជារិ ។ ភេអាចដឹងមុនបាននូវវរដមាន
របស់សរវនចភដាយសារដររកមុ ស្សភមាចភតាងភ ើងភដើមររសក់ភពលភនោះ
ររូវមានវធិានការទប់ទល់ ជាមុនកាលណភលចភចញនូវសញ្ហា រញួ ភ ើយររូវ
ដរដកភដើមភចញពី ចំការនូវភដើមដដលរញួភដាយពំុមានថាន ំពាបាលភមភរាេភនោះ
ភ ើយ ។  

 

ចំនួន ៥០ - ៦០េរក លាយបញ្ចូ លគ្មន ភ ើយកប់ដកបរៗេុមព ភរកាយពីររសក់ 
ភចញផ្កា  បាន ២០ - ២៥នងង ។  
III. អាំពីជាំងឺ និងវិធានការការពារ  

ររសក់ស្សូវររូវបានចារ់បញ្ចូ លភៅកនុងដំណំធន់រទំ នឹងជំងឺប៉ាុដនដភៅ 
ដរមាន ជំងឺមួយចំនួនដដលអាចបំផ្កល ញដំណំបានេឺៈ  

១- ្កុមបងករំងឺជដយជមជោគផសតិ  
មានជំងឺផេិរ៣របភភទដដលបំផ្កល ញររសក់ស្សូវជាញឹកញាប់ជាងភេ 

ដូចជាៈ 
-  ជំងឺរលួយកូនៈ ភធវើឱ្យកូនររសក់ខ្ចីៗភទើបនឹង ដុោះរ ូរដល់អាយុ ១៥

នងងភរកាយ ដំាដរងដរសវិរេល់ភ ើយរលួយ។  
-  ជំងឺសងរួសលឹកពែ៌ភតាន រៈ ភធវើឱ្យសងួរសលឹកផ្កទ ំងៗដំុៗធំ បនទ ប់មករកី

រាលដាល ភពញភលើនផទសលឹកជាពិភសសភលចភចញពី សលឹកចាស់ៗមុនភេ រ ូរ
ដល់ភធវើឱ្យដផលររសក់ ស្សឡាកភខាល ចសំបកដូចដំភៅ វាភរគ្មោះថាន ក់សំរាប់ការផ
លិរជាដផលទំុ ។  

-  ជំងឺផេរិភមៅភលើសលឹកៈ ដំបូងវាភលចភចញកំែកភមៅជាកញ្ចុ ំៗភលើ
នផទសលឹកបនទ ប់មកចំែុចភនោះរកីរាលដាលធំភ ើងៗ និង ភរចើនភ ើងៗជា
ពិភសសភៅរដូវររជាក់ សងួរ (រដូវរភំ ើយ) ភរកាយមកសលឹកររសក់ភៅជាពែ៌
របភផោះភ ើយភមៅសស្សអាប់ ុយភពលមានខ្យល់បក់ភធវើឱ្យសលឹកសងរួនិងរជុោះ។  
 



- មមាចជរជ ក់សលឹក  
- រយុស  
- មមង់ជញ្ជ ក់សលឹក  
វាភរចើនដរជញ្ជ ក់យករកុខរសភធវើឱ្យសលឹកសងរួ បនថយការលូរលាស់

ភ ើយបងាឱ្យភកើរជំងឺ។ វធិានការការររ នឹងកំចារ់េឺភរបើពូជធន់និងរេប់រេងវ
រដមានរបស់វាមុនភពលភលចភចញនូវរទង់រទយភៅតាមភរគ្មោះថាន ក់ ភៅតាម
វធីិសាស្ដសដដដលអាចភធវើភៅបាន ។  

២- សតវលអិតស បីំផ្លា ញផ្លា ល ់  
ភៅកនុងរកមុភនោះមានសរវលអិរខ្លោះជាដងាូវ ខ្លោះភទៀរជាខ្ញុងសាល បរងឹដរង

ដរករភករ ការ់ និងភចាោះសីុបំផ្កល ញ ដូចជាៈ  
- អ្ភែដើ កមាសពែ៌ភលឿងៈ វាសីុសលឹកកូទីភ ដុង សីុររួយ សីុ

ផ្កា  កដិបខ្ចីៗភធវើឱ្យ ររសក់រកិនលូរលាស់យឺរ ភរចើនភចញបំផ្កល ញភពលរពឹកនិង
ភពលលាង ច ភពលនងង រជក ភរកាមសលឹក ។  

- ដងាូវនបរងមូរសលឹកៈ ដរងបំផ្កល ញររួយខ្ចីៗ និងផ្កា ភទើបនិងរកី
ភលើ ដំណំអំ្បូរររសក់ទំងអ្ស់ ភ ើយភពលនងងសថិរភៅកនុងនសបរមូររុនឹំងររួយ 
វាមានពែ៌ដូចររួយ ររសក់។  

- ដងាូវភចាោះដផលៈ វាដរងដរភចាោះសីុកដិបខ្ចីៗ ភ ើយរងូចូលភៅកនុង
ដផលររសក់ភធវើ  
 

៣- ្កុមរំងឺបងកជដយបាក់ជតរ ី  
មានបាក់ភររ ី២របភភទដដលភធវើឱ្យររសក់ស្សូវខូ្ចខារេឺៈ  

- បាក់ភររភីធវើឱ្យស្សភរនសលឹក ដរងដរបងាភដាយភមភរាេ ។វាដរង
ភធវើឱ្យ ររសក់ស្សូវងាប់កនុងវេគភចញដផល វាឆលងបានភដាយរ ័សតាមរយៈទឹក ដី 
និង សរវលអិរ ភ ម្ ោះថា ខ្ញុងររសក់ ។  

- បាក់ភររភីធវើឱ្យរលួយដផល ដដលបណដ លឱ្យរលួយភពល ររសក់
ដផលចាស់មិនទន់ ទំុ េឺជំាសំបកដំុៗ ភ ើយសាច់ខាងកនុងរលួយជាស្សទប់ៗ។ 
ភដើមបីទប់ទល់ភៅនឹងជំងឺភនោះ ភេររូវភរជើសភរ ើសពូជឱ្យបានលអ បដូរមុខ្ដំណំ
ពនារភពលដំាឱ្យភរចើនរដូវដុរដីសំរាប់ បែដុ ោះកូនឱ្យងាប់ភមភរាេ សំអារ
ឧបករែ៍បែដុ ោះទប់សាា រ់ ។  
IV. សត្វល្អិត្ចង្រង និងវិធានការការពារ  

សរវលអិរជាភរចើនរបភភទដដលដរងសីុបំផ្កល ញ និងចមលងជំងឺភផេងៗកនុង
ភនោះមានៈ  

១- សតវលអិតជាភ្នា កង់ារចមាងជោគ  
មានសរវលអិរជាោន ក់ងារបងាភរាេជាភរចើនរបភភទ ដដលដរងដរបំផ្កល ញ 

ភ ើយបនេល់ទុកនូវជំងឺ ជាពិភសសជំងឺ វរីសុដូចជា ៖  
- នចភមម   
- នចនបរង 



ររសក់ស្សូវអាចរបមូលផលបាន (បដនល) ភរកាយពីដំាបានរយៈភពល ៤៥-៥០
នងង ភរកាយដំា ជាភលើកដំបូង ភេរបមូលយកដផលខ្ចីៗសំរាប់ភធវើជាបដនលស្សស់ ឬ 
រជក់ភៅរំបន់ ខ្លោះកនុងភខ្រដកំពង់ចាម ភេយកភៅភធវើជាររសក់ភរេៀម ឬររសក់
ចាវ ។ ការរបមូលផល ភធវើភ ើង ៣-៤នងងមដងៗ ភ ើយភធវើភ ើងជាភរចើនដង កនុង
មួយវរដជីវរិរបស់វា ទិននផល ជាមធយមេឺ ៨-១១ភតាន ភៅកនុងរំបន់មារ់ទភនល 
…។ រភបៀបរបមូលផលេឺភេភរបើ កន្នដការ់យកដផល ភដើមបីរកាទុកដផលបានយូរ 
ភរកាយពីការ់ភ ើយ យកមករកាទុក ភៅកនុងមលប់ោល ម និងភរៀបចូលភៅកនុង
កដនលងសងួរមិនឱ្យរលូរសំបកភ ើយ ភររោះសំបកវាភសដើង កាលណប៉ាោះទងគិច
ខាល ំងបារ់បង់នូវភសាភ័ែោពទីផារ ។  

ចំភរោះការរបមូលផលដផលទំុ ភេររវូទុកររសក់ឱ្យទំុភពញលកខែៈ 
រ ូរដល់ រភបោះទងខ្លួនវា ។ ភៅកនុងចំការភេអាចដឹងររសក់ទំុបានភដាយសារ
រសកលិនរកអូ្បរបស់ វាដរមិនភលើសពី ៦៥-៧០នងងភរកាយដំា ភេររូវភរ ើសយកដផល
ទំុមកទុកដាក់កដនលង 

 

ឱ្យដផលសអុយ ដងាូវរបភភទភនោះបំផ្កល ញដំណំយកដផលភសទើរដរទំងអ្ស់ ។  

- រយុទិចដផលខ្ចីៗ ដំណំអំ្បូរររសក់ភធវើឱ្យកដិបសអុយៈ ដលងលូរលាស់ 
ភដាយ ឮបញ្ចូ លពងរបស់វាភៅោង ស់ភៅកនុងដផលភនោះ ។  

ភដើមបីទប់សាា រ់នូវកតាដ ចនរងរបភភទភនោះ ភេមានវធិានការជាភរចើនដូចជា 
ដំាដំណំចំរោុះយកររសក់ស្សូវដំាជា មួយថាន ំជក់ ជាមួយភររ ជាមួយនឹង
ភប៉ាងភបា៉ា ោះ សំអារចំការឱ្យបានសាអ រ ភរជើសភរ ើសពូជឱ្យសមស្សប នឹងផដល់ ទឹក
ឱ្យបានរេប់រគ្មន់រេប់រេងសរវទំង ភនោះមុនភពលភលចភចញជាភមចំណស់
របសិទធិោពលអេឺកំចារ់វាកនុងដំណក់កាលជាកូនដងាូវ ភៅតាមវធីិសាស្ដសដដដល
អាចភធវើភៅបាន ។  
V. ការរបមូល្ផល្ 

 


