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ក្រុមអ្នរររៀបររៀង និងពិនិត្យរររៅរនងុសកិ្ខា សាលាវាយត្ម្មៃ  
នាម្ងៃទី ១៦ ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ ២០១៥ រៅសារលវិទាលយ័ភូមិនទរសរិមម 
The development team and editorial team during the final evaluation 

workshop on 16th June 2015 at the Royal University of Agriculture 
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វចនានុក្រមបរចេរសព័ទរសរិមម 
(អ្ង់រលៃស ខែមរ/ខែមរ អ្ង់រលៃស) 

ចងក្រងប ោះពុម្ពបោយ៖  
គបក្ោងសហការណ៍រវាងសារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម និ្ង ACIAR ក្របទ្យសអូស្រ្សាា លី 
ម្ជ្ឈម្ណឌ លភាសា, ក្រអរសំ់រុក្របលខ ២៦៩៦ ខណ័ឌ ដបកោ , ភនបំពញ  
សារបអឡិចក្រូនិ្ច៖ languagecenter@rua.edu.kh បគហទ្យំពរ័៖ www.rua.edu.kh  
បលខ ISBN: 978 9-9249 0200-3 

ប ោះពុម្ពបោយ៖ ម្ជ្ឈម្ណឌ លឯរសារ 
 
 ការចងក្រងពារយ និ្ងរបន្ោម្ពារយសក្ោរវ់ចនានុ្ក្រម្បន្ោះ ក្រូវ ន្ដរក្សងពី់ក្រភពបសេងៗ ជាម្យួនឹ្ងការររ
សនងបោយបសចរាីថ្លែងអំណរគុណ ថ្ដលោន្រកា ញតាម្រយៈរញ្ជ ីឯរសារបោងបៅខាងបក្កាយ។ សូម្ររស់ោា ល់ថា 
វចនានុ្ក្រម្បន្ោះម្និ្ថ្ម្ន្សលិរសក្ោរប់ វ្ើអាជី្វរម្ម និ្ងជាចម្បងសក្ោរក់ារអររ់ ំការក្សាវក្ជាវ និ្ងការសេពវសោយ ថ្ដលចូលរមួ្
ចំថ្ណរដល់ការរសាង្ន្ធាន្ម្នុ្សេ និ្ងក្សរតាម្បោលន្បោ យររស់រាជ្រោា ភ ិលនន្ក្ពោះរាជាណាចក្ររម្ពុជា។  
 ពរ័ោ៌ន្បៅរនុងវចនានុ្ក្រម្បន្ោះក្រូវចងក្រង និ្ងពិនិ្រយោ៉ា ងម្៉ារច់រត់ាម្ថ្ដលអាចប វ្ើបៅ ន្ បដើម្បធីានាឱ្យ ន្នូ្វ
ភាពសុក្រឹរបៅបពលប ោះពុម្ព។ បោយបោងបៅតាម្្ន្ធាន្ និ្ងកាលបវលា បនាោះរំហុសបោយអបចរនាអាចនឹ្ងោន្រនុង
វចនានុ្ក្រម្បន្ោះ។ អនរនិ្ពន្ធ និ្ងអនរប ោះពុម្ព នឹ្ងម្និ្ទ្យទ្យលួខុសក្រូវថ្រោន រឯ់ងបលើអសុក្រឹរភាពបសេងៗ នន្ខែឹម្សារខែោះនន្
បសៀវបៅទងំមូ្ល។  
 រាល់រិចចការដរក្សងទ់ងំអស់ក្រូវប វ្ើបឡើងបោយោន្ក្រភពចាស់លាស់ និ្ងបោរពរាល់រម្មសិទ្យធិរញ្ញា ។ បទោះរីជា
ោ៉ា ងណារប៏ោយ ក្រសិន្បរើោន្ការរបំលាភរម្មសិទ្យធិរញ្ញា បោយអបចរនាណាម្យួ បនាោះក្រុម្ការករចងក្រង សូម្ទ្យទ្យលួនូ្វ 
បសចរាីសបណាា សបក្ សក្រណី និ្ងោច ស់រម្មសិទ្យធិរញ្ញា អាចទំ្យនារទំ់្យន្ងម្រ ន្។  
 
ពិនិ្រយររសក្ោរទំ់្យនារទំ់្យន្ង  
សាស្រ្សាា ចារយរណឌិ រ បសង មុ្ ំ 
សារលវទិ្យាការរង នន្សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម ភនបំពញ 
សារបអឡិចក្រូនិ្ច៖ mseng@rua.edu.kh 
 
រណឌិ រ ចន្ សាុីលល័រ 
សាស្រ្សាា ចារយរិរាិយស ក្រចាបំៅ សាលាដី និ្ង សាលាវទិ្យាសាស្រ្សា នន្សារលវទិ្យាល័យឃ្វីន្សេប៍ឡន្ដ ៍ក្របទ្យសអូស្រ្សាា លី 
សារបអឡិចក្រូនិ្ច៖ j.schiller@uq.edu.au 

 
បលារ ហរួ ចាន្់្  ី
ក្រធាន្ម្ជ្ឈម្ណឌ លភាសា នន្សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម ភនបំពញ 
សារបអឡិចក្រូនិ្ច៖ languagecenter@rua.edu.kh 
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AGRICULTURAL TECHNICAL DICTIONARY 
(English-Khmer/Khmer-English) 

 
 

Published by  
RUA-ACIAR Project, 2015 
 
Royal University of Agriculture (RUA) 
Language Center, P.O.Box. 2696, Dangkor District,  
Phnom Penh, Cambodia. E-mail: languagecenter@rua.edu.kh; Website: www.rua.edu.kh 
 
ISBN: 978 9-9249 0200-3 
Printed by Documentary Centre, RUA 
 

The compilation of this dictionary included the use of reference materials taken from various 
sources, these sources being acknowledged in the reference list in the book. The aim of the 
production of the dictionary to provide a bi-lingual dictionary reference, which would become 
freely available for education, research, extension and general policy use, and which would help 
with human resource development within Cambodia.  
 
The information contained in this dictionary has been compiled and reviewed to ensure its 
accuracy at the time of publication. However, it is also acknowledged that further updating of 
the dictionary will be required in the future.  The authors and publisher take no responsibility 
with regards to the accuracy of the information contained in this book.  
 
Every effort has been made to trace and acknowledge copyrights. However, should any 
infringements have occurred, the publishers tender their apologies and invite copyright 
holders to contact them.  

 
Correspondents  
Professor Dr SENG Mom  
Vice-Rector,  
Royal University of Agriculture, P.O.Box. 2696, Dangkor District, Phnom Penh, Cambodia.  
E-mail: mseng@rua.edu.kh 
 
Dr John SCHILLER 
Honorary Senior Fellow, School of Land and School Sciences, 
The University of Queensland, St. Lucia, Brisbane. Australia 4072.   
E-mail:  j.schiller@uq.edu.au   
 
Mr HUOT Chanthy 
Head, Language Center 
Royal University of Agriculture, P.O.Box. 2696, Dangkor District, Phnom Penh, Cambodia.  
E-mail: huotchanthy@rua.edu.kh 
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អនរសាួចបសាើម្គបក្ោង  
ឯ.ឧ សាស្រ្សាា ចារយរណឌិ រ បក៉ា  រ ុន្ថាន្  សារលវទិ្យា្ិការ នន្សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម 
សាស្រ្សាា ចារយរណឌិ រ បសង មុ្ ំ សារលវទិ្យា្ិការរង នន្សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម 
រណឌិ រ ចន្ សាុីលល័រ សាស្រ្សាា ចារយរិរាិយស ក្រចាបំៅ សាលាដី និ្ង សាលាវទិ្យាសាស្រ្សា នន្សារលវទិ្យា

ល័យឃ្វីន្សេប៍ឡន្ដ ៍ក្របទ្យសអូស្រ្សាា លី 
បលារ បលង ឌីណា  ក្គូឧរាម្ បៅម្ហាវទិ្យាល័យវសិវរម្មរសិរម្ម នន្សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម 

 
អនរបរៀរបរៀង និ្ងចងក្រង 
នាម្ និ្ងបោរានាម្  ឯរបទ្យស   
បលារ ហួរ ចាន្់្ ី   សារវរបរម្ម និ្ង ភាសាអងប់គែស ក្រធាន្ក្រុម្ 
បលារ បខៀវ សុ្ី  ពរ័ោ៌ន្វទិ្យា អនររបងោើរ Software និ្ង រចនា 
បលារ លឹម្ ម្ររា បរេក្រសាស្រ្សា និ្ង ភាសាអងប់គែស ជំ្ន្យួការ  
បលារ ឈុន្ បសងហារ ់ រសិ-ឧសោហរម្ម - 
បលារ សំបអឿន្ រូរា៉ា  រសិ-ឧសោហរម្ម និ្ង ភាសាអងប់គែស - 
បលារ ធាម្ បរ៉ាងបហៀង បរេក្រសាស្រ្សា - 
រញ្ញា  បៅ ររណុា  បរេក្រសាស្រ្សា អនរវាយអរថរទ្យ 
រញ្ញា  ជា ម្ររា  បរេក្រសាស្រ្សា - 
បលារ បហង បចងហ ុយ បរេក្រសាស្រ្សា - 
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Initiators: 
 
H.E Prof. Dr NGO Bunthan Rector, Royal University of Agriculture  

Professor Dr SENG Mom Vice-Rector, Royal University of Agriculture 

Dr John SCHILLER  Honorary Senior Fellow, School of Land and School 
Sciences, The University of Queensland. Australia  

Mr THENG Dyna Lecturer, Faculty of Agricultural Engineering, RUA 

 

 
Development Team (Language Centre)  
 
Name  Field     

Mr HUOT Chanthy  Horticulture & English Team Leader 

Mr KHIEV Sothy  Information Technology Software developer & designer 

Mr LIM Makara Agronomy & English  Assistant 

Mr CHHUN Senghak Agro-Industry - 

Mr SAMOEUN Bora Agro-Industry & English - 

Mr THEAM Penghieng Agronomy  - 

Ms NOV Karuna  Agronomy Typist 

Ms CHEA Markara Agronomy - 

Mr HENG Chhenghuy Agronomy  - 
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ពិនិ្រយររ 
នាម្ និ្ង បោរានាម្   អងាភាពរបក្ម្ើការ  
ឯ.ឧ សាស្រ្សាា ចារយរណឌិ រ បក៉ា  រ ុន្ថាន្ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ 

និ្ង បន្សាទ្យ 
ក្រធាន្  

សាស្រ្សាា ចារយរណឌិ រ បសង មុ្ ំ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ 
និ្ង បន្សាទ្យ 

សោជិ្រ 

សាស្រ្សាា ចារយរណឌិ រ សុរ គន្ធី សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ 
និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

សាស្រ្សាា ចារយរណឌិ រ ថ្ម្៉ាន្ សារ ៉ាមុ្ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ 
និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ ទី្យ ចាន្ណ់ា សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ 
និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ ឃ្ួន្ បអៀង ម្ហាវទិ្យាល័យបៅស ូ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម ក្រសួង
រសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ ថ្រ គុយបហា ម្ហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្រ្សាសរវ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទ
រសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ គង ់លុង ម្ហាវទិ្យាល័យរសិ-ឧសោហរម្ម សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទ
រសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ បហង ចំបរ ើន្ ម្ហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្រ្សានក្ពបឈើ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទ
រសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ បោ លីរ ួ ម្ហាវទិ្យាល័យវសិវរម្មរសិរម្ម សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម 
ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

រណឌិ រ នខ សរា វទិ្យាសាថ ន្ក្សាវក្ជាវ និ្ងអភវិឌឍន្រ៍សិរម្មរម្ពុជា ក្រសួងរសិរម្ម 
រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

រណឌិ រ រ ុន្រុង រូរារនិ្ ម្ហាវទិ្យាល័យរសិ-ឧសោហរម្ម សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទ
រសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

រណឌិ រ ថ្រវ សា្ ម្ហាវទិ្យាល័យបវជ្ជសាស្រ្សាសរវ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម 
ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

រណឌិ រ ហុរ លីោ ម្ហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្រ្សារសិរម្ម សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទ
រសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ ហុរ ថ្សន្សោា  ម្ហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្រ្សាជ្លសល សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទ
រសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ ្ីម្ សុខា ម្ហាវទិ្យាល័យបវជ្ជសាស្រ្សាសរវ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម
ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

រញ្ញា  អុង សុជារិ ម្ហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្រ្សារសិរម្ម សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទ
រសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 
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បលារ ជា រ ុន្ណា ម្ហាវទិ្យាល័យបវជ្ជសាស្រ្សាសរវ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម 
ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ បឃ្ឿន្ សុគុណ ម្ហាវទិ្យាល័យបវជ្ជសាស្រ្សាសរវ សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម 
ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ ហុង សម្បរាិ ក្រសួងររសិាថ ន្ - 
បលារ អិុន្ ចាន្ថ់ា អគានាយរោា ន្រសិរម្ម ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង 

បន្សាទ្យ 
- 

បលារក្សី ឈុន្ ណាវ ី នាយរោា ន្សលិររម្ម និ្ងរសុពា ល ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា
ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ បថាង សំណាង នាយរោា ន្សលិររម្ម និ្ងរសុពា ល ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា
ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ 

- 

បលារ ឈួយ សំអុល រដា លជ្លសល ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ - 
បលារក្សី លី សុខតា រដា លជ្លសល ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ - 
បលារ សូ លន្ រដា លនក្ពបឈើ ក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ - 
បលារ បខង បសង វទិ្យាសាថ ន្រណាុ ោះរណាា ល និ្ងក្សាវក្ជាវបដើម្បអីភវិឌឍន្រ៍ម្ពុជា - 
បលារ ក្សី វរីៈ វទិ្យាសាថ ន្រណាុ ោះរណាា ល និ្ងក្សាវក្ជាវបដើម្បអីភវិឌឍន្រ៍ម្ពុជា - 
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អារមភរថា 
 

 ការចងក្រងវចនានុ្ក្រម្របចចរស័ពទរសិរម្ម (អងប់គែស-ថ្ខមរ និ្ងថ្ខមរ-អងប់គែស) ក្រូវ ន្ប វ្ើបឡើងរនុងបោលរំណង 
បដើម្បសីាល់ជាឯរសារបោងសក្ោរអ់នរសិរោក្សាវក្ជាវ អនរប វ្ើបោលន្បោ យ និ្ងនិ្សេរិរនុងការសិរោថ្សវងយល់ និ្ងររ
ថ្ក្រពារយរដូ៏ចជារបន្ោម្ពារយរបចចរបទ្យសពីភាសាអងប់គែសបៅថ្ខមរ ឬពីថ្ខមរបៅអងប់គែស រនុងភាពដជ៏ារល់ារម់្យួ និ្ងម្និ្ោន្
ភាពខុសោន រវាងរុគាល។ ការររីសាយភាយនន្សារលភាវរូនី្យរម្មបលើការផ្លែ ស់រាូរពរ័ោ៌ន្សាីពីការក្សាវក្ជាវពារព់ន័្ធបៅនឹ្ង
វស័ិយរសិរម្ម និ្ងការអររ់ ំន្របងោើរឱ្យោន្រក្មូ្វការជាចា ំចនូ់្វឯរសារបោងបសេងៗថ្ដលចាចំាចក់្រូវររថ្ក្រ និ្ងយល់ជា
ភាសាថ្ខមរ ឬអងប់គែស។  បដើម្បសីក្មួ្ល និ្ងបចៀសវាងនូ្វរញ្ញា ទងំអស់ខាងបលើ វចនានុ្ក្រម្របចចរស័ពទរសិរម្មលមីម្យួក្រូវ ន្
ចងក្រងបោយការប វ្ើសោហរណរម្ម និ្ងការដរក្សងព់ារយ រដូ៏ចជារបន្ោម្ពារយរបចចរបទ្យសភាគបក្ចើន្ពីរ យការណ៍ ឬឯរ
សារវទិ្យាសាស្រ្សា និ្ងសនាទ នុ្ក្រម្ថ្ដលក្រូវ ន្ប ោះពុម្ពម្យួចំន្ួន្ បោយក្រសួងរសិរម្ម រកុាា ក្រោញ់ និ្ង បន្សាទ្យ ក្រសួងររសិ ្
ថាន្ ក្គឹោះសាថ ន្អររ់ឧំរាម្សិរោ និ្ងវទិ្យាសាថ ន្ក្សាវក្ជាវម្យួចំន្នួ្ថ្ដល ន្ប វ្ើការករទរទ់្យងបៅនឹ្ងរសិរម្ម។ ការររថ្ក្រខែោះ
រោ៏ន្រថ្ន្ថម្នូ្វបសចរាពីន្យល់អ្ិរាយ អម្ជាម្យួពារយ ឬរបន្ោម្ពារយគន្ែឹោះខែោះថ្ដលក្រូវ ន្ប វ្ើទំ្យបន្ើររម្មឱ្យក្សរតាម្ការ
បក្រើក្ ស់ជាទូ្យបៅ និ្ងក្សរតាម្បខម្រោន្រម្មភាសាថ្ខមរររស់រាជ្រណឌិ រសភារម្ពុជា។ រថ្ន្ថម្ពីបលើការប ោះពុម្ពជាបសៀវបៅ 
បហើយរជ៏ាបលើរដំរូងសងថ្ដរ បដើម្បឱី្យទន្ស់ម្យ័កាលរនុងរររិទ្យនន្ការបក្រើក្ ស់របចចរវទិ្យា រក្ម្ងពារយទងំអស់បៅរនុង
វចនានុ្ក្រម្បន្ោះក្រូវ ន្បរៀរបរៀងជារម្មវ ិ្ ីរំុពយទូ្យរ័ (Software) ថ្ដលអាចដំបឡើងឱ្យដំបណើ រការបលើក្រពន័្ធក្ររិររាិការររស់ 
Windows។ ការបរៀរបរៀងទងំមូ្លក្រូវប វ្ើបឡើងបោយក្រុម្ការករររស់ម្ជ្ឈម្ណឌ លភាសា នន្សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម 
បោយលវកិាហិរញ្ារទន្ររស់ម្ជ្ឈម្ណឌ លអសូ្រ្សាា លីសក្ោរក់ារក្សាវក្ជាវរសិរម្មអន្ារជារិ ឬ Australian Center for 
International Agricultural Research (ACIAR)។  
 ក្គរទ់្យក្ម្ងន់ន្វចនានុ្ក្រម្ថ្ដល ន្ប ោះពុម្ពបន្ោះ ោន្ការថ្ចរជូ្ន្រនុងបោលរំណងអររ់ ំនិ្ងក្សាវក្ជាវ បោយឥរគិរ
នលែ ឬអាចទញយរ ន្តាម្រយៈបគហទំ្យពរ័ររស់សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម (www.rua.edu.kh) និ្ងបគហទ្យំពរ័ 
ររស់ Australian Center for International Agricultural Research (http://aciar.gov.au)។ 
  សលិររម្មនន្វចនានុ្ក្រម្របចចរស័ពទរសិរម្ម បោយក្គឹោះសាថ ន្ឧរាម្សិរោម្យួបន្ោះនន្ក្ពោះរាជាណាចក្ររម្ពុជា បក្កាម្
ការឧររថម្ាហិរញ្ា វរថុពីសាថ រន័្ក្សាវក្ជាវអូស្រ្សាា លីម្យួបន្ោះ  ន្ឆែុោះរញ្ញច ំងពីចំណងសហក្ររិររាិការដរ៏ងឹោមំ្យួរនុងកាអភវិឌឍ 
វស័ិយរសិរម្ម និ្ងការអររ់រំវាងក្របទ្យសទងំពីរ។  
 
សាស្រ្សាា ចារយរណឌិ រ រ ៉ោ  ប ុនថាន  រណឌិ រ និរ អ្ូសទនិ 
សារលវទិ្យា្ិការ នន្សារលវទិ្យាល័យភូម្និ្ទរសិរម្ម  អគានាយរក្ររិររាិ នន្ACIAR 
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Foreword 

 
The production of this bi-lingual Agricultural Technical Dictionary will provide Cambodian 
researchers, policy makers, teachers and students with a reference for the consistent 
translation of agricultural technical words and phrases between the Khmer and English 
languages.  The increasing use of English as an international language in the agricultural 
research and education sectors within Cambodia has created the need for appropriate 
reference materials to assist with the translation of materials from English to Khmer, and vice-
versa.  
 
To facilitate an understanding and translation of technical words and phrases in the Khmer and 
English languages this dictionary has integrated content from existing dictionaries, glossaries 
and reference materials commonly used in agriculture and related fields. In addition to this 
printed version of the dictionary a software application has also been created to enable users 
to install the dictionary on computers.  
 
The production of this dictionary by a Cambodian institution with the support of an Australian 
research organisation reflects the strong collaborative links for agricultural development and 
education between Cambodia and Australia. 
 
This dictionary has been developed by the Language Centre, Royal University of Agriculture 
(RUA) of Cambodia, with the support of the Australian Center for International Agricultural 
Research (ACIAR) 
 
Free access to this dictionary is available on the websites of the Royal University of 
Agriculture (http://rua.edu.kh) and the Australian Centre for International Agricultural 
Research (http://aciar.gov.au). 
 
Prof. Dr Ngo Bunthan, Dr Nick Austin 
Rector, Royal University of Agriculture Chief Executive Officer 
RUA                                                                                                   ACIAR 
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រសចរតីខែនាាំរនងុក្ខររក្បើក្ាស ់

 វចនានុ្ក្រម្បន្ោះ ក្រូវ ន្ថ្រងថ្ចរជាពីរថ្សនរ្ំៗ។ ថ្សនរទី្យ១ ជាវចនានុ្ក្រម្របចចរស័ពទរសិរម្ម (អងប់គែស-ថ្ខមរ) ថ្ដល
ោន្ក្រោណជាង ១៤.០០០ ពារយបម្ និ្ងរបន្ោម្ពារយភាជ រជ់ាម្យួ។ ថ្សនរទី្យ២ ជាវចនានុ្ក្រម្ថ្ខមរ អងប់គែស ថ្ដលោន្
ក្រោណជាង ៧.០០០ ពារយ និ្ងរបន្ោម្ពារយ។ រថ្ន្ថម្ពីបលើបន្ោះ ថ្សនរខាងចុងនន្បសៀវបៅបន្ោះ ជាឯរសារបោង ថ្ដលក្រូវ ន្
យរម្របក្រើក្ ស់រនុងការចងក្រងម្យួបន្ោះ។ បៅរនុងថ្សនរទី្យ១ ពារយបម្ ជាភាសាអងប់គែសបៅបដើម្រនាទ រ ់ រនាទ រម់្រោន្និ្ម្រិា
សញ្ញា នន្សូរស័ពទ ថាន រព់ារយ ពារយថ្ក្រសក្មួ្លជាបខម្រភាសា និ្ងការពន្យល់បៅរនុងវងក់្រចរ (ចំបពាោះពារយម្យួចំន្នួ្) ថ្ដល
ោន្ការរកា ញដូចរនុងឧទហរណ៍ខាងបក្កាម្។ រនុងបពលខែោះពារយបម្ អាចក្រូវថ្សវងររជាពារយបៅខាងចុងនន្របន្ោម្ពារយ។ 
រនុងថ្សនរបន្ោះសងថ្ដរ ចំបពាោះពារយបម្ថ្ដលោន្របន្ោម្ពារយជារោែ យនន្ពារយ បនាោះរបន្ោម្ពារយ ក្រូវ ន្សរបសរបៅពីខាង
បក្កាម្ពារយបម្ ក្ពម្ទងំោន្ការចូលរនាទ ររ់ន្ាិចពិបសសចារប់សាើម្បោយសញ្ញា  «•» ថ្ដលក្រូវ ន្រកា ញដូចឧទហរណ៍
ខាងបក្កាម្។ 

 ររណីពារយបម្បៅខាងចុង៖  

 
 ររណីពារយបម្បៅខាងបដើម្៖  

 
 រឯីររណីខែោះបទ្យៀរ របន្ោម្ពារយក្រូវ ន្របក្ម្ៀរតាម្លំោរអ់រារក្រម្នន្ពារយខាងបដើម្ ថ្ដលអាចជានាម្ ឬគុណ
នាម្ បក្ពាោះោម ន្ពារយបម្ចា ំចថ់្ដលក្រូវពន្យល់ បហើយរបន្ោម្ពារយទងំមូ្លគឺោន្អរថន្យ័ពិបសសម្យួថ្ដលបពលខែោះការ
យល់ពារយនី្ម្យួៗបៅរនុងរបន្ោម្ពារយ គឺម្និ្អាចប វ្ើឱ្យអនរបក្រើក្ ស់យល់ខែឹម្សារទងំក្សុង ន្បទ្យ។  

 បលើសពីបន្ោះ ចំបពាោះពារយថ្ដលោន្ន្យ័បលើសពីម្យួ និ្ម្រិាសញ្ញា ជាបលខ ១ ២ ឬ ៣ ក្រូវ ន្បក្រើសក្ោរក់ារថ្ក្រ
សក្មួ្លជាបខម្រភាសារនុងរររិទ្យបសេងៗោន  ថ្ដលោន្ការរកា ញដូចរនុងឧទហរណ៍ខាងបក្កាម្។ 
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ំំ ំំ ំោះ ំោះ ំោះ 

 បៅរនុងថ្សនរទី្យ ២ ម្និ្ោន្ពារយបម្ជាភាសាថ្ខមរសរបសរបៅបដើម្រនាទ រប់ទ្យ ថ្ររនាទ រម់្រោន្ថាន រព់ារយ និ្ងពារយថ្ក្រ
សក្មួ្លជាភាសាអងប់គែស។ 
លាំដាប់ពារយ 

លំោរព់ារយបម្អងប់គែស និ្ងរបន្ោម្ពារយរនុងបសៀវបៅបន្ោះ ក្រូវ ន្អនុ្វរាតាម្របនួ្ពយញ្ជន្ៈភាសាអងប់គែស ថ្ដល
ោន្រកា ញដូចខាងបក្កាម្៖ 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
លំោរព់ារយបម្ថ្ខមររនុងបសៀវបៅបន្ោះ ក្រូវ ន្អនុ្វរាតាម្របនួ្វចនានុ្ក្រម្ថ្ខមរររស់សបម្ាចក្ពោះសងឃរាជ្ ជួន ណាត្ 

ថ្ដលក្រូវ ន្រកា ញតាម្លំោរព់យពាជ ន្ៈ ក្សៈនិ្សេយ័ និ្ងក្សៈបពញរួដូចខាងបក្កាម្៖ 
រោ ខា គា ឃ្ឃ ងង    ចច ឆឆ ជ្ជ ឈឈ ញ្ា     ដដ ឋ្ា ឌឌ ឍ្ឍ ណណ     រា លថ ទ្យទ ធ្ ន្ន     
រប សផ ពព ភា ម្ម     យយ ក្រ លែ វ វ សេ ហា ឡឡ អអ  

 ំ  ំិ ំី ំឹ ំឺ ំុ ំូ ំួ បំើ បំឿ បំៀ បំ ថ្ំ នំ បំ  បំ  ំុ ំំ ំ  ំោះ ំុ  បំ  បំ  
ឥ ឦ ឧ ឪ ឫ ឬ ឭ ឮ ឯ ឰ ឱ្  

លនៃលឹះម្នក្ខរអានពារយជាភាសាអ្ង់រលៃស 

 ការបក្រើនិ្ម្ិមរសញ្ញា ក្រូវ ន្ប វ្ើបឡើង តាម្បគហទ្យំពរ័នន្វចនានុ្ក្រម្ភាសាអងប់គែស Oxford ថ្ដលោន្អាសយោា ន្ 
បគហទ្យំពរ័ (http://www.oxforddictionaries.com/words/key-to-pronunciation)។ ពារយភាគបក្ចើន្ ោន្និ្ម្រិាសញ្ញា
សក្ោរអ់ាន្ រ៉ាុថ្ន្ាម្និ្ោន្សក្ោរព់ារយោតាងំខែោះ និ្ងក្គរប់មោម ោះវទិ្យាសាស្រ្សាទងំអស់។ បៅរនុងភាសាអងប់គែសពយញ្ជ ន្ៈ  
b, d, f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w និ្ង z គឺោន្សបម្ែងរនុងការអាន្្ម្មតា រ៉ាុថ្ន្ានិ្ម្រិាសញ្ញា ម្យួចំន្ួន្រកា ញឱ្យការរបញ្ចញ
សបម្ែងបសេងៗោន ដូចខាងបក្កាម្។  

សបម្ែងពយញ្ជន្ៈ 

និ្ម្រិាសញ្ញា  ឧទហរណ៍ 
ɡ get 
tʃ chip 
ʤ jar 
x loch 
ŋ ring 
θ thin 
ð this 
ʃ she 
ʒ decision 
j yes 

 

សបម្ែងក្សៈ 
ក្សៈខែី     
a cat 
ɛ bed 
ə ago 
ɪ sit 
i copy 
ɒ hot 
ʌ run 
ʊ rut 

ក្សៈថ្វង   
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ɑː arm 
ɛː hair 
əː her 
iː see 
ɔː saw 
uː too 

បទ្យវក្សៈ   
ʌɪ my 
aʊ how 
eɪ day 
əʊ no 
ɪə near 
ɔɪ boy 
ʊə poor 

ក្រីក្សៈ   
ʌɪə fire 
aʊə sour 

 

 ចំបពាោះពារយថ្ដលបក្ចើន្ពាងា និ្ម្រិាសញ្ញា  «ˈ» ក្រូវ ន្បក្រើសក្ោររ់កា ញថាសងោរស់បម្ែង បៅពាងារនាទ រ ់
ឧទហរណ៍ដូចជារនុង /kəˈbal/។ ចំថ្ណរឯនិ្ម្រិាសញ្ញា  «ˌ» គឺរញ្ញជ រពី់ ការសងោរស់បម្ែងបៅបលើពាងាទី្យ២ ឧទហរណ៍ដូច
ជារនុង /ˌkaləˈbriːs/។ រឯី (ə) ថ្ដលថ្រងថ្រជ្រួក្រទ្យោះជាញឹរញារប់ៅខាងមុ្ខពយញ្ជ ន្ៈ /l/ /m/ ឬ  /n/ រញ្ញជ រថ់ាសបម្ែងក្សៈគឺ
ម្និ្សូវសំខាន្ដូ់ចការសងោរប់ៅបលើសបម្ែងក្ររររវាងក្សៈ និ្ងពយញ្ជន្ៈ ជាជាងការសងោរថ់្របៅបលើសបម្ែង l, m ឬ  n 
ឧទហរណ៍ដូចជារនុង /ˈbʌt(ə)n/ ថ្ដលម្និ្ថ្ម្ន្ /ˈbʌtən/ បទ្យ។ ចុងបក្កាយគឺពយញ្ជន្ៈ (r) រកា ញពី  r  ថ្ដលោន្សបម្ែងថ្រ
បពលខែោះ ជាពិបសសបពលបៅពីបក្កាយក្សៈ ឧទហរណ៍ដូចជារនុងពារយ drawer។ 

 
អ្រសរក្ខត្់ និងនិមិត្តសញ្ញា  

ភាសាខែមរ 
រិ រិរោិស័ពទ 
គុ គុណនាម្ 
គុ.រិ គុណរិរោិ 
ស.ន្ សនាធ ន្ស័ពទ 
ន្ នាម្  
ឈ.វ ិ បមោម ោះវទិ្យាសាស្រ្សា 
 

ភាសាអ្ង់រលៃស 
abbr  abbreviation 

adj adjective 

adv adverb 

conj conjunction 

n noun (singular) 

n.pl noun (plural) 

prefix prefix 

prep preposition 
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sci.n scientific name 

suffix suffix 



 

ផ្នែកទ ី១ អងគ់្លេស ~ ផ្មែរ 
SECTION I ENGLISH - KHMER 



AC (medicine)   abomasum 

-1- 

 

A       

a-  /ə/  [prefix]  (ដូច៖ an-) បុព្វបទមាននយ័ថា គ្មា ន  
AC (medicine)  /ə siː/  [abbr]  សូមមមើលពាក្យ៖ ante 

cibum 
abalone  /ˌabəˈləʊni/  [n]  អាបាឡុន (ខ្យងសមុទ្ទមយ៉ាង) 
abandon   /əˈband(ə)n/  [v]  មបាោះបងម់ោល, ឈបម់ វ្ើអ្វីមយួ 
abatement  /əˈbeɪtm(ə)nt/  [n]  ការកាតប់នថយ, ការបញុ្ោះ 
 pollution abatement  /pəˈluːʃ(ə)n əˈbeɪtm(ə)nt/  [n]  

ការកាតប់នថយការបំពុ្ល 
 water pollution abatement  /ˈwɔːtə pəˈluːʃ(ə)n 

əˈbeɪtm(ə)nt/  [n]  ការកាតប់នថយការបំពុ្លទឹក្ 
abattoir /ˈabətwɑː/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ slaughterhouse 
abaxial  /abˈaksɪəl/  [adj]  ោក្អ្ក័្ស, ដដលោក្មចញឆ្ងា យពី្
អ្ក័្ស 

abscess  /ˈabsɪs/  [n]  បូស, ដំមៅ 
abdomen  /ˈabdəmən/  [n]   

១.  មពាោះ (ដនែក្ទីបី ឬដនែក្គូទននសររីាងគសតវលអិត ដដលជា
ទូមៅនគុ ំមឡើងពី្ ៩ ឬ១០ក្ង ់ម ើយដនែក្មនោះគ្មា នដុោះម ើង
មឡើយ មៅមព្លសតវលអិតមព្ញវយ័ ឬទ្គបល់ក្ខណៈ)  

២.  សាចម់ពាោះ  
៣.  សតវលអិត (មៅក្ែុងវដតនន arthropod) 

abdominal  /abˈdɒmɪn(ə)l/  [adj]  ននមពាោះ 
abdominous  /əbˈdɒmɪnəs/  [adj]  ដដលរកី្្ំ 
abductor  /əbˈdʌktə/  [n]  សាចដំុ់ដដលម វ្ើចលនា (កាល
ណាមគមលើក្នដមចញពី្ចំម ៀងខ្លួន) 

Abelmoschus moschatus   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
abelmosk 

abelmosk  /ˈeɪb(ə)lbɒsk/  [n]  មជូរទ្ពឹ្ក្នទ្ព្  
(ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសរ Abelmoschus moschatus) 

ability  /əˈbɪlɪti/  [n]  សមតថភាព្ 
 combining ability  /kəmˈbʌɪnɪŋ əˈbɪlɪti/  [n]  លទធភាព្
នសនំគុ ំ (សមតថភាព្របស់មមបាមយួ ក្ែុងការបង្កា តជ់ាមយួ
មមបាមនសងៗមទៀត មដើមបចីមលងព្នធុក្ែុងក្ទ្មតិណាមយួននការ
សដមរងលក្ខណៈ) 

 cross ability  /krɒs əˈbɪlɪti/  [n]  លទធភាព្កាត,់ លទធ
ភាព្បង្កា ត ់(លទធភាព្អាចសមទ្មចមជាគ យ័ក្ែុងការបង្កា ត់
បានកូ្នមៅ តាមវ ិ្ ីបង្កា តល់មអង ជាពិ្មសសចំមពាោះព្កួ្ពូ្ 
អ្នររទ្បមេទ) 

 general combining ability (GCA)  /ˈdʒɛn(ə)r(ə)l 

kəmˈbʌɪnɪŋ əˈbɪlɪti/  [n]  លទធភាព្នសទូំមៅ (ការសដមតង
មឡើងជាម្យមរបស់កូ្នននឯក្តរៈមយួ មព្លដដលវានសនំគុ ំ
ជាមយួឯក្តរៈមយួចំននួមនសងមទៀតមៅ ក្ែុងទ្កុ្មពូ្ មនោះ) 

 self-pruning ability  /sɛlfpruːnɪŋ əˈbɪlɪti/  [n]  លទធភាព្
ទ្កី្ដមក្មោយខ្លួនឯង (សមតថភាព្របស់មដើមមឈើមយួ ទ្មុោះ
ដមក្តូចខាងមទ្កាម។ លក្ខណៈមនោះអាចតពូ្ បាន និងមគ
មទ្ ើសមរ ើសយក្ ចំមពាោះទ្បមេទពូ្ មយួចំននួ។) 

 specific combining ability  /spəˈsɪfɪk kəmˈbʌɪnɪŋ 

əˈbɪlɪti/  [n]  លទធភាព្បង្កា តម់្យមជាក្ក់ក្,់ លទធភាព្នស ំ
នគុ ំម្យមជាក្ក់ក្ ់(តនមលខាងសថិតិ បង្កា ញពី្សមតថភាព្
របស់មមបាមយួ ក្ែុងការបង្កា តជ់ាមយួមមបាមនសងៗមទៀត 
មដើមបចីមលងព្នធុក្ែុងក្ទ្មតិណាមយួននការសដមតងលក្ខណៈ។ 
លទធភាព្នសគំ្មែ ទូមៅលអ (Good general combining 
ability)ននមមបាមយួបង្កា ញនូវការសដមតងមចញជាម្យម
ភាគខ្ពស់ននកូ្នរបស់វាក្ែុងការបង្កា តម់នសងៗ មបើមទ្បៀបម្ៀប
មៅនឹងកូ្នមនសងៗមទៀតរបស់មមបាមនសងមៅក្ែុងការសាក្
លបងដូចគ្មែ ។ តនមលននការបង្កា ត ់(Breeding value) នន
មមបាមយួ គឺ២ដងនន GCA របស់វា។ លទធភាព្នសគំ្មែ លអ
ជាក្ក់ក្ ់(Breeding value) អាទ្ស័យមៅនឹងមមបា២ 
ដដលមៅមព្លកាតប់ញូ្លគ្មែ  នលិតកូ្នបានលអជាងដដល
មគរពឹំ្ងទុក្ដនអក្មលើតនមលមមបា GCA។) 

 submergence ability  /səbˈməːdʒəns əˈbɪlɪti/  [n]  

លទធភាព្លងទឹ់ក្ (ភាព្ដដលរកុ្ខជាតិ ឬ ីវក្រអាចទ្រកំ្ែុង
ការលិចលង)់ 

 tillering ability  /ˈtɪlərɪŋ əˈbɪlɪti/  [n]  លទធភាព្ដបក្គុមព 
abiotic  /ˌeɪbʌɪˈɒtɪk/  [adj]  ដដលគ្មា ន ីវតិ,  អាបយទិូច 
(អាកាសធាតុ ដីជាមដើម ដដលជាក្តាត គ្មា ន ីវតិ) 

ablactation  /ablakˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការឈបន់លិតទឹក្មោោះ  
ablation  /əˈbleɪʃ(ə)n/  [n]   

១. (ចំមពាោះសតវ) ដំណក្ (ការកាត ់ឬមចៀរសាចម់យួដំុ)  
២. (ចំមពាោះដី) ការបក្មោល, ការកាតម់ោល 

abnormal  /əbˈnɔːm(ə)l/  [adj]  មនិ្មាតា, មនិទ្បទ្ក្តី 
abnormity  /abˈnɔːmɪti/  [n]  ភាព្ខុ្សទ្បទ្ក្តី, ភាព្ខុ្សពី្
្មាតា 

abomasum  /ˌabəʊˈmeɪsəm/  [n]  (សទិសនយ័៖  
stomach) ទ្សរបម់ពាោះមវៀនជានទី់៤, មពាោះរអិំ្ល, ទ្ក្ព្ោះ



aboriculture hydrogen acceptor  
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aboriculture  /ˈɑːb(ə)rɪˌkʌltʃə/  [n]  រកុ្ខវបបក្មា (ការោមំដើម
មឈើ និងនទ្ព្គុមមាព ត) 

aborigine  /abəˈrɪdʒɪniː/  [n]  អ្ែក្ទ្សុក្មដើម 
abort  /əˈbɔːt/  [v]  រលូំតកូ្ន,  ព្នលូតកូ្ន 
abortion  /əˈbɔːʃ(ə)n/  [n]   

១. (ចំមពាោះរកុ្ខជាតិ) ការដលងលូតកស់, ការទ្ ុោះ  
២. (ចំមពាោះសតវ) ការរលូំតកូ្ន, ការរលូតកូ្ន  
៣. ការមនិបានសមទ្មចបំណង 

abrasion  /əˈbreɪʒ(ə)n/  [n]  ការម វ្ើឱ្យសឹក្ ឬឱ្យក្កិ្តគ្មែ , 
អាទ្បាសិយ៉ាុង 

abscess  /ˈabsɪs/  [n]  បូស, ខុ្្ោះ 
abscission  /əbˈsɪʃ(ə)n/  [n]  (ចំមពាោះរកុ្ខជាតិ) ការ ទ្មុោះសលឹក្ 
ផ្កា  ដនល, ការទ្ ុោះ,  រាភាព្ (ការ ទ្មុោះតាម្មាជាតិនូវសលឹក្ ផ្កា  
និងដនល មចញពី្មដើមរបស់វា។ ជាទូមៅ វារក្ទ់ងនឹងការ
បំផ្កល ញនូវទ្សរប ់ពិ្មសសនន ញ្ជ ំងមកាសិកាដដលមាន
ភាែ សមសរើងដដលមៅថា តំបនផ់្ករ ច ់(abscission zone)។) 

absence  /ˈabs(ə)ns/  [n]  អ្វតតមាន 
absent  /ˈabs(ə)nt/  [adj]  ដដលមនិមានមុខ្មៅ 
absentee  /ˌabs(ə)nˈtiː/  [n]  អ្ែក្មនិមក្, អ្ែក្អ្វតតមានក្ែុង
ក្ដនលងណាមយួ 

absorb  /əbˈzɔːb/  [v]  ទ្សូប, ទ្ជាប, បឺត 
absorbent  /əbˈzɔːb(ə)nt/  [n]  (សទិសនយ័៖  absorbing 

power) ឥទធិព្ល ញជក្,់ ឥទធិព្លោបយ់ក្ 
absorption  /əbˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  សទ្មូប (យក្ទឹក្ ឬខ្និ ), 
ទ្សូបក្មា (គឺជាដំមណើ រការននការទ្សូបយក្សារធាតុគីមដីដល
ក្ែុងមនាោះសារធាតុមយួមទ្ ៀត ឬឆ្លងកាតពី់្ទ្បព្ន័ធមយួ (ឬពី្សរ ី
រាងគ) ចូលមៅក្ែុងទ្បព្ន័ធ ឬសររីាងគមយួមទៀត ឧ. ពី្សារធាតុខ្
និ ននដីមៅក្ែុងមកាសិកាននឫសរកុ្ខជាតិ ឬពី្នន្មលើននសលឹក្មៅ
ក្ែុងមកាសិកាសលឹក្) 
 heat absorption  /hiːt əbˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  សទ្មូបក្មដរ  
 light absorption  /lʌɪt əbˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  សទ្មូបព្នលឺ 
 moisture absorption  /ˈmɔɪstʃə əbˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  

សទ្មូបសំមណើ ម 
 solar energy absorption  /ˈsəʊlə ˈɛnədʒi 

əbˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  សទ្មូបថាមព្លទ្ព្ោះអាទិតយ 
 sound absorption  /saʊnd əbˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  សទ្មូប
សំមឡង 

 thermal absorption  /ˈθəːm(ə)l əbˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  

សទ្មូបក្មដរ  
 water absorption  /ˈwɔːtə əbˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  

សទ្មូបទឹក្ 
Abutilon indicum   [sci.n]   

សូមមមើលពាក្យ៖ Indian mallow 
abyss  /əˈbɪs/  [n]  អ្នលងម់ទ្ជាោះ, អ្នលងម់ទ្ៅ 
acacia  /əˈkeɪʃə/  [n]  អាកាសយ (សណាត ន) (ម ា្ ោះវទិយសា
ស្ដសរ Acacia sp.) 

Acacia auriculoformis   [sci.n]  សាា ចម់ទស  
Acacia insuavis  [sci.n]  សអំ 
Acacia sp.   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ acacia 
academic achievement  /akəˈdɛmɪk əˈtʃiːvm(ə)nt/  [n]  

ទ្បវតតិការសិក្ា ( ីវទ្បវតតិននការសិក្ាក្នលងមក្) 
Acalypha indica   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ Indian 

acalypha 
acanth-  /əˈkanθ/  [prefix]  (សទិសនយ័៖ acantho-) បុព្វ-
បទមាននយ័ថា បនាល  

acantho-  /əˈkanθəʊ/  [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ acanth- 
acanthosis  /akən 'θəʊsɪs/  [n]   ំងឺទ្កិ្នដសបក្ 
Acantopsis sp.  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ speckletail 

horseface loach, striped horseface loach, spotted 
horseface loach 

acariasis  /ˌakə ˈrɪəsɪs/  [n]  (សទិសនយ័៖ Acarid) 
មដម៉ាូដិច (ព្ព្កួ្បា៉ា រា៉ា សិតមយ៉ាងដដលបងា ំងឺ) 

acaricide  /ˈakərɪsʌɪd/  [n]  ថាែ សំមាល បស់តវលអិត លំោប ់
Acarina (មានម ើងទ្បាបីំ)ដូចជានច ពី្ងពាង សមងាើចជាមដើម 

acarid  /ˈakərəd/  [n]  មដម៉ាូដិច (ព្ព្កួ្បា៉ា រា៉ា សិតមយ៉ាងដដល
បងា ំងឺ) 

acarpous  /ˈakɑːpəs/  [adj]  មនិមានដនល, ដដលគ្មា នដនល 
acceptor  /əkˈsɛptə/  [n]  អ្ែក្ោបយ់ក្, អ្ងគទទលួ 
 CO2 acceptor  /ˌsiːˈəʊ tuː əkˈsɛptə/  [n]  អ្ែក្ោបយ់ក្
ឧសា័នកាបូនិច 

 hydrogen acceptor  /ˈhʌɪdrədʒ(ə)n əkˈsɛptə/  [n]  

ា្ួលអីុ្ទ្ដូដសន (ភាគលអិតដដលអាចទទលួយក្អីុ្ទ្ដូដសនពី្
ភាគលអិតមនសងៗមទៀត) 
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access  /ˈaksɛs/  [n]  លទធភាព្ទទលួបាន (ឧរ រណ៍ 
(ចំមពាោះអាហារ) ក្ទ្មតិននមសបៀងដដលមាន និងអាចរក្បាន
តាមរយៈទីនារ នលិតក្មាផ្្កល់ខ្លូន ឬតាមរយៈមម្យបាយ
មនសងៗមទៀត។ លទធភាព្របស់ទ្គួសារ ឬខ្ែងន្ោះនីមយួៗ ឬ
បុគគលមដើមបធីានា្នធានទ្គបទ់្គ្មនស់ទ្មាបទ់ទលួបានមសបៀង 
សមទ្សប (ក្ែុងនយ័ដដលអាចទទលួយក្បានរងំដនែក្មា៉ា ទ្កូ្
សារជាតិ ព្ព្កួ្មទី្កូ្សារជាតិ និងខាងដនែក្វបប្ម)៌ មដើមបឱី្យ
បានរបបអាហារមយួដដលសំបូរមៅមោយសារធាតុចិញឹ្ម។) 
 access to water  /ˈaksɛs tə ˈwɔːtə/  [n]  ការមទ្បើទ្បាស់
ទឹក្ 

 food access  /fuːd ˈaksɛs/  [n]  ការទទលួបានមសបៀង 
accession  /əkˈsɛʃ(ə)n/  [n]  បញជ ិក្ (រាល់អា ីវក្រ ឬពូ្ 
ដដលទ្តូវបានចុោះបញជ ី) 
 accession number  /əkˈsɛʃ(ə)n ˈnʌmbə/  [n]  មលខ្  
បញជ ិក្ (មលខ្បញជ ីនន ីវក្រ ឬពូ្ ) 

accident  /ˈaksɪd(ə)nt/  [n]  មទ្គ្មោះថាែ ក្ ់
acclimation  /akləˈmeɪʃ(ə)n/  [n]  បនាុំនឹងលក្ខខ្ណឌ ថ្ាី 
acclimatise  /əˈklʌɪmətʌɪz/  [v]  នាុអំាកាសធាតុ, បនាុ ំ
អាកាសធាតុ 

acclimatization  /əˈklʌɪmətʌɪˈzeɪʃ(ə)n/   [n]  បនាំនឹង
អាកាសធាតុថ្ា ី

accommodation  /əkɒməˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  ១. (ចំមពាោះបរ ិ-
សាថ ន) បដទ្មបទ្មួលមនិតពូ្  ២. (ចំមពាោះ ីវវទិយ) សទ្មប
តទ្មូវ 

accomplish  /əˈkʌmplɪʃ/  [v]  សមទ្មចបាន (ទទលួបាន
មជាគ យ័ក្ែុងការម វ្ើអ្វីមយួ) 

accountability  /əˌkaʊntəˈbɪlɪti/  [n]  គណនយភាព្ (ភាព្
ដដលទទលួខុ្សទ្តូវនូវអ្វីដដលខ្លួនឯងបានអ្នុវតត ឬភាព្នូវអ្វី
ដដលអាចរស់បាន ឬបនសល់បាន) 

accrescent  /akrɛz(ə)nt/  [adj]  លូត្ំ (ទទ្មងរ់បស់រកុ្ខជាតិ 
ដូចជាក្ញំុ្ទ្តបក្) 

accretion  /əˈkriːʃ(ə)n/  [n]  ដីដុោះ 
accumulation  /əkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]   

១. (ចំមពាោះ ីវវទិយ) បណរុ ំ  ីវៈ, បងគរ  
២. (ចំមពាោះដី) ការទ្បមូលនតុ ំវតថុធាតុអ្វីមយួមៅក្ដនលងណា

មយួ, គំនរ, ពំ្នូក្ 

 clay accumulation  /kleɪ əkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ការ
ក្ក្ននដីឥដឋ (មៅក្ែុងទ្សរបដី់ណាមយួមោយការ ូរមទ្ោោះ
មៅមទ្កាម)  

accumulator  /əˈkjuːmjʊleɪtə/  [n]  រកុ្ខជាតិបមងាើនសារធាតុ
ចិញឹ្ម 

accuracy  /ˈakjʊrəsi/  [n]  ភាព្ចាស់កស់ 
accustom  /əˈkʌstəm/  [v]  ទមាល បខ់្លួនឱ្យសំុានឹងអ្វីមយួ,  
ម វ្ើឱ្យធាល ប ់

acellular  /eɪˈsɛljʊlə/  [adj]  អ្មកាសិកា 
Acetabularia  /ˌasɪˈtabjuːləriə/  [n pl]  អាមសតាប ុយឡា-   
រយី៉ា  (ព្កួ្មយួននសារាយសមុទ្ទ) 

acetabulum  /ˌasɪˈtabjʊləm/  [n]  ទ្បមហាងសនាល ក្ឆ់្អឹង
ទ្តគ្មក្ 

acetone  /ˈasɪtəʊn/  [n]  អាមសតូន 
acetyl  /ˈasɪtʌɪl/  [n]  អាមសទីល 
 acetyl CoA  /ˈasɪtʌɪl kəʊ ə/  [n]  អាមសទីលកូ្អ្ងសីុ់ម 

CoA 
Achaea janata   [sci.n]  ដងាូវលាុងមទ្បង 
ache  /eɪk/  [n]  ការចុក្ោប,់ ឈ,ឺ ឈអូឺ្ចៗ 
achene  /əˈkiːn/  [n]  ទ្បមេទដនលមរលសាួត (ដនលតូច សាួត 
ដដលមានទ្គ្មបដ់តមយួគត ់ ម ើយមនិមទ្បោះ ឬដបក្មចញទ្គ្មប)់ 

Acherontia styx   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ eastern 
death's-head hawk moth 

Achiroides leucorhynchos   [sci.n]  ទ្តីអ្ណារ តដឆ្ា 
Achiroides melanorhynchus   [sci.n]  ទ្តីអ្ណារ តដឆ្ា 
achlamydeous  /ˌakləˈmɪdɪəs/  [adj]  (អំ្ពី្ផ្កា ) គ្មា នរងំ
ទ្តបក្ ម ើយគ្មា នរងំទ្សរប ់

achondroplasia  /əˌkɒndrə(ʊ)ˈpleɪzɪə/  [n]  ភាព្មតឿ 
achromatic  /ˌakrə(ʊ)ˈmatɪk/  [adj]  គ្មា នព្ណ៌, ពិ្បាក្
បនសុពី្ណ៌ 

Achyranthes aspera   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ devil's 
horsewhip, prickly chaff flower 

acicular  /əˈsɪkjʊlə/  [adj]  ទទ្មងប់ន្ោះសលឹក្រាងមជុល 
acid  /ˈasɪd/  [adj]  ដដលមានជាតិអាសីុត, ដដល ូរ 
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acid  /ˈasɪd/  [n]  អាសីុត (សារធាតុដដលដបក្ធាតុជាអីុ្យ៉ាុង 
អីុ្ទ្ដូដសនមៅមព្លរកយក្ែុងទឹក្), សារធាតុ ូរ 
 amino acid  /əˈmiːnəʊ ˈasɪd/  [n]  អាមណូីអាសីុត, 
អាសីុតអាមមីន  

 anhydride acid  /anˈhʌɪdrʌɪd ˈasɪd/  [n]  អានីទ្រីត
អាសីុត 

 ascorbic acid  /əˈskɔːbɪk ˈasɪd/  [n]  (សទិសនយ័៖  
vitamin C) អាសីុតអាសគប ចិ, វតីាមនីមស  

 carbolic acid  /kɑːˈbɒlɪk ˈasɪd/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
phenol 

 cholic acid  /ˈkəʊlɪk ˈasɪd/  [n]  អាសីុតទឹក្ទ្បមាត,់ 
អាសីុតកូ្លិច 

 conjugate acid  /ˈkɒndʒʊɡeɪt ˈasɪd/  [n]  អាសីុតឆ្ងល ស់ 
 deoxyribonucleic acid (DNA)  

/dɪˌɒksɪrʌɪbəʊnjuːˈkleɪɪk ˈasɪd/  [n]  អាសីុតមដអុ្ក្សីុរ ី-
បូនុយមក្លអិុ្ច (DNA) 

 essential amino acids  /ɪˈsɛnʃ(ə)l  əˈmiːnəʊ ˈasɪdz/  

[n pl]  អាសីុតអាមមីនដដលមនិទ្តូវបានបមងាើតមោយខ្លួន
មនុសសផ្្កល់ ប៉ាុដនតព្កួ្វាមានទ្បេព្ក្ែុងចំណីអាហារ 

 ethanoic acid  /ˌɛθəˈnəʊɪk ˈasɪd /  [n]  (សទិសនយ័៖ 
acetic acid) អាសីុតមអ្តាណូអិុ្ច   

 mineral acid  /ˈmɪn(ə)r(ə)l ˈasɪd/  [n]  អាសីុតដរ ៉ា,    
អាសីុតខ្និ  

 nucleic acid  /njuːˈkliːɪk ˈasɪd/  [n]  អាសីុតនុយមក្លអិុ្ច 
 organic acid  /ɔːˈɡanɪk ˈasɪd/  [n]  អាសីុតសររីាងគ 
 prussic acid  /ˈprʌsɪk ˈasɪd/  [n]  អាសីុតសីុយ៉ា នីទ្ដីច 
 uric acid  /ˈjʊərɪk ˈasɪd/  [n]  អាសីុតអ្ ុយរចិ 

acidification  /əsɪdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  អាសីុតក្មា, ការនាំ
មចញមៅននខ្និ (បាស) ម វ្ើឱ្យដីកានដ់តអាសីុត 
 aquatic acidification  /əˈkwatɪk əsɪdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  

អាសីុតក្មាទឹក្ 
 artificial acidification  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l əsɪdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  

អាសីុតក្មាមោយមនុសស 
 natural acidification  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l əsɪdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  

[n]  អាសីុតក្មា្មាជាតិ 
 soil acidification  /sɔɪl əsɪdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  អាសីុត
ក្មាដី 

acidity  /əˈsɪdɪti/  [n]  ភាព្ ូរ, ភាព្អាសីុត (លក្ខណៈ  
អាសីុតននអ្ងគធាតុ) 
 acidity of soil  /əˈsɪdɪti ɒv sɔɪl/  [n]  ភាព្អាសីុតរបស់ដី 
 atmospheric acidity  /atməsˈfɛrɪk əˈsɪdɪti/  [n]  ភាព្
អាសីុតរបស់បរយិកាស 

acidophil  /əˈsɪdə(ʊ)fɪl/  [adj]  ចូលចិតតអាសីុត (អាចសរ
មសរ acidophilc ក្ប៏ាន) 

acidosis  /ˌasɪˈdəʊsɪs/  [n]   ំងឺមឡើងអាសីុត 
acne  /ˈakni/  [n]  មុន (មរាគមសើដសបក្មុខ្) 
acoustics  /əˈkuːstɪks/  [n]  អាកូ្ស្ិច 
acriflavine  /ˌakrɪˈfleɪvɪn/  [n]  អាទ្គីផ្កល វនី 
acrosyl  /ˈakrəsil/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ lysol 
Actinium  /akˈtɪnɪəm/  [n]  អាក្ទី់ញ៉ាូ ម (និមតិតសញ្ា គីម ី

Ac) 
actinobacillus  /ˈaktinəʊbəˈsɪləs/  [n]  អាក្ទី់ណូបាសីុ 
actinomyces  /ˈaktinəʊ mʌɪsəs/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

actinomycosis 
actinomycosis  /ˈaktinəʊ mʌɪˈkəʊsɪs/  [n]  (សទិសនយ័
៖  actinomyces)  ំងឺពី្អាក្ទី់ (ព្ព្ួក្មមមរាគក្ែុងទ្កុ្មនសតិ
ដដលម វ្ើឱ្យមានមមមរាគមនសងៗចំមពាោះមនុសស និងសតវ)  

action  /ˈakʃ(ə)n/  [n]  សក្មាភាព្ 
activate  /ˈaktɪveɪt/  [v]  ម វ្ើឱ្យសក្មា, ោស 
activation  /aktɪˈveɪʃ(ə)n/  [n]  ទមងវើឱ្យសក្មា 
 acid activation  /ˈasɪd aktɪˈveɪʃ(ə)n/  [n]  ទមងវើឱ្យ 
សក្មាមោយអាសីុត 

 charcoal activation  /ˈtʃɑːkəʊl aktɪˈveɪʃ(ə)n/  [n]  ទមងវើ
ឱ្យសក្មាមោយ្យងូមឈើ 

 light activation  /lʌɪt aktɪˈveɪʃ(ə)n/  [n]  ទមងវើឱ្យសក្មា
មោយព្នលឺ 

 thermal activation  /ˈθəːm(ə)l aktɪˈveɪʃ(ə)n/  [n]  ទមងវើ
ឱ្យសក្មាមោយក្មដរ  

active  /ˈaktɪv/  [adj]  សក្មារស់មរវកី្, មៅរស់សក្មា 
 active compound  /ˈaktɪv ˈkɒmpaʊnd/  [n]  សមាស
ធាតុសក្មា 
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 active ingredient (a.i)  /ˈaktɪv ɪnˈɡriːdɪənt/  [n]  ធាតុ
សក្មា (សមាសធាតុគីមនីនថាែ ដំដលមានអំ្មព្ើ ឬទ្បតិក្មាមៅ
សតវលអិត ឬរកុ្ខជាតិ។ ភាគរយធាតុសក្មា (% a.i) ទ្តូវបាន
មទ្បើទ្បាស់មដើមបមីទ្បៀបម្ៀបភាព្ពុ្លខាល ងំ ឬពុ្លមខ្ាយនន
ថាែ ពុំ្ល។) 

acuity  /əˈkjuːɪti/  [n]  ភាព្ចាស់, គំម ើញចាស់ 
acuminate  /əˈkjuːmɪnət/  [adj]  ទទ្មងចុ់ងសលឹក្រាងទ្សួច, 
រាងរាវទ្សួច 

acupuncture  /ˈakjʊˌpʌŋ(k)tʃə/  [n]  ព្យបាលមោយមជុល, 
មជុលវទិយសាស្ដសត 

acute  /əˈkjuːt/  [adj]   

១. (ចំមពាោះ ំងឺ) ខាល ងំភាល ម, ខាល ងំ, ា្ន់្ ារ  
២. (ចំមពាោះរកុ្ខជាតិ) ទទ្មងចុ់ងសលឹក្មុទំ្សួច, ទ្សួចខាល ងំ 

 acute disease  /əˈkjuːt dɪˈziːz/  [n]   ំងឺសាហាវ 
 acute pest  /əˈkjuːt pɛst/ [n] សមាសភាព្ចនទ្ងសាហាវ, 
ទុរក្រខាល ងំកាល  (ទ្បមេទទុរក្រដដលអាចបំផ្កល ញ និងរាលោល
បានយ៉ា ងឆ្ងបរ់ ័ស) 

 acute rodenticide  /əˈkjuːt rəˈdɛntɪsʌɪd/ [n]  ថាែ កំ្ណតុ រ 
ខាល ងំ (ជាថាែ បំំពុ្លចំមពាោះក្ណតុ រដដលមានទ្បតិក្មាយ៉ា ង
មលឿនក្ែុងការម វ្ើឱ្យវាសាល បយ់៉ា ងរន ់នប់ន្ាបពី់្បានមលប
ចូល ឧរ រណ៍  សងី វូស វីដ, តាលយមូស ុលហាវ ត, 
ណរបូមដី និងសូដយមូម៉ាូណូេលុយអ្ររ ៉ាអូាមសតាត (Sodium 
mono Fluoroacetate)) 

ad hoc  /ad ˈhɒk/  [adj]  ដដលពិ្មសសសទ្មាបក់្រណីមយួ 
ad lib  /ad ˈlɪb/  [v]  តាមចំណង ់
adapt  /əˈdapt/  [v]  តទ្មូវ, នាុ ំ
adaptability  /ədaptəˈbɪləti/  [n]  លទធភាព្បនាំ (ជាលទធ-
ភាព្ដដលឯក្តតៈអាចដក្ដទ្បរបូរាង ឬមុខ្នាទី មដើមបរីស់មៅ
បានលអទ្បមសើរមៅក្ដនលងកំ្ណតណ់ាមយួ) 

adaptation  /adəpˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការបនាំ (១. ជាដំមណើ រ
ការដដលរកុ្ខឯក្តតៈទ្តូវដក្ដទ្បរបូរាង ឬមុខ្នាទីមដើមបរីស់មៅបាន
លអទ្បមសើរ មៅក្ដនលងកំ្ណតណ់ាមយួ។ ២. ជាដំណាក្ក់ាល
ដំបូង ឬជាការសាក្លបងក្ែុងការនរល់បមច្ក្មទសថ្ាីមៅឱ្យ
ក្សិក្រដដលទ្តូវបនាំនឹងលក្ខខ្ណឌ បរយិកាសក្ែុងតំបន ់និង
 ំរញុឱ្យមានការទទលួយក្ពី្ក្សិក្រ។) 
 dark adaptation  /dɑːk adəpˈteɪʃ(ə)n/  [n]  បនាុំងងឹត 

(ការបមងាើតភាព្រសួមៅនឹងរបស់ដេែក្ ដដលបណាត លមក្ពី្

ការសថិតមៅទីងងឹត។ វាជាមព្លដដលមកាសិកាដំបងទ្តូវការ 
មដើមបបីមងាើតមឡើងវញិនូវរ ៉ាដុូបសីុន) 

adapted  /əˈdaptɪd/  [adj]  សំុាបាន 
adaptive  /əˈdaptɪv/  [adj]  ដដលអាចសទ្មបសទ្មួលបាន 
adaxial  /adˈaksɪəl/  [adj]  ចូលអ្ក័្ស, ដដលមឆ្ងព ោះមៅរក្អ្ក័្ស 
addict  /ˈadɪkt/  [v]  មញៀន 
addiction  /əˈdɪkʃ(ə)n/  [n]  ការមញៀន 
adductor  /əˈdʌktə/  [n]  អាតរុ់ចទរ័ (សាចដំុ់ដដលម វ្ើ
ចលនារញនដមក្អ្បនឹងខ្លួន) 

aden-  /ˈeɪd(ə)n/  [prefix]  (សទិសនយ័៖  adeno-) បុព្វបទ
មាននយ័ថា ទ្ក្មព្ញ 

adenine  /ˈadɪniːn/  [n]  អាមដនីន 
adenitis  /ˌadəˈnitəs/  [n]  រកក្កូ្នក្ណតុ រទឹក្រនង 
Adenium obesum   [sci.n]  ផ្កា ចំបីុមសៀម 
adeno-  /ˈadɪnəʊ/  [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ aden- 
adenoid  /ˈadɪnɔɪd/  [n]  ដំុសាចដុ់ោះមៅក្ែុងទ្បមហាងទ្ចមុោះ ឬ
ក្ែុងបំព្ងក់្ 

adenoma  /ˌadɪˈnəʊmə/  [n]  ព្ក្ទ្ក្មព្ញ, សាចព់្ក្ម៉ាយង
ដដលដុោះពី្ទ្ក្មព្ញឬដូចជាទ្ក្មព្ញ 

adenosine diphosphate  /əˈdɛnə(ʊ)siːn dɪfɒsfeɪt/  [n]  

អាមដណូសីុនរីនូសាវ ត (ADP) 
adenosine monophosphate  /əˈdɛnə(ʊ)siːn 

ˈmɒnəʊˈfɒsfeɪt/  [n]  អាមដណូសីុនម៉ាូណូនូសាវ ត (AMP) 
adenosine triphosphatase  /əˈdɛnə(ʊ)siːn 

trʌɪˈfɒsfəteɪz/  [n]  អាមដណូសីុនទ្ទីនូសាវ តាស (ATPase) 
adenosine triphosphate  /əˈdɛnə(ʊ)siːn trʌɪˈfɒsfeɪt/  

[n]  អាមដណូសីុនទ្ទីនូសាវ ត (ATP) 
adhere  /ədˈhɪə/  [adj]  សូមមមើលពាក្យ៖ adhesive 
adhesion  /ədˈhiːʒ(ə)n/  [n]  ការជាបស់អិត, ការជាបដ់នែក្
មយួននខ្លួន មៅនឹងដនែក្មយួមទៀត ខុ្សពី្្មាតា 

adhesive  /ədˈhiːzɪv/  [adj]  (សទិសនយ័៖  adhere, 
sticky) ដដលជាបស់អិត  

adipose  /ˈadɪpəʊz/  [n]   ំងឺចុក្ខាល ញ់ 
adjuvant  /ˈadʒʊv(ə)nt/  [n]  ទ្បសិទធក្រ, សារធាតុ ំនយួ 
admit  /ədˈmɪt/  [v]  ទទលួសាគ ល់, ទទលួសារភាព្, ទទលួ
អ្នុញ្ា តឱ្យចូលមនី្រមព្ទយ, ការក្តម់សចក្តីមនសងៗដដលមទើប
មក្មដក្មព្ទយ 

adobe  /əˈdəʊbi/  [n]  ទ្បមេទដីឥដឋមយ៉ាង
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adolescence  /adəˈlɛs(ə)ns/  [n]  តរណុវយ័, វយ័កំ្មឡាោះ
ទ្ក្មុ ំ
adoption  /əˈdɒpʃ(ə)n/  [n]  ការទទលួយក្ (ការទទលួយក្
នូវបមច្ក្វទិយថ្ាីៗ មោយក្សិក្រ។ មទ្កាយពី្ការ សាក្លបង 
និងយល់ថាបមច្ក្វជិាជ មានលក្ខណៈសមទ្សប និងអាចនរល់
នលចំមណញក្សិក្រសមទ្មចផ្កល ស់បរូ របមច្ក្មទសដដលមាន
ទ្សាប ់ម ើយទទលួយក្បមច្ក្វទិយថ្ាីវញិ។) 

adrenal /əˈdriːn(ə)l/  [n]  ក្មនាមតទ្មង (មនាម), តទ្មងមូទ្ត, 
ក្ាលវក្ាំទ្គនថី 

adrenalectomy  /əˌdriːnəˈlektəmi/  [n]  ការវោះកាតយ់ក្  
ទ្គនថីមចញ 

adrenaline  /əˈdrɛn(ə)lɪn/  [n]  អាមទ្ដណាលីន (អ្រ័ម៉ាូន), 
ទឹក្ដដលបមញ្ញពី្ទ្គនថី 

adrift  /əˈdrɪft/  [adj]  បមណាត យតាមយថាក្មា, រសាត ់ឬអ្
ដណត តតាមចិតត 

adroit  /əˈdrɔɪt/  [adj]  ដដលបិុនទ្បសប,់ ដដលស្ាត ់
adsorb  /ədˈsɔːb/  [n]  សទ្មូបមសើៗ 
adsorption  /ədˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]   

១.  សទ្មូប, ការទ្សូបយក្  
២.  ឆ្ក្រ់ញក្មា (ការទ្សូបយក្ម៉ាូមលគុល ឬអីុ្យ៉ាុងមក្មលើ

ដនែក្ខាងមទ្ៅៗ ឬនន្ខាងមលើៗ រាបប់ញូ្លរងំបំកស់
បរូរកាចុង និងអាញ៉ាុ ងរបស់ដី) 

adult  /ˈadʌlt/ [n]  សតវមព្ញវយ័ (ដំណាក្ក់ាលសតវមព្ញវយ័ 
ដដលមក្ើតមឡើងបន្ាបពី់្កូ្ន ឬដុក្មរឿ ម ើយមានសររីាងគបនរ 
ពូ្ ) 

adult  /ˈadʌlt/  [adj]  ដដលមព្ញវយ័ 
adulterate  /əˈdʌltəreɪt/  [v]  បនលំ, បំភាន ់
advanced pay  /adˈvɑːnstd peɪ/  [n]  ការបណាត ក្ ់(ជាការ
រក្សីុរបស់ឈាួញ និងក្សិក្រ ជាទូមៅ ឈាួញមៅរក្ទ់ង
ជាមយួក្សិក្រអំ្ពី្នលិតនលក្សិក្មាដដលខ្លួនចងទិ់ញ មាន
ទ្សវូ មពាត សារមតាែ តជាមដើម រចួក្ប៏ងលុ់យកាក្ម់យួភាគ្ំមៅ
ឱ្យក្សិក្រមុនមព្លទិញ និងមុនរដូវទ្បមូលនល) 

advantage  /ədˈvɑːntɪdʒ/  [n]  ឧតតមភាព្, ការម វ្ើឱ្យមាន  
អ្តថទ្បមយ ន ៍

adventitious  /ˌadv(ə)nˈtɪʃəs/  [adj]   

១.  (ចំមពាោះទ្គ្មបរ់កុ្ខជាតិ) ដដលដុោះមោយនចដនយ, ដដលដុោះ
មោយឯក្ឯង  

២.  (ចំមពាោះរកុ្ខជាតិ) ននព្នលក្ទ្តួយ, ននឫស, ឫសទ្ព្មយង 
adze  /adz/  [n]  ចបោងំ, ដដក្ោងំ 
aerate  /ˈɛːreɪt/  [v]  ម វ្ើអាកាសក្មា, ោក្ឱ់្យទ្តូវខ្យល់, 
បញូ្លខ្យល់, ម វ្ើឱ្យមានខ្យល់  

aeration  /ɛːˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការបញូ្លខ្យល់, អាកាសក្មា 
 sewage aeration  /ˈsuːɪdʒ ɛːˈreɪʃ(ə)n/  [n]  អាកាស
ក្មាទឹក្លូសមអុយ 

 soil aeration  /sɔɪl ɛːˈreɪʃ(ə)n/  [n]  អាកាសក្មាដី 
 stage aeration  /steɪdʒ ɛːˈreɪʃ(ə)n/  [n]  អាកាសក្មា
ទឹក្លូសមអុយមទ្ចើនដំណាក្ ់

 surface aeration  /ˈsəːfɪs ɛːˈreɪʃ(ə)n/  [n]  អាកាសក្មា
តាមនន្ 

aerial  /ˈɛːrɪəl/  [adj]  ននអាកាស, ពី្មលើអាកាស 
aerobe  /ˈɛːrəʊb/  [n]  ភាវៈនិយមខ្យល់, សារពាងគកាយ
និយមខ្យល់, ការដក្ដមងាើមទ្តូវការអុ្ក្សីុដសន, ខ្យល់ភាព្ 
(ការទ្តូវការអុ្ក្សីុដសន រស់មៅ ឬមក្ើតមឡើងមៅទីក្ដនលងដដល
មានអុ្ក្សីុដសន។) ពាក្យនុ្យ anaerobe ការដក្មងាើមមនិ
ទ្តូវការអ្ក្សីុដសន)។  

aerobic  /ɛːˈrəʊbɪk/  [adj]  ដដលមានខ្យល់, ដដលទ្តូវការ
ខ្យល់, ខ្យល់ភាព្ (ដដលទ្តូវការម៉ាូមលគុលអុ្ក្សីុដសនមៅ
ជាមយួសទ្មាបក់ារលូតកស់របស់ ឬការមក្ើតមានមៅសររីាងគ
ណាមយួ មៅក្ែុងវតតមានននម៉ាូមលគុលអុ្ក្សីុដសន។) 

aerobiology  /ˌɛːrə(ʊ)bʌɪˈɒlədʒi/  [n]   ីវវទិយបរយិកាស 
aerobiosis  /eəˈrəʊ.bɪksɪs/  [n]   ីវតិនិយមខ្យល់ 
aerology  /ɛːˈrɒlədʒi/  [n]  អាកាសវទិយ 
aerophil  /ɛːˈrəʊfɪl/  [n]  និយមខ្យល់ 
aerophoto  /ˈɛːrəʊˈfəʊtəʊ/  [n]  របូថ្តពី្មលើអាកាស 
aerophotogrammetry  /ˈɛːrəʊˈfəʊtə(ʊ)ˈɡramɪtri/  [n]   

នូតូមលខ្មាទ្តអាកាស 
aerophotograph  /ˈɛːrəʊˈfəʊtəɡrɑːf/  [n]  របូថ្តពី្មលើ
អាកាស 

aerophotography  /ˈɛːrəʊfəˈtɒɡrəfi/  [n]  តំ តពី្មលើ
អាកាស 

aerophyte  /ˈɛːrəʊfʌɪt/  [n]  រកុ្ខជាតិអាកាស



aeroplankton alkylating agent   
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aeroplankton  /ˈɛːrəʊˈplaŋ(k)t(ə)n/  [n]  បលងតុ់ងអាកាស, 
ខ្យល់បលងតុ់ង (ភាវរស់រងំឡាយណា ដូចជាទ្គ្មបល់មអង សប ៉ារ 
សតវលអិតតូចៗ ដដលម ើរតាមខ្យល់)។  

aeroponics  /ˌɛːrə(ʊ)ˈpɒnɪks/  [n]  មនើងខ្យល់ (ជាបមច្ក្- 
មទសោដុំោះរកុ្ខជាតិមយួដដលមៅទីមនាោះ ដំណំាទទលួបាន ឬ
ទ្សូបយក្សារធាតុចិញឹ្មនិងទឹក្ពី្អ្ព្័្ននសំមណើ មខ្យល់ និង
សូលុយសយងុរាវដដលមក្ប៉ាោះជាមយួឫសរបស់រកុ្ខជាតិ) 

aerosol  /ˈɛːrəsɒl/  [n]  ភាគលអិតរងឹ ឬរាវអ្ដណរ តក្ែុងខ្យល់, 
អាមអ្រ ៉ាសូូល 
 acid aerosol  /ˈasɪd ˈɛːrəsɒl/  [n]  អាមអ្រ ៉ាសូូលអាសីុត 

aerotaxis  /ˈɛːrəʊˈtaksɪs/  [n]  ចលនាតាមទិសខ្យល់ 
aerothorax  /ɛːˈrəʊ ˈθɔːraks/  [n]  (សទិសនយ័៖  

pneumothorax) មានខ្យល់មៅតាមចមនាល ោះមទ្សាមសួត  
aerotropism  /ˈɛːrəʊˈtrəʊpɪz(ə)m/  [n]  តំណបរមំោច
ខ្យល់, ខ្យល់ទំមនារទិស 

Aeschynomene americana   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
shyleaf 

Aeschynomene aspara   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ sola 
pith plant 

Aeschynomene indica   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ Indian 
joint-vetch 

aesthetics  /iːsˈθɛtɪks/  [n]  មសាេណ័វទិយ, មសាេណ័ភាព្ 
aestivation  /ˌiːstɪˈveɪʃ(ə)n/  [n]   

១.  (សទិសនយ័៖  estivation)  ីវតិទ្កាងំ, ទ្កាកំ្មា 
(ដំណាក្ក់ាលគ្មា នសក្មាភាព្ ឬទ្កាងំរបស់ដងាូវមៅ
ក្ែុងរដូវមៅត )  

២. ការតមទ្មៀបននគល់ទ្តបក្ផ្កា  
afebrile  /eɪˈfiːbrʌɪl/  [adj]  ឥតទ្គុន 
affair  /əˈfɛː/  [n]  កិ្ច្ការ 
affect  /əˈfɛkt/  [v]  មានឥទធិព្ល, ម វ្ើឱ្យដទ្បទ្បួលដល់ 
afferent  /ˈaf(ə)r(ə)nt/  [adj]  អាដទចូល, ទ្ប ំុចូល 
affinity  /əˈfɪnɪti/  [n]   

១. (ចំមពាោះសតវ ឬរកុ្ខជាតិ) ភាព្ដូចគ្មែ , ដសទ្សឡាយ  
២. (ចំមពាោះគីមវីទិយ) ចំណូល 

affirm  /əˈfəːm/  [v]  អ្ោះអាង, និយយបញ្ជ ក្យ់៉ា ង
ចាស់កស់ 

affirmative  /əˈfəːmətɪv/  [adj]  ដដលបញ្ជ ក្ថ់ាដមន, ដដល
ជាទ្បទ្ក្តី 

affluent  /ˈaflʊənt/  [n]  នដ (ទមនល ស្ឹង) 
afforestation  /əfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/   [n]  ការោនំទ្ព្ (ការោដុំោះ
នទ្ព្មឈើមឡើងវញិ មៅតំបនដ់ដលពី្មុនមនិមាននទ្ព្មឈើ ឬដី
ដដលមនិមាននទ្ព្មឈើដុោះលូតកស់) 

afterbirth  /ˈɑːftəbəːθ/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ placenta 
after-ripening (pre-curing)  /ˈɑːftə ˈrʌɪp(ə)nɪŋ/  [adj]  

បនំុ្ (ដនល ទ្គ្មប)់ (ដំមណើ រវវិតរនទំុ៍ខាងសររីៈ ដដលមក្ើតមឡើង
ចំមពាោះដនល ទ្គ្មប ់បន្ាបពី់្មគទ្បមូលនលឬទ្ ុោះ។ ការបនំុ្មនោះទ្តូវ
ម វ្ើចំមពាោះទ្គ្មបដ់ដលដនលវាមនិរនទំុ់លអ មដើមបឱី្យទ្គ្មបវ់ាអាចដុោះ
បាន។) 

agalactia  /ˌaɡəˈlaktɪə/  [adj]  គ្មា នទឹក្មោោះ 
agamogenesis  /ˈɑːɡəməʊˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  ការបនតពូ្ 
គ្មា នម ា្ ល 

agamospecies  /ˈɑːɡəməʊˈspiːʃiːz/  [n]  ទ្បមេទបនតពូ្ 
មោយគ្មា នម ា្ ល 

agamospermy  /ˈaɡəmə(ʊ)ˌspəːmi/  [n]  ការបនតពូ្ 
មោយគ្មា នដសពម 

Aganonerion polymorphum   [sci.n]  វលលិខ្ែឹង 
agar  /ˈeɪɡɑː/  [n]  សារាយ 
age  /eɪdʒ/  [n]  អាយុ, យុគ, សមយ័ 
 bronze age  /brɒnz eɪdʒ/  [n]  យុគលងាិន 
 copper age  /ˈkɒpə eɪdʒ/  [n]  យុគទងដ់ដង 
 glacial age  /ˈɡleɪsɪəl eɪdʒ/  [n]  សមយ័ទឹក្ក្ក្ 
 ice age  /ʌɪs eɪdʒ/  [n]  សមយ័ទឹក្ក្ក្ 
 iron age  /ˈʌɪən eɪdʒ/  [n]  យុគដដក្ 
 reproductive age  /ˌriːprəˈdʌktɪv eɪdʒ/  [n]  អាយុបនរ 
ពូ្  (ឧ. ចំមពាោះរកុ្ខជាតិ វាជាអាយុដដលមដើមមឈើមចញដនល
មលើក្ដំបូង មពាលគឺជាការកំ្ណតទ់្ពំ្ដដនពី្អាយុមក្ាងខី្្មៅ
ដល់អាយុមព្ញវយ័មយងមៅតាមការបនរពូ្ ) 

agent  /ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  ភាែ ក្ង់្ករ, មម 
 agricultural extension agent  /aɡrɪˈkʌltʃərəl 

ɪkˈstɛnʃ(ə)n ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  ភាែ ក្ង់្ករនសព្វនាយក្សិក្មា 
 alkylating agent  /ˈalkɪleɪtɪŋ ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  ភាែ ក្ង់្ករ
ភាជ បអ់ាល់គីល



antibacterial agent Agriocnemis pygmaea 
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 antibacterial agent  /ˌantɪbakˈtɪərɪəl ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  

ភាែ ក្ង់្ករទ្បឆ្ងងំបាក្ម់តរ ី
 antifungal agent  /antɪˈfʌŋɡ(ə)l ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  

ភាែ ក្ង់្ករទ្បឆ្ងងំនសតិ  
 antiviral agent  /antɪˈvʌɪr(ə)l ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  ភាែ ក្ង់្ករ
ទ្បឆ្ងងំវរីសុ 

 catalytic agent  /ˌkatəˈlɪtɪk ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  សូមមមើល
ពាក្យ៖ catalyst 

 causal agent  /ˈkɔːz(ə)l ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  ភាែ ក្ង់្ករបងា
 ំងឺ 

 erosion agent  /ɪˈrəʊʒ(ə)n ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  មមសំណឹក្ 
 pollination agent  /pɒlɪˈneɪʃ(ə)n ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  សតវ
នាលំមអង, សតវចមលងលមអង 

 pollution agent  /pəˈluːʃ(ə)n ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  សារធាតុ
បំពុ្ល, ភាែ ក្ង់្ករបំពុ្ល 

 toxic agent  /ˈtɒksɪk ˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  សារធាតុពុ្ល 
Ageratum conyzoides  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ goat 

weed, tropic ageratum 
agglutination  /əˌɡluːtɪˈneɪʃən/  [n]  សមអតិជាបគ់្មែ  
aggregation  /aɡrɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  ខ្នែ (ជាការនគុ ំគ្មែ នន
បំដណក្តូចៗឱ្យ្ំមឡើង) 

aggression  /əˈɡrɛʃ(ə)n/  [n]  ការរមំកេ ល្ នពាន 
aging  /ˈeɪdʒɪŋ/  [n]  ការមឡើងោស់, ភាព្មឡើងោស់ 
 accelerated aging  /əkˈsɛləreɪtɪd ˈeɪdʒɪŋ/  [n]  បនំុ្ 
(អាយុ), បមងាើនអាយុ 

agitate  /ˈadʒɪteɪt/  [v]  កូ្រ, ម វ្ើឱ្យរ ំលួ 
agitation /adʒɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការរញជួ យ, ការទ្ ួលទ្ោល់ចិតត 
agony  /ˈaɡəni/  [n]  សល្ម 
agrarian  /əˈɡrɛːrɪən/  [adj]  ននក្សិក្មា, ដដលរក្ទ់ងនឹង
ដីម វ្ើក្សិក្មា 

agribusiness  / ˈaɡrɪbɪznəs/  [n]  ក្សិពាណិ ជក្មា, ក្សិ
ទុរកិ្ច្ 

agricultural  /aɡrɪˈkʌltʃərəl/  [adj]  ខាងក្សិក្មា 
 agricultural credit  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈkrɛdɪt/  [n]  ឥណ-
រនក្សិក្មា 

 agricultural economist  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ɪˈkɒnəmɪst/  

[n]  មសដឋវទូិក្សិក្មា 

 agricultural household  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈhaʊshəʊld/  

[n]  ទ្គួសារក្សិក្រ 
 agricultural officer  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈɒfɪsə/  [n]  មស្ដនតី
ក្សិក្មា  

 agricultural rite  /aɡrɪˈkʌltʃərəl rʌɪt/  [n]  ក្សិទំមនៀម 
(ទំមនៀមទមាល បដ់ដលរក្ទ់ងនឹងក្សិក្មា) 

 agricultural service  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈsəːvɪs/  [n]  មសវា
ក្សិក្មា 

Agricultural Mortgage Corporation (AMC)  

/aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈmɔːɡɪdʒ /kɔːpəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  សារ ីវក្មាឱ្យ
ខី្្លុយសទ្មាបម់ វ្ើក្សិក្មា 
Agricultural Training Board (ATB)  /aɡrɪˈkʌltʃərəl 

ˈtreɪnɪŋ bɔːd/  [n]  ទ្កុ្មបណតុ ោះបណាត លខាងក្សិក្មា 
agriculturalist  /aɡrɪˈkʌltʃ(ə)rəlɪst/  [n]  អ្ែក្ក្សិក្មា (ឧ. 
ក្សិក្រ, អ្ែក្ដថ្សួន)  
agriculture  /ˈaɡrɪkʌltʃə/  [n]  ក្សិក្មា 
 commercial agriculture  /kəˈməːʃ(ə)l ˈaɡrɪkʌltʃə/  [n]  

ក្សិក្មាដបប ំនញួ 
 intensive agriculture  /ɪnˈtɛnsɪv ˈaɡrɪkʌltʃə/  [n]  

ក្សិក្មាអ្តិនល (ទ្បមេទក្សិក្មាអ្យថានល ដដលក្ែុង
មនាោះមគមទ្បើទ្បាស់ឱ្យអ្ស់លទធភាព្ និងសមតថភាព្ដដលអាច
ម វ្ើបាន មដើមបទីទលួបាននូវចំណូលខ្ពស់)។ ពាក្យនុ្យ៖ 
extensive agriculture។  

 nomadic agriculture  /nəʊˈmadɪk ˈaɡrɪkʌltʃə/  [n]  

ក្សិក្មាព្មនចរ 
 sedentary agriculture  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈaɡrɪkʌltʃə/  [n]  

(សទិសនយ័៖  sedentary farming) ការម វ្ើក្សិក្មាមៅ
មយួក្ដនលង 

 sustainable agriculture  /səˈsteɪnəb(ə)l ˈaɡrɪkʌltʃə/  

[n]  ក្សិក្មានិរនតរភាព្, ក្សិក្មាសមទ្សប (ទ្បមេទក្សិក្មា
ដដល ំរញុឱ្យមានការរក្ានិរនតក្មាយូរអ្ដងវងក្ែុងនលិតក្មា
ក្សិក្មា ទ្ព្មរងំអាចឱ្យក្សិក្រទទួលបាននូវថ្វកិាសម
ទ្សបមយួ) 

 traditional agriculture  /trəˈdɪʃ(ə)n(ə)l ˈaɡrɪkʌltʃə/  [n]  

ក្សិក្មាទ្បនព្ណី 
agriculturist  /aɡrɪˈkʌltʃ(ə)rɪst/  [n]  ក្សិក្មាវទូិ, អ្ែក្សិក្ា
ទ្សាវទ្ជាវវទិយសាស្ដសតក្សិក្មា  

Agriocnemis femina   [sci.n]  ក្នំុ្រយុ 
Agriocnemis pygmaea   [sci.n]  ក្នំុ្រយុ
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agrisilviculture  /aɡrɪ ˈsɪlvɪˌkʌltʃə/  [n]  ក្សិរកុ្ខវបបក្មា 
(ទទ្មងន់នក្សិរកុ្ខក្មា ដដលរមួមានមដើមមឈើ និងដំណំា
ក្សិក្មា) 

Agrius convolvuli  [sci.n]  ដងាូវខាែ យចំនុច, ដងាូវដំឡួងជាវ  
agro-  /ˈaɡrəʊ/  [prefix]  (សទិសនយ័៖ agri) ក្សិ, ក្សិក្មា  
agroalimentary  /ˈaɡrəʊalɪˈmɛnt(ə)ri/  [n]  ក្សិមាូប
អាហារ 

agrobiology  /aɡrəʊbʌɪˈɒlədʒi/  [n]   ីវវទិយក្សិក្មា 
agrochemistry  /ˈaɡrəʊˈkɛmɪstri/  [n]  (សទិសនយ័៖  

agricultural chemistry) គីមកី្សិក្មា 
agroclimatic  /ˈaɡrəʊ klʌɪˈmatɪk/  [adj]  មក្សទ្តអាកាស
ធាតុ (ទំនាក្ទំ់នងអាកាសធាតុ និងការង្ករោដុំោះដំណំាដូចជា 
ទឹក្មេលៀង សីតុណា ភាព្ និងសំមណើ មអាកាស) 
 agroclimatic environment  /ˈaɡrəʊ klʌɪˈmatɪk 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  មក្សទ្តបរយិកាសធាតុ (ទីក្ដនលង
ដដលមានលក្ខខ្ណឌ មក្សទ្តអាកាសធាតុទ្សមដៀងគ្មែ  ប៉ាុដនតមនិ
ោបំាចម់ៅ ិតគ្មែ មនាោះមទ) 

 agroclimatic variable  /ˈaɡrəʊ klʌɪˈmatɪk 

ˈvɛːrɪəb(ə)l/  [n]  វបិវតិរបូននមក្សទ្តអាកាសធាតុ (ក្តាត
រងំឡាយដដលមានឥទធិព្លមលើការោដុំោះរបស់ដំណំា
មទ្កាមលក្ខខ្ណឌ មក្សទ្តអាកាសធាតុ) 

agroclimatology  /ˈaɡrəʊklʌɪməˈtɒlədʒi/  [n]  (សទិស
នយ័៖  agricultural climatology) អាកាសធាតុវទិយ
ក្សិក្មា 

agroecology  /ˈaɡrəʊ ɪˈkɒlədʒi/  [n]  មក្សទ្តបរសិាថ នវទិយ 
(១. វទិយសាស្ដសតសិក្ាអំ្ពី្តំបនដ់ដលបានដបងដចក្មៅតាម
លក្ខខ្ណឌ សមទ្សបសទ្មាបក់ារោដុំោះ និងលូតកស់ននរកុ្ខ-
ជាតិ ២. ជាការសិក្ាអំ្ពី្បាតុេូតននបរសិាថ នមៅក្ែុងដទ្សចមាា រ 
ដូចជាទំនាក្ទំ់នងរវាងដំណំា និងមមា  អំ្ពី្សតវរពំា និងសតវ
ចំណីជាមដើម ៣. ជាបណតុ ំ ននក្តាត បរសិាថ ន និងសងគមដដល    
នតល់ឥទធិព្លដល់នលិតក្មាក្សិក្មា) 

agroforestry  /aɡrəʊˈfɒrɪstri/  [n]  (សទិសនយ័៖  farm 
forestry) ក្សិរកុ្ខក្មា (ជាម ា្ ោះននទ្បព្ន័ធមទ្បើទ្បាស់ដី និង   
បមច្ក្វទិយ ដដលទ្បមេទមឈើទ្តូវបានមទ្បើទ្បាស់សទ្មាបក់ារ
ទ្គបទ់្គងដី ដូចជាដំណំាក្សិក្មា សតវក្ែុងទទ្មងជ់ាការមរៀបចំ) 

agro-industry  /ˈaɡrəʊ ˈɪndəstri/  [n]  ក្សិឧសា ក្មា 

agrometeorology  /ˈaɡrəʊˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]  ឧតុេូត
វទិយក្សិក្មា 

agronomic feature  /aɡrəˈnɒmɪk ˈfiːtʃə/  [n]  លក្ខណៈ
មក្សទ្តសាស្ដសត 

agronomist  /əˈɡrɒnəmist/  [n]  មក្សទ្តវទូិ, អ្ែក្ ំនាញ
មក្សទ្តសាស្ដសត 

agronomy  /əˈɡrɒnəmi/  [n]  មក្សទ្តសាស្ដសត, មក្សទ្តវទិយ 
agrosilvopastoralism  

/ˈaɡrəʊsɪləʊvˈpɑːst(ə)r(ə)lɪz(ə)m/   [n]  ទទ្មងន់ន          
ក្សិរកុ្ខក្មា ដដលរមួមាន មដើមមឈើ ដំណំាក្សិក្មា និងការ
ចិញឹ្មសតវ 

agrowaste  /ˈaɡrəʊweɪst/  [n]  សំណល់ក្សិក្មា 
aid  /eɪd/  [n]   ំនយួ 
 first aid  /fəːst eɪd/  [n]   ំនយួបឋម, ការ យួ សមស្ដង្កគ ោះជា
បន្ាន ់

 food aid  /fuːd eɪd/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ food 
assistance 

aiguille  /ˈeɪɡwiːl/  [n]  កំ្ពូ្លទ្សួច 
aim  /eɪm/  [n]  ទិសមៅ (មុខ្សញ្ា ដដលនឹងទ្តូវម វ្ើ) 
air  /ɛː/  [n]  ខ្យល់, អាកាស 
 ambient air  /ˈambɪənt ɛː/  [n]  ខ្យល់ ំុវញិ, ខ្យល់ក្ែុង
បរយិកាស, បរយិកាស ំុវញិ 

 antarctic air  /anˈtɑːktɪk ɛː/  [n]  ខ្យល់អ្ងត់ាទិច 
 arctic air  /ˈɑːktɪk ɛː/  [n]  ខ្យល់អាក្ទិច 
 clean air  /kliːn ɛː/  [n]  ខ្យល់សាអ ត 
 cold air  /kəʊld ɛː/  [n]  ខ្យល់ទ្តជាក្ ់
 contaminated air  /kənˈtamɪneɪtɪd ɛː/  [n]  ខ្យល់ក្ខ្វក្ ់
 continental air  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l ɛː/  [n]  ខ្យល់ទវីប 
 dead air  /dɛd ɛː/  [n]  (សទិសនយ័៖ foul air) ខ្យល់អាប់
អ្,ួ ខ្យល់មានឧសា័នកាបូនិចមទ្ចើន 

 dissolved air  /dɪˈzɒlvd ɛː/  [n]  ខ្យល់ (ក្ែុងវតថុរាវ) 
 dry air  /drʌɪ ɛː/  [n]  ខ្យល់សាួត 
 dust-free air  /dʌst friː ɛː/  [n]  ខ្យល់គ្មា ន្ូលី 
 equatorial air  /ˌɛkwəˈtɔːrɪəl ɛː/  [n]  ខ្យល់មអ្កាវ ទរ័ 
 foul air  /faʊl ɛː/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ dead air 
 free air  /friː ɛː/  [n]  ខ្យល់មសរ ី
 fresh air  /frɛʃ ɛː/  [n]  ខ្យល់ថ្ាី, ខ្យល់បរសុិទធ
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 humid air  /ˈhjuːmɪd ɛː/  [n]  ខ្យល់មសើម 
 maritime air  /ˈmarɪtʌɪm ɛː/  [n]  ខ្យល់សមុទ្ទ 
 moist air  /mɔɪst ɛː/  [n]  ខ្យល់មសើម 
 moisture-laden air  /ˈmɔɪstʃə ˈleɪd(ə)n ɛː/  [n]  ខ្យល់
នាសំំមណើ ម 

 polar air  /ˈpəʊlə ɛː/  [n]  ខ្យល់តំបនប់៉ាូល 
 polluted air  /pəˈluːtɪd ɛː/  [n]  ខ្យល់ពុ្ល 
 pure air  /pjʊə ɛː/  [n]  ខ្យល់សាអ ត 
 saturated air  /ˈsatʃəreɪtɪd ɛː/  [n]  ខ្យល់ដឆ្អត, ខ្សល់
មសើម, ខ្យល់មានសំមណើ មដឆ្អត 

 soil air  /sɔɪl ɛː/  [n]  ខ្យល់ក្ែុងដី 
 surface air  /ˈsəːfɪs ɛː/  [n]  ខ្យល់ទ្សរបដ់ក្បរនន្ដី 
 tropical air  /ˈtrɒpɪk(ə)l ɛː/  [n]  ខ្យល់ទ្តូពិ្ច 
 upper air  /ˈʌpə ɛː/  [n]  ខ្យល់ទ្សរបម់លើននបរយិកាស 
 warm air  /wɔːm ɛː/  [n]  ខ្យល់មៅត  

air layering  /ɛː ˈleɪərɪŋ/  [n] សូមមមើលពាក្យ៖ marcotting 
airway  /ˈɛːweɪ/  [n]  នលូវខ្យល់ 
air compressor  /ɛː kəmˈprɛsə/  [n]  មទ្បសខ្យល់ 

(ឧបក្រណ៍សងាតម់ទ្បើមោយក្មាល ងំខ្យល់) 
air drying  /ɛː drʌɪ'ɪŋ/  [n]  សមាួតមោយខ្យល់ (ការហាល ឬ
សមាួតទ្គ្មបរ់កុ្ខជាតិមៅក្ែុងមលបម់ោយខ្យល់) 

akinesia  /ˌakɪˈniːsɪə/  [n]  តំ យចលនា, អំ្ណស់ចលនា 
akinete  /eɪˈkʌɪ nit/  [n]  អាគីដណត (មកាសិកាទ្កាងំមាន
ភាែ សទ្កាស់ ដដលមានទ្បេព្ពី្មកាសិកាលូតកស់របស់    
រកុ្ខជាតិ) 

alar  /ˈeɪlə/  [adj]  ននសាល ប, រក្ទ់ងនឹងសាល ប 
albedo  /alˈbiːdəʊ/  [n]  អាល់មបដូ (ការំសាីចំណំាងផ្កល តពី្
ដននដីមៅ ដដលជាព្ព្កួ្រលក្វទិយសុក្មាខ្លី) 

albedometer  /alˈbiːdəʊˈmiː.tər/  [n]  អាល់មបដូដម៉ាទ្ត 
albinism  /ˈalbɪnɪz(ə)m/  [n]  ភាព្មនឿក្, អ្លប និីសឹម      

(អ្វតរមានរងំទ្សុងឬមស្ើរដតរងំទ្សុងនូវជាតិព្ណ៌ 
(pigment) មៅក្ែុងរកុ្ខជាតិមយួ ឬដនែក្មនសងៗ របស់រកុ្ខជាតិ។ 
ក្ដនលងដដលរងរបសួមនោះ គឺមានព្ណ៌ស ឬទ្បហាក្ទ់្បដ ល
មនោះ។ ជា្មាតា រកុ្ខជាតិកាល យជាព្ណ៌សអាចនឹងសាល បភ់ាល ម។) 

albino  /alˈbiːnəʊ/  [n]  មនឿក្, ម្លៀច 
Albulichthys albuloides   [sci.n]  ទ្តីមឆ្ងា ក្ទីទុយ 

albumen  /ˈalbjʊmɪn/  [n]  ដនែក្សរបស់ស ុត (អាល់ប ុយ- 
មនី) (ទ្កុ្មឬបណរុ ំ ននជាលិកាទ្ទទ្ទងដ់ដលមៅចមនាល ោះអំ្ទ្ប យី៉ាុង 
និងសមបក្ទ្គ្មប ់ដដលខាងក្ែុងមនាោះ មានមេរដីសពម
(perisperm) និងដអ្នដូដសពម(endosperm)។)  

albumin  /ˈalbjʊmɪn/ [n]  អាល់ប ុយមនី, ជាតិសមៅក្ែុងស ុត  
alcohol  /ˈalkəhɒl/  [n]  អាល់កុ្ល, ទ្សា (ទ្សាបិតដដលមាន
ក្ទ្មតិអាល់ខ្ពស់)  
 methyl alcohol  /ˈmiːθʌɪl ˈalkəhɒl/  [n]  មមទីលអាល់-
កុ្ល 

alcoholism  /ˈalkəhɒlɪz(ə)m/  [n]  មញៀនទ្សា 
aldehyde  /ˈaldɪhʌɪd/  [n]  អាល់មដអីុ្ត 
aldose  /ˌɔːldəʊz/  [n]  អាល់ដូស, ម៉ាូណូសាក្ក់ារតីដដល
មានបងគុ ំអាល់មដអីុ្ត 

aldrin  /ˈɔːldrɪn/  [n]  អាល់ទ្រីន 
allergy  /ˈalədʒi/  [n]  ទ្បតិក្មាចំមពាោះវតថុអ្វីមយួ, រស់ 
alfalfa  /alˈfalfə/  [n]  សដណត ក្អាល់ហាវ ហាវ  
alga  /ˈalɡə/  [n]  (ព្ ុវចនៈ៖ algae) ដសល, សារាយ (រកុ្ខជាតិ
មទី្កូ្សររីាងគរសាីសំមយគ ដដលមកាសិកាគ្មា ននណវ យ៉ាូ គ្មា នឬស 
មដើម សលឹក្ពិ្តទ្បាក្ដ។ របូរាងរបស់វាមានទទ្មងជ់ាមកាសិកា
មរល ឫសវាមានព្ណ៌មលឿង ទ្សមដៀងនបតង មតាែ ត ឬមមា ។ 
មគអាចមទ្បើទ្បាស់វាជា ីទ្សស់។) 
 blue-green algae  /bluː ɡriːn ˈalɡə/  [n pl]  សារាយ
នបតងោស់ (ជាម ា្ ោះមដើមរបស់សយណូបាក្ម់តរ)ី 

 brown alga  /braʊn ˈalɡə/  [n]  សារាយមតាែ ត 
algicide  /ˈaldʒɪsʌɪd/  [n]  ថាែ សំមាល បស់ារាយ 
algology  /alˈɡɒlədʒi/  [n]  សារាយវទិយ 
aliment  /ˈalɪm(ə)nt/  [n]  អាហារ, ការនគតន់គងចំ់ណី 
alimentation  /ˌalɪm(ə)nˈteɪʃ(ə)n/  [n]  រមបៀបឱ្យអាហារ, 
ចំណីអាហារ 

alisphenoid  /ˌalɪˈsfiːnɔɪd/  [n]  ឆ្អឹងដដលមក្ើតមានមៅចំ
ក្ណារ លលកដក៏្ាលថ្និក្សតវ 

alkali  /ˈalkəlʌɪ/  [n]  សូលុយសយងុបាស, អាល់កាលី (កាល់
សយមូកាបូណាត ឬ ប៉ាូតាសយមូកាបូណាត ដដលមានជាតិលវីង 
នទ្ប ដដលមានមៅតំបន ់arid និង semiarid។) 
 alkali metal  /ˈalkəlʌɪ ˈmɛt(ə)l/  [n]  មក ៈអាល់កា-
ឡាងំ
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 alkali soil  /ˈalkəlʌɪsɔɪl/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ saline 
soil 

alkalic  /alˈkalɪk/  [adj]  ម ឈោឋ នបាស ឬអាល់កាឡាងំ   
(១. សំមៅមៅមលើសូលុយសយងុ ដដលមាន pH ពី្ ៧ មៅ ១៤ 
២. មានគុណភាព្ជាបាស  នួកាលមានមលើថ្ាសទ្មាបប់មងាើត
មេលើង) 

alkalify  /ˈalkəlɪfi/  [v]  បំដបលងមៅជាបាស 
alkaline  /ˈalkəlʌɪn/  [n]  អាល់កាឡាងំ, បាស (សារធាតុ
ដដលដបក្ធាតុជាបណតុ ំ  OH-  មៅមព្លរកយក្ែុងទឹក្) 

alkalinity  /alkəˈlɪnɪti/  [n]  ក្បងុភាព្, បាសភាព្ (ភាព្ដដល
មាន pH>៧.០) 

alkalization  /ˈalkəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  បំដបលងជាបាស, បាស
ក្មា 

alkaloid  /ˈalkəlɔɪd/  [n]  អាល់កាឡូអីុ្ត, វតថុធាតុជាតិក្បងុ 
alkalophile  /ˈalkəleu fʌɪl/  [n]  ភាវរស់ចំណូលបាស 
alkalosis  /ˌalkəˈləʊsɪs/  [n]  មានជាតិក្បងុមទ្ចើនមព្ក្ 
alkane  /ˈalkeɪn/  [n]  អាល់កាន 
alkyne  /ˈalkʌɪn/  [n]  អាល់គីន 
Allamanda cathartica   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ desert 

rose 
allantois  /əˈlantəʊɪs/  [n]  អាឡងតូ់អីុ្ត 
allele  /ˈaliːl/  [n]  អាដលល, សមពនធក្រ (ភាគីមយួននទទ្មងគូ់ 
(ជាដខ្ស) របស់ព្នធុ ដដលមានភាព្បនតពូ្ ឆ្ងល ស់ មោយវាសថិត
មៅចំណុចដូចគ្មែ ក្ែុងស ទ្កូ្ម៉ាូសូម) 
 multiple allele  /ˈmʌltɪp(ə)l ˈaliːl/  [n]  ព្ ុអាដលល, 
អាដលលមទ្ចើន (មស រ ីឬ ទ្កុ្ម មយួននអាដលលរបស់ព្នធុ ឬ
ដសនពិ្មសសណាមយួ។) 

 recessive allele  /rɪˈsɛsɪv ˈaliːl/  [n]  អាដលលអ្ន,់   
អាដលលមខ្ាយ (ការពិ្ព្ណ៌នាអំ្ពី្អាដលលមយួថា  វា
អាចនឹងសដមរងលក្ខណៈវាមៅបាន  មៅមព្លវាជាអូ្ម៉ាូសីុ-  
កូ្ត។  ក្ែុងក្រណីភាគមទ្ចើន  ព្កួ្វាទ្តូវបានមគោតទុ់ក្ជា
ទទ្មងប់រវិតររបូននអាដលលលប ់  (លក្ខណៈរបស់វាដទ្បទ្បួល
តាមអាដលលលប)់។  មៅក្ែុងការបង្កា តពូ់្   អាដលលអ្ន់
មគតាងមោយអ្ក្សរតូច (a..)  និងអាដលលលប ់ តាងមោយ
អ្ក្សរ្ំ (A..)។) 

allelopathy  /ˌaliːˈlɒpəθi/  [n]  សងាតក់្មា (ការបង្កអ តម់លើការ
លូតកស់ននអ្មបរូរកុ្ខជាតិមយួមោយអ្មបរូរបស់រកុ្ខជាតិមយួ
មទៀតដដលមានជាតិពុ្ល) 

allergen  /ˈalədʒ(ə)n/  [n]  អាល់ដលសីុ, ធាតុបងាទ្បតិក្មា, 
ទ្បតិក្មាតំណប, ការមានទ្បតិក្មាចំមពាោះវតថុអ្វីមយួ (រស់,ោញ់) 
allergy  /ˈalədʒi/  [n]  អាល់ដល សុ ី
alleviate  /əˈliːvɪeɪt/  [v]  សទ្មាល, ម វ្ើឱ្យ្ូរទ្សាល 
allit  /əˈlɪt/  [n]  ដីដដលនលម្ៀបសីលិស (SiO2) ឬ ដដក្អុ្ក្
សីុដ, អាលុយមញី៉ាូ មអុ្ក្សីុដតូចជាង ១ ឡាមតរតី 

allite  /ɔlʌɪt/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ laterite 
allitization  /əˈlɪttˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ការម វ្ើឱ្យមក្ើតជាឡាមតរតី 
Allium cepa   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ onion 
Allium cepa var.aggregatum  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

shallot 
Allium fistulosum   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ bunching 

onion, welsh onion 
Allium sativum   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ garlic 
Allium tuberosum   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ Chinese 

chives 
allochthonic  /ˌɛksə(ʊ)ˈdʒɛnɪk/  [adj]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

allogenic 
allochthonous  /əˈlɒkθənəs/  [adj]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

allogenic 
alloenzyme  /ˈaləʊ ˈɛnzʌɪm/  [n]  ទ្បមេទអ្ងសីុ់មម៉ាយង (ជា
អ្ងសីុ់មមយួដដលខុ្សដបលក្ពី្ទ្បមេទចមនសងៗមោយសារដត
មានភាព្ខុ្សគ្មែ ននអាដលល មពាលគឺ អ្ងសីុ់មមនសងៗ កំ្ណត់
ទ្ក្មសំង្កតម់ៅមលើទីតាងំព្នធុដតមយួ) 

allogamy  /əˈlɒɡəmi/  [n]  (សទិសនយ័៖  cross-
fertilization) ការបងាកំ្មណើ តកាតរ់បស់រកុ្ខជាតិ, ការបងា
កំ្មណើ តកាត,់ អាឡូកាម ី(ការបមងាើតកូ្នមៅ មោយការកយ
ចូលគ្មែ រវាងកាដម៉ាតញី និងកាដម៉ាតម ា្ លដដលមានទ្បេព្មក្
ពី្រកុ្ខជាតិមនសងគ្មែ ។)
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allogenic  /ˌaləˈdʒɛnɪk/  [adj]   

១.  (ចំមពាោះ ីវវទិយ) រងឥទធិព្លពី្ខាងមទ្ៅ  
២.  (ចំមពាោះ្រណីវទិយ) (សទិសនយ័៖ allochthonous, 

allochthonic, exogenic) ដដលមានមដើមកំ្មណើ តពី្
មទ្ៅ (ឧ. សមាា រនាមំក្ពី្មទ្ៅដូចជាលាប ់ឬទ្បជា ន
មដើមកំ្មណើ តពី្មទ្ៅ) 

allograft  /ˈaləɡrɑːft/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ homograft  
allopatric  /ˌaləˈpatrɪk/  [adj]  តាមតំបនខុ់្សៗគ្មែ , ដដល
មក្ើតមឡើងមៅក្ដនលងមនសងៗគ្មែ , មដើមមឈើ (រកុ្ខជាតិ) មៅឯមកា 

alluvial  /əˈl(j)uːvɪəl/  [adj]  ននលាបេ់ក្ ់
alluvial fan /əˈl(j)uːvɪəl fan/  [n]  (សទិសនយ័៖ dry 

delta) លាបដ់ដលនាមំក្នតុ ំជារាងសា ី 
alluviation  /ɪˌl(j)uːvɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ដំណុោះលាប ់
alluvium  /əˈl(j)uːvɪəm/  [n]  (ព្ ុវចន៖ alluvia) លាប,់ 
លបបេ់ក្,់ លាបទ់មនល (មក្ើតមោយ ំននទឹ់ក្ទមនល ស្ឹងបឹងប)ួ 
 old alluvium  /əʊld əˈl(j)uːvɪəm/  [n]  លាបោ់ស់ 
 undifferenciated alluvium  /ˌʌndɪfəˈrɛnʃɪeɪtɪd 

əˈl(j)uːvɪəm/  [n]  (សទិសនយ័៖  young valley filling 
soil) លាបដ់ដលគ្មា នការបញ្ជ ក្ឱ់្យចាស់, លាបថ់្ាី 

alopecia  /ˌaləˈpiːʃə/  [n]   ំងឺទ្ ុោះមរាម 
alpha-amylase  /ˈalfə ˈamɪleɪz/  [n]  អាមឡីាសអាល់ហាវ  
alpha-glucose  /ˈalfə ˈɡluːkəʊs/  [n]  គលុយកូ្សអាល់ហាវ  
alpine  /ˈalpʌɪn/  [n]  តំបនទ់្តជាក្ម់ៅមលើកំ្ពូ្លេែខំ្ពស់ 
alteration  /ɔːltəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ដំមណើ រមនិទ្បទ្ក្តី 
 downward alteration  /ˈdaʊnwəd ɔːltəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  

ការនុយដបក្ (ថ្ា)  ដដលោបពី់្មលើចុោះមទ្កាម 
 upward alteration  /ˈʌpwəd ɔːltəˈreɪʃ(ə)n/  [n] 

ការនុយដបក្ (ថ្ា) ពី្មទ្កាមមឡើងមលើ 
altered  /ˈɔːltəd/  [adj]  ដដលនុយដបក្ ឬដទ្បកាល យ 
Alternanthera sessilis  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ sessile 

joyweed 
alternate  /ˈɔːltəneɪt/  [adj]  រមបៀបតមទ្មៀបសលឹក្មលើដមក្ឆ្ងល ស់
គ្មែ  

alternate disjunction  /ˈɔːltəneɪt dɪsˈdʒʌŋ(k)ʃ(ə)n/  [n]  

មអ្មតរ ៉ាសីុូកូ្តបមាល ស់ទី 
alternative  /ɔːlˈtəːnətɪv/  [n]   មទ្មើសមនសងមទៀត 
altimeter  /ˈaltɪmiːtə/  [n]  អាល់ទីដម៉ាទ្ត (ឧបក្រណ៍សទ្មាប ់
 កំ្នតរ់យៈក្មពស់ ម្ៀបនឹងក្មពស់ទឹក្សមុទ្ទ) 

altitude  /ˈaltɪtjuːd/  [n]  (សទិសនយ័៖  elevation)  
រយៈក្មពស់, រយៈក្មរស់ម្ៀបមៅនឹងក្ទ្មតិទឹក្សមុទ្ទ 
(ចមាា យតាមដខ្សទ្តង ់(បពាឈរ) រវាងចំនុច និងនន្ចំនុចមគ្មល 
(datum surface) ជាទូមៅគឺក្ទ្មតិនន្ទឹក្សមុទ្ទ។ ក្ទ្មតិ 
ក្មរស់តំបនម់្ៀបនឹងក្ទ្មតិក្មរស់នន្ទឹក្សមុទ្ទ។) 
 absolute altitude  /ˈabsəluːt ˈaltɪtjuːd/  [n]  (សទិស
សនយ័៖ absolute elevation) រយៈក្មពស់ោចខ់ាត 

 relative altitude  /ˈrɛlətɪv ˈaltɪtjuːd/  [n]  រយៈក្មពស់
ម្ៀប 

altricial  /əlˈtrɪʃ(ə)l/  [adj]  មក្ើតមុនកំ្ណត ់
alumina  /əˈluːmɪnə/  [n]  អាលុយមនី (អុ្ក្សីុដ Al)  
Aluminum  /al(j)ʊˈmɪnɪəm/  [n]  អាលុយមញី៉ាូ ម (និមតិត
សញ្ា គីម ីAl) 

alumisol  /əˈlʌmis(ə)l/  [n]  ដីដដលមានជាតិសាច ូ់រមទ្ចើន 
alveolus  /alˈvɪələs/  [n]  កូ្នថ្ងសួ់ត (ព្ ុវចនៈ៖ alveoli) 
Alysicarpus monilifer  [sci.n]  មដើមសន្ោះឱ្មា៉ា ល់ 
amaranth  /ˈaməranθ/  [n]  ព្កួ្នី្, សណារ ននី្ 
Amaranthus spinosus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

pigweed, spiny amaranth 
Amaranthus viridis  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ slender 

amaranth 
Amauromorpha accepta metathoracicia  [sci.n]  

ព្កួ្ឪមា៉ា ល់ (បរាសិតមលើដងាូវសីុរងូមដើម) 
amb-   /amb-/  [prefix]  (សទិសនយ័៖ both) បុព្វបទមាន
នយ័ថា រងំពី្រ  

ambarella  /ˌæm bəˈrɛl ə/  [n]  មាា ក្ ់(ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសរ 
Spondias dulcis) 

amber codon  /ˈambə ˈkəʊdɒn/  [n]  កូ្ដុងបញ្ប ់
Amblyrhynchichthys truncatus  [sci.n]  ទ្តីកំ្បុតទ្ចមុោះ 
ambulant  /ˈambjʊl(ə)nt/  [adj]  ដដលអាចមដើរបាន,  
ដដលអាចមដើរមៅមក្បាន 

amebiasis  /ˌamiːˈbʌɪəsɪs/  [n]  មរាគរាក្មលួ 
amelioration  /əˌmiːlɪəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

improvement 
amenorrhea  /əˌmɛnəˈriːə/  [n]  ការរាងំរដូវ 
Americium  /ˌaməˈrɪsjəm/  [n]  អាមមរសីយមូ (និមតិតសញ្ា
គីម ីAm)
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amid  /ˈeɪmʌɪd/  [n]  អាមដី 
amine  /ˈeɪmiːn/  [n]  អាមនី 

aminopeptidase  /əˈmiːnəʊ ˈpɛptɪdeɪz/  [n]   

អ្ងសីុ់ម  អាមណូីអាសីុតបិុបទីោស 
aminotransferase  /əˈmiːnəʊ ˈtransf(ə)reɪz/  [n]       

អ្ងសីុ់មអាមណូីទ្តងដ់សវ រា៉ាស 
amiocenthesis  [n]  ការពិ្មសា្ទឹក្មភាល ោះ (ការបូមទឹក្មចញ
ពី្មពាោះមក្ពិ្និតយមមើលអាការៈររក្ក្ែុងឧទរ) 

amitosis  /ˌeɪmʌɪˈtɒtɪs/  [n]  អាមតូីស (ចំដណក្មកាសិកា
មោយការដបងដចក្នណវ យ៉ាូ និងសីុតូបាល សយ៉ា ងសាមញា  មោយ
គ្មា នបំដបលងឯក្មទសននទ្កូ្ម៉ាូសូមមទ) 

amixis  [n]  គ្មា នការបងាកំ្មណើ ត, គ្មា នទ្ក្មព្ញមេទ 
ammonia  /əˈməʊnɪə/  [n]  អាម៉ាូោក្ ់(១. ឧសា័នឈួល  
គ្មា នក្លិន និង ង្កយរកយក្ែុងទឹក្។ មទ្បើទ្បាស់ 
ក្ែុង ទូទឹក្ក្ក្ ការនលិត ី សារធាតុនុ្ោះ និងបាល ស្ិច។ របូមនរ 
NH3 ២. សូលុយសយងុអាម៉ាូោ៉ា ក្ ់មទ្បើ ម ើ្វជាថាែ សំមាអ តន្ោះ និង 
វាយនេណ័ឌ ។) 
 quaternary ammonia  /kwəˈtəːn(ə)ri əˈməʊnɪə/  [n]  

អាម៉ាូោក្ទី់៤ 
ammonification  /əˌmɒmoʊ fɪˈkeɪ ʃən/  [n]   

អាម៉ាូោក្ក់្មា (ដំមណើ រការបំដបក្អាម៉ាូោក្)់ 
ammonisation  /ˈamən ˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  អាម៉ាូោក្ក់្មា  

(ការដទ្បកាល យអាសូតសររីាងគជាអាសូតអាម៉ាូោក្)់  
ammonotelic  /əˌmɒmoʊnoʊteɪlɪk/  [adj]  បមញ្ញអាសូត 

(ការបមញ្ញសំណល់អាសូតជាសំខាន ់ដូចជាអាម៉ាូោក្)់ 
amniocentesis  /ˌamnɪəʊsɛnˈtiːsɪs/  [n]  វ ិ្ ីបូមយក្ទឹក្
មភាល ោះ, បំណូមទឹក្មភាល ោះ 

amnion  /ˈamnɪən/  [n]  ថ្ងទឹ់ក្មភាល ោះ, មទ្សាមទឹក្មភាល ោះ 
 amnion fluid  /ˈamnɪən ˈfluːɪd/  [n]  ទឹក្មភាល ោះ 

amniote  /ˈamnɪəʊt/  [n]  សតវមានទឹក្មភាល ោះ 
amoeba  /əˈmiːbə/  [n]  (ព្ ុវចនៈ៖ ameba) អាមបី 
amoebocyte  /əˈmi bəˌsaɪt/  [n]  មកាសិកាអាមបី 
amorphous  /əˈmɔːfəs/  [adj]  និសណាឋ ន (ដដលគ្មា នរាង
ពិ្តទ្បាក្ដ) 

amount of exchangeable bases (s-value)  /əˈmaʊnt 

əv ɪkstʃeɪn.dʒə.bl beɪ.sɪz/  [n]  ក្មនាមខ្និ មោោះដូរ  
amphi-  /amˈfɪ  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថា រងំពី្រទ្បមេទ, 
 ំុវញិ, ទ្បដ ល 

amphibia  /amˈfɪbɪə/  [n]  អ្មបរូក្ដងាប 
amphibian  /amˈfɪbɪən/  [n]  ថ្ល លិក្ 
amphiblastic  /ˈamfiˈblastɪk/  [adj]  អំ្េបីាល ស (អំ្ទ្ប យី៉ាុង 
វទិយ), ជាកាដម៉ាតញីដដលម វ្ើចំដណក្មនិមសាើគ្មែ  (មាខ ងតូច 
ឯមាខ ងមទៀត្ំ) 

amphimixis  /ˌamfɪˈmɪksɪs/  [n]  ការបនតពូ្ មោយមេទ 
amphitrichous  /amˈfɪ trɪ kɪt/  [adj]  ទ្បមេទបាក្ម់តរដីដល
មកាសិកាមានក្នុ្យមយួមៅចុងសងខាង 

Amphotistius imbricatus  [sci.n]  ទ្តីបដបល 
Amphotistius laosensis  [sci.n]  ទ្តីបដបល 
amplify  /ˈamplɪfʌɪ/  [v]  ព្ទ្ងីក្ 
amputate  /ˈampjʊteɪt/  [v]  កាត ់(នដ-ម ើង) 
amputation  /ampjʊˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការកាតន់ដម ើង ឬសរ ី
រាងគអ្វីមយួ 

amputee  /ampjʊˈtiː/  [n]  មនុសសកំ្បុតនដ ឬម ើង 
amylase  /ˈamɪleɪz/  [n]  អាមឡីាស, អ្ងសីុ់មម៉ាយងនន
ទ្បព្ន័ធរកំយអាហារ យួ ឱ្យមមៅ្ញាជាតិមៅជាមានជាតិសារ 

amylopectin  /ˌamɪləʊˈpɛktɪn/  [n]  អាមឡូីបិុក្ទីន 
(សមាសធាតុអាមដុីង ឬមមៅដដលមានមា៉ា សម៉ាូមលគុល្ំ និង
រចនាសមពនធម៉ាូមលគុលដខ្ែងមទ្ចើន ម ើយមនិមានភាព្សអិតមៅ
ក្ែុងសូលុយសយងុទឹក្មទ) 

amylose  /ˈamɪləʊz/  [n]  អាមឡូីស, ប៉ាូលីគលុយសីុត,  
ការរកំយបដឋជាតិ 

amyotonin  /ˌeɪ maɪ əˈtoʊ nin/  [n]  ការគ្មា នសាចដំុ់ 
an-  /ən/  [prefix]  (សទិសនយ័៖ ana-) បុព្វបទមាននយ័ថា 
គ្មា ន, មលើ, មៅខាងមលើ, មទៀត, ខ្ែង, មទ្កាយ, ថ្យមទ្កាយ   

ana-   /ˈanə/  [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ an-  
Anabas testudineus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ climbing 

perch 
anabolism  /əˈnabəlɪz(ə)m/  [n]   ីវសំមយគ, អាណាបូ-
លីស, អ្សមាណក្មា (ដនែក្ននមមតាបូលីសដដលមទ្បើថាមព្ល
មដើមបបីមងាើតម៉ាូមលគុល្មជាង សំាោុំជាងមចញពី្ម៉ាូមលគុល
ង្កយជាង) 

Anacardium occidentale  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
cashew
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anadromous  /əˈnadrəməs/  [adj]  (សទិសនយ័៖  
catadromous) ផ្កល ស់លំមៅមឡើងព្ង (អំ្ពី្ទ្តីដដលបាល ស់ទីពី្
បឹង ឬសមុទ្ទមៅស្ឹង ឬទមនលមដើមបពី្ង) 

anaemia  /əˈniːmɪə/  [n]  ក្ងវោះ្មទ្ក្ ម, ភាព្មសលក្
សាល ំង (បញ្ា ក្ងវោះមទី្កូ្សារជាតិដដលមក្ើតមានជាទូមៅ និង
ា្ន់្ ារ គឺជាលក្ខខ្ណឌ ដដលកំ្ហាបម់អ្ម៉ាូក្លូប នី (ចំននួទ្គ្មប់

្មទ្ក្ ម) មានក្ទ្មតិរបជាងក្ទ្មតិ្មាតាមោយសារដត
មាន ំងឺ ឬក្ជ៏ាលទធនលននបញ្ា ក្ងវោះសារធាតុចិញឹ្មមយួ ឬ
មលើសពី្មយួដូចជាក្ងវោះជាតិដដក្ និងក្ងវោះវតីាមនី B12។)    

anaerobe  /ˈanərəʊb/  [n]  ភាវៈមនិនិយមខ្យល់ (ដំមណើ រនន
គីម ីីវសាស្ដសរដដលមនិទ្តូវការឧសា័នអ្ក្សីុដ ន ឧ.ការមឡើង
មម។ ពាក្យនុ្យ aerobe។) 
 obligate anaerobe  /ˈɒblɪɡeɪt ˈanərəʊb/  [n]  បាក្ម់តរ ី
មនិទ្តូវការខ្យល់ោបំាច ់(បាក្ម់តរមីនិទ្តូវការខ្យល់ ដដលទ្តូវ
បានបំពុ្លមោយអុ្ក្សីុដសន) 

anaerobic /ˌanɛːˈrəʊbɪk/ [adj] គ្មា នខ្យល់, គ្មា នអុ្ក្សីុដសន, 
(ចំមពាោះទ្គ្មបរ់កុ្ខជាតិ) ដក្ដមងាើមមនិទ្តូវការអុ្ក្សីុដសន 

anaerobic  /ˌanɛːˈrəʊbɪk/  [n]  ភាវៈមនិនិយមខ្យល់, 
សារពាងគកាយមនិទ្តូវការខ្យល់, អ្ខ្យល់ភាព្ (១. អ្វតតមាននន
ម៉ាូមលគុលអុ្ក្សីុដសន។ ២. ការដុោះលូតកស់របស់ឯក្តតៈ ឬ
ភាវរស់ណាមយួមៅក្ែុងអ្វតតមានននអុ្ក្សីុដសន។) 

anaerobiosis  /ˌanɛərəʊbaɪˈəʊsɪs/  [n]   ីវតិមនិនិយម
ខ្យល់ 

anagenesis  /ˌanəˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  ការវវិដតជាលំោប ់
Anagrus flaveolus   [sci.n]  ឪមា៉ា ល់ (បរាសិតមលើព្ង
មមាច) 

Anagrus optabilis   [sci.n]  ឪមា៉ា ល់ (បរាសិតមលើព្ង
មមាច) 

anal  /ˈeɪn(ə)l/  [adj]  ននរនធគូទ, ននរវ រ្ំ 
analgesia  /ˌan(ə)lˈdʒiːzɪə/  [n]  ការសពឹក្, ការបាតស់ាា រតី 
analgesic  /ˌan(ə)lˈdʒiːsɪk/  [adj]  សពឹក្ 
analgesic  /ˌan(ə)lˈdʒiːsɪk/  [n]  (សទិសនយ័៖  

anesthetic) ថាែ សំពឹក្ 
analogue  /ˈanəlɒɡ/  [adj]  សទិស, ដូច 
analyse  /ˈan(ə)lʌɪz/  [v]  វភិាគ 
analysis  /əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគ, ការសិក្ាទ្សាវទ្ជាវ 

 bacteriological analysis  /bakˌtɪərɪəˈlɒdʒɪk(ə)l 

əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគបាក្ម់តរ ី
 chemical analysis  /ˈkɛmɪk(ə)l əˈnalɪsɪs/  [n]  ការ
វភិាគគីម ី

 comparative analysis  /kəmˈparətɪv əˈnalɪsɪs/  [n]  

ការវភិាគមទ្បៀបម្ៀប 
 cost-benefit analysis  /kɒst ˈbɛnɪfɪt əˈnalɪsɪs/  [n]  

ការវភិាគកំ្ហាតបង ់និងទ្បមយ ន,៍ ការវភិាគចំណាយ
ចំមណញ (ការវភិាគមៅមលើចំណាយ និងចំណូលមដើមបចីង់
ដឹងថាចំមណញ ឬខាត) 

 environmental analysis  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

əˈnalɪsɪs/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ environmental impact 
assessment 

 ex-ante analysis  /ɛks ˈanti əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគ
គមទ្មាងមុនមព្លទ្បតិបតតិ (ការវភិាគមលើការចំណាយទុន
រងំឡាយននដំមណើ រទ្បព្ន័ធមយួ មុនមព្លទ្បព្ន័ធមនាោះោប់
ទ្បតិបតតិ) 

 field analysis  /fiːld əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគដល់ក្ដនលង 
 gender analysis  /ˈdʒɛndə əˈnalɪsɪs/  [n]  មេទវភិាគ 

(ការវភិាគមៅមលើមេទ ម ើយភាជ បទំ់នាក្ទំ់នងរបស់វាមៅនឹង
ការរស់មៅ) 

 gravimetric analysis  /ˌɡravɪˈmɛtrɪk əˈnalɪsɪs/  [n]  

ការវភិាគមោយថ្លឹង 
 immediate analysis  /ɪˈmiːdɪət əˈnalɪsɪs/  [n]  ការ
វភិាគភាល ម, វភិាគបន្ាន ់

 mechanical analysis  /mɪˈkanɪk(ə)l əˈnalɪsɪs/  [n]  

(សទិសនយ័៖  particle size analysis) ការវភិាគយនតសា
ស្ដសត, ការវភិាគមមើលទំ ំទ្គ្មបដី់ 

 noise analysis  /nɔɪz əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគសូរ 
 observational analysis  /ɒbzəˈveɪʃ(ə)n(ə)l əˈnalɪsɪs/  

[n]  ការវភិាគមោយសមងាតពិ្និតយ 
 particle size analysis  /ˈpɑːtɪk(ə)l sʌɪz əˈnalɪsɪs/  [n]  

សូមមមើលពាក្យ៖ mechanical analysis 
 physical analysis  /ˈfɪzɪk(ə)l əˈnalɪsɪs/ [n] ការវភិាគរបូ 
 qualitative analysis  /ˈkwɒlɪtətɪv əˈnalɪsɪs/  [n]  ការ
វភិាគគុណភាព្ 

 quantitative analysis  /ˈkwɒntɪtətɪv əˈnalɪsɪs/  [n]  

ការវភិាគដបបបរមិាណ 
 rapid analysis  /ˈrapɪd əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគភាល មៗ
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 risk analysis  /rɪsk əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគពី្ហានិេយ័ 
(វ ិ្ ីសាស្ដសរមដើមបមី វ្ើការវភិាគពី្ហានិេយ័ដម៏ានសការ នុព្ល 
និងការវាយតនមលចំមពាោះលក្ខខ្ណឌ  ដដលមានទ្សាបន់នភាព្
ង្កយរងមទ្គ្មោះ ដដលជាមយួគ្មែ មនោះអាចនឹងម វ្ើឱ្យអ្នររាយ
យ៉ា ងខាល ងំកាល មៅមលើទ្បជា នដដលទ្បឈមនឹងវាទ្ទព្យ     
សមបតិរ មសវាក្មា ីវភាព្រស់មៅ និងបរសិាថ នដដលព្កួ្មគ
អាទ្ស័យមៅមលើវា) 

 sample analysis  /ˈsɑːmp(ə)l əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគ
សំណាក្ 

 sedimentation analysis  /sɛdɪmɛnˈteɪʃ(ə)n əˈnalɪsɪs/  

[n]  ការវភិាគយនតសាស្ដសតមោយអ្វសាទក្មា (ោក្ក់្ែុងទឹក្ឱ្យ
ធាល ក្ប់នតិចមរងៗ)  

 statistical analysis  /stəˈtɪstɪk(ə)l əˈnalɪsɪs/  [n]  ការ
វភិាគសថិតិ 

 textural analysis  /ˈtɛkstʃərəl əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគ
វាយនភាព្ដី 

 water analysis  /ˈwɔːtə əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគទឹក្ 
analysis of variance (ANOVA)  /əˈnalɪsɪs (ə)v 

ˈvɛːrɪəns/  [n]  ការវភិាគវារយី៉ាង ់(ដំមណើ រការវភិាគមដើមប ី
បញ្ជ ក្អំ់្ពី្ភាព្ខុ្សគ្មែ ននបច្យ័ ឬសារ) 

analyst  /ˈan(ə)lɪst/  [n]  អ្ែក្វភិាគ 
anamniote  /anˈamniˌoʊt/   [n]  គ្មា នថ្ងទឹ់ក្មភាល ោះ 
anamorph  /ˈɑːnəmɔːf/  [n]  អាណាម៉ា វ (ដំណាក្ក់ាលមនិ
បនតពូ្ មោយមេទរបស់នសតិ, ទទ្មងគ់្មា នមេទរបស់នសតិ នុ្យ
គ្មែ ជាមយួមតមលអូ្ម៉ា វ) 

Ananas sativus   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ pineapple 
anandrous  /əˈnan drəs/  [adj]  (ចំមពាោះផ្កា ) គ្មា នក្ញំុ្
មក្សរម ា្ ល 

anaphylactic shock  /ˌanəfɪˈlaktɪk ʃɒk/  [n]  ការទ្បតតិក្មា
ខាល ងំមោយវតថុធាតុម៉ាយង (ដូចជាថាែ មំព្និសីុលីន) ដដលអាចនាំ
ឱ្យ សាល បក់្ម៏ាន 

anaphylaxis  /ˌanəfɪˈlaksɪs/  [n]  អាណាេឡីាក្សីុ់ 
anaplasmosis  /əˌnapləsməʊsɪs/  [n]  អាណាបាល សែូល 
( ំងឺ),  ំងឺបងាមឡើងមោយ Anaplasma  

anastomose  /əˈnastəməʊz/  [v]  ភាជ បប់ណារ ញ 
anastomosis  /əˌnastəˈməʊsɪs/  [n]  អាណាសតូម៉ាូស 

anatomy  /əˈnatəmi/  [n]  កាយវភិាគវទិយ (វទិយសាស្ដសតដដល
សិក្ាអំ្ពី្រាងកាយ និងដនែក្មនសងៗននរាងកាយមនុសស សតវ 
ឬរកុ្ខជាតិ) 

Anaxipha longipennis   [sci.n]  ចទ្ងិត 
ancestor  /ˈansɛstə/  [n]  បុព្វក្រ (ឯក្តតៈមដើមមយួដដល   
ឯក្តតៈថ្ាីមានទ្បេព្មចញពី្វា, បុព្វ ន/បុព្វបុរស (ចំមពាោះ
មនុសស), បុព្វសតតក្រ (ចំមពាោះសតវ), បុព្វរកុ្ខក្រ (ចំមពាោះរកុ្ខ
ជាតិ)) 

androecium  /anˈdriːsɪəm/  [n]  (ព្ ុវចនៈ androecia) 
ក្ញំុ្មក្សរម ា្ ល (ជាពាក្យសមូ នាមដដលមទ្បើសំមៅមៅ
មលើមក្សរម ា្ លរងំអ្ស់ដដលមានមៅក្ែុងផ្កា មយួ។ ពាក្យ
នុ្យ Gynoecium (ក្ញំុ្មក្សរញី)។ ) 

androgen  /ˈandrədʒ(ə)n/  [n]  អ្រ័ម៉ាូនមេទម ា្ ល 
anemia  /əˈniːmɪə/  [n]  ក្ងវោះ្មទ្ក្ ម, ការមសលក្សាល ំង 
anemochory  /əˈnɛm əˌkɔr i/  [n]  ការព្ទ្ង្កយទ្គ្មបត់ាម
ខ្យល់ 

anemometer  /ˌanɪˈmɒmɪtə/  [n]  អាមណណូដម៉ាទ្ត, 
ឧបក្រណ៍វាស់មលបឿនខ្យល់ 

anencephalic  /ˌanɛnsɪˈfalɪk/  [adj]  ដដលគ្មា នលកដ៏
និង ខ្រួក្ាល, ដដលរក្ទ់ងលកដនិ៏ងខ្រួក្ាល 

anorexia nervosa  /ˌanəˈrɛksɪə nəːˈvəʊsə/  [n]  ការអ្ត់
ឃ្លល នអាហារដបលក្ពី្្មាតាមោយមទ្ពាោះខាល ចធាតដ់ដលបណាត ល 
ឱ្យសគមសាគ ំង ឬខ្វោះ ីវជាតិ 

anesthesia  /ˌanɪsˈθiːzɪə/  [n]  ភាព្សពឹក្, ការោក្ថ់ាែ សំនលប ់
ឬសណតំ  

anesthetic  /ˌanɪsˈθɛtɪk/  [n]  (សូមមមើលពាក្យ៖ 
analgesic) ថាែ សំទ្មាបម់ វ្ើឱ្យសពឹក្ ឬសណតំ  

anesthetize  /əˈniːsθətʌɪz/  [v]  ម វ្ើឱ្យសពឹក្, ម វ្ើឱ្យសណតំ  
aneuploidy  /ˈanjʊplɔɪdi/  [n]  សារពាងគកាយមានទ្កូ្ម៉ាូសូម
មនិ្មាតា (លក្ខខ្ណឌ មយួដដលចំនួនទ្កូ្ម៉ាូសូមរងំអ្ស់នន
សារពាងគកាយមយួមនិដមនជាចំននួតំមឡើងមទវរននចំននួអាបលូ- 
អីុ្តរបស់វា។ បញ្ា មនោះមក្ើតមានមឡើងមោយការបំដបក្ទ្កូ្ម៉ាូ-
សូមខុ្សក្ែុងដំមណើ រការមមយ៉ាូស ដូមចែោះកាដម៉ាតមយួអាចនឹងខ្វោះ 
ឬមលើសទ្កូ្ម៉ាូសូមចមលងមយួ។) 

aneurysm  /ˈanjʊrɪz(ə)m/  [n]  ព្ក្អាដទ, ការមបា៉ា ងសរនស
្មទ្ក្ ម, ទ្បោបម់ វ្ើឱ្យរាវ្ម



angiography Anodontostoma thailandae  
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angiography  /ˌandʒɪˈɒɡrəfi/  [n]  ការពិ្និតយមមើលសរនស
្ម មោយមទ្បើក្មារសាីអិុ្ក្ស 

angiology  /ˈandʒɪəʊlaugi/  [n]  វទិយសាស្ដសតខាងសរនស
្ម 

angiosperm  /ˈandʒɪə(ʊ)spəːm/  [n]  ព្កួ្រកុ្ខជាតិមានផ្កា , 
ព្កួ្រកុ្ខជាតិទ្គ្មប ិ់ត, ចនែបុបាា ណឌ រកុ្ខជាតិ (ទ្បមេទរកុ្ខជាតិ
ដដលទ្គ្មបរ់បស់វាសថិតក្ែុងសាចដ់នល) 

angled luffa  /ˈaŋɡ(ə)ld ˈluːfə/  [n]  (សទិសនយ័៖  ridged 
gourd) នមនាងទ្ ុង (ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសរ Luffa acutangula) 

angstrom  /ˈaŋstrəm/  [n]  អ្ងស់្ដសតុម (ខាែ តទ្បដវង) 
Anguilla bicolor  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ shortfin eel 
angular gravelly  /ˈaŋɡjʊlə ˈɡrav(ə)li/  [adj]  ដដលមាន
ទ្កួ្ស (ទ្កួ្សរងឹទ្ ុងមុត)  

angustiseptate  [adj]  អ្ងគូ់ស្ុីសិបមថ្ត (អំ្ពី្ដនលមឈើ ដដល
មានសន្ោះខ្ណឌ កាតទ់ទឹងមៅទ្តងចំ់ណុចតូចបំនុត) 

anhydrase  /anˈhʌɪdreɪz/  [n]  អានីទ្ោស (អ្ងសីុ់ម
សទ្មាបក់ារបំដបក្ទឹក្មចញពី្សមាសធាតុណាមយួ) 

animal  /ˈanɪm(ə)l/  [n]  សតវ 
 burrowing animal  /ˈbʌrəʊɪŋ ˈanɪm(ə)l/  [n]  សារពាងគ
កាយ ឬសតវក្កាយដី 

 colonial animal  /kəˈləʊnɪəl ˈanɪm(ə)l/ [n]  សតវកូ្ឡូនី 
(សមាគមនស៍តវ ដដលឯក្តតៈរងំអ្ស់មានទំនាក្ទំ់នងរបូ
មៅវញិមៅមក្ ដូចជាក្ែុងក្រណីអីុ្ទ្ដូសូដអ្  និងប៉ាូលីសូដអ្  
ម ើយមគមនិមទ្បើពាក្យជាមយួសតវថាែ ក្ខ់្ពស់ ដដលរស់មៅជា
កូ្ឡូនី ដូចជាបក្សមីទ) 

 domestic animal  /dəˈmɛstɪk ˈanɪm(ə)l/  [n]  សតវ
ទ្សុក្, សតវចិញឹ្ម  

 domesticated animal  /dəˈmɛstɪkeɪtɪd ˈanɪm(ə)l/  

[n]  បសុសតវ (សតវដដលទទលួបានការបនាំង ឬសតវ
ដដលចិញឹ្ម) 

 draft animal  /drɑːft ˈanɪm(ə)l/  [n]  សតវមទ្បើជាក្មាល ងំ
អូ្សរញ, សតវអូ្សរញ (សតវដដលយក្មក្មទ្បើម វ្ើជា
ក្មាល ងំអូ្សរញក្ែុងការេជួ ររាស់ដី) 

 male animal  /meɪl ˈanɪm(ə)l/  [n]  សតវម ា្ ល 
anion  /ˈanʌɪən/  [n]  អាញ៉ាុ ង (អីុ្យ៉ាុងដដលមានបនុ្ក្អ្គគិ-   
សនីអ្វ ិជមាន) 

aniso-  /ˈɑːni/  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថា ខុ្សគ្មែ , មនិមសាើ
គ្មែ  

anisogamy  /ˌanʌɪˈsɒɡəmi/  [n]  អានីសូកាម ី(ភាព្ដដល
កាដម៉ាតម ា្ ល និងកាដម៉ាតញីមានលក្ខណៈខុ្សគ្មែ  នុ្យពី្  
អីុ្សូកាដម៉ាទ្ត) 

ankle  /ˈaŋk(ə)l/  [n]  ក្ម ើង, ខ្ាងម ើង 
ankylosis  /ˌaŋkɪˈləʊsɪs/  [n]  សនាល ក្រ់ងឹ 
ankylostoma  /ˌaŋkɪ'ləʊstˈstəʊmə/  [n]  ក្ងវោះ្ម
ទ្ក្ មមោយអ្ងគី់ឡូសតូម 

ankylostome  [n]  ទ្ពូ្នតូចម៉ាយង មានខ្លួនមូល រាងមកាងដូច
ទំព្ក្ចូ់លតាមដសបក្ ជាពិ្មសសតាមបាតម ើងកាលណាមដើរ
ម ើងទមទ 

annealing  /əˈniːlɪŋ/  [n]  អីុ្ទ្ប តីក្មាម៉ាូមលគុល 
Annona muricata   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ soursop 
Annona squamosa   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ custard 

apple 
annual  /ˈanjʊəl/  [adj]  ទ្បោឆំ្ងែ ,ំ ដដលមានជាមរៀងរាល់ឆ្ងែ  ំ
 annual allowable cut  /ˈanjʊəl əˈlaʊəbl kʌt/  [n]  សិទធិ
កាបទ់្បោឆំ្ងែ  ំ(បរមិាណមឈើ  ុប ដដលអ្នុញ្ា តឱ្យ កាបជ់ា
ទ្បោឆំ្ងែ មំៅក្ែុងតំបនជ់ាក្ក់ក្ណ់ាមយួ។ ACC ទ្តូវបាន 
មទ្បើទ្បាស់សទ្មាបជ់ាចាបក់្ែុងការ ទ្បមូលនលនទ្បមឈើ 
មដើមបធីានា នូវការនគតន់គងម់ឈើទ្បក្បមោយនិរនរភ៍ាព្។) 

 annual weed  /ˈanjʊəl wiːd/  [n]  ឯក្វតសមមា  (មមា
ដដលបញ្បវ់ដត ីវតិរបស់ខ្លួនក្ែុងមយួឆ្ងែ  ំឬតិចជាង) 

annulation  /anjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ការខ្ណឌ ជាក្ង ់(ការដបង
ដចក្ដងខ្លួនដដលមានរាងដូចជាដងាូវជាមស រកី្ងខាងមទ្ៅ) 

annulus  /ˈanjʊləs/  [n]   

១.  មថ្ែរ (វងម់កាសិកាក្ែុងកាបស់ ុបរបស់ដសល ឬរបស់បណណ ងគ 
ជាតិ ដដលដបក្មដើមបបីមញ្ញសប៉ា)  

២.  វណឌ  (វងជ់ាលិកាមៅព្ទ័ធ ំុវញិទងមកួ្របស់នសតិបាសីុ- 
ដយមូកូី្តា) 

anode  /ˈanəʊd/  [n]  អាណូត (មអ្ឡិចទ្តូតបនុ្ក្អ្វ ិជមាន 
ដដលអីុ្យ៉ាុងអ្វ ិជមានមានរកិំ្លមៅរក្) 

Anodontostoma chacunda  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
chacunda gizzard shad 

Anodontostoma thailandae  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
Thai gizzard shad
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anom-  [prefix]  (សទិសនយ័៖  anomo-) បុព្វបទមាននយ័
ថា មនិមសាើ ឬមនិមទៀងរត ់ 

anomaly  /əˈnɒm(ə)li/  [n]  ភាព្មនិទ្បទ្ក្តី, ភាព្មនិ្មាតា 

Anomis sp.  [sci.n]  សណារ នដងាូវបាក្ខ់្ែង 
anomo-     [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ anom-  
anonymous  /əˈnɒnɪməs/  [adj]  អ្ណាមកិ្ 
anopheles  /əˈnɒfɪliːz/  [n]  មូសដដក្មគ្មល 
Anoplocnemis phasiana  [sci.n] ទ្សឹង ញជក្ដ់នលសដណរ ក្ 
anoplura  /ˌanə(ʊ)ˈplʊərə/  [n]  ទ្កុ្មនច ញជក្់្ ម 
anorexia  /ˌanəˈrɛksɪə/ [n]  ក្ងវោះចមាា ញ់ (ការបាតប់ងចំ់នង ់
បរមិភាគអាហារ) 

anoxia  /aˈnɒksɪə/ [n]  អាណុក្សីុ, ខ្វោះអុ្ក្សីុដសន, អីុ្ប៉ាុក្សីុ 
anoxygenic  /ˈɒk sɪ dʒənɪk/  [adj]  គ្មា ននលិតអុ្ក្សីុដសន 
ant  /ant/  [n]  ទ្សមមាច, ទ្សមមាចមេលើង (ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសរ 

Solenopsis geminata) 
 red ant  /rɛd ant/  [n]  ទ្សមមាចទ្ក្ ម 

antacid  /anˈtasɪd/  [n]  អ្ងទី់អាសីុត 
antacid  /anˈtasɪd/  [adj]  ដដលគ្មា នជាតិ ូរ (គ្មា នអាសីុត) 
antagonism  /anˈtaɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  បដិបក្ខភាព្, ភាព្
នុ្យគ្មែ , អ្នតរអំ្មព្ើបនាបគ្មែ , ភាព្នុ្យគ្មែ រវាងសាចដំុ់មយួ
ចំននួ 
 pollutants antagonism  /pəˈl(j)uːt(ə)nts 

anˈtaɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  អ្នតរអំ្មព្ើបនាបគ្មែ របស់សារធាតុ
ពុ្ល 

antagonistic pair  /anˌtaɡ(ə)ˈnɪstɪk pɛː/  [n]  គូបដិបក្ខ 
antagonistic effect  /anˌtaɡ(ə)ˈnɪstɪkɪˈfɛkt/  [n]  នល
បនាប 

ante-  /ˈanti/  [prefix]  (សទិសនយ័៖  before, in front of) 
បុព្វបទមាននយ័ ពី្មុខ្, មៅខាងមុខ្  

ante cibum  /ˈanti ˈsiːbəm/  [n]  មុនមព្លអាហារ 
anteater  /ˈantiːtə/  [n]  សតវសីុទ្សមមាច 
antenna  /anˈtɛnə/  [n]  (ព្ ុវចនៈ៖ antennae)  

១.  ពុ្ក្ទ្បមមាយ, អ្ងដ់តន (ដនែក្មយួននសររីាងគដដលមាន
ចលនា (នសមំឡើងពី្ក្ង់ៗ ) របស់សតវលអិត ដដលជា   
្មាតាមានមយួគូសថិតមៅមលើក្ាលរបស់វា ម ើយមាន
តនួាទី)  

២.  អ្ងដ់តន (ដខ្ែងវញិ្ា ណរបស់អាក្ទ្តូប៉ាូតដដលមានថាគ ម)
សទ្មាបប់៉ាោះផ្្កល់ជាមយួនឹងវតថុ និងសទ្មាបដឹ់ងនូវរស
ជាតិននវតថុមនាោះ) 

antennule  /anˈtɛnjuːl/  [n]  អ្ងដ់តនមុខ្ 
antepartum  /antɪˈpɑːtəm/  [adj]  មុនមព្លមក្ើត, ការមក្ើត
ម តុមៅមុនមព្ល ឬមៅមព្លសទ្មាលកូ្ន 

anterior  /anˈtɪərɪə/  [adj]  ខាងមុខ្, (ចំមពាោះរកុ្ខជាតិ) ដនែក្
របស់ផ្កា  ដដលសថិតមៅឆ្ងា យជាងមគបងអស់ពី្ទង 

antesepalous  [adj]  ឈមនឹងទ្តបក្ផ្កា  (ដនែក្របស់រកុ្ខជាតិ) 
anthelmintic  /ˌanθ(ə)lˈmɪntɪk/  [n]  ថាែ ដំងាូវបរាសិត 
anther  /ˈanθə/  [n]  ក្ញំុ្លមអង, មបាល ក្លមអង, ថ្ងល់មអង 
(ដនែក្មយួននមក្សរម ា្ ល ដដលក្ែុងមនាោះមានមព្ញមៅមោយ
លមអង) 

antheridiophore  [n]  អ្ងម់តរដីយនូរ (ទងនុ្ក្អ្ងម់តររីីនន   
រកុ្ខជាតិមអ្បា៉ា ទិចមយួចំនួន) 

antheridium /ˌanθəˈrɪdɪəm/ [n]  (ព្ ុវចនៈ៖ antheridia) 
អ្ងម់តរដីយមូ (ទទ្មងន់លិតដសពមា៉ា តូសូអីុ្តរបស់រកុ្ខជាតិមយួ
ចំននួ) 

antherozoid  /ˌanθ(ə)rə(ʊ)ˈzəʊɪd/  [n]  អ្ងម់តរ ៉ាសូូអីុ្ត  
(ដសពមា៉ា តូសូអីុ្ត) 

anthesis  /anˈθiːsɪs/  [n]  ដំណាក្ក់ាលននផ្កា រកី្, ផ្កា រកី្,      
រយៈមព្លោបពី់្មព្លមចញផ្កា  រ ូតដល់ោបម់នរើមក្មក្ើតដនល,  
បុបាជ ណក្មា (ដំមណើ រការមចញផ្កា  ជាមព្លដដលលមអងទំុដបក្
អាចនឹងម វ្ើឱ្យមានព្ ុព្លក្មាជាមយួនឹងមក្សរញី) 

antho-  /ˈanθəʊ/  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថា ក្ញំុ្ផ្កា , 
ទ្តួយព្នលក្ 

Anthocephalus indicus  [sci.n]  ថ្ាូវ 
anthocyan  /ˈanθəʊˈsʌɪən/  [n]  អ្ងតូ់សយន (ជាតិព្ណ៌
សំខានន់នដនែក្រកុ្ខជាតិ មានព្ណ៌មខ្ៀវ និងទ្ក្ ម ឧ.ដនល ផ្កា ) 

anthocyanescence  [n]  ការមឡើងព្ណ៌សាវ យមលើសលឹក្   
រកុ្ខជាតិ 

anthocyanin pigment  /ˌanθə(ʊ)ˈsʌɪənɪn ˈpɪɡm(ə)nt/  

[n]  ជាតិព្ណ៌អ្ងតូ់សីុនីន 
anthoxanthins  [n]  អ្ងតូ់សងទី់ន (ជាតិព្ណ៌ដដលមាន
ោបពី់្ព្ណ៌សទ្សអាប ់មៅមលឿងោស់។ ជាតិព្ណ៌មនោះមាន
រងំផ្កា  និងសតវលអិត។ សតវលអិតទ្សូបយក្ព្ណ៌មនោះពី្រកុ្ខជាតិ
ដដលវាសីុ)



Anthozoa spp.   Antimony 

-18- 

 

Anthozoa spp.  [sci.n]  សណារ នផ្កា ថ្ា 
anthracite  /ˈanθrəsʌɪt/  [n]  អ្ងទ់្តាសីុត 
anthracnose  /anˈθraknəʊs/   [n]   ំងឺអុ្ចសលឹក្ (បងាមោយ
នសតិ Colletotrichun lagenarium),  ំងឺអុ្ចមូលមលើដនល 
(មក្ើតមលើមម្ស)  

anthrax  /ˈanθraks/  [n]   ំងឺអ្ងទ់្តាក្,់  ំងឺ្មមមា  (ទ្គុន
ផ្កលមានចំមពាោះសតវពា នៈ និងមចៀម បងាមោយជាតិពុ្ល
បងារបស់បាក្ម់តរ ីBacillus anthracis។  ំងឺមនោះអាចឆ្លងមក្
មនុសសបានមៅមព្លមានការប៉ាោះនលិតនលរបស់សតវឈ ឺដូច
ជាមរាម មោយបងាឱ្យមានដំមៅដសបក្ និងព្ងខុ្្ោះអាចបណារ ល
ឱ្យសាល បប់ាន) 

anthropo-  /ˈanθrəpəʊ/  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថា 
មនុសស 

anthropogenesis  /ˈanθrəpəʊˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  ការវវិដត
របស់មនុសស 

anthropology  /ˌanθrəˈpɒlədʒi/  [n]  មនុសសជាតិវទិយ,    
នរវទិយ (វជិាជ រក្ទ់ងនឹងការវវិតតនន៍នមនុសស) 

anthropometry  /ˌanθrəˈpɒmɪtri/  [n]  នរមាទ្ត, មនុសស
មាទ្ត (ជាការវាស់ដវងដនែក្រាងកាយនូវទំ ំ ទមាន ់ក្មពស់ និង
សមាមាទ្តននរាងកាយរបស់មនុសស។ មនុសសមាទ្ត គឺជា
ដំមណើ រការមយួដដលោបំាចស់ទ្មាបម់ វ្ើការអ្មងាតពី្អាហារបូ-
តថមាឱ្យបានទ្តឹមទ្តូវឥតមខ្ាោះ ចំមពាោះការម វ្ើមតសររង្កវ ស់ ំុវញិ
ពាក្ក់្ណារ លមដើមនដ (MUAC) គឺទ្តូវបានមគមទ្បើជាញឹក្ោប ់
ដតមរោះជាយ៉ា ងណាក្ម៏ោយ ក្ក៏ារទ្បមូលទិនែនយ័ពី្ក្មពស់ 
ទមាន ់និងអាយុរបស់បុគគលមាែ ក្់ៗ រងំអ្ស់ទ្តូវបានមទ្បើទ្បាស់
ជាទូមៅនងដដរ។ ញឹក្ោបបំ់នុតមនាោះ កុ្មារអាយុ៥ឆ្ងែ  ំនិង
ទ្សីរក្ែុងវយ័បនរពូ្  (តាមការពី្ការបា៉ា នស់ាា នអាយុ ១៥ ដល់ 
៤៩ឆ្ងែ )ំ ទ្តូវបានវាស់ដវងមោយមទ្បើរង្កវ ស់មនុសសមាទ្ត។) 

anti-  /ˈanti/  [prefix]  (សទិសនយ័៖  opposed to, 
opposite) ទ្បឆ្ងងំ, នុ្យពី្  

antiauxin  /ˈantiˈɔːksɪn/  [n]  អ្ងទី់អុ្ក្សីុន (សារធាតុ
រងំឡាយណា ដដលបង្កអ ក្ស់ក្មាភាព្អុ្ក្សីុន) 

antibiosis  /ˌantɪbʌɪˈəʊsɪs/  [n]  បដិបក្ខទ្បាណ (ភាព្
ទ្បឆ្ងងំគ្មែ រវាងសារពាងគកាយរស់រងំឡាយដដលមៅក្ែុងមនាោះ 
រកុ្ខជាតិ ទ្មក្មានឥទធិព្លអាទ្ក្ក្ម់លើការលូតកស់របស់
សតវលអិតមយួព្កួ្) 

antibiotic  /ˌantɪbʌɪˈɒtɪk/  [n]  អ្ងទី់បយទិូច (សារធាតុនលិត
មៅក្ែុងភាវរស់ដដលបង្កអ ក្ក់ារលូតកស់ ឬបំផ្កល ញបាក្ម់តរ ី
និងអ្តិសុខុ្មទ្បាណមនសង) 

antibody  /ˈantɪbɒdi/  [n]  អ្ងទី់ក្រ (ទ្បូមតអីុ្នអីុ្មមយណូូគលូ- 
ប ុយលីន ដដលនលិតក្ែុងការមឆ្លើយតបមៅនឹងការមភាោ ចរបស់
អ្ងទី់ដសនជាមយួនឹងសមតថភាព្ដដលអាចភាជ បយ់៉ា ងពិ្មសស
មៅនឹងអ្ងទី់ដសន។ កំុ្នលិចរងំមនោះទ្តូវបានោប ់និងទ្តូវបាន
បំផ្កល ញយ៉ា ងង្កយមោយមកាសិកាននទ្បព្ន័ធភាព្សំុា។) 

anticlinal  /antɪˈklʌɪn(ə)l/  [adj]  អ្ងទី់គលីណាល់ ((អំ្ពី្
ចំដណក្មកាសិការកុ្ខជាតិ) តាមបមណារ យបលងោ់បពី់្មុខំាងសារ ំ
រ ូតដល់នន្ខាងមទ្ៅ) 

anticoagulant  /ˌantɪkəʊˈaɡjʊl(ə)nt/  [n]   

១.  សារធាតុទ្បឆ្ងងំកំ្ណក្្ម, ធាតុបង្កា រក្ក្  
២.  ថាែ ពុំ្លមនិម វ្ើឱ្យ្មក្ក្ (ថាែ គីំមមីយ៉ាងមទ្បើសទ្មាប់

ក្ម្ាតក់្ណតុ រដដលម វ្ើឱ្យក្ណតុ រ ូរ្មរ ូតដល់សាល ប់
មទ្កាយមព្លសីុ) 

anticyclone  /antɪˈsʌɪkləʊn/  [n]  អ្ងទី់សីុក្លូន, មណឌ ល
សមាព ្ខាល ងំ 

Antidesma ghaesembilla   [sci.n]  ដមងាៀបកាត ម 
antidote  /ˈantɪdəʊt/  [n]  ថាែ បំនាបពិ្សពុ្ល (ថាែ បំនាប
ជាតិពុ្លននថាែ កំ្ម្ាតស់តវលអិត) 

antifeedant  /ˌantɪˈfiːdant/  [n]  ថាែ គីំមកីារពារសតវលអិតសីុ
បំផ្កល ញដំណំា 

antifungal  /antɪˈfʌŋɡ(ə)l/  [n]  ថាែ បំំផ្កល ញនសតិ, ថាែ សំមាល ប់
នសតិ 

Antigastra catalaunalis   [sci.n]  ដងាូវមូរសលឹក្លា 
antigen  /ˈantɪdʒ(ə)n/  [n]  អ្ងទី់ដសន, ម៉ាូមលគុលចំដឡក្
្ំៗដដលសថិតមៅក្ែុងសារពាងគកាយ (ភាគមទ្ចើនជាទ្បូមតអីុ្ន
មលើនន្មកាសិកា ឬកាបូនអីុ្ទ្តាត) ដដលបណារ លឱ្យមាន
ចមមលើយតបមយួពី្ទ្បព្ន័ធការពារដដលរមួមានការបមងាើតអ្ងទី់ក្រ  

antihelminthic  /ˈantihɛlˈmɪnθɪk/  [n]  ថាែ ទំមាល ក្ដ់ងាូវ    
បរាសិត 

antihistamine  /antɪˈhɪstəmiːn/  [n]  អ្ងទី់អីុ្សាត មនី   
(សារធាតុទ្បឆ្ងងំនឹងឥទធិព្លរបស់អីុ្សាត មនីមលើសារពាងគ-
កាយ) 

Antimony  /ˈantɪməni/  [n]  អ្ងទី់មា៉ា ន ់(និមតិតសញ្ា គីម ី
Sb)



antiport apo-   
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antiport  /ˈantipɔːt/  [n]  ដំណឹក្នាទំ្ោសទឹក្ 
antipruritic  /ˌantɪprʊˈrɪtɪk/  [adj]  ការពារ ឬម វ្ើឱ្យបាត់
រមាស់, ថាែ បំំបាតរ់មាស់ 

antiseptic  /antɪˈsɛptɪk/  [n]  ថាែ សំមាល បម់ទី្កុ្ប 
antiserum  /ˈantɪˌsɪərəm/  [n]  អ្ងទី់មសរ ៉ាមូ (មសរ ៉ាមូ្ម
ទ្បឆ្ងងំនឹង ំងឺណាមយួ) 

antisporulant  [n]  ថាែ បំង្កអ ក្ក់ារនលិតសប៉ារ 
antitoxin  /antɪˈtɒksɪn/ [n]  អ្ងទី់តុក្សីុន, ទ្បឆ្ងងំជាតិពុ្ល 
(ទ្បមេទអ្ងទី់ក្រ ដដលបនាបជាតិពុ្ល) 

antivenom  /ˌantɪˈvɛnəm/  [n]  ថាែ ទំ្បឆ្ងងំនឹងពិ្សសតវ 
antrum  /ˈantrəm/  [n]  ទ្បមហាងក្ែុងឆ្អឹង, ទ្បមហាងមុខ្រវ រ
មទ្កាម, បន្ប ់ឬនត ិតនឹងបិទ ជាពិ្មសសមៅក្ែុងឆ្អឹង, ភាគ
ននទ្ក្ព្ោះជាបនឹ់ងមពាោះមវៀនតូច 

anucleate  /ɪˈnjuːklɪeɪt/  [adj]  គ្មា ននណវ យ៉ាូ 
anuria  /əˈnjʊərɪə/  [n]  រស់មនាម, អ្មូទ្តភាព្ (ការដដលវក្ាំ
មនិបមញ្ញទឹក្ មនាម) 

anus  /ˈeɪnəs/  [n]  រនធគូទ, រវ រ្ំ, រវ រកមក្ 
anxiety  /aŋˈzʌɪəti/  [n]  ការេយ័បារមា, ក្ងវល់, អ្ន្ោះអ្ដន្ង 
aorta  /eɪˈɔːtə/  [n]  អាអ្ក្, សរនសនាំ្ មមចញពី្មបោះដូង
មៅសួត, សរនស្មទ្ក្ ម្ំមកាង 

ap-  /əp/  [prefix]  (ដូច៖ aph-, apo-) បុព្វបទមាននយ័ថា 
ឃ្លល តពី្  

Apanteles angustibasis  [sci.n]  (សទិសនយ័៖ 
Cotesia angustibasis ) ព្កួ្ឪមា៉ា ល់ (បរាសិតមលើដងាូវ) 

Apanteles flavipes  [sci.n]  (សទិសនយ័៖ Cotesia 
flavipes ) ព្កួ្ឪមា៉ា ល់ (បរាសិតមលើដងាូវមូរសលឹក្) 

aperture  /ˈapətj(ʊ)ə/  [n]  ទ្បមហាងចំ , រនធចំ  
apetalous  /eɪˈpɛt(ə)ləs/  [adj]  គ្មា នទ្សរបផ់្កា  
apex  /ˈeɪpɛks/  [n]   

១.  កំ្ពូ្ល (ចុងមបោះដូង)  
២.  (ចំមពាោះរកុ្ខជាតិ) ចុង, កំ្ពូ្ល (ដនែក្ចុងកំ្ពូ្លដដលមៅ

ចុងវតថុអ្វីមយួ។ ចំមពាោះព្នលក្ទ្តួយ និងបោស ចុងរបស់វា
មាននុ្ក្មកាសិកាដុោះលូតកស់ បមងាើត ជាលិកាថ្ាី 
(apical meristem)។) 

apex beat  /ˈeɪpɛks biːt/  [n]  សែូរចលនាមបោះដូងមៅចុង
ដមងាើម 

aph-  [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ ap- 

aphan-  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថា ទ្សអាប,់ ងងឹត, មនិ
ចាស់ 

aphid  /ˈeɪfɪd/  [n]  នច ញជក្រ់កុ្ខរស 
Aphis craccivora   [sci.n]  នចសដណរ ក្ 
Aphis glycines   [sci.n]  នចសដណរ ក្មសៀង 
aphotic  /əˈfɛtɪk/  [adj]  គ្មា នព្នលឺ 
aphyllous  /eɪˈfɪl əs/   [adj]  គ្មា នសលឹក្ 
apiary  /ˈeɪpɪəri/  [n]  សមបកុ្្ាុ ំចិញឹ្ម 
apical  /ˈeɪpɪk(ə)l/  [adj]  ននកំ្ពូ្ល, ននចុង, ចុង, ខាងចុង, 
មៅខាងចុង 

apical dominance  /ˈeɪpɪk(ə)l ˈdɒmɪnəns/  [n]  ព្នលក្
លុប, លុបកំ្ពូ្ល (ការថ្យចុោះនូវការលូតកស់ព្នលក្ដមក្ 
បណារ លមក្ពី្វតតមានននព្នលក្ទ្តួយ) 

apical region  /ˈeɪpɪk(ə)l ˈriːdʒ(ə)n/ [n]  តំបនក់្ាលឫស, 
តំបនទ់្តួយ 

apiculture  /ˈeɪpɪˌkʌltʃə/  [n]  ការចិញឹ្ម្ាុ ំ 
apiculus  /əˈpɪk yə ləs/  [n]  ចុងននទ្គ្មបទ់្សូវ (ដនែក្មយួនន
ទ្គ្មបទ់្សូវដដលអាចមានរាង និងព្ណ៌ខុ្សគ្មែ ពី្ពូ្ មយួមៅ
ពូ្ មយួមទៀត) 

Apis cerana   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ Apis dorsata 
Apis dorsata   [sci.n]  (សទិសនយ័៖ Apis cerana, Apis 

florea) សតវ្ាុ ំនទ្ព្ 
Apis florea   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ Apis dorsata 
Apium graveolens   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ Chinese 

celery 
aplanospore  /aplanəʊ spɔː/  [n]  អឹ្ដបលនណូសប៉ារ, សប៉ារ
អ្មេទគ្មា នចលនា (ដដលមានចំមពាោះសារាយ និងនសតិមយួ
ចំននួ) 

aplastic  /əˈplastɪk/  [adj]  ទ្កិ្ន, មនិលូតកស់ 
Aplocheilus panchax   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ blue 

panchax 
apnea  /apˈniːə/  [n]  អំ្ណតដ់មងាើម 
apneustic  /æpˈnu stɪk/  [adj]  គ្មា នរនធដមងាើម, រនធដមងាើមបិទ 
apnoea  /apˈniːə/  [n]  ការអ្តដ់មងាើម 
apo-  /ˈapəʊ/  [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ ap-
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apocarpous  /ˌapəˈkɑːpəs/  [adj]  មានកាដប៉ាលមនិជាបគ់្មែ  
(អំ្ពី្ផ្កា របស់រកុ្ខជាតិ) 

apocarpy  /ˌap əˈkɑr pəs/  [n]  មក្សរញីរកយជាបគ់្មែ     
បនរិច, អូ្ដវរកយជាបគ់្មែ បនរិច (ទ្បមេទននមក្សរញីសមាស) 
(ដដលមានមក្សរញីោចពី់្គ្មែ  និងជាបគ់្មែ មោយដនែក្។ ជា  
្មាតា មក្សរញីសមាសបមងាើតឱ្យមៅជាទ្បមេទដនលចមង្កា ម ឧ.
Magnolia និង Manglietia។) 

apodous  /ˈapədəs/  [adj]  ដដលគ្មា នអ្វយវៈ 
apollo sharkminnow  /əˈpɒl oʊ ʃɑːk ˈmɪnəʊ/   [n]  ទ្តី
ចង្កវ មនាង, ទ្តីដងោវ (ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសរ Luciosoma 
setigerum) 

apomixis  /ˌapəˈmɪksɪs/  [n]  អាប៉ាូមសីុីស, ការបនរពូ្ គ្មា ន
មេទ, ការបនរពូ្ គ្មា នការបងាកំ្មណើ ត (ការនលិតទ្គ្មបពូ់្ 
មោយគ្មា នការបងាកំ្មណើ តជាមុន។ ជាមរឿយៗ មគមទ្បើពាក្យមនោះ
សំមៅមៅមលើការនលិតទ្គ្មបដ់ដលមនិបានទទលួការបងា
កំ្មណើ ត។ អាទ្ស័យមៅតាមទ្បមេទននអាប៉ាូមសីីស ជា្មាតា
សររីាងគដដលនលិតពី្ការបនរពូ្ គ្មា នមេទមានលក្ខណៈដូចគ្មែ
សុទធសា្ខាងមសមនទិច ដូចនឹងទ្បេព្មដើមរបស់វា (ortet- 
មដើមមមសទ្មាបន់លិតកូ្នក្លូន)។) 

apomorphic  /əˈpɒmɔːfɪk/  [adj]  ននលក្ខណៈដទ្បទ្បួល 
apparatus  /ˌapəˈreɪtəs/  [n]  មទ្គឿងឧបក្រណ៍ 
 egg apparatus  /ɛɡ ˌapəˈreɪtəs/  [n]  ធាតុបងារបស់  
កាដម៉ាតញី 

appearance  /əˈpɪər(ə)ns/ [n]  អាការមទ្ៅ, លក្ខណៈរបូរាង  
 physical appearance  /ˈfɪzɪk(ə)l əˈpɪər(ə)ns/  [n]  

លក្ខណៈរបូរាង, កាយសមបរ 
appeasement display  /əˈpiːzm(ə)nt dɪˈspleɪ/  [n]  

អាក្បបកិ្រយិញ៉ាម 
appendage  /əˈpɛndɪdʒ/  [n]  ដខ្ែង 
appendectomy  /ˌap(ə)nˈdɛktəmi/  [n]  ការវោះកាតយ់ក្
ដខ្ែងមពាោះមវៀន 

appendicularia  /ˌap(ə)nˈdɪkjʊlə/  [n]  (សទិសនយ័៖  
tadpole larva) កូ្នក្អុក្  

appendix  /əˈpɛndɪks/  [n]   

១.  ដខ្ែងមពាោះមវៀន  
២.  ដនែក្ (មទ្គឿង) បដនថម, បរសិិដឋ (អ្វីដដលមគោក្ភ់ាជ បម់ៅពី្

ខាងមទ្កាយអ្វីមយួមទៀត) 

appetite  /ˈapɪtʌɪt/  [n]  មសចក្តីឃ្លល ន, ចំណងប់រមិភាគ
អាហារ, ចំណងសីុ់ 

apple  /ˈap(ə)l/  [n]  ដនលមបា៉ា ម 
application  /aplɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការអ្នុវតតន,៍ ការបាច ( ី), 
ការបាញ់ (ថាែ )ំ  
 basal application  /ˈbeɪs(ə)l aplɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]   ី
ទ្របប់ាត (ការបាច ីក្ែុងវាលដទ្សមុនមព្លោ)ំ 

 fertilizer application  /ˈfəːtɪlʌɪzə aplɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  

ការោក្ ី់, ការបាច ី  
applied biological insect control  /əˈplʌɪd 

bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ɪnsɛkt kənˈtrəʊl/  [n]  វធិានការក្ម្ាត់
សតវលអិតតាមដបប ីវសាស្ដសត (មនោះជាការមទ្បើសតវមាន
ទ្បមយ ន ៍ឬសទ្តូវ្មាជាតិឱ្យបំផ្កល ញសតវលអិតចនទ្ង) 

apply  /əˈplʌɪ/  [v]  ោក្,់ កប, នអឹប, អ្នុវតត, រុ,ំ បាច, បាញ់ 
apposition  /apəˈzɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្មណើ នក្ទ្មាស់ភាែ សមទ្គ្មង 
apprentice   /əˈprɛntɪs/  [n]  កូ្នជាង 
apprenticeship   /əˈprɛntɪ(s)ʃɪp/  [n]  មព្លមរៀន ំនាញ, 
ក្មាសិក្ា 

appressed  /əˈprɛst/  [adj]  ទ្បកិ្តគ្មែ  
approach  /əˈprəʊtʃ/  [n]  អ្េទិ្ក្ម, ក្តតវ ិ្ ី, វ ិ្ ីមោោះទ្សាយ 
(រមបៀបមោោះទ្សាយបញ្ា អ្វីមយួ) 
 ecosystem approach  /ˈiːkəʊsɪstəm əˈprəʊtʃ/  [n]  

អ្េទិ្ក្មទ្បព្ន័ធបរសិាថ ន (ជាយុទធសាស្ដសតសទ្មាបក់ារទ្គបទ់្គង
មលើដី ល្ី ទឹក្ និង្នធានដដលមាន ីវតិ ដដល ទ្មុញការ
អ្េរិក្ស និងការមទ្បើទ្បាស់មោយនិរនតភាព្ទ្បក្បមោយ   
សម្ម)៌
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 integrated food chain approach  [n]  សមា រណក្មា
យុទធវ ិ្ ីដខ្សសង្កវ ក្ម់សបៀង (ជាយុទធវ ិ្ ីមយួសទ្មាបន់លិតក្មា
មសបៀងដដលទ្តូវម វ្ើការពិ្និតយពិ្ោរណាពី្ទំនាក្ទំ់នង
នីមយួៗ ឬទ្គបទំ់នាក្ទំ់នងរងំអ្ស់មៅនឹងដំមណើ រការ     
នលិតមសបៀងដដលនឹងធាល ក្ម់ៅដល់នដអ្ែក្មទ្បើទ្បាស់ ឬអ្ែក្
បរមិភាគោបពី់្រមបៀបដដលមសបៀងទ្តូវបានោដុំោះ ឬចិញឹ្ម 
រ ូតមៅដល់រមបៀបដដលមសបៀទ្តូវបានមគម វ្ើការទ្បមូលនល
ទុក្ោក្ ់ដក្នចែ មវចខ្្ប ់មចញលក្ ់និងមទ្បើទ្បាស់ ឬ           
បរមិភាគ។ អ្ែក្ពាក្ព់្ន័ធរមួមានអ្ែក្នគតន់គង ់ដនែក្ធាតុចូល 
ក្សិក្រ អ្ែក្ដក្នចែមសបៀង អ្ែក្ដឹក្ ញជូ ន អ្ែក្ដចក្ោយ (រមួ
រងំអ្ែក្លក្ដំុ់ និងអ្ែក្លក្រ់ាយ) និងអ្ែក្មទ្បើទ្បាស់ ឬអ្ែក្
បរមិភាគទ្ព្មរងំ រោឋ េបិាលរងំអ្ស់ដដលមានក្តព្វកិ្ច្
ទ្តូវការពារសុខ្ភាព្សាធារណៈ។ ដតមរោះជាយ៉ា ងណាក្៏
មោយជាមរឿយៗវាទ្តូវបានមគមទ្បើមៅក្ែុងបរបិទនននល
ទ្បមយ នន៍នែក្អ្នាមយ័ និងសុវតថិភាព្មសបៀង យុទធវ ិ្ ីដខ្ស
សង្កវ ក្ម់សបៀង ក្អ៏ាចម វ្ើឱ្យទ្បមសើរមឡើងនូវមាទ្តោឋ ន     
មសដឋកិ្ច្ គ្មទំ្ទដល់ការម វ្ើសមា រណក្មាមៅតាមដខ្សបន្ា
តន់គតន់គង ់តាមដខ្សបមណារ យ និងដខ្សទទឹងបានកានដ់តលអ
ទ្បមសើរ និងម វ្ើឱ្យទ្បមសើរមឡើងនូវទីនារ និងេស័រុភារនន
មសបៀងដដលបាននលិត។) 

 logical framework approach  /ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˈfreɪmwəːk əˈprəʊtʃ/  [n]  តក្ាវ ិ្ ីននគមទ្មាងការង្ករ (វ ិ្ ី
សាស្ដសតមយួដដលរមួមានការវភិាគអំ្ពី្ការអ្នុវតរ មដើមប ី្ ន
មៅដល់ការសមទ្មចលទធនលតាមទិសមៅ និងមគ្មល
បំណងចមបងរបស់ក្មាវ ិ្ ី ឬសាថ បន័មយួ ម ើយនិងវ ិ្ ី   
បង្កាោ ញអំ្ពី្ដំមណើ រការរងំមនាោះ) 

approach grafting  /əˈprəʊtʃ ɡrɑːftɪŋ/  [n]  (សទិសនយ័៖  
inarching ) ការនាំមផ្កអ បដមក្ 
approval  /əˈpruːv(ə)l/  [n]  ការយល់ទ្ព្ម (ការមឆ្លើយតបជា
វ ិជមានមលើការមសែើសំុអ្វីមយួ) 

apricot  /ˈeɪprɪkɒt/  [n]  អាទ្ពី្ខុ្ត (ដនលមឈើ) 
Aproaerema modicella   [sci.n]  ដងាូវសីុមញ៉ាសលឹក្
សដណរ ក្ដី 

aqua-  /ˈakwə/  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថា ទឹក្ 
aquaculture  /ˈakwəkʌltʃə/  [n]  (សទិសនយ័៖  

aquafarming) វារវីបបក្មា 

aquafarming  /ˈakwə ˈfɑːmɪŋ/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
aquaculture 

aquatic  /əˈkwɒtɪk/  [adj]  វារជីាតិ,  លជាតិ, ដដលដុោះមៅ
ក្ែុងទឹក្, វារជីាតិ (រកុ្ខជាតិដដលដុោះលូតកស់ ឬរស់មៅក្ែុង
ទឹក្) 
 aquatic plant  /əˈkwɒtɪk plɑːnt/  [n]  រកុ្ខជាតិក្ែុងទឹក្ 

aqueous  /ˈeɪkwɪəs/  [adj]  ជាតិទឹក្ 
aquifer  /ˈakwɪfə/  [n]  (សទិសនយ័៖  water-bearing 

formation) ទ្សរបទឹ់ក្ក្ែុងដី, ដមងាើមទឹក្,   លសិក 
(ទ្សរបថ់្ាមទ្កាមដីដដលអាចនុ្ក្ទឹក្បាន) 

arable  /ˈarəb(ə)l/  [adj]  ដដលអាចោបំាន (ដី)  
 arable soil  /ˈarəb(ə)l sɔɪl/  [n]  ដីដដលអាចេជួរបាន 

Arachis hypogea   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ groundnut, 
peanut 

arachnida  /əˈraknɪdə/  [n]  អ្ដឋបាទិសតវ, អារា៉ាគែីត (ព្ព្កួ្
សតវដដលមានម ើងសមបបមាណដូចជា ពី្ងពាង ខួ្្យ) 

arachnoid  /əˈraknɔɪd/  [n]  ក្កមសតើងរុខំ្រួ, អ្ដឋបាទិក្, ដូច
សំណាញ់ពី្ងពាង, ទ្សរបម់សតើងៗមៅចមនាល ោះមទ្សាមរុខំ្ួរ
ក្ាល និងខ្រួឆ្អឹងខ្ែង 

Araneus inustus  [sci.n]  ពី្ងពាង 
araucaria  /ˌarɔːˈkɛːrɪə/  [n]  មដើមមឈើមៅអាមមរចិខាងតបងូ 
arboreal  /ɑːˈbɔːrɪəl/  [adj]  ទ្ពឹ្ក្ស (រក្ទ់ងនឹងមឈើ) 
arbovirus  /ˈɑːbə(ʊ)ˌvʌɪrəs/  [n]  វរីសុអាទ្តូប៉ាូត, អាបូវរីសុ 
arch-  /ɑːtʃ/  [prefix]  (ដូច៖ archaeo-, arche-, archi-) បុព្វ
បទមាននយ័ថាបុរាណ ឬសមយ័មដើម (វរីសុរងំឡាយណា
ដដលនុ្ក្មោយព្ព្កួ្អាទ្តូប៉ាូត)  

archaeo-  /ˈɑːkɪəʊ/  [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ arch- 
archaeology  /ˌɑːkɪˈɒlədʒi/  [n]  បុរាណវតថុវទិយ 
arche-  /ˈɑːkɪə/  [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ archaeo- 
archegonium  /ˌɑːkɪˈɡəʊnɪəm/  [n]  (ព្ ុវចនៈ៖ 

archegonia) អា្ីមហាគ មនៀម, សររីាងគនុ្ក្អូ្វលុ (មៅក្ែុងព្កួ្
រកុ្ខជាតិទ្គ្មបទ់្សាត (Gymnosperms) និងរកុ្ខជាតិបមងាើតសប ៉ារ
ដូចជាដសល និងបណណ ងគជាតិ គឺជាសររីាងគមេទញីដដលនុ្ក្អូ្វលុ) 

archesporium  /ɑːtʃɪzpərɪəm/  [n]  អាមក្សប៉ារ (ជាមកាសិកា  
ឬទ្កុ្មមកាសិកា ដដលសប៉ារមានទ្បេព្មក្ពី្)
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archi-  /ˈɑːkɪ/  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថាបុរាណ សមយ័
មដើម, មានរាងមកាង (ដូច ែ្ូ) 

arcuate  /ˈɑːkjʊət/  [adj]  ដដលមកាង, មានសភាព្មកាងដូច
ែ្ូ 

area  /ˈɛːrɪə/  [n]  នន្ទ្ក្ឡា, តំបន,់ បរមិវណដី, នន្ដី,  ំនាញ 
 agricultural area   /aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈɛːrɪə/  [n]  តំបន់
ក្សិក្មា 

 buffer area  /ˈbʌfə ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនទ់្ទនាប ់(ជាតំបន់
មយួដដល  ុ៊ុំព្ទ័ធតំបនន់លិតទ្គ្មបពូ់្ មៅក្ែុងចមាា រមឈើ
មដើមបកំី្ណតទ់្ពំ្ដដនចមលងលមអងពី្ទ្បេព្ខាងមទ្ៅ។ តំបន់
ទ្ទនាបម់នោះ បមងាើតមឡើងពី្ទ្បមេទមឈើដតមយួ ដូចក្ែុងតំបន់
នលិតទ្គ្មបពូ់្ ដដរ ដូមចែោះ វារមួចំដណក្ក្ែុងការមរាយលមអង 
ឬបង្កា តល់មអងជាមយួមដើមពូ្ ដដរ។ តំបនទ់្ទនាប ់ជារកុ្ខ
ជាតិអ្នជ់ាង មបើដនអក្មៅតាមលក្ខណៈវនិិចឆយដូចគ្មែ នឹងក្ែុង
តំបនន់លិតទ្គ្មបពូ់្  ប៉ាុដនតមគមនិយក្ចិតរទុក្ោក្ម់លើការ
មចញផ្កា ដនលរបស់វាមទ មទ្ពាោះថាទ្គ្មបរ់បស់វាមនិទ្តូវបានមគ
ទ្បមូលយក្មទ។) 

 built-up area  /bɪltˈʌp ˈɛːrɪə/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
urban  

 catchment area  /ˈkatʃm(ə)nt ˈɛːrɪə/  [n]  (សទិសនយ័
៖  catchment basin, watershed) ទី ទ្មាល, នន្រងទឹក្
មេលៀង, អាងរងទឹក្មេលៀង, អាង្មាជាតិ, ដដនរងទឹក្មេលៀង  

 core area  /kɔː ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនស់ែូល 
 cultivated area  /ˈkʌltɪveɪtɪd ˈɛːrɪə/  [n]  នន្ដីោដុំោះ, ទី
ដដលោដំំណំា 

 deepwater rice areas  /diːpˈwɔːtə rʌɪs ˈɛːrɪəs/  [n pl]  

តំបនទ់្សូវទឹក្មទ្ៅ (តំបនដ់ដលោដំំណំាទ្សូវ អាទ្ស័យ
មោយទឹក្មេលៀងពី្ ១ មៅ ៣ដខ្ ម ើយបន្ាបម់ក្ទ្តូវបាន
លិចទឹក្ក្ែុង មទ្ដមទ្ៅជាង ៥០ ស.ម ក្ែុងរយៈមព្ល ១ ដខ្ 
ឬមទ្ចើនជាងមនោះ) 

 disposal area  /dɪˈspəʊz(ə)l ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនទុ់ក្ោក្់
សំណល់ 

 downstream area  /daʊnstriːm ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនខ់ាង
មទ្កាមដខ្សទឹក្ 

 drainage area  /ˈdreɪnɪdʒ ˈɛːrɪə/  [n]  នន្រងទឹក្មេលៀង,
តំបនប់ងាូ រទឹក្មចញ 

 environmentally fragile area  /ɛnvʌɪrənˈmɛnt(ə)li 

ˈfradʒʌɪl ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនដ់ដលង្កយរងការខូ្ចខាត      
បរសិាថ ន 

 eroded area  /ɪˈrəʊdɪd ˈɛːrɪə/  [n]  នន្សំណឹក្ 
 existing fishing lot area  /ɪɡˈzɪstɪŋ ˈfɪʃɪŋ lɒt ˈɛːrɪə/  

[n]  ឡូតម៍នសាទដដលមៅមាន 
 flooded area  /flʌdɪd ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនលិ់ចទឹក្ 
 harvested area  /ˈhɑːvɪstɪd ˈɛːrɪə/  [n]  នន្ដីទ្បមូល
នល 

 high-risk area  /hʌɪ rɪsk ˈɛːrɪə/  [n]  ក្ដនលង ឬតំបន់
មទ្គ្មោះថាែ ក្ ់

 multiple use area  /ˈmʌltɪp(ə)l juːz ˈɛːrɪə/  [n]  តំបន់
មទ្បើទ្បាស់មទ្ចើនយ៉ា ង 

 natural area  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈɛːrɪə/  [n]  តំបន់្ មាជាតិ 
 non harvested area  /nɒn ˈhɑːvɪstɪd ˈɛːrɪə/  [n]  នន្
ដីទ្បមូលនលមនិបាន 

 protected area  /prəˈtɛktɪd ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនក់ារពារ
្មាជាតិ 

 remote area  /rɪˈməʊt ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនោ់ចទ់្សយល 
 rice growing area  /rʌɪs ɡrəʊwɪŋ ˈɛːrɪə/  [n]  នន្ដី
ដំណំាទ្សូវ 

 seed collection area  /siːd kəˈlɛkʃ(ə)n ˈɛːrɪə/  [n]  

តំបនទ់្បមូលនលទ្គ្មបពូ់្  (ជាតំបនម់យួមានទ្ពំ្ទ្បទល់
ចាស់កស់ និងរយៈក្មពស់កំ្ណត ់ដដលមៅក្ែុងមនាោះមាន
ទ្បមេទដី និងអាកាសធាតុ) 

 seed production area (SPA)  /siːd prəˈdʌkʃ(ə)n 

ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនន់លិតទ្គ្មបពូ់្  (មដើមពូ្ វ ិជមាន ដដលជា
ទូមៅ បមងាើនគុណភាព្ និងមបើក្រហាលមោយការកាបដ់ក្
 ូតនូវមដើមណាដដលមគមនិចងប់ាន ម ើយបន្ាបម់ក្ដថ្រំ
ព្កួ្វាឱ្យនលិតទ្គ្មបពូ់្ ឱ្យបានឆ្ងប ់និងមទ្ចើន) 

 transition area  /tranˈzɪʃ(ə)n ˈɛːrɪə/  [n]  (សទិសនយ័៖  
ecotone) អ្នតរតំបន ់

 undulating area  /ˈʌndjʊleɪtɪŋ ˈɛːrɪə/  [n]  ទីមនិរាបមសាើ 
 upstream area  /ˈʌpstriːm ˈɛːrɪə/  [n]  តំបនខ់ាងមលើដខ្ស
ទឹក្ 

Areca catechu  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ betel nut palm 
arecoline  /ˈarɪkəʊlʌɪn/  [n]  អាមរកូ្លីន 
arenaceous  /ˌarɪˈneɪʃəs/  [adj]  សូមមមើលពាក្យ៖ sandy
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arenose  /əˈriːnəʊz/  [adj]  ដដលចូលចិតតខ្ាច ់
argil  /ˈɑːdʒɪl/  [n]  ដីឥដឋ 
argillous  /ˈɑːdʒɪləs/  [adj]  ដដលជាដីឥដឋ (យ៉ា ងតិចណាស់
ឥដឋ ១៥%)  

arginine (R, Arg)  /ˈɑːdʒɪniːn/  [n]  អា គីនីន (ជាទ្បមេទ
អាសីុតអាមមីនមយួក្ែុងចំមណាមអាសីុតអាមមីនរងំ ២០ មៅ
ក្ែុងទ្បូមតអីុ្ន) 

Argiope catenulata  [sci.n]  ពី្ងពាង 
Argon  /ˈɑːɡɒn/  [n]  អា គុង (និមតិតសញ្ា គីម ីAr) 
Argyrophylax nigrotibialis  [sci.n]  រយុ (បរាសិតមលើ   
ដងាូវមផ្កអ បសលឹក្) 

arhythmia  /eɪˈrɪðmɪə/  [n]  វបិតតិចង្កវ ក្ម់បោះដូង 
arid  /ˈarɪd/  [adj]  ដដលជាវាលខ្ាច,់ ដដលគ្មា ន ីជាតិ, 
ដដលសាួតខាល ងំ, តំបន ់ួតដ ង (តំបន ់ដដលមានក្ទ្មតិទឹក្
មេលៀង តិចជាង ២៥.៤ សងទី់ដម៉ាទ្ត (១០ អីុ្ញ) ដដលរមររ
នូវទ្បព្ន័ធធារាសាស្ដសរ សទ្មាបក់ារោដុំោះដំណំា ដូចជា តំបន់
មៅរ  ដដលរកុ្ខជាតិមនិអាចនរល់នលបាន មោយដតក្ទ្មតិ សីតុ
ណា ភាព្។) 
 arid soil  /ˈarɪd sɔɪl/  [n]  ដីសាួត 
 semi-arid  /ˈsɛmi ˈarɪd/  [adj]  ននតំបនព់ាក្ក់្ណារ លរាងំ
សាួត (សំមៅមលើតំបនទ់ទលួ ទ្មតិមេលៀងទ្បោឆំ្ងែ រំប (២៥ 
មៅ ៥០ ស.ម) និងសមបរូមមា ដុោះមទ្ចើនដដលមានក្មពស់
មេលៀង ២០០ មៅ ៤០០ ម.ម ក្ែុង១ឆ្ងែ )ំ 

aridification  /ərɪdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការម វ្ើឱ្យមៅជាសាួត
 ួតដ ងមោយ្មាជាតិ 

aridisol  /əˈrɪdɪsɒl/  [n]  ដីសាួតដ ង (ខ្សតស់ារធាតុសររីាងគ 
នទ្ប និងសាួតជាទ្បោ)ំ 

aridity  /əˈrɪdəti/  [n]  ភាព្សាួតមសាោះក្មទ្កាោះ (សូមមមើល
ពាក្យ៖ drought) 

aril  /ˈarɪl/  [n]  សណរ ងទ់្គ្មប ់(ក្រទ្គ្មប)់, សាចជ់ាបនឹ់ងទ្គ្មប,់ 
ក្ាលទ្គ្មប,់ ទ្ក្មនួទ្គ្មប,់ អារលី (ទទ្មងស់ាច ់ដដលមានដនែក្
ខ្លោះមទ្សាបជាប)់ 

arista  /əˈrɪsta/  [n]  អារសីាត  (មរាមមៅគល់អ្ងដ់តនរបស់សតវ
លអិត ឬទទ្មងដូ់ចជាមរាមមៅក្ែុងផ្កា មមា ) 

aristate  /əˈrɪstat/  [adj]  មានអារសីាត  

Arius caelatus   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ engraved sea 
catfish 

Arius maculatus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ spotted sea 
catfish 

Arius sagor  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ sagor sea catfish 
Arius sona  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ sona sea catfish 
Arius stormi  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ armoured sea 

catfish 
Arius thalassinus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ giant sea 

catfish 
Arius truncatus  [sci.n]  ទ្តីក្អុក្ 
Arius venosus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ veined catfish 
aroma  /əˈrəʊmə/  [n]  (សទិសនយ័៖  fragrance, odor) 
ក្លិនទ្ក្អូ្បទ្បម ើរ (ក្លិនទ្បម ើររបស់រកុ្ខជាតិ ឬទ្គ្មបរ់បស់វា   
(ឧ. ក្លិនទ្ក្អូ្បទ្បម ើរននទ្គ្មបអ់្ងារ)) 

aromatic  /arəˈmatɪk/  [adj]  ទ្ក្អូ្ប, ឈាុយ, ទ្បម ើរ 
array  /əˈreɪ/  [n]  មរៀបរយ, លំោប ់រួ  
arrowleaf sida  /ˈarəʊliːf ˈsʌɪdə/  [n]  ក្ស្ដន្ាងំបាយសញី 

(ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសរ Sida rhombifolia) 
arrowroot  /ˈarə(ʊ)ruːt/  [n]  សាគូ (ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសរ 

Maranta arundinacea) 
Arsenic  /ˈɑːs(ə)nɪk/  [n]  អាមសនិច (និមតិតសញ្ា គីម ីAs) 
artefact  /ˈɑːtɪfakt/  [n]  មនិ្មាជាតិ 
arterial blood gas (ABG)  /ɑːˈtɪərɪəl blʌd ɡas/ [n]  ជាតិ
ឧសា័នតាមសរនស្ម ឬក្ឧ៏សា័ន្ម 

arteriogram  /ɑːˈtɪərɪəʊɡram/  [n]  ការពិ្និតយមមើលរបូភាព្
សរនស្មទ្ក្ ម (តូច) 

arteriole  /ɑːˈtɪərɪəʊl/  [n]  កូ្នអាក្ដទ, អាក្ដទតូច 
arteriosclerosis  /ɑːˌtɪərɪəʊsklɪəˈrəʊsɪs/  [n]  ការម វ្ើឱ្យ
បំព្ងស់រនស្មទ្ក្ មទ្កាស់ ឬរងឹ 

artery  /ˈɑːtəri/  [n]  សរនស្មទ្ក្ ម, អាក្ដទ (សរនស
្មដដលមាននន្សាចដំុ់ទ្កាស់ និងយឺត ដឹក្នាំ្ មមចញ
ពី្មបោះដូង) 

arthritis  /ɑːˈθrʌɪtɪs/  [n]  រកក្សនាល ក្,់  ំងឺចុក្សនាល ក្ឆ់្អឹង 
arthro-  /ˈɑːθrəʊ/  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថា សនាល ក្់
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arthropod  /ˈɑːθrəpɒd/  [n]  អាទ្តូប៉ាូដ (ទ្បមេទមយួននសតវ
ឥតឆ្អឹងក្ង ម ើយម ើងរបស់វានសមំោយក្ង់ៗ  ម ើយក្ែុងមនាោះ
មានព្ព្កួ្បាណក្សតវដូចជាពី្ងពាង កាត ម) 

arthrospore  /ˈɑːθrəʊspɔː/  [n]  អាទ្តូសប៉ា, ទ្ចវាក្ស់ប ៉ារបស់
នសតិ 

articul-  [prefix]  (ដូច៖ articulo-) បុព្វបទមាននយ័ថា 
សនាល ក្ ់

articulate /ɑːˈtɪkjʊlət/ [adj]  ជាបស់នាល ក្,់ ជាបគ់្មែ មោយសារ
សនាល ក្ ់

articulation  /ɑːˌtɪkjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  សនាល ក្ឆ់្អឹង 
articulo-  [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ articul-  
artificial   /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l/  [adj]  ននសិបបនិមាតិ, ដក្លងបនលំ, ខុ្សពី្
្មាជាតិ 
 artificial obsolescence  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l ˌɒbsəˈlɛs(ə)ns/  

[n]  ការដក្ដចែនលិតនលមទ្បើការដលងមក្ើតជានលិតនលថ្ាី 
artio-  /ɑːtɪə/  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថា មលខ្គូ 
Artiodactyla  /ˌɑːtɪə(ʊ)ˈdaktɪlə/  [n]  (លំោប)់ សតវមាន
ទ្ក្ចក្ម ើងគូ 

artisan  /ɑːtɪˈzan/  [n]  ជាង តថក្រ, អ្ែក្សូនរបូ, សិបបក្រ 
Artocarpus integrifolia  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

jackfruit 
asbestos  /azˈbɛstɒs/  [n]  អាដសប ស ( របូធាតុមយ៉ាងដដល
មនិមឆ្ោះ) 

ascaris  /ˈaskərɪd/  [n]  ទ្ពូ្ន 
ascending  /əˈsɛndɪŋ/  [adj]  ដុោះមឡើងមលើ (ជាសណាឋ ន
របស់រកុ្ខជាតិណាដុោះមានទទ្មងម់កាងមឡើងមលើ) 

ascites  /əˈsʌɪtiːz/  [n]  មានទឹក្ក្ែុងភាែ សមពាោះ, ការទ្បមូល
ទឹក្មៅក្ែុងមពាោះ 

-ase  [suffix]  បច្យ័ដដលមទ្បើមដើមបបីញ្ជ ក្ថ់ាសារធាតុមនាោះជា
អ្ងសីុ់ម 

asepsis  /eɪˈsɛpsɪs/  [n]  បង្កា រមទី្កុ្ប, ការសាអ ត, គ្មា នមម
មរាគមសាោះ 

aseptic  /eɪˈsɛptɪk/  [adj]  ដដលសាអ តមនិមានការឆ្លងមរាគ 
(បាក្ម់តរ ិនសតិ វារជិាតិ ប៉ាុដនតមនិរាបប់ញូ្លវរីសុមទ និងមនិដមន
ជា Symbionts)។) 

asexual  /eɪˈsɛkʃʊəl/  [adj]  អ្មេទ, ឥតមានការមសព្មមថុ្ន 
ash  /aʃ/  [n]  មនោះ 

 slip in volcanic ash  /slɪp ɪn vɒlˈkanɪk aʃ/  [n]  សូម
មមើលពាក្យ៖ ash slide 

 volcanic ash  /vɒlˈkanɪk aʃ/ [n]  កំ្ដអ្រេែមំេលើង, មនោះេែមំេលើង 
ashy  /ˈaʃi/  [adj]  ជាមនោះ, ដូចមនោះ 
ashy-like  /ˈaʃi lʌɪk/  [adj]  ជាមនោះ, ដូចមនោះ 
Asian bonytongue  [n]  ទ្តីតាព្ត, ទ្តីនាគ (ម ា្ ោះវទិយសា
ស្ដសរ Scleropages formosus) 

Asian giant terrapin  /ˈeɪʒ(ə)n ˈdʒʌɪənt ˈtɛrəpɪn/   [n]  

អ្មណតើ ក្មសាម (ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសត Heosemys grandis) 
Asian palmyra palm  /ˈeɪʒ(ə)n palˈmʌɪrə pɑːm/  [n]  

(សទិសនយ័៖  sugar palm) មតាែ ត (ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសត 
Borassus flabellifer) 

Asian pigeonwing  /ˈeɪʒ(ə)n ˈpɪdʒɪn wɪŋ/  [n]  មមា
អ្ញជ ័ន (ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសរ Clitoria ternatea) 

Asn     [abbr]  អ្ក្សរកាតរ់បស់អាសីុតអាមមីនអាសារា៉ា  ីន 
Asp  /asp/  [abbr]  អ្ក្សរកាតរ់បស់អាសីុតអាសាទិច 
asparagus  /əˈsparəɡəs/  [n]  ទំពាងំបារាងំ (ម ា្ ោះវទិយ
សាស្ដសរ Asparagus officinalis) 

Asparagus cochinchinensis  [sci.n]  មមើមសាមសិប 
(អាសា៉ារា៉ា គុសមយ៉ាង)  

Asparagus officinalis  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
asparagus 

Aspergillus  /ˌaspədʒɪˈləʊsɪs/  [n]  អាដសពសិុល (ព្ព្កួ្
នសតិដដលមានព្ព្កួ្ខ្លោះម វ្ើឱ្យមក្ើតមរាគ) 

aspermia  /eɪˈspəːmɪə/  [n]  គ្មា នដសពមា៉ា តូសូអីុ្ត 
asperous  /azpəːrəs/  [adj]  មទ្គ្មត 
asphyxia  /əsˈfɪksɪə/  [n]  ការថ្បខ់្យល់, ការស្ោះខ្យល់, ការ
ស្ោះដមងាើម, ការមទ្គ្មោះថាែ ក្ម់ោយថ្បខ់្យល់ 

aspirate  /ˈaspəreɪt/  [v]  បឺតខ្យល់   ក្ទឹ់ក្, បូមយក្ទឹក្ឬ
្ម, ដក្ដមងាើម 

aspirin  /ˈasp(ə)rɪn/  [n]  អាសពីរនី, អាសីុតអាមសទីលសាលី
សីុលិច (ថាែ បំំបាតក់ារឈោឺបម់ោយមនិម វ្ើឱ្យសនលប)់ 

assay  /əˈseɪ/  [n]  ការម វ្ើវភិាគ, ការម វ្ើមតសត 
assemble   /əˈsɛmb(ə)l/  [v]  នគុ ំ, ដំមទប ើង, ទ្បមូលនគុ ំ 
assembly   /əˈsɛmbli/  [n]  ការដំមទប ើង, ការនគុ ំ, ការទ្បមូលនគុ ំ 
 assembly plant  /əˈsɛmbli plɑːnt/ [n]  មរាងចទ្ក្ដំមទប ើង
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assessment  /əˈsɛsmənt/  [n]  ការវាស់ស្ង,់ ការស្ាបស្ង ់
(ការស្ាបស្ងយ់ល់ដឹងជាមុន), ការវាយតនមល, ការទ្បមាណ 
 economic impact assessment  /ˌiːkəˈnɒmɪk 

ˈɪmpakt əˈsɛsmənt/  [n]  ការវាយតនមលម តុប៉ាោះពាល់មសដឋ
កិ្ច្ 

 environmental impact assessment  

/ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l ˈɪmpakt əˈsɛsmənt/  [n]  (សទិសស
នយ័៖ environmental analysis) ការវាយតនមលនលប៉ាោះ
ពាល់បរសិាថ ន 

 initial assessment  /ɪˈnɪʃ(ə)l əˈsɛsmənt/  [n]  ការវាយ
តនមល ំហានដំបូង (ការវាយតនមល ំហានដំបូងទ្តូវបានដឹក្នាំ
ម វ្ើមឡើងបន្ាបពី់្មាន៖ (១) វបិតរិបន្ានភ់ាល មៗ (២) របាយ
ការណ៍ថាវបិតរិមនោះកានដ់តមានសភាព្ដុនោបយ៉ា បម់ៅៗ   
រយៈមព្លយូរអ្ដងវង ឬ (៣) ភាព្លអទ្បមសើរមឡើងនូវលទធភាព្
ដនែក្របូវន័រ ក្ែុងការចូលដល់តំបនដ់ដលកំ្ពុ្ងដតឆ្លងកាតវ់បិតរិ 
ដដលកំ្ពុ្ងដតមក្ើតមានជាបនរ។ មគ្មលបំណងបឋមននការ
វាយតនមល ំហានដំបូង គឺមដើមបនីរល់នូវព្ត័ម៌ានសំខាន់ៗ
បំនុតសទ្មាបម់ វ្ើការមរៀបចំឱ្យបានជាក្ក់ក្នូ់វដននការចុោះ
 យួ សមទ្ង្កគ ោះសាថ នភាព្បន្ាន ់ការអំ្ពាវនាវរក្ ំនយួថ្វកិា 
និងការរចនានចែការចុោះវាយតនមលជាបនរឱ្យបានកានដ់តលមអតិ 
ដថ្មមទៀត។ ទ្គបទិ់ដឋភាព្រងំអ្ស់ននការចុោះម វ្ើការវាយតនមល
 ំហានដំបូងពី្ការចុោះតាមេូមរិ ូតដល់ការនលិតរបាយ
ការណ៍ជាបព្ាបទ់្តូវដត បំមព្ញឱ្យបានចបស់ព្វទ្គបក់្ែុងរយៈ
មព្លពី្ ៦ មៅ១០នថ្ា។) 

 integrated assessment   /ˈɪntɪɡreɪtɪd əˈsɛsmənt/  

[n]  ការបា៉ា នទ់្បមាណចទ្មុោះ  
 need assessment  /niːd əˈsɛsmənt/  [n]  ការវាស់ស្ង់
អំ្ពី្តទ្មូវការ (ការសិក្ាជាទ្បព្ន័ធមដើមបកំី្ណត ់និងបង្កា ញពី្
មសចក្តីទ្តូវការ) 

 rapid assessment  /ˈrapɪd əˈsɛsmənt/  [n]  ការអ្មងាត
មោយទ្តួសៗអំ្ពី្សាថ នភាព្ទូមៅ (ការអ្មងាតរ ័ស និងមនិ
បានមព្ញមលញមោយដនអក្មៅមលើការរមួបញូ្លគ្មែ រវាង
ទិនែនយ័ដដលមានទ្សាប ់និងទិនែនយ័ដំបូង (ពី្ការអ្មងាត)។ 
ជាមរឿយៗ វាទ្តូវបានម វ្ើមឡើងបន្ាបពី់្មានការអ្មងាត ំហាន
ដំបូងមយួមៅក្ែុងមព្លមានវបិតិរបន្ាន ់ភាល មៗ ឬក្ជ៏ា 
សមាសភាគននការវាយតនមលមឡើងវញិ។ មោយសារដតទ្ក្ប 
ខ្ណ័ឌ ននមព្លមវករយៈមព្លខី្ល ការវាយតនមល ឬការអ្មងាត

រ ័សជាញឹក្ោបបំ់នុត គឺមផ្ករ តមៅមលើការទ្បមូលទិនែនយ័
តាមដបបគុណភាព្។) 

 vulnerability assessment  /vʌln(ə)rəˈbɪlɪti 

əˈsɛsmənt/  [n]  ការបា៉ា នទ់្បមាណភាព្ង្កយរងមទ្គ្មោះ 
(កំ្ណតអំ់្ពី្អ្ែក្ដដល ឬអ្វីដដលរងឥទវិព្ល ឬ ង្កយខូ្ចខាត
មោយសារដតការដទ្បទ្បួលននម ឈោឋ នខាងមទ្ៅ។) 

asset  /ˈasɛt/  [n]  ទ្ទព្យសមបតតិ 
 fixed assets  /fɪkst ˈasɛts/  [n pl]  អ្ចលនទ្ទព្យ 

assimilate  /əˈsɪmɪleɪt/  [v]  ម វ្ើសមានក្មា 
assimilation  /əsɪmɪˈleɪʃ(ə)n/  [n]  សមានក្មា, ការ
សំមយគម៉ាូមលគុលសររីាងគ (ដំមណើ រសររីៈដដលទ្បទ្ពឹ្តតមៅមៅ
ក្ែុងភាវរស់ មោយវាបំដបលងចំណីអាហារឱ្យមៅជាម៉ាូមលគុលយ
ថាទ្បមេទដដលភាវរស់មនាោះទ្តូវការ) 
 chlorophyl assimilation  /ˈklɔːrəfɪl əsɪmɪˈleɪʃ(ə)n/  

[n]  សមានក្មាក្លរ ៉ាេូលី, រសាីសំមយគ 
association  /əsəʊʃɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  សមាគមន,៍ ការរមួនតុោះ, 
គុមមាព តនទ្ព្ 
 farmer association   /ˈfɑːmə əsəʊʃɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  

សមាគមនក៍្សិក្រ 
 soil association  /sɔɪl əsəʊʃɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការរមួនតុ ំដី
មទ្ចើនទ្បមេទ 

Association of Official Seed Analysis (AOSA)  

/əsəʊʃɪˈeɪʃ(ə)n ɒv əˈfɪʃ(ə)l siːd əˈnalɪsɪs/  [n]  សមាគម
អ្ែក្វភិាគទ្គ្មបពូ់្ ជានលូវការ 

assumption  /əˈsʌm(p)ʃ(ə)n/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
hypothesis 

Astatine  /ˈastətiːn/  [n]  អាសាត ត (និមតិតសញ្ា គីម ីAt) 
aster-  /ˈastə/  [prefix]  (ដូច៖ astero-) បុព្វបទមាននយ័ថា 
ផ្កា យ  

astero-  /ˈastərəʊ/  [prefix]  សូមមមើលពាក្យ៖ aster- 
asthma  /ˈasmə/  [n]   ំងឺ ឺត 
astringen  /əˈstrɪn(d)ʒ(ə)n/  [adj]  ដដលម វ្ើឱ្យជាលិការញួ 
ឬសវិត, ដដលអាចទប់្ ម,ភាែ ក្ង់្ករមានឥទធិព្លម វ្ើ ឱ្យជាលិ
ការញួឬសវិតឬអាចឃ្លត់្ មបាន, បទ្ងួញជាលិកា 

astronomy  /əˈstrɒnəmi/  [n]  តារាវទិយ 
asymmetrical  /eɪsɪˈmɛtrɪk(ə)l/  [adj]  មនិសីុមមទ្ទី, រាង
មនិមសាើគ្មែ , មនិសីុគ្មែ  

atavism  /ˈatəvɪz(ə)m/  [n]  ការមលចមឡើងជាថ្ាី
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ataxia  /əˈtaksɪə/  [n]  អាតាសីុ, មរាគយឺតសរនស, ការស្ោះ
ចង្កវ ក្អំ់្ពី្ចលនាសាចដំុ់, អ្សមតថភាព្សំរបសទ្មួល
សក្មាភាព្សាចដំុ់ 

atheroma  /ˌaθəˈrəʊmə/  [n]  អា្រ័រ ៉ាមូា៉ា  (ការខូ្ចភាែ សក្ែុង
របស់អាក្ដទ បងាមោយការក្មក្ើតននទ្សរបខ់ាល ញ់ និង       
ជាលិកាសមាល ក្) 

athlete's foot  /ˌæθ.liːtsˈfʊt/  [n]  (សទិសនយ័៖  
ringworm) ដទ្សង  

atlas  /ˈatləs/  [n]  ឆ្អឹងខ្ែងននក្ងទី់មយួរតិសរនសទ្បសាទការ
បមន្ារកមក្, ឆ្អឹងក្ងទ្ទ (ក្ងទី់ ១ ននឆ្អឹងដដលទ្ទលកដ៍
ក្ាល) 

atmometer  /atˈmɒm ɪ tər/   [n]  អាតម់៉ាូដម៉ាទ្ត 
atmosphere  /ˈatməsfɪə/  [n]  បរយិកាស (ទ្សរបឧ់សា័ន 
ឬខ្យល់ដដលមៅ ំុវញិខ្លួនមយើង), មណឌ លអាកាស 
 global atmosphere  /ˈɡləʊb(ə)l ˈatməsfɪə/  [n]  

បរយិកាសពិ្េព្មកក្ 
 lower atmosphere  /ˈləʊə ˈatməsfɪə/  [n]  បរយិកាស
ទ្សរបម់ទ្កាម 

 marine atmosphere  /məˈriːn ˈatməsfɪə/  [n]  

បរយិកាសមលើសមុទ្ទ 
 middle atmosphere  /ˈmɪd(ə)l ˈatməsfɪə/  [n]  

បរយិកាសទ្សរបម់្យម 
 soil atmosphere  /sɔɪl ˈatməsfɪə/  [n]  បរយិកាសដី 
 upper atmosphere  /ˈʌpə ˈatməsfɪə/  [n]  បរយិកាស
ទ្សរបម់លើ 

atoll  /ˈatɒl/  [n]  ផ្កា ថ្ាអាតូល (ជាទ្បមេទផ្កា ថ្ា ដដលដុោះរុពំ្ទ័ធ ំុ
វញិមកាោះ រាងជាក្ង) 

atom  /ˈatəm/  [n]  អាតូម 
atomic  /əˈtɒmɪk/  [adj]  ននអាតូម, ននអ្គគិសនីបរមាណូ 
 atomic formula  /əˈtɒmɪk ˈfɔːmjʊlə/  [n]  និមាតិសញ្ា
ននធាតុ 

 atomic fuel  /əˈtɒmɪk fjuː(ə)l/  [n]  ឥនធនៈបរមាណូ 
 atomic mass  /əˈtɒmɪk mas/  [n]  មា៉ា សអាតូម 
 atomic mass unit  /əˈtɒmɪk mas ˈjuːnɪt/  [n]  ឯក្តា
មា៉ា សអាតូម 

 atomic number  /əˈtɒmɪk ˈnʌmbə/  [n]  មលខ្អាតូម, 
មលខ្លំោប ់

 atomic plant  /əˈtɒmɪk plɑːnt/  [n]  មរាងចទ្ក្អ្គគិសនី
បរមាណូ 

 atomic power  /əˈtɒmɪk ˈpaʊə/  [n]  ថាមព្លបរមាណូ 
 atomic weight  /əˈtɒmɪk weɪt/  [n]  ទមានអ់ាតូម 

atopic dermatitis  /eɪˈtɒpɪk ˌdəːməˈtʌɪtɪs/  [n]  មរាគ
រមាស់រកក្ដសបក្ចំដឡក្ (មោយមរាគទ្បតិក្មាអ្ងគបដិបក្ខ
ទ្បាណតងស់យងុ្ម) 

atopy  /eɪˈtɒpi/  [n]  មរាគទ្បតិក្មាអ្ងគបដបិក្ខទ្បាណតាមពូ្  
(មានមដើមបឱី្យដឹងក្ទ្មតិជាតិសារក្ែុង្ម) 

atrichous  [adj]  ទ្បមេទបាក្ម់តរដីដលមកាសិកាគ្មា នក្នុ្យ 
atrium  /ˈeɪtrɪəm/  [n]  ថ្តមលើមបោះដូង 
atrophy  /ˈatrəfi/  [n]  សវិតតូច 
atrophy  /ˈatrəfi/  [v]  ឈបលូ់តកស់, រញួ, សវិត 
atropine  /ˈatrəpiːn/  [n]  អាទ្តូពី្ន, អ្ងទ់្តូពី្ន (សារធាតុគីមី
ពុ្លដដលមានមៅក្ែុងរកុ្ខជាតិម ា្ ោះ Atropa belladonna 
ដដលបង្កអ ក្ក់ារបញជូ នសារមៅទ្តងសីុ់ណាប។់ មគអាចមទ្បើវាម វ្ើ
ជាថាែ សំទ្មាបស់ទ្មួលសាចដំុ់) 

atropous  /ˈatrəpɒs/  [adj]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
orthotropous 

attach  /əˈtatʃ/  [v]  ចងភាជ ប ់
attachment  /əˈtatʃm(ə)nt/  [n]  ម ើង ំនាប ់(ការរកី្្ំននដនែក្
បាតរបស់សារាយ សទ្មាបភ់ាជ បម់ៅនឹងស ុបស្ដសាត ត) 

attainable  /əˈteɪnəbl/  [adj]  ដដលអាចសមទ្មចបាន 
(ការង្ករដដលអាចម វ្ើមៅបាន) 

attenuate  /əˈtɛnjʊeɪt/  [adj]  រមួតូច (អំ្ពី្សលឹក្ និងទទ្មង់
របស់រកុ្ខជាតិ), កានដ់តទ្សួចមៅៗ, ទទ្មងគ់ល់សលឹក្សគម 

attenuate  /əˈtɛnjʊeɪt/  [v]  បនថយ 
attenuation  /ətɛnjʊˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការបាតប់ងល់ទធភាព្បងា
 ំងឺ 

attitude  /ˈatɪtjuːd/  [n]  អាក្បបកិ្រយិ (ដំមណើ រ ឬលំនានំនរាង
កាយ ឬននឫក្ពា) 

attrition  /əˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  ការចមងអៀតគ្មែ , ការក្កិ្តគ្មែ  
Atypena formosana  [sci.n]  (សទិសនយ័៖  Callitrichia 

formosana) ពី្ងពាងក្នរុល 
atypical  /aˈtɪpɪk(ə)l/  [adj]  មនិតយួ៉ា ង, មនិដូច្មាតា, 
ដដលដបលក្ពី្្មាតា
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aubergine  /ˈəʊbəʒiːn/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ egg plant 
audience  /ˈɔːdɪəns/  [n]  អ្ែក្សាត ប ់(អ្ែក្ដដលចូលរមួសាត ប់
ការបង្កា ញ ឬបក្ទ្សាយអ្វីមយួ) 

audio  /ˈɔːdɪəʊ/  [n]  សំមឡង 
audiovisual  /ˈɔːdɪəʊ ˈvɪʒ(j)ʊəl/  [adj]  មសាតទសសន ៍

(ឧបក្រណ៍ដដលមានរបូភាព្ និងសំមឡង) 
auditory  /ˈɔːdɪt(ə)ri/  [adj]  មសាតវញិ្ា ណ 
auger  /ˈɔːɡə/  [n]  (សទិសនយ័៖  earth-borer, boring-

tube) ឧបក្រណ៍ខ្ងួដី (ឧបក្រណ៍សទ្មាបខ់្ងួយក្សំណាក្
ដី), ទ្បោបបុ់ក្ 

Aulacophora similis  [sci.n]  អ្មណរើ ក្មាសមលើមពព , 
អ្មណរើ ក្មាសក្ដវង 

aura  /ˈɔːrə/  [n]  អាការៈ 
aural  /ˈɔːr(ə)l/  [adj]  ននទ្តមចៀក្ (ដដលរក្ទ់ងនឹងមសាត
វញិ្ា ណ) 

auricle  /ˈɔːrɪk(ə)l/  [n]   

១.  (ចំមពាោះរកុ្ខជាតិ) ទ្តមចៀក្សលឹក្ (ទ្ពុ្យមយួគូសថិតមៅដគម
សងខាងដនែក្គល់ខាងមទ្កាយននបន្ោះសលឹក្ទ្សូវ)  

២.  (ចំមពាោះសតវ) សលឹក្ទ្តមចៀក្, ទងទ្តមចៀក្, ភាគខាងមលើ
ននមបោះដូង 

Auricularia polytricha  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ cloud 
ear fungus 

auscultation  /ˌɔːsk(ə)lˈteɪʃ(ə)n/  [n]  វ ិ្ ីសាត បសំ់មឡងមៅ
ក្ែុងខ្លួន ដូចជាមៅមដើមទ្ទូងមដើមបចីងដឹ់ងពី្ ំងឺសួត មបោះដូង 

Australian pine  /ɒˈstreɪlɪən pʌɪn/  [n]  សាា វ, មដើមសាា វ 
autecology  /ˌɔːtɪˈkɒlədʒi/  [n]  ឯក្តតៈមអ្កូ្ឡូសីុ 
authigenic  /ˌɔːθɪˈdʒɛnɪk/  [adj]  (សទិសនយ័៖  

autochthonic, endogenetic, primary) ដដលមានមដើម
កំ្មណើ តមៅនឹងក្ដនលង, ននតំបនម់ដើម 

autism    /ˈɔːtɪz(ə)m/  [n]  មមនាវកិ្ត័ (ការរមវ ើរវាយនិងភាន់
វញិ្ា ណ) 

auto-  /ˈɔːtəʊ/  [prefix]  (សទិសនយ័៖  self) បុព្វបទមាន
នយ័ថា សវ័យ, មោយខ្លួនឯង ឬមោយឯក្រា យ 

autocatalytic  /ˈɔːtəʊˌkatəˈlɪtɪk/  [adj]  សវ័យកាតាលីក្មា 
(អំ្ពី្សារធាតុ) (ការ ំរញុនលិតក្មាមោយខ្លួនឯង។ កាល
ណាមានការបមងាើតសារធាតុបានកានដ់តមទ្ចើន មនាោះក្ម៏ានកា
តាលីក្រកានដ់តមទ្ចើនដដរ មដើមបនីលិតបនតមទៀត) 

autochthonous  /ɔːˈtɒkθənəs/  [adj]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
authigenic 

autoclave  /ˈɔːtə(ʊ)kleɪv/  [n]  មទ្គឿងសទ្មាបចំ់ ុយមដើមប ី
សមាល បម់មមរាគ, ឆ្ងែ ងំចំ ុយសីតុណា ភាព្ខ្ពស់, ឡក្មដរ  (ឡ
សទ្មាបស់មាល បម់មមរាគមោយសីតុណា ភាព្ខ្ពស់ និងសមាព ្
ខ្ពស់) 

autoecious  /ɔːˈdeɪʃəs/   [adj]  ឯក្ ា្ួល (មយួវដត ីវតិរបស់
ព្ព្កួ្នសតិ) 

autogamy  /ɔːˈtɒɡəmi/  [n]  (សទិសនយ័៖  self-
fertilization)  ការបងាកំ្មណើ តមោយលមអងខ្លួនឯង, កំ្ណក្
កំ្ណមក្ើតឯង, សវ័យព្ ុព្លក្មា (ការរមួសង្កវ សននកាដម៉ាត
ញីជាមយួកាដម៉ាតម ា្ លមោយខ្លួនឯងផ្្កល់) 

autogenic  /ˌɔːtə(ʊ)ˈdʒɛnɪk/  [adj]  អូ្តូដសន (អំ្ពី្តំណរកុ្ខ
ជាតិ)(ម វ្ើឱ្យប៉ាោះពាល់បរសិាថ នមោយស គមនរ៍កុ្ខជាតិខ្លួនឯង) 

autograft  /ˈɔːtəɡrɑːft/  [n]  សវ័យនា ំ
autohemotherapy  /ˈɔːtəʊhiːməˈθɛrəpi/  [n]  ព្យបាល
មោយ្មខ្លួនឯង, វ ិ្ ីព្យបាលមោយបូម្មពី្អ្ែក្ ំងឺ
ម ើយោក្ប់ញូ្លមៅឱ្យអ្ែក្ ំងឺជាម្ាស់្មខ្លួនឯងវញិ 

autoinfection  /ˈɔːtəʊɪnˈfɛkʃ(ə)n/  [n]  សវ័យបងា ំងឺ,  ំងឺ
ដដលមក្ើតមឡើងមោយសារមមមរាគ ដដលមៅក្ែុងខ្លួនមទ្សច
ម ើយ ទ្ព្មរងំម វ្ើឱ្យឈជឺាថ្ាីមទៀត 

autolysis  /ɔːˈtɒlɪsɪs/  [n]  សវ័យបំដបក្ 
automatic  /ɔːtəˈmatɪk/  [adj]  មោយសវ័យទ្បវតត, មោយខ្លួន
ឯង 

autonomous  /ɔːˈtɒnəməs/  [adj]  សវ័យភាព្, ដដលម្ាស់
ការ 

autopsy  /ɔːˈtɒpsi/  [n]  ការវោះពិ្និតយសាក្សព្ 
autopurification  /ˈɔːtəʊpjʊərɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  សវ័យ
សមាអ តក្មា, សវ័យបនសទុធក្មា 

autosexing  /ˈɔːtəʊsɛksɪŋ/  [n]  សវ័យក្ំណតម់េទ 
(បមច្ក្មទសដដលមេទរបស់កូ្ន អាចទ្តូវបានកំ្ណតម់ោយ
មនិោបំាចពិ់្និតយមមើលសររីាងគមេទ) 

autosome  /ˈɔːtəʃəʊm/  [n]  ទ្កូ្ម៉ាូសូម្មាតា (ទ្កូ្ម៉ាូសូម
រងំឡាយណាដដលមនិដមនជាទ្កូ្ម៉ាូសូមមេទ) 

autotomy  /ɔːˈtɒtəmi/  [n]  សវ័យផ្ករ ចម់ចញ
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autotroph  /ˈɔːtə(ʊ)trəʊf/  [n]  (សទិសនយ័៖  holotroph) 
អ្ែក្នលិត, ភាវសវ័យ ីព្ 

autotrophy  /ˈɔːtəʊˈtrəʊfi/  [n]  សវ័យ ីព្ 
auxiliary  /ɒɡˈzɪlɪəri/  [n]   ំនយួ 
auxin  /ˈɔːksɪn/  [n]  អ្រ័ម៉ាូនអូ្សីុន (ទ្បមេទអ្រ័ម៉ាូនរកុ្ខជាតិដដល
មានឥទធិព្លសំខានម់ៅការព្នលូតដវងរបស់ទ្តួយ និងឫស។ 
ភាគមទ្ចើនននទ្បមេទ អ្រ័ម៉ានូអូ្សីុន្មាជាតិ គឺ indole 3-
acetic (អាសីុតអាមសទិក្៣គ្មា នព្ណ៍)។ អ្រ័ម៉ាូនសំមយគទ្ស
មដៀងគ្មែ មនោះ ដូចជា IBA និង NAA  ទ្តូវបានមទ្បើទ្បាស់យ៉ា ង
ទូលំទូកយសទ្មាបប់ណរុ ោះឫស ក្ែុងការនលិតកូ្នមឈើមោយ
កាតដ់មក្។) 

availability  /əveɪləˈbɪlɪti/  [n]  ភាព្ទំមនរ, ភាព្ដដលអាច
មាន 
 food availability  /fuːd əveɪləˈbɪlɪti/  [n]  ការមាន
មសបៀង (បរមិាណសរបុននមសបៀងដដលបង្កា ញឱ្យម្ើញមាន
មៅក្ែុងតំបនត់ាមដនែក្របូវនរននការបារមា តាមរយៈ
នលិតនល ក្ែុងទ្សុក្ នាចូំលតាមដនែក្ពាណិ ជក្មា និង
 ំនយួជាមសបៀង។ មនោះអាចជាការទ្បមូលរមួគ្មែ មៅក្ទ្មតិ
តំបន ់ជាតិ ទ្សុក្ ឬស គមន។៍ ភាព្មានមសបៀងដតឯក្
ឯងគឺមនិទ្គបទ់្គ្មនក់្ែុងការធានារា៉ាបរ់ងដល់សនិរសុខ្មសបៀង
មឡើយ។) 

 net domestic availability  /nɛt dəˈmɛstɪk 

əveɪləˈbɪlɪti/  [n]  បរមិាណទ្សូវដដលមានមៅក្ែុងទ្សុក្ 
(ចំននួសរបុននមសបៀងដដលមានមក្ពី្ទ្គបទ់្បេព្រងំអ្ស់ 
រមួមាននលិតក្មាក្ែុងទ្សុក្ មសបៀងបទ្មុងរបស់រោឋ េបិាល 
មសបៀងនាចូំលតាមដនែក្ពាណិ ជក្មា និង ំនយួជាមសបៀង។ 
មសបៀងអាហារដដលមទ្បើសទ្មាបម់គ្មលបំណងឧសា ក្មា
ចំណីអាហារ សតវ និងការបាតប់ង ់ទ្តូវបានដក្មចញពី្
ចំននួសរបុមនោះ។ ទ្តូវគណនាមៅក្ទ្មតិថាែ ក្ជ់ាតិ។) 

Avena sativa  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ oat 
average  /ˈav(ə)rɪdʒ/  [n]  ម្យមភាគ, ជាម្យម 
Averrhoa bilimbi  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ bilimbi 
Averrhoa carambola  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

carambola  
avian  /ˈeɪvɪən/  [adj]  បក្ស ី(ដដលរក្ទ់ងនឹងសតវសាល ប) 
 avian influenza  /ˈeɪvɪən ɪnflʊˈɛnzə/  [n]  (សទិស
នយ័៖  bird flu)  ំងឺផ្កត សាយបក្ស ី

avirulent  /aˈvɪrjʊl(ə)nt/  [adj]  មនិសា ័ស (គ្មា នអ្នុភាព្
នឹងម វ្ើឱ្យឈបឺាន), មនិបងា ំងឺ, គ្មា នលទធភាព្បងា ំងឺ 

avitaminosis  /eɪˌvʌɪtəmɪˈnəʊsɪs/  [n]   ំងឺខ្វោះវតីាមនី 
avocado  /ˌavəˈkɑːdəʊ/  [n]  ដនលបឺរ 
award  /əˈwɔːd/  [n]  រង្កវ ន ់(ទ្បាក្ ់ឬវតថុសទ្មាបម់លើក្ទឹក្ចិតត) 
award letter  /əˈwɔːd ˈlɛtə/  [n]  លិខិ្តនតល់អាហារបូក្រណ៍ 
awareness  /əˈwɛːnəs/  [n]  ការយល់ដឹង 
 environmental awareness  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

əˈwɛːnəs/  [n]  ការយល់ដឹងពី្បរសិាថ ន 
awn  /ɔːn/  [n]  ក្នុ្យសមបក្ (ចំមពាោះរកុ្ខជាតិទ្កាមមីន  ទទ្មង ់
ដូចមរាមដដលដុោះលូតមចញពី្ទ្ទនុងននសមបក្ខ្ែងទ្គ្មប)់, 
ក្នុ្យននទ្គ្មបទ់្សូវ (ដនែក្មយួដដលដុោះបនតដចពី្សមបក្្ំនន
ទ្គ្មបទ់្សូវ ដតអ្តថិភាព្របស់វាអាទ្ស័យមៅមលើពូ្ ) 

axe  /aks/  [n]  ពូ្មៅ 
axenic  /eɪˈzɛnɪk/  [adj]  ពូ្ សុទធ 
axil  /ˈaksɪl/  [n]  មក្លៀក្ (សលឹក្), មុសំលឹក្ (ទ្ ុងដក្ងខាងមលើរវាង
មដើម និងទងសលឹក្ ឬមុនំគុ ំមឡើងពី្ទងសលឹក្ ដមក្ និងមក្លៀក្) 

axile  /ˈaksɪl/  [adj]  ននមុនំគុ ំមោយទងសលឹក្ និងដមក្, មៅមលើ
អ្ក័្ស (ទីតាងំរបស់ផ្កល មសនតាមៅក្ែុងអូ្ដវ) 

axilla  /akˈsɪlə/  [n]  មក្លៀក្ 
axillary  /akˈsɪləri/  [adj]  មៅគល់សលឹក្ 
axion  /ˈaksɪɒn/  [n]  មូលោឋ នទ្បព្ន័ធននសរនសវញិ្ា ណ 
axis  /ˈaksɪs/  [n]  អ្ក័្ស, ឆ្អឹងក្ងសែូល, ឆ្អឹងខ្ែងក្ងទី់ពី្រ, ឆ្អឹង
ខ្ែង, សែូល 

axon  /ˈaksɒn/  [n]  អាក្សូ់ន (ដខ្ែងមរៀវដវងរបស់ណឺរ ៉ានូ ដដល
ដឹក្នាចំរនតទ្បសាទមចញពី្តមួកាសិកា) 

axoplasm  /ˈaksə(ʊ)plaz(ə)m/  [n]  អាក្សូបាល ស (សីុតូបាល
សរបស់ណឺរ ៉ានូ) 

Azadirachta indica  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ neem 
azimuth  /ˈazɪməθ/  [n]  អាសីុមុត 
 astronomic azimuth  /astrəˈnɒmɪk ˈazɪməθ/  [n]  

អាសីុមុតពិ្ត, អាសីុមុតតារាសាស្ដសត 
 geographic(al) azimuth  /dʒiːəˈɡrafɪk(ə)l ˈazɪməθ/  

[n]  អាសីុមុតេូមសិាស្ដសត 
 reference azimuth  /ˈrɛf(ə)r(ə)ns ˈazɪməθ/  [n]      

អាសីុមុតមយង, អាសីុមុតមដើម 
 true azimuth  /truː ˈazɪməθ/  [n]  អាសីុមុតពិ្ត,    
អាសីុមុតតារាសាស្ដសត
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azolla  /ˌazə(ʊ)lə/  [n]  បាយរ (បណណ ងគជាតិមយ៉ាងតូចៗទ្ស
មដៀងចក្ទឹក្ ម ើយមានលក្ខណៈពិ្មសសអាចោបយ់ក្អាសូត
ពី្បិរយកាស មោយសារការស ទ្បាណគ្មែ ជាមយួសារាយ
មខ្ៀវ ដដលរស់មៅក្ែុងទ្ក្ ូងននសលឹក្របស់វា),         អាសូឡា 
(ម ា្ ោះវទិយសាស្ដសរ Azolla pinnata) 

Azolla pinnata  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ azolla  
azoturia  /ˌazə(ʊ)ˈtjʊərɪə/  [n]  បរមិាណអាសូតក្ែុងទឹក្កាម 

(ការមក្ើនចំនួនអាសូតក្ែុងទឹក្កាម) 
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B       
BCG  (medicine)  [abbr]  (BCG=Bacille de 

Calmette et Guérin) ថ្ន ាំការពារជាំងឺរបេង 
BD (bid) (medicine)  [abbr]  (BD (bid) = bis in die) 
មយួថ្ងៃពីរដង 

BM (medicine)  [abbr] (BM=bowel movement) ការ
េតប់ជើងធាំ បៅបពលមានចលនាឥតេងខាំ, វេិ 

BP (medicine)  [abbr] សូមបមើលពាក្យ៖ blood 
pressure 

BSR (medicine)  [abbr] សូមបមើលពាក្យ៖ blood sugar 
ratio 

BUN (medicine)  [abbr] សូមបមើលពាក្យ៖ blood uria 
nitrogen 

babesiasis  /bəˌbiːzɪˈəʊsɪs/  [n]  បាបេស ីយ ូស (ជាំងឺេ
ណ្តា លមក្ពីបមបោគបាេឹសា (Babesia) ដដលចមលងតាម
ត ក្ដក្ខាំ) 

baby  /ˈbeɪbi/  [n]  ទារក្, កូ្នតូច 
bacillus  /bəˈsɪləs/  [n]  (ពហ វចនៈ៖ bacilli) បាស ី   
(បាក្ប់តរោីងជាដាំេង), បាក្ប់តរមីានោងត្តងដូ់ចចបងកេះ 
ឬបកាង 
 colon bacillus  /ˈkəʊlən bəˈsɪləs/  [n]  បាក្ប់តរោីង
ដាំេងក្ន ងបពាេះបវៀនធាំ 

back  /bak/  [n]  ខ្នង 
 back rest  /ˈbak rɛst/  [n]  េដងែក្ក្ាំណល់ខ្នង (ឱ្យ
អងគ យត្សួល) 

 backbone  /ˈbakbəʊn/  [n]  (សទិសនយ័៖ spine) 
ត្ទន ងឆ្ែឹងខ្នង, ឆ្ែឹងខ្នង 

 backyard  /bakˈjɑːd/  [n]  ទីធ្លល បត្កាយផ្ទេះ 
bacon  /ˈbeɪk(ə)n/  [n]  សាចត់្ជូក្េីជាន,់  
សាចត់្ជូក្បេក្ខ្ ន 

bacteremia /ˌbaktəˈriːmɪə/ [n]  វតថ មានបាក្ប់តរកី្ន ងឈាម 
bacteria  /bækˈtɪə.ri.ə/  [n pl]  (ឯក្វចនៈ៖ bacterium) 
បាក្ប់តរ ី
 acetic acid bacteria  /əˈsiːtɪk ˈasɪd bækˈtɪə.ri.ə/  

[n pl]  បាក្ប់តរអីាស ីតអាបសទិច 
 agrobacteria  /ˈaɡrəʊbækˈtɪə.ri.ə/  [n pl]  អាត្កូ្បាក្់
បតរ ី(ជាបាក្-់បតរសីថិតបៅក្ន ងត្កុ្មបាក្ប់តរពីណ៌សាា យ) 

 ammonifying bacteria  /əˈmɒn əˌfaɪ ɪŋ /bakˈtɪəriə/   

[n pl]  បាក្ប់តរអីាម ូញ ក្ក់្មម 
 Coliform bacteria /ˈkɒlɪfɔːm bakˈtɪərɪəm/  [n pl]  

បាក្ប់តរកូី្លីផ្ម (បាក្ប់តរតី្កាមអវជិជមាន ោងដាំេង) 
 denitrifying bacteria  /diːˈnʌɪtrɪfʌɪ bækˈtɪə.ri.ə/  [n 

pl]  បាតប់តរេីាំដេលងនីត្តាត 
 filamentous bacteria  /fɪləˈmɛntəs bakˈtɪəriə/  [n 

pl]  បាក្ប់តរដីដលមានោងជាសរថ្សឆ្មម រៗ 
 green non-sulphur bacteria  /ɡriːn nɒnˈsəlfər 

bækˈtɪəriə/  [n pl]  បាក្ប់តរមីនិដមនសាា នធ់រ័ថ្េតង 
 green sulphur bacteria  /ɡriːn ˈsəlfər bækˈtɪəriə/  

[n pl]  បាក្ប់តរសីាា នធ់រ័ថ្េតង 
 iceminus bacteria  /ʌɪsˈmʌɪnəs bækˈtɪəriə/  [n pl]  

បាក្ប់តរោីោ ាំងទឹក្ក្ក្ 
 nitrogenfixing bacteria (free living)  

/ˈnʌɪtrədʒ(ə)nˈfɪksɪŋ bakˈtɪəriə (friː ˈlɪvɪŋ)/  [n pl]  

បាក្ប់តរភី្ជជ េអ់ាសូតដដលរស់បៅបោយបសរ ី 
 nitrogenfixing bacteria (symbiotic)  

/ˈnʌɪtrədʒ(ə)nˈfɪksɪŋ bakˈtɪəriə  (ˌsɪmbɪˈɒtɪk)/  [n 

pl]  បាក្ប់តរភី្ជជ េអ់ាសូតសហត្បាណ  
 purple bacteria  /ˈpəːp(ə)l bækˈtɪə.ri.ə/  [n pl]  សូម
បមើលពាក្យ៖ Proteobacteria 

bacterial exudate  /bakˈtɪərɪəl ˈɛɡzjʊdeɪt/  [n]  សូម
បមើលពាក្យ៖ bacterial ooze 

bacterial lawn  /bækˈtɪə.ri.ə lɔːn/  [n]  ត្សទាេប់ាក្ប់តរ ី
(បាក្ប់តរេីណ្ េះដដលលូតលាស់ពីបលើមជឈោា នេណ្ េះ) 

bacterial leaf streak  /bakˈtɪərɪəl liːf striːk/  [n]  ជាំងឹ
ឆ្នូតសលឹក្បាក្ប់តរ ី(ជាំងឺបាក្ប់តរបីលើសលឹក្ត្សូវេងកបោយ 
Xanthomonas campestris pv. oryzae translecens 
= X. oryzae pv. oryzicola វាេណ្្តលឱ្យមានដាំបៅឆ្នូតៗ
តាមចបនាល េះៗរវាងសរថ្សដវ  នថ្នសលឹក្) 

bacterial ooze  /bakˈtɪərɪəl uːz/  [n]  (សទិសនយ័៖ 
bacterial exudate) សមប ក្បាក្ប់តរ ី

bactericidal /baktɪərɪˈsʌɪd(ə)l/  [adj] (សទិសនយ័៖  
bacteriocidal) ដដលអាចសមាល េប់ាក្ប់តរបីាន 

bactericide  /bakˈtɪərɪsʌɪd/  [n]  ថ្ន ាំសមាល េប់ាក្ប់តរ ី
bacterin  /baktə·rin/  [n]  ថ្ន ាំចាក្ក់ារពារជាំងឺបាក្ប់តរ,ី វាក្-់
សាាំងការពារជាំងឺបាក្ប់តរ ី

bacterio-chlorophyll  /bakˈtɪərɪəʊ ˈklɔːrəfɪl/  [n]  ក្លូរ  -ូ 
ភលីបាក្ប់តរ ី
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bacteriocidal  /baktɪərɪəʊˈsʌɪd(ə)l/  [adj]  សូមបមើល
ពាក្យ៖ bactericidal 

bacteriology /bakˌtɪərɪˈɒlədʒi/  [n]  (សទិសនយ័៖ 
microbiology) បាក្ប់តរវីទិា, មតី្កុ្េវទិា 

bacteriostat  /bakˈtɪərɪə(ʊ)stat/  [n]  ការទេស់ាំនាយ
បាក្ប់តរ ី

Bagarius bagarius  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ dwarf 
goonch 

Bagarius suchus   [sci.n] សូមបមើលពាក្យ៖ crocodile 
catfish 

Bagarius yarrelli   [sci.n] សូមបមើលពាក្យ៖ goonch 
Bagrichthys macracanthus   [sci.n] សូមបមើលពាក្យ៖ 

black lancer catfish 
Bagrichthys macropterus   [sci.n] សូមបមើលពាក្យ៖ 

false black lancer catfish 
bait  /beɪt/  [n]  ន យ (ចាំណីលាយជាមយួថ្ន ាំព លបដើមបទីាក្់
ទាញឱ្យសតាលែិតស ី) 

bait shyness  /beɪt ˈʃʌɪnəs/  [n]  រអាន យ (ភ្ជពដដល   
ក្ណា រដឹងថ្មានថ្ន ាំព លបៅក្ន ងន យ បហើយក្ណា រឈេស់ ី
ន យបនាេះតបៅបទៀត) 

bakanae  [n]  ជាំងឺត្សូវបឈាម ល (ជាំងឺត្សូវដដលេងកបោយ   
អរ័ម ូនរេស់ផ្សតិបឈាម េះ Gibberella fujikuroi  បហើយបោគ
សញ្ញា គឺបធាើឱ្យសលឹក្ ឬបដើមលូតលាស់ដវងមនិធមមតាដដលេងក
ពីអរ័ម ូន Gibberellin) 

bala sharkminnow   /ˈbeɪ lə ʃɑːk ˈmɪnəʊ/   [n]  ត្តី
បក្ៀតត្សង ់(បឈាម េះវទិាសាស្រសា Balantiocheilos 
melanopterus) 

balance  /ˈbal(ə)ns/  [n] លាំនឹង, ត លយភ្ជព, ជញ្ជ ីង 
 acid-base balance   /ˈasɪd beɪs ˈbal(ə)ns/  [n]  

លាំនឹងអាស ីតបាស 
 balance of nature  /ˈbal(ə)ns ɒv ˈneɪtʃə/  [n]  លាំនឹង
ធមមជាតិ 

 biological balance  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈbal(ə)ns/  

[n]  លាំនឹងជីវៈ 
 ecological balance  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈbal(ə)ns/  [n]  

លាំនឹងេរសិាថ នរស់បៅ, លាំនឹងបអកូ្ឡូស ី 
balanitis  /ˌbaləˈnʌɪtɪs/  [n]  រលាក្លិងគ  

balanoposthitis   [n]  រលាក្លិងគ និងដសបក្គត្មេ 
balantidium  [n]  បាឡងទី់ឌីយ ូម (ពពកួ្បមបោគដដលមាន
ក្នទ យ ត្េបមាយេបងកើតជាំងឺមលួ) 

Balantiocheilos melanopterus  [sci.n]  សូមបមើល
ពាក្យ៖ bala sharkminnow 

ball  /bɔːl/  [n]   

១.  (ចាំបពាេះសតា) ថ្ន ាំត្ាេមូ់ល  
២.  (ចាំបពាេះដី) ដ ាំដដលោចប់ចញមក្តាមឧេក្រណ៍ 

ballast  /ˈbaləst/  [n]  (សទិសនយ័៖  crushed stone) 
ក្បមទចងម 

balling gun  /bɔːlɪŋ ɡʌn/  [n]  ឧេក្រណ៍េស្រញ្រក្ថ្ន ាំសតា 
balloon vine  /bɔːlɪŋ vʌɪn/  [n]  អាំដេងដេក្ (បឈាម េះវទិា
សាស្រស ្Cardiospermum halicacabum) 

ballottement  /ˈbalət'm(ə)nt/  [n]  ការសទងស់ាទ េទារក្ក្ន ង
ថ្ផ្ទ 

balm  /bɑːm/  [n]  ថ្ន ាំរតឹ (បត្េងកូ្ឡាជាបដើម) 
balsam  /ˈbɔːlsəm/  [n]  ថ្ន ាំរតឹ (ឱ្សងផ្ស ាំបោយជរ័បឈើ
ដដលមានក្លិនត្ក្អូេ ត្េបហើរបត្េើសត្មាេរ់តឹ) 

bamboo   /bamˈbuː/  [n]  ឫសស ី(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ 
Bambusa spp. ឬ Phyllostachys spp.) 
 bamboo basket  /bamˈbuː ˈbɑːskɪt/  [n]  ក្ដស្រញ្រង
ឫសស ី 

 bamboo forest  /bamˈbuː ˈfɒrɪst/  [n]  ថ្ត្ពឫសស ី(១. 
ជាទូបៅ គឺជាត្េពន័ធបអកូ្ឡូស ី ដដលមានឫសស ីដ េះលូត
លាស់បត្ចើនជាងបគ ២. ទត្មងថ់្ត្ព ដដលមានឫសសដី េះលេ់
មានក្ម្ស់ ៥ ដម ត្ត និងក្បនោមសលឹក្បៅចបនាល េះ ៣. តាំេន ់
ដដលមានឫសសដី េះជិតៗាន បត្ចើនលាយជាមយួត្េបភទ  
បផ្សងៗបទៀត) 

 bamboo shoot  /bamˈbuː ʃuːt/  [n]  ទាំពាាំងឫសស ី
Bambusa spp.  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ bamboo 
banana  /bəˈnɑːnə/  [n]  បចក្ (បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Musa 

spp.) 
 banana trunk   /bəˈnɑːnə trʌŋk/  [n]  បដើមបចក្ 

band  /band/  [n]  េនទេះ 
bandage  /ˈbandɪdʒ/  [n]  េងស់ត្មាេរ់ ាំរេសួ, សាំពតរ់ ាំ,    
េ ងស់ ីម ង ់

Bangana behri   [sci.n] ត្តីបា វា ម ខ្ពីរ
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Bangkok river sprat  /ˈbaŋkɒkˈrɪvə sprat/  [n]  ត្តី
េណូ្លបពា  (បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Corica laciniata) 

bank  /baŋk/  [n]   

១.  (សទិសនយ័៖  embankement, dump) (ចាំបពាេះដី) 
ដីចាក្េ់ាំបពញ, ដីបលើក្ឱ្យខ្ាស់, ការចាក្ដី់េាំបពញ, 
ការបលើក្ដីឱ្យខ្ាស់  

២.  ធនាារ 
 agricultural bank   /aɡrɪˈkʌltʃərəl baŋk/  [n]  

ធនាារក្សិក្មម 
 clonal bank  /ˈkləʊn(ə)l baŋk/  [n]  (សទិសនយ័៖  

clone bank) ធនាារកូ្នបឈើេាំបៅ (ការត្េមូលទ ក្នូវ
បដើមបឈើ ឬពូជជបត្មើសដដលបគេបងកើតបឡើងសត្មាេេ់ង្កក ត់
ពូជ។ ការត្េមូលបនេះគឺបគបធាើ និងរក្ោទ ក្តាមវធីិេណ្ េះស
រោីងគលូតលាស់។) 

 clone bank  /kləʊn baŋk/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
clonal bank 

 food bank  /fuːd baŋk/  [n]  ធនាារបសបៀង (ជាយន្
ក្មមមយួបៅថ្ន ក្ស់ហគមន ៍បដើមបនឹីងបរៀេចាំទ ក្បសបៀង
េត្មុងសត្មាេក់ារបត្េើត្បាស់បៅក្ន ងសហគមនប៍ោយដផ្ែក្
បលើមូលោា នរយៈបពលមយួក្ាំណត ់ឬក្ជ៏ាេបណ្្តេះ   
អាសនន។ បៅទូទាាំងអាស ីអាបគនយ ៍ម ខ្ង្ករបនេះគឺមានស
មាន័ធភ្ជពជារមួជាមយួ នឹងបោងមា ស ីនកិ្នត្សូវបៅថ្ន ក្ភូ់ម ិ
ឬថ្ន ក្ត់្សុក្។) 

 pond bank  /pɒnd baŋk/  [n]  ធនាារត្តី 
 river bank  /ˈrɪvə baŋk/  [n]  ត្ចាាំងទបនល 
 sand bank  /sand baŋk/  [n]  (សទិសនយ័៖  shoal, 

shingle) គាំនរ ឬផ្នូក្ (ខ្ោច ់ឬឥដាជាបដើម)  
 seed bank  /siːd baŋk/  [n]  ធនាារត្ាេពូ់ជ, 
មជឈមណឌ លរក្ោទ ក្ត្ាេពូ់ជ, សា ក្ត្ាេ ់(ការត្េមូលផ្្ ាំ
ត្ាេដ់ដលមនិទានប់ចញពនលក្េ  ដនាអាចលូតលាស់បាន
ដដលមានបៅក្ន ងក្ដនលងធមមជាតិក្ន ងដី) 

bank-cutting  /baŋk-ˈkʌtɪŋ/  [n]  ការហូរបត្ចាេះ ឬស ីត្ចាាំង 
barb  /bɑːb/  [n]  ត្ពុយសាល េ, ត្ទនិចឃម ាំ  
 beardless barb  /ˈbɪədləs bɑːb/  [n]  ត្តីត្សកាកាា ម, 
ត្តីត្កុ្ស (បឈាម េះវទិាសាស្រសា Cyclocheilichthys 
apogon) 

 bonylip barb  /ˈbəʊni lɪp bɑːb/  [n]  ត្តីត្កុ្ស (បឈាម េះ
វទិាសាស្រសា Osteochilus microcephalus) 

 giant barb  /ˈdʒʌɪənt bɑːb/  [n]  ត្តីកាបោ (តូច), ត្តី
គល់ោ ាំង (ធាំ) (បឈាម េះវទិាសាស្រសា Catlocarpio 
siamensis) 

 goldfin tinfoil barb  /ˈɡəʊld(ə)n ˈtɪnfɔɪl bɑːb/   [n]  

ត្តីឆ្ាិន (បឈាម េះវទិាសាស្រសា Hypsibarbus malcolmi) 
 mad barb  [n]  ត្តីត្ចឡឹង ឬក្នួច (តូច), ត្តីត្ពលូង (ធាំ) 
(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Leptobarbus hoeveni) 

 redtail barb  [n]  ត្តីក្នទ យត្ក្ហម (បឈាម េះវទិាសាស្រសា 
Discherodontus ashmeadi) 

 seven-line barb  /ˈsɛv(ə)n lʌɪn bɑːb/  [n]  ត្តីត្តសក្ ់
(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Probarbus jullieni) 

 swamp barb  /swɒmp bɑːb/  [n]  ត្តីអងកតត់្បាក្ ់
(បឈាម េះវទិាសាស្រសា Puntius brevis) 

 thilip barb  [n]  ត្តីត្តសក្ ់(បឈាម េះវទិាសាស្រសា 
Probarbus labeamajor) 

 thinlip barb  [n]  ត្តីត្តសក្ ់(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ 
Probarbus labeaminor) 

 tinfoil barb  [n]  ត្តីកាដហ, ត្តីកាដហបលឿង (បឈាម េះវទិា-
សាស្រសា Barbodes schwanefeldi) 

 tricklip barb  /trɪklɪp /bɑːb/  [n]  ត្តីត្តសក្ស់ (បឈាម េះ
វទិាសាស្រសា Probarbus labeamajor) 

Barbichthys nitidus  [sci.n] ត្តីអណ្្តតម ខ្ពីរ, ត្តីត្ពួល, 
ត្តីផ្កក គ 

barbital  /ˈbɑːbɪt(ə)l/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ barbiturate 
barbiturate  /bɑːˈbɪtjʊrət/  [n]  (សទិសនយ័៖  barbital) 
ថ្ន ាំសរថ្សត្េសាទ, បា េ ទី រចិ (បមៅពណ៌សមានជាតិអាំេិល
បត្េើសត្មាេស់ត្មនក់ារឈចឺាេ)់ 

Barbodes altus  [sci.n]  ត្តីកាដហ, ត្តីកាដហត្ក្ហម 
Barbonymus gonionotus  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 

tawes 
Barbodes schwanefeldi  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 

tinfoil barb 
barbone  /ˈbɛːbəʊn/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ hemorrhagic 

septicemia 
barbules  /ˈbɑːbjuːls/  [n]  កូ្នត្ពុយសាល េ
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Barium  /ˈbɛːrɪəm/  [n]   

១.  បារ  យមូ (និមតិាសញ្ញា គីម ីBa)  
២.  ថ្ន ាំេញ្រូ លតាមមាត ់ឬបាតម ននឹងពិនិតយតាាំងពីបៅ

ទារក្ ឬតាាំងពីបៅតូច 
bark  /bɑːk/  [n]  សមបក្បឈើ, សមបក្ (ដផ្នក្ខងបត្ៅរេស់
បដើម ដដលមានសរថ្ស cambium បក្ើតពីចាំដណក្បកាសិកា
ថ្ន phellogen), សូរត្ពូស (ដឆ្ក) 

bark  /bɑːk/  [v]  ត្ពុស (ដឆ្ា, ចចក្) 
barking  /ˈbɑːkɪŋ/  [n]  ការេក្សមបក្បឈើ 
barley  /ˈbɑːli/  [n]  ត្សូវបាលី (ត្េបភទត្សូវសាលីមា ង) 
barn  /bɑːn/  [n]  ជត្ងុក្ 
 barnyard   /bɑːn jɑːd/  [n]  បត្កាល, ត្ទុង 

barnacle  /ˈbɑːnək(ə)l/  [n]  ពពកួ្ត្គាំ ឬបលៀស 
barometer  /bəˈrɒmɪtə/  [n]  បារ  ដូម ត្ត (ឧេក្រណ៍វាស់
សមាា ធ) 

barrage  /ˈbarɑːʒ/  [n]  ទាំនេទឹ់ក្, ធនួស 
barramundi  /ˌbar əˈmʌn di/  [n]  ត្តីសា ង (បឈាម េះវទិា-
សាស្រសា Lates calcarifer) 

barrel  /ˈbar(ə)l/  [n]  ធ ងបាដរ  ល 
barren  /ˈbar(ə)n/  [adj]  ដដលមនិមានជីជាតិ, ដដលមនិ
េបងកើតផ្ល, ដដលអារ (មនិមានកូ្ន) 
 barren sandy waste  /ˈbar(ə)n ˈsəndi weɪst/  [n]  

ថ្ត្ពដ េះបឡើងវញិមា ងទាេៗដ េះបលើដីសៃួត, ដីសៃួតាម នជី
ជាតិដដលបគបបាេះេងប់ចាល 

barrier  /ˈbarɪə/  [n]  របាាំង (រេងការពារដត្ស ឬទីក្ដនលង
ពិបសាធ) 
 geographic barriers  /dʒiːəˈɡrafɪk ˈbarɪəz/  [n pl]  

របាាំងភូមសិាស្រសា 
Barringtonia acutangula   [sci.n]  ោ ាំងទឹក្ 
basal  /ˈbeɪs(ə)l/ [adj]  បៅបលើបាត (ទីតាាំងេស់ផ្កល បសនតា 
បៅក្ន ងអូដវ) 

basal disk  /ˈbeɪs(ə)l dɪsk/  [n]  បជើងទត្ម 
basalt  /ˈbasɔːlt/  [n]  ងមបាសាសាិ៍ (ងមត្េបផ្េះបមម  ឧ. បៅត្កុ្ង
ក្ាំពងច់ាម)  

base pair (bp)  /beɪs pɛː/  [n]  គូបាស (ន យបក្លអូទីត
េាំបពញាន មយួគូ) 

base  /beɪs/  [n]  បាត, មូលោា ន, បាស, គល់ (សលឹក្) 
 base insertion  /beɪs ɪnˈsəːʃ(ə)n/  [n]  េដនថមបាស 

 conjugate base  /ˈkɒndʒʊɡeɪt beɪs/  [n]  បាសឆ្មល ស់ 
 panicle base  /ˈpanɪk(ə)l beɪs/  [n]  ក្ក្រួ 

Basella rubra   [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ ceylon 
spinach 

basement  /ˈbeɪsm(ə)nt/  [n]  ជានប់ត្កាមដី (អារ) 
basidium  /bəˈsɪdɪəm/  [n]  បាស ីត (ទត្មងេ់នាពូជោង
ដាំេង ដដលេបងកើតសប  រចាំបពាេះផ្សតិមយួចាំននួ) 

basifixed  /ˈbeɪsɪfɪkst/  [adj]  (អាំពីបបាល ក្លមែង) ជាេត់ាម
គល់ (ជាេប់ៅត្តងគ់ល់ និងមនិមានចលនាបោយបសរបីទ) 

basil  /ˈbaz(ə)l/  [n]  ជីរនាងវង (បឈាម េះវទិាសាស្រស្ 
Ocimum basilcum) 

basin  /ˈbeɪs(ə)n/  [n]   

១.  តាំេនដី់សណា , ទាំនាេេឹង  
២.  អាងបត្សាចត្សព, ជលសីមា, តាំេនជ់ត្មាលទបនលសទឹង

ដដលទឹក្ហូរច េះបៅ (ឧ. ទបនលសាេ), អាងទឹក្ (សទឹង, 
ទបនល, េឹងេ)ួ 

 artesian basin  /ɑːˈtiːzɪən ˈbeɪs(ə)n/  [n]  អាងទឹក្
ផ្ ស 

 catchment basin  /ˈkatʃm(ə)nt ˈbeɪs(ə)n/  [n]  សូម
បមើលពាក្យ៖ catchment area 

 clarifying basin  /ˈklarɪfʌɪɪŋˈbeɪs(ə)n/ [n]  អាង
សមាែ តទឹក្បោយរង 

 closed basin  /kləʊzd ˈbeɪs(ə)n/  [adj]  អាងេិទ 
 drainage basin  /ˈdreɪnɪdʒ ˈbeɪs(ə)n/  [n]  អាង
រងទឹក្បភលៀង 

 eolian erosion basin  /iːˈəʊlɪən ɪˈrəʊʒ(ə)n 

ˈbeɪs(ə)n/  [n]  អាង ឬបាសាាំងដដលបក្ើតពីការបត្ចាេះថ្ន
ខ្យល់ 

 flood basin  /flʌd ˈbeɪs(ə)n/  [n]  អាងសា ក្ទឹក្ជាំនន ់
 groundwater basin  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə ˈbeɪs(ə)n/ [n]  

អាងទឹក្ក្ន ងដី 
 irrigation basin /ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n ˈbeɪs(ə)n/ [n]  បាសាាំង 
បត្សាចត្សព, ថ្ផ្ទដីដដលបគេញ្រូ លទឹក្ឱ្យលិចបៅចបនាល េះភលឺ
ដត្ស 

 presedimentation basin  /ˈpriːsɛdɪmɛnˈteɪʃ(ə)n 

ˈbeɪs(ə)n/  [n]  អាងសមាែ តទឹក្បោយរងដាំណ្តក្ក់ាល
ដាំេូង 

 river basin  /ˈrɪvə ˈbeɪs(ə)n/  [n]  អាងទបនល
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 salt lake basin  /sɔːlt leɪk ˈbeɪs(ə)n/  [n]  ផ្កទ ាំងរងឹថ្ន
អាំេិលដដលក្ក្ក្ន ងតាំេនទ់ាំនាេ (េឹង)  

basis  /ˈbeɪsɪs/  [n]  មូលោា ន, ត្គឹេះ, បាលការណ៍ 
basophil  /ˈbeɪsə(ʊ)fɪl/  [n]  បកាសិកាឈាមសមា ង 
bat  /bat/  [n]  ត្េបជៀវ 
batholith  /ˈbaθəlɪθ/  [n]  បាតូលីត 
bathymeter  /bəˈθɪmɪtə/  [n]  បាទីដម ត្ត 
bathypelagic  /ˌbaθɪpɪˈladʒɪk/  [n]  តាំេនស់ម ត្ទបត្ៅ 
bathyplankton  /ˈbaθiˈplaŋ(k)t(ə)n/  [n]  បាទីេលងត់ ង 
batrachian  /bəˈtreɪkɪən/  [n]  ថ្នក្ដងកេ ឬគីងគក្ ់
Batrachocephalus mino  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 

froghead sea catfish 
battery  /ˈbat(ə)ri/  [n]  អាគ យ, ងមពិល 
 battery solution  /ˈbat(ə)ri səˈluːʃ(ə)n/  [n]  បអលិច
ត្តូលីតអាគ យ 

bauxite  /ˈbɔːksʌɪt/  [n]  ដរ  េ ក្ស ីត (អ ក្ស ីត Al)  
bay  /beɪ/  [n]  ឆ្ក្សម ត្ទ 
bay leaves  /beɪ liːvz/  [n pl]  សលឹក្រ ក្ខជាតិដដលអាចចមែនិ
ទទលួទានបាន 

beach  /biːtʃ/  [n]  បឆ្នរខងបលើ 
 high beach  /hʌɪ biːtʃ/  [n]  បឆ្នរខងបលើ 
 low beach  /ləʊ biːtʃ/  [n]  បឆ្នរខងបត្កាម 

beak  /biːk/  [n]   

១.  (ចាំបពាេះសតា) ចាំព េះ  
២.  (ចាំបពាេះដី) ត្សទាេង់មបត្កាមដី 

bean  /biːn/  [n]  សដណា ក្, ត្ាេ ់(សដណា ក្ កាបហា) 
 bean curd  /biːn kəːd/  [n]  បៅហ ូដ ាំ 
 castor bean  /ˈkɑːstə biːn/  [n]  ត្ាេល់ហ ងដខ្ែរ 
 faba bean  /ˈfɑːvə biːn/  [n]  សដណា ក្ផ្កបា 
 hyacinth bean  /ˈhʌɪəsɪnθ biːn/  [n]  ពពាយដសបក្  
(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Lablab purpureus) 
 mung bean  /mʌŋ biːn/  [n]  សដណា ក្បាយ   
(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Vigna radiata) 
 snap bean  /snap biːn/  [n]  សដណា ក្បាោ ាំង                  
(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Phaseolus vulgaris) 
 soya bean  /ˈsɔɪə biːn/   [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 

soybean 

 soybean  /ˈsɔɪbiːn/  [n]  (សទិសនយ័៖ soya bean) 
សដណា ក្បសៀង (បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Glycine max) 

 winged bean  /wɪŋd biːn/  [n]  ពពាយត្ជុង (បឈាម េះ
វទិាសាស្រស្ Psophocarpus tetragonolobus) 

 yam bean  /jam biːn/  [n]  េ ិក្ៈួ, ដាំឡូងរលួស (បឈាម េះ
វទិាសាស្រស្ Pachyrhizus erosus) 

 yardlong bean  /jɑːd lɒŋ biːn/  [n]  សដណា ក្បត្ទើង 
(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Vigna 
unguiculata subsp. sesquipedalis) 

bean noodle  /biːn ˈnuːd(ə)l/  [n]  មសួី 
bear  /bɛː/  [v]  (ចាំបពាេះរ ក្ខជាតិ) កាន ់(ដផ្ល), ផ្ាល់ផ្ល, 
េបងកើតផ្ល 

bear  /bɛː/  [n]  ខល ឃម ាំ 
bearing  /ˈbɛːrɪŋ/  [n]  ក្ងត្ាេ ់(ចលក្រជយួ សត្មួលដល់ 
រងាិល) 

beat  /biːt/  [n]  ចង្កា ក្ប់េេះដូង 
Beauveria bassiana  [sci.n]  ជាំងឺផ្សតិ 
bed  /bɛd/  [n]  ថ្ន លេណា េះ (រ ក្ខជាតិ), ត្សទាេ,់ ក្ត្មាល, 
បាត 
 bone-bed  /bəʊn bɛd/  [n]  ត្សទាេឆ់្ែឹងផូ្ស ីល 
 capillary bed  /kəˈpɪləri bɛd/  [n]  េណ្្តញសរថ្សេូ្រ 
 flower bed   /ˈflaʊə bɛd/  [n]  ថ្ន លោាំផ្កក , រងផ្កក  
 hard siliceous bed  /hɑːd sɪˈlɪʃəs bɛd/  [n]  ក្បមទចងម
រងឹស ីលីសជាត្សទាេ់ៗ  

 impervious bed  /ɪmˈpəːvɪəs bɛd/  [n]  សូមបមើល
ពាក្យ៖ impermeable level 

 lower bed  /ˈləʊə bɛd/  [n]  (សទិសនយ័៖  
underlying substratum, subjacent bed) ត្សទាេ់
បត្កាម, ត្សទាេប់ត្កាមេនាទ េ ់

 mist irrigation bed  /mɪst ˈɪrɪɡeɪʃ(ə)n bɛd/  [n]  

(សទិសនយ័៖  mist irrigation bench) ោនោាំដាំណ្តាំ
ដដលេាំពាក្ប់ោយត្េពន័ធបត្សាចត្សពដផ្សងត្កូ្ច ឬតាំណក្់
ចាំោយទឹក្ 

 seagrass bed  /'siːɡrɑːs bɛd/  [n]  ត្សទាេប់មម      
សម ត្ទ, វាលបមម សម ត្ទ 

 seed bed  /siːd bɛd/  [n]  ថ្ន លេណា េះកូ្នរ ក្ខជាតិ 
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 subjacent bed  /səbˈdʒeɪs(ə)nt bɛd/  [n]  សូមបមើល
ពាក្យ៖ lower bed 

 superincumbent bed  /ˌsuːp(ə)rɪnˈkʌmb(ə)nt bɛd/  

[n]  សូមបមើលពាក្យ៖ overlying stratum 
 test-bed /tɛst bɛd/ [n]  ចមាក រពិបសាធន,៏  ដត្សពិបសាធន ៏ 
 water bearing bed  /ˈwɔːtə ˈbɛːrɪŋ bɛd/  [n]  

ត្សទាេទឹ់ក្បត្ៅក្ន ង, ត្សទាេម់ានទឹក្ 
bed load  /bɛd ləʊd/  [n]  លាេប់ាត (គាំន ឬការត្េមូលផ្ា ាំ
លបេភ់ក្ប់ៅបាត ) 

bed out  /bɛd aʊt/  [v]  ដក្កូ្នរ ក្ខជាតិបៅោាំ (ពីថ្ន ល
េណ្ េះ) 

bed rest  /bɛd rɛst/  [n]  សាំោក្សាំោនាឱ្យបានបត្ចើន 
bed sore  /bɛd sɔː/  [n]  ដាំបៅ ឬការរលួយសាច ់បោយ
បត្ពាេះការសាំោនាមនិដត្េខ្លួន 

bedded  /ˈbɛdɪd/  [adj]  ដដលជាត្សទាេ់ៗ  
bedding  /ˈbɛdɪŋ/  [n]  ភ្ជពជាត្សទាេ់ៗ  
 cross bedding  /krɒs ˈbɛdɪŋ/  [n]  ភ្ជពជាត្សទាេ់ៗ
ដខ្ាងាន  

bedrock  /ˈbɛdrɒk/  [n]   

១.  ត្សទាេង់មមនិត្ជាេទឹក្  
២.  (សទិសនយ័៖  deep subsoil, underlaying 

substratum) ត្សទាេដ់ដលបៅបត្ៅក្ន ងដី (ត្សទាេ ់
C ឬ R)  

bee  /biː/  [n]  ឃម ាំ 
 beekeeper  /ˈbiːkiːpə/  [n]  អនក្ចិញ្រ ឹមឃម ាំ 
 male bee  /meɪl biː/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ drone  
 queen bee  /kwiːn bi:/  [n]  ោជនីឃម ាំ, បសាចឃម ាំ 
 worker bee  /ˈwəːkə biː/  [n]  ឃ្មុំញីដែលមិនមាន

សមត្ថភាពបង្កក្ាំបណើ តបពញបលញ និងបត្កាមការ
ត្គេត់្គងរេស់បមឃម ាំ (queen bee) 

beet  /biːt/  [n]  បមើមេដនល (ថ្ឆ្ថ្វមា ង) 
beetle  /ˈbiːt(ə)l/  [n]  សតាលែិតសាល េរងឹ (ពកួ្សតាលែិតថ្ន
លាំោេ ់Coleoptera ឧ. ខ្មូត, ក្បនាេះឡង,់ អបណាើ ក្មាស, 
ក្ដញ្រជាបដើម) 
 ground beetle  /ɡraʊnd ˈbiːt(ə)l/  [n]  ខ្មូតដី (សតារ ាំពា
សថិតក្ន ងលាំោេ ់Coleoptera ត្គួសារ Carabidae) 

 rove beetle  /rəʊv ˈbiːt(ə)l/  [n]  ខ្មូតដីគូទត្សួច 
(ត្េបភទសតារ ាំពាសថិតក្ន ងលាំោេ ់Coleoptera ត្គួសារ 
Staphylinidae អមបរូ Paederus fuscipes) 

beetroot  /ˈbiːtruːt/  [n]  បមើមដផ្ែម (វាសថិតក្ន ងត្គួសារ 
Chenopodiaceae អមបរូ Beta vulgaris spp. vulgaris  
បហើយមានត្េភពបដើមបៅអាស ី និងអឺរ   េខងតបងូ) 

behavior  /bɪˈheɪvjə/  [n]  អាក្េបកិ្រយិា, ឥរយិាេទ, 
ចរយិា (របេៀេថ្នសក្មមភ្ជពរស់បៅ ផ្លូវ ឬគនលងថ្នចរយិា) 

belch  /bɛltʃ/  [v]  បភើ, ខ្ា រ, បត្ពាេះបចញបោយក្មាល ាំង 
belladonna  /ˌbɛləˈdɒnə/  [n]  បេឡាដូន (រ ក្ខជាតិមា ង
ដដលមានជាតិព ល) 

belly  /ˈbɛli/  [n]  បពាេះ 
 white belly  /wʌɪt ˈbɛli/  [n]  សបពាេះ (ដផ្នក្បពាេះពណ៌
សជាឆ្នូត ឬអ តពណ៌សបៅបលើដផ្នក្បពាេះថ្នត្ាេអ់ងករ និង
ជាបមៅ ឬអាមដី ងដដលមានភ្ជពទនផ់្ េះៗ) 

bellyache bush  /ˈbɛliˌeɪk bʊʃ/  [n]  លហ ងខ្ាងត្ក្ហម 
(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Jatropha gossypiifolia) 

Belodontichthys dinema     [sci.n]  ត្តីកាា ាំងោយ 
belt  /bɛlt/  [n]  ត្ក្វាត,់ ចមាក រដាំណ្តាំធាំៗ 
 green belt  /ɡriːn bɛlt/  [n]  ត្ក្វាតថ់្េតង 

belt transect  /bɛlt tranˈsɛkt/  [n]  ខន តទ់ទឹង 
Bemisia tabaci     [sci.n]  រ យថ្ន ាំជក្ ់
bench  /bɛn(t)ʃ/  [n]  ត្ទបនើរ (ត  ឬដត្គសត្មាេត់្ទបផ្ើង
ពិបសាធដាំណ្តាំ), េងដ់ក្តជាថ្ន ក្ ់(បៅបលើជត្មាល)   
 solifluction bench  /ˌsɒlɪˈflʌkʃ(ə)n bɛn(t)ʃ/  [n]  

ត្ទន ងដដលបក្ើតបោយការរអិលដី បពលដីបសើមខល ាំង 
benchmark  /ˈbɛn(t)ʃmɑːk/  [n]  តាំរ យ, ចាំណ ចបយាង 
 biological benchmark  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˈbɛn(t)ʃmɑːk/  [n]  តាំរ យជីវៈ 
benefit  /ˈbɛnɪfɪt/  [n]  អតថត្េបយាជន ៍(អាីៗដដលមាន
ត្េបយាជន,៍ ត្េបយាជនដ៍ដលគរួត្បាថ្ន  ឬចងប់ាន) 
 incremental net benefit  /ɪŋkrɪˈmɛnt(ə)l nɛt 

ˈbɛnɪfɪt/  [n]  ចាំបណញស ទធបោយបក្ើនតាមក្ត្មតិ
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 marginal net benefit  /ˈmɑːdʒɪn(ə)l nɛt ˈbɛnɪfɪt/  

[n]  ផ្លចាំបណញស ទធេនាទ េេ់នស ាំ (ក្ាំបណើ នក្ន ងត្បាក្់
ចាំបណញស ទធដដលអាចទទលួបានបោយការដត្េត្េួលពី
ជបត្មើសយក្ផ្លិតក្មមមយួបៅផ្លិតក្មមមយួបផ្សងបទៀ
ត។ ជានិចរកាល វាត្តូវបានវាស់បោយផ្លបធៀេបៅនឹង
ការេដនថមឯក្តាថ្នត្បាក្ដ់ដលបធាើវនិិបយាគ។) 

benign  /bɪˈnʌɪn/  [adj]  មនិេងកបត្ាេះថ្ន ក្ ់(អាំពីបកាសិកា), 
ត្សាល (ជាំងឺ) 

Benincasa hispida  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ wax 
gourd, winter gourd 

benthic  /ˈbɛnθɪk/  [adj]  បាតសម ត្ទ 
benthos  /ˈbɛnθɒs/  [n]  ភ្ជវរស់បាតសម ត្ទ, េងតូ់ស 
benzene  /ˈbɛnziːn/  [n]  (សទិសនយ័៖  benzol) េង់
ដសន (ជាតិគីមមីា ងដដលោវ ង្កយហួតតាមខ្យល់បហើយ
អាចរ ាំលាយជាតិខល ញ់បាន) 

benzocaine  /ˈbɛnzə(ʊ)keɪn/  [n]  េងសូ់កាអ ីន (ថ្ន ាំបត្េើ
សត្មាេឱ់្យសាឹក្សាចម់យួក្ដនលង) 

benzol  /ˈbɛnzɒl/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ benzene 
beriberi  /ˌbɛrɪˈbɛri/  [n]  បោគសាឹក្ (បក្ើតមក្ពីខ្ាេះជាតិ
វតីាមនី) 

Berkelium  /bəːˈkiːlɪəm/  [n]  ដេ បក្លយ មូ (និមតិាសញ្ញា គីម ី
Bk) 

berm  /bəːm/  [n]  (សទិសនយ័៖  backshore terrace, 
marine terrace) ដតោ ស់តាមបឆ្នរសម ត្ទ 

berry  /ˈbɛri/  [n]  ដផ្លបឈើតូចៗមានសាចប់ត្ចើន, ត្េបភទដផ្ល
សាចប់ត្ចើន និងត្ាេប់ត្ចើន, ថ្ផ្លដដលមានលក្ខណៈបេ រ ី    
(ឧ. ដផ្លសាច ់ដដលមានត្ាេតូ់ចៗ ដូចជា ទាំពាាំងបាយជូ ឬ
ដផ្លបេ រជីាបដើម) 

Beryllium  /bəˈrɪlɪəm/  [n]  បេរលីយមូ                     
(និមតិាសញ្ញា គីម ីBe) 

beta-carotene  /ˈbiːtə ˈkarətiːn/  [n]  ការ  ដូតន-B (ជាការ  ូ
ដតនដដលជាសារធ្លត បដើមរេស់វតីាមនី A បហើយក្ន ងមយួម ូ
បលគ ល ការ  ដូតន-B ផ្លិតបានពីរម ូបលគ ល វតីាមនី A) 

betel leaf  /ˈbiːt(ə)l liːf/  [n]  មលូ (បឈាម េះវទិាសាស្រស ្Piper 
betle) 

Betta splendens  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ Siamese 
fighting fish 

beyond  /bɪˈjɒnd/  [prep]  (សទិសនយ័៖  ultra-) ហួស, 
បលើស 

bi-  /bʌɪ/  [prefix]  េ ពាេទមាននយ័ថ្ ពីរ 
 bi-annual  /bʌɪˈanjʊəl/  [adj]  ដដលផ្ាល់ផ្លពីរដង
ក្ន ងមយួឆ្មន ាំ 

bicep  /ˈbʌɪsɛp/  [n]  សាចដ់ ាំបដើមថ្ដ 
bicuspid  /bʌɪˈkʌspɪd/  [n]  សនទេះ ឬអណ្តា តបៅងតបេេះ
ដូងបឆ្ាង 

biennial  /bʌɪˈɛnɪəl/  [adj]  បទាវតស (ដដលេាំបពញវដាជីវតិ
ក្ន ងក្ាំឡ ងបពលពីរឆ្មន ាំមាង), ថ្នរ ក្ខជាតិ ដដលត្តូវការរយៈ
បពលពីរឆ្មន ាំ សត្មាេខ់្ួេជីវតិរេស់ពួក្វា 
 biennial plant  /bʌɪˈɛnɪəl plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិបទាវតស 

(ដដលេាំបពញវដាជីវតិវាក្ន ងក្ាំឡ ងបពលពីរឆ្មន ាំ)  
bifid  /ˈbʌɪfɪd/  [adj]  ដត្ពក្, ដដលដេក្បចញជាពីរ 
bifurcation  /bʌɪfəˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  េាំដណក្ជាពីរ, ចមាា ម  
big headfly  /bɪɡ hɛd flʌɪ/  [n]  រ យក្ាលធាំ (េោសិតសថិត
ក្ន ងលាំោេ ់Diptera ត្គួសារ Pipunculidae បហើយរ យបនេះ
េោសិតបលើពកួ្មមាចថ្េតង) 

bigeye ilisha  [n]  ត្តីដភនក្ធាំ (បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Ilisha 
megaloptera) 

bigmouth sea catfish  /ˈbɪgˌmaʊθ si ˈkatˌfɪʃ/  [n]  ត្តី
ក្ែ ក្ (បឈាម េះវទិាសាស្រសា Ketengus typus) 

bilabiate  /bʌɪˈləʊbeɪt/  [adj]  ថ្នត្េបភទផ្កក មានត្តេក្
ជាេោ់ងេេូរមាត ់

bilateral  /bʌɪˈlat(ə)r(ə)l/  [adj]  ពីរខង, ទាាំងសងខង, 
បទាភ្ជគី 

bile  /bʌɪl/  [n]  ទឹក្ត្េមាត ់
bilimbi  [n]  ត្ទលឹងទឹង (បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Averrhoa 

bilimbi) 
bilirubin  /ˌbɪlɪˈruːbɪn/  [n]  េ លីីរ យេ នី (ពណ៌ត្ក្ហមថ្ន
ទឹក្ត្េមាតដ់ដលេណ្តា លឱ្យដសបក្  និងដភនក្អនក្ជាំងឺបឡើង
បលឿង) 

bill  /bɪl/  [n]  ចាំព េះ 
binocular  /bɪˈnɒkjʊlə/  [adj]  បទាចក្ខ  
binucleate  /bʌɪˈnjuːklɪət/  [adj]  មានថ្ណា យ ូពីរ (ក្ន ង
បកាសិកា)
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bio-  /bʌɪə(ʊ)/  [prefix]  េ ពាេទមាននយ័ថ្ ជីវ 
 bioaccumulation  /ˈbʌɪəʊəkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

(សូមបមើលពាក្យ៖ bioconcentration) េណ្ ាំ ជីវៈ,        
ក្ាំោេជី់វសាស្រសា 

 bioaeration  /ˈbʌɪəʊɛːˈreɪʃ(ə)n/  [n]  អាកាសក្មមជីវៈ 
 bioassay  /ˌbʌɪəʊəˈseɪ/  [n]  បតសាជីវៈ, ជីវវភិ្ជគ, 
សាំណ្តក្ជីវៈ 

 biocatalyst  /ˈbʌɪəʊˈkadələst/  [n]  កាតាលីក្រជីវៈ,  
ជីវត្េតិក្មមគីម ី

 biocenology  /ˌbaɪ oʊ sɪˈnɒl ə dʒi/  [n]  េយបូសណូស 
វទិា 

 biocenose  /ˌbʌɪə(ʊ)sɪˈnəʊsɪs/  [n]  េយបូសណូស, 
សហគមនជី៍វៈ 

 biochemistry  /bʌɪə(ʊ)ˈkɛmɪstri/  [n]  គីមជីីវៈ 
 biocide  /ˈbʌɪəsʌɪd/ [n] ថ្ន ាំសមាល េជី់វៈ, ថ្ន ាំជីវសាស្រសា  
ឬថ្ន ាំការពារដាំណ្តាំពីជាំងឺ និងសមាសភ្ជពចថ្ត្ងដថ៏្ទបទៀត 

 bioclimatology  /ˈbʌɪəʊˌklīməˈtäləjē/  [n]  ជីវ
អាកាសធ្លត វទិា 

 bioconcentration  /ˈbʌɪəʊkɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n] 

សូមបមើលពាក្យ៖ bioaccumulation 
 biocontamination  /ˈbʌɪəʊkənˌtamɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  

ក្ងាក្ស់រោីងគ, ក្ងាក្ម់ណឌ លជីវៈ 
 biocontrol  /bʌɪəʊkənˈtrəʊl/  [n]  ជីវត្គេត់្គង,  
ការត្គេត់្គងជីវសាស្រសា 

 bioconversion  /ˈbʌɪəʊk(ə)nˌvəːʃ(ə)n/  [n]  េាំដេលង- 
ជីវថ្មពល 

 biocorrosion  /ˈbʌɪəʊkəˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ក្ាំណកូ្តជីវៈ 
 biodegradability  /ˌbʌɪə(ʊ)dɪˌɡreɪdəˈbɪlɪti/  [n]  

សមតថភ្ជពេាំដេក្ធ្លត ជីវៈ 
 biodegradable  /ˌbʌɪə(ʊ)dɪˈɡreɪdəb(ə)l/  [adj]  

ដដលអាចេាំដេក្ធ្លត ជីវៈ 
 biodegradation  /ˌbʌɪəʊdɛɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  [n]   

ការេាំដេក្ធ្លត ជីវៈ 
 biodeterioration  /bʌɪə(ʊ)dɪˌtɪərɪəˈreɪʃn/  [n]   

ជីវ េាំផ្កល ញ 
 biodiversity  /ˌbʌɪə(ʊ)dʌɪˈvəːsɪti/  [n]  (សទិសនយ័៖  

biology diversity) ជីវចត្មុេះ 
 bioenergetics  /ˌbʌɪəʊɛnəˈdʒɛtɪks/  [n]  ជីវថ្មពល
វទិា 

 bioenergy  /ˌbʌɪəʊˈɛnədʒi/  [n]  ជីវថ្មពល 
 bioengineering  /ˌbʌɪəʊɛndʒɪˈnɪərɪŋ/  [n]  ជីវវសិាក្មម 
 biofilm  /ˈbʌɪəʊfɪlm/  [n]  ជីវត្សទាេ ់
 biofilter  /ˌbʌɪəʊˈfɪltə/  [n]  តត្មងជីវៈ 
 biofiltration  /ˌbʌɪəʊfɪlˈtreɪʃn/  [n]  ចបត្មាេះជីវៈ 
 biogas  /ˈbʌɪə(ʊ)ɡas/  [n]  ជីវឧសម័ន 
 biogeography  /ˌbʌɪəʊdʒɪˈɒɡrəfi/  [n]  ភូមវិទិាជីវៈ 
 biogeosphere  /ˌbʌɪəʊˈdʒiːə(ʊ)sfɪə/  [n]  មណឌ លជីវ
ភូគពភ 

 bioindicator  /ˌbʌɪəʊˈɪndɪkeɪtə/  [n]  សូមបមើលពាក្យ
៖ biological indicator 

biological  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l/  [adj]  ថ្នជីវវទិា,  
ថ្នជីវសាស្រសា 
 biological magnification  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˌmaɡnɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការពត្ងីក្ជីវៈ (ការេបងកើនក្ាំោ
េស់ារធ្លត ក្ន ងជាលិការេស់ភ្ជវរស់ បៅបពលដដលវាឆ្លង
កាតត់្ចវាក្ច់ាំណីអាោរ) 

 biological oxygen demand  

/bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)lˈɒksɪdʒ(ə)ndɪˈmɑːnd/  [n]  តត្មូវ
ការអ ក្ស ីដសនជីវៈ(បៅក្ន ងទឹក្) 

 biological warfare  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈwɔːfɛː/  [n]  

ចមាាំងជីវៈ 
biologicals  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)lz/  [n]  វាក្ស់ាាំង, បសរ  មូ 

(ពាក្យបត្េើទូបៅចាំបពាេះថ្ន ាំដដលផ្ស ាំបឡើងអាំពីអាីៗដដលមានជីវតិ
ដូចជាវា ក្ស់ាាំងជាបដើម) 

biologist  /bʌɪˈɒlədʒɪst/  [n]  ជីវវទូិ, អនក្ជីវសាស្រសា 
biology  /bʌɪˈɒlədʒi/  [n]  ជីវវទិា, ជីវសាស្រសា, (ការសិក្ោ
ដាំបណើ រជីវតិ) 
 cell biology  /sɛl bʌɪˈɒlədʒi/  [n]  ជីវវទិាបកាសិកា 
 marine biology  /məˈriːn bʌɪˈɒlədʒi/  [n]  ជីវវទិា   
សម ត្ទ 

 molecular biology  /məˈlɛkjʊlə bʌɪˈɒlədʒi/  [n]  ជីវ
វទិាម ូបលគ ល 

 population biology  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n bʌɪˈɒlədʒi/  [n]  

ជីវវទិាេណ្តា ភ្ជវៈ 
bioluminescence  /ˌbʌɪə(ʊ)luːmɪˈnɛs(ə)ns/  [n]  ជីវ 
ពនលឺ (លទធភ្ជពេបញ្រញពនលឺរេស់ភ្ជវរស់ ឧ. អាំពិលអាំដពក្) 

biolysis  /ˈbʌɪəʊˈlʌɪsɪs/  [n]  េយលីូស
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biomass /ˈbʌɪə(ʊ)mas/  [n]  ជីវមា ស 
 biomass product  /ˈbʌɪə(ʊ)mas ˈprɒdʌkt/  [n]  ផ្ល
ដ លជីវៈ (ផ្លិតផ្លថ្នេរមិាណរេូធ្លត ដដលមានត្េភព
ពីជីវរស់បានផ្ាល់ឱ្យក្ន ងតាំេនម់យួ) 

biome  /ˈbʌɪəʊm/  [n]  េយមូ 
biometeorology  /ˌbʌɪəʊˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]  ឧត ភូត
វទិាជីវៈ 

biometrics  /bʌɪə(ʊ)ˈmɛtrɪks/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
biometry 

biometry  /bʌɪˈɒmɪtri/  [n]  (សទិសនយ័៖  biometrics) 
ជីវមាត្ត (វទិាសាស្រសាដដលបត្េើសថិតិសត្មាេក់ារវាស់ដវងក្ន ងជី
វវទិា) 

biomonitoring  /ˈbʌɪəʊˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  ការអបងកតតាម
ោនជីវសាស្រសា (ការអបងកតតាមោនបោយបត្េើភ្ជវរស់)  

bio-oxidation  /ˈbʌɪəʊ ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  ជីវអ ក្- 
ស ីតក្មម 

biophysics  /bʌɪə(ʊ)ˈfɪzɪks/  [n]  រេូវទិាជីវៈ 
biopoiesis  /ˈbʌɪɒpsi/  [n]  ជីវក្ាំណ (ការក្បក្ើតជីវតិបចញ
ពីរេូធ្លត ាម នជីវតិ) 

bioproductivity  /bʌɪə(ʊ)prɒdʌkˈtɪvɪti/  [n]  ផ្លិតភ្ជព
ជីវសាស្រសា 

biopsy  /ˈbʌɪɒpsi/  [n]  ការកាតស់ាចពិ់និតយ (បដើមបរីក្
ត្េបភទជាំងឺ) 

biosafety  /ˈbʌɪə(ʊ)seɪfti/  [n]  ជីវស វតាិភ្ជព 
biosphere  /ˈbʌɪə(ʊ)sfɪə/  [n]  មណឌ លជីវៈ, ជីវមណឌ ល 
biosynthesis  /bʌɪə(ʊ)ˈsɪnθɪsɪs/  [n]  សាំបយាគជីវៈ 
biota  /bʌɪˈəʊtə/  [n]  ភ្ជវរស់, សារពាងគកាយមានជីវតិ (រមួ
ទាាំងពពកួ្សតា និងពពួក្រ ក្ខជាតិបៅក្ន ងតាំេនណ់្តមយួ) 
 soil biota  /sɔɪl bʌɪˈəʊtə/  [n]  ភ្ជវរស់ក្ន ងដី 
 terrestrial biota  /təˈrɛstrɪəl bʌɪˈəʊtə/  [n]  ភ្ជវរស់
បលើបាក្ 

 aquatic biota  /əˈkwatɪk bʌɪˈəʊtə/  [n] ភ្ជវរស់ក្ន ងទឹក្ 
biotechnology  /ˌbʌɪə(ʊ)tɛkˈnɒlədʒi/  [n]  េបចរក្វទិាជីវ
សាស្រស្ (វទិាសាស្រសាទាំបនើេបត្េើក្ន ងជីវវទិា ដូចជាវសិាក្មម
ដសនជាបដើម ឬការអន វត្បាលការណ៍វទិាសាស្រស្ និង
វសិាក្មមបដើមបដីក្ថ្ចនសាំភ្ជរៈបោយភ្ជន ក្ង់្ករជីវសាស្រស្ បដើមប ី

សបត្មចបានជាទាំនិញ និងបសវាក្មម។ ជីវេបចរក្វជិាជ រមួមាន 
េបចរក្បទសដដលបត្េើត្បាស់សារពាងគកាយមានជីវតិបដើមប ី
ផ្លិត ឬដក្ថ្ចនផ្លិតផ្ល បដើមបេីបងកើនគ ណភ្ជពរ ក្ខជាតិ 
ឬសតា ឬបដើមបអីភវិឌឍនអ៍តិស ខ្ មត្បាណសត្មាេប់ាល
េាំណងជាក្ល់ាក្។់) 

biotic  /bʌɪˈɒtɪk/  [adj]  ដដលមានជីវតិ (ឧ. សតាលែិតចថ្ត្ង 
និងសតា ស ទធដតជាក្តាា មានជីវតិ) 

biotite  /ˈbʌɪətʌɪt/  [n]  េ ីយ ូទីត, មកីាបមម  
biotope  /ˈbʌɪətəʊp/  [n]  េយតូូេ 
biotransformation  /ˌbʌɪəʊtransfəˈmɛɪʃ(ə)n/  [n]   

ជីវេាំដេលង 
biotrophic  /ˈbʌɪəʊˈtrəʊfɪk/  [adj]  ដដលស ីរេស់រស់ 
biotype  /ˈbʌɪəʊtʌɪp/ [n] ជីវត្េបភទ (ត្េបភទត្កុ្មជីវក្រ 
ដដលោល់ឯក្តាៈរេស់វាមានបសណូទីេដូចាន  ដតខ្ សពី
ត្កុ្មដថ្ទបទៀត (ឧ. ត្េបភទបាណក្សតាខ្លេះ អាចរស់បៅ និង
េាំផ្កល ញបលើពូជរ ក្ខជាតិមយួដដលធននឹ់ងត្េបភទបផ្សងបទៀត)។ 
ត្េបភទទាាំងបនេះអាចមានរេូោងដូចាន  េ  ដនាមានបសរលីក្ខ
ណៈខ្ សាន  (ឧ. ពូជត្សូវ IR ២៦ និងIR២៨ ធននឹ់ងមមាច
បតាន ត Nilaparvata lugens (ជីវត្េបភទ I) ដតមនិធននឹ់ង 
Nilaparvata lugens (ជីវត្េបភទ II)) 

biozone  /ˈbʌɪəʊzəʊn/  [n]  តាំេនជី់វៈ 
bipedal  /bʌɪˈpiːd(ə)l/  [adj]  បទាបាទ, ដដលបដើរបោយបជើង
ពីរ  

bi-pinnate  /baɪˈpɪn eɪt/  [adj]  ដចក្សលឹក្ជាចាំដណក្ 
(សាំបៅបៅបលើសលឹក្ដដលត្តូវបានដចក្ជាចាំដណក្) 

bi-pinnately compound leaves  /bʌɪ'pɪneɪtlɪ 

ˈkɒmpəʊnd liːvz/  [n pl]  សលឹក្សមាសសាល េពីរ 
biramous  /bʌɪˈreɪməs/  [adj]  បទាដមក្, ដេក្ដមក្ជាពីរ  
bird  /bəːd/  [n]  សក្ ណជាតិ, េក្ស ីសតាសាល េ 
 bird flu  /bəːd flu/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ avian 

influenza 
 bird of prey  /bəːd ɒv preɪ/  [n]  េក្សរី ាំពា (សតាសាល េ
ដដលសមាល េស់តាសាល េតូចៗឯបទៀតជាអាោរខ្លូន) 

birth  /bəːθ/  [n]  ក្ាំបណើ ត 
bisexual  /bʌɪˈsɛkʃʊəl/  [adj]  (សទិសនយ័៖  

hermaphroditic, monoclinous) បទាបភទ, មានបភទពីររមួ
ាន
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Bismuth  /ˈbɪzməθ/  [n]  េ សីម ត (និមតិាសញ្ញា គីម ីBi) 
bistoury  /ˈbɪstʊri/  [n]  កាាំេិតវេះកាត ់
bit  /bɪt/  [n]  ដផ្លសាា ន (ដផ្លដដក្សត្មាេខ់្ងួបឈើ ឬដដក្) 
bite  /bʌɪt/  [n]  រេសួបោយខាំ 
bite  /ˈbɪtə/  [adj]  លាីង (ថ្ន ាំ), ជូរចត ់(ដផ្លបឈើ), ោង 
bitter lemon  /ˈbɪtə ˈlɛmən/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ bitter 

gourd 
black  /blak/  [adj]  បមម  
 black adobe  /black əˈdəʊbi/  [n]  (សទិសនយ័៖  

tropical black soil, black humus earth) ដីបមម តាំេន់
ត្តូពិច ឬបសទើរដតត្តូពិច 

 black bees  /blak  biːs/  [n pl]  ឃម ាំបមម  
 black death    /blak dɛθ/  [n]  អព័ភមរណៈ (ជាជាំងឺ
ោតតាតម ាងបានបក្ើតបៅទាីេអឺរ េ នាសមយ័បដើម) 

 black sharkminnow   /blak ʃɑːk ˈmɪnəʊ/   [n]  ត្តី
ដក្ែក្ (បឈាម េះវទិាសាស្រសា Morulius chrysophekadion) 

 black tongue  /blak tʌŋ/  [n]  បពឡាក្ (ជាំងឺ) 
Blackleg  /ˈblaklɛɡ/  [n]  ជាំងឺេូសខ្យល់ 
blackwater fewer    /blakˈwɔːtə fjuːə/  [n]  បោគត្គុនទឹក្
បនាមឈាម (ត្គុនទឹក្បនាមបមម  ជាំងឺបនេះអាចសាល េប់ាន បេើ
ាម នឈាមេញ្រូ លឱ្យ) 

bladder  /ˈbladə/  [n]  បបាល ក្បនាម, បបាល ក្មូត្ត 
 bladder catheter   /ˈbladə ˈkaθətə/   [n]  ទ បយាេងហូរ
ទឹក្បនាម 

 gall bladder  /ɡɔːl ˈbladə/  [n]  ងងត់្េមាត ់
 gas bladder  /ɡas ˈbladə/  [n]  បបាល ក្ខ្យល់ 

blade  /bleɪd/  [n]   

១.  (ចាំបពាេះរ ក្ខជាតិ) ថ្ផ្ទសលឹក្, តសួលឹក្, េនទេះសលឹក្  
២.  ដផ្ល (ឧ. ដផ្លកាាំេិត) 

blast  /blɑːst/  [n]  ជាំងឺរលាក្ (សលឹក្រ ក្ខជាតិ), ជាំងឺបាល ស់ 
blasto-  /ˈblastəʊ/  [prefix]  េ ពាេទមាននយ័ថ្ អាំត្េ យី  ង, 
ត្តួយពនលក្ ឬដាំបណើ របចញពនលក្ 

Blattodea  [n]  ពពកួ្ក្នាល ត 
bleed  /bliːd/  [v]  បចញឈាម 
bleeding  /ˈbliːdɪŋ/  [n]  ការហូរជរ័ (ពីជាលិកាដដលត្តូវ
រេសួ ឬជាលិកាបក្ើតជាំងឺ), ការបចញឈាម 

blepharal  /blef′ərəl/  [n]  ត្តេក្ដភនក្ 

blight  /blʌɪt/  [n]  ត្កាលបភលើង (ត្ក្ហមសលឹក្ ឬបដើមរ ក្ខជាតិ), 
ជាំងឺរ ក្ខជាតិមា ង (ជាំងឺរ ក្ខជាតិបផ្សងៗ ដដលេងកបោយអតិ
ស ខ្ មត្បាណ បៅបពលមានការឆ្លងរ ក្ខជាតិទាាំងមូល វានឹង
សាល េយ់ា ងបលឿន) 
 bacterial leaf blight (BLB)  /bakˈtɪərɪəl liːf blʌɪt/  

[n]  ជាំងឺរលាក្បោយបាក្ប់តរ,ី ជាំងឺត្សបពានសលឹក្បាក្ប់តរ ី
(ជាំងឺត្សូវដដលេងកបឡើងបោយពកួ្បាក្ប់តរ ី
Xanthomonas campestris pv. oryzae = 
Xamthomonas oryzae pv. oryzae។ បោគសញ្ញា
រេស់វាមានបៅបលើសលឹក្ បហើយដាំណ្តក្ក់ាលដាំេូង មាន
ពណ៌បលឿង និងសាន មរេសួដូចរលាក្ទឹក្បៅតាេបណ្តា យ 
ដគមសលឹក្ ជាពិបសសបៅដផ្នក្ពាក្ក់្ណ្តា លខងច ងថ្នតួ
សលឹក្។ សាន មរេសួោលោលយា ងឆ្មេរ់ហ័សបៅតាម
េបណ្តា យថ្នសរថ្សសលឹក្ បហើយក្រណីធៃនធ់ៃរ តសួលឹក្ទាាំង 
មូលបានោលោលបោយជាំងឺ បហើយដត្េពណ៌បៅជបលឿង 
ឬក្ខ្ាក្ ់បហើយង្កេដ់តមាង) 

 early blight  /ˈəːli blʌɪt/   [n]  ជាំងឺអ ចបលើដផ្ល ឬសលឹក្ោង
ជារងាង ់ (ជាំងឺបនេះេងកបោយផ្សតិ Alternaria solani 
ភ្ជន ក្ង់្ករេងកជាំងឺ អាចរស់បៅក្ន ងកាក្សាំណល់រ ក្ខជាតិ
ដាំណ្តាំបេ ងបបា េះដ េះមរួ និងដាំណ្តាំអាំេូរបេ ងបបា េះថ្ត្ព និង
អាចជាជាំងឺត្ាេពូ់ជ។ សលឹក្បសើមយូរជាលក្ខខ្ណឌ សម
ត្សេេាំផ្ តសត្មាេក់ារោលោលថ្នជាំងឺ។) 

 gummy stem blight   /ˈɡʌmi stɛm blʌɪt/   [n]  ជាំងឺ
បសាល ក្បដើម និងសលឹក្ (ជាំងឺបនេះេងកបោយផ្សតិ Didymella 
bryoniae ភ្ជគបត្ចើនបៅតាំេនត់្តូពិច។ ភ្ជន ក្ង់្ករេងកជាំងឺ
រស់បៅបលើក្បមទចក្ាំទីដាំណ្តាំត្តសក្ ់និងបមម  ត្ពមទាាំអាច 
ឆ្លងតាមត្ាេពូ់ជ ការធ្លល ក្ប់ភលៀងជាេា់ន ។) 

 sheath blight  /ʃiːθ blʌɪt/  [n]  ជាំងឺរលាក្ត្សទេ 
(ត្េបភទជាំងឺផ្សតិ Ustitaginoidea virens) 

 stem rot southern blight   /stɛm rɒt ˈsʌð(ə)n 

blʌɪt/   [n]  ជាំងឺរលួយបដើម (ជាំងឺបនេះេងកបោយផ្សតិ 
Sclerotinia rolfsii ភ្ជន ក្ង់្ករេងកជាំងឺរស់បៅបលើកាក្
សាំណល់រ ក្ខជាតិ បហើយរស់បៅក្ន ងដីមានលក្ខណៈត្កាាំង 
និងមានជត្មក្ជាបត្ចើនបទៀត។ សីត ណហ ភ្ជព និងសាំបណើ ម
ខ្ាស់ជាលក្ខខ្ណឌ ត្េបសើរដល់ការោលោលជាំងឺ។  ជី
ត្សស់ដដលមនិទានព់ ក្ផ្ យបានផ្ាល់សារធ្លត ចិញ្រ ឹមជា
សាំខនដ់ល់ផ្សតិ និងបធាើឱ្យោលោលកានដ់តខល ាំងបឡើង។)
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 web blight   /wɛb blʌɪt/   [n]  ជាំងឺបឆ្េះសលឹក្ដមក្ដូច
សាំណ្តញ់ (ជាំងឺេងកបោយផ្សតិ Rhizoctornia solani) 

blind  /blʌɪnd/  [adj]  ខា ក្ ់
blinding  /ˈblʌɪndɪŋ/  [n]  ការសទេះក្ដស្រញ្រងដរង 
blink  /blɪŋk/  [v]  ពត្ពិចដភនក្, ត្ពិចដភនក្ 
blister  /ˈblɪstə/  [n]  ពងទឹក្រថ្ង, ពងសាច ់(តាមធមមតា
មានទឹក្ថ្ល ៗ) 

bloat  /bləʊt/  [v]  បហើមបពាេះ, បឡើងបបា ង 
block  /blɒk/  [n]  ការេង្កខ ាំង, េល ក្ 
 erratic block  /ɪˈratɪk blɒk/  [n]  ដ ាំងមដដលនាាំមក្ពី
ក្ដនលងបផ្សងបទៀត (ឧ. បោយទឹក្ក្ក្)  

 perched block  /pəːtʃt blɒk/  [n]  ដ ាំងមបៅក្ដនលងខ្ាស់ 
(សមាភ រនាាំមក្បោយផ្កទ ាំងទឹក្ក្)  

blood  /blʌd/  [n]  ឈាម 
 blood grouping  /blʌd ˈɡruːpɪŋ/  [n]  ការចាតត់្កុ្ម
ឈាម 

 blood pressure  /blʌd  ˈprɛʃə/  [n]  ត្េោេវ់ាស់
សមាា ធឈាម 

 blood smear  /blʌd smɪə/  [n]  ក្ាំបណៀសឈាម 
 blood transfusion  /blʌd transˈfjʊːʒ(ə)n/  [n]   

ការេញ្រូ លឈាម 
 blood urea nitrogen  /blʌd jʊˈriːə ˈnʌɪtrədʒ(ə)n/  

[n]  ជាំងឺព លទឹក្បនាម, ការពិបសាធឈាមមា ងបមើលជាតិ
អាសូត 

 blood vessel  /blʌd ˈvɛs(ə)l/  [n]  សរថ្សឈាម 
bloodline  /ˈblʌdlʌɪn/  [n]  ពងោវលី, ដខ្សត្សលាយ 
blood-rain  /blʌdreɪn/  [n]  ពយ េះធូលី 
bloom  /bluːm/  [n]  ក្ាំបណើ តយា ងរហ័ស (ចាំននួអតិស ខ្ ម
ត្បាណក្ន ងទឹក្), ការរកី្យា ងរហ័ស (ផ្កក ) 

bloom  /bluːm/  [v]  មានផ្កក , េបញ្រញផ្កក , រកី្ 
blossom  /ˈblɒs(ə)m/  [n]  ផ្កក  
blow fly  /bləʊ flʌɪ/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ calliphora 
blowout  /bləʊn aʊt/  [n]  ការរ ាំជួលបោយខ្យល់, ការនាាំ
បចញបៅបោយខ្យល់, តាំេនវ់ាលបោយខ្យល់ (តាំេនដី់វាល
ដដលេណ្្តលមក្ពីខ្យល់េក្យ់ក្ 

blubber  /ˈblʌbə/  [n]  ត្សទាេខ់ល ញ់ 

blue ginger  /bluː ˈdʒɪndʒə/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
galangal 

blue panchax  /bluˈpantʃaks/   [n]  ត្តីចង្កា របនាង 
(បឈាម េះវទិាសាស្រសា Aplocheilus panchax) 

blue water lily  /bluːˈwɔːtəˈlɪli/  [n]  ត្ពលិតបខ្ៀវ (បឈាម េះ
វទិាសាស្រស្ Nymphaea stellata) 

bluebottle  /ˈbluːbɒt(ə)l/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
calliphora 

bluetongue  /bluː tʌŋ/  [n]  ជាំងឺអណ្តា តបខ្ៀវ 
blunt  /blʌnt/  [adj]  ទាល, រលឹ 
blunt  /blʌnt/  [n]  បជើងដាំរ ី(ឧេក្រណ៍សត្មាេេ់ ក្) 
blunt end  /blʌnt ɛnd/  [n]  ច ងទាល, ច ងបសមើ 
blur  /bləː/  [n]  ត្ពិលដភនក្, ត្សវា ាំងដភនក្ 
BOD5  [n]  តត្មូវការអ ក្ស ីដសនជីវៈក្ន ងរយៈបពលត្បាាំថ្ងៃ  
body  /ˈbɒdi/  [n]  ខ្លួន, ោងកាយ, ត,ួ សព, វតថ , អងគ, អងគ
ធ្លត  
 compound body  /ˈkɒmpaʊnd ˈbɒdi/  [n]  អងគធ្លត 
សមាស 

 fluid body  /ˈfluːɪd ˈbɒdi/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ fluid 
 fruiting body  /fruːtɪŋ ˈbɒdi/  [n]  ក្បនោមសប រ 
 heterogeneous body  /ˌhɛt(ə)rə(ʊ)ˈdʒiːnɪəs ˈbɒdi/  

[n]  អងគធ្លត មនិបសមើសាច ់
 homogeneous body  /ˌhɒmə(ʊ)ˈdʒiːnɪəs ˈbɒdi/  

[n]  អងគធ្លត បសមើសាច ់
 perennial water body  /pəˈrɛnɪəl ˈwɔːtəbɒdi/  [n]  

តាំេនម់ានទឹក្ជាត្េចាាំ 
 polar body  /ˈpəʊlə ˈbɒdi/  [n]  អងគក្ាំពូល 
 pure body  /pjʊə ˈbɒdi/  [n]  អងគធ្លត ស ទធ 
 simple body  /ˈsɪmp(ə)l ˈbɒdi/  [n]  អងគធ្លត បទាល 
 solid body  /ˈsɒlɪd ˈbɒdi/  [n]  អងគធ្លត រងឹ 
 water body  /ˈwɔːtəbɒdi/  [n]  ថ្ផ្ទទឹក្ 
 foreign body  /ˈfɒrɪn ˈbɒdi/  [n]  វតថ ចាំដឡក្បៅក្ន ងខ្លួន, 
ធ្លត មនិស ទធ (ឧ. ត្ាេត់្គួសក្ន ងអាំបៅ) 

body opening  /ˈbɒdi ˈəʊp(ə)nɪŋ/  [n]  រនធធមមជាតិ (រនធ
ត្ចម េះ រនធត្តបចៀក្ជាបដើម) 

Boehmeria nivea  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ ramie 
Boerhavia diffusa  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 

punarvana
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Boesemania microlepis  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
smallscale croaker 

bog  /bɒɡ/  [n]   

១.  (សទិសនយ័៖  slough, quagmire) ទាំនាេដដល
មានភក្ ់និងទឹក្  

២.  (សទិសនយ័៖ peat bog) ដីទាំនាេដដលមបមាក្ជា
ត្េបភទបពើក្ណ ឬតេួ ឬមរ័  

៣.  (សទិសនយ័៖  morass) វាលភក្ល់ាេ ់ 
៤.  ក្ដនលងធយងូតេួអាស ីត  
៥.  ទីដក្ទឹ់ក្ 

 blanket bog  /ˈblaŋkɪt bɒɡ/  [n]  វាលដក្ទឹ់ក្ 
 flat bog  /flatbɒɡ/  [n]  ក្ដនលងបក្ើតបពើក្បលើទីោេបសមើ 
 half bog   /hɑːfbɒɡ/  [n]  (សទិសនយ័៖  transitional 

peatland) ក្ដនលងបក្ើតបពើក្អនារការ 
 high peat bog  /hʌɪ piːt bɒɡ/  [n]  (សទិសនយ័៖  

peatland, turf moss, peat moss) ក្ដនលងបក្ើតបពើក្ 
 lime bog  /lʌɪm bɒɡ/  [n]  (សទិសនយ័៖  shell-marl) 
ទាំនាេេឹងដដលមានក្ាំបបារ, ងមមា នដដលបក្ើតពីក្ាំបបារ
សមបក្ខ្យង ឬបលៀស 

 peat bog  /piːt bɒɡ/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ marshy 
waste land 

 peat bog  /piːt bɒɡ/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ bog 
 raised bog  /reɪzd bɒɡ/  [n]  តេួ ឬបពើក្បក្ើតបលើទលួ 
 ropy peat-bog  /ˈrəʊpi piːt-bɒɡ/  [n]  តេួ ឬបពើក្បក្ើត
បលើជត្មាល 

 silty bog  /ˈsɪlti bɒɡ/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ meadow 
bog soil  

 swing moor quaking bog  /swɪŋ mɔː kweɪkɪŋ bɒɡ/  

[n]  ទាំនាេេឹងដដលមានរ ក្ខជាតិរលួយជាេា់ន ជាផ្កទ ាំង    
អដណា តបលើទឹក្ 

Bohrium  /ˈbɔːrɪəm/  [n]  េូរយ  មូ (និមតិាសញ្ញា គីម ីBh) 
boil  /bɔɪl/  [v]  ព េះ 
boil  /bɔɪl/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ carbuncle 
Bolboschoenus maritimus   [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 

saltmarsh bulrush 
bole  /bəʊl/  [n]  តបួដើមបឈើ, កូ្នបឈើ, បដើមគល់         
(បដើមរ ក្ខជាតិគិតចាេពី់គល់រហូតដល់ដមក្ទី១) 

bolt  /bəʊlt/  [n]  េ ូឡ ង (ដដក្មូលដវងមានដខ្សបមរ សត្មាេ់
មលួ) 

bolting  /bəʊltɪŋ/  [n]  ចបនាល េះថ្ន ាំងដវង 
bolus  /ˈbəʊləs/  [n]  ថ្ន ាំត្ាេមូ់ល, ដ ាំអាោរ (សត្មាេ់
សតា) 

Bombax malabaricum     [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
kapok 

bond  /bɒnd/  [n]  សមានធ 
 coordinate covalent bond  /kəʊˈɔːdɪneɪt 

kəʊˈveɪl(ə)nt bɒnd/  [n]  សមានធកូ្វា ឡងប់សមើាន  
 covalent bond  /kəʊˈveɪl(ə)nt bɒnd/  [n]  សមានធកូ្វា 
ឡង ់

 double bond  /ˈdʌb(ə)l bɒnd/  [n]  សមានធបទា 
bone  /bəʊn/  [n]  (សទិសនយ័៖ os) ឆ្ែឹង 
 angular bone  /ˈaŋɡjʊlə bəʊn/  [n]  ឆ្ែឹងអងគូ់ឡា, 
ឆ្ែឹងម ាំ 

 collar bone  /ˈkɒlə bəʊn/  [n]  ឆ្ែឹងដងកាាំេិត 
 fish bone  /fɪʃ bəʊn/  [n]  ឆ្ែឹងត្តី 
 ring bone  /rɪŋ bəʊn/  [n]  ពក្ឆ្ែឹងបៅក្ដក្េបសេះ 
 side bone  /sʌɪd bəʊn/  [n]  អដាិក្មមឆ្ែឹងខ្រី 
 splint bone  /splɪnt bəʊn/  [n]  ឆ្ែឹងក្ាំភនួបជើង 

bony  /ˈbəʊni/  [adj]  ថ្នឆ្ែឹង, ចមែងឹ 
booklet  /ˈbʊklɪt/  [n]  កូ្នបសៀវបៅ 
boondocks  /ˈbuːndɒks/  [n]  តាំេនោ់ចត់្សយាល 
booster  /ˈbuːstə/  [n]  ចាំណ្តក្ថ់្ន ាំបលើក្ទីពីរ 
booting stage  /buːtɪŋ steɪdʒ/  [n]  ដាំណ្តក្ក់ាលបផ្ើម 

(ការបឡើងបបា ងថ្នត្សទេសលឹក្ទងជ់យ័ បោយការរកី្ធាំថ្នក្រួ 
បៅបពលបនាេះបៅក្ន ងត្សទេថ្នសលឹក្ទងជ់យ័មានក្រួ) 

Borassus flabellifer  [sci.n] សូមបមើលពាក្យ៖ Asian 
palmyra palm 

earth-borer  /əːθ ˈbɔːrə/  [n]  (សទិសនយ័៖  auger, 
boring-tube) ឧេក្រណ៍សត្មាេស់ទង ់ឬខ្ងួបមើលដី 

boring-tube  /ˈbɔːrɪŋ-tjuːb/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ auger 
born  /bɔːn/  [adj]  បក្ើត 
borneo river sprat  /ˈbɔːnɪəʊ ˈrɪvə sprat/  [n]   

ត្តីេណូ្លបពា  (បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Clupeoides 
borneensis)
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borneo threadfin  /ˈbɔːnɪəʊ ˈθrɛdˌfɪn/  [n]  ត្តីត្ពាម
បលឿង (បឈាម េះវទិាសាស្រសា Polynemus borneensis) 

Boron  /ˈbɔːrɒn/  [n]  េរ (និមតិាសញ្ញា គីម ីB) 
Borreria alata   [sci.n]  មែមភនាំញី 
boss  /bɒs/  [n]  េូក្ (បា) 
bot  /bɒt/  [n]  កូ្នញស់ 
botanical name  /bəˈtanɪkl neɪm/  [n]  បឈាម េះវទិា
សាស្រសារ ក្ខជាតិ 

botany  /ˈbɒt(ə)ni/  [n]  រ ក្ខវទិា (វទិាសាស្រសាដដលសិក្ោពី
ការបរៀេចាំដេងដចក្រ ក្ខជាតិជាលាំោេថ់្ន ក្)់ 

Bothriocephalus  [n]  (សទិសនយ័៖  
Diplyllobothrium) ដងកូវសាំដេ ត 

Bothrogonia ferruginea   [sci.n]  មមាចសលឹក្ពណ៌
ត្ក្ហម 

Botia beauforti  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ chameleon 
botia 

Botia eos  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ sun loach 
Botia helodes   [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ tiger botia 
Botia lecontei   [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ silver botia 
Botia modesta   [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ redtail botia 
Botia morleti  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ skunk botia 
Botia sp.  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ speckletail botia 
botia  /ˈbəʊ tiə/  [n]  ពពកួ្ត្តីក្ស្រញ្ជូ ក្ 
 chameleon botia  /kəˈmiliən ˈbəʊ tiə/  [n] ត្តីក្ស្រញ្ជូ ក្ 

(បឈាម េះវទិាសាស្រសា Botia beauforti) 
 redtail botia  /rɛd teɪl ˈbəʊ tiə/  [n]  ត្តីក្ស្រញ្ជូ ក្ត្ក្ហម 

(បឈាម េះវទិាសាស្រសា Botia modesta) 
 silver botia  /ˈsɪlvə ˈbəʊ tiə/  [n]  ត្តីក្ស្រញ្ជូ ក្បលឿង 

(បឈាម េះវទិាសាស្រសា Botia lecontei) 
 speckletail botia  /ˈspɛk(ə)l teɪl ˈbəʊ tiə/  [n]   

ត្តីក្ស្រញ្ជូ ក្ (បឈាម េះវទិាសាស្រសា Botia sp.) 
 tiger botia  /ˈtʌɪɡə ˈbəʊ tiə/  [n]  ត្តីក្ស្រញ្ជូ ក្ឆ្នូត 

(បឈាម េះវទិាសាស្រសា Botia helodes) 
 skunk botia  /skʌŋk ˈbəʊ tiə/  [n]  ត្តីក្ស្រញ្ជូ ក្ (បឈាម េះ
វទិាសាស្រសា Botia morleti) 

botte  /bɒt/  [n]  បាត 
bottle  /ˈbɒt(ə)l/  [n]  ដេ 

 small bottle  /smɔːl ˈbɒt(ə)l/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
vial 

bottleneck  /ˈbɒt(ə)lnɛk/  [n]  ភ្ជពោ ាំងសទេះ, ភ្ជពក្ក្ក្ ញ 
bottom   /ˈbɒtəm/  [n]  បាត (េឹង ទបនលជាបដើម), ចាំណ ច
ទាេេាំផ្ ត 
 bottom of hole  /ˈbɒtəm ɒv həʊl/  [n]  បាតរបតា  
 first bottom  /fəːst ˈbɒtəm/  [n]  វាលលាេ,់ ទាំនាេ
លាេដ់ដលអាចលិចទឹក្បាន, ដផ្នក្បាតសទឹងឬទបនលដដល
មានទឹក្ដតក្ន ងរដូវជាំនន ់

botulism  /ˈbɒtjʊlɪz(ə)m/  [n]  ជាំងឺេូទ យលិច (ជាំងឺព ល
បោយការេរបិភ្ជគមហូេទ ក្មនិសាែ ត ឬោក្ក់្ន ងក្ាំេ  ងមនិ
សាែ ត បោយបាក្ប់តរ ីBotulinium) 

Bouea burmanica   [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ mariaum 
tree 

Bouea macrophylla Griffith  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
gandaria  

bougainvillea  /ˌbuːɡ(ə)nˈvɪlɪə/  [n]  ផ្កក ត្ក្ោស   
(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Bougainvillea spectabilis) 

Bougainvillea spectabilis   [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
bougainvillea 

boulder  /ˈbəʊldə/  [n]  ដ ាំងម, ផ្កទ ាំងងម 
boundary  /ˈbaʊnd(ə)ri/  [n]  ត្ពាំត្េទល់, ត្ពាំដដន 
 drainage boundary  /ˈdreɪnɪdʒ ˈbaʊnd(ə)ri/  [n]   

ត្ពាំត្េទល់អាងរងទឹក្បភលៀង 
bovine  /ˈbəʊvʌɪn/  [adj]  សណ្្តនបា, បា 
 Bovine Spongiform Encephalo-pathy   /ˈbəʊvʌɪn 

ˈspʌndʒɪfɔːm ɛnˈsɛf(ə)ləʊ pəθi/  [n]  ជាំងឺបាឆ្កួត 
bowel   /ˈbaʊəl/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ intestine 
 bowel obstruction  /ˈbaʊəl əbˈstrʌkʃ(ə)n/  [n]      

ការសទេះបពាេះបវៀន 
 bowel resection and anastomosis  /ˈbaʊəl 

rɪˈsɛkʃ(ə)n ənd əˌnastəˈməʊsɪs/  [n]  ការវេះយក្
បពាេះបវៀនមយួដ ាំបចញរចួភ្ជជ េវ់ញិ 

 bowel wash out  /ˈbaʊəl wɒʃ aʊt/  [n]  ការលាង
សមាែ តបពាេះបវៀន 

brachi-   [prefix]  (ដូច៖ brachio-) េ ពាេទមាននយ័ថ្ ថ្ដ  
brachial  /ˈbreɪkɪəl/  [adj]  ថ្នថ្ដ, ដដលទាក្ទ់ងអវយវៈ
ម ខ្
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Brachiaria mutica  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
paragrass 

Brachiaria reptans  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ creeping 
panic grass 

brachio-   [prefix]  សូមបមើលពាក្យ៖ brachi-  
brachy-  /ˈbraki/  [prefix]  េ ពាេទមាននយ័ថ្ អាីមយួខ្លី 
Brachymeria excarinata   [sci.n]  ពកួ្ឪមា ល់ (េោសិត
បលើដងកូវដ ក្បដឿ) 

Brachymeria lasus  [sci.n]  ពកួ្ឪមា ល់ (េោសិតបលើ
ដងកូវដ ក្បដឿ) 

Brachymeria sp.  [sci.n]  ពកួ្ឪមា ល់ (េោសិតបលើដងកូវ
ដ ក្បដឿ) 

Brachyplatys subaeneus   [sci.n]  ត្សឹងសដណ្ក្
ពណ៌បមន  

bract  /brakt/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ bracteole 
bracteole  /ˈbrak tiˌoʊl/   [n]  (សទិសនយ័៖  bract)     
តាំបារសលឹក្បត្កាមផ្កក , សលឹក្ទត្មត្តេក្ផ្កក ,  ត្ទនាេផ់្កក , កូ្ន
សទេ (ផ្កក ) (ជាសលឹក្កាល យមយួដដលបៅពីបត្កាមផ្កក  ឬអក័្សផ្កក
បៅក្ន ងពកួ្រ ក្ខជាតិត្ាេជិ់ត ឬជាត្សកាបៅក្ន ងបកានញីថ្ន
ពកួ្រ ក្ខជាតិត្ាេត់្សាត) 

brady-  /ˈbradi/   [prefix]  េ ពាេទមាននយ័ថ្ យឺត 
bradycardia  /ˌbradɪˈkɑːdɪə/  [n]  តាំហយចង្កា ក្ប់េេះដូង 
brain  /breɪn/  [n]  ខ្រួក្ាល 
brainstorming  /ˈbreɪnstɔːmɪŋ/  [n]  ការេបងកើតមតិ    

(ការនិយាយភ្ជល មៗពីត្េធ្លនេទអាីមយួបោយមនិបានគិតឱ្យ
បានម តច់តជ់ាម នថ្ត្តូវ ឬខ្ ស) 

brake  /breɪk/  [n]  ស្រោា ាំង (ឧេក្រណ៍សត្មាេទ់េ ់ឬេនថយ
ចលនាថ្នចលក្រ) 

bran  /bran/  [n]  ក្នទក្ ់(លទធផ្លបានមក្ពីការេ ក្ កិ្ន
យក្ត្ាេអ់ងករបចញពីត្សូវ) 
 rice bran  /rʌɪs bran/  [n]  ក្នទក្ ់

branch  /brɑːn(t)ʃ/  [n]  ដមក្បឈើ, ដមក្ធ្លង, សាខ 
 inclined branch  /ɪnˈklʌɪnd brɑːn(t)ʃ/  [n]  ដមក្បត្ទត 
 leafy branch  /ˈliːfi brɑːn(t)ʃ/  [n]  ដមក្បឈើដដលមាន
សលឹក្បត្ចើន 

 primary branch  /ˈprʌɪm(ə)ri brɑːn(t)ʃ/  [n]  ដសមងទី
មយួ 

 primary panicle branch  /ˈprʌɪm(ə)ri ˈpanɪk(ə)l 

brɑːn(t)ʃ/  [n]  ដសមងក្រួទីមយួ (ដសមងដដលដេក្បចញពី
អក័្សថ្នក្រួត្សូវ (អក័្សបមថ្នក្រួត្សូវ) បហើយដសមងទី១បនេះ ជា
ក្ដនលងដដលដសមងទី ២ ត្តូវដ េះបចញពីវា) 

 secondary panicle branch  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri 

ˈpanɪk(ə)l brɑːn(t)ʃ/  [n]  ដសមងទីពីរថ្នក្រួត្សូវ (ដសមង
ដដលដ េះបចញពីដសមងទីមយួ បហើយកានត់្ទត្ាេ)់ 

branchi-  /ˈbraŋkɪ/  [prefix]  េ ពាេទមាននយ័ថ្ ត្សកី្  
branchia  /ˈbraŋkɪə/  [n]  ត្សកី្ 
branchial  /ˈbraŋkɪəl/  [adj]  ដដលទាក្ទ់ងនឹងត្សកី្  
branchial arches  /ˈbraŋkɪəl ɑːtʃɪz/  [n pl]  ធនូត្សកី្, 
សនិតត្សកី្ (ឆ្ែឹងខ្រី ឬមា សឆ្ែឹង ដដលផ្្ល់ភ្ជពរងឹមាាំដល់
ត្សកី្ត្តីជាធមមតាមានធនូត្បាាំគូ) 

brand  /brand/  [n]  យីបោ, មា ក្, សញ្ញា  
brand name  /brand neɪm/  [n]  បឈាម េះយីបោ 
Brassica juncea   [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ mustard 

greens 
Brassica juncea var. rugosa   [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ
៖ swatow mustard 

Brassica oleracea  [sci.n]  សូមបមើលពាក្យ៖ cabbage  
Brassica oleracea var. alboglabra  [sci.n]  សូម
បមើលពាក្យ៖ Chinese broccoli, Chinese kale 

Brassica oleracea var. botrytis  [sci.n]  សូមបមើល
ពាក្យ៖ cauliflower 

Brassica oleracea var. capitata   [sci.n]  សូមបមើល
ពាក្យ៖ cabbage 

Brazil pusley  /brəˈzɪl pʌsleɪ/  [n]  មែមភនាំបឈាម ល 
(បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Richardia brasiliensis) 

breadfruit  /ˈbrɛdfruːt/  [n]  ខ្ន រសមល, ដផ្លសាបក្ 
break down  /breɪk daʊn/  [n]  ការរលាំ, ការេោជយ័ 
breakish  /ˈbriːkɪʃ/  [adj]  ភ្ជល វ (ទឹក្សាេលាយនឹងទឹក្   
សម ត្ទ)  

breast  /brɛst/  [n]  បោេះ 
breath  /brɛθ/  [n]  ខ្យល់បចញពីសួត 
breathe  /briːð/  [v]  ដក្ដបងហើម
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breathing /ˈbriːðɪŋ/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ respiration 

breathless  /ˈbrɛθləs/  [adj]  ដងហក្,់ អស់ដបងហើម 

breccia  /ˈbrɛtʃə/  [n]  ត្េបោង geols, ត្កួ្សត្ជុងៗផ្ោ
ជាេា់ន ជាដ ាំ ¨"ដត្េស" 
 calcic breccia  /ˈkalsɪk ˈbrɛtʃə/  [n]  ងមដត្េសដដល
បក្ើនពីកូ្នត្កួ្សក្ាំបបារផ្ោភ្ជជ េា់ន  

brecciation  /brɛtʃˈeɪʃ(ə)n/  [n]  (សទិសនយ័៖  breccia-
like structure) ទត្មងដូ់ចជាដ ាំងមកិ្នផ្ោភ្ជជ េា់ន ជាផ្កទ ាំង, 
ទត្មង ់ដត្េស 

breech  /briːtʃ/  [n]  រងាេះបៅល  
 breech birth   /briːtʃ bəːθ/  [n]  (សទិសនយ័៖  

breech resentation) ការបក្ើតកូ្នត្ចាស់បជើង, កូ្នបក្ើត
ត្ចាស់បជើង 

 breech resentation   /briːtʃ rɛz(ə)nˈteɪʃ(ə)n/  [n]  

សូមបមើលពាក្យ៖ breech birth   
breed  /briːd/  [v]  េង្កក តពូ់ជ, ចិញ្រ ឹម 
breed  /briːd/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ race 
 breed true  /briːd truː/  [v]  េង្កក តពូ់ជស ទធ, ជបត្មើស
ពូជស ទធ (ត្កុ្មពូជមយួថ្នឯក្ត្ៈអូម ូស ីកូ្តដដលបានមក្
ពីការេង្កក តក់្ន ងដដលបៅបពលេង្កក តា់ន បៅវញិបៅមក្   
ផ្លិតបានជាំនានង់មីមយួថ្នឯក្ត្ៈអូម ូស ីកូ្ត) 

 foreign breed  /ˈfɒrɪn briːd/  [n]  ពូជពីេរបទស, ពូជ
នាាំចូល 

 local breed  /ˈləʊk(ə)l briːd/  [n]  (សទិសនយ័៖  
native breed) ពូជក្ន ងត្សុក្ 

 native breed  /ˈneɪtɪv briːd/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 
local breed 

 pure breed  /pjʊə briːd/  [n]  ពូជស ទធ 
breeder  /ˈbriːdə/  [n]  អនក្េង្កក តពូ់ជ, អនក្ជបត្មើសវទូិ  
plant breeder  /plɑːnt ˈbriːdə/  [n]  រ ក្ខជបត្មើសវទូិ 
breeding value  /ˈbriːdɪŋ ˈvaljuː/  [n]  តថ្មលេង្កក តពូ់ជ, 
តថ្មលជបត្មើសពូជ (តថ្មលបម-បាមយួត្តូវបានវនិិច័ឆយបោយការ
សដម្ងបឡើងថ្នកូ្នរេស់វា បចញពីការេង្កក តជ់ាបត្ចើនដង។ 
តថ្មលេង្កក តរ់េស់ឯក្ត្ៈមយួ ត្តូវបានក្ាំណតជ់ា២ដងថ្នលទធ
ភ្ជពផ្ស ាំទូបៅរេស់វា (general combining ability= 
GCA)។) 

breeding  /ˈbriːdɪŋ/  [n]  ជបត្មើសវទិា (ការសិក្ោក្ន ងការ
បត្ជើសបរ ើស និងការេង្កក តរ់វាងឯក្តាៈសមត្សេទាាំងឡាយ) 
 controlled breeding  /kənˈtrəʊld ˈbriːdɪŋ/  [n]  ការ
េង្កក តត់្តួតពិនិតយបោយអន ញ្ញា តឱ្យដតឯក្តាៈដដលមាន
លក្ខណៈបត្ជើសបរ ើសបធាើការេនាពូជ 

 conventional breeding  /kənˈvɛnʃ(ə)n(ə)l ˈbriːdɪŋ/  

[n]  ធមមជបត្មើសវទិា (វធីិសាស្រសាជបត្មើស បោយបត្េើវធីិ
សាស្រសាសាមញ្ា ដូចជា ការេង្កក តរ់វាងឯក្តាៈពីរដដលបៅ
ក្ន ងអមបរូដតមយួ) 

 cross breeding  /krɒs ˈbriːdɪŋ/  [n]  ការេង្កក តដ់ខ្ាង 
(បមបាមានពូជ ឬអមបរូខ្ សាន ) 

 forest tree breeding  /ˈfɒrɪst triː ˈbriːdɪŋ/  [n]  ការ
េង្កក តពូ់ជបដើមបឈើថ្ត្ព (ការអន វត្ដដលបត្េើចាំបណេះដឹង 
បសបនទិចអភវិឌឍនស៍ វ ឌឍកិ្មមបដើមបឈើ។ ការេង្កក តពូ់ជ
បឈើដដលមានលក្ខណៈសាមញ្ា  គឺដផ្ែក្បៅបលើការបត្ជើស
បរ ើសឯក្ត្ៈរក្លក្ខណៈ ណ្តមយួដដលបគចងប់ាន បហើយ
េង្កក តឯ់ក្ត្ៈទាាំងបនេះ បដើមបផី្លិតបាននូវត្កុ្មពូជមយួ
ដដលមានគ ណភ្ជពលែជាង។) 

 plant breeding  /plɑːnt ˈbriːdɪŋ/  [n]  រ ក្ខជបត្មើសវទិា, 
ការេង្កក តរ់ ក្ខជាតិ 

 rice breeding  /rʌɪs ˈbriːdɪŋ/  [n]  ជបត្មើសពូជត្សូវ 
 selective breeding  /sɪˈlɛktɪv ˈbriːdɪŋ/  [n]  ការ
េង្កក តជ់បត្មើស (ការេង្កក តស់តា ឬរ ក្ខជាតិបដើមបទីទលួបាន
លក្ខណៈដដលចងប់ាន) 

 tree breeding  /triː ˈbriːdɪŋ/  [n]  ការេង្កក តប់ដើមបឈើ 
 breeding arboretum  /ˈbriːdɪŋ ˌɑːbəˈriːtəm/  [n]  

ចមាក របឈើោាំទ ក្សត្មាេេ់ង្កក តពូ់ជ (ជបត្មើស) (ការ
ត្េមូលបដើមបឈើឬត្េបភទពូជសត្មាាំងទ ក្សត្មាេក់ារ
េង្កក តពូ់ជ។  បេើសិនការត្េមូលទ ក្(បត្ជើសបរ ើស)  ជាដផ្នក្
ថ្នសរោីងគលូតលាស់បនាេះ ជនួកាលបគបៅថ្ជាធនាារ
ក្លូន(ដមក្េាំបៅ/ផ្ោាំ)។ ការបេើក្លាំហ (កាេ ់រោល)    
វេបក្មម និងការការពារត្តូវបានបត្ាងទ ក្បដើមបជីាំរ  ញឱ្យ
បចញផ្កក ដផ្លឱ្យបានឆ្មេ ់និងត្តួតពិនិតយការបោយលមែង 
និងការត្េមូលត្ាេពូ់ជ។) 

 breeding individual  /ˈbriːdɪŋ ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l/  [n]  

ឯក្តាេង្កក ត ់
breeze  /briːz/  [n]  ខ្យល់ជាំបនារ 
 land breeze  /land briːz/  [n]  ខ្យល់ជាំបនារដី
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 mountain breeze /ˈmaʊntɪn briːz/  [n] ខ្យល់ជាំបនារភនាំ 
 sea breeze /siː briːz/  [n]  ខ្យល់ជាំបនារសម ត្ទ 

brewery  /ˈbrʊəri/  [n]  បោងចត្ក្ត្សាបេៀរ 
brewing  /bruːɪŋ/  [n]  ផ្លិតក្មមត្សា ឬត្សាបេៀរ 
briefing  /ˈbriːfɪŋ/  [n]  ពត័ម៌ានពិសាា រ 
brisket  /ˈbrɪskɪt/  [n]  សាចត់្ទូង (សតា) 
brittle  /ˈbrɪt(ə)l/  [adj]  ត្សួយ, ផ្ យ 
broad spectrum  /brɔːd ˈspɛktrəm/  [n]  សបចិធាំ
ទូលាយ, ថ្ន ាំអាចសមាល េប់មបោគបានបត្ចើនយា ង, អាចក្ាំចាត់
បមោគបត្ចើនយា ង (ចាំបពាេះថ្ន ាំអងទី់េ យទិូក្) 

broadcast  /ˈbrɔːdkɑːst/  [v]  បត្ពាេះ (បាចពូជ ឬជីឱ្យមាន
លក្ខណៈឯក្សណ្តា នបៅបលើថ្ផ្ទដី ឬដត្សបោយថ្ដ) 

broadleaf  /ˈbrɔːdliːf/  [n]  ត្េបភទរ ក្ខជាតិ ដដលមានសលឹក្ធាំ 
(មានលក្ខណៈផ្ទ យពីរ ក្ខជាតិសលឹក្មជ ល។) 

broccoli  /ˈbrɒkəli/  [n]  ផ្កក ខតណ់្តថ្េតង 
broiler  /ˈbrɔɪlə/  [n]  មានស់ាច,់ មានចិ់ញ្រ ឹមយក្សាច ់
bromine  /ˈbrəʊmiːn/  [n]  ត្េូម (និមតិាសញ្ញា គីម ីBr) 
bronchi  /ˈbrɒŋki/  [n pl]  (ឯក្វចនៈ៖ bronchus) ទង
សួត 

bronchial  /ˈbrɒŋkɪəl/  [adj]  ថ្នទងសួត 
bronchial asthma  /ˈbrɒŋkɪəl ˈasmə/  [n]  សហ័សបោគ
ទងសួត ឬហឺត 

bronchial spasm  /ˈbrɒŋkɪəl ˈspaz(ə)m/  [n]  ការរមួ
រញួដឆ៏្មេរ់ហ័សថ្នសួត បោយអបចតនា 

bronchial tube  /ˈbrɒŋkɪəl tjuːb/  [n]  ងងសួ់តឆ្មម រៗ    
(តូចៗ) 

bronchiole  /ˈbrɒŋkɪəʊl/  [n]  ទងសួតតូច 
bronchus  /ˈbrɒŋkəs/  [n]  (ពហ វចនៈ៖ bronchi) ទង
សួត 

bronzing  /brɒnzɪŋ/  [n]  ការបឡើងពណ៌ទងដ់ដងបលើសលឹក្
រ ក្ខជាតិ 

brood  /bruːd/  [v]  ត្កាេពង 
brood  /bruːd/  [n]  ឯក្តាៈទាាំងឡាយដដលញស់បចញត្ពម
ាន  (ក្ន ងបពលដតមយួពីពង ដដលពងបោយបមបាមយួគូ 
បហើយជាធមមតាវាអាចបពញវយ័ក្ន ងបពលដតមយួដូចាន ដដរ) 

brooder house  /ˈbruːdə haʊs/  [n]  ត្ទុងោក្កូ់្នសតា
បទើេញស់ 

brook  /brʊk/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ creek 
broth  /brɒθ/  [n]  មជឈោា នោវ (សត្មាេេ់ណ្ េះអតិស ខ្ ម
ត្បាណ) 

brown sleeper  /braʊn ˈsliːpə/   [n]  ត្តីដាំរបីមម        
(បឈាម េះវទិាសាស្រសា Eleotris fusca) 

brucellosis  /ˌbruːsəˈləʊsɪs/  [n]  ជាំងឺរលូតកូ្ន, ជាំងឺត្គុន
សតាពាហនៈ, ជាំងឺត្េ ុយដសលឡូស (ជាំងឺសតាពាហនៈដដល
េណ្តា លឱ្យរលូតកូ្ន) 

bruchid  [n]  ត្កុ្មសតាលែិតស ីត្ាេ ់(ត្េបភទត្កុ្មសតាលែិត
ជាបត្ចើនដដលស ីត្េបភទត្ាេថ់្នពកួ្ត្គួសារ 
Leguminasae) 

bruise  /bruːz/  [n]  រេសួខទ ាំសាច,់ ជាាំសាច ់
bruit  /bruːt/  [n]  សូរ 
brush  /brʌʃ/  [n]  ថ្ត្ពគ បមាា ត, ត្ចាស 
brush matting  /brʌʃ ˈmatɪŋ/  [n]  (ចាំបពាេះធរណីវទិា) 

(សទិសនយ័៖ grating, mattress) ការោក្ត់្េបដើសបដើមប ី
ទេដី់ 

brussels sprout  /ˈbrʌs(ə)lz sprəʊt/  [n]  ត្េ ូដសល
ត្ស្ វ 

bucca  /ˈbuːkə/  [n]  មាត ់
buccal  /ˈbʌk(ə)l/  [adj]  ថ្នមាត ់
bud  /bʌd/  [v]  តដភនក្ (ផ្ោាំបដើមបឈើ)  
bud  /bʌd/  [n]  ១. (ចាំបពាេះរ ក្ខជាតិ) ពនលក្ (ដមក្បឈើ), ត្តួយ
ពនលក្, កឹ្្េពនលក្ (ដផ្នក្មយួសថិតបៅបលើថ្ន ាំងថ្នបដើមត្សូវ 
បហើយហ  ៊ុំពទ័ធបោយត្សទេសលឹក្ បហើយក្ាឹេពនលក្អាចដ េះ
បចញ ឬេបងកើតបដើមដេក្)  
២. (ចាំបពាេះសតា) អស្រញ្ញរ ញ (ក្នទួលបលើអណ្តា តសត្មាេឱ់្យ
ដឹងរសជាតិ) 
 axillary bud  /akˈsɪləri bʌd/  [n]  ពនលក្ដមក្ (ត្តួយ
ពនលក្ដដលដ េះបឡើងបៅត្តងម់ ាំសលឹក្) 

 lateral bud  /ˈlat(ə)r(ə)l bʌd/  [n]  ពនលក្ដមក្  
 terminal bud  /ˈtəːmɪn(ə)l bʌd/  [n]  ពនលក្ច ង, ក្ាឹេ 
ឬពនលក្ (ក្ាំពូលរ ក្ខជាតិ)  

bud scale  /bʌd skeɪl/  [n]  សលឹក្ពនលក្
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budding  /ˈbʌdɪŋ/ [n] (សទិសនយ័៖  graft budding) 
ការបចញពនលក្, ការតដភនក្, ការផ្ោាំពនលក្ (ផ្ោាំបដើមបឈើ)     
(ការផ្ោាំបោយេញ្រូ លពនលក្ដដលមានជាលិកាដតេនិ្ចចូល
បៅក្ន ងសាន មវេះឬរនធបចាេះបៅក្ន ងសមបក្ថ្នរ ក្ខជាតិពូជ គល់
ផ្ោាំ។ បត្កាយពីវាផ្ោរភ្ជជ េា់ន បហើយ ដផ្នក្ខងបលើថ្នរ ក្ខជាតិ
គល់ផ្ោាំបៅខងបលើពនលក្ផ្ោាំត្តូវបានកាតប់ចាល។  
 graft budding  /ɡrɑːft ˈbʌdɪŋ/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 

budding 
budget  /ˈbʌdʒɪt/  [n]  ងវកិា (គបត្មាងទឹក្ត្បាក្ស់ត្មាេ់
ចាំណ្តយបៅបលើក្មមវធីិ ឬគបត្មាងអាីមយួ) 

budwood  /bʌdwʊd/  [n]  ដភនក្ ឬកឹ្្េពនលក្ថ្នរ ក្ខជាតិ 
buffalo  /ˈbʌfələʊ/  [n]  ត្ក្េី 
 iron buffalo  /ˈʌɪən ˈbʌfələʊ/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ 

power tiller  
 white buffalo   /wʌɪtˈbʌfələʊ/  [n]  សតាបាថ្ត្ព     

(បៅត្េបទសអាបមរកិ្ខងបជើង) 
buffer  /ˈbʌfə/  [v]  បធាើជាត្ទនាេ,់ ការពារ 
buffer  /ˈbʌfə/  [n]  ធនក់្រ pH (សារធ្លត ដដលបធាើឱ្យ pH 
មនិង្កយដត្េត្េួល), ត្ទនាេ,់ សារធ្លត ទេត់្េតិក្មម ( ជា
សារធ្លត  ឬលក្ខខ្ណឌ អាីមយួដដលទេនឹ់ងការផ្កល ស់េូ្រដដល
េណ្្តលមក្ពីឥទធិពលខងបត្ៅ។ ក្ន ងវស័ិយគីម ីវាមាន
នយ័សាំបៅសារធ្លត មយួដដលកាតេ់នថយជាអេបេរមានូវ
ការដត្េត្េួល pH បៅបពលដដលោក្អ់ាស ីត ឬបេស។ បៅ
ក្ន ងេរសិាថ ន ឧ. ទាក្ទ់ងបៅនឹងត្េបភទរ ក្ខជាតិ ឬតាំេនដ់ដល
កាតេ់នថយជាអេបេរមានូវឥទធិពល ថ្នការផ្កល ស់េូ្រអាកាស
ធ្លត   (ឧ.  គាំរេថ្ត្ពកាតេ់នថយភ្ជពដត្េត្េួលសីត ណហ ភ្ជព
បៅបពលថ្ងៃ)។ ជាធមមតា នយ័បៅក្ន ងការេង្កក តពូ់ជ 
ទាក្ទ់ងបៅនឹងតាំេនព់ទ័ធជ ាំវញិថ្ត្ពពូជ បដើមបទីេម់និឆ្លង
លមែងពីខងបត្ៅ។) 

buffer-strip  /ˈbʌfə strɪp/  [n]  េនទេះដីដដលបគោាំរ ក្ខជាតិ
ការពារក្ ាំឱ្យទឹក្បត្ចាេះដី 

bug  /bʌɡ/  [n]  ត្សឹង, សបងកើច  (ពពកួ្សតាលែិតសថិតបៅក្ន ង
លាំោេ ់ Hemiptera) 
 assassin bug  /əˈsasɪn bʌɡ/  [n]  ត្សឹងបាក្េនាល ខ្នង 

(សតារ ាំពាសថិតក្ន ងលាំោេ ់Hempitera ត្គួសារ 
Reduviidae) 

 bedbug  /ˈbɛdbʌɡ/  [n]  សបងកើច 
 black bugs  /blak bʌɡz/  [n pl]  សបងកើចបមម  (បឈាម េះ
វទិាសាស្រស្ Scotinophara spp. សតាលែិតចថ្ត្ងសថិតក្ន ង
លាំោេ ់Hermiptera ត្គួសារ Pentatomidae) 

 giant water bug  /ˈdʒʌɪənt ˈwɔːtə bʌɡ/  [n]  ក្នាទ ទូក្ 
 lady bug  /ˈleɪdi bʌɡ/  [n]  អបណាើ ក្មាស (សតារ ាំពាសថិត
ក្ន ងលាំោេ ់Coleoptera ត្គួសារ Coccinellidae) 

 mealybug  /ˈmiːlibʌɡ/  [n]  ថ្ចស, ត្កាស 
 mirid bug  /ˈmɪrɪd bʌɡ/  [n]  ត្សឹងបាក្ត្ទូងបមម  (សតា
រ ាំពាសថិតក្ន ងលាំោេ ់Hemiptera ត្គួសារ Miridae អមបរូ 
Cyrtorhinus lividipennis) 

 rice bug  /rʌɪs bʌɡ/  [n]  ត្សឹងត្សូវ (សតាលែិតមយួ
ត្េបភទថ្នអមបរូ Leptocorisa oratorius ដដលចូលចិតា
េាំផ្កល ញដាំណ្តាំត្សូវបោយជញ្ជក្ត់្ាេត់្សូវបៅដាំណ្តក្់
កាលត្សូវោក្ទឹ់ក្បោេះ) 

 ripple bug  /ˈrɪp(ə)l bʌɡ/  [n]  ត្សឹងទឹក្តូច        
(សតារ ាំពាក្ន ងលាំោេ ់Hempitera ត្គួសារVeliidae) 

 shield bug  /ʃiːld bʌɡ/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ stink 
bug 

 stink bug  /stɪŋk bʌɡ/  [n]  (សទិសនយ័៖  shield 
bug) ពពកួ្ត្គួសារត្សឹង  

 velid bug  [n]  ត្សឹងទឹក្តូច (ត្េបភទសតាលែិតសថិតក្ន ង
អមបរូ Microvelia douglasi) 

bulb  /bʌlb/  [n]  គល់ (សក្ ់បោមជាបដើម), បមើមត្សទាេ,់ 
កូ្នបមើម, គល់បមើម 

bulder  /ˈbəʊldə/  [n]  សូមបមើលពាក្យ៖ small 
stoneblack 

bulimia nervosa  /bjʊˈlɪmɪə nəˈvəʊsə/  [n]  ការចង់
េរបិភ្ជគអាោរ មនិបចេះដឆ្ែតឆ្ែន ់

bull  /bʊl/  [n]  បាបា, បា ឬត្ក្េីបឈាម ល 
bulla  /ˈbʊlə/  [n]  ពងដសបក្ 
bulldozer  /ˈbʊldəʊzə/  [n]  ឡានអាេ  លឈូសដី  
bulletin  /ˈbʊlɪtɪn/  [n]  ត្ពឹតាិេត័្ត (បសចក្ាីោយការណ៍ជាផ្លូវ
ការអាំពីបរឿងោ វបផ្សងៗ)
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bullock  /ˈbʊlək/  [n]  (សទិសនយ័៖ ox) បា
បត្គៀវ 

bunching onion  /bʌn(t)ʃɪŋ ˈʌnjən/  [n]  ខ្ទឹម
សលឹក្ (បឈាម េះវទិាសាស្រស្ Allium fistulosum) 

bund  /bʌnd/  [n]  ភលដឺត្ស (ដផ្នក្ខ្ាស់ពទ័ធជ ាំវញិ
ដត្ស បដើមបកីារពារការពារការហូរបត្ចាេះជី ឬផ្ទ ក្
ទឹក្ក្ន ងដត្ស) 
 rice field bund  /rʌɪs fiːld bʌnd/  [n]  ភលឺ
ដត្ស 

 contour bund  /ˈkɒntʊə bʌnd/  [n]  ទាំនេ់
វងជ់ ាំវញិ 

bundle end  /ˈbʌnd(ə)l ɛnd/  [n]  ច ងបាច ់
(ច ងបាចស់រថ្សនាាំក្ន ងបមសូភលីថ្នសលឹក្) 

bundle  /ˈbʌnd(ə)l/  [v]  រមួេញ្រូ ល, ចងជាក្
ណ្តា េ ់

bundle  /ˈbʌnd(ə)l/  [n]   

១.  ក្ណ្តា េ,់ េងាិច  
២.  សហគមនដី៍ 

 amphicribral bundle  [n]  បាចអ់ាំភតី្គីេ 
(បាចស់រថ្សដដលផ្លូដអម បៅពទ័ធជ ាំវញិស ីដឡម 
ដូចជាមានបៅក្ន ង 
េណណ ងគជាតិខ្លេះ) 

 bicollateral bundle  /bɪˈkɒˈlat(ə)r(ə)l 

ˈbʌnd(ə)l/  [n]  បាចស់រថ្សអម (បាចស់រថ្ស
នាាំថ្នរ ក្ខជាតិដដលមានត្កុ្មផ្លូដអមពីរ បោយ
មយួត្កុ្មបៅខងក្ន ងស ីដឡម និងត្កុ្មមយួ
បទៀតបៅខងបត្ៅ ឧ. បេ ងបបា េះ) 

 vascular bundle  /ˈvaskjʊlə ˈbʌnd(ə)l/  

[n]  (សទិសនយ័៖  vascular system) 
ត្េពន័ធសរថ្សនាាំ, បាចស់រថ្សនាាំ (ត្កុ្មសរថ្ស
ស ីដឡម និងផ្លូដអមដដលដឹក្នាាំទឹក្ និងសូលយ 
ងឆ្លងកាតឫ់ស បដើម និងសលឹក្ថ្នរ ក្ខជាតិសរថ្ស
នាាំ) 

Bunsen burner  /bʌnsn ˈbɜːnə/  [n]  ចាំព េះេ  
នសិន(ក្ាលមាន)់ 

bureaucrat  /ˈbjʊərəkrat/  [n]  ការយិាល័យ
និយម     (អនក្ដដលនិយមបៅដតក្ន ង
ការយិាល័យ) 

burn  /bəːn/  [v]  រលាក្, ដ ត 
burrow  /ˈbʌrəʊ/  [n]  អាំពាយសតា (រងូក្ន ងដី)  
burrower  /ˈbʌrəʊə/  [n]  សតាក្កាយដី 
bursa  /ˈbəːsə/  [n]  ងងទឹ់ក្សនាល ក្ ់(ងងទឹ់ក្
រ ាំអិលបៅចបនាល េះឆ្ែឹងជងគង)់ 

bursa copulatrix  [n]  រនធបភទសតាលែិត 
bursa seminalis  [n]  រនធេងកក្ាំបណើ ត 
burst size  /bəːst sʌɪz/  [n]  េរមិាណវរី សបក្ើត
ងមី 

bush  /bʊʃ/  [n]  គ បមាា ធ, ថ្ត្ពគ បមាា ធ 
bushmeat  /ˈbʊʃmiːt/  [n]  សាចស់តាថ្ត្ព 
business  /ˈbɪznəs/  [n]  ជាំនញួ, ពាណិជជក្មម 
butterfly  /ˈbʌtəflʌɪ/  [n]  សតាបមអាំបៅ 
buttock  /ˈbʌtək/  [n]  (សទិសនយ័៖  rump) 
ក្ាំពីងគូទ, ក្នទូតអូង, ក្ញ្រូ ញគូទ 

buttress  /ˈbʌtrɪs/  [n]   

១. (ចាំបពាេះរ ក្ខជាតិ) ត្េឹង, គល់បឈើ, បដើមរងឹ
មានជាតិបឈើ ឬឫសគល់ ដដលមានតួ
នាទីទេប់ដើមជាពិបសស សត្មាេប់ដើមបឈើ
ធាំៗបៅតាំេនថ់្ត្ពត្តូពិច  

២. (ចាំបពាេះដី) សូមបមើលពាក្យ៖ spur 
leaf buttress  /liːf ˈbʌtrɪs/  [n]  ពនលក្សលឹក្ 
by-product  /bʌɪ ˈprɒdʌkt/  [n]  (សទិសនយ័
៖  secondary product) ផ្លិតផ្លរង, អន 
ផ្ល (ផ្លិតផ្លមានតថ្មលតិចជាងផ្លិតផ្ល
ចមបងដូចជា ផ្លិតផ្លចមបងថ្នការចិញ្រ ឹមបា 
គឺសាចប់ា ឯអន ផ្លរេស់វាមាន ដសបក្ ឆ្ែឹងជា
បដើម) 
 animal by-product  /ˈanɪm(ə)l bʌɪ 

ˈprɒdʌkt/  [n]  អន ផ្លសតា 
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C       

cabbage  /ˈkabɪdʒ/  [n]  ស្ពៃក្តោ ប (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ 
Brassica oleracea var. capitata) 

cacao  /kəˈkɑːəʊ/  [n]  តតវ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ 
Theobroma cacao) 

cachexia  /kəˈkɛksɪə/  [n]  ភាពរងីស្រ 
cackle  /ˈkak(ə)l/  [v]  ខ្ោត (មាន)់ 
cactus  /ˈkaktəs/  [n]  ក្ដើមដំបងយក្ស 
cadastre  /kəˈdasˌtər/  [n]  តរយិាល័យច ោះបញ្ជ ីដីធ្លី 

(ព រកិ្យាដី) 
cadaver  /kəˈdeɪvə/  [n]  សាក្ពព, ក្មម ច 
Cadmium  /ˈkadmɪəm/  [n]  តតម់យមូ (និមតិោពញ្ញា គីមី

Cd) 
caducous /kəˈdjuːkəs/  [adj]  ជ រ្ោះក្លឿន 
caecilian  /sɪˈsɪlɪən/  [n]  ពតវគ្មម នក្ ើ្ង 
caecum  /ˈsiːkəm/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ cecum 
caeno-  [c]  (ដូច៖ caino-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ថ្មី (ក្ទ្យើបនឹង
ក្ក្ើតក្ ើង)  

Caesalpinia pulcherrima   [sci.n]  ផ្កា ក្តោ ក្ 
caffeine  /ˈkafiːn/  [n]  តក្វវអ ីន 
cage  /keɪdʒ/  [n]  ជទ្យរង, ជបអប ់
cage  /keɪdʒ/  [v]  ជក្រង, ដាក្ជ់ទ្យរង (ពតវ) 
caino-  [prefix]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ caeno-  
Cajanus cajan  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ pigeon pea 
cal spar  /ˈkal spɑː/  [n]  ថ្មកំ្ក្ោរជាជតមតលព ីត 
calabash  /ˈkaləbaʃ/  [n]  ក្លល ក្សាក្ដៀវ 
Calamus salicifolius  [sci.n]  លំពាត ់
calcar  /ˈkal kɑr/  [n]  មា យ (ផ្នាក្ក្ ើ្ងរបព់ពតវលអិត ផ្ដល
ក្គផ្តងជបទ្យោះក្ ើញក្ៅក្លើក្ ើ្ងក្ជតយទងំពងមងស្ន
មមាចក្នា ត។ មា យក្នោះ មានផ្តចំក្ពាោះជបក្េទ្យមមាចក្ដើម
ប  ក្ ណ្ ោះ ចំផ្ែក្ឯពកួ្មមាចពលឹក្ គឺគ្មម នមា យក្ ើយ) 

calcarenite  [n]  ថ្មកំ្ក្ោរ 
calcareous  /kalˈkɛːrɪəs/  [adj]  ផ្ដលជាថ្មកំ្ក្ោរ, ជាតិ
កំ្ក្ោរ 

calcareous tufa   /kalˈkɛːrɪəs ˈt(j)uːfə/  [n]   

(ពទិ្យពនយ័៖  tuffaceous limestone, tuff) ជពទប់
កំ្ក្ោរផ្ដលរងឹ 

calci  /ˈkalsi/  [adj]  ផ្ដលមានធាត តល់ពយមូ 
calcicole  /ˈkalsɪkəʊl/  [n]  រ ក្ខជាតិចំែូលកំ្ក្ោរ  
calciferous  /kalˈsɪf(ə)rəs/  [adj]  ផ្ដលមានធាត  
តល់ពយមូ 

calcification  /kalsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  តរ្ក្ក់្ ើងមក្
ជពទបក់្លើស្នអំបិលផ្ដលមានសារធាត តល់ពយមូ 

calcifuge  /ˈkalsɪfjuːdʒ/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  
oxylophyte) រ ក្ខជាតិមនិចំែូលក្ំក្ោរ, រ ក្ខជាតិដ ោះលូត
លាព់ក្លើដីអាព ីត 

calciphyte  /ˈkalsifʌɪt/  [n]  រ ក្ខជាតិនិយមកំ្ក្ោរ 
calciphytic  /ˈkalsiphytic/  [adj]  ផ្ដលនិយមកំ្ក្ោរ 
Calcium  /ˈkalsɪəm/  [n] តល់ពយមូ (និមតិោពញ្ញា គីម ីCa) 
Calculator  /ˈkalkjʊleɪtə/  [n]  មា ព ីនគិតក្លខ្ 
calculus  /ˈkalkjʊləs/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  stone)    
ជគ្មបជ់កួ្ព (ក្ៅក្ា ងក្ោល ក្ក្ោម ឬក្ា ងថ្ងទឹ់្យក្ជបមាត)់ 

cultural calendar  /ˈkʌltʃ(ə)r(ə)l ˈkalɪndə/  [n]  ជបតិទិ្យន
ដាដំ ោះ (តរក្រៀបចំក្ពលក្វលាពជមាបដ់ាដំ ោះ ថាក្តើក្ពល្
ជតូវចាបក់្នោើម ក្វើយថាក្តើវាពមជពបនឹងតរដ ោះលូតលាព់
របព់ដំ្ំនងផ្ដរ) 

calf  /kɑːf/  [n]  កូ្នក្គ្ម, កំ្េនួក្ ើ្ង 
calibration  /kalɪˈbreɪʃ(ə)n/  [n]   

១.  តរជកិ្តនមមា ត ( ទំ្យោក្ទំ់្យនងរវាងស្នតរអានជកិ្ត
ស្នឧបក្រែ៍មយួនិងជកិ្តបទ្យដាា ន (standard) ស្ន
ឧបក្រែ៍មយួក្ទ្យៀត   ឧ.វធីិ្ វាព់ពំក្ែើ មនជបដាប់
វាព់ពំក្ែើ ម និង នម ពំងតួបទ្យដាា ន ក្ា ងតរ
កំ្ែតប់នទ ក្ពំក្ែើ ម។)  

២.  ជកិ្តក្មម (តរជកិ្ត ឬតរកំ្ែតន់មមា ត នបរមិាែ
្ី ថាា ពំតវលអិត... ម នក្ពលដំក្ែើ រតរពិតជោក្ដ) 

calibration of sprayer  /kalɪˈbreɪʃ(ə)n ɒv ˈspreɪə/  [n]  

តរជកិ្តឧបក្រែ៍ោញ់ថាា  ំ(តរវាព់ក្ជមតិមាឌស្នពូល យ
ពយ ងថាា ផំ្ដលក្ជបើជោព់ពជមាបោ់ញ់ក្ៅក្លើដំ្ំ ថាក្តើ
អព់ប  ោម ន ជបពិនក្បើក្គោនក្តរ់យៈក្ពលោញ់ ចំងាយក្ដើរ 
ទ្យទឹ្យង្ោះ (ម ខ្តតស់្នតរោញ់)) 

Californium  /ˌkalɪˈfɔːnɪəm/  [n]  តលីនរញ ូ ម (និមតិោ
ពញ្ញា គីម ីCf) 

calix  /ˈkalɪks/  [n]  ក្ញ្្ ំជតបក្ 
calliper  /ˈkalɪpə/  [n]  ឧបក្រែ៍វាព់ទំ្យវំ
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Calliphora  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  blow fly, bluebottle) 
រ យសាលីនូរ  (រ យក្ខ្ៀវ) 

callus  /ˈkaləs/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះពតវ) ផ្នល, ផ្ពែក្ជកិ្ន  
២.  (ចំក្ពាោះរ ក្ខជាតិ) ជកិ្ន, របពួជកិ្ន ១)ជាដ ំស្នក្តពិត 

parenchyma ផ្ដលវវិឌឍនពី៍ និងក្ៅ  ្ំវញិជាពិតរ
បពួរបព់រ ក្ខជាតិក្ដើមែតីតប់នថយ តរវួតទឹ្យក្ពីម ខ្
របពួនិងចាបក់្នរើមក្ធ្វើឱ្យជាពោះវញិ។ ក្ៅក្ា ងតរបំក្ៅ
ឬនសំ វាក្ក្ើតក្ ើងក្ៅក្ផ្នលងទី្យជបពពវ ស្នតរបិទ្យភាជ ប់
គ្មា ផ្ដលក្ចញពីក្តពិតរព់ទងំ២ស្នជតួយនសំនិង
គល់នសំ។ តរនលិត និងតរចាក្ក់្ជពោះនសរ ភាជ បគ់្មា
ស្នក្តពិត parenchyma (ឬ callus) ជា្ំហាន
ពំមនម់យួក្ា ងដំក្ែើ រតរជាពោះស្នតរនសំបំក្ៅ។ 
២)ក្ៅក្ា ងតរបែរ ោះជាលិត(micropropagation) 
និយាយពំក្ៅក្លើដ ំមា ព់មនិអាចបំផ្បក្ោនស្ន
ក្តពិត។ 

calm  /kɑːm/  [adj]  មនិក្េវឆាវ, ពោប ់
calorie  /ˈkaləri/  [n]  តល់ ូរ ី(ឯក្នរងាវ ព់តស្មលថាមពល
ពីមហូបអាហារ) 

calve  /kɑːv/  [v]  ក្ក្ើតកូ្ន 
calyptrogen  /kʌlip' trəʊdʒ(ə)n/  [n]  តលីបជតូចឹង 

(ជពទបក់្តពិតផ្ដលលូតជគបពីក្លើផ្នាក្លូតលាព់របព់
ឫព ក្វើយផ្ដលវវិតោក្ៅជាក្ាលឫព) 

calyx  /ˈkalɪks/  [n]  ជតបក្ផ្កា  ( ជាពាក្យពវ វចនៈក្ជបើ
ពជមាបទ់្យជមជតបក្ផ្កា ស្នផ្កា មយួ។) 

cambium  /ˈkambɪəm/  [n]  (ពវ វចនៈ៖ cambia) 
ជពទបក់្ា ងស្នពមែក្ក្ ើ, ជាលិតរ ក្ខជាតិ ( ជពទបជ់ាលិ
តក្ពរើងរបព់រ ក្ខជាតិក្ៅចក្ោល ោះរវាងពមែក្ និងសាចក់្ ើ។ 
ក្តពិតរបព់វាជាក្តពិតលូតលាព់ (meristem) 
ក្ពាលគឺ វាអាចបំផ្បក្ និងបក្ងាើតជាក្តពិតថ្មីោន។ វា
មានរងព ីឡងំ ក្ៅក្ា ងឫព និងក្ដើម ផ្ដលក្ក្ើតមានក្ៅ
ក្ា ង ជាលិតថ្មីពជមាបប់ក្ងាើតជាលិតោំ្ រ័ xylem  និង 
phloem និងពមែក្ក្ ើ) 

Cambrian  /ˈkambrɪən/  [n]  កំ្ជបរយីាង 
camouflage  /ˈkaməflɑːʒ/  [n]  តរបនលំខ្លួន, វធីិ្បនលំខ្លួនក្ៅ
នឹងបរសិាថ ន  

campaign  /kamˈpeɪn/  [n]  តរក្លពោយ ទ្យធោតរ 

campanulate  /kamˈpanjʊlət/  [adj]  រងដូច្ងួ (ជបក្េទ្យ
ផ្កា មានជតបក្ជាបរ់ង្ួង) 

camphor  /ˈkamfə/  [n]  ក្ជបងក្បូរ 
Campylobacteriosis  [n]  ក្មក្រគស្ន្ំងឺរក្ 
campylotropous  [adj]  អូវ លក្តង, អូវ លក្នរក្ (ជាទិ្យព
ស្នអូវ លផ្ដលអូវ លងាក្ោនជាម មំយួក្ធ្ៀបនឹងជគ្មបព់ថិត 
ក្ា ងទី្យនងំក្ៅចក្ោល ោះ រវាងស្នអូវ លជតង ់និងអូវ លផ្កា ប។់) 

camshaft  /ˈkamʃɑːft/  [n]  អក័្សឡតម (អក័្សផ្ដល្ំនយួ
ដល់ដំក្ែើ រតរស្នចំក្វោះក្ា ងស្នចលក្រ) 

canal  /kəˈnal/  [n]   

១.  បំពង,់ ជបក្ហាង  
២. ផ្ជពក្, ជបឡយ (តរ្ីក្ជាចងអូរ និងមានទិ្យពក្ៅ

ជាក្ល់ាក្ន់មព ា្ នភាពដី ក្ដើមែទីញយក្ទឹ្យក្
មក្ក្ជសាចជពព ឬពជមាបរ់កំ្ដាោះទឹ្យក្ក្ចញ) 

 alimentary canal  /alɪˈmɛnt(ə)ri kəˈnal/  [n]  បំពង់
រលំាយអាហារ 

 gastrovascular canal  /ˈɡastrəʊˈvaskjʊlə kəˈnal/  

[n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ gastrointestinal tract 
 irrigating canal  /ˈɪrɪɡeɪtɪŋ kəˈnal/  [n]  ចងអូរ ឬរងវោះ
បញូ្្លទឹ្យក្ 

 semi-circular canal  /ˈsɛmi ˈsəːkjʊlə kəˈnal/  [n]  

បំពងព់ាក្ក់្ ោ្ លរងវង ់
Cananga odorata  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ ylang-ylang 
cancel  /ˈkans(ə)l/  [v]  ល បក្ចាល, ជបតពទ្យ ក្ជាក្មា ៈ 
 cancellation   /kansəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  តរល បក្ចាល, 
តរទ្យ ក្ជាក្មា ៈ 

cancer  /ˈkansə/  [n]  មហារកី្ (្ំងឺ) 
candid  /ˈkandɪd/  [adj]  ឥតលាក្ក់្លៀម, ក្សាម ោះជតង ់
candidate  /ˈkandɪdeɪt/  [n]  ក្បក្ខ្ន 
candling  /ˈkandɪŋ/  [n]  តរពាោលជតក្ចៀក្ក្ដាយក្ជបើ 
ក្េលើងក្ទ្យៀន 

cane  /keɪn/  [n]  ទំ្យពក្,់ ជបដាបជ់ចតក់្ដើរ 
canine  /ˈkanʌɪn/  [n]  ផ្េា 
canker  /ˈkaŋkə/  [n]  ្ំងឺដំក្ៅក្លើរ ក្ខជាតិ (្ំងឺរ ក្ខជាតិបងា
ក្ដាយោក្ក់្តរ ីឬនសតិក្ដាយពមាល បជ់ាលិតផ្ដលេលង) 

Cannabis indica  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ Indian 
hemp
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cannibalism  /ˈkanɪbəˌlɪz(ə)m/  [n]  តរព ីសាចគ់្មា ឯង
ជាអាហារ 

cannibalistic  /kænəbəˈlɪstɪk/  [adj]  ពកួ្ពតវព ីពតវ
មនិក្រ ើព (ឧ. ពកួ្ពតវរពំា) 

canopy  /ˈkanəpi/  [n]  គជមបស្នតរួ ក្ខជាតិ, ក្ក្នសមពលឹក្ 
(តរនរ ំគ្មា របព់ពលឹក្ និងផ្មក្) 

cantaloupe  /ˈkantəluːp/  [n]  ជតពក្ផ់្នអម 
canyon  /ˈkanjən/  [n]  តញ  ង 
cap  /kap/  [n]  នលិត ម ំ, មកួ្, គជមប  
 cradle cap    /ˈkreɪd(ə)l kap/  [n]  ផ្ក្អលក្ក្រ, អាចម៍
ជក្បី 

 ice cap  /ʌɪs kap/  [n]  គជមបទឹ្យក្ក្ក្ 
 oil filler cap  /ɔɪl ˈfɪlə kap/  [n]  គជមបក្ជបងរអិំលច
លក្រ (គជមបក្ជបងរអិំលនង និងពជមាបក់្មើលក្ជមតិក្ជបង
រអិំលនង) 

 root cap  /ruːt kap/  [n]  ក្ាលឫព 
capability  /keɪpəˈbɪlɪti/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះដី) ្ជមាល  
២.  ពមតថភាព 

capable of being polished  /ˈkeɪpəb(ə)l ɒv ˈbiːɪŋ 

ˈpɒlɪʃt/  [adj]  ផ្ដលអាចក្ធ្វើឱ្យរក្លាងោន 
capacitance  /kəˈpasɪt(ə)ns/  [n]  លក្ខែៈពោ ក្អគគិពនី 
capacitation  /kəˈpasɪteɪʃ(ə)n/  [n]  ពមតថភាពភាជ ប ់ 

(បមាល ព់បរូរផ្ដលក្ក្ើតមានចំក្ពាោះផ្ពៃមក្ៅក្ពលវាពថិតក្ៅ
ក្ា ងបំពងប់នោពូ្ញី។ បរសិាថ នអាព ីតបងាឱ្យមានតរផ្កល ព់
បរូរភាា ពក្តពិតរបព់ផ្ពៃម ផ្ដលក្ធ្វើឱ្យវាអាចភាជ បក់្ៅនឹងអូ
វ  ពូ ីតទី្យIIោន) 

capacity  /kəˈpasɪti/  [n]  ចំែ ោះ, ពមតថភាព 
 capacity building   /kəˈpasɪti ˈbɪldɪŋ/  [n]             

តរក្សាងពមតថភាព 
 capacity for root penetration  /kəˈpasɪti fɔː ruːt 

pɛnɪˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  ពមែទផ្ដលឫពផ្ដលអាចធាក្់
ចូលោន 

 acid neutralizing capacity  /ˈasɪd ˈnjuːtrəlʌɪzɪŋ 

kəˈpasɪti/  [n]  ពមតថភាពបនសបអាព ីត 
 adsorbing capacity  /ədˈzɔːbinɪŋ kəˈpasɪti/  [n]  

ពមតថភាព្ក្ ់(យក្តច ង) ស្នដី 
 air capacity  /ɛː kəˈpasɪti/  [n]  ពមតថភាព ឬចំែ ោះ
ខ្យល់ផ្ដល (ដី) អាចពោ ក្ោន 

 buffer capacity of soil  /ˈbʌfə kəˈpasɪti ɒv sɔɪl/  [n]  

ពមតថភាពធ្នក់្រ pH ស្នដី (ពមតថភាពស្នដីផ្ដលធ្ននឹ់ង
បផ្ជមបជមួល pH) 

 capillary capacity  /kəˈpɪləri kəˈpasɪti/  [n]      

ពមតថភាពតពីផ្ រ 
 carrying capacity  /ˈkariɪŋ kəˈpasɪti/  [n]         

ពមតថភាពនទ ក្, ពមតថភាពជទ្យជទ្យង ់
 crumb capacity  /krʌm kəˈpasɪti/  [n]  ពមែទផ្ដល
អាចក្ធ្វើឱ្យទ្យជមងក់្ៅជាជគ្មបមូ់លៗ, ក្ជមតិស្នតរបក្ងាើតជា
ដ ំជគ្មប ់(ទ្យជមង)់  

 ecological capacity  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l kəˈpasɪti/  [n]  

ពមតថភាពក្អកូ្ ូព ី 
 environmental capacity  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

kəˈpasɪti/  [n]  ពមតថភាពបរសិាថ នក្ា ងតរជទ្យជទ្យងនឹ់ង
អំក្ពើពីក្ជៅ 

 field capacity  /fiːld kəˈpasɪti/  [n]  ពមតថភាពដីផ្ជព 
(ដីផ្ដលអាចនទ ក្ទឹ្យក្ទ្យ ក្ក្ៅក្ពលក្គបក្នស ើមវា រចួបងហូរវា
ក្ចញ), ពមតថភាពដី (លទ្យធភាពរក្សទ្យ ក្ទឹ្យក្របព់ដី), 
ពមតថភាពពោ ក្ទឹ្យក្ស្នដី, ពថិរភាពទឹ្យក្អតិបរមិា 

 germination capacity  /dʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n kəˈpasɪti/  

[n]  ពមតថភាពដំែ ោះ (ពមាមាជតស្នគំរជូគ្មបម់យួផ្ដល
ោនដ ោះជាធ្មមនក្ៅក្ា ងរយៈក្ពលសាក្លែងជាក្ល់ាក្់
មយួ ជាធ្មមនក្គគិតជាភាគរយ) 

 heat capacity  /hiːt kəˈpasɪti/  [n]  ចំែ ោះក្ក្តោ  
 maximum moisture capacity  /ˈmaksɪməm 

ˈmɔɪstʃə kəˈpasɪti/  [n]  ពមតថភាព ឬចំែ ោះទឹ្យក្ជា  
អតិបរមិាផ្ដល (ដី) អាចពោ ក្ោន 

 minimum moisture capacity  /ˈmɪnɪməm ˈmɔɪstʃə 

kəˈpasɪti/  [n]  ពមតថភាព ឬចំែ ោះទឹ្យក្ជាអបែបរមា
ផ្ដល (ដី) អាចពោ ក្ោន 

 moisture capacity  /ˈmɔɪstʃə kəˈpasɪti/  [n]      

ពមតថភាព ឬចំែ ោះទឹ្យក្ផ្ដល (ដី) អាចពោ ក្ោន 
 moisture-holding capacity  /ˈmɔɪstʃə ˈhəʊldɪŋ 

kəˈpasɪti/  [n]  ឥទ្យធិពលចាបយ់ក្ទឹ្យក្, ពមតថភាពរក្ស
ពំក្ែើ ម 

 nutrient holding capacity  /ˈnjuːtrɪənt ˈhəʊldɪŋ 

kəˈpasɪti/  [n]  ពមតថភាពចាបយ់ក្សារធាត ចិញឹ្្ម 
 rain capacity  /reɪn kəˈpasɪti/  [n]  ចំែ ោះទឹ្យក្ផ្ដលដី
អាច្ក្យ់ក្ោនក្ជតយពីក្េលៀងរចួក្វើយ (គិតជាម.ម)  

 self-purification capacity  /sɛlf pjʊərɪfɪˈkeɪʃ(ə)n 

kəˈpasɪti/  [n]  ពមតថភាពពវ័យព ទ្យធិក្មម
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 thermal capacity  /ˈθəːm(ə)l kəˈpasɪti/  [n]  ចំែ ោះ 
ក្ក្តោ  

 till capacity  /tɪl kəˈpasɪti/  [n]  ពមែទផ្ដលអាចេជួរ 
 vital capacity    /ˈvʌɪt(ə)l kəˈpasɪti/  [n]  ចំែ ោះខ្យល់
ផ្ដលអាចបក្ញ្្ញពីពួត 

 water field capacity  /ˈwɔːtə fiːld kəˈpasɪti/  [n]  

ពមតថភាពជពូបទឹ្យក្ 
 water holding capacity  /ˈwɔːtə ˈhəʊldɪŋ kəˈpasɪti/  

[n]  ពមតថភាពរក្សទឹ្យក្ (បរមិាែទឹ្យក្ផ្ដលអាចរក្សោន
ក្ៅក្លើស្នទសារធាត ដំែ ោះ ក្ជតយពីជជាបទឹ្យក្ក្ដាយក្ពរ។ី 
ជកួ្ព និងខ្សចម់ានពមតថភាពរក្សទឹ្យក្ (ពំក្ែើ ម) ទប 
ឯលាបេ់ក្ ់និងសារធាត ពររីងគក្មដយមូក្នសងៗ មាន
ពមតថភាពខ្ៃព់) 

 water storage capacity  /ˈwɔːtə ˈstɔːrɪdʒ kəˈpasɪti/  

[n]  ពមតថភាពពោ ក្ទឹ្យក្ 
capillarity  /ˌkapɪˈlarɪti/  [n]  ក្ក្ពភាព, ោត េូតរបូ
សាស្ដពោទងំឡយផ្ដលមានក្ា ងតំបនត់ពីផ្ រ-បញ្ជូ នទឹ្យក្
ក្ ើងក្លើ 

capillary  /kəˈpɪləri/  [n]  ពរស្ពបរូរ, ប ោ្ ញរនធជពូប, 
ពរស្ពបងហូរ្ម, ក្ក្ពោលី 
 capillary rising height  /kəˈpɪləriˈrʌɪzɪŋ hʌɪt/  [n]  

ក្មៃព់ផ្ដលទឹ្យក្ក្ ើងោន ក្ដាយក្មាល ងំតពីផ្ រពី
ជពទបទឹ់្យក្ក្ជតម 

capital  /ˈkapɪt(ə)l/  [n]  ទ្យ ន, ធ្ន, ក្ដើមទ្យ ន (ជទ្យពយពមែតោិ
ជាអចលនៈជទ្យពយ (សាចល់ យព ទ្យធ) និងជាអចលនៈជទ្យពយ 
(មានមា ព ីនជាក្ដើម)ក្វើយផ្ដលជតូវយក្មក្ក្ជបើជោព់ក្ា ង
ដំក្ែើ រតរនលិតក្មមមយួ) 
 capital-intensive  /ˈkapɪt(ə)l ɪnˈtɛnsɪv/  [adj]   

ជបពលវបែក្មមក្ដើមទ្យ ន (ផ្ដលក្ជបើទ្យ ន ឬមា ព ីនក្ជចើន)  
 fixed capital  /fɪkst ˈkapɪt(ə)l/  [n]  ទ្យ នអចលនៈ, ទ្យ ន
អចល័ត 

capitate  /ˈkapɪteɪt/  [adj]  ដូចក្ាល 
capitulum  /kəˈpɪtjʊləm/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះពតវ) រងមូល (ក្ាលមូលរបព់េអឹង្ំនី 
ផ្ដលភាជ បជ់ាមយួតេួអឹងក្ង)  

២. (ចំក្ពាោះរ ក្ខជាតិ) ក្ញ្្ ំផ្កា រងដ ំមូល, ផ្កា ចក្ងាា មក្ាល 
capon  /ˈkeɪp(ə)n/  [n]  មានក់្ជគៀវ 
Capparis cambodiana  [sci.n]  ព ក្ឆាម  

capsicum  /ˈkapsɪkəm/  [n]  ក្មទពក្ោល ក្  
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Capsicum annuum) 

Capsicum annuum  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ bell 
pepper, capsicum, cayenne pepper, chilli pepper 

Capsicum frutescens  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ tabasco pepper 
capsid  /ˈkapsɪd/  [n]  តបព់ ីត (ភាា ពជបូក្តអ ីនរបព់វរី ព) 
capsule  /ˈkapsjuːl/  [n]   

១. (ចំក្ពាោះ្ីវវទិ្យា) ក្ក្នសម (បំពងតូ់ចៗផ្ដលមានគជមប
រងឹមា ំមានជបក្េទ្យខ្ ពៗគ្មា ជាក្ជចើន), តបព់រ ល 
(ជពទបម់បអ់នធិល  ្ំវញិក្តពិតរបព់ោក្ក់្តរមីយួ
ចំននួ)  

២. (ចំក្ពាោះពតវ) ជគ្មបថ់ាា មូំលជទ្យផ្វង  
៣. (ចំក្ពាោះរ ក្ខជាតិ) ផ្នលក្ក្នសម, ផ្នលពោួត (ផ្នលគ)ួ (ជាធ្មមន 

ជាជបក្េទ្យផ្នលពោួតមានជគ្មបក់្ជចើន និងក្ជបោះពមែក្
ផ្ដលនគ ំក្ ើងពីក្ក្ពរញី២ឬក្ជចើន ផ្ដលនឹងក្ជបោះផ្បក្ពី
គ្មា ក្ៅក្ពលទ្យ ំក្ដើមែ ី្ ជមរោះ ជគ្មបរ់បព់វា ឧ. ជបក្េទ្យ 
Swietenia និង Eucalyptus.។ ជបក្េទ្យផ្នលមបពរូល
អាចមាន ថ្ត(បនទប)់មយួ ឬក្ជចើន ក្ៅថា  
Locules។ 

bowman capsule  /ˈbəʊmən ˈkapsjuːl/  [n]  ក្ក្នសមបូមា 
ន ់

capture  /ˈkaptʃə/  [n]  ទំ្យោក្ទ់្យក្នល 
caput  /ˈkapʊt/  [n]  ក្ាល, ផ្ប ក្មងក្លើស្នពររីងគ 
្មយួ 

carabiner  /ˌkarəˈbiːnə/  [n]  ក្ងក្លាវៈ (ក្ងក្លាវៈ
ព វតថិភាពមយួផ្ដលក្គក្ជបើពជមាបភ់ាជ បផ់្ខ្សពរួក្ ើងក្ដើម
ក្ ើ។ ក្ងក្នោះមានគនលឺោះចាក្ក់្សាក្ដើមែធីាោមនិឱ្យវាហា ឬ
របូតគនលឺោះក្ៅក្ពលកំ្ព ងក្ ើងក្បោះជគ្មបពូ់្។) 

carambola   /ˌkar(ə)mˈbəʊlə/  [n]  (ពទិ្យពពនយ័៖ 
starfruit) ពៃឺ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Averrhoa carambola) 

carapace  /ˈkarəpeɪs/  [n]  ពាូក្ 
carbohydrase  /kɑːbəˈhʌɪdreɪz/  [n]  តបូអ ីជដាព  

(អងព់ ីមផ្ដល្ំរ ញតរបំផ្បក្តបូនអ ីជដាត) 
carbohydrate  /kɑːbəˈhʌɪdreɪt/  [n]  តបូនអ ីជដាត 

(អពាអងគធាត ផ្ដល ក្ក្ក្ើតក្ ើងក្ដាយសារដំ្ំ 
ឬបផ្នលបងាា រ)
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 complex carbohydrate  /ˈkɒmplɛks 

kɑːbəˈhʌɪdreɪt/  [n]  តបូនអ ីជដាតសំាញ  ំ
Carbon  /ˈkɑːb(ə)n/  [n]   

១.  តបូន (និមតិោពញ្ញា គីម ីC)  
២. តបូន (នយ័ទូ្យក្ៅក្លើពមាពធាត ពររីងគ) 

 activated carbon  /ˈaktɪveɪtɪd ˈkɑːb(ə)n/  [n]  ធ្យងូ
ពក្មម 

 anomeric carbon  [n]  តបូនអាែូផ្ម (អាតូមតបូន
ផ្ដលមានទ្យជមងជ់ាវងមូ់លស្នពារផ្ដលជាតបូនតបូនីល
របព់ពារទ្យជមងផ់្ខ្សក្បើក្) 

 mineral carbon  /ˈmɪn(ə)r(ə)l ˈkɑːb(ə)n/  [n]  ធ្យងូថ្ម 
carbonaceous  /ˌkɑːbəˈneɪʃəs/  [adj]  ផ្ដលមានតបូន 
carbonate  /ˈkɑːbəneɪt/  [n]  តបូ្ត 
 lime carbonate  /lʌɪm ˈkɑːbəneɪt/  [n]  ថ្មកំ្ក្ោរតបូ
្ត (ពំក្ៅចំក្ពាោះ CaCO3) 

carbon dioxide  /ˈkɑːb(ə)n dʌɪˈɒksʌɪd/  [n]  ឧពម័នត
បូនិច, តបូនឌីអ ក្ព ីត 
 carbon dioxide conversion stage  /ˈkɑːb(ə)n 

dʌɪˈɒksʌɪd kənˈvəːʃ(ə)n steɪdʒ/  [n]  វគគបំផ្បលងឧពម័ន
តបូនិច 

 carbon dioxide exchange  /ˈkɑːb(ə)n dʌɪˈɒksʌɪd 

ɪksˈtʃeɪndʒ/  [n]  បែរូ រឧពម័នតបូនិច 
carbonic  /kɑːˈbɒnɪk/  [adj]  តបូនិច 
Carboniferous  /ˌkɑːbəˈnɪf(ə)rəs/  [n]  តបូនីផ្េ 
carbonification  /ˌkɑːbəˈnɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  តបូនក្មម 
carbuncle  /ˈkɑːbʌŋk(ə)l/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  boil) បូព
ជទ្យនិច 

carcass (carcase)  /ˈkɑːkəs/  [n]  ពមែក្ដងខ្លួន      
(តតព់), សាក្ពពពតវ, ក្ជគ្មងេអឹពតវផ្ដលមានជាប់់
សាច ់

Carcharhinus leucas  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ bull shark 
carcinogen  /kɑːˈsɪnədʒ(ə)n/  [n]  សារធាត បងាមហារកី្, 
ភាា ក្ង់ារបងាមហារកី្ 

carcinogenic  /ˌkɑːs(ɪ)nəˈdʒɛnɪk/  [adj]  ផ្ដលអាចក្ក្ើត
មហារកី្ 

carcinoma  /ˌkɑːsɪˈnəʊmə/  [n]  ដំក្ៅមហារកី្,          
តព ីែូម, មហារកី្ក្ពើផ្ពែក្ 

Carcinoscorpius rotundicauda  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ mangrove horseshoe crab 
cardamom  /ˈkɑːdəməm/  [n]  ជក្វា ញ, ក្ដើមជក្វា ញ 
cardboard   /ˈkɑːdbɔːd/  [n]  ជក្ដាពរងឹ 
 cardboard box   /ˈkɑːdbɔːd bɒks/  [n]  ជបអប់
ជក្ដាពរងឹ 

cardiac  /ˈkɑːdɪak/  [adj]  ក្បោះដូង 
 cardiac monitor "The Monitor"  /ˈkɑːdɪak 

ˈmɒnɪtə/  [n]  បដាបជ់តួតក្មើលក្បោះដូង ឬ “ជបដាបពិ់និតយ 
គយគន”់ 

cardio pulmonary resuscitation (CPR)  /ˈkɑːdiəʊ 

ˈpʌlmən(ə)ri rɪsʌsɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  តរ្យួ នល ំដក្ងហើមក្បោះ
ដូងឱ្យក្ដើរក្ ើងវញិ 

Cardiochiles philippinensis  [sci.n]  ពកួ្ឪមា ល់  
(បរពិតក្លើដងាូវមូរពលឹក្) 

Cardiospermum halicacabum  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ balloon vine 
career  /kəˈrɪə/  [n]  ម ខ្របរ, អា្ីព 
 career path planning   /kəˈrɪə pɑːθ ˈplanɪŋ/  [n]  

តរក្ធ្វើផ្ននតរក្លើអា្ីព 
Caretta caretta  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ loggerhead 

turtle 
cargo  /ˈkɑːɡəʊ/  [n]  ទំ្យនិញ, ស្ថ្លដឹក្្ញ្ជូ ន 
 cargo boat   /ˈkɑːɡəʊ bəʊt/  [n]   

(ពទិ្យពនយ័៖  cargo ship) ក្ោ ល់ដឹក្ទំ្យនិញ 
 cargo plane  /ˈkɑːɡəʊ pleɪn/  [n]  យនោក្ហាោះដឹក្
ទំ្យនិញ 

 cargo ship  /ˈkɑːɡəʊ ʃɪp/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ cargo boat 
Carica papaya  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ papaya 
caries (dental)  /ˈkɛːriːz/  [n]  ជបក្ហាងក្ធ្មញ 
carina  /kəˈrʌɪnə/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  keel) ជពទបព់ាូក្

, ជតបក្ក្ជតម, ជតបក្ោត, ជទ្យន ងជគ្មប ់(ពរស្ព ឬចងអូរផ្វ  ន
ក្ៅចំក្ រ្ លស្នពមែក្ធំ្ ឬពមែក្ផ្កា ធំ្របព់ជពូវ) 

Carinotetraodon lorteti   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
redeye puffer 

carnivore  /ˈkɑːnɪvɔː/  [n]  មសំាពី, មសំាហារពតវ,  
ពតវពោោ នព ីសាច់
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carotene  /ˈkarətiːn/  [n]  តរ  ផូ្តន (ជាតិពែ៌ទឹ្យក្ជកូ្ច
របព់រ ក្ខជាតិ ផ្ដលមានក្ជចើនក្ៅក្ា ងក្លរ  ោូល ព ក្វើ្ នួតល 
ក្លរ  ោូល ពរបព់ពលឹក្ពែ៌ក្លឿង ឬពលឹក្ពែ៌ទឹ្យក្ជកូ្ចក្ា ងបផ្នល 
និងផ្នលក្ ើ។ តរ  ផូ្តនមានសារពំមនក់្ា ងតរនលិតវនីមនី 
A ក្ា ងខ្លួនមន ពស) 

carotid  /kəˈrɒtɪd/  [n]  តរ  ទីូ្យត (ពរស្ពអាផ្ទ្យរដពំ៏មនក់្ៅ
ជតងក់្ដផ្លមានពមែក្ ឬពក្ជមា) 

carp  /kɑːp/  [n]  ជតីតប 
 bighead carp  /bɪɡhɛd kɑːp/  [n]  ជតីតបក្ាលធំ្ 
 Chinese carp  /tʃʌɪˈniːz kɑːp/  [n]  ជតីតបចិន 
 common carp  /ˈkɒmən kɑːp/  [n]  ជតីតបធ្មមន 
 grass carp  /ɡrɑːs kɑːp/  [n]  ជតីជពលូង  
 lndian carp  /ˈɪndɪən kɑːp/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖   

rohu carp) ជតីផ្ក្អក្ (ទឹ្យក្សាប) 
 mud carp  /mʌd kɑːp/  [n]  ជតីផ្កា គ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ 

Cirrhinus molitorella) 
 rohu carp  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ Indian carp 
 silver carp  /ˈsɪlvə kɑːp/  [n]  ជតីតបសាមញ្ា  

carpal  /ˈkɑːp(ə)l/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ knee 
 carpal joint  /ˈkɑːp(ə)l dʒɔɪnt/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

carpus 
carpel  /ˈkɑːp(ə)l/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  pistil) ក្ញ្្ ំក្ក្ពរ
ញី, ក្ក្ពរញី (ពររីងគបនោពូ្ញី ផ្ដលរមួមានប ោជ ែក្រ
មយួ, អ ា្ ក្រមយួ ឬក្ជចើនក្វើយនិងមាតក់្ក្ពរញី។ ទី្យ
ក្ោោះោនបងាលក្ខែៈឱ្យលមអងផ្កា ក្ ម្ លធាល ក្ទ់្យ ំក្លើមាត់
ក្ក្ពរញី រចួចូលនមបំពងក់្ក្ពរញីក្ឆាៃ ោះក្ៅតនអូ់វ ល
ក្វើយបងាកំ្ក្ែើ តក្ៅជាជគ្មប)់ 

carpenter   /ˈkɑːp(ə)ntə/  [n]  ជាងក្ ើ 
carpospore  /ˈkɑːpəʊspɔː/  [n]  តប ូពែ  រ (ពែ ររបព់
សារយជក្វម ផ្ដលជតូវោនបក្ងាើតក្ដាយក្េទ្យ) 

carpus  /ˈkɑːpəs/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  carpal joint)  
េអឹងក្ស្ដ 

gas carriage  /ɡas ˈkarɪdʒ/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  
gas exchange) ដំែឹក្ោឧំពម័ន, បមាល ព់បរូរឧពម័ន  

carrier  /ˈkarɪə/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះពតវ) អាក្ផ្ដលជាពោះក្ពែ ើយពី្ំងឺ ផ្តក្ៅ
មានក្មក្រគក្ា ងខ្លួន  

២. សារធាត បនស,ំ អងគធាត ោ,ំ ោកំ្រ (សារធាត ចាោំច់
ពជមាបន់ស ំឬចាបធ់ាត ្ីឱ្យក្ៅជាទ្យជមងព់មជពប
មយួពជមាបក់្ជបើជោព់ក្ធ្វើជា្ី។ ្ីវក្រ (មន ពស, 
ពតវ) ផ្ដលអាចនទ ក្ក្មក្រគក្ដាយគ្មម នពញ្ញា ្ំងឺ ផ្ត
អាចនឹងចមលងក្មក្រគក្ៅ្ីវក្រក្នសងៗក្ទ្យៀតោន) 

carrot  /ˈkarət/  [n]  តរ   ត (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Daucus 
carota) 

carrying-away  /ˈkarin əˈweɪ/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ taking-off 
cart  /kɑːt/  [n]  រក្ទ្យោះ 
cartilage  /ˈkɑːt(ɪ)lɪdʒ/  [n]  េអឹងខី្្, េអឹងទ្យន ់
cartography  /kɑːˈtɒɡrəfi/  [n]  ផ្ននទី្យវទិ្យា 
caruncle  /ˈkarəŋk(ə)l/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះពតវ) ដ ំសាចក់្នទួលក្ ើង  
២.  (ចំក្ពាោះរ ក្ខជាតិ) ដ ំពក្ស្នជបក្ទ្យត, ដ ំពក្ស្នពមែក្

ជគ្មបខី្់្, ផ្នាក្លូតលាព់មានលក្ខែៈដូចឫព ក្ៅ
ក្លើជគ្មបរ់ ក្ខជាតិអងព់យផូ្ពៃមខ្លោះក្ៅផ្ក្ែរមជីកូ្ពីល 

caryopsis  /keriːˈɑpsəs/  [n]   

១.  ផ្នលជគ្មបស់ាច,់ ជបក្េទ្យផ្នលពោួត  
២.  ជគ្មបអ់ងារពជមូបផ្ដលមានជពទបក់្ពរើងក្ជសាបពី

មងក្ជៅ 
Caryota urens  [sci.n]  អនផ់្ព 
cascade  /kasˈkeɪd/  [n]  លាក្ទឹ់្យក្ 
case hardening  /keɪs ˈhɑːd(ə)nɪŋ/  [n]  តរក្ ើងរងឹស្ន
ពមែក្ផ្នលក្តន (តរផ្ដលក្ធ្វើឱ្យជពតក្តនក្ ើងរងឹ ផ្ដល
ប រ្ លមក្ពីតរវួតយា ងរវ័ព ដូក្ចាោះប រ្ លឱ្យវាមនិ
អាចក្បើក្ជពតក្តនក្ក្ើត ក្ដើមែ ី្ ជមរោះជគ្មបរ់បព់វា) 

case study  /keɪs ˈstʌdi/  [n]  ក្រែីពិក្ស (ដំក្ែើ រតរស្ន
តរពិក្សវភិាគផ្វក្ផ្ញក្អំពីក្រែីមយួ) 

caseous  /ˈkeɪsɪəs/  [adj]  ដូចជបូមា ព 
cash  /kaʃ/  [n]  សាចជ់ោក្,់ ល យ 
 cash advance  /kaʃ ədˈvɑːns/  [n]  ល យនោល់ឱ្យជា
ម ន (ជោក្ផ់្ដលក្បើក្យក្ម នកំ្ែតព់ជមាបត់រចាយក្ៅ
ក្លើអវីមយួ) 

 cash balance   /kaʃ ˈbal(ə)ns/  [n]  ត លយភាពសាច់
ជោក្ ់

 cash credit  /kaʃ ˈkrɛdɪt/  [n]  ឥែទនសាចជ់ោក្់
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 cash flow  /kaʃ fləʊ/  [n]  ចរនោទ្យ ន, ចរចរទឹ្យក្ជោក្ ់
(ដំក្ែើ រតរស្នតរក្ជបើជោព់ទ្យ ន ចាបន់ងំពីដំ្ក្ត់ល
ដំបូងស្ននលិតក្មម រវូតទ្យទ្យលួោនជាជោក្ស់្នតរលក្់
នលិតនល) 

 cash payment   /kaʃ ˈpeɪm(ə)nt/  [n]  តរចាយវាយ
ជាសាចជ់ោក្ ់

 cash register  /kaʃ ˈrɛdʒɪstə/  [n]  មា ព ីនគិតល យ 
cashew   /ˈkaʃuː/  [n]  សាវ យចនទី (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ 

Anacardium occidentale) 
 cashew nut  /ˈkaʃuː nʌt/  [n]  ជគ្មបស់ាវ យចនទី 
 cashew apple  /ˈkaʃuːˈap(ə)l/  [n]  ផ្នលសាវ យចនទី   

(មនិរមួបញូ្្លជគ្មប)់ 
cassava (red petiole)  /kəˈsɑːvə/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  

tapioca) ដំ ូងក្ ើ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Manihot 
esculenta) 

cassava (white petiole)  /kəˈsɑːvə/  [n]  ដំ ូងម ី
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Manihot esculenta) 

Cassia alata   [sci.n]  ដងហិត 
Cassia javanica  [sci.n]  បូជពឹក្ស 
Cassia occidentalis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ coffee 

senna 
cassia siamea  [n]  អងាា ញ់, ក្ដើមអងាា ញ់  

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ៖ Cassia siamensis) 
Cassia siamensis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ cassia 

siamea  
Cassia tora  [sci.n]  ដងហិត ា្ ង, ដងហិតក្មម ច 
cast  /kɑːst/  [n]  ោត, រែបអបេអឹងោក្,់ រែប
មាា ងពិលា 
 cast a net  /kɑːst ə nɛt/  [v]  បងពំ់្ញ់ 

caste  /kɑːst/  [n]  មពោ (ឯក្តោៈឯក្ក្ទ្យពក្មមក្ា ងចំក្្ម
ពតវលអិតក្ៅជាពងគម ឧ.  ម ំក្មមក្រ និង ម ំក្ ម្ ល ក្ៅក្ា ង
កូ្ ូនី ម ំ) 

castor oil plant  /ˈkɑːstə ɔɪl plɑːnt/   [n]  លហ ងផ្ខ្ែ, លហ ង
ក្ជបង (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Ricinus communis) 

castrate  /kaˈstreɪt/  [v]  (ពទិ្យពនយ័៖  emasculate, 
geld, spay) ក្ជក្ៀវ (ក្ជគៀវ) 

Casuarina equisetifolia   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
Australian pine 

catabolism  /kəˈtabəlɪz(ə)m/  [n]  តនបូលីព 
catadromous  /kaˈtadrəməs/  [adj]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

anadromous 
catalepsy  /ˈkat(ə)lɛpsi/  [n]  តរក្ធ្វើព តជាងាប ់
catalogue  /ˈkat(ə)lɒɡ/  [n]  ក្ពៀវក្ៅគំរនូលិតនល,      
តន  ក្ (បញ្ជ ីក្តជ់នអំពីលក្ខែៈទូ្យក្ៅរបព់បញ្ជ ិក្) 

cataloguing  /ˈkat(ə)lɒɡ ɪŋ/  [n]  តន  ក្ក្មម (តរក្ធ្វើ
បញ្ជ ីក្តជ់នអំពីលក្ខែៈទូ្យក្ៅរបព់បញ្ជ ិក្) 

catalysis  /kəˈtalɪsɪs/  [n]  តនលីក្មម , តរ្ំរ ញឱ្យមាន
ជបតិក្មម 

catalyst  /ˈkat(ə)lɪst/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  catalytic 
agent) តនលីក្រ 

cataphyll  /ˈkat(ə)fɪl/  [n]  ក្ជសាមតរពារពនលក្ពលឹក្ 
cataract  /ˈkatərakt/  [n]   

១. ្ំងឺក្ ើងោយ  
២. លាក្ទឹ់្យក្ 

catarrh  /kəˈtɑː/  [n]  រលាក្ភាា ពក្ពើម, តររលាក្ជពទ្យោះ
ក្ពលពម (ជាពិក្ពពជបដាប ់ដក្ដក្ងហើម ដូចជាទ្យងពួត, 
បំពងក់្, ជចម ោះ) 

catastrophe  /kəˈtastrəfi/  [n]  មវនោរយ 
 ecological catastrophe  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l kəˈtastrəfi/  

[n]  មវនោរយក្អកូ្ ូព ី 
catastrophism  /kəˈtastrəfɪz(ə)m/  [n]  មវនោរយ
និយម 

catchment  /ˈkatʃmənt/  [n]  អាងរងទឹ្យក្ក្េលៀង, អាងធ្មម
ជាតិ (តំបនទំ់្យោបផ្ដលជបមូលនោ ំទឹ្យក្ពីទី្យខ្ៃព់) 
 catchment pond  /ˈkatʃm(ə)nt pɒnd/  [n]  

ពូមក្មើលពាក្យ៖ reservoir 
 slope of catchment  /sləʊp ɒv ˈkatʃm(ə)nt/  [n]  

ចំក្្តទី្យ្ជមាប, ចំក្្តអាងរងទឹ្យក្ក្េលៀង 
categorize  /ˈkatəɡərʌɪz/  [v]  ចាតថ់ាា ក្ ់ឬជបក្េទ្យ 
category  /ˈkatəɡ(ə)ri/  [n]  ជបក្េទ្យ, ជក្រម, ចំ្តថ់ាា ក្ ់
catenane  /ˈkatəneɪn/  [n]  តរជបទក្គ់្មា ដូចជចវាក្ ់
catenated  /ˈkatəneɪtɪd/  [adj]  ផ្ដលជបទក្គ់្មា ដូចជចវាក្ ់
caterpillar  /ˈkatəpɪlə/  [n]  ដងាូវ, ពពកួ្ដងាូ វ, កូ្នញព់
ក្មអំក្ៅ, ដងាូវក្មអំក្ៅ
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 green horned caterpillar  /ɡriːn ˈhɔːnd ˈkatəpɪlə/  

[n]  ដងាូវផ្ពាង (ពតវលអិតពថិតក្ា ងលំដាប ់Lepidotera 
ជគួសារ Satyridae) 

 greenhorned caterpillar  /ɡriːnhɔːnd ˈkatəpɪlə/  [n]  

ដងាូវផ្ពាង (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Melanitis leda ismene) 
 hair caterpillar  /hɛː ˈkatəpɪlə/  [n]  ដងាូវក្រម (ដងាូវ
ផ្ដលមានក្រមក្ៅក្លើខ្លួន) 

 semi-looper caterpillar  /ˌsɛmɪ ˈluːpəˈkatəpɪlə/  [n]  

ពូមក្មើលពាក្យ៖ semilooper 
catfish  /ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីអតជ់ពត (ឧ. ជតីឆាល ងំ អផ្ែោ ង  
ជតីក្ញ្្ ោះ) 
 armoured sea catfish  /ˈɑːməd siː ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតី
ក្អ ក្ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Arius stormi) 

 Asian bumblebee catfish   /ˈeɪʒ(ə)n ˈbʌmb(ə)lbiː 

ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីក្ញ្្ ោះថ្ម (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Leiocassis 
siamensis) 

 black lancer catfish  /blak ˈlɑːnsə ˈkatfɪʃ/  [n]   

ជតីក្ចក្ទ្យ ំ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Bagrichthys 
macracanthus) 

 blackskin catfish  /blak skɪn ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីអផ្ែរ ង
ទ្យន ់(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Clarias meladerma) 

 broadhead catfish   /brɔːd hɛd ˈkatfɪʃ/  [n]   

ជតីអផ្ែរ ងទ្យន ់(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Clarias 
macrocephalus) 

 butter catfish  /ˈbʌtə ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីជក្មម      
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Ompok bimaculatus) 

 crocodile catfish  /ˈkrɒkədʌɪl ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីជក្បី 
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Bagarius suchus) 

 engraved sea catfish  /ɪnˈɡreɪvd siː ˈkatfɪʃ/  [n]   

ជតីក្អ ក្ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Arius caelatus) 
 false black lancer catfish  /fɔːls blak ˈlɑːnsə 

ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីក្ចក្ទ្យ ំ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Bagrichthys 
macropterus) 

 froghead sea catfish   /frɒɡ hɛd siː ˈkatfɪʃ/  [n]   

ជតីក្អ ក្ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Batrachocephalus mino) 
 giant catfish  /ˈdʒʌɪənt ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីរ្ 

giant sea catfish  /ˈdʒʌɪənt siː ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីក្អ ក្ 
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Arius thalassinus) 

glass catfish  /ɡlɑːs ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីក្ក្ពជោក្ ់(ក្ ម្ ោះ
វទិ្យាសាស្ដពោ Kryptopterus bicirrhis) 

iridescent shark catfish  /ˌɪrɪˈdɛs(ə)nt ʃɑːk ˈkatfɪʃ/  [n]  

ជតីជោ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Mekong giant catfish  /miːˈkɒŋ ˈdʒʌɪənt ˈkatfɪʃ/  [n]   

ជតីរ្ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Pangasianodon gigas) 
sagor sea catfish  /ˈseɪɡə siː ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីក្អ ក្   

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Arius sagor) 
 soldier catfish  /ˈsəʊldʒə ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីក្អ ក្   

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Osteogeneiosus militaris) 
 sona sea catfish  / səʊnə siː ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីក្អ ក្ 

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Arius sona) 
 spotted sea catfish  /ˈspɒtɪd siː ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីក្អ ក្ 

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Arius maculatus) 
 stinging catfish  /stɪŋɪŋ ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីអផ្ែរ ងទ្យន់
ព ក្មាតប់នួ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Heteropneustes 
fossilis) 

 veined catfish  /veɪnd ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីក្អ ក្       
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Arius venosus) 

 walking catfish  /wɔːkɪŋ ˈkatfɪʃ/  [n]  ជតីអផ្ែរ ងរងឹ 
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Clarias batrachus) 

catgut  /ˈkatɡʌt/  [n]  ក្្ពផ្ដលក្ធ្វើពីក្ពាោះក្វៀនពតវ 
cathartic  /kəˈθɑːtɪk/  [adj]  ថាា បំញ្្ ោះ 
cathepsin  /ˈkaθəpsɪn/  [n]  តតឹមព ីន (អងព់ ីមបំផ្បក្
ជបូក្តអ ីន ពថិតក្ា ងក្តពិតផ្ដលប រ្ លឱ្យក្តពិតផ្បក្) 

catheter  /ˈkaθətə/  [n]  តក្តផ្ទ្យ (ទ្យ ក្យាពជមាបប់ងហូរទឹ្យក្
ក្ោម) 

catheterize  /ˈkaθətərʌɪz/  [v]  បក្ញ្្ញទឹ្យក្ក្ោមពី 
ក្ផ្កល ក្ក្ោម (នមបំពង)់ 

cathode  /ˈkaθəʊd/  [n]  តតូត (ក្អ ិចជតូតបនទ ក្វ ិ្ ជមាន 
ផ្ដលអ ីយ  ងវ ិ្ ជមានមានរកិំ្លក្ៅរក្) 

cation  /ˈkatˌaɪən/  [n]  តច ង (អ ីយ  ង ផ្ដលមានបនទ ក្ 
អគគីពនីវ ិ្ ជមាន) 
 cation exchange capacity  /ˈkatˌaɪən ɪksˈtʃeɪndʒ 

kəˈpasɪti/  [n]  ពមតថភាពបែោូ រតច ង, ចំែ ោះតច ង
ក្ដាោះដូរ (តច ង) , ពមតថភាពអតិបរមិាផ្ដលដីអាចចាប់
យក្តច ង 

catkin  /ˈkatkɪn/  [n]  ផ្កា ចក្ងាា ម, ជបក្េទ្យផ្កា ចក្ងាា មម ាង
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Catlocarpio siamensis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ giant 
barb 

catopra   /kratəʊprə/  [n]  ជតីក្ស្ដនោប ់(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ 
Pristolepis fasciata) 

cattle  /ˈkat(ə)l/  [n]  ពតវពាវនៈ (ឧ. ពតវក្គ្ម ជក្បី) 
 beef cattle  /biːf ˈkat(ə)l/  [n]  ក្គ្មចិញឹ្្មយក្សាច ់
 dairy cattle  /ˈdɛːri ˈkat(ə)l/  [n]  ក្គ្មទឹ្យក្ក្ដាោះ 

caudal  /ˈkɔːd(ə)l/  [adj]  ស្នក្នទ យ 
caudate  /ˈkɔːdeɪt/  [adj]  ទ្យជមងច់ ងពលឹក្ទ្យជមងក់្នទ យ 
cauliflorous  /ˈkɒlɪflaʊə/  [adj]  ស្នជបក្េទ្យផ្កា ក្តរ ប (តរ
ក្ចញផ្កា ផ្ដលនរ ំគ្មា ក្ជចើន និង ក្ជតយមក្វាតល យជាផ្នល។ ផ្កា -
ផ្នលក្នោះដ ោះក្ចញមក្ពីគល់ឬក្ដើម ក្ជចើនជាងដ ោះក្ចញពី ផ្មក្
តូច ឧ. ជបក្េទ្យ  Arthocarpus និង Ficus spp។) 

cauliflower   /ˈkɒlɪflaʊə/  [n]  ស្ពៃផ្កា , ផ្កា មត់្  
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Brassica oleracea var. botrytis) 

cauline  /ˈkɔːlʌɪn/  [adj]  ក្លើតកួ្ដើម, (អំពីពលឹក្) ពថិតក្ៅ
ផ្នាក្មងក្លើស្នក្ដើមរ ក្ខជាតិ  

caustic  /ˈkɒstɪk/  [adj]  ផ្ដលអាចព ី, ផ្ដលអាចតតោ់ន 
caustic  /ˈkɔːstɪk/  [n]  វតថ ធាត ក្ជបើពជមាបដ់ ត, ព ី, ឬ
បំផ្កល ញជាលិតស្នខ្លួន 

cautery  /ˈkɔːt(ə)ri/  [n]  កូ្ផ្ទ្យ 
cava  /ˈkɑːvə/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  vena cava) ផ្វ  នតវ, 
ពរស្ព្មក្មម ធំ្ 

cavern  /ˈkav(ə)n/  [n]  រងូេា,ំ គ ហា 
cavity  /ˈkavɪti/  [n]  រនធក្ា ងដី, ថ្ត, ជបអប,់ ទី្យខូ្ង, នត, 
ជបក្ហាង(ក្ធ្មញ) 
 body cavity  /ˈbɒdi ˈkavɪti/  [n]  ជបក្ហាងក្ពាោះ 

cavy  /ˈkeɪvi/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  guinea pig) ក្ែោ រក្ជបើ
ពជមាបត់រពិក្សាធ្ថាា  ំ

Cayratia carnosa  [sci.n]  វលលិនដិត 
Cayratia trifolia  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ three-leaf 

cayratia 
cecum  /ˈsiːkəm/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  caecum)  

(ពវ វចនៈ៖ ceca) ថាា ក្ក់្ពាោះក្វៀន, ថ្ាក្ផ់្នាក្មងក្ដើមស្ន
ក្ពាោះក្វៀនធំ្ 

celery  /ˈsɛləri/  [n]  ្ីរនងំឱ្ 

cell  /sɛl/  [n]   

១. ក្តពិត  
២. (ចំក្ពាោះដី) រនធ (រងមូលៗ) 

 albuminous cell  /alˈbjuːmɪnəs sɛl/  [n]  ក្តពិត 
អាល់បរ យមនី 

 body cell  /ˈbɒdi sɛl/  [n]  ក្តពិតក្ម 
 brood cell  /bruːd sɛl/  [n]  ពមែ ក្ ម ំ 
 bulliform cells  /ˈbʊlifɔːm sɛl/  [n]  ក្តពិតរងពព ោះ 
 cell  / sɛl/  [n]  ក្តពិត 
 chloride secretory cells  /ˈklɔːrʌɪd sɪˈkriːtəri sɛlz/  

[n pl]  ក្តពិតបក្ញ្្ញក្លរ ួ
 daughter cells  /ˈdɔːtə sɛlz/  [n pl]  ក្តពិតកូ្ន 
 drainpipe cells  /ˈdreɪnpʌɪp sɛlz/  [n pl]  ក្តពិត
បំពងប់ងហូ រ (ក្តពិតក្អពីក្តលយមូទងំឡយ្ ផ្ដល
មានជបក្ហាងមងក្ា ង ក្ា ងទ្យជមងជ់ាបំពងប់ងហូ រភាជ បច់ ង 
និងច ងជាមយួគ្មា  ដូចជាក្ា ងក្រែីបំពងខ់្យល់របព់ពតវ
លអិត និងបំពងប់ក្ញ្្ញរបព់ដងាូវខ្លួបពំផ្ប ត) 

 drone cell  /drəʊn sɛl/  [n]  ពមែ ក្ ម ំ 
 egg cell  /ɛɡ sɛl/  [n]  ក្តពិតពរ ត (អោក្តជេូ្ 
ក្ជតយក្ពលផ្ដលវាក្ធ្វើពវ ពលក្មមជាមយួនឹងពមាព
ធាត របព់លមអងផ្ដលធាល ក្ច់ ោះនមបំពងល់មអង) 

 flame cell  /fleɪm sɛl/  [n]  ក្តពិតក្រមញ័រ 
 generative cell  /ˈdʒɛn(ə)rətɪv sɛl/  [n]  ក្តពិតបងា
កំ្ក្ែើ ត 

 germ cell  /dʒəːm sɛl/  [n]  ក្តពិតបនោពូ្,  
ក្តពិតក្េទ្យ 

 guard cell  /ɡɑːd sɛl/  [n]  ក្តពិតតរពារ (ក្តពិត
ក្អពីផ្ឌម ២ផ្ដលមានរងដូចចំែិតក្លាក្ផ្ខ្ ផ្ដលមាន
ម ខ្ោទី្យកំ្ែតត់រក្បើក្បិទ្យជបក្ហាងចំវស្នរនធ) 

 hair cell  /hɛː sɛl/  [n]  ក្តពិតក្រម 
 honey cell  /ˈhʌni sɛl/  [n]  ពមែ ក្ ម ំ 
 nurse cell  /nəːs sɛl/  [n]  ក្តពិតចិញឹ្្ម 
 palisade cell  /ˌpalɪˈseɪd sɛl/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

macrosclereid 
 queen cell  /kwiːn sɛl/  [n]  ពមែ ក្ ម ំក្ម 
 sex cell  /sɛks sɛ/  [n]  ក្តពិតក្េទ្យ 
 solar cells  /ˈsəʊlə sɛlz/  [n pl]  ក្តពិតនូតូអគគីពនី
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 somatic cell  /səˈmatɪk sɛl/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  
vegetative cell) ក្តលិតពូផ្ម ទិ្យច, ក្តពិតលូត
លាព់របព់រ ក្ខជាតិ (ក្តពិតក្នសងៗស្នអងគជោែ ផ្ដល
មនិផ្មនជាក្តពិតបនរពូ្(ពែ  រតផ្ម ត)។ ពាក្យនយ័
នទ យ reproductive cell-ក្តពិតបនរពូ្។) 

 stalk cell  /stɔːk sɛl/  [n]  ក្តពិតក្ោល ក្លមអង 
 storage cell  /ˈstɔːrɪdʒ sɛl/  [n]  រនធក្ៅក្លើនលិតស្ន
ពមែ ក្ ម ំ 

 swarmer cell  /ˈswɔːmə sɛl/  [n]  ក្តពិតចាប ់ 
អាពូត (ក្តពិតោក្ក់្តរ ីRhizobium ផ្ដលក្ជ្ៀតចូល
ក្ៅក្ា ងក្រម្ញ្ជក្រ់បព់រ ក្ខជាតិជគួសារពផ្ែោ ក្ ក្ដើមែ ី
បក្ងាើតទំ្យោក្ទំ់្យនងពវជោែពជមាប់្ ំោបអ់ាពូត) 

 tube cell  /tjuːb sɛl/  [n]  ក្តពិតបំពង ់(ក្តពិតក្ៅ
ក្ា ងជគ្មបល់មអងរបព់រ ក្ខជាតិមានជគ្មប ់ផ្ដលនឹងលូត
លាព់ក្ៅជាបំពងល់មអង) 

 vegetative cell  /ˈvɛdʒɪtətɪv sɛl/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ
៖ somatic cell 

 white blood cell  /wʌɪt blʌd sɛl/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ leucocyte 
 white cell  /wʌɪt sɛl/  [n]  ក្តពិតព 
 worker cells  /ˈwəːkə sɛlz/  [n]  ពមែ ក្ ម ំ  
 squamous cell  /ˈskweɪməs sɛl/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ epithelium 
 cell fractionation  /sɛl frakʃ(ə)ˈneɪʃ(ə)n/  [n]   

តរផ្ញក្ក្តពិត 
 cell memory  /sɛl ˈmɛm(ə)ri/  [n]  ក្តពិតចងចា ំ
 cell plate  /sɛl pleɪt/  [n]  បនទោះក្តពិត 

cellular  /ˈsɛljʊlə/  [adj]  ផ្ដលមានរនធពាពក្ពញ 
cellulitis  /ˌsɛljʊˈlʌɪtɪs/  [n]  តររលាក្ជាលិតអពររីងគ
(ឧ. តររលាក្ផ្ពែក្, សាច,់ សាចដ់ ំ ក្ដាយមាន អាតរ
ក្វើមពែ៌ជក្វម,  ,ឺ ក្ៅោ  ផ្តគ្មម នបូព) 

cellulose  /ˈsɛljʊləʊz/  [n]  ផ្ពល យ ូព 
Celosia argentea  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ plumed 

cockscomb 
cement  /sɪˈmɛnt/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖ ground mass)  
ព ីម ង ់(ក្ា ងដី)  

cementation  /ˌsiːmɛnˈteɪʃ(ə)n/  [n]  តរនសភាជ បគ់្មា  

softy cemented  /ˈsɒfti sɪˈmɛntid/  [adj]  នសភាជ បគ់្មា  
(ផ្តមនិពូវជាប)់  

cenospecies  /ˈsɛnəʊˈspiːʃiːz/  [n]  ជបក្េទ្យពតវផ្ដល
អាចបងាា តពូ់្គ្មា ោន 

census  /ˈsɛnsəs/  [n]  ្ំក្រឿន (តរជពងព់ថិតិជានលូវតរក្ៅ
ក្លើជបជាក្រមយួផ្ដលពត័ម៌ានពំ  មន់ៗ ជតូវជពងម់ាន ក្េទ្យ 
អាយ  ម ខ្របរ។ល។) 
 census number  /ˈsɛnsəs ˈnʌmbə/  [n]  ចំននួក្ដើម
ពិក្សក្វើយ (ចំននួជាក្ផ់្ពរងស្នក្ដើមក្ ើក្ា ងជក្រមពូ្
ផ្ដលោនពិក្សក្វើយ) 

Centella asiatica  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ gotu kola 
center  /ˈsɛntə/  [n]  ម្ឈមែា ល, ចំែ ចក្ ោ្ ល, 
 breathing center  /ˈbriːðɪŋ ˈsɛntə/  [n]  ម្ឈមែា ល
ដក្ងហើម  

 breeding center  /ˈbriːdɪŋ ˈsɛntə/  [n]  ម្ឈមែា ល
បងាា តពូ់្ 

 Centre For Agricultural Strategy (CAS)  [n]  

ម្ឈមែា លក្រៀបចំយ ទ្យធសាស្ដពោមងក្ពិក្មម 
 Centre Internal Agriculture Tropicale (CIAT)  [n]  

ម្ឈមែា លអនោរជាតិពជមាបក់្ពិក្មមក្ៅតំបនជ់តូពិច 
 centre of origin  /ˈsɛntə ɒv ˈɒrɪdʒɪn/  [n]  តំបនក់្ដើម
កំ្ក្ែើ ត (តំបនផ់្ដលពតវ ឬរ ក្ខជាតិោនក្ក្ើតក្ចញក្ ើង) 

 chiral center  /ˈkʌɪr(ə)l ˈsɛntə/  [n]  ម្ឈមែា ល 
គីរ ល់ (អាតូមផ្ដលមាន្ំនពួបនួខ្ ពគ្មា ) 

 forest tree nursery centre  /ˈfɒrɪst triː ˈnəːs(ə)ri 

ˈsɛntə/  [n]  ម្ឈមែា លបែោ ោះកូ្នក្ ើ 
 gene center  /dʒiːn ˈsɛntə/  [n]  មែា លផ្ពនចជមរោះ, 
មែា លពនធ ចជមរោះ (មែា លមានផ្ពនពមែរូផ្បប) 

centi-  /ˈsɛnti/  [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ថា មយួរយ, មយួ
ភាគមយួរយ 

centigrade  /ˈsɛntɪɡreɪd/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖ Celsius 
scale) ពងទី់្យជតត 

centimeter  /ˈsɛntɪmiːtə/  [n]  ពងទី់្យផ្ម ជត 
centipede  /ˈsɛntɪpiːd/  [n]  ពតវផ្ក្អប ឬក្មរង (ពូមក្មើល
ពាក្យ៖ chilopod) 
 venomous centipede  /ˈvɛnəməs ˈsɛntɪpiːd/  [n]  

ផ្ក្អប 
central  /ˈsɛntr(ə)l/  [adj]  ក្ ោ្ ល, ម្ឈមិ, ពំមនបំ់ន ត
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 central office  /ˈsɛntr(ə)l ˈɒfɪs/  [n]  តរយិាល័យ   
ក្ ោ្ ល 

centrifugation  /sɛntrɪfjʊˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  រងវិលចាក្និ្ត, 
វធីិ្ផ្ញក្ក្ដាយក្មាល ងំចាក្នឹ្ត 
 density gradient centrifugation  /density 

ˈɡreɪdɪənt sɛntrɪfjʊˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  តរផ្ញក្ជបទញ
ក្ចញនម្ជមាលដងព់ ី ក្ត 

 differential centrifugation  /ˌdɪfəˈrɛnʃ(ə)l 

sɛntrɪfjʊˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  រងវិលចាក្និ្តផ្ញក្ធាត  
ក្តពិត 

 equilibrium centrifugation  /ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm 

sɛntrɪfjʊˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  រងវិលចាក្និ្តលំនឹង 
centrifuge  /ˈsɛntrɪfjuːdʒ/  [n]  មា ព ីនរងវិលចាក្និ្ត, 
ពងជ់ទី្យេ យព័រ 

centriole  /ˈsɛntrɪəʊl/  [n]  ពងជ់ទី្យយ ូល 
centripetal  /ˌsɛntrɪˈpiːt(ə)l/  [adj]  ផ្ដលចូលមក្
ក្ រ្ ល 

centro  /sɛn trəʊ/  [n]  វលលិក្នទ យ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ 
Centrosema pubescens) 

centrolecithal  /ˌsɛntrəʊ lɛːcɪðɔːl/  [adj]  ផ្ដលមានពរ ត
ក្លឿងក្ៅចំក្ រ្ ល  

centromere  /ˈsɛntrə(ʊ)mɪə/  [n]  ពងជ់តូផ្មរ (ក្ផ្នលង
ផ្ដលជកូ្មា ទី្យតទងំ២ ភាជ បគ់្មា  និងជតូវោនភាជ បក់្ៅតន់
ពរស្ពអាជកូ្មា ទិ្យច) 

Centrosema pubescens  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ centro 
centrosome  /ˈsɛntrəsəʊm/  [n]  ពងជ់តូពូម (តំបនស់្ន
ព ីតូោល ពផ្ដលមានពងជ់ទី្យយ ូល) 

centrum  /ˈsɛntrəm/  [n]  តេួអឹងក្ង 
century  /ˈsɛntʃʊri/  [n]  ពតវតសរ ៍
Cepaea  [n]  ក្ពោ អារ  (ពកួ្មយួស្នខ្យងក្លើក្គ្មក្ ផ្ដលជតូវ
ោនពិក្សយា ងក្ជចើន ក្ដាយសារផ្តពវ ព ា្ នស្នពមាា រ
ក្ពក្នទិ្យចរបព់វា) 

cephalalgia  /ˌsɛf əˈlal dʒiə/  [n]  ក្រគ កឺ្ាល 
cephalic  /sɪˈfalɪk/  [adj]  ស្នក្ាល 
cephalisation  /ˌsɛfəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  វវិដោខ្រួក្ាល 
cephalo-  /ˈsɛfələʊ/  [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ក្ាល 
cerato-  [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ដូចផ្ពាង 

cerc-  [prefix]  (ដូច៖ cerco-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ក្នទ យ 
cercaria  /səːˈkɛːrɪə/  [n]  ផ្ពរផ្ក្ 
cerco-  [prefix]  (ដូច៖ cerc-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ក្នទ យ 
cercus  /ˈsəːkəs/  [n]  (ពវ វចនៈ៖ cerci) ផ្ពាងដ ោះក្ៅច ង
ក្ពាោះ 

cereal  /ˈsɪərɪəl/  [n]  ធ្ញ្ាជាតិ (ពពកួ្រ ក្ខជាតិមានជគ្មប់
តូចផ្តរងឹដូចជាជពូវ ឬជពូវសាលី) 

cerebellum  /ˌsɛrɪˈbɛləm/  [n]  ខ្រួតូច 
cerebral  /ˈsɛrɪbr(ə)l/  [adj]  ស្នខ្ួរក្ាល, ស្នបញ្ញា ចិតោ 
 cerebral palsy  /ˈsɛrɪbr(ə)l ˈpɔːlzi/  [n]  តរវកិ្ល
ចលោពរស្ពញែ ជាអចិស្ស្ដនោយ៍ 

cerebro  /ˈsɛrɪbrəʊ/  [n]  ខ្រួក្ាល 
cerebrospinal  /ˌsɛrɪbrə(ʊ)ˈspʌɪn(ə)l/  [adj]   

ស្នខ្រួក្ាល និងខ្រួេអឹងខ្ាង 
 cerebrospinal fluid  /ˌsɛrɪbrə(ʊ)ˈspʌɪn(ə)l ˈfluːɪd/  

[n]  ទឹ្យក្ក្ជសាមខ្រួ 
cerebrovascular  /ˌsɛrɪbrə(ʊ)ˈvaskjʊlə/  [n]   

ស្នពរស្ព្មខ្រួក្ាល 
cerebrum  /ˈsɛrɪbrəm/  [n]  ខ្រួក្ាលធំ្ 
Cereus peruvianus  [sci.n]  ក្ដើមដំបងយក្ស 
Cerium  /ˈsɪərɪəm/  [n]  ក្ពរយ  មូ (និមតិោពញ្ញា គីម ីCe) 
certificate  /səˈtɪfɪkət/  [n]  វញិ្ញា បនបជត (លិខិ្តបញ្ញជ ក្់
តរពិក្សក្ជតយក្ពលក្រៀនចប)់ 
 certificate of completion  /səˈtɪfɪkət ɒv kəmˈpliːʃn/  

[n]  វញិ្ា បនបជតបញ្្បត់រពិក្ស 
 health certificate  /hɛlθ səˈtɪfɪkət/  [n]  (ពទិ្យពនយ័
៖  phytosanitary certificate) វញិ្ញា នបជ័តព ខ្ភាព, 
លិខិ្តបញ្ញជ ក្ព់ ខ្ភាព(គ្មម នក្រគ) 

 land title certificate  /land ˈtʌɪt(ə)l səˈtɪfɪkət/  [n]   

បែ័ណ ក្មមពិទ្យធិដី 
 phytosanitary certificate  /ˌfʌɪθəʊˈsanɪt(ə)ri 

səˈtɪfɪkət/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  health certificate) 
វញិ្ញា បនបជតព ខ្ភាព, លិខិ្តបញ្ញជ ក្ព់ ខ្ភាព (គ្មម ន
ក្រគ), វញិ្ញា បនបជតេូតគ្មមអោមយ័ (វញិ្ញា បនបជតផ្ដល
ក្ចញឱ្យ និងបងាហ ញពីលទ្យធនលស្នតរសាក្លែងក្ដើមែឱី្យ
ដឹងថាជគ្មបពូ់្ ឬរ ក្ខជាតិគ្មម ន្ំងឺ ឬសារពាងគតយផ្ដល
ក្គមនិចងឱ់្យវារកី្រលដាលក្ៅជបក្ទ្យពក្នសង។ ក្គអាច
អន ញ្ញា តឱ្យោនក្ា ងក្រែីដាក្វ់ាឱ្យដាចឆ់ាោ យពីក្គ ឬ
ពមាអ តក្មក្រគវារចួ។)
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cerumen  /sɪˈruːmən/  [n]  អាចមជ៍តក្ចៀក្ 
cervic-  [prefix]  (ដូច៖ cervico-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា  
ក្ ឬក្ពែនូ 

cervical  /ˈsəːvɪk(ə)l/  [adj]  ស្នក្ (ពែនូ, េអឹងក្ង) 
cervico-  [prefix]  (ដូច៖ cervic-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា  
ក្ ឬក្ពែនូ 

cervix  /ˈsəːvɪks/  [n]  ក្ (ពែនូ) 
Cesium  /ˈsiːzɪəm/   [n]  ក្ពពយមូ (និមតិោពញ្ញា គីម ីCs) 
cess-pit  /sɛs-pɪt/  [n]  រក្តោ ទឹ្យក្ពអ យ 
Cestrum nocturnum   [sci.n]  ផ្កា ្ជគី 
ceylon spinach  /sɪˈlɒn ˈspɪnɪdʒ/  [n]  ជ្លង ់  

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Basella rubra) 
chacunda gizzard shad  [n]  ជតីតមយួ  

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Anodontostoma chacunda) 
chaet-  [prefix]  (ដូច៖ chaeto-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា  
ពក្ ់ឬក្រម  

chaeto-  [prefix]  (ដូច៖ chaet-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា  
ពក្ ់ឬក្រម 

chaetotaxy  /ˈki təˌtak si/  [n]  ចំផ្ែក្ថាា ក្ក់្រម 
chafe  /tʃeɪf/  [v]  (ពទិ្យពនយ័៖  irritate) រលាក្ 
chaff  /tʃɑːf/  [n]  ជគ្មបព់វិត, ចំក្បើង, អងាា ម (ក្ៅក្ា ងជបក្េទ្យ 

Eucalyptus (ក្ជបងខ្យល់) តរពំអាតកំ្ក្ទ្យចកំ្ទី្យជគ្មបព់វិត
ផ្ដលអូវ លមនិោនបងាកំ្ក្ែើ ត។) 

chain  /tʃeɪn/  [n]  ្រួ, ផ្ខ្ស, ជចវាក្ ់
cold chain  /kəʊld tʃeɪn/  [n]  តំែជតជាក្ ់
soil chain  /sɔɪl sɔɪl/  [n]  ជបក្េទ្យដីក្នសងៗក្ៅនម
្ជមាល 

chalaza  /kəˈleɪzə/  [n]  (ពវ វចនៈ៖ chalazae)  
ោតអូវ ល (ជាោតរបព់អូវ លមយួ ជាក្រឿយៗ ក្គក្ ើញវា
ដូចជាផ្នាក្ក្ៅមងក្ជតមចំែ ចជបពពវគ្មា ស្ន integument 
ជាមយួនិង megasporangium។ ជាធ្មមន វាជបពពវជា 
មយួទី្យនងំរបព់ទ្យងជគ្មប ់(funiculus) ក្ា ងក្រែីក្នោះ វាដូច
គ្មា ក្បោះបិទ្យនឹង hilum ក្ៅក្លើជគ្មប។់) 

chalk  /tʃɔːk/  [n]  ដីព, កំ្ក្ោរ 
 chalk moder  /tʃɔːk mɒdə/  [n]  មក្មាក្អនោរតរក្ៅក្លើ
ដីកំ្ក្ោរ 

 lacustrine chalk  /ləˈkʌstrʌɪn tʃɔːk/  [n]  កំ្ក្ោរោត
បឹង 

 meadow chalk  /ˈmɛdəʊ tʃɔːk/  [n]  ជពទបកំ់្ក្ោរ
ក្ក្ើតក្ា ងបឹង (ទឹ្យក្សាប)  

 chalkiness  /ˈtʃɔːkinəs/  [n]  ភាពព (លក្ខែៈមយួ
កំ្ែតក់្ៅក្លើគ ែភាពជគ្មបអ់ងារ) 

 chalk scree  /tʃɔːk skriː/  [n]  ក្ក្មទចកំ្ក្ោរ, ជកួ្ព
កំ្ក្ោរ 

 chalk-board  /tʃɔːk bɔːd/  [n]  តោ រក្ខ្ៀន (តោ រក្ ើផ្ដល
លាបពែ៌ក្មម  ឬស្បតងពរក្ពរជាមយួដីព) 

Chamaesyce hirta   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ asthma 
plant, pillpod sandmat 

chamber  /ˈtʃeɪmbə/  [n]  ជបក្ហាង, រនធ, បនទប ់
 branchial chamber  /ˈbraŋkɪəl ˈtʃeɪmbə/  [n]  ជបអប់
ជពកី្ (ជបអប ់ឬជបក្ហាងពជមាបន់ទ ក្ជពកី្) 

change  /tʃeɪn(d)ʒ/  [n]  បផ្ជមបជមួល, បមាល ព់បរូរ 
 atmospheric change  /atməsˈfɛrɪk tʃeɪn(d)ʒ/  [n]  

បមាល ព់បរូរបរយិាតព 
 chemical change  /ˈkɛmɪk(ə)l tʃeɪn(d)ʒ/  [n]  

ជបតិក្មមគីម ី
 environmental change  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

tʃeɪn(d)ʒ/  [n]  បមាល ព់បរូរបរសិាថ ន 
Channa lucius  [sci.n]  ជតីក្ញ្ជនស្្ 
Channa marulius  [sci.n]  ជតីរ  ព់ 
Channa micropeltes  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ giant 

snakehead 
Channa orientalis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ walking 

snakehead 
Channa striata  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ chevron 

snakehead 
channel  /ˈtʃan(ə)l/  [n]  នលូវទឹ្យក្ (ជបឡយ, ពទឹង, ផ្ជពក្), 
ចងអូរក្ា ងតំបនព់ោួត 
 drainage channel  /ˈdreɪnɪdʒ ˈtʃan(ə)l/  [n]  

ជបឡយ ឬចងអូរបក្ញ្្ញទឹ្យក្ (ពិបែនិមិមត)  
channery  /ˈtʃan ə ri/  [adj]  ផ្ដលមានថ្ម 
Chanos chano   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ milkfish 
chaplet  /ˈtʃaplɪt/  [n]  តរនោ ំ, ចក្ងាា ម  
 pore chaplet  /pɔː ˈtʃaplɪt/  [n]  តរនោ ំស្នរនធ (ក្ា ងដី)
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character  /ˈkarəktə/  [n]  លក្ខែៈ (ក្ក្តនេែា ស្ន 
ពររីងគមយួ ផ្ដលជាលទ្យធនលទ្យទ្យលួោនមក្ពីអនោរអំក្ពើ
រវាងពនធ  និងបរសិាថ ន) 
 acquired character  /əˈkwʌɪəd ˈkarəktə/  [n]   

លក្ខែៈផ្ជបជបួល, លក្ខែៈផ្កល ព់បរូរ, លក្ខែៈតល យ 
(តរផ្ជបជបួលមយួផ្ដលោនវវិតរនក៍្ៅក្ា ង្ីវតិពររីងគមយួ 
ដូចជា លទ្យធនលស្នតរ្ោះឥទ្យធិពលរបព់បរសិាថ ន។ តរផ្ជប
ជបួលក្នោះមនិអាចតពូ្ោនក្ទ្យ។) 

 epigamic character  /ˈɛpɪɡamɪk ˈkarəktə/  [n]   

លក្ខែៈទក្ទ់ញ (លក្ខែៈក្េទ្យទី្យ២ ផ្ដលក្ក្ើតក្ ើង
ក្ដាយពក្មមភាពអរ័ម ូន ក្វើយជតូវោនក្ជបើក្ៅក្ា ងតរទក្់
ទញក្ដើមែពីាក្គ់្មា )  

 physiological character  /ˌfɪzɪəˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˈkarəktə/  [n]  លក្ខែៈពររីៈ (លក្ខែៈមយួផ្ដទក្ទ់្យង
ដំក្ែើ រតរ្ីវតិរបព់សារពាងគតយមយួ មានតោួទី្យមយួ
នទ យពីទ្យជមង ់ឬរចោពមៃនធ។ ជាក្រឿយៗ វាមនិអាច 
វនិិចឆយ័ោនក្ទ្យ ក្លើក្ផ្លងផ្តតរពផ្មរងក្ចញរបព់វា។  
ឧ. អជនលូតលាព់ ឬភាពអតធ់្ននឹ់ង្ំងឺ្មយួ។) 

 qualitative character  /ˈkwɒlɪtətɪv ˈkarəktə/  [n]  

លក្ខែៈគ ែភាព 
 quantitative character  /ˈkwɒntɪtətɪv ˈkarəktə/  [n]  

លក្ខែៈបរមិាែ (លក្ខែៈតំែពូ្ផ្ដលមាន 
លក្ខែៈផ្ជបជបួលជានិរនររ ៍និងជតូវោនទ្យទ្យលួរងឥទ្យធិពល
ក្ដាយក្នោ បរយិាតព (ឧ. អាយ  ទ្យមោន ់ក្មៃព់ជាក្ដើម)) 

character convergence  /ˈkarəktə kənˈvəːdʒ(ə)ns/  

[n]  រមួលក្ខែៈ 
character displacement  /ˈkarəktə dɪsˈpleɪsm(ə)nt/  

[n]  ដាចល់ក្ខែៈ 
characteristic   /karəktəˈrɪstɪk/  [n]  ប គគលិក្លក្ខែៈ, 
ចរតិលក្ខែៈ 

characteristic   /karəktəˈrɪstɪk/  [adj]  ស្នប គគលិក្ 
លក្ខែៈ 

charcoal  /ˈtʃɑːkəʊl/  [n]  ធ្យងូក្ ើ, ធ្យងូ (ទ្យជមងស់្នតបូន 
ផ្ដលទញយក្ពីចំក្វោះមនិពព ឬមនិក្ពញក្លញ 
(incomplete combustion) ស្នរ ក្ខជាតិ ឬពតវ ដូចជាេអឹង 
ឬក្ ើ) 
 activated charcoal  /ˈaktɪveɪtɪd ˈtʃɑːkəʊl/  [n]  ធ្យងូ
ពក្មម 

 wood charcoal  /wʊd ˈtʃɑːkəʊl/  [n]   

(ពទិ្យពនយ័៖  wood coal) ធ្យងូក្ ើ 
Charophyta  /ˈkɑːrə(ʊ)ˌfʌɪtə/  [n]  តរ  េូនី (សារយមយួ
ជក្រមដូចជាពោូនវ  ត ផ្ដលរព់ក្ៅក្ា ងទឹ្យក្ជតពាងំ) 

Charops brachypterum  [sci.n]  ពកួ្ឪមា ល់ (បរពិត
ដងាូវ) 

chart  /tʃɑːt/  [n]  បលង,់ ផ្ននទី្យ, គំនូពនង (បលងពិ់ក្ពពស្ន
របូភាព និងពត័ម៌ានផ្ដលក្គក្ធ្វើក្ ើងពីជក្ដាពធំ្ពជមាប់
ពនយល់បងាហ ញក្ពលក្រៀន) 

chartaceous  /kɑːˈteɪʃəs/  [adj]  មនពឹព ((អំពីផ្នាក្
របព់រ ក្ខជាតិ) មានលក្ខែៈដូចជាជក្ដាព) 

chasmogamic  /,kazmə,gamɪk/  [adj]  មពមូហាគ មកី្ 
((អំពីផ្កា ) ក្បើក្ម នដំក្ែើ រលមអង) 

chayote  /ˈtʃeɪəʊti/  [n]  ផ្នលពរូ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ 
Sechium edule) 

check  /tʃɑːt/  [v]  ជតួតពិនិតយ 
checklist  /ˈtʃɛklɪst/  [n]  នរងជតួតពិនិតយតរងារ (នរង
ផ្ដលគូពក្ៅក្លើពនលឹក្ជក្ដាពយា ងពិក្ពពពជមាប ់
ពិនិតយ និងក្តជ់នជបចាសំ្ថ្ោនូវកិ្ច្តរផ្ដលក្ធ្វើក្វើយ ឬមនិ
ទនោ់នក្ធ្វើឱ្យគូពជាពញ្ញា ចំ្ំ) 

cheek  /tʃiːk/  [n]  ថាៃ ល់ 
cheetah  /ˈtʃiːtə/  [n]  មល មា ងដូចមល រខិ្ន 
Cheilinus undulatus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

humphead wrasse 
Cheilomenes sexmaculata   [sci.n]  អក្ែរើ ក្មាព
ជោមំយួចំន ច 

cheironym  /ˈkʌɪrəʊnɪm/  [n]  ក្ខ្រ  នីូម (ក្ ម្ ោះភាវរព់
ផ្ដលមនិោនក្ោោះព មៃនសយ) 

chel-  /ˈkiːl/  [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ ទក្ទ់្យងនឹងតក្ងាៀប  
chela  /ˈkiːlə/  [n]  តក្ងាៀប  
chelate  /ˈkiːleɪt/  [adj]   

១. ផ្ដលមានតក្ងាៀប  
២. ភាជ ប ់(ភាជ បជ់ាមយួអ ីយ  ងក្លាវៈ ក្ដើមែបីក្ងាើតពមាព
ធាត មានពថិរភាព) 

cholelithiasis  /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/  [n]  តរមានថ្មក្ៅក្ា ង 
ជបមា ត ់

chelicerae  /kəˈlɪs(ə)rə/  [n]  ចងាូម
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Chelonia  /kɪˈləʊnɪə/  [n]  ក្  ូក្នៀ (លំដាបឧ់រងគពតវ 
ផ្ដលមានដូចជាពតវអក្ែរើ ក្) 

Chelonia mydas  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ green turtle 
Chelonodon biocellatus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

eyespot pufferfish 
Chelonodon fluviatilis   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ tidal 

pufferfish 
Chelonodon nigroviridis   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

spotted green pufferfish 
chemical  /ˈkɛmɪk(ə)l/  [adj]  ស្នគីម ី
chemical  /ˈkɛmɪk(ə)l/  [n]  នលិតនលគីម,ី គីម ី
 chemical name  /ˈkɛmɪk(ə) neɪm/  [n]  ក្ ម្ ោះគីម ី

(រចោបទ្យស្នតរដាក្ក់្ ម្ ោះក្ៅនមទ្យជមងស់្នធាត គីមកី្ោោះ
ក្ដាយអន ក្លាមក្ៅនមក្ ម្ ោះផ្ដលកំ្ែតក់្ដាយជបពន័ធ
អនោរជាតិចំក្ពាោះតរក្ជបើជោព់ក្ ម្ ោះគីម)ី 

chemistry  /ˈkɛmɪstri/  [n]  គីម ី
 agricultural chemistry  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈkɛmɪstri/  [n]  

ពូមក្មើលពាក្យ៖ agro-chemistry 
 analytical chemistry  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈkɛmɪstri/  [n]  

គីមវីភិាគ 
 applied chemistry  /əˈplʌɪd ˈkɛmɪstri/  [n]   

គីមអីន វតោ 
 colloid chemistry  /ˈkɒlɔɪd ˈkɛmɪstri/  [n]   

គីមកូី្ ូអ ីត 
 general chemistry  /ˈdʒɛn(ə)r(ə)l ˈkɛmɪstri/  [n]  

គីមទូី្យក្ៅ 
 industrial chemistry  /ɪnˈdʌstrɪəl ˈkɛmɪstri/  [n]   

គីមឧីពសវក្មម 
 inorganic chemistry  /ɪnɔːˈɡanɪk ˈkɛmɪstri/  [n]  

គីមខី្និ្, គីមផី្រ  , គីមអីពររីងគ 
 macromolecular chemistry  /ˌmakrə(ʊ)məˈlɛkjʊlə 

ˈkɛmɪstri/  [n]  គីមបី ូលីផ្មរ 
 organic chemistry  /ɔːˈɡanɪk ˈkɛmɪstri/  [n]   

គីមពីររីងគ 
 physical chemistry  /ˈfɪzɪk(ə)l ˈkɛmɪstri/  [n]  គីមរីបូ 
 soil chemistry  /sɔɪl ˈkɛmɪstri/  [n]  គីមដីី 

chemoheterotroph  /ˈkiːməʊˈhɛt(ə)rə(ʊ)trəʊf/  [n]  

(ពទិ្យពនយ័៖  chemoorganotroph) គីមបីរ្ីព 
(សារពាងគតយផ្ដលអាជព័យក្លើសារធាត គីមពីររីងគ
ពជមាបថ់ាមពល និងសារធាត តបូន)  

chemoreceptor  /ˈkiːməʊrɪˌsɛptə/  [n]  គីមធី្មួល 
chemosensory  /ˌkiːməʊˈsɛns(ə)ri/  [n]  គីមញីែ 
(ពររីងគ ឬទ្យជមងផ់្ដលអាចដឹងពីវតោមានសារធាត គីមយីថា
ជបក្េទ្យ) 

chemostat  /ˈkiːmə(ʊ)stat/  [n]   ីម ូសាោ ត (ធ្ ងបែរ ោះ
ផ្ដលមានតរជតួតពិនិតយក្ដាយពវ័យជបវតោិនូវរវូំរ សារធាត 
ចិញឹ្្ម និងរវូំរក្ចញស្នក្តពិត) 

chemosynthesis  /ˌkiːmə(ʊ)ˈsɪnθɪsɪs/  [n]  ពំក្យាគ
គីម ី

chemotaxis  /ˌkiːmə(ʊ)ˈtaksɪs/  [n]  គីមតំីែប  
(ឧ. ចលោរបព់ឪមា ល់ក្ឆាៃ ោះក្ៅរក្ក្លិនជសាក្បៀរគឺជាគីម ី
តំែប) 

chemotherapy  /ˌkɛmə(ʊ)ˈθɛrəpi/  [n]  គីមពីាោល 
chemotropism  /kēməˈtrōpizəm/  [n]  តំែបរកំ្ញច
គីម,ី គីមទំី្យក្ោរ (ចំក្ពាោះរ ក្ខជាតិ ពំក្ៅក្លើតរលូតលាព់ 

ផ្ដលក្ឆាៃ ោះក្ៅរក្រកំ្ញចស្នធាត គីម)ី 
chernozem  /ˈtʃəːnəzɛm/  [n]  ដីផ្ ែូពយមូ, ដីក្មម  
chert  /tʃəːt/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ silliceous concretion 
cherty  /tʃəːti/  [adj]  ផ្ដលជាជកួ្ពផ្ដលមានជ រ្ងម ត 
ក្វើយមនិក្ពមើគ្មា  

chest  /tʃɛst/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  chest wall) ជទូ្យង 
chestnut  /ˈtʃɛsnʌt/  [n]  ផ្នលក្ៅឡក្ ់
chestnut-colored  /ˈtʃɛsnʌt ˈkʌləd/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ
៖ nut-brown 

chew  /tʃuː/  [v]  ទំ្យពា 
chiasma  /kʌɪˈazmə/  [n]  (ពវ វចនៈ៖ chiasmata)  
ភាពផ្ខ្វង (ក្ា ងោត េូតcrossing over ស្នchromatid) 

chicken  /ˈtʃɪkɪn/  [n]  មាន ់
 chicken comb  /ˈtʃɪkɪn kəʊm/  [n]  ក្ពមាន,់ ផ្ចមាន ់
 chicken pox  /ˈtʃɪkɪn pɒks/  [n]  ក្រគអ តសាវ យ,  
អ តតូច 

chili saltpetre  /ˈtʃɪli sɔːltˈpiːtə/  [n]  នីជនតពូដយមូ 
chill  /tʃɪl/  [n]  រងាញក្,់ ជគរនរងា, ក្ជពៀវជសាញ 
chilli (chili)  /ˈtʃɪli/  [n]  ក្មទព (វាពថិតក្ៅក្ា ងជគួសារ 

Solanaceae អមែរូ Capsicum frutescens និង 
C.sinensis
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chilling  /tʃɪlɪŋ/  [n]  តរក្ធ្វើឱ្យច ោះជតជាក្,់ តរបនទ ំផ្នលជគ្មប,់ 
តរបំផ្បក្ភាពពំងំរបព់ជគ្មបពូ់្ (នមនយ័ជតង ់គឺក្ធ្វើឱ្យ
ច ោះជតជាក្។់ ជាទូ្យក្ៅ ក្គក្ជបើពាក្យក្នោះពំក្ៅក្លើវធីី្សាស្ដពរ 
ដាក្ជ់គ្មបក់្ៅក្ា ងបរសិាថ ន មយួមានពំក្ែើ មជតជាក្ក់្ដើមែ ី
បនទ ំវា ឬក្បំ៏ផ្បក្ភាពពំងំរបព់ជគ្មបពូ់្។) 

chills and fever  /tʃɪlz ənd ˈfiːvə/  [n]  ជគរនរងាក្ជពៀវ
ជសាញ 

chilo-  [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ទក្ទ់្យងនឹងបបូរមាត ់
chilopod  /ˈkʌɪləpɒd/  [n]   ី ូប ូត (អាជតូប ូតទងំឡយ
ផ្ដលពថិត ក្ៅក្ា ងថាា ក្ ់ី ូប ូដា (ពពកួ្ផ្ក្អប)។ ពកួ្វាជា 
មសំាពី ក្វើយក្ៅអងាតជ់ទូ្យងនីមយួៗមានជាក្ ើ្ងមយួគូ) 

chimera  /kʌɪˈmɪərə/  [n]  រ ក្ខជាតិ ីមរី  (រ ក្ខជាតិផ្ដលនស ំ
ក្ ើងពីជាលិតពីរ ឬក្ជចើនខ្ ពៗគ្មា មងក្ពក្នទិ្យចលូត
លាព់ដាចពី់គ្មា  ប  ផ្នរក្ៅផ្ក្ែរគ្មា ក្ៅក្ា ងក្ដើមផ្តមយួ។  
រ ក្ខជាតិ ីមរឺ  អាចនឹងបនរពូ្ក្ដាយក្េទ្យោន ក្បើពិនពកួ្វា
ពថិតក្ៅក្ា ងជតកូ្លស្នក្តពិតបនរពូ្។) 

chin  /tʃɪn/  [n]  ចងាា  
Chinaberry  /ˈtʃʌɪnəbɛri/  [n]  ដក្ហារ ន, ក្មម ក្មម ច 

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ៖ Malia azedarach) 
Chinese broccoli   /tʃʌɪˈniːz ˈbrɒkəli/  [n]  មត់្
ក្ ើ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Brassica oleracea var. 
alboglabra) 

Chinese cabbage  /tʃʌɪˈniːz ˈkabɪdʒ/  [n]  ស្ពៃបូក្ក្គ្ម 
Chinese celery   /tʃʌɪˈniːz ˈsɛləri/  [n]  ្ីរ ិនឆាយ 

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Apium graveolens) 
Chinese chives   /tʃʌɪˈniːz tʃʌɪvz/  [n pl]  គូឆាយ 

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Allium tuberosum) 
Chinese kale   /tʃʌɪˈniːz keɪl/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ Chinese broccoli 
Chinese peas  /tʃʌɪˈniːz piːz/  [n pl]  ពផ្ែោ ក្ក្ហាឡងំ
នវ, ពផ្ែោ ក្ផ្នអម 

Chinese radish  /tʃʌɪˈniːz ˈradɪʃ/  [n]  ស្េថាវ 
Chinese seerfish  [n]  ជតីក្បត (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ 

Scomberomorus sinensis) 
chipping  /ˈtʃɪpɪŋ/  [n]  (ចំក្ពាោះធ្រែីវទិ្យា) ពូមក្មើលពាក្យ
៖ broken stone 

chisel  /ˈtʃɪz(ə)l/  [n]  ពោល ក្ (ឧបក្រែ៍ក្ចាោះក្ ើ),  
ផ្ដក្ដាប ់

chiseling  /ˈtʃɪz(ə)lɪŋ/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ subtilling 
Chitala blanci  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  

royal featherback 
Chitala lopis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  

giant featherback 
chitin  /ˈkʌɪtɪn/  [n]  គីធី្ន (ពមាពភាពពំមនព់ជមាប់
ក្ជគ្មងេអឹងក្ជៅរបព់ពតវលអិត) 

chitinase  /ˈkʌɪtɪneɪz/  [n]  គីទី្យន្ព (អងព់ ីម្ំរ ញ
តរបំផ្បក្គីទី្យន និងបក្ងាើតគីតូបរយី ូព អងព់ ីមក្នោះមានក្ៅ
ក្ា ងពតវ រ ក្ខជាតិ និងអតិព ខ្ មជោែក្នសងៗ) 

chives  /tʃʌɪvz/  [n pl]  ផ្កា តឆាយ 
chlamydate  /ˈklaməˌdāt/  [n]  ផ្ដលមានពំបក្ ឬក្ជសាម 
chlordane  /ˈklɔːdeɪn/  [n]  ក្លរដាន 
chlorenchyma  /kləʊrɪkkɪmə/  [n]  ក្លរ  ងព់ ីម  

(ជាោ រ  ងព់ ីម ផ្ដលនទ ក្ក្លរ  ោូល ព ស្នរ ក្ខជាតិថាា ក្ខ់្ៃព់) 
chloride  /ˈklɔːrʌɪd/  [n]  ក្លូរដី 
 chloride solonchak  /ˈklɔːrʌɪdˌsɒlənˈtʃak/  [n]   

ដីស្ជបផ្ដលមានសារធាត ក្លរក្ជចើន, ពូ  ងឆាក្ផ្ដលមាន
ធាត ក្លរ ក្មម ក្វើយក្ពើមជានិច្ 

chlorination  /ˌklɔːrɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ក្លរក្មម 
Chlorine  /ˈklɔːriːn/  [n]  ក្លរ (និមតិោពញ្ញា គីម ីCl) 
chlorocruorin  /kləʊrəʊ 'kruːrɪn/  [n]  ក្លរ  ជូគូអររនី  

(ជាតិពែ៌ដក្ងហើមស្បតង ផ្ដលមានទំ្យោក្ទំ់្យនងយា ង្ិត
ពាិតជាមយួក្អម ូក្លូបរនី និងផ្ដលមានក្ៅក្ា ងដងាូវក្រមក្ជចើន
មយួចំននួ) 

chlorofluorocarbons (CFCs)  

/ˌklɔːrə(ʊ)ˌflʊərə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n/  [n pl]  ក្លរ  េូល យអរ  តូបូន
(ឧពម័ន CFCs) 

chlorophyll  /ˈklɔːrəfɪl/  [n]  ក្លរ  េូលី 
Chlorophyta  /ˈklɔːrə(ʊ)ˌfʌɪtə/  [n]  ក្លរ  វូវរីតន (សាមធ្ំ
បំន តស្នសារយស្បតង) 

chloroplast  /ˈklɔːrə(ʊ)plast/  [n]  ក្លរ  ោូល ព 
chlorosis  /klɒˈrəʊsɪs/  [n]  ្ំងឺខ្វោះជាតិពែ៌ស្បតង,  
ក្លរ  ពូ, ្ំងឺក្លរ  ពូ ីព, ភាពសាល ំង (ភាពោតប់ងក់្លរ  វូវីលស្ន
ពលឹក្ក្ដាយក្ធ្វើឱ្យពលឹក្ផ្ជបពែ៌ក្លឿងខី្្ ឬក្លឿងក្ពលក្)
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choan-  [prefix]  (ដូច៖ choano-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា 
ទក្ទ់្យងនឹងបំពង ់ឬរនធ 

choano-  [prefix]  (ដូច៖ choan-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា 
ទក្ទ់្យងនឹងបំពង ់ឬរនធ 

choke  /tʃəʊk/  [v]  ពទោះ, ថ្ប ់
cholecystectomy  /ˌkɒlɪsɪsˈtɛktəmi/  [n]  តរវោះតត់
យក្ថ្ងទឹ់្យក្ជបមា តក់្ចញ 

cholecystitis  /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/  [n]  តររលាក្ថ្ងជ់បមា ត ់
cholecystogram  /ˌkoʊləsɪˈstɒgrəfi/  [n]  តរថ្តរបូថ្ង់
ជបមា តក់្ដាយក្មមរពមីអិក្ស 

cholera  /ˈkɒlərə/  [n]  អាពនាក្រគ, អាពនាក្រគបក្ស ី
hog cholera  /hɒɡ ˈkɒlərə/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖   

swine fever) ក្ប ពជ្ូក្ 
cholesterol  /kəˈlɛstərɒl/  [n]  កូ្ ិក្ពទើរ   ល, អងគធាត មល ញ់ 
Chonerhinos nefastus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

greenbottle pufferfish 
vocal chord  /ˈvəʊk(ə)l kɔːd/  [n]  បំពងពំ់ក្ ង 
chordo-   [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ផ្ខ្ស  
domestic chore  /dəˈmɛstɪk tʃɔː/  [n]  តរងារនទោះពផ្មែង 
chorea  /kɒˈrɪə/  [n]  ្ំងឺក្ស្ដោោ ក្ស់ាចដ់ ំ  
chorion  /ˈkɔːrɪən/  [n]  កូ្រ  យ  ង 
choroid  /ˈkɔːrɔɪd/  [n]  កូ្រ  អូ ីត (ជពទបផ់្ដលក្ៅមង
ក្ជតយក្រទី្យនស្នផ្េាក្ពតវេអឹងក្ង ផ្ដលនទ ក្ពរស្ព្ម និង
ជាតិពែ៌) 

chrom-  /krɒm/  [prefix]  (ដូច៖ chromo-, chromato-) 
ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ពែ៌ 

chromatin  /ˈkrəʊmətɪn/  [n]  ជកូ្មា ទី្យន 
chromato-  /ˈkrəʊmətəʊ/  [prefix]  (ដូច៖ chrom-, 

chromo-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ពែ៌ 
chromatography  /ˌkrəʊməˈtɒɡrəfi/  [n]  វធីិ្ផ្ញក្
លាយ 

Chromium  /ˈkrəʊmɪəm/  [n]  ជកូ្ម (និមតិោពញ្ញា គីម ីCr) 
chromo-  /ˈkrəʊməʊ/  [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ពែ៌ 

(ដូច៖ chrom- ឬ chromato-) 
chromocyte  /ˈkrəʊməʊsʌɪt/  [n]  ជកូ្ម ូព ីត (ក្តពិត
ផ្ដលចាបយ់ក្ថាា បំនស ពីែ៌) 

Chromolaena odorata   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
Siam weed 

chromoplast  /ˈkrəʊməplast/  [n]  ជកូ្ម ូោល ព 
chromosol   /ˈkroʊməˌsoʊl/  [n]  ដីផ្ដលមានពែ៌មល ងំ 
ជពព់បំជពង 

chromosomal polymorphism  /ˌkrəʊməˈsəʊməl 

ˌpɒlɪˈmɔːfɪz(ə)m/  [n]  ពវ ព ា្ នស្នជកូ្ម ូពូម 
chromosome painting  /ˈkrəʊməsəʊm ˈpeɪntɪŋ/  [n]  

តរលាបពែ៌ជកូ្ម ូពូម 
chromosome pair  /ˈkrəʊməsəʊm pɛː/  [n]   

គូជកូ្ម ូពូម  
chromosome  /ˈkrəʊməsəʊm/  [n]  ជកូ្ម ូពូម (អងាតឯ់ក្
នមយួស្នរចោពមៃនធរបព់ស្ែវ យ ូផ្ដលមានពនធ តំក្រៀបជា្ួរ 
និង វាជាសារធាត មយួយា ងតូច ជាធ្មមនមានរបូរងដូចជា
កំ្្តផ់្វង ផ្ដលមាននទ ក្ពនធ ។ ចំននួ ទំ្យវំ និងទ្យជមងរ់បព់
ជកូ្ម ូពូម ជាធ្មមន គឺក្ថ្រចំក្ពាោះជបក្េទ្យឯក្តរៈមយួ។ 
ជកូ្ម ូពូមមានជកូ្មទីឺ្យដផ្ដល បក្ងាើតក្ ើងពី DNA រ ពំទ័្យធក្ដាយ
ជបូក្តអ ីន(ជបូក្តអ ីន)និងមានរង ជាអងគួញៗ។ 
 homologuos chromosome  /ˌhɒmə(ʊ)ˈzʌɪɡəs 

ˈkrəʊməsəʊm/  [n]  ជកូ្ម ូពូមអូម ូ ូក្ ( ជកូ្ម ូពូមដូចគ្មា
១គូ មាខ ងមានក្ដើមកំ្ក្ែើ តពីក្ម និងមយួក្ទ្យៀតមក្ពីោ 
ផ្ដលមានក្ៅក្ា ងក្តពិតឌីនលអ ីត។ ជកូ្ម ូពូមស្នគូ
នីមយួៗ គឺដូចគ្មា ទងំ ទំ្យវំ របូរង ចំែ ោះក្េទ្យ និងតរ 
តំក្រៀប។ ពកួ្វាតំក្ ើងក្ទ្យវរក្ៅក្ា ង ដំក្ែើ រក្មយ ូព។) 

 chromosome number  /ˈkrəʊməsəʊm ˈnʌmbə/  

[n]  ចំននួជកូ្ម ូពូម ( ចំននួស្នចរតិលក្ខែៈជកូ្ម ូពូមស្ន
ជបក្េទ្យពូ្មយួ។ ចំននួស្នពជមាប(់គូ)ជកូ្ម ូពូមផ្ដលនស ំ
ក្ ើងពីចំនួនក្នោះ ជតូវោនក្គកំ្ែតច់ាព់ ដូចជាជបក្េទ្យ
ជពល់ ចំននួជកូ្ម ូពូមអាចមាន n=12 ឬ 2n=24 ផ្ដល
អាជព័យ ក្ៅនម ក្តពិតក្េទ្យ ឬក្តពិតលូតលាព់ 
ឌីនលអ ីត ធ្មមន។) 

 chromosome set  /ˈkrəʊməsəʊm sɛt/  [n]    តស្ន
ជក្ម ូពូម (ជក្រមស្នជក្ម ូពូមទងំឡយ ផ្ដលនទ ក្ពត័ម៌ាន
ផ្នាក្ពនធ ស្នឯក្តោៈនីមយួៗ) 

 daughter chromosomes  /ˈdɔːtə ˈkrəʊməsəʊmz/  

[n pl]  ជកូ្ម ូពូមកូ្ន 
chronic  /ˈkrɒnɪk/  [adj]  រ សំ្រ  , មនិក្ចោះជា, ជនងំផ្ជតង
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chronosequence  /ˈkrɒnəʊˈsiːkw(ə)ns/  [n]  លំដាប់
ផ្ដលក្រៀងនមតលក្វលា, លំដាបជ់កូ្ែូ (តរពិក្សតំបន់
្មយួនមក្ពលខ្ ពគ្មា ) 

chrys-  /ˈkrɪs/  [prefix]  (ដូច៖ chryso-) ប ពវបទ្យមាននយ័
ថា ពែ៌មាព 

chrysalis  /ˈkrɪs(ə)lɪs/  [n]  ជគីសាលីព (ដ ក្ក្ដឿរបព់
ពតវលអិត ផ្ដលកូ្នញព់ ក្ធ្វើកំ្ផ្ែរបូក្ៅជាពតវលអិតក្ពញ 
វយ័ក្ា ងក្ោោះ។ វាមានផ្តចំក្ពាោះពតវលអិតទងំឡយ្ 
ផ្ដលមានបផ្ជមបជមួលរបូក្ពញក្លញ), តរបោូរពីដងាូវក្ៅជា
ពតវលអិតក្ពញវយ័ 

Chrysanthemum coronarium  [sci.n]  ពូមក្មើល
ពាក្យ៖ garland chrysanthemum 

chryso-  /ˈkrɪsəʊ/  [prefix]  (ដូច៖ chrys-)  
ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ពែ៌មាព 

Chrysogonum peruvianum  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
zinnia 

Chrysophyllum cainito  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
milk fruit 

Chrysophyta  /ˈkrɪsəfaɪtə/  [n]  ជគីពូវវរីន (សាមមយួ
របព់សារយទឹ្យក្សាប និងសារយទឹ្យក្ស្ជបរមួមានសារយ
ពែ៌មាព សារយពែ៌ស្បតងក្លឿង និងដាតូម) 

Chrysopogon aciculatus   [sci.n]  ក្មម ក្ក្ស្ដនោើយ 
chunk  /tʃʌŋk/  [n]  ដ ំថ្មឡក្តរតី 
chyle  /kʌɪl/  [n]  ព ីល,  លី (ទ្យជមងរ់បព់អាហារ ក្ជតយ
ពីោនេលងតត ់ក្ពាោះក្វៀនតូចថ្និក្ពតវ ក្វើយបក្ងាើតោនជា
លាយរវមានលក្ខែៈជាអាល់តឡងំ) 

cicada  /sɪˈkɑːdə/  [n]  ពតវស្រ 
cicatrix  /ˈsɪkətrɪks/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ scar 
cilium  /ˈsɪlɪəm/  [n]  (ពវ វចនៈ៖ cilia) ក្រមញ័រ, ក្រម 
cinnamon  /ˈsɪnəmən/  [n]  ព ី្ម  ន (រ ក្ខជាតិពជមាប់
ក្ធ្វើជាក្ជគឿងក្ទ្យពដ ោះក្ៅជបក្ទ្យពឥ ា្ ) 

sexual circle  /ˈsɛkʃʊəl ˈsəːk(ə)l/  [n]  វដរបនរពូ្ 
circulate  /ˈsəːkjʊleɪt/  [v]  រត,់ សាយភាយ (្ម,  
ទឹ្យក្រស្ង) 

circulation  /səːkjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះ្ីវវទិ្យា) របត់្ ម, បមាល ព់ទី្យចរនោ្មក្ា ង
រងតយ  

២.  (ចំក្ពាោះបរសិាថ ន) ដំក្ែើ រ, វដោ, ចរចរ 
 general atmospheric circulation  /ˈdʒɛn(ə)r(ə)l 

atməsˈfɛrɪk səːkjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ដំក្ែើ របរយិាតព
ទូ្យក្ៅ 

 monsoonal circulation  /mɒnˈsuːn(ə)l 

səːkjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ដំក្ែើ រខ្យល់មូព ង 
 win circulation  /wɪn səːkjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ដំក្ែើ រ
ខ្យល់ 

circulatory  /ˈsəːkjʊlət(ə)ri/  [n]  ស្នតររត ់ឬសាយ 
ភាយ្ម 

circumcise  /ˈsəːkəmsʌɪz/  [v]  តតច់ ងផ្ពែក្អងគជាត
ក្ចញ,តតផ់្ពែក្លិងគក្ចាល 

circumcision  /səːkəmˈsɪʒ(ə)n/  [n]  តរតតច់ ងអងគ
ជាត,តរតតផ់្ពែក្លិងគ 

circumnutation  /ˈsəːkəmnjuːˈteɪʃ(ə)n/  [n]  តរដ ោះរ ពំទ័្យធ
 ្ ំវញិ 

cirque  /səːk/  [n]  ទំ្យោបជារងវងមូ់ល 
Cirrhinus jullieni   [sci.n]  ជតីផ្កា ចា 
Cirrhinus microlepis  [sci.n]  ជតីជក្ ង ់(តូច),  
ជតីជពួល (ធំ្) 

Cirrhinus molitorella  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
mud carp 

Cirrhinus mrigala  [sci.n]  ជតីជក្ ង ់ 
Cirrhinus prosemion  [sci.n]  ជតីផ្កា គ 
Cirrhinus spilopleura   [sci.n]  ជតីផ្កា គ 
cirrhosis  /sɪˈrəʊsɪs/  [n]  ព ីរ  ពូ, ក្រគក្ថ្លើម 
cirrus  /ˈsɪrəs/  [n]  ពពក្ស្ពែ  
cistern  /ˈsɪstən/  [n]  ថ្ាក្ទឹ់្យក្ 
citizen   /ˈsɪtɪz(ə)n/  [n]  ពលរដា, ្នព ីវលិ, អាក្ជក្រង 
Citrullus vulgaris  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

watermelon 
Citrus aurantifolia  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ lime 
Citrus hystrix  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ kaffir lime 
Citrus maxima  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ grapefruit 
Citrus sinensis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ orange 
Citrus tangerina  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ tangerine 
civic  /ˈsɪvɪk/  [adj]  ស្នពលរដា
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clad-  /klad/  [prefix]  (ដូច៖ clado-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា 
ផ្ខ្ាង ជពរយ ផ្មក្ 

clado-  /ˈkleɪdəʊ/  [prefix]  (ដូច៖ clad-) ប ពវបទ្យមាននយ័
ថា ផ្ខ្ាង ជពរយ ផ្មក្ 

cladode  /ˈkleɪdəʊd/  [n]  ផ្មក្ពំផ្ប តដូចពលឹក្, ផ្ខ្លដូដ 
(ផ្មក្រងពំផ្ប តមានពែ៌ស្បតង និងម ខ្ងារដូចពលឹក្) 

cladogenesis  /ˌkleɪdə(ʊ)ˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  តរផ្បក្ផ្មក្
របព់រ តខ ជបវតោិពូ្អមែរូ 

cladophyll  /ˈkleɪdəʊdfil/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  
Cladodes) ផ្ខ្លដូវវីល, តល ដូវវីល (ផ្មក្ ឬក្ដើមផ្ដលដូច
គ្មា ក្ៅនឹងពលឹក្ ឬពលឹក្ផ្ដលតល យដូចជាជពត ដូចជាពកួ្ 
casuarinas។ ជាក្រឿយៗ ផ្ខ្លដូដមានទំ្យវំនិងរបូរងដូចជា
ជគ្មបផ់្ដល្នួតលពិោក្នឹងផ្រងវាក្ចញក្ដាយក្ជបើវធីិ្ធ្មមន 
ក្ា ងតរពំអាតជគ្មប។់ ក្ដើម ឬផ្មក្ផ្ដលតល យ ក្ដើរតោួទី្យជា
ពលឹក្។ ឧ. ក្ក្ើតមានក្ ើងចំក្ពាោះ ជបក្េទ្យCasuarinas។  

clamp  /klamp/  [n]  អងគំ, ជបដាបក់្ក្ៀបពរស្ព្ម (ក្ ំឱ្យ
្មវូរ) 

Clarias batrachus  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ walking catfish 
Clarias gariepinus  [sci.n]  ជតីអផ្ែរ ងអាជពិច 
Clarias macrocephalus  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ broadhead catfish 
Clarias meladerma  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ blackskin catfish 
Clarias nieuhofi  [sci.n]  ជតីអផ្ែរ ងងាងំ 
clarification  /ˌklarɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  តមាល  
clarifier  /ˈklarɪfʌɪə/  [n]  ឧបក្រែ៍ក្ធ្វើឱ្យថាល  
 activated sludge clarifier  /ˈaktɪveɪtɪd ˈklarɪfʌɪə/  

[n]  ឧបក្រែ៍ក្ធ្វើឱ្យថាល ក្ដាយក្ជបើេក្ព់ក្មម 
 centrifugal clarifier  /ˌsɛntrɪˈfjuːɡ(ə)l ˈklarɪfʌɪə/  [n]  

ឧបក្រែ៍ក្ធ្វើឱ្យថាល ក្ដាយក្ជបើក្មាល ងំចាក្និ្ត 
 oil clarifier  /ɔɪl ˈklarɪfʌɪə/  [n]  ឧបក្រែ៍ពមាអ តក្ជបង 
 ultrasonic clarifier  /ʌltrəˈsɒnɪk ˈklarɪfʌɪə/  [n]  

ឧបក្រែ៍ក្ធ្វើឱ្យថាល ក្ដាយក្ជបើពូរអរ លជន 
clarify  /ˈklarɪfʌɪ/  [v]  ក្ធ្វើឱ្យថាល  
 water clarity  /ˈwɔːtə ˈklarɪti/  [n]  ភាពថាល របព់ទឹ្យក្ 

clarity  /ˈklarɪti/  [n]  ភាពថាល  
class  /klɑːs/  [n]  ថាា ក្ ់(ចំ្តថ់ាា ក្មយួស្ន្ីវក្រនមវគគី
ក្រែ៍វទិ្យាផ្ដលទបជាងសាម ផ្តខ្ៃព់ជាងជក្រម) 

 accuracy class  /ˈakjʊrəsi klɑːs/  [n]  ថាា ក្ភ់ាពជាក្់
លាក្ ់

 soil class  /sɔɪl klɑːs/  [n]  ថាា ក្ ់ឬជក្រមដី 
classification  /ˌklasɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ចំផ្ែក្ថាា ក្,់  
តរផ្បងផ្ចក្  
 artificial classification  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l ˌklasɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  

[n]  ចំ្តថ់ាា ក្និ់មមតិ 
 monothetic classification  /ˈmɒnəʊˈθɛtɪk 

ˌklasɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ចំ្តថ់ាា ក្ល់ក្ខែៈពមាគ ល់ 
ផ្តមយួ 

 polythetic classification  /ˌpɒlɪˈθɛtɪk 

ˌklasɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ចំផ្ែក្ថាា ក្ល់ក្ខែៈពមាគ ល់
ក្ជចើន 

 soil classification  /sɔɪl ˌklasɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]   

តរចាតថ់ាា ក្ដី់ 
 wood classification  /wʊd ˌklasɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  

ជបពន័ធចំ្តថ់ាា ក្ជ់បក្េទ្យក្ ើក្យាងនមលក្ខែៈ 
វនិិចឆយ័ 

classify  /ˈklasɪfʌɪ/  [v]  ផ្ចក្ថាា ក្,់ ផ្បងផ្ចក្ 
clavate  /ˈkleɪveɪt/  [adj]  រងដំបង, មានច ងធំ្ជាងគល់ 
clavicle  /ˈklavɪk(ə)l/  [n]  េអឹងដងតបិំត 
claw  /klɔː/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖ talon) ជក្ញ ំ (ពតវ),  
ដក្ងាៀប 

clay  /kleɪ/  [n]  ដីឥដា, ឥដា (ភាគលអិតស្នដីផ្ដលមានវមិាជត
តូចជាង ០.០០២ មម) 
 activated clay  /ˈaktɪveɪtɪd kleɪ/  [n]  ដីឥដាពក្មម 
 alluvial clay  /əˈl(j)uːvɪəl kleɪ/  [n]  ដីឥដាលាប ់
 apyrous clay  /kleɪ/  [n]  ដីឥដាធ្នក់្េលើង 
 bedded clay  /ˈbɛdɪd kleɪ/  [n]  ដីឥដាផ្ដលមាន
ព ា្ នជាជពទប់ៗ  

 bottom clay  /ˈbɒtəm kleɪ/  [n]  លាបល់ាយក្ៅក្ា ង
ជ្លង 

 boulder clay  /ˈbəʊldə kleɪ/  [n]  ដីឥដាជាដ ំធំ្ៗ 
 calcareous clay  /kalˈkɛːrɪəs kleɪ/  [n]  ឥដាផ្ដលមាន
តល់ពយមូ ឬកំ្ក្ោរក្ជចើន 

 China-clay  /ˈtʃʌɪnə-kleɪ/  [n]  ដីជបក្េទ្យតអូឡងំ,  
ប ពឺផ្ ន
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 clay leaching  /kleɪ liːtʃɪŋ/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
clay degradation 

 clay loamy earth  /kleɪˈ ləʊmi əːθ/  [n]  ដីេក្ឥ់ដា 
 clay swelling  /kleɪ ˈswɛlɪŋ/  [n]  តរក្វើមស្នដីឥដា 
 clay warp  /kleɪ wɔːp/  [n]  ដីឥដាក្ៅនមមាតព់ទឹង 
ឬអូរ 

 clay with flints  /kleɪ wɪð flɪnts/  [n]  ថ្មព ីលិក្ផ្ដល
ផ្បក្ជាដ ំតូចៗ ផ្ដលជាពំែល់ស្នតររលាយថ្មកំ្ក្ោរ,  
ដីឥដាផ្ដលមានដ ំថ្មព ីលីពក្ជចើន (ថ្មមូលៗ)  

 coarse clay  /kɔːs kleɪ/  [n]  ជគ្មប ់ឬភាគលអិតដី  
កូ្ ូអ ីដឥដា ពី ០.៥-២មជីក្រង, ជគ្មបឥ់ដាធំ្ 

 colloid clay  /ˈkɒlɔɪd kleɪ/  [n]  ឥដាផ្ដលមានលក្ខែៈ
ជាកូ្ ូអ ីត 

 colloidal clay  /kəˈlɔɪd(ə)l kleɪ/  [n]  ភាគលអិតដី តូច
ជាង ០.២ មជីក្រង, ភាគលអិតដី កូ្ ូអ ីតឥដា 

 colored clay  /ˈkʌləd kleɪ/  [n]  ឥដាពែ៌ 
 decalcification clay  /diːkalsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n kleɪ/  [n]  

ឥដាជក្វមក្លើខ្ៃងរ់ប (ឥដាផ្ដលក្ចញពីតររលាយស្នថ្ម
កំ្ក្ោរ)  

 fine clay  /fʌɪn kleɪ/  [n]  ភាក្លអិតដីតូចជាង  
១ មជីក្រង, ជគ្មបឥ់ដាឆាម រ 

 gleyed clay  /ɡleɪd kleɪ/  [n]  ឥដាក្ជបោះក្ខ្ៀវ 
 heavy clay  /ˈhɛvi kleɪ/  [n]  ដីឥដាធ្ោន ់(ផ្ដលមាន
ជគ្មបតូ់ចជាង ១០មជីក្រង ក្លើព ៨០%)  

 iron clay  /ˈʌɪən kleɪ/  [n]  ឥដាផ្ដលមានផ្ដក្ក្ជចើន 
 kaolin clay  /ˈkeɪəlɪn kleɪ/  [n]  ប ពឺផ្ ន 
 lateritic clay  /latəˈrɪtɪk kleɪ/  [n]  ឥដាផ្ដលមាន 
ឡក្តរតីក្ជចើន 

 light clay  /lʌɪt kleɪ/  [n]  ដីឥដាជសាល (ដីផ្ដលមានឥដា
តិចជាង ២៥% លាយតិចជាង ៤០%)  

 loam clay  /ləʊm kleɪ/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖ loam, 
plastic clay, pottery clay) ដីឥដា (ពជមាបក់្ធ្វើឆាា ងំ ឬ
ពាងជាក្ដើម)  

 marl clay  /mɑːl kleɪ/  [n]  ឥដាផ្ដលមានកំ្ក្ោរក្ជចើន 
 medium clay  /ˈmiːdɪəm sɔɪl/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

silty clay 

 mottled clay  /ˈmɒt(ə)ld kleɪ/  [n]  ដីឥដាផ្ដលមាន
សាា មក្ជចើន (ជក្វមផ្ជចោះ ក្ខ្ៀវ ក្មម )  

 physical clay  /ˈfɪzɪk(ə)l kleɪ/  [n]  ឥដារបូវន័ោ (ជគ្មប់
ផ្ដលមានទំ្យវំ ០.១-១០ មជីក្រង)  

 plastic clay  /ˈplastɪk kleɪ/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ loam clay 
 porcelain clay  /ˈpɔːs(ə)lɪn kleɪ/  [n]  ប ពឺផ្ ន 
 pottery clay  /ˈpɒt(ə)ri kleɪ/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ loam clay 
 pre-colloidal clay  /ˈpriːkəˈlɔɪd(ə)l kleɪ/  [n]   

ដីឥដាទំ្យវំ ០.២-២ មជីក្រង 
 raw clay  /rɔː kleɪ/  [n]  ជគ្មបឥ់ដា (ទំ្យវំ ០.២ ក្ៅ  
២ មជីក្រង)  

 red clay  /rɛd kleɪ/  [n]  ឥដាជក្វម 
 refractory clay  /rɪˈfrakt(ə)ri kleɪ/  [n]  ដីឥដាធ្នក់្េលើង 
 sand mantled clay  /sand ˈmant(ə)ld kleɪ/  [n]   
ដីឥដាផ្ដលមានជពទបខ់្សចជ់គបពីក្លើ 

 sandy clay  /ˈsandi kleɪ sɔɪl/  [n]  ដីឥដាផ្ដលមាន 
អជនឥដាមធ្យម (២៥-៤៥%) , ដីឥដាខ្សច ់

 silty clay  /ˈsɪlti kleɪ/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ clay loam 
 tile clay  /tʌɪl kleɪ/  [n]  ឥដាពជមាបក់្ធ្វើក្ក្ែឿង 
 tropical black clay  /ˈtrɒpɪk(ə)l blak kleɪ/  [n]   

ដីឥដាក្មម តំបនជ់តូពិច 
 warp clay  /wɔːp kleɪ/  [n]  ឥដាផ្ដលក្ធ្វើឱ្យពទោះច ក្រនធ 
 white clay  /wʌɪt kleɪ/  [n]  ដីឥដាព 
 clayey  /ˈkleɪi/  [adj]  ផ្ដលជាដីឥដា (យា ងតិច្ព់
ឥដា ១៥%)  

 clayiness  /kleɪ ɪnəs/  [n]  អជនឥដា 
 claypan  /ˈkleɪpan/  [n]  ជពទបដី់ឥដាហាប ់
 clay-pit  /kleɪ pɪt/  [n]  អែោូ ង ឬក្ផ្នលងយក្ដីឥដា 
 clay-siliceous  /kleɪ sɪˈlɪʃəs/  [adj]  ដីផ្ដលគ្មម នកំ្ក្ោរ 

clean  /kliːn/  [adj]  សាអ ត, បរពិ ទ្យធ 
clean  /kliːn/  [v]  ពមាអ ត 
cleaner  /ˈkliːnə/  [n]  ឧបក្រែ៍ពមាអ ត, អាក្ពមាអ ត,  
សារធាត ពជមាបព់មាអ ត, តជមង 
 air cleaner  /ɛː ˈkliːnə/  [n]  ឧបក្រែ៍ពមាអ តខ្យល់, 
តជមងខ្យល់ (ផ្នាក្មយួស្នចលក្រចំក្វោះក្ា ងពជមាប់
ពមាអ តខ្យល់)
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 alkaline cleaner  /ˈalkəlʌɪn ˈkliːnə/  [n]   

ពូល យពយ ងអាល់តឡងំ (ោព) ពជមាបព់មាអ ត 
 centrifugal gas cleaner  /ˌsɛntrɪˈfjuːɡ(ə)l ɡas 

ˈkliːnə/  [n]  ឧបក្រែ៍ពមាអ តឧពម័ន ក្ដាយក្ជបើក្មាល ងំ
ចាក្និ្ត 

 cloth cleaner  /klɒθ ˈkliːnə/  [n]  តជមងកំ្្ត ់
 cooling system cleaner  /kuːlɪŋ ˈsɪstəm ˈkliːnə/  

[n]  ឧបក្រែ៍ពមាអ តក្ដាយក្ជបើជបពន័ធជតជាក្ ់
 cottrell gas cleaner  /ˈkliːnə/  [n]  តជមងអគគិពនី    
កូ្ក្ជតល (ឧបក្រែ៍ពមាអ តភាគលអិតអផ្ែោ តរងឹក្ចញពី
ឧពម័ន) 

 dry electrostatic cleaner  /drʌɪ ɪˌlɛktrə(ʊ)ˈstatɪk 

ˈkliːnə/  [n]  តជមងអគគិពនីសាោ ទិ្យចពោួត 
 dry gas cleaner  /drʌɪ ɡas ˈkliːnə/  [n]  ឧបក្រែ៍
ពមាអ តឧពម័នពោួត 

 electric gas cleaner  /ɪˈlɛktrɪk ɡas ˈkliːnə/  [n]  

ឧបក្រែ៍ពមាអ តឧពម័នក្ដាយក្ជបើអគគិពនី 
 electrostatic cleaner  /ɪˌlɛktrə(ʊ)ˈstatɪk ˈkliːnə/  [n]  

តជមងអគគិពនីសាោ ទិ្យច 
 fume cleaner  /fjuːm ˈkliːnə/  [n]  ឧបក្រែ៍ពមាអ ត
ផ្នសង 

 gas cleaner  /ɡas ˈkliːnə/  [n]  ឧបក្រែ៍ពមាអ ត 
ឧពម័ន 

 grain cleaner  /ɡreɪnˈkliːnə/  [n]  មា ព ីនពមាអ ត 
ជគ្មបធ់្ ញ្ាជាតិ 

 groundnut cleaner  /ˈɡraʊn(d)nʌt ˈkliːnə/  [n]  

មា ព ីនបក្ពផ្ែោ ក្ដី (មា ព ីនបក្ និងពមាអ តជគ្មប ់
ពផ្ែោ ក្ដី) 

 polished rice cleaner  /ˈpɒlɪʃt rʌɪs ˈkliːnə/  [n]  

មា ព ីនជពិតអងារ 
 primary air cleaner  /ˈprʌɪm(ə)ri ɛː ˈkliːnə/  [n]  

ឧបក្រែ៍ពមាអ តខ្យល់ដំ្ក្ត់លដំបូង 
 secondary air cleaner  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ɛː ˈkliːnə/  

[n]  ឧបក្រែ៍ពមាអ តខ្យល់ដំ្ក្ត់លទី្យពីរ 
 steam cleaner  /stiːm ˈkliːnə/  [n]  ឧបក្រែ៍ពមាអ ត
ចំហាយ 

 ultrasonic cleaner  /ʌltrəˈsɒnɪk ˈkliːnə/  [n] 

ឧបក្រែ៍ពមាអ តក្ដាយពូរអរ លជន 
cleanness  /ˈkliːnnəs/  [n]  ភាពសាអ ត 
clear  /klɪə/  [adj]  ថាល , ព ទ្យធ, ចាព់  
clear  /klɪə/  [v]  ក្ធ្វើឱ្យថាល , ក្ៅជាថាល , បនស ទ្យធ 

 clear cut  /klɪə kʌt/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  clear felling) 
តរតបន់រួលទងំជពរង, តរតបព់មាអ ត (វធីិ្សាស្ដពោ
ជគបជ់គង ស្ជពក្ ើ ផ្ដលទក្ទ់្យងនឹងតរតបក់្ដើមក្ ើ រ
ទងំអព់។ តរតតព់មាអ ត អាចជតូវោនក្ធ្ើវជាបល ក្ ្ួរ  
ឬ ដ ំៗ)  

 clear felling  /klɪə fɛlɪŋ/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
clear cut 

 clear-cutting  /klɪə kʌtɪŋ/  [n]  តរតបព់មាអ ត គឺជា
តរតបក់្ដើមក្ ើ ផ្ដលមានទងំអព់ក្ចញពី តំបន ់(តរ
តបព់មាអ តជតូវោនក្ជបើជោព់ ក្ដើមែ ី្ ំនយួដល់ជបក្េទ្យ 
រ ក្ខជាតិ ផ្ដលទមទរពនលឺមល ងំក្ា ងតរដ ោះលូតលាព់ឱ្យ
ោនលអ) 

clearance slip  /ˈklɪər(ə)ns slɪp/  [n]  បញ្ជ ីទូ្យទត ់(បញ្ជ ី
ទូ្យទតនូ់វរល់របព់ផ្ដលក្យើងោនខី្្) 

clearing  /ˈklɪərɪŋ/  [n]   

១. ដីតបឆ់ាា ររចួ  
២. ពូមក្មើលពាក្យ៖ deforestation 

cleavage  /ˈkliːvɪdʒ/  [n]   

បំផ្បក្អវីមយួ, តរផ្ចក្ ឫតរផ្ញក្ (ពក្មមភាពផ្ចក្ 
ឬផ្ញក្) 

cleft palate  /klɛft ˈpalət/  [n]  ពិននមាត,់ ជក្អូមមាត ់
cleistogamy  /klʌɪˈstɒɡəmi/   [n]  តរបងាកំ្ក្ែើ តម នផ្កា
រកី្ (តរបក្ងាើតផ្កា រតូចៗ ផ្ដលមានតរបងាកំ្ក្ែើ តឯងក្ៅ
ក្ា ងមងក្ា ងក្ោោះ គឺនងំពីម នផ្កា រកី្ក្មល ោះ។) 

cleistogamy  /klʌɪˈstɒɡəmi/  [n]  តរបងាកំ្ក្ែើ តម ន 
ផ្កា រកី្ 

Cleome gynandra   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
African spider flower 

Cleome rutidosperma   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
fringed spider flower 

Cleome viscosa   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
Asian spider flower 

cleptoparasitism  /ˌklɛptə(ʊ)ˈparəsʌɪtɪz(ə)m/  [n]  

 ក្លឹមតូបរពិត (ទ្យមាល បស់្នតរលួចអាហារពីពតវដស្ទ្យ) 
Cletus bipunctatus   [sci.n]  ជពឹងពផ្ែរ ក្បោល  
cliff  /klɪf/  [n]  ក្េារ ឬជចាងំក្ចាតស្នពម ជទ្យ
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climate  /ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត  (លក្ខខ្ែា ស្នតំបន់
ផ្ដលមានទំ្យោក្ទំ់្យនងក្ៅក្លើោត េូតជាក្ជចើនដូចជា  
ពីត ែហ ភាព ខ្យល់ ទឹ្យក្ក្េលៀងជាក្ដើម ផ្ដលមានឥទ្យធិពលក្ៅ
ក្លើតរដ ោះលូតលាព់ដំ្ំ) 
 climate change  /ˈklʌɪmət tʃeɪn(d)ʒ/  [n]   

បផ្ជមបជមួលអាតពធាត  
 climate change mainstreaming  /ˈklʌɪmət 

tʃeɪn(d)ʒ ˈmeɪnstriːmɪŋ/   [n]  តរបស្ដញ្ញជ បតរផ្ជបជបួល
អាតពធាត  

 arid climate  /ˈarɪd ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត ពោួត
ផ្វង 

 artificial climate  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l ˈklʌɪmət/  [n]  អាតព
ធាត ពិបែនិមមតិ 

 coastal climate  /ˈkəʊstl ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត 
ក្េារ 

 cold climate  /kəʊld ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត 
ជតជាក្ ់

 continental climate  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l ˈklʌɪmət/  [n]  

អាតពធាត ទ្យវីប 
 desert climate  /dɪˈzəːt ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត 
វាលលំវ 

 equatorial climate  /ˌɛkwəˈtɔːrɪəl ˈklʌɪmət/  [n]  

អាតពធាត ក្អតវ ទ្យរ័ 
 global climate  /ˈɡləʊb(ə)l ˈklʌɪmət/  [n]  អាតព
ធាត ពិេពក្លាក្ 

 humid climate  /ˈhjuːmɪd ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត 
ក្ពើម 

 indoor climate  /ˈɪndɔː ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត 
ក្ា ងអាគ្មរ 

 local climate  /ˈləʊk(ə)l ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត 
ជបចាទីំ្យ 

 marine climate  /məˈriːn ˈklʌɪmət/  [n]   

(ពទិ្យពនយ័៖  maritime climate) អាតពធាត ពម ជទ្យ 
 maritime climate  /ˈmarɪtʌɪm ˈklʌɪmət/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ marine climate 
 monsoon climate  /mɒnˈsuːn ˈklʌɪmət/  [n]  

អាតពធាត មូព ង 
 mountain climate  /ˈmaʊntɪn ˈklʌɪmət/  [n]   

អាតពធាត េា ំ

 oceanic climate  /ˌəʊsɪˈanɪk ˈklʌɪmət/  [n]   

អាតពធាត ពម ជទ្យ 
 regional climate  /ˈriːdʒənl ˈklʌɪmət/  [n]   

អាតពធាត េូមភិាគ 
 steppe climate  /stɛp ˈklʌɪmət/  [n]   

អាតពធាត ពោិប 
 subtropical climate  /sʌbˈtrɒpɪk(ə)l ˈklʌɪmət/  [n]  

អាតពធាត ផ្ក្ែរជតូពិច 
 subtropical desert climate  /sʌbˈtrɒpɪk(ə)l dɪˈzəːt 

ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត វាលលំវផ្ក្ែរជតូពិច 
 summer dry climate  /ˈsʌmə drʌɪ ˈklʌɪmət/  [n]  

អាតពធាត ពោួតក្ៅរដូវក្ៅោ  
 temperate climate  /ˈtɛmp(ə)rət ˈklʌɪmət/  [n]  

អាតពធាត បងគួរ 
 tropical climate  /ˈtrɒpɪk(ə)l ˈklʌɪmət/  [n]  អាតព 

ធាត ជតូពិច 
 tropical-rain-forest climate  /ˈtrɒpɪk(ə)l reɪn ˈfɒrɪst 

ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត ស្ជពរងទឹ្យក្ក្េលៀងជតូពិច 
 tropical-savanna climate  /ˈtrɒpɪk(ə)l səˈvanə 

ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត វាលក្សាម ងជតូពិច 
 tundra climate  /ˈtʌndrə ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត 
ទ្យ នជដា 

 warm climate  /wɔːm ˈklʌɪmət/  [n]  អាតពធាត ក្ៅោ  
climatogenic  /ˈklʌɪmətɒˈdʒɛnɪk/  [adj]  ផ្ដលពាក្ព់ន័ធ
នឹងធាត អាតព 

climatology  /klʌɪməˈtɒlədʒi/  [n]  អាតពធាត វទិ្យា 
agricultural climatology  /aɡrɪˈkʌltʃərəl 

klʌɪməˈtɒlədʒi/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖ agricultural 
climatology) អាតពធាត វទិ្យាក្ពិក្មម 

climax  /ˈklʌɪmaks/  [n]  គលីមា ក្ ់
climber  /ˈklʌɪmə/  [n]  វលលិ 
climbing perch  /ˈklʌɪmɪŋ pəːtʃ/  [n]  ជតីជតញ់ផ្ជព 

(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Anabas testudineus) 
climosequence  /ˈklɪməʊ ˈsiːkw(ə)ns/  [n]  ដំក្ែើ រតគ្មា  
ឬ  តបនោបោទ បគ់្មា ស្នធាត អាតព 

cline  /klʌɪn/  [n]  ភាពក្លអៀង ឬផ្ជបជបួលស្នក្ពែូទី្យប 
(ភាពក្លអៀងនមេូមសិាស្ដពររបព់ក្នែូទី្យប ឬក្ពែូទី្យប 
ក្ៅក្ា ងលំដាបរ់បព់ជបក្េទ្យ(ពូ្)មយួ) 

clinic  /ˈklɪnɪk/  [n]  មនទីរពិនិតយ ឬពាោលក្រគ 
clip  /klɪp/  [n]  ដក្ងាៀប, ជបដាបម់ទ ព់, ដំក្បៀត
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clitellum  /klīˈteləm/  [n]  ចងាំ (តំបនក់្លើខ្លួន្ក្នលន ផ្ដល
បក្ញ្្ញក្ក្នសមក្ពលពមក្ៅក្ពលបនោពូ្) 

Clitoria ternatea  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
Asian pigeonwing 

clitoris  /ˈklɪt(ə)rɪs/  [n]  ពិរ, ក្េោញ (ក្យានី) 
cloaca  /kləʊˈeɪkə/  [n]  ក្លូអាក្ ់(រនធគូទ្យ) 
clod  /klɒd/  [n]  ដ ំដី (ដ ំដី ឬបែរ ំ ដី ផ្ដលជាធ្មមនក្គអាច
ក្ ើញវាចាព់ក្ៅឯក្ា ងដីសាចម់ ដា ប  ផ្នោចំក្ពាោះដីខ្សចក់្គ
ក្ជមក្ ើញទ្យជមងដូ់ចក្នោះ្ព់) 

cloddy  /klɒdi/  [n]  ផ្ដលជាដ ំៗ ធំ្ជាង ១០ ពម 
clonal archive  /ˈkləʊn(ə)l ˈɑːkʌɪv/  [n]  ធ្ោគ្មរកូ្ន
ក្ ើក្លូន 

clone  /kləʊn/  [n]  ជក្រមពូ្មយួផ្ដលក្តពិតឬឯក្តរៈ
របព់វាមានលក្ខែៈក្ពក្នទិ្យចដូចគ្មា /ផ្តមយួ។ ជក្រមពូ្
ក្នោះ គឺោនមក្ពី តរបំផ្បក្ក្ដាយស្ម តូព ីព ឬក្ដាយតរបនរ
ពូ្ឥតក្េទ្យ។ ឧ. កូ្នក្ ើបំក្ៅ, កូ្នក្ ើនសំ 

cloning  /kloʊnɪŋ/  [n]  តរក្ធ្វើក្លូន, ក្លូនក្មម 
 gene cloning  /dʒiːn kləʊnɪŋ/  [n]  តរក្ធ្វើក្លូនផ្ពន, 
តរក្ធ្វើក្លូនពនធ  

 therapeutic cloning  [n]  តររពាោលក្ដាយក្លូន (ជា
តរក្ជបើជោព់ដម៏ានពតរ ន ពលភាពរបព់ក្តពិតក្ដើម 
ក្ដើមែកី្ធ្វើតរលូតលាព់ (ក្ា ងតរពិក្សាធ្ក្ជៅសារពាងគ
តយមាន្ីវតិ) ជាលិត ឬពររីងគពជមាបត់រក្ជបើជោព់
ក្ា ងតរដាពំររីងគ។ ក្ដាយសារ ក្តពិតទងំក្នោះអាចជតូវ
ោនក្គទ្យទ្យលួោន និងក្ដាយមានលក្ខែៈក្ពក្នទិ្យចដូច
គ្មា  និងក្តពិតអាក្្ំងឺ បញ្ញហ បដិក្ពធ្របព់តរដាពំររីងគ
អាចជតូវោនក្គ្ំនោះ។ បក្ច្ក្ក្ទ្យពអាចដក្ក្ចញនូវតរ
លំោក្ក្ា ងតរក្ធ្វើអតោពញ្ញា ែរបព់ពររីងគផ្ដលនោល់ឱ្យ) 

clonus  /ˈkləʊnəs/  [n]  ក្លូន ព 
closed  /kləʊzd/  [adj]  ច ក្្ិត, ផ្ែន 
Clostridium  /klɒˈstrɪdɪəm/  [n]  ក្លូជទី្យដយមូ,  
ព រ្ នោក្ក់្តរ ី
clot  /klɒt/  [n]  ខ្ន ់(្ម ទឹ្យក្ក្ដាោះ), ក្ក្្ម 
 silk cloth  /sɪlk klɒθ/  [n]  កំ្្តពូ់ជត 

clotted  /klɒtid/  [adj]  (ពទិ្យពនយ័៖  clotty, grumous) 
ផ្ដលជាជគ្មប់ៗ  

clotty  /klɒti/  [adj]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ clotted 
cloudy  /ˈklaʊdi/  [adj]  ផ្ដលមានពពក្, ជពទ្យ ំ, លអក្,់ ក្ក្រ 
cloven  /ˈkləʊv(ə)n/  [v]  ចផ្ងវក្ (ក្ ើ្ង) 
clubroot  /ˈklʌbruːt/  [n]  ្ំងឺជតម ងឫព (្ំងឺក្នោះបងា
ក្ដាយ Plasmadiophora brassicae ផ្ដលភាា ក្ង់ារបងា
្ំងឺអាចរព់ក្ៅជាបរពិត ក្វើយពែ វាអាចរព់ក្ៅក្ា ងដី
ោនរវូតោនដល់ ១០ ឆាា  ំនិងអាចរព់ក្ៅក្ា ងអំបូរក្មម  
ជគរព ីវវ័រ) 

clump  /klʌmp/  [n]  តរពអិតជាប ់
Clupeichthys aesarnensis  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ Thai river sprat 
Clupeichthys goniognathus  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ Sumatran river sprat 
Clupeoides borneensis  [sci.n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ Borneo river sprat 
cluster  /ˈklʌstə/  [n]  គំនរ, ពំនូក្ (ថ្ម)  
clutch  /klʌtʃ/  [n]  ពរ តរមួ្ំោន ់(ពរ តបក្សផី្ដលក្មពងមយួ
ក្លើក្ៗ) 

Cnaphalocrocis medinalis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
leaffolder 

cnido-  [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ថា រមាព់ ក្រល (ក្ដាយ
តរទិ្យច) 

Cnidoglanis nudiceps  [sci.n]  ជតីអផ្ែរ ងទ្យក្នល 
co-  [prefix]  (ដូច៖ con-, corn) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា 
ជាមយួ, ជាមយួគ្មា , ពវ 

coacervate  /kəʊˈasəveɪt/  [n]  កូ្អាផ្ពរវា (បែរ ំ    
ម ូក្លគ លពររីងគធំ្ៗ ផ្ដលពទ័្យធ  ្ំវញិក្ដាយម ូក្លគ លទឹ្យក្
តក្ជមៀបគ្មា ក្ដើមែបីក្ងាើតជាផ្ពវរមយួ) 

coagulate  /kəʊˈaɡjʊleɪt/  [v]  ក្ក្, ក្ធ្វើឱ្យក្ក្, បងាក្
្ម, ក្ធ្វើឱ្យ្មក្ក្ 

coagulation  /kəʊaɡjuˈleɪʃ(ə)n/  [n]   

១. (ចំក្ពាោះ្ីវវទិ្យា) កំ្ែក្, តរក្ក្ (ក្ក្រ)  
២. (ចំក្ពាោះដី) តរក្ក្ស្នដីឥដា 

 acid coagulation  /ˈasɪd kəʊaɡjuˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

កំ្ែក្ក្ដាយអាព ីត 
 electric coagulation  /ɪˈlɛktrɪk kəʊaɡjuˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

កំ្ែក្ក្ដាយអគគិពនី 
 electrochemical coagulation  /ɪˌlɛktrəʊˈkɛmɪk(ə)l 

kəʊaɡjuˈleɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ែក្ក្ដាយអគគិពនីគីមី
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 fractional coagulation  /ˈfrakʃ(ə)n(ə)l 

kəʊaɡjuˈleɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ែក្នមជបភាគ 
 freeze coagulation  /friːz kəʊaɡjuˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

កំ្ែក្ក្ដាយបញ្្ ោះពីត ែហ ភាព 
coal  /kəʊl/  [n]  ធ្យងូ, ធ្យងូថ្ម 
 anthracitic coal  /ˈan θrəˌsaɪt/  [n]  ធ្យងូអងជ់នព ីត 
 black coal  /blak kəʊl/  [n]  ធ្យងូថ្ម 
 standard coal  /ˈstandəd kəʊl/  [n]  ឥនធនៈក្គ្មល 
 stone coal  /stəʊn kəʊl/  [n]  ធ្យងូអងជ់នព ីត 
 wood coal  /wʊd kəʊl/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ wood 

charcoal 
coalesce  /ˌkəʊəˈlɛs/  [n]  ពវពលភាព (តររលដាល 
ឬរលចូលគ្មា ស្នចំែ ច ឬសាា មរបពួ) 

coalescent  /ˌkəʊəˈlɛsɛnt/  [adj]  ជាបគ់្មា ទ្យជមងរ់បព់ 
រ ក្ខជាតិ 

coarse blocky  /ˈvɛri kɔːs blɒki/  [adj]  ជាដ ំៗ  
(២-១០ ព.ម) 

coarse moder  /kɔːs mɒdə/  [n]  មក្មាក្អនោរតរក្ជគើម,  
ម ូផ្ដលក្ជគើម 

coarse part  /kɔːs pɑːt/  [n]  ក្ក្មទចក្ជគើមៗ (ធំ្ជាង 
២ ម.ម)  

coarsely toothed  /kɔːsli tuːθt/  [adj]  ជាជាយពលឹក្
ផ្ដលមានរងដូចក្ធ្មញ, ជាយពលឹក្រងដូចរ្ 

coarseness  /ˈkɔːsnəs/  [n]  ពភាពក្ជគើម 
coast  /kəʊst/  [n]  ក្េារ 
coastal moring glory  /ˈkəʊstl ˈmɔːnɪŋ ˈɡlɔːri/   [n]  

ក្ដើមផ្កា ក្ែរឹ ងក្គ្ម (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Ipomoea cairica) 
coat  /kəʊt/  [n]  ជពទប ់

 buffy coat  /bʌfi kəʊt/  [n]  ជពទបក់្គ្មលិតព  
(ផ្ដលខ្ែា ក្គ្មលិតជក្វម និងក្ពរ  មូ) 

coat buttons   /kəʊt ˈbʌt(ə)nz/  [n]  ក្មម ពលឹក្រ្ 
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Tridax procumbens) 

coating  /ˈkəʊtɪŋ/  [n]  តរក្ជសាប, វតថ មប ់(ឧ.ពជមាប់
ក្ជសាប ឬលាបពីក្ជៅ) 

cobalamin  /kə(ʊ)ˈbaləmɪn/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  
cyanocobalamin, vitamin B12) ខូ្បលឡមនី,  
ពាែូខូ្បឡមនី, វនីមនីក្ប ១២ 

Cobalt  /ˈkəʊbɔːlt/  [n]  កូ្ោល (និមតិោពញ្ញា គីម ីCo) 

cobaye  /kəʊbʌɪ/  [n]  កូ្ោយ 
cobble  /ˈkɒb(ə)l/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  shingle, peeple) 
ជកួ្ព (៥-៣០ម.ម)  

cobblestone  /ˈkɒb(ə)lstəʊn/  [n]  ថ្មមានជ រ្ងមូលៗ 
cobra  /ˈkəʊbrə/  [n]  ពព់ផ្វក្ 
cobweb  /ˈkɒbwɛb/  [n]  ពមែ ក្ពីងពាង 
cocaine  /kə(ʊ)ˈkeɪn/  [n]  កូ្តអ ីន 
Coccaceae  [n]  ពកួ្ក្ ក្ព ី (ពពួក្ក្មក្រគរងមូល) 
coccid  /ˈkäksid/  [n]  ខ្ក្ព ីត (ពតវលអិតមានជពត) 
coccidiosis  /kɒkˌsɪdɪˈəʊsɪs/  [n]  ្ំងឺបរពិតរបព់ពតវ
ផ្ដលបងាឱ្យមានបញ្ញហ ដល់ក្ពាោះក្វៀន 

Coccidium (Coccidiosis)  [n]  ក្ ក្ព ីដយមូ 
Coccinella transversalis  [sci.n]  អក្ែរើ ក្មាពក្ ក្ព ី
ផ្ែលលីត 

Coccinia grandis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ ivy gourd 
coccoid  /ˈkɒkɔɪd/  [adj]  រងក្ពទើរផ្ពវរ 
coccus  /ˈkɒkəs/  [n]  (ពវ វចនៈ៖cocci) ោក្ក់្តររីងផ្ពវរ 
coccyx  /ˈkɒksɪks/  [n]  េអឹងក្ញូ្្ញគូទ្យ 
cochlea  /ˈkɒklɪə/  [n]  បំពងរ់ងគូទ្យខ្យង, ជតក្ចៀក្ក្ា ងរង
ដូចគូទ្យខ្យង, រនធជតក្ចៀក្ 

cockroach  /ˈkɒkrəʊtʃ/  [n]  ក្ោល ត 
coconut  /ˈkəʊkənʌt/  [n]  ដូង (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ 

Cocos nucifera) 
 coconut cream  /ˈkəʊkənʌt kriːm/  [n]  ផ្ជក្មខ្ទិោះដូង 
 coconut milk  /ˈkəʊkənʌt mɪlk/  [n]  ខ្ទិោះដូង 

cocoon  /kəˈkuːn/  [n]  ពមែ ក្ោង, ពមែ ក្ដ ក្ក្ឌឿ 
(ពមែ ក្ពូជតផ្ដលដងាូវរ តំរពារខ្លួនវាក្ា ងដំ្ក្ត់ល 
ដ ក្ក្ឌឿ), កូ្នដ ក្ក្ឌឿ 

Cocos nucifera  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ coconut 
cod  /kɒd/  [n]  ជតីមរ័រ យ 
coefficient  /ˌkəʊɪˈfɪʃ(ə)nt/  [n]  ក្មគ ែ 
 hygroscopic coefficient  /hʌɪɡrə(ʊ)ˈskɒpɪk 

ˌkəʊɪˈfɪʃ(ə)nt/ [n] ក្មគ ែពជមូបយក្ពំក្ែើ មខ្យល់ 
coel-  /siːˈl/  [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ជបក្ហាង  
coelenterate  /siːˈlɛnt(ə)rət/  [n]  ពឺ ងក់្តក្រ   (ពតវឥត
េអឹងក្ងរព់ក្ៅក្ា ងទឹ្យក្ ពថិតក្ា ងសាម Cnidaria និងសាម
Ctenophora)
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coenzyme  /ˈkəʊˌɛnzʌɪm/  [n]  កូ្អងព់ ីម 
co-facilitator  /kə fəˈsɪlɪteɪtə/  [n]  ពវ្នពជមប
ពជមួល (អាក្ពវតរក្ា ងតរបក្ជងៀន ឬពជមាបព់ជមប
ពជមួលក្មមវធីិ្អវីមយួ) 

Coffea arabica  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ coffee 
coffee  /ˈkɒfi/  [n]  តក្វវ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Coffea 

arabica) 
coffee senna  /ˈkɒfiˈseɪnə/  [n]  ពផ្ែរ ក្ក្មម ច (ក្ ម្ ោះ
វទិ្យាសាស្ដពរ Cassia occidentalis) 

coffin  /ˈkɒfɪn/  [n]  ជក្វូងោតក្ ើ្ង 
coherent  /kə(ʊ)ˈhɪər(ə)nt/  [adj]  ជាប់ៗ គ្មា ក្ៅជតង ់
ចំែ ចៗ, ជាបព់ាិទ្យធ, ផ្ដលទក្ទ់្យងគ្មា យា ងពមក្វត  
ពមនល, រដឹក្វូរផ្វ 

cohesion  /kə(ʊ)ˈhiːʒ(ə)n/  [n]  ក្មាល ងំទំ្យោញរវាង 
ម ូក្លគ ល និងម ូក្លគ ល, ក្មាល ងំពអិតជាប,់ តរពអិតជាប,់ 
ភាពហាប ់
 soil cohesion  /sɔɪl kə(ʊ)ˈhiːʒ(ə)n/  [n]  ភាពហាប់
របព់ដី, កំ្ហាបដី់ 

cohort  /ˈkəʊhɔːt/  [n]  វវូង 
Coilia lindmani   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ Lindman's 

grenadier anchovy 
Coilia macrognathos  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

longjaw grenadier anchovy 
coitus  /ˈkəʊɪtəs/  [n]  ពំោក្គ់្មា , ជាបគ់្មា , ពំគ្មរគ្មា  
cold  /kəʊld/  [n]  ជគរនរងា 
Coleoptera  /ˌkɒlɪˈɒpt(ə)rə/  [n]  ពពកួ្ក្ផ្ញ្្, ពពកួ្សាល ប
រងឹ (ពតវលអិត) ឧទ. អក្ែោើ ក្មាព 

coleoptile  /ˌkɒlɪˈɒptʌɪl/  [n]  ក្ជសាមពលឹក្ពនលក្, ក្ជសាម
ពនលក្ពលឹក្ (ក្ជសាមរងព ីឡងំជគបដែោ បត់រពារពនលក្ពលឹក្) 

coleorhiza  /ˌkɒlɪə(ʊ)ˈrʌɪzə/  [n]  ក្ជសាមឫពពនលក្ 
(ក្ជសាមតរពារ  ្ំវញិឫពអំជបរយី  ងក្ា ងជគ្មបអ់ាមកី្ន), 
ក្ជសាមពនលក្ឫព (ជពទបភ់ាា ពដក៏្ពរើងផ្ដលក្ជសាបតរពារ
ពនលក្ឫព) 

coleus  /ˈkəʊlɪəs/  [n]  ្ីរពលឹក្ជតព់ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ 
Coleus aromaticus) 

Coleus aromaticus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ coleus 

colibacillosis  [n]  កូ្លីោព ី (្ំងឺផ្ដលបងាក្ដាយ 
Escherichia coli ឬ E-coli) 

colic  /ˈkɒlɪk/  [n]  តរច ក្ (្ំងឺ), តរច ក្ក្ពាោះមល ងំ,    
ផ្ដលទក្ទ់្យងនឹងក្ពាោះក្វៀនធំ្ 

coliform  /ˈkɒlɪfɔːm/  [adj]  រងគូលី, កូ្លីវវម (ោក្ក់្តរ ី
រងដំបង) ជាទូ្យក្ៅ វារព់ក្ៅក្ា ងក្ពាោះក្វៀនធំ្ 

colitis (mucous)  /kəˈlʌɪtɪs/  [n]  ក្រគរលាក្នសក្ា ង
ក្ពាោះក្វៀនធំ្ 

collagen  /ˈkɒlədʒ(ə)n/  [n]  ក្ លឡផ្ពន  
(ពរស្ពជបូក្តអ ីនក្ៅក្ា ងជាលិតពោធ ន) 

collapse  /kəˈlaps/  [n]   

១.  តរដលួ, តររលំ  
២. (ពទិ្យពនយ័៖ deep gigging) (ចំក្ពាោះដី) តរោក្់

ជពរត  
៣. អព់កំ្ឡងំ, ជទ្យរឌក្ជទម, អនក់្ខ្សយ 

collar  /ˈkɒlə/  [n]  ចងាំពលឹក្ (ផ្នាក្មយួផ្ដលភាជ បប់នទោះពលឹក្
នឹងជពទ្យបវា) 

collard greens  /ˈkɒlɑːd ɡriːnz/  [n]  មត់្ ក្ដើម 
collection   /kəˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ពមូវក្មម, តរជបមូល, 
ជោក្ផ់្ដលជបមូលោនមក្ 
 fuelwood collection  /ˈfjuː(ə)lwʊd kəˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  

តរជបមូលអ ពដ ត 
 germplasm collection  /dʒəːmˈplazmə kəˈlɛkʃ(ə)n/  

[n]  ពមូវក្មម្ីវក្រ (តរជបមូលនូវរល់្ីវក្រធ្មមជាតិ
ទងំអព់ផ្ដលមាន ក្ដើមែរីក្សទ្យ ក្ក្ ំឱ្យោតប់ង)់ 

 seed collection  /siːd kəˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  តរជបមូល
ជគ្មបពូ់្, រដូវជបមូលជគ្មប,់ រដូវជគ្មបទ់្យ ំ 

collective work  /kəˈlɛktɪv wəːk/  [n]  សាា ស្ដជាពមូវ
ភាព, តរងាររមួ 

collenchyma  /kəˈlɛŋkɪmə/  [n]  កូ្ ងព់ ីម (ជាលិត 
រ ក្ខជាតិផ្ដលមានោទី្យពជងឹង និងជទ្យជទ្យង)់ 

colloid  /ˈkɒlɔɪd/  [n]  កូ្ ូអ ីត (លាយផ្ដលក្ា ងក្ោោះអងគ
ធាត រលាយជតូវោនពជងាយពពវប  ផ្នោជាភាគលអិតផ្ដលមាន
ទំ្យវំលមនឹងបំផ្កល ត ឬបំផ្បក្ពនលឺ) 
 soil colloid  /sɔɪl ˈkɒlɔɪd/  [n]  កូ្ ូអ ីត (ភាគលអិតតូច
ឆាា រតូចជាង ២មជីក្រង)  

colluvial  /kəˈl(j)uːvɪəl/  [adj]  ផ្ដលជាក្ក្មទចកំ្ទី្យ (ជកួ្ព 
ថ្មជាក្ដើម), ផ្ដលរអិលច ោះពីក្លើ្ជមាល
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colluvium  /kəˈl(j)uːvɪəm/  [n]  លាបទី់្យខ្ៃព់ (ជាតិលាប់
ផ្ដលវូរមក្ពីទី្យខ្ៃព់ក្ដាយសារទឹ្យក្ក្េលៀង), គំនរជកួ្ព ឬថ្ម
ផ្ដលរអិលច ោះពីក្លើ្ជមាល 

Colocasia antiquorum  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ taro 
Colocasia esculenta  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ taro 
colon  /ˈkəʊlən/  [n]  ក្ពាោះក្វៀនធំ្, កូ្  ង 
colonial  /kəˈləʊnɪəl/  [adj]  ស្នកូ្ ូនី (ពំក្ៅក្លើបែរ ំ
ក្តពិតផ្ដលនរ ំគ្មា ជាក្ញ្្ ំតូចមយួ) 

colonization  /ˌkɒlənʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  តរមក្នងំទី្យក្ៅ
តំបនថ់្មី 

colonoscopy   /kɒləˈnɒskəpi/  [n]  តរពរក្បំពងេ់ល ោះ 
ពិនិតយក្ពាោះក្វៀនធំ្ 

colony  /ˈkɒləni/  [n]  ជក្រម, កូ្ ូនី (ជក្រមពតវ រ ក្ខជាតិ មាន
ជបក្េទ្យដូចគ្មា  ក្វើយរព់ក្ៅរមួគ្មា ), ចំក្ពាោះមជីកូ្ពររីងគជា  
បនោ ំក្តពិតរផ្ដលវវិតោនក៍្ចញពីក្តពិតក្ម 

coloration  /kʌləˈreɪʃ(ə)n/  [n]  តរបំពាក្ព់ែ៌, តរឱ្យ
ពែ៌, តរដាក្ព់ែ៌ 
 aposematic coloration  /ˌapə(ʊ)sɪˈmatɪk 

kʌləˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ពែ៌ជពមាន 
 cryptic coloration  /ˈkrɪptɪk kʌləˈreɪʃ(ə)n/  [n]  

កំ្ផ្ែពែ៌លាក្ខ់្លួន 
 disruptive coloration  /dɪsˈrʌptɪv kʌləˈreɪʃ(ə)n/  

[n]  កំ្ែពែ៌បនលំខ្លួន 
colorectal cancer  /ˌkəʊləʊˈrɛkt(ə)l ˈkansə/  [n]   

ក្រគមហារកី្ស្នក្ពាោះក្វៀនធំ្ 
colostomy  /kəˈlɒstəmi/  [n]  តរវោះតតឱ់្យមានរនធគូទ្យជា
អចិស្ស្ដនោយ៍, នលូវបងហូរលាមក្ 
 colostomy bag  /kəˈlɒstəmi baɡ/  [n]  ក្ពាង ឬថ្ង់
ដាក្ល់ាមក្ 

colostrum  /kəˈlɒstrəm/  [n]  ក្ាលទឹ្យក្ក្ដាោះ 
colporraphy  [n]  តរក្ដរបស្ដងគមួនលូ វក្យានីឱ្យតូច 
columella  /ˌkɒljʊˈmɛlə/  [n]  (ពវ វចនៈ៖ columellae) 

(ចំក្ពាោះជគ្មបរ់ ក្ខជាតិ) អងាត ់រតូច (ឧ. ផ្នាក្ក្ រ្ លស្នជប 
ក្េទ្យផ្នល capsule ស្នជបក្េទ្យមយួចំនួនក្ា ងអំបូរMeliaceae) 

columnar  /kəˈlʌmnə/  [n]  ក្ជគឿងជទ្យ 
coma  /ˈkəʊmə/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះរ ក្ខជាតិ) ក្ញ្្ ំពក្ជ់គ្មប ់(ក្ញ្្ ំពក្ផ់្ដលភាជ ប់
ក្ៅនឹងពមែក្ជគ្មប)់  

២.  (ចំក្ពាោះពតវ) តរពនលប,់ ពនធ 
Combretum quadrangulare  [sci.n]  ពផ្ងា 
combustible  /kəmˈbʌstɪb(ə)l/  [adj]  អាចក្េោះ, អាចដ ត
ក្េោះ 

combustion  /kəmˈbʌstʃ(ə)n/  [n]  ចំក្វោះ, ដំែ ត 
 complete combustion  /kəmˈpliːt kəmˈbʌstʃ(ə)n/  

[n]  ចំក្វោះពពវ 
 incomplete combustion  /ɪnkəmˈpliːt 

kəmˈbʌstʃ(ə)n/  [n]  ចំក្វោះមនិពពវ 
Commelina benghalensis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

tropical spiderwort 
Commelina diffusa  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

spreading dayflower 
commence  /kəˈmɛns/  [v]  ចាបក់្នោើម, ក្នោើម 
commensal  /kəˈmɛns(ə)l/  [n]  ភាវៈបនលម (មនិប ៈពាល់
ដល់ភាវក្នសងក្ទ្យៀត) 

commensalism  /kəˈmɛns(ə)lɪz(ə)m/  [n]  បនលម,    
ភាពបនលម (ទំ្យោក្ទំ់្យនងពវជោែ ផ្ដលភាវរព់មយួ
ទ្យទ្យលួនល និងភាវរព់មយួក្ទ្យៀតមនិមតនល) 

commercialisation  /kəməːʃ(ə)lʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  

ពាែិ ជ្ភាវបូនីយក្មម (តរក្ធ្វើឱ្យមានលក្ខែៈជា្ំនញួ  
ឧ. Agricultural commercialisation មាននយ័ថា      
តរយក្ក្ពិក្មមក្ធ្វើជា្ំនញួ) 

commodity  /kəˈmɒdɪti/  [n]  ទំ្យនិញ (ជាទូ្យក្ៅក្ៅក្ា ង
នយ័ក្ពដាកិ្ច្ ទំ្យនិញគឺពំក្ៅក្ៅដល់ទំ្យនិញទងំឡយ្ 
ឬក្ពវា្មយួផ្ដលមានតស្មលគិតជារបិូយវតថ ។ ក្ៅក្ា ង 
វព័ិយក្ពិក្មម គឺក្យាងក្ៅក្លើដំ្ំទងំឡយ្មយួ
ផ្ដលជតូវោនក្គ្ញួដូរជាអនររជាតិក្ៅនឹងក្ផ្នលង ឬក្ក៏្ៅទី្យ
នសរក្ដាោះដូរទំ្យនិញភាល មៗក្ៅនឹងក្ផ្នលងក្ដាយគិតជាទឹ្យក្ 
ជោក្។់ ទំ្យនិញពំមន់ៗ ផ្ដលជតូវោនដាដំ ោះក្ៅទូ្យទងំតំបន់
អាព ីអាក្គាយរ៍មួមាន អងារ ក្ពាត ពផ្ែរ ក្ ក្ពៀង ក្ជបង
ផ្ដលអាចវូបោន និងតផ្ន។) 

common bottlenose dolphin  /ˈkɒmən ˈbɒt(ə)lnəʊz 

ˈdɒlfɪn/  [n]  ក្នសតជចម ោះដបចំព ោះផ្វង (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ 
Tursiops truncatus) 

common name  /ˈkɒmən neɪm/  [n]  ក្ ម្ ោះទូ្យក្ៅ 
(ជបក្េទ្យក្ ម្ ោះផ្ដលបក្ងាើតក្ ើងពជមាបក់្ៅ)
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common ponyfish  /ˈkɒmən ˈpəʊnifɪʃ/  [n]  ជតីពំក្ោរ
ក្វៀរ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Leignathus equulus) 

common wireweed   /ˈkɒmən wʌɪəwiːd/  [n]  ក្ស្ដោទ ងំ
ោយព (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Sida acuta) 

commune council  /ˈkɒmjuːn ˈkaʊns(ə)l/  [n]  ជក្រម
ជបឹក្ស  ំ/ពងាា ត ់

community  /kəˈmjuːnɪti/  [n]  ពវគមន ៍( ជាជក្រមមយួ
ស្នប រ្ ជក្រមពូ្ទក្ទ់្យងគ្មា មងេូមសិាស្ដពរស្នជបក្េទ្យពូ្
ក្នសងៗផ្ដលដ ោះក្ៅក្ា ងតំបនេូ់មសិាស្ដពរ ្មយួ និងក្ា ង
ក្ពល្មយួចាព់លាព់។) 
 natural community  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l kəˈmjuːnɪti/  [n]  

ពវគមនធ៍្មមជាតិ 
compact  /kəmˈpakt/  [adj]  (ពទិ្យពនយ័៖ tight, 

condensed) ហាប,់ តឹង, ញឹក្ 
compaction  /kəmˈpakʃ(ə)n/  [n]  បងាខ បក់្មម, បងាខ កំ្មម, 
តរក្ធ្វើឱ្យហាប ់ឬផ្ែន 

compactness  /kəmˈpaktnəs/  [n]  ភាពផ្ែន ឬហាប ់
comparative advantage  /kəmˈparətɪv ədˈvɑːntɪdʒ/  

[n]  អតថជបក្យា្នក៍្ដាយក្ជបៀបក្ធ្ៀប (អតថជបក្យា្នផ៏្ដល
មានទំ្យោក្ទំ់្យនងគ្មា រវាងវិរញវតថ  និងក្ពដាកិ្ច្ស្នតរ 
នលិតទំ្យនិញ ឬក្ពែៀងមយួ្ំនពួឱ្យទំ្យនិញ ឬក្ពែៀងមយួ 
ក្នសងក្ទ្យៀត ផ្ដលផ្តងផ្តជតូវោនកំ្ែតក់្ដាយអជនស្ននល
ចំក្ែញក្នសងៗផ្ដលពាក្ព់ន័ធ។ទងំក្នោះគរួកំ្ែតក់្ៅក្លើ
្ក្ជមើពនលិតក្មមក្ជមតិជគួសារ និងជបក្ទ្យព។) 

compatibility  /kəmˌpatɪˈbɪlɪti/  [n]  (ចំក្ពាោះរ ក្ខជាតិ) 
លទ្យធភាពអាចបងាកំ្ក្ែើ តោន, ពមតថភាពអាចបងាកំ្ក្ែើ ត
ោន  (១. លទ្យធភាពផ្ដលអាចពថិតក្ៅជាមយួគ្មា យា ងលអ
ជបក្ពើរ ២. លក្ខែៈស្នសារធាត មយួ ផ្ដលអាចជតូវោន
លាយបញូ្្លគ្មា នមរបូមនោក្ដាយគ្មម នផ្កល ព់បោូរលក្ខែៈ   
ឬោតប់ងជ់បពិទ្យធភាពផ្កទ ល់របព់វាក្ ើយ)។ ពាក្យនទ យ 
Incompatiblity (គ្មម ន លទ្យធភាព)។ 
 tissue compatibility  /ˈtɪʃuː  kəmˌpatɪˈbɪlɪti/  [n]   

តរជតូវគ្មា របព់ជាលិត  
compatible  /kəmˈpatɪb(ə)l/  [adj]  ព ីគ្មា , ច ោះពជមរងគ្មា  
 self-compatible  /sɛlf kəmˈpatɪb(ə)l/  [adj]   

ពវ័យបនោពូ្ 
compensation  /kɒmpɛnˈseɪʃ(ə)n/  [n]  ពំែង,  
តរទូ្យទត ់

competition  /kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n/  [n]  តរដក្ែរើ ម, តរជបក្ួត
ជបផ្្ង (ដំក្ែើ រតរមយួផ្ដលក្ា ងក្ោោះឯក្តោៈពីរ ឬក្ជចើនក្ធ្វើ
តរជបក្តួជបផ្្ងគ្មា ក្ដើមែអីវីមយួ) 
 enzymatic competition  /ɛnˈzʌɪmɪk kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n/  

[n]  តរជបផ្្ងស្នអងព់ ីម (តរជបផ្្ងគ្មា រវាងអងព់ ីម 
ក្នសងៗគ្មា ជាក្ជចើនក្ដើមែភីាជ បក់្ៅនឹងពរ បស្ដសាោ ត្មយួ) 

complaint  /kəmˈpleɪnt/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះពតវ) ពូរថ្ោូរ  
២.  ពាក្យបែោឹ ង, បែោឹ ង 

complementarity  /ˌkɒmplɪmɛnˈtarɪti/  [n]  ក្គ្មល
តរែ៍ផ្នតរបំក្ពញោព 

complex  /ˈkɒmplɛks/  [n]  វតថ ទងំមូល, សារពន័ធ, អគ្មរ
ក្ជចើននោ ំគ្មា  
 adsorbing complex  /ədˈzɔːbɪŋ ˈkɒmplɛks/  [n]  

(ចំក្ពាោះធ្រែីវទិ្យា) (ពទិ្យពនយ័៖  base exchange 
complex) កំ្នលិចអាបព់របបង ់(មក្មាក្ និងជគ្មបដី់តូចៗ
ឆាម រតូចជាង ២មជីក្រង)  

 base exchange complex  /beɪs ɪksˈtʃeɪndʒ 

ˈkɒmplɛks/  [n]  (ចំក្ពាោះធ្រែីវទិ្យា) ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
adsorbing complex 

 clay-humus complex  /kleɪ ˈhjuːməs ˈkɒmplɛks/  

[n]  កំ្នលិចឥដា-មក្មាក្ 
 soil complex  /sɔɪl ˈkɒmplɛks/  [n]  ដីក្ជចើនជបក្េទ្យ 

(តំបនផ់្ដលមានដីក្ជចើនជបក្េទ្យ)  
component  /kəmˈpəʊnənt/  [n]  ធាត បងា, ពមាពភាគ
នស ំ(ឯក្តោធាត ទងំឡយផ្ដលពថិតក្ៅក្ា ងជបពន័ធជាមគួ្មា ) 
 non-humic component  /nɒnˈhjuːmɪk 

kəmˈpəʊnənt/  [n]  ពមាពធាត ផ្ដលមនិផ្មនជា 
ពររីងគ (សារធាត ខ្និ្)  

 yield component  /jiːld kəmˈpəʊnənt/  [n]  ទិ្យនាធាត  
(ធាត ផ្ដលចូលរមួក្ា ងតរនោល់ទិ្យនានល។ ចំក្ពាោះជពូវមាន
ជបផ្វងក្រួ ទ្យមោនជ់គ្មប ់ចំននួក្រួ និងភាគរយស្នជគ្មបដ់ាក្ជ់ា
ក្ដើម។) 
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compost  /ˈkɒmpɒst/  [n]   

១.  (ពទិ្យពនយ័៖  vegetable mould, vegetable 
earth) ដីជពទបក់្លើផ្ដលមានមក្មាក្ក្ជចើន, ដី្ី
ផ្ដលមានពររីងគមក្មាក្ក្ជចើន  

២.  (ពទិ្យពនយ័៖  compost fertilizer) កំ្ប  ពោិ៍,  
្ីកំ្ប  ពោិ៍ (តរជបមូលនោ ំជគបធ់ាត ពររីងគទងំអព់
ផ្ដលអាចរលួយដូចជា ចំក្បើង ពលឹក្រ ក្ខជាតិ ក្នោះ ក្មម  
លាមក្ពតវជាក្ដើម ផ្ដលគរជាគំនរ ជពមទងំនោល់
ពំក្ែើ ម និងខ្យល់ជគបជ់គ្មនដ់ល់ដំក្ែើ រតរក្ធ្វើឱ្យ
រលួពមាពធាត ទងំក្ោោះ។ ក្ជតយពីរលួយអព់
ក្វើយក្គអាចយក្វាក្ៅក្ជបើក្ដើមែបំីប នដំ្ំដូច្ី  

ពររីងគក្នសងៗក្ទ្យៀតផ្ដរ) 
composting  /ˈkɒmpɒstɪŋ/  [n]  កំ្ប  ពក្មម 
compound  /ˈkɒmpaʊnd/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះរ ក្ខជាតិ) ពលឹក្ពមាព (ពលឹក្ពមាព ផ្ដល
ពលឹក្មយួជតូវោនផ្ចក្ជាពលឹក្ក្ជចើនតូចៗជាពនលឹក្ៗ 
ក្វើយមានលក្ខែៈពំផ្ប ត ក្ដាយតំក្រៀបជាគូក្ៅក្លើ
ជាយពលឹក្ ពិក្ពពភាគក្ជចើនជាជបក្េទ្យជគួសារ 
Fabaceae)  

២.  (ពទិ្យពនយ័៖ complex structure) (ចំក្ពាោះដី) 
ទ្យជមងន់ស ំ(ក្ដាយជគ្មបអ់ាក្ស្ដវគហាគ )  

៣.  ពមាពធាត , ធាត នស,ំ បរកិ្វែ 
 binary compound  /ˈbʌɪnəri ˈkɒmpaʊnd/  [n]  

ពមាពធាត ក្ទ្យវភាគ, ពមាពធាត ផ្ដលមានធាត ផ្តពីរ  
 carcinogenic compound  /ˌkɑːs(ɪ)nəˈdʒɛnɪk 

ˈkɒmpaʊnd/  [n]  ពមាពធាត បងាមហារកី្ 
 disintegrating exchange compound   

/dɪsˈɪntɪɡreɪtɪŋɪksˈtʃeɪndʒˈkɒmpaʊnd/  [n]   

(ពទិ្យពនយ័៖  unsaturated soil) ដីផ្ដលពោ ក្មនិទន់
ក្ពញ (ទឹ្យក្, ខ្និ្...)  

 organic compound  /ɔːˈɡanɪk ˈkɒmpaʊnd/  [n]  

ពមាពធាត ពររីងគ 
Comprehensive Food Security and Vulnerability 

Assessment (CFSVA)  [n]  តរវាយតស្មលដទូ៏្យលំ
ទូ្យលាយអំពីពនរិព ខ្ក្ពែៀង និងភាពងាយរងក្ជគ្មោះ (តរ
វាយតស្មលដទូ៏្យលំទូ្យលាយអំពីពនរិព ខ្ក្ពែៀង និងភាពងាយ
រងក្ជគ្មោះ គឺជាតរពិក្សផ្ដលក្រៀបរបអំ់ពីសាថ នភាពពនិរព ខ្
ក្ពែៀងរបព់ផ្នាក្ក្នសងៗស្នជពទបជ់បជា្នក្ៅក្លើផ្នាក្ 
ក្នសងៗគ្មា ស្នជបក្ទ្យពមយួ ឬក្តំ៏បនម់យួក្ដាយមានក្គ្មល

បំែងក្ធ្វើតរកំ្ែតអំ់ពីមូលក្វត មូលដាា នស្នភាពអពនិរ
ព ខ្ក្ពែៀង និងភាពងាយរងក្ជគ្មោះ ក្វើយនិងតរក្ធ្វើអនររ 
គមនព៍មជពបក្ដើមែកី្ដាោះជសាយបញ្ញហ ផ្ដលោនកំ្ែត។់ 
នមធ្មមន តរពិក្សក្នោះជតូវោនដឹក្ោកំ្ធ្វើ និង /ឬោមំ ខ្
ក្ដាយក្មមវធីិ្ក្ពែៀងអាហារពិេពក្លាក្។  ពាក្យផ្ដលទក្ ់
ទ្យងគ្មា តរអក្ងាតពីផ្ននតរចំ្យក្ៅក្ា ងជគួសារ តរ 
អក្ងាតពីតរចំ្យ និងចំែូលក្ៅក្ា ងជគួសារ។) 

compress  /kəmˈprɛs/  [n]  ស្ពែ, ជក្្តក់្ពោើងៗ 
ជបក្ហាងៗ, តរពងាត ់

compression boots for circulation  [n]  ជទ្យោបក់្ ើ្ង
ពងាតឱ់្យផ្ែនពជមាបត់រសាយភាយ្ម 

computed tomography scan  /kəmˈpjuːtɪd 

təˈmɒɡrəfi skan/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖ CT scan) តរថ្ត
អិក្សក្រម ាងផ្ដលអន ញ្ញា តឱ្យជគូក្ពទ្យយអាចក្មើលក្ា ងក្ពាោះោន 

con-  /kɒn/  [prefix]  (ដូច៖, co-, corn) ប ពវបទ្យមាននយ័
ថា ជាមយួ ឬជាមយួគ្មា  

concave  /ˈkɒnkeɪv/  [adj]  ខូ្ង, នត 
concealed solonchak  [n]  ពូ  ងឆាក្បំពនួ 
conceive  /kənˈsiːv/  [v]  ចាបម់ានស្នទក្ពាោះ, ចាបម់ានគេ ៌
concentration  /kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាប ់
(បរមិាែធាត ពក្មមគិតជាមា ពក្ា ងមយួមា តមាឌ  
ស្នពូល យពយ ង ឬលាយ) 
 atmospheric concentration  /atməsˈfɛrɪk 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាបប់រយិាតព (ដូចជា
ឧពម័នតបូនិច) 

 background concentration  /ˈbakɡraʊnd 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  ក្ជមតិបំព លក្ដើម, កំ្ហាបក់្ដើម 
 concentration by freezing  /kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n bʌɪ 

ˈfriːzɪŋ/  [n]  បងាខ បក់្ដាយបងាក្ 
 concentration by evaporation  /kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n 

bʌɪ ɪˌvapəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  បងាខ បក់្ដាយរវំួត 
 downwind concentration  /daʊnˈwɪnd 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាបស់ារធាត ព លក្ៅក្ជតម
ខ្យល់ (បរយិាតព) 

 gas concentration  /ɡas kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]   
កំ្ហាបឧ់ពម័ន 

 lethal concentration 50 (LC50)  /ˈliːθ(ə)l 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n ˈfɪfti/  [n]  កំ្ហាបប់ ោ្ លឱ្យសាល ប ់
៥០% 
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 maximum acceptable concentration  
/ˈmaksɪməm əkˈsɛptəb(ə)l kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  

(ពទិ្យពនយ័៖  maximum admissible 
concentration, maximum allowable 
concentration, maximum permissible 
concentration) កំ្ហាបអ់ន ញ្ញា តអតិបរមា 

 maximum admissible concentration  
/ˈmaksɪməm ədˈmɪsɪb(ə)l kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  

ពូមក្មើលពាក្យ៖ maximum acceptable concentration 
 maximum allowable concentration  /ˈmaksɪməm 

əˈlaʊəbl kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
maximum acceptable concentration 

 maximum emission concentration  /ˈmaksɪməm 

ɪˈmɪʃ(ə)n kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាបអ់ន ញ្ញា តអតិ
បរមារបព់សារធាត ព លក្ៅក្ា ងផ្នសង 

 maximum permissible concentration  
/ˈmaksɪməm pəˈmɪsɪb(ə)l kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  

ពូមក្មើលពាក្យ៖ maximum acceptable concentration 
 nutrient concentration  /ˈnjuːtrɪənt 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាបស់ារធាត ចិញឹ្្ម,  
កំ្ហាបអ់ាហារធាត  

 outlet-dust concentration  /ˈaʊtlɛt dʌst 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាបធូ់្លីក្ៅក្ា ងផ្នសង 
 particle concentration  /ˈpɑːtɪk(ə)l 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាបភ់ាគលអិត (ក្ៅក្ា ងខ្យល់ 
ឬឧពម័ន) 

 peak concentration  /piːk kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  

កំ្ហាបអ់តិបរមា 
 permissible concentration  /pəˈmɪsɪb(ə)l 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាបអ់ន ញ្ញា ត 
 residual concentration  /rɪˈzɪdjʊəl 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាបព់ល់ 
 safe concentration  /seɪf kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]   
កំ្ហាបគ់្មម នក្ជគ្មោះថាា ក្ ់

 smoke concentration  /sməʊk kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  

[n]  កំ្ហាបផ់្នសង 
 solution concentration  /səˈluːʃ(ə)n 

kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ហាបពូ់ល យពយ ង 
conception  /kənˈsɛpʃ(ə)n/  [n]  តរបងាកំ្ក្ែើ ត, 
ចំ្បកំ់្ក្ែើ ត, បដិពនធិ 

agricultural concession  /aɡrɪˈkʌltʃərəl kənˈsɛʃ(ə)n/  

[n]  ពមែទនក្ពិក្មម 

fishing concession  /ˈfɪʃɪŋ kənˈsɛʃ(ə)n/  [n]  ពមែទន
ក្នសាទ្យ 

conchiolin  /ˈkɒntʃɪə(ʊ)lɪn/  [n]  ខ្ន ់ីអូលីន(ពរស្ព 
ជបូក្តអ ីនមនិ ផ្ដលបក្ងាើតទ្យជមងជ់គឹោះរបព់ពិបែពីតវ) 

Concombre sauvage   [sci.n]  ជតពក្ស់្ជព 
concretion  /kənˈkriːʃ(ə)n/  [n]   

១.  ជកួ្ពជក្ក្វៀន, ក្ ងក្ជក្ពយ ង  
២.  តរចាក្ក់្បត ង, តរក្ធ្វើឱ្យមប ់

 calcareous concretion  /kalˈkɛːrɪəs kənˈkriːʃ(ə)n/  

[n]  ក្ ងក្ជក្ពយ ង, ជកួ្ពជក្ក្វៀន, កំ្ក្ោរ 
 hard-marl concretion  /hɑːd mɑːl kənˈkriːʃ(ə)n/  [n]  

ក្ ងក្ជក្ពយ ងរងឹនសកំ្ដាយដីឥដា និងកំ្ក្ោរ 
 iron concretion  /ˈʌɪən kənˈkriːʃ(ə)n/  [n]  (ពទិ្យព
នយ័៖  iron incrustation) ក្ ងក្ជក្ពយ ងនសកំ្ដាយធាត 
ផ្ដក្, ក្ ងក្ជក្ពយ ងផ្ដក្, ជកួ្ពជក្ក្វៀនផ្ដក្ 

 lime concretion  /lʌɪm kənˈkriːʃ(ə)n/  [n]   

ក្ ងក្ជក្ពយ ង, ជកួ្ពជក្ក្វៀន, កំ្ក្ោរ 
 rusty friable concretion  /ˈrʌsti ˈfrʌɪəb(ə)l 

kənˈkriːʃ(ə)n/  [n]  ជកួ្ពជក្ក្វៀនផ្ដក្ក្ជចោះជពួយន យ 
 siliceous concretion  /sɪˈlɪʃəs kənˈkriːʃ(ə)n/  [n]  

(ពទិ្យពនយ័៖  chert) ជកួ្ពជក្ក្វៀនជាជាតិព ីលីព 
 tuffaceous concretion  /tʌˈfeɪʃəs kənˈkriːʃ(ə)n/  [n]  

ក្ ងក្ជក្ពយ ងកំ្ក្ោរជសាលក្ដាយមានរនធក្ជចើនមងក្ា ង 
concussion  /kənˈkʌʃ(ə)n/  [n]  តររកំ្េើបមល ងំ, តរទ្យងគិច
យា ងមល ងំ, តរញ័ររក្ងគើខ្រួក្ាល 

condensation  /kɒndɛnˈseɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ែក្ក្ញើព, 
កំ្ែក្, បងាខ ប ់

condense  /kənˈdɛns/  [v]  ក្ក្ជាក្ញើព, ក្ធ្វើចំហាយឱ្យ
ក្ៅជាទឹ្យក្ 

condensed  /kənˈdɛnst/ [adj] ពូមក្មើលពាក្យ៖compact 
condensery  /kənˈdɛnsəri/  [n]  ក្រងចជក្នលិតក្មៅទឹ្យក្
ក្ដាោះក្គ្ម 

condition  /kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  តយលក្ខែៈ, សាថ នភាព, 
លក្ខខ្ែា  
 aerobic condition  /ɛːˈrəʊbɪk kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា មានខ្យល់ ឬអ ព ីផ្ពន 
 anaerobic condition  /ˌanɛːˈrəʊbɪk kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា គ្មម នខ្យល់ 
 atmospheric condition  /atməsˈfɛrɪk kənˈdɪʃ(ə)n/  

[n]  លក្ខខ្ែា បរយិាតព



condition of employment pollen cone  

-76- 

 

 condition of employment  /kənˈdɪʃ(ə)n ɒv 

ɪmˈplɔɪm(ə)nt/  [n]  លក្ខខ្ែា តរងារ 
 disfavorable condition  /dɪsˈfeɪv(ə)rəb(ə)l 

kənˈdɪʃ(ə)n/  [n] លក្ខែៈអាតពធាត មនិអំក្្យនល 
 economic condition  /ˌiːkəˈnɒmɪk kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា ក្ពដាកិ្ច្ 
 emergency condition  /ɪˈməːdʒ(ə)nsi kənˈdɪʃ(ə)n/  

[n]  លក្ខខ្ែា អាពនា, លក្ខខ្ែា បោទ ន ់
 environmental condition  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  លក្ខខ្ែា បរសិាថ ន 
 equilibrium condition  /ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm kənˈdɪʃ(ə)n/  

[n]  លក្ខខ្ែា ត លយភាព, លក្ខខ្ែា លំនឹង 
 existence condition  /ɪɡˈzɪst(ə)ns kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា អតថិភាព 
 extreme condition  /ɪkˈstriːm kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា បំន ត 
 favorable condition  /ˈfeɪv(ə)rəb(ə)l kənˈdɪʃ(ə)n/  

[n]  លក្ខខ្ែា ជបក្ប, លក្ខខ្ែា អំក្្យនល,  
លក្ខែៈអាតពធាត អំក្្យនល, លក្ខខ្ែា លអពម
ជពប (លក្ខខ្ែា ក្ា ងក្ោោះផ្ដលពររីងគកំ្ែតម់យួអាច
នឹងរកី្ចក្ជមើនលូតលាព់យា ងលអជបក្ពើរ) 

 geological conditions  /dʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l 

kənˈdɪʃ(ə)nz/  [n pl]  លក្ខខ្ែា េូគពាសាស្ដពោ 
 in-situ condition  /ɪn ˈsɪtjuː kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា ក្ៅក្ផ្នលងកំ្ក្ែើ ត (ប រ្ លក្ខខ្ែា ផ្ដលធ្ន 
ធានក្ពក្នទិ្យចមានក្ៅក្ា ងជបពន័ធបរសិាថ ន និង្ជមក្ធ្មម
ជាតិ ក្វើយក្ា ងក្រែី ជបក្េទ្យផ្ដលក្គដា ំឬនសំងក្ៅក្ា ង
បរកិ្វែ  ្ំវញិ ពកួ្វាោនវវិឌឍនក៍្ៅលក្ខែៈពមែតរិក្នសង) 

 living condition  /ˈlɪvɪŋ kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]   

លក្ខខ្ែា ្ីវតិ 
 meteorological condition  /ˌmiːtɪərəˈlɒdʒɪk(ə)l 

kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  លក្ខខ្ែា ឧត េូត 
 moisture condition  /ˈmɔɪstʃə kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា ពំក្ែើ ម 
 natural condition  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា ធ្មមជាតិ 
 necessary condition  /ˈnɛsəs(ə)ri kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា ចាោំច ់
 normal conditions  /ˈnɔːm(ə)l kənˈdɪʃ(ə)nz/  [n pl]  

លក្ខខ្ែា ធ្មមន (ពីត ែហ ភាព 0 ˚C ពមាៃ ធ្មយួ 
អាតម់ ូផ្ពរវរ) 

 plant conditions  /plɑːnt kənˈdɪʃ(ə)nz/  [n pl]  

លក្ខខ្ែា នលិតក្មម, លក្ខខ្ែា ក្ា ងក្រងចជក្ 

 reaction condition  /rɪˈakʃ(ə)n kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា ជបតិក្មម 
 run-off condition  /ˈrʌnɒf kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  របបរវូំរ 
 safety condition  /ˈseɪfti kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]   

លក្ខខ្ែា ព វតថិភាព 
 sterile condition  /ˈstɛrʌɪl kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា គ្មម នក្មក្រគ 
 stream condition  /striːm kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]   

របបទឹ្យក្វូរ 
 sufficient condition  /səˈfɪʃ(ə)nt kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា ជគបជ់គ្មន ់
 temperature condition  /ˈtɛmp(ə)rətʃə kənˈdɪʃ(ə)n/  

[n]  លក្ខខ្ែា ពីត ែហ ភាព 
 unfavourable condition  /ʌnˈfeɪv(ə)rəb(ə)l 

kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  លក្ខខ្ែា មនិលអ, លក្ខខ្ែា មនិជបក្ប 
 weather condition  /ˈwɛðə kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  

លក្ខខ្ែា អាតព 
 wind condition  /wɪnd kənˈdɪʃ(ə)n/  [n]  របបខ្យល់ 

classical conditioning  /ˈklasɪk(ə)l kənˈdɪʃ(ə)nɪŋ/  

[n]  លក្ខខ្ែា ទ្យមាល ប ់(ទ្យជមងស់្នតរពិក្សផ្ដលភាវរព់នស ំ
រកំ្ញច និងតំែប ផ្ដលមនិទក្ទ់្យងគ្មា ពីម នមក្) 

operant conditioning  /ˈɒp(ə)r(ə)nt kənˈdɪʃ(ə)nɪŋ/  

[n]  តរបក្ងាើតលក្ខខ្ែា ពិក្សាធ្ 
condyle  /ˈkɒndɪl/  [n]  ពនលួញ (េអឹង) 
cone  /kəʊn/  [n]  ក្តពិតក្តន, ជបក្េទ្យផ្នលក្តន (ជបក្េទ្យ
ផ្នលពោួតមាននទ ក្ជគ្មបក់្ជចើនស្នរ ក្ខជាតិពលឹក្មជ ល (conifers) 
ផ្ដលក្ក្ើតមក្ពី strobilus ញី(ផ្កា ក្តនញី)។ ចំក្ពាោះ 
strobili ក្ ម្ លស្នជបក្េទ្យមយួចំននួ ្នួតលក្គ ក្ៅថា
ផ្កា ក្តនក្ ម្ ល។ ពកួ្រ ក្ខជាតិជគ្មប់្ ិតផ្ដលមានផ្នល មាន
រងជពក្ដៀងក្តន ដូចជាជបក្េទ្យ Casuarina ជាជបក្េទ្យផ្នល
ចក្ងាា ម។) 
 alluvial cone  /əˈl(j)uːvɪəl kəʊn/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  

talus) គំនរថ្មក្ៅក្លើក្ ើ្ង្ជមាលោមំក្ក្ដាយទឹ្យក្ក្ក្, 
គំនរថ្មរងជាសា្ីផ្ដលោមំក្ក្ដាយទឹ្យក្ក្ជជាោះ ឬទ្យក្នល 
(ក្ៅមងច ងក្ជជាោះ)  

 cone in cone  /kəʊn ɪn kəʊn/  [n]  (ចំក្ពាោះដី) ជបក្េទ្យ
មា នមា ង (ជាសា្ីជតួតគ្មា )  

 debris cone  /ˈdɛbriː kəʊn/  [n]  គំនរក្ក្មទចថ្មជារង
សា្ី 

 pollen cone  /ˈpɒlən kəʊn/  [n]  ក្តនក្ ម្ ល
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conelet  /kənlɪt/  [n]  ក្រិបក្តន, ក្តនខី្្ (ជាក្តនមនិទន់
ក្ពញវយ័។ ពាក្យក្នោះក្ជបើចំក្ពាោះក្តនខី្្ ចាបន់ងំពីជពតផ្កា
ក្តនញីបិទ្យ ក្ជតយក្រយលមអងរវូតដល់តរចាបក់្នរើម 
តរវវិឌឍនក៍្តនពីរបីផ្ខ្ម នវាទ្យ ំ។) 

configuration of soil  /kənˌfɪɡəˈreɪʃ(ə)n ɒv sɔɪl/  [n]  

របូព ា្ នស្នដី 
confinement  /kənˈfʌɪnmənt/  [n]  រយៈក្ពលពជមាល
កូ្ន, មនិអាចក្ៅ្រចួ 

conflict  /ˈkɒnflɪkt/  [n]  ទំ្យោព់, ្ក្មាល ោះ 
 conflict of interests  /ˈkɒnflɪkt ɒv ˈɪnt(ə)rɪsts/  [n]  

្ក្មាល ោះដក្ែោើ មជបក្យា្ន ៍
confluence  /ˈkɒnflʊəns/  [n]  ម ខ្ជបពពវ (ទ្យក្នល) 
confusion  /kənˈfjuːʒ(ə)n/  [n]  តរវក្ងវងសាម រតី, តរ
ជចបូក្ជចបល់, ពាក្លភាព 

congelifraction  /kənˌdʒɛl əˈfrak ʃ(ə)n/  [n]  តរោក្់
ផ្បក្ក្ក្មទចថ្មក្ដាយតរជតជាក្ក់្ក្ 

congeneric  /ˌkɒndʒɪˈnɛrɪk/  [adj]  ពថិតក្ា ងពូ្ផ្តមយួ 
congenital  /kənˈdʒɛnɪt(ə)l/  [adj]  ពីកំ្ក្ែើ ត, មានមក្ពី
កំ្ក្ែើ ត 

congestion  /kənˈdʒɛstʃ(ə)n/  [n]  តរពទោះ្ម  
congestive heart failure  /kənˈdʒɛstɪv hɑːt ˈfeɪljə/   

[n]  ្ំងឺសាល ក្់្ ម, ្ំងឺពទោះក្បោះដូង 
conglomerate  /kənˈɡlɒm(ə)rət/  [n]  ថ្មផ្ដលក្ក្ើតពីតរ
នោ ំនសភាជ បគ់្មា ស្នជកួ្ពអាចមផ៍្កា យ 

conical  /ˈkɒnɪk(ə)l/  [adj]   

១. រងដូចក្តន  
២. ស្នក្តន, មានទ្យជមងជ់ាក្តន, ផ្ដលមានរងសា្ី
មូល 

conidiophore  /kəʊˈnɪdɪə(ʊ)fɔː/  [n]  ពរស្ពៗស្ននសតិ
ផ្ដលមានទ្យជមងង់ាយ ឬផ្បក្ផ្មក្ធាងសំាញ ំមានភាា ព
ពរស្ពពនធ របព់វាអាចបក្ងាើតជា conidia 

conidium  /kəʊˈnɪdɪəm/  [n]  (ពវ វចនៈ៖ conidia) ឫព
នសតិ (មក្ពីភាសាជកិ្ចថាក្មៅ ឬធូ្លី ក្វើយវាជាទ្យជមងព់ែ  
ផ្ដលមនិបនោពូ្ក្ដាយក្េទ្យរបព់នសតិ។ Conidium ជាផ្នាក្
មយួក្ៅមងច ងស្នConidiophore។) 

conifer  /ˈkɒnɪfə/  [n]  ព រ្ នជពល់, ពរលកូ្ល,  
កូ្នីផ្េ, ជបក្េទ្យរ ក្ខជាតិមានរងក្តែ, ពកួ្រ ក្ខជាតិពលឹក្មជ ល 
(ជក្រមស្នពកួ្ក្ដើមក្ ើ gymnosperms ផ្ដលមានជគ្មបក់្ក្ើត

ក្ៅក្ា ងក្តន ឧ. Pinus, Araucaria និង Agathis ប  នរមនិ
មានក្ៅក្ា ងជបក្េទ្យ ឧ. Podocarpus និង Taxus spp។) 

conjugant  /ˈkɒndʒʊɡ(ə)nt/  [n]  តផ្ម តមយួ(តម តមយួ 
ក្ា ងចំក្្មតផ្ម តទងំពីផ្ដលអាចរលាយចូលគ្មា ) 

conjugation  /kɒndʒʊˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  ្ំោបប់រូរ (្ំោប ់
បក្ ោ្ ោះអាពនាផ្ដលពមាា រៈបនោពូ្ (ក្ពែទិ្យច) ជតូវោន
បោូរគ្មា ក្ៅវញិក្ៅមក្រវាងជបូតូពូផ្អរពីរក្ឌលមានក្រមញ័រ។ វា
ក្ក៏្ក្ើតមាននងផ្ដរចំក្ពាោះសារយ នសតិ និងោក្ក់្តរមីយួ
ចំននួ 

conjunctiva  /ˌkɒndʒʌŋ(k)ˈtʌɪvə/  [n]  ជពទបព់ោធ ន, 
ក្ ងព ងទី្យវ, យ ជា, ភាា ពជតបក្ផ្េាក្ក្ា ងជបជពីផ្េាក្ 

conjunctivitis    /kənˌdʒʌŋ(k)tɪˈvʌɪtɪs/  [n]  ្ំងឺផ្េាក្
ជក្វម 

connate  /ˈkɒneɪt/  [adj]  ជាបគ់្មា  (ចំក្ពាោះពររីងគរ ក្ខជាតិ 
មានជបេពក្នសងៗគ្មា  ផ្តលូតលាព់ និងជាបជ់ាមយួគ្មា ) 

connecting rod  /kəˈnɛktɪŋ rɒd/  [n]  ក្យ ន (ស្ដលា ព់
រវាងពិពោ ង និងវ ិឺតងំ) 

clamp connection  /klamp kəˈnɛkʃ(ə)n/  [n]  ្ំោប់
រងវង ់(្ំោបន់មចំក្វៀងរងជារងវងរ់វាងក្តពិតក្ៅ្ិតគ្មា  
ផ្ដលក្ក្ើតក្ ើងក្ៅក្ា ងមកី្ពលយមូរបព់នសតិោព ីដយមូផី្ពត) 

Conocephalus longipennis   [sci.n]  ក្ែរូ បអង ់
ផ្តនផ្វង 

Conogethes punctiferalis   [sci.n]  ក្មអំក្ៅផ្នលផ្ប ព
ពែ៌ក្លឿង 

conscious  /ˈkɒnʃəs/  [adj]  មានសាម រតី, ដឹងខ្លួន 
consequence  /ˈkɒnsɪkw(ə)ns/  [n]  វោិក្, នលវោិក្ 
 environmental consequences  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ˈkɒnsɪkw(ə)nsɪz/  [n pl]  នលវោិក្បរសិាថ ន  (ឥទ្យធិពល
ស្នតរអេវិឌឍនផ៍្ដលក្ធ្វើឱ្យប ពាល់ដល់បរសិាថ ន) 

conservability  /kənˈsəːvəˈbɪlɪti/  [n]  ពមែទផ្ដល
អាចពថិតក្ៅជាពភាពលអ 

conservation  /kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  អេរិក្ស, តរអេរិក្ស 
 biological conservation  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  អេរិក្ស្ីវសាស្ដពោ 
 conservation of ecosystem  /kɒnsəˈveɪʃ(ə)n ɒv 

ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  តរអេរិក្សជបពន័ធក្អកូ្ ូព ី,  
តរអេរិក្សជបពន័ធបរសិាថ ន
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 conservation of genetic resource  

/kɒnsəˈveɪʃ(ə)n ɒv dʒɪˈnɛtɪk rɪˈsɔːs/  [n]  តរអេរិក្ស
តំែពូ្ផ្ពន 

 conservation of wildlife habitant  /kɒnsəˈveɪʃ(ə)n 

ɒv ˈwʌɪl(d)lʌɪf ˈhabɪt(ə)nt/  [n]  តរអេរិក្ស្ជមក្ពតវ
ស្ជព 

 environmental conservation  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  អេរិក្សបរសិាថ ន 
 germplasm conservation  /dʒəːmˈplazmə 

kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  អេរិក្សក្មម្ីវក្រ (តររក្សទ្យ ក្នូវ
រល់្ីវក្រផ្ដលមានក្ ំឱ្យមានតរោតប់ង ់និងក្ដើមែកី្ជបើជា
ជបក្យា្នក៍្ៅស្ថ្ោម ខ្) 

 natural resource conservation  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l 

rɪˈsɔːs kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  តរអេរិក្សធ្នធានធ្មមជាតិ 
 nature conservation  /ˈneɪtʃə kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  

តរអេរិក្សធ្មមជាតិ 
 soil conservation  /sɔɪl kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]   

តរអេរិក្សដី,តរផ្ថ្រក្សដី  
 water conservation  /ˈwɔːtə kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  

អេរិក្សទឹ្យក្ 
 wildlife conservation  /ˈwʌɪl(d)lʌɪf kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  

[n]  អេរិក្សពតវស្ជព 
conservatism  /kənˈsəːvətiz(ə)m/  [n]  អេរិក្សនិយម 

(ភាពនិយមផ្តទ្យមាល បច់ាព់ ក្វើយមនិងាយទ្យទ្យលួយក្អវី
ផ្ដលថ្មី) 

conserve  /kənˈsəːv/  [v]  អេរិក្ស, រក្ស 
consistence  /kənˈsɪst(ə)n/  [n]  ភាពជាប,់ ភាពក្ក្ 
consistency  /kənˈsɪst(ə)nsi/  [n]  ពភាពលក្ខែៈ 

(លក្ខែៈស្នវតថ មយួផ្ដលអាចដឹងក្ដាយតរប ោះពាល់ ឬ
ក្ដាយតរក្មើលក្ ើញ) 
 soil consistency  /sɔɪl kənˈsɪst(ə)nsi/  [n]  ពភាព
លក្ខែៈស្នដី (លក្ខែៈន យ រងឹ ពអិត ទ្យនជ់ាក្ដើម ស្នដី
ផ្ដលអាចដឹងក្ដាយតរសាទ ប ឬក្ ើញ) 

consolidated  /kənˈsɒlɪdeɪtid/  [adj]  ផ្ដលនសភាជ បគ់្មា , 
ផ្ដលក្ធ្វើឱ្យតនផ់្តជាប ់(ក្ដាយតរនសភាជ បគ់្មា  ឬមក្ធ្ាោយ
ក្នសងៗក្ទ្យៀត)  

consolidation  /kənˌsɒlɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  តរក្ធ្វើឱ្យរងឹ, តរ
ក្ធ្វើឱ្យជាប ់

constant  /ˈkɒnst(ə)nt/  [adj]  ក្ថ្រ (តស្មលក្ថ្រ ក្ៅពមតីរ 
ឬ អន គមនម៍យយចំនួន) 

 acid equilibrium constant  /ˈasɪd ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm 

ˈkɒnst(ə)nt/  [n]  ក្ថ្រលំនឹងអាព ីត 
 equilibrium constant  /ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm ˈkɒnst(ə)nt/  

[n]  ក្ថ្រលំនឹង 
 water ionization constant (Kw)  /ˈwɔːtə 

ˌʌɪənʌɪˈzeɪʃ(ə)n ˈkɒnst(ə)nt/  [n]  ក្ថ្រអ ីយ  ងក្មមស្នទឹ្យក្ 
constipation  /kɒnstɪˈpeɪʃ(ə)n/  [n]  តរទ្យល់លាមក្ 
constituent  /kənˈstɪtjʊənt/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

particle 
 soil constituent  /sɔɪl kənˈstɪtjʊənt/  [n]  បតិដាា ន
ភាគស្នដី (ពមាពភាពរបព់ដី រមួទងំភាវមាន្ីវតិ) 

constraint  /kənˈstreɪnt/  [n]  កំ្វិតភាព (បញ្ញហ ផ្ដលក្ធ្វើ
ឱ្យរងំពទោះក្ា ងដំក្ែើ រតរអវីមយួ) 

constriction  /kənˈstrɪkʃn/  [n]  (ចំក្ពាោះពតវ) តរខ្ជឹប  
consult  /kənˈsʌlt/  [v]  ក្ពាើ 
consultant  /kənˈsʌlt(ə)nt/  [n]  ពិក្ជគ្មោះតរ ី(អាក្ទ្យទ្យលួ
តរពិក្ជគ្មោះក្យាបល់អវីមយួ ឬក្លើបក្ច្ក្ក្ទ្យពស្នក្មមវធីិ្្
មយួ) 

consumer  /kənˈsjuːmə/  [n]   

១.  អាក្ព ី, ភាវបរ្ីព  
២.  អាក្ក្ជបើជោព់, អតិថិ្្ន 

 primary consumer  /ˈprʌɪm(ə)ri kənˈsjuːmə/  [n]  

ភាវបរ្ីពលំដាបទី់្យមយួ 
 secondary consumer  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri kənˈsjuːmə/  

[n]  ភាវបរ្ីពលំដាបទី់្យពីរ 
 tertiary consumer  /ˈtəːʃ(ə)ri kənˈsjuːmə/  [n]  ភាវ
បរ្ីពលំដាបទី់្យបី 

contact  /ˈkɒntakt/  [v]  (ចំក្ពាោះពតវ) ប ោះ 
contagion  /kənˈteɪdʒ(ə)n/  [n]  តរេលង (ក្រគ) 
contagious  /kənˈteɪdʒəs/  [adj]  េលងនមរយៈតរប ោះ, 
ផ្ដលអាចេលងោន, ផ្ដលេលងក្រគ, ផ្ដលងាយេលងរលដាល 
 contagious disease  /kənˈteɪdʒəs dɪˈziːz/  [n]  ្ំងឺ
ផ្ដលងាយេលងរលដាល 

 contagious pustular dermatitis  /kənˈteɪdʒəs 

ˈpʌstjuːlə ˌdəːməˈtʌɪtɪs/  [n]  ្ំងឺរលាក្ផ្ពែក្ផ្ដលបងា
ឱ្យមានខ្ទ ោះ 

contaminant  /kənˈtamɪnənt/  [n]  សារធាត បំព ល 
 air contaminant  /ɛː kənˈtamɪnənt/  [n]  សារធាត 
បំព លខ្យល់
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 environmental contaminant  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

kənˈtamɪnənt/  [n]  សារធាត បំព លបរសិាថ ន 
contaminate  /kənˈtamɪneɪt/  [v]  ចមលងមជីក្រប,  
ក្ធ្វើឱ្យក្ខ្វក្,់ បំព ល 

contamination  /kənˌtamɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ក្ងវក្ ់
 environmental contamination  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

kənˌtamɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ក្ងវក្ប់រសិាថ ន 
 food contamination  /fuːd kənˌtamɪˈneɪʃ(ə)n/   [n]  

ភាពក្ខ្វក្ស់្នចំែីអាហារ (ក្នរ ្មយួ និងក្នរ ទងំ
អព់ក្ៅក្ា ងជពឹតិរក្មមតរផ្ក្ស្ចា តរក្រៀបចំ និងតរបក្ព្ាញ
ក្ចាលស្នអាហារ ឬក្ពែៀងផ្ដលពជមបពជមួលដល់ព វតថិ
ភាពក្ពែៀង ប រ្ លឱ្យមានភាពមនិពក្រិពមពជមាប់
មន ពសបរកិ្ភាគ ឬក្ជបើជោព់ក្ដាយសារផ្តមានហានិេយ័
ប ោះពាល់ក្ៅក្លើព ខ្ភាព) 

 microbial contamination  /mʌɪˈkrəʊbɪəl 

kənˌtamɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  តរេលងក្មក្រគចូល 
 radioactive contamination  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv 

kənˌtamɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ក្ខ្វក្ក់្ដាយវទិ្យយ ពក្មម 
content /kənˈtɛnt/  [n]  បរមិាែ, អជន 
 air content  /ɛː kənˈtɛnt/  [n]  បរមិាែខ្យល់ 
 amylose content  /ˈamɪləʊs kənˈtɛnt/  [n]  អាម-ី 
 ូពធាត  (ពមាពធាត អាម ូីពផ្ដលមានក្ៅក្ា ងជគ្មប់
ធ្ ញ្ាជាតិ  ក្វើយបរមិាែក្នោះ បញ្ញជ ក្ពី់ក្ជមតិអាមដី ង
ក្ៅក្ា ងជគ្មបអ់ងារពជមតិ ក្វើយវាអាចកំ្ែតគ់ ែភាព
ោយ) 

 clay content  /kleɪ kənˈtɛnt/  [n]  អជនឥដា 
 critical moisture content   /ˈkrɪtɪk(ə)l ˈmɔɪstʃə 

kənˈtɛnt/  [n]  បនទ ក្ពំក្ែើ មអបែបរមា (CMC) ជាធ្មម
ន ពាក្យក្នោះក្ជបើពំក្ៅក្ៅក្លើជបក្េទ្យជគ្មប ់រក្ចាលចិតរន
ត ឬ  recalcitrant (មានលក្ខែៈចក្ោល ោះ) បនទ ក្
ពំក្ែើ មទបបំ ន តផ្ដលជគ្មបអ់ាចពំងតួោន ក្ដាយមនិ
ោតប់ងល់ទ្យធភាពរព់របព់វា ក្ពាលគឺ ក្ៅក្ា ងតរអន វតរ
ជាក្ផ់្ពរង វាមាននយ័ក្ពមើនឹងបនទ ក្ពំក្ែើ មទបបំន ត
ផ្ដលមានព វតថិភាព (Lowest Safe Moisture 
Content)។ CMC ជតូវោនកំ្ែតខ់្ ពផ្បលក្ៗពីគ្មា  ដូច
ជា បនទ ក្ពំក្ែើ មក្ា ងក្ជមតិមយួផ្ដលជគ្មបទ់ងំអព់ងាប ់
ឬ បនទ ក្ពំក្ែើ មពថិតក្ា ងក្ជមតិមយួផ្ដលក្ព្ាបជ់គ្មប់
អាចដ ោះោន៦០%។ 

 equilibrium moisture content   /ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm 

ˈmɔɪstʃə kənˈtɛnt/  [n]  លំនឹងបនទ ក្ពំក្ែើ ម, ពំក្ែើ ម
លំនឹង (តរក្ធ្វើឱ្យមានលំនឹងពំក្ែើ មស្នជគ្មបជ់ពូវ  ជា
លក្ខខ្ែា ផ្ដលក្ា ងក្ោោះ ពំក្ែើ មស្នជគ្មបវ់ាដូចគ្មា  មាន
តស្មលក្ពមើគ្មា ក្ៅនឹងពំក្ែើ មរបព់ខ្យល់ផ្ដរ) (EMC) 

 humus content  /ˈhjuːməs kənˈtɛnt/  [n]  ចំននួ
មក្មាក្, អជនមក្មាក្ 

 lowest safe moisture content (LSMC)  /ləʊwɪst 

seɪf ˈmɔɪstʃə kənˈtɛnt/  [n]  បនទ ក្ពំក្ែើ មព វតថិភាព
អបែបរមា (LSMC) (ជាក្ជមតិបនទ ក្ពំក្ែើ មមយួផ្ដល
ទបជាងជគ្មបពូ់្ក្ទ្យើបជបមូលមក្ជពព់ៗ ជតូវសាល បត់ល
្ក្គពំងតួវា ទបជាងបនទ ក្ពំក្ែើ មព វតថិភាពក្នោះ។ ) 

 moisture content  /ˈmɔɪstʃə kənˈtɛnt/  [n]  បនទ ក្ពំ 
ក្ែើ ម, ពមាពភាពពំក្ែើ ម (ភាគរយពំក្ែើ មក្ៅក្ា ង
ជគ្មបរ់ ក្ខជាតិ ឬដី) 

 nutrient content  /ˈnjuːtrɪənt kənˈtɛnt/  [n]  បរមិាែ
សារធាត ចិញឹ្្ម, បរមិាែអាហារធាត  

 protein content  /ˈprəʊtiːn kənˈtɛnt/  [n]  ពមាព
ធាត ជបូក្តអ ីន 

 water content  /ˈwɔːtə kənˈtɛnt/  [n]  បរមិាែទឹ្យក្, 
ចំននួទឹ្យក្ផ្ដលមាន 

contiguous  /kənˈtɪɡjʊəs/  [adj]  ប ោះគ្មា  (អំពីផ្នាក្របព់ 
រ ក្ខជាតិ) 

continent  /ˈkɒntɪnənt/  [n]  ទ្យវីប 
continental  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l/  [adj]  ស្នទ្យវីប 
continuous  /kənˈtɪnjʊəs/  [adj]  ផ្ដលបនោ, ឥត ប ់
contorted  /kənˈtɔːtɪd/  [adj]  តក្ជមៀបស្នគល់ជតបក្ផ្កា
រមលួ 

contra-   /ˈkɒntrə/  [prefix]  ប ពវបទ្យមាននយ័ថា ជបឆាងំ, 
នទ យពី 

contraception  /kɒntrəˈsɛpʃ(ə)n/  [n]  តរបងអតកំ់្ក្ែើ ត
កូ្ន, តរបងាា រក្ ំឱ្យមានកូ្ន 

contract    /ˈkɒntrakt/  [v]  បជងួម(ផ្េាក្), រញួ(សាចដ់ ំ) 
contractile vacuole  /kənˈtraktʌɪl ˈvakjʊəʊl/  [n]   

វា គ យអូលក្ស្ដោោ ក្ ់
contraction  /kənˈtrakʃ(ə)n/  [n]  ដំក្ែើ រខ្ជឹប ឬរញួ (រមួ) 
control  /kənˈtrəʊl/  [n]  តរជតួតពិនិតយ, ទំ្យនបទំ់្យនល់, តរ
ក្ធ្វើឱ្យក្រៀបរយ
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 biological control  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l kənˈtrəʊl/  

[n]  ទំ្យនបទំ់្យនល់មង្ីវសាស្ដពោ, វធិានតរតរពារ
្ីវសាស្ដពោ (ពក្មមភាពមយួផ្ដលពឹងផ្នអក្ក្លើពពួក្ពតវ
លអិតមានជបក្យា្ន)៍ 

 birth control  /bəːθ kənˈtrəʊl/  [n]  តរពនាកំ្ក្ែើ ត, 
តរមានកូ្ននមជោថាា  

 chemical control  /ˈkɛmɪk(ə)l kənˈtrəʊl/  [n]        

តរជតួតពិនិតយគីម,ី ទំ្យនបទំ់្យនល់គីម,ី វធិានតរតរពារគីមី
សាស្ដពោ (តរក្ម្ាតព់មាពភាពចស្ជង (ទ្យ រក្រ) ក្ដាយក្ជបើ
ជោព់ថាា ពំ លគីម)ី 

 contamination control  /kənˌtamɪˈneɪʃ(ə)n 

kənˈtrəʊl/  [n]  តរជតួតពិនិតយក្ជមតិក្ងវក្,់ ទំ្យនបទំ់្យនល់
ក្ងវក្ ់

 control of soil erosion  /kənˈtrəʊl ɒv sɔɪl 

ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  តរជបឆាងំ ឬតរជបយ ទ្យធទ្យបទ់្យល់នឹងតរ
វូរក្ជចាោះ 

 cultural control  /ˈkʌltʃ(ə)r(ə)l kənˈtrəʊl/  [n]  វធិាន
តរដាដំ ោះ (តរក្ម្ាតព់មាពភាពចស្ជងក្ដាយអន វតោ  
េជួររព់ផ្ជបជបួលក្ពលដាដំ ោះ ផ្ជបជបួលក្ជមតិ្ី ជគបជ់គង
ទឹ្យក្ជាក្ដើម) 

 cultural insect control  /ˈkʌltʃ(ə)r(ə)l ˈɪnsɛkt 

kənˈtrəʊl/  [n]  ោែក្វបែលត (តរអន វតោនន៍មវធីិ្
សាស្ដពោដាដំ ោះដូចជា តរក្រៀបចំដី ក្ពលក្វលាដាដំ ោះ តរក្ជបើ
ពូ្ តរក្ជបើ្ី តរជគបជ់គងទឹ្យក្ និងដាដំ ោះពូ្អាយ តលខ្លី 
ក្ដើមែតីតប់នថយចំននួក្ក្ើនក្ ើងរបព់ពតវលអិតចស្ជង) 

 ecologically sound control  /iːkəˈlɒdʒɪkli saʊnd 

kənˈtrəʊl/  [n]  ទំ្យនបទំ់្យនល់ពមជពប និងរក្សបរសិាថ ន 
 emission control  /ɪˈmɪʃ(ə)n kənˈtrəʊl/  [n]  តរជតួត
ពិនិតយតរបក្ញ្្ញពំែល់ឧពម័ន 

 erosion control  /ɪˈrəʊʒ(ə)n kənˈtrəʊl/  [n]          

តរជគបជ់គងតរវូរក្ជចាោះ (តរតរពារដីជបឆាងំនឹងតរវូរ
នូវថ្ម ឬជពទបដី់ សារធាត ចិញឹ្្មក្នសងៗក្ដាយសារទឹ្យក្ 
ខ្យល់ ឬទឹ្យក្ក្ក្។ តរជគបជ់គងតរវូរក្ជចាោះ អាចជតូវោន
ក្ធ្ើវក្ ើងនមរយៈតរដាដំ ោះរ ក្ខជាតិ ផ្ដលមានឫពក្ជៅក្ជបើ
ជោព់គជមបជារ ក្ខជាតិ ឬក្សាងនូវថាា ក្់ៗ ក្ៅតំបនេ់ា)ំ 

 error control  /ˈɛrə kənˈtrəʊl/  [n]  តរតរពារទ្យល់នឹង
លក្មអៀង (តរបនថយតរលក្មអៀងពិក្សាធ្ ក្ដាយក្ធ្វើតរក្រៀប 
ចំបល ក្ជតឹមជតូវ ក្ជ ើ្ពក្រ ើពបលងពិ់ក្សាធ្ជតឹមជតូវបក្ច្ក្ក្ទ្យព
វាព់ជតឹមជតូវ និងបក្ច្ក្ក្ទ្យពក្រៀបចំកូ្នផ្ជពជតឹមជតូវ) 

 flood control  /flʌd kənˈtrəʊl/  [n]  តរទ្យបស់ាា តទឹ់្យក្
្ំនន ់

 health control  /hɛlθ kənˈtrəʊl/  [n]  តរជតួតពិនិតយ
ព ខ្ភាព 

 noise control  /nɔɪz kənˈtrəʊl/  [n]  តរជតួតពិនិតយ 
ពូរព័ពទ 

 odor control  /ˈəʊdə kənˈtrəʊl/  [n]  តរជតួត 
ពិនិតយក្លិន 

 pest control  /pɛst kənˈtrəʊl/  [n]  តរជតួតពិនិតយ 
ពមាពភាពចស្ជង, តរក្ម្ាតព់មាពភាពចស្ជង 

 pollution control  /pəˈluːʃ(ə)n kənˈtrəʊl/  [n]   

តរជតួតពិនិតយតរបំព ល 
 quality control  /ˈkwɒlɪti kənˈtrəʊl/  [n]   

តរជតួតពិនិតយគ ែភាព 
 sanitary control  /ˈsanɪt(ə)ri kənˈtrəʊl/  [n]  តរជតួត
ពិនិតយអោមយ័ 

 sediment control  /ˈsɛdɪm(ə)nt kənˈtrəʊl/  [n]   

តរជតួតពិនិតយក្ក្មទចកំ្ែ 
 waste control  /weɪst kənˈtrəʊl/  [n]  តរជតួតពិនិតយ
តក្ពំែល់ 

 water control  /ˈwɔːtə kənˈtrəʊl/  [n]  តរចាតផ់្ចង  
ឬក្រៀបចំទឹ្យក្ឱ្យោនជតឹមជតូវ (បក្ញ្្ញ បញូ្្លទឹ្យក្)  

contusion  /kənˈtjuːʒ(ə)n/  [n]  ជា,ំ មទ សំាច ់
convalesce  /ˌkɒnvəˈlɛs/  [v]  ក្ងើបពី ,ឺ ជាពី្ំងឺ 
convection  /kənˈvɛkʃ(ə)n/  [n]  តរសាយស្នក្ក្តរ  
convenient  /kənˈviːnɪənt/  [adj]  ងាយ, ជពួល, 
ជពែ ក្ 

conventional  /kənˈvɛnʃ(ə)n(ə)l/  [adj]  នមជបស្ពែី, 
នមទ្យមាល ប ់

convolvulus  /kənˈvɒlvjʊləs/  [n]  ព ោ្ នជតក្នួ  
 water convolvulus  /ˈwɔːtə kənˈvɒlvjʊləs/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ water spinach 
convulsion  /kənˈvʌlʃ(ə)n/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖ seizure) 
ជបតច ់(្ំងឺ) 

snow coombe  /snəʊ kuːm/  [n]  ចងអូរជពិល (ក្លើខ្ាងេា)ំ  
coop  /kuːp/  [n]  ជទ្យរងបក្ស ី
cooperation  /kəʊˌɒpəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ពវជបតិបតោិតរ, 
សា្ីវក្មម, កិ្ច្ពវជបតិបតោិតរ
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cooperative  /kəʊˈɒp(ə)rətɪv/  [n]  ពវក្រែ៍ 
 agricultural cooperative   /aɡrɪˈkʌltʃərəl 

kəʊˈɒp(ə)rətɪv/  [n]  ពវក្រែ៏ក្ពិក្មម 
cooperator  /kəʊˈɒpəreɪtə/  [n]  អាក្ពវតរ (្នផ្ដល
ចូលរមួគ្មា  ក្ដើមែកី្ធ្វើឱ្យពក្ជមចតរងារអវីមយួ) 

coordination  /kəʊˌɔːdɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ពជមបពជមួល 
coordinator  /ˌkəʊˈɔːdɪneɪtə/  [n]  អាក្ពជមបពជមួល, 
និយាមក្រ (អាក្ទ្យទ្យលួខ្ ពជតូវក្ា ងតរចាតផ់្ចងតរងារក្ដើមែ ី
ពក្ជមចកិ្ច្តរអវីមយួ) 
 course coordinator  /kɔːs ˌkəʊˈɔːdɪneɪtə/  [n]     

អាក្ពជមបពជមួលក្ា ងវគគពិក្ស 
co-pay  /kəʊpeɪ/  [v]  ពវ-បងជ់ោក្ ់
co-payment  /kəʊˈpeɪm(ə)nt/  [n]  តរពវ-បងជ់ោក្ ់
Copidosomopsis nacoleiae  [sci.n]  ពកួ្ឪមា ល់   

(បរពិតក្លើពងដងាូវមូរពលឹក្) 
Copper  /ˈkɒpə/  [n]  ទ្យងផ់្ដង (និមតិោពញ្ញា គីម ីCu) 
coppice  /ˈkɒpɪs/  [v]  ដ ោះផ្ខ្ាងក្ ើងវញិ (១. តរនលិតនូវ
ក្ដើមថ្មីពីឫព ឬគល់ ២. តរតតក់្ដើម (រ ក្ខជាតិពលឹក្ធំ្) ក្ៅ
គល់ ក្ដើមែឱី្យវាដ ោះពនលក្ថ្មីក្ ើងវញិ ៣. រ ក្ខជាតិ ផ្ដលដ ោះផ្ខ្ាង
ក្ ើងវញិ ៤. ពនលក្ ផ្ដលដ ោះក្ចញពីផ្ខ្ាង ក្ៅគល់របព់ក្ ើ
ផ្ដលោនតត)់ 
 coppice shoot  /ˈkɒpɪs ʃuːt/  [n]  ជតួយផ្ខ្ាង (ជតួយ
ផ្ខ្ាងផ្ដលដ ោះក្ចញពីគល់ ស្នក្ដើមក្ ើជតូវោនតប។់ 
ចំក្ពាោះជបក្េទ្យ ពូ្ខ្លោះ ជតួយផ្ខ្ាង ក្អ៏ាចក្ធ្វើឱ្យវា ដ ោះនងផ្ដរ 
ក្ដាយតរក្្ៀរពមែក្។ ជាក្រឿយៗ ជតួយផ្ខ្ាងជតូវោនក្ជបើ
ជាច ងនសំ ឬកំ្្តផ់្មក្ក្ា ងតរបនរពូ្ ក្ដាយពររីងគ
លូតលាព់ ក្ជពាោះថាវាក្ៅខី្្ និងជាធ្មមនវាលូតលាព់
ជតង ់ក្ៅក្លើ។) 

 coppice with standards (system)  /ˈkɒpɪs wɪð 

ˈstandəds (ˈsɪstəm)/  [n]  ក្ធ្ើវឱ្យដ ោះផ្ខ្ាងជាជបពន័ធ ផ្ដល
ក្ដើមជតូវោនក្ជ ើ្ពក្រ ើព និងរក្សឱ្យមានលក្ខែៈពរងដ់ា
ក្ដាយមានអាយ  និងខ្បួខ្ ពៗគ្មា  

coprogenic  [adj]  ផ្ដលក្ក្ើតពីអាចមព៍តវ 
coprophage  /ˈkɒprəʊfeɪdʒ/  [n]  ពតវព ីអាចមខ៍្លួនឯង 
coprophilous  /ˈkɒprəʊfiləs/  [adj]  ចំែូលលាមក្ 

(អំពីភាវរព់) 
copulate  /ˈkɒpjʊleɪt/  [v]  ពាក្គ់្មា , ជានគ់្មា , សាគ រគ្មា  

copulation  /ˌkɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  តររមួពងាវ ព     
(អំក្ពើផ្ដលក្េទ្យពីរនទ យគ្មា ស្នមន ពស ឬពតវជបជពឹតោក្ ើង
ក្ដើមែបំីក្ពញតក្ជមក្) 

coral  /ˈkɒr(ə)l/  [n]  ផ្កា ថ្ម 
 coral reef  /ˈkɒr(ə)lriːf/  [n]  ្រួផ្កា ថ្មប ជបោះទឹ្យក្ 

corals and sea anemones  /ˈkɒr(ə)lz ənd siː/ 

əˈnɛmənis/  [n]  ផ្កា ថ្ម (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Anthozoa spp.) 
Corchorus capsularis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ jute 
Corchorus olitorius  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ jute 

mallow, nalta jute 
cordate  /ˈkɔːdeɪt/  [adj]  ទ្យជមងប់នទោះពលឹក្រងក្បោះដូងជពួច, 
ទ្យជមងគ់ល់ពលឹក្ទ្យជមងក់្បោះដូង, ជបក្េទ្យស្នពលឹក្ផ្ដលមានរង
ក្បោះដូង (ឧ. ពលឹក្មលូ ពលឹក្កំ្ក្ោល ក្) 

coriander   /ˌkɒrɪˈandə/  [n]  វា នព់រ យ  
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Coriandrum sativum) 

Coriandrum sativum  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
coriander 

Corica laciniata  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ Bangkok 
river sprat 

corm  /kɔːm/  [n]  គល់ក្មើម (ខ្ទឹម), ក្មើម (ផ្នាក្ក្ោ ងមង
គល់ស្នក្ដើមផ្ដលអាចដ ោះឫព ឬក្ដើមថ្មី), ក្ដើមក្មើម (ក្ដើម
ក្ជតមដីខ្លី និងមានសាចជ់តព់របព់រ ក្ខជាតិម ូែូកូ្ទី្យក្ល
ដូនមយួចំនួន និងវាគ្មម នពលឹក្សាចក់្ទ្យ។ ឧ. ក្ដើមក្ចក្) 

corn-  /kɔːn/  [prefix]  (ដូច៖ co-, con) ប ពវបទ្យមាននយ័
ថា ជាមយួ ឬជាមយួគ្មា  

corn  /kɔːn/  [n]  ក្ពាត (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Zea mays) 
 sweet corn  /swiːt kɔːn/  [n]  ក្ពាតហាស្វ (ក្ ម្ ោះវទិ្យា
សាស្ដពរ Zea mays var.rugosa) 

cornea  /ˈkɔːnɪə/  [n]  ក្រក្ន, ក្ញ្្ក្ផ់្េាក្ 
cornice  /ˈkɔːnɪs/  [n]  ្ជមាល, ផ្នាក្មយួស្ន្ជមាល 
corolla  /kəˈrɒlə/  [n]  ក្ញ្្ ំជពទបផ់្កា , ជពទបផ់្កា      
(ផ្នាក្ស្នផ្កា ផ្ដលនគ ំក្ ើងក្ដាយជពទបផ់្កា  (petals)។) 

corona  /kəˈrəʊnə/  [n]  (ពវ វចនៈ៖ coronae) តររកី្
ដូចជតរំផ្ប ត 

coronary  /ˈkɒr(ə)n(ə)ri/  [adj]  កូ្រ  កូ្ន 
 coronary artery  /ˈkɒr(ə)n(ə)ri ˈɑːtəri/  [n]  ពរស្ព
្មចិញឹ្្មក្បោះដូង
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corporation  /kɔːpəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  សា្ីវក្មម       
(ជបក្េទ្យជក្រមវរ នផ្ដលមានភាគវរ នក្ជចើន ក្វើយវរ នទងំ
ក្ោោះជតូវោនដាក្ល់ក្ជ់ាសារធារែៈ) 

corpus luteum  /ˈkɔːpəs ˈluːtɪəm/  [n]  អងគក្លឿង 
corpuscle  /ˈkɔːpʌs(ə)l/  [n]  អងគតូច 
correlation  /ˌkɒrəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  តរជាបទ់ក្ទ់្យងគ្មា , 
ទំ្យោក្ទំ់្យនងភាព (រងាវ ព់ស្នក្ជមតិទក្ទ់្យងរវាងវបិរតិរបូពីរ) 
 genetic correlation  /dʒɪˈnɛtɪk ˌkɒrəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

តរជាបទ់ក្ទ់្យងក្ពក្នទិ្យច (រងាវ ព់មយួស្នក្ជមតិទំ្យោក្់
ទំ្យនងក្ពក្នទិ្យចរវាងលក្ខែៈពីរ ឧ. ទំ្យោក្ទំ់្យនងរវាងតស្មល
លទ្យធភាពនសនំគ ំទូ្យក្ៅ) 

 juvenile-mature correlation  /ˈdʒuːvənʌɪl məˈtʃʊə 

ˌkɒrəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ទំ្យោក្ទំ់្យនងស្នយ វភាព និងក្ពញវយ័
, ទំ្យោក្ទំ់្យនងស្នភាពខី្្ និងក្ពញវយ័ (ទំ្យោក្ទំ់្យនងមង
ក្ពក្នទិ្យចស្នប រ្ លក្ខែៈផ្ដលក្គវាយតស្មលក្ៅដំ្ក្់
ខី្្ ជាមយួលក្ខែៈទងំក្ោោះផ្ដលពផ្មរងក្ៅអាយ ក្ពញ 
វយ័។ ទំ្យោក្ទំ់្យនងក្នោះពផ្មរងក្ចញមក្ជាក្មគ ែទំ្យោក្់
ទំ្យនងរវាងទិ្យនានយ័គូៗ ផ្ដលវាព់ក្ៅអាយ ក្នសងៗគ្មា ) 

 negative correlation  /ˈnɛɡətɪv ˌkɒrəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

តរជាបទ់ក្ទ់្យងគ្មា ជាអវ ិ្ ជមាន, ទំ្យោក្ទំ់្យនងអវ ិ្ ជមាន 
 positive correlation  /ˈpɒzɪtɪv ˌkɒrəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

ទំ្យោក្ទំ់្យនងវ ិ្ ជមាន 
corrie  /ˈkɒri/  [n]  ទំ្យោបជារងវងមូ់ល 
corrosion  /kəˈrəʊʒ(ə)n/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះបរសិាថ ន) កំ្ែកូ្ត  
២.  (ចំក្ពាោះដី) (ពទិ្យពនយ័៖  tooling action, wind-

carwing) តរពឹក្ក្រចរលឹ (ក្ដាយក្មាល ងំខ្យល់ផ្ដល
មានខ្សច ់ឧ. ក្ៅវាលខ្សច)់  

cortex  /ˈkɔːtɛks/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះរ ក្ខជាតិ) ផ្នាក្ពមែក្  
២.  (ចំក្ពាោះពតវ) ក្រតិច, ក្ជសាម 

corymb  /ˈkɒrɪmb/  [n]  ក្ញ្្ ំផ្កា ជតឹម, ផ្កា ចក្ងាា មកំ្ពូលក្ពមើ 
Corynebacterium  /ˌkɒrɪnɪbakˈtɪərɪəm/  [n]  ក្រកី្ែ
ោក្ក់្តរយី ូម 

coryza  /kəˈrʌɪzə/  [n]   

១. ពូមក្មើលពាក្យ៖ roup  
២. ពូមក្មើលពាក្យ៖៖ influenza 

coservation of biodiversity  /kɒnsəˈveɪʃ(ə)n ɒv 

ˌbʌɪə(ʊ)dʌɪˈvəːsɪti/  [n]  តរអេរិក្ស្ីវចជមរោះ 

Cosmochilus harmandi  [sci.n]  ជតីកំ្ពូលោយ 
cost  /kɒst/  [v]  ស្ថ្ល, មានតស្មល 
cost  /kɒst/  [n]  តស្មល, ស្ថ្លក្ដើម 
 benefit cost  /ˈbɛnɪfɪt kɒst/  [n]  ស្ថ្លចំក្ែញ 
 cost accounting  /kɒst əˈkaʊntɪŋ/  [n]  តរចំ្យ 

(តររបប់ញូ្្លនូវតរចំ្យក្នសងៗ) 
 cost of living  /kɒst ɒv ˈlɪvɪŋ/  [n]  ស្ថ្លជទ្យជទ្យង់្ ីវភាព 
 indirect labour cost  /ɪndɪˈrɛkt ˈleɪbə kɒst/  [n]     

ស្ថ្ល ាួលពលក្មមជបក្យាល 
 initial cost  /ɪˈnɪʃ(ə)l kɒst/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  initial 

price) ស្ថ្លក្ដើម 
 labour cost  /ˈleɪbə kɒst/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  labour 

charge) ស្ថ្ល ាួលពលក្មមជបក្យាល  
 marginal cost  /ˈmɑːdʒɪn(ə)l kɒst/  [n]  តស្មលនស ំ

(កំ្ក្ែើ នក្ៅក្ា ងតស្មលផ្កល ព់បោូរផ្ដលក្ក្ើតមានក្ ើងក្ា ងតរ
ផ្ជបជបួលនលិតក្មមមយួក្ៅមយួក្ទ្យៀត ឬក្ជចើន ក្វើយជតូវ
ោនពទងឯ់ក្នផ្ដលទក្ទ់្យងជាមយួឯក្នបផ្នថមស្នជោក្់
ផ្ដលក្ធ្វើវនិិក្យាគ) 

 material cost  /məˈtɪərɪəl kɒst/  [n]  តស្មលពមាា រ 
 opportunity cost  /ɒpəˈtjuːnɪti kɒst/  [n]  តស្មលតរ 
អន វតោន ៍(តស្មលស្ននលិតនលផ្ដលយក្មក្បរកិ្ភាគ ឬក្ជបើ
ជោព់ក្ា ងជគួសារ ជាទូ្យក្ៅោនមក្ក្ដាយក្គមនិគិត
បញូ្្លក្ា ងតស្មលពរ បក្ទ្យ) 

 power cost  /ˈpaʊə kɒst/  [n]  តស្មលក្មាល ងំអូពទញ 
 temporary cost  /ˈtɛmp(ə)rəri kɒst/  [n]  តស្មលតលិក្ 

(តស្មលផ្ដលផ្ជបជបួលនមក្ពលក្វលា, តស្មលផ្ដលក្ំែត់
ក្ ើងនមតល) 

 total cost  /ˈtəʊt(ə)l kɒst/  [n]  តស្មលពរ ប 
 unit cost  /ˈjuːnɪt kɒst/  [n]  តស្មលក្ដើមឯក្ន 
 variable cost  /ˈvɛːrɪəb(ə)l kɒst/  [n]  តស្មលអក្ថ្រ 

Cotesia angustibasis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
Apanteles angustibasis  

Cotesia flavipes  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
Apanteles flavipes  

cotton   /ˈkɒt(ə)n/  [n]  ក្បាព 
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Gossypium herbaceum) 
 raw cotton  /rɔː ˈkɒt(ə)n/  [n]  ក្បាព, ពំ ីក្បាព
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cotyledon  /ˌkɒtɪˈliːd(ə)n/  [n]  ពលឹក្កំ្ក្ែើ ត (ពលឹក្ដំបូង), 
ពលឹក្ទី្យ១ផ្ដលដ ោះក្ចញពីជគ្មបរ់ ក្ខជាតិ, កូ្ទី្យក្ ដ ង   
(ជាអ ំជបរយី  ងរបព់ពលឹក្ ផ្ដលរក្សនូវអាហារ ចំ្ំ កូ្ទី្យក្ 
ដ ងជាលក្ខែៈរបព់រ ក្ខជាតិ ផ្ដលមានជគ្មបដូ់ចជា 
Spermatophyta) 

cough  /kɒf/  [v]  ក្អក្ 
 whooping cough  /wuːpin kɒf/  [n]  ្ំងឺក្អក្មាន ់

coughing up with blood  [n]  តរក្អក្ធាល ក្់្ ម 
coulee  /ˈkuːli/  [n]  វតថ ធាត រលាយក្វើយវូរ 
Council for Agricultural and Rural Development     

[n]  ជក្រមជបឹក្សសារ រអេវិឌឍនវ៍ព័ិយក្ពិក្មម និង្នបទ្យ 
Coulter counter  /ˈkəʊltə ˈkaʊntə/  [n]  ឧបក្រែ៍រប់
ក្តពិត 

cover  /ˈkʌvə/  [n]  គជមប 
 forest cover  /ˈfɒrɪst ˈkʌvə/  [n]  ស្នទដីជគបដែរ ប់
ក្ដាយស្ជពក្ ើ 

 soil cover  /sɔɪl ˈkʌvə/  [n]  គជមបដី 
coverage  /ˈkʌv(ə)rɪdʒ/  [n]  តរនគតន់គងឱ់្យ 
cow shed  /kaʊ ʃɛd/  [n]  ក្រងក្គ្ម, ក្ជតលក្គ្ម 
cow  /kaʊ/  [n]  ក្មក្គ្ម, ក្គ្មញី 
 dry cow  /drʌɪ kaʊ/  [n]  ក្មក្គ្មផ្ដលមនិមានទឹ្យក្ក្ដាោះ
បោទ បត់រយក្ទឹ្យក្ក្ដាោះ ឬបំក្ៅកូ្ន 

cowpea  /ˈkaʊpiː/  [n]  ពផ្ែោ ក្អងគ យ (ក្ ម្ ោះវទិ្យា 
សាស្ដពរ Vigna unguiculata ssp. sinensis) 

cowpox  /ˈkaʊpɒks/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  vaccinia)  
្ំងឺអ ត, អ តសាវ យ 

coxa  /ˈkɒksə/  [n]  កំ្្តក់្ជតមស្នក្ ើ្ងពតវលអិត,  
េអឹងចក្ងាោះ 

crab  /krab/  [n]  តោ ម  
crack  /krak/  [n]  ជក្ផ្វងដី, ជបក្ហាង 
 contraction crack  /kənˈtrakʃ(ə)n krak/  [n]  (ពទិ្យព
នយ័៖ shrinkage crack, sun crack) ជក្ផ្វងផ្បក្
ក្ដាយសារភាពពោួត (ឧ. ដីឥដា)  

 frost crack  /frɒst krak/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖ ice-
wedge) ជក្ផ្វងក្ជបោះក្ដាយតរជតជាក្ ់

 mud crack  /mʌd krak/  [n]  ជក្ផ្វងផ្បក្ក្ជបោះក្ដាយ
តរពោួត 

 shrinkage crack  /ˈʃrɪŋkɪdʒ krak/  [n]  ពូមក្មើល
ពាក្យ៖ contraction crack 

 sun crack  /sʌn krak/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
contraction crack 

cracking  /ˈkrakɪŋ/  [n]  តរក្ជបោះជាជក្ផ្វង 
cramp  /kramp/  [n]  រមលួជក្ក្ពើ 
crane  /kreɪn/  [n]   

១. ក្ជក្ៀល (ពតវសាល ប)  
២. ជបដាបព់ទូច 

craniotomy  /ˌkreɪnɪˈɒtəmi/  [n]  តរវោះក្ចាោះេអឹងលលាដ៍
ក្ាល 

cranium  /ˈkreɪnɪəm/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  skull)  
លលាដក៍្ាល 

crank  /kraŋk/  [n]  ស្ដរស្វ, ផ្ដក្រស្វ 
 crank shaft  /kraŋk ʃɑːft/  [n]  វ ីឺតងំ  

(ផ្នាក្មយួស្នចលក្រពជមាបប់ញ្ជូ នរងវិលមក្ក្ជៅ) 
crater  /ˈkreɪtə/  [n]  មាតេ់ាកំ្េលើង 
crayfish  /ˈkreɪfɪʃ/  [n]  បងាងទឹ្យក្សាប 
creation  /kriːˈeɪʃ(ə)n/  [n]  តរបក្ងាើតក្ទ្យែ ើង 
creationism  /kriːˈeɪʃ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  ជទឹ្យពរីនឹងនិយម 
creek  /kriːk/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖ brook) ផ្ជពក្តូចៗ, ពទឹង, 
អូរ,  ជបឡយទឹ្យក្ 
 sinking creek  /sɪŋk kriːk/  [n]  ជ្លងក្ជជាោះចក្ងអៀត, 
ជ្លងជចាងំក្ចាតមល ងំ 

creep  /kriːp/  [n]  តររអិលជពទបក់្លើ 
creeping  /kriːpɪŋ/  [adj]  ដ ោះវារ (ជាព ា្ នរបព់រ ក្ខជាតិ
្ដ ោះទ្យជមងវ់ារក្លើដីក្ដាយសារផ្ខ្ាងខ្យល់ ឬផ្ខ្ាងក្ា ងដី) 

creeping water primrose  /kriːpɪŋ ˈwɔːtə ˈprɪmrəʊz/  

[n]  កំ្ពីងពយួ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Ludwigia 
adscendens) 

crenate  /ˈkriːneɪt/  [adj]  ផ្គមអងាា ញ់ៗ (អំពីពលឹក្របព់រ ក្ខ
ជាតិ), ទ្យជមងផ់្គមពលឹក្រក្េចរេូញ 

creosote  /ˈkriːəsəʊt/  [n]  ក្ជក្អូពូត 
crepuscular  /krɪˈpʌskjʊlə/  [adj]  ផ្ដលពក្មមក្ៅក្ពល
យប ់

crest    /krɛst/  [n]  ក្ញ្្ ំសាល ប 
crest (of bone)  [n]  ជទ្យនងស់្នេអឹងអវីមយួ
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cribbing  /krɪbɪŋ/  [n]  ទ្យមាល បអ់ាជក្ក្ស់្នពតវក្ពោះ ផ្ដល
ក្ក្ក្រពាូក្ 

cricket  /ˈkrɪkɪt/  [n]  ចជងិត  (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ 
Euscyrtus concinnus) 

cricoid cartilage  /ˈkrʌɪkɔɪd ˈkɑːt(ɪ)lɪdʒ/  [n]  េអឹងខី្្ស្ន
បំពងពំ់ក្ ង 

crippled  /ˈkrɪpld/  [adj]  ក្ខ្ែើចៗ, ក្ខ្្ើច 
crisis  /ˈkrʌɪsɪs/  [n]  វបិតោិ, តរផ្ជបជបួលភាល មៗ (្ំងឺ) 
 agricultural crisis  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈkrʌɪsɪs/  [n]   

វបិតោិក្ពិក្មម 
 ecological crisis  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈkrʌɪsɪs/  [n]   

វបិតោិក្អកូ្ ូព ី 
criterion  /krʌɪˈtɪərɪən/  [n]  (ពវ វចនៈ៖ criteria)  
លក្ខែៈវនិិចឆយ 
 selection criterion  /sɪˈlɛkʃ(ə)n krʌɪˈtɪərɪən/  [n]  

លក្ខែៈ្ក្ជមើព (លក្ខែៈផ្ដលោនកំ្ែតព់ជមាបត់រ
ក្ជ ើ្ពក្រ ើព) 

critical  /ˈkrɪtɪk(ə)l/  [adj]  ផ្ដលមានវបិតោិ 
croaking gourami   /krəʊkɪŋ ɡʊ(ə)ˈrɑːmi/   [n]  ជតីជកឹ្ម
តរ រ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Trichopsis vittata) 

crocodile  /ˈkrɒkədʌɪl/  [n]  ជក្ក្ពើ 
 estuarine crocodile  /ˈɛstjʊ(ə)rʌɪn ˈkrɒkədʌɪl/  [n]  

ពូមក្មើលពាក្យ៖ saltwater crocodile 
Crocodylus porosus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

saltwater crocodile 
crocus giant clam  /ˈkrəʊkəs ˈdʒʌɪənt klam/  [n]   

ជគំយក្ស (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពោ Tridacna crocea) 
Crocus sativus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ safran 
crooked  /ˈkrʊkɪd/  [adj]  ផ្ដលមនិជតង ់
crookedness  /ˈkrʊkɪdnəs/  [n]  ភាពមនិជតង ់(ឧ. ក្ដើម
ក្ ើផ្ដលក្ដើមមានលក្ខែៈក្តង) 

crop establishment  /krɒp ɪˈstablɪʃm(ə)nt/  [n]   

តរដាដំ ោះដំ្ំ 
crop  /krɒp/  [n]   

១.  (ចំក្ពាោះពតវ) ផ្គ (មាន)់  
២.  ដំ្ំ (រ ក្ខជាតិផ្ដលដាកំ្ា ងក្ពិដាា នក្ា ងក្គ្មល

បំែងពជមាបផ់្នាក្ក្ពដាកិ្ច្ ពជមាបជ់គួសារ ឬអាច
លក្ោ់ន) 

 annual crop  /ˈanjʊəl krɒp/  [n]  ដំ្ំឯក្វតស  

(ដំ្ំផ្ដលនោល់នលក្ា ងកំ្  ងក្ពលមយួឆាា  ំវាមានវដោ
្ីវតិមនិក្លើពពីមយួឆាា កំ្វើយជតូវសាល បក់្ជតយក្ពល
ជបមូលនលរចួ) 

 cash crop  /kaʃ krɒp/  [n]  របិូយដំ្ំ (ដំ្ំផ្ដលក្គ
ដាពំជមាបល់ក្ ់ដូចជាដំ្ំពផ្ែោ ក្ លហ ងក្ជបងជាក្ដើម) 

 catch crop  /katʃ krɒp/  [n]  ដំ្ំក្ឆាល ង (ជាដំ្ំ
ផ្ដលដាកំ្ៅចក្ោល ោះរងស្នដំ្ំក្គ្មល ឬក្ា ងក្ពលផ្ដលមនិ
ដំ្ំក្គ្មលជតូវោនកំ្ព ងដា)ំ 

 cover crop  /ˈkʌvə krɒp/  [n]  ដំ្ំគជមប (រ ក្ខជាតិដាំ
ជគបដីតរពារក្មម ចស្ជង តរពារតរវូរក្ជចាោះ និងនោល់្ី) 

 farm crop  /fɑːm krɒp/  [n]  ដំ្ំក្ពិដាា ន 
 fiber crop  /ˈfʌɪbə krɒp/  [n]  ដំ្ំពរស្ព 
 field crop  /fiːld krɒp/  [n]  ដំ្ំចមាា រ, ដំ្ំក្ពិក្មម 
(មនិរបប់ញូ្្លក្ ើវូបផ្នល) 

 forage crop  /ˈfɒrɪdʒ krɒp/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  
forage) ដំ្ំចំែីពតវ 

 green manure crop  /ɡriːn ˈməˈnjʊə krɒp/  [n]  

ដំ្ំ្ីជពព់ (រ ក្ខជាតិផ្ដលក្គដាពំជមាបក់្ធ្វើជា្ីដូចជា 
ពផ្ែរ ក្ ទ្យស្ដោទ នផ្ខ្ជតក្សាា ជាក្ដើម) 

 harvestable seed crop  /ˈhɑːvɪsteɪb(ə)l siːd krɒp/  

[n]  នលជគ្មបផ់្ដលអាចជបមូលោន 
 harvested seed crop  /ˈhɑːvɪstɪd siːd krɒp/  [n]  

នលជគ្មបផ់្ដលអាចជបមូលោន 
 mulch crop  /mʌl(t)ʃ krɒp/  [n]  ដំ្ំគជមប 
 multiple crop  /ˈmʌltɪp(ə)l krɒp/  [n]  ពវ ដំ្ំ 
 perennial crop  /pəˈrɛnɪəl krɒp/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  

plantation crop) ដំ្ំពវ វតស (ដំ្ំនោល់នលរយៈ
ក្ពលយូរឆាា  ំដូចជាសាវ យ ខ្ា រ សាវ យចនទីជាក្ដើម) 

 plantation crop  /planˈteɪʃ(ə)n krɒp/  [n]  ពូមក្មើល
ពាក្យ៖ perennial crop 

 ridge crop  /rɪdʒ krɒpin/  [n]  ដំ្ំក្លើរង, ដំ្ំ
របងចំតរ (ពទ័្យធ  ្ំវញិចំតរ) 

 root crop  /ruːt krɒp/  [n]  ដំ្ំយក្ក្មើម 
 rotation of crop  /rə(ʊ)ˈteɪʃ(ə)n ɒv krɒp/  [n]  តរ
ឆាល ព់ដំ្ំ 

 row crop  /rəʊ krɒp/  [n]  ដំ្ំ្ួរ 
 seed crop  /siːd krɒp/  [n]  នលជគ្មបពូ់្មយួរដូវ 

(នលិតក្មមជគ្មបព់រ បក្ា ងរដូវផ្នល/ជគ្មបកំ់្ែតម់យួ)
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 upland crop  /ˈʌplənd krɒp/  [n]  ដំ្ំចមាា រ 
 vegetable crop  /ˈvɛdʒtəb(ə)l krɒp/  [n]  ដំ្ំបផ្នល 
 village garden crop  /ˈvɪlɪdʒ ˈɡɑːd(ə)n krɒp/  [n]  

ពួនដំ្ំក្ា ងេូម ិ
cropping  /krɒpɪŋ/  [n]  វបែក្មមដំ្ំ, តរដាដំ ោះដ្ំ 
 alley cropping  /ˈali krɒpɪŋ/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  

alley farming, avenue cropping, hedgerow 
intercropping) តរដាដំំ្ំក្ៅចក្ោល ោះជបក្េទ្យក្ ើ   
(តរដាជំបក្េទ្យដំ្ំជាអាហារ ចំែីពតវ ឬដំ្ំក្នសង
ក្ទ្យៀត ក្ៅចក្ោល ោះ ជបក្េទ្យក្ ើ)  

 contour strip cropping  /ˈkɒntʊə strɪp krɒpin/  [n]  

(ពទិ្យពនយ័៖  contour tillage) តរេជួរ ឬក្ធ្វើដំ្ំជា
បនទោះេាូតជពបនឹងផ្ខ្សរយៈក្មៃព់ 

 field strip cropping  / fiːld  strɪp krɒpɪŋ/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ strip plating 
 hedgerow cropping  /ˈhɛdʒrəʊ krɒppɪŋ/  [n]  ដំ្ំ
របង (ដំ្ំក្ធ្វើជារបងតរពារវូរក្ជចាោះ ពតវស្ជព និងជគប
ដី ឬជារោងំខ្យល់) 

 mixed cropping  /mɪkst krɒpɪŋ/  [n]  វបែក្មមចជមរោះ     
(តរដាដំំ្ំយា ងតិចពីរជបក្េទ្យក្ា ងផ្ជព ឬចមាា រជាមយួ
គ្មា  ផ្តក្ដាយគ្មម នតរជបតនក់្ផ្នលងឱ្យោនចាព់លាព់) 

 multi-storey croppping  /ˈmʌlti ˈstɔːri krɒppɪŋ/  [n]   

តរដាពំវ លំដាបថ់ាា ក្ ់(ជបពន័ធដាដំ ោះមយួផ្ដលមាន
ជពទបរ់ ក្ខជាតិក្នសងៗគ្មា ជតូវោនដាដំ ោះ ដូចជាតរដាកំ្ដើម
ដូងបោទ បម់ក្តក្វវ និងច ងក្ជតយក្គដាដំំ្ំមាា ព់) 

 ratoon cropping  /rəˈtuːn krɒppɪŋ/  [n]  ដំ្ំដ ោះសា 
(ដំ្ំឯក្វតសដ ោះលូតលាព់ក្ជតយក្ពលជចូតតតរ់ចួ 
ក្វើយទ្យទ្យលួោននូវនលផ្នលផ្កា មរងក្ទ្យៀត ឧ. ជពូវសា) 

 relay cropping  /ˈriːleɪ krɒppɪŋ/  [n]  តរដាដំំ្ំ 
ប ោ្ ក្ ់(តរដាដំំ្ំឯក្វតសមានពីរ ឬក្ជចើនម ខ្ក្ៅក្ា ង
ផ្ជពជាមយួគ្មា ក្ដាយដាដំំ្ំបោទ បក់្ជតយក្ពលដំ្ំ
ដំបូងក្ចញផ្កា ) 

 sequential cropping  /sɪˈkwɛnʃ(ə)l krɒppɪŋ/  [n]   

រ ក្ខវបែក្មមលំដាប ់(តរដាដំំ្ំបនោបោទ បគ់្មា ក្ជតយពី
ដំ្ំក្លើក្ម នជតូវោនជចូតតត)់ 

 sorjan cropping  [n]  តរដាដំ ោះពូយាន (ជបពន័ធដាដំ ោះ
ផ្ដលយក្វាលផ្ជពក្ធ្វើជាថាា លពជមាបដ់ាដំំ្ំដីទ្យលួ ឬ
ដំ្ំេា)ំ 

 strip cropping  /strɪp krɒpɪŋ/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
strip planting  

cross  /krɒs/  [v]  បងាា ត ់(១. ដំក្ែើ រតរបងាា តរ់វាងឯក្តោៈ
ពីរ ផ្ដលមានក្េទ្យនទ យគ្មា  ក្វើយមានក្នែូទី្យបខ្ ពគ្មា  ២. 
កូ្នបងាា តផ់្ដលមានក្មោមានពនធ ដូចគ្មា ) 

cross  /krɒs/  [n]  កូ្នតត ់
 cross breed  /krɒs briːd/  [v]  បងាា តពូ់្ 
 cross-match  /krɒsˈmatʃ/  [n]  តរសាក្លាយ្ម
ទងំពីរម ននឹងបញូ្្លក្ា ងខ្លួន 

 back-cross  /bak krɒs/  [v]  តរបងាា តពូ់្ជត ប ់(តរ
បងាា តរ់វាងកូ្នបងាា ត់្ ំោនទី់្យមយួនឹងក្ម ឬោរបព់វា) 

 diallel cross  /dʌɪəˈliːl krɒs/  [n]  តរបងាា តពូ់្ព ទ្យធ
ជាមយួក្មោក្នសង, តរបងាា តឌី់អាផ្លល 

 double cross  /ˈdʌb(ə)l krɒs/  [n]  តរបងាា តក់្ទ្យវដង 
 reciprocal cross  /rɪˈsɪprək(ə)l krɒs/  [n]  តរបងាា ត់
គ្មា ក្ៅវញិក្ៅមក្, បដិតរបងាា ត ់(តរជនបក់្ ើងវញិស្ន
តរបងាា តម់យួផ្ដលតោួទី្យក្េទ្យរបព់ក្មោជតូវជត ប់
ក្ពាលគឺ ក្មB x ោA ជាបដិតរស្ន ក្មA x ោB) 

 test cross  /tɛst krɒs/  [n]  តរបងាា តក់្តពោ 
crossbreed  /krɒsbriːd/  [n]  អនោរបងាា ត ់(តរបងាា តពូ់្
ក្នសងគ្មា ) 
 three breed crossbreed  /θriː briːd/  [n]  កូ្នតតបី់
សាពន,៍ កូ្នតតបី់ពូ្ 

cross-cutting issue  /krɒs ˈkʌtɪŋ ˈɪsjuː/  [n]  បញ្ញហ  
ពវ វព័ិយ (ជបធានបទ្យផ្ដលជតូវោនក្គចាតទ់្យ ក្ថាជា
ជបក្យា្នរ៏មួ ឬក្ព៏ាក្ព់ន័ធក្ៅនឹងវព័ិយក្ជចើនក្ទ្យៀត មនិ
កំ្ែតចំ់ក្ពាោះវព័ិយ្មយួ ឬក្ត៏រទ្យទ្យលួខ្ ពជតូវ ។ គំរូ
ឧទវរែ៍ រមួមានតរផ្កល ព់បរូរអាតពធាត  ក្យ នឌរ័ ក្ម
ក្រគក្អដព៍។) 

crossing  /krɒsɪŋ/  [n]  តរបងាា ត ់
 back-crossing  /bak ˈkrɒsɪŋ/  [n]  បងាា តជ់ត ប ់(តរ
បងាា តកូ់្ន (ជាធ្មមនកូ្នតត)់ ជាមយួកូ្នមយួក្ទ្យៀតស្ន
ជបក្េទ្យក្មោរបព់វា។ តរបងាា តជ់ត បក់្ជចើនដង គឺមាន
ជបពិទ្យធភាព ជាពិក្ពពក្ា ងតរក្នទរលក្ខែៈតំែពូ្ 
ងាយៗ ឧ. លក្ខែៈធ្ននឹ់ង្ំងឺ ក្នទរពីក្មោមល ងំមយួក្ៅ
ក្មោក្ខ្សយ។)
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 crossing over  /ˈkrɒsɪŋ ˈəʊvə/  [n]  បែរូ រផ្ខ្វង, តរ
បរូរកំ្្តជ់កូ្មា ទី្យត (តរផ្កល ព់បរូរគ្មា ស្នកំ្្តជ់កូ្មា ទី្យត
រវាងជកូ្ម ូពូមអូម ូ ូក្ក្ៅក្ា ងដំ្ក្ ់ក្ធ្វើក្មយ ូព
ប រ្ លឱ្យពនធ នគ ំក្ ើងជាថ្មី) 

 natural crossing  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈkrɒsɪŋ/  [n]  តរ
បងាា តក់្ដាយធ្មមជាតិ (តរបងាា តក់្ដាយឯក្ឯងនមធ្មម
ជាតិ) 

Crossocheilus reticulatus  [sci.n]  ជតីចងាវ ្ញ្ជក្ ់
Crotalaria juncea  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ sunhemp  
Crotalaria striata  [sci.n]  ក្មម ចស្ដងាងស់ាវ  
croup  /kruːp/  [n]   

១.  ក្រគ បំឺពងក់្ទរក្ និងកូ្នក្ក្មង  
២.  កំ្ក្ប ោះគូទ្យក្ពោះ 

crowbar  /ˈkrəʊbɑː/  [n]  ផ្ដក្គ្មព់ 
crumb  /krʌm/  [n]  ជគ្មប់ៗ  (១-២ ម.ម)  
 large crumb  /lɑːdʒ krʌm/  [n]  ជគ្មបធំ់្ៗ (ធំ្ជាង 
៥ ម.ម)  

crumbing  /krʌmɪŋ/  [n]  តរផ្បក្ជាក្ក្មទចខ្សច ់
crumbly  /ˈkrʌmbli/  [adj]  ក្ក្មទច ឬដ ំតូចៗ 
crust  /krʌst/  [n]  ជពទបត់ោ ងំ, ជគូត 
 crust of earth  /krʌst ɒv əːθ/  [n]  ពមែក្ ឬជគូតផ្នន
ដី (មងក្ជៅ)  

 desert crust  /dɪˈzəːt krʌst/  [n]  ជពទបត់ោ ងំ (ជគូត) 
 dusty crust  /ˈdʌsti krʌst/  [n]  តរក្ក្ើតស្នជពទបក់្លើ
នង ់ឬធូ្លីនង ់

 ferruginous crust  /fɛˈruːdʒɪnəs krʌst/  [n]  ជពទប់
តោ ងំក្ក្ើតពីផ្ដក្ 

 gypsum crust  /ˈdʒɪpsəm krʌst/  [n]  ជពទបត់ោ ងំ
មាា ងពិលា 

 lime crust   /lʌɪm krʌst/  [n]  ជពទបកំ់្ក្ោរតោ ងំ 
 salt crust  /sɔːlt krʌst/  [n]  ជពទបអំ់បិលតោ ងំ 
 superficial crust  /ˌsuːpəˈfɪʃ(ə)l krʌst/  [n]  ជពទប់
តរ ងំក្ៅជពទបម់ងក្លើ 

 thin laterite crust  /θɪn ˈlatərʌɪt krʌst/  [n]  ពនទោះរងឹ
ស្នថ្មជកួ្ពោយក្ជក្ៀម 

Crustacea  /krʌˈsteɪʃn/  [n]  ពិបែពីតវ, ពិបែជីាតិ 
cryophyte  /ˈkrʌɪə(ʊ)fʌɪt/  [n]  ចំែូលជតជាក្ ់

cryopreservation  /ˌkrʌɪəʊprɛzəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  តរ
រក្សទ្យ ក្ជាលិត និងជគ្មបពូ់្ (តរផ្ថ្រក្សទ្យ ក្ជាលិត ឬ
ជគ្មបពូ់្ក្ដើមែពីរ ក្ទ្យ ក្ឱ្យោនយូរអផ្ងវង ក្ា ងពីត ែហ ភាព
ទបបំន ត ជបផ្វលជាក្ា ងចក្ោល ោះ ១៥០ - ១៩០ អងសក្ព) 

cryosphere  /ˈkrʌɪəʊsfɪə/  [n]  ជគីយ ូផ្ពវរ 
cryoturbation  /ˈkrʌɪə(ʊ)təː 'beɪʃ(ə)n/  [n]   

១.  ជតជាក្ជ់ចបល់ក្មម (ចលោរបព់ក្ក្មទចផ្ននដីក្ក្ 
ផ្ដលជាលទ្យធនលស្នកំ្ែទឹ្យក្ក្ក្)  

២.  តរជចបូក្ជចបល់ (ក្ា ងដី)  
crypt-   /krɪpt/  [prefix]  (ពទិ្យពនយ័៖  crypto-) ប ពវបទ្យ
មាននយ័ថា ពនួ ឬបិទ្យោងំ 

crypto-   /ˈkrɪptəʊ/  [prefix]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ crypt- 
cryptogam  /ˈkrɪptə(ʊ)ɡam/  [n]  រ ក្ខជាតិគ្មម នផ្កា ,  
ជគីបតូតម 

cryptophyte   /ˈkrɪptəʊfʌɪt/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  
geophyte) រ ក្ខជាតិក្ជតមដី  

cryptorchid  /ˌkrɪpˈtɔːkɪd/  [n]  ភាពមនិធាល ក្ព់ងសាវ ព 
Cryptosporidiosis  [n]  ្ំងឺបងាក្ដាយ Cryptosporidia   
crystal  /ˈkrɪst(ə)l/  [n]  ជតម, ជគិសាោ ល់, ចរស្ែ 
crystalization  /ˌkrɪstəlaɪˈzeɪ.ʃ(ə)n/  [n]  ជតមក្មម,  
ជគិសាោ ក្លើក្មម 

CT scan  /siː tiː skan/  [n]  (ពូមក្មើលពាក្យ៖ computed 
tomorgraphy scan) តរថ្តេល ោះក្មើល្ំក្នរចោពមៃនធជា
លិត(តរថ្តអិក្សក្រម ាង ផ្ដលអន ញ្ញា តឱ្យជគូក្ពទ្យយអាក្មើល
ក្ៅក្ា ងក្ពាោះោន) 

Ctenopharyngodon idella  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
grass carp  

Cuban oregano  [n]  ្ីរជតក្ចៀក្ជ្ូក្ 
cuboid  /ˈkjuːbɔɪd/  [n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  

nutty structure 
cucumber  /ˈkjuːkʌmbə/  [n]  ជតពក្ន់អ (ក្ ម្ ោះវទិ្យា 
សាស្ដពរ Cucumis sativus) 

cucumber bacterial wilt  /ˈkjuːkʌmbə bakˈtɪərɪəl  

wɪlt/  [n]  ្ំងឺជពក្ពានជពព់ក្លើដំ្ំជតពក្ក់្ដាយោក្់
ក្តរ ី(្ំងឺក្នោះក្ជចើនក្ក្ើតក្លើដំ្ំ ជតពក្ ់ក្មទព ឪ ឹក្ ជតប ់
និងអំបូរដំ្ំជតពក្)់ 

Cucumis melo  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ musk melon
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Cucumis sativus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ cucumber 
Cucumis vulgaris var. div.  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

gherkin 
Cucurbita maxima  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ pumpkin 
Cucurbita pepo   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ squash 
cub  /kʌb/  [n]   

១.  កូ្ន (ពតវពិងហ ឬក្ន, ពតវផ្េាស្ជព, ពតវក្ក្ស្ដញ្ញជ ង)  
២.  ដ ំអាហារ 

culantro  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  fitweed) ្ីរោរងំ, ្ីរបោល , 
្ីររ្រ (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Eryngium foetidum) 

culex  /ˈkjuːlɛks/  [n]  គ យ ិច (អមែរូមពួផ្ដលរព់ក្ៅ
តំបនជ់តជាក្ផ់្ដលអាចចមលងបរពិត) 

culling  /kʌlɪŋ/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  roguing) តរដក្
ជបក្េទ្យលាយ, តរតបដ់ក្វូត (តរតបដ់ក្រវូតជាជបពន័ធ
នូវប រ្ ឯក្ាតៈផ្ដលក្គមនិចងោ់ន ក្ដើមែផី្ថ្រក្សជក្រមពូ្
មយួឱ្យក្ៅឋតិក្ថ្រជាក្រៀងរវូត) 
 independent culling  /ɪndɪˈpɛnd(ə)nt kʌlɪŋ/  [n]  

តរក្បោះក្ដាយក្ពរ ី(ឯក្រ្យ), តរជបមូលក្ដាយក្ពរ ី 
(ឯក្រ្យ), តរក្ជ ើ្ពក្រ ើពក្ដាយក្ពរ ី(ឯក្រ្យ) (តរ
ក្ជ ើ្ពក្រ ើពពវ លក្ខែៈផ្ដលទក្ទ់្យងនឹងតរកំ្ែតត់ស្មល
អបែមារពជមាបល់ក្ខែៈនីមយួៗស្ននលជបក្យា្ន។៍ 
ប រ្ ឯក្តរៈជតូវក្េលើយតបនឹងលក្ខែៈវនិិចឆយ័អបែមារ ក្បើ
ពិនពកួ្វាជតូវោនក្គរក្សទ្យ ក្។) 

culm  /kʌlm/  [n]  ក្ដើម (ពររីងគស្នរ ក្ខជាតិមានរងមូល ស្នទ
រក្លាងដ ោះក្ ើងក្លើមានចក្ោល ោះថាា ងំភាជ បក់្ដាយផ្នាក្រងឹគឺថាា ងំ 
ឧ. ក្ដើមជពូវ) 

culting  /kʌltɪŋ/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  excavation) ដីផ្ដល
ក្គ្ីក្យក្អាចមដី៍ 

cultivar  /ˈkʌltɪvɑː/  [n]  ពូ្, ជបក្េទ្យជគ្មបផ់្ដលោនបែរ ោះ
ទ្យ ក្, ពូ្ដំ្ំ 
 stress-tolerant cultivars  /strɛs ˈtɒl(ə)r(ə)nt 

ˈkʌltɪvɑːz/  [n pl]  ពូ្ដំ្ំផ្ដលធ្ននឹ់ងក្ស្ដពោព  
(ឧ. ភាពរងំពោួត, ទឹ្យក្្ំនន,់ ពីត ែហ ភាព)  

 tolerant cultivar  /ˈtɒl(ə)r(ə)nt ˈkʌltɪvɑː/  [n]  ពូ្អត់
ជទ,ំ ពូ្ធ្ន ់(ពូ្ផ្ដលអាចអតជ់ទនឹំងតរបំផ្កល ញរបព់
ពតវលអិត ឬបរយិាតពមនិលអក្ដាយគ្មម នថ្យច ោះ ឬ
ោតប់ងទិ់្យនានល) 

cultivation  /kʌltɪˈveɪʃn/  [n]  តរដាដំំ្ំ, តរក្រៀបចំដី 
(ពជមាបដ់ា)ំ, តរដា ំតរផ្ថ្រក្ស និងតរជបមូលនល,  
fតរចិញឹ្្ម (ជតី) 
 crop cultivation  /krɒp kʌltɪˈveɪʃn/  [n]  វបែក្មមដំ្ំ 
 shifting cultivation  /ˈʃɪftɪŋ  kʌltɪˈveɪʃn/  [n]  ពូម
ក្មើលពាក្យ៖ swidden cultivation  

 swidden cultivation   /ˈswɪd(ə)n kʌltɪˈveɪʃn/  [n]  

(ពទិ្យពនយ័៖  slash and burn agriculture, shifting 
cultivation) តរក្ធ្វើក្ពិក្មមស្ជពដ ត, តរក្ធ្វើក្ពិក្មៃក្នចរ, 
តរដាដំ ោះមានលក្ខែជារងវិល  ្ំ 

cultivator  /ˈkʌltɪveɪtə/  [n]  អាក្បែរ ោះ, ក្ពិក្រ, អាក្ផ្ជព 
culture  /ˈkʌltʃə/  [n]   

១.  វបែក្មម (តរដាដំ ោះរ ក្ខជាតិ ឬចិញឹ្្មពតវ)  
២.  វបែធ្ម ៌(របបរព់ក្ៅ គំនិត ទំ្យក្នៀមទំ្យលាបពិ់លែៈ 

និងអារយធ្មរ៌បព់្នជាតិមយួ)  
 anther culture  /ˈanθəˈkʌltʃə/  [n]  លមអងវបែក្មម (វធីិ្
សាស្ដពោមយួក្ៅក្ា ង្ក្ជមើពវទិ្យា ផ្ដលយក្លមអងក្ៅប
ែោ ោះឱ្យក្ៅជារ ក្ខជាតិថ្មីមយួក្ទ្យៀត) 

 batch culture  /batʃ ˈkʌltʃə/  [n]  ជបពន័ធបិទ្យ 
 continuous culture  /kənˈtɪnjʊəs ˈkʌltʃə/  [n]  ជបពន័ធ
ក្បើក្ (វធីី្បែរ ោះអតិព ខ្ មជោែ) 

 culture medium  /ˈkʌltʃə ˈmiːdɪəm/  [n]  វបែសារធាត  
(សារធាត ពិបែនិមមតិផ្ដលោនក្រៀបចំក្ ើងពជមាបប់ែោ ោះ
មជីកូ្ពររីងគដូចជា ពពកួ្ោក្ក់្តរជីាក្ដើម) 

 enrichment culture  /ɛnˈrɪtʃm(ə)nt ˈkʌltʃə/  [n]  តរ
បែរ ោះឱ្យោនក្ជចើន  

 fish culture  /fɪʃ ˈkʌltʃə/  [n]  មចាឆ វបែក្មម (តរចិញឹ្្មជតី
នមបក្ច្ក្ក្ទ្យពជាក្ល់ាក្់្ មយួ) 

 food culture  /fuːd ˈkʌltʃə/  [n]  វបែធ្មក៌្ា ងតរក្ជបើ
ជោព់ក្ពែៀង ឬនលិតក្ពែៀង (តរផ្ចក្រផំ្លក្ចំក្ែោះដឹង 
ឥរយិាបថ្ តរជបជពឹតោអាក្បែកិ្រយិា និងជបស្ពែីក្ៅ  ្ំវញិ
ក្រឿងចំែីអាហារជាក្ល់ាក្ចំ់ក្ពាោះជក្រមជបស្ពែីវបែធ្ម៌
ពិក្ពព។)   

 meristem culture  /ˈmɛrɪstɛm ˈkʌltʃə/  [n]  តបែរ ោះ
ជាលិតពក្មម, តរបែរ ោះជាលិតលូតលាព់, តបែរ ោះ
ពររីងគលូតលាព់ 

 rice culture  /rʌɪs ˈkʌltʃə/  [n]  ជពូវវបែក្មម
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 tissue culture  /ˈtɪʃuː ˈkʌltʃə/  [n]  ជាលិតវបែក្មម,  
តរបែរ ោះកូ្នក្ ើពីជាលិត (តរបែរ ោះជាលិតឱ្យតល យ
ក្ៅជាពររីងគថ្មីមយួ ផ្ដលមានលក្ខែៈ ឬក្ពែូទី្យបដូច 
ពររីងគក្ម) 

cuneate  /ˈkjuːnɪət/  [adj]  រងពរួច (អំពីពលឹក្) 
cuneiform  /ˈkjuːnɪfɔːm/  [adj]  រងពរួចក្ពរើងគល់  

(អំពីពលឹក្) 
cupula  [n]  ផ្នលរងដូចកូ្នផ្ពង, មានរងដូចកូ្នផ្ពង គំរប
របព់ផ្នលស្នអំបូរ Fagaceae ឧ. Quercus, Fagus និង 
Castanopsis spp។ 

curd  /kəːd/  [n]  ទឹ្យក្ក្ដាោះក្ក្, ទឹ្យក្ក្ដាោះខ្ន(់ក្ក្ផ្តក្ៅទ្យន)់, 
ទឹ្យក្ក្ដាោះ្ូរ, 

cure  /kjɔː/  [v]  ពាោល, ពោះក្ពែ ើយ 
cure  /kjʊə/  [n]  ឱ្ពថ្, ក្ជគឿងជបឡក្,់ វធីិ្ ឬតរក្ធ្វើឱ្យជា 
(អាក្រគយក្មម) 

curettage  /ˌkjʊərɪˈtɑːʒ/  [n]  កំ្ក្្ព, តរក្តពពររីងគ
, តរមវ រពំអាត 

Curium  /ˈkjʊərɪəm/  [n]  គ យរយ  មូ (និមតិោពញ្ញា គីម ីCm) 
current  /ˈkʌr(ə)nt/  [n]  ចរនោ, ផ្ខ្សទឹ្យក្ 
 current account  /ˈkʌr(ə)nt əˈkaʊnt/  [n]  គែនី
ចរនោ 

 littoral current  /ˈlɪt(ə)r(ə)l ˈkʌr(ə)nt/  [n]  ផ្ខ្សទឹ្យក្
ជពបក្េារ 

 ocean current  /ˈəʊʃ(ə)n ˈkʌr(ə)nt/  [n]  ផ្ខ្សទឹ្យក្ 
ពម ជទ្យ 

 river current  /ˈrɪvə ˈkʌr(ə)nt/  [n]  ចរនោ ឬផ្ខ្សទឹ្យក្ទ្យក្នល 
 sea current  /siː ˈkʌr(ə)nt/  [n]  ផ្ខ្សទឹ្យក្ពម ជទ្យ 

curriculum  /kəˈrɪkjʊləm/  [n]  ក្មមវធីិ្ពិក្ស (តរកំ្ែត់
អំពីរយៈក្ពលវធីិ្សាស្ដពោ និងយ ទ្យធវធីិ្ពជមាបប់ក្ជងៀនក្ៅក្ា ង
ក្មមវធីិ្ពិក្ស្មយួ) 

cursorial  /kəːˈsɔːrɪəl/  [adj]  ្ំោញមងរត ់
Cuscuta maritima   [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ dodder 
cusp  /kʌsp/  [n]  ច ងជពួច 
cuspidate  /ˈkʌspɪdeɪt/  [adj]  ច ងជពួច ((អំពីពលឹក្) 
តនផ់្តជពួចក្ៅៗ), ទ្យជមងច់ ងពលឹក្ច ងជពួច 

custard apple  /ˈkʌstəd ˈap(ə)l/  [n]  ក្ទ្យៀបផ្ខ្មរ     
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Annona squamosa) 

cut  /kʌt/  [v]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ harvest 
cut down  /kʌt daʊn/  [n]  តរវោះផ្ពែក្រក្ពរស្ព្ម
ក្ដើមែបីញូ្្លវតថ រវ 

cutaneous  /kjuːˈteɪnɪəs/  [adj]  ស្នផ្ពែក្, ផ្ដលប ោះពាល់
ដល់ផ្ពែក្ 

cutinization  /ˈkjuːtɪnʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  សារធាត ថាល មនិ
ជជាបទឹ្យក្ (សារធាត មនិជជាបទឹ្យក្   សារធាត ថាល ពរិតក្ៅក្លើ   
ឬក្ា ងជពទបម់ងក្ជៅស្នក្តពិត្ញ្ញជ ំងក្ៅក្លើស្នទជគ្មប់
ពលឹក្ និង ក្ដើម ឬផ្មក្ខី្្។) 

cutleaf groundcherry  /'kʌtliːf ɡraʊndˈtʃɛri/  [n]  

ក្ប ងក្ោ ោះក្ជសាម (ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Physalis angulata) 
cut-off  /kʌt ɒf/  [n]  ជ្លងចាព់ស្នពទឹង 
cuttage  /ˈkʌtɪdʒ/  [n]  តរតតប់ែរ ោះ 
cutting  /kʌtɪŋ/  [n]   

១.  មា តប់ែរ ោះ, តរតតន់សំ, តរតតបំ់ក្ៅ, ផ្មក្ផ្ដល
ជតូវោនតតក់្ដើមែយីក្ក្ៅដាបំនោ (តរក្ធ្ើវឱ្យដ ោះក្ ើង
វញិ នមរយៈពនលក្ ផ្មក្ ឬផ្នាក្ក្នសងៗរបព់រ ក្ខជាតិ 
ក្ដើមែបីក្ងាើតរ ក្ខជាតិថ្មីៗ)   

២.  តរតបរ់លំំ (តរតបរ់លំំក្ដើមក្ ើនីមយួៗ) 
៣. ពូមក្មើលពាក្យ៖ harvest 

 clear cutting  /klɪə kʌtɪŋ/  [n]  តរតបទ់ងំអព់ 
 hardwood cutting  /ˈhɑːdwʊd ˈkʌtɪŋ/  [n]  តរតត់
ផ្មក្ពជមាបប់ែរ ោះកូ្នក្ ើ 

 nodal cutting  /ˈnəʊd(ə)l ˈkʌtɪŋ/  [n]  តរតតព់ក្, 
តរតតថ់ាា ងំ, តរតតផ់្េាក្ (តរតតផ់្នាក្តូចមយួផ្ដល
មានពលឹក្មយួ និងចំពាមពនលក្ជតួយមយួ (មយួថាា ងំ)) 

 root cutting  /ruːt ˈkʌtɪŋ/  [n]  តរតតឫ់ពនសំ 
 selection cutting  /sɪˈlɛkʃ(ə)n ˈkʌtɪŋ/  [n]  តរតប់
ក្ជ ើ្ព 

 uncontrolled cutting  /ʌnkənˈtrəʊldˈkʌtɪŋ/  [n]   

តរតបក់្ ើក្ដាយគ្មម នតរជតួតពិនិតយ 
 cutting back  /ˈkʌtɪŋ bak/  [n]  (ពទិ្យពនយ័៖  

upstream migration) តរក្រចរលឹវូរក្ជចាោះពីក្ជតមក្ៅ
ក្លើ 

cutworm  /ˈkʌtwəːm/  [n]  ដងាូវតតព់លឹក្              
(ក្ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដពរ Spodoptera litura)
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cyanobacteria  /ˌsʌɪənəʊbakˈtɪərɪə/  [n]   

ពាែូោក្ក់្តរ ី(តលពីក្ដើមក្គក្ៅសារយស្បតងចាព់) 
cyanocobalamin  /sʌɪənə(ʊ)kəˈbaləmɪn/  [n]   

ពូមក្មើលពាក្យ៖ cobalamin 
cyanophyte  /ˈsʌɪənə(ʊ)fʌɪt/  [n]  ផ្ពផ្ដលនលិត 
អ ក្ព ីផ្ពន 

cyanosis  /ˌsʌɪəˈnəʊsɪs/  [n]  ភាពក្ ើងពែ៌សាវ យ 
(ផ្ពែក្ក្ ើងសាវ យ ក្ជពាោះខ្វោះខ្យល់អ ក្ព ីផ្ពនក្ា ង្ម) 

Cyanotis axillaris  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  
creeping cradle plant 

cycl-  [prefix]  (ពទិ្យពនយ័៖  cyclo-) ប ពវបទ្យមាននយ័ថា 
វង ់ឬមូល 

cycle  /ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  វដរ, ខ្បួ 
 biogeochemical cycle  /ˈbʌɪəʊˌdʒiːəʊˈkɛmɪk(ə)l 

ˈsʌɪk(ə)l/   [n]  វដរ្ីវេូគពាគីម ី
 biological cycle  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈsʌɪk(ə)l/  [n]   

វដរ្ីវសាស្ដពោ 
 calcium cycle  /ˈkalsɪəm ˈsʌɪk(ə)l/  [n]   

វដរតល់ពយមូ 
 carbon cycle  /ˈkɑːb(ə)n ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  វដរតបូន 
 cell cycle  /sɛl ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  វដរក្តពិត 
 disease cycle  /dɪˈziːz ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  វដោ្ំងឺ (លំដាប់
លំក្ដាយស្នជពឹតោិតរែ៍ផ្ដលក្ក្ើតក្ ើងក្ៅចក្ោល ោះក្ពល
ផ្ដល្ំងឺក្ចញជាក្រគពញ្ញា ) 

 hydrologic cycle  /hʌɪdrəˈlɒdʒɪk ˈsʌɪk(ə)l/  [n]     

វដរធារសាស្ដពោ, វដោទឹ្យក្, វដោ្លសាស្ដពោ 
 life cycle  /lʌɪf ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  វដោ្ីវតិ (វគគលូតលាព់ 
និងវវិតោនរ៍បព់្ីវក្រផ្ដលចាបក់្នោើមពីក្ចញរបូរងរវូតដល់
សាល ប)់ 

 nitrogen cycle  /ˈnʌɪtrədʒ(ə)n ˈsʌɪk(ə)l/  [n]            

វដោអាពូត (បមាល ព់បរូរជាបនោបោទ បក់្ដាយលក្ខែៈគីមី
របព់អាពូត ឬពមាពធាត អាពូតផ្ដលជតូវោនជបជពឹតោ
ក្ ើងក្ៅក្ា ងដី។ ក្ា ងធ្មមជាតិអាពូតផ្តងផ្បលងពីអាពូត
ក្ពរកី្ា ងខ្យល់ក្ៅជាអាពូតក្ា ងដីក្ដាយសារពកួ្ោក្ក់្តរ ី
ស្នរ ក្ខជាតិពួក្ពផ្ែរ ក្ចាបយ់ក្។ ល ោះពកួ្រ ក្ខជាតិ ឬពតវ
សាល បរ់លួយ អាពូតក្ោោះ ក្ត៏ល យជាអាពូតផ្រ  ។ ក្ៅក្ា ងដី 
ពកួ្ោក្ក់្តរសី្នដីក្បំ៏ផ្បក្ពមាពធាត អាពូតក្ៅជាអា
ពូតក្ពរ ីល ោះក្ពលពយ ោះក្េលៀង ក្នលក្បក្ោទ រក្ធ្វើឱ្យអាពូតនស ំ
ជាមយួអ ក្ព ីផ្ពន រមួជាមយួទឹ្យក្តល យក្ៅជាអាព ីតនី 

ជទិ្យច។ អាព ីតនីជទិ្យចក្ា ងទឹ្យក្ក្េលៀងចូលនសជំាមយួអងគធាត 
ដស្ទ្យតល យជាអាពូតផ្រ   (អំបិលអាម ូញូមនីជនត)។ 

 nutrient cycle  /ˈnjuːtrɪənt ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  វដរសារធាត 
ចិញឹ្្ម, វដរ្ីវេូគពាគីម ី

 oestrous cycle  /ˈiːstrəs ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  វដរក្ក្តរ  
 oxygen cycle  /ˈɒksɪdʒ(ə)n ˈsʌɪk(ə)l/  [n]   

វដរអ ក្ព ីផ្ពន 
 phosphorus cycle  /ˈfɒsf(ə)rəs ˈsʌɪk(ə)l/  [n]   

វដរនូពវរ 
 sulfur cycle  /ˈsəlfər ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  វដរសាៃ នធ់្រ័ 
 tidal cycle  /ˈtʌɪd(ə)l ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  ខ្បួទឹ្យក្ក្ជារ, ខ្បួ
្ំក្ោរលំោច 

 water cycle  /ˈwɔːtə ˈsʌɪk(ə)l/  [n]  វដរទឹ្យក្ 
cyclo-  /ˈsʌɪkləʊ/  [prefix]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ cycl- 
Cyclocheilichthys apogon  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

beardless barb 
Cyclocheilichthys armatus  [sci.n]  ជតីផ្កា គ 
Cyclocheilichthys enoplos  [sci.n]  ជតីក្ឆាា ក្ 
Cyclocheilichthys furcatus  [sci.n]  ជតីក្ឆាា ក្ក្េលើង 
Cyclocheilichthys heteronema  [sci.n]  ជតីក្ឆាា ក្ព ត
មាតបី់ 

Cyclocheilichthys lagleri  [sci.n]  ជតីជពតតោ ម 
Cyclocheilichthys microlepis  [sci.n]  ជតីអងាតជ់ោក្ ់
Cyclocheilichthys repasson  [sci.n]  ជតីជពតតោ ម 
cyclone  /ˈsʌɪkləʊn/  [n]   

១.  (ពទិ្យពនយ័៖  cyclonic storm) ពយ ោះព ីក្លូន  
២.  មែា លពមាៃ ធ្ក្ខ្សយ 

cyclophysis  /ˈsʌɪklɒps/  [n]  ភាពក្ ើងចាព់ស្នកំ្ពូល 
meristem 

axis cylinder  /ˈaksɪs ˈsɪlɪndə/  [n]  ព ីឡងំអក័្ស,  
អាក្ពូ់ន 

cylinder  /ˈsɪlɪndə/  [n]  ពឹម ី(ព ីឡងំចលក្រ) (ព ីឡងំ
ស្នចលក្រផ្ដលពិពោ ងក្ធ្វើចលោមងក្ា ង),  បំពងជ់ចក្,  
រមាា តរ 

cylinder head  /ˈsɪlɪndə hɛd/  [n]  គជមបគ យឡព់ 
(ផ្នាក្មយួស្នចលក្រផ្ដលជគបក្លើពឺម ីនិងពិពោ ង) 

Cymbopogon citratus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 
lemon grass
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cyme  /sʌɪm/  [n]  ក្ញ្្ ំផ្កា , ផ្កា ចក្ងាា មក្ញ្្ ំច ង 
cymose  /ˈsʌɪməʊs/  [adj]  ស្នក្ញ្្ ំផ្កា  
Cynodon dactylon  [sci.n]  ក្មម ចិក្ញ្្ៀន 
Cynodon dactylon  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  

bermuda grass 
Cynoglossus bilineatus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

four-line tonguesole 
Cynoglossus cynoglossus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

gangetic tonguesole 
Cynoglossus feldmanni  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

river tonguesole 
Cynoglossus lingua  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ long 

tonguesole 
Cynoglossus microlepis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

smallscale tonguesole 
Cynoglossus punticeps  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

mottled tonguesole 
Cynoglossus trulla  [sci.n]  ជតីអ រ្ តផ្េា 
Cyperus difformis  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ 

smallflower umbrella sedge 
Cyperus iria  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖ rice flat sedge 
Cyperus rotundus  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  

purple nutsedge 
Cyprinus carpi  [sci.n]  ពូមក្មើលពាក្យ៖  

common carp 
Cyprinus carpio  [sci.n]  ជតីតបសាមញ្ា  
Cyrtorhinus lividipennis  [sci.n]  ជពឹងក្គ្មក្ 
cyst  /sɪst/  [n]  គីព, ពក្, ក្ោល ក្, ថ្ងភ់ាា ពបិទ្យ្ិតផ្ដល
មានវតថ រវ (ឬខ្យល់ក្ៅក្ា ង) 

cystectomy /sɪsˈtɛktəmi/  [n]  តរវោះតតយ់ក្ពក្  
ឬក្ោល ក្ក្ចញ 

cysticercus  /ˌsɪstɪˈsəːkəs/  [n]   

(ពវ វចនៈ៖ cysticerci) ជគ្មបអ់ងារក្តញ  
cystitis  /sɪˈstʌɪtɪs/  [n]  រលាក្ក្ោល ក្ក្ោម 
cysto  /ˈsɪstəʊ/  [n]  ម នា ព័យ, ពក្, ក្ោល ក្, ថ្ង ់
cystocele  /ˈsɪstəʊsiːl/  [n]  ក្លនលូនស្នម នា ព័យ 

cystography  /ˈsɪstəʊɡrəfi/  [n]  តរពិនិតយក្មើលក្ផ្កល ក្
ក្ោមក្ដាយក្ជបើរពមីអិក្ស 

cyto  /ˈsʌɪtəʊ/  [prefix]  ក្តពិត 
cytochemical   /ˈsʌɪtəʊˈkemikəl/  [adj]   

ស្នគីមកី្តពិត 
cytochemistry /ˌsʌɪtəʊˈkɛmɪstri/  [n]  ក្តពិតគីមវីទិ្យា, 
គីមកី្តពិត 

cytogenesis  /ˌsʌɪtəʊˈjenəsəs/  [n]  តរបក្ងាើតជានល
ក្តពិត 

cystoscope  /ˈsɪstəskəʊp/  [n]  ម នា ព័យទ្យពស,       
តរេល ោះពិនិតយក្មើល ម នា ព័យ និងបំពងទឹ់្យក្ក្ោម 

cytogenetics  /ˌsʌɪtəʊdʒəˈnɛtɪks/  [n]  តរពិក្សពីពនធ 
ក្ា ងក្តពិត, ក្ពក្នទិ្យចក្តពិត (តរពិក្សអំពីក្ពក្នទិ្យច
របព់ក្តពិត ក្ពាលគឺលក្ខែៈរបព់ជកូ្ម ូពូមផ្ដល
ទក្ទ់្យងក្ៅនឹងភាពអា ឬជកូ្ម ូពូមខូ្ច ផ្ដលទក្ទ់្យងក្ៅ
នឹងតរបរូរ បោទ បពី់រងពនលឺវទិ្យយ ពក្មម។) 

cytogenetics  /ˌsʌɪtəʊdʒəˈnɛtɪks/  [n]  ក្តពិតវងស
ជតកូ្ល, ក្តពិតគមនវ៍ទិ្យាសាស្ដពោ 

cytogeny  /ˌsʌɪtəʊˈdʒəni/  [n]  នលក្តពិត 
cytokinesis  /ˌsʌɪtəʊkʌɪˈniːsɪs/  [n]  ចំផ្ែក្ព ីតូោល ព 
cytology /sʌɪˈtɒlədʒi/ [n]  ក្តពិតវទិ្យា (តរពិក្សពីក្ត- 
ពិតក្ពាលគឺ រចោពមៃន័ធ តោួទី្យ តរវវិឌឍន ៍និងតរបនរពូ្
របព់វាទក្ទ់្យងនឹងតរលូតលាព់ តរបំផ្បក្ និងតំែពូ្) 

cytolysis  /sʌɪˈtɒlɪsɪs/  [n]  ក្តពិតរលំាយក្មម 
cytolytic  /ˌsʌɪtəˈlɪtɪk/  [n]  ផ្ដលរលំាយក្តពិត 
cytomegalic  /ˌsʌɪtə(ʊ)mɪˈɡalɪk/  [n]  មហារកី្ក្តពិត, 
ក្តពិតផ្ដលរកី្ធំ្ក្ ើង 

cytomegalovirus  /ˌsʌɪtə(ʊ)ˈmɛɡ(ə)lə(ʊ)ˌvʌɪrəs/  [n]  

វរី  ពផ្ដលក្ធ្វើឱ្យក្តពិត រកី្ធំ្ក្ ើង ឬក្ធ្វើឱ្យ្មពទោះ 
cytomegalovirus (CMV)   

/ˌsʌɪtə(ʊ)ˈmɛɡ(ə)lə(ʊ)ˌvʌɪrəs/  [n]  ក្រគវរី ព ក្ា ងជក្ក្ពញ 
ក្តពិត្មមន ពស 

cytophagy  /ˈsʌɪtəʊfədʒi/  [n]  តររងំាបក់្តពិតក្នសងៗ 
cytophatic  /ˈsʌɪtəʊˈfatɪk/   [adj]  ស្នក្តពិតវកិ្េទ្យ 
cystoscopy  /sɪˈstɒskəpi/  [n]  តរពិនិតយក្មើល 
ក្ផ្កល ក្ក្ោម ក្ដាយក្ជបើបំពងម់ានពនលឺក្េលើងក្ៅមងច ង
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cytophotometric  /ˌsʌɪtəfəʊtəˈmɛtrɪk/  [adj]   

ស្នក្តពិតរបូមាជត 
cystostomy  /sɪˈstɒtəmi/  [n]  តរវោះក្បើក្ម នា ព័យ 
cytophotometry   /ˌsʌɪtə(ʊ)fə(ʊ)ˈtɒmɪtri/   [n]   

ក្តពិតរបូមាជត 
cytoplasm  /ˈsʌɪtə(ʊ)plaz(ə)m/  [n]  ព ីតូោល ព 
cytoplasmic  /sʌɪtə(ʊ)ˈplazmɪk/  [adj] ស្នក្តពិត
ក្លាវិត 

cytoplast  / ˈsʌɪtə(ʊ)ˌplast/  [n]  ក្តពិតក្លាវិត
នីមយួៗ 

cytoskeleton  /ˈsʌɪtəʊˌskɛlɪt(ə)n/  [n]  ក្ជគ្មងេអឹង 
ក្តពិត 

cytosol  /ˈsʌɪtə(ʊ)sɒl/  [n]  សាយតូពូល (ជាផ្នាក្ផ្ដល
អាចរលាយោនស្នព ីតូោល ព ក្ៅក្ពលផ្ដលរចោពមៃនធ
ក្តពិតទងំអព់ និងប រ្ ភាគលអិតជតូវោនដក្ក្ចញ
ក្ដាយបំផ្បក្ធាត ) 

cytotaxonomy  /ˈsʌɪtə(ʊ) takˈsɒnəmi/  [n]  ជកូ្ម ូ
ចំផ្ែក្ថាា ក្,់ វគគីពររីៈនមពកួ្ក្តពិត(តរផ្បងផ្ចក្ពររីៈ
ស្នក្តពិតនមថាា ក្ ់ពកួ្ ឬជក្រម) 

cytotechnologist    /ˈsʌɪtəʊtɛkˈnɒlədʒi/  [n]  អាក្ផ្ដល
មានបក្ច្ក្ក្ទ្យពមងក្តពិតក្លាវិត, អាក្ពិនិតយក្មើល
ក្តពិតក្លាវិតចំផ្ ក្ 

cytotoxin  /ˈsʌɪtəʊˈtɒksɪn/  [n]  ជាតិព លក្តពិត 
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D        
Dactyloctenium aegyptium  [sci.n] សូមមមើលពាក្យ៖ 

crowfoot grass 
daikon  /ˈdʌɪk(ə)n/  [n]  ឆៃថាវ (ម ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសរ 

Raphanus sativus var. longipinnatus) 
dam  /dam/  [n]   

១ . (សទិ្យសនយ័៖  dike, levee) ទំ្យនបទឹ់្យក្, ធ្នួស, ភ្ល ឺ 
២. (ចំមពាោះសត្វ) សូមមមើលពាក្យ៖ mother 

 brush dam  /brʌʃ dam/  [n]  ទំ្យនបទឹ់្យក្មធ្វើមោយមមក្
ម ើ (ក្ ំឱ្យដីបាក្)់  

 check dam  /tʃɛk dam/  [n]  ទំ្យនបជ់ាបនទោះស ូបា៉ា ប 
 earth dam  /əːθ dam/  [n]  ទំ្យនបទឹ់្យក្មធ្វើពីដី 
 irrigation dam  /ˈɪrɪɡeɪʃ(ə)n dam/  [n]   

ទំ្យនបទឹ់្យក្សម្រាបម់ម្រសាចម្រសព 
 porous dam  /ˈpɔːrəs dam/  [n]  ទំ្យនបទឹ់្យក្អាចម្រជាប
បាន (មធ្វើពីមមក្ម ើ)  

damage  /ˈdamɪdʒ/  [n]  ការបាត្ប់ង,់ ការខូចខាត្ (ការរង
របសួ ឬមបក្បាក្ម់ដលានមៅមលើរបស់ាន និងគ្មម នជីវតិ្) 
 deadheart damage  /dɛdhɑːt ˈdamɪdʒ/  [n]  ងាប ់ 
បណ្តូ ល (ការងាបប់ណ្តូ លឆនមដើមម្រសូវជាលទ្យធផលឆនការ
បំផ្លល ញរបស់ដងកូវស ីរងូមដើមមៅដំណាក្ក់ាលមបក្គ មព) 

 direct damage  /dɪˈrɛkt ˈdamɪdʒ/  [n]   

ការខូចខាត្ផ្លទ ល់  
(ការខូចខាត្ឆនរ ក្ខជាតិ្មោយសត្វលអិត្ស ី ឬជញ្ជក្ផ់្លទ ល់) 

 ecological damage  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈdamɪdʒ/  [n]  

ការខូចខាត្មេកូ្ឡូស ី 
 flood damage  /flʌdˈdamɪdʒ/  [n]  ការខូចខាត្មោយ
ទឹ្យក្ជំនន ់
damping off  /dampɪŋ ɒf/  [n]   

១. (ចំមពាោះបមនល) ជំងឺរលាក្គល់មលើសំណាប  
(ជំងឺបងកមោយផសតិ្ Rhizoctornia solani)។  
២. ការជាទឹំ្យក្សាល បរ់បស់កូ្នសំណាប, ជំងឺរបស់កូ្ន
ម ើ មធ្វើឱ្យកូ្នម ើងាបម់ោយសារការដក្ទឹ់្យក្មដលមធ្ើវ
ឱ្យានផសតិ្មម្រចើនម្របមភ្ទ្យមក្ើត្មលើរ ក្ខជាតិ្ 

damping-off disease  /dampɪŋ ɒf dɪˈziːz/  [n]   

ជំងឺរលួយគល់សំណាប (ជំងឺមដលបងកមឡើងមោយផសតិ្មយួ
ម្របមភ្ទ្យ ឬមម្រចើនម្របមភ្ទ្យ ម ើយមោគសញ្ញា វា មគអាចមមើល
ម ើញ ម្របសិនមបើមគសមងកត្មលើគល់ឆនកូ្នសំណាប មដល

ជាបម់ៅនឹងម្រគ្មបម់្រសូវ មគម ើញានសរឆសៗផសតិ្សដូច
សំឡី) 

damselfly  /ˈdamz(ə)lflʌɪ/  [n]  ក្នទ ំរ  យ 
dandruff  /ˈdandrʌf/  [n]  េមងែសក្ ់
danger  /ˈdeɪn(d)ʒə/  [n]  មម្រគ្មោះថាន ក្ ់
dangerous  /ˈdeɪn(d)ʒ(ə)rəs/  [adj]  មដលានមម្រគ្មោះថាន ក្ ់
Dangila lineata  [sci.n] ម្រតី្ខនងមវង 
Dangila sp. cf. cuvieri  [sci.n] ម្រតី្ខនងមវង 
Dangila spilopleura  [sci.n] ម្រតី្អាចមក៍្ ក្ 
Danio aequipinnatus  [sci.n] ម្រតី្ចងាវ  
dapog  /dapɒɡ/  [n]  ថាន លោប៉ា ក្  

(វធីិ្សាស្ដសតសាបម្រសូវមៅមលើសលឹក្មចក្ ឬមលើស ីម៉ាងត់្ ៍ឥដឋ 
មោយានដងស់ ីមត្សំណាបខពស់។  មគអាចមធ្វើមៅមលើដី 
មលើធ្លល មក្ែរផទោះ ឬថាន លដីធ្មមតាទំ្យ ំពី ១៥ មម៉ាម្រត្កាមរ ៉ាមៅ  
២៥ មម៉ាម្រត្កាមរ ៉ា/ ិចតា មោយម្រកាលសលឹក្មចក្ពីមម្រកាម 
ម ើយងាយមូរវាដូចក្មនទលមពលយក្មៅសទូង។  
រយៈមពលសំណាបម ោះអាយ ពី ៩ មៅ ១៤ ឆងៃ។) 

Darmstadtium  /dɑːmˈstatɪəm/  [n] ោមសាត ត្យមូ  
(និមតិ្តសញ្ញា គីម ីDs) 

darwinism  /ˈdɑːwɪnɪz(ə)m/  [n]  ោវនីនិយម 
data  /ˈdeɪtə/  [n]  ទិ្យនននយ័ (មស រឆីនការតាមោនរងាវ ស់  
ឬម ត្ ការណ៍្ ឬជាពត័្ា៌នមដលទ្យទ្យលួបាន) 
 environmental data  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l ˈdeɪtə/  [n]  

ទិ្យនននយ័បរសិាា ន 
 field data  /fiːldˈdeɪtə/  [n]  ទិ្យននយ័ពីទី្យក្មនលង 
 food data  /fuːd ˈdeɪtə/  [n]  ទិ្យនននយ័មសែៀង  

(សូច ក្រណាមយួមដលពាក្ព់ន័ធមៅនឹងចំណី្អាហារ។ 
មគអាចោបប់ញ្ចូ លទងំទិ្យនននយ័មក្ពីមផនក្មផសងៗដូចជា
ក្សិក្មម មសដឋកិ្ចច ពាណិ្ជជក្មម និងឧសា ក្មម អាហា
របូត្ាមភស ខភាព សាធ្លរណ្ៈ ទឹ្យក្សាអ ត្ និងេ មយ័ 
ម ើយនឹងបរសិាា ន។) 

 ground truth data  /ɡraʊnd truːθˈ deɪtə/  [n]   

ទិ្យននយ័មផទៀងផ្លទ ត្ម់លើដី 
 initial data  /ɪˈnɪʃ(ə)ˈdeɪtə/  [n]  ទិ្យននយ័មដើម,  
ទិ្យនននយ័ដំបូង 
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 numerical data  /njuːˈmɛrɪk(ə)l ˈdeɪtə/  [n]   

ទិ្យននយ័ជាមលខ 
 observational data  /ɒbzəˈveɪʃ(ə)n(ə)lˈdeɪtə/  [n]  

ទិ្យននយ័សមងកត្ពិនិត្យ 
 primary data  /ˈprʌɪm(ə)ri ˈdeɪtə/  [n]   

ទិ្យនននយ័បឋម ឬដំបូង, ទិ្យនននយ័េមងកត្  
(ទិ្យនននយ័មដលម្របមូលបានដំបូងពីម្របជាជនមគ្មលមៅ។ 
ទិ្យនននយ័ដំបូង អាចនឹងម្រតូ្វបានមគមម្របើម្របាស់វធីិ្សាស្ដសរ
ចម្រមរោះរមួាន ការសាភ សន ៍និងក្ម្រមងសំណួ្រមដលពាក្់
ពន័ធមៅនឹងេនក្ផរល់ពត័្ា៌នគនឹលោះសំខាន់ៗ  ម្រក្រមមដល
មយើងម្រតូ្វមផ្លរ ត្ការយក្ចិត្រទ្យ ក្ោក្ ់ម្រគួសារ និងប គែល។) 

 qualitative data  /ˈkwɒlɪtətɪv ˈdeɪtə/  [n]  ទិ្យនននយ័
តាមមបបគ ណ្ភាព (គឺជាការសមងកត្មដើមែរីក្មមើលពី
ម្របមភ្ទ្យលក្ខណ្ៈជាជាងរក្មមើលពីចំននួ។ ជាទូ្យមៅ វាពាក្់
ពន័ធមៅនឹងឥរយិាបង ឬអាក្បែកិ្រយិា ការយល់ដឹង និង
បំណ្ងម្របាថាន ។ ទិ្យនននយ័តាមមបបគ ណ្ភាព ជាមរឿយៗ
អាចឱ្យជយួ យល់ដឹងពីបរបិទ្យឆនមរឿងោ៉ា វសំខាន់ៗ ។) 

 quantitative data  /ˈkwɒntɪtətɪv ˈdeɪtə/  [n]  

ទិ្យនននយ័តាមមបបបរាិណ្ (ជាការវាស់មវងេំពីបរាិណ្ 
ចំននួ ឬក្លំ៏ោប ់មដលបញ្ញជ ក្ជ់ាមលខមដលមគអាចនឹង
វភិាគមោយមម្របើម្របាស់វធីិ្សាស្ដសរ និងគំរតូាមមបបសិាតិ្។ 
ទិ្យនននយ័តាមមបបបរាិណ្ចងអ លបងាា ញេំពីចំននួោច់
ខាត្ និងភាគរយឆន៤៦ម្របជាជនមដលបានរមួចំមណ្ក្នូវ
លក្ខណ្ៈជាក្ល់ាក្ពិ់មសសទូ្យមៅ។) 

 secondary data  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈdeɪtə/  [n]  

ទិ្យនននយ័មដលានម្រសាប,់ ទិ្យនននយ័មដលអាចរក្បាន 
ម្រសាប់ៗ  (ទិ្យនននយ័មដលម្របមូលបានមៅខាងមម្រៅពីដំមណ្ើ រ
ការឆនការច ោះមធ្វើការេមងកត្ ឬច ោះវាយត្ឆមលមោយផ្លទ ល់ តាម
ធ្មមតាគឺទ្យទ្យលួបានពីការមបាោះព មពផាយ ឬមបើមនិដូមចនោះមទ្យ 
គឺបានពីម្របភ្ពមដលអាចរក្បានជាសាធ្លរណ្ៈ) 

 data analysis  /ˈdeɪtə əˈnalɪsɪs/  [n]   

ការវភិាគទិ្យនននយ័ 
 data collection  /ˈdeɪtə kəˈlɛkʃ(ə)n/  [n]   

ការម្របមូលទិ្យនននយ័ 
 data entry  /ˈdeɪtə ˈɛntri/  [n]  ការបញ្ចូ លទិ្យនននយ័ 
 data management  /ˈdeɪtə ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  

ការម្រគបម់្រគងទ្យននិនយ័ 
 data network  /ˈdeɪtə ˈnɛtwəːk/  [n]  បណារ ញ
ទិ្យនននយ័ 

data sheet  /ˈdeɪtə ʃiːt/  [n]  តាោងទិ្យនននយ័ 
 data source  /ˈdeɪtə sɔːs/  [n]  ម្របភ្ពទិ្យនននយ័ 

date  /deɪt/  [n]   

១. (សទិ្យសនយ័៖  date palm) លមម ើ(មដើមម្របមភ្ទ្យដូង
មដលោនូំវតំ្បនវ់ាលខាចឆ់នមជឈមិបូព៍ា)  

២. កាលបរមិចឆទ្យ 
 carbon dating  /ˈkɑːb(ə)n deɪtɪŋ/  [n]  វធីិ្បា៉ា នអ់ាយ 
កាលសារធ្លត្ សរោីងែងាប ់

Datnioides microlepis  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
finescale tigerfish 

Datnioides quadrifasciatus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
barred tigerfish 

Datnioides undecimradiatus  [sci.n]   

សូមមមើលពាក្យ៖ narrow barred tigerperch 
datura  /dəˈtjʊərə/  [n]  សាល ក្ ់
Datura metel  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ datura 
Daucus carota   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ carrot 
day /deɪ/  [n] ឆងៃ 
 field day  /fiːld deɪ/  [n]  ទិ្យវាមម្រសបងាា ញ 
 day sleep  /deɪ sliːp/  [n]  ការមដក្ឆងៃ 

daze  /deɪz/  [v]  បំភាងំសាម រតី្ 
DBH (diameter at breast height) /dʌɪˈamɪtə at 

brɛst hʌɪt/  [n]  េងកត្ផ់ចិត្មៅក្មពស់ម្រតឹ្មមដើមម្រទូ្យង (DBH) 
(ជាការវាស់មវងេងកត្ផ់ចិត្ជាលក្ខណ្ៈបទ្យោឋ ន មដលាន
ក្មពស់ម្របម ល ៤ ១/២ feet ពីដី។ ១. មៅម្រត្ងទី់្យជំោល 
ការវាស់ម្រតូ្វបានមធ្ើវមឡើងពីកំ្ពូលឆនទ្យួល ២. DBH អាចវាស់
េងកត្ផ់ចិត្មៅមលើសមែក្ម ើ មមើល diameter inside 
bark, diameter outside bark។) 

DDT(dichlorodiphenyltrichloroethane)  /diːdiːˈtiː/  

[n]  មដមដមត្ (ថាន កំ្សិក្មម) 
de novo  /deɪ ˈnəʊvəʊ/  [adv, adj]  ការក្មក្ើត្មឡើងវញិ 
de-  /diː/  [prefix]  ប ពវបទ្យាននយ័ថា ពីមម្រៅ ឬមចញពី  
 de-pulping  /diː'pʌlpɪŋ/  [n]  ការយក្សាចម់ចញពី
ម្រគ្មប,់ ការម្របមលោះយក្ម្រគ្មប ់

 de-winging  /di'wɪŋɪŋ/  [n]  ការយក្សាល បមចញ  
(ការយក្ឬកាត្ម់ចញសាល បពីមផលឬម្រគ្មបម់ៅមពលសំអាត្
ម្រគ្មប ់ឧ. ោក្ឱ់្យម្រសូបទឹ្យក្បនរិច (ម្រគ្មបម់្រសល់) ម្រត្ដ ស វា
មចញ ឬកាត្ម់រងមយួ។)  
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dead  /dɛd/  [adj]  ងាប,់ សាល ប,់ មលងានត្ឆមលមម្របើ 
deaf  /dɛf/  [adj]  ងលង,់ ដំឡង ់
deaf-mute  /mjuːt dɛf/  [n]  មន សសងលងផ់ងគផង 
dealation  /diːleɪʃ(ə)n/  [n]  ជម្រមរោះសាល ប 
dealkalization  /diˈalkəlʌɪziʃ(ə)n/  [n]   

ការបញ្ច ោះpHក្ ំឱ្យខពស់មពក្ 
death  /dɛθ/  [n]  ការសាល ប,់ ការងាប,់ េម្រតាមរណ្ភាព 
debilitate  /dɪˈbɪlɪteɪt/  [v]  មធ្វើឱ្យមខាយ, មធ្វើឱ្យមលវើយ
ក្ាល ងំ 

debility  /dɪˈbɪlɪti/  [n]  ភាពទ្យនម់ខាយ, ភាពមលវើយក្ាល ងំ 
debride  /dɪˈbriːd/  [v]  មចៀរ 
debris  /ˈdɛbriːs/  [n]   

១.  (សទិ្យសនយ័៖  stone fragment,  
rock waste, detritus) ក្មមទចងម  

២.  ក្មមទចកំ្ទី្យ, ក្មមទច 
deca-  /ˈdɛkə/  [prefix]  ប ពវបទ្យាននយ័ថា ដប ់
decade  /ˈdɛkeɪd/  [n]  ទ្យសវត្សរ ៍
decalcification  /diːkalsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ [n]   

វកិាល់សយមូក្មម, ការមខាោះឆនសារធ្លត្ កាល់សយមូ 
decapod  /ˈdɛkəpɒd/  [n]  មជើងដប ់ 
(ឧ. ពកួ្ការ ម បងាែ  មកឹ្ជាមដើម) 

decarbonation  /diˌkɑːbəˈneɪʃ(ə)n/  [n]   

វកិាបូណាត្ក្មម, ការចាក្មចញ ឬមខាោះឆនកាបូណាត្ 
decarboxylation  /ˌdiːkɑːbɒksɪˈleɪʃ(ə)n/  [n]   

ការបាត្ប់ងក់ាបូនិច, មដកាប ក្ស ីលក្មម 
decay  /dɪˈkeɪ/  [n,v ]  បំមបក្ធ្លត្ ,សអ យរលួយ,  
ព ក្ផ យ, ការងយច ោះ 
 radioactive decay  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv dɪˈkeɪ/  [n]   

ការបំមបក្ធ្លត្ វទិ្យយ សក្មម 
decerebration  /diːˈsɛrɪbreɪʃ(ə)n/  [n]   

បងាអ ក្ស់ក្មមភាពខួរ 
decibel  /ˈdɛsɪbɛl/  [n]  មដស ីមបល (ខាន ត្សូរ) 
decidua  /dɪˈsɪdjʊə/  [n]  េញ្ញច ញសែនូ 
deciduous  /dɪˈsɪdjʊəs/  [adj]   

រ ក្ខជាតិ្ម្រជរោះសលឹក្ម្របចាឆំ្ន ,ំ មដលរមងែើ 
decimate  /ˈdɛsɪmeɪt/  [v]  បំផ្លល ញយា៉ា ងមម្រចើន,  
សាល បរ់ងាែ ល 

deck  /dɛk/  [n]  ជាន ់( វា, សាព ន) 
declination  /ˌdɛklɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  មដគលីមនស ង 
decline  /dɪˈklʌɪn/  [n]   

១. ោក្េស់ក្ាល ងំ  
២. ការធ្លល ក្ច់ ោះសនសមឹៗ, តំ្ យច ោះ 

 decline of water table  /dɪˈklʌɪn ɒv ˈwɔːtə 

ˈteɪb(ə)l/  [n]  តំ្ យច ោះឆនមខសទឹ្យក្ក្ន ងដី 
declivity  /dɪˈklɪvɪti/  [n]   

១.  សូមមមើលពាក្យ៖ slope  
២.  ទី្យវាលោបមសមើមដលានជម្រាលបនតិចៗ 

decompose  /diːkəmˈpəʊz/  [v]  បំមបក្, បំមបក្ធ្លត្ , 
រលួយ, មញក្, មធ្វើឱ្យរលួយ, មធ្វើឱ្យខូច 

decomposer  /ˌdiːkəmˈpəʊzə/  [n]   

(សទិ្យសនយ័៖  reducer) េនក្បំមបក្ 
decomposition  /ˌdiːkɒmpəˈzɪʃn/  [n]   

(សទិ្យសនយ័៖  decay) ការបំមបក្, ការបំមបក្ធ្លត្ ,  
ការរលួយ, ការព ក្ផ យ (ការព ក្ផ យឆនសារធ្លត្ សរោីងែ) 
 aerobic decomposition  /ɛːˈrəʊbɪkˌdiːkɒmpəˈzɪʃn/  

[n]  ការបំមបក្ធ្លត្ មោយានខយល់ 
 anaerobic decomposition  

/ˌanɛːˈrəʊbɪkˌdiːkɒmpəˈzɪʃn/ [n]  ការបំមបក្ធ្លត្ មោយ
គ្មម នខយល់ 

 bacterial decomposition  

/bakˈtɪərɪəlˌdiːkɒmpəˈzɪʃn/  [n]  ការបំមបក្ធ្លត្ មម្រកាម
េំមពើបាក្ម់ត្រ ី

 biological decomposition  
/bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)lˌdiːkɒmpəˈzɪʃn/  [n]   

ការបំមបក្ធ្លត្ ជីវៈ 
 chemical decomposition  /ˈkɛmɪk(ə)l 

ˌdiːkɒmpəˈzɪʃn/  [n]  ការបំមបក្ធ្លត្ គីម,ី បំមបក្ក្មមគីម ី
(ការបំមបក្ធ្លត្ ឆនសារធ្លត្ គីមមីៅជាទ្យម្រមងម់ទល  
ឬសារធ្លត្ មទល) 

 sewage decomposition  /ˈsuːɪdʒˌdiːkɒmpəˈzɪʃn/  

[n]  ការបំមបក្ធ្លត្ មោយទឹ្យក្លូសមអ យ 
 thermal decomposition  /ˈθəːm(ə)l ˌdiːkɒmpəˈzɪʃn/  

[n]  ការបំមបក្ធ្លត្ មោយក្មតត  
decontaminate  /diːk(ə)nˈtamɪneɪt/  [v]  សាអ ត្,  
មធ្វើឱ្យេស់ ឬបនាយសារធ្លត្ បំព ល 

decontamination  /ˌdiːk(ə)ntamɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]   

ការសាអ ត្សារធ្លត្ ព ល 
 radioactive decontamination  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv 

ˌdiːk(ə)ntamɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]   

ការសាអ ត្សារធ្លត្ វទិ្យយ សក្មម 
decoy  /ˈdiːkɔɪ/  [n]  របស់ោក្ប់មញ្ញឆ ត្, ន យ 
decrease  /dɪˈkriːs/  [v, n]  បនាយ, ធ្លល ក្ច់ ោះ, ងយច ោះ
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decumbent  /dɪˈkʌmb(ə)nt/  [adj]  វារមៅមលើដី  
(េំពីមដើមរ ក្ខជាតិ្), ក្មនធក្ (ភាពដលួមដក្ឆនមដើមរ ក្ខជាតិ្មៅ
មលើដី ម ើយានទំ្យម រដ ោះមដើម ម្រត្ងម់ឡើងមៅមផនក្ខាងច ង
ឆនមដើមរបស់វា) 

decurrent  /dɪˈkʌr(ə)nt/  [n]  ត្សួលឹក្បនតជាបម់ៅមលើទ្យង 
ឬមដើម  

decussate  /dɪˈkʌseɪt/  [adj]  សលឹក្មៅមក្ងគ្មន , រមបៀប
ត្មម្រមៀបសលឹក្មលើមមក្ជាគូឆ្ល ស់មខវង 

dedifferentiation  /ˌdiːdɪfəˈrɛnʃɪeɪʃ(ə)n/  [n]   

ម្រចាសបំមបលងឯក្មទ្យស (ដំមណ្ើ រការមដលជាលិកាមដលបាន
រងនូវបំមបលងឯក្មទ្យស អាចម្រតូ្វបានមធ្វើឱ្យដំមណ្ើ រការម្រចាសម្រត្
ឡបវ់ញិ មដើមែឱី្យវាកាល យជាមកាសិកាមដើមវញិ) 

deep  /diːp/  [adj]  មម្រៅ 
 deep gigging  /diːp ɡɪɡin/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

collapse 
deer  /dɪə/  [n]  សត្វការ ន ់
defecate  /ˈdiːfɪkeɪt/  [v]  បមញ្ចញ (បារ) 
defecation  /ˌdɛfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការបម ទ បង ់
defibrillator /diːˈfɪbrɪleɪtə/ [n] ម្របោបស់ទងច់រនតមបោះដូងមដើរ 
defibrinate  /diˈfaɪ brəˌneɪt/  [v]  បំបាត្ភ់្មី្របិន 
deficiency  /dɪˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]  ការច ោះមខាយ, ក្ងវោះ  

(១. ក្ងវោះនូវសារធ្លត្ ចិញ្ច ឹមមយួចំនួនសម្រាប ់
ការលូត្លាស់ និងេភ្វិឌ្ឍនឆ៍នដំណំា  
២. ការខវោះខាត្ចំមណ្ោះដឹងខាងមផនក្វទិ្យាសាស្ដសតេវីមយួ មដល
អាចឱ្យានការោងំសទោះក្ន ងការេភ្វិឌ្ឍនចំ៍មណ្ោះដឹងទូ្យមៅ) 
 nitrogen deficiency  /ˈnʌɪtrədʒ(ə)n dɪˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]  

ក្ងវោះអាសូត្ 
 nutrient deficiency  /ˈnjuːtrɪənt dɪˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]   
ក្ងវោះសារធ្លត្ ចិញ្ច ឹម  

 phosporus deficiency  /ˈfɒsf(ə)rəs dɪˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]  

ក្ងវោះផូសវ័រ 
 potassium deficiency  /pəˈtasɪəm dɪˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]  

ក្ងវោះប៉ាូតាស 
 rice deficiency  /rʌɪs dɪˈfɪʃ(ə)nsi/   [n]  ក្ងវោះខាត្
ផលិត្ផលម្រសូវ 

 silicon deficiency  /ˈsɪlɪk(ə)n dɪˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]   
ក្ងវោះខាត្សារធ្លត្ ស ីលីស 

 sulfur deficiency  /ˈsəlfər dɪˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]   

ក្ងវោះខាត្សារធ្លត្ សាព នធ់្រ័ 

 vitamin deficiency  /ˈvɪtəmɪn dɪˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]   

ក្ងវោះជាតិ្វតីាមនី,ក្ងវោះជីវជាតិ្ 
 zinc deficiency  /zɪŋk dɪˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]   

ក្ងវោះជាតិ្ស័ងកសី  
deficient  /dɪˈfɪʃ(ə)nt/  [adj]  មនិម្រគបម់្រគ្មន ់
deficit  /ˈdɛfɪsɪt/  [n]  ខវោះ, ឱ្នភាព  

(ឱ្នភាពគឺគំលាត្រវាងេវីមដលាន និងេវីមដលជាត្ម្រមូវ 
ការ។ ក្ន ងបរបិទ្យឆនសនិរស ខមសែៀង អាចនិយាយសំមៅមៅ
រក្ក្ងវោះមសែៀងជាទូ្យមៅមោយមផអក្មៅមលើត្ម្រមូវការសម្រាប់
ប គែលាន ក្ម់ៅក្ម្រមតិ្ជាតិ្។ ឱ្នភាពក្ម៏្រតូ្វបានយក្មៅការ
េន វត្តនម៍ៅក្ន ងបរបិទ្យមសដឋកិ្ចចផងមដរ។)      
 saturation deficit  /satʃəˈreɪʃ(ə)n ˈdɛfɪsɪt/  [n]   

ក្ងវោះភាពមៃអត្ 
 water deficit  /ˈwɔːtə ˈdɛfɪsɪt/  [n]  ក្ងវោះទឹ្យក្ 
 water deficit  /ˈwɔːtə ˈdɛfɪsɪt/  [n]  ខវោះទឹ្យក្  
(ឧ. ទឹ្យក្ក្ន ងដីសម្រាបរ់ ក្ខជាតិ្) 

deflation  /dɪˈfleɪʃ(ə)n/  [n]  បំមណ្ើ ង, បំមណាសខយល់ 
deflation  /dɪˈfleɪʃ(ə)n/  [n]  ការសៃបខ់យល់, ការដក្យក្
មោយខយល់ 

deflexed  /dɪˈflɛkst/  [adj]  បាល ត្មចញ (េំពីទ្យម្រមងប់ត្)់ 
deforestation /ˌdiːfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/  [n]   

(សទិ្យសនយ័៖  clearing) ការកាបឆ់ម្រព, ការកាបបំ់ផ្លល ញ 
ឆម្រពម ើ, ការគ្មស់ោន, សាអ ត្ដីឆម្រព 

deform  /dɪˈfɔːm/  [v]  ខូចម្រទ្យងម់្រទយ 
deformity  /dɪˈfɔːmɪti/  [n]  វរិបូតា (ការខូចម្រទ្យងម់្រទយ) 
degasification  /diːˈɡasfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ដំណ្ក្ឧសម័ន 
degenerate  /dɪˈdʒɛn(ə)rət/  [v]   ិនមហាច 
degeneration  /dɪˌdʒɛnəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការបាត្ប់ង ់
degleification  [n]  ការងយឆនសារធ្លត្ មគល  

(ឥដឋមខៀវជាទឹំ្យក្)  
deglutition  /ˌdiːɡluːˈtɪʃ(ə)n/  [n]  ដំមណ្ើ រមលប 
degrade  /dɪˈɡreɪd/  [v]  (សទិ្យសនយ័៖  deplete)  
មធ្វើឱ្យមបក្ ឬខូច, បំមបក្ធ្លត្   

degraded  /dɪˈɡreɪdɪd/  [adj]  មដលខូចខាត្ 
degradation  /ˌdɛɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖ 

depletion) ការបំមបក្ធ្លត្ , តំ្ យគ ណ្ភាព, ការមរចរលឹ, 
ការខូចខាត្ (ការបាត្ត់្ឆមល, ការបតូរឆនការវវិត្តន)៍



clay degradation deluvial  

-96- 

 

 clay degradation  /kleɪ ˌdɛɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  

(សទិ្យសនយ័៖  clay impoverishment, clay 
leaching) ការមធ្វើឱ្យដីឥដឋកានម់ត្ងយមៅៗ 

 environmental degradation  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ˌdɛɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  ការមរចរលឹបរសិាា ន 
 forest degradation  /ˈfɒrɪst ˌdɛɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  

ការងយច ោះឆនចំននួឆម្រពម ើ 
 land degradation  /land ˌdɛɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  [n]   
ការមរចរលិដី, តំ្ យគ ណ្ភាពដី 

 soil degradation    /sɔɪl ˌdɛɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  [n]   
តំ្ យគ ណ្ភាពដី(ម្រសទបម់លើ) 

 structure degradation  /ˈstrʌktʃə ˌdɛɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  

[n]  ការខូចខាត្ទ្យម្រមង ់
degreasing  /diːˈɡriːsɪŋ/  [n]  ការជម្រមោះមម្របង និងខាល ញ់ 
degree  /dɪˈɡriː/  [n]  ក្ម្រមតិ្, េងា, ដឺមម្រក្ 
 fertility degree  /fəˈtɪlɪti dɪˈɡriː/  [n]  ក្ម្រមតិ្ជីជាតិ្,   
េម្រតាមក្ើត្(ចំននួម្របជាជន) 

 humification degree  /hjuːmɪfɪˈkeɪʃ(ə)n dɪˈɡriː/  [n]  

ក្ម្រមតិ្មមាក្ក្មម 
 stagnation degree  /staɡˈneɪʃ(ə)n dɪˈɡriː/  [n]   

ភាពមៅនឹង, ភាពមនិ ូរ 
degree of freedom /dɪˈɡriːɒvˈfriːdəm/  [n]   

(ចំមពាោះសាិតិ្វទិ្យា) ក្ម្រមតិ្មសរភីាព (ចំននួមម្របៀបមធ្ៀបឯក្
ោជយមយួ មដលជាធ្មមតា វាមសមើនឹង n-១ មដល n ជាចំននួ
ឯក្ត្តៈមៅក្ន ងសារពន័ធ) 

dehiscence  /diːˈhɪs(ə)ns/  [n]  ការផ្លរ ចម់ចញ, ការមម្របោះ  
(១. ការផ្លរ ចម់ចញរបស់ងងល់មអង ឬម្របមភ្ទ្យមផលសៃួត្មដើមែ ី
ពម្រងាយម្រគ្មប។់ មៅក្ន ងនយ័បមចចក្មទ្យសម្រគ្មបពូ់ជ ម្របមភ្ទ្យមផល
មម្របោះ គឺជាម្របមភ្ទ្យមផលណាមដលមម្របោះមបើក្មៅមពលទ្យ ំសៃួត្ ជា
ធ្មមតា មផលវាមៅជាបនឹ់ងមមក្ឧ. capsules, follicles និង 
pods មយួចំននួ។ ពាក្យផទ យ Indehiscence។  
២. ការផ្លរ ចម់ចញឆនរច សមពន័ធរបស់ផ្លក ឬមផល។ មផលផ្លរ ចម់ចញ 
គឺជាម្របមភ្ទ្យមផលមដលមបើក្ចំ  ឬបំមបក្ជាចំមណ្ក្ មៅមពល 
មដលវាមៅជាបនឹ់ងមដើមមៅមឡើយ ឧ. ម្របមភ្ទ្យមផល follicles, 
capsules និងមកាន។) 

dehiscent  /diːˈhɪs(ə)nt/  [adj]  មបក្ (េំពីទ្យម្រមងរ់បស់រ ក្ខ
ជាតិ្) (ផទ ោះមបក្មោយឯក្ឯង មដើមែបីមញ្ចញសារធ្លត្ មដល
ានមៅខាងក្ន ងម ោះ ឧទ រណ៍្ មបាល ក្លមអងបមញ្ចញ
ម្រគ្មបល់មអង មផលសៃួត្ខលោះមបក្មដើមែបីមញ្ចញម្រគ្មប ់(សមណ្រ ក្)) 

dehydration  /ˌdiːhʌɪˈdreɪʃ(ə)n/  [n]  ភាពមខាោះទឹ្យក្,  
មដេ ីម្រោត្ក្មម, ការដក្ទឹ្យក្មចញ, បមនាោះទឹ្យក្, ការសមៃួត្,  
ក្ងវោះជាតិ្ទឹ្យក្ក្ន ងខលួន 

dehydrogenase  /ˌdiːhʌɪˈdrɒdʒəneɪz/ [n]   

ម្របតិ្ក្មមមផទរេ ីម្រដូមសន (ម្រក្រមឆនេងស់ ីម (enzyme) មដល
ជំនយួដល់ម្របតិ្ក្មមទក្ទ់្យងមៅនឹងការមផទរេ ីម្រដូមសន
(hydrogen) ពីសារធ្លត្ មយួមៅសារធ្លត្ មយួមដលទ្យទ្យលួ
យក្េ ីម្រដូមសន។ ម្របតិ្ក្មមមនោះគឺជាម្របមភ្ទ្យដំមណ្ើ រការគីមជីីវ 
សាស្ដសរមៅក្ន ងរ ក្ខជាតិ្ ម ើយសក្មមភាពឆនការមផទរេ ីម្រដូមសន
ម្រតូ្វមគយក្មក្មម្របើមដើមែបីងាា ញពីលទ្យធភាពដ ោះ របស់ម្រគ្មប់
តាមរយៈការពិមសាធ្ន ៍TTZ។) 

delamination  /diːˈlamɪneɪʃ(ə)n/  [n]  មញក្ជាម្រសទប់ៗ  
deletion  /dɪˈliːʃ(ə)n/  [n]  ការបាត្ ់
 base deletion  /beɪs dɪˈliːʃ(ə)n/  [n]   

ការបាត្ប់ងប់ាស 
delimit  /dɪˈlɪmɪt/  [v]  ោក្ម់ដនកំ្ណ្ត្,់ កំ្ណ្ត្ម់្រពំមដន 
delimitation  /dɪlɪmɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការកំ្ណ្ត្ម់្រពំមដន 
deliquescence  /ˌdɛlɪˈkwɛs(ə)ns/  [n]   

ការម្រសូបទឹ្យក្ក្ន ងខយល់ 
delirium  /dɪˈlɪrɪəm/  [n]  ការមមមើមាយ, ការរមវ ើរវាយ, 
មោគមមមើមាយ 

deliver  /dɪˈlɪvə/  [v]  ម្របគល់, សមស្ដងាែ ោះ, មបាោះបង ់
Delphacidae  [n] មាច (ម ម្ ោះឆនម្រគួសារដធំ៏្មយួឆនពពួក្
សត្វលអិត្មដលជញ្ជក្ម់ដើម ម ើយម្រតូ្វបានសាែ ល់
មោយសារានខាន យមៅមជើង។ ជាធ្មមតា ការមធ្វើចល 
របស់វាមនិសូវរ ័សផ្លល ស់ទី្យមម្រចើនមត្ងយមម្រកាយ ឬវារមៅ
មៃវង ឬសារ ំដូចការ ម។ មគសមងកត្ម ើញ វាម្រជក្ក្ន ងគ មពមផនក្
គល់ឆនមដើមម្រសូវ ឧទ រណ៍្ ពពួក្មាចមដើម) 

delta  /ˈdɛltə/  [n]  ដីសណ្ត   
(ដីដ ោះមោយសារលាបម់ដល ូរ មំក្មោយទឹ្យក្ទ្យមនល 
ឬជំនន)់ 
 dry delta /drʌɪ ˈdɛltə/ [n] សូមមមើលពាក្យ៖  

alluvial fan 
 tidal delta  /ˈtʌɪd(ə)lˈdɛltə/  [n]  ដីសណ្ត បាត្សម ម្រទ្យ 

deltoid  /ˈdɛltɔɪd/  [adj]  ទ្យម្រមងប់នទោះសលឹក្ោងម្រតី្មកាណ្, 
ោងម្រតី្មកាណ្ 

deluvial  /dʌɪˈl(j)uːvɪəl/  [adj]  មដលជាក្មមទចកំ្ទី្យ  
(ម្រកួ្ស ងមជាមដើម), មដលរេិលច ោះពីមលើជម្រាល
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demand  /dɪˈmɑːnd/  [n]  ត្ម្រមូវការ 
 biochemical oxygen demand  /ˌbʌɪəʊˈkɛmɪk(ə)l 

ˈɒksɪdʒ(ə)n dɪˈmɑːnd/   [n]   

ត្ម្រមូវការេ ក្ស ីមសនគីមជីីវៈ (មៅក្ន ងទឹ្យក្) 
 biological oxygen demand (BOD)  

/bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈɒksɪdʒ(ə)n dɪˈmɑːnd/   [n]   

ត្ម្រមូវការេ ក្ស ីមសនជីវៈ 
 chemical oxygen demand  /ˈkɛmɪk(ə)l 

ˈɒksɪdʒ(ə)n dɪˈmɑːnd/  [n]  ត្ម្រមូវការេ ក្ស ីមសនគីមី
(មៅក្ន ងទឹ្យក្) 

 oxygen demand  /ˈɒksɪdʒ(ə)ndɪˈmɑːnd/  [n]   

ត្ម្រមូវការេ ក្ស ីមសន 
demand and supply  /dɪˈmɑːnd ənd səˈplʌɪ/  [n]  

ត្ម្រមូវការ និងការផែត្ផ់ែង ់
demersal  /dɪˈməːs(ə)l/  [adj]  មលចក្ន ងទឹ្យក្ 
demi-  /ˈdɛmi/  [prefix]  ប ពវបទ្យាននយ័ថា ក្នលោះ 
demineralization /diːmɪn(ə)r(ə)lʌɪˈzeɪʃ(ə)n/ [n]   

វខិនិ-ជក្មម   
  (១.ការដក្េំបិលមរ ៉ា ឬសរោីងែមចញពីជាលិកាពីខលួនម្របាណ្            
   ២.ការបាត្ជ់ាតិ្េំបិលជីសារពាងែកាយ ជាពិមសសតា 
មរយៈជំងឺ ឧ.បាត្ក់ាមលើសយមូពីៃអឹង ឬ មធ្មញ)។ 

demodex  /ˈdɛməʊdɛks/  [n]  មដម៉ាូដិច (ពពកួ្ស ត នឆច
លអិត្ (tinyparasitic mites) មដលរស់មៅគល់មោមសត្វ) 

demography  /dɪˈmɒɡrəfi/  [n]  ម្របជាគណ្វទិ្យា,  
ម្របជាសាស្ដសត (ការសិក្ាមៅមលើម្របជាក្រមន សស) 

demonstrate  /ˈdɛmənstreɪt/  [v]   

ម្រសាយបញ្ញជ ក្,់ បងាា ញ 
demonstration  /dɛmənˈstreɪʃ(ə)n/  [n]  ការមធ្វើបងាា ញ 

(ការមធ្វើបងាា ញេំពីបមចចក្វទិ្យាងមីៗដល់ក្សិក្រ ឬេនក្មដល
អាចានម្របមយាជនេំ៍ពីបមចចក្វទិ្យាងមីៗម ោះ) 
 field demonstration  /fiːld dɛmənˈstreɪʃ(ə)n/  [n]  

មម្រសបងាា ញ 
 varietal demonstration  /vəˈrʌɪət(ə)l 

dɛmənˈstreɪʃ(ə)n/  [n]  ការបងាា ញពូជ (ដំមណ្ើ រការមដល
ក្ន ងម ោះពូជងមីៗម្រតូ្វបានយក្មក្ោដំ ោះ បងាា ញក្សិក្រ) 

demulcent  /dɪˈmʌls(ə)nt/  [adj]  សម្រមន,់ សំងប ់
denaturation  /diːˌnatʃəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការបាត្ប់ង ់
លក្ខណ្ៈមដើម, ការខូចទ្យម្រមង,់  ការបំមបលងធ្មមជាតិ្ 

denature  /diːˈneɪtʃə/  [v]  បំឆភ្ល, បំមលង 
dendr-  /ˈdɛndrəʊ/  [prefix]  (ដូច៖ dendro-)  
ប ពវបទ្យាននយ័ថា មដើមម ើ 

dendrite  /ˈdɛndrʌɪt/  [n]  ដងម់្រឌី្ត្ 
dendro-   /ˈdɛndrəʊ/  [prefix]  (ដូច៖ dendr-)  
ប ពវបទ្យាននយ័ថា មដើមម ើ 

dendrochronology  /ˌdɛndrəʊkrəˈnɒlədʒi/  [n]   

ម្រពឹក្ាម្របវត្តិវទិ្យា 
dendrology  /dɛnˈdrɒlədʒi/  [n]   

វទិ្យាសាស្ដសតសិក្ាពីមដើមម ើ 
dengue  /ˈdɛŋɡi/  [n]  ជំងឺម្រគរនមលាោះ 
denitrification  /diːˈnʌɪtrɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]   

អាសូត្ក្មម, វនីិម្រទី្យក្មម (ការបំមបលងឆនធ្លត្ នីម្រតាត្ ឬនីម្រទី្យត្
មៅជាឧសម័ន អាសូត្ ឬជាអាសូត្េ ក្ស ីត្ មោយពពកួ្មមី្រកូ្
សារពាងែកាយ) 

density  /ˈdɛnsɪti/  [n]  ដងស់ ីមត្  
(បរាិណ្ឆនឯក្ត្តៈណាមយួក្ន ងមយួឯក្តាដី) 
 actual density  /ˈaktʃʊəlˈdɛnsɪti/  [n]  ដងស់ ីមត្ពិត្ 
 air density  /ɛːˈdɛnsɪti/  [n]  ដងស់ ីមត្ខយល់ 
 apparent density  /əˈpar(ə)ntˈdɛnsɪti/  [n]   

(សទិ្យសនយ័៖  volume weight) ដងស់ ីមត្ធ្មមជាតិ្,  
ដងស់ ីមត្ទំ្យនង  

 bulk density  /bʌlk ˈdɛnsɪti/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖ 
volume weight)  នភាពដី (ទ្យមៃនា់៉ា សសៃួត្របស់ដី
ក្ន ងមយួខាន ត្ាឌ្ឆនដី មដលគិត្ជាម្រកាមក្ន ង ១ស.ម គូប) 

 buoyant density  /ˈbɔɪənt ˈdɛnsɪti/  [n]   

ដងស់ ីមត្វត្ា ោវ 
 particle density  /ˈpɑːtɪk(ə)l ˈdɛnsɪti/  [n]  ា៉ា សាឌ្
ច ណ្ណ ភាគ, ដងស់ ីមត្ច ណ្ណ ភាគ (ទ្យម្រមង ់(ា៉ា ស) សៃួត្ក្ន ង
មយួខាន ត្ាឌ្ឆនដីរងឹ (ភាគលអិត្ដី) ជាដ ំគិត្ជាម្រកាមក្ន ង១
ស.ម គូប) 

 population density  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)nˈdɛnsɪti/  [n]   

ដងស់ ីមត្ម្របជាជន,ដងស់ ីមត្ម្របជាពល, ដងស់ ីមត្សាភ រោះ 
 soil bulk density  /sɔɪl bʌlk ˈdɛnsɪti/  [n]  ដងស់ ីមត្ដី 
 true density  /truːˈdɛnsɪti/  [n]  ដងស់ ីមត្ពិត្ 

dental  /ˈdɛnt(ə)l/  [adj]  មដលទក្ទ់្យងនឹងមធ្មញ,  
ឆនមធ្មញ (ទ្យនតិក្) 

dentate  /ˈdɛnteɪt/  [adj]  ានមធ្មញ (េំពីទ្យម្រមងរ់ ក្ខជាតិ្), 
ទ្យម្រមងម់គមសលឹក្, ទ្យម្រមងម់ធ្មញរណា 

dentine  /ˈdɛntiːn/  [n]  សាចភ់្ល ក្ឆនៃអឹង 
dentist  /ˈdɛntɪst/  [n]  មពទ្យយមធ្មញ 
dentistry  /ˈdɛntɪstri/  [n]  វជិាជ មពទ្យយមធ្មញ (ទ្យនតិក្មពទ្យយវទិ្យា)
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denude  /dɪˈnjuːd/  [v]  បក្ 
deoxidized  /diːˈɒksɪdʌɪzd/  [adj]  មដលទ្យទ្យលួររងេ ក្ស ី
មសន 

deoxygenation  /diːɒksɪdʒəˈneɪʃ(ə)n/  [n]   

វេិ ក្ស ីមសនក្មម 
department  /dɪˈpɑːtm(ə)nt/  [n]   យក្ោឋ ន,  
មដបា៉ា តឺ្ម៉ាង ់

dependency  /dɪˈpɛnd(ə)nsi/  [n]  ភាពពឹងមផអក្មលើមគ 
deplete  /dɪˈpliːt/  [v]  (សទិ្យសនយ័៖  degrade)         មធ្វើ
ឱ្យេស់ជីជាតិ្, បំមបក្, បងាិន, មធ្វើឱ្យម្រក្ 

depletion  /dɪˈpliːʃn/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖  degradation, 
leaching, eluviation) ការលាងមម្រចាោះ, គន ក្មម  
(ការមធ្វើឱ្យេស់រលីង ឬមធ្វើឱ្យ ិនមហាចេស់) 

groundwater depletion  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə dɪˈpliːʃn/  [n]  

តំ្ យច ោះឆនទឹ្យក្ក្ន ងដី 
ozone depletion  /ˈəʊzəʊn dɪˈpliːʃn/  [n]  ការ ិនមហាច
េូសូន 

ozone layer depletion  /ˈəʊzəʊnˈleɪə dɪˈpliːʃn/  [n]   

ការ ិនមហាចម្រសទបេូ់សូន 
deposit  /dɪˈpɒzɪt/  [v]  ោក្ ់(១. ការោក្ល់ យមៅក្ន ង
ធ្ គ្មរ ២. ការោក្ព់ងរបស់សត្វលអិត្មៅក្មនលងមដល
ម្រត្ជាក្)់  

deposit  /dɪˈpɒzɪt/  [n]   

១.  ម្រសទបដី់មដលានមៅក្ន ងដី  
២.  ដីលាបម់ដល មំក្មោយទឹ្យក្ទ្យមនល 
៣.  ពំនូក្, វត្ា  ឬលាបម់ដល មំក្មោយទឹ្យក្ ឬខយល់ 

 aeolian deposit  /iːˈəʊlɪən dɪˈpɒzɪt/  [n]  សាភ រ ឬ
លាបម់ដល មំក្មោយខយល់ 

 alluvial deposit  /əˈl(j)uːvɪəl dɪˈpɒzɪt/  [n]  ដីលាប់
ទ្យមនល, លាបល់ាយតាមម្រជលងទឹ្យក្, កំ្ណ្រលាប ់

 alluvion deposit  /əˈl(j)uːvɪən dɪˈpɒzɪt/  [n]   

(សទិ្យសនយ័៖  sediment, sediment, alluvial soil) 
លាប ់(េវីៗមដល មំក្មោយទឹ្យក្)  

 beach deposit  /biːtʃ dɪˈpɒzɪt/  [n]  ខាចម់ដលមៅ
តាមម្រចាងំ 

 benthal deposit  /ˈbɛnθ(ə)ldɪˈpɒzɪt/  [n]   

ពំនូក្បងតូ់្ស 
 bottom deposit  /ˈbɒtəmdɪˈpɒzɪt/  [n]  ពំនូក្បាត្ 

 braided stream deposit  /breɪdid striːm dɪˈpɒzɪt/  

[n]  លាបទ់្យមនល 
 channel fill deposit  /ˈtʃan(ə)l fil dɪˈpɒzɪt/  [n]   

គំនរកំ្ណ្រភ្ក្ត់ាមម្រជលង-ម្របឡាយ ឬមម្រពក្ 
 continental deposit  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l dɪˈpɒzɪt/  [n]  

ដីទ្យវីប (ដីមដលោចម់ក្តាមការ ូរមម្រចាោះក្ន ងមពលមភ្លៀងធំ្ 
និងសាភ ររមមៀល)  

 cryogenic deposit  /krʌɪə(ʊ)ˈdʒɛnɪk dɪˈpɒzɪt/  [n]  

គំនរមក្ពីការម្រត្ជាក្ ់
 deluvial deposit  /dʌɪˈl(j)uːvɪəl dɪˈpɒzɪt/  [n]   

លាប ់មំក្មោយទឹ្យក្មៅមលើមជើងជម្រាល 
 dust deposit  /dʌst dɪˈpɒzɪt/  [n]  សាភ រ ឬធូ្លីមដល
 មំក្មោយខយល់ 

 flood deposit  /flʌd dɪˈpɒzɪt/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖  
warp) ការក្ក្រងឹឆនលាប,់ ការបិទ្យម្របមហាង ឬច ក្រនធ
មោយកំ្ណ្ក្លាប,់ លាប ់ឬវត្ា  មំក្មោយទឹ្យក្ជំនន,់ 
ដីមដលទឹ្យក្សម ម្រទ្យងយមៅ ម ើយអាចោដំំណំាបាន 

 flood plain deposit  /flʌd pleɪn dɪˈpɒzɪt/  [n]   

វត្ា  ឬលាប ់មដល មំក្មោយទឹ្យក្ជំនន ់
 lag deposit  /laɡ dɪˈpɒzɪt/  [n]  ការម្របមូលផត ំងមមោយ
ក្មមទចលអិត្ ូរមៅបាត្េ់ស់ (ងមសំណ្ល់)  

 lake deposit  /leɪk dɪˈpɒzɪt/  [n]  កំ្ណ្របឹង  
(បាត្បឹង)  

 littoral deposit  /ˈlɪt(ə)r(ə)l dɪˈpɒzɪt/  [n]  ពំនូក្មៃនរ 
 marine deposit  /məˈriːn dɪˈpɒzɪt/  [n]  ពំនូក្សម ម្រទ្យ 
 mineral deposit  /ˈmɪn(ə)r(ə)l dɪˈpɒzɪt/  [n]  ពំនូក្មរ ៉ា, 
ក្មនលងានមរ ៉ា 

 organic deposit  /ɔːˈɡanɪk dɪˈpɒzɪt/ [n] ពំនូក្សរោីងែ 
 overspread deposit  /əʊvəˈsprɛd dɪˈpɒzɪt/  [n]  

លាប ់ឬវត្ា មដលោយពាសមពញ 
 river deposit  /ˈrɪvə dɪˈpɒzɪt/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖  

fluviogenic soil) លាបទ់្យមនល 
 sedimentary deposit  /sɛdɪˈmɛntri dɪˈpɒzɪt/  [n]   

កំ្ណ្រលាប ់
 terrigenous deposit  /tɛˈrɪdʒɪnəs dɪˈpɒzɪt/  [n]  

គំនរដីមដលធ្លល ក្ច់ ោះពីដីមគ្មក្ខាងមលើចូលក្ន ងសម ម្រទ្យ 
 tidal deposit  /ˈtʌɪd(ə)l dɪˈpɒzɪt/  [n]  លាបទឹ់្យក្មជារ
 ច, លាបស់ម ម្រទ្យ 

 torrent deposit  /ˈtɒr(ə)nt dɪˈpɒzɪt/  [n]  គំនរកំ្ណ្រ
 មំក្មោយទឹ្យក្មម្រជាោះ
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 wall deposit  /wɔːl dɪˈpɒzɪt/  [n]  វត្ា  ឬលាបម់ដល
បានក្ក្មៅឆផទក្ន ងឆនបំពង ់

 wind deposit  /wɪnddɪˈpɒzɪt/  [n]  ពំនូក្ខយល់ 
deposition  /ˌdɛpəˈzɪʃ(ə)n/  [n]  ការម្របមូលផត ំវត្ា ធ្លត្ េវី
មយួមៅក្មនលងណាមយួ, ការធ្លល ក្,់ ចំណាក្ពំ់នូក្ 
 acid deposition  /ˈasɪdˌdɛpəˈzɪʃ(ə)n/  [n]   

ការធ្លល ក្អ់ាស ីត្ 
 atmospheric deposition  /atməsˈfɛrɪk 

ˌdɛpəˈzɪʃ(ə)n/  [n]  ការធ្លល ក្ច់ ោះឆនសារធ្លត្ បំព លពី
បរយិាកាស 

depress  /dɪˈprɛs/  [v]  បនាយ, បម ទ ប, បញ្ច ោះ 
depressant  /dɪˈprɛs(ə)nt/  [n]  ភាន ក្ង់ារ(ថាន )ំបនាយ
ដំមណ្ើ រការ ឆនសក្មមភាពរបូកាយ (ថាន សំងកត្ស់ក្មមភាព
សរឆសម្របសាទ្យ) 

depressed  /dɪˈprɛst/  [adj]  មដលផត្, មដលសំមប៉ាត្ 
depression  /dɪˈprɛʃ(ə)n/  [n]   

១.  (ចំមពាោះដី) លាក្,់ ទំ្យ ប, ដីទំ្យ ប, ដីផត្  
២.  ការធ្លល ក្ទឹ់្យក្ចិត្ត, តំ្ យក្ាល ងំ, ការម្រសយ ត្ម្រសយ 

ងចិត្ត 
depth  /dɛpθ/  [n]  ជមម្រត, បមណារ យចូលមៅក្ន ង  
( ការយក្សាចម់ផលមចញ(ការម្របមលោះយក្ម្រគ្មប)់ពីម្របមភ្ទ្យមផល
សាច ់ដូចជាមផលមប រ ីនិងម្រឌូ្ប។ ការយក្សាចម់ចញ អាចមធ្វើ
តាមវធីិ្ម្រតាទឹំ្យក្ និងមធ្វើឱ្យរលួយមឡើងមម មោយមធ្វើការប ក្ ឬ
ម្រតាឱំ្យទ្យនស់ាច ់ម្របម្រពឹត្រក្មមមមកានិច ឧ. ការម្របមលោះ យក្
ម្រគ្មបក់ា-ម វ។) 

compensation depth  /kɒmpɛnˈseɪʃ(ə)n dɛpθ/  [n]  

ជមម្រតទូ្យទត្ ់
derivative  /dɪˈrɪvətɪv/  [n]  ធ្លត្ ម្រសឡាយ 
derm-  /dəːm/  [prefix]  ប ពវបទ្យាននយ័ថា មសែក្ 
dermacentor  /ˈdəːməˈsɛntə/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ tick  
dermatitis  /ˌdəːməˈtʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាក្មសែក្ មដល
ានលក្ខណ្ៈរាស់, ម្រក្ ម, និងមធ្វើឱ្យានសាន ម 

dermis  /ˈdəːmɪs/  [n]  មឌ្ម (មសែក្, មសែក្ក្ន ង) 
Dermochelys coriacea  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

leatherback turtle 
Dermogenys pusilla  [sci.n]  ម្រតី្មផ្លទ ង 
derris  /ˈdɛrɪs/  [n]  រ ៉ាមូត្ណូ្ន 

des-   /ˌdez/  [prefix]  ប ពវបទ្យាននយ័ថា ចំណ្ង ឬម្រចវាក្ ់
(ដូច៖ desmo-) 

desalination  /ˌdiːsalɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការបិត្ទឹ្យក្សម ម្រទ្យ 
(ឱ្យមៅជាទឹ្យក្សាប), ដំណ្ក្េំបិល, វេំិបិលក្មម, ការយក្
ជាតិ្េំបិលមចញ (ពីសូល យសយ ង) 

desalinization  /diːˈsalɪnʌɪziʃ(ə)n/  [n]  ការលាង ឬ
បញ្ច ោះេំបិល 

desaturation  /diːsatʃəˈrɛɪʃ(ə)n/  [n]  ការមធ្វើឱ្យច ោះទប 
(ឧ. កាច ង)  

descendant  /dɪˈsɛnd(ə)nt/  [n]  កូ្ន, មៅ 
descriptor  /dɪˈskrɪptə/  [n]  ពិពណ៌្ ក្រ  

(េត្ាបទ្យមដលមធ្វើេតាា ធិ្បាយពីេវីមយួ) 
desensitization  /diːˌsɛnsɪtʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ការបំបាត្់
ភាពរសួ, ការបំបាត្ភ់ាពដឹង 

desert varnish   /dɪˈzəːt ˈvɑːnɪʃ/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖  
tan) ភាពមឡើងពណ៌្ឆនរបស់េវីមយួក្ន ងកំ្ឡ ងមពលយូរ 

desert  /dɪˈzəːt/  [n]  វាលខាច,់ វាលលំ , រមហាឋាន 
 man-made desert  /manmeɪd dɪˈzəːt/  [n]  វាល
លំ បមងកើត្មោយមន សស 

 polar desert  /ˈpəʊlədɪˈzəːt/  [n]  វាលលំ ប៉ាូល 
 rocky desert  /ˈrɒki dɪˈzəːt/  [n]  វាលរមហាសាា នមដល
ានមត្ងម 

 sand desert  /sand dɪˈzəːt/  [n]  វាលលំ ខាច ់
 stony desert  /ˈstəʊni dɪˈzəːt/  [n]   

រមហាសាា ន ឬវាលមដលានមត្ងម ឬម្រកួ្ស,  
តំ្បនស់ៃួត្ មដលមសទើរមត្គ្មម នរ ក្ខ-ជាតិ្ 

desert rose  /dɪˈzəːt rəʊz/  [n]  ផ្លក យិត្ងូបាោងំ  
(ម ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសរ Allamanda cathartica) 

desertification  /dɛˌzəːtɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  រមហាឋានក្មម 
desiccant  /ˈdɛsɪk(ə)nt/  [n]  សារធ្លត្ គីមសីម្រាបម់្រសូប
សំមណ្ើ ម (សារធ្លត្ គីមមី៉ាាងមដលអាចម្រសូបសំមណ្ើ មបាន
ខាល ងំ    ដូមចនោះម ើយមគមម្របើវាសម្រាបសំ់ងតួ្ឬរក្ាសំមណ្ើ ម
ទប មៅ មពលមគ ោក្វ់ាមៅជាមយួម្រគ្មប។់ សារធ្លត្ គីមី
មដលមម្របើជាទូ្យមៅ គឺ SiO, CaO។) 

desiccate  /ˈdɛsɪkeɪt/  [v]  សមៃួត្, មធ្វើឱ្យសៃួត្េស់, មធ្វើឱ្យ
េស់ជាតិ្ទឹ្យក្
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desiccation  /dɛsɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ ោះ (មដស ីម្រោត្ក្មម), 
ការមធ្វើឱ្យសៃួត្ 

desiccation sensitive  /dɛsɪˈkeɪʃ(ə)n ˈsɛnsɪtɪv/  [n]  

ម្រគ្មបង់ាយសាល បម់ោយសាររ ំួត្ ( ម្រគ្មបម់ដលមនិធ្ននឹ់ង
ការសំងតួ្ឱ្យមៅមម្រកាមក្ម្រមតិ្ណាមយួឆនបនទ ក្សំមណ្ើ ម
មដលអាចសាល បប់ាន។ ជាមរឿយៗ មគមម្របើ ពាក្យមនោះសំមៅមៅ
មលើម្របមភ្ទ្យម្រគ្មបពិ់បាក្ម្របម្រពឹត្រក្មម។) 

desiccator  /ˈdɛsɪkeɪtə/  [n]  មក្វក្ញ្ចក្ា់នគម្រមបបិទ្យជិត្
, ឧបក្រណ៍្ការពារខយល់ចូល (ជាមក្វមយួធ្ំានគំរប
សម្រាបោ់ក្រ់បស់េវីមយួមនិឱ្យខយល់មចញចូលបាន។ មគមម្របើ
វាសម្រាបម់ធ្វើពិមសាធ្នរ៍ក្ បនទ ក្សំមណ្ើ មរបស់ម្រគ្មប ់មដើមែ ី
ការពារម្រគ្មបក់្ ំឱ្យម្រសូបសំមណ្ើ មពីបរយិាកាសមក្វញិមៅ
មពលោក្វ់ាឱ្យច ោះ ម្រត្ជាក្។់) 

design  /dɪˈzʌɪn/  [v]  មធ្វើបលងពិ់មសាធ្ 
design  /dɪˈzʌɪn/  [n]  បលង ់(ពិមសាធ្)  
 balanced incomplete block design  /ˈbalənst 

ɪnkəmˈpliːt blɒk dɪˈzʌɪn/  [n]  ការមរៀបចំបល ក្មពញមលញ
លំនឹង (ការមរៀបចំបលងពិ់មសាធ្នម៍ដលក្ន ងបណារ បល ក្មដល
ានទំ្យ ំប៉ា នគ្មន ម្រតូ្វបានបមងកើត្មឡើង ប៉ា មនរបល ក្នីមយួៗ 
ានចំននួតិ្ចជាងចំនួនសរ បរបស់ក្ពាច បម់្រគ្មបពូ់ជមដល
ម្រតូ្វយក្មក្ោសំាក្លែង។) 

 complete pedigree design  /kəmˈpliːt ˈpɛdɪɡriː 

dɪˈzʌɪn/  [n]  ការមរៀបចំមម្រគ្មងការណ៍្ោមំ ើជាពងាវលី 
( មម្រគ្មងការណ៍្បងាក ត្(់ជមម្រមើស)មដលមគសាែ ល់ពងាវតារប
ស់មមបាទងំ២។) 

 completely random design (CRD)  /kəmˈpliːtli 

ˈrandəm dɪˈzʌɪn/  [n]  ការមរៀបចំបលងពិ់មសាធ្តាមការ
ចាបក់ារមឆ្ន ត្មពញមលញ  

 factorial design  /fakˈtɔːrɪəl dɪˈzʌɪn/  [n]  (សទិ្យស
នយ័៖  tester design) មម្រគ្មងការណ៍្បងាក ត្ជ់ា factor 
(ការមរៀបចំបងាក ត្ព់ងាវលីទងំេស់មដលក្ន ងសាជិក្
ទងំម ោះានមភ្ទ្យមយួ (ក្ន ងក្រណី្ជាម្របមភ្ទ្យមដើមម ើ
ានផ្លក ញីម ម្ ល មភ្ទ្យម្រតូ្វបានមគកំ្ណ្ត្ទ់្យ ក្) ម្រតូ្វបានមគ
បងាក ត្ឱ់្យផែ ំជាមយួសាជិក្ជាមម្រចើនមដលានមភ្ទ្យមផសង) 

 group balanced block design   ɡruːp ˈbalənstm 

blɒk dɪˈzʌɪn/  [n]  ការមរៀបចំបលង ់ឬមម្រសពិមសាធ្ម្រក្រមបល ក្ 
 hierarchical mating design  /hʌɪəˈrɑːkɪk(ə)l 

ˈmeɪtɪŋ dɪˈzʌɪn/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ nested 
design 

 incomplete block design  /ɪnkəmˈpliːt blɒk 

dɪˈzʌɪn/  [n]  ការមរៀបចំបល ក្មនិមពញមលញ 
 incomplete pedigree design  /ɪnkəmˈpliːt ˈpɛdɪɡriː 

dɪˈzʌɪn/  [n]  ការមរៀបមផនការបងាក ត្ព់ងាវលីមនិមពញ
មលញ (ការមរៀបចំមផនការឱ្យបងាក ត្គ់្មន មដលានមត្មមបា
ាខ ងមគសាែ ល់សម្រាបផ់លិត្កូ្នមយួមបប ឧ.open 
pollinated mating (ការបងាក ត្ម់ោយមសរ)ី, Polycross 
design និងជនួកាល Topcross (សូមអាន)។ ពាក្យ
នយ័ ផទ យ Complete pedigree design (ការមរៀបបលង់
បងាក ត្ព់ងាវលីមនិមពញមលញ)។) 

 latin square design  /ˈlatɪn skwɛː dɪˈzʌɪn/  [n]   

ការមរៀបបលងជ់ាកាមរឡាតាងំ 
 lattice design  /ˈlatɪs dɪˈzʌɪn/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

latin square design 
 mating design  /ˈmeɪtɪŋ dɪˈzʌɪn/  [n]  ការមរៀបចំផែូរ
ផែង, ការមរៀបចំបងាក ត្ពូ់ជ 

 nested design  /nɛstɪd dɪˈzʌɪn/  [n]   

(សទិ្យសនយ័៖  hierarchical mating design)  
ការមរៀបបលងប់ងាក ត្ពូ់ជតាមវធីិ្សមែ ក្ 

 pollen mix design  /ˈpɒlən mɪks dɪˈzʌɪn/  [n]  

(សទិ្យសនយ័៖  polycross design) ការមរៀបចំមម្រគ្មង
ការណ៍្បងាក ត្ជ់ាមយួលមអងចម្រមរោះ 

 polycross design  /ˈpɒlikrɒs dɪˈzʌɪn/  [n]   

សូមមមើលពាក្យ៖ pollen mix design 
 polycross pollen mix design   /ˈpɒlikrɒs ˈpɒlən 

mɪks dɪˈzʌɪn/  [n]  ការមរៀបចំមម្រគ្មងការណ៍្បងាក ត្ជ់ាមយួ
លមអងចម្រមរោះ (ការមរៀបចំមម្រគ្មងការណ៍្បងាក ត្វ់ងសម្រត្កូ្លមនិ
មពញមលញ មដលក្ន ងម ោះ មដើមញីនីមយួៗម្រតូ្វបងាក ត្់
ជាមយួលមអងចម្រមរោះ មដលបានមក្ពីមដើមមយួចំនួន។ េត្រ
សញ្ញា ណ្មគអាចរក្ាបានមត្មដើមមម។ ជាទូ្យមៅ លមអងជា
មម្រចើនម្រតូ្វបានលាយបញ្ចូ លលគ្មន  មដើមែធី្ល ថា មដើមមម
ទងំេស់បានទ្យទ្យលួយក្គំរលូមអងពីតំ្ណាងមដើមម ម្ ល 
មផសងៗ។ លាយលមអងអាចយក្មៅមោយមោយសិបែ
និមតិ្រមៅមលើមដើមមមនីមយួៗ ឬការមម្រជើសមរ ើសមនោះ អាច
មោយខលួនឯងមោយចំ តាមធ្មមជាតិ្ និងមោយឆចដនយ
មៅក្ន ងបល ក្មៅោចពី់មគឯង(ចាក រពូជោ)ំ។ តាម រយៈការ
មធ្វើពិមសាធ្ន ៍ មគអាចវាយត្ឆមលពីសមត្ាភាពបងាក ត្គ់្មន
ទូ្យមៅក្ន ងចំមណាមមដើមម ម្ ល-ញី  មដលមគបានមម្រជើស 
មរ ើស។
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 randomized complete block design (RCB)  
/ˈrandəmʌɪzt kəmˈpliːt blɒk dɪˈzʌɪn/  [n]   

ការមរៀបពិមសាធ្ជាបល ក្តាមការចាបម់ឆ្ន ត្មពញមលញ 
 split block design  /splɪt blɒk dɪˈzʌɪn/  [n]   

ការមរៀបចំបលងោ់មំបក្គ្មន  (ការមរៀបចំបលងោ់ពិំមសាធ្នម៍ដល
មៅក្ន ងម ោះមគមធ្វើការសាក្លែងមម្រចើនជាង១ឯក្តា ឧ. 
ោក្ជី់ និងេំបូរ (ពូជ)។ តំ្បនោ់ពិំមសាធ្នម៍្រតូ្វបានមចក្
មចញជាបល ក្ (ពីរ បី) មដលមគខណ្ឌ មចក្បនរមៅមទ្យៀត្ជាេន 
បល ក្ មដលផសពីំឡូត្គំ៍រ។ូ ឡូត្គំ៍រមូ្រតូ្វបានោក្ោ់យបា៉ា យ
មៅក្ន ងេន បល ក្ម ើយេន បល ក្ម្រតូ្វបានោក្ត់ាងំោយបា៉ា យ
មៅក្ន ងបល ក្។ ក្ន ងរបូភាព វាាន ៣បល ក្ (៣ជរួ រ) បល ក្
នីមយួៗ ាន៦េន បល ក្។) 

 split-plot design  /splɪt plɒt dɪˈzʌɪn/  [n]   

ការមរៀបចំបលង ់ឬមម្រសពិមសាធ្បំមបក្ 
 test design  /tɛst dɪˈzʌɪn/  [n]  មម្រគ្មងការណ៍្មធ្វើ
ពិមសាធ្ 

 tester design  /ˈtɛstə dɪˈzʌɪn/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
factorial design 

desilicificaiton  /disɪlɪsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការ ូរមចញឆន
សារធ្លត្ ស ីលីស 

desinsectization  [n]  ការសាល បស់ត្វលអិត្ 
desmo-   /ˈdɛsməʊ/  [prefix]  (ដូច៖ des-) ប ពវបទ្យាន
នយ័ថា ចំណ្ងឬ ម្រចវាក្ ់

desolation  /dɛsəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ការបំផលិចបំផ្លល ញ 
desorption  /diːˈsɔːpʃ(ə)n/  [n]  ការភាយសំមណ្ើ ម  

(ការបាត្ប់ងសំ់មណ្ើ មមោយសារមត្សារធ្លត្ ម្រសូបសំមណ្ើ
ម។ ដូចជាម្រគ្មប ់ វា ួត្ជាតិ្ទឹ្យក្មចញរ ូត្ដល់ក្ម្រមតិ្
សំមណ្ើ មមយួមសមើនឹងក្ម្រមតិ្សំមណ្ើ មក្ន ងខយល់។ ពាក្យផទ យ 
Absorption។) 

desquamation  /ˌdɛskwəˈmeɪʃ(ə)n/  [n]  ការរបក្ម្រក្មរ, 
ការរបក្ម្រសកា 

destroy  /dɪˈstrɔɪ/  [v]  បំផលិចបំផ្លល ញ, សាល ប ់
clay destroying  /kleɪ dɪˈstrɔɪn/  [n]  ការមធ្វើឱ្យខូចមខទចខទី
ឆនរច សមពនធម្រកាមឥដឋ 

destruction  /dɪˈstrʌkʃ(ə)n/  [n]  ការបំផ្លល ញ 
 ecological destruction  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l 

dɪˈstrʌkʃ(ə)n/  [n]  ការបំផ្លល ញមេកូ្ឡូស ី 

detergent  /dɪˈtəːdʒ(ə)nt/  [n]  ថាន កំាត្ម់ក្អល, សាប ូមមៅ, 
សាប ូ (សារធ្លត្ សំមយាគមយួម្របមភ្ទ្យមម្របើសម្រាបល់ាង
ជម្រមោះជាតិ្ខាល ញ់ មម្របង ឬជាតិ្ក្ខវក្េ់វីមយួ) 
 synthetic detergent  /sɪnˈθɛtɪk dɪˈtəːdʒ(ə)nt/  [n]  

សារធ្លត្ សំមយាគ 
deteriorate  /dɪˈtɪərɪəreɪt/  [v]  ច ោះងយ, ដ នោប, មធ្វើឱ្យ
កានម់ត្យា៉ា ប,់ មធ្វើឱ្យកានម់ត្អាម្រក្ក្ម់ឡើង 

deterioration  /dɪˌtɪərɪəˈreɪʃn/  [n]  កំ្ ូច 
 environmental deterioration  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

dɪˌtɪərɪəˈreɪʃn/  [n]  កំ្ ូចបរសិាា ន 
 seed deterioration  /siːd dɪˌtɪərɪəˈreɪʃn/  [n]   

ដំមណ្ើ រវវិត្តនក៍្ន ងមកាសិកាបណារ លឱ្យម្រគ្មបស់ាល ប ់
 soil deterioration  /sɔɪl dɪˌtɪərɪəˈreɪʃn/  [n]   

ការមរចរលឹដី 
 water equality deterioration  

/ˈwɔːtəɪˈkwɒlɪtidɪˌtɪərɪəˈreɪʃn/  [n]   

កំ្ ូចគ ណ្ភាពទឹ្យក្ 
determination  /dɪˌtəːmɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការកំ្ណ្ត្ ់
detoxification  /diːˌtɒksɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]   

ការបនាបជាតិ្ព ល 
detoxify  /diːˈtɒksɪfʌɪ/  [v]  បនាបជាតិ្ព ល 
detritivore  /dɪˈtrɪtɪvɔː/  [n]  សត្វស ីសាក្សព ឬសំណ្ល់
សរោីងែឆនសារពាងែកាយ   

detritus  /dɪˈtrʌɪtəs/  [n]   

១.  សូមមមើលពាក្យ៖ debris  
២.  ក្មមទចកំ្ទី្យ (ក្មមទចកំ្ទី្យសរោីងែមដលលិចមៅបាត្ទឹ្យក្)  

deutoplasm  /ˈdutəˌplazəm/  [n]  ដឺតូ្បាល ស  
(ស  ត្មលឿង ឬសារធ្លត្ អាហាររបស់ស  ត្មលឿង) 

devastate  /ˈdɛvəsteɪt/  [v]  មធ្វើឱ្យមខទចខទី 
develop  /dɪˈvɛləp/  [v]   

១.  (ចំមពាោះសត្វ) មធ្វើឱ្យលូត្លាស់  
២.  បមងកើត្, រកី្ចមម្រមើន, េភ្វិឌ្ឍ 

development  /dɪˈvɛləpm(ə)nt/  [n]  ការលូត្លាស់,   
ការេភ្វិឌ្ឍ (ដំមណ្ើ រការមដលមកាសិកាមយួកាល យមៅជា    
សរោីងែមពញមលញមយួ) 
 courseware development  /ˈkɔːswɛː 

dɪˈvɛləpm(ə)nt/  [n]  ការេភ្វិឌ្ឍសាភ រក្ន ងវគែសិក្ា 
 crop development  /krɒp dɪˈvɛləpm(ə)nt/  [n]  

េភ្វិឌ្ឍក្មមឆនដំណំា, េភ្វិឌ្ឍនដំ៍ណំា 
 curriculum development  /kəˈrɪkjʊləm 

dɪˈvɛləpm(ə)nt/  [n]  ការេភ្វិឌ្ឍនម៍លើក្មមវធីិ្សិក្ា
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 panicle development  /ˈpanɪk(ə)l dɪˈvɛləpm(ə)nt/  

[n]  េភ្វិឌ្ឍនក៍្មមក្រួ  
(ដំណាក្ក់ាលលូត្លាស់ឆនម្រសូវមដលក្ន ងម ោះម្រគ្មបម់្រសូវ
អាចមលចមចញជារបូោងមឡើង ម ើយក្រួម្រសូវបមងកើនម្របមវង
របស់វាមៅក្ន ងម្រសទ្យបសលឹក្ទ្យងជ់យ័) 

 rural development  /ˈrʊər(ə)ldɪˈvɛləpm(ə)nt/  [n]  

ការេភ្វិឌ្ឍជនបទ្យ 
 soil development  /sɔɪl dɪˈvɛləpm(ə)nt/ [n]  

ការវវិត្តនឆ៍នដី 
 sustainable development  

/səˈsteɪnəb(ə)ldɪˈvɛləpm(ə)nt/  [n]  ការេភ្វិឌ្ឍមោយ
និរនតរភាព 

 varietal development  /vəˈrʌɪət(ə)l dɪˈvɛləpm(ə)nt/  

[n]  ការេភ្វិឌ្ឍពូជ (ដំមណ្ើ រការមដលក្ន ងម ោះពូជងមីៗម្រតូ្វ
បានបមងកើត្មឡើង) 

devil's horsewhip  [n]  មមម េណារ ត្មគ្ម  
(ម ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសរ Achyranthes aspera) 

devonian  /dɛˈvəʊnɪən/  [n]  មដវ ៉ាមូញៀង 
dew  /ˈdjuː/  [n]  ទឹ្យក្សមនស ើមមដលជាបម់លើសលឹក្ម ើ មពល
ម្រពលឹម 

dewclaw  /ˈdjuːklɔː/  [n]  ខាន យ, ឆ្ន ល់ (ាន)់, ម្រាមទី្យ១ 
មៅមផនក្ខាងមលើឆនមជើងមៃក 

dewlap   /ˈdjuːlap/  [n]  បរួមគ្ម 
deworm  /diːˈwəːm/  [v]  ទ្យាល ក្ប់ោសិត្ 
dextro-  /ˈdɛkstrəʊ/  [prefix]  ប ពវបទ្យាននយ័ថា  
មៅខាងសាត ំ 

dextrose  /ˈdɛkstrəʊz/  [n]  សករដិចស្ដសតូស, សករម៉ាាងឆន
ម្រក្រមគល យកូ្ស 

di-   /di/  [prefix]  ប ពវបទ្យាននយ័ថា ពីរ 
dia-   /dʌɪə/  [prefix]  ប ពវបទ្យាននយ័ថា ៃលងកាត្ ់
diabetes  /dʌɪəˈbiːtiːz/  [n]  មោគទឹ្យក្ម មមផអម           
(មធ្ មម មោគ) 
 diabetes insipidus  /dʌɪəˌbiːtiːz ɪnˈsɪpɪdəs/  [n]  

ជំងឺទឹ្យក្ម មសាប 
 diabetes mellitus  /dʌɪəˌbiːtiːz mɪˈlʌɪtəs/  [n]  ជំងឺ
ទឹ្យក្ម មមផអម (បណារ លឱ្យមម្រសក្ឃ្លល ន មខាយ ដងាក្)់ 

diabetic  /dʌɪəˈbɛtɪk/  [adj]  េនក្មក្ើត្មោគទឹ្យក្ម មមផអម, 
ឆនមោគទឹ្យក្ម ម 

diadelphous  /ˌdʌɪəˈdɛlfəs/  [adj]   

មក្សរម ម្ លផរ ំគ្មន ជាពីរបាច ់
diagnose  /dʌɪəɡˈnəʊz/  [v]  វនិិចឆយ័មោគ 
diagnosis  /ˌdʌɪəɡˈnəʊsɪs/  [n]  មោគវនិិចឆយ័ 
diagram  /ˈdʌɪəɡram/  [n]  ដាម្រកាម  

(របូភាពបងាា ញពីលក្ខណ្ៈពិមសសៗមោយគូសជាប ទ ត្ ់
គំនូរ និងនិមមតិ្សញ្ញា មផសងមទ្យៀត្) 

Dialium cochinchinense  [sci.n]  ម្រក្ឡាញ់ 
diallel  /dʌɪəˈliːl/  [n, adj]  ឌី្អាមឡល (លក្ខណ្ៈមដល
កំ្ណ្ត្ម់ោយអាមឡល ឬ សមពនធក្រ មយួគូ)។  
 complete diallel  /kəmˈpliːt dʌɪəˈliːl/  [n]   

(សទិ្យសនយ័៖  full diallel) ឌី្អាមលលមពញមលញ 
 full diallel  /fʊl dʌɪəˈliːl/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

complete diallel 
 half diallel  /hɑːf dʌɪəˈliːl/ [n] ពាក្ក់្ណារ លឌី្អាមលល 
 incomplete diallel  /ɪnkəmˈpliːt dʌɪəˈliːl/  [n]   

ឌី្អាមលលមនិមពញមលញ, ឌី្អាមលលមនិម្រគបចំ់ននួ 
 partial diallel  /ˈpɑːʃ(ə)l dʌɪəˈliːl/  [n]  ការបងាក ត្ពូ់ជ
រក្ាទ្យ ក្ឌី្អាមលលខលោះ, ការបងាក ត្ឌី់្អាមលលមោយមផនក្  
(ឆដេឹមលលមយួ មដលឯក្ត្រៈ េំបូរ ឬម្របមភ្ទ្យឆនេំបូរណា
មយួអាចបាត្។់ មៅក្ន ងម្របមភ្ទ្យណាមយួឆនការ បងាក ត្េ់ត្រ
សញ្ញា ណ្ទងំរបស់ម្រគ្មបនិ់ងលមអងមមបា ម្រតូ្វបានរក្ា
ទ្យ ក្សម្រាបេំ់បូរនីមយួៗ។ ) 

dialysis  /dʌɪˈalɪsɪs/  [n]  ដាលីស 
diapause  /ˈdʌɪəpɔːz/  [n]  ផ្លអ ក្លូត្លាស់, ការផ្លអ ក្     
(រយៈកាលឆនការោដំ ោះ ឬការលូត្លាស់ណាមយួម្រតូ្វផ្លអ ក្ 
ឬមនិានសក្មមភាពមទ្យៀត្) 

Diaphania indica  [sci.n]  មមេំមៅម្រត្សក្ ់ឬឪឡឹក្ 
diaphragm  /ˈdʌɪəfram/  [n]  សនទោះម្រទូ្យង 
diarrhea  /ˌdʌɪəˈrɪə/  [n]  ច ោះោក្, ជំងឺោក្រសូ, ការច ោះោក្ 
 diarrhea chicken  /ˌdʌɪəˈrɪə ˈtʃɪkɪn/  [n]  ជំងឺោក្ាន ់

diaspore  /ˈdʌɪəspɔː/  [n]  ម្រគ្មបឯ់ក្តាពម្រងាយម្រគ្មប ់
diastase  /ˈdʌɪəsteɪz/  [n]  ដាសាត ស  

(លាយេងស់ ីមានមៅក្ន ងម្រគ្មប ់ដូចជាក្ន ងម្រគ្មបធ់្ញ្ាជាតិ្ 
មដលាន ទី្យបំមបក្អាមដី ង) 

diastole  /dʌɪˈastəli/  [n]  រយៈកាលមបោះដូងព ល
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diatom  /ˈdʌɪətəm/  [n]  ដាតូ្ម, ដាតូ្មម (ភាវរស់សវ័យ
ជីពឯក្មកាសិកាមដលានភាន សមម្រគ្មងសមែរូមៅមោយជាតិ្
ស ីលីស) 

dibble  /ˈdɪb(ə)l/  [n]  ម ើម្រចាន, ម ើប ក្ 
dibbling  /ˈdɪb(ə)lɪŋ/  [n]  ការប ក្ោ ំ(វធីិ្សាស្ដសតក្ន ងការោំ
ដ ោះមោយមម្របើម ើ និងឫសសជីាមដើមសម្រាបប់ ក្ោ ំមដលវធីិ្
មនោះ មគេន វត្តមលើមម្រសជម្រាល ឬភ្ន)ំ 

dichasium  /dʌɪˈkeɪzɪəm/  [n]  ឌី្កាមសៀម (ក្ញ្ច ំផ្លក មដល
ាទ្យងម្រប មគ្មន  និងមសទើរមត្មសមើគ្មន ) 

dichlamydeous  /ˌdʌɪkləˈmɪdɪəs/  [adj]  ឌី្កាល មមីដៀ 
(ម្រត្បក្ និងម្រសទបម់រៀបគ្មន ជារងវង ់ានពីររងវងម់ៅមលើបរបិ -
បាា របស់ផ្លក ) 

dichogamy  /dʌɪˈkɒɡəmi/  [n]  ឌី្កូ្កាម,ី  
ភាពមនិម្រតូ្វមពលគ្មន ឆនការរកី្របស់ផ្លក ញី និងផ្លក ម ម្ ល  
(ការទ្យ ំរបស់មបាល ក្លមអង និងេូវ លមៅមពលខ សគ្មន ។ ការ
មឡើងមពញវយ័របស់សរោីងែបនរពូជម ម្ លនិងញីមៅមលើ
មដើមម ើមត្មយួខ សមពលគ្មន  ដូមចនោះការមោយ លមអង និងការ
ទ្យទ្យលួយក្លមអងពីមក្សរញីមនិម្រតូ្វមពលគ្មន ។ បាត្ ភូ្ត្ឆដខូ
ហាែ មជំីរ ញឱ្យានការមោយលមអងៃលងគ្មន  មោយធ្មមជាតិ្។ 
បាត្ ភូ្ត្ឆដខូហាែ មាីន២ម្របមភ្ទ្យ គឺ protandry គឺម ម្ ល
មពញវយ័ម ន និង protogyny គឺញីមពញវយ័ម ន។) 

Dicladispa armigera  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ hispa 
dicliny  /dɪˈklɪni/  [n]  ពកួ្រ ក្ខជាតិ្ានផ្លក មភ្ទ្យមផសងគ្មន   

(ការមបងមចក្ឆនរច សមពន័ធបនរពូជម ម្ លនិងញីមៅជាផ្លក
ខ សគ្មន ។ រ ក្ខជាតិ្ានផ្លក មភ្ទ្យមផសងគ្មន  អាចាន ឬ មយួមៅ
មលើមដើមមត្មយួ (monoecious) ឧ.ពកួ្ម្រសល់ ឬានផ្លក
មភ្ទ្យមៅមដើមម ើ២មផសងគ្មន (dioecious) ឧ.ម្របមភ្ទ្យ 
Populus និងមដរ ។) 

dicot  /ˈdʌɪkɒt/  [n]  (ពាក្យកាត្ឆ់ន dicotyledone)  
ឌី្ខត្ (េងស់យមូសពមមដលេំម្រប យី៉ា ងានកូ្ទី្យមលដ ងពីរ) 

dicotyledon  /ˌdʌɪkɒtɪˈliːd(ə)n/  [n]   

មទពីជបត្ារ ក្ខជាតិ្, ឌី្កូ្ទី្យមឡដ ង  
(ម្របមភ្ទ្យរ ក្ខជាតិ្មដលានពនលក្សលឹក្ពីរមៅក្ន ងម្រគ្មប)់ 

Dictyocaulus  [n]  ឌិ្ចសយកូូ្លីស  
(ម្របមភ្ទ្យដងកូវមណ្ា៉ា តូ្ត្ក្ន ងមងលើម) 

Dictyoptera  /ˌdɪktɪˈɒptərə/  [n]  ឌិ្ចទី្យេ បមត្ោ៉ា  (លំោប់
មយួរបស់សត្វលអិត្រមួាន ក្ណ្រូ បមសោះ និងក្ ល ត្) 

dicumarol  /dikjuːmərəʊl/  [n]  ឌី្គ យា៉ា រ ៉ា ល (ថាន )ំ 
didymous  /ˈdʌɪdɪməs/  [adj]  ត្មម្រមៀបគ្មន ជាគូ  

(េំពីទ្យម្រមងរ់ ក្ខជាតិ្) 
didymus  /di'dʌɪmʌs/  [n]  ពងសាវ ស 
didynamous  /dʌɪˈdɪnəməs/  [adj]  មក្សរម ម្ លមវងពីរ 
និងខលីពីរ 

dieback  /ˈdʌɪbak/  [n]  ជំងឺងាបម់មក្ 
dieldrin  /ˈdiːldrɪn/  [n]  មដយលម្រឌី្ន 
diesel  /ˈdiːz(ə)l/  [n]  មម្របងា៉ា ស ូត្ (េងែធ្លត្ សម្រាបផ់តល់
ចល ឱ្យចលក្រា៉ា ស ូត្) 
 diesel engine  /ˈdiːz(ə)l ˈɛndʒɪn/  [n]  ា៉ា ស ីនមម្របើ
មម្របងា៉ា ស ូត្, ចលក្រា៉ា ស ូត្ (ចលក្រចំម ោះក្ន ងមដលមដើរ
មោយា៉ា ស ីនា៉ា ស ូត្) 

 diesel fuel  /ˈdiːz(ə)l fjuː(ə)l/  [n] ឥនធនៈ, មម្របងា៉ា ស ូត្ 
diestrus  /dʌɪˈiːstrəs/  [n]  មពលខលីមដលឥត្ទ្យទ្យលួកូ្ន 
diet  /ˈdʌɪət/  [n]  ការបងអត្អ់ាហារ, អាហារបញ្ាត្តិ, របប
អាហារ 
 balanced diet  /ˈbalənst ˈdʌɪət/  [n]  របបអាហារ
ត្ លយភាព 

 bland diet  /bland ˈdʌɪət/  [n]  រមបៀបបរមិភាគអាហារ
មដលទ្យន់ៗ ម្រសួលរលំាយ ជាជាងអាហារមដល ឹរ, មញៀន, 
រងឹ, ានសរឆស, ខាល ញ់, បមនលម្រសស់, ឬទឹ្យក្ម្រកូ្ចជាមដើម 

 low fat diet  /ləʊ fat ˈdʌɪət/   [n]  របបអាហារមដល
ានជាតិ្ខាល ញ់ទប 

 normal diet  /ˈnɔːm(ə)l ˈdʌɪət/  [n]  របបអាហារធ្មមតា 
dietary energy consumption  /ˈdʌɪət(ə)ri ˈɛnədʒi 

kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n/  [n]  ការបរមិភាគរបបអាហារាន
ថាមពល (មផអក្មៅមលើទិ្យនននយ័ថាន ក្ជ់ាតិ្សីរេំពីភាពាន
មសែៀង និងត្ម្រមូវការមសែៀង ការបរមិភាគរបបអាហារាន
ថាមពលក្ម្រមតិ្មធ្យម ម្រតូ្វបានគិត្ជាគីឡូកាឡូរកី្ន ងាន ក្់
ក្ន ងមយួឆងៃ) 

Dietary Energy Unit Value  /ˈdʌɪət(ə)ri ˈɛnədʒi 

ˈjuːnɪt ˈvaljuː/  [n]  ត្ឆមលឯក្តាថាមពលអាហារ 
differential  /ˌdɪfəˈrɛnʃ(ə)l/  [n]  គាល ត្ 
 selection differential  /sɪˈlɛkʃ(ə)n ˌdɪfəˈrɛnʃ(ə)l/  [n]  

គាល ត្លក្ខណ្ៈជមម្រមើស (ចំមពាោះលក្ខណ្ៈរបស់ឯក្ត្រៈ
ភាពខ សគ្មន រវាង លក្ខណ្ៈមធ្យមរបស់ម្រក្រមពូជទងំមូល 
និងមធ្យមរបស់ម្រក្រម មដើមមដលបានមម្រជើសមរ ើស។)
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differential blood count (D.B.C)  /ˌdɪfəˈrɛnʃ(ə)l blʌd 

kaʊnt/  [n]  ការពិមសាធ្្មមដើមែោីបភ់ាពទី្យឆទ្យពីគ្មន ឆន 
គ លលិកាស 

differential diagnosis  /ˌdɪfəˈrɛnʃ(ə)l ˌdʌɪəɡˈnəʊsɪs/  

[n]  មោគវនិិចឆយ័មម្របៀបមធ្ៀប 
differentiation  /ˌdɪfərɛnʃɪˈeɪʃn/  [n]  (ចំមពាោះរ ក្ខជាតិ្) 
ការបំមបក្មកាសិកា, ដំណាក្េ់វីមយួ (ដំមណ្ើ រឆនមកាសិកា ឬ
ជាលិកាមម្របកាល យានត្ ួទី្យពិមសស ជារច សមពន័ធេវីមយួ 
ឧ. ដំណាក្ផ់្លក  និងដំណាក្ ់េំម្រប យី៉ា ង។) 
 cell differentiation  /sɛl ˌdɪfərɛnʃɪˈeɪʃn/  [n]   

បំមបលងឯក្មទ្យសមកាសិកា 
 ecotypic differentiation  /ˈiːkəʊtʌɪpɪk 

ˌdɪfərɛnʃɪˈeɪʃn/  [n]  ការខ សមបលក្គ្មន ឆនម្របមភ្ទ្យក្ន ងបរសិាា
នមយួ ( ដំមណ្ើ រឆនការផលិត្ឯក្ត្រៈមបលក្ៗគ្មន មៅក្ន ង
ម្របមភ្ទ្យពូជមយួ េន ម្របមភ្ទ្យ  ឬភាពមបលក្ៗ  មៅក្ន ងបរសិាា
នណា មយួមដលមធ្វើឱ្យវាខ សមបលក្គ្មន ខាងលក្ខណ្ៈរបូនិង
លក្ខណ្ៈសររីៈពីឯក្ត្រៈមផសងៗមទ្យៀត្ឆនម្របមភ្ទ្យដូចគ្មន មនោះ 
ដ ោះ មៅបរសិាា នមផសង។) 

diffuse  /dɪˈfjuːz/  [v]  ពម្រងាយ, សាយភាយ 
diffusion  /dɪˈfjuːʒ(ə)n/  [n]  សំណាយ, បនាយ 
 facilitated diffusion  /fəˈsɪlɪteɪtɪd dɪˈfjuːʒ(ə)n/  [n]  

បនាយសម្រមួល 
 diffusion  gradient  /dɪˈfjuːʒ(ə)n ˈɡreɪdɪənt/  [n]  

ជម្រាលបនាយ 
digenesis  /ˌdʌɪˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  ឌី្មចនមនស ីស  

(ការផ្លល ស់បរូរគ្មន រវាងការបនតពូជមោយមភ្ទ្យ និងឥត្មភ្ទ្យ) 
digenetic  /ˌdʌɪˈdʒɛnnɛtɪk/  [adj]  បរូរធ្មួល  

(ភាវរស់ដូចជា បោសិត្) 
digest  /dʌɪˈdʒɛst/  [v]  រលំាយអាហារ 
digestion  /dʌɪˈdʒɛstʃ(ə)n/  [n]  ការរាល យអាហារ,  
ការរលំាយអាហារ 
 anaerobic digestion  /ˌanɛːˈrəʊbɪkdʌɪˈdʒɛstʃ(ə)n/  

[n]  ការរលំាយមោយគ្មម នខយល់ 
 chemical digestion  /ˈkɛmɪk(ə)l dʌɪˈdʒɛstʃ(ə)n/  [n]  

រលំាយអាហារមបបគីម ី(ការបំមបក្ចំណី្អាហារមោយ
េំមពើឆនេងស់ ីម និងសារធ្លត្ បំមបក្ខាល ញ់) 

 mechanical digestion  /mɪˈkanɪk(ə)l 

dʌɪˈdʒɛstʃ(ə)n/  [n]  រលំាយអាហារមមកានិច 
digger  /ˈdɪɡə/  [n]  េនក្ជីក្, មម្រគឿងជីក្ 
digging-up  /dɪɡin-ʌp/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ gullying 

Digitaria adscendens  [sci.n]  មមម សមែ ក្ាន ់
Digitaria ciliaris  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ crab grass 
Digitaria setigera  [sci.n]  មមម ឌី្ស ីតារយីា៉ា មសទី្យមសោ៉ា  
Digitate  /ˈdɪdʒɪtət/  [adj]  មដលានោងម្រសមដៀងនឹងឆដ
លា (ឧ. សលឹក្ដំឡូងមាីនោងដូចឆដលា) 

dikaryon  /diˈkarɪjən/  [n]  ឆណ្វ យ៉ាូអាផលូេ ីត្មយួគូ 
dike  /dīk/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ dam 
 little dike  /ˈlɪt(ə)l dīk/  [n]  ភ្លមឺម្រស, ទំ្យនបតូ់្ចៗ 

dilatation  /ˌdʌɪleɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការពម្រងីក្, ការមធ្វើឱ្យរកី្ 
dilate  /dʌɪˈleɪt/  [v]  រកី្, មធ្វើឱ្យរកី្, ពម្រងីក្ 
dill  /dɪl/  [n]  ឌី្ល (ម្របមភ្ទ្យបមនល) 
diluent  /ˈdɪljʊənt/  [n]  ពម្រងាវក្រ, ធ្លត្ ពម្រងាវ  

(សារធ្លត្ រងឹ ោវ ឬឧសម័នសម្រាបល់ាយជាមយួធ្លត្ សក្មម
ណាមយួមដើមែបីនាយនូវកំ្ហាបរ់បស់វាតាមរបូមនត) 

dilute  /dʌɪˈl(j)uːt/  [v]  ពម្រងាវ 
dilute  /dʌɪˈl(j)uːt/  [adj]  មដលោវ 
dilution  /dʌɪˈluːʃn/  [n]  ពម្រងាវក្មម (ការមធ្វើឱ្យកំ្ហាបឆ់ន
សារធ្លត្  ឬលាយណាមយួម្រតូ្វងយច ោះ) 

diminishing return  /dɪˈmɪnɪʃɪŋ rɪˈtəːn/  [n]  ការម្រត្
ឡបជ់ាេនវ់ញិ (តាមម្រទឹ្យសរី  និយាយថា  កាលណាមគមធ្វើ 
ស វ ឌ្ឍកិ្មមមដើមម ើកានម់ត្មៅម ខមលើម្របមភ្ទ្យម ើណាមយួ 
ទិ្យននផល ទ្យទ្យលួបានកានម់ត្តិ្ចមបើមធ្ៀបមៅនឹងការចំណា
យ។ ដូមចនោះម្រទឹ្យសីរបញ្ញជ ក្ឱ់្យដឹងថា ការមធ្វើស វ ឌិ្ឍក្មមមដើមម ើ 
មលើក្ដំបូង មៅម្រតឹ្មក្ម្រមតិ្ម្របមភ្ទ្យនិងម្របភ្ពកំ្មណ្ើ ត្ វា
ចំណាយតិ្ច មត្ទ្យទ្យលួបានទិ្យននផលខពស់ ទ្យនទឹមនឹងម ោះ ការ
បងាក ត្ពូ់ជម ើមត្មយួ ម្របមភ្ទ្យបនរមៅមទ្យៀត្ ទ្យទ្យលួទ្យននិផល
កានម់ត្តិ្ចមធ្ៀប ។) 

dimorphism  /dʌɪˈmɔːfɪz(ə)m/  [n]  មទ្យវទ្យម្រមង,់ ភាពផទ យ
គ្មន  (វត្រានឆនទ្យម្រមង២់មផសងគ្មន របស់រច សមពន័ធមយួ ឧ. 
សលឹក្ខាងម្រតូ្វឆងៃ-សលឹក្ខាងមលប ់សលឹក្ចាស់-សលឹក្ខចីម ម្ ល- 
ញី ជាមដើម។ល។) 
 sexual dimorphism  /ˈsɛkʃʊəl dʌɪˈmɔːfɪz(ə)m/  [n]  

មភ្ទ្យលក្ខណ្ៈ (លក្ខណ្ៈសាែ ល់មយួមដលមៅក្ន ងម ោះ
សត្វលអិត្ញី និងម ម្ លមៅមពលមពញវយ័ ានលក្ខណ្ៈ
របូអាចសាែ ល់បានថាជាញី ឬម ម្ ល (ឧ. មមេំមៅដងកូវ
រងូមដើមពណ៌្មលឿង ខមូត្េងករញី ខមូត្ម ម្ លជាមដើម))



dioecious flow discharge  
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dioecious  /dʌɪˈiːʃəs/  [adj]  ឯក្មភ្ទ្យ (រ ក្ខជាតិ្ មដលាន
ផ្លក ញី និងម ម្ លសាិត្មៅមលើមដើមមត្មយួ) 

dioecy  /dʌɪˈiːsi/  [n]  រ ក្ខជាតិ្ានសរោីងែមភ្ទ្យមៅមដើមម ើ
ពីរមផសងគ្មន  

dioism  [n]  ការមដលានមភ្ទ្យមៅមលើឯក្ត្តៈពីរមផសងគ្មន  
Dioscorea alata  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ winged yam 

(white flesh) 
Dioscorea alata var. purpurea  [sci.n]  សូមមមើល
ពាក្យ៖ winged yam (purple flesh) 

Dioscorea hispida  [sci.n]  ក្តួច 
Diospyros decandra  [sci.n]  ចាន,់ មប៉ាន 
Diospyros kaki  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ Japanese 

persimmon 
dioxide  /dʌɪˈɒksʌɪd/  [n]  ឌី្េ ក្ស ីត្ 
nitrogen dioxide  /ˈnʌɪtrədʒ(ə)ndʌɪˈɒksʌɪd/  [n]   

អាសូត្ឌី្េ ក្ស ីត្, អាសូត្េ ក្ស ីត្ 
sulphur dioxide  /ˈsəlfərdʌɪˈɒksʌɪd/  [n]   

សាព នធ់្រ័ឌី្េ ក្ស ីត្ 
dioxin  /dʌɪˈɒksɪn/  [n]  ឌី្េ ក្ស ីន 
dip  /dɪp/  [v]  ធ្លល ក្ច់ ោះ, ម្រជលក្ ់ 
Diphyllobothrium  /di'filʊəbʊəθrəm/  [n]  ឌី្ភ្ឡូីបូ- 
ម្រទី្យយ៉ាូម 

diplobiont  / ˌdɪpləʊˈbaɪɒnt/  [n]  សត្វមទ្យវទ្យម្រមងប់នតពូជ 
diplococcus  /ˌdɪplə(ʊ)ˈkɒkəs/  [n]  (ព  វចនៈ៖ 

diplococci) ឌី្បលូកូ្ក្, ឌី្បលូខក្ខឹស (បាក្ម់ត្រោីងមូលមដល
សាិត្មៅជាគូនឹងគ្មន ) 

Diplococcus pneumoniae  [sci.n]  ឌី្បលូខក្ខឹសភ្នមឺ៉ាូនី 
(ភាន ក្ង់ារបងកជំងឺរបស់បាក្ម់ត្របីងកជំងឺសួត្) 

diploid  /ˈdɪplɔɪd/  [n]  ឌី្បលូេ ីត្ (មកាសិកាមយួ ឬសរោីងែ
មយួានមកាសិកាមក្ើត្មឡើងមោយ  ត្ម្រកូ្ម៉ាូសូមពីរ (២n)) 

diplura  /dɪˈplʊərə/  [n]  ឌី្ផលឺោ៉ា  (លំោបម់យួរបស់សត្វលអិត្
គ្មម នសាល ប ជាទូ្យមៅគ្មម នពណ៌្ ឬានពណ៌្ មដលរស់ក្ន ងដី) 

Diplyllobothrium  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
Bothriocephalus 

Diptera  /ˈdɪpt(ə)rə/  [n pl]  ពពកួ្រ យ, ឌី្បមទ្យ 
diphtheria  /dɪfˈθɪərɪə/  [n]  មោគខានស់ាល ក្ ់

direct sowing  /dɪˈrɛkt səʊɪŋ/  [n]  ពម្រងាយម្រគ្មបពូ់ជ 
មៅមលើតំ្បនម់យួ មដើមែោីដំ ោះឆម្រពម ើ  

direction  /dɪˈrɛkʃ(ə)n/  [n]  ទិ្យសមៅ, ទិ្យស 
 wind direction  /wɪnd dɪˈrɛkʃ(ə)n/  [n]  ទិ្យសខយល់ 

director general (of department)  /dɪˈrɛktə 

ˈdʒɛn(ə)r(ə)l (ɒv dɪˈpɑːtm(ə)nt)/  [n]  េគែ យក្ 
( យក្ោឋ ន) 

Dirofilaria  /dirʊəfiˈlɛːrɪə/  [n]  មមី្រកូ្ភ្មីល  
(ពពកួ្ដងកូ វមណ្ា៉ា តូ្ត្ មដលបោសិត្មៅមលើមបោះដូងសត្វ) 

dirt  /dəːt/  [n]  ធូ្លី 
disadvantaged group  /dɪsədˈvɑːntɪdʒd ɡruːp/  [n]  

ម្រក្រមជនងាយរងមម្រគ្មោះ (ម្របជាជនមយួម្រក្រមមដលមនិអាច
ទ្យទ្យលួបានត្ម្រមូវការអាហារជាមូលោឋ នមោយសារ ម ត្ 
ផលណាមយួ ឬមោយសារការរមួផសគំ្មន ឆនម ត្ ការណ៍្ទងំ
េស់ម ោះ។) 

disaggregated  /dɪsˈaɡrɪɡeɪtēd/  [adj]  ផ យ (ងម), 
រលួយ (សរោីងែព ក្)  

disassimilation  /dɪsəsɪmɪˈleɪʃ(ə)n/  [n]  េសានក្មម 
disaster preparedness  /dɪˈzɑːstə prɪˈpɛːrɪdnəs/  [n]  

ការមម្រត្ៀមបងាក រមម្រគ្មោះម នតោយ 
disaster  /dɪˈzɑːstə/  [n]  ម នតោយ, ការខូចខាត្ 
 environmental disaster  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

dɪˈzɑːstə/  [n]  ម នតោយបរសិាា ន 
 man-made disaster  /manmeɪd dɪˈzɑːstə/  [n]  

ម នតោយមន សស 
 natural disaster  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l dɪˈzɑːstə/  [n]   

ម នតោយធ្មមជាតិ្, មម្រគ្មោះធ្មមជាតិ្ 
 weather disaster  /ˈwɛðədɪˈzɑːstə/  [n]  ម នតោយ
ធ្លត្ អាកាស 

disc  /dɪsk/  [n]   

១. (ចំមពាោះសត្វ) ជំងឺខលន  
២.  (ចំមពាោះរ ក្ខជាតិ្) ថាស (មផនក្របស់ទ្យម្រមផ្លក  មៅពទ័្យធជ ំ

វញិេូមវរបស់រ ក្ខជាតិ្ មដលជាលក្ខណ្ៈសាចម់ ើយ
ជនួកាលានបមញ្ចញទឹ្យក្ដមផ្លក )  

៣.  ថាស (នងែល័)  
discard  /dɪˈskɑːd/  [v]  (សទិ្យសនយ័៖  reject) ជម្រមរោះ
មចាល (ការយក្មចញនូវេវីមយួមដលមនិម្រតូ្វការ) 

discharge  /ˈdɪstʃɑːdʒ/  [n]  រ ូំរ, ការបងាូរមចញ 
 flow discharge  /fləʊ dɪsˈtʃɑːdʒ/  [n]  ធ្លរទឹ្យក្
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 sediment discharge  /ˈsɛdɪm(ə)nt dɪsˈtʃɑːdʒ/  [n]  

ធ្លរក្មមទចកំ្ណ្ 
 stream discharge  /striːm dɪsˈtʃɑːdʒ/  [n]  (សទិ្យស
នយ័៖  stream flow) ធ្លរទឹ្យក្ 

 toxic discharge  /ˈtɒksɪk dɪsˈtʃɑːdʒ/  [n]  ការបងាូរទឹ្យក្
ក្ខវក្ា់នសារធ្លត្ ព ល 

 waste discharge  /weɪst dɪsˈtʃɑːdʒ/  [n]  ការបងាូរទឹ្យក្
លូសមអ យមចញ 

Discherodontus ashmeadi  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
redtail barb 

discoidal  /dɪˈskɔɪd(ə)l/  [adj]  ោងដូចថាស 
discoloration  /ˌdɪskʌləˈreɪʃn/  [n]  ការមធ្វើឱ្យបាត្ប់ង់
ពណ៌្ (ឧ. មកាសិកា) 

devastating disease  /ˈdɛvəsteɪtɪŋ dɪˈziːz/  [n]   

ជំងឺោត្ត្ាត្ 
disease  /dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺ  

(សាសភាពចឆម្រងមដលរខំាន ឬបំផ្លល ញដល់ភាពម្របម្រក្តី្ 
ឆនដំមណ្ើ រជីវគីមរីបស់ដំណំាមោយមមី្រកូ្សរោីងែបងកជំងឺ) 
 Aujesky's disease  [n]  (សទិ្យសនយ័៖ mad itch,  

pseudorabies) ជំងឺេូមសសែី (ជំងឺមដលានសញ្ញា
ម្របម លនឹងជំងឺមៃកៃកួត្) 

 bacterial disease  /bakˈtɪərɪəl dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺបាក្់
មត្រ ី

 chronic disease  /ˈkrɒnɪk dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺោ ឆំរ ៉ា 
 crown-gall disease  /kraʊn ɡɔːl dɪˈziːz/  [n] 
ជំងឺកំ្ពក្មដើម 

 dwarf disease  /dwɔːf dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺមត្ឿ (ជំងឺវរី  ស
ៃលងតាមរយៈពពកួ្មាចសលឹក្មដលជាភាន ក្ង់ារចមលង មដល
ដំបូង វាបងាា ញមោគសញ្ញា សលឹក្ជាចំណ្ ចមលឿងមៅតាមប
មណារ យសរឆសមវ ៉ានឆនសលឹក្ ចំមពាោះសលឹក្ខចី មដលមនិមូល
ច ង ម ើយានពណ៌្មលឿង ឆបត្ង កាលណាមមើលៃល ោះនឹង
ពនលឺឆងៃ មដើមដងជំងឺានភាពមត្ឿ) 

 fungal disease  /ˈfʌŋɡ(ə)l dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺផសតិ្ (ជំងឺ
មដលបងកមោយពួក្ផសតិ្) 

 giallume disease  /gɪəlljuːm dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺវរី  ស 
បងកមោយភាន ក្ង់ារចមលងមា៉ាងម្រសមដៀងឆច ឬម្រកា ម ម្ ោះ 
Rhopalosiphium padi (វាានមោគសញ្ញា ដូចជា មត្ឿ 
មបក្គ មពតិ្ច សលឹក្មម្របពណ៌្ពីឆបត្ងមៅមលឿង ឬមលឿងទ្យ ំ) 

 infectious disease  /ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺៃលង 
 mad cow disease  /mad kaʊ dɪˈziːz/  [n]  សូមមមើល
ពាក្យ៖ Bovine Spongiform Encephalo-pathy  

 mammary gland disease  /ˈmaməri ɡland dɪˈziːz/  

[n]  ជំងឺម្រក្មពញទឹ្យក្មោោះ 
 plant disease  /plɑːnt dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺរ ក្ខជាតិ្ 
 sickle cell disease  /ˈsɪk(ə)l sɛl dɪˈziːz/  [n] 
ជំងឺមកាសិកា្មម្រក្ មមដលមធ្វើឱ្យខវោះ្ម 

 soil disease  /sɔɪl dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺដី, ដីមដលទ្យទ្យលួ
ការមរចរលឹមោយម ត្ មផសងៗ 

 vectors of waterborne disease  /ˈvɛktə ɒv 
ˈwɔːtəbɔːn dɪˈziːz/  [n]  ភាន ក្ង់ារចមលងជំងឺបងកតាមទឹ្យក្  

 venereal disease  /vɪˈnɪərɪəl dɪˈziːz/  [n]  មោគោល
ោលៃលងតាមរយៈការរមួដំមណ្ក្ (សាវ យ, ម្របមមោះ) 

 vesicular disease   /vɪˈsɪkjʊlə dɪˈziːz/  [n] 
ជំងឺពងទឹ្យក្រឆង (េ ត្កាត ម) 

 vitamin deficiency disease  /ˈvɪtəmɪn dɪˈfɪʃ(ə)nsi 

dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺខវោះវតីាមនី 
 Dang' s disease   /baŋs dɪˈziːz/  [n]  សូមមមើលពាក្យ
៖ brucellosis 

 terminal disease  /ˈtəːmɪn(ə)l dɪˈziːz/  [n]  ជំងឺមដល
គងម់ត្នឹងសាល ប ់

 deficiency disease  /dɪˈfɪʃ(ə)nsi dɪˈziːz/  [n] ជំងឺខវោះ
ជីវជាតិ្ 

disinfect  /dɪsɪnˈfɛkt/  [v]  រាៃ បម់មមោគ  
disinfectant /dɪsɪnˈfɛkt(ə)nt/  [n]  ភាន ក្ង់ារសាល បម់មី្រក្រប, 
ថាន សំាល បម់មី្រក្រប 

disinfection  /ˌdɪs(ɪ)nˈfɛkʃn/  [n]  ការសាល បម់មី្រក្រប,  
ការរាៃ បម់មមោគ 

disintegration  /dɪsˌɪntɪˈɡreɪʃ(ə)n/  [n]  ការោចម់ចញ,  
រមបច, ការមបក្មចញ, ការបំមបក្ 

disjunct  /ˈdɪsdʒʌŋ(k)t/  [adj]  ោចពី់គ្មន  
dislocate  /ˈdɪsləkeɪt/  [v]  បំភាល ត្,់ បំមបក្ 
dislocation  /ˌdɪslə(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការបាក្ម់ម្រគច,  
ការភាល ត្ៃ់អឹង 

dissolve  /dɪˈzɒlv/  [v]  រលំាយ, រលាយ
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disorder  /njʊˈtrɪʃ(ə)n(ə)l dɪsˈɔːdə/  [n]  េម្របម្រក្តី្ភាព, 
វបិត្តិ, ចលាចល, ការានជំងឺមោយសារេវីមយួ 
 attention deficit disorder   /əˈtɛnʃ(ə)n ˈdɛfɪsɪt 

dɪsˈɔːdə/  [n]  ឧនភាពខាងការម្របរងសាម រតី្ 
 autistic disorder  /ɔːˈtɪstɪk dɪsˈɔːdə/  [n]  វកិ្លមម 
វកិ្ត័្ (ដំមណ្ើ រភាល ត្)់ 

 bipolar disorder  /bʌɪˈpəʊlə dɪsˈɔːdə/  [n]  វបិត្តិសតិ្
អារមមណ៍្ មោយាន ការខូចចរតិ្ និងការធ្លល ក្ទឹ់្យក្ចិត្ត 

 iodine deficiency disorder  /ˈʌɪədiːn dɪˈfɪʃ(ə)nsi 

dɪsˈɔːdə/  [n]  ជំងឺពក្ក្ 
 nutritional disorder  /njʊˈtrɪʃ(ə)n(ə)l dɪsˈɔːdə/  [n]  

េម្របម្រក្តី្ភាពឆនសារធ្លត្ ចិញ្ច ឹម (ភាពមនិម្របម្រក្តី្ឆន
ដំណំាម្រសូវបណារ លមក្ពីក្ងវោះសារធ្លត្ ចិញ្ច ឹម និងភាព
ព លបណារ លមក្ពីក្ម្រមតិ្មម្រចើន ួសណាមយួ ឬមដក្ក្ន ង
ដី ឬការពនយតឺ្ភាពលូត្លាស់មដលបណារ លមក្ពី
សាព ធ្េូសមូសឆនសូល យសយ ងដីខពស់) 

 organic disorder /ɔːˈɡanɪk dɪsˈɔːdə/ [n]  វបិត្តិសរោីងែ 
 schizoaffective disorder  /ˈskɪtsəʊəˈfɛktɪv 

dɪsˈɔːdə/  [n]  វបិត្តិទងំសតិ្- សមែជញ្ា ៈ និងម្របាជាា  
 manic-depressive disorder  /ˈmanɪk dɪˈprɛsɪv 

dɪsˈɔːdə/  [n]  វបិលាល ស សតិ្បញ្ញា  (ការភាល ត្ខ់ សឆនសតិ្
បញ្ញា ) 

 neuromuscular disorder  /ˌnjʊərəʊˈmʌskjʊlə 

dɪsˈɔːdə/  [n]  វបិលាល ស សរឆសញ្ញា ណ្ (សរឆសវញិ្ញា ណ្
មនិមដើរម្របម្រក្តី្) 

 obsessive-compulsive disorder  /əbˈsɛsɪv 

kəmˈpʌlsɪv dɪsˈɔːdə/ [n]  វបិត្តិមដលបងខំឱ្យ 
គិត្មឆមជានិចច 

 panic disorder  /ˈpanɪk dɪsˈɔːdə/  [n]  វបិត្តិមដល ំ
ឱ្យសលនម់សាល  ឬបារមភយា៉ា ងខាល ងំ 

 pervasive developmental disorder  /pəˈveɪsɪv 

dɪˌvɛləpˈmɛnt(ə)l dɪsˈɔːdə/  [n]  ោលោលខាល ងំឆនវបិត្តិ
ខាងគំនិត្និងម្របាជាា  

disorientation  /dɪsɔːrɪɛnˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការវមងវងសាម រតី្ 
dispensary  /dɪˈspɛns(ə)ri/  [n]  ក្មនលងពាបាល និង 
មចក្ថាន ជំាពិមសសចំមពាោះេនក្ម្រក្ 

dispense  /dɪˈspɛns/  [v]  មចក្ 
dispersal  /dɪˈspɜːsl/  [n]  ការពម្រងាយ 

 ingestive dispersal  /ɪnˈdʒɛstɪv dɪˈspɜːsl/   [n]  ការ
ពម្រងាយម្រគ្មបម់ោយសត្វ (ស ីមលបម្រគ្មប)់, ការពម្រងាយ
ម្រគ្មបម់ោយសត្វមដលស ី(មលប)មផល ម ើយបមពាច ញម្រគ្មប់
វញិតាមក្មមអរ ឬតាមលាមក្។  

disperse  /dɪˈspəːs/  [v]  ពម្រងាយ, បំមបក្ 
dispersion  /dɪˈspəːʃ(ə)n/  [n]  របា៉ា យ (ពនលឺ និងសារធ្លត្ 
ព ល), ការមបក្មខាក្មចញពីគ្មន  
 light dispersion  /lʌɪtdɪˈspəːʃ(ə)n/  [n]  របា៉ា យពនលឺ 
 pollutant dispersion  /pəˈl(j)uːt(ə)ntdɪˈspəːʃ(ə)n/  

[n]  របា៉ា យសារធ្លត្ ព ល 
disposal  /dɪˈspəʊz(ə)l/  [n]  ការមបាោះមចាល 
 land disposal  /land dɪˈspəʊz(ə)l/  [n]  ការក្ប់
សំណ្ល់ក្ន ងដី 

 nuclear waste disposal  /ˈnjuːklɪə weɪst 

dɪˈspəʊz(ə)l/  [n]  ការទ្យ ក្ោក្សំ់ណ្ល់វទិ្យយ សក្មម 
 radioactive waste disposal  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv weɪst 

dɪˈspəʊz(ə)l/  [n]  ការទ្យ ក្ោក្សំ់ណ្ល់វទិ្យយ សក្មម 
 refuse disposal  /rɪˈfʌnd dɪˈspəʊz(ə)l/  [n]   

ការចាក្ម់ចាលសម្រាម ឬកាក្សំណ្ល់ 
 sewage disposal  /ˈsuːɪdʒdɪˈspəʊz(ə)l/  [n]   
ការបងាូរទឹ្យក្លូសមអ យ 

 soil disposal  /sɔɪldɪˈspəʊz(ə)l/  [n]   

ការក្បសំ់ណ្ល់ក្ន ងដី 
 underground disposal  /ʌndəˈɡraʊnddɪˈspəʊz(ə)l/  

[n]  ការក្ប ់(សំណ្ល់វទិ្យយ សក្មម) ក្ន ងដី 
 waste disposal  /weɪstdɪˈspəʊz(ə)l/  [n]   
ការទ្យ ក្ោក្ក់ាក្សំណ្ល់ 

dispose  /dɪˈspəʊz/  [v]  មបាោះមចាល, យក្មៅមចាល, 
ទ្យ ក្ោក្ ់

dissemination  /dɪˌsɛmɪˈneɪʃn/  [n]   

១.  (ចំមពាោះជំងឺ) ការចមលងមោគ  
២.  ការផសពវផាយ 

disseminule  /dɪˈsɛmɪnjuːl/  [n]  ឯក្ត្តៈពម្រងាយ  
(ឯក្តារ ពម្រងាយ មៅក្ន ងនយ័ម្រគ្មបពូ់ជ វាាននយ័មសមើនឹង 
diaspore ។) 

dissolvent  /dɪˈzɒlv(ə)nt/  [n]  ធ្លត្ រលំាយ
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distal  /ˈdɪst(ə)l/  [v]   

១.  (ចំមពាោះរ ក្ខជាតិ្) ខាងច ងឫស, ខាងច ងពនលក្  
២.  (ចំមពាោះសត្វ)  មំៅឆ្ៃ យ, ឱ្យមចញឆ្ៃ យ 

distance receptor  /ˈdɪst(ə)ns rɪˈsɛptə/  [n]  ធ្មួល
ចាៃ យ (ធ្មួលមដលដឹងពីរមំោចពីក្ន ងបរសិាា នរបស់សត្វ 
ដូមចនោះវាអាចមធ្វើឱ្យសត្វត្ម្រមងទិ់្យសមៅរក្ក្មនលងម ោះ) 

distemper  /dɪˈstɛmpə/  [n]  ជំងឺកាមរ ៉ា  
(ជំងឺមដលបងកមោយវរី សមលើសត្វ មោយបណាត លមអាយ  
មៅត ខលួន ក្អក្ និង មឡើងមសលស) 

distension  /dɪˈstɛnʃ(ə)n/  [n]  ការម ើម ឬតឹ្ង  
(ដូចជាម្រក្ពោះ, មពាោះ,ឬមពាោះមវៀន) 

distichous  /ˈdɪstɪkəs/  [adj]  ត្មម្រមៀបជាពីរជរួ (េំពីទ្យម្រមង់
របស់រ ក្ខជាតិ្), រមបៀបត្មម្រមៀបសលឹក្មលើមមក្ជាពីរជួរ 

distill  /dɪˈstɪl/  [v]  បិត្ (ម្រសា ទឹ្យក្), ចំ  យ 
distillation  /ˌdɪstɪˈleɪʃn/  [n]  បំណិ្ត្ 
 fractional distillation  /ˌˈfrakʃ(ə)n(ə)ldɪstɪˈleɪʃn/  [n]  

បំណិ្ត្ម្របភាគ 
Distoma  /diˈstrəʊmə/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

distromiasis  
distress  /dəˈstrɛs/  [n]  ទ្យ ក្ខភ្យ័, មម្រគ្មោះអាសនន,  
ការ ចឺាប,់ ទ្យ ក្ខម្រពួយ, លំបាក្ 

distribution  /dɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n/  [n]  ការចែកចាយ 
 food distribution  /fuːd dɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n/   [n]  ការមចក្
ចាយមសែៀង 

 land distribution  /land dɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n/  [n]   

ការមបងមចក្ដី 
 pore-size distribution  /pɔːsʌɪzdɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n/  [n]  

រនធ (ការមចក្ថាន ក្ឆ់នរនធតាមទំ្យ ំ)  
distromiasis  /diˈstrəʊmiːəsɪs/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖  

Distoma) ដងកូវសំមប៉ាត្ក្ន ងមងលើម (ឌូ្វ) 
disturbance  /dɪˈstəːb(ə)ns/  [n]  ការបងកការរខំាន 
 forest disturbance  /ˈfɒrɪst dɪˈstəːb(ə)ns/  [n]   

ការបងកការរខំានដល់ឆម្រពម ើ 
ditch  /dɪtʃ/  [n]   

១.  (សទិ្យសនយ័៖  water-furrow, gutter) ចងអូរទឹ្យក្, 
រងវោះទឹ្យក្, ម្របឡាយ  

២.  សាន មមភាល ោះ 
 drainage ditch  /ˈdreɪnɪdʒ dɪtʃ/  [n]  ម្របឡាយទឹ្យក្ 

 irrigation ditch  /ˈɪrɪɡeɪʃ(ə)n dɪtʃ/  [n]  ម្របឡាយ
សម្រាបម់ម្រសាចម្រសព 

Ditylenchus angustus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖  
stem nematode 

diuresis  /ˌdʌɪjʊ(ə)ˈriːsɪs/  [adj]  ានទឹ្យក្ម មមម្រចើនខ ស
ពីធ្មមតា 

diuretic  /ˌdʌɪjʊ(ə)ˈrɛtɪk/  [adj]   ឱំ្យម មមម្រចើន 
divaricate  /dʌɪˈvarɪkeɪt/  [n]  ឃ្លល ត្មចញពីគ្មន  
diversification of production  /dʌɪvəːsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n 

ɒv prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖  crop 
diversification) ពិពិធ្ក្មមដំណំា (ការពម្រងីក្សក្មមភាព
ក្សិក្មមឱ្យមលើសេំពីសក្មមភាពមបបប ោណ្ ឬក្ស៏ក្មមភាព
ចិញ្ច ឹមជីវតិ្សនូល។ ពិពិធ្ក្មមដំណំាអាចានម ខងារជាយ ទ្យធ
សាស្ដសរឆនរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្មៅក្ម្រមតិ្ម្រគួសារ ឬក្ជ៏ាគំរឆូន
ជំនញួធ្មមតាមយួមៅក្ម្រមតិ្ពាណិ្ជជក្មមម្រទ្យងម់្រទយធំ្។) 

diversification  /dʌɪvəːsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ពិពិធ្ក្មម  
(ការានមឡើងមម្រចើនម ខមផសងៗពីគ្មន , ការបមងកើត្មឡើងមអាយ
ានមម្រចើនម ខមផសងៗពីគ្មន ) 
 crop diversification   /krɒp 

dʌɪvəːsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/    [n]  ពិពិធ្ក្មមដំណំា 
 food diversification  /fuːd dʌɪvəːsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  

ពិពិធ្ក្មមចំណី្អាហារ, ភាពចម្រមរោះឆនអាហារចម្រមរោះម ខ 
(ទក្ទិ់្យនមៅនឹងភាពខ សៗគ្មន ជាទូ្យមៅឆនមសែៀងមដល
បានបរមិភាគមៅក្ន ងរបបអាហាររបស់ប គែលាន ក្់ៗ  ឬ
របស់ម្រគួសារនីមយួៗ។ េនក្ទងំឡាយណាមដលបរមិភាគ
អាហារម្របមភ្ទ្យតិ្ចត្ចួជាងមៅម ខអាហារទងំឡាយ ជា
ទូ្យមៅគឺបានទ្យទ្យលួសារធ្លត្ ចិញ្ច ឹមតិ្ចជាងេនក្មដល
បរមិភាគអាហារមដលានលក្ខណ្ៈចម្រមរោះជាង។)  

diversity  /dʌɪˈvəːsɪti/  [n]  ភាពចម្រមរោះ,   ភាព           
(លក្ខខណ័្ឌ មដលខ សគ្មន  បងាា ញពីការខ សគ្មន ។ ក្ន ងបរបិទ្យ
ឆនការបងាក ត្ម់ដើមម ើ ពាក្យមនោះាននយ័ជាបមម្រមបម្រមួល ឆន
មសណូ្ទី្យបមៅក្ន ងម្រក្រមពូជមយួ។) 
 biology diversity   /bʌɪˈɒlədʒi dʌɪˈvəːsɪti/  [n]        

សូមមមើលពាក្យ៖ biodiversity (ភាពមបលក្ៗគ្មន មៅក្ន ងចំ 
មណាមសារពាងែានជីវតិ្មដលមក្ពីម្រគបម់្របភ្ពទងំេស់ 
ម ើយនិងភាពសម គសាម ញ (ជំពាក្វ់ាក្វ់និ) ឆនបរសិាា ន)
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 dietary diversity  /ˈdʌɪət(ə)ri dʌɪˈvəːsɪti/  [n]   

ភាពសំបូរមបបឆនរបបអាហារ (ការបូក្ចំននួមសែៀងខ សៗ
គ្មន  ឬក្ម៏្រក្រមអាហារមដលបរមិភាគមោយមន សសាន ក្ ់ឬ 
ម្រគួសារមយួក្ន ងរយៈមពលមយួជាក្ល់ាក្។់ ជនួកាលចំន ច
មនោះក្អ៏ាចនឹងម្រតូ្វមធ្វើការងឹលងមងលង មោយគិត្ពីចំនួនដងឆន
ការបរមិភាគផងមដរ។ របបអាហារមផសងៗគ្មន មម្រចើនាន
និ ន ការទ្យទ្យលួបានអាហារបូត្ាមភខពស់។) 

 ecosystem diversity  /ˈiːkəʊsɪstəm dʌɪˈvəːsɪti/  [n]  

  ភាពម្របពន័ធមេកូ្ឡូស ី 
 genetic diversity  /dʒɪˈnɛtɪkdʌɪˈvəːsɪti/  [n]       

  ភាពមសមនទិ្យច 
 nutritional diversity  /njuːˈtrɪʃ(ə)n(ə)l dʌɪˈvəːsɪti/  

[n]  ភាពសំបូរមបបឆនអាហារបូត្ាមភ (សទិ្យសសនយ័
ជាមយួនឹងពាក្យ "ភាពសំបូរមបបឆនរបបអាហារ"។ ចំននួ
សរ បឆនមសែៀងអាហារមផសងៗគ្មន  ឬក្ម៏្រក្រមអាហារមដល
បរមិភាគមោយប គែល ឬមោយម្រគួសារមយួមៅក្ន ងេំឡ ង 
រយៈមពលមយួជាក្ល់ាក្។់ ជនួកាលចំណ្ ចមនោះម្រតូ្វងឹលង
មងលង មោយចំននួដងឆនការបរមិភាគអាហារ ។) 

diverticulum  /ˌdʌɪvəˈtɪkjʊləm/  [n]  ឌី្មវទី្យគ យឡូម 
division  /dɪˈvɪʒ(ə)n/  [n]  សាខា  

(ចំណាត្ថ់ាន ក្ណ់ាមយួឆនជីវក្រឆនវគែីក្រណ៍្វទិ្យាមដលទប
ជាងអាណាចម្រក្ មត្ខពស់ជាងថាន ក្)់ 
 cell division  /sɛl dɪˈvɪʒ(ə)n/  [n]  ចំមណ្ក្មកាសិកា 

dizziness  /ˈdɪzɪnəs/  [n]  ការវលិម ខ, ការធី្ងមធ្លង 
dizzy  /ˈdɪzi/  [adj]  វលិម ខ 
DNA  /diː ɛn eɪ/  [n]  ភ្និភាគឆនសាចស់ាមលា ិត្ 
doctor of philosophy (PhD)  /ˈdɒktə ɒv fɪˈlɒsəfi/  [n]  

ថាន ក្ប់ណ្ឌិ ត្ (ម្របមភ្ទ្យថាន ក្ម់ដលេនក្សិក្ា ម្រតូ្វានចំមណ្ោះ
ដឹងមម្រៅម្រជោះ និងានការវភិាគម្រតឹ្មម្រតូ្វចាស់លាស់តាមមបប
ទ្យសសនៈវជិាជ មៅមលើចំណ្ ចេវីមយួ) 

document  /ˈdɒkjʊm(ə)nt/  [n]  ឯក្សារ 
dodder  /ˈdɒdə/  [n]  វលលិរាស  

(ម ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសរ Cuscuta maritima) 
dog  /dɒɡ/  [n]  សត្វមៃក 
dogfish  /ˈdɒɡfɪʃ/  [n]  ម្រតី្មៃក 
Doliphinus capensis tropicalis  [sci.n]   

សូមមមើលពាក្យ៖ long-beaked common dophin 
domestic  /dəˈmɛstɪk/  [adj]  ឆផទក្ន ង, ក្ន ងម្រសរក្ 

 domestic trade  /dəˈmɛstɪk treɪd/  [n]  ពាណិ្ជជក្មម
ក្ន ងម្របមទ្យស 

domestication  /dəmɛstɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការផាំងឱ្យមៅ
ជាម្របមភ្ទ្យក្ន ងម្រសរក្, ការបនាំង, បស ក្មម (ដំមណ្ើ រការមដល
ក្ន ងម ោះរ ក្ខជាតិ្ ឬសត្វឆម្រពមដលម្រតូ្វបានយក្មក្ោ ំឬ
ចិញ្ច ឹមមម្រកាមការមងទយំា៉ា ងដិត្ដល់) 

dominance  /ˈdɒmɪnəns/  [n]  ភាពលប ់ឬម្រគបមលើេវីមយួ 
(ការលាក្ស់ក្មមភាពឆនអាមលលមយួមដលជាអាមលល
ឆ្ល ស់របស់វា) 
 co-dominance  /səʊ-ˈdɒmɪnəns/  [n]  ស លប ់(ជា
លក្ខខណ្ឌ ក្ន ងភាពជាម តឺ្រសឺាយ ែូត្ (heterozygote) 
មដលសាជិក្ទងំ២ឆនគូអាមលលមយួម្រតូ្វបាន សមមរង
មចញមក្ និងរមួចំមណ្ក្បមងកើត្មផណូ្ទី្យប មដលប ទ បម់ក្ 
ការលាយចូលគ្មន ឆនលក្ខណ្ៈមផណូ្ទី្យប បានផលិត្មចញ
លក្ខខណ្ឌ េូម៉ាូស ីកូ្ត្ផងមដរ។ គូអាមលលសនមត្មយួ 
មដលនីមយួៗមៅក្ន ងភាពេូម៉ាូស ីកូ្ត្ ផលិត្ផ្លក ម្រក្ មនិង
ស។ មៅក្ន ងលក្ខខណ្ឌ ស លប ់វាផលិត្បានផ្លក ាន
ទងំម្រក្ ម និងស។ មៅក្ន ងក្រណី្លបម់និមពញមលញ 
ផ្លក នឹងមចញជាពណ៌្កូ្លាប) 

 incomplete dominance  /ɪnkəmˈpliːt ˈdɒmɪnəns/  

[n]  ភាពលបម់និមពញមលញ (ការសមមរងមចញមយួមផនក្
របស់អាមលលទងំ២មៅក្ន ងមេមត្រ ៉ាសូ ីកូ្ត្មយួ ដូចមនោះមផ
ណូ្ទី្យបរបស់វាបងាា ញមចញមក្មៅចម ល ោះរវាងមមបាេូម៉ាូស ី
កូ្ត្ទងំ២ម ោះ) 

donkey  /ˈdɒŋki/  [n]  សត្វលា 
donor  /ˈdəʊnə/  [n]  ជមូន (េនក្ផតល់ជូន), េនក្ផតល់
េំមណាយ 

dormancy  /ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  ដំមណ្ក្ភាព, រយៈមពល
សំងំ, ភាពសំងំ (សាា នភាពធ្មមជាតិ្មយួឆនម្រគ្មបពូ់ជមដល
មនិអាចដ ោះបាន មទោះជាក្ន ងលក្ខខណ្ឌ មដលអាចដ ោះបានក្៏
មោយ) 
 break dormancy  /breɪk ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  ការបំមបក្
ដំមណ្ក្ភាព (វធីិ្សាស្ដសតមដលមធ្វើឱ្យម្រគ្មបពូ់ជអាចដ ោះបាន 
មបើមទោះបីជាវាសាិត្ក្ន ងលក្ខខណ្ឌ ដំមណ្ក្ភាពក្ម៏ោយ)
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 bud dormancy  /bʌd ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  ដំមណ្ក្ពនលក្
, ពនលក្ម្រកាងំ (កំ្ពក្ពនលក្មៅមលើមដើម ឬមមក្មដលមនិអាច
វវិត្រនជ៍ាម្រតួ្យបាន មបើសិនភាពសមៃមំនោះមនិទនបំ់មបក្) 

 chemical dormancy  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  

ដំមណ្ក្មោយសារជាតិ្គីម ី(ភាពសំងំមដលបណារ លមក្
ពីសារធ្លត្ គីមោីោងំមដលានមៅក្ន ងមផលឬម្រគ្មប។់       
ភាពសំងំម្របម លជាអាច បំមបក្បាន មោយមធ្វើការលាង
ជម្រមោះសារធ្លត្ មនោះមចញ។) 

 combined dormancy  /kəmˈbʌɪnd ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  

(សទិ្យសនយ័៖  double dormancy) ដំមណ្ក្រមួផស,ំ 
ដំមណ្ក្មទ្យវ (ដំមណ្ក្មដលបណារ លមក្ពីក្តាត សំខានពី់រ 
ដូចជាដំមណ្ក្មោយសារសមែក្ម្រគ្មប ់និងដំមណ្ក្េំម្រប ី
យ៉ា ង មត្មគអាចបំមបក្ដំមណ្ក្ទងំពីរមនោះឱ្យម្រគ្មបដ់ ោះពនលក្
បានមោយមធ្វើឱ្យានសាន មមលើម្រគ្មបម់ោយការម្រតាទឹំ្យក្) 

 double dormancy  /ˈdʌb(ə)l ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  សូម
មមើលពាក្យ៖ combined dormancy 

 embryo dormancy  /ˈɛmbrɪəʊ ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  

(សទិ្យសនយ័៖  endogenous dormancy)  
ដំមណ្ក្េំម្រប យី៉ា ង, ដំមណ្ក្ឆផទក្ន ង (ភាពសំងំមដល
បណារ លមក្ពីលក្ខខណ្ឌ មៅក្ន ងេំម្រប យី៉ា ងខលួនឯង   
ឧ.សារធ្លត្ ោោងំ ឬេំម្រប យី៉ា ងវវិត្រនម៍និទនម់ពញមលញ) 

 endogenous dormancy  /ɛnˈdɒdʒɪnəs 

ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖  
embryo dormancy 

 exogenous dormancy  /ɪkˈsɒdʒɪnəs ˈdɔːm(ə)nsi/  

[n]  ដំមណ្ក្មោយសារសមែក្មម្រៅ (ភាពសំងំណាមដល
ទក្ទ់្យងនឹងសមែក្រ មំ្រគ្មប ់និង/ឬមផល ឧ. pericarp ឬ
សមែក្ម្រគ្មប។់ ភាពសំងំមោយសារសមែក្ខាងមម្រៅអាច
ានដូចជា ឧ. ភាពសំងំមមកានិច, ភាពសំងំលក្ខណ្ៈរបូ 
ឬភាពសំងំពនលឺ។) 

 induced dormancy  /ɪnˈdjuːst ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  

ដំមណ្ក្ប ទ ប ់
 mechanical dormancy  /mɪˈkanɪk(ə)l ˈdɔːm(ə)nsi/  

[n]  ដំមណ្ក្មមកានិច (ភាពសំងំបណារ លមក្ពីភាពាឆំន
មមកានិចរបស់សមែក្ម្រគ្មប ់(ជាធ្មមតា endocarp)មដល
មនិអាចពម្រងីក្េំម្រប យី៉ា ងរបស់វាបាន។ ភាពសំងំមនោះអាច
បំមបក្បានមោយមធ្វើការបំមបក្របូឆនសមែក្មដលោោងំ ឬ
យក្ម្រគ្មបម់ចញមក្។) 

 photodormancy  /ˈfəʊtəʊdɔːm(ə)nsi/  [n]  ដំមណ្ក្
ពនលឺ (ភាពសំងំប ទ បម់ដលងាយវវិត្រមៅមពលម្រគ្មបម់្រតូ្វ    
ពនលឺ។ ភាពសំងំមនោះបណារ លមក្ពីក្ម្រមតិ្ខពស់ វីតឹ្ម្រកូ្ម 
(Pr) មដលម្រតូ្វផ្លល ស់បរូរមៅជា វីតឹ្ម្រកូ្ម (Pfr) មោយោក្់
ហាលវាឱ្យម្រតូ្វពនលឺម្រក្ ម (៦៦០-៧៦០ ម.ម) ឬហាលឱ្យ
ម្រតូ្វពនលឺមពញ ១ឆងៃ មម្រកាយពីម្រសូបទឹ្យក្មដើមែដី ោះពនលក្។) 

 physical dormancy  /ˈfɪzɪk(ə)l ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  

ដំមណ្ក្របូ (ភាពសំងំមដលបណារ លមក្ពីសមែក្ម្រគ្មប់
មនិម្រសូបទឹ្យក្ (ម្រគ្មបរ់ងឹ)។ េំម្រប យី៉ា ងមនិមមនាន
សក្មមភាពម ោះមទ្យ មត្ម្រតូ្វបានបិទ្យជិត្មោយសារសមែក្
មនិម្រសូបទឹ្យក្មៅក្ន ងបនទ ក្សំមណ្ើ មទប ម្របមភ្ទ្យសំងំមនោះ
ានមម្រចើនចំមពាោះម្រគួសារ Leguminosae) 

 physiological dormancy  /ˌfɪzɪəˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  ដំមណ្ក្សររីៈ (ម្របមភ្ទ្យមយួឆនដំមណ្ក្
េំម្រប យី៉ា ងមដលក្ន ងម ោះការដ ោះពនលក្ម្រតូ្វបានោោងំ
មោយសារមត្យនរការោោងំខាងសររីៈ ឧ. ដំមណ្ក្
មោយសារគីម ីឬភាពសំងំមោយសារក្មតរ ) 

 primary dormancy  /ˈprʌɪm(ə)ri ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  

ដំមណ្ក្ដំបូង (ភាពសំងំមដលានមៅក្ន ងម្រគ្មបម់ៅមពល
មដលម្រគ្មបកំ់្ព ងទ្យ ំមៅមលើមដើម ឬមម្រកាយពីទ្យ ំរចួ) 

 secondary dormancy  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈdɔːm(ə)nsi/  

[n]  ដំមណ្ក្ប ទ ប,់ ដំមណ្ក្បនរ (ភាពសំងំមដលវវិត្តនម៍ៅ
ក្ន ងម្រគ្មបម់សើមមម្រកាយពីវាម្រតូ្វបានមបោះ ឬម្រជរោះពីមដើម មបើសិន
ជាវាម្រតូ្វរងនូវលក្ខខណ្ឌ បរសិាា នមនិេំមណាយផល) 

 seed coat dormancy  /siːd kəʊt ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]  

ដំមណ្ក្មោយសារសមែក្ (ភាពសំងំមក្ើត្មឡើង
មោយសារមត្លក្ខខណ្ឌ របស់សមែក្ម្រគ្មប ់ឧ. លទ្យធភាព
ោោងំការម្រសូបទឹ្យក្ (ភាពសំងំរបូ) ឬម្របពន័ធ ីវតឺ្ម្រកូ្ម (ភាព
សំងំពនលឺ)។ ភាពសំងំមនោះអាចនឹងបំមបក្បានមោយមធ្វើឱ្យ
ានសាន មមម្របោះ ឬបក្សមែក្ម្រគ្មបម់ចញ។) 

 seed dormancy  /siːd ˈdɔːm(ə)nsi/  [n]   

ដំមណ្ក្ឆនម្រគ្មបពូ់ជ (រយៈមពលមដលម្រគ្មបពូ់ជសម្រាក្ 
មម្រកាយពីបានទ្យ ំមពញមលញ ឬលទ្យធភាពឆនម្រគ្មបទ់្យ ំមដើមែ ី
ពនារមពលឆនដំណ្ ោះម្រគ្មប)់



thermodormancy drain  

-111- 

 

 thermodormancy  /ˈθəːməʊdɔːm(ə)nsi/  [n]  

ដំមណ្ក្មោយសារក្មតរ  (ជាម្របមភ្ទ្យភាពសំងំដំបូង ឬ
ប ទ បម់ដលក្ន ងម ោះម្រគ្មបម់្រតូ្វមគបានោក្ឱ់្យរងនូវសីត្ ណ្ា
ភាពទប ឬមឡើងច ោះម ននឹងដ ោះពនលក្។ មៅតំ្បនអ់ាកាស
ធ្លត្ បងែួរ ភាពសំងំក្មតរ ម្រតូ្វបានបំមបក្មោយការោក្ឱ់្យ
ម្រត្ជាក្ជ់ាម ន ឬសំដិល។ មៅតំ្បនម់្រតូ្ពិច មោយោក្់
ហាលឆងៃ និងសមនស ើមម ននឹងដ ោះពនលក្។) 

dormant  /ˈdɔːm(ə)nt/  [adj]  មដលមដក្, នឹង (ទឹ្យក្) 
dorsal  /ˈdɔːs(ə)l/  [adj]  ឆនខនង (រ ក្ខជាតិ្)  

(សាិត្មៅមផនក្ខាងសរោីងែ មដលងាក្មចញពីេក័្ស) 
dorsi-fixed  /ˈdɔːsi fɪkst/  [adj]  ភាជ បម់ៅមផនក្ខនង  

(េំពីមបាល ក្លមអង) 
dorso-  /ˈdɔːsəʊ/  [prefix]  ប ពវបទ្យាននយ័ថា ខនង 
dorsum  /ˈdɔːsəm/  [n]  ខនង 
Doryichthys boaja  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ long-

snouted pipefish 
dose  /dəʊs/  [n]  េម្រតា, ក្ម្រមតិ្ម្រសូប, រងាវ ល់ (ឱ្សង)
(បរាិណ្ជាក្ល់ាក្ម់យួឆនថាន មំដលម្រតូ្វមម្របើក្ន ងមយួមពល) 
 absorbed dose  /əbˈzɔːbd dəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្ម្រសូប 
 acceptable emergency dose  

/əkˈsɛptəb(ə)lɪˈməːdʒ(ə)nsidəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្
េន ញ្ញា ត្មពលានមម្រគ្មោះថាន ក្ ់

 accumulated dose  /əˈkjuːmjʊleɪtɪd dəʊs/  [n]  

ក្ម្រមតិ្ផទ ក្ 
 cumulative dose  /ˈkjuːmjʊlətɪvdəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្
ម្រសូបសរ ប 

 equivalent dose  /ɪˈkwɪv(ə)l(ə)nt dəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្
សមមូល 

 fatal dose  /ˈfeɪt(ə)l dəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្បណាត ល
ឱ្យសាល ប ់

 integral dose  /ˈɪntɪɡr(ə)l dəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្សរ ប 
 lethal (LD) dose  /ˈliːθ(ə)l dəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្បណាត ល
ឱ្យសាល ប ់

 lethal 100 dose  [n]  ក្ម្រមតិ្បណាត លឱ្យសាល ប ់១០០% 
 lethal 50 (LD50) dose  [n]  (សទិ្យសនយ័៖   

median lethal dose) ក្ម្រមតិ្បណាត លឱ្យសាល ប ់៥០% 
 lethal 50/30 dose  [n]  ក្ម្រមតិ្បណាត លឱ្យសាល ប ់៥០% 
មម្រកាយរយោះមពល ៣០ឆងៃ 

 maintenance dose  /ˈmeɪnt(ə)nəns dəʊs/  [n]  

ក្ម្រមតិ្ថាន លំមមមធ្វើឱ្យមៅស ខជាធ្មមតា 
 maximum allowable dose  /ˈmaksɪməm əˈlaʊəbl 

dəʊs/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖  maximum permissible 
dose) ក្ម្រមតិ្េន ញ្ញា ត្េតិ្បរា 

 maximum permissible dose  

/ˈmaksɪməmpəˈmɪsɪb(ə)ldəʊs/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
maximum allowable dose 

 median lethal dose  /ˈmiːdɪən ˈliːθ(ə)l dəʊs/  [n]  

សូមមមើលពាក្យ៖ lethal 50 (LD50) dose 
 permissible dose  /pəˈmɪsɪb(ə)l dəʊs/  [n]   

ក្ម្រមតិ្េន ញ្ញា ត្ 
 radiation dose  /reɪdɪˈeɪʃ(ə)ndəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្រភំាយ 
 safe dose  /seɪfdəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្គ្មម នមម្រគ្មោះថាន ក្ ់
 specific absorbed dose  /spəˈsɪfɪkəbˈzɔːbdəʊs/  

[n]  ក្ម្រមតិ្ម្រសូបយថាម្របមភ្ទ្យ 
 tolerant dose  /ˈtɒl(ə)r(ə)ntdəʊs/  [n]  ក្ម្រមតិ្
េន មម្រគ្មោះ 

doubly toothed  /ˈdʌbli tuːθt/  [adj]  ជាយសលឹក្មដល
ានមធ្មញសទួន 

doubt  /daʊt/  [n]  សងសយ័, មនទិល 
douche  /duːʃ/  [n]  ការងូត្ទឹ្យក្, ការលាងទឹ្យក្, ទឹ្យក្ធ្មមតា
ានថាន ,ំ បាញ់លាងមផនក្ឆនខលួន ឬបញ្ចូ លតាមសរោីងែផលូវ
មយានី 

dourine  /ˈdʊəriːn/  [n]  ឌូ្រនី 
dove  /dʌv/  [n]  កូ្ឡ ម (ម្រពាបស) 
downstream  /daʊnstriːm/  [adj]  សងាក ត្ទឹ់្យក្មម្រកាម, 
តំ្បនទឹ់្យក្មម្រកាម, ទី្យមម្រកាមទឹ្យក្ 

downy mildew  /ˈdaʊni ˈmɪldjuː/  [n]  ជំងឺេ ចសលឹក្ពណ៌្
មលឿង (ជំងឺមនោះបងកមោយផសតិ្ Hyaloperonospora 
parasitica រកី្ោលោលតាមរយៈខយល់ និងទឹ្យក្មភ្លៀង មដល
ភាន ក្ង់ារបងកជំងឺរស់មៅជាបោសិត្ក្ន ងកាក្សំណ្ល់រ ក្ខជាតិ្
មោយបមងកើត្ជា Oospores ឬមលើដំណំាពពកួ្ឆសព និងមមម ) 

dragon bone  /ˈdraɡ(ə)n bəʊn/  [n]  មដើមជ ល ត្ឆ់ដ  
(រ ក្ខជាតិ្ឆនេមែរូ Euphorbia lactea) 

dragon fly  /ˈdraɡ(ə)n flʌɪ/  [n]  សត្វក្នទ ំរ  យ 
drain  /dreɪn/  [v]  (សទិ្យសនយ័៖ unwater)  

(ចំមពាោះធ្រណី្វទិ្យា) មធ្វើឱ្យសៃួត្ (ដី), ពម្រងីង, បមញ្ចញទឹ្យក្
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drain  /dreɪn/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖ seton) (ចំមពាោះសត្វ) 
បំពងប់ងាូ រ 
 drain plug  /dreɪn plʌɡ/  [n]  មចច បងាូរមម្របង (មចច
សម្រាបប់ងាូរមម្របងរេិំលពីចលក្រ) 

drainage  /ˈdreɪnɪdʒ/  [n]  ការបមញ្ចញទឹ្យក្, ការបងាូរទឹ្យក្
មចញ, ទឹ្យក្មដលបងាូរមចញ, ម្របពន័ធបងាូរមចញ (ម្របពន័ធម្រប 
ឡាយសម្រាបប់ងាូរ) 
 drying drainage  drʌɪɪŋ ˈdreɪnɪdʒ  [n]  ម្របពន័ធ
បមញ្ចញទឹ្យក្(ក្ ំឱ្យដីជាទឹំ្យក្)  

 land drainage  /land ˈdreɪnɪdʒ/  [n]  ការបងាូរទឹ្យក្
មចញពីដី, ការមោោះទឹ្យក្ពីដី 

 mining drainage  /ˈmʌɪnɪŋˈdreɪnɪdʒ/  [n]  ទឹ្យក្មដល
បងាូរមចញពីេណ្តូ ងមរ ៉ា 

 poor drainage  /pɔː ˈdreɪnɪdʒ/  [n]  ទី្យជាទឹំ្យក្ 
 soil drainage  /sɔɪl ˈdreɪnɪdʒ/  [n]  ដីម្រជាបទឹ្យក្ 

draw  /drɔː/  [v]  េូស (ឧ. សត្វម្រក្បីេូសនងែល័), គូស, គូរ 
draw up  /drɔː ʌp/  [v]  រ ញ  
drench  /drɛn(t)ʃ/  [n]  ការបស្ដញ្ចក្ថាន  ំ(សត្វ) 
dressing  /ˈdrɛsɪŋ/  [n]  ការរ  ំ(ដំមៅ, របសួ), ការពាបាល 
 seed dressing  /siːd ˈdrɛsɪŋ/ [n]  ការពាបាលម្រគ្មបពូ់ជ 
 side dressing  /sʌɪd ˈdrɛsɪŋ/  [n]  ការបាចជីបំប៉ាន 

drift  /drɪft/  [n]   

១.  រងំាក្ (ការមបើងរសាត្ត់ាមខយល់ ឬងាក្ខ សទិ្យសមៅ
ឆនថាន មំដលបាញ់ានលក្ខណ្ៈ ដូចលមអងមដលធ្លល ក្់
ច ោះខ សឆផទមដលចងប់ាន)  

២.  សូមមមើលពាក្យ៖ glacial till  
៣.  វត្ា  ឬលាបម់ដល មំក្មោយទឹ្យក្ ឬខយល់ 

 antigenic drift  /antɪˈdʒɛnɪk drɪft/  [n]  បមម្រមបម្រមួល
េងទី់្យមសន 

 drift of dust  /drɪft ɒf dʌst/  [n]  ខយល់ក្ចួធូ្លី 
 genetic drift  /dʒɪˈnɛtɪk drɪft/  [n]  ការរលាត្ម់សមន
ទិ្យច (ការផ្លល ស់បរូរមោយឆចដនយមៅក្ន ង frequency របស់
អាមលលមៅក្ន ងម្រក្រមពូជមយួពីមយួជំ នម់ៅមយួជំ ន ់
មោយសារមត្ម្រក្រមពូជានទំ្យ ំតូ្ច) 

 random drift  /ˈrandəm drɪft/  [n]  ការរលាត្ ់(ពនធ ) 
មោយឆចដនយ 

drill  /drɪl/  [n]   

១.  ា៉ា ស ីនោមំ្រគ្មបពូ់ជ ឬសទូង  
២.  មដក្ខងួ ឬសាវ ន 

 electric drill  /ɪˈlɛktrɪk drɪl/  [n]  សាវ នេគែីសនី 
(ឧបក្រណ៍្សាវ នមម្របើថាមពលេគែីសនី) 

 grain drill  /ɡreɪn drɪl/  [n]  ា៉ា ស ីនោមំ្រគ្មបពូ់ជ 
 hand drill  /hand drɪl/  [n]  ម្របោបស់ាវ ន, សាវ នឆដ 

(ឧបក្រណ៍្សាវ នមម្របើមោយក្ាល ងំមន សស ឬចរនតេគែីសនី
មដលកានម់ោយឆដ) 

 pasture drill  /ˈpɑːstʃə drɪl/  [n]  ា៉ា ស ីនោ ំ 
(ា៉ា ស ីនោមំ្រគ្មបធ់្ញ្ាជាតិ្ានមផលៃូត្បងកបម់្រគ្មប)់ 

dripstone  /ˈdrɪpstəʊn/  [n]  ងមមដលដ ោះម្រចូងម្រចាងមៅ 
ពិោនរងូភ្នមំោយទឹ្យក្មភ្លៀងមម្រចាោះងមកំ្មបារ, អាច ត្សិលា 

drone  /drəʊn/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖ male bee)  
 ម ំម ម្ ល,  ម ំបា 

droop  /druːp/  [n]  ដំមណ្ើ រឱ្ន 
drop  /drɒp/  [v]  ដំណ្ក្,់ បនតក្ ់
droppings  /ˈdrɒpɪŋz/  [n pl]  លាមក្សត្វ 
dropsy  /ˈdrɒpsi/  [n]  ទច (ជំងឺ) 
drought  /draʊt/  [n]  (សទិ្យសនយ័៖ aridity)  
ភាពោងំសៃួត្, ការោងំសៃួត្ 
 contiguous drought  /kənˈtɪɡjʊəs draʊt/  [n]   

ចំណាត្ថ់ាន ក្ឆ់នភាពោងំសៃួត្ មដលជាលទ្យធផលបណាត ល 
មក្ពីភាពមភ្លៀងមនិមទ្យៀងទត្ម់ ើយមដលបងកឱ្យាន 
ក្ងវោះសំមណ្ើ មក្ន ងរដូវមភ្លៀង 

 drought-prone  /draʊt prəʊn/  [adj]  មដលងាយរង
មម្រគ្មោះមោយភាពោងំសៃួត្ 

 drought-resistant  /draʊt rɪˈzɪstənt/  [adj]   

មដលធ្ននឹ់ងភាពោងំសៃួត្ 
droughty  /draʊti/  [adj]  សៃួត្, មៅត សៃួត្ 
drug  /drʌɡ/  [n]  ឱ្សងូបក្រណ៍្ (ឧបក្រណ៍្ ឬរ ក្ខជាតិ្មដល
មគយក្មក្មធ្វើថាន សំងកូវ) 
 maintenance drug  /ˈmeɪnt(ə)nəns drʌɡ/  [n]   

ឱ្សងមងរក្ាឱ្យមៅស ខជា ធ្មមតា (ថាន មំពទ្យយសម្រាបម់្រគប
សងកត្ម់ៅមលើលក្ខណ្ៈ ជំងឺោ ឆំរ ៉ា) 

drum seeder  /drʌm ˈsiːdə/  [n]  ឧបក្រណ៍្ោដូំចសែរ 
(ឧបក្រណ៍្ោមំ្រគ្មបធ់្ញ្ាជាតិ្ជាជួរានោងដូចសែរ) 

drumlin  /ˈdrʌmlɪn/  [n]  កូ្នភ្ន ំឬដំបូក្មដលានម្របភ្ពពី
ម្របវត្តិកាលទឹ្យក្ក្ក្ (ោងម្រទ្យមវងពងម្រក្មពើ) 
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drupe  /druːp/  [n]  ម្របមភ្ទ្យមផលសាចម់្រគ្មបរ់ងឹមយួ, ម្របមភ្ទ្យមផល
ម្រឌូ្ប (មផលសាច ់មផលរងឹ មដលានសាចម់ៅក្ន ងងត្មផល និងាន
ម្រគ្មបម់យួ ឬមម្រចើន) 

dry  /drʌɪ/  [adj]  ោងំ, មម្រក្ៀម, រងី, សៃួត្ 
dry  /drʌɪ/  [v]  សមៃួត្, ហាល, មធ្វើឱ្យសៃួត្, ជូត្ (ឱ្យសៃួត្) 
dry up  /drʌɪ ʌp/  [v]  ជូត្ឱ្យសៃួត្, មធ្វើឱ្យរងីសៃួត្ 
dryer  /ˈdrʌɪə/  [n]  ា៉ា ស ីនសំងតួ្, ា៉ា ស ីនសំងតួ្ 
 grain dryer  /ɡreɪn ˈdrʌɪə/  [n]  ា៉ា ស ីនសំងតួ្ 

(ា៉ា ស ីនសមៃួត្ម្រគ្មបធ់្ញ្ាជាតិ្) 
drying  /drʌɪn/  [n]  សមៃួត្ (ដំមណ្ើ រការមដលមធ្វើឱ្យម្រគ្មប ់ឬ
សរោីងែណាមយួឆនរ ក្ខជាតិ្ អាចសៃួត្ក្ន ងក្ម្រមតិ្សំមណ្ើ ម
ទបមោយក្មតរ ឆងៃ ឬឧបក្រណ៍្សមៃួត្) 
 strong periodic drying  /strɒŋ ˌpɪərɪˈɒdɪk drʌɪn/  

[n]  ការមធ្វើឱ្យរងឹសៃួត្តាមមពលកំ្ណ្ត្ ់
dryinid  /drʌɪnɪd/  [n]  ម្រោយេ ីនីត្  

(ឪា៉ា ល់មា៉ាងោងដូចម្រសមាច ជាសត្វរពំាផង ជាបោសិត្
ផង សាិត្ក្ន ងលំោប ់Hymenoptera ម្រគួសារ Dryinidae) 

drylands  /ˈdrʌɪləndz/  [n pl]  តំ្បនោ់ងំសៃួត្ 
dry-wall bank  /drʌɪ wɔːl baŋk/  [n]  បងម់ក្ត្មធ្វើពីងមសៃួត្ 
Dubnium  /ˈdʌbnɪəm/  [n]  ដូបនាូម (និមតិ្តសញ្ញា គីម ីDb) 
duck  /dʌk/  [n]  ទម ម្ ល 
duct  /dʌkt/  [n]   

១.  ម្របឡាយ  
២.  បំពង ់(បំពងស់ម្រាបដឹ់ក្ សំារធ្លត្ ោវ ដូចជាបំពង់

ទឹ្យក្រឆង មៅក្ន ងសារពាងែ   កាយ។ ចំមពាោះរ ក្ខជាតិ្
បំពងម់្រតូ្វបានបមងកើត្មចញជរួមកាសិកា    មវងៗមដល
បាត្ប់ងក់ារភាជ បភ់ាន សខាងច ងរបស់វា និងម្រតូ្វបានមម្របើ
សម្រាបដឹ់ក្ ទឹំ្យក្និងខយល់) 

ductus deferens  /ˈdʌktəs ˈdɛfərɛnz/  [n]  (ព  វចនៈ៖ 
ductus deferentia) សូមមមើលពាក្យ៖ vas deferens  

duff  /dʌf/  [n]  មមាក្ 

 fibrous duff  /ˈfʌɪbrəs dʌf/  [n]  មមាក្ម្រសទ្យនា់ន
សភាពជាសរឆសៗ 

 greasy duff  /ˈɡriːsi dʌf/  [n]  មមាក្ម្រសទ្យន ់
 leaf duff  /liːf dʌf/  [n]  មមាក្ម្រសទ្យន ់(ដូចមោមមចៀម)  
 root duff  /ruːt dʌf/  [n]  មមាក្ម្រសទ្យនម់ក្ើត្ពីឫស 

dug-land  /dʌɡ land/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ excavated 
earth 

dugong  /ˈduːɡɒŋ/  [n]  ម្រជូក្ទឹ្យក្, ពយ៉ា ង (ម ម្ ោះវទិ្យា
សាស្ដសត Dugong dugon) 

Dugong dugon  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ dugong 
dull  /dʌl/  [adj]  ម្រសមពាន, គ្មម នជីវតិ្, គ្មម នសក្មមភាព 
dummy  /ˈdʌmi/  [n]  ផលិត្ផលគំរ,ូ ផលិត្ផលសាក្លែង 
dump  /dʌmp/  [n]   

១.  (ចំមពាោះដី) សូមមមើលពាក្យ៖ bank  
២.  (សទិ្យសនយ័៖  dumping site) (ចំមពាោះបរសិាា ន) 

ក្មនលងចាក្ស់ម្រាម, ក្មនលងមចាលសំណ្ល់ 
dumping  /dʌmpɪŋ/  [n]  ការចាក្ស់ម្រាម, ការមចាល
សំណ្ល់ 
 ocean dumping  /ˈəʊʃ(ə)ndʌmpɪŋ/  [n]  ការមចាល
សំណ្ល់មៅក្ន ងសម ម្រទ្យ 

dune  /djuːn/  [n]  ផនូក្ខាច ់
 coastal dune  /ˈkəʊstl djuːn/  [n]  ផនូក្ខាចម់ៃនរ 

dung  /dʌŋ/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ manure 
duodenal  /ˌdjuːəˈdiːn(ə)l/  [adj]  មដលទក្ទ់្យងមផនក្មដើម
ឆនមពាោះមវៀនតូ្ច, ានម្របមវងម្របម ល ១២ ម្រាមឆដ 

duodenum  /ˌdjuːəˈdiːnəm/  [n]  គល់មពាោះមវៀន 
dura /ˈdjʊərə/ [n]  (សទិ្យសនយ័៖  dura mater) មម្រសាមខរួ 
 dura mater  /ˈdjʊərə ˈmateɪ/  [n]   

(សូមមមើលពាក្យ៖ dura) លលាដខ៍រួក្ាល ឬមម្រសាមខរួ
ៃអឹងខនង(គំម្រមបខួរក្ាល) 

durability  /dʒɔːrəˈbɪlɪti/  [n]  លទ្យធភាព មដលអាចធ្ន់
បានរយៈមពលយូរ ជាពិមសសគ្មម នការបំផ្លល ញ ឬខូចខាត្ 

duration  /ɡrəʊwɪŋ djʊˈreɪʃ(ə)n/  [n]  រយៈកាល 

 growing duration  /ɡrəʊwɪŋ djʊˈreɪʃ(ə)n/  [n]   

រយៈកាលលូត្លាស់ (អាយ កាលមដលរ ក្ខជាតិ្ានជីវតិ្ 
មដលធ្មមតា ចាបគិ់ត្ពីឆងៃោរំ ូត្ដល់មពលម្រសូវទ្យ ំ) 

durian  /ˈdʊərɪən/  [n]  ធូ្មរន (ម ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសរ Durio 
zibethinus) 

duricrust  /ˈdjʊərɪkrʌst/  [n]  ម្រសទបក់ាត ងំរងឹ (អាល យមី
ញ៉ាូ ម-ស ីលីស ឬកំ្មបារ)  

Durio zibethinus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ durian 
durophagous  [adj]  ឌ្ យរ ៉ាហូាវ  ែឹស (មដលស ីរបស់រងឹ)
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dusky hairfin anchovy  [n]  ម្រតី្ឆ្ម , ម្រតី្ម្រក្មពើ  
(ម ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសរ Setipinna melanochir) 

duskyfin glassy perchlet  [n]  ម្រតី្ក្ស្ដនតងមម្របង  
(ម ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសត Parambassis wolffi) 

dust  /dʌst/  [n]  លមអង, ច ណ្ណ ភាគ, ផងធូ់្លី  
(០.០៦-០.៥ម.ម) , ធូ្លី (១.៥-២៥០មមី្រក្រង)  
 atmosphere dust  /dʌst/  [n]  ធូ្លីបរយិាកាស 
 coal dust  /kəʊldʌst/  [n]  ធូ្លីធ្យងូងម 
 radioactive dust  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv dʌst/  [n]   

ធូ្លីវទិ្យយ សក្មម 
dustiness  /ˈdʌstɪnəs/  [n]  ក្ម្រមតិ្ធូ្លី 
dusting  /dʌstɪŋ/  [n]  បាញ់មមៅ (ដំមណ្ើ រការបាញ់ថាន ំ
បំព លសត្វលអិត្ ក្ន ងទ្យម្រមងជ់ាមមៅ ឬធូ្លី) 

duty free  /ˈdjuːti friː/  [adj]  មដលរចួពនធ 
duty free goods  /ˈdjuːti friː ɡʊdz/  [n pl]  ទំ្យនិញរចួពនធ 
dwarf goonch  [n]  ម្រតី្ម្រក្បី (ម ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសត Bagarius 

bagarius) 
dwarf spinner dolphin  /dwɔːf ˈspɪnə ˈdɒlfɪn/  [n]  

មផាត្ៃនូត្មភ្នក្ (ម ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសត Stenella longirostris 
roseinventris) 

dwarfism  /ˈdwɔːfɪz(ə)m/  [n]  ភាពមត្ឿ 
dye  /dʌɪ/  [n]  ពណ៌្ (សារធ្លត្ មម្របើសម្រាបប់តូរពណ៌្ឆនសារ
ធ្លត្ េវីមយួ) 
 acid dye  /ˈasɪd dʌɪz/  [n]  ល័ក្តពណ៌្អាស ីត្ 

dyestuff  /ˈdʌɪstʌf/  [n]  ោល់សារធ្លត្  មដលមម្របើម្របាស់
សម្រាបម់ធ្ើវពណ៌្ ឬល័ក្ខ ឬចម្រាញ់យក្ពណ៌្ ឬល័ក្ខ 

dyke  /dʌɪk/  [n]  ភ្លមឺម្រស, ទំ្យនបតូ់្ចៗ 
dynamics  /dʌɪˈnamɪks/  [n]  ឌី្ណាមចិ, ការមម្របម្របួលជា
និរនតរ ៍
 population dynamics  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n dʌɪˈnamɪks/  

[n]  ឌី្ណាមចិបណាត សាភ រ, ការមម្របម្របួល វូងជានិចច 
ជាកាល 

dys-  /dɪs/  [prefix]  (សទិ្យសនយ័៖ bad, painful, 
difficult) ប ពវបទ្យាននយ័ថា ពិបាក្ 

Dysdercus cingulatus  [sci.n]  ម្រសឹងក្បាស, មគ្មម៉ា 
dysentery  /ˈdɪs(ə)nt(ə)ri/  [n]  ោក្មលួ, មលួ, 
អាាតិ្សារ 
 amoebic dysentery  /əˈmiːbɪk ˈdɪs(ə)nt(ə)ri/  [n]  

ោក្មលួមោយអាមបី 
dyspepsia  /dɪsˈpɛpsɪə/  [n]  ការរលាយអាហារមោយ
ពិបាក្, ពិបាក្រលំាយអាហារ 

dyspeptic  /dɪsˈpɛptɪk/  [adj]  ជំងឺចាក្ម់្រចាស 
dysphagia  /dɪsˈfeɪdʒɪə/  [n]  ការពិបាក្មលប,          
មោគធ្ មបាយ 

dysphasia  /dɪsˈfeɪzɪə/  [n]  ការវកិ្លសំដី 
dysphonia  /dɪsˈfəʊnɪə/  [n]  ការលំបាក្និយាយ 
dysplasia  /dɪsˈpleɪzɪə/  [n]  លូត្លាស់ខ សម្របម្រក្តី្ 
dyspnea  /dɪspˈniːə/  [n]  ការសទោះដមងាើម, ការពិបាក្ដក្
ដមងាើម 

dyspneic  /dɪspˈniːəɪk/  [adj]  មដលសទោះដមងាើម 
dysprosium  /dɪsˈprəʊzɪəm/  [n]  ឌី្សម្របូសយមូ  

(និមតិ្តសញ្ញា គីម ីDy) 
dysthymic  /dɪsˈθʌɪmɪk/  [n]  ភាពមនិធ្មមតាឆនរលក្ក្ន ង
ខរួក្ាល 

dystocia  /dɪsˈtəʊʃə/  [n]  ការពិបាក្សម្រាលកូ្ន 
dystrophic ranker  /dɪsˈtrəʊfɪk ˈraŋkə/  [n]   

សូមមមើលពាក្យ៖ silicate raw soil 
dystrophy  /ˈdɪstrəfi/  [n]  េនិប ណ្យមបាស , ក្ងវោះ
អាហារសម្រាបចិ់ញ្ច ឹមោងកាយ 

dysuria  /dɪsˈjʊərɪə/  [n]  ទ្យល់ម ម, ការសទោះទឹ្យក្ម ម 
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E        
e-   /iː/  [prefix]  (ដូច៖ ex-) បុព្វបទមាននយ័ថា ក្រៅពី្, 
គ្មា ន 

ear  /ɪə/  [n]  ររក្ចៀក, ក្្នៀរ (ឧ. ក្ោរ) 
ear drum    /ɪə drʌm/  [n]  រកដា្ររក្ចៀក 
early  /ˈəːli/  [adj]  រ ួ្ រាន,់ ក្ ឿន, រា                   

(ឧ. រ្ូវរា ) 
earth  /əːθ/  [n]  ដី, ផែនដី, ពិ្ភព្ក្ោក 
 black earth of forest   /blak əːθ ɒv ˈfɒrɪst/  [n]  

(្ទិ្នយ័៖  melanized soil, humus 
incorporated soil) ដីក្មា ផដ មានមក្មាកក្រចើនក្ៅ
រំបនព់្រព្ 

 black humus earth  /blak ˈhjuːməs əːθ/  [n]  

(្ទិ្នយ័៖  tropical black soil, black adobe) 
ដីក្មា រំបនរ់រូពិ្ច ឬក្្ទើរផរររូពិ្ច 

 bleach earth  /bliːtʃ əːθ/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  bleach 
sand)  ដីរបក្ភទ ប ុដហ្ស ូ (ដីអា្ីុរខ្ល ងំក្ហ្ើយក្រចើន
ផរជាដីខ្សាច)់  

 bleached earth  /bliːtʃt əːθ/  [n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 
podzol 

 brick earth  /brɪk əːθ/  [n]  ដី្រមាបក់្ វ្ើឥដឋ 
 brown earth   /braʊn əːθ/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  

brown soil) ដីព្ណ៌្មបរុក្នន រ, ដីព្រព្ 
 calcareous red earth  /kalˈkɛːrɪəsrɛd əːθ/  [n]  ដី
រកហ្មផដ មានជារិកំក្ោរ 

 coloured earth   /ˈkʌləd əːθ/  [n]  ដីផដ មានាន ម
ព្ណ៌ 

 common black earth   /ˈkɒmən blak əːθ/  [n]  ដីក្មា
្មាន 

 compact earth   /kəmˈpakt əːθ/  [n]  ដីហាប ់
 degraded red earth   /dɪˈɡreɪdɪd rɛd əːθ/  [n]  ដី
រកហ្មក្រចរ ឹ 

 dust earth   /dʌst əːθ/  [n]  ដីម ដឋដូចក្មៅ 
 excavated earth  /ˈɛkskəveɪtid əːθ/  [n]  (្ទិ្
នយ័៖  made land, dug-land)  ការឆាយព្រាយដី, 
អាចមដី៍, ការជីកឆាយព្រាយដីឱ្យក្្ាើ 

 fine earth   /fʌɪn əːθ/  [n]  ដី អិរ (រគ្មបដី់ផដ  អិរ
ជាង២ម.ម ក្ៅោរាងំ ឬ១ម.ម ក្ៅអា លឺម ង)់  

 fine sand earth  /fʌɪn sand əːθ/  [n]  ្ូមក្មើ ោកយ
៖ fine sand 

 flowing earth   /ˈfləʊɪŋ əːθ/  [n]  ដីផដ អាចហូ្រោន 
(កា ណាក្ ើ្មខ្ល ងំ)  

 frozen earth  /ˈfrəʊzn əːθ/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  
forzen soil, crymorphic soil) ដីផដ មានភនិភាគ
ោកព់្ន័ធនឹងការររជាក ់ឬកកព្នដី 

 fuller's earth  /fʊləz ˈɜːθ/  [n]  ឥដឋផដ ក្ចញពី្ថ្ាឆ្នួន 
របក្ភទខ្សលះ 

 grey earth  /ɡreɪ əːθ/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  grey 
desert steppe soil, grey soil of the semidesert) 
ដីក្មា របក្ែះរំបនវ់ា ផ្ែប-ក្្យរ  ផូ្ម 

 heavy earth   /ˈhɛvi əːθ/  [n]  ដីឥដឋ, ដីមានវាយនភាព្
ឥដឋ, ដីផដ ពិ្ោកក្ វ្ើការ, ដីឥដឋខ្ល ងំក្ព្ក 

 humus clay earth   /ˈhjuːməs kleɪ əːθ/  [n]  ដីឥដឋ
ផដ មានមក្មាកក្រចើន (ឥដឋ ១០-២៥%, មក្មាក ១០%)  

 humus sand earth  /ˈhjuːməs sand əːθ/  [n]  ដី
ខ្សាចផ់ដ មានមក្មាកក្រចើន (ខ្សាច ់៣០ -៤០%,         
្ររីាងគ>១០%)  

 leached brown earth  /liːtʃt braʊn sɔɪl/  [n]  ដីរបង
ក្ររះ 

 leached red earth  /liːtʃt rɛd əːθ/  [n]  ដីរកហ្មោង
ក្ររះ 

 light earth   /lʌɪt əːθ/  [n]  ដីវាយនភាព្ខ្សាច ់
 lithochromic earth   /ˈlʌɪθəʊˈkrəʊmɪk əːθ/   [n]  

(្ទិ្នយ័៖  lithochromic soil) ដីផដ មាន្មបរុ
បនស ់ទុកពី្ថ្ាក្ម 

 made earth  /meɪd əːθ/  [n]  ១. ដីផដ ក្គដឹកយកពី្
កផនលងក្ែសងក្ទៀរ, ដីផដ ក្គដា ំឬក្ វ្ើក្ិកមា ២. ្ូម
ក្មើ ោកយ៖ excavated earth ៣. ្ូមក្មើ ោកយ៖ 
artificial soil 

 modelling earth   /ˈmɒd(ə)lɪŋ əːθ/  [n]  ដី្រមាប់
្ូនរបូ 

 nourishing earth   /ˈnʌrɪʃɪŋ əːθ/  [n]  ដីផដ មានជី
ជារិ អ 

 nutrient rich brown earth   /ˈnjuːtrɪənt rɪtʃ braʊn 

əːθ/  [n]  ដីព្ណ៌្មបរុក្នន រផដ ្មបរូក្ៅក្ដាយខ្សនិជ
មានជីជារិ អ
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 peaty earth  /piːti əːθ/  [n]  ដីរបក្ភទក្ព្ើក (្ររីាងគមនិ
រ ួយ)  

 pitch earth  /pɪtʃ əːθ/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  
bituminous earth) ដីផដ មានបីទូមផដ ជា្ររីាងគ
ជារិ្មាជារិព្ណ៌ក្មា  អិរ 

 red earth   /rɛd əːθ/  [n]  ដីរកហ្ម 
 saline black earth   /ˈseɪlʌɪn blak əːθ/  [n]  ដីព្រប
ោងក្ររះព្ណ៌ក្មា  (្មបរូអំបិ អា ់កាឡងំ pH > 
៨.៥)  

 salt earth  /sɔːlt əːθ/  [n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ salt soil 
 sand earth  /sand əːθ/  [n]  ដីផដ មានវាយន      
ភាព្ខ្សាច ់

 south black earth  /saʊθ blak əːθ/  [n]  ដីក្មា ភាគ
ខ្ងរបងូ 

 steppe black earth (chernozem)  /stɛp blak əːθ 

(ˈtʃəːnəzɛm)/  [n]  ដីក្មា រំបនផ់្ែប (ផែណូ្យមូ), 
ដីក្មា រំបនផ់្ែបផដ មានក្មា  ឬរកុខជារិរកា្់ 

 steppe bleached earth   /stɛp bliːtʃt əːθ/  [n]  

(្ទិ្នយ័៖  salt earth podzol) ដីព្របោងក្ររះ
អា្ីុរ 

 subtropical earth   /sʌbˈtrɒpɪk(ə)l əːθ/  [n]  ដីក្មា
ក្ៅរំបនជិ់រររូពិ្ច 

 sward earth   /swɔːd land/  [n]  ដី្រមាបដ់ាកំ្មា  
 tile earth   /tʌɪl əːθ/  [n]  ដី្រមាបក់្ វ្ើក្កបឿង 
 tillable earth  /ˈtɪləb(ə)l əːθ/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  

arable land) ដីផដ អាចដាដុំះោន, ដីផដ អាចភជួរ
ោន 

 tropical red earth  /ˈtrɒpɪk(ə)l rɛd əːθ/  [n] ដីរកហ្ម, 
ដីរកហ្មរំបនរ់រូពិ្ច 

 tuff earth  /tʌf əːθ/  [n]  ដីផដ មានដំុរកក្វៀន ឬកំក្ោរ
ក្រចើន 

 vegetable earth  /ˈvɛdʒtəb(ə)l əːθ/  [n]  ្ូមក្មើ 
ោកយ៖ compost 

 vine earth   /vʌɪn əːθ/  [n]  ដីទំោងំោយជូរ 
 wheat earth  /wiːt əːθ/  [n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ corn 

ground 
 white earth   /wʌɪt əːθ/  [n]  ដី្ាល ំង 
 yellow earth   /ˈjɛləʊ əːθ/  [n]  ដីក្ ឿង,  ាយក្ ឿង 

 bituminous earth   /bɪˈtjuːmɪnəs əːθ/  [n]  ្ូមក្មើ 
ោកយ៖ pitch earth 

 bog earth   /bɒɡ əːθ/  [n]  ដីទំនាបបឹង 
 earth stripe  /əːθ strʌɪp/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  striated 

soil) ដីផដ រគ្មបដី់ក្រៀបជាឆ្នូរៗ 
earthquake   /ˈəːθkweɪk/  [n]  ការរញ្ចួ យដី 
 man-made earthquake   /manmeɪd ˈəːθkweɪk/  

[n]  ការរញ្ចួ យដីបណាែ  មកពី្មនុ្ស 
 tectonic earthquake  /tɛkˈtɒnɪk ˈəːθkweɪk/  [n]  ការ
រញ្ចួ យដីមានរបភព្រិចរូនិច 

earthwork   /əːθwəːk/  [n]  ការជីកក្ ើកដី 
earthy  /ˈəːθi/  [adj]  ផដ ជាដី 
earwig  /ˈɪəwɪɡ/  [n]  ្រវកនទុយពី្រ (្រវរោំ្ថិរកនុង
 ំដាប ់Dermaptera រគួារ Carcinophortdae) 

east  /iːst/  [n]  ទិ្ខ្ងក្កើរ, ទិ្បូោ៌ 
eastern death's-head hawk moth    [n]  ដងកូវខ្ន យ 

(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ដ Acherontia styx) 
ec-  /ɛk/  [prefix]  បុព្វបទមាននយ័ថា ក្រៅពី្, ឃ្លល រពី្  
ecad  /ˈiːkad/  [n]  អីុក្េរ (របក្ភទរកុខជារិផដ បណាដ  
មកពី្ទីនងំ ផដ វារ្់ក្ៅ គឺមនិផមនបណាដ  មកពី្្មាា រ
ក្្ក្នទិចក្ទ) 

ecchymosis  /ˌɛkɪˈməʊsɪs/  [n]  ក្អគីម ូ្ (ចំណុចជា ំ 
អុចៗក្ៅក្ ើផ្បក ឬ្ររីាងគក្ែសងៗ) 

ecdysis  /ˈɛkdɪsɪs/  [n]  ការ្ក, ជរមរះ 
ecesis  / ɪˈsiːsɪs/  [n]  អីុ្ីុ្ីុ្ (ការដុះ និងការ ូរ
ោ្់រប្់រកុខជារិក្ៅោ្ក្ព្ញរំបនថ់្ាីមយួ) 

Echidnophaga gallinacea   [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 
tropical chicken flea  

echinate  /ˈɛkɪˌneɪt/  [adj]  មានបនាល , មានក្រាម 
Echinochloa colona   [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ jungle-

rice 
Echinochloa crus-galli   [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 

barnyard grass 
Echinochloa glabrescens   [sci.n]  ក្មា កនទុយដំរ,ី 
ក្មា ផបកកា  

Echinococcus   [n]  របក្ភទក្រញ ក្អគីណូកូក 
echocardiogram    /ˌɛkəʊˈkɑːdɪə(ʊ)ɡram/  [n]   

ការវនិិចឆយ័វា្់្ទងរ់ចនា្មពនធព្នច នាក្បះដូង
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eclampsia  /ɪˈklam(p)sɪə/  [n]  ក្អកលំ្ីុ (ជំងឺរបកាចក់្ដាយ
ទឹកក្នាមព្រប) , ការរបកាច ់ក្ៅក្ព្ មានព្ែទក្ោះ,្រមា 
កូន, ឬក្ៅក្ព្ ែ ឺ

Eclipta prostrata   [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ false 
daisy 

ecobalance  /ˈiːkəʊˈbal(ə)ns/  [n]   ំនឹងក្អកូឡូ្ីុ 
ecocide  /ˈiːkə(ʊ)sʌɪd/  [n]  ការបំផ្លល ញបរាិថ ន្មាជារិ 
ecoclimate  /ˈiːkə(ʊ)ˈklʌɪmət/  [n]  ក្អកូអាកា្ធារុ 
ecoclimatology  /ˈiːkə(ʊ)ˈklʌɪməˈtɒlədʒi/  [n]  ក្អកូ
អាកា្ធារុវទិា 

ecogeography  /ˈiːkə(ʊ)dʒɪˈɒɡrəfi/  [n]  ក្អកូភូមវិទិា, 
ភូមវិទិារបព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុ 

ecological   /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l/  [adj]  ព្នបរាិថ ន 
 ecological efficiency  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ɪˈfɪʃ(ə)nsi/  

[n]  រប្ិទធភាព្ក្អកូឡូ្ីុ 
ecologist  /ɪˈkɒlədʒɪst/  [n]  អនកក្អកូឡូ្ីុ, ក្អកូឡូ្ីុវទូិ, 
បរាិថ នវទូិ 

ecology  /ɪˈkɒlədʒi/  [n]  ក្អកូឡូ្ីុ, បរាិថ នវទិា (ការ
្ិកាពី្អនែរទំនាកទំ់នងរវាងភាវរ្់ និងបរាិថ នជំុវញិ) 
 agricultural ecology  /aɡrɪˈkʌltʃərəlɪˈkɒlədʒi/  [n]  

ក្អកូឡូ្ីុក្ិកមា 
 animal ecology  /ˈanɪm(ə)l ɪˈkɒlədʒi/  [n]  ក្អកូឡូ្ីុ
្រវ 

 aquatic ecology  /əˈkwatɪk ɪˈkɒlədʒi/  [n]  ក្អកូឡូ
្ីុមជឈដាឋ នទឹក 

 community ecology  /kəˈmjuːnɪtiɪˈkɒlədʒi/  [n]     

ក្អកូឡូ្ីុ្ហ្គមន ៍
 deep ecology  /diːpɪˈkɒlədʒi/  [n]  ក្អកូឡូ្ីុហ្ួ្
ក្ហ្រុ 

 human ecology  /ˈhjuːmənɪˈkɒlədʒi/  [n]  ក្អកូឡូ្ីុ
មនុ្ស 

 marine ecology  /məˈriːn ɪˈkɒlədʒi/  [n]  ក្អកូឡូ្ីុ
្មុរទ 

 plant ecology  /plɑːntɪˈkɒlədʒi/  [n]  ក្អកូឡូ្ីុរកុខ
ជារិ 

 population ecology  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)nɪˈkɒlədʒi/  [n]  

ក្អកូឡូ្ីុរបជាជន 
 terrestrial ecology  /təˈrɛstrɪəlɪ ˈkɒlədʒi/  [n]   

ក្អកូឡូ្ីុមជឈដាឋ នក្គ្មក 

economic  /ˌiːkəˈnɒmɪk/  [adj]  ព្នក្្ដឋកិចច, ផដ ែដ ់
កព្រម 
 environmental economic  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

iːkəˈnɒmɪk/  [n]  ក្្ដឋកិចចបរាិថ ន 
economics  /iːkəˈnɒmɪks/  [n]  ក្្ដឋកិចច, វទិាាស្រ្ែ
ក្្ដឋកិចច 

economy  /fuːd ɪˈkɒnəmi/  [n]  ក្្ដឋកិចច 
 food economy  /fuːd ɪˈkɒnəmi/  [n]  ក្្ដឋកិចចក្្បៀង 

(រក្បៀបផដ រគួារនីមយួៗោនទទួ ក្្បៀងអាហារ និង
ចំណូ រប្់ព្កួក្គ។ យុទធាស្រ្ដក្្ដឋកិចចក្្បៀង
អាហារររូវោនបក្ងើករក្ឡើងក្ដាយអងគការ្ក្ស្រាគ ះកុមារ 
ក្ដើមបវីា្់ផវងដ ់ែ ប ះោ ់ព្នរពឹ្រដិការណ៍ដរ៏ក់្ លុរ
មយួក្ៅនឹង្និដ្ុខ្សក្្បៀងរប្់រគួារ។ ក្ដាយបូក
បញ្ចូ  ជាមយួនឹងការរព្មានភាល មៗ ព្រ័ម៌ានអាចជយួ ក្ វ្ើ
ការទ្សនទ៍ាយែ ប ះោ ់ព្នរពឹ្រដិការណ៍ក្ែសងៗគ្មន
ផដ នឹងក្កើរក្ឡើង។) 

 socio-economy  /ˈsəʊsɪəʊ ɪˈkɒnəmi/  [n]  ក្្ដឋកិចច
្ងគម 

ecosphere  /ˈiːkəʊsfɪə/  [n]  ក្អកូផ្វ៊ែ 
ecosystem  /ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុ, របព្ន័ធ
បរាិថ ន ( ជាភាព្្ាុគាា ញព្ដណាមកិ (dynamic) រប្់
្ហ្គមនរ៍កុខជារិ ្រវ និងមរីកូ្ររីាងគ ក្ហ្ើយនិងអនដរអំក្ព្ើ 
ព្នបរាិថ នគ្មា នជីវរិ បក្ងកើរោនជាឯកនដ មុខ្សនាទីមយួ។) 
 agricultural ecosystem  

/aɡrɪˈkʌltʃərəlˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុ
ក្ិកមា 

 agro-ecosystem  /ˈaɡrəʊɪ ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធ
ក្កសររបរាិថ ន, របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុក្ិកមា 

 anthropocentric ecosystem  

/anθrəpə(ʊ)ˈsɛntrɪkˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ
្ីុមនុ្ស 

 aquatic ecosystem  /əˈkwatɪk ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  

របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុទឹក 
 deep water rice ecosystem  /diːp ˈwɔːtə rʌɪs 

ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធក្អកូរ្ូវក្ឡើងទឹក 
 disturbed ecosystem  /dɪˈstəːbdˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  

របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុរងការរខំ្ន
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 dry season rice ecosystem  /drʌɪ ˈsiːz(ə)n rʌɪs 

ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  recession rice 
ecosystem) របព្ន័ធក្អកូរ្ូវរោងំ 

 floating rice ecosystem  /ˈfləʊtɪŋ rʌɪs 

ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធក្អកូរ្ូវជក្រៅ 
 grassland ecosystem  /ˈɡrɑːsland ˈiːkəʊsɪstəm/  

[n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុវា ក្មា  
 lacustrine ecosystem   /ləˈkʌstrʌɪn ˈiːkəʊsɪstəm/  

[n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុបឹង 
 mangrove ecosystem  /ˈmaŋɡrəʊv ˈiːkəʊsɪstəm/  

[n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុព្រព្ក្កាងកាង 
 man-made ecosystem  /manmeɪd ˈiːkəʊsɪstəm/  

[n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុ្ិបបនិមិារ 
 man-modified ecosystem  /manˈmɒdɪfʌɪd 

ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុផដ ផកផរបក្ដាយ
្កមាភាព្មនុ្ស 

 natural ecosystem  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  

របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុ្មាជារិ 
 recession rice ecosystem  /rɪˈsɛʃ(ə)n rʌɪs 

ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ dry season rice 
ecosystem  

 rice ecosystem  /rʌɪs ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធ 
បរាិថ នរ្ូវ, រំបនក់្អកូរ្ូវ 

 tropical rain forest ecosystem  /ˈtrɒpɪk(ə)l reɪn 

ˈfɒrɪst ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុព្រព្ររូពិ្ច
រងទឹកក្ភលៀង 

 undisturbed ecosystem  /ʌndɪˈstəːbdˈiːkəʊsɪstəm/  

[n]  របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុគ្មា នរងការរខំ្ន 
 watershed ecosystem  /ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  របព្ន័ធ
ក្អកូឡូ្ីុទីជរមា  

 wetland ecosystem  /ˈwɛtlənd ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  

របព្ន័ធក្អកូឡូ្ីុរំបនដី់ក្ ើ្ម 
ecotone  /ˈiːkə(ʊ)təʊn/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  transition 

area) ក្អកូរូន, អនែររំបន ់
ecotope  /ˈiːkə(ʊ)təʊp/  [n]  ក្អកូរូប, ទីជរមករប្់ជីវ
្ហ្គមន ៍

ecotourism  /ˌiːkəʊˈtʊərɪz/  [n]  ក្ទ្ចរណ៍្មាជារិ 
ecotoxicology  /ˌiːkəʊtɒksɪˈkɒlədʒi/  [n]  ក្អកូវ ិ្
ាស្រ្ែ 

ecotype  /ˈiːkəʊtʌɪp/  [n]  របក្ភទបរាិថ ន្មាជារិមយួ, 
របក្ភទជរមក្មាជារិមយួ, ក្អកូពូ្ជ, ពូ្ជក្អកូឡូ្ីុ (ពូ្ជ
ផដ មានឯករែៈបផរមបរមួ រ្ក្ដៀងៗគ្មន ជាក្រចើនព្នរប 

ក្ភទផរមយួ), បររិបក្ភទ (រករមព្នអមបរូមយួ ផដ មានការ
 ូរោ្់ខុ្ស្ផបលកនូវ កខណៈរបូពី្មុន ក្ដើមប ី្ នក់្ៅនឹង
មជឈដាឋ នថ្ាីផដ វារ្់ ឧទាហ្រណ៍ ភាព្្នចំ់ក្ោះថាន បំំពុ្ 
រប្់ក្មា ) 

ecthyma  /ɛkθɪmə/  [n]  រកមរដំក្ៅ, ជំងឺក្ឡើងរកមរ,       
អិចទីមា  

ectoderm  /ˈɛktə(ʊ)dəːm/  [n]  ក្រៅផ្បក 
ectolecithal  /ˈɛktəʊˈlɛsəθəl/ [adj]  ៊្ែុរក្ ឿងព្ទ័ធខ្ង
ក្រៅ  

ectoparasite  /ˌɛktəʊˈparəsʌɪt/  [n]  បរា្ិរក្រៅ     
(បរា្ិរផដ រ្់ក្ៅខ្ងក្រៅ ា្ួ ) 

ectopic  /ɛkˈtɒpɪk/  [adj]  ខុ្ស្កផនលង 
ectotherm  /ˈɛktəʊθəːm/  [n]  ្រវអក្ថ្រកក្ៅដ  
eczema  /ˈɛksɪmə/  [n]  ជំងឺររអក ឬនអក, ក្រាគក្ ើ្
ផ្បក 

edaphic /ɪˈdafɪk/  [adj] ព្ន កខណៈដី, ផដ ទាកទ់ងនឹងដី 
edema  /ɪˈdiːmə/  [n]  ជំងឺក្ហ្ើម, ការក្ហ្ើម 
edentate  /ˈiːdənteɪt/  [adj]  ្រវគ្មា នក្ ា្ញ 
edge  /ɛdʒ/  [n]  រទនុងជាជួរ, ជរួកំពូ្ ភន,ំ ផគម, រពំ្ (ចមាក រ) 
 plateau edge  /ˈplatəʊ ɛdʒ/  [n]  ផគមខ្សពងរ់ាប 

education  /ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  វ ិ្ ័យអបរ់,ំ ្ិកា្ិការ 
 education attainment  /ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n əˈteɪnm(ə)nt/  

[n]  ករមរិវបប្មផ៌ដ មាន (ឧ. ករមរិវបប្មព៌្នអនក
ផដ ោនបញ្ចបម់្យម្ិកាបររភាគពី្រ ឬវ ិ្ វករផែនក
ក្កសររាស្រ្ែជាក្ដើម) 

eel / iːl/  [n]  អនទង,់ ព្ព្កួររីខ្សជឹង 
 bengal mud eel  /bɛnˈgɔl mʌdil  [n]  អនទង ់ 

(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ែ Ophisternon bengalense) 
 fire eel   /ˈfʌɪə iːl/  [n]  ររីខ្សជឹងផ្លក  (ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ែ 

Mastacembelus erythrotaenia) 
 frecklefin eel  /ˈfrɛk(ə)lfɪn iːl/  [n]  ររីខ្សជឹង (ក្ ា្ ះវទិា
ាស្រ្ែ Macrognathus maculatus) 

 olive snake eel  /ˈɒlɪv sneɪk iːl/  [n]  អនទង់្   
(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ដ Ophichthus rutidoderma) 

 peacock eel  /ˈpiːkɒk iːl/  [n]  ររីឆ្លូញឆ្នូរ  
(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ែ Macrognathus siamensis)
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 sea eel  /siː iːl/  [n]  អនទង់្ មុរទ 
 shortfin eel  / ʃɔːt fɪn iːl/  [n]  ររីចលុក  

(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ដ Anguilla bicolor) 
 shortspine eel   / ʃɔːt spʌɪn  iːl/  [n]  ររីខ្សជឹង 

(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ែ Macrognathus sp.) 
 swamp eel   /swɒmp iːl/  [n]  អនទង ់ 

(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ែ Monopterus albus) 
 tire track eel  /taɪə træk  iːl/  [n]  ររីខ្សជឹង  

(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ែ Mastacembelus favus) 
 zig-zag eel   /ˈzɪɡzaɡ iːl/  [n]  ររីខ្សជឹង  

(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ែ Mastacembelus armatus) 
effect  /ɪˈfɛkt/  [n]  ែ , ឥទធិព្  
 border effect  /ˈbɔːdə ɪˈfɛkt/  [n]  ការជះឥទធិព្ ក្ៅ
នមរពំ្របទ ់ ( ការជះឥទធិព្ រប្់បរាិថ នក្ៅនម   
បក្ណាដ យរពំ្ផដនព្នរំបនពិ់្ក្ា្នម៍យួ បលុក ចមាក រពូ្ជ។
 ។ ការជះឥទធិព្ នមរពំ្របទ ់ គឺបណាដ  មកពី្ភាព្
ខុ្ស្គ្មន ព្នការរបផជងយក(ឧ. ព្នលឺ ឬ ជីជារិ)រវាងខ្ងកនុង 
និងខ្ង ក្រៅរពំ្របទ ់។ កនុងការការប់នថយឥទធិព្ ក្ៅ
នមរពំ្របទ ់ព្នរំបនឬ់អនុរំបនពិ់្ក្ា្ន ៍ក្គនិយម
ក្រគ្មងបលងរំ់បនជ់ារាងកាក្រ ក្រោះរទងរ់ទាយក្នះវាមានវណឌ
មណឌ  រូចជាង ក្បើក្្ៀបនឹងរំបនម់ានរាងររីក្កាណ។ 
រំបនរ់ទនាប ់ររូវបក្ងកើរព្ទ័ធជំុវញិរំបនក់្នាះក្ដើមបកីារ់
បនថយឥទធិព្ នមរពំ្របទ ់។) 

 climatic effect  /klʌɪˈmatɪk ɪˈfɛkt/  [n]  ឥទធិព្ ក្ ើ
អាកា្ធារុ, ឥទធិព្ ព្នអាកា្ធារុ 

 cumulative effect  /ˈkjuːmjʊlətɪvɪˈfɛkt/  [n]  ឥទធិព្ 
ររួរក្ ើគ្មន  

 ecological effect  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ɪˈfɛkt/  [n]        

ឥទធិព្ ក្អកូឡូ្ីុ 
 environmental effect  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l ɪˈfɛkt/  [n]  

ឥទធិព្ ក្ ើបរាិថ ន, ឥទធិព្ ព្នបរាិថ ន 
 greenhouse effect  /ˈɡriːnhaʊs ɪˈfɛkt/  [n]  ែ ែទះ
កញ្ចក ់

 pollution effect  /pəˈluːʃ(ə)nɪˈfɛkt/  [n]  ព្នការបំពុ្  
 protection effect  /prəˈtɛkʃ(ə)n ɪˈfɛkt/  [n]  អនុភាព្
ព្នការការោរ 

 residual effect  /rɪˈzɪdjʊəlɪˈfɛkt/  [n]  ឥទធិព្ ព្នការ
បំពុ្ , ឥទធិព្ ្ ់ 

 root effect  /ruːt ɪˈfɛkt/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  root 
shift) ឥទធិព្ ឫ្, បផរមបរមួ ឫ្ (បផរមបរមួ 
្មរថភាព្អុក្ីុផ្នកនុង្មបណាែ  មកពី្ការផរប
របួ  pH) 

 side effect  /sʌɪd ɪˈfɛkt/  [n]  ែ បនាទ បពី់្ក្របើថាន រំចួ  
 Wahlund's effect  [n]   ទធែ រប្់វា  ុន ( ទធែ 
ព្នការរបមូ ែដុ ំបណាដ ឯករែៈពី្អនុរកមពូ្ជផបលកខ្ងផ្ន
ក្នទិចដាកក់្ៅជាគំរមូយួ។ ្មាមារររប្់ក្អក្ររ  ូ្ ុ ីកូរ 
វាទាបជាងការគិរទុកព្នម្យមស្រហ្វីខ្សវីន្ីុអាផ  ។) 

effective  /ɪˈfɛktɪv/  [adj]  ចំននួពិ្រ, ្័កែិ្ិទធិ, ផដ មាន
រប្ិទធភាព្ 
 effective population size  /ɪˈfɛktɪv pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n 

sʌɪz/  [n]  ទំហ្ំរប្ិទធភាព្ព្នរករមពូ្ជ, ទំហ្ំរប្ិទធភាព្
ព្នព្រព្ពូ្ជ (ទំហ្ំព្នរករមពូ្ជគំរមូយួ (្នារក់នុងគំនិរ) 
ផដ មានអរនដូចគ្មន ព្នកំក្នើនបាក រក់នុង ឬការធាល កចុ់ះនូវ
ចរមរះភាព្ព្នធុក្ដាយារផរការរារោ់រព់្នធុ  ក្ៅក្ព្ 
ក្គ្ិកាពី្រករមពូ្ជក្នះ។ ទំហ្ំរប្ិទធិភាព្រករមពូ្ជព្នរករម
ពូ្ជពិ្រមយួ ជា្មាន គឺវាមានទំហ្ំរូចជាងទំហ្ំរប្ិទធិ
ភាព្ពិ្ររោកដរប្់វាក្រចើន។ ្ផមដងក្ដា្មកីារគណិរ
ាស្រ្ដជា Ne។) 

effectiveness  /ɪˈfɛktɪvnəs/  [n]  រប្ិទធភាព្ (ភាព្ព្ន
ការអនុវរែផដ នាកំ្ៅដ ់ការ្ក្រមចែ នមក្គ្ម ក្ៅ
កំណរ)់ 

efferent  /ˈɛf(ə)r(ə)nt/  [adj]  ក្ចញ, នាកំ្ចញ (នាកំ្ចញពី្
្ររីាងគកណាដ  ក្ៅក្រៅ) 

effervescence  /ˌɛfəˈvɛs(ə)ns/  [n]  ការផបកព្ពុ្ះ,     
ការកក្ស្រជជ   

efficiency /ɪˈfɪʃ(ə)nsi/ [n]  រប្ិទធែ  (ភាព្ព្នការកំណរ់
អនុវរែនផ៍ដ នាកំ្ៅដ ់ការ្ក្រមចែ នមក្គ្ម ក្ៅ
កំណរ ់ផដ របកបក្ដាយភាព្ឥរក្ខ្ច ះ និងរហ័្្រហ្ួន) 

efflorescence  /ɛfləˈrɛs(ə)ns/  [n] 

១. (ចំក្ោះរកុខជារិ) រដូវក្ចញផ្លក , ផ្លក រកី, ការ ូរោ្់
ក្រកៀម្ងួរ 

២. (ចំក្ោះដី) ការក្ចញជាផ្លក  (ឧ. អំបិ )  
effluent  /ˈɛflʊənt/  [n]  ្ំណ ់រាវបងហូរក្ចញ,  
កាក្ំណ ់រាវ 

effort  /ˈɛfət/  [n]  ការខិ្សរខំ្សព្ាយាម,  ទធែ ព្នការខិ្សរខំ្ស
ព្ាយាម
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eft  /ɛft/  [n]  កូនររកួរមា ង 
egestion  /ɪˈdʒɛsʃ(ə)n/  [n]  ការបក្ញ្ចញកាក្ំណ ់ 
egg banana  /ɛɡ bəˈnɑːnə/  [n]  ក្ចកព្ងមាន ់
egg  /ɛɡ/  [n]  កាផម រញី (ក្កា្ិកាបនែពូ្ជញី), ៊្ែុរ, ព្ង 
 cleidoic egg  /klʌɪdəʊik ɛɡ/  [n]  ៊្ែុរមាន្មបក 
 fertilized egg  /ˈfəːtɪlʌɪzt ɛɡ/  [n]  ៊្ែុរផដ ោនបងក
កំក្ណើ រ 

eggfruit   /ɛɡfruːt/  [n]  ក្្ដា (ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ដ 
Lucuma nervosa) 

eggmass  /ɛɡmas/  [n]  ្មបកុព្ង (ចំននួព្ងរិច ឬក្រចើន
ផដ ជរមរះក្ចញ ឬទមាល កជ់ាជរួ ឬជាគំនរក្ដាយ្រវ អិរញី) 

Eichhornia crassipes   [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ water 
hyacinth 

Eimeria  / 'eɪm(ə)rɪə/  [n]  ព្អក្ម រ  ា (ក្ ា្ ះក្មក្រាគមា ង
មានព្ព្កួកុក្ីុឌីក្យាមជាក្ដើម) 

Einsteinium  /ʌɪnˈstʌɪnɪəm/  [n]  អាញាែ ញ ូ ម (និមរិែ
្ជា គីម ីEs) 

ejaculate  /ɪˈdʒakjʊleɪt/  [v]  បក្ញ្ចញទឹកកាម 
Elaeis guineensis  [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ oil palm 
Elaeocarpus serratus  [sci.n]  រកំ្ដញ 
Elasmus sp.  [sci.n] ព្កួឪមា  ់ (បរា្ិរក្ ើដងកូវមូរ្លឹក) 
elbow  /ˈɛlbəʊ/  [n]  ផកងព្ដ 
electrocardiogram (ECG)  /ɪˌlɛktrəʊˈkɑːdɪəɡram/  

[n]  ការថ្រចរនែអគគី្នីព្នការកស្រនាែ កា់ចដំុ់ក្បះដូង 
electrocute  /ɪˈlɛktrəkjuːt/  [n]  ក្រគ្មះថាន កផ់ខ្សសក្ភលើងឆ្ក ់
electrode  /ɪˈlɛktrəʊd/  [n]  ក្អឡិចររូរ 
electroencephalogram (EEG)  

/ɪˌlɛktrəʊɪnˈsɛf(ə)ləɡram/  [n]  ការថ្រចរនែអគគី្នីរ ក
ខ្សរួកា  

electrolysis  /ˌɪlɛkˈtrɒlɪsɪs/  [n]  អគគី្នីវភិាគ 
electrolyte  /ɪˈlɛktrəlʌɪt/  [n]  ក្អឡិចររូ ីរ (វរថុធារុ
ផដ ក្ វ្ើជា ាយចមលងអគគិ្នី, វរថុធារុផដ បំផបក ក្ដាយ
អគគិ្នី) 

electrolyze /ɪˈlɛktrəlʌɪz/  [v]  ក្ វ្ើអគគី្នីវភិាគ 
electron  /ɪˈlɛktrɒn/  [n]  ក្អឡិចរររង 
electrophoresis  /ɪˌlɛktrə(ʊ)fəˈriːsɪs/  [n]  ច នាភាគ
 អិរកនុងអគគិ្នីវភិាគ (ដំក្ណើ រការព្នភាគ អិរមានបនទុក 
អគគី្នីក្ វ្ើច នា ជាពិ្ក្្្ឆ្លងការា់រធារុអនធិ ក្ៅ

នម្ជា អគគី្នីមយួ។ ក្ដាយារផរក្ បឿនខុ្ស្គ្មន ព្ន
ច នាក្ៅកនុងារធារុអនធិ ក្នាះ ភាគ អិរដូចជារបូក្រ 
អីុនររូវោនបំផបកក្ដាយារដំក្ណើ រការក្នះ។ ភាគ អិរដូច
គ្មន មាននិនាន ការក្ វ្ើច នាកនុងក្ បឿនដូចគ្មន ។ ដូចក្នះ ក្គ
អាចក្ វ្ើការក្ែទៀងផ្លទ រទំ់នាកទំ់នងគីមជីីវាស្រ្ដក្ដាយក្ វ្ើការ
ក្របៀបក្្ៀបគំរចូ នាភាគ អិរបនទុកអគគី្នី ក្ហ្ើយក្ វ្ើការ
្ំគ្ម ់ភាគ អិរក្ដាយផចកវាជារករមក្្ៀបក្ៅនឹងអវីផដ 
ាគ  ់ចា្់។) 

electuary  /ɪˈlɛktjʊ(ə)ri/  [n]  ថាន ំ្ ូនទឹកេាុ ំ (ឱ្្ថ្ខ្ប,់ 
្អិរអាច្ូនោន) 

element  /ˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  ធារុ 
 abiotic element  /ˌeɪbʌɪˈɒtɪk ˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  ធារុ
គ្មា នជីវរិ, ធារុអាបយទិូច 

 biotic element  /bʌɪˈɒtɪk ˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  ធារុមាន
ជីវរិ, ធារុបយទិូច 

 chemical element  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈɛlɪm(ə)nt/  [n]   
ធារុគីម ី

 essential element  /ɪˈsɛnʃ(ə)l ˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  

(្ទិ្នយ័៖  mineral element) ធារុរោំច,់ ធារុផរ    
 mineral element  /ˈmɪn(ə)r(ə)l ˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  ្ូម
ក្មើ ោកយ៖ essential element  

 minor element  /ˈmʌɪnə ˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  ្ូមក្មើ 
ោកយ៖ trace element 

 trace-element  /treɪs ˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  (្ទិ្នយ័៖   
microelement, minor element) ារធារុរិចរចួផរ
រោំច ់(ខ្សនិជ), មរីកូធារុ (ធារុចិញ្ច ឹមផដ រកុខជារិររូវ
ការ ឬរ្ូបយកបរមិាណរិច ក្ហ្ើយមរីកូធារុទាងំក្នាះ
មានដូចជា ផដក ម ងក់ាផណ្ បរ័ ម ូ ីបផដន ទងផ់ដង 
្័ងក្ី និងកលរជាក្ដើម) 

Elenchus yasumatsui   [sci.n]  ព្កួ Strepsiptera 
(បរា្ិរក្ ើព្កួមមាច) 

Eleocharis dulcis  [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ water 
chestnut 

Eleotris fusca  [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ brown 
sleeper 

elephant  /ˈɛlɪf(ə)nt/  [n]  ្រវដំរ ី
elephant ear gourami  [n]  ររីររក្ចៀកដំរ ី(ក្ ា្ ះវទិា
ាស្រ្ែ Osphronemus exodon)
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Eleusine indica  [sci.n]   

១.  ្ូមក្មើ ោកយ៖ goosegrass  
២. ្ូមក្មើ ោកយ៖ Indian goosegrass 

Eleuthronema tetradactylum  [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ
៖ fourfinger threadfin 

elevate    /ˈɛlɪveɪt/  [v]  ក្ វ្ើឱ្យខ្សព្់ក្ឡើង, ក្ ើកក្ឡើង 
elevation  /ˌɛlɪˈveɪʃ(ə)n/  [n]  កមព្់, រយៈកមព្់,           
រយៈកមព្់ព្នរំបន,់ កមព្់រំបនក់្្ៀបនឹងនីវ  ទឹូក្មុរទ 
 absolute elevation  /ˈabsəluːt ˌɛlɪˈveɪʃ(ə)n/  [n]  

្ូមក្មើ ោកយ៖ absolute altitude  
elimination  /ɪlɪmɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ជរមរះ 
elixir  /ɪˈlɪksɪə/  [n]  ថាន ទឹំកក្អឡិចក្្ៀ (ថាន ទឹំកោយនឹង
្ុរា) 

elliptic  /ɪˈlɪptɪk/  [adj]  (្ទិ្នយ័៖  elliptical) ដូចក្អ-
 ីប, ទរមងប់នទះ្លឹករាងព្ងរកក្ព្ើរ្ួច, ្លឹករាងក្អ ីប 
ផដ មានចំនុចកណាដ  រកី្ំ និងចុងទាងំ្ងខ្ងក្្ាើគ្មន  

elliptical  /ɪˈlɪptɪk(ə)l/  [adj]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ elliptic 
stem elongation  /stɛm iːlɒŋˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  ក្ដើម ូរ, 
ការ ូរព្នក្ដើម 

elutriation  /ɪl(j)uːtrɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការទុកឱ្យរង 
eluviation  /ɪˌluviˈeɪʃ(ə)n/  [n] 

១. (្ទិ្នយ័៖  depletion, leaching) ការោងក្ររះ  
២. ការហូ្រនាវំរថុធារុ (ឧ. ខ្សនិជ) ពី្រ្ទាបក់្ ើចុះ 

eluvium  /ɪˈlu vɪəm/  [n]  ក្អ ុយវយងុ 
emaciation  /ɪˌmeɪsɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការចុះ្គម 
emarginate  /ˈemɑːdʒɪneɪt/  [adj]  ទរមងចុ់ង្លឹកែរ
រ្ួច 

emasculate  /ɪˈmaskjʊleɪt/  [v]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 
castrate 

emasculation  /ɪmaskjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]   

១.  ការក្រកៀវក្ វ្ើឱ្យក្ខ្សាយ, ការក្រកៀវ (ដំក្ណើ រការផដ កនុង
ក្នាះក្ក្រក្ ា្  ររូវោនដកក្ចញពី្កក្នាមផ្លក  
ក្ព្  មអងក្ៅខ្សចី) 

២.  (ចំក្ោះ្រវ) ការការព់្ងាវ ្ក្រ  
emasculator  /ɪˈmaskjʊlət(ə)r/  [n]  ឧបករណ៍ក្រកៀវ 

(ឧបករណ៍ផដ ក្របើកនុងការដកយកក្ក្រក្ ា្  ក្ចញពី្
កក្នាមផ្លក ) 

embankment  /ɪmˈbaŋkm(ə)nt/  [n]   

១. ្ូមក្មើ ោកយ៖ bank  

២. ្ូមក្មើោោកយ៖ terrace 
embolism  /ˈɛmbəlɪz(ə)m/  [n]  ការ្ទះ្រព្្្ម, 
កំណក្ម (ផដ ក្ វ្ើឱ្យ្ទះែលូវ្មររ)់ 

embryo  /ˈɛmbrɪəʊ/  [n]  អំរប៊ែយី ុង, ទារកកនុង្បនូ,រភូណា 
(ព្នលកព្នអនាគររកុខជារិថ្ាីមយួក្ដើមផដ មានក្ៅកនុងរគ្មប)់ 
 immature embryo  /ˌɪməˈtjʊə ˈɛmbrɪəʊ/  [n]  អំរប៊ែ-ី
យ ុងខ្សចី, អំរប៊ែយី ុងមនិទានក់្ព្ញវយ័ (អំរប៊ែយី ុងរប្់រគ្មប់
ផដ មនិ្ក្រមចោននូវដំណាកក់ា អភវិឌឍនម៍យួផដ 
អាចឱ្យវាអាចដុះព្នលកោន) 

embryology  /ˌɛmbrɪˈɒlədʒi/  [n]  អំរប៊ែយី ុងវទិា 
emendation  /ˌiːmɛnˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  កំផណកំហុ្្ក្ ា្ ះ
វទិាាស្រ្ែ 

emergency  /ɪˈməːdʒ(ə)nsi/  [n]  ាថ នភាព្បនាទ ន ់
 emergency response  /ɪˈməːdʒ(ə)nsi rɪˈspɒns/  

[n]  ការក្ឆ្លើយរបកនុងាថ នភាព្បនាទ ន ់(្កមាភាព្មយួ 
និង្កមាភាព្ទាងំឡយផដ របកានយ់កក្ដើមបឱី្យក្ឆ្ើលយ
របក្ៅនឹងររមូវការផដ ក្កើរក្ឡើងកនុងាថ នភាព្បនាទ ន)់ 

emesis  /ˈɛmɪsɪs/  [n]  ការកអួរចក្ាអ រ 
emetic  /ɪˈmɛtɪk/  [adj]  ផដ ក្ វ្ើឱ្យកអួរ 
emigration  /ˌɛmɪˈɡreɪʃn/  [n]  បមាល ្់ ំក្ៅ 
emission  /ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  បនាយ, ការបក្ញ្ចញ្ំណ ់
ឧ្ា័ន, ក្អមី្ យងុ 
 alpha emission  /ˈalfə ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  បនាយការំ្ាី
អិុច 

 anthropogenic emission  /ˌanθrəpəˈdʒɛnɪk 

ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  ្ំណ ់ឧ្ា័នបក្ញ្ចញក្រ ក្ដាយ
មនុ្ស 

 atmospheric emission  /atməsˈfɛrɪk ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  

បនាយក្ៅកនុងបរយិាកា្ 
 automobile emission  /ɔːtəməbiːl ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]    

បនាយផែសងរថ្យនែ 
 dust emission  /dʌst ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  បនាយ្ូ ី 
 exhaust emission  /ɪɡˈzɔːst ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]   
បនាយផែសងយានយនែ 

 fuel-tank emission  /fjuː(ə)l-taŋk ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]     

បនាយ(ារធារុពុ្ ) ក្ចញពី្អាង្ែុកក្របង) 
 fugitive emission  /ˈfjuːdʒɪtɪv ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]         
ក្អមី្ យងុក្គច 

 gamma emission  /ˈɡamə ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  បនាយ
ការំ្ាីកាមា 
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 gaseous emission  /ˈɡasɪəs ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]   
បនាយឧ្ា័ន 

 global emission  /ˈɡləʊb(ə)l ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]           

ការបក្ញ្ចញ (ឧ្ា័ន) ្ក  
 heat emission  /hiːt ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  បនាយកក្ៅែ  
 incinerator emission  /ɪnˈsɪnəreɪtə ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  

បនាយក្ចញពី្ឡដុរ្ំរាម 
 industrial emission  /ɪnˈdʌstrɪəl ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]      

បនាយឧ្ាហ្កមា 
 infrared emission  /ɪnfrəˈrɛd ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]   
បនាយការំ្ាីរកហ្មអាងំរោ 

 maximum permissible emission  /ˈmaksɪməm 

pəˈmɪsɪb(ə)l ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  បនាយអនុជា រអរិបរមា 
 noise emission  /nɔɪz ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]   
បនាយ្ំក្ឡង 

 plant emission  /plɑːnt ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  បនាយពី្ក្រាង
ចរក 

 pollutant emission  /pəˈl(j)uːt(ə)nt ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]   

បនាយារធារុបំពុ្  
 radioactive emission  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv ɪˈmɪʃ(ə)n/  

[n]  បនាយវទិយុ្ កមា 
 smoke emission  /sməʊk ɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]   
បនាយផែសង 

emollient  /ɪˈmɒlɪənt/  [adj]  ផដ ក្ វ្ើឱ្យទនរ់ជាយ, បនទន ់
emotion  /ɪˈməʊʃ(ə)n/  [n]  ក្វទនារមាណ៍ (ការដឹងអារមាណ៍
ថាជា្ុខ្ស ឬជាទុកខ) 
 emotional disturbances    /ɪˈməʊʃ(ə)n(ə)l 

dɪˈstəːb(ə)ns/  [n]  ដំក្ណើ រផរបរបួ  ខ្ងក្វទនារមាណ៍ 
emphysema  /ˌɛmfɪˈsiːmə/  [n]  ជំងឺក្ហ្ើមខ្សយ ់,  
ជំងឺក្ហ្ើមខ្សយ ់កនុង្ួរ 

empiric  /ɪmˈpɪrɪk/  [adj]  និយមផរពិ្ក្ា្ (ផដ ផែអកក្ ើ
ការពិ្ក្ា្)  
 empirical evidence  /ɛmˈpɪrɪk(ə)l ˈɛvɪd(ə)ns/  [n]  

ភ្ែុនងពិ្ក្ា្ 
employment   /ɪmˈplɔɪm(ə)nt/  [n]  ការារ, ការជ ួ 
empowerment  /ɛmˈpaʊəm(ə)nt/  [n]  ព្ វឌឍន ៍(ការក្ វ្ើ
ឱ្យមានក្្ចកែីកាល ហាន ឬការក្ វ្ើឱ្យមានភាព្ខ្ល ងំកាល ) 

empyema  /ˌɛmpʌɪˈiːmə/  [n]  ខ្សទុះក្ៅកនុងជាពិ្ក្្្កនុង
រនធ្ួរ, ការកខ្សទុះក្ៅចក្នាល ះរវាងក្រាម្ួរ 

emulsifiable concentrate (E.C)  /ɪˈmʌlsɪfʌɪˈeɪb(ə)l 

ˈkɒns(ə)ntreɪt/  [n]  របូមនែព្នថាន ពុំ្ ផដ ែសកំ្ឡើងក្ដាយ

ថាន ោំណកឃ្លរ ឬារធារុក្ៅកនុងធារុរោំយ្ររីាងគ 
ក្ហ្ើយកនុងក្នាះមានដាកទ់ាងំភាន កា់រ្រមាបក់្រ ូទកាែង 

emulsifier /ɪˈmʌlsɪfʌɪə/  [n]  ក្រ ូទករ (ធារុផដ ក្ វ្ើឱ្យ
ារធារុរាវមយួអផណែ រក្ ើារធារុមយួក្ទៀរ), ក្អមុ 
្យងុ, ភាន កា់រក្ វ្ើឱ្យវរថុរាវពី្ររោយចូ គ្មន ោន (ក្របងនឹង
ទឹក) 

emulsify  /ɪˈmʌlsɪfʌɪ/  [v]  គ្មបយកក្របង 
emulsion  /ɪˈmʌlʃ(ə)n/  [n]  ក្រ ូរកា (ការក្ វ្ើឱ្យអផណែ រ
ក្ហ្ើយផបកផខ្សែកោ្ក្ព្ញព្នអងគធារុរាវមយួកនុងអងគធារុរាវ
ដព៏្ទក្ទៀរ ឧទាហ្រណ៍ ក្របងបំផបកក្ចញក្ៅកនុងទឹក) 

enamel  /ɪˈnam(ə)l/  [n]  ការក្ ា្ញ, រក្ដើមក្ ា្ញ (ជារិ
រងឹព្នក្ ា្ញ) 

enation  /ɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការ ូរោ្់ក្ចញក្រៅព្ន្លឹក 
encapsulated  /ɛnˈkapsjʊleɪtɪd/  [adj]  ផដ ក្រាប
ក្ដាយក្រាម ឬ្មបក 

encephalic  /ˌɛnsɪˈfalɪk/  [adj]  ព្នខ្សរួកា  
encephalitic  /ɛnˌsɛfəˈlɪtɪk/  [adj]  ព្នក្រាគរោកខ្សរួកា  
encephalitis  /ɛnˌkɛfəˈlʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរោកខ្សរួកា , 
ជំងឺរោក្ំណំុខ្សរួ 

enclose  /ɪnˈkləʊz/  [v]  ហ្៊ែុមព្ទ័ធការោរ, បិទ, ដាកក់នុង
ក្រាម 

enclosure  /ɪnˈkləʊʒə/  [n]  រំបនក់ារោរព្ទ័ធក្ដាយរបង 
agricultural encroachment  /aɡrɪˈkʌltʃərəl 

ɛŋˈkrəʊtʃm(ə)nt/  [n]  ការទស្រនាទ នដីក្ វ្ើក្ិកមា 
iron encrustation  /ˈʌɪən ˌɪnkrʌˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  

(្ទិ្នយ័៖  iron concretion) កុងក្រក្យងុែសកំ្ដាយ
ធារុផដក, កុងក្រក្យងុផដក, រកួ្រកក្វៀនផដក 

encyst  /ɛnˈsɪst/  [v]  កគី្ (ក្ៅកនុងក្រាម) 
encystment  /ɪnˈsɪstm(ə)nt/  [n]  កំណគី្ 
Endamoeba  /ɛnd əˈmiːbə/  [n]  អងន់ក្មុើោ (ព្កួមយួ
រប្់អាមបី) 

endangered  /ɪnˈdeɪndʒəd/  [adj]  ផដ ជិរែុរពូ្ជ 
 endangered species  /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/  [n]  

អមបរូផដ ជិរែុរពូ្ជ 
endemic  /ɛnˈdɛmɪk/  [adj]  រា កមា (ការរា ពី្របភព្
ក្ដើមក្ៅក្ព្ញរ្រកក្ទ្ ភូមដិាឋ ន ឬរំបនណ់ាមយួ) 

endoblast  /ˈɛndəʊblɑːst/   [n]  ភាន ្កនុងជីវា ណូ, 
រ្ទាបខ់្ងកនុង្បនូ
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endocardial   /ˌɛndə(ʊ)ˈkɑːdɪəl/  [adj]  ព្នផែនករ្ទាប់
ក្បះដូង 

endocarditis  /ˌɛndəʊkɑːˈdʌɪtɪs/  [n]  រោកភាន ្កនុង
ក្បះដូង (ជំងឺរោកព្ែទកនុងព្នក្បះដូង) 

endocardium  /ˌɛndəʊˈkɑːdɪəm/  [n]  ្រព្្កនុងហ្ទយ
, ភាន ្កនុងក្បះដូង 

endocarp  /ˈɛndə(ʊ)kɑːp/  [n]  ្មបកកនុងរគ្មប,់ អងដូ់
កាប ((បណដូ  ) ជារ្ទាបក់នុងបំែុរព្នផែលាច់្ មាន។  
វាអាចទនដូ់ចកនុងផែលក្ប ងក្ោ ះ ឬអាចរងឹដូចកនុងផែលក្ប ្ ) 

endochorion  /ˈɛndəʊˈkɔːrɪən/  [n]  ភាន ្កនុងកូរយ  ងុរប្់
ព្ង្រវ អិរ 

endocrine  /ˈɛndə(ʊ)krʌɪn/  [n]  រកក្ព្ញអងដូ់រគីន 
(ក្រគឿងផដ បក្ញ្ចញអាក្ោ ធារុខ្ងកនុង), អក្នាែ មញ្ច ័ន, 
រកក្ព្ញែ ិរារធារុខ្ងកនុងខ្សលួន, រកក្ព្ញបក្ញ្ចញអរ័ម ូន 

endocrinology /ˌɛndəʊkrɪˈnɒlədʒi/ [n]  អក្នាែ មញ្ច ័នវជិាជ , 
ការ្ិកាអំពី្ រកក្ព្ញផដ ែ ិរារធារុកនុងខ្សលួន 

endoderm  /ˈɛndə(ʊ)dəːm/  [n]  អងដូ់ផឌម (រ្ទាបជ់ា
 ិកាអំរប៊ែយី ុងផដ បក្ងកើរភាន ្ព្នរបព្ន័ធរោំយអាហារ), 
ភាន ្កនុងជីវា ណូ, រ្ទាបខ់្ងកនុង ្បនូ(ចំក្ោះមនុ្ស) 

endodontic  /ˈɛndəʊ  [n]  បណែូ  ក្ ា្ញ 
endodontics  /ˌɛndəʊˈdɒntɪks/  [n]  ទនែក្ព្ទយ,  
ការព្ាោ ខ្ងក្រាគបណែូ  ក្ ា្ញ 

endogamy  /ɛnˈdɒɡəmi/  [n]   

១.  ដំក្ណើ រ មអងកនុង, អក្នាដ  មអង (ដំក្ណើ រ មអងផ្លក
ក្ដាយផ្លក ក្ែសងក្ទៀរ្ថិរក្ៅក្ ើក្ដើមជាមយួគ្មន )  

២.  វងសររកូ , ពូ្ជា្ន ៍
endogenetic  /ˈɛndəʊ'dʒɪˈnɛtɪk/  [adj]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 

authigenic 
endogenic  /ˌɛndəʊˈdʒɛnɪk/  [adj]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 

Internal 
endogenous  /ɛnˈdɒdʒɪnəs/  [adj]  ផដ កពី្កនុង,  
ផដ បក្ងកើរពី្កនុង 

endolymph  /ˈɛndə(ʊ)lɪmf/  [n]  ទឹកកនុងភាន ្ 
endometriosis  /ˌɛndə(ʊ)miːtrɪˈəʊsɪs/  [n]  ការមាន
ដាចអ់ជច ញ្បនូជាដំុៗក្ៅកផនលងខុ្ស្ពី្្មាន 

endometritis  /ˌɛndə(ʊ)mɪˈtrʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរោក្បនូ 
(រោកភាន ្ក្ ើ្មកនុង្បនូ) 

endometrium  /ˌɛndə(ʊ)ˈmiːtrɪəm/  [n]  អជច ញ្បនូ 
endoparasite  /ˌɛndəʊˈparəsʌɪt/  [n]  បរា្ិរកនុង (្រ ី
រាងគបងកក្រាគផដ ្ថិរក្ៅកនុង ៊្ែុរ ឬ្ររីាងគរប្់្រវ អិរ) 

endophyte  /ˈɛndəʊfʌɪt/  [n]  អងដូ់ភរី (ភាវរ្់ (ក្រចើនផរ
ជាែសរិ និងោកក់្ររ)ី ផដ រ្់ក្ៅកនុងរកុខជារិរហូ្រ ក្ហ្ើយ
ក្រចើនផរជាបរា្ិរក្ ើរកុខជារិក្នាះ) 

endoplasm  /ˈɛndə(ʊ)plaz(ə)m/  [n]  អងដូ់ោល ្  
(ផែនករប្់្ីុរូោល ្ផដ ព្ទ័ធជំុវញិព្ណវ យ ូ) 

endoskeleton  /ˈɛndəʊˌskɛlɪt(ə)n/  [n]  ក្រគ្មងឆ្អឹងកនុង 
(ក្រគ្មងផដ រទរទងផ់ែនកខ្ងកនុងរប្់្រវ) 

endosperm  /ˈɛndə(ʊ)spəːm/  [n]  អងដូ់ផ្ពម, ាច់
រគ្មប ់(ផែនការធារុចិញ្ច ឹមព្នរគ្មបទំុ់ ក្ហ្ើយផដ អាច
រទរទងក់ារដុះ ូរោ្់ព្នព្នលកោន) 
 waxy endosperm  /ˈwaksi ˈɛndə(ʊ)spəːm/  [n]  

ាច់្ អិរ (ជារិ្អិរអងដូ់ផ្ពម ផដ កនុងក្នាះ វាមានែទុក
នូវអាមឡូីបិុកទីនរបផហ្  ១០០% និងអាមឡូី្ពី្ ០ 
ក្ៅ ២% ផរប ុក្ណាណ ះ (ឧ. អងករដំក្ណើ ប)) 

endothermic   /ˌɛndəʊˈθəːmɪk/  [adj]  ផដ ររូវការ
ថាមព្  

endothermy  /ˌɛndəʊˈθəːmi/  [n]  កក្ៅដ ខ្ងកនុងខ្សព្់ 
endotoxin  /ˈɛndəʊˌtɒksɪn/  [n]  ជារិពុ្ កនុង 
endotracheal   /ˌɛndə(ʊ)ˈtreɪkɪəl/  [adj]  ឋរិកនុងបំព្ងក់ 
endotracheal tube   /ˌɛndə(ʊ)ˈtreɪkɪəl/  [n]  រម័ាដាក់
កនុងបំព្ងក់ 

endozoochory  [n]  ការព្រាយរគ្មបក់្ដាយ្រវ (្ីុ
ក្ បរគ្មប)់ 

endrin  /ˈɛndrɪn/  [n]  អងរ់ឌីន 
enema  /ˈɛnɪmə/  [n]  ការបញ្ចូ  ទឹកោង, ការបញ្ចុ ះ
ោមក 

energy  /ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្ , កមាល ងំ 
 alternative energy  /ɔːlˈtəːnətɪv ˈɛnədʒi/  [n]  

ថាមព្ ជំនួ្  
 atomic energy  /əˈtɒmɪk ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្    
អារូមចិ, ថាមព្ បរមាណូ 

 biomass energy  /ˈbʌɪə(ʊ)mas ˈɛnədʒi/  [n]  

ថាមព្ ជីវមា ្ 
 chemical energy  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈɛnədʒi/  [n]  

ថាមព្ គីម ី
 clean energy  /kliːn ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្ ាអ រ
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 decay energy  /dɪˈkeɪ ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្ បំផបក
ធារុ 

 electric energy  /ɪˈlɛktrɪk ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្     
អគគី្នី 

 geothermal energy  /dʒiːə(ʊ)ˈθəːm(ə)l ˈɛnədʒi/  [n]  

ថាមព្ ភនកំ្ភលើង, ថាមព្ កក្ៅែ កនុងផែនដី 
 germination energy  /dʒəːmɪˈneɪʃ(ə) ˈɛnədʒi/  [n]  

ថាមព្ ដំណុះ (្មាមាររព្នដំណុះ ផដ ោនដុះក្ឡើង
រហូ្រដ ់ក្ព្ ដំណុះវាក្រចើនបំែុរ ឬចំណុចក្ព្ ព្ន     
អរនដំណុះអរិបរមា ឬដ ់ចំណុចក្ព្ ក្គកំណរទុ់ក 
ជា្មានគឺការពិ្ក្ា្ន៧៍ព្ថ្ង។ ក្ព្ ក្វោព្នការវា្់
ដំណុះ ររូវោន ក្គក្រជើ្ក្រ ើ្ នមមក្្ាោយជាក្រចើន។) 

 green energy  /ɡriːn ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្ ព្បរង 
 hard energy  /hɑːd ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្ រងឹ 
 heat energy  /hiːt ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្ កក្ៅែ  
 hydraulic energy  /hʌɪˈdrɔːlɪk ˈɛnədʒi/  [n]  

ថាមព្ ទឹក 
 light energy  /lʌɪt ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្ ព្នលឺ 
 mechanical energy  /mɪˈkanɪk(ə)l ˈɛnədʒi/  [n]  

ថាមព្ ក្មកានិច 
 nuclear energy  /ˈnjuːklɪə ˈɛnədʒi/  [n]   
្ូមក្មើ ោកយ៖ nuclear power 

 potential energy  /pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l ˈɛnədʒi/  [n]  

ថាមព្ ប ូរងផ់្យ  
 radiant energy  /ˈreɪdɪənt ˈɛnədʒi/  [n]   
្ូមក្មើ ោកយ៖ ray 

 renewable energy  /rɪˈnjuːəbəl ˈɛnədʒi/  [n]  

ថាមព្ ក្កើរក្ឡើងវញិ 
 soft energy  /sɒft ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្ ទន ់
 solar energy  /ˈsəʊlə ˈɛnədʒi/  [n]  ថាមព្ រព្ះ
អាទិរយ 

 thermal energy   /ˈθəːm(ə)l ˈɛnədʒi/  [n]   
(្ទិ្្នយ័៖ heat power) ថាមព្ កក្ៅែ  

 tidal energy  /ˈtʌɪd(ə)l ˈɛnədʒi/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  
tidal power) ថាមព្ ទឹកក្ជារ 

 wave energy  /weɪv ˈɛnədʒi/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  
wave power) ថាមព្ រ ក 

 wind energy  /wɪnd ˈɛnədʒi/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  
wind power) ថាមព្ ខ្សយ ់ 

engine  /ˈɛndʒɪn/  [n]  ច ករ (អនកែែ ់ច នាឱ្យ
ឧបករណ៍ដព៏្ទក្ទៀរ) 
 gasoline engine  /ˈɡasəliːn ˈɛndʒɪn/  [n]  ច ករ 
ាំង (ច ករចំក្ហ្ះកនុងផដ ក្ដើរក្ដាយក្របងាំង) 

engorge  /ɛnˈɡɔːdʒ/  [v]  ក្ វ្ើឱ្យ្ទះ, បនលប ់
enlarge  /ɛnˈlɑːdʒ/  [v]  ព្រងីក 
enrichment  /ɛnˈrɪtʃm(ə)nt/  [n]  ភាព្្មបរូ, ការក្ វ្ើឱ្យ
កានផ់រ្មបរូក្ឡើងៗ 
 selective enrichment  /sɪˈlɛktɪv ɛnˈrɪtʃm(ə)nt/  [n]  

បណដុ ះជក្រមើ្  (បក្ចចកក្ទ្ផដ ជំរញុការ ូរោ្់
របក្ភទយថារបក្ភទ ឬរករមអរិ្ុខុ្សមរោណ) 

Entada scandens  [sci.n]  អងគញ់ 
Entamoeba histolytica  [sci.n]  អរិ្ុខុ្សមរោណមាន
ក្កា្ិកាផរមយួ (អាចមានក្ៅកនុងក្ោះក្វៀន, ក្ថ្លើម, ្ួរ, ឬ
ខ្សរួកា ) 

enteritis  /ˌɛntəˈrʌɪtɪs/  [n]  រោកក្ោះក្វៀនរូច (បណាដ  
ក្ដាយក្រាគ) 

enterotoxemia /ˌɛntərəʊtɒkˈsiːmiə/ [n] អងក់្ររ  រុូកក្្ម ី
(ជារិពុ្ កនុង្មផដ រជាបពី្ក្ោះក្វៀន) 

entire  /ɪnˈtʌɪə/  [adj]  (ចំក្ោះទរមងរ់កុខជារិ) ក្្ាើ (គ្មា នរាង
ក្ ា្ញ), ទរមងផ់គម្លឹករាប 

entoderm  /ɪntaʊdəːm/  [adj]  កនុងផ្បក, ក្ភាន ្កនុង       
ជីវា ណូ, រ្ទាបខ់្ងកនុង្បនូ 

entomogenous  /ˈɛntəməʊdʒɪnəs/  [adj]  បរា្ិរក្ ើ
្រវ អិរ (អំពី្ែសរិ) 

entomologist  /ˌɛntəˈmɒlədʒɪst/  [n]  ោណកវទូិ     
(អនក្ិកាអំពី្ោណកវទិា) 

entomology  /ˌɛntəˈmɒlədʒi/  [n]  ោណកវទិា, ្រវ
 អិរវទិា (វទិាាស្រ្ែផដ ្ិកាអំពី្ព្ព្កួ្រវ អិរដូចជា
មមាច កណែូ ប ចរងិរជាក្ដើម) 

entomophily  /ˌɛntəˈmɒfɪli/  [n]  ដំក្ណើ រ មអងក្ដាយ្រវ
 អិរ 

entrails  /ˈɛntreɪlz/  [n pl]  ក្ោះក្វៀន 
enucleate  /ɪˈnjuːklɪeɪt/  [adj]  គ្មា នព្ណវ យ ូ 
enucleate  /ɪˈnjuːklɪeɪt/  [v]  ឆ្កឹះ ឬក្ឆ្កៀ ក្ចញ 
enucleation  /ɪnjuːklɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការវះយកដំុាច ់ឬ
វរថុក្ែសងក្ទៀរក្ដាយយកទាងំមូ ក្ចញ
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envelope  /rɪˈzɪst(ə)ns/  [n]  ្មបកក្រាប 
environment  /ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  បរាិថ ន, បរយិា 
កា្, មជឈដាឋ ន (ទីកផនលងក្ៅជំុវញិារោងគកាយរ្់មយួ
ផដ មានឥទធិព្ ក្ ើការដុះ ូរោ្់ព្ន្ភាវរ្់ក្នាះ) 
 abiotic environment  /ˌeɪbʌɪˈɒtɪk ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  

[n]  បរាិថ នគ្មា នជីវរិ, បរាិថ នអាបយទិូច 
 acid environment  /ˈasɪd ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  

មជឈដាឋ នអា្ីុរ 
 anthropogenic environment  /ˌanθrəpəˈdʒɛnɪk 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ man-made 
environment 

 aquatic environment  /əˈkwatɪk ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  

[n]  មជឈដាឋ នទឹក 
 artificial environment  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  

[n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ man-made environment 
 biological environment  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  បរាិថ នជីវាស្រ្ែ 
 biotic environment  /bʌɪˈɒtɪk ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  

បរាិថ នមានជីវរិ, បរាិថ នបបទិូច 
 cultural environment  /ˈkʌltʃ(ə)r(ə)l 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  បរាិថ នវបប្ម ៌
 degraded environment  /dɪˈɡreɪdɪd 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  បរាិថ នក្រចរ ឹ 
 human environment  /ˈhjuːmən ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  

[n]  បរាិថ នមនុ្ស 
 humid environment  /ˈhjuːmɪd ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  

[n]  មជឈដាឋ នក្ ើ្ម 
 man-made environment  /man-meɪd 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  anthropogenic 
environment, artificial environmen) បរាិថ ន្ិបប-
និមារិ 

 marine environment  /məˈriːn ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  

បរាិថ ន្មុរទ 
 moist environment  /mɔɪst ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]   
បរាិថ នក្ ើ្ម 

 natural environment  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  បរាិថ ន្មាជារិ 
 polluted environment  /pəˈluːtid ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  

[n]  បរាិថ នកខ្សវក,់ បរាិថ នពុ្  
 pristine environment  /ˈprɪstiːn ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  

[n]  បរាិថ នក្ដើម 
 propagation environment  /prɒpəˈɡeɪʃ(ə)n 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  បរាិថ នដុះ ូរោ្់ (មានកនែ
ដូចជាកនែ បរយិាកា្ កនែ ជីវាស្រ្ែ កនែ ដីជាក្ដើម) 

 social environment  /ˈsəʊʃ(ə)l ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  

បរាិថ ន្ងគម 
 terrestrial environment  /təˈrɛstrɪəl 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/  [n]  បរាិថ នដីក្គ្មក 
environmental  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l/  [adj]  ព្នបរាិថ ន 
 environmental amplitude  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ˈamplɪtjuːd/  [n]  ផដនក្អកូឡូ្ីុ ផដ របក្ភទអាចរ្់
ោន (កនែ បរាិថ ន រប្់រកុខជារិដូចជារយៈកមព្់ ករមរិ
ទឹកក្ភលៀង ្ីរុណហ ភាព្ ករមរិព្នលឺ pH ជាក្ដើម) 

 environmental education  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  អបរ់បំរាិថ ន 
 environmental variation  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

vɛːrɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  បផរមបរមួ បរាិថ ន, ការផរបរបួ    
បរាិថ ន (ការខុ្ស្គ្មន ខ្ងក្ែណូទីបកនុងចំក្ណាមក្ដើមក្ែើ
កំក្ណើ រផដ ដុះក្ៅទីកផនលងក្ែសងៗព្ន ំដាបរ់បក្ភទពូ្ជ
មយួ។ ក្បើ្ិនជា ការខុ្ស្ផបលកគ្មន ក្នះ វាមាន កខណៈ
 ំក្អៀងខ្ល ងំខ្ងក្្ក្នទិចជាងបរាិថ នក្នាះ បផរម       
បរមួ ក្នះ ជា្មានវាបជជ កថ់ាជាពូ្ជ (race) របក្ភទ 
បរាិថ ន (ecotype) ឬភាព្រ្ក្ដៀង (cline)។) 

environmentalist  /ɪnˌvʌɪrənˈmɛnt(ə)lɪst/  [n]   
អនកបរាិថ ន 

enzootic  /ˌɛnzəʊˈɒtɪk/  [adj]  ព្នជំងឺរាររារនមរំបន ់
enzyme  /ˈɛnzʌɪm/  [n]  អង់្ ុីម, ដា្ែ្ (របូក្រអីុនពិ្ 
ក្្្ផដ បក្ងកើរក្ដាយារោងគកាយរ្់ ក្ហ្ើយមានមុខ្ស
ារជាកាន ីករកនុងរបរិកមាគីមជីីវកនុងារោងគកាយ) 
 adaptive enzyme  /əˈdaptɪv ˈɛnzʌɪm/  [n]   
អង់្ ុីមបនាំ 

 constitutive enzyme  /ˈkɒnstɪtjuːtɪv ˈɛnzʌɪm/  [n]  

អង់្ ុីម្ំខ្ន ់
 debranching enzyme  /dibrɑːn(t)ʃ ˈɛnzʌɪm/  [n]  

អង់្ ុីមផ្លដ ច់្ មពនធ 
enzymology  /ˌɛnzʌɪˈmɒlədʒi/  [n]  អង់្ ុីមវទិា 
eocene  /ˈiːə(ʊ)siːn/  [n]  ក្អអូផ្ន 
ep-  /ɛp/  [prefix]  (ដូច៖ eph-, epi-) បុព្វបទមាននយ័ថា 
ខ្ងក្ ើ ឬខ្ងក្រៅ 

Epalzeorhynchos frenatum  [sci.n]  ររីគ ់ក្ចក  
Epalzeorhynchos munense  [sci.n]  ររីអណាែ រពី្រ 
eph-  [prefix]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ ep- 
ephemeral  /ɪˈfɛm(ə)r(ə)l/  [adj]  មានជីវរិខ្សលី (ភាវរ្់ ដូច
ជារកុខជារិក្ៅវា រក្ហាឋាន)
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epi-  /ˈɛpi/  [prefix]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ ep- 
epicenter  /ˈɛpɪsɛntə/  [n]  ែចិរក្ ើ 
epicotyl  /ˌɛpɪˈkɒtɪl/  [n]  ររួយព្នលក, ក្អពិ្ខ្សក្ឹ , ផែនក
ខ្ងចុងរប្់អំរប៊ែយី ុង (ផែនកខ្ងចុងរប្់អំរប៊ែយី ុងផដ 
នឹងវវិរដនក៍្ៅជាក្ដើម។ ក្ៅកនុងរគ្មបផ់ដ ដុះព្នលករចួ ឬកូន
ក្ែើក្នាះ គឺវា្ំក្ៅក្ៅក្ ើផែនកព្នក្ដើមក្ៅចក្នាល ះកូទីក្ ដូន
និង្លឹកទី១។) 

epidemic  /ɛpɪˈdɛmɪk/  [n]  ជំងឺរាររារ, រា ដា កមា 
(ការររីា ដា នូវភាព្ចមលងជំងឺយា ងខ្ល ងំកាល នមរំបន ់ឬ
ក្ព្ញរបក្ទ្ទាងំមូ ) 

epidemic  /ˈɛpɪɡamɪk/  [adj]  ព្នជំងឺរាររារ, ផដ រា 
ដា  

epidemiology  /ˌɛpɪdiːmɪˈɒlədʒi/  [n]  ជំងឺរាររារវទិា 
epidermis  /ˌɛpɪˈdəːmɪs/  [n]   

១.  (ចំក្ោះ្រវ) ក្អពី្ផឌម (ផ្បកក្ ើ, ្មបក)  
២.  (ចំក្ោះរកុខជារិ) ក្អពី្ផឌម (រ្ទាបក់្កា្ិកាទីមយួ 

ក្ៅកនុងរបក្ភទរកុខជារិថាន កខ់្សព្់ ក្ហ្ើយជាក្កា្ិកា
រកា្់) 

epididymis  /ˌɛpɪˈdɪdɪmɪs/  [n]  គ ់ទងបនែពី្ព្ងាវ ្ 
epigeal  /ˌɛpɪˈdʒiːəl/  [adj]  ដុះពី្ក្ ើដីក្ ើ្ៗ 
epiglottis  /ˌɛpɪˈɡlɒtɪs/  [n]  ្នទះខ្សយ ់ (កក្នលើរ) 
epigyny  /ɪˈpɪdʒənɪ/  [n]  ទរមផ្លក ក្រាបក្ ើអូផវ, ក្ៅកនុង
ទរមផ្លក , ក្ៅក្រកាមទរមផ្លក  (ទីនងំរប្់អូផវក្្ៀបនឹងទរម
ផ្លក ។ ទរមផ្លក  និង/ឬទរមព្ន្ររីាងគក្ែសងៗក្ទៀររប្់ផ្លក  
ក្រាបក្ ើអូវរឺ ីឧ. Malus (ក្ដើមក្ោ ម)។ នយ័ែទុយ  
Hypogyny (ទរមផ្លក ក្ៅក្រកាមអូវរឺ)ី។ Epistasis: មនិ
្ផមដងក្ចញ ការោកោ់ងំនូវរប្ិទិធភាព្ក្ែណូទីបរប្់
អាផ  មយួឬទាងំ២ក្ដាយារព្នធុ១ព្នឡូខឹ្ស្ខុ្ស្គ្មន ។) 

epilepsy  /ˈɛpɪlɛpsi/  [n]  ជំងឺ្កន,់ ឆ្កួររជូក 
epilimnion  /ˌɛpɪˈlɪmnɪən/  [n]  រ្ទាបក់្ ើព្នទឹកបឹង 
epinasty  /ˈɛpɪˈnɑːsti/  [n]  ក្អភណីា្្ទុី (ការ ូរោ្់
បំផបលងឯកក្ទ្រប្់ទង្លឹក ផដ បណាដ  ឱ្យរួ្ លឹកក្កាង
ចុះក្រកាម) 

epinephrine  /ˌɛpɪˈnɛfriːn/  [n]  ក្អពី្ក្ណរពី្ន (ជារិអរ័   
ម ូនក្របើ្រមាបជ់ាជំនយួក្បះដូង និងជំងឺហ្ឺរ) 

epipetalous  / ˌɛpɪˈpɛtələs/  [adj]  ក្ៅចំមុខ្សរ្ទាបផ់្លក  
((អំពី្ទរមងរ់កុខជារិ) បញ្ចូ  ក្ៅចំកញ្ចុ ំរ្ទាបផ់្លក  ដូចជា
ករណីកញ្ចុ ំក្ក្រក្ ា្  រប្់ផ្លក រពី្មរូ្ ) 

epiphyte  /ˈɛpɪfʌɪt/  [n]  រកុខជារិអាកា្, ក្អពី្ភរី (រកុខជារិ
ដុះក្ ើផមកក្ែើប ុផនែ ទាញយកអាហារ និង្ំក្ណើ មពី្ផ្លក ) 

epiphytology /ˌɛpiˌfʌɪtəʊlədʒi/ [n]  ការ្ិកាពី្រកិររកម
ព្នកំណកំក្ណើ រជំងឺ និងមូ ក្ហ្រុព្នការរាររាររប្់វា 

epiphytotic  /ˌɛpifʌɪˈtəʊtɪk/  [adj]  ក្អពី្ភរូីទិច ((អំពី្ជំងឺ
រកុខជារិ និងបរា្ិរ) ឆ្លងជំងឺក្ៅរកុខជារិកនុងរំបន់
ភូមាិស្រ្ែយា ង្ំ) 

epiplankton  /ˈɛpiˈplaŋ(k)t(ə)n/  [n]  ក្អពី្បលងរុ់ង 
episiotomy  /ɛˌpiːsɪˈɒtəmi/  [n]  ការការក់្យានី (្រមួ 
ការ្រមា កូន) 

epistasis  /ɪˈpɪstəsɪs/  [n]   កខណៈមនិ្ផមដងក្ចញ 
(ក្្ក្នទិច) 

epitaxis  /ˌɛpɪˈstaksɪs/  [n]  ការក្ចញ្មនមរចមុះ, 
្មរចមុះ 

epithelium  /ˌɛpɪˈθiːlɪəm/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  
squamous cell) ក្កា្ិកាក្អពី្ក្រ យ មូ 

epizoic  /ˌɛpɪˈzəʊɪk/  [adj]  ក្អពី្្ូអិុច (ភាវរ្់រ្់ក្ដាយ
ភាជ បខ់្សលួន ក្ៅនឹងផែនកខ្ងក្រៅរប្់ារោងគកាយ្រវ     
ដព្ទ។ (ផែល ឬរគ្មប)់ មានវ ិ្ ីព្រាយ ក្ដាយារការភាជ បក់្ៅ
នឹងផែនកខ្ងក្រៅរប្់្រវ) 

epizoite  /ɛpɪˈzəʊʌɪt/  [n]  ក្អពី្្ូអីុរ (្រវផដ រ្់
ក្ដាយភាជ បខ់្សលួនក្ៅនឹង្រវដព្ទ ផដ វាក្របើ្រមាបជ់ា
មក្្ាោយការោរ្រមាបក់ារក្ វ្ើច នា គឺមនិផមនជា
ទំនាកទំ់នងបរា្ិរក្ទ ឧទាហ្រណ៍ ព្កួខ្សយង ឬក្ ៀ្ 
ផដ រ្់ជាបក់្ៅក្ ើខ្សនងអក្ណដើ ក្មុរទ) 

epizoology  /ˈɛpizuːˈɒlədʒi/  [n]  ការ្ិកាអំពី្ជំងឺ្រវ 
epizootic  /ˌɛpɪzəʊˈɒtɪk/  [adj]  ព្នជំងឺរាររារ្រវ (ឆ្លង
ភាល មៗ ក្ ើ្រវយា ងក្រចើន), ព្នជំងឺឆ្លងរប្់្រវោហ្នៈ, 
ព្នជំងឺរាររារ្រវ 

epoch  /ˈiːpɒk/  [n]  យុគ, ្មយ័ 
equality   /ɪˈkwɒlɪti/  [n]  ្មភាព្ 
equation  /ɪˈkweɪʒ(ə)n/  [n]  ្មកីារ 
 balanced equation  /ˈbalənst ɪˈkweɪʒ(ə)n/  [n]    

្មកីារោនថ្លឹង
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 chemical equation  /ˈkɛmɪk(ə)l ɪˈkweɪʒ(ə)n/  [n]  

្មកីារគីម ី
 equilibrium equation  /ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm ɪˈkweɪʒ(ə)n/  

[n]  ្មកីារ ំនឹង 
Equidae  [n]  អ្ស្រវ (រគួារក្្ះ) 
equilibrium  /ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm/  [n]  រុ យភាព្,  ំនឹង, 
្មន ( កខខ្សណឌ  ំនឹងកនុងខ្សណៈណាមយួ) 
 biological equilibrium  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm/  [n]   ំនឹងជីវៈាស្រ្ែ 
 chemical equilibrium  /ˈkɛmɪk(ə)l ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm/  

[n]   ំនឹងគីម ី
 ecological equilibrium  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm/  [n]   ំនឹងក្អកូឡូ្ីុ 
equipment  /ɪˈkwɪpm(ə)nt/  [n]  ក្រគឿងបំោក ់(ឧបករណ៍
ផដ ភាជ បពី់្ក្រកាយច ករអូ្), ក្រគឿងបរកិាខ រ, ការបំោក់
ក្រគឿងបរកិាខ រ 
 durable medical equipment  /ˈdjʊərəb(ə)l 

ˈmɛdɪk(ə)l ɪˈkwɪpm(ə)nt/  [n]  និរនែរាយ បរកិាខ រក្ព្ទយ 
(របដាបរ់បដាក្ព្ទយផដ មនិាយ អនែរាយ ឬវនិា្) 

 mechanical equipment  /mɪˈkanɪk(ə)l 

ɪˈkwɪpm(ə)nt/  [n]  ឧបករណ៍ក្មកានិច 
equivalent  /ɪˈkwɪv(ə)l(ə)nt/  [n]  ្មមូ  (ការផដ 
មានរព្មល ឬបរមិាណក្្ាើគ្មន ) 
 acid equivalent  /ˈasɪd ɪˈkwɪv(ə)l(ə)nt/  [n]  ្ម
មូ ភាព្ព្នអា្ីុរ (្មាមាររភាគព្នថាន កំមាច រ់្ រវ អិរ
ផដ កនុងរទឹ្ែីររូវោនបំផបលងក្ៅជាអា្ីុរ) 

 ecological equivalent  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l 

ɪˈkwɪv(ə)l(ə)nt/  [n]  ្មមូ ក្អកូឡូ្ីុ (របក្ភទមយួ
កនុងចំក្ណាមរបក្ភទពី្រ ផដ មានរបភព្ក្ចញពី្ដូននផរ
មយួ ក្ដាយវវិរែកនុងបរាិថ នរបហាករ់បផហ្ គ្មន ) 

equivalent  /ɪˈkwɪv(ə)l(ə)nt/  [adj]  ្មមូ , ប ុនគ្មន នឹង 
 moisture equivalent  /ˈmɔɪstʃə ɪˈkwɪv(ə)l(ə)nt/  [n]  

្មមូ ្ំក្ណើ ម, ្ំក្ណើ មក្្ាើ 
era  /ˈɪərə/  [n]  ្័ក 
 cenozoic era  /ˌsiːnəˈzəʊɪk ˈɪərə/  [n]  ្័កក្្ណូ
្ូអិុច (្័កករក្កើរជីវរិ ផដ គិររបន់ងំពី្ ៦៥ ោន
ឆាន មុំន) 

 mesozoic era  /ˌmɛsə(ʊ)ˈzəʊɪk ˈɪərə/  [n]  ្័កក្ម
្ូ្ូអិុច 

 palaeozoic era  /ˌpalɪə(ʊ)ˈzəʊɪk ˈɪərə/  [n]  ្័កោ 
ក្ អូ្ូអិុច, ្័កទីមយួ  (ជា្័កជីវរិបូរាណ ឬ ដំបូង
បំែុរ ផដ មាននងំពី្របផហ្  ៥១៤ ក្ៅ២៥១,១៧
ោនឆាន មុំន) 

 precambrian era  /priːˈkambrɪən ˈɪərə/  [n]  ្័ក
បុក្រកំរប៊ែយីាង (ជា្័កផដ មានក្ព្ យូរជាក្គកនុងរបវរែិ
ការក្កើរផែនដី ផដ មានរបន់ងំពី្របមាណ ៤,៦ោន
ឆាន មុំន) 

eradicant  / ɪˈradɪˌk(ə)nt/  [n]  ថាន ំ្ មាល បក់្មក្រាគ 
eradication  /ɪˌradɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការបំោរ ់(ជំងឺ), 
ដំណក 
 weed eradication  /wiːd ɪˌradɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]         

ការកក្មទចក្មា ឱ្យអ្់ 
Erbium  /ˈəːbɪəm/  [n]  ផអបយមូ (និមរិែ្ជា គីម ីEr) 
erect  /ɪˈrɛkt/  [v]  ដុះររង ់(ជា្ណាឋ នរប្់រកុខជារិណា
មានក្ដើមដុះទរមងែ់រររងក់្ៅក្ ើ) 

erectile  /ɪˈrɛktʌɪl/  [adj]  បះ (ផដ មាន្មរថភាព្បះររង់
ក្ឡើងក្ ើ) 

erection  /ɪˈrɛkʃ(ə)n/  [n]  ភាព្ក្ឡើងរឹងរងឹ (ជា ិកា្រ ី
រាងគ), ការបះ ( ិងគ) 

erepsin  /ɪˈrɛpsɪn/  [n]  អីុក្រប្ីុន ( ាយអង់្ ុីមរោំយ
ផដ បក្ញ្ចញក្ដាយក្ោះក្វៀនរូចរប្់ថ្និក្រវ) 

Eretmochelys imbricata   [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 
hawksbill turtle 

ergot  /ˈəːɡɒt/  [n]   

១.  ខ្ន យ, ឆាន  ់  
២.  ផអ៊ែកូ (ជំងឺ្ញ្ាជារិ) 

erode  /ɪˈrəʊd/  [v]  (្ទិ្នយ័៖  gnaw, wear away)  
កក្ករ្ីុ (ផរចះ)  

eroded  /ɪˈrəʊdid/  [adj]  ផដ ហូ្រក្ររះខ្ល ងំ 
erodibility  /ɪˈrəʊdəˈbɪlɪti/  [n]  ្មរថភាព្កនុងការហូ្រ
ក្ររះោន 

erodible   /ɪˈrəʊdˈeɪb(ə)l/  [adj]  ផដ ហូ្រក្ររះ 
erose  /ɪˈrəʊs/  [n]  រក្ឆ្ចរឆូ្ច (ទរមងរ់ប្់រកុខជារិ) 
erosion  /ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ការហូ្រក្ររះ, ្ំណឹក       

(ការោរប់ងភ់ាគ អិររប្់ដី (ារធារុចិញ្ច ឹម) ឬផែនកព្នដី
ក្ដាយអំក្ព្ើជាអចិព្ស្រនែយព៍្នខ្សយ ់ ទឹក និងកនែ ដព្ទៗ)
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 accelerated erosion  /əkˈsɛləreɪtid ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  

ការហូ្រក្ររះក្ដាយព្ក្នលឿន 
 base level of erosion  /beɪs ˈlɛv(ə)l ɒv ɪˈrəʊʒ(ə)n/  

[n]  ករមរិមូ ដាឋ នព្នការហូ្រក្ររះ 
 chemical erosion  /ˈkɛmɪk(ə)l ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]   
ការហូ្រក្ររះខ្ងកនុងក្ដាយកនែ គីម,ី ការនាកំ្ចញក្ៅព្ន
អំបិ ក្ដាយការោងក្ររះ 

 coastal erosion  /ˈkəʊstl ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ្ំណឹក
ក្ឆ្នរ 

 concealed erosion  /kənˈsiːld ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]   
ការហូ្រក្ររះក្ដាយោកបំ់ព្ួនក្ដាយក្មើ មនិក្េើញ 
(ក្ដាយក្ររះក្ៅក្រកាមជាជក្រៅ)  

 deep erosion  /diːp ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 
gully erosion 

 downward erosion  /ˈdaʊnwəd ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]   
ការហូ្រក្ររះកនុងជក្រៅ 

 genetic erosion  /dʒɪˈnɛtɪk ɪˈrəʊʒ(ə)n/ [n]  ការ
ោរប់ងព់្នធុ (ដំក្ណើ រការោរប់ងរ់បភព្្នធាន្មាា រៈ
រំណពូ្ជ (ក្្ក្នទិច) ក្ដាយការគំរាមកំផហ្ងមកពី្កំ 
ក្ណើ នរបជាព្ រដឋ ការក្រៀបចំទីរករង និងមណឌ  ឧ្សហ្
កមាជាក្ដើម។ ការោរប់ងនូ់វនានាភាព្រប្់ព្នធុ  និងការ
បនស ់កានផ់ររិចក្ៅៗនូវមូ ដាឋ នក្្ក្នទិកព្នរកុខជារិ
ផដ ក្គដាដុំះ។ ឆ្លងនមការនាចូំ នូវពូ្ជនានាមាន
គុណភាព្ ក្ វ្ើឱ្យក្គអាចដាដុំះក្ៅរំបនជ់ាក្រចើនោន។) 

 geological erosion  /dʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l ɪˈrəʊʒ(ə)n/  

[n]  ការហូ្រក្ររះក្ដាយភូគព្ាាស្រ្ែ 
 glacial erosion  /ˈɡleɪsɪəl ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ការហូ្រ
ក្ររះក្ដាយទឹកកក 

 gully erosion  /ˈɡʌli ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  
deep erosion) ការហូ្រក្ររះជាក្រជាះ 

 headward erosion  /ˈhɛdwəd ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  

្ំណឹកថ្យ 
 lateral erosion  /ˈlat(ə)r(ə)l ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]   
ការហូ្រក្ររះ ឬក្រចរ ឹពី្ខ្ង 

 localised erosion  /ˈləʊk(ə)lʌɪzd ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  

ការហូ្រក្ររះក្ដាយកផនលង 
 micro-erosion  /ˈmʌɪkrəʊ ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]   
ការក្រចរ ឹ អិរៗ 

 normal erosion  /ˈnɔːm(ə)l ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]   
ការក្រចរ ឹ្មាន 

 plucking erosion  /plʌkin ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ការក្រចរ ឹ
ក្ដាយការែទុះ 

 rain erosion  /reɪn ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ្ំណឹកក្ដាយ
ក្ភលៀង 

 retrogressive erosion  /ˌrɛtrə(ʊ)ˈɡrɛsɪv ɪˈrəʊʒ(ə)n/  

[n]  ការហូ្រក្ររះក្ដាយថ្យក្រកាយ 
 rill-erosion  /rɪl ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  rill-

washing erosion) ការហូ្រក្ររះជាចងអូរ 
 rill-washing erosion  /rɪl-ˈwɒʃɪŋ ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  

្ូមក្មើ ោកយ៖ rill-erosion 
 sheet erosion  /ʃiːt ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ្ំណឹកោរ, 
ការក្រចរ ឹជារ្ទាប់ៗ , ការហូ្រក្ររះជាផ្លទ ងំ            
(ជារ្ទាប់ៗ  ឬក្ៅរ្ទាបក់្ ើ)  

 sliding erosion  /slʌɪd ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ការក្រចរ ឹ
ក្ដាយរបក និងរអិ  

 slip erosion  /slɪp ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ការក្រចរ ឹក្ដាយ
ការរអិ  

 slope erosion  /sləʊp ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ការហូ្រក្ររះ
ក្ ើជរមា  

 soil erosion  /sɔɪl ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ្ំណឹកដី       
(ឧ. ្ំណឹកក្ដាយារក្ភលៀងធាល ក)់  

 splash erosion  /splaʃ ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ការក្រចរ ឹ ឬ
ហូ្រក្ររះក្ដាយទមងនដំ់ណកទឹ់កក្ភលៀង 

 stream-bed erosion  /striːm-bɛd ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  

ការហូ្រក្ររះក្ដាយទឹកទក្នល 
 tunnel erosion  /ˈtʌn(ə)l ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ការហូ្រ
ក្ររះជារងូកនុងដី 

 water erosion  /ˈwɔːtə ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ការហូ្រក្ររះ 
ឬក្រចរ ឹក្ដាយទឹក 

 waterfall-erosion  /ˈwɔːtəfɔːl-ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]   
ការផ្លែ ចដី់ក្ដាយទឹកក្ភលៀង 

 wind erosion  /wɪnd ɪˈrəʊʒ(ə)n/  [n]  ្ំណឹកក្ដាយ
ខ្សយ ់ 

erosivity  /ɪˈroʊssɪtɪv/  [n]  ការហូ្រក្ររះក្ វ្ើឱ្យក្រចរ ឹ 
error  /ˈɛrə/  [n]  ក្ អៀង 
 embrace error  /ɪmˈbreɪs ˈɛrə/  [n]  ទទ ួយក
កំហុ្្
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 experimental error  /ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l ˈɛrə/  [n]  

 ក្មអៀងពិ្ក្ា្ (រព្មលខុ្ស្គ្មន រវាងកូនផរ្ផដ មាន
បចចយ័ដូចគ្មន  ក្ដាយមនិោនក្ វ្ើការរបក់្ឆាន រររឹមររូវ ឧ. 
ការពិ្ក្ា្ក្ដាយដាពូំ្ជដូចគ្មន កនុងកូនផរ្ដូចគ្មន   ុះ
ោនែ ខុ្ស្គ្មន  ក្នាះក្ហ្ើយជា ក្មអៀងពិ្ក្ា្) 

 sampling error  /ˈsɑːmp(ə)lɪŋ ˈɛrə/  [n]   
ការអក្ងករអំពី្ចំនួន្ំណាក 

 standard error  /ˈstandəd ˈɛrə/  [n]  ខ្ន រកំហុ្្ 
(ក្ ខ្សបជជ កពី់្រព្មលខុ្ស្ឆ្គងព្នការក្ វ្ើពិ្ក្ា្អវីមយួ) 

eruption  /ɪˈrʌpʃ(ə)n/  [n] 

១. (ចំក្ោះ្រវ) កនទួ រទុះ, កនទួ ឆ្នូរៗ, អវីផដ ទមលុះ
ក្ចញពី្ផ្បក, ការក្ ចក្ចញនូវក្ ា្ញថ្ាីពី្អជច ញក្ ា្ញ  

២. (ចំក្ោះបរាិថ ន) ការែទុះក្ឡើង, បនទុះ 
 delayed eruption  /dɪˈleɪd ɪˈrʌpʃ(ə)n/  [n]  ដំក្ណើ រ
ក្ ា្ញនីមយួៗដុះយឺរ 

 eruption cyst  /ɪˈrʌpʃ(ə)n sɪst/  [n]  គី្ក្កើរក្ឡើងក្ៅ
ក្ព្ ក្ ា្ញដុះ 

 eruption of teeth  /ɪˈrʌpʃ(ə)n ɒv tiːθ/  ដំក្ណើ រដុះក្ ា្ញ
, ដំក្ណើ រក្ ា្ញដុះក្ចញក្រចើន 

 volcanic eruption  /vɒlˈkanɪk ɪˈrʌpʃ(ə)n/  [n]  បនទុះភនំ
ក្ភលើង 

Erwinia chrysanthemi  [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ foot 
rot  

Eryngium foetidum  [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ culantro 
erysipelas  /ˌɛrɪˈsɪpɪləs/  [n]  ក្អរ ី្ ុី ផប   (ជំងឺរជូកផដ 
បណាែ  ឱ្យផ្បកក្ឡើងរកហ្មដំុៗ) 

Erysipelothrix /ˌɛr əˈsɪp ə loʊˌθrɪks/  [n]  ក្អរ ី្ ុី ផប ្
ឡូរទីច (ព្ព្កួក្មក្រាគផដ បក្ងកើរជំងឺក្ ើ្ផ្បកព្ន្រវរជូក) 

erythema  /ˌɛrɪˈθiːmə/  [n]  រោក (ជំងឺផដ ក្ វ្ើឱ្យផ្បក
ក្ឡើងរកហ្ម) 

Erythrina indica  [sci.n]  រ ួ្ 
erythrocyte  /ɪˈrɪθrə(ʊ)sʌɪt/  [n]  ក្គ្ម ិការកហ្ម, 
ក្កា្ិកា្មរកហ្ម 

erythropoisis  /ɪˌrɪθ roʊ pɔɪˈi sɪs/  [n]  ការែ ិរក្កា្ិ
កា្មរកហ្ម 

escape  /ɪˈskeɪp/  [v]  រចួែុរ, ក្ជៀ្ែុរ (ជាឯករដៈមយួ
ផដ ្ននឹ់ងជំងឺពិ្ររោកដក្ៅោន  ុះរនផរវាមនិផដ 

មានជំងឺឆ្លង។  កដូ៏ចជាក្ដើមក្ែើព្រព្ផដ ក្គរកមកដាដូំក្រន ះ
ផដរ។) 

escarpment  /ɪˈskɑːpm(ə)nt/  [n]  ចំក្ណារក្ឆ្នរ, ក្ឆ្នរ 
្មុរទក្ររខ្ល ងំ, កផនលងខ្សព្់ររងចំ់ក្ណារ, ភាព្ក្ររ 

Escherichia  /ˌɛʃəˈrɪkɪə/  [n]  ក្អក្្ែរ ី្ ា (ព្ព្កួក្មក្រាគ
មា ងផដ ក្រចើនរ្់ក្ៅកនុងក្ោះក្វៀនមនុ្ស ឬ្រវ) 

Esomus longimanus  [sci.n]  ររីចាវ ក្ភលៀង 
Esomus metallicus  [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ striped 

flying barb 
esophagoscopy /ɪˈsɒfəɡəˌskəʊpi/ [n]  ការឆ្លុះពិ្និរយ
ក្មើ កនុងបំព្ងអ់ាហារ(ក្ដាយរបដាបពិ់្និរយមានអំពូ្ ក្ភលើង) 

esophagus  /ɪˈsɒfəɡəs/  [n]  បំព្ងអ់ាហារ 
espalier  /ɪˈspaljə/  [n]  វ ិ្ ីបក្រងៀនពី្ក្ដើមក្ែើ ឬដំណំា 
estivation  /ˌiːstɪˈveɪʃ(ə)n/  [n US]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 

aestivation 
estrogen  /ˈiːstrədʒ(ə)n/  [n]  អឹ្ស្រ្ែូផ្ន (អរ័ម ូនក្ភទ
រ្ី ឬញី) 

estrus  /ˈɛstrəs/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  oestrus) អីុរទូ្  
(រយៈក្ព្ ្រវរកក្ ា្   ឬក្ព្ ផដ ទារកអាចកក្ឡើង
ោនបនាទ បពី់្ការរមួដំក្ណករចួ), កក្ៅដ  (រយៈក្ព្ ពី្ ៥ ក្ៅ 
៦០ ព្ថ្ងផដ ្រវញីក្ព្ញវយ័ភាគក្រចើនមានចំណង ់និង
អនុជា រឱ្យមានការោកគ់្មន ) 

estuary  /ˈɛstjʊ(ə)ri/  [n]  ោម្មុរទ (រំបនរ់ប្ព្វគ្មន
រវាងទឹកាបដូចជា្ទឹង ផរព្ក ទក្នលជាក្ដើម ជាមយួនឹងទឹក
្មុរទ ផដ ជាទូក្ៅជាមជឈដាឋ នទឹកភាល វ ផដ មានកំហាប់
អំបិ មនិក្ ើ្ពី្ ២០ ភាគោន)់ 

etching  /ˈɛtʃɪŋ/  [n]  ការ្ីុ, ការការ ់(ក្ដាយវរថុធារុណា
មយួ)  

ethanol  /ˈɛθənɒl/  [n]  ក្អនណុ  
ethnology  /ɛθˈnɒlədʒi/  [n]  ជារិព្នធុវទិា 
ethology  /iːˈθɒlədʒi/  [n]  អាកបបកិរយិាវទិា 
Etiella zinckenella  [sci.n]  ដងកូវ្ីុរងូផែល្ផណដ កក្្ៀង 
etiolation  /iːtɪəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ការ ូរោ្់កនុងមលប,់ 
្ភាព្រកុខជារិដុះកនុងមលប ់(្លឹក-ក្ដើមក្ឡើង្) 

etiology /ˌiːtɪˈɒlədʒi/  [n]  ការ្ិកាពី្មូ ក្ហ្រុរប្់ជំងឺ, 
ការរាវរជាវបុព្វក្ហ្រុជំងឺ
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eubacteria  /ˌjuːbakˈtɪərɪə/  [n]  អឺោកក់្ររ ី(ោកក់្ររភីាគ
ក្រចើនព្នោកក់្ររទីាងំអ្់ ផដ ភាន ្រប្់វាែទុកអា្ីុរមុយ
រា មកី  ីពី្រ និង កខណៈពិ្ក្្្ក្ែសងៗក្ទៀរផដ ក្ វ្ើឱ្យ
ព្កួវាខុ្ស្ពី្អាក្កោកក់្ររ)ី 

Euborellia stali  [sci.n]  ្រវកនទុយពី្រ 
Eucalyptus camaldulensis  [sci.n]  ក្ដើមក្របងខ្សយ ់
្លឹក្ំ 

eugenics  /juːˈdʒɛnɪks/  [n pl]  ្ុជារិវទិា, វជិាជ ផដ 
បក្ងកើរកូនឱ្យោន អ 

Eupatorium odoratum  [sci.n]  ទស្រនាទ នផខ្សររ 
Euphorbia heterophylla  [sci.n]  ទឹកក្ដាះខ្ល ្ំ 
Euphorbia thymifolia  [sci.n]  ទឹកក្ដាះខ្ល រកហ្ម 
euplankton  /ˌjuːˈplaŋ(k)t(ə)n/  [n]  អឹបលងរុ់ង (បលងរុ់ង
ក្ៅទីវា ) 

Euproctis sp.  [sci.n]  ដងកូវក្រាមផវង 
Europium  /jʊ(ə)rˈəʊpɪəm/  [n]  អឺរ  ពូ្យមូ (និមរិែ្ជា គីម ី

Eu) 
Euryglossa harmandi    [sci.n]  ររីអណាដ រផឆ្ក 
Euryglossa orientalis    [sci.n]  ររីអណាដ រផឆ្ក 
Euryglossa panoides   [sci.n]  ររីអណាដ រផឆ្កផវង 
euryhaline  /ˌjʊərɪˈheɪlʌɪn/  [adj]  រ្់កនុងទឹកព្របពិ្រ 
eurythermal  /ˌjʊərɪˈθəːm(ə)l/  [n]  អឺរផីទមា   (ផដ 
មាន ទធភាព្បនាំក្ៅនឹង្ីរុណហ ភាព្រគបក់រមរិ) 

eurytopy  /ˈjʊəriˈtɒpi/  [n]  យូរថី្បភ ី( ទធភាព្រ្់ក្ៅ
ក្រចើនកផនលងក្ ើផែនដី) 

Euscyrtus concinnus   [sci.n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 
crickets 

eustachian tube  /juːˈsteɪʃ(ə)n tjuːb/  [n]  រនធខ្សយ ់, ភាជ ប់
ផែនកររក្ចៀកកណាែ   

eutherian  /juːˈθɪərɪən/  [n]  ្រវមាន្បនូ 
eutrophic  /juːˈtrəʊfɪk/  [adj]  ផដ មានារធារុគីមកី្រចើន 
ឬជីជារិក្រចើន (្កមាភាព្ជីវាស្រ្ែក្រចើន ឬជីជារិខ្សព្់), 
ផដ ្មបរូារធារុចិញ្ច ឹម 

eutrophication  /ˌjuːtrəfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ដំក្ណើ រកខ្សវក់
ក្ដាយារារធារុចិញ្ច ឹម 

evaluate  /ɪˈvaljʊeɪt/  [v]  វាយរព្មល, គិររព្មល 

evaluation  /ɪˌvaljʊˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការវាយរព្មល (ដំក្ណើ រ
ការព្នការឱ្យពិ្នទុ ឬវនិិចឆយអំពី្អវីមយួ) 
 curriculum evaluation  /kəˈrɪkjʊləm ɪˌvaljʊˈeɪʃ(ə)n/  

[n]  ការវាយរព្មលក្ ើកមាវ ិ្ ី្ិកា 
 formative evaluation  /ˈfɔːmətɪv ɪˌvaljʊˈeɪʃ(ə)n/  [n]  

របក្ភទមយួព្នការវាយរព្មលផដ មានក្គ្ម បំណង ក្ដើមប ី
ឱ្យកមាវ ិ្ ីមានការរកីចក្រមើនក្ៅមុខ្ស 

evaporate  /ɪˈvapəreɪt/  [v]  ហ្ួរ 
evaporation /ɪˌvapəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការក្ចញចំហាយទឹក, 
ការហ្ួរ, រហំ្ួរទឹក (ការោរប់ងទឹ់កពី្ព្ែទរាបក្ដាយារ
កក្ៅដ  និងខ្សយ ់) 
 land evaporation  /land ɪˌvapəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  រហំ្ួរ
ពី្ព្ែទដី 

 natural evaporation  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ɪˌvapəˈreɪʃ(ə)n/  

[n]  រហំ្ួរពី្្មាជារិ 
evapotranspiration  /ɪˌvapəʊtranspɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  

រហំ្ួររភំាយចំហាយទឹក, បំណារប់ងទឹ់ក្របុ (ការោរ ់
បងទឹ់ក្របុក្ចញពី្ព្ែទរាប និងរកុខជារិកនុងមយួឯកនដី 
ក្ដាយកក្ៅដ ព្ថ្ង ខ្សយ ់ និងរភំាយចំហាយទឹកក្ចញពី្រកុខជារិ
កនុងដំណកដក្ងហើមរប្់វា) 

even-aged  /ˈiːv(ə)n eɪdʒd/  [adj]  ព្នក្ដើមក្ែើ ផដ មាន
អាយុក្្ាើគ្មន  មាន ំដាបថ់ាន កអ់ាយុផរមយួ 
 even-aged forest  /ˈiːv(ə)n eɪdʒd ˈfɒrɪst/  [n]  ព្រព្
មានអាយុក្្ាើគ្មន  

 even-aged stand  /ˈiːv(ə)n eɪdʒd stand/  [n]  ក្ដើម
ក្ែើ ផដ មានអាយុក្្ាើគ្មន  មាន ំដាបថ់ាន កអ់ាយុផរមយួ 

even-pinnate  /ˈiːv(ə)n ˈpɪneɪt/  [n]  ្លឹកាល បគូ 
(របក្ភទ្លឹក្មា្) 

evergreen  /ˈɛvəɡriːn/  [adj]  ព្ណ៌ព្បរងរហូ្រ 
evergreen  /ˈɛvəɡriːn/  [n]  រកុខជារិព្បរងរហូ្រ  
eversion  /ɪˈvəːʃ(ə)n/  [n]  ភាព្របោរ ់(ភាន ្ក្ ើ្ម), 
រោរ ់

eviscerate  /ɪˈvɪsəreɪt/  [v]  បក្ញ្ចញ, ធាល យ្ររីាងគក្ៅកនុង
ក្ោះ 

evolution  /ˌiːvəˈluːʃ(ə)n/  [n]  វវិរដ, ច នា, ការផរបរបួ 
ជា ំដាប ់
 biological evolution  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˈɛvəluːʃ(ə)n/  [n]  វវិរែនជី៍វាស្រ្ែ 
evolutionism  /ˌiːvəˈluːʃ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  រទឹ្ែីវវិរដនិយម
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ex-  /ɛks/  [prefix]  (ដូច៖ e-) បុព្វបទមាននយ័ថា ក្រៅពី្ 
ឬគ្មា ន  

examine  /ɪɡˈzamɪn/  [v]  ពិ្និរយ  
excavation  /ɛkskəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  

culting) ដីផដ ក្គជីកយកអាចមដី៍, ការជីកដី 
excise  /ˈɛksʌɪz/  [v]  ការក់្ចញ, បញ្ជូ នក្ចញ, បក្ណដ ញ
ក្ចញ  

excision  /ɪkˈsɪʒ(ə)n/  [n]  ការការផ់ែនកមយួព្ន            
្ររីាងគក្ចញ 

excitation  /ˌɛksɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  រកំ្ញច 
exclosure  /ɪkˈskləʊʒə/  [n]  រំបនផ់ដ ្រវមនិររូវការ
ររូវោនដកក្ចញ 

exclude  /ɪkˈskluːd/  [v]  ទារក់្រ  
excrement  /ˈɛkskrɪm(ə)nt/  [n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ feces 
excretion  /ɪkˈskriːʃ(ə)n/  [n]  ការបក្ញ្ចញក្រ , 
្ំណ ់ពី្ខ្សលួន, ោមក, អាចម ៍

exergonic (exothermic)  /ˌɛksəːˈɡɒnɪk/  [adj]  

បក្ញ្ចញថាមព្  
exfoliation  /ɪksfəʊlɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការរបកជា្លឹក ឬជា
រ្ការ 

exhale  /ɪksˈheɪl/  [v]  ដក (ខ្សយ ់ក្ចញពី្្ួរ) 
exhaust  /ɪɡˈzɔːst/  [v]  ក្ វ្ើឱ្យ ហិរព្ ហ, បងអ្់ 
exhaust  /ɪɡˈzɔːst/  [n]  ផែសងយានយនែ 
 exhaust air  /ɪɡˈzɔːst ɛː/  [n]  ផែសងមា ្ីុន 
 exhaust gas  /ɪɡˈzɔːst ɡas/  [n]  ផែសង 
 exhaust lead  /ɪɡˈzɔːst liːd/  [n]  ្ំណក្ៅកនុងផែសង
រថ្យនែ 

exhaustion  /ɪɡˈzɔːstʃ(ə)n/  [n]  ភាព្រងឹ, កំក្ាះ 
 heat exhaustion  /hiːt ɪɡˈzɔːstʃ(ə)n/  [n]  ការោរប់ង់
របព្ន័ធភាព្ររជាក ់

 soil exhaustion  /sɔɪl ɪɡˈzɔːstʃ(ə)n/  [n]  ភាព្ក្ខ្សាះព្ន
ដី 

exine  /ˈɛksɪn/  [n]  អិច្ីុន (រ្ទាបក់្រៅបំែុររប្់រគ្មប់
្ប  រ ឬរគ្មប ់មអង) 

exocarp  /ˈɛksəʊkɑːp/  [n]  អិុច្ូខ្ប,់ ្មបកខ្ងក្រៅ
រប្់ផែលមានាចក់្រចើន (រ្ទាបខ់្ងក្រៅបំែុររប្់ក្ភរ ី

ខ្ប ្មបកក្្ដើង(ដូចផ្បក)ក្ៅក្ ើរបក្ភទផែលាច ់ដូចជា
របក្ភទ Cornus, Malus និង Prunus។) 

exochorion  /ˌɛksəʊˈkɔːrɪən/  [n]  រ្ទាបក់្រៅកូរយ  ងុ 
(រ្ទាបក់្រៅកូរយ  ងុព្ន ៊្ែុរ្រវ អិរ ផដ ររូវោនបក្ញ្ចញ
ក្ដាយក្កា្ិកាែូ ីគុ  ្ថិរក្ៅកនុងអូវ ុរប្់្រវ អិរ) 

exocytosis  /ˌɛksəʊsʌɪˈtəʊsɪs/  [n]  អិច្ូ្ីុរូ្    
(ការដឹកនាធំារុក្ចញពី្ក្កា្ិកានមរយៈថ្ង)់ 

exogamy  /ɪkˈsɒɡəmi/  [n]  ដំក្ណើ រ មអងក្រៅ 
exogenic  /ˌɛksə(ʊ)ˈdʒɛnɪk/  [adj]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 

allogenic 
exogenous  /ɪkˈsɒdʒɪnəs/  [adj]  (្ទិ្នយ័៖  

external)  ផដ មកពី្ក្រៅ, ផដ មានកំក្ណើ រពី្ក្រៅ 
exoskeleton  /ˈɛksəʊˌskɛlɪt(ə)n/  [n]  ក្រគ្មងឆ្អឹងខ្ងក្រៅ 
exostosis  /ˌɛksɒsˈtəʊsɪs/  [n]  (ព្ហុ្វចនៈ៖ 

exostoses) ជំងឺព្កឆ្អឹង 
exothermic  /ˌɛksə(ʊ)ˈθəːmɪk/  [adj]  ផដ បក្ញ្ចញ
ថាមព្  

exotic  /ɪɡˈzɒtɪk/  [n]  របក្ភទពី្របក្ទ្ក្រៅ, ពូ្ជពី្របក្ទ្
ក្រៅ, របក្ភទនាចូំ ពី្ក្រៅ 

exotoxin  /ˈɛksə(ʊ) tɒksɪn/  [n]  ជារិពុ្ ក្រៅ (ារធារុ
ពុ្ ផដ ែ ិរក្ដាយក្កា្ិការ្់ រចួបក្ញ្ចញក្ៅបរាិថ ន) 

expand  /ɪkˈspand/  [v]  ព្រងីក, វារទី 
expansion  /ɪkˈspanʃ(ə)n/  [n]  ការព្រងីក, ការវារទី, 
វបុិ កមា 
 thermal expansion  /ˈθəːm(ə)l ɪkˈspanʃ(ə)n/   [n]  

ការរកីមាឌក្ដាយារកក្ៅែ   
 course expectation  /kɔːs ɛkspɛkˈteɪʃ(ə)n/  [n]  

ចំណងោ់នព្នវគគ្ិកា (អវីផដ វគគចងោ់នអំពី្្ិកាខ កាម
ក្រកាយក្ព្ ផដ ក្គោនបញ្ចបក់ារ្ិកា និងររឡបក់្ៅ
កផនលងក្ដើមវញិ) 

expectorant  /ɪkˈspɛkt(ə)r(ə)nt/  [n]  ថាន ទំមាល កកំ់ហាក, 
ថាន ជំយួ បក្ញ្ចញក្្ល្ា(ពី្្ួរនិងបំព្ងខ់្សយ ់) 

expenditure  /ɪkˈspɛndɪtʃə/  [n]  ការចំណាយ 
experience  /ɪkˈspɪərɪəns/  [n]  បទពិ្ក្ា្ 
experience  /ɪkˈspɪərɪəns/  [v]  ដកពិ្ក្ា្, មានបទ
ពិ្ក្ា្ 

experiment  /ɪkˈspɛrɪm(ə)nt/  [v]  ការក្ វ្ើពិ្ក្ា្ 
experimental  /ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l/  [adj]  ព្នពិ្ក្ា្
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 experimental cytology  /ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l 

sʌɪˈtɒlədʒi/  [n]  ក្កា្ិកាវទិា (ការ្ិកាអំពី្ក្កា្ិកា
ក្ដាយការក្របើអរិ្ុខុ្សមទ្សន ៍និងអរិ្ុខុ្សមទ្សនក៍្អ
ឡិចរររង រមួនឹងបក្ចចកក្ទ្គីមជីីវៈ និងរបូាស្រ្ែជីវៈ) 

 experimental design  /ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l dɪˈzʌɪn/  

[n]  ការក្រៀបចមាក រពិ្ក្ា្, បលងពិ់្ក្ា្ (កបនួខ្ន រ
្រមាបក់្រៀបចំបចចយ័កនុងកូនផរ្ពិ្ក្ា្), ក្រគ្មងការណ៍
ដាពិំ្ក្ា្ ឬាក បង 

 experimental station   /ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l ˈsteɪʃ(ə)n/  

[n]  ាថ នីយពិ្ក្ា្ 
 experimental units  /ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l ˈjuːnɪts/  [n 

pl]  ឯកនពិ្ក្ា្, កូនផរ្ពិ្ក្ា្ (ទីកផនលង ឬកូនផរ្
ផដ បចចយ័ក្ែសងៗព្នការពិ្ក្ា្មយួោនដាកក់នុងក្នាះ) 

 experimental variable  /ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l 

ˈvɛːrɪəb(ə)l/  [n]  អក្ថ្រពិ្ក្ា្, វបិររិរបូពិ្ក្ា្ 
experiment  /ɪkˈspɛrɪm(ə)nt/  [n]  ពិ្ក្ា្ 
expert  /ˈɛkspəːt/  [n]  អនកជំនាញការ 
expertness  /ˈɛkspəːtnəs/  [n]  ភាព្ជំនាញ 
expiration  /ˌɛkspɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ដក្ងហើមក្ចញ 
expire  /ɪkˈspʌɪə/  [v]  ដកដក្ងហើមក្ចញ, ែុរកំណរ ់
explant  /ɪksˈplɑːnt/  [n]  ្ំណាករកុខជារិក្ដើម (ជាក្កា្ិ
កាផដ ក្ វ្ើចំផណកយា ង្កមាក្ដាយបក្ងកើរោនកញ្ចុ ំ ក្កា្ិ
កា ក្ៅកនុងជា ិកាវបបកមា), ្ររីាងគណាមយួ្រមាប់
បណដុ ះកូនក្ែើ, ្ររីាងគណាមយួ្រមាបជ់ា ិកាវបបកមា 

exploit  /ɪkˈsplɔɪt/  [v]  ក្ វ្ើអាជីវកមា, ទាញយកកព្រមក្ ើ 
exploitaion of natural resource  /ɛksplɔɪˈteɪʃ(ə)n 

ɒv ˈnatʃ(ə)r(ə)l rɪˈsɔːs/  [n]  ការក្ វ្ើអាជីវកមា្នធាន្មា
ជារិ 

exploitation  /ɛksplɔɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  អាជីវកមា, ការក្ វ្ើ
អាជីវកមា 
 forest exploitation  /ˈfɒrɪst ɛksplɔɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  

អាជីវកមាព្រព្ក្ែើ 
 harmonious exploitation  /hɑːˈməʊnɪəs 

ɛksplɔɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការក្របើរោ្់្នធាន្មាជារិ
ក្ដាយ្មក្ហ្រុ្មែ  

exploration  /ɛkspləˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការរកុរក (ដំក្ណើ ររកុ 
រក និងកររ់ននូវរា ់រកុខជារិ ក្មា  ផ្លក  ផដ មានក្ៅកនុង
រំបនកំ់ណរណ់ាមយួ) 
 gas exploration  /ɡas ɛkspləˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការរកុរក
ឧ្ា័ន 

 mineral exploration  /ˈmɪn(ə)r(ə)l ɛkspləˈreɪʃ(ə)n/  

[n]  ការរកុរកផរ   
explore  /ɪkˈsplɔː/  [v]  រកុរក, រាវរជាវ 
export article  / ɪkˈspɔːt ˈɑːtɪk(ə)l/  [n]  មុខ្សទំនិញនាំ
ក្ចញ 

export duty  /ɪkˈspɔːt ˈdjuːti/  [n]  ព្នធនាកំ្ចញ 
export trade  /ɪkˈspɔːt treɪd/  [n]  ោណិជជកមានាកំ្ចញ 
exposure  /ɪkˈspəʊʒə/  [n]  ការដាកឱ់្យររូវ, ការ្ំដិ , 
ការនងំ 
 acute exposure  /əˈkjuːt ɪkˈspəʊʒə/  [n]  ការដាកឱ់្យ
ររូវ ង្ន់្ ងរ 

expression  /ɪkˈsprɛʃ(ə)n/  [n]  ការ្ផមដងក្ចញ 
expulsive  /ɪkˈspʌlsɪv/  [adj]  រញុបក្ញ្ចញ 
panicle exsertion  /ˈpanɪk(ə)l ɪɡˈzɜːʃn/  [n]  ដំណកករួ 

( ទធែ រប្់ករួរ្ូវផដ អាច ូរែុរពី្្លឹកទងជ់យ័) 
ex situ  /ɛks ˈsɪtjuː/  [adj]  ក្រៅរំបនកំ់ក្ណើ រ 
ex situ conservation  /ɛks ˈsɪtjuː kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  

ការដាអំភរិកសក្រៅរំបន់្ មាជារិ, ការដាអំភរិកសក្រៅរំបន់
កំក្ណើ រ, អភរិកសកមាក្រៅរំបនកំ់ក្ណើ រ (ការផថ្រការបភព្
្នធានក្្ក្នទិចជីវករ កនុង្នាគ្មរផ្ន ឬបនទបរ់រជាក។់ 
ការផថ្រកា អាចក្ វ្ើក្ៅក្ ើរគ្មប ់ផែល ឬផែនកមយួព្នរកុខជារិ។ 
ចំក្ោះរ្ូវ រគ្មបរ់ប្់វា ជា្មាា រចមបង្រមាបក់ារារអភិ
រកស។) 

extended critical care unit  /ɪkˈstɛndɪd ˈkrɪtɪk(ə)l 

kɛː ˈjuːnɪt/  [n]  ផែនកបនែផថ្រកាអនកជំងឺដុនដាប 
extension worker  /ɪkˈstɛnʃ(ə)n ˈwəːkə/  [n]  (្ទិ្
នយ័៖ extensionist) អនកែសព្វែាយ 

extension  /ɪkˈstɛnʃ(ə)n/  [n]  ការែសព្វែាយ 
 agricultural extension  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ɪkˈstɛnʃ(ə)n/  

[n]  (្ទិ្នយ័៖ agricultural dissemination)     
ការែសព្វែាយក្ិកមា 

extensionist  /ɪkˈstɛnʃ(ə)nɪst/  [n]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 
extension worker 

extensive  /ɪkˈstɛnsɪv/  [adj]  ដ៏្ ំទូោយ, ព្នក្ិកមាយ
ថាែ 
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 extensive agriculture  /ɪkˈstɛnsɪv ˈaɡrɪkʌltʃə/  [n]  

(្ទិ្នយ័៖ extensive farming) វបុិ វបបកមា, 
ក្ិកមាយថាែ  (របក្ភទក្ិកមា ឬការដាដុំះផដ មាន
 កខណៈាមញ្ា  ឬនម្មាជារិ)។ ែទុយពី្ intensive 
agriculture។  

 extensive farming   /ɪkˈstɛnsɪv fɑːmɪŋ/  [n]   
្ូមក្មើ ោកយ៖ extensive agriculture 

extensor  /ɪkˈstɛnsə/  [n]  ការព្នាល  (ាចដំុ់) 
extent  /ɪkˈstɛnt/  [n]  វាិ ភាព្, ករមរិ 
external  /ɪkˈstəːn(ə)l/  [adj]  ្ូមក្មើ ោកយ៖ 

exogenous 
 external forcing   /ɪkˈstəːn(ə)l fɔːsɪŋ/   [n]  កមាល ងំ
ខ្ងក្រៅ, កនែ ខ្ងក្រៅ 

exteroceptor  /ˈɛkstərə(ʊ)ˌsɛptə/  [n]  ា្ួ ខ្ងក្រៅ 
extinct  /ɪkˈstɪŋkt/  [adj]  វនិា្ែុរពូ្ជ (របក្ភទ្រវ និង
រកុខជារិ) 

extinction  /ɪkˈstɪŋ(k)ʃ(ə)n/  [n]  វនិា្ាប្ូនយ,  
ការែុរពូ្ជ, ការដាចពូ់្ជ 

extirpate  /ˈɛkstəːpeɪt/  [v]  រកំ្ ើង, បក្មបក,  
ចិរ្មបក, ្ក្មបក 

extra  /ˈɛkstrə/  [adj]  ខ្ងក្រៅ, ផដ បំក្ព្ញក្រៅពី្្មាន, 
បផនថម 

extracellular  /ɛkstrəˈsɛljʊlə/  [adj]  ក្រៅក្កា្ិកា 
extract  /ɪkˈstrakt/  [v]  ្រមង,់ រ្ងក់្ចញ, ដក, ក្ោះ 
(ជារិផដ ចរមាញ់ ឬគ្មបបក្ញ្ចញោនមក) 

extract  /ɪkˈstrakt/  [n]  ារធារុចរមាញ់  
 cell-free extract  /sɛl friː ɪkˈstrakt/  [n]  ្រមងគ់្មា ន
ក្កា្ិកា 

extraction  /ɪkˈstrakʃ(ə)n/  [n]  ការរបក្ ះយករគ្មបក់្ចញ
ពី្ផែល, ការយកក្ចញ, ការដកក្ ា្ញ 
 honey extractor  /ˈhʌni ɪkˈstraktə/  [n]  របដាប់
រចោចយ់កទឹកេាុ ំ 

 vacuum extractor  /ˈvakjuːm ɪkˈstraktə/  [n]  

របដាបបូ់មទាញកា ទារក 
extraordinary  /ɪkˈstrɔːd(ə)n(ə)ri/  [adj]  វាិមញ្ា ,    
មនិ្មាន 

extremity  /ɪkˈstrɛmɪti/  [n]  ចុង 
extrorse  /ɛksˈtrɔːs/  [n]  ផបក្ៅក្រៅ (អំពី្ក្ោល ក មអង) 
exudate  /ˈɛɡzjʊdeɪt/  [n]  ារធារុជរ័, ការបក្ញ្ចញជារិ
ក្ញើ្ 

eye  /ʌɪ/  [n]  ផភនក 
 compound eye  /ˈkɒmpaʊnd ʌɪ/  [n]  ផភនក្មា្ 
 pink eye  /ˈpɪŋk ʌɪ/  [n]  ជំងឺផភនករកហ្ម 
 white eye  /wʌɪt ʌɪ/  [n]  ផភនក្ (ាន មព្នកំក្ោរផដ 
កកកនុងដី)  

eyelid  /ˈʌɪlɪd/  [n]  ររបកផភនក 
eyesight  /ˈʌɪsʌɪt/  [n]  (្ទិ្នយ័៖  vision) គំក្ហ្ើញ  
eyespot pufferfish  /ˈʌɪspɒt ˈpʌfəfɪʃ/  [n]  ររីកំព្រ 

(ក្ ា្ ះវទិាាស្រ្ែ Chelonodon biocellatus)
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F        
F factor  /ɛf ˈfaktə/  [n]  (សទិសនយ័៖  fertility factor) 
កត្តា បនាពូជ, កត្តា  F (អេពីសូនននអោសិោបាកអ់េរដីែលអ វ្ើ
ឱ្យអោសិោអ ោះមានលទធភាពអែើរេួជាេនកផ្ដល់ឱ្យកនុងអពល
ជំ បប់ាូរ ឬបនាពូជ) 

F1  /ɛf wʌn/  [n]  កូនជំ ន១់ (ចំអ ោះោរបង្កា េ)់ 
F2  /ɛf tuː/  [n]  កូនជំ ន២់ (ចំអ ោះោរបង្កា េ)់ 
fabric  /ˈfabrɪk/  [n]   

១.  សូមអមើល កយ៖  microstructure  
២.  ោរផ្ាុ ំននវេថុធាេុ, ោរប្បមូលននប្ាបល់អិេៗ 

 agglomeratic fabric  /ˈfabrɪk/  [n]  មបី្កូទប្មងដ់ែល
ប្បមូលផ្ាុ ំាន  

 banded fabric  /bandɪd ˈfabrɪk/  [n]  មបី្កូទប្មងដ់ែល
ជាប្សទាប់ៗ  

 channel fabric  /ˈtʃan(ə)l ˈfabrɪk/  [n]  មបី្កូទប្មង់
ដែលអកើេជារនធេូចៗ 

 chlamidomorphic fabric  /klamidəʊˈmɔːfɪk ˈfabrɪk/  

[n]  មបី្កូទប្មងដ់ែលមានវេថុធាេុកូឡូេីុេប្របពទ័ធជំុវញិ
ប្ាបនី់មយួៗ 

 columnar fabric  /kəˈlʌmnə ˈfabrɪk/  [n]  មបី្កូទប្មង់
រាងជាសសរ 

 fine coagulum fabric  /fʌɪn kəʊˈaɡjʊləm ˈfabrɪk/  

[n]  មបី្កូទប្មងជ់ាប្ាបក់កេូចៗ 
 intertextic fabric  /ˌɪn tərˈtɛkstɪk ˈfabrɪk/  [n]  

 មបី្កូទប្មងដ់ែលសីុមង៉កូ់ឡូេីុេជាប្ាប់ៗ  
 mortar fabric  /ˈmɔːtə ˈfabrɪk/  [n]  មបី្កូទប្មងដ់ែល
រនធេូចៗញុ៉កដែនអោយវេថុធាេុេវីមយួ 

 polyhedrous fabric  /ˈpɒliˈhɛdrəs ˈfabrɪk/  [n]   

មបី្កូទប្មងជ់ាពហុអោន 
 porphyropectic fabric  /ˈprɒfirəʊˈpɛk tɪk ˈfabrɪk/  

[n]  មបី្កូទប្មងដ់ែលប្ាបប់្ោម្ំៗអប្ោបអៅអោយោរ
ធាេុខាបប់្ោស់ 

 primitive primary fabric  /ˈprɪmɪtɪvˈprʌɪm(ə)ri 

ˈfabrɪk/  [n]  សូមអមើល កយ៖ elementary 
microstructure 

 prismatic fabric  /prɪzˈmatɪk ˈfabrɪk/  [n]  សូមអមើល
 កយ៖ prism-like fabric 

 prism-like fabric  /ˈprɪz(ə)m lʌɪk ˈfabrɪk/  [n]  

(សទិសនយ័៖  prismatic fabric) មបី្កូទប្មងជ់ា ប្ពីស 
 rendzina fabric  /rɛn(d)ˈziːnə ˈfabrɪk/  [n]   

មបី្កូទប្មងដ់បបប្បអេទែីអរនហសនី 

 single grain fabric  /ˈsɪŋɡ(ə)l ɡreɪn ˈfabrɪk/  [n]     

មបី្កូទប្មងជ់ាប្ាបរ់ាយ 
 spongy fabric  /ˈspʌn(d)ʒi ˈfabrɪk/  [n]  មបី្កូទប្មង់
ប្បអេទអប្បាងអោា េ 

face  /feɪs/  [v]  ឈមមុខ, ទបទ់ល់វញិ 
face  /feɪs/  [n]  មុខ, ដផ្នក 
 scarpe face  /skɑːpd feɪs/  [n]  មុខ ឬអននរសមុប្ទអោេ 

facet  /ˈfasɛt/  [n]  មុខរាបេូច (នផ្ៃរាបអៅប្េងស់ ា កន់អឹង) 
facilitator  /fəˈsɪlɪteɪtə/  [n]  បងវឹកោរ ី(េនកជយួ បង្កា េ់
បង្កា ញមុខវជិាា មយួ ឬអប្ចើនកនុងវរគបែាុ ោះបណ្ដដ លណ្ដមយួ) 

facility  /fəˈsɪlɪti/  [n]  ភាពង្កយប្សួល 
 health facility  /hɛlθ fəˈsɪlɪti/  [n]  កដនាងផ្ដល់អសវា
សុខភាព 

 skilled nursing facility  /skɪld ˈnəːsɪŋ fəˈsɪlɪti/  [n]  

មនៃីរជំ ញរិលានុបោា កមម (ទីោងសង ់ឬោថ បន័ អែើមប ី
បំអរ ើ ឬដែទា ំេនកជំងឺ អោយមានភាពអចោះោៃ េប់្បាកែ) 

 training facilities  /ˈtreɪnɪŋ fəˈsɪlɪtis/  [n pl]  សមាា រ
ជំនយួសប្មាបវ់រគបែាុ ោះបណ្ដា ល 

facinorous  /fəˈsɪn(ə)rəs/  [adj]  ោចអពក, ឆ្នន សហួស
អហេុ 

facsimile  /fakˈsɪmɪli/  [n]  វេថុចមាងត្តម 
factor  /ˈfaktə/  [n]  កត្តា  
 abiotic factor  /ˌeɪbʌɪˈɒtɪk ˈfaktə/  [n]  កត្តា ាម នជីវេិ 
 anthropogenic factor  /ˌanθrəpəˈdʒɛnɪk ˈfaktə/  [n]  

សូមអមើល កយ៖ human factor 
 biotic factor  /bʌɪˈɒtɪk ˈfaktə/  [n]  កត្តា មានជីវេិ 
 climatic factor  /klʌɪˈmatɪk ˈfaktə/  [n]  កត្តា អាោស
ធាេុ 

 density dependent factors  /density dɪˈpɛnd(ə)nt 

ˈfaktəs/ [n pl]កត្តា ែងសីុ់អេមនិឯករាជយ (កត្តា ប្េួេពិនិេយ 
ប្បជាករដែលទាកទ់ងនឹងបរមិាែរបស់ប្បជាករអ ោះ ឧ. 
អៅអពលដែលចំននួសេវោនដ់េអប្ចើន អ ោះសេវសីុោច់
ជាអាហារកម៏ានលកខែៈង្កយប្សួលកនុងោរោបដ់ែរ) 

 density independent factor  /ˈdɛnsɪti 

ɪndɪˈpɛnd(ə)nt ˈfaktə/  [n]  កត្តា ែងសីុ់អេឯករាជយ 
(លកខខែឌ បរោិថ នដែលជោះឥទធិពលអៅអលើចំននួប្បជាជន 
ដែលមនិទាកទ់ងអៅនឹងែងសីុ់អេរបស់វា) 

 ecological factor  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈfaktə/  [n]   

កត្តា អេកូឡូសីុ
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 edaphic factor  /ɪˈdafɪk ˈfaktə/  [n]  កត្តា ែី 
 environmental factor  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l ˈfaktə/  

[n]  កត្តា បរោិថ ន 
 fertility factor  /fəˈtɪlɪti ɛf ˈfaktə/  [n]  សូមអមើល កយ
៖ F factor 

 geological factor  /dʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈfaktə/  [n]   

កត្តា េូរាពោស្រសា 
 human factor  /ˈhjuːmən ˈfaktə/  [n]  (សទិសនយ័៖  

anthropogenic factor) កត្តា មនុសស (េវីៗដែលទាកទ់ង
នឹងមនុសស) 

 inhibiting factor  /ɪnˈhɪbɪt ˈfaktə/  [n]  កត្តា បង្កអ ក ់
 limiting factor  /ˈlɪmɪtɪŋ ˈfaktə/  [n]  កត្តា កប្មេិ (ឥទធិ
ពលបរោិថ នដែលកប្មេិោរលូេលាស់របស់ប្បជាករ) 

 mechanical factor  /mɪˈkanɪk(ə)l ˈfaktə/  [n]   

កត្តា អមោនិច (េវីៗដែលមានទំ កទំ់នងនឹងអមោនិច) 
 mutagenic factor  /mjuːtəˈdʒɛnɪk ˈfaktə/  [n]  បរវិកិរ 

(កត្តា ដែលបណ្ដដ លឱ្យមានបរវិេដន ៍ដែលអាចជារបូធាេុ
ោរំសមី ឬរីមធីាេុជាអែើម) 

 natural factor  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈfaktə/  [n]  កត្តា ្មមជាេិ 
 negative factor  /ˈnɛɡətɪv ˈfaktə/  [n]  កត្តា េវជិាមាន 
 noise factor  /nɔɪz ˈfaktə/  [n]  កត្តា សូរ, កត្តា សំអឡង 
 social factor  /ˈsəʊʃ(ə)l ˈfaktə/  [n]  កត្តា សងគម 
 socioeconomic factor  /ˌsəʊʃɪəʊiːkəˈnɒmɪk ˈfaktə/  

[n]  កត្តា អសែាកិចចសងគម 
 test factor  /tɛst ˈfaktə/  [n]  កត្តា ោកលបង (ោរេនុ-
វេានប៍្របប់្រងដែលលកខែៈដប្បប្បួលប្េូវបានអប្បើប្បាស់
កនុងោរកំែេល់ទធភាព ឬោរសអប្មចបានននប្បពន័ធែមី
មយួដែលបានសិការចួ) 

 topographic factor  /ˌtɒpəˈɡrafɪk ˈfaktə/  [n]   

កត្តា សណ្ដា នែី 
factory  /ˈfakt(ə)ri/  [n]  អរាងចប្ក 
facultative  /ˈfak(ə)lˌtətɪv/ [adj]  ដែលអាចរស់អៅកនុង
លកខខែឌ មនិ្មមត្តបាន 

facultative anaerobe  /ˈfak(ə)lˌtətɪv ˈanərəʊb/  [n]  

ាម នខយល់ពំុោបំាច ់(បាកអ់េរមីនិប្េូវោរខយល់ ដែលជាទូអៅ
លូេលាស់អោយប្េូវោរខយល់ ប៉ុដនាវាសប្មបអៅនឹងជីវេិ
ាម នេុកសីុដសនកនុងលកខខែឌ មានខយល់ និងាម នខយល់) 

faculty  /ˈfak(ə)lti/  [n]  មហាវទិាល័យ, េនកបង្កា េប់អប្ងៀន
ទាងំេស់ 

fade   /feɪd/  [v]  ប្សអ ន, ែយកមាា ងំ 
faecal pellet  /ˈfiːk(ə)l ˈpɛlɪt/  [n]  អាចមស៍េវ, ហវូសីុល 
faeces  /ˈfiːsiːz/  [n]  លាមក, អាចម ៍
Fahrenheit  /ˈfar(ə)nhʌɪt/  [n]  រង្កវ ស់សៃងសី់េុែា ភាព 

(ហាវ រនិនហ) 
faint  /feɪnt/  [n]  ោរសនាបអ់ោយខវោះឈាមកនុងខរួកាល,
អខាយកំឡងំលាិេនលា 

fair  /fɛː/  [adj]  ម្យម (ពិនៃុ), ប្េឹមប្េូវ 
fair  /fɛː/  [n]  ពិពែ៌ ែិជាកមម 
fairly  /ˈfɛːli/  [adv]  អោយយុេាិ្ម,៌ អោយអោម ោះប្េង ់
faith  /feɪθ/  [n]  ជំអនឿ 
falcate  /ˈfalkeɪt/  [adj]  រាងកអែដ ៀវ, ទប្មងប់នៃោះសាឹករាង
ែង ន្ូ 

rock fall  /rɒk/  [n]  ោរធាា កន់នែម 
debris fall  /ˈdɛbriː fɔːl/  [n]  ែម ឬកអមៃចែមដែលធាា កចុ់ោះ
អប្ោម, ោរប្បមូលផ្ាុ ំប្កួសដែលធាា កពី់អលើប្ោងំ 

fallopian tubes /fəˌləʊpɪən ˈtjuːbs/  [n pl]  ប្បអមាយ  
ផាឡុប (បំពងដ់ែល ពំងអចញពីនែសបនូ) 

fallow  /ˈfaləʊ/  [adj]  ែីសប្មាក, ែីដែលអបាោះបងអ់ោល 
(ដលងោែុំោះ), ែីទុកទំអនរ (ែីោែំំណំ្ដ ប៉ុដនាវាប្េូវទុកអោល
ទំអនរមនិបានោេំវីមយួរយៈ) 

false daisy  /fɔːls ˈdeɪzi/  [n]  មុខឈាន ង             
(អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Eclipta prostrata) 

false killer whale  /fɔːls ˈkɪlə weɪl/   [n]  បាដឡនប្កបី 
(អឈាម ោះវទិាោស្រសា Pseudorca crassidens) 

false smut  /fɔːls smʌt/  [n]  ជំងឺ្យងូនបេង (ជំងឺមយួ
ដែលបងាអោយផ្សេិ Ustilaginoides virens) 

family  /ˈfamɪli/  [n]  ប្រួោរ (ចំណ្ដេថ់្នន កម់យួននជីវករ
ត្តមវរគីករែ៍វទិាដែលទាបជាងប្កុមដេខពស់ជាងសណ្ដា ន) 
 soil family  /sɔɪl ˈfamɪli/  [n]  ប្រួោរែី ចំណ្ដេថ់្នន កែី់ 
 spurge family  /spəːdʒ ˈfamɪli/  [n]  ប្រួោររកុខជាេិ
មានជរ័លវីង 

 subfamily  /ˈsʌbfam(ə)li/  [n]  េនុប្រួោរ 
famine  /ˈfamɪn/  [n]  ោរអប្សកឃ្លា ន, ោរេេអ់ាហារ, 
អប្ាោះទុរេកិស
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fang  /faŋ/  [n]  ចងាូម 
fan-talus  /fan ˈteɪləs/  [n]  រំនរែមបាកដ់បកធាា កចុ់ោះពីអលើ 
farcy  /ˈfɑːsi/  [n]  ជំងឺមវ៉ (ជំងឺនាងននសេវអសោះដែលអាច
ចមាងមកមនុសសបាន) 

farm house  /fɑːm haʊs/  [n]  ផ្ៃោះកសិោា ន 
farm  /fɑːm/  [n]  កសិោា ន, កដនាងអ វ្ើកសិកមម 
 whole farm  /həʊl ɑːm/  [n]  កសិោា នទាងំមូល 

farmer  /ˈfɑːmə/  [n]  កសិករ, មាច ស់កសិោា ន 
 farmers' group  /ˈfɑːməs ɡruːp/  [n]  ប្កុមកសិករ 
 filed crop farmer  /fiːld krɒp ˈfɑːmə/  [n]  កសិករោំ
ែំណំ្ដចមាា រ  

 fruit farmer  /fruːt ˈfɑːməz/  [n]  កសិករោអំឈើហូបដផ្ា 
 lowland rice farmer  /ˈləʊlənd rʌɪs ˈfɑːmə/  [n]  

កសិករេំបនទំ់ ប 
 orchard farmer  /ˈɔːtʃəd ˈfɑːmə/  [n]  កសិករអ វ្ើចមាា រ, 
េនកចមាា រ  

 pilot farmer  /ˈpʌɪlət ˈfɑːmə/  [n]  កសិករោកលបង 
 resource-poor farmer  /rɪˈsɔːs pɔː ˈfɑːmə/  [n]  

កសិករដែលមានអែើមទុនេិច, កសិករមាន្នធានេិច 
 rice farmer  /rʌɪs ˈfɑːmə/  [n]  កសិករោបំ្សូវ  
 settled farmer  /ˈsɛt(ə)ld ˈfɑːmə/  [n]  កសិករត្តងំ
លំអៅេចិនស្រនាយ ៍

 upland crop farmer   /ˈʌplənd krɒp ˈfɑːmə/  [n]  

កសិករោែំំណំ្ដេំបនខ់ពងរ់ាប  
farming  /ˈfɑːmɪŋ/  [n]  ែំណំ្ដ, កសិកមម, របរកសិកមម 
 alley farming  /ˈali ˈfɑːmɪŋ/  [n]  សូមអមើល កយ៖ 

alley cropping 
 arable farming  /ˈarəb(ə)l ˈfɑːmɪŋ/  [n]  កសិកមម
ដែលអាចោែំំណំ្ដបាន (ោរអ វ្ើកសិកមមដែលអាចផ្លិេ
ែំណំ្ដបាន) 

 contour farming  /ˈkɒntʊə ˈfɑːmɪŋ/  [n]  ែំណំ្ដត្តម
ដខសយៈកមពស់ 

 dry farming  /drʌɪ ˈfɑːmɪŋ/  [n]  (សទិសនយ័៖  
dryland farming) ែំណំ្ដសងួេ (ាម នអប្ោចទឹក)  

 dryland farming  /drʌɪland ˈfɑːmɪŋ/  [n]  សូមអមើល
 កយ៖ dry farming 

 energy farming  /ˈɛnədʒi ˈfɑːmɪŋ/  [n]  ែំណំ្ដ
ថ្នមពល, ែំណំ្ដឥនៃនៈ 

 ley farming  /leɪ ˈfɑːmɪŋ/  [n]  ែំណំ្ដជយួ ដករុែភាព
ែី (អោយោែំំណំ្ដចំែីសេវ)  

 organic farming  /ɔːˈɡanɪk ˈfɑːmɪŋ/  [n]  កសិកមម  
សររីាងគ (មនិអប្បើជីរីម)ី 

 sedentary farming  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈfɑːmɪŋ/  [n]  

សូមអមើល កយ៖ sedentary agriculture 
 subsistence farming  /səbˈsɪst(ə)ns ˈfɑːmɪŋ/  [n]  

ោរោែុំោះសប្មាបម់យួរស់, កសិកមមចិញ្ច ឹមអ ោះ 
 truck farming   /trʌk ˈfɑːmɪŋ/  [n]  ចមាា របដនា (ោំ
សប្មាបល់ក)់, ោរោបំដនាលក ់

 upland farming   /ˈʌplənd ˈfɑːmɪŋ/  [n]   
ោរអ វ្ើកសិកមមេំបនខ់ពងរ់ាប  

farrow  /ˈfarəʊ/  [n]  ចំននួកូនប្ជូកកនុងមយួសមបកុ 
fascia  /ˈfeɪʃə/  [n]  ប្សទាប,់ បនៃោះ (បនៃោះជាលិោមានភាព
ជាសរនសដែលប្រងប្ទ និងចងសររីាងគខាងកនុង) 

fascicle  /ˈfasɪk(ə)l/  [n]  កញ្ចុ ំសាឹក 
fasciculate  /faˈsɪkjʊlət/  [adj]  រអបៀបេអប្មៀបសាឹកអលើ
ដមកជាបាច ់

fascine work  /faˈsiːn wəːk/  [n]  ោរោកប់ាចអ់ឈើអែើមប ី
ប្ចុោះែី 

fasciola  /ˈfeɪʃɪəʊlə/  [n]  (សទិសនយ័៖  liver fluke) 
ែងាូវសំដបេ៉អៅកនុងអែាើម, អេនញ៉ 

fasciolosis  /ˈfeɪʃɪəʊləʊsɪs/  [n]  ជំងឺែងាូ វអែាើម 
fasting  /fɑːstin/  [n]  ោរេមអាហារ (អៅកនុងោស     
េីុោា ម) 

fat  /fat/  [n]  លីពីេ, ខាា ញ់ 
 brown fat  /braʊn fat/  [n]  ខាា ញ់ពែ៌អត្តន េ សប្ទាប់
ខាា ញ់សថិេអៅរវាងកនិងោម របស់ែនិកសេវខាោះែូចជា
ប្បអចៀវ និងកំប្បុក។ ខាា ញ់អនោះមានមុខង្ករជប្មុញឱ្យមាន
ោរផ្លិេកអដដ អប្ចើន ជាពិអសសរយៈអពលសំងំអៅរែូវ 
រង្ករ។ ខាា ញ់អនោះសមបរូអៅអោយសរនសរឈាម និងមានមី
េូ-កុងប្ទីជាអប្ចើន។ ពែ៌អត្តន េរបស់ខាា ញ់រឺបានមកពី
វេាមានរបស់េងសីុ់មសីុមប្កូមេុកសីុោសរបស់មេូីកុង
ប្ទី។ កអដដ ប្េូវបអញ្ចញយ៉ងអលឿន (រឺអលឿនជាងអមត្ត   
បូលីសខាា ញ់្មមត្ត) និងប្េូវបានែឹក អំចញយ៉ងរហ័ស 
ត្តមរយៈប្បពន័ធសរនសឈាម្ំ។
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fatal  /ˈfeɪt(ə)l/  [adj]  ដែលោា បប់ាេប់ងជី់វេិ 
fatigue  /fəˈtiːɡ/  [n]  ោរហេ,់ ោរេស់កមាា ងំ 
fatigue  /fəˈtiːɡ/  [v]  អ វ្ើឱ្យេស់កមាា ងំ ឬអនឿយហេ ់
fatty acid  /ˈfati ˈasɪd/  [n]  អាសីុេខាា ញ់ 
 essential fatty acid  /ɪˈsɛnʃ(ə)l ˈfati ˈasɪd/  [n]  

អាសីុេខាា ញ់សំខាន ់
 saturated fatty acid  /ˈsatʃəreɪtɪd ˈfati ˈasɪd/  [n]  

អាសីុេខាា ញ់ដនអេ 
 unsaturated fatty acid  /ʌnˈsatʃʊreɪtɪd ˈfati ˈasɪd/  

[n]  អាសីុេខាា ញ់មនិដនអេ 
fault  /fɔːlt/  [n]  បំណ្ដកប់្សុេ 
fauna  /ˈfɔːnə/  [n]  ពពកួសេវ (សំអៅអលើប្កុមសេវដែល
កំពុងរស់អៅេំបនណ់្ដមយួ) 
 aquatic fauna  /əˈkwatɪk ˈfɔːnə/  [n]  ពពកួសេវទឹក 
 benthic fauna  /ˈbɛnθɪk ˈfɔːnə/  [n]  ពពកួសេវ
ប្សទាបប់ាេ (សមុប្ទ ឬបាេបឹង ជាអែើម) 

 mesofauna  /ˈmɛsə(ʊ)fɔːnə/  [n]  សេវទំហំម្យម 
 sea fauna  /siː ˈfɔːnə/  [n]  ពពកួសេវសមុប្ទ 
 soil fauna  /sɔɪl ˈfɔːnə/  [n]  ពពកួសេវអៅកនុងែី 
 terrestrial fauna  /təˈrɛstrɪəl ˈfɔːnə/  [n]  ពពកួសេវ
អលើអាក 

feather  /ˈfɛðə/  [n]  ោា ប  
 down feathers  /daʊn ˈfɛðəz/  [n pl]  អរាមសមា ី

featherback   /ˈfɛðəbak/  [n]  ពពកួប្េីប្ោយ ដែលសថិេ
អៅកនុងប្កួោរ Notopteridae 
 bronze featherback    /brɒnz ˈfɛðəbak/  [n]   

ប្េីោា េ (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Notopterus notopterus) 
 giant featherback  /ˈdʒʌɪənt ˈfɛðəbak/  [n]   

ប្េីប្ោយ (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Chitala lopis) 
 royal featherback   /ˈrɔɪəl ˈfɛðəbak/   [n]  ប្េីប្ោយ 

(អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Chitala blanci) 
feature  /ˈfiːtʃə/  [n]  លកខែៈពិអសស 
febrile  /ˈfiːbrʌɪl/  [adj]  ប្រុន (ដែលទាកទ់ងនឹងជំងឺប្រុន) 
feces  /ˈfiːsiːz/  [n pl]  (សទិសនយ័៖  excrement, stool) 
លាមក, អាចម ៍

fecund  /ˈfiːk(ə)nd/  [adj]  មានកូន, មានផ្ល (ឱ្យផ្ល) 
feeble  /ˈfiːb(ə)l/  [v]  អខាយ, ែយកំឡងំ 
feed  /fiːd/  [v]  ផ្ាល់ចំែី (សេវ) 

feeder  /ˈfiːdə/  [n]  េនកសីុ, ោរផ្គងអ់ាហារ, ោរទទលួចំ 
ែីអាហារពិអសស (សេវ, មនុសស) 
 carrion feeder  /ˈkarɪən ˈfiːdə/  [n]  (សទិសនយ័៖  

necrophagous feeder) សេវសីុោកសព  
 filter feeder  /ˈfɪltə ˈfiːdəz/  [n pl]  សេវសីុអាហារ
អោយអប្ោោះ (សេវដែលអប្បើអរាមញ័រ ឬដខនងអផ្សងៗអទៀេ 
អែើមបបីអងាើេចរនាទឹក និងអប្ោោះយកអាហារទឹកអ ោះ) 

 liquid feeder  /ˈlɪkwɪd ˈfiːdə/  [n]  សេវសីុវេថុរាវ 
 necrophagous feeder  /ˈnɛkrəʊfəɡəs ˈfiːdə/  [n]  

សូមអមើល កយ៖ carrion feeder  
 suspension feeder  /səˈspɛnʃ(ə)n ˈfiːdə/  [n]    

សេវសីុកអមៃចកំទី 
feed  /fiːd/  [n]  ចំែីសេវ 
 livestock feed /ˈlʌɪvstɒk fiːd/ [n] ចំែីសេវ( ហនៈ) 
 mixed feed  /mɪkst fiːd/  [n]  ចំែីផ្ស ំ 
 pelleted feed  /ˈpɛlɪtɪd fiːd/  [n]  ចំែីសេវប្ាប ់
 supplementary feed  /ˌsʌplɪˈmɛnt(ə)ri fiːd/  [n]  

ចំែីបដនថម 
feedback  /ˈfiːdbak/  [n]  ផ្លអនាើយេប, ចអមាើយេប    

(ោរបញ្ាូ នប្េឡបនូ់វពេ័ម៌ាន ឬលទធផ្លេវីមយួអៅឱ្យេនក
អែើមវញិ (ឧ. កំអែើ នទិននផ្លននផ្លិេកមមប្សូវ វាជាចអមាើយ
េបេំពីប្បសិទធភាពោរង្ករននកមមវ ិ្ ីបសិែាកមមពូជប្សូវ)) 

feeding  /fiːdɪŋ/  [n]  ោរផ្ាល់ចំែី 
 deposit feeding  /dɪˈpɒzɪt fiːdɪŋ/  [n]  ោរសីុែីលាប ់
 foliar feeding  /ˈfəʊlɪə fiːdɪŋ/  [n]  បំបន៉រកុខជាេិ  

(ោរបាញ់ោរធាេុចិញ្ច ឹមអៅអលើសាឹក)  
 therapeutic feeding  /ˌθɛrəˈpjuːtɪk  fiːdɪŋ/   [n]     

ោរផ្ដល់អាហារពាបាល (កមមវ ិ្ ីពិអសសផ្ដល់អាហារ
ពាបាលកនុងោថ នភាពសអប្ង្កគ ោះប ៃ ន ់ដែលប្េូវបានរច 
អឡើង អែើមបអីោោះប្ោយបញ្ហា កងវោះអាហារបូេថមា ង្ន់្ ងរ។ 
អោយប្េូវបានេនុវេដ ចំអ ោះកុមារអាយុអប្ោម៥ឆ្នន  ំដែល
កុមារទាងំេស់អ ោះ បញ្ហា  កងវោះអាហារបូេថមារបស់  ពកួអរ
បានដប្បោា យអៅជាោថ នភាពដែលប្េូវជយួ ពាបាល   
សអប្ង្កគ ោះប ៃ ន ់ដែលនាុោះបញ្ហា ំងេំពីោរោា បែ់អ៏ប្ចើនហួស
អហេុ និងបអងាើនេប្ត្តអាងំសីុែងជំ់ងឺដែលរមួផ្សជំាមយួ
នឹងបញ្ហា កងវោះអាហារបូេថមា (ោវ សយរូរ័, អហើម)។) 

feel  /fiːl/  [v]  ែឹង (អោយវញិ្ហា ែ)
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felling  /fɛlɪŋ/  [n]  ោរោបរ់លំអែើមអឈើ  
female  /ˈfiːmeɪl/  [adj]  ប្សី, ញី 
female  /ˈfiːmeɪl/  [n]  មនុសសប្សី, សេវញី 
feminine  /ˈfɛmɪnɪn/  [adj]  ដែលមានលកខែៈែូចប្សី 
femur  /ˈfiːmə/  [n]  នអឹងអលា   
fen  /fɛn/  [n]   

១.  (ចំអ ោះរកុខជាេិ) រកុខជាេិែីេក ់ 
២.  (ចំអ ោះែី) កដនាង្យងូេូបបាស, ែីដែលជាេកល់ាប,់ 

កដនាងដែលែកទឹ់ក 
 fragmite fen  /ˈfradʒmʌɪt fɛn/  [n]  (សទិសនយ័៖  

reed peat moor) ែីទំ បដែលមអមាកមរ័អកើេពីអែើម
ដប្េង 

 valley fen  /ˈvali fɛn/  [n]  កដនាងអកើេអពើកកនុងប្ជលង 
 wood fen  /wʊd fɛn/  [n]  (សទិសនយ័៖  alder 

swamp) ែីវាលេកដ់ែលមាននប្ពែុោះ, នប្ពែុោះអលើវាលេក ់
fence  /fɛns/  [v]  អ វ្ើរបង 
fence  /fɛns/  [n]  របង  (១. ជញ្ហា ំងឬសស ីអឈើ ឬដែក 
ដែលោកជំុ់វញិសួនចារ វាលដប្ស ចមាា រ ឬអាារ អែើមបកំុី
ឱ្យមនុសស ឬសេវចូល ឬអចញ ២. អៅអលើម៉ាសីុនដកនចនអឈើ 
ដែលកំែេនូ់វទទឹង ឬកប្មាស់របស់វេថុ ឬអឈើដែលប្េូវដក
នចន) 
 live fence  /lɪv fɛns/  [n]  សូមអមើល កយ៖ living 

fence 
 living fence  /ˈlɪvɪŋ fɛns/  [n]  (សទិសនយ័៖  live 

fence) របងរស់ (អែើមអឈើដែលប្េូវបានោជំារបង) 
fenceline (of upland field)  /'fɛnslʌɪn/  [n]  របង 
(ចមាា រ) 

fenestrate  /ˈfɛnəstrət/  [v]  ទមាុោះ, អោោះ 
feral  /ˈfɛr(ə)l/  [adj]  នននប្ព (េំពីសេវ និងរកុខជាេិ) 
ferment  /fəˈmɛnt/  [v]  អឡើង ឬោចអ់ម (ប្ោ) 
fermentation  /fəːmɛnˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ោរអឡើងអម,  
ោរោចអ់ម, ោរអឡើងេំដប, បំដបកកមម ោរបំដបកោរធាេុ      
សររីាងគអៅកនុងទីាម នេកសីុដជន។ សមោីររីមសីប្មាបោ់រ
អឡើងអមអាល់កូហល(អាល់ កុល)្មមត្តរឺៈ C6H12O6 = 
C2H5OH + CO2 ោរអឡើងអម ប្បដហលបណ្ដដ លមកពី
េំអពើរបស់ោត្តលីករ ននអម(ប្ោ)ដែលអាចជារកុខជាេិឯក
រាជយមយួ ែូចជាផ្សេិែំដប ឬបាក់្ ីអរៀល ឬជាេងសីុ់មមយួ។ 

ោរអឡើងអមអនោះ វាអាចផ្លិេអចញនូវកអដដ  និងោរធាេុ
ពុលែូអចនោះោរអឡើងអមរបស់ដផ្ា អឈើោច ់អាចមានផ្លបោ៉ះ
 ល់មនិលអែល់ប្ាប។់) 

Fermium  /ˈfəːmɪəm/  [n]  ដហវម្៉៉ូម (និមេិាសញ្ហា រីម ីFm) 
fern  /fəːn/  [n]  បែណ កជាេិ (រកុខជាេិដែលាម នផាា  ាម ន
ប្ាប ់មានបសបនាពូជត្តមសប ៉ឧ. ចក) 
 seed ferns  /siːd fəːnz/  [n pl]  បែណ ងគជាេិមានប្ាប ់

ferocious  /fəˈrəʊʃəs/  [adj]  ោហាវ, ោច (ចំអ ោះសេវ) 
Feronia elephantum   [sci.n]  សូមអមើល កយ៖ wood 

apple 
Feroniella lucida   [sci.n]  ប្កោំង 
ferrolysis  /fəːˈrəʊlɪsɪs/  [n]  បាេុេូេអរែុកមម (េុកសីុេ
កមមដែកកនុងប្សទាបែី់) 

ferruginisation  /fɛˈruːdʒɪnizaʃ(ə)n/  [n]  ោរអលចអចញ
ននោរធាេុដែកពីវេថុេវីមយួ 

fertile  /ˈfəːtʌɪl/  [adj]  ដែលអាចបនាពូជបាន, ដែលបងា
កំអែើ េបាន, ដែលមានជីជាេិ 

fertilise  /ˈfəːtɪlʌɪz/  [v]  ោកជី់, អ វ្ើឱ្យមានជីជាេិ,         
បងារកំអែើ េ 

fertility  /fəˈtɪlɪti/  [n]  ពហុពល  
១.  (ចំអ ោះែី) ភាពដែលមានជីជាេិ,ភាពមានជីជាេិ,       

ជីជាេិ, រង្កវ ស់ពីភាពមានជីជាេិរបស់ែី  
២.  (ចំអ ោះរកុខជាេិ) លទធភាពបនាពូជ ឬបងារកំអែើ េ 

 soil fertility  /sɔɪl fəˈtɪlɪti/  [n]  ភាពមានជីជាេិរបស់ែី, 
ជីជាេិននែី (លទធភាពែីអែើមបផី្ដល់ធាេុចិញ្ច ឹមជាបរមិាែ
ដបបទប្មង ់និងសមាមាប្េភាពសប្មាបរ់កុខជាេិលូេលាស់
ជាេេិបរមា), ឧទរភាព ឬភាពអាចមាននផ្ៃអ ោះ (ចំអ ោះ
មនុសស) 

fertilization  /ˌfəːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]   

១. (ចំអ ោះសេវ) ោរបងាកំអែើ េ  
២. (ចំអ ោះរកុខជាេិ) ពហុពលកមម (១. ោរអ វ្ើឱ្យែីមាន

ជីវេិអោយោរោកជី់រីម ីឬ្មមជាេិ ២. ែំអែើ រោរ
បនាំ (េពប្បសពវ) រវាងលមអងននអកសរអឈាម ល និង
បុបាា ករននអកសរញី។ ែំអែើ រោរអនោះ ោបអ់ផ្ាើមអៅ
អពលដែលបំពងល់មអងោកចូ់លអៅកនុងែងល់មអង 
អហើយផ្សជំាមយួអោសិោសតុេននអកសរញី អហើយោក់
ចុោះអៅត្តមអកសររហូេែល់បុបាា ែឌ ករ។)
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 cross-fertilization  /ˌkrɒsˌfəːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]   

សូមអមើល កយ៖ allogamy 
 double fertilization  /ˈdʌb(ə)l ˌfəːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  

ោរបងាកំអែើ េអទវ (ចំអ ោះេងស់យដូសពម ែំអែើ រោរដែល
ដសពម៉ាេូសូេីុេមយួបងាកំអែើ េជាមយួោដមេ៉ញី (េូវលុ) 
អហើយដសពម៉ាេូសូេីុេមយួអទៀេ បងាកំអែើ េជាមយួ    
នែវ យ៉ូប៉ូល អែើមបបីអងាើេនែវ យ៉ូេងែូ់ដសពមទីមយួ) 

 internal fertilization  /ɪnˈtəːn(ə)l ˌfəːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  

[n]  ោរបងាកំអែើ េកនុង 
 self-fertilization  /sɛlffəːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]   

សូមអមើល កយ៖ autogamy 
fertilize  /ˈfəːtɪlʌɪz/  [v]  ោកជី់, បងាកំអែើ េ 
fertilizer  /ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  ជី (ោរធាេុទាងំឡយដែលអរ
បដនថមអហើយមានេ ួទីជាោរធាេុចិញ្ច ឹមសប្មាបរ់កុខជាេិ
ប្សូបយកអែើមបចិីញ្ច ឹមជីវេិ) 
 ammonia fertilizer  /əˈməʊnɪə ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]       

ជីអាម៉ូញក ់
 balanced fertilizer  /ˈbalənst ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  

េុលយភាពជី (ជីដែលោកឱ់្យោរធាេុចិញ្ច ឹមកនុងែីមាន
េុលយភាព) 

 basal fertilizer  /ˈbeɪs(ə)l ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  ជីប្ទាប់
បាេ (ជីប្ទាបប់ាេ ឬោកក់នុងដប្ស មុនោ ំឬមុនសៃូង) 

 chemical fertilizer  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]       

ជីរីម ី(ប្បអេទជីដែលបអងាើេអឡើងត្តមសិបបនិមិមេកមមរីម)ី 
 complete fertilizer  /kəmˈpliːt ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  ជីប្រប់

, ជីសមាស (ប្បអេទជីរីម ីដែលមានប្របស់មាសធាេុនន
ធាេុចិញ្ច ឹមចមបងៗែូចជា អាសូេ ផូ្សវ័រ និងប៉ូត្តសអៅ
កនុងអ ោះ) 

 compost fertilizer  /ˈkɒmpɒst ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]      

សូមអមើល កយ៖ compost 
 compound fertilizer  /ˈkɒmpaʊnd ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  

ជីលាយ 
 fertilizer grade  /ˈfəːtɪlʌɪzə ɡreɪd/  [n]  កប្មេិជី 
(បរមិាែ ឬកប្មេិេបបបរមាននោរធាេុចិញ្ច ឹមចមបងៗ
របស់រកុខជាេិអៅកនុងែីដែលប្េូវបានវភិារ និងធា 
េោះអាង) 

 granulated fertilizer  /ˈɡranjʊleɪtid ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  

ជីប្ាប ់
 incomplete fertilizer  /ɪnkəmˈpliːt ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]   

ជីមនិប្របមុ់ខ 

 inorganic fertilizer  /ɪnɔːˈɡanɪk ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]       

ជីេសររីាងគ, ជីរីម ី(ោរធាេុជីដែលទាញយកពីោរធាេុ    
ខនិជ ឧសម័នកនុងបរោិស ទឹកជីធាេុនិចល) 

 liquid fertilizer  /ˈlɪkwɪd ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  ជីរាវ 
 manufactured fertilizer  /manjʊˈfaktʃəd ˈfəːtɪlʌɪzə/  

[n]  ជីរីម ី(នយ័ែូច៖ chemical fertilizer)  
 mineral fertilizer  /ˈmɪn(ə)r(ə)l ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]        

ជីខនិជ 
 mixed fertilizer  /mɪkst ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  ជីលាយ    
(ជីផ្សពីំជីរីម ី២ ប្បអេទ ឬអប្ចើនចប្មុោះាន ) 

 nitrate fertilizer  /ˈnʌɪtreɪt ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  ជីនីប្ត្តេ 
 nitrogen fertilizer  /ˈnʌɪtrədʒ(ə)n ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]   

(សទិសនយ័៖  nitrogen fertilizer, nitrogen 
manure) ជីអាសូេ 

 nitrogenous fertilizer  /nʌɪˈtrɒdʒɪnəs ˈfəːtɪlʌɪzə/  

[n]  សូមអមើល កយ៖ nitrogen fertilizer, nitrogen 
manure 

 organic fertilizer  /ɔːˈɡanɪk ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]             

ជី្មមជាេិ, ជីសររីាងគ (ជីបានមកពីដផ្នក ឬសំែល់សេវ 
និងរកុខជាេិ) 

 phosphate fertilizer  /ˈfɒsfeɪt ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  

(សទិសនយ័៖  phosphatic manure) ជីផូ្ោវ េ 
 potash fertilizer  /ˈpɒtaʃ ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]   

(សទិសនយ័៖  potash manure) ជីប៉ូត្តស 
 single fertilizer  /ˈsɪŋɡ(ə)l ˈfəːtɪlʌɪzə/  [n]  ជីអទាល 

(ជីដែលផ្សអំឡើងពីធាេុរីមសំីខានដ់េមយួរេអ់ាចជាអា
សូេ ផូ្សវ័រ ឬប៉ូត្តសយមូ) 

fester  /ˈfɛstə/  [n]  ែំអៅមានខៃុោះ, ោរអឡើងខៃុោះ 
festoon  /fɛˈstuːn/  [n]  កប្មងផាា  
festoon  /fɛˈstuːn/  [v]  បំ កក់ប្មងផាា , េុបដេងអោយ
កប្មងផាា  

fetid  /ˈfiːtɪd/  [adj]  អខាម ោះ (អនអោះឆ្នអ ប) 
fetlock  /ˈfɛtlɒk/  [n]  នអឹងប្មាម (កអជើង) 
fetus  /ˈfiːtəs/  [n]  រេ ៌(ទារកអៅកនុងអ ោះ) 
fever  /ˈfiːvə/  [n]  ប្រុន 
 hemorrhage fever  /ˈhɛmərɪdʒ ˈfiːvə/  [n]  ប្រុន
អ ោះអវៀន 

 Q fever   /kjuː ˈfiːvə/  [n]  ជំងឺប្រុនមនិែឹងមូលអហេុ 
 scarlet fever  /ˈskɑːlɪt ˈfiːvə/  [n]  ជំងឺប្រុនអដដ , េុេ
ោា ម
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 typhoid fever  /ˈtʌɪfɔɪd ˈfiːvə/  [n]  ប្រុនសនធំ, ប្រុន
អ ោះអវៀន 

 undulant fever  /ˈʌndjʊl(ə)nt ˈfiːvə/  [n]  ប្រុនអដា
អឡើងចុោះ 

 yellow fever  /ˈjɛləʊ ˈfiːvə/  [n]  ជំងឺប្រុនអលឿង 
 swine fever  /swʌɪn ˈfiːvə/  [n]  សូមអមើល កយ៖ hog 

cholera 
fiber  /ˈfʌɪbə/  [n]  (សរអសរជា fibre កប៏ាន) សរនស (១. 
 កយដែលអប្បើសំអៅអៅអលើអោសិោអឈើអប្ចើនជាងសរនស 
vessel និង parenchyma ២.  កយអប្បើសប្មាបអ់ឈើជា
ទូអៅ ៣. សរនសអសដើងដវង ដែលមានអៅកនុងអែើម) 
 association fiber  /əsəʊʃɪˈeɪʃ(ə)n ˈfʌɪbəz/  [n]  

សរនសបែដុ ំ  
fibrillation  /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ោរកស្រ ា កស់រនសោចែំុ់
អបោះែូង 

fibrin  /ˈfɪbrɪn/  [n]  ជាេិដែលអកើេជាប្កោសអសាើងអលើ
ឈាមកក, ោរធាេុអៅកនុងឈាមកក 

fibroid  /ˈfʌɪbrɔɪd/  [n]  ែំុោចដ់ែលមានជាលិោជា
សរនសេវបី ត្តម្មមត្តអៅកនុងសបនូ (មនិដមនមហារកីអទ), 
ដែលមានឬែូចជាសរនសេវបីេូចៗ 

fibula  /ˈfɪbjʊlə/  [n]  នអឹងកំេនួអជើង, នអឹងសមងអជើង 
Ficus benghalensis  [sci.n]  សូមអមើល កយ៖ banyan 

tree  
Ficus religiosa   [sci.n]  អ ្ិ៍ 
fiddlehead  /ˈfɪd(ə)lhɛd/  [n]  សាឹកប្េួយបែណ ងគជាេិ 
field  /fiːld/  [n]  ចមាា រ, ដប្ស, កដនាង, ដែន, វស័ិយ, េំបន,់ 
វាលអមម  
 block field  /blɒk fiːld/  [n]  កដនាងដែលមានែំុ ឬផាៃ ងំែម
អប្ចើន 

 canefield  /keɪn fiːld/  [n]  ចមាា រេំអៅ 
 clinker field  /ˈklɪŋkə fiːld/  [n]  ចងអូរែមេនអំេាើងដែលមាន
រនធអប្ចើន, នផ្ៃប្រអប្រើម 

 fallow rice field  /ˈfaləʊ rʌɪs fiːld/  [n]  វាលដប្សទុក
ទំអនរ 

 field guard  /fiːld ɡɑːd/  [n]  ឆ្នម ចំមាា រ 

 lowland field  /ˈləʊlənd fiːld/  [n]  ដប្សទំ ប (ដប្ស
ដែលមានប្បពន័ធេាទំឺនបស់ប្មាបរ់កាទឹកអេាៀង ឬទឹកដែល
បានអប្ោចប្សពត្តមប្បពន័ធអប្ោចប្សព) 

 lowland rice field  /ˈləʊlənd rʌɪs fiːld/  [n]  វាលដប្ស
េំបនទំ់ ប 

 paddy field  /ˈpadi fiːld/  [n]  សូមអមើល កយ៖ paddy 
 ploughed field  /plaʊd fiːld/  [n]  ចមាា រដែលេាួរ 
 rice field  /rʌɪs fiːld/  [n]  វាលដប្ស 
 tilled field  /tɪld fiːld/  [n]  ចមាា រដែលេាួរ 
 upland crop field  /ˈʌplənd krɒp fiːld/  [n]  ចមាា រ
ែំណំ្ដ 

 upland field  /ˈʌplənd fiːld/  [n]  ដប្សខពងរ់ាប 
field layout  /fiːld ˈleɪaʊt/  [n]  ោរអរៀបចំបាង ់ឬដប្ស
ពិអោ្ 

field trip  /fiːld trɪp/  [n]  ទសសនកិចចសិកា (ោរអ វ្ើែំអែើ រ
អៅេអងាេជាកដ់សាងកនុងដប្សេំពីោរង្ករេនុវេាន ៍និងោរ
ប្បប្ពឹេាអៅកនាងមកអៅទីអ ោះ) 

filament  /ˈfɪləm(ə)nt/  [n]   

១.  (ចំអ ោះរកុខជាេិ) ទងកញ្ចុ ំលមអង, ទងអកសរអឈាម ល, 
ទងននែងល់មអង, េឡីមង៉ ់(ដផ្នកមយួននអកសរ
អឈាម លដែលភាា បអ់ៅនឹងែងល់មអង)  

២.  (ចំអ ោះសេវ) សរនសឆ្នម រ 
 axial filament  /ˈaksɪəl ˈfɪləm(ə)nt/  [n]  េឡីមង៉់
េក័ស (សរនសឆ្នម រៗមយួអសតរដីែលជាដផ្នករបស់អរាមញ័រ ឬ
ផាា ដសល) 

filamentous  /fɪləˈmɛntəs/  [adj]  រាងជាសរនស 
Filaria  /fɪˈlɛːrɪə/  [n]  េដីល (ពពួកែងាូវឆ្នម រែូចសរនសដែល
រស់អៅត្តមសរនសឈាម, ប្ពូនមា៉ងមានរាងែូចេំអបាោះ) 

filariasis    /fɪˌlɛːrɪˈeɪsɪs/  [n]  ជំងឺរុានំរប៉ណ្ដា លមកពីប្ពូន
រាងែូចេំអបាោះ 

file  /fʌɪl/  [n]  ដែកឆ្នប, ដែកេប្ងូស, សំែំុឯកោរ (១. 
ឧបករែ៍សប្មាបរ់លីំងនផ្ៃអប្រើម ២. ពេ័ម៌ានដែលប្បមូល 
ប្េូវបានរកាទុកអប្ោមអឈាម ោះមយួអៅកនុងថ្នសននកំុពយទូរ័ ឬ
កនុងោរអរៀបចំឯកោរ) 

filler  /ˈfɪlə/  [n]  េងគធាេុបំអពញ (ធាេុទាងំឡយណ្ដដែល
មនិមានធាេុចិញ្ច ឹម អហើយដែលអរលាយជាមយួជីអែើមប ី
បស្រងគបទ់មងនជី់ដែលអរចងប់ាន)
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filling  /ˈfɪlɪŋ/  [n]  ោរបំអពញកដនាងទំ ប 
film  /fɪlm/  [n]  កំអែៀសឈាម (អលើកញ្ចកស់ប្មាបពិ់និេយ 
ឈាម), បនៃោះអសាើង 
 water film  /ˈwɔːtə fɪlm/  [n]  សនៃោះអសាើងននទឹក (អៅជំុ
វញិប្ាបែី់)  

filter  /ˈfɪltə/  [v]  អប្ោោះ, ប្េង 
filter  /ˈfɪltə/  [n]  េប្មង, ប្បោបអ់ប្ោោះ, េប្មង (ប្កោស) 
 absorption filter  /əbˈzɔːpʃ(ə)n ˈfɪltə/  [n]  េប្មង
សប្មូប 

 acoustic filter  /əˈkuːstɪk ˈfɪltə/  [n]  េប្មងអារូសៃិច  
(សនៃោះទបសំ់អលងដែលបងារអោយសមាព ្អផ្សងៗ ឧ.   
សំអលងពីមាសីុនប្េជាក ់ឬ ទូទឹកកក)។ 

 activated carbon filter  /ˈaktɪveɪtid ˈkɑːb(ə)n ˈfɪltə/  

[n]  េប្មងអប្បើ្យងូសកមម 
 air filter  /ɛː ˈfɪltə/  [n]  េប្មងខយល់ 
 bacterial filter  /bakˈtɪərɪəl ˈfɪltə/  [n]  េប្មងបាកអ់េរ ី
 ceramic filter  /sɪˈramɪk ˈfɪltə/  [n]  េប្មងអសរ៉ាមចិ 
 dry filter  /drʌɪ ˈfɪltə/  [n]  េប្មងសងួេ 
 dust filter  /dʌst ˈfɪltə/  [n]  េប្មង្ូលី 
 electric filter  /ɪˈlɛktrɪk ˈfɪltə/  [n]  េប្មងេរគិសនី 
 fabric filter  /ˈfabrɪk ˈfɪltə/  [n]  េប្មងប្កណ្ដេ ់
 fuel filter  /fjuː(ə)l ˈfɪltə/  [n]  េប្មងអប្បង (េប្មង
សប្មាបស់មាអ េអប្បងឥនធនៈ) 

 gravel filter  /ˈɡrav(ə)l ˈfɪltə/  [n]  េប្មងប្កួស 
 gravel sand filter  /ˈɡrav(ə)l-sand ˈfɪltə/  [n]  េប្មង 
 heat filter  /hiːt ˈfɪltə/  [n]  េប្មងោរ រកអដា  
 membrane filter  /ˈmɛmbreɪn ˈfɪltə/  [n]  េប្មងភាន ស 
 noise filter  /nɔɪz ˈfɪltə/  [n]  េប្មងសូរ, េប្មងសំអឡង 
 oil filter  /ɔɪl ˈfɪltə/  [n]  េប្មងអប្បង 
 paper filter  /ˈpeɪpə ˈfɪltə/  [n]  េប្មងប្កោស 
 preliminary filter  /prɪˈlɪmɪn(ə)ri ˈfɪltə/  [n]  េប្មង
សមាអ េែំណ្ដកោ់លែំបូង 

 sand filter  /sand ˈfɪltə/  [n]  េប្មងខាច ់
 screen filter  /skriːn ˈfɪltə/  [n]  េប្មងសំណ្ដញ់ 
 secondary filter  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈfɪltə/  [n]  េប្មង
សមាអ េែំណ្ដកោ់លទីពីរ 

 sewage filter  /ˈsuːɪdʒ ˈfɪltə/  [n]  េប្មងសមាអ េទឹក
លូសមអុយ 

 smoke filter  /sməʊk ˈfɪltə/  [n]  េប្មងសមាអ េដផ្សង 
 soil filter  /sɔɪl ˈfɪltə/  [n]  េប្មងននែី (ឧ. អរអាចយក
ែីអ វ្ើជាេប្មងចប្មាញ់ទឹកសមអុយ)  

 textile filter  /ˈtɛkstʌɪl ˈfɪltə/  [n]  េប្មងកំណ្ដេ ់
 water filter  /ˈwɔːtə ˈfɪltə/  [n]  េប្មងទឹក 

filtrate  /ˈfɪltreɪt/  [n]  ទឹកអប្ោោះ, ទឹកេប្មង 
filtration  /fɪlˈtreɪʃn/  [n]  ចអប្មាោះ 
 biological filtration  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l fɪlˈtreɪʃn/  

[n]  ចអប្មាោះអោយជីវៈ 
 clarification filtration  /ˌklarɪfɪˈkeɪʃ(ə)n fɪlˈtreɪʃn/  [n]  

ោរអ វ្ើឱ្យថ្នា អោយអប្ោោះ, ោរអប្ោោះឱ្យថ្នា  
 gravity filtration  /ˈɡravɪti fɪlˈtreɪʃn/  [n]  ចអប្មាោះ
អោយទំ ញែី 

 membrane filtration  /ˈmɛmbreɪn fɪlˈtreɪʃn/  [n]  

ចអប្មាោះអប្បើភាន ស 
 pressure filtration  /ˈprɛʃə fɪlˈtreɪʃn/  [n]  ចអប្មាោះ
អប្ោមសមាព ្ 

Fimbristylis dischotoma   [sci.n]  សូមអមើល កយ៖ 
forked fringe-rush 

Fimbristylis miliacea   [sci.n]  សូមអមើល កយ៖ globe 
fringe-rush 

fin  /fɪn/  [n]  ោា ប, កនៃុយ (ប្េី) 
 anal fin  /ˈeɪn(ə)l fɪn/  [n]  ប្ពុយរូទ 
 caudal fin  /ˈkɔːd(ə)l fɪn/  [n]  ប្ពុយកនៃុយ 
 dorsal fin  /ˈdɔːs(ə)l fɪnz/  [n]  ប្ពុយខនង 
 homocercal fin  /ˌhɒmə(ʊ)ˈsəːk(ə)l fɪn/  [n]  ប្ពុយ
សីុអមប្ទីាន  

fine  /fʌɪn/  [n]  ប្ាបល់អិេ ឬមេ៉,់ ភាពលអិេលអន,់ ភាពអសាើង 
ឬឆ្នម រ, ោរផាកពិនយ័ 

fine grained  /fʌɪn ɡreɪnd/  [adj]  ដែលមានប្ាបល់អិេៗ 
fine moder  /fʌɪn mɒdə/  [n]  មអមាកេនារោរលអិេ 
finely toothed  /ˈfʌɪnli tuːθt/  [adj]  សាឹក ដែលមានដរម
សាឹកេូចរាងែូច អ ម្ញរណ្ដរ 

finger nail  /ˈfɪŋɡə neɪl/  [n]  ប្កចកនែ 
fingerling  /ˈfɪŋɡəlɪŋ/  [n]  កូនប្េី
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fingerprint  /ˈfɪŋɡəprɪnt/  [n]  ោន ម 

 genetic fingerprint  /dʒɪˈnɛtɪk ˈfɪŋɡəprɪnt/  [n]  

ោន មអសអនទិច (ោន មដែលែិេអលើបនៃោះេនធិលនន
ឧបករែ៍ពិអោ្) 

finless porpoise  /fɪnlɛs ˈpɔːpəs/  [n]  អផ្ាេឥេប្ពុយ
ខនង (អឈាម ោះវទិាោស្រសា Neophocaena phocaenoides) 

fire loss  /ˈfʌɪə lɒs/  [n]  េវីៗដែលបាេអ់ៅអោយោរអនោះ 
fire-break  /ˈfʌɪə breɪk/  [n]  ផ្ាូវអេាើង  
fire-marble  /ˈfʌɪə ˈmɑːb(ə)l/  [n]  សូមអមើល កយ៖ 

limestone 
firewood  /ˈfʌɪəwʊd/  [n]  (សទិសនយ័៖ fuelwood) េុស 
fiscal year  /ˈfɪsk(ə)l jɪə/  [n]  ឆ្នន ោំរអពើពនធ 
fish  /fɪʃ/  [v]  សៃូចប្េី, អនោទប្េី 
fish  /fɪʃ/  [n]  ប្េី 
 benthic fish  /ˈbɛnθɪk fɪʃ/  [n]  ប្េីរស់អៅប្សទាបប់ាេ 
 bony fish  /ˈbəʊni fɪʃ/  [n]  (សទិសនយ័៖

osteichthyes) ប្េីនអឹង  
 butter fish  /ˈbʌtə fɪʃ/  [n]  ប្បអេទប្េីោបសមុប្ទមាង៉ 
 cartilaginous fish  /ˌkɑːtɪˈladʒɪnəs fɪʃ/  [n]  ប្េីនអឹងខចី 
 cichlid fish  /ˈsɪklɪd fɪʃ/  [n]  ប្េីសីុឃ្ាីេ (ប្កុមប្េី កូំន
កនុងមាេ)់ 

 cultured fish  /ˈkʌltʃəd fɪʃ/  [n]  ប្េីចិញ្ច ឹម 
 cuttle fish  /ˈkʌt(ə)l fɪʃ/  [n]  សូមអមើល កយ៖ squid   
 demersal fish  /dɪˈməːs(ə)l fɪʃ/  [n]  ប្េីដែលរស់អៅ
បាេសមុប្ទ ឬបាេបឹង 

 fermented fish  /fəˈmɛntɪd fɪʃ/  [n]  (សទិសនយ័៖  
rotten fish) ប្េីផាអ ប ់(ែូចជា ប្បហុក ឬផ្អក)  

 fish basket  /fɪʃ ˈbɑːskɪt/  [n]  កអញ្េ  ឬកដស្រញ្ចងោកប់្េី 
 fresh fish   /frɛʃ fɪʃ/  [n]  ប្េីប្សស់ 
 pelagic fish  /pɪˈladʒɪk fɪʃ/  [n]  ប្េីដែលរស់អៅលំហ
ទឹកសមុប្ទ  

 rotten fish  /ˈrɒt(ə)n fɪʃ/  [n]  សូមអមើល កយ៖ 
fermented fish 

 salt water fish  /sɔːlt ˈwɔːtə fɪʃ/  [n]  ប្េីទឹកនប្ប 
 sea fish   /siː fɪʃ/  [n]  ប្េីសមុប្ទ 
 Siamese fighting fish  /ˌsʌɪəˈmiːz ˈfʌɪtɪŋ fɪʃ/  [n]  

ប្េីប្កឹមអេឿក (អឈាម ោះវទិាោស្រសា Betta splendens) 
 snake head fish  /sneɪk hɛd fɪʃ/  [n]  ប្េីផ្ៃក,់ ប្េីរស់៉  

fish hook  /fɪʃ hʊk/  [n]  ដផ្ាសនៃួច 
fish net  /fɪʃ nɛt/  [n]  មង, សំណ្ដញ់  
fish with a hook and line  /fɪʃ wɪð ə hʊk ənd lʌɪn/  

[v]  សៃួចប្េី 
fisherman  /ˈfɪʃəmən/  [n]  េនកអនោទប្េី 
fishery  /ˈfɪʃ(ə)ri/  [n]  ោរអនោទ, កដនាងចិញ្ច ឹមប្េី 
 coastal fishery  /ˈkəʊstl ˈfɪʃ(ə)ri/  [n]  អនោទត្តម
អននរ, អនោទដកបរអននរ 

 commercial fishery  /kəˈməːʃ(ə)l ˈfɪʃ(ə)ri/  [n]  

អនោទជំនញួ 
 Community Fisheries (CF)  /kəˈmjuːnɪti ˈfɪʃ(ə)ris/  

[n pl]  សហរមនអ៍នោទ 
 deep-sea fishery  /diːp-siː ˈfɪʃ(ə)ri/  [n]  (សទិសនយ័
៖ offshore fishery) អនោទសមុប្ទអប្ដ, អនោទ      
កណ្ដា លសមុប្ទ, អនោទឆ្នង យពីអននរ 

 fisheries station  /ˈfɪʃ(ə)riz ˈsteɪʃ(ə)n/ [n]  ោថ នីយ
ជលផ្ល 

 inshore fishery  /ɪnˈʃɔː ˈfɪʃ(ə)ri/  [n]  អនោទត្តមអននរ,
អនោទដកបរអននរ 

 offshore fishery  /ˈɒfʃɔː ˈfɪʃ(ə)ri/  [n]  សូមអមើល កយ
៖ deep-sea fishery 

 subsistence fishery  /səbˈsɪst(ə)ns ˈfɪʃ(ə)ri/  [n]  

អនោទចិញ្ច ឹមជីវេិ 
fishing line  /ˈfɪʃɪŋ lʌɪn/  [n]  ដខសសនៃូច 
fishing lot  /ˈfɪʃɪŋ lɒt ˈɛːrɪə/  [n]  ឡូេអ៍នោទ 
fishing rod   /ˈfɪʃɪŋ rɒd/  [n]  ែងសនៃូច 
fishing  /ˈfɪʃɪŋ/  [n]  ោរអនោទប្េី 
selective fishing  /sɪˈlɛktɪv ˈfɪʃɪŋ/  [n]  ោរអនោទ
អោយជអប្មើសប្េីត្តមប្បអេទ 

fishmonger  /ˈfɪʃmʌŋɡə/  [n]  េនកលកប់្េី 
fission  /ˈfɪʃ(ə)n/  [n]  ោរដចកអចញ, ោរបំដបក 
 binary fission  /ˈbʌɪnəri ˈfɪʃ(ə)n/  [n]  ចំដែកជាពីរ 

Fissipedia  [n]  ហវតីសសីុអេអ ៀ (លំោបម់យួននែនិកសេវ
ដែលជាមោំសី ែូចជាឆ្នម  ដនា និងខាា ឃ្មុ ំ) 

fissure  /ˈfɪʃə/  [n]  ោន មអប្បោះ, ប្កដហង, ចងអូរេូចៗអៅខួរ, 
ែំអៅអោយបំដរោះ 
 dissipation fissure  /dɪsɪˈpeɪʃ(ə)n ˈfɪʃə/  [n]  ប្កដហង
សងួេ 

fist  /fɪst/  [n]  កណ្ដា បន់ែ
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fistula  /ˈfɪstjʊlə/  [n]  បំពង ់ឬរនធនិមិមេ (ដែលភាា បពី់វេថុ
មយួអៅវេថុមយួ), ែំអៅសីុរងូ (ដែលញយៗវាទាកទ់ងដសបក 
និងសររីាងគ), បូសោា យ 

fit  /fɪt/  [n]  ជំងឺប្បោច ់
fit  /fɪt/  [adj]  សម, ប្េូវ 
fitness  /ˈfɪtnəs/  [n]   

១.  លទធភាពរស់  
២.  ោរសមាន , ោរប្េូវាន  (ោររមួចំដែកញេិដស ដ ន

ដែលឯកេដៈមយួបញ្ចូ លអៅប្កុមពនធុ(gene pool)
របស់ជំ នប់ ៃ ប។់) 

 physical fitness  /ˈfɪzɪk(ə)l ˈfɪtnəs/  [n]  ភាពមាទំានំន
រាងោយ 

fitweed  /'fɪtwiːd/  [n]  សូមអមើល កយ៖ culantro 
fix  /fɪks/  [v]  ភាា ប,់ អ វ្ើឱ្យនឹង 
fixation  /fɪkˈseɪʃ(ə)n/  [n]  ោរភាា ប,់ ោរោបយ់ក        

(ឧ. Nitrogen fixation ជាោរោបយ់កអាសូេពីកនុង
បរយិោសអោយពពកួបាកអ់េរ ីដែលសថិេអៅកនុងកំែក
បសរបស់រកុខជាេិពពកួសដែា ក និងអោន ) 
 biological N fixation  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ɛn 

fɪkˈseɪʃ(ə)n/  [n]  ោរបំដបាងអាសូេ (N) របស់
បរយិោសឱ្យអៅជាទប្មងអ់ាចអប្បើប្បាស់បានអោយេំអពើ
ននពពកួោរ ងគោយដែលមានជីវេិ) 

 carbon fixation  /ˈkɑːb(ə)n fɪkˈseɪʃ(ə)n/  [n]  ជំ ប់
ោបូន 

 chemical fixation  /ˈkɛmɪk(ə)l fɪkˈseɪʃ(ə)n/  [n]  

ចំណ្ដបក់មមរីម ី(ែំអែើ រោរមយួដែលកនុងអ ោះោរធាេុ
ចិញ្ច ឹមកនុងែីកនុងកប្មេិកំែេម់យួ បានបំដបាងពីទប្មង់
អសររីបស់វា អៅជាទប្មងម់និអសរែូីចជា ោរោបប់៉ូត្ត- 
សយមូ, អាម៉ូញូ៉ម និងហវូសហវ័រជាអែើម (ឧ. ោរោបយ់ក     
អាម៉ូញូ៉មននែីឥែា យកទុកកនុងចអ ា ោះកណ្ដា លរវាង
ប្សទាប ់សីុលីោទាងំពីរ អហើយោា យអៅជាដផ្នករងឹពិបាក
ប្េឡបម់ករកភាពអែើម)) 

 nitrogen fixation  /ˈnʌɪtrədʒ(ə)n fɪkˈseɪʃ(ə)n/  [n]  

បញ្ចបអ់ាសូេ, ចំណ្ដបអ់ាសូេ, ោរោបអ់ាសូេ (ោរ
ផាា ស់បដូរធាេុនីប្េូដសនពីបរយិោស អៅឱ្យោរ ងគ
ោយរស់កនុងោរអប្បើប្បាស់។ សមាគ ល់ ោរផ្ដល់អាសូេ
សហប្បាែ (symbiotic) ប្េូវបានអ ើ្វអឡើងត្តមរយៈបាក់
អេរដីែលមានអៅអលើកំពកបសរកុខជាេិប្បអេទសដែដ ក 
(legumes) ឬអាចអ ើ្វអឡើងអោយពពកួមបី្កូោរ ងគ

ោយ ជាកល់ាកម់និមានកំពកបស និងមនិដមនជាពពួក
សដែដ ក (legumes) និងពពួកវារជីាេិ ែូចជាោរាយជា
អែើម។) 

 non-symbiotic nitrogen fixation  /nɒn'sɪmbɪˈəʊtɪk 

ˈnʌɪtrədʒ(ə)n fɪkˈseɪʃ(ə)n/  [n]  ោរោបអ់ាសូេអោយ
ពពកួបាកអ់េរសីវ័យជីព (autotropic bacteria) ដែលរស់
អៅអសរកីនុងែីមានេុកសីុដសន និងែីាម នេុកសីុដសន 

soil fixing  /sɔɪl ˈfɪksɪŋ/  [n]  ោរបឺេយកននែី 
flaccid /ˈflasɪd/  [n]  ភាពទន,់ ភាពរលា (ោចែំុ់) 
Flacourtia cataphracta  [sci.n]  ប្កខុបដខមរ 
Flacourtia indica  [sci.n]  សូមអមើល កយ៖ governor's 

plum  
Flagellata  /ˈfladʒ(ə)lə/  [n]  ពកួផាា ដសល (េេិសុខុម
ប្បាែដែលវារអោយអប្បើប្បអមាយ ឬនែ) 

flagellate /ˈfladʒ(ə)leɪt/  [n]  ភាវរស់មានផាា ដសល 
flagellum  /fləˈdʒɛləm/  [n]  (ពហុវចនៈ៖  flagella)  

១.  (ចំអ ោះសេវលអិេ) ចុង (េងដ់េន)   
២.  កនៃុយ (បាកអ់េរ ីសបជ៉ាអែើម), អរាមញ័រ (ភាពសមពនធ

មយួមានរាងែូចអរាម ឬសក ់ឬសរនស ឬដខស ឬកនៃុយ
ដែលអាចបអប្មើចល ផាា ស់ទីបានននអោសិោ ឬនន
មបី្កូោរ ងគោយណ្ដមយួ) 

flaggy  /flaɡi/  [n]  ឥែា, ផាៃ ងំ ឬបនៃោះសិលា 
flake  /fleɪk/  [n]  សាឹកប្សទាប់ៗ , សំែំុ 
flame  /fleɪm/  [n]  េណ្ដា េអេាើង 
flank  /flaŋk/  [n]  ចអងាោះ (អ ោះទឹក ឬកអែា ៀេកអម) 
flask  /flɑːsk/  [n]  ែប 
calcareous mud flat  /kalˈkɛːrɪəs mʌd flat/  [n]  សមាា រ
ផ្ងកំ់អបារ (ឧ. េកប់ាេបឹងសងួេ)  

flat  /flat/  [adj]  (សទិសនយ័៖  level) ដែលរាបអសមើ, នន
េំបនទំ់ ប 

flat  /flat/  [n]   

១.  (ចំអ ោះ្រែីវទិា) (សទិសនយ័៖  shoal, 
swallow)  បាេប្ជលង, បាេសៃឹងបឹងបរួ  

២.  ដផ្នករាបអសមើ 
 tidal flat  /ˈtʌɪd(ə)l flat/  [n]  ទំ បអសមើននវាលេកក់នុង
ជំអ រេំបនចុ់ោះអឡើងទឹកជំអ រ, ែីទំ បអាកអពលស
មុប្ទ ច 

flattening  /ˈflat(ə)nnɪŋ/  [n]  សូមអមើល កយ៖ levelling
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flatulence  /ˈflatjʊl(ə)ns/  [n]  នអល់អ ោះ ឬអហើមអ ោះ   
flatus  /ˈfleɪtəs/  [n]  អផាម 
 flatus tube  /ˈfleɪtəs tjuːb/  [n]  បំពងប់នាឱ្យអចញអផាម 

flea  /fliː/  [n]  ពពកួនច, ពពកួសអងាើច, នចដនា, ប្សអមើល 
fleck  / flɛk/  [n]  សូមអមើល កយ៖ spot 
flesh  /flɛʃ/  [n]  ោច ់(ដផ្ាអឈើ ឬប្េី)  
 proud flesh  /praʊd flɛʃ/  [n]  ដផ្ា (ោច)់ 

flexor  /ˈflɛksə/  [n]  ោចែំុ់បំបេ ់
flexuous  /ˈflɛksjʊəs/  [adj]  បេក់ងិងកងង ់(េំពីអែើម) 
flightless  /ˈflʌɪtləs/  [adj]  មនិអាចអហើរបាន 
flinty  /ˈflɪnti/  [adj]  សូមអមើល កយ៖ siliceous 
flipper   /ˈflɪpə/  [n]  ប្ពុយ (ប្េី, អផ្ាេ) 
floatation  /fləʊˈteɪʃ(ə)n/  [n]  េដែា េភាព 
floccose  /ˈflɒkəʊs/  [adj]  ប្របែែដ បអ់ោយអរាមេូចៗ 

(ទប្មងរ់កុខជាេិ) 
flocculation  /flɒkjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ភាពកក (ឧ. ឈាម, 
ែីឥែា)  

flocculent  /ˈflɒkjʊl(ə)nt/  [adj]  ជាសំែំុ, ជាែំុេូច, ជា
របំុ 

flood  /flʌd/  [n]  (សទិសនយ័៖  inundation)  ជំនន,់ ោរ
អជារជន ់
 flash-flood  /flaʃ flʌd/  [n]  ជំននអ់ផ្ាក (ប្បអេទទឹកជំនន់
ដែលអឡើងករ៏ហ័ស អហើយប្សកអៅវញិករ៏ហ័សដែរ) 

 flood plain scroll  /flʌd pleɪn skrəʊl/  [n]  ប្ជលង
របេទ់អនា ឬសៃឹង 

 flood gate  /flʌd ɡeɪt/  [n]  ទំនបោ់រ រទឹកជំនន ់
 lava flood  /ˈlɑːvə flʌd/  [n]  សូមអមើល កយ៖ lava 

sheet 
 marine flood  /məˈriːn flʌd/  [n]  ជំននទឹ់កសមុប្ទ 
 tidal flood  /ˈtʌɪd(ə)l flʌd/  [n]  ជំននអ់ជារ ច (របប
ទឹកជំននដ់ែលរងឥទធិពលពីសមុប្ទ) 

flooding  /flʌdɪŋ/  [n]   

១.  (ចំអ ោះោរអប្ោចប្សព) សូមអមើល កយ៖ 
controlled flooding  

២.  ោរជនលិ់ច 
 controlled flooding  /kənˈtrəʊld flʌdɪŋ/  [n]  (សទិស
នយ័៖  checked flooding, gradient irrigation) ោរ

អប្ោចប្សពអោយបញ្ចូ លទឹកកនុងកដនាងណ្ដមយួដែល
ពទ័ធជំុវញិអោយទំនប ់(េាដឺប្ស) ឬកនុងអាងរងទឹកទឹកអេាៀង 

floor  /flɔː/  [n]  នផ្ៃរាប, ជានថ់្នន ក ់
 forest floor  /ˈfɒrɪst flɔː/  [n]  សូមអមើល កយ៖ leaf-

litter 
 valley floor  /ˈvali flɔː/  [n]  បាេប្ជលង 

flor catena  /flor kəˈtiːnə/  [n]  ែំអែើ រេាន  ឬឈុេបនា
ប ៃ បា់ន ននរកុខជាេិ 

flora  /ˈflɔːrə/  [n]  ពពកួរកុខជាេិ, ពពកួេូេាម, ពពកួអម
អរារ្មមត្តអៅកនុងអ ោះអវៀន 
 aquatic flora  /əˈkwatɪk ˈflɔːrə/  [n]  រកុខជាេិទឹក 
 terrestrial flora  /təˈrɛstrɪəl ˈflɔːrə/  [n]  រកុខជាេិអលើ
អាក 

floret  /ˈflɒrɪt/  [n]  េផួាា  (មានសមបក្ំ និងេូច អកសរញី 
និងអកសរអឈាម ល) 

floristics  /fləˈrɪstɪks/  [n]  ចំននួរបាយផាា វទិា 
flotation  /fləʊˈteɪʃ(ə)n/  [n]  វ ិ្ ីសមាអ េប្ាបអ់ប្បើេងគធាេុ
រាវ, វ ិ្ ីបដែដ េទឹក 

flow  /fləʊ/  [n]  ធារ, ចរនា, រហូំរ, ោរហូរ (ទឹក)  
 annual flow  /ˈanjʊəl fləʊ/  [n]  ធារទឹកប្បោឆំ្នន  ំ
 base flow  /beɪs fləʊ/  [n]  ធារទឹកសប្មក 
 daily flow  /ˈdeɪli fləʊ/  [n]  ធារទឹកប្បោនំែង 
 downstream flow  /daʊnstriːm fləʊ/  [n]  ចរនាអប្ោម
ទឹក 

 earth flow  /əːθ fləʊ/  [n]  សូមអមើល កយ៖ earth 
slide 

 energy flow  /ˈɛnədʒi fləʊ/  [n]  រហូំរថ្នមពល 
 flood flow  /flʌd fləʊ/  [n]  ធារទឹកជំនន ់
 groundwater-flow  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə fləʊ/  [n]  ចរនា
ទឹកកនុងែី 

 mud flow  /mʌd fləʊ/  [n]  េកដ់ែលហូរ, កំដេរេាក,់ 
ចរនាេក ់

 soil flow  /sɔɪl fləʊ/  [n]  ោរហូរននែី 
 stream flow  /striːm fləʊ/  [n]  សូមអមើល កយ៖ 

stream discharge 
 tidal flow  /ˈtʌɪd(ə)l fləʊ/  [n]  ចរនាទឹកអជារ
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flowable (F)  /fləʊ ˈeɪb(ə)l/  [n]  បាែកឃ្លេខាប ់  
(កនុងអ ោះមានថ្នន ពុំលផ្សជំាមយួលមអងអមៅ(្ូលី) ដែល
ពប្ង្កវវាលាយជាមយួទឹកេិចៗ) 

flowage  /fləʊweɪdʒ/  [n]  ោរហូរ (ឧ. ដែកប្េូវកអដា ហូរ
ខាា ងំ)  

flower   /ˈflaʊə/  [v]  អចញផាា , មានផាា  
flower  /ˈflaʊə/  [n]  ផាា  
 actinomorphic flower  /ˌaktɪnə(ʊ)ˈmɔːfɪk ˈflaʊə/  

[n]  ផាា មានរអបៀប 
 African spider flower   /ˈafrɪk(ə)n ˈspʌɪdə ˈflaʊə/  

[n]  មមាញប្សុក (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Cleome 
gynandra) 

 Asian spider flower  /ˈeɪʒ(ə)n ˈspʌɪdə/  [n]  មមាញ
អខាម ចអលឿង (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Cleome viscosa) 

 banana flower  /bəˈnɑːnə ˈflaʊə/  [n]  ប្េយូងអចក 
 carpellate flower  /ˈkɑːp(ə)leɪt ˈflaʊə/  [n]  កញ្ចុ ំផាា
ញី 

 carrion flower  /ˈkarɪən ˈflaʊə/  [n]  ផាា កាិនសអុយ 
 cleistogamous flower  /klʌɪˈstɒɡəməs ˈflaʊə/  [n]  

ផាា អោដ ប, ផាា មនិរកី, ផាា អរាយលមអងខាួនឯង (ផាា ដែលមនិ
រកី ឬអបើកទទលួយកោរអរាយលមអងពីខាងអប្ដ ប៉ុដនដវា
អរាយ និងបងាកំអែើ េពីលមអងខាួនឯងអៅ កនុងប្បពន័ធអរាយ
បិទជិេ។  ប្បអេទពូជទាងំអនោះមានលកខែៈជាផាា អោដ ប 
និងជាពិអសសអរាយលមអងខាួនឯងនិង បង្កា េក់នុង។) 

 complete flower  /kəmˈpliːt ˈflaʊə/  [n]  ផាា អពញ
អលញ (ផាា ដែលមានប្េបក ប្សទាប ់កញ្ចុ ំអកសរអឈាម ល 
និងកញ្ចុ ំអកសរញី) 

 fringed spider flower  /frɪn(d)ʒt ˈspʌɪdə ˈflaʊə/  [n]  

មមាញអខាម ចប្កហម (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Cleome 
rutidosperma) 

 gregarious flowering  /ɡrɪˈɡɛːrɪəs ˈflaʊəɪŋ/  [n]  

ោរអចញផាា អប្ចើន (ោរអចញផាា យ៉ងអប្ចើនអៅកនុងរយៈ
អពលមយួខាី។  កយផ្ៃុយ Diffuse flowering (ោរអចញ
ផាា អពញ១ឆ្នន ឬំរែូវផាា )។) 

 imperfect flower  /ɪmˈpəːfɪkt ˈflaʊə/  [n]  (សទិស
នយ័៖ unisexual flower) ផាា មនិអពញអលញ, ផាា មាន
អេទដេមយួ, ផាា មនិសុប្កឹេ (ផាា ដែលាម នកញ្ចុ ំអកសរ
អឈាម ល ឬាម នកញ្ចុ ំអកសរញី) 

 incomplete flower  /ɪnkəmˈpliːt ˈflaʊə/  [n]  ផាា មនិ
អពញអលញ (ផាា ដែលាម នប្េបក ប្សទាប ់កញ្ចុ ំអកសរញី 
ឬកញ្ចុ ំអកសរអឈាម ល) 

 irregular flower  /ɪˈrɛɡjʊlə ˈflaʊə/  [n]  ផាា ាម នរអបៀប 
 perfect flower  /ˈpəːfɪkt ˈflaʊə/  [n]  ផាា អពញអលញ, 
ផាា ឥេអខាច ោះ (ផាា របស់ពួករកុខជាេិប្ាបជិ់េដែលមានអកសរ
អឈាម ល និងអកសរញី) 

 pistillate flower  /ˈpɪstɪlət ˈflaʊə/  [n]  ផាា ញី 
 prickly chaff flower  /ˈprɪkli tʃɑːf ˈflaʊə/  [n]  អមម
េណ្ដដ េអា (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Achyranthes aspera) 

 regular flower  /ˈrɛɡjʊlə ˈflaʊə/  [n]  ផាា មានរអបៀប 
 staminate flower  /ˈstamɪnət ˈflaʊə/  [n]  ផាា អឈាម ល 
 stinking passion flower  /stɪŋkɪŋ ˈpaʃ(ə)n ˈflaʊə/  

[n]  ោវម៉ាវនប្ព (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Passiflora 
foetida) 

 symmetry of flower  /ˈsɪmɪtri ɒv ˈflaʊə/  [n]  ប្បអេទ
ផាា សីុអមប្ទី, ភាពែូចាន របស់ផាា  

 unisexual flower  /juːnɪˈsɛkʃʊəl ˈflaʊə/  [n]  (សទិស
នយ័៖  imperfect flower) ផាា មានអេទដេមយួ 

 zygomorphic flower  /ˌzʌɪɡə(ʊ)ˈmɔːfɪk ˈflaʊə/  [n]  

ផាា ដែលាម នទប្មងែូ់ចាន  
flowering  /ˈflaʊərɪŋ/  [n]  (សទិសនយ័៖ flowering 

period) ែំណ្ដកផ់ាា , រែូវអចញផាា , ោរអចញផាា  (ែំអែើ រោរ
ដែលលមអងដបកអហើយអាចអ វ្ើពហុពលកមមជាមយួអកសរញី 
អៅកនុងែំណំ្ដប្សូវ) 
 diffuse flowering  /dɪˈfjuːz ˈflaʊərɪŋ/  [n]  ោរអចញ
ផាា អពញមយួឆ្នន ,ំ ោរអចញផាា ខុសរែូវ ( ោរអចញផាា អពញ
មយួឆ្នន  ំ ឬអចញផាា ខុសរែូវ។  កយផ្ៃុយនឹង Gregarious  
flowering (អចញផាា ជាប្កុម)។) 

 synchronised flowering  /ˈsɪŋkrənʌɪzd ˈflaʊərɪŋ/  

[n]  សមោលកមមអចញផាា , ោរអចញផាា ប្សុោះ (ែំអែើ រោរ
ដែលកនុងអ ោះ ោរអចញផាា របស់រកុខជាេិ ប្េូវបានប្បប្ពឹេា
អៅែំណ្ដលាន ) 

flowerpot  /ˈflaʊəpɒt/  [n]  ែូោផំាា  
flowery  /ˈflaʊəri/  [adj]  សមបរូអោយផាា , ដែលមានផាា
 សអពញ 

fluctuate  /ˈflʌktjʊeɪt/  [v]  ពូនចុោះពូនអឡើង, ដប្បប្បួល
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fluid  /ˈfluːɪd/  [n]  (សទិសនយ័៖  fluid body) សនៃនីយ, 
វេថុរាវ, េងគធាេុរាវ 
 amniotic fluid  /amnɪˈɒtɪk ˈfluːɪd/  [n]  ទឹកអភាា ោះ 
 seminal fluid  /ˈsɛmɪn(ə)l ˈfluːɪd/  [n]  ទឹកពូជ (ោរ
ធាេុរាវដែលដសពម៉ាេូសូេីុេអៅកនុងអ ោះ) 

 spinal fluid  /ˈspʌɪn(ə)l ˈfluːɪd/  [n]  ទឹកអប្ោបខរួនអឹង
ខនង 

fluke  /fluːk/  [n]  ែងាូវកនុងអែាើម, ប្ពូនមានរាងែូចសាឹកអឈើ 
fluorescence  /flʊəˈrɛs(ə)ns/  [n]  ចំណំ្ដងពនាឺ 
 fluorescence microscopy  /flʊəˈrɛs(ə)ns 

mʌɪˈkrɒskəpi/  [n]  បអចចកអទសេេិសុខុមទសសន៍
ចំណ្ដំងពែ៌ (វ ិ្ ីអប្បើេេិសុខុមទសសនដ៍ែលមានោរអប្បើ
ល័កខចំណំ្ដង អែើមបកំីែេពី់ទប្មងម់យួចំននួ (ឧ. អាសីុ
េនុយអកាេិច) ដែលប ៃ បម់ក អរអាចអមើលអឃ្ើញអោយ
េេិសុខុមទសសនេ៍តុលប្ត្តោវ យ) 

Fluorine (F)  /ˈflʊəriːn/  [n]  េាុយេរ (និមេិាសញ្ហា រីម ីF) 
flush  /flʌʃ/  [n]   

១.  ែីអសើមជប្មាលេន ំ 
២.  បងាូរ និងរាយោយភាា មៗ, ប្កហមមុខឬក 

fluted giant clam  /ˈfluːtɪd ˈdʒʌɪənt klam/  [n]  ប្រំយកស 
(អឈាម ោះវទិាោស្រសា Tridacna squamosa) 

fluting  /fluːtɪŋ/  [n]  រល់់ប្បឹង (ដផ្នករល់អែើមអឈើដែល
មានរាងមនិជារងវង ់ដែលជាអរឿយៗបអងាើេអៅជាបសទប ់
(ចនៃល់) អ លរឺ ែូចជាោដ របនៃោះែុោះប្េងអ់ៅអលើនន ដផ្នក
ខាងអលើរបស់បស ដែលផ្ដល់ជាទប្មែល់អែើមអឈើ។ បស
ចនៃល់ និងប្បឹងមានលកខែៈេពូជអៅត្តមកប្មេិអផ្សងៗ
ាន ។ ជា្មមត្ត វាជាលកខែៈមយួដែលអរមនិចងប់ានកនុង
ោរបង្កា េពូ់ជអឈើនប្ពអទ។) 

fluviraption  /fluːˌvʌɪˈreɪpʃ(ə)n/  [n]  ោរផាា ចែី់អោយទឹក
ហូរ 

flux  /flʌks/  [n]  រហូំរថ្នមពល, រហូំររបូធាេុ (េាុច) 
fly  /flʌɪ/  [n]  រយុ 
fly wheel  /flʌɪ wiːl/  [n]  កងអ់យងចលករ (កងរ់ងវិលនន  
ចលករសប្មាបរ់កាថ្នមពលសីុអនទិច) 

foal  /fəʊl/  [n]  កូនអសោះ 
foal  /fəʊl/  [v]  អកើេកូន, ទមាា កកូ់ន 
focus  /ˈfəʊkəs/  [v]  ដកេប្មូវ (អផាដ េអៅអលើចំែុចមយួ) 

fodder  /ˈfɒdə/  [n]  អមម ចំែីសេវ, ចំែីសេវ (ោរធាេុ
ទាងំឡយ ដែលសេវ ហនៈ និងសេវនប្ពអាចសីុបាន) 
 fodder yied  /ˈfɒdə jiːld/  [n]  ទិននផ្លចំែីសេវ   

(េនុផ្លដែលអរផ្ដល់ឱ្យសេវសីុជាចំែីែូចជា អែើម    
សដែា ក អ េជាអែើម) 

 green fodder  /ɡriːn ˈfɒdə/  [n]  អមម ប្សស់ (ចំែី
ប្សស់សប្មាបស់េវចិញ្ច ឹមែូចជា អមម  ផ្ៃី ប្េកនួជាអែើម) 

fog  /fɒɡ/  [n]  េព័ៃ 
 acid fog  /ˈasɪd fɒɡ/  [n]  េព័ៃអាសីុេ 
 atmospheric fog  /atməsˈfɛrɪk fɒɡ/  [n]  េព័ៃ
បរយិោស 

 coastal fog  /ˈkəʊstl fɒɡ/  [n]  េព័ៃអននរ 
 cold fog  /kəʊld fɒɡ/  [n]  េព័ៃប្េជាក ់
 evaporation fog  /ɪˌvapəˈreɪʃ(ə)n fɒɡ/  [n]  េព័ៃ
ចំហាយ 

 frontal fog  /ˈfrʌnt(ə)l fɒɡ/  [n]  េព័ៃខាងមុខ 
 maritime fog  /ˈmarɪtʌɪm fɒɡ/  [n]  េព័ៃសមុប្ទ 
 radiation fog  /reɪdɪˈeɪʃ(ə)n fɒɡ/  [n]  េព័ៃរភំាយរសមី 
 sea fog  /siː fɒɡ/  [n]  េព័ៃសមុប្ទ 
 steam fog  /stiːm fɒɡ/  [n]  េព័ៃចំហាយ 
 upslope fog  /ˈʌpsləʊp fɒɡ/  [n]  េព័ៃចំអណ្ដេ 
 warm fog  /wɔːm fɒɡ/  [n]  េព័ៃអដា  
 wet fog  /wɛt fɒɡ/  [n]  េព័ៃអសើម 
 recumbent fold  /rɪˈkʌmb(ə)nt fəʊld/  [n]  ប្សទាប់
ដែលប្ោមពីអលើ 

folding  /fəʊldɪŋ/  [n]  ពំអនើងផ្នេ ់
 minute folding  /ˈmɪnɪt fəʊldɪŋ/  [n]  ោរអ វ្ើឱ្យ
ប្សទាបសិ់លារអពើេរអពើងជាទឹំករលក ឬជាផ្នេទឹ់ករលក 

foley catheter  /ˈfəʊli ˈkaθətə/  [n]  អផាា កប្េងទឹកអ ម 
foliage  /ˈfəʊlɪɪdʒ/  [n]  សាឹកអឈើ (ទាងំអែើម) 
follicle  /ˈfɒlɪk(ə)l/  [n]  

១. (ចំអ ោះរកុខជាេិ) ផូ្លីរុល (ប្បអហាង ឬែងេូ់ចសថិេអៅ
កនុងេូវលុដែលជាកដនាងោដមេ៉ញីលូេលាស់), ដផ្ាអហា 
(ដផ្នកសងួេដែលអកើេអឡើងអោយោរដបកននែេដផ្ាអែើមប ី
បអញ្ចញប្ាបរ់បស់វា) 

២. (ចំអ ោះសេវ) ផូ្លីរុល (ពងដែលអកើេអចញអពញរបូរាង
អៅកនុងអប្ោមេូដវ), រនធរល់សក់



hair follicle  food consumption gap  
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 hair follicle  /hɛː ˈfɒlɪk(ə)l/  [n]  រល់អរាម 
fontanel  /ˌfɒntəˈnɛl/  [n]  បអងាើយកាល 
food and nutrition security  /fuːd and njʊˈtrɪʃ(ə)n 

sɪˈkjʊərɪti/  [n]  សនដិសុខអសបៀង និងអាហារបូេថមា (សនដិ
សុខអសបៀងអកើេមានអៅអពលដែលប្បជាពលរែាប្របរ់បូមាន
លទធភាពទាងំដផ្នករបូវន័ដ និងដផ្នកអសែាកិចចកនុងោរទទលួ
បានអសបៀងអាហារមានសុវេថិភាព និងមានជីវជាេិប្របប់្ាន ់
អែើមបបំីអពញេប្មូវោររបបអាហារ និងចំែងចំ់ែូលចិេដ
អៅប្របអ់ពលអវលាទាងំេស់សប្មាបជី់វេិរស់អៅយ៉ងសកមម 
និងមានសុខភាពមាមំនួ។ រែៈកមាម ្ិោរទទលួបនៃុក   
សនិដសុខអសបៀងពិេពអលាក ដខកកាោ ឆ្នន  ំ២០១២។) 

food  /fuːd/  [n]  អាហារ 
 organic food  /ɔːˈɡanɪk fuːd/  [n]  អាហារសររីាងគ 
 staple food  /ˈsteɪp(ə)l fuːd/  [n]  អាហារមូលោា ន 
(អាហារទាងំេស់អ ោះ ត្តម្មមត្តជាអាហារអៅកនុងប្កុម
ោបូេីុប្ោេ (ពពួកអមៅ) ដែលបអងាើេជាមូលោា នរបប
អាហារមយួអៅត្តមចំែងចំ់ែូលចិេដ និងប្បនពែី   
វបប្មអ៌ៅកនុងប្បជាជាេិមយួ ឬេំបនម់យួ។ អៅទូទាងំ
អាសីុអាអរនយ ៍េងារ ឬបាយរឺជាអាហារមូលោា នមយួែ៏
អលើសលប។់ អៅសងគមអផ្សងៗអទៀេ អ េ ប្សូវោឡី ឬ
ែំណំ្ដជាអមើម ជាអាហារមូលោា នមយួែសំ៏ខានផ់្ងដែរ។) 

 supplementary food  /ˌsʌplɪˈmɛnt(ə)ri fuːd/  [n]  

អាហារបំបន៉  

 use and utilization of food  /juːs ənd 

juːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n ɒv fuːd/  [n]  ោរអប្បើប្បាស់អសបៀង 
 wild food  /wʌɪld fuːd/  [n]  អាហារនប្ព 
 food chain  /fuːd tʃeɪn/  [n]  ដខសអាហារ 
 food access gap  /fuːd ˈaksɛs ɡap/  [n]  ភាពខវោះ    
ចអ ា ោះកនុងោរទទលួបានអសបៀង (ភាពខវោះចអ ា ោះកនុងោរ
ទទលួបានអសបៀង រឺវាស់ដវងោថ នភាពននប្រួោរមយួ
ដែលអាចនឹងអនើាយេបអៅនឹងកប្មេិ បរអិភារេបបបរមា
ដែលេប្មូវឱ្យមានសប្មាបរ់បបអាហារប្របប់្ានម់យួ។ 
ភាពអផ្សងៗាន រវាងេវីដែលប្រួោរអាច ទទលួបានអ្ៀប
អៅនឹងកប្មេិបរអិភារេបបបរមា រឺចងនិ់យយសំអៅអលើ
រំលាេននោរទទលួអសបៀង។) 

 Food and Drug Administration  [n]   យកោា ន
អភាជនេែឌ  និងឱ្សែូបករែ៍ 

 food assistance  /fuːd əˈsɪst(ə)ns/  [n]  (សទិសនយ័
៖  food aid) ជំនយួជាអសបៀង (ជំនួយអសបៀងអាហារ រឺ
សំអៅអៅអលើសកមមភាពរមួននកមមវ ិ្ ីអសបៀងអាហារពិេព
អលាក អហើយរមួមានជំនយួជាអសបៀង អសបៀងពលកមម កមម
វ ិ្ ីផ្ដល់ោចប់្បាក ់និងឥែទាន កមមវ ិ្ ីធា រ៉ាបរ់ង និង
កមមវ ិ្ ីអាហារបូេថមា។) 

 food balance sheet  /fuːd ˈbal(ə)ns ʃiːt/ /  [n]  ត្តរាង
េុលយភាពអសបៀង (ត្តរាងេុលយភាពអសបៀង រឺជាឥែទាន
ននភាពមានអសបៀង អ្ៀបអៅនឹងេប្មូវោរអសបៀងដែល
បានអប្ជើសអរ ើស) 

 food chemistry  /fuːd ˈkɛmɪstri/  [n]  រីមចំីែីអាហារ 
food consumption  /fuːd kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n/  [n]       

ោរបឺេប្សូបអសបៀង, ោរអប្បើប្បាស់អសបៀង 
 food consumption score  /fuːd  kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n 

skɔː/  [n]  កប្មេិននោរអប្បើប្បាស់អសបៀង (សូច ករ
េំណ្ដងននោរអប្បើប្បាស់អសបៀង ដែលពិោរណ្ដទាងំ
ថ្នមពល (ោឡូរ)ី និងោរធាេុចិញ្ច ឹម (ម៉ាប្កូ និងមបី្កូ
ោរជាេិ) េនមាននអសបៀងដែលប្រួោរបរអិភារ។ វាប្េូវ
បានរែ អោយដផ្អកអៅអលើvolume និងប្បអេទ 
ននចំែីអាហារដែលបានបរអិភារ និងមុខចំែីអាហារ
មយួមុខកនុងរយៈអពល៧នែង។) 

 food consumption distribution  /fuːd 

kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n dɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n/  [n]  របាយននោរអប្បើ
ប្បាស់អសបៀង ឬបរអិភារចំែីអាហារ (របាយននោរអប្បើ
ប្បាស់អសបៀង ឬបរអិភារចំែីអាហារ រឺចងនិ់យយ
សំអៅអៅែល់ោរដប្បប្បួល ឬោរផាា ស់បដូរ កនុងោរអប្បើ
ប្បាស់អសបៀង ឬបរអិភារចំែីអាហារអៅកនុងប្សទាបប់្បជា
ជន។ វានាុោះបញ្ហច ំងេំពីសភាពអផ្សងៗាន កនុងោរអប្បើប្បាស់
អសបៀង ឬបរអិភារចំែីអាហារអោយោរមកពីកត្តដ
សងគមអសែាកិចច (ែូចជាប្បាកចំ់ែូល ភាពប្កីប្ក) និង ឬ 
ឬមយួមកពីកត្តដ ជីវោស្រសដ (ែូចជា អេទ អាយុ កប្មេិនន
ទមងនរ់ាងោយ និងកប្មេិននសកមមភាពរបស់រាងគោយ។) 

 food consumption gap  /fuːd  kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n 

ɡap/  [n]  ភាពខវោះចអ ា ោះ ឬរមាា េកនុងោរអប្បើប្បាស់
អសបៀង ឬបរអិភារចំែីអាហារ (ភាពខុសៗាន រវាងកប្មេិ
ននោរបរអិភារចំែីអាហារដែលប្េូវបានអរេប្មូវឱ្យ
បរអិភារ អែើមបឱី្យអនាើយេបអៅនឹងេប្មូវោរអាហារបូេថមា 
និងអនាើយេបអៅនឹងោរបរអិភារអាហារប្េឹមប្េូវជាកដ់សដង)
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 food consumption pattern  /fuːd  kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n 

ˈpat(ə)n/  [n]  រំរនូនោរអប្បើប្បាស់អសបៀង ឬោរបរអិភារ
ចំែីអាហារ (សមាសភាព និងចំននួែងននោរបរអិភារ
ចំែីអាហារ អៅកនុងេំឡុងរយៈអពលអយងជាកំែេ់
មយួ អោយវាស់ដវងរិេជា ប្ោម ឬរីឡូោឡូរ ីឬកនុង១នែង) 

food deprivation  /fuːd dɛprɪˈveɪʃ(ə)n/  [n]  ោរបងអេ់
អាហារ (ោរបងអេអ់ាហាររឺចងនិ់យយសំអៅអៅរកលកខ 
ខែឌ របស់ប្បជាជន ដែលោរបរអិភារចំែីអាហាររបស់
ាេរឺ់បនដជាបា់ន អៅអប្ោមេវីដែលរាងោយប្េូវោរ។ រង្កវ ស់
របស់េងគោរ FAO អៅអលើភាពេេឃ់្លា នអាហារ រឺដផ្អកអៅ
អលើរបាយននោរបរអិភារចំែីអាហារដែលបញ្ា ់ជាលកខខែឌ
ននថ្នមពលកនុងរបបអាហារ។ ភាពេេឃ់្លា នប្េូវបានវាស់ដវង
អោយ ក) េប្ត្តអប្បវ៉ាឡងន់នភាពខសេអ់ខាយនូវោរធាេុ
ចិញ្ច ឹម និង ខ) ចំននួសរបុននកងវោះោរធាេុចិញ្ច ឹមអៅកនុង
ចំអណ្ដមប្បជាជនសរបុទាងំេស់។) 

food deprived  /fuːd dɪˈprʌɪvd/  [adj]  សូមអមើល កយ៖ 
undernourished 

food expenditure share  /fuːd ɪkˈspɛndɪtʃə ʃɛː/   [n]  

ចំដែកដែលប្េូវចំណ្ដយអៅអលើអសបៀងអាហារ           
(សមាមាប្េននោរចំណ្ដយសរបុរបស់ប្រួោរនីមយួៗដែល
ប្េូវបានចំណ្ដយអៅអលើអសបៀងអាហារ) 

food for work  /fuːd ʃɛ  wəːk/   [n]  អសបៀងពលកមម    
(ជាវ ិ្ ីមាង៉សប្មាបអ់ វ្ើោរដចកោយជំនយួជាអសបៀង) 

food insecurity  /fuːd ˌɪnsɪˈkjɔːrɪti/  [n]  េសនដិសុខ
អសបៀង 
 chronic food insecurity  /ˈkrɒnɪk fuːd ˌɪnsɪˈkjɔːrɪti/  

[n]  េសនដិសុខអសបៀងរុានំរ ៉
 household food insecurity  /ˈhaʊshəʊld fuːd 

ˌɪnsɪˈkjɔːrɪti/  [n]  េសនដិសុខអសបៀងកប្មេិប្រួោរ    
(ោរពំុមានលទធភាពទទលួោរផ្គេផ់្គងអ់សបៀងបានប្រប់
ប្ានរ់បស់ប្រួោរ អែើមបឱី្យអនាើយេបអៅនឹងេប្មូវោរ
អសបៀងរបស់សមាជិកទាងំេស់អៅកនុងប្រួោរទាងំេស់
សប្មាបរ់យៈអពលអពញមយួឆ្នំន ) 

 transitory food insecurity  /ˈtransɪt(ə)ri fuːd 

ˌɪnsɪˈkjɔːrɪti/  [n]  េសនដិសុខអសបៀងបអណ្ដដ ោះអាសនន 
food restriction  /fuːd rɪˈstrɪkʃ(ə)n/  [n]  ោរោកក់ប្មេិ
ចំែីអាហារ (ោរកំហិេណ្ដមយួដែលោកអ់ៅអលើោរលក ់
ឬោរបរអិភារអសបៀងអោយអហេុផ្លណ្ដមយួ។ សនិនទាន
ភាព ចំអ ោះោរោកកំ់ហិេអៅអលើចំែីអាហារដបបអនោះ 

អាចនឹងដផ្អកអៅអលើោរបារមាពីដផ្នកជញួែូរសុខភាព      
ោធារែៈ ឬវបប្មប៌្បនពែី។) 

food security  /fuːd sɪˈkjʊərɪti/  [n]  សនាិសុខអសបៀង, 
សថិរភាពអសបៀង 
 household food security  /ˈhaʊshəʊld fuːd 

sɪˈkjʊərɪti/  [n]  សនដិសុខអសបៀងអៅកប្មេិប្រួោរ 
 individual food security  /ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l fuːd 

sɪˈkjʊərɪti/  [n]  សនដិសុខអសបៀងកប្មេិបុរគល 
 macro level food security  /ˈmakrəʊ ˈlɛv(ə)l fuːd 

sɪˈkjʊərɪti/  [n]  សូមអមើល កយ៖ national food 
security 

 national food security  /ˈnaʃ(ə)n(ə)l fuːd sɪˈkjʊərɪti/  

[n]  (សទិសនយ័៖  macro level food security) សនដិ
សុខអសបៀងអៅកប្មេិថ្នន កជ់ាេិ 

food supplementation  /fuːd sʌplɪmɛnˈteɪʃ(ə)n/  [n]  

ោរផ្ដល់បដនថមអសបៀងអាហារ (កប៏្េូវបានអរែឹងផ្ងដែរថ្នជា
ោរបញ្ចូ លមបី្កូោរជាេិអៅកនុងអាហារ រឺសំអៅែល់ោរ
េនុវេដនក៍នុងោរបអងើានបនៃុកអាហារបូេថមាននចំែីអាហារ 
អោយបដនថមនូវពពកួមបី្កូោរជាេិអផ្សងៗ (ដរខ៉និជ និង
វតី្តមនី) អាមែូីអាសីុេ េងសីុ់ម និង/ឬោរធាេុចិញ្ច ឹម
អផ្សងៗអទៀេ។ េំបិលេីុយ៉ូែរឺជារំរឧូទាហរែ៍មយួ
ោមញ្ា បំផុ្េ។)    

food taboo  /fuːd təˈbuː/  [n]  ោរេម ឬេំែមអាហារ 
(ោរេមត្តមដបបោស  ប្បនពែី ឬកេ៏ មយ័ប្បឆ្នងំ
អៅនឹងោរោន ់វាល់ ឬកប៏រអិភារអសបៀងជាកល់ាកពិ់អសស
ណ្ដមយួ) 

food utilization  /fuːd juːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរបឺេ
ប្សូបអសបៀង ឬអាហារ  (១. ោរអប្បើប្បាស់អសបៀងរបស់
ប្រួោរដែលពកួអរមានលទធភាពអាចទទលួអសបៀងបាន រឺ
រាបប់ញ្ចូ លទាងំអសបៀងទាងំេស់ដែលោន ់អរៀបចំ និងវ ិ្ ី
បរអិភារ េ មយ័រាងោយ និងេ មយ័លំអៅោថ ន       
បរោិថ ន និងោរបអ ច ញអោលោកសំែល់។ វាករ៏ាប់
បញ្ចូ លផ្ងដែរេំពីរអបៀបដែលអសបៀងប្េូវអ វ្ើោរដបងដចកអៅ
កនុងប្រួោរមយួ។ ២. លទធភាពរបស់បុរគលមាន ក់ៗ កនុងោរ
បឺេប្សូប និងអ វ្ើអមត្តបូលីសោរធាេុចិញ្ច ឹម សកិខសិទធភាព
កនុងោរបំដលងអសបៀងអោយរាងោយ។ ចំែុចអនោះជាអរឿ
យៗដេងដេប្េូវពឹងដផ្អករបស់បុរគលផាៃ ល់។)   

foot  /fʊt/  [n]  (ពហុវចនៈ៖ feet) អជើង, រល់ 
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foot and mouth disease  /fʊt ənd maʊθ dɪˈziːz/  [n]  

ជំងឺេុេោា ម 
footprint  /ˈfʊtprɪnt/  [n]  ោនអជើងសេវ 
forage  /ˈfɒrɪdʒ/  [n]  សូមអមើល កយ៖ forage crop  
forage crop station  /ˈfɒrɪdʒ krɒp ˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  

ោថ នីយែំណំ្ដចំែីសេវ 
foramen  /fəˈreɪmɛn/  [n]  ប្បអហាង 
forcep  /ˈɑːtəri ˈfɔːsɛp/  [n]  ប្បោបអ់កៀប ដែលអប្បើកនុង
អពលអវាោះវាេ ់
 artery forcep  /ˈɑːtəri ˈfɔːsɛp/  [n]  ប្បោបអ់កៀប
សរនសឈាម កំុឱ្យឈាមហូរអចញ អៅអពលវោះោេ ់

forceps  /ˈfɔːsɪps/  [n]  ែង្កា ប,់ ែអងាៀប (ឃ្លេឈ់ាម) 
forecast  /ˈfɔːkɑːst/  [n]  ោរពាករ 
 weather forecast  /ˈwɛðə ˈfɔːkɑːst/  [n]  ោរពាករ
ធាេុអាោស 

forecast analysis  /ˈfɔːkɑːst əˈnalɪsɪs/  [n]  ោរវភិារ
អលើោរពាករែ៍ (ោរវាយេនមាអោយសមាងឹអមើលអៅខាងមុខ 
អោយដផ្អកអៅអលើទិនននយ័ដែលមាន ឬអាចរកបាន ដែល
ទិនននយ័មានោរពាករែ៍េំពីឱ្ោស អពលេ រេ និង
ប្ពឹេដិោរែ៍េកស់ាុេ ដែលអៅកនុងអ ោះោថ នោរែ៍ទំនងជា 
វវិេដនអ៍ៅរក) 
forefoot  /ˈfɔːfʊt/  [n]  អជើងមុខ 
forehead  /ˈfɔːhɛd/  [n]  ថ្នង ស 
foreign direct investment (FDI)  /ˈfɒrɪn dɪˈrɛkt 

ɪnˈvɛs(t)m(ə)nt/  [n]  ោរវនិិអយរអោយផាៃ ល់ពីបរអទស 
forespore  /'fɔːspɔː/  [n]  សបខ៉ចី 
forest  /ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ព, នប្ពអឈើ 
 aesthetic forest  /iːsˈθɛtɪk ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពសប្មាប់
សប្មាកកំោនា 

 commercial forest  /kəˈməːʃ(ə)l ˈfɒrɪst/  [n]   
នប្ព ែិជាកមម 

 Community Forest (CF)  /kəˈmjuːnɪti ˈfɒrɪst/  [n]  

សហរមនន៍ប្ពអឈើ 
 coniferous forest  /kəˈnɪfərəs ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពនបេង
ជានិចច (ដែលមានពពកួរកុខជាេិសាឹកមាុល ែូចជាប្សល់), 
នប្ពកូនីដេ 

 deciduous forest  /dɪˈsɪdjʊəs ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពប្ជុោះ
សាឹក, នប្ពប្ជុោះសាឹកប្បោឆំ្នន ,ំ នប្ពអលាោះ (ជានប្ព ដែលមាន
អែើមអឈើជប្មុោះសាឹករបស់វាជា្មមជាេិ។ ជារកុខជាេិ ដែល

ែុោះលូេលាស់រយៈអពលអប្ចើនឆ្នន ។ំ នប្ព ដែលជប្មុោះសាឹក
របស់វាជាអរៀងរាល់ឆ្នន  ំអៅរែូវប្េជាក ់ឬរែូវប្បាងំ ផ្ៃុយពី
នប្ពនបេងជានិចច។ រកុខជាេិ ននេំបនអ់ាោសធាេុបងគួរ
ប្បអេទអឈើខាឹមដែលជប្មុោះសាឹករបស់វាអៅអពលប្េជាក។់) 

 dense forest  /dɛns ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពសាុក 
 dry deciduous forest  /drʌɪ dɪˈsɪdjʊəs ˈfɒrɪst/  [n] 
១. ប្បអេទនប្ពអលាោះ ដែលមនិសូវមានអេាៀង 
២. នប្ពអលាោះ ដែលអៅេំបនរ់ាងំសងួេ ឬ  កក់ណ្ដដ លរាងំ
សងួេ 

 evergreen broadleaved forest  /ˈɛvəɡriːn 

brɔːdˈliːvd ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពអប្ោងនបេងជានិចច 
 evergreen forest  /ˈɛvəɡriːn ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពនបេង
ជានិចច, ប្បអេទនប្ព ដែលមានអែើមអឈើ អាចរកាសាឹក
របស់ពកួវាអៅកនុងរយៈអពលអពញមយួឆ្នន  ំ

 flooded forest  /flʌdɪd ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពលិចទឹក 
 forest disturbed by road  /ˈfɒrɪst dɪˈstəːbd bʌɪ 

rəʊd/  [n]  នប្ពរកុរានអោយមានផ្ាូវោេ ់
 forest disturbed by village  /ˈfɒrɪst dɪˈstəːbd bʌɪ 

ˈvɪlɪdʒ/  [n]  នប្ពរកុរានអោយមានេូមោិេ ់
 high forest  /hʌɪ ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពអប្ោង (នប្ពមានអែើម
អឈើខពស់ ដែលែុោះអចញពីកូនអឈើេូចៗ និងលូេលាស់ជា
អែើមអឈើខពស់ និងកអនាមសាឹកជិេៗាន ) 

 inhomogeneous forest  /ˌɪnhɒmə(ʊ)ˈdʒiːnɪəs 

ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ព្មមជាេិ 
 Inundated forest  /ˈɪnʌndeɪtɪd ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពរ ម

, នប្ពលិចទឹក (កំរាលនប្ពប្េូវបានប្របែែដ បអ់ោយទឹក
ឧទាហរែ៍ នប្ពលិចទឹកអៅកមពុជា ែូចជានប្បអោងោង 
និង នប្ពលិចទឹកជំុវញិបឹងទអនាោប) 

 less disturbed forest  /lɛs dɪˈstəːbd ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ព
មានោររកុរានេិច 

 mangrove forest  /ˈmaŋɡrəʊv ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពអោង
ោង 

 man-made forest  /man-meɪd ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពោ ំ
 mixed forest  /mɪkst ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពចប្មុោះ 
 moist forest  /mɔɪst ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពសាុក 
 monsoon forest  /mɒnˈsuːn ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពមូសុង 
 natural forest  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ព្មមជាេិ 
 plantation forest  /planˈteɪʃ(ə)n ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពោ ំ
 primary forest  /prʌɪm(ə)ri ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពសាុក



protected forest   fowl cholera   

-150- 

 protected forest  /prəˈtɛktid ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពោរ រ 
 rain forest  /reɪn ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពរងទឹកអេាៀង 
 recreation forest  /ˌrɛkrɪˈeɪʃ(ə)n ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ព
សប្មាបស់ប្មាកកំោនា 

 reserve forest  /rɪˈzəːv ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពបប្មុងទុក 
 riparian forest  /rʌɪˈpɛːrɪən ˈfɒrɪst/  [n]  ប្បអេទនប្ព
ដែលែុោះអៅេំបនែី់អសើម (ឧទាហរែ៍ត្តមែងទអនា សៃឹង 
េំបនទឹ់កអជារ) 

 secondary forest  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពែុោះ
អឡើងវញិ, នប្ពប ៃ ប ់

 semi-evergreen forest  /,sɛmiˈɛvəɡriːn ˈfɒrɪst/  [n]  

នប្ព កក់ណ្ដដ លអប្ោង  (១. នប្ព ដែលមានអែើមអឈើែុោះ
លាយាន ជានប្ពអប្ោង និងនប្ពអលាោះ ឬជប្មុោះសាឹកែុោះ
លាយាន  ២. នប្ពជប្មុោះ សាឹក រកុខជាេិជប្មុោះសាឹករបស់វាជា
អរៀងរាល់ឆ្នន )ំ 

 tidal forest  /ˈtʌɪd(ə)l ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពទឹកអជារ 
 tropical forest  /ˈtrɒpɪk(ə)l ˈfɒrɪst/  [n]  នប្ពប្េូពិច 

forester   /ˈfɒrɪstə/  [n]  េនកដែរកានប្ពអឈើ, អមនប្ព 
forestry  /ˈfɒrɪstri/  [n]  (សទិសនយ័៖  forestry 

profession) រោខ ប្បមាញ់, រកុខកមម, វទិាោស្រសានប្ពអឈើ 
 community forestry  /kəˈmjuːnɪti ˈfɒrɪstri/  [n]   

នប្ពអឈើសហរមន ៍
 farm forestry  /fɑːm ˈfɒrɪstri/  [n]  
១.  សូមអមើល កយ៖ agroforestry  
២.  ោរេនុវេដោរប្របប់្រងនប្ពអឈើ អៅអលើែីេូម ិជាទូអៅ

មានរមួបញ្ចូ លេិច ឬអប្ចើននូវោរេនុវេដកនុងកសិោា ន) 
 industrial forestry   /ɪnˈdʌstrɪəl ˈfɒrɪstri/  [n]  

ឧសាហកមមនប្ពអឈើ 
Forestry Administration (FA)  /ˈfɒrɪstri 

ədmɪnɪˈstreɪʃ(ə)n/  [n]  រែាបាលនប្ពអឈើ  
forestry profession  /ˈfɒrɪstri prəˈfɛʃ(ə)n/  [n]   

សូមអមើល កយ៖ forestry 
fork  /fɔːk/  [n]  ប្ត្តកទ់រ័េូចៗសប្មាបអ់លើករបស់ ង្ន់ៗ ,  
សម (ោា បប្ ) 

forked fringe-rush  /fɔːkt frɪn(d)ʒ rʌʃ/  [n]  កកដ់េនកោា ម
្ំ (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Fimbristylis dischotoma) 

forking  /fɔːkɪŋ/  [adj]  ដបកចំ ម (អែើម) 
form  /fɔːm/  [n]  រាង, ប្ទងប់្ទាយ, ទប្មង ់

 definitive form  /dɪˈfɪnɪtɪv fɔːm/  [n]  ទប្មងអ់ពញ
អលញ 

formaldehyde  /fɔːˈmaldɪhʌɪd/  [n]  ផ្រ័ម៉ាល់អែេីុេ 
(ឧសម័នអប្បើសប្មាបរ់មាង បអ់មអរារ) 

formalin  /ˈfɔːm(ə)lɪn/  [n]  ផ្រ័ម៉ាលីន (ឧសម័នលាយ
ជាមយួទឹកសប្មាបរ់មាង បអ់មអរារ) 

formation  /fɔːˈmeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរកអកើេ 
 eluvial-diluvial formation  /ɪluːvɪəl dʌɪˈl(j)uːvɪəl 

fɔːˈmeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរកអកើេលាយឡំាន ពីវេថុធាេុ
សំែល់ នឹងលាបទ់អនា 

 mull-like humus formation  /mʌllʌɪk ˈhjuːməs 

fɔːˈmeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរកអកើេននមអមាកលអកនុងែី 
 peat formation /piːt fɔːˈmeɪʃ(ə)n/ [n] ោរដប្បោា យជា
អពើក, ោរវវិេានន៍នអពើកអៅប្សទាបអ់លើននែី 

 soil formation  /sɔɪl fɔːˈmeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរកអកើេននែី 
 water-bearing formation  /ˈwɔːtə ˈbɛːrɪŋ 

fɔːˈmeɪʃ(ə)n/  [n]  សូមអមើល កយ៖ aquifer 
formicarium  /ˌfɔːmɪˈkɛːrɪəm/  [n]  សមបកុប្សអមាច  
សិបបនិមមេិ 

formless  /ˈfɔːmləs/  [adj]  ដែលាម នរបូរាង 
formula  /ˈfɔːmjʊlə/  [n]  របូមនា, និមមេិសញ្ហា  
 chemical formula  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈfɔːmjʊlə/  [n]  របូមនា
រីម ី

 line formula  /lʌɪn ˈfɔːmjʊlə/  [n]  របូមនាអសៃើរលាេ 

 molecular formula  /məˈlɛkjʊlə ˈfɔːmjʊlə/  [n]       

របូមនា, ម៉ូអលរុល 
fossil  /ˈfɒs(ə)l/  [n]  ផូ្សីុល (ោន ម ឬសំែល់របស់ភាវ
រស់ដែលមានជីវេិអៅោលពីជំ នមុ់នយូរណ្ដស់មក
អហើយ ដែលអកើេកនុងែម)។ 
 chemical fossils  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈfɒs(ə)lz/  [n pl]   

ផូ្សីុលរីម ី
fossilization  /fɒsəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ផូ្សីុលកមម 
foul-brood  /faʊl bruːd/  [n]  ជំងឺេូលប្ពួេ (ជំងឺនាងននឃ្មុ ំ) 
fourfinger threadfin  /fɔːˈfɪŋɡə ˈθrɛdfɪn/  [n]  ប្េីប្ ម 

(អឈាម ោះវទិាោស្រសា Eleuthronema tetradactylum) 
four-line tonguesole  /fɔː lʌɪn ˈtʌŋsəʊl/  [n]  ប្េី
េណ្ដដ េដនា (អឈាម ោះវទិាោស្រសា Cynoglossus bilineatus) 

fowl  /faʊl/  [n]  បកសបី្សុក (សេវោា ប) 
 fowl cholera  /faʊl ˈkɒlərə/  [n]  ជំងឺអាសននអរារមាន់
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fox tail  /fɒks teɪl/  [n]  ែូចកនៃុយកអស្រញ្ហា ង (លកខែៈនន
ោរលូេលាស់ដែលកំែេអ់ោយអសអនទិចននប្បអេទរកុខ
ជាេិប្សល់ដែលបង្កា ញឱ្យ អឃ្ើញដមកចអ ា ោះថ្នន ងំយ៉ងដវង
មយួ។ ជា្មមត្តលកខែៈអនោះវាទាកទ់ងអៅនឹងភាព្ននឹ់ង 
ខយល់ោនដ់េែយចុោះ ែូអចនោះអហើយ វាមនិជាលកខែៈ ដែល
អរចងប់ានអៅកនុងោរបង្កា េពូ់ជអែើមអឈើអទ។) 

fracture  /ˈfraktʃə/  [n]  ោរបាកន់អឹង 
fragile  /ˈfradʒʌɪl/  [adj]  ដែលផុ្យប្សួយ 
fragment  /ˈfraɡm(ə)nt/  [n]  េំដបង, ភារ, ដផ្នក, ែំុ 
 stone fragment  /stəʊn ˈfraɡm(ə)nt/  [n]   

សូមអមើល កយ៖ debris 
fragmentation  /fraɡmɛnˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ោរោេោ់ ំ   

(ោរបនាពូជអោយឥេអេទ ដែលដផ្នករបស់រកុខជាេិលូេ
លាស់អៅជារកុខជាេិអពញអលញែមី) 

fragrance  /ˈfreɪɡr(ə)ns/  [n]  សូមអមើល កយ៖ aroma 
frame  /freɪm/  [n]  សតុមសប្មាបោ់កឱ់្យឃ្មុ ំអ វ្ើផ្ាិេ 
 balkan frame  /ˈbɔːlkən freɪm/  [n]  ដែកោកអ់លើដប្រ 
សប្មាបព់យរួ ឧបករែ៍ទាញនអឹងឱ្យប្េងអ់ឡើងវញិ 

 sampling frame  /ˈsɑːmp(ə)lɪŋ freɪm/  [n]  បញ្ា ី
ចំននួសំណ្ដក (ចំននួកប្មេិម្យម ដែលត្តមរយៈចំននួ
កប្មេិម្យមអ ោះ ឯកត្តទាងំេស់អៅកនុងេំបនដ់ែលមាន
ោរោបអ់ារមមែ៍របស់រអប្មាងកមមវ ិ្ ី (េូមោិស្រសដ សងគម 
អសែាកិចច ឬអផ្សងៗអទៀេ) ប្េូវបានកំែេយ់កអ វ្ើជា
សំណ្ដកសប្មាបចុ់ោះអ វ្ើោរេអងាេ) 

framework  /ˈfreɪmwəːk/  [n]  អប្ាង, រអប្មាង 
Francium  /ˈfransɪəm/  [n]  ស្រហវងស់យមូ (និមេិាសញ្ហា រីម ី

Fr) 
frankia  /fraŋkɪə/  [n]  េេិសុខុមប្បាែមា៉ងអឈាម ោះអស្រហវន
រីយ៉ (ប្កុមមយួននេេិសុខុមប្បាែ (មានប្បអយជនរ៍ស់
អៅជាមយួាន ) ដែលនាងចូល និងរស់អៅជាមយួប្បអេទ    
រកុខជាេិណ្ដមយួ ែូចជាប្បអេទ Alnus និង casuarinas។ 
អែើមអឈើផ្ដល់ជប្មក អរអៅថ្ន Actinorhizal plants។) 

free-central  /friː ˈsɛntr(ə)l/  [adj]  អៅចំកណ្ដដ ល, អៅ   
ចំបែដូ ល (ទីត្តងំរបស់ផាា អសនត្តអៅកនុងេូដវ) 

freeze-drying  /friːz drʌɪɪŋ/  [n]  សមងួេអោយកំែក 
freeze-etching  /friːz ˈɛtʃɪŋ/  [n]  ោរោេអ់ោយកំែក 
freezer  /ˈfriːzə/  [n]  ប្បោបអ់ វ្ើឱ្យកក 

friable state  /ˈfrʌɪəb(ə)l steɪt/  [n]  សូមអមើល កយ៖ 
good tilth 

fringed threadfin  /frɪn(d)ʒt ˈθrɛdfɪn/  [n]  ប្េីប្មា,ំ  
ប្េីកំប្ ម (អឈាម ោះវទិាោស្រសា Polynemus multifilis) 

frog  /frɒɡ/  [n]  កដងាប 
frond  /frɒnd/  [n]  ធាងសាឹក 
frost table  /frɒst ˈteɪb(ə)l/  [n]  បនៃោះទឹកដែលកកទឹករងឹ 
frostlifting  /frɒstlɪftin/  [n]  ោរោយែីពីរល់ 
fructose  /ˈfrʌktəʊs/  [n]  ប្ពុចេូស (ជាេិសារដែលបានមក
ពីដផ្ាអឈើ) 

fruit fly  /fruːt flʌɪ/  [n]  រយុអោោះដផ្ា 
fruit  /fruːt/  [n]  ដផ្ាអឈើ (សររីាងគដែលផ្ៃុកនូវប្ាប ់ននប្បអេទ
រកុខជាេិ ដែលមានផាា អោយមានេូវារទំុី ឧ. ដផ្ាោច ់ឬដផ្ាករួ) 
 aggregate fruit  /ˈaɡrɪɡət fruːt/  [n]  ប្បអេទដផ្ាចអង្កា ម 
( ដផ្ាដែលមានប្ាបអ់ប្ចើនអកើេអចញពីកញ្ចុ ំអកសរញីននផាា
មយួដែលបអងាើេជាដផ្ាអទាល។ ឧ. ដផ្ាអទៀប(Annona) ជា
ប្បអេទដផ្ាោច ់និងដផ្ា Magnolia ជាប្បអេទដផ្ាសងួេ) 

 compound fruit  /ˈkɒmpəʊnd fruːt/  [n]  ដផ្ាសមាស 
(ដផ្ាមយួដែលអកើេអចញពីអកសរញីអប្ចើន។ អកសរញីអប្ចើន
ោបកំ់អែើ េអចញពីកដនាងដែលជាដផ្នកននផាា មយួ អរអៅ
វាថ្នជាដផ្ាចអង្កា ម (aggregrate  fruit)  រឯីអកសរញីអប្ចើន
ោបកំ់អែើ េអចញពីផាា អផ្សងាន   អរអៅវាថ្នជាពហុដផ្ា  
(multiple fruit)។) 

 dry fruit  /drʌɪ fruːt/  [n]  ប្បអេទដផ្ាសងួេ ( ជាចំណ្ដេ់
ននប្បអេទដផ្ាដែលហួេទឹកឬសងួេអៅអពលវាទំុ។            
ជាអរឿយៗ   ោរហួេទឹកបណ្ដដ លឱ្យវាអប្បោះដផ្ា អហើយជប្មុោះ  
ប្ាប។់ ពកួដផ្ាសងួេ រឺមាន Capsules, pods, folicles, 
cones និងពកួដផ្ាចអង្កា ម និងពហុដផ្ា មយួចំននួ។) 

 false fruit  /fɔːls fruːt/  [n]  ប្បអេទដផ្ាមនិពិេ, ដផ្ាដកាង
ោា យ, ដផ្ាបអញ្ហេ េ, ោចទ់ប្មផាា អប្ោបពីអប្ដេូដវ (ជា
 កយទូអៅមយួអប្បើសប្មាបប់្បអេទដផ្ាដែលអកើេអចញពី
រច សមពនធអផ្សងៗរបស់ផាា អលើកដលងដេអកសរញី 
(gynoecium) ជាអរឿយៗ រឺមានទប្មផាា  ឧ.ប្បអេទដផ្ា
អប៉ាម(pomes)។ ដផ្ាបអ េ េអាចអកើេអឡើងពីប្បអេទ ផាា
អទាល ែូចអនោះ រមួមានប្បអេទដផ្ាចអង្កា ម និងអកើេមកពីផាា
ចអង្កា មទាងំមូល ឧ.ប្បអេទពហុដផ្ា (Multiple fruits)។)
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 fleshy fruit  /ˈflɛʃi fruːt/  [n]  ប្បអេទដផ្ាោច,់ ដផ្ាមាន
ជាេិទឹកអប្ចើន (ជាអរឿយៗ ដផ្ាអឈើអរដចកជាប្បអេទដផ្ាសងួេ 
និងដផ្ាោច។់ កនុងប្បអេទដផ្ាោច ់ប្ាបរ់ុពំទ័ធអោយោច់
ដផ្ាដែល ជា្មមត្ត ជាោរធាេុដផ្អម និងមានជាេិទឹក   
អប្ចើន។ ប្បអេទដផ្ាោច ់រមួមាន អបតរ ី)អប៉ាម ប្ ូប និងពកួ
ដផ្ា ចអង្កា ម និងសមាសមយួ ចំននួ។ ត្តម្មមត្ត ប្បអេទ
ដផ្ាោចព់ប្ង្កយប្ាបអ់ោយោរសេវ (zoochory)។ ជា
្មមត្ត ប្បអេទដផ្ាោចទ់ាងំអនោះផាា ស់បដូរ ពែ៌ និងវវិេដន៍
ជាេិដផ្អម និង/ឬ កាិន អៅអពលវាទំុអែើមបទីាក ់ទាញ
ភាន កង់្ករពប្ង្កយប្ាប ់។) 

 fruit vegetable  /fruːt ˈvɛdʒtəb(ə)l/  [n]  បដនាយកដផ្ា 
(ពពកួរកុខជាេិដែលដផ្ាវាប្េូវបានយកមកអ វ្ើជាបដនាែូចជា 
ប្េប ់នអ ងជាអែើម) 

 milk fruit  /mɪlk fruːt/  [n]  ទឹកអោោះ (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ 
Chrysophyllum cainito) 

 multiple fruit  /ˈmʌltɪp(ə)l fruːt/  [n]  ពហុដផ្ា (ជាដផ្ា
សមាសដែលផ្គុ ំអឡើងពីឯកេដៈដផ្ាអប្ចើន អៅកនុងកអនាមផាា
មយួដែលអាចរលាយ ចូលាន  ឬោចពី់ាន ប៉ុដនដអៅជាបា់ន  
ឧ.ប្បអេទ  Casuarina (ដផ្ាសងួេ) និង  Arthocarpus 
(ដផ្ាោច)់។) 

 simple fruit  /ˈsɪmp(ə)l fruːt/  [n]  ដផ្ាអទាល (ប្បអេទដផ្ា
ដែលលូេលាស់ពីេូដវអទាលននផាា មយួ) 

 snake fruit  /sneɪk fruːt/  [n]  ដផ្ារោ ំ 
 sugar palm fruit  / ˈʃʊɡə pɑːm fruːt/  [n]  ដផ្ាអត្តន េ 

fruiting  /fruːtɪŋ/  [n]  ែំណ្ដកដ់ផ្ា (រយៈអពលននបាេុេូេ
ោបពី់ប ច បន់នរែូវផាា  រហូេែល់ដផ្ាទំុ និងប្ជុោះពប្ង្កយ) 

fry  /frʌɪ/  [n]   
១. កូនប្េីអមៅ (ោបពី់ញស់ រហូេអាយុ ៣០ អៅ ៤៥
នែង) 
២. ធាេុអនោះ 

fuel  /fjuː(ə)l/  [n]  ឥនធនៈ 
 alternate fuel  /ˈɔːltəneɪt fjuː(ə)l/  [n]  ឥនធនៈជំនសួ 
 automotive fuel  /ˌɔːtəˈməʊtɪv fjuː(ə)l/  [n]  ឥនធនៈ
សប្មាបម៉់ាសីុនចំអហោះកនុង 

 biomass fuel  /ˈbʌɪə(ʊ)mas fjuː(ə)l/  [n]  ឥនធនៈជីវ
ម៉ាស 

 fossil fuel  /ˈfɒsɪl fjuː(ə)l/  [n]  ឥនធនៈផូ្សីុល 

 fuel clock  /fjuː(ə)l klɒk/  [n]  កុងត្តកអ់ប្បងឥនធនៈ 
(ដផ្នកមយួននចលករសប្មាបបិ់ទ ឬអបើកអប្បងឥនធនៈ) 

 fuel tank  /fjuː(ə)l taŋk/  [n]  ្ុងោំងចលករ (្ុងផ្ៃុក
អប្បងសប្មាបច់ល ននចលករ) 

 fuelwood  /ˈfjuː(ə)lwʊd/  [n]  សូមអមើល កយ៖ 
firewood 

 gas(gaseous) fuel  /ɡas fjuː(ə)l/  [n]  ឥនធនៈឧសម័ន 
 hydrocarbon fuel  /ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n fjuː(ə)l/  [n]  

ឥនធនៈេីុប្ែូោប ួ
 nuclear fuel  /ˈnjuːklɪə fjuː(ə)l/  [n]  ឥនធនៈនុយអកាដេត 
 pollution-free fuel  /pəˈluːʃ(ə)n-friː fjuː(ə)l/  [n]   

ឥនធនៈោអ េ (ប្បេពថ្នមពលពលដែលបំពុលបរោិថ ន 
េិច ឬ អសៃើរដេាម ន)  

 waste fuel  /weɪst fjuː(ə)l/  [n]  ឥនធនៈពីសំែល់ 
fugacious  /fjʊˈɡeɪʃəs/  [adj]  សវិេរចួប្ជុោះយ៉ងអលឿន 

(េំពីសររីាងគរកុខជាេិ) 
fumigant  /fjuːmɪɡant/  [n]  ថ្នន ពុំលមានចំហាយជាឧសម័ន
កប្មេិខាា ងំ (អាចសមាា បស់េវចនប្ង សេវលអិេ អមម  និង
ោរ ងគោយមានជីវេិអផ្សងអទៀេ ត្តមោរប្ជាបចូលត្តម
រនធែងខាួន រនធអញើស ឬរនធែអងាើមជាអែើម) 

fumigation  /fjuːmɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរបញ្ចូ លឧសម័ន,   
ោរអ វ្ើ្ូបទកមម ( ោរបញ្ចូ លសមាសធាេុរីម ីែូចជាឧសម័ន  
ោបូនិក CO2 ឬ methyl bromide) 

fumigator  /ˈfjuːmɪɡeɪtə/  [n]  ឧបករែ៍បាញ់ថ្នន កំំោេ់
សេវលអិេ្ុនេូច (ជាឧបករែ៍បាញ់ថ្នន ដំែលអប្បើថ្នន េិំចដេ
បាញ់បាននផ្ៃ្ំ)។ 

function  /ˈfʌŋ(k)ʃ(ə)n/  [n]  មុខង្ករ, េ ួទី 
fundus  /ˈfʌndəs/  [n]  មូលោា ន, ដផ្នកប្បឈមកនុងសរ ី
រាងគមយួ (បាេសបនូ) 

fungic moder  /ˈfʌŋɡiː mɒdə/  [n]  មអមាកេនារោរសម
ប្សបសប្មាបព់ពួកផ្សេិ 

fungicide  /ˈfʌŋɡɪsʌɪd/  [n]  ថ្នន សំមាា បផ់្សេិ, ថ្នន ផំ្សេិឃ្លេ 
(ោរធាេុរីមដីែលកមាច េ ់ឬសមាា បស់ប ៉ឬmycelium របស់
ផ្សេិ) 

fungistasis  /ˈfʌŋɡiːˈsteɪsɪs/  [n]  ថ្នន បំង្កអ កផ់្សេិលូេ
លាស់ 

fungivore  /ˈfʌŋɡiːˈvwɑː/  [n]  ភាវរស់សីុផ្សេិ
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fungus  /ˈfʌŋɡəs/  [n]  (ពហុវចនៈ៖ fungi) ផ្សេិ (រកុខជាេិ, 
ពពកួផ្សេិ), ផ្សេិ (សររីៈមយួាម នការ ៉ហូវីល អាចបនាកូនអៅ
អោយអេទ ឬេអេទននសបជ៉ាទូអៅមាន mycelia និងនុយ
អកាដេរចាស់លាស់) 
 cloud ear fungus  /klaʊd ɪə ˈfʌŋɡəs/  [n]  ផ្សេិ
ប្េអចៀកកែាុ រ (អឈាម ោះវទិាោស្រសដ Auricularia 
polytricha) 

 imperfect fungi  /ɪmˈpəːfɪkt ˈfʌŋɡiː/  [n pl]  ផ្សេិមាន
លកខែៈមនិប្របប់្ាន,់ ផ្សេិមនិសុប្កឹេ (ផ្សេិដែលមនិ
ែឹងអេទចាស់លាស់) 

funicle  /ˈfjuːnɪk(ə)l/  [n]  (សទិសនយ័៖  funiculus) ទង
េូវលុ, សែដ ងប់្ាប,់ ទងបុបាា  

funiculus  /fjʊˈnɪkjʊləs/  [n]  (ពហុវចនៈ៖ funiculi)  
សូមអមើល កយ៖ funicle 

funnel  /ˈfʌn(ə)l/  [n]  ឡវ (ជីវឡវ) 
funnelform  /ˈfʌn(ə)l fɔːm/  [n]  ប្បអេទផាា មានប្េបកជាប់
រាងឡវ 

fur  /fəː/  [n]  អរាមសេវ 
furcate  /ˈfəːkeɪt/  [adj]  ដបកចំ ម, ដប្ពកជាពីរ 
furrow  /ˈfʌrəʊ/  [n]  រនាងនងគល័ (ោន ម ឬចងអូរនននងគល័
អៅអពលេាួរែី), រង 
 back furrow  /bak ˈfʌrəʊ/  [n]  បំណ្ដស់ផ្ៃប ់(រអបៀបេាួរ
ពុោះពីកណ្ដា លដប្ស បកអៅបកមករហូេែល់ចុងបញ្ចប់
ត្តមទិសអៅប្ទនិច ឡិោ) 

 cleavage furrow  /ˈkliːvɪdʒ ˈfʌrəʊ/  [n]  ចងអូរដចក
អោសិោ (ផ្នេរ់បស់ភាន សអោសិោអៅអពលោបអ់ផ្ាើមអ វ្ើ
ចំដែកសីុេូបាា សននអោសិោសេវ) 

 female furrow  /ˈfiːmeɪl ˈfʌrəʊ/  [n]  ចងអូរញី (ចងអូរ
ប្សបត្តមបអណ្ដា យថ្នន លសំណ្ដប) 

 furrow slice  /ˈfʌrəʊ slʌɪs/  [n]  អាចមបំ៍ណ្ដស់ 
 male furrow  /meɪl ˈfʌrəʊ/  [n]  ចងអូរអឈាម ល (ចងអូរដេ
មយួដែលោេត់្តមដខសប្ទូងថ្នន លសំណ្ដក) 

 water-furrow  /ˈwɔːtə -ˈfʌrəʊ/  [n]  សូមអមើល កយ៖ 
ditch 

furrowing  /ˈfʌrəʊwɪŋ/  [n]  ោរនូេរនាងនងគល័ (ោរនូេ
រនាងសប្មាបោ់)ំ 
 water furrowing  /ˈwɔːtə ˈfʌrəʊɪŋ/  [n]  សូមអមើល
 កយ៖ gullying 

fusarium yellow  /fjʊˈzɛːrɪəm ˈjɛləʊ/  [n]  ជំងឺប្សអ ន
អលឿងសាឹក (ជំងឺអនោះបងាអោយផ្សេិ Fasurium f.sp 
conglutinans ដែលភាន កង់្ករបងាជំងឺនាងរាលោល ត្តម     
រយៈឧបករែ៍កសិកមម ោរហូរអប្ោោះ និងោរសៃូងកូនដែល
នាងជំងឺ) 

fusion  /ˈfjuːʒ(ə)n/  [n]  ោររលាយចូលាន  
 centric fusion  /ˈsɛntrɪk ˈfjuːʒ(ə)n/  [n]  ជំ ប់
កណ្ដដ ល 
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gadfly  /ˈɡadflʌɪ/  [n]  របោម (សត្វខាំបោ ឬបសេះ) 
Gadolinium  /ˌɡadəˈlɪnɪəm/  [n]  កាដូលីញ ូ ម (និមតិ្ត
សញ្ញា គីម ីGd) 

gag  /ɡaɡ/  [n]  ឆ្នុកមាត្ ់(ប្រដារប់រើកមាត្ស់ត្វឱ្យចាំហ) 
galactase  /ɡəˈlaktəz/  [n]  កាឡាកត់ាស (ជាតិ្ដដលប វ្ើឱ្យ
ទឹកបដាេះប ើងជូរ) 

galactic  /ɡəˈlaktɪk/  [adj]  ដដលទាកទ់ងបៅនឹងទឹកបដាេះបោ 
galactosemia  /gəˌlaktəˈsimiə/   [n]  លកខណៈជាំងឺខ្វេះជាតិ្
សករពីកាំបណើ ត្ដដលមនិអាចរតូរជាតិ្ហ្កក ឡាកតូ់្ (សករ) បៅជា
គលុយកូស 

galangal  /ˈɡal(ə)ŋɡal/  [n]  (សទិសនយ័៖  galangale, 
blue ginger) រ ាំបដញ  

galingale  /ˈɡalɪŋˌɡeɪl/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ galangal 
gall  /ɡɔːl/  [n]  ភាពលូត្លាស់មនិប្រប្កតី្ននរកុខជាតិ្ដូចជា 
ការបហើម ឬបោ ងននសលឹក ឬពក, ដុាំពក (ការលូត្លាស់ខុ្ស
ប្រប្កតី្ររស់ជាលិការកុខជាតិ្ រងកបដាយសត្វលិិត្បសេងង  
ឬសេងតិ្) 

gall dwarf  /ɡɔːl dwɔːf/  [n]  ជាំងឺបត្ឿពកដុាំ 
gall midge  /ɡɔːl mɪdʒ/  [n]  មូសសេលុង 
gallbladder  /ɡɔːl ˈbladə/  [n]  ប្រមា ត្ ់
Galliformes  /ˌɡalɪˈfɔːmz/  [n]  ហ្កា លីហវម (លាំដាររ់កង ី
ដដលមានដូចជា សត្វទា សត្វប្កួច និងសត្វស្លល របសេងង បទៀត្
កនុងនប្ព) 

gallinaceous  /ˌɡalɪˈneɪʃəs/  [adj]  ដូចមាន ់(ទាកទ់ងបៅ
នឹងសត្វកនុងលាំដារ ់Galliformes) 

Gallium  /ˈɡalɪəm/  [n]  កាលយមូ (និមតិ្តសញ្ញា គីម ីGa) 
galvanism  /ˈɡalvəˌnɪz(ə)m/  [n]  ការពាោល (របរៀរ
ពាោលបោគបដាយបប្រើចរនតអគាិសនី) 

galvanization  /ɡalvənʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ការប្ជលកស័់ងកសី 
galvanize  /ˈɡalvənʌɪz/  [v]  ប្ជលកស័់ងកសី 
game-cock  /ɡeɪm kɒk/  [n]  មានប់្រជល់ 
gamete  /ˈɡamiːt/  [n]  បកាសិកាបេទ, កាដម ត្ (បកាសិកាឯក
រលូអីុត្ដដលប្តូ្វរនសាំជាមយួនឹងបកាសិកាឯករលូអីុត្ននបេទសេទុយ
ោន បដើមបរីបងកើត្ជាបកាសិកាឌីរលូ អីុត្ ឬទារបិកាសិកា) 

gametopetalous  /ɡəˈmiːtəʊ pɛt(ə)ləs/  [adj]  (សទិស
នយ័៖ sympetalous) ប្សទារផ់្កក ជារោ់ន   

gametophyte  /ɡəˈmiːtə(ʊ)fʌɪt/  [n]  កាដម ត្តូ្ហវីត្ (ដសេនក
មយួររស់រកុខជាតិ្ដដលសេលិត្កាដម ត្ ឬបកាសិកាបេទ បពាលគឺ
មានកាដម ត្ថឹហវីត្ញី និងកាដម ត្ថឺហវីត្ បមោ ល។ កាដម ត្ថឺ
ហវីត្មានចាំននួប្កូម ូសូមហ្ករស់េលអីុត្(n)។) 
 female gametophyte  /ˈfiːmeɪl ɡəˈmiːtə(ʊ)fʌɪt/  [n]  

កាដម ត្តូ្ហវីត្ញី (ដាំណាកក់ាលននរកុខជាតិ្ ឬផ្កក ញីកនុងការ
ឆ្លល ស់កាំបណើ ត្ដដលរបងកើត្ោនជាកាដម ត្ញី។  ជាខ្រួនន
ជីវតិ្សេទុកប្កូម ូសូមដត្មាខ ងននពកួរកុខជាតិ្មយួដដលមានស ុត្។ 
កនុងរកុខជាតិ្ប្ោរជិ់ត្ (angiosperm) ដដលោនរនថយបៅ
បកាសិកាមយួចាំននួតូ្ច(ថងអ់ាំប្រ យី ុង)។ បៅកនុងពួករកុខជាតិ្
ប្ោរប់្ស្លត្វញិ អូវលុបៅ កនុងកាដម ត្ថឺហវីត្ញីដដលវវិត្ដន៍
បៅបពលវាទុាំបៅជាជាលិការាំរងុ បពាលគឺដប្រត្នួាទី ដូចបៅ
នឹងដអនដូដសែម កនុងប្ោររ់រស់ពកួរកុខជាតិ្ប្ោរជិ់ត្។) 

gamma-emitting  /ˈɡamə ɪˈmɪtɪŋ/  [n]  អីុសូតូ្ររ ាំភាយ  
កាាំរសោីកាមា  

gamopetalous  /ˌgam əˈpɛtləs/   [adj]  ប្របេទផ្កក មាន
ប្ត្រកជារ ់

gamosepalous  /ɡəˈtəʊ sɛˈp(ə)ləs/  [adj]  ប្ត្រកផ្កក ជារ់
ោន  

gandaria  /ˈgandərɪə/   [n]  ដសេលមាកប់ប្រង 
gangetic leaffish  /ˈganɛtɪk liːffɪʃ/  [n]  ប្តី្ខល  (បមោ េះវទិា
ស្លស្រសត Nandus nandus) 

gangetic tank goby   /ˈganɛtɪk taŋk ˈɡəʊbi/  [n]         

ប្តី្កសន (បមោ េះវទិាស្លស្រសត Glossogobius giuris) 
gangetic tonguesole  /ˈganɛtɪk ˈtʌŋsəʊl/  [n]  

ប្តី្អណាដ ត្ដឆ្ក (បមោ េះវទិាស្លស្រសត Cynoglossus 
cynoglossus) 

ganglion  /ˈɡaŋɡlɪən/  [n]  កូនកណតុ រ, កងគ់លីយ ុង 
(មជឈមណឌ លប្រស្លទ, ដុាំស្លចតូ់្ច រងឹបកើត្បៅបប្ស្លមសរនស
ពរួ ឬសនាល ក)់ 

gangrene  /ˈɡaŋɡriːn/  [n]  ដាំបៅរលួយ (បដាយកងវេះមម
រត្ឬ់បដាយស្លរមុខ្ររសួមនិសិ្លត្) 

garage  /ˈɡarɑː(d)ʒ/  [n]  យានដាា ន, កដនលងជសួជុលរថយនត 
garbage  /ˈɡɑːbɪdʒ/  [n]  សប្មាមសេទេះោយ, អាហ្ករសាំណល់

, សប្មាមពីរនទរច់ាំអិនអាហ្ករ 
Garcinia loureiri  [sci.n]  សណាត ន់
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Garcinia mangostana  [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ 
mangosteen 

garden  /ˈɡɑːd(ə)n/  [n]  សួន, សួនចារ 
 clonal garden  /ˈkləʊn(ə)l ˈɡɑːd(ə)n/  [n]  សូនកូន
រាំបៅ ឬសេសាំ (ជាការប្រមូលកូនប ើរាំបៅ (clone) ជបប្មើស
បចញពីបដើមមានសរោីងាលូត្លាស់ ដូចជាការកាត្់
(cuttings) ប្តូ្វោនបគប្រមូលសេលកូន) 

 kitchen garden  /ˈkɪtʃɪn ˈɡɑːd(ə)n/  [n]  ចមាក ររដនល, 
សួនប្គួស្លរ, ចាររដនល 

 market garden  /ˈmɑːkɪt ˈɡɑːd(ə)n/  [n]  ចមាក ររដនល ឬ
ដសេលប ើដាាំសប្មារល់ក ់

 vegetable garden  /ˈvɛdʒtəb(ə)l ˈɡɑːd(ə)n/  [n]  
សួនរដនល 

 garden spurge  /ˈɡɑːd(ə)n spəːdʒ/  [n]  ទឹកបដាេះខល  
(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Phorbia pilulifera) 

gargle  /ˈɡɑːɡ(ə)l/  [v]  ខ្ែុរមាត្ ់
garland  /ˈɡɑːlənd/  [n]  កប្មងផ្កក , កប្មងសលឹកប ើ 
garland chrysanthemum   /ˈɡɑːlənd krɪˈsanθɪməm/  

[n]  តាាំងបអា (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Chrysanthemum 
coronarium) 

stone garland /stəʊn ˈɡɑːlənd/  [n]  ដុាំថោដូចកប្មង ឬដខ្ងក 
garlic  /ˈɡɑːlɪk/  [n]  ខ្ទឹមស (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Allium 

sativum) 
garner  /ˈɡɑːnə/  [n]  ជប្ងុក 
gas  /ɡas/  [n]  ឧសោ័ន 
 combustible gas /kəmˈbʌstɪb(ə)l ɡas/ [n] ឧសោ័ន 
ឥនធនៈ, ឧសោ័នដុត្បឆ្េះ 

 condensed gas  /kənˈdɛnst ɡas/  [n]  ឧសោ័នោវ 
 contaminant gas  /kənˈtamɪnənt ɡas/  [n]  ឧសោ័ន 
កខ្វក ់

 conventional gas  /kənˈvɛnʃ(ə)n(ə)l ɡas/  [n]  ឧសោ័ន
្មោជាតិ្ 

 gasoline gas  /ˈɡasəliːn ɡas/  [n]  ស្លាំង 
 hydrocarbon gas  /ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n ɡas/  [n]  

ឧសោ័នអីុប្ដូការ ួ
 ideal gas  /ʌɪˈdɪəl ɡas/  [n]  ឧសោ័នររសុិទធ 
 inert gas  /ɪˈnəːt ɡas/  [n]  ឧសោ័ននិចល, ឧសោ័នកប្ម 

 inflammable gas  /ɪnˈflaməb(ə)l ɡas/  [n]  ឧសោ័នឆ្លរ
បេលើង 

 landfill gas  /ˈlan(d)fɪl ɡas/  [n]  ឧសោ័នកដនលងទុកដាក់
កាកសាំណល់ 

 lead-free gas  /liːd friː ɡas/  [n]  ស្លាំងោោ នសាំណ 
 liquefied natural gas  /ˈlɪkwɪfʌɪ ˈnatʃ(ə)r(ə)l ɡas/  [n]  

ឧសោ័ន្មោជាតិ្ពប្ាវ 
 manure gas  /məˈnjʊə ɡas/  [n]  ឧសោ័នជីវៈ 
 marsh gas  /mɑːʃ ɡas/  [n]  ឧសោ័នប្ត្ពាាំង, បមតាន 
 natural gas  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ɡas/  [n]  ឧសោ័ន្មោជាតិ្ 
 noxious gas  /ˈnɒkʃəs ɡas/  [n]  ឧសោ័នពុល 
 olefiant gas  /ˈəʊləfʌɪənt ɡas/  [n]  បអទីដ ន 
 poison gas  /ˈpɔɪz(ə)n ɡas/  [n]  ឧសោ័នពុល 
 pollutant gas  /pəˈl(j)uːt(ə)nt ɡas/  [n]  ឧសោ័នរាំពុល 
 premium gas  /ˈpriːmɪəm ɡas/  [n]  ស្លាំងមាន 
សនទសងនអុ៏កតានមនិតិ្ចជាង ៨៧,២ 

 radioactive gas  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv ɡas/  [n]  ឧសោ័នវទិយុ
សកមោ 

 rare gas  /rɛː ɡas/  [n]  ឧសោ័នកប្ម 
 regular gas  /ˈrɛɡjʊlə ɡas/  [n]  ស្លាំងមានសនទសងនអុ៏ក
តានមនិតិ្ចជាតិ្ ៨២ 

 sewage gas  /ˈsuːɪdʒ ɡas/  [n]  ឧសោ័នទឹកលូសមុិយ 
 toxic gas  /ˈtɒksɪk ɡas/  [n]  ឧសោ័នពុល 
 waste gas  /weɪst ɡas/  [n]  ឧសោ័នសាំណល់, ដសេងង 

gasmain  /ˈɡasmeɪn/  [n]  រាំពងឧ់សោ័ន 
gasoline  /ˈɡasəliːn/  [n]  បប្រងស្លាំង 
Gasterophilus  /gastərəʊfɪləs/  [n]  កាបសដរ  េូលុីស (ពពកួ
សត្វរយុដដលពងលាកប់ប្កាមដសបកសត្វបសេះ ឬមនុសង) 

Gastrectomy  /ɡaˈstrɛktəmi/  [n]  ការវេះកាត្យ់កប្កពេះ ឬ
ដសេនកខ្លេះននប្កបពញ 

gastric  /ˈɡastrɪk/  [adj]  ននប្កពេះ, ដដលទាកទ់ងនឹងប្កពេះ 
 gastric lavage  /ˈɡastrɪk ˈlavɪdʒ/  [n]  ការលាងប្កពេះ 

gastritis  /ɡaˈstrʌɪtɪs/  [n]  ជាំងឺរលាកប្កពេះ 
gastro-enteritis  /ˈɡastrəʊ ˌɛntəˈrʌɪtɪs/  [n]  ជាំងឺរលាក
ប្កពេះ និងបពាេះបវៀន 

gastrointestinal  /ˌɡastrəʊɪnˈtɛstɪn(ə)l/  [adj]  ប្កពេះនិង
បពាេះបវៀន (ដដលទាកទ់ងតាាំងពីប្កពេះរហូត្ដល់បពាេះបវៀន)
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gas exchange  /ɡas ɪksˈtʃeɪndʒ/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ 
gas carriage 

gauge  /ɡeɪdʒ/  [n]   

១.  សូមបមើលពាកយ៖ sieve  
២.  កាលីរ (ទាំហាំមជុល) 

 rain gauge  /reɪn ɡeɪdʒ/  [n]  វសងមាប្ត្ (ប្រដារ់
សប្មារវ់ាស់ទឹកបេលៀង) 

gauze  /ɡɔːz/  [n]  នសបបសតើងសប្មារប់្ទារមុ់ខ្ររសួ 
gecko  /ˈɡɛkəʊ/  [n]  តុ្កដក 
gel consistency  /dʒɛl kənˈsɪst(ə)nsi/  [n]  ភាពកក      
អនធឹល (លកខណៈគុណភាពននប្ោរអ់ងករ ឬគុណភាពោយ
បដាយវាអាចរញ្ញជ កពី់ភាពទន ់ឬរងឹននោយ) 

gelatin  /ˈdʒɛlətɪn/  [n]  ជាតិ្ខរអ់នធិល ដូចចាហួយ 
gelatinization  /dʒɪˈlatɪnʌɪzeɪʃ(ə)n/  [n]  អនធិលកមោ 

(ដាំបណើ រការននប្ោរអ់ងករចារប់ហើម) 
gelatinous  /dʒɪˈlatɪnəs/  [adj]  ដដលមានលកខណៈអនធិល 
geld  /ɡɛld/  [v]  សូមបមើលពាកយ៖ castrate 
gelding  /ˈɡɛldɪŋ/  [n]  ការបប្កៀវ 
gene  /dʒiːn/  [n]  ពនធុ, ធាតុ្ត្ាំណពូជ, ដសន (ឯកតារនតពូជ
ពិបសសដដលអាចរញ្ជូ នពត័្ម៌ានពីជាំនានម់យួបៅមយួបប្កាយ
បទៀត្ ឬពីបមោបៅកូន) 
 additive gene  /ˈadɪtɪv dʒiːn/  [n]  ប្រសិទធភាពដសន
រដនថម, ប្រសិទធភាពពនធុរដនថម (ពនធុដដលរាា ញឱ្យប ើញ
ប្រសិទធភាពរដនថម។ ប្រសិទធភាពពនធុជាមូលដាា នសប្មារ់
ប្ទឹសដីត្ាំណពូជខងររមិាណ និងការសិកសខងរាក ត្ពូ់ជ។ 
ឧ. ការរ ាំពឹងទុកននលកខណៈសដមដងប ើងររស់កូនកាត្ ់
(hybrid) គឺជាត្នមលម្យមននពនធុររស់បមោ បពាលគឺ
ពាកក់ណាដ លបម និងពាកក់ណាដ លោ) 

 deleterious gene  /ˌdɛlɪˈtɪərɪəs dʒiːn/  [n]  ដសន
យាយីជីវតិ្, ពនធុយាយីជីវតិ្ (អាដលលររស់ដសន ដដលមាន
ឥទធិពលបៅបលើបសេណូទីររងកឱ្យមានសុខ្ភាពថមថយ 
បហើយដសនប្របេទបនេះ បប្ចើនដត្ជាដសនអន ់និងប្តូ្វោន   
រញ្ជូ នតាមរយៈប្គួស្លរបដាយោោ នបលចបចញនូវលកខណៈអវី
ប ើយ បលើកដលងដត្មានពីរបកើត្ប ើងបៅបលើឯកត្តៈដត្មយួ) 

 dominant gene  /ˈdɒmɪnənt dʒiːn/  [n]  ដសនលុរ,    
ពនធុលុរ (លកខណៈលុរននពនធុ (សមែនធករ) មយួបៅបលើពនធុ
មយួបសេងងបទៀត្ កនុងបពលដដលគូសមែនធករបនេះបៅជាមយួោន  

ឧទាហរណ៍ Aa នឹងមានបសេណូទីរដូច AA ដដរ) 
 lethal gene  /ˈliːθ(ə)l dʒiːn/  [n]  ពនធុស្លល រ ់(ពនធុ ឬដសន
មយួដដលបពលវាសដមដងបចញមក គឺវាស្លល រ ់ឧ. ប ើងពណ៌
ស (albinism)) 

 major gene  /ˈmeɪdʒə dʒiːn/  [n]  ដសន ឬពនធុសាំខន,់ 
ដសន ឬពនធុកាំណត្ ់(រណាដ ពនធុ ឬដសនដដលរមួចាំដណក
មយួភាគ ា្ំដល់លកខណៈដដលោនសដមដងបចញមក ដដល
មានទាកទ់ងនឹងឥទធិពលររសិ្លថ ន និងកតាដ ដប្រប្រួលបសេងង 
បទៀត្) 

 recessive gene  /rɪˈsɛsɪv dʒiːn/  [n]  ដសនអន,់ ពនធុអន ់
(ពនធុដដលមនិអាចរបញ្េញនូវលកខណៈររស់វាបៅបពល
ដដលវាសថិត្បៅជាមយួពនធុលុរកនុងសមែនធករ  ឧទាហរណ៍ 
Aa = AA ដត្ aa ǂ AA បហើយកនុងបនាេះ a ជាពនធុអន)់ 

 gene bank  /dʒiːn baŋk/  [n]  ពនធុ្នាោរ, ្នាោរ
ដសន (ទីកដនលងដដលោល់ជីវករប្រមូលោនប្តូ្វរកសទុកយា ង
ម ត្ច់ត្)់ 

 gene conservation  /dʒiːn kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n] 

ការអេរិកងដសន, ការអេរិកងពនធុ (ការការពារ និងការដថរកស
ទុកនូវរដប្មរប្មួលភាពររស់បសបនទិចននប្របេទពូជមយួ 
បដើមបរីកសទុក្នធានបសបនទិច សប្មារក់ារប្ស្លវប្ជាវ និង
សុវឌុឍកិមោនាអនាគត្) 

 gene engineering  /dʒiːn ɛndʒɪˈnɪərɪŋ/  [n] 

សូមបមើលពាកយ៖ Genetic engineering  
 gene expression  /dʒiːn ɪkˈsprɛʃ(ə)n/  [n]  ការសដមដង
បចញររស់ដសន, ការសដមដងបចញររស់ពនធុ (ដាំបណើ រននការ
រកដប្រប្កមបសបនទិច (genetic  code) ឱ្យបៅជាលកខណៈ
អាចបមើលប ើញ ឬស្លា ល់តាមរយៈការសាំបយាគប្រូបត្អីុន) 

 gene flow  /dʒiːn fləʊ/  [n]  ការស្លយភាយររស់ដសន ឬ
ពនធុ, រ ាំហូរដសន ឬពនធុ (ការផ្កល ស់ទីររស់ពនធុពីប្កុមពូជ (ស្លរ
ពន័ធ) មយួបៅប្កុម (ស្លរពន័ធ) មយួបទៀត្ (អាចបៅថា 
gene migration = ពនធុប វ្ើអបនាដ ប្របវសន)៍ 

 gene frequency  /dʒiːn ˈfriːkw(ə)nsi/  [n]  ដសនស្រហវីខ្វីន
សីុ, ស្រហវីខ្វីនសីុពនធុ (ទាំហាំននអាដលលមយួបៅកនុងប្កុមពូជ
មយួដដលប្ៀរជាមយួនឹងអាដលលបសេងងបទៀត្ ររស់ដសន
បនាេះ។ បរើសិនដសន A មានអាដលលពីរ a និង A បហើយ
មានស្រហវីខ្វីនសីុ a = ០.២ (២០%) ដូចបនេះស្រហវីខ្វីនសីុររស់ 
A = ០.៨ (៨០%) ដូបចនេះ A + a = ១ (១០០%))
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 gene mutation  /dʒiːn mjuːˈteɪʃ(ə)n/  [n]  មុយតាសយងុ
ដសន, រដប្មរប្មួលត្ពូជពនធុ 

 gene pool  /dʒiːn puːl/  [n]  ឃ្ល ាំងដសន, ឃ្ល ាំងពនធុ (ចាំ 
ននួពនធុ ឬដសនទាាំងអស់ និងអាដលលររស់វាមានវត្តមាន
កនុងពូជរាក ត្ម់យួ ឬប្របេទពូជណាមយួបៅកនុងប្ោមយួ) 

generate  /ˈdʒɛnəreɪt/  [v]  សូមបមើលពាកយ៖ produce 
generation  /dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ជាំនាន,់ ការរបងកើត្,      
សនដតិ្វងង 
 alternation of generations  /ɔːltəˈneɪʃ(ə)n ɒv 

dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការឆ្លល ស់ជាំនាន ់
generator  /ˈdʒɛnəreɪtə/  [n]  មា សីុនបេលើង (មា សីុនសេតល់
ចរនតអគាីសនី) 

genesis  /ˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  បដើមកាំបណើ ត្, ប្រេពកាំបណើ ត្ 
 soil genesis  /sɔɪl ˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  ប្រេពដី 

genetic amplification  /dʒɪˈnɛtɪk ˌamplɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  

កាំបណើ នបសបនទិច 
genetic code  /dʒɪˈnɛtɪk kəʊd/  [n]  ប្កមបសបនទិច (លាំ 
ដារជ់ាកល់ាកម់យួននអាមណូីអាសីុត្ត្ាំបរៀរបៅកនុងប្រូបត្អីុន 
មយួ ដដលកាំណត្ប់ដាយលាំដារនុ់យបកលអូទីត្កនុង RNAm ឬ
RNAនាាំស្លរ ដដលរកដប្រដសិេកបៅតាមលាំដារនុ់យបកលអូទីត្ 
DNA) 

genetic engineering  /dʒɪˈnɛtɪk ɛndʒɪˈnɪərɪŋ/  [n]  

(សទិសនយ័៖ gene engineering, recombinant DNA 
technology) វសិវកមោបសបនទិច (របចេកវទិារាក ត្ ់DNA), 
វសិវកមោដសន, វសិវកមោពនធុ (របចេកវទិាទាំបនើរដូចជាការរបងកើត្
នូវឯកត្តៈថោីមយួដដលោោ នកនុង្មោជាតិ្។ ការដាកព់នធុមាន
ប្របយាជនឱ៍្យបៅដាចពី់ស្លរពាងាកាយ ឬជាលិកាអនកសេដល់ឱ្យ 
និងការរពាេ លវាបៅកនុងស្លរពាងាកាយមយួដដលវាមនិមាន   
ពនធុបនាេះ។) 

genetic gain  /dʒɪˈnɛtɪk ɡeɪn/  [n]  ការទទលួោនបសបន
ទិច (ការរបងកើនគុណភាពម្យមររស់បមោ។ ការបកើនគុណ
ភាពដដលអាចសបប្មចបៅោន បដាយការបប្ជើសបរ ើសបៅកនុង
ជាំនានប់មោ ចាំននួររស់វាអាប្ស័យបៅនឹងប្រពលភាពជបប្មើស
នានាភាពររស់បមោ និងសមត្ថភាពរនតពូជ) 

genetic makeup  /dʒɪˈnɛtɪk meɪkʌp/  [n]  សមាសភាព
បសបនទិច (ចាំណុេះសមាា រត្ាំណពូជសររុររស់ឯកត្តៈប្របេទ ឬ
ពូជមយួដដលមានប្តូ្វោនបគបៅថាបសណូម (genome)) 

genetic marker  /dʒɪˈnɛtɪk ˈmɑːkə/  [n]  ឧរករណ៍
សមាា ល់ដសន, ឧរករណ៍សមាា ល់ពនទុ (ជាអដលលមយួដដល
បគបប្រើជារាវ ស់ពិបស្ល្ បដើមបនីណវ យ ូ ប្កូម ូសូម ឬពនធុមយួ។ 
តាមរយៈឧរករណ៍បនេះ បគអាចដរងដចកជាឧរករណ៍ជីវគីមី
ស្លស្រសត (biochemical markers) ឧ. Isozyme និង
ឧរករណ៍សមាា ល់ម ូបលគុល (molecular marker) ឧ. DNA 
markers) 

genetic recombination  /dʒɪˈnɛtɪk riːˌkɒmbɪˈneɪʃ(ə)n/  

[n]  ការរាក ត្ដ់សន, ការសេាុ ាំដសន 
genetic resource  /dʒɪˈnɛtɪk rɪˈsɔːs/  [n]  ្នធានដសន 

(ឯកតាមយួននលទធភាពរដប្មរប្មួលត្ាំណពូជននត្នមលពិត្ 
(ជាកដ់សដង) ឬជាសកាដ នុពល) 

genetic response  /dʒɪˈnɛtɪk rɪˈspɒns/  [n]  ការបឆ្លើយត្រ
បសបនទិច (ការផ្កល ស់រដូរបៅកនុងfrequency បសណូទីរកនុងការ
បប្ជើសបរ ើសជារនដរនាទ រ។់  បប្កាយពីមយួជាំនានន់នការបប្ជើស
បរ ើស ការបឆ្លើយត្របសបនទិច R ប្តូ្វោនបគសដមដងបដាយ  R = 
h2 x D ដដល  h2 ជាលទធភាពដាំណពូជនន លកខណៈបនាេះ
កនុងការគិត្ទុកបហើយ D ជាការបប្ជើសបរ ើសបសេងង ោន ) 

genetic base  /dʒɪˈnɛtɪk beɪs/  [n]  មូលដាា នបសបនទិច 
(ចាំននួសររុននចប្មុេះភាពររស់បសបនទិចបៅកនុងប្កុមមយួ) 

genetics  /dʒɪˈnɛtɪks/  [n]  វទិាស្លស្រសដបសបនទិច, ពនធុវទិា 
(វទិាស្លស្រសតសិកសអាំពីការរនតពូជ ឬអាំពីពនធុ។) 
 population genetics  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n dʒɪˈnɛtɪks/  [n]  

ការសិកសពីដសនប្កុមពូជ (កសពីចាំនួនរដប្មរប្មួល (ភាព
ខុ្សោន ) និងរោយររស់ពនធុ ឬដសនបៅកនុងប្កុមពូជ ឬ
ប្របេទពូជមយួ បហើយនិងកតាដ ដដលមានឥទធិពលបៅបលើ
ពកួវាទាាំងបនេះ) 

 quantitative genetics  /ˈkwɒntɪtətɪv dʒɪˈnɛtɪks/  [n]  

បសបនទិចររមិាណ 
genital  /ˈdʒɛnɪt(ə)l/  [adj]  រនតពូជ (អងាជាតិ្) 
genitalia  /ˌdʒɛnɪˈteɪlɪə/  [n]  ប្រពន័ធប្រដារប់េទ 
genito-urinary  /ˌdʒɛnɪtəʊ ˈjʊərɪn(ə)ri/  [n]  ប្រដាររ់នត
ពូជ-បនាម (ដដលទាកទ់ងជាមយួអងាជាតិ្ និងប្រដារប់នាម) 

genome  /ˈdʒiːnəʊm/  [n]  សមាសភាពដសន, បសណូម



genotype epigeal germination   
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genotype  /ˈdʒɛnətʌɪp/  [n]  បសណូទីរ (សមាសពនធុដដល
មានកនុងបកាសិកាមយួ ឬប្គរប់កាសិកាទាាំងអស់ននសរោីងា។ 
១. សមាសភាពត្ពូជររស់ឯកត្ដៈមយួ ដដលមាន ឬោោ នការ
សដមដងបចញបសេណូទីរររស់លកខណៈមយួ ឬ បប្ចើនដដលលាក់
បៅខងកនុង។ កដូ៏ចជាការចាត្ថ់ាន កព់នធុននសមាសភាពសេាុ ាំបនេះ
ដដលមានរញ្ញជ កប់ៅកនុងររូមនដមយួ។ បសណូទីរ ប្តូ្វោនបគ
សាំោល់ ជាសាំខនត់ាមរយៈការសដមដងឱ្យប ើញលកខណៈ
ររស់កូន និងសនាដ ន បសេងង បទៀត្។ បសណូទីរមានអនដរអាំបពើ
ជាមយួររសិ្លថ នបៅទីបនាេះ បដើមបសីដមដងបចញនូវបសេណូទីរ
បនាេះ។ ២. ឯកត្ដៈដដលរញ្ញជ កល់កខណៈបដាយសមាសភាពសេាុ ាំ
បសបនទិចណាមយួ។ ) 

genotype-environment interaction   /ˈdʒɛnətʌɪp 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt ɪntərˈakʃ(ə)n/  [n]  អនដរអាំបពើពនធុ ឬដសន
ណឹនថរ-ររសិ្លថ ន (បៅបពលដដលបសណូទីរមយួចាំននួបកើត្
ប ើងបៅកនុងររសិ្លថ នបសេងង ោន បប្ចើន ប្រសិទិធភាពបសណូ      
ទីរអាច ដប្រប្រួលបៅតាមររសិ្លថ នបនាេះដដរ។ បសណូទីរមយួ
អាចសដមដងបចញោនលិបៅទីកដនលងមយួ និងមនិោនលិ បៅ
ទីកដនលងបសេងងបទៀត្ បរើបប្រៀរប្ៀរបៅនិងបសណូទីរបសេងង ។ 
ការសដមដងបចញររស់លកខណៈមយួ បសេណូទីរ (P) អាច
សាំអាងបៅបសណូទីរ (G) និងររសិ្លថ នបៅទីបនាេះ (E) បហើយ
និងអនដរអាំបពើ (I) ។ ទាំនាកទ់ាំនងបនេះប្តូ្វោនសដមដង បចញជាៈ 
P = G + E + I។) 

gentian  /ˈdʒɛnʃ(ə)n/  [n]  សងស់ាន (រកុខជាតិ្មា ងដដល
មានឫសមានពណ៌ស្លវ យ បប្រើសមាល រប់មបោគ) 
 gentian violet  /ˈdʒɛnʃ(ə)n ˈvʌɪələt/  [n]  ទឹកថាន ាំពណ៌
បខ្ៀវសប្មារស់មាល រប់មបោគ 

genus  /ˈdʒiːnəs/  [n]  (ពហុវចនៈ៖ genera) សណាដ ន    
(ចាំណាត្ថ់ាន កម់យួននជីវករបដាយវគាីករណ៍វទិា ដដលទារជាង
ប្គួស្លរដត្ខ្ែស់ជាងអមបរូ) 

geochemistry  /dʒiːəʊˈkɛmɪstri/  [n]  គីមី្ រណីវទិា 
geodesy  /dʒɪˈɒdɪsi/  [n]  េូមមិាប្ត្វទិា 
geographical relief  /dʒiːəˈɡrafɪk(ə)l rɪˈliːf/  [n]        

លកខណៈេូមសិ្លស្រសដ 
geography  /dʒɪˈɒɡrəfi/  [n]  េូមវិទិា 
 applied geography  /əˈplʌɪd dʒɪˈɒɡrəfi/  [n]                     

េូមវិទិាអនុវត្ត 
 economic geography  /ˌiːkəˈnɒmɪk dʒɪˈɒɡrəfi/  [n]  

េូមវិទិាបសដាកិចេ 

 human geography  /ˈhjuːmən dʒɪˈɒɡrəfi/  [n]         

េូមវិទិាមនុសង 
 industrial geography  /ɪnˈdʌstrɪəl dʒɪˈɒɡrəfi/  [n]  

េូមវិទិាឧសងហកមោ 
 physical geography  /ˈfɪzɪk(ə)l dʒɪˈɒɡrəfi/  [n]       

េូមវិទិានបយាោយ 
 regional geography  /ˈriːdʒənl dʒɪˈɒɡrəfi/  [n]       

េូមវិទិាត្ាំរន ់
geology  /dʒɪˈɒlədʒi/  [n]  េូគពាស្លស្រសត, ្រណីវទិា,      
ការសិកសអាំពីថោ 

geomorphology  /ˌdʒiːə(ʊ)mɔːˈfɒlədʒi/  [n]               

េូមសិណាា នវទិា 
geophysics  /ˌdʒiːə(ʊ)ˈfɪzɪks/  [n]  ររូ្រណីវទិា 
geophyte  /ˌdʒiːə(ʊ)fʌɪt/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ 

cryptophyte  
geotropism  /ˌdʒiːə(ʊ)ˈtrəʊpɪz(ə)m/  [n]  ការលូត្លាស់
ដរររកទិសររស់រកុខជាតិ្, ្រណីទាំបនារ (ត្ាំណរលូត្លាស់
ររស់រកុខជាតិ្បៅតាមទាំនាញដសេនដី ឬត្ប្មងទិ់សបៅដី (ទិស
វជិជមានតាមទាំនាញដសេនដី មានឫស និងពនលកឫស) ឬដុេះ
ប ើងពីដី (ប្ចាសទិសទាំនាញ ឧ. ពនលកប្តួ្យ)) 

germ  /dʒəːm/  [n] 

១. បមបោគ 
២. ជីវាណូ (អាំប្រ យី ូររស់ប្ោរប់្សូវ ឬកដនលងដដលដុេះពនលក      
និងឫស) 

Germanium  /dʒəːˈmeɪnɪəm/   [n]  បហារមា នីញ ូ ម (និមតិ្ត
សញ្ញា គីម ីGe) 

germicide    /ˈdʒəːmɪsʌɪd/  [n]  ថាន ាំសាំឡារប់មបោគ,       
ការសាំឡារប់មោគ 

germinate  /ˈdʒəːmɪneɪt/  [v]  ដុេះ, រណដុ េះ 
germination  /dʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ដាំណុេះប្ោរ,់ ការដុេះ
ពនលកប្ោរ,់ ការដុេះពនលកររស់លមិង, ការដុេះ, ដាំណុេះ (ដាំបណើ រ
ការដុេះឫស និងពនលកសលឹករកុខជាតិ្កនុងលកខខ្ណឌ សមប្សរ) 
 epigeal germination  /ˌɛpɪˈdʒiːəl dʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n/  

[n]  (សទិសនយ័៖ epigeous germination) ដាំណុេះពនលក
បលើបដើម (ប្របេទននដាំណុេះពនលកដដលកូទីបលដូនប្តូ្វោនរញុ
ប ើងបលើសុេត្ពីដីបដាយស្លរការពនលូត្ដវងររស់នហរឹខ្ក 
្ឹល។ សេទុយនឹងពាកយ Hypogeal germination ការដុេះ
ពនលកពីបប្កាមដី។)
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 epigeous germination  /ˌɛpɪˈdʒiəs dʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n/  

[n]  សូមបមើលពាកយ៖ epigeal germination 
 hypogeal germination  /ˌhʌɪpə(ʊ)ˈdʒiːəl 

dʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  (សទិសនយ័៖ hypogeous 
germination) ដាំណុេះពនលកពីបប្កាមដី 

 hypogeous germination  /ˌhaɪpəˈdʒiəl 

dʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ hypogeal 
germination 

 peak germination  /piːk dʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ចាំណុច
ដាំណុេះខ្ែស់, ចាំណុចដាំណុេះបប្ចើនរាំសុេត្ (ជាពាកយទូលាយ
មយួដដលបគពិពណ៌នាអាំពីចាំណុចបពលដដលអប្តាដាំណុេះ
ដុេះខ្ែស់រាំសុេត្) 

 transition from seed development to seed 

germination [n]  អនដរកាលពីការវវិឌឍនប៍្ោរប់ៅដាំណុេះ 
 germination pattern   /dʒəːmɪˈneɪʃ ˈpat(ə)n/  [n] 

គាំរបូ្របេទដាំណុេះ 
germplasm  /dʒəːmˈplaz(ə)m/  [n]  ពូជសមូហកមោ, សមាា រ
ត្ាំណពូជ, ជីវកាំណ, ជីវករ (សភាវរស់មានជីវតិ្រកីចបប្មើនលូត្
លាស់ និងអេវិឌឍនដូ៍ចជាមនុសង សត្វ និងរកុខជាតិ្ជាបដើម។ 
បៅកនុងឯកត្ដៈឬប្កុមពូជមយួ រណដុ ាំ សាំភារៈត្ពូជដដលជាមូល
ដាា នររូសប្មារក់ារទទលួមរត្ក បពាលគឺ បសណូទីរអាប្ស័យ
បៅតាមការបសេទរររស់វាបៅជាំនានប់ប្កាយ។) 

Gerres filamentosus  [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ whipfin 
silver-biddy 

gestation  /dʒɛˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  ភាពមានគេ ៌
gherkin   /ˈɡəːkɪn/  [n]  ប្ត្សកប់្ជក ់                         

(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Cucumis vulgaris var. div.) 
giant clam   /ˈdʒʌɪənt klam/  [n]  ប្គាំយកង                  

(បមោ េះវទិាស្លស្រសត Tridacna gigas) 
giant gourami  /ˈdʒʌɪənt ʊ(ə)ˈrɑːmi/  [n]  ប្តី្រមាស 

(បមោ េះវទិាស្លស្រសត Osphronemus gouramy) 
giant pigweed   /ˈdʒʌɪənt ˈpɪɡwiːd/  [n]  សេទីថោ          

(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Trianthema portulacastrum) 
giant sensitive plant   /ˈdʒʌɪənt ˈsɛnsɪtɪv plɑːnt/  [n]  

រនាល សិិត្ (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Mimosa diplotricha, 
Mimosa invisa) 

giant's kettle   /ˈdʒʌɪənts ˈkɛt(ə)l/  [n]  របតត ោត្ខ្ទេះ ា្ំ 
gilgai microrelief  /ˈɡɪlɡʌɪ ˈmʌɪkrə(ʊ)rɪˈliːf/  [n]  ស្លថ ន
ភាពនសេទដីខងបលើ 

gill  /ɡɪl/  [n]  ប្សកី 
gimlet  /ˈɡɪmlɪt/  [n]  ដដកកណាត រ, ដដកខ្ងួ 
ginger  /ˈdʒɪndʒə/  [n]  ខ្ញី (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Zingiber 

officinale) 
gingiva  /dʒɪnˈdʒʌɪvə/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ gum 
gingivitis  /ˌdʒɪndʒɪˈvʌɪtɪs/  [n]  ជាំងឺរលាកអញ្ញេ ញប ោ្ញ 
GINI coefficient  /ˈdʒiːni ˌkəʊɪˈfɪʃ(ə)nt/  [n]  បមគុណតាម
ដររហាីនី (បមគុណតាមដររហាីនី គឺជាការវាស់ដវងពីរោយ
ដដលពុាំបសោើភាពោន  បដាយប្តូ្វោនបគបប្រើបដើមបកីាំណត្ពី់ភាពបសេង
ង  ឬខុ្ស ោន ននប្ោកច់ាំណូលបៅទូទាាំងសងាម។ បមគុណ
បនេះ មានលាំដារពី់បលខ្ ០ (បសោើភាពោន ឥត្បខេ េះ) បៅបលខ្ ១ 
(ពុាំបសោើភាពោន ទាល់ដត្បស្លេះ ឬគាំលាត្ឥត្បខេ េះ)។) 

girdling  /ˈɡəːd(ə)lɪŋ/  [n]  ការបជៀសមបកបដើមប ើ,          
វ ិ្ ីស្លស្រសដសមាល រប់ដើមប ើ (បដាយការកាត្ស់មបកបដើមជុាំវញិ  
វារមួមានការបប្រើប្ោស់ថាន ាំសមាល ររ់កុខជាតិ្ ថាន ាំគីមសីេងដដរ។) 

gizzard  /ˈɡɪzəd/  [n]  បកាេះ (សត្វ), បកាេះមាន ់
glabrous  /ˈɡleɪbrəs/  [adj]  របលាងភាព (ភាពរបលាង មនិ
បប្គើម មនិមានដុេះបោម), ោោ នបោម (អាំពីទប្មងរ់រស់រកុខជាតិ្) 

glacial scratching  /ˈɡleɪsɪəl skratʃɪŋ/  [n]  គាំនូរ
ស្លល កស្លន មននទឹកកក 

glacial till  /ˈɡleɪsɪəl tɪl/  [n]  (សទិសនយ័៖  drift) លារ់
ដដលនាាំមកបដាយដុាំទឹកកក 

glaciation  /ˌɡleɪsɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  សមយ័ទឹកកក 
glacier  /ˈɡlasɪə/  [n]  ដសេនទឹកកក 
glaciology  /ˌɡleɪsɪˈɒlədʒi/  [n]  ទឹកកកវទិា 
glamour   /ˈɡlamə/  [n]  ភាពប្សស់រាំប្ពង 
gland  /ɡland/  [n]  (សទិសនយ័៖  node) ប្កបពញ 
 antennal gland  /anˈtɛnəl ɡland/  [n]  ប្កបពញអងដ់ត្ន 

(សរោីងារបញ្េញបប្ៅ ដដលសថិត្បៅខងចុងររស់ពពកួរងកង
មយួចាំននួ) 

 endocrine gland  /ˈɛndə(ʊ)krʌɪn ɡland/  [n]  ប្កបពញ
របញ្េញអរ័ម ូន, ប្កបពញអបនាត មញ្េ ័ន 

 lymph gland  /lɪmf ɡland/  [n]  (សទិសនយ័៖ lymph 
node) ប្គនថី, ប្កបពញទឹករនង 

 mammary gland  /ˈmaməri ɡland/  [n]   

ប្កបពញទឹកបដាេះ 
 parotid gland  /pəˈrɒtɪd ɡland/  [n]  ប្កបពញប្ត្បចៀ
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glanders  /ˈɡlandəz/  [n pl]  ជាំងឺរលាកសរនសឆ្លង (សត្វ), 
ជាំងឺឆ្លងននសត្វពាហនៈដដលអាចឆ្លងមកមនុសង 

glans  /ɡlanz/  [n]  (ពហុវចនៈ៖ glandes) ប្កបពញ (បៅចុង
លិងា) 

glasser's disease  /glɛsəs dɪˈziːz/  [n]  ជាំងឺកាល បស 
glasshouse  /ˈɡlɑːshaʊs/  [n]  សេទេះកញ្េក ់
glaucoma  /ɡlɔːˈkəʊmə/  [n]  ជាំងឺបអៀសីុដេនក, ជាំងឺដេនកដដល
ត្ងស់យងុដេនកបលើសពី្មោតា 

glaucous  /ˈɡlɔːkəs/  [adj]  នរត្ងប្ពដលត្ (អាំពីទប្មងរ់រស់
រកុខជាតិ្) 

glebe  /ɡliːb/  [n]  ដីសមបរូជីជាតិ្ 
gleization  /ɡleɪ'zeɪʃ(ə)n/  [n]  (សទិសនយ័៖ gleying 

process) ការកាល យជាឥដា 
gley  /ɡleɪ/  [n]  ដីប្របសេេះបខ្ៀវបដាយជាាំទឹកខ្វេះខ្យល់អុកសីុដសន 
global warming  /ˈɡləʊb(ə)l wɔːmɪŋ/  [n]  ការបកើនបទប ើង
កបដដ ដសេនដី 

globe fringe-rush  /ɡləʊb frɪn(d)ʒ rʌʃ/  [n]  កកដ់េនកកាដ ម
តូ្ច (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Fimbristylis miliacea) 

Globicephala macrorhynchus [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ 
short-finned pilot whale 

globose  /ˈɡləʊbəʊs/  [adj]  ោងមូល, ោងដសវ  
globular  /ˈɡlɒbjʊlə/  [adj]  ោងបសែៀ, ោងមូលដូចោល់ 
globule  /ˈɡlɒbjuːl/  [n]  បោលិកា 
globulin  /ˈɡlɒbjʊlɪn/  [n]  កលូរ ុយលីន (បោលិកាដដលមនិ
រលាយបៅកនុងទឹកស្លរ ដត្រលាយបៅកនុងទឹកនប្រ) 

glomerulus  /ɡlɒˈmɛr(j)ʊləs/  [n]  (ពហុវចនៈ៖ glomeruli) 
កលូបមរលុ, ប្កុមសរនសមមតូ្ច  (ឋតិ្បៅវកកាំ) 

glossitis  /ɡlɒˈsʌɪtɪs/  [n]  ជាំងឺរលាកអណាត ត្, ប្ជាាំងអណាត ត្ 
Glossogobius aureus  [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ golden 

tank goby 
Glossogobius giuris  [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ gangetic 

tank goby 
Glossogobius koragensis  [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ 

koragu tank goby 
Glossogobius sparsipapillus [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ 

linecheek tank goby 

glottis  /ˈɡlɒtɪs/  [n]  រនធខ្យល់ 
glove  /ɡlʌv/  [n]  បប្ស្លមនដ 
gluconeogenesis  /ˌglukoʊˌniəˈdʒɛnə sɪs/  [n]  កាំណ
គលុយកូស (ការសាំបយាគគលុយកូសពីម ូបលគុលមនិដមនជាការូ-
អីុប្ដាត្ជាបប្ចើន។ វាបកើត្កនុងបថលើម និងត្ប្មងបនាមសត្វ និងកនុង
ប្ោររ់កុខជាតិ្។) 

glucose  /ˈɡluːkəʊz/  [n]  គលុយកូស (ម្ុរជាតិ្, ជាតិ្ដសិេមកនុង
ដសេលប ើ), ជាតិ្សករ 

glume  /ɡluːmz/  [n]  កាំពកតូ្ចមយួសថិត្បៅផ្កទ ល់ពីបប្កាម
សមបក  និរជល 
 rudimentary glume  /ˌruːdɪˈmɛnt(ə)ri ɡluːm/  [n]  

កាំពកននចុងដសោង (ដសេនកខងចុងបគរាំសុេត្ននដសោង ដដលមាន
កាំបោ ងដូចដពង។ វាសថិត្បៅបប្កាមប្ត្រកមនិោនការ។) 

gluteus  /ˈɡluːtɪəs/  [n]  ស្លចដុ់ាំដខ្វងបៅប្ត្ងប់្ត្ោក 
glutinous  /ˈɡluːtɪnəs/  [adj]  សិិត្ 
glycerine  /ˈɡlɪs(ə)rɪn/  [n]  (សទិសនយ័៖ glycerol)         
គលីបសរនី 

glycerol  /ˈɡlɪs(ə)rɒl/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ glycerine 
Glycine max  [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ soybean, soya 

bean 
glycogen  /ˈɡlʌɪkədʒ(ə)n/  [n]  គលីកូដសន (ជាតិ្ដសិេមដដល
សតុកកនុងបថលើម) 

Glyptothorax fuscus  [sci.n]  ប្តី្កញ្េុ េះប្ករី 
Glyptothorax lampris  [sci.n]  ប្តី្ប្ករី 
Glyptothorax sp. cf. fuscus  [sci.n]  ប្តី្ប្ករី 
gnat  /nat/  [n]  សុច, មមង ់
gnaw  /nɔː/  [v]  សូមបមើលពាកយ៖ erode 
goad  /ɡəʊd/  [n]  ជនលួញ (ចាកប់ោ) 
goat  /ɡəʊt/  [n]  ពដពញី 
goat weed  /ɡəʊt wiːd/  [n]  ទស្រនាទ នបខ្ត្តស្លវ យ         

(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Ageratum conyzoides) 
godown  /ˈɡəʊdaʊn/  [n]  (សទិសនយ័៖ warehouse) 
ឃ្ល ាំង 

goitre  /ˈɡɔɪtə/  [n]  ជាំងឺពកក 
Gold  /ɡəʊld/  [n]  មាស (និមតិ្តសញ្ញា គីម ីAu)
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golden apple snail  /ˈɡəʊld(ə)n ˈap(ə)l sneɪl/  [n]   

ខ្យងសីុប្សូវ (ពកួខ្យងដដលមានសមបកពណ៌បលឿងដូចមាស 
សថិត្កនុងអមបរូ Pomacea sp.) 

golden tank goby  /ˈɡəʊld(ə)n taŋk ˈɡəʊbi/  [n]           

ប្តី្កសន (បមោ េះវទិាស្លស្រសត Glossogobius aureus) 
gonad  /ˈɡəʊnad/  [n]  ប្កបពញបេទ (ពងចារក់បកើត្ដាំរូង) 
Gonatocerus spp.  [sci.n] ឪមា ល់ (រោសិត្បលើពងមមាច) 
Goniozus nr. Triangulifer   [sci.n]  ពកួឪមា ល់ (រោសិត្
បលើដងកូវមូរសលឹក) 

gonorrhea  /ˌɡɒnəˈrɪə/  [n]  បោគប្របមេះ 
gonochoristic  /ˌɡɒnəkləʊrˈrɪstɪk/  [adj]  ឯកបេទ 
gonococcus  /ˌɡɒnəˈkɒkəs/  [n]  បមបោគប្របមេះ 
goonch  /ɡuːn(t)ʃ/  [n]  ប្តី្ប្ករី (បមោ េះវទិាស្លស្រសត 

Bagarius yarrelli) 
goose  /ɡuːs/  [n]  (ពហុវចនៈ៖ geese) កាា នញី 
gooseberry  /ˈɡʊzb(ə)ri/  [n]  ពពកួកនទួត្ 
 Chinese star gooseberry  /tʃʌɪˈniːz stɑː ˈɡʊzb(ə)ri/  

[n]  កនទួត្ 
 Indian gooseberry  /ˈɪndɪən ˈɡʊzb(ə)ri/  [n]  កនទួត្នប្ព 

(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Phyllanthus emblica) 
 otaheite gooseberry  [n]  កនទួត្  (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ 

Phyllanthus distichus) 
gooseweed  /ɡuːs wiːd/  [n]  បមោ តាបសៀវ (បមោ េះវទិា 
ស្លស្រសដ Sphenoclea zeylanica) 

gossen  /ˈɡɒz(ə)n/  [n]  ថោជាស្លរធាតុ្ដដក, មកួដដក 
Gossypium herbaceum  [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ 

cotton 
gossypol  /ˈɡɒsɪpɒl/  [n]  កូសសីុរ ូស (ជាតិ្ពុលបលឿងបៅ
កនុងប្ោរក់រាស) 

gotu kola  [n]  វលលិប្ត្បចៀកប្កាញ់ (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ 
Centella asiatica) 

gourd  /ɡʊəd/  [n]  ពពកួរដនលប ើងបប្ទើង ដូចជាប្ត្ឡាច 
នបនាង ប្មេះ បឃ្ល ក, ប្របេទដសេលស្លចប់្ត្សក-់បឃ្ល ក 
 bitter gourd  /ˈbɪtə ɡʊəd/  [n]  (សទិសនយ័៖ bitter 

lemon) ប្មេះ (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Momordica charantia) 
 bottle gourd  /ˈbɒt(ə)l ɡʊəd/  [n]  បឃ្ល កដរ  

(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Lagenaria siceraria) 

 sponge gourd  /spʌn(d)ʒ ɡʊəd/  [n]  (សទិសនយ័៖  
loofah) នបនាងស្លញ, នបនាងប្របហើរ, នបនាងមូល 
(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Luffa cylindrica) 

 wax gourd  /waks ɡʊəd/  [n]  ប្ត្ឡាច (បមោ េះវទិា 
ស្លស្រសដ Benincasa hispida) 

 winter gourd   /ˈwɪntə ɡʊəd/  [n]  ប្ត្ឡាច                 
(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Benincasa hispida) 

governor's plum  /ˈɡʌv(ə)nəs plʌm/  [n]  ប្កខុ្រញី 
grading  /ɡreɪdɪŋ/  [n]  ការចាត្ប់្ោរពូ់ជជាប្របេទ ឬ្ុន 
(ជាទូបៅ ដសិេកបលើគុណភាព) 

gradual metamorphosis  /ˈɡradʒʊəl ˌmɛtəˈmɔːfəsɪs/  

[n]  ររូសេាុ ាំមនិបពញបលញ (ពកួសត្វលិិត្ដដលកនុងវដតជីវតិ្មាន
ការដប្រប្រួលពី ពង-កូនញាស់-សត្វបពញវយ័ ឧទាហរណ៍ 
ប្សឹងជញ្ជកទឹ់កបដាេះ) 

graft  /ɡrɑːft/  [v]  រនសាំ, រាំបៅ 
graft  /ɡrɑːft/  [n]  ការរាំបៅដមកប ើ, ដខ្នងរាំបៅ, ដេនករាំបៅ 
graft union /ɡrɑːft ˈjuːnjən/  [n]  ចាំណុចរនងុោីន ននការរាំបៅ, 
កដនលងរនងុោីន ននការរាំបៅ (ចាំណុចរនងុរីរស់រកុខជាតិ្ដដលោន
រាំបៅរញ្េូ លោន  (កដនលងដមករាំបៅ និងគល់រាំបៅរនងុោីន )) 

graft versus host disease (GVHD)  /ɡrɑːft ˈvəːsəs 

həʊst dɪˈziːz/  [n]  ការសេសុាំប្រឆ្លាំងនឹងជាំងឺររស់ ោ្ួល 
grafter  /ˈɡrɑːftə/  [n]  អនកសេសាំដមកប ើ 
grafting  /ɡrɑːftɪŋ/  [n]  ការរាំបៅដមក ដខ្នង ( ការសេាុ ាំដសេនក     
បសេងង ររស់ឯកត្ដៈខុ្ស ោន បដាយសេដិត្ជាលិកាបដើមបវីារ េះសីុ
ោន  និងប វ្ើឱ្យវាអាចដុេះលូត្លាស់ោន។ ជាទូបៅ ដសេនកខង
បលើ (ដមក/ដខ្នង) ប្តូ្វបគសេាុ ាំវាជាមយួដសេនកបប្កាមជារឬ់ស (គល់
រាំបៅ)។ ដសេនកទាាំង២រនងុោីន  បនេះនិងឯកត្ដៈដដលសេង ាំោនបនេះ 
បគបៅថាដមកប ើរាំបៅ។ បប្ពាេះដត្ដមក/ដខ្នងសេសាំខងបលើបៅ
រកសសមាសភាពបសបនទិចបដើមររស់វា ដូបចនេះការរាំបៅដមក
ប ើមានប្របយាជនស៍ប្មារប់ វ្ើការរកសទុកពិបស្ល្ន ៍និងការ
រណដុ េះកូនប ើ។) 

grain  /ɡreɪn/  [n]   

១.  ប្ោរ់្ ញ្ាជាតិ្ (ពពកួប្ោរតូ់្ច ននរកុខជាតិ្ដូចជា ប្សូវ 
ឬប្សូវស្លលីជាបដើម បហើយជនួកាលសាំបៅបៅបលើប្ោរ់
សដណត កសប្មារប់ វ្ើអាជីវកមោ), ប្របេទដសេលសាួត្ប្ោរ ់ 

២.  កូនជញ្ជ ីងដដលមានទមានប់្ស្លល 
 filled grain  /fɪld ɡreɪn/  [n]  ប្ោរប់ពញ (ប្ោរប់្សូវ ឬ
អងករដដលបពញបៅបដាយអងដូ់ដសែមលិ)



mature grain Johnson grass   
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 mature grain  /məˈtʃʊə ɡreɪn/  [n]  ប្ោរទុ់ាំ (ដាំណាក់
កាលបៅបពលដដលប្ោរប់្សូវទាាំងឡាយកនុងករួមានពណ៌
បលឿង ប្ោរប់ពញ បហើយរងឹ) 

 milk grain  /mɪlk ɡreɪn/  [n]  ប្ោរទឹ់កបដាេះ (ប្សូវ)  
(ប្ោរប់្សូវបៅដាំណាកក់ាលទឹកបដាេះ) 

 naked grain  /ˈneɪkɪd ɡreɪn/  [n] ប្ោររ់កសមបកបហើយ 
gram negative  /ɡram ˈnɛɡətɪv/  [n]  ប្កាមដកននោកប់ត្រ ី

(អាចស្លកពណ៌វញិ)  
gram positive  /ɡram ˈpɒzɪtɪv/  [n]  ប្កាមរូកននោកប់ត្រ ី

(ពុាំអាចស្លកពណ៌វញិ)  
Gramineae  [n]  (សទិសនយ័៖  Poaceae) ប្គួស្លរ
្ញ្ាជាតិ្ (ប្គួស្លររកុខជាតិ្មយួដ៏្ ាំបៅកនុងចនទរកុខជាតិ្ សលឹក
ររស់វាោងដវងជាសីុឡាាំងប្សួចចុង បហើយដចកជារនទេះ និង
ប្សទរសលឹក ដសេលររស់វាជាប្ោរតូ់្ច បហើយរងឹ។ កនុងប្គួស្លរ
បនេះមានប្សូវ បពាត្ ប្សូវស្លលី ឫសង ីអាំបៅជាបដើម ដដលមាន
ស្លរៈសាំខនយ់ា ងខល ាំងកនុងវស័ិយកសិកមោ) 

granite  /ˈɡranɪt/  [n]  ថោប្កានីត្ (សីុលីស, ដហវលសាត្)  
granular  /ˈɡranjʊlə/  [adj]  ដដលជាប្ោរតូ់្ច  
granulation  /ˌɡranjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]   

១.  (ចាំបពាេះសត្វ) សេតួច, តូ្ច  (មានប្ោរតូ់្ច )  
២.  ការដរក ឬបកើត្ជាប្ោរ ់  
៣.  កនទួលស្លចតូ់្ច  បកើត្បលើនសេទដាំបៅ 

granule  /ˈɡranjuːl/  [n]   

១.  (ចាំបពាេះសត្វ) ប្ោរតូ់្ច  (បៅបលើនសេទដាំបៅ)  
២.  ប្កួសតូ្ច  

granulometry  /ˈɡranjuːlˈɒmɪtri/  [n]  រាវ ស់ដរង 
grape  /ɡreɪp/  [n]  ទាំពាាំងោយជូរ 
grapefruit  /ˈɡreɪpfruːt/  [n]  (សទិសនយ័៖  pomelo, 

shaddock) ប្កូចថលុង (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Citrus maxima) 
grapevine  /ˈɡreɪpvʌɪn/  [n]  បដើមទាំពាាំងោយជូរ 
graph  /ɡrɑːf/  [n]  ប្កាហវិក (វ ិ្ ីស្លស្រសតននការប ើងរាា ញពី
ទិនននយ័បដាយមានទីតាាំងចាំណុចប្រសពវរវាងរនាទ ត្ប់ដក 
(អារសីុ់ស) និងរនាទ ត្ ់រ (អរបដាបន)) 

carp  /kɑːp/  [n]  ពពកួប្តី្ការ និង ប្តី្ប្ពលូង 
grass thrips  /ɡrɑːs θrɪps/  [n pl]  ប្ទីរ 
grass  /ɡrɑːs/  [v]  ដាាំបមោ , ឱ្យសីុបមោ  

grass  /ɡrɑːs/  [n]  បមោ  (បមោ កនុងប្គួស្លរ Gramineae 
(Poaceae) មានបដើមតូ្ច មូលប្ត្ងប់ ើងបលើមានអាយុកាល
តិ្ចជាងមយួឆ្លន ាំ ឬបប្ចើនជាងមយួឆ្លន ាំ។ បដើមវាបគបៅថា culm 
មានថាន ាំង និងចបនាល េះថាន ាំងេលរឺបលាង។ សលឹកវាដុេះបចញពីថាន ាំង 
មានរនទេះសលឹក និងប្សទរសលឹកបប្ស្លរជុាំវញិ។ 
 barnyard grass  /bɑːnjɑːd ɡrɑːs/  [n]  បមោ ដរកកាល
មានកនទុយ, បមោ ដរកកាល (ប្របេទបមោ ដដលសថិត្កនុង
អមបរូ Echinochola crus-gali) 

 bermuda grass  /bərˈmju:də ɡrɑːs/  [n]  បមោ ចិបញ្េ ៀន 
(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Cynodon dactylon) 

 blade of grass  /bleɪd ɒv ɡrɑːs/  [n]  សលឹកបមោ  (ដដល
ោងដូចមុខ្កាាំរិត្) 

 cogon grass  /ˈkəʊɡɒn ɡrɑːs/  [n]   
១.  សបវូ (ប្របេទបមោ សថិត្កនុងអមបរូ Echinochloa crus-

galli)  
២.  សបវូឃ្ល ាំង (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Imperata cylindrica) 

 crab grass  /krab ɡrɑːs/  [n]  បមោ ពុករងកង  
(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Digitaria ciliaris) 

 creeping panic grass  /kriːpɪŋ ˈpanɪk ɡrɑːs/  [n] 

បមោ បោ (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Brachiaria reptans) 
 crowfoot grass  /ˈkrəʊfʊt ɡrɑːs/  [n]  បមោ បជើងតុ្កដក, 
បមោ បជើងប្កាស់ (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Dactyloctenium 
aegyptium) 

 Egyptian grass  /ɪˈdʒɪpʃ(ə)n ɡrɑːs/  [n]  បមោ បជើង
ប្កាស់ (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Dactyloctenium aegyptium) 

 goosegrass  /'ɡuːsɡrɑːs/  [n]  បមោ បជើងប្កាស់  
(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Eleusine indica) 

 guinea grass   /ˈɡɪni ɡrɑːs/  [n]  បមោ សីុមនួ  
(បមោ េះវទិាស្លស្រសត Panicum maximum) 

 hamil guinea grass  [n]  បមោ ហ្កមលី 
 Indian goosegrass  /ˈɪndɪən ˈɡuːsɡrɑːs/  [n]   

បមោ ទបនសង (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Eleusine indica) 
 itchgrass  /'ɪtʃɡrɑːs/  [n]  បមោ រមាស់ (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ 

Rottboellia cochinchinensis) 
 Johnson grass  /ˈdʒɒns(ə)n ɡrɑːs/  [n]  ដប្ត្ង   

(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Sorghum halepense)
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 knotgrass  /ˈnɒtɡrɑːs/  [n]  បមោ រពាកទឹ់កវារ         
(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Paspalum distichum) 

 lemon grass  /ˈlɛmən ɡrɑːs/  [n]  សលឹកនប្គ         
(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Cymbopogon citratus) 

 lmperata grass  [sci.n]  សបវូឃ្ល ាំង 
 Napier grass  /ˈneɪpɪə ɡrɑːs/  [n]  បសតចបមោ , បមោ ដាំរ ី

(បមោ េះវទិាស្លស្រសត៖ Pennisetum purpureum) 
 paragrass  /ˈparəɡrɑːs/  [n]  បមោ ោោ ាំង            

(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Brachiaria mutica) 
 ruzi grass  /ruːzi ɡrɑːs/  [n]  បមោ រហុងុសីប្មារច់ាំណីសត្វ  
 saramollagrass  [n]  (សទិសនយ័៖ wrinkled grass) 
បមោ ចាំពុេះទា (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Ischaemum rugosum) 

 torpedo grass  [n]  បមោ រាំពង ់(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ 
Panicum repens) 

 wrinkled grass  /ˈrɪŋk(ə)ld ɡrɑːs/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ 
saramollagrass 

grass-burning  /ɡrɑːs ˈbəːnɪŋ/  [n]  ការដុត្បមោ  ឬនប្ព 
(បដើមបដីាាំដាំណាាំ)  

grassland  /ˈɡrɑːsland/  [n]  វាលបមោ  
 flooded grassland  /flʌdɪd ˈɡrɑːsland/  [n]  វាលបមោ
លិចទឹក 

grassless  /ˈɡrɑːslɛs/  [adj]  ដដលោោ នបមោ ដុេះ 
grassy  /ˈɡrɑːsi/  [adj]  ដដលមានបមោ ដុេះជុក 
grating  /ˈɡreɪtɪŋ/  [n]   

១.  (ចាំបពាេះ្រណីវទិា) ការដាកប់្របដើសបដើមបទីរដី់  
២.  ការ ូស (ឧ. ការ  តុ្)  

gravel pit  /ˈɡrav(ə)l pɪt/  [n]  ការដាា នយកថោ 
gravel  /ˈɡrav(ə)l/  [v]  ចាកប់្កួស 
gravel  /ˈɡrav(ə)l/  [n]  ប្កួស, កបមទចថោ, កបមទចឥដា, កបមទច
ប្កួស (មកពីការរេុះបរ ើពីការដាា ន)  
 chalky gravel  /ˈtʃɔːki ˈɡrav(ə)l/  [n]  ប្កួសថោកាំបោរ 
 fine gravel  /fʌɪn  ˈɡrav(ə)l/  [n]  ប្កួស (០.២-២០ ម.ម)  
 lag gravel  /laɡ ˈɡrav(ə)l/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ desert 

pavement 
gravelly  /ˈɡrav(ə)li/  [adj]  ដដលមានប្កួស 
gravid  /ˈɡravɪd/  [adj]  សូមបមើលពាកយ៖ pregnant 

gravida  [n]  ស្រសតីមាននសេទបពាេះ (បគនិយាយពាកយបនេះប្ពមោន
ជាមយួចាំននួបពលមាននសេទបពាេះ) 

gray leaf spot  /ɡreɪ liːf spɒt/  [n]  ជាំងឺអុត្សលឹកពណ៌ប្របសេេះ 
(ជាំងឺបនេះរងកបដាយសេងតិ្ Stemphylium solani និង 
Stemphylium lycopersici បដាយឆ្លងតាមរយៈខ្យល់ បដាយ
ឆ្លងោលដាលតាមរយៈខ្យល់ ភាគបប្ចើនបកើត្មានបៅបពលមាន
អាកាសធាតុ្បៅត លោម។ ភាន កា់ររងកជាំងឺអាចរស់បៅកនុងកាក
សាំណល់រកុខជាតិ្ ដាំណាាំបរ ងបោ េះដុេះមរួ និងដាំណាាំអាំរូរបរ ង 
បោ េះបសេងងបទៀត្ និងបមោ ចនប្ង។ សលឹកបសើមយូរ កបដត ខ្ែស់ និង
បៅត លោមជាលកខខ្ណឌ សមប្សរសប្មារក់ារោលដាលននជាំងឺ) 

graze  /ɡreɪz/  [v]  សីុបមោ , រ េះប្រសិេត្  
grazing  /ˈɡreɪzɪŋ/  [n]  វាលបមោ , ដីសប្មារចិ់ញ្េ ឹមបោប្ករី 
grease  /ɡriːs/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ fat 
greater scissortail  /ɡreɪtə ˈsɪzəteɪl/  [n]  ប្តី្ចាវ បពាត្ 

(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Rasbora caudimaculata) 
greenhouse  /ɡriːn haʊs/  [n]  សេទេះកញ្េក ់
green kuang futsoi  [n]  នសែចងកឹេះ  
green manuring  /ɡriːn ˈməˈnjʊərɪŋ/  [n]  ការបប្រើប្ោស់ជី
ប្សស់ (ការយកជីប្សស់បៅបប្រើប្ោស់បលើដាំណាាំបសេងង ) 

green onion  /ɡriːn ˈʌnjən/  [n]  ខ្ទឹមសលឹក 
green semilooper  /ɡriːn ˈsɛmiluːpə/  [n]  ដងកូវោកខ់្នង 

(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Naranga aenescens) 
green smut  /ɡriːn ˈsmʌt/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ false 

smut 
greenbottle pufferfish  /ɡriːnˈbɒt(ə)l ˈpʌfəfɪʃ/  [n]   

ប្តី្កាំពត្ (បមោ េះវទិាស្លស្រសត Chonerhinos nefastus) 
greenhouse gas  /ˈɡriːnhaʊs ɡas/  [n]  ឧសោ័នសេទេះកញ្េក ់
grid  /ɡrɪd/  [n]  សាំណាញ់លួស, ប្ទុងដដក 
grime  /ɡrʌɪm/  [n]  ដកិល 
grimy  /ˈɡrʌɪmi/  [adj]  ដដលមានដកិល, កខ្វក ់
grind  /ɡrʌɪnd/  [v]  សាំបលៀង, កិនម ដា 
grinder  /ˈɡrʌɪndə/  [n]  អនកសាំបលៀងកាាំរិត្, អនកកិនប្ោរ ់
កាបហវ 

grindstone  /ˈɡrʌɪn(d)stəʊn/  [n]  ថោសាំបលៀងកាាំរិត្ 
grit  /ɡrɪt/  [n]  អាំដរង, ដុាំដដលមានប្ជុង, ខ្សចប់ប្គើមដូចអាំរិល
ប្កួស
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groin  /ɡrɔɪn/  [n]  ប្កបលៀន 
leached grood  /liːtʃt gruːd/  [n]  ដីប្របេទនប្ពប្របសេេះបមោ
ដដលមានបមោ ដុេះ 

groove  /ɡruːv/  [v]  របងកើត្ជាប្រឡាយ, បចាេះប្រឡាយ 
groove  /ɡruːv/  [n]  ប្ជលង, ស្លន មលក 
gross domestic product (GDP)  /ɡrəʊs dəˈmɛstɪk 

ˈprɒdʌkt/  [n]  សេលិត្សេលកនុងប្សុកសររុ, សេលទុនកនុងប្សុក
សររុ (ចាំណូលជាតិ្ដដលប្តូ្វគណនាតាមវ ិ្ ីសេលសររុដដល
ទទលួោន បពាលគឺជាសេលរូកននត្នមលទាាំងអស់ដដលរូក
រដនថមបៅកនុងបសដាកិចេ ឬជាត្នមលននសេលិត្សេលចុងបប្កាយ
ដដលសេលិត្ោនបៅកនុងបសដាកិចេ) 

gross national product (GNP)  /ɡrəʊs ˈnaʃ(ə)n(ə)l 

ˈprɒdʌkt/  [n]  សេលទុនជាតិ្សររុ (ចាំណូលជាតិ្ដដលប្តូ្វ
គណនាតាមវ ិ្ ីចាំណូលសររុ បពាលគឺជាសេលរូកននកតាត
ចាំណូលដដលរកោន រូកនឹងការរញ្េុ េះត្នមល (បដើមបឱី្យោនត្នមល
ទីសេសរ) រូកនឹងត្នមលពនធដារមនិចាំបពាេះ ដកនឹងជាំនយួជាប្ោក)់ 

gross output  /ɡrəʊs ˈaʊtpʊt/  [n]  ទិននសេលសររុ 
gross price  /ɡrəʊs prʌɪs/  [n]  នថលដុល 
gross production  /ɡrəʊs prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  សេលិត្កមោ
សររុ 

gross return  /ɡrəʊs rɪˈtəːn/  [n]  ចាំណូលកនុង១ខន ត្ឯកតា 
(ចាំណូលដុល) 

gross return on capital  /ɡrəʊs rɪˈtəːn ɒn ˈkapɪt(ə)l/  

[n]  ចាំណូលដដលោនពីការលកស់េលដដលសេលិត្ោន ផ្កត្ន់ថល
ទិញសមាា រឧរករណ៍ចាំណាយបលើពលកមោ ដី ការរិុនប្រសរ់
ររស់អនកប្គរប់្គង និងពនធដារបចញ 

grotto  /ˈɡrɒtəʊ/  [n]  លិាង, គុហ្ក, រងូ 
ground lizard  /ɡraʊnd ˈlɪzəd/  [n]  សត្វជាស 
ground   /ɡraʊnd/  [n]  នសេទដី, ដី 
 barren ground  /ˈbar(ə)n ɡraʊnd/  [n]  សូមបមើលពាកយ
៖ barren land 

 corn ground  /kɔːn ɡraʊnd/  [n]  (សទិសនយ័៖  wheat 
earth) ដីសប្មារដ់ាាំប្សូវស្លលីទន ់

 gradin ground  /ɡrəˈdiːn ɡraʊnd/  [n]  ដីដដលមាន
ទិដាភាពជាថាន ក ់ (បៅបលើជប្មាល)  

 loose ground  /luːs ɡraʊnd/  [n]  ដីដដលអាចហូរោន 
(បសើមខល ាំង)  

 low ground  /ləʊ ɡraʊnd/  [n]  (ចាំបពាេះ្រណីវទិា) 
(សទិសនយ័៖  flat, shoal, swallow) ោត្ប្ជលង, ោត្
សទឹងរឹងរ ួ

 natural ground  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ɡraʊnd/  [n]  ដី្មោជាតិ្ 
 patterned ground  /ˈpat(ə)nd ɡraʊnd/  [n]  សូមបមើល
ពាកយ៖ fissure network soil 

 permanently frozen ground  /ˈpəːm(ə)nəntli ˈfrəʊzn 

ɡraʊnd/  [n]  ប្សទារដី់ដដលកកជានិចេ 
 unfrozen ground   /ʌnˈfrəʊzn ɡraʊnd/  [n]  ដីដដលមនិ
ប្ត្ជាកក់ក 

groundnut  /ˈɡraʊn(d)nʌt/  [n]  សដណត កដី              
(បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Arachis hypogea) 

groundwater  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə/  [n]  (សទិសនយ័៖  
phreatic water) ទឹកកនុងដី, ដបងាើមទឹក, ទឹកបប្កាមដីតាម
ត្ាំរនម់ាត្រឹ់ង (ទបនល) 
 confined groundwater  /kənˈfʌɪnd ˈɡraʊn(d)wɔːtə/  

[n]  ទឹកសុេសពីកនុងដី 
 floating groundwater  /ˈfləʊtɪŋ ɡraʊnd ˈwɔːtə/  [n]  

ប្សទារទឹ់កកនុងដីពីបលើប្សទារដ់ដលមានខ្យល់ 
 local groundwater  /ˈləʊk(ə)l ɡraʊnd ˈwɔːtə/  [n]  ទឹក
កនុងដីដដលមានប្រេពបៅនឹងកដនលង 

group  /ɡruːp/  [n]  ប្កុម 
 alkyl group  /ˈalkʌɪl ɡruːp/  [n]  ប្កុមអាល់គីល 
 cross inoculation group  /krɒs ɪˌnɒkjʊˈleɪʃn ɡruːp/  

[n]  ប្កុមដដលអាចចាកច់មលងអតិ្សុខុ្មមានប្របយាជន ៍
(ប្កុមមយួននប្របេទពូជដដលអតិ្សុខុ្មប្ោណមាន
ប្របយាជន ៍(រស់បៅជាមយួ) ររស់វា អាចយកបៅចាកច់មលង
បៅប្របេទពូជបសេងងបទៀត្បៅកនុងប្កុមដូចោន ។ ពាកយបនេះប្តូ្វ
ោនបគបប្រើទាកទ់ងនឹងយថាប្របេទអតិ្សុខុ្មប្ោណ 
Rhizobia និង Frankia។) 

 soil group  /sɔɪl ɡruːp/  [n]  ប្កុមដី 
 vulnerable group  /ˈvʌln(ə)rəb(ə)l ɡruːp/  [n]  ប្កុមជន
ាយរងបប្ោេះ 

grow  /ɡrəʊ/  [v]  ដុេះ, ដាាំ (រកុខជាតិ្), លូត្លាស់ 
grower  /ˈɡrəʊə/  [n]  អនកដាាំ, អនករណតុ េះ 
growl  /ɡraʊl/  [v]  ប្គហឹម (ចងខ់ាំ), និយាយសាំ ុត្ 
growl  /ɡraʊl/  [n]  សូរប្គហឹម
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growth  /ɡrəʊθ/  [n]  ការដុេះលូត្លាស់ (ដាំបណើ រការដដល     
ជីវកររកី ា្ំធាត្ប់ ើង ), កាំបណើ ន (ឧ. ប្រជាជន) 
 annual growth  /ˈanjʊəl ɡrəʊθ/  [n]  កាំបណើ នប្រចាាំឆ្លន ាំ, 
ការលូត្លាស់ប្រចាាំឆ្លន ាំ (បដើមប ើ) 

 apical growth  /ˈeɪpɪk(ə)l ɡrəʊθ/  [n]  ការលូត្លាស់
កមែស់(បដើមប ើ) 

 diameter growth  /dʌɪˈamɪtə ɡrəʊθ/  [n]  ការលូត្
លាស់អងកងស់េេិត្ (បដើមប ើ) 

 economic growth  /ˌiːkəˈnɒmɪk ɡrəʊθ/  [n]  កាំបណើ ន
បសដាកិចេ 

 gross growth  /ɡrəʊs ɡrəʊθ/  [n]  ការលូត្លាស់សររុ
(បដើមប ើ) 

 initial growth  /ɪˈnɪʃ(ə)l ɡrəʊθ/  [n]  ការលូត្លាស់ដាំរូង 
 orthotropic growth  /ˌɔːθə(ʊ)ˈtrəʊpɪk ɡrəʊθ/  [n]  ការ
លូត្លាស់ប្ត្ងប់ៅបលើ (ស្លថ នភាពដដលប្តួ្យលូត្លាស់ដុេះ
ប ើងប្ត្ងប់ៅបលើ) 

 plagiotropic growth  /ˌpleɪdʒɪəʊˈtrəʊpɪk ɡrəʊθ/  [n]  

ការលូត្លាស់បៅទិសបសេដក, ការលូត្លាស់បៅទិសបប្ទត្ 
(ស្លថ នភាពររស់រកុខជាតិ្ដដលបដើមររស់វាលូត្លាស់មនិបៅ
បលើតាម្មោតា គឺវាលូត្លាស់ដូចជាដមកបៅខង) 

 population growth  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n ɡrəʊθ/  [n]  

កាំបណើ នប្រជាជន 
grub  /ɡrʌb/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ larva 
 white grub  /wʌɪt ɡrʌb/  [n]  ដងកូវឌងួ 

grumous  /ɡruːməs/  [adj]  សូមបមើលពាកយ៖ clotted 
Gryllotalpa africana   [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ mole 

cricket 
guava   /ˈɡwɑːvə/  [n]  ប្ត្ដរក (បមោ េះវទិាស្លស្រសដ Psidium 

guajava) 
guideline  /ˈɡʌɪdlʌɪn/  [n]  បោលការណ៏ដណនាាំ, ការដណនាាំ 
(ឧ. ការដណនាាំសប្មារក់ារអនុវត្ដនក៍មោវ ិ្ ី ឬកិចេការអវីមយួ) 
 EIA guideline  /iː ʌɪ eɪ ˈɡʌɪdlʌɪn/  [n]  បោលការណ៍
ដណនាាំសតីពីការវាយត្នមលបហតុ្សេលរ េះពាល់ររសិ្លថ ន 

guinea pig  /ˈɡɪni pɪɡ/  [n]  សូមបមើលពាកយ៖ cavy 
gullet  /ˈɡʌlɪt/  [n]  រាំពងអ់ាហ្ករ 
gully  /ˈɡʌli/  [n]  (សទិសនយ័៖  channel) ប្រឡាយ ឬចងូិរ
កនុងត្ាំរនស់ាួត្ 

gullying  /ˈɡʌliɪŋ/  [n]  (សទិសនយ័៖  digging-up, 
trenching, water furrowing) ការជីកចងូិរ, ការជី
កប្រឡាយ 

gum  /ɡʌm/  [n]   

១.  (ចាំបពាេះសត្វ) (សទិសនយ័៖  gingiva) បជើងប ោ្ញ, 
អញ្ញេ ញប ោ្ញ  

២.  ជរ័ប ើ (ជាពាកយ បប្រើសប្មារ ់ រកុខជាតិ្ ឬបដើមប ើដដល
អាចទាញយក ជាតិ្ជរ័ោន និងជាស្លរធាតុ្ ដដលមាន
ទប្មងគី់មសុី្លាំញុាាំ ប្តូ្វោន ចាត្ទុ់កថាមានកប្មតិ្ការូ
នអីុប្ដាត្រ ូលីដមខ្ែស់។ ននជរ័ ដដល អាចរលាយកនុងទឹក
ោន ដូចជាជរ័អាកាសា (gum arabic) – ការបប្រើ
ប្ោស់ជាចមបងនូវជរ័ ដដលរលាយកនុងទឹក គឺជាឱ្សថ 
និងការសេលិត្ប្កដាស) 

gut  /ɡʌt/  [n]  បពាេះបវៀន 
guttation  /ɡʌˈteɪʃ(ə)n/  [n]  រ ាំភាយចាំហ្កយទឹក (ការរបញ្េញ
ជាតិ្ទឹកពីសលឹករកុខជាតិ្ ដដលរណាដ លមកពីសមាែ ្ឫស) 

gutter  /ˈɡʌtə/  [n]   

១.  សូមបមើលពាកយ៖ ditch   
២.  ទ (ប្ត្ងទឹក) 

guttering  /ˈɡʌt(ə)rɪŋ/  [n]  ប្រពន័ធប្រឡាយ 
guttural  /ˈɡʌt(ə)r(ə)l/  [adj]  រាំពងក់ 
gymnosperm  /ˈdʒɪmnə(ʊ)spəːm/  [n]  ពកួរកុខជាតិ្ប្ោរ់
ប្ស្លត្, ពកួរកុខជាតិ្ោោ នផ្កក , មចេនរុោជ ណឌ រកុខជាតិ្ (ប្របេទរកុខ
ជាតិ្ដដលប្ោរស់ថិត្បៅបប្ៅដសេល ឬោោ នស្លចរិ់ទោាំង 
ឧទាហរណ៍ បដើមប្សល់។ ចាំណាត្ថ់ាន ករ់កុខវទិាននប្កុមរកុខជាតិ្
ប្ោរ ់ ដដលកនុងបនាេះអូវលុ (បប្កាយមកកាល យជាស ុត្)  ោោ នអវីរ ុ ាំ
ជិត្កនុង អូវរឺ ី(ដដលខុ្សដរលកពីពកួរកុខជាតិ្ប្ោរជិ់ត្)។ ភាគ
បប្ចើនននពកួរកុខជាតិ្ប្ោរប់្ស្លត្សេលិត្ប្ោរប់ៅកនុងបកាន 
(បមោ េះទូបៅបៅ conifers)។ ពកួរកុខជាតិ្ជីមណូដសែមមនិ   
សេលិត្ដសេលបកាន គឺ Podocarpus, Ginkgo និង Taxus។) 

Gynandropsis pentaphylla     [sci.n]  មមាញ 
gynecology    /ˌɡʌɪnɪˈkɒlədʒi/  [n]  វជិាជ បពទយខងសររីៈ, 
បពទយបោគស្រសតី 

gyno-  /dʒɪnəʊ/  [prefix]  រុពវរទមាននយ័ថា ប្សី ឬញី 
gynobasic  /dʒɪnəʊˈbeɪsɪk/  [adj]  ទងប្ទកញ្េុ ាំបកសរញី 
gynodioecious  /dʒɪnəʊdʌɪˈiːʃəs/  [adj]  រកុខជាតិ្មានផ្កក
ញី និងផ្កក បទវបេទបៅបលើបដើមបសេងងោន  
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gynoecium  /ɡʌɪˈniːsɪəm/  [n]  បកសរញី, កញ្ជុ ាំបកសរញី 
(ជាពាកយរបចេកបទសនយ័ប្រមូលសេដុ ាំសាំបៅបៅបលើដសេនកញីររស់
ផ្កក បពាលគឺ បកសរញី (Pistil)។ ពាកយនយ័សេទុយ Androecium 
បកសរបមោ ល។) 

gynomonoecious  /dʒɪnəʊməˈniːʃəs/  [adj]  រកុខជាតិ្មាន
ផ្កក ញី និងផ្កក បទវបេទបៅបលើបដើមដត្មយួ 

gyps  /dʒɪpz/  [n pl]  សូមបមើលពាកយ៖ gypsum 
gypsum  /ˈdʒɪpsəm/  [n]  (សទិសនយ័៖  gyps) 
មាន ងសិលា, ហងរី, ស ុលហ្កវ , ស ុលហ្កវ ត្កាំបោរ 

gypsum quarry  /ˈdʒɪpsəmˈkwɒri/  [n]  ការដាា នយក
មាន ងសិលា 

Gyrinocheilus aymonieri  [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ 
Siamese algae eater 

Gyrinocheilus pennocki  [sci.n]  សូមបមើលពាកយ៖ 
spotted algae eater 
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H 

habit  /ˈhabɪt/  [n]  ទម្លា ប ់
 plant habit  /plɑːnt ˈhabɪt/  [n]  ប្បភេទទម្លា បដុ់ុះនៃរកុ្ខ
ជាតិ 

habitant in the marine realm  /ˈhabɪt(ə)nt ɪn ðə 

məˈriːn rɛlm/  [n]  ជប្រក្សតវដដៃសរុប្ទ 
habitat  /ˈhabɪtat/  [n]  លំភៅ, ជប្រក្ (ក្ដៃាង ឬប្បភេទនៃប
រសិ្ថា ៃដដលប្បភេទសតវ ៃិងរកុ្ខជាតិ ប្តូវបាៃរក្ភ ើញ ឬជបួ) 
 aqueous habitat  /ˈeɪkwɪəs ˈhabɪtat/  [n]  លំភៅទឹក្ 
 native habitat  /ˈneɪtɪv ˈhabɪtat/  [n]  ជប្រក្ធរមជាតិ 

habituation  /həbɪtʃʊˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ទម្លា ប,់ ការសំុ្ថ 
hack  /hak/  [v]  កាប,់ កាត,់ ហាៃ,់ ចិញ្រ ច្ ំ 
hack  /hak/  [n]  ស្ថា រកាប ់
hack saw  /hak sɔː/  [n]  រណារអាដដក្ 
hacking cough  /hakɪŋ kɒf/  [n]  ក្អក្សងួត 
haemophilia  /ˌhiːməˈfɪlɪə/  [n]  ជំងឺឈារប្ក្ក្ក្,  
ភេរ ៉ូេលីី 

haemophilus influenza type B  [n]  ភោគផ្តា ស្ថយភធវើឱ្យ
រលាក្បំពងក់្ 

haemorrhagic septicemia  /ˌhɛməˈradʒɪk 

ˌsɛptɪˈsiːmɪə/  [n]  ជំងឺស្ថរទឹក្នៃភោ 
Hafnium  /ˈhafnɪəm/  [n]  អាបញ់ ៉ូ រ (ៃិរតិាស ា្ គីរ ីHf) 
hair  /hɛː/  [n]  សក្,់ ភោរ (សតវ) 
 root hair  /ruːt hɛː/  [n]  ភោរជញ្ជក្ ់
 root of hair  /ruːt ɒv hɛː/  [n]  ឫសភោរ 

halfbog  /hɑːfbɒɡ/  [n]  ដីសរោីងគដដលរលួយរៃិលអ 
halflife  /hɑːflʌɪf/  [n]  ពាក្ក់្ណាា លជីវតិ 
Halictophagus spectrus  [sci.n]  ពកួ្ Strepsiptera 

(បោសិតភលើពកួ្រម្លច) 
hallucination    /həˌluːsɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការរភរើរម្លយ 
halobacteria  /ˈheɪləʊbækˈtɪəriə/  [n]  បាក្ភ់តរចំីណ៉ូ ល
នប្ប 

halocarbon  /ˌheɪləʊˈkɑːbən/  [n]  អាឡ៉ូកាប៉ូៃ 
halogen  /ˈhalədʒ(ə)n/  [n]  អាឡ៉ូដសៃ (ធាតុគីរកី្ាុងប្កុ្រទី 
៧ នៃតាោងខបួគីរមី្លៃដ៉ូចជា ក្ារ ប្បូរ េាុយេរជាភដើរ) 

halogenic  /haləˈdʒɛnɪk/  [adj]  ដដលម្លៃេំបិល, ដដល
ម្លៃជាតិនប្បខពស់ 

halolimnic  /ˈlɪmnɪk/  [adj]  រស់ភៅក្ាុងដប្សេំបិល 

halophile  /ˈhalə(ʊ)fʌɪl/  [n]  ភាវរស់ចំណ៉ូ លជាតិនប្បខពស់ 
(ឧ. របី្កូ្សរោីងគធៃកំ់្ហាបេំ់បិលខពស់) 

halophyte  /ˈhaləfʌɪt/  [n]  រកុ្ខជាតិៃិយរេំបិល, រកុ្ខជាតិធៃ់
ៃឹងកំ្ហាបេំ់បិលខពស់, រកុ្ខជាតិចំណ៉ូ លជាតិនប្បខពស់ 

halter  /ˈhɔːltə/  [n]   ាុ ំ, ប្បភៅ (ភោ ដកែ), ដខែបភងហៀរ (ភសុះ)  
ham  /ham/  [n]  ភលា ភប្កាយទងំរ៉ូល (ប្ជូក្) 
hammer  /ˈhamə/  [n]  ញញួរ 
hammer mill  /ˈhamə mɪl/  [n]  ម្ល សីុៃកិ្ៃប្ោបធ់ញ្ាជាតិ 

(ម្ល សីុៃកិ្ៃប្ោបធ់ញ្ាជាតិសងួតឱ្យភៅជាភរៅ ឬភប្គើរតារ
ចំណង)់ 

hammock  /ˈhamək/  [n]  េប្ងឹង 
Hampala dispar  [sci.n]  ប្តីខ្មម ៃ ់
Hampala macrolepidota  [sci.n]  ប្តីខ្មម ៃ ់
hamster  /ˈhamstə/  [n]  អាដំសែរ (សតវ) 
hand  /hand/  [n]  ប្បេបន់ដ 
handicraft  /ˈhandɪkrɑːft/  [n]  សិបបក្រម, ហតាក្រម 
handloom  /ˈhandluːm/  [n]  កី្តរាញ 
handmade  /han(d)ˈmeɪd/  [adj]  ដដលភធវើៃឹងនដ 
haplochlamydeous  /ˈhapləʊkləˈmidɪəs/  [adj]   

(សទិសៃយ័៖  monochlamydeous) ផ្តែ ម្លៃបរបុិបាា ដតរយួ
រងវង ់(អាបា៉ូកាា រភី ៀស) 

Haplogonatopus apicalis   [sci.n]  ពកួ្ឪម្ល ល់ (បោសិត 
ឬរពំាភលើរម្លច) 

haploid  /ˈhaplɔɪd/  [n]  ឯក្បា៉ូេីុត, អាបា៉ូេីុត ( ម្លៃប្កូ្រ ៉ូស៉ូរ
ដត១សប្ម្លបភ់ៅក្ាុងភកាសិការយួ។ ជាធរមតា  ភៅក្ាុងភកាសិ
កាបៃាព៉ូជគឺម្លៃ n ប្កូ្រ ៉ូស៉ូរភហើយម្លៃ 2n ភៅក្ាុងភកាសិកា
ល៉ូតលាស់។) 

harbour  /ˈhɑːbə/  [n]  កំ្ពងដ់ែ 
hardboard  /ˈhɑːdbɔːd/  [n]  កាា របៃែុះដដលបិទកាវ 

(ែលិតែលពីភ ើដដលភប្បើកាវបិទភាជ បោ់ា  ៃិងជាែលិតែល 
ដដលម្លៃលក្ខណៈភសដឋកិ្ចច) 

harden off  /ˈhɑːd(ə)n ɒf/  [v]  ភធើវឱ្យរកុ្ខជាតិសំុ្ថ ឬសរប្សប
ៃឹងលក្ខខណឌ ខ្មងភប្ៅ (ដ៉ូចជាភាពប្តជាក្ន់ៃខយល់ ពៃាឺ រុៃ
ភពលយក្វាភៅដដុំុះភៅខ្មងភប្ៅ) 

hardness  /ˈhɑːdnəs/  [n]  របឹង, ភាពរងឹម្ល,ំ ភាពដណៃ
ហាប,់ ភាពសវិត
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 magnesium hardness  /maɡˈniːzɪəm ˈhɑːdnəs/  [n]  

របឹងភដយម្ល ភញ សយ៉ូរ 
hardwood  /ˈhɑːdwʊd/  [n]  ភ ើខាឹរ (ជាភ ើរកុ្ខជាតិសាឹក្ធំ 
ៃិងជប្រុុះសាឹក្ ភដើរភ ើដដលម្លៃភ ើខាឹរភប្ចើៃសាិតភៅក្ាុង
ប្កុ្រ Angiospermae) 

Hardy-weinberg law   /ˈhɑːdi ˈwʌɪnbəːɡ lɔː/  [n]  ចាប់
ហា ី-ដវៃបីុត (ចាបភ់ៃុះដចងថាបណាា លក្ខខណឌ ដដលភគែាល់
ឱ្យប្តូវជបួប្បទុះ frequencyភសណ៉ូ ទីបក្ាុងប្កុ្រព៉ូជរយួនៃ
បណាា ស្ថរពាងគកាយៃឹងរក្ាភេរ ៃិងដបងដចក្ជាឯក្លក្ខណ
ភាព p2, 2pq ៃិង q2  ចំភពាុះភសណ៉ូ ទីប A1A1, A1A2 
ៃិង A2A2 ជាបៃាបន្ទែ ប ់ដដល p ជាfrequencyរបស់អា 
ដលល A1 ៃិង q ជាfrequencyរបស់អាដលល A2  
ដដល p + q = 1)  

harm  /hɑːm/  [v]  បំផ្តា ញ, ឱ្យភទស 
Harmonia octomaculata   [sci.n]  េភណាើ ក្ម្លស 
harness  /ˈhɑːnəs/  [n]  ដខែពុង (ដខែប្បទក្ប់្តងក់្ ៃិងភលើ
ខាួៃសតវភដើរបឱី្យវាេ៉ូសរភទុះ) 

harpoon  /hɑːˈpuːn/  [n]  សារយ ងម្លៃភងៀងសប្ម្លបច់ាក្ ់
ឬបាញ់ 

harrier  /ˈharɪə/  [n]  ដកែបរបាញ់សប្ម្លបរ់ក្ទៃាយសាឹក្ 
harrow  /ˈharəʊ/  [v]  ោស់ 
harrow  /ˈharəʊ/  [n]   

១.  រន្ទស់ (សម្លា រែលិតក្រមភប្បើសប្ម្លបបំ់ដបក្ដី ៃិង
ពប្ាបដី ភហើយភពលខាុះភប្បើវាសប្ម្លបភ់ក្ៀរបងែបប់្ោប់
ប្សូវ ឬភក្ៀរភមម ភចញពីដប្ស)  

២.  (សទិសៃយ័៖  harrowing) ការោស់ដី (ការភក្ៀរដី
ឱ្យភសមើ) 

 disc harrow  /dɪsk ˈharəʊ/  [n]  រន្ទស់ោស់ដដលភាជ ប់
ៃឹងម្ល សីុៃប្តាក្ទ់រ័ 

harrowing  /ˈharəʊɪŋ/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ harrow 
harvest  /ˈhɑːvɪst/  [v]  (សទិសៃយ័៖  cut) ប្ចូតកាត,់ 
ប្បរ៉ូលែលក្សិក្រម, ប្បរ៉ូលែល, ភបុះដែា-ប្ោប ់

harvest  /ˈhɑːvɪst/  [n]  (សទិសៃយ័៖  cutting, 
harvesting) ការប្ចូតកាត,់ ការប្បរ៉ូលែលក្សិក្រម 

havester  /ˈhɑːvɪstə/  [n]  ម្ល សីុៃប្បរ៉ូលក្សិែល 
 combine harvester  /kəmˈbʌɪn ˈhɑːvɪstə/  [n]  

ម្ល សីុៃប្ចូត (ប្បភេទម្ល សីុៃប្ចូតដដលភយើងអាចទទលួជា
ប្ោបប់្សូវសុទធដតរាង) 

 corn harvester   /kɔːn ˈhɑːvɪstə/  [n]  ម្ល សីុៃប្បរ៉ូល
ែលភពាត 

 root harvester  /ruːt ˈhɑːvɪstə/  [n]  ម្ល សីុៃដក្ 
 stripper harvester  /ˈstrɪpə ˈhɑːvɪstə/  [n]  ម្ល សីុៃប៉ូត 

(ម្ល សីុៃប្បរ៉ូលែលប្សូវភដយភប្បើភរកាៃិចប៉ូតប្ោបប់្សូវពី
ក្រួដតរាង) 

harvesting  /ˈhɑːvɪstɪŋ/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ harvest 
 seed harvesting  /siːd ˈhɑːvɪstɪŋ/  [n]  ការប្បរ៉ូលប្ោប់
ព៉ូជ 

Hassium  /ˈhasɪəm/  [n]  ហាសយ៉ូរ (ៃិរតិាស ា្ គីរ ីHs) 
hastate  /ˈhasteɪt/  [adj]  ទប្រងគ់ល់សាឹក្ទប្រងដ់ែាលំដពង 
hatch  /hatʃ/  [v]  ញាស់, ភាា ស់, ប្កាប 
hatchery  /ˈhatʃəri/  [n]  ក្ដៃាងភាា ស់ពងម្លៃ ់ឬប្តី 
hay  /heɪ/  [n]  ចំភបើង, ភមម សងួតភប្បើសប្ម្លបជ់ាចំណីសតវ 
hayseed  /ˈheɪsiːd/  [n]  ប្ោបភ់មម  
haystack  /ˈheɪstak/  [n]  គំៃរចំភបើង (សប្ម្លបរ់ក្ាទុក្) 
hazard  /ˈhazəd/  [n]  ភប្ោុះថាា ក្,់ ក្តាា ភប្ោុះថាា ក្ ់
 environmental hazard  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l ˈhazəd/  

[n]  ភប្ោុះថាា ក្ប់រសិ្ថា ៃ 
 hazard statement  /ˈhazəd ˈsteɪtm(ə)nt/  [n]  ស ា្
ភប្ោុះថាា ក្ ់(ឧ. ស ា្ រ៉ូបក្ាលភខ្មម ចភៅភលើស្ថា ក្ថាា ពុំល) 

 health hazard  /hɛlθ ˈhazəd/  [n]  ភប្ោុះថាា ក្ដ់ល់សុខ
ភាព 

 occupational hazard  /ɒkjʊˈpeɪʃ(ə)n(ə)l ˈhazəd/  [n]  

ភប្ោុះថាា ក្ក់្ាុងការារ 
 radiation hazard  /reɪdɪˈeɪʃ(ə)n ˈhazəd/  [n]  ភប្ោុះ
ថាា ក្រ់ភំាយវទិយសុក្រម 

 toxic hazard  /ˈtɒksɪk ˈhazəd/  [n]  ភប្ោុះថាា ក្ពុ់ល 
head  /hɛd/  [n] 

១. ចរៃាេក្ ់ៃិងដំុេម 
២. ក្ាល 
៣. ផ្តែ ចភាែ រក្ាល 

 valley head  /ˈvali hɛd/  [n]  ក្ាលប្ជលង 
 white head  /wʌɪt hɛd/  [n]  ក្រួស (ក្រួសែក្ដដលជាលទធ
ែលនៃការបំផ្តា ញរបស់ដងែ៉ូវសីុរ៉ូងភដើរ ភដយកាតដ់ែាក្ខ្មង
ភប្ការនៃភដើរ
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heading  /ˈhɛdɪŋ/  [n]  ការភចញក្រួ (ដំណាក្ក់ាល ប្សូវចាប់
ភែាើរភចញក្ួរពីប្សទបសាឹក្ទងជ់យ័ ភហើយចាបភ់ែាើរភចញផ្តែ ដែាក្
ខ្មងភលើ) 
heal  /hiːl/  [v]  ែែុះភោគ, ម្លៃសុខភាពលអវញិ, ពយបាល 
heal  /hiːl/  [n]  ជាលិកាចាស់ (ចំភពាុះរកុ្ខជាតិ៖  ដែាក្ត៉ូចរយួ
នៃជាលិកាភពញវយ័ដដលរក្ាភៅបាត (គល់) របស់ប្តួយខចី) 

health care  /hɛlθ kɛː/  [n]  សុខ្មេបិាល (ការដេរក្ា ឬប្គប ់
ប្គង, ការទំៃុក្បប្រុងឱ្យបាៃសុខ) 

health practitcioner  /hɛlθ prakˈtɪʃ(ə)nə/  [n]  េាក្ភវជជជីវៈ 
(េាក្ប្បក្បរបរខ្មងពយបាលេាក្ជំងឺ) 

health  /hɛlθ/  [n]  សុខភាព, សុខ្មេបិាល 
 environmental health  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l hɛlθ/  [n]  

សុខភាពបរសិ្ថា ៃ 
 public health  /ˈpʌblɪk hɛlθ/  [n]  សុខភាពស្ថធារណៈ, 
សុខ្មេបិាលស្ថធារណៈ 

 reproductive health  /ˌriːprəˈdʌktɪv hɛlθ/  [n]   
សុខភាពបៃាព៉ូជ 

heap  /hiːp/  [n]  គំៃរ, ពំៃ៉ូក្ 
heart  /hɑːt/  [n]   

១. ភបុះដ៉ូង (គុណភាពដីសប្ម្លបដ់ដុំុះ)  
២. ភបុះដ៉ូង 

heart attack  /hɑːt əˈtak/  [n]  ជរងភឺបុះដ៉ូង, ភោគោងំភបុះដ៉ូង 
heart burn  /hɑːt bəːn/  [n]  ការកអល់ចុងដភងហើរ (ភដយទឹក្
ប្ក្ពុះច៉ូលក្ាុងបំពងអ់ាហារ) 

heartwood  /ˈhɑːtwʊd/  [n]  ខឹារភ ើ (ភ ើដែាក្ក្ណាា ល
របស់ភដើរភ ើ ឬដរក្ ដដលម្លៃអាយុ ចាស់ ភមម  ៃិងរងឹជាង
ភ ើ ដដលភៅជំុវញិវា ភហើយភកាសិកាភ ើខាឹររៃិម្លៃវតាុ រស់
ភទ ៃិងរៃិម្លៃដំភណើ រការប្បតិក្រមេីវទងំេស់) 

heat  /hiːt/  [n]  ក្ភដា  
 heat of fusion  /hiːt ɒv ˈfjuːʒ(ə)n/  [n]  ក្ភដា នៃភាព
រលាយ 

 heat of vaporization  /hiːt ɒv veɪpərʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  

ក្ភដា នៃរហំួត 
 soil specific heat  /sɔɪl spəˈsɪfɪk hiːt/  [n] 
ក្ភដា ពិភសសនៃដី 

heat-labile  /hiːt ˈleɪbɪl/  [adj]  ដដលអាចខ៉ូចភដយក្ភដា  
heave  /hiːv/  [n]  ដភងហើរធំ (ដភងហើរែតភបា ង), ការប្បឹងដក្
ខយល់ 

heavy  /ˈhɛvi/  [n]  ធងៃ ់(ដីដដលម្លៃេប្តាឥដឋ ៃិងលាយ
រ ដឋខពស់)  

hectare (ha)  /ˈhɛktɛː/  [n]  ហិចតា (ខ្មា តដរ ប្តនៃតំបៃ ់
ដដលភសមើៃឹង ១០០ អារឬ ១០ ០០ ដរ ប្តកាភរ) 

hedge  /hɛdʒ/  [n]  របងភ ើរស់ត៉ូចៗ 
hedging  /ˈhɛdʒɪŋ/  [n]  ការកាតដ់រក្, ការកាតភ់ដើរ, ការ
កាតឫ់ស ( ការកាតត់ប្ររឹភដើរភ ើ ឬរកុ្ខជាតិ ភហើយរក្ាវាឱ្យ
ភៅទបភដើរបជំីៃុះការចាក្ឬ់សរៃិលអ ភហើយជាភរឿយៗទប្រង ់
រៃិលអនៃការកាតយ់ក្រក្ពីភដើរភ ើចាស់ៗ។ ការកាតដ់រក្ពី
ភដើរភ ើកាតត់ប្ររឹទងំភៃុះ ភគកាតដ់តភដើរ ណាម្លៃអាយុស
ររីៈខចី។) 

Hedyotis diffusa  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ 
snake-needle grass 

heel  /hiːl/  [n]  ដក្ងភជើង 
heifer  /ˈhɛfə/  [n]  ភោញីជំទង,់ ភោប្ក្រុ ំ
plant height  /plɑːnt hʌɪt/  [n]  ក្រពស់ភដើរ 
Helianthus annuus  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ sunflower 
helical  /ˈhɛlɪk(ə)l/  [adj]  ដដលម្លៃោងរភងវល, រភងវលដ៉ូចគ៉ូទ
ខយង 

Helicophagus waandersi  [sci.n]  ប្តីប្បាក្ណាុ រ 
Helicoverpa armigera  [sci.n]  ដងែ៉ូវសីុរ៉ូងដែាសដណា ក្ 
heliophyte  /ˈhiːlɪəʊfʌɪt/  [n]  រកុ្ខជាតិប្តូវការពៃាឺប្ពុះអាទិតយ
ភពញ 

Heliotropium indicum  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ Indian 
heliotrope 

Helium  /ˈhiːlɪəm/  [n]  ភេលយ ៉ូរ (ៃិរតិាស ា្ គីរ ីHe) 
helminth  /ˈhɛlmɪnθ/  [n]  ដងែ៉ូវបោសិត 
helminthology  /ˌhɛlmɪnˈθɒlədʒi/  [n]  ដងែ៉ូវបោសិតវទិយ 
Helostoma temmincki  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ kissing 

gourami 
hema-   /ˈhiːmə/  [prefix]  (ៃយ័ដ៉ូច៖ hemo-) បុពវបទម្លៃ
ៃយ័ថា ឈារ 

hemagglutination  /ˌhiːməɡluːtɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការសអិត
ជាបន់ៃឈារ 

hematemesis  /ˌhiːməˈtɛmɪsɪs/  [n]  ការក្អួតធាា ក្ឈ់ារ 
hematic  /hiːˈmatɪk/  [adj]  នៃភកាសិកាឈារប្ក្ហរ
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hemato  /ˈhiːmətəʊ/  [n]  ឈារ, ភលាហិត 
hematoblast  /hiˈmadəˌblast/  [n]  ឈារខចី, ឈាររៃិ
ទៃប់្ក្ហរ 

hematocrit  /ˈhiːmətə(ʊ)krɪt/  [n]  ភេម្ល ត៉ូប្គីត, ែលភធៀប
ភោលិកាប្ក្ហរ 

hematogenesis  /ˈhiːmətə(ʊ)ˈdʒɛnɪsɪs/  [n]   

ការបងែបភងែើតឈារ 
hematology  /ˌhiːməˈtɒlədʒi/  [n]  ឈារវទិយ 
hematolysis  /ˌhiːməˈtɒlɪsɪs/  [n]  ការវភិាគឈារ 
hematoma  /ˌhiːməˈtəʊmə/  [n]  ភេម្ល ត៉ូរ (រហំ៉ូរឈារដក្់
ភៅក្ដៃាងណារយួ), ជាសំ្ថច,់ ភហើរស្ថចម់្លៃដបក្ឈារ 
ក្ាុងដសបក្ 

hematopoiesis  /ˌhiːmatə(ʊ)pɔɪˈiːsɪs/  [n]  កំ្ណភោលិកា
ឈារ, ដំភណើ របងែបភងែើតឈារ 

hematosis  /ˌhiːməˈtɒsɪs/  [n]  ដំភណើ រធាា ក្ឈ់ារ 
hematuria  /ˌhiːməˈtjʊərɪə/  [n]  ភន្ទរឈារ, ទឹក្ភន្ទរ
ម្លៃឈារ 

hemeralopia  /ˌhiːməˈrəloʊpiə/  [n]  ភោគងងឹតដេាក្ភពល
នេង, ភោគប្សវាងំដេាក្ 

hemeralopic  /ˌhiːməˈrəloʊpik/  [n]  ខ្មវ ក្ម់្លៃ ់
hemialgia  [n]  ការ ពឺាក្ក់្ណាា លខាួៃ 
hemianopsia  [n]  ដេាក្ខ្មវ ក្ព់ាក្ក់្ណាា លប្បប្សីដេាក្ 
hemicrania  [n]  ភោគ រឺយួចំភហៀងក្ាល 
hemicryptophyte  [n]  ភហរបី្គីបត៉ូហវវីត (ប្បភេទភមម  ឬជីរ
ដដលចុងប្តួយរបស់វា សាិតភៅប្សបៃឹងនែែដីដដលការពារ
ភដយសាឹក្ភ ើ ឬភដយដី) 

Hemipimelodus bicolor  [sci.n]  ប្តីក្អុក្ 
Hemipimelodus borneensis  [sci.n]  ប្តីក្អុក្ 
Hemipimelodus daugeti  [sci.n]  ប្តីក្អុក្ 
Hemipimelodus intermedius  [sci.n]  ប្តីក្អុក្ 
hemiplegia  [n]  ភោគស្ថា បព់ាក្ក់្ណាា លខាួៃ 
Hemiptera  /hɛˈmɪpt(ə)rə/  [n]  ពពកួ្ប្សឹង 
Hemisilurus mekongensis  [sci.n]  ប្តីប្ក្រ រ 
hemispherical  /hɛmɪˈsfɛrɪk(ə)l/  [adj]  េ ឍភោល 

១.  រយួចំភហៀងនៃដែៃដី ជាពិភសសពាក្ក់្ណាា លខ្មង
ភជើង ឬខ្មងតប៉ូងភេកាវ ទរ័ ឬភៅខ្មងលិច ឬភក្ើតដខែ 
meridian  

២.  ពាក្ក់្ណាា លដសវ ឬវតាុ ដដលម្លៃោងរ៉ូល 
hemo-   /ˈhiːməʊ/  [prefix]  (ៃយ័ដ៉ូច៖ hema-) បុពវបទម្លៃ
ៃយ័ថា ឈារ 

hemocyte  /ˌhiːməsʌɪt/  [n]  ភកាសិកាប្ក្ហរ 
hemoglobin  /ˌhiːməˈɡləʊbɪn/  [n]  ភេរ ៉ូក្ា៉ូបវៃី (ភោលិកា
ឈារប្ក្ហរ) 

hemoglobinuria  /ˌhiːməˈɡləʊbɪnjʊərɪə/  [n]   

ការធាា ក្ឈ់ារតារទឹក្ភន្ទរ 
hemoleukocyte  /ˌhiːməˈluːkə(ʊ)sʌɪt/  [n]  ភោសិកា
ឈារស 

hemolysis  /hiːˈmɒlɪsɪs/  [n]  ភេរ ៉ូលីស (ការដបក្ភោលិកា
ប្ក្ហរ) 

hemophilia  /ˌhiːməˈfɪlɪə/  [n]  ភោគរៃិខៃឈ់ារ 
hemophiliac  /ˌhiːməˈfɪlɪək/  [n]  េាក្ភក្ើតភោគរៃិខៃ់
ឈារ 

hemophobia  /ˌhiːməˈfəʊbɪə/  [n]  ការខ្មា ចឈារ 
hemoptysis  /hiːˈmɒptɪsɪs/  [n]  ក្អក្ធាា ក្ឈ់ារ,  
ការធាា ក្ឈ់ារតារម្លត ់

hemorrhage  /ˈhɛmərɪdʒ/  [n]  ការធាា ក្ឈ់ារ,  
ការភចញឈារ 

hemorrhagic septicemia  /ˌhɛməˈradʒɪk 

ˌsɛptɪˈsiːmɪə/  [n]  (សទិសៃយ័៖  barbone) ជំងឺស្ថរទឹក្ 
hemorrhoid  /ˈhɛmərɔɪd/  [n]  ឫសដ៉ូងបាត 
hemostasis  /ˌhiːmə(ʊ)ˈsteɪsɪs/  [n]  ការឃាតឈ់ារ 
hemostat  /ˈhiːməstat/  [n]  ដភងែៀបឃាតឈ់ារ 
hemotoxin  /ˈhiːməʊˈtɒksɪn/  [n]  ជាតិពុលដដលបំផ្តា ញ
ឈារប្ក្ហរ (ភេរ ៉ូតុក្សីុៃ) 

hemp  /hɛmp/  [n]  ដំណំាដសំប្ម្លបយ់ក្សរនស  
(ឧ. នធម ប្ក្ភៅ) 

hen  /hɛn/  [n]  ម្លៃភ់រ 
Henicorhynchus caudimaculatus  [sci.n]  ប្តីភរៀល 
Henicorhynchus cryptopogon  [sci.n]  ប្តីភរៀលេាែ រ 
Henicorhynchus siamensis  [sci.n]  ប្តីភរៀល, 
ប្តីភរៀលតុប 

Henosepilachna vigintisexpunctata  [sci.n]  

េភណាើ ក្ម្លសចំណុច 
Heosemys annandalli  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ yellow-

leaded temple turtle
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Heosemys grandis  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ Asian 
giant terrapin 

heparin  /ˈhɛpərɪn/  [n]  ថាា ភំប្បើការពារកំុ្ឱ្យឈារក្ក្ 
(ភេបា រៃី) 

heparin-lock  /ˈhɛpərɪn lɒk/  [n]  ការសវក្ធាតុរ យងភដើរបកំុី្
ឱ្យក្ក្ឈារ 

hepatic  /hɪˈpatɪk/  [adj]  នៃភេាើរ 
hepatitis  /ˌhɛpəˈtʌɪtɪs/  [n]  ភោគភហើរភេាើរ 
hepatocellular  [n]  ការពិៃិតយភរើលរចន្ទសរពៃធភកាសិកា 
hepatoma  /ˌhɛpəˈtəʊmə/  [n]  ការដុុះស្ថចភ់ៅភេាើរ, 
រហារកី្ភេាើរ 

herb  /həːb/  [n]  តិណជាតិ (ភមម  ជីរ), រកុ្ខជាតិសរប៉ូរសាឹក្ 
(ដដលម្លៃភដើរភាគភប្ចើៃត៉ូច លអិត ភហើយទៃ ់ឬពពកួ្ភមម ) 
 annual herb  /ˈanjʊəl həːb/  [n]  តិណភទសឯក្វតែ 

herbaceous  /həːˈbeɪʃəs/  [adj]  នៃតិណភទស 
herbicide  /ˈhəːbɪsʌɪd/  [n]  ថាា សំម្លា បភ់មម , ថាា ភំមម ឃាត 
(ស្ថរធាតុគីរភីប្បើប្បាស់ភដើរបសីម្លា ប ់ឬការពារការដុុះល៉ូត
លាស់នៃភមម ចនប្ង) 
 contact herbicide  /ˈkɒntakt ˈhəːbɪsʌɪd/  [n]  ថាា ំ
ក្ម្លច តភ់មម ភដយប ុះ (ថាា សំម្លា បភ់មម ទងំឡាយណាដដល
ម្លៃឥទធិពល ឬប្បតិក្រមភៅភលើោល់ដែាក្ទងំេស់របស់រកុ្ខ
ជាតិកាលណាប ុះដែាក្ទងំភន្ទុះ) 

 herbivore herbicide  /ˈhəːbɪvɔː ˈhəːbɪsʌɪd/  [n]  ថាា ំ
សម្លា បភ់មម តិណាសី 

 nonselective herbicide  /nɒn sɪˈlɛktɪv ˈhəːbɪsʌɪd/  

[n]  ថាា សំម្លា បភ់មម រៃិភប្ជើសភរ ើស 
 selective herbicide  /sɪˈlɛktɪv ˈhəːbɪsʌɪd/  [n]  ថាា ភំមម
ឃាតជភប្រើស (ថាា ពុំលសប្ម្លបភ់មម ភៅក្ាុងដំណំា ភហើយ
អាចរៃិបងែឱ្យខ៉ូចខ្មតដល់ដំណំា ឬខ៉ូចខ្មតតិចតចួបំែុត) 

herbivore  /ˈhəːbɪvɔː/  [n]  សតវសីុរកុ្ខជាតិ, តិណាសី 
herbivorous  /həːˈbɪv(ə)rəs/  [adj]  តិណាសី (សតវសីុភមម
ជាអាហារ) 

herd  /həːd/  [n]  ហវ៉ូង (សតវ) 
heredity  /hɪˈrɛdɪti/  [n] 

១. ការកាងបៃាព៉ូជពីដ៉ូៃតារហ៉ូតដល់ភៅ 
២. ថាា សំម្លា បភ់មម តំណព៉ូជ 

heritability  /hɛrɪtəˈbɪlɪti/  [n]  លទធភាពតំណព៉ូជ (ក្ប្រតិ
ដដលលក្ខណៈរយួរងឥទធិពលភដយការទទលួររតក្ខណៈ
ដដលភប្បៀបភធៀបភៅបរសិ្ថា ៃ។ លទធភាពតំណព៉ូជចភងអៀត គឺ
ភាគនៃបដប្របប្រួលសរបុដដលបាៃច៉ូលររួចំដណក្ភដយឥទិធ
ពលបដៃាររបស់បណាា ពៃធុ ភពាលគឺ វាជាេៃុបាតនៃបដប្រប
ប្រួលភសភៃទិចបដៃារភៅភលើបដប្របប្រួលភែណ៉ូ ទីប។ លទធ
ភាពតំណព៉ូជទ៉ូលាយ អាចេៃុវតាបាៃចំភពាុះប្បភេទដដុំុះ
ភដយសរោីងគល៉ូតលាស់ ររួទងំោម ៃឥទធិពលបដៃារែងដដរ។ 
តំណព៉ូជខ្មា ងំបាហ ញឱ្យភ ើញថា ភែណ៉ូ ទីបរបស់ឯក្តាៈ គឺ
ប ជ្ ក្ឱ់្យដឹងពីភសណ៉ូ ទីបរបស់វា។ ភបើភគគណន្ទទិៃាៃយ័
របស់ភរបា- ក្៉ូៃ ភគបា ៃស់្ថម ៃពីក្ប្រតិនៃភាពដ៉ូចរវាងភរបា
ៃិងក្៉ូៃរបស់វា។) 

hermaphrodite  /həːˈmafrədʌɪt/  [n]  ររួភេទ, ភទវភេទ 
(ស្ថរពាងគកាយរយួម្លៃទងំសរោីងគបៃាព៉ូជភឈាម ល ៃិងសរ ី
ោងគបៃាព៉ូជញី ឧទហរណ៍ ខយង។ ពាក្យៃយ័ែែុយ ម្លៃភេទដត
រយួ (Dicliny ឬ Unisexual)។) 

hermaphroditic  /həːmafrəˈdɪtɪk/  [adj]  (សទិសៃយ័៖  
monoclinous, bisexual) ភទវភេទ, ម្លៃភេទពីរររួោា  

hermatically  /həˈmɛtɪkli/  [adv]  ជិតសាុង 
hernia  /ˈhəːnɪə/  [n]  ភោគភកាប, ភោគក្ាៃ, ក្ាៃល៉ូៃ 
herniorrhaphy  [n]  ការវុះភោគក្ាៃ 
herpes  /ˈhəːpiːz/  [n]  ជំងឺពងភដរ ដ៉ូចភរ ើរ (នេវដប ស) (ពង 
ត៉ូចៗតភប្រៀបជិតៗោា ម្លៃទឹក្ថាា  បន្ទែ បរ់ក្កាា យជាលអក្ ់រចួ
រងីសងួតភដយទុក្ប្ក្ររ) 

hesperidium  /ˌhɛspəˈrɪdɪəm/  [n]  ប្បភេទដែាស្ថចដ់៉ូច
ប្កូ្ច 

hetero-  /ˈhɛt(ə)rəʊ/  [prefix]  បុពវបទម្លៃៃយ័ថា  
រៃិដ៉ូចោា  

Heterobagrus bocourti  [sci.n]  ប្តីក្ញ្ចុ ុះភកាា ង 
heterochlamydeous  /ˈhɛt(ə)rəʊkləˈmidēəs/  [adj]   

ផ្តែ ម្លៃប្តបក្ខុសប្សទប ់(ម្លៃប្តបក្ ៃិងប្សទបរ់ៃិដ៉ូច
ោា  ក្ាុងរងវងន់ៃបរបុិបាា ) 

heterogamy  /ˌhɛtəˈrɒɡəmi/  [n]  ទប្រងប់ៃាព៉ូជខុសោា  
(ការបៃាព៉ូជភដយភេទ)
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heterogeneous  /ˌhɛt(ə)rə(ʊ)ˈdʒiːnɪəs/  [adj]  ដដលខុស
ភគ, វសិភាគ (១. សម្លសរយួដដលបៃែភំឡើងភដយធាតុ 
ភែែងៗោា  ឧទហរណ៍ លាយនៃទឹក្ ៃិងភប្បង ២. ការ
សដរាងភចញឱ្យភ ើញភាពខុសោា ភៅក្ាុងចំភណារសម្លជិក្
របស់ប្កុ្ររយួ។ ពាក្យែែុយ Homogeneous (ភាពដ៉ូចោា ) 

heterolecithal  /ˈhɛt(ə)rəʊles.ɪ.θəl/  [adj]  របាយរៃិភសមើ 
(ដដលម្លៃរបាយសវុតភលឿងរៃិភសមើោា  ភៅក្ាុងសវុតរយួ) 

heterolysis  [n]  ការបំដបក្ភកាសិកា (ការរលំាយជាលិកា 
ៃិងភកាសិកាភដយសក្រមភាពរបស់េងសីុ់រ ៃិងស្ថរធាតុ  
ភែែងៗ ដដលម្លៃប្បេពរក្ពីខ្មងភប្ៅភាវរស់) 

Heteropneustes fossilis  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ 
stinging catfish 

heterosexual  /hɛt(ə)rə(ʊ)ˈsɛkʃʊəl/  [adj]  ម្លៃភេទែែុយ
ោា  

heterosis  /ˌhɛtəˈrəʊsɪs/  [n]  ភាពជាក្៉ូៃកាត,់ ភេតរ  ៉ូសីុស 
(បាតុេ៉ូតរយួដដលក្ាុងជំន្ទៃ ់F1 ទទលួបាៃ ភដយការ
បាែ តពី់ភរបាដដលម្លៃលក្ខណៈភសភៃទិចរៃិដ៉ូចោា ) 

heterotaxis  /ˈhɛt(ə)rəʊˈtaksɪs/  [n]  ការតភប្រៀបរៃិភសមើ 
heterotherm  /ˈhɛt(ə)rəʊθəːm/  [n]  សតវេភេរក្ភដា  
heterotroph  /ˈhɛt(ə)rə(ʊ)trəʊf/  [n]  ថាា សំម្លា បភ់មម ភាវៈបរ
ជីព 

heterotrophy  [n]  បរជីព 
heterozygous  /ˌhɛt(ə)rə(ʊ)ˈzʌɪɡəs/  [adj]  នៃភេភតរ  ៉ូសីុ
ក្៉ូត, ក្៉ូៃកាត ់(នៃឯក្តាៈដដលម្លៃគ៉ូសរពៃធខុសោា  ៃិងម្លៃ
បុគគលិក្លក្ខណៈកាតដ់បាក្ពីរយួភៅរយួ ឧ. គ៉ូពៃធុដដលម្លៃ
គ៉ូសរពៃធក្រខុសោា ដ៉ូចជា Aa) 

Hevea brasiliensis  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ rubber 
hexagon eye pattern  /ˈhɛksəɡ(ə)n ʌɪ ˈpat(ə)n/  [n]  

ដេាក្កភកាណ (ឧ. ពីងពាង Oxyopes sp.) 
hexapod  /ˈhɛksəpɒd/  [n]  ភជើងប្បារំយួ (េំពីសតវលអិត) 
hibernation  /ˌhʌɪbəˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ប្កាងំក្រម (រយៈភពល
ដដលរកុ្ខជាតិ ឬសតវបាអ ក្ក់ារល៉ូតលាស់ភដយស្ថរអាកាស
ធាតុប្តជាក្ខ់្មា ងំ) 

Hibiscus cannabinus  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ kenaf  
Hibiscus Rosa sinensis  [sci.n]  ផ្តែ រភំោល 
hiccough  /ˈhɪkʌp/  [n]  (ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ hiccup) 
hiccup  /ˈhɪkʌp/  [n]  (សទិសៃយ័៖  hiccough) ភតអើក្ 

hide  /hʌɪd/  [n]  (សទិសៃយ័៖  skin) ដសបក្ 
hidrosis  /hɪˈdrəʊsɪs/  [n]  ដំភៅជាទឹំក្ 
hierarchy  /ˈhʌɪərɑːki/  [n]  ឋាន្ទៃុប្ក្រ (ប្បពៃ័ធម្លៃលំដប់
ថាា ក្ភ់ៅក្ាុងធរមជាតិ។ ប្បពៃ័ធរយួ ដដលែែភំឡើងពីប្បពៃ័ធត៉ូច
ជាភប្ចើៃ វាអាចបភងែើតជាេៃុប្បពៃ័ធ ភហើយបភងែើតជាប្បពៃ័ធធំ) 
 taxonomic hierarchy  /taksəˈnɒmɪk ˈhʌɪərɑːki/  [n]  

ឋាន្ទៃុប្ក្រនៃវគគីក្រណ៍ស្ថញ្រសា (ចំណាតថ់ាា ក្)់ (លំដប់
ថាា ក្ន់ៃស្ថរពាងគកាយម្លៃជីវតិ (ឬែុតព៉ូជភៅភហើយ) 
ភោងភៅតារវគគីក្រណ៍ស្ថញ្រសា។ ចំណាតថ់ាា ក្ភ់ក្ើតភចញពី
រ៉ូបោង (របស់ស្ថរពាងគកាយ)។)  

highland  /ˈhʌɪlənd/  [n]  ដីទលួខពស់ ៃិងភប្ស្ថុះទឹក្លអ 
highlander  /hʌɪ landə/  [n]  េាក្េា,ំ េាក្កុ្លសរពៃធ 
highly mechanized  /ˈhʌɪli ˈmɛk(ə)nʌɪzt/  [adj]  ដដលភធវើ
ភដយភប្គឿងម្ល សីុៃ 

hill  /hɪl/  [n] 

១. គុរព (ប្កុ្រនៃភដើរប្សូវដដលភៅដក្បរោា  ពីភប្ពាុះសំណាប ឬ
ប្ោបប់្សូវប្តូវបាៃសែ៉ូង ឬដដុំុះជារយួោា  ភហើយប្សូវរយួគុរព
អាចម្លៃដតរយួភដើរ) 
២. ក្៉ូៃេា,ំ េាតំ៉ូចៗ, ដំប៉ូក្ 
 glacial hill  /ˈɡleɪsɪəl hil/  [n]  េាតំ៉ូចៗដដលភក្ើតរក្ពី
សំណល់នៃការរលាយនៃផ្តែ ងំទឹក្ក្ក្ 

 isolated hill  /ˈʌɪsəleɪtɪd hɪl/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ 
hillock 

 little hill  /ˈlɪt(ə)l hil/  [n]  ជប្ម្លលេា,ំ េាតំ៉ូច 
 residual hill  /rɪˈzɪdjʊəl hɪl/  [n]  (សទិសៃយ័៖  

outlier) (ចំភពាុះធរណីវទិយ) ដំប៉ូក្ក្សិណ (ដំប៉ូក្ដដលជា
ប្សទបេ់ម ដដលរលាយបាតភ់ៅភហើយ)  

 sandy desert hill  /ˈsandi dɪˈzəːt hil/  [n]  េាខំាចត់៉ូចៗ
ក្ាុងតំបៃវ់ាលខាច ់

hillock  /ˈhɪlək/  [n]  (សទិសៃយ័៖  mound, knoll, 
isolated hill) ដំប៉ូក្, ពៃា៉ូក្, ែា៉ូក្ 
 peat hillock  /piːt ˈhɪlək/  [n]  ក្៉ូៃដំប៉ូក្ភៅក្ដៃាងភពើក្ 

(សរោីងគដដលក្បក់្ាុងដីរៃិរលួយ)  
 hillocky tundra  /ˈhɪləki ˈtʌndrə/  [n]  តំបៃទុ់ងប្ដ
ដដលម្លៃដំប៉ូក្ពាសភពញ 

hill-side  /hɪl sʌɪd/  [n]  ដក្បរេា,ំ ភក្ៀៃភជើងេា ំ
hillside  /ˈhɪlsʌɪd/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ slope
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hilly  /ˈhɪli/  [adj] 

១. ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ slopy 
២. ដដលជាក្៉ូៃេា ំឬដំប៉ូក្, ដដលខពស់ទបខ្មា ងំ 

hilum  /ˈhʌɪləm/  [n]  ស្ថា រភៅភលើសរបក្ប្ោប ់(ភហៀលឹរ ៖  
ស្ថា រភៅភលើសរបក្ប្ោបប់ៃែល់ទុក្ភដយសណា ងប់្ោប ់
(funicle) នៃពកួ្រកុ្ខជាតិប្ោបជិ់ត។ ពកួ្រកុ្ខជាតិប្ោប ់ប្ស្ថត 
ោម ៃសណា ងប់្ោបភ់ទ ដតស្ថា រដ៉ូចនហលឹរ អាចភក្ើតភៅក្ដៃាង
ដដលប្ោបភ់ាជ បជ់ារយួ megasporophyl។) 

Himantura chaophraya  [sci.n]  ប្តីបដបល 
Himantura krempfi  [sci.n]  ប្តីបដបល 
Himantura signifer  [sci.n]  ប្តីបដបល 
hip  /hɪp/  [n]  ប្តោក្, កអឹងប្តោក្ 
Hippichthys spicifer  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ 

bellybarred pipefish 
Hippocampus spp.  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ sea horse 
hirsute  /ˈhəːsjuːt/  [adj]  ដដលម្លៃភោរប្សរ៉ូរ (ប្បភេទភោរ
ភលើសាឹក្) 

Hirsutella citriformis  [sci.n]  ជំងឺែែតិ 
hispid  /ˈhɪspɪd/  [adj]  ម្លៃភោររងឹដ៉ូចបន្ទា  (េំពីជាលិការកុ្ខ
ជាតិ) 

histamine  /ˈhɪstəmiːn/  [n]  េីុស្ថា រៃី (វតាុធាតុម្លៃក្ាុងខាួៃ 
ដដលភធវើឱ្យម្លៃប្បតិក្រម) 

histochemistry  /hɪstəʊˈkɛmɪstri/  [n]  ជាលិកាគីរវីទិយ 
histocompatibility  /ˈhɪstə(ʊ)kəmˌpatɪˈbɪlɪti/  [n]  ជាលិ
កាប្តូវោា  

histogenesis  /ˌhɪstə(ʊ)ˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  កំ្ណជាលិកា 
(ការបភងែើតជាលិកា ៃិងសរោីងគពីភកាសិការៃិបំដបាងឯក្ភទស) 

histology  /hɪˈstɒlədʒi/  [n]  ជាលិកាវទិយ (វទិយស្ថញ្រសាដដល
សិក្ាេំពីជាលិកានៃជីវក្រ) 

histolysis  /hɪˈstɒlɪsɪs/  [n]  ការបំដបក្ជាលិកា 
HIV  [n]  (ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ Human immunodeficiency 

virus) ក្ងវុះភាពសំុ្ថឱ្យរៃុសែធៃៃឹ់ងភរភោគវរីសុ 
hive  /hʌɪv/  [n]  សរបកុ្, បងគង ( មុ ំ), ែា៉ូត 
 log hive  /lɒɡ hʌɪv/  [n]  បងគង មុ ំ 

hives  /hʌɪvz/  [n pl]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ urticaria 
hoarse  /hɔːs/  [v]  សអក្ 
hock  /hɒk/  [n]  សន្ទា ក្ភ់ជើងភប្កាយ, គន្ទា ក្អ់ាចរ ៍

Hodgkin's disease  [n]  ជំងឺរ យងនៃប្ក្ភពញទឹក្រនង 
hoe  /həʊ/  [n]  ចបកាប ់
hoeing  /həʊɪŋ/  [n]  ការកាបៃឹ់ងចបកាប,់ ការជប្រុះភមម   
hog  /hɒɡ/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ pig 
hog plum  /hɒɡ plʌm/  [n]  ភដើរ ឬដែាម្លែ ក្ ់
hog wallow  /hɒɡ ˈwɒləʊ/  [n] 

១. ទំន្ទបធរមជាតិភៅតំបៃដី់ឥដឋ (ភដយការភហើរនៃដីឥដឋ) 
២. ខ្មា ច (ប្ជូក្នប្ព)  

hoja blanca  [n]  ជំងឺវរីសុសាឹក្ស, ជំងឺសាឹក្ស (ជំងឺវរីសុ
ចរាងពីពួក្រម្លចភដើរ (Sogatodes orificola) ៃិងរម្លច
សាឹក្ (Hortensia similis)។ ភោគស ា្  គឺភដើរេយក្រពស់ 
(ភតឿ) តសួាឹក្ដប្បជាសកា៉ូត) 

Holarrhena antidysenterica  [sci.n]  ដសាងគង ់
hole  /həʊl/  [n]  ប្បភហាង, រ៉ូង, រៃធ 
 swallow hole  /ˈswɑloʊ həʊl/  [n]  រៃធេៃាងភ់ប្ៅ 

hollow  /ˈhɒləʊ/  [v]  បងខ៉ូង, ជីក្ជារ៉ូង 
hollow  /ˈhɒləʊ/  [n] 

១. (ចំភពាុះដី) ទំន្ទបបាតខែុះ, ទឹក្វាលទំន្ទប 
២. (ចំភពាុះឧតុៃិយរ) វសិម្លព ធ  

hollow tree trunk  /ˈhɒləʊ triː trʌŋk/  [n]  ពប្ងួត ( មុ ំដដល
ម្លៃសរបកុ្ក្ាុងប្បភហាងភ ើ) 

Holmium  /ˈhəʊlmɪəm/  [n]  េុលរា ៉ូរ (ៃិរតិាស ា្ គីរ ីHo) 
holotroph  /ˈhɒləʊtrəʊf/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ autotroph 
holy basil  /trʌŋk ˈbaz(ə)l/  [n]  (សទិសៃយ័៖  hot basil) 
ប្រុះភប្ៅ 

home for the aged  [n]  លំភៅជោជន្ទប្ស័យ (ទីអាប្ស័យ
ភៅសប្ម្លបជ់ៃជោ) 

homeless  [n]  េន្ទេជៃ, ជៃេន្ទល័យ, រៃុសែោម ៃ 
លំភៅ 

homeo-  [prefix]  (ៃយ័ដ៉ូច៖ homo-) បុពវបទម្លៃៃយ័ថា 
ដ៉ូចោា   ប្បដហលោា  

homeostasis  /ˌhɒmɪə(ʊ)ˈsteɪsɪs/  [n]  ភេរលំៃឹង 
homeotherm  /ˈhɒmɪə(ʊ)ˌθəːm/  [n]  (សទិសៃយ័៖  

homoiotherm, homotherm) សតវភេរក្ភដា  
homeothermic  /ˌhɒmɪə(ʊ)ˈθəːmɪk/  [adj]  ភេរក្ភដា  
homo-   /ˈhəʊməʊ/  [prefix]  (ៃយ័ដ៉ូច៖ homeo-)  
បុពវបទម្លៃៃយ័ថា ដ៉ូចោា  ប្បដហលោា
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homogeneity  /ˌhɒmə(ʊ)dʒɪˈneɪɪti/  [n]  ភាពភសមើស្ថច ់
homogeneous  /ˌhɒmə(ʊ)ˈdʒiːnɪəs/  [adj]  នៃភាពដ៉ូចោា

, នៃភាពសុទធ, សភាគ (សម្លសរយួដដលែែភំដយធាតុដ៉ូច
ោា ដ៉ូចជា លាយនៃទឹក្ ៃិងេំបិលជាភដើរ) ។ ពាក្យែែុយ 
Heterogeneous) 

homograft  /ˈhɒməɡrɑːft/  [n]  (សទិសៃយ័៖  allograft) 
បំភៅប្បភេទដតរយួ  

homoiotherm  /ˈhəʊməʊˈʌɪəʊθəːm/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ
៖ homeotherm  

homopetalous  /ˈhəʊməʊ ˈpɛt(ə)ləs/  [adj]  ម្លៃប្សទប់
ផ្តែ ដ៉ូចោា  

homotherm  /ˈhəʊməθəːm/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ 
homeotherm  

homozygous  /ˌhɒmə(ʊ)ˈzʌɪɡəs/  [adj]  នៃេ៉ូរ ៉ូសីុក្៉ូត 
(ដដលម្លៃបុគគលិក្លក្ខណៈកាតដ់៉ូចោា ពីរយួភៅរយួ។  
ម្លៃអាដលលដ៉ូចោា ១ឬភប្ចើៃសប្ម្លប ់ឧ. លបទ់ងំ២ (AA)  
ឬេៃទ់ងំ២ (aa)។ ភគថាវាេ៉ូរ ៉ូសីុក្៉ូត បាែ ត ់ក្ាុងកាលណាវា
ែែែំគុ ំភសណ៉ូ ទីបដ៉ូចោា ។) 

honey  /ˈhʌni/  [n]  ទឹក្ មុ ំ 
honey guide  /ˈhʌni ɡʌɪd/  [n]  ស ា្ ន្ទែំា៉ូវ មុ ំ 
honeybee  /ˈhʌnibiː/  [n]   មុ ំយក្ទឹក្ 
honeycomb  /ˈhʌnɪkəʊm/  [n]  ែាិត មុ ំ, រៃធក្ាុងសរបកុ្ មុ ំ 
honeycombed  /ˈhʌnɪkəʊmd/  [adj]  ដដលម្លៃរៃធពាស
ភពញ 

honeydew  /ˈhʌnɪdjuː/  [n]  ទឹក្ដរ, អាចរជ៍ាតិដែអររបស់
នច (ស្ថរធាតុកាក្សំណល់សែរ ដដលបភញ្ចញភដយពកួ្ 
Aphids ៃិងសតវលអិតប្សភដៀងោា ) 

hoof  /huːf/  [n]  ប្ក្ចក្ (ភោ, ប្ក្បី, ភសុះ) 
hopper  /ˈhɒpə/  [n]  (ចំភពាុះសតវលអិត) ពពកួ្សតវលអិតដដល
ភលាត (សំភៅភលើពពកួ្ក្ណា៉ូ បត៉ូច ឬ young locust)។ 
 brown planthopper  /braʊn plɑːntˈhɒpə/  [n]  រម្លច
ភតាា ត (ប្បភេទបាណក្សតវដដលម្លៃភឈាម ុះវទិយស្ថញ្រសា 
Nilaparvata lugens សាិតក្ាុងលំដប ់Homoptera 
ប្គួស្ថរ Delphacidea) 

 grasshopper  /ˈɡrɑːshɒpə/  [n]  ក្ណា៉ូ ប (ពពកួ្សតវ
លអិតសាិតក្ាុងលំដប ់Orthoptera) 

 green leafhopper   /ɡriːn ˈliːfhɒpə/  [n]  រម្លចភខៀវ 
(ភឈាម ុះវទិយស្ថញ្រសា Nephotettix spp.) 

 leaf hopper  /liːf ˈhɒpə/  [n]  រម្លចសាឹក្ (សតវលអិតក្ាុង
លំដប ់Homoptera នៃប្គួស្ថរ Cicadellidae ភហើយ
ចិញ្ច ឹរជីវតិភដយការជញ្ជក្រ់កុ្ខរសពីសរនសសាឹក្ប្សូវ។ វាជា
ភាា ក្ា់រចរាងជំងឺវរីសុ ភហើយម្លៃោងប្ស្ថវ (ភរៀវ) ភហើយភធវើ
ចលន្ទភលឿៃជាងរម្លចភដើរ) 

 long horned grasshopper  /lɒŋ hɔːnd ˈɡrɑːshɒpə/  

[n]  ក្ណា៉ូ បេងដ់តៃដវង (ប្បភេទសតវលអិតសាិតក្ាុងេរប៉ូរ 
Conocephalus longipennis) 

 meadow grasshopper  /ˈmɛdəʊ ˈɡrɑːshɒpə/  [n]   

ក្ណា៉ូ បេងដ់តៃដវង (សតវរពំាសាិតក្ាុងលំដប ់Othophera 
ប្គួស្ថរ tettigoniidae) 

 orange head leafhopper  /ˈɒrɪn(d)ʒ hɛd ˈliːfhɒpə/  

[n]  រម្លចក្ាលពណ៌ទឹក្ប្កូ្ច (សតវបោសិតសាិតក្ាុង
លំដប ់Hemiptera ប្គួស្ថរ Cicadelidae) 

 planthopper  /plɑːntˈhɒpə/  [n]  រម្លចភដើរ 
 short-horned grasshopper  /ʃɔːt hɔːnd ˈɡrɑːshɒpə/  

[n]  ក្ណា៉ូ បេងដ់តៃខាី (សតវលអិតចនប្ងសាិតក្ាុងលំដប ់
Orthoptera) 

 smaller brown planthopper  /smɔːlə braʊn plɑːnt 

ˈhɒpə/  [n]  រម្លចភតាា តត៉ូច (សតវលអិតចនប្ងសាិតក្ាុង
លំដប ់Hemiptera ប្គួស្ថរ Delphacidae) 

 white-backed planthopper  /wʌɪt bakt plɑːnt ˈhɒpə/  

[n]  រម្លចខាងស (ភឈាម ុះវទិយស្ថញ្រសា៖ Sogatella 
furcifera) 

 zigzag leafhopper  /ˈzɪɡzaɡ ˈliːfhɒpə/  [n]  រម្លច
ភតាា តពប្ពុុះ (សតវលអិតចនប្ងសាិតក្ាុងលំដប ់Hemiptera 
ប្គួស្ថរ Cicadelidae) 

hopperburn  /ˈhɒpəbəːn/  [n]  ការភខ្មា ចភដយរម្លច (ការ
ភឡើងសងួតទងំរ៉ូល ស ា្ ភខ្មា ច ឬភកុះសាឹក្របស់រកុ្ខជាតិ ដដល
បណាា លរក្ពីការបំផ្តា ញោ ងធងៃធ់ងររបស់ពកួ្រម្លចភតាា ត 
ដដលជញ្ជក្យ់ក្រកុ្ខរសនៃដំណំាប្សូវភន្ទុះ) 

horizon  /həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  ប្សទបដី់ 
 A horizon  /eɪ həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  ប្សទបភ់លើ (ដីខ្មង
ភលើ) (ប្សទបភ់លើបំែុតរបស់ដី ដដលទ៉ូភៅម្លៃក្ប្ម្លស់  
ពី ១០ ភៅ ២០ ស.រ)
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 accumulation horizon  /əkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n 

həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  ប្សទបក់្ក្ (ភដយដីឥដឋ), ប្សទបក់្ក្
ភដយវតាុជាតិគីរ ី

 B horizon  /biː həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  (សទិសៃយ័៖  
subsoil) ប្សទបដី់បន្ទែ ប ់(ប្សទបដី់ជាបផ់្តែ ល់ពីភប្ការ 
ប្សទបដី់ភលើ ដដលជាទ៉ូភៅម្លៃក្ប្ម្លស់ចាបពី់ ២៥ ភៅ 
៥០ ស.រ) 

 dead horizon  /dɛd həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  ប្សទបស់្ថា ប ់
 eluvial horizon  /ɪˈl(j)uːvɪəlhəˈrʌɪz(ə)n/  [n]  ប្សទប់
េយចុុះ (ភដយខៃិជ)  

 grey sandstone-like horizon  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ 
concretionary sand 

 humus enriched horizon  /ˈhjuːməs ɪnˈrɪtʃd 

həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  ប្សទបក់្ក្ភៅភដយរភម្លក្ 
 illuvial horizon  /ɪˌl(j)uːvɪˈeɪʃl həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  

ប្សទបក់្ក្ភៅភដយស្ថរធាតុភែែងៗ (ឧ. ឥដឋ ខៃិជជា
ភដើរ) ដដលចល័តពីប្សទបភ់លើតារទឹក្លាងភប្ចាុះ 

 leached horizon  /liːtʃt həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  ប្សទបល់ាង
ភប្ចាុះ, ប្សទបចុ់ុះភប្ការ 

 low soil horizon  /ˈləʊ sɔɪl həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  ប្សទបដី់
ោក្់ៗ  

 podzolic horizon  /ˈpɒdzɒlik həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  

ប្សទបដី់អាសីុត, ប ុតហែ៉ូលិក្ (ភរើលប្សទបប់្បភែុះ)  
 soil horizon  /sɔɪl həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  ប្សទបដី់ 
 subhorizon  /sʌb həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  េៃុប្សទប ់
 superficial horizon  /ˌsuːpəˈfɪʃ(ə)l həˈrʌɪz(ə)n/  [n]  

ប្សទបភ់លើបងអស់ 
hormone  /ˈhɔːməʊn/  [n]  (សទិសៃយ័៖  growth 

substance)  េរ័រ ៉ូៃ, ស្ថរធាតុបណាុ ុះ 
 folliclestimulating hormone (FSH)  /ˈfɒlɪk(ə)l 

ˈstɪmjʊleɪtɪŋ ˈhɔːməʊn/  [n]  េរ័រ ៉ូៃភភាា ចែ៉ូលីគុល 
 plant hormone  /plɑːnt ˈhɔːməʊn/  [n]  េរ័រ ៉ូៃរកុ្ខជាតិ 
 rooting hormone  /ruːtɪŋ ˈhɔːməʊn/  [n]  េរ័រ ៉ូៃបណាុ ុះ
ឫស (ស្ថរធាតុបណាុ ុះឫសដដលជំរញុជាពិភសសឱ្យដុុះល៉ូត
លាស់ឫស។ ជាធរមតា សម្លសភាពសក្រម គឺអាសីុតដបល 
តា-េីុៃដ៉ូល-បវ៉ូទីរកិ្ (beta-indole-butyric acid = IBA) 
ឬអាសីុតអាល់ហាវ -ដណបតាដឡៃ-អាភសទិច (alpha-

napthalene-acetic acid = NAA)។ ភគដក្ល់ក្ភ់ៅក្ាុង
ភឈាម ុះពាណិជជក្រមភែែងៗ ឧ. RooTone ឬ Seradix។) 

horn  /hɔːn/  [n]  ដសាង 
hornbill  /ˈhɔːnbɪl/  [n]  សតវភែាត 
hornet  /ˈhɔːnɪt/  [n]  ឪម្ល ល់ (រយ ង) 
hornless  /ˈhɔːnləs/  [adj]  ដដលោម ៃដសាង 
horse  /hɔːs/  [n]  ភសុះ, អាជាភៃយយ 
horse purslane  /hɔːs  ˈpəːslən/  [n]  ែែីេម (ភឈាម ុះវទិយស្ថ
ញ្រសា Trianthema portulacastrum) 

horticulture  /ˈhɔːtɪˌkʌltʃə/  [n]  ស្ថក្វបបក្រម (វទិយស្ថញ្រសា
ក្សិក្រមដដលទក្ទ់ងៃឹងការដដុំុះចារដំណំា ៃិងចម្លែ រ ភ ើ
ហ៉ូបដែា បដៃា), ដំណំាចារ 

hospice care  [n]  គិលាៃសភញ្រាគ ុះជៃម្លៃជំងឺដដលរុខដត
ៃឹងស្ថា ប ់(ការជយួ ជីវតិឬដេទេំាក្ជំងឺដដល  ឺគងដ់តៃឹង
ស្ថា ប)់ 

host   /həʊst/  [n]  ធាួល, ម្លច ស់បភញ្ា ើ 
 host specific  /həʊst spəˈsɪfɪk/  [adj]  ប្បកាៃជ់ប្រក្ 
(ឧ. ពកួ្បោសិត) 
 host specificity  /həʊst ˌspɛsɪˈfɪsɪti/  [n]  ប្បភេទព៉ូជ
អាចរស់ភៅបាៃជារយួោា , ប្បភេទប្បកាៃជ់ប្រក្, ព៉ូជ
ប្បកាៃជ់ប្រក្ (ក្ប្រតិដដល ឧ. សតវលអិតបំផ្តា ញ ែែតិ ឬេតិ
សុខុរប្បាណរស់ភលើប្បភេទរកុ្ខជាតិម្លច ស់ែែុះក្ាុងចំៃួៃភប្ចើៃ 
ឬតិច) 

 alternate host  /ˈɔːltəneɪt həʊst/  [n]  បាហៃិក្ជំៃយួ 
(ប្បភេទរកុ្ខជាតិដដលែាល់អាហារ ឬជប្រក្ឱ្យសតវលអិត ឬជំងឺ 
ក្ាុងភពលដដលដំណំាដដលវាច៉ូលចិតាបំផ្តា ញប្តូវបាៃប្ចូត
កាត ់ភហើយអាចបំភពញវដាជីវតិរបស់វាភៅភលើរកុ្ខជាតិភន្ទុះ) 

house fly  /haʊs flʌɪ/  [n]  រយុធរមតា 
household expenditure  /ˈhaʊshəʊld ɪkˈspɛndɪtʃə/   

[n]  ការចំណាយភៅក្ាុងប្គួស្ថរ  (ការចំណាយភៅភលើការភប្បើ
ប្បាស់ ឬបរភិភាគ (ភសបៀងអាហារ) ភៅក្ាុងប្គួស្ថរ ប៉ូក្ជារយួ
ៃឹងការចំណាយ ដដលរៃិចាយវាយភៅភលើការភប្បើប្បាស់ 
ឬបរភិភាគ (ភសបៀងអាហារ) ភៅក្ាុងប្គួស្ថរដដលចាយវាយ
ភដយប្គួស្ថរររួទងំភសបៀងអាហារែងដដរ។ វាគឺជាបរមិ្លណ
សរបុនៃទឺក្ប្បាក្ដ់ដលចាយវាយភដយប្គួស្ថររយួភៅក្ាុង     
រយៈភពលរយួ ដដលភគបាៃប ជ្ ក្ោ់ ងជាក្ច់ាស់។)
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household income  /ˈhaʊshəʊld ˈɪnkʌm/  [n]  ចំណ៉ូ ល
ភៅក្ាុងប្គួស្ថរ (គឺជាចំៃៃួប៉ូក្សរបុនៃេវីៗទងំេស់ដដលភយើង
ទទលួបាៃជាប្បាក្ ់ឬជារបស់របរដដលជាភោលការណ៍ គឺ
បាៃទទលួជាភទៀងទត ់ភហើយៃិងម្លៃចរកិ្លក្ខណៈវលិជំុ
រាងភហើយរាងភទៀតៗ ររួទងំភសបៀងអាហារែងដដរ។ ចំណ៉ូ ល
អាចបាៃរក្ពីការប្បឹងរក្ ឬបាៃរក្ពីការរៃិចាបំាចប់្បឹងរក្ 
(បាៃរក្ភដយឯក្ឯង)។) 

housing  /haʊzɪŋ/  [n]  ការែាល់ជប្រក្ 
Houttuynia cordata  [sci.n]  ជីរបា ភហា, ជីរថាព ល់ប្តី 
hoverfly  /ˈhɒvəflʌɪ/  [n]  រយុសំកាងំ 
hull  /hʌl/  [v]  យក្សរបក្ភចញ, កិ្ៃសប្រូប (កិ្ៃប្សូវ) 
hull  /hʌl/  [n]  េាែ រ (សរបក្ត៉ូច ៃិងសរបក្ធំនៃប្ោបប់្សូវ) 
 rice hull   /rʌɪs hʌl/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ rice husk 

human immunodeficiency virus  [n]  (សទិសៃយ័៖  
HIV) ក្ងវុះភាពសំុ្ថឱ្យរៃុសែធៃៃឹ់ងភរភោគវរីសុ 

human T cell lymphotropic (HTLV)  [n]  ភរភោគវរីសុ
ក្ាុងភផ្តា ក្ភន្ទររៃុសែ 

humerus  /ˈhjuːm(ə)rəs/  [n]  កអឹងភដើរនដ, កអឹងភជើងរុខ
បន្ទែ បពី់ស្ថម  

humid  /ˈhjuːmɪd/  [adj]  ដដលភសើរ, ដដលទទឹក្ 
 semi-humid  /ˈsɛmi ˈhjuːmɪd/  [adj]  ដដលម្លៃក្រពស់
ភេាៀង ៤០០-៨០០ រ.រ ក្ាុង១ឆ្ា  ំ

humidification  /hjʊmɪdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  (សទិសៃយ័៖  
immibition) ការភធវើឱ្យភសើរភជាក្ទឹក្, ការប្ជាបទឹក្, ការប្សូប
ទឹក្ 

humidity  /hjʊˈmɪdɪti/  [n]  សំភណើ រ (ភាពភសើរ (បរមិ្លណ
ទឹក្រធយរ ឬចំហាយទឹក្) ភៅក្ាុងខយល់) 
 absolute humidity  /ˈabsəluːt hjʊˈmɪdɪti/  [n]  

សំភណើ រដចខ់្មត ( បរមិ្លណនៃចំហាយទឹក្ក្ាុង
បរោិកាសដដលម្លៃភៅក្ាុង១ខ្មា តម្ល ។ គិតជាប្ការ ក្ាុង
១គីឡ៉ូតខ៍យល់សងួត ឬ ប្ការក្ាុង ១ដរ ប្តប្តីគុណ(គីប)ខយល់
សងួត។) 

 ambient humidity  /ˈambɪənt hjʊˈmɪdɪti/  [n]  

សំភណើ ររជឈដឋ ៃជំុវញិ 
 atmospheric humidity  /atməsˈfɛrɪk hjʊˈmɪdɪti/  [n]  

សំភណើ របរោិកាស 
 relative humidity (RH)   /ˈrɛlətɪv hjʊˈmɪdɪti/  [n]  

សំភណើ រភធៀប, ទំន្ទក្ទំ់ៃងសំភណើ របរោិកាស, សំភណើ រ

បរោិកាស (សម្លម្លប្ត (ភាគរយ) នៃបរមិ្លណទឹក្ដដល
ភាយភៅក្ាុងខយល់ ភប្ការសីតុណហ ភាពកំ្ណតរ់យួ) 

 small relative humidity  /smɔːl ˈrɛlətɪv hjʊˈmɪdɪti/  

[n]  ទំន្ទក្ទំ់ៃងម្លៃក្ប្រតិទប 
humification  /hjuːmɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  រភម្លក្ក្រម,  
ការកាា យជារភម្លក្ 

earth hummock  /əːθ ˈhʌmək/  [n]  (សទិសៃយ័៖  
sodded mound, earth mound)  ទលួដដលម្លៃភមម ដុុះ, 
ទលួភៅតំបៃប់្តជាក្ខ់្មា ងំ 

hummocky  /ˈhʌməki/  [adj]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ rough 
 wind hummocky  /wind ˈhʌməki/  [n]  ក្៉ូៃេាខំាចដ់ដល
ន្ទរំក្ភដយខយល់ 

humor  /ˈhjuːmə/  [n]  ទឹក្រុខ 
hump  /hʌmp/  [n]  ប៉ូក្ (ភោ) 
humphead wrasse  [n]  ប្តីភសក្ប៉ូក្ (ភឈាម ុះវទិយស្ថញ្រសា 

Cheilinus undulatus) 
humus  /ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្ (ស្ថរធាតុភមម  ឬភតាា ត ដដល
ម្លៃសម្លសធាតុសំុ្ថញុាំភប្បើសប្ម្លបបំ់ដបក្សំណល់រកុ្ខជាតិ 
ៃិងសតវភៅភលើនែែដី) 
 abiotic forest humus  /ˌeɪbʌɪˈɒtɪk ˈfɒrɪst ˈhjuːməs/  

[n]  រភម្លក្នប្ពភ ើ (លក្ខណៈរៃិសរប្សបសប្ម្លបជី់វតិ
សតវ) ម្លៃលក្ខណៈប្បដហលៃឹងរភម្លក្ធរមតាដដរ ដត pH
អាសីុត ៥.៥ 

 accumulation humus  /əkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n ˈhjuːməs/  

[n]  រភម្លក្ដដលគរបៃាៗោា  (ជាគំៃរ)  
 active humus  /ˈaktɪv ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្សក្រម 
 alkaline raw humus  /ˈalkəlʌɪn rɔː ˈhjuːməs/  [n]  

រភម្លក្ដុលអាល់កាឡាងំ (pH ធំជាង ៨), រភម្លក្ដុល ឬ
ររ័រលាយជារយួដំុប្កួ្សេមកំ្ភបារ 

 anaerobious forest humus  [n]  រភម្លក្នប្ពភ ើភៅ
ក្ដៃាងខវុះេុក្សីុដសៃ (ឧ. ជាទឹំក្)  

 brown humus  /braʊn ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្សរបរុ
ភតាា ត 

 coarse humus  /kɔːs ˈhjuːməs/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ 
rough humus 

 cryptorganic fraction of humus  [n]  រភម្លក្បំពៃួ 
(ភរើលភសែើរដតរៃិស្ថគ ល់), ប្គិបត៉ូរភម្លក្
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 durable humus  /ˈdjʊərəb(ə)l ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្
ប្ចបល់លអជារយួដី 

 earth humus  /əːθ ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្លាយលអ
ជារយួជី 

 ectorganic fraction of humus  [n]  រភម្លក្ភៅក្ាុង
ប្សទបដី់ខ្មងភលើ, សរោីងគដដលភាគខាុះប ុភណាណ ុះដដល
រលួយ 

 fibrillous humus  /ˈfʌɪbrɪlus ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្ជា
សរនសលអិត 

 inert humus  /ɪˈnəːt ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្េសក្រម ឬ
ោម ៃការវវិតាៃ ៍

 infiltrated humus  /ˈɪnfɪltreɪtid ˈhjuːməs/  [n]  ស៉ូរ
ភរើលពាក្យ៖ intimate humus 

 insect mild humus  /ˈɪnsɛkt mʌɪld ˈhjuːməs/  [n]  

រភម្លក្រ៉ូលនៃសតវលអិត 
 intimate humus  /ˈɪntɪmət ˈhjuːməs/  [n]  (សទិសៃយ័
៖  infiltrated humus) រភម្លក្លាយប្ចបល់លអជារយួដី 

 microbe humus  /ˈmʌɪkrəʊb ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្
ភក្ើតពីស្ថរពាងគកាយេតិសុខុរប្បាណ 

 mycelial humus  /mʌɪˈsiːlɪəl ˈhjuːməs/  [n]  (សទិស
ៃយ័៖  mycogenous humus) រភម្លក្ដុលជាសភាព
សរនសឆ្ម រដ៉ូចជាែែតិ 

 mycogenous humus  /ˈmʌɪkəʊ dʒɪnəs ˈhjuːməs/  

[n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ mycelial humus 
 nourishing humus  /ˈnʌrɪʃɪŋ ˈhjuːməs/  [n]  ស៉ូរភរើល
ពាក្យ៖ nutritive humus 

 nutritive humus  /ˈnjuːtrɪtɪv ˈhjuːməs/  [n]  (សទិស
ៃយ័៖  nourishing humus) រភម្លក្ដដលម្លៃជីជាតិភប្ចើៃ 
ឬស្ថរធាតុចិញ្ច ឹរភប្ចើៃ 

 peat humus  /piːt ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្ភពើក្, រភម្លក្ 
តបួ (រភម្លក្ដដលវវិតាៃរ៍ៃិលអ)  

 peaty forest humus  /ˈpiːti ˈfɒrɪst ˈhjuːməs/  [n]  រ៉ូល
នប្ពដដលម្លៃសភាពដ៉ូចភពើក្ ឬតបួ 

 raw humus  /rɔː ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្ដុល, រភម្លក្ភៅ
, ភពើក្សងួត 

 rhizogenous humus  /ˈrʌɪzəʊ dʒɪnəs ˈhjuːməs/  [n]  

រភម្លក្ភក្ើតពីឫសរលួយ 

 rough humus  /rʌf ˈhjuːməs/  [n]  (សទិសៃយ័៖  
coarse humus) រភម្លក្ភប្គើរ (ក្ភរែចភ ើលាយៃឹង
រភម្លក្រ៉ូលធរមតា)  

 soft humus  /sɒft ˈhjuːməs/  [n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ 
earth mull 

 sour humus  /saʊə ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្អាសីុតនៃ  
រកុ្ខជាតិ (រភម្លក្ដុលអាសីុត ឬរភម្លក្រៃិរលួយ)  

 total humus  /ˈtəʊt(ə)l ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្សរបុ 
 veil humus  /veɪl ˈhjuːməs/  [n]  រភម្លក្ជាប្សទប ់  
ភសាើង 

 humus impoverishing  /ˈhjuːməs ɪmˈpɒv(ə)rɪʃɪŋ/  [n]  

ការភធវើឱ្យរភម្លក្កាៃដ់តប្ក្ភៅៗ ឬភហាចភៅៗ 
hunger  /ˈhʌŋɡə/  [n]  គម្លា ៃ, ការឃាា ៃអាហារ, ភាពភប្សក្
ឃាា ៃ 

hunt  /hʌnt/  [v]  បរបាញ់, រកុ្រក្ចាប ់
hunter  /ˈhʌntə/  [n]  ប្ពាៃ, េាក្ប្បម្លញ់ 
hunter-gatherer  /ˈhʌntə-ˈɡaðərə/  [n]  ប្ពាៃនប្ព, េាក្ភបុះ
ដែាភ ើ 

hunting  /ˈhʌntɪŋ/  [n]  ការបរបាញ់, ការភដញសតវ 
 commercial hunting  /kəˈməːʃ(ə)l ˈhʌntɪŋ/  [n]  ការបរ
បាញ់ដបបជំៃញួ 

Hura crepitans  [sci.n]  រលួសបាោងំ 
hurt  /həːt/  [n]  ការ ចឺាប,់ ក្ាី ចឺាប ់
hurt  /həːt/  [v]   ,ឺ ពុល (ពុលរលក្) 
animal husbandry  /ˈanɪm(ə)l ˈhʌzbəndri/  [n]  ការ
ចិញ្ច ឹរសតវ 

animal husbandry person   /ˈanɪm(ə)l ˈhʌzbəndri 

ˈpəːs(ə)n/  [n]  េាក្ចិញ្ច ឹរសតវ 
husk rice  /hʌsk rʌɪs/  [v]  កិ្ៃសប្រូប 
husk  /hʌsk/  [n]  សរបក្ប្ោប,់ ប្សកី្ (ដ៉ូង), េាែ រ 
 burned rice husk  /bərnd rʌɪs hʌsk/  [n]  ភែុះេាែ រ 
 coconut husk  /ˈkəʊkənʌt hʌsk/  [n]  ប្សកី្ដ៉ូង 
 rice husk  /rʌɪs hʌsk/  [n]  (សទិសៃយ័៖  rice hull) 
េាែ រ 

hut  /hʌt/  [n]  ក្៉ូៃែែុះត៉ូច, ខែរ, ភោងភដល 
 grain storage hut  /ɡreɪn ˈstɔːrɪdʒ hʌt/  [n]  ជប្ងុក្ 

hutch  /hʌtʃ/  [n]  ប្ទុងទៃាយ
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hybrid  /ˈhʌɪbrɪd/  [n]  េីុប្បវតី, បាែ តវ់តិ, ក្៉ូៃកាត ់(ឯក្តាៈនៃ
ក្៉ូៃបាែ តណ់ាដដលភរបាម្លៃភសណ៉ូ ទីបខុសោា ) 
 interspecific hybrid  /ˌɪntəspəˈsɪfɪk ˈhʌɪbrɪd/  [n]  

ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ species hybrid 
 intraspecific hybrid  /ˌɪntrəspəˈsɪfɪk ˈhʌɪbrɪd/  [n]  

ក្៉ូៃកាតរ់វាងប្បភេទដ៉ូចោា  
 species hybrid  /ˈspiːʃiːz ˈhʌɪbrɪd/  [n]  (សទិសៃយ័៖  

interspecific hybrid) ក្៉ូៃដដលែលិតភចញពីការបាែ ត់
ព៉ូជពីរប្បភេទ 

hybridization  /ˌhʌɪbrɪdʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ភាវ៉ូបៃីយក្រម
បាែ តព់៉ូជ, េីុប្បវតីក្រម, បាែ តក់្រម (វធីិស្ថញ្រសាែលិតក្៉ូៃភៅ
ភដយភប្បើភរបាដដលម្លៃពៃធុខុសោា ) 
 colony hybridization  /ˈkɒləni ˌhʌɪbrɪdʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  

[n]  េីុប្បវតីក្រមក្៉ូឡ៉ូៃី (បភចចក្ភទសដដលភប្បើប្ប ូប ភដើរបដីសវង
រក្ក្៉ូឡ៉ូៃីបាក្ភ់តរ ីដដលម្លៃែែុក្ៃ៉ូវដសៃដដលភគចងប់ាៃ ឬ
ដសៃដដលម្លៃប្បភោជៃ)៍ 

 introgressive hybridization  [n]  ការបាែ តោ់លដល 
(ការោលដលភដយធរមជាតិរបស់ពៃធុ ឬដសៃពីប្បភេទព៉ូជ
ឬប្កុ្រព៉ូជរយួភៅរយួភែែងភទៀតតាររយៈការបាែ តព់៉ូជ 
ៃិងការបាែ តប់្តឡបន់ៃបណាា ក្៉ូៃកាត។់  ប្កុ្រក្៉ូៃកាតរ់យួ
អាចជាដំណាក្ក់ាលរយួភៅក្ាុងដំភណើ រការភៃុះ។ លទធែល
អាចម្លៃភែែងៗោា  តាងំពីការភប្ជៀតច៉ូលពៃធុ ឬដសៃតិច
រហ៉ូតដល់ការបញ្ច៉ូ លោា នៃប្បភេទព៉ូជភៃុះ។ ជាភោល 
ការណ៍ ការោលដលពៃធុ ឬដសៃ វាប្បហាក្ប់្បដហលភៅ
ៃឹងការភធវើេភន្ទា ប្បភវសៃ ៍ប ុដៃាវាភក្ើតភឡើងក្ាុងរវាងប្បភេទ។) 

hybridize  /ˈhʌɪbrɪdʌɪz/  [v]  បាែ តព់៉ូជ 
hydathode  /ˈhʌɪdəθəʊd/  [n]  ភញើស (ដំណក្ទឹ់ក្ ដដល
ភក្ើតម្លៃភៅដគរ ឬចុងនៃសាឹក្រកុ្ខជាតិរយួចំៃៃួ) 

hydatid  /ˈhʌɪdətɪd/  [n]  ក្៉ូៃញាស់, ភតញា  
hydatiform mole  [n]  ដំុប្កាបដ៉ូចដែាទំពាងំបាយជ៉ូរល៉ូត
លាស់ក្ាុងសប៉ូៃ (ភក្ើតពីភាា សសវុត) 

hydrate  /ˈhʌɪdreɪt/  [n]  េីុប្ដត 
hydrated  /hʌɪˈdreɪtɪd/  [adj]  េីុប្ដភត (ដដលម្លៃលាយ
ទឹក្) 

hydration  /hʌɪˈdreɪʃ(ə)n/  [n]  ការប្សូបទឹក្, េីុប្ដតក្រម 
(ដំភណើ រការដដលក្ាុងភន្ទុះសម្លសធាតុរយួចងសរពៃធជារយួ
ទឹក្ក្ាុងសម្លម្លប្តកំ្ណតរ់យួ), ការែែៃឹំងទឹក្ 

hydraulic  /hʌɪˈdrɔːlɪk/  [adj]  ដដលភប្បើទឹក្, នៃក្ម្លា ងំទឹក្ 

hydraulic punch presser  /hʌɪˈdrɔːlɪk pʌn(t)ʃ ˈprɛsə/  

[n]  ឧបក្រណ៍សងែតភ់ប្បើភដយសម្លព ធភប្បង (ភប្បសេីុប្ដូលិក្) 
hydraulic ram  /hʌɪˈdrɔːlɪk ram/  [n]  ប្បដបបុ់ក្ទម្លា យ
ដដលភប្បើចំហាយទឹក្ 

Hydrellia philipina  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ whorl 
maggot  

hydride  /ˈhʌɪdrʌɪd/  [n]  េីុប្ ីត 
hydro-   /ˈhʌɪdrəʊ/  [prefix]  បុពវបទម្លៃៃយ័ថា ទឹក្ 
hydrobiology  /ˈhʌɪdrəʊbʌɪˈɒlədʒi/  [n]  ជលជីវវទិយ 
hydrobiont  /ˈhʌɪdrəʊˈbaɪɒnt/  [n]  ភាវរស់ទឹក្ 
hydrocarbon  /ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n/  [n]  េីុប្ដូកាប ួ
 aromatic hydrocarbon  /arəˈmatɪk 

ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n/  [n]  េីុប្ដូកាបបួ្បភហើរ 
 chlorinated hydrocarbon  /ˈklɔːrɪneɪtɪd 

ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n/  [n]  េីុប្ដូកាបែួែុក្ក្ារ 
 gas hydrocarbon  /gas ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n/  [n]  េីុប្ដូ
កាបឧួសម័ៃ 

 liquid hydrocarbon  /ˈlɪkwɪd ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n/  [n]  

េីុប្ដូកាបោួវ 
 saturated hydrocarbon  /ˈsatʃəreɪtɪd 

ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n/  [n]  េីុប្ដូកាបដួកអត 
hydrocephalic  [n]  ការសំប៉ូរទឹក្ភប្ចើៃក្ាុងខរួក្ាល (ភធវើឱ្យ
ក្ាលធំ) 

hydrocephalus  /ˌhʌɪdrəˈkɛf(ə)ləs/  [n]  េីុប្តូភសផ្តល 
(លក្ខណៈដដលស្ថរធាតុោវប្បរ៉ូលែាុ ំក្ាុងខរួក្ាល ពិភសស
ភក្មង ដដលភធវើឱ្យក្ាលរកី្ធំ ៃិងជៃួកាលបំផ្តា ញខរួក្ាល) 

hydrochlorofluorocarbon   

/ˌhʌɪdrəˌklɔːrə(ʊ)ˈflʊərə(ʊ)kɑːbən/  [n]  េីុប្ដូក្ារ  ៉ូេាុយេរ  ៉ូកា
ប៉ូៃ (HCFC) 

hydroelectricity  /hʌɪdrəʊɪlɛkˈtrɪsɪti/  [n]  វារេីគគីសៃី 
Hydrogen  /ˈhʌɪdrədʒ(ə)n/  [n]  េីុប្ដូដសៃ (ៃិរតិាស ា្
គីរ ីH) 

hydrogenic  /ˈhʌɪdrəʊˈdʒiːnɪk/  [adj]  (សទិសៃយ័៖  
hydromorphic) ជាទឹំក្ 

hydrogeology  /ˌhʌɪdrəʊdʒɪˈɒlədʒi/  [n]  ជលធរណីវទិយ 
hydrography  /hʌɪˈdrɒɡrəfi/  [n]  ជលធារវទិយ, ជលធារ
ស្ថញ្រសា 

hydrology  /hʌɪˈdrɒlədʒi/  [n]  ធាោស្ថញ្រសា
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 agricultural hydrology  /aɡrɪˈkʌltʃərəl hʌɪˈdrɒlədʒi/  

[n]  ជលវទិយក្សិក្រម 
 groundwater hydrology  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə 

hʌɪˈdrɒlədʒi/  [n]  ជលវទិយទឹក្ភប្ការដី 
 river hydrology  /ˈrɪvə hʌɪˈdrɒlədʒi/  [n]  ជលវទិយទភៃា 
 sea hydrology  /siː hʌɪˈdrɒlədʒi/  [n]  ជលវទិយសរុប្ទ 
 soil hydrology  /sɔɪl hʌɪˈdrɒlədʒi/  [n]  ជលវទិយទឹក្
ក្ាុងដី (វទិយស្ថញ្រសាសិក្ាពីស្ថរធាតុរបាយ ការភប្បើប្បាស់ 
ៃិងចលន្ទរបស់ទឹក្ភៅក្ាុងដី) 

 surface-water hydrology  /ˈsəːfɪs-ˈwɔːtə 

hʌɪˈdrɒlədʒi/  [n]  ជលវទិយទឹក្ភលើនែែដី 
hydrolysis  /hʌɪˈdrɒlɪsɪs/  [n]  េីុប្ដូលីស, ប្បតិក្រមេីុប្ដូ
លិក្ (ការបំដបក្សម្លសធាតុរយួភដយទឹក្ ដដលក្ាុងភន្ទុះអា
ញ ុ ង ចាបយ់ក្េីុប្ដូដសៃ ឯកាចុងចាបយ់ក្េីុប្ដុក្សីុលពីទឹក្ 
ភដើរបកីាា យជាអាសីុត ឬបាស) 

hydrometeorology  /ˈhʌɪdrəʊˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]  ជល
ឧតុេ៉ូតវទិយ 

hydrometry  /hʌɪdrəˈmɛtrɪ/  [n]  ជលម្លប្ត 
hydromorphic  /ˈhʌɪdrəʊˈmɔːfɪk/  [adj]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ 

hydrogenic 
hydrophyte  /ˈhʌɪdrəfʌɪt/  [n]  (សទិសៃយ័៖  

hydrophytic vegetation) រកុ្ខជាតិដដលច៉ូលចិតាទឹក្ ឬដដល
ដុុះក្ាុងទឹក្ 

hydroponics  /ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈpɒnɪks/  [n pl]  ដំណំាោម ៃដី, 
ជលវបបក្រម, ជលបាតវបបក្រម (ការដដុំុះដំណំាក្ាុងស៉ូលុយ
សយងុដដលម្លៃធាតុចិញ្ច ឹរ) 

hydroscopicity     [n]  ការប្សូបយក្សំភណើ រខយល់ 
hydrosere  /ˈhʌɪdrəsɪə/  [n]  តំណរកុ្ខជាតិ (ដដលល៉ូតភចញ
ពីក្ាុងទឹក្) 

hydrosphere  /ˈhʌɪdrəsfɪə/  [n]  រណឌ លទឹក្ (េីុប្ដូដសវវ) 
hydrotiller  /ˌhaɪdrəˈtɪlə/  [n]  ប្ក្បីយៃា (ឧបក្រណ៍វាយដី
េក្)់ 

hydrotropism  /hʌɪˈdrɒtrəpɪz(ə)m/  [n]  ទំភន្ទរទឹក្ (ការ
ល៉ូតលាស់របស់ឫសភៅរក្ទឹក្) 

hydroxide  /hʌɪˈdrɒksʌɪd/  [n]  េីុប្ដុក្សីុត 
hygiene  /ˈhʌɪdʒiːn/  [n]  េន្ទរយ័ (ការប៉ូក្ចំៃៃួភសបៀង    
ខុសៗោា  ឬក្ប៏្កុ្រអាហារដដលបរភិភាគភដយរៃុសែម្លា ក្ ់ឬ 

ប្គួស្ថររយួក្ាុងរយៈភពលរយួជាក្ល់ាក្។់ ជៃួកាលចំៃុចភៃុះ
ក្អ៏ាចៃឹងប្តូវភធវើការេឹាងដេាង ភដយគិតពីចំៃៃួដងនៃការ
បរភិភាគែងដដរ។ របបអាហារភែែងៗោា ភប្ចើៃម្លៃៃិន្ទា ការ
ទទលួបាៃអាហារ៉ូបតារាខពស់។) 

hygroscopic  /hʌɪɡrə(ʊ)ˈskɒpɪk/  [adj]  ាយប្សួលប្សូប
សំភណើ រខពស់ ៃិងាយសងួត  

hylophyte  /ˈhʌɪləʊfʌɪt/  [n]  ែែតិដុុះភលើភដើរភ ើ 
hymenium  /hʌɪˈmiːnɪəm/  [n]  ប្សទបែ់លិតសប  
hyoglycemia  [n]  ក្ប្រតិជាតិសែរតិចជាងពីធរមតា 
hyper-   /ˈhʌɪpə/  [prefix]  បុពវបទម្លៃៃយ័ថា ភលើស, ហួស 
hyperalimentatio  [n]  ការបញ្ចុ ក្ចំណីអាហារ ច៉ូលតារ
សរនសឈារ 

hyperglycemia  [n]  ក្ប្រតិសែរក្ាុងឈារភលើសពីធរមតា 
hyperparasite  /hʌɪpəˈparəsʌɪt/  [n]  បោសិតភលើបោសិត  
hyperplasia  /ˌhʌɪpəˈpleɪzɪə/  [n]  កំ្ភណើ ៃម្ល សជាលិកា 
hyperpyexia  [n]  ក្ភដា ខាួៃភលើសពីធរមតា 
hypertension  [n]  ដំភណើ រតឹងសរនសភដយភឡើងឈារ 
hypertonic  /ˌhʌɪpəˈtɒnɪk/   [n]  ដដលម្លៃកំ្ហាបភ់ប្ចើៃ, 
ដដលម្លៃតងស់យងុភប្ចើៃ, ដដលម្លៃស្ថចដំុ់ភប្ចើៃ 

hypertrophy  /hʌɪˈpəːtrəfi/  [n]  ភាពភថាា ស, េីុដពរប្តូហវី 
(ភាពរកី្ម្ល ខុសធរមតានៃសរោីងគ ឬភកាសិកា) 

hypha  /ˈhʌɪfə/  [n]  (ពហុវចៃៈ៖ hyphae) សរនសនៃែែតិ 
យថាប្បភេទដដលបភងែើតរភីសលីយ ៉ូរ (mycelium) នៃែែតិ 

hypno-   /ˈhɪpnəʊ/  [prefix]  បុពវបទម្លៃៃយ័ថា ខវុះ  ភប្ការ 
hypnotic  /hɪpˈnɒtɪk/  [adj]  សណាំ , ដដលភធវើឱ្យងងុយ 
hypocotyl  /ˌhʌɪpə(ʊ)ˈkɒtɪl/  [n] 

១.  ភដើរភប្ការគល់ (ដែាក្របស់េំប្បវយី ុងរកុ្ខជាតិ ចភន្ទា ុះ
ប្តួយពៃាក្ ៃិងឫសពៃាក្) 

២.  េីុប ៉ូក្៉ូទីល (ដែាក្ចភន្ទា ុះឫស ៃិងសាឹក្ដំប៉ូងរបស់ពពកួ្
រកុ្ខជាតិ ីក្៉ូទីភឡដុង) 

hypodermis  /ˌhʌɪpə(ʊ)ˈdəːmɪs/  [n]  េីុប ៉ូដ រ (សរបក្
ក្ាុង), ភៅខ្មងភប្ការដសបក្ 

hypogeal  /ˌhʌɪpə(ʊ)ˈdʒiːəl/  [adj]  សាិតភៅភប្ការដី (េំពី
ការភចញពៃាក្របស់ប្ោប)់ 

hypogynous  /hʌɪˈpɒdʒɪnəs/  [adj]  េ៉ូដវសាិតភៅភលើ
ប្សទប ់ៃិងប្តបក្
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hypogyny  /hʌɪˈpɒdʒɪni/  [n]  ប្បភេទផ្តែ ដដលភក្សរញីភៅ
ពីភលើទប្រផ្តែ  (ប្តបក្ផ្តែ ) (រចន្ទសរពៃធផ្តែ រយួដដលភក្សរញី
សាិតភៅខ្មងភលើទប្រផ្តែ  ភហើយសរោីងគភែែងៗនៃផ្តែ  (ដ៉ូចជា 
ប្សទបផ់្តែ  ប្តបក្ផ្តែ  ៃិងភក្សរភឈាម ល) ដុុះភចញភៅពីភប្ការ
ភក្សរញី) 

Hypomeces squamosus  [sci.n]  ខម៉ូតដីពណ៌ម្លស 
hypoplasia  /ˌhʌɪpə(ʊ)ˈpleɪzɪə/  [n]  ខវុះការល៉ូតលាស់ 
Hyporhamphus limbatus  [sci.n]  ប្តីភផ្តែ ង, ប្តីែែិញ 
hypotension  /hʌɪpə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)n/  [n]  ដំភណើ រធ៉ូរសរនស
ឈារ, ការចុុះសម្លព ធឈារ 

hypotensive  /hʌɪpəʊˈtensɪv/  [adj]  ដដលទក្ទ់ងៃឹងតង់
សយងុ (ភខាយជាងធរមតាជាពិភសសភខាយសម្លព ធឈារ) 

Hypotermes spp.  [sci.n]  សណាា ៃសតវក្ភណា ៀ 
heterotroph hypothesis  /ˈhɛt(ə)rə(ʊ)trəʊf 

hʌɪˈpɒθɪsɪs/  [n]  សរមតិក្រមបរជីព (ទសែៃៈភសាើភឡើងភដយ 
A.I Oparin ដដលថាភាវរស់ដំប៉ូងភគបងអស់គឺជាបរជីព) 

hypothesis  /hʌɪˈpɒθɪsɪs/  [n]  (សទិសៃយ័៖  
assumption, supposition) សរមតិក្រម (ស ា្  ឬគំៃិត
ដដលរៃិទៃប់ាៃប ជ្ ក្ ់ប ុដៃាភបើវាពិតដរៃ វាអាចពៃយល់េំពី
បាតុេ៉ូតភែែង) 

hypotonia  [n]  ការរៃិស៉ូវម្លៃកំ្ហាប,់ ការភខាយស្ថចដំុ់ 
hypotonic  /ˌhʌɪpə(ʊ)ˈtɒnɪk/  [adj]  ដដលម្លៃកំ្ហាបតិ់ច, 
ដដលម្លៃតងស់យងុតិច, ដដលម្លៃស្ថចដ់តំ ចិ 

Hypsibarbus lagleri  [sci.n]  ប្តីកពិៃ 
Hypsibarbus malcolmi  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ goldfin 

tinfoil barb 
Hypsibarbus pierrei  [sci.n]  ប្តីកពិៃ 
Hypsibarbus sp. cf. vernayi  [sci.n]  ប្តីកពិៃម្លស 
Hypsibarbus suvattii  [sci.n]  ប្តីកពិៃ 
Hypsibarbus wetmorei  [sci.n]  ប្តីកពិៃប្ក្ហរ 
Hyptis suaveolens  [sci.n]  ស៉ូរភរើលពាក្យ៖ wild 

spikenard 
hysterectomy  /ˌhɪstəˈrɛktəmi/  [n]  ការវុះកាតស់ប៉ូៃភចញ 
hysteria  /hɪˈstɪərɪə/  [n]  ការឡបស់តិ, ការប្ជួលប្ចាលចិតា
ខ្មា ងំភពក្ 
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I        

ibex  /ˈʌɪbɛks/  [n]  សត្វច ៀមព្រៃ 
ice  /ʌɪs/  [n]  ទឹកកក 
 ice sheet  /ʌɪs ʃiːt/  [n]  ដែនែីទឹកកក 
 iceberg  /ˈʌɪsbəːɡ/  [n]  អាយដសប៊ែ (ែ ុំទឹកកកធុំៗ
រាងែូ ជាផ្ទះ ដែលអដតែ ត្ចលើព្ផ្ទទឹកសម រទ ) 

 ice-wedge  /ʌɪs wɛdʒ/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖  
frost crack 

Ichthyocampus carce  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ 
freshwater pipefish 

ichthyology  /ˌɪkθɪˈɒlədʒi/  [n]  មច្ឆា វទិា 
icterus  /ˈɪkt(ə)rəs/  [n]  (សទិសនយ័៖  jaundice) 
ខានច់លឿង, ចរាគចលឿង 

identical  /ʌɪˈdɛntɪk(ə)l/  [adj]  ែូ ចបះបិទ, ែូ ស ទធសាធ 
IDS (Incubation-Desiccation-Separation)  [n]   

វធីិសាស្ដសរបតរ ះ-សុំងតួ្-ដបងដ ក (ជាវធីិសាស្ដសរមយួកន ងការ
បុំដបក(ែកច ញ)រាបដ់ែលងាប ់ ឬខូ ច ញៃីរាបល់អ។  
រាបរ់តូ្វបានចគចផ្ស ើម ទឹក  ច ើយដាកប់តរ ះចៅកន លកខខតឌ
ែុំត ះរបចសើរបុំផ្ ត្  របដ ល២ព្ងៃ  បន្ទទ បម់កសុំងតួ្កន ងរយៈ
ចៃលខលី ច ើយដបងដ កវាចដាយបដតរ ត្ទឹក។ ចរពាះថា រាប់
មូលងាបនិ់ងខូ  វា ួត្ទឹកចលឿនជាងរាបល់អចៅចៃល  
សុំងតួ្វា ែូច នះវានឹងអដតរ ត្ទឹក ឯរាបល់អវាលិ កន ងទឹក។) 

ignite  /ɪɡˈnʌɪt/  [v]  អ ជ, ចធវើឱ្យច ះច ើង 
Iimicolous  /lɪmɪkaʊl/  [adj]  រស់កន ងភក ់
Ileitis  /ˌɪlɪˈʌɪtɪs/  [n]  ជុំងឺរលាកដផ្នកព្នចពាះចវៀនតូ្  
ileostomy  /ˌɪlɪˈɒstəmi/  [n]  ការចច្ឆះរនធ ចៅដផ្នកព្នចពាះចវៀន
តូ្ (មកៃីចពាះ) 

ileum  /ˈɪlɪəm/  [n]  (ៃ  វ នៈ៖ ilea) អ ីច អូម (ដផ្នកទី ៣ 
ព្នចពាះចវៀនតូ្  ចៅ ចន្ទល ះ  jejunum និងcaecum), ដផ្នក
ចពាះចវៀន,   ងចពាះចវៀន 

ileus  /ˈɪlɪəs/  [n]  ការខូ ចដាយការរារា ុំងចពាះចវៀន 
Ilisha megaloptera  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ bigeye 

ilisha 
ilium  /ˈɪlɪəm/  [n]  (ៃ  វ នៈ៖ ilia)  អឹងអ ីលីយ  ង ( អឹង
ចលាង) 

illite  /ˈɪlʌɪt/  [n]  ែីឥែឋងាប ់(ែីឥែឋមានរសទាប ់២:១ ដែល
កន ងចន្ទះបនទ កអគគីសនីអវជិជមាន ដែលបងកច ើងចដាយអ ីយ  ង

ជុំនសួរតូ្វបានចធវើឱ្យតឺត្ចដាយអ ីយ  ង K។ វាជារបចភទែីឥែឋ 
ដែលមនិអា រកីរមួបាន។ វាជាែ ុំអាល យមញី ូ មចៅ ចន្ទល ះែ ុំ
ស ីលីកាត្ៃីរ។ ចដាយវាមានបនទ កអាល យមញី ូ មអវជិជមាន វា
កាល យជារសទាបតឺ់ត្របសិនចបើវាច្ឆបអ់ ីយ  ងប ូតាសយមូ។) 

illness  /ɪlnəs/  [n]  (សទិសនយ័៖  sickness) ជុំងឺ, ចរាគ 
illuviation  /ɪˌl(j)uːvɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការកកសទះចដាយវត្ថ ធាត្ 
អវីមយួ (ឧ. ឥែឋ) ចៅកន ងរសទាបែី់ចរកាមចដាយការន្ទុំ  ះៃីចលើ 

image  /apəˈzɪʃ(ə)n ˈɪmɪdʒ/  [n]  របូភាៃ 
 apposition image  /apəˈzɪʃ(ə)n ˈɪmɪdʒ/  [n]   

បតរ ុំ របូភាៃ 
imago  /ɪˈmeɪɡəʊl(ə)s/  [n]  បាតកសត្វចៃញវយ័ 
imbedded  /ɪmˈbɛdɪd/  [adj]  ដែលជារសទាប់ៗ  
imbibition  /ɪmbɪˈbɪʃ(ə)n/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

humidification 
imbition  /ɪmˈbɪʃ(ə)n/  [n]  ការចបៀមទឹក, ការរជាបទឹក,  
ការរសូបទឹក (ែុំចតើ រព្នការរសូបយកទឹកែុំបូងរបស់រាបម់ ន
ែុំត ះៃនលក។   ការរជាបទឹកគឺជាែុំចតើ រការរបូទាុំងរសុង 
ច ើយរាបដ់ែលាា នជីវតិ្ករ៏ជាប ូលទឹកដែរ។) 

imbricate  /ˈɪmbrɪkət/  [adj]  ត្ចរមៀបព្នគល់រត្បកផ្កក គង
ចលើាន  

immature  /ˌɪməˈtjʊə/  [adj]  (សទិសនយ័៖  juvenile) ខចី, 
មនិទានច់្ឆស់, មនិរគបដ់ខ 

immobilization  /ɪməʊbɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  អ ល័ត្កមា, 
អចសរកីមា (ការបុំដបលងរបស់អងគធាត្ មយួៃីទរមងអ់សររីាងគ ចៅ
ជាទរមងស់ររីាងគចៅកន ងជាលិកាៃៃួកមរីកូសារពាងគកាយ 
(មាននយ័ថាអងគធាត្ ចន្ទះ ដលងជាភាៃចសរសីរមាបរ់ កខជាតិ្)) 

immune  /ɪˈmjuːn/  [adj]  ដែលបានច្ឆកថ់ាន ុំបងាក រ,  
ដែលមានភាៃសា ុំ 

immunise  /ˈɪmjʊnʌɪz/  [v]  បន  ្ ុំ (ចធវើឱ្យសាុំងនឹងចមចរាគ
ចដាយចរបើថាន ុំចធវើអុំៃីចមចរាគ ដែលចគបងអន ់ឬបន្បៃិសវា) 

immunity  /ɪˈmjuːnɪti/  [n]  ភាៃសា ុំនឹងចរាគ 
immunization  /ɪmjʊnʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ការច្ឆកថ់ាន ុំឱ្យសា ុំ
នឹងចរាគ 

impact  /ˈɪmpakt/  [n]  ការប ះពាល់, ច ត្ ប ះពាល់,  
ផ្លប ះពាល់, ឥទធិៃល (លកខតៈវជិជមាន ឬអវជិជមាន) 
 economic impact  /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈɪmpakt/  [n]   

ផ្លប ះពាល់ែល់ចសែឋកិ ច
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 environment impact   /ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt ˈɪmpakt/  [n]  

ផ្លប ះពាល់ែល់បរសិាថ ន 
 environmental impact  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l  ˈɪmpakt/  

[n]  ច ត្ ប ះពាល់បរសិាថ ន 
 social impact  /ˈsəʊʃ(ə)l ˈɪmpakt/  [n]  ច ត្ ប ះពាល់
សងគម 

impaction  /ɪmˈpakʃ(ə)n/  [n]  បុំណាក ់អឹង (ការប ះ, ទងគិ ) 
impedance  /ɪmˈpiːd(ə)ns/  [n]  ធាត្ បងាអ ក ់(សារធាត្ 
ទាុំងឡាយ ដែលរារា ុំងរ ុំ ូរសារធាត្ រាវ ដែល លន្ទចដាយ
 រនែមយួចសរ ីែូ ជារ ុំ ូរឈាម) 

Imperata cylindrica  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖  
cogon grass 

impermeable  /ɪmˈpəːmɪəb(ə)l/  [adj]  មនិរជាបទឹក 
impervious  /ɪmˈpəːvɪəs/  [adj]  មនិអា  ូលបាន, មនិ
អា រជាបបាន, មនិរជាបទឹកព្នអងគធាត្ រាវ (ឧ. ទឹកជាចែើម) 

impetigo    /ˌɪmpɪˈtʌɪɡəʊ/  [n]  ជុំងឺរលាកដសបក (ធមាតាកន ង
កូនចកាង) 

implant  /ɪmˈplɑːnt/  [v]  តាុំងទី, បញ្ចូ ល, បតែ ះ, បតែ ះ
បន្ុំ (ការយកជាលិកាឬសររីាងគៃី អនកចផ្សងមកចរបើឱ្យសា ុំងនឹក 
ជារបស់ខលួន) 

implantation  /ɪmplɑːnˈteɪʃn/  [n]  ការកា ស់មប ក 
implementation  /ɪmplɪmɛnˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការរបតិ្បត្ែិ 

(ការចធវើតាម ការអន វត្ែនត៍ាម) 
implication  /ɪmplɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ផ្លវបិាក, ការជុំពាក់
ទាកទ់ង, ការពាកៃ់ន័ធ 
 ecological implication  

/iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ɪmplɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ផ្លវបិាកចអកូ ូស ី 
impoverish  /ɪmˈpɒv(ə)rɪʃ/  [v]  ចធវើឱ្យរក, ចធវើឱ្យអស់ជីជាតិ្ 
 bases impoverishment  /beɪsɪz ɪmˈpɒv(ə)rɪʃm(ə)nt/  

[n]  ការច្ឆកច ញព្នបាស, ភាៃ  ះងយខនិជ ឬកា  ង 
 clay impoverishment  /kleɪ ɪmˈpɒv(ə)rɪʃm(ə)nt/  [n]  

សូមចមើលពាកយ៖ clay degradation 
 impoverishment  /ɪmˈpɒv(ə)rɪʃm(ə)nt/  [n] ការធាល ក ់ ះ 
 impoverishment of the soil  /ɪmˈpɒv(ə)rɪʃm(ə)nt ɒv 

ðə sɔɪl/  [n]  ការចធវើឱ្យែី ឹរ ឬរកខសត្ ់
imprinting  /ɪmˈprɪntɪŋ/  [n]  ទមាល បស់ត្វ (របចភទព្នការចរៀន
ដែលសត្វបចងកើត្ទុំន្ទកទ់ុំនងសងគមជាមយួភាវរស់ចផ្សងចទៀត្ 
បន្ទទ បៃី់ចកើត្ ឬញាស់ភាល ម) 

improve  /ɪmˈpruːv/  [v]  ចធវើឱ្យរបចសើរច ើង 

improved  /ɪmˈpruːvd/  [adj]  ដែលបានបចងកើនគ តភាៃ, 
ដែលបានចធវើស វ ឌ្ឍកិមា 

improvemenmt  /ɪmˈpruːvm(ə)nt/  [n]  (សទិសនស័៖ 
amelioration) ស វ ឌ្ឍកិមា, កុំដតលមអ, បសិែឋកមា (ែុំចតើ រ
ការដែលចធវើឱ្យកានដ់ត្លអរបចសើរច ើងនូវអវីមយួ), ការចធវើឱ្យ
របចសើរ, ការចធវើឱ្យរតឹ្ដត្លអ 
 environmental improvement  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ɪmˈpruːvm(ə)nt/  [n]  ស វ ឌ្ឍកិមាបរសិាថ ន (ការចធវើឱ្យបរសិាថ
នកានដ់ត្របចសើរច ើង) 

 forest tree improvement  /ˈfɒrɪst triː ɪmˈpruːvm(ə)nt/  

[n]  ការចធវើស វ ឌ្ឍកិមាចែើមច ើព្រៃ ( ជាធមាតា មាននយ័ែូ 
នឹងការបងាក ត្ៃូ់ជចែើមច ើព្រៃ (forest tree breeding) 
ប  ដនរអា ទាកទ់ងនឹងការ បងាក ត្ៃូ់ជចែើមច ើ គបួផ្ស ុំជាមយួ
ការអន វត្ររ កខវបបកមា និងការផ្លិត្កូនច ើចរ ើនដែលមាន
គ តភាៃលអ។) 

 land improvement  /land ɪmˈpruːvm(ə)nt/  [n]   

ស វ ឌ្ឍកិមាែីធលី 
 soil improvement  /sɔɪl ɪmˈpruːvm(ə)nt/  [n]   

ស វ ឌ្ឍកិមាែី, ការដកលមអែីច ើងវញិ 
 tree improvement  /triː ɪmˈpruːvm(ə)nt/  [n]   

ស វ ឌ្ឍកិមាចែើមច ើ 
 varietal improvement  /vəˈrʌɪət(ə)l ɪmˈpruːvm(ə)nt/  

[n]  បសិែឋកមាៃូជ (ែុំចតើ រការដែលកន ងចន្ទះៃូជងាីៗរតូ្វបាន
បចងកើត្ និងចរជើសចរ ើស) 

impurity  /ɪmˈpjʊərɪti/  [n]  ភាៃមនិស ទធ (ភាៃមនិសាអ ត្
បរសិ ទធ) 

in coupling  /ɪn ˈkʌplɪŋ/  [adj]  កុំៃ ងពាកា់ន  
in place  /ɪn pleɪs/  [adj]  សូមចមើលពាកយ៖ authigenic 
in situ  /ɪn ˈsɪtjuː/  [adj]  កន ងត្ុំបនក់ុំចតើ ត្ 
in situ conservation  /ɪn ˈsɪtjuː  kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  

អភរិកសកមាកន ងត្ុំបនក់ុំចតើ ត្ 
In situ gene conservation   /ɪn ˈsɪtjuː dʒiːn  

kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  ការការពារបដរមបរមួលចសចនទិ ព្ន
របចភទៃូជមយួចៅទីកដនលងកុំចតើ ត្របស់វា ឧ. ចដាយការ
បចងកើត្ព្រៃបុំរ ងទ ក។ 

in vitro  /ɪn ˈviːtrəʊ/  [adj]  កន ងដកវ (ៃិចសាធ), ការចធវើ
ៃិចសាធចៅកន ងបនទបៃិ់ចសាធ, សិបបនិមាតិ្កមា (ការសាកលបង
ចដាយចធវើការបចងកើត្ចៅចរៅរាងកាយចម ឬមាែ យ ឧ. ការបងក
កុំចតើ ត្កន ងបុំៃង)់
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in vivo  /ɪn ˈviːvəʊ/  [adj]  កន ងសារពាងគកាយ, កន ងសររីាងគ 
(ៃិចសាធ), ការចធវើៃិចសាធចៅទីវាល 

inarching   /ɪnˈɑːtʃ/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ apporach 
grafting 

inbred  /ˈɪnbrɛd/  [adj]  មានៃីកុំចតើ ត្, ដែលជានឈ់ាម 
(មានចមបាជាបងបអូននឹងាន )  

inbred line  /ɪnˈbrɛd lʌɪn/  [n]  ការបងាក ត្ៃូ់ជស ទធ (រកុមៃូជ
មយួដែលមានកុំចតើ ត្ៃីការបងាក ត្ក់ន ង។  ចសចនទិ របស់វា
មានលកខតៈស ទធ(អូម ូស ីកូត្)  ច ត្ ចនះ វាជាការបងាក ត្ៃូ់ជ
ស ទធ។ ការខិត្ ូលចៅកានដ់ត្ជិត្អូម ូស ីកូត្ គឺជាចរឿយៗ រតូ្វ
ចធវើយ ងរ ័សនូវការបងាក ត្ខ់លួនឯងចដាយផ្ទួនៗដែលអម
ជាមយួការចរជើសចរ ើស។) 

inbreed  /ɪnˈbriːd/  [v]  បងាក ត្ជ់ានឈ់ាម  
inbreeding  /ɪnˈbriːd/  [n]  ការបងាក ត្ក់ន ង, ការបងកកុំចតើ ត្
ខលួនឯង, ការបងាក ត្ៃូ់ជជានឈ់ាម (ការផ្លិត្កូនដែលមាន
លកខតៈជាអូម ូស ីកូត្ ចដាយការបងាក ត្ា់ន ជាមយួសារពាងគ
កាយដែលជាបញ់ាតិ្ជិត្បុំផ្ ត្ ច ើយជាធមាតា គឺការបងាក ត្់
ខលួនឯង) 

inbuilt  /ˈɪnbɪlt/  [adj]  ដែលបានសាងសង ់ឬកសាងខាង
កន ង, ដែលមានតាុំងៃីកុំចតើ ត្ (ឧ. កន ងមន សស សត្វ  
ឬរ កខជាតិ្) 

incidence  /ˈɪnsɪd(ə)ns/  [n]  ឧបបត្រិច ត្  (ឧ. ករមតិ្ព្នការ
បុំផ្កល ញរបស់សត្វលអិត្ចធៀបចៅនឹង ុំននួចែើមព្នដរសទាុំងមូល) 
 disease incidence  /dɪˈziːz ˈɪnsɪd(ə)ns/  [n]  ឧបបត្ែិ
ច ត្ ជុំងឺ (ផ្លចធៀបព្នរ កខជាតិ្ដែលទទលួរងជុំងឺ និងរ កខ
របជាករទាុំងអស់ ឧទា រត៍  ុំននួគ មពបុំផ្កល ញ  ុំននួចែើម
បុំផ្កល ញ  ុំននួសលឹកបុំផ្កល ញ  ុំននួករួ ដែលបុំផ្កល ញចដាយជុំងឺ
ណាមយួតាមការចមើលច ើញ ឬសចងកត្ ច ើយដសែងច ញ
ជាភាគរយព្ន ុំនួនសរ ប) 

incinerate  /ɪnˈsɪnəreɪt/  [n]  ែ ត្ (សុំតល់) 
incineration  /ɪnsɪnəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ែុំត ត្ 
 waste incineration  /waste ɪnsɪnəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  

ែុំត ត្សុំតល់ 
incinerator  /ɪnˈsɪnəreɪtə/  [n]   ែ ត្សុំតល់ 
 garbage incinerator  /ˈɡɑːbɪdʒ ɪnˈsɪnəreɪtə/  [n]   

 ែ ត្សុំតល់ៃីលុំចៅឋាន 

 pit incinerator  /pɪt ɪnˈsɪnəreɪtə/  [n]  រចតែ ែ ត្
សុំតល់ 

incision  /ɪnˈsɪʒ(ə)n/  [n]  ការកាត្,់ វះ, កដនលងវះ, ចងនរ 
incisor  /ɪnˈsʌɪzə/  [n]  ចធាញម ខ 
inclination  /ɪnklɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ជរមាលព្នរសទាបង់ា អវ
សាទ ឬងាកុំតក 

income  /ˈɪnkʌm/  [n]   ុំតូល 
 domestic income   /dəˈmɛstɪk ˈɪnkʌm/  [n]  ផ្លទ ន
កន ងរសុក 

 gross income  /ɡrəʊs ˈɪnkʌm/  [n]   ុំតូលែ ល 
 modest income  /ˈmɒdɪst ˈɪnkʌm/  [n]   ុំតូលសែួ 
ចសរើង 

 net income  /nɛt ˈɪnkʌm/  [n]   ុំតូលស ទធ (របាក់
 ុំចតញស ទធចរកាយៃីទូទាត្ព់្ងល ុំណាយរ ួ) 

 yield income  /jiːld ˈɪnkʌm/  [n]   ុំតូលទិននផ្ល 
(របាក ់ុំតូលសរ បដែលបានមកៃីផ្លិត្កមាគិត្កន ង ១ 
(ខាន ត្ឯកតា)  ិ តា) 

incompatibility  /ɪnkəmpatɪˈbɪlɪti/  [n]  វសិមភាៃ, ភាៃ
មនិរតូ្វាន , ភាៃមនិស ីាន  (ភាៃដែលមនិអា សថិត្ចៅជាមយួ
ាន បាន) 
 graft incompatibility  /ɡrɑːft ɪnkəmpatɪˈbɪlɪti/  [n]  ការ
បុំចៅមនិរតួ្ត្ាន , ការបុំចៅមនិរតូ្វាន  (ភាៃមនិរតូ្វាន របស់
គល់បុំចៅ និងដមកបុំចៅចែើមបបីចងកើត្ ឬបនស ាីន បាន ដែល
អា ចធវើឱ្យវាែ ះលូត្លាស់) 

 self-incompatibility  /sɛlf ɪnkəmˈpatɪb(ə)lɪti/  [n]  

(ចកាសិកាបនរៃូជ) ភាៃបរាជយ័របស់កាដម ត្ ដែលផ្លិត្
ច ញៃីចែើមច ើដត្មយួ ចែើមបបីចងកើត្ឱ្យបានអុំរប៊ែយី ូ មាន
ជីវតិ្មយួ។  

incompatible  /ɪnkəmˈpatɪb(ə)l/  [adj]  មនិស ីាន , មនិ  ះ
សរមុងាន  
 self-incompatible  /sɛlf ɪnkəmˈpatɪb(ə)l/  [adj]  សវ័យ
បនែៃូជមនិបាន 

incontinence    /ɪnˈkɒntɪnəns/  [n]  ការបចន្ទទ របងល់ាមក 
ឬទឹកចន្ទម ចដាយមនិែឹងខលួន (មនិអា រតួ្ត្រតាខលួនបាន) 

incoordination  /ˌɪnkəʊɔːdɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  កងវះសរមប
សរមួល
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incorporate  /ɪnˈkɔːpəreɪt/  [v]  លាយបញ្ចូ ល, រមួបញ្ចូ ល, 
ផ្ស ុំធាត្  

incorporation  /ɪnˈkɔːpəreɪʃ(ə)n/  [n]  ការបងកប,់ ការភជួរ
ល ប (សកមាភាៃបងកបជី់ ជីរសស់ ឬកាកសុំតល់រ កខជាតិ្ចៅ
កន ងែី ចដាយការភជួររាស់) 

increase  /ɪnˈkriːs/  [v]  បចងកើន 
increase  /ˈɪŋkriːs/  [n]  កុំចតើ ន 
 natural increase  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ɪnˈkriːs/  [n]  កុំចតើ ន
ធមាជាតិ្ 

incubate  /ˈɪŋkjʊbeɪt/  [v]  រកាប (ៃង), ភាា ស់, ផ្ៃុំ,  ផ្កអ ប ់
incubation  /ɪŋkjʊˈbeɪʃ(ə)n/  [n]  ការភាា ស់, ការរកាបៃង, 
ផ្កអ បក់មា (អុំចៃើព្នការទ កឱ្យរាបៃូ់ជែ ះច ញៃនលកចរកាយរតាុំ 
ចៅចរកាមលកខខតឌ ដែលឱ្យអុំរប៊ែយី  ងអា ែ ះ។  ុំចពាះរសូវ
ចរកាយៃីរតាុំរាបៃូ់ជ ២៤ ចមា ងរ ួមក រាបរ់សូវចន្ទះនឹង
យកចៅផ្កអ ប ់ុំននួ ២៤ ឬ៤៨ចមា ងចទៀត្) 

Incubation-Desiccation-Separation  /ɪŋkjʊˈbeɪʃ(ə)n 

dɛsɪˈkeɪʃ(ə)n sɛpəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  វធីិសាស្ដសរបតរ ះ-សមៃួត្-
ដបងដ ក (IDS) 

incubator  /ˈɪŋkjʊbeɪtə/  [n]  របដាបភ់ាា ស់ ឬបតែ ះបាកច់ត្រ ី
(ឧបករត៍មានកចដរ សរមាបដ់ាកកូ់នដង ត្ចកើត្មនិរគបដ់ខឱ្យ
ចគង, ឧបករត៍មានកចដរ សរមាប ់បតែ ះបាកច់ត្រ)ី 

incurable    /ɪnˈkjʊərəb(ə)l/  [n]  ដែលមនិអា ជាបាន 
indehiscence  /ˌɪndɪˈhɪs(ə)ns/  [n]  ( ុំចពាះរាបរ់ កខជាតិ្) 
ការមនិចរបះ, ការមនិចបើក, ភាៃមនិចរបះ (កញ្ច ុំចកសរចឈាា ល
ឬដផ្លដែលមនិចរបះ/ចបើកចៅចៃលទ ុំ។ ដផ្លមនិចរបះមានែូ ជា 
របចភទដផ្ល pods, samarasនិង nuts។ ពាកយនយ័ផ្ទ យ 
Dehiscence-  ការចរបះឬចបើក, ភាៃចរបះ។) 

indehiscent  /ˌɪndɪˈhɪs(ə)nt/  [adj]  មនិដបក (អុំៃីសររីាងគ
រ កខជាតិ្) 

index  /ˈɪndɛks/  [n]  សនទសសន,៍ អរតា 
 basic minerals index  /ˈbeɪsɪkˈmɪn(ə)r(ə)lz ˈɪndɛks/  

[n]  សនទសសនស៍រមាបខ់និជ (កា  ង)  
 bluntness index  /ˈblʌntnəs ˈɪndɛks/  [n]  សនទសសន៍
ទាល ឬចកាង 

 body mass index (BMI)  /ˈbɒdimasˌɪndɛks/  [n]  ស
នទសសមា ស់រាងកាយ (សនទសសនម៍ា ស់រាងកាយ គឺជា 
សនទសសនព៍្នទមៃនច់ធៀបនឹងកមពស់ ដែលជាទូចៅរតូ្វបានចគ

ចរបើចែើមបចីធវើ ុំណាត្ថ់ាន កទ់មៃនច់រកាមសរងដ់ារ ចលើសទមៃន ់
និងជុំងឺធាត្ ់ុំចពាះមន សសចៃញវយ័។ សនទសសមា ស់រាង
កាយរតូ្វបានកុំតត្យ់ក ទមៃនគិ់ត្ជាគី ូរកាម ដ ក
ជាមយួកមពស់គិត្ជា ដម រត្ (Kg ឬm2)។ 

 consumer price index  /kənˈsjuːmə prʌɪs ˈɪndɛks/  

[n]  សនទសសនព៍្ងលទុំនិញចរបើរបាស់ 
 fixation index  /fɪkˈseɪʃ(ə)n ˈɪndɛks/  [n]  ការកុំតត្ ់
សនទសសនច៍លខ (ទុំ ុំមយួព្នការងាកច ញរបស់
frequency ចសតូទីប ខ សៃីការៃាករទ កចរកាម
លកខខតឌ  ាប ់Hardy Weinberg) 

 flattening index  /ˈflat(ə)nin ˈɪndɛks/  [n]  សនទសសន៍
សុំដប ត្ 

 food price index (FPI)  /fuːd prʌɪs ˈɪndɛks/  [n]   

សនទសសនត៍្ព្មលអាហារ 
 food production index  /fuːd prəˈdʌkʃ(ə)n ˈɪndɛks/  

[n]  សនទសសនផ៍្លិត្កមាចសបៀង (សនទសសនផ៍្លិត្កមា
ចសបៀង គឺដផ្អកចៅចលើផ្លបូកសរ បព្នបរមិាតដែលបាន
ងលឹងដងលងត្ព្មល បន្ទទ បៃី់បានែកបរមិាតដែលបានងលឹងដងលង
ែូ ាន ព្នរាបៃូ់ជ និង ុំតីអាហារសត្វ) 

 maturity index  /məˈtʃʊərəti ˈɪndɛks/  [n]  សនទសសនទ៍ ុំ 
(ការដរបរបួលរបូរាងរបស់ដផ្ល ឬរាបដ់ែលបងាា ញៃីភាៃ
ចៃញវយ័ ឧ. ការដរបរបួលៃត៌ សុំងតួ្  ការចរបះ  ការទន់
រជាយរបស់សា ដ់ផ្ល ការច ញកលិន និងការច ើងរងឹរបស់
សមបករាប ់និងដអនែូដសពម។ សនទសសនទ៍ ុំរតូ្វបាន ចគចរបើ
សរមាបក់ុំតត្ ់ចៃលចវលារបមូលរាប។់) 

 plasticity index  /plaˈstɪsɪti ˈɪndɛks/  [n]  សនទសសន ៍
បាសទីស ីចត្ (ដែលអា បា ន ឬសូនរបូ)  

 selection index  /sɪˈlɛkʃ(ə)n ˈɪndɛks/  [n]  សនទសសន៍
ជចរមើស (ទរមងម់យួព្នការចរជើសចរ ើសៃ  លកខតៈដែល
សរ បបញ្ចូ លលាន នូវៃត័្ម៌ានសរីៃីលកខតៈទាុំងអស់ដែល
មានរបចយជនច៍ៅជាសនទសសនម៍យួ) 

 sorting index  /sɔːtin ˈɪndɛks/  [n]  ចមគ ត ឬសមា
មារត្ព្នជចរមើស 

Indian acalypha   [n]  ចមា ៃ កមាត្ឆ់្មា  (ចឈាា ះវទិាសាស្ដសរ 
Acalypha indica) 

Indian heliotrope  /ˈɪndɪən ˈhiːlɪətrəʊp/  [n]  ចមា
របចមាយែុំរ ី(ចឈាា ះវទិាសាស្ដសរ Heliotropium indicum)



Indian hemp infertile 

-185- 

 

Indian hemp  /ˈɪndɪən hɛmp/  [n]  កញ្ឆា  (ចឈាា ះវទិា 
សាស្ដសរ Cannabis indica) 

Indian jointvetch  /ˈɪndɪən dʒɔɪntvɛtʃ/  [n]  ចសាន ចាក 
(ចឈាា ះវទិាសាស្ដសរ Aeschynomene indica) 

Indian mallow   /ˈɪndɪən ˈmaləʊ/  [n]  ត្ាល់កិន (ចឈាា ះ
វទិាសាស្ដសរ Abutilon indicum) 

indicator  /ˈɪndɪkeɪtə/  [n]  សូ ន្ទករ, សញ្ឆា  ងអ ល 
 biological indicator  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈɪndɪkeɪtə/  

[n]  (សទិសនយ័៖  bioindicator) សូ ន្ទករជីវៈ, សញ្ឆា
 ងអ លជីវៈ 

 ecological indicator  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈɪndɪkeɪtə/  [n]  

សូ ន្ទករចអកូ ូស ី, សញ្ឆា  ងអ លចអកូ ូស ី 
 environmental indicator  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ˈɪndɪkeɪtə/  [n]  សូ ន្ទករបរសិាថ ន, សញ្ឆា  ងអ លបរសិាថ ន 
 indicator of pollution  /ˈɪndɪkeɪtə ɒv pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

សូ ន្ទករការបុំៃ ល, សញ្ឆា  ងអ លការបុំៃ ល 
 proxy indicator  /ˈprɒksi ˈɪndɪkeɪtə/  [n]  សូ ន្ទករ
ត្ុំណាង (មចធាបាយព្នការវាស់ដវងចដាយរបចយលនូវត្ព្មល
អចងរមយួ ដែលចគមនិអា វាស់ដវងបានចដាយផ្កទ ល់។ វា
បានផ្រល់នូវៃត័្ម៌ានសីរអុំៃីកតារ មយួចដាយរបចយល។ 
ឧទា រត៍៖ ការ ុំណាយចៅចលើ ុំតីអាហារ អា ជា 
សូ ន្ទករត្ុំណាងសរមាបក់ាររចបើរបាស់។) 

indigenous  /ɪnˈdɪdʒɪnəs/  [adj]  អចន្ទែ រាម (ភាៃចែើម
ត្ុំណាងឱ្យត្ុំបនដ់ែលរស់ចៅ ឬត្ុំណាងឱ្យធមាជាតិ្ ឬ
ត្ុំណាងែីចៅកដនលងចន្ទះ), ដែលជារបភៃចែើម 

indigestion  /ɪndɪˈdʒɛstʃ(ə)n/  [v]  ភាៃ ល់ (អាហារមនិ
រលាយ), ការៃិបាក ឬមនិអា រ ុំលាយអាហារ, ជុំងឺច្ឆករ់ច្ឆស 

Indium  /ˈɪndɪəm/  [n]  អាុំងែយមូ (និមតិ្ែសញ្ឆា គីម ីIn) 
individual  /ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l/  [n]  ឯកត្ែៈ (សររីាងគជីវករមយួ 
ដែលមានលកខតៈៃិចសសខ សៃីសររីាងគជីវករចផ្សងចទៀត្) 

Indo-Pacific bottlenose dolphin  [n]  ចផ្្ត្រ ម ះែប
 ុំៃ ះខលី (ចឈាា ះវទិាសាស្ដសែ Tursiops aduncus) 

Indo-Pacific hump-backed dolphin  [n]  ចផ្្ត្ច លៀ  
(ចឈាា ះវទិាសាស្ដសែ Sousa chinensis) 

enzyme induction  /ˈɛnzʌɪm ɪnˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  កុំតអង់
ស ីមចភាា  ចដាយស៊ែ បស្ដសាែ ត្ 

flower induction  /ˈflaʊə ɪnˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  ការដាស់ឱ្យ
ច ញផ្កក  

indumentum  /ˌɪndjʊˈmɛntəm/  [n]  របចភទចរាមចលើសលឹក 
indurated  /ˈɪndjʊreɪtid/  [adj]  ដែលច ើងរងឹខាល ុំង 
industrialise  /ɪnˈdʌstrɪəlʌɪz/  [v]  ចធវើឧស្ ូបនីយកមា 
industrialization  /ɪndʌstrɪəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]   

ឧស្ ូបនីយកមា 
industry  /ˈɪndəstri/  [n]  ឧស្ កមា 
indwelling catheter  [n]  បុំៃងដ់ែលបញ្ចូ លទ កកន ង  
ចផ្កល កចន្ទម 

inequality  / ɪnɪˈkwɒlɪti/  [n]  គមាល ត្ព្នរបាក ់ុំតូល 
(សុំចៅែល់ភាៃចផ្សងៗាន ព្នរបាយ ុំតូលចៅទូទាុំងរបជា
ជនទាុំងអស់) 

income inequality  /ˈɪnkʌm ɪnɪˈkwɒlɪti/  [n]  គមាល ត្ព្ន
របាក ់ុំតូល (សុំចៅែល់ភាៃចផ្សងៗាន ព្នរបាយ ុំតូលចៅ
ទូទាុំងរបជាជនទាុំងអស់) 

inertia  /ɪˈnəːʃə/  [n]  ភាៃមនិកុំចរ ើក, ទុំលាបច់ៅចសៃៀម, 
និ លភាៃ 

infant  /ˈɪnf(ə)nt/  [n]  កូនខចី, ទារក 
infect  /ɪnˈfɛkt/  [v]   មលងចរាគ, បងកចរាគ 
infection  /ɪnˈfɛkʃ(ə)n/  [n]  ការ លង (ការដែលបងកឱ្យមានជុំងឺ
ចដាយភាន កង់ារបងករចរាគចលើរ កខជាតិ្ជរមកចរកាយចៃលដែលវា
ចរជៀត្ ឬរាត្ត្ាត្ ូល), ការបងកជុំងឺ (រាលដាលចៅកន ងខលួន), 
ការកាល យ (ែុំចៅ) 
 primary infection  /ˈprʌɪm(ə)ri ɪnˈfɛkʃ(ə)n/  [n]   

ការ លងែុំបូង (ការ មលងជុំងឺែុំបូងចដាយៃកួបងកចរាគ ចរកាយ
ៃីវាចៅចសៃៀមមនិចធវើសកមាភាៃមយួរយៈកនលងមក) 

 secondary infection  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ɪnˈfɛkʃ(ə)n/  [n]  

ការ លងបន្ទទ ប ់(លទធផ្លដែលបាន លងៃីអនកទីមយួដែល
មានជុំងឺ ច ើយជុំងឺចនះចកើត្ច ើង និងលូត្លាស់សាយ
ភាយ ឬរាលដាលចៅកដនលងងាី) 

infectious  /ɪnˈfɛkʃəs/  [adj]  របចភទជុំងឺ លង, ដែលបងក
ចដាយចមចរាគ, ដែល លង 

inferior  /ɪnˈfɪərɪə/  [adj]  ឧមកិ (ការអនង់យជាង) 
inferior vena cava    /ɪnˈfɪərɪə ˌviːnə ˈkeɪvə/  [n]  

សរព្សឈាមចមា ធុំ ចៅខាង ចរកាមចបះែូង 
inferiority  /ɪnˌfɪərɪˈɒrɪti/  [n]  ឧមកិភាៃ (ភាៃអនង់យជាង
អវីមយួចផ្សងចទៀត្) 

infertile  /ɪnˈfəːtʌɪl/  [adj]  មនិបងកកុំចតើ ត្បាន, ឥត្ផ្ល, 
ឥត្ជីជាតិ្
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infertility  /ɪnfəːˈtɪlɪti/  [n]  អសមត្ថភាៃមានឧទរ, ភាៃៃ ុំ
អា មាន ព្ផ្ទចពាះបាន 

infestation  /ɪnˈfɛsteɪʃ(ə)n/  [n]  ភាៃរាលដាល, វត្ែមាន 
បរាសិត្ (ចលើសររីាងគណាមយួ) 

infiltration  /ɪnfɪlˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  ជរមាបទឹក, ការរជាប (ការ
រជាបទឹក  ះចរកាម ូលចៅកន ងែី) 
 corrugation infiltration  /ˈkɒrəɡeɪtʃ(ə)n ɪnfɪlˈtreɪʃ(ə)n/  

[n]  ការចរសា រសៃចដាយចធវើឱ្យទឹករជាប ូលកន ងែី  
inflame    /ɪnˈfleɪm/  [n]  ច ើមរលាក, ច ើងរក ម 
inflammable  /ɪnˈflaməb(ə)l/  [n]  ដែលងាយឆ្មបចភលើង 
inflammation  /ɪnfləˈmeɪʃ(ə)n/  [n]   

១. ការឆ្មបចភលើង, ការែ ត្  
២. ការរលាក, ការច ើងរក ម 

inflation  /ɪnˈfleɪʃ(ə)n/  [n]  អតិ្ផ្រណា (ការបាត្ប់ងព់្នត្ព្មល
រកដាសរបាក ់ចដាយបញ្ឆា អសថិរភាៃព្នចសែឋកិ ចទីផ្្រ) 

inflorescence  /ˌɪnflɔːˈrɛs(ə)ns/  [n]   

១.  កញ្ច ុំផ្កក  (សុំចៅចលើផ្កក ដែលមានលកខតៈជាកញ្ច ុំៗ), 
កញ្ច ុំផ្កក រសូវ (ផ្កក របស់រ កខជាតិ្ដែលរមួមានដបកដសាង 
និងផ្កក )  

២.  របចភទផ្កក  ចងាក ម (បតរ ុំ ព្នឯកត្រៈផ្កក ជាចរ ើនបចងកើត្ជា 
 ចងាក មធុំដែលច ញៃីទងអក័សរមួ មយួ ឧ.ផ្កក  ចងាក ម
ដសាង (panicle)។) 

 partial inflorescence  /ˈpɑːʃ(ə)l ˌɪnflɔːˈrɛs(ə)ns/  [n]  

ដផ្នកខលះព្នកញ្ច ុំផ្កក  
influence  /ˈɪnflʊəns/  [n]  ឥទធិៃល 
influenza  /kəˈrʌɪzə/  [n]  (សទិសនយ័៖  coryza) ផ្កែ
សាយ, ជុំងឺរគុនផ្កែ សាយធុំ 

information needs  /ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n niːd/  [n]  ត្រមូវការ
ៃត័្ម៌ាន (តាមធមាតាគឺជាែុំចតើ រការព្នត្រមូវការរបស់អនក ូល
រមួចៅកន ងែុំចតើ រការព្នការ  ះចធវើការវាយត្ព្មលបា នស់ាា ន។ ជា
ទូចៅត្រមូវការ គឺដផ្អកចៅចលើការៃិនិត្យចមើលច ើងវញិយ ងែិត្
ែល់បុំផ្ ត្ ច ើយជាចរឿយៗ គឺរតូ្វមានការស ការជាមយួនឹង
អនកពាកៃ់ន័ធដែលរតូ្វ ូលរមួចរ ើនចផ្សងចទៀត្ ដែលនឹងកុំតត្់
ៃីទិនននយ័ជាកល់ាកទ់ាុំងអស់ចន្ទះ ដែលការវាយត្ព្មលបា ន់
សាា ន ឬកក៏ារអចងកត្បានដាកក់ុំតត្ច់ ញចែើមបចីធវើការចដាះ
រសាយ ។) 

infract  /inˈfrakt/  [n]  កដនលងជាលិកាងាប ់(ចដាយការរា ុំង
ែុំចតើ រឈាមចៅកដនលងចន្ទះ) 

infrastructure  /ˈɪnfrəstrʌktʃə/  [n]  ច ដាឋ រ ន្ទសមពនធ 
 transport infrastructure  /tranˈspɔːt ˈɪnfrəstrʌktʃə/  

[n]  ច ដាឋ រ ន្ទសមពនធែឹកជញ្ជូ ន 
infructescence  /ˌɪnfrʌkˈtɛs(ə)ns/  [n]   

១.  ផ្កក កញ្ច ុំ, ផ្កក  ចងាក ម  
២.  ចែើមមានដផ្ល (ចែើមមានដផ្ល  ចងាក មដផ្ល ឬការត្ុំចរៀបរបស់

ដផ្លចៅចលើចែើមរ កខជាតិ្មយួ។) 
infundibulum  /ˌɪnfʌnˈdɪbjʊləm/  [n]  រនធភាជ បៃី់មាខ ងចៅ
មាខ ង 

ingest  /ɪnˈdʒɛst/  [v]  ចលប, ញា ុំអាហារ, ចលប ូល 
ingestion  /ɪnˈdʒɛstʃ(ə)n/  [n]  ការចលបអាហារ, ការញា ុំ
អាហារ, ការចលប ូល 

inert ingredient  /ɪˈnəːt ɪnˈɡriːdɪənt/  [n]  ធាត្ និ ល 
(ធាត្ សរមាបល់ាយជាមយួធាត្ ៃ ល ច ើយដែលាា នធាត្ 
ៃ ល (ឧ. ែីឥែឋ លមអងចមៅរាវ ែីខ្ ជ់ាចែើម)) 

inguinal  /ˈɪŋɡwɪn(ə)l/  [adj]  ព្នរកចលៀន 
inhabitant  /ɪnˈhabɪt(ə)nt/  [n]  អនករសុក, អនករស់ចៅកដនលង
ណាមយួជារបរកតី្ 

inhale  /ɪnˈheɪl/  [v]  ែកែចងាើម ូល, ចលបទឹក ូល, បឺត្ 
(ខយល់ ូលសួត្) 

inheritance  /ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/  [n]  ត្ុំតៃូជ, មរត្ក, ការ
ទទលួមរត្ក (ការទទលួបាននូវបណារ លកខតៈ ឬគ តភាៃ
ធាត្ បនរៃូជ ចដាយការចផ្ទរៃីចមបាចៅឱ្យកូន) 
 cytoplasmic inheritance  /sʌɪtə(ʊ)ˈplazmɪk 

ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/  [n]  ត្ុំតៃូជស ីតូ្បាល ស, ត្ុំតៃូជតាមរ
យៈស ីតូ្បាល ស (ការកុំតត្ល់កខតៈចដាយៃនធ ចៅកន ង 
plasmagenes ជាជាងកន ងរកូម ូសូម។ ជាធមាតាៃនធ ទាុំង
ចនះ ចផ្ទរតាមរយៈកាដម ត្ញីដែលការ ូលរមួ ុំដតកភាគ
ចរ ើនរបស់ស ីតូ្បាល សចៅកន ងស ីកូត្។ ៃនធ ដែលបនរៃូជចៅ
កន ងលកខតៈដបបចនះ រតូ្វបានចគច ើញចៅចលើ DNA កន ង
បរមិាតយ ងតិ្ ចៅកន ងកលរ  បូាល ស មតូី្ក ងរទី
(mitochondria) ច ើយជនួកាលកន ងចកាសិកាខលួនឯង។) 

 extra chromosomal inheritance  /ˈɛkstrə 

ˌkrəʊməˈsəʊməl ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/  [n]  ត្ុំតៃូជស ីតូ្បាល ស
, ត្ុំតៃូជរកូម ូសូមចលើស 

 extranuclear inheritance  /ˌekstrəˈnjuːklɪə  

ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/  [n]  ត្ុំតៃូជចរៅព្តវ យ ូ 
 maternal inheritance  /məˈtəːn(ə)l ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/  [n]  

ត្ុំតៃូជតាមរយៈចម
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 qualitative inheritance  /ˈkwɒlɪtətɪv ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/  

[n]  ត្ុំតៃូជគ តភាៃ, ត្ុំតៃូជលកខតៈ 
 quantitative inheritance  /ˈkwɒntɪtətɪv ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/  

[n]  ការទទលួមរត្កខាងបរមិាត, ត្ុំតៃូជខាងបរមិាត 
 simple Mendelian inheritance  /ˈsɪmp(ə)l 

mɛnˈdiːlɪən ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/  [n]   ាបត់្ុំតៃូជម ងដ់ែល 
inherited  /ɪnˈhɛrɪtid/  [adj]  ជាបជ់ាមយួងាចម, ដែលបនែៃីវត្ថ 
ធាត្ ចែើម 

inherited abnormality  /ɪnˈhɛrɪtɪd abnɔːˈmalɪti/  [n]  

ត្ុំតៃូជខ សរបរកតី្ (ភាៃមានែុំចតើ រការខ សរបរកតី្របស់
សមាា រៈត្ុំតៃូជ (ចសចនទិ ) ភាៃខ សាន ចនះមានៃីរបចភទ ទី
១៖ ភាៃខ សរបរកតី្ដែលរគបរ់គងចដាយៃនធ ចទាលមយួ ែូ 
ជាភាៃចភឿក។ ចៅ២៖ ភាៃខ សរបរកតី្ដែលចកើត្ច ើង
ចដាយសារម យតាសយ ង ែូ ជាជុំងឺម  ងចាល។) 

inhibit  /ɪnˈhɪbɪt/  [v]  ហាមឃាត្,់ ដាកក់ុំ ិត្, រារា ុំង,  
បងាត្ែ់ុំចតើ រ, បញ្ឈបម់ ខងារព្នសររីាងគ 

inhibition  /ɪn(h)ɪˈbɪʃ(ə)n/  [n]  ការហាម, ការឃាត្,់  
ការរារា ុំង, ការទប ់
 feedback inhibition  /ˈfiːdbak ɪn(h)ɪˈbɪʃ(ə)n/  [n]   

ការបងាអ ករ់ត្ ប ់
inhibitor  /ɪnˈhɪbɪtə/  [n]  សារធាត្ រារា ុំង, អនកបងាអ ក ់(ឧ. 
ៃកួរាបរ់សូវរបកានរ់ែូវមយួ ុំននួមានធាត្ បងាអ កម់និឱ្យវា
ែ ះ) 
 enzyme inhibitor  /ˈɛnzʌɪm ɪnˈhɪbɪtə/  [n]  អនកបងាអ ក់
អងស់ ីម 

 floral initiation  /ˈflɔːr(ə)l ɪˌnɪʃɪˈeɪʃn/  [n]  (សទិសនយ័៖  
flower initiation) ការច្ឆបច់ផ្រើមផ្កក , ែុំណាកផ់្កក  

 flower initiation  /ˈflaʊə ɪˌnɪʃɪˈeɪʃn/  [n]   

សូមចមើលពាកយ៖ floral initiation 
initiation  /ɪˌnɪʃɪˈeɪʃn/  [n]  ការច្ឆបច់ផ្ែើម 
 panicle initiation  /ˈpanɪk(ə)l ɪˌnɪʃɪˈeɪʃn/  [n]  កុំតរករួ 

(ែុំចតើ រការដែលកន ងចន្ទះករួរសូវច្ឆបច់ផ្ែើមអភវិឌ្ឍនច៍ ើង) 
injection  /ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n/  [n]   

១. (សទិសនយ័៖  shot)  ុំណាក ់ឬការច្ឆក ់(ថាន ុំ)  
២. ការច្ឆកប់ញ្ចូ ល, ការបាញ់បញ្ចូ ល, ការបចញ្ចញចច្ឆល 

atmospheric injection  /atməsˈfɛrɪk ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n/  [n]  

ការបចញ្ចញចច្ឆលចៅកន ងបរយិកាស 
deep-well injection  /diːp wɛl ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n/  [n]   

ការបាញ់បញ្ចូ ល(ទឹកលូសមអ យ) ចៅកន ងរនធខួងចរៅ 
injury  /ˈɪn(d)ʒ(ə)ri/  [n]  របសួ, ែុំចៅ 

 chilling injury  /tʃɪlɪŋ ˈɪn(d)ʒ(ə)ri/  [n]  ការធាល ក ់ ះ
ែុំត ះរាបច់ដាយសាររងភាៃរត្ជាក ់

 root tip injury  /ruːt tɪp ˈɪn(d)ʒ(ə)ri/  [n]  ការរងរបសួ
  ងឫស 

inlet    /ˈɪnlɛt/  [n]  ផ្លូវ ូលចៅកន ងងត្, រ ក ូល 
innovation  / ɪnəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  នវាន វត្ែន ៍(ការន្ទុំឱ្យចគែឹង
នូវអវីដែលងាី) 

inoculate  /ɪˈnɒkjʊleɪt/  [v]  ច្ឆក ់មលង (វាកស់ាុំងមរីកុប) 
 inoculation  /ɪˌnɒkjʊˈleɪʃn/  [n]  ការច្ឆក ់មលងអតិ្ស ខ ម
របាតមានរបចយជន,៍ ការច្ឆក ់មលងផ្សតិ្មានរបចយជន,៍ 
ការច្ឆក ់មលង (១. ការច្ឆកប់ញ្ចូ លអតិ្ស ខ មរបាតចៅកន ង
សារពាងគកាយរ កខជាតិ្ ឬសត្វ ចែើមបបីចងកើនបន្ុំភាៃព្នជុំងឺ
ទាុំងចន្ទះ ២. បាកច់ត្រដីែលចគផ្ែល់ចៅឱ្យសដតរ ក ចែើមប ី
ច្ឆបយ់កអាសូត្ៃីខយល់។ ៣. ការបញ្ចូ លអតិ្ស ខ មរបាត
មានរបចយជនម៍យួ(ចដាយចរបើសមាា របញ្ចូ ល ឧ.ម  ឺរ ី្
(Mychorriza)  ព្រ   សបូ៊ែចីអៀម(Rhizobium) ឬចស្ដ វនគីយ 
(Frankia)។) 

 sap inoculation  /sap ɪˌnɒkjʊˈleɪʃn/  [n]  ការច្ឆក់
បញ្ចូ លចមចរាគចៅកន ងទឹកែមចកាសិកា 

inoculum  /ɪˈnɒkjʊləm/  [n]  (ៃ  វ នៈ៖ innocula) ដផ្នក
ព្នសររីាងគៃកួបងកចរាគែូ ជាសប រ មចីសលយមូ សរព្សឆ្មា រ 
 ុំចពាះៃៃកួផ្សតិ្ ឬៃៃកួសត្វលអិត្ (ែូ ជាស៊ែ ត្ ែងកូវជាចែើម) 
ដែលមានសមត្ថភាៃចែើមបរីកីរាលដាល និងច្ឆបច់ផ្រើមបងកជុំងឺ 
 primary inoculum  /ˈprʌɪm(ə)ri ɪˈnɒkjʊləm/  [n]  ការ
ចរជៀត្ ូលែុំបូង (ការចរជៀត្ ូលជាែុំបូងព្នៃួកបា តូ្ដសន 
(បងកចរាគ) ឬដផ្នកមយួ ុំនួនរបស់វា ឧទា រត៍ សព័របុំដតក
ព្នផ្សតិ្ (mycelium)ជាចែើម ដែលអា ជាប ៃវច ត្ ចធវើឱ្យ
មានការ មលងរាលដាលជុំងឺជាចលើកែុំបូងកន ងការ មលងជុំងឺ) 

inoperatable  [n]  ៃ ុំអា វះកាត្ច់កើត្ ចដាយយល់ថាៃ ុំអា 
នឹងជា ឬន្ទុំឱ្យមានចរាះថាន ក ់

inorganic  /ɪnɔːˈɡanɪk/  [adj]  អសររីាងគ 
input  /ˈɪnpʊt/  [n]  ធាត្  ូល, ទ ន ុំន្ទយ (ទ នដែលអា ជា
របាក ់ឬជាវត្ថ  ច ើយដែលចគរតូ្វការ ុំបា ស់រមាបឱ់្យ
ផ្លិត្កមាមយួមានែុំចតើ រការចៅម ខជាធមាតាបាន)



insect instar 

-188- 

 

insect  /ˈɪnsɛkt/  [n]  សត្វលអិត្, បាតកសត្វ (សត្វដែល
មានខលួនដ កជា ៣ដផ្នក កាល រទូង និងចពាះ មានចជើង ៦ និង
អងដ់ត្ន ១ គូ។ អមបរូសុំខាន់ៗ ព្នបាតកសត្វមានៃៃកួចមអុំ 
ចៅ រ យ កន្ទល ត្ កតែូ ប  រងិត្ រសចមា  ព្  កចតែ ៀរជាចែើម) 
 beneficial insect  /bɛnɪˈfɪʃ(ə)l ˈɪnsɛkt/  [n]  បាតក
សត្វមានរបចយជន,៍ សត្វលអិត្មានរបចយជន ៍(សត្វរ ុំពា ឬ
បរាសិត្ដែលស ីសត្វលអិត្ ព្រង ចធវើឱ្យរបជាករព្នសត្វលអិត្
 ព្រងងយ  ះ ឧ. ៃីងពាង, ឪមា ល់ជាចែើម) 

 chewing insect  /tʃuːɪŋ ˈɪnsɛkt/  [n]  សត្វសអិត្ទុំពា 
 grain-sucking insect  /ɡreɪn ˈsʌkɪŋ ˈɪnsɛkt/  [n]   

សត្វលអិត្ជញ្ជករ់ាប ់(របចភទសត្វលអិត្ដែលមានរបអប់
មាត្ស់រមាប ់  ជញ្ជករ់ កខរសៃីរាបរ់សូវ (ឧ. រសឹងជញ្ជក់
ទឹកចដាះ វាបុំផ្កល ញរសូវច្ឆបត់ាុំងៃីែុំណាកក់ាលរសូវដាក់
ទឹកចដាះ រ ូត្ែល់រសូវដាកច់មៅ)) 

 infective insect  /ɪnˈfɛktɪv ˈɪnsɛkt/  [n]  បាតក មលង 
(សត្វលអិត្ដែល មលងជុំងឺវរី  ស) 

 insect museum  /ˈɪnsɛkt mjuːˈzɪəm/  [n]  បាតកមនទីរ 
(កដនលងរក្ទ កសុំណាកសត្វលអិត្) 

 leaf-feeding insect  /liːf fiːdɪŋ ˈɪnsɛkt/  [n]  សត្វលអិត្
បុំផ្កល ញសលឹក (ឧ. កតរូ ប ែងកូវជាចែើម) 

 semi-aquatic insect  /ˌsɛmɪəˈkwatɪk ˈɪnsɛkt/  [n]   

ងលជលឹក (សត្វលអិត្ដែលកូនញាស់ ឬែងកូវរបស់វារស់ចៅ
កន ងទឹក (ឧ. កនទ ុំរ  យ ែងកូវបុំៃងក់ាត្ស់លឹក)) 

 sucking insect  /ˈsʌkɪŋ ˈɪnsɛkt/  [n]  សត្វលអិត្ជញ្ជក ់ 
(ៃកួសត្វលអិត្ដែលមានរបអបម់ាត្ជ់ញ្ជក ់ឧ. មមា  រសឹង
ជញ្ជកទឹ់កចដាះ) 

insecticide  /ɪnˈsɛktɪsʌɪd/  [n]  ថាន ុំសមាល បស់ត្វលអិត្, ថាន ុំបា
តកឃាត្ (សារធាត្ គីមទីាុំងឡាយណាដែលចរបើសរមាប់
សមាល បស់ត្វលអិត្) 
 broad spectrum insecticide  /brɔːd ˈspɛktrəm 

ɪnˈsɛktɪsʌɪd/  [n]  ថាន ុំកមាច ត្ស់ត្វលអិត្ ព្រងមនិចរជើស (ថាន ុំ
កមាច ត្ស់ត្វលអិត្ សមាល បម់និចរ ើសម ខ ឬរបចភទព្នភាវរស់) 

 contact insecticide  /ˈkɒntakt ɪnˈsɛktɪsʌɪd/  [n]   

ថាន ុំបាតកឃាត្ចដាយប ះផ្កទ ល់, ថាន ុំសមាល បស់ត្វលអិត្ចដាយ
ប ះ (ថាន ុំសមាល បស់ត្វលអិត្ដែលមានរបតិ្កមាផ្កទ ល់ចៅចលើខលួន
សត្វលអិត្ (ខាងចរៅ)) 

 stomach insecticide  /ˈstʌmək ɪnˈsɛktɪsʌɪd/  [n]   

ថាន ុំបាតកឃាត្ចលប (របចភទថាន ុំបាតកសត្វចលប អា 
ៃ លបាន ល ះរតាដត្សត្វលអិត្ចន្ទះស ីចលប ូលចៅកន ងចពាះ) 

insectivores  /ɪnˈsɛktɪvɔːz/  [n]  បាតកសី (សត្វដែលស ី
សត្វលអិត្) 

insectivorous  /ˌɪnsɛkˈtɪv(ə)rəs/  [adj]  បាតកបរចិភាគ 
(ៃៃកួដែលស ីសត្វលអិត្ជាអាហារ) 

inseminate  /ɪnˈsɛmɪneɪt/  [v]  បងកកុំចតើ ត្មនិធមាតា 
 artificially inseminate   /ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)li ɪnˈsɛmɪneɪt/  [v]  

បងាក ត្ច់ដាយសិបបនិមិាត្ 
insemination  /ɪnˌsem.ɪˈneɪ.ʃən/  [n]  ការបញ្ចូ លដសពម
ដបបនិមាតិ្ 
 artificial insemination (A.I)  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l 

ɪnˈsɛmɪneɪʃ(ə)n/  [n]  ការបងាក ត្សិ់បបនិមាតិ្, ការបងក
កុំចតើ ត្និមាតិ្ 

insensible  /ɪnˈsɛnsɪb(ə)l/  [adj]  បាត្ស់ាា រតី្, ាា នវញិ្ឆា ត 
insensitive  /ɪnˈsɛnsɪtɪv/  [adj]  សទួក, មនិរសួ 
insert  /ɪnˈsəːt/  [v]  បញ្ចូ ល 
in-situ  /ɪn ˈsɪtjuː/  [adj]  ចៅទីកដនលងកុំចតើ ត្, ចៅកន ងត្ុំបន,់  
ពាកយផ្ទ យ Ex-situ  ចៅចរៅទីកដនលងកុំចតើ ត្, ចរៅត្ុំបន។់ 

in-situ conservation  /ɪn ˈsɪtjuː kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  

អភរិកសកមាកន ងត្ុំបនក់ុំចតើ ត្, ការអភរិកសកន ងត្ុំបនធ់មាជាតិ្, 
ការអភរិកសកន ងត្ុំបន ់(ការដងរក្របភៃធនធានចសចតទិ 
ចៅកន ងត្ុំបនដ់ែលជីវករទាុំងចន្ទះមានចែើមកុំចតើ ត្រស់ចៅ) 

insolation  /ˌɪnsəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ស រយិការ 
insoluble  /ɪnˈsɒljʊb(ə)l/  [adj]  មនិរលាយ 
 water-insoluble  /ˈwɔːtə ɪnˈsɒljʊb(ə)l/  [adj]  

មនិរលាយកន ងទឹក 
insomnia  /ɪnˈsɒmnɪə/  [n]  ែុំចតើ រចែកមនិលក,់ ចរាគចែក
មនិលក ់

inspection  /ɪnˈspɛkʃn/  [n]  ៃិនិត្យ,ការចធវើអធិការកិ ច 
 seed inspection  /siːd ɪnˈspɛkʃn/  [n]  ការអចងកត្រាប់
ៃូជ (ែុំចតើ រការរតួ្ត្ៃិនិត្យនូវផ្លិត្កមារាបៃូ់ជ) 

inspiration   /ɪnspɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការែកែចងាើម ូល 
instar  /ˈɪnstɑː/  [n]   

១.  សុំតកកមា (ែុំណាកក់ាលព្នការលូត្លាស់របស់សត្វ
លអិត្ ឧទា រត៍ ែុំណាកក់ាលទី១ គឺចៅ ចន្ទល ះៃី
ចៃលៃង និងភាៃសករបស់សត្វលអិត្)  

២.  សត្វលអិត្
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instinct  /ˈɪnstɪŋ(k)t/  [n]  សភាវគតិ្ 
institution  /ɪnstɪˈtjuːʃ(ə)n/  [n]  រគឹះសាថ ន, សាថ បន័ (អងគការ
ច្ឆត្ត់ាុំងដែលរតូ្វបានបចងកើត្ច ើងសរមាបប់ុំចៃញចាលចៅ
កុំតត្ណ់ាមយួែូ ជា កន ងដផ្នករសាវរជាវ ឬកន ងការបចរងៀន) 

instrument  /ˈɪnstrʊm(ə)nt/  [n]  ឧបករត៍, របដាប ់
insufficiency  /ɪnsəˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]  ភាៃមនិរគបរ់ាន,់ ការ
ខវះខាត្ 
 food insufficiency  /fuːd ɪnsəˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]  កងវះខាត្
ចសបៀងអាហារ 

intake  /ˈɪnteɪk/  [n]  សរមូប ូល, ករមតិ្រសូប 
 acceptable daily intake  /əkˈsɛptəb(ə)lˈdeɪli ˈɪnteɪk/  

[n]  ករមតិ្រសូបអន ចរាះរបច្ឆុំព្ងៃ 
 nutrient intake  /ˈnjuːtrɪənt ˈɪnteɪk/  [n pl]  ការបរចិភាគ 
ឬការទទលួបានសារធាត្  ិញ្ច ឹម(គឺជាែុំចតើ រការ ដែលតាម
រយៈែុំចតើ រការចនះរាងកាយបឺត្រសូបយកសារជាតិ្ ិញ្ច ឹម
តាមធមាតា តាមរយៈការបរចិភាគ ុំតីអាហារចៅកន ងទរមង់
ជារាវ ច ើយនិងរងឹ។ កែូ៏ ាន ចនះដែរវា គឺជារងាវ ស់សរ បព្ន
សារធាត្  ិញ្ច ឹមទាុំងអស់ដែលបាន បរចិភាគចដាយប គគល 
មាន ក។់) 

 protein intake  /ˈprəʊtiːnˈɪnteɪk/  [n]  សរមូប ូល 
របូចត្អ ីន 

 food intake  /fuːd ˈɪnteɪk/   [n]  ការបរចិភាគអាហារ, ការ
បឺត្រសូបអាហារ, ការចរបើរបាស់ចសបៀង ( ងនិ់យយសុំចៅ
ចៅែល់ចសបៀងអាហារទាុំងអស់ដែលបរចិភាគសរមាបប់ គគល 
មាន ក់ៗ )   

integrated nutrient management  /ˈɪntɪɡreɪtɪd 

ˈnjuːtrɪənt ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  វធិានការ រមុះកន ងការ
រគបរ់គងជីជាតិ្ែី 

integrated pest management  /ˈɪntɪɡreɪtɪd pɛst 

ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  វធិានការ រមុះរគបរ់គងែុំណាុំ (របៃន័ធ
វធីិសាស្ដសែមយួដែល រចលើចាលការត៍កមាច ត្ស់ត្វលអិត្
 ព្រងចដាយមនិប ះពាល់ ឬបនថយបានជាអតិ្បរមិានូវការប ះ
ពាល់ចៅចលើបរសិាថ ន។ វាអា ជាការអន វត្ែនរ៍មួាន នូវការ
កមាច ត្ស់ត្វលអិត្តាមដបបដាុំែ ះ ការចរបើៃូជធន ់ជីវសាស្ដសែ និង
គីមកីន ងមចធាបាយសកមាភាៃកមាច ត្ស់ត្វលអិត្។) 

integration  /ɪntɪˈɡreɪʃ(ə)n/  [n]  សមា រតកមា 
integument  /ɪnˈtɛɡjʊm(ə)nt/  [n]  ដសបកចរៅ, សមបកចរៅ 

(រាប)់ (រសទាបជ់ាលិកាមាន១ឬ២រសទាប(់ជាចរឿយៗ

រលាយ ូលាន )ដែលចរសាបៃីចលើរបចទការបស់អូវ លមយួ។ 
ចៅចៃលអូវ លទ ុំ អ ីនចត្ គយូមនិរវវិត្រចៅជាសមបករាប។់) 

intensification  /ɪnˌtɛnsɪfɪˈkeɪʃn/  [n]  អតិ្ផ្លកមា, រប
ៃលវបបកមា (ការចធវើឱ្យរតិ្ដត្ខាល ុំងច ើង) 
 crop intensification   /krɒp ɪnˌtɛnsɪfɪˈkeɪʃn/   [n]  រប
ៃលវបបកមាែុំណាុំ 

 rice intensification  /rʌɪs ɪnˌtɛnsɪfɪˈkeɪʃn/  [n]  របៃន័ធ
របៃលវបបកមារសូវ  

 system of rice intensification (SRI)  /ˈsɪstəm ɒv 

rʌɪs ɪnˌtɛnsɪfɪˈkeɪʃn/  [n]  របៃន័ធរបៃលវបបកមារសូវ  
intensity  /ɪnˈtɛnsɪti/  [n]  របៃលភាៃ 
 decomposition intensity  /ˌdiːkɒmpəˈzɪʃn ɪnˈtɛnsɪti/  

[n]  ករមតិ្ព្នការៃ កផ្ យ 
 selection intensity  /sɪˈlɛkʃ(ə)n ɪnˈtɛnsɪti/  [n]  អាុំងត្
ងស់ ីចត្ជចរមើស, របៃលភាៃជចរមើស (សមាមារត្ព្នបណារ
ឯកត្រៈចៅកន ងរកុមៃូជដែលចគចរជើសចរ ើសសរមាបច់ធវើការ 
បងាក ត្។់) 

intensive  /ɪnˈtɛnsɪv/  [adj]  ព្នកសិកមាអតិ្ផ្ល, របៃល
លកខតៈ, របៃលវបបកមា 

intensive care unit (ICU)  [n]  ដប កដងរក្អនកជុំងឺែ នដាប 
inter-  /ɪnˈtəː/  [prefix]  (នយ័ែូ ៖ located between, 

among) ប ៃវបទមាននយ័ថា អនែរៈ 
interaction  /ɪntərˈakʃ(ə)n/  [n]  អនែរអុំចៃើ, អនែរកមា (អុំចៃើ
អារស័យាន ចៅវញិចៅមករវាងសមាសភាគផ្ស ុំៃីរដែលសថិត្
កន ងរបៃន័ធមយួជាមយួាន ) 
 ecological interaction  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ɪntərˈakʃ(ə)n/  

[n]  អនែរកមាចអកូ ូស ី 
 gynotype-environment interaction  /ˈdʒɛnətʌɪp 

ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt ɪntərˈakʃ(ə)n/  [n]  អនររអុំចៃើចសតូទីប-
បរសិាថ ន 

intercalation  /ˌɪntəkəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ការបដនថម ឬចរជៀត្  
ឬស៊ែកបញ្ចូ ល 

intercellular  /ɪntəˈsɛljʊlə/  [adj]  ដែលចៅ ចន្ទល ះ 
ចកាសិកា 

intercostal  /ˌɪntəˈkɒst(ə)l/  [adj]  ដែលចៅ ចន្ទល ះ អឹងជុំនី 
intercourse  /ˈɪntəkɔːs/  [n]  ការរមួែុំចតក, ការរមួសងាវ ស 
intercrop  /ɪntəˈkrɒp/  [n]  ែុំណាុំឆ្មល ស់
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intercropping  /ɪntəˈkrɒppɪŋ/  [n]  វបបកមាឆ្មល ស់ (ការដាុំ
ែុំណាុំយ ងតិ្ ៃីរ របចភទឆ្មល ស់ាន កន ងដរស ឬ មាក រជាមយួាន ) 

interfertile  [adj]  លទធភាៃបងកកុំចតើ ត្ជាមយួាន  
interfluve  /ˈɪntəfluːv/  [n]  ត្ុំបនច់ៅ ចន្ទល ះរជលងៃីរ 
interlace  /ɪntəˈleɪs/  [v]  រត្បាញ់, រត្កញួ, ចវញ 
intermittant  /ɪntəˈmɪt(ə)nt/  [n]  ដែលរអាករ់អលួ 
internal  /ɪnˈtəːn(ə)l/  [adj]  (សទិសនយ័៖  endogenic) 
ដែលមានចែើមកុំចតើ ត្ៃីខាងកន ង, កន ង 

internal rate of return  /ɪnˈtəːn(ə)l reɪt ɒv rɪˈtəːn/  [n]  

អរតា ុំតូលព្ផ្ទកន ង 
international border checkpoint  /ɪntəˈnaʃ(ə)n(ə)l 

ˈbɔːdə ˈtʃɛkpɔɪnt/  [n]  ប  សរិ៍រតួ្ត្ៃិនិត្យរៃុំដែនអនែរជាតិ្ 
International Seed Testing Association (ISTA)    

[n]  សមាគមៃិចសាធរាបៃូ់ជអនររជាតិ្ (ជាសមាគមអនររ
ជាតិ្ដែលច ញ ាប ់ និងចស ករីដតន្ទុំសរមាបប់ទដាឋ ន
ៃិចសាធនរ៍ាបៃូ់ជកន ងកសិកមា សាក វបបកមា និងរាបៃូ់ជ
ច ើ។  ាបនិ់ងចស ករីដតន្ទុំដែលបានដកត្រមូវ និងចធវើឱ្យ
ទានស់មយ័រតូ្វបានច ញ ផ្្យចរៀងរាល់៣ឆ្មន ុំមរង។  ាប ់
ISTA រតូ្វចគអន វត្រចៅទវីបអឺរ   ប អាស្ដ វិក និងអាស ី ទនទឹមចន្ទះ
កម៏ាន របៃន័ធចទៀត្ខ សាន បនរិ រតូ្វបានចគចរបើទវីបអាចមរកិ
ខាងចជើង និងដផ្នកខលះព្នអាចមរកិខាងត្បងូ។) 

internode  /ˈɪntənəʊd/  [n]  ដផ្នកសា ,់ ដផ្នកចៅ ចន្ទល ះថាន ុំង, 
 ចន្ទល ះថាន ុំង (ដផ្នកមយួព្នចែើមសថិត្ចៅ ចន្ទល ះថាន ុំង។ វាមាន
ភាៃរចលាង និងតាន ់ចៃលចែើមចៅខចី ប  ដនែមានរបចហាងចៅ
ចៃលចែើមច្ឆស់ ុំចពាះរសូវ។) 
 uppermost internode  /ˈʌpəməʊst ˈɪntənəʊd/  [n]  

 ចន្ទល ះថាន ុំងចលើបុំផ្ ត្ព្នចែើម 
interpetiolar  /ɪnˈtəːˈpɛtɪəʊlə/  [adj]  សថិត្ ចន្ទល ះទងសលឹក  
interpretation  /ɪntəːprɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  បុំតករសាយ 
interstice  /ɪnˈtəːstɪs/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ pore 
intestine  /ɪnˈtɛstɪn/  [n]  (សទិសនយ័៖  bowel, small 

intestine) ចពាះចវៀនតូ្  
 small intestine  /smɔːl ɪnˈtɛstɪn/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

intestine 
intine  /ɪntʌɪn/  [n]  អាុំងទីន (រសទាបខ់ាងកន ងរបស់សប  ឬ
រាបល់មអង វាបងកច ើងចដាយដសល យ ូស និងប ិ ទីនដែល
បានមកៃីមរីកូសប  ) 

intoxicate  /ɪnˈtɒksɪkeɪt/  [v]  ចធវើឱ្យរសវងឹ, ចធវើឱ្យៃ ល 

intoxication  /ɪnˌtɒksɪˈkeɪʃn/  [n]  ការៃ ល, ការបុំៃ ល 
intra-  /ˈɪntrə/  [prefix]  (នយ័ែូ ៖ in, inside, within) 

ប ៃវបទមាននយ័ថា ចៅកន ង  
intracapsular  [adj]  ដែលចៅកន ងភាន សទ យម យ, ចពាះចបា ង
ធុំ, ច ើុំមចជើង 

intracellular  /ˌɪntrəˈsɛljʊlə/  [adj]  ដែលចៅកន ងចកាសិកា, 
អចន្ទែ រចកាសិកា 

intradermal  /ˌɪntrəˈdəːm(ə)l/  [adj]  កន ងដឌ្ម, ដែលចៅ
ខាងកន ងជាលិកាដសបក, អចន្ទែ រត្ ័ 

intramuscular (IM)  /ˌɪntrəˈmʌskjʊlə/  [adj]  កន ងសា ែ់ ុំ, 
ការច្ឆកថ់ាន ុំកន ងសា ែ់ ុំដសបកដបករសកា, សមប រចមា ជាងម ន, 
សកៃ់ត៌ ដបលកៃីធមាតា) 

intraneous   [adj]  ព្នខាងកន ង 
intranuclear  [adj]  ដែលចៅកន ងសនូល, ដែលជាបតែូ ល 
intraocular  [adj]  ដែលចៅកន ងរបរសីដភនក 
intrapetiolar  /ˈɪntrəˈpɛtɪəʊlə/  [adj]   ចន្ទល ះត្ចួែើម និងទង
សលឹក 

intrathecal  /ˌɪntrəˈθiːk(ə)l/  [adj]  ដែលចៅកន ងចរសាម 

(ជាៃិចសសចៅចរកាមភាន សខរួ) 
intravenous (IV)   /ˌɪntrəˈviːnəs/  [adj]  កន ងដវ  ន, ការ
បញ្ចូ លតាមសរព្សឈាម (ការបញ្ចូ ល បចន្ទែ ក ថាន ុំចៃទយ 
ឈាម ឬស ីរ  មូ) 

introgession  /ˌɪntrə(ʊ)ˈɡrɛʃ(ə)n/  [n]  ការរាលដាលដសន, 
ការបងាក ត្រ់ត្ ប ់ 

introrse  /ɪnˈtrɔːs/  [adj]  ចបើក ុំកណារ លផ្កក  
introversion  /ɪntrəˈvəːʃ(ə)n/  [n]  ការរត្ បក់ន ងចរៅដផ្នក
ព្នសររីាងគខលួន, ចែុំ តីរផ្កល ស់បែូរគុំនិត្ចកាសិកាឈាមស ចៅ
កន ងជាលិកានិងកន ងឈាម 

intrusion  /ɪnˈtruːʒ(ə)n/  [n]  រ ុំចល  (សិលា), ការចរជៀត្
 ូល (ទឹកសម រទ) 
 intrusion of the sea water  /ɪnˈtruːʒ(ə)n ɒv ðə siː 

ˈwɔːtə/  [n]  ការទស្ដន្ទទ ន ូលព្នទឹកសម រទ 
 salt-water intrusion  /sɔːlt ˈwɔːtə ɪnˈtruːʒ(ə)n/  [n]  

ការចរជៀប ូលព្នទឹកព្រប  
intubation    /ɪntjʊˈbeɪʃ(ə)n/  [n]  ការបញ្ចូ លបុំៃងត់ាមរនធ
សររីាងគ(ជាៃិចសសចៅកន ងបុំៃងស់ុំច ង) 

inundation  /ˌɪnʌnˈdeɪʃn/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ flood
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invagination  /ɪnˌvadʒɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការច្ឆកប់ញ្ចូ ល 
invasion  /ɪnˈveɪʒ(ə)n/  [n]  ការចរជៀត្ ូល 
 invasion by grass  /ɪnˈveɪʒ(ə)n bʌɪ ɡrɑːs/  [n]  ការដាុំ
ចមា ឱ្យរគបៃីចលើែី 

invasive  /ɪnˈveɪsɪv/  [adj]  ដែលរាលដាល 
inversion  /ɪnˈvəːʃ(ə)n/  [n]  អាុំងដវរសយ ង (បាត្ ភូត្), 
វចិលាមកិ ច, ភាៃបស្ដញ្ឆច ស 
 temperature inversion  /ˈtɛmp(ə)rətʃə/  [n]  អាុំងដវរសយ 
ងសីត្ តា ភាៃ, វចិលាមកិ ចសីត្ តា ភាៃ (បាត្ ភូត្ព្ន
កុំចតើ នសីត្ តា ភាៃរច្ឆសនឹងការងយ  ះព្នរយៈកមពស់) 

 thermal inversion  [n]  អាុំងដវរសយ ងកចដែ , វចិលាមកិ ច
កចដរ  (បាត្ ភូត្ដែលរសទាបខ់យល់ចៅរ ចៅចលើរសទាបខ់យល់
រត្ជាក)់ 

invertebrate  /ɪnˈvəːtɪbrət/  [n]  សត្វឥត្ អឹងកង,  
និបបែិឋិសត្វ (ៃៃកួសត្វាា ន អឹងខនង។ របដ ល ៩៧ភាគរយ
ព្នអមបរូសត្វកន ងចលាកចនះសថិត្ចៅកន ងរបចភទចនះ។ ៃកួចនះ
មានខយង ជចនលន ៃីងពាង កាែ ម ជាចែើម ដែលជាធមាតា វាជា
ៃៃកួសត្វតូ្ ៗ ដត្កអ៏ា ជាសត្វធុំៗបានដែរែូ ជារតី្មកឹ 
យកសជាចែើម។) 

inverted-T seeder  /ɪnˈvəːtɪd tiː ˈsiːdə/  [n]  មា ស ីនដាុំ
រាង T ផ្កក ប ់(របចភទឧបករត៍ដាុំរាបធ់ញ្ាជាតិ្ដែលមានរាង
ជាអកសរ T ផ្កក ប)់ 

Agricultural Investment Scheme (AIS)  [n]  គចរមាង
ការវនិិចយគទ នខាងកសិកមា 

in-vitro   /ɪn ˈviːtrəʊ/  [n]  ការចធវើៃិចសាធនច៍ៅក ងបនទប់
ៃិចសាធន ៍(ការៃិៃត៌ន្ទការចធវើៃិចសាធនស៍ចងកត្ែុំចតើ រការជី
វសាស្ដសរដែលចគអន វត្រចៅកន ងបរធិានទីៃិចសាធន។៍  ពាកយ 
ផ្ទ យ  In-vivo  (ការចធវើៃិចសាធនច៍ៅទីវាល។) 

in-vivo  /ɪn ˈviːvəʊ/  [n]  ការចធវើៃិចសាធនច៍ៅទីវាល (ការ
ៃិៃត៌ន្ទការចធវើៃិចសាធនអ៍ចងកត្ែុំចតើ រការជីវសាស្ដសរដែលចគ
អន វត្រចមើលសារពាងគកាយកុំៃ ងរស់ជាក ់ដសរង។ ពាកយផ្ទ យ 
In-vitro) 

involucre  /ˈɪnvəl(j)uːkə/  [n]  សទបផ្កក , សមបកអាចកកូន,  
ត្ុំបារសលឹកថាន ុំងចរកាមផ្កក  (ថាន ុំងសលឹក (whorl) មយួ ឬចរ ើនព្ន 
ត្ុំបារសលឹកដែលចៅចរកាម និងជាបនឹ់ងផ្កក មយួឬ ចងាក មផ្កក  
ជនួកាលវាចរសាបចកសរញីែូ ជា ផ្កក ព្ម សាក)់ 

involuntary  /ɪnˈvɒlənt(ə)ri/  [adj]  អច ត្ន្ទ 
involution  /ɪnvəˈl(j)uːʃ(ə)n/  [n]  ដគមមូរ (អុំៃីសររីាងគ 
រ កខជាតិ្) 

Iodine  /ˈʌɪədiːn/   [n]  អ ីយ ូត្ (និមតិ្ែសញ្ឆា គីម ីI) 
ion  /ˈʌɪən/  [n]  អ ីយ  ង 
 acceptor ion  /əkˈsɛptə ˈʌɪən/  [n]  អ ីយ  ងទទលួ 
 acid ion  /ˈasɪd ˈʌɪən/  [n]  អ ីយ  ងអាស ីត្ 
 active ion  /ˈaktɪv ˈʌɪən/  [n]  អ ីយ  ងសកមា 
 donor ion  /ˈdəʊnə ˈʌɪən/  [n]  អ ីយ  ងឱ្យ 
 electrolyte ion  /ɪˈlɛktrəlʌɪt ˈʌɪən/  [n]  អ ីយ  ងចអ ិ រតូ្
លីត្ 

 exchangeable ion  /ɪksˈtʃeɪndʒəb(ə)l ˈʌɪən/  [n]   

អ ីយ  ងចដាះែូរ, អ ីយ  ងបតែូ រ (អ ីយ  ងទាុំងឡាយណាដែល
អា ចដាះែូរច ញៃីម ូចលគ លមយួចៅមយួចទៀត្) 

 mobile ion  /ˈməʊbʌɪl ˈʌɪən/   [n]  អ ីយ  ង ល័ត្ 
 monovalent ion  /ˌmɒnə(ʊ)ˈveɪl(ə)nt ˈʌɪən/  [n]   

អ ីយ  ងម ូតូវា  ង ់
 negative ion  /ˈnɛɡətɪv ˈʌɪən/  [n]  អ ីយ  ងអវជិជមាន,  
អាញ  ង 

 polyvalent ion  /ˌpɒlɪˈveɪl(ə)nt(ə)n/  [n]  អ ីយ  ងប ូលីវា 
 ង ់

 positive ion  /ˈpɒzɪtɪv(ə)n/  [n]  អ ីយ  ងវជិាជ មាន, កា  ង 
 soluble ion  /ˈsɒljʊb(ə)l ˈʌɪən/  [n]  អ ីយ  ងរលាយ 

(ទរមងព់្នបនទ កអគគិសនីរបស់អងគធាត្ មយួ ដែលមានចៅ
កន ងសូល យសយ ង) 

ionization  /ˌʌɪənʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  អ ីយ  ងកមា 
ionosphere  /ʌɪˈɒnəsfɪə/  [n]  មតឌ លអ ីយ  ង 
ipil-ipil  [n]  កនធុំចងត្ (ចឈាា ះវទិាសាស្ដសរ Leucaena 

leucocephala) 
Ipomea batatas  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ sweet potato 
Ipomoea aquatica  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖  

water spinach 
Ipomoea cairica  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖  

coatal moring glory 
Ipomoea chryseides  [sci.n]  វលលិចត្អើក 
Ipomoea obscura  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖  

obscure morning glory
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Ipomoea triloba  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖  
three-lobe morning glory 

iridescent  /ˌɪrɪˈdɛs(ə)nt/  [adj]  ៃត៌ឥនទធនូ 
iridescent glassy perchlet     [n]  រតី្កញ្ឆច ញ់រច្ឆសធុំ 

(ចឈាា ះវទិាសាស្ដសែ Parambassis apogonoides) 
Iridium  /ɪˈrɪdɪəm/   [n]  អ ីរែិយមូ (និមតិ្ែសញ្ឆា គីម ីIr) 
iris  /ˈʌɪrɪs/  [n]  របរសី, របរសីដភនក 
Iron   /ˈʌɪən/  [n]  ដែក (និមតិ្ែសញ្ឆា គីម ីFe) 
 corrugated iron  /ˈkɒrəɡeɪtɪd ˈʌɪən/  [n]  ស័ងកសីរបក់
ែុំបូល 

 pea-like iron  /'piːlʌɪk ˈʌɪən/  [n]  រាបដ់ែកែូ រាប ់
សដតែ ក 

 pisolithic iron  /pɪzəˈlɪθɪkˈʌɪən/  [n]  ដរ  ដែកជារាងរាប់
សដតែ ក 

 wrought iron  /rɔːt ˈʌɪən/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖  
iron pan 

ironstone  /ˈʌɪənstəʊn/  [n]  រកួសបាយចរកៀម 
 thin ironstone  /θɪn ˈʌɪənstəʊn/  [n]  សនទះរងឹព្នសារ
ធាត្ ដែក 

Irrawaddy dolphin  /ˌɪrəˈwɒdi ˈdɒlfɪn/  [n]  ចផ្្ត្កាល
រត្ចឡាក (ចឈាា ះវទិាសាស្ដសែ Orcaella brevirostris) 

irreversibility  /ɪrɪvəːsɪˈbɪlɪti/  [n]  ភាៃមនិអា រត្ ប់
បាន 

irrigable  /ˈɪrɪɡəb(ə)l/  [adj]  ដែលអា បញ្ចូ លទឹកបាន 
irrigate  /ˈɪrɪɡeɪt/  [v]  បញ្ចូ លទឹក, ចរសា រសៃទឹក,  
លាងជុំរះ, បចញ្ចញបញ្ចូ លទឹកចែើមបលីាង 

irrigated ricelands  /ˈɪrɪɡeɪtɪd rʌɪslands/  [n pl]  ែីដរស
ចរសា រសៃ (ព្ផ្ទែីដែលកន ងចន្ទះមានភាៃមាច ស់ការចលើទឹក
សរមាបែ់ុំណាុំមយួរបចភទ ឬចរ ើនរបចភទកន ងមយួឆ្មន ុំ ច ើយ
ត្ុំបនខ់លះអា ចរបើរបាស់ដត្ចៅកន ងរែូវវស្ប  ចណាណ ះ) 

irrigation  /ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការបញ្ចូ លទឹក, ការចរសា 
រសៃ, បុំណា ទឹក 
 basin irrigation  /ˈbeɪs(ə)n ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]   

១.  អាងធារាសាស្ដសែ  
២.  (សទិសនយ័៖  basin-check irrigation, square-

check irrigation)ការចរសា រសៃចដាយៃនលិ ទឹកចៅ
ចលើព្ផ្ទែីជ ុំវញិចដាយភលដឺរស ឬទុំនប ់

 basin-check irrigation  /ˈbeɪs(ə)n-tʃɛk ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  

[n]  សូមចមើលពាកយ៖ basin irrigation) 
 bench border irrigation  /bɛn(t)ʃ ˈbɔːdə ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  

[n]  ការចរសា រសៃចលើែុំណាុំចដាយបចងាៀរទឹកច ញៃី
របឡាយចៅព្ផ្ទចរកាមែីជរមាលដែលចគចរៀប ុំជាថាន ក់ៗ  (ជា
បងដ់កត្បនែបន្ទទ បា់ន )  

 border irrigation  /ˈbɔːdə ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការចរសា 
រសៃែុំណាុំចដាយបចងាៀរទឹកច ញៃីរបឡាយចលើបរចិវតែី 
សថិត្ចៅចរកាមជរមាល ១% 

 continuous flow irrigation  /kənˈtɪnjʊəs fləʊ 

ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការបញ្ចូ លទឹកជាប ់
 contour-check irrigation  /ˈkɒntʊə tʃɛk ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  

[n]  (សទិសនយ័៖  subsurface irrigation) ការចរសា 
រសៃចដាយៃនលិ ទឹកតាមដខសបន្ទទ ត្រ់យៈកមពស់ 

 corrugation irrigation  /ˈkɒrəɡeɪtʃ(ə)n ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  

[n]  ការចរសា រសៃតាម ងអូរកាត្ទ់ទឹងជរមាល 
 crown irrigation  /kraʊn ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការចរសា 
រសៃជ ុំវញិចែើមច ើជាហាមមតឌ ល 

 drip irrigation  /drɪp ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការបញ្ចូ លទឹក
ចដាយបនែក,់ ការចរសា រសៃចដាយរបៃន័ធត្ុំតកទឹ់ក 

 flush irrigation  /flʌʃ ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការចរសា រសៃ
ចដាយទ កទឹកជុំននឱ់្យ ូលលិ ចលើែី (ឧ. តាមមាត្ស់ទឹង)  

 furrow irrigation  /ˈfʌrəʊ ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការចរសា 
រសៃចដាយ ងអូរ 

 gradient irrigation  /ˈɡreɪdɪənt ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]   

សូមចមើលពាកយ៖ cross-slope furrow irrigation 
 gravity irrigation  /ˈɡravɪti ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការ
បញ្ចូ លទឹកចដាយបងាូរ 

 intermittent irrigation  /ɪntəˈmɪt(ə)nt ˈɪrɪɡeɪʃ(ə)n/  [n]  

ការចរសា រសៃបងាអ ក ់(វធីិសាស្ដសែមយួកន ង ុំចណាមវធីិ
សាស្ដសែបញ្ចូ លបចញ្ចញទឹក ចដាយចធវើការបញ្ចូ លកន ងចៃល
ឆ្មបក់ន ងបរមិាតសមលាមចៅតាមត្រមូវការរបស់រសូវ ល ះ
ែល់ ៤ ឬ៧ព្ងៃចរកាយចទើបបញ្ចូ លសាជាងាីមែងចទៀត្) 

 overhead irrigation  /əʊvəˈhɛdˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]   

ការបញ្ចូ លទឹកចដាយបាញ់ចរសា  
 pipe irrigation  /pʌɪp ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការចរសា 
រសៃចដាយចរបើបុំៃងក់បក់ន ងែី 

 pumping irrigation  /pʌmpɪŋˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]   

ការបញ្ចូ លទឹកចដាយបូម
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 sewage irrigation  /ˈsuːɪdʒˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]   

ការចរសា រសៃចដាយចរបើទឹកលូសមអ យ 
 spray irrigation  /spreɪˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការបញ្ចូ ល
ទឹកចដាយបាញ់ចរសា  

 sprinkling irrigation  /ˈsprɪŋklɪŋ ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការ
ចរសា រសៃចដាយចរសា ៃីចលើ 

 square-check irrigation  /skwɛː tʃɛkˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  

សូមចមើលពាកយ៖ basin irrigation) ការចរសា រសៃចដាយ
ៃនលិ ទឹកចៅចលើព្ផ្ទែីជ ុំវញិចដាយភលដឺរស ឬទុំនប ់

 subbing irrigation  /sʌbin ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការចរសា 
រសៃចដាយបចញ្ចញៃីចរកាមែី 

 subirrigation  /sʌb ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  (សទិសនយ័៖  
subsurface irrigation) ការចរសា រសៃចដាយបចញ្ចញ
ទឹកតាមបុំៃងក់បក់ន ងែី 

 subsoil irrigation  /ˈsʌbsɔɪlˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការ
បញ្ចូ លទឹកចៅកន ងែី 

 subsurface irrigation  /ˈsʌbsəːfɪs ˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  

សូមចមើលពាកយ៖ subirrigation 
surface irrigation  /ˈsəːfɪsˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការបញ្ចូ លទឹក
ចៅចលើព្ផ្ទែី 
 trickle irrigation  /ˈtrɪk(ə)lˈɪrɪɡeɪtʃ(ə)n/  [n]  ការបញ្ចូ ល
ទឹកចដាយបនែក ់

irritant  [adj]  ដែលបណាែ លឱ្យរកហាយ, ភាន កង់ារន្ទុំឱ្យ
រក ល់រកហាយ 

irritate  /ˈɪrɪteɪt/  [v]  សូមចមើលពាកយ៖ chafe 
Ischaemum rugosum  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

saramollagrass 
ischium  /ˈɪskɪəm/  [n]   អឹងអ ីកយ ង 
earth islet  /əːθ ˈʌɪlɪt/  [n]  ែីជាែ ុំតូ្ ៗ (កូនចកាះ)  
isobar  /ˈʌɪsə(ʊ)bɑː/  [n]  ដខសសមាព ធ 
isobath  /ˈʌɪsəʊbɑːθ/  [n]  ដខសជចរដ 
isobilateral  /ˌʌɪsə(ʊ)bʌɪˈlat(ə)r(ə)l/  [adj]  ែូ ាន ៃីរខាង 

(មានទរមងរ់សចែៀងាន ចៅទាុំងសងខាង ែូ ជាករតីសលឹក
របស់រ កខជាតិ្ម ូតូកូទីចលែ ង) 

isoenzyme  /ˈʌɪsəʊˌɛnzʌɪm/  [n]  (សទិសនយ័៖  
isozyme) អងស់ ីមរសចែៀងាន  ទរមងខ់ សៗាន ព្នអងស់ ីម
ែូ ាន អា បចងកើត្ច ើងចដាយ ូខឹសចផ្សងៗឬអាដលលចផ្សងៗ
កន ង ូខឹសដត្មយួ។ កន ងករតី  ងចរកាយ ចគអា ចៅវាថា 

allozyme។  ជាទូចៅ  ចគអា ចមើលវាច ើញកន ងរបូភាៃជា 
ទុំ ុំ ម ូលឹខយលូ រទងរ់ទាយនិង បនទ កអគគីសនី។) 

isogamete  /ˌʌɪsəˈɡamiːt/  [n]  កាដម ត្ដែលមានទរមងែូ់ 
ាន  

isogenic  /ˌʌɪsə(ʊ)ˈdʒɛnɪk/  [adj]  ដែលមានដសនែូ ាន  
isohaline  [n]  ដខសជាតិ្ព្រប 
isohyet  /ˌʌɪsə(ʊ)ˈhʌɪɪt/  [n]  ១. ដខសចភលៀង ២. ជរួត្ុំបនម់ាន
កមពស់ែូ ាន  
 interpolated isohyet  /ɪnˈtəːpəleɪtɪd ˌʌɪsə(ʊ)ˈhʌɪɪt/  

[n]  ដខសរយៈកមពស់ទឹកចភលៀង 
isohypse  [n]  (សទិសនយ័៖  contour line) ដខសនីវ   ូ
 absolute isohypse  [n]  ដខសនីវ  ដូា ខ់ាត្ 
 relative isohypse   [n]  ដខសនីវ  ចូធៀប 

isolate  /ˈʌɪsəleɪt/  [v]  បុំដបកច ញ 
isolation  /ʌɪsəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ឯចកាកមា (ការចធវើឱ្យចៅចដាយ
ដ កៃីចគ ឬចៅដត្ឯចកាដត្ឯង) 
 behavioral isolation  /bɪˈheɪvjər(ə)l ʌɪsəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

ការដបងដ កចដាយអាកបបកិរយិ 
 ecological isolation  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ʌɪsəˈleɪʃ(ə)n/  

[n]  ការខតឌ ដ កចដាយចអកូ ូស ី (វធីិខតឌ ចសចនទិ ដែល
ការពារមនិឱ្យមានការបងាក ត្រ់វាងរបចភទែូ ាន  ចដាយសារ
រស់ចៅចៅត្ុំបនច់ផ្សងាន ) 

isolecithal  /ˌʌɪsə(ʊ)les.ɪ.θəl/  [adj]  របាយចសាើ (ទាកទ់ង
នឹងស៊ែ ត្ដែលស៊ែ ត្ចលឿងរតូ្វបានៃរងាយពាសចៃញយ ងចសាើ) 

isomer  /ˈʌɪsəmə/  [n]  អ ីសូដម 
isomerous  /ʌɪˈsɒm(ə)rəs/  [adj]  ដែលមាន ុំននួចសាើាន  

(អុំៃីរ កខជាតិ្) 
isomorphic  /ˌʌɪsə(ʊ)ˈmɔːfɪk/  [adj]  មានរាងែូ ាន  (អុំៃី
ភាវរស់ ជាៃិចសសរ កខជាតិ្) 

isotherm  /ˈʌɪsə(ʊ)θəːm/  [n]  ដខសកចដែ  
isotonic  /ˌʌɪsə(ʊ)ˈtɒnɪk/  [adj]  អ ីសូកូនី (របាយ, ដែលចៅ
មានកុំហាប,់ ដែលមានត្ងស់យ ង ឬចៃញសា ែ់ ុំែដែល) 

isotope  /ˈʌɪsətəʊp/  [n]   

១.  អ ីសូតូ្ប  
២.  សូមចមើលពាកយ៖ daughter nucleus 

 activating isotope  /ˈaktɪveɪtɪŋ ˈʌɪsətəʊp/  [n]   

អ ីសូតូ្បសកមា 
 alpha-emitting isotope  /ˈalfəɪˈmɪtɪŋˈʌɪsətəʊp/  [n]  

អ ីសូតូ្បរ ុំភាយកាុំរសាីអាលផ្ក
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 beta-emitting isotope  /ˈbiːtə ɪˈmɪtɪ ˈʌɪsətəʊp/  [n]  

អ ីសូតូ្បរ ុំភាយកាុំរសាីដបតា 
 heavy isotope  /ˈhɛviˈʌɪsətəʊp/  [n]  អ ីសូតូ្បធៃន ់
 industrial isotope  /ɪnˈdʌstrɪəlˈʌɪsətəʊp/  [n]  អ ីសូតូ្ប
ឧស្ កមា 

 light isotope  /lʌɪtˈʌɪsətəʊp/  [n]  អ ីសូតូ្បរសាល 
 man-made isotope  /manmeɪd ˈʌɪsətəʊp/  [n]  អ ីសូ
តូ្បសិបបនិមាតិ្ 

 natural isotope  /ˈnatʃ(ə)r(ə)lˈʌɪsətəʊp/  [n]  អ ីសូតូ្ប
ធមាជាតិ្ 

 radioactive isotope  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv ˈʌɪsətəʊp/  [n]  

អ ីសូតូ្បវទិយ សកមា 

 stable isotope  /ˈsteɪb(ə)lˈʌɪsətəʊp/  [n]  អ ីសូតូ្បចងរ 
 unstable isotope  /ʌnˈsteɪb(ə)lˈʌɪsətəʊp/  [n]   

អ ីសូតូ្បមនិចងរ 
isotropy  /ʌɪˈsɒtrəpi/  [n]  អ ីសូរតូ្ៃី 
isozyme  /ˈʌɪsə(ʊ)zʌɪm/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

isoenzyme 
environmental issue  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l ˈɪʃuː/  [n]  

បញ្ឆា បរសិាថ ន 
itch  /ɪtʃ/  [n]  រមាស់ 
iteration  /ɪtəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  សទួន, ផ្ទួន 
Itoplectis narangae  [sci.n]  ៃួកឪមា ល់ (បរាសិត្ែងកូវ) 
ivy gourd  /ˈʌɪvi ɡʊəd/  [n]  សលឹកបាស (ចឈាា ះវទិាសាស្ដសរ 

Coccinia grandis) 
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J       

jackfruit   /ˈdʒakfruːt/  [n]  ខ្នុរ (ឈ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 
Artocarpus integrifolia) 

jackstraw  /ˈdʒakstrɔː/  [n]  ្ូមឈមើលពាក្យ៖ scarecrow 
jade  /dʒeɪd/  [n]  ថ្មយក្,់ ឈថ្លើមថ្ម 
jalousie  /ˈʒalʊziː/  [n]  ភ្ននក្ឫ្ស,ី រនាំងឫ្ស ី
jambolan plum  [n]  ព្រីង (ឈ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ  
Syzygium cumini) 
Japanese persimmon  /dʒapəˈniːz pəˈsɪmən/  [n]  

ទ្យនល ប ់(ឈ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Diospyros kaki) 
jar  /dʒɑː/  [n]  ព្ក្ឡ, ពាង 
jasmine  /ˈdʒazmɪn/  [n]  ផ្កា មិលោះ, ក្លិនផ្កា មិលោះ 
Jatropha curcas  [sci.n]  ្ូមឈមើលពាក្យ៖  
Barbados nut 
Jatropha gossypiifolia  [sci.n]  ្ូមឈមើលពាក្យ៖ 
bellyache bush 
jaundice  /ˈdʒɔːndɪs/  [n]  (្ូមឈមើលពាក្យ៖ icterus)  
ជាំងឺខានឈ់លឿង 

jaw  /dʒɔː/  [n]  ឆ្អឹងថ្គា ម 
jay  /dʒeɪ/  [n]  ្ត្វល្វវ ឈេក្ 
jejunum  /dʒɪˈdʒuːnəm/  [n]  ឈ្្ុយណូម 
jellyfish  /ˈdʒɛlɪfɪʃ/  [n]  ភ្ខ្ែ្មុព្ទ្យ (ឈមឌុយសាធាំៗ ្ថិត្ក្នុង
ថ្គន ក្់្ ុីផូ្ូភ្ ៊ែ), ដាំណាក្ឈ់មឌុយ្ូ ីុត្រប្់្ឺឡងឈ់ត្ឈរ ៉េ 

jelly-like  /ˈdʒɛli lʌɪk/  [adj]  ដូេចាហួយ 
jerk  /dʒəːk/  [n]  ការក្ស្ដនា ក្,់ ការញាក្ ់
jetty  /ˈdʒɛti/  [n]  ទ្យាំនបទឹ់្យក្, ទ្យាំនបរ់លក្ 
jejunum   /dʒɪˈdʒuːnəm/  [n]  ភ្ផនក្ឈពាោះឈវៀនតូ្េ ឈៅេឈនល ោះ
ឈដើមឈពាោះឈវៀនតូ្េ និងេុងឈពាោះឈវៀន 

jimmy  /ˈdʒɪmi/  [n]  ភ្ដក្គា្់ 
Johne's disease  /ˈjəʊnəz dɪˈziːz/  [n]  ្ូមឈមើលពាក្យ៖ 

paratuberculosis 
joint  /dʒɔɪnt/  [n]  ្នល ក្,់ ក្ភ្នលងត្, រឈបៀបត្ 
 hip joint  /hɪp dʒɔɪnt/  [n]  ្នល ក្ឆ់្អឹងឈលល  និងព្ត្គាក្ 

jowl   /dʒaʊl/  [n]  ថ្គា ល់, ក្ាំឈផលៀង 
jugular  /ˈdʒʌɡjʊlə/  [adj]  ភ្វ ៉េនក្ធាំ 
juice  /dʒuːs/  [n]  រ្, ទឹ្យក្ដម 
 vegetable juice  /ˈvɛdʒtəb(ə)l dʒuːs/  [n]  ទឹ្យក្បភ្នល 

jujube  /ˈdʒuːdʒuːb/  [n]  រុព្ា (ឈ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 
Zizyphus jujuba) 

jumping spider  /dʒʌmpɪŋ ˈspʌɪdə/  [n]  រីងពាងឈល្វត្ 
(្ត្វរ ាំពា្ថិត្ក្នុងលាំដាប ់Araneae ព្រួសារ Salticidae) 

jungle  /ˈdʒʌŋɡ(ə)l/  [n]  ព្ព្រ្ាត្ 
Jussiaea repens  [sci.n]  ក្ាំរីងរយួ 
jute  /dʒuːt/  [n]  ព្ក្ឈៅ (ឈ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ  

Corchorus capsularis) 
jute mallow  /dʒuːt ˈmaləʊ/  [n]  ព្ក្ឈៅព្ព្រ  

(ឈ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Corchorus olitorius) 
juvenile  /ˈdʒuːvənʌɪl/  [adj]  (្ទិ្យ្នយ័៖  immature) 
ព្នយុវភារ មនិានឈ់រញវយ័(ខ្ចី) (ដាំណាក្ក់ាលឈៅឈក្មង ឬ
មនិានឈ់រញវយ័រប្់ឈដើមឈ ើមយួ ព្កុ្មរូជ ឬកូ្នឈ ើ
បណរុ ោះមយួ។ ពាក្យនយ័ផទុយ ឈរញវយ័(mature)។ ដាំណាក្់
កាលខ្ចីរប្់ឈដើមឈ ើ ជាឈរឿយៗ ា្ំឈៅឈៅឈលើដាំណាក្ក់ាល
មុនឈេញផ្កា ។ ឈរក្ឈ៏ព្បើពាក្យឈនោះឈៅក្នុងបរបិទ្យរបូសាស្ដ្រផង
ភ្ដរ ដូេជា្លឹក្ខ្ចី(juvenile leaves) ។) 
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kaaba  /ˈkɑːəbə/  [n]  ថ ល្ើម ម្ 
kaolin  /ˈkeɪəlɪn/  [n]  ដីឥដឋស, ថៅឡាំង 
kapok  /ˈkeɪpɒk/  [n]  ថដើមគ (ថ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសរ  

Bombax malabaricum) 
karst  /kɑːst/  [n]  កាស 
kathepsin  /ˈkaθəpsɪn/  [n]  សូមថមើលពាក្យ៖ cathepsin 
katone  [n]  បន្ស ាំសររីាងគដដលមាន្រា៉ា ឌីកាល់ 
keel  / kiːl/  [n]  សូមថមើលពាក្យ៖ carina 
keel-bone  /kiːl bəʊn/  [n]  ឆ្អឹងទ្ទូ្យង (សទិ្យសន្យ័៖  

sternum)  
kelp  /kɛlp/  [n]  ថមម សមុទ្ទ្យពណ៌ថនោ តមា៉ាង 
kenaf   /kəˈnaf/  [n]  កាណាហ្វ (រកុ្ខជាតិដាំសទ្មាបយ់ក្
សរសសមា៉ាង) 

keratin  /ˈkɛrətɪn/  [n]  ថក្រា៉ា ទី្យន្ (សរសសទ្បូថតអីុន្ថៅក្ោុងជា
លិកាថអពីដឌម និ្ងបាំដបលងថៅទ្យទ្មងរ់ងឹ ដូចជាដសោង សក្ ់
សាល ប  និ្ងទ្ក្ចក្) 

keratitis  /ˌkɛrəˈtʌɪtɪs/  [n]  រលាក្ក្រថន្ (ថរាគរលាក្ដក្វដនោក្) 
Keratoconjunctivitis  [n]  ជាំងឺរលាក្ដក្វដនោក្ និ្ងសាចដុ់ាំ
ដនោក្ 

keratotomy    /ˌkɛrəˈtɒtəmi/  [n]  ការវោះកាតក់្ញ្ចក្ដ់នោក្ 
kernel  /ˈkəːn(ə)l/  [n]  សាចទ់្ាប ់(ទ្បថទ្យកា (nucellus) 
របស់អូវលុឬទ្ាបម់យួ ថពាលគឺ សាចទ់ាំងមូលថៅក្ោុងសមបក្
ទ្ាប។់ ថគថទ្បើវាថទ្ចើន្ សាំថៅថៅថលើរបូសាស្ដសររបស់ទ្ាបក់្ោុង
ចាំថណាមទ្បថនទ្យដលលទ្ឌូប/នរីនី្។) 

kerosene  /ˈkɛrəsiːn/  [n]  (សទិ្យសន្យ័៖  paraffin)  
ថទ្បងកាត 

Ketengus typus  [sci.n]  សូមថមើលពាក្យ៖  
bigmouth sea catfish 

ketosis  /kɪˈtəʊsɪs/  [n]  ពុលអាថសតូន្ (ដដលមាន្ជាតិអា
ថសតូន្ថទ្ចើន្ថៅក្ោុងខ្លួន្) 

kid  /kɪd/  [n]  កូ្ន្ពដព, ដសបក្ពដព 
kidney  /ˈkɪdni/  [n]  តទ្មងថោម, វក្កាំ, មូទ្ត 
kill  /kɪl/  [v]  សមាល ប ់
kiln  /kɪln/  [n]  ឡ, ឡសមងួត (ជាឧបក្រណ៍សាំងតួមយួ ដដល
ទ្បថនទ្យដលលថទ្បោះ និ្ងថកាន្  ទ្តូវបាន្ថគដក្ឱ់្យខ្ពស់ជាងសីតុណហ
ភាពបរយិាកាសថដយថទ្បើទ្បនពក្ថដរ ទ្ពោះអាទិ្យតយឬសិបបនិ្មិមត

ថដើមបថី វ្ើឱ្យវាថទ្បោះ។ ទ្បថនទ្យឡដដលថគថទ្បើថទ្ចើន្បាំលុត គឺឡនឹ្ង
មយួក្ដន្លង(អចល័ត) និ្ងឡសគរវលិ(ចល័ត)។) 
 brick kiln  /brɪk kɪln/  [n]  ឡឥដឋ 
 charcoal kiln  /ˈtʃɑːkəʊlkɪln/  [n]  ឡ្យងូ 
 lime kiln  /lʌɪm kɪln/  [n]  ឡក្ាំថបារ 
 plaster kiln  /ˈplɑːstə kɪln/  [n]  ឡមាោ ងសិលា 

kilo-   /ˈkiːləʊ/  [prefix]  បុពវបទ្យមាន្ន្យ័ថា មយួពាន្ ់ 
kilocalorie (Kcal)    [n]  គីឡូកាឡូរ ី
kilogram  /ˈkɪləɡram/  [n]  គីឡូទ្កាម 
kilometre  /ˈkɪləˌmiːtə/  [n]  គីឡូដម៉ាទ្ត 
kilowatt  /ˈkɪləwɒt/  [n]  គីឡូវា៉ា ត ់
kingdom  /ˈkɪŋdəm/  [n]  រជជៈ, អាណាចទ្ក្ (ចាំណាតថ់ាោ ក្់
មយួដខ៏្ពស់សន្ជីវក្រនមវគគីក្រណ៍វទិ្យា ដដលអាចជារកុ្ខជាតិ 
ឬសតវ) 
 animal kingdom  /ˈanɪm(ə)l ˈkɪŋdəm/  [n]  រជជៈសតវ, 
អាណាចទ្ក្សតវ (ចាំណាតថ់ាោ ក្ស់តតក្រដដល្ាំជាងថគនម 
វគគីក្រវទិ្យា) 

 plant kingdom  /plɑːnt ˈkɪŋdəm/  [n]  រជជៈរកុ្ខជាតិ 
 subkingdom  /ˈsʌbkɪŋdəm/  [n]  រជជៈរង 

kissing gourami  [n]  ទ្តីក្ស្ដន្តប ់(ថ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសត 
Helostoma temmincki) 

knapsack sprayer  /ˈnapsak ˈspreɪə/  [n]  ្ុងបាញ់ថាោ ាំ 
(ឧបក្រណ៍សទ្មាបប់ាញ់ថាោ ាំសមាល បស់តវលអិត) 

knapweed  /ˈnapwiːd/  [n]  ថដើមថ ើឯម 
knar  /nɑː/  [n]  ម្រដិបរដុប 
knee  /niː/  [n]  (សទិ្យសន្យ័៖  carpal) ជងគង ់
knife  /nʌɪf/  [n]  កាាំបិត 

 fruit knife  /fruːt nʌɪf/  [n]  កាាំបិតចិតដលលថ ើ 
 pocket knife  /ˈpɒkɪt nʌɪf/  [n]  សូមថមើលពាក្យ៖ 

penknife 
knob  /nɒb/  [n]  (ចាំថពាោះដី) ពក្, ដុាំ 
knockdown  /nɒkdaʊn/  [n]  ឥទ្យធិពលថាោ ាំ 
knoll  /nəʊl/  [n]  សូមថមើលពាក្យ៖ hillock 
knot  /nɒt/  [n]  ចាំណង, ក្ាំណួច, ថាោ ាំង 
knuckle  /ˈnʌk(ə)l/  [n]  សោល ក្ទ់្មាម (សដ និ្ងថជើង)
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kodo millet  [n]  ថមម រពាក្ទឹ់្យក្ រ (ថ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសរ 
Paspalum scrobiculatum) 

koragu tank goby  [n]  ទ្តីក្ាន្ (ថ ម្ ោះវទិ្យាសាស្ដសត 
Glossogobius koragensis) 

Krypton  /ˈkrɪptɒn/  [n]  ទ្គីបតុង (និ្មតិតសញ្ញា គីម ីKr) 
Kryptopterus bicirrhis  [sci.n]  សូមថមើលពាក្យ៖  

glass catfish 
kryptopterus cheveyi  [sci.n]  ទ្តីក្ាំថលលៀវសោឹង 

Kryptopterus cryptopterus  [sci.n]  ទ្តីក្ាំថលលៀវខ្លល ញ់ 

Kryptopterus hexapterus   [sci.n]  ទ្តីក្ាំថលលៀវ 
Kryptopterus limpok  [sci.n]  ទ្តីថក្សទ្បាក្ ់
Kryptopterus moorei  [sci.n]  ទ្តីក្ាំថលលៀវ 
Kryptopterus schilbeides  [sci.n]  ទ្តីក្ាំថលលៀវ 
kudu  /ˈkuːduː/  [n]  សតវរមាាំង 
kwashikor  [n]  ជាំងឺកូ្ន្ថក្មង ថដយខ្វោះជាតិទ្បូថតអីុន្ ថទ្កាយ
ថពលផ្តត ចថ់ដោះ មាន្លក្ខណៈដទ្ក្ោះ 
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label  /ˈleɪb(ə)l/ [n]  ស្លា ក 
Labeo erythropterus  [sci.n]  ត្រីគល់ចេក, ត្រីប៉ា វ៉ា មុខ
មយួ, ត្រីត្រួលថ្ម 

labial  /ˈleɪbɪəl/  [adj]  នៃបបូរមារ ់
labium  /ˈleɪbɪəm/  [n]  បបូរមារច់ត្ោម 
Lablab purpureus  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ hyacinth 

bean 
laboratory  /ləˈbɒrəˌt(ə)ri/  [n]  មៃទីររិចស្លធៃ,៍ ទីរិចស្លធៃ ៍
labour  /ˈleɪbə/  [n]  កមាា ាំងរលកមម 
 exchange labour  /ɪksˈtʃeɪndʒ ˈleɪbə/  [n]  រលកមម
ត្បវស់នៃ 

 family labour  /ˈfamɪli ˈleɪbə/  [n]  រលកមមត្គួស្លរ 
(រលកមមដៃលបចចេញចោយសមាជិកត្គួស្លរ) 

 labour charge  /ˈleɪbə tʃɑːdʒ/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 
labour cost 

 peasant labour  /ˈpɛz(ə)nt ˈleɪbə/  [n]  ោរងារកសិករ 
 wage labour  /weɪdʒ ˈleɪbə/  [n]  រលកមមចៃើមបតី្បក់
ឈ្នួល 

labrum  /ˈleɪbrəm/  [n]  (រហុវេៃៈ៖  labra) បបូរមារច់លើ
របស់សរវលអិរ 

laburnum  /ləˈbəːnəm/  [n]  ចៃើមសដតែ កចត្ទើង 
labyrinth  /ˈlab(ə)rɪnθ/  [n]  ត្រចេៀកកនុង 
lacerate  /ˈlasəreɪt/  [v]  រដហក, ចធវើឱ្យោេរ់ដហក 
lacerate  /ˈlasəreɪt/  [adj]  រចេេរេូេ, មាៃសភារៃូេរដហក  
lack  /lak/  [n]  កងវះ, ខវះខារ 
lacrimal  /ˈlakrɪm(ə)l/  [adj]  នៃទឹកដននក, នៃត្កចរញទឹកដននក 
lactase  /ˈlakteɪz/  [n]  ឡាកត់ាស (ជារិអងសីុ់មសៗចៅកនុង
ចពាះចវៀៃ) 

lactation  /lakˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ោរផលិរទឹកចោះ, ោរបចចេញ
ទឹកចោះ, រយៈចរលបាំចៅ 

lactic  /ˈlaktɪk/  [adj]  ដៃលជាទឹកចោះ, នៃអាសីុរឡាទិេ 
lactose   /ˈlaktəʊz/  [n]  (សទិសៃយ័៖ milk sugar)  
សករទឹកចោះ, សករឡាករូ់ស  

Lactuca sativa  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ lettuce 
lacustrine  /ləˈkʌstrʌɪn/  [adj]  ទាកទ់ងៃឹងបឹង  

lady's finger  /ˈleɪdis ˈfɪŋɡə/  [n]  (សទិសៃយ័៖ okra) 
ចៃើមនៃនាង, ចពារបរ ាំង 

Lagenaria siceraria  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ bottle 
gourd 

lagoon  /ləˈɡuːn/  [n]  បឹងត្រពាាំងទឹកនត្ប, ខពបសមុត្ទ 
Laides hexanema  [sci.n]  ត្រីឈ្វវ រត្បក ់
Laides sinensis  [sci.n]  ត្រីឈ្វវ រត្បក ់
lair  /lɛː/  [n]  ជត្មកសរវនត្រ, កដៃាងសរវនត្រចៃក 
laissez-faire  /ˌlɛseɪ ˈfɛː/  [n]  ចសរកមម, សវ័យកមម (វធីិ
ស្លស្រសែត្គបត់្គង ដៃលអៃុញ្ញា រឱ្យមាៃោរបចចេញចោបល់ 
ៃិងសចត្មេរីអនកអៃុវរែ ដរមៃិដមៃរីោរោកប់ញ្ញា  ឬសចត្មេ
រីត្បធាៃដរមាន កច់ទ) 

lake  /leɪk/  [n]  បឹង 
 closed lake  /kləʊzd leɪk/  [n]  បឹងបិទ 
 dammed lake  /damd leɪk/  [n]  បឹងទាំៃប ់
 man-made lake  /manmeɪd leɪk/  [n]  បឹងសិបបៃិមមរិ 

lame  /leɪm/  [adj]  ចខេើេ, ខេក 
lamella  /ləˈmɛlə/  [n]  (រហុវេៃៈ៖ lamellae) 

១. (េាំចពាះសរវ) ឡាដមល (ត្សទាបច់សែើង ឬបៃទះជាលិោ 
ជារិចសសកនុងេអឹង) 

២. (េាំចពាះរកុខជារិ) បាំតរភ់ាន សកនុងការ ៉ាបូា ស 
lamellibranch  /ləˈmɛlɪbraŋk/  [n]  ររកួសរវមាៃសមបក
រីរ (ឧ. ចលៀស ត្គរាំ ចចេ ជាចៃើម) 

lamina  /ˈlamɪnə/  [n]  (រហុវេៃៈ៖ laminae) បៃទះចសែើង, 
នផទ (េាំចពាះជាលិោ ឬថ្ម) 

laminated   /ˈlamɪneɪtid/  [adj]  ដៃលជាត្សទាបច់សែើងៗ 
lamination  /ˌlamɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ភារជាបៃទះៗ 
lance  /lɑːns/  [v]  ច ះ, ទមាុះ, ចបើកមុខ 
lanceolate  /ˈlɑːnsɪələt/  [adj]  ត្សួេេុង (អាំរីទត្មងរ់បស់រកុខ
ជារិ), រងៃូេបៃទះចសពៀ, ទត្មងប់ៃទះសាឹករងដផាលាំដរងធាំ 

lancet  /ˈlɑːnsɪt/  [n]  ស្លា បោាំបិរ, ដផាោាំបិររូេមាៃមុខរីរ
ចត្បើកនុងចរលវះោរ ់

land classification    /land ˌklasɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]   

ោរចធវើេាំណារថ់្នន កៃី់ 
land reclaimed from the sea  /land rɪˈkleɪmd frɒm ðə 

siː/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ dike marsh 
land reclamation  /land rɪˈkleɪmeɪʃ(ə)n/ [n]  ោរដកលមអៃី
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land registry  /land ˈrɛdʒɪstri/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 
cadastre  

land resting  /land rɛstin/  [n]  ោរទុកឱ្យៃីសត្មាក 
land suitability  /land suːtəˈbɪlɪti/  [n]  ភារសមត្សបនៃៃី
ធាី 

land talus  /land ˈteɪləs/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ rubb  
land tenure  /land ˈtɛnjə/  [n]  សិទធិោៃោ់បៃី់ធាី 
land titling  /land ˈtʌɪt(ə)lɪŋ/  [n]  ោរផដល់កមមសិទធិៃីធាី 
land  /land/  [n]  ៃី 
 arable land  /ˈarəb(ə)l land/  [n]  (សទិសៃយ័៖ 

tillable earth) ៃីដៃលអាេោាំៃុះបៃ, ៃីដៃលអាេនាួរបៃ 
 badland  /ˈbadland/  [n]  ៃីគ្មម ៃជីជារិ, ៃីដៃលមាៃេងអូរ
ចត្ជាះចត្េើៃៃីគ្មម ៃជីជារិ 

 barren land  /ˈbar(ə)n land/  [n]  (សទិសៃយ័៖ 
barren ground, waste land, no man's land) ៃីគ្មម ៃជី
ជារិ, ៃីដៃលចបះបងច់ ល 

 clared land  /klɛːd land/  [n]  ៃីថ្មីដៃលចគោបឆ់្កក រ 
 clay flat land  /kleɪ flat land/  [n]  ទីវលឥៃឋរបចសមើ 

(ដៃលជាទូចៅចត្េើៃដរជាបរបឹងកនុងរាំបៃស់ងួរចត្កៀមចត្ោះ,
ចត្េើៃដរនត្ប) "បា ោ៉ា " 

 cleared land  /klɪəd land/  [n]  ៃីដៃលឆ្កក ររេួ 
 colluvial land  /kəˈl(j)uːt(ə)l land/  [n]  ៃី ឬកចមទេដៃល
រអិលេុះរីចលើជត្មាលមកចត្ោម 

 commercial forest land  /kəˈməːʃ(ə)l ˈfɒrɪst land/  [n]  

នផទៃីនត្រអាជីវកមម 
 cull-land  /kʌl-land/  [n]  ៃីដៃលចគឈូ្សឆ្កយ ឬឆ្កក រនត្រ
ចេញ 

 cultivated land  /ˈkʌltɪveɪtɪd land/  [n]  (សទិសៃយ័៖ 
ploughland, tilled land) ៃីដៃលចគធាា បោ់ាំ, ៃីដៃលចគនាួរ 

 cut-over land  /kʌtˈəʊvə land/  [n]  នផទៃីោបន់ត្រ 
 dry land  /drʌɪ land/  [n]  ៃីសងួរ 
 fallow land  /ˈfaləʊ land/  [n]  (សទិសៃយ័៖ 

uncultivated land, idle land) ៃីដៃលចគចបះបងច់ ល 
ឬឈ្បោ់ាំ 

 flat land  /flat land/  [n]  (សទិសៃយ័៖ plain)  ៃីជាវល
របចសមើ 

 forest land  /ˈfɒrɪst land/  [n]  ៃីនត្រ (ៃីចត្ៅរីោាំៃាំណាាំ) 

 grazing land  /ˈɡreɪzɪŋ land/  [n]  វលចមម , ៃី ឬវល 
ដៃលចគចត្បើត្បស់សត្មាបឱ់្យសរវសីុ ឬេិចេ ឹមសរវ 

 hilly land  /ˈhɪli land/  [n]  ៃីននាំ (ៃីមាៃេាំចណារដៃលមុាំ
របស់វោ៉ា ងរិេ ១៥ ៃឺចត្កកនុងនផទៃី ១០០ ហិេតា ឬៃីមាៃ
េាំចណារោ៉ា ងរិេ ១៥%) 

 idle land  /ˈʌɪd(ə)l land/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ fallow 
land 

 lay of the land  /leɪ ɒv ðə land/  [n]  ស្លា ៃភារៃី (ឧ. 
ននាំ, ទចៃា)  

 logged land  /lɒɡd land/  [n]  នផទៃីោបន់ត្រ 
 marginal land  /ˈmɑːdʒɪn(ə)l land/  [n]  ៃីដៃលចសទើរដរ
គ្មម ៃរនមាកនុងោរចធវើកសិកមម 

 marshy waste land  /ˈmɑːʃi weɪst land/  [n]  (សទិស
ៃយ័៖ peat bog) កដៃាងដៃលចកើរ "ចរើក" ចត្េើៃ (កចមទេកាំ
ទីរកុខជារិងាបក់នុងកដៃាងជាាំទឹក)  

 moist land  /mɔɪst land/  [n]  ៃីមាៃសាំចតើ ម 
 moorland  /ˈmɔːlənd/  [n]  (សទិសៃយ័៖ wasteland) 
ៃីដៃលមាៃរកុខជារិនត្រត្បចនទ "ត្បរយដយ៉ារ" ៃុះចត្េើៃ 

 no man's land  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ barren land 
 nude land  /njuːd land/  [n]  ៃីគ្មម ៃរកុខជារិ 
 paved land  /peɪvd land/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ desert 

pavement 
 peatland  /ˈpiːtland/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ high peat 

bog 
 ploughland  /ˈplaʊland/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

cultivated land 
 prime land  /prʌɪm land/  [n]  ៃីអាំចណាយផល 
 rangeland  /ˈreɪndʒland/  [n]  វលធាំចធង 
 rocky land  /ˈrɒki land/  [n]  ៃីថ្មចត្េើៃ 
 rough broken land   /rʌf ˈbrəʊk(ə)n land/  [n]  ៃី ឬ
រាំបៃដ់ៃលមាៃសភារទាបខពស់ខាា ាំង 

 rubble land  /ˈrʌb(ə)l land/  [n]  ៃីដៃលមាៃត្កួសថ្ម
ចត្េើៃ (១-២៥% កចមទេថ្មី)  

 stony land  /ˈstəʊni land/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 
stoneland 

 strewing sand  /struːvɪŋ sand/  [n]  ោរបេខាេ់
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 tidal land  /ˈtʌɪd(ə)l land/  [n]  ៃីលិេទឹក (ៃីដៃលទទលួ
រងឥទធិរលរីទឹកចជារ ឬនាេ) 

 tilled land  /tɪld land/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ cultivated 
land 

 uncultivated land  /ʌnˈkʌltɪveɪtɪd land/  [n]  សូមចមើល
ពាកយ៖ fallow land 

 wet land  /wɛt land/  [n]  (សទិសៃយ័៖ wet soil)  
ៃីចសើម 

land use  /land juːz/  [n]  ោរចត្បើត្បស់ៃី 
 multiple land use  /ˈmʌltɪp(ə)l land juːz/  [n]  ោរចត្បើ
ត្បស់ៃីេត្មរះ 

landfall  /ˈlan(d)fɔːl/  [n]  ោរបក ់ឬរលាំនៃៃី 
landfill  /ˈlan(d)fɪl/  [n]  កដៃាងទុកោកស់ាំតល់, ទីលាៃ
 កស់ត្មាម 
 chemical landfill  /ˈkɛmɪk(ə)lˈlan(d)fɪl/  [n]  កដៃាង
ទុកោកស់ាំតល់ចោយមាៃត្បត្រឹរែិកមមគីម ី

 open landfill  /ˈəʊp(ə)nˈlan(d)fɪl/  [n]  កដៃាងទុកោក់
សាំតល់េាំហ 

 sanitary landfill  /ˈsanɪt(ə)riˈlan(d)fɪl/  [n]  កដៃាង
ទុកោកស់ាំតល់អនាមយ័ 

landholding  /ˈlandhəʊldɪŋ/  [n] ោរមាៃៃី, ោរោៃោ់បៃី់  
landless  /ˈlandləs/  [adj]  ដៃលមៃិមាៃៃីធាី  
landlord  /ˈlan(d)lɔːd/  [n]  (សទិសៃយ័៖ landowner) 
មាេ ស់ៃី 

landmark  /ˈlan(d)mɑːk/  [n] ត្រាំត្បទល់ៃី, សញ្ញា នាវេរត៍
, ទិៃឋភារចលេចធាា សមាា ល់រាំបៃទី់ 

landmine  /ˈlan(d)mʌɪn/  [n]  េមាក រមៃី 
landowner  /ˈlandəʊnə/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ landlord  
landscape  /ˈlan(d)skeɪp/  [n]  ដៃៃចទសភារ 
 protected landscape  /prəˈtɛktɪd ˈlan(d)skeɪp/  [n]  

រាំបៃោ់រពារចទសភារធមមជារិ 
landslide  /ˈlan(d)slʌɪd/  [n] 

១. សូមចមើលពាកយ៖ earth slide 
២. ោរបកៃី់, បាំណាកត់្សររៃី  

landslip  /ˈlan(d)slɪp/  [n]  ោររលាំ, ោរត្សររ ឬរលាំនៃៃី 
langsat  /laŋsat/  [n]  ដផាលាាំងស្លរ 
Languas galanga  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ galingale 

Lansium domesticum  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ langsat 
Lanthanum  /ˈlanθənəm/  [n]  ឡងត់ាៃ (ៃិមរិែសញ្ញា គីម ី

La) 
Laodelphax striatellus  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ rice 

delphacid  
Laotian shad  [n]  ត្រីកបក (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ Tenualosa 

thibaudeaui) 
laparotomy  /ˌlapəˈrɒtəmi/  [n]  ោរវះោរច់ៅត្រងច់ពាះ 
lapidification  [n]  ោរខះចៅជាថ្ម, ោរចធវើឱ្យចៅជាថ្ម 
lapilli  /ləˈpɪlʌɪ/  [n]  ថ្មរូេៗដៃលមាៃត្បនររីននាំចនាើង 
lapwing  /ˈlapwɪŋ/  [n]  សរវត្រចៃវវេិ 
larch  /lɑːtʃ/  [n]  ចៃើមត្សល់ 
lard  /lɑːd/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ fat  
largescale archerfish  [n]  ត្រីកញ្ញា កស់្លា  (ចឈ្វម ះវទិា
ស្លស្រសែ Toxotes chatareus) 

largestone  /lɑːdʒstəʊn/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ small 
stoneblack 

largetooth sawfish  [n]  ត្រីថ្ករ (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ Pristis 
microdon) 

lark  /lɑːk/  [n]  សរវត្កួេអឺុរ 
larva  /ˈlɑːvə/  [n]  (រហុវេៃៈ៖ larvae) កូៃញាស់, ៃងកូវ 
(កូៃញាស់របស់សរវលអិរមយួេាំៃួៃញាស់ចេញរីរងជាៃងកូវ 
។ វជាកូៃញាស់គ្មម ៃស្លា ប ចហើយមាៃរងជាៃងកូវដៃលញា
ស់រីរងនៃសរវលអិរ ចហើយវបាំដបាងខាួៃចោយសកសាំតក
ចៅជាៃុកចៃឿ រហូរៃល់កចកើរជាចមេាំណាស់វញិ។) 
 tadpole larva  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ appendicularia  
 young larva  /jʌŋ ˈlɑːvə/  [n]  កូៃឃមុ ាំ, កូៃៃងកូវ 

larynx  /ˈlarɪŋks/  [n]  បាំរងស់ាំចឡង 
lasso  /ləˈsuː/  [n]  ដខែរ ាំពាររ់រូ, ដខែអនាទ កទ់ាកស់រវ 
lateral  /ˈlat(ə)r(ə)l/  [adj]  ខាង, េាំចហៀង 
laterite crust stripping  /ˈlatərʌɪt krʌst strɪpin/  [n]  ោរ
បចចេញត្សទាបរ់ងឹគរួ៉ា ស់ឡាចរររីមកខាងចលើ 

laterite  /ˈlatərʌɪt/  [n]  ថ្មបយចត្កៀម, ថ្មឡាចរររី (អុកសីុរ
អាលុយមញី៉ាូ ម ៃិងដៃក)  
 clay laterite  /kleɪ ˈlatərʌɪt/  [n]  ឡាចរររីលាយៃីឥៃឋ 

(ត្កួសឡាចរររី ៥០-៩០%) 
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 concretionary laterite  /kənˈkriːʃən(ə)ri ˈlatərʌɪt/  [n]  

ឡាចរររីដៃលជាត្កួសត្កចវៀៃ 
 detrital laterite  /dɪˈtrʌɪt(ə)l ˈlatərʌɪt/  [n]  ឡាចរររី
ដៃលជាកចមទេហូរធាា កត់ាមផាូវទឹក (សទឹង ទចៃា)  

 ground water laterite  /ɡraʊnd ˈwɔːtə ˈlatərʌɪt/  [n]  

ឡាចរររីដៃលមាៃត្សទាបទឹ់ក 
 polygenic laterite  /ˌpɒlɪˈdʒɛnɪk ˈlatərʌɪt/  [n]  ឡាចរ
ររីចៃើមកាំចតើ រចត្េើៃលាយគ្មន  

 siliceous laterite  /sɪˈlɪʃəs ˈlatərʌɪt/  [n]  ឡាចរររីដៃល
មាៃស្លរធារុសីុលីស 

 vesicular laterite  /vɪˈsɪkjʊlə ˈlatərʌɪt/  [n]  ថ្មឡាចរររី
មាៃត្បចោងៗកនុង, ថ្មបយចត្កៀម 

Lates calcarifer  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ barramundi 
latex  /ˈleɪtɛks/  [n]  (រហុវេៃៈ៖  latices) ជរ័ចឈ្ើ (រត៌
ទឹកចោះចគ្ម) (ស្លរធារុរវរត៌សត្សចៃៀងទឹកចោះចគ្ម ដៃល
មាៃចៅកនុងចៃើមចៅស ូ ដៃលជរ័របស់វត្រូវបៃយកមកផលិរ
ចៅស ូចត្ករ) 

lathe   /leɪð/  [n]  មា៉ា សីុៃត្កឡឹង 
lather  /ˈlɑːðə/  [n]  ររុះ, ចញើស 
lather  /ˈlɑːðə/  [v]  ចធវើឱ្យមាៃររុះ, ចធវើឱ្យមាៃចញើស 
latifoliate  [adj]  មាៃសាឹកធាំៗ  
Latin name  /ˈlatɪn neɪm/  [n]  ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដនៃត្បចនទ 

(ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដនៃត្បចនទ ៃិងចនទ ចោយចោងតាមោរ
ទទលួស្លា ល់េាំណារថ់្នន កជ់ាអៃដរជារិ) 

latitude  /ˈlatɪtjuːd/  [n]  រយៈទទឹង, ដខែរយៈទទឹង  
 geographic latitude  /dʒiːəˈɡrafɪk ˈlatɪtjuːd/  [n]  រយៈ
ទទឹងនូមសិ្លស្រសែ 

lava  /ˈlɑːvə/  [n]  កាំដអ ននាំចនាើង 
lavage  /laˈvɑːʒ/  [n]  ោរលាង, ោរលាងសមាអ រ (ត្ករះ 
ចពាះចវៀៃ) 

law  /lɔː/  [n]  េាប,់ ៃីរិ 
 environmental law  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l lɔː/  [n]   
េាបប់រសិ្លា ៃ 

 law of diminishing return  /lɔː ɒv dɪˈmɪnɪʃɪŋ rɪˈtəːn/  

[n]  េាបត់្រឡបវ់ញិ 
 Mendelian law  /mɛnˈdiːlɪən lɔː/  [n]  េាបម់៉ាងដ់ៃល 
 natural law  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l lɔː/  [n]  េាបធ់មមជារិ 

Lawrencium  /lɒˈrɛnsɪəm/  [n]  ឡូរ ៉ាងស់យមូ (ៃិមរិែសញ្ញា
គីម ីLr) 

laxative  /ˈlaksətɪv/ [n] (សទិសៃយ័៖ purgative) ថ្នន ាំបចេុ ះ 
lay  /leɪ/  [v]  រង (បចចេញសិុរ) 
layer  /ˈleɪə/  [n]  ត្សទាប ់
 abscission layer  /əbˈsɪʃ(ə)n ˈleɪə/  [n] ត្សទាបផ់្ដដ េទ់ង 
 active layer  /ˈaktɪv ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបស់កមម 
 aleurone layer  /əˈljʊərəʊn ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបស់ត្មូប 

(ត្សទាបដ់ៃលចៅជាប ់ឬត្គបៃតែ បអ់ងៃូ់ដសពម ចហើយផទុក
ចៅចោយចត្បង ៃិងត្បូចរអីុៃ) 

 bilayer  /ˈbʌɪleɪə/  [n]  ត្សទាបច់ទវ 
 capillary layer  /kəˈpɪləri ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបោ់រីដឡរ 
 enriching layer  /ɪnˈrɪtʃɪŋ ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបច់លើបងអស់
នៃសមាា រឡាចរររី 

 gravel layer  /ˈɡrav(ə)l ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបគ់ាំៃរថ្មចលើនផទ
រប, ត្សទាបត់្កួស 

 ground layer  /ɡraʊndˈleɪə/  [n]  ត្សទាបៃី់ 
 hanging layer  /ˈhaŋɪŋ ˈleɪə/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

overlying stratum 
 humic layer  /ˈhjuːmɪk ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបម់ចមាក 
 humiferous layer  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ humus layer 
 humus layer  /ˈhjuːməs ˈleɪə/  [n]  (សទិសៃយ័៖ 

dead litter, humiferous layer) ត្សទាបម់ចមាក 
(ត្សទាបច់លើ, ត្សទាបច់ត្ោម)  

 impermeable layer  /ɪmˈpəːmɪəb(ə)l  ˈleɪə/  [n]  

(សទិសៃយ័៖ stagnation beary layer, impervious 
bed) ត្សទាបម់ៃិត្ជាបទឹក 

 iron layer  /ˈʌɪən ˈleɪə/  [n]  កដៃាងមាៃត្កួសត្កចវៀៃ, 
ត្សទាបត់្កចវៀៃ 

 leached layer  /liːtʃt ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបដ់ៃលស្លករត៌
, ត្សទាបៃី់ដៃលទទលួរងោរលាងចត្ ះ 

 megorganic layer  /mɛɡɔːˈɡanɪk ˈleɪə/  [n]  ត្សទាប់
សមបរូចៅចោយសររីងា 

 monolayer  /ˈmɒnəleɪə/  [n]  មយួត្សទាប ់ 
 oligorganic layer  /ˈɒlɪɡəʊ ɔːˈɡanɪk ˈleɪə/  [n]  

ត្សទាបម់ចមាកដៃលមាៃសររីងារិេរេួ 
 ozone layer  /ˈəʊzəʊnˈleɪə/  [n]  ត្សទាបអូ់សូៃ
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 pericarp layer  /ˈpɛrɪkɑːp ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបស់ត្មូប 
(អងករ) (ត្សទាបខ់ាងចត្ៅបងអស់ ដៃលត្គបចលើអងករសត្មូប) 

 saturation layer  /satʃəˈreɪʃ(ə)n ˈleɪə/  [n]  ត្សទាប់
ដៃលជាាំទឹក 

 shelter layer  /ˈʃɛltə ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបោ់រពារៃីចលើ 
 stagnation beary layer  /staɡˈneɪʃ(ə)n ˈbɪəri ˈleɪə/  

[n]  សូមចមើលពាកយ៖ impermeable level 
 thawing layer  /θɔːin ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបៃី់ដៃលចទើបដរ
រលាយចៅរៃូវចៅែ  

 till-layer  /tɪl ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបោ់ាំៃុះ 
 trospheric layer  /trəʊˈsfɛrɪk/  [n]  ត្សទាបត់្រូប៉ាូដសវ  
 upper layer  /ˈʌpə ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបច់លើ (េាំចពាះៃី)  
 waterlogged layer  /ˈwɔːtəlɒɡd ˈleɪə/  [n]  ត្សទាបជ់ាាំ
ទឹករីចត្ោម 

layering  /ˈleɪərɪŋ/  [n]  ោរបតដុ ះចោយទាញដមកកប ់
(ត្បចនទនៃោរបតដុ ះរកុខជារិចោយទាញដមកកបក់នុងៃី ដៃល
ឫសត្រូវបៃៃុះចេញរីដមកចនាះ) 
 air-layering  /ɛːˈleɪərɪŋ/  [n]  ោរបាំចៅ, ផាាំចឈ្ើ 

layout  /ˈleɪaʊt/  [n]  បាង ់(គចត្មាងកនុងោរ រដ់េង ឬចរៀបេាំ
បេេយ័នានាកនុងេាំចណាមកូៃដត្សរិចស្លធទាាំងឡាយ ចហរុ
ចៃះចគអាេចៅថ្នកូៃដត្សរិចស្លធ ឬដត្សរិចស្លធ) 

leaching    [n]  (សទិសៃយ័៖ depletion, eluviation)  ោរ
លាងចត្ ះ (ោរហូរចត្ ះៃូវទឹក ឬស្លរធារុរលាយកនុងទឹកេុះ
ចត្ោមចៅកនុងៃី) 

Lead  /liːd/  [n]  សាំត (ៃិមរិែសញ្ញា គីម ីPb) 
leaf arrangement  /liːf əˈreɪn(d)ʒm(ə)nt/  [n]  ោររាំចរៀប
របស់សាឹក 

leaf axil  /liːf ˈaksɪl/  [n]  មុាំគល់សាឹក 
leaf blade  /liːf bleɪd/  [n]  បៃទះសាឹក (បៃទះដៃលចៅដផនក
ខាងចត្ៅនៃសាឹកមយួ), រសួាឹក (ដផនកនៃសាឹកដៃលលារសៃធឹង
រីេងកាំសាឹកៃល់េុងសាឹក) 

leaf blade pubescence  /liːf bleɪd pjʊˈbɛs(ə)ns/  [n]  

ចរមសាឹក (សាឹកត្សូវអាេមាៃចរម ឬគ្មម ៃអាត្ស័យចៅតាមរូជ
របស់វ) 

leaf burn  /liːf bəːn/  [n]  ចខាា េសាឹក 
leaf curling  /liːf ˈkəːlɪŋ/  [n]  រញួសាឹក 
leaf gap  /liːf ɡap/  [n]  េចនាា ះសាឹក 

leaf margin  /liːf ˈmɑːdʒɪn/  [n]  ដគមសាឹក (ជាយសាឹក អាេ
រចលាង ចោង រងទឹករលក ឬ មាៃចធមញ) 

leaf scald  /liːf skɔːld/  [n]  ជាំងឺចស្លា កសាឹក 
leaf scar  /liːf skɑː/  [n]  ស្លន មទងសាឹក (ស្លន មបៃែល់ទុកចលើ
ដមក ដៃលបញ្ញា កថ់្នជាកដៃាងសាឹកៃុះោលរីរៃូវមុៃ)  

leaf senescence  /liːf sɪˈnɛs(ə)ns/  [n]  ភារងាបន់ៃសាឹក 
(ចលបឿៃនៃោរងាបន់ៃសាឹក) 

leaf shape  /liːf ʃeɪp/  [n]  ទត្មងប់ៃទះសាឹក, ទត្មងស់ាឹក, របូ
រងសាឹក (ឧទាហរត៍ សាឹកអាេមាៃរងចអលីប មូល ៃិងចសពៀ 
សាឹកខាះរាំចរៀបរៗគ្មន   leafshaped parts of one leaf) 

leaf sheath  /liːf ʃiːθ/  [n]  សទបសាឹក, ត្សទបសាឹក (ដផនកខាង
ចត្ោមនៃសាឹក វៃុះចេញរីថ្នន ាំងចហើយចត្ស្លបជុាំវញិចៃើមខាង
ចលើថ្នន ាំង) 

leaf streak  /liːf striːk/  [n]  ជាំងឺេនូរបកច់ររចីលើសាឹក 
leaf tip  /liːf tɪp/  [n]  កាំរូល ឬេុងរបស់សាឹក ដៃលអាេមាៃ
លកខតៈត្សួេ ឬទាល (កាំរូល ឬេុងរបស់សាឹក ដៃលអាេ
មាៃលកខតៈត្សួេ ឬទាល) 

leaf trace  /liːf treɪs/  [n]  បេស់រនសនាាំសាឹក 
leaf vegetable  /liːf ˈvɛdʒtəb(ə)l/  [n]  (សទិសៃយ័៖ leafy 

vegetable) បដៃាយកសាឹក 
leaf vein  /liːf veɪn/  [n]  សរនសសាឹក (សរនសេនូរៗចៅចលើ
សាឹក) 

leaf  /liːf/  [n]  សាឹក, សាឹកចឈ្ើ 
 centric leaf  /ˈsɛntrɪk liːf/  [n]  សាឹកមូល 
 compound leaf  /ˈkɒmpaʊnd liːf/  [n]  សាឹករមួ, ត្បចនទ
សាឹកសមាស, កចេុ ាំសាឹក 

 dorsiventral leaf  /ˌdɔːsɪˈvɛntr(ə)l liːf/  [n]  សាឹកខនង
ចពាះ  

 flag leaf  /flaɡ liːf/  [n]  សាឹកទងជ់យ័, សាឹកអមករួ (សាឹក
ដៃលៃុះចេញចត្ោយចគបងអស់សត្មាបជ់ាំៃយួៃល់ោរលូរ
លាស់នៃករួត្សូវ) 

 mulberry leaf  /ˈmʌlb(ə)ri liːf/  [n]  សាឹកមៃ 
 leaf primordium  /liːf prʌɪˈmɔːdɪəm/  [n]  សាឹកៃាំបូង 
 palmately compound leaves  /ˈpalmeɪtli 

ˈkɒmpəʊnd liːvz/  [n pl]  សាឹកសមាស ត្មាមនៃ, សាឹក
កងាា ររមួ (ត្បចនទសាឹកដៃលកូៃសាឹកភាា បគ់្មន ទាាំងអស់មុៃៃឹង
ភាា បច់ៅទងសាឹក)
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 pinnately compound leaves  /pɪneɪtlɪ ˈkɒmpəʊnd 

liːvz/  [n pl]  សាឹកសមាសស្លា ប 
 primary leaf  /ˈprʌɪm(ə)ri liːf/  [n]  សាឹកទីមយួ (សាឹក
សាំណាបទី ១ ដៃលដត្ជកចេញរី coleoptil នៃៃាំតុះត្គ្ម
ប។់ សាឹកចៃះមាៃរត៌នបរង ចហើយត្សួេ ប៉ាុដៃែមៃិមាៃ
បៃទះសាឹកចឡើយ។) 

 second leaf  /ˈsɛk(ə)nd liːf/  [n]  សាឹកទីរីរ (សាឹកចរញ
ចលញ ដៃលមាៃត្សទាបស់ាឹក ៃិងបៃទះសាឹក) 

 seed leaves  /siːd liːvz/  [n pl]  សាឹកត្គ្មប ់
 seed under leaf   /siːd ˈʌndə liːf/  [n]  ចមម ត្បកដ់ផា 

(ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ Phyllanthus niruri) 
 sessile leaf  /ˈsɛsʌɪl liːf/  [n]  សាឹកគ្មម ៃទង 
 simple leaf  /ˈsɪmp(ə)l liːf/  [n]  សាឹកចទាល (ត្បចនទសាឹក
ដៃលមាៃដររសួាឹកមយួភាា បច់ៅៃឹងទងសាឹក) 

 sugar palm leaf  /ˈʃʊɡə pɑːm liːf/  [n]  សាឹកចតាន រ 
 white leaf  /wʌɪt liːf/  [n]  ជាំងឺវរីសុសាឹកស 

leaffolder  /liːfˈfəʊldə/  [n]  ៃងកូវមូរសាឹក (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ 
Cnaphalocrocis medinalis) 
 rice leaffolder  /rʌɪs liːfˈfəʊldə/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

leaffolder 
leaflet  /ˈliːflɪt/  [n]  កូៃសាឹក 
 bimolecular leaflet  /bʌɪməˈlɛkjʊlə ˈliːflɪt/  [n]  

ត្សទាបច់ទវម៉ាូចលគុល 
leaf-litter  /liːf-ˈlɪtə/  [n]  (សទិសៃយ័៖ forest floor)  
សររីងាចៅរីចលើៃី, គត្មបងាប,់ សាឹក ឬដមកចឈ្ើងាប ់

leafy  /ˈliːfi/  [adj]  ដៃលមាៃសាឹកចត្េើៃ 
leak  /liːk/  [n]  កដៃាងចលេ, ោរដបកចឡើង 
leaking  /liːkɪŋ/  [n]  ោរត្ជាប (ោរបរប់ងទឹ់កចោយជត្មាប 
បណាដ លមករីចត្បះត្ស្លាំ ឬមៃិជិរ) 

leaky  /ˈliːki/  [adj]  ដៃលចលេ, ដៃលត្ជាបទឹក 
lean  /liːn/  [adj]  ដៃលសាម, ដៃលមៃិសូវមាៃស្លេ,់ ដៃល
គ្មម ៃខាា ញ់ 

lean season  /liːn ˈsiːz(ə)n/  [n]  រៃូវខែរច់សបៀង (ចៅចរល
ជិរត្បមូលផល) (រយៈចរលមយួចៅកនុងឆ្កន ាំត្បរិទិៃ ឬកឆ៏្កន ាំ
កសិកមម ចៅចរលដៃលចសបៀងមាៃោរផារផ់ាងខ់វះខារ ចហើយ
ចហរុចៃះវត្រូវបៃបរចិភាគចៅកនុងបរមិាតមយួោៃដ់ររិេ
ជាងមុៃ ៃិង /ឬកម៏ាៃេាំៃួៃៃងនៃអាោរចរលោៃដ់ររិេ

ជាងមុៃ។ ជាទូចៅភាគចត្េើៃវបៃចកើរចឡើងចៅកនុងរយៈ
ចរលមុៃចរលនៃោរត្បមូលផលដរបៃិដេប៉ាុចណាណ ះចរល 
ដៃលចសបៀងបត្មរងធាា កេុ់ះចហើយលទធភារកុនងោរទទលួ
ចសបៀង គឺមាៃោរររ ាំងចោយរៃូវចនាៀង។) 

learning   /ˈləːnɪŋ/  [n]  ោរសិកា 
 associative learning  /əˈsɔːtətɪv ˈləːnɪŋ/  [n]  
ោរសិកាលកខខតឌ  

 insight learning  /ˈɪnsʌɪt ˈləːnɪŋ/  [n]  ោរសិកាៃក
រិចស្លធ 

leather  /ˈlɛðə/  [n]  ដសបកសរវ (សមាា បច់ហើយ) 
leathern  /ˈlɛð(ə)n/  [adj]  ដៃលចធវើអាំរីដសបក 
leathery  /ˈlɛð(ə)ri/  [adj]  ៃូេដសបក 
ledge  /lɛdʒ/  [n]  ោម, ដគម 
Leea rubra  [sci.n]  បយោែ ាំង 
leech  /liːtʃ/  [n]  ចឈ្ាើង 
leek  /liːk/  [n]  ខទឹមគល់ 
Leersia hexandra  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ southern 

cutgrass 
leg  /lɛɡ/  [n]  (សទិសៃយ័៖ limb) ចជើង 
 back leg  /bak lɛɡ/  [n]  (សទិសៃយ័៖ hind leg) ចជើង
ចត្ោយ 

 hind leg  /hʌɪnd lɛɡ/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ back leg 
 proleg  /ˈprəʊlɛɡ/  [n]  ចជើងបចញ្ញោ រ (ចជើងមៃិរិរត្បកៃ 
ដៃលសាិរចៅចលើដផនកខាងមុខនៃចពាះរបស់ៃងកូវចមអាំចៅ 
សាិរកនុងទត្មងជ់ាដផនកលយគ្មម ៃសនាា ក ់ៃិងចៃើរចខទើេៗ) 

legend  /ˈlɛdʒ(ə)nd/  [n]  កាំតររ់ៃយល់ 
legislation  /lɛdʒɪsˈleɪʃ(ə)n/  [n]  េាប ់
 antipollution legislation  /ˈantipəˈluːʃ(ə)n 

lɛdʒɪsˈleɪʃ(ə)n/  [n]  េាបត់្បឆ្កាំងៃឹងោរបាំរុល 
 environmental legislation  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

lɛdʒɪsˈleɪʃ(ə)n/  [n]  េាបប់រសិ្លា ៃ 
legitimate  /lɪˈdʒɪtɪmət/  [n]  ត្សបេាប,់ ត្រឹមត្រូវតាមេាប់
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legume  /ˈlɛɡjuːm/  [n]   

១. ត្បចនទរកុខជារិត្គួស្លរ Fabaceae (Leguminosae), 
ដផារបស់រកុខជារិ Legume  

២. បដៃា  
៣. ត្បចនទដផាសងួរចឡហាូម, ត្បចនទដផាសងួរសដតដ កចត្បះ ជា

ទូចៅមាៃៃយ័សាំចៅចៅចលើដផាចឈ្ើនៃអាំបូរ 
Leguminosae កនុងៃយ័ចៃះ ត្បោកត់្បដហលៃឹង
ត្បចនទដផា “pod” ។ ប៉ាុដៃដអាំបូរ Leguminosae កម៏ាៃ
ដផាជាត្បចនទ ស្លមអឺរ៉ា (samara) ឬហវលិខល(follicle) 
។ ពាកយចៃះត្រូវបៃរកាចត្បើសត្មាបត់្បចនទដផាកនុងអាំបូរ 
Leguminosae  ចពាលគឺ  ត្បចនទដផាសងួរមាៃត្គ្ម។) 

Leignathus equulus  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ common 
ponyfish 

Leiocassis siamensis  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ Asian 
bumblebee catfish 

Leiocassis stenomus  [sci.n]  ត្រីឆ្កា ាំង 
leishmania  /liːʃˈmeɪnɪə/  [n]  ចលអីុស្លម ញា 
lemma  /ˈlɛmə/  [n]  សមបកធាំ (សមបកដៃលរុ ាំរទ័ធរផួ្ដក ត្សូវ
មាៃត្ទៃុង ៥ ចហើយមាៃកៃទុយៃុះបៃែចេញរីេុងត្គ្មបត់្សូវ 
េាំចពាះរូជត្សូវដៃលមាៃកៃទុយ) 
 sterile lemma  /ˈstɛrʌɪl ˈlɛmə/  [n]  សមបកៃិបាល (ផ្ដក
ត្សូវដៃលគ្មម ៃោរលូរលាស់។ ផ្ដក ចៃះសាិរចៅដផនកខាង
ចត្ោយនៃសមបកធាំ ៃិងសមបករូេ។) 

lemming  /ˈlɛmɪŋ/  [n]  សរវកតែុ រត្បចមះ 
lemon  /ˈlɛmən/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ lime  
length  /lɛŋ(k)θ/  [n]  បចណាែ យ, ត្បដវង 
 culm length  /kʌlm lɛŋ(k)θ/  [n]  ត្បដវងចៃើម (រងាវ ស់រីនផទ
ៃីៃល់កករួត្សូវ េាំចពាះៃាំណាាំត្សូវ) 

lens  /lɛnz/  [n]  ឡងទី់, ដកវដននក 
lentic  /ˈlɛntɪk/  [adj]  ទឹកៃឹង (ដៃលគ្មម ៃេលនា) 
lentil  /ˈlɛnt(ə)l/  [n]  សដតែ កឡិៃទីល 
leopard  /ˈlɛpəd/  [n]  ខាា រខិៃ, ខាា ធាំ 
leopardess  /ˈlɛpədɛs/  [n]  ខាា រខិៃញី 
Lepidochelys olivacea  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ olive 

ridley turtle 
lepidoptera  /ˌlɛpɪˈdɒpt(ə)rə/  [n]  លាំោបធ់ាំមយួនៃសរវ
លអិរ (ត្បចនទចមអាំចៅ moths ៃិង butterflies) ដៃលជាទូចៅ

មាៃស្លា បរីរគូរងទូលាយ ត្បកបចោយរត៌េត្មរះរិេ ឬ
ចត្េើៃមាៃមារដ់វងៃូេត្បចមាយ ឬមាុលសត្មាបជ់ចាក ់ៃិងមាៃ
អងដ់រៃផែ ាំចឡើងចោយកងជ់ាចត្េើៃ។ ៃងកូវវជាត្បចនទសរវរ ាំពា 
(មារទ់ាំពា) ចហើយវដរៃឹកនាាំជាំងឺជាៃិេេ។ 

leprosy  /ˈlɛprəsi/  [n]  ឃាង,់ រាធិ៍ 
leptispa  [n]  ខញុងបនាា  (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ Leptispa 

pygmaea) 
Leptispa pygmaea  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ leptispa 
Leptobarbus hoeveni  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ mad 

barb 
leptocercal  /ˌlɛptəʊˈsɜːkəl/  [adj]  ចលបរូសឺខល (ចរៀបរប់
រីត្រីដៃលមាៃត្បដវងដវង ៃិងសដួេកៃទុយ) 

Leptochloa chinenisi  [sci.n]  ចមម កៃទុយចោង ក 
Leptochloa chinensis  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ red 

sprangletop 
Leptocorisa oratorius  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ rice 

bug 
leptospirosis  /ˌlɛptə(ʊ)spʌɪˈrəʊsɪs/  [n]  ឡិបរូសពឺរ ៉ាសូ 

(ជាំងឺបងកចោយវរីសុចលើសរវសុៃខ) 
lesionB7269  /ˈliːʒ(ə)n/  [n]  ៃាំចៅ (បៃទះ ឬស្លន មនៃជាំងឺចលើ
ជាលិោរកុខជារិ), ៃាំចៅ (ជាលិោឈ្ដឺៃលចកើរមាៃចោយក
ដៃាងៗ) 

lethal  /ˈliːθ(ə)l/  [adj]  ដៃលបណាដ លឱ្យស្លា ប,់ ស្លា ប,់ ងាប ់
lethal dosage (LD)  /ˈliːθ(ə)l ˈdəʊsɪdʒ/  [n]  កត្មរិរុល
ស្លា ប ់(កត្មរិរុលចៃើមបឱី្យស្លា បស់រវគិរជាភាគរយកនុងចរល
កាំតរម់យួ។ េាំចពាះសរវពាហៃៈកត្មរិរុល LD50 គិរជា 
(mg/kg) ជាមលីីត្ោមនៃថ្នន ាំរុលកនុងមយួគីឡូត្ោមនៃទមងៃ់
សរវ។ េាំចពាះសរវលអិរគិរជាមលីីត្ោមកនុងមយួត្ោមនៃទមងៃ់
សរវ។ ចបើកត្មរិ LD រូេ ចនាះមាៃៃយ័ថ្នកត្មរិរុលខាា ាំង។) 

lettuce  /ˈlɛtɪs/  [n]  ស្លលាៃ (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ Lactuca 
sativa) 

Leucaena leucocephala  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ ipil-
ipil 

leucocyte  /ˈluːkə(ʊ)sʌɪt/  [n]  ចគ្មលិោឈ្វមស 
leucophyte  /ˈluːkə(ʊ)fʌɪt/  [n]  ឡឺកូហវ ីរ (ស្លរយរសមី
សាំចោគគ្មម ៃរត៌)
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leucoplast  /ˈluːkə(ʊ)plast/  [n]  ឡឺកូបា ស (បា សទីរគ្មម ៃ
រត៌ផទុកអាមៃុីង) 

Leucosis  [n]  ជាំងឺមោរកីចគ្មលិោសសីុចគ្មលិោត្កហម 
leucozone  /ˈluːkəʊzəʊn/  [n]  ត្សទាបម់ចមាកបាំរួៃ 
leukemia  /luːˈkiːmɪə/  [n]  ឡឺចសម ី
leuko-   /ˈluːkəʊ/  [prefix]  បុរវបទមាៃៃយ័ថ្ន ស 
leukocyte  /ˈluːkə(ʊ)sʌɪt/  [n]  ចោសិោស 
leukopenia  /ˌluːkə(ʊ)ˈpiːnɪə/  [n]  ឡឺកូចប៉ាៃី 
levator  /lɪˈveɪtə/  [n]  ស្លេៃុ់ាំៃាំចឡើង (ស្លេៃុ់ាំសត្មាបច់លើក
ៃាំចឡើងសររីងា ដៃលភាា បជ់ាមយួគ្មន ) 

levee  /ˈlɛvi/  [n]  (សទិសៃយ័៖ dike, dam) ទាំៃប,់នាដឺត្ស, 
ត្ ាំង (១. ោរចលើកជារបាំងដបងដេកទីកដៃាងដៃលមាៃកមពស់
ៃីខុសគ្មន  ឬជៃួោលជាេងអូររូេៗសត្មាបប់ចចេញបចេូ លទឹក
កនុងោរចត្ស្លេត្សរ ឬអាេជាផាូវចលើកសត្មាបច់ៃើរ ២. ៃីរាំបៃ់
ត្ ាំងទចៃា បឹង សទឹង ដត្រក) 
 natural levee  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈlɛvi/  [n]  ទាំៃបន់ាធឺមមជារិ 

level  /ˈlɛv(ə)l/  [adj]  សូមចមើលពាកយ៖ flat 
level  /ˈlɛv(ə)l/  [n]  ៃីវ ៉ា,ូ កត្មរិ, កមពស់ 
 absolute level  /ˈabsəluːt ˈlɛv(ə)l/  [n]  ៃីវ ៉ាោូេខ់ារ 
 action level  /ˈakʃ(ə)n ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិបាំរុលដៃល
ទាមទារឱ្យមាៃវធិាៃោរោរប់ៃាយ 

 alert level  /əˈləːt ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិ(បាំរុល)ចត្គ្មះថ្នន ក ់
 allowable level  /əˈlaʊəbl ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិ(បាំរុល)
អៃុញ្ញា រែ 

 background level  /ˈbakɡraʊnd ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិ 
(បាំរុល) ចៃើម 

 background noise level  /ˈbakɡraʊnd nɔɪz ˈlɛv(ə)l/  

[n]  កត្មរិសូរចៃើម 
 background radiation level  /ˈbakɡraʊnd 

reɪdɪˈeɪʃ(ə)n ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិរ ាំភាយរសមីវទិយសុកមមចៃើម 
 compensation level  /kɒmpɛnˈseɪʃ(ə)n ˈlɛv(ə)l/  [n]  

ៃីវ ៉ាទូូទារ ់
 contamination level  /kənˌtamɪˈneɪʃ(ə)n ˈlɛv(ə)l/  [n]  

កត្មរិបាំរុល 
 downstream water level  /daʊnstriːm ˈwɔːtə ˈlɛv(ə)l/  

[n]  ៃីវ ៉ាទឹូកដផនកចត្ោមទាំៃប ់
 economic injury level  /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈɪn(d)ʒ(ə)ri 

ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិចត្គ្មះថ្នន កៃ់ល់ចសៃឋកិេេ (កត្មរិៃងសីុ់ 
ចរនៃសរវលអិរដៃលោរបាំផ្ដា ញៃាំណាាំរបស់វ ចៃះចធវើឱ្យបរ ់

បងច់ត្េើៃជាងរនមាដៃលេាំណាយសត្មាបោ់រកមាេ រវ់) 
 groundwater level  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə ˈlɛv(ə)l/  [n]   
ៃីវ ៉ាទឹូកចត្ោមៃី 

 headwater level  /ˈhɛdwɔːtə ˈlɛv(ə)l/  [n]  ៃីវ ៉ាទឹូកដផនក
ចលើទាំៃប,់ ៃីវ ៉ាតូ្បនរទឹកសទឹង 

 highest water level  /hʌɪɛst ˈwɔːtə ˈlɛv(ə)l/  [n]   
ៃីវ ៉ាទឹូកអរិបរមា 

 noise level  /nɔɪz ˈlɛv(ə)l/  [n]  អាាំងរងសីុ់ចរសូរ 
 nutrient level  /ˈnjuːtrɪənt ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិស្លរធារុ
េិចេ ឹម, កត្មរិអាោរធារុ, កត្មរិអាោរបូរាមា 

 optimum level  /ˈɒptɪməm ˈlɛv(ə)l /  [n]  កត្មរិសម
ត្សបបាំផុរ 

 pollution level  /pəˈluːʃ(ə)n ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិបាំរុល 
 poverty level   /ˈpɒvəti ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិនៃភារត្កីត្ក 
 radiation level  /reɪdɪˈeɪʃ(ə)n ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិ
រ ាំភាយរសមី 

 relative sea level   /ˈrɛlətɪv siː ˈlɛv(ə)l/  [n]  កមពស់ទឹក
សមុត្ទចធៀប  

 river-bed level  /ˈrɪvə bɛd ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិបរទចៃា 
 safe-health level  /seɪf hɛlθ ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិ 
(បាំរុល ឬរ ាំភាយរសមី )គ្មម ៃចត្គ្មះថ្នន កៃ់ល់សុខភារ 

 saturation level  /satʃəˈreɪʃ(ə)n ˈlɛv(ə)l/  [n] 
១. (សទិសៃយ័៖ water-table) ជលស្លែ រ, ត្សទាបទឹ់ក

កនុងៃី, ៃចងាើមទឹក 
២. កត្មរិដេអរ 

 sea level  /siː ˈlɛv(ə)l/  [n]  ៃីវ ៉ាទឹូកសមុត្ទ 
 sound level  /saʊnd ˈlɛv(ə)l/  [n]  អាាំងរងសីុ់ចរសាំចឡង 
 threshold level  /ˈθrɛʃəʊld ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិមារទ់ាវ រ, 
កត្មរិរិ រណា 

 toxicity level  /tɒkˈsɪsɪti ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិរុល 
 trophic level  /ˈtrəʊfɪk ˈlɛv(ə)l/  [n]  ៃីវ ៉ាអូាោរ 
 upstream level  /ˈʌpstriːm ˈlɛv(ə)l/  [n]  ៃីវ ៉ាទឹូកដផនកចលើ
ទាំៃប ់

 vibration level  /vʌɪˈbreɪʃ(ə)n ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិរ ាំញ័រ 
 water level   /ˈwɔːtə ˈlɛv(ə)l/  [n]  កត្មរិទឹក 

levelling  /ˈlɛv(ə)lɪŋ/  [n]  (សទិសៃយ័៖ planation, 
flattening, smoothing) ោររត្ងាប, ោរចធវើឱ្យរបចសមើ



land levelling liquidity limit   

-206- 

 

 land levelling  /land ˈlɛv(ə)lɪŋ/  [n]  ោរចធវើឱ្យចសមើ,  
ោរចកៀររត្ងាបៃី 

levo-   /ˈliːvəʊ/  [prefix]  បុរវបទមាៃៃយ័ថ្ន ចេវង 
liana  /lɪˈɑːnə/  [n]  វលាិ (វលាិចឈ្ើដៃលត្ទចោយរកុខជារិចផែង 
ៗចទៀរ) 

lichee  /ˈlʌɪtʃiː/  [n]  (សរចសរជា lychee កប៏ៃ) គូដលៃ ឬ
ដផាគូដលៃ  

life  /lʌɪf/  [n]  ជីវរិ, ភាវរស់ 
 aquatic life  /əˈkwatɪk lʌɪf/  [n]  ភាវរស់កនុងទឹក 
 sewage life  /ˈsuːɪdʒ lʌɪf/  [n]  ភាវរស់កនុងទឹកលូសមអុយ 
 terrestrial life  /təˈrɛstrɪəl lʌɪf/  [n]  ភាវរស់ចលើចគ្មក 
 water life  /ˈwɔːtə lʌɪf/  [n]  ភាវរស់កនុងទឹក 

life expectancy  /lʌɪf ɪkˈspɛkt(ə)nsi/  [n]  អាយុរស់ចៅ
មធយម 

life of project  /lʌɪf ɒv ˈprɒdʒɛkt/  [n]  អាយុោលនៃកមមវធីិ 
(ចរលដៃលកមមវធីិមាៃៃាំចតើ រោរលអ) 

life span  /lʌɪf span/  [n] អាយុោល (រយៈចរលនៃអេលៃៈ 
ឬអេលៃវរាុអាេៃាំចតើ រោរបៃលអ) 

life stage  /lʌɪf steɪdʒ/  [n]  វៃែជីវរិរស់, ៃាំណាកោ់លនៃ
ជីវរិ 

lift net  /lɪft nɛt/  [n]  ឧបករត៍សត្មាបច់ៃស្លទត្រីមយួ
ត្បចនទ, ថ្នង 

ligament  /ˈlɪɡəm(ə)nt/  [n]  សរនស, េាំតង (េអឹង) 
 suspensory ligament   /səˈspɛns(ə)ri ˈlɪɡəm(ə)nt/  

[n]  សរនសេាំតងត្បចតាង 
ligate  /lɪˈɡeɪt/  [v]  េង 
ligature  /ˈlɪɡətʃə/  [v]  រាំត, េាំតង 
light  /lʌɪt/  [n]  ចនាើង, រៃាឺ 
light  /lʌɪt/  [adj]  ត្ស្លល, ចសែើងៗ 
light trap  /lʌɪt trap/  [n]  អនាទ កច់នាើង (ចត្គឿងឧបករត៍ចត្បើ
ត្បស់់សត្មាប ់បស់រវលអិរ ដៃលមាៃចនាើងចត្បើសត្មាបទ់ាក់
ទាញសរវលអិរចៅចរលយប)់ 

lignin  /ˈlɪɡnɪn/  [n]  លីញីៃ 
lignite  /ˈlɪɡnʌɪt/  [n]  លីញីរ 
ligulate  /ˈlɪɡjʊlət/  [adj]  ដៃលមាៃរងៃូេអងាប ់
ligule  /ˈlɪɡjuːl/  [n]  អណាដ រសាឹក (ភាន សចសដើងឈ្រត្រងច់ៅ
ចលើសាិរចៅរីខាងកនុងបៃទះសាឹកត្រងក់ដៃាងដៃលវភាា បច់ៅៃឹង

ត្សទបសាឹក), អណាដ រសាឹក (ដខនងសាឹកមាៃរងៃូេអណាដ រ 
ចៅខាងេុងនៃត្សទបសាឹកនៃរកុខជារិត្ោមចីៃ) 

limb  /lɪm/  [n] 

១. សូមចមើលពាកយ៖ leg 
២. ដមកចឈ្ើដមករូេៗជាដផនកដៃលមាៃ សាឹក ផ្ដក  ៃិងដផា  

lime   /lʌɪm/  [n]  

១. (សទិសៃយ័៖ lemon) ត្កូេឆ្កម រ (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ 
Citrus aurantifolia) 

២. កាំចបរ 
 agricultural lime  /aɡrɪˈkʌltʃərəl lʌɪm/  [n]  កសិកាំចបរ 

(ជាកាំចបរកសិកមមសត្មាបដ់កដត្បៃី) 
 bog lime  /bɒɡ lʌɪm/  [n]  កាំចបរចកើរកនុងទាំនាបចរើក, 
ត្សទាបក់ាំចបរកនុងបរទាំនាបបឹង 

 carbonate of lime  /ˈkɑːbəneɪt ɒv lʌɪm/  [n]  ថ្មកាំចបរ
ជាត្ោមោលសីុរ 

 kaffir lime  /ˈkafə lʌɪm/  [n]  (សទិសៃយ័៖ rough 
lemon) ត្កូេចសើេ (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ Citrus hystrix) 

limestone  /ˈlʌɪmstəʊn/  [n]  ថ្មកាំចបរ 
 bajocian limestone  [n]  ថ្មកាំចបរត្បចនទមា៉ាង 
 brown shelly limestone  /braʊn ʃɛli ˈlʌɪmstəʊn/  [n]  

ថ្មកាំចបរសមបរុចតាន រដៃលមាៃសមបកខយង, ចលៀស 
 disintegrated white limestone  /dɪsˈɪntɪɡreɪtɪd wʌɪt 

ˈlʌɪmstəʊn/  [n]  ថ្មកាំចបរសដបកជាៃុាំៗ 
 fresh-water limestone   /frɛʃ -wɔːtə ˈlʌɪmstəʊn/  [n]  

(សទិសៃយ័៖ travertine) ថ្មកាំចបរដៃលចកើរចៅកនុងទឹក
ស្លប 

 limestone hardpan  /ˈlʌɪmstəʊn ˈhɑːdpan/  [n]  

ត្សទាបរ់ងឹនៃថ្មកាំចបរ 
 nummulitic limestone  [n]  ថ្មលីោ៉ា  (ៃុាំថ្មចត្គកាំចបរ)  
 shell limestone  /ʃɛl ˈlʌɪmstəʊn/  [n]  កាំចបរសមបកខយង 
 siliceous limestone  /sɪˈlɪʃəs ˈlʌɪmstəʊn/  [n]  កាំចបរ
ដៃលមាៃត្កួសសីុលីស (SiO2)  

 tuffaceous limestone  /tʌˈfeɪʃəs ˈlʌɪmstəʊn/  [n]  

(សទិសៃយ័៖ calcareous tufa, tuff) ត្សទាបក់ាំចបរ
ដៃលរងឹ 

liming  /ˈlʌɪmɪŋ/  [n]  ោរដបកកាំចបរ, ោរបេកាំចបរ 
limit  /ˈlɪmɪt/  [n]  កត្មរិ 
 liquidity limit  /lɪˈkwɪdɪti ˈlɪmɪt/  [n]  កត្មរិទឹកដៃល
អាេចធវើឱ្យៃីហូរបៃ
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 plasticity limit  /plaˈstɪsɪti ˈlɪmɪt/  [n]  កត្មរិដៃលចគ
អាេសទងប់ៃចរលៃីចសើម 

 shrinkage limit  /ˈʃrɪŋkɪdʒ ˈlɪmɪt/  [n]  កត្មរិនៃោរថ្យ
េាំតុះចោយបរប់ងន់ៃទឹក 

 upper plasticity limit  /ˈʌpə plaˈstɪsɪti ˈlɪmɪt/  [n]  

កត្មរិចលើនៃសាំចតើ មៃីដៃលចគអាេររប់ៃ 
limitation  /lɪmɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ោរោកក់ត្មរិ,  
ោរោរប់ៃាយ 
 effluent limitation  /ˈɛflʊənt lɪmɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ោរោរ់
បៃាយសាំតល់រវបងាូរចេញ 

 emission limitation  /ɪˈmɪʃ(ə)n lɪmɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ោរ
ោរប់ៃាយោរបចចេញសាំតល់ឧសម័ៃ 

Limnogonus fossarum  [sci.n]  ត្សឹងទឹក, រីងពាងទឹក 
limnology  /lɪmˈnɒlədʒi/  [n]  អងាទឹកស្លបវទិា, បឹងវទិា 
Limnophila conferta  [sci.n]  មអម 
limonite  /ˈlʌɪmənʌɪt/  [n]  លីម៉ាូៃីរ (អុកសីុរដៃករត៌
ត្កហមចត្េះ រងត្គ្មបស់ដតែ ក)  

limp  /lɪmp/  [adj]  ទៃ,់ ចខេើេ 
lindane  /ˈlɪndeɪn/  [n]  លីៃោៃ 
Lindman's grenadier anchovy  [n]  ត្រីជៃាួញមាៃ ់

(ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ Coilia lindmani) 
line  /lʌɪn/  [n] 

១. ដខែ, ត្សឡាយ (ត្ករមមយួនៃឯករែៈដៃលមាៃចសតូទីប 
ៃិងចផតូទីបៃូេគ្មន សុទធស្លធ ដរខុសគ្មន ោ៉ា ងរិចសស
រីឯករែៈនៃត្ករមៃនទចទៀរ)  

២. រូជរកាសត្មាបៃ់ាំណាាំ 
 advanced line  /adˈvɑːnstd lʌɪn/  [n]  អនតិ្សឡាយ 

(ត្សឡាយដៃលបៃេាងោរោ់រចត្ជើសចរ ើសរីរយៈកៃាងមក) 
 contour line  /ˈkɒntʊə lʌɪn/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

isohypse 
 food poverty line  /fuːd ˈpɒvəti lʌɪn/  [n]  បនាទ រន់ៃ
ភារកងវះខារចសបៀងអាោរ (រនមានៃោរទិញ ោររមួផែ ាំនៃ
ចសបៀងដៃលត្គបត់្គ្មៃច់ៃើមបចីេើាយរបចៅៃឹងរត្មូវោរអាោ
របូរាមាត្ប ាំនថ្ងកនុងកត្មរិអបបបរមា។ េាំតុេចៃះដត្បត្បួល
ខុសគ្មន រីត្បចទសមយួចៅត្បចទសមយួចោយដផអកចៅចលើគាំរូ
បរចិភាគេាំតីអាោររនមាចៅចលើទីផារ ៃិងវធីិស្លស្រសដដៃល
បៃអៃុវរែៃច៍ៃើមបកីាំតរអ់ាំរីបនាទ រភ់ារត្កីត្កជាទូចៅ។) 

 improved line  /ɪmˈpruːvd lʌɪn/  [n]  បសិៃឋត្សឡាយ 
(ត្សឡាយដៃលបៃសត្មរិសត្មាាំង ៃិងចត្ជើសចរ ើសចលើ 
លកខតៈេងប់ៃណាមយួ) 

 light line  /lʌɪt lʌɪn/  [n]  បៃទះបនាទ រច់សែើង (ចៅកនុង
សមបកត្គ្មបច់ឡហាូម  បនាទ រេ់ាស់មយួអាេចឃើញកនុង
ដកវរត្ងីកចលើត្សទាប ់palisade។  ជាទូចៅ ភារមៃិត្ជាប
ទឹក ចគចជឿថ្នបណាដ លមករីត្សទាបច់ោសិោចៅខាងចត្ៅ
បៃទះបនាទ រច់សដើងចៃះ។) 

 poverty line  /ˈpɒvəti lʌɪn/  [n]  បនាទ រត់្កីត្ក 
 promising line  /ˈprɒmɪsɪŋ lʌɪn/  [n]  វសិិៃឋត្សលាយ 

(ត្សឡាយដៃលលអត្បចសើរ ចហើយអាេោា យចៅជារូជថ្មី) 
 pure line  /pjʊə lʌɪn/  [n]  (សទិសៃយ័៖ pure strain) 
សុទធិត្សឡាយ, រូជសុទធ 

 radial arterial line  /ˈreɪdɪəl ɑːˈtɪərɪəl lʌɪn/  [n]   
ដខែរតបសរនសឈ្វមបាំរងច់នាមត្បរស 

 stone line  /stəʊn lʌɪn/  [n]  ត្កួសជាត្សទាបក់នុងៃីជា
បនាទ រ ់ឬជាជរួ 

lineage  /ˈlɪnɪɪdʒ/  [n]  ញារិរៃធ (ត្ករមដៃលមាៃត្បនររីបុរវ
ករជាមយួគ្មន ) 
 cell lineage  /sɛl ˈlɪnɪɪdʒ/  [n]  លាំោបវ់វិៃែចោសិោ 

linear  /ˈlɪnɪə/  [n]  ទត្មងប់ៃទះសាឹករងបនាទ រ,់ រងត្ស្លវ (រង
ចរៀវជារិចសសសាំចៅចលើដផនករបស់រកុខជារិ) 

linear  /ˈlɪnɪə/  [adj]  សាិរចៅជាបនាទ រ ់
linecheek tank goby  [n]  ត្រីកាៃ (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសែ 

Glossogobius sparsipapillus) 
lingual  /ˈlɪŋɡw(ə)l/  [adj]  នៃអណាដ រ 
lingulate  /ˈlɪŋɡjʊleɪt/  [adj]  រងៃូេអណាដ រ (អាំរីទត្មង់
របស់រកុខជារិ) 

liniment  /ˈlɪnɪm(ə)nt/  [n]  ថ្នន ាំររឹ 
lining  /ˈlʌɪnɪŋ/  [n]  ភាន ស, កត្មាល 
lining of thoracic cavity  /ˈlʌɪnɪŋ ɒv θɔːˈrasɪk ˈkavɪti/  

[n]  ចត្ស្លមសួរ 
link  /lɪŋk/  [n]  ដខែភាា ប់
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linkage  /ˈlɪŋkɪdʒ/  [n]  ោរជាបទ់ាកទ់ង, ទាំនាកទ់ាំៃង, ញារិ
សនាដ ៃ, ត្សឡាយ ោររមួេាំដតកកនុងលកខតៈនៃមររក
ចោយស្លររៃធុ ឬដសៃរបស់វសាិរកនុងភារជាញារិសនាដ ៃ
ចៅចលើត្កូម៉ាូសូមដរមយួ។ វមាៃត្ករមទាកទ់ងគ្មន ចត្េើៃៃូេៃឹង
គូត្កូម៉ាូសូមដៃរ។ ោរមាៃទាំនាកទ់ាំៃងគ្មន  គឺកាំរៃឹងេបណ់ាស់ 
ចពាល គឺោរផែ ាំជាថ្មីនៃបណាដ លកខតៈទាកទ់ងគ្មន អាេៃឹង
ចកើរចឡើងចោយស្លរដរោរផ្ដា ស់បដូរគ្មន  (crossing over) រវង
ត្កូមទីឺៃរបស់ត្កូម៉ាូសូមហូម៉ាូឡូហាចៅកនុងៃាំចតើ រោរចមយ៉ាូស។) 
 acylglyceride linkage  [n]  សមពៃធអាសីុលគាីចសររី 

lion  /ˈlʌɪən/  [n]  ចតា, សិងា 
lioness  /ˈlʌɪənɛs/  [n]  ចតាញី 
lip  /lɪp/  [n]  បបូរមារ ់
lipid  /ˈlɪpɪd/  [n]  លីរីរ 
lipogenesis  /ˌlɪpə(ʊ)ˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  សាំចោគលីរីរ 
liquid  /ˈlɪkwɪd/  [n]  វរាុរវ 
 intermicellar liquid  [n]  (សទិសៃយ័៖ soil solution) 
សូលុយសយងុៃី, ទឹកដៃលចៅជុាំវញិត្គ្មបៃី់ 

Listerella  [n]  លីសែឺចរ ៉ាឡា 
liter  /ˈliːtə/  [n]  លីត្រ (រងាវ ស់េាំតុះ) 
lithao  [n]  ឧបករត៍បុរតមយួត្សចៃៀងរនាស់ ចត្បើសត្មាប់
ចត្ជាយៃីជាគៃាងេូរៗ ឬរូៃគល់ៃាំណាាំដៃលោាំជាជរួត្ស្លប ់

Lithium  /ˈlɪθɪəm/  [n]  លីេូម (ៃិមរិែសញ្ញា គីម ីLi) 
lithogenesis  /lɪθɒˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  ោរបចងកើរជាថ្មកាំត 
lithology  /lɪˈθɒlədʒi/  [n]  សិលាវទិា (វទិាស្លស្រសែដៃល
សិកាអាំរីសិលា) 

lithophyte  /ˈlɪθə(ʊ)fʌɪt/  [n]  រកុខជារិៃុះចលើថ្ម 
lithosere  /ˈlɪθə(ʊ)sɪə/  [n]  រាំតរកុខជារិៃុះចេញរីនផទថ្ម 
lithosphere  /ˈlɪθəsfɪə/  [n]  មតឌ លថ្ម, លីរូដសវ  
litmus  /ˈlɪtməs/  [n]  ជារិថ្នន ាំត្ជលករ់ត៌ចខៀវ 
litter  /ˈlɪtə/  [n] 

១. សត្មាម (ស្លរធារុដៃលផដុ ាំគ្មន ចៅចលើនផទៃី គឺបងករីរកុខជារិ
ដៃលចៅចលើៃី កត្មាលនត្រ (សាឹកចឈ្ើ)) 

២. កូៃសរវ (កូៃសរវដៃលត្រូវបៃបចងកើរចៅចរលណា
មយួចោយថ្ៃិកសរវ) 

៣. ចផើម (មាៃកូៃចត្េើៃ) 
 dead litter  /dɛd ˈlɪtə/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ humus 

layer 

little hogweed  [n]  កកត់្ជរង (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ Cyperus 
iria) 

little ironweed  [n]  ឥសីផែ ាំចត្សេ (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ 
Vernonia cinerea) 

littoral  /ˈlɪt(ə)r(ə)l/  [adj]  ចេនរ (សមុត្ទ), ត្ ាំង, មារបឹ់ង 
live  /lɪv/  [adj]  រស់, មាៃជីវរិ 
livelihood  /ˈlʌɪvlɪhʊd/  [n]  ជីវភារ, ោររកសីុេិចេ ឹមជីវរិ 
 livelihood group  /ˈlʌɪvlɪhʊd ɡruːp/  [n]  ត្ករមអនកមាៃ
មុខរបរ (ត្ករមត្បជាជៃ ឬត្គួស្លរដៃលដេករ ាំដលកៃូវយុទធ 
ស្លស្រសដ ៃិងត្បរៃ័ធនៃជីវភាររស់ចៅទូចៅរបស់ខាួៃមាៃលទធ
ភារចត្បើត្បស់ធៃធាៃបៃត្សចៃៀងៗគ្មន  ៃិងដេករ ាំដលកៃូវ
ោរអៃុវរដដផនកសងាម ៃិងវបបធមត៌្សចៃៀងៗគ្មន ។ ចោយជា
ៃាំចតើ រោរនៃោរអៃុវរដជាទូចៅ ៃិងមាៃលកខតៈដេក
រ ាំដលកចនាះ ត្ករមដៃលមាៃមុខរបរេិចេ ឹមជីវរិជាទូចៅ គឺជា
អនកដៃលងាយៃឹងរងចត្គ្មះចៅៃឹងោៃិនយ័ត្សចៃៀងៗគ្មន ។ 
វត្រូវបៃចគចឃើញជាទូចៅថ្នមាៃត្ករមដៃលមាៃរបរេិចេ ឹម
ជីវរិចលើសរីមយួត្ករម ចៅកនុងរាំបៃនូ់មសិ្លស្រសដជាកល់ាក ់
មយួ។ ត្ករមដៃលមាៃរបរេិចេ ឹមជីវរិទាាំងចនាះ អាេមាៃ
សកមមភារត្បកបរបរេិចេ ឹមជីវរិចលើសរីមយួចៅកនុងអាំឡុង
ចរលមយួឆ្កន ាំ (មាៃៃយ័ថ្នរកួគ្មរោ់ាំៃុះត្សូវលកក់មាា ាំង
រលកមម (ចធវើជាកមមករអដតដ រ) ចៃស្លទត្រីជាចៃើម។) 

 rural livelihood  /ˈrʊər(ə)l ˈlʌɪvlɪhʊd/  [n]  ជីវភាររស់
ចៅតាមរាំបៃជ់ៃបទ 

liver  /ˈlɪvə/  [n]  ចថ្ាើម 
liver fluke  /ˈlɪvə fluːk/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ Fasciola 
livestock  /ˈlʌɪvstɒk/  [n]  សរវត្សរក, សរវេិចេ ឹម,  
ោរេិចេ ឹមសរវ 

lizard  /ˈlɪzəd/  [n]  សរវសណាដ ៃជីងេក,់ លមូៃរូេ 
load  /ləʊd/  [n] 

១. លាប ់
២. បៃទុក, បរមិាត 

 atmospheric load  /atməsˈfɛrɪk ləʊd/  [n]  បៃទុកស្លរ
ធារុបាំរុលកនុងបរោិោស 

 atmospheric pollutant load  /atməsˈfɛrɪk 

pəˈl(j)uːt(ə)nt ləʊd/  [n]  បៃទុកស្លរធារុបាំរុលកនុង
បរោិោស 

 bod load  /bɒd ləʊd/  [n]  បៃទុករត្មូវោរអុកសីុដសៃជីវៈ
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 organic load  /ɔːˈɡanɪk ləʊd/  [n]  បៃទុកសររីងា 
 pollutant load  /pəˈl(j)uːt(ə)nt ləʊd/  [n]  បៃទុកស្លរធារុ
បាំរុល (ចៅចលើចរងេត្កត្បត្រឹរែិកមម) 

 sediment load  /ˈsɛdɪm(ə)nt ləʊd/  [n]  បៃទុកលបប ់
 sewage load  /ˈsuːɪdʒ ləʊd/  [n]  បៃទុកទឹកលូសមអុយ 

(ចៅចលើចរងេត្កត្បត្រឹរែកមម) 
 suspended load  /səˈspɛndɪd ləʊd/  [n]  (សទិសៃយ័
៖ suspended sediment load) បៃទុកកចមទេកាំត 

 suspended sediment load  /səˈspɛndɪd ˈsɛdɪm(ə)nt 

ləʊd/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ suspended load 
loam  /ləʊm/  [n]  ៃីលបប,់ លាយខាេ,់ លាយឥៃឋ 
 bleach brown loam  /bliːtʃ braʊn ləʊm/  [n]  ៃីនក់
រត៌ចតាន រខេី, ៃីលាយលាងចត្ ះ 

 bleach red loam  /bliːtʃ rɛd ləʊm/  [n]  ៃីនករ់ត៌
ត្កហមត្ស្លល 

 bottomland silty loam  [n]  ៃីលបបទ់ចៃាម៉ាៃឋ 
 brown loam  /braʊn ləʊm/  [n]  ៃីលបបរ់ត៌ចតាន រ 
 clay brown loam  /kleɪ braʊn ləʊm/  [n]  ៃីនករ់ត៌
ចតាន រជារិៃីឥៃឋ 

 clay loam  /kleɪ ləʊm/  [n]  (សទិសៃយ័៖ silty clay 
loam, silty clay) ៃីនកៃី់ឥៃឋ 

 clay silty loam  /kleɪ ˈsɪlti ləʊm/  [n]  ៃីនកល់បបល់ាយ
ៃីឥៃឋ 

 coarse sandy loam  /kɔːs ˈsandi ləʊm/  [n]  ៃីនក់
លាយជាមយួខាេច់ត្គើម 

 filiated loam  /fɪlɪeɪtid ləʊm/  [n]  ៃីនកផូ់សិុលដៃលជា
សាឹកៗជាត្សទាប់ៗ  

 fine sandy loam  /fʌɪn ˈsandi ləʊm/   [n]  ៃីនកល់ាយ
ជាមយួខាេម់៉ាៃឋ 

 gavelly loam  /ˈɡrav(ə)li ləʊm/  [n]  ៃីនកម់ាៃត្កួស 
 gray loam  /ɡreɪ ləʊm/  [n]  ៃីជាលបបត់្បចផះ 
 heavy clay loam  /ˈhɛvi kleɪ ləʊm/  [n]  ៃីនកជ់ារិ 
ចលាហៈអាល់ោឡាាំង (ឥៃឋ) ធងៃ ់

 heavy loam   /ˈhɛvi ləʊm/  [n] 
១. (សទិសៃយ័៖ stiff soil) ៃីនកដ់ៃលមាៃអត្តាឥៃឋចត្េើៃ 
២. លាយខាេ ់

 lateritic red loam  /latəˈrɪtɪk rɛd ləʊm/  [n]  ៃីនកត់្ក 

ហមដៃលមាៃស្លរធារុឡាចរររី 
 light loam   /lʌɪt ləʊm/  [n UK]  (សូមចមើលពាកយ៖ silt 

loam US) ៃីនកល់បបម់៉ាៃឋ 
 limestone brown loam  /ˈlʌɪmstəʊn braʊn ləʊm/  [n]  

ៃីនករ់ត៌ចតាន រដៃលមាៃជារិកាំចបរ 
 limestone loam  /ˈlʌɪmstəʊn ləʊm/  [n]  ៃីនកជ់ារិ
កាំចបរ 

 limestone red loam  /ˈlʌɪmstəʊn rɛd ləʊm/  [n]  ៃីនក់
ត្កហមដៃលមាៃកាំចបរ 

 loam of the table-lands  /ləʊm ɒv ðə ˈteɪb(ə)l lands/  

[n]  ៃីនកច់ៅខពងរ់ប 
 loess-like loam  /ˈləʊɪs lʌɪk ləʊm/  [n]  ៃីនកល់ាយ 
ឡឹសដៃលនាាំមកចោយខយល់ 

 melanized gley loam  /ˈmɛlanʌɪzd ɡleɪ ləʊm/  [n]  

លាយចចម  (មចមាក) ដៃលជាាំទឹក 
 melanized loam  /ˈmɛlanʌɪzd ləʊm/  [n]  ៃីនកច់ចម  
(មចមាក) ដៃលជាាំទឹក 

 near-grood loam  /nɪə-ɡrʊd ləʊm/  [n]  ៃីនកដ់ៃល
មាៃសណាឋ ៃៃូេៃីត្បចនទដេកតូដហែម 

 overwash grood loam  /ˈəʊvəwɒʃ gruːd ləʊm/  [n] 
ៃីនកដ់ៃលមាៃត្បនរមករីវលចមម  

 peaty loam  /ˈpiːti ləʊm/  [n]  ៃីនកដ់ៃលមាៃមចមាក
ត្បចនទចរើក ឬរបួចត្េើៃ, ចរើកមចមាកៃុលដៃលមាៃទិៃឋភារ
ជាលាយ 

 podzol loam  /ˈpɒdzɒl ləʊm/  [n]  ៃីនកដ់ៃលកាំរុង
ោា យជាៃីអាសីុរ រត្មងច់ៅរកប៉ាុរហែលូ 

 red lateritic loam   /rɛd latəˈrɪtɪk ləʊm/  [n]  សូមចមើល
ពាកយ៖ lateritic soil 

 red loam  /rɛd ləʊm/  [n]  ៃីនកឥ់ៃឋរត៌ត្កហម 
 rusty clay loam  /ˈrʌsti kleɪ ləʊm/  [n]  ៃីនកឥ់ៃឋមាៃ
ចត្េះ 

 sandy loam  /ˈsandi ləʊm/  [n]  លាយខាេល់ាយឥៃឋ
បៃែិេៗ, ៃីខាេដ់ៃលមាៃខាេច់ត្េើៃ 

 sandy clay loam  /ˈsandi kleɪ ləʊm/  [n]  ៃីនកឥ់ៃឋ
លាយខាេ ់(៣៥-៥៥% ឥៃឋ ៤៥-៥៥% ខាេ)់  

 silt loam  /sɪltləʊm/  [n UK]  សូមចមើលពាកយ៖ light 
loam US
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 silty clay loam  /ˈsɪlti kleɪ ləʊm/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ 
clay loam 

 silty loam  /ˈsɪlti ləʊm/  [n]  ៃីនកល់បបម់៉ាៃឋ 
 slope loam  /sləʊp ləʊm/  [n]  ៃីលាយចៅចលើជត្មាល 
 stony loam  /ˈstəʊni ləʊm/  [n]  ៃីនកល់ាយៃឹងថ្មត្កួស 
 varietated loam  /vəˈrʌɪətɪd ləʊm/  [n]  ៃីនកេ់ត្មរះ
រត៌ 

 variety of stony loam  /vəˈrʌɪəti ɒv ˈstəʊni ləʊm/  [n]  

ៃីនកល់ាយត្កួស (ដៃលមាៃត្បនររីទឹកកក)  
 yellow loam  /ˈjɛləʊ ləʊm/  [n]  ៃីនករ់ត៌ចលឿង 

lobe  /ləʊb/  [v]  កាំរក, ដកាប 
lobed  /ləʊbd/  [adj]  ដេក (អាំរីសាឹក), ទត្មងដ់គមសាឹកចធមញ
រណារធាំ 

Lobocheilos melanotaenia  [sci.n]  ត្រីេងាវ រចនាង 
lobster  /ˈlɒbstə/  [n]  បងកងសមុត្ទ 
localise  /ˈləʊk(ə)lʌɪz/  [v]  ចៅកដៃាង 
locomotion  /ləʊkəˈməʊʃ(ə)n/  [n]  បមាា ស់ទី, បមាា ស់បែូរ
កដៃាង, បមាា ស់េលនា 

locule  /ˈlɒkjuːl/  [n]  (សទិសៃយ័៖ loculus) ថ្រ, រៃធ, 
ត្បចោង, បៃទបរូ់េៗ (ថ្រ (បៃទបរូ់េ) របស់ អូវលុ ឬកចេុ ាំ
លមអង។ ជាទីកដៃាងដៃលចកសរញីរូេៗជាចត្េើៃផាុ ាំគ្មន  បចងកើរ
ជាចកសរញីសមាសមយួ ចកសរញីទាាំងចៃះអាេបចងកើរជាថ្រ
រូេៗ (locules)ោេរី់គ្មន  ឬថ្រធាំមយួ (unilocular)) 

loculus  /ˈlɒkjʊləs/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ locule 
locus  /ˈləʊkəs/  [n]  (រហុវេៃៈ៖ loci) អងករដ់សៃ, ឡូខឹស 
(ទីតាាំងដៃលោៃោ់បច់ោយរៃធុ ឬដសៃមយួចៅចលើត្កូម៉ាូសូម
មយួ(ទីតាាំងដៃលរៃធុ ឬដសៃមយួសាិរចៅចលើត្កូម៉ាូសូមមយួ)
។ បណាដ អាដលលរបស់រៃធុ ឬដសៃមយួោៃោ់បអ់ងកររ់ៃធុ 
ឬដសៃ(ឡូខឹស)ៃូេគ្មន ចៅចលើត្កូម៉ាូសូមហូម៉ាូឡូហា។) 

locust  /ˈləʊkəst/  [n]  កតែូ ប (ធាំៗ) 
Locusta migratoria  [sci.n]  កតដូ បលូគូស 
lodging  /ˈlɒdʒɪŋ/  [n]  ភារៃលួ (លកខតៈនៃរកុខជារិ (ឧ. 
ត្សូវ) ដៃលមាៃចៃើមចខាយដៃលអាេៃលួបៃចោយត្រូវខយល់
ខាា ាំង។ កត្មរិជីខពស់កអ៏ាេបណាដ លឱ្យចៃើមត្សូវៃលួដៃរ។) 

lodicule  /ˈlɒdɪkjuːl/  [n]  រៃុកផ្ដក  (ដផនកមយួនៃផ្ដក ត្សូវ ដៃល
មាៃរងរូេៃូេត្សោត្រីចហើយមាៃរត៌ថ្នា េាុះចៅៃឹងគល់
របស់ត្របកធាំ ៃិងត្របករូេ។ វមាៃរនួាទីរញុត្ ៃត្របកផ្ដក

ធាំ ត្របកផ្ដក រូេឱ្យដញករីគ្មន ចៅចរលផ្ដក រៃាូរសររីងាបៃែរូជ
ចឈ្វម ល (ចកសរចឈ្វម ល) ឱ្យលូរចេញរីរផួ្ដក ចៅចរលចបើក 
ចហើយៃិងបិទត្របកផ្ដក រូេ ចៅចរលដៃលផ្ដក ចឈ្វម លចរយ
លមអងចលើផ្ដក ញី។) 

loess  /ˈləʊɪs/  [n]  (សទិសៃយ័៖ loess soil) ៃីដៃល
លាយនាាំមកចោយខយល់, ឡឹស(ៃី) 
 solifluction loess  /ˌsɒlɪˈflʌkʃ(ə)n ˈləʊɪs/  [n]  លាយ
ឡឹសដៃលរអិលនាាំេុះមក 

 water displaced loess  /ˈwɔːtə dɪsˈpleɪst ˈləʊɪs/  [n]  

លាយឡឹសដៃលនាាំមកចោយទឹក 
log  /lɒɡ/  [n]  ចឈ្ើហ ុប, កាំណារច់ឈ្ើ, ោរោរច់ឈ្ើមូល, ោរ
ោបច់ៃើមចឈ្ើ 

logging  /ˈlɒɡɪŋ/  [n]  ោរោបច់ឈ្ើ 
 selective logging  /sɪˈlɛktɪv ˈlɒɡɪŋ/  [n]  ោរោបច់ឈ្ើ
សត្មាាំង, ោរោបច់ឈ្ើចោយចត្ជើសចរ ើស 

loin  /lɔɪn/  [n]  ស្លេេ់ាំឡក (សរវ) 
long banana  /lɒŋ bəˈnɑːnə/  [n]  ចេកអាំបូង 
long fruited primose-willow  [n]  កចតែ ៀងចឈ្ើ (ចឈ្វម ះ
វទិាស្លស្រសដ Ludwigia octovalvis) 

long handle fish net  /lɒŋ ˈhand(ə)l fɪʃ nɛt/  [n]  កស្រៃែង
ៃសួ (ឧ. ៃសួត្រី)  

long jawed spider  /lɒŋ dʒɔːd ˈspʌɪdə/  [n]  រីងពាង
ថ្នា មដវង (សរវរ ាំពាសាិរកនុងលាំោប ់Araneae ត្គួស្លរ 
Tetragnathidae អមបរូ Tetragnathidae) 

long tonguesole  /lɒŋ ˈtʌŋsəʊl/  [n]  ត្រីអណាដ រដេក 
(ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសែ Cynoglossus lingua) 

longan  /ˈlɒŋɡ(ə)n/  [n]  ចមៀៃ (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ 
Nephelium longana) 

long-beaked common dophin  [n]  ចផារចចម ចលឿង 
(ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសែ Doliphinus capensis tropicalis) 

longevity  /lɒnˈdʒɛvɪti/  [n]  អាយុោល (ជារយៈចរលរបស់
ត្គ្មបអ់ាេរកាជីវរិបៃ កនុងចៅចត្ោមលកខខតឌ សដុកទុកមយួ
ដៃលចគកាំតរ)់ 
 seed longevity  /siːd lɒnˈdʒɛvɪti/  [n]  ត្គ្មបអ់ាយុដវង, 
ត្គ្មបរ់ស់បៃយូរ 

Longiculter siahi  [sci.n]  ត្រីសាឹកឫសែ ី
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longitude  /ˈlɒŋɡɪtjuːd/  [n]  រយៈបចណាែ យ, ដខែរយៈ        
បចណាដ យ 

longjaw grenadier anchovy  [n]  ត្រីជៃាួញមាៃ ់(ចឈ្វម ះ
វទិាស្លស្រសដ Coilia macrognathos) 

longwhip threadfin  [n]  ត្រីត្ពាមស (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសែ 
Polynemus longipectoralis) 

loofah  /ˈluːfə/  [n]  សូមចមើលពាកយ៖ sponge gourd 
loom  /luːm/  [n]  កីរមាញ 
loop  /luːp/  [n]  ត្កវលិ 
loose  /luːs/  [adj]  (សទិសៃយ័៖ mellow, soft, 

uncemented) ធូរ (ៃី), ត្សទៃ,់ ត្សួលចធវើោរ (នាួរ)  
lophotrichous  [adj]  ត្បចនទបកច់ររដីៃលចោសិោមាៃ
កៃទុយរីរ ឬចត្េើៃចៅេុងមាខ ង ឬសងខាង 

Loranthus cambdianus  [sci.n]  បចចា ើដកអក 
loss  /lɒs/  [n]  បាំណារប់ង ់

 compression loss  /kəmˈprɛʃ(ə)n lɒs/  [n]  បាំណារ់
បងស់មាព ធ (ភារដៃលសមាព ធេុះចខាយចៅកនុងេលករ) 

lotic  /ˈləʊtɪk/  [adj]  ហូរ (ដៃលមាៃេលនា) 
lotion  /ˈləʊʃ(ə)n/  [n]  ឡូសយងុ (ទឹកថ្នន ាំលាង) 
lotus  /ˈləʊtəs/  [n]  ឈូ្ក (ចឈ្វម ះវទិាស្លស្រសដ Nelumbo 

nucifera) 
louse  /laʊs/  [n]  (រហុវេៃៈ៖ lice) នេ 
lowland  /ˈləʊlənd/  [n]  ៃីរាំបៃទ់ាំនាប, ទាំនាប 
 rainfed lowland  /reɪnfɛd ˈləʊlənd/  [n]  ដត្សទាំនាប
អាត្ស័យទឹកចនាៀង (ដត្សមាៃនាអឺាេរកាទឹកមៃិចលើសរី ៥០ 
ស.ម ៃិងសត្មាបរ់យៈចរលមៃិចលើសរី ១០នថ្ងជាប់ៗ គ្មន  
ចហើយកជ៏ាដត្សដៃលមាៃោរជៃលិ់េោ៉ា ងរិេបាំផុរមយួ
ភាគរូេនៃចរលចវលាមយួរៃូវ វជាដត្សគ្មម ៃត្បរៃ័ធបចចេញ
បចេូ លទឹក ប៉ាុដៃែអាេមាៃកដៃាងសែុកទឹកចនាៀងទុកសត្មាប់
ចត្បើត្បស់បៃតាមរាំបៃខ់ាះៗ) 

lowlander  [n]  អនករស់ចៅៃីទាំនាប 
lpomoea aquatica  [sci.n]  ត្រកៃួេិៃ 
lubb-dupp  /ˈlʌp ˈdʌp/  [n]  សាំចឡងទី១ ៃិងទី២នៃចបះៃូង 
lubricant  /ˈlʌstə/  [n]  ចត្បងរ ាំអិល 
lucid  /ˈluːsɪd/  [adj]  ថ្នា  
Lucilia  [n]  រយុោលីផូរ៉ា , រយុចខៀវ 

Luciosoma bleekeri  [sci.n]  ត្រីៃងោវ, ត្រីបងកួយ 
Luciosoma setigerum  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ apollo 

sharkminnow 
Lucuma nervosa  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ eggfruit 
Ludwigia adscendens  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

creeping water primrose 
Ludwigia octovalvis  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ long 

fruited primose-willow 
Luffa acutangula  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ angled luffa 
Luffa cylindrica  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ sponge gourd 
lum-aggregate  /lʌm ˈaɡrɪɡət/  [n]  (សទិសៃយ័៖ clod 

structure) មតី្កូទមងៃដ់ៃលអាស្រហាីចហារជាត្គ្មប ់
lumbar  /ˈlʌmbə/  [n]  េចងកះ 
lumbar puncture  /ˈlʌmbə /ˈpʌŋ(k)tʃə//  [n]  ោរច ះ
ភាន សខរួេអឹងខនង 

lumber  /ˈlʌmbə/  [n]  ចឈ្ើ (អាររេួចហើយ), ផលិរផលចឈ្ើ
អារបៃមករីចៃើមចឈ្ើ 

lumberjack  /ˈlʌmbədʒak/  [n]  អនករកសីុោបច់ឈ្ើ 
Lumbricus  [n]  ជចៃាៃ, ត្រូៃ 
lumen  /ˈluːmɛn/  [n]  លុយដមៃ 
lump  /lʌmp/  [n]  ៃុាំ, ត្គ្មបធ់ាំៗ (ធាំជាង១០ ម.ម)  
lump of mould  /lʌmp ɒv məʊld/  [n]  ៃុាំៃី 
lumpy jaw  /ˈlʌmpi dʒɔː/  [n]  អាកទី់តូមកូីស 
lung  /lʌŋ/  [n]  សួរ 
lupus  [n]  ចរគចសើដសបក (បណាែ លមករីចមចរគរចបង) 
lupus erythematitis  [n]  ចរគរលាកដសបករុ ាំនរ ៉ា ដៃលដបក
ត្សោចហើយរះុ 

Lutetium  /luːˈtiːʃɪəm/  [n]  លុយចរសយមូ (ៃិមរិែសញ្ញា គីម ី
Lu) 

luxation  /lʌkˈseɪʃ(ə)n/  [n]  ោរភាា រេ់អឹង 
Lycopersicon esculentum  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

cherry tomato 
Lycothrissa crocodilus  [sci.n]  សូមចមើលពាកយ៖ 

sabertooth thryssa 
lye  /lʌɪ/  [n]  អាល់ោលី 
lympadenoma  [n]  ចរគត្កចរញទឹកចលឿង
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lymph  /lɪmf/  [n]  ទឹករនង, លសិោ 
lymphadenitis  /ˌlɪmfadɪˈnʌɪtɪs/  [n]  រលាកកូៃកតែុ រទឹក
រនង, ចរគរលាកត្កចរញទឹកចលឿង 

lymphadenoid  [n]  ដៃលត្សចៃៀងត្កចរញទឹកចលឿង 
lymphadenosis  /ˌlɪmfadɪˈnaʊsɪs/  [n]  អាចៃតូស 

(ចឡើងកូៃកតដុ រ) 
lymphagogue  [n]  ថ្នន ាំកមាេ រទឹ់កចលឿង 
lymphoblastic  [n]  ចរគមោរកីខរួេអឹងោ៉ា ងយូរ (រុ ាំនរ ៉ា) 
lymphoblastic leukemia  [n]  ចរគមោរកីខរួេអឹង ចោសិ
ោត្គ្មបឈ់្វមសរុ ាំនរ ៉ា 

lymphocyte  /ˈlɪmfə(ʊ)sʌɪt/  [n]  ឡាាំផូសីុរ, ចរគខូេចោសិ
ោត្គ្មបឈ់្វមស 

lymphoid  /ˈlɪmfɔɪd/  [n]  នៃត្កចរញទឹកចលឿង 

lymphoma  /lɪmˈfəʊmə/  [n]  ស្លេៃុ់ះកនុងជាលិោត្កចរញ
ទឹករនង 

lymphuria  [n]  ោរមាៃទឹកចលឿងកនុងទឹកចនាម 
lysimeter  /lʌɪˈsɪmɪtə/  [n]  លីហែដីមត្រ (ចៃើមបវីស់ ឬតាម
ោៃចមើលោរហូរចត្ ះៃីចៅចលើជត្មាល)  

lysis  /ˈlʌɪsɪs/  [n]  ោររលាយ (ចោសិោ), ោរផទុះបាំដបក (ោរ
ដបកចោសិោចោយោរផទុះធាា យភាន សរបស់វ) 

lysol  /ˈlʌɪsɒl/  [n]  (សទិសៃយ័៖ acrosyl) លីសុល,  
ចត្កសីុល 

lysosome  /ˈlʌɪsəsəʊm/  [n]  ដផនកេចនាា ះចោសិោ,  
លីសូសូម 

 



macadam mad itch  

-213- 

 

M   

macadam  /məˈkadəm/  [n]  ថ្មលាយកៅស ៊ូសម្រាបម់្រាល
ថ្នល់ 

macerate  /ˈmasəreɪt/  [v]  (ចំក ោះម្រាមព៊ូជ) ក វ្ើឱ្យទន,់ ក វ្ើ
ឱ្យម្រាយ, ម្ររបំំបបកសាចទ់ន ់(ឧ. ក វ្ើឱ្យទនក់ោយារម្ររវំា
កៅកនុងវត្ថុរាវ កោយកម្របើកកដៅ  ឬមនិកម្របើកកដៅ ។ ក វ្ើឱ្យោចសឹ់ក 
ឬបំបបកកចញបននកទន់ៗ  កោយារម្ររ។ំ) 

machete  /məˈtʃɛti/  [n]  ផ្គា ក ់(ាបិំត្បនែបវងសម្រាបឆ់្កា រព្ម្រព) 
machine  /məˈʃiːn/  [n]  ា៉ា សុ៊ីន 
 cut-off machine  /kʌt ɒf məˈʃiːn/  [n]  ា៉ា សុ៊ីនាត្ប់ែក 

(ឧបករណ៍សម្រាបា់ត្ប់ែក) 
 feed grinding machine  /fiːd ˈɡrʌɪndɪŋ məˈʃiːn/  [n]  

ា៉ា សុ៊ីនកិនចំណ៊ី សត្វ 
 feed mixing machine  /fiːd mɪksɪŋ məˈʃiːn/  [n]  

ា៉ា សុ៊ីនលាយចំណ៊ី សត្វ 
 grinding machine   /ˈɡrʌɪndɪŋ məˈʃiːn/  [n]  ា៉ា សុ៊ីន
កកមេច, ា៉ា សុ៊ីនសំកលៀង,ា៉ា សុ៊ីនឆ្កប 

 mixing machine  /mɪksɪŋ məˈʃiːn/  [n]  ា៉ា សុ៊ីនលាយ 
 reaping machine  /riːpɪŋ məˈʃiːn/  [n]  ា៉ា សុ៊ីនកបោះ
ម្របម៊ូលនល, ា៉ា សុ៊ីនម្រចូត្ 

 silk reeling machine  /sɪlk riːlɪŋ məˈʃiːn/  [n]  ម្របោប់
ខារអំក ោះ, ា៉ា សុ៊ីនខារអំក ោះ 

 spading machine  /speɪdɪŋ məˈʃiːn/  [n]  ា៉ា សុ៊ីនភ្ជួរ 
macro-   /ˈmakrəʊ/  [n]  បុពវបទាននយ័ថា ្ំ 
macro-aggregate  /ˈmakrəʊ-eɪdʒɡeɪt/  [n]   

(សទិសនយ័៖  crumb) អាហ្រ្ា៊ីកហ្រ្ាត្ែ៊ី្ំៗ 
macrobiotic  /ˌmakrə(ʊ)bʌɪˈɒtɪk/  [adj]  ក វ្ើឱ្យអាយុបវង 
Macrocentrus philippinensis  [sci.n]  ពកួឪា៉ា ល់  

(បរាសិត្កលើែងា៊ូវម៊ូរសែឹក) 
Macrochirichthys macrochirus   [sci.n]  ម្រត្៊ីែងបននង 
macroclimate  /ˌmakrəʊˈklʌɪmət/  [n]  ា៉ា ម្រកូអាាសធាតុ្ 
macroelement  /ˌmakrəʊˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  ា៉ា ម្រកូធាតុ្ 
macrofauna  /ˌmakrəʊˈfɔːnə/  [n]  ពពកួសត្វា៉ា ម្រកូ 
macroflora  /ˌmakrəʊˈflɔːrə/  [n]  ពពកួរកុខាតិ្ា៉ា ម្រកូ 
Macrognathus maculatus  [sci.n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ frecklefin eel 
Macrognathus siamensis   

[sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ peacock eel 

Macrognathus sp.  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖  
shortspine eel 

Macrognathus taeniagaster   [sci.n]  ម្រត្៊ីនជឹង 
macronutrient  /ˌmakrəʊˈnjuːtrɪənt/  [n]  ា៉ា ម្រកូធាតុ្ចិញ្ច ឹម 
ឬា៉ា ម្រកូអាហារធាតុ្ (ធាតុ្សរ ៊ីរាងាបែលម្រតូ្វារកនុងបរាិណ
កម្រចើនសម្រាបា់រល៊ូត្លាស់របស់រកុខាតិ្ ឧទា្រណ៍ អាស៊ូត្ 
ាល់សយ៊ូម និងស ុលនរួ) 

macrooganism  /ˌmakrəʊˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  ា៉ា ម្រកូ
សារ ងាាយ (អបបសារ ងាាយ) 

macrophyte  /ˈmakrə(ʊ)fʌɪt/  [n]  ា៉ា ម្រកូរកុខាតិ្, រកុខាតិ្ទឹក
្ំ (ឧ.ម្រពលឹត្) 

macropore  /ˈmakrəʊpɔː/  [n]  រនធ ឬបំពងន់យល់ (កៅកនុងែ៊ី)  
macroporosity  /ˈmakrəʊpɔːrəsiti/  [n]  (សទិសនយ័៖  

supracapillary space) រនធ្ំ, ា៉ា ម្រកូរនធ 
macropropagation  /ˈmakrəʊprɒpəɡeɪʃn/  [n]  ារ
បណៅុ ោះក៊ូនក ើព៊ូជព៊ីសរ ៊ីរាងាល៊ូត្លាស់ (្ំៗ) (ារបណៅុ ោះក៊ូន
ក ើព៊ីសរ ៊ីរាងាល៊ូត្លាស់កោយាត្ប់មក នសំបមក  បំកៅ  ឬក៏
បននកសរ ៊ីរាងា្ំៗកនសងកទៀត្របស់ រកុខាតិ្នុសព៊ីារ បណៅុ ោះក៊ូន
ក ើព៊ីាលិា (micropropagation ឬ tissue culture)។) 

Macroptilium atropurpureum  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 
siratro 

macrosclereid  [n]  (សទិសនយ័៖  palisade cell) កាសិ
ាា៉ា ម្រកូបសារ ៊ីត្, កាសិាផ្គល៊ីកសែ (ម្រសទាបម់យួព្នកាសិ
ាល៊ូត្បញ្ឈរបកងកៅនឹងព្នេសមបកម្រាប)់ 

macroscopic  /ˌmakrə(ʊ)ˈskɒpɪk/  [adj]  ព្នា៉ា ម្រកូទសសន,៍ 
បែលអាចកមើលក ើញកោយបភ្នកទកទ 

macrospore  [n]  (សទិសនយ័៖  megaspore) កមហាា សប ៉ា 
(ាសប៉ារមយួបែលកកើត្កចញព៊ីកាសិាកមមយួ 
(megasporocyte = megaspore mother cell) រម
 តុ្ភ្៊ូត្កមយ៉ា៊ូស បែលវវិត្ៅនក៍ៅាាបម៉ាត្ត្៊ូ្វ៊ីត្ញ៊ី។ កាសិ
ាញ៊ីបែល ននលិត្មការបបងបចកកាសិាកភ្ទ(កមយ៉ា៊ូស) 
កែើមប ៊ីកកកើត្ាថ្ងអំ់ម្រប ៊ីយ៉ាុង។) 

Macrotermes spp.   [sci.n]  កកណៅ ៀ 
mad  /mad/  [adj]  ឆ្ាួត្ 
mad itch  /mad ɪtʃ/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ Aujesky's 

disease
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madder  /ˈmadə/  [n]  កែើមវលិែ 
maggot  /ˈmaɡət/  [n]  ក៊ូនញាស់ (ែងា៊ូវកទើបញាស់), ែងា៊ូវ, 
ា៉ា កក៊ូត្ (ក៊ូនញាស់សត្វលអិត្ទាងំឡាយណា បែលាម នកជើង 
ាម នកាលចាស់) 
 rice whorl maggot  /rʌɪs wəːl ˈmaɡət/  [n]  រយុម្រសូវ 

(កមចំណាស់វាានពណ៌ម្របកនោះ។ រយុម្រសូវ Hydrellia sp. 
សកងាត្ក ើញកម្រចើនកៅម្របកទសភ្៊ីល៊ីព៊ីន។ ែងា៊ូវរបស់វាសុ៊ី 
(បំផ្គែ ញ) សែឹកនច៊ីបែលរម៊ូរ (មនិទានរ់លា) កោយបង្ហា ញរ ំ
កហាចាលិាកៅរមបកណាៅ យបែមសែឹកសណាា នែ៊ូចា
ព្សបពុកនុយ ឬកៅបននកកណាៅ លព្នសែឹក កនុងែំណាកា់ល
ម្រសូវកំពុងល៊ូត្លាស់។ ករាែសញ្ញា បំផ្គែ ញាម នពណ៌។ ារ
បំផ្គែ ញែ៏្ ងន់្ ងរបណាៅ លឱ្យបបកែុមពតិ្ច កមពស់កែើមថ្យចុោះ 
(ម្រកិន) ក្ើយារបំផ្គែ ញក ោះានបត្កៅកនុងវែាល៊ូត្ 
លាស់។) 

 whorl maggot   /wəːlˈmaɡət/  [n]  ែងា៊ូវរយុ  
(ក ម្ ោះវទិយសាហ្រសត៖ Hydrellia philipina) 

magma  /ˈmaɡmə/  [n]  ា៉ា កា់៉ា  
magnesia  /maɡˈniːzɪə/  [n]  ា៉ា កញ៉ាសុ៊ី (ថាន សំខាបែ់៊ូចទឹក
កោោះកា ានាតិ្ា៉ា កញ៉ាសុ៊ីកម្របើសម្រាបជំ់ងឺម្រកពោះ) 

Magnesium   /maɡˈniːzɪəm/  [n]  ា៉ា កញ៉ាសយ៊ូម (និមតិ្ត
សញ្ញា ែ៊ីម៊ី Mg) 

magnet  /ˈmaɡnɪt/  [n]  កមបែក 
magnetic resonance imaging (MRI)  [n]  ារវភិាែ
វនិិចឆយ័ម្រសកាលរ៊ូប កោយកម្របើវទិយរុសម៊ី 

magneto  /maɡˈniːtəʊ/  [n]  ា៉ា កញ៉ាត្៊ូ (បននកមយួព្នចលករ
ចំក្ោះកនុងសម្រាបន់តល់ និងកម្រមតិ្ផ្គា កភ្ែើង) 

magnify  /ˈmaɡnɪfʌɪ/  [v]  ពម្រង៊ីក, ពកនែើស 
magnitude  /ˈmaɡnɪtjuːd/  [n]  ទំ្ំ 
maim  /meɪm/  [v]  ក វ្ើាយវកិលកមម (ពិារកជើងាខ ងកោយ
នវិន ឬសវិត្) 

mainstay  /ˈmeɪnsteɪ/  [n]  ចលករ, អនកម្រទម្រទងែ់សំ៏ខាន ់
maize   /meɪz/  [n]  ក ត្ (ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ Zea mays) 
 maize borer  /meɪz ˈbɔːrə/  [n]  ែងា៊ូវសុ៊ីរ ៊ូងកែើមក ត្ 

mal  /mal/  [n]  ករាែ 
malabar orange   /ˈmaləbɑː ˈɒrɪn(d)ʒ/  [n]  កនន  

malabsorption  /ˌmaləbˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  វបិត្តិសម្រមូប 
(សម្រមូបាតិ្អាហារមនិ នលអ) 

Malacostraca  /ˌmaləˈkɒstrəkə/  [n]  ា៉ា ឡាក៊ូហ្រសាត ា 
(ម្រកុមម្រែុសាត កសានែ៊ូចាាៅ ម បងាងសមុម្រទ បង្ហា  និងបងាង
ទឹកសាប) 

maladaptation  /malədapˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ារបនសំមនិម្រតឹ្ម
ម្រតូ្វ 

malaria  /məˈlɛːrɪə/  [n]  ជំងឺម្រែុនចាញ់ 
 malaria smear  [n]  ារកាោះ្មពិនិត្យកមើលជំងឺ 
ម្រែុនចាញ់ 

Malayemys subtrijuga  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖  
rice-field terrapin 

male  /meɪl/  [n]  (សទិសនយ័៖  masculine) ក ម្ ល, 
ម្របុស 
 complemental males  /kɒmplɪˈmɛnt(ə)l meɪlz/  [n pl]  

សត្វក ម្ លរស់ាបក់លើសត្វញ៊ី (សត្វទាងំឡាយណាបែល
រស់ាបក់ៅនឹងសត្វញ៊ី បែលានទំ្ំ្ំាងវាយ៉ា ងខាែ ងំ 
ឧ. ម្រត្៊ីangler) 

malfunctioning  /malˈfʌŋ(k)ʃ(ə)nɪŋ/  [n]  ារបំកពញត្ួ
 ទ៊ីនុស្មមរ, ារន៊ូច, ារមនិែំកណើ រារ 

Malia azedarach   [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ Chinaberry 
malignancy   /məˈlɪɡnənsi/  [n]  ជំងឺបែលក វ្ើឱ្យខាែ ងំក ើង
ានិចច 

malignant  /məˈlɪɡnənt/  [adj]  ង្ន់្ ងរ, ទាន់្ ន ់(ជំងឺ) 
 malignant edema   /məˈlɪɡnənt ɪˈdiːmə/  [n]  ជំងឺ
ក្ើមកម្រមតិ្ ង្ន ់

malleable  /ˈmalɪəb(ə)l/  [n]  បែលអាចពត្ ់ឬបត្ ់ន 
mallet  /ˈmalɪt/  [n]  ញញួរក ើ 
malleus  /ˈmalɪəs/  [n]  ឆ្អឹងានរាងែ៊ូចញញួរ ាបនឹ់ង
ម្រកោសម្រត្កចៀក 

mallophaga  /məˈlɒfəɡə/  [n]  ព្ចមា៉ាង 
malnourishment  /malˈnʌrɪʃm(ə)nt/  [n]  កងវោះសារធាតុ្
ចិញ្ច ឹម 

malnutrition  /malnjʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  កងវោះអាហារ៊ូបត្ថមភ
ង្ន់្ ងរ, កងវោះជ៊ីវាតិ្, ារចិញ្ច ឹមមនិម្រែបម់្រាន,់ ារបរកិភាែ

មនិម្រែបម់្រាន់
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 acute malnutrition  /əˈkjuːt malnjʊˈtrɪʃ(ə)n/   [n]  កងវោះ
អាហារ៊ូបត្ថមភម្រសួចម្រសាវ (កងវោះអាហារ៊ូបត្ថមភម្រសួចម្រសាវ ែឺា
ារបសៅងកចញឱ្យក ើញន៊ូវារានទមងនទ់ាបក្ៀបកៅនឹង
កមពស់របស់កុារ និង /ឬានក្ើមានសាន មម្រទុត្កៅកជើង
ទាងំសងខាង។ សុចច ករែនឹែោះសម្រាបក់ងវោះអាហារ៊ូបត្ថមភ
ម្រសួចម្រសាវ ែឺាសាាម្រត្ព្នកុារអាយុកម្រាម៥ឆ្កន បំែល
ានទមងនតិ់្ចាង២SD បែលសិថត្កៅកម្រាមបនសកមែាន។ 
កៅកនុង ទំរង់្ ងន់្ ងរបំនុត្របស់បញ្ញា កនោះ (ត្៊ូចាង -៣SD) 
ម្រតូ្វ នកែែឹងថាាបញ្ញា សាមសាា ំង។) 

 chronic malnutrition  /ˈkrɒnɪk malnjʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]   

កងវោះអាហារ៊ូបត្ថមភរុាពំ្រ ៉ា (កងវោះអាហារ៊ូបត្ថមភម្រសួចម្រសាវ ែឺា
ារបសៅងកចញឱ្យក ើញន៊ូវារានទមងនទ់ាបក្ៀបកៅនឹង
កំពស់របស់កុារ និង/ឬានក្ើមានសាន មម្រទុត្កៅកជើង
ទាងំសងខាង។ សុចច ករែនឹែោះសំរាបក់ងវោះអាហារ៊ូបត្ថមភ
ម្រសួចម្រសាវ ែឺាសាាម្រត្ព្នកុារអាយុកម្រាម៥ឆ្កន បំែល
ានទំងនតិ់្ចាង ២ SD បែលសិថត្កៅកម្រាមបនស 
កមែាន។ កៅកនុង ទំរង់្ ងន់្ ងរបំនុត្របស់បញ្ញា កនោះ (ត្៊ូច
ាង -៣SD) ម្រតូ្វ នកែែឹងថាាបញ្ញា សាា ំង។) 

 severe acute malnutrition  /sɪˈvɪə əˈkjuːt 

malnjʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  បញ្ញា កងវោះអាហារ៊ូបត្ថមភម្រសួចម្រសាវ
ង្ន់្ ងរ 

mamba  /ˈmambə/  [n]  ពស់បវក 
mammal  /ˈmam(ə)l/  [n]  ថ្និកសត្វ (សត្វបែលចិញ្ច ឹមក៊ូន
កោយទឹកកោោះ) 

mammalogy  /maˈmalədʒi/  [n]  ថ្និកសត្វវទិា 
mammary  /ˈmaməri/  [adj]  បែលទាកទ់ងនឹងកោោះ ឬ
ថ្និកសត្វ, ព្នកោោះ 

mammogram    /ˈmaməɡram/  [n]  ារបឆ្ករកសាចែុ់ោះកៅ
កោោះ 

weather man  /ˈwɛðə man/  [n]  អនកឧតុ្និយម, អនកពាករ
ធាតុ្អាាស 

manage    /ˈmanɪdʒ/  [n]  អនុាន (ចាត្ប់ចង, ម្រតិ្ោះរោិះ, 
ព្លលក) 

management  /ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  ារម្រែបម់្រែង 
 crop management  /krɒp ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  ារ
ម្រែបម់្រែងែំណំា (បកចចកកទស និងសិលបវ៍ ិ្ ៊ីព្នារចាត្ប់ចង 

និងម្របតិ្បត្តិកលើារោែុំោះែំណំារមួទាងំារកំណត្ប់ញ្ញា  និង
រកែំកណាោះម្រសាយ កែើមប ៊ីទទលួ ននលកព្ម្រមអតិ្បរា) 

 environmental management  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  ារម្រែបម់្រែងបរសិាថ ន 
 forest management  /ˈfɒrɪst ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  

ារម្រែបម់្រែងព្ម្រពក ើ 
 nature management  /ˈneɪtʃə ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  

ារម្រែបម់្រែង្មមាតិ្ 
 pest management  /pɛst ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  ារ
ម្រែបម់្រែងទុរករ (ារម្រែបម់្រែងព្នម្របាករសាសភាពចព្ម្រង 
រមរយៈវ ិ្ ៊ីសាហ្រសតម្រតួ្ត្ពិនិត្យក្ើយក វ្ើារវាស់បវងកនុងារ
កាច ត្ក់ោយបនអកកៅកលើកម្រមតិ្កសែាកិចច) 

 resource management  /rɪˈsɔːs ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  

ារម្រែបម់្រែង្នធាន្មមាតិ្ 
 soil management  /sɔɪl ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  ារ
ម្រែបម់្រែងែ៊ី 

 solid waste management  /ˈsɒlɪd weɪst 

ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  ារម្រែបម់្រែងសំណល់រងឹ 
 waste management  /weɪst ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  ារ
ម្រែបម់្រែងាកសំណល់ 

 water management  /ˈwɔːtə ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  

ារម្រែបម់្រែងទឹក 
 watershed management    /ˈwɔːtəʃɛd 

ˈmanɪdʒm(ə)nt/  [n]  ារម្រែបម់្រែងទ៊ីជម្រាល 
 wildlife management  /ˈwʌɪl(d)lʌɪf ˈmanɪdʒm(ə)nt/  

[n]  ារម្រែបម់្រែងសត្វព្ម្រព 
mandible  /ˈmandɪb(ə)l/  [n]  ថាា មកម្រាម, ថាា មមុន, ឆ្អឹង
ថាា មកម្រាម 

Manganese  /ˈmaŋɡəniːz/   [n]  ម៉ាងា់បណស (និមតិ្ត
សញ្ញា ែ៊ីម៊ី Mn) 

mange  /meɪn(d)ʒ/  [n]  អបងា, កមរាស់ 
Mangifera indica     [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ mango 
mangle  /ˈmaŋɡ(ə)l/  [v]  កិនយកទឹក, ម្រច ចយ់កទឹក 
mango  /ˈmaŋɡəʊ/  [n]  សាវ យ (ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ 

Mangifera indica) 
mangosteen   /ˈmaŋɡəstiːn/  [n]  មងឃតុ្  

(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ Garcinia mangostana) 
mangrove  /ˈmaŋɡrəʊv/  [n]  កែើមកាងាង
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mangrove horseshoe crab  [n]  ាចរ  
(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសត Carcinoscorpius rotundicauda) 

Manihot esculenta  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ cassava 
(red petiole), cassava (white petiole) 

manila tamarind  /məˈnɪlə ˈtam(ə)rɪnd/  [n]  អមពលិទឹក 
Manilkara zapota   [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ sapodilla 
manipulate  /məˈnɪpjʊleɪt/  [v]  បញ្ញជ កោយព្ែ, ចាបា់ន់
កោយព្ែ 

manipulation    /məˌnɪpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ារពា លជំងឺ
កម្រែចកោយព្ែ 

manometer  /məˈnɒmɪtə/  [n]  ា៉ា ណ៊ូ បម៉ាម្រត្, ម្របោបវ់ាស់
សាព ្វត្ថុរាវ 

manpower  /ˈmanpaʊə/  [n]  កំលំាងពលកមម 
mantle  /ˈmant(ə)l/  [n]  ម៉ាងត់្៊ូ 
manual  /ˈmanjʊ(ə)l/  [adj]  បែលកម្របើ ឬបញ្ញជ កោយព្ែ,  
ក វ្ើកោយព្ែ 

manufacture  /manjʊˈfaktʃə/  [n]  សិបបកមម (កបនែងនលិត្
ឧបកភាែបរកិភាែ) 

manufacturer  /ˌmanjʊˈfaktʃ(ə)rə/  [n]  សិបបករ (អនកនលិ
ត្ឧបកភាែបរកិភាែ) 

manure  /məˈnjʊə/  [n]  (សទិសនយ័៖  dung) ជ៊ីលាមក
សត្វ, ជ៊ី (សំណល់សត្វ និងរកុខាតិ្) 
 cow manure  /kaʊ məˈnjʊə/  [n]  លាមកកា (លាមក
កាអាចយកកៅកម្របើាជ៊ី (ម្របកភ្ទជ៊ីសរ ៊ីរាងា) សម្រាបោ់ក់
ែំណំា) 

 farmyard manure  /ˈfɑːmjɑːd məˈnjʊə/  [n]  ជ៊ី្មមាតិ្ 
 green manure  /ɡriːn ˈməˈnjʊə/  [n]  ជ៊ីម្រសស់ (ជ៊ីព្នរកុខ
ាតិ្បែលបងាបែ់៊ីកពលកៅសល់ កែើមប ៊ីបកងាើននលិត្ភាពែ៊ី។ 
កនុងក ោះានពពកួសបណៅ ក ពពួកវារ ៊ីាតិ្ែ៊ូចាសែឹកក ត្ 
សែឹកអង្ហា ែ៊ី សែឹកកនធុ ំកថ្ត្ ទហ្រ េ នកនត្ត សបណត ក កសាន  ចក 
អាស៊ូឡាាកែើម បែលម្រតូ្វ នយកកៅចិហ្រញ្ញច ំោកក់នុងបម្រស) 

 manure spreader  /məˈnjʊə ˈsprɛdə/  [n]  ា៉ា សុ៊ីន ឬ
រថ្យនតសម្រាបព់ម្រង្ហយលាមកសត្វ 

 nitrogen manure  /ˈnʌɪtrədʒ(ə)n məˈnjʊə/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ nitrogen fertilizer, nitrogenous 
fertilizer 

 organic manure  /ɔːˈɡanɪk məˈnjʊə/  [n]  ជ៊ីសរ ៊ីរាងា 

 phosphatic manure  /fɒsˈfatɪk məˈnjʊə/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ phosphate fertilizer 
 potash manure  /ˈpɒtaʃ məˈnjʊə/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ
៖ potash fertilizer 

map  /map/  [n]  បននទ៊ី 
 absolute topography map  /ˈabsəluːt təˈpɒɡrəfi 

map/  [n]  បននទ៊ីសណាា នែ៊ីោចខ់ាត្ 
 administrative boundaries map  /ədˈmɪnɪstrətɪv 

ˈbaʊnd(ə)ris map/  [n]  បននទ៊ីម្រពំម្របទល់រែា ល 
 aerial map  /ˈɛːrɪəl map/  [n]  បននទ៊ីព៊ីកលើអាាស 
 airborne photogeological map  /ˈɛːbɔːn 

ˈfəʊtəʊdʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l map/  [n]  បននទ៊ី្រណ៊ី ព៊ីកលើ
អាាស 

 biosphere reserve map  /ˈbʌɪə(ʊ)sfɪə rɪˈzəːv map/  

[n]  បននទ៊ីបឋន៊ីយោា នជ៊ីវមណឌ ល 
 climatic map  /klʌɪˈmatɪk map/  [n]  បននទ៊ីអាាស
ធាតុ្ 

 cytological map  /sʌɪtəˈlɒdʒɪk(ə)l map/  [n]  បនន
ទ៊ីកាសិាវទិា 

 ecological map  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l map/  [n]  បននទ៊ីកអក៊ូ
 ៊ូសុ៊ី 

 geological map  /dʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l map/  [n]  បននទ៊ី
្រណ៊ី វទិា 

 geophysical map  /ˌdʒiːə(ʊ)ˈfɪzɪk(ə)l map/  [n]  

បននទ៊ីរ៊ូប្រណ៊ី វទិា 
 hydrogeological map  /ˌhʌɪdrəʊdʒɪəˈlɒdʒɪk(ə)l 

map/  [n]  បននទ៊ីជល្រណ៊ី វទិា 
 isohyetal map  [n]  បននទ៊ីកមពស់ទឹកកភ្ែៀង 
 isothermic map  [n]  បននទ៊ីកកដៅ  
 map of the water table   /map ɒv ðə ˈwɔːtə ˈteɪb(ə)l/  

[n]  បននទ៊ីទឹកកនុងែ៊ី, បននទ៊ីែកងាើមទឹក 
meteorological map  /ˌmiːtɪərəˈlɒdʒɪk(ə)l map/  [n]  

បននទ៊ីឧតុ្ភ្៊ូត្ 
 mineral map  /ˈmɪn(ə)r(ə)l map/  [n]  បននទ៊ីបរ ៉ា 
 natural-hazard map  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈhazəd map/  [n]  

បននទ៊ីកម្រាោះថាន ក់្ មមាតិ្ 
 rainfall map  /ˈreɪnfɔːl map/  [n]  បននទ៊ីកមពស់ទឹកកភ្ែៀង 

relative topography map  /ˈrɛlətɪv təˈpɒɡrəfi map/  [n]  

បននទ៊ីសណាា នែ៊ីក្ៀប 
 run-off map  /ˈrʌnɒf map/  [n]  បននទ៊ីរ ំ្ ៊ូរចរនតទឹក 
 satellite map  /ˈsatəlʌɪt map/  [n]  បននទ៊ីផ្គា យរណប
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 sea-surface temperature map  /siː ˈsəːfɪs 

ˈtɛmp(ə)rətʃə map/  [n]  បននទ៊ីស៊ីតុ្ណា ភាពព្នេទឹកសមុម្រទ 
 soil fertility map  /sɔɪl fəˈtɪlɪti map/  [n]  បននទ៊ីែ៊ីបែល
ានជ៊ីាតិ្ 

 space photogeological map  /speɪs 

ˈfəʊtəʊdʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l map/  [n]  បននទ៊ី្រណ៊ី វទិាព៊ី
អវាស 

 tectonic map  /tɛkˈtɒnɪk map/  [n]  បននទ៊ីតិ្ចត្៊ូនិច 
 topographical map  /ˌtɒpəˈɡrafɪkəl map/  [n]   

បននទ៊ីឋានកលខា ឬសណាា នែ៊ី 
 water resource map  /ˈwɔːtə rɪˈsɔːs map/  [n]   

បននទ៊ី្នធានទឹក 
 weather map  /ˈwɛðə map/  [n]  បននទ៊ីធាតុ្អាាស 

mapping  /ˈmapɪŋ/  [n]  ទកងវើបននទ៊ី 
 aerial mapping  /ˈɛːrɪəl ˈmapɪŋ/  [n]  (សទិសនយ័៖  

aeroplane mapping) តំ្្ត្ព៊ីកលើអាាស 
 aeroplane mapping  /ˈɛːrəpleɪn ˈmapɪŋ/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ aerial mapping 
 chromosome mapping  /ˈkrəʊməsəʊm ˈmapɪŋ/  [n]  

ារកំណត្ទ់៊ីរងំម្រកូម៉ា៊ូស៊ូម 
 field mapping  /fiːld ˈmapɪŋ/  [n]  តំ្្ត្កៅទ៊ីកបនែង 
 pollutant mapping  /pəˈl(j)uːt(ə)nt ˈmapɪŋ/  [n]  ទកងវើ
បននទ៊ីរ យសារធាតុ្ពុល 

 poverty mapping  /ˈpɒvəti ˈmapɪŋ/  [n]  ារែ៊ូស
បង្ហា ញព៊ីភាពម្រក៊ីម្រក 

 regional mapping  /ˈriːdʒənl ˈmapɪŋ/  [n]  ទកងវើបននទ៊ី
តំ្បន ់

 satellite mapping  /ˈsatəlʌɪt ˈmapɪŋ/  [n]  ទកងវើបននទ៊ី
កោយកម្របើទិនននយ័ព៊ីផ្គា យរណប 

 seismic mapping  /ˈsʌɪzmɪk ˈmapɪŋ/  [n]  ទកងវើបននទ៊ី
កសសមិច 

 space mapping  /speɪs ˈmapɪŋ/  [n]  ទកងវើបននទ៊ីព៊ី
អវាស 

Maranta arundinacea  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 
arrowroot 

marble  /ˈmɑːb(ə)l/  [n]  ថ្មបកវ, ថ្មព ល, ថ្មា៉ា ប 
marbled  /ˈmɑːb(ə)ld/  [adj]  (សទិសនយ័៖  mottled) 
សាន មម្របកត្កម្របរក 

marbled sleeper   /ˈmɑːb(ə)ld ˈsliːpə/  [n]  ម្រត្៊ីែំរ ៊ី  
(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសត Oxyeleotris marmorata) 

marcasite  /ˈmɑːkəsʌɪt/  [n]  បរ ៉្ា យ ៊ូងថ្ម 
marcotting  [n]  (សទិសនយ័៖  air layering) ារនសំបមក 

(ារក វ្ើឱ្យបញសែុោះកៅកលើសរ ៊ីរាងាបននកខាងកលើែ៊ីរបស់រកុខាតិ្ 
កោយកជៀសមបក ឬក វ្ើឱ្យរបសួកបនែងណាមយួ បែលកែចងឱ់្យ
ែុោះបញស ក្ើយរុជំុំវញិកបនែងក ោះន៊ូវសារធាតុ្បណៅុ ោះបញស ឬ
អាចកម្របើអរម៉ា៊ូនចិញ្ច ឹមបញស) 

marcroelement  /ˈmakrəʊˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  ា៉ា ម្រកូធាតុ្ 
(ធាតុ្ចិញ្ច ឹមបែលរកុខាតិ្ម្រតូ្វារ ឬម្រសូបយកបរាិណកម្រចើន 
កនុងចំននួកលើសព៊ី ០.១ %ព្នទមងនស់ងួត្វា។ ធាតុ្ា៉ា ម្រកូទាងំ
ក ោះានែ៊ូចា ាប៊ូន អុ៊ីម្រែូបសន អុកសុ៊ីបសន អាស៊ូត្ ន៊ូសវ័រ 
ប៉ា៊ូរសយ៊ូម ាល់សយ៊ូម ា៉ា កញសយ៊ូម និងស ុលនរួ។) 

mare  /mɛː/  [n]  កសោះ ឬលាញ៊ី 
margin  /ˈmɑːdʒɪn/  [n]   

១.  បែម (សែឹក)  
២.  ម្រពំ (ចាា រ) 

marijuana  /ˌmarɪˈhwɑːnə/  [n]  កញ្ញឆ  
marine  /məˈriːn/  [adj]  ព្នសមុម្រទ, រមសមុម្រទ 
marker  /ˈmɑːkə/  [n]  លកខណៈសាា ល់ (លកខណៈ ឬពនធុ ឬ
បសនមយួ កោយអាម្រស័យភាពានលកខណៈទំ កទំ់នងាន  
កែអាចកម្របើកែើមប ៊ីចងអុលម្រ បព់៊ីវត្ៅានរបស់ពនធុ ឬបសនកនសងៗ
កទៀត្) 
 DNA marker  /diːɛnˈeɪ ˈmɑːkə/  [n]  ឧបករណ៍សាា ល់

DNA ( ចំបណកសម្រាបសំ់ាល់មយួព្នម្រចវាក ់DNA។ ) 
 molecular marker  /məˈlɛkjʊlə ˈmɑːkə/  [n]  ឧបករណ៍
សាា ល់ម៉ា៊ូកលែុល 

marl  /mɑːl/  [n]  ថ្មកំក រា៉ា ន (ែ៊ីឥែា និងកំក រ)  
 bog marl  /bɒɡmɑːl/  [n]  (សទិសនយ័៖  marsh marl) 
ា៉ា នកនុងទំ បបឹង 

 clayey marl  /ˈkleɪi mɑːl/  [n]  ា៉ា នបែលឥែាកម្រចើន 
 gravelly marl  /ˈɡrav(ə)li mɑːl/  [n]  កកមេចថ្មកំក រ 
 irised marl  /ˈʌɪrɪst mɑːl/  [n]  ា៉ា នចម្រមុោះពណ៌ 
 marl with pebbles  /mɑːl wɪð ˈpɛb(ə)ls/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ stony marl 
 marsh marl  /mɑːʃ mɑːl/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖  

bog marl
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 meadow marl  /ˈmɛdəʊ mɑːl/  [n]  ម្រសទាបកំ់ក រកនុង
វាលភ្ក ់(សម្រាបយ់កកៅបកព្ចនែ៊ីកពើក)  

 sandy marl  /ˈsandi mɑːl/  [n]  ថ្មកំក រា៉ា នបែលាន
នសចក់ម្រចើន 

 shell-marl  /ʃɛl mɑːl/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ lime bog 
 stony marl  /ˈstəʊni mɑːl/  [n]  (សទិសនយ័៖   

marl with pebbles) ា៉ា នបែលានម្រកួស 
marmalade  /ˈmɑːməleɪd/  [n]  ែំណាបប់នែក ើមា៉ាង 
marrow  /ˈmarəʊ/  [n]  នរួឆ្អឹង 
 bone marrow  /bəʊn ˈmarəʊ/  [n]  នរួឆ្អឹង 

marrowfat  /ˈmarə(ʊ)fat/  [n]  សបណត ក រាងំមា៉ាងាន 
ម្រាប់ៗ  

marsh border soil   /mɑːʃ ˈbɔːdə sɔɪl/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ half-bog soil, semi-swamp soil 
marsh  /mɑːʃ/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ swamp 
 dike marsh  /dʌɪk mɑːʃ//  [n]  ែ៊ីទំ បបែលពទ័ធជំុវញិ
កោយទំនបស់មុម្រទ 

 eutrophic marsh  /juːˈtrəʊfɪk mɑːʃ/  [n]  ែ៊ីទំ បបឹង
បែលានជ៊ីាតិ្នពស់ 

 fresh-water marsh  /frɛʃ ˈwɔːtə mɑːʃ/  [n]  (សទិស
នយ័៖  soft water marsh) ទំ បបឹង (ទឹកសាប)  

 new marsh  /njuː mɑːʃ/  [n]  ទំ បបឹងថ្ម៊ី, ប៉ាុលបែរ 
 old marsh  /əʊld mɑːʃ/  [n]  ែ៊ីទំ បបឹងចាស់រម
បកណាត យកឆ្នរ 

 raw marsh  /rɔː mɑːʃ/  [n]  ែ៊ីថ្ម៊ីកនុងទំ បបឹង, ែ៊ីាម ន
ម្រសទាប ់A ចាស់លាស់ 

 river marsh  /ˈrɪvə mɑːʃ/  [n]  ទំ បកៅរមាត្ស់េឹង
ទកនែ 

 salt marsh  /sɔːlt mɑːʃ/  [n]  រកុខាតិ្ែុោះកលើែ៊ីភ្កព់្ម្រប 
 salt water marsh  /sɔːlt ˈwɔːtə mɑːʃ/  [n]  ទំ បបឹង
បែលាទឹកព្ម្រប 

 tidal marsh  /ˈtʌɪd(ə)l mɑːʃ/  [n]  ទំ បរមកឆ្នរសមុម្រទ 
 tropical flat marsh  /ˈtrɒpɪk(ə)l flat mɑːʃ/  [n]  ទំ ប
បឹងកៅតំ្បនម់្រតូ្ពិច 

 tropical high marsh  /ˈtrɒpɪk(ə)l hʌɪ mɑːʃ/  [n]  ែ៊ីបឹង
កៅតំ្បនន់ពស់កនុងតំ្បនម់្រតូ្ពិច 

marsh-pepper smartweed  [n]  កម្រមចទឹក (ក ម្ ោះវទិា 
សាហ្រសៅ Polygonum hydropiper) 

marshy  /ˈmɑːʃi/  [adj]  (សទិសនយ័៖  swampy) បែល
 សកពញកៅកោយវាលភ្កល់បប ់

Marsilea minuta  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ water clover 
marsupial  /mɑːˈsuːpɪəl/  [adj]  ថ្និកសត្វានថ្ងោ់កក់៊ូន 

(ឧ. កងែ់៊ូរ៊ូ) 
marten  /ˈmɑːtɪn/  [n]  សត្វសំក ច 
martin  /ˈmɑːtɪn/  [n]  សត្វសារាិបកវ 
Maruca vitrata  [sci.n]  ែងា៊ូវសុ៊ីរ ៊ូងបនែសបណៅ ក 
masculine  /ˈmaskjʊlɪn/  [adj]  ស៊ូមកមើល កយ៖ male 
mask  /mɑːsk/  [n]  រ ងំមុន, ម្របោបម់្រែបមុន 
mass  /mas/  [n]  ែំុ, ា៉ា ស 
 air mass  /ɛː mas/  [n]  ា៉ា សនយល់ 
 cold mass  /kəʊld mas/  [n]  ា៉ា សនយល់ម្រត្ាក ់
 continental mass  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l mas/  [n]  ា៉ា ស
នយល់ទវ៊ីប 

 dry mass  /drʌɪ mas/  [n]  (សទិសនយ័៖  dry weight) 
ា៉ា សសងួត្  

 ground mass  /ɡraʊnd mas/  [n]  (សទិសនយ័៖  
cement) សុ៊ីម៉ាង ់(កនុងែ៊ី)  

 warm mass  /wɔːm mas/  [n]  ា៉ា សនយល់កៅត  
 mass wasting  /mas weɪst/  [n]  ារម្របម៊ូលនតុ ំកកមេចកំទ៊ី 

(កោយបឺុសសងទ់រ័ ឬទឹក), ារកម្រចាោះាែំុ ឬែុលែំនរ 
massif  /ˈmasɪf/  [n]  ម្របជំុភ្ន,ំ ផ្គេ ងំែុល 
mast year  /mɑːst jɪə/  [n]  (សទិសនយ័៖  seed year)  
ឆ្កន បំនែកម្រចើន (ឆ្កន មំយួបែលសមប៊ូរនលបនែរ ឬម្រាបក់ម្រចើន) 

Mastacembelus armatus  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖  
zig-zag eel 

Mastacembelus erythrotaenia  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ
៖ fire eel 

Mastacembelus favus  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖  
tire track eel 

mastectomy  /maˈstɛktəmi/  [n]  ារាត្យ់កកោោះកចញ 
mastication  /mastɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ារទំ , ារអកងាៀម
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masting  /mɑːstɪŋ/  [n]  ារកចញបនែកម្រចើន ( កយនយ័ខាងប
រសិាថ នបែលកែកម្របើកែើមប ៊ីពិពណ៌ ព៊ីយុទធសាហ្រសៅរបស់ម្របកភ្ទ
រកុខាតិ្មយួចំនួនកនុងារនលិត្នលម្រាប ់នកម្រចើនកៅកនុង
ចក ែ ោះកពលបវងមយួ ឧ. ម្របកភ្ទ dipterocarps និង 
araucarias) 

mastitis  /maˈstʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាកកោោះ, លាសកោោះ (ជំងឺ
កោោះក ើងតឹ្ងរងឹម្រក្មក្ើយ )ឺ 

mastoiditis    /ˌmastɔɪˈdʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាកឆ្អឹងមយួកៅ
ជិត្កណាត លម្រត្កចៀក 

material  /məˈtɪərɪəl/  [n]  ឧបករណ៍, សាភ រ (របស់របរកម្របើ
ម្រ ស់) 
 crossreacting material (CRM)  /krɒsrɪˈaktɪŋ 

məˈtɪərɪəl/  [n]  ធាតុ្បង្ហអ កម់្របតិ្កមម 
 food material  /fuːd məˈtɪərɪəl/  [n]  សារធាតុ្អាហារ 
 forest reproductive material  /ˈfɒrɪst ˌriːprəˈdʌktɪv 

məˈtɪərɪəl/  [n]  សាភ របនៅព៊ូជព្នម្របកភ្ទក ើព្ម្រព ( ម្រាប់
កាន និងបននកកនសងៗរបស់រកុខាតិ្បែលអាចែុោះកៅា 
រកុខាតិ្ រមួានទាងំក៊ូនរកុខាតិ្បែលែុោះព៊ីម្រាប ់ឬព៊ីសរ ៊ីរាងា
ល៊ូត្លាស់។) 

 genetic material  /dʒɪˈnɛtɪk məˈtɪərɪəl/  [n]   

សាភ រតំ្ណព៊ូជ, សាភ រកសកនទិច 
 green plant material  /ɡriːn ˈplɑːnt məˈtɪərɪəl/  [n]  

សារធាតុ្រកុខព្បត្ង (សារធាតុ្កែើមម្រសស់ ែ៊ូចា កែើម 
សបណត កកៅកម្រាយកពលម្របម៊ូលនលម្រាបរ់ចួក្ើយ វាម្រតូ្វ
 នកែភ្ជួរបងាបច់៊ូលកនុងែ៊ី) 

 illuvial material  /ɪˌl(j)uːvɪˈeɪl məˈtɪərɪəl/  [n]  សាភ រ 
ឬវត្ថុធាតុ្ មំកព៊ីកបនែងកនសងកទៀត្បែលក វ្ើឱ្យកកសេោះរនធែ៊ី 

 parent material  /ˈpɛːr(ə)nt məˈtɪərɪəl/  [n]  សាភ រកែើម 
 raw material  /rɔː məˈtɪərɪəl/  [n]  វត្ថុធាតុ្កែើម 
 selected reproductive material  /sɪˈlɛktɪd 

ˌriːprəˈdʌktɪv məˈtɪərɪəl/  [n]  ជកម្រមើសសាភ របនៅព៊ូជ 
maternal  /məˈtəːn(ə)l/  [adj]  ខាងាត យ, ាត យ 
maternity    /məˈtəːnɪti/  [n]  មកត្តយយភាព, ភាពាាត យ 
mating  /ˈmeɪtɪŋ/  [n]  ាបង្ហា ត្ព់៊ូជ, ារបនៅព៊ូជ, ពំ កា់ន  
(សត្វកជើងបនួ), ារានា់ន  (បកស ៊ី), សំារាន (លម៊ូន ម្រត្៊ី), កំទុត្
ាន  (សត្វលអិត្) 
 assortative mating  /əˈsɔːtətɪv ˈmeɪtɪŋ/  [n]  ារបនត
ព៊ូជកនុងម្រកុម 

 consanguineous mating  /ˌkɒnsaŋˈɡwɪnɪəs 

ˈmeɪtɪŋ/  [n]  ារបង្ហា ត្ា់ន រវាងព៊ូជបែលានម្រសឡាយជិត្  
 open pollination mating  /ˈəʊp(ə)n pɒlɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  

ារបង្ហា ត្ក់រាយលមអងកសរ ៊ី (កម្រាងារណ៍បង្ហា ត្វ់ងសម្រត្ក៊ូល
មនិកពញកលញ បែលកនុងក ោះម្រាបម់្រតូ្វ នកែម្របម៊ូលព៊ីកែើម
កមបែលាម នពត័្ា៌នអំព៊ីម្របភ្ពលមអង។   ែ៊ូចាវ ិ្ ៊ីសាក
លបងក៊ូនបែរ   វាអាចនៅល់ពត័្ា៌នអំព៊ីលទធភាពនសទំ៊ូកៅ
របស់ម្រាបក់ម ។) 

 random mating  /ˈrandəm ˈmeɪtɪŋ/  [n]  (សទិសនយ័៖  
panmixia) ារបង្ហា ត្ា់កោយព្ចែនយ ( ារកកើត្ក ើងព្ន
ារបនៅព៊ូជរមកភ្ទកនុងចំកណាមសាជិកឯកត្ៅៈរបស់ម្រកុម
ព៊ូជមយួបែលកនុងក ោះភ្វន៊ីយ ភាព(probability)  ព្នារ
បង្ហា ត្ា់ន របស់ឯកត្ៅៈ២ណាមយួ  ែឺកសមើាន ។) 

 single-pair mating  /ˈsɪŋɡ(ə)l pɛː ˈmeɪtɪŋ/  [n]  ារ
បង្ហា ត្ែ់៊ូាខ ង (ារករៀបចំកម្រាងារណ៍បង្ហា ត្វ់ងសវល៊ីកពញ
កលញ បែលកនុងក ោះកម ន៊ីមយួៗម្រតូ្វ ន បង្ហា ត្ា់មយួ
សាជិកាខ ងកទៀត្របស់ម្រកុមព៊ូជ។ ារបង្ហា ត្ក់នោះបកងាើត្
 នាចំននួអតិ្បរាព្នអមប៊ូរមនិាបស់ាចញ់ាត្តិ្ាន កៅ
កនុងជំ នន់៊ីមយួៗ ាមយួនិងចំននួអតិ្បរា ។) 

matter  /ˈmatə/  [n]  រ៊ូបធាតុ្, វត្ថុធាតុ្ 
 harvestable dry matter  /ˈhɑːvɪsteɪb(ə)l drʌɪ ˈmatə/  

[n]  សាសធាតុ្សងួត្បែលម្របម៊ូល ន 
 inorganic matter  /ɪnɔːˈɡanɪk ˈmatə/  [n]   

រ៊ូបធាតុ្អសរ ៊ីរាងា 
 mechanical organic matter  /mɪˈkanɪk(ə)l ɔːˈɡanɪk 

ˈmatə/  [n]  (សទិសនយ័៖  unhumified organic 
matter) សរ ៊ីរាងាបែលមនិាែ យាមកាក 

 mineral matter  /ˈmɪn(ə)r(ə)l ˈmatə/  [n]  រ៊ូបធាតុ្ននិជ 
 organic matter  /ɔːˈɡanɪk ˈmatə/  [n]  រ៊ូបធាតុ្សរ ៊ីរាងា, 
សារធាតុ្សរ ៊ីរាងា (បននកសារធាតុ្សរ ៊ីរាងាព្នែ៊ីបែលរមួាន
សំណល់រកុខាតិ្ ឬសត្វបែលរលួយកនុងកម្រមតិ្កនសងៗ និង
សារធាតុ្ែព្ទៗកទៀត្ បែលសំកយែកោយម្របាកររបស់ែ៊ី) 

 prehumic matter  /prɪˈhjuːmɪk ˈmatə/  [n]   

បុករសរ ៊ីរាងាមកាក 
 unhumified organic matter  /ʌnˈhjuːmɪfʌɪ ɔːˈɡanɪk 

ˈmatə/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ mechanical organic 
matter
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mattress  /ˈmatrɪs/  [n]   

១.  (ចំក ោះ្រណ៊ី វទិា) ារោកម់្របកែើសកែើមប ៊ីទបែ់៊ី  
២.  ព៊ូក 

maturation  /matjʊˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ភាពកពញវយ័, ែំកណើ រទំុ 
(ចាស់), ារវវិតិ្តន៍្ មមរ 
 maturation of germ cells  /matjʊˈreɪʃ(ə)n ɒv dʒəːm 

sɛlz/  [n]  ភាពកពញវយ័របស់កាសិាាបម៉ាត្ 
mature  /məˈtʃʊə/  [adj]  ទំុ, ចំណាស់, កពញវយ័, ចាស់ទំុ 
(ែំណាកា់លកពញវយ័)  
១.  រកុខាតិ្: ែំណាកា់លព្នឯកត្ៅៈកម្រាយព៊ីឆ្ែងនុត្ព៊ីភាព

នច៊ី ាករឿយៗាននយ័ែ៊ូច កយ Reproductive age 
អាយុបនៅព៊ូជ ន)។  កយនេុយ Juvenile ។  

២.  បនែ:  ែំណាកា់លរបស់បនែកពលបែលម្រាបក់ម្រត្ៀមនែួន
ពម្រង្ហយ ា្មមរបបបកនោះ  បត្មនិានិចចាលកទ វាម្រតូ្វ
ាន  នឹងលទធភាពែំណុោះរបស់ម្រាប។់ ាករឿយៗ កែអាច
សំាល់ ន ឧ. ារបម្របម្របួលពណ៌ ារសងួត្ទឹក និង
រច សមពន័ធបនែរកបើក។ 

៣. ម្រាប:់ ម្រាបប់ែលអាចែុោះពនែក ន កម្រាយព៊ីម្របកលោះវា
កចញព៊ីបនែ និងអាចបំបបកភាពសំងំវា ន។ 

physiological maturity  /ˌfɪzɪəˈlɒdʒɪk(ə)l məˈtʃʊərəti/  

[n]  ភាពកពញវយ័ខាងសរ ៊ីរៈ ( កយនយ័ទ៊ូកៅមយួសំកៅកលើ
ែំណាកា់លនបួជ៊ីវតិ្របស់ម្រាបម់យួ កៅកពលបែលារវវិត្ៅន៍
របស់វាចបស់ពវម្រែប ់ក្ើយសាសធាតុ្ែ៊ីម៊ីជ៊ីវសាហ្រសៅចា ំច់
សម្រាបែំ់កណើ រារខាងសរ ៊ីរៈអាចានសកមមភាព ឬកម្រត្ៀម
ានសកមមភាព) 

maxilla  /makˈsɪlə/  [n]  (ព្ុវចនៈ៖ maxillae) ថាា មកលើ, 
ថាា មកម្រាយ, ឆ្អឹងថាា មខាងកលើ 

meadow  /ˈmɛdəʊ/  [n]  វាលកមម , ចាា រ (ម្រាមភាសា)  
 wet meadow  /wɛt ˈmɛdəʊ/  [n]  វាលកមម កសើម, វាល
កមម លិចទឹក 

fish meal  /fɪʃ miːl/  [n]  កមៅម្រត្៊ី 
meander  /mɪˈandə/  [n]  កភ្នន (ទកនែ) 
measle  /ˈmiːz(ə)lz/  [n]  កហ្រញ្ជ ិល 
measurable  /ˈmɛʒ(ə)rəb(ə)l/  [adj]  បែលអាចវាស់ ន 
measure  /ˈmɛʒə/  [v]  វាស់, សេង ់
measure  /ˈmɛʒə/  [n]  វធិានារ 
 mitigation measure  /mɪtɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈmɛʒə/  [n]  វធិាន
ារាត្ប់នថយ 

 sanitary measure  /ˈsanɪt(ə)ri ˈmɛʒə/  [n]  វធិានារអ
 មយ័ 

 tape measure  /teɪp ˈmɛʒə/  [n]  បម៉ាម្រត្ម៊ូរ, បម៉ាម្រត្សំពត្ ់
measurement  /ˈmɛʒəm(ə)nt/  [n]  រង្ហវ ស់, ខាន ត្ 
 measurement tape  /ˈmɛʒəm(ə)nt teɪp/  [n]   

(សទិសនយ័៖  measuring tape) បម៉ាម្រត្ម៊ូរ (បម៉ាម្រត្បនស
បែលអាចម៊ូរារម៊ូរ ន) 

 flow measurement   /fləʊ ˈmɛʒəm(ə)nt/  [n]   

រង្ហវ ស់រង្ហវ ល់ារ ៊្ូរ 
measuring tape  /ˈmɛʒərɪŋ teɪp/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 

measurement tape 
meat  /miːt/  [n]  សាច ់
 meat ball  /miːt bɔːl/  [n]  ម្រប្ិត្សាច ់
 meat chicken  /miːt ˈtʃɪkɪn/  [n]  ានស់ាច ់
 pickled meat  /ˈpɪk(ə)ld miːt/  [n]  សាចម់្របឡាក ់

mechanism  /ˈmɛk(ə)nɪz(ə)m/  [n]   

១.  ចលនារ (ែំកណើ រារព្នម្របពន័ធត្ ួទ៊ីរបស់ជ៊ីវករ 
ឧទា្រណ៍ យនតារកចញផ្គា ),  

២.  យនតារ (ម្របពន័ធព្នចល័ត្បននកកនសងៗបែលបំកពញ 
ត្ ួទ៊ីនុសាន  ឧទា្រណ៍ កម្រែឿងា៉ា សុ៊ីន) 

 avoidance mechanism  /əˈvɔɪd(ə)ns 

ˈmɛk(ə)nɪz(ə)m/  [n]  យនតារបកញ្ច ៀស 
 escape mechanism  /ɪˈskeɪp ˈmɛk(ə)nɪz(ə)m/  [n]  

យនតារបកញ្ច ៀស (ារបង្ហា ត្ព់៊ូជសម្រាបរ់កភាព្ននឹ់ង
ភាពរាងំសងួត្ កែើមប ៊ីរកសមត្ថភាពរបស់រកុខាតិ្ (ម្រសូវ) ណា
បែលអាចបំកពញចបស់ពវម្រែបវ់ែតជ៊ីវតិ្វាមុនកពលភាពរាងំ
សងួត្មកែល់) 

regulating mechanism  /ˈrɛɡjʊleɪtɪŋ ˈmɛk(ə)nɪz(ə)m/  

[n]  ារក វ្ើឱ្យា៉ា សុ៊ីនានែំកណើ រារលអ 
mechanization  /ˈmɛk(ə)nʌɪzeɪʃ(ə)n/  [n]  យនតកមម  

(អំកពើព្នកម្រែឿងយនត) 
farm mechanization  /fɑːm mɛk(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]   

យនតកមមកសិកមម (ារកម្របើកម្រែឿងយនតកនុងវស័ិយកសិកមម) 
mechanize  /ˈmɛk(ə)nʌɪz/  [v]  ក វ្ើយនតកមម (ារអនុវត្ៅន៍
កោយកម្រែឿងយនត) 

meconium  /mɪˈkəʊnɪəm/  [n]  អាចមព៍្ម្រព, អាចមខ៍ាម ងំ 
media  /ˈmiːdɪə/  [n pl]  (ឯកវចន៖ medium) មជឈោា ន  
(បណតុ ោះកមករាែ) 

median  /ˈmiːdɪən/  [n]  កមែាន
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mediastinum  /ˌmiːdɪəˈstʌɪnəm/  [n]  ចុងែកងាើម 
Medicaid  /ˈmɛdɪkeɪd/  [n]  ជំនយួកពទយ 
medical  /ˈmɛdɪk(ə)l/  [adj]  បននកកពទយ, ខាងវាិជ កពទយ, ខាង
សុនភាព បែលទាកទ់ងនឹងថាន  ំឬារពា ល 
 medical necessary  /ˈmɛdɪk(ə)l ˈnɛsəs(ə)ri/  [n]   

ារម្រតូ្វារកពទយាចា ំច ់
Medicare  /ˈmɛdɪkɛː/  [n]  ារបថ្រកសករាែ 
medication  /mɛdɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ារឱ្យថាន  ំ
folk medicine  /fəʊk ˈmɛds(ə)n/  [n]  ថាន ឱំ្សថ្ប៊ូរាណ  
Medigap  /ˈmɛdɪɡap/  [n]  វវិរកពទយ (ារកពទយអវ៊ីបែលមនិ ន 
កចញឱ្យ ម្រតូ្វ ននតល់ជ៊ូន) 

medium  /ˈmiːdɪəm/  [n]  (ព្ុវចន៖ medium) មជឈោា ន 
(បណតុ ោះកមករាែ) 
 defined medium  /dɪˈfʌɪnd ˈmiːdɪəm/  [n]  មជឈោា ន
សាា ល់សាសធាតុ្នស ំ

 differential medium  /ˌdɪfəˈrɛnʃ(ə)l ˈmiːdɪəm/  [n]  

មជឈោា នបញកភាពនុសាន  
 selective medium  /sɪˈlɛktɪv ˈmiːdɪəm/  [n]  មជឈោា ន
បណតុ ោះជកម្រមើស (មជឈោា នទាងំឡាយណាបែលកម្រមតិ្ារ
ល៊ូត្លាស់របស់ អតិ្សុនុមម្រ ណមយួចំននួ ប៉ាុបនៅមនិ
កម្រមតិ្សម្រាបម់៊ីម្រកុបកនសងកទៀត្កទ) 

medulla  /mɛˈdʌlə/  [n]   

១. នែឹមក ើ  
២. នរួកនុងឆ្អឹង, បននកកម្រាមព្ននួរ 

megaspore  /ˈmɛɡəspɔː/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 
macrospore 

megastrobili  [n]  កកសរញ៊ី, កមហាា ហ្រសៅប ៊ីឡាយ 
meiosis  /mʌɪˈəʊsɪs/  [n]  ែំកណើ រារនលិត្កាសិាបនៅព៊ូជ

, ចំបណកកាសិាបនៅព៊ូជ, កមយ៉ា៊ូស (ារបនថយចំននួម្រកូម៉ា៊ូ
ស៊ូម ព៊ីឌ៊ីបែ៊ូអុ៊ីត្ (២n) កៅឯកបែ៊ូអុ៊ីត្ (n) កនុងែំកណើ រារចំបណក
កាសិា) 

Meitnerium  /mʌɪtˈnɪərɪəm/  [n]  កម៉ាត្ន៊ីរយ ៉ា៊ូម  
(និមតិ្តសញ្ញា ែ៊ីម៊ី Mt) 

Mekong blind sole  /miːˈkɒŋ blʌɪnd səʊl/  [n]   

ម្រត្៊ីអណាៅ ត្បឆ្ា (ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសត Typhlachirus 
elongatus) 

Mekong River Commission (MRC)  /miːˈkɒŋ ˈrɪvə 

kəˈmɪʃ(ə)n/  [n]  ែណៈកមមារទកនែកមែងា 

Mekongina erythrospila   [sci.n]  ម្រត្៊ី ៉ា កសអុ៊ី 
Melanitis leda ismene  [sci.n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ greenhorned caterpillar 
melanoma  /ˌmɛləˈnəʊmə/  [n]  សាចែុ់ោះ (ែ៊ូចាែំក ោះា
កែើម) 

melazone  /ˈmeɪləːzəʊn/  [n]  ម្រសទាបក់មម កោយមកាក 
melena  /mɪˈliːnə/  [n]  កំអតួ្ពណ៌កមម , ារានលាមកពណ៌
កមម  

melllow  /ˈmɛləʊ/  [adj]  ស៊ូមកមើល កយ៖ loose 
mellowing  /ˈmɛləʊwɪŋ/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ tillage 
Meloidogyne graminicola   [sci.n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ root-knot nematode 
honey dew melon  /ˈhʌni ˈdjuː ˈmɛlən/  [n]  ម្រត្សកម់្រសូវ
ម៉ាាង (ម្របភ្ពមកកែើម រាងំ) 

membrane  /ˈmɛmbreɪn/  [n]  ភាន ស, ាលិាកសតើងៗ, 
សកម្រាប 
 egg membrane  /ɛɡ ˈmɛmbreɪn/  [n]  ភាន សស ុត្ 
 embryonic membrane  /ˌɛmbrɪˈɒnɪk ˈmɛmbreɪn/  [n]  

(សទិសនយ័៖ extraembryonic membrane) ភាន សអំម្រប ៊ី
យ៉ាុង  

 extraembryonic membrane  / ˈɛkstrəˌɛmbrɪˈɒnɪk 

ˈmɛmbreɪn/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ embryonic 
membrane  

 fertilisation membrane  /ˌfəːtɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n 

ˈmɛmbreɪn/  [n]  ភាន សបងាកំកណើ ត្ 
 mucous membrane  /ˈmjuːkəs ˈmɛmbreɪn/  [n]  

(សទិសនយ័៖  mucous) ភាន សកសើម 
 serous membrane  /ˈsɪərəs ˈmɛmbreɪn/  [n]   

ភាន សកសរ ៉ា៊ូម 
men/animal/day  [n]  មនុសស/សត្វ/ព្ថ្ង (ខាន ត្ពលកមមែិត្ា
កាែ ងំមនុសស និងកាែ ងំសត្វ ្នៈ) 

men/day  [n]  មនុសស/ព្ថ្ង (ខាន ត្ពលកមមែិត្ាកាែ ងំមនុសស) 
menace  /ˈmɛnəs/  [n]  ារែំរាមែំប្ង 
menarche  /mɛˈnɑːki/  [n]  ារានរែ៊ូវែំប៊ូង 
Mendelevium  /ˌmɛndəˈliːvɪəm/  [n]  មនិកែកវលយ៊ូម  

(និមតិ្តសញ្ញា ែ៊ីម៊ី Md)
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Mendel's principles  /ˈmɛnd(ə)ls ˈprɪnsɪp(ə)ls/  [n pl]  

ចាបម់៉ាងប់ែល, កាលារណ៍ម៉ាងប់ែល (ារនុសាន ខាងតំ្ណ
ព៊ូជានឯករម៊ូលោា នពិកសសបែលកែកៅថាពនធុ ឬបសន។   
ពនធុ ឬបសនានវត្ៅានាែ៊ូៗ   បែលពនធុ ឬបសន ន៊ីមយួៗ  
ែឺាអាបលលមយួ។  អាបលលមយួអាចានលកខណៈលប់
កលើអាបលលមយួកទៀត្។ កៅកនុងអំ ុង កពលក វ្ើកមយ៉ា៊ូស  
ែ៊ូអាបលលម្រតូ្វផ្គៅ ចក់ចញព៊ីាន ។ កៅកនុងអំ ុងកពលក វ្ើារបងា
កំកណើ ត្បណាៅ អាបលលមក ព៊ីខាងកមនិងខាង ក វ្ើារនាុ ំាន ។ 
លទធនលរបស់ក៊ូនបង្ហា ញព៊ីអនុ ត្វនិិកយែកមម (ារបំបបក
នែួន) ចំក ោះ ារនសនំាុ ំលកខណៈកនសងៗអាម្រស័យកៅរមចាបភ់្
វន៊ីយភាព  (នករៀ បិលិត្យ)   កោយសារបត្អាបលល 
វនិិកយែន៊ីមយួៗម្រតូ្វ នបចករបំលកកោយព្ចែនយកៅឱ្យាបម៉ា
ត្មយួ ក្ើយឯករាជយព៊ីបណាៅ ពនធុ ឬបសនែព៏្ទកទៀត្ និង 
កោយ សារបត្ស ុត្និងបសពម នាុ ំាន កោយព្ចែនយ។) 

meningioma  /mɪˌnɪndʒɪˈəʊmə/  [n]  សាចែុ់ោះកលើកម្រសាម
នរួ 

meningitis  /ˌmɛnɪnˈdʒʌɪtɪs/  [n]  ករាែរលាកកម្រសាមនរួ 
meniscus  /mɪˈnɪskəs/  [n]  ព្នេនត្ (ព្នវត្ថុរាវកៅកនុងបកវ) 
Menochilus sexmaculatus   [sci.n]  អកណៅើ កាស 
menopause  /ˈmɛnəpɔːz/   [n]  កវលាបែលហ្រសត៊ីបលងានរែ៊ូវ 
mense  /ˈmɛns/  [n]  រែ៊ូវ (សំកៅកលើារទាែ កអ់៊ូវលុទំុ បែល
មនិ នបងាកំកណើ ត្) 

menstruation  /mɛnstrʊˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ារានរែ៊ូវ 
mental  /ˈmɛnt(ə)l/  [n]  មនសិារ ឬមនសាា រ, នែ៊ូវសតិ្ (ព្ន
ខាងនរួកាល ឬែំនិត្ម្រ ាញ , ារកំណត្ទុ់កកនុងចិត្ត, ែំកណើ រ
យកចិត្តទុកោក,់ែំកណើ ររងំចិត្ត,ារនាងចិត្ត ឬសតិ្បញ្ញា ) 
 mental disability  /ˈmɛnt(ə)l dɪsəˈbɪlɪti/  [n]  ភាពពិារ
សតិ្បញ្ញា , ពុទធិវបិលាែ ស (ែំកណើ របម្របម្របួលព្នម្រ ាញ , ារ
ន៊ូចសតិ្បញ្ញា , វបិត្តចរតិ្) 

 mental health  /ˈmɛnt(ə)l hɛlθ/  [n]  សុខារមមណ៍,  
សុនភាពព្នសតិ្ បញ្ញា  (ារសុនព្នអារមមណ៍, អារមមណ៍
បែលទទលួ កសចកត៊ីសុន), ផ្គសុនភាព 

 mental retardation  /ˈmɛnt(ə)l riːtɑːˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  ារ
វកិលសតិ្បញ្ញា ,កែំ ណ៊ី រយឺត្យ៉ា វខាងនែ៊ូវសតិ្បញ្ញា  

Mentha arvensis  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ peppermint 
Mercury  /ˈməːkjəri/  [n]   រ ៉ាត្ (និមតិ្តសញ្ញា ែ៊ីម៊ី Hg) 
mere  /mɪə/  [n]  ម្រត្ ងំ, ម្រសោះទឹក 

merino  /məˈriːnəʊ/  [n]  ព៊ូជសត្វកចៀមបែលានករាមបវងលអ 
meristem  /ˈmɛrɪstɛm/  [n]  កមាលិា, តំ្បនា់លិាស
កមម, បននកល៊ូត្លាស់របស់រកុខាតិ្ (ចុងឫស ម្រតួ្យ), ាលិា
ល៊ូត្លាស់ (ាលិារកុខាតិ្ បែលានត្ ួទ៊ីម្រទម្រទងា់រល៊ូត្
លាស់រកុខាតិ្ ាទ៊ូកៅសថិត្កៅខាងចុងពនែក ឬម្រតួ្យ ឬកចុ៏ង
ឫស) 
 apical meristem  /ˈeɪpɪk(ə)l ˈmɛrɪstɛm/  [n]  ចុង, 
កំព៊ូលាលិាែំណុោះ (បមរ ៊ីបសេម), កមាលិាកំព៊ូល, កមា
លិាកមកំព៊ូល (កាសិាមនិបំបបែងឯកកទសបែលក វ្ើ
ចំបណក កែើមប ៊ីបកងាើត្កាសិាថ្ម៊ីៗកៅកាលឫស ឬចុង
ម្រតួ្យ) 

 ground meristem   /ɡraʊnd ˈmɛrɪstɛm/  [n]  កមាលិ
ា (ាលិាម្រែឹោះព្នកមាលិាកំព៊ូលបែលនលិត្សមបក) 

 intercalary meristem   /ɪnˈtəːkəl(ə)ri ˈmɛrɪstɛm/  [n]  

កមាលិាចក ែ ោះ (កមាលិាកៅែល់សែឹក និង/ឬ កម្រសាម
ម្រាបរ់បស់រកុខាតិ្ម៉ា៊ូណ៊ូ ក៊ូទ៊ីកលែ៊ូនាកម្រចើន) 

 lateral meristem   /ˈlat(ə)r(ə)l ˈmɛrɪstɛm/  [n]  កមា
លិាចំក្ៀង (ាកមាលិាបែលនលិត្ាលិាទ៊ីព៊ីរ) 

 primary meristem  /ˈprʌɪm(ə)ri ˈmɛrɪstɛm/  [n]  កមា
លិាទ៊ី១ (កមាលិារបស់អំម្រប ៊ីយ៉ាុងរកុខាតិ្ បែលនឹងវវិត្ត
កៅាកអព៊ីបឌម) 

 primary thickening meristem  /ˈprʌɪm(ə)ri 

ˈθɪk(ə)nɪŋ ˈmɛrɪstɛm/  [n]  កមាលិាបកងាើត្កម្រាស់ទ៊ី ១ 
(កមាលិាបែលបកងាើត្កម្រាស់អក័សកែើម កៅកនុងរកុខាតិ្ម៉ា៊ូ
ណ៊ូ ក៊ូទ៊ីកលែ៊ូនមយួចំននួ) 

 secondary meristem  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈmɛrɪstɛm/  [n]  

កមាលិាទ៊ី ២ (កមាលិាកំបយ៊ូម បែលសថិត្កៅរវាងសុ៊ី
ប ម និងនែ៊ូបអមរបស់ឫស និងកែើមរបស់រកុខាតិ្ឌ៊ីក៊ូទ៊ីកល
ែ៊ូន) កមាលិានតល់កំកណើ ត្កៅកាសិាចំក្ៀង ឬារ
ក ើងកម្រាស់ទ៊ី២) 

merry gold  /ˈmɛri ɡəʊld/  [n]  ផ្គា ព្សបករឿង  
(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ Tagetes erecta) 

mesentery  /ˈmɛs(ə)nt(ə)ri/  [n]  ភាន សក ោះកវៀន 
mesh   /mɛʃ/  [n]  សំណាញ់  
mesocarp  /ˈmɛsə(ʊ)kɑːp/  [n]  កមស៊ូខាប (ម្រសទាប់
កណាៅ លរបស់កភ្រ ៊ីខាប ាសាចរ់បស់បនែកប រ ៊ី និងម្រឌូប) 

mesocotyl  /ˈmɛsəʊkŏt′l)  [n]  ថាន ងំពនែក (ថាន ងំែំប៊ូងបំនុត្
របស់កែើម្ញ្ាាតិ្ កៅកពលែុោះកចញព៊ីម្រាប)់
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mesolecithal  /ˈmɛsəʊles.ɪ.θəl/  [adj]  ានស ុត្កលឿង
ម្យម 

mesophyte  /ˈmɛsə(ʊ)fʌɪt/  [n]  កមស៊ូភ្៊ីត្ 
mesophytic  /ˈmɛsəʊˈfɪtɪk/  [adj]  ព្នកមស៊ូភ្៊ីត្ 
mesosphere  /ˈmɛsə(ʊ)sfɪə/  [n]  កមស៊ូបសវ , ម្រសទាប ់
កណាត ល (បននែ៊ី) 

mesothorax  /ˌmɛsə(ʊ)ˈθɔːraks/  [n]  ម្រទូងកណាៅ ល 
Mesovelia vittigera  [sci.n]  ម្រសឹងទឹក 
metabolism  /mɪˈtabəlɪz(ə)m/  [n]  កមរម៊ូល៊ីស, ែំកណើ រ
ម្របតិ្កមមថាមពលាតិ្ែ៊ីម៊ីកនុងសរ ៊ីរាងា (ារបំបបកអាហារ) 

metal  /ˈmɛt(ə)l/  [n]  កលា្ៈធាតុ្ 
 heavy metal  /ˈhɛvi ˈmɛt(ə)l/  [n]  កលា្ៈ ង្ន ់
 precious metal  /ˈprɛʃəs ˈmɛt(ə)l/  [n]  កលា្ៈាន
ត្ព្មែ 

metamorphism  /mɛtəˈmɔːfɪz(ə)m/  [n]  បបម្រមកំណកកើត្ 
metamorphosis  /ˌmɛtəˈmɔːfəsɪs/  [n]  ារបម្របម្របួលរ៊ូប
រាង, បបម្រមរ៊ូប (សត្វ, រកុខាតិ្) 
 complete metamorphosis  /kəmˈpliːt 

ˌmɛtəˈmɔːfəsɪs/  [n]  រ៊ូបនាុ ំកពញកលញ (ពកួសត្វលអិត្បែល
ានវែតជ៊ីវតិ្របស់វាបម្របម្របួលព៊ីពង-ែងា៊ូវ-ែុកកែឿ-សត្វកពញ 
វយ័) 

metaphyte  /ˈmɛtəfʌɪt/  [n]  រកុខាតិ្ព្ុកាសិា 
Metarhizium anisopliae  [sci.n]  ពកួជំងឺនសតិ្ 
Metarhizium flavoviride  [sci.n]  ពកួជំងឺនសតិ្ 
metathorax  /ˈmɛtəˌθɔːraks/  [n]  ម្រទូងកម្រាយ (សត្វលអិត្) 
metaxenia  /ˈmɛtəˈzēnyə/  [n]  ម្របសិទធភាពលមអង 
Metazoa  /ˌmɛtəˈzəʊə/  [n pl]  សត្វព្ុកាសិា 
metazoan  /ˌmɛtəˈzəʊən/  [n]  កមរស៊ូបអ   

(សត្វព្ុកាសិា) 
meteorology  /ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]  ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិា, 
លកខនណឌ អាាសធាតុ្ 
 agricultural meteorology  /ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]   

ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាកសិកមម 
 applied meteorology  /əˈplʌɪd ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]   

ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាអនុវត្ត 
 coastal meteorology  /ˈkəʊstl ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]   

ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាតំ្បនក់ឆ្នរ 

 dynamic meteorology  /dʌɪˈnamɪk ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  

[n]  ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាឌ៊ីណាមចិ, ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាចល័ត្ 
 marine meteorology  /məˈriːn ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]  

ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាសមុម្រទ 
 micrometeorology  /ˌmʌɪkrə(ʊ)miːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]   

ម៊ីម្រកូឧតុ្ភ្៊ូត្វទិា 
 satellite meteorology  /ˈsatəlʌɪt ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]  

ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាផ្គា យរណប 
 space meteorology  /speɪs ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]   

ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាអវាស 
 statistical meteorology  /stəˈtɪstɪk(ə)l 

ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]  ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាសមុម្រទសថិតិ្ 
 tropical meteorology  /ˈtrɒpɪk(ə)l ˌmiːtɪəˈrɒlədʒi/  [n]  

ឧតុ្ភ្៊ូត្វទិាម្រតូ្ពិច 
meter  /ˈmiːtə/  [n]  បម៉ាម្រត្ 
 moisture meter  /ˈmɔɪstʃə ˈmiːtə/  [n]  បម៉ាម្រត្វាស់
សំកណើ ម, ឧបករណ៍វាស់សំកណើ ម 

metestrus  /miːtɛstrʌs/  [n]  កពលមុនអុ៊ីសម្រទុោះ 
methane  /ˈmiːθeɪn/  [n]  កមរន  
methanogen  /ˈmɛθənə(ʊ)dʒ(ə)n/  [n]   កក់ត្រ ៊ីកមរន 

( កក់ត្រ ៊ីបែលអាចនលិត្កមរន ន) 
methemoglobin  /mɛtˌhiːməˈɡləʊbɪn/  [n]  កមកត្ម៉ា៊ូកែ៊ូប ៊ីន 

(អងាធាតុ្បែលកកកើត្ក ើងអំព៊ីាតិ្ម្រក្មកៅកនុង្ម) 
Methioche vittaticollis  [sci.n]  ចម្រងិត្ 
method  /ˈmɛθəd/  [n]  វ ិ្ ៊ី, រកបៀប 
 basin-check method  /ˈbeɪs(ə)n tʃɛk ˈmɛθəd/  [n]   

ារកម្រសាចម្រសពកោយពនែិចទឹក និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យ ន 
 clustering methods  /ˈklʌstərɪŋ ˈmɛθədz/  [n pl]   

វ ិ្ ៊ីចងាម្រកុម 
 contour-check method  /ˈkɒntʊə tʃɛk ˈmɛθəd/  [n]   

ារកម្រសាចម្រសពកោយពនែិចទឹកបែលអាចម្រែបម់្រែង ន
រមបនសរយៈកមពស់ 

 contour-furrow method  /ˈkɒntʊə ˈfʌrəʊ ˈmɛθəd/  [n]  

ារកម្រសាចម្រសពកោយបកងាៀរទឹកកលើែ៊ី 
 cross-slope furrow method  /krɒs sləʊp ˈfʌrəʊ 

ˈmɛθəd/  [n]  ារបញ្ច៊ូ លទឹកកោយម្របឡាយាត្ទ់ទឹង
ជម្រាល 

 drybed method  /drʌɪbɛd ˈmɛθəd/  [n]  វ ិ្ ៊ីសាហ្រសតក វ្ើ
ថាន លសំណាបកាក (ារសាបម្រាបព់៊ូជសងួត្កៅកនុងថាន ល
កាក បែលា្មមរ កែកម្រចើនក វ្ើថាន លកាកកៅតំ្បនា់ន
កភ្ែៀង ឬម្របពន័ធកម្រសាចម្រសពបែលមនិានទឹកម្រែបម់្រាន)់
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 levigation analysis method  /lɛvɪˈɡeɪʃ(ə)n əˈnalɪsɪs 

ˈmɛθəd/  [n]  រកបៀបវភិាែកោយបងា៊ូរកនុងចរនតទឹកន៊ូវវត្ថុធាតុ្
បែលកែបំបបកាកមៅរចួាមុន 

 pedigree method  /ˈpɛdɪɡriː ˈmɛθəd/  [n]  ពងសវ ិ្ ៊ី 
(វ ិ្ ៊ីសាហ្រសតជកម្រមើសបែលកនុងក ោះកែអាចានលទធភាពង្ហយ
ម្រសួលកនុងាររកព៊ូជពងសរបស់ឯកត្តៈន៊ីមយួៗ) 

 regeneration method  /rɪdʒɛnəˈreɪʃn ˈmɛθəd/  [n]  

វ ិ្ ៊ីសាហ្រសៅាបក់ែើមក ើ (កែើមប ៊ីទទលួ នន៊ូវចំណាត្ថ់ាន ក់
អាយុថ្ម៊ី) 

 sedimentation analysis method  /sɛdɪmɛnˈteɪʃ(ə)n 

əˈnalɪsɪs ˈmɛθəd/  [n]  រកបៀបក វ្ើារវភិាែកោយអវសាទ 
កមម (កោយោកឱ់្យរងកនុងទឹក)  

 usage method  /ˈjuːsɪdʒ ˈmɛθəd/  [n]  វ ិ្ ៊ីកម្របើម្រ ស់ 
 wetbed method  /wɛtbɛd ˈmɛθəd/  [n]  វ ិ្ ៊ីសាហ្រសតថាន ល
សំណាបទឹក (ារបណៅុ ោះសំណាបកលើែ៊ី (ថាន ល) បែលទទឹក 
និងានភ្ក)់ 

methodology  /mɛθəˈdɒlədʒi/  [n]  វ ិ្ ៊ីសាហ្រសត 
methyl  /ˈmiːθʌɪl/  [n]  កមទ៊ីល 
metritis  /mɪˈtrʌɪtɪs/  [n]  រលាកសប៊ូន 
mica  /ˈmʌɪkə/  [n]  ម្រាមម៊ីា 
 black mica  /black ˈmʌɪkə/  [n]  ម្រាមម៊ីាកមម   
ឬបុ៊ីយ៉ា៊ូទ៊ីត្ 

 iron magnasium mica  /ˈʌɪən maɡnəsɪəm ˈmʌɪkə/  

[n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ black mica 
 potassium mica  /pəˈtasɪəm mʌɪkə/  [n]  ស៊ូមកមើល
 កយ៖ white mica 

 white mica  /wʌɪt ˈmʌɪkə/  [n]  (សទិសនយ័៖  potash, 
potassium) ម្រាមម៊ីា (ពណ៌) ស 

Michelia alba  [sci.n]  ផ្គា ចំ ៉ា ស 
Michelia champaca  [sci.n]  ផ្គា ចំ ៉ា កលឿង 
Micraspis crocea  [sci.n]  អកណៅើ កាស 
Micraspis sp.  [sci.n]  អកណៅើ កាស 
micro-  /ˈmʌɪkrəʊ/  [prefix]  បុពវបទាននយ័ថា ត្៊ូច 
micro-zonality  /ˈmʌɪkrəʊ ˈzəʊnəlɪti/  [n]  សកមមភាពជិត្
សនិទធព្នករត កនសងៗកនុងកបនែងមយួ 

microaerophlie  /ˈmʌɪkrəʊˈɛːrəʊfʌɪl/  [n]  ភាវរស់ម្រតូ្វារ
នយល់តិ្ច 

microbe  /ˈmʌɪkrəʊb/  [n]  អតិ្សុនុមម្រ ណ, កមករាែ,  
ម៊ីម្រកុប 

microbiology  /ˌmʌɪkrə(ʊ)bʌɪˈɒlədʒi/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ bacteriology 
microbiota  /ˌmʌɪkrəʊbvɪˈəʊtə/  [n]  ម៊ីម្រកូភាវរស់ 
microcephaly    /ˌmʌɪkrəʊˈsɛfəli/  [n]  អនិបុណភាពែំនិត្
ព៊ីកំកណើ ត្(ភាពានកខាច ោះព៊ីកំកណើ ត្ កោយានកាលត្៊ូច មនិ
្មមរ) 

microclimate  /ˈmʌɪkrə(ʊ)ˌklʌɪmət/  [n]  ម៊ីម្រកូអាាសធាតុ្ 
(អាាសធាតុ្កៅម៊ូលោា នម្រត្ងព់្នេបននែ៊ី ឬកៅជិត្ព្នេបននែ៊ី) 

microelement  /ˈmʌɪkrəʊˈɛlɪm(ə)nt/  [n]  (សទិសនយ័៖  
trace element) ម៊ីម្រកូធាតុ្ (ធាតុ្ចិញ្ច ឹមបែលរកុខាតិ្ម្រតូ្វារ 
ឬម្រសូបយកបរាិណតិ្ច ក្ើយម៊ីម្រកូធាតុ្ទាងំក ោះានែ៊ូចា 
បែក ម៉ាងា់បណស បរ័ ម៉ា៊ូល៊ីបបែន ទងប់ែង ស័ងាស៊ី និងកែរា
កែើម) 

microfauna  /ˈmʌɪkrə(ʊ)fɔːnə/  [n]  ពពកួសត្វម៊ីម្រកូ 
microfilaria  /ˌmʌɪkrəʊfɪˈlɛːrɪə/  [n]  ម៊ីម្រកូភ្៊ីបល (កមករាែកនុង
្មានរាងែ៊ូចសរព្សអំក ោះ) 

microflora  /ˈmʌɪkrə(ʊ)flɔːrə/  [n]  ម្រពយ, ពពកួរកុខាតិ្ម៊ីម្រកូ 
microfossil  /ˈmʌɪkrəʊˈfɒs(ə)l/  [n]  ម៊ីម្រកូន៊ូសុ៊ីល 
micro-hilly  /ˈmʌɪkrəʊ ˈhɪli/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ rough 
microlecithal  /ˈmʌɪkrəʊles′əthəl)/  [adj]  ានស ុត្កលឿង
តិ្ច 

micron  /ˈmʌɪkrɒn/  [n]  ម៊ីម្រកុង (ខាន ត្បែលត្៊ូចាងម៊ីល៊ីបម៉ាត្
មយួ នែ់ង) 

Micronema apogon  [sci.n]  ម្រត្៊ីកកស  
Micronema bleekeri  [sci.n]  ម្រត្៊ីកកស  
Micronema micronema  [sci.n]  ម្រត្៊ីកកស  
micronutrient  /ˈmʌɪkrəʊˈnjuːtrɪənt/  [n]  ម៊ីម្រកូធាតុ្ចិញ្ច ឹម, 
ម៊ីម្រកូអាហារធាតុ្ (សារធាតុ្ចិញ្ច ឹមប េ បប់នស)ំ 
 fortification of food with micronutrients  

/ˌfɔːtɪfɪˈkeɪʃ(ə)n ɒv fuːd wɪð mʌɪkrə(ʊ)ˈnjuːtrɪənts/  [n]  

ារបញ្ច៊ូ លម៊ីម្រកូសារាតិ្កៅកនុងចំណ៊ី អាហារ 
micronutrient deficiencies  /mʌɪkrə(ʊ)ˈnjuːtrɪənt 

dɪˈfɪʃ(ə)nsis/  [n]  កងវោះម៊ីម្រកូសារាតិ្ 
microorganism  /mʌɪkrəʊˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]   

ម៊ីម្រកូសរ ៊ីរាងា, ម៊ីម្រកូសារ ងាាយ, អតិ្សុនុមម្រ ណ
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micropalaeonlogy  /ˈmʌɪkrəʊˈpalɪəʊnˈləʊɡi/  [n]  ម៊ីម្រកូ
ន៊ូសុ៊ីលវទិា 

Microphis brachyurus  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ short-
tailed pipefish 

microphyll  /ˈmʌɪkrə(ʊ)fɪl/  [n]  សែឹកត្៊ូចៗ (សែឹកត្៊ូចៗាម ន
 ចស់រព្ស  ំបែលានចំក ោះបសែមយួចំននួ) 

Microplitis manilae  [sci.n]  ពកួឪា៉ា ល់ (បរាសិត្កលើែងា៊ូវ
ាត្ស់ែឹក) 

micropore  /ˈmʌɪkrə(ʊ)pɔː/  [n]  រនធលអិត្ 
microporosity  /mʌɪkrə(ʊ)ˌpɔːrəsiti/  [n]   

(សទិសនយ័៖  infracapillary space) រនធឆ្កម រលអិត្ៗ (រនធត្៊ូច
លអិត្ៗកនុងែ៊ី), ម៊ីម្រកូរនធ 

micropropagation  /ˈmʌɪkrə(ʊ)prɒpəɡeɪʃn/  [n]  ារ
បណៅុ ោះក៊ូនក ើព៊ីាលិា (ារបណៅុ ោះ (ក៊ូន) រកុខាតិ្កចញព៊ី
បននកត្៊ូចៗបំនុត្របស់រកុខាតិ្ ាលិា ឬកាសិាបែលកែ
បណៅុ ោះកៅកនុងបំពងស់ាក ឬ ឧបករណ៍កនសងៗបែលាម នកម
ករាែ ក្ើយបរយិាស និងសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមកៅកនុងក ោះ ម្រតូ្វ
 នម្រតួ្ត្ពិនិត្យយ៉ា ងែិត្ែល់បំនុត្) 

micropyle  /ˈmʌɪkrə(ʊ)pʌɪl/  [n]  ម៊ីម្រកូភ្៊ីល, រនធម៊ីម្រកូភ្៊ីល 
(ាារកបើកចំ្មយួបភ្ែត្កៅបសបកកម្រៅរបស់អ៊ូវលុ បែលរម
រនធក ោះ ម្រាបល់មអង ឬបំពងល់មអងឆ្ែងាត្ ់កៅែល់ថ្ងអំ់ម្រប ៊ី
យ៉ាុង។ កៅកលើម្រាបទំុ់ ម៊ីម្រកូព្ភ្ល ជនួាលកែអាចក ើញហាក់
ែ៊ូចារនធមយួកៅកលើសមបក ម្រាប។់ ម្រាបប់ែលនលិត្កចញព៊ី 
អ៊ូវលុ រ ម៊ីម្រកូព្ភ្លនិងព្្លឹមកៅឆ្កង យព៊ីាន  នលិត្កចញព៊ី
អ៊ូវលុ ផ្គា ប ់វាកៅជិត្ាន  នលិត្កចញព៊ីអ៊ូវលុកនៅក វាកៅមនិ
ឆ្កង យ ព៊ីាន ប៉ាុ ម នកទ។ រា៉ា ឌិនលរបស់អំម្រប ៊ីយ៉ាុង ានិចចាល 
ម្រប មមុននឹងម៊ីម្រកូព្ភ្ល។) 

microscope  /ˈmʌɪkrəskəʊp/  [n]  ម៊ីម្រកូទសសន ៍
compound microscope  /ˈkɒmpaʊnd ˈmʌɪkrəskəʊp/  

[n]  អតិ្សុនុមទសសនស៍ាស  
microscopic  /mʌɪkrəˈskɒpɪk/  [adj]  ត្៊ូចកមើលមនិក ើញ 
 dark-field microscopy  /dɑːk fiːld mʌɪˈkrɒskəpi/  [n]  

ារកម្របើអតិ្សុនុមម្រ ណទសសនព៍្នេងងឹត្ 
microspore  /ˈmʌɪkrə(ʊ)spɔː/  [n]  ម៊ីម្រកូសប ៉ារ (កាសិា
ក ម្ លបែលនលិត្កោយារបំបបកកាសិាកភ្ទ(កមយ៉ា៊ូស) 
ក្ើយាែ យកៅាម្រាបល់មអង។) 

microsporophyll   (mī′krəspôr′əfĭl′)  [n]  ម៊ីម្រកូសប ៉ារ ៉ា៊ូភ្៊ីល, 
ទម្រមសរ ៊ីរាងាបនៅព៊ូជក ម្ ល (ាសែឹកាែ យមយួបែលម្រទសរ ៊ីរាងា

បនៅព៊ូជក ម្ ល។ ពកួរកុខាតិ្ម្រាបជិ់ត្ តំ្ណាងកោយកកសរ
ក ម្ ល ចំក ោះ រកុខាតិ្ gymnosperm វញិ តំ្ណាងា
ម្រសាព្នហ្រសៅូព្បព្ ក ម្ ល(កានក ម្ ល)។) 

microsporum  /mʌɪkrə'spɔːrʌm/  [n]  ម៊ីម្រកូសប ៉ារ ៉ា៊ូម (ពពកួកម
ករាែានសតិ្ែ៊ូចាកមបម្រសងាកែើម) 

microstructure  /ˈmʌɪkrə(ʊ)ˌstrʌktʃə/  [n]  (សទិសនយ័៖  
fabric) ម៊ីម្រកូទម្រមង ់
 coated microstructure  /kəʊtɪd ˈmʌɪkrə(ʊ)ˌstrʌktʃə/  

[n]  ម៊ីម្រកូទម្រមងក់ោយារកម្រសាបព៊ីកម្រៅព្នម្រាបែ់៊ី 
 elementary microstructure  /ɛlɪˈmɛnt(ə)ri 

ˈmʌɪkrəʊˈstrʌktʃə/  [n]  (សទិសនយ័៖  primitive 
primary fabric)  ម៊ីម្រកូទមងនក់ែើម, ារម្របម៊ូលនតុ ំវត្ថុធាតុ្ាម៊ី
ម្រកូទម្រមង ់

microsymbiont  (mʌɪkrəʊˈsɪmbɪˌɒnt)  [n]  អតិ្សុនុម
ម្រ ណ (រស់កៅាមយួរកុខាតិ្) ានម្របកយជន ៍(អតិ្សុនុម
ម្រ ណបែលរស់ាមយួាន យ៉ា ងជិត្សនិត្(រស់កៅាមយួាន -
symbiosis)ាមយួរកុខាតិ្នៅល់ជម្រមក។ អតិ្សុនុមម្រ ណ
ានម្របកយជន ៍ែឺាម្របកភ្ទនសតិ្ព្ម៉ា ៊ីរ ៊្ី ស(mycorrhiza)  
ម្របកភ្ទព្រ ៉្ា ស ៊ូបប (rhizobia) និងកហ្រ្វនែ៊ីយ៉ា  (frankia)។) 

Microvelia douglasi atrolineata  [sci.n]  ម្រសឹងទឹក 
microvillus  /ˌmʌɪkrəʊˈvɪləs/  [n]  (ព្ុវចនៈ៖ microvilli) 
ម៊ីម្រកូវ ៊ីល៊ី 

micturition  /ˌmɪktjʊˈrɪʃ(ə)n/  [n]  ារបកញ្ចញទឹកក ម 
midge  /mɪdʒ/  [n]  សត្វសុច, មមង ់
midrib  /ˈmɪdrɪb/  [n]  ម្រទនុងសែឹកកណាត លព្នសែឹក, បវ ៉ានសែឹក 
(សរព្សបវ ៉ានកណាៅ ល្ំរបស់សែឹក) 

midwife  /ˈmɪdwʌɪf/   [n]  ឆ្មប 
migraine  /ˈmiːɡreɪn/  [n]  ជំងឺម្របាងំ, ារ មឺយួចំក្ៀង
កាល 

migration  /mʌɪˈɡreɪʃ(ə)n/  [n]  កទសនៅរម្របកវសន,៍ ែំកណើ រ
ផ្គែ ស់ទ៊ីកបនែង 

upstream migration  /ˈʌpstriːm mʌɪˈɡreɪʃ(ə)n/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ cutting back 
mildew  /ˈmɪldjuː/  [n]   

១.  ជំងឺរកុខាតិ្បងាកោយនសតិ្  
២.  នសតិ្ (ែ៊ូចា Erysiphe បែលបងាជំងឺនសតិ្កលើរកុខាតិ្)  
៣.  នសតិ្សថិត្កនុងែំណាកម់៊ីកសលយ៊ូមល៊ូត្លាស់កលើស ុប 

ហ្រសាត ត្កោយាម នកកនសមសប៉ារចាស់លាស់កទ
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milk  /mɪlk/  [n]  ទឹកកោោះ 
 crop milk  /krɒp mɪlk/  [n]  ទឹកកោោះបែ (ទឹកកោោះរបស់
សត្វម្រ ប បែលបកញ្ចញកោយកអព៊ីកត្លយ៊ូមបែ កែើមប ៊ីចិញ្ច ឹម
ក៊ូនកនុងសមបកុ) 

 ultra heat treated milk (UHT)  /ˈʌltrə hiːt triːt mɪlk/  

[n]  ទឹកកោោះកាបែលសាែ បក់មករាែកោយកកដៅ នពស់ 
 milk tooth  /mɪlk tuːθ/  [n]  ក ម្ញទឹកកោោះ, ក ម្ញកំកណើ ត្, 
ក ម្ញព្ម្រព 

 milk vein  /mɪlk veɪn/  [n]  សរព្សបវ ៉ានកកនសមកោោះ 
(សរព្ស ទឹំកកោោះ) 

milkfish  /ˈmɪlkfɪʃ/  [n]  ម្រត្៊ីននួចាន ់(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ 
Chanos chanos) 

milky  /ˈmɪlki/  [adj]  ែ៊ូចទឹកកោោះកា, មនិថាែ , សៗ 
mill  /mɪl/  [n]  ករាងកិនម្រសូវ, ករាងអារក ើ 
 hand grain mill  /hand ɡreɪn mɪl/  [n]  ត្ាល់កិនព្ែ 

(ត្ាល់កិនកមៅឱ្យសងួត្កោយព្ែ) 
 paper mill  /ˈpeɪpə mɪl/  [n]  ករាងចម្រកក វ្ើម្រកោស 
 rice mill  /rʌɪs mɪl/  [n]  ា៉ា សុ៊ីនកិនម្រសូវ (ា៉ា សុ៊ីនកិនម្រសូវ
 នាអងារសម្រមូប ឬសម្រមតិ្) 

 sugar mill   /ˈʃʊɡə mɪl/  [n]  ករាងចម្រកសារអំកន (ាទ៊ូកៅ
នលិត្ raw sugar បែលាសារវត្ថុធាតុ្កែើមសម្រាប ់ំ
កចញ)  

millet   /ˈmɪlɪt/  [n]  ម្រសូវម៊ីកយ 
milli-   /ˈmɪli/  [prefix]  បុពវបទាននយ័ថា ១០០០ ឬ១/
១០០០ 

milling  /mɪlɪŋ/  [n]  ារកិន (ែំកណើ រារបញកកចញសមបកព៊ី
សាចម់្រាបប់ែលទទលួ នាអងារសម្រមតិ្) 

Millingtonia hortensis      [sci.n]  ផ្គា អង្ហា បុសស 
millipede  /ˈmɪlɪpiːd/  [n]  សត្វកម្រមើមម្រពោះ 
milt  /mɪlt/  [n]  ទឹកាមម្រត្៊ី 
mimic threadfin  /ˈmɪmɪkˈθrɛdfɪn/  [n]  ម្រត្៊ីម្រ មស 

(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសត Polynemus dubius) 
Mimosa diplotricha  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ giant 

sensitive plant 
Mimosa invisa  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ giant sensitive 

plant 

Mimosa pigra   [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ giant sensitive 
tree 

Mimosa pudica  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ sensitive plant 
mine  /mʌɪn/  [n]  អណៅ៊ូ ងបរ ៉ា 
mine  /mʌɪn/  [v]  ក វ្ើអាជ៊ីវកមមបរ ៉ា 
mineral   /ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [adj]  ព្នាតិ្ននិជ, ព្នាតិ្បរ ៉ា 
mineral  /ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]  សារធាតុ្បរ ៉ា (សារធាតុ្ននិជបែល
ាសាសធាតុ្ចមបងរបស់ែ៊ី និងាម្របភ្ពព្នធាតុ្ចិញ្ច ឹម) 
 energy mineral  /ˈɛnədʒi ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]  បរ ៉ានតល់
ថាមពល 

 hard mineral  /hɑːd ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]  បរ ៉ារងឹ 
 heavy mineral  /ˈhɛvi ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]  ម្រាម ង្ន ់
 metallic mineral  /mɪˈtalɪk ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]  បរ ៉ាកលា្ៈ 
 nonfuel mineral  /nɒnfjuː(ə)l ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]   

បរ ៉ាមនិបមនឥនធនៈ 
 nonmetallic mineral  /ˌnɒnmɪˈtalɪk ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]  

បរ ៉ាអកលា្ៈ 
 primary mineral  /ˈprʌɪm(ə)ri ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]   

ម្រាមកែើម 
 secondary mineral  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]  

ម្រាមប េ ប ់
 strategic mineral  /strəˈtiːdʒɪk ˈmɪn(ə)r(ə)l/  [n]   

បរ ៉ាយុទធសាហ្រសត 
 weatherable mineral  /ˈwɛðəˈreɪb(ə)l ˈmɪn(ə)r(ə)l/  

[n]  បរ ៉ាសំណឹក 
mineralization  /ˌmɪn(ə)rəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  បរ ៉ាកមម,  
ននិជកមម (ារបបកនុយឬរលួយព្នថ្ម ឬវត្ថុធាតុ្កែើមាែ យកៅ
ាននិជ) 

mineralize  /ˈmɪn(ə)rəlʌɪz/  [v]  ក វ្ើននិជកមម 
mineralogy  /mɪnəˈralədʒi/  [n]  ននិជវទិា 
minicell  /ˈmɪnisɛl/  [n]   កក់ត្រ ៊ីាម នម្រកូម៉ា៊ូស៊ូម 
minimization  /mɪnɪmʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  អបបបរាកមម 
 waste minimization  /weɪst mɪnɪmʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  

អបបបរាកមមសំណល់ 
minimum  /ˈmɪnɪməm/  [n]  អបបបរា 
 Minimum Daily Energy Requirement (MDER)  

/ˈmɪnɪməm ˈdeɪli ˈɛnədʒi rɪˈkwʌɪəm(ə)nt/  [n]  ត្ម្រមូវ
ារថាមពលម្របចាពំ្ថ្ងអបបរា
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 Minimum Viable Population (MVP)  /ˈmɪnɪməm 

ˈvʌɪəb(ə)l pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ម្រកុមបែលអាចរស់កៅ ន
អបបបរា (ទំ្ំព្នម្រកុមព៊ូជមយួបែលវាមនិអាចរកសកសថរ
ភាពកម្រមតិ្របស់វាកៅកម្រាមឬកកើនក ើង្ួសព៊ីកនោះ ប៉ាុបនៅវា
នឹង ានប់ត្ធាែ កចុ់ោះ និង ត្ប់ងប់ត្មៅង កោយសារបត្ឬមយួ
ារបនៅព៊ូជមនិម្រែបម់្រាន ់ឬមយួក្តុ្បចចយ័កសកនទិច ព្ន
ារបង្ហា ត្ក់នុង។) 

mining  /ˈmʌɪnɪŋ/  [n]  អាជ៊ីវកមមបរ ៉ា, ារង្ហរយកបរ ៉ា 
minnie root  /ˈmɪni ruːt/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ popping 

pod 
minor  /ˈmʌɪnə/  [adj]  ត្៊ូចាង, កន 
mint  /mɪnt/  [n]  ជ៊ីរអង្ហា ម 
miotic  /mʌɪˈɒtɪk/  [n]  ភាន កង់្ហរព្នារបម្រងួមបកវបភ្នក 
Mirabilis jalapa  [sci.n]  ផ្គា កា៉ា ងបនួ 
miracidium  /ˌmʌɪrəˈsɪdɪəm/  [n]  ម៊ីរាសុ៊ីឌ៊ីអ៊ូម 
mire  /mʌɪə/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ mud  
miscarriage  /mɪsˈkarɪdʒ/  [n]  រល៊ូត្ក៊ូន  
miscible  /ˈmɪsɪb(ə)l/  [adj]  បែលអាចលាយច៊ូលាន  ន 

(ចំក ោះវត្ថុរាវ) 
mist  /mɪst/  [n]  អព័េ, តំ្ណកចំ់ហាយទឹក 
 mist irrigation bench  /mɪst ˈɪrɪɡeɪʃ(ə)n bɛn(t)ʃ/  [n]  

ស៊ូមកមើល កយ៖ mist irrigation bed 
misuse   /mɪsˈjuːz/  [n]  ារកម្របើម្រ ស់នុស 
mite  /mʌɪt/  [n]  កមកម 
 red mite  /rɛd mʌɪt/  [n]  កកណត ៀរម្រក្ម 

mitigate  /ˈmɪtɪɡeɪt/  [v]  សម្រាល, បនធ៊ូរ, ាត្ប់នថយ 
mitigation  /mɪtɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  ារសម្រាល, ារបនធ៊ូរ, ារ
ាត្ប់នថយ 
 acid rain mitigation   /ˈasɪd reɪn mɪtɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  

ារាត្ប់នថយកភ្ែៀងអាសុ៊ីត្ 
 emission mitigation  /ɪˈmɪʃ(ə)n mɪtɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  

ារាត្ប់នថយសារធាតុ្ពុលកនុងបនសង 
 flood mitigation  /flʌd mɪtɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  វធិានារទប់
សាា ត្ទឹ់កជំនន ់

mitochondrion   /ˌmʌɪtə(ʊ)ˈkɒndrɪən/  [n]  (ព្ុវចនៈ៖ 
mitochondria) ម៊ីត្៊ូកុងម្រទ៊ី 

mitosis  /mʌɪˈtəʊsɪs/  [n]  ម៊ីត្៊ូស (រកបៀបបកងាើនចំននួកាសិ
ាកោយបំបបកនែួនាព៊ីរភាែកសមើាន ) 

mitral    /ˈmʌɪtr(ə)l/  [adj]  ព្នសនេោះកនុងកបោះែ៊ូងខាងកឆ្វង 
mitten  /ˈmɪt(ə)n/  [n]  កម្រសាមព្ែឥត្ម្រាម 
mix  /mɪks/  [v]  លាយ, លាយបញ្ច៊ូ លាន , នស ំ
mix  /mɪks/  [n]  លាយ, សាសធាតុ្ 
mixture  /ˈmɪkstʃə/  [n]  លាយ, ភាពលាយ (ភាពលាយ
កម្រចើនមុន ឧ. ព៊ូជលាយបែលព៊ូជកនសងចម្រមុោះលាយាមយួ) 
 heterogeneous mixture  /ˌhɛt(ə)rə(ʊ)ˈdʒiːnɪəs 

ˈmɪkstʃə/  [n]  លាយមនិកសមើសាច ់
 homogenous mixture  /həˈmɒdʒɪnəs ˈmɪkstʃə/  [n]  

លាយកសមើសាច ់
 seed mixture  /siːd ˈmɪkstʃə/  [n]  ព៊ូជចម្រមុោះ 

mobilize  /ˈməʊbɪlʌɪz/  [v]  ក វ្ើកយ ៊្ូបន៊ីយកមម, យកមកកម្របើ
ម្រ ស់, ក វ្ើឱ្យានចល , កកៀងែរ (ឧ. ្នធាន) 

mode of production  /məʊd ɒv prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  បបប
បនននលិត្កមម 

model  /ˈmɒd(ə)l/  [v]  ក វ្ើាែំរ៊ូ, រងំបង្ហា ញ 
model  /ˈmɒd(ə)l/  [n]  ែំរ៊ូ, ត្យួ៉ា ង, ម៉ា៊ូបែល 
 agroforestry model   /aɡrəʊˈfɒrɪstri ˈmɒd(ə)l/  [n]   

ម៉ា៊ូបឌលកសិរកុខកមម 
modelling  /ˈmɒd(ə)lɪŋ/  [n]  ម្របពន័ធែំរ៊ូ, ារបកងាើត្ម៉ា៊ូបែល 
modernisation  /mɒd(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]   

ារក វ្ើនរ៊ូបន៊ីយកមម 
modification  /ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  កំណបកបម្រប,  
ារបកបម្រប (ែំកណើ រារលកខណៈបែលកនុងក ោះឯកត្តៈមយួម្រតូ្វ
 នបម្របម្របួលកោយឥទធិពលព្នទ៊ីកបនែង) 

modify  /ˈmɒdɪfʌɪ/  [v]  បកបម្រប, បៅ៊ូរ 
modulus of elasticity  /ˈmɒdjʊləs ɒv ɛlaˈstɪsɪti/  [n]  

កម្រមតិ្អាចបត្ប់បន នកែើមប ៊ីកំណត្ភ់ាពរងឹរបស់ក ើ  
modulus of rupture  /ˈmɒdjʊləs ɒv ˈrʌptʃə/  [n]  ារវាស់
បវងន៊ូវកម្រមតិ្ទមងនន់ពស់បំនុត្របស់ក ើ (ារវាស់បវងន៊ូវកម្រមតិ្
ទមងនន់ពស់បំនុត្ បែលសរព្សក ើមនិអាចម្រទម្រទង ់នកោយ
កម្របើន៊ូវបនេុកបែលក ើ្វឱ្យក ើកាង) 

moist   /mɔɪst/  [adj]  កសើម 
moistening  /ˈmɔɪs(ə)nin/  [n]  ារក វ្ើឱ្យកសើម, ារកនស ើម 
moisture  /ˈmɔɪstʃə/  [n]  សំកណើ ម 
 air moisture  /ɛː ˈmɔɪstʃə/  [n]  សំកណើ មនយល់ 
 available moisture  /əˈveɪləb(ə)l ˈwɔːtə/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ available water



residual moisture   monadelphous 
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 residual moisture  /rɪˈzɪdjʊəl ˈmɔɪstʃə/  [n]   

សំកណើ មសល់ 
 rock moisture  /rɒk ˈmɔɪstʃə/  [n]  សំកណើ មសិលា 
 soil moisture  /sɔɪl ˈmɔɪstʃə/  [n]  សំកណើ មែ៊ី 

stagnant moisture  /ˈstaɡnənt ˈmɔɪstʃə/  [n]  សំកណើ មនឹង 
(មនិ ៊្ូរ)  
 unavailable moisture  /ʌnəˈveɪləb(ə)l ˈmɔɪstʃə/  [n]  

សំកណើ មែ៊ីបែលរកុខាតិ្មនិអាចកម្របើ ន 
molar  /ˈməʊlə/  [n]  ថាា ម, ក ម្ញថាា ម 
molasses  /məˈlasɪz/  [n]  ទឹករង៊ូ 
mold  /məʊld/  [n, US]  (អាចសរកសរ ន៖ mould) ១. 
នសតិ្នអួរ(នសតិ្បែលបកងាើត្ម៊ីបសកលៀម (mycelium) ឬា៉ា ស់សប ៉ា
រកៅកលើព្នេបែលវារស់កៅ ឧ. នសតិ្ម្របកភ្ទ mucor និង 
penicillium ។ ឧ. កលើនំបុង័) នសតិ្នអួ រ (ពពកួបរាសិត្ម្រកុម
នសតិ្), ពពកួនសតិ្សាម្របូភ្៊ីត្ (saprophyte) បែលបង្ហា ញ
យ៉ា ងចាស់លាស់ន៊ូវសរព្ស ឬសប៉ារបស់វា ២. (សទិសនយ័៖  
mallow soil) ែ៊ី ៊្ូរ ឬនុស 
 animal mold  /ˈanɪm(ə)l məʊld/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 

earthworm mull 
 black leaf mold  /blak liːf məʊld/  [n]  ជំងឺ្យ៊ូងសែឹក 

(ជំងឺកនោះបងាកោយនសតិ្ Pseudomocercospora uligena 
ឆ្ែងរមរយៈនយល់កនុងតំ្បនម់្រតូ្ពិច តំ្បនប់កបរម្រតូ្ពិច។ សែឹក
កសើមយ៊ូរ កកដត នពស់ និងកៅត លមមែឺាលកខនណឌ សមម្រសប
សម្រាបា់ររាលោលព្នជំងឺ។)  

 bread mold  /brɛd məʊld/  [n]  នសតិ្នំបុង័ 
 brushwood mold  /ˈbrʌʃwʊd məʊld/  [n]  បត្រ ៉ា៊ូក វ្ើអំព៊ី
កកមេចកំទ៊ីសែឹក ឬបមកក ើកនសងៗ 

 fine mold  /fʌɪn məʊld/  [n]  ែ៊ីលាយលអិត្ 
 ice mold  /ʌɪs məʊld/  [n]  ពកកកើត្ព៊ីម្រត្ាក ់(ទឹកកក)  
 leaf mold  /liːf məʊld/  [n]  ១. ជំងឺនមួរសែឹក (ជំងឺកនោះបងា
កោយនសតិ្ Fulvia fulva ឬ Cladosporium  fulvum ឆ្ែង
រមរយៈនយល់កនុងតំ្បនម់្រតូ្ពិច តំ្បនប់កបរម្រតូ្ពិច និង ស
កពញពិភ្ពកលាកកៅកនុងនេោះកញ្ចក។់) ២. ម្រសទាបស់ែឹកក ើ
កលើែ៊ី (ម្រសទាបម់កាកកមមបែលសែឹកក ើកំពុងបត្រលួយ) 

 sooty mold   /məʊld/   [n]  នសតិ្បម្រមងកភ្ែើង 
 vegetable mold  /ˈvɛdʒtəb(ə)l məʊld/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ compost 

 water mold  /ˈwɔːtə məʊld/  [n]  នសតិ្ទឹក (ម្របកភ្ទសាម្របូ
ភ្៊ីត្ ឬនសតិ្បរាសិត្បែលរស់កៅកនុងទឹកសាប ឬកនុងែ៊ីកសើម) 

mole    /məʊl/  [n]   

១.  ម្របម្រជុយែុោះ, សាន មម្របម្រជុយ  
២.  ថ្និកសត្វមា៉ាងម្រសកែៀងកណតុ រ 

 mole burrow  /məʊl ˈbʌrəʊ/  [n]  (សទិសនយ័៖   
mole tunnel) រ៊ូង, រនាកណតុ រ 

 mole cricket  /məʊl ˈkrɪkɪt/   [n]  នមុលែ៊ី, នមុល  
(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ Gryllotalpa africana) 

 mole tunnel  /məʊl ˈtʌn(ə)l/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 
mole burrow 

molecule  /ˈmɒlɪkjuːl/  [n]  ម៉ា៊ូកលែុល, អណ៊ូ  (ត្៊ូច, ត្៊ូចឆ្កម រ, 
លអិត្ណាស់) 
 amphoteric molecule  /ˌamfəˈtɛrɪk ˈmɒlɪkjuːl/  [n]   

ម៉ា៊ូកលែុលអំន៊ូបទ 
 carrier molecule  /ˈkarɪə ˈmɒlɪkjuːl/  [n]   

ម៉ា៊ូកលែុលែឹក  ំ
 nonpolar molecule  /nɒnˈpəʊlə/  [n]  ម៉ា៊ូកលែុលមនិ 
ប៉ា៊ូបល 

mole-hill  /ˈməʊl-hɪl/  [n]  ែំនរែ៊ីបែលសត្វកណតុ រ "ត្៊ូប" 
កាយកចញមកកម្រៅ, អំ យកណតុ រ 

mollusc  /ˈmɒləsk/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ mollusk 
Mollusca  /ˈmɒləskə/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ mollusk 
molluscicide  /ˈmɒləskɪsʌɪd/  [n]  ថាន កំាច ត្ន់យង, កមច  
mollusk  /ˈmɒləsk/  [n]  (សទិសនយ័៖  Mollusca, 

mollusc) សិបប ៊ីសត្វ 
molt  /məʊlt/  [v]  (សរកសរា moult ក ៏ន) សក ឬជម្រមុោះ  
molt  /məʊlt/  [n]  សំណកភាព (១. ភាពជម្រមុោះករាម សក ់
បសនង សាែ ប ឬអវ៊ីៗបែលកៅកម្រៅបសបក កែើមប ៊ីវវិត្ត្ំធាត្ ់ឬបម្រប
ម្របួលកែើមប ៊ីសម្រមបកនុងាររស់កៅ ២. ចំក ោះសត្វលអិត្ ាារ
សក ឬារែកនែួនកចញព៊ីកម្រសាមព្នបសបកចាស់ ឬបសបក
កំកណើ ត្) 

Molybdenum  /məˈlɪbdənəm/  [n]  ម៉ា៊ូល៊ីបបែន  
(និមតិ្តសញ្ញា ែ៊ីម៊ី Mo) 

Momordica charantia  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖  
bitter gourd 

monadelphous  /ˌmɒnəˈdɛlfəs/  [adj]  ទងកកសរក ម្ ល
ភាជ បា់ន កៅកលើបំពងប់ត្មយួ (អំព៊ីភ្៊ីឡាម៉ាងក់ញ្ចុ ំកកសរក ម្ ល)



mongoose   Monotreta cambodgiensis   
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mongoose  /ˈmɒŋɡuːs/  [n]  សត្វសាា រ 
monitor  /ˈmɒnɪtə/  [v]  ឃ្ែ កំមើល, អកងាត្រមោន 
monitor  /ˈmɒnɪtə/  [n]  ឧបករណ៍ម្រតួ្ត្ពិនិត្យ 
 atmospheric composition monitor  /atməsˈfɛrɪk 

kɒmpəˈzɪʃ(ə)n ˈmɒnɪtə/  [n]  ឧបករណ៍ម្រតួ្ត្ពិនិត្យ 
សាសភាពបរយិាស 

 bedside monitor   /ˈbɛdsʌɪd ˈmɒnɪtə/  [n]  ម្របោបពិ់និ
ត្យែយែន ់កៅនឹងបម្រែសំរានត 

 environmental noise monitor  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

nɔɪz ˈmɒnɪtə/  [n]  ឧបករណ៍កត្ម់្ររស៊ូរកៅជំុវញិ 
 pollution monitor  /pəˈluːʃ(ə)n ˈmɒnɪtə/  [n]  ឧបករណ៍
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យារពុល 

 radiation monitor  /reɪdɪˈeɪʃ(ə)n ˈmɒnɪtə/  [n]  

ឧបករណ៍ម្រតួ្ត្ពិនិត្យកម្រមតិ្វទិយសុកមម 
monitoring  /ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  ារឃ្ែ កំមើល, ារអកងាត្រម
ោន, ារម្រតួ្ត្ពិនិត្យ 
 air monitoring  /ɛː ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  ារអកងាត្រមោន
ែុណភាពនយល់ 

 atmosphere monitoring  /ˈatməsfɪə ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  

ារអកងាត្រមោនបរយិាស 
 biological monitoring  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  ារអកងាត្រមោនជ៊ីវសាហ្រសត 
 chemical monitoring  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  

ារអកងាត្រមោនែ៊ីម៊ី 
 emission monitoring  /ɪˈmɪʃ(ə)n ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]   

ារអកងាត្រមោនារបកញ្ចញសំណល់ឧសម័ន 
 environmental monitoring  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  ារអកងាត្រមោនបរសិាថ ន 
 impact monitoring  /ˈɪmpakt ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]   

ារអកងាត្រមោនក្តុ្ប៉ាោះ ល់បរសិាថ ន 
 physical monitoring  /ˈfɪzɪk(ə)l ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]   

ារអកងាត្រមោនរ៊ូបសាហ្រសត 
 quality monitoring  /ˈkwɒlɪti ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]   

ារអកងាត្រមោនែុណភាព 
 regional monitoring  /regional ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]   

ារអកងាត្រមោនតំ្បន ់
 remote monitoring  /rɪˈməʊt ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]   

ារអកងាត្រមោនព៊ីចាង យ 
 satellite monitoring  /ˈsatəlʌɪt ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]   

ារអកងាត្រមោនព៊ីផ្គា យរណប 
 space monitoring  /speɪs ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  ារអកងាត្
រមោនព៊ីអវាស 

 terrestrial monitoring  /təˈrɛstrɪəl ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  

ារអកងាត្រមោនែុណភាពបរសិាថ នកលើកាក 
 water quality monitoring  /ˈwɔːtə ˈkwɒlɪti 

ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  ារអកងាត្រមោនែុណភាពទឹក 
 weather monitoring  /ˈwɛðə ˈmɒnɪtərɪŋ/  [n]  ារ
អកងាត្រមោនធាតុ្អាាស 

monkey  /ˈmʌŋki/  [n]  សត្វសាវ  
mono-  /ˈmɒnəʊ/  [prefix]  បុពវបទាននយ័ថា កទាល, មយួ  
monocarpic  /ˌmɒnə(ʊ)ˈkɑːpɪk/  [adj]  ព្នពកួរកុខាតិ្ាន
ផ្គា បត្មៅងសាែ ប,់ ម៉ាណ៊ូ ខាភ្៊ីច (រកុខាតិ្ានផ្គា បត្មៅងែត្ក់នុង
មយួជ៊ីវតិ្) 

monocarpy   /ˌmɒnə(ʊ)ˈkɑːpiː/  [n]  ពកួរកុខាតិ្ានផ្គា  ឬ
បនែបត្មៅងសាែ ប ់ 

monochlamydeous  (ˌmɒnəʊkləˈmɪdɪəs)  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ haplochlamydeous 
monochoria  [n]  ម្រចាច ់(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ Monochoria 

vaginalis) 
Monochoria vaginalis  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 

monochoria 
monoclinous  /mɒnə(ʊ)ˈklʌɪnəs/  [adj]  (សទិសនយ័៖  

hermaphroditic, bisexual )កទវកភ្ទ, ានកភ្ទព៊ីររមួាន  
monocotyledon  /ˌmɒnə(ʊ)kɒtɪˈliːd(ə)n/  [n]  ឯកព៊ីជបត្ត
រកុខាតិ្, ម៊ូណ៊ូ ក៊ូទ៊ីក ែ៊ូន (ម្រកុមរកុខាតិ្បែលម្រាបែុ់ោះពនែក
ានសែឹកមយួ ឧទា្រណ៍ ម្រសូវាកែើម) 

monocropping  /ˌmɒnə(ʊ)krɒppɪŋ/  [n]  ារោែំំណំា
កទាល (ារោែំំណំាមយួមុនកៅកលើបម្រសមយួ ឬចាា រមយួព៊ី
មយួឆ្កន កំៅមយួឆ្កន )ំ 

monoculture  /ˈmɒnə(ʊ)kʌltʃə/  [n]  ឯកវបបកមម (ម្រកុមរកុខ
ាតិ្បែលម្រាបែុ់ោះពនែកានសែឹកមយួ ឧទា្រណ៍ ម្រសូវា
កែើម) 

monoecious  /məˈniːʃəs/  [adj]  បែលានផ្គា ញ៊ី និង
ក ម្ លកលើកែើមបត្មយួ, ចំននួម្របកភ្ទ ឬម្របកភ្ទបែលានត្ួ
 ទ៊ីាផ្គា ញ៊ី និងក ម្ លកៅកបនែងនុសាន កលើរកុខាតិ្បត្មយួ 

Monolepta signata  [sci.n]  អកណៅើ កាសសុ៊ីសែឹក 
monophagous  /məˈnɒfəɡəs/  [adj]  សុ៊ីអាហារបត្មយួ
ម្របកភ្ទ 

Monopterus albus  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ swamp eel 
Monotreta cambodgiensis  [sci.n]  ម្រត្៊ីកំពត្
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Monotreta fangi  [sci.n]  ម្រត្៊ីកំពត្ 
Monotreta leiurus  [sci.n]  ម្រត្៊ីកំពត្ 
monotrichous  [adj]  ម្របកភ្ទ កក់ត្រ ៊ីបែលកាសិាាន
កនេុយមយួកៅចុងាខ ង 

monoxide  /məˈnɒksʌɪd/  [n]  ម៉ា៊ូណ៊ូ អុកសុ៊ីត្ 
 carbon monoxide   /ˈkɑːb(ə)n məˈnɒksʌɪd/  [n]  ាប៊ូ
នម៉ា៊ូណ៊ូ អុកសុ៊ីត្ 

 nitrogen monoxide   /ˈnʌɪtrədʒ(ə)n məˈnɒksʌɪd/  [n]  

អាស៊ូត្ម៉ា៊ូណ៊ូ អុកសុ៊ីត្ 
monsoon  /mɒnˈsuːn/  [n]  នយល់ម៊ូសុង 
 summer monsoon  /ˈsʌmə mɒnˈsuːn/  [n]   

ម៊ូសុងម្រ ងំ 
 tropical monsoon   /ˈtrɒpɪk(ə)l mɒnˈsuːn/  [n]   

ម៊ូសុងម្រតូ្ពិច 
 winter monsoon  /ˈwɪntə mɒnˈsuːn/  [n]   

ម៊ូសុងម្រត្ាក ់
montane  /ˈmɒnteɪn/  [adj]  ែុោះកលើភ្ន,ំ រស់កៅកលើភ្ន ំ
montmorillonite  /ˌmɒntməˈrɪlənʌɪt/  [n]  ម្រាមឥែាននិជ
ម្របកភ្ទម៉ាុងម៉ា៊ូរ ៊ីយ៊ូនិត្ 

moonlight gourami  /ˈmuːnlʌɪt ɡʊ(ə)ˈrɑːmi/  [n]  ម្រត្៊ី
កំភាែ ញភ្ែុក (ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសត Trichogaster microlepis) 

moor  /mɔː/  [n]  កពើក ឬមកាកែុលមនិរលួយកៅកលើែ៊ី 
 climatic moor   /klʌɪˈmatɪk mɔː/  [n]  កបនែងកកើត្កពើក
សថិត្កលើជម្រាល 

 high moor   /hʌɪmɔː/  [n]  ែ៊ីាទឹំកទំ បបឹងកនុងតំ្បន់
នពស់, កបនែងកកើត្កពើក ឬត្បួកៅកលើទួល 

 reed peat moor  /riːd piːt mɔː/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 
fragmite fen 

 reed peat moor  /riːd piːt mɔː/  [n]  កពើកកកើត្ព៊ីកែើម
បម្រត្ង 

mor  /mɔː/  [n]  មកាកែុល ឬមរ័ 
 carex mor    [n]  មកាកអាសុ៊ីត្ព្នរកុខាតិ្កមម  "ារ ៊ីក", 
មកាកម្របកភ្ទមរ័ 

 coprogenous mor  /ˈkɒprəʊ dʒɪnəs mɔː/  [n]  មកាក
ែុល ឬមរ័ បែលាអាចមស៍ត្វ 

 fibrous mor  /ˈfʌɪbrəs mɔː/  [n]  មកាកែុលាសរព្សៗ 
 granular mor  /ˈɡranjʊlə mɔː/  [n]  មកាកែុល ឬមរ័ា
ម្រាប់ៗ  

 greasy mor  /ˈɡriːsi mɔː/  [n]  មកាកែុល ឬមរ័រកលើប
ែ៊ូចខាែ ញ់ 

 laminated mor  /ˈlamɪneɪtid mɔː/  [n]  មកាកែុលា
ម្រសទាប់ៗ  

 lichen mor  /ˈlʌɪk(ə)n mɔː/  [n]  មកាកែុលម្របកភ្ទ 
ល៊ីបកន, មកាកម្របកភ្ទមរ័អាសុ៊ីត្ 

 lignified mor  /ˈlɪɡnɪfʌɪd mɔː/  [n]  មកាកែុល ឬមរ័ 
បែលានសារធាតុ្ល៊ីញ៊ីនកម្រចើន 

 moss mor  /mɒs mɔː/  [n]  (សទិសនយ័៖  sphagnum 
mor) មកាកែុល, មរ័ម្របកភ្ទបសែ 

 peaty mor  /ˈpiːti mɔː/  [n]  មកាកែុល, មរ័បែលា 
កពើក, មរ័បែលាត្បួ 

 rendzina mor  /rɛn(d)ˈziːnə mɔː/  [n]   

ស៊ូមកមើល កយ៖ raw humus rendzina 
 sog mor  /ˈsɒɡ mɔː/  [n]  (ស៊ូមកមើល កយ៖ soggy 

mor) មកាកែុល ឬមរ័បែលានទឹកកាែា ំ
 soggy mor  /ˈsɒɡi mɔː/  [n]  សទិសនយ័៖ sog mor 
 sphagnum mor  /ˈsfaɡnəm mɔː/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 

moss mor 
moraine  /məˈreɪn/  [n]  ែំុថ្ម ឬកកមេចថ្មបែលកចញព៊ីែំនរទឹក
កករលាយ 

morass  /məˈras/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ bog 
morbid  /ˈmɔːbɪd/  [adj]  បែលានជំងឺ 
morbidity  /mɔːˈbɪdɪti/  [n]  ភាព  ឺ
 morbidity rate  /mɔːˈbɪdɪti reɪt/  [n]  អម្ររ  ឺ(ចំននួ
ម្របាជនកៅកនុងចំកណាមម្របាជនមយួម្រកុម បែលកកើត្ាន
ជំងឺកៅកពលកំណត្ម់យួ (ឧទា្រណ៍ ២០ ០០០ ករណ៊ី  
កកើត្ានជំងឺផ្គៅ សាយ កៅកនុងចំកណាមម្របាជន ១០០ 
០០០ ក ់កសើ មនឹងអម្ររ  ឺ២០%) 

moribund  /ˈmɒrɪbʌnd/  [adj]  ជិត្សាែ ប ់
moringa   \məˈriŋgə\  [n]  ម្រម ំ(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ Moringa 

oleifera) 
Moringa oleifera  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ moringa 
morphology  /mɔːˈfɒlədʒi/  [n]  រ៊ូបសាហ្រសៅ, សណាា នវទិា, 
រាងវទិា, រ៊ូបសាហ្រសតវទិា (បននកមយួព្នជ៊ីវវទិាបែលនិយយព៊ី
លកខណៈរ៊ូបសាហ្រសតទ៊ូកៅ និងរច សមពនធរបស់រកុខាតិ្ ឬសត្វ)



drainage basin morphology bed-load movement   

-231- 

 

 drainage basin morphology  /ˈdreɪnɪdʒ ˈbeɪs(ə)n 

mɔːˈfɒlədʒi/  [n]  សណាា នអាងរងទឹកកភ្ែៀង 
 river morphology  /ˈrɪvə mɔːˈfɒlədʒi/  [n]   

សណាា នទកនែ 
 seed morphology  /siːd mɔːˈfɒlədʒi/  [n]   

រ៊ូបសាហ្រសៅម្រាប ់
 soil morphology  /sɔɪl mɔːˈfɒlədʒi/  [n]  លកខណៈរ៊ូប
របស់ែ៊ី បែលានែ៊ូចាទម្រមង ់វាយនភាពាកែើម 

 surface morphology  /ˈsəːfɪs mɔːˈfɒlədʒi/  [n]   

សណាា នព្នេ 
morphotypic  /mɔː' fəʊˈtipɪk/  [adj]  ម៉្ា វ៊ូទ៊ីពិច (ម្របកភ្ទ
ចំបណកថាន កប់ែលបនអកកលើលកខណៈរ៊ូបរាងខាងកម្រៅទាងំម្រសុង) 

mortality  /mɔːˈtalɪti/  [n]  មរណម្របាណ 
 child mortality  /tʃʌɪld mɔːˈtalɪti/  [n]  មរណភាពកុារ 
 mass mortality  /mas mɔːˈtalɪti/  [n]  មរណម្របាណ
កនុងចំនួនកម្រចើន 

 maternal mortality  /məˈtəːn(ə)l mɔːˈtalɪti/  [n]  មរណ
ភាពារ 

 neonatal mortality  /ˌniːə(ʊ)ˈneɪt(ə)l mɔːˈtalɪti/  [n]  

មរណភាពទារក 
Morulius chrysophekadion  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 

black sharkminnow 
Morus alba  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ mulberry tree 
Morus nigra  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ mulberry  
cucumber mosaic virus  [n]  ជំងឺអុចរទុោះសែឹកកោយ 
វ ៊ីរសុ, ជំងឺម៉ា៊ូសាអិុចម្រត្សក ់

mosaic virus  /mə(ʊ)ˈzeɪɪk ˈvʌɪrəs/  [n]  វ ៊ីរសុម៉ា៊ូសាអិក ែឺ
ាជំងឺរកុខាតិ្បែលបងារឱ្យសែឹងអុចៗ 
 tobacco mosaic virus  [n]  វ ៊ីរសុម៉ា៊ូសាអិកថាន ជំក ់
 tomato mosaic virus  [n]  វ ៊ីរសុម៉ា៊ូសាអិកកប៉ាងក ៉ា ោះ 
 mung bean yellow mosaic virus  [n]  វ ៊ីរសុម៉ា៊ូសាអិក
ពណ៌កលឿងសបណៅ ក យ 

mosquito  /mɒˈskiːtəʊ/  [n]  ម៊ូស 
moss  /mɒs/  [n]  បសែ 
 peat-moss  /piːt mɒs/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ high peat 

bog 
turf moss  /təːf mɒs/  [n]  (សទិសនយ័៖  peatland, high 

peat-bog, peat-moss) កបនែងបែលកកើត្កពើក 

moth  /mɒθ/  [n]  ករណុបបត្តសត្វ (ឧ. កមអំកៅ ែងា៊ូវសុ៊ីរ ៊ូងកែើម 
ែងា៊ូវម៊ូរសែឹកាកែើម), កមអំកៅយប ់

mother  /ˈmʌðə/  [n]  (សទិសនយ័៖  dam) កម, ាត យ 
motility  /məʊˈtɪlɪti/  [n]  ចលភាព 
motting  /mɒtɪŋ/  [n]  សាន ម (ម្រក្ម កនៀវ កមម ាកែើម)  
 reticulate motting  /rɪˈtɪkjʊleɪt mɒtɪŋ/  [n]  សាន មបែល
ាបណាត ញ 

mottled  /ˈmɒt.l̩d/  [adj]  ស៊ូមកមើល កយ៖ marbled 
mottled tonguesole  /ˈmɒt(ə)l ˈtʌŋsəʊl/  [n]  ម្រត្៊ី
អណាៅ ត្បឆ្ា (ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសត Cynoglossus punticeps) 

mould   /məʊld/  [n, UK]  ស៊ូមកមើល កយ៖ mold 
moulting  /məʊlt/  [n]  ារសក, ារជម្រមុោះករាម  
mound  /maʊnd/  [n]  (សទិសនយ័៖  hillock, knoll, 

isolated hill) ែំប៊ូក, ពនែ៊ូក, នន៊ូក 

 earth mound  /əːθ maʊnd/  [n]   
១.  ស៊ូមកមើល កយ៖ earth hummock  
២.  ែ៊ីបែលានទិែាភាពាែំប៊ូក 

 loam mound  /ləʊm maʊnd/  [n]  នន៊ូកលាយ (កៅតំ្បន់
បែលកែានរកុខម្របុយបយ៉ាកៅតំ្បនម់្រត្ាក)់  

 sodded mound  /sɒd maʊnd/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 
earth mound 

mouse  /maʊs/  [n]  កណតុ រ 
 field mouse  /fiːld maʊs/  [n]  កណតុ របម្រស 

mouth  /maʊθ/  [n]   

១.   ម (ទកនែ)  
២.  ាត្ ់

 river mouth  /ˈrɪvə maʊθ/  [n]   មទកនែ 
mouthbrooder  /ˈməʊθbruːdə/  [n]  ម្រត្៊ីោកក់៊ូនកនុងាត្ ់
mouthpart  /ˈməʊθpɑːt/  [n]  ម្របកភ្ទាត្ ់ (បននកមយួព្ន
ាត្ស់ត្វលអិត្) 
 chewing mouthpart  /tʃuːɪŋ maʊθpɑːt/  [n]  ាត្ទំ់  
 sucking mouthpart  /ˈsʌkɪŋ ˈməʊθpɑːt/  [n]  ាត្់
ជញ្ជក ់(បននកមយួព្នាត្ស់ត្វលអិត្ (ែ៊ូចាពពកួមាច) 
សម្រាបក់ វ្ើារជញ្ជករ់កុខរសព៊ីរកុខាតិ្) 

movement  /ˈmuːvm(ə)nt/  [n]  ចល , រកពើត្ 
 bed-load movement  /bɛd ləʊd ˈmuːvm(ə)nt/  [n]  

ចល លាប ់ត្
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 tidal movement of the sea  /ˈtʌɪd(ə)l ˈmuːvm(ə)nt 

ɒv ðɪ siː/  [n]  ចល ការព្នសមុម្រទ 
mow  /məʊ/  [v]  ាត្ក់មម  
mower  [n]  ម្របោបា់ត្ក់មម  
Mozambique cichlid      [n]  ម្រត្៊ីទ៊ីឡាពា៉ាកមម  (ក ម្ ោះវទិា
សាហ្រសត Oreochromis mossambicus) 

mucigel  (mu:sĭjěl')  [n]  មុយសុ៊ីបសល (សារធាតុ្ខាប់
អនធិលបែលបកញ្ចញកោយចុងឫស កែើមប ៊ីសម្រមួលារល៊ូត្
លាស់ឫសច៊ូលកៅកនុងែ៊ី) 

muck  /mʌk/  [n]   

១.  (សទិសនយ័៖  muck warp soil, warp-anmoor) ែ៊ី
លាបភ់្កប់ែលានកពើកាទឹំក  

២.  (សទិសនយ័៖  organic soil, melanized soil, 
black top soil) ែ៊ីបែលានមកាកកម្រចើន (កលើសព៊ី
៥%), ែ៊ីម្រកកដ៉ា កោយមកាក  

៣. (សទិសនយ័៖  river marsh soil, peat gley soil) ែ៊ី
វាលភ្ក ់(ាទឹំក), ម្របកភ្ទមកាក (ាទឹំក)  

៤.  (សទិសនយ័៖  turf) សរ ៊ីរាងាមនិរលួយ, កពើក  
៥.  (សទិសនយ័៖  muck peat, peaty muck) ែ៊ីសរ ៊ីរាងា

បែលសរ ៊ីរាងារលួយលអ 
 high-lime muck  /hʌɪ lʌɪm mʌk/  [n]  ែ៊ីកមម ជ៊ី (មកាក 
ឬននិជកម្រចើន) ក្ើយកំក រកម្រចើន 

 lacustrine muck  /ləˈkʌstrʌɪn mʌk/  [n]  ែ៊ីមកាកកម្រចើន
បែលានម្របភ្ពព៊ីបឹងប,ួ ែ៊ីបែលានម្របភ្ពព៊ីលាប ់ត្
បឹង 

 low-lime muck   /ləʊ lʌɪm mʌk/  [n]  ែ៊ីកមម ជ៊ី (មកាក 
ឬននិជកម្រចើន) ក្ើយនសត្ក់ៅកោយកំក រ 

 peaty muck   /ˈpiːti mʌk/  [n]   
១.  ស៊ូមកមើល កយ៖ muck  
២.  ស៊ូមកមើល កយ៖ fen peat soil 

 reed muck  /riːd mʌk/  [n]  កពើកកែើមបម្រត្ង (បែលរលាយ
ាមយួភ្កក់ម្រចើន)  

 sandy muck  /ˈsandi mʌk/  [n]  ែ៊ីកមម ជ៊ីបែលានវាយ
នភាពនសច ់

 silty clayed muck   /ˈsɪlti kleɪd mʌk/  [n]  ែ៊ីកមម ជ៊ីបែល
ានមកាក និងននិជកម្រចើន, ែ៊ីានវាយនភាពលាយឥែា 

mucous  /ˈmjuːkəs/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ mucous 
membrane 

mucro  /ˈmjuːkrəʊ/  [n]  ទម្រមងរ់ាងម្រសួច 
mucronate  /ˈmjuːkrənət/  [adj]  សែឹកានចុងម្រសួចែ៊ូចប ែ

, ទម្រមងចុ់ងសែឹកម៊ូលម្រសួចចុង 
mucule    /ˈmakjuːl/  [n]  ផ្គេ ងំ, សាចែំុ់ 
mucus  /ˈmjuːkəs/  [n]  សកមារ, កសែសម, រអិំល 
mud  /mʌd/  [n]  (សទិសនយ័៖  mire, sludge) ភ្ក ់
 calcareous mud  /kalˈkɛːrɪəs mʌd/  [n]  ភ្កកំ់ក រ, 
នសចប់ែលានកកមេចនយង ឬកលៀស 

 clay mud  /kleɪ mʌd/  [n]  ភ្កឥ់ែា 
 colloidal mud  /kəˈlɔɪd(ə)l mʌd/  [n]  ភ្កប់ែលាន
លកខណៈក៊ូ ៊ូអុ៊ីត្ 

 eutrophic mud  /juːˈtrəʊfɪk mʌd/  [n]  ែ៊ីភ្កប់ែលានជ៊ី
ាតិ្កម្រចើន ឬសកមមភាពជ៊ីវសាហ្រសតកម្រចើន 

 grey mud  /ɡreɪ mʌd/  [n]  ភ្កក់មម ម្របកនោះ 
 grey-green mud  /ɡreɪ ɡriːn mʌd/  [n]  ភ្កស់មបរុកនៀវ 
ម្របកនោះ 

 marine shore mud  /məˈriːn ʃɔː mʌd/  [n]  ែ៊ីភ្ករ់ម
បកណាត យកឆ្នរសមុម្រទ 

 peat mud  /piːt mʌd/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ limnic peat 
 peaty mud   /ˈpiːti mʌd/  [n]  ភ្កក់ពើក 
 pond mud  /pɒnd mʌd/  [n]  ភ្កបឹ់ង 
 putrid mud  /ˈpjuːtɪd mʌd/  [n]  ភ្កស់អុយ 
 river mud  /ˈrɪvə mʌd/  [n]  ភ្កស់េឹង 
 sandy mud   /ˈsandi mʌd/  [n]  ភ្កន់សច ់
 sea mud  /siː mʌd/  [n]  ភ្កស់មុម្រទ 
 wastewater mud  /weɪstˈwɔːtə mʌd/  [n]  ភ្ក់
សំណល់រាវ 

muddy  /ˈmʌdi/  [adj]  បែលានភ្ក,់ បែលាភ្ក,់ បែល
 សកពញកៅកោយភ្ក,់ ាែ យាភ្ក ់
 muddy flowing  /ˈmʌdi ˈfləʊɪŋ/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 

mudflow 
mudflow  /ˈmʌdfləʊ/  [n]  (សទិសនយ័៖  muddy flowing) 
ារ ៊្ូរព្នភ្ក ់

mudstone  /ˈmʌdstəʊn/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ shale 
mulberry   /ˈmʌlb(ə)ri/  [n]  បនែមន, កែើមមន 
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mulch  /mʌl(t)ʃ/  [n]  ម្រសទាបចំ់កបើងសម្រាបា់រ រែ៊ី, សារ
ធាតុ្ែម្រមប (បាែ ស់សារធាតុ្កនសងៗែ៊ូចាសែឹកក ើ អាចម៍
រណារ  ែ សេិច ឬាែ៊ី ឬអាចាវត្ថុកនសងៗបែល ចកលើព្នេែ៊ី 
កែើមប ៊ីារ រឫសរកុខាតិ្កំុឱ្យរងារន៊ូចខាត្ព៊ីែំណាកទឹ់ក
កភ្ែៀងធាែ ក ់ារក ើងកម្រកៀម ភាពម្រត្ាក ់ភាពរ ំ្ ួត្ាកែើម) 
 dust mulch  /dʌst mʌl(t)ʃ/  [n]  ម្រសទាបែ់៊ីម៉ាែាខាងកលើ 

mulching  /mʌl(t)ʃɪŋ/  [n]  ារម្រែបែ៊ី (ែំកណើ រារបែលកនុង
ក ោះវត្ថុធាតុ្កនសងៗែ៊ូចាចំកបើង សែឹករកុខាតិ្  ែ សេិច ោក់
ម្រែបព៊ីកលើកែើមប ៊ីារ របំណាត្ប់ងទឹ់កព៊ីកនុងែ៊ីាកែើម) 

mull  /mʌl/  [n]  ម្រសទាបម់កាក បែលកកើត្ព៊ីលាយសារធាតុ្
សរ ៊ីរាងា និងបរ ៉ា បែលវវិត្តនប៍នតិចមតងច៊ូលាសារធាតុ្បរ ៉ារបស់ែ៊ី  
 arthropod mull  /ˈɑːθrəpɒd mʌl/  [n]  (សទិសនយ័៖  

mor-like mull) មកាកកកើត្ព៊ីសត្វលអិត្ពពកួអាកម្រតូ្ប៉ា៊ូត្ 
 calcic mull  /ˈkalsɪk mʌl/  [n]  មកាក "ម៊ូល" បែលាន
ាល់សយ៊ូមកម្រចើន 

 coarse mull  /kɔːs mʌl/  [n]  មកាកម៊ូល (mull) បែល
ានម្រាប់្ ំៗ (ទំ្ំ ២-៣ ម.ម)  

 concealed mull  /kənˈsiːld mʌl/  [n]  មកាកម្របកភ្ទ
ម៊ូល 

 duff mull  /dʌf mʌl/  [n]  មកាកម៊ូល (mull) អាសុ៊ីត្
ម្យម, មកាកអនតរារ (កៅចក ែ ោះ "ម៊ូល" និង "មរ័" "ម៊ូរ
បែរ")  

 earth mull  /əːθ mʌl/  [n]  (សទិសនយ័៖  soft humus)  
មកាកលអ, មកាករលួយលអ, មកាកម៊ូល (mull) 

 earthworm mull  /ˈəːθwəːm mʌl/  [n]  (សទិសនយ័៖  
animal mould)  មកាកម៊ូល (mull) កកើត្កោយសារ
អាចមស៍ត្វ (អាចមជ៍កនែន)  

 fen mull  /fɛn  mʌl/  [n]  មកាកម៊ូល (mull) តំ្បនវ់ាល
ភ្ក,់ មកាកម៊ូល (mull) កបនែងកសើម 

 fine mull  /fʌɪn mʌl/  [n]  មកាកម្របកភ្ទម៊ូល (mull) 
បែលាម្រាបល់អិត្ៗ 

 firm mull  /fəːm mʌl/  [n]  មកាកម៊ូល (mull) ា ំ
ឬបណន (បែលមនិង្ហយរលួយ)   

 grain mull  /ɡreɪn mʌl/  [n]  មកាកម៊ូល (mull)  
ាម្រាប់ៗ  

 lean mull  /liːn mʌl/  [n]  មកាកម៊ូល (mull) មនិស៊ូវាន
ជ៊ីាតិ្កោយនវោះននិជ 

 medium mull  /ˈmiːdɪəm mʌl/  [n]  មកាកម្របកភ្ទម៊ូល 
(mull) បែលាម្រាបម់្យម (២ ម.ម)  

 microbiotic mull  /ˈmʌɪkrəʊbʌɪˈɒtɪk mʌl/  [n]   

មកាកម៊ូល (mull) សមប៊ូរកោយអតិ្សុនុមម្រ ណ 
 mor-like mull  /mɔːlʌɪk mʌl/  [n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 

arthropod mull 
 salted mull  /sɔːltɪd mʌl/  [n]  មកាកម៊ូលព្ម្រប 
 superficial mull  /ˌsuːpəˈfɪʃ(ə)l mʌl/  [n]  មកាកម៊ូល
កៅម្រសទាបខ់ាងកលើ 

 twin mull  /twɪn mʌl/  [n]  មកាកម៊ូលកភាែ ោះ (ាព៊ីរ
ម្រសទាប ់ខាងកលើម៊ូលម្រាបល់អិត្ខាងកម្រាមម្រាប់្ ំ)  

multi-   /ˈmʌlti/  [prefix]  បុពវបទាននយ័ថា ព្ុ, កម្រចើន 
 multi indicator cluster survey (MICS)  [n]  ារអកងាត្
អំព៊ីកម្រមងស៊ូច ករចម្រមុោះ (ែំកណើ រារបែលាមំ្រទ កោយអងា
ារយ៊ូន៊ីកស្វ បែលាបនៅម្របម៊ូលកោយថាន កា់តិ្ និងក វ្ើ
ារវភិាែព៊ីទិនននយ័ថាន កម់្រែួសារសម្រាបក់ាលបំណងព្នារ
ចុោះពិនិត្យរមោនសកមមភាពរបស់កុារ និងម្រស៊ីៅ។ ែំកណើ រ
ារព្នារអកងាត្អំព៊ីកម្រមងស៊ូច ករ ចម្រមុោះ ននលិត្ន៊ូវ
ារ ៉ា នស់ាម នមយួបែលម្រតឹ្មម្រតូ្វលអិត្លអនរ់មបបបសិថតិ្ និង
បែលអាចកម្របៀបក្ៀប នាអនៅរាតិ្ន៊ូវស៊ូច ករមយួ
លំោបខ់ាងវស័ិយអបរ់ ំអាហារ៊ូបត្ថមភ ារា ំរកុារ និង
ជំងឺកអែស៍។) 

 multigravida  /ˌmʌltɪˈɡravɪdə/   [n]  ហ្រសត៊ីានព្នេក ោះា
កលើកទ៊ីប៊ីឬកលើស 

 multi-locular  /ˈmʌlti ˈlɒkjʊlə/  [adj]  បណៅុ ំ បនេបក់កសរ
ញ៊ី, ព្ុបនេបក់កសរញ៊ី (អ៊ូវលុបែលានបនេបក់ម្រចើន។ បនែ
ក ើបែលានបនេបក់ម្រចើន   ែឺកកើត្ក ើងព៊ីកកសរញ៊ីត្៊ូចៗ
កម្រចើនរលាយច៊ូលាន  បែលាម នារវវិត្ៅនជ៍ញ្ញជ ំងនណឌ រវាង
កកសរញ៊ីត្៊ូចៗន៊ីមយួៗកទ។) 

multiplication  /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ព្ុកមម (ែំកណើ រ
ារបែលកនុងក ោះអវ៊ីមយួម្រតូ្វ នពម្រង៊ីក ឧទា្រណ៍ ារពម្រង៊ីក
ព៊ូជម្រសូវាកែើម) 
 seed multiplication ratio    [n]  អម្ររព្ុកមមម្រាបព់៊ូជ 

(អម្ររបែលម្រាបព់៊ូជអាចបំបបក នម្រាបក់ម្រចើន។) 
multiply  /ˈmʌltɪplʌɪ/  [v]  បកងាើនចំននួ, ែុណ
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mumps  /mʌmps/  [n]  ករាែសាលាបទន, ករាែាឡាបទន 
murine  /ˈmjʊərɪn/  [n]  កណតុ រ 
Musa spp.  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ banana 
Musca  /ˈmʌskə/  [n]  មុសាា  
muscle  /ˈmʌskə/  [n]  សាចែំុ់ 
 cardiac muscle  /ˈkɑːdɪak ˈmʌs(ə)l/  [n]   

សាចែំុ់កបោះែ៊ូង 
 smooth muscle  /smuːð ˈmʌs(ə)l/  [n]  សាចែំុ់រកលាង 

mushroom  /ˈmʌʃruːm/  [n]  នសតិ្ 
musk melon   /mʌsk ˈmɛlən/  [n]  ម៊ី ុង, ម្រត្សកប់នអម 

(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ Cucumis melo) 
muskeg  /ˈmʌskɛɡ/  [n]   

១.  ែ៊ីបែលាសរ ៊ីរាងាកពើកក្ើយានក ើែុោះ  
២.  ស៊ូមកមើល កយ៖ acid low-moor peat 

mustard greens  /ˈmʌstəd ɡriːns/  [n]  ព្សពកនៀវ ឬកមម  
(ក ម្ ោះវទិាសាហ្រសៅ Brassica juncea) 

mutagen  /ˈmjuːtədʒ(ə)n/  [n]  ភាន កង់្ហរក វ្ើឱ្យបម្របម្របួល 
តំ្ណព៊ូជ 

mutant  /ˈmjuːt(ə)nt/  [n]  បរវិតិ្ (ឯកត្តៈបែល នក វ្ើ 
បរវិត្ៅន)៍, បបម្រមបម្រមួល, មុយរន ់

mutate  /mjuːˈteɪt/  [v]  ក វ្ើបរវិត្តន ៍(បបម្រមបម្រមួលលកខណៈ
តំ្ណព៊ូជកៅកលើលកខណៈរ៊ូប និងលកខណៈជ៊ីវៈកោយមនុសស 
ឬកោយ្មមាតិ្ ឧទា្រណ៍ កោយែ៊ីម៊ី និងរ៊ូបធាតុ្) 

mutation  /mjuːˈteɪʃ(ə)n/  [n]  បបម្រមបម្រមួលត្ព៊ូជ, ារបម្រប
ម្របួលត្ព៊ូជ, មុយរសយងុ (ារបម្របម្របួលសួរព៊ូជមយួកៅកនុង
សាសភាពកសកនទិច ាករឿយៗ កែក ើញថាវានុសព៊ីកនណ៊ូ
ទ៊ីបរបស់ជ៊ីែ៊ូន ជ៊ីរ។  កបើសិនម្រកូម៉ា៊ូស៊ូមមយួបម្របម្របួល ម្របកភ្ទ
ព្នារបម្របម្របួលកនោះ  ែឺបញ្ញជ កថ់ាានារផ្គែ ស់បៅ៊ូរកនុងរច ស
មពន័ធ(អវ៊ីបែលបបែក)ឬចំននួ។ កទាោះា ារបម្របម្របួលានមនិញឹក
ញាប ់ក្ើយា្មមរបត្ងអនក់នសយនិង មនិលអ ារបម្របម្របួល
ទាងំកនោះ ែឺាធាតុ្ព្នារវវិត្ៅន ៍និងជួនាលាារបង្ហា ត្ព់៊ូជ 
។ ឯកត្ៅៈឬបននកបែល ន បម្របម្របួលមយួ  កែសាា ល់ថាាបរវិត្ៅ
នឬ៍បរវិត្ៅរ៊ូប(ារបម្របម្របួល)។ កោយសារបត្ អម្ររសយមភ៊ូត្បម្រប
ម្របួលកនោះានកម្រមតិ្ទាប ភាន កង់្ហរខាងកម្រៅក វ្ើឱ្យបម្របម្របួល ែ៊ូច
ាារំសម៊ីអិុកស ឬសារធាតុ្ែ៊ីម៊ីម្រតូ្វ នកែកម្របើក វ្ើឱ្យវាបម្របម្របួល) 
 chromosome mutation  /ˈkrəʊməsəʊm 

mjuːˈteɪʃ(ə)n/  [n]  មុយរសយងុម្រកូម៉ា៊ូស៊ូម 

 somatic mutation  /səˈmatɪk mjuːˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ារ
បម្របម្របួលកាសិាស៊ូា៉ា ទិច, ារបម្របម្របួលកាសិាល៊ូត្
លាស់ (ារបម្របម្របួលខាងកសកនទិចបែលកកើត្ក ើងកៅកនុង
កាសិាស៊ូា៉ា ទិក(ល៊ូត្លាស់)។ វាអាចបណាៅ លឱ្យាន 
ភាពមនិម្របម្រកត្៊ីកនុងារល៊ូត្លាស់។ ារបម្របម្របួលទាងំកនោះ
មនិត្ព៊ូជកទ លុោះម្ររបត្ាលិាបម្របម្របួលកនោះលាស់ កៅា
ម្រតួ្យបនៅព៊ូជមយួ (ក៊ូនក ើ)។ ) 

mutualism  /ˈmjuːtʃʊəlɪz(ə)m/  [n]  ម្របម្រជួយ  
mycelium  /mʌɪˈsiːlɪəm/  [n]  (ព្ុវចនៈ៖ mycelia) ម៊ីកស
លយ៊ូម (សំណំុព្នសរព្សនសតិ្ ឬសរ ៊ីរាងាល៊ូត្លាស់របស់នសតិ្) 
 vegetative mycelium  /ˈvɛdʒɪtətɪv mʌɪˈsiːlɪəm/  [n]  

សរព្សម៊ីកសលយ៊ូម 
myco-  /ˈmʌɪkəʊ/  [prefix]  បុពវបទាននយ័ថា នសតិ្ 
Mycobacterium  /ˌmʌɪkə(ʊ)bakˈtɪərɪəm/  [n]   

ម៊ីក៊ូ កក់ត្រ ៉ាយ ៊ូម 
mycology  /mʌɪˈkɒlədʒi/  [n]  នសតិ្វទិា 
mycoplasma  /ˌmʌɪkə(ʊ)ˈplazmə/  [n]  ម៊ីក៊ូ ែ សាម  (ម៊ីម្រកូ
សារ ងាាយព្ុទម្រមងប់ែលាម នចល  ក្ើយអាចបណៅុ ោះ 
ឬោកំៅកនុងែ៊ីសិបបនិមមតិ្ពិ កៗ ក្ើយាម នជញ្ញជ ំងកាសិា 
បែលារ រកោយភាន សកសៅើងប៉ាុកណាណ ោះ។ សាសធាតុ្កនុងនែួន
របស់ Mycoplasma ានបត្រ ៊ីប៊ូស៊ូម និង DNA (ឬ ADN  
ាអាសុ៊ីត្កែអុកសុ៊ីរ ៊ីប៊ូនុយកកែអិុច)) 

mycorrhiza  /ˌmʌɪkə(ʊ)ˈrʌɪzə/  [n]  (ព្ុវចនៈ៖ 
mycorrhizae) ម៊ីក៊ូរ ៊ីស, នសតិ្ឫសរកុខាតិ្ (ទំ កទំ់នងព្នារ
រស់រមួាន  (ស្ម្រ ណ) ព្នMycelium ឬកកើត្កៅាមយួឫស
ព្នម្រាបរ់កុខាតិ្មយួ។ (Myco = fungus នសតិ្,  rhiza = 
root បញស = នសតិ្រស់កៅាមយួឬសរកុខាតិ្)៖ នសតិ្បែលរស់
កៅា មយួឬសរកុខាតិ្កោយបៅ៊ូរជ៊ីវរស់ាន កៅវញិកៅមក។ 
នសតិ្នៅល់ឱ្យរកុខាតិ្ន៊ូវសារធាតុ្បរ ៉ាចិញ្ច ឹម និងទទលួ ន មក
វញិន៊ូវសារ និងសាសធាតុ្សរ ៊ីរាងាកនសងៗ។) 

mycosis  /mʌɪˈkəʊsɪs/  [n]  ជំងឺនសតិ្ (បែលបណាៅ លមកព៊ី
នសតិ្) 

mydriatic  /mɪd′rēăt′ɪk/  [n]  ារពម្រង៊ីកបកវបភ្នកយ៊ូរកពក 
myo-   /ˈmʌɪəʊ/  [prefix]  បុពវបទាននយ័ថា សាចែំុ់ 
myocardial infarction    /mʌɪə(ʊ)ˈkɑːdɪəl ɪnˈfɑːkʃ(ə)n/  

[n]  ារសេោះចរនតកបោះែ៊ូង, ារាងំកបោះែ៊ូង 
myocardium  /ˌmʌɪə(ʊ)ˈkɑːdɪəm/  [n]  សាចែំុ់កបោះែ៊ូង 
myoma  /mīˈōmə/  [n]  សាចែុ់ោះានាលិាសាចែំុ់
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myometrium  /ˌmʌɪə(ʊ)ˈmiːtrɪəm/  [n]  សាចែំុ់សប៊ូន 
myositis  /ˌmʌɪə(ʊ)ˈsʌɪtɪs/  [n]  រលាកាលិាសាចែំុ់ 
Myristica fragrans  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ nutmeg 
Mystacoleucus marginatus  [sci.n]  ម្រត្៊ីទឹមម្រពឹក 
Mystus albolineatus  [sci.n]  ម្រត្៊ីកញ្ចុ ោះ យ 
Mystus atrifasciatus  [sci.n]  ម្រត្៊ីកញ្ចុ ោះឆ្ន៊ូត្ 
Mystus filamentus  [sci.n]  ម្រត្៊ីរកនល 
Mystus micracanthus  [sci.n]  ម្រត្៊ីកញ្ចុ ោះ 
Mystus multiradiatus  [sci.n]  ម្រត្៊ីកញ្ចុ ោះឆ្ន៊ូត្ 
Mystus mysticetus  [sci.n]  ម្រត្៊ីកញ្ចុ ោះឆ្ន៊ូត្ 

Mystus nemurus  [sci.n]  ម្រត្៊ីឆ្កែ ងំ 
Mystus rhegma  [sci.n]  ម្រត្៊ីកញ្ចុ ោះ 
Mystus singaringan  [sci.n]  ម្រត្៊ីកញ្ចុ ោះ 
Mystus sp. cf. wolffi  [sci.n]  ម្រត្៊ីកញ្ចុ ោះ 
Mystus wolffi  [sci.n]  ម្រត្៊ីកញ្ចុ ោះ 
Mystus wycki  [sci.n]  ម្រត្៊ីឆ្កែ ងំថ្ 
Mystus wyckioides  [sci.n]  ម្រត្៊ីនា 
Mythimna separata  [sci.n]  ស៊ូមកមើល កយ៖ 

armyworm 
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N 

nail  /neɪl/  [n]  ដែកគោល, ក្កចក 
nail clipper  /neɪl ˈklɪpə/  [n]  ក្រដារក់ាតក់្កចក 
naked  /ˈneɪkɪd/  [adj]  ោា នគោម, ោា នក្រកា  

(អំពីទក្មងរ់ររ់រកុខជាតិ) 
nalta jute  /ˈnaltə dʒuːt/  [n]  ក្កគៅព្ក្ព  

(គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Corchorus olitorius) 
Nandus nandus  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖  

gangetic leaffish 
nappe  /nap/  [n]  ក្រទារ ់(ក្កួរ ថ្ាជាគែើម) កនុងែី 
naptha  /ˈnafθə/  [n]  វ៉ា រឺលីន 
Naranga aenescens   [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖  

green semilooper 
narcotic  /nɑːˈkɒtɪk/  [adj]  ក្រវងឹ, ថ្ន គំ វ្ើឱ្យងងុយគេង, 
រពឹក, ឬក្រវងឹ 

naris  /ˈnɛːriːz/  [n]  រនធក្ចមុោះ 
narrow  /ˈnarəʊ/  [adj]  តូច, ចគងអៀត 
narrow barred tigerperch  [n]  ក្តីកស្ដនររខ់្លា   

(គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Datnioides undecimradiatus) 
nasal  /ˈneɪz(ə)l/  [adj]  ដែលទាកទ់ងនឹងក្ចមុោះ, ព្នក្ចមុោះ 
nasal cannula  /ˈneɪz(ə)l ˈkanjʊlə/  [n]  រម័ភរ៊កចូលតាម
រនធក្ចមុោះ 

naseberry  /ˈneɪzb(ə)ri/  [n]   

(រទិរនយ័៖  sapodilla) លាុត 
nasogastric tube  /ˌneɪzəʊˈɡastrɪk tjuːb/  [n]   

រម័ភរ៊កតាមរនធក្ចមុោះចូលគៅក្កពោះ 
natality  /nəˈtalɪti/  [n]  ជាតិក្រមាណ 
nationalise  /ˈnaʃ(ə)n(ə)lʌɪz/  [v]  គ វ្ើជាតូរនីយកមា  

(គ វ្ើអវីមយួឱ្យគៅជាលកខណៈជាតិ) 
native  /ˈneɪtɪv/  [adj]  ព្នក្រុកកំគណើ ត, ពីកំគណើ ត 
natural  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l/  [adj]  ព្ន្មាជាតិ 
 natural beauty  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈbjuːti/  [n]  គសាភណ័
ភាព្មាជាតិ, រក្មរ់្មាជាតិ 

 natural enemy  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈɛnəmi/  [n]   

រក្តូវ្មាជាតិ (ពកួរងកគោេ រោរិត និងរតវរពំាដែលក្តួត
ពិនិតយក្រជាករព្នរមារភាពចព្ក្ង) 

 natural park  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l pɑːk/  [n]  ឧទាន្មាជាតិ 

naturalist  /ˈnatʃ(ə)rəlɪst/  [n]  ្មាជាតិវទូិ,  
អនកវទិាសាស្ដររ្មាជាតិ 

naturalization  /natʃ(ə)rəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]   

្មាជាតិតូរនីយកមា, ការផ្សំគៅជាពូជព្ក្ព្មាជាតិ 
nature  /ˈneɪtʃə/  [n]  ្មាជាតិ 
nausea  /ˈnɔːsɪə/  [n]  រមូលគពាោះ, ែំគណើ រចងក់អួត 
navel  /ˈneɪv(ə)l/  [n]  (រទិរនយ័៖  umbilicus) ផ្ចិត 
navigation  /navɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  រូមគមើលពាកយ៖ 

orientation 
 air navigation  /ɛː navɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  អាការចរណ៍ 
 maritime navigation  /ˈmarɪtʌɪm navɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  

នាវចរណ៍រមុក្ទ 
 visual navigation  /ˈvɪʒ(j)ʊəl navɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]   

ររកទិរគដាយដភនកទគទ 
neck  /nɛk/  [n]  ក 
necrophagous  /ˈnɛkrəʊfəɡəs/  [adj]  ដែលរីុគខ្លា ច 

(គរៀរោរពី់រតវដែលរីុរតវងារ)់, ដែលរីុរតវងារ ់ 
(គរៀរោរអំ់ពីភាវររ់ដែលរីុរតវដែលកាលមុនគៅររ់  
រនាា រម់កក្តូវបានរមាា រគ់ែើមបរីុីជាអាហារ) 

necropsy  /ˈnɛkrɒpsi/  [n]  ការវោះគខ្លា ចពិនិតយ 
necrosis  /nɛˈkrəʊsɪs/  [n]  ការងារជ់ាលិកា  

(ជាលិកាដែលរលួយ), ែំគៅរលួយព្នជាលិកា,  
ែំគៅ, ការសាា រជ់ាលិកាគៅកដនាងណាមយួ 
 necrosis mosaic  /nɛˈkrəʊsɪs mə(ʊ)ˈzeɪɪk/  [n]   

ជំងឺវរីរុមា៉ាង ដែលគោេរញ្ញា ចមបងៗរររ់ជំងឺគនាោះោល
ដាលគៅគពលែំណំាកំពុងលូតលារ់ ក្ពមទាងំមានសាន ម
អុចតូច្ំចក្មុោះោន  (mosaic mottling) គកើតមានគៅគលើ
រនាោះរាឹកពិគររគោេដផ្នកខ្លងគក្ៅព្នរាឹកគក្កាមៗ គ ើយ
គ ើញមានសាន មងារ ់(necrotic lesions) គកើតគៅេល់ព្ន
គែើមក្រូវគៅគលើក្រទររាឹក។ ជំងឺគនោះអាចឆ្ាងមកគលើគែើម
ក្រូវគដាយសារអំគពើគមកានិច និងគដាយសារែីផ្ងដែរ។  
ជំងឺគនោះមនិដមនរណារ លមកពីការចមាងរររ់រតវលអិត  
ឬឆ្ាងជំងឺតាមក្ោរពូ់ជគ ើយ 

nectar  /ˈnɛktə/  [n]  ទឹកែមផ្កក  (វតថុោវមានជាតិរករ ដែល 
ផ្លិតគដាយរកុខជាតិជាគក្ចើនគែើមបទីាកទ់ាញរតវោយលមអង) 

nectary  /ˈnɛkt(ə)ri/  [n]  ររោីងគរគចចញទឹកែម
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needle  /ˈniːd(ə)l/  [n]   

១.  រាឹកកូនីដភរ (រាឹកក្រួច ដែលមានគៅគលើក្រគភទគ ើ 
conifer)  

២.  មជុល 
neem   /niːm/  [n]  គតរ  (គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Azadirachta 

indica) 
negative  /ˈnɛɡətɪv/  [adj]  អវជិជមាន, ោា នគោេ 
 negative result  /ˈnɛɡətɪv rɪˈzʌlt/  [n]   

លទធផ្លអវជិជមាន 
neighbourhood  /ˈneɪbəhʊd/  [n]  ភាពជាអនកជិតខ្លង, 
ញាតិជិតខ្លង (អនុតំរនម់យួព្នក្កុមពូជកនុងភូមសិាស្ដររមយួ
ដែលមានឯកតរៈដែលអាចរងាក តោ់ន បានតាម្មាជាតិ ឬ
ក្រដ លជារទ់ាកទ់ងោន គៅវញិគៅមកជាសាចញ់ាតិ) 

Nelumbo nucifera   [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ lotus 
nematoda  /ˌnɛməˈtəʊdə/  [n]  សាខ្លគណមា៉ា តូត 
nematode  /ˈnɛmətəʊd/  [n]  (រទិរនយ័៖  roundworm, 

nematoda) គណមា៉ា តូត (ចំណាតថ់្ន កព់្នពពួកដែលមានោង
ែូចែងកូវក្ពូនែតូ៏ចរំផុ្ត (តូចជាងររព្ររក ់៥១០ែង) 
រឹងដតគមើលមនិគ ើញ ទាល់ដតគមើលតាមរយៈមកី្កូទរសន។៍ 
ពកួគណមា៉ា តូតគនោះ ជារោរិតដែលរំផ្កា ញែំណំា ឬរងកគោេ
ែល់រតវនានាដែលររ់គៅកនុងែី ឬកនុងទឹក។) 

Root-knot nematode  /ruːt nɒt ˈnɛmətəʊd/  [n]   

គណមា៉ា តូតពកឫរ, គណមា៉ា តូតកណារ ញ់ឫរ  
(គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Meloidogyne graminicola) 

stem nematode  /stɛm ˈnɛmətəʊd/  [n]  គណមា៉ា តូតគែើម
ក្រូវ (គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Ditylenchus angustus) 

nembutal  /ˈnɛmbjʊtɑːl/  [n]  ណាំរ៊ុយតុល  
(ថ្ន គំក្រើមុនគពលដាកថ់្ន រំនារ)់ 

neo-   /ˈniːəʊ/  [prefix]  រុពវរទមាននយ័ថ្ ថ្ាី 
Neodymium  /ˌniːə(ʊ)ˈdɪmɪəm/  [n]  គនអូឌីម  

(និមតិររញ្ញា េីម ីNd) 
Neon  /ˈniːɒn/  [n]  គណអុង (និមតិររញ្ញា េីម ីNe) 
neonatal  /ˌniːə(ʊ)ˈneɪt(ə)l/  [adj]  (រូមគមើលពាកយ៖ 

newborn) ដែលទាកទ់ងនឹងកូនខ្ចី 
neonate  /ˈniːə(ʊ)neɪt/  [n]  កូនខ្ចី 
Neophocaena phocaenoides  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ 

finless porpoise 

neoplasm  /ˈniːə(ʊ)plaz(ə)m/  [n]   

ជាលិកាថ្ាីគទើរែុោះខុ្រពី្មាតា 
Nephelium lappaceum   [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ 

rambutan  
Nephelium litchi  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ lychee 
Nephelium longana  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ longan 
Nephotettix spp.  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖  

green leafhopper 
nephr-  /nɪfr/  [prefix]  រុពវរទមាននយ័ថ្ តក្មងគនាម, 
ក្កគលៀន 

nephrectomy  /nɪˈfrɛktəmi/  [n]  ការវោះកាតយ់កវកកំគចញ 
nephridium  /nɪˈfrɪdɪəm/  [n]  គនស្ដ វីឌី  

(ទក្មងរ់គចចញគោលរររ់ែងកូវខ្ាួនកង)់ 
nephritis  /nɪˈfrʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាកវកកំ 
nephrosis  /nɪˈfrəʊsɪs/  [n]  ជំងឺតក្មងគនាម 
Neptunia oleracea  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖  

water mimosa 
Neptunium  /nɛpˈtjuːnɪəm/  [n]  ណិរទុយញ៉ាូ ម  

(និមតិររញ្ញា េីម ីNp) 
Nerium oleander   [sci.n]  ផ្កក យិតថូ្ 
nerve  /nəːv/  [n]   

១. ក្ទនុងក្ោរ ់(អំពីទក្មងរ់កុខជាតិ)  
២. ររព្រក្រសាទ (អំពីរតវ) 
 auditory nerve  /ˈɔːdɪt(ə)ri nəːv/  [n]  ររព្រក្រសាទ
គសាតវញិ្ញា ណ  

 optic nerve  /ˈɒptɪk nəːv/  [n]  ររព្រអុរទិច,  
ររព្រទរសនភណឌ  

 vagus nerve  /ˈveɪɡəs nəːv/  [n]  ររព្រក្រសាទវ៉ាេ 
 nervous system  /ˈnəːvəs ˈsɪstəm/  [n]  (រទិរនយ័៖ 

neural) ក្រពន័ធររព្រក្រសាទ, ក្រពន័ធររព្រវញិ្ញា ណ 
 automatic nervous system  /ɔːtəˈmatɪk ˈnəːvəs 

ˈsɪstəm/  [n]  ក្រពន័ធព្នររព្រ វញិ្ញា ណរវ័យភាព (ដែល
ក្តួតពិនិតយររោីងគខ្លងកនុង គដាយខ្ាួនឯង ឧទា រណ៍៖  
ការរត់្ ម, ការ រលំាយអាហារ, ការែកែគងហើម) 

 autonomic nervous system  /ˌɔːtəˈnɒmɪk ˈnəːvəs 

ˈsɪstəm/  [n]  ក្រពន័ធក្រសាទរវ័យក្រវតរ 
 central nervous system  /ˈsɛntr(ə)l ˈnəːvəs ˈsɪstəm/  

[n]  ក្រពន័ធមជឈមណឌ លក្រសាទ
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 sympathetic nervous system  /sɪmpəˈθɛtɪk ˈnəːvəs 

ˈsɪstəm/  [n]  ក្រពន័ធក្រសាទសំាបា៉ា ទិច 
 sympathetic nervous system  [n]  ដផ្នកព្ន ក្រពន័ធ
ររព្រក្រសាទរវ័យភាព (ភាេព្នររព្រ វញិ្ញា ណដែល
ក្តួតក្តាររោីងគខ្លងកនុងគដាយខ្ាួនឯង(ឧ. ការរត់្ ម,  
ការរលំាយអាហារ, ការែកែគងហើម) 

nest  /nɛst/  [n]  រមបកុរតវ 
 net  /nɛt/  [n]  រំណាញ់, ចំននួទូទាតរ់ចួ 
 dip fish net  /dɪp fish nɛt/  [n]  (រទិរនយ័៖  dip net) 
កស្ដនរងែងក្តី 

 dip net  /dɪp nɛt/  [n]  រូមគមើលពាកយ៖ dip fish net 
 holding net  /ˈhəʊldɪŋ nɛt/  [n]  កស្ដនរងែរួក្តី 
 pull net  /pʊl nɛt/  [n]  អនួ 
 social safety nets  /ˈsəʊʃ(ə)l ˈseɪfti nɛts/  [n]  

រំណាញ់រុវតថិភាពរងគម 
 swarming net  /swɔːmɪŋ nɛt/  [n]  រមបកុ ាុ ំ, ផ្ាិត ាុ ំ 
 sweep net  /swiːp nɛt/  [n]  កស្ដនរងរំណាញ់ 

net return  /nɛt rɪˈtəːn/  [n]  ចំណូលរុទធ  
(ក្បាកចំ់គណញរចចុរបននគដាយេិតតាមអតិផ្រណារចចុរបនន) 

network  /ˈnɛtwəːk/  [n]  រណារ ញ 
 communication network  /kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n 

ˈnɛtwəːk/  [n]  រណារ ញេមនាេមន ៍
 drainage network  /ˈdreɪnɪdʒ ˈnɛtwəːk/  [n]   

រណារ ញទឹក, រណារ ញលូរងហូរទឹកកខ្វក ់
 hydrologic network  /hʌɪdrəˈlɒdʒɪk ˈnɛtwəːk/  [n]  

រណារ ញរគងកតពិនិតយធាោសាស្ដររ 
 meteorological network  /ˌmiːtɪərəˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˈnɛtwəːk/  [n]  រណារ ញសាថ នីយឧតុនិយម 
 monitoring network  /ˈmɒnɪtərɪŋ ˈnɛtwəːk/  [n]  

រណារ ញឃ្ា គំមើល 
 observation network  /ɒbzəˈveɪʃ(ə)n ˈnɛtwəːk/  [n]  

រណារ ញរគងកតពិនិតយ 
 river network  /ˈrɪvə ˈnɛtwəːk/  [n]  រណារ ញទគនា, 
ក្រពន័ធទគនា 

 water network  /ˈwɔːtə ˈnɛtwəːk/  [n]  រណារ ញផ្ាូវទឹក 
 water quality monitoring network  /ˈwɔːtə ˈkwɒlɪti 

ˈmɒnɪtərɪŋ ˈnɛtwəːk/  [n]  រណារ ញសាថ នីយក្តួតពិនិតយ
េុណភាពទឹក 

 water-supply network  /ˈwɔːtə səˈplʌɪ ˈnɛtwəːk/  [n]  

រណារ ញផ្គតផ់្គងទឹ់ក 

neural  /ˈnjʊər(ə)l/  [n]  រូមគមើលពាកយ៖ nervous system 
neuralgia  /ˌnjʊəˈraldʒə/  [n]   

ជំងឺចុកខ្លា ងំព្នររព្រក្រសាទ 
neuritis  /ˌnjʊəˈrʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាកររព្រក្រសាទ 
neuro-   /ˈnjʊərəʊ/  [prefix]  រុពវរទមាននយ័ថ្  
ររព្រក្រសាទ 

neuroleptic  /ˌnjʊərə(ʊ)ˈlɛptɪk/  [n]  ថ្ន រំណរំ  
neurologic  /ˌnjʊərəˈlɒdʒɪk/  [adj]  ព្នររព្រក្រសាទ 
neurology  /ˌnjʊəˈrɒlədʒi/  [n]  ក្រសាទវទិា,  
ក្រសាទសាស្ដររ 

motor neuron  /ˈməʊtə ˈnjʊərɒn/  [n]  ណឺរ ៉ានូចលករ  
neurosis  /ˌnjʊəˈrəʊsɪs/  [n]  ជំងឺខូ្ចខ្រួកាល 
neuter  /ˈnjuːtə/  [n]  ភាវររ់អគភទ 
neutral  /ˈnjuːtr(ə)l/  [adj]  សារធាតុដែលមនិដមនជាអារីុត 
ឬបារ (មាន pH គរាើ ៧.០), សារធាតុណឺត 

neutralization  /njuːtrəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  រនសរកមា,  
ការគ វ្ើឱ្យអរ់គក្ោោះថ្ន ក ់
 waste neutralization  /weɪst njuːtrəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  

ការគ វ្ើឱ្យរំណល់អរ់គក្ោោះថ្ន ក ់
neutralize  /ˈnjuːtrəlʌɪz/  [v]  រនសរ (ឧ. អារីុត) 
neutron  /ˈnjuːtrɒn/  [n]  ណឺក្តុង 
newborn  /njuːˈbɔːn/  [adj]  (រទិរនយ័៖  neonatal)  
កូនខ្ចី 

newcastle disease  /ˈnjuːkɑːs(ə)l dɪˈziːz/  [n]   

ជំងឺញូវការ, ជំងឺែគងាក កាច ់
Nezara viridula  [sci.n]  ក្រឹងព្រតង 
NGOs  [abbr]  រូមគមើលពាកយ៖ non-government 

organisation 
niche  /niːʃ/  [n]  រមបកុ, នីជដាា ន (សាថ នភាពព្នមជឈមណឌ ល
មយួរក្មារឱ់្យភាវររ់មយួររ់បាន) 
 ecological niche  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l nɪtʃ/  [n]  រមបកុ 
គអកូ ូរីុ, ររសិាថ នករ, ររសិាថ នរមក្ររ, នាទីគអកូ ូរីុ 
(នាទីរររ់វររ់គៅកនុងរ េមន ៍ដែលមាននយ័ែូចជា
ចំណូលរីតុណហ ភាព រំគណើ ម និងpH រមួផ្សជំាមយួទីតាងំ
ររ់គៅ និង អនររអំគពើជាមយួក្រគភទគផ្សងៗគទៀត) 

Nickel  /ˈnɪk(ə)l/  [n]  នីដកល (និមតិររញ្ញា េីម ីNi) 
nickpoint  /nɪkpɔɪnt/  [n]  ចំណុចររូរទិរ (កូរ)  
Nicotiana tabacum  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ tobacco
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Nilaparvata lugens  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ 
browanthopper 

nile tilapia  /nʌɪl tɪˈleɪpɪə/  [n]  ក្តីទីឡាពា៉ាឆ្នូត  
(គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Oreochromis niloticus) 

Niobium  /nʌɪˈəʊbɪəm/  [n]  ញ៉ាូ រយមូ (និមតិររញ្ញា េីម ីNb) 
nipple  /ˈnɪp(ə)l/  [n]  កាលគដាោះ 
niruri  [n]  ក្រកដ់ផ្ា  

(គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Phyllanthus urinaria) 
nitrate  /ˈnʌɪtreɪt/  [n]  នីក្តាត 
 peroxyacetyl nitrate  /pəˌrɒksi əˈsɛt l ˈnʌɪtreɪt/  [n]  

ដពរ ៉ាកុរីុអាគរទីលនីក្តាត 
nitration  /nʌɪˈtreɪʃ(ə)n/   [n]  នីក្តាតកមា 
nitrification  /ˈnʌɪtrɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការកាា យជានីក្តាត, 
នីក្ទីកមា, នីក្តាតកមា (ក្រតិកមាអុករីុតកមាេីមជីីវព្នអាម៉ាូញ៉ាូ ម
កាា យគៅជានីក្តាត) 

Nitrogen  /ˈnʌɪtrədʒ(ə)n/  [n]  នីក្តូដរន, អារូត  
(និមតិររញ្ញា េីម ីN) 

nitrophyte  /ˈnʌɪtrəʊfʌɪt/  [n]  រកុខជាតិនិយមនីក្តាត 
nitrosation  [n]  នីក្តូកមា 
Nobelium  /nə(ʊ)ˈbiːlɪəm/  [n]  ណូគរលយ៉ាមូ  

(និមតិររញ្ញា េីម ីNo) 
Nocardia  /nɒkˈkɑːdɪə/  [n]  ណូកា (មកី្កុរ)  
noctuid  /ˈnɒktjʊɪd/  [n]  ោក្តីករ  

(ពាកយគក្រើចំគពាោះសារពាងគកាយមានជីវតិែូចជារតវលអិត  
រកុខជាតិជាគែើម ដែលផ្កា រ់ទី និងគ វ្ើរកមាភាពគពលយរ)់ 

Noctuidae  [n]  ណកទុយអីុគែ  
(អមបរូគមអំគៅគខ្លា ច ដែលកូនញារ់រររ់វក្តូវបានគេសាគ ល់
ថ្ជាែងកូវកងដ់ែលរងកការខូ្ចខ្លតែល់ឫរែំណំា្ចាជាតិ) 

nocturnal  /nɒkˈtəːn(ə)l/  [adj]  ព្នោក្តីករ 
node  /nəʊd/  [n] 

១. (ចំគពាោះរកុខជាតិ) ដភនក, ថ្ន ងំ (ជាដផ្នករងឹព្នគែើមដែលមាន
ភាពតានោ់ា ងក្រគហាង គ ើយជាកដនាងរគងកើតរាឹក និង
គែើមដរក) 

២. (ចំគពាោះរតវ) រូមគមើលពាកយ៖ gland 
 lymph node  /lɪmf nəʊd/  [n]  (រទិរនយ័៖  

lymph gland) ែំុោងែូចក្កគពញឋតិគៅតាមររព្រទឹករព្ង 

nodule  /ˈnɒdjuːl/  [n]  កំពកឫរ (កដនាងពកគៅតាមឫរ
រររ់រកុខជាតិមយួចំននួ), ក្ោរណូ់ឌុល 
 Manganese nodule  /ˈmaŋɡəniːz ˈnɒdjuːl/  [n]   

កុងគក្ករយងុផ្សគំដាយធាតុម៉ាងក់ាដណរ Mn 
 phosphatic nodule  /fɒsˈfatɪk ˈnɒdjuːl/  [n]   

ណូែុលផូ្សាវ ត, ែំុក្កគវៀនផូ្សាវ ត 
noise  /nɔɪz/  [n]  រូរ, រំគ ង 
 ambient noise  /ˈambɪənt nɔɪz/  [n]  រូរជំុវញិ 
 background noise  /ˈbakɡraʊnd nɔɪz/  [n]  រូរគែើម 
 industrial noise  /ɪnˈdʌstrɪəl nɔɪz/  [n]  រូរឧរស កមា 

nomad  /ˈnəʊmad/  [n]  ចរកជន, ពគនចរ 
nomadic  /nəʊˈmadɪk/  [adj]  ដែលគ វ្ើពគនចរ,  
ដែលមនិគៅគរងៀម, ដែលមនិនឹងលំគៅ 

nomadism  /ˈnəʊmadɪz(ə)m/  [n]  ចរកនិយម 
nomenclature  /nə(ʊ)ˈmɛŋklətʃə/  [n]  នាមវលី 
 binomial nomenclature  /bʌɪˈnəʊmɪəl 

nə(ʊ)ˈmɛŋklətʃə/  [n]  នាមវលីគទវនាម 
Nomuraea rileyi  [sci.n]  ជំងឺផ្សតិ 
non-  /nɒn /  [prefix]  ោា នគទ, មនិ, អត ់
 non-arable   /nɒn ˈarəb(ə)l/  [adj]   

(រទិរនយ័៖  non-plowable, unsuited for crop) 
ដែលមនិអាចដាបំាន (ដែលមនិអាចភជួរបានគែើមបដីា)ំ  

 non-calcic  /nɒn-ˈkalsɪk/  [adj]  មនិដមនជាកំគបារ 
 non-deciduous   /nɒndɪˈsɪdjʊəs/  [adj]   

រូមគមើលពាកយ៖ evergreen 
 non-erodible  /nɒnɪˈrəʊdɪb(ə)l/  [adj]   

្នក់្ទានឹំងការ ូរគក្ោោះ 
 non-infectious  /nɒnɪnˈfɛkʃəs/  [adj]  ក្រគភទជំងឺមនិឆ្ាង 
 non-motile  /nɒnˈməʊtʌɪl/  [adj]  ោា នចលនា (ឧ. រប ៉ា) 
 non-native  /nɒnˈneɪtɪv/  [n]  ក្រគភទពីក្រគទរគក្ៅ,  
ពូជពីក្រគទរគក្ៅ, ក្រគភទនាចូំលពីគក្ៅ 

 non-plowable  /nɒn plaʊˈeɪb(ə)l /  [adj]   

រូមគមើលពាកយ៖ non-arable  
 non-preference  /nɒnˈprɛf(ə)r(ə)ns/  [n]   

ភាពមនិចូលចិតរ (ក្រគភទែំណំា ឬពូជក្រូវមយួចំនួនដែល
្ន ់គ ើយរតវលអិតមនិរីុ ឬរំផ្កា ញ មនិពងដាក ់មនិគក្រើ
ក្បារ់គ វ្ើជាជក្មកជាគែើម) 

 non-stop  /nɒn stɒp/  [adj]  ដែលមនិ រ់
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nourishment  /ˈnʌrɪʃm(ə)nt/  [n]  អាហាររំរូរសារធាតុ
ចិចច ឹម (ែំគណើ រការដែលតាមរយៈែំគណើ រការគនោះោងកាយ
រររ់មនុរស បានទាញយកសារធាតុចិចច ឹមដែលវក្តូវការពី
ការររគិភាេចំណីអាហារ ។ កែូ៏ចោន គនោះដែរ េឺចងនិ់យាយ
រំគៅែល់ចំណីអាហារដែលផ្រល់នូវតព្មាអាហាររូតថមភែល់
ោងកាយ។) 

normal  /ˈnɔːm(ə)l/  [adj]  ្មាតា 
nose  /nəʊz/  [n]  ក្ចមុោះ 
nostril  /ˈnɒstr(ə)l/  [n]  រនធក្ចមុោះ 
nostrum  /ˈnɒstrəm/  [n]  គវជជវទិារកលគពញលកខណៈ 
notch  /nɒtʃ/  [n]  ថ្ន ងំ, េនាា ក ់
 snow-shaped notch  /snəʊ ʃeɪpt nɒtʃ/  [n]   

សាន មក្កិតព្នក្ពិល 
Notopterus notopterus  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ 

bronze featherback 
nourish  /ˈnʌrɪʃ/  [v]  ចិចច ឹម, រំរ៉ានចំណី 
nozzle delivery  /ˈnɒz(ə)l dɪˈlɪv(ə)ri/  [n]  ររមិាណព្នទឹក
ដែលបានរគចចញតាមកាលបាញ់ គៅគពលក្រតិរតរិការ
គ ើយេិតជាលីក្តកនុងមយួនាទី 

NPO  [abbr]  (nothing by mouth) មនិឱ្យពិសាអវីតាមមាត ់
nucellus   /njuːˈsɛləs/  [n]  (ព ុវចនៈ៖ nucelli) ក្រគទកា, 
ញូដរល ឹរ (គៅកនុងព្នពកួរកុខជាតិក្ោរជិ់ត ជាលិកាគៅ
កនុងដផ្នកកណារ លរររ់អូវលុខ្លងកនុងរំរកគក្ៅក្ោរ ់
(integument) ដែលមានថ្ងអំ់ក្រ៊យី៉ាូរងករគ់ៅកនុងគនាោះ។  
គៅគពលកំពុងគ ើងោរ់ ជា្មាតាក្រគទកាក្តូវបានក្រូរអរ់ 
រ៉ាុដនរមានក្រគភទពូជខ្ាោះវវិតរគៅជាជាលិការក្មុងមយួរុពំទ័ធ
គដាយអងែូ់ដរពម (endosperm)។ ក្រគទកាមានកំគណើ ត 
ពីជាលិកាគមទាងំក្រុង ែូគចនោះវជាឌីផ្ាូអីុត។) 

nucleoid  /ˈnjuːklɔɪd/  [n]  នុយគកាអុោះ 
nucleotide  /ˈnjuːklɪətʌɪd/  [n]  នុយគកាអិុច 
nucleus  /ˈnjuːklɪəs/  [n] 

១. (ព ុវចនៈ៖ nuclei) ព្ណវ យ៉ាូ, រនូល, ផ្ចិតព្នគការិកា 
(ដផ្នកមយួរររ់គការិកាដែលមានសារធាតុគរគនទិច  
(មានក្កូម៉ាូរូម)។ វដាចគ់ចញពីរីុតូបាា រគដាយ 
ភាន រនុយគកាដអ ៊(nuclear membrane)) 

២. ក្កុមគការិកាព្នខ្ួរ, ក្ោរ ់
 atomic nucleus  /əˈtɒmɪk ˈnjuːklɪəs/  [n]   

ព្ណវ យ៉ាូអាតូម 

 cleavage nucleus  /ˈkliːvɪdʒ ˈnjuːklɪəs/  [n]   

ព្ណវ យ៉ាូដែលរលាយចូលោន  (ដណវ យ៉ាូរររ់រុ៊តដែលបាន
មកពីការរលាយចូលោន រវងព្ណវ យ៉ាូគ ា្ ល និងព្ណវ យ៉ាូញី
រររ់រុ៊តបា៉ា គតណូគរគនទិច) 

 daughter nucleus  /ˈdɔːtə ˈnjuːklɪəs/  [n]   

(រទិរនយ័៖ isotope) (ព ុវចនៈ៖ daughter nuclei) 
ព្ណវ យ៉ាូកូន  

 generative nucleus  /ˈdʒɛn(ə)rətɪv ˈnjuːklɪəs/  [n]  

ព្ណវ យ៉ាូរងកកំគណើ ត 
numb  /nʌm/  [n]  រពឹក 
nurse practitioner  /nəːs /prakˈtɪʃ(ə)nə/  [n]  េិលានុរដាា
ជីវន័(អនកអនុវតរវជិាជ គពទយ មានការ វឹក វឺនគជឿនគលឿន) 

nursery  /ˈnəːs(ə)ri/  [n]  ថ្ន លរណរុ ោះកូនរកុខជាតិ, ថ្ន ល
រណរុ ោះកូនគ ើ, ថ្ន លរំណារ, ថ្ន លតាមដាន (ទីកដនាង
ដែលមានការដថ្ទាយំា៉ា ងែិតែល់ ែល់រកុខជាតិដែលបាន
រណរុ ោះរក្មារយ់កគៅកានគ់ៅកដនាង ដែលអាចមានការ
ដថ្ទាទំារជាង។ វកអ៏ាចជាកដនាងដែលរកុខជាតិក្តូវបានដាំ
រក្មាររ់គងកតតាមដានគលើលកខណៈកំណតណ់ាមយួដែរ។) 
 seeding nursery  /siːdɪŋ ˈnəːs(ə)ri/  [n]   

កដនាងរណរុ ោះកូនរកុខជាតិ  
 tree nursery  /triː ˈnəːs(ə)ri/  [n]  ថ្ន លរណរុ ោះកូនគ ើ 

(កដនាងដែលរគងកើតរក្មាររ់ណរុ ោះកូនគ ើតូចៗ ដែលរមួ
ទាងំការរណរុ ោះគដាយមានឫរ និងកនុងថ្ងរ់ក្មារក់ារដាំ
ែុោះ។ វមានកូនគ ើ ឬថ្ន លសារ ឬមានទាងំពីរ) 

nursing home  /nəːsin həʊm/  [n]  ជោេិលានុរដាា ន,  
មនាីរដថ្ទាជំនោរ់ជោ (ទីដថ្ទាជំំងឺព្នជនោរ់ជោ) 

nurture  /ˈnəːtʃə/  [v]  ចិចច ឹម, ដថ្ទា ំ
nut  /nʌt/  [n]  ក្រគភទដផ្ារងួតក្រគភទណាត ់ 

(ដផ្ាដែលមនិគក្រោះ មានក្ោរដ់តមយួ), ក្ោរដ់ផ្ាគ ើ 
 Barbados nut  /bɑrˈbeɪ doʊz/  [n]  លហុងខ្វង  

(គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Jatropha curcas) 
 betel nut  /ˈbiːt(ə)l nʌt/  [n]  ដផ្ាសាា  
 malva nut  /ˈmaləʊ nʌt/  [n]  រំគោង  

(គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Sterculia lychnophora) 
 nipa palm nut  /ˈniːpə pɑːm nʌt/  [n]  គែើមោក,  
ដផ្ាោក (គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ៖ Nypa fruticans) 



nutation nystagmus 
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nutation  /njuːˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ណាតគ់ថ្រឹន (ចលនាោងគរពៀរ
ជារោ់ន ព្នដផ្នកលូតលារ់រររ់រកុខជាតិកនុងគពលលូតលារ់) 

nut-brown  /nʌt braʊn/  [n]   

(រទិរនយ័៖  chestnut-colored) រមបរុគតាន ត 
nutmeg  /ˈnʌtmɛɡ/  [n]  ចនានក៍្កសាន   

(គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Myristica fragrans) 
nutrient  /ˈnjuːtrɪənt/  [n]  សារធាតុចិចច ឹម (ធាតុេីមោីបំាច់
រក្មារក់ារែុោះលូតលារ់ និងអភវិឌឍនរ៍ររ់សារពាងគកាយ) 
 nutrient requirement  /ˈnjuːtrɪənt rɪˈkwʌɪəm(ə)nt/  

[n]  តក្មូវការសារធាតុចិចច ឹម, តក្មូវការអាហារធាតុ 
 soil nutrient  /sɔɪl ˈnjuːtrɪənt/ [n] សារធាតុចិចច ឹមរររ់ែី 

nutriment  /ˈnjuːtrɪm(ə)nt/  [n]  រូមគមើលពាកយ៖  
nutrient substance 

nutrition security  /njʊˈtrɪʃ(ə)n sɪˈkjʊərɪti/  [n]  រនរិរុខ្
អាហាររូតថមភ (រនិររុខ្អាហាររូតថមភគកើតមានគៅគពលណា
ដែលក្រជាជនក្េរ់ៗ ររូ គៅក្េរគ់ពលគវលាបានររគិភាេចំណី
អាហារកនុងររមិាណ និងេុណភាពក្េរក់្ោនកុ់នងលកខខ្ណឌ ជា
អាហារចក្មុោះ រំរូរដររមានចំណុោះសារធាតុចិចច ឹម និងមាន
រុវតិថភាព គែើមបគីឆ្ើាយតររររចំណីអាហាររររ់ខ្ាួន និងចំ 
ណងចំ់ណូលចិតរអាហាររររ់ខ្ាួន គែើមបឱី្យមានជីវតិមយួែ៏
រកមាភាព និងរុខ្ភាពលអគដាយេួរផ្សជំាជាមយួ នឹងការ
មានររសិាថ នក្រករគដាយអនាមយ័ រុខ្ភាពក្េរក់្ោន ់ការ
អររ់ ំនិងការដថ្ទា ំ(FAO ឬAGN ២០១២)) 

nutrition surveillance  /njʊˈtrɪʃ(ə)n səˈveɪl(ə)ns/  [n]  

ការក្តួតពិនិតយតាមដានសាថ នភាពអាហាររូតថមភ (ក្េរក់្រពន័ធ
ទាងំអរ់ដែលទាកទ់ងគៅនឹងការក្រមូលទិនននយ័ ការវភិាេ 
និងការផ្សពវផ្សយទិនននយ័អាហាររូតថមភ តាម្មាតាក្តូវបាន
ក្រមូលគៅថ្ន កជ់ាតិ និងថ្ន កគ់ខ្តរ។ រមារភាេររងដ់ារព្ន
ការចុោះពិនិតយតាមដាន និងការវយតព្មា ែំគណើ រការគ វ្ើដផ្នការ 
និងការរគងើកតការរិកសក្េឹោះ។ វក្តូវបានគផ្ករ តគៅគលើ រ៉ាុដនរមនិ
ដាកកំ់ ិតគ ើយ ចំគពាោះទិនននយ័មនុរសមាក្ត។ ជាគរឿយៗវ
ក្តូវបានគ វ្ើតាមរយៈក្រពន័ធគរវកមារុខ្លភបិាលថ្ន កជ់ាតិ។) 

nutrition  /njʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  អាហារររូតថមភ, ការចិចច ឹម,  
ការក្រូរអាហារធាតុ, រក្មូរ និងគក្រើក្បារ់សារធាតុចិចច ឹម, 
ការផ្រល់ចំណីអាហារឱ្យក្តឹមក្តូវ 
 autotrophic nutrition  /ˌɔːtəˈtrɒfɪk njʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  

ការចិចច ឹមរវ័យជីព 

 holophytic nutrition  /ˌhɒlə(ʊ)ˈfɪtɪk njʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  

រវ័យជីព 
 holozoic nutrition  /ˌhɒlə(ʊ)ˈzəʊɪk njʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  

ររជីព 
 traditional nutrition  /trəˈdɪʃ(ə)n(ə)l njʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  

អាហាររូតថមភតាមដរររុោណ 
nutritional  /njʊˈtrɪʃ(ə)n(ə)l/  [adj]  ដែលរមបរូគដាយ 
សារធាតុចិចច ឹម, ព្នអាហារររូតថមភ 

nutritional status  /njʊˈtrɪʃ(ə)nel ˈsteɪtəs/  [n]   

សាថ នភាពអាហាររូតថមភ (រភាពរររីៈសាស្ដររព្នរុេគលមាន ក់
ដែលរណារ លមកពីទំនាកទំ់នងរវងការររគិភាេសារធាតុ
ចិចច ឹម និងតក្មូវការ គ ើយនឹងរណារ លមកពីលទធភាពរររ់
ោងកាយកនុងការរលំាយអាហារ ការរឺតក្រូរ និងការគក្រើ
ក្បារ់សារធាតុចិចច ឹមទាងំអរ់គនោះ) 

nux vomica  /nʌks ˈvɒmɪkə/  [n]  ដរាង  
(គ ា្ ោះវទិាសាស្ដររ Strychnos nux-vomica) 

nyctinasty  /ˈnɪktɪˌnasti/  [n]  រាឹកគែក, រាឹកខ្ារ  
nymph  /nɪmf/  [n]  កូនញារ់ (១. ក្រគភទរតវលអិតដែលកា
រវវិតរនរ៍ររ់វ មនិរគងកើតបានជាែុកគឌឿគ ើយ (ររូផ្គុ ំមនិគពញ
គលញ ២. ចំគពាោះរតវលអិតជាកល់ាកម់យួចំននួ ជាែំណាក់
កាលែំរូងរនាា រពី់ញារ់ វមានររូោងែូចគមចំណារ់ រ៉ាុដនរ
សាា រមនិទានែុ់ោះគពញគលញ និងររោីងគរនរពូជោា នលកខណៈ
ក្េរក់្ោន ់(ឧ. កូនក្រឹងជចជកទឹ់កគដាោះ ឬកូនកណរូ រជាគែើម)) 

Nymphaea lotus  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ water lily 
Nymphaea stellata  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖  

blue water lily 
nymphal  /ˈnɪmf(ə)l/  [adj]  ព្នរំណកកមា 
Nymphula depunctalis  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ 

caseworm 
Nypa fruticans  [sci.n]  រូមគមើលពាកយ៖ nipa palm nut  
nystagmus  /nɪˈstaɡməs/  [n]  ការវលិក្ោរដ់ភនក 
(រញ្ញា ជំងឺ), រកមាភាពព្នក្ោរដ់ភនកគរគដាយមនិបាន 
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oak  /əʊk/  [n]  ដ ើមសែន 
oaken  /ˈəʊkən/  [adj]  ស លដ វ្ើពីដ ើមសែន 
oasis  /əʊˈeɪsɪs/  [n]  អ្វវ ែ ីែ 
oat  /əʊt/  [n]  អ្វវន័ (ស្ែូវសាឡីមយ៉ាង) (ដ ម្ ោះវទិ្យយសាស្រែត 

Avena sativa) 
obdiplostemous  [adj]  ដេែរដ ម្ លតដស្មៀបជាពីរវង់
ឆ្លា ែ់គ្នា   

obese  /ə(ʊ)ˈbiːs/  [adj]  ធាតស់្រុល 
obesity  /ə(ʊ)ˈbiːsɪti/  [n]  ភាពធាតដ់ពេ, ភាពធាតស់្រុល, 
រំងឺធាត ់(ចំដ ោះមន ែសដពញវយ័ រំងឺធាតគឺ់ចងែំ់ដៅដៅដលើ
ស្បជារនស លាននពិនទុ ែនទុែសនមាន៉ា ែរាងកាយ ចាបពី់ ៣០ 
និងដលើែពីដនោះ ដោយដស្បៀបដ្ៀបជាមយួនឹងលំោប់្ មមតា
ស លាននស្តឹមសត ១៨.៥ - ២៥) 

oblanceolate  /ɒbˈlɑːnsɪələt/  [adj]  ទ្យស្មងប់នទុោះែាឹេរាង
ដ ៉ា ងច ង 

oblique  /əˈbliːk/  [adj]  ទ្យស្មងគ់ល់ែាឹេដោានា ង 
oblong  /ˈɒblɒŋ/  [adj] 

១. (ចំដ ោះរ េាជាតិ) រាងស្ទ្យសវង (ាននអេ័សមយួសវងជាងអេ័ស
មយួដទ្យៀត) 

២. (អំពីែាឹេ) រាងមូលស្ទ្យសវង (រាងពងស្េដពើ), ទ្យស្មងប់នទុោះ
ែាឹេរាងចត ដកាណសេងបញ្ឈរ 

obovate  /ɒbˈəʊveɪt/  [adj]  ទ្យស្មងប់នទុោះែាឹេរាងពងានន ់
(ែ  ត) (ាននសនាេទ្យទឹ្យង្ំ ដៅខាងដស្កាមសនាេេណ្ដា ល) 

obscure morning glory  /əbˈskjʊə ˈmɔːnɪŋ ˈɡlɔːri/  [n]  

វលាិមយួលិប (ដ ម្ ោះវទិ្យយសាស្រែា Ipomoea obscura) 
observation  /ɒbzəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  ការពិនិតយដមើល, ការ
តាមោន ( ំដណើ រការស លលេាណៈដនសងៗននពូរស្តូវ ន
ែដងេតតាមោន និងេតស់្តា) 

participant observation  /pɑːˈtɪsɪp(ə)nt ɒbzəˈveɪʃ(ə)n/  

[n]  វ ិ្ ីស្សាវស្ជាវដៅេា ងជាតិពនធ សាស្រែត ដោយាននការចូលរមួ
ការែដងេត និងការចូលរមួអន វតតនម 

obsterician  /ˌɒbstəˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  ដវរជបណឌិ តចំណ្ដនខាង
ការបដងេើតេូន 

obstetrics  /əbˈstɛtrɪks/  [n]  វជិាជ ឆ្មប, វទិ្យយដពទ្យយបដងេើតេូន, 
បដចេេដទ្យែបដងេើតេូន 

obstruction  /əbˈstrʌkʃ(ə)n/  [n]  ការែទុោះ, ការសាា េ ់

obtuse  /əbˈtjuːs/  [adj]  រាងរលិ, ាននរាងមូលដៅេំពូល ឬ
ច ង, ទ្យស្មងច់ ងែាឹេទ្យស្មងម់ ោំល, ទ្យស្មងគ់ល់ែាឹេទ្យស្មងម់ ំ
ោល 

occiput  /ˈɒksɪpʌt/  [n]  លលា េ៏ាលខាងដស្កាយ 
ocean  /ˈəʊʃ(ə)n/  [n]  មហាែម ស្ទ្យ, មហាសាគរ 
oceanography  /ˌəʊʃəˈnɒɡrəfi/  [n]  សាគរសាស្រែា 
ocellus  /əˈsɛləs/  [n]  (ពហ វចនៈ៖ ocelli) អូសែលលី, សនាេ
រំនយួ 

ocher  /ˈəʊkə/  [n]  ពណ៌ស េ, ពណ៌សស្ចោះ 
Ocimum basilicum  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ sweet 

basil  
Ocimum tenuiflorum  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ holy 

basil  
octopus  /ˈɒktəpəs/  [n]  ស្តីមេឹ្ំ, ស្តីមេឹពីង ង 
ocular  /ˈɒkjʊlə/  [adj]  ននសនាេ 
odd-pinnate  /ɒd ˈpɪneɪt/  [adj]  ែាឹេសាា បដែែ (ស្បដនទ្យ
ែាឹេែានែ) 

odonto-  /ɒˈdɒntəʊ/  [prefix]  (ែទិ្យែនយ័៖  tooth, teeth) 
ប ពវបទ្យានននយ័ថា ដ ម្ញ  

odor  /ˈəʊdə/  [n] 

១. ែូមដមើល េយ៖ smell 
២. ែូមដមើល េយ៖ aroma,  fragrance  

Oechalia schellenbergii  [sci.n]  ស្ែឹងសែល 
oesophagus  /ɪˈsɒfəɡəs/  [n]  បំពងអ់្វហារ  
oestrus  /ˈiːstrəs/  [n]  ែូមដមើល េយ៖ estrus 
off feed  /ɒf fiːd/  [v]  បងអតចំ់ណី 
offspring  /ˈɒfsprɪŋ/  [n]  េូន (ឯេតតៈស លទ្យទ្យលួ នពីការ
ស្បែពវននឯេតតៈពីរ ស លាននដនទ្យនទុ យគ្នា  ដហើយចាតទ់្យ េជា
ដម និង ) 

off-type  /ɒf tʌɪp/  [adj]  ស្បដនទ្យលាយ, ពូរលាយ (រាល់អវី
ដនសងៗស ល  ោះលាយជាមយួពូរោ ំ ោះ) 

oil  /ɔɪl/  [n]  ដស្បង (១. សារធាត ស លអ្វច  តដឆ្ោះ ស ល
ទ្យទ្យលួ នពីស្បនពរ េាជាតិ ែតវ សរ ៉ា។ ដស្បងាននសាា នរាវដៅ
េស្មតិែីត ណហ ភាព្មមតា និងរលាយដៅេា ងសារធាត ែរ ី
រាងគ។ ២. សារធាត រាវ ស លរដលាងស ល  តដ ើមបបីដងេើតេដដា ) 
 crude oil  /kruːd ɔɪl/  [n]  ដស្បងកាតដៅ 
 mineral oil  /ˈmɪn(ə)r(ə)l ɔɪl/  [n]  ដស្បងែនិរ
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 vegetable oil  /ˈvɛdʒtəb(ə)l ɔɪl/  [n]  ដស្បងបសនា 
ointment  /ˈɔɪntm(ə)nt/  [n]  (ែទិ្យែនយ័៖  unguent)  
ថាា ដំស្បង, ខាា ញ់ែស្ានបល់ាប (ថាា បំ៉ាូាន៉ា ត), ដស្បងថាា ,ំ ឱែថ
ស្េមនួ, ស្េមនួ ឬដស្បងែស្ានបល់ាបសែបេ ឬ ំដៅ 

okra  /ˈɒkrə/  [n]  ែូមដមើល េយ៖ lady's finger 
olein  /əʊlɪn/  [n]  អូលីន (ខាា ញ់ស លាននោងំេា ងរ េាជាតិ 
ោងំែតវស លានននទុ េអ្វែ ីតអូដលអ ិច (អូដលអ្វត)) 

olfaction  /ɒlˈfakʃ(ə)n/  [n]  ការ ឹងេាិន 
olfactory  /ɒlˈfakt(ə)ri/  [adj]  ននឃានវញិ្ញា ណ 
oligolecithal  /ˈɒlɪɡəʊles.ɪ.θəl/  [adj]  ាននែ  តដលឿងតិច 

(អំពីែ  ត) 
oligophage  /ˈɒlɪɡəʊfeɪdʒ/  [n]  អូលីដគ្នផាែ 
Oligosita aesopi  [sci.n]  ពេួឪាន៉ា ល់ (បរាែិតដលើពង
មានច) 

Oligosita naias  [sci.n]  ពេួឪាន៉ា ល់ (បរាែិតដលើពង
មានច) 

oligothermic  /ˈɒlɪɡəʊˈθəːmɪk/  [adj]  ស លអ្វចរែ់ ន
ដៅែីត ណហ ភាពោប  

oligotrophic  /ˌɒlɪɡə(ʊ)ˈtrəʊfɪk/  [adj]  ែសតដ់ែោយ, ស ល
មនិែូវាននសារធាត ចិញ្េ ឹម 

oliguria  /ɒlɪˈɡjʊərɪə/  [n]  ការែទុោះទឹ្យេដោម 
olive  /ˈɒlɪv/  [n]  អូលីវ 
omasum  /əʊˈmeɪsəm/  [n]  ដ ោះស្ែោប ់
ombrogenous  /ɒmˈbrɒdʒɪnəs/  [adj]  ស លបណ្ដត លមេ
ពីទឹ្យេដនាៀង 

omentum  /əʊˈmɛntəm/  [n]  ភាគននដស្សាមដ ោះ 
Omiodes indicata  [sci.n]   ងេូវមូរែាឹេែសណា េដែៀង 
omnivore  /ˈɒmnɪvɔː/  [n]  (ែទិ្យែនយ័៖  polyphage, 

polytrophe) ែ វ ែីែតវ, ែតវែ ីចស្មុោះ 
omnivorous  /ɒmˈnɪv(ə)rəs/  [adj]  ននែ វ ែី 
Ompok bimaculatus  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ butter 

catfish 
Ompok hypophthalmus  [sci.n]  ស្តីតាដអ្វន 
Ompok sp. cf. eugeneiatus  [sci.n]  ស្តីតាដអ្វន 
onion  /ˈʌnjən/  [n]  ែទុឹម រាងំ (ដ ម្ ោះវទិ្យយសាស្រែា Allium 

cepa) 

onion leaf  /ˈʌnjən liːf/  [n]  ែាឹេែទុឹម រាងំ 
on-job training  /ɒn dʒɒb ˈtreɪnɪŋ/  [n]  ការបណត ោះ 
 បណ្ដត លតាមរយៈការងារ (ការបណា ោះបណ្ដា លដោយឱយដយើង
ដ វ្ើការ ឬអន វតាដោយផាទុ ល់ដលើម ែវជិាជ ស លស្តូវដរៀន) 

oocyst  /ˈəʊəsɪst/  [n]  អូអូគីែ (គីែដៅេា ងគីែ) 
oophorectomy  /ˌəʊəfəˈrɛktəmi/  [n]  ការវោះកាតយ់េន 
ែបនូ ឬស្បដានយែបនូ (អណ្ដឌ ែ័យ, អូវ៉ា រ)ី ដចញ 

oosphere  /ˈəʊəsfɪə/  [n]  អូសែវ  
oospore  /ˈəʊəspɔː/  [n]  អូអូែប ៉ា (ែប៉ាាននភាា ែស្កាែ់) 
oozing  /uːzɪŋ/  [n]  ការស្ជាប (ទឹ្យេ)  
opaque  /ə(ʊ)ˈpeɪk/  [adj]  ឃ្មឹេ, ស្ែអ្វប ់(ស លការំែមីពនាឺ
មនិអ្វចឆ្ាងកាតចូ់លរចួ ឬមនិឆ្ា ោះពនាឺ) 

natural openings  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈəʊp(ə)nɪŋs/  [n]  ននទុ
ស លគ្នម នរបែួ 

operation  /ɒpəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការវោះកាត,់ ស្បតិបតាិការ 
operculum  /ə(ʊ)ˈpəːkjʊləm/  [n]  (ពហ វចនៈ៖ opercula) 

១. គស្មបស្ែេី (ស្តីឆ្អឹង) 
២. គស្មបែប៉ារ ៉ាងរ់បែ់សែា និងនសតិ 
៣. ែនទុោះគស្មបរនធ (ឧ. ែយង), គស្មប (ឧ. ផាេ ដ ើមបំពង់

ស្ែដានច) 
Ophichthus rutidoderma  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ 

olive snake eel 
Ophiomyia phaseoli  [sci.n]  រ យេូនែសណា េ 
Ophionea nigrofasciata  [sci.n]  ែមូត ី 
Ophisternon bengalense  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ 

bengal mudeel 
ophthalmic  /ɒpˈθalmɪk/  [adj]  ស លជាបោ់េទ់្យងនឹងសនាេ, 
ននសនាេ 

opium poppy  /ˈəʊpɪəm ˈpɒpi/  [n]  អ្វដនៀន (ដ ម្ ោះវទិ្យយ
សាស្រែា Papaver somniferum) 

Opius sp.  [sci.n]  ឪាន៉ា ល់ (បរាែិតដលើ ងេូវរ យ) 
opportunity  /ɒpəˈtjuːnɪti/  [n]  កាលាន វតាភាព, ឱកាែ 
opposite  /ˈɒpəzɪt/  [adj]  នទុ យគ្នា , ឈមគ្នា  (ែំដៅដលើសនាេ
របែ់រ េាជាតិ ូចជាែាឹេ ឬផាេ ស ល  ោះលូតលាែ់ដៅដលើដ ើម
សតមយួ ប៉ា សនាឋតិដៅានា ងានា េ។់ ឧ. រដបៀបតដស្មៀបែាឹេដលើសមេ
ឈម (ទ្យល់គ្នា ))
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Opsarius koratensis  [sci.n]  ស្តីចងាវ  
Opsarius pulchellus  [sci.n]  ស្តីចងាវ  
optic  /ˈɒptɪk/  [adj]  ននសនាេ 
optician  /ɒpˈtɪʃ(ə)n/  [n]  អាេដ វ្ើសវ ៉ានតា 
optimum  /ˈɒptɪməm/  [adj]  ស លែមស្ែប, ស លស្បដែើរ
បំន ត 

option  /ˈɒpʃ(ə)n/  [n]  រដស្មើែ 
optometrist  /ɒpˈtɒmɪtrɪst/  [n]  ដពទ្យយចំណ្ដនខាងសនាេ 
oral  /ˈɔːr(ə)l/  [adj]  ដោយានត ់
orange  /ˈɒrɪn(d)ʒ/  [n]  ស្េូចដ ្ិ៍សាត ់(ដ ម្ ោះវទិ្យយសាស្រែា 

Citrus sinensis) 
orange leaf  /ˈɒrɪn(d)ʒ liːf/  [n]  រំងឺដលឿងទ្យ ំែាឹេ (រំងឺវរី  ែ
ចមាងដោយមានចពស្ពុែ ស លដរាគែញ្ញា  ំបូងបណ្ដា ល
ឱយែាឹេ ដលឿងដមម  ឬពណ៌ទឹ្យេស្េូចដហើយរមូរែាឹេ ចំសណេ
ដ ើមដឡើងែងួតសនាេខាងច ង ដហើយសបេគ មពតិច) 

orangutan  /ɔːˌraŋuːˈtan/  [n]  សាវ អូរា៉ា នអូ់តាន ់
orbicular  /ɔːˈbɪkjʊlə/  [adj]  រាងមូលែំសប៉ាត, ទ្យស្មងប់នទុោះ
ែាឹេរាងមូល 

orbit  /ˈɔːbɪt/  [n] 

១. ស្បឡងស់នាេ 
២. គនាង (តារា) 

Orcaella brevirostris  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ 
Irrawaddy dolphin 

orchard  /ˈɔːtʃəd/  [n]  ចានេ រដឈើហូបសនា 
 clonal seed orchard  /ˈkləʊn(ə)l siːd ˈɔːtʃəd/  [n]  

(ែទិ្យែនយ័៖  seed orchard) ចានេ រនលិតស្គ្នបពូ់រ, 
ចានេ រពូរោពីំេាូន (ចានេ រពូរស លោពីំេូននោំស លនលិតពី
ការបំដៅសែាង ឬេំណ្ដតឫ់ែ) 

 extensive seedling seed orchard (ESSO)  

/ɪkˈstɛnsɪv ˈsiːdlɪŋ siːd ˈɔːtʃəd/  [n]  ចានេ រពូរោពីំស្គ្នប់
ដស្ចើនអមបរូ (ចានេ រពូរ ស លោពីំេូនដឈើរដស្មើែយ៉ា ងពិ 
ដែែ ស លនលិតដចញពីស្គ្នបពូ់រលាយចស្មុោះគ្នា ដែមើសាច ់
ស លស្បមូលពីដ ើមដម លអៗ យ៉ា ងតិច ៦០ដ ើម(ែមតា
ភាពបងាេ តែ់ពែ់) ដហើយដ វ្ើការកាបដ់ស្រើែដរ ើែបដណាើ រៗ។  
អតាែញ្ញា ណ អមបរូមនិស្តូវ នដគរេោទ្យ េដៅទី្យចានេ រដទ្យ។) 

 fruit orchard  /fruːt ˈɔːtʃəd/  [n]  ចានេ រដឈើហូបសនា  
 seed orchard  /siːd ˈɔːtʃəd/  [n]  ចានេ រនលិតស្គ្នបពូ់រ 

 seedling seed orchard (SSO)  /ˈsiːdlɪŋ siːd ˈɔːtʃəd/  

[n]  ចានេ រពូរោពីំស្គ្នប ់(ចានេ រពូរស លដគោពីំស្គ្នបពូ់រ
ស លស្បមូលពីដ ើមដម រដស្មើែ ស លដរាយលមអងដោយ
្មមជាតិឬដស្កាមការស្តួតពិនិតយ)    

orchid  /ˈɔːkɪd/  [n]  ស្បដនទ្យរ េាជាតិអូគីដ  
orchitis  /ɔːˈkʌɪtɪs/  [n]  រំងឺរលាេពងអងគជាតិប រែ 
order  /ˈɔːdə/  [n]  លំោប ់(ចំណ្ដតថ់ាា េម់យួននរីវេរតាមវគគី
េរណម វទិ្យយ ស លោបជាងថាា េ ់សតែពែ់ជាងស្គួសារ) 
 soil order  /sɔɪl ˈɔːdə/  [n]  លំោប ី់ 
 sub-order  /sʌb'ɔːdə/  [n]  លំោបរ់ង 

ordinary  /ˈɔːdɪn(ə)ri/  [adj]  សាមញ្ា , ្មមតា 
ore  /ɔː/  [n]  សរ ៉ា 
 bean ore  /biːn ɔː/  [n]  សរ ៉ាស េជាស្គ្នប់ៗ  
 bog iron ore  /bɒɡ ˈʌɪən ɔː/  [n]  សរ ៉ាស េេា ង តបឹង, 
េសនាងាននទូ្យប ឬដពើេ 

 lake iron ore  /leɪk ˈʌɪən ɔː/  [n]  សរ ៉ាស េេា ងបឹង 
 meadow iron ore  /ˈmɛdəʊ ˈʌɪən ɔː/  [n]  សរ ៉ាស េ 

Oreochromis mossambicus  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ 
Mozambique cichlid 

Oreochromis niloticus  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ Nile 
tilapia 

organ  /ˈɔːɡ(ə)n/  [n]  ែររីាងគ, ែររីៈ 
 absorbing organ  /əbˈzɔːbɪŋ ˈɔːɡ(ə)n/  [n]  ែររីាងគ
រញ្ជេស់ារធាត  

 auditory organ  /ˈɔːdɪt(ə)ri ˈɔːɡ(ə)n/  [n]  ែររីាងគដសាត
វញិ្ញា ណ  

 reproductive organ  /ˌriːprəˈdʌktɪv ˈɔːɡ(ə)n/  [n]  

ស្បោបប់នតពូរ, ែររីាងគបនតពូរ 
 seed bearing organ  /siːd ˈbɛːrɪŋ ˈɔːɡ(ə)n/  [n]   
ែររីាងគដស្សាបស្គ្នប ់(ជា េយដស្បើទូ្យដៅែំដៅដៅដលើរចោ
ែមពនធដស្សាបស្គ្នបរិ់តដៅេា ងពេួរ េាជាតិាននស្គ្នប ់ស ល
ាននសនាននពួេរ េាជាតិស្គ្នបរិ់ត (angiosperms) (ស្បដនទ្យសនា
ពិត និងពហ សនា) ដហើយនិងស្បដនទ្យសនាដកាន និងរចោែមពនធ
ដនសងៗដៅេា ងពេួរ េាជាតិស្គ្នបស់្សាត (gymnosperms)) 

 sense organ  /sɛns ˈɔːɡ(ə)n/  [n]  ែររីាងគវញិ្ញា ណ 
 vestigial organ  /vɛˈstɪdʒɪəl ˈɔːɡ(ə)n/  [n]  ែំណល់ 
ែររីាងគ (សនាេននសារ ងគកាយស លសលងលូតលាែ់ ឬ
សលងាននស្បដយរនមដទ្យៀត)
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organelle  /ˌɔːɡəˈnɛl/  [n]  ធាត ដកាែិកា (សនាេ១ននដកាែិកា) 
organic  /ɔːˈɡanɪk/  [adj]  ននែររីៈ, ននែររីាងគ (ននសារធាត 
ស លោញយេ នពីសារ ងគកាយរែ់ានន ូចជា ែំណល់
ននរ េាជាតិ និងែតវ) 
 completely organic  /kəmˈpliːtli ɔːˈɡanɪk/  [adj] 
ែររីាងគោងំស្ែុង ឬោងំមូល 

 organic over-enrichment  /ɔːˈɡanɪk ˈəʊvə-

ɛnˈrɪtʃm(ə)nt/  [n]  ភាពហួែេំណតន់នសារធាត ែររីាងគ, 
ការដលើែននសារធាត ែររីាងគ 

organisation  /ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ការដរៀបចំ, អងគការ  
 formal organisation  /ˈfɔːm(ə)l ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  

[n]  អងគការតាមនាូវការ (អងគការស លស្តឹមស្តូវ និងាននពិ្ី
ការអន វតតចាែ់លាែ់) 

 non-government organisation  /nɒn 

ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  អងគការដស្ៅរោា
ន ិល  

organism  /ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  សារ ងគកាយ, ភាវរែ់ 
 aquatic organism  /əˈkwɒtɪk ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n] 
ែររីាងគស លរែ់ដៅេា ងទឹ្យេ, វរែីររីាងគ 

 biological organism  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  រីវរបូ (ែភាវរែ់ ាននរីវតិរេីចដស្មើន
លូតលាែ់ និងអនវិឌ្ឍនម ូចជាមន ែស ែតវ និងរ េាជាតិ) 

 causal organism  /ˈkɔːz(ə)l ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n] 
ែររីាងគបងេដហត  (ឧ. សារ ងគកាយរែ់  ូចជា េដ់តរបីងេ
ឱយាននរំងឹនសតិ វរី  ែ ដណាន៉ា តូត ឬមសី្េូ ា សាម  ស លជាប ពវ
ដហត បងេរំងឺ) 

 genetically modified organism (GMO)  /dʒɪˈnɛtɪkli 

ˈmɒdɪfʌɪd ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  សារ ងគកាយសេនចារែ់, 
ែររីាងគបសមាងពនធ  

 living organism  /ˈlɪvɪŋ ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]   

សារ ងគកាយាននរីវតិ 
 non-target organism  /nɒnˈtɑːɡɪt ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  

ភាវរែ់ស លមនិសមនជាដគ្នលដៅ (ឧ. ែតវលអិតានន
ស្បដយរនមមនិជាដគ្នលដៅេា ងការដស្បើស្ ែ់ថាា ពំ លដទ្យ) 

 soil organism  /sɔɪlˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]  ែូមដមើល
 េយ៖ soil living 

 target organism  /ˈtɑːɡɪt ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m/  [n]   

ភាវរែ់ជាដគ្នលដៅ 
organogenesis  /ˌɔːɡ(ə)nə(ʊ)ˈdʒɛnɪsɪs/ [n] េំណែររីាងគ 
orientation  /ˌɔːrɪənˈteɪʃ(ə)n/  [n]  (ែទិ្យែនយ័៖  

navigation) ការរេទិ្យែ  

 course orientation  /kɔːs ˌɔːrɪənˈteɪʃ(ə)n/  [n] 
ការសណោនំនវគគែិេោ (ការសណោអំំពីដគ្នលបំណង និង
ទិ្យែដៅអន វតតនមននវគគែិេោ) 

 ovule orientation  /ˈɒvjuːl ˌɔːrɪənˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ទិ្យែអូ
វ ល (ជាសាា នភាពរបែ់អូវ លដៅេា ងអូវរឺ ីស លអ្វចឈរស្តង់
ដៅដលើ (ដគដៅ orthotropous) អ្វចបស្រញ្ញេ ែទិ្យែច ោះ
ស ល មសី្េូននលស្បឈមម ែនឹងផាា ដែនថា (ទ្យងែ េ) 
(orthotropous) ឬអ្វចបដងេើតជាម មំយួជាមយួផាា ដែនថា
(orthotropous)។ ទិ្យែអូវ ល ដគអ្វចដមើលដឃ្ើញដៅដលើ
ស្គ្នប ់ជាទី្យតាងំរបែ់មសី្េូននលដ្ៀបដៅនឹងចំណ ចនហលឹម 
និងខាឡាហោ។ ) 

orifice  /ˈɒrɪfɪs/  [n]  រនធ, ស្បដហាង 
origin  /ˈɒrɪdʒɪn/  [n]  គល់, ស្បនព, ដ ើមេំដណើ ត (ចំដ ោះ
ស្បដនទ្យពូរេា ងស្ែុេ ដ ើមេំដណើ តជាេសនាងស លដ ើមដឈើ
េំព ង  ោះ (provenance)។ ចំដ ោះ ស្បដនទ្យពូរមនិសមនេា ង
ស្ែុេ ដ ើមេំដណើ តជាេសនាងស លស្គ្នបពូ់រ ឬរ េាជាតិស្តូវ ន
ោមំេពីេសនាងដោោះ។) 

orlet  /ɔːlit/  [n]  ដ ើមដមែស្ានបេ់ាូននលិតេូនដឈើ 
ornithology  /ˌɔːnɪˈθɒlədʒi/  [n]  បេសវីទិ្យយ 
ornithosis  /ˌɔːnɪˈθəʊsɪs/  [n]  ែូមដមើល េយ៖ 

psittacosis 
ortet  /ɔːtɛt/  [n]  ដ ើមដមែស្ានបេ់ាូននលិតេូនដឈើ 
ortho-  /ˈɔːθəʊ/  [prefix]  (ែទិ្យែនយ័៖ normal, straight) 
ប ពវបទ្យានននយ័ថា សេង  

orthodontia  /ˌɔːθəˈdɒntɪə/  [n]  (ែទិ្យែនយ័៖ 
orthodontics) វជិាជ សេតស្មងដ់ ម្ញ, ទ្យនតដពទ្យយវទិ្យយ 

orthodontics  /ˌɔːθəˈdɒntɪks/  [n pl] ែូមដមើល េយ៖ 
orthodontia 

orthodox  /ˈɔːθədɒks/  [n]  ស្បដនទ្យស្គ្នបែ់ងួត, ស្បដនទ្យស្គ្នប់
្មមតា, ស្បដនទ្យស្គ្នបរ់ងឹ ( េយដនោះ ដគដស្បើែស្ានបែ់ានគ ល់
ស្គ្នបស់ លដគអ្វចែមងួតបនទុ េែំដណើ មរបែ់វឱយច ោះ ល់
ស្បសហល៥% ដហើយអ្វចែា េទ្យ េវដៅេា ងែីត ណហ ភាពោប 
ឬដស្កាមែូនយ នរយៈដពលសវង។ តាមពិត  ស្គ្នបស់្បដនទ្យែងួត
ដនោះ ែាិតេា ងភាពែងួត និងស្តជាេ ់ ត នូតដមតាបូលីែមនិ
ដេើតដឡើងដទ្យ ប៉ា សនាស្គ្នបអ់្វចនឹងែូច នដោយភាពដឡើងចាែ់ 
 ូដចាោះទី្យបំន ត វស្តូវ តប់ងរី់វតិ។  េយនយ័នទុ យ 
Recalcitrant  (ស្បដនទ្យស្គ្នបដ់ែើម)។)
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Orthodox with Limited Desiccation Ability (OLDA)    

[n]  ស្បដនទ្យស្គ្នបែ់ងួតស លការែមងួតាននេស្មតិ (ស្បដនទ្យមយួ
ននស្គ្នបស់ លលេាណៈែា េទ្យ េរបែ់វ ដៅចដោា ោះេណ្ដា ល
រវងស្បដនទ្យស្គ្នបែ់ងួត (orthodox) និងស្គ្នបដ់ែើម 
(recalcitrant)) 

orthognathics  /ɔːθəˈˈnaθɪk/  [n]  ការែិេោពីប ពវដហត  
និងការពយ លលេាណៈននឆ្អឹងថាគ ម 

orthopaedics  /ˌɔːθəˈpiːdɪks/  [n]  ការសេតស្មង ់ឬការ រេ ំ
ឱយែូចស្បពន័ធអ ាិែងាលិេ (គដស្ានងឆ្អឹង), ការជាបោ់េទ់្យង
ែណ្ដា ន ឬរាងឆ្អឹង 

orthopedic  /ɔːθəˈpiːdɪk/  [adj]  ននគដស្ានងឆ្អឹង 
Orthoptera  /ɔːˈθɒpt(ə)rə/  [n]  ពពេួចស្ងិត និងេណាូ ប 
orthoscope  /ɔːθəˈskəʊp/  [n]  ចេា ទ្យែសនម, ស្បោបឆ់្ា ោះ
ដមើលលលា ម 

orthotic  /ɔːˈθɒtɪk/  [n]  រណបអវយវៈ (ជាដស្គឿងែិលបៈខាង
សេនែរបូកាយ ដោយអបឱយស្តង ់ឬសេតស្មូវការែូចស្ទ្យងស់្ោយ
ែាួនស្ ណ) 

orthotropism  /ˈɔːθəʊˈtrəʊpɪz(ə)m/  [n]  ការលូតស្តង,់ 
ចលោតាមទិ្យែរដំោច 

orthotropous  /ɔːˈθɒtrəpəs/  [adj]  (ែទិ្យែនយ័៖  
atropous) ស លឈរស្តងដ់ៅដលើ, ស ល  ោះស្តង ់(អំពីអូវ ល
របែ់អងែ់យសូែពម) 

Oryza sativa  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ rice, red rice, 
weedy rice 

Oryza sativa var. spontanea  [sci.n]  ស្ែសង 
os  /ɒs/  [n]  (ែូមដមើល េយ៖ bone) សនាេខាងដឆ្វង, 
ស្បដហាង, រនធ 

Osmium  /ˈɒzmɪəm/  [n]  អូែម្៉ា៉ូម (និមតិតែញ្ញា គីម ីOs) 
osmosis  /ɒzˈməʊsɪs/  [n]   ត នូតអូែមូែ (ចលោននវតា 
រាវស លឆ្ាងកាតភ់ាា ែស្ជាបមនិដពញដលញពីែូល យែយ ង
េំហាបដ់ែោយដៅែូល យែយ ងេំហាបខ់ាា ងំ), អ្វសារណ័ 
(ការរលំាយពីលាយរាវមយួ ដៅលាយរាវមយួដទ្យៀត តាម
ស្បដហាងជាលិកា) 

osmotic priming  /ɒzˈmɒtɪk ˈprʌɪmɪŋ/   [n]   វ ី្ ីសាស្រែា
ស្បស្ពឹតាេមមអូែមូត (ជាវ ិ្ ីសាស្រែាស្បស្ពឹតាេមមមយួដ ើមបរំីរ ញឱយ
ានន ំណ ោះដលឿន និងស្ែុោះគ្នា ។ ស្គ្នបស់្តូវ នដគស្តាដំៅេា ង
លាយរាវមយួ ឧ. (polyethylene glycol (PEG) ែេរ ឬ 

 អំបិល) ស លាននែកាា ន ពលទឹ្យេតិចលមមេា ងការេស្មតិនូវ
បនទុ េែំដណើ មដៅស្តឹមេស្មតិមយួស លដ វ្ើឱយ ំដណើ រការ ំណ ោះ
អ្វចចាបដ់នាើមដឡើង ប៉ា សនាការដលៀនដចញននរា៉ា ឌិ្ែលស្តូវរារាងំ។)  

Osphronemus exodon  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ 
elephant ear gourami 

Osphronemus gouramy  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ giant 
gourami 

ossification  /ɒsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  អ ាិេមម 
osteichthyes  /ˌɒstɪˈɪkθiːz/  [n]  ែូមដមើល េយ៖ bony 

fish 
osteo-  /ˈɒstɪəʊ/  [prefix]  (ែទិ្យែនយ័៖ bone) ប ពវបទ្យ
ានននយ័ថា ឆ្អឹង 

Osteochilus enneaporos  [sci.n]  ស្តីឆ្ងវូត 
Osteochilus hasselti  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ silver 

sharkminnow 
Osteochilus lini  [sci.n]  ស្តីស្េុែ 
Osteochilus melanopleurus  [sci.n]  ស្តីស្គំ 
Osteochilus microcephalus  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ 

bonylip barb 
Osteochilus schlegeli  [sci.n]  ស្តីលលេែ  
Osteochilus wanndersi  [sci.n]  ស្តីស្េុែ 
Osteoclereids  /ˈɒstɪəʊˈkʌləd/  [n]  ភាា ែេណ្ដា លនន
ែមបេស្គ្នបព់ួេែសណត េ (ស្ែោបម់យួននដកាែិកាឯេដទ្យែ
េមមដៅចដោា ោះដកាែិកា macrosclereids  និង
parenchyma ដៅេា ងែមបេស្គ្នបព់េួែសណត េ) 

Osteogeneiosus militaris  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ 
soldier catfish 

osteomyelitis  /ˌɒstɪəʊmʌɪɪˈlʌɪtɪs/  [n]  រំងឺរលាេែួរឆ្អឹង 
osteopathy  /ˌɒstɪˈɒpəθi/  [n]  វ ិ្ ីពយ លតាមការសេ
ែស្មួលស្ទ្យងស់្ោយឆ្អឹង និងសាច ់ ំ 

osteopenia  /ˌɒstɪəʊˈpiːnɪə/  [n]  ការាននឆ្អឹងមនិែូវពូសេ 
osteoporosis  /ˌɒstɪəʊpəˈrəʊsɪs/  [n]  រំងឺឆ្អឹងែវោះជាតិ
កាល់ែយមូ, ដរាគព េឆ្អឹង
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osteosclereid  [n]  ភាា ែ េេ់ណ្ដា លននែមបេស្គ្នបដ់ឡ
ហគូម (ស្ែោបម់យួននដកាែិកាឯេដទ្យែេមមដៅចដោា ោះដកាែិ
កា macrosclereid និងparenchyma ដៅេា ងែមបេស្គ្នប់
ពពេួែសណា េ) 

Ostrinia furnacalis  [sci.n]   ងេូវែ ីរងូសនាដ តអ្វែ ី 
ot-   /ɒt/  [prefix]  (ែទិ្យែនយ័៖  ear) ប ពវបទ្យានននយ័ថា 
ស្តដចៀេ  

otitis  /ə(ʊ)ˈtʌɪtɪs/  [n]  រំងឺអំដៅអំសបេ 
oto  /ˈəʊtəʊ/  [n]  ស្តដចៀេ 
otoscope  /ˈəʊtəskəʊp/  [n]  ស្បោបឆ់្ា ោះដមើលស្តដចៀេ, 
អ្វយតនៈទ្យែសនម 

ototitis media  [n]  រំងឺអំដៅអំសបេ 
ounce  /aʊns/  [n]  ដអ្វន (ឯេតាទ្យមងន)់ 
outbreak  /ˈaʊtbreɪk/  [n]  ការនទុ ោះរំងឺ, ែំណ្ដយដនាេ (ការ
ដេើតរាលោលដឡើងដស្ចើនដលើែល បភាា មៗននេតាត អវីមយួ។ ឧ. 
ែំណ្ដយដនាេននពពេួមានចដតាា តដលើ ំណំ្ដស្ែូវ) 
 pest outbreak  /pɛst aʊtbreɪk/  [n]  ការនទុ ោះដឡើងននទ្យ រេរ

, ែានព យដនាេននទ្យ រេរ (ការេដេើតភាា មៗដោយការដេើន
ចំននួែតវលអិត ឬែានែភាពចនស្ងយ៉ា ងដស្ចើន និងឆ្លប់
រហ័ែស លបណ្ដា លឱយែូចខាត ំណំ្ដ ល់ដែ ាេិចេជាតិ) 

outbreeding  /aʊtˈbriːd/  [n]  ែូមដមើល េយ៖ 
outcrossing 

outcrop  /ˈaʊtkrɒp/  [n]  រដំលច, ប៉ាស្បោះ, អវីៗស លដលចដចញ
ពី ី (ឧ. ថម)  
 rock outcrop  /rɒk ˈaʊtkrɒp/  [n]  ផាទុ ងំថម 
 rock outcropping  /rɒkˈaʊtkrɒpɪŋ/  [n]  ការន ែ
ដចញពី ីននថម 

outcross  /ˈaʊtkrɒs/  [v]  ការបងាេ តល់មអងមេពីដស្ៅ (ោតិ
ែោា នឆ្លង យ)  

outcrossing  /ˈaʊtkrɒsɪŋ/  [n]  (ែទិ្យែនយ័៖  
outbreeding) ការបងាេ តឆ់្ាង (ការបងាេ តដ់ោយឆ្ាងដនទ្យពីរ េា
ជាតិស លាននពនធ ែ ែគ្នា ដោយ្មមជាតិ), ការបងាេ តល់មអង
មេពីដស្ៅ, ការបងាេ តល់មអងពីោតិែោា នឆ្លង យ 

outflow  /ˈaʊtfləʊ/  [n]  ែូមដមើល េយ៖ run-off 
outlet  /ˈaʊtlɛt/  [n]  នាូវបដញ្េញទឹ្យេ, ស្បឡាយបដញ្េញទឹ្យេ 

 terrace outlet  /ˈtɛrəs ˈaʊtlɛt/  [n]  ស្បឡាយបដញ្េញទឹ្យេ
ពីសតរា៉ា ែ់ 

outlier  /ˈaʊtlʌɪə/  [n]  ែូមដមើល េយ៖ residual hill  
output  /ˈaʊtpʊt/  [n] 

១. នលែដស្មច, ធាត ដចញ,ចំណូលនលិនល (ទិ្យនានល) 
(នលិតនលដស្គ្នងទ្យ េរបែ់ស្បពន័ធស ល នដស្បើ ឬលេ ់
ដហើយវនឹងកាា យជាស្ េចំ់ណ្ដយែស្ានបស់្បពន័ធដនសង) 

២. ចំននួទឹ្យេដោម នបដញ្េញេា ងមយួរយៈកាល 
ovary  /ˈəʊv(ə)ri/  [n]  អណ្ដឌ េរ, ស្បដានយ ឬន ែបនូ, អូសវ, អូ
វ៉ា រ ី(សនាេមយួននដេែរញី ស លាននប  ា ណេរដៅេា ងដោោះ) 
 half-inferior ovary  /hɑːf ɪnˈfɪərɪə ˈəʊv(ə)ri/  [n]  ដៅ
 េេ់ណ្ដា លទ្យស្មផាេ  (ទី្យតាងំរបែ់អូសវដ្ៀបនឹងទ្យស្មផាេ ) 

 inferior ovary  /ɪnˈfɪərɪə ˈəʊv(ə)ri/  [n]  អូសវដស្កាម, ដៅ
េា ងទ្យស្មផាេ , ដៅដស្កាមទ្យស្មផាេ  (ទី្យតាងំអូសវដ្ៀបនឹងទ្យស្មផាេ ) 

 ovary and styles fused but stigmas free  [n]  អូសវ 
និងេដេែរញីរលាយចូលគ្នា  សតដៅែទុិចាន៉ា  (ស្បដនទ្យនន
ដេែរញីែានែ) 

 superior ovary  /suːˈpɪərɪə ˈəʊv(ə)ri/  [n]  អូសវដលើ,  
ដៅដលើទ្យស្មផាេ  (ទី្យតាងំរបែ់អូសវដ្ៀបនឹងទ្យស្មផាេ ) 

 ovary fused but styles and stigmas free  [n]  អូសវ
រលាយចូលគ្នា  សតដៅេដេែរញី និងែទុិចាន៉ា  (ស្បដនទ្យនន
ដេែរញីែានែ) 

 ovary positioned on gynophore  [n]  អូសវឋតិដៅដលើ 
េណា ងដ់េែរញី (ស្បដនទ្យននដេែរញីែានែ) 

ovate  /ˈəʊveɪt/  [adj]  (អំពីែាឹេ) រាងែ  តែាួចច ង (ាននរាង
 ូចខាា តែ់  ត ស លាននខាងគល់្ំជាង), ទ្យស្មងប់នទុោះែាឹេរាង
ពងស្េដពើ 

oven  /ˈʌv(ə)n/  [n]  ឡ 
 oven-dry  /ˈʌv(ə)n drʌɪ/  [n]  ឡែមងួតស្គ្នប ់(ោេទ់្យង
ដៅនឹងបនទុ េែំដណើ ម ាននវ ិ្ ីសាស្រែាបទ្យោា ន(គំរ)ូ 
ISTA/AOSA េា ងការែមងួតស្គ្នបដ់ៅ ១០៣ អងោដែេា ង  
រយៈដពល ២៤ដាន៉ា ង ដ ើមបឱីយ ឹងែស្មេទ្យមងន ់ស លជាការ
ចងអ លបងាហ ញពីបនទុ េែំដណើ មរបែ់ស្គ្នប)់ 

overcyte  /ˈəʊvəsʌɪt/  [n]  ពងគន ៌
overfish  /əʊvəˈfɪʃ/  [v]  ដនសាទ្យហួែ 
overflow  /əʊvəˈfləʊ/  [v]  ដហៀរ 
overgrow  /əʊvəˈɡrəʊ/  [v]    ោះដស្ចើនដពេ
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overgrown  /əʊvəˈɡrəʊn/  [adj]  លូតលាែ់ហួែេស្មតិ 
(ការលូតលាែ់ដលើែេស្មតិពីដែចេតីស្តូវការដលើសនាេែររីាងគ 
ដោយភាគដស្ចើន មនិ នបដងេើតសនាផាេ  ឬស្គ្នប)់ 

overgrowth  /ˈəʊvəɡrəʊθ/  [n]  ការលូតលាែ់ដលើែេស្មតិ
្មមតា, ការ  ោះដស្ចើនដពេ 

overhanging end  /əʊvəˈhaŋɪŋ ɛnd/  [n]  ច ងលយ 
overheating  /əʊvəˈhiːtɪŋ/  [adj]  ដៅត ស្រុល (ដៅា ហួែ
េស្មតិេំណត)់ 

overlay  /əʊvəˈleɪ/  [v]  ស្តួតដលើគ្នា  (ការស្គប ងំដលើហវីល
បញ្ញេ ំងដោយកាតស់្េោែដោោះជាចដស្មៀេៗ) 

overlying stratum  /əʊvəˈlʌɪɪŋ ˈstrɑːtəm/  [n] 

 (ែទិ្យែនយ័៖  hanging layer, supericumbent bed) 
ស្ែោបដ់លើ (នូគពពសាស្រែត)  

overnutrition  /ˈəʊvənjʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  ការដលើែអ្វហា 
 របូតាមភ (ការបរដិភាគដែបៀងរបែ់ប គគលានា េ់ៗ  េា ងបរាិនណ
ដស្ចើនហួែពីតស្មូវការស លបណ្ដា លឱយដេើតាននពិនទុ ែនទុែសនម
ាន៉ា ែរាងកាយរបែ់មន ែសដពញវយ័ាននពី ២៥-៣០ ដស្បៀប
ដ្ៀបដៅនឹងលំោប់្ មមតា ស លាននសត ១៨.៥-២៥) 

overpopulation  /əʊvəpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ស្បជារន
ដលើែចំណ ោះ, បណ្ដា ភាវៈដលើែចំណ ោះ 

overrun  /əʊvəˈrʌn/  [v]  ដលឿនហួែេស្មតិេំណត ់
overstock  /əʊvəˈstɒk/  [v]  ោេស់្តី ឬែតវចិញ្េ ឹមដលើែ
ចំណ ោះ  

overstretched  /əʊvəˈstrɛtʃt/  [adj]  ស ល្ំ ឬរេីស្រុល 
overturn  /əʊvəˈtəːn/  [v]  បតហ់ួែេស្មតិេំណត ់
overwash  /ˈəʊvəwɒʃ/  [n]  (ែទិ្យែនយ័៖  deluvial soil) 
 ីលាប ់(ស លោមំេដោយចរនតទឹ្យេ)  

oviduct  /ˈəʊvɪdʌkt/  [n]  បំពងអូ់វ ល (ចំដ ោះែតវ) 
oviposit  /ˌəʊvɪˈpɒzɪt/  [v]  រស្មុោះ, ទ្យានា េព់ង (ការបដញ្េញ 
ឬទ្យានា េព់ងរបែ់ែតវលអិតដៅេា ង ឬដលើអវីមយួ) 

ovipositor  /ˌəʊvɪˈpɒzɪtə/  [n]  ទ្យស្មពង (សនាេមយួនន 
 ែររីាងគរបែ់ែតវលអិតែស្ានបស់្ទ្យែ  តោដពលវពង) 
ovoid  /ˈəʊvɔɪd/  [adj]  រាង ូចែ  ត, រាងមូលស្ទ្យសវង 
ovulate  /ˈɒvjʊleɪt/  [v]  បដញ្េញប  ា ណឌ , ដចញអូវ ល, 
បដញ្េញពងទ្យ ំ, បងេេំដណើ ត 

ovulation  /ɒvjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ការបដញ្េញអូវ ល 

ovule  /ˈɒvjuːl/  [n]  ប  ជ ណេរ, អូវ ល, ពង, ដកាែិកាញីដៅ
េា ងដកាែិកា 
 anatropous ovule  /əˈnætrəpəs ˈɒvjuːl/  [n] 
អូវ លផាេ ប(់ជាទិ្យែអូវ លមយួស លអូវ លដោោះ បស្រញ្ញេ ែដៅ
នឹងែណា ងអូ់វ ល (funiculus) រនធមសី្េូននល (micropyle) 
ែាិតដៅដែមើនឹងគល់របែ់ែណា ងអូ់វ ល) 

ovum  /ˈəʊvəm/  [n]  (ែូមដមើល េយ៖ egg cell) ពងទឹ្យេ
កាមស្រែតី, ប ា ណឌ  

ox  /ɒks/  [n]  ែូមដមើល េយ៖ bullock 
oxidability  /ˈɒksʌɪdəˈbɪlɪti/  [n]  ភាពចាប ់នអ េែ ីសែន 
oxidant  /ˈɒksɪd(ə)nt/  [n]  អ េែ ីតេរ 
oxidation  /ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  អ េែ ីតេមម, ចំដហោះ, ការ
លាយជាមយួអ េែ ីសែន 
 air oxidation  /ɛː ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  អ េែ ីតេមមដោយ
អ េែ ីសែនេា ងែយល់ 

 alkaline oxidation  /ˈalkəlʌɪn ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n] 

អ េែ ីតេមមមរឈោា ន ែ 
 biochemical oxidation  /ˌbʌɪəʊˈkɛmɪk(ə)l 

ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  អ េែ ីតេមមេា ងគីមរីីវៈ 
 biological oxidation  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  អ េែ ីតេមមរីវៈ 
 dry oxidation  /drʌɪ ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  អ េែ ីតេមម
ែងួត 

 high-temperature oxidation  /hʌɪ ˈtɛmp(ə)rətʃə 

ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  អ េែ ីតេមមដៅែីត ណហ ភាពែពែ់ 
 neutral oxidation  /ˈnjuːtr(ə)l ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n] 

អ េែ ីតេមមមរឈោា នណឺត 
 slow oxidation  /sləʊ ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  ការដឆ្ោះយឺតៗ

, អ េែ ីតេមមយឺតៗ 
 wet air oxidation  /wɛt ɛː ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  អ េែ ីត
េមមេា ងែយល់ដែើម 

oxide  /ˈɒksʌɪd/  [n]  អ េែ ីត 
 acid oxide  /ˈasɪdˈɒksʌɪd/  [n]  អ េែ ីតអ្វែ ីត 
 hydrated oxide  /ˈhʌɪdreɪtɪd ˈɒksʌɪd/  [n]  អ ីស្ ុេែ ីត 
 nitric oxide  /ˈnʌɪtrɪk ˈɒksʌɪd/  [n] អ្វែូតម៉ាូណូអ េែ ីត 
 nitrogen oxide  /ˈnʌɪtrədʒ(ə)n ˈɒksʌɪd/  [n]  អ្វែូត
អ េែ ីត
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 nitrous oxide  /ˈnʌɪtrəs ˈɒksʌɪd/  [n]  ឌី្អ្វែូតម៉ាូណូ
អ េែ ីត 

oxidise  /ˈɒksɪdʌɪz/  [v]  ដ វ្ើអ េែ ីតេមម 
oxy-  /ˈɒksɪ/  [prefix]  ប ពវបទ្យានននយ័ថា អ េែ ីសែន 
Oxyeleotris marmorata  [sci.n]  ែូមដមើល េយ៖ 

marbled sleeper 
Oxygaster anomalura  [sci.n]  ស្តីែាឹេឫែស ី
Oxygaster pointoni  [sci.n]  ស្តីែាឹេឫែស ី
oxygen  /ˈɒksɪdʒ(ə)n/  [n]  អ េែ ីសែន (និមតិតែញ្ញា គីម ី) 
 dissolved oxygen  /dɪˈzɒlvd ˈɒksɪdʒ(ə)n/  [n]  អ េែ ី
សែនរលាយ 

oxygenation  /ɒksɪdʒəˈneɪʃ(ə)n/  [n]  អ េែ ីសែនេមម 
oxylophyte  /ˈɒksilə(ʊ)fʌɪt/  [n]  ែូមដមើល េយ៖ 

calcifuge 
Oxyopes javanus  [sci.n]  ពីង ង 
Oxyopes lineatipes  [sci.n]  ពីង ង 
oyster  /ˈɔɪstə/  [n]  ងាវែម ស្ទ្យ (អយែទុ័រ) 
 oyster oil  /ˈɔɪstə ɔɪl/  [n]  ដស្បងស្គំ 

ozonation  /ˈəʊzəʊˈneɪʃ(ə)n/  [n]  អូែូនេមម 
ozone  /ˈəʊzəʊn/  [n]  អូែូន 
ozonosphere  /əʊˈzəʊnəsfɪə/  [n]  មណឌ លអូែូន 
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P 
pacemaker  /ˈpeɪsmeɪkə/  [n] 

ប្រដារជំ់នយួបរេះដូងឱ្យបដើរធម្មតា 
Pachyrhizus erosus  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ yam 

bean 
pack  /pak/  [v]  បេចខ្ចរ ់
package  /ˈpakɪdʒ/  [n]  ក្ញ្ចរ ់
packing  /ˈpakɪŋ/  [n]  ការបធវើឱ្យហារ ់ឬណែន (ឧ. ដី) 
paddock  /ˈpadək/  [n]  វាលបមម មានររងពទ័្ធជ ំេញិ 

(សប្មារដ់ាក្ប់សេះ) 
paddy  /ˈpadi/  [n] 

១. (សទិ្សនយ័៖  paddy field) វាលណប្ស 
២. (សទិ្សនយ័៖  paddy rice) ប្សូេ  

pain  /peɪn/  [v]  ឈ,ឺ ច ក្ 
pain  /peɪn/  [n]  ការឈចឺារ ់
palaeo-  /ˈpalɪəʊ/  [prefix]  រ ពវរទ្មាននយ័ថា រ រាែ 
palaeoanthropology  /ˌpalɪəʊanθrəˈpɒlədʒi/  [n]  

រ រាែនរេទិ្ា 
palaeobioclimatology  /ˈpalɪəʊˌbīōˌklīməˈtäləjē/  [n]  

រ រាែជីេអាកាសធាត េទិ្ា 
palaeobiogeography  /ˈpalɪəʊˌbʌɪəʊdʒɪˈɒɡrəfi/  [n]  

រ រាែជីេភូម្េិទិ្ា 
palaeobiology  /ˌpalɪəʊbʌɪˈɒlədʒi/  [n]  រ រាែជីេេទិ្ា 
palaeobotany  /ˌpalɪəʊˈbɒtəni/  [n]  រ រាែរ ក្ខេទិ្ា 
Palaeocene  /ˈpalɪə(ʊ)siːn/  [n]  ប៉ា បេអូណសន 
palaeoclimate  /ˈpalɪəʊˌklʌɪmət/  [n]  រ រាែអាកាសធាត  
palaeoclimatology  /ˈpalɪəʊklʌɪməˈtɒlədʒi/  [n]   

រ រាែអាកាសធាត េទិ្ា 
palaeoecology  /ˌpalɪəʊɪˈkɒlədʒi/  [n]  រ រាែបអកូ្េូស ី 
palaeogeography /ˌpalɪəʊdʒɪˈɒɡrəfi/  [n] រ រាែភូម្េិទិ្ា 
palaeontology  /ˌpalɪɒnˈtɒlədʒi/  [n]  ផូស ីលេទិ្ា 
palate  /ˈpalət/  [n]  ប្ក្អូម្ (មាត)់, ណផែក្ខាងបលើននមាត,់  
ក្បនថើង, ពិតានមាត,់ តាល  

pale  /peɪl/  [adj]  ស្ល ំង, បសលក្ស្ល ំង, ខ្វេះឈាម្ 
palea  /ˈpeɪlɪə/  [n]  សម្បក្តូច (សម្បក្ប្ារប់្សូេ (អង្កា ម្
ណផែក្សម្បក្តូច)) 

turning pale  /ˈtəːnɪŋ peɪl/  [n]  ស្ក្ពែ៌ (បេើងស្ល ំង)  
Palladium  /pəˈleɪdɪəm/  [n]  ប៉ា ឡាដយមូ្ (និម្តិតសញ្ញា គីម្ ី

Pd) 

palliative /ˈpalɪətɪv/  [adj]  សប្ម្ន ់
pallor  /ˈpalə/  [n]  សម្ប រស្ល ំង 
palm  /pɑːm/  តាលប្ពឹក្ស (ពពួក្បតាែ ត ដូង)  
 areca palm  /ˈarɪkə pɑːm/  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  

batel nut palm 
 batel (nut) palm  /ˈbat tɛl nʌt pɑːm/  [n]  បដើម្ស្ល  
 betel nut palm  /ˈbiːt(ə)l nʌt pɑːm/  [n]  ស្ល  (បដើម្)  

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Areca catechu) 
 cabbage palm  /ˈkabɪdʒ pɑːm/  បដើម្ដូងអាបម្រកិាងំ 
 coconut palm  /ˈkəʊkənʌt pɑːm/  បដើម្ដូង 
 date palm  /deɪt pɑːm/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ date 
 oil palm  /ɔɪl pɑːm/  [n]  ដូងបប្រង (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ 

Elaeis guineensis) 
 sago palm  /ˈseɪɡəʊ/  [n]  បតាែ តស្បហាោ , បតាែ តបតឿជរ៉ា ន  
 sugar palm  /ˈʃʊɡə pɑːm/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  

Asian palmyra palm 
palmate  /ˈpalmeɪt/  [adj]  រាងក្ង្កា រ, រាងដូចជាបតនដ  
(អំពីសលឹក្) 

palmatifid  /pălmā′təfĭd/  [adj]  ទ្ប្ម្ងណ់គម្សលឹក្ទ្ប្ម្ង ់
ប្មាម្នដ 

palpate  /palˈpeɪt/  [v]  ស្ា រប្ចបច ់
palpitation  /palpɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]   

ដំបែើ របរេះដូងបដើរញារប់ពក្ 
palsy  /ˈpɔːlzi/  [n]  បរាគស្ល រអ់េយេៈ, លក្ខែៈននការញ័រនដ
បជើង ឬខ្លួនប្បែទ្រម់្និបន 

pan-   /pan/  [prefix]  ជារ ពវរទ្មាននយ័ថា ទងំអស់ 
pan  /ˈbrɪt(ə)l pan/  [n]  ប្សទរ ់
 brittle pan  /ˈbrɪt(ə)l pan/  [n]   

ប្សទររ់ងឹបនពីការព ក្ផ យននដី 
 clay pan  /kleɪ pan/  [n]  ប្សទរឥ់ដឋរងឹ (បៅក្ែ ងដី) 
 fragi pan  /pan/  [n]  ប្សទររ់ងឹបនពីការព ក្ផ យននដី 
 hard pan  /hɑːd pan/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  soil barrier) 
ប្សទរប់តនងោល័ (ប្សទរដ់រ៏ងឹណដលបៅចប ល្ េះប្សទរ់
ភជួរ និងប្សទរប់ប្កាម្) 

 humic iron pan  /ˈhjuːmɪk ˈʌɪən pan/  [n]  ប្សទររ់ងឹ 
"អាបលាស" ណដលមានម្បមាក្ និងណដក្ (ឧ. ក្ែ ងរ៉ា តសូល)
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 iron pan  /ˈʌɪən pan/  [n]  (សទិ្សនយ័៖ wrought 
iron) ប្សទរ ់ឬសនាេះរងឹថ្មបយបប្ក្ៀម្ផសបំដាយធាត ណដក្ 
(ក្ែ ងដី)  

 iron-humus pan  /ˈʌɪən ˈhjuːməs pan/  [n]   

ប្សទរក់្ក្បដាយស្រធាត ណដក្ និងម្បមាក្ 
 non-indurated pan  /nɒnˈɪndjʊreɪtid pan/  [n]  

ប្សទររ់ងឹបនពីការព ក្ផ យននដី 
 salt pan  /sɔːlt pan/  [n]  ប្សទរអំ់រិលប្កាងំប ើយរងឹ, 
ផ្ា ងំរងឹននអំរិលណដលក្ក្ក្ែ ងតំរនទំ់្្រ (រឹង)  

 silica pan  /ˈsɪlɪkə pan/  [n]  ប្សទររ់ងឹបដាយស ីលីស, 
ប្សទរប់ៅបដាយស្រធាត ស ីលីស 

 silt pan  /sɪlt pan/  [n]  ប្សទររ់ងឹក្ែ ងដីណដលសម្បរូបៅ
បដាយធាត ស ីលីស 

 traffic pan  /ˈtrafɪk pan/  [n]  ប្សទររ់ងឹ  
(ប្សទររ់ងឹននដីណដលបក្ើតបដាយស្រចរាចរ) 

pancreas  /ˈpaŋkrɪəs/  [n]  លំណពង 
pancreatitis  /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាក្លំណពង 
Pangasianodon gigas  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

Mekong giant catfish 
Pangasianodon hypophthalmus  [sci.n]   

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ iridescent shark-catfish 
Pangasius bocouri  [sci.n]  ប្តីប្បបចច  
Pangasius conchophilus  [sci.n]  ប្តីណក្, ប្តីប្បណក្ 
Pangasius djambal  [sci.n]  ប្តីប្ប 
Pangasius krempfi  [sci.n]  ប្តីប្ប, ប្តីរ ងឡាេ 
Pangasius larnaudiei  [sci.n]  ប្តីបពា 
Pangasius macronema  [sci.n]  ប្តីឈាវ ត  
Pangasius micronema  [sci.n]  ប្តីបពា 
Pangasius pleurotaenia  [sci.n]  ប្តីឈាវ ត 
Pangasius polyuranodon  [sci.n]  ប្តីឈាវ ត 
Pangasius sanitwongsei  [sci.n]  ប្តីបពាប្ពុយ 
Pangasius siamensis   [sci.n]  ប្តីឈាវ ត 
Pangasius sutchi  [sci.n]  ប្តីប្ប 
panhysterectomy  [n]  ការេេះកាតយ់ក្សបនូទងំអស់ 
panic  /ˈpanɪk/  [n]  ការសលនប់ស្ល  
panicle  /ˈpanɪk(ə)l/  [n]  ផ្ា ចបង្កា ម្ៗ, ក្ញ្ច ំផ្ា , ក្ញ្ច ំណម្ក្ផរ ំ
ផ្ា , ក្ាលប្ារពូ់ជ, ក្រួប្សូេ (ណផែក្ច ងននបដើម្ណដលផា ក្បៅ
បដាយផ្ា ) 

panicle pulvinus  /ˈpanɪk(ə)l pʌlˈvʌɪnəs/  [n]   

កំ្ពក្ណសមងក្រួ (ណផែក្បប៉ា ងរបលាងប្តងគ់ល់ណរក្ពីណសមងទី្ម្យួ) 
Panicum maximum  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  

Guinea grass  
Panicum miliaceum  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ millet 
Panicum repens  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

torpedo grass 
panleukopenia  /panˌluːkə(ʊ)ˈpiːnɪə/  [n]   

ជំងឺរលាក្ប្ក្ពេះ និងបពាេះបេៀនឆ្មម  
panmixia  /panˈmɪksɪə/  [n]  ការរង្កា តប់ដាយនចដនយ (ការ
បក្ើតបេើងននការរនរពូជតាម្បភទ្ក្ែ ងចំបោម្សមាជិក្ឯក្តតៈ
ររស់ប្កុ្ម្ពូជម្យួណដលក្ែ ងប្េះភេនីយភាព (probability) 
ននការរង្កា តា់ែ ររស់ឯក្តតៈ ២ ោម្យួគឺបសមើាែ ) 

Panstenon nr. collaris  [sci.n]  ពកួ្ឪមា៉ា ល់  
(សតវរពំាបលើពងម្មាច) 

pant  /pant/  [v]  ភយ័ដងាក្ ់
pantropical spotted dolphin  [n]  បផោតអ ច  

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសត Stenella attenuata) 
pap smear  /pap smɪə/  [n]  ការពិនិតយរក្បរាគម្ហារកី្សបនូ 
Papaver somniferum  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  

opium poppy 
papaya  /pəˈpʌɪə/  [n]  (សទិ្សនយ័៖ pawpaw) លា ង 
(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Carica papaya) 

paper  /ˈpeɪpə/  [n]  ប្ក្ដាស 
 recycled paper  /riːˈsʌɪk(ə)ld ˈpeɪpə/  [n]  ប្ក្ដាស 
ណក្នចែ, ប្ក្ដាសបប្រើប្បស់បេើងបន 

paprika  /ˈpaprɪkə/  [n]  បម្ាសប៉ា ប្ពិកា  
para-  /ˈparə/  [prefix]  រ ពវរទ្មាននយ័ថា បលើស 
abdominal paracentesis  /abˈdɒmɪn(ə) l

ˌparəsɛnˈtiːsɪs/  [n]  ការរូម្ទឹ្ក្បចញពីបពាេះ 
paracentesis  /ˌparəsɛnˈtiːsɪs/  [n]   

ការចាក្ម់្ជ លបៅក្ែ ងខ្លួនរូម្ទឹ្ក្បចញ 
Parachela maculicauda  [sci.n]  ប្តីជ ា្ សភល ក្ 
Parachela oxygastroides  [sci.n]  ប្តីជ ា្ សភល ក្ 
Parachela siamens  [sci.n]  ប្តីជ ា្ សភល ក្ 
Parachela williaminae  [sci.n]  ប្តីជ ា្ សភល ក្ 
paraffin  /ˈparəfɪn/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ kerosene  
Paralaubuca barron  [sci.n]  ប្តីសលឹក្ឫសស ី
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Paralaubuca harmandi  [sci.n]  ប្តីសលឹក្ឫសស ី
Paralaubuca typus  [sci.n]  ប្តីសលឹក្ឫសស ី
paralysis  /pəˈralɪsɪs/  [n]  ប៉ា រា៉ា លីស ី (ម្និមានសម្តថភាព
ក្ែ ងការផ្ល ស់ទី្ជាបដើម្), ការខ្វិន, ការាម នចល្, ពិការ 

Parambassis apogonoides  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 
iridescent glassy perchlet 

Parambassis wolffi  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  
duskyfin glassy perchlet 

parameter  /pəˈramɪtə/  [n]  ប៉ា រា៉ា ណម្៉ាប្ត (តនម្លម្យួអាចណប្រ
ប្រួល ឬបថ្រ ណដលបប្រើបដើម្បបីរៀររារពី់លក្ខខ្ែឌ ម្យួតាម្ 
គែិតេទិ្ា) 

paraphasia  /ˌparəˈfeɪzɪə/  [n]  ដំបែើ រម្និប្រប្ក្តីនន
អំោចបប្រើពាក្យឬសំដី 

paraphimosis  /ˈparəfʌɪˈməʊsɪs/  [n]  ភាពបតបៀតច ងរងាួរ 
(ប្រដាររ់នតពូជបឈាម ល) 

paraplegic  /ˌparəˈpliːdʒə/  [n]   

ការខ្វិនម្យួកំ្ោតខ់្លួនច េះបប្កាម្ 
parasite  /ˈparəsʌɪt/  [n]  ររាសិត (សតវលអិតណដលរស់បៅ
ក្ែ ង ឬបៅបលើស្រពាងោកាយរស់ គឺការខ្ចី ឬពឹងពាក្អ់ែក្ដនទ្ 
បដើម្បសី្ែ ក្អ់ាប្ស័យ និងរបងាើតកូ្នបៅ ប ើយប្សួរយក្ស្រ
ធាត ចិញ្ច ឹម្សររីាងោខ្លេះៗ ឬទងំអស់ពីជប្ម្ក្ណដលវាស្ែ ក្ប់ៅ។ 
ឧ. សតវលអិតមានប្របោជនព៍ពកួ្ររាសិត ជាប្កុ្ម្ឱ្មា៉ា ល់ 
ប្សំ្ង ឃម ំជាបដើម្ ណដលរំផ្ល ញដងាូេ ឬសតវចនប្ងបដាយបធវើការ
ពងដាក្ក់្ែ ងខ្លួនសតវទងំប្េះ។ ល េះកូ្នបក្ើតម្ក្ ក្ជ៏ញ្ជ ក្ ់ឬ
ស ីស្រធាត ក្ែ ងខ្លួនដងាូេប្េះណតម្រង។) 
 brood parasite  /bruːd ˈparəsʌɪt/  [n]  ររាសិតប្ការ
ពង (សតវទងំឡាយោណដលដាក្ព់ង បៅក្ែ ងសម្ប ក្
ររស់សតវដន័ទ្ ជាប្របភទ្សតវដូចាែ  ឬប្របភទ្ខ្ សាែ  
រ ា្ រម់្ក្បធវើការចិញ្ច ឹម្កូ្នបប្កាយពីញាស់) 

 external parasite  /ɪkˈstəːn(ə)l ˈparəsʌɪt/  [n]   

ររាសិតខាងបប្ៅ 
 obligate intracellular parasites  /ˈɒblɪɡeɪt 

ˌɪntrəˈsɛljʊlə ˈparəsʌɪtz/  [n pl]   

ររាសិតក្ែ ងបកាសិកាចាបំច ់(េរី  សណដលអាចមាន
សក្ម្មភាពណតបៅក្ែ ងបកាសិកាមានជីេតិ) 

parasitism  /ˈparəsɪtɪz(ə)m/  [n]  ររាសិតភាព,  
លក្ខែៈររាសិត 

parasitoid  /ˈparəsɪtɔɪd/  [n]  ររាសិតតយ  
(សតវលអិតណដលដងាូេររស់វាជាររាសិតននសតវលអិតបផសងបទ្ៀត) 

parasitology  /ˌparəsɪˈtɒlədʒi/  [n]  ររាសិតេទិ្ា 
paratuberculosis  /ˈparə tjʊˌbəːkjʊˈləʊsɪs/  [n]   

(សទិ្សនយ័៖  Johne's disease) ជំងឺសោឋ នរបរង,  
ជំងឺប៉ា រា៉ា ទូ្ណរ៊ែគូលូស 

parboil  /ˈpɑːbɔɪl/  [v]  បស្ោ រឆ្អិនលមម្ 
parboiling  /ˈpɑːbɔɪlɪŋ/  [n]  ចំ  យក្ម្ម (ដំបែើ រការននការ
ប្តា ំនិងចំ  យអងារសប្មូ្រ បដាយអន បលាម្តាម្ការសម្ោូតជា
រនតរ ា្ រ ់បដើម្បទី្ទ្លួបនបយពាក្ក់្ោរ លសប្មារប់ាល
រំែងននការសត ក្ទ្ ក្វាក្ែ ងរយៈបពលយូរ) 

pare  /pɛː/  [v]  ចិតសម្បក្បចញ 
paregoric  /ˌparɪˈɡɒrɪk/  [n]  រងអនក់ារច ក្បពើត 
parenchyma  /pəˈrɛŋkɪmə/  [n]  បកាសិកាផ្បរ ៉ានឃីមា៉ា , 
បកាសិកាប៉ា រ ៉ាងស់ ីម្ (បកាសិការស់ណតម្និរំណរក្ (ដ េះ) បទ្។  
បៅក្ែ ងសំរក្ប្ារប់្សទរម់្យួននប៉ា រ ៉ាងស់ ីម្ ជាបរឿយៗ 
បៅជានខ់ាងបប្កាម្ននបកាសិកាសំរក្ប្ាររ់ងឹ។) 
 xylem parenchyma  /ˈzʌɪləm pəˈrɛŋkɪmə/  [n]   

ប៉ា រ ៉ាងស់ ីម្ស ីណេម្ (បកាសិការ ក្ខជាតិណដលមានលក្ខែៈខ្លី 
មានលីញីន និងជាទូ្បៅមានភាែ សបសរើង។ វាបៅពទ័្ធជ ំេញិ
ស្រជាត ដឹក្្ ំនិងជយួ បដាយផ្ា ល់ ឬបដាយប្របោល 
បៅក្ែ ងការដឹក្្ទឹំ្ក្បេើងតាម្រយៈសរនស និងប្តាបក្អ ីត  
និងមាន្ទី្ជាក្ណនលងសត ក្អាហារផងណដរ។) 

parent  /ˈpɛːr(ə)nt/  [n]  បម្ប  
(ឯក្តតៈពីរ ណដលមានបភទ្ផា យាែ  មានបសែូទី្រខ្ សាែ  
ប ើយបប្រើបៅក្ែ ងការង្កររង្កា តក់្ម្ម) 

parentage  /ˈpɛːr(ə)ntɪdʒ/  [n]  េងសប្តកូ្ល  
(្ម្ស័ពាណដលរញ្ញជ ក្ពី់បម្បបដាយរង្កា តេ់ទូិ្) 

paresis  /pəˈriːsɪs/  [n]  ប៉ា រា៉ា លីស ីម្និបពញបលញ 
parietal  /pəˈrʌɪɪt(ə)l/  [adj]  បៅតាម្ជញ្ញជ ំង (ទី្តាងំរស់ 
ផ្ល បសនតាបៅក្ែ ងអូណេ) 

park  /pɑːk/  [n]  ឧទ្ាន 
 marine park   /məˈriːn pɑːk/  [n]  ឧទ្ានសម្ ប្ទ្ 
 national park  /ˈnaʃ(ə)n(ə)l pɑːk/  [n]  ឧទ្ានជាតិ 

parotid  /pəˈrɒtɪd/  [n]  ប្ក្បពញឋតិបៅជិតប្តបចៀក្  
(សប្មាររ់បញ្ចញទឹ្ក្មាត)់ 

parsley  /ˈpɑːsli/  [n]  វា៉ានស់៊ែ យបរាងំ
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part  /pɑːt/  [n]  ណផែក្ 
 ventral part  /ˈvɛntr(ə)l pɑːt/  [n]  ណផែក្បពាេះ (ណផែក្ណដល
បៅជារនឹ់ងណផែក្ខាងបប្កាម្ននបពាេះ) 

parthenocarpy  /ˈpɑːθɪnə(ʊ)ˌkɑːpi/  [n]  ការមានណផលាម ន
ប្ារខ់ាងក្ែ ង (ការេេិឌ្ឍននណផលម្យួណដលាម នប្ារម់ានជីេតិ។  
ណផលប្រណ លជាាម នប្ារឬ់ម្យួមានប្ារា់ម នអំប្រ៊ែយី៉ា ង។ វា
អាចរោរ លម្ក្ពី ការបរាយលម្អងខ្ ស ឬការរងាកំ្បែើ ត
ខ្ ស ឬការេេិឌ្ឍនម៍្និប្រប្ក្តីររស់អំប្រ៊ែយី៉ា ង។) 

parthenogenesis  /ˌpɑːθɪnə(ʊ)ˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  ការរនរ
ពូជាម នការរងាកំ្បែើ ត (ការរនរពូជបចញពីស៊ែ តាម នការរងា
កំ្បែើ ត ជាប្របភទ្ម្យួននការរនរពូជាម នបភទ្ (apomixis-
ការរនរពូជ ាម នការរងាកំ្បែើ ត)។ អំប្រ៊ែយី៉ា ងររស់អាចមានប្កូ្
ម្៉ាូសូម្ អារលូអ ីត ឬឌី្រលូអ ីត។) 
 artificial parthenogenesis  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l 

ˌpɑːθɪnə(ʊ)ˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  កំ្បែើ តបក្ើតឯងនិម្មតិ 
particle  /ˈpɑːtɪk(ə)l/  [n]   

១. ច ែណ ភាគ, ភាគតូចលអិតឆ្មម រ, ប៉ា ទី្គូល  
២. (ចំបពាេះដី) (សទិ្សនយ័៖ constituent) 
 alpha particle  /ˈalfə ˈpɑːtɪk(ə)l/  [n]  ភាគលអិតអាល់ផ្ 
 beta particle  /ˈbiːtə ˈpɑːtɪk(ə)l/  [n]  ភាគលអិតណរតា 
 colloidal particle  /kəˈlɔɪd(ə)l ˈpɑːtɪk(ə)l/  [n]   

ភាគលអិតកូ្េូអ ីត 
 particle board  /ˈpɑːtɪk(ə)l bɔːd/  [n]  ការ រក្បម្ាចបឈើ 
(ជាផលិតផលបឈើបនម្ក្ពីការរិតកាេនូេក្បម្ាចបឈើឱ្យ
បៅជាការ សប្មារប់ប្រើប្បស់) 

 primary particle  /ˈprʌɪm(ə)ri ˈpɑːtɪk(ə)l/  [n]   

ភាគលអិតបដើម្ (ឧ. ដី) 
 soil particle   /sɔɪl ˈpɑːtɪk(ə)l/  [n]  ច ែណ ភាគដី 

(ចំណែក្ោ៉ា ងតូចៗ) 
 suspended particle  /səˈspɛndɪd ˈpɑːtɪk(ə)l/  [n]  

ភាគលអិតេលិេល់ 
particularity  /pəˌtɪkjʊˈlarɪti/  [n]  េបិសសភាព 
parturition  /ˌpɑːtjʊˈrɪʃ(ə)n/  [n]  ការបក្ើតកូ្ន 
Paspalum distichum   [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

knotgrass 
Paspalum scrobiculatum   [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

kodo millet 

transovarial passage  [n]  ការចម្លងជំងឺេរី  សបៅក្ែ ងសតវ
លអិតពីជំ្នម់្យួបៅជំ្នម់្យួបទ្ៀត តាម្រយៈពងររស់វា 

passerine  /ˈpasərʌɪn/  [n]  េដក្រក្ស ី(ពពកួ្សតវរក្សណីដល
បជើងររស់វាមានការេេិតរឱ្យវាអាចទំ្ប្ទ្នំបន) 

Passiflora foetida   [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ stinking 
passion flower 

passive  /ˈpasɪv/  [adj]  ធនអ់ក្ម្ម 
shrimp paste  /ʃrɪmp peɪst/  [n]  កាពិ 
pastern  /ˈpast(ə)n/  [n]  ក្ងក់្បជើងបសេះ 
Pasteurella  /ˌpɑːstərɛˈla/  [n]  អម្បរូបក្ប់តរបី៉ា សតឺណរ ៉ាល 

(ណដលរងាជំងឺស្រទឹ្ក្) 
pasteurellosis  /ˌpastərɛˈləʊsɪs/  [n]  ជំងឺស្រទឹ្ក្ 
pasteurise  /ˈpɑːstʃərʌɪz/  [v]  ក្បដរ រងំ្ករប់ម្បរាគ 
pasteurization  /pɑːstʃərʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ប៉ា សា័រក្ម្ម 
pastoral  /ˈpɑːst(ə)r(ə)l/  [adj]  ណដលមានបមម ដ េះជ ក្ 

(ចំបពាេះដីណដលបប្រើសប្មារចិ់ញ្វ ឹម្សតវពា នៈ) 
pastoralist  /ˈpɑːst(ə)r(ə)lɪst/  [n]  អែក្គង្កវ លសតវ 
pasture  /ˈpɑːstʃə/  [n]  វាលបមម  (សប្មារស់តវស ី) 
 mixed pasture  /mɪkst ˈpɑːstʃə/  [n]  វាលបមម ចប្មុ្េះ 

patch  /patʃ/  [n]  រំែេះ, ដីម្យួមានក្ាលតូច (បប្រើសប្មារ់
បធវើសួនចារ) 

brood patch  /bruːd patʃ/  [n]  ក្ណនលងផរល់ក្បដរ  (តំរន់
សរនសឈាម្រកី្ធំបៅបលើប្ទូ្ងរក្ស ីណដលមានម្ ខ្ង្ករផរល់
ក្បដរ បៅបពលប្ការពង) 

patchy  /ˈpatʃi/  [adj]  រដិររដ រ, ម្និបសមើ 
patella  /pəˈtɛlə/  [n]  (ព  េចនៈ៖ patellae)  
ប្ារអ់ងោ ញ (ជងោង)់ 

path  /patʃ/  [n]  ផលូេ 
pathogen  /ˈpaθədʒ(ə)n/ [n]  ភាែ ក្ង់្កររងាជំងឺ, ធាត រងាជំងឺ, 
អតិស ខ្ ម្ប្បែជំងឺ, ពកួ្រងាបរាគ (ពពកួ្ស្រពាងោកាយររស់
រ ក្ខជាតិទងំឡាយណដលរងាជំងឺដល់រ ក្ខជាតិ (ឧ. ពកួ្េរី ស ពកួ្
ផសតិ ពកួ្បក្ប់តរ ីនិងបែមា៉ា តូត)) 
 airborne pathogen  /ˈɛːbɔːn ˈpaθədʒ(ə)n/  [n]  

ភាែ ក្ង់្កររងាជំងឺតាម្ខ្យល់ 
 opportunistic pathogen  /ɒpətjuːˈnɪstɪk 

ˈpaθədʒ(ə)n/  [n]  បម្បរាគឱ្កាសនិយម្
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 seed borne pathogen  [n]  បម្បរាគប្ារពូ់ជ (អតិស ខ្ ម្
ប្បែរងាបរាគម្យួ ណដលមានក្ែ ងប្ារ ់បលើប្ារ ់ឬជាម្យួ
ប្ារ ់ម្និថាវារោរ លឱ្យប្ារខូ់្ចខាត ឬអតប់្េះបទ្) 

 seedborne pathogen  /siːd bɔːn ˈpaθədʒ(ə)n/  [n]  

បម្បរាគឆ្លងតាម្ប្ារពូ់ជ 
 seed-transmitted pathogen  /siːd tranzˈmɪtɪd 

ˈpaθədʒ(ə)n/  [n]  បម្បរាគចម្លងពីប្ារពូ់ជ (អតិស ខ្ ម្
ប្បែចម្លងម្យួណដលមានបៅក្ែ ង បលើ ឬជាម្យួប្ារពូ់ជ 
ណដលមានសការ ន ពលរោរ លឱ្យបក្ើតជំងឺដល់កូ្នបឈើ ឬ
រ ក្ខជាតិ រ៉ា ណនរម្និរោរ លបធវើឱ្យខូ្ចដល់ប្ារពូ់ជបនេះបទ្) 

pathogenicity  /ˈpaθədʒ(ə)niksɪti/  [n]  ភាពរងាបរាគ 
(សម្តថភាពននពួក្រងាបរាគ រងាឱ្យមានជំងឺ) 

pathology  /pəˈθɒlədʒi/  [n]  បរាគេទិ្ា, បរាគស្ស្ដសត  
(េទិ្ាស្ស្ដសតសិក្ោពីជំងឺ) 
 plant pathology  /plɑːnt pəˈθɒlədʒi/  [n]   

(សទិ្សនយ័៖  phytopathology) ភូតាម្បរាគេទិ្ា,  
រ ក្ខបរាគេទិ្ា (េទិ្ាស្ស្ដសតសិក្ោពីជំងឺរ ក្ខជាតិ) 

 seed pathology  /siːd pəˈθɒlədʒi/  [n]   

បរាគស្ស្ដសរប្ារ ់
pathway  /ˈpɑːθweɪ/  [n]  រថ្េធីិ (រច្រថ្ម្យួ ណដល
រង្កា ញពីទំ្្ក្ទំ់្នង ឬដំបែើ រការននរច្សម្ពនធ) 
 branched pathway  /brɑːn(t)ʃt ˈpɑːθweɪ/  [n]   

លំ្ណំរក្ណម្ក្ 
patient  /ˈpeɪʃ(ə)nt/  [n]  អែក្ជំងឺ 
pattern  /ˈpat(ə)n/  [n]  គប្ម្ ូ
 circuitous pattern  /səːˈkjuːɪtəs ˈpat(ə)n/  [n]   

ម្ជឈេធីិ (េធីិស្ស្ដសតភជួរដីតាម្ទិ្សបៅប្ចាស់ដំបែើ រប្ទ្និច
្េិកាចារពី់ណក្បរភលណឺប្ស រ ូតដល់រញ្ចរក់្ោត លណប្ស 
ប ើយជាទូ្បៅបគបប្ចើនបធវើបលើណប្សចត បកាែណក្ងតូចៗ) 

 cropping pattern  /krɒppɪŋ ˈpat(ə)n/  [n]  គំរដូាដំ េះ 
(ការបរៀរចំេធីិដាដំ េះដំោំជាក្ល់ាក្ដូ់ចជា ប្សូេ-ប្សូេ  
សណែត ក្-ប្សូេ ប្សូេ-សណែត ក្) 

 flooding pattern  /flʌdɪŋ ˈpat(ə)n/  [n]  រររជំនន ់
(បពលកំ្ែតណ់ដលធម្មតាទឹ្ក្បេើង និងប្សក្) 

paunch  /pɔːn(t)ʃ/  [n]  បពាេះធំ, បពាេះ (កំ្បប៉ា ង),  
ក្ាលបពាេះ (ណដលដ េះ) 

pause  /pɔːz/  [v]  ឈរម់្យួរយៈ, ផ្អ ក្ 
desert pavement  /dɪˈzəːt ˈpeɪvm(ə)nt/  [n]  (សទិ្ស
នយ័៖  paved land, lag gravel) ភាគប្កាលថ្មននដី 

paw  /pɔː/  [n]  ប្ក្ញាំ (ណឆ្ា, ឆ្មម ) 
pawpaw  /ˈpɔːpɔː/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ papaya 
pea  /piː/  [n]  សណែរ ក្បរាងំ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ  

Pisum sativum) 
 black pea  /blak piː/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  cow pea)  
សណែត ក្អងោ យ, សណែត ក្សបពាេះបចម  

 cow pea  /kaʊ piː/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ black pea 
 pigeon pea  /ˈpɪdʒɪn piː/  [n]  សណែត ក្ក្លិងោ,  
សណែត ក្អណប្ង (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Cajanus cajan) 

peach  /piːtʃ/  [n]  ណរ៉ាស (ណផលបឈើម្ា៉ាងប្សបដៀងនឹងណផលបសដា) 
(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Prunus persica) 

peacock  /ˈpiːkɒk/  [n]  សតវបកាោ ក្ 
peak  /piːk/  [adj]  កំ្ពូលប្សួច 
peanut  /ˈpiːnʌt/  [n]  សណែត ក្ដី  

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Arachis hypogea) 
prickly pear  /ˈprɪkli pɛː/  [n]  ណផលដំរងយក្ស 
peasant  /ˈpɛz(ə)nt/  [n]  អែក្ណប្ស, ក្សិក្រ,  
អែក្ចមាា រ, អែក្ជនរទ្ 

peat  /piːt/  [n]  ធយងូតួរ, លារភ់ក្ប់តរឹង  
(លារភ់ក្ប់នេះមានលទ្ធភាពរក្ោសំបែើ ម្បនយូរ),  
រ ក្ខជាតិព ក្ (សប្មារប់ធវើជី)  
 acid low-moor peat  /ˈasɪd ləʊmɔː piːt/  [n]   

(សទិ្សនយ័៖  muskeg) បពើក្អាស ីត, បពើក្បសើម្ 
 acid peat  /ˈasɪdpiːt/  [n]  បពើក្អាស ីត (pH<៥)  
 alkaline peat  /ˈalkəlʌɪn piːt/  [n]  បពើក្អាល់កាឡាងំ 

(pH>៧)  
 amorphus peat  /əˈmɔːfəs piːt/  [n]  បពើក្ណដលគរហារ់
បលើាែ  

 basin peat  /ˈbeɪs(ə)n piːt/  [n]  បពើក្បៅក្ែ ងតំរនទំ់្្រ
, បពើក្ណដលមានជីជាតិលអ 

 brown moss peat  /braʊn mɒs piːt/  [n]  បពើក្បក្ើតពី
ណសលពែ៌បតាែ ត 

 earth peat  /əːθ piːt/  [n]  បពើក្រលាយនឹងដី 
 fibrous peat  /ˈfʌɪbrəs piːt/  [n]  បពើក្ ឬម្បមាក្ដ ល
ណដលមានសភាពជាសរនសៗ 

 forest upland peat  /ˈfɒrɪst ˈʌplənd piːt/  [n]  ម្បមាក្
បពើក្បៅតំរនដី់ខ្ពស់
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 green moss peat  /ɡriːn mɒs piːt/  [n]  បពើក្បក្ើតពី 
សររីាងោណសលនរតង 

 heath peat  /hiːθ piːt/  [n]  បពើក្ណដលបក្ើតពីរ ក្ខជាតិ 
ប្ពុយណយ៉ារ 

 high moor peat  /hʌɪ mɔː piːt/  [n]  បពើក្បលើទ្លួ 
 hill peat   /hɪl piːt/  [n]  បពើក្ ឬម្បមាក្ដ លបៅក្ណនលង 
ខ្ពស់ៗ, បពើក្ណសលស 

 intermediate peat  /ˌɪntəˈmiːdɪət piːt/  [n]   

បពើក្អនតរការ (អប្តាខ្និជម្ធយម្)  
 limnic peat  /ˈlɪmnɪk piːt/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  

liver peat, peat mud, dystrophic lacustrine soil)  
ដីលារប់តរឹងអាស ីតណដលមានសក្ម្មភាពជីេស្ស្ដសតតិច, 
ដីម្និសូេមានជីជាតិ, ភក្ព់ែ៌បតាែ ត 

 liver peat  /ˈlɪvə piːt/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ limnic peat 
 low moor wood peat  /ləʊ mɔː wʊd piːt/  [n]   

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ alder swamp 
 moss peat  /mɒs piːt/  [n]  បពើក្ណដលជាសររីាងោណសល, 
ក្ណនលងបក្ើតបពើក្កាល យពីណសល 

 muck peat  /mʌk piːt/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ muck 
 muddy peat  /ˈmʌdi piːt/  [n]  បពើក្រលាយនឹងភក្ ់
 mull-like peat  /mʌl-lʌɪk piːt/  [n]  ម្បមាក្ណដលមាន
សភាពដូចបពើក្ 

 nutritive peat  /ˈnjuːtrɪtɪv piːt/  [n]  បពើក្ណដលមានជីជាតិ
លអ (អប្តាខ្និជខ្ពស់) បៅតំរនទំ់្្រ 

 pitch-like peat  /pɪt-lʌɪkʃ piːt/  [n]  តរួ ឬបពើក្ណដលលអិត 
 podzolic peat  /pɒdzɒlic piːt/  [n]  ដីបពើក្អាស ីត 
 sedge peat  /pɪt-lʌɪkʃ piːt/  [n]  បពើក្ណដលបក្ើតពីប្របភទ្
ក្ក្ ់

 swamp wood peat  /swɒmpwʊdpiːt/  [n]   

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ alder swamp 
 white moss peat  /wʌɪt mɒs piːt/  [n]  បពើក្ណដលជា 
សររីាងោណសល (ពែ៌) ស 

 woddy peat  /ˈwʊdipiːt/  [n]  ប្សទរត់រួ ឬបពើក្  
(បក្ើតពីរ ក្ខជាតិនប្ព)  

 wood peat  /wʊd piːt/  [n]  បពើក្ណដលជាធាត លីញីន 
 woody peat  /ˈwʊdi piːt/  [n]  បពើក្បក្ើតបប្កាម្នប្ពជាទឹំ្ក្, 
ដីណដលមានសររីាងោបពើក្តំរនន់ប្ព 

transitional peatland   /tranˈzɪʃ(ə)n(ə)l piːtland/  [n]  

(សទិ្សនយ័៖  half bog) ក្ណនលងបក្ើតបពើក្អនតរកាល 
peaty  /ˈpiːti/  [adj]  ណដលជាបពើក្ 
 half peaty  /hɑːf piːti/  [adj]  បពើក្កំ្ព ងរលួយជាម្បមាក្ 

pebble  /ˈpɛb(ə)l/  [n]  ប្កួ្សអាចម្ផ៍្ា យ (ប្កួ្សរបម្ៀល)  
 facetted pebble  /ˈfasɪtɪd ˈpɛb(ə)l/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  

wind-carved pebble, wind-worn  pebble) ប្កួ្សណដល
មានម្ ខ្ប្ជុងបប្ចើនរច្បដាយខ្យល់, ថ្មប្កួ្សមានម្ បំប្ចើន 

 fluvial pebble  /ˈfluːvɪəl ˈpɛb(ə)l/  [n]  ប្កួ្សអាចម្ផ៍្ា យ 
(ណដលរបម្ៀលបដាយទឹ្ក្ទ្បនល)  

 large pebble  /lɑːdʒ ˈpɛb(ə)l/  [n]  ប្កួ្សធំ (៣-៧ម្.ម្)  
 middle-sized pebble  /ˈmɪd(ə)l sʌɪz ˈpɛb(ə)l/  [n]  

ប្កួ្សម្ធយម្ (៥-៣០ម្.ម្)  
 polished pebble  /ˈpɒlɪʃ ˈpɛb(ə)l/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  

ventifact) ប្កួ្សណដលខាតសំ់បលៀងបដាយខ្យល់, ថ្មណដល
ឆ្មល ក្ប់ដាយថាម្ពលខ្យល់ 

 small pebble  /smɔːl ˈpɛb(ə)l/  [n]  ប្កួ្សតូចៗ  
(តូចជាង ១.៥ ស.ម្)  

 wind-carved pebble  /wɪndkɑːv ˈpɛb(ə)l/  [n]   

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ facetted pebble 
 wind-worn pebble  /wɪnd wɔːn ˈpɛb(ə)l/  [n]   

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ facetted pebble 
pebbly  /pɛbi/  [adj]  (សទិ្សនយ័៖  rudaceous)  
ជាក្បម្ាចថ្ម 

peccary  /ˈpɛk(ə)ri/  [n]  ប្ជូក្នប្ព 
pectoral  /ˈpɛkt(ə)r(ə)l/  [adj]  ននប្ទូ្ង 
pedestal  /ˈpɛdɪst(ə)l sləʊp/  [n]  ថ្មប្ទ្្រប់ជើងភែណំដលមាន
ជប្មាលបទ្ខាល ងំ 

pediatric  [adj]  ននេជិាជ បពទ្យក្ មារ 
pediatrician  /ˌpiːdɪəˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  បពទ្យក្ មារ 
pedicel  /ˈpɛdɪs(ə)l/  [n] 

១. ទ្ងប្ារ,់ ទ្ងផ្ា  (ណផែក្ម្យួណដលភាជ រផ់្ា បៅនឹងណសមងក្ួរ 
ឬជារទ់្ប្ម្ផ្ា ) 

២. (ចំបពាេះសតវលអិត) បដើម្ (អងណ់តន) 
pediculosis  /pɪˌdɪkjʊˈləʊsɪs/  [n]  ជំងឺនចខា ំ
pedigree  /ˈpɛdɪɡriː/  [n]  ពងោេលី, ពងោ (រញ្ជ ីណដលក្ត់
ប្តាពីពូជពងសននឯក្តតៈ)
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pediment  /ˈpɛdɪm(ə)nt/  [n]  គំនរក្បម្ាចកំ្ទី្ណដលរារប់សមើ
ប ើយបប្ជលច េះរនតិចម្តងៗបៅបប្កាម្បជើងភែ ំ

pediplain  /ˈpɛdɪpleɪn/  [n]  នផាបសមើរណតរារបសមើរក្ែ ងតំរនស់ោួត
បដាយការរកី្កានណ់តធំបេើងននកាល ស ីលាងបប្ចាេះននថ្ម 
 pediment of pediplain  /ˈpɛdɪm(ə)nt ɒv ˈpɛdɪpleɪn/  

[n]  នផារារបក្ើតពីការលាងបប្ចាេះននថ្មរងឹបៅបប្កាម្បជើងភែ ំ
ឬដំរូក្ 

paedogenesis  /ˌpiːdə(ʊ)ˈdʒɛnɪsɪs/  [n]  បត ភូតណដល
រងាជាដីណដលមានថ្មបម្ជាេតថ ធាត បដើម្ 

pedologist  /pɪˈdɒlədʒɪst/  [n]  អែក្ឯក្បទ្សណផែក្ធរែីេទិ្ា 
pedology  /pɪˈdɒlədʒi/  [n]  ធរែីេទិ្ា, ដីេទិ្ា 
pedosphere  /ˈpɛdɪsfɪə/  [n]  ណដនននធរែីេទិ្ា 
peduncle  /pɪˈdʌŋk(ə)l/  [n]  ទ្ងធំររស់ផ្ា , ទ្ងធំររស់ណផល
បឈើ (ជាទ្ងអក័្សធំររស់ផ្ា ចបង្កា ម្ ឬ ក្ែ ងក្រែីផ្ា បទល  
ជាទ្ងផ្ា ឬទ្ងណផល។) 

peel  /piːl/  [v]  រក្សម្បក្, ចិតសម្បក្ 
pelagic  /pɪˈladʒɪk/  [adj]  ននលំ សម្ ប្ទ្, បរ៉ាឡាស ិច 
pelican  /ˈpɛlɪk(ə)n/  [n]  សតវទ្ ង 
pellagra  /pɛˈlaɡrə/  [n]  ជំងឺខ្វេះជីេជាតិ ណដលបធវើឱ្យឈបឺលើ
ណសបក្,ក្ែ ងមាត,់ និងក្ែ ងបប្គឿងរលំាយអាហារ 

pelleting  /ˈpɛlɪtɪŋ/  [n]  ការសូនប្ារ ់(ដំបែើ រការណដល
ប្ារពូ់ជនីម្យួៗ ប្តូេបនបគបប្ស្រស្រធាត សអិតណដលមាន
ផា ក្ ឧ. ស្រធាត ចិញ្ច ឹម្ ការរញ្ចូ លអតិស ខ្ ម្ប្បែមាន
ប្របោជន ៍និង/ឬថាែ ពំ ល។ អតថប្របោជនរ៍ណនថម្ននការសូន
ប្ារប់នេះ គឺជយួ សប្មួ្លដល់ការស្រ ដាតំាម្បម្កានិច 
បដាយស្រការសូនបនេះបធវើឱ្យប្ារធំ់រនរិច និងមានទំ្ ំបសាើរណត
បសមើាែ ។) 

pell-mell  /pɛl ˈmɛl/  [adj]  រាតរ់ាយ, ប្ចរូក្ប្ចរល់ 
pelt  /pɛlt/  [n]  ណសបក្សតវ 
pelvimeter  /pɛlˈvɪmɪtri/  [n]  ប្រដារវ់ាស់រនធឆ្អឹងប្តាក្ 
pelvis  /ˈpɛlvɪs/  [n]  ឆ្អឹងប្តាក្ 
pen  /pɛn/  [n]  ប្ទុ្ង, បប្កាល (សតវ) 
pendulum  /ˈpɛndjʊləm/  [n]  បប៉ា ល 
peneplain  /ˈpiːnɪpleɪn/  [n]  ស្ថ នភាពដីណដលមានជប្មាល
បខ្ោយ (ម្និសូេបចាត) និងរងវេះប្ជលងទូ្លាយ 

penetrability  /pɛnɪtrəˈbɪlɪti/  [n]  ភាពណដលអាចប្ជាតបន 

 root penetrability  /ruːt pɛnɪtrəˈbɪlɪti/  [n]  ភាពប្ជាត ឬ
ចាក្ចូ់លបនននឫស 

penetration  /pɛnɪˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  ការទ្មាល យចូល, ប្ជារ
ចូល, បប្ជៀតចូល, ការចាក្ចូ់ល 
 root penetration  /ruːt pɛnɪˈtreɪʃ(ə)n/  [n]  សម្បទនន
ការចាក្ចូ់លននឫសរ ក្ខជាតិ 

penetrometer  /ˌpɛnɪˈtrɒmɪtə/  [n]  ររឹងណម្៉ាប្ត (ឧរក្រែ៍
ណដលបប្រើសប្មារវ់ាស់សាងភ់ាពរងឹននដី។ ខាែ តរង្កវ ស់ណដល
ទ្ទ្លួបនពីការវាស់សាងប់នេះ ជាគីេូប៉ា ស្ា ល់ (KPa)) 

penicillin  /pɛnɪˈsɪlɪn/  [n]  បរ៉ានីសីល ីន 
penis  /ˈpiːnɪs/  [n]  លិងោ, អងោជាតិ, ក្ត 
penknife  /ˈpɛnnʌɪf/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  pocket knife) 
ការិំតរត,់ កូ្នការិំត  

pennate  /ˈpɛnət/  [adj]  ណដលមានស្ល រ ឬបរាម្ 
Pennisetum purpureum  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

Napier grass  
penstock  /ˈpɛnstɒk/  [n]  ទវ រទឹ្ក្ជំនន ់
Pentapetes phoenicea   [sci.n]  ប្ក្ដិរ 
grassroot people  /ɡrɑːs ruːt ˈpiːp(ə)l/  [n]  ប្រជាជន
ប្សទរប់ប្កាម្រងអស់ 

indigenous people  /ɪnˈdɪdʒɪnəs ˈpiːp(ə)l/  [n]   

អប ត្ ជន (ជនណដលរស់បៅក្ណនលងម្យួបដាយម្និផ្ល ស់រតូរពី
ក្ណនលងម្យួបផសងបទ្ៀត) 

Peperomia pellucida   [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ pepper 
elder 

pepo  /ˈpiːpəʊ/  [n]  ប្របភទ្ណផលស្ចប់្តសក្-់បលល ក្ 
pepper   /ˈpɛpə/  [n]  ប្កុ្ម្រ ក្ខជាតិ ឬ បប្គឿងបទ្សមានរស
ជាតិ ឹរដូចជា បម្ាស បប្ម្ច  
 bell pepper   /bɛl ˈpɛpə/  [n]  បម្ាសបបល ក្  

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Capsicum annuum) 
 bird pepper   /bəːd ˈpɛpə/  [n]  បម្ាសអាចម្ស៍តវ 
 black pepper  /blak ˈpɛpə/  [n]  បប្ម្ច  

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Piper nigrum) 
 cayenne pepper  /keɪˈɛn ˈpɛpə/  [n]  បម្ាសហានេ 

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Capsicum annuum) 
 chilli pepper  /ˈtʃɪli ˈpɛpə/  [n]  បម្ាស ឹរ  

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Capsicum annuum)
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 lolot pepper  [n]  ជីរភលូ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Piper lolot) 
 sweet pepper  /swiːt  ˈpɛpə/  [n]  បម្ាសបផ្ល ក្ 
 water pepper  /ˈwɔːtə ˈpɛpə/  [n]  បប្ម្ចទឹ្ក្  

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Polygonum hydropiper) 
 tabasco pepper  /təˈbaskəʊ ˈpɛpə/  [n]  បម្ាស
អាចម្ស៍តវ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Capsicum frutescens) 

pepper elder  /ˈpɛpə ˈɛldə/  [n]  ប្ក្សំ្ងទរ  
(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ៖ Peperomia pellucida) 

peppercorn  /ˈpɛpəkɔːn/  [n]  ប្ារប់ប្ម្ច 
peppermint  /ˈpɛpəmɪnt/  [n]  ជីរអង្កា ម្  

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Mentha arvensis) 
pepsin  /ˈpɛpsɪn/  [n]  អងស់ ីម្ននទឹ្ក្ប្ក្ពេះ សប្មារជ់យួ 
រលំាយប្រូបតអ ីន 

per-   /pəː/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖ through, throughout) 
រ ពវរទ្មាននយ័ថា ឆ្លងកាត ់

per capita  /pəː ˈkapɪtə/  [adj]  ក្ែ ងម្ន សសមាែ ក្,់ សប្មារ់
ម្ន សសមាែ ក្ ់

per diem  /pəː ˈdiːɛm/  [n]  ល យប្រចានំថ្ោ 
per os  /pəː ɒs/  [adv]  តាម្មាត ់
peracute  /ˌpəːrəˈkjuːt/  [adj]  ស្ហាេខាល ងំ (បប្រើចំបពាេះជំងឺ) 
percent  /pəˈsɛnt/  [n]  ភាគរយ 
percentage  /pəˈsɛntɪdʒ/    ភាគរយ 
 germination percentage  /dʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n 

pəˈsɛntɪdʒ/  [n]  ភាគរយដំែ េះ 
 permanent wilting percentage  /ˈpəːm(ə)nənt wɪltɪŋ 

pəˈsɛntɪdʒ/  [n]  ភាគរយននភាពសវិតប្សបពាននិរនតរ ៍
(ភាគរយននសមាសធាត ទឹ្ក្ណដលប្តូេបនរនថយបៅក្ែ ងដី
ម្យួ ប ើយណដលបៅក្ែ ងក្ប្ម្តិទឹ្ក្ប្េះ រ ក្ខជាតិ និងការ
លូតលាស់ររស់វាប្តូេបនទ្ទ្លួរងនូេភាពសវិតប្សបពាន 
ជានិរនតរ)៍ 

perceptible  /pəˈsɛptɪb(ə)l/  [adj]  អាចដឹងបន 
perch-bass  /pəːtʃ-beɪs/  [n]  ជាប្កុ្ម្ប្តីទឹ្ក្ស្រ និងទឹ្ក្
នប្រណដលសថិតក្ែ ងលំដារ ់Perciformes 

percolate  /ˈpəːkəleɪt/  [v]  ប្ជារច េះបប្កាម្, ប្ជារឈរ 
percolation  /pəːkəˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ជប្មារឈរ  

(ការប្ជារច េះននទឹ្ក្បៅក្ែ ងដីតាម្ណខ្សឈរ), ការប្ជារ  
ឬបប្ចាេះទឹ្ក្ចូលក្ែ ងដីយឺតៗននទឹ្ក្ (ឧ. ទឹ្ក្បភលៀង) 

percussion  /pəˈkʌʃ(ə)n/  [n]  ការពិនិតយបដាយបាេះ 
perennial  /pəˈrɛnɪəl/  [adj]  ព  េតស (រ ក្ខជាតិណដលមាន
អាយ បលើសពី ២ ឆ្មែ ចំារពី់បពលដ េះ) 

perfect  /ˈpəːfɪkt/  [adj]  ឥតបខាច េះ, ស ប្កឹ្ត 
perforate  /ˈpəːfəreɪt/  [n]  បធវើឱ្យមានជាប្របហាង,  
ទ្ម្ល េះជារនធ 

performance  /pəˈfɔːm(ə)ns/  [n]  សណម្រងក្ម្ម  
(អំបពើ ឬរបរៀររររអន េតតសក្ម្មភាពអវីម្យួ ឬការង្ករអវីម្យួ ឬ
ជាលទ្ធភាពក្ែ ងការអន េតតនអ៍វីម្យួប្េះ (ឧ. ចំននួក្ប្ម្តិ ឬ
ប្រសិទ្ធភាព និងចំែូលផលិតផលបៅក្ែ ងប្រពន័ធ)) 

peri-   /ˈpɪəri/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖   
surrounding, enclosing) រ ពវរទ្មាននយ័ថា ជ ំេញិ  

perianth  /ˈpɛrɪanθ/  [n]  ប្តរក្ (សំបៅបៅបលើណផែក្ខាងបប្ៅ
ររស់ផ្ា រមួ្មានប្តរក្ផ្ា  និងប្សទរផ់្ា ។ ជាធម្មតាពាក្យបនេះ
បប្រើសំបៅប្របភទ្ពូជណដលមានការខ្ សាែ រនរិចរនរួចបៅក្ែ ង
ប្តរក្ផ្ា  និងប្សទរផ់្ា ។) 

pericardium  /ˌpɛrɪˈkɑːdɪəm/  [n]  (សទិ្សនយ័៖   
heart sac) បប្ស្ម្បរេះដូង, បពរកីាត 

peri-care  [n]  ការណថ្ទណំផែក្ខាងបប្កាម្ននខ្លួន(ចប ល្ េះគូថ្ និង
បោនី ឬលិងោ) 

pericarp  /ˈpɛrɪkɑːp/  [n]  សម្បក្ណផល, បភរបីខ្រ  
(ជញ្ញជ ំង (សម្បក្) រសរអូ់េ លទ្ ំ បពាលគឺសម្បក្ណផល។ ប្របភទ្
ពូជខ្លេះមានសម្បក្ណផលណតម្យួជាន ់ណតប្របភទ្ខ្លេះបទ្ៀតផសបំេើង 
ពី ៣ ប្សទរខ់្ សាែ គឺប្សទរប់ប្ៅ (exocarp) ប្សទរ់
ក្ោរ ល (mesocarp) និងប្សទរក់្ែ ង (endocarp)) 

pericycle  /ˈpɛrɪsʌɪk(ə)l/  [n]  បរ៉ារសី ីក្ (ប្សទរប់កាសិកា
ពទ័្ធជ ំេញិស ីណេម្ និងផលូណអម្ររស់ឫស ណដលវារបងាើតឫស 
ឬណខ្ែង) 

perigyny  [n]  បៅពាក្ក់្ោរ លទ្ប្ម្ផ្ា  (ទី្តាងំររស់អូណេបធៀរ
នឹងទ្ប្ម្ផ្ា ) 

perimeter  /pəˈrɪmɪtə/  [n]  ររមិាប្ត 
perineal  /ˌpɛrɪˈniːəl/  [adj]  ននចប ល្ េះគូទ្ និងបោនី ឬលិងោ 
perineum  /ˌpɛrɪˈniːəm/  [n]  បពរបីន, ចប ល្ េះគូទ្ និងបោនី 
ឬលិងោ 

period  /ˈpɪərɪəd/  [n]  ខ្រួ, សម្យ័កាល 
 dry period  /drʌɪ ˈpɪərɪəd/  [n]  រយៈបពលរាងំសោួត
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 flowering period  /ˈflaʊərɪŋ ˈpɪərɪəd/  [n]  សូម្បម្ើល
ពាក្យ៖ flowering 

 gestation period  /dʒɛˈsteɪʃ(ə)n ˈpɪərɪəd/  [n]   

រយៈបពលមានគភ ៌
 incubation period  /ɪŋkjʊˈbeɪʃ(ə)n ˈpɪərɪəd/  [n]  រយៈ
បពលក្បក្ើត, ថិ្របេលាផ្អ រ ់(រយៈបពលណដលប្តូេការសប្មារ់
ឱ្យបរាគសញ្ញា ររស់ជំងឺម្យួបចញជាររូរាងបន បប្កាយពីវា
បនចារប់ផតើម្ចូលល ក្ល យបៅបលើសររីាងោននជីេក្រម្យួ) 

 latent period  /ˈleɪt(ə)nt ˈpɪərɪəd/  [n]  ស េតថិបពល  
(រយៈបពលណដលេរី សប្តូេការរំណរក្ខ្លួន និងរនោំក្ែ ងភាែ ក្ង់្ករ
ចម្លងរ ូតដល់បពលណដលវាអាចឆ្លងសិន។ ប ត បនេះ 
ប្រសិនបរើបដើម្ប្សូេថ្មីោម្យួ ប្តូេភាែ ក្ង់្ករចម្លងជញ្ជក្ប់ៅ 
រយៈបពលបនេះ ម្និរោរ លឱ្យបក្ើតជំងឺេរី  សបទ្។) 

 quaternary period  /kwəˈtəːn(ə)ri ˈpɪərɪəd/  [n]  

សម្យ័កាលទី្រនួ 
 tertiary period  /ˈtəːʃ(ə)ri ˈpɪərɪəd/  [n]   

សម្យ័កាលទី្រី 
periodic table of the elements  [n]  តារាងខ្រួននធាត គីម្ ី
periodicity  /ˌpɪərɪəˈdɪsɪti/  [n]  ភាពបទ្ៀងបពលក្ំែត,់ 
ខ្រួបចញណផល (គិតជាឆ្មែ )ំ (និ ែ្ ការររស់ឯក្ាតៈបដើម្ពូជ ឬ
ប្របភទ្ពូជផលិតប្ារប់ៅរយៈបពលម្យួណេង រ៉ា ណនរជាបរឿយៗ
មានចប ល្ េះបពលបទ្ៀងទតណ់េង ឬខ្លីរ៉ា បោណ េះ។ រដូេណផលបនេះ
ទក្ទ់្ងោ៉ា ងខាល ងំរវាងការបចញផ្ា បប្ចើន និងបប្ចើនរំផ ត។) 

periodontic  /ˌpɛrɪəˈdɒntɪks/  [n]  អញ្ញច ញបធមញ 
periosteum  /ˌpɛrɪˈɒstɪəm/  [n]  សម្បក្ឆ្អឹង, បប្ស្ម្ឆ្អឹង 
peripheral  /pəˈrɪf(ə)r(ə)l/  [n]  នផាខាងបប្ៅ, បៅឆ្មោ យពីទី្ 
ក្ោត ល 

periphysis  [n]  រណប្ម្រប្មួ្លការលូតលាស់ (ការណប្រប្រួល
ទ្មាល រលូ់តលាស់ររស់សររីាងោលូតលាស់បដាយស្រណតបដើម្
កំ្បែើ តររស់វាម្ក្ពីររសិ្ថ នបផសងដូចជាម្លរ ់និងសលឹក្ប្តូេការ
ពនលឺនថ្ោ។) 

perisperm  /ˈpɛrɪspəːm/  [n]  ជាលិការប្មុ្ងណផរណីសពម្ 
(ប្សទរម់្យួននជាលិកាអាហាររប្មុ្ងណដលមានប្រភពពី
បកាសិកាបម្ឌី្ផលូអ ីត បក្ើតបចញពីប្របទ្កា ប ើយជាបរឿយៗពទ័្ធ
ជ ំេញិបដាយអងដូ់ណសពម្។ ជាធម្មតាវាប្តូេបនប្សូរអស់ម្ ននឹង
ណផលបេើងចាស់បពញេយ័ រ៉ា ណនររបងាើតជាជាលិការប្មុ្ងចំបពាេះពូជ
ខ្លេះ ឧ. Caryophyllaceae។) 

perispore  /ˈpɪərispɔː/  [n]  ភាែ សសប៉ា 

peristalsis  /ˌpɛrɪˈstalsɪs/  [n]  ចល្ក្ស្ដ ត្ ក្ ់(រំពង់
អាហារ) 

peritoneum  /ˌpɛrɪtəˈniːəm/  [n]  ភាែ សបពាេះ, បប្ស្ម្បពាេះ 
peritonitis  /ˌpɛrɪtəˈnʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាក្បប្ស្ម្បពាេះ 
peritrichous   [adj]  ប្របភទ្បក្ប់តរណីដលបកាសិកាមាន
ក្នា យបប្ចើនបៅជាម្យួ 

perlite  /ˈpəːlʌɪt/  [n]  បម្ដយមូ្សប្មារដ់ា,ំ ស្រធាត សប្មារ់
ដា,ំ ភនឺេត (ស្រធាត អសររីាងោសប្មារដ់ាណំដលប្ស្លរំផ ត 
ផលិតបចញពីកំ្ណអភែបំភលើង។ វាមានសម្តថភាពរក្ោសំបែើ ម្
បនលអោស់។ បគបប្រើវាជាអាទ្ិ៍បដើម្បណីក្លម្អការបចញចូល
ខ្យល់ររស់បម្ដយមូ្សប្មារដ់ា។ំ) 

permafrost  /ˈpəːməfrɒst/  [n] 

១. ម្ែឌ លក្ក្ (នផាដី ឬថ្ម និងរមួ្រញ្ចូ លទឹ្ក្ក្ក្ និងស្រ
ធាត សររីាងោ ណដលបៅប្តឹម្ ០អងោ ឬទរជាងបនេះោ៉ា ង
បហាចោស់រយៈបពលពីរឆ្មែ ជំារា់ែ ) 

២. (សទិ្សនយ័៖  permanently frozen soil) ដីណដល
ប្តជាក្ក់្ក្ជានិចច, កំ្ែក្ដីអចិនស្ដនតយ ៍(ប្សទរដី់បៅ
តំរនទ់្ នប្ដា ណដលមានទឹ្ក្ក្ក្ជានិចច) 

permanent  /ˈpəːm(ə)nənt/  [adj]  អចិនស្ដនតយ៍ 
 permanent wilting  /ˈpəːm(ə)nənt wɪltɪŋ/  [n] និរនត 
ប្សបពាន (ភាពសវិតប្សបពាន ណដលម្និអាចេលិម្ក្រក្ភាព
បដើម្េញិបនបេើយ បទេះមានទឹ្ក្ប្គរប់្ានេ់ញិក្ប៏ដាយ) 

permeability  /pəːmɪəˈbɪlɪti/  [n]  ភាពប្ជារទឹ្ក្ 
 air permeability  /ɛː pəːmɪəˈbɪlɪti/  [n]  ភាពណដលខ្យល់
អាចប្ជារបន 

permeable  /ˈpəːmɪəb(ə)l/  [adj]  ណដលប្ជារទឹ្ក្,  
អាចប្ជារចូលបន 

permeate  /ˈpəːmɪeɪt/  [v]  ប្ជារ (ទឹ្ក្) 
permission  /pəˈmɪʃ(ə)n/  [n]  (សទិ្សនយ័៖ permit)  
ការអន ញ្ញា ត 

permit  /ˈpəːmɪt/  [n]  (សទិ្សនយ័៖ permission)  
ការអន ញ្ញា ត 
 permit for dumping   /ˈpəːmɪt fɔː dʌmpɪŋ/  [n]   

ការអន ញ្ញា តឱ្យបចាលសំែល់ 
perosis  /pəˈrəʊsɪs/  [n]  បរ៉ារសូ (ជំងឺកូ្នមានណ់ដលរោត ល
ឱ្យឆ្អឹងខូ្ចប្ទ្ងប់្ទយ) 

peroxide  /pəˈrɒksʌɪd/  [n]  ណពអ ក្ស ីត (ទឹ្ក្អ ក្ស ីណសន)
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Persicaria odorata   [sci.n]  ជីរប្ក្សំ្ងទំ្ ំ 
Persistent  /pəˈsɪst(ə)nt/  [adj]  ម្និង្កយស្រ  
(ឧ. ថាែ ពំ ល DDT) 

chairperson  /ˈtʃɛːpəːs(ə)n/  [n]  អែក្ដឹក្្អំងោប្រជ ំ 
perspire  /pəˈspʌɪə/  [v]  ណរក្បញើស, បចញបញើស 
pervious  /ˈpəːvɪəs/  [adj]  ណដលមានរនធ 
pessary  /ˈpɛs(ə)ri/  [n]  បប្គឿងដាក្ក់្ែ ងបោនីបដើម្បបី្ទ្សបនូ, 
ថាែ សំ លតាម្បោនី 

pest  /pɛst/  [n]  ទ្ រក្រ, សមាសភាពចនប្ង, ជំងឺឆ្លង (ពពកួ្
ស្រពាងោកាយទងំឡាយោណដលម្និចងប់ន (សតវលអិត 
ក្ែរ រ ប៉ា តូណសន បមម  និងសតវតូចៗជាបដើម្) ប ើយមាន 
លក្ខែៈប្រណជងជាម្យួម្ន សសដូចជាចំែីអាហារ និងជប្ម្ក្ 
ឬគំរាម្កំ្ណ ងដល់ស ខ្ភាព ឬផ្ស ខ្ភាព ឬស ខ្ មាលភាព) 
 chronic pest  /ˈkrɒnɪk pɛst/  [n]  ទ្ រក្ររា នំរ ៉ា 
 secondary pest  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri pɛst/  [n]  ទ្ រក្
ររ ា្ ររ់នស ំ(ប្របភទ្ទ្ រក្រណដលការរំផ្ល ញររស់វាមានការ
រ៉ាេះពាល់ដល់ក្ប្ម្តិបសដឋកិ្ចចទរ ឬតិចតចួរ៉ា បោណ េះ) 

 target pest  /ˈtɑːɡɪt pɛst/  [n]  ទ្ រក្រកំ្ែត ់(ប្របភទ្ទ្ រ
ក្រណដលប្តូេណតបធវើការក្មាច តប់ចាល) 

pesticide  /ˈpɛstɪsʌɪd/  [n]  ថាែ សំមាល រស់មាសភាពចនប្ង, 
ថាែ សំតតលត (ស្រធាត ណដលបប្រើសប្មាររំ់ផ្ល ញ ឬរំព ល
ពពកួ្ចនប្ង។ ក្ែ ងប្េះមានថាែ រំំព លសតវលអិត ថាែ កំ្មាច តប់មម  
ថាែ កំ្មាច តជំ់ងឺផសតិ ថាែ កំ្មាច តប់ក្ប់តរ ីថាែ កំ្មាច តក់្ែត រ ថាែ ំ
ក្មាច តព់ពកួ្បែមា៉ា តូតជាបដើម្) 
 pesticide treatmill  /ˈpɛstɪsʌɪd ˈtrɛdmɪl/  [n]   

របងាើនក្ប្ម្តិព ល (ការបប្រើប្បស់ថាែ ពំ លបដាយបប្រើក្ប្ម្តិ
ជាតិព លបក្ើនជានិចចពីបពលម្យួបៅបពលម្យួ) 

 accumulative pesticide  /əˈkjuːmjʊlətɪv ˈpɛstɪsʌɪd/  

[n]  ថាែ ពំ លសមាចយ័ (ថាែ ពំ លណដលបធវើឱ្យជាតិព លក្ែ ងជា
លិកាសតវ រ ក្ខជាតិ និងររសិ្ថ នបក្ើនបេើង) 

 contact pesticide  /ˈkɒntakt ˈpɛstɪsʌɪd/  [n]  ថាែ ទំ្ រក្រ
លតរ៉ាេះផ្ា ល់ (ថាែ ពំ លណដលសមាល រទ់្ រក្របដាយរ៉ាេះផ្ា ល់) 

 inorganic pesticide  /ɪnɔːˈɡanɪk ˈpɛstɪsʌɪd/  [n]   

ថាែ សំមាល រក់្តាត ចនប្ងអសររីាងោ 
 non-accumulative pesticide  /nɒn əˈkjuːmjʊlətɪv 

ˈpɛstɪsʌɪd/  [n]  ថាែ ពំ លអសមាចយ័ (ប្របភទ្ថាែ ពំ លណដល
ម្និរក្ោកំ្បែើ នជាតិព លររស់វាក្ែ ងបកាសិកាសតវ ឬរ ក្ខជាតិ) 

 organic pesticide  /ɔːˈɡanɪk ˈpɛstɪsʌɪd/  [n] ថាែ សំមាល រ់
ក្តាត ចនប្ងសររីាងោ 

 persistent pesticide  /pəˈsɪst(ə)nt ˈpɛstɪsʌɪd/  [n]  ថាែ ំ
សតតលតរា នំរ ៉ា (ថាែ កំ្មាច តស់តវលអិតទងំឡាយោ ណដលម្និ
បតរ់ងភ់ាពព លររស់វាក្ែ ងររោិកាស្រយៈបពលយូរ 
និងម្និង្កយរំណរក្សមាសធាត គីម្រីរស់វាបៅជាបទល 
បដាយម្បី្កូ្ស្រពាងោកាយ អងស់ ីម្ ក្បដរ  ឬពនលឺពែ៌ 
ស្វ យ។ វាជាសំែល់ជាតិព ល ណដលបនបប្រើប្បស់ក្ែ ង
ម្ជឈដាឋ នោម្យួ ម្និបតរ់ងប់ៅោបទ្ បទេះជារារសិ់រ
ឆ្មែ កំ្ប៏ដាយ។ ឧ. បរើបញ់បលើដំោំ គឺវាបៅជារដំ់ោំ ឬ
ប្ជារខ្លេះចូលក្ែ ងដំោំ បរើលាងទឹ្ក្ វាធាល ក្ជ់ាតិព លបៅក្ែ ង
ទឹ្ក្ បរើក្រដី់វាបៅក្ែ ងដី គឺម្និរំណរលង ឬបក្ណ់រក្ទ្ប្ម្ងជ់ាតិ
ព លប្េះបេើយ។) 

 selective pesticide  /sɪˈlɛktɪv ˈpɛstɪsʌɪd/  [n]  ថាែ សំតត
លតជបប្ម្ើស (ថាែ សំមាល រទ់្ រក្រទងំឡាយបដាយម្និ
រោរ លឱ្យបប្ាេះថាែ ក្ដ់ល់សតវលអិតមានប្របោជនប៍ទ្ (ឧ. 
វាអាចក្មាច តប់មម  រ៉ា ណនតម្និមានឥទ្ធិពលបលើដំោំប្សូេបទ្)) 

 systemic pesticide  /sɪˈstɛmɪk ˈpɛstɪsʌɪd/  [n]  ថាែ ំ
ព លប្ជារ (ថាែ ពំ លណដលអាចប្ជារចូលតាម្ឫស និងណផែក្
ខាងបលើននរ ក្ខជាតិ ប ើយផ្ល ស់ទី្ក្ណនលងបៅក្ែ ងរ ក្ខជាតិ) 

pestle  /ˈpɛs(ə)l/  [n]  អណប្ងរ ក្ 
pet  /pɛt/  [n]  សតវចិញ្ច ឹម្បលង 
petal  /ˈpɛt(ə)l/  [n]  ប្សទរផ់្ា  
petaloid  /ˈpɛt(ə)lɔːd/  [n]  ដូចប្សទរផ់្ា   

(អំពីទ្ប្ម្ងរ់រស់រ ក្ខជាតិ) 
petechia  /pɪˈtiːkɪə/  [n]  ស្ែ ម្ប្ក្ ម្អ ចៗ 
petiole  /ˈpɛtɪəʊl/  [n]  

១. (ចំបពាេះរ ក្ខជាតិ) ធាង, ទ្ងសលឹក្ 
២. (ចំបពាេះសតវលអិត) ចបងាេះ (ប្សបមាច ឃម ំ ឱ្មា៉ា ល់ជាបដើម្) 

petit mal epilepsy  /ˈpɛti mal ˈɛpɪlɛpsi/  [n]  ការប្រកាច់
ណតម្យួណភលត ននជំងឺឆ្អួតប្ជូក្ម្និសូេខាល ងំ 

Petri dish  /ˈpɛtri dɪʃ/  [n]  ចានរែត េះម្បី្កុ្រ, ណក្េរែត េះបម្
បរាគ, ប្រអរប់រ៉ាប្ទី្, ណក្េបរ៉ាប្ទី្ 

petrochemical  /pɛtrə(ʊ)ˈkɛmɪk(ə)l/  [n]  ផលិតផលគីម្ី
បប្រងកាត 

petrography  /pɛˈtrɒɡrəfi/  [n]  សិលាេទិ្ា 
petrol  /ˈpɛtr(ə)l/  [n]  បប្រងសំ្ង
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petroleum  /pɪˈtrəʊlɪəm/  [n]  បប្រងកាត 
crude petroleum  /kruːd pɪˈtrəʊlɪəm/  [n]  បប្រងកាតបៅ 
pH  /piːˈeɪtʃ/  [n]  បរ៉ាហាស់ (តនម្លបលខ្), ក្ប្ម្តិសមាោ ល់ 
អាស ីត ឬបស, កំ្ហារប់ដាយអ ីយ៉ា ងអ ីប្ដូណសន 
 pH meter  /piːˈeɪtʃ ˈmiːtə/  [n]  pH ណម្៉ាប្ត (ឧរក្រែ៍
សាងប់រ៉ាហាស់) 

 soil pH  /sɔɪl piːˈeɪtʃ/  [n]  រ៉ាូតងណ់សយលអ ីប្ដូណសនននដី 
(បរ៉ាហាសដី) 

phagocyte  /ˈfaɡə(ʊ)sʌɪt/  [n]  បកាសិកាស ីបម្បរាគ 
phagotroph  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ predator 
phalanx  /ˈfalaŋks/  [n]  ថាែ ងំប្មាម្ 
phanerogam  /ˈfan(ə)rə(ʊ)ɡam/  [n]  ផ្បនរ ៉ាកូាម្ 
pharmaceutical  /ˌfɑːməˈs(j)uːtɪk(ə)l/  [adj]   

ននឱ្សថ្ក្ម្ម, ននឱ្សថ្ស្ថ ន 
pharmacokinetic profile ofintrahepatic delivery    

[n]  ការសិក្ោពីភាពប្ជួតប្ជារ និងការណរងណចក្ក្ែ ងររូកាយ 
ននការផតល់ ឬការរងាូរតាម្បថ្លើម្ 

pharmacy  /ˈfɑːməsi/  [n]  ឱ្សថ្ស្ថ ន 
pharyngeal  /fəˈrɪn(d)ʒɪəl/   [adj]  ននរំពងអ់ាហារណផែក្ 
ខាងបលើ, ននបដើម្ក្ 

pharyngitis  /ˌfarɪŋˈdʒʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាក្បដើម្ក្  
(រំពងអ់ាហារ) 

pharyngoscope  [n]  ប្គសនីទ្សសន,៍  
ប្រដារឆ់្ល េះពនិតយបដើម្ក្ 

pharynx  /ˈfarɪŋks/  [n]  បដើម្ក្, រំពងអ់ាហារណផែក្ខាងបលើ 
phase  /feɪz/  [n]  ប្របភទ្ (ក្ែ ងប្សុក្)  
 climacteric phase  /klʌɪˈmakt(ə)rɪk feɪz/  [n]   

ដបងាើម្សក្ម្ម, កំ្បែើ នដបងាើម្ 
 death phase  /dɛθ feɪz/  [n]  េគោធាល ក្ច់ េះ (ចំបពាេះេគោនន
ការលូតលាស់ររស់ម្បី្កូ្សររីាងោ) 

 feeding phase  /fiːdɪŋ feɪz/  [n]  ដំោក្ស់ ីចំែី 
 follicular phase  /fɒˈlɪkjʊlə feɪz/  [n]  េគោផូលីគ ល 
 lag phase  /laɡ feɪz/  [n]  ដំោក្ក់ាលឈរប់្សូរទឹ្ក្, 
ដំោក្ក់ាលណឆ្អតទឹ្ក្, ដំោក្ក់ាលសោរប់សោៀម្។ 
(ទក្ទ់្ងបៅនឹងដំែ េះប្ារ ់ដំោក្ក់ាល បប្កាយពីប្សូរ
ទឹ្ក្ និងម្ នពនលក្ឬសលូត បចញម្ក្។ ក្ែ ងដំោក្ក់ាល
បនេះ ាម នឬ មានការប្សូរទឹ្ក្តិចតចួរំផ ត និងបឃើញ ាម ន
ឬមានសញ្ញា េេិឌ្ឍនតិ៍ចតចួោស់។) 

 overwash phase  /ˈəʊvəwɒʃ feɪz/  [n]  េតថ  ឬលារ់
ណដល្មំ្ក្បដាយទឹ្ក្ ឬខ្យល់ 

 reproductive phase  /ˌriːprəˈdʌktɪv feɪz/  [n]  ដំោក្់
កាលរនតពូជ, េគោរនតពូជ 

 ripening phase  /ˈrʌɪp(ə)nɪŋ feɪz/  [n]  េគោទ្ ំ (អាយ 
កាលប្សូេចារពី់ផ្ា រ ូតដល់ទ្ ំ) 

 soil phase  /sɔɪl feɪz/  [n]  អន ប្កុ្ម្ដី 
 vegetative phase  /ˈvɛdʒɪtətɪv feɪz/  [n]  េគោលូត
លាស់ (េគាបៅក្ែ ងេដតជីេតិររស់រ ក្ខជាតិ ចារពី់បពលដារំ ូត
ដល់ដំោក្ក់ាលកំ្ែកំ្បែើ តក្រួ) 

Phaseolus vulgaris  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ snap 
bean 

pheasant  /ˈfɛz(ə)nt/  [n]  សតវមានប់ទរ 
phenol  /ˈfiːnɒl/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  carbolic acid)  
បផែ ល 

phenology  /fɪˈnɒlədʒi/  [n]  បត ភូតេទិ្ា, អភរិរូេទិ្ា (ការ
សិក្ោពីការអភេិឌ្ឍនន៍នរ ក្ខជាតិតាម្លក្ខែៈររូស្ស្ដសតបប្កាម្
ឥទ្ធិពលននក្តាត អាកាសធាត តាម្រដូេដូចជាសីត ែា ភាព ឬ 
រយៈបពលពនលឺនថ្ោ ជាពិបសសដូចជាការផ្ល ស់ររូរជេះឥទ្ធិពល
ដល់បត ភូតរដូេដូចជាបចញសលឹក្ បចញផ្ា  និងភាពប្កាងំ) 

phenomenon  /fɪˈnɒmɪnən/  [n]  បត ភូត  
phenoperiod  /ˈfiːnəʊ ˈpɪərɪəd/  [n]  រយៈបពលននបត ភូត, 
បថ្របេលាននបត ភូត ( ជាពាក្យរប្ងួញនន phonological 
period បពាលគឺ រយៈបពលននដំោក្ក់ាលបត ភូតម្យួ  
ឧ. ដំោក្ផ់្ា ។) 

phenotype  /ˈfiːnə(ʊ)tʌɪp/  [n]  បផែូទី្រ, គំរទិូ្ដឋភាព 
(លក្ខែៈររូននឯក្តតៈម្យួណដលជាលទ្ធផលអនតរក្ម្មរវាងបស
ែូទី្រ និងររសិ្ថ ន) 

phenotypic acceptability  /fiːnə(ʊ)ˈtɪpɪk əksɛptəˈbɪlɪti/  

[n]  ពិនា បលើបផែូទី្រ (ការវាយតនម្លបៅបលើលក្ខែៈររូននឯក្
តតៈបៅតាម្លក្ខខ្ែឌ  និងតប្មូ្េការ) 

phenylketonuria  /ˌfiːnʌɪlˌkiːtə(ʊ)ˈnjʊərɪə/  [n]   

ភាពម្និបខាច េះពីកំ្បែើ ត ណដលម្និអាចរំណរក្ជាតិប្រូបតអ ីន 
ក្ែ ងម្ាូរ រារាងំដល់ការធំធាតន់នខ្រួក្ាល ប ើយក្ក៏ាល យជា
ពិការសតិរញ្ញា  

Phidippus spp.  [sci.n]  ពីងពាងបលាត 
phlebitis  /flɪˈbʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាក្សរនសឈាម្បចម
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phlegm  /flɛm/  [n]  បសលសម, សបម្ារ 
phloem  /ˈfləʊɛm/  [n]  សរនស្ជំរ័ស ចិប្ត, សរនសផលូណអម្ 
phneumonia  /njuːˈməʊnɪə/  [n]  ការប ើម្សួត ឬ 
ជំងឺប ើម្សួត,ការមានទឹ្ក្ចូលសួត 

phobia  /ˈfəʊbɪə/  [n]  បរាគខាល ច 
Phorbia pilulifera   [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  

garden spurge 
phosphate  /ˈfɒsfeɪt/  [n]  ផូស្វ ត 
 rock phosphate  /rɒk ˈfɒsfeɪt/  [n]  ថ្មផូស្វ ត 

Phosphorus  /ˈfɒsf(ə)rəs/  [n]  ផូសវរ (និម្តិតសញ្ញា គីម្ ីP) 
photogrammetry  /ˌfəʊtə(ʊ)ˈɡramɪtri/  [n]   

ផូតូមាប្តបលខ្ 
photography  /fəˈtɒɡrəfi/  [n]  តំ ត, ររូថ្ត 
 aerial photography  /ˈɛːrɪəl fəˈtɒɡrəfi/  [n]   

ររូថ្តពីបលើអាកាស 
 infrared photography  /ɪnfrəˈrɛd fəˈtɒɡrəfi/  [n]   

តំ តររូបដាយបប្រើពនលឺប្ក្ ម្ 
photoperiod  /ˈfəʊtəʊpɪərɪəd/  [n]  រយៈពនលឺ (ទំ្្ក្ទំ់្នង
ននប្រណេងនថ្ោ និងយរណ់ដលឆ្មល ស់ាែ  ប ើយមានឥទ្ធិពលបៅបលើ
ភាពលូតលាស់ និងភាពបពញេយ័ននរ ក្ខជាតិ) 
 photoperiod insensitive variety  /ˈfəʊtəʊpɪərɪəd 

ɪnˈsɛnsɪtɪv vəˈrʌɪəti/  [n]  ពូជអបេទ្រសនឹងរយៈពនលឺ, ពូជ
ម្និប្រកានរ់ដូេ (ពូជណដលរយៈពនលឺាម នប្រសិទ្ធភាពបពលបចញ
ផ្ា ។ ពូជទងំប្េះ អាចដាដំ េះបនប្គរប់ពលបេលា ណដល
មានលក្ខខ្ែឌ សម្ប្សរសប្មារក់ារលូតលាស់ររស់វា។) 

 photoperiod sensitive variety  /ˈfəʊtəʊpɪərɪəd 

ˈsɛnsɪtɪv vəˈrʌɪəti/  [n]  បេទ្រសភាពនឹងរយៈពនលឺ (ដំបែើ រ
ការ ឬការសិក្ោពីប្រតិក្ម្មរយៈពនលឺបៅបលើការបចញផ្ា ) 

photoperiodism  /fəʊtəʊˈpɪərɪədɪz(ə)m/  [n]  រយៈពនលឺ
និយម្ (ដំបែើ រការប្រតិក្ម្មរយៈពនលឺបៅបលើការបចញផ្ា ) 

net photosynthesis  /nɛt ˌfəʊtə(ʊ)ˈsɪnθɪsɪs/  [n]  រសមី
សំបោគស ទ្ធ (ការប្សូរឧសម័នការូនិចចូលបៅក្ែ ងសលឹក្ ឧ. 
រសមីសំបោគសរ រ ដក្ដបងាើម្បចញ) 

photosynthesis  /ˌfəʊtə(ʊ)ˈsɪnθɪsɪs/  [n]  រសមីសំបោគ, 
សមានក្ម្មក្លរ ៉ាភូលី 

phreatophyte  /frɪˈatəfʌɪt/  [n]  រ ក្ខជាតិមានឫសដល់
ប្សទរទឹ់្ក្ក្ែ ងដី 

phrenic  /ˈfrɛnɪk/  [adj]  ននឱ្រ ប្បចីរ,៍ ជារទ់ក្ទ់្ងចិតតគំនិត 

phycology  /fʌɪˈkɒlədʒi/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ algology 
Phyllanthus distichus  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

otaheite gooseberry 
Phyllanthus emblica  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ Indian 

gooseberry 
Phyllanthus niruri  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ seed under 

leaf 
Phyllanthus urinaria  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ niruri 
phylliform  /ˈfɪlʌɪtfɔːm/  [adj]  រាងជាសលឹក្,  
ជាប្សទរប់សតើងៗ 

phylloclade  /ˈfɪlə(ʊ)kleɪd/  [n]  គល់មានតួ្ ទី្ជាសលឹក្ 
phylloplane  /ˈfɪləʊpleɪn/  [n]  នផាសលឹក្ (នផាសលឹក្រ ក្ខជាតិ) 
Phyllostachys spp.  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ bamboo 
opposite phyllotaxis  /ˈɒpəzɪt ˌfɪlə(ʊ)ˈtaksɪs/  [n]   

សលឹក្ឈម្ 
phyllotaxy  /ˌfɪlə(ʊ)ˈtaksi/  [n]  របរៀរតបប្ម្ៀរសលឹក្បលើណម្ក្ 
phylum  /ˈfʌɪləm/  [n]  ស្ខា (នយ័ក្ែ ងចំោតថ់ាែ ក្េ់ទិ្ា) 
(ចំោតថ់ាែ ក្ ់សតវ និងរ ក្ខជាតិបៅប្កុ្ម្ ណដលរបងាើតបនជា
ចំននួថាែ ក្ ់(classes) ជាបប្ចើន) 

subphylum  /sʌbˈfʌɪləm/  [n]  ស្ខារង 
Physalis angulata  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ cutleaf 

groundcherry 
physical examination  /ˈfɪzɪk(ə)l ɪɡˌzamɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  

ការពិនិតយររូកាយ 
physician  /fɪˈzɪʃ(ə)n/  [n]  ប្គូបពទ្យ 
physics  /ˈfɪzɪks/  [n]  ររូេទិ្ា 
 biological physics  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈfɪzɪks/  [n]   

ររូេទិ្ាជីេៈ 
physiographic  /ˌfɪzɪəˈɡrafɪk/  [n]  ប្កា វិក្សរសី្ស្ដសត 
(ណដលទក្ទ់្ង ឬបប្រើប្បស់បសចក្តីអធិរាយម្យួអំពី 
ធម្មជាតិ ឬអំពីបត ភូតធម្មជាតិ)  

physiology  /ˌfɪzɪˈɒlədʒi/  [n]  សររីេទិ្ា, សររីៈស្ស្ដសត, 
កាយេទិ្ា (េទិ្ាស្ស្ដសតសិក្ោពីតួ្ ទី្ររស់សររីាងោ) 

phyto-  /ˈfʌɪtəʊ/  [prefix]  រ ពវរទ្មាននយ័ថា រ ក្ខជាតិ 
phytobenthos  /ˈfʌɪtəʊˈbɛnθɒs/  [n]  រ ក្ខជាតិរងតូ់ស
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phytochrome  /ˈfʌɪtəkrəʊm/  [n]  ជាតិពែ៌ប្រតិក្ម្មជា 
ម្យួពនលឺ (ជាតិពែ៌ប្រូបតអ ីនម្យួណដលជារទ់ក្ទ់្ងនឹងប្រតិ 
ក្ម្មពនលឺ ឧ. ពនលឺដាស់ឱ្យបចញដំែ េះ។ ជាតិពែ៌ប្រតិក្ម្មពនលឺ
មាន២ប្របភទ្ Pr និង Pfr ណដលអាចផ្ល ស់ររូរាែ បៅេញិបៅ
ម្ក្ បៅជាប្របភទ្ោម្យួ បដាយស្រឥទ្ធិពលររស់ពនលឺ។ Pr 
ប្សូរយក្ការំសមីប្ក្ ម្ ណដលបធវើឱ្យវាណប្របៅជា Pfr ប ើយ  
Pfr ប្សូរយក្ការំសមីប្ក្ ម្ណេង (far-red) ក្ណ៏ប្របៅជា Pr។)  

phytogenic  /ˈfʌɪtəʊˈdʒiːnɪk/  [adj]  ណដលរបងាើតបេើង
បដាយរ ក្ខជាតិ 

phytoimmunology  /ˈfʌɪtəʊɪmjʊˈnɒlədʒi/  [n]   

ការសិក្ោពីសម្តថភាពររស់រ ក្ខជាតិក្ែ ងការទ្រទ់្ល់នឹងជំងឺ 
phytomass  /ˈfʌɪtəʊmas/  [n]  រ ក្ខមា៉ា ស, ភតូីមា៉ា ស 
phytopathology  /ˌfʌɪtəʊpəˈθɒlədʒi/  [n]   

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ plant pathology 
phytophage  /fʌɪˈtɒfədʒ/  [n]  រ ក្ខររបិភាគ  

(ប្របភទ្សតវណដលស ីរ ក្ខជាតិជាអាហារ) 
phytoplankton  /ˈfʌɪtəʊˌplaŋ(k)t(ə)n/  [n]  រលងត់ ងរ ក្ខជាតិ 
phytosanitary /ˌfʌɪθəʊˈsanɪt(ə)ri/  [adj] ភូតាម្អ្ម្យ័ 

(សំបៅបលើលក្ខខ្ែឌ ននសការ ន ពលចម្លងបរាគពីប្ារពូ់ជ) 
phytotoxic  /ˌfʌɪtə(ʊ)ˈtɒksɪk/  [adj]  ណដលព លដល់រ ក្ខជាតិ 

(សមាសធាត ណដលព លដល់ជាលិការ ក្ខជាតិ ឧ. ឥទ្ធិពល
ររស់ថាែ ពំ ល) 

phytotoxicity  /ˌfʌɪtə(ʊ)tɒkˈsɪsɪti/  [n]  រ ក្ខព លភាព  
(រ ក្ខជាតិណដលរងបប្ាេះ ឬបដាយស្រជាតិគីម្ ីឬភាែ ក្ង់្ករដនទ្
បដាយបលចបចញនូេបរាគសញ្ញា ម្យួចំននួដូចជាមានស្ែ ម្អ ច 
ដំបៅ សវិត ប្សបពាន ប្កិ្ន ឬបដើម្លូតខ្ សធម្មតា រមូ្រ ឬប្ជួញ
សលឹក្ជាបដើម្) 

phytotoxin  /ˌfʌɪtə(ʊ)ˈtɒksɪn/  [n]  រ ក្ខព ល (ការរំផ្ល ញ ឬ
ការព លររស់រ ក្ខជាតិណដលរងាបេើងបដាយស្រធាត គីម្ ីឬស្រ
ធាត ដនទ្ៗបទ្ៀត។ បរាគសញ្ញា ជារមួ្គឺស្ែ ម្អ ចបលើសលឹក្ បស្ល ក្
ប្សបពានសលឹក្ សលឹក្ខ្ចី ណរក្គ ម្ពបប្ចើន និងរម្លួបប្ចើន។) 

pia mater  /ˈpʌɪə ˈmeɪtə/  [n]  បប្ស្ម្ខ្រួ 
pica  /ˈpʌɪkə/  [n]  ជំងឺខ្វេះជាតិអាហារ 
pick  /pɪk/  [v]  បរេះ (ណផលបឈើ), បរ ើស  
picker  /ˈpɪkə/  [n]  មា៉ា ស ីនបរេះ ឬប្រមូ្លផល 
 fruit picker  /fruːt ˈpɪkə/  [n]  មា៉ា ស ីនបរេះណផលបឈើ  

 picker corn  /ˈpɪkə kɔːn/  [n]  មា៉ា ស ីនប្រមូ្លផលប្ារ់
បពាត  

pickle  /ˈpɪk(ə)l/  [n]  ប្ជក្ ់ 
piece  /piːs/  [n]  ដ ំ, កំ្ោត ់
piedmont  /ˈpiːdmɒnt/  [n]  បជើងភែ ំ
Piezodorus hybneri  [sci.n]  ប្សឹងសណែរ ក្េែ័ឌ ប្ក្ ម្ 
pig  /pɪɡ/  [n]  (សទិ្សនយ័៖ hog, swine) ប្ជូក្ 
piglet  /ˈpɪɡlət/  [n]  កូ្នប្ជូក្ 
pigment  /ˈpɪɡm(ə)nt/  [n]  ស្រធាត ផា ក្ពែ៌, ជាតិពែ៌ 
 blood pigment  /blʌd ˈpɪɡm(ə)nt/  [n]  ជាតិពែ៌ឈាម្ 

pigskin  /ˈpɪɡskɪn/  [n]  ណសបក្ប្ជូក្ 
pigsty  /ˈpɪɡstʌɪ/  [n]  ប្ទុ្ងប្ជូក្ 
pigweed  /ˈpɪɡwiːd/  [n]  ផាីរ ល្  (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ 

Amaranthus spinosus) 
pilchard  /ˈpɪltʃəd/  [n]  ប្តីផ្ល ធូ 
pile up  /pʌɪl ʌp/  [v]  គរ 
pile  /pʌɪl/  [n]  គំនរ, ពំនូក្ 
 pile of rubbish  /pʌɪl ɒvˈ rʌbɪʃ/  [n]  គំនរក្បម្ាចកំ្ទី្  
(ឧ. ថ្ម ឥដឋ)  

pill  /pɪl/  [n] 

១. (សទិ្សនយ័៖ tablet) ថាែ គំ លិកា, ថាែ បំ្ារ,់ ប្ារឱ់្សថ្ 
២. (ចំបពាេះសតវលអិត) បរាម្ (ឧ. បក្ប់តរ)ី 

pillpod sandmat  [n]  ទឹ្ក្បដាេះខាល តូច (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ 
Chamaesyce hirta) 

pimple  /ˈpɪmp(ə)l/  [n]  ម្ នម្ ខ្ 
pine cone  /pʌɪn kəʊn/  [n]  ណផលប្សល់ 
pineapple  /ˈpʌɪnap(ə)l/  [n]  មាែ ស់ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ 

Ananas sativus) 
pinna  /ˈpɪnə/  [n]  

១. កូ្នសលឹក្ 
២. ស្ល រ, ប្ពុយប្តី 
៣. សលឹក្ប្តបចៀក្ 

pinnate  /ˈpɪneɪt/  [adj] តបប្ម្ៀរ (សលឹក្) ជាលក្ខែៈឆ្មល ស់ាែ  
pinnatifid  /pɪˈneɪtɪfɪd/  [adj]  សលឹក្ណឆ្ក្, ទ្ប្ម្ងណ់គម្សលឹក្
ទ្ប្ម្ងស់្ល រ 

pinnatisect  /pɪˈnætɪˌsɛkt/  [adj]  សលឹក្ណឆ្ក្បប្ៅ 
pint  /pʌɪnt/  [n]  ក្នលេះលីប្ត
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pipe  /pʌɪp/  [n]  រំពង ់
 culvert pipe  /ˈkʌlvət pʌɪp/  [n]  លូទឹ្ក្, លូរងាូរទឹ្ក្
សអ យ 

 exhaust pipe  /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/  [n]  ស ីមា ងំ (រំពងណ់ផសង
ចលក្រ) 

pipefish  /ˈpʌɪpfɪʃ/  [n]  ពពកួ្ប្តីប្ក្បពើ សថិតបៅក្ែ ងប្គួស្រ  
Syngnathidae 
 bellybarred pipefish  /ˈbɛli bɑːd ˈpʌɪpfɪʃ/  [n]  ប្តីប្ក្បពើ 

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសត Hippichthys spicifer) 
 freshwater pipefish  /ˈfrɛʃwɔːtə ˈpʌɪpfɪʃ/  [n]  ប្តីប្ក្បពើ 

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសត Ichthyocampus carce) 
 long-snouted pipefish  [n]  ប្តីការូ, ប្តីនចប្ក្បពើ  

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសត Doryichthys boaja) 
 short-tailed pipefish  / ʃɔːt teɪld ˈpʌɪpfɪʃ/  [n]  ប្តីប្ក្បពើ 

(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសត Microphis brachyurus) 
Piper betle  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ betel leaf 
Piper lolot  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ lolot pepper 
Piper nigrum  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ black pepper 
Piper nigrum  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ black pepper 
piperazine  /pʌɪˈpɛrəziːn/  [n]  ពីបពរា៉ាស ីន (ថាែ បំ្ពូន) 
pipette  /pɪˈpɛt/  [n]  រំពងរឺ់ត 
pipit  /ˈpɪpɪt/  [n]  សតវប្របចៀេ 
Pipunculus javanensis  [sci.n]  ពកួ្រ យក្ាលធំ  

(ររាសិតបលើពកួ្ម្មាចរំផ្ល ញសលឹក្) 
Pipunculus mutillatus   [sci.n]  ពកួ្រ យក្ាលធំ  

(ររាសិតបលើពកួ្ម្មាចរំផ្ល ញសលឹក្) 
piroplasmosis  /ˌpʌɪrə(ʊ)plazˈməʊsɪs/  [n]  ពីរ ៉ាបូល សមូស 
pisolite  /ˈpɪzəlʌɪt/  [n]  ថ្មកំ្បបរណដលផសបំដាយប្ារតូ់ចៗ 

(ប្ារប់ពាត)  
Pistia stratiotes   [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ water lettuce 
pistil  /ˈpɪstɪl/  [n]  សូម្បម្ើល់ពាក្យ៖ carpel 
 compound pistil  /ˈkɒmpəʊnd ˈpɪstɪl/  [n]  បក្សរញី
សមាស ( បក្សរញីម្យួផោ ំបេើងពីខាផល់ (carpel)។  
បក្សរញី(បប្កាយម្ក្បក្ើតជាណផល)អាចរបងាើតបនជាថ្ត
(locules) បប្ចើន អាប្ស័យបៅតាម្ចំននួ ររស់ខាផល់  
ឬមាន១ថ្តណដលមានអូេ លបប្ចើន(ឬប្ារ)់ 

pistillate  /ˈpɪstɪlət/  [adj]  មានណតបក្សរញី (មានណតសររីាងោ
ញីណតរ៉ា បោណ េះ។ ពាក្យបនេះអាចបប្រើ ចំបពាេះផ្ា បទល ឬផ្ា
ក្បនោម្ ឬចំបពាេះរ ក្ខជាតិណដលមាន បភទ្ណតម្យួននពកួ្ 
angiosperm (រ ក្ខជាតិប្ារជិ់ត)។ បក្សរញីប្រមូ្លផរ ំ  
បគបៅថាក្ញ្ច ំបក្សរញី (gynoecium)។) 

piston  /ˈpɪst(ə)n/  [n]  ពីសត ង 
 piston pin  /ˈpɪst(ə)n pɪn/  [n]  អក័្សពីសត ង 

Pisum sativum  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ pea 
Pisum sativum var. saccharatum  [sci.n]   
សូម្បម្ើលពាក្យ៖ snow pea 

pit  /pɪt/  [n] 

១. សូម្បម្ើលពាក្យ៖ quarry 
២. ណរ ៉ាធយងូថ្ម, របតត  

 clay pit  /kleɪ pɪt/  [n]  ថ្មជាជាតិដីឥដឋ, ថ្មឆ្ែួន 
 coated pit  /kəʊtɪd pɪt/  [n]  កំ្ ូងភាែ ស 
 frozen pit  /ˈfrəʊzn pɪt/  [n]  របតត ណដលក្ក្ (ប្តជាក្)់  
 manure pit  /məˈnjʊə pɪt/  [n]  របតរ ជីធម្មជាតិ 
 sand pit  /sand/  [n]  ក្ណនលងយក្ខ្ោច ់
 stone pit  /stəʊn pɪt/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ quarry 
 turf pit  /təːf pɪt/  [n]  របតត ទូ្រ ឬបពើក្ 

pitch  /pɪtʃ/  [n]  បៅស៊ែូប្កាលថ្ែល់ 
pitcher  /ˈpɪtʃə/  [n]  ថូ្ទឹ្ក្, ថូ្ប្ស្ 
pith  /pɪθ/  [n]  រែរូ ល, ខ្លឹម្ (ជាលិកាប៉ា រ ៉ាងស់ ីបៅចំក្ោរ ល
បដើម្ ប ើយសថិតក្ែ ងបចស់រនស្)ំ 

Pithecellotium dule  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  
manila tamarind 

pituitary  /pɪˈtjuːɪt(ə)ri/  [n]  ប្ក្បពញពីទ្វីណទ្, ប្ក្បពញឋតិបៅ
បប្កាម្ខ្រួក្ាល 

pituitary gland  /pɪˈtjuːɪt(ə)ri ɡland/  [n]  ប្ក្បពញអ ីរ៉ាូភសី 
pivotal  /ˈpɪvətl/  [adj]  សំខានខ់ាល ងំ 
placebo  /pləˈsiːbəʊ/  [n]  បល បសរូ (ថាែ អំសក្ម្ម) 
placement  /ˈpleɪsmənt/  [n]  រងារ ់

 deep placement  /diːpˈpleɪsmənt/  [n]  រងារប់ប្ៅ  
(េធីិស្ស្ដសតបចជីអាសូតបដាយផ្ា ល់ដល់ប្សូេបៅក្ែ ងណប្ស
បដាយបធវើការក្ងារជី់ប្េះបៅក្ែ ងប្សទរដី់ាម នខ្យល់ 
(ប្សទរដី់ណដលបធវើបរដ ក្ម្ម))



placenta carnivorous plants   

-264- 

 

placenta  /pləˈsɛntə/  [n] 

១. (ចំបពាេះសតវ) (សទិ្សនយ័៖  afterbirth) ស ក្ 
២. (ចំបពាេះរ ក្ខជាតិ) (ព  េចនៈ៖ placentae) ផ្ល បសនតា 

(សររីាងោណដលផា ក្ (ភាជ រ)់ អ េ លបៅក្ែ ងអូណេម្យួជាបរឿយៗ 
បៅតាម្ណគម្ននសលឹក្បក្សរញី។ បដាយស្រណតការេេិតរ
រប្ងួញបក្សរញីប្េះ ប្របភទ្ផ្ល បសនតាជាបប្ចើនបន
បក្ើតបេើង ឧ. ផ្ល បសនតាបៅបត ផ្ល បសនតាបៅណគម្ 
និងបៅក្ោរ លណដលអាចបៅរនារម់្យួ ឬបប្ចើន) 

placentation  /ˌplas(ə)nˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ជំ្រ ់
 axillary placentation  /akˈsɪləri ˌplas(ə)nˈteɪʃ(ə)n/  

[n]  ជំ្រត់ាម្អក័្ស (ការជារន់នអូេ លបៅជ េញិអក័្សននអូណេ 
ណដលមានថ្តផា ក្អូេ លបប្ចើន ឧ. ផ្ា លីលី) 

 marginal placentation  /ˈmɑːdʒɪn(ə)l 

ˌplas(ə)nˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ជំ្រអូ់េ លតាម្ណគម្  
(ការភាជ រអូ់េ លតាម្របោរ យននអូណេ ឧទ រែ៍ សណែរ ក្
ក្រួជាពពកួ្រ ក្ខជាតិណដលមានជំ្រអូ់េ លតាម្ណគម្) 

placentome  /pləˈsɛntəʊm/  [n]  ទ្ងស ក្ 
plagiotrophy  /ˈpleɪdʒɪəʊˈtrəʊfi/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

topophysis 
plague  /pleɪɡ/  [n]  ម្ហាភយ័ (ការវាយល ក្បដាយជំងឺណដល
អាចនឹងសមាល រម់្ន សសជាបប្ចើន្ក្)់, ជំងឺអាសនែបរាគ,  
បម្បរាគស្ហាេ, ណរ៉ាសត 

plain  /pleɪn/  [n]  វាល, ទី្វាល, ទំ្្រ 
 alluvial plain  /əˈl(j)uːvɪəl pleɪn/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

flood plain 
 dissected plain  /dʌɪˈsɛktɪd pleɪn/  [n]  វាលណដលបប្ចាេះ
ជាប្ជលង 

 flood plain  /flʌd pleɪn/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  alluvial 
plain) វាលទំ្្រលិចទឹ្ក្ 

 lacustrine flood plain  /ləˈkʌstrʌɪn flʌd pleɪn/  [n]  

ទំ្្រមាតរឹ់ង 
 piedmont alluvial plain  /ˈpiːdmɒnt əˈl(j)uːvɪəl pleɪn/  

[n]  វាលលារល់ាតសនធឹងបប្កាម្បជើងភែ ំ
 stony plain  /ˈstəʊni pleɪn/  [n]  វាលមានប្កួ្សបប្ចើន 

plan  /plan/  [v]  បធវើណផនការ 
plan  /plan/  [n]  ណផនការ, រលង ់

 breeding plan  /ˈbriːdɪŋ plan/  [n]  ណផនការរង្កា តពូ់ជ, 
ណផនការជបប្ម្ើសពូជ (កាលេភិាគពិស្រ រននប្រតិរតរិការនឹង
ប្តូេបធវើក្ែ ងបាលរំែងអន េតរយ ទ្ធស្ស្ដសររង្កា តពូ់ជ។) 

 development plan  /dɪˈvɛləpm(ə)nt plan/  [n]  

ណផនការអភេិឌ្ឍន ៍
 master plan  /ˈmɑːstə plan/  [n]  ណផនការបម្ 
 regional plan  /ˈriːdʒənl plan/  [n]  ណផនការតំរន ់
 strategic plan  /strəˈtiːdʒɪk plan/  [n]  ណផនការយ ទ្ធ
ស្ស្ដសត 

planar  /ˈpleɪnə/  [adj]  ននធរែីមាប្តររស់នផារារ, រារបសមើ 
planation  /pləˈneɪʃ(ə)n/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ levelling 
plane  /pleɪn/  [n]  នផារារ, ម្ នំផា, ណដក្ឈូស 
plankton  /ˈplaŋ(k)t(ə)n/  [n]  រលងត់ ង 
 aerial plankton  /ˈɛːrɪəl ˈplaŋ(k)t(ə)n/  [n]   
សូម្បម្ើលពាក្យ៖ aeroplankton 

 thalasso plankton  [n]  រលងត់ ងសម្ ប្ទ្ 
planning  /ˈplanɪŋ/  [n]  ណផនការក្ម្ម, ការបធវើណផនការ 
 economic planning  /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈplanɪŋ/  [n]  

ណផនការក្ម្មបសដឋកិ្ចច, ការបធវើណផនការបសដឋកិ្ចច 
 environmental planning   /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ˈplanɪŋ/  [n]  ណផនការក្ម្មររសិ្ថ ន, ការបធវើណផនការររសិ្ថ ន 
 land-use planning  /land juːz planɪŋ/  [n]  ណផនទី្ ឬ
ណផនការបប្រើប្បស់ដី, គបប្មាងបប្រើប្បស់ដី 

plant   /plɑːnt/  [v]  ដា,ំ សាូង, ស្រ, បប្ពាេះ 
plant  /plɑːnt/  [n] 

១. រ ក្ខជាតិ 
២. បរាងចប្ក្ (អគោិសនី)  

 actinorhizal plant  /ˈaktɪnoˈrʌɪz(ə)l plɑːnt/  [n]   
រ ក្ខជាតិផរល់ទី្ជប្ម្ក្ដល់ម្បី្កូ្ស្រពាងោកាយអនររអំបពើ  
(រ ក្ខជាតិណដលរបងាើតនូេទី្អាប្ស័យដល់ម្បី្កូ្ស្រពាងោកាយ 
អនររអំបពើ ណដលមានបឈាម េះបស្ដ វនគីោ៉ា  (frankie)) 

 aerial plant  /ˈɛːrɪəl plɑːnt/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 
aerophyte 

 annual plant  /ˈanjʊəl plɑːnt/  [n]  ឯក្េតសរ ក្ខជាតិ  
(រ ក្ខជាតិណដលរញ្ចរេ់ដតជីេតិររស់ខ្លួនក្ែ ងម្យួឆ្មែ  ំឬតិចជាង) 

 asthma plant  /ˈasmə plɑːnt/  [n]  ទឹ្ក្បដាេះខាល តូច 
(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Chamaesyce hirta) 

 carnivorous plants  /kɑːˈnɪv(ə)rəs plɑːntz/  [n pl]   
រ ក្ខជាតិស ីសតវលអិត
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 carpellate plant /ˈkɑːp(ə)leɪt plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិញី 

 chameleon plant /kəˈmiːlɪən plɑːnt/  [n]  ជីរថាព ល់ប្តី 
 creeping cradle plant  /kriːpɪŋ ˈkreɪd(ə)l plɑːnt/  [n]  

បមម ចំព េះទ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Cyanotis axillaris) 
 cross pollinated plant  /krɒs ˈpɒlɪneɪtɪd plɑːnt/  [n]  

រ ក្ខជាតិចរលម្អងរង្កា ត ់(ប្របភទ្រ ក្ខជាតិណដលទ្ទ្លួលម្អងពី
រ ក្ខជាតិបផសងក្ែ ងការបធវើព  ពលក្ម្ម) 

 day neutral plant  /deɪˈnjuːtr(ə)l plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិ
ែឺតនថ្ោ (រ ក្ខជាតិណដលម្និទ្ទ្លួរងឥទ្ធិពលពីរយៈបពលនថ្ោ) 

 desalination plant  /ˌdiːsalɪˈneɪʃ(ə)n plɑːnt/  [n]  

បរាងចប្ក្រិតទឹ្ក្សម្ ប្ទ្ឱ្យបៅជាទឹ្ក្ស្រ (ឧ. បៅប្របទ្ស
បៅតំរនម់្ជឈមឹ្រូព៌ា) 

 disposal plant  /dɪˈspəʊz(ə)l plɑːnt/  [n]  បរាងចប្ក្ 
ណក្នចែសំែល់ 

 effluent treatment plant  /ˈɛflʊənt ˈtriːtm(ə)nt plɑːnt/  

[n]  បរាងចប្ក្សមាអ តសំែល់រាេ 
 egg plant  /ɛɡ plɑːnt/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  aubergine) 
ប្តរណ់េង (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Solanum melongena) 

 electric power plant  /ɪˈlɛktrɪk ˈpaʊə plɑːnt/  [n]   
បរាងចប្ក្អគោិសនី 

 graft plant  /ɡrɑːft plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិរំបៅ, រ ក្ខជាតិផោំ 
 host plant  /həʊst plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិជប្ម្ក្ (ជប្ម្ក្
ឆ្មល ស់ររស់សតវលអិតណដលអាចការពារខ្លួន អាប្ស័យនឹងការ
ស្ែ ក្ប់ៅពីក្ណនលងម្យួបៅក្ណនលងម្យួ ប្ពម្ទងំរបងាើតកូ្ន
បៅបដើម្បបីធវើការរំផ្ល ញបទ្ៀត) 

 hydroelectric plant  /hʌɪdrəʊɪˈlɛktrɪk plɑːnt/  [n]   
បរាងចប្ក្វារអីគោិសនី 

 industrial waste treatment plant  /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst 

ˈtriːtm(ə)nt plɑːnt/  [n]  បរាងចប្ក្ប្រប្ពឹតតិក្ម្មសំែល់
ឧសោ ក្ម្ម 

 light demanding plant  /lʌɪt dɪˈmɑːndɪŋ plɑːnt/  [n]  

រ ក្ខជាតិណដលប្តូេការពនលឺខាល ងំបដើម្បដី េះលូតលាស់ (ដូចជា
ប្របភទ្ប្សល់សលឹក្ពីរ Pinus spp. ណដលប្តូេការពនលឺខាល ងំ) 

 medicinal plant  /mɪˈdɪsɪn(ə)l plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិ 
ឱ្សថ្, រ បកាខ សថ្ (ប្របភទ្រ ក្ខជាតិអាចយក្បធវើថាែ ពំាបល) 

 nonvascular plant  /nɒnˈvaskjʊlə plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិ
ាម នសរនស្ ំ

 nuclear power plant  /ˈnjuːklɪə ˈpaʊə plɑːnt/  [n]  

បរាងចប្ក្អគោិសនីររមាែូ 
 ornamental plant  /ɔːnəˈmɛnt(ə)l plɑːnt/  [n] រ ក្ខជាតិ 

លម្អ (រ ក្ខជាតិណដលបប្រើប្បស់សប្មារក់ារណតងលម្អដូចជា 
សួនចារ និងតាម្ផលូេ) 

 perennial plant  /pəˈrɛnɪəl plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិព  េតស 
(រ ក្ខជាតិណដលអាចរស់បៅបលើសពីម្យួឆ្មែ បំេើងបៅ  
(ឧ. ប្របភទ្ប្សណង៉ាខ្លេះ បដើម្បឈើធំៗ)) 

 petroleum chemical plant  /pɪˈtrəʊlɪəm ˈkɛmɪk(ə)l 

plɑːnt/  [n]  បរាងចប្ក្គីម្បីប្រងកាត 
 pistillate plant  /ˈpɪstɪlət ˈbriːdɪŋ/  [n]  រ ក្ខជាតិញី 
 plant establishment  /plɑːnt ɪˈstablɪʃm(ə)nt/  [n]   

ការដាដំ េះរ ក្ខជាតិ 
 plant introduction  /plɑːnt ˌɪntrəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]   
រ ក្ខជាតិ្ចូំល 

 plywood manufacturing plant  /ˈplʌɪwʊd 

manjʊˈfaktʃərɪŋ/  [n]  បរាងចប្ក្កាត ររនាេះ 
 power plant  /ˈpaʊə plɑːnt/  [n]  បរាងចប្ក្អគោិសនី 
 rice plant  /rʌɪs plɑːnt/  [n]  ប្សូេ (បពញម្យួតបួដើម្)  
 self pollinated plant  /sɛlf ˈpɒlɪneɪtɪd plɑːnt/  [n]   

រ ក្ខជាតិសវ័យចរលម្អង (ប្របភទ្រ ក្ខជាតិណដលបប្រើលម្អងខ្លួន
ឯងក្ែ ងការបធវើព  ពលក្ម្ម) 

 sensitive plant  /ˈsɛnsɪtɪv plɑːnt/  [n]  ប្ពេះខ្លរ, ម្ក្ខរ 
(បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Mimosa pudica) 

 sewage disposal plant  /ˈsuːɪdʒ dɪˈspəʊz(ə)l plɑːnt/  

[n]  បរាងចប្ក្សមាអ តទឹ្ក្លូសម្អ យ 
 short day plant  /ʃɔːt deɪ plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិបពលនថ្ោខ្លី 

(រ ក្ខជាតិណដលបចញផ្ា ណតបៅបពលណដលរយៈបពលនថ្ោខ្លីជា 
រយៈបពលក្ំែត)់ 

 solar power plant  /ˈsəʊlə ˈpaʊə plɑːnt/  [n]  បរាងចប្ក្
អគោិសនីបដើរបដាយថាម្ពលប្ពេះអាទិ្តយ 

 spore plant  /spɔː plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិរនរពូជបដាយសប៉ា 
(ប្កុ្ម្ននរ ក្ខជាតិថាែ ក្ទ់រ ណដលលក្ខែៈសំខានរ់រស់វាគឺ
ការរនរពូជបដាយសប៉ាមានស្ល រ។ សប៉ាជាអារលូអ ីត ប ើយដ េះ
បៅជាកាណម្៉ាតតូ វីត អារលូអ ីតណដលបៅក្ែ ងប្កុ្ម្បនេះគឺជាពួក្
រ ក្ខជាតិឯក្រាជយ (ណដលម្និពឹងពាក្ា់ែ បៅេញិបៅម្ក្)។  
ពកួ្រ ក្ខជាតិសប៉ា  រមួ្មានពួក្ណសល  និងរែណ ងោជាតិ។) 

 staminate plant  /ˈstamɪnət plɑːnt/  [n] រ ក្ខជាតិបឈាម ល 
 stool plant  /stuːl plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិប្តូេបនកាតត់ប្ម្មឹ្ 
 thermal plant  /ˈθəːm(ə)l plɑːnt/  [n]  បរាងចប្ក្អគោិសនី
បដើរបដាយក្បដរ



treatment plant   pleat 

-266- 

 

 treatment plant  /ˈtriːtm(ə)nt plɑːnt/  [n]  បរាងចប្ក្
ប្រប្ពឹតតិក្ម្មសមាអ ត 

 vascular plant  /ˈvaskjʊlə plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិសរនស្ ំ
(មានជាលិកាឯក្បទ្សសប្មារដឹ់ក្្អំាហារ និងទឹ្ក្) 

 volunteer plant  /ˌvɒlənˈtɪə plɑːnt/  [n]  រ ក្ខជាតិដ េះម្រួ 
(ពពកួ្រ ក្ខជាតិ ណដលដ េះបដាយម្និចាបំចដ់ា ំប ើយណដលជា
ទូ្បៅ ជាប្ារណ់ដលបៅបសសសល់ពីរដូេ ឬឆ្មែ មំ្ ន) 

 waste-to-energy plant  /weɪst tə ˈɛnədʒi plɑːnt/  [n]  

បរាងចប្ក្អគោិសនីបដើរបដាយសំែល់ 
 water treatment plant  /ˈwɔːtə ˈtriːtm(ə)nt plɑːnt/  [n]  

បរាងចប្ក្សមាអ តទឹ្ក្ 
Plantago major var. asiatica     [sci.n]  ស្ល រប្ចវា 
plantar wart    /ˈplantə wɔːt/  [n]  ស្ចដ់ េះបៅបតបជើង 
plantation  /planˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ចមាា រដំោំធំៗ 
 clonal plantation  /ˈkləʊn(ə)l planˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ចមាា រ
ដាពីំកូ្នរំបៅ (ចមាា របឈើម្យួ (ប្កុ្ម្ពូជផលិតបឈើ) ប្តូេ
បនដាពីំកូ្នបឈើណម្ក្រំបៅ  (ឧ. ពីការកាតណ់ម្ក្ឬកូ្នបឈើ
រែរ េះពីជាលិកា។ ចមាា របឈើដាណំម្ក្រំបៅ/ផោំអាចផសបំេើង
ពីកូ្នក្លូនជាបប្ចើនប្គួស្រ។) 

 compact plantation  /kəmˈpakt planˈteɪʃ(ə)n/  [n]  

ចមាា រសរ ក្ (រមួ្រញ្ចូ លទងំរ ក្ខជាតិធំ និងតូច ណដលដ េះលូត
លាស់ ជាប្រពន័ធបរៀររយ និងបទ្ៀងទត។់ រ ក្ខជាតិ បដើម្បឈើ 
ណដលដ េះលូតលាស់ម្និបទ្ៀងទត ់និងម្និតាម្របរៀរបរៀររយ 
រ៉ា ណនរអាចឱ្យចូលបៅប្រមូ្លទិ្នែនយ័បនបៅក្ែ ងតំរនប់្េះ 
ក្ប៍្តូេបនចាតជ់ាចមាា រសរ ក្) 

 forest plantation  /ˈfɒrɪst planˈteɪʃ(ə)n/  [n]   

(សទិ្សនយ័៖  forestry planting) ចមាា របឈើដា ំ(បដើម្
បឈើឈរ ណដលប្តូេបនរបងាើតបដាយការដា ំឬបចប្ារ់
បដាយម្ន សស  

 rubber plantation  /ˈrʌbə planˈteɪʃ(ə)n/  [n]   

ចមាា របៅស៊ែូ 
planting  /plɑːntɪŋ/  [n]  ការដា ំ
 forestry planting  /ˈfɒrɪstri plɑːntɪŋ/  [n]   

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ forest plantation 
 staggered planting  /ˈstaɡərd plɑːntɪŋ/  [n]   
ការដារំោត ក្ ់

 strip planting  /strɪp plɑːntɪŋ/  [n]  (សទិ្សនយ័៖   
field strip cropping, strip cropping) ដាឆំ្ែូត (េធីិស្ស្ដសត
ដាដំ េះម្យួណដលដំោំប្តូេបនដាជំាចងអូរៗ) 

plantlet  /plɑːntlɛt/  [n]  កូ្នរ ក្ខជាតិតូច (កូ្នរ ក្ខជាតិតូចណដល
បនម្ក្ពីការរែរ េះបចញពីជាលិកា (micropropagation 
/tissue culture)) 

plasma  /ˈplazmə/  [n]  បល ស្ម , ទឹ្ក្ឈាម្, ទឹ្ក្ាម នបកាសិ
កាជាណផែក្ននឈាម្រត ់

plastic  /ˈplastɪk/  [n]  បល សាិច, ជរ័, ណដលអាចសូនជាររូបន 
plasticine  /ˈplastɪsiːn/  [n]  ដីមានជាតិបប្រង 
plasticity  /plaˈstɪsɪti/  [n]  ភាពរតណ់រន 
 morphological plasticity  /mɔːfəˈlɒdʒɪk(ə)l 

plaˈstɪsɪti/  [n]  ការណប្រប្រួលររូរាង 
 phenotypic plasticity  /fiːnə(ʊ)ˈtɪpɪk plaˈstɪsɪti/  [n]  

ភាពណប្រប្រួលលក្ខែៈ (ក្ប្ម្តិណដលបេទ្យិតភាព  
(ភាពង្កយរងឥទ្ធិពល) មានចំបពាេះការផ្ល ស់ររូរររសិ្ថ ន 
ខ្ សណរលក្ាែ ក្ែ ងចំបោម្ស ីែូទី្រ) 

 phenotypic plasticity  /fiːnə(ʊ)ˈtɪpɪk plaˈstɪsɪti/  [n]  

ភាពរតណ់រនបនននបផែូទី្រ (សម្តថភាពននស្រពាងោ
កាយម្យួ ក្ែ ងការរនោំបៅនឹងររសិ្ថ នណដលណប្រប្រួលតាម្ 
រយៈការណប្រប្រួលបផែូទី្រររស់វាបដាយាម នណក្ណប្របសែូ
ទី្រររស់វា)  

plateau  /ˈplatəʊ/  [n]  ខ្ពងរ់ារ 
 barren limestone plateau  /ˈbar(ə)n ˈlʌɪmstəʊn 

ˈplatəʊ/  [n]  ខ្ពងរ់ារជាស្រធាត កំ្បបរ 
 table-land plateau  /ˈteɪb(ə)l land ˈplatəʊ/  [n]  

ខ្ពងរ់ារ 
platelet  /ˈpleɪtlɪt/  [n]  បាលិកាណដលាម នបអម្៉ាូក្លូរ៊ែនី 
platform  /ˈplatfɔːm/  [n]  ថាែ ក្រ់ារ, ឈាែ ន,់ ឆ្មក្ 
 continental platform  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l ˈplatfɔːm/  [n]  

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ continental shelf 
dilution plating  /dʌɪˈluːʃn ˈpleɪtɪŋ/  [n]   

ការរែរ េះបដាយពប្ង្កេ (ម្បី្កុ្រ)  
Platinum  /ˈplatɪnəm/  [n]  ប៉ាល ទី្ន (និម្តិតសញ្ញា គីម្ ីPt) 
platyhelminth  /ˌplatɪˈhɛlmɪnθ/  [n]  ដងាូេសំណរ៉ាត 
Plautia affinis   [sci.n]  ប្សឹងសអ យស្ល រពែ៌បតាែ ត 
playa  /ˈplʌɪə/  [n]  ដីរារបសមើ សោួត ជាញឹក្ញារជ់ាដីនប្រក្ែ ង
តំរនប់ៅត សោួត 

pleach  /pliːtʃ/  [v]  តាញ, ប្ក្ង 
pleat  /pliːt/  [n]  ផែត ់
pleat  /pliːt/  [v]  បធវើឱ្យមានផែត់
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plectoamictic  [adj]  ម្បី្កូ្ទ្ប្ម្ងណ់ដលស ីម្៉ាងកូ់្េូអ ីតមាន
ភាពប្ចរូក្ប្ចរា់ែ  

Pleistocene  /ˈplʌɪstəsiːn/  [n]  បរលសតូណសន 
pleura  /ˈplʊərə/  [n]  បប្ស្ម្សួត 
pleural cavity  /ˈplʊərəl ˈkavɪti/  [n]   

ចប ល្ េះរវាងបប្ស្ម្សួត 
pleurisy  /ˈplʊərɪsi/  [n]  ជំងឺរលាក្បប្ស្ម្សួត 
pleurogram  /ˈplʊərəʊɡram/  [n]  ស្ែ ម្បជើងប្ក្ចក្បសេះ 

(ណខ្សរ ា្ តម់្យួរាងដូចបជើងប្ក្ចក្បសេះណដលបឃើញចាស់បលើ
ប្ារប់្របភទ្សណែរ ក្ ឧ. ប្របភទ្ពូជ Acacia និង Albizia) 

Pleurovac-drain chest tube  [n]  ភលួរវូា៉ា ក្រម័្ភ (រំពង ់ឬទូ្
យ៉ាូ) ចំបរាេះទឹ្ក្ពីបដើម្ប្ទូ្ង 

pliers  /ˈplʌɪəz/  [n]  ដង្កា រ ់
plinthile  /plɪnθʌɪl/  [n]  ថ្មបយបប្ក្ៀម្, ប្កួ្សបយបប្ក្ៀម្ 
ploidy  /ˈplɔɪdi/  [n]  រលអ ីត 
plot  /plɒt/  [n]  េូតគំ៍រ ូ
 demonstration plot  /dɛmənˈstreɪʃ(ə)n plɒt/  [n]  

ក្ណនលងបធវើរង្កា ញ  
Plotosus canius   [sci.n]  ប្តីអណែរ ងទ្បនល 
Plotosus lineatus   [sci.n]  ប្តីអណែរ ងទ្បនល 
plough in  /plaʊ ɪn/  [v]  ភជូរក្រ ់ឬល រ 
plough  /plaʊ/  [v]  (សទិ្សនយ័៖ plow) ភជួរ 
plough  /plaʊ/  [n]  (សទិ្សនយ័៖ plow) នងោល័, ការភជួរ 
 chisel plough  /ˈtʃɪz(ə)l plaʊ/  [n]  នងោល័ស្ល រ  

(នងោល័មានស្ល រសងខាង ប ើយភជួរម្និប្តេរដី់) 
 disc plough  /dɪsk plaʊ/  [n]  នងោល័ថាស  

(នងោល័ភជួរណដលភាជ រនឹ់ងមា៉ា ស ីនប្តាក្ទ់្រ័) 
 four-furrow plough  /fɔːˈfʌrəʊ plaʊ/  [n]  ប្តាក្ទ់្រ័ភជួរដី
ណដលមានផ្លរនួ 

 mouldboard plough  /ˈməʊl(d)bɔːd plaʊ/  [n]   

នងោល័ភាែ ង 
 offset disc plough  /ˈɒfsɛt dɪsk plaʊ/  [n]  រ្ស់ថាស 

(រ្ស់បប្រើថាសប្សបដៀងនឹងនងោល័ថាសណដរ ណតរ្ស់មាន
ថាស ២ជរួ) 

 reversible plough  /rɪˈvəːsɪb(ə)l plaʊ/  [n] ការភជួរ 
ប្តេរ ់

 seven-disc plough  /ˈsɛv(ə)n dɪsk plaʊ/  [n]   

នងោល័ថាស ៧ 

 three-disc plough  /θriː dɪsk plaʊ/  [n]  នងោល័ថាស ៣ 
 two-disc plough  /tuː dɪsk plaʊ/  [n]  នងោល័ថាស ២ 

ploughpan  /plaʊpan/  [n]  (សទិ្សនយ័៖ plowpan) 
ប្សទរដី់ហារណ់ដលបៅបប្កាម្បតនងោល័ 

ploughshare  /ˈplaʊʃɛː/  [n]  ផ្លនងោល័ 
plow  /plaʊ/  [n US]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ plough 
plow   /plaʊ/  [v US]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ plough 
ploughing (plowing)  /plaʊɪŋ/  [n]  ការភជួរដី (១. បធើវឱ្យដី
មានរាងជាគនលងបធវើការ រំណរក្ដី និងប្តលរច់ េះបេើង ២. កាត់
អីវម្យួ កាតអី់វម្យួតាម្រយៈការភជួ រ ៣. បធើវការសមាអ ត ភជួរ
សមាអ តប្ពិល ណដលប្គរបៅបលើផលូ េ ៤. ការដាអីំវម្យួបៅបប្កាម្ដី 
ការដាក្ ់ដូចជាជី ឬ ដំោំ បដាយបប្រើប្បស់ការភជូរ) 
 contour plowing  /ˈkɒntʊə plaʊɪŋ/  [n] ការភជួរកាតទ់្ទឹ្ង 

plowpan  /plaʊpan/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ ploughpan 
plucking  /plʌkin/  [n]  ការចិត ឬការការប់ដាយផ្ា ងំទឹ្ក្ក្ក្, 
ការរជំលួបដាយផ្ា ងំទឹ្ក្ក្ក្, ការផ្ត ចដី់បដាយទឹ្ក្ក្ក្ 

plumber  /ˈplʌmə/  [n]  ជាងរំពង,់ ជាងទ្ បោ 
plumed cockscomb   /ˈplʌm ˈkɒkskəʊm/  [n]   

បមម សិរមានន់ប្ព (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Celosia argentea) 
Plumeria acutifolia  [sci.n]  ផ្ា ចំរ ីស, ប្ក្ ម្ 
plumule  /ˈpluːmjuːl/  [n]  ពនលក្សលឹក្, ពនលក្ប្តួយ  
(ប្តួយររស់អំប្រ៊ែយី៉ា ងណដលបចញពីបអពិខ្ក្ធឹល(epicotyl)។ 
បៅក្ែ ងប្ារ ់ dicotyledon  វាសថិតបៅចប ល្ េះកូ្ទី្បលដ ង 
dicotyledon) 

pluralism  /ˈplʊər(ə)lɪz(ə)m/  [n]  ចប្មុ្េះនិយម្ 
plus  /plʌs/  [adj]  លអ, េជិជមាន (ការបលចបេើងលក្ខែៈលអបលើ
ម្ធយម្។  ពាក្យបនេះ  ប្តូេបគបប្រើសប្មារពិ់ពែ៌្បផែូទី្រ
ររស់នប្ពបឈើ(នប្ពបឈើេជិជមាន) និងបដើម្បឈើណតម្យួ (បដើម្
េជិជមាន)។ លក្ខែៈលអបលើសបគ ប្តូេបនបគរញ្ញជ ក្ ់បពាលគឺ
េជិជមាន(លអ)ខាងមាឌ្គ ែភាព ធននឹ់ងជំងឺ ឬការផសបំេើង
ររស់លក្ខែៈ។) 

Plutonium  /pluːˈtəʊnɪəm/  [n]  ព យតូញ៉ាូ ម្ (និម្តិតសញ្ញា
គីម្ ីPu) 

ply  /plʌɪ/  [v]  បក្ៀរ, រិត, តប្មួ្ត, ប្រក្រ  
plywood  /ˈplʌɪwʊd/  [n]  ការ រក្ ងបល បក្, ការ រនាេះ  
(ផលិតផលណដលបនម្ក្ពីការរិតប្សទរប់ឈើបសរើងជារា់ែ )   

pneumatophore  /ˈnjuːmətəfɔː/  [n]  ឫសដបងាើម្
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pneumo-   /ˈnjuːməʊ/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖ lungs)  
រ ពវរទ្មាននយ័ថា សួត  

pneumococcus   /ˌnjuːmə(ʊ)ˈkɒkəs/  [n]  បម្បរាគបធវើឱ្យ
រលាក្ប្រពន័ធសួត 

pneumonia  /njuːˈməʊnɪə/  [n]  ជំងឺប ើម្សួត,  
បរាគទឹ្ក្ចូលសួត 

pneumothorax  /ˌnjuːmə(ʊ)ˈθɔːraks/  [n]  (សូម្បម្ើល
ពាក្យ៖ aerothorax) ដំបែើ របក្ើតខ្យល់ក្ែ ងបប្ស្ម្សួត 

Poaceae  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ\៖ gramineae 
poach  /pəʊtʃ/  [v]  ររបញ់, បស្ោ រ 
poacher  /ˈpəʊtʃə/  [n]  អែក្លួចររបញ់បដាយលួចលាក្ ់
pod  /pɒd/  [n]  ណផលសោួត (ណដលបប្រេះណរក្), ណផល ឬក្រួ (ជាណផលណដល
មានប្ារត់បប្ម្ៀរាែ ជាជរួ ឬក្រួ ឧ. ប្គួស្រសណែត ក្)  

podiatry  /pə(ʊ)ˈdʌɪətri/  [n]  ការពាបលប្រអរប់ជើង 
podium  /ˈpəʊdɪəm/  [n]  បេទិ្កា 
pododermatitis  /ˈpəʊdəʊˌdəːməˈtʌɪtɪs/  [n]   

រលាក្ណសបក្គល់ប្ក្ចក្បជើង 
podzol  /ˈpɒdzɒl/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  bleached earth)  
ដីស្ក្ពែ៌សម្ប រស្ល ំង, រ៉ាូតសូល (ដី) 
 alkaline podzol  /ˈalkəlʌɪn ˈpɒdzɒl/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  

grey sodic soil) ដីប្របផេះបចម ណដលមានសូដយមូ្បប្ចើន 
 ambiguous podzol  /amˈbɪɡjʊəsˈpɒdzɒl/  [n]   

រ៉ា ដ សលូ ម្និចាស់លាស់ 
 beginning podzol  /bɪˈɡɪnɪŋ ˈpɒdzɒl/  [n]  ដីរ៉ា ដ សលូ
ណដលបទ្ើរណតចារប់ផតើម្កំ្បែើ ត 

 gley-podzol  /ɡleɪ ˈpɒdzɒl/  [n]  ដីរ៉ា ដ សលូជាទឹំ្ក្
បដាយទឹ្ក្ណដលមានបគលជាសញ្ញា  (ឥដឋបខ្ៀេប្របផេះ)  

 groundwater podzol  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə pɒdzɒl/  [n]   

ដីអាស ីតរ៉ាូតសូលិក្ ណដលមានប្សទរទឹ់្ក្ខាងបប្កាម្ 
 humic podzol  /ˈhjuːmɪkˈpɒdzɒl/  [n]  រ៉ា ដ សលូណដល
ខាងបប្កាម្ាម នប្សទរណ់ដក្ មានណតប្សទរម់្បមាក្ 

 iron podzol  /ˈʌɪən ˈpɒdzɒl/  [n]  ដីរ៉ា ដ សលូណដលខាង
បប្កាម្មានប្សទរណ់ដក្ណតាម នម្បមាក្, រ៉ា ដ សលូណដក្ 

 iron-humic podzol  /ˈʌɪən ˈhjuːmɪk ˈpɒdzɒl/  [n]   

ដីរ៉ា ដ សលូណដលខាងបប្កាម្មានប្សទរម់្បមាក្បលើ
ប្សទរណ់ដក្ 

 meadow podzol  /ˈmɛdəʊ ˈpɒdzɒl/  [n]  ដីរ៉ា ដ សលូ
បៅបលើវាលបមម បសើម្ 

 organic gley-podzol  /ɔːˈɡanɪk ɡleɪˈpɒdzɒl/  [n]   

ដីរ៉ា ដ សលូប្របភទ្ឥដឋប ើយសររីាងោបប្ចើន 
 peat podzol  /piːt ˈpɒdzɒl/  [n]  ដីរ៉ា ដ សលូបពើក្ ឬតរួ 

(ដីណដលមានប្សទរប់ពើក្ខាងបលើប្កាស់)  
 regular podzol  /ˈrɛɡjʊlə ˈpɒdzɒl/ [n] ដីរ៉ា ដ សលូធម្មតា 
 salt earth podzol   /sɔːlt əːθˈ pɒdzɒl/  [n]  សូម្បម្ើល
ពាក្យ៖ steppe bleached earth 

 sandy podzol  /ˈsandiˈpɒdzɒl/  [n]  ដីរ៉ា ដ សលូណដល
ជាដីខ្ោច ់

 secondary podzol  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈpɒdzɒl/  [n]   

ដីម្បី្កូ្រ៉ាូតសូលិក្ថ្មីម្យួណដលកំ្ព ងក្បក្ើតបលើដីចាស់ 
 sod podzol  /sɒdˈpɒdzɒl/  [n]  រ៉ា ដ សលូបគលជាទឹំ្ក្ ណដល
ប្សទរប់លើរងអស់ជាប្សទរម់្បមាក្ប្កាស់ប ើយបប្ចើន 

 true podzol  /truːˈpɒdzɒl/  [n]  ដីរ៉ា ដ សលូពិតប្បក្ដ 
 waterlogged gley podzol  /ˈwɔːtəlɒɡ ɡleɪ ˈpɒdzɒl/  

[n]  ដីរ៉ា ដ សលូជាទឹំ្ក្បដាយទឹ្ក្បៅនឹងថ្ាល់ម្និ ូរបស្េះ 
 wet podzol  /wɛtˈpɒdzɒl/  [n]  ដីរ៉ា ដ សលូបសើម្ 

podzolic  /ˈpɒdzɒlɪk/  [n]  ដីរ៉ា ដ សលូលិក្ 
podzolisation  /ˈpɒdzɒlʌɪseɪʃ(ə)n/  [n]  រ៉ា ដ សលូក្ម្ម 
podzolised  /ˈpɒdzɒlʌɪs/  [adj]  ណដលទ្ទ្លួបនបត ភូត 
រ៉ា ដ សលូក្ម្ម (កំ្ព ងកាល យជារ៉ា ដ ស ល)  

poikilotherm  /ˈpɔɪkɪlə(ʊ)ˌθəːm/  [n]  សតវអបថ្រក្បដរ  
point  /pɔɪnt/  [n]  ចំន ច, គំនិត 
 assembly point   /əˈsɛmbli pɔɪnt/  [n]  ក្ណនលងប្រមូ្លផោ ំ 
 boiling point  /bəʊltɪŋ pɔɪnt/  [n]  ចំែ ចរពំ េះ 
 CO2 compensation point  /ˌsiːˈəʊ tuː 

kɒmpɛnˈseɪʃ(ə)n pɔɪnt/  [n]  ចំែ ចសម្មូ្លឧសម័ន 
ការូនិច 

 dew point  /ˈdjuː pɔɪnt/  [n]  ចំែ ចណឆ្អតសំបែើ ម្ (ចំ 
ែ ចសីត ែា ភាពបៅក្ែ ងក្ប្ម្តិសំបែើ ម្១០០%(ណឆ្អត)   
ប ើយទឹ្ក្ក្របៅជាបញើសបពលសីត ែា ភាពធាល ក្ច់ េះរនរបទ្ៀត) 

 growing point  /ɡrəʊwɪŋ pɔɪnt/  [n]  ចំែ ចលូតលាស់ 
(ជាលិកាលូតលាស់ បៅណផែក្ច ងននបដើម្រ ក្ខជាតិ បធវើឱ្យបដើម្
លូតប្រណេង) 

 interpolated data point  /ɪnˈtəːpəleɪtɪd ˈdatəˌpoint/  

[n]  ចំន ចក្ម្ពស់ទឹ្ក្បភលៀង 
 ligh compensation point  /lʌɪt kɒmpɛnˈseɪʃ(ə)n 

pɔɪnt/  [n]  ចំែ ចបសមើននពនលឺ (ក្ប្ម្តិពនលឺណដលរសមីសំបោគ
បសមើនឹងដបងាើម្)



melting point   pollination droplet   
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 melting point  /mɛltɪŋ pɔɪnt/  [n]  ចំែ ចរលាយ 
poison  /ˈpɔɪz(ə)n/  [n]  ជាតិព ល, ថាែ ពំ ល 
poisonous  /ˈpɔɪzənəs/  [adj]  ណដលព ល 
polarity  /pə(ʊ)ˈlarɪti/  [n]  ការរក្ោទិ្ស (លក្ខខ្ែឌ ណដល
ណផែក្្្ររស់រ ក្ខជាតិរក្ោទិ្សក្ែ ងលំ ររស់វា បៅបពល
ណដលវាដ េះរំណរក្បចញពីបដើម្បម្។ បត ភូត បនេះមានស្រសំ 
ខានោ់ស់ ក្ែ ងការង្កររែរ េះកូ្នបឈើបដាយកាតណ់ម្ក្ និង
ផោំណម្ក្។) 

Polianthes tuberosa  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ tuberose 
policy  /ˈpɒlɪsi/  [n]  បាលនបោបយ, នបោបយ, ចារ,់ 
បាលការែ៍ 
 common agricultural policy (CAP)  /ˈkɒmən 

aɡrɪˈkʌltʃərəlˈpɒlɪsi/  [n]  នបោបយក្សិក្ម្មទូ្បៅ 
 conservation policy  /kɒnsəˈveɪʃ(ə)n ˈpɒlɪsi/  [n]  

នបោបយអភរិក្សររសិ្ថ ន 
 environmental policy  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l ˈpɒlɪsi/  [n]  

នបោបយររសិ្ថ ន 
polio  /ˈpəʊlɪəʊ/  [n]  ជំងឺខ្វិន 
poliomyelitis  /ˌpəʊlɪəʊmʌɪəˈlʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺខ្វិនកូ្នបក្មង 
wind polishing  /wind ˈpɒlɪʃɪŋ/  [n]  ការបធវើឱ្យរបលាងបដាយ
ក្មាល ងំខ្យល់ 

economic politic  /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈpɒlɪtɪk/  [n]  នបោបយ
បសដឋកិ្ចច 

pollen  /ˈpɒlən/  [n]  លម្អង (សប ៉ាតូចៗ (microspores) 
ររស់រ ក្ខជាតិមានប្ារ ់ណដលផលិតចំននួោ៉ា ងបប្ចើនបៅក្ែ ង
ណផែក្បឈាម លររស់ផ្ា  (ក្ញ្ច ំបក្សរបឈាម ល) ឬ strobili។ 
ប្របភទ្ពូជបរាយលម្អងតាម្ខ្យល់ មានលក្ខែៈផលិតលម្អង
បប្ចើននិង ប្ស្ល(រ ក្ខជាតិសលឹក្ម្ជ លជាធម្មតាលម្អងវាមាន
ស្ល រ)។ ប្របភទ្បរាយលម្អងតាម្សតវ ជាធម្មតាលម្អងវាមាន 
ជាតិសអិតម្៉ាាង។) 
 pollen basket  /ˈpɒlən ˈbɑːskɪt/  [n]  ថ្ងល់ម្អង 
 pollen chamber  /ˈpɒlən ˈtʃeɪmbə/  [n]  រនារល់ម្អង 

(បៅក្ែ ងប្របភទ្រ ក្ខជាតិប្ារប់្ស្ត កំ្លាយម្យួននច ង 
megasporangium ណដលទ្ទ្លួលម្អង ប ើយបៅក្ែ ងប្េះ
លម្អងបៅសម្ោរំ ូតដល់មានការរងាកំ្បែើ តបក្ើតបេើង) 

pollen tube  /ˈpɒlən tjuːb/  [n]  រំពងល់ម្អង (ណផែក្ម្យួដូច
រំពងណ់ដលដ េះបចញម្ក្ពីប្ារល់ម្អង។ ចំបពាេះពកួ្រ ក្ខជាប្ារ់
ជិត លម្អងបចញពនលក្បៅបលើសាិចមា៉ា  (stigma) ប ើយលូត

ចូលតាម្រំពងអូ់េរឺIី (style) រ ូតជួរនឹងអូេ ល។ ចំបពាេះពួក្រ ក្ខ
ជាតិប្ារប់្ស្ត លម្អងបចញពនលក្បៅបលើកំ្ពូលររស់អូេ ល។) 

pollinate  /ˈpɒlɪneɪt/  [v]  បរាយលម្អងផ្ា  
pollination  /ˈpɒlɪneɪteɪʃ(ə)n/  [n]  ដំបែើ រលម្អង, លម្អងចរ

, ការបរាយលម្អង (ការទំ្លាក្ខ់្លួនររស់លម្អងបៅបលើណផែក្
ទ្ទ្លួររស់ផ្ា ញី។ ចំបពាេះប្របភទ្រ ក្ខជាតិប្ារជិ់ត ណផែក្បនេះ
ជានផាររស់សាិចមា៉ា  ចំបពាេះប្របភទ្រ ក្ខជាតិប្ារប់្ស្ត គឺជាច ង
អូេ ល។) 
 artificial pollination  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l pɒlɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]   

ការបរាយលម្អងសិរបនិម្មតិ 
 background pollination  /ˈbakɡraʊnd pɒlɪˈneɪʃ(ə)n/  

[n]  ការបរាយលម្អងរយៈចមាោ យឆ្មោ យ 
 controlled pollination  /kənˈtrəʊld pɒlɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  

ការបរាយលម្អងសថិតបប្កាម្ការប្តួតពិនិតយ (ការបផារ ឬការ
អន ញ្ញា តឱ្យបផារនូេលម្អងពីប្រភពចាស់លាស់បៅផ្ា ណដល
ទ្ទ្លួយក្លម្អងណដលបគស្ោ ល់ចាស់លាស់។ លម្អង 
បផសងៗបទ្ៀត រមួ្ទងំលម្អងននបដើម្ខ្លួនឯង ក្ប៏្តូេរបញ្ជ ៀស
ផងណដរ (ឧ. ប្គរផ្ា បដាយថ្ងក់ារពារលម្អង និង/ឬបធវើការ
បប្ក្ៀេម្ នវាបរាយលម្អង)។) 

 cross-pollination  /krɒs pɒlɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]   

ការបរាយលម្អងរង្កា ត,់ ដំបែើ រលម្អងកាត ់(ការបរាយលម្អង
បដាយរ ក្ខជាតិណដលមានបសបនទិ្ចខ្ សាែ ។  ការបរាយលម្អង
បៅបប្ៅ   គឺជាការបរាយលម្អងរង្កា តជ់ាម្យួឯក្តរៈម្យួ
ណដលម្និណម្នជាញាតិរស រ្ ន។) 

 self-pollination  /sɛlf pɒlɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  សវ័យដំបែើ រ
លម្អង, ការបរាយលម្អងបលើខ្លួនឯង (ការបរាយលម្អងររស់ផ្ា
ម្យួ ជាម្យួលម្អងម្ក្ពីបដើម្បឈើណតម្យួ ឬបដើម្ផោំ(ក្លូន)។ 
កូ្នវាបគឱ្យបឈាម េះថា self pollination (កូ្នខ្លួនឯង)។ ពាក្យ
នយ័ផា យ Cross pollination  (ការបរាយលម្អងឆ្លងាែ )។) 

 wind pollination  /wɪnd pɒlɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការបរាយ
លម្អងតាម្ខ្យល់ 

 pollination droplet  /pɒlɪˈneɪʃ(ə)n ˈdrɒplɪt/  [n]  

ដំែក្ទឹ់្ក្តូចៗសប្មារប់រាយលម្អង (ជាដំែក្តូ់ចម្យួនន
េតថ រាេណដលបចញពីរនធម្បី្កូ្នភលររស់ពកួ្រ ក្ខជាតិប្ារប់្ស្ត 
(Gymnosperm) បៅបពលបរាយលម្អង តួ្ ទី្ររស់ដំែក្់
ទឹ្ក្បនេះ គឺបដើម្បចីារយ់ក្លម្អង ប ើយរ ា្ រម់្ក្ក្រ៏ងាួតទឹ្ក្
បដើម្បទីញលម្អងបនេះចូលបៅក្ែ ងរនាររ់ងច់ារំរស់លម្អង។)



pollinator metal pollution   
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pollinator  /ˈpɒlɪneɪtə/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  pollination 
agent) សតវ្លំម្អង, សតវចម្លងលម្អង។ ឧ. សតវលអិត រក្ស ី
ឬប្របចៀេ។  

pollinium  /pəˈlɪnɪəm/  [n]  សំែ ំ ប្ារល់ម្អង 
pollutant  /pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]  ស្រធាត រំព ល, ស្រធាត  
ក្ងវក្,់ ភាែ ក្ង់្កររំព ល 
 acid pollutant  /ˈasɪd pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]  ស្រធាត 
រំព លអាស ីត 

 air pollutant  /ɛː pəˈl(j)uːt(ə)nt/ [n] ស្រធាត រំព លខ្យល់ 
 airborne pollutant  /ˈɛːbɔːn pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]   

ស្រធាត រំព លរស្តត់ាម្ខ្យល់ 
 automotive pollutant  /ˌɔːtəˈməʊtɪv pəˈl(j)uːt(ə)nt/  

[n]  ស្រធាត រំព លបចញពីោនយនត 
 gaseous pollutant  /ˈɡasɪəs pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]   

ស្រធាត រំព លជាឧសម័ន 
 global pollutant  /ˈɡləʊb(ə)l pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]   

ស្រធាត រំព លស្ក្ល 
 hazardous pollutant  /ˈhazədəs pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]  

ស្រធាត រំព លប្រក្របដាយបប្ាេះថាែ ក្ ់
 man-made pollutant  /man meɪd pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]  

ស្រធាត រំព លសិរបនិម្មតិ 
 natural pollutant  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]  

ស្រធាត រំព លពីធម្មជាតិ 
 primary pollutant  /ˈprʌɪm(ə)ri pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]  

ស្រធាត រំព លរឋម្ 
 secondary pollutant  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri pəˈl(j)uːt(ə)nt/  

[n]  ស្រធាត រំព លរ ា្ រ ់
 thermal pollutant  /ˈθəːm(ə)l pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]   

ស្រធាត រំព លជាក្បដរ  
 toxic pollutant  /ˈtɒksɪk pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]  ស្រធាត  
ក្ងវក្ព់ ល 

 water pollutant  /ˈwɔːtə pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]  ស្រធាត 
រំព លទឹ្ក្ 

 waterborne pollutant  /ˈwɔːtəbɔːn pəˈl(j)uːt(ə)nt/  [n]  

ស្រធាត រំព ល ូរតាម្ទឹ្ក្ 
pollute  /pəˈluːt/  [v]  រំព ល, បធវើឱ្យក្ខ្វក្,់ ការរំព ល  
(ររសិ្ថ ន, ខ្យល់, ទឹ្ក្, ដី) 

pollution  /pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល, ក្ខ្វក្ ់
 acid pollution  /ˈasɪd pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លបដាយ
អាស ីត 

 agricultural pollution  /aɡrɪˈkʌltʃərəl pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

ការរំព លបដាយសំែល់ក្សិក្ម្ម 
 air pollution  /ɛː pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លខ្យល់, ក្ខ្វក្់
ររោិកាស 

 atmosphere pollution  /ˈatməsfɪə pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

ការរំព លររោិកាស 
 automotive pollution  /ˌɔːtəˈməʊtɪv pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

ការរំព លរោត លម្ក្ពីោនយនត 
 background pollution  /ˈbakɡraʊnd pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

ការរំព លបដើម្ 
 bacteria pollution  /bakˈtɪəriə pəˈluːʃ(ə)n/  [n]   

ការរំព លបដាយបក្ប់តរ ី
 chemical pollution  /ˈkɛmɪk(ə)l pəˈluːʃ(ə)n/  [n]   

ការរំព លគីម្ ី
 dust pollution  /dʌst pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លបដាយ
ធូលី 

 environmental pollution  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លររសិ្ថ ន 
 global pollution  /ˈɡləʊb(ə)l pəˈluːʃ(ə)n/  [n]   

ការរំព លសក្ល 
 groundwater pollution  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə pəˈluːʃ(ə)n/  

[n]  ការរំព លទឹ្ក្បប្កាម្ដី 
 heat pollution  /hiːt pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លបដាយ
ក្បដរ  

 hydrocarbon pollution  /ˌhʌɪdrə(ʊ)ˈkɑːb(ə)n 

pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លបដាយអ ីប្ដូការ ួ
 indoor pollution  /ˈɪndɔː pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល
ខ្យល់ក្ែ ងអាារ 

 industrial pollution  /ɪnˈdʌstrɪəl pəˈluːʃ(ə)n/  [n]   

ការរំព លបដាយឧសោ ក្ម្ម 
 land-based pollution  /land beɪst pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

ការរំព លពីទ្វីរ 
 light pollution  /lʌɪt pəˈluːʃ(ə)n/  [n] ការរំព លបដាយពនលឺ 
 local pollution  /ˈləʊk(ə)l pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល
បៅក្ណនលងោម្យួ 

 man-made pollution  /man meɪd pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

ការរំព លបដាយម្ន សស 
 marine pollution  /məˈriːn pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល
សម្ ប្ទ្ 

 metal pollution  /ˈmɛt(ə)l pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល
បដាយបលា ៈ
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 motor vehicle pollution  /ˈməʊtə ˈviːɪk(ə)l 

pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លបដាយោនយនត 
 natural pollution  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l pəˈluːʃ(ə)n/  [n]   

ការរំព លពីធម្មជាតិ 
 nitrate pollution  /ˈnʌɪtreɪt pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល
បដាយនីប្តាត 

 noise pollution  /nɔɪz pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លបដាយ
សូរស័ពា 

 nonpoint pollution  /nɒnpɔɪnt pəˈluːʃ(ə)n/  [n]   

ការរំព លរាយប៉ា យ 
 nutrient pollution  /ˈnjuːtrɪənt pəˈluːʃ(ə)n/  [n]   

ការរំព លបដាយស្រធាត ចិញ្ច ឹម្ 
 ocean pollution  /ˈəʊʃ(ə)n pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  សូម្បម្ើល
ពាក្យ៖ oceanic pollution 

 oceanic pollution  /ˌəʊsɪˈanɪk pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

(សទិ្សនយ័៖  ocean pollution) ការរំព លម្ហាសម្ ប្ទ្ 
 oil pollution  /ɔɪl pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លបដាយបប្រង 
 ozone pollution  /ˈəʊzəʊn pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល
បដាយអូសូន 

 radioactive pollution  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

ការរំព លបដាយេទិ្យ សក្ម្ម 
 sewage pollution  /ˈsuːɪdʒ pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល
បដាយទឹ្ក្លូសម្អ យ 

 space pollution  /speɪs pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល
លំ អេកាស 

 thermal pollution  /ˈθəːm(ə)l pəˈluːʃ(ə)n/  [n]   

ការរំព លបដាយក្បដរ  
 transboundary pollution  /trɑːnzˈbaʊnd(ə)ri 

pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លឆ្លងកាតប់្ពំណដន 
 uncontrolled pollution  /ʌnkənˈtrəʊld pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

ការរំព លបដាយាម នការប្តួតពិនិតយ 
 visual pollution  /ˈvɪʒ(j)ʊəl pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព ល
ណដលអាចបម្ើលបឃើញ 

 water pollution  /ˈwɔːtə pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ការរំព លទឹ្ក្ 
 zero pollution  /ˈzɪərəʊ pəˈluːʃ(ə)n/  [n]  អេតតមាននន
ការរំព ល 

Polonium  /pəˈləʊnɪəm/  [n]  រ៉ាូេូញ៉ាូ ម្ (និម្តិតសញ្ញា គីម្ ី
Po) 

poly-   /ˈpɒli/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖ many) រ ពវរទ្មាន
នយ័ថា បប្ចើន, ព   

polyandry  /ˈpɒlɪandri/  [n]  មានបក្សរបឈាម លបប្ចើន 
polyarthritis  /ˈpɒli 'ɑːˈθrʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាក្ស ល្ ក្ន់ដ
បជើង 

polyculture  /ˈpɒlɪkʌltʃə/  [n]  ព  េរបក្ម្ម (ការដាដំំោំ
បប្ចើនម្ ខ្បៅបលើណប្សម្យួ ចមាា រម្យួ ឬតំរនម់្យួ) 

polyembryology  /ˈpɒliˌɛmbrɪˈɒlədʒi/   [n]  េទិ្ាស្ស្ដសរ
អំពីព  ប្កូ្ោ, េទិ្ាស្ស្ដសរអំពីព  អំប្រ៊ែយី៉ា ង 

polyembryony  /ˌpɒlɪˈɛmbrɪəni/  [n]  ព  ប្កូ្ោ, ព  អំ
ប្រ៊ែយី៉ា ង (១. ការផលិតអំប្រ៊ែយី៉ា ងពីរ ឬបប្ចើនបចញពីអូេ ល១ និង
បៅក្ែ ងប្ារ១់ (ជីេស្ស្ដសរប្ារពូ់ជ)។ ២. ការរបងាើតអំប្រ៊ែយី៉ា ង
បលើសពីម្យួបៅក្ែ ងអូេ លម្យួ (ស េ ឌ្ឍកិ្ម្មបដើម្បឈើ)។) 

polyethylene  /ˌpɒlɪˈɛθɪliːn/  [n]  ស្រធាត រ៉ាូលីបអទី្ណេន, 
ស្រធាត សំពតផ់្ល សាិច 

polygene  /ˈpɒlɪdʒiːn/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  polymeric 
system) ឥទ្ធិពលព  ពនធ  ឬណសន (ពនធ  ឬណសនម្និអាណលល
នឹងាែ ជាបប្ចើន ទងំអស់មានឥទ្ធិពលបលើលក្ខែៈណតម្យួ និង
មានឥទិ្ធពលរណនថម្ប្រហាក្ប់្រណ ល (polymeric systems)) 

Polygonatum odoratum  [sci.n]  ជីរប្ក្សំ្ងទំ្ ំ 
Polygonum barbatum  [sci.n]  ក្ស្ដ ា្ ងំណ  
Polygonum hydropiper  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

marsh-pepper smartweed, water pepper 
polymer  /ˈpɒlɪmə/  [n]  រ៉ាូលីណម្ 
polymerization  /ˌpɒlɪmərʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  រ៉ាូលីណម្ក្ម្ម 
Polynemus borneensis  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

borneo threadfin 
Polynemus dubius  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ mimic 

threadfin  
Polynemus longipectoralis  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

longwhip threadfin 
Polynemus multifilis  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ fringed 

threadfin 
polyp  /ˈpɒlɪp/  [n]  ស្ចដ់ េះបចញពីនផាណដលបសមើ 
polypetalous  /ˈpɒlɪpˈɛtələs/  [adj]  ព  ប្តរក្ផ្ា  
polyphage  /pəˈlɪfəɡ/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ omnivore
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polyphagous  /pəˈlɪfəɡəs/  [adj]  ព  ររបិភាគ (ពពកួ្សតវ
ណដលស ីចំែីអាហារបប្ចើនប្របភទ្ ឬបធវើររាសិតបៅបលើជប្ម្ក្
បប្ចើនប្របភទ្បធវើជាក្ណនលងស្ែ ក្អ់ាប្ស័យ និងរបងាើតកូ្នបៅ) 

polyploid  /ˈpɒlɪplɔɪd/  [adj]  ព  រលូអ ីត (មានបប្ចើនជាង២
ដងននចំននួមូ្លដាឋ ន n ននប្កូ្ម្៉ាូសូម្ររស់ប្របភទ្រ ពវរ ក្ខក្រ
(ពូជជីដូនជីតា) បៅក្ែ ងបកាសិកាលូតលាស់ររស់វា។ បកាសិ
កា ជាលិកា ឬស្ពាងោកាយម្យួណដលមាន៣សប្មារ ់(3n) 
បគបៅប្ទី្រលូអ ីត និងមាន៤ សប្មារ(់4n) បៅបតប្តារលូអ ីត។) 

polyploidy  /ˈpɒlɪplɔɪdi/  [n]  ព  រលូអ ីត (ភាពណដលចំននួ
ឈ តននប្កូ្ម្៉ាូសូម្បៅក្ែ ងបកាសិកាមានពីរីបេើងបៅ) 

polythene  /ˈpɒlɪθiːn/  [n]  ស្រធាត រ៉ាូលីបអទី្ណេន, ស្រ
ធាត សំពតប់ល សាិច (ជាអក្សរកាតរ់រស់ពាក្យ Polyethylene 
ជាស្រធាត ម្យួ ណដលបគបប្រើបធវើជាសំពតផ់្ល សាិច និងថ្ង់
(បប្ក្ៀម្ភាស្ polypot)) 

Polytoxus fuscovittatus  [sci.n]  ប្សឹងបាក្ 
polytrophe  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ omnivore 
pome  /pəʊm/  [n]  ប្របភទ្ណផលស្ចប់ប៉ា ម្ (ជាប្របភទ្ណផលបឈើ
ម្យួមានប្ារប់ប្ចើន ណដលបក្ើតបចញពីបក្សរញីសមាស ណដល  
រងារប់ៅក្ែ ងទ្ប្ម្ផ្ា  ណដលមានរាងដូចណពងននប្របភទ្ផ្ា  បភរ ី
ពនធ  ឬណសននី(perigyny) ឬរំពងផ់្ា ននប្របភទ្ផ្ា បអពិពនធ  ឬ
ណសននី (epigyny) ឧ.ណផលបប៉ា ម្។) 

pomegranate  /ˈpɒmɪɡranɪt/  [n]  ទ្ទឹ្ម្ (បឈាម េះេទិ្ា 
ស្ស្ដសរ Punica granatum) 

pomelo  /ˈpɒmələʊ/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ grapefruit 
pond  /pɒnd/  [n]  ប្តពាងំ, ប្សេះ, អាង 
 fish pond  /fɪʃ pɒnd/  [n]  ប្សេះប្តី 
 oxidation pond   /ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n pɒnd/  [n]  អាងអ ក្ 
ស ីតក្ម្ម 

pons  /pɒnz/  [n]  ជាលិកាបសតើងៗទក្ទ់្ងាែ ននសររីាងោម្យួ 
pony  /ˈpəʊni/  [n]  បសេះតូច 
poor  /pɔː/  [adj]  ណដលប្ក្ខ្សត,់ ណដលម្និសម្បរូ 
Popowia aberrans  [sci.n]  ផ្ា រដំលួ 
Popowia disc pyrifolia  [sci.n]  ផ្ា ប្ក្វា៉ាន ់
popping pod  / pɒpin pɒd/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  minnie 

root) បមម ប្ារណ់រក្ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Ruellia tuberosa) 

population  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ប្រជាជន, រោរ ភាេៈ, 
ចំននួប្រជាពល (សថិតិេទិ្ា), ប្កុ្ម្ពូជ, ប្កុ្ម្ដំែ េះរ ក្ខជាតិ 
 base population  /beɪs pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]   

នប្ពពូជមូ្លដាឋ ន, ប្កុ្ម្ពូជមូ្លដាឋ ន ឬជបប្ម្ើស 
 breeding population  /ˈbriːdɪŋ pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

ប្កុ្ម្ពូជសប្មាររ់ង្កា ត,់ ការរង្កា តប់្កុ្ម្ពូជ (ចំននួននឯក្តរៈ
ណដលបគបប្ជើសបរ ើសបចញពីប្កុ្ម្ពូជមូ្លដាឋ ន ណដលមាន 
លក្ខែៈណដលបគចងប់ន បដើម្បបីធវើជា បម្បសប្មារជំ់្ន់
បប្កាយសប្មាររ់ង្កា តពូ់ជ) 

 infusion population  /ɪnˈfjuːʒ(ə)n pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

ការរង្កា តរ់ញ្ចូ លប្កុ្ម្ពូជបប្ៅ, ជបប្ម្ើសរញ្ចូ លប្កុ្ម្ពូជបប្ៅ 
 pest population  /pɛst pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ប្រជាក្រ 
ទ្ រក្រ (ប្កុ្ម្ក្តាត ចនប្ងននប្របភទ្ដូចាែ រស់បៅក្ែ ងក្ណនលងម្យួ
ចាស់លាស់) 

 plant population  /plɑːnt pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/ [n] រ ក្ខប្រជាក្រ 
 production population  /prəˈdʌkʃ(ə)n pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  

[n]  (សទិ្សនយ័៖  propagation population) ការផលិត
ប្កុ្ម្ពូជ, ការផលិតកូ្នបឈើក្លូន 

 propagation population  /prɒpəˈɡeɪʃ(ə)n 

pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ production 
population 

 rural population  /ˈrʊər(ə)l pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ចំននួ
ប្រជាជនបៅជនរទ្ 

 segregating population  /ˈsɛɡrɪɡeɪtɪŋ pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  

[n]  រ ក្ខប្រជាក្រេបិោគ (រ ក្ខប្រជាក្រោណដលឯក្តតៈររស់វា 
មានបសែូទី្រខ្ សៗាែ  ប ើយក្ែ ងប្េះពពកួ្ណដលមានបស
ែូទី្រជាបអបតរ ៉ាសូ ីកូ្ត នឹងណរក្លក្ខែៈរនតរ ា្ រ)់ 

 selection population  /sɪˈlɛkʃ(ə)n pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

នប្ពពូជមូ្លដាឋ ន, ប្កុ្ម្ពូជមូ្លដាឋ ន ឬជបប្ម្ើស 
 wood production population  /wʊd prəˈdʌkʃ(ə)n 

pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ប្កុ្ម្ពូជសប្មារផ់លិត (ស្ច)់ បឈើ 
(ចំការបឈើណដលបគដានូំេក្ម្មេធីិស្រ រនប្ពបឈើបេើងេញិ) 

porcelain  /ˈpɔːs(ə)lɪn/  [n]  រ៉ាសឺណេន 
pore  /pɔː/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  void, interstice) ប្របហាង, 
រនធ, ចប ល្ េះរនធ, រនធតូចៗ 
 anal pore  /ˈeɪn(ə)l pɔː/  [n]  រនធទវ រធំ 
 fine pore  /fʌɪn pɔː/  [n]  រនធឆ្មម រ, រនធតូច (តូចជាង ០.២ 
ម្បី្កុ្ង)  

 large pore  /lɑːdʒpɔː/  [n]  រនធធំ (ធំជាង ៨ ម្បី្កុ្ង) 
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 middle pore  /ˈmɪd(ə)lpɔː/  [n]  រនធម្ធយម្ (០.២-៨ ម្ី
ប្កុ្ង)  

pork  /pɔːk/  [n]  ស្ចប់្ជូក្ 
Poropuntius deauratus  [sci.n]  ប្តីលលក្ស, ប្តីប្កុ្សភែ ំ
porosity  /pɔːˈrəsɪti/  [n]  លំបហាស, ភាពបស្ព ត, របំហាល 
(ររមិាែរនធខ្យល់) 
 cavernous porosity  /ˈkavənəs pɔːˈrɒsɪti/  [n]   

ភាពជារនធមូ្លៗ 
 cellular porosity  /ˈsɛljʊlə pɔːˈrɒsɪti/  [n]  ភាពជារនធ
ដូចបកាសិកា (ទំ្ ំធំជាង ១០ ម្.ម្)  

 efficient porosity  /ɪˈfɪʃ(ə)ntpɔːˈrɒsɪti/  [n]  ប្រពន័ធរនធ
មានប្រសិទ្ធភាព (រនធសប្មារខ់្យល់រត)់  

 spongy porosity  /ˈspʌn(d)ʒipɔːˈrɒsɪti/  [n]  ប្រពន័ធរនធ
ដូចពព េះទឹ្ក្ (ទំ្ ំពី ៣-៥ ម្.ម្)  

porous  /ˈpɔːrəs/  [adj]  ណដលមានរនធបប្ចើន, ណដលមានរនធ 
តូចៗអាចប្ជារបន 

porridge  /ˈpɒrɪdʒ/  [n]  រររ 
Portulaca grandiflora  [sci.n]  ផ្ា បមា៉ា ងដរ ់
Portulaca oleracea  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ little 

hogweed, purslane 
position  /pəˈzɪʃ(ə)n/  [n]  ទី្តាងំ, ទី្ក្ណនលង, ជំ រ 
 taxonomic position  /taksəˈnɒmɪk pəˈzɪʃ(ə)n/  [n] 
១. ប្កុ្ម្ននស្រពាងោកាយេទិ្ាស្ស្ដសរចាតថ់ាែ ក្រ់ ក្ខជាតិ សតវ 

និងម្បី្កូ្សររីាងោជាពកួ្ ឬប្កុ្ម្ ណដលបោងបៅតាម្ 
លក្ខែៈ។ ការចាតថ់ាែ ក្ថ់្មីៗបនេះ គឺណផអក្បលើលក្ខែៈ 
បសបនទិ្ច។ 

២. បាលការែ៍ននការចាតថ់ាែ ក្ ់
៣. ការសិក្ោពីចំោតថ់ាែ ក្ ់

positive  /ˈpɒzɪtɪv/  [adj]  េជិជមាន, ពិត, ជាក្ល់ាក្,់ ឱ្យប ត 
ថាមានបរាគ, មានអវីម្យួណដលពិនិតយបឃើញ 

positron emission tomography (PET)  /ˈpɒzɪtrɒn 

ɪˈmɪʃ(ə)n təˈmɒɡrəfi/  [n]  របរៀរឆ្ល េះប្សបមាលបដាយរញ្ញច ំង
រសមីរ៉ាូស ីប្តុន បៅបលើក្ណនលងផ្ល ស់រតូរជាតិគីម្ ី(ការផា ក្ និង
រលំាយអាហារ) បៅក្ែ ងសររីាងោ 

possess  /pəˈzɛs/  [v]  មាន, កានក់ារ,់ ជាមាច ស់ 
possession  /pəˈzɛʃ(ə)n/  [n]  ការកានក់ារ,់ ភាពជាមាច ស់ 
post-  /pəʊst/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖ after) រ ពវរទ្មាន
នយ័ថា បប្កាយ 

post-harvest  /pəʊst-harvest/  [adj]  បប្កាយបពលប្រមូ្ល
ផល 

posterior  /pɒˈstɪərɪə/  [adj]  បប្កាយ, ណដលឋតិបៅខាង
បប្កាយ, គូទ្ 

postmortem  /pəʊs(t)ˈmɔːtəm/  [n]  បប្កាយការស្ល រ ់
postpartum  /ˈpɑːtəm/  [adj]  បប្កាយការបក្ើត, បប្កាយបពល
សប្មាលកូ្នប ើយ 

postpone  /pəʊs(t)ˈpəʊn/  [v]  ពនារបពល, ផ្អ ក្ 
posy  /ˈpəʊzi/  [n]  បចផ់្ា  (តូច) 
pot  /pɒt/  [n]  ថូ្, បផើង, ភាជន ៍
potable  /ˈpəʊtəb(ə)l/  [adj]  អាចផឹក្បន 
potash  /ˈpɒtaʃ/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ white mica 
Potassium  /pəˈtasɪəm/  [n]  រ៉ាូតាសយមូ្ (និម្តិតសញ្ញា គីម្ ី

K) 
potato  /pəˈteɪtəʊ/  [n]  ដំេូងបរាងំ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ 

Solanum tuberosum) 
potent  /ˈpəʊt(ə)nt/  [adj]  ននក្មាល ងំ, ននអាន ភាព, ខាល ងំ 

,មានអំោច, បេើងរងឹ 
potential  /pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l/  [n]  សកាត ន ព ល 
 biotic potential  /bʌɪˈɒtɪk pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l/  [n]   

សការ ន ពលជីេតិ  
 capillary potential  /kəˈpɪləri pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l/  [n]  រ៉ាូតង់
ណសយលកាពីណលរ, សការ ន ពលកាពីណលរ (ទញទឹ្ក្បេើងបលើ)  

 water potential  /ˈwɔːtə pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l/  [n]   

សការ ន ពលទឹ្ក្, រ៉ាូតងណ់សយលទឹ្ក្ 
pothole  /ˈpɒthəʊl/  [n]  ប្គល ក្ 
poultice  /ˈpəʊltɪs/  [n]  ថាែ រំំបពាក្ 
poultry  /ˈpəʊltri/  [n pl]  រស រក្ស ី(រក្សណីដលបគចិញ្ច ឹម្បៅ 
ទី្ធាល ដូចជាមាន ់ទជាបដើម្ សប្មារយ់ក្ស៊ែ ត និងស្ច)់ 

pound  /paʊnd/  [v]  ក្បម្ាច, បាេះ, វាយ 
pour  /pɔː/  [v]  ចាក្ប់ផារ 
poverty  /ˈpɒvəti/  [n]  ភាពប្កី្ប្ក្ 
 anti-poverty  /ˈantɪ ˈpɒvəti/  [n]  ការប្រឆ្មងំនឹងភាពប្កី្
ប្ក្ (សក្ម្មភាពោម្យួបធវើបេើងបដើម្បរំីបតភ់ាពប្កី្ប្ក្) 
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 critical food poverty  /ˈkrɪtɪk(ə)l fuːd ˈpɒvəti/   [n]   

ក្ងវេះបសបៀងធោនធ់ោរ (ក្ប្ម្តិចំែូលណដលសិថតបៅបប្កាម្
ចំែូលណដលរ គោលមាែ ក្ ់ឬប្គួស្រម្យួម្និអាចរក្បន 
បដើម្បឱី្យបឆ្ើលយតរបៅនឹងតប្មូ្េការអាហាររូតថម្ភក្ប្ម្តិ 
អរបររមាររស់ខ្លួនបនតាម្ធម្មតាគឺតូចជាង-២SD  
បប្កាម្សរងដ់ារអនររជាតិររស់អងោការស ខ្ភាពពិភពបលាក្
ណដលក្ំែតយ់ក្ ២១០០ kcl ឬ១នថ្ោ ឬក្ត៏ាម្ក្ប្ម្តិ 
សម្មូ្លររស់ប្រជាជាតិម្យួៗ។) 

 food poverty  /fuːd ˈpɒvəti/  [n]  ភាពប្កី្ប្ក្បសបៀង
អាហារ, ក្ងវេះខាតបសបៀងអាហារ (ភាពអសម្តថភាពររស់
រ គោល ឬប្គួស្រក្ែ ងការទ្ទ្លួបនបសបៀង ណដលតប្មូ្េឱ្យ
មានសប្មារស់ ខ្ភាព និងអាហាររូតថម្ភណដលជាលទ្ធផលនន
ការមានបសបៀងខ្សតប់ខ្ោយ លទ្ធភាពទ្ទ្លួបសបៀង ឬក្ ៏
ការបប្រើប្បស់ និងរឺតប្សូរីបសបៀង។) 

powder  /ˈpaʊdə/  [n]  ១. (ចំបពាេះដី) ផងធូ់លី  
(០.០៦-០.៥ ម្.ម្) ២. បម្ៅ 
 absorbing podwer  /əbˈzɔːbɪŋˈpaʊə/  [n]   

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ absorbent 
powdery  /ˈpaʊdəriː/  [adj]  ណដលជាផងដូ់ចបម្ៅ 
powdery mildew  /ˈpaʊdəriː ˈmɪldjuː/  [n]  ជំងឺបម្ៅសលឹក្ 

(ជំងឺបនេះរងាបដាយផសតិ Erysiphe cichoracearum និង 
Sphaerotheca fuligena ណដលភាែ ក្ង់្កររងាជំងឺរស់បៅក្ែ ង
កាក្សំែល់រ ក្ខជាតិ និងអំរូរប្តសក្ ់ណដលដ េះក្ែ ងនប្ពបន
បពញម្យួឆ្មែ បំៅតំរនប់្តូពិច)  

power  /ˈpaʊə/  [n]  អន ភាព, ក្មាល ងំ, ថាម្ពល 
 buffer-power  /ˈbʌfəˈpaʊə/  [n]  ឥទ្ធិពលទ្រម់្និឱ្យអវីៗ
រតូរបលឿនបពក្ (ឧ. pH)  

 draught power  /drɑːft ˈpaʊə/  [n]  (សរបសរជា draft 
power ក្ប៏ន) ក្មាល ងំអូសទញ  

 economic power  /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈpaʊə/  [n]  ម្ហា
អំោចបសដឋកិ្ចច 

 horse power (HP)  /hɔːs ˈpaʊə/  [n]  ក្មាល ងំបសេះ 
(រង្កវ ស់ក្មាល ងំចលក្រ) 

 hydroelectric power  /hʌɪdrəʊɪˈlɛktrɪk ˈpaʊə/  [n]  

ថាម្ពលវារអីគោិសនី 
 nuclear power  /ˈnjuːklɪə ˈpaʊə/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  

nuclear energy) ថាម្ពលន យបក្លណអ៊ែ 
 solar power  /ˈsəʊlə ˈpaʊə/  [n]  ថាម្ពលប្ពេះអាទិ្តយ 

 suction power  /ˈsʌkʃ(ə)n ˈpaʊə/ [n] ក្មាល ងំរឺតយក្ទឹ្ក្ 
 tidal power  /ˈtʌɪd(ə)l ˈpaʊə/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

tidal energy 
 water power  /ˈwɔːtə ˈpaʊə/  [n]  ក្មាល ងំទឹ្ក្ 
 wave power  /weɪv ˈpaʊə/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

wave energy 
 wettable powder  /ˈwɛtəb(ə)l ˈpaʊdə/  [n]  ថាែ បំម្ៅ 
 wind power  /wɪnd ˈpaʊə/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  

wind energy 
powerhouse   /ˈpaʊəhaʊs/  [n]  បរាងចប្ក្អគោីសនី 
pox  /pɒks/  [n]  អ ត (បរាគ) 
practice  /ˈpraktɪs/  [n]  ទំ្បនៀម្ទ្មាល រ,់ ទ្មាល រ,់ ការអន េតតជា
ទ្មាល រ ់
 cultural practice  /ˈkʌltʃ(ə)r(ə)l ˈpraktɪs/  [n]  េរបន េតតន ៍

(ការអន េតតនដ៍ប័ទ្ៀងទតរ់រស់ក្សិក្រ ណដលបពលប្េះ
ក្សិក្រប្តូេគិតគូរពីការបរៀរចំដី បប្ជើសបរ ើសពូជ របរៀរដាដំ េះ 
ការបប្រើប្បស់ជីក្ែ ងការដាដំ េះដំោំណដលាតប់នបប្ជើស
បរ ើស និងបដើម្បឱី្យបនផលលអ) 

 lifestyle practices  /ˈlʌɪfstʌɪl ˈpraktɪs/  [n pl]   

ការប្រតិរតរិអំពីរបរៀរររររស់បៅ (ឥរោិរថ្ និងការអន  
េតរន ៍និងសក្ម្មភាពោម្យួ ណដលរមួ្ចំណែក្បដាយប្កុ្ម្
សងោម្ម្យួណដលបនកំ្ែត។់ បៅក្ែ ងរររិទ្ននសនិរស ខ្
បសបៀង និងអាហាររូតថម្ភ ការបប្រើប្បស់ណដលមានទំ្ប្រចង់
អន េតរនចំ៍បពាេះឥរោិរថ្ ណដលរោរ លឱ្យបក្ើតមានការ
បលើសទ្ម្ោន ់ជំងឺធាត ់ឬរបងើាតអាងំស ីដងន់នជំងឺម្និឆ្លងដូច
ជា ជំងឺទឹ្ក្ប្ម្ណផអម្ប្របភទ្ទី្២ ជំងឺបរេះដូង និងជំងឺម្ហា 
រកី្។ ក្ដូ៏ចាែ បនេះណដរ វាប្តូេបនបគអន េតរនប៍ៅក្ែ ងរររិទ្
ស ខ្ភាពស្ធារែៈដូចជាការការពារជំងឺបអដស៍។) 

pragmatism  /ˈpraɡmətɪz(ə)m/  [n]  ការែ៍និយម្ 
prairie  /ˈprɛːri/  [n]  វាលបមម ធំៗ 
 shortgrass prairie  /ʃɔːt ɡrɑːs ˈprɛːri/  [n]  វាលបមម ខ្ល ី

(ប្របភទ្បមម បៅភាគខាងលិចននស រដឋអាបម្រកិ្ ណដលមាន
អាកាសសោួត) 

 tallgrass prairie  /tɔːl ɡrɑːs ˈprɛːri/  [n]  វាលបមម ខ្ពស់ៗ 
(ប្របភទ្បមម បៅភាគខាងបក្ើតននស រដឋអាបម្រកិ្ ណដលមាន
បភលៀងបប្ចើន)
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Praseodymium  /ˌpreɪzɪə(ʊ)ˈdɪmɪəm/  [n]  ប្បបសអូឌី្ម្ 
(និម្តិតសញ្ញា គីម្ ីPr) 

prawn  /prɔːn/  [n]  រងាង 
 fresh water prawn  /frɛʃ ˈwɔːtə prɔːn/  [n]  រងាងទឹ្ក្
ស្រ 

praying mantis  /preɪ ɪŋ  ˈmantɪs/  [n]  ក្ែតូ ររ ក្ប្សូេ 
pre-  /ˈpriː/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖ after) រ ពវរទ្មាននយ័
ថា ម្ ន 

phytosanitary precaution  /ˌfʌɪθəʊˈsanɪt(ə)ri 

prɪˈkɔːʃ(ə)n/  [n]  ការយក្ចិតតទ្ ក្ដាក្ឱ់្យបនម្៉ាតច់តអំ់ពី 
ភូតាម្អ្ម្យ័ 

pre-chilling  /ˈpriː tʃɪlɪŋ/  [n]  (ចំបពាេះប្ារពូ់ជ) ការបធវើប្រ 
ប្ពឹតរិក្ម្មប្ារក់្ែ ងទី្ប្តជាក្ប់សើម្, ការបធវើប្រប្ពឹតរិក្ម្មប្ាររំ់ 
ណរក្ភាពសម្ោកំ្បដរ  (ប្រប្ពឹតរក្ម្មប្តជាក្ប់សើម្ ណដលប្សបដៀង
ាែ និងការបធវើឱ្យច េះប្តជាក្ ់រ៉ា ណនរបគអន េតរជាពិបសសបៅបលើ
ប្ារស់ម្ោ ំនិងមានរំែងរំណរក្ភាពសម្ោកំ្បដរ ) 

precipitate  /prɪˈsɪpɪteɪt/  [n]  ក្ក្រ 
precipitation  /prɪˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  កំ្ែក្អាកាស 
(បភលៀង ប្ពិល ទឹ្ក្ក្ក្សំេីជាបដើម្), ការក្ក្ជាដ ំ ឬប្ារ ់ 
(ននស្រធាត គីម្)ី 
 acid precipitation  /ˈasɪd prɪˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]   

កំ្ែអាកាសអាស ីត 
 annual precipitation  /ˈanjʊəl prɪˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  

កំ្ែក្អាកាសប្រចាឆំ្មែ  ំ
 daily precipitation  /ˈdeɪli prɪˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  

កំ្ែក្ក្អាកាសប្រចានំថ្ោ 
precipitous  /prɪˈsɪpɪtəs/  [adj]  ណដលបចាត 
precocious  /prɪˈkəʊʃəs/  [adj]  ណដលដ េះពនលក្ក្ែ ងណផល,  
ណដលដ េះពនលលបពលម្និទនប់្ជុេះពីបដើម្ 

precuring  /ˈpriːˈkjʊərɪŋ/  [n]  ការសំដិលណផលបប្កាម្ម្លរ ់ 
(ការទ្ ក្ដាក្ណ់ដលបនបប្ាងទ្ ក្ និងបប្រើខ្យល់សំងតួយឺតៗ
បៅបប្កាម្ម្លរ ់នូេណផលណដលមានប្ារ ់បដើម្បងី្កយប្សួលប្របលេះ
ប្ារ ់និងបប្កាយពីរនា ំប្ាររ់ចួ។) 

predation  /prɪˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  ការស ីបដាយសតវលអិត, រពំា
ភាព, ជីេភាពសតវរពំា (ការបប្រើប្បស់ស្រពាងោកាយមានជីេតិ
ម្យួ បដាយសតវស ីអាហារ ឧ. សតវលអិតស ីប្ារ)់ 

predator  /ˈprɛdətə/  [n]  អជឈបតក្រ, សតវរពំា (ប្របភទ្សតវ
ណដលស ី និងរំផ្ល ញបដាយចំ  ឬជញ្ជក្រ់ ក្ខរសពីសតវលអិត

តាងំពីបៅក្ែ ងេយ័បក្មង និងបម្ចំោស់។ បៅក្ែ ងណប្ស ពពកួ្ 
អជឈបតក្រណដលជាម្តិតររស់ក្សិក្រមានដូចជាពីងពាង ក្នា ំ 
រ យ អបែរើ ក្មាស ប្សបមាច ខ្មូតដី ប្សឹងបាក្ ចារជាបដើម្។) 

predict  /prɪˈdɪkt/  [v]  ទយ, ពាក្រ, ប្របម្ើល 
predispose  /ˌpriːdɪˈspəʊz/  [v]  បរៀរចំទ្ ក្ជាម្ ន   
preeclampsia  /priːɪˈklam(p)sɪə/  [n]  ការក្បក្ើតបរាគបេើង
ឈាម្បដាយមានប្រូបតអ ីនក្ែ ងទឹ្ក្ប្ម្, ការប ើម្ខ្លួន បៅ
បពលមាននផាបពាេះ 

preference  /ˈprɛf(ə)r(ə)ns/  [n]  ការចូលចិតត 
pregermination  /ˈpriːdʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការរែត េះជា
ម្ ន (ដំបែើ រការននការបធវើឱ្យបចញពនលក្ពីប្ារពូ់ជ ម្ នបពល
យក្បៅស្រ ឬបប្ពាេះបដាយការរងខំ ឬពនយតឺការដ េះបចញជា 
ពនលក្។ ដំបែើ រការបនេះ រមួ្មានការប្តា ំនិងផ្អ រប់្ារពូ់ជ។) 

pregnancy  /ˈprɛɡnənsi/  [n]  ដំបែើ រមានគភ,៌ ការមាននផា
បពាេះ, ការមានទ្ម្ោន ់
 ectopic pregnancy  /ɛkˈtɒpɪk /ˈprɛɡnənsi/  [n]   

កូ្នបប្ៅសបនូ (ការលូត លាស់ននស៊ែ តបៅក្ែ ងប្របមាយ) 
 mask of pregnancy  /mɑːsk ɒv ˈprɛɡnənsi/  [n]   

ការជាមំ្ ខ្បពលមាននផាបពាេះ 
pregnant  /ˈprɛɡnənt/  [adj]  (សទិ្សនយ័៖ gravid)  
មានទ្ម្ោន,់ បផើម្, បពាេះធំ, មាននផា 

prehension  /prɪˈhɛnʃ(ə)n/  [n]  ចំោរ ់
premature  /ˈprɛmətʃə/  [adj]  ម្ នកំ្ែត,់ បក្ើតម្និប្គរណ់ខ្ 
premises  /ˈprɛmɪsɪz/  [n pl]  ទី្ឋាន, ទី្ក្ែ ងររបិេែ 
premolar /priːˈməʊlə/  [n]  ថាោ ម្តូច,ថាោ ម្ម្ ខ្, បធមញចងាូម្ 
prenatal  /priːˈneɪt(ə)l/  [adj]  ម្ នឆ្លងទ្បនល, ម្ នបក្ើតកូ្ន 
preparation  /prɛpəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  របរៀរបរៀរចំ, ការបប្តៀម្
រប្មុ្ងជាម្ ន 
 dryland preparation  /drʌɪland ˌprɛpəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  

ភជួររាស់សោួត (ភជួររាស់ដាស់ដីបពលណប្សសោួត ឬបសើម្តិចតចួ) 
 land preparation  /land ˌprɛpəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការបរៀរចំ
ដី (ការបធវើដីបដាយឧរក្រែ៍ក្សិក្ម្ម) 

 soil preparation  /sɔɪl ˌprɛpəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការបរៀរចំដី  
prepare  /prɪˈpɛː/  [v]  ប្រុងបប្រៀរ, បរៀរចំ 
prepuce  /ˈpriːpjuːs/  [n]  ណសបក្ប្គរច ងលិងោ 
prescription  /prɪˈskrɪpʃ(ə)n/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  recipe, 

treatment) បេជជរញ្ញជ
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presentation  /prɛz(ə)nˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការរង្កា ញ, លំ្ំ
គតិបរៀរបក្ើត 
 breech presentation  /briːtʃ prɛz(ə)nˈteɪʃ(ə)n/  [n]  

ការបក្ើតរស្ដញ្ញច ស 
preservation  /prɛzəˈveɪʃ(ə)n/  [n]  កិ្ចចការពារ, ការណថ្រក្ោ

,ការអភរិក្ស 
preserve  /prɪˈzəːv/  [v]  ការពារ, ណថ្រក្ោ, អភរិក្ស 
pressure  /ˈprɛʃə/  [n]  សមាព ធ, ការសងាត,់ ារ 
 atmosphere pressure  /ˈatməsfɪə ˈprɛʃə/  [n]  សមាព ធ
ររោិកាស 

 osmotic pressure  /ɒzˈmɒtɪk ˈprɛʃə/ [n] សមាព ធអូសមូស 
 systolic blood pressure  /sɪˈstɒlɪk blʌd ˈprɛʃə/  [n]  

ក្ប្ម្តិសមាព ធឈាម្បៅបពលបរេះដូងរមួ្តូច 
 pressure on forest resource  /ˈprɛʃə ɒn ˈfɒrɪst 

rɪˈsɔːs/  [n]  សមាព ធបៅបលើធនធាននប្ពបឈើ 
 sound pressure  /saʊnd ˈprɛʃə/  [n]  សមាព ធសូរ 
 pressure-vacuum (PREVAC)  /ˈprɛʃə ˈvakjuːm/  [n]  

រនស ទ្ធក្ម្មប្ារប់ដាយបប្រើសមាព ធ 
presume  /prɪˈzjuːm/  [v]  ប៉ា នស់្ម ន, សនមតជាម្ ន 
presumptive  /prɪˈzʌm(p)tɪv/  [adj]  សនមត ់
PREVAC (Pressure-vacuum)  [n]  ការរនស ទ្ធប្ារប់ដាយ
បប្រើសំពាធ (ជាេធីិស្ស្ដសរម្យួននការណញក្ប្ារណ់រក្ខូ្ចបចញ
ពីប្ារល់អររស់ក្ពាច រប់្ារពូ់ជម្យួ។ ប្ារស់ោួតប្តូេបនបគ 
ដាក្ចូ់លក្ែ ងទឹ្ក្ាម នខ្យល់។ បៅបពលណដលសំពាធប្តូេបន
រនធូរ ប្ារខូ់្ចប្សូរទឹ្ក្បលឿនជាងប្ារល់អ។ ក្ែ ងបពលប្េះ  
ប្ារណ់រក្ខូ្ច  លិចបៅបត  ប ើយប្ារល់អ (ម្និណរក្)
អណែរ តបេើង។) 

prevalance  /ˈprɛvəl(ə)ns/  [n]  អប្តាបប្រវា៉ាេង ់(ទំ្ ំណដល
បៅក្ែ ងទំ្ ំប្េះ ក្តារ ជាក្ល់ាក្ពិ់បសស ឬក្ក៏ារឆ្លងកាតជ់ួរ
ប្រទ្េះ ប្តូេបនរមួ្ចំណែក្ជាម្យួាែ បៅទូ្ទងំប្រជាជនម្យួ 
ប្កុ្ម្។ គឺថាចំននួននប្រជាជនមានបៅក្ែ ងប្រជាជនសរ រទងំ
អស់ណដលបនរមួ្ចំណែក្នូេកាលៈបទ្សៈណតម្យួជាម្យួាែ ។) 

prevalent  /ˈprɛv(ə)l(ə)nt/  [adj]  រាយ, រាលដាល 
prevent  /prɪˈvɛnt/  [v]  រង្កា រ, ទ្រ ់
preventative care  /prɪˈvɛntətɪv kɛː/  [n]  ការណថ្រក្ោការ 
ពារបរាគ 

prevention  /prɪˈvɛnʃn/  [n]  ការទ្រស់្ា ត,់ េធិានការរង្កា រ, 
កិ្ចចការពារទ្ ក្ជាម្ ន 

 flood prevention  /flʌd prɪˈvɛnʃn/  [n]  ការទ្រស់្ា តទឹ់្ក្
ជំនន ់

 pollution prevention  /pəˈluːʃ(ə)n  prɪˈvɛnʃn/  [n]   

ការទ្រស់្ា តក់ាររំព ល 
prey  /preɪ/  [n]  សតវចំែី (ប្របភទ្សតវ ណដលសតវរពំាចារ់
ស ីជាចំែីដូចជា ម្មាចនរតង បម្អំបៅជាបដើម្) 

price  /prʌɪs/  [n]  តនម្លបថ្រ 
 constant price  /ˈkɒnst(ə)nt prʌɪs/  [n]  តនម្លបថ្រ 
 food price  /fuːd prʌɪs/  [n]  តនម្លបសបៀង 
 initial price  /ɪˈnɪʃ(ə) prʌɪs/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  

initial cost 
 retail rice price  /ˈriːteɪl rʌɪs prʌɪs/  [n]  តនម្លអងារលក្់
រាយ 

 rice price  /rʌɪs prʌɪs/  [n]  តនម្លប្សូេអងារ 
 rural retail rice price  /ˈrʊər(ə)l ˈriːteɪl rʌɪs prʌɪs/  [n]  

តនម្លអងារលក្រ់ាយបៅជនរទ្ 
 unit price  /ˈjuːnɪt prʌɪs/  [n]  តនម្លបដើម្ម្យួឯក្តា 
 urban retail rice price  /ˈəːb(ə)n ˈriːteɪl rʌɪs prʌɪs/  

[n]  តនម្លអងារលក្រ់ាយបៅទី្ប្កុ្ង 
 wholesale rice price  /ˈhəʊlseɪl rʌɪs prʌɪs/  [n]   

តនម្លអងារលក្ដ់ ំ 
prickle  /ˈprɪk(ə)l/  [n]  រ ល្  
primary  /ˈprʌɪm(ə)ri/  [adj]  

១. សូម្បម្ើលពាក្យ៖ authigenic 
២. ដំរូង, ទី្ម្យួ 

 Primary Care Physician (PCP)  /ˈprʌɪm(ə)ri kɛː 

fɪˈzɪʃ(ə)n/  [n]  រឋម្បេជជរែឌិ តណថ្រក្ោ, ប្គូបពទ្យផ្ា ល់ខ្លួន 
 Primary Care Provider (PCP)  /ˈprʌɪm(ə)ri kɛː 

prəˈvʌɪdə/  [n]  រឋម្ស ខ្ទយក្ (អែក្ឱ្យស ខ្ជារឋម្), 
អែក្ផតល់ ការណថ្រក្ោដរ៏ឋម្, អែក្ផតល់ការណថ្រក្ោដសំ៏ខាន ់

primate  /ˈprʌɪmət/  [n]  ប្ពីមា៉ា ត (ប្តកូ្លថ្និក្សតវ មានស្វ
ជាតោួ៉ា ង) 

prioritized list  /prʌɪˈɒrətʌɪzt lɪst/  [n]  ប្រថ្ម្រញ្ជ ី 
priority  /prʌɪˈɒrɪti/  [n]  អាទិ្ភាព  
(ក្ែ ងបាលនបោបយ និងការបធវើក្ម្មេធីិ រញ្ញា ម្យួ ឬរញ្ញា
បប្ចើនណដលមានស្រៈសំខានជ់ាទី្រំផ ត ឬតប្មូ្េឱ្យមានការយក្
ចិតរទ្ ក្ដាក្ភ់ាល ម្ៗខាល ងំរំផ ត) 
 priority ecosystem  /prʌɪˈɒrɪtiˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  

ប្រពន័ធបអកូ្េូស ីអាទិ្ភាព
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Pristis microdon  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ largetooth 
sawfish 

Pristolepis fasciata  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ catopra 
privilege  /ˈprɪvɪlɪdʒ/  [n]  ឯក្សិទ្ធិ, រ ពវសិទ្ធិ 
pro-  /prəʊ/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖  in front of, taking 

the place of) រ ពវរទ្មាននយ័ថា  បៅម្ ខ្, ជំនសួ  
probability /prɒbəˈbɪlɪti/  [n]  ភេនីយភាព (ភាពអាចមាន
បេើង) 

Probarbus jullieni  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ seven-line 
barb 

Probarbus labeamajor  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  
tricklip barb 

Probarbus labeamajor  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  
thilip barb 

Probarbus labeaminor  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  
thinlip barb 

probe  /prəʊb/  [n]  សនាង,់ ការរ ក្រក្ 
proboscis  /prəˈbɒsɪs (pl. prəˈbɒsiːz)/  [n]  (ព  េចនៈ៖ 

probosces) ប្រូរូស ីស, មាតណ់េង (ចំបពាេះសតវលអិត) 
procaine  /ˈprəʊkeɪn/  [n]  ប្រូកាអ ីន (បប្រើបធវើឱ្យសពឹក្ស្ច)់ 
procedure  /prəˈsiːdʒə/  [n]  នីតិេធីិ 
process  /ˈprəʊsɛs/  [n]  ដំបែើ រប្រប្ពឹតត, របរៀរ, លំ្ ំ
 activated sludge process  /ˈaktɪveɪtɪd ˈprəʊsɛs/  [n]  

ដំបែើ រប្រប្ពឹតតបដាយភក្ស់ក្ម្ម 
 anaerobic process  /ˌanɛːˈrəʊbɪk ˈprəʊsɛs/  [n]  

ដំបែើ រប្រប្ពឹតតាម នខ្យល់ 
 biological process  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈprəʊsɛs/  [n]  

ដំបែើ រប្រប្ពឹតតជីេស្ស្ដសត 
 gleying process  /ɡleɪŋ ˈprəʊsɛs/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ
៖ gleization 

 physiological process  /ˌfɪzɪəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈprəʊsɛs/  

[n]  ដំបែើ រសររីៈ 
 training process  /ˈtreɪnɪŋ ˈprəʊsɛs/  [n]  ដំបែើ រការ
េគោរែត េះរោត ល 

processing  / ˈprəʊsɛsɪŋ/  [n]  ដំបែើ រការ (ឧ. ទិ្នែនយ័),  
ការណក្នចែ (ឧ. ម្ាូរអាហារ) 
 downstream processing  /ˌdaʊnˈstriːm ˈprəʊsɛsɪŋ/  

[n]  ដំបែើ រការប្រមូ្លផល 

 food processing  /fuːd ˈprəʊsɛsɪŋ/  [n]  ការណក្នចែ
បសបៀងអាហារ (េធីិោម្យួណដលបគបប្រើបដើម្បរំីណលងេតថ ធាត 
បដើម្ណដលអាចររបិភាគបនឱ្យបៅជាទ្ប្ម្ងម់្យួបផសងបទ្ៀត
ក្ែ ងបាលរំែងបប្រើប្បស់ ឬររបិភាគ។ អតថប្របោជនអ៍ាច
រមួ្មាន អាចសរ ក្ទ្ ក្បនយូរ ង្កយបប្រើប្បស់ ឬង្កយ
ររបិភាគជាងម្ ន ង្កយ ប្សួលក្ែ ងការដឹក្ជញ្ជូ នជាងម្ ន 
និងមានរសជាតិប្របសើរជាងម្ ន និងមានឱ្ជារស។) 

 food processing  /fuːd ˈprəʊsɛsɪŋ/  [n]  ការណក្នចែម្ាូរ
អាហារ 

 seed processing  /siːd ˈprəʊsɛsɪŋ/  [n]  សូម្បម្ើល
ពាក្យ៖ seed cleaning 

procidentia    /prəʊsɪdɛntia/  [n]  ណដលប្សុត ឬប្ទុ្ឌ្បប្ទម្
សររីាងោ 

proctoscopy  /prɒkˈtɒskəpi/  [n] ការឆ្ល េះពិនិតយច ងបញេះបេៀន 
produce  /prəˈdjuːs/  [v]  (សទិ្សនយ័៖ generate)  
ផលិត, របងាើត 

product  /ˈprɒdʌkt/  [n]  ផលិតផល 
 anonymous product  /əˈnɒnɪməs ˈprɒdʌkt/  [n]  

ផលិតផលអា្ម្កិ្ 
 competitive product  /kəmˈpɛtɪtɪv ˈprɒdʌkt/  [n]  

ផលិតផលប្រណជងាែ  
 designer product  /dɪˈzʌɪnə ˈprɒdʌkt/  [n]  ផលិតផល
ណដលរបងាើតបេើងបដាយអែក្ជំ្ញខាងគូររលង ់

 domestic product  /dəˈmɛstɪk ˈprɒdʌkt/  [n]  

ផលិតផលក្ែ ងប្សុក្ 
 end-product   /ɛnd ˈprɒdʌkt/  [n]  ផលិតផលសបប្ម្ច 
 food product  /fuːd ˈprɒdʌkt/  [n]  ផលិតផលបសបៀង 

(ម្ ខ្អាហារោម្យួណដលអាចររបិភាគបនទ្ទ្លួរងនូេការ
ណក្នចែអាហារក្ែ ងទ្ប្ម្ងោ់ម្យួ បៅម្ នបពលណដលអាហារ
ប្េះប្តូេបនររបិភាគ) 

 forest product  /ˈfɒrɪst ˈprɒdʌkt/  [n] ផលិតផលនប្ពបឈើ 
 non timber forest products (NTFPs)  /nɒn ˈtɪmbə 

ˈfɒrɪst ˈprɒdʌkts/  [n]  អន ផលនប្ពបឈើ 
 phytosanitary product  /ˌfʌɪθəʊˈsanɪt(ə)ri ˈprɒdʌkt/  

[n]  ផលិតផលភូតាម្អ្ម្យ័ 
 recycling product  /riːˈsʌɪk(ə)lɪŋ ˈprɒdʌkt/  [n]  

ផលិតផលណក្នចែ 
 secondary product  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈprɒdʌkt/  [n]  

សូម្បម្ើលពាក្យ៖ by-product
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producer  /prəˈdjuːsə/  [n]  អែក្ផលិត, ភាេសវ័យជីព 
 primary producer  /ˈprʌɪm(ə)ri prəˈdjuːsə/  [n]   

ភាេសវ័យជីព 
production  /prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  ផលិតក្ម្ម 
 charcoal production  /ˈtʃan(ə)l prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  

ផលិតក្ម្មធយងូ 
 crop production  /krɒp prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  ផលិតក្ម្ម
ដំោំ 

 food production  /fuːd prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n] ផលិតក្ម្ម
បសបៀង 

 mechanical production  /mɪˈkanɪk(ə)l prəˈdʌkʃ(ə)n/  

[n]  ផលិតក្ម្មបម្កានិច (ផលណដលបនពីអំបពើបម្កានិច) 
 rice production  /rʌɪs prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  ររមិាែផល
ប្សូេ, ផលិតក្ម្មប្សូេ 

 seed production  /siːd prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  ផលិតក្ម្ម
ប្ារពូ់ជ (ដំបែើ រការម្យួណដលក្ែ ងប្េះប្ារពូ់ជស ទ្ធប្តូេ
បនផលិតបេើងតាម្លំដារលំ់បដាយ) 

 sustainable agricultural production  /səˈsteɪnəb(ə)l 

aɡrɪˈkʌltʃərəl prəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  ផលិតក្ម្មក្សិក្ម្មសម្
ប្សរ, ផលិតក្ម្មក្សិក្ម្មប្រក្របដាយនិរនតរភាព 

productivity  /prɒdʌkˈtɪvɪti/  [n]  ផលិតភាព, ដំបែើ រឱ្យ 
ផល 
 agricultural productivity   /aɡrɪˈkʌltʃərəl 

prɒdʌkˈtɪvɪti/  [n]  ផលិតភាពក្សិក្ម្ម 
 soil productivity  /sɔɪl prɒdʌkˈtɪvɪti/  [n]  ផលិតភាពដី 

(សម្តថភាពររស់ដីក្ែ ងម្ជឈដាឋ នធម្មតាម្យួ បដើម្បផីលិតដំ 
ោំកំ្ែតម់្យួ ឬដាដំំោំរនររ ា្ រា់ែ បប្កាម្ប្រពន័ធប្គរ ់
ប្គងដប៏្តឹម្ប្តូេម្យួ។ ផលិតភាពដីរង្កា ញពីសម្តថភាពននដី
បដើម្បផីលិតដំោំ ប ើយប្តូេបនរញ្ញជ ក្ ់ឬកំ្ែតប់ដាយ
ទិ្នែផលដំោំ) 

profile  /ˈprəʊfʌɪl/  [n]  ទ្ប្ម្ង,់ ពែ៌ប្តួសៗ, ទ្ប្ម្ងដី់តាម្
ខាែ តទ្ទឹ្ង 
 abnormal profile  /əbˈnɔːm(ə)lˈprəʊfʌɪl/  [n]  ប្រូ វីល
ខ្ សធម្មតា (ដី)  

 level bottom normal profile  /ˈlɛv(ə)l ˈbɒtəm 

ˈnɔːm(ə)l ˈprəʊfʌɪl/  [n]  ប្រូ វីលធម្មតាណដលមានបតបសមើ 
(នននតរា៉ា ស់សិរបនិម្មតិ)  

 major profile  /ˈmeɪdʒəˈprəʊfʌɪl/  [n]  ប្រូ វីលធំ 

 melting profile  /mɛltɪŋ ˈprəʊfʌɪl/  [n]  សីត ែា ភាព
រលាយ 

 normal profile  /ˈnɔːm(ə)lˈprəʊfʌɪl/  [n]  ប្រូ វីលធម្មតា 
(ននដីចាស់បប្ៅ)  

 soil profile  /sɔɪl ˈprəʊfʌɪl/  [n] ប្រូ វីលដី (ពំន េះប្សទរ ់
ដីតាម្ណខ្សឈរចារពី់នផា ឬប្សទរខ់ាងបលើរ ូតដល់ប្ស 
ទរប់្គឹេះ (ប្សទរប់ម្ប)) 

 truncated profile  /trʌŋˈkeɪtɪd ˈprəʊfʌɪl/  [n]  ប្រូ វីល 
កាត ់(ដី) ពីបលើ 

 uniform profile  /ˈjuːnɪfɔːmˈprəʊfʌɪl/  [n]  ប្រូ វីលណដល
មានរាងដូចាែ  (ដី)  

profit  /ˈprɒfɪt/  [n]  ចំបែញ 
profitability  /prɒfɪtəˈbɪlɪti/  [n]  ធនេនិា, េនិាភាព 
progeny  /ˈprɒdʒəni/  [n]  កូ្ន, បៅ 
proglottid  /prəʊˈɡlɒtɪd/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  segment) 
ក្ង (ដងាូេសំណរ៉ាត) 

prognosis  /prɒɡˈnəʊsɪs/  [n]  រំ្ន ់(ការប្របម្ើលបម្ើល
ទ្ ក្ជាម្ ន) 

programme  /ˈprəʊɡram/  [n]  ក្ម្មេធីិ 
 extension programme  /ɪkˈstɛnʃ(ə)n ˈprəʊɡram/  [n]  

ក្ម្មេធីិផសពវផោយ 
 rice breeding programme  /rʌɪs ˈbriːdɪŋ ˈprəʊɡram/  

[n]  ក្ម្មេធីិជបប្ម្ើសពូជប្សូេ 
 varietal improvement programme  /vəˈrʌɪət(ə)l 

ɪmˈpruːvm(ə)nt ˈprəʊɡram/  [n]  ក្ម្មេធីិរសិដឋក្ម្មពូជ 
(ក្ម្មេធីិ ណដលក្ែ ងប្េះពូជថ្មីៗប្តូេបនរបងាើត និងបប្ជើសបរ ើស
សប្មារប់ក្សប្តររសិ្ថ ន និងតំរនខ់្ សៗាែ  ឬបៅតាម្គ ែ
ភាព ឬលក្ខែៈចងប់នោម្យួ) 

progress  /ˈprəʊɡrɛs/  [n]  ភាពបជឿនបលឿន, េឌ្ឍនភាព, 
ដំបែើ របៅម្ ខ្ 

project  /ˈprɒdʒɛkt/  [n]  គបប្មាង, ណផនការ 
projection  /prəˈdʒɛkʃ(ə)n/  [n]  ការបធវើសនសន ៍ 
prolapse  /prəˈlaps/  [v]  ប្សុត, ការប្សុតច េះននសររីាងោ 
proliferate  /prəˈlɪfəreɪt/  [v]  ដ េះកូ្នបឈើពីបកាសិកា,  
បក្ើតកូ្នបៅបប្ចើន, ស្យកូ្ន, ណផលបប្ចើន 

proliferation  /prəlɪfəˈreɪʃn/  [n]  សំោយកូ្ន,  
សំោយពូជ 

prolific  /prəˈlɪfɪk/  [adj]  ស្យកូ្ន, ណផលបប្ចើន
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prolong  /prəˈlɒŋ/  [v]  រនតឱ្យណេង, បធវើឱ្យបនយូរ, អូស
រ ល្ យបពល 

prolonged  /prəˈlɒŋd/  [adj]  ណដលបធវើឱ្យបនយូរ,  
ណដលអូសរ ល្ យបពល 

Promethium  /prəˈmiːθɪəm/  [n]  ប្រូបម្ចូម្ (និម្តិតសញ្ញា
គីម្ ីPm) 

prominent  /ˈprɒmɪnənt/  [adj]  ចំោន, លបលីាញ 
flood prone  /flʌd prəʊn/  [adj]  និ ែ្ ការជំនន ់(តំរនណ់ដល
រណម្ងជួរប្រទ្េះទឹ្ក្ជំនន)់ 

prontosil  /ˈprɒntəsɪl/  [n]  ប្រុងតូស ីល (ថាែ រំមាោ រប់ម្បរាគ) 
propagate  /ˈprɒpəɡeɪt/  [v] ស្យពូជ, កាតរ់ែត េះ, រែត េះ

, ផោំ, រែត េះតៗាែ , បធវើេរិ លក្ម្ម (ពប្ងីក្ផោយននពូជរ ក្ខជាតិ
តាម្រយៈការរែត េះរនតាែ ) 

propagation  /ˈprɒpəɡeɪʃ(ə)n/  [n]  េរិ លក្ម្ម (ការពប្ងីក្
ផោយននពូជសតវ រ ក្ខជាតិតាម្ការរែរ េះរោរ លតៗាែ ), 
ការដា ំឬរែរ េះនូេរ ក្ខជាតិថ្មីពីប្ារ ់ពនលក្ ការកាត ់ឬរំបៅ 
 clonal propagation  /ˈkləʊn(ə)l prɒpəˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  

(សទិ្សនយ័៖ Vegetative propagation) ការផលិតកូ្ន
បឈើពីការផោំ ឬរំបៅ ឬកាតណ់ម្ក្ 

 mass propagation  /mas prɒpəˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]   

ការរែរ េះកូ្នបឈើបប្ចើន, ការផលិតកូ្នបឈើជាប្ទ្ងប់្ទយធំ 
 vegetative propagation  /ˈvɛdʒɪtətɪv prɒpəˈɡeɪʃ(ə)n/  

[n]  ការផលិតកូ្នបឈើពីការផោំ រំបៅ ឬកាតណ់ម្ក្, ការរនរ
ពូជបដាយសររីាងោឥតបភទ្ (ឧ. ពនលក្ណខ្ែង), ការរនរពូជតាម្
សររីាងោលូតលាស់ (ការរនរពូជររស់រ ក្ខជាតិម្យួតាម្
ម្បធាបយឥតបភទ្ដូចជា ពនលក្ណខ្ែង រំបៅ ការរែរ េះ
កំ្ោតណ់ម្ក្ ប ើយនិងការផោំណម្ក្។ លក្ខែៈតំែពូជ
ររស់កូ្នរំបៅ (ស្ពាងោកាយចម្លង) គឺមានលក្ខែៈ 
ដូចបដើម្បម្ររស់វា។)  

propagule  /ˈprɒpəɡjuːl/  [n]  សររីាងោសប្មាររ់ែរ េះកូ្នបឈើ
, សររីាងោសប្មាររ់ែរ េះកូ្នក្លូន កូ្នខ្លនតូចៗ (ណដលរំណរក្
បចញពីាែ ), សររីាងោរនរពូជ (សំបៅណផែក្ននរ ក្ខជាតិណដលអាច 
រនរពូជបនដូចជាប្ារ ់ឬបម្ើម្ជាបដើម្) 

propane  /ˈprəʊpeɪn/  [n]  ប្រូប៉ា ន 
proper  /ˈprɒpə/  [adj]  ណដលប្តូេ, ណដលប្តឹម្ប្តូេ 
property  /ˈprɒpəti/  [n]  លក្ខែៈ, សម្តថភាព, ក្ម្មសិទ្ធិ, 
ប្ទ្ពយសម្បតតិ 

 wood properties  /wʊd ˈprɒpətis/  [n]  លក្ខែៈររស់
បឈើ (ស្រធាត ណដលទក្ទ់ញអែក្បប្រើប្បស់បឈើដូចជា 
ភាពធន ់ពែ៌ ដងស់ ីបត សរនសបឈើ និងការបប្រើប្បស់) 

prophylactic  /ˌprɒfɪˈlaktɪk/  [n]  េធីិរង្កា រជំងឺ 
prophylaxis    /ˌprɒfɪˈlaksɪs/   [n]  េធីិការពារជំងឺ 
prophyllum  /prəʊˈfʌɪləm/   [n]  ណខ្ែងម្និបនការ (ណខ្ែង
ម្ា៉ាងដូចសលឹក្ ណតាម នរនាេះសលឹក្ដ េះបចញពីគល់ននបដើម្ប្សូេ។ 
ណខ្ែងបនេះ ដ េះបចញបនណតក្ែ ងរយៈកាលខ្លីម្យួក្ប៏្សបពានង្ករ់
បៅេញិ។) 

proposal  /prəˈpəʊz(ə)l/  [n]  សំបែើ ស ំ (គបប្មាង) 
 grant proposal  /grant prəˈpəʊz(ə)l/  [n]  សំបែើ ស ំ
ថ្េកិា 

 training proposal  /ˈtreɪnɪŋ prəˈpəʊz(ə)l/  [n]   

សំបែើ ស ំបរើក្េគោរែត េះរោត ល 
proprietary  /prəˈprʌɪət(ə)ri/  [adj]  មាច ស់ក្ម្មសិទ្ធិ 
prostaglandin  /ˌprɒstəˈɡlandɪn/  [n]  ប្រូស្ត ក្លងឌី់្ន 
prostate (gland)  /ˈprɒsteɪt/  [n]  ប្ក្បពញប្រូស្ត ត, 
ប្ក្បពញពទ័្ធរំពងប់្ម្ប្រុស 

prostatectomy  /ˌprɒstəˈtɛktəmi/  [n]  ការេេះកាតប់្ក្បពញ
ពទ័្ធ 

prosthodontic  /ˌprɒsθəˈdɒntɪks/  [adj]  េធិ, ននទ្នតជសួ
បពទ្យេទិ្ា 

Protactinium  /ˌprəʊtakˈtɪnɪəm/  [n]  ប្រូតាក្ទី់្ញ៉ាូ ម្  
(និម្តិតសញ្ញា គីម្ ីPa) 

protandric  /prəʊtanˈdrɪk/  [adj]  បក្សរបឈាម លបរាយម្ ន 
(បក្សរញី) 

protandry (male-first)  [n]  ការបរាយបក្សរបឈាម លម្ ន
បក្សរញី 

protect  /prəˈtɛkt/  [v]  ាពំារ, ការពារ 
protection  /prəˈtɛkʃ(ə)n/  [n]  កិ្ចចការពារ, ការការពារ 
 environment protection  /ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt 

prəˈtɛkʃ(ə)n/  [n]  ការការពារររសិ្ថ ន 
 plant protection  /plɑːnt prəˈtɛkʃ(ə)n/  [n]  ការការពារ
ដំោំ 

 social protection  /ˈsəʊʃ(ə)l prəˈtɛkʃ(ə)n/  [n]   

ការការពារសងោម្ 
 wilderness protection  /ˈwɪldənɪs prəˈtɛkʃ(ə)n/  [n]  

ការពារទី្របហាស្ថ ន
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protein  /ˈprəʊtiːn/  [n]  ប្រូបតអ ីន 
 complete protein  /kəmˈpliːt ˈprəʊtiːn/  [n]   

ប្រូបតអ ីនបពញបលញ (ម្៉ាូបលគ លប្រូបតអ ីនណដលផរល់ប្គរ់
អាស ីតអាម្បីនសំខានទ់ងំអស់) 

 conjugated protein  /ˈkɒndʒʊɡeɪtɪd ˈprəʊtiːn/  [n]   

ប្រូបតអ ីនឆ្មល ស់ 
 fibrous proteins  /ˈfʌɪbrəs ˈprəʊtiːnz/  [n pl]   

ប្រូបតអ ីនសរនស 
 globular proteins  /ˈɡlɒbjʊlə ˈprəʊtiːnz/  [n pl]   
 ប្រូបតអ ីនប្ារ ់
 native protein  /ˈneɪtɪv ˈprəʊtiːn/  [n]  ប្រូបតអ ីនបក្ើត
តាម្ធម្មជាតិ 

Proteobacteria  /prəʊˈteɪəʊbakˈtɪərɪə/  [n]  (សទិ្សនយ័
៖ purple bacteria) បក្បតរពីែ៌ស្វ យ (ប្រូបតអូបក្ប់តរ)ី 

proteolytic  /ˌprəʊtiːəˈlɪtɪk/  [adj]  ណដលរលំាយប្រូបតអ ីន 
proteus  /ˈprəʊtɪəs/  [n]  ប្រូបតអាស (អងស់ ីម្រមាល យប្រូទី្ត) 
prothesis  /ˈprɒθɪsɪs/  [n]  សិរបនិម្មតិកាយគនថៈ, ការបធវើ
ឱ្យមាន រច្េចិិប្ត បដើម្បបីប្រើជំនសួអេយេៈ (អេយេៈណក្លង កាល យ 
ឬបប្គឿងឧរក្រែ៍ យក្ម្ក្បប្រើជំនសួអេយេៈសព៌ាងោកាយ) 

prothorax  /prəʊˈθɔːraks/  [n]  (ចំបពាេះសតវលអិត) ប្ទូ្ងម្ ខ្, 
បដើម្ប្ទូ្ង (ណផែក្ខាងម្ ខ្ននប្ទូ្ងររស់សតវលអិត ណដលមានដ េះ
បជើងម្ ខ្ម្យួគូ) 

prothrombin  /prəʊˈθrɒmbɪn/  [n]  េតថ ធាត ននឈាម្  
ណដលជយួ រងាក្ឈាម្ 

proto-  /ˈprəʊtəʊ/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖ first of a 
series) រ ពវរទ្មាននយ័ថា ទី្ម្យួ 

protocol  /ˈprəʊtəkɒl/  [n]  ពិធីការ, គបប្មាង (ការបរៀរចំឱ្យ
មានរបរៀរបរៀររយ និងសោរ រធ់ាែ រល់អក្ែ ងពិធីអវីម្យួ) 

protogynous  /prəʊˈtɒdʒɪnəs/  [adj]  បក្សរញីបរាយម្ ន 
(បក្សរបឈាម ល) 

protogyny (female-first)  /prəʊˈtɒdʒɪnɪ/  [n]  ការបរាយ
បក្សរញីម្ នបក្សរបឈាម ល 

proton  /ˈprəʊtɒn/  [n]  ប្រូត ង 
protophyte  /ˈprəʊtəʊfʌɪt/  [n]  រ ក្ខជាតិឯក្បកាសិកា 
protoplasm  /ˈprəʊtə(ʊ)ˌplaz(ə)m/  [n]  ប្រូតូបល ស 
 soil protoplasm  /sɔɪl ˈprəʊtə(ʊ)plaz(ə)m/  [n]  

(សទិ្សនយ័៖  microskeleton) ឆ្អឹងដី, មាប្តដាឋ នលអិត 
prototype  /ˈprəʊtətʌɪp/  [n]  គំរបូដើម្ 

protozoa  /ˌprəʊtəˈzəʊə/  [n]  សតវឯក្បកាសិកា,  
ប្រូតូសូណអ៊ែរ 

protrude  /prəˈtruːd/  [v]  លយបចញ 
protuberance  /prəˈtjuːb(ə)r(ə)ns/  [n]  ពក្ 
provenance  /ˈprɒv(ə)nəns/  [n]  បដើម្កំ្បែើ ត (តំរនប់ដើម្
កំ្បែើ តររស់ប្រភពប្ារពូ់ជ) 

proventriculus  /ˌprəʊvɛnˈtrɪkjʊləs/  [n]  ប្រូេងប់្ទី្គ ល 
provide  /prəˈvʌɪd/  [v]  ផោតផ់ោង ់
provision  /prəˈvɪʒ(ə)n/  [n]  ការផរល់ឱ្យ  
provitamin  /ˈprəʊvɪtəmɪn/  [n]  ប្រូេតីាម្នី 
proximal  /ˈprɒksɪm(ə)l/  [adj]  ប្រុក្ស ីមាល់, ជិតចំែ ច
ភាជ រ ់(ផា យឆ្មោ យពីចំែ ចភាជ រ)់, ណដលបៅជិតរំផ តគល់ ឬស 
ឬបដើម្ (បៅខាងច ងទងំខាងគល់ននរញស ឬទងំគល់ននបដើម្ 
គឺថាបៅបក្ៀក្ជារនឹ់ង ទី្ប្រសពវរវាងគល់ និងរញសររស់រ ក្ខ
ជាតិ ប ើយជាចំែ ចឆ្មោ យរំផ តពីច ង ររស់រញស ឬកំ្ពូលប្តួ
យ។ ពាក្យនយ័ផា យ Distal ណដលបៅឆ្មោ យរំផ ត។) 

pruning  /pruːnɪŋ/  [n]  ការបប្ក្ៀេ, ការប្ចិរ, ការកាតណ់ម្ក្ 
crop pruning  /krɒp pruːnɪŋ/  [n]  ការកាតស់មាអ ត  

(ការកាតស់មាអ ត សលឹក្ ឬបដើម្ចាស់ៗបចាល) 
Prunus persica  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ peach 
pruritus  /prʊˈrʌɪtəs/  [n]  រមាស់, ជំងឺរមាស់ខាល ងំ 
Pseudambassis notatus  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

Siamese glassfish 
pseudo-   /ˈsjuːdəʊ/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖  false)  
រ ពវរទ្មាននយ័ថា ម្និពិត, ប្រហាក្ប់្រណ ល 

pseudobacterium  /ˈsjuːdəʊ bakˈtɪərɪəm/  [adj]   

ប្សបដៀងបក្ប់តរ ី
pseudocarp  /ˈsjuːdə(ʊ)kɑːp/  [n]  ប្របភទ្ណផលម្និពិត,  
ណផលណក្លងកាល យ, ណផលរបញ្ញោ ត, ស្ចទ់្ប្ម្ផ្ា បប្ស្រពីបប្ៅអូណេ,  
ណផលរ សសស្ច ់(ស្ចណ់ផលបប្ស្រអូណេ) 

pseudo-corpus luteum  /ˈsjuːdəʊ ˈkɔːpəs ˈluːtɪəm/  [n]  

ាម នដំបែើ រអូេ ល 
pseudocyesis  /ˌsjuːdəʊsʌɪˈiːsɪs/  [adj]  ដូចបដើម្ 
variety of pseudogley  /vəˈrʌɪəti ˈsjuːdəʊɡleɪ/  [n]  

បលាម្ឥដឋលាយណដលមានស្ែ ម្បខ្ៀេ ប្របផេះ និងណប្ចេះ 
Pseudogonatopus flavifemur  [sci.n]  ពកួ្ឪមា៉ា ល់  
(ររាសិត ឬរពំាបលើម្មាច)
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Pseudogonatopus nudus  [sci.n]  ពកួ្ឪមា៉ា ល់ (ររាសិត 
ឬរពំាបលើម្មាច) 

pseudomembrane  /ˌsjuːdəʊˈmɛmbreɪn/  [n]  ភាែ ស
របញ្ញោ ត  

pseudomonas  /ˌsjuːdə(ʊ)ˈməʊnəs/  [n]  សឺដូម្ោីស 
(បធវើឱ្យខ្ា េះបេើងបខ្ៀេ), បក្ប់តរណីដលអាចបៅក្ែ ងខ្ា េះឬដំបៅ 

pseudorabies  /ˌsjuːdəʊˈreɪbiːz/  [n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 
Aujesky's disease 

Pseudorca crassidens  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖  
false killer whale 

Psidium guajava  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ guava 
psittacosis  /ˌsɪtəˈkəʊsɪs/  [n]  ជំងឺស ីតាកូ្ស (ជំងឺរក្ស ី
អាចឆ្លងម្ក្ម្ន សស) 

Psix lacunata  [sci.n]  ឪមា៉ា ល់ (ររាសិតបលើពងសបងាើចបចម ) 
Psophocarpus tetragonolobus  [sci.n]  សូម្បម្ើល
ពាក្យ៖ winged bean 

psoriasis  /sɒˈrʌɪəsɪs/  [n]  បរាគណរក្ប្សការររក្ណសបក្រា នំរ ៉ា 
psychology  /sʌɪˈkɒlədʒi/  [n]  ចិតតេទិ្ា 
ptyalin  /ˈtʌɪəlɪn/  [n]  តាលីន (អាម្ឡីាសទឹ្ក្មាត)់ 
pubescent  /pjʊˈbɛs(ə)nt/  [adj]  ណដលមានបរាម្ខ្លីៗ,  
ណដលមានម្ម្េិះខ្លីៗ (ប្របភទ្បរាម្បលើសលឹក្) 

pubic  /ˈpjuːbɪk/  [n]  ឆ្អឹងព យរ៊ែសី 
pubis  /ˈpjuːbɪs/  [n]  ឆ្អឹងថាោ ស, ថាោ សបោនី ឬអងោជាត 
pudding  /ˈpʊdɪŋ/  [n]  ការរំផ្ល ញ ឬក្បម្ាចទ្ប្ម្ង ់(ឧ. ដី)  
puddle  /ˈpʌd(ə)l/  [v]  រូក្ដីឥដឋ, ដាក្ដី់ឥដឋលាយក្ែ ងដី
លាយបយអ, រំណរក្ដីម្ នបពលដាដំំោំ, បរៀរចំដីម្ ខ្បពល
ដាដំំោំ 

puddle  /ˈpʌd(ə)l/  [n]  ប្គល ក្មានទឹ្ក្ដក្ ់
puddled  /ˈpʌd(ə)ld/  [adj]  ណដលបធវើឱ្យហារ ់(បដាយទ្ប្ម្ងដី់
ណដលខូ្ចខាត)  

puddling  /ˈpʌd(ə)lɪŋ/  [n]  ការរាស់រំណរក្ភក្ ់
puerperal sepsis  /pjuːˈəːpər(ə)l ˈsɛpsɪs/  [n]  ជំងឺឈាម្
បប្កាយបពលសប្មាលកូ្នរចួ ពីបប្ពាេះបម្រាគបនចូលតាម្បោ 
នី ឬសបនូ 

pulicidae  /ˈpʌblɪsɪdi/  [n]  ពពកួ្នច 
pullet  /ˈpʊlɪt/  [n]  មានញី់ជំទ្ង ់

pulley  /ˈpʊli/  [n]  រ ៉ាក្ 
pulling  /pʊlɪŋ/  [n]  ដំែក្ (សំោរ) 
pulmonary  /ˈpʌlmən(ə)ri/  [adj]  ននសួត, ប្រពន័ធសួត 
pulp  /pʌlp/  [n] 

១. (ចំបពាេះសតវ) រែតូ លបធមញ 
២. (ចំបពាេះរ ក្ខជាតិ) ស្ចណ់ផលបឈើ (ណផែក្ស្ចរ់រស់ណផលណដល

អាចបក្ើតបេើងពីបភរខីារទងំប្សុង(ណផលបរ៊ែរ)ី ឬបក្ើតពីណត  
អ ិចសូខារ និងបម្សឺខារ(ណផលប្ឌូ្រ)។ ចំបពាេះប្របភទ្ពូជ
ខ្លេះអាចរមួ្មានទងំអារលី និងស្ចរ់ បំ្ារផ់ងណដរ។) 

pulper  /ˈpʌlpə/  [n]  មា៉ា ស ីនដក្ប្ារណ់ផលបឈើ 
pulpwood  /ˈpʌlpwʊd/  [n]  បឈើមូ្ល, ក្បម្ាចបឈើ, សំែល់
បឈើ (ណដលបប្រើប្បស់សប្មារផ់លិតក្ម្មបឈើ) 

pulse  /pʌls/  [n] 

១. (ចំបពាេះសតវ) ជីពចរ 
២. (ចំបពាេះរ ក្ខជាតិ) ពកួ្សណែត ក្ ណដលយក្ប្ារស់ប្មារប់ធវើ
អាហារ 

pulse oximeter finger probe  [n]  ប្រដារវ់ាស់ជីពចរ 
ពិនិតយតាម្ប្មាម្នដ 

pump  /pʌmp/  [n]  សែរខ់្, ប្រដាររូ់ម្, មា៉ា ស ីនរូម្  
 air pump  /ɛː pʌmp/  [n]  សែរខ់្យល់ 
 axial flow pump  /ˈaksɪəl fləʊ pʌmp/  [n]   

សែររ់បោត យអក័្ស (សែររូ់ម្ទឹ្ក្ណដលទិ្សបៅរឺត និង
របញ្ចញប្សរតាម្របោត យក្ង្កា រឺត) 

 blood pump  /blʌd pʌmp/  [n]  សែររំ់ពងរ់ញ្ចូ លឈាម្
(សប្មារប់ធវើឱ្យឈាម្ ូរប្សួល) 

 breast pump  /brɛst pʌmp/ [n] ប្រដាររូ់ម្ទឹ្ក្បដាេះបចញ 
 electric pump  /ɪˈlɛktrɪk pʌmp/  [n]  ម្៉ាូទ្រ័រូម្ទឹ្ក្ 
 fuel injection pump  /fjuː(ə)l nˈdʒɛkʃ(ə)n pʌmp/  [n]  

កូ្នប្ជូក្ចលក្រ (រូម្សមាព ធខ្ពស់សប្មារប់ញ់បប្រងបៅរ៊ែចិ
ចលក្រ) 

 hydraulic pump  /hʌɪˈdrɔːlɪk pʌmp/  [n]  រូម្អ ីប្ដូលិក្ 
(សែរណ់ដលផតល់សមាព ធបៅនដលែ សបលើក្ដាក្ន់នប្តាក្ទ់្រ័ ឬ
ឧរក្រែ៍បផសងៗ) 

 oil pump  /ɔɪl pʌmp/  [n]  រូម្បប្រងរអិំល (សែរប់ប្រង
រអិំលសប្មារណ់ចក្បៅប្គរប់្រពន័ធចល្ននចលក្រ) 

 prime a pump  /ˈprʌɪm(ə)ri eɪ pʌmp/  [n]  េធីិណដលបប្រើ
ចំោយ្មំ្ ខ្បដើម្បដីក្យក្ផល, ម្៉ាូយទឹ្ក្ (សែររូ់ម្)
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 sipa pump  /sipɑː pʌmp/  [n]  សែរស់ ីប៉ា  (សែររូ់ម្ទឹ្ក្
ប្របភទ្របោរ យអក័្សបឈាម េះស ីប៉ា ) 

 tapak-tapak pump  /ˈtɑːpək ˈtɑːpək pʌmp/  [n]   

សែរអ់បងាៀក្ 
 water pump  /ˈwɔːtə pʌmp/  [n]  សែររូ់ម្ទឹ្ក្ 

pumpkin  /ˈpʌm(p)kɪn/  [n]  បពព ធំ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ 
Cucurbita maxima) 

punarvana  [n]  ផាីថ្មបឈាម ល (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ 
Boerhavia diffusa) 

punctate  /ˈpʌŋ(k)teɪt/  [adj]  ចំន ចរនត, បេើងអ ចៗ 
puncture  /ˈpʌŋ(k)tʃə/  [n]  ចំោក្រូ់ម្ 
puncture  /ˈpʌŋ(k)tʃə/  [v]  ចាក្,់ បធវើឱ្យធល េះ, បចាេះទ្ម្ល េះ 
Punica granatum  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ 

pomegranate 
Puntioplites bulu  [sci.n]  ប្តីគប្ជា, ប្តីក្បស្ដញ្ជ ៀ 
Puntioplites bulu  [sci.n]  ប្តីគប្ជា 
Puntioplites falcifer  [sci.n]  ប្តីប្ចណក្ង 
Puntioplites proctozysron  [sci.n]  ប្តីប្ចណក្ង 
Puntioplites sp. cf. wanndersi  [sci.n]  ប្តីប្ចណក្ង 
Puntioplites waandersi  [sci.n]  ប្តីប្ចណក្ង 
Puntius brevis  [sci.n]  សូម្បម្ើលពាក្យ៖ swamp barb 
Puntius masyai  [sci.n]  ប្តីអងាតប់្បក្ ់ 
pupa  /ˈpjuːpə/  [n]  (ព  េចនៈ៖ pupae) ដ ក្បដឿ 
pupate  /pjuːˈpeɪt/  [v]  កាល យជាដ ក្បដឿ 
pupil  /ˈpjuːpɪl/  [n]  (សទិ្សនយ័៖  retina) រនធប្រប្សី 
pure  /pjʊə/  [adj]  ស ទ្ធ, ររសិ ទ្ធ 
purgative  /ˈpəːɡətɪv/  [n]  (សូម្បម្ើលពាក្យ៖ laxative)  
ថាែ រំញ្ច េះ 

purification  /pjʊərɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  សមាអ ត, ស ទ្ធិក្ម្ម, 
រនស ទ្ធក្ម្ម (ដំបែើ រការណដលក្ែ ងប្េះក្ប្ម្តិស ទ្ធភាពននប្ារ់
ពូជបក្ើនបេើងបដាយការកាតប់ចាលននពូជលាយ) 
 self-purification  /sɛlf pjʊərɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]   

សវ័យស ទ្ធិក្ម្ម 
purifier /ˈpjʊərɪfʌɪə/  [n]  ឧរក្រែ៍រនស ទ្ធ, ឧរក្រែ៍
សមាអ ត 

purify  /ˈpjʊərɪfʌɪ/  [v]  រនស ទ្ធ, សមាអ ត, បធវើឱ្យររសិ ទ្ធ 

purity  /ˈpjʊərɪti/  [n]  ភាពស ទ្ធ (សមាមាប្តននភាពស្អ ត 
ប្ារមូ់្លស្អ ត (បោងបៅតាម្និយម្នយ័ប្ារស់ ទ្ធ) ននប្រ 
បភទ្ពូជណដលបគកំ្ែតប់ៅក្ែ ងក្ញ្ចរប់្ារ ់ជាធម្មតាភាព
ស ទ្ធសណម្រងជាខាែ តភាគរយននទ្ម្ោន)់ 
 seed purity  /siːd ˈpjʊərɪti/  [n]  ស ទ្ធភាពននប្ារពូ់ជ 

(ភាពននប្ារពូ់ជណដលាម នការលាយពីសំោក្ប់្ារប់មម  
ប្ារពូ់ជដនទ្បទ្ៀត និងអងោធាត បផសងៗដូចជាដ ំប្កួ្ស ឬ
ខ្ោចជ់ាបដើម្) 

purple nutsedge  /ˈpəːp(ə)l ˈnətsej/  [n]  បមម ប្កា 
វា៉ាញប្ជូក្ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ Cyperus rotundus) 

purpura  /ˈpəːpjʊrə/  [n]  ពពួ យរា៉ា  (ជំងឺពបួប្ព ជំងឺជាណំសបក្ 
និងបប្គឿងក្ែ ង), ការមានពែ៌ស្វ យជាដ ំៗ បៅបលើណសបក្ និង
ប្សទ្េះបសលស 

purr  /pəː/  [v]  ង្ក៉ា េៗ (ដូចឆ្មម ណប្សក្) 
purslane  /ˈpəːslən/  [n]  ក្បចិជូន (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសរ 

Portulaca oleracea) 
purulent  /ˈpjʊərʊl(ə)nt/  [adj]  គំខ្ា េះ 
pus  /pʌs/  [n]  ខ្ា េះ 
pustule  /ˈpʌstjuːl/  [n]  ពងខ្ា េះ 
putrefaction  /ˌpjuːtrɪˈfakʃ(ə)n/  [n]  ការរលួយ, ភាពព ក្
រលួយ 

putrid  /ˈpjuːtrɪd/  [adj]  សអ យ, រលួយ 
pyelogram    /ˈpʌɪələ(ʊ)ɡram/  [n]  ការថ្តរំពងប់្ម្
បដាយរសមីអិក្ស 

pyelonephritis  /ˌpʌɪələʊnɪˈfrʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺរលាក្េក្ាំ  
និងណផែក្រំពងប់្ម្ 

pyemia  /pʌɪˈiːmɪə/  [n]  ខ្ា េះខ្រួអណែត ង, ខ្ា េះលាយនឹងឈាម្ 
pygmy gourami  /ˈpɪɡmi ɡʊ(ə)ˈrɑːmi/  [n]  ប្តីប្កឹ្ម្
ទ្នោយ (បឈាម េះេទិ្ាស្ស្ដសត Trichopsis pumila)  

pyloric  /pʌɪˈlɒrɪk/  [n]  ននទវ រប្ក្ពេះចូលក្ែ ងបពាេះបេៀនតូច 
pylorus  /pʌɪˈlɔːrəs/  [n]  ទវ របប្កាម្ប្ក្ពេះ 
pyo-  /ˌpʌɪə/  [prefix]  (សទិ្សនយ័៖ pus) រ ពវរទ្មាននយ័
ថា ខ្ា េះ 

pyometra  /ˌpʌɪəˈmɛtrə/  [n]  ដំែក្ខ់្ា េះក្ែ ងសបនូ 
pyorrhea  /ˌpʌɪəˈriːə/  [n]  រ ូំរខ្ា េះ 
pyothorax  /ˌpʌɪə ˈθɔːraks/  [n]  ខ្ា េះក្ែ ងប្របហាងប្ទូ្ង
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pyramid  /ˈpɪrəmɪd/  [n]  ពីរា៉ា ម្តី 
 ecological pyramid  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈpɪrəmɪd/  [n]   

ពីរា៉ា ម្តីបអកូ្េូស ី (ម្ធយម្ភាគននប្កា វិក្ រង្កា ញពីទ្ប្ម្ង ់
ឬម្ ខ្ង្ករអាហាររស់ស គម្នម៍្យួ)  

pyrene  /ˈpʌɪriːn/  [n]  ប្ារ ់(រ ក្ខជាតិ) រងឹដូចថ្ម (ជាពាក្យរ ក្ខ
េទិ្ាសំបៅបៅបលើណអនដូខារណដលមានប្ារប់ប្ស្រជិតក្ែ ង
ប្របភទ្ណផលប្ឌូ្រ។ បៅក្ែ ងនយ័ខាង ប្រមូ្លទ្ ក្ដាក្ប់្ារពូ់ជ
េញិ វាមាននយ័ថា ឪថ្ម ឬប្ាររ់ងឹដូចថ្មឱ្  
ជាទូ្បៅបគបប្រើពាក្យ Pyrene (នផរនី)។) 

pyretic  /pɪˈrɛtɪk/  [adj]  ប្គុន 
pyrex  /ˈpʌɪrɛks/  [n]  ណក្េធននឹ់ងក្បដរ  
pyrexia  /pʌɪˈrɛksɪə/  [n]  ប្គុន 
pyrogenic  /ˌpʌɪrə(ʊ)ˈdʒɛnɪk/  [adj]  បធវើឱ្យបៅត , បធវើឱ្យប្គុន 
pyuria  /pʌɪˈjʊərɪə/  [n]  ជំងឺប្ម្ខ្ា េះ 
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Q       

q s  [abbr]  បរមិាណគ្របគ់្ាន ់(មកពីពាកយឡាទីន quantum 
satis) 

Q.I.D  [abbr]  ៤ដងកនុងមយួថ្ងៃ (មកពីពាកយឡាទីន quater in 
die) 

quack  /kwak/  [n]  សម្គ្មកសត្វទា 
quadri-  /ˈkwɒdri/  [prefix]  បុពវបទមាននយ័ថា បនួ 
quadruped  /ˈkwɒdrʊpɛd/  [n]  សត្វជ ើងបនួ, សត្វចតុ្បាទ 
quadruple  /ˈkwɒdrʊp(ə)l/  [adj]  ម្ដលមានបនួគ្ ុង 
quadruplets  /ˈkwɒdrʊplɪts/  [n pl]  កូនជ ល្ ោះបនួ 
quagmire  /ˈkwaɡmʌɪə/  [n]  សូមជមើលពាកយ៖ bog 
quail  /kweɪl/  [n]  សត្វគ្កួច 
quake  /kweɪk/  [v]  ញាបញ័់រ, រញ្ជួ យ 
quality  /ˈkwɒlɪti/  [n]  រុណ្ព 
 air quality  /ɛːˈkwɒlɪti/  [n]  រុណ្ពខ្យល់ 
 environmental quality  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l ˈkwɒlɪti/  

[n]  រុណ្ពបរសិ្ថា ន 
 food quality  /fuːd ˈkwɒlɪti/   [n]  រុណ្ពជសបៀង
អាហារ 
១. និយាយជយាងជៅរកសដងដ់ារម្ននកអនាមយ័ និងសុវត្ាិ

្ពជាទូជៅរបស់អាហារមយួម្ដលបានកំណត្ ់។ 
អាហារម្ដលមានសដងដ់ាររុណ្ពខ្ពស់ ជាអាហារ
ម្ដលពំុមានរំរាមកំម្ែងដល់សុខ្្ពរបស់មនុសស។ 

២. កអ៏ាចនិយាយជយាងជៅរកជសបៀងម្ដលនដល់ត្ថ្មលអាហា
របូត្ាមភ វបបធម ៌ឬជសដឋកិចចកគ្មតិ្ខ្ពស់ជាង ជដាយរុណ
សមបត្ដិថ្នរជបៀប និងទីកម្នលងម្ដលជសបៀងគ្តូ្វបានដាដុំោះ 
ឬ នលិត្។ 

៣. ជៅកនុងបរបិទអាហារបូត្ាមភ ចំណីអាហារម្ដលមានយា៉ា ង
ធំជធង ចំជពាោះរាងកាយគ្តូ្វបានជរចាត្ទុ់កថាមានរុណ
្ពខ្ពស់ជាងចំណីអាហារម្ដលមានចំណុោះអាហា     
របូត្ាមភទាប។ 

 grain quality  /ɡreɪn ˈkwɒlɪti/  [n]  រុណ្ពគ្ាប ់
(ពែុលកខណៈថ្នគ្ាបដូ់ចជា ទគ្មងគ់្ាប ់កលិន ្ពស អា
មឡូីសធាតុ្ រុណ្ពបាយជាជដើម) 

 ordinary quality  /ˈɔːdɪn(ə)ri ˈkwɒlɪti/  [n]  រុណ្ព
ធមមតា 

 seed quality  /siːd ˈkwɒlɪti/  [n]  រុណ្ពគ្ាប ់(ជា
ពាកយនយ័ទូជៅម្ដលអាចទាកទ់ងនឹង្ពសុទធ រុណ្ព
សររីៈ (សមត្ា្ពដំណុោះ ្ពរងឹមា)ំ និងរុណ្ពជនណូ 
ទីបរបស់កពាច បគ់្ាបម់យួ) 

 water quality  /ˈwɔːtə ˈkwɒlɪti/  [n]  រុណ្ពទឹក 
quantity  /ˈkwɒntɪti/  [n]  បរមិាណ, ចំននួ 
quarantine  /ˈkwɒrəntiːn/  [v]  ជធវើការ ៉ាងម់្ត្ន 
quarantine  /ˈkwɒrəntiːn/  [n]  ធានា្ព, ការ ៉ាងម់្ត្ន, ចាប់
ការពារ ំងឺឆ្លង (សត្វ ឬគ្ាបម់្ដលសាិត្កនុងជងរជវលាមយួ
ជគ្កាមការឃ្ល ជំមើល និងគ្តួ្ត្ពិនិត្យជមើល ំងឺឆ្លង នសតិ្ ឬសត្វ
លអិត្ (ចំជពាោះគ្ាប)់ ម្ដលអាចជកើត្ជលើវា។ ការជនេរតាមគ្ពំម្ដន
អនតរជាតិ្ ជាជរឿយៗត្គ្មូវឱ្យជគ្បើចាបក់ារពារ ំងឺឆ្លង។) 

quarry  /ˈkwɒri/  [v]  ាស់យកងម 
quarry  /ˈkwɒri/  [n] 

១. (សទិសនយ័៖ pit, stone pit) កម្នលងយកងម 
២. សត្វម្ដលជរបរបាញ់ 

 top soil of quarry  /tɒp sɔɪl ɒv ˈkwɒri/  [n]  គ្សទាបដី់
ម្ដលគ្របពីជលើងម 

quart  /kwɔːt/  [n]  ១/៤ កាឡុង (gallon) 
quarter  /ˈk(w)ɔːtə/  [n]  ១/៤ 
quartz  /kwɔːts/  [n]  កាវ ត្ (ងម) 
questionnaire  /ˌkwɛstʃəˈnɛː/  [n]  បញ្ជ ីសំណួរ, កគ្មង
សំណួរ 

quicksilver  /ˈkwɪksɪlvə/  [n]  សូមជមើលពាកយ៖ mercury 
quiescent  /kwɪˈɛs(ə)nt/  [adj]  មនិលូត្លាស់, ាម ន
សកមម្ព, ជៅជសៃៀម (ាម នសកមម្ព ដំណាកក់ាល
សគ្មាករបស់គ្ាប។់ ជរជគ្បើចំជពាោះគ្ាបម់និសមៃ ំជៅកំឡុង 
ចជនាល ោះជពលរវាង ការជឡើងជពញវយ័ជៅជលើជដើម និងការចាប់
ជនដើមដំណុោះ។  ួនកាល ជរម្ត្ងម្ត្គ្ចឡំថាវាសមៃ។ំ) 

quinine  /kwɪˈniːn/  [n]  រីនីន 
Quisqualis densiflora  [sci.n]  ដូងគ្ពោះ 
Quisqualis indica  [sci.n]  ផ្កា សកជ់សោះ  
quittor  /ˈkwɪtə/  [n]  ដំជៅរល់គ្កចកជសោះ ឬជា 
quota  /ˈkwəʊtə/  [n]  បរមិាណ្ព, ចំននួកំណត្,់ បរមិាណ
កំណត្ ់ 
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R       

RBC (medical)  [abbr]  (red blood cells) ការរាបក់កាសិ
កាឈាមក្រហម 

rabbit  /ˈrabɪt/  [n]  ទន្សាយ 
rabies  /ˈreɪbiːz/  [n]  ជំងឺឆ្កែកែួត, ករាគកតួត (ពិកសសកលងពីឆ្កែ) 
race  /reɪs/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ breed) ពូជ (ក្រុមពូជមយួ
កៅរនុងក្បកេទពូជមយួឆ្ែលបង្ហា ញពីចរតិលរខណៈកសកន្សទិច
ទូកៅ មនិ្សជាបល់ាប ់និ្សងខុសឆ្បលរពីលរខណៈនន្សបណ្ដា ក្រុម
ពូជក្សងៗកទៀត។ ជាធមមតា វាជាក្រុមឆ្ែលបង្ហែ តគ់្នន ឯង។ 
កពលឆ្ែលលរខណៈឆ្បលរពី កគនន្សពូជមយួ្ាំកៅបាន្ស ពារយ
កន្សេះមាន្សន្សយ័ែូចក្បកេទបរសិ្ថា ន្ស (ecotype) កហើយពូជកន្សេះ 
កគថាវាក្បហារ ់ក្បឆ្ហលគ្នន  ឧ. ពូជមាន្សទឹរែី ឬអាកាសធាតុ
ែូចគ្នន ។) 
 ecological race  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l reɪs/  [n]  សូមកមើល
ពារយ៖ ecotype 

 geographic race  /dʒiːəˈɡrafɪk reɪs/  [n]  ពូជតាមេូមិ
ស្ថស្ដសា (ពូជមាន្សកែើមរំកណើ តកៅទីរឆ្ន្សលងេូមសិ្ថស្ដសាមយួ) 

 land race  /land reɪs/  [n]  ពូជមូលដ្ឋា ន្ស (ក្បកេទពូជ
ឆ្ែលបាន្សទទលួការដ្ឋែុំេះកៅរឆ្ន្សលងមយួតាងំពីយូរលង់
ណ្ដស់មរកហើយ), ពូជ្ាំរនុងក្សុរ, ពូជឆ្ែលបាន្សបន្សាំ
រនុងក្សុរ, ពូជនចូំលមរដ្ឋអំស់ជាកក្ចើន្សជំនន្សម់រកហើយ 

raceme  /ˈrasiːm/  [n]  រញំុ្ផ្កែ  
raceway  /ˈreɪsweɪ/  [n]  ក ើដ្ឋរឱ់្យសតវកែើរក ើងឡាន្ស 
rachilla  [n]  អរ័សក្ទក្គ្នប ់(ឆ្ ន្រមយួឆ្ែលជាចំណុចក្បសពវ
រវាងសមបរធំ និ្សងសមបរតូច កហើយមាន្សតនួទីកាន្សក់្ទផ្កែ
នី្សមយួៗ) 

radial  /ˈreɪdɪəl/  [adj]  រាងជាកា,ំ កាតជ់ាការំងវង ់
radiation  /reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  រសមី, បន្សាយរសមី, ការបកញ្ញ
រសមី, រភំាយរសមី 
 adaptive radiation  /əˈdaptɪv reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]   

សំណ្ដយបន្សាំ (ការវវិែតរបស់ក្រុមក្សងៗពីបុពវបទរមួ) 
 alpha radiation  /ˈalfə reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការបកញ្ញ
ការំសមីអាល់ហាវ  

 background radiation  /ˈbakɡraʊnd reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  

[n]  ការំសមីមជឈដ្ឋា ន្ស (ការំសមីទទលួបាន្សពីធាតុវទិយសុរមមធមម
ជាតិរនុងបរយិាកាស និ្សងកៅកលើន ៃ្ឆ្្ន្សែី និ្សងការំសមី        
អវកាស។ ក្បឆ្ហល៦៥% នន្សការំសមីក្បចឆំ្ន បំាន្សមរពីកាំ
រសមីមជឈដ្ឋា ន្ស) 

 beta radiation  /ˈbiːtə reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការបកញ្ញ
ការំសមីឆ្បតា 

 electromagnetic radiation  /ɪˌlɛktrə(ʊ)maɡˈnɛtɪk 

reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  រភំាយកអ ិចក្តូមា៉ា កញទិច 
 gamma radiation  /ˈɡamə reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]   

ការបកញ្ញការំសមីកាមា៉ា  
 solar radiation  /ˈsəʊlə reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  រភំាយរសមី
ក្ពេះអាទិតយ, ការំសមីក្ពេះអាទិតយ 

 terrestrial radiation  /təˈrɛstrɪəl reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  

រភំាយចំហាយែី 
 thermal infrared radiation   /ˈθəːm(ə)l ɪnfrəˈrɛd 

reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការំសមីអាងំក្បារកតត  
 thermal radiation  /ˈθəːm(ə)l reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  

រភំាយរកតត  
 ultraviolet radiation  /ʌltrəˈvʌɪələt reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  

ការបកញ្ញការំសមីស្ថវ យអ ុលក្តា 
 X radiation  /ɛks reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការបកញ្ញការំសមី
អិុច 

 infrared radiation   /ɪnfrəˈrɛd reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]   

ការំសមីអាងំក្បា 
radiative forcing   /ˈreɪdɪətɪv fɔːsɪŋ/  [n]  រមាល ងំការំសមី 
radicle  /ˈradɪk(ə)l/  [n]  ពន្សលរឫស, ឫសខី្, ឫសសរនស
វញិ្ញា ណ, ពន្សលរឫសែំបូង (ឫសឆ្ែលែុេះកចញែំបូង កហើយវា
ឆ្តងឆ្តង្ហបក់ៅវញិរនុងរវាងអាយុ ១ឆ្ខ កៅកក្កាយកពលឆ្ែល
ឫសរយាងែុេះកពញកលញ) 

radioactive  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv/  [adj]  នន្សវទិយសុរមម 
radioactivity  /ˌreɪdɪəʊakˈtɪvɪti/  [n]  វទិយសុរមម 
 airborne radioactivity  /ˈɛːbɔːn ˌreɪdɪəʊakˈtɪvɪti/  [n]  

វទិយសុរមមរនុងបរយិាកាស 
 environmental radioactivity  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ˌreɪdɪəʊakˈtɪvɪti/  [n]  វទិយសុរមមមជឈដ្ឋន ន្សជំុវញិ 
 natural radioactivity  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˌreɪdɪəʊakˈtɪvɪti/  

[n]  វទិយសុរមមធមមជាតិ 
radiogram  /ˈreɪdɪə(ʊ)ɡram/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ 

radiograph 
radiograph  /ˈreɪdɪə(ʊ)ɡrɑːf/  [n]  (សទិសន្សយ័៖

radiogram, roentgenogram) របូថតការំសមីអិុច (របូភាព
ឆ្ែលបាន្សបកងែើតកៅកលើហវីល (Film) ឬក្រដ្ឋសរបូភាពមយួ
កក្កាយពីថតវទិយសុរមមកដ្ឋយការំសមីអិុច) 

radish  /ˈradɪʃ/  [n]  នកថាវ
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Radium  /ˈreɪdɪəm/  [n] 

១. រា៉ា ែយមូ (និ្សមតិតសញ្ញា គីម ីRa) 
២. កលាហធាតុកក្បើសក្មាបព់ាបាល 

radius  /ˈreɪdɪəs/  [n] 

១. កអឹងតូចរំេនួ្សនែ 
២. ការំងវង ់

Radon  /ˈreɪdɒn/  [n]  រា៉ា ែុង (និ្សមតិតសញ្ញា គីម ីRn) 
Raiamas guttatus  [sci.n]  ក្តីសកាឆ្រវ 
rain  /reɪn/  [v]  ធាល រក់េលៀង 
rain  /reɪn/  [n]  កេលៀង 
 acid rain  /ˈasɪdreɪn/  [n]  កេលៀងអាសីុត (ស្ថរធាតុបំពុល
អាសីុត ឆ្ែលធាល រម់រជាទក្មងខុ់សៗ ជាទក្មងក់សើម (កេលៀង 
អព័ៃ ឬក្ពិល) ឬ ទក្មងស់ងួត (ឧសម័ន្ស ឬធូលីតូចៗ)) 

 radioactive rain  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv reɪn/  [n]  កេលៀងវទិយុ
សរមម 

rainfall  /ˈreɪnfɔːl/  [n]  រមពស់ទឹរកេលៀង, ការធាល រក់េលៀង 
 annual rainfall  /ˈanjʊəl ˈreɪnfɔːl/  [n]  រក្មតិទឹរទឹរ
កេលៀងក្បចឆំ្ន  ំ(បរមិាណសរបុនន្សទឹរកេលៀងឆ្ែលធាល រក់ៅ
តំបន្សណ់្ដមយួកៅករៀងរាល់ឆ្ន )ំ 

 effective rainfall  /ɪˈfɛktɪv ˈreɪnfɔːl/  [n]  ចំឆ្ណរមយួ
នន្សទឹរកេលៀងឆ្ែលក្តូវបាន្សររាទុរ ឬចបទុ់រកដ្ឋយឫស
កក្ៅៗរនុងក្សទាបបែី់នន្សែំណំ្ដ ឬកដ្ឋយន ៃ្ខាងកលើែីឆ្ក្ស
កហើយវាអាចយរមរកក្បើក្បាស់កៅកពលបនៃ បក់ដ្ឋយែំណំ្ដ
ររុខជាតិ 

 mean annual rainfall  /miːn ˈanjʊəl ˈreɪnfɔːl/  [n]  

រមពស់ទឹរកេលៀងមធយមក្បចឆំ្ន  ំ 
rainfed   /reɪnfɛd/  [adj]  ឆ្ែលរពឹំងទឹរកេលៀង, ឆ្ែលអាក្ស័យ
ទឹរកេលៀង 
 rainfed lowland rice  /reɪnfɛd ˈləʊlənd rʌɪs/  [n]  ក្សូវ
រពឹំងទឹរកេលៀង (ក្បកេទក្សូវឆ្ែលែុេះលូតលាស់អាក្ស័យ
កដ្ឋយរបបទឹរកេលៀងសុទធស្ថធ) 

 rainfed lowland rice ecosystem  /reɪnfɛd ˈləʊlənd 

rʌɪs ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  ក្បពន័្សធកអរូក្សូវវសាែីទំនប 
 rainfed upland rice ecosystem  /reɪnfɛd ˈʌplənd 

rʌɪs ˈiːkəʊsɪstəm/  [n]  ក្បពន័្សធកអរូក្សូវវសាែីទលួ 
rainforest  /ˈreɪnfɒrɪst/  [n]  នក្ពតំបន្សក់្តូពិច 
rainmaking  /ˈreɪnmeɪkɪŋ/  [n]  ការកធវើឱ្យមាន្សកេលៀង 

rain-rill  /reɪn-rɪl/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ rill) ចងអូរករើតកៅកពល
កេលៀងខាល ងំ, ចងអូរតូចៗ 

rainsheet  /reɪnʃiːt/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ sheetflood, 
sheetwash) ជលស្ថត រ ឬក្សទាបបទឹ់រឆ្ែលហូរកក្ចេះកលើន ៃ្ែី, 
ការហូរយា៉ា ងកលឿន្សនន្សន ៃ្ទឹរកៅកលើជក្មាល ពិកសសរឆ្ន្សលង
គ្នម ន្សកែើមក ើ 

raise  /reɪz/  [v]  ចិញឹ្ម 
raising  /reɪzɪŋ/  [n]  ការចិញឹ្ម, ការនរអង្ហា ស 
 fund raising  /reɪzɪŋ/  [n]  ការនរអង្ហា សក្បារ ់
 livestock raising  /ˈlʌɪvstɒk reɪzɪŋ/  [n]  ការចិញឹ្មសតវ  
 silk raising  /sɪlk reɪzɪŋ/  [n]  ការចិញឹ្មែងែូវនង 

rake  /reɪk/  [v]  រាស់កដ្ឋយរនស់ 
rake  /reɪk/  [n]  រនស់ 
rale  /rɑːl/  [n]  សូរែរសង្ហែ មាន្ស ់
Ralstonia solanacearum  [n]  ជំងឺបារក់តរកី្សកពាន្សក្សស់ 

(ែំណំ្ដជក្មរកប៉ាងកបា៉ា េះ ែំ ូងបារាងំ កមៃស ក្តប ់និ្សងក្តសរ់
ជាលរខខណឌ រាលដ្ឋលរបស់ជំងឺកន្សេះ) 

ram  /ram/  [n]  កចៀម ឬពឆ្ពកឈាម ល (ឆ្ែលមនិ្សទាបន្សក់ក្រៀវ) 
rambutan  /ramˈb(j)uːt(ə)n/  [n]  ស្ថវមា៉ា វ (កឈាម េះវទិាស្ថ
ស្ដសា Nephelium lappaceum) 

ramet  /ˈramɪt/  [n]  រូន្សក ើ្ ាំ (ជាសមាជិរឯរតាៈមយួ
របស់រលូន្សមយួ) 

ramicorn  /ˈramɪkɔːn/  [n]  ឆ្មរក ើលអិតៗ (ឆ្មរលូតកៅ
កលើ ឬចំកហៀង។ ជាករឿយៗ វាមាន្សចំកពាេះពរួររុខជាតិសលឹរក្សួច 
ែូចជាឆ្មរមយួកៅកក្ៅឆ្មររចួធមមតា។ ឆ្មរលអិតមនិ្សក្ជុេះ   
ង្ហយៗកនេះកទ និ្សងឆ្តងឆ្តបន្សសល់ឆ្េនរធំៗកៅរនុងក ើ។ 
លរខណៈទាបងំកន្សេះ ជាលរខណៈបន្សាពូជ កហើយជាករឿយៗរនុង
រមមវធីិបង្ហែ តពូ់ជ កគមនិ្សកក្ជើសយរកទ។) 

ramie  /ˈrami/  [n]  នធម (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Boehmeria 
nivea) 

ramming  /ramin/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ tamping) ការបុរ
បង្ហា បែី់ 

ranch  /rɑːn(t)ʃ/  [n]  វាលចិញឹ្មសតវពាហន្សៈ 
rancher  /ˈrɑːn(t)ʃə/  [n]  ម្ាស់វាលចិញឹ្មសតវ 
ranching  /ˈrɑːn(t)ʃɪŋ/  [n]  ការដ្ឋកំមម សក្មាបចិ់ញឹ្មសតវ 
rancid  /ˈransɪd/  [adj]  រសខារ, រលិន្សខារ
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randomization  /ˈrandəmʌɪzˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការចបក់ឆ្ន ត 
(វធីិស្ថស្ដសតមយួ រនុងការចតប់ច្យ័កៅរនុងរូន្សឆ្ក្សពិកស្ថធកៅ
តាមស្ថនី្សមយួៗតាមការចបក់ឆ្ន ត) 

range  /reɪn(d)ʒ/  [n]  ជរួ (េន)ំ, ឆ្ែន្ស 
 breeding range  /ˈbriːdɪŋ reɪn(d)ʒ/  [n] តំបន្សប់ង្ហែ តពូ់ជ 
 home range  /həʊmreɪn(d)ʒ/  [n]  ឆ្ែន្ស 
 host range  /həʊst reɪn(d)ʒ/  [n]  ក្បកេទររុខជាតិជក្មរ
មយួចំន្សនួ្សឆ្ែលពពរួpathogen ឬសតវលអិតចនក្ងស្ថន រអ់ា 
ក្ស័យ និ្សងកធវើការបំផ្កល ញ 

 waste range  /weɪst reɪn(d)ʒ/  [n]  គំន្សររកមៃចឆ្បរបារ ់
 water capacity range  /ˈwɔːtə kəˈpasɪti reɪn(d)ʒ/  [n]  

អក្តានន្សសកាត នុ្សពលសំកណើ ម 
ranger  /ˈreɪn(d)ʒə/  [n]  អនរលាត 
 park ranger  /pɑːkˈreɪn(d)ʒə/  [n]  អនរលាតនក្ពឆ្ម នំក្ព 

Raphanus sativus var. longipinnatus  [sci.n]  សូម
កមើលពារយ៖ daikon 

raphe  /ˈreɪfi/  [n]  រា៉ាហវី, ក្ចឆ្វបែូចកថនរ (ចងអូ រមយួឆ្ែលករើត
កៅកលើសមបរក្គ្នប ់កបើសិន្សទងអូវលុ (funiculus) ក្តូវបាន្ស
រលាយចូលជាមយួសមបរកក្ៅក្គ្នប ់នូ្សវក្បឆ្វងមយួឆ្ ន្ររនុង  
អូវលុ រ ឬអូវលុក ា្រ) 

rapid rural appraisal  /ˈrapɪd ˈrʊər(ə)l əˈpreɪz(ə)l/  [n]  

វធីិបា៉ា ន្សស់្ថម ន្សភាល មៗកដ្ឋយមាន្សរសិររចូលរមួ 
rapids  /ˈrapɪds/  [n pl]  ទឹរជួរ 
Rasbora aurotaenia  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ pale 

rasbora 
Rasbora borapetensis  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ 

blackline rasbora 
Rasbora caudimaculata  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ 

greater scissortail 
Rasbora daniconius  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ slender 

rasbora 
Rasbora dusonensis  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ rosefin 

rasbora 
Rasbora espei  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ lambchop 

rasbora 
Rasbora hobelmani  [sci.n]  ក្តីចង្ហវ  
Rasbora myersi  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ silver rasbora 

Rasbora pauciperforata  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖  
red-line rasbora 

Rasbora paucisquamis  [sci.n]  ក្តីចង្ហវ កនូត 
Rasbora paviei  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ sidestripe 

rasbora 
Rasbora sp. cf. beauforti  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ 

stoplight rasbora 
Rasbora spilocera  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ dwarf 

scissortail rasbora 
Rasbora tornieri  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ yellowtail 

rasbora 
Rasbora trilineata  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ scissortail 

rasbora 
rasbora  /razˈbɔrə/  [n]  ពពរួក្តីក្បកេទតូចជាងក្តីចង្ហវ កនូត
រណ្ដត លខលួន្ស ឆ្ែលសាិតកៅរនុងក្គួស្ថរ  Cyprinidae 
(carps) 
 blackline rasbora  /ˈblaklʌɪn/  razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ
ក្សលូង (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora borapetensis) 

 dwarf scissortail rasbora  /dwɔːf ˈsɪzəteɪl razˈbɔrə/  

[n]  ក្តីចង្ហវ កពាត (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora 
spilocera) 

 lambchop rasbora  /lamtʃɒp razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ កនូត 
(កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora espei) 

 pale rasbora  /peɪl razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ មូល (កឈាម េះ
វទិាស្ថស្ដសា Rasbora aurotaenia) 

 redline rasbora /ˈrɛdlʌɪn razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ  
(កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora pauciperforata) 

 scissortail rasbora  /ˈsɪzəteɪl razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ
កពាត (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora trilineata) 

 sidestripe rasbora  /sʌɪd strʌɪp razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ
កនូត (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora paviei) 

 silver rasbora  /ˈsɪlvə razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ  (កឈាម េះ
វទិាស្ថស្ដសា Rasbora myersi) 

 slender rasbora  /ˈslɛndə razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ ក តី 
(កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora daniconius) 

 stoplight rasbora  /stɒplʌɪt razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ
ក្សលូង (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora sp. cf. beauforti)
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 yellowtail rasbora  /ˈjɛləʊ teɪl razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ
មូល (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora tornieri) 

rash  /raʃ/  [n]  (សូមកមើលពារយ៖ urticaria) រន្សៃួល, ករាល 
rat  /rat/  [n]  រណតុ រឆ្ក្បង 
rate  /reɪt/  [n]  អក្តា, កលបឿន្ស, កក្បរង,់ រក្មតិ 
 birth rate  /bəːθreɪt/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ natality 

rate 
 corrosion rate  /kəˈrəʊʒ(ə)n reɪt/  [n]  កលបឿន្សរំណូត 
 crop growth rate  /krɒp ɡrəʊθ reɪt/  [n]  អក្តាលូត
លាស់រសិ្ល, អាក្តាលូតលាស់នន្សែំណំ្ដ (ែំកណើ រការ
បន្សតបនៃ បឆ់្ែលជាបទ់ាបរទ់ងកៅនឹ្សងការ្លិតកៅនូ្សវជាលិ
កាថម ីនិ្សងសររីាងាថមីទាបងំឡាយកពញមយួវែតជីវតិរបស់ែំណំ្ដ 
ឧ. រក្មតិ ឬបរមិាណនន្សស្ថរធាតុសងួតរបស់ែំណំ្ដ) 

 death rate  /dɛθ reɪt/  [n]  អក្តាស្ថល ប ់
 decay rate  /dɪˈkeɪ reɪt/  [n]  កលបឿន្សបំឆ្បរធាតុ 
 disposal rate  /dɪˈspəʊz(ə)l reɪt/  [n]  អក្តាបកញ្ញ
កចល (សំណល់) 

 erosion rate  /ɪˈrəʊʒ(ə)n reɪt/  [n]  កលបឿន្សសំណឹរ 
 evaporation rate  /ɪˌvapəˈreɪʃ(ə)n reɪt/  [n]  កលបឿន្ស
រហំួត, អក្តារហំួត 

 flow rate  /fləʊ reɪt/  [n]  ធារទឹរ 
 growth rate  /ɡrəʊθ reɪt/  [n]  អក្តារំកណើ ន្ស 
 heart rate   /hɑːt reɪt/  [n]  កលបឿន្សកបេះែូង 
 mortality rate  /mɔːˈtalɪti reɪt/  [n]  អក្តាមរណក្បមាណ 
 natality rate  /nəˈtalɪti reɪt/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ birth 

rate) អក្តាជាតិក្បមាណ 
 net assimilation rate  /nɛt əsɪmɪˈleɪʃ(ə)n reɪt/  [n]  

រក្មតិករើន្សសុទធ, អក្តារសមីសំកយាគ (ទមងន្សក់ែើមឆ្ែលករើន្ស 
ក ើងរនុងមយួឯរតានន្សន ៃ្សលឹរ) 

 oxidation rate  /ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n reɪt/  [n]  កលបឿន្សអុរសីុត 
រមម 

 population growth rate  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n ɡrəʊθ reɪt/  

[n]  អក្តារំកណើ ន្សក្បជាជន្ស 
 poverty rate  /ˈpɒvəti reɪt/  [n]  អក្តាភាពក្រីក្រ 
 radiation rate  /reɪdɪˈeɪʃ(ə)nreɪt/  [n]  អក្តារភំាយរសមី 
 radioactive decay rate  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv dɪˈkeɪ reɪt/  

[n]  កលបឿន្សបំឆ្បរធាតុវទិយសុរមម 

 rate of mortality  /reɪt ɒv mɔːˈtalɪti/  [n]  អក្តាមរណ
ក្បមាណ 

 rate of rainfall  /reɪtɒvˈreɪnfɔːl/  [n]  រក្មតិរមពស់ទឹរ
កេលៀង 

 rate of return  /reɪt ɒv rɪˈtəːn/  [n]  រក្មតិចំណូល,  
អក្តាចំណូល 

 rate of sedimentation  /reɪt ɒv sɛdɪmɛnˈteɪʃ(ə)n/  [n]  

កលបឿន្សរកមៃចរំណ 
 recommended rate  / rɛkəˈmɛndɪd reɪt/  [n]  រក្មតិ
អនុ្សស្ថសន្ស,៍ រក្មតិឆ្ណន ំ(បរមិាណឆ្ែលបាន្ស ា្ល់កៅកលើ
អវីមយួ កហើយវាបំកពញនូ្សវកសចរាីក្តូវការសមក្សប) 

 run-off rate  /ˈrʌn ɒf reɪt/  [n]  ធាររហូំរ 
 saturation rate  /satʃəˈreɪʃ(ə)n reɪt/  [n]  អក្តាឆ្កអត 
 seed rate  /siːd reɪt/  [n]  រក្មតិកក្បើក្គ្នបពូ់ជ 
 survival rate  /səˈvʌɪv(ə)l reɪt/  [n]  អក្តារស់រាន្ស 
 water use rate  /ˈwɔːtə juːz reɪt/  [n]  រក្មតិកក្បើក្បាស់
ទឹរ 

rathole  /ˈrathəʊl/  [n]  ក្រហូងឆ្ែលបកងែើតកដ្ឋយទឹររចួ 
raticide  /'ratɪsʌɪd/  [n]  ថាន បំំពុលរណតុ រ 
ratio  /ˈreɪʃɪəʊ/  [n]  អក្តា, សមាមាក្ត, ្លកធៀប, រក្មតិ, 
អនុ្សបាត (្លកធៀបនន្សសមាសភាពពីរ (ឧ. បកណ្ដត យក្គ្នប ់
និ្សងទទឹងក្គ្នប)់) 
 benefit cost ratio  /ˈbɛnɪfɪt kɒst ˈreɪʃɪəʊ/  [n]  អនុ្សបាត
នថលចំកណញ 

 blood sugar ratio   /blʌd ˈʃʊɡə ˈreɪʃɪəʊ/  [n]   
ការពិកស្ថធន្សឈ៍ាម កែើមបឱី្យែឹងរក្មតិជាតិសែររនុងឈាម 

 fertilizer ratio  /ˈfəːtɪlʌɪzə ˈreɪʃɪəʊ/  [n]  អនុ្សបាតជី   
(សមាមាក្តរវាងរក្មតិជី N, P2O5 និ្សង K2O រនុងជី 14-
14-14 មាន្សសមាមាក្តភាព 1:1:1) 

 leaching ratio   /liːtʃɪŋ ˈreɪʃɪəʊ/   [n]  សមាមាក្ត ឬអនុ្ស
បាតនន្សការលាងកក្ចេះ 

 marginal cost benefit ratio  /ˈmɑːdʒɪn(ə)l kɒst 

ˈbɛnɪfɪt ˈreɪʃɪəʊ/  [n]  អក្តាចំកណញរបស់តនមល្ស ំ
(ចំណូលសរបុបឆ្ន្សាមឆ្ែលទទលួបាន្សកដ្ឋយកធវើការផ្កល ស់បតូរ
នូ្សវបកច្រវទិាថមី (ឧ. ការ បក់ក្បើកគ្ន កហើយកក្បើក្តារទ់រ័វញិ) 
កហើយក្តូវបាន្សឆ្ចរកដ្ឋយអក្តានន្សតនមលអកថរសរបុបឆ្ន្សាមរចួ
កហើយែរនឹ្សង១។ វាកសមើនឹ្សងរក្មតិអក្តានន្សចំណូល។)
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 mixing ratio  /mɪksɪŋ ˈreɪʃɪəʊ/  [n]  អក្តាលាយ 
 saturation ratio  /satʃəˈreɪʃ(ə)nˈreɪʃɪəʊ/  [n]  សមា
មាក្តភាពឆ្កអត 

 shoot/root ratio  /ʃuːt ruːt ˈreɪʃɪəʊ/  [n]  សមាមាក្ត
កែើម/ឫស, អនុ្សបាតកែើម/ឫស 

 straw grain ratio  /strɔː ɡreɪn ˈreɪʃɪəʊ/  [n]  អនុ្សបាតនន្ស
ចំកបើង និ្សងក្គ្នប ់(ក្បភាគ ឬ្លកធៀបនន្សទមងន្សក់្គ្នបក់លើ
ទមងន្សចំ់កបើងឆ្ែលបាន្សក្តូវក្ចូតកាត)់ 

ration  /ˈraʃ(ə)n/  [n]  ចំន្សនួ្សរក្មតិ 
 carbon-nitrogen ration  /ˈkɑːb(ə)n ˈnʌɪtrədʒ(ə)n 

ˈraʃ(ə)n/  [n]  ្លកធៀប ឬអនុ្សបាត កាបូន្ស អាសូត 
rational  /ˈraʃ(ə)n(ə)l/  [adj]  សមតាមវចិរណញ្ញា ណ,  
សមកហតុសម្ល 

ratoon  /rəˈtuːn/  [n]  ររុខស្ថ (កែើមររុខជាតិទាបងំឡាយឆ្ែលែុេះ
កចញពីគល់ជស្ដញ្ញជ ំងរនុងឆ្ក្សសល់ពីការក្ចូតកាតរ់ែូវមុន្ស 
កហើយក្បឆ្ហលជាអាចបកងែើតក្គ្នប)់ 

rattan  /rəˈtan/  [n]  កដា , វលលិ 
rattle  /ˈrat(ə)l/  [v]  បកព្ាញសូរឆ្ក្បេះៗ (រនុងសួត) 
ravine  /rəˈviːn/  [n]  កក្ជាេះ, ក្បឡាយបកញ្ញទឹរ (ធមមជាតិ)  
raw  /rɔː/  [adj]  កៅ 
rawness  /ˈrɔːnəs/  [n]  សភាពែុល (មនិ្សទាបន្សន់ចន)  
ray  /reɪ/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ radiant energy) រសមី 
 alpha ray  /ˈalfəreɪ/  [n]  ការំសមីអាល់ហាវ  
 astral ray  /ˈastr(ə)l reɪ/  [n]  វងក់ាសំរនស (សរនសករើត
ក ើងជំុវញិសងក់្ទីយ៉ាូលកៅកពលមតូីស) 

 beta ray  /ˈbiːtə reɪ/  [n]  ការំសមីឆ្បតា 
 cathode ray  /ˈkaθəʊd reɪ/  [n]  ការំសមីកាតូត 
 gamma ray  /ˈɡamə reɪ/  [n]  ការំសមីកាមា៉ា  
 infrared ray  /ɪnfrəˈrɛd reɪ/  [n]  ការំសមីក្រហមអាងំក្បា 
 laser ray  /ˈleɪzə reɪ/  [n]  ការំសមីឡាឆ្ស  
 sun ray  /sʌn reɪ/  [n]  ការំសមីអាទិតយ 
 ultraviolet ray  /ʌltrəˈvʌɪələt reɪ/  [n]  ការំសមីស្ថវ យអ ុល
ក្តា 

RBC  [abbr]  កគ្នលិកាឈាមក្រហម (ពារយកពញ red blood 
cells) 

re-  /riː/  [prefix]  (សទិសន្សយ័៖ again) បុពវបទមាន្សន្សយ័ថា 
ជាថមី 

react  /rɪˈakt/  [v]  មាន្សក្បតិរមម 
reaction  /rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមម 
 acid reaction  /ˈasɪd rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមមអាសីុត 
 addition reaction  /əˈdɪʃ(ə)n rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមម
បូរ 

 back reaction  /bak rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមមក្ចស 
 balanced reaction  /ˈbalənst rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមម
កៅមរ 

 catalytic reaction  /ˌkatəˈlɪtɪk rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមម
កក្កាមអំកពើកាតាលីររ 

 chain reaction  /tʃeɪn rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមមជាឆ្ខស, 
ក្បតិរមមជាកស រ ី 

 chemical reaction  /ˈkɛmɪk(ə)l rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  

ក្បតិរមមគីម ី
 condensation reaction  /kɒndɛnˈseɪʃ(ə)n rɪˈakʃ(ə)n/  

[n]  ក្បតិរមមផ្កា ចទឹ់រ 
 coupled reaction  /ˈkʌp(ə)ld rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមមគូ 

(ក្បតិររមមឆ្ែល ត្ល់ថាមពលសក្មាបក់្បតិរមម ឆ្ែលក្តូវការ
ថាមពលកដ្ឋយ្សជំាមយួនឹ្សងក្បតិរមមឆ្ែលបកញ្ញថាមពល) 

 dark reaction  /dɑːk rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមមងងឹត (កៅ
រនុងែំកណើ រការរសមីសំកយាគ)  

 decomposition reaction  /ˌdiːkɒmpəˈzɪʃn rɪˈakʃ(ə)n/  

[n]  ក្បតិរមមបំឆ្បរ 
 dehydration synthesis reaction  /ˌdiːhʌɪˈdreɪʃ(ə)n 

ˈsɪnθɪsɪs rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមមសំកយាគរកំដ្ឋេះទឹរ 
 displacement reaction  /dɪsˈpleɪsm(ə)nt rɪˈakʃ(ə)n/  

[n]  ក្បតិរមមជំន្សសួ 
 drug reaction  /drʌɡ rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមមថាន  ំ
 endothermic reaction  /ˌɛndəʊˈθəːmɪk rɪˈakʃ(ə)n/  

[n]  ក្បតិរមមក្សូបរកតត  
 exothermic reaction  /ˌɛksə(ʊ)ˈθəːmɪk rɪˈakʃ(ə)n/  

[n]  ក្បតិរមមបកញ្ញរកតត  
 light compass reaction  /lʌɪt ˈkʌmpəs rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  

ក្បតិរមមតក្មងក់ៅររពន្សលឺ 
 nuclear reaction  /ˈnjuːklɪə rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមម
នុ្សយករលឆ្អ  

 oxidation reaction  /ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  

ក្បតិរមមអុរសីុត 
 oxidation-reduction reaction  /ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n 

rɪˈdʌkʃ(ə)n rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមមអុរសីុតែូករែុរមម
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 reversible reaction  /rɪˈvəːsɪb(ə)l rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  

ក្បតិរមមកៅមរ 
 secondary reaction  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  

ក្បតិរមមបនៃ ប ់
 soil reaction  /sɔɪl rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  ក្បតិរមមែី 
 substitution reaction  /sʌbstɪˈtjuːʃn rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  

ក្បតិរមមជំន្សសួ 
 zero order reaction  /ˈzɪərəʊ ˈɔːdə rɪˈakʃ(ə)n/  [n]  

ក្បតិរមមលំដ្ឋបសូ់ន្សយ (ក្បតិរមមគីម ីឆ្ែលអក្តាគឺមនិ្សពឹង
ឆ្ អ្រកលើរំហាបអ់ងាធាតុក្បតិររកទ) 

reactivate  /rɪˈaktɪveɪt/  [v]  កធវើឱ្យសរមមជាថមី 
reagent  /rɪˈeɪdʒ(ə)nt/  [n]  ធាតុបនៃ ល់ 
reap  /riːp/  [v]  កបេះ, ក្បមូលយរ្ល 
reaper  /ˈriːpə/  [n]  មា៉ា សីុន្សក្ចូត (កក្បើកគ្នយន្សត) (មា៉ា សីុន្សក្ចូត

ា្ួលកែើមក្សូវកដ្ឋយកក្បើកគ្នយន្សត) 
rearer  /ˈrɪərə/  [n]  អនរចិញឹ្មសតវ 
chromosomal rearrangement  /ˌkrəʊməˈsəʊməl 

riːəˈreɪn(d)ʒm(ə)nt/  [n]  ការតកក្មៀបក្រូម៉ាូសូមក ើងវញិ 
recalcitrant  /rɪˈkalsɪtr(ə)nt/  [adj] 

១.  មាន្សការពិបាររនុងក្គបក់្គង ឬទុរដ្ឋរ ់(សំកៅកៅកលើ
ការបន្សាពូជរបស់ររុខជាតិ ក្គ្នបពូ់ជ) 

២. ក្បកេទក្គ្នបក់សើម (ពិពណ៌នអំពីក្គ្នបឆ់្ែលមនិ្សអាច
រស់កៅរនុងភាពសងួតទាបបជាងបន្សៃុរសំកណើ ម ៣០-
៤០% កហើយចំកពាេះក្បកេទពូជកៅក្តូពិច វាមនិ្សធន្សនឹ់្សង
សីតុណា ភាពទាបប។ ក្គ្នបអ់ាចបាតប់ងនូ់្សវលទធភាព
របស់វាយា៉ា ងរហ័ស កហើយមនិ្សអាចសាុរទុរបាន្សយូរ
កទ។ ពារយន្សយ័ ៃ្ុយ Orthodox (ក្បកេទក្គ្នប ់សងួត)។) 

receptacle  /rɪˈsɛptək(ə)l/  [n] 

១.  សណា ងផ់្កែ , ទក្មផ្កែ  (ខាងចុងរបស់ទងផ្កែ ឆ្ែលកៅកលើ
កនេះមាន្សសររីាងាផ្កែ ែុេះក ើង) 

២.  រឆ្ន្សលងសក្មាបស់ របន្សតកេលើងអគាីសនី្ស 
receptivity  /riːsɛpˈtɪvɪti/  [n]  ការទទលួយរ (លរខខណឌ នន្ស
ផ្កែ  ឬកកាន្សញីឆ្ែលបាន្សអនុ្សញ្ញា តឱ្យការករាយលមអងមាន្ស
ក្បសិទធភាព) 

recess  /ˈriːsɛs/  [n]  ក្បកហាង 
recipe  /ˈrɛsɪpi/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ prescription 
recipient  /rɪˈsɪpɪənt/  [n]  អនរទទលួ 
reclaim  /rɪˈkleɪm/  [v]  រាន្ស, កាបយ់រ (ឧ. ែី) 

reclamation  /rɛkləˈmeɪʃ(ə)n/  [n]  ការរាន្សយរែី, ការដ្ឋំ
ែំណំ្ដក ើងវញិ ( ូសឆ្យែី)  

recombination  /riːˌkɒmbɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការកាតពូ់ជ, 
ការ ា្ុ ំក ើងវញិ ( ការករើតក ើងរនុងរូន្សនូ្សវបងាុ ំថមីនន្សឆ្សន្សជាបគ់្នន
ឆ្ែលគ្នម ន្សវតាមាន្សកៅរនុងកមបាណ្ដមយួ។ ការ ា្ុ ំថមីកន្សេះគឺ
កដ្ឋយស្ថរឆ្តមាន្សបាតុេូត crossing over កៅរនុងែំកណើ រ
ការកមយ៉ាូស។ការ ា្ុ ំក ើងថមីរនុងអវតាមាន្សនន្សការទាបរទ់ងគ្នន ។) 

recommendation  /ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  អនុ្សស្ថសន្ស ៍
 varietal recommendation  /vəˈrʌɪət(ə)l 

ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  អនុ្សស្ថសន្សពូ៍ជ (ែំកណើ រការ
ឆ្ែលរនុងកនេះ ពូជឆ្ែលបង្ហែ តថ់មីៗក្តូវបាន្សអនុ្សញ្ញា តឱ្យកក្បើ
ក្បាស់ជា ល្ូវការ) 

 recommendation domain  /ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃ(ə)n 

də(ʊ)ˈmeɪn/  [n]  ឆ្ែន្សអនុ្សស្ថសន្ស ៍(ការ ា្ល់ឱ្វាទ ឬមតិ
ឆ្ណនកំៅឱ្យរសិររក្សកែៀងគ្នន មយួក្រុម កៅរនុងកាលៈ  
កទសៈែូចគ្នន  ឬលរខខណឌ ែូចគ្នន ) 

reconstitute  /riːˈkɒnstɪtjuːt/  [v]  បងែបកងែើតជាថមី, ្សបំកងែើត
ក ើងវញិ 

reconstruct  /riːkənˈstrʌkt/  [v]  ស្ថត រ, រស្ថងក ើងវញិ 
reconstruction  /riːkənˈstrʌkʃn/  [n]  ការស្ថត រ, ការរស្ថង
ក ើងវញិ 

recover  /rɪˈkʌvə/  [v]  (សទិសន្សយ័៖ recuperate) បាន្សជា
វញិ, ធូរកសប ើយ, មាន្សរមាល ងំវញិ 

recovery  /rɪˈkʌv(ə)ri/  [n]  ែំកណើ រករ ើបក ើងវញិ, ការទទលួ
បាន្សវញិ 
 drought recovery  /draʊt rɪˈkʌv(ə)ri/  [n]  រកំងើបពីការ
រាងំសងួត (លទធភាពឆ្ែលររុខជាតិអាចកងើបពីការក្ទុឌកក្ទាបម
ឆ្ែលបងែក ើងកដ្ឋយការរាងំសងួតបាន្ស) 

 milling recovery  /mɪlɪŋ rɪˈkʌv(ə)ri/  [n]  ភាគរយអងែរ 
(ទមងន្សស់របុនន្សក្គ្នប)់ 

rectal  /ˈrɛkt(ə)l/  [n]  នន្សចុងកពាេះកវៀន្សធំ, គូទ 
rectum  /ˈrɛktəm/  [n]  ចុងកពាេះកវៀន្ស, គូទ 
recuperate  /rɪˈkuːpəreɪt/  [v]  សូមកមើលពារយ៖ recover 
recur  /rɪˈkəː/  [v]   កឺទប ើងវញិ, មាន្សកទប ើងវញិ, ក្តទបបម់រ
វញិ 

recyclability  /riːˈsʌɪkləˈbɪlɪti/  [n]  ភាពអាចឆ្រនចនជាថមី 
recyclable  /riːˈsʌɪkləbl/  [n]  ឆ្ែលអាចឆ្រជាថមី
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recycle  /riːˈsʌɪk(ə)l/  [n]  ឆ្រនចនជាថមី, ស្ថវែារមម (កក្បើក្បាស់ 
ឬឆ្រនចនក ើងវញិ) (ការឆ្រនចនវតាុ ឆ្ែលកក្បើរចួគ្នម ន្សក្បកយាជន្សឱ៍្យ
កៅជាវតាុមាន្សក្បកយាជន្សវ៍ញិ កហើយអាចកក្បើការបាន្សកទៀត) 

recycled  /riːˈsʌɪk(ə)ld/  [adj]  ឆ្ែលអាចកក្បើក ើងវញិបាន្ស 
recycling  / riːˈsʌɪk(ə)lɪŋ /  [n]  រំឆ្ណនចនជាថមី, ការឆ្រនចន
ក ើងវញិ 
 nutrient recycling  /ˈnjuːtrɪənt riːˈsʌɪk(ə)lɪŋ/  [n]  ស្ថរ
វែតរមមស្ថរធាតុចិញឹ្ម (ឧ. ការេជួរលបក់ារសំណល់ែំណំ្ដ
ចូលកៅរនុងែីវញិ) 

 paper recycling  /ˈpeɪpəriːˈsʌɪkɪŋ/  [n] ការយរក្រ 
ដ្ឋសកៅឆ្រនចនជាថមី 

 waste recycling  /ˈwɔːtəriːˈsʌɪkɪŋ/  [n]  ការយរសំ  
ណល់កៅឆ្រនចនជាថមី 

red currant  /rɛd ˈkʌr(ə)nt/  [n]  ែំណំ្ដម៉ាាងឆ្ែលដ្ឋយំរឆ្ ល្
កៅកធវើជាែំណ្ដប ់

red sprangletop  /ˈrɛd /ˈspraŋɡ(ə)l tɒp/  [n]  កមម រន្សៃុយ
កកាង រ (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Leptochloa chinensis) 

red-eye puffer  /ˈrɛd ʌɪ ˈpʌfə/  [n]  ក្តីរំពត (កឈាម េះវទិា
ស្ថស្ដសត Carinotetraodon lorteti) 

reduce  /rɪˈdjuːs/  [v]  បន្សាយ, បក្ងួម 
reducer  /rɪˈdjuːsə/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ decomposer 
reduction  /rɪˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  ការបន្សាយ, ករែុរមម 
 pollution reduction  /pəˈluːʃ(ə)n rɪˈdʌkʃ(ə)n/  [n]   

ការបន្សាយការបំពុល 
redwater  /ˈrɛdwɔːtə/  [n]  ជំងឺទឹរកនមឈាម (ចំកពាេះសតវ
ពាហន្សៈ) 

reed  /riːd/  [n]  ឆ្ក្តង 
reedbed  /riːdbɛd/  [n]  នក្ពឆ្ក្តង, នក្ពបបុស 
reef  /riːf/  [n]  ជរួថមប៉ាក្បេះទឹរ 
refine  /rɪˈfʌɪn/  [v]  ឆ្រនចន 
refined  /rɪˈfʌɪnd/  [adj]  ឆ្ែលឆ្រនចន 
refinement  /rɪˈfʌɪnm(ə)nt/  [n]  ការឆ្រនចន, ការចក្មាញ់ 
refinery  /rɪˈfʌɪn(ə)ri/  [n]  ករាងចក្រចក្មាញ់, ករាងចក្រ
ចក្មាញ់សែរ 

reflect   /rɪˈflɛkt/  [v]  ចងំពន្សលឺ, កលុេះបញ្្ញំង 
reflex  /ˈriːflɛks/  [n]  ករ ល្ិច 

 conditioned reflex  /kənˈdɪʃ(ə)nd ˈriːflɛks/  [n]  ករ ល្ិច 
លរខខណឌ  

reforest  /riːˈfɒrɪst/  [n]  ដ្ឋនំក្ពក ើក ើងវញិ 
reforestation  /ˌriːfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  ការដ្ឋនំក្ពក ើក ើង
វញិ, ការបកងែើតគក្មបនក្ពក ើទាបងំកដ្ឋយធមមជាតិ ឬសិបប
និ្សមមតិ (កដ្ឋយក្គ្នបផ់្កៃ ល់ ឬដ្ឋរូំន្ស) 

reform  /rɪˈfɔːm/  [n]  ការកធវើរំឆ្ណទក្មង,់ ការករៀបក ើងវញិ 
land reform  /land rɪˈfɔːm/  [n]  រំឆ្ណទក្មងែី់ធលី 
refresh  /rɪˈfrɛʃ/  [v]  កធវើឱ្យមុខរបសួមាន្សស្ថន មថមីកែើមប ី្ សេះែូច
កែើម 

refuse  /rɪˈfjuːz/  [n]  សំណល់ 
 vegetable refuse  /ˈvɛdʒtəb(ə)l rɪˈfjuːz/  [n]  រកមៃចររុខ
ជាតិ 

regenerate  /rɪˈdʒɛnəreɪt/  [v]  ែុេះកទប ើងវញិ 
regeneration  /rɪdʒɛnəˈreɪʃn/  [n]  ការែុេះក ើងវញិ 
 natural regeneration  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l rɪdʒɛnəˈreɪʃn/  [n]  

(សូមកមើលពារយ៖ natural revegetation) ការែុេះលូត
លាស់កដ្ឋយធមមជាតិរបស់ររុខជាតិ កដ្ឋយស្ថរក្គ្នប ់

region  /ˈriːdʒ(ə)n/  [n]  ឆ្ ន្រ, េូមភិាគ 
 biogeographical region  /ˌbʌɪəʊdʒɪəˈɡrafɪk(ə)l 

ˈriːdʒ(ə)n/  [n]  តំបន្សជី់វេូមសិ្ថស្ដសត 
 diversity (D) region  /dʌɪˈvəːsɪti (diː) ˈriːdʒ(ə)n/  [n]  

តំបន្សក់ដ្ឋយឆ្ រ (កៅរនុងតំណលំដ្ឋបអ់ាមណូីអាសីុត)  
regional  /ˈriːdʒənl/  [adj]  នន្សតំបន្ស,់ នន្សេូមភិាគ 
regradation  /ˌrɛɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  ការកធវើឱ្យលអក ើងវញិនូ្សវ
បាស (កាចុង) ឬទក្មងែី់ 

regraded  /riːˈɡreɪdɪd/  [adj]  ឆ្ែលកធវើឱ្យលអ (វវិតត ៃ្ុយពីការ
លាងកក្ចេះ)  

regression  /rɪˈɡrɛʃ(ə)n/  [n]  ហាយន្សរមម (អនុ្សគមន្សឆ៍្ែល
រនុងកនេះវបិតតិរបូមយួអាក្ស័យកៅនឹ្សងវបិតតិរបូមយួ ឬកក្ចើន្សក្សង
កទៀត), ការកែើរថយកក្កាយ (ការវវិតតន្សពី៍ចស់កៅករមង)  

regrowth  /riːˈɡrəʊθ/  [n]  ការដ្ឋកំ ើងវញិ 
regulation  /rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  បទបញាតតិ, បទបញ្ញជ , 
និ្សយតរមម, រំឆ្ណតក្មូវ 
 climate regulation  /ˈklʌɪmət rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]   
និ្សយតរមមអាកាសធាតុ
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 emission regulation  /ɪˈmɪʃ(ə)n rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

បទបញាតតិសតីពីការបកញ្ញសំណល់ឧសម័ន្ស, បទបញ្ញា តតិសតីពី
កអមសីយងុ 

 environmental regulation  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  បទបញាតតិបរសិ្ថា ន្ស 
 noise regulation  /nɔɪz rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  បទបញាតតិ
សតីពីរក្មតិសំក ង 

 pollution regulation  /pəˈluːʃ(ə)n rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  

បទបញា តិតសតីពីការបំពុលបរសិ្ថា ន្ស 
 safety regulation  /ˈseɪfti rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  បទបញ្ញជ
សុវតាិភាព 

 temperature regulation  /ˈtɛmp(ə)rətʃə rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/  

[n]  តក្មូវសីតុណា ភាព 
regulator  /ˈrɛɡjʊleɪtə/  [n]  និ្សយតររ 
 plant growth regulator  /plɑːnt ɡrəʊθ ˈrɛɡjʊleɪtə/  [n]  

ររុខនិ្សយតររ 
 temperature regulator  /ˈtɛmp(ə)rətʃə ˈrɛɡjʊleɪtə/  [n]  

និ្សយតររសីតុណា ភាព 
regurgitate  /rɪˈɡəːdʒɪteɪt/  [n]  ករ ើកអៀង 
rehabilitation  /riːhəˈbɪlɪteɪtʃ(ə)n/  [n]  ការស្ថត រ, ទកងវើឱ្យ
បាន្សលអក ើងវញិ, និ្សតិសមបទាប 

reiteration  /riːɪtəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  បំពងក់្តួយែុេះពីឆ្មរ (បំពង់
ក្តួយលូតក្តងក់ៅកលើែុេះកចញពីឆ្ ន្ងខាងខនងរបស់ឆ្មរនន្ស
រកន្សាមឆ្មរ ឧ. ក្បកេទ dipterocarp។ កគអាចកាតវ់ា
សក្មាបប់ណាុ េះរូន្សក ើ។) 

reject  /rɪˈdʒɛkt/  [v]  សូមកមើលពារយ៖ discard 
rejuvenation  /rɪdʒuːvəˈneɪʃ(ə)n/  [n]  យុវរមម, ការ្ាំ
ឆ្មរ 
 apparent rejuvenation  /əˈpar(ə)nt 

rɪdʒuːvəˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការកធវើយុវរមមពរ-ឆ្ខនង  
(ការ្លិតែូចជា បំពងក់្តួយឆ្ខនង ឆ្ែលមាន្សឫសរចួកហើយ 
ែុេះកចញពីពន្សលរក្តួយសមងកំៅខី្ ឧ. កដ្ឋយការកាតស់មបរ។ 
ការឆ្ក្បក្ត បន់ន្សែំកណើ រក ើងចស់ខាងសររីៈមនិ្សជាបព់ារ់
ពន័្សធកទ។) 

 true rejuvenation  /truː rɪdʒuːvəˈneɪʃ(ə)n/  [n]  យុវរមម
ពិតជាលិកា (ការឆ្ក្បក្ត បន់ន្សស្ថា ន្សភាពឆ្ក្បជាកពញវយ័កលង
តាមរយៈវបបរមមជាលិកា ឬការ្ាំឆ្មរ កធវើែូកចនេះ វានឹ្សងែុេះ
ឫសបាន្ស) 

relapse  /rɪˈlaps/  [v]  លាបជំ់ងឺ, ករ ើ  ឺីងវញិ 

symbiotic relationship  /ˌsɪmbɪˈəʊtɪk rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/  

[n]  ទំនរទំ់ន្សងស្ថរពាងាកាយរស់, ទំនរទំ់ន្សងសហក្បាណ 
relax  /rɪˈlaks/  [v]  បន្សធូរ 
release  /rɪˈliːs/  [v]  រកំដ្ឋេះ, កដ្ឋេះឆ្លង, រចួ្ុត, បកញ្ញ 
released fishing lot area  /rɪˈliːst ˈfɪʃɪŋ lɒt ˈɛːrɪə/  [n]  

 ូតក៍ន្សស្ថទឆ្ែលរសំ្ថយកចល 
relief  /rɪˈliːf/  [n]  សក្មាល, ការក្សួលខលួន្សក ើងវញិ, ការធូរ
ក្ស្ថល 
 surface relief  /ˈsəːfɪs-rɪˈliːf/  [n]  សូន្សឱ្យមាន្សជារបូរាង 

relieve  /rɪˈliːv/  [v]  កធវើឱ្យក្សួលខលួន្សក ើងវញិ, កធវើឱ្យធូរក្ស្ថល 
remainder  /rɪˈmeɪndə/  [n]  សំណល់ 
remedy  /ˈrɛmɪdi/  [n]  ឱ្សថ, ថាន ឆំ្រករាគ 
remission  /rɪˈmɪʃ(ə)n/  [n]  ការក្ស្ថរ 
removal  /rɪˈmuːv(ə)l/  [n]  ការយរកចញ, ែំណរកចញ 
 crop removal  /krɒp rɪˈmuːv(ə)l/  [n]  ែំណរកចញ
កដ្ឋយែំណំ្ដ (ការក្សូបយរស្ថរធាតុចិញឹ្មពីែីកដ្ឋយ
ែំណំ្ដ) 

 mass removal  /mas rɪˈmuːv(ə)l/  [n]  ចលនជាផ្កៃ ងំ
ែុល, ការកលើរមរទាបងំផ្កៃ ងំ 

 oil removal  /ɔɪlrɪˈmuːv(ə)l/  [n]  ការយរកក្បងកចញ 
 oxygen removal  /ˈɒksɪdʒ(ə)nrɪˈmuːv(ə)l/  [n]  

ែំណរអុរសីុឆ្សន្ស 
 removal of the litter from a forest  /rɪˈmuːv(ə)l ɒf ðə 

ˈlɪtə frɒm ə ˈfɒrɪst/  [n]  ការ ុសកចលនន្សក្សទាបបស់លឹរ
ក ើខាងកលើនន្សែីនក្ព 

remove  /rɪˈmuːv/  [v]  យរកចញ 
renal  /ˈriːn(ə)l/  [n]  តក្មងកនម, នន្សវរែំ 
rendzina  /rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  ែីរំកបារក្បកេទករន្សហសនី្ស 
 brown rendzina  /braʊn rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  ែីករន្សហសនី្ស
សមបរុកតាន ត 

 cushion rendzina  /ˈkʊʃ(ə)n rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  ែីករន្ស
ហសនី្ស រាងជារូន្សកខនើយ 

 degraded rendzina   /dɪˈɡreɪdɪd rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  

១. សូមកមើលពារយ៖ degraded humus carbonate soil 
២. សូមកមើលពារយ៖ calcareous brown soil 

 gravely humus rendzina   /ˈɡreɪvli ˈhjuːməs 

rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  ែីក្រួសរំកបារកក្ចើន្ស 
 magnesium rendzina  /maɡˈniːzɪəm rɛn(d)ˈziːnə/  

[n]  ែីករើតពីមា៉ា កញសយមូកាបូណ្ដត
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 mixed rendzina  /mɪkst rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  ែីករន្សហសនី្ស 
លាយ ំគ្នន , ែីឆ្ែលមាន្សរបូភាពែូចជា ករន្សហសនី្សលាយគ្នន  

 mull-like rendzina  /mʌl lʌɪk rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  

(សទិសន្សយ័៖ rubble stone) មកមារក្បកេទ ម៉ាូែូរ ឆ្ែល
មាន្សសភាពែូចមូល (mull) 

 podozolised rendzina  /ˈpɒdzɒlʌɪsd rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  

ែីចស់ ឆ្ែលរំពុងវវិតតកៅររែីប៉ាុែហសលូកដ្ឋយ pH ចុេះ
អាសីុតខាល ងំ 

 raw humus rendzina  /rɔ ˈhjuːməs rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  

(សទិសន្សយ័៖ rendzina mor) ែីករហសនី្សឆ្ែលមាន្សក្សទាបប់
មកមារែុលក្កាស់ពីកលើ 

 red rendzina  /rɛd rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  ែីករន្សហសនី្សក្រហម 
 rendzina on gypsum  /rɛn(d)ˈziːnə ɒn ˈdʒɪpsəm/  [n]  

សូមកមើលពារយ៖ humus sulphate soil 
 stone rendzina  /stəʊnrɛn(d)ˈziːnə/  [n]  ែីកាបូណ្ដត
មាន្សមកមារកក្ចើន្ស (ករើតកលើថមរំកបារ)  

 subalpine rendzina  /sʌbˈalpʌɪn rɛn(d)ˈziːnə/  [n]   

ែីករន្សហសនី្សតំបន្សេ់ន ំ(រឆ្ន្សលងក្តជារ)់  
 white rendzina  /wʌɪt rɛn(d)ˈziːnə/  [n]  ែីករន្សហសនី្ស 
(ពណ៌) ស 

rendzinification  /rɛn(d)ˈziːnifɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ការកាល យ ឬ
វវិតតន្សក៍ៅជាែីករន្សហសនី្ស 

renew  /rɪˈnjuː/  [v]  កធវើស្ថថមី 
reniform  /ˈriːnɪfɔːm/  [adj]  ទក្មងប់ន្សៃេះសលឹររាងកបេះែូងកបា៉ា ង 
rennet  /ˈrɛnɪt/  [n]  ខន្សទឹ់រកដ្ឋេះ 
rennin  /ˈrɛnɪn/  [n]  អងសីុ់មកធវើឱ្យទឹរកដ្ឋេះខន្ស ់
repair  /rɪˈpɛː/ ការជសួជុល 
 dark repair  /dɑːk rɪˈpɛː/  [n]  ការជសួជុលងងឹត  

(ការជសួជុស DNA តាមរកបៀបមនិ្សក្តូវការពន្សលឺ) 
repartition  / riːpɑːˈtɪʃ(ə)n/  ការឆ្ចររន្សធែី 

 pore-size repartition  /pɔː sʌɪz riːpɑːˈtɪʃ(ə)n/  [n]  

ការឆ្ចររន្សធែីតាមទំហំរន្សធ 
repel  /rɪˈpɛl/  [v]  ក្ចន្សកៅវញិ, បកណត ញកចញ (សតវលអិត) 
repellent  /rɪˈpɛl(ə)nt/  [n]  ថាន បំកណត ញសតវលអិត 
replacement  /rɪˈpleɪsm(ə)nt/  [n]  ការជំន្សសួ 
replant  /riːˈplɑːnt/  [v]  ដ្ឋកំ ើងវញិ 
replicate   /ˈrɛplɪkeɪt/  [v]  បា៉ា ន្សគំ់រ ូ

replication  /rɛplɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]   ូតគំ៍រែូូចៗគ្នន , ស្ថ  
(ការកធវើ ៃ្ួន្សៗគ្នន  កហើយកៅរនុងកពលឆ្តមយួ និ្សងរឆ្ន្សលងឆ្តមយួ) 
 self-replication  /sɛlf rɛplɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  សវ័យែំក ើង
កទវខលួន្ស 

representative   /rɛprɪˈzɛntətɪv/   [n]  អនរតំណ្ដង,  
ជាតំណ្ដង (ឯរតាតូចមយួឆ្ែលតាងកសៃើរឆ្តទាបងំអស់នន្សបឆ្ក្ម
បក្មួលសរបុនន្សឯរតាធំជាងឆ្ែលវាតំណ្ដងឱ្យ។ ទីរឆ្ន្សលងដ្ឋ ំ
ស្ថរលបងអាចតំណ្ដងឱ្យរបាយេូមសិ្ថស្ដសាសរបុនន្សពូជមយួ
ក្បកេទ កក្ពាេះពរួវាក្គបែណា បក់លើវសិ្ថលភាព បរសិ្ថា ន្សសរបុ 
ឧ. រយៈរមពស់ និ្សងរបបទឹរកេលៀង។ នក្ពពូជគំរ ូឬអេរិរសមយួ គឺ
ជាតំណ្ដង កបើវាក្គបែណា បក់លើបឆ្ក្មបក្មួលកសកន្សទិចនន្សក្រុម
ពូជកន្សេះឆ្ែលវាតាងឱ្យ។) 

reproduction  /riːprəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  ការបន្សតពូជ 
 asexual reproduction  /eɪˈsɛkʃʊəl riːprəˈdʌkʃ(ə)n/  

[n]  ការបន្សតពូជកដ្ឋយឥតកេទ 
 holocarpic reproduction  [n]  ការបន្សាពូជកដ្ឋយផ្កា ចខ់លួន្ស 
 sexual reproduction  /ˈsɛkʃʊəl riːprəˈdʌkʃ(ə)n/  [n]  

ការបន្សតពូជកដ្ឋយកេទ (ការបន្សសរំវាងកាឆ្ម៉ាតកឈាម ល និ្សងញី 
ឬការបងែរំកណើ តឆ្ែលឱ្យរំកណើ តជាទាបរកិកាសិកា ឬស ុត) 

reproductive  /ˌriːprəˈdʌktɪv/  [adj]  ឆ្ែលបកងែើត, នន្សការ
បន្សតពូជ 

reptile  /ˈrɛptʌɪl/  [n]  សតវលមូន្ស, ឧរងាសតវ 
 aquatic reptile  /əˈkwatɪk ˈrɛptʌɪl/  [n]  លមូន្សទឹរ 
 terrestrial reptile  /təˈrɛstrɪəl ˈrɛptʌɪl/  [n]  លមូន្សកគ្នរ 

research fellow  /rɪˈsəːtʃ ˈfɛləʊ/  [n]  រមមសិរាក្ស្ថវក្ជាវ
ជន្ស (អនរឆ្ែលទទលួបាន្សអាហារបូររណ៍សក្មាបក់ធវើការ
ក្ស្ថវក្ជាវកលើការក្ស្ថវក្ជាវកលើក្បធាន្សបទរំណតណ់្ដមយួ) 

research grant  /rɪˈsəːtʃ ɡrɑːnt/  [n]  ថវកិាក្ស្ថវក្ជាវ 
(ថវកិាសក្មាប់្ ាល់ឱ្យជន្សណ្ដមយួមាន្សលទធភាពរនុងការកធវើ
ការក្ស្ថវក្ជាវកលើក្បធាន្សបទរំណតណ់្ដមយួ) 

research  /rɪˈsəːtʃ/  [n]  ការក្ស្ថវក្ជាវ  
 empirical research  /ɛmˈpɪrɪk(ə)l rɪˈsəːtʃ/  [n]   

ការក្ស្ថវក្ជាវឆ្ែលសមាអ ងកលើតកួលខ 
 scope of research  /skəʊp ɒv rɪˈsəːtʃ/  [n]  ទំហំនន្សការ
ក្ស្ថវក្ជាវ
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researcher-managed trial  /rɪˈsəːtʃə ˈmanɪdʒd ˈtrʌɪəl/  

[n]  ការពិកស្ថធឆ្ែលអនរបកច្រកទសក្គបក់្គង (ការពិកស្ថធកធវើ
ក ើងកៅកលើឆ្ក្សរសិររ ឆ្ែលក្គបក់្គងកដ្ឋយអនរបកច្រកទស
ផ្កៃ ល់) 

resection  /rɪˈsɛkʃ(ə)n/  [n]  ការកាតត់ 
reserve  /rɪˈzəːv/  [n]  បក្មុង, ឆ្ែន្សបក្មុង, អាហារបក្មុង 
 biosphere reserve  /ˈbʌɪə(ʊ)sfɪərɪˈzəːv/  [n]  មណឌ ល
ជីវបក្មុង 

 ecological reserve  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l rɪˈzəːv/  [n]   

ឆ្ែន្សបក្មុងកអរូ ូសីុ 
 forest reserve  /ˈfɒrɪstrɪˈzəːv/  [n]  នក្ពបក្មុង 
 mineral reserve  /ˈmɪn(ə)r(ə)l rɪˈzəːv/  [n]   
បក្មុងខនិ្សជ 

 natural reserve  /ˈnatʃ(ə)r(ə)lrɪˈzəːv/  [n]  ឆ្ែន្សបក្មុង
ធមមជាតិ 

reservoir  /ˈrɛzəvwɑː/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ catchment 
pond) អាងទឹរកក្កាមែី 
 flood-control reservoir  /flʌd kənˈtrəʊl ˈrɛzəvwɑː/  [n]  

អាងការពារទឹរជំន្សន្ស ់
 groundwater reservoir  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə ˈrɛzəvwɑː/  

[n]  អាងទឹររនុងែី 
 sedimentation reservoir  /sɛdɪmɛnˈteɪʃ(ə)n 

ˈrɛzəvwɑː/  [n]  អាងរងរររ 
 storage reservoir  /ˈstɔːrɪdʒ ˈrɛzəvwɑː/  [n]  អាងសតុរ 
 water-storage reservoir  /ˈwɔːtə ˈstɔːrɪdʒ ˈrɛzəvwɑː/  

[n]  អាងសតុរទឹរ 
resettle  /riːˈsɛt(ə)l/  [v]  បតូរលំកៅកៅ, ផ្កល ស់ទីលំកៅ 
residual  /rɪˈzɪdjʊəl/  [n] 

១. សល់ 
២. (សទិសន្សយ័៖ variation) បឆ្ក្មបក្មួល 

residue  /ˈrɛzɪdjuː/  [n]  សំណល់ 
 chemical residue  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈrɛzɪdjuː/  [n]   

ការសំណល់គីម ី
 crop residue  /krɒp ˈrɛzɪdjuː/  [n]  ការសំណល់ែំណំ្ដ 

(ឆ្ ន្រមយួរបស់ែំណំ្ដឆ្ែលកគទុររនុងឆ្ក្ស ឬចមាែ រកក្កាយ
កពលក្បមូល្លរចួែូចជា សលឹរ គល់ជស្ដញ្ញជ ំង កែើម ឫស 
ចំកបើងជាកែើម) 

 decalcification residue  /diːkalsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n ˈrɛzɪdjuː/  

[n]  សំណល់ពីការរលាយថមរំកបារ 

 leaching residue  /liːtʃɪŋ ˈrɛzɪdjuː/  [n]  រកមៃចរំទី
សំណល់ 

 plant residue  /plɑːnt ˈrɛzɪdjuː/  [n]  រកមៃចរំទីររុខជាតិ 
resilience  /rɪˈzɪlɪəns/   [n]  ភាពធន្សក់្ទាប ំ
resin  /ˈrɛzɪn/  [n]  ជរ័ទឹរ, ជរ័ក ើ (វតាុធាតុឆ្ែលអាចលាយ
នឹ្សងអាល់រុលបាន្ស ប៉ាុឆ្ន្សតមនិ្សអាចលាយនឹ្សងទឹរបាន្សកទ) 

resinous  /ˈrɛzɪnəs/  [adj]  ឆ្ែលមាន្សជរ័ 
resist  /rɪˈzɪst/  [v]  ធន្ស,់ ទបទ់ល់ 
resistance  /rɪˈzɪst(ə)ns/  [n]  ភាពធន្ស,់ អំណតធ់ន្ស ់(សមតា
ភាពឆ្ែលទាបរទ់ងនឹ្សងភាពស ូក្ទាបនឹំ្សងជំងឺ  ឬឥទធិពលបំ ល្ិច
បំផ្កល ញក្សងៗកទៀត។  វាអាចឆ្ក្បក្បួលកៅ តាមរក្មតិភាព
សំុ្ថនឹ្សងករាគ ឆ្ែលការចមលង  ឬឥទិធពលណ្ដមយួគ្នម ន្សក្បសិទធ
ភាពកៅកលើវាទាបល់ឆ្តកស្ថេះ។ ឆ្តចំកពាេះភាពង្ហយកលងជំងឺវញិ 
គឺបណ្ដា លកធវើឱ្យវាស្ថល បឆ់្តមាង។) 
 disease resistance  /dɪˈziːz rɪˈzɪst(ə)ns/  [n]  ធន្សនឹ់្សង
ជំងឺ, សំុ្ថកៅនឹ្សងជំងឺ 

 environmental resistance  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

rɪˈzɪst(ə)ns/  [n]  ការក្បឆ្ងំនន្សបរសិ្ថា ន្ស, ធន្សនឹ់្សងបរសិ្ថា ន្ស, 
សំុ្ថកៅនឹ្សងបរសិ្ថា ន្ស 

 horizontal resistance  /hɒrɪˈzɒnt(ə)l rɪˈzɪst(ə)ns/  [n]  

ភាពធន្សក់ែរ, ភាពធន្សប់កណ្ដត យ (ភាពធន្សឆ់្ែលនមុំខ
កដ្ឋយពន្សធុឆ្ែលមាន្សឥទធិពលតិចតចួ កហើយរនុងកនេះវាង្ហយ
ទទលួនូ្សវឥទធិពលនន្សបរយិាកាស (ឧ. ពូជមនិ្សធន្សនឹ់្សងការ
បំផ្កល ញរបស់ែងែូវសីុរងូកែើម ឆ្ែលដ្ឋរំនុង ៃ្េះរញ្រ ់ប៉ាុឆ្ន្សតធន្ស់
នឹ្សងការបំផ្កល ញនន្សែងែូវរងូកែើមកៅកពលកគយរវាកៅដ្ឋរំនុង
ឆ្ក្ស ឬរឆ្ន្សលងែនទៗកទៀត ឬ ៃ្ុយមរវញិ)) 

 insecticide resistance  /ɪnˈsɛktɪsʌɪd rɪˈzɪst(ə)ns/  

[n]  ភាពធន្សនឹ់្សងថាន សំមាល បស់តវលអិត 
 vertical resistance  /ˈvɛntr(ə)l rɪˈzɪst(ə)ns/  [n]   

ភាពធន្ស ់រ (ភាពធន្សឆ់្ែលក្គបក់្គងកដ្ឋយឆ្សន្សមយួ ពីរ ឬ
បី។ ពូជឆ្ែលមាន្សភាពធន្សឆ់្បបកន្សេះ ជាទូកៅ មាន្សភាពធន្ស់
ឆ្បបខពស់កៅនឹ្សងជំងឺមយួ ឬកក្ចើន្សក្បកេទ ឬជីវក្បកេទនន្ស
ក្បកេទសតវលអិតមយួ ប៉ាុឆ្ន្សតវាមនិ្សធន្សក់្ទាបកំៅនឹ្សងក្បកេទសតវ
លអិត ឬជំងឺែនទកទៀត។) 

resistant  /rɪˈzɪstənt/  [adj]  ឆ្ែលមាន្សភាពធន្សនឹ់្សង  
resolution  /rɛzəˈluːʃ(ə)n/  [n]  ែំកណ្ដេះក្ស្ថយ 
 conflict resolution  /ˈkɒnflɪkt rɛzəˈluːʃ(ə)n/  [n]  

ែំកណ្ដេះក្ស្ថយទំនស់



resorption photoperiod response   
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resorption  /rɪˈzɔːpʃ(ə)n/  [n]  ការក្សូបក ើងវញិ 
resource  /rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្ស, កភាគ្ល, កភាគក្ទពយ 
 biological resource  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l rɪˈsɔːs/  [n]  

ធន្សធាន្សជីវស្ថស្ដសត 
 energy resource  /ˈɛnədʒi rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្ស
ថាមពល 

 environmental resource  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l rɪˈsɔːs/  

[n]  ធន្សធាន្សបរសិ្ថា ន្ស 
 food resource  /fuːd rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្សមាូបអាហារ 
 forest resource  /ˈfɒrɪst rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្សនក្ពក ើ 
 gas resource  /ɡas rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្សឧសម័ន្ស 
 geothermal resource  /dʒiːə(ʊ)ˈθəːm(ə)l rɪˈsɔːs/  [n]  

ធន្សធាន្សរកតត កក្កាមែី 
 groundwater resource  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə rɪˈsɔːs/  [n]  

ធន្សធាន្សទឹររនុងែី 
 hypothetical resource  /ˌhʌɪpəˈθɛtɪk(ə)l rɪˈsɔːs/  [n]  

ធន្សធាន្សបា៉ា ន្សស់្ថម ន្ស 
 land resource  /land rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្សែី 
 natural resource  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្ស
ធមមជាតិ 

 natural water resource  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈwɔːtə rɪˈsɔːs/  

[n]  ធន្សធាន្សទឹរធមមជាតិ 
 nonrenewable natural resource  /nɒnrɪˈnjuːəbəl 

ˈnatʃ(ə)r(ə)l rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្សធមមជាតិមនិ្សករើតក ើង
វញិ 

 nonrenewable resource  /nɒnrɪˈnjuːəbəl rɪˈsɔːs/  [n]  

ធន្សធាន្សឆ្ែលមនិ្សអាចសំកយាគជាថមីវញិបាន្ស  
 plant genetic resource  /plɑːnt dʒɪˈnɛtɪk rɪˈsɔːs/  [n]  

ធន្សធាន្សកសកន្សទិចររុខជាតិ (ពពរួជីវររឆ្ែលមាន្សក្ស្ថបរ់នុង
ធមមជាតិ) 

 renewable natural resource  /rɪˈnjuːəbəl 

ˈnatʃ(ə)r(ə)l rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្សធមមជាតិករើតក ើងវញិ 
 surface-water resource  /ˈsəːfɪs ˈwɔːtə rɪˈsɔːs/  [n]  

ធន្សធាន្សទឹរកលើន ៃ្ែី 
 water resource  /ˈwɔːtə rɪˈsɔːs/  [n]  ធន្សធាន្សទឹរ 

respiration  /rɛspɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ 
breathing) ែកងាើម, ការែរែកងាើម, ែំណរែកងាើម 
 aerial respiration  /ˈɛːrɪəl rɛspɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ែំណរ
ែកងាើមកលើកគ្នរ (ែំណរែកងាើមឆ្ែលក្តូវការខយល់ ឬអុរសីុ
ឆ្សន្ស) 

 aerobic cellular respiration  /ɛːˈrəʊbɪk ˈsɛljʊlə 

rɛspɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ែំណរែកងាើមកកាសិកាឆ្ែលក្តូវការ
ខយល់, ែកងាើមកកាសិកាមាន្សខយល់ (ែំកណើ រគីមជីីវ ឆ្ែលក្តូវ
ការអុរសីុឆ្សន្ស និ្សងបំឆ្បលងអាហារ ែូចជាគលុយសីុតឱ្យកៅជា
ឧសម័ន្សកាបូនិ្សច និ្សងទឹរ។ កៅកពលបំឆ្បលងបកញ្ញថាមពល
សមពន្សធគីម ីជាម៉ាូកលគុល ATP។) 

 anaerobic respiration  /ˌanɛːˈrəʊbɪk rɛspɪˈreɪʃ(ə)n/  

[n]  ែកងាើមគ្នម ន្សខយល់ (ែំណរែកងាើមឆ្ែលមនិ្សក្តូវការខយល់ 
ឬអុរសីុឆ្សន្ស) 

 aquatic respiration  /əˈkwatɪk rɛspɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  

ែកងាើមរនុងទឹរ 
 artificial respiration  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l rɛspɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  

ែកងាើមនិ្សមមតិ 
 cutaneous respiration  /kjuːˈteɪnɪəs rɛspɪˈreɪʃ(ə)n/  

[n]  ែកងាើមតាមឆ្សបរ 
 external respiration  /ɪkˈstəːn(ə)l rɛspɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  

ែកងាើមកក្ៅ (បណាូ រឧសម័ន្សរវាងមជឈដ្ឋា ន្សខាងកក្ៅ និ្សងឈាម) 
respirator  /ˈrɛspɪreɪtə/  [n]  ក្បដ្ឋបជំ់ន្សយួការែរែកងាើម, 
ឧបររណ៍ជំន្សយួការែរែកងាើម 

respite  /ˈrɛspʌɪt/  [n]  ការឆ្ថទាបមំយួរយៈកាល 
response analysis  /rɪˈspɒns əˈnalɪsɪs/  [n]  ការវភិាគពី
វធិាន្សការសក្មាបទ់បស់្ថែ ត ់(ការវភិាគពីវធិាន្សការសក្មាបទ់ប់
ស្ថែ តគឺ់ជាែំកណើ រការនន្សការអកងែតពីតក្មូវការឆ្ែលមាន្សទំនរ់
ទំន្សងរវាងគ្នន  ឬរក៏ារវភិាគអំពីសភាពការណ៍ទូកៅ កែើមបរីចន
ករៀបចំរមមវធីិ។ ែំកណើ រការកន្សេះឆ្ែលជាសរមមភាពមយួលំដ្ឋប់
ក្តូវបាន្សរំណតក់ដ្ឋយឆ្ អ្រកលើ រ) តក្មូវការ និ្សងជីវភាពរស់កៅ
របស់ក្បជាជន្សឆ្ែលរង្លប៉ាេះពាល់ ខ) បរសិ្ថា ន្ស ឆ្ែលរំពុង
ក្បតិបតិាការ និ្សង គ) ធន្សធាន្សឆ្ែលមាន្ស។) 

response  /rɪˈspɒns/  [n]  ក្បតិរមម, តំន្សបរកំោច, ចកមលើយ
ភាព 
 biological response  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l rɪˈspɒns/  

[n]  តំន្សបរកំោចជីវៈ 
 correlated response  /ˈkɒrəleɪtɪd rɪˈspɒns/  [n]  តំ
ន្សបជកក្មើស, ការកកលើយតបឆ្ែលជាបទ់ាបរទ់ង (ចំកពាេះ    
លរខណៈឆ្ែលទាបរទ់ងគ្នន  ការឆ្ក្បក្បួលរនុងលរខណៈមយួ
កៅកពលឆ្ែលកគកក្ជើសករ ើសលរខណៈក្សងកទៀត) 

 photoperiod response  /ˈfəʊtəʊpɪərɪəd rɪˈspɒns/  

[n]  ចកមលើយភាពនឹ្សងរយៈពន្សលឺ (ភាពកកលើយតបរបស់ឯរតតៈកៅ
នឹ្សងរយៈពន្សលឺ)



restoration rhizomorph 
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restoration  /rɛstəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ការជសួជុល, ការស្ថត រ, 
ការឆ្រឆ្ក្ប 

restore  /rɪˈstɔː/  [v]  ជសួជុល, ស្ថត រ 
restraint  /rɪˈstreɪnt/  [n]  ការបង្ហខ ងំ 
resurgence  /rɪˈsəːdʒ(ə)ns/  [n]  រំកន្សើន្សកលើស, ការលូត
លាស់ក ើងវញិ 
 pest resurgence  /pɛst rɪˈsəːdʒ(ə)ns/  [n]  ការមាន្ស
ក ើងវញិនន្សទុរររ, ការមាន្សក ើងវញិនន្សសមាសភាពចនក្ង 

resuscitate  /rɪˈsʌsɪteɪt/  [v]  ក្បស់, កធវើឱ្យមាន្សែកងាើមវញិ 
resuscitation  /rɪsʌsɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការជយួ ឱ្យមាន្សែកងាើម
វញិ 

retardation   /riːtɑːˈdeɪʃ(ə)n/  [n] 

១.  ការពន្សារការលូតលាស់ 
២. ការវលិទាបងំក្បាជាា  និ្សងចិតតគំនិ្សត 

retard  /rɪˈtɑːd/  [v]  ពន្សារ 
retch  /rɛtʃ/  [v]  ក្បឹងរអួត 
retention  /rɪˈtɛnʃ(ə)n/  [n] 

១. ការររាទុរ 
២. ការទល់ (កនម) 

 water retention  /ˈwɔːtə rɪˈtɛnʃ(ə)n/  [n]  ការចបយ់រ
ទឹរ, ការររាឱ្យមាន្សទឹរ 

reticulocyte  /rɪˈtɪkjʊlə(ʊ)sʌɪt/  [n]  កគ្នលិកាក្រហមថមី 
មាន្សរាងែូចជា សំណ្ដញ់ 

reticulum  /rɪˈtɪkjʊləm/  [n]  កពាេះចរ 
retina  /ˈrɛtɪnə/  [n]  (សូមកមើលពារយ៖ pupil) ករទីន្ស  
(ឆ្ ន្រមយួនន្សឆ្េនរ) 

retro-  /ˈrɛtrəʊ/  [prefix]  (សទិសន្សយ័៖ backward, 
behind) បុពវបទមាន្សន្សយ័ថា ក្តទបប,់ កៅខាងកក្កាយ 

retrogradation  /ˌrɛtrəʊɡrəˈdeɪʃ(ə)n/  [n]  ការថយចុេះ 
 (ឧ. ក្បសិទធភាព)  

retro-ocular  /ˈrɛtrəʊ ˈɒkjʊlə/  [n]  កៅកក្កាយឆ្េនរ 
retroversion  /rɛtrəʊˈvəːʃ(ə)n/  [n]  ការក អ្ៀងកៅខាង
កក្កាយនន្សសររីាងាមយួទាបងំមូល 

retuse  [adj]  ទក្មងចុ់ងសលឹរ្តទាបល 
revaccinate  /riːˈvaksɪneɪt/  [v]  ចរវ់ារសំ់្ថងកទប ើងវញិ 
revegetation  /riːvɛdʒɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការដ្ឋរំរុខជាតិក ើងវញិ 

 artificial revegetation  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l riːvɛdʒɪˈteɪʃ(ə)n/ 

[n]  ការដ្ឋរំរុខជាតិក ើងវញិកដ្ឋយមនុ្សសស 
 natural revegetation  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l riːvɛdʒɪˈteɪʃ(ə)n/  

[n]  (សូមកមើលពារយ៖ natural regeneration) ែំណុេះររុខ
ជាតិក ើងវញិកដ្ឋយខលួន្សឯង 

reverse  /rɪˈvəːs/  [v]  អាចក្តទបបប់ាន្ស, ចក្មាស 
revolution  /rɛvəˈluːʃ(ə)n/  [n]  បែិវតតន្ស ៍
 green revolution  /ɡriːn ˈrɛvəˈluːʃ(ə)n/  [n]  បែិវតតន្ស៍
នបតង (ការវវិតតន្សប៍កច្រវទិានន្សពូជ ជី និ្សងទឹរ) 

reworking  /riːˈwəːkɪŋ/  [n]  ការឆ្រឆ្ក្ប, ការផ្កល ស់បតូរ 
Rhenium  /ˈriːnɪəm/  [n]  ករ ៉ាញ៉ាូ ម (និ្សមតិតសញ្ញា គីម ីRe) 
rheostat  /ˈriːəstat/  [n]  ករអូស្ថត  
rheumatism  /ˈruːmətɪz(ə)m/  [n]  រយុមា៉ា ទីស, ករាគក្គុន្ស
រនុងសនល រក់អឹង 

Rheusus factor (Rh factor)  [n]  វតាុធាតុម៉ាាងឆ្ែលធមម
តាមាន្សរនុងឈាមមនុ្សសស កបើវតាុធាតុកន្សេះចូលរនុងខលួន្សមនុ្សសស
មាន រឆ់្ែលគ្នម ន្សកទ វានឹ្សងបណ្ដត លឱ្យករើតអងាបែិបរខក្បាណ 

rhin-  /rʌɪn/  [prefix]  (សទិសន្សយ័៖ nose) បុពវបទមាន្សន្សយ័
ថា ក្ចមុេះ 

Rhincodon typus  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ whale shark 
rhinitis  /rɪˈnʌɪtɪs/  [n]  រលារក្ចមុេះ (ជំងឺ) 
Rhinotracheitis  /ˈrʌɪnəʊˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/  [n]  ជំងឺកលងរលារ
កកាត ងក្ចមុេះ និ្សងទងសួត 

Rhipicephalus  /rʌɪn pʌɪˈsɛf(ə)lʌs/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ 
tick 

rhizobium  /rʌɪˈzəʊbɪəm/  [n]  (ពហុវចន្សៈ៖ rhizobia) 

 រហីសបូ យី៉ាូម (បារក់តររីស់កៅរនុងរំពរឫសររុខជាតិ) 
Rhizoctornia solani  [sci.n]  ជំងឺបងែកដ្ឋយ្សតិរសុីរតូនី្ស
ោ៉ា សូឡានី្ស 

rhizome  /ˈrʌɪzəʊm/  [n]  ឫសកមើម, កមើមករតៀង, កែើមកក្កាមែី
, ឆ្ខនងរនុងែី (ជាឆ្ ន្រនន្សកែើមឆ្ែលែុេះរនុងែីបន្សាពីរញំុ្ឫសមយួ
កៅរញំុ្ឫសមយួកទៀត) 

rhizomorph  /ˈrʌɪzəʊmɔːf/  [n]  ឫសសណ្ដា ន្ស (ជាលិកា
្សតិឆ្ែលកៅ ត្ុ ំគ្នន ែូចជាឆ្ខសយា៉ា ងឆ្ណន្ស កដ្ឋយមាន្សសណ្ដា ន្ស
ជាឫស ឆ្ែលក្តូវបាន្សបកងែើតកដ្ឋយ្សតិថាន រខ់ពស់ខលេះ ែូចជា 
Armillaria។ ឫសសណ្ដា ន្ស កធវើឱ្យ្សតិអាចលូតរាលដ្ឋល
បាន្ស)
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rhizoplane  /ˈrʌɪzəʊpleɪn/  [n]  តំបន្សឫ់សរង 
Rhizoprionodon acutus  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ milk 

shark  
rhizosphere  /ˈrʌɪzə(ʊ)ˌsfiːə/  [n]  តំបន្សជំុ់វញិឫស, ឆ្ែន្សនន្ស
ឫស 

Rhodium  /ˈrəʊdɪəm/  [n]  រ ៉ាែូយមូ (និ្សមតិតសញ្ញា គីម ីRh) 
rhomboid  /ˈrɒmbɔɪd/  [adj]  ទក្មងប់ន្សៃេះសលឹររាងចតុកកាណ
កសមើ, ទក្មងប់ន្សៃេះសលឹររាងែូចកពក្ជ 

Rhopalosiphum maidis  [sci.n]  នចកពាត 
rhythm  /ˈrɪð(ə)m/  [n]  ចង្ហវ រ ់
annual rhythm  /ˈanjʊəl ˈrɪð(ə)m/  [n]  ចង្ហវ រស់រមមភាព
ក្បចឆំ្ន  ំ(សរមមភាពឆ្ែលភាវរស់ជួបក្បទេះជាក្បចឆំ្ន )ំ 

circadian rhythm  /səːˈkeɪdɪən ˈrɪð(ə)m/  [n]  ចង្ហវ រ់
សរមមភាពក្បចនំថង  

heart rhythm  /hɑːt ˈrɪð(ə)m/  [n]  ចង្ហវ រក់បេះែូង 
rib  /rɪb/  [n]  កអឹងជំនី្ស 
riboflavin  /ˌrʌɪbə(ʊ)ˈfleɪvɪn/  [n]  របូីផ្កល វនី្ស (ជីវជាតិ B2) 
Ribonucleic acid (RNA)  /ˌrʌɪbə(ʊ)njuːˈkleɪɪk ˈasɪd/  

[n]  អាសីុតរបូីនុ្សយករលអិុច 
rice  /rʌɪs/  [n]  ក្សូវ (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Oryza sativa) 
 aerobic rice  /ɛːˈrəʊbɪk rʌɪs/  [n]  ក្បពន័្សធ្លិតរមមក្សូវ
ឆ្ែលកក្បើក្បាស់ទឹរតិចឆ្ែលបកងែើតកដ្ឋយ IRRI 

 aromatic rice  /arəˈmatɪk rʌɪs/  [n]  ក្សូវក្រអូប, អងែរ
ក្រអូប 

 black glutinous rice  /blak ˈɡluːtɪnəs rʌɪs/  [n]  អងែរ 
ឬក្សូវែំកណើ បកមម  

 boiled rice  /bɔɪld rʌɪs/  [n]  បាយ 
 broken rice  /ˈbrəʊk(ə)n rʌɪs/  [n]  ចុងអងែរ (បំឆ្ណរ  
តូចៗពីអងែរកែើម ឆ្ែលទទលួបាន្សកក្កាយកពលរិន្សក្សូវ) 

 broken rice grains  /ˈbrəʊk(ə)n rʌɪs ɡreɪnz/  [n pl]  

អងែររំណ្ដត ់
 brown rice  /braʊn rʌɪs/  [n]  អងែរសក្មូប (ក្គ្នបអ់ងែរ
ឆ្ែលពំុទាបន្សក់្សិត ឬក្គ្នន្សឆ់្តបាន្សបរអង្ហែ មកចញ) 

 deepwater rice  /diːpˈwɔːtə rʌɪs/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ 
floating rice) ក្សូវក ើងទឹរ 

 dry season rice  /drʌɪ ˈsiːz(ə)n rʌɪs/  [n]  ក្សូវក្បាងំ 

 early rice  /ˈəːli rʌɪs/  [n]  ក្សូវក្ស្ថល (ក្បកេទក្សូវ ជា
ធមមតាមាន្សអកវទរសនឹ្សងរយៈពន្សលឺ កហើយមាន្សអាយុកាលតិច
ជាង ១២០ នថង កហើយវាអាចដ្ឋទំាបងំនរែូវវសា និ្សងរែូវ
ក្បាងំ) 

 floating rice  /ˈfləʊtɪŋ rʌɪs/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ 
deepwater rice  

 glutinous rice  /ˈɡluːtɪnəs rʌɪs/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ 
sticky rice) ក្សូវែំកណើ ប, អងែរែំកណើ ប 

 head rice  /hɛd rʌɪs/  [n]  អងែរកែើម (ក្គ្នបអ់ងែរឆ្ែល
រលូន្សមនិ្សបារប់នៃ បពី់រិន្សរចួ) 

 husked  rice  /hʌskt rʌɪs/  [n]  អងែរសក្មូប  
 hybrid rice  /hybrid rʌɪs/  [n]  ក្សូវអីុក្ប តី (ក្សូវឆ្ែលដ្ឋំ
ជាពាណិជជរមមធំទូលាយកៅជំនន្សទី់មយួ (F1)) 

 jungle rice   /ˈdʒʌŋɡ(ə)l rʌɪs/   [n]  កមម ឆ្បររាលគ្នម ន្ស
រន្សៃុយ (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Echinochloa colona) 

 late rice  /leɪt rʌɪs/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ long duration 
rice) ក្សូវធងន្ស ់(ចំកពាេះពពួរអកវទរស រយៈពន្សលឺវាមាន្សអាយុ
កាលកលើសពី ១៥០នថង ឯពពរួកវទរសវញិ គឺរំណតចំ់កពាេះ
ពូជឆ្ែលកចញផ្កែ កក្កាយនថង ១៥ វចិឆិកា) 

 long duration rice  /lɒŋ djʊˈreɪʃ(ə)n rʌɪs/  [n]   

សូមកមើលពារយ៖ late rice 
 lowland rice  /ˈləʊlənd rʌɪs/  [n]  ក្សូវទំនប (ក្បកេទ
ក្សូវឆ្ែលដ្ឋកំៅឆ្ក្សទំនប) 

 medium rice  /ˈmiːdɪəm rʌɪs/  [n]  ក្សូវរណ្ដត ល (ក្សូវ
ឆ្ែលមាន្សអាយុកាលពី ១២០ នថងកៅ១៥០នថងចំកពាេះពរួអ
កវទរស ឬឆ្ែលកចញផ្កែ កៅចកនល េះពាររ់ណ្ដា លឆ្ខតុលា កៅ
ពាររ់ណ្ដា លឆ្ខវចិឆិកា ចំកពាេះពពរួកវទរសនឹ្សងពន្សលឺ) 

 milled rice  /mʌɪld rʌɪs/  [n]  អងែរសក្មតិ (អងែរឆ្ែលរិន្ស 
និ្សងក្សិតរចួ កហើយក្សទាបបរ់ន្សៃរក់្តូវបាន្សបរកចញ) 

 non-glutinous rice  /nɒnˈɡluːtɪnəs rʌɪs/  [n]   

ក្សូវខាយ, អងែរខាយ 
 non-waxy rice  /nɒnˈwaksi rʌɪs/  [n]  អងែរខាយ (អងែរ
ឆ្ែលសមាសធាតុអាម ូីសកក្ចើន្សជាង ១០% ជាក្បកេទ
អងែរសក្មាបប់រកិភាគក្បចនំថង) 

 paddy rice  /ˈpadi rʌɪs/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ paddy 
 polished rice  /ˈpɒlɪʃt rʌɪs/  [n]  អងែរសក្មតិ



post-harvest rice   rill 

-298- 

 

 post-harvest rice  /pəʊst ˈhɑːvɪst rʌɪs/  [n]  ្លិត 
្លក្សូវកៅកក្កាយកពលក្បមូល្ល (ការក្បមូល ក្សូវសុទធ
ឆ្ែលវាសរាិសមសក្មាបក់ារបរកិភាគរបស់មនុ្សសស ការ
បាតប់ងក់ៅរឆ្ន្សលងករាងចក្រ ឆ្ែលករើតក ើងរនុងអំ ុងកពល
កបារឆ្បន្សក្សូវ ការហាលសមងួ ងត និ្សងការសាុរ កហើយនិ្សងការ
បាតប់ង ់ឆ្ែលទាបរទ់ងកៅនឹ្សងសតវលអិតបំផ្កល ញែំណំ្ដ) 

 receding rice  /rɪˈsiːdɪŋ rʌɪs/  [n]  ក្សូវបកណា ញទឹរ 
 red rice  /rɛd rʌɪs/  [n]  ក្សូវកមម  (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា 

Oryza sativa) 
 sticky rice  /ˈstɪki  rʌɪs/  [n] សូមកមើលពារយ៖  

glutinous rice 
 surplus of milled rice  /ˈsəːpləs ɒv mɪld rʌɪs/  [n]  

អងែរកលើស 
 unhusked rice   /ʌnˈhʌskt rʌɪs/  [n]  ក្សូវ (ក្គ្នបក់្សូវ)  
 upland rice  /ˈʌplənd rʌɪs/  [n]  ក្សូវចមាែ រ, ក្សូវេន ំ
 weedy rice  /ˈwiːdi rʌɪs/  [n]  ក្សូវកមម  (កឈាម េះវទិាស្ថ
ស្ដសា Oryza sativa) 

 wet rice   /wɛt rʌɪs/  [n]  ក្សូវមនិ្សទាបន្សស់មងួត, ក្សូវកសើម 
 wet season rice  /wɛt ˈsiːz(ə)n rʌɪs/  [n]  ក្សូវវសា 
 white rice  /wʌɪt rʌɪs/  [n]  អងែរសក្មតិ 
 wild rice  /wʌɪld rʌɪs/  [n]  ក្សឆ្ង 

rice blast  /rʌɪs blɑːst/  [n]  ជំងឺបាល ស (ជំងឺ្សតិនន្សែំណំ្ដ 
ក្សូវបណ្ដា លឱ្យសលឹរ ថាន ងំ ឆ្ ន្រខលេះនន្សររួក្សូវ និ្សងក្គ្នបក់្សូវ
មាន្សអុចរាងពងក្រកពើតិច ឬកក្ចើន្ស កដ្ឋយឆ្គមសងខាងពណ៌
កតាន ត និ្សងចំណុចរណ្ដា លពណ៌ក្បក្េះ។ ជំងឺបាល សកន្សេះកគអាច
កៅថាមា៉ាងកទៀតថាជា ជំងឺអនរមាន្ស កក្ពាេះកាលណ្ដែីឆ្ក្ស
កនេះមាន្សបរមិាណជី ឬអាសូតកលើសកនេះកគនឹ្សងក ើញវតាមាន្ស
ជំងឺកន្សេះ។) 

rice consumption  /rʌɪs kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n/  [n]  ការកក្បើ
ក្បាស់អងែរ, ការបរកិភាគបាយ (បរមិាណសរបុនន្សអងែរឆ្ែល
បាន្សបរកិភាគ កដ្ឋយក្គួស្ថរ ឬបុគាលមាន រ់ៗ កដ្ឋយវាស់ឆ្វងជា
ក្កាម ជាទូកៅ គឺមាន្សការវាស់ឆ្វងជាគី ូកា ូរ)ី 

rice crop  /rʌɪs krɒp/  [n]  ែំណំ្ដក្សូវ 
rice deficit province  /rʌɪs ˈdɛfɪsɪt ˈprɒvɪns/  [n]  កខតត
ខវេះខាតក្សូវ 

rice delphacid  /rʌɪs ˈdɛlfacɪd/  [n]  មមាចកតាន តតូច 
(កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសត៖ Laodelphax striatellus) 

rice flour  /rʌɪs ˈflaʊə/  [n]  កមៅអងែរ 
rice thresher  /rʌɪs ˈθrɛʃə/  [n]  មា៉ា សីុន្សកបារក្សូវ 
rice-field terrapin  /rʌɪs fiːld/  [n]  អកណតើ រឆ្ក្ស  

(កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសត Malayemys subtrijuga) 
rice field crab  /rʌɪs fiːld krab/  [n]  កាត មឆ្ក្ស 
rice flat sedge  /rʌɪs flat sɛdʒ/  [n]  ររក់្ជុង (កឈាម េះវទិា
ស្ថស្ដសា Cyperus iria) 

rice gall midge  /rʌɪs ɡɔːl mɪdʒ/  [n]  មូស ល្ុង (ក្សូវ) 
rice hispa  /rʌɪs hɪpə/  [n]  ខាុងបនល  (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា 

Dicladispa armigera) 
rice huller  /rʌɪs ˈhʊlə/  [n]  មា៉ា សីុន្សរិន្សក្សូវសក្មូប 
rice skipper  /rʌɪs ˈskɪpə/  [n]  កមអំកៅឆ្េនរឆ្ម  (សតវលអិត
ចនក្ងសាិតរនុងលំដ្ឋប ់Lepidoptera ក្គួស្ថរ Hesperidae 
ឆ្ែលែងែូវសីុសលឹរក្សូវចបត់ាងំពីរមឹ (ជាយ) សលឹរចូលកៅរនុង) 

rice surplus province  /rʌɪs ˈsəːpləs ˈprɒvɪns/  [n]  

កខតត្លិតក្សូវកលើស 
rich  /rɪtʃ/  [adj]  សមបរូ, មាន្ស 
Richardia brasiliensis  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ Brazil 

pusley, tropical Mexican clover 
ricin  /ˈrɪsɪn/  [n]  ជាតិពុលរបស់លាុងឆ្ខា ឬលាុងកក្បង 
(ឆ្ែលពុលខាល ងំ) 

Ricinus communis  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ castor oil 
plant 

rick  /rɪk/  [n]  ធនឹមចំកបើង 
rickets  /ˈrɪkɪts/  [n]  ក្រិស (ជំងឺ) 
Rickettsia  /rɪˈkɛtsɪə/  [n]  រឆី្រតសីុ (ពពរួបារក់តរ ីឆ្ែល
អាចចមលងមរមនុ្សសសតាមរយៈនច) 

riddle  /ˈrɪd.l ̩/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ garden sieve) រឆ្ស្ដញ្ង
ឆ្រងែី  

ridged gourd  /rɪdʒd ɡʊəd/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ angled 
luffa  

ridge  /rɪdʒ/  [n]  ក្ទនុ្សងជាជរួ, ជរួរំពូលេន,ំ ឆ្គម, ទំបន្សេ់ល ឺ
stone ridge  /stōn rɪdʒ/  [n]  ក្ទនុ្សងែីឆ្ែលមាន្សថមកក្ចើន្ស 
rigid  /ˈrɪdʒɪd/  [adj]  ឆ្ែលរងឹ, ឆ្ែលបតម់និ្សបាន្ស 
rigor mortis  /ˈrɪɡɔː mɔːtɪs/  [n]  ភាពរងឹែូចកខាម ច, រងឹស្ថច ់
(ការរងឹស្ថចរ់បស់ស្ថរពាងាកាយកក្កាយកពលស្ថល ប)់ 

rill  /rɪl/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ rain-rill
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rind  /raɪnd/  [n]  ឆ្សបរ, ឆ្ ន្រខាងកក្ៅ, សមបរ 
rinderpest  /ˈrɪndəpɛst/  [n]  ឆ្ប៉ាសកគ្ន (ក្របី) 
ring  /rɪŋ/  [n]  រង 
 annual rings  /ˈanjʊəl rɪŋs/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ growth 

ring) រងវងលូ់តលាស់ រងវងលូ់តលាស់ក្បចឆំ្ន ,ំ វណឌ ក្បចំ
ឆ្ន  ំ(ជាកស រនីន្សវងឆ់្ែលសាិតកៅឆ្ ន្រខលឹមរបស់ក ើ) 

 earth ring  /əːθ rɪŋ/  [n]  ពហុកកាណែី (ែីឆ្បរជា
ពហុកកាណ)  

 growth ring  /ɡrəʊθ rɪŋ/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ annual 
ring 

 piston ring  /ˈpɪst(ə)n rɪŋ/  [n]  ក្រវា៉ា តពី់សតុង 
 stone ring  /stəʊn rɪŋ/  [n]  ែំុថមឆ្ែល ត្ុ ំជារងវងមូ់ល 

ringing in the ear  [n]  ហុឹងក្តកចៀរ 
ripe  /raɪp/  [adj]  ទំុ 
ripen  /ˈraɪ.pən/  [v]  ក ើងទំុ 
 after ripening  /ˈɑːftə ˈrʌɪp(ə)nɪŋ/  [n]  រយៈកពលលូត
លាស់បឆ្ន្សាម 

Riptortus linearis  [sci.n]  ក្សឹងកលល ធំ, ក្សឹងសឆ្ណា រ
ពណ៌កតាន ត 

rise /rʌɪz/  រំកណើ ន្ស 

 climacteric rise  /klʌɪˈmakt(ə)rɪk rʌɪz/  [n]  រំកណើ ន្ស
ខពស់បំ្ុត 

 capillary rising  /kəˈpɪləri ˈrʌɪzɪŋ/  [n]  ការក ើងពី
កក្កាមមរកលើកដ្ឋយថាមពលកាពីឆ្លរ 

risk  /rɪsk/  [n]  ហានិ្សេយ័, ភាពក្បថុយក្បថាន្ស 
 explosive risk  /ɪkˈspləʊsɪv rɪsk/  [n]  កក្គ្នេះថាន រឆ់្ែល
អាចនឹ្សងមាន្សបណ្ដត លមរពីការ ៃ្ុេះ 

 fire risk  /ˈfʌɪə rɪsk/  [n]  កក្គ្នេះថាន រឆ់្ែលអាចនឹ្សងមាន្សប
ណ្ដត លមរពីកេលើងកកេះ 

 nuclear risk  /ˈnjuːklɪə rɪsk/  [n]  កក្គ្នេះថាន រឆ់្ែលអាច
នឹ្សងមាន្សបណ្ដត លមរពីរភំាយវទិយសុរមម 

 production risk  /prəˈdʌkʃ(ə)n rɪsk/  [n]  ្លវបិារនន្ស
្លិតរមម 

river  /ˈrɪvə/  [n]  ទកន្សល, សៃឹង 
 meander river  /mɪˈandə ˈrɪvə/  [n]  ទកន្សលបន្សឆ់្បន្ស 

 subterranean river  /ˌsʌbtəˈreɪnɪən ˈrɪvə/  [n]  សៃឹង
រប ់

river tonguesole  [n]  ក្តីអណ្ដា តឆ្កែ (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសត 
Cynoglossus feldmanni) 

RNA (Ribo-Nucleic-Acid)  [n]  អាសីុតរបូីនុ្សយករលអិុច,  
ម៉ាូកលគុលសររីាងាមយួ មាន្សរាងជាឆ្ខសអងែួញៗ ឆ្ែលមាន្សភាជ ប់
ម៉ាូកលគុលសែរនិ្សងកបស(បាស) ឆ្ែលកធវើសរមម ភាពរនុងកពល
សំកយាគក្បូកតអីុន្ស  កដ្ឋយកធវើការបរឆ្ក្បនិ្សងចមលង ូែកសកន្សទិ
ច។ មាន្ស  RNA   ៣ក្បកេទ  គឺ RNA នសំ្ថរ (mRNA) 
RNA ែឹរជញជូ ន្ស (tRNA) និ្សង RNA  របូីសូម (សំកយាគក្បូកត
អីុន្ស) (rRNA)។  

road  /rəʊd/  [n]  ល្ូ វ 
 main road  /meɪn rəʊd/  [n]  ល្ូ វកម, ល្ូ វជាតិ 
 secondary road  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri rəʊd/  [n]  ល្ូ វលំ 

roar  /rɔː/  [v]  ករាទិ៍ 
roast  /rəʊst/  [v]  អាងំ, នខវ, លីង  
rock avalanche  /rɒk ˈavəlɑːnʃ/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ 

rock slide 
rock fan  /rɒk fan/  [n]  ការក្បមូល ត្ុ ំរកមៃចជាគំន្សរកៅកជើង
ក្ចងំកចតនន្សសមុក្ទ 

rock  /rɒk/  [n]  ថម, សិលា 
 acidic rock  /əˈsɪdɪkrɒk/  [n]  សិលាអាសីុត 
 alkaline rock  /ˈalkəlʌɪnrɒk/  [n]  សិលាអាល់កាឡាងំ 
 basic rock  /ˈbeɪsɪk rɒk/  [n]  ថមអាល់កាឡាងំ, ថមបាស 

(កដ្ឋយការពុរ្ុយនន្សថមកន្សេះ នឹ្សងកាល យជាក្បកេទែីអាល់កា
ឡាងំ) 

 bed rock  /bɛdrɒk/  [n]  សិលាកម 
 coombe rock  /kuːm rɒk/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ rubble 

drilt) ឥែាឆ្ែលហូរលាយនឹ្សងែំុថម 
 crystalline rock  /ˈkrɪst(ə)lʌɪnrɒk/  [n]  សិលាក្កាម 
 endogenous rock  /ɛnˈdɒdʒɪnəs rɒk/  [n]  សិលា
រំណរនុង 

 exogenous rock  /ɪkˈsɒdʒɪnəs rɒk/  [n]  សិលារំណ
កក្ៅ 

 igneous rock  /ˈɪɡnɪəsrɒk/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ 
magmatic rock
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 magmatic rock  /maɡˈmatɪk rɒk/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ 
igneous rock ) សិលាមា៉ា រម់ា៉ា  

 mantle rock  /ˈmant(ə)l rɒk/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ rock 
outcrop soil) ែីឆ្ែលមាន្សថមឆ្បរជារកមៃច, ែីឆ្ែលមាន្សែំុ
ថម្ុសក ើង 

 massive rock  /ˈmasɪv rɒk/  [n]  សិលាែុល 
 metamorphic rock  /mɛtəˈmɔːfɪk rɒk/  [n] សិលាឆ្ក្បរបូ 
 organic rock  /ɔːˈɡanɪk rɒk/  [n]  សិលាសររីាងា 
 sand rock  /sand rɒk/  [n]  ថមសំកលៀង, សិលាឆ្ក្រ 
 sedimentary rock  /sɛdɪˈmɛntri rɒk/  [n]  សិលារកមៃច
រំណ 

 volcanic rock  /vɒlˈkanɪk rɒk/  [n]  សិលាេនកំេលើង 
 waste rock  /weɪst rɒk/  [n]  សិលាសំណល់ 

rock-fall  /rɒk fɔːl/  [n]  ការបារ ់ឬរលំនន្សថម 
rockiness  /ˈrɒkɪnəs/  [n]  សមាមាក្តថមកៅរនុងែី 
rockslide  /ˈrɒkslʌɪd/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ rockslip) ការរលំ 
ឬក្សុតនន្សថម 

rockslip  /rɒkslɪp/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ rockslide 
rock-step  /rɒk-stɛp/  [n]  ន ៃ្រាបនន្សផ្កៃ ងំថម 
rod  /rɒd/  [n]  បារក់តររីាងែូចចងែឹេះ, កកាសិកាែំបង 
rodent  /ˈrəʊd(ə)nt/  [n]  សតវរកររ (ឧ. រណាុ រ) 
rodenticide  /rəˈdɛntɪsʌɪd/  [n]  ថាន សំមាល បស់តវរកររ 
 chronic rodenticides  /ˈkrɒnɪk rəˈdɛntɪsʌɪds/  [n pl]  

រទកចឆទឃាតកខាយ (ថាន បំំពុលពពួរសតវរកររែូចជា រណតុ រ 
ឆ្ែលកធវើឱ្យឈាមមនិ្សររ កហើយហូរក្ជាបកចញជាបជ់ានិ្សច្
តាមស្ថរពាងាកាយឆ្ែលមាន្សរបសួ ឬតាមក្ចមុេះកៅកពល  
រណតុ រសីុចូលរនុងកពាេះ) 

roentgen  /ˈrʌntdʒən/  [n]  ករ ៉ាន្ស-ឆ្រន្ស (ទាបរទ់ងកៅនឹ្សង X-
ray) 

roentgenogram  /ˈrəːntɡənə(ʊ)ɡram/   [n]  សូមកមើល
ពារយ៖ radiograph 

rogue  /rəʊɡ/  [v]  ែរក្បកេទលាយ (ការយរកចញនូ្សវអវីៗ
ឆ្ែលមនិ្សក្តូវការ) 

roguing  /rəʊɡɪŋ/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ culling 
rolling  /ˈrəʊlɪŋ/  [adj]  ឆ្ែលមាន្សទិែាភាពជាទឹររលរធំខាល ងំ 
root  /ruːt/  [n]  ឫស 

 adventitious root  /ˌadv(ə)nˈtɪʃəs ruːt/  [n]  ឫសរយាង 
(ឫសឆ្ែលែុេះកចញពីថាន ងំ), ឫសនចែន្សយ 

 branch root  /brɑːn(t)ʃ ruːt/  [n]  ឫសរយាងខី្ 
 buttress root  /ˈbʌtrɪs ruːt/  [n]  កែើមរងឹមាន្សជាតិក ើ ឬ
ឫសគល់ ឆ្ែលមាន្សតនួទីទបក់ែើម ជាពិកសសសក្មាបក់ែើម
ក ើធំៗកៅតំបន្សន់ក្ពក្តូពិច 

 climbing root  /ˈklʌɪmɪŋ ruːt/  [n]  ឫសកតាង 
 fibrous root  /ˈfʌɪbrəs ruːt/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ lateral 

root) ឫសរយាង 
 lateral root  /ˈlat(ə)r(ə)l ruːt/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ 

fibrous root 
 nail root  /neɪl ruːt/  [n]  ឫសក្រចរ 
 prop root  /prɒp ruːt/  [n]  ឫសជន្សៃល់, ឫសក្ពកយាង 

(ឫសឆ្ែលែុេះកចញពីកែើមឆ្ែលក្ទក្ទងរ់រុខជាតិ) 
 secondary adventitious root  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri 

ˌadv(ə)nˈtɪʃəs ruːt/  [n]  ឫសខយល់ទីពីរ (ឫសឆ្ែលែុេះ
កចញពីថាន ងំខាងកក្កាមកគ កៅរនុងែីនន្សកែើមក្សូវ) 

 seminal root  /ˈsɛmɪn(ə)l ruːt/  [n]  ឫសឆ្រវ (ឫសឆ្ែល
ែុេះកចញមុន្សកគពីក្គ្នបផ់្កៃ ល់ កហើយមាន្សតនួទីសំខាន្សរ់នុង
ការក្ទក្ទងជី់វតិរបស់ររុខជាតិ ជាពិកសសរនុងែំណ្ដរក់ាល
ែំបូង) 

 storage root  /ˈstɔːrɪdʒ ruːt/  [n]  ឫសកមើម 
 tape root  /teɪp ruːt/  [n]  ឫសឆ្រវ 
 tuberous root  /ˈtjuːb(ə)rəs ruːt/  [n]  ឫសជាកមើម 

root lesion  /ruːt ˈliːʒ(ə)n/  [n]  ស្ថន មែំកៅឫស 
root pattern  /ruːt ˈpat(ə)n/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ root type) 
គំរកូ្បកេទឫស 

rooting  /ruːtɪŋ/  [n]  ការកធវើឱ្យែុេះ ឬចបឫ់ស 
rootlet  /ˈruːtlɪt/  [n]  ឆ្ខនងឫស, ឫសតូចៗ (ឫសឆ្ែលែុេះ
កចញពីឫសកម ឬឫសចស់ៗនន្សក្សូវ) 

rootstock  /ˈruːtstɒk/  [n]  គល់បំកៅ ឬកជើងទក្ម (ររុខជាតិ
មាន្សឫស ឬឆ្ ន្ររបស់ររុខជាតិជាធមមតាជាគល់ ឬជាឫសឆ្ែល
កគយរររុខជាតិមយួក្សងកទៀតកៅ្ាំពីកលើ) 

Rosa spp.  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ rose 
rose  /rəʊz/  [n]  ផ្កែ រូឡាប (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rosa spp.) 
rose apple  /rəʊz ˈap(ə)l/  [n]  ជមពូ



rosefin rasbora  rotenone   
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rosefin rasbora  /rəʊzfɪn razˈbɔrə/  [n]  ក្តីចង្ហវ   
(កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Rasbora dusonensis) 

rosella  /rə(ʊ)ˈzɛlə/  [n]  មជូរក្ពឹរ 
rostrate  /ˈrɒstrət/  [adj] 

១. ឆ្ ន្ររាងែូចចំពុេះ 
២. ចំពុេះនន្ស Hemiptera, ឆ្សនងរបស់ពពរួខមូត ឬរឆ្ញ្

(Curculionidae) 
rostrum  /ˈrɒstrəm/  [n]  រ ៉ាសូ្ដសាឹម (មាតរ់បស់សតវលអិតទាបងំ
អស់កៅរនុងលំដ្ឋប ់Hemiptera មាន្សរាងក្ទឆ្វងសក្មាបក់ចេះ
ទមលុេះ និ្សងជញ្ញជ រ។់ សំកៅកៅកលើក្ចមុេះសតវរឆ្ញ្ 
(Curculionidae)) 

rot  /rɒt /  [n]  រលួយ, សអុយ 
 bottom rot  /ˈbɒtəm rɒt/  [n]  ជំងឺរលួយគូទកកាត ប (ជំងឺ
បងែកដ្ឋយ្សតិ Rhizoctornia solani) 

 brown rot  /braʊn rɒt/  [n]  ជំងឺរលួយពណ៌កតាន ត (្សតិ 
ឬបារក់តរទីាបងំឡាយណ្ដឆ្ែលបងែជំងឺររុខជាតិ ឆ្ែលកធវើឱ្យររុខ
ជាតិកនេះ មាន្សពណ៌កតាន ត និ្សងជាលិការលួយខូច) 

 buckeye rot  /ˈbʌkʌɪ rɒt/  [n]  ជំងឺកខាល ចឆ្ ល្ឆ្ ន្រខាង
កក្កាយ (ចំកពាេះកប៉ាងកបា៉ា េះ ជំងឺកន្សេះបងែកដ្ឋយ្សតិ 
Phytophthora nicotianae និ្សង Phytophthora capcisi 
ភាគកក្ចើន្សរាលដ្ឋលកៅតំបន្សអ់ាកាសធាតុកៅត  និ្សងកសើមខាល ំ
ង។ ភាន រង់្ហរបងែជំងឺកន្សេះ រស់កៅរនុងែីបាន្ស ឆ្ែលបកងែើត្សតិ 
Oospores, Sporangia និ្សង  Zoospores។ ភាន រង់្ហរបងែ
ជំងឺមាន្សែំណំ្ដកក្ចើន្សក្បកេទ កេលៀងរយៈកពលយូរ និ្សងសីតុណា
ភាពខពស់ជាលរខណៈសមក្សបសក្មាបក់ាររាលដ្ឋលនន្សជំ
ងឺ។) 

 dry rot  /drʌɪ rɒt/  [n]  ជំងឺរលួយសងួត, ជំងឺរលួយពុរ 
 foot rot  /fʊt rɒt/  [n]  ជំងឺរលួយគល់ 
 fruit rot  /fruːt rɒt/  [n]  ជំងឺរលួយឆ្ ល្ (ចំកពាេះក្តសរ ់ជំងឺ
កន្សេះបងែកដ្ឋយ្សតិ Chaonephora curbitarium, 
Phythium spp., Rhizochonia solani ឆ្ែលសប៉ារបស់វា
កលងតាមរយៈសតវលអិត ខយល់ និ្សងទឹរ កដ្ឋយកលងរាលដ្ឋល
ខាល ងំរំ ុងកពលកេលៀង និ្សងសំកណើ មខពស់) 

 head rot  /hɛd rɒt/  [n]  ជំងឺរលួយកកាត ប (ជំងឺបងែកដ្ឋយ
្សតិ Rhizoctornia solani) 

 mold watery soft rot  /məʊld  [n]  ជំងឺកកេះកកាត បកដ្ឋយ
្សតិ (ជំងឺកន្សេះបងែកដ្ឋយ្សតិ Sclerotinia sclerotiorum 

ករើតមាន្សកៅតំបន្សក់ៅត  និ្សងតំបន្សខ់ពងរ់ាបក្តូពិច។ ភាន រង់្ហរ
បងែជំងឺអាចរស់កៅរនុងការសំណល់ែំណំ្ដជក្មរក្សងៗ ឬ
រស់កៅរនុងែី។) 

 root rot  /ruːt rɒt /  [n]  ជំងឺរលួយឫស 
 sheath rot  /ʃiːθ rɒt/  [n]  ជំងឺរលួយកែើម, ជំងឺរលួយ
ក្សទបសលឹរ (វាបងែកដ្ឋយជំងឺ្សតិ Acrocylindrium 
Oryzae។ ភាពរលួយករើតកៅឆ្ ន្រខាងកលើនន្សក្សទបសលឹរ
កក្ស្ថបជំុវញិររួខី្។ សញ្ញា ជំងឺចបក់ ា្ើមែំបូងធំរាងក្ទឆ្វង ឬ
ជាអុតៗឆ្ែលមាន្សរាងមនិ្សក្បារែមាន្សបកណ្ដា យពី ០.៥ កៅ 
១.៥ ស.ម ពណ៌កតាន តសងខាង (ឆ្គម) និ្សងចំណុច
រណ្ដា លពណ៌ក្បក្េះ។ ស្ថន មរបសួទាបងំកន្សេះ អាចជារមួមាន្ស
ពណ៌កតាន តក្បក្េះឆ្តមាង កហើយវាកលងចូលគ្នន រាលកចញទាបងំ
ក្សទប ជាកហតុបណ្ដា លឱ្យររួក្សូវកចញពំុរចួកហើយររ៏លួ
យ។ កៅរនុងក្សទបសលឹរឆ្ែលករើតជំងឺកន្សេះ អាចសកងែត
ក ើញមាន្សកមៅ។) 

 soft rot  /sɒft rɒt/  [n]  ជំងឺរលួយកសើម 
 stem rot  /stɛm rɒt/  [n]  ជំងឺរលួយក្សទបសលឹរ, 
ជំងឺរលួយកែើម 

rotate  /rə(ʊ)ˈteɪt/  [adj]  ក្បកេទផ្កែ មាន្សក្តបរជាបរ់ាងឆ្ល ស់ 
rotate   /rə(ʊ)ˈteɪt/  [v]  បងវិល  
rotation  /rə(ʊ)ˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការឆ្ល ស់, ការបងវិល, ែំកណើ រ
វលិជំុ, រងវិលជំុ, ខបួ (ចំន្សនួ្សឆ្ន ឆំ្ែលររុខជាតិក្តូវការរនុងការកពញ
វយ័ ឬលូតលាស់ែល់ទំហំឆ្ែលចងប់ាន្ស។ ខបួកៅរនុងក្បពន័្សធ
កសមើអាយុ អំ ុងកពលរវាងការែុេះក ើងវញិ និ្សងការកាបចុ់ង
កក្កាយ។ ខបួអាចអាក្ស័យនឹ្សងលរខណៈវនិិ្សចឆយែូចជា ទំហំ
មធយម អាយុ រំកណើ ន្សមាឌក្បចឆំ្ន និំ្សងរក្មតិលូតលាស់ ក្ពម
ទាបងំលរខខណឌ ជីវស្ថស្ដសា។) 
 crop rotation  /krɒp rə(ʊ)ˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ការឆ្ល ស់មុខ
ែំណំ្ដ, បនល ស់ែំណំ្ដ, ែំណំ្ដបងវិល (ក្បពន័្សធដ្ឋែុំេះមយួ 
ឆ្ែលរនុងកនេះែំណំ្ដពីរ ឬកក្ចើន្សក្បកេទក្តូវបាន្សដ្ឋែុំេះកៅ
រឆ្ន្សលងជាប់ៗ គ្នន  កហើយែំណំ្ដនី្សមយួៗនឹ្សងក្តូវផ្កល ស់បតូរទី
រឆ្ន្សលងជាបន្សតបនៃ បក់ៅតាមកាលរំណតម់យួ កែើមបកីាត់
បន្សាយការបំផ្កល ញពីសមាសភាពចនក្ង) 

rotavator  /ˈrəʊtəveɪtə/  [n]  វ ៉ាតូាវា៉ា ទរ័ (ឧបររណ៍រសិរមម) 
rotenone  /ˈrəʊtənəʊn/  [n]  រ ៉ាកូតណូន្ស (ថាន រំមាង បក់មករាគ)
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Rottboellia cochinchinensis  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ 
itchgrass 

rotten  /ˈrɒt(ə)n/  [adj]  (សទិសន្សយ័៖ decay) រលួយ, 
ពុរ្ុយ 

rough  /rʌf/  [adj] 

១. (សទិសន្សយ័៖ micro-hilly, hummock) ទិែាភាពជា
រំពូរៗ 

២. ឆ្ែលគកក្គើម, ឆ្ែលមនិ្សសម, ឆ្ែលមនិ្សកទៀង, សភាព
ខពស់ ទាបបខាល ងំ 

rough lemon  /rʌf ˈlɛmən/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ kaffir 
lime 

roughage  /ˈrʌfɪdʒ/  [n]  រកមៃចរំទី, អាហារឆ្ែលសមបរូជាតិ
សរនស, កមម ចំណីសតវ 

rounds  /raʊndz/  [n pl]  (ចំកពាេះកវជជស្ថស្ដសា) កវន្សពិនិ្សតយអនរ
ជំងឺ 

roup  /raʊp/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ coryza) ខាន្សស់្ថល រម់ាន្ស់
(ជំងឺ) 

route  /ruːt/  [n]  ល្ូ វ 
routine  /ruːˈtiːn/  [n]  ការកធវើតាមអវីឆ្ែលធាល បក់ធវើ, ទមាល ប ់
row  /rəʊ/  [n]  ជរួ 
rubb  /rʌb/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ land talus) ែីឆ្ែលមាន្ស
សុទធឆ្តថម 

rubber   /ˈrʌbə/  [n] 

១. កែើមកៅស ូ (កឈាម េះវទិាស្ថស្ដសា Hevea brasiliensis) 
២. កៅស ូ (ឧ. របស់កក្បើក្បាស់កធវើពីកៅស ូ) 

 rubber band   /ˈrʌbə band/  [n]  ជរ័កៅស ូ, កៅស ូរង 
 rubber boot  /ˈrʌbə buːt/  [n]  ឆ្សបរកជើងរឆ្វង 
 rubber nipple  /ˈrʌbə ˈnɪp(ə)l/  [n]  រាលកដ្ឋេះកៅស ូ 
 rubber sheet  /ˈrʌbə ʃiːt/  [n]  កៅស ូសន្សលឹរ 
 rubber tubing  /ˈrʌbə ˈtjuːbɪŋ/  [n]  បំពងក់ៅស ូ 

rubbish  /ˈrʌbɪʃ/  [n]  (សទិសន្សយ័៖ litter, gabage) 
សក្មាម 

rubble  /ˈrʌb(ə)l/  [n]  ថមកក្គរំកបារទន្ស់្ ុយ 
 rubble drilt  /ˈrʌb(ə)ldrɪlt/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ 

coombe rock 
rubella  /rʊˈbɛlə/   [n]  ករាគរស្ដញជ ិលក្ស្ថល (ប៉ាុឆ្ន្សតកក្គ្នេះថាន រ់
ែល់ទាបរររនុងន ៃ្ កបើមាត យមាន្សជំងឺកន្សេះ) 

Rubidium  /rʊˈbɪdɪəm/  [n]  រយុប ែីយមូ (និ្សមតិតសញ្ញា គីមី
Rb) 

rudaceous  /rʊˈdeɪʃəs/  [adj]  សូមកមើលពារយ៖ pebbly 
ruderal  /ˈruːd(ə)r(ə)l/  [adj]  ររុខជាតិែុេះកលើរកមៃចសំណល់ 
rudimentary  /ˌruːdɪˈmɛnt(ə)ri/  [adj]  ឆ្បបកែើម 
Ruellia tuberosa  [sci.n]  សូមកមើលពារយ៖ popping pod 
rugose  /ˈruːɡəʊs/  [adj] 

១. ក្ជួញ (ចំកពាេះឆ្ ន្ររបស់ររុខជាតិ) 
២. គក្គ្នត, គកក្គើម (ចំកពាេះែី) 

rumen   /ˈruːmɛn/  [n]  កពាេះធំ 
ruminant  /ˈruːmɪnənt/  [n]  សតវទំពាកអៀង 
ruminate  /ˈruːmɪneɪt/  [adj]  រាងក្រកហងក្រហូង (អំពីទក្មង់
របស់ររុខជាតិ) 

ruminate  /ˈruːmɪneɪt/  [v]  ទំពាកអៀង 
rump  /rʌmp/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ buttock  
runch  /rʌntʃ/  [n]  ររុខជាតិតូចៗ 
runcinate  /ˈrʌnsɪneɪt/  [adj]  សលឹរក្ចសទង 
runholder  /ˈrʌnhəʊldə/  [n]  ម្ាស់សតវ (ឧ. កចៀម) 
runner  /ˈrʌnə/  [n]  គល់វារ, កែើមកតាងកគ, កែើមសកណ្ដត ង, 
កែើមវារ (កែើមររុខជាតិ ឬកមម  ឆ្ែលែុេះឆ្បរកចញពីគុមពកហើយវារ
កៅកលើែី  ក្ពមទាបងំមាន្សថាន ងំនី្សមយួៗ ឆ្ ន្រខាងកក្កាមមាន្សែុេះ 
ឫស អាចបកងែើតបាន្សជារូន្សររុខជាតិ (កមម ) ថមីពីថាន ងំទាបងំកនេះ) 
 root runner  /ruːt rʌn.ə/  [n]  នែ, ឆ្ខនង (ររុខជាតិ)  

run-off  /ˈrʌnɒf/  [n]  (សទិសន្សយ័៖  outflow) ការហូរកក្ចេះ, 
រហូំរ, ការហូរកចញ (ចលនទឹរកៅកលើែីពីទីខពស់កៅទីទំនប 
កហើយឆ្ែលបណ្ដា លឱ្យមាន្សការបាតប់ងជី់ជាតិ កដ្ឋយស្ថរការ
ហូរកចញកន្សេះ) 
 agricultural run-off  /aɡrɪˈkʌltʃərəl rʌn ɒf/  [n]  រហូំរពី
ែីរសិរមម 

 annual run-off  /ˈanjʊəl rʌn ɒf/  [n]  រហូំរក្បចឆំ្ន  ំ
 average run-off  /ˈav(ə)rɪdʒ rʌn ɒf/  [n]  (សទិសន្សយ័
៖ mean run-off) រហូំរមធយម 

 flood run-off  /flʌd rʌn ɒf/  [n]  រហូំរជំន្សន្ស ់
 mean annual run-off  /miːn ˈanjʊəl ˈrʌn ɒf/  [n]  រហូំរ
មធយមក្បចឆំ្ន  ំ

 mean run-off  /miːn ˈrʌn ɒf/  [n]  សូមកមើលពារយ៖ 
average run-off
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 monthly run-off  /ˈmʌnθli rʌn ɒf/  [n]  រហូំរក្បចឆំ្ខ 
 natural run-off  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l rʌn ɒf/  [n]  រហូំរធមមជាតិ 
 polluting run-off  /pəˈluːtɪŋ rʌn ɒf/  [n]  រហូំររខវរ,់ 
រហូំរបំពុល 

 sediment run-off  /ˈsɛdɪm(ə)nt rʌn ɒf/  [n]  រហូំររកមៃច
រំណ 

 surface run-off  /ˈsəːfɪs rʌn ɒf/  [n]  រហូំរកលើន ៃ្ 
 urban run-off  /ˈəːb(ə)n rʌn ɒf/  [n]  រហូំរពីទីក្រុង 

runway  /ˈrʌnweɪ/  [n]  ល្ូ វរត ់( ល្ូ វឆ្ែលរណាុ រឆ្តងរតចុ់េះក ើង
រនុងការកចញកៅបំផ្កល ញែំណំ្ដ) 

rupture  /ˈrʌptʃə/  [n]  ធាល យ, រលន្ស 
rust  /rʌst/  [n]  ឆ្ក្ចេះ (ក្បកេទ្សតិឆ្ែលបងែជំងឺែល់ររុខជាតិ
កក្ចើន្សក្បកេទ និ្សងកធវើឱ្យខូចែំណំ្ដ) 

rut  /rʌt/  [n]  កពលររកឈាម លញី 
Ruthenium  /rʊˈθiːnɪəm/  [n]  រ ៉ាយុកតញ៉ាូ ម (និ្សមតិតសញ្ញា គីម ី

Ru) 
Rutherfordium  /ˌrʌðəˈfɔːdɪəm/  [n]  រកូតហវូែយមូ (និ្សមតិត
សញ្ញា គីម ីRf) 
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S 

sabertooth thryssa  [n]  ត្រីឆ្មា ត្រព ើ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 
Lycothrissa crocodilus) 

sac  /sak/  [n]  ថង,់ ព្ោង (ភាគនៃ្ររីាងគរាងដូចថង ់
ឬពលោ រ) 
 embryo sac  /ˈɛmbrɪəʊ sak/  [n]  ថងអំ់ត្្រយី ៉ុង, ថង់
 ៃោរ (្រធិាៃដដលមាៃពោ្ិោ រ្៉ុរពៅរន៉ុងព ោះ ព ើយ
មាៃោរព វ្ើ  ៉ុ លរម្ាពៅខាងរន៉ុង (ពៃោះជាអ គរត្ា្ ់
ពត្ោយ ីោរព វ្ើ  ៉ុ លរម្ា)) 

 heart sac  /hɑːt sak/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
pericardium 

 poison sac  /ˈpɔɪz(ə)n sak/  [n]  លវ ឬថងថ់្ន  ំ៉ុល 
saccharide  /ˈsakərʌɪd/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ saccharose, 

sucrose, sugar) សាោររី, ្ករ្, ្ករសាោរ  ូ្  
Saccharomyces  /ˈsakərəʊmʌɪsɛs/  [n]  សាោរ  មូ្ដី្្ 
(ពម្ដំដ្) 

saccharose  /ˈsakərəʊz/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
saccharide  

Saccharum officinarum  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
sugar cane 

sack  /sak/  [n]  លវ 
sacro-  /ˈseɪkrəʊ/  [prefix]  ដដលទារទ់្យងពៅៃឹងឆ្អឹងគូទ្យ 
sacroma  /sɑːˈkəʊmə/  [n]  សាចដ់៉ុោះម្ ាង ព វ្ើ ីវរថ៉ុធារ៉ុមាៃ
ភា ដូចឆ្អឹង ដដល្ម្ាតាមាៃររី្ំព ើងជាៃិចច 

sacrum  /ˈsakrəm/  [n]  ឆ្អឹងគូទ្យ, ដននរ្ំពៅពលើឆ្អឹងរញ្ចូ ញ
គូទ្យ 

safety  /ˈseɪfti/  [n]  ៉្ុ វរថិភា  
 environmental safety  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l ˈseɪfti/  [n]  

៉្ុ វរថិភា ្រសិាថ ៃ 
 food safety  /fuːd ˈseɪfti/  [n]  ៉្ុ វរថិភា ព្បៀង 

safran  [n]  រពម្ៀរsafran (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Crocus 
sativus) 

saggittate  /ˈsadʒɪteɪt/  [adj]  រាងរោលត្ ួញ (អំ ីទ្យត្ម្ង់
រ្្់រ៉ុរខជារិ) 

sagittal  /səˈdʒɪt(ə)l/  [n]  ្ូម្ពម្ើល រយ៖ section 
sagittate  /ˈsadʒɪteɪt/  [adj]  ទ្យត្ម្ងគ់ល់្ោឹរទ្យត្ម្ងដ់នោត្ ួញ 
saline  /ˈseɪlʌɪn/  [adj]  នត្្, នៃអំ្ិល, ដដលមាៃជារិនត្្ 

saline  /ˈseɪlʌɪn/  [n]  ្ូល៉ុយ្យ៉ុងដដលមាៃជារិអំ្ិល  
(វាត្រូវលៃពត្ ើ្រន៉ុងវ ិ្ ័យពវជ្ជសាស្ដ្រ) 

salinity  /səˈlɪnɪti/  [n]  រត្ម្រិនត្្, ជារិនត្្, អត្តាអំ្ិល, 
ភា នត្្ (ភា ដដលមាៃ្រមិាណអំ្ិលលាយពត្ចើៃ ព ើយ
ដដលរន៉ុងព ោះមាៃ្មាោ ្់ រ្ូរោច៉ុង្ូដយមូ្) 

salinization  /salɪnʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរព ើងនត្្, អំ្ិល
រម្ា, ោរផ្អអ ្អំ់្ិល, ោរររអំ្ិលពៅរន៉ុងដី 

saliva  /səˈlʌɪvə/  [n]  ទឹ្យរមារ ់
salmon  /ˈsamən/  [n]  ត្រីសាលម្ ៉ុង 
Salmonella  /ˌsalməˈnɛlə/  [n]  លរព់ររសីាល់ម្ ូដណល (ពម្
ពរាគដដល្ណ្ដរ លឱ្យមាៃោរ ៉ុលអាហារ) 

Salmonellosis  /ˌsalmənəˈləʊsɪs/  [n]  ជំ្ងឺត្គុៃពពាោះពវៀៃ 
(ជំ្ងឺដដល្ណ្ដរ លម្រ ីលរព់ររសីាល់ម្ ូដណល) 

salpingectomy  /ˌsalpɪnˈdʒɛktəmi/  [n]  ោរវោះោរយ់រ
ត្្ពមាយ្បៃូពចញ 

salpingitis  /ˌsalpɪnˈdʒʌɪtɪs/  [n]  រលារនដ្បៃូ, ជំ្ងឺ
រលារត្្ពមាយ្បៃូ 

salpingo-oophorectomy  [n]  ោរវោះោរយ់រត្្ពមាយ 
ៃិងអូវា រពីចញ 

salt  /sɔːlt/  [n]  អំ្ិល 
 rock salt  /rɒk sɔːlt/  [n]  អំ្ិលថា, អំ្ិលត្រួ្ 

saltation  /salˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ោរចល័រ ឬ ូរវរថ៉ុអវីម្យួពៅ
រន៉ុងទឹ្យរពោយខ្យល់្រ ់

salt evaporator  /sɔːlt ɪˈvapəreɪtə/  [n]  ដត្្អំ្ិល 
saltmarsh bulrush  /sɔːltmɑːʃ ˈbʊlrʌʃ/  [n]  ររផ់្អក រញ្ច៉ុ ំ 

(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Bolboschoenus maritimus) 
saltwater crocodile  /sɔːltˈwɔːtə ˈkrɒkədʌɪl/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ estuarine crocodile) ត្រព ើ្ម្៉ុត្ទ្យ (ព ា្ ោះ
វទិ្យាសាស្ដ្ត Crocodylus porosus) 

saltwedge  /sɔːltwɛdʒ/  [n]  ោរពត្ជ្ៀរចូលនៃទឹ្យរ្ម្៉ុត្ទ្យពៅ
ពត្ោម្ទឹ្យរទ្យពៃោរំ្ៃព់ាម្ (រំ្ៃទឹ់្យរនត្្ខាោ ងំ ដដលមាៃរំហា្់
អំ្ិល ី ៣០ ភាគពាៃព់ ើងពៅ) 

salve  /salv/  [n]  ថ្ន លំា្ ឬររឹ, ្ ូមា រ 
salverform  /ˈsalvəfɔːm/  [adj]  ត្្ពេទ្យផ្អក មាៃត្រ្រជា្់
រាងថ្្
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samara   /ˈsamərə/   [n]  ត្្ពេទ្យដនោ(មាៃ)សាោ ្ ដនោត្្ពេទ្យ
សាម្អឺរា  (ជាត្្ពេទ្យដនោមាៃសាោ ្ ម្ៃិពត្្ោះ ្ងួរ មាៃត្ា្់
ម្យួ ឬពត្ចើៃ) 

Samarium  /səˈmɛːrɪəm/  [n]  សាមា រយមូ្ (ៃិម្រិត្ញ្ញា គីម្ ី
Sm) 

sample  /ˈsɑːmp(ə)l/  [n]  ភាគ្ំណ្ដរ, ្ំណ្ដរ, គំរតូាង, 
គំរ ូ(ត្ា្ ូ់ជ្), ល ៃ,់ រំណ្ដង, រយួ ង 
 blood sample  /blʌd ˈsɑːmp(ə)l/  [n]  ្ំណ្ដរ្ម្ 
 composite sample  /ˈkɒmpəzɪt ˈsɑːmp(ə)l/  [n]  គំរូ
រំណ្ដងលោយត្ា្ន់ៃរញ្ច្ត់្ា្ ូ់ជ្ (ោរលាយចូលាន
នៃរំណ្ដងត្ា្ជ់ាពត្ចើៃដដលពគយរម្រ ី្ណ្ដរ ដននរជា
ពត្ចើៃខ្៉ុ្ៗាន នៃរពាច ្ត់្ា្)់ 

 primary sample  /ˈprʌɪm(ə)ri ˈsɑːmp(ə)l/  [n]  គំរូ្ ឋម្
, ល ៃ់្ ឋម្ (គំរលូ ៃម់្យួចំៃៃួរូចដដលយរពចញ ីទី្យតាងំ
ម្យួរដៃោងរ្្់រពាច ្ត់្ា្ ូ់ជ្។ គំរូ្ ឋម្ជាពត្ចើៃនសាំន  
លៃ ជាគំរូ្ មា្ម្យួ។) 

 soil samples  /sɔɪl ˈsɑːmp(ə)lz/  [n pl]  ្ំណ្ដរដី  
 submitted sample  /səbˈmɪtɪd ˈsɑːmp(ə)l/  [n]  គំរូ
ត្ា្ដ់ដលលៃពនញើរម្រ (គំរនូៃត្ា្ដ់ដលលៃពនញើរម្រសាថ ៃី
យ ិ៍ពសា្ត្ា្ ូ់ជ្។ វាជាដននរម្យួនៃគំរតូ្ា្់្ មា្ 
(លោយ)) 

 working sample  /ˈwəːkɪŋ ˈsɑːmp(ə)l/  [n]  គំរតូ្ា្់
លៃ ិពសា្រចួ, ល ៃត់្ា្ល់ៃ ិពសា្រចួ (ល ៃត់្ា្ ូ់ជ្
ដដលយរពចញ ីល ៃត់្ា្ព់នញើរឱ្យពៅរន៉ុងម្ៃទី ិពសា្ៃ ៍
ដដលោរ ិពសា្ ីគ៉ុណភា ត្ា្ល់ៃព វ្ើរចួព ើយខ្ោោះ) 

sampling  /ˈsɑːmp(ə)lɪŋ/  [n]  ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ , ោរព វ្ើ
្ំណ្ដរ (ដំពណើ រោរ ឬវ ិ្ ីសាស្ដ្តពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ រំណ្ដងរ្្់
ត្្ជាររណ្ដម្យួ) 
 random sampling  /ˈrandəm ˈsɑːmp(ə)lɪŋ/  [n]  ោរ
ពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ចំៃៃួ្ំណ្ដរតាម្វ ិ្ ីពរ ើ្ ពោយនចដៃយ 
(គឺជាវ ិ្ ីពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ្ំណ្ដរ ពោយពត្ ើ្្ត្មា្ព់ត្ជ្ើ្ពរ ើ្
ចំៃៃួ្ំណ្ដរ្ត្មា្ព់ វ្ើោរអពងករ ដដលពៅរន៉ុងព ោះឯរ
តាៃីម្យួៗ ពៅរន៉ុងទំ្យ ំនៃោរអពងករមាៃត្្ូល្រលីីពរនៃោរ
ពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ចំៃៃួ្ំណ្ដរ គឺមាៃោររំណរ ់្ ៉ុដៃរម្ៃិ
ចលំចឱ់្យដូចាន ព ោះពទ្យ។ វាអាចនទ៉ុយាន ពៅៃឹងោរពត្ជ្ើ្
ពរ ើ្ ្ំណ្ដរតាម្ពាល្ំណង ដដលរន៉ុងព ោះត្្ជាជ្ៃ

ទាងំអ្់ត្រូវលៃពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ្ត្មា្ល់រខណៈជារល់ារ់
ណ្ដម្យួ (ឧ. ត្គួសារត្រីត្រ)។) 

Sanaanea saman  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ rain tree 
sanctuary  /ˈsaŋ(k)tjʊəri/  [n]  ដដៃជ្ត្ម្រ 
 fish sanctuary  /fɪʃ ˈsaŋ(k)tjʊəri/  [n]  ដដៃជ្ត្ម្រម្ចា
ជារិ 

 wildlife sanctuary  /ˈwʌɪl(d)lʌɪf ˈsaŋ(k)tjʊəri/  [n]  

ដដៃជ្ត្ម្រ្រវនត្  
sand  /sand/  [n]  ដីខ្ាច ់(ភាគលអិរនៃដីដដលមាៃអងករន់ចិរ
 ី ០.០៥ ពៅ ២ ម្.ម្) 
 barren sand  /ˈbar(ə)n sand/  [n]  ដីខ្ៃិជ្ដដលមាៃ
ត្ា្ដី់ជាខ្ាច ់(ាា ៃម្ពមារ ាា ៃឥដឋ) (ដីាា ៃជី្ជារិ)  

 bleach sand  /bliːtʃ sand/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ bleach 
earth 

 blown sand  /bləʊn sand/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
shifting sand 

 clay sand  /kleɪ sand/  [n]  ដីវាយៃភា ឥដឋខ្ាច ់
 coarse sand  /kɔːs sand/  [n]  ខ្ាចព់ត្គើម្ 
 coarse sand (USA)  /kɔːs sand/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

light sand (UK)) ដីដដលមាៃវាយៃភា ខ្ាចព់ត្គើម្, 
ខ្ាចព់ត្គើម្ (ត្ា្ ់ ី ២០-២០០ ម្តី្រុង) 

 concretionary sand  /kənˈkriːʃən(ə)ri sand/  [n]  ខ្ាច់
ដដលមាៃត្រួ្ត្រពវៀៃ, ត្្ទា្ដី់ដដលមាៃត្រួ្ត្រពវៀៃ
ពត្ចើៃ 

 cover sand  /ˈkʌvə sand/  [n]  ខ្ាចដ់ដលត្គ្ ីពលើ 
 drift-sand  /drɪft-sand/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ quick-

sand)  ខ្ាចច់ល័រ, ខ្ាចរ់ចួ 
 eolian sand  /iːˈəʊlɪən sand/ [n]  ខ្ាច ់មំ្រពោយខ្យល់ 
 fine sand  /fʌɪn sand/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ fine sand 

earth) ខ្ាចម់្ ដឋ 
 gleyed sand  /ɡleɪd sand/  [n]  ខ្ាចជ់ាទឹំ្យរ 
 grey sand  /ɡreɪ sand/  [n]  ខ្ាចត់្្ពនោះ 
 heavy sand  /ˈhɛvi sand/  [n]  ដីខ្ាចម់្ ដឋ (ត្ា្រូ់ច
ជាង ១០ ម្តី្រុង ី ០-១០%)  

 light sand  /lʌɪt sand/  [n, UK]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ coarse 
sand US) ដីដដលមាៃវាយៃភា ខ្ាចព់ត្គើម្
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 loamy coarse sand  /ləʊmi kɔːs ˈsand/  [n]  ខ្ាច់
ពត្គើម្លោយ 

 loamy sand  /ˈləʊmi sand/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ mealy 
sand) ខ្ាចល់ោយ 

 mealy sand  /ˈmiːli sand/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ loamy 
sand 

 medium sand  /ˈmiːdɪəm sand/  [n]  ខ្ាចម់្្យម្ 
 moving sand  /ˈmuːvɪŋ sand/  [n]  ខ្ាចច់ល័រ, ខ្ាច់
រចួច៉ុោះពត្ោម្ 

 muddy sand  /ˈmʌdi sand/  [n]  ដីខ្ាចជ់ាេរ ់
 quick-sand  /kwɪk sand/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ drift-

sand 
 reddish-brown ferruginous sand [n]  ខ្ាចត់្រ ម្ 

(ពោយវរថ៉ុធារ៉ុដដរ)  
 shelly sand  /ʃɛli sand/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ shell-marl) 
ថារំពលរ ឬខ្ាចរំ់ពលរពរើរ ី្ម្បរខ្យង ឬពលៀ្ 

 shifting sand  /ˈʃɪftɪŋsand/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ blown 
sand) ខ្ាចច់ល័រ, ខ្ាចព់ហាោះ 

 very fine sand  /ˈvɛri fʌɪn sand/  [n]  ត្ា្ ់២០-២០០
ម្តី្រុង (ខ្ាចម់្ ដឋ)  

 warp sand  /wɔːp sand/  [n]  ខ្ាចទ់្យពៃោ, ខ្ាច ់មំ្រ
ពោយទឹ្យរទ្យពៃោ 

Sandoricum indicum  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ santol 
sandpaper  /ˈsan(d)peɪpə/  [n]  ត្រោ្ខារ ់(ត្រោ្
ត្្ឡារព់ោយដីខ្ាច់្ ត្មា្ខ់ារន់នទពត្គើម្) 

sandstone  /ˈsan(d)stəʊn/  [n]  ថា្ំពលៀង, ថាេរ,់ ្ិលា
ដត្រ 
 iron sandstone  /ˈʌɪən ˈsan(d)stəʊn/  [n]  ថាពត្គដដល
មាៃដដរពត្ចើៃ 

sandy  /ˈsandi/  [adj]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ arenaceous) ដដល
ជាខ្ាច,់ ដដលមាៃខ្ាចព់ត្ចើៃ 

sanguine  /ˈsaŋɡwɪn/  [adj]  ទំ្យ រទំ់្យៃងៃឹង្ម្ 
sanitary  /ˈsanɪt(ə)ri/  [adj]  ដដលមាៃអ ម្យ័,  
ដដលទារទ់្យង ៉្ុខ្ភា , ដដលទារទ់្យង ៉្ុខាេលិល 

sanitation  /sanɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  អ ម្យ័ (ៃិយយ្ំពៅ
ពៅររោរនរល់ពត្គឿងត្្ោ្ត់្្ោរ្ំរា្ព់ វ្ើអ ម្យ័ ៃិងព្វា

្ត្មា្ោ់រ្ពពាច ញពចលត្្រ្ពោយ ៉្ុវរថិភា ៃូវោរ្ំ 
ណល់ទាងំឡាយរ្្់ម្ៃ៉ុ្ស ដូចជាទឹ្យរព ម្ ៃិងលាម្រ។ 
រងវោះអ ម្យ័ ឬអ ម្យ័ ម្ៃិត្គ្ត់្ាៃ ់ ជាម្ូលព រ៉ុចំ្ង
ដដល្ណ្ដរ លឱ្យពរើរមាៃជ្ម្ងពឺៅទូ្យទាងំ ិេ ពលារ ព ើយ
ោរព វ្ើឱ្យត្្ព ើ្រព ើងៃូវ្ញ្ញា អ ម្យ័ត្រូវលៃពគដឹងថ្ មាៃ
នល្ ោះពាល់ជាគ៉ុណត្្ពយជ្ៃដ៍៏្ ំព្ងពៅពលើ ៉្ុខ្ភា  ៃិង
្ៃរិ ៉្ុខ្ព្បៀង ទាងំពៅតាម្ត្គួសារ ៃិងពៅតាម្ទូ្យទាងំ្ 
គម្ៃ។៍ រដូ៏ចាន ពៃោះដដរ ពារយពៃោះរត៏្រូវលៃៃិយយ្ំពៅពៅ
ររោរដថររាលរខខ្ណឌ អ ម្យ័តាម្រយៈព្វា   ដូចជា
ព្វាត្្មូ្ល្ត្មាម្ ៃិងព្វា្ពពាច ញ ទឹ្យរលូ/ទឹ្យរ្ំអ៉ុយជា
ពដើម្។) 

sanitation service  /sanɪˈteɪʃ(ə)n ˈsəːvɪs/  [n]   

ព្វាអ ម្យ័ ( លំពៅោឋ ៃ ឬ្រសិាថ ៃ) 
santol  [n]  ្ំព ញរាជ្ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Sandoricum 

indicum) 
sap  /sap/  [n]  រ៉ុរខរ្ 
 cell sap  /sɛl sap/  [n]  រ៉ុរខរ្, សារធារ៉ុរាវពៅរន៉ុងវា គ៉ុយ
អូលរ្្់ពោ្ិោរ៉ុរខជារិ 

sapling  /ˈsaplɪŋ/  [n]  រូៃព ើ, រូៃព ើ្  ៉ុៃពថ្ន ល 
sapodilla  /ˌsapəˈdɪlə/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ naseberry) 
លា៉ុរ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Manilkara zapota) 

saprobe  /ˈsaprəʊb/  [n]  សាត្្ូ្, អនរ្ំដ្រ (ភាវៈរ្់
ដដលចិញ្ច ឹម្ជី្វរិពោយសារធារ៉ុ្ររីាងគដដលងា្់ៗ )  

saprobiont  /ˈsaprəʊbˈbaɪɒnt/  [n]  ភាវរ្់ពលើ្រវ ឬរ៉ុរខ
ជារិងា្ ់

saprophyte  /ˈsaprə(ʊ)fʌɪt/  [n]  សាត្្ូេរី (សារពាងគោយ
ដដលត្្ូ្យរអាហារ ីសារធារ៉ុ្ររីាងគដដលងា្ ់ឬរលួយ) 

saprophytic  /saprə(ʊ)ˈfɪtɪk/  [adj]  ដដលរ្់ពៅជាសាត្្ូ
េរី 

sapwood  /ˈsapwʊd/  [n]  ត្សាយព ើ (ត្្ទា្ព់ដើម្ពត្ៅ
្ងអ្់ដដលមាៃពៅរន៉ុងពដើម្ព ើ ដដលនស ីំពោ្ិោរ្់ ៃិង
ជាភាន រង់ារ យំរទឹ្យរពៅដននរខាងពលើពដើម្ព ើ។ ព ើទ្យៃ ់ឬ
ត្សាយមាៃលរខណៈត្សាល ៃិង ណ៌ត្សាលជាងព ើខ្ោឹម្។) 

sarco-  /ˈsɑːkəʊ/  [prefix]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ flesh, muscle) 
៉្ុ វ្ទ្យមាៃៃយ័ថ្ សាចដ់៉ុំ 

Sarcodina  /ˈsɑːkaʊdɪnə/  [n]  ដំពៅម្ហាររីដ៉ុោះត្រងរ់ដៃោង
ភាជ ្ស់ាច ់ៃឹងឆ្អឹង
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sarcoma  /sɑːˈkəʊmə/  [n]  សារូម្  
Sarcophaga  /ˈsɑːkəʊfəgə/  [n]  សារូផ្អ (ពម្រម្) 
Sarcoptes  /ˈsɑːkɒptɛs/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ scabies 
Sarcosporidia  /ˈsɑːkəʊspəʊrɪdɪə/  [n]  សារូ្ប រឌីី 
sarcotesta  [n]  ត្្ទា្ទ់្យៃត់្ជាយរ្្់្ម្បរត្ា្ ់
satellite image  /ˈsatəlʌɪt ˈɪmɪdʒ/  [n]  រូ្ ភា ថរ ីផ្អក យ
រណ្ 

saturate  /ˈsatʃəreɪt/  [n]  ភា ដឆ្អរ (ោរ្ំព ញតាម្ចព ោ ោះទំ្យ
ពៃរៗនៃភាគលអិរដីពៅពោយទឹ្យរ (ឧ. ដីដឆ្អរទឹ្យរជាពដើម្)) 

saturate  /ˈsatʃəreɪt/  [v]  ដឆ្អរ 
saturated  /ˈsatʃəreɪtɪd/  [adj]  ដឆ្អរ (្ូល៉ុយ្យ៉ុង), ណឺរ 
saturation  /satʃəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  ភា ដឆ្អរ, ភា ពជាគជា ំ
 oxygen saturation  /ˈɒksɪdʒ(ə)n satʃəˈreɪʃ(ə)n/  [n]  

ោរត្ជួ្រត្ជា្នៃខ្យល់អ៉ុរ ៉្ុីដ្ៃ 
 saturation indice  /satʃəˈreɪʃ(ə)n ˈɪndɪs/  [n]  ភា ពពារ
ព ញពៅពោយោច៉ុង (ខ្ៃិជ្)  

Sauropus androgynus  [sci.n]  ង្ ់(ព ា្ ោះរ៉ុរខជារិ) 
sausage  /ˈsɒsɪdʒ/  [n]  សាចត់្ររ 
savanna  /səˈvanə/  [n]  វាលពសាា ង (ជាវាលពមា រំ្ៃ់
ទំ្យ ្រំ្ៃត់្រូ ិច ឬអៃ៉ុត្រូ ិចដដលមាៃពដើម្ព ើដ៉ុោះជាដ៉ុំៗ) 

saw  /sɔː/  [v]  អារ 
saw  /sɔː/  [n]  រណ្ដរ 
 power saw  /ˈpaʊə sɔː/  [n]  ម្ ូទ្យរ័អារព ើ 

saw chain  /sɔː tʃeɪn/  [n]  ត្ចវារព់ ា្ញរណ្ដរពៅពលើមា ៉្ុីៃ
អារព ើ 

saw guide  /sɔː ɡʌɪd/  [n]  ឧ្ររណ៍ត្រិរទំ្យ ំអារពៅពលើ
មា ៉្ុីៃអារព ើ 

sawmill  /ˈsɔːmɪl/  [n] ពរាងចត្រអារព ើ, ពរាងមា ៉្ុីៃអារព ើ  
saw-edgedblade  /sɔː ɛdʒdbleɪd/  [n]  ដនោរណ្ដរ 
sawdust  /ˈsɔːdʌst/  [n]  អាចម្រ៍ណ្ដរ 
scab  /skab/  [n]  ត្រម្រ, ្ំណរ 
scabies  /ˈskeɪbiːz/  [n]  ពម្រម្ (ជំ្ងឺ), ពរាគរមា្់, ពរាគដ្បរ 
scabland  /ˈskabland/  [n]  ដីដដលមាៃរំ រថាេនពំេោើងពលច
ខាងពលើ 

scalariform  /skəˈlarɪfɔːm/  [adj]  រាងដូចជ្ពណរើ រ 
scald  / skɔːld/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ spot 
scald  /skɔːld/  [v]  រលារទឹ្យរពៅត , ត្្ុ្ 

scale  /skeɪl/  [n] 

១. ត្្ោ 
២. មាត្រោឋ ៃ (ខាន រ្ត្មា្់្ មាគ ល់ទំ្យ ំ ឬត្្ដវង) 

 Beaufort scale  /ˈbəʊfət skeɪl/  [n]  មាត្រោឋ ៃ្ូនរ, 
មាត្រោឋ ៃរមាោ ងំខ្យល់ 

 Celsius scale  /ˈsɛlsɪəs skeɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
centigrade 

 fish scale  /fɪʃ skeɪl/  [n]  ត្្ោត្រី 
 geological time scale  /dʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l tʌɪm skeɪl/  

[n]  មាត្រោឋ ៃព លពវលាតាម្េូគ ភសាស្ដ្រ 
 ovuliferous scale  [n]  ត្្ោអូវ៉ុល (ត្្ោដដលត្ទ្យអូវ៉ុល
ពៅរន៉ុងពោៃនៃ រួរ៉ុរខជារិ្ោឹរម្ជ៉ុល) 

 Richter scale  /ˈrɪktə skeɪl/  [n]  មាត្រោឋ ៃរចិទ្យរ័ 
 small scale  /smɔːl skeɪl/  [n]  ត្ទ្យងត់្ទាយរូច 
 weighing scale  /weɪn skeɪl/  [n]  មា ៉្ុីៃថោឹង 

scale bar  /skeɪl bɑː/  [n]  អងករម់ាត្រោឋ ៃ 
scalp  /skalp/   [n]  ដ្បរលលាដរ៏ោល 
scalpel  /ˈskalp(ə)l/  [n]  ោំ្ ិរវោះោរ ់
Scandium  /ˈskandɪəm/  [n]  ្កងដ់យមូ្(ៃិម្រិត្ញ្ញា គីម្Sីc) 
thermal scanning  /ˈθəːm(ə)l skanɪŋ/  [n]  ោរព វ្ើរ ូ្ ភា  
ៃិងដនៃទី្យ្ងាា ញ ីរំ្ៃព់ៅត  ៃិងត្រជារ ់

scape  /skeɪp/  [n] 

១. (ចំពពាោះរ៉ុរខជារិ) ទ្យត្ម្ ៉្ុលា  (ទ្យងផ្អក ាា ៃ្ោឹរ ៃិងលូរ
ពចញ ីរញ្ច៉ុ ំ្ោឹរ) 

២. (ចំពពាោះ្រវលអិរ) គល់អងដ់រៃ 
Scaphognathops bandanensis  [sci.n]  ត្រីល ផ្អរ ់
Scaphognathops stejnegeri  [sci.n]  ត្រីត្ចដរង,  
ត្រីល ពេៀៃ 

scapula  /ˈskapjʊlə/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ shoulder blade) 
ឆ្អឹងសាោ ្ត្្ពចៀវ 

scar  /skɑː/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ cicatrix) ្មាោ រ, សាន ម្,  
ម្៉ុខ្រ្ួ្ ជា 

scarcity  /ˈskɛːsɪti/  [n]  ភា រត្ម្, រៃ៉ុភា  
scarecrow  /ˈskɛːkrəʊ/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ jackstraw) 
ទី្យងពមាងចចំ្
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scarification  /skarɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ជំ្ព ោះ (្ម្បរត្ា្)់ 
, ោរព វ្ើត្្ត្ ឹររិរម្ាត្ា្់្ ម្បររងឹ, ោរព វ្ើឱ្យមាៃសាន ម្ពលើ
្ម្បរត្ា្ ់(ោរព វ្ើឱ្យពត្្ោះដល់្ម្បររងឹនៃត្ា្ ់ជា្ម្ាតា 
គឺពត្ ើ្ពម្ោៃិចព វ្ើឱ្យ្ឹរមាៃសាន ម្ ឬព វ្ើត្្ត្ ឹរររម្ាគីម្មី្យួ
ដេោររន៉ុងទឹ្យរអា ៉្ុីរខាោ ងំ ពដើម្ប ី្ ពងកើៃលទ្យធភា ត្ជា្ទឹ្យរ ៃិង
ឧ្ា័ៃរ្្់វា ឬពដើម្បោីរ់្ ៃថយភា ្ៃៃឹ់ងពម្ោៃិចរ្្់វា) 

scarify  /ˈskarɪfʌɪ/  [v]  ពត្ជាយដី, ្រ្ម្បរ 
scarious  /ˈskɛːrɪəs/  [adj]  (ចំពពាោះរ៉ុរខជារិ) ដូចត្្ោ 
(មាៃលរខណៈ្ងួរព្តើង  ិព្្្ថិរពៅខាងច៉ុងដគម្ ៃោរ) 

scarp  /skɑːp/  [n]  ម្៉ុខ្ចំពណ្ដរ 
 alluvial scarp  /əˈl(j)uːvɪəl skɑːp/  [n]  ចំពណ្ដរលោ្ ់

scavenger  /ˈskavɪn(d)ʒə/  [n]  ្រវណឹរ (ត្្ពេទ្យ្រវ
លអិរ ដដល ៉្ុីសារធារ៉ុរលួយ (គំរង)់ ជាអាហារ ឧ.   រួ 
Collembola) 

scenario  /sɪˈnɑːrɪəʊ/  [n]  ព្ណ្ដរយី ូ (ព្ចរតីអ្ិ្ោយ
ដដលអាចទ្យ៉ុរចិរតលៃ ៃិងជាញឹរញា្ជ់ាទ្យត្ម្ងង់ាយអំ ីថ្
ពរើអ គរពៅជាដ្្ណ្ដ ពោយដនអរពលើោរ្ៃារ់្ ងាវ រា់ន  
ៃិងមាៃ្ងគរិភា រន៉ុងអំ ីរតាត  មំ្៉ុខ្ ៃិងទំ្យ រទំ់្យៃង 
្ំខាៃ់ៗ ) 

scent  /sɛnt/  [n]  រោិៃ (សារធារ៉ុអរូ្ ម្យួ ដដលអាចឱ្យពយើង
ដឹងលៃតាម្ឃាៃវញិ្ញា ណ) 

schedule  /ˈʃɛdjuːl/  [n]  ោលវភិាគ 
schematic   /skɪˈmatɪk/  [v]  ្ំត្្ួញ 
Schistosoma  /ˈʃɪstə(ʊ)ˌsəʊm/  [n]  ៉្ុ ី្តូ្ូម្ 
schizocarp  /ˈʃʌɪzə(ʊ)kɑːp/  [n]  ត្្ពេទ្យដនោពត្្ោះ 
schizoprenia   /ˌskɪtsə(ʊ)ˈfriːnɪə/  [n]  ោរវរិល្រិ្ម្ប
ជ្ញ្ា ៈយ ងខាោ ងំ ពោយលរ់្ ងៃូ់វោរទារទ់្យងៃឹងដំពណើ រជី្វរិ 
ត្្ចនំថង 

Schleichera trijuga  [sci.n]   ត្ង 
sciatic  /sʌɪˈatɪk/  [adj]  ្ាទិ្យច, នៃពលោ  ឬត្រារ 
sciatica  /sʌɪˈatɪkə/   [n]  ោរ ពឺៅដ្ រពលោ  ឬត្រារ 
science  /ˈsʌɪəns/  [n]  វទិ្យាសាស្ដ្ត 
 earth science  /əːθ ˈsʌɪəns/  [n]  វទិ្យាសាស្ដ្តដនៃដី 
 soil science  /sɔɪl ˈsʌɪəns/  [n]  វទិ្យាសាស្ដ្តដននរដី 
 veterinary science  /ˈvɛt(ə)rɪn(ə)ri ˈsʌɪəns/  [n]  ោរ
្ិរា ីជំ្ងឺ្រវ 

 science-based advance  /ˈsʌɪəns beɪsd ədˈvɑːns/  

[n]  ោរលម្អពោយោរត្សាវត្ជាវដ្្វទិ្យាសាស្ដ្ត  
scientific name  /sʌɪənˈtɪfɪk neɪm/  [n]  ព ា្ ោះឡាតាងំ
រ្្់្ររីាងគដដលពត្ ើ្ត្ល្់រន៉ុងចំណ្ដរថ់្ន រ ់

scientist  /ˈsʌɪəntɪst/  [n]  អនរវទិ្យាសាស្ដ្ត 
 soil scientist  /sɔɪl ˈsʌɪəntɪst/  [n]  អនរឯរពទ្យ្ដី, 
្រណីវទូិ្យ 

scintillation  /sɪntɪˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ោរ្ពញ្ចញ ៃោឺ (ោរឱ្យ
 ៃោឺពៅព លដដលអារូម្ត្រូវលៃ្ ោះពោយនងន់ៃនណវ យ ូ ឬោំ
រ្ាីហាគ មា ) 

scion  /ˈsʌɪən/  [n]  ដខ្នង្ំពៅ, ដម្រ្ំពៅ (ត្រួយ ឬ ៃោរដម្រ
ដដលយរម្រ ីរ៉ុរខជារិម្យួ ព ើយត្រូវលៃយរពៅរភាជ ្ៃឹ់ង
ដខ្នង្ំពៅរ្្់រ៉ុរខជារិម្យួពទ្យៀរ ពៅរន៉ុងោរ្ំពៅ), ដម្រ្ំពៅ
ខាងពលើ 

Scirpus grossus  [sci.n]  រររ់ពៃទល 
scirrhous  /ˈskɪrəs/  [adj]  ព ើងរងឹ, ពត្ោោះ 
scissors  /ˈsɪzəz/  [n]  រនស្ដៃត 
sclera  /ˈsklɪərə/  [n]  ពរោរ  ទិូ្យច 
sclerenchyma  /ˌsklɪəˈrɛŋkɪmə/  [n]  ពរោរ  ង់្ ៉ុីម្ (ជាជាលិ
ោរ៉ុរខជារិមាៃម្៉ុខ្ងារ ត្ងីរ ត្ទ្យត្ទ្យង ់ៃិងោរពារដដលភាន ្
ពត្ាងព ើងត្ោ្ពោយលីញីៃ) 

Scleropages formosus  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ Asian 
bonytongue 

scolex  /ˈskəʊlɛks/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ Taenia 
cystecercus) រោលពរញា   

Scomberomorus sinensis  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
Chinese seerfish 

scorching  /ˈskɔːtʃɪŋ/  [n]  ោរពរាលពេោើង (ោរោរឱ់្យត្រូវ្ី
រ៉ុណា ភា យ ងខ្ព្់ម្យួដេោរ ឧ. ពរាលពេោើង ឬោររ់ន៉ុង  
ដដលពគពត្ ើ្្ត្មា្ត់្្ពលោះត្ា្ ី់ដនោ ឬពោៃដដលត្រូវោរ
រពដរ ខាោ ងំ) 

scorpion  /ˈskɔːpɪən/  [n]  ខ្ទួយ, ខ្ាដំរ ី
Scotinophara spp.  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ black bugs 
scour  /ˈskaʊə/  [n]  ជំ្ងឺរាគ្រវចិញ្ច ឹម្ (ឧ. ពា ត្រ្ី ត្ជូ្រ) 
scouring  /ˈskaʊərɪŋ/  [n]  ោរចិរ (ពោយរមាោ ងំទឹ្យរ ឬខ្យល់)  
scratch  /skratʃ/  [v]  រ្រដ្បរ, រលារដ់្បរ 
scree  /skriː/  [n]  ជ្ត្មាលនៃគំៃរដ្រលរន់ៃថា
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 bedded scree  /ˈbɛdɪd skriː/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
stratified debris slope 

 consolidated scree  /kənˈsɒlɪdeɪtid skriː/  [n]  ដត្្្
ពៅពលើជ្ត្មាល, ្មាភ រជ្ត្មាលដដលនាជា្ា់ន  (ត្រួ្, 
ខ្ាចជ់ាពដើម្)  

screen  /skriːn/  [n] 

១. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ sieve 
២. ពអត្រង ់ 

 smoke screen  /skriːn/  [n]  រលងំដនសង 
 window screen  /skriːn/  [n]  ្ំណ្ដញ់្ងអួច 

screen  /skriːn/  [v]  លងំ, ត្រួរ ិៃិរយ 
screening  /ˈskriːnɪŋ/  [n]  ោរ ិពសា្ៃត៍ាម្ោៃ (ត្្ពេទ្យ
នៃ ិពសា្ៃម៍្យួដដលព វ្ើព ើងពដើម្ប ិីៃិរយពៅពលើលរខណៈ
ពនសងៗរ្្់្ចចយ័ ឬ ូជ្), ោរពត្ចោះ, ត្សាល់, ោរ ិៃិរយ
ពត្ជ្ើ្ពរ ើ្  (ពៅរន៉ុងោរវាយរនម្ោព រ៉ុ្ ោះពាល់្រសិាថ ៃ) 

scrofula  /ˈskrɒfjʊlə/   [n]  ពរាគពត្ម្ញ 
scrotum  /ˈskrəʊtəm/  [n]  ដ្បរ ងសាវ ្ 
scrub  /skrʌb/  [n]  នត្ គ៉ុពមាព រ 
scruffy  /ˈskrʌfi/  [n]  ពរាម្្ោះ 
scurf  /skəːf/  [n]  ដ្បរព្តើងងា្,់ អដងគរោល 
scurvy  /ˈskəːvi/  [n]  ជំ្ងឺរងវោះវតីាម្ៃីព្ 
scutellum  /skjʊˈtɛləm/  [n]  ្គូពរលូម្ (រូទី្យពលដ៉ុងរ្្់
ត្ា្ត់្ោម្ពីៃដដលមាៃរ ួទី្យ ិព្្រន៉ុងោរត្្ូ្សារធារ៉ុ
ចិញ្ច ឹម្ ីអងដូ់ដ្ពម្ពៅព លត្ា្ព់ ោះពចញ ៃោរ) 

scuvy  /ˈskəːvi/  [n]  ជំ្ងឺរារព់ ា្ញ 
scythe  /sʌɪð/  [n]  រពណរ ៀវ 
sea  /siː/  [n]  ្ម្៉ុត្ទ្យ 
sea horse  /siː hɔːs/  [n]  ព្ោះ្ម្៉ុត្ទ្យ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត 

Hippocampus spp.) 
Seaborgium  /siːˈbɔːɡɪəm/  [n]  ៉្ុ ី ្ូរយមូ្ (ៃិម្រិត្ញ្ញា គីម្ ី

Sg) 
sealed  /siːld/  [adj]  ដដលោររូ់ៃ(ឃា៉ុ ំ), ដដលលៃអរ៉ុរឬត្គ្ 
seam  /siːm/  [n]  (ចំពពាោះដី) ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ vein 
season  /ˈsiːz(ə)n/  [n]  រដូវ, រដូវោល 
 breeding season  /ˈbriːdɪŋ ˈsiːz(ə)n/  [n]  រដូវ្ងក
្ពងកើររូៃ, រដូវ្ៃត ូជ្, រដូវ្ងាក រ ូ់ជ្ 

 dry season  /drʌɪ ˈsiːz(ə)n/  [n]  រដូវត្លងំ 

 high-water season  /hʌɪ ˈwɔːtə ˈsiːz(ə)n/  [n]  រដូវទឹ្យរ
ព ើង 

 low-water season  /ləʊ ˈwɔːtə ˈsiːz(ə)n/  [n]  រដូវទឹ្យរ
ត្្រ 

 rainy season  /ˈreɪni ˈsiːz(ə)n/  [n]  រដូវពេោៀង, រដូវវ្ា 
 wet season  /wɛt ˈsiːz(ə)n/  [n]  រដូវវ្ា 

seasonality  /siːz(ə)ˈnalɪti/  [n]  រដូវោលដនោ (រយៈព លនៃ
លរ៉ុេូរនលិរត្ា្ដ់ដលពរើរព ើងនាភាជ ្យ់ ងជិ្រ្និរពៅ
ៃឹងរដូវអាោ្ធារ៉ុចោ្់លា្់ពៅរន៉ុងឆ្មន  ំឧ. រដូវពេោៀង រដូវ 
ត្លងំ រដូវពៅរ  រដូវរងា) 

seawater  /ˈsiːwɔːtə/  [n]  ទឹ្យរ្ម្៉ុត្ទ្យ 
sebaceous   /sɪˈbeɪʃəs/  [adj]  ដដលមាៃជារិខាោ ញ់ ឬពត្្ង

, នៃត្រព ញព្្ូម្ 
sebum  /ˈsiːbəm/  [n]  ព្្ូម្ 
secateurs  /ˌsɛkəˈtəːz/  [n pl]  រនស្ដៃរោរដ់ម្រព ើ 
Sechium edule  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ chayote 
secondary  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri/  [n]  ្ ទ ្់្ ៃស,ំម្ៃិ្ូវ្ំខាៃ ់
secretin  /sɪˈkriːtɪn/  [n]  អរ័ម្ ូៃត្រ ោះ្ពញ្ចញជារិជូ្រ 
secretion  /sɪˈkriːʃ(ə)n/  [n]  ោរ្ពញ្ចញ 
section  /ˈsɛkʃ(ə)n/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ sagittal) ម្៉ុខ្ោរ,់ 
 ំៃ៉ុោះ រ្ពណ្ដត យ 
 caesarean section  /sɪˈzɛːrɪən ˈsɛkʃ(ə)n/  [n] 

ោរ្ពងកើររូៃពោយវោះ, ោរវោះោរយ់ររូៃ 
 cross-section  /krɒs ˈsɛkʃ(ə)n/  [n]  ម្៉ុខ្ោរទ់្យទឹ្យង 

secund  /sɪˈkʌnd/  [adj]  ដ្រពៅមាខ ង (អំ ីទ្យត្ម្ងរ់៉ុរខជារិ) 
sedate  /sɪˈdeɪt/  [n]  ៃឹង្ឹង, ្ង្ព់្ងៀម្, ង៉ុយពងារ 
sedation  /sɪˈdeɪʃ(ə)n/   [n]  ោរព វ្ើឱ្យ្ង្ព់្ងៀម្ ឬៃឹង្ឹង 
sedative  /ˈsɛdətɪv/  [n]  ថ្ន ំ្ ងអៃោ់រច៉ុរច្ ់
sedentary  /ˈsɛd(ə)nt(ə)ri/  [n]  ៃិ្ិៃន 
sedge  /sɛdʒ/  [n]   រួររ ់
sediment  /ˈsɛdɪm(ə)nt/  [n] 

១. (ចំពពាោះដី) លោ្ ់(អវីៗដដល មំ្រពោយទឹ្យរ) 
២. ររររង, រពម្ទចរំណរ, សារធារ៉ុលអិរ (ពៅរន៉ុងវរថ៉ុរាវ) 

 bottom sediment  /ˈbɒtəm ˈsɛdɪm(ə)nt/  [n]  រពម្ទច
រំណរលរ
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 clastic sediment  /ˈklastɪk ˈsɛdɪm(ə)nt/  [n]  រំណ
ដដលជារពម្ទច 

 continental sediment  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l ˈsɛdɪm(ə)nt/  

[n]  រពម្ទចរំណរទ្យវី្ 
 deposition of sediment  /ˌdɛpəˈzɪʃ(ə)n ɒv 

ˈsɛdɪm(ə)nt/  [n]  ដីដ៉ុោះ 
 fluvial sediment  /ˈfluːvɪəl ˈsɛdɪm(ə)nt/  [n]  រពម្ទច
រំណរលោ្ ់

 marine sediment  /məˈriːn ˈsɛdɪm(ə)nt/  [n]  រពម្ទច
រំណរ្ម្៉ុត្ទ្យ 

sedimentation  /sɛdɪmɛnˈteɪʃ(ə)n/  [n]  ភា រងរររ, 
រំណររពម្ទច 

sedimentology  /ˈsɛdɪm(ə)ntˈɒlədʒi/  [n]  រពម្ទចរំណវទិ្យា 
seed coat  /siːd kəʊt/  [n]  ្ម្បរត្ា្ ់(ភាន ្រងឹម្ៃិត្ជា្
ទឹ្យរ ដដល ទ័្យធពត្សា្ោរពារត្ា្)់ 

seed drill  /siːd drɪl/  [n]  មា ៉្ុីៃ ៉្ុរ ៃិងោរត់្ា្ ូ់ជ្ 
seed registration board  /siːd rɛdʒɪˈstreɪʃ(ə)n bɔːd/  

[n]  ត្រុម្អនរ្ពចចរពទ្យ្ដដល្ពត្ម្ចពលើព ា្ ោះ ូជ្រ៉ុរខជារិ 
ៃិងោរឱ់្យរ្ិររពត្ ើ្ត្ល្់ 

seed  /siːd/  [n]  ត្ា្ ូ់ជ្,  ូជ្ 
 breeder seed  /ˈbriːdə siːd/  [n]  ត្ា្ ូ់ជ្ ៉្ុទ្យធនៃ
ជ្ពត្ម្ើ្ វទូិ្យ (ត្ា្ ូ់ជ្ដដលត្រូវនលិរពោយរ៉ុរខជ្ពត្ម្ើ្ វទូិ្យ 
ព ើយពត្ ើ្្ត្មា្ន់លិរត្ា្់្ ៉ុទ្យធត្គឹោះ) 

 certified seed  /ˈsəːtɪfʌɪt siːd/  [n]  ត្ា្ ូ់ជ្មាៃលិខិ្រ
សាន ម្, ត្ា្ ូ់ជ្ ៉្ុទ្យធអៃ៉ុញ្ញា រ (ត្្ពេទ្យត្ា្ ូ់ជ្ដដល 
ទ្យទ្យលួលៃ ីត្ា្ ូ់ជ្ ៉្ុទ្យធត្គឹោះ ឬ ូជ្ ៉្ុទ្យធទ្យទ្យលួសាគ ល់) 

 certified tree seed  /ˈsəːtɪfʌɪd triː siːd/  [n]  ពដើម្ ូជ្
លៃទ្យទ្យលួសាគ ល់គ៉ុណភា  

 empty seed  /ˈɛm(p)ti siːd/  [n]  ត្ា្់្ វិរ, ត្ា្ព់្ពៀរ 
 filled seed  /fɪld siːd/  [n]  ត្ា្ព់ ញ, ត្ា្មូ់្ល, ត្ា្់
លអ (ត្ា្ម់្យួដដលត្្ពហាងរន៉ុង្ំព ញពោយត្គ្ត់្្ពេទ្យ
ជាលិោ្ំខាៃ់ៗ ្ត្មា្ោ់រដ៉ុោះ ៃោរ។ ត្ា្មូ់្លម្ៃិ 
ពទ្យៀងថ្វាមាៃជី្វរិព ោះពទ្យ។) 

 foundation seed  /faʊnˈdeɪʃ(ə)n siːd/  [n]  ត្ា្ ូ់ជ្
៉្ុទ្យធត្គឹោះ (ត្្ពេទ្យត្ា្ ូ់ជ្ដដលត្រូវលៃនលិរ ីត្ា្ ូ់ជ្ 
៉្ុទ្យធនៃរ៉ុរខជ្ពត្ម្ើ្ វទូិ្យ) 

 good seed  /ɡʊd siːd/  [n]  ត្ា្ ូ់ជ្លអ (ត្្ពេទ្យត្ា្់
 ូជ្ដដលមាៃរត្ម្រិ ៉្ុទ្យធភា ខ្ព្់ដដលនលិរពចញ ីត្ា្់
 ូជ្ ៉្ុទ្យធទ្យទ្យលួសាគ ល់ ព ើយត្រូវពត្ ើ្រន៉ុងនលិររម្ា ូជ្ត្្ូវ) 

 hard seed  /hɑːd siːd/  [n]  ត្ា្រ់ងឹ (ឧ. ត្ា្ន់ៃអម្បរូ 
Leguminosae  ដដល្ម្បរត្ា្រ់្្់វាអាចោរពារោរ
ត្ជា្ទឹ្យរ ឬោរពារម្ៃិឱ្យខូ្ច ីោរ្ ោះទ្យងគិចខាោ ងំ) 

 intermediate seed  /ˌɪntəˈmiːdɪət siːd/  [n]  ទារទ់្យង
ពៅៃឹងលទ្យធភា ្រ៉ុរទ្យ៉ុរ ត្ា្ ូ់ជ្ដដលពគអាច្ម្ងួរដល់
្ៃទ៉ុរ្ំពណើ ម្ម្យួ ដូចត្្ពេទ្យត្ា្រ់ងឹ រ៏្  ៉ុដៃរងាយខូ្ច
គ៉ុណភា ពៅរន៉ុង្ីរ៉ុណា ភា ទា្ដដលពគដរងព វ្ើចំពពាោះ
ត្្ពេទ្យត្ា្រ់ងឹ។  

 legume seed  /ˈlɛɡjuːm siːd/  [n]  ត្ា្រ់្្់រ៉ុរខជារិ
អំ្ូរ Leguminosae។ ជាពរឿយៗ ត្ា្ព់ៃោះរងឹ ៃិងម្ៃិ
ត្ជា្ទឹ្យរពទ្យ។ ្ម្បរត្ា្ន់សពំ ើង ី៣ត្្ទា្ខ់្៉ុ្ាន
ដដល ត្្ទា្ ់២ខាងពត្ៅៈ cuticle ៃិង palisade ព វ្ើម្ៃិ
ឱ្យទឹ្យរត្ជា្ទឹ្យរ ៃិងោរពារម្ៃិឱ្យ ួរទឹ្យរពចញ។  

 nucleus seed  /ˈnjuːklɪəs siːd/  [n]  ត្ា្ ូ់ជ្ពម្ (ត្ា្់
 ូជ្ដំ្ូងដដលយរ ីគ៉ុម្ព ឬពដើម្ពនសងៗនៃ ូជ្ ដដលត្រូវ     
្ៃស៉ុទ្យធ។ ត្ា្ ូ់ជ្ពៃោះ ្ ទ ្ម់្រត្រូវយរពៅោជំាជ្រួពោយ
ដ រៗ ីាន  ពដើម្បនីលិរត្ា្ ូ់ជ្ ៉្ុទ្យធនៃជ្ពត្ម្ើ្ វទូិ្យ។) 

 pathogen-free seed  /ˈpaθədʒ(ə)n friː siːd/  [n]  ត្ា្់
 ូជ្ដដលាា ៃជំ្ងឺ 

 pre-germinated seed  /ˈpriː ˈdʒəːmɪneɪtɪd siːd/  [n]  

ត្ា្ ូ់ជ្្ណត៉ុ ោះ (ត្ា្ ូ់ជ្ដដលលៃត្តាទឹំ្យរអ្់រយៈព ល 
២៤ ពមា ង ព ើយត្្ងយ់រម្រព វ្ើោរផ្អអ ្ ់២៤ ពៅ ៤៨ 
ពមា ងរ ូរដល់ត្ា្ ូ់ជ្ដ៉ុោះពចញជា ៃោរ) 

 pure seed  /pjʊə siːd/  [n]  ត្ា្់្ ៉ុទ្យធ (ជាដននរនៃរពាច ្់
ត្ា្ម់្យួដដលមាៃត្ា្ន់ៃត្្ពេទ្យ ូជ្ដដលពគរំណរ។់ 
ពយងតាម្ចោ្ ់ISTA ពៅ វាមាៃម្ៃិត្រឹម្ដរត្ា្ទ់្យ៉ុំ ត្ា្ ់
ដ្រខូ្ច ្ ៉ុពណ្ដណ ោះពទ្យ ដរដថម្ទាងំមាៃត្ា្រូ់ច្វិរ ម្ៃិទ្យ៉ុំ 
ៃិងត្ា្ដ់៉ុោះពទ្យៀរនង ពគអាច្ំាល់លៃថ្ជាត្ា្ន់ៃ ូជ្
ពៃោះ ព ើយៃិងរំពទ្យចរំទី្យត្ា្ ់្ណ្ដរ លម្រ ីោរដ្រដដល
្ំជាងពាររ់ណ្ដរ លនៃត្ា្ល់អ។) 

 registered seed  /ˈrɛdʒɪstərd siːd/  [n]  ត្ា្ ូ់ជ្ ៉្ុទ្យធ
ទ្យទ្យលួសាគ ល់ (ត្្ពេទ្យត្ា្ ូ់ជ្ ៉្ុទ្យធដដលទ្យទ្យលួលៃ ីោរ
ោតំ្ា្ ូ់ជ្ ៉្ុទ្យធត្គឹោះ)
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 seed handling  /siːd ˈhand(ə)lɪŋ/  [n]  ោរត្្មូ្លទ្យ៉ុរ 
ោរត់្ា្ ូ់ជ្ (វ ិ្ ីសាស្ដ្រត្្រិ្ររិនៃលទ្យធរម្ាត្ា្ ូ់ជ្តាងំ
 ីោរត្្មូ្លរ ូរដល់សា្ត្ា្។់ ជ្ៃួោល ពគពត្ ើ្មាៃ
ៃយ័ដូច លទ្យធរម្ាត្ា្ ូ់ជ្ដដរ (seed procurement) ្ ៉ុដៃរ
ជាទូ្យពៅ វាត្គ្ដណរ ្ព់លើព លពវលាដវងជាង ឧ. ្ពចចរ
ពទ្យ្សា្។) 

 selected tree seed  /sɪˈlɛktɪd triː siːd/  [n]  ត្ា្ ូ់ជ្ ី
ពដើម្ពម្ជ្ពត្ម្ើ្  (ត្ា្ ូ់ជ្ដដលលៃត្្មូ្ល ី្ណ្ដរ ពដើម្
ព ើដដលពគលៃព វ្ើោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ យ ង ារច់រយ់រលរខ
ណៈ ឬគ៉ុណ្ម្បររិពនណូទី្យ្ដដលអាចមាៃពជាគជ្យ័ 
្ ៉ុដៃរពគម្ៃិទាៃល់ៃោសំារលបងរូៃពៅព ើយ។ ពគត្រូវ
្ញ្ញជ រ ់ត្្េ  ៃិងរយៈរម្ព្់។) 

 sound seed  /saʊnd siːd/  [n]  ត្ា្ព់ៅរ្់ (ត្ា្ព់ៅ
រ្់ មាៃ ៉្ុខ្ភា លអដដលម្ៃិមាៃខូ្ចខារអវី្ំខាៃ)់ 

 source identified seed  /sɔːs ʌɪˈdɛntɪfʌɪd siːd/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ source identified tree seed) ត្ា្ ូ់ជ្
ដដលមាៃអរត្ញ្ញា ណត្្េ  (ត្ា្ដ់ដលត្្មូ្លលៃ ី
នត្  ូជ្្ម្ាជារិ ដដលពគសាគ ល់ពដើម្រំពណើ រេូម្សិាស្ដ្រ 
(ត្្េ ៃិងរយៈរម្ព្់) ៃិង្ញ្ញជ រច់ោ្់ ឬ ីចមាក រ ូជ្  ី
ចមាក រព ើដដលសាគ ល់ពដើម្រំពណើ ររ្្់វា ដដលលៃ
្ញ្ញជ រច់ោ្់ពោយភាន រង់ារនរល់វញិ្ញា ្ៃ្ត្រត្ា្ ូ់ជ្) 

 viable seed  /ˈvʌɪəb(ə)l siːd/  [n]  ត្ា្ម់ាៃជី្វរិ, ត្ា្់
អាចដ៉ុោះលៃ (ត្ា្ម់្យួដដលអាចដ៉ុោះ ៃោរលៃពៅពត្ោម្
លរខខ្ណឌ អំពណ្ដយនល រន៉ុងររណីដដលភា ្ម្ងរំ្្់ត្រូវ
លៃ្ំដ្រ) 

seed cleaning  /siːd kliːnɪŋ/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖  
seed processing) ោរ្មាអ រត្ា្(់ជាវ ិ្ ីសាស្ដ្រត្្មូ្ល
ទ្យ៉ុរោរត់្ា្ ូ់ជ្ តាងំ ីោរព្ោះត្្មូ្លរ ូរដល់្រ៉ុរទ្យ៉ុរ  
ជា្ម្ាតាពារយពៃោះ ពត្ ើ្្ំពៅពៅពលើ ោរងារត្្ព ោះត្ា្ ់
្ំអារត្ា្ ់ៃិង្ម្ងួរត្ា្)់ 

seed lot  /siːd lɒt/  [n]  រញ្ច្ត់្ា្ ់(្រមិាណម្យួនៃត្ា្់
 ូជ្នៃត្្ពេទ្យ ូជ្ដរម្យួ មាៃត្្េ រំពណើ រ នថងដខ្ឆ្មន តំ្្មូ្ល 
ៃិងត្្វររិពរៀ្ចំទ្យ៉ុរោរដ់រម្យួ ៃិងលៃឱ្យអររ្ញ្ញា ណោរ់
ពលខ្ដរម្យួ) 

seed procurement  /siːd prəˈkjʊəmənt/  [n]  លទ្យធរម្ា
ត្ា្ ូ់ជ្ 

seed transmitted  /siːd tranzˈmɪtɪd/  [adj]  ចម្ោងតាម្ 

ត្ា្ ់(ជំ្ងឺដដលមាៃត្្េ  ីត្ា្ព់ោយពរាគ្ញ្ញា នៃជំ្ងឺ
ពរើរពលចព ើងពៅពលើជាលិោពដើម្នៃរ៉ុរខជារិព ោះពោយផ្អទ ល់ 
ម្ៃិដម្ៃ្ងក ឬចម្ោងពោយសារខ្យល់ ដី ឬ្រវលអិរព ើយ) 

seed wings  /siːd wɪŋz/  [n]  សាោ ្ត្ា្ ់(្ររីាងគ្ដៃថម្
្ងួរពៅពលើដនោ ៃិងត្ា្ដ់ដល្ត្មួ្លដល់ោរ ត្ងាយត្ា្់
តាម្ខ្យល់ (anemochory)។ សាោ ្អាចមាៃរំពណើ រពចញ ី  
១. ្ម្បរត្ា្ ់ឧ. ្ណ្ដរ ៃត្ា្ដ់្រ (Khaya) ៃិង្ណ្ដរ
ៃរណរឹ ងដំរ ី(Swietenia) ២. រច ្ម្ពៃធោោ យរ្្់ដនោ ឧ. 
្ណ្ដរ ៃ ន្ង ់(Pterocarpus) ៣. រច ្ម្ពៃធោោ យម្ៃិត្ជុ្ោះ
រ្្់ផ្អក  ឧ. ្ណ្ដរ ៃព ើទាល (Dipterocarpus)។ សាោ ្
អាចមាៃលរខណៈព្រើង ៃិងដូចត្រោ្ដូចជា្ណ្ដរ ៃ 
ត្្ល់ (Pinus) ៃិង្ណ្ដរ ៃសាង វ (Casuarina) ឬដូចជា
ព ើ្ ណ្ដរ ៃ Acer ៃិង្ណ្ដរ ៃដូៃដចម្ (Tarrietia)។ ជា
្ម្ាតាសាោ ្ត្រូវលៃពគោរព់ចញពៅព ល្មាអ រត្ា្ ់ពដើម្ប ី
ោរ់្ ៃថយមាឌ ៃិង្ត្មួ្លរន៉ុងោរពរៀ្ចំទ្យ៉ុរោរ។់) 

seed year  /siːd jɪə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ mast year 
seedbed  /ˈsiːdbɛd/  [n]  ថ្ន ល្ំណ្ដ្, ថ្ន ល្ណត៉ុ ោះ 
seed-borne  /siːd bɔːn/  [adj]  ត្ា្ ូ់ជ្ចម្ោង (ត្្េ ជំ្ងឺ ឬ
ោរពនទរជំ្ងឺនៃ  រួ្ងកពរាគ ឬ រួម្តី្រូសារពាងគោយ ឬ្រវ
ចនត្ងរន៉ុង ឬពលើ ឬលាយ ំជាម្យួត្ា្ ូ់ជ្ (្ ៉ុដៃរវាម្ៃិចម្ោង
តាម្រយៈត្ា្ ូ់ជ្ពទ្យ)) 

seeding  /siːdɪŋ/  [n]  ោរោ,ំ ោរសា្, ោរ្ណត៉ុ ោះ 
 direct seeding  /dɪˈrɛkt siːdɪŋ/  [n]  ោរពត្ពាោះ (វ ិ្ ី
សាស្ដ្តោតំ្្ូវពោយលចត្ា្ោ់ដំរម្តង), ោរសា្ ឬលច
ត្ា្ ូ់ជ្ពោយនដ ឬមា ៉្ុីៃ,  ត្ងាយត្ា្ ូ់ជ្ 

seedling  /ˈsiːdlɪŋ/  [n]  រូៃព ើ (្ណរ៉ុ ោះ ីត្ា្)់, ្ំណ្ដ្ 
(រ៉ុរខជារិម្យួដដល្ណរ៉ុ ោះ ីត្ា្ ់ដដលខ្៉ុ្ ីរ៉ុរខជារិ្ណរ៉ុ ោះ ី
្ររីាងគលូរលា្់។ រូៃព ើដដល្ណរ៉ុ ោះ ី្ររីាងគលូរលា្់ 
ពៅថ្ រំណ្ដរដ់ម្រ(cuttings) រូៃ្ទ៉ុំ(stumps) ឬរូៃព ើ
រូច(plantlets) អាត្្័យពៅតាម្ វ ិ្ ី្ណរ៉ុ ោះ។) 
 abnormal seedling  /əbˈnɔːm(ə)l ˈsiːdlɪŋ/  [n]  រូៃ
ព ើអៃ,់ រូៃព ើពខ្ាយ, រូៃព ើម្ៃិ្ម្ាតា 

 transplant rice seedling  /transˈplɑːnt rʌɪs ˈsiːdlɪŋ/  

[n]  ្ំណ្ដ្ 
seep  /siːp/  [v]  ត្ជា្ចូល, ត្ជា្ពចញ



seepage  individual selection   

-312- 

 

seepage  /ˈsiːpɪdʒ/  [n]  ោរត្ជា្ចូល, ោរត្ជា្ពចញ, 
ជ្ត្មា្ពទ្យរ (ោរ ូរយឺរៗនៃទឹ្យររន៉ុងដី)។ តាម្លរខណៈ
សាម្ញ្ា  វាជាោរត្ជា្តាម្េោដឺដលទារទ់្យងភា  ូរដននរខាង
រន៉ុងនៃទឹ្យរ ីដីដត្្ម្យួពៅដីដត្្ម្យួពទ្យៀរ ឬរ៏្ ស្ដញ្ញច ្ម្រ 
វញិ។ ពៃោះជាោរត្ជា្ទឹ្យរតាម្ដខ្សពដរ។) 

segment  /ˈsɛɡm(ə)nt/  [n]  (្ូម្ពម្ើលពារយ៖ proglottid) 
ដននររូច, ភាគ, រំណ្ដរ ់

segregation  /ˌsɛɡrɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរ្ំដ្រ្ំលរ,់ 
វពិយគរម្ា (ដំពណើ រោរដដលរន៉ុងព ោះោរ្ំដ្រលរខណៈពៅ
ដរមាៃជា្ៃត (ឧ. ចំពពាោះឯររតៈណ្ដដដលលរខណៈណ្ដម្យួ
រ្្់វា ជាពអពររ  ូ្ ៉ុ ីរូរ (Aa) ព ោះមាៃលរខណៈពៃោះ វាៃឹង
ដ្រពៅជា AA, Aa ៃិងaa ពៅជំ្ ៃព់ត្ោយពទ្យៀរ)) 
 transgressive segregation  /tranzˈɡrɛsɪv 

ˌsɛɡrɪˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរ្ដម្រងលរខណៈពៅជំ្ ៃទី់្យ២ 
វៃិិពយគរម្ាពៅជំ្ ៃទី់្យ២ (ោរពលចព ើងលរខណៈពៅ
ជំ្ ៃ ់F២ ឬោរព វ្ើវៃិិពយគរម្ាជំ្ ៃព់នសងៗរ្្់ឯរររៈ 
ដដលោរ្ដម្រងព ើងៃូវលរខណៈម្យួចំៃៃួ (ជា្ម្ាតាវា
លារល់ងំ ឬម្ៃិ្ដម្រងពចញម្រ) គឺមាៃពត្ចើៃខាោ ងំជាងពៅ
រន៉ុងជំ្ ៃព់ម្្ រ្្់វា ឬជំ្ ៃF់១) 

seine  /seɪn/  [n]  អៃួអូ្ត្រី 
seismicity  /sʌɪzˈmɪsɪti/  [n]  ភា រញ្ជួ យដី, ្រម្ាភា 
រញ្ជួ យដី 

seismograph  /ˈsʌɪzmə(ʊ)ɡrɑːf/  [n]  រងាវ ្់រញ្ជួ យដី 
seismology  /sʌɪzˈmɒlədʒi/  [n]  រញ្ជួ យដីវទិ្យា 
seizure  /ˈsiːʒə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ convulsion 
 grandmal seizure  /ɡrɒˈmal ˈsiːʒə/  [n]  ោរត្្ោច់
ខាោ ងំនៃជំ្ងឺឆ្កួរត្ជូ្រ 

 petit mal seizure  /ˈpɛti mal ˈsiːʒə/  [n]  ោរត្្ោចដ់រ
ម្យួដេោរ 

Selaroides leptolepis  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
yellowstripe scad 

selection  /sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ជ្ពត្ម្ើ្ , ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ , 
ជ្ពត្ម្ើ្ រម្ា (ដំពណើ រោរដដលរន៉ុងព ោះឯររតៈត្រូវលៃពត្ជ្ើ្
ពរ ើ្ ពោយពយងពៅពលើលរខណៈរំណរ)់ 
 advanced-generation selection  /adˈvɑːnst 

dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ជំ្ ៃ់
ពជ្ឿៃពលឿៃ (ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ពដើម្ព ើម្យួ ពោយព វ្ើោរ

 ិពសា្ៃ ៍ៃធ៉ុរន៉ុងោរ្ងាក រឆ់្មោ ្់ាន នៃពម្លជំ្ ៃម់្៉ុៃ។ 
មាៃវ ិ្ ី ម្យួចំៃៃួ ដូចជា ជ្ពត្ម្ើ្ ត្គួសារ ៃិងជ្ពត្ម្ើ្ ពៅ
រន៉ុងត្គួសារ ជា្ម្ាតាត្រូវលៃពគពត្ ើ្ពដើម្បពីត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ជ្ពត្ម្ើ្  
ជំ្ ៃដ់ដលមាៃលរខណៈររីចំពរ ើៃ។) 

 aposematic selection  /ˌapə(ʊ)sɪˈmatɪk sɪˈlɛkʃ(ə)n/  

[n]  ជ្ពត្ម្ើ្ ម្ៃិព ញចិរត (ជាត្្ពេទ្យនៃជ្ពត្ម្ើ្ ព វ្ើព ើង
ពោយព រ្រ ីដដលជាោរព វ្ើត្តា្ត់ាម្ត្្ពេទ្យខ្៉ុ្ៗាន  ៃិង
ដដលជា្រម្ាភា ម្ៃិព ញចិរត) 

 artificial selection  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ជ្ពត្ម្ើ្
ពោយម្ៃ៉ុ្ស, ជ្ពត្ម្ើ្ ៃិម្ារិ 

 balancing selection  /ˈbal(ə)nsɪŋ sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  

ជ្ពត្ម្ើ្ រ៉ុលយភា  
 bulk selection  /bʌlk sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ្មូ្ ជ្ពត្ម្ើ្ វ ិ្ ី 

(ោរោដំ៉ុោះៃូវរ៉ុរខត្្ជាររនៃរ៉ុរខជារិ្វ័យចរលម្អងដដលមាៃ
 ៃធ៉ុខ្៉ុ្ៗាន រន៉ុងរូៃដត្្ជាម្យួាន ពោយាា ៃពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ) 

 dysgenic selection  /dɪsˈdʒɛnɪk sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ោរ
ពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ រន៉ុងចំពណ្ដម្ពដើម្អៃ ់(ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ម្យួពោយ
ម្ៃិលៃពត្ ៀងទ្យ៉ុរៃិងម្ៃិចងល់ៃពរើរព ើងរន៉ុងររណីដដល
ពដើម្ព ើលអរន៉ុងនត្ ពៃោះ ត្រូវលៃោ្អ់្់្ៃសល់ដរពដើម្អៃ់
នលិរត្ា្ ូ់ជ្្ត្មា្ជំ់្ ៃព់ត្ោយ។ ្ណ្ដរ លឱ្យគ៉ុណ
ភា ព្ពៃទិ្យច ោៃដ់រអៃព់ៅៗ្ត្មា្ជំ់្ ៃព់ត្ោយ។  
ពារយពៃោះ  ពត្ ើ្ជា ិព្្មាៃៃយ័្ំពៅពៅពលើោរ្ំផ្អោ ញ
រ្្់ម្ៃ៉ុ្សដូចជាោរលរ់្ ង់្ ណ្ដរ លម្រ ីោរោ្ដ់រ
ពចញពដើម្ព ើលអៗពចញ ីនត្ ។ ពារយនទ៉ុយ Eugenic  
( ៉្ុជារិវទិ្យា)។) 

 family selection  /ˈfamɪli sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ជ្ពត្ម្ើ្ អម្បរូ 
 index selection  /ˈɪndɛks sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ោរពត្ជ្ើ្
ពរ ើ្ ្ៃទ្សៃ ៍

 indirect selection  /ɪndɪˈrɛkt sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ោរ
ពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ពោយត្្ពយល (ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ្ណ្ដរ ឯរររៈឬ
ត្រុម្ ូជ្ដនអរពលើលរខណៈម្យួ (ជា្ម្ាតា ម្ៃិមាៃសារ
ត្្ពយជ្ៃព៍្ដឋរិចចពទ្យ រន៉ុងព ោះពទ្យ)ដដលពគពជ្ឿថ្អាចមាៃ
លរខណៈម្យួដដលពគចងល់ៃមាៃសារត្្ពយជ្ៃព៍្ដឋរិចច 
ជាជាងដនអរ ពលើលរខណៈដដលចងល់ៃព ោះ។) 

 individual selection  /ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  

ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ឯរររៈ (ពគពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ រ ៉ុរខជារិម្យួពចញ ីអំ្ូរ
ឬត្រុម្ ូជ្ម្យួដនអរពៅពលើលរខណៈរូ្ លអរ្្់វាព វ្ើជាពម្
ល។ ជ្ៃួោលពគ ពៅថ្ ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ពនណូទី្យ្។)



juvenile selection  sequence 

-313- 

 

 juvenile selection  /ˈdʒuːvənʌɪl sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ោរ
ពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ យ៉ុវភា , ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ភា ពៅខ្ចី (ោរពត្ជ្ើ្
ពរ ើ្  ីនត្  ូជ្ម្ៃិទាៃព់ ញវយ័ពដើម្បោីរ់្ ៃថយចព ោ ោះព ល
រ្្់ជំ្ ៃ។់ ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ យ៉ុវភា ពៃោះ ពគអាចរំណរ់
លៃ ព ើ្្ិៃមាៃទំ្យ រទំ់្យៃងយ៉ុវភា -ព ញវយ័ខ្ព្់ម្យួ។) 

 mass selection  /mas sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្
 ូជ្ទូ្យពៅ, ជ្ពត្ម្ើ្ ជាត្រុម្ (ជ្ពត្ម្ើ្ វ ិ្ ីដដលត្គ្ឯ់ររតៈ
ពត្ជ្ើ្ពរ ើ្  ត្រូវយរពៅោពំោយលាយត្ា្់្ ញ្ចូ លាន ) 

 natural selection  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  

ជ្ពត្ម្ើ្ ពោយ្ម្ាជារិ 
 pure line selection  /pjʊə lʌɪn sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  

ជ្ពត្ម្ើ្ ឯររតៈ 
 recurrent selection  /rɪˈkʌr(ə)nt sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]  ោរ
ពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ នទួៃៗាន  (ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ឯរររៈ ឬអំ្ូរ ព ើយព វ្ើ
ោរ្ងាក រ ់រួវាពៅវញិពៅម្រ ឬអៃ៉ុញ្ញា រឱ្យ រួវាពរាយ
លម្អងពៅវញិពៅម្រ ពដើម្បនីលិរជំ្ ៃព់ត្ោយ ឧ. រំ្ៃ ់   
នលិរត្ា្ ូ់ជ្ ឬចមាក រនលិររូៃនាំ។ ជំ្ ៃថ់ាីពៃោះជា
ទូ្យពៅ ពគពត្ ើ្ព វ្ើជាត្រុម្ ូជ្្ត្មា្់្ ងាក រ ់រន៉ុងព ោះពដើម្បចី្់
ពនរើម្ព វ្ើខ្ួ្ សាព ើងវញិនៃោរជ្ពត្ម្ើ្  ូជ្ ៃិងោរ្ងាក រ។់) 

 tandem selection  /ˈtandəm sɪˈlɛkʃ(ə)n/  [n]   
ោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ជា្ៃរ្ ទ ្ ់(ោរ្ងាក រ ់ៃិងោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្
លរខណៈម្យួពៅព លម្យួរ ូរដល់រត្ម្រិដដលពគចង់
លៃនៃោរ្ពងកើៃគ៉ុណភា  ( ៉្ុ វ ៉ុឌឍរិម្ា) ឬ្ពត្ម្ចលៃលរខ
ណៈព ោះ។ ពគព វ្ើោរពត្ជ្ើ្ពរ ើ្ ដ្្ពៃោះ ដូចជាពៅរន៉ុងោរ
្ងាក រច់ងល់ៃលរខណៈ្ៃៃឹ់ងជំ្ងឺ ៃិងភា ្ៃៃឹ់ងភា 
ត្រជារ ់ដរពគរត្ម្ពត្ ើ្ពៅរន៉ុងវ ិ្ ័យនត្ ព ើណ្ដ្់ 
ពោយសារដររយៈព លយូរព ររន៉ុងម្យួជំ្ ៃ់ៗ ។) 

selection criteria   /sɪˈlɛkʃ(ə)n krʌɪˈtɪərɪə/  [n pl]  ្ូម្
ពម្ើលពារយ៖ selection criterion 

selective  /sɪˈlɛktɪv/  [adj]  ដដលពរ ើ្ , ដដល្ត្មាងំ 
Selenium  /sɪˈliːnɪəm/  [n]  ព្ពលញ ូ ម្ (ៃិម្រិត្ញ្ញា គីម្ ី

Se) 
self-  /sɛlf/  [prefix]  ខ្ោួៃឯង 
 self-clarification  /sɛlf ˌklarɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]   
្វ័យ្មាអ រ, ្មាអ រពោយខ្ោួៃឯង 

 self-limiting  /sɛlf ˈlɪmɪtɪŋ/  [n]  ្វ័យរត្ម្រិ 
 self-reliance  /sɛlf rɪˈlʌɪəns/  [n]  ភា មាច ្់ោរ 

selfing  /sɛlfɪŋ/  [n]  ោរពរាយលម្អងពលើខ្ោួៃឯង, ្វ័យ្ងក
រំពណើ រ, ្វ័យ្ៃត ូជ្ (ត្្ពេទ្យរ៉ុរខជារិ្វ័យចរលម្អង) 

semen  /ˈsiːmən/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ sperm) ទឹ្យរោម្ 
semi-  /ˈsɛmi/  [prefix]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ half) ៉្ុ វ្ទ្យមាៃ
ៃយ័ថ្ ពាររ់ណ្ដត ល   
 semi-permeable  /sɛmɪˈpəːmɪəb(ə)l/  [adj]  អាចត្ជា្
លៃម្ ូពលគ៉ុលរូចៗ (អាចត្ជា្លៃដរម្ ូពលគ៉ុលរូចៗ
្ ៉ុពណ្ដណ ោះ) 

semilooper  /ˌsɛmɪˈluːpə/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ semi-
looper caterpillar) ដងកូវលរខ់្នង  

seminal  /ˈsɛmɪn(ə)l/  [adj]  នៃទឹ្យរោម្, តាម្ទឹ្យរោម្ 
senescence  /sɪˈnɛs(ə)ns/  [n]  ោរព ើងច្់, ជ្រាភា  
senile  /ˈsiːnʌɪl/  [n]  ច្់វពងវងភាៃភ់ាងំ 
sensation  /sɛnˈseɪʃ(ə)n/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ sense 
sense  /sɛns/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ sensation) វញិ្ញា ណ 
sensitive  /ˈsɛnsɪtɪv/  [adj]  រ ួ្  (ងាយទ្យទ្យលួរងៃូវជំ្ងឺ ឬខូ្ច) 
sensitivity  /sɛnsɪˈtɪvɪti/  [n]  ភា ងាយខូ្ចខារ 
 sensitivity analysis  /sɛnsɪˈtɪvɪti əˈnalɪsɪs/  [n]  វភិាគ
នៃពវយិរភា , ោរវភិា នល្ ោះពាល់នៃោរដត្្ត្្ួល 

 culture and sensitivity (C&S)    /ˈkʌltʃə ənd 

sɛnsɪˈtɪvɪti/  [n]  ោរ្ណត៉ុ ោះពម្ពរាគ ីខ្ោួៃ ពដើម្បរីរម្៉ុខ្ជំ្ងឺ 
ឬររថ្ន ោំរពារ 

sepal  /ˈsɛp(ə)l/  [n]  ត្រ្រផ្អក  
sepaloid  /ˈsɛp(ə)lɔːd/  [adj]  ដូចត្រ្រផ្អក  (អំ ីទ្យត្ម្ងរ់្្់
រ៉ុរខជារិ) 

sepsis  /ˈsɛpsɪs/  [n] 

១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ septicemia) លរព់ររពីៅរន៉ុង្ម្
ដដលដរងដរ្ងកជំ្ងឺ ង្ៃ់្ ងរ 

២. ោរពរើរមាៃខ្ទ៉ុោះ ៃិងពម្ពរាគពនសងពទ្យៀរ 
septic  /ˈsɛptɪk/  [adj]  ្ិ្ទិ្យច, រខ្វរ,់ ម្ៃិសាអ រ, ោោ យ, 
មាៃពម្ពរាគ 

septicemia  /ˌsɛptɪˈsiːmɪə/  [n]  (្ូម្ពម្ើលពារយ៖ sepsis) 
ពរាគ ៉ុល្ម្ 

septum  /ˈsɛptəm/  [n]  ្ៃទោះខ្ណឌ , ្ៃទោះថ្ន ងំ (ត្្ទា្់
ម្យួពៅរន៉ុងថ្ន ងំ ដដលខ្ណឌ ដចរចព ោ ោះថ្ន ងំពចញ ីាន ) 
 nodal septum  /ˈnəʊd(ə)l ˈsɛptəm/  [n]  ដននររងឹនៃថ្ន ងំ 

sequence  /ˈsiːkw(ə)ns/  [n]  រំណលំោ្់
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 amino-acid sequence  /əˈmiːnəʊ ˈasɪd ˈsiːkw(ə)ns/  

[n]  រំណលំោ្អ់ា ៉្ុីរអាម្ពីៃ 
 canonical sequence  /kəˈnɒnɪk(ə)l ˈsiːkw(ə)ns/  [n]  

លំោ្ត់ាម្លំ  ំ
 hydrogenic sequence  /ˈhʌɪdrəʊʒɛnɪk ˈsiːkw(ə)ns/  

[n]  ដំពណើ ររាន នៃទឹ្យរ,  ៉ុរ្ៃត្ ទ ្ា់ន នៃទឹ្យរ 
 lithologenic sequence  /lɪˈθɒˈdʒiːnɪk ˈsiːkw(ə)ns/  

[n]  ដំពណើ ររាន នៃ្ិលាវទិ្យា, ៃិម្ារិរម្ា្ិលា 
 slope sequence  /sləʊp ˈsiːkw(ə)ns/  [n]  ដំពណើ ររាន
ពៅជ្ត្មាល,  ៉ុរ្ៃត្ ទ ្ា់ន ពៅជ្ត្មាល 

sequestration  /ˌsiːkwəˈstreɪʃ(ə)n/   [n]  ោរត្្ូ្យរ,  
អំណូ្្ងាក រវ ិ្ ៉ុណ្ដឋ ្ៃរម្ាោរ្ងខំទ្យ៉ុរ 
 carbon sequestration  /ˈkɑːb(ə)n ˌsiːkwəˈstreɪʃ(ə)n/  

[n]  ោរត្្ូ្យរោ្ូៃ (ោរ្ពញ្ចញ ឬ្ត៉ុរទ្យ៉ុោ្ូៃ ី
្រយិោ្ ពៅរន៉ុងអៃោងោ់្ូៃ ឧទា រណ៍ ម្ហា្ម្៉ុត្ទ្យ 
នត្ ព ើ ឬដី តាម្រយៈរូ្ សាស្ដ្ត ឬជី្វសាស្ដ្ត។ ឧ. ោរព វ្ើ
រ្ាី្ំពយគ។) 

sera  /ˈsɪərə/  [n pl]  ព្រ  មូ្ 
serial  /ˈsɪərɪəl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ series 
series  /ˈsɪəriːz/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ serial) ព រ្រ,ី ដននរ 
sero-  /ˈsɪərəʊ/  [prefix]  ៉្ុ វ្ទ្យមាៃៃយ័ថ្ ទារទ់្យងពៅ
ៃឹងព្រ  មូ្  

serofibrinous  /ˈsɪərəʊˈfʌɪbrɪnəs/  [n]  ព្រ  មូ្លាយ
ពោយ្រន្្ម្ 

serology  /sɪəˈrɒlədʒi/  [n]  ពរាគ្ញ្ញា វទិ្យា (វទិ្យាសាស្ដ្ត
្ិរា ីពរាគ្ញ្ញា ) 

serotinous     [adj]  ដដលពចញផ្អក -ដនោយឺរ (ោរយឺរយ វ ជា
 ិព្្ ពត្ ើ្្ំពៅពលើត្្ពេទ្យរ៉ុរខជារិ ឬឯរររៈណ្ដដដលពចញ
ផ្អក  ឬដនោយឺររន៉ុងរដូវ ៃិងពត្ ើ្្ ំ ពៅពលើដនោ ឬពោៃដដលពៅររា
ពលើពដើម្ម្ៃិព ើ្រចំ អ្់ព លម្យួឆ្មន  ំឬពត្ចើៃឆ្មន  ំឧ. Pinus 
contoria។ ត្្ពេទ្យដនោត្រូវោររពដរ  ជា្ម្ាតា ត្រូវោរ្ីរ៉ុណា
ភា ខ្ព្់្ត្មា្ព់ត្្ោះ/ព ើ្រ ពដើម្បជី្ត្មុ្ោះត្ា្។់) 

serrate  /ˈsɛreɪt/  [adj]  ទ្យត្ម្ងដ់គម្្ោឹរព ា្ញរណ្ដលអិរ 
serum  /ˈsɪərəm/  [n]  ព្រ  មូ្ 
 blood serum  /blʌd ˈsɪərəm/  [n]  ព្រ  មូ្្ម្ 

sesame  /ˈsɛsəmi/  [n]  លង (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Sesamum 
indicum) 

sesamoid  /ˈsɛsəmɔɪd/  [n]  ឆ្អឹងព្សាម្ ូអ៉ុីរ (រាងត្ា្ល់ង) 

Sesamum indicum  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ sesame 
sesbania  [n]  ពសាន  (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Sesbania 

drummondii) 
Sesbania drummondii  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

sesbania 
Sesbania grandiflora  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

hummingbird tree 
sessile joyweed  /ˈsɛsʌɪl dʒɔɪwiːd/  [n]  ពមា ពជ្ើង្ងកង 

(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Alternanthera sessilis) 
Setipinna melanochir  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ dusky 

hairfin anchovy 
seton  /ˈsiːt(ə)n/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ drain 
setting  /ˈsɛtɪŋ/  [n]  ោរព វ្ើឱ្យហា្ ់ឬដណៃ 
settlement  /ˈsɛt(ə)lm(ə)nt/  [n]  ោរតាងំលំពៅោឋ ៃ 
severe  /sɪˈvɪə/  [adj]  ខាោ ងំ, ង្ៃ់្ ងរ (ចំពពាោះជំ្ងឺ) 
severity  /sɪˈvɛrɪti/  [n]  ទ្យម្ងៃភ់ា  (ទំ្យ ំ ឬវសិាលភា នៃ
ោរខូ្ចខារ) 
 disease severity  /dɪˈziːz sɪˈvɛrɪti/  [n]  ទ្យម្ងៃភ់ា នៃ
ជំ្ងឺ (ទំ្យ ំ ឬរត្ម្រិជំ្ងឺដដលពរើរមាៃពលើរ៉ុរខជារិណ្ដម្យួ 
ជាទូ្យពៅគិរជាភាគរយនៃននទ្រ៉្ុ ) 

sewage  /ˈsuːɪdʒ/  [n]  ទឹ្យរលូ្អ៉ុយ, ទឹ្យររខ្វរ,់ ទឹ្យរ្ម្អ៉ុយ 
 crude sewage  /kruːd ˈsuːɪdʒ/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ raw 

sewage) ទឹ្យរលូ្ម្អ៉ុយពដើម្ 
 domestic sewage  /dəˈmɛstɪk ˈsuːɪdʒ/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ household sewage 

 household sewage  /ˈhaʊshəʊld ˈsuːɪdʒ/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ domestic sewage, residential 
sewage) ទឹ្យរលូ្ម្អ៉ុយ ីពគ ោឋ ៃ 

 industrial sewage  /ɪnˈdʌstrɪəl ˈsuːɪdʒ/  [n]  ទឹ្យរលូ
្ម្អ៉ុយ ីឧ្ា រម្ា 

 raw sewage  /rɔː ˈsuːɪdʒ/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ crude 
sewage 

 residential sewage  /rɛzɪˈdɛnʃ(ə)l ˈsuːɪdʒ/  [n]  ្ូម្
ពម្ើលពារយ៖ household sewage 

 settled sewage  /ˈsɛt(ə)ld ˈsuːɪdʒ/  [n]  ទឹ្យរលូ្ម្អ៉ុយ
រង
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 treated sewage  /triːtɪd ˈsuːɪdʒ/  [n]  ទឹ្យរលូ្ម្អ៉ុយព វ្ើ
ត្្រិរម្ាព ើយ 

 untreated sewage  /ʌnˈtriːtɪd ˈsuːɪdʒ/  [n]  ទឹ្យរលូ
្ម្អ៉ុយ ៉ុំទាៃព់ វ្ើត្្រិរម្ាព ើយ 

sewer  /ˈsuːə/  [n]  លូទឹ្យរ្ម្អ៉ុយ 
sewerage  /ˈsuːərɪdʒ/  [n]  ្ណ្ដរ ញលូទឹ្យរ្ម្អ៉ុយ, ទឹ្យរលូ
្ម្អ៉ុយ 

sex  /sɛks/  [n]  ពេទ្យ 
shaddock  /ˈʃadək/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ grapefruit 
shade demanding  /ʃeɪd dɪˈmɑːndɪŋ/  [adj]  ត្រូវោរម្ោ្ ់
shading  /ˈʃeɪdɪŋ/  [n]  ម្ោ្ ់
shake  /ʃeɪk/  [v]  (្ូម្ពម្ើលពារយ៖ shiver, tremble) ញ័រ, 
រញ្ជួ យ 

shale  /ʃeɪl/  [n] 

១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ clay shale, mudstone) ថាភាជ្ៃ,៍  
ថាត្្ទា្ ់

២. ឆ្នួៃឥដឋ 
 alum shale  /ˈaləm ʃeɪl/  [n]  ឆ្នួៃដដមាៃវរថ៉ុធារ៉ុសាចជូ់្រ 
 clay shale  /kleɪ ʃeɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ shale 

shallot  /ʃəˈlɒt/  [n]  ខ្ទឹម្ត្រ ម្ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Allium 
cepa var. aggregatum) 

shallow  /ˈʃaləʊ/  [adj]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ superficial 
shaly  /ˈʃeɪli/  [adj]  ដដលពរើរ ីរពម្ទចថាឆ្នួៃ 
shank  /ʃaŋk/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ tibia 
share-cropping  /ʃɛː krɒppɪŋ/  [n]  ព វ្ើដត្្ត្្វា្់ាន  
shark  /ʃɑːk/  [n]    រួត្រីឆ្មោ ម្ 
 bull shark  /bʊl ʃɑːk/  [n]  ត្រីឆ្មោ ម្ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 

Carcharhinus leucas) 
 milk shark  /mɪlkʃɑːk/  [n]  ត្រីឆ្មោ ម្ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 

Rhizoprionodon acutus) 
 whale shark  /weɪl ʃɑːk/  [n]  ត្រីលណៃគី់ងគរ ់ 

(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Rhincodon typus) 
sharp  /ʃɑːp/  [adj]  ម្៉ុរ, ត្្ួច 
shattering  /ˈʃat(ə)rɪŋ/  [n]  ោរត្ជុ្ោះត្ា្ ់(ភា ដដលរន៉ុង
ព ោះ ត្ា្់្ ញ្ាជារិត្ជុ្ោះពចញ ីទ្យងរ្្់ខ្ោួៃពោយឯរឯង 
ពោយខ្យល់ ឬពោយ្រវលអិរ) 

shears  /ʃɪəz/  [n pl]  រនស្ដៃតោរព់មា  

sheath   /ʃiːθ/  [n]  ពត្សាម្, ្ទ្ 
sheath pulvinus  /ʃiːθ pʌlˈvʌɪnəs/  [n]  ដននរពល ងនៃ
ត្្ទ្យ្្ោឹរ (រដៃោងដដលពល ងពៅដននរគល់នៃត្្ទ្យ្្ោឹរ 
ត្្ទ្យ្្ោឹរខាងពលើនៃថ្ន ងំ។ ជ្ៃួោល រដៃោងពល ងព ោះ ពៅ
ខ្៉ុ្ ីរដៃោងថ្ន ងំ។) 

pollen shedding  /ˈpɒlən ʃɛdɪŋ/  [n]  ោរពរាយលម្អង 
sheep  /ʃiːp/  [n]  ្រវពចៀម្ 
sheet  /ʃiːt/ ត្្ទា្ ់
 lava sheet  /ˈlɑːvə ʃiːt/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ lava flood) 
ត្្ទា្ថ់ារលាយដដលពចញ ីេនពំេោើង 

 sheetflood  /ʃiːtflʌd/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ rainsheet 
 sheetwash  / ʃiːt wɒʃ/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ rainsheet 

shelf  /ʃɛlf/  [n]  ថ្ន រ,់ ព ន្ើរ, ជាយ 
 continental shelf  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l ʃɛlf/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ continental platform) ជាយទ្យវី្ 

seashell  /siː ʃɛl/  [n]  ្ម្បរ (ខ្យង, ពចច ) 
shellfish  /ˈʃɛlfɪʃ/  [n]  ្័ងខ ( រួខ្យង ពចច  ពលៀ្ ត្គំ) 
shell-marl   /ʃɛl mɑːl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ shelly sand 
shelterwood  /ˈʃɛltəwʊd/   [n]  ព ើនរល់ជ្ត្ម្រ, ព ើរលងំ 
shield  /ʃiːld/  [v]  ោរពារ (ត្្ឆ្មងំៃឹង) 
shift  /ʃɪft/  [n]  ចល , ្មាោ ្់ ត្ូរ 
 antigenic shift  /antɪˈdʒɛnɪk ʃɪft/  [n]  ្មាោ ្់ ត្ូរអងទី់្យ
ដ្ៃ 

 root shift  /ruːt ʃɪft/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ root effect 
shigella    /ʃɪˈɡɛlə/  [n]   រួលរព់ររដីដលមាៃពៅរន៉ុង
ពពាោះពវៀៃ ព ើយ្ពងកើរឱ្យមាៃពរាគរារម្លួ 

shingle  /ˈʃɪŋɡ(ə)l/  [n] 

១. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ sand-bank 
២. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ cobble 

shingle-spit  /ˈʃɪŋɡ(ə)l-spɪt/  [n]  ទំ្យៃ្,់ េោដឺដលជាគំៃរ
ត្រួ្ 

shiver  /ˈʃɪvə/  [v]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ shake 
 
shoal  /ʃəʊl/  [n] 

១. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ flat 
២. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ sand-bank 

shock  /ʃɒk/  [n]  ោរទ្យងគិច, ោរ្ោ៉ុរ 
 heat shock  /hiːt ʃɒk/  [n]  ពភាញ ចពោយរពដរ
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shoot  /ʃuːt/  [n]  ដននរលូរលា្់ (្ោឹរ ពដើម្) ពលើដីនៃរ៉ុរខជារិ
,  ៃោរដម្រ,  ៃោរត្រួយ, រូៃរ៉ុរខជារិរូចៗ 
 epicormic shoot  /ˌɛpɪˈkɔːmɪk ʃuːt/  [n]  ត្រួយលា្់ ី
រពួដើម្, ត្រួយពអ ីរូម្រី (ត្រួយដដលលា្់ពចញ ី ៃោរ្ម្ងំ
ពៅពលើពដើម្នៃពដើម្ព ើម្យួ ពត្ោយ ីពដើម្ព ើ ដដលពៅ
ដរបរវា ត្រូវលៃពគោ្ព់ចញ ពពាលគឺពោយសារដរវាលៃត្រូវ
 ៃោឺត្ ោះ អាទិ្យរយ។ ត្រួយពអ ីរូម្រីដដលដ៉ុោះពចញ ីដននរខាង
ពត្ោម្នៃពដើម្ មាៃទំ្យព ដ៉ុោះ ព ើងពៅពលើ ព ើយអាចពត្ ើ្ព វ្ើ
ជារូៃ្ំពៅលៃ។) 

shore  /ʃɔː/  [n]  ពឆ្នរ, ពឆ្នរ្ម្៉ុត្ទ្យ, ខ្ពងរ់ា្មារ់្ ម្៉ុត្ទ្យ 
 flat sandy shore  /flat  sandɪ shore/  [n]  ពឆ្នរ្ម្៉ុត្ទ្យ
ដដលមាៃខ្ាច ់ៃិងត្រួ្ 

shoreline  /ˈʃɔːlʌɪn/  [n]  ដខ្សពឆ្នរ 
shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/  រងវោះខារ 

 rice shortage  /rʌɪs ˈʃɔːtɪdʒ/  [n]  រងវោះខារត្្ូវ 
short-finned pilot whale  / ʃɔːt fɪnd ˈpʌɪlət weɪl/  [n]  

លដ ៃរោល្ំ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Globicephala 
macrorhynchus) 

short-term  /ʃɔːt təːm/  [adj]  ដដលមាៃរយៈព លខ្ោី 
shot  /ʃɒt/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ injection 
shoulder  /ˈʃəʊldə/  [n]  សាា  
shoulder blade  /ˈʃəʊldə bleɪd/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

scapula  
shovel  /ˈʃʌv(ə)l/  [n]  ដ្ ល 
shrimp  /ʃrɪmp/  [n]  ្ងកង, ្ងាគ  
shrivel  /ʃrɪv(ə)l/  [v]  ្វិរ, រញួ, ព វ្ើឱ្យ្វិរត្ជួ្ញ, ព ើងត្ជី្វ
ត្ជួ្ញ 

shrub  /ʃrʌb/  [n]  គ៉ុម្ព, នត្ រពលោះ, ច៉ុលោត្ ឹរស  (ជារ៉ុរខជារិដដល
មាៃជារិព ើ ៃិងមាៃទំ្យ ំរូចជាងពដើម្ព ើ ៃិងមាៃោរ្ៃ់
ខ្ព្់ ខ្៉ុ្ ី  រួពមា ) 
 flooded shrub  /flʌdɪd ʃrʌb/  [n]  នត្ គ៉ុពមាព រលិចទឹ្យរ 
 perennial shrub  /pəˈrɛnɪəl ʃrʌb/  [n] ច៉ុលោត្ ឹរស  ៉ុវរស 
 shrubland  /ʃrʌbland/  [n]  នត្ គ៉ុពមាព រ (រំ្ៃដ់ដលមាៃ
ព ើដ៉ុោះលូរលា្់ជាត្្ពេទ្យរ៉ុរខជារិដដលខ្៉ុ្ ីពដើម្ព ើ គឺ
  រួរ៉ុរខជារិរូចៗដដលមាៃឬ្ពត្ចើៃជំ្ៃួ្ ឱ្យពដើម្ដរ១) 

shy leaf  /ʃʌɪ liːf/  [n]  ពមា អំពលោះ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 
Aeschynomene americana) 

Siamese algae eater  /ˌsʌɪəˈmiːz ˈalɡə ˈiːtə/  [n]   

ត្រី្ណរូ ល ៉្ុរ, ត្រី្ា៉ុរ, ត្រីព្ោះ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត 
Gyrinocheilus aymonieri) 

Siamese glassfish  /ˌsʌɪəˈmiːz ˈɡlɑːsfɪʃ/  [n]   

ត្រីរញ្ញច ញ់ត្ច្រូច (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Pseudambassis 
notatus) 

siblings  /ˈsɪblɪŋz/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ sibs) ោរជា្ស់ាច់
ញារិ, ្ង អ្ូៃ 

sibs  /sɪbz/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ siblings 
sick  /sɪk/  [adj]   ,ឺ មាៃជំ្ងឺ 
sickle  /ˈsɪk(ə)l/  [n]  រពណត ៀវ 
sickness  /ˈsɪknəs/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ illness 
Sida acuta  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ common wireweed 
Sida rhombifolia  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ arrowleaf 

sida 
side  /sʌɪd/  [n]  ត្ជុ្ង, ខាង 
sieve  /sɪv/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ screen, gauge) ត្្ោ្ដ់រង  
 garden sieve  /ˈɡɑːd(ə)n sɪv/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

riddle រដស្ដញ្ចងដរងដី)  
sifting  /sɪftɪŋ/  [n]  ោរដរង 
sigmoid flexure  /ˈsɪɡmɔɪd ˈflɛkʃə/  [n]  រំពណ្ដង្ិចម្ ូ 
អ៉ុីរ 

sigmoidoscopy  /ˌsɪɡmɔɪˈdɒskəpi/  [n]  ោរ រ្រ្ំ ងឆ់្ោ៉ុោះ
 ិៃិរយតាម្ទាវ រលាម្រ 

sign  /sʌɪn/  [n]  ្ញ្ញា  
Sikukia gudgeri  [sci.n]  ត្រីរំ ៉្ុរត្ចម្៉ុោះ 
silage  /ˈsʌɪlɪdʒ/  [n]  នអរចំណី្រវ 
silica  /ˈsɪlɪkə/  [n]  ៉្ុ ីលី្ ( ៉្ុ ីលី្យមូ្អ៉ុរ ៉្ុីរ)  
silicate  /ˈsɪlɪkeɪt/  [n]  ៉្ុ ីលីោរ 
silicate moder  /ˈsɪlɪkeɪt mɒdə/  [n]  ម្ពមារអៃតរោរ 

(រវាងម្ពមារមូ្ល ៃិងម្ពមារអា ៉្ុីរ) រន៉ុងដីាា ៃរំពលរ 
siliceous  /sɪˈlɪʃəs/  [adj]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ flinty) ដដលមាៃ
ជារិ ៉្ុីលី្ (ខ្ាច)់ ពត្ចើៃ 

silicification  /sɪlɪsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរររនៃជារិ ៉្ុីលី  ្
Silicon (Si)  /ˈsɪlɪk(ə)n/  [n]  ៉្ុ ីលីចូម្ (ៃិម្រិត្ញ្ញា គីម្ ីSi) 
silique  /sɪˈliːk/  [n]  ត្្ពេទ្យដនោ្ងួរមាៃពត្សាម្
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silk  /sɪlk/  [n]  ្ូត្រ 
 warp silk  /wɔːp sɪlk/  [n]  ្ូត្រអំពលោះ, 
្ូត្រដដលអព ទ ងរចួ 

silkiness  /ˈsɪlkɪnəs/  [n]  ្ភា ទ្យៃ ់
silo  /ˈsʌɪləʊ/  [n]  ពមា ៉្ុី ូ 
silt  /sɪlt/  [n]  ដីលប្ម់្ ដឋ 
 coarse silt  /kɔːs sɪlt/  [n]  លោយពត្គើម្, ភាគលអិរដី ៥-
៥០ ម្តី្រុង (លោយ ឬ្ូលី)  

 fine silt  /fʌɪn sɪlt/  [n]  ភាគលអិរដី ២-១០ ម្តី្រុង 
(លោយម្ ដឋ ឬឆ្មា រ)  

 flood plain silt  /flʌd pleɪn sɪlt/  [n]  លោ្ល់ោយ មំ្រ
ពោយទឹ្យរជំ្ៃៃ ់

 silt-agglomeration  /sɪlt-əɡlɒməˈreɪʃ(ə)n/  [n]   

ោរនារភាជ ្ា់ន ជាត្ា្់ៗ  
siltation  /sɪlˈteɪʃ(ə)n/  [n]  រំណរលោ្ម់្ ដឋ 
silting  /sɪltɪŋ/   

 internal silting  /ɪnˈtəːn(ə)l sɪltɪŋ/  [n]  ោរចពត្ម្ើៃ
ពោយេរល់ោ្ ់

 silting-up  /sɪltɪŋ-ʌp/  [n]  ោរចល័រពៅពត្ោម្នៃត្ា្់
ម្ ដឋចូលពៅរន៉ុងដី, ោរ្ំព ញពោយេរ ់

silty-loamy  /ˈsɪlti ˈləʊmi/  [adj]  ដដលជាដីលោយេរល់ប្ ់
Silver  /ˈsɪlvə/  [n]  ត្លរ ់(ៃិម្រិត្ញ្ញា គីម្ ីAg) 
silver sharkminnow  /ˈsɪl və  ʃɑːk ˈmɪnəʊ/  [n]  ត្រីត្រុ្ 

(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Osteochilus hasselti) 
silviculture  /ˈsɪlvɪˌkʌltʃə/  [n]  រ៉ុរខវ្បរម្ា (ជា្ិលបៈ ៃិង
វទិ្យាសាស្ដ្ររន៉ុងត្គ្ត់្គងោរោដំ៉ុោះលូរលា្់ ្មា្ធារ៉ុ 
៉្ុខ្ភា  ៃិងគ៉ុណភា រ្្់ព ើពដើម្ប ី្ ំព ញរត្មូ្វោរ អនរ

ត្គ្ត់្គង ៃិង្ងគម្) 
silvopastoralism  [n]  ទ្យត្ម្ងន់ៃរ្ិរ៉ុរខរម្ាដដលរមួាៃ ពដើម្
ព ើ ដំណំ្ដរ្ិរម្ា ៃិងោរចិញ្ច ឹម្្រវ  

sink  /sɪŋk/  [n]  (ចំពពាោះដី) (្ទិ្យ្ៃយ័៖ swallet)  អណតូ ង
្ម្ាជារិដដលពរើរពៅរំ្ៃថ់ារំពលរ ឬពោយោររលាយនៃដំ 
្ូលរងូេន ំ

 carbon sink  /ˈkɑːb(ə)n sɪŋk/  [n]  អាងត្្ូ្ោរ្ូៃ 
 collapse sink  /kəˈlaps sɪŋk/  [n]  ទំ្យ ្ពរើរព ើង
ពោយោរត្្ុរ (ត្រដ ង, ត្រដ ងសាន ម្ត្រដ ង) 

 solution sink  /səˈluːʃ(ə)n sɪŋk/  [n]  ទំ្យ ្ពរើរពោយ
ោររលាយ 

sink-hole  /sɪŋk-həʊl/  [n]  រពតត លៃ ីោរលរត់្្រុ (ឧ. ដី)  
sinking  /sɪŋkɪŋ/  [n]  ភា ត្្ុរ, ភា ហា្ ់
sinuate  /ˈsɪnjʊət/  [adj] (ចំពពាោះទ្យត្ម្ងរ់៉ុរខជារិ) ដគម្រាងរលរ 
sinus  /ˈsʌɪnəs/  [n]  ៉្ុ ីៃ៉ុ្, រៃធ, ត្្ពហាង (រៃធ ឬត្្ពហាង
រន៉ុងឆ្អឹងរោល ឬជាលិោពនសងៗ) 

sinusitis  /ˌsʌɪnəˈsʌɪtɪs/  [n]  ពរាគរលាររៃធ ឬត្្ពហាងរន៉ុង
ឆ្អឹងរោល 

siphon  /ˈsʌɪf(ə)n/  [n]  ៉្ុ ីន៉ុង (ទ្យត្ម្ងម់ាៃរាងដូចរោល 
ទ្យ៉ុពយដដល្្ប ិ្ រវ្ិរលទ្យពត្ ើ្្ត្មា្់្ មាោ ្់ទី្យពលឿៃ) 

Siphonaptera  /ˌsʌɪfəˈnapt(ə)rə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
tropical chicken flea 

siratro  [n]  វលោិរៃទ៉ុយរណរ៉ុ រ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 
Macroptilium atropurpureum) 

site  /sʌɪt/  [n]  រំ្ៃ,់ ទី្យតាងំ, ទី្យរដៃោង 
 amino acid acceptor site  /əˈmiːnəʊ ˈasɪd əkˈsɛptə 

sʌɪt/  [n]  រំ្ៃទ់្យទ្យលួអា ៉្ុីរអាម្ពីៃ 
 attachment site  /əˈtatʃm(ə)nt sʌɪt/  [n]  រដៃោងភាជ ្ ់
 binding site  /ˈbʌɪndɪŋ sʌɪt/  [n]  រំ្ៃភ់ាជ ្ ់
 disposal site  /dɪˈspəʊz(ə)l sʌɪt/  [n]  រដៃោងចរ់្ ត្មាម្

, រដៃោងពចល្ំណល់ 
 dumping site  /dʌmpɪŋ sʌɪt/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

dump 
 nesting site  /nɛstɪŋ sʌɪt/  [n]  រដៃោង្រវព វ្ើ្ម្ប៉ុរ 
 shallow site  /ˈʃaləʊ sʌɪt/  [n]  សាចដី់ព្រើង  
 uniform site  /ˈjuːnɪfɔːm sʌɪt/  [n]  ទី្យឯរ្ណ្ដឋ ៃ 
 variable site  /ˈvɛːrɪəb(ə)l sʌɪt/  [n]  ទី្យរដៃោងដត្្ត្្ួល 

sitka spruce  /ˈsɪtkə spruːs/  [n]  រ៉ុរខជារិម្ា ងោំ្ ត្មា្់
ព វ្ើត្រោ្ 

situation analysis  /sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n əˈnalɪsɪs/  [n]  ោរ
វភិាគ ីសាថ ៃភា  (ដំពណើ រត្សាវត្ជាវអំ ីសាថ ៃភា ្ៃរិ ៉្ុខ្
ព្បៀង ៃិងអាហារូ្ រថម្ភ ព ល្ចច៉ុ្បៃនរ្្់ត្្ជាជ្ៃ 
ព ើយៃិងហាៃិេយ័រ្្់វាចំពពាោះជី្វរិ ៃិងជី្វភា រ្់ពៅ ឬ
ោរត្្រ្រ្រចិញ្ច ឹម្ជី្វរិរ្្់ រួារ)់ 

situs  /ˈsʌɪtəs/  [n]  លរខណៈ្ម្ាតា, រដៃោង្ររីាងគោយ 
size  /sʌɪz/  [n]  ទំ្យ ំ, មាឌ



size grade  slope of river   

-318- 

 

size grade  /sʌɪz ɡreɪd/  [n]  ត្រុម្ត្ា្ដី់ 
skeletal  /ˈskɛlɪt(ə)l/  [adj]  នៃគពត្មាងឆ្អឹង 
skeleton  /ˈskɛlɪt(ə)n/  [n]  ពត្ាងឆ្អឹង 
 carbon skeleton  /ˈkɑːb(ə)n ˈskɛlɪt(ə)n/  [n]  ពត្ាងោ
្ូៃ 

 micro-skeleton  /ˈmʌɪkrəʊ ˈskɛlɪt(ə)n/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ soil protoplasm) ឆ្អឹងដី, មាត្រោឋ ៃលអិរ 

 soil skeleton  /sɔɪlˈ skɛlɪt(ə)n/  [n]  ឆ្អឹងដី, ដននរ្ំៗនៃដី 
(ថារន៉ុងដី)  

skimming  /skɪmɪŋ/  [n]  ោរចូលយរពត្្ង ឬ  ៉ុោះពចញ ី
ននទទឹ្យរ 

skin  /skɪn/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ hide 
skull  /skʌl/  [n]  (្ូម្ពម្ើលពារយ៖ cranium) លលាដរ៍ោល 
slant  /slɑːnt/  [n]  ទ្យពត្ម្រ (ទី្យតាងំ) 
slash and burn  /slaʃ ənd bəːn/ [adj]  ដដលោ្ព់ ើយដ៉ុរ 
slash and burn agriculture  /slaʃ ənd bəːn ˈaɡrɪkʌltʃə/  

[n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ swidden cultivation 
slate  /sleɪt/  [n]  ថា, ឆ្នួៃ 
slaty  /ˈsleɪti/  [adj]  ដដលពរើរ ីរពម្ទចថា ឬឆ្នួៃ 
slaughter  /ˈslɔːtə/  [n]  ោរព វ្ើ្រតឃារ្រវ 
slaughter  /ˈslɔːtə/  [v]   ិឃារ្រវ 
slaughterhouse  /ˈslɔːtəhaʊs/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖

abattoir) ទី្យ្រតឃារ, រដៃោង ិឃារ្រវ  
slender amaranth  /ˈslɛndə ˈaməranθ/  [n]  នទីដូង, នទី
អាចម្ម៍ាៃ ់(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Amaranthus viridis) 

slide  /slʌɪd/  ោររអិល 

 ash slide  /aʃ slʌɪd /  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ slip in 
volcanic ash) ោររអិលច៉ុោះនៃពនោះ (េនពំេោើងពៅពលើជ្ត្មាល)  

 debris slide  /ˈdɛbriː slʌɪd/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ slope 
slip, debris slope) រពម្ទចរំទី្យជ្ត្មាល 

 earth slide  /əːθ slʌɪd/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ earth flow, 
landslide) ោររអិលច៉ុោះនៃជ្ត្មាល ( ិព្្ពៅព លពេោៀង
ពត្ចើៃ)  

 rock slide  /rɒk slʌɪd/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ rock 
avalanche) ោររអិលច៉ុោះនៃដ៉ុំថា ីពលើជ្ត្មាល 

 subaqueous slide  /sʌbˈeɪkwɪəs slʌɪd/  [n]  ោររអិល
ដីពៅពត្ោម្ទឹ្យរ 

slime  /slʌɪm/  េរ ់

 fetid slime  /ˈfɛtɪd slʌɪm/  [n]  េររ់លួយ្អ៉ុយ 
sling  /slɪŋ/  [n]  រំណ្ដរស់ាព យនដ 
sliver  /ˈslʌɪvə/  [n]  ្ំដណរ 
slobber  /ˈslɒbə/  [v]  ោរពចញទឹ្យរមារ ់
slope semi-gley  /sləʊpˈsɛmiɡleɪ/  [n]  ដីឥដឋជាទឹំ្យរពត្ៅ
រន៉ុងដី ពៅពលើជ្ត្មាល 

slope slip  /sləʊp slɪp/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ debris slide 
slope  /sləʊp/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ declivity) ជ្ត្មាល (េន)ំ, 
ទី្យជ្ត្មាល, ចំពណ្ដរ, េោ,ឺ េនរូំច 
 abrupt slope  /əˈbrʌpt sləʊp/  [n]  ជ្ត្មាលពចរខាោ ងំ 
 accumulation slope  /əkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n sləʊp/  [n]  

ជ្ត្មាលនៃគំៃរត្្មូ្ល 
 back slope  /bak sləʊp/  [n]  ជ្ត្មាលពត្ោយត្ចងំ 

(រំ្ៃទំ់្យ ្ដដល្ថិរពៅជា្ៃឹ់ងដងទ្យពៃោ) 
 bottom of slope  /ˈbɒtəm ɒv sləʊp/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ foot slope 

 continental slope  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l sləʊp/  [n]  

ចំពណ្ដរជាយទ្យវី្, ជ្ត្មាលទ្យវី្ 
 debris slope  /ˈdɛbriː sləʊp/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

debris slide 
 embankment slope  /ɪmˈbaŋkm(ə)nt sləʊp/  [n]  

េោដឺដលពលើរពោយអាចម្ដី៍ 
 erosion slope  /ɪˈrəʊʒ(ə)n sləʊp/  [n]  ជ្ត្មាលនៃោរ
 ូរពត្ចោះ 

 excavation slope  /ɛkskəˈveɪʃ(ə)n sləʊp/  [n]  

ជ្ត្មាលដដលពគជី្រយរអាចម្ដី៍ពចញ 
 foot slope  /fʊt sləʊp/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ bottom of 

slope) ពជ្ើងជ្ត្មាល 
 gentle slope  /ˈdʒɛnt(ə)l sləʊp/  [n]  ជ្ត្មាលពទ្យរ 
 low slope  /sləʊp/  [n]  ជ្ត្មាលពទ្យរខាោ ងំដននងខាងពត្ោម្
នៃជ្ត្មាល 

 mid-slope  /mɪd sləʊp/  [n]  ពាររ់ណ្ដត លជ្ត្មាល 
 pitching of slope  /pɪtʃɪŋ ɒv sləʊp/  [n]  ពខ្ឿៃទ្យ្ដី់, 
ជ្ញ្ញជ ំងថាទ្យ្ដី់ 

 reversal of slope  /rɪˈvəːs(ə)l ɒv sləʊp/  [n]  ជ្ត្មាល
ខាង យ, ជ្ត្មាលទ្យល់ម្៉ុខ្ៃឹងជ្ត្មាលម្យួពទ្យៀរ 

 slope of river  /sləʊp ɒv ˈrɪvə/  [n]  ចំពណ្ដរទ្យពៃោ



stratified debris slope  snake-needle grass  

-319- 

 

 stratified debris slope  /ˈstratɪfʌɪd ˈdɛbriː sləʊp/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ bedded scree) រពម្ទចរំទី្យដដលគរជាត្្
ទា្់ៗ  

 talus slope  /ˈteɪləs sləʊp/  [n]  ជ្ត្មាលនៃគំៃរដ្រ
លរន់ៃថា 

 turfed slope  /təːf sləʊp/  [n]  េោជឺ្ត្មាលត្គ្ពោយពមា  
slopy  /sləpi/  [adj]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ hilly) ទា្ខ្ព្់ដដល
ជា្ភា េន ំ

slough  /slaʊ/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ bog 
slough  /slaʊ/  [v]  រ្រ, ត្ជុ្ោះ (ត្រម្រ ឬដននរជាលិោសាោ ្់
ដ្រពចញ ីជាលិោរ្់) 

sludge  /ˈslʌdʒ/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ mud 
 acid sludge  /ˈasɪd ˈslʌdʒ/  [n]  េរអ់ា ៉្ុីរ 
 activated sludge  /ˈaktɪveɪtɪd ˈslʌdʒ/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ biological sludge 

 aerated sludge  /ˈɛəreɪtɪd ˈslʌdʒ/  [n]  េរអ់ាោ្រម្ា 
 basin sludge  /ˈbeɪs(ə)n ˈslʌdʒ/  [n]  េររ់ងលរអាង 
 biological sludge  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈslʌdʒ/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ activated sludge) េរ់្ រម្ា, េរជី់្វៈ 
 dewatered sludge  /diːˈwɔːtəd ˈslʌdʒ/  [n]  េរា់ា ៃ
ទឹ្យរ 

 dried sludge  /drʌɪd ˈslʌdʒ/  [n]  េរ់្ ងួរ 
 sedimentation sludge  /sɛdɪmɛnˈteɪʃ(ə)n ˈslʌdʒ/  [n]  

េររ់ពម្ទចរំណ 
 sewage sludge  /ˈsuːɪdʒ ˈslʌdʒ/  [n]  េរទឹ់្យរលូ
្ម្អ៉ុយ 

slug  /slʌɡ/  [n]  ខ្យងពារម្ ាងដដលឥរមាៃ្នូរ 
slurry  /ˈslʌri/  [n]  េររ់ាវ (ឧ. េរល់ៃ ីរ្ិោឋ ៃចិញ្ច ឹម្ រវ)  
smallflower umbrella sedge  /smɔːlˈflaʊə ʌmˈbrɛlə 

sɛdʒ/  [n]  ររឆ់្ត័្ររូច (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Cyperus 
difformis) 

smallholder  /ˈsmɔːlhəʊldə/  [n]  រ្ិររខាន ររូច, រ្ិររ
ោៃោ់្ដី់ខាន ររូច 

smallpox  /ˈsmɔːlpɒks/   [n]  អ៉ុរ្ំ 
smallscale archerfish  /smɔːlskeɪl ˈɑːtʃəfɪʃ/  [n]  ត្រី
រញ្ញជ រស់ាោ  (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Toxotes microlepis) 

smallscale croaker  /smɔːlskeɪl ˈkrəʊkə/  [n]  ត្រីត្្មា 
(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Boesemania microlepis) 

smallscale tonguesole  /smɔːlskeɪl ˈtʌŋsəʊl/  [n]  ត្រី
អណ្ដរ រដឆ្ក (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Cynoglossus microlepis) 

smear  /smɪə/  [v]  ពា្, ពារ ី់ពលើ 
smear  /smɪə/  [n] 

១. វ ិ្ ី្ងករ់្ ំដ្រជាលិោ 
២. វរថ៉ុធារ៉ុដដលលា្ពលើ្ៃទោះរញ្ចរព់ដើម្បយីរពៅ ិៃិរយ

(ចំពពាោះរ៉ុរខជារិ៖  ោរពរៀ្ចំម្យួដេោរ ៃិងោរោរ ់ណ៌
រន៉ុងោរ្ិរាត្រូម្ ូ្ូម្ ពោយោរពត្ ើ្្មាព ្្ងករ់
 ត្ងា្្ំដ្រ ជាលិោដ្រ ីាន ។ វ ិ្ ីពៃោះ ជាពរឿយៗ ពគ
ព វ្ើចំពពាោះលម្អងពោ្ិោពម្ពៅដំណ្ដរោ់លពម្យ ូ្ 
(Pollen Mother Cells- PMC smears) ៃិងចំពពាោះ
ត្ា្ល់ម្អង ច៉ុងឬ្ ៃិងពោ្ិោលូរលា្់ពនសងៗ
ពទ្យៀរពៅ ដំណ្ដរោ់លនម្ រូ ៉្ុី្។) 

smeary  /ˈsmɪəri/  [adj]  ខាោ ញ់ 
smegma  /ˈsmɛɡmə/  [n]  ោរព្្ូម្ 
smell  /smɛl/  [n]  រោិៃ 
smog  /smɒɡ/  [n]  ្ាូរ, ដនសងលាយអ ័ទ 
 photochemical smog  /fəʊtə(ʊ)ˈkɛmɪk(ə)l smɒɡ/  [n]  

្ាូរនូរូគីម្ ី
smoke  /sməʊk/  [n]  ដនសង 
 exhaust smoke  /ɪɡˈzɔːst sməʊk/  [n]  ដនសងមា ៉្ុីៃ 

(មា ៉្ុីៃចំព ោះរន៉ុង) 
smoothing  /smuːðθɪŋ/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ levelling 
smother  /ˈsmʌðə/  [v]  ដ៉ុោះត្គ្ (ឧ. ដំណំ្ដ) 
smut  /smʌt/  [n]  ជំ្ងឺត្្ពេទ្យដត្ម្ងពេោើង 
snail  /sneɪl/  [n]  ខ្យង 
snake  /sneɪk/  [n]   ្់ 
snakehead  /sneɪkhɛd/  [n]    ួរត្រីត្រីនទរ,់ ត្រីរ  ្ ់ 
 chevron snakehead  /ˈʃɛvrən sneɪkhɛd/   [n]  ត្រីនទរ ់
(រូច), ត្រីរ  ្ ់ (្ំ) (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Channa striata) 

 giant snakehead  /ˈdʒʌɪənt sneɪkhɛd/  [n]  ត្រីពដៀ្ 
(រូច), ត្រីពឆ្មរ  (្ំ) (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Channa 
micropeltes) 

 walking snakehead  /wɔːkɪŋ sneɪkhɛd/  [n]  ត្រីរាៃ 
(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Channa orientalis) 

snake-needle grass  /sneɪk ˈniːd(ə)l ɡrɑːs/  [n]  

រំពល យចិៃ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Hedyotis diffusa)
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snakeskin gourami  /ˈsneɪkskɪn ɡʊ(ə)ˈrɑːmi/  [n]   

ត្រីរៃធរ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Trichogaster pectoralis) 
snare  /snɛː/  [n]  ដងពងា រ, ដងអ ទ រ ់
sneeze  /sniːz/  [v]  រណ្ដត ្ 
Snellenius manilae   [sci.n]   រួឪមា ល់ (្រា្ិរពលើដងកូវ
ោរ់្ ោឹរ) 

sniffle  /ˈsnɪf(ə)l/  [v]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ snuffle)  ិរ 
snout  /snaʊt/  [n]  ត្ចម្៉ុោះ (ត្ជូ្រ)  
snow pea  /snəʊ piː/  [n]  ្ដណត រពហាឡាៃត់ាវ (ព ា្ ោះ
វទិ្យាសាស្ដ្រ Pisum sativum  var. saccharatum) 

snow  /snəʊ/  [n]  ទឹ្យរររ្ម្ោ,ី ត្ ិល 
 acid snow  /ˈasɪd snəʊ/  [n]  ទឹ្យរររ្ម្ោអីា ៉្ុីរ 

snuffle  /ˈsnʌf(ə)l/  [v]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ sniffle 
soaking  /ˈsəʊkɪŋ/  [n]  ោរត្តា ំ(ដំពណើ រោរដដលរន៉ុងព ោះ
ត្ា្ ូ់ជ្ ត្រូវលៃយរម្រត្តាឱំ្យមាៃ្ំពណើ ម្ត្គ្ត់្ាៃ់
្ត្មា្ោ់រច្ព់នរើម្ដ៉ុោះលូរលា្់) 

sociology  /səʊʃɪˈɒlədʒi/  [n]  ្ងគម្វទិ្យា 
socket  /ˈsɒkɪt/  [n]  ដននរត្្ពហាងរ្្់ឆ្អឹង, រៃធ្ត្មា្់្ ររ 
sod  /sɒd/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ turf 
soda  /ˈsəʊdə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ caustic sodium 
Sodium  /ˈsəʊdɪəm/  [n]  ្ូដយមូ្ (ៃិម្រិត្ញ្ញា គីម្ ីNa) 
 caustic sodium  /ˈkɔːstɪk ˈsəʊdɪəm/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័
៖ soda) រ្ូរោរ ់

soft  /sɒft/  [adj]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ loose 
soft wrist restraint  /sɒft rɪst rɪˈstreɪnt/  [n]  ដខ្សទ្យៃ់ៗ
ចងរនដ (ពដើម្ប ី្ ូម្្ម្) 

softwood  /ˈsɒf(t)wʊd/  [n]  ព ើទ្យៃ,់ ព ើពសាព រ (ពដើម្ព ើ 
ពៅរន៉ុងត្រុម្ gymnosperm ដដលរមួ្មាៃ  រួត្្ល់ 
hemlocks, larches, spruces, firs ៃិង junipers។ ព ើ
ទ្យៃដ់រត្រូវលៃពៅថ្ conifer ពទាោះ្ីមាៃ ត្្ពេទ្យខ្ោោះ ដូចជា 
junipers ៃិង yews ម្ៃិមាៃដនោជាលរខណៈពោៃរព៍ោយ។) 

Sogatella furcifera  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
whitebacked planthopper 

soil  /sɔɪl/  [n]  ដី 
 accumulation soil  /əkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)nsɔɪl/  [n]  ដីដដល
ពរើរម្រ ី្មាភ រដដល មំ្រគររដៃោងណ្ដម្យួ 

 acid peat soil  /ˈasɪdpiːtsɔɪl/  [n]  ដីអា ៉្ុីរជាទឹំ្យររន៉ុង
ទំ្យ ្្ឹងដដលមាៃព ើរ 

 acid peat soil  /ˈasɪd piːt sɔɪl/  [n]  ដីព ើរអា ៉្ុីរ 
 acid soil  /ˈasɪd sɔɪl/  [n]  ដីជូ្រ, ដីអា ៉្ុីរ (ដីដដលមាៃ 

pH<៧.០) 
 acid sulfate soil  /ˈasɪd ˈsʌlfeɪt sɔɪl/  [n]  ដីអា ៉្ុីរ

រ្៉ុលហាវ រ (ជាដីដដលមាៃរនម្ោ pH<៤ ពៅរន៉ុងលរខខ្ណឌ
ដី្ងួរ ព ើយនទ៉ុរៃូវចំៃៃួដខ៍្ព្់ម្យួនៃ រ្៉ុលហាវ រ ៃិង
ចំណ៉ុ ចពលឿងពត្ចើៃលាយលំរន៉ុងដី។ ដីត្្ពេទ្យពៃោះ រដម្ងជ្ួ្
ត្្ទ្យោះភា  ៉ុល ជារិអាល៉ុយម្ញី ូ ម្ ដដរ អា ៉្ុីរ រ្៉ុល វីរ 
ៃិងរងវោះនូ្វ័រ។ ពលើ្ដីពៃោះ ពគអាចោដំ៉ុោះដំណំ្ដណ្ដដដល
ជា ូជ្្ៃៃឹ់ងភា ម្ៃិត្្ត្ររីខាងពលើ ឬ្ៃៃឹ់ងភា នត្្ ឬ
្ៃៃឹ់ងោរ ៃោិចទឹ្យរ។) 

 acidic soil  /əˈsɪdɪk sɔɪl/  [n]  ដីអា ៉្ុីរ, ដីជូ្រ 
 active soil  /ˈaktɪv sɔɪl/  [n]  ដី្រម្ា (ដី្ម្បរូពៅពោយ
ជី្វសាស្ដ្ត, លរខណៈ្ម្ត្្្្ត្មា្់្ រវរ្់ពៅ)  

 adobe soil  /əˈdəʊbi sɔɪl/  [n]  ត្្ពេទ្យដី្ត្មា្ព់ វ្ើឥដឋ
ម្ា ង 

 aeolian soil  /iːˈəʊlɪən sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ eolian 
soil, wind-blown soil) ដីដដល មំ្រពោយខ្យល់ 

 aged soil  /eɪdʒd sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ aged soil, 
past mature soil) ដីច្់ពរចរលឹ 

 alkaline soil  /ˈalkəlʌɪn sɔɪl/  [n]  ដីអាល់ោឡាងំ, ដី
ល្, ដីរប៉ុង (ដីដដលមាៃ pH>៧.០ ដដលមាៃអ៉ុីយ ៉ុងអ៉ុីត្ដូ
លី្ជាអ៉ុីយ ៉ុងអ៉ុីត្ដូដ្ៃ។) 

 allitic soil  /əˈlɪttɪk  sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ allit 
 alluvial brown soil  /əˈl(j)uːvɪəl braʊn sɔɪl/  [n]  ដីត្្ង
្ម្ប៉ុរពតាន រដដលមាៃត្្េ  ីលោ្ ់

 alluvial crust soil  /əˈl(j)uːvɪəl krʌst sɔɪl/  [n]  ដីលោ្់
ដដលមាៃត្្ទា្ដ់ដររងឹខាងពត្ោម្ 

 alluvial meadow soil   /əˈl(j)uːvɪəl mɛdəʊ sɔɪl/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ riverside soil 
 alluvial soil  /əˈl(j)uːvɪəl sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

fluviogenic soil, valley filling soil) ដីលោ្ទ់្យពៃោ (ដី
លោ្ដ់ដលរពរើរពោយសារជំ្ៃៃទ់្យពៃោ ្ទឹង្ឹង្)ួ
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 alpha-gley soil  /ˈalfə ɡleɪ sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
shallow-gley soil) ដីដដលត្្ទា្ជ់ាទឹំ្យរពគោរារខ់ាងពលើ 

 alpine carbonate raw soil  /ˈalpʌɪn ˈkɑːbəneɪt rɔː 

sɔɪl/  [n]  ដីថាីពលើថារំពលររន៉ុងរំ្ៃេ់ន ំ
 alpine humus soil  /ˈalpʌɪn ˈhjuːməs sɔɪl/  [n]   
ដីម្ពមារពត្ចើៃរន៉ុងរំ្ៃេ់ន,ំ ដីវាលពមា រំ្ៃេ់ន ំ

 alpine meadow soil  /ˈalpʌɪn ˈmɛdəʊ sɔɪl/  [n]  
ដីវាលពមា រំ្ៃេ់ន ំ

 alpine meadow soil  /ˈalpʌɪn mɛdəʊ sɔɪl/  [n]  ដីវាល
ពមា ពៅរំ្ៃេ់នតំ្រជារ ់

 alumi soil  /ˈaləmē sɔɪl/  [n]  ដីនត្្ដដលមាៃសារធារ៉ុ
រ្៉ុលហាវ រ 

 amorphous soil  /əˈmɔːfəs sɔɪl/  [n]  ដីដដលាា ៃ
ទ្យត្ម្ង ់ឬជាទ្យត្ម្ងដ់៉ុល (ាា ៃដ្រជាត្ា្រូ់ចៗ)  

 anthropic soil  /anˈθrɒpɪk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
man-made soil) ដីដដលពរើរពោយសារ្រម្ាភា 
ម្ៃ៉ុ្ស, ដី្ិ្បៃិម្ារិ 

 aqueous soil  /ˈeɪkwɪəs sɔɪl/  [n]  ដីជាទឹំ្យរ 
 artificial soil  /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ made 

land) ដី្ិ្បៃិម្ារិ, ដីដដលពគនសពំ ើង 
 ashy humus soil  /ˈaʃi ˈhjuːməs sɔɪl/  [n]  ដីម្ពមារ
ពត្ចើៃដដលមាៃ្ភា ដូចពនោះ 

 autochton soil  /ɔːˈtɒkθ(ə)n sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
primary soil 

 autochtonal soil  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ primary soil 
 automorphic soil  /ˈɔːtəʊˈmɔːfɪk sɔɪl/   [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ idiomorphic soil) ដីដដលជា្ម្ាជារិទឹ្យរអាចត្ជា្
ពចញលៃលអ ៃិងម្ៃិជាទឹំ្យរ 

 basic soil  /ˈbeɪsɪk sɔɪl/  [n]  ដីមាៃជារិល្ (pH>៧) 
 basin soil  /ˈbeɪs(ə)n sɔɪl/  [n]  ដីរន៉ុងរំ្ៃទំ់្យ ្លរខ្ទោះ 
 black alkali soil  /blakˈ alkəlʌɪ sɔɪl/  [n]  ដីនត្្អាល់ោ
លីពចា  

 black calcareous soil  / blakˈ kalˈkɛːrɪəs sɔɪl/  [n]   
ដីរំពលរ ណ៌ពចា  

 black soil  /blak sɔɪl/  [n]  ដីពចា  
 black top soil  /blak tɒp sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

muck 

 black turf soil  /blak təːf sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋពចា រន៉ុងរំ្ៃ់
វាលពមា , ដីពចា ពត្ោម្វាលពមា  

 blue clay soil  /bluː kleɪ sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋ ណ៌ពខ្ៀវ 
 bolus-like soil   /ˈbəʊləs-lʌɪk sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃ   
អត្តាឥដឋពត្ចើៃអាចល ៃជារូ្ ពនសងៗលៃ, ដីឥដឋត្រ ម្ដត្ចោះ
ម្ា ង (ដដលម្ៃិ្ូវ្អិរ) 

 brown humus-calcareous soil  /braʊn ˈhjuːməs 
kalˈkɛːrɪəs sɔɪl/  [n]  ដីោ្ូណ្ដរមាៃម្ពមារពត្ចើៃ្ម្ប៉ុរ
ពតាន រ 

 brown lateritic soil  /braʊn latəˈrɪtɪk sɔɪl/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ humic latosol) ដីឡាពរររី្ម្ប៉ុរពតាន រ 
 brown podzolic soil  /braʊn ˈpɒdzɒlɪk sɔɪl/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ podzolised soil, dark forest soil)  
ដីលាងពត្ចោះខាោ ងំ 

 brown soil  /braʊn sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ brown 
earth) ដី ណ៌្ម្ប៉ុរពតាន រ, ដីនត្  

 brownearth-like soil  /braʊnəːθ lʌɪk sɔɪl/  [n]  ដីដដល
មាៃេៃិភាគដូចដី្ម្ប៉ុរពតាន រ (ដីដដលាា ៃោរលាងពត្ចោះ)  

 buried soil  /ˈbɛrid sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ fossil 
soil 

 calcareous brown soil  /kalˈkɛːrɪəs braʊn sɔɪl/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ degraded rendzina) ដីត្្ងដដលមាៃ
រំពលរលាយជាម្យួៃឹងដី 

 calcareous soil  /kalˈkɛːrɪəs sɔɪl/  [n] 
១. ដីដដលមាៃរំពលរពត្ចើៃ (ពត្ចើៃជាង ២០%) 
២. ដីដដល្ំ្ូរពោយោល់្យមូ្ោល់្ូណ្ដរ CaCO3 

ៃិងសារធារ៉ុោ្ូៃពនសងពទ្យៀរ (ពដើម្បពីម្ើលពឃើញសារ
ធារ៉ុពៃោះ ពគអាចពត្ ើ្ ០.១ M HCl ចំណំ្ដ ដីទាងំពៃោះ
ភាគពត្ចើៃមាៃ ី ១០ ពៅ ១០០០គ.រ) 

 calcimorphic soil  /ˈkalsiˈmɔːfɪk sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃ
សារធារ៉ុោល់្យមូ្ពត្ចើៃ 

 carried soil  /ˈkarid sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
transported soil 

 cellular soil  /ˈsɛljʊlə sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃរូ្ រាងជា
  ៉ុពោណពៅរំ្ៃត់្រជារខ់ាោ ងំ 

 chalk-deficient subaqueous raw soil  [n]  ដីលិចទឹ្យរ
ដដលាា ៃព ើរ ាា ៃរំពលរ 

 chalky soil  /ˈtʃɔːki sɔɪl/  [n]  ដីរំពលរ
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 chernozem soil  /ˈtʃəːnəzɛm sɔɪl/  [n]  ដីពចា រំ្ៃដ់្ត្ 
 chesnut tree soil  /ˈtʃɛsnʌt triː sɔɪl/  [n]  ដី្ត្មា្ោ់ំ
ដំណំ្ដសាដរញ 

 chocolate soil  /ˈtʃɒk(ə)lət sɔɪl/  [n]  ដី្ម្ប៉ុរ្ូរូឡា 
 chronomorphic soil  /ˈkrɒnəʊˈmɔːfɪk sɔɪl/  [n]   

ដីដដល្ភា ទូ្យពៅផ្អោ ្់ ត្ូ រពៅតាម្ព លពវលា 
 clay soil  /kleɪ sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋ, ដីដដលមាៃឥដឋពត្ចើៃ  
(អត្តាឥដឋពត្ចើៃជាង ៥០%) 

 clay warp soil  /kleɪ wɔːp sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋពៅរដៃោង
ទំ្យ ្ 

 clear brown soil  /klɪə braʊn sɔɪl/  [n]  ដីត្្ង ដដល
មាៃ្ម្ប៉ុរពតាន រថ្ោ  

 cleyed soil  /ɡleɪd sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃឥដឋពត្ចើៃ (អត្តា
ឥដឋពត្ចើៃជាង ៥០%) 

 coarse textured soil  /kɔːs ˈtɛkstʃəd sɔɪl/  [n]  ត្្ពេទ្យ
ដីសាចព់ត្គើម្ (ដីដដលមាៃ្មាមាត្រនៃភាគលអិររ្្់ដី 
ខ្ាចព់ត្ចើៃ) 

 coarse-structured soil  /kɔːs ˈstrʌktʃəd sɔɪl/  [n]   
ដីដដលមាៃវាយៃភា ពត្គើម្ 

 coastal marsh soil  /ˈkəʊstl mɑːʃ sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ sea-marsh soil 

 cobbly soil  /ˈkɒbli sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ stony 
soil 

 colby soil  /ˈkɒlbi sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ stony soil) 
ដីខ្ចីថាពត្ចើៃដដលពទ្យើ្ដរវវិរត 

 cold soil  /kəʊld sɔɪl/  [n]  ដីត្រជារខ់ាោ ងំ 
 colluvial crust soil  /kəˈl(j)uːvɪəl krʌst sɔɪl/  [n]  ដីពរើរ
 ី្មាភ ររពម្ៀលដដលមាៃត្្ទា្គូ់រា ្់ ដដលរងឹខាងពត្ោម្ 

 colluvial soil  /kəˈl(j)uːvi.əl sɔɪl/  [n]  ដីលោ្ខ់្ព្់ (ដី
លោ្ដ់ដល ូរម្រ ីទី្យខ្ព្់ពោយសារទឹ្យរពេោៀង) 

 columnar alkali soil  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ black alkali 
soil 

 compacted soil  /kəmˈpaktɪd sɔɪl/  [n]  ដីហា្ ់
 complex soil  /ˈkɒmplɛks sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

polygenetic soil) ដីរ៉ុំនោិចដដលពរើរ ីថាពម្ ីរជាៃព់លើាន  
 continental humus soil  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l ˈhjuːməs 

sɔɪl/  [n]  ដីម្ពមារពត្ចើៃពៅពលើទ្យវី្ 
 cotton soil  /ˈkɒt(ə)n sɔɪl/  [n]  ដី្ត្មា្ដំ់ណំ្ដរ្ោ្ 

 crude soil  /kruːd sɔɪl/  [n]  ដីថាី (ដដលម្ៃិធាោ ្ព់ វ្ើអាជី្វ
រម្ាពសាោះ) 

 crumbing black soil  /krʌmɪŋ blak sɔɪl/  [n]  ដីពចា
ដដលមាៃទ្យត្ម្ងល់អជាត្ា្មូ់្លៗ (ដូចត្ា្ព់ពារ) 

 crymorphic soil  /krʌɪˈmɔːfɪk sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ
៖ frozen earth 

 cryptogenic soil  /ˌkrɪptəʊˈdʒɛnɪk sɔɪl/  [n] 
១. ដីដដលោរវវិរតពម្ើលម្ៃិពឃើញ 
២. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ immature soil 

 cultivated soil  /ˈkʌltɪveɪtɪd sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
tilled soil) ដីដដលពគោ,ំ ដីព វ្ើរ្ិរម្ា, ដីដដលពគេជួរ,  
ដីដដលពគធាោ ្ត់្្រ្អាជី្វរម្ារ្ិរម្ា ីម្៉ុៃម្រព ើយ 

 cumulose soil  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ organic soil)  
ដីដដល្ររីាងគពៅគរ្ៃត្ ទ ្ា់ន  (ពលើ្ ី ២០%) 

 dark forest soil  /dɑːk ˈfɒrɪst sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ
៖ brown podzolic soil 

 dark humus soil  /dɑːk ˈhjuːməs sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ melanized soil) ដី ណ៌ត្រពដ  

 debris soil  /ˈdɛbriː sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ talus 
soil 

 decalcified soil  /diːˈkalsɪfʌɪd sɔɪl/  [n]  ដីដដលពខ្ាោះ
ពោយជារិោល់្យមូ្ (Ca) 

 deep gley brown soil  /diːp ɡleɪ braʊn sɔɪl/  [n]  

ដីត្្ង្ម្ប៉ុរពតាន រដដលមាៃពគោជាទឹំ្យរពៅពត្ៅ 
 deep gley clay soil  /diːp ɡleɪ kleɪ sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋ
ដដលត្្ទា្ជ់ាទឹំ្យរជាអចិនស្ដៃតយ៍ពៅពត្ៅខាងពត្ោម្ 

 deep gley soil  /diːp ɡleɪ sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
gamma gley soil) ដីពគោជាទឹំ្យរពត្ៅ, ដីដដលត្្ទា្ជ់ាំ
ទឹ្យរពគោពៅពត្ៅ 

 deep unconsolidated mineral soil  /diːp 

ʌnkənˈsɒlɪdeɪtɪd ˈmɪn(ə)r(ə)l sɔɪl/  [n]  ដីខ្ៃិជ្ (ាា ៃ
្ររីាងគ ឬម្ពមារ) ដដលដ៉ុំ ឬត្ា្ម់្ៃិជា្ា់ន  

 deep-gley soil  /diːp ɡleɪ sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
gamma-gley soil) ដីដដលជាទឹំ្យរ 

 degenerated soil  /dɪˈdʒɛn(ə)rətid sɔɪl/  [n]   

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ aged soil 
 degraded alkali soil  /dɪˈɡreɪdɪd ˈalkəlʌɪ sɔɪl/  [n]   
ដីនត្្ត្្ពេទ្យអាល់ោលី (pH>៨.៥)
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 degraded black-earth soil  /dɪˈɡreɪdɪd blak əːθ sɔɪl/  

[n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ prairie-forest soil 
 degraded humus carbonate soil  /dɪˈɡreɪdɪd 

ˈhjuːməs ˈkɑːbəneɪt sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
degraded rendzina) ដីរំពលរត្្ពេទ្យពរ  ៃ សៃីពរចរលឹ 

 de-ironized brown soil  [n]  ដីជាត្្ពេទ្យលោយពតាន រថ្ោ
ពោយោរចរពចញនៃសារធារ៉ុដដរ 

 deluvial soil  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ overwash 
 denuded soil  /dɪˈnjuːdɪd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

eroded soil 
 desert dust soil  /dɪˈzəːt dʌst sɔɪl/  [n]  ដីនង់្ ូលីពៅ
រំ្ៃព់ៅត ដ ង 

 desert soil  /dɪˈzəːtsɔɪl/  [n]  ដីរំ្ៃព់ៅត ដ ង 
 drained soil  /dreɪnd sɔɪl/  [n]  ដីពោោះទឹ្យរ, ដីត្្្់ទឹ្យរ 
 dry desert raw soil  /drʌɪ dɪˈzəːt rɔː sɔɪl/  [n]  ដីខ្ចីម្ៃិ
ទាៃវ់វិរតរន៉ុងរំ្ៃវ់ាលខ្ាច់្ ងួរម្ពមាររិច 

 dune soil  /djuːn sɔɪl/  [n]  ដីដដលជាននូរ, ដំ្ូរខ្ាច ់
 dwarf soil  /dwɔːf sɔɪl/  [n]  ដីព្តើង, ដីរារខ់ាោ ងំ, ដីពរឿ 
 dystrophic lacustrine soil  /dɪsˈtrəʊfɪk ləˈkʌstrʌɪn 

sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ limnic peat 
 eluvial hydromorphic soil  [n]  ដីលាងពត្ចោះជាទឹំ្យរ 
 eluvial soil  [n]  ដីដដលជាវរថ៉ុធារ៉ុ្ំណល់ពអល៉ុយវយី ៉ុម្ 
 embryonic soil  /ˌɛmbrɪˈɒnɪk sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ
៖ immature soil 

 endoadynamic organic mineral soil  [n]  ដីខ្ចីវវិរតយឺរ
ព រពោយរតាត រន៉ុងនៃថាពម្ម្ៃិ្ម្ត្្្ (ឧ. ថារងឹព រ)  

 eolian soil  /iˈəʊlɪən sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
aeolian soil 

 eroded soil  /ɪˈrəʊdɪd sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
denuded soil) ដី ូរពត្ចោះ 

 erosion soil  /ɪˈrəʊʒ(ə)n sɔɪl/  [n]  ដីទ្យពទ្យពោយោរ ូរ
ពត្ចោះ 

 eutrophic gley  /juːˈtrəʊfɪk ɡleɪ/  [n]  ដីពគោជាទឹំ្យរ្ម្បរូ
ពោយខ្ៃិជ្ ឬជី្ជារិ 

 eutrophic lacustrine soil   /juːˈtrəʊfɪk ləˈkʌstrʌɪn 

sɔɪl/  [n]  ដីលោ្ល់រ្ឹងដដលមាៃ្រម្ាភា ជី្វសាស្ដ្ត
ពត្ចើៃ, ដីមាៃជី្ជារិពត្ចើៃ 

 ever frozen soil  /ˈɛvə ˈfrəʊzn sɔɪl/  [n]  ដីររជាៃិចច 

 exoadynamic organic mineral soil  [n]  ដីខ្ចីវវិរតយឺរ
ព រពោយរតាត ្រសិាថ ៃម្ៃិ្ម្ត្្្ (ឧ. ធារ៉ុអាោ្)  

 extremely light soil   /ɪkˈstriːmli lʌɪt sɔɪl/  [n]  ដីដដល
អាចចល័រលៃយ ងងាយត្្ួល (ឧ. ដីខ្ាច)់ 

 facetted soil  /ˈfasɪted sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
tesselated soil, rhomboid soil, polygonal fissure 
soil) ដីដដលដ្រជាដ៉ុំៗរពត្ម្ៀ្ជារូ្ ភា ត្រឡាចត្រងគ 

 fen peat soil  /fɛn piːt sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ low 
moor soil, peaty muck) ដីព ើរណឺររដៃោងទំ្យ ្ pH
ណឺរ (ជាទឹំ្យរ ឬាា ៃជាទឹំ្យរ) 

 fen soil  /fɛn sɔɪl/  [n]  ដីវាលេរជ់ាទឹំ្យរ (ដដលមាៃព ើរ)  
 ferallitic soil  /ˈfɛr(ə)lˈlɪtɪk sɔɪl/  [n]  ដីឡាពរររី,  
ដីត្រ ម្ពោយសារធារ៉ុអ៉ុរ ៉្ុីដដរ (ឧ. ដីត្រ ម្រន៉ុងពខ្រត
រំ ងច់ម្) 

 ferrimorphic soil  /ˈfɛriˈmɔːfɪk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
haemomorphic soil) ដីត្រ ម្ដដលមាៃសារធារ៉ុដដរ
អ៉ុរ ៉្ុីរពត្ចើៃ 

 fertile soil  /ˈfəːtʌɪl sɔɪl/  [n]  ដីមាៃជី្ជារិ, ដីដដលមាៃ
ជី្ជារិលអ 

 fined-textured soil  /ˈfʌɪnd ˈtɛkstʃəd sɔɪl/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ fine-textured soil 
 fine-grained soil  /fʌɪn ɡreɪnd sɔɪl/  [n]  ដីត្ា្ល់អិរ 
 fine-textured soil  /fʌɪn ˈtɛkstʃəd sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ fined-textured soil) ដីមាៃវាយៃភា លអិរ ឬលោយ 

 firm soil  /fəːm sɔɪl/  [n]  ដីរងឹ 
 fissure network soil  /ˈfɪʃəˈ nɛtwəːk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ patterned ground) ដីដដលមាៃត្រដ ងពត្្ោះជា  
្ណ្ដត ញ 

 flocalated soil  [n]  ដីដដលររជាត្ា្់ៗ  
 flood loamy soil  /flʌd ˈləʊmi sɔɪl/  [n]  ដីលោ្ល់ោយ
ដដលអាចលិចទឹ្យរលៃ 

 flooded soil  /flʌdɪd sɔɪl/  [n]  ដីលិចទឹ្យរ (ដីរដម្ងទ្យទ្យលួ
ទឹ្យរជំ្ៃៃរ់ន៉ុងរយៈព លដវង) 

 fluviogenic soil  /ˈfluːvɪəʊˈdʒiːnɪk sɔɪl/  [n] 
១. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ river deposit 
២. (្ទិ្យ្ៃយ័៖alluvial soil, valley filling soil)  
ដីលោ្ដ់ដល មំ្រពោយចរៃតទឹ្យរ
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 forest soil  /ˈfɒrɪst sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ sylvogenic 
soil, woody soil, timber soil, wooded soil) ដីនត្ ,  
ដីដដលពរើរពត្ោម្នត្ ព ើ 

 formerly burned soil  /ˈfɔːməli bərnd sɔɪl/  [n]   
ដីដដលពគដ៉ុរពមា  ឬចំព ើ្ងព វ្ើជី្ម្៉ុៃៃឹងោ ំ

 forzen soil  /ˈfrəʊzn sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ frozen 
earth 

 fossil soil  /ˈfɒs(ə)lsɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ buried 
soil) ដីដដលរ្ព់ៅពត្ោម្, ដីនូ ៉្ុីល 

 fragmental soil  /ˌfraɡˈmɛnt(ə)l sɔɪl/  [n]  ដីដ្រជាដ៉ុំៗ 
 fresh soil  /frɛʃ sɔɪl/  [n]  ដីថាី 
 friable soil  /friable sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ loose 

soil 
 frozen crack soil  /ˈfrəʊzn krak sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃ
ត្រដ ង្ំៗពោយត្រជារខ់ាោ ងំ 

 gamma gley soil  /ˈɡamə ɡleɪ sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
deep gley soil) ដីពគោជាទឹំ្យរពត្ៅ, ដីដដលត្្ទា្ជ់ាទឹំ្យរពគោ
ពៅពត្ៅ 

 gamma-gley soil  /ˈɡamə ɡleɪ sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ deep-gley soil 

 garden soil  /ˈɡɑːd(ə)n sɔɪl/  [n]  ដី្ួៃ 
 garland-like soil  /ˈɡɑːlənd lʌɪk sɔɪl/  [n]  ដីដូចជា
រត្ម្ងផ្អក  

 glacial soil  /ˈɡleɪsɪəl sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃត្្េ  ី
ត្្វរតិោលទឹ្យរររ 

 gley alluvial brown soil  /ɡleɪ əˈl(j)uːvɪəl braʊn sɔɪl/  

[n]  ដីលោ្រំ់ពលរពតាន រដដលមាៃត្្ទា្ព់គោជាទឹំ្យរខាង
ពត្ោម្ 

 gley alluvial meadow soil  /ɡleɪ əˈl(j)uːvɪəl ˈmɛdəʊ 

sɔɪl/  [n]  ដីលោ្ជ់ាទឹំ្យរពៅរដៃោងវាលពមា រន៉ុងវាលេរ់
លោ្ ់

 gley clay soil  /ɡleɪ kleɪ sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋជាទឹំ្យរជា       
អចិនស្ដៃតយ៍ 

 gley forest gray soil  /ɡleɪ ˈfɒrɪst ɡreɪ sɔɪl/  [n]   
ដីត្្ពេទ្យនត្ ត្្ពនោះពចា ដដលមាៃពគោ (ជាទឹំ្យរ) 

 gley prairie soil  /ɡleɪ ˈprɛːri sɔɪl/  [n]  ដីវាលពមា លិច
ទឹ្យរ 

 gley soil  /ɡleɪ sɔɪl/  [n]  ដីជាទឹំ្យរដដលមាៃត្្ទា្ទឹ់្យរ
ពត្ៅរន៉ុងដី 

 gley-like grey forest soil  [n]  ដីត្្ពេទ្យនត្ ដដលមាៃ
 ណ៌ត្្ពនោះដូចជាពគោ (ជាទឹំ្យរ) 

 gley-like soil  /ɡleɪ-lʌɪk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
marbled gley-like soil) ដីដដលមាៃ ណ៌ត្រ ម្ដត្ចោះ
លាយៃឹងពខ្ៀវ ឬពចា  ជា្ញ្ញា ជាទឹំ្យរម្តងៗ 

 grass-covered soil  /ɡrɑːs ˈkʌvəd sɔɪl/  [n]  ដីដដល
មាៃពមា  ឬរ៉ុរខជារិដ៉ុោះត្គ្ ីពលើ 

 gravelly  soil  /ˈɡrav(ə)li sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃរូៃត្រួ្
ពត្ចើៃ, រូៃត្រួ្ (១.២-៧.៥ ្.ម្) 

 gray ferruginous soil  /ɡreɪ fɛˈruːdʒɪnəs sɔɪl/  [n]  

ត្្ពេទ្យដីរន៉ុងរំ្ៃត់្រូ ិចដដលមាៃដដរអ៉ុរ ៉្ុីរ (ាា ៃអា
ល៉ុយម្ញី ូ ម្) 

 gray forest soil  /ɡreɪ ˈfɒrɪst sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
gray wooded soil, steppe soil) ដីពចា ត្្ពនោះត្្ពេទ្យនត្ , 
ដីត្្ពនោះត្រពដ ពៅវាលលាយជាម្យួនត្  

 gray wooded soil  /ɡreɪ ˈwʊdɪd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ gray forest soil 

 gray-brown desert soil  /ɡreɪ braʊn dɪˈzəːt sɔɪl/  [n]  

ដីពតាន រត្្ពនោះរំ្ៃព់ៅត ដ ង 
 gray-brown podzolic soil  /ɡleɪ braʊn ˈpɒdzɒlɪk sɔɪl/  

[n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ grood soil, grayish brown-
podzolic soil) ដីពតាន រពចា អា ៉្ុីរ្ ូរ្ូលិរ, ដីពចា ត្្ពនោះ
ត្្ពេទ្យនត្  

 grayish brown-podzolic soil  /grayish braʊn 

ˈpɒdzɒlɪk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ gray-brown 
podzolic soil, grood soil) ដីពតាន រពចា អា ៉្ុីរ្ ូរ្ូលិរ, 
ដីពចា ត្្ពនោះត្្ពេទ្យនត្  

 grey desert soil  /ɡreɪ dɪˈzəːt sɔɪl/  [n]  ដីត្្ពនោះត្រពដ 
រំ្ៃព់ៅត ដ ង 

 grey desert steppe soil  /ɡreɪ dɪˈzəːt stɛp sɔɪl/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ grey earth, grey soil of the 
semidesert) ដីពចា ត្្ពនោះ 

 grey semi-dessert chalk soil  [n]  ដីរំពលរត្្ពនោះពៅ
រដៃោងពាររ់ណ្ដត ល្ងួរ 

 grey sodic soil  /ɡreɪ ˈsəʊdɪc sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
alkaline podzol) ដីត្្ពនោះពចា ដដលមាៃ្ូដយមូ្ពត្ចើៃ
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 grey soil  /ɡreɪ sɔɪl/  [n] 
១. ដីត្្ពនោះ (រំ្ៃ់្ ងួរ) 
២. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ steppe soil) ដីរំ្ៃដ់្ត្, ដីពចា ត្្ពនោះ

, ដីម្ពមារពត្ចើៃ 
 grey soil of the semidesert   /ɡreɪ sɔɪl ɒv ðɪ dɪˈzəːt/  

[n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ grey earth, grey desert steppe 
soil) ដីពចា ត្្ពនោះរំ្ៃវ់ាលដ្ត្-ព្យរ  ដូ្ម្ 

 grey warp soil  /ɡreɪ wɔːp sɔɪl/  [n]  ដីលោ្ ់ណ៌ពចា
ត្្ពនោះ (មាៃរំពលរខ្ោោះៗពៅខាងពលើ) 

 gritty soil  /ˈɡrɪti sɔɪl/  [n]  ដីជារពម្ទចថារូចៗ (រូចជាង 
២.៥ ម្.ម្)  

 grood soil  /ɡruːd sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ gray-brown 
podzolic soil, grayish brown-podzolic soil) ដីពតាន រ
ពចា អា ៉្ុីរ្ ូរ្ូលិរ, ដីពចា ត្្ពនោះត្្ពេទ្យនត្  

 groundwater laterite soil  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə ˈlatərʌɪt 

sɔɪl/  [n]  ដីឡាពរររីដដលមាៃត្្ទា្ទឹ់្យររន៉ុងដី 
 groundwater mineral soil  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə 

ˈmɪn(ə)r(ə)l sɔɪl/  [n]  ដីខ្ៃិជ្ដដលមាៃត្្ទា្ទឹ់្យរខាង
ពត្ោម្ 

 groundwater soil  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə sɔɪl/  [n]  ដីជាទឹំ្យរ
ដដលមាៃត្្ទា្ទឹ់្យរពត្ៅរន៉ុងដី 

 grove soil  /ɡrəʊv sɔɪl/  [n]  ដីដដលដ្ងដចរជាចមាក រ ទ័្យធ
ពៅពោយរ្ងលួ្ ឬរូៃព ើ 

 grumous soil  /ˈgruːməs sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃទ្យត្ម្ង ់ 
មូ្លៗដូចត្ា្ព់ពារ 

 gumbotil  [n]  ដីត្្វរតិោលទឹ្យរររដដលមាៃត្្ទា្់
ពត្ោម្ម្ៃិត្ជា្ទឹ្យរ 

 gypsum crust soil  /ˈdʒɪpsəm krʌst sɔɪl/  [n]  ដីដដល
ត្្ទា្ព់លើជាមាន ង្ិលារងឹ, ដីដដលជាមាន ង្ិលាដដល
មាៃត្្ទា្ោ់ត ងំ 

 halfbog soil  /hɑːfbɒɡ sɔɪl/  [n] 
១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ marsh border soil, semi-swamp 

soil) ម្ពមារជាទឹំ្យរ (ម្ពមារលាយៃឹងដីឥដឋ) 
២. ដីអា ៉្ុីរជាទឹំ្យររន៉ុងទំ្យ ្្ឹងដដលមាៃព ើរ 

 half-gleyed clay soil  /hɑːf ɡleɪd kleɪ sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋ
ដដលមាៃពគោ (ឥដឋ ណ៌ពខ្ៀវ) ពាររ់ណ្ដត ល 

 halomorphic soil   /ˈheɪləʊˈmɔːfɪk sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ saline soil 

 heath soil  /hiːθ sɔɪl/  [n]  ដីខ្ាចដ់ដលមាៃម្ពមារ
ត្្ពេទ្យ ម្រ័ គរពត្ចើៃពលើាន  

 heather soil  /ˈhɛðə sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ very acid 
soil) ដីដដលដីអា ៉្ុីរខាោ ងំ 

 heavy clay soil  /ˈhɛvi kleɪ sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋដដលមាៃ 
អត្តាឥដឋខ្ព្់ 

 heavy soil  /ˈhɛvi sɔɪl/  [n]  ដី ង្ៃ ់(ដីដដលមាៃ្រមិាណ
ឥដឋពត្ចើៃ) 

 high fertility soil  /hʌɪ fəˈtɪlɪti sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃជី្
ជារិខាោ ងំ 

 high moor soil  /hʌɪ mɔː sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
atmospheric swamp) ដីព ើរអា ៉្ុីររដៃោងខ្ព្់ (pH ៤) 

 high mountain soil  /hʌɪ ˈmaʊntɪn sɔɪl/  [n]  ដីេនខំ្ព្់  ៗ
 historic soil  /hɪˈstɒrɪk sɔɪl/  [n]  ដីជាត្្វរតិសាស្ដ្ត 
 homeomorphic soil  /hɒmɪəˈmɔːfɪk sɔɪl/  [n]  ្ូម្
ពម្ើលពារយ៖ ferrimorphic soil 

 humic latosol  [n] 
១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ brown lateritic soil) ដីឡាពរររី្ម្ប៉ុរ

ពតាន រ 
២. ដីត្រ ម្ឡាពរររី 

 humic soil  /ˈhjuːmɪk sɔɪl/  [n]  ដីម្ពមារ (ដី ដដលពរើរ
ម្រ ីម្ពមារ) 

 humic-gley soil  /ˈhjuːmɪk ɡleɪ sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័
៖ mucky soil) ដីម្ពមារជាទឹំ្យរ 

 humid soil  /ˈhjuːmɪd sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ moist 
soil) ដីព ើ្ម្ 

 humo-calcareous soil  /ˈhjuːməʊ kalˈkɛːrɪəs sɔɪl/  

[n]  ដីរំពលរត្្ពេទ្យពរៃ សៃី 
 humus calcareous peaty soil  /ˈhjuːməs kalˈkɛːrɪəs 

ˈpiːti sɔɪl/  [n]  ដីោ្ូណ្ដរដដលមាៃម្ពមារជាព ើរ 
(រដៃោងជាទឹំ្យរ) 

 humus enriched lateritic soil  /ˈhjuːməs ɪnˈrɪtʃd 

latəˈrɪtɪk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ melanized lateritic 
soil) ដីឡាពរររីមាៃម្ពមារពត្ចើៃ
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 humus incorporated soil  /ˈhjuːməs ɪnˈkɔːpəreɪtɪd 

sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ melanized soil, black earth 
of forest) ដីពចា ដដលមាៃម្ពមារពត្ចើៃពៅរំ្ៃន់ត្  

 humus silicate soil  /ˈhjuːməs ˈsɪlɪkeɪt sɔɪl/  [n]   
ដីម្ពមារដដលជាដី្ម្ាតា (ាា ៃរំពលរ)  

 humus sulphate soil  /ˈhjuːməs ˈsʌlfeɪt sɔɪl/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ rendzina on gypsum) ដីពរៃ សៃីពរើរ 
   ម្រ ីថាមាន ង្ិលា 
 hydrogen soil  /ˈhʌɪdrədʒ(ə)n sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

hydromorphic soil, waterlogged soil) ដីជាទឹំ្យ 
 hydro-halogenic soil  /ˈhʌɪdrəʊ haləˈdʒɛnɪk sɔɪl/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ saline soil 
 hydromorphic soil  /ˌhaɪdrəˈmɔːfɪk sɔɪl/  [n]   

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ hydrogen soil 
 idiomorphic soil  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ automorphic 

soil 
 illuvial soil  /ɪˌl(j)uːvɪˈeɪl sɔɪl/  [n]  ត្្ទា្ដី់ដដលឥដឋ
ពត្ចោះ ីពលើពៅររខាងពត្ោម្ 

 immature soil  /ˌɪməˈtjʊə sɔɪl/  [n] 
១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ embryonic soilprimitive soil, 

cryptogenic soil) ដីខ្ចីដដលពទ្យើ្ដរច្រំ់ពណើ រ 
២. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ imperfectly developed soil) ដីម្ៃិ

ទាៃច់្់ 
 imperfectly developed soil  /ɪmˈpəːfɪktli dɪˈvɛləpt 

sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ immature soil) ដីម្ៃិទាៃច់្់ 
 intensely podzolised soil   /ɪnˈtɛnsɛli ˈpɒdzɒlʌɪzd 

sɔɪl/  [n]  ដីដដលអា ៉្ុីរខាោ ងំ ដូចជា្ ូរ្ូល 
 intermittent water-table soil  /ɪntəˈmɪt(ə)nt ˈwɔdər 

ˈteɪbəl sɔɪl/  [n]  ដីដដលខាងរន៉ុងជាទឹំ្យរម្តងៗ ជា ិព្្
ពៅរដូវពេោៀង ព ើយពារពៅវញិពៅរដូវត្លងំ 

 intrazonal soil  /ɪntrəˈzəʊn(ə)l sɔɪl/  [n]  ដីច្់ដដល
ទ្យទ្យលួោរវវិរតខ្៉ុ្ ីធារ៉ុអាោ្រំ្ៃ ់

 iron lateritic soil  /ˈʌɪən latəˈrɪtɪk sɔɪl/  [n]  ដីត្រ ម្
ឡាពរររី (ត្រួ្ដដរត្រពវៀៃពត្ចើៃ) 

 lake chalk raw soil  /leɪk tʃɔːk rɔː sɔɪl/  [n]  ដីខ្ចីថា 
រំពលរលរ្ឹង 

 late soil  /leɪt sɔɪl/  [n]  រំ្ៃត់្រជារដ់ដលរពដត ព ើង
យឺរព រ 

 laterite soil  /ˈlatərʌɪt sɔɪl/  [n]  ដីឡាពរររី, ដីត្រ ម្
ពោយសារធារ៉ុអ៉ុរ ៉្ុីរដដរ (ឧ. ដីត្រ ម្ពខ្រតរំ ងច់ម្) 

 lateritic soil  /latəˈrɪtɪk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ red 
lateritic loam) ដីឡាពរររី, ដីត្រ ម្ពៅរំ្ៃត់្រូ ិច 

 lawn soil  /lɔːn sɔɪl/  [n]  ដីពៅពត្ោម្រត្មាលពមា  ឬ
សាន ្ព់មា  

 leached alkali soil  /liːtʃt ˈalkəlʌɪ sɔɪl/  [n]  ដីនត្្លាង
ពត្ចោះអាល់ោលី (pH>៨.៥) 

 leached forest soil  /liːtʃt ˈfɒrɪst sɔɪl/  [n]  ដីត្្ពេទ្យនត្  
"លាងពត្ចោះ" (ឥដឋចល័រពៅត្្ទា្ព់ត្ោម្) 

 lean soil  /liːn sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ unproductive 
soil) ដីខ្សរ,់ ដីត្រ 

 light calcareous soil  /lʌɪt kalˈkɛːrɪəs sɔɪl/  [n]   
ដីដដលមាៃោ្ូណ្ដរ្ម្ប៉ុរថ្ោ  

 light soil  /lʌɪt sɔɪl/  [n]  ដីត្សាល (ត្្ពេទ្យដីដដលមាៃ
សាចដី់ពត្គើម្ ដូចជាដីខ្ាច)់, ដីដដលមាៃទ្យត្ម្ងល់អ ឬន៉ុ្ 

 light-colored soil  /lʌɪt ˈkʌləd sɔɪl/  [n]  ដី្ម្ប៉ុរថ្ោ  
(ពោយម្ពមារមាៃរិច) 

 lithochromic soil  /ˈlʌɪθəʊˈkrəʊmɪk sɔɪl/  [n]   

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ lithochromic earth 
 lithogenic soil  /lɪˈθɒˈdʒiːnɪk sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ
៖ lithosolic soil 

 lithosolic soil  /ˈlɪθəʊˈsəʊlɪk sɔɪl/   [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
lithogenic soil) ដីរារដ់ដលមាៃថាពត្ចើៃតាងំ ីត្្ទា្ព់លើ
ពៅពត្ោម្ 

 loess soil  /ˈləʊɪssɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ loess 
 loose soil  /luːs sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ non coherent 

soil, friable soil) ដី្ូរ, ដីន៉ុ្, ដីដដលត្ា្ម់្ៃិជា្ា់ន  
 low fertility soil  /ləʊ fəˈtɪlɪti sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃជី្
ជារិរិច 

 low moor soil  /ləʊ mɔː sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ fen 
peat soil 

 low-humic gley soil  /ləʊ ˈhjuːmɪk ɡleɪ sɔɪl/  [n]  ដីជាំ
ទឹ្យរត្្ពេទ្យពគោដដលមាៃម្ពមាររិច 

 mallow soil  /ˈmaləʊ sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ mould) 
ដី្ូរ ឬន៉ុ្ 

 mangrove soil  /ˈmaŋɡrəʊv sɔɪl/  [n]  ដីនត្្េរ់្ ម្៉ុត្ទ្យ
ពត្ោម្នត្ ពោងោង



man-made soil normal soil 

-327- 

 

 man-made soil  /man-meɪd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
anthropic soil 

 marbled gley-like soil  /ˈmɑːb(ə)ld ɡleɪ-lʌɪk sɔɪl/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ gley-like soil 
 marbled soil  /ˈmɑːb(ə)ld sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃ ណ៌
ត្្ពររត្្តារត្រ ម្ដត្ចោះពខ្ៀវត្រពដ  (ត្្ទា្ព់ត្ោម្) 

 marl soil  /mɑːl sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋដដលមាៃរំពលរ (៥-
២០% រំពលរោល់្យមូ្ោ្ូណ្ដរ) 

 mature soil  /məˈtʃʊə sɔɪl/  [n]  ដីច្់ 
 meadow bog soil  /ˈmɛdəʊ bɒɡ sɔɪl/  [n] 
១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ silty bog, meadow-land soil) ដីវាល

េរព់ចា  (ពោយម្ពមារពត្ចើៃព ើយរលួយ) 
២. ដីវាលពមា រន៉ុងវាលេរល់ោ្ ់(ទំ្យ ្្ឹង) 

 meadow soil  /ˈmɛdəʊsɔɪl/  [n] 
១. ដីលោ្ដ់ដលពៅពត្ោម្វាលពមា  
២. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ riverside soil 

 meadow-land soil  /ˈmɛdəʊ land sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ meadow bog soil 

 meadow-podzolic soil  /ˈmɛdəʊ ˈpɒdzɒlic sɔɪl/  [n]  

ដីលាងពត្ចោះរំ្ៃវ់ាលពមា  
 medium fertility soil  /ˈmiːdɪəm fəˈtɪlɪti sɔɪl/  [n]   
ដីដដលមាៃជី្ជារិម្្យម្ 

 medium moor soil  /ˈmiːdɪəm mɔː sɔɪl/  [n]  ដីពារ ់  
រណ្ដត លព ើរ (ជាទឹំ្យរ ឬាា ៃជាទឹំ្យរ) 

 melanized lateritic soil  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ humus 
enriched lateritic soil) ដីឡាពរររីដដលមាៃម្ពមារពត្ចើៃ 

 melanized soil  /ˈmɛlənʌɪzd sɔɪl/  [n] 
១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ black earth of forest, humus 

incorporated soil) ដីពចា ដដលមាៃម្ពមារពត្ចើៃពៅ
រំ្ៃន់ត្  

២. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ muck 
៣. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ dark humus soil 

 mixed soil  /mɪkst sɔɪl/  [n]  ដីលាយាន  
 moderately leached soil  /ˈmɒd(ə)rətli liːtʃt sɔɪl/  [n]  

ដីលាងពត្ចោះជាម្្យម្ 
 moderately weathered soil  /ˈmɒd(ə)rətli ˈwɛðəd 

sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ weakly leached soil) ដីពទ្យើ្ដរ
វវិរត, ដីខ្ោ ី

 moist soil  /mɔɪst sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ humid 
soil 

 monder gley soil  /ˈmɒndə ɡleɪ sɔɪl/  [n]  ដីជាទឹំ្យរ
ខាោ ងំដដលម្ពមារជាត្្ពេទ្យម្ ូដដរ 

 mosaic soil  /mə(ʊ)ˈzeɪɪksɔɪl/  [n]  ដីជាត្រឡាចត្រងគ 
 mountain forest soil  /ˈmaʊntɪn ˈfɒrɪst sɔɪl/  [n] 

ដីរំ្ៃេ់នដំដលមាៃលរខណៈនត្  
 mountain meadow soil  /ˈmaʊntɪn ˈmɛdəʊ sɔɪl/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ mountain peaty soil, peaty alpine 
meadow soil) ដីព ើររំ្ៃេ់ន,ំ ដីវាលពមា ដ៉ុោះពៅពលើព ើរ
ពលើេនរំំ្ៃត់្រជារ ់

 mountain peaty soil  /ˈmaʊntɪn ˈpiːti sɔɪl/  [n] 

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ mountain meadow soil 
 mountain soil  /ˈmaʊntɪnsɔɪl/  [n]  ដីេន ំ
 mountain steppe soil  /ˈmaʊntɪn stɛp sɔɪl/  [n]    

ដីដ្ត្ (steppe) រន៉ុងរំ្ៃេ់ន ំ
 muck soil  /mʌk sɔɪl/  [n]  ដីរលួយ, ដីត្ជា ំ(ត្្ពេទ្យដី
ដដល្ររីាងគរលួយ្ វលអ) 

 muck warp soil  /mʌk  wɔːp sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
muck 

 mucky soil  /ˈmʌki sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ humic-
gley soil) ដីម្ពមារជាទឹំ្យរ 

 mud soil  /mʌd sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ muddy soil) 
ដីេរ ់

 muddy soil  /ˈmʌdi sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ mud 
soil 

 neutral soil  /ˈnjuːtr(ə)l sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ sweet 
soil) ដីណឺរ (ដីដដលត្្ទា្ព់លើរ្្់វាយ ងពហាច
ណ្ដ្់រម៏ាៃជ្ពត្ដម្យួផ្អលៃងគល័ដដរ ព ើយម្ៃិដម្ៃជា
ដីអា ៉្ុីរ ៃិងម្ៃិដម្ៃជាដីអាល់ោឡាងំ។ រន៉ុងោរអៃ៉ុវរតៃ៍
ជារដ់្រង ដីណឺរជាដីមាៃ pH  ី ៦.៦ ពៅ ៧.៤) 

 new land soil  /njuː land sɔɪl/  [n]  ដីទំ្យ ្ថាីពៅតាម្
ពឆ្នរ្ម្៉ុត្ទ្យ, ្ ៉ុលដដរ 

 nival snow basin soil  /ˈnʌɪv(ə)l snəʊ ˈbeɪs(ə)n sɔɪl/  

[n]  ដីទំ្យ ្អាងដដលពរើរពោយត្ ិល 
 non coherent soil  /nɒn kə(ʊ)ˈhɪər(ə)nt sɔɪl/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ loose soil 
 normal soil  /normal sɔɪl/  [n]  ដីដដលវវិរត្ម្ាតា 
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 now cultivated soil  /naʊ ˈkʌltɪveɪtɪd sɔɪl/  [n]   
ដីដដលពគដ៉ុរពមា  ឬចំព ើ្ងព វ្ើជី្ម្៉ុៃៃឹងោ ំ

 oligotrophic moor soil  /ˌɒlɪɡə(ʊ)ˈtrəʊfɪk mɔː sɔɪl/  

[n]  ដីទំ្យ ្្ឹងដដលមាៃម្ពមារអា ៉្ុីរត្្ពេទ្យម្រ័ 
 orange soil  /ˈɒrɪn(d)ʒ sɔɪl/  [n]  ដីពលឿងទ្យ៉ុំ 
 organic soil  /ɔːˈɡanɪk sɔɪl/  [n] 
១. ដី្ររីាងគ (ដីដដលមាៃភាគរយនៃសារធារ៉ុ្ររីាងគខ្ព្់

ជាង ១៥ % ពៅ ២០% ពៅរន៉ុងទ្យត្ម្ងជ់ាត្្ទា្ ់A 
ៃិង B លាយចូលាន ) 

២. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ melanized soil, black top soil, 
muck) ដីដដលមាៃម្ពមារពត្ចើៃ (ពលើ្ ី៥%) ,  
ដីត្រពដ ពោយម្ពមារ 

៣. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ cumulose soil) ដីដដល្ររីាងគពៅគរ
្ៃត្ ទ ្ា់ន   (ពលើ្ ី ២០%)  

 organic wet soil  /ɔːˈɡanɪk wɛt sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័
៖ bog soil) ដីព ើ្ម្ដដលមាៃ្ររីាងគពត្ចើៃ (ឧ. ព ើរ) 

 paddy soil  /ˈpadi sɔɪl/  [n]  ដីដត្្ 
 pan soil  /pan sɔɪl/  [n]  ដីដដលត្្ទា្រ់រអាចពឃើញ
ចោ្់ (ឧ. ឥដឋ រំពលរជាពដើម្) 

 past mature soil  /pɑːst məˈtʃʊə sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល 
ពារយ៖ aged soil 

 paved soil  /peɪvd sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃដ៉ុំថាពត្ចើៃ,  
ដីដដលត្្ទា្ព់លើត្ោលពៅពោយដ៉ុំថា 

 peat bog soil  /piːt bɒɡ sɔɪl/ [n]  ដីទំ្យ ្ដដលមាៃព ើរ 
(គំៃរ្ររីាងគដដលម្ៃិរលួយ)  

 peat gley soil  /piːt ɡleɪ sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
muck 

 peat soil  /piːt sɔɪl/  [n]  ដី្ររីាងគ, ដីព ើរ, ដីេរី,  
ដីម្ពមារ (ដីពរើរ ីោរ ៉ុរន៉ុយនៃសារធារ៉ុ្ររីាងគ) 

 peat-gley soil  /piːtɡleɪ sɔɪl/  [n]  ដីព ើរជាទឹំ្យរខាោ ងំ 
 peaty alpine meadow soil  /ˈpiːti ˈalpʌɪn ˈmɛdəʊ 

sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ mountain meadow soil 
 peaty meadow soil  /ˈpiːti ˈmɛdəʊ sɔɪl/  [n] ដីព ើរ 
រំ្ៃវ់ាលពមា  

 peaty soil  /ˈpiːti sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ bog soil 
 permanently frozen soil  /ˈpəːm(ə)nəntli ˈfrəʊzn 

sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ permafrost 
 permeable soil  /ˈpəːmɪəb(ə)l sɔɪl/  [n]  ដីត្ជា្ទឹ្យរ,  

ដីជ្ត្មា្ 
 persistant water-table soil  [n]  ដីដដលខាងរន៉ុងមាៃ
ត្្ទា្ជ់ាទឹំ្យរ្ថិរពៅជាអចិនស្ដៃតយ៍ 

 phytogenic soil  /ˈfʌɪtəʊˈdʒiːnɪk sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ phytomorphic soil 

 phytomorphic soil  /ˈfʌɪtəʊˈmɔːfɪk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ phytogenic soil, phytomorphic soil) ដីរ៉ុរខជារិ, 
ដីដដលពរើរ ីរ៉ុរខជារិ 

 pink soil  /pɪŋk sɔɪl/  [n]  ដី ណ៌ត្រ ម្រូឡា្ (ឥដឋ
រំពលរ) 

 plastic soil  /ˈplastɪk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ silicate 
soil) ដីដដលមាៃឥដឋ (ាា ៃរំពលរ) អាចល ៃជ់ារូ្ ពនសងៗ
លៃ, ដីយឺរ (ត្្ពេទ្យដីដដលមាៃទ្យត្ម្ងរ់ ួ្ ដូចពៅ រ្ូ) 

 plinthic soil  [n]  ដីនោីៃរូ រ្៉ុល (ដីដដលមាៃសារធារ៉ុ 
petroplinthic ពៅរត្មា្់ ៥០ ្.ម្  ីននទត្្ទា្ព់លើដី) 

 podzolic soil  /ˈpɒdzɒlɪk sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
strongly leached soil 

 podzolised lateritic soil   /ˈpɒdzɒlʌɪzd latəˈrɪtɪk sɔɪl/  

[n]  ដីឡាពរររីអា ៉្ុីរខាោ ងំដដលវវិរតពៅររ្ ូរ្ូល 
 podzolised soil  /pɒdzɒlʌsd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

brown podzolic soil 
 podzolized red soil  /pɒdzɒlʌɪzd rɛd sɔɪl/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ red podzolic soil) ដីត្រ ម្លាងពត្ចោះ 
(រំ្ៃត់្រូ ិច), ដីត្រ ម្អា ៉្ុីរ្ ូរ្ូលិរ (ដីអា ៉្ុីរខាោ ងំ) 

 podzolized soil  /ˈpɒdzɒlʌɪzd sɔɪl/  [n]  ដីអា ៉្ុីរខាោ ងំ
ដដលមាៃត្្រិរម្ាដូច្ ូរ្ូល 

 polar soil  /ˈpəʊlə sɔɪl/  [n]  ដីរំ្ៃត់្រជារ់្  ូល 
(នចិរដនៃដី) 

 polygenetic soil  /ˌpɒlɪdʒɪˈnɛtɪksɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ complex soil 

 polygonal fissure soil  /pəˈlɪɡ(ə)n(ə)l ˈfɪʃə sɔɪl/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ facetted soil 
 poorly drained soil  /ˈpɔːli dreɪnd sɔɪl/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ soil with impeded drainage) ដីដដលទឹ្យរ
ត្ជា្ម្ៃិលអ ឬពត្សាោះទឹ្យរម្ៃិលអ 

 porous soil  /ˈpɔːrəs sɔɪl/  [n]  ដីដដល្ម្បរូពៅពោយ
រៃធខ្យល់ 
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 prairie alkaline soil  /ˈprɛːri ˈalkəlʌɪn sɔɪl/  [n]   
ដីអាល់ោឡាងំពត្ោម្វាលពមា  

 prairie gray soil  /ˈprɛːri ɡreɪ sɔɪl/  [n]  ដីពចា ត្្ពនោះ
រំ្ៃវ់ាលពមា  

 prairie saline soil  /ˈprɛːri ˈseɪlʌɪn sɔɪl/  [n] ដីនត្្រំ្ៃ់
វាលពមា  

 prairie soil  /ˈprɛːri sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ grood 
soil 

 prairie steppe brown soil  /ˈprɛːri stɛp braʊn sɔɪl/  

[n]  ដីត្្ង ពៅរន៉ុងរំ្ៃវ់ាលពមា  
 prairie-forest soil  /ˈprɛːri ˈfɒrɪst sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ degraded black-earth soil) ដីវាលពមា ដដលព ើ
នត្ ដ៉ុោះជាម្យួ 

 primary soil  /ˈprʌɪm(ə)ri sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
autochton soil, sedentary soil) ដីពដើម្, ដីពៅៃឹងរដៃោង
, ដីដដលាា ៃចល័រពៅណ្ដ 

 primitive soil  /ˈprɪmɪtɪv sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
immature soil 

 puddle soil  /ˈpʌd(ə)l sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ soil of 
low aggregate stability) ដីដដលមាៃ្ថិរភា ទ្យត្ម្ងម់្ៃិ
លអ, ដីដដលទ្យត្ម្ងអ់ាចដ្រយ ងងាយ (ព វ្ើឱ្យដីឆ្ម្ហ់ា្)់, 
ដីម្ ដឋ 

 purely mineral soil  /ˈpjʊəli ˈmɪn(ə)r(ə)l sɔɪl/  [n]   
ដីខ្ៃិជ្ (ដននរខ្ៃិជ្នៃដី) 

 raw gley soil  /rɔː ɡleɪ sɔɪl/  [n]  ដីខ្ចីជាទឹំ្យរ 
 raw humus forest soil  /rɔːˈhjuːməsˈfɒrɪst sɔɪl/  [n]  

ដីនត្ ដដលត្្ទា្ព់លើជាព ើរ្ងួរ (ម្ពមារម្ៃិរលួយ) 
 raw organic soil  /rɔː ɔːˈɡanɪk sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

turfy soil) ដី្ររីាងគពៅ ឬដ៉ុល (ដដលម្ៃិទាៃរ់លួយ) 
 raw soil  /rɔː sɔɪl/  [n]  ដីដដលជារពម្ទចវរថ៉ុធារ៉ុពដើម្ (ម្ៃិ
ទាៃវ់វិរតៃ)៍ 

 raw warp soil  /rɔːwɔːpsɔɪl/  [n]  ដីលោ្ព់ៅ, លោ្ថ់ាី, 
លោ្ខ់្ច ី(លោ្ដ់ដល មំ្រពោយោរ្ញ្ចូ លទឹ្យរទ្យពៃោជា
ពត្ចើៃត្្ទា្ជ់ាៃព់លើាន ) 

 recent soil  /ˈriːs(ə)ntsɔɪl/  [n]  ដី្ចច៉ុ្បៃន (ដដលរំ ៉ុង
ដរវវិរត) 

 red dessert soil   /rɛd dɪˈzəːt sɔɪl/  [n]  ដីត្រ ម្រន៉ុង
រំ្ៃរ់ពហាឋាៃ្ងួរ 

 red podzolic soil   /rɛd pɒdzɒlic sɔɪl/  [n] ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ podzolized red soil 

 red warp soil  /rɛd wɔːp sɔɪl/  [n]  ដីលោ្ត់្រ ម្ 
 reddish chestnut soil  /rɛdɪʃ ˈtʃɛsnʌt sɔɪl/  [n]   
ដី្ម្ប៉ុរពតាន រថាលាដដលព ើងត្រ ម្ 

 reddish prairie soil  /rɛddɪʃ ˈprɛːri sɔɪl/  [n]  ដីត្រ ម្
ពត្ោម្វាលពមា ្ងួរ 

 reddish woody soil  /rɛdɪʃ ˈwʊdi sɔɪl/  [n]  ដីត្្ពេទ្យ
នត្  ណ៌ត្រ ម្ (ពោយទឹ្យរត្ជា្លអ) 

 reddish-brown lateritic soil  /rɛdɪʃ braʊn latəˈrɪtɪk 

sɔɪl/  [n]  ដីឡាពរររី ្ម្ប៉ុរពតាន រ-ត្រ ម្ 
 red-yellow podzolic soil   /rɛdˈ jɛləʊ ˈpɒdzɒlɪk sɔɪl/  

[n]  ដី្ ូរ្ូលិរពលឿង-ត្រ ម្ (ពោយសារធារ៉ុដដរ) 
 relic soil  /ˈrɛlɪk sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ relict soil 
 relict soil  /ˈrɛlɪkt sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ relic soil) ដី
្ំណល់ដដលជាពររ តិ៍ដំដណល (ដដលលររ់លាយពៅព ើយ)  

 rendzina soil  /rɛn(d)ˈziːnə sɔɪl/  [n]  ដីរំពលរដដលមាៃ
ត្រួ្ពត្ចើៃ 

 rendziniform soil  /rɛndzɪnnɪˈfɔːm sɔɪl/  [n]  ដីដដល
មាៃរូ្ ភា ដូចជាដីត្្ពេទ្យពរ   សៃី 

 residual soil  /rɪˈzɪdjʊəl sɔɪl/  [n]  ្មាភ រ្ំណល់ 
(ដដលពៅ្ល់រន៉ុងត្្ទា្ព់លើ) 

 rhomboid soil  /ˈrɒmbɔɪd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
facetted soil 

 rich soil  /rɪtʃ sɔɪl/  [n]  ដីមាៃជី្ជារិ 
 river marsh soil  /ˈrɪvə mɑːʃ sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

muck 
 riverside soil  /ˈrɪvəsʌɪd sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ warp 

soil, meadow soil, alluvial meadow soil) ដីពៅតាម្
មារ់្ ទឹង (ដីព ើ្ម្ វាលពមា ), ដីលោ្ដ់ដលពរើរ ីោរ្ងាូ រ
ចូលនៃទឹ្យរទ្យពៃោពៅពលើដីច្់ 

 rock outcrop soil  /rɒk ˈaʊtkrɒp sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ mantle rock 

 rocky debris soil  /ˈrɒki ˈdɛbriː sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃ
រពម្ទចថាពត្ចើៃ 

 rust spot forest soil  /rʌst spɒt ˈfɒrɪst sɔɪl/  [n] 

ដីត្្ពេទ្យនត្ ដដលមាៃសាន ម្ដត្ចោះ 
 rusty soil  /ˈrʌsti sɔɪl/  [n]  ដី ណ៌ដត្ចោះ (ដីនត្ )
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 saline clay soil  /ˈseɪlʌɪn kleɪ sɔɪl/  [n]  ដីឥដឋនត្្ (មាៃ
អំ្ិល)  

 saline peaty soil   /ˈseɪlʌɪn ˈpiːti sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ saline turfy soil) ដីនត្្ដដលមាៃ្ររីាងគពត្ចើៃ 

 saline soil  /ˈseɪlʌɪn sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ alkali 
soil, halomorphic soil, hydro-halogenic soil) ដីនត្្
អាល់ោលី (pH ខ្ព្់ជាង ៨.៥ ឬអំ្ិលអាល់ោលីពត្ចើៃ)  

 saline turfy soil  /ˈseɪlʌɪn ˈtəːfi sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ saline peaty soil 

 saline-sodic soil  /ˈseɪlʌɪn ˈsəʊdɪk sɔɪl/  [n]  ដីល្
នត្្ (ដីមាៃជារិល្ ៃិងអំ្ិល ដដលរន៉ុងព ោះមាៃ្មាោ ្់
រ្ូរ្ូដយមូ្ត្គ្ត់្ាៃ ់រន៉ុងោរ្ងាអ រោ់រលូរលា្់នៃដំណំ្ដ

ភាគពត្ចើៃពោយ្ណ្ដរ លម្រ ីមាៃ្រមិាណដព៏ត្ចើៃនៃ
អំ្ិលរលាយពៅរន៉ុងដីព ោះ) 

 salt crust soil  /sɔːlt krʌst sɔɪl/  [n]  ដីដដលត្្ទា្រ់ងឹ
ខាងពលើនត្្ 

 salt soil  /sɔːlt sɔɪl/  [n] (្ទិ្យ្ៃយ័៖ salt earth) ដីនត្្ 
 salted soil  /sɔːltid sɔɪl/  [n]  ដីនត្្ (ពៅមារ់្ ម្៉ុត្ទ្យ ឬ
វាលពៅត  រពហាឋាៃ)  

 sand desert soil  /sand dɪˈzəːt sɔɪl/  [n]  ខ្ាចល់រ
ត្ជ្លង ឬននូរេនខំ្ាច ់រន៉ុងរំ្ៃព់ៅត ដ ង 

 sandy soil  [n] 
១. ដីដដលមាៃវាយៃភា ខ្ាច ់(ឥដឋរិចជាង ១០%) 
២. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ siliceous soil) ដីខ្ាច ់(ដដលជាជារិ

៉្ុីលី្)  
 saturated soil  /ˈsatʃəreɪtɪd sɔɪl/  [n]  ដីជាទឹំ្យរ 
 savanna red soil  /səˈvanə rɛd sɔɪl/  [n]  ដីត្រ ម្
ពត្ោម្វាលពមា  សាវា ៃ ់

 sea-marsh soil  /siː mɑːʃ sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
coastal marsh soil) ដីព ើ្ម្ទំ្យ ្តាម្្ពណ្ដត យពឆ្នរ 

 secondary  soil  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri sɔɪl /  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ transported soil 

 sedentary detrital soil  /ˈsɛd(ə)nt(ə)ri dɪˈtrʌɪt(ə)l 

sɔɪl/  [n]  ដីដដលពរើរ ីរពម្ទចរំទី្យដដលមាៃត្្េ ពៅៃឹង
រដៃោង 

 sedentary soil  /ˈsɛd(ə)nt(ə)ri sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ primary soil 

 self-mutching soil  /sɛlfˈmatʃɪŋsɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃ
ទ្យត្ម្ងល់អរន៉ុងត្្ទា្ខ់ាងពលើអាចព វ្ើឱ្យដី ៃ្ៃឹ់ងទឹ្យរ ូរពត្ចោះ 

 semi-arid soil  /ˈsɛmi ˈarɪd sɔɪl/  [n]  ដីពាររ់ណ្ដត ល 
្ងួរ (ពេោៀងត្្ចឆំ្មន  ំ២០០ - ៤០០ ម្.ម្) 

 semi-mature soil  /ˈsɛmi məˈtʃʊə sɔɪl/  [n]  ដី (ជំ្ទ្យង)់  
 semi-swamp soil  /ˈsɛmi swɒmp sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ marsh border soil) ម្ពមារជាទឹំ្យរ (ម្ពមារលាយ
ៃឹងដីឥដឋ) 

 semi-terrestrial soil  /ˈsɛmi-təˈrɛstrɪəl sɔɪl/  [n]  ដីជាំ
ទឹ្យរ 

 sewage field soil  /ˈsuːɪdʒ fiːld sɔɪl/  [n]  ដីចមាក រដដល
ទ្យទ្យលួោរលចរាយទឹ្យរ្ម្អ៉ុយ (្ត្មា្ព់ វ្ើជាជី្)  

 shallow soil  /ˈʃaləʊ sɔɪl/  [n]  ដីរារ ់
 shallow-gley soil  /ˈʃaləʊɡleɪ sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

alpha-gley soil) ដីដដលត្្ទា្ជ់ាទឹំ្យរពគោពៅរារខ់ាងពលើ 
 shifting soil  /ˈʃɪftɪŋ sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ unfixed 

soil, unstable soil) ដីចល័រ, ដីដដលម្ៃិជា្ៃឹ់ងរដៃោង, 
ដីាា ៃ្ថិរភា  

 silicate raw soil  /ˈsɪlɪkeɪt rɔː sɔɪl/  [n]  ដីខ្ចីដដលជា
្មាភ រ ៉្ុីលីោរ (ាា ៃរំពលរ), ដីខ្ចី្ម្ាតា (ដដលម្ៃិដម្ៃជា
ដីរំពលរ) 

 silicate soil  /ˈsɪlɪkeɪt sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
plastic soil 

 siliceous soil  /sɪˈlɪʃəs sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ sandy 
soil) ដីខ្ាច ់(ដដលជាជារិ ៉្ុីលី្) 

 silty gravel soil  /ˈsɪlti ˈɡrav(ə)l sɔɪl/  [n]  ដីលោយ
ដដលមាៃត្រួ្ 

 silty meadow soil  /ˈsɪlti ˈmɛdəʊ sɔɪl/  [n]  ដីលោយ
រំ្ៃវ់ាលពមា ព ើ្ម្, ដីវាលេរល់ោ្ម់ាៃពមា ដ៉ុោះពត្ចើៃ 

 skeletal soil  /ˈskɛlɪt(ə)l sɔɪl/  [n]  ដីខ្ចីព្តើង (រត្មា្់ < 
៣០្.ម្) ព ើយត្រួ្ពត្ចើៃ 

 slippery soil  /ˈslɪp(ə)ri sɔɪl/  [n]  ដីរអិល 
 slope foot soil  /sləʊp fʊt sɔɪl/  [n]  ដីពៅពជ្ើងជ្ត្មាល 
 slope gley soil  /sləʊp ɡleɪ sɔɪl/  [n]  ដីពគោជាទឹំ្យរពលើ
ជ្ត្មាល 

 slope silty colluvial soil  /sləʊp ˈsɪlti kəˈl(j)uːvɪəl 
sɔɪl/  [n]  ដី ឹ្ ពរចរលឹពៅពលើជ្ត្មាល
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 slope soil  /sləʊp sɔɪl/  [n]  ដីពលើជ្ត្មាល 
 sod forest soil  /sɒd ˈfɒrɪst sɔɪl/  [n]  ដីនត្ រំ្ៃេ់នំ
ដដលមាៃពមា  

 soda soil  /ˈsəʊdə sɔɪl/  [n]  ដីនត្្សាឡាងំដដលមាៃ្ូ
ដយមូ្ោ្ូណ្ដរ 

 sodic soil  /ˈsəʊdɪk sɔɪl/  [n]  ដីល្, ដីមាៃ្ូដយមូ្ 
១៥ ភាគរយ (អាចពោោះដូរលៃ ៃិងពលើ្ ី ៥០ ភាគរយ
នៃ្ូលយមូ្ ៃិងមា ពញ្យមូ្ពៅរត្ម្រិ ៥០ ្.ម្  ីននទដី) 

 sodium carbonate  soil  /ˈsəʊdɪəm ˈkɑːbəneɪt sɔɪl/  

[n]  ដីដដល្ម្បរូពៅពោយ្ូដយមូ្ោ្ូណ្ដរ, ដីនត្្អាល់
ោលីពចា  

 sodium soil  /ˈsəʊdɪəm sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃសារធារ៉ុ
្ូដយមូ្ពត្ចើៃ 

 soil of low aggregate stability  /sɔɪl ɒv ləʊ ˈaɡrɪɡət 

stəˈbɪlɪti/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ puddle soil 
 soil with impeded drainage  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

poorly drained soil 
 solodic soil  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ solod-like soil) ដីដដល
មាៃរូ្ ភា ត្្ូ វីលដូច្ូ ូរ 

 solod-like meadow soil  [n]  ដីដដលមាៃរូ្ ភា ដូច្ូ
 ូរពៅរំ្ៃវ់ាលពមា ជាទឹំ្យរ 

 step soil  /stɛp sɔɪl/  [n]  ដីដដលចរដ់ចងជាថ្ន រ់ៗ  
 steppe soil  /stɛpsɔɪl/  [n] 
១. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ gray forest soil 
២. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ grey soil 

 stesomorphic soil  /ˈstɛnəʊˈmɔːfɪk sɔɪl/   [n]  ដីដដល
ោរវវិ តៃត៍្រូវ ្ ់ឬ្ទោះ 

 stiff soil  /stɪf sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ heavy loam 
 stiped soil  /stʌɪpt sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃឆ្នូរ (ដីរំ្ៃ់
ត្រជារ)់  

 stony soil  /ˈstəʊni sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ cobbly 
soil) ដីខ្ចីថាពត្ចើៃដដលពទ្យើ្ដរវវិរត 

 stream bottom soil  /striːm ˈbɒtəm sɔɪl/  [n]  ដីលោ្ ់
 striated soil  /strʌɪˈeɪtɪd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

earth stripe 
 strongly humic soil  /strɒŋli ˈhjuːmɪk sɔɪl/  [n]   
ដីដដលមាៃម្ពមារពត្ចើៃ (១០-២០%) 

 strongly leached soil  /strɒŋli liːtʃt sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ podzolic soil) ដីដដលមាៃលរ៉ុេូរលាងពត្ចោះខាោ ងំ 
(ឥដឋចល័រ ីត្្ទា្ព់លើច៉ុោះពត្ោម្ខាោ ងំ) 

 structureless saline soil  /ˈstrʌktʃ(ə)ləs  seɪlʌɪn sɔɪl/  

[n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ white alkali soil) ដីនត្្ត្្ពេទ្យ្ូ ៉ុង
ឆ្មរដដលមាៃផ្អក អំ្ិល្ ីពលើ (ជា ិព្្អំ្ិលរោរ ួៃិង
រ្៉ុលហាវ រ), ដីនត្្អាល់ោលី ( ណ៌) ្ 

 subaqueous raw soil  /sʌbˈeɪkwɪəs rɔː sɔɪl/  [n]   
ដីខ្ចីលិចទឹ្យរ 

 subaqueous soil  /sʌbˈeɪkwɪəs sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ underwater soil) ដីពៅ ីពត្ោម្ទឹ្យរ, ដីលិចទឹ្យរ 

 submerge soil  /səbˈməːdʒ sɔɪl/  [n]  ដី ៃោិចទឹ្យរ 
 subsoil  /ˈsʌbsɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ B horizon 
 sulphate soil  /ˈsʌlfeɪt sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃ រ្៉ុលហាវ រ
អាល៉ុយម្ញី ូ ម្ 

 surface soil  /ˈsəːfɪs sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ top soil) 
ដីម្៉ុខ្ពលើ (ត្្ទា្ម់្យួនៃដីដដលជាទូ្យពៅមាៃសារៈ្ំខាៃ់
យ ងខាោ ងំដល់ោរោដំ៉ុោះដំណំ្ដរ្ិរម្ា។ វាជាត្្ទា្ដ់ដល
ត្រូវលៃត្រ ្ច់៉ុោះព ើងពោយោរេជួររា្់។ ជា្ម្ាតា វាមាៃ
ជ្ពត្ដ ី ៨ ពៅ ១០្.ម្ ដល់ ២០ ពៅ ២៥ ្.ម្។) 

 swampy tundra soil  /ˈswɒmpi ˈtʌndrə sɔɪl/  [n]   
ដីវាលេររ់ន៉ុងរំ្ៃទ់្យ៉ុងត្ោ 

 sward podzolic soil  /swɔːd ˈpɒdzɒlɪk sɔɪl/  [n]   
ដីអា ៉្ុីរ្ ូរ្ូលិរដដលមាៃពមា ដ៉ុោះត្ោល 

 sweet soil  /swiːt sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ neutral 
soil 

 sylvogenic soil  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ forest soil 
 takyr soil  /ˈteɪkə sɔɪl/  [n]  ដីនត្្សាឡាងំដដលមាៃ
ត្្ទា្អំ់្ិលត្ោងំ ីពលើដ្រពត្្ោះជារូ្ ពនសងៗ, តាពគៀ  

 takyr-like soil   /ˈteɪkə-lʌɪk sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃរូ្
ភា ដូចជាដីនត្្ដដលមាៃត្្ទា្អំ់្ិលត្ោងំ ីពលើដ្រ
ពត្្ោះជារូ្ ដនសង 

 talus soil  /ˈteɪləs sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ debris soil) 
ដីដដលពរើរ ីគំៃររពម្ទចវរថ៉ុអវីម្យួ 

 terrestrial soil  /təˈrɛstrɪəl sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
upland soil) ដីទ្យលួពត្សាោះទឹ្យរលអ 

 tesselated soil  /ˈtɛsəleɪtɪd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
facetted soil
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 texture soil  /ˈtɛkstʃə sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ soil with 
pattern design) ដីដដលមាៃរច ្ម្ពៃធជាគំៃូរ 

 thermal podzolized soil  /ˈθəːm(ə)l ˈpɒdzɒlʌɪzd sɔɪl/  

[n]  ដី្ ូរ្ូលពរើររដៃោងត្រជារខ់ាោ ងំ (ឧ. ្ ូល) 
 tilled soil  /tɪld sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ cultivated 

soil 
 timber soil  /ˈtɪmbə sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ forest 

soil 
 top soil  /tɒp sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ surface soil 
 topsoil  /ˈtɒpsɔɪl/  [n]  ដីត្្ទា្ព់លើ, ត្្ទា្ោ់ដំ៉ុោះ, 
ត្្ទា្ដី់ខាងពលើ 

 torrent deposit soil  /ˈtɒr(ə)nt dɪˈpɒzɪt sɔɪl/  [n] 

ដីដដលពរើរ ីគំៃរ្មាភ រដដល មំ្រពោយពត្ជាោះ 
 transformation into fertile soil  /transfəˈmeɪʃ(ə)n 

ˈɪntʊ ˈfəːtʌɪ sɔɪl/ [n] ោរដត្្ពៅជាដីដដលអាចនតល់នល 
 transformation into light soil   /transfəˈmeɪʃ(ə)n 

ˈɪntʊ lʌɪt sɔɪl/  [n]  ោរោោ យនៃព ើរពៅជាដីន៉ុ្លអ 
 transitional soil  /tranˈzɪʃ(ə)n(ə)l sɔɪl/  [n]  ដីអៃតរោល 
 transitional wood moor soil  /tranˈzɪʃ(ə)n(ə)l wʊd 

mɔː sɔɪl/  [n]  ដីវាលេរអ់ៃតរភា  (ព ើរពៅពាររ់ណ្ដត ល 
ខ្ពងរ់ា្) 

 transported soil  /tranˈspɔːtɪd sɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
carried soil, secondary soil) ដីដដលពរើរ ី្មាភ រដដល
 មំ្រតាម្រយៈរតាត អវីម្យួ (ទឹ្យរ ខ្យល់ជាពដើម្) 

 tropical black soil  /ˈtrɒpɪk(ə)l blak sɔɪl/  [n]   
(្ទិ្យ្ៃយ័៖ black humus earth, black adobe) 
ដីពចា រំ្ៃត់្រូ ិច ឬព្ទើរដរត្រូ ិច 

 tropical fine gravely soil  /ˈtrɒpɪk(ə)l fʌɪn ˈɡreɪvli 

sɔɪl/  [n]  ដីដដលមាៃរូៃត្រួ្មូ្លៗពត្ចើៃ (រំ្ៃត់្រូ ិច)  
 truncated soil  /trʌŋˈkeɪtɪd sɔɪl/  [n]  ដីដដលត្្ទា្់
ពលើត្រូវលៃចិរពចញពោយទឹ្យរពត្ចោះ 

 tundra soil  /ˈtʌndrə sɔɪl/  [n]  ដីរំ្ៃទ់្យ៉ុងត្ោ  
 turfy soil  /ˈtəːfi sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ raw 

organic soil 
 unfixed soil  /ʌnˈfɪkst sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

shifting soil 
 unproductive soil  /ʌnprəˈdʌktɪv sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ lean soil 

 unsalted soil  /ʌnˈsɔːltɪd sɔɪl/  [n]  ដីដដលពគលាងអំ្ិល 

 unsaturated soil  /ʌnˈsatʃʊreɪtɪd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ disintegrating exchange compound 

 unstable soil  /ʌnˈsteɪb(ə)l sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
shifting soil 

 unweathered mineral soil  /ʌnˈwɛðəd ˈmɪn(ə)r(ə)l 

sɔɪl/  [n]  ដីខ្ៃិជ្ដដលម្ៃិវវិរត, ដីដដលមាៃដរដ៉ុំថា 
 upland soil  /ˈʌplənd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

terrestrial soil 
 valley filling soil  /ˈvali ˈfɪlɪŋ sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

alluvial soil 
 valley gley soil  /ˈvali ɡleɪ sɔɪl/  [n]  ដីពគោជាទឹំ្យរពៅរន៉ុង
ត្ជ្លង 

 very acid soil  /ˈvɛri ˈasɪd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
heather soil 

 very plastic loamy soil  /ˈvɛri ˈplastɪk ˈləʊmi sɔɪl/  

[n]  ដីវាយៃភា លោយដដលអាច្ូៃ ឬ រជ់ារូ្ ពនសងៗ
លៃយ ងងាយ 

 virgin soil  /ˈvəːdʒɪn sɔɪl/  [n]  ដីថាី (ដីដដលពគ ៉ុំធាោ ្ោ់ំ
ដ៉ុោះ) 

 volcanic soil  /vɒlˈkanɪk sɔɪl/  [n]  ដីេនពំេោើង 
 warp soil  /wɔːp sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ riverside 

soil 
 wasted soil  /ˈweɪstɪd sɔɪl/  [n]  ដីពខ្ាោះ 
 waterlogged soil  /ˈwɔːtəlɒɡd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖  hydrogen soil 

 weakly leached soil  /ˈwiːkli liːtʃt sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ moderately weathered soil 

 weathering soil  /ˈwɛðərɪŋ sɔɪl/  [n]  ដីដដលវវិរតពៅររ
ោរពរចរលឹ 

 wet soil  /wɛt sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ wet land 
 white alkali soil  /wʌɪt ˈalkəlʌɪ sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ structureless saline soil 

 wind-blown soil  /wɪnd bləʊn sɔɪl/  [n]   
្ូម្ពម្ើលពារយ៖ aeolian soil 

 wood soil  /wʊd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
continental swamp 

 wooded soil  /ˈwʊdɪd sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
forest soil
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 woody peat soil  /ˈwʊdi piːt sɔɪl/  [n]  ដីព ើររំ្ៃន់ត្  
 woody soil  /ˈwʊdi sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ forest 

soil 
 yellow lateritic soil  /ˈjɛləʊ latəˈrɪtɪk sɔɪl/  [n]  ដីឡាពរ
ររីពលឿង 

 yellow podzolic soil  /ˈjɛləʊ ˈpɒdzɒlɪk sɔɪl/  [n] 
ដីអា ៉្ុីរ្ ូរ្ូលិរដដលមាៃ ណ៌ពលឿង (ពោយធារ៉ុ
អាោ្ពៅត  ព ើយព ើ្ម្) 

 yellow soil  /ˈjɛləʊ sɔɪl/  [n]  ដីពលឿង ឬត្រ ម្ត្រូ ិច
ដដលទឹ្យរត្ជា្ម្ៃិលៃព ញពលញ 

 yellowish-brown lateritic soil  /ˈjɛləʊɪʃ braʊn 

latəˈrɪtɪk sɔɪl/  [n]  ដីឡាពរររី្ម្ប៉ុរពតាន រ-ពលឿង 
 young silicate soil  /jʌŋ ˈsɪlɪkeɪt soil/  [n]  ដីខ្ចីដដល
ពទ្យើ្ដរវវិរតៃ ៍(ត្្ទា្ ់A ឬ Ah ១០-៤០្.ម្ ឬថាពម្),  
ដីពរាង ណ៌ពលឿង (ទ្យត្ម្ងន់៉ុ្) 

 young soil  /jʌŋ sɔɪl/  [n]  ដីខ្ចី, ដីដដលពទ្យើ្ច្ព់នតើម្វវិរតៃ ៍
 young valley filling soil  /jʌŋ ˈvali ˈfɪlɪŋ sɔɪl/  [n] 

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ undifferenciated alluvium 
 zonal soil  /ˈzəʊnəl sɔɪl/  [n]  ដីរំ្ៃព់យងពៅតាម្ធារ៉ុ
អាោ្ 

 bog soil  /bɒɡ sɔɪl/  [n] 
១. ដីព ើ្ម្ទំ្យ ្្ឹង, ដីលិចទឹ្យរ 
២. ដីអា ៉្ុីរជាទឹំ្យររន៉ុងទំ្យ ្្ឹងដដលមាៃព ើរ 
៣. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ organic wet soil) ដីព ើ្ម្ដដលមាៃ 

្ររីាងគពត្ចើៃ (ឧ. ព ើរ) 
៤. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ peaty soil) ដីដដលមាៃ្ររីាងគព ើរ 

ពត្ចើៃ (ព ើរព្តើងជាង ៣០ ្.ម្ ៃិងដីខ្ៃិជ្> ៤០%) 
 underwater soil   /ʌndəˈwɔːtə sɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ subaqueous soil 

soil-abundance  /sɔɪl əˈbʌnd(ə)ns/  [n]  ោរររីោៃដ់រ្ំ 
ឬោៃដ់រពត្ចើៃ 

soil-covering  /sɔɪl ˈkʌv(ə)rɪŋ/  [n]  គត្ម្្ពលើដី (ព ើរ្់ 
ឬងា្)់  

soil alliance  /sɔɪl əˈlʌɪəns/  [n]  ្ម្ពៃធដី 
soil amendment  /sɔɪl əˈmɛn(d)m(ə)nt/  [n]  ោរដរដត្្ដី 
soil auger  /sɔɪl ˈɔːɡə/  [n]  ដដរខ្ងួដី (ត្្ោ្យ់រ
្ំណ្ដរដី) 

soil barrier  /sɔɪl ˈbarɪə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ hard pan 

soil living  /sɔɪl ˈlɪvɪŋ/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ soil organism) 
ត្រុម្្រវ រ៉ុរខជារិរន៉ុងដី, ជី្វសាស្ដ្តដី, សារពាងគោយដី 

soil mantle  /sɔɪl ˈmant(ə)l/  [n]  ត្្ទា្ព់លើ ឬពត្ៅនៃដី 
soil map  /sɔɪl map/  [n]  ដនៃទី្យដី  
soil of the depression  /sɔɪl ɒv ðɪ dɪˈprɛʃ(ə)n/  [n]   

ដីនៃលោរទំ់្យ ្ 
soil patch  /sɔɪl patʃ/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ soil spot) សាន ម្ដី 
soil probe  /sɔɪl prəʊb/  [n]  ឧ្ររណ៍ខ្ងួដី (ឧ្ររណ៍ខ្ងួ
យរ្ំណ្ដរដី) 

soil seed bank  /sɔɪl siːd baŋk/  [n]  ្ ារត្ា្រ់ន៉ុងដី 
(ត្ា្ព់ៅរ្់្ម្ង ំនៃត្្ពេទ្យ ូជ្ម្យួ ឬពត្ចើៃ ដដលពៅរ្់
រន៉ុងដីោៃដ់រពត្ចើៃព ើង អ្់រយៈព លជាង១ឆ្មន  ំឬពត្ចើៃឆ្មន )ំ 

soil separate  /sɔɪl ˈsɛp(ə)rət/  [n]  ោរដញរត្្ពេទ្យដី 
(ត្រុម្នៃភាគលអិរនៃដីដដលោច ី់ាន  ពោយពយងពៅតាម្
ទំ្យ ំនៃត្ា្ដី់។ ជាពាលោរណ៍ ពគដចរវាជាដីខ្ាច ់ដី
លោ្ម់្ ដឋ ៃិងដីឥដឋ។) 

soil series  /sɔɪl ˈsɪəriːz/  [n]  ចំណ្ដរថ់្ន រដី់, ព រ្រដីី, 
 ៉ុរដី 

sola pith plant  /ˈsəʊlə pɪθ plɑːnt/   [n]  ពសាន ទឹ្យរ  
(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Aeschynomene aspara) 

Solanum lycopersicum  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖
tomato 

Solanum melongena  [sci.n] ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ eggplant 
Solanum tuberosum  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ potato 
Solenopsis geminata  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ ant 
solid  /ˈsɒlɪd/  [n]  រូ្ ធារ៉ុរងឹ 
 suspended solid  /səˈspɛndɪd ˈsɒlɪd/  [n]  រររវលិវល់ 
 total dissolved solid (TDS)  /ˈtəʊt(ə)l dɪˈzɒlvd 

ˈsɒlɪd/  [n]  រូ្ ធារ៉ុរងឹរលាយ្រ៉្ុ  
solochak  [n]  ដីនត្្្ូ ៉ុងឆ្មរ, ដីនត្្្ំ្ូរពោយអំ្ិល 
ណឺរ pH<៨.៥ 

solodisation  [n]  ោរដត្្ោោ យនៃដីនត្្្ូ ូដណរឱ្យពៅជា
្ូ ូរ 

solod-like soil  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ solodic soil 
solonchak  [n]  ដីនត្្ត្្ពេទ្យ្ូ ៉ុងឆ្មរ 
 sulphate solonchak  [n]  ដីនត្្ត្្ពេទ្យ្ូ ៉ុងឆ្មរដដល
មាៃ រ្៉ុលហាវ រ
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 disguised solonchak-solonetz  [n]  ដីនត្្អាល់ោលី
្្ំ ៃួ 

solodised solonetz  [n]  ្ូ ូដណរដដលោោ យជា្ូ ូរ 
solonisation  /ˌsɒlənʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ោររពរើរនៃ្ូ ូ
ដណរ 

solubility  /sɒljʊˈbɪlɪti/  [n]  ភា រលាយ, លរខណៈរលាយ 
solubilize  /ˈsɒljʊbɪlʌɪz/  [v]  ព វ្ើឱ្យរលាយ 
soluble  /ˈsɒljʊb(ə)l/  [adj]  រលាយ 
 fat-soluble vitamin  /fat ˈsɒljʊb(ə)l ˈvɪtəmɪn/  [n]  

វតីាម្ៃីរលាយរន៉ុងខាោ ញ់ 
 water-soluble  /ˈwɔːtə ˈsɒljʊb(ə)l/  [adj]  រលាយរន៉ុងទឹ្យរ 

solum  [n]  (  ៉ុវចៃៈ៖ sola) ត្្ទា្ដ់ននរខាងពលើភាគ
ពត្ចើៃជាត្្ទា្ដ់ដលព វ្ើ weathering ខាោ ងំនៃរូ្ សាស្ដ្ត 
ត្្ទា្ដី់ ជារមួ្វានសពំ ើងពោយត្្ទា្ ់A ៃិង B 

solute  /ˈsɒljuːt/  [n]  ធារ៉ុរលាយ 
solution  /səˈluːʃ(ə)n/  [n]  លោយ, ្ូល៉ុយ្យ៉ុង 
 acid solution  /ˈasɪd səˈluːʃ(ə)n/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

acidic solution) ្ូល៉ុយ្យ៉ុងអា ៉្ុីរ 
 acidic solution  /əˈsɪdɪk səˈluːʃ(ə)n/  [n]   
្ូម្ពម្ើលពារយ៖ acid solution 

 alkaline solution  /ˈalkəlʌɪn səˈluːʃ(ə)n/  [n]   
(្ទិ្យ្ៃយ័៖ basic solution) ្ូល៉ុយ្យ៉ុងល្ 

 basic solution  /ˈbeɪsɪk səˈluːʃ(ə)n/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ alkaline solution 

 buffer solution  /ˈbʌfə səˈluːʃ(ə)n/  [n]  លោយ្ៃរ់រ 
pH (សារធារ៉ុ ឬ្ូល៉ុយ្យ៉ុងដដលពត្ ើ្ឱ្យ pH មាៃលំៃឹង) 

 chemical solution  /ˈkɛmɪk(ə)l səˈluːʃ(ə)n/  [n]   
្ូល៉ុយ្យ៉ុងគីម្ ី

 colloidal solution  /kəˈlɔɪd(ə)l səˈluːʃ(ə)n/ [n]   
្ូល៉ុយ្យ៉ុងរូ ូអ៉ុីរ 

 diluted solution  /dʌɪˈl(j)uːtɪd səˈluːʃ(ə)n/  [n]   
្ូល៉ុយ្យ៉ុងរាវ 

 nutrient solution  /ˈnjuːtrɪənt səˈluːʃ(ə)n/  [n]   
លោយសារធារ៉ុចិញ្ច ឹម្, លោយអាហារធារ៉ុ 

 soil solution  /sɔɪl səˈluːʃ(ə)n/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
intermicellar liquid) ្ូល៉ុយ្យ៉ុងដី, ទឹ្យរដដលពៅជ្៉ុំវញិ
ត្ា្ដី់ 

solvable  /ˈsɒlvəb(ə)l/  [adj]  អាចរលាយ 
solvent  /ˈsɒlv(ə)nt/  [n]  ធារ៉ុរលំាយ 

 organic solvent  /ɔːˈɡanɪk ˈsɒlv(ə)nt/  [n]  ធារ៉ុរលំាយ
្ររីាងគ 

somatic embryogenesis  /səˈmatɪk ɛ̩mbrɪə(ʊ)̍ dʒɛnɪsɪs/  

[n]  ោរ្ណរ៉ុ ោះអំត្្រយី ៉ុង (ោរវវិររៃរ៍្្់អំត្្រយី ៉ុងពចញ ីពោ 
្ិោ្ូមា ទិ្យរឌី ោ្ូអ៉ុីររន៉ុង្ូល៉ុយ្យ៉ុង (solution) ្ណរ៉ុ ោះ) 

sorghum  /ˈsɔːɡəm/  [n]  ្កួយ, ត្្ូវម្ពីយ (ព ា្ ោះវទិ្យា
សាស្ដ្ត៖ Sorghum vulgare) 

Sorghum halepense  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ Johnson 
grass 

Sorghum vulgare  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ sorghum  
sorption  /ˈsɔːpʃ(ə)n/  [n]  ោរត្្ូ្ 
sort  /sɔːt/  [n]  ដ្្, ត្្ពេទ្យ,  រួ,  ូជ្, ៉្ុៃ  
sound  /saʊnd/  [n]  ្ំព ង, ្ូរ 
 infrasound  /ˈɪnfrəsaʊnd/  [n]  ្ូរអាងំត្ល 
 urethral sound  /jʊəˈriːθrəl saʊnd/  [n]  ត្្ោ្ ់ត្ងីរ
្ត្មា្ ិ់ៃិរយ ពម្ើលរៃធ ឬទាវ រព ម្ 

sour berry  /saʊə ˈbɛri/  [n]  ពម្ើលៈ rambi 
seed source  /siːd sɔːs/  [n]  ត្្េ ត្ា្ ូ់ជ្ (ទី្យរដៃោង ឬ
ជាឯររតៈពដើម្នៃត្ា្ ូ់ជ្) 
 local seed source  /ˈləʊk(ə)l siːd sɔːs/  [n]  ត្្េ 
ត្ា្ ូ់ជ្ពៅរន៉ុងត្្ុរ ( ត្្េ ត្ា្ ូ់ជ្ដដលមាៃពដើម្
រំពណើ រពៅទី្យរដៃោងណ្ដម្យួដដលរូៃព ើដ៉ុោះលូរលា្់
ពៅទី្យព ោះ ពពាលគឺជា  ូជ្ពៅរន៉ុងេូម្សិាស្ដ្រត្្ុរព ោះ។ 
រំ្ៃត់្្មូ្លត្ា្ ូ់ជ្រ្្់វា ជា្ម្ាតា ពគលៃរំណរ់
ពោយព វ្ើ ិពសា្ៃ ៍ដូចជារន៉ុងរយៈចំងាយណ្ដម្យួ ឬរយៈ
រម្ព្់នៃទី្យរដៃោងោ(ំចមាក រ)។) 

 source identified tree seed  /sɔːs ʌɪˈdɛntɪfʌɪd triː 

siːd/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ source identified seed 
source  /sɔːs/  [n]  ត្្េ , ពដើម្រំពណើ រ 
 acoustic source  /əˈkuːstɪk sɔːs/  [n]  ត្្េ ្ូរ 
 alternative energy source  /ɔːlˈtəːnətɪv ˈɛnədʒi sɔːs/  

[n]  ត្្េ ថ្ម្ លជំ្ៃួ្  
 dust source  /dʌst sɔːs/  [n]  ត្្េ ្ូលី 
 earthquake source  /ˈəːθkweɪk sɔːs/  [n]  ត្្េ 
រញ្ជួ យដី 

 emission source  /ɪˈmɪʃ(ə)n sɔːs/  [n]  ត្្េ ោរ
្ពញ្ចញ្ំណល់ឧ្ា័ៃ 

 energy source  /ˈɛnədʒi sɔːs/  [n]  ត្្េ ថ្ម្ ល
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 heat source  /hiːt sɔːs/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ thermal 
source) ត្្េ រពដរ  

 land-based source  /land beɪst sɔːs/  [n]  ត្្េ 
្ំ ៉ុលពចញ ីដីពារ 

 light source  /lʌɪt sɔːs/  [n]  ត្្េ  ៃោឺ 
 line pollution source  /lʌɪn pəˈluːʃ(ə)n sɔːs/  [n]  

ត្្េ ្ំ ៉ុលជាដខ្ស 
 man-made radiation source  /man meɪd 

reɪdɪˈeɪʃ(ə)n sɔːs/  [n]  ត្្េ រភំាយរ្ាី្ិ្បៃិម្ារិ 
 maritime pollution source  /ˈmarɪtʌɪm pəˈluːʃ(ə)n 

sɔːs/  [n]  ត្្េ ្ំ ៉ុល្ម្៉ុត្ទ្យ 
 mobile pollution source  /ˈməʊbʌɪl pəˈluːʃ(ə)n sɔːs/  

[n]  ត្្េ ្ំ ៉ុលចល័រ 
 natural radiation source  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l reɪdɪˈeɪʃ(ə)n 

sɔːs/  [n]  ត្្េ រភំាយរ្ាី្ម្ាជារិ 
 noise source  /nɔɪz sɔːs/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ sound 

source) ត្្េ ្ូរ្័ ទ, ត្្េ ្ំព ង 
 nonconventional power source  /nɒn 

kənˈvɛnʃ(ə)n(ə)l ˈpaʊə sɔːs/  [n]  ត្្េ ថ្ម្ លម្ៃិ
ត្្ន ណី, ត្្េ ថ្ម្ លថាី 

 non-point source  /nɒn pɔɪnt sɔːs/  [n]  ត្្េ រាយល យ 
 nuclear energy source  /ˈnjuːklɪə ˈɛnədʒi sɔːs/  [n]  

ត្្េ ថ្ម្ ល្រមាណូ, ត្្េ ថ្ម្ លៃ៉ុយពរោដអរ 
 photochemical pollution source  /fəʊtə(ʊ)ˈkɛmɪk(ə)l 

pəˈluːʃ(ə)n sɔːs/  [n]  ត្្េ ្ំ ៉ុលនូរូគីម្ ី
 point source  /pɔɪnt sɔːs/  [n]  ត្្េ ចំ ៉ុយ 
 pollution energy source  /pəˈluːʃ(ə)n ˈɛnədʒi sɔːs/  

[n]  ត្្េ ថ្ម្ លដដល្ំ ៉ុល្រសិាថ ៃ 
 pollution source  /pəˈluːʃ(ə)n sɔːs/  [n]  ត្្េ ្ំ ៉ុល 
 pollution-free energy source  /pəˈluːʃ(ə)n friːˈɛnədʒi 

sɔːs/  [n]  ត្្េ ថ្ម្ លដដលម្ៃិ្ំ ៉ុល្រសិាថ ៃ 
 radiation source  /reɪdɪˈeɪʃ(ə)n sɔːs/  [n]  ត្្េ រភំាយ
រ្ាី 

 renewable energy source  /rɪˈnjuːəbəl ˈɛnədʒi sɔːs/  

[n]  ត្្េ ថ្ម្ លពរើរព ើងវញិ 
 solar power source  /ˈsəʊlə ˈpaʊə sɔːs/  [n]  ត្្េ 
ត្ ោះអាទិ្យរយ 

 sound source  /saʊnd sɔːs/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
noise source 

 source of river  /sɔːs ɒv ˈrɪvə/  [n]  ត្្េ ទ្យពៃោ, ត្្េ 
្ទឹង 

 terrestrial energy source  /təˈrɛstrɪəl ˈɛnədʒi sɔːs/  

[n]  ត្្េ ថ្ម្ លពលើដនៃដី 
 thermal source  /ˈθəːm(ə)l sɔːs/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

heat source 
 transportation pollution source  /transpɔːˈteɪʃ(ə)n 

pəˈluːʃ(ə)n sɔːs/  [n]  ត្្េ ្ំ ៉ុល ីោរដឹរជ្ញ្ជូ ៃ 
 ultraviolet source  /ʌltrəˈvʌɪələt sɔːs/  [n]  ត្្េ ោំ
រ្ាីសាវ យអរ៉ុលត្តា 

 vibration source  /vʌɪˈbreɪʃ(ə)n sɔːs/  [n]  ត្្េ រញ័ំរ 
 water source  /ˈwɔːtə sɔːs/  [n]  ត្្េ ទឹ្យរ 

soursop   /ˈsaʊəsɒp/  [n]  ពទ្យៀ្្ ោ , ពទ្យៀ្លរាងំ 
(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Annona muricata) 

Sousa chinensis  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ Indo-Pacific 
hump-backed dolphin 

southern cutgrass  [n]  ពមា រ ម្ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 
Leersia hexandra) 

sow  /səʊ/  [v]  សា្, ពត្ពាោះ, ្ណរ៉ុ ោះ (ដំពណើ រោរដដលរន៉ុង
ព ោះត្ា្ ូ់ជ្ ត្រូវលៃោរព់ៅទី្យរដៃោង ឬថ្ន ល ដដលមាៃោរ
ដថទាតំ្រឹម្ត្រូវ្ត្មា្ោ់រដ៉ុោះលូរលា្់) 

sowing  /səʊwɪŋ/  [n]  ោរសា្ពត្ពាោះ 
space  /speɪs/  [n]  ចព ោ ោះ, រៃធ 
 air space  /ɛː speɪs/  [n]  រៃធដី្ត្មា្ន់ទ៉ុរខ្យល់ 
 dead space  /dɛd speɪs/  [n]  លំ ងា្ ់(ខ្យល់រន៉ុង
្ំ ងខ់្យល់ ទ្យង្ួរ ៃិងរូៃទ្យង្ួរ ដដលម្ៃិត្រូវលៃពត្ ើ្
ត្ល្់្ណតូ រឧ្ា័ៃ) 

 infracapillary space  /ˈɪnfrə kəˈpɪləri speɪs/  [n]   
្ូម្ពម្ើលពារយ៖ microporosity 

 planting space  /plɑːntɪŋ speɪs/  [n]  ចព ោ ោះគ៉ុម្ព 
 pore space  /pɔː speɪs/  [n]  ចព ោ ោះ ឬរៃធទ្យពទ្យ 
 supracapillary space  /ˈs(j)uːprə kəˈpɪləri speɪs/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ macroporosity 
spacing  /ˈspeɪ.sɪŋ/  [n]  ចព ោ ោះ 
 tree spacing  /triː ˈspeɪ.sɪŋ /  [n] 
១.  ចព ោ ោះពដើម្ព ើ 
២.  ោរពរៀ្ជាចព ោ ោះនៃពដើម្ព ើ 

spade  /speɪd/  [n]  ដ្ លនដ 
spadix  /ˈspeɪdɪks/  [n]  ផ្អក ចពងាក ម្រាងដនោច្ជី្រ 
spanner  /ˈspanə/  [n]  ពសារ្រូ ៉ុង
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spark plug  /spɑːk plʌɡ/  [n]  ្រូ ៉្ុ ី 
spasm  /ˈspaz(ə)m/  [n]  ោរញារ ់ឬរស្ដ ត រស់ាចដ់៉ុំ 
spathulate  /ˈspatjʊlət/  [adj]  ទ្យត្ម្ង់្ ៃទោះ្ោឹររាងដវរលយ, 
រាងចងាវ , រាងសាោ ្ត្ពា (អំ ីទ្យត្ម្ងរ់្្់រ៉ុរខជារិ) 

spatula  /ˈspatjʊlə/  [n]  ្ៃទោះ ឺ្ំដ្ រ, ដវររូរ 
spavin  /ˈspavɪn/  [n]  រំ រឆ្អឹង, គ ោ រព់ជ្ើង (ព្ោះ) 
spawn  /spɔːn/  [n]   ង (ត្រី, រដងក្) 
 induced spawning  /ɪnˈdjuːst spɔːnɪŋ/  [n]  ោរ្ងាក រ់
ត្រី្ិ្បៃិម្ារិ 

spay  /speɪ/  [v]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ castrate 
specialist  /ˈspɛʃ(ə)lɪst/  [n]  អនរឯរពទ្យ្ (អនរដដលមាៃ
ជំ្ ញអវីម្យួចោ្់លា្់) 
 livestock specialist  /ˈlʌɪvstɒk ˈspɛʃ(ə)lɪst/  [n]   
អនរឯរពទ្យ្ខាង្ ៉្ុ្រវ 

specialize  /ˈspɛʃ(ə)lʌɪz/  [v]  ព វ្ើឯរពទ្យ្រម្ា, ោរព់ៅតាម្
ជំ្ ញ, មាៃជំ្ ញ 

speciation  /ˌspiːʃɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរ្ងាក រ ូ់ជ្ថាី 
 abrupt speciation  /əˈbrʌpt ˌspiːʃɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]   
រំណត្្ពេទ្យរយៈព លខ្ោី 

 allopatric speciation  /ˌaləˈpatrɪk ˌspiːʃɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  

រំណត្្ពេទ្យតាម្រំ្ៃខ់្៉ុ្ៗាន  
 biological speciation  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˌspiːʃɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរ្ពងកើរត្្ពេទ្យ 
species  /ˈspiːʃiːz/  [n]  ត្្ពេទ្យ,  ូជ្, អម្បរូ (រន៉ុងចំណ្ដរ់
ថ្ន រវ់ទិ្យា) 
 climax tree species  /ˈklʌɪmaks triː ˈspiːʃiːz/  [n]  

ត្្ពេទ្យ ូជ្ព ើនត្ ពត្សាង, ត្្ពេទ្យនត្ នឃោដម្ រស (ត្្ពេទ្យ ូជ្
ព ើដដលដ៉ុោះពៅរន៉ុងទី្យរដៃោងណ្ដម្យួដដលមាៃត្្ពេទ្យអា 
ោ្ធារ៉ុ ៃិងដីត្្ព ើ្រ្ំន៉ុរ ដដលពៅ រន៉ុងរំ ៉ុងព ល
ព ោះ លរខខ្ណឌ ្រសិាថ ៃមាៃព្ថរភា ពត្ចើៃឬរិចររី។ ជា្ម្ា
តា ត្្ពេទ្យព ើនឃោមា រសមាៃ អាយ៉ុដវង ៃិងអាយ៉ុ្ៃរ ូជ្ 
យឺរជាង ព ើ្ពត្្ៀ្ព្ៀ្ពៅៃឹងត្្ពេទ្យព ើ្ ៃម្៉ុខ្ 
(pioneers) ដដលមាៃ លរខណៈនទ៉ុយ ីពៃោះ។) 

 cryptic species  /ˈkrɪptɪk ˈspiːʃiːz/  [n]  អម្បរូ្ង អ្ូៃ 
 endangered species  /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/  [n]  

ត្្ពេទ្យរំ ៉ុងន៉ុរ ូជ្ 
 exotic species  /ɪɡˈzɒtɪk ˈspiːʃiːz/  [n]  ត្្ពេទ្យពត្ៅត្្ុរ 
 indicator species  /ˈɪndɪkeɪtə ˈspiːʃiːz/  [n]  ត្្ពេទ្យ្ូ
ច ររ, ត្្ពេទ្យ្ញ្ញា ចងអ៉ុល 

 indigenous species  /ɪnˈdɪdʒɪnəs ˈspiːʃiːz/  [n]  

ត្្ពេទ្យពៅរន៉ុងត្្ុរ 
 introduced species  /ɪntrəˈdjuːst ˈspiːʃiːz/  [n]   
 ូជ្ ចូំល ( ូជ្ដដលម្ៃិពរើរមាៃពោយ្ម្ាជារិពៅរន៉ុង
រំ្ៃព់ ោះ ៃិងដដលត្រូវ ចូំលពោយនចដៃយ ឬពោយ
្ំណងពោយម្ៃ៉ុ្ស) 

 pioneer species  /pʌɪəˈnɪə ˈspiːʃiːz/  [n]  ត្្ពេទ្យរ៉ុរខ
ជារិ្ៃម្៉ុខ្,  ូជ្រ៉ុរខជារិ្ៃម្៉ុខ្, ត្្ពេទ្យនត្ ដំ្ូង, 
 ូជ្នត្ ដំ្ូង ( ជាពារយៃយ័ខាង្រសិាថ ៃដដលទារទ់្យងៃឹង
ត្រុម្ត្្ពេទ្យដដលដ៉ុោះជាអាណ្ដៃិគម្រ៉ុរខជារិម្៉ុៃពគពលើដីវាល 
ព ើយ ច្ព់នរើម្ពរើរជានត្ ដំ្ូង។  ជា្ម្ាតា  នត្ ្ៃ
ម្៉ុខ្ពៃោះពត្ោយម្រ  ត្រូវជំ្ៃួ្ ពោយត្្ពេទ្យនត្ ពត្សាង (្ំ)
។ ត្្ពេទ្យ្ៃម្៉ុខ្ គឺមាៃលរខណៈលូរលា្់ពលឿៃ 
អាយ៉ុ្ៃរ ូជ្ខ្ោី ោរនលិរត្ា្ ូ់ជ្រូចៗៃិងពត្ចើៃ ព ើយជា
្ម្ាតា ងាយ្ៃរ ូជ្ ពោយដខ្នង។ ពារយៃយ័នទ៉ុយ Climax 
species។) 

 threatened species  /ˈθrɛt(ə)nd ˈspiːʃiːz/  [n]    រួ
្រវដដលទ្យទ្យលួរងោរគត្មាម្រំដ ង 

specific gravity  /spəˈsɪfɪk ˈɡravɪti/  [n]  ទ្យម្ងៃ ិ់រត្លរដ
, នលដចរនៃដង់្ ៉ុីពរ (ទ្យម្ងៃព់ ើរន៉ុងម្យួខាន រមាឌ) នៃព ើ
ពៅៃឹងដង់្ ៉ុីពរទឹ្យរពៅរត្ម្រិ 4 ០C (39.2 0F) 

specimen  /ˈspɛsɪmɪn/  [n]  ្ំណ្ដរ, ្ដិរូ្ , រយួ ង 
speckled  /ˈspɛkld/  [adj]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ spotted 
speckletail horseface loach  /ˈspɛk(ə)l teɪl hɔːsfeɪs 

ləʊtʃ/  [n]  ត្រីឫ្ពចរ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Acantopsis sp.) 
speculum  /ˈspɛkjʊləm/  [n]  ចំ ៉ុោះទា (ត្្ោ្ព់ ើ្ររៃធ ឬ
ត្្ោ្់្ ត្មា្ ់ត្ងីរនោូ វ ឬ្ំ ងន់ៃខ្ោួៃ ពដើម្បឱី្យត្្ួលដល់
ោរ ិៃិរយពម្ើល) 

speech theraphy  /spiːtʃ ˈθɛrəfi/  [n]  វ ិ្ ី ាលល្ំដី 
engine speed (RPM)  /ˈɛndʒɪn spiːd/  [n]  ពលបឿៃចលររ 

(ពលបឿៃរងវិលជ្៉ុំនៃចលររ) 
speleology  /ˌspiːlɪˈɒlədʒi/  [n]  គ៉ុហាវទិ្យា 
sperm  /spəːm/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ semen) ទឹ្យរោម្,  
ពម្ជី្វរិ 

spermary  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ antheridium 
spermatozoid  /ˌspəːmətə(ʊ)ˈzəʊɪd/  [n]  ដ្ពមា រូ្ូអ៉ុីរ 
Sphenoclea zeylanica  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

gooseweed
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spheroidal weathering  /sfɪəˈrɔɪd(ə)l ˈwɛðərɪŋ/  [n]  

ោរន៉ុយ ឬរលួយជាដ៉ុំមូ្លៗ 
sphincter  /ˈsfɪŋktə/  [n]  សាចខ់្ជឹ្ទាវ រ, ត្រសាល់ (សាចដ់៉ុំ
ម្ ាងរាងរងវងមូ់្លដដល្ត្ងួម្ ឬ្ិទ្យត្្ពហាង្ម្ាជារិម្យួនៃ
ខ្ោួៃ) 

spider  /ˈspʌɪdə/  [n]   ីងពាង (្រវរពំាមាៃត្្ពយជ្ៃ៍្ ថិរ
រន៉ុងលំោ្ ់Aranea) 
 dwarf spider  /dwɔːf ˈspʌɪdə/  [n]   ីងពាងរៃរ៉ុល 

(្រវរពំា្ថិររន៉ុងលំោ្ ់Araneae ត្គួសារ Linyphiidae) 
spiderling  /ˈspʌɪdəlɪŋ/  [n]  រូៃ ីងពាង 
spike  /spʌɪk/  [n]  ផ្អក ចពងាក ម្ច៉ុងត្្ួច, ត្្ពេទ្យផ្អក ដ្ាងពទាល 
(ររួ) (ជាត្្ពេទ្យផ្អក រពៃាម្ដវង ដដលមាៃផ្អក ជា្ៃឹ់ងដ្ាង
(ាា ៃទ្យងផ្អក ) ផ្អក ខ្ចីពៅគល់ដ្ាង) 

spikelet  /ˈspʌɪklɪt/  [n]  រពៃាម្ផ្អក  (្ណរ៉ុ ំ នៃផ្អក ្ញ្ាជារិ
ភាគពត្ចើៃ ពោយរមួ្ទាងំ្ម្បរ ៃិ ជ្ល ៃិងទ្យងរ្្់វា) 

spiketooth harrow  /spʌɪktuːθ ˈharəʊ/  [n]  រ ្់ព ា្ញ 
(រ ្់ត្រឡាមាៃព ា្ញជាចត្មូ្ងខ្ព្់ៗ្ត្មា្រ់ា្់ ីពលើ 
ពដើម្បលី៉ុ្ ឬរា្់្ងក្ត់្ា្ ូ់ជ្ដដលលៃត្ ួ្ ឬលចរចួតាម្
ចងអូរ ឬគៃោងរន៉ុងដត្្) 

Spilanthes paniculata  [sci.n]  ពដើម្ចពម្អោះ 
spill  /spɪl/  [n]  ោរព ៀររំ ្ ់
spillway  /ˈspɪlweɪ/  [n]  នោូវ្ងាូរ (ទំ្យៃ្ទឹ់្យរ), ទំ្យៃ្់្ ពងាៀរ 
spinach  /ˈspɪnɪdʒ/  [n]  ្ពីណ្ដច (្ដៃោម្ ាង) 
spinal  /ˈspʌɪn(ə)l/  [adj]  នៃឆ្អឹងខ្នង 
spinal anesthesis  [n]  ោរព វ្ើឱ្យឆ្អឹងខ្នង្ពឹរ,ោរចរថ់្ន ំ
្ពឹររន៉ុងពត្សាម្ខ្ួរឆ្អឹងខ្នង 

spinal cord  /ˈspʌɪn(ə)l kɔːd/   [n]  ខ្រួឆ្អឹងខ្នង 
spine  /spʌɪn/  [n] 

១. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ backbone 
២. ្ ោ  

spiny amaranth  /ˈspʌɪni ˈaməranθ/  [n]  នទី្ ោ  (ព ា្ ោះ
វទិ្យាសាស្ដ្រ Amaranthus spinosus) 

spiracle  /ˈspʌɪrək(ə)l/  [n]  នោូវដពងាើម្ 
spirits  /ˈspɪrɪts/  [n]  ត្សា្ិរដដលមាៃរត្ម្រិអាល់រ៉ុលខ្ព្់ 
spirochactales  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ spirochete) ្ពីរដូររ 
(ត្រុម្ម្តី្រុ្ដដលមាៃរាងជារពងវល) 

spirochete  /ˈspʌɪrə(ʊ)kiːt/  [n]  (្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
spirochactales) ្រវរូចម្ ាងមាៃរាងព្តើងព ើយរញួរ
ដដលរ្់ពៅរន៉ុងទឹ្យរ 

spleen  /spliːn/  [n]  ផ្អល, អពណតើ រ (្ររីាងគរន៉ុងខ្ោួៃ)រូៃ 
splint  /splɪnt/  [n]  ព ើអ្ឆ្អឹង, រណ្ឆ្អឹង 
split  /splɪt/  [n]  ត្រដ ង ឬសាន ម្ពត្្ោះរូច, ោរោច ់
Spodoptera litura  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ cutworm 
Spoladea recurvalis  [sci.n]  ដងកូវមូ្រ្ោឹរ 
Spondias dulcis  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ ambarella 
spooky  /ˈspuːki/  [adj]  ពនអើល 
spore  /spɔː/  [n]   ្ប (្ររីាងគ្ៃត ូជ្ឯរពោ្ិោ ឬ  ៉ុ
ពោ្ិោរ្្់  រួនសរិ) 
 ameobic flagellate spore  /əˈmiːbɪk ˈfladʒ(ə)leɪt 

spɔː/  [n]  ្ប ្ ណ្ដឋ ៃដូចអាម្ី្  
 asexual spore  /eɪˈsɛkʃʊəl spɔː/  [n]  ្ប អពេទ្យ 
 isopore  [n]  ្ប ឥរពេទ្យ, អ៉ុី្ូ្ប   
 non-flagellate spore  /nɒnˈfladʒ(ə)leɪt spɔː/  [n]   

 ្បាា ៃរៃទ៉ុយ 
 sexual spore  /ˈsɛkʃʊəl spɔː/  [n]  ្ប ពេទ្យ 

sporophore  /ˈspɒrəfɔː/  [n]  ្ប រ  នូរ (ទ្យត្ម្ងទ់ាងំឡាយ
រ្្់នសរិដដលនលិរ្ប ) 
sporophyte  /ˈspɒrəfʌɪt/  [n]  ្ប រ   ូវីរ (ជាឯរររៈម្យួនៃ
ជំ្ ៃ ់(រំណ) ឌី ោ្ូអ៉ុីរនៃខ្ួ្ ជី្វរិរ្្់រ៉ុរខជារិម្យួ។ វាជា  
្ររីាងគថ្ន រខ់្ព្់នៃ រួរ៉ុរខជារិថ្ន រខ់្ព្់ជាងទាងំអ្់ ដដល
ោដម្ ររូ វីរ (ជំ្ ៃអ់ា ោ្ូអ៉ុីរ) ត្រូវលៃោរ់្ ៃថយពៅជា្រ ី
រាងគអៃិ្សរភា ពៅរន៉ុង រួ្ប  រ   ូវីរ (ថងអំ់ត្្រយី ៉ុងរន៉ុង ួររ៉ុរខ
ជារិ)។  រួរ៉ុរខជារិថ្ន រទ់ា្ខ្ោោះលៃោរ់្ ៃថយ ព ើយជំ្ ៃ់
ខ្ព្់ គឺោដម្ ររូ វីរ។) 

spot welder  /spɒt wɛldə/  [n]  នារចំណ៉ុ ច (ឧ្ររណ៍នា
ភាជ ្រ់វាងពលា ធារ៉ុពោយ្ងករជ់ាចំណ៉ុ ចៗ) 

spot  /spɒt/  [n] 

១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ scald, fleck)  ពាល, សាន ម្អ៉ុជ្ៗ 

២. ចំណ៉ុ ច, រដៃោង
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 alternaria leaf spot  /ˈɔːltənnɛːrɪə  liːf spɒt/  [n]  ជំ្ងឺ
អ៉ុរ្ោឹរ (ជំ្ងឺពៃោះ្ងកពោយនសរិ Alternaria brassica 
ៃិង Alternaria brassicicola ពោយរាលោលតាម្រយៈ
ខ្យល់។ ភាន រង់ារ្ងកជំ្ងឺ ៃឹង្ពងកើរ្ប  រន៉ុងោរ្ំណល់
ដំណំ្ដ ៃិងរ្់ពៅពលើរ៉ុរខជារិចនត្ង ៃិងត្ា្ ូ់ជ្ ដដលងាយ
ទ្យទ្យលួរងជំ្ងឺ។) 

 angular leaf spot  /ˈaŋɡjʊlə liːf spɒt/  [n]  ជំ្ងឺអ៉ុច្ោឹរ 
(្ដណត រ) (្ងកពោយនសរិ Phaeoisariopsis griseola-
Sacc) 

 black spot  /blak ˈspɒt/  [n]  សាន ម្ពចា  
 brown spot  /braʊn spɒt/  [n]  ជំ្ងឺអ៉ុចពតាន រ (ជំ្ងឺនសរិ
ដដល្ងកពោយនសរិម្ា ងព ា្ ោះ Bipolaris oryzae = 
Drechstera oryzae = Helminthosporium oryzae 
ព ើយជំ្ងឺពៃោះពរើរព ើងចំពពាោះត្្ូវ ដដលដ៉ុោះពៅពលើដីខ្វោះ
សារធារ៉ុចិញ្ច ឹម្ ជា ិព្្អា្ូរ ដូចពៃោះពទ្យើ្ពគពៅ ជំ្ងឺ
ពៃោះលៃម្ា ងពទ្យៀរថ្ ជំ្ងឺអនរត្រ) 

 clay spot  /kleɪ ˈspɒt/  [n]  សាន ម្ដីឥដឋ 
 corynespora leaf spot  [n]  ជំ្ងឺអ៉ុចរទ្យ៉ុោះ្ោឹរ (ជំ្ងឺពៃោះ
្ងកពោយនសរិ Corynespora cassiicola ពោយឆ្ោងរាល
ោលពៅរំ្ៃត់្រូ ិច ភាគពត្ចើៃពៅតាម្ខ្យល់ ឬទឹ្យរពេោៀង) 

 leaf spot  /liːf spɒt/  [n]  អ៉ុច្ោឹរ 
 narrow brown spot  /ˈnarəʊ braʊn spɒt/  [n]  ជំ្ងឺអ៉ុច
ពតាន រដវង, ជំ្ងឺអ៉ុចពតាន រឆ្នូរ (ជំ្ងឺនសរិដដល្ងកពោយនសរិ
ព ា្ ោះ Cercospora Oryzae ដដលពរាគ្ញ្ញា រ្្់វាគឺជា
សាន ម្អ៉ុចរាងជា្ ទ រ ់ណ៌ពតាន រ ដដលមាៃ្ពណ្ដរ យ ី ២ 
ពៅ ១០ ម្.ម្ ៃិងទ្យទឹ្យង ១ ម្.ម្ ពត្ចើៃពរើរពលើ្ោឹរ ត្្ទ្យ្
្ោឹរ ឬ្ម្បរផ្អក ) 

 rusty spot  /ˈrʌstiˈ spɒt/  [n]  សាន ម្ដត្ចោះ 
 soil spot  /sɔɪlˈ spɒt/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ soil patch) 
សាន ម្ដី 

 wet spot  /wɛt spɒt/  [n]  សាន ម្ព ើ្ម្ 
spotted  /ˈspɒtɪd/  [adj]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ speckled) អ៉ុជ្ៗ 
( ណ៌), ដដលមាៃសាន ម្ 

spotted algae eater  /ˈspɒtɪd ˈalɡə ˈiːtə/  [n]  ត្រី្ា៉ុរ 
(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Gyrinocheilus pennocki) 

spotted green pufferfish  /ˈspɒtɪd ɡriːn ˈpʌfəfɪʃ/  [n]  

ត្រីរំ រ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Chelonodon nigroviridis) 

spotted horseface loach  /ˈspɒtɪd hɔːsfeɪs ləʊtʃ/  [n]  

ត្រីឫ្ពចរ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Acantopsis sp.) 
sprain  /spreɪn/  [v]  ត្គិច 
spray gun  /spreɪ ɡʌn/  [n]  ម្៉ុខ្ទ្យ៉ុពយ្ត្មា្ល់ញ់ថ្ន  ំ 
spray  /spreɪ/  [v]  លញ់ (ទឹ្យរ, ថ្ន ,ំ ពត្្ង) 
spray  /spreɪ/  [n]  ថ្ន លំញ់ 
 foliar spray  /ˈfəʊlɪə spreɪ/  [n]  ោរលញ់ពលើ្ោឹរ 

spraying  /spreɪɪŋ/  [n]  ្ំណ្ដច (ជី្), ោរលញ់ (ថ្ន )ំ 
spreading  /sprɛdɪŋ/  [n]  ោរររីសាយភាយ 
spreading dayflower  /sprɛdɪŋ deɪˈflaʊə/  [n]  ពមា
សាោ ្ទាព ា្ ល (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Commelina diffusa) 

spring  /sprɪŋ/  [n]  ទឹ្យរពចញ ីដី, ត្្េ ទឹ្យរ, រដូវផ្អក ររី 
 earth spring  /əːθ sprɪŋ/  [n]  ោររជំ្លួព ើងពលើនៃ
ត្្ទា្ព់លើនៃដីទំ្យ ្្ឹងរំ្ៃទ់្យ៉ុងត្ោ 

 hot spring  /hɒt sprɪŋ/  [n]  ត្្េ ទឹ្យរពៅរ  
sprinkler  /ˈsprɪŋklə/  [n]  ស្ដ្ពីងឃោរ័ (ឧ្ររណ៍្ត្មា្់
ពត្សាចទឹ្យរលចសាច), ោរពត្សាចត្្ ពោយពត្សាច ីពលើ 
 revolving sprinkler  /rɪˈvɒlvɪŋ ˈsprɪŋklə/  [n]  ស្ដ្ពីងគោឺ
ចល័រ 

sprout  /sprəʊt/  [n]   ៃោរ, ពលច ៃោរ 
sprout  /sprəʊt/  [v]  ្ណត៉ុ ោះ, ដ៉ុោះ ៃោរ 
spur   /spəː/  [n]  ញរេន,ំ ជ្រួេនរំង 
sputum  /ˈspjuːtəm/  [n]  ព្ោ្ា, រំហារ 
squash  /skwɒʃ/  [n] 

១. ពពព ោត ម្ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Cucurbita pepo) 
២. វ ិ្ ី្ងករ់្ ំដ្រជាលិោ 

squid  /skwɪd/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ cuttle fish) ត្រីម្រឹ្ំ ង ់  
stability  /stəˈbɪlɪti/  [n]  ្ថិរភា , ភា ៃឹង, ភា ្ៃ,់ ភា 

រ្្ ់
 acid stability  /ˈasɪd stəˈbɪlɪti/  [n]  ភា ្ៃៃឹ់ងអា ៉្ុីរ 
 aggregate stability  /ˈaɡrɪɡət stəˈbɪlɪti/  [n]  ្ថិរភា 
នៃត្ា្ទ់្យត្ម្ង ់(អាពស្ដ គហាគ ) ដី 

 alkali stability  /ˈalkəlʌɪ stəˈbɪlɪti/  [n]  ភា ្ៃៃឹ់ងល  ្
 chemical stability  /ˈkɛmɪk(ə)l stəˈbɪlɪti/  [n]  ភា ្ៃ់
ៃឹងសារធារ៉ុគីម្ ី

 corrosion stability  /kəˈrəʊʒ(ə)n stəˈbɪlɪti/  [n] 

ភា ្ៃៃឹ់ងរំណូរ
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 ecosystem stability  /ˈiːkəʊsɪstəm stəˈbɪlɪti/  [n] 

្ថិរភា ត្្ ៃ័ធពអរូ ូ ៉្ុី 
 environmental stability  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l stəˈbɪlɪti/  

[n]  ្ថិរភា ្រសិាថ ៃ 
 food stability  /fuːd stəˈbɪlɪti/  [n]  ្ថិរភា ព្បៀង 
 oxidation stability  /ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n stəˈbɪlɪti/  [n] 

ភា ្ៃៃឹ់ងអ៉ុរ ៉្ុីររម្ា 
 stability of food stock  [n]  ្ថិរភា នៃោរ្រ៉ុរព្បៀង 

(ទំ្យ ំដដលអាហារមូ្លោឋ ៃគៃោឺោះ្ំខាៃ់ៗ មាៃ្ត្មុ្ងទ្យ៉ុរ គឺ
ពៅដរអាច ាររណ៍លៃពៅរន៉ុងរយៈព លម្យួ។ ពៃោះគឺម្ៃិ
លៃនរល់ជាពយ្ល់ថ្រត្ម្រិ្រ៉ុរត្រូវដរមាៃជា្ជ់ាត្្ចំ
ព ោះពទ្យ រ៏្  ៉ុដៃរត្ាៃដ់រនរល់ជាពយ្ល់ថ្ រាល់ោរដត្្ត្្ួល
ណ្ដម្យួ គឺ្ថិរពៅរន៉ុងោរល ៃស់ាា ៃទ្យ៉ុរជាម្៉ុៃ។) 

 structure stability  /ˈstrʌktʃə stəˈbɪlɪti/  [n]  ្ថិរភា នៃ
ទ្យត្ម្ងដី់ 

 temperature stability  /ˈtɛmp(ə)rətʃə stəˈbɪlɪti/  [n]  

្ថិរភា ្ីរ៉ុណា ភា  
 thermal stability  /ˈθəːm(ə)l stəˈbɪlɪti/  [n]  ្ថិរភា 
រពដរ  

stable  /ˈsteɪb(ə)l/  [n]  ពត្ោលព្ោះ 
Stachyarpheta indica  [sci.n]  ពមា ត្ា្់្ អិរ 
stage  /steɪdʒ/  [n]  ថ្្ (ម្តី្រូទ្យ្សៃ)៍ 
 evolution stage  /ˌiːvəˈluːʃ(ə)n steɪdʒ/  [n]  ដំណ្ដរន់ៃ 
ោរវវិរតៃ ៍

 first stage  /fəːst steɪdʒ/  [n]  ដំណ្ដរដំ់្ូង 
 growth stage  /ɡrəʊθ steɪdʒ/  [n]  ដំណ្ដរោ់លលូរ
លា្់ (ជា្ម្ាតាពៅរន៉ុងោរ្ិរាពៅពលើភាវរ្់ ដូចជាវដរ
ជី្វរិទាងំមូ្លរ្្់រ៉ុរខជារិ (ច្ ី់ពចញ ៃោររ ូរដល់ទ្យ៉ុំ) 
ត្រូវលៃពគដ្ងដចរជាដំណ្ដរោ់លៗ) 

 seedling stage  /ˈsiːdlɪŋ steɪdʒ/  [n]  ដំណ្ដរោ់ល
្ំណ្ដ្ (ដំណ្ដរោ់លដដលច្ព់នរើម្ដ៉ុោះ្ោឹរទី្យ១ រ ូរ
ដល់ត្្ូវមាៃ្ោឹរ ី ៤ ពៅ ៥ ្ៃោឹរដំ្ូង ឬរ ូរទាល់ដរ
ពដើម្ត្្ូវច្ព់នរើម្ដ្រគ៉ុម្ព ពទ្យើ្ដលងមាៃព ា្ ោះថ្្ំណ្ដ )្ 

 stem elongation stage  /stɛm iːlɒŋˈɡeɪʃ(ə)n steɪdʒ/  

[n]  ដំណ្ដរោ់ល ៃោូរពដើម្ 
 tillering stage  /ˈtɪlərɪŋ steɪdʒ/  [n]  ដំណ្ដរដ់្រគ៉ុម្ព 

stagger  /ˈstaɡə/  [v]  ពនអៀងច៉ុោះពទ្យប ើង, ពត្ទ្យរពត្ទារ 
stagnant  /ˈstaɡnənt/  [adj]  ៃឹង 

stagnate  /staɡˈneɪt/  [v]  ម្ៃិររីចពត្ម្ើៃ, ាងំ 
stagnation  /staɡˈneɪʃ(ə)n/  ភា ៃឹងថកល់, ភា ាងំ 
 water stagnation  /ˈwɔːtə staɡˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ភា ពៅ
ៃឹងថកល់នៃទឹ្យរ (ម្ៃិ ូរ)  

stain  /steɪn/  [n] ល័ខ្,  ណ៌, ដំណ្ដរ ់ណ៌,  រព្ៀ្ ោរ ់ណ៌ 
 Gram stain  /ɡram steɪn/  [n]  ោរ្ៃស៉ុ ីណ៌ត្ោម្ 

stake  /steɪk/  [n]  ្ពងាគ លរូច (ដដលពលោះពលើដី ្ពងាគ ល
ពោរពៅពលើដីជាចំណំ្ដ អីវម្យួ) 

stakeholder  /ˈsteɪkhəʊldə/  [n]  ៉្ុគគលិរពារ ់ៃ័ធ, សាថ ្ៃ័
ពារ ់ៃ័ធ 

stalactite  /ˈstaləktʌɪt/  [n]  សាត ឡារទី់្យរ (ថាដដលដ៉ុោះត្ចូង
ត្ចងពៅ ិោៃរងូេនពំោយទឹ្យរពេោៀងពត្ចោះថារំពលរ ឬអាច៉ុរ
្ិលា) 

stalagmite  /ˈstaləɡmʌɪt/  [n]  សាត ឡារម់្រី (ថាដដលដ៉ុោះ
ត្ចូងត្ចងពៅលររងូេនពំោយទឹ្យរពេោៀងពត្ចោះថារំពលរ) 

stalk  /stɔːk/  [n]  ទ្យង, ពដើម្, ដម្រ 
stallion  /ˈstaljən/  [n]  ព្ោះល 
stamen  /ˈsteɪmən/  [n]  ពរ្រព ា្ ល (លម្អងផ្អក ) (្ររីាងគ
នទ៉ុរលម្អងរន៉ុង រួរ៉ុរខជារិត្ា្ជិ់្រ រមួ្មាៃថងល់ម្អង  ៃិងទ្យង
ពរ្រព ា្ ល)  

stamina  /ˈstamɪnə/  [n]  ភា ជា្,់ អំណរ់្ ៃ ់
staminate  /ˈstamɪnət/  [adj]  ពចញផ្អក ព ា្ ល (្ររីាងគមាៃ
ដរលម្អង (ពរ្រព ា្ ល)។  ពគអាចពត្ ើ្ពារយពៃោះ្ំពៅពៅ
ពលើ រ៉ុរខជារិឯរររៈព ា្ លនៃ ួររ៉ុរខជារិមាៃពេទ្យោច ី់ាន  ឬ
ផ្អក រពៃាម្។) 

stanch  /stɑːn(t)ʃ/  [v]  ទ្យ្,់ ឃារ,់ ្ិទ្យ, ច៉ុរ (ម្ៃិឱ្យពចញ
្ម្) 

stand  /stand/  [n]  ពដើម្ ូជ្, នត្  ូជ្ (ត្រុម្ ូជ្ម្យួនៃពដើម្
ព ើដដលមាៃភា ដូចាន  រន៉ុង្មា្ភា ោរនសពំ ើង ព ើយ
ៃិងោររំពរៀ្ខ្៉ុ្ដ ោ្រ ីត្រុម្ ូជ្ពៅដរបរៗ) 
 plus stand  /plʌs stand/  [n]  នត្  ូជ្វជិ្ជមាៃ (នត្ ព ើ
ម្យួដដលមាៃពដើម្ព ើដដលនទ៉ុរឧររមាៃ៉ុភា នៃពនណូទី្យ្
លអៗពោយម្ៃិចលំចម់ាៃពដើម្វជិ្ជមាៃពទ្យ) 

 provenance resource stand  /ˈprɒv(ə)nəns rɪˈsɔːs 

stand/  [n]  ត្្េ នត្  ូជ្ពដើម្រំពណើ រ 
 seed stand  /siːd stand/  [n]  ពដើម្ពម្ ឬ ូជ្ (នៃ្ណ្ដរ
ពដើម្ព ើដដលរំ ៉ុងដ៉ុោះពៅរន៉ុងរំ្ៃន់លិរត្ា្ ូ់ជ្១)
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 stand count  /stand kaʊnt/  [n]  ពដើម្ត្្មូ្លនល 
(្រមិាណពដើម្ដដលត្រូវពគត្្មូ្លនល ដដល្ថិរពៅរន៉ុង
្រពិវណត្ចូរោរ ់ឬត្្មូ្លនល) 

 two-aged stand  /tuː eɪdʒd stand/  [n]  រំ្ៃោ់ដំ៉ុោះ 
ពដើម្ព ើ ដដលមាៃថ្ន រអ់ាយ៉ុ ីរខ្៉ុ្ៗាន  

standard  /ˈstandəd/  [n] 

១. ្តងោ់, ខាន រគំរ,ូ រត្ម្រិរំណរ់្ ទ្យោឋ ៃ, ៃិយម្ 
២. (ចំពពាោះរ៉ុរខជារិ) ត្រ្រពលើ, ត្រ្រ្ំ 

 air quality standard  /ɛː ˈkwɒlɪti ˈstandəd/  [n] 

្តងោ់គ៉ុណភា ខ្យល់ 
 air-emission standard  /ɛː ɪˈmɪʃ(ə)n ˈstandəd/  [n]  

្តងោ់ពអម្ី្ យ៉ុង្ពញ្ចញពចលពៅរន៉ុងខ្យល់ 
 emission standard  /ɪˈmɪʃ(ə)n ˈstandəd/  [n]   
្តងោ់ពអម្ី្ យ៉ុង, ៃិយម្នៃោរ្ពញ្ចញ្ំណល់ឧ្ា័ៃ 

 environmental standard  /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)l 

ˈstandəd/  [n]  ្តងោ់គ៉ុណភា ្រសិាថ ៃ 
 international standard  /ɪntəˈnaʃ(ə)n(ə)l ˈstandəd/  

[n]  ្តងោ់អៃតរជារិ 
 standard deviation  /ˈstandəd diːvɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  

លពម្អៀងពាល (រនម្ោលពម្អៀងរ្្់រនម្ោម្្យម្) 
 standard of living  /ˈstandəd ɒv ˈlɪvɪŋ/  [n]  ្ទ្យោឋ ៃ
នៃោររ្់ពៅ, រត្ម្រិជី្វភា   

 water quality standard  /ˈwɔːtə ˈkwɒlɪti ˈstandəd/  

[n]  ្តងោ់គ៉ុណភា ទឹ្យរ 
staph   /staf/  [abbr]  សាត េទី្យបរូ៉ុរ (ពារយោរ ី់ពារយ៖ 

Staphylococcus) 
Staphylococcus  /ˌstafɪlə(ʊ)ˈkɒkəs/  [n]  សាត េទី្យបរូ៉ុរ 

(ពម្ពរាគ្ងកឱ្យមាៃខ្ទ៉ុោះពលើដ្បរ) 
staple  /ˈsteɪp(ə)l/  [n]  នលិរនល្ំខាៃ ់
starch  /stɑːtʃ/  [n]  ពម្ៅអាម្ដី៉ុង, អាម្ដី៉ុង (ោ្ូអ៉ុីត្ោរ 
ព ើយរជ៏ាសារធារ៉ុចិញ្ច ឹម្នរល់ថ្ម្ លដល់្រវ ៃិងរ៉ុរខ 
ជារិ។ ោ្ូៃអ៉ុីត្ោរពរើរព ើងពោយសារថ្ម្ ល ៃោឺលៃ
ម្រ ីត្្រិរម្ាគីម្រីវាងទឹ្យរ ៃិងឧ្ា័ៃោ្ូៃិចនៃខ្យល់។ ពៅ
រន៉ុងអាម្ដី៉ុងមាៃអាម្ ូី្ ៃិងអាម្ ូី ៉្ុិចទី្យៃ។) 

starfruit  /ˈstɑː fruːt/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ ៖ carambola 
electric starter  /ɪˈlɛktrɪk ˈstɑːtə/  [n]  ពដមា ររ័ (ចលររ
្ពញ្ា ោះទារទ់ាញចលររម្យួពទ្យៀរពោយពត្ ើ្អាគ៉ុយ) 

starvation  /stɑːˈveɪʃn/  [n]  ោរពត្្រឃាោ ៃ 
stasis  /ˈstasɪs/  [n]  ោរ ្ ់ឬោរថយពលបឿៃ (្ម្ររ)់ 

station  /ˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  សាថ ៃីយ 

 breeding station  /ˈbriːdɪŋ ˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  សាថ ៃីយ
្ងាក រ ូ់ជ្ 

 field crop experimental station  /fiːld krɒp 

ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l ˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  សាថ ៃីយ ិពសា្ដំណំ្ដ
វាល 

 grass experiment station  /ɡrɑːs ɪkˈspɛrɪm(ə)nt 

ˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  សាថ ៃីយ ិពសា្ពមា  
 livestock experiment station  /ˈlʌɪvstɒk 

ɪkˈspɛrɪm(ə)nt ˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  សាថ ៃីយ ិពសា្ពលើ
្ ៉្ុ្រវ 

 orchard crop experimental station  /ˈɔːtʃəd krɒp 

ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l ˈsteɪʃ(ə)n/  [n]  សាថ ៃីយ ិពសា្ដំណំ្ដ
ចមាក រ 

stationery  /ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/  [n]  ្មាភ រោរយិល័យ 
statistics  /stəˈtɪstɪks/  [n]  ្ថិរិ, ្ថិរិវទិ្យា (វទិ្យាសាស្ដ្ត
ដដល្ិរា ីោរវភិាគពៅពលើពលខ្ៃ វៃត) 

status  /ˈsteɪtəs/  [n]  ឋាៃៈ, សាថ ៃភា  
steam  /stiːm/  [n]  ចំហាយ 
 dry steam  /drʌɪ stiːm/  [n]  ចំហាយ្ងួរ 
 moist steam  /mɔɪst stiːm/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ wet 

steam) ចំហាយព ើ្ម្ 
 saturated steam  /ˈsatʃəreɪtɪd stiːm/  [n]  ចំហាយដឆ្អរ 
 water steam  /ˈwɔːtə stiːm/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ water 

vapor) ចំហាយទឹ្យរ 
 wet steam  /wɛt stiːm/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ moist 

steam 
steel  /stiːl/  [n]  ដដរដថ្ 
steep  /stiːp/  [adj]  ពចរ (ឧ.ជ្ត្មាលពចរ)  
steep  /stiːp/  [v]  ព វ្ើឱ្យ រ្្ ់(ពៅៃឹងអវីម្យួ) 
steer  /stɪə/  [n]  ពាពត្គៀវ 
stele  /stiːl/  [n]  ដ្ទល (្ំ ង់្ រន្ រំណ្ដរ លរ្្់ឫ្ 
ៃិងពដើម្) 

stellate  /ˈstɛleɪt/  [adj]  ពរាម្ផ្អក យ (ត្្ពេទ្យពរាម្ពលើ្ោឹរ) 
stem  /stɛm/  [n]  ទ្យង, ដម្រ, រពួដើម្, ពដើម្ (ត្្ូវ, រ៉ុរខជារិ) 
 aerial stem  /ˈɛːrɪəl stɛm/  [n]  ត្្ពេទ្យនៃគល់ពលើដី 
 subterranean stem  /ˌsʌbtəˈreɪnɪən stɛm/  [n]  

ត្្ពេទ្យគល់រន៉ុងដី
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 wire stem  /wʌɪə stɛm/  [n]  ជំ្ងឺរលារគល់ដូចដខ្សលួ្ 
(ជំ្ងឺ្ងកពោយនសរិ Rhizoctornia solani) 

stemborer  /stɛmˈbɔːrə/  [n]    រួដងកូវ ៉្ុី រងូពដើម្ 
 dark headed stemborer  /dɑːk ˈhɛdɪd stɛmˈbɔːrə/  

[n]  ដងកូវ ៉្ុី រងូពដើម្រោលពចា  (ត្្ពេទ្យ្រវលអិរចនត្ង្ថិរ
រន៉ុងលំោ្ ់Lepidoptera ត្គួសារ Pyralidae ពម្អំពៅមាៃ
 ណ៌ដូចចំព ើ្ង ឬពតាន រត្សាលពៅ ីពលើរណ្ដត លត្សា្រូច 
មាៃ ណ៌ទឹ្យរត្លរ។់ ដងកូវរ្្់វាមាៃរោល ណ៌ពចា  ៃិង
ដងខ្ោួៃមាៃឆ្នូរ ៣  ណ៌ពតាន រពៅពលើខ្នង ៃិង២ពទ្យៀរពៅ
្ងខាង។) 

 pink stemborer  /pɪŋk stɛmˈbɔːrə/  [n]  ដងកូវរងូពដើម្
ផ្អក  ូរ (្ថិររន៉ុងអម្បរូ Sesamia inferens វាជា្រវ
ចនត្ងចម្បងៗ ពៅរន៉ុងរំ្ៃដ់ដលោដំំណំ្ដ ២ ដងរន៉ុងម្យួរ
ដូវ  ីពត្ពាោះដរពៅរដៃោងព ោះមាៃរ៉ុរខជារិជ្ត្ម្រជាពត្ចើៃ។ វា
ទ្យមាោ រ ់ងពៅរដៃោងមាៃរ៉ុរខជារិជ្ត្ម្រជាពត្ចើៃ។) 

 stripe stemborer  /strʌɪp stɛmˈbɔːrə/  [n]  ដងកូវរងូពដើម្
ឆ្នូរ 

 white stemborer  /wʌɪt stɛmˈbɔːrə/  [n]  ដងកូវ ៉្ុី រងូពដើម្
 ណ៌្ (ត្្ពេទ្យ្រវលអិរចនត្ង្ថិររន៉ុងលំោ្ ់
Lepidoptera ត្គួសារ Pyralidae) 

 yellow stemborer  /ˈjɛləʊ stɛmˈbɔːrə/  [n]  ដងកូវរងូពដើម្
 ណ៌ពលឿង (ត្្ពេទ្យ្រវលអិរចនត្ង្ថិររន៉ុងលំោ្ ់
Lepidoptera ត្គួសារ Pyralidae។ វាជាដងកូវ ៉្ុី រងូពដើម្
អម្បរូ Scirpophaga incertulas ដដល្ំផ្អោ ញដំណំ្ដត្្ូវ
ត្គ្ដំ់ណ្ដរោ់លលូរលា្់ទាងំអ្់។ វាជ្ត្មុ្ោះោរ ់ង
ដរបរច៉ុងនៃ្ៃទោះ្ោឹរ ី ៥០ ពៅ ២០០  ង រន៉ុងម្យួ្ម្ប៉ុរ 
(្ម្ប៉ុរ ងវារាង ងត្រព ើ) ដដលញា្់រន៉ុងរយៈព ល ៨នថង
្ ទ ្។់ ដងកូ វវា ណ៌ដត្រម្ ព ើយរោល ណ៌ត្រ ម្ពតាន រ។ 
ដ៉ុរពឌឿ ណ៌ពលឿងខ្ចីជាម្យួសាន ម្ន្រងពត្ ឿងៗ ្ ៉ុដៃតវាដត្្
ជាពតាន រច្់ម្៉ុៃវាពរើរជាពម្អំពៅ។ ពម្អំពៅញីមាៃ ណ៌
ពលឿង ៃិងសាន ម្អ៉ុចពតាន រយ ងចោ្់ ពៅចំណ៉ុ ចរណ្ដរ ល
នៃសាន ម្ម្៉ុខ្ (forewing)។ សាោ ្ពត្ោយមាៃ ណ៌ចំព ើ្ង។) 

stench  /stɛn(t)ʃ/  [v]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ stink  
Stenella attenuata  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ pantropical 

spotted dolphin 
Stenella longirostris roseinventris  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ dwarf spinner dolphin 

Stenobracon nicevillei  [sci.n]   រួឪមា ល់ (្រា្ិរពលើ
ដងកូវរងូពដើម្) 

stenohaline  /ˌstɛnəʊˈheɪlʌɪn/  [adj]  រ្់ពៅរន៉ុងទឹ្យរនត្ រិ្ច 
stenosis  /stɪˈnəʊsɪs/  [n]  ភា រមួ្, ភា ្តួច, ោរ្ត្ងួម្រៃធ 
ឬនោូវនៃខ្ោួៃ 

step  /stɛp/  [n]   ោជំ្ពណតើ រ 
 valley-head step  /ˈvali hɛd stɛp/  [n]  ោជំ្ពណតើ រថ្ន រ់ៗ
ពៅខាងពលើនៃត្ជ្លង 

steppe  /stɛp/  [n]  វាល្តិ្ 
steppe solonchak  [n]  ដីនត្្្ ត្្ពេទ្យ្ូ ៉ុងឆ្មររំ្ៃ់
ដ្ត្ 

Sterculia lychnophora  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ malva 
nut 

stereoscope  /ˈstɛrɪə(ʊ)skəʊp/  [n]  ព្តពរអូទ្យ្សៃ ៍
sterile  /ˈstɛrʌɪl/  [adj]  ដដលាា ៃពម្ពរាគ, ដដលអារ, ៃិ ជ្ល 
(នៃ្ររីាងគដដលអារ ដដលម្ៃិអាច្ៃត ូជ្, នៃអវីៗដដលរមាង ្់
ពម្ពរាគ) 

sterility  /stəˈrɪlɪti/  [n]  ភា អ ម្យ័, ភា ឥរមាៃម្តី្រុ្, 
  ភា ឥរជី្ជារិ, ៃិ ជ្លភា  (ភា អារ, ភា ដដលម្ៃិអាច្ៃត
 ូជ្លៃ) 
 hybrid sterility  /ˈhʌɪbrɪd stəˈrɪlɪti/  [n]  ភា អារ្្់
រូៃោរ ់(្ម្រថភា ធាោ រច់៉ុោះរ្្់រូៃោរម់្យួចំៃៃួរន៉ុង
ោរនលិរោដម្ ររ្់។ ្ញ្ញា ពៃោះ្ណ្ដរ លម្រ ីអវររមាៃ
រ្្់គូត្រូម្ ូ្ូម្អូម្ ូ ូរ ដដលព វ្ើឱ្យវា  ង ី់រ ម្ៃិអាច
្ពងកើរលៃពៅរន៉ុងដំពណើ រពម្យ ូ្។ ដូពចនោះ ្ណ្ដរ លឱ្យោ
ដម្ រមាៃចំៃៃួ ត្រូម្ ូ្ូម្ម្ៃិ្ម្ាតា។) 

 male sterility  /meɪl stəˈrɪlɪti/  [n]  ៃិ ជ្លភា នៃអងគ
ធារ៉ុព ា្ ល (ភា ដដលអងគធារ៉ុព ា្ លម្ៃិអាចមាៃលទ្យធ
ភា ្ៃត ូជ្លៃ) 

sterilization  /stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ោររមាង ្ម់្តី្រុ្, 
្ៃា្ (្ំណល់), ោរពត្គៀវ 
 cold sterilization  /kəʊld stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ោរ
រមាង ្ម់្តី្រុ្ត្រជារ ់(ពោយម្ៃិពត្ ើ្រពដរ ) 

 dry-air sterilization  /drʌɪ ɛː stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/   [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ dry-heat sterilization) ោររមាង ្ម់្តី្រុ្
ពោយខ្យល់្ងួរពៅរ
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 dry-heat sterilization  /drʌɪ hiːt stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ dry-air sterilization 
 filter sterilization  /ˈfɪltə stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ filtration sterilization) ោររមាង ្ម់្តី្រុ្ពោយពត្ចោះ 

 filtration sterilization  /fɪlˈtreɪʃn stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ filter sterilization 
 flame sterilization  /fleɪm stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n] 

ោររមាង ្ម់្តី្រុ្ពោយអណ្ដត រពេោើង 
 gas sterilization  /ɡas stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ោររមាង ្់
ម្តី្រុ្ពោយឧ្ា័ៃ 

 heat sterilization  /hiːt stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ោររមាង ្់
ម្តី្រុ្ពោយរពដរ  

 high sterilization  /hʌɪ stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ោររមាង ្់
ម្តី្រុ្ពោយចរៃតអគគិ្ៃីពត្្រងខ់្ព្់ 

 infrared sterilization  /ɪnfrəˈrɛd stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  

ោររមាង ្ម់្តី្រុ្ពោយត្រ ម្អាតំ្ល 
 moist-heat sterilization  /mɔɪst hiːt stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  

[n]  ោររមាង ្ម់្តី្រុ្ពោយចំហាយ 
 steam sterilization  /stiːm stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]   
ោររមាង ្ម់្តី្រុ្ពោយចំហាយ 

 ultrasonic sterilization  /ʌltrəˈsɒnɪk stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  

[n]  ោររមាង ្ម់្តី្រុ្ពោយ្ូរអរ៉ុលត្តា 
 ultraviolet sterilization (UV)  /ʌltrəˈvʌɪələt 

stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ោររមាង ្ម់្តី្រុ្ពោយោរំ្ាីសាវ យ
អរ៉ុលត្តា 

 x-ray sterilization  /ˈɛksreɪ stɛrɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]   
ោររមាង ្ម់្តី្រុ្ពោយោរំ្ាីអ៉ុិច 

sterilize  /ˈstɛrɪlʌɪz/  [v]  ព វ្ើោររមាង ្ព់ម្ពរាគ 
sterilizer  /ˈstɛrɪlʌɪzə/  [n]  ត្្ោ្រ់មាង ្ម់្តី្រុ្ 
sternum  /ˈstəːnəm/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ keel-bone 
steroid  /ˈstɛrɔɪd/  [n]  ព្តរ  អូ៉ុីរ 
stethoscope  /ˈstɛθəskəʊp/  [n]  ព្តរូ, ពសាតាទ្យ្សៃ,៍ 
ត្្ោ្ព់ារព់ៅត្រពចៀរសាត ្់្ ួរ ឬព្ោះដូង 

stickiness  /ˈstɪkɪnəs/  [n]  ភា អៃធិល 
sticky  /ˈstɪki/  [adj]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ adhesive 
stiff  /stɪf/  [adj]  រងឹ 
stifle  /ˈstʌɪf(ə)l/  [n]  ពជ្ើងទ្យ៉ុ្ 
stigma  /ˈstɪɡmə/  [n]  មារព់រ្រញី, ្ទិចមា  (ជាដននរម្យួ
រ្្់ពរ្រញី ដដលលម្អងត្រូវដរធាោ រព់ទ្យើពៅពលើព ោះពដើម្បដី៉ុោះ 
ៃិងលូរពៅជ្ួ្ អូវ៉ុល) 

stillbirth   /ˈstɪlbəːθ/  [n]  រំពណើ រទាររដដលសាោ ្ម់្៉ុៃព ល
្ត្មាល 

stillborn  /ˈstɪlbɔːn/  [adj]  ពរើរសាោ ្ ់
stimulant  /ˈstɪmjʊl(ə)nt/  [n]  ពត្គឿងពលើររមាោ ងំ, ថ្ន ោំ្់ 
stimulate  /ˈstɪmjʊleɪt/  [v]  ោ្់, ជំ្រ៉ុញ 
stimulation  /stɪmjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  រពំញាចរម្ា, រពត្ម្ើររម្ា 

( រ័ម៌ាៃ ព រ៉ុោរណ៍ ឬសារធារ៉ុ ដដលព វ្ើឱ្យមាៃោររពត្រើរ
ព ើងពៅរន៉ុងអារម្ាណ៍ ឬរន៉ុងោរលូរលា្់) 

stimulus  /ˈstɪmjʊləs/  [n]  (  ៉ុវចៃៈ៖ stimuli) សារធារ៉ុ
ជំ្រ៉ុញ, រតាត ជ្ត្មុ្ញ, ពត្គឿងរពំភាញ ច  

sting  /stɪŋ/  [n]  ត្ទ្យៃិច (្រវលអិរ)  
stink  /stɪŋk/  [v]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ stench) ពចលរោិៃអពសាច 
stipe  /stʌɪp/  [n]  ពដើម្រ្្់រ៉ុរខជារិាា ៃ្រន្  ំ 
stipitate  /ˈstɪpɪteɪt/  [adj]  មាៃទ្យង (អំ ីទ្យត្ម្ងរ់្្់រ៉ុរខជារិ) 
stipule  /ˈstɪpjuːl/  [n]  ្ោឹរ្ទ្, ខាន យ្ទ្, ខាន យ្ោឹរ 
(ដននររូចដដលដ៉ុោះពៅគល់ទ្យង្ោឹររ្្់រ៉ុរខជារិ ដដលមាៃ
្ោឹររូចៗ ពៅពលើដម្រពៅព លវាត្ជុ្ោះ) 

stitch  /stɪtʃ/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ suture) ពច្, ោរពដរេជរិ
ម្៉ុខ្រ្ួ្  

stock  /stɒk/  [v]  មាៃរន៉ុង្ត៉ុរ, ោររ់ន៉ុង្ត៉ុរ  
stock  /stɒk/  [n] 

១.  ូជ្គល់នាំ,  ូជ្គល់្ំពៅ (ត្រុម្ម្យួនៃរ៉ុរខជារិមាៃ
ត្ររូលរមួ្ាន  ពទាោះ្ីម្ៃិខ្៉ុ្ដ ោ្រាន ខាងចំណ្ដរថ់្ន រ់
ត្រឹម្ត្្ពេទ្យពនសងៗ  ដរអាចខ្៉ុ្ដ ោ្រាន ត្រងន់លិរភា  
ភា មាមំ្ៃួ ភា ្ៃៃឹ់ងជំ្ងឺ ឬលរខណៈពនសងៗនៃ      
្រសិាថ ៃ ឬ្ររីៈសាស្ដ្រ) 

២. ្រ៉ុរ 
 female breeding stock  /ˈfiːmeɪl ˈbriːdɪŋ stɒk/  [n]  

្ត៉ុរ្រវពម្ (្រវញី), ្ត៉ុរ្រវញី្ត្មា្់្ ងាក រ ់
 food stock  /fuːd stɒk/  [n]  ោរ្រ៉ុរព្បៀង (អាហារទាងំ
អ្់ដដលទ្យ៉ុរ្ត្មុ្ងពៅតាម្ថ្ន រត់្គួសារ ្ គម្ៃ ៍រំ្ៃ ់
ឬជារិ។ ្មា្ភាគនៃតារាងរ៉ុលយភា ព្បៀងដ៏្ ំខាៃ់
រន៉ុងោរគណ ។) 

 male breeding stock  /meɪl ˈbriːdɪŋ stɒk/  [n]  ្ត៉ុរល
 ូជ្
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stolon  /ˈstəʊlɒn/  [n]  គល់វារ, ដខ្នងខ្យល់, នដ (ដខ្នង) (រ៉ុរខ
ជារិ ឬពមា មាៃចព ោ ោះថ្ន ងំអាចលូរដវង វារពលើទឹ្យរ ឬរន៉ុង 
ទឹ្យរ។ ោលណ្ដ ថ្ន ងំព ោះច្ឫ់្ ព ោះវា្ពងកើរលៃជារ៉ុរខ
ជារិថាី (រំពលោ រ ពមា  ត្រពចៀរត្ោញ់ជាពដើម្)) 

stomach  /ˈstʌmək/  [n]  (្ូម្ពម្ើលពារយ៖ abomasum) 
stomachic  /stəˈmakɪk/  [adj]  ដដលទារទ់្យងៃឹងត្រ ោះ 
stomata  /ˈstəʊmətə/  [n]  រៃធ្ រូមា រ (រៃធរូចៗពៅននទខាង
ពត្ោម្នៃ្ោឹរ) 

stomatitis  /ˌstəʊməˈtʌɪtɪs/   [n]  ជំ្ងឺរលាររន៉ុងមារ ់
Stomopteryx subsecivella  [sci.n]  ដងកូវ ៉្ុី ពញ ្ោឹរ
្ដណរ រដី 

stone free  /stəʊn friː/  [adj]  ាា ៃថា 
stone hand-mill  /stəʊn hand mɪl/  [n]  រោល់ថារិៃពម្ៅ 
stone lattice  /stəʊn ˈlatɪs/  [n]  ត្្ ៃ័ធដ៉ុំថា, រដៃោងដដល
មាៃដ៉ុំ ឬផ្អទ ងំថាពត្ចើៃ 

stone pavement  /stəʊn ˈpeɪvm(ə)nt/  [n]  ោរត្ោល
ពោយថា 

stone  /stəʊn/  [n] 

១. (ចំពពាោះ្រវ) ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ calculus 
២. (ចំពពាោះដី) ថា 
៣. (ចំពពាោះរ៉ុរខជារិ) ត្្ពេទ្យត្ា្ថ់ា (រងឹដូចថា), ដនោរងឹដដល

មាៃត្ា្រ់ងឹដរម្យួ ឬពត្ចើៃ 
 broken stone  /ˈbrəʊk(ə)n stəʊn/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

chipping) រពម្ទចថាដ្រលរ,់ រពម្ទចថា 
 crushed stone  /krʌʃd stəʊn/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

ballast 
 cut stone  /kʌt stəʊn/  [n]  ថាចិរឬោរ,់ ដ៉ុំថាោរ ់
 fire-stone  /ˈfʌɪə stəʊn/  [n]  ថាពរោះ (ពដើម្ប ី្ ពញ្ចញពេោើង)  
 gall stone  /ɡɔːl stəʊn/  [n]  ត្រួ្ត្្មារ ់(ត្រួ្ពៅរន៉ុង
ត្្មារ)់ 

 round stone  /raʊnd stəʊn/  [n]  ថាមូ្ល 
 rubble stone  / ˈrʌb(ə)l stəʊn/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 

rubble  
small stoneblock  /smɔːl stəʊnbak/  [n]  (ចំពពាោះ្រណី
វទិ្យា) (្ទិ្យ្ៃយ័៖ bulder, largestone) ដ៉ុំថារូច (ទំ្យ ំ 
២៥ ្.ម្)  

 

stoneland  /stəʊnland/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ stony land)  
ដីដដលមាៃថាពត្ចើៃ 

stonepacking  /stəʊnˈpakɪŋ/  [n]  រញ្ច្ថ់ា 
stoniness  /ˈstəʊnɪnəs/  [n]  ្មាមាត្រដ៉ុំថាពៅរន៉ុងដី 
stool  /stuːl/  [n] 

១. (ចំពពាោះរ៉ុរខជារិ) ោរោរដ់ម្រ, ោរោរព់ដើម្, ោរោរឫ់្  
២. (ចំពពាោះ្រវ) ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ feces 

storability  /stɔːrəˈbɪlɪti/  [n]  លទ្យធភា ររាទ្យ៉ុរលៃ (រយៈ
ព លនៃ្ោរ ៃ៉ុ លជី្វរិរ្្់ត្ា្ព់ៅពត្ោម្លរខខ្ណឌ ្រ៉ុរ
ទ្យ៉ុរ្ម្រម្យ)  

storage  /ˈstɔːrɪdʒ/  [n]  ោរ្ត៉ុរទ្យ៉ុរ 
 seed storage  /siːd ˈstɔːrɪdʒ/  [n]  ោរ្រ៉ុរទ្យ៉ុរត្ា្,់ 
វ ិ្ ីសាស្ដ្រនៃោរោរពារត្ា្ ូ់ជ្ (ពោយររាដំណ៉ុ ោះពៅរន៉ុង 
រយៈព លជារណ់្ដម្យួ។ ោរររាទ្យ៉ុរត្ា្ ូ់ជ្អាចរមួ្មាៃ 
ដំពណើ រោររន៉ុងោរ្ម្ងួរ ឬោរពត្ ើ្ត្ល្់ទូ្យរទឹ្យរររជាពដើម្) 

store  /stɔː/  [v]  ្ត៉ុរទ្យ៉ុរ 
store  /stɔː/  [n]  ្ត៉ុរ 
 ground water store  /ɡraʊnd ˈwɔːtə stɔː/  [n]  ្ត៉ុរទឹ្យរ 
ពៅរន៉ុងដី 

storm  /stɔːm/  [n]   យ៉ុោះ 
 cyclonic storm  /sʌɪˈklɒnɪk stɔːm/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ
៖ cyclone 

 dust storm  /dʌst stɔːm/  [n]   យ៉ុោះ្ូលី 
 rain storm  /reɪn stɔːm/  [n]   យ៉ុោះពេោៀង 
 sand storm  /sand stɔːm/  [n]   យ៉ុោះខ្ាច ់
 snow storm  /snəʊ stɔːm/  [n]   យ៉ុោះទ្យទឹ្យរ្ម្ោ,ី  យ៉ុោះត្ ិល 

stove  /stəʊv/  [n]  ចស្ដងាក ៃ  
strain  /streɪn/  [n]   ូជ្, គល់នាំ, គល់្ំពៅ 
 pure strain  /pjʊə streɪn/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ pure 

line)  ូជ្ ៉្ុទ្យធ 
strainer  /ˈstreɪnə/  [n]  រដស្ដញ្ចងត្រង, រស្ដៃរង 
strand  /strand/  [n]  ត្ចងំលិចទឹ្យរពៅព លទឹ្យរពជារព ើយ
ពារព លទឹ្យរ ច 
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strangulation  /straŋɡjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ោររាងំ្ទោះទឹ្យរ ៃិង
សារធារ៉ុចិញ្ច ឹម្ (ោរ្ទោះដំពណើ រោររ់្្់ទឹ្យរ ៃិងសារធារ៉ុ
ចិញ្ច ឹម្ពៅត្្ទា្ព់ត្ោម្្ម្បរ (cambium) ពោយសារោរ
រមួ្រូចរ្្់្ម្បរព ើ។ ោរព វ្ើឱ្យរាងំ្ទោះដល់ដំពណើ រជារិ
ទឹ្យរ ៃិងសារធារ៉ុចិញ្ច ឹម្ពៃោះដដលពគពត្ ើ្ជារតាត ្ត្មា្ជំ់្រ៉ុញ
ឱ្យឆ្ម្ព់ចញផ្អក ។) 

strategy  /ˈstratɪdʒi/  [n]  យ៉ុទ្យធសាស្ដ្រ  
 breeding strategy  /ˈbriːdɪŋ ˈstratɪdʒi/  [n] 
យ៉ុទ្យធសាស្ដ្រ្ងាក រ ូ់ជ្, យ៉ុទ្យធសាស្ដ្រជ្ពត្ម្ើ្  ូជ្ (ឧ. ចំពពាោះ
រ៉ុរខជារិ វធិាៃោរម្យួនៃោរត្គ្ត់្គង ៉្ុវ៉ុឌិឍរម្ាព្ពៃទិ្យចនៃ
ត្្ពេទ្យព ើម្យួដដលពគអៃ៉ុវរររន៉ុងនត្ ោ)ំ 

stratification  /stratɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  ដំណ៉ុ ោះជាត្្ទា្,់ វ ិ្ ី
ព វ្ើត្្ត្ ឹររិរម្ាោរ់្ ំដិលជាត្្ទា្ ់(ោរព វ្ើត្្ត្ ឹរររម្ាត្ា្់
្ម្ងពំោយោរវ់ាឱ្យត្្ូ្្ំពណើ ម្ម្យួរយៈពៅរន៉ុង្ីរ៉ុណា
ភា ណ្ដម្យួ។ ោរោរជ់ាត្្ទា្ថ់្ន រឱ់្យត្រូវ្ំពណើ ម្
ត្រជារ ់ដនអរតាម្ោរព វ្ើត្្ត្ ឹរររម្ាតាម្ត្្ន ណីនៃត្ា្ព់ៅ
រំ្ៃត់្រជារ់្ ងគួរ ពោយោរត់្ា្ព់ ើ្ម្ពៅរន៉ុងលរខខ្ណឌ
ត្រជារ ់(ពដើម្ព ើយោរវ់ាជាត្្ទា្ឆ់្មោ ្់ាន ជាម្យួ
ម្ជ្ឈោឋ ៃព ើ្ម្)។ ពត្ោម្ោរោរ់្ ំដិលពៅរ -ព ើ្ម្ ត្ា្ត់្រូវ
លៃររាពៅរន៉ុង្ីរ៉ុណា ភា ម្យួដដលមាៃ្រម្ាភា ្ររីៈ 
ោរអៃ៉ុវររមាៃពៃោះត្រូវលៃពគពត្ ើ្ ឧ. ត្ា្ព់ត្ោយ ី្ៃទ៉ុ ំ។) 
 naked stratification  /ˈneɪkɪd stratɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/  [n]  

ោរព វ្ើត្្ត្ ឹររិរម្ាត្ា្រ់ន៉ុងទឹ្យរត្រជារ ់(ោរព វ្ើត្្ត្ ឹររិរម្ា
ត្ា្រ់ន៉ុងទី្យត្រជារព់ោយម្ៃិពត្ ើ្សារធារ៉ុចិញ្ច ឹម្នទ៉ុរ្ ំពណើ ម្) 

 stratification bedding  /stratɪfɪˈkeɪʃ(ə)n ˈbɛdɪŋ/  [adj]  

្ភា ជាត្្ទា្់ៗ  
stratify  /ˈstratɪfʌɪ/  [v]  ដ៉ុោះជាត្្ទា្ ់
stratigraphy  /strəˈtɪɡrəfi/  [n]  ត្្ទា្វ់ទិ្យា 
stratosphere  /ˈstratəˌsfɪə/  [n]  ម្ណឌ លអាោ្្ង្,់ ស្ដ្ត
រូដ្វររ (រំ្ៃដ់ដលមាៃខ្៉ុ្ាន ជាខាោ ងំនៃ្រយិោ្ពៅត្្ 
ទា្ខ់ាងពលើរន៉ុងត្រូពលោះន្វររដដលលារ្ៃធឹងច្ ី់ចមាង យ 
ត្្មាណ ១០គ.ម្ (៨គ.ម្ រន៉ុងរំ្ៃដ់ដលមាៃរយៈទ្យទឹ្យងខ្ព្់
ដល់ ១៦គ.ម្ រន៉ុងរំ្ៃត់្រូ ិច) រ ូរល់ត្្មាណ ៥០គ.ម្)  

straw mushroom  /strɔː ˈmʌʃruːm/  [n]  នសរិចំព ើ្ង 
(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Volvariella volvacea) 

straw  /strɔː/  [n]  ចំព ើ្ង 
 rice straw  /rʌɪs strɔː/  [n]  ចំព ើ្ង 

straw burning  /strɔː ˈbəːnɪŋ/  [n]  ោរដ៉ុរចំព ើ្ង 

straw chopper  /strɔː ˈtʃɒpə/  [n]  ត្្ោ្ោ់រចំ់ព ើ្ង 
straw spreader  /strɔː ˈsprɛdə/  [n]  ត្្ោ្ ់ត្ងាយចំព ើ្ង 
streak  /striːk/  [n]  ្ៃទោះ ណ៌ោរ ី់ពលើននទមាៃ ណ៌ខ្៉ុ្ាន  
stream  /striːm/  [n]  ្ទឹង, អូរ  
 muddy stream  /ˈmʌdi striːm/  [n]  ចរៃតេរ ់
 rock stream  /rɒk striːm/  [n]  ចរៃតថា 
 small stream  /smɔːl striːm/  [n]  រូៃអូរ 
 cytoplasmic streaming  /sʌɪtə(ʊ)ˈplazmɪk ˈstriːmɪŋ/  

[n]  រ ូំរ ៉្ុីរូលោ ្ 
Streblus asper  [sci.n]  សាន យ 
strength  /strɛŋθ/  [n]  រមាោ ងំ, រ្ឹង, ភា រងឹមា ំ
 bond strength  /bɒnd strɛŋθ/  [n]  រមាោ ងំ្ម្ពៃធ 
 culm strength  /kʌlm strɛŋθ/  [n]  ភា រងឹមានំៃពដើម្ 

(លទ្យធភា នៃរ៉ុរខជារិដដលអាចត្ទាតំ្ទ្យៃឹងរមាោ ងំខ្យល់្រ ់
ព ើយពៅ រម្ៃិដលួ) 

 soil strength  /sɔɪl strɛŋθ/  [n]  រ្ឹងដី 
Streptococcus  /ˌstrɛptə(ʊ)ˈkɒkəs/  [n]  ពម្ពរាគម្យួជំ្ ូរ
មាៃរាងមូ្លព ញ ដដល្ំដ្រខ្ោួៃវាជាពត្ចើៃពទ្យៀរ មាៃភា  
ជា្ា់ន ជាត្ចវារ,់ ស្ដ្ត្រូរូរ (ពម្ពរាគ) 

streptomycin  /ˌstrɛptə(ʊ)ˈmʌɪsɪn/  [n]  ស្ដ្តិ្រូម្ី្ ៉ុីៃ 
stress  /strɛs/  [n] 

១. រងវោះលរខខ្ណឌ ត្គ្ត់្ាៃ ់(ពៅពត្ោម្លរខខ្ណឌ លូរ
លា្់ម្ៃិត្្ព ើ្រដូចជា ខ្វោះទឹ្យរ ្ីរ៉ុណា ភា ទា្ព រ 
ឬខ្ព្់ព រ ខ្វោះ ៃោឺ ឬជី្ជាពដើម្) 

២. ភា តាៃរឹង, ភា ម្ៃិ្ម្ត្្រ្, ពស្ដ្ត្ 
 natural stress  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l strɛs/  [n]  ពស្ដ្ត្ពោយ
រតាត ្ម្ាជារិ 

 water stress  /ˈwɔːtə strɛs/  [n]  ្ញ្ញា រងវោះទឹ្យរ, ពស្ដ្ត្ 
ទឹ្យរ (ភា រញួ្វិររ្្់រ៉ុរខជារិ ្ណ្ដរ លម្រ ីោរភាយទឹ្យរ
ពចញមាៃ្រមិាណពត្ចើៃជាងោរត្្ូ្ទឹ្យរចូលតាម្រយៈឫ្ ) 

 biotic stress  /bʌɪˈɒtɪk strɛs/  [n]  ជី្វពស្ដ្ត្ (ោរគំរាម្
គំដ ងពោយវរថ៉ុមាៃជី្វរិ) 

stretcher  /ˈstrɛtʃə/  [n]  ដ្នងរ្ួ្  ឬដឹរអនរជំ្ងឺ 
striated  /strʌɪˈeɪtɪd/  [adj]  ឆ្នូរ 
strict  /strɪkt/  [adj]  លូរត្រងយ់ ងរងឹ (អំ ីទ្យត្ម្ងរ់្ ្់រ៉ុរខជារិ) 
stricture  /ˈstrɪktʃə/  [n]  ោររមួ្
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stridor  /ˈstrʌɪdə/  [n]  ្ូរ្ំព ងអាត្ររឮ់ពោយោរដរ
ដពងាើម្ម្រ ីពរបៀរ្ំ ងរ់ 

strinkage  /ˈstrɪŋkɪdʒ/  [n]  ោរដរថយ, ោរត្្រ, 
ោរ្ត្ងួម្ (ឧ. ដីឥដឋ)  

strip  /strɪp/  [v]  ដរយរពចញ 
stripe  /strʌɪp/  [n]  ជំ្ងឺឆ្នូរន្រងច្់ 
 stone stripe  /stəʊn strʌɪp/  [n]  ដីមាៃដ៉ុំថាពរៀ្ឆ្នូរៗ 
 zebra stripe  /ˈzɛbrə strʌɪp/  [n]  ជំ្ងឺឆ្នូរ្ងកង ់(សាន ម្
 ណ៌ពលឿងដដលោរទ់្យទឹ្យង ឬ្ពណ្ដរ យនៃ្ោឹរ្ំណ្ដ្ 
ព ើយ្ ទ ្ម់្រររ៏លាយលរវ់ញិ) 

striped flying barb  /strʌɪpt ˈflʌɪɪŋ bɑːb/  [n]   

ត្រីចងាវ ពេោៀង (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Esomus metallicus) 
striped horseface loach  /strʌɪpt hɔːsfeɪs ləʊtʃ/  [n]   

ត្រីឫ្ពចរ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត Acantopsis sp.) 
strobilus  /ˈstrəʊbɪləs/  [n]  (  ៉ុវចៃៈ៖  strobili) ផ្អក  រួ
រ៉ុរខជារិ ៉្ុីម្ណូដ្ពម្ (ពោៃនៃរ៉ុរខជារិ្ោឹរម្ជ៉ុល (ត្្ល់) ៃិង
រ៉ុរខជារិពនសងពទ្យៀរណ្ដម្យួព ោះ។ strobilusពៃោះ មាៃនទ៉ុរ្រ ី
រាងគ្ៃរ ូជ្មាៃពេទ្យ១ ឬទាងំ២ពេទ្យ។ ម្៉ុៃ ៃិងរន៉ុងរំ ៉ុង
ពរាយលម្អង ព លពគដរងពៅថ្ជាផ្អក  ព ើយពត្ោយ ីព ោះ 
ម្រ្ៃរិចពគពៅវាជារូៃពោៃ។) 

stroke  /strəʊk/  [n]  ោរច្ ់ ឺ(ទាៃ ់ៃ)់, ជំ្ងឺស្ដ្តូរ  
stroma  /ˈstrəʊmə/  [n]  ស្ដ្តូមា , ល រ  ង់្ ៉ុីម្ 
strong  /strɒŋ/  [adj]  ខាោ ងំ 
strongyles  /ˈstrɒndʒɪl/  [n]  ស្ដ្តុង ៉្ុីល ( រួដងកូវពណមា  
រូរដដល្ងកជំ្ងឺ្រា្ិរដល់្រវពា ៃៈ ៃិង្រស)ី 

strongyloidiasis  /ˌstrɒndʒɪlɔɪˈdʌɪəsɪs/  [n]  ស្ដ្តិង ៉្ុី ូ
អ៉ុីរពដ (ត្្ពេទ្យដងកូវខ្ោួៃមូ្លដដលមាៃវររមាៃពៅរំ្ៃត់្រូ ិច 
ៃិងមាៃចម្ោងជំ្ងឺពៅោៃព់ពាោះពវៀៃដដលអាច្ណ្ដរ លឱ្យរាគ) 

Strontium  /ˈstrɒntɪəm/  [n]  ស្ដ្តុងចូម្ (ៃិម្រិត្ញ្ញា គីម្ ីSr) 
strophiole  [n]  ស្ដ្រូ វីល (សាចរូ់ចម្យួដដលដ៉ុោះពចញ ី
្ណ្ដរ ដននរពនសងៗនៃ្ម្បរត្ា្ ់ឧ. ទ្យង ៉្ុលា ណឌ  ឬ្ណរ ង់
អូវ៉ុល អូវ៉ុលផ្អក ្ ់ឬអូវ៉ុលពនររ) 

structure  /ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង,់ រច ្ម្ពៃធ 
 amorphous structure   /əˈmɔːfəs ˈstrʌktʃə/  [n]  

ទ្យត្ម្ងដ់ដលាា ៃរាងត្លរដ ឬាា ៃរូ្ ជាត្ា្់ៗ  
 analogous structure  /əˈnaləɡəs ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង់
អាណ្ដ ូរ (ទ្យត្ម្ងដ់ដលមាៃម្៉ុខ្ងារដូចាន  ្ ៉ុដៃតមាៃ

ត្្េ ខ្៉ុ្ាន  ពៅព លដដលពត្្ៀ្ព្ៀ្ជាម្យួទ្យត្ម្ងព់នសង
ពទ្យៀរ។ ឧ. ដេនរម្ៃ៉ុ្ស ៃិងដេនររ្្់ម្រឹ) 

 angular blocky structure  /ˈaŋɡjʊlə blɒk ˈstrʌktʃə/  

[n]  ទ្យត្ម្ង ់ ៉ុពោណដដលមាៃត្ជុ្ងម្៉ុរ 
 ashy structure  /ˈaʃi ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងម់្ ដឋដូចពនោះ 
 bench structure  /bɛn(t)ʃ ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងជ់ាត្្ 
ទា្ ់(រងឹព ើយត្ោ្់)  

 block-like structure   /blɒk-lʌɪk ˈstrʌktʃə/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ polyhedral structure) ទ្យត្ម្ងជ់ា  ៉ុពោណ 

 blocky structure  /blɒki ˈstrʌktʃə/  [n]  ដីដ៉ុំៗ 
 breccia-like structure  /ˈbrɛtʃə lʌɪk ˈstrʌktʃə/  [n] 

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ brecciation 
 cellular structure  /ˈsɛljʊlə ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងជ់ា
ពោ្ិោ 

 clod structure  /klɒd ˈstrʌktʃə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
lum-aggregate 

 columnar structure  /kəˈlʌmnə ˈstrʌktʃə/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ column-like structure) ទ្យត្ម្ង់្ ញ្ឈរដូច្្រ 

 column-like structure  /ˈkəlʌm-lʌɪk ˈstrʌktʃə/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ columnar structure) ទ្យត្ម្ង់្ ញ្ឈរដូច្ រ្ 
 complex structure  /ˈkɒmplɛks ˈstrʌktʃə/  [n] 

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ compound 
 crumb structure  /krʌm ˈstrʌktʃə/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

crummy structure) ទ្យត្ម្ងព់ខ្ទច, ទ្យត្ម្ងមូ់្លៗដូចត្ា្់
ពពារ (០.២-៥.០ ម្.ម្)  

 crummy structure  /ˈkrʌmi ˈstrʌktʃə/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ crumb structure 

 cube-like structure  /kjuːb-lʌɪk ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង់
ជាគូ្ ឬជាដ៉ុំគូ្ 

 earthworm dejection structure  /ˈəːθwəːm 

dɪˈdʒɛkʃ(ə)n ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងន់ត៉ុ ំមូ្លៗដដលពរើរ ី
អាចម្ជ៍្ពៃោៃ 

 embryonal structure  /ˈɛmbrɪən(ə)l ˈstrʌktʃə/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ weak structure) ទ្យត្ម្ងដ់ដលពទ្យើ្ដរច្់
ពនតើម្ពរើរ, ទ្យត្ម្ងខ់្ចី 

 finely granular structure  /ˈfʌɪnli ˈɡranjʊlə ˈstrʌktʃə/  

[n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ pounder-like structure 
 flake structure  /fleɪk ˈstrʌktʃə/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

meal structure) ទ្យត្ម្ងដូ់ចជា្ំណ៉ុំ ជាដ៉ុំត្សាលៗ
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 fluidal structure  /ˈfluːɪd(ə)l ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងរ់ាវខា្ ់
(អាច ូរលៃ)  

 fragmental structure  /ˌfraɡˈmɛnt(ə)l ˈstrʌktʃə /  [n]  

ទ្យត្ម្ងជ់ាដ៉ុំៗ 
 granular structure  /ˈɡranjʊlə ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង់
ត្ា្,់ ទ្យត្ម្ងជ់ាត្ា្់ៗ ោច ី់ាន , ទ្យត្ម្ងជ់ាត្ា្មូ់្លៗ 
(០.២-១០ ម្.ម្)  

 honeycomb structure  /ˈhʌnikəʊm ˈstrʌktʃə/  [n]  

រំ្ៃល់រខ្ទោះដដលពត្ចោះពោយរមាោ ងំខ្យល់ 
 laminar structure  /ˈlamɪnə ˈstrʌktʃə/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ platy structure 

 large nutty structure  /lɑːdʒ ˈnʌti ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង់
រាងមូ្លៗ ព ើយ្ំ (ទំ្យ ំ ២-៥្.ម្)  

 lattice structure  /ˈlatɪs ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងជ់ាត្្ដឹ្
ដខ្វងាន  

 massive structure  /ˈmasɪv ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងផ់្អទ ងំៗ
, ទ្យត្ម្ងដ់៉ុំៗ 

 meal structure  /miːl ˈstrʌktʃə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
flake structure 

 mesh structure  /mɛʃ ˈstrʌktʃə/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
reticulated structure, netted structure) ទ្យត្ម្ងជ់ា 
្ណ្ដត ញ 

 mortar structure  /ˈmɔːtə ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងជ់ាព រ្៉ុង 
 netted structure  /nɛtiːd ˈstrʌktʃə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ
៖ mesh structure 

 nutty structure  /ˈnʌti ˈstrʌktʃə/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
cuboid) ទ្យត្ម្ងជ់ាត្ា្មូ់្លៗ (ទំ្យ ំ ០.៥-៤.០ ្.ម្)  

 pea-like structure  /'piː-lʌɪk ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងដូ់ច
ត្ា្់្ ដណត រលរាងំ 

 phylliform structure  /ˈfɪlʌɪtfɔːm ˈstrʌktʃə/  [n] 

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ platy structure 
 plate-like structure   /ˈplat-lʌɪk ˈstrʌktʃə/  [n] 

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ platy structure 
 platy structure  /ˈplati ˈstrʌktʃə/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 

phylliform structure, plate-like structure, laminar 
structure) ទ្យត្ម្ងជ់ា្ៃទោះ (រត្មា្់ ១-៣ ្.ម្), ទ្យត្ម្ង់
ជា្ៃទោះព្រើងៗ 

 polyhedral structure  /ˌpɒlɪˈhiːdrəl ˈstrʌktʃə/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ block-like structure) ទ្យត្ម្ងជ់ា  ៉ុពោណ 
 population age structure  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n eɪdʒ 

ˈstrʌktʃə/  [n]  រច ្ម្ពៃធអាយ៉ុត្្ជាជ្ៃ 
 population structure  /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n ˈstrʌktʃə/  [n]  

រច ្ម្ពៃធត្រុម្ ូជ្ (ោរពរៀ្ចំលំោ្ន់ៃ្ដត្ម្្ត្មួ្លព្
ពៃទិ្យចពៅរន៉ុងៃិងរន៉ុងរវាង (ចំពណ្ដម្) ត្រុម្ ូជ្) 

 pounder-like structure  /ˈpaʊndə-lʌɪk ˈstrʌktʃə/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ finely granular structure) ទ្យត្ម្ងម់្ ដឋដូច
ពម្ៅ ឬ្ូលី 

 prismatic structure  /prɪzˈmatɪk ˈstrʌktʃə/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ prism-like structure) ទ្យត្ម្ងជ់ាត្ ី្ 
(ដដលមាៃរំ ូលរាងមូ្ល)  

 prism-like structure  /ˈprɪz(ə)m-lʌɪk ˈstrʌktʃə/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ prismatic structure 
 reticulated structure  /rɪˈtɪkjʊleɪtɪd ˈstrʌktʃə/  [n]  

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ mesh structure 
 schistose structure  /ˈʃɪstəʊs ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង ់
ពនតរជាត្្ទា្ត់្ោ្់ៗ (ត្ោ្់ជាង ៥ ្.ម្)  

 simple structure  /ˈsɪmp(ə)l ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង់្ ៉ុទ្យធ 
ឬ្ម្ាតា 

 sleet-like structure  /sliːt-lʌɪk ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងដូ់ច
ជាត្ ិលត្ា្ល់អិរ 

 soil structure  /sɔɪl ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ងដី់ 
 squamose structure  [n]  ទ្យត្ម្ងដូ់ចត្្ោត្រី (ត្ទ្យៃ៉ុង
្ងខាងព ើងពលើ)  

 strong structure  /strɒŋ ˈstrʌktʃə/  [n]   
ទ្យត្ម្ងច់ោ្ ់លា្់ 

 subangular blocky structure  /subˈaŋɡjʊlə blɒki: 

ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង ់ ៉ុពោណដដលមាៃត្ជុ្ងទាល 
 undefined structure  /ʌndɪˈfʌɪnd ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង់
ដដលម្ៃិអាចវៃិិចាយលៃ 

 vesicular structure  /vɪˈsɪkjʊlə ˈstrʌktʃə/  [n]  ទ្យត្ម្ង់
រាងជាដំណរទឹ់្យរ, ទ្យត្ម្ងជ់ារៃធខ្យល់ត្ទ្យដវង 

 weak structure  /wiːk ˈstrʌktʃə/  [n] 
១. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ embryonal structure 
២. ទ្យត្ម្ង់្ ូរទូ្យលាយ, ទ្យត្ម្ងរ់យល 

structureless  /ˈstrʌktʃ(ə)ləs/  [adj]  ដដលាា ៃទ្យត្ម្ង ់
strychnine  /ˈstrɪkniːn/  [n]  ស្ដ្តិចៃីៃ (សារជារិ ៉ុលពៅ
រន៉ុងត្ា្ដ់្ោង)



Strychnos nux-vomica   chemically passive substance 
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Strychnos nux-vomica  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ nux 
vomica 

stubble  /ˈstʌb(ə)l/  [n]  ជ្ស្ដញ្ញជ ំង, គល់ជ្ស្ដញ្ញជ ំង 
stump  /stʌmp/  [n] 

១. (ចំពពាោះរ៉ុរខជារិ) គល់ព ើ 
២. (ចំពពាោះ្រវ) នដ ឬពជ្ើងដដលរំ ៉្ុរ 

stunt  /stʌnt/  [v]  ត្រិៃ 
stunt  /stʌnt/  [n]  ត្រិៃ 
 grassy stunt  /ˈɡrɑːsi stʌnt/  [n]  ជំ្ងឺពរឿ (ជំ្ងឺវរី ៉្ុ ចម្ោង 
ម្រ ីម្មាចពតាន រ។ ជំ្ងឺពៃោះ ្ណ្ដរ លឱ្យត្្ូវពរឿ (ត្រិៃ) 
ដ្រគ៉ុម្ពខាោ ងំខ្៉ុ្ ី្ម្ាតា ភា ទា្នៃពដើម្គឺ្ណ្ដរ លម្រ ី
ភា ខ្ោីនៃត្្ទ្យ្្ោឹរ ្ៃទោះ្ោឹរ ៃិងចព ោ ោះថ្ន ងំ។ ្ោឹរ មាៃ
លរខណៈរាវរូចត្រង ់ជាទូ្យពៅរាងពលឿងពៅពលឿងន្រង
ជាម្យួអ៉ុចពចា ៗពត្ចើៃ។ ត្្ូវដដលពរើរជំ្ងឺពៃោះ ម្ៃិមាៃ 
នលិរត្ា្ព់ទ្យ។), ជំ្ងឺពរឿពមា  

 ragged stunt  /ˈraɡɪd stʌnt/  [n]  ជំ្ងឺពរឿរញួ្ោឹរ, ជំ្ងឺ
ពរឿរម្លួ្ោឹរ (ជំ្ងឺវរី ៉្ុ ពលើដំណំ្ដត្្ូវដដលឆ្ោងតាម្រយៈ ួរ
ម្មាចពតាន រ។ ជំ្ងឺពៃោះ្ណ្ដរ លឱ្យពដើម្ត្្ូវពរឿ ចំៃៃួពដើម្
ថយច៉ុោះ ្ោឹររម្លួ ឬត្ជួ្ញ្ោឹរ ៃិងពល ងព ើម្តាម្្រន្
ដវ  ៃនៃ្ោឹរ។ រន៉ុងររណីពៃោះ វាព វ្ើឱ្យមាៃោរយឺរយ វរន៉ុងោរ
ពចញផ្អក  ៃិងពចញររួ ឬជ្ួៃោលពចញលៃត្រឹម្ដរពារ ់
រណ្ដរ ល ្ ៉ុដៃតាា ៃោរត់្ា្។់) 

stunted  /stʌntɪd/  [adj]  ដដលត្រិៃ  
stunting  /stʌntɪŋ/  [n]  ោរដ៉ុោះពរញៗ, ោរត្រិៃ (ពរាគ្ញ្ញា
រ្្់រ៉ុរខជារិដដលពរឿខ្៉ុ្្ម្ាតា) 

style  /stʌɪl/  [n]  ទ្យងពរ្រញី, រពរ្រញី, ្ំ ងព់រ្រញី 
(ទ្យងរ្្់ពរ្រញីដដលពៅចព ោ ោះ្ទិចមា រ ៃិងអូវ៉ុល) 

stylo  /ˈstʌɪləʊ/  [n]  ពមា ្ទី ូ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត៖ 
Stylosanthes guianensis) 

Stylosanthes guianensis  [sci.n] ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ stylo  
styptic  /ˈstɪptɪk/  [adj]  ថ្ន ឃំារ ់ឬទ្យ្ ់
sub-  /sʌb/  [prefix]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ under, below) ៉្ុ វ្ទ្យ
មាៃៃយ័ថ្ ពត្ោម្ 

subculture  /ˈsʌbkʌltʃə/  [n]  ោរ្ណរ៉ុ ោះរូៃព ើ ីជាលិោ 
(ដំពណើ រនៃោរ្ណរ៉ុ ោះរូៃព ើ ីជាលិោ ដដលពៅរន៉ុងព ោះជា
លិោរ្្់រ៉ុរខជារិ ត្រូវលៃដ្ងដចរ ព ើយពនទរោរ់្ ណរ៉ុ ោះពៅ
រន៉ុងសារធារ៉ុ្ណរ៉ុ ោះត្្្់) 

subcutaneous  /ˌsʌbkjuːˈteɪnɪəs/  [adj]  ពត្ោម្ដ្បរ 
sublingual  /sʌbˈlɪŋɡw(ə)l/  [adj]  ពត្ោម្អណ្ដត រ 
sublining  [n]  ោរ្ងាក រ ី់ត្រុម្ ូជ្ពត្ចើៃ (ោរពត្ ើ្ត្ល្់ត្រុម្
 ូជ្្ងាក រព់ត្ចើៃ ពដើម្បពីជ្ៀ្វាងោរ្ងាក ររ់ន៉ុង ពៅចមាក រនលិរ
ត្ា្ ូ់ជ្) 

submersion  /səbˈməːʒn/  [n]  ោរ ៃោិចទឹ្យរ, ភា លិចទឹ្យរ 
submucous  /ˌsʌbmjʊːˈkəʊs/  [n]  ដដលពៅខាងពត្ោម្ត្្
ទ្យោះព្ោ្ា 

subpopulation  /sʌbpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/  [n]  អៃ៉ុរំ្ៃត់្រុម្ ូជ្ 
(អៃ៉ុរំ្ៃន់ៃោរ្ងាក រត់្រុម្ ូជ្ ពដើម្បពីជ្ៀ្វាងោរ្ងាក ររ់ន៉ុង
ពៅរន៉ុងអ គរចមាក រព ើ ឬចមាក រ ូជ្) 

subsidy  /ˈsʌbsɪdi/  [n]  ឧ្រថម្ភ្ៃ 
 agricultural subsidy  /aɡrɪˈkʌltʃərəl ˈsʌbsɪdi/  [n]  

ឧ្រថម្ភ្ៃ្ត្មា្រ់្ិរម្ា 
 

subsoil  /ˈsʌbsɔɪl/  [n]  ដីត្្ទា្ព់ត្ោម្ (B ឬ C)  
 deep subsoil  /diːp ˈsʌbsɔɪl/  [n] 
១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ underground) ត្្ទា្ដី់ដននរខាងពត្ោម្ 
២. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ bedrock 

 lower subsoil  /ˈləʊə ˈsʌbsɔɪl/  [n]  ត្្ទា្ដី់ដដលពៅ
ពត្ៅខាងពត្ោម្ 

 permafrost subsoil  /ˈpəːməfrɒst ˈsʌbsɔɪl/  [n]   
ដីត្្ទា្ព់ត្ោម្ដដលររជាៃិចចោល 

 superior subsoil  /suːˈpɪərɪə ˈsʌbsɔɪl/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ upper subsoil) ត្្ទា្ដី់ពត្ោម្ (ដននរខាងពលើ)  

 upper subsoil  /ˈʌpə ˈsʌbsɔɪl/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
superior subsoil  

subsoiling  /sʌbsɔɪlɪŋ/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ subtilling 
substance  /ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  សារធារ៉ុ 
 air-polluting substance  /ɛː pəˈluːtɪŋ ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  

សារធារ៉ុ្ំ ៉ុលខ្យល់ 
 allelopathic substance  /əˌliːlə(ʊ)ˈpaθɪk ˈsʌbst(ə)ns/  

[n]  សារធារ៉ុអាពល ូល ទី្យ 
 chemically active substance  /ˈkɛmɪk(ə)li ˈaktɪv 

ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  សារធារ៉ុ្រម្ាគីម្ ី
 chemically inert substance  /ˈkɛmɪk(ə)li ɪˈnəːt 

ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  សារធារ៉ុៃិចលគីម្ ី
 chemically passive substance  /ˈkɛmɪk(ə)li ˈpasɪv 

ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  សារធារ៉ុអ្រម្ាគីម្ី



chemically stable substance sulfanilamide 
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 chemically stable substance  /ˈkɛmɪk(ə)li ˈsteɪb(ə)l 

ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  សារធារ៉ុ រ្្គី់ម្ ី
 chemically unstable substance  /ˈkɛmɪk(ə)li 

ʌnˈsteɪb(ə)l ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  សារធារ៉ុម្ៃិ រ្្គី់ម្ ី
 growth substance  /ɡrəʊθ ˈsʌbst(ə)ns/  [n]   

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ hormone) សារធារ៉ុជ្យួ ឱ្យលូរលា្់ 
 hazardous substance  /ˈhazədəs ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  

សារធារ៉ុត្្រ្ពោយពត្ាោះថ្ន រ ់
 inorganic substance  /ɪnɔːˈɡanɪk ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  

សារធារ៉ុអ្ររីាងគ 
 mineral substance  /ˈmɪn(ə)r(ə)l ˈsʌbst(ə)ns/  [n]   
សារធារ៉ុខ្ៃិជ្ 

 nutrient substance  /ˈnjuːtrɪənt ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ nutriment) សារធារ៉ុចិញ្ច ឹម្, ជី្ជារិ 
 organic substance  /ɔːˈɡanɪk ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  
សារធារ៉ុ្ររីាងគ 

 toxic substance  /ˈtɒksɪk ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  សារធារ៉ុ
 ៉ុល 

 waste substance  /weɪst ˈsʌbst(ə)ns/  [n]  សារធារ៉ុ
្ំណល់ 

substantial  /səbˈstanʃ(ə)l/  [adj]  សារធារ៉ុវៃត, ដដល
្ំខាៃ,់ ដដល្ៃធឹរ 

substitute   /ˈsʌbstɪtjuːt/  [v]  ជំ្ៃួ្  
substitution  /sʌbstɪˈtjuːʃn/  [n]  ោរជំ្ៃួ្  

 base substitution  /beɪs sʌbstɪˈtjuːʃn/  [n]   
ោរជំ្ៃួ្ ល្ 

substratum  /sʌbˈstrɑːtəm/  [n] 

 underlaying substratum  /ʌndəˈleɪɪŋ sʌbˈstrɑːtəm/  
[n] 

១. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ bedrock  
២. ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ lower bed 

subsurface  /ˈsʌbsəːfɪs/  [n]  ត្្ទា្ជិ់្រពៅននទខាងពលើ 
 subsurface soil  /ˈsʌbsəːfɪs sɔɪl/  [n]  ដីពៅត្្ទា្់
ពត្ោម្, ត្្ទា្ព់ត្ោម្នៃដីពចា ខាងពលើ 

subtilling  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ subsoiling, chiseling) ោរ
េជួរពត្ៅ (៤០ ឬ៥០ ្.ម្) ពដើម្ប ី្ ំន៉ុ្ត្្ទា្ដី់ខាងពត្ោម្
ឱ្យត្ជា្ទឹ្យរលៃត្្ួល 

subulate  /ˈsjuːbjʊlət/  [adj]  ទ្យត្ម្ង់្ ៃទោះ្ោឹររាងដនោលំដ ង
រូច 

succession  /səkˈsɛʃ(ə)n/  [n] 

១. លំោ្លំ់ពោយនៃរ៉ុរខជារិពយងពៅតាម្ត្្ពេទ្យដី 

២. រំណាន  
succulent  /ˈsʌkjʊl(ə)nt/  [adj]  ទឹ្យរពត្ចើៃ (រ៉ុរខជារិសាច់
ត្ោ្់ ដដល្ត៉ុរទឹ្យរពៅខាងរន៉ុងពដើម្ ឬ្ោឹររ្្់វា) 

suck  /sʌk/  [v]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ suckle 
sucker  /ˈsʌkə/  [n]  រូៃព ើដ៉ុោះពចញ ីគល់,  ៃោរដ៉ុោះពចញ ី
គល់, ដខ្នងរូៃព ើដ៉ុោះពចញ ីឫ្ 
 root sucker  /ruːt ˈsʌkə/  [n]  រូៃព ើដ៉ុោះពចញតាម្ឫ្ 

(្ំ ងត់្រួយដដលដ៉ុោះពចញ ី ៃោរត្រួយដដលដ៉ុោះឯងពៅពលើ
ននទរ្្់ឫ្) 

suckle  /ˈsʌk(ə)l/  [v]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖  suck) ្ំពៅ (ចិញ្ច ឹម្, 
្ណរ៉ុ ោះ, នគរន់គង,់ ឋរិពថរ) 

sucrose  /ˈs(j)uːkrəʊz/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ saccharide  
sufficiency  /səˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]  ភា ត្គ្ត់្ាៃ ់
 self-sufficiency  /sɛlf səˈfɪʃ(ə)nsi/  [n]  ភា ត្គ្ត់្ាៃ់
្ត្មា្ខ់្ោួៃឯង 

suffocate  /ˈsʌfəkeɪt/  [v]  ថ្ដ់ពងាើម្សាោ ្,់ ព វ្ើឱ្យថ្ដ់ពងាើម្
សាោ ្ ់

suffusion  /səˈfjuːʒ(ə)n/  [n]  ោរព ើម្ដីពៅរដូវពៅត នៃដីពៅ
រំ្ៃត់្រជារខ់ាោ ងំ 

sugar apple  /ˈʃʊɡə ˈap(ə)l/  [n]  ពទ្យៀ្ 
sugar beet  /ˈʃʊɡə biːt/  [n]  នឆ្ថ្វ្ករ 
sugar cane  /ˈʃʊɡə keɪn/  [n]  អំពៅ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 

Saccharum officinarum) 
sugar  /ˈʃʊɡə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ saccharide  
 amino sugar  /əˈmiːnəʊ ˈʃʊɡə/  [n]  ្ករអាម្ៃី 
 brown sugar  /braʊn ˈʃʊɡə/  [n]  ្ករ ណ៌ពតាន រ (្ករ
ចត្មាញ់ ី raw suagar ពោយម្ៃិដរសារធារ៉ុ ណ៌) 

 milk sugar  /mɪlk ˈʃʊɡə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ lactose  
 raw sugar  /rɔː ˈʃʊɡə/  [n]  ្តរវរថ៉ុធារ៉ុពដើម្ (្ករដដល
លៃ ីពរាងចត្រ្ករអំពៅ្ត្មា្ ់ពំចញពដើម្បនីលិរ្ករ្) 

 refined sugar  /rɪˈfʌɪnd ˈʃʊɡə/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ 
white sugar) ្ករ្ (្ករដដលពត្ ើ្ត្ល្់ ៃិងលរព់ៅពលើ
ទី្យនារ) 

 white sugar  /wʌɪt ˈʃʊɡə/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ refined 
sugar 

sulfanilamide  /ˌsʌlfəˈnɪləmʌɪd/  [n]  រ្៉ុលផ្អៃីឡាម្រី
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sulfate  /ˈsʌlfeɪt/  [n]  រ្៉ុលផ្អរ 
Sulfur  /ˈsəlfər/  [n]  សាព ៃ់្ រ័ (ៃិម្រិត្ញ្ញា គីម្ ីS) 
Sumatran river sprat  /sʊˈmɑːtrən ˈrɪvə sprat/  [n]   

ត្រី្ណរូ លពពព  (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Clupeichthys 
goniognathus) 

sun loach  /sʌn ləʊtʃ/  [n]  ត្រីរស្ដញ្ជូ រត្រ ម្ (ព ា្ ោះវទិ្យា
សាស្ដ្ត Botia eos) 

sunflower  /ˈsʌnflaʊə/  [n]  ផ្អក  ូរររ័ន (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ 
Helianthus annuus) 

sunhemp  /sʌnhɛmp/  [n]  ររទ់្យ៉ុង (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្ត 
 Crotalaria juncea) 
sunlight  /ˈsʌnlʌɪt/  [n]   ៃោឺត្ ោះអាទិ្យរយ 
super-  /ˈsuːpə/  [prefix]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ over, above, 

better,more then) ៉្ុ វ្ទ្យមាៃៃយ័ថ្ ពលើ ត្្ព ើ្រ  
superficial  /ˌsuːpəˈfɪʃ(ə)l/  [adj] 

១. (្ទិ្យ្ៃយ័៖ shallow) រារព់ ើ្ខាងពលើ, ព្តើង 
២. ត្្ទា្ព់លើ, ដដលពៅពលើដ្បរ, ដដលព ើ្ៗ 

superior  /suːˈpɪərɪə/  [adj]  ឧរតម្ (ដដលត្្ព ើ្រ ដដល
ខ្ព្់), លអ្ំន៉ុរ, លអជាងពគ 

superiority  /suːˌpɪərɪˈɒrɪti/  [n]  ឧរតម្ភា  (ភា លអត្្ព ើ្រ 
ភា ខ្ពងខ់្ព្់) 

supernumerary  /ˌsuːpəˈnjuːm(ə)r(ə)ri/  [adj]   

ពលើ្ ( ីចំៃៃួរត្ម្រិ) 
supplementary feeding  /ˌsʌplɪˈmɛnt(ə)ri fiːdɪŋ/  [n]  

ោរនរល់អាហារ្ំ្ ៃ 
supply  /səˈplʌɪ/  [n]  (ចំពពាោះ្រណីវទិ្យា) ោរោរ់្ ដៃថម្វរថ៉ុ
ធារ៉ុអវីម្យួ (ឧ. លចរំពលរ)  
 water supply  /ˈwɔːtə səˈplʌɪ/  [n]  ទឹ្យរ្ត្មុ្ង 

supposition   /ˌsʌpəˈzɪʃ(ə)n/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
hypothesis 

suppository  /səˈpɒzɪt(ə)ri/  [n]  ថ្ន ំ្ ៉ុល (ថ្ន ំ្ ៉ុលតាម្
ទាវ រលរ) 

suppression  /səˈprɛʃ(ə)n/  [n]  ោរ្ស្ដងាក ្ (ឧ. រម្ព្់ទឹ្យរ
រន៉ុងដត្្ទ្យ្ស់ាក រម់្ៃិឱ្យពមា ដ៉ុោះលូរលា្់លៃ្ម្ាតា) 

suppurate  /ˈsʌpjʊreɪt/  [v]  ព ៀវខ្ច៉ុោះ, រខ្ច៉ុោះ 
supra-  /ˈs(j)uːprə/  [prefix]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ above, 

beyond, super) ៉្ុ វ្ទ្យមាៃៃយ័ថ្ ពលើ្, ខាងពលើ  
supramammary  /ˈs(j)uːprəˈmaməri/  [adj]  ខាងពលើពោោះ 

supra-pubic   /ˈs(j)uːprə ˈpjuːbɪk/  [n]  ពៅខាងពលើឆ្អឹង
ថ្ង ្ (ថ្ង ្ពយៃី ឬលិងគ) 

suprarenal  /ˌs(j)uːprəˈriːn(ə)l/  [adj]  ខាងពលើត្រពលៀៃ 
suprasilt  /ˈs(j)uːprəsɪlt/  [n]  ភាគលោយ (២០-៥០ម្តី្រុង)  
surface  /ˈsəːfɪs/  [n]  ននទ, ម្៉ុខ្, ពលើព ើ្ៗ 
 mamillated surface  /ˈmamɪleɪtɪd ˈsəːfɪs/  [n]   

ននទដដលជាដំ ូររដិ្រដ៉ុ្ជាននទទឹ្យររលរ 
 specific surface  /spəˈsɪfɪk ˈsəːfɪs/  [n]  ននទយថ្ត្្ 
ពេទ្យនៃដី 

surgeon  /ˈsəːdʒ(ə)n/  [n]  ៉្ុលយព ទ្យយ, ពវជ្ជ្ណឌិ រខាងវោះ
ោរ ់

surgery  /ˈsəːdʒ(ə)ri/  [n]  ោរវោះោរ,់ វជិាជ វោះោរ ់
 plastic surgery  /ˈplastɪk ˈsəːdʒ(ə)ri/  [n]  ោរវោះោរដ់រ
រាងោយ 

 reconstructive surgery  /ˌriːkənˈstrʌktɪv ˈsəːdʒ(ə)ri/   

[n]  ោរវោះោរដ់រលរខណៈឱ្យមាៃភា ្ម្ាតាវញិ 
surplus  /ˈsəːpləs/  [n]  អរិពររ, ចំៃៃួពលើ្, នលពលើ្ 
 milled rice production surplus  /mɪld rʌɪs 

prəˈdʌkʃ(ə)n ˈsəːpləs/  [n]  អរិពររនលិររម្ាអងករ 
 paddy rice production surplus  /ˈpadi rʌɪs 

prəˈdʌkʃ(ə)n ˈsəːpləs/  [n]  អរិពររនលិររម្ាត្្ូវ 
surra  /ˈsʊərə/  [n]  រ្ូរា  (ជំ្ងឺឆ្ោង  រួ្រវព្ោះ) 
survey  /səˈveɪ/  [v]  អពងករ 
survey  /səˈveɪ/  [n]  ោរអពងករ, ោរ្ិរាត្សាវត្ជាវ, 
ោរសាទ ្្ទង ់
 aerial survey  /ˈɛːrɪəl səˈveɪ/  [n]  រំ រ ីពលើអាោ្ 
 air pollution survey  /ɛː pəˈluːʃ(ə)n səˈveɪ/  [n] 

ោរ្ិរាត្សាវត្ជាវោរ្ំ ៉ុលខ្យល់ 
 airborne survey  /ˈɛːbɔːn səˈveɪ/  [n]  រំ រ ីពលើ
អាោ្ 

 baseline survey  /ˈbeɪslʌɪn səˈveɪ/  [n]  ោរ្ិរា
អពងករជាម្ូលោឋ ៃ, ោរអពងករត្គឹោះ (ោរច៉ុោះសារ្ួរ រ័ម៌ាៃ
ដំ្ូង) 

 biological survey  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l səˈveɪ/  [n]  

ោរ្ិរាត្សាវត្ជាវជី្វសាស្ដ្ត 
 field survey  /fiːld səˈveɪ/  [n]  ោរ្ិរាត្សាវត្ជាវដល់
ទី្យរដៃោង
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 formal survey  /ˈfɔːm(ə)l səˈveɪ/  [n]  ោរសាទ ្្ទងម់្រិ
ពោយមាៃគពត្មាង្ំណួរចោ្់លា្់ 

 geological survey  /dʒiːəˈlɒdʒɪk(ə)l səˈveɪ/  [n] 

ោរ្ិរាត្សាវត្ជាវ្រណីវទិ្យា 
 geophysical survey  /ˌdʒiːə(ʊ)ˈfɪzɪk(ə)l səˈveɪ/  [n]  

ោរ្ិរាត្សាវត្ជាវរូ្ ្រណីវទិ្យា 
 ground survey  /ɡraʊnd səˈveɪ/  [n]  ោរ្ិរាត្សាវ 
ត្ជាវពៅពលើដី 

 land-survey  /land səˈveɪ/  [n]  ោរព វ្ើអពងករ ីដី 
 satellite survey  /ˈsatəlʌɪt səˈveɪ/  [n]  ោរអពងករ ី
ផ្អក យរណ្ 

 seismic survey  /ˈsʌɪzmɪk səˈveɪ/  [n]  ោរ្ិរាត្សាវ 
ត្ជាវព្្ាិច 

 soil survey  /sɔɪl səˈveɪ/  [n]  ោរអពងករដី, ោរ្ិរា
ត្សាវត្ជាវដី 

 water survey  /ˈwɔːtə səˈveɪ/  [n]  ោរ្ិរាត្សាវត្ជាវ
ទឹ្យរ 

survival  /səˈvʌɪv(ə)l/  [n]  ភា រ្់រាៃ (ោរដដលជី្វររអាច
ត្ទាតំ្ទ្យលៃលរ៉ុេូរអវីម្យួដដលរឹងដរងខាោ ងំ) 

susceptibility  /səˌsɛptɪˈbɪlɪti/  [n]  ភា ងាយទ្យទ្យលួរង
ពោយអវីម្យួ, ភា ឆ្ម្ខូ់្ចខារ (ឧ. ចពត្មាោះ, ោរ ូរពត្ចោះ)  

susceptible  /səˈsɛptɪb(ə)l/  [adj]  អាច, ងាយ, ឆ្ម្ ់
( )ឺ, ម្ៃិ្ៃ ់(លរខណៈដដលងាយរងឥទ្យធិ ល ីរតាត ម្ៃិ
ត្្ត្ររី) 

suspect  /səˈspɛkt/  [v]  ្ងសយ័ 
suspension  /səˈspɛnʃ(ə)n/  [n]  សារធារ៉ុម្ ដឋ, រពម្ទចលអិរ
ដដលរលាយរន៉ុងទឹ្យរ 

suspensor  [n]  ្ឹ្ដ្ពៃ្ឺ (្ ទ រម់្យួនៃពោ្ិោដដល
ព វ្ើអវរិលរម្ារន៉ុងោរវវិររដំ្ូងពគរ្្់អំត្្រយី ៉ុង ព ើយភាជ ្វ់ា
ពៅជាលិោពម្។ ពៅរន៉ុងត្ា្ន់ៃ រួរ៉ុរខជារិត្ា្ត់្សារខ្ោោះ វា
ដូចជា្រន្ឆ្មា រម្យួភាជ ្ព់ៅច៉ុងរា ឌីោល់រ្្់អំត្្រយី ៉ុង។) 

sustainability  /səsteɪnəˈbɪlɪti/  [n]  ៃិរៃតរភា , ចីរភា  
sustainable  /səˈsteɪnəb(ə)l/  [adj]  នៃៃិរៃតរភា , 
នៃចីរភា  

sustained baiting  /səˈsteɪnd beɪtɪŋ/  [n]  ោរោរៃ់៉ុយ
ៃិរៃត (ោរោរៃ់៉ុយ្ៃតរ ូរ ឬ ួរដល់រត្ម្រិរន៉ុងព លយូរ
ម្យួ) 

suture  /ˈsuːtʃə/  [n] 

១. (ចំពពាោះរ៉ុរខជារិ) សាន ម្្ ទ រ់្ ត្មា្ព់ត្្ោះ (សាន ម្្ ទ រ់
ម្យួ្ត្មា្ព់ត្្ោះ ឬព ើ្រពៅពលើត្្ពេទ្យដនោពត្្ោះ) 

២. (ចំពពាោះ្រវ) ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ stitch  
swab  /swɒb/  [n]  រម្ោរ 
swab  /swɒb/  [v]  ្មាអ រពោយជូ្រៃឹង្ំ ី, នតិរយរ
្ំណ្ដរពៅ ិៃិរយ 

swale  /sweɪl/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ small valley) រូៃត្ជ្លង 
swallet  /ˈswɒl ɪt/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ sink 
swallow  /ˈswɒləʊ/  [n] 

១. (ចំពពាោះ្រណីវទិ្យា) ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ flat 
២. ្រវត្រពចៀរោ ំ 

swamp mornig glory  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ water 
spinach 

swamp spinach  /swɒmp ˈspɪnɪdʒ/  [n]  ត្ររៃួចិៃ, 
ត្ររៃួ្ 

swamp  /swɒmp/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖  marsh) ដីទំ្យ ្្ឹង, 
វាលេរ ់
 alder swamp  /ˈɔːldə swɒmp/  [n]  (្ទិ្យ្ៃយ័៖ low 

moor wood peat, swamp wood peat, wood fen) 
ដីវាលេរដ់ដលមាៃនត្ ដ៉ុោះ, នត្ ដ៉ុោះពលើវាលេរ,់ ដីនត្ ព ើ្ម្, 
រដៃោងលិចទឹ្យរ 

 atmospheric swamp   /atməsˈfɛrɪk swɒmp/  [n] 

្ូម្ពម្ើលពារយ៖ high moor soil   
 continental swamp  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l swɒmp/  [n]  

(្ទិ្យ្ៃយ័៖ wood soil) ដីវាលេរព់ៅពលើទ្យវី្ (រន៉ុងរំ្ៃ់
ដីពារ)  

 low marsh swamp  /ləʊ mɑːʃ swɒmp/  [n]  ទំ្យ ្្ឹង 
swampy  /ˈswɒmpi/  [adj]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ marshy 
sward  /swɔːd/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ turf 
 prairie sward  /ˈprɛːri swɔːd/  [n]  ម្ពមារពរើរ ីឫ្
ពមា លាយចូលលអជាម្យួៃឹងដី 

swarm  /swɔːm/  [v]  ពរាម្ជ្៉ុំវញិ, ពា្ព ញពៅពោយ 
 swarm down  /swɔːm daʊn/  [v]  ពតាងច៉ុោះ 
 swarm up  /swɔːm ʌp /  [v]  ពតាងព ើង 

swarm  /swɔːm/  [n]   វូង, ត្រុម្
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 hybrid swarm  /ˈhʌɪbrɪd swɔːm/  [n]  រូៃោរម់្យួត្រុម្ 
( ត្រុម្ ូជ្ម្យួដដលមាៃត្្ពេទ្យរូៃោរៃិ់ងត្្ពេទ្យ្ងាក រ់
ត្រ ្ព់នសងៗរវាងត្រុម្ ូជ្២ឬពត្ចើៃត្រុម្ដដល ្ងាក រា់ន ពៅ
វញិពៅម្រ។ ត្រុម្ ូជ្ពៃោះអាចមាៃត្្ពេទ្យពម្លម្យួឬពត្ចើៃ 
ឬត្រុម្ ួរទាងំពៃោះអាចជំ្ៃួ្ ាន  ពោយោរ្ងាក រត់្រ ្។់) 

swathe  /sweɪð/  [n]  ម្៉ុខ្គមាោ រ (ោរត្ចូរោរជ់ាឆ្នូររន៉ុង១
ខាន រនៃឧ្ររណ៍ ឬទ្យទឹ្យងជ្ោះនៃថ្ន ដំដលលញ់ អាត្្័យពៅ
ៃឹងចំៃៃួនៃរោលលញ់រន៉ុងដដៃរំណរ)់ 

swatow mustard  /swɒˈtaʊ ˈmʌstəd/  [n]  ន្ពពជ្ើងទា, 
ន្ពត្ជ្រ ់(ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Brassica juncea var. rugosa) 
swayback  /sweɪbak/  [n]  ដអរៃដ រ្ 
sweat  /swɛt/  [n]  ពញើ្ 
sweet basil  /swiːt ˈbaz(ə)l/  [n]  ជី្រលីងល័ខ្ (ព ា្ ោះវទិ្យា
សាស្ដ្ត Ocimum basilicum) 

sweet potato  /swiːt pəˈteɪtəʊ/  [n]  ដំ ូងជាវ  (ព ា្ ោះវទិ្យា
សាស្ដ្រ Ipomea batatas) 

swell  /swɛl/  [v]  ព ើម្ 
swelling  /ˈswɛlɪŋ/  [n]  រដៃោងរំ ៉ុងព ើងពល ង 
 root swelling  /ruːt ˈswɛlɪŋ/  [n]  ោរព ើម្ឫ្, 
ោរពល ងឫ្ 

swine  /swʌɪn/  [n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ pig 
swollen  /ˈswəʊlən/  [adj]  ពល ង, ព ើម្ 
symbiosis  /ˌsɪmbɪˈəʊsɪs/  [n]  មាៃជី្វសាស្ដ្ររមួ្ាន ,  
ោររ្់ពៅជាម្យួាន , ្ ត្លណភា  (ទំ្យ រទំ់្យៃងរវាង្រ ី
រាងគ ីរដដលមាៃអម្បរូខ្៉ុ្ាន  ៃិងលៃទ្យទ្យលួនលត្្ពយជ្ៃ៍
ពៅវញិពៅម្រ) 

symbiote  [n]  អងគ្ ត្លណ 
symbiotic  /ˌsɪmbɪˈɒtɪk/  [adj]  ្ ត្លណ 
symbioza  [n]  ្ ត្លណ 
symbol  /ˈsɪmb(ə)l/  [n]  ៃិម្ារិរូ្ , ៃិម្ារិ្ញ្ញា  

 chemical symbol  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈsɪmb(ə)l/  [n]  

ៃិម្ារិ្ញ្ញា គីម្ ី
symparasitism  /sɪmˈparəsɪtɪz(ə)m/  [n]  ្រា្ិររមួ្ ា្ួល 
sympathectomy  /ˌsɪmpəˈθɛktəmi/  [n]  ោរវោះោរយ់រ
្រន្ត្្សាទ្យ ម្យួ (្ម្ាតាពដើម្បពី វ្ើឱ្យ្ម្ររល់អពៅរន៉ុង
ពជ្ើងនៃអនរមាៃពរាគទឹ្យរព ម្ដនអម្) 

sympatric  /sɪmˈpatrɪk/  [adj]  មាៃពដើម្រំពណើ រដូចាន   
(ដរម្យួ) (ោរពរៀ្រា្ ី់ត្រុម្ ូជ្២ ឬពត្ចើៃត្រុម្រ្់ពៅរន៉ុង
រំ្ៃដ់រម្យួ ឬត្រួរ ៉្ុីាន  ព ើយដដលអាច្ងាក រា់ន លៃ ដរ
ម្ៃិលៃជាៃិចចោលព ោះពទ្យ  ីពត្ពាោះថ្វាមាៃភា ខ្៉ុ្ាន
ពត្ចើៃដូចជា រដូវពចញផ្អក  ឬត្្ពេទ្យ្រវចម្ោងលម្អង) 

sympetalous  /sɪmˈpɛt(ə)ləs/  [adj]  ត្្ទា្ផ់្អក ជា្់ៗ ាន  
symphysis  /ˈsɪmfɪsɪs/  [n]  ្ ោ រអ់ឌឍចល័រ 
symptom  /ˈsɪm(p)təm/  [n]  ៃិម្ារិព រ៉ុ, ្ញ្ញា ជំ្ងឺ, ពរាគ
្ញ្ញា , លរខណៈពរាគ, អាោរពរាគ 
 cytological symptom  /sʌɪtəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈsɪm(p)təm/  

[n]  ពរាគ្ញ្ញា ពោ្ិោ 
 histological symptom  /hɪstəˈlɒdʒɪk(ə)l ˈsɪm(p)təm/  

[n]  ពរាគ្ញ្ញា ជាលិោ 
 morphological symptom  /mɔːfəˈlɒdʒɪk(ə)l 

ˈsɪm(p)təm/  [n]  ពរាគ្ញ្ញា រូ្ សាស្ដ្រ 
symptomatic  /sɪm(p)təˈmatɪk/  [adj]  ៃិម្ារិព រ៉ុ, ្ញ្ញា
ជំ្ងឺ 

synapse  /ˈsɪnaps/  [n]  រដៃោងត្្ទ្យល់្រន្ 
syncarp  [n]  ត្្ពេទ្យដនោចពងាក ម្ 
syncarpous  /sɪnˈkɑːpəs/  [adj]  រលាយចូលាន ទាងំអ្់ 

(ត្្ពេទ្យនៃពរ្រញី្មា្) 
syncarpy  /sɪnˈkɑːpi/  [n]  ត្្ពេទ្យម្យួនៃពរ្រញី្មា្ 
ដដលនគ៉ុ ំព ើង ីពរ្រញីសាម្ញ្ា  ីរ ឬពត្ចើៃ 

synchronising  /ˈsɪŋkrənʌɪzɪŋ/  [n]  ្ម្ោលភា   
(ភា ដដលព វ្ើរន៉ុងព លដំណ្ដលាន ) 

syncline  /ˈsɪŋklʌɪn/  [n]  សំាងគោីណ្ដល់ 
syndrome  /ˈsɪndrəʊm/  [n]  ្ ៃិម្រិតព រ៉ុ (ត្រុម្នៃ
្ញ្ញា  ៃិងអាោរពរាគដដលពរើរត្ ម្ាន  ព ើយមាៃលរខណៈ 
ម្ៃិដម្ៃជា្ម្ាតា) 
 sudden death infant syndrome  [n]  ្ ៃិម្រិតរសយ័
្ងាខ រទាររភាោ ម្ៗ 

synedrella  [n]  ន្ពពារ (ព ា្ ោះវទិ្យាសាស្ដ្រ Synedrella 
nodiflora) 

Synedrella nodiflora  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ 
synedrella 

synergist  /ˈsɪnədʒɪst/  [n]  ្ ចល 
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Syngamus  [n]  សំាងោម្៉ុ្ (  រួត្ ូៃម្ា ងៃូវរន៉ុងពពាោះ 
ពវៀៃ្រវសាោ ្) 

synovia  [n]  ទឹ្យរ្ ោ រ ់
synthesis  /ˈsɪnθɪsɪs/  [n]  ្ំពយគ 
 chemical synthesis  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈsɪnθɪsɪs/  [n]  

្ំពយគគីម្ ី
 organic synthesis  /ɔːˈɡanɪk ˈsɪnθɪsɪs/  [n]  ្ំពយគ
្ររីាងគ 

 protein synthesis  /ˈprəʊtiːn ˈsɪnθɪsɪs/  [n]  ្ំពយគ
ត្្ូពរអ៉ុីៃ 

synthetic  /sɪnˈθɛtɪk/  [adj]  ដដល្ំពយគ, ខ្៉ុ្ ី្ម្ាតា 
syphilis  /ˈsɪfɪlɪs/   [n]  ពរាគសាវ យ 
syringe  /ˈsɪrɪn(d)ʒ/  [n]  ្ឺរា៉ុ ងំ, ត្្ោ្ច់រថ់្ន  ំ
syrinx  /ˈsɪrɪŋks/  [n]  ៉្ុ ីរា៉ុ ងំ (្ំ ងខ់្យល់ រន៉ុង្ំ ងរ់្រវ
សាោ ្្ត្មា្ន់តល់្ំព ង) 

system  /ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធ, រព្ៀ្, ត្រុម្្ររីាងគដដលព វ្ើ
ោរជាម្យួាន  
 agrarian system  /əˈɡrɛːrɪən ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធ
រ្ិរម្ាពៅរន៉ុង្រ ិ្ ទ្យៃពយលយរ្ិរម្ាម្យួដដលអៃតរ
រម្ារវាង្មា្ភាគត្្ ៃ័ធមាៃលរខណៈទូ្យលំទូ្យលាយ
ព ើយសំាញា៉ុ  ំ

 annual cropping system  /ˈanjʊəl krɒpɪŋ ˈsɪstəm/  

[n]  ត្្ ៃ័ធោដំ៉ុោះដំណំ្ដឯរវរស 
 binary system  /ˈbʌɪnəri ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធពទ្យវ  
 breeding system  /ˈbriːdɪŋ ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធ្ងាក រ់
 ូជ្, ត្្ ៃ័ធជ្ពត្ម្ើ្  ូជ្ 

 circulatory system  /ˈsəːkjʊlət(ə)ri ˈsɪstəm/  [n]  

ត្្ ៃ័ធរ្រ់្ ម្ 
 closed circulatory system  /kləʊzd ˈsəːkjʊlət(ə)ri 

ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធរ្រ់្ ម្្ិទ្យ 
 cropping system  /krɒpɪŋ ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធោដំ៉ុោះ 

(ោរត្គ្ត់្គងពៅពលើនលិរនលដំណំ្ដណ្ដម្យួដដលលៃ
ពត្ ើ្ថ្ម្ លត្ ោះអាទិ្យរយ ៃិងអវីពនសងៗពទ្យៀរដូចជា ដី ជី្ជារិ 
ៃិងទឹ្យរ ពដើម្ប ី្ ពងកើរនល។ ដំណំ្ដ ដី ពមា  ជំ្ងឺ ្រវលអិរ 
ៃិងអាោ្ធារ៉ុ ៉្ុទ្យធ្ឹងជា្មា្ភាគនៃត្្ ៃ័ធ ព ើយ
ដរងមាៃអៃតររម្ាពៅម្រជាម្យួាន ) 

 dapog system  /dapɒɡ ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័៉ុធោ្ ៉ុរ (វ ិ្ ី
សាស្ដ្តនៃោរសា្្ំណ្ដ្ម្យួត្្ពេទ្យពោយត្តា ំៃិងផ្អអ ្់
ត្ា្ ូ់ជ្ រចួព ើយសា្ពលើរត្មាល្ោឹរពចរ ឬលោ ្ទិច 
នតល់ភា ងាយត្្ួលរន៉ុងោរយរវាពៅ្ទូង។ ្ំណ្ដ្ព ោះ 
ពគៃិយម្្ទូងពៅព លមាៃអាយ៉ុ ី ៩ ពៅ ១៤ នថង ពត្ោយ
ោរសា្។) 

 economic system  /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធ
ព្ដឋរិចច 

 enzyme system  /ˈɛnzʌɪm ˈsɪstəm/ [n]  ត្្ ៃ័ធអង់្ ៉ុីម្ 
 farmer's cropping system  /ˈfɑːməs krɒpɪŋ ˈsɪstəm/  

[n]  ត្្ ៃ័ធដំណំ្ដរ្ិររ (ត្្ ៃ័ធោដំ៉ុោះរន៉ុងលរខខ្ណឌ រ្្់
រ្ិររផ្អទ ល់ ទាងំោរងារោដំ៉ុោះ ៃិងោរត្គ្ត់្គង) 

 farming system  /ˈfɑːmɪŋ ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធរ្ិរម្ា 
 grading system  /ɡreɪdɪŋ ˈsɪstəm/  [n] ត្្ ៃ័ធចរថ់្ន រ ់
 hurdle system  /ˈhəːd(ə)l ˈsɪstəm/  [n]  ោរពរៀ្ទ្យ្ដី់រ៉ុំ
ឱ្យលរព់ោយោរត់្្ដឹ្ ៃិង្្រ 

 hydrogen carrier system  /ˈhʌɪdrədʒ(ə)n ˈkarɪə 

ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធដឹរ អំ៉ុីត្ដូដ្ៃ 
 integrated farming system  /ˈɪntɪɡreɪtɪd ˈfɑːmɪŋ 

ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធរ្ិរម្ាចត្មុ្ោះ 
 land tenure system  /land ˈtɛnjə ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធ
រម្ា្ិទ្យធិដី ោ្ី  

 long-term cropping system  /lɒŋ təːm krɒpɪŋ 

ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធោដំ៉ុោះយូរអដងវង 
 low-pressure spray system  /ləʊ-ˈprɛʃə spreɪ 

ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធលញ់ថ្ន ដំដលមាៃ្មាព ្ទា្ 
 Mekong river system  /miːˈkɒŋ ˈrɪvə ˈsɪstəm/  [n]  

ត្្ ៃ័ធទ្យពៃោពម្គងគ 
 parkland system  /ˈpɑːkland ˈsɪstəm/  [n]  ោរោដំ៉ុោះ
ដំណំ្ដជាចព ោ ោះពត្ោម្ពដើម្ព ើដដលដ៉ុោះពៅឆ្មង យ ីាន  

 polymeric system  /pɒlɪˈmɛrɪk ˈsɪstəm/  [n]  (្ទិ្យ្
ៃយ័៖ polygene) ឥទ្យធិ ល  ៉ុដ្ៃ, ឥទ្យធិ ល  ៉ុ ៃធ៉ុ, 
ត្្ ៃ័ធ្ ូលីដម្រ ( ៃធ៉ុម្ៃិអាដលលៃឹងាន ជាពត្ចើៃទាងំអ្់
មាៃឥទ្យធិ លពៅពលើលរខណៈដរម្យួ)



regression system Syzygium cumini 

-353- 

 

 regression system  /rɪˈɡrɛʃ(ə)n ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធ
វាយរនម្ោគ៉ុណភា  ( ត្្ ៃ័ធវាយរនម្ោគ៉ុណភា ដដល
ទារទ់្យងពៅៃឹងលរខណៈមាៃត្្ពយជ្ៃព៍ៅរន៉ុងរម្ាវ ិ្ ី  
៉្ុ វ ៉ុឌឍរិម្ាពដើម្ព ើព្ៀ្ពៅៃឹងអាយ៉ុ។ រនម្ោរ្្់លរខណៈ

មាៃត្្យជ្ៃោ៍រព់្ៀ្ៃឹងអាយ៉ុ។ ្ ទ រទំ់្យ រទំ់្យៃង
ដដលទ្យទ្យលួលៃពត្ ើ្ព វ្ើជា្ ទ រមូ់្លោឋ ៃ្ត្មា្ោ់រចរ់
គ៉ុណភា ជា្ៃរ្ ទ ្ន់ៃនត្ (ពដើម្) ូជ្ដដលមាៃអាយ៉ុខ្៉ុ្
ាន  ឬដដលមាៃត្្ពេទ្យ ូជ្ចត្មុ្ោះ។) 

 rice based farming system  /rʌɪs beɪst ˈfɑːmɪŋ 

ˈsɪstəm/  [n]  ត្្ ៃ័ធរ្ិរម្ាមូ្លោឋ ៃត្្ូវ (ត្្ ៃ័ធរ្ិរម្ា
ម្យួដដលពគយរត្្ូវជាម្ូលោឋ ៃ) 

 shelterwood system  [n]  ត្្ ៃ័ធព ើនរល់ជ្ត្ម្រ, ត្្ ៃ័ធ
ព ើរលងំ 

 silvicultural system  /ˌsɪlvɪˈkʌltʃ(ə)r(ə)l 'sɪstəm/  [n]  

ត្្ ៃ័ធរ៉ុរខវ្បរម្ា  (ជាគពត្មាងត្្ត្ ឹរររម្ារន៉ុងោដំ៉ុោះ ដថររា
ត្្មូ្លនលព ើ ពយងពៅតាម្ចំៃួៃថ្ន រ ់អាយ៉ុ (ោរដ៉ុោះ
ដខ្ង ភា ព្ាើអាយ៉ុ ៃិងម្ៃិព្ាើអាយ៉ុ) ឬ វ ិ្ ីសាស្ដ្រ ព ើ្វឱ្យដ៉ុោះ
ព ើងវញិ) 

 sub-system  /ˈsʌbsɪstəm/  [n]  អៃ៉ុត្្ ៃ័ធ 
 Tonle Sap lake system  /ˌtɒnleɪˈsap leɪk ˈsɪstəm/  

[n]  ត្្ ៃ័ធ្ឹងទ្យពៃោសា្ 
 two-aged system   /tuː eɪdʒd ˈsɪstəm/  [n]  ោរព វ្ើ
ត្្ត្ ឹររិរម្ាព ើ ឬត្គ្ត់្គងព ើឱ្យមាៃថ្ន រអ់ាយ៉ុចំៃៃួ 

 vascular system  /ˈvaskjʊlə ˈsɪstəm/  [n]  ្ូម្ពម្ើល
ពារយ៖ vascular budle 

 water supply system  /ˈwɔːtə səˈplʌɪ ˈsɪstəm/  [n]  

ត្្ ៃ័ធនគរន់គងទឹ់្យរ 
systemic  /sɪˈstiːmɪk/  [adj]  នៃត្្ ៃ័ធ, ដដលទារទ់្យងៃឹង
ខ្ោួៃទាងំមូ្ល 

systole  /ˈsɪstəli/  [n]  ោររស្ដ ត រន់ៃព្ោះដូង 
Systomus aurotaeniatus  [sci.n]  ត្រីអងករត់្លរ ់ 
Systomus orphoides  [sci.n]  ត្រីអំ ិលទ្យ៉ុំ 
Systomus partipentazona  [sci.n]  ត្រី្ីរំណ្ដរ,់ ត្រីខាោ  
Syzygium cumini  [sci.n]  ្ូម្ពម្ើលពារយ៖ jambolaum 
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T        

tablet  /ˈtablɪt/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ pill 
tachycardia  /ˌtakɪˈkɑːdɪə/  [n]  មលបឿនម េះដូងមដើរមលឿន
ជាងធមមតា 

Tachypleus gigas  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ triangular-
tail horseshoe crab 

tachypnea    /ˌtakɪpˈniːə/   [n]  ការដក្ដមងហើមញា ជ់ាង 
ធមមតា 

taenia  /ˈtiːnɪə/  [n]  មេញា៉ា , ព្រូនសំប ៉ាេ 
Taenia cysticercus   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ scolex 
taffy  /ˈtafi/  [n]  សករតាងំបម៉ា 
Tagetes erecta  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ merry gold 
taiga  /ˈtʌɪɡə/  [n]  ព្ព្រព្េកា 
tail  /teɪl/  [n]  ក្នទុយ, ចុង 
taking-off  /ˈteɪkɪŋ ɒf/  [n]  (សទិសនយ័៖ carrying-

away) ការយក្ ឬដក្មចញ (មោយខ្យល់, មោយទឹក្)  
talc  /talk/  [n]  មមៅតាល់, សមាសធាេុសុ៊ីល៊ីកាេបដលមាន
លក្ខណៈទន ់និងមានភាររអិលខ្ល ងំ  

talon  /ˈtalən/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ claw 
talus  /ˈteɪləs/  [n]   

១.  សូមមមើលពាក្យ៖ alluvial cone  
២.  ការព្ មូលផំុ្ក្មមទចជាគំនរបដលធាល ក្រ់៊ីមលើ (ដ៊ី ព្កួ្ស ថ្ម
ជាមដើម) 

tamarind  /ˈtam(ə)rɪnd/  [n]  អំរិល (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ 
Tamarindus indica) 

Tamarindus indica  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ tamarind 
tamping  /tampin/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ ramming 
tan   /tan/  [n]  សទិសនយ័៖ desert varnish 
tangential  /tanˈdʒɛnʃ(ə)l/  [adj]   

១.  ព្នេងស់យង ់ 
២.  មុខ្កាេេ់ងស់យង,់ បដលការកាេម់និកាេត់ាមបផែក្
ក្ណ្ដរ លរ ស់ម ើ 

tangerine  /tan(d)ʒəˈriːn/  [n]  ព្កូ្ចឃ្វិច (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ 
Citrus tangerina) 

tank  /taŋk/  [n]  អាង, ធុង 
 aeration tank  /ɛːˈreɪʃ(ə)n taŋk/  [n]  អាង ញ្ចូ លខ្យល់ 
 oxidation tank  /ɒksɪˈdeɪʃ(ə)n taŋk/  [n]  អាងអុក្សុ៊ីេ 
ក្មម 

 sedimentation tank  /sɛdɪmɛnˈteɪʃ(ə)n taŋk/  [n]  

អាងរងក្ក្រ 
 septic tank  /ˈsɛptɪk taŋk/  [n]  អាងសិ ទិច 
 sewage tank  /ˈsuːɪdʒ taŋk/  [n]  អាងលូសមអុយ 
 sludge tank  /ˈslʌdʒ taŋk/  [n]  អាងទទលួភក្ ់

tanner  /ˈtanə/  [n]  អែក្សមាល  ប់សបក្ 
tannery  /ˈtan(ə)ri/  [n]  ក្បនលងសមាល  ប់សបក្ 
Tannin  /ˈtanɪn/  [n]  តាណ្ដំង (សារធាេុរាវបដលមាន 
លក្ខណៈសំាញុាំមៅក្ែុងសលឹក្ សមបក្ បផល ឫស ឬបផែក្មផសង 
មទៀេ។ រកួ្វាមាននាទ៊ីជា situ prophylactics មៅក្ែុងជាលិ
ការកុ្ខជាេិ។ រកួ្វាព្េូវបានមព្ ើសព្មា ព់ាណិជ្ជក្មមមទៀេផង។) 

Tantalum  /ˈtantələm/  [n]  េងត់ាល់ (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី Ta) 
tapioca  /ˌtapɪˈəʊkə/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ cassava  
tarn  /tɑːn/  [n]  សរព្សសូព្េ, អំមបាេះ, មចស 
taro   /ˈtɑːrəʊ/  [n]  ព្តាវ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្៖ Colocasia 

esculenta, Colocasia esculenta) 
tarsus   /ˈtɑːsəs/  [n]  ឆ្អឹង (ព្ក្ញុាំ) 
tartar  /ˈtɑːtə/  [n]  ព្កាងំ (មធមញ ឬធុងព្សាទំពាងំបាយជូ្រ) 
tassel  /ˈtas(ə)l/  [n]  រនលក្ផ្កក  
taste  /teɪst/  [n]  រសជាេិ, ជ្៊ីវាហ វញិ្ញា ណ, ការភលក្,់ ការសាក្
លបង 

taungya  [n]  ក្សិក្មមរមនចរ 
 taungya agroforestry  [n] 
១. ការោដុំេះជាវដរ បដលព្េូវបានអនុវេរមៅេំ នព់្េូរិចមៅ
ក្បនលង បដលអែក្ោដុំេះ កា ម់ដើមម ើដុេ និងោដំំណំ្ដ
ក្សិក្មម សព្មា រ់យៈមរលមយួ ឬមព្ចើនឆ្ែ មុំនមរល
ផ្កល ស់ រូរមៅក្បនលងមផសងមទៀេ 

២. ព្ រន័ធោដុំេះរ ស់ភូមា បដលព្ព្រព្េូវបានកា  ់និងដុេ
សព្មា ក់ារោដុំេះរយៈមរល រ៊ីមយួមៅរ៊ីរឆ្ែ  ំមទើ ទុក្
មោលឱ្យដុេះព្ព្រម ើងវញិ 

 taungya system  [n]  ការោដុំេះមដើមម ើលាយជាមយួ
ដំណំ្ដក្សិក្មម 

tawes  [n]  ព្េ៊ីឆ្ពិន, ព្េ៊ីឆ្ពិនព្បាក្ ់(ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ 
Barbonymus gonionotus) 

taxis  /ˈtaksɪs/  [n]  ទំមនារទ៊ី
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taxon  /ˈtaksɒn/  [n]  (រហុវចនៈ៖ taxa) ចំណ្ដេថ់្នែ ក្ ់
(ព្ មភទលំោ ថ់្នែ ក្ជ់ាផលូវការណ្ដមយួ ឧ. អំ ូរ សនារ ន 
ឬមភទ រូជ្) 

taxonomist  /takˈsɒnəmɪst/  [n]  វគគ៊ីក្រណ៍វទូិ (អែក្វទិា
សាស្ដស្បដលមានចំមនេះដឹងខ្ងបផែក្វគគ៊ីក្រណ៍វទិា) 

taxonomy  /takˈsɒnəmi/  [n]  វគគ៊ីក្រណ៍វទិា (វទិាសាស្ដស្
បដលសិក្ារ៊ីការមរៀ ចំលំោ ថ់្នែ ក្ជ់្៊ីវក្រមៅតាមលំោ ់
លំមោយ) 
 pant taxonomy  /pant takˈsɒnəmi/  [n]  រកុ្ខវគគ៊ីក្រណ៍
វទិា (ព្ រន័ធចំណ្ដេរ់កុ្ខជាេិ) 

 soil taxonomy  /sɔɪl takˈsɒnəmi/  [n]  ធរណ៊ី វគគ៊ីក្រណ៍
វទិា (ព្ រន័ធចំណ្ដេថ់្នែ ក្ដ់៊ី) 

tea  /tiː/  [n]  បេ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Thea sinensis) 
teak  /tiːk/  [n]  មដើមម ើព្ម៉ាសាក្ ់ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ 

Tectona grandis) 
tear   /tɛː/  [n]  ទឹក្បភែក្ 
teat   /tiːt/  [n]  ក្ាលមោេះ (មនុសស) 
Technetium  /tɛkˈniːʃɪəm/  [n]  េិចមនចូម (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី 

Tc) 
technique  /tɛkˈniːk/  [n]   មចចក្មទស 
 aseptic technique  /eɪˈsɛptɪk tɛkˈniːks/  [n pl]  

 មចចក្មទសជ្ព្មេះមមមរាគ 
 masking technique  /mɑːskɪŋ tɛkˈniːk/  [n]  ការព្គ 
បាងំមោយព្ក្ោសមលើហវ៊ីល ញ្ញច ំង ( មចចមទសមព្ ើហវ៊ីល 
 ញ្ញច ំង) 

technology  /tɛkˈnɒlədʒi/  [n]   មចចក្វទិា 
 appropriate technology  /əˈprəʊprɪət tɛkˈnɒlədʒi/  

[n]   មចចក្វជិាជ សមព្ស ,  មចចក្មទសសមព្ស  
 component technology  /kəmˈpəʊnənt tɛkˈnɒlədʒi/  

[n]  សមាសភាគ មចចក្វទិា ( មចចក្វទិាព្នការោដុំេះ
ទងំឡាយបដលមព្ ើព្បាស់មដើមប ៊ីព្គ ព់្គងដំណំ្ដរិមសសណ្ដ
មយួក្ែុងព្ រន័ធោដុំេះ) 

 environmentally appropriate technology  
/ɛnvʌɪrənˈmɛnt(ə)li əˈprəʊprɪət tɛkˈnɒlədʒi/  [n]  

 មចចក្វជិាជ សមព្ស រំុផរល់មព្រេះថ្នែ ក្ដ់ល់ រសិាា ន 
 recombinant DNA technology  /rɪˈkɒmbɪnənt 

diːɛnˈeɪ tɛkˈnɒlədʒi/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ genetic 
engineering 

 soil technology  /sɔɪl tɛkˈnɒlədʒi/  [n]   មចចក្មទសដ៊ី 
(បផែក្ភូគរភសាស្ដស្សិក្ាអំរ៊ីលក្ខណៈសព្មា សំ់ណង)់  

 wasteless technology  /weɪstlɛs tɛkˈnɒlədʒi/  [n]  

 មចចក្វជិាជ រម នសំណល់ 
technology intervention  /tɛkˈnɒlədʒi ɪntəˈvɛnʃ(ə)n/  

[n]  ការ ញ្ចូ ល មចចក្វទិាថ្ម៊ី 
technology transfer  /tɛkˈnɒlədʒi transˈfəː/  [n]   មនទរ 
 មចចក្វទិា 

technote  /tɛkˈnəʊt/  [n]  អេា ទ មចចក្មទស 
Tectona grandis   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ teak  
tectrices  /ˈtɛktrɪsiːz/  [n]  (សរមសរជា tetrices ក្ប៏ាន) 
មរាមមៅមលើសាល   ក្ស ៊ី 

tegmen  /ˈtɛɡmɛn/  [n]  ព្សទ ក់្ែុងព្នសមបក្ព្រ ,់ មេក្ 
បមន (ព្សទ ក់្ណ្ដរ លព្នព្សទ ទ់ងំ ៊ីរទ័ធជំុ្វញិអងដូ់បសពម
ព្នព្រ ធ់ញ្ាជាេិ) 

Telenomus cyrus   [sci.n]  ឪមា៉ា ល់ ( រាសិេមលើរង
សមងកើចមមម ) 

Telenomus rowani   [sci.n]  ឪមា៉ា ល់ ( រាសិេមលើរងដងកូវ
សុ៊ីរងូមដើម) 

Tellurium  /tɛˈljʊərɪəm/  [n]  បេលួ (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី Te) 
telotaxis  /ˈtɛləʊ ′tak·səs/  [n]  ចលនាសំមៅរមំញាច 
Temelucha philippinensis  [sci.n]  រកួ្ឪមា៉ា ល់ ( រាសិេ
ដងកូវ) 

temma   [n]  ទឹមមា៉ា  
temperate recalcitrant  /ˈtɛmp(ə)rət recalcitrant/  [adj]  

ព្ មភទព្រ ម់សើមធុនក្ណ្ដរ ល (ព្កុ្មមយួព្នព្ មភទព្រ ់
មសើម បដលងាយហួេ នទុក្សំមណើ ម មហើយមនិធននឹ់ងការ
ស្ុក្ទុក្បដលមាន នទុក្សំមណើ មទ មទ បេវាធុននឹងស៊ីេុណហ
ភារទ  បដលជាចំណុចខុ្សប លក្រ៊ីព្ មភទព្រ ម់សើមក្ែុង
េំ នព់្េូរិច។ ព្ មភទមនេះមានមព្ចើនក្ែុងព្ព្រេំ នព់្េជាក្ ់ងគួ រ) 

temperature  /ˈtɛmp(ə)rətʃə/  [n]  ស៊ីេុណហ ភារ 
 ambient temperature  /ˈambɪənt ˈtɛmp(ə)rətʃə/  [n]  

ស៊ីេុណហ ភារជំុ្វញិ 
 core temperature (Tc)  /kɔː ˈtɛmp(ə)rətʃə/  [n] 

ស៊ីេុណហ ភារសែូល (ស៊ីេុណហ ភារមធយម មៅក្ែុងជាលិកា
រ ស់ភាវរស់មយួ) 

 extreme of temperature  /ɪkˈstriːm ɒv ˈtɛmp(ə)rətʃə/  

[n]  ស៊ីេុណហ ភារបដលមត្ខ្ល ងំ ឬព្េជាក្ខ់្ល ងំ
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 gelatinization temperature  /dʒɪˈlatɪnʌɪzeɪʃ(ə)n 
ˈtɛmp(ə)rətʃə/  [n]  ស៊ីេុណហ ភារព្នអនធិលក្មម (ស៊ីេុណហ
ភារបដលព្រ អ់ងករោ ម់ហើម ឬរ ៊ីក្) 

 room temperature  /ruːm ˈtɛmp(ə)rətʃə/  [n]  ស៊ីេុណហ
ភារក្ែុង នទ  ់( នទ ប់ដលស៊ីេុណហ ភារមានេព្មលឯក្លក្ខ
ណៈភារបក្បរ ២៧ អងារមស) 

temporal mandibular joint   /ˈtɛmp(ə)r(ə)l 

manˈdɪbjʊlə dʒɔɪnt/  [n]  សនាល ក្ឆ់្អឹងព្ក្អូមថ្នគ ម និងឆ្អឹង
មសៀេផ្កក  

temporary  /ˈtɛmp(ə)rəri/  [adj]   មណ្្ដេះអាសនែ 
tenacity  /tɪˈnasɪti/  [n]  ភារសអិេ, ភារសវិេ ឬជា  ់
tender  /ˈtɛndə/  [adj]  រសួ, ផុយ, មនិសវិេ 
tendon  /ˈtɛndən/  [n]  សរព្សររួ 
tendril  /ˈtɛndrɪl/  [n]  ព្ដវលលិ (សរ ៊ីរាងគព្នមដើម ឬសលឹក្បដល
មតាងវារម ើង ឬមក្ៀ ជា នឹ់ងអវ៊ីមយួ និងមានមដើមព្សាវេូចៗ) 
 stem tendril  /stɛm ˈtɛndrɪl/  [n]  គល់រុ ំ

tenorrhaphy  [n]  ការមដរសរព្សររួ 
tense  /tɛns/  [adj]  េឹងបេង, សនធឹង 
tension /ˈtɛnʃ(ə)n/  [n]  ភារេឹងបេង, សនធឹង, ភារទញេឹង, 
សមាព ធ 
 soil-moisture tension   /sɔɪl ˈmɔɪstʃə ˈtɛnʃ(ə)n/  [n]  

សមាព ធទឹក្ក្ែុងដ៊ី, េងស់យងុទឹក្ក្ែុងដ៊ី 
 superficial tension   /ˌsuːpəˈfɪʃ(ə)l ˈtɛnʃ(ə)n/  [n]  េង់
សយងុព្ផទខ្ងមលើ 

 moisture tention  /ˈmɔɪstʃə ˈtɛnʃ(ə)n/  [n]  ថ្នមរល
ទញផអឹ យក្ទឹក្ 

tension meter  /ˈtɛnʃ(ə)n mɪtə/  [n]  ឧ ក្រណ៍សព្មា ់
វាស់ថ្នមរលបដលមធវើឱ្យទឹក្ ឺេជា ម់ៅមលើដ៊ី 

Tenualosa thibaudeaui  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
Laotian shad 

Tenualosa toli  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ toli shad 
tepal  /ˈtɛp(ə)l/  [n]   រ ុិបាា  
Tephrosia purpurea  [sci.n]  ព្េំុមខ្ម ច 
tepid  /ˈtɛpɪd/  [n]  មត្ឧណហ ៗ 
Terbium  /ˈtəːbɪəm/  [n]  បទ យមូ (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី Tb) 
terete  /təˈriːt/  [adj]  រមលាង រាងសុ៊ីឡាងំ និងរាងព្សួច 
(ឧទហរណ៍ មដើមរ ស់មមម ) 

terminal  /ˈtəːmɪn(ə)l/  [adj]  មៅខ្ងចុង (អំរ៊ីទព្មងរ់ ស់
រកុ្ខជាេិ) 

terminology  /ˌtəːmɪˈnɒlədʒi/  [n]  ព្ ជំុ្ស័រទ មចចក្មទស 
termite  /ˈtəːmʌɪt/  [n]  ក្មណ្ៀរ 
terrace  /ˈtɛrəs/  [n]   

១.  ថ្នែ ក្ជ់្ព្មាល, លាក្រ់ា   
២.  (សទិសនយ័៖ step terrace) បេរា៉ា ស់ (ធមមជាេិ)  
៣.  (សទិសនយ័៖ embankment) ព្ផទដ៊ីរា មសមើ (មៅមលើ
ជ្ព្មាលទមនល ឬសទឹង), បេរា៉ា ស់សិ បនិមមេិ 

 absorptive terrace   /əbˈzɔːptɪv ˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់
សព្មា  ឺ់េទឹក្ 

 alluvial terrace  /əˈl(j)uːvɪəl ˈtɛrəs/  [n]  អំរ លា  ់
 backshore terrace  /bakʃɔːˈtɛrəs/  [n]  (សទិសនយ័៖ 

marine terrace, berm) បេរា៉ា ស់តាមមឆ្ែរសមុព្ទ 
 bedrock terrace  /ˈbɛdrɒkˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់បដលមក្ើេ
រ៊ីការហូរមព្ោេះ 

 bench terrace  /bɛn(t)ʃ ˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់ជាថ្នែ ក្់ៗ មៅ
តាមមាេទ់មនល ឬសទឹង 

 bench terrace   /bɛn(t)ʃ ˈtɛrəs/  [n]  ថ្នែ ក្ក់ាជំ្មណ្ើ រោំំ
ដំណំ្ដមៅេំ នខ់្ពងរ់ា , បេរា៉ា ស់ជាថ្នែ ក្់ៗ  

 broad-base terrace  /brɔːd-beɪs ˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់
បដលមានបាេធំទូលាយ 

 denudation terrace   /diːnjʊˈdeɪʃ(ə)n ˈtɛrəs/  [n]  បេ 
រា៉ា ស់ទមទ (រម នរកុ្ខជាេិមសាេះ)  

 diversion terrace  /dʌɪˈvəːʃ(ə)nˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់
 បងវរ (បេរា៉ា ស់សិ បនិមមេិ)  

 graded terrace   /ɡreɪd ˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់បដលមាន
ជ្ព្មាល, បេរា៉ា ស់មផអៀងតាម មណ្្ដយ (សព្មា ម់ព្សាចព្សរ 
និង មញ្ចញទឹក្)  

 high terrace   /hʌɪ ˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់មលើ 
 level terrace   /ˈlɛv(ə)l ˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់រា មសមើមៅ
តាម មណ្្ដយ ( ៉ាុបន្អាចមានជ្ព្មាលរ៊ីខ្ង)  

 marine terrace  /məˈriːn ˈtɛrəs/  [n]  (សទិសនយ័៖ 
backshore terrace, berm) បេរា៉ា ស់តាមមឆ្ែរសមុព្ទ 

 narrow base terrace  /ˈnarəʊ beɪsˈ tɛrəs/  [n] បេរា៉ា ស់ 
បដលមានបាេេូចព្ទបវង (សិ បនិមមេិ) 
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 residual terrace  /rɪˈzɪdjʊəl ˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់បដល
ជាសមាភ រសំណល់ 

 ridge terrace   /rɪdʒˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់បដលមានចងអូរ
ព្ ឡាយតាម មណ្្ដយខ្ងមលើជ្ព្មាល, បេរា៉ា ស់មលើភែ ំ

 river terrace   /ˈrɪvəˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់ទមនលសទឹងបដល
មក្ើេរ៊ីព្ ភរមព្ចើន ន្ នាទ  រ់ែ  (ព្េរា៉ា ស់ធមមជាេិ)  

 solifluction terrace  /sɒlɪˈflʌkʃ(ə)n ˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់ 
(ដ៊ីរា មសមើ) បដលជាលទធផលព្នការរអិលចុេះព្នដ៊ីមលើ
ជ្ព្មាលក្ែុងមរលដ៊ីមសើមខ្ល ងំ 

 spur terrace  /spəː ˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់សព្មា ទ់ ទឹ់ក្
មនិឱ្យហូរមព្ោេះ 

 step terrace  /stɛp ˈtɛrəs/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
terrace 

 valley terrace  /ˈvaliˈtɛrəs/  [n]  បេរា៉ា ស់តាម មណ្្ដយ
ព្ជ្លងទឹក្ 

terracing  /ˈtɛrəsɪŋ/  [n]  ទមងវើថ្នែ ក្ដ់៊ី, ការសាងសងថ់្នែ ក្ដ់៊ី 
terrain  /tɛˈreɪn/  [n]  លក្ខណៈភូមសិាស្ដស្ដ៊ី 
 sand terrain  /sand tɛˈreɪn/  [n]  ដ៊ីខ្ាច ់

terrestrial  /təˈrɛstrɪəl/  [adj]  រស់មៅមលើមរក្ 
terrier  /ˈtɛrɪə/  [n]  បឆ្កសព្មា  ់របាញ់ 
terrigenous  /tɛˈrɪdʒɪnəs/  [adj]  បដលមក្ើេរ៊ីដ៊ី 
testa  /ˈtɛstə/  [n]  សមបក្ព្រ ប់ផែក្ខ្ងមព្ត, សមបក្ព្រ  ់
(ភាែ សការពារបដលសាិេមៅរទ័ធជំុ្វញិព្រ  ់ជាធមមតាវារងឹ និង
សវិេ  ៉ាុបនរវាអាចមានភារទន ់ចំមពាេះព្ មភទខ្លេះ) 

test  /tɛst/  [n]   

១.  ការរិនិេយ (ឧ. blood test, TB test, agglutination 
test)  

២.  សូមមមើលពាក្យ៖ trial 
 blood test  /blʌd tɛst/  [n]  ការវភិាគ្ម 
 clonal test  /ˈkləʊn(ə)l tɛst/  [n]  ការសាក្លបងកូ្ន ំ 
មៅ, ការរិមសាធកូ្ន ំមៅ (ការមព្ ៀ មធៀ និងការវាយេព្មល
កូ្នម ើក្លូនមយួចំននួក្ែុងការមធវើរិមសាធនជ៍ាមព្ចើនគំរ។ូ ការ
រិមសាធនផ៍រល់ នូវការបា៉ា នស់ាម នមសណូទ៊ី ន៊ីមយួៗ  ៉ាុបនរ
មនិបមនជារេ័ម៌ានសរ៊ីរ៊ីលក្ខណៈ ងាក េរូ់ជ្ម ើយ។) 

 complementation test  /kɒmplɪmɛnˈteɪʃn tɛst/  [n]  

មេស្ ំមរញរែ  (មេស្មសមនទិច មដើមប ៊ីកំ្ណេថ់្នមេើមុយតា
សយងុរ៊ីរមក្ើេម ើងក្ែុងរនធុដូចរែ  ឬមទ) 

 cutting test  /ˈkʌtɪŋ tɛst/  [n]  ការរិមសាធកាេព់្រ -់បផល
មមើលលទធភារដុេះរ ស់ព្រ  ់

 farmer-manage tests  /ˈfɑːmə ˈmanɪdʒ tɛsts/  [n pl]  

ការរិមសាធក្សិក្រព្គ ព់្គង (ការរិមសាធមលើកូ្នបព្សបដល
ព្គ ព់្គងក្សិក្រមោយផ្កទ ល់) 

 germination test  /dʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n tɛst/  [n] 

(សទិសនយ័៖ viability test) ការសាក្លបងដំណុេះ 
 health test  /hɛlθ tɛst/  [n]  ការរិមសាធសុខ្ភារ (ការ
រិមសាធនរិ៍មសសមលើព្រ  ់មដើមប ៊ីរិនិេយមមើលការឆ្លងមរាគ
រ ស់ព្រ )់ 

 hiltner test  [n]  ការរិមសាធរលសមបទ (វធិ៊ីរិមសាធ
មមើលរលសមបទបដលក្ែុងមនាេះសមេាភាររ ស់រនលក្ព្ ឹង
 ែេះការសងកេរ់ ូ (physical stress) ព្េូវបានមគវាយេព្មល
តាមរយៈការ ណរុ េះព្រ ម់ៅមព្កាមព្សទ កំ់្មទចថ្ម-ព្គួស) 

 progeny test  /ˈprɒdʒəni tɛst/  [n]  (សទិសនយ័៖ 
progeny trial) ការោសំាក្លបងកូ្ន 

 provenance test  /ˈprɒv(ə)nəns tɛst/  [n]  (សទិស
នយ័៖ provenance trial) ការសាក្លបងព្ ភរកំ្មណើ េ 

 species elimination test  /ˈspiːʃiːz ɪlɪmɪˈneɪʃ(ə)n tɛst/  

[n]  (សទិសនយ័៖ species elimination trial) ការោំ
សាក្លបងមព្ជ្ើសរូជ្ 

 species test  /ˈspiːʃiːz tɛst/  [n]  (សទិសនយ័៖ 
species trial) ការោសំាក្លបងរូជ្, ការោរិំមសាធនរូ៍ជ្ 
(ការមព្ ៀ មធៀ ក្ែុងមព្រងការណ៍ោសំាក្លបងយ៉ា ងហមេ ់
ចេល់អមយួនូវព្ មភទរូជ្ជ្មព្មើស ព្េូវបានោមំៅក្ែុង រសិាា ន 
២ព្ មភទ  ឬមព្ចើន  មដើមប ៊ីសិក្ា មេើរូជ្មយួណ្ដដុេះក្  ំផុេ
មៅទ៊ីចមាក រណ្ដមយួ។ មគមព្ ើវធិ៊ីសាក្លបងមនេះជាមុន មទើ 
នាចូំលព្ មភទរូជ្ថ្ម៊ីមក្ោមំៅេំ នណ់្ដមយួ មហើយមធវើមុន 
ឬមធវើគ ួផសកំារោសំាក្លបងព្ ភរកំ្មណើ េ។) 

 squash test  /skwɒʃ tɛst/  [n]  វធិ៊ីរិមសាធនល៍ទធភារ
ដំណុេះព្រ  ់(មោយព្ចបាច ំ់ប ក្ព្រ )់ (ជាវធិ៊ីរិមសាធន៍
លទធភារដុេះរ ស់ព្រ ម់ោយព្ មយល និងសាមញ្ាមយួ 
បដលជាដំ ូងព្រ ោ់ក្ឱ់្យព្សូ ទឹក្  នាទ  ម់ក្មព្ ើេំម ៀេ
ព្ចបាច ំ់ប ក្ព្រ ម់ដើមប ៊ីរិនិេយមមើលសាា នភាររ ស់អំព្ រ៊ី 
យ៉ាុង។ ចំននួព្នព្រ ប់ដល ងាហ ញថ្នព្សស់ និងសុខ្ភារលអ 
ក្ែុង១ខ្ែ េទមងនព់្នព្រ  ូ់ក្ព្រ ម់សពៀេ ឬក្ែុង១០០ព្រ  ់
(ព្ មភទព្រ ធំ់) ព្រនប់េមធវើការបា៉ា នស់ាម នរ៊ីលទធភារដំណុេះ
រ ស់វា។)
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 topcross test  [n]  ការរិមសាធនកូ៍្នកាេ ់(ការសាក្លបង
កូ្នបដលបានមក្រ៊ីការ ងាក េម់មបាន៊ីមយួៗជាមយួលមអង
សាក្លបងដូចរែ ។ លមអងអាចបានមក្រ៊ីមដើមមៅក្ែុង ូេ៍
មយួ ឬជារបាយរ៊ីមដើមម ើមយួចំនួនព្នមដើមម ក្ខភារសាក្
លបង  ៉ាុបនរមនិព្េូវរារាងំការចូលរមួរ ស់មមបារិមសាធមទ។) 

 urine test  /ˈjʊərɪn tɛst/  [n]  ការមធវើមេស្ទឹក្មនាម,  
ការមធវើវភិាគទឹក្មនាម 

 viability test  /vʌɪəˈbɪlɪti tɛst/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
germination test  

 vigour test  /ˈvɪɡə tɛst/  [n]  ការរិមសាធរលសមបទ
ដំណុេះរ ស់ព្រ  ់(ជាធមមតាការរិមសាធដំណុេះព្េូវបានមធវើ
ម ើងមៅមព្កាមលក្ខខ្ណឌ មនិព្ មសើរមទ (ខ្វេះខ្េ) ឬមព្កាយ
រ៊ី មងកើនអាយុរចួ មដើមប ៊ី ងាហ ញឱ្យមឃ្ើញនូវការខូ្ចខ្េរ ស់
ក្ញ្ច ព់្រ រូ់ជ្។ ការរិមសាធដំណុេះក្ែុងលក្ខខ្ណឌ ធមមតា 
មគមនិអាចបា៉ា នស់ាម នដឹងមទ។) 

testicle  /ˈtɛstɪk(ə)l/  [n]  រងសាវ ស, ព្ក្មរញទឹក្កាម 
(ម ម្ ល)  

testing  /ˈtɛstɪŋ/  [n]  ការសាក្លបង, ការមធវើមេស្ 
 multi-locational testing  / ˈmʌlti lə(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)nəl 

ˈtɛstɪŋ/  [n]  ការសាក្លបងរហុោា ន ( មចចក្មទសថ្ម៊ីបដល
បានរក្មឃ្ើញក្ែុងមជ្ឈមណឌ លព្សាវព្ជាវមយួមហើយព្េូវបាន
មធវើការសាក្លបងមៅទ៊ីក្បនលងជាមព្ចើនមទៀេ មដើមប ៊ីរក្ឱ្យមឃ្ើញ
អវ៊ីបដលសមព្ស  មុននឹងផសរវផាយយ៉ា ងទូលំទូលាយ) 

 pump testing  /pʌmp ˈtɛstɪŋ/  [n]  រិមសាធមា៉ា សុ៊ីន ូម
ទឹក្ 

 seed testing  /siːd ˈtɛstɪŋ/  [n]  ការរិមសាធព្រ រូ់ជ្ 
(ការព្េួេរិនិេយគុណភារសរ ៊ីរៈរ ស់ព្រ ព់្នក្ពាច  ព់្រ ់
រូជ្មយួ ជាធមមតា វាមាន៤បា៉ា រា៉ា បម៉ាព្េគំរ ូមពាលគឺ ភារសុទធ 
ទមងនព់្រ  ់ នទុក្សំមណើ ម និងលទធភាររស់ឬភាគរយដំ
ណុេះ។ ជ្នួកាលអាចមានបា៉ា រា៉ា បម៉ាព្េរិមសស មយួមទៀេ ដូច
ជា ការរិមសាធភាររងឹមា ំឬសុខ្ភារ។ ចា គំ់រនិូងនិេិវធិ៊ី
សព្មា ម់ធវើការរិមសាធព្រ ម់ចញ មោយ ISTA (Europe) 
ឬ AOSA (America)។) 

 soil testing /sɔɪl ˈtɛstɪŋ/  [n]  វមិសាធនក្មមដ៊ី (ការកំ្ណេ ់
នូវលក្ខណៈរ ូ និងគ៊ីម៊ីព្នដ៊ី។ លទធផលព្នការមធវើមេសរដ៊ី 
មានព្ មយជ្នណ៍្ដស់សព្មា ក់ារបណនាឱំ្យមព្ ើព្បាស់ដ៊ី។) 

 varietal testing  /vəˈrʌɪət(ə)l ˈtɛstɪŋ/  [n]  ការរិមសាធ
រូជ្ 

testis   /ˈtɛstɪs/  [n pl]  រងសាវ សមព្ចើន 
testosterone  /tɛˈstɒstərəʊn/  [n]  មេស្ូមស្រ ៉ានូ (អរ័ម៉ាូនមភទ
ម ម្ ល) 

testudinate   [adj]  មានសមបក្រងឹ (មានសមបក្ការពាររងឹមា ំ
ដូចជាសែូក្អមណរើ ក្) 

tetanus  /ˈtɛt(ə)nəs/  [n]  មេតាណូស 
tetany  /ˈtɛt(ə)ni/  [n]  ញាក្ស់ាច,់ អេុលយភារព្នជាេិកាល់-
ស៉ាយមូ  ណ្្ដលឱ្យក្ស្ដន្ាក្ស់ាចដំុ់, ក្ាមកាច,់ ព្ កាច ់កឺ្ែុង
សាចដំុ់ 

tether  /ˈtɛðə/  [v]  ចង 
Tetragnatha maxillosa   [sci.n]  រ៊ីងពាងថ្នគ មបវង 
tetraploid  /ˈtɛtrəplɔɪd/  [n] មេព្តាផលូអុ៊ីេ (មានព្កូ្ម៉ាូសូម 4n) 
tetrapoda  /ˈtɛtrəpɒd/  [n]  ចេុបាទ 
tetrapterous  /tɪˈtrapt(ə)rəs/  [adj]  បដលមានសាល   នួ 
Tetrastichus schoenobii  [sci.n]  រកួ្ឪមា៉ា ល់ ( រាសិេ 
ឬរពំាមលើដងកូវសុ៊ីរងូមដើម) 

tetrazolium (TTZ)  /ˌtɛtrəˈzəʊlɪəm/  [n]  សារធាេុគ៊ីម៊ី
មា៉ាងម ម្ េះមេព្តាសូដយមូ 

texture  /ˈtɛkstʃə/  [n]  វាយនភារ 
 clastic texture  /ˈklastɪkˈtɛkstʃə/  [n]  វាយនភារជា
ក្មមទចថ្ម 

 coarse texture  /kɔːs ˈtɛkstʃə/  [n]  វាយនភារមព្គើម, 
ព្រ ធំ់, ព្រ ម់ព្គើម 

 fragmental texture  /ˌfraɡˈmɛnt(ə)l ˈtɛkstʃə/  [n]  

សភារជាដំុៗ ឬជាព្រ ់ៗ  
 soil texture  /sɔɪl ˈtɛkstʃə/  [n] វាយនភារដ៊ី (សមាមាព្េ
ភាររិេមយួរ ស់ដ៊ីមៅតាម រមិាណភាគលអិេរ ស់វា) 

Thai gizzard shad  [n]  ព្េ៊ីកាមយួ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ 
Anodontostoma thailandae) 

Thai mahseer  [n]  ព្េ៊ីមកាអ រ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ Tor 
tambroides) 

Thai river sprat  /tʌɪ ˈrɪvə sprat/  [n]  ព្េ៊ី ណរូ លមពព  
(ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Clupeichthys aesarnensis) 

Thalamus  /ˈθaləməs/  [n]  ភាគមយួព្នខ្រួក្ាល 
Thallium  /ˈθalɪəm/  [n]  តាលយមូ (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី Tl)
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thallus  /ˈθaləs/  [n]  (រហុវចនៈ៖ thalli) សរ ៊ីរាងគលូេលាស់, 
តាល់ (សារពាងគកាយរកុ្ខជាេិរម នសរព្សនា)ំ  
 intracellular thallus /ˌɪntrəˈsɛljʊlə ˈθaləs/  [n]  សរ ៊ីរាងគ 
លូេលាស់រ ស់ផសេិ 

thalweg  /ˈtɑːlvɛɡ/  [n]  បាេសទឹង,បាេព្ជ្លង 
thatch  /θatʃ/  [n]  សបវូ 
Thea sinensis     [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ tea 
Theobroma cacao  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ cacao 
theorem  /ˈθɪərəm/  [n]  ព្ទឹស្៊ី ទ 
theory  /ˈθɪəri/  [n]  ព្ទឹស្៊ី 
 cell theory  /sɛl ˈθɪəri/  [n]  ព្ទឹស្៊ីមកាសិកា 
 chromosome theory  /ˈkrəʊməsəʊm ˈθɪəri/  [n]  

ព្ទឹសរ៊ីព្កូ្ម៉ាូសូម (គំនិេបដលថ្នបសនសាិេមៅមលើព្កូ្ម៉ាូសូម)  
therapeutic  /ˌθɛrəˈpjuːtɪk/  [adj]  បដលទក្ទ់ងរាបាល, 
ខ្ងការរាបាលមរាគ 
 therapeutic abortion  /ˌθɛrəˈpjuːtɪk əˈbɔːʃ(ə)n/  [n]    
ការរនលូេកូ្នមដើមប ៊ីរក្ាសុខ្ភារមារ យ, ការរលូេកូ្នមោយ
ព្ស ចា ម់ដើមប ៊ីសុខ្ភារម្ាយកំ្រេិរាបាល 

 therapeutic agent  [n]  ភាែ ក្ង់ាររាបាល (សមាសធាេុ
បដលព្េូវបានមគមព្ ើសព្មា ក់ាររាបាលជំ្ងឺមយួ ឬសព្មា  ់
មធវើមអាយព្ មសើរម ើងនូវផ្កសុខ្ភារព្នសារពាងគកាយមយួ) 

 therapeutic dose  /ˌθɛrəˈpjuːtɪk dəʊs/  [n]  ក្ព្មេិ
រាបាល 

therapy  /ˈθɛrəpi/  [n]  វធិ៊ីរាបាល, ការរាបាល 
 physical therapy  /ˈfɪzɪk(ə)l ˈθɛrəpi/   [n]  វធិ៊ីរាបាល
កាយិទុក្ខ (រម ៀ រាបាលព្នមសចក្្៊ីលំបាក្ខ្ងរ ូកាយ) 

 occupational therapy  /ɒkjʊˈpeɪʃ(ə)n(ə)l ˈθɛrəpi/  [n]  

វធិ៊ីរាបាលអាជ្៊ីវ បវេិ្ុ, រម ៀ រាបាលខ្ងមុខ្រ រចិញ្ច ឹម
ជ្៊ីវេិ  

therm-  /θəːm/  [prefix]  (សទិសនយ័៖ heat)  ុរវ ទមាន
នយ័ថ្ន ក្មដរ  

thermal  /ˈθəːm(ə)l/  [adj]  ទក្ទ់ងក្មដ្ 
thermometer  /θəˈmɒmɪtə/  [n]  បទម៉ាូបម៉ាព្េ 
thermonasty  /θəːmə(ʊ)ˈnɑːsti/  [n]  េំណ នឹងក្មដរ  

(េំណ រ ស់រកុ្ខជាេិមៅនឹងរមំញាចស៊ីេុណហ ភារទូមៅ) 
thermophilic  /θəːmə(ʊ)ˈfɪlɪk/  [adj]  រស់មៅក្ែុងស៊ីេុណហ
ភារខ្ពស់ 

thermophobic  /θəːmə(ʊ)ˈfəʊbɪk/  [adj]  រស់មៅក្ែុង     
ស៊ីេុណហ ភារទ  

thermosphere  /ˈθəːməsfɪə/  [n]  បទម៉ាូបសវ, ព្សទ ក់្មដរ  
thermostat  /ˈθəːməstat/  [n]  បទម៉ាូស្ា 
Thermotogales  [n]  ថឺ្ម៉ាូថូ្មហគល (សាខ្បាក្ម់េរ ៊ីចំណូល
មតរ  បដលមានល៊ីរ៊ីេមនិធមមតា) 

therophyte  /ˌθəːrəʊfʌɪt/  [n]  មេរ ៉ាហូវរ៊ីេ (េិណជាេិបដល
អាចមៅរស់បានក្ែុងរដូវព្េជាក្ ់ឬក្ែុងលក្ខខ្ណឌ មនិព្ ក្   
មផសងៗមទៀេក្ែុងទព្មងជ់ាព្រ )់ 

thick  /θɪk/  [adj]  ព្កាស់ 
thicket  /ˈθɪkɪt/  [n]  ក្បនលងសរុ ព្ទុ  
thickness  /ˈθɪknəs/  [n]  ក្ព្មាស់, ភារខ្ ,់  
ភារបណនណ្ដនត់ានត់ា  ់

thigh  /θʌɪ/  [n]  មលល  
thigmokinesis   [n]  ចលនាេ នឹងការ ៉ាេះ 
thin  /θɪn/  [v]  មធវើឱ្យរាវ, មធវើឱ្យមស្ើង  
thin  /θɪn/  [adj]  មស្ើង, សគម 
thinning  [n]  ការមធវើឱ្យកានប់េសរួច ឬេូច, រមំលាេះ, ការកា  ់  
រមំលាេះ (កូ្នម ើ) (ការកា ម់ោយបផែក្នូវព្ មភទម ើបដលមនិ
ទនម់រញវយ័ មដើមប ៊ី មងកើេនូវផលម ើតាមរយៈការមផ្ករ េជា
សំខ្នម់ៅមលើម ើមយួៗ។ ការមធើវព្ ព្រឹេរក្មមមដើមម ើមោយ
កាេ ់នាយដងសុ់៊ីមេរ ស់មដើមមដើមប ៊ី មងកើនការលូេលាស់មធើវឱ្យ
មានសុខ្ភារលអ និងកាេ ់នាយអព្តាសាល  ។់) 

thirst  /θəːst/  [n]  ការមព្សក្ (ទឹក្) 
thirsty  /ˈθəːsti/  [adj]  មព្សក្ (ទឹក្) 
thoracentesis   [n]  ការោក្ម់ជុល ូមទឹក្រ៊ីក្ែុងព្ទូង 
thoracic  /θɔːˈrasɪk/  [adj]  បដលទក្ទ់ងនឹងព្ទូង 
thoracocentesis   [n]  ការ ូមទឹក្មចញរ៊ីសួេ 
thorax  /ˈθɔːraks/  [n]  (រហុវចនៈ៖ thoraces) ព្ទូងព្នសេវ
លអិេ 

Thorium  /ˈθɔːrɪəm/  [n]  េូរយ ៉ាមូ (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី Th) 
thorn  /θɔːn/  [n]   នាល  (មដើម ឬបមក្កំ្បណបព្ មានចុងព្សួច) 
thread  /θrɛd/  [n]  សរព្ស (អំមបាេះ), មចស, អំមបាេះមដរ 
 silk thread  /sɪlk θrɛd/  [n]  អំមបាេះសូព្េ 

three-leaf cayratia  [n]  វលលិព្េដឹេ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ 
Cayratia trifolia)
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three-lobe morning glory  [n]  មដើមសណ្ដរ ជូ្  
(ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Ipomoea triloba) 

threespot gourami  [n]  ព្េ៊ីកំ្ភាល ញបព្ស (ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ 
Trichogaster trichopterus) 

thresh  /θrɛʃ/  [v]  មបាក្ប ន (ព្សូវ) 
threshability  /θrɛʃəˈbɪlɪti/  [n]  លទធភារមបាក្ប ន (ភារ
សវិេ ឬងាយរេុះរ ស់ព្រ ធ់ញ្ាជាេិមៅមរលមបាក្ ឬប ន) 

threshing  /θrɛʃɪŋ/  [n]  ការព្ មលេះយក្ព្រ  ់(មបាក្ ប ន 
ជាន ់ដំ) (ការ ំប ក្ និងការយក្ព្រ  ់បផលសងួេតាមវធិ៊ីមមកា
និចមៅមលើបផល ឧ. មបាក្ វាយដំ ជានប់ នជានទ់ស្ដនាទ  ំឬមព្ ើមា៉ា  
សុ៊ីនមបាក្ប ន) 

threshold  /ˈθrɛʃˌhəʊld/  [n]  ក្ព្មេិ, ព្រំ, ចំណុចោ ម់ផ្ើម 
 action threshold  /ˈakʃ(ə)n ˈθrɛʃəʊld/  [n]  ក្ព្មេិ
រិោរណ្ដ 

 economic threshold  /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈθrɛʃəʊld/  [n]  

ក្ព្មេិទវ រមសដាកិ្ចច, ក្ព្មេិព្ចក្ទវ រមសដាកិ្ចច, ក្ព្មេិមាេ់
ទវ រមសដាកិ្ចច (ក្ព្មេិ ឬដងសុ់៊ីមេព្នរួក្សេវលអិេមធវើការ ំ 
ផ្កល ញដំណំ្ដមៅបក្បរៗទវ រមសដាកិ្ចច ៉ាុមណ្ដណ េះ មហើយក្ជ៏ា
មរលមវលាបដលក្សិក្រព្េូវមានវធិានការការពារ ឬរាងំសាក េ់
កំុ្ឱ្យវា ំផ្កល ញជា ន្មៅមទៀេបាន) 

 climate threshold   /ˈklʌɪmət ˈθrɛʃəʊld/  [n]  ចំណុច
ោ ម់ផ្ើមព្នអាកាសធាេុ  

thrips  /θrɪps/  [n]  ព្ទ៊ី , ព្ចជ្ញ្ជក្រ់កុ្ខរស 
Thrips tabaci   [sci.n]  ព្ទ៊ី ថ្នែ ជំ្ក្ ់
throat  /θrəʊt/  [n]   ំរងក់្ 
throb  /θrɒb/  [n]  ដំមណើ រញា ញ័់រ, ដំមណើ រមលាេព្នជ្៊ីរចរ  
thrombin  /ˈθrɒmbɪn/  [n]  ព្កុ្ម រនិ (អងសុ់៊ីមបដលមក្ើេមៅ
មរល្មហូរ មក្មព្ត មហើយបដលជ្យួ  ងកក្្ម) 

thrombophlebitis  [n]  ជំ្ងឺរលាក្សរព្ស្ម មោយការ
ក្មក្ើេព្នការក្ក្្មមៅក្ែុងសរព្ស្ម 

thrombosis  /θrɒmˈbəʊsɪs/  [n]  ការក្មក្ើេ ឬមាន្ម
ក្ក្មៅក្ែុងសរព្ស្ម 

thrombus  /ˈθrɒmbəs/  [n]  ដំុ្ម 
thrombus   /ˈθrɒmbəs/   [n]  ការមានក្ក្្មក្ែុងសរព្ស
្ម 
 coronary thrombus   /ˈkɒr(ə)n(ə)ri ˈθrɒmbəs/  [n]  

ការរាងំសទេះព្នសរព្ស្មចញ្ច ឹមម េះដូង 

thrum-eyed  /θrʌm ʌɪd/  [adj]  (ចំមពាេះរកុ្ខជាេិ) ព្សំាអាយ 
(បដលមានមក្សរញ៊ីខ្ល៊ី និងក្ញ្ចុ ំមក្សរម ម្ លបវង) 

thrush  /θrʌʃ/  [n]  ជំ្ងឺព្ោងំមាេ ់
Thryssocypris tonlesapensis  [sci.n]  ព្េ៊ីកា  
Thulium  /ˈθ(j)uːlɪəm/  [n]  ទុយលយមូ (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី Tm) 
thymus  /ˈθʌɪməs/  [n]  សរ ៊ីរាងគេូចមយួមានរាងដូចព្ក្មរញ 
ឋេិមៅចមនាល េះក្នឹងព្ទូង, ទ៊ីមុស 

Thynnichthys thynnoides  [sci.n]  ព្េ៊ីលិញ 
thyroid  /ˈθʌɪrɔɪd/  [n]  ព្ក្មរញទ៊ីរ ៉ាអុូ៊ីេ (ព្ក្មរញឋេិមៅក្) 
thyroiddectomy  /ˈθʌɪrɔɪdˈɛktəmi/   [n]  ការវេះកាេយ់ក្
ព្ក្មរញទ៊ីរ ៉ាអុូ៊ីេ 

Thysanoptera  /ˌθʌɪsəˈnɒpt(ə)rə/  [n]  ធ៊ីរា៉ា ណូមផររា៉ា  
(លំោ ស់េវលអិេរមួមានព្ទ៊ី  សេវលអិេចព្ព្ងមលើដំណំ្ដ និងរកុ្ខ
ជាេិហូ បផល) 

Thysanura  /ˌθʌɪsəˈn(j)ʊərə/  [n]  ធ៊ីសានយរូា៉ា  (លំោ ស់េវ
លអិេ រមួមានព្ រ៊ីសថ្លមថ្ល បដលជាសេវលអិេរម នសាល   រស់
មៅក្ែុងដ៊ី និងគំនរសលឹក្រកុ្ខជាេិ) 

tibia  /ˈtɪbɪə/  [n]  (រហុវចនៈ៖ tibiae) (សទិសនយ័៖ 
shank) ឆ្អឹងធំព្នសមងមជ្ើង, ឆ្អឹងសមងមជ្ើង (សមងមជ្ើងសេវលអិេ
ព្នក្ងទ់៊ី៤ បដលសាិេមៅចមនាល េះមលល  និងក្មជ្ើង ឬព្ អ ម់ជ្ើង) 

tick   /tɪk/  [n]  (សទិសនយ័៖ dermacentor, 
Rhipicephalus) សេវព្ច (បឆ្ក), ដបងក, បែមា៉ា សងទ់រ័ 

tidal pufferfish  /ˈtʌɪd(ə)l ˈpʌfəfɪʃ/  [n]  ព្េ៊ីកំ្រេ (ម ម្ េះ
វទិាសាស្ដស្ Chelonodon fluviatilis) 

tide  /tʌɪd/  [n]  ជំ្មនារ (ទឹក្) 
tide gauge  /tʌɪd ɡeɪdʒ/  [n]  រងាវ ស់ទឹក្មជ្ៀរ-នាច  
tidy  /ˈtʌɪdi/  [adj]  មរៀ រយ, សាអ េបាេ 
tie  /tʌɪ/  [n]  ចំណង 
tie  /tʌɪ/  [v]  ចង 
tigerfish  /ˈtʌɪɡə fɪʃ/  ររកួ្ព្េ៊ីក្ខ្ល  
 barred tigerfish  /bɑːd ˈtʌɪɡə fɪʃ/  [n]  ព្េ៊ីខ្ល  (ម ម្ េះ
វទិាសាស្ដស្ Datnioides quadrifasciatus) 

 finescale tigerfish  /fʌɪnskeɪl  ˈtʌɪɡəfɪʃ/   [n]  ព្េ៊ីខ្ល  
(ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ Datnioides microlepis) 

tight  /tʌɪt/  [adj]  សូមមមើលពាក្យ៖ compact 
tilapia  /tɪˈleɪpɪə/  [n]  ព្េ៊ីទ៊ីឡារា
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Tilapia mozambicus  [sci.n]  ព្េ៊ីទ៊ីឡារាឆ្ែូេ, ព្េ៊ីទ៊ីឡា
រាម៉ាូសំា រកិ្ 

Tilapia nilotica  [sci.n]  ព្េ៊ីទ៊ីឡារាមមម , ព្េ៊ីទ៊ីឡារាន៊ី ូ 
ទ៊ីកា 

tile  /tʌɪl/  [n]  មក្បឿង ឬឥដាមស្ើងៗ 
till  /tɪl/  [v]  កា រ់ស់ភជួររាស់ដ៊ី, ភជួរបព្ស 
till  /tɪl/  [n]  ការភជួរ ំប ក្ (ការភជួរ ឬមរៀ ចំដ៊ីសព្មា ោ់ដុំេះ និង
មធវើក្សិក្មម) 

tillage  /ˈtɪlɪdʒ/  [n]   

១.  (សទិសនយ័៖ mellowing) ការមធវើឱ្យដ៊ីផុស, ការធវ៊ីដ៊ី
ឱ្យលអ   

២.  ការភជួររាស់ដ៊ី (ការបក្បព្ មោយក្មាល ងំមមកានិចមដើមប ៊ីឱ្យ
លក្ខណៈរ ូព្នដ៊ីផរល់នូវលក្ខខ្ណឌ សមព្ស មធវើឱ្យដំ 
ណ្ដំដុេះលូេលាស់ងាយព្សួល) 

 contour tillage  /ˈkɒntʊə ˈtɪlɪdʒ/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
contour strip cropping 

 primary tillage  /ˈprʌɪm(ə)ri ˈtɪlɪdʒ/  [n]  ការមរៀ ចំដ៊ី
ដំ ូង (ការភជួរដ៊ីភាល មៗ  នាទ  រ់៊ីការព្ចូេកាេព់្ មូលផលរចួ 
ឬោ ម់ផរើមោ ំ(ជារមួសំមៅមលើការភជួរ)) 

 secondary tillage  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈtɪlɪdʒ/  [n]  ការមធវើដ៊ី
មលើក្ទ៊ីរ៊ីរ (ការមធវើដ៊ី នាទ  រ់៊ីបានភជួរមលើក្ទ៊ីមយួរចួក្នលងមក្
ក្ែុង ំណង ំប ក្ដ៊ីធំៗឱ្យលអិេមោយ ងក  ់ញ្ចូ លក្មមទចរកុ្ខ
ជាេិជាមយួដ៊ី និងរព្ងា ដ៊ី។ ជាទូមៅ មគមៅថ្នការរាស់ ឬ
មព្ជាយដ៊ី) 

 wetland tillage  /ˈwɛtlənd ˈtɪlɪdʒ/  [n]  ការភជួររាស់មលើដ៊ី
មសើម 

 zero tillage  /ˈzɪərəʊ ˈtɪlɪdʒ/  [n]  ការមនិភជួររាស់ (ការ
អនុវេរ ឬោដុំេះមយួបដលមៅទ៊ីមនាេះ ការោដុំេះព្េូវបានមធវើ
ម ើងមោយផ្កទ ល់មោយមនិោបំាចម់រៀ ចំដ៊ី (ភជួររាស់)) 

tilled  /tɪld/  [adj]  បដលោ ំ
tiller  /ˈtɪlə/  [n]   

១.  មដើមរនលក្, មដើមប ក្ (មដើមបដលដុេះមចញរ៊ីថ្នែ ងំខ្ង
មព្កាមព្នមដើមមម)  

២.  អែក្កា រ់ស់ភជួររាស់ដ៊ី 
 power tiller  /ˈpaʊə ˈtɪlə/  [n]  (សទិសនយ័៖ iron 

baffalo) មរយន្ 
 rotary tiller  /ˈrəʊt(ə)ri ˈtɪlə/  [n]  នងគល័ថ្នស 

 secondary tiller  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈtɪlə/  [n]  មដើមប ក្ទ៊ី
រ៊ីរ (មដើមប ក្ទ៊ីរ៊ីរព្នមដើមព្សូវ ឬបខ្ែងទ៊ីរ៊ីរបដលដុេះមចញរ៊ី
បខ្ែងទ៊ីមយួ) 

 tertiary tiller  /ˈtəːʃ(ə)ri ˈtɪlə/  [n]  មដើមប ក្ទ៊ី ៊ី (មដើម
ប ក្បដលដុេះមចញរ៊ីមដើមប ក្ទ៊ី ២ ព្នព្សូវ) 

tilth  /tɪlθ/  [n]   

១.  សូមមមើលពាក្យ៖ natural tilth  
២.  ដ៊ីបានភជួរ ំប ក្ 

 good tilth  /ɡʊd tɪlθ/  [n]  (សទិសនយ័៖ friable state) 
សភារដ៊ី (ទងំខ្ងរ ូវន្ ខ្ងគ៊ីម៊ី ខ្ងជ្៊ីវសាស្ដស្) បដល
សមព្ស ក្ែុងការផ្ល់ផលសភារព្រ ់ៗ ព្នទព្មង ់និងជ្៊ី
ជាេិដ៊ី 

 natural tilth  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l tɪlθ/  [n]  (សទិសនយ័៖ tilth) 
ទព្មងល់អ 

timber  /ˈtɪmbə/  [n]  ម ើមូល, ម ើហរុ  
 standing timber  /ˈstandɪŋ ˈtɪmbə/  [n]  ម ើហរុ  

time  /tʌɪm /  [n]  មរលមវលា 

 bleeding time  /ˈbliːdɪŋ tʌɪm/  [n]  ការរិមសាធ្ម 
(មដើមប ៊ីឱ្យដឹង ថ្នមេើ្មអាចនឹងក្ក្ក្ែុងរយៈ ៉ាុនាម ននាទ៊ី) 

 turnaround time  /ˈtəːnəraʊnd tʌɪm/  [n]  មរលមវលា
ក្ែុងចមនាល េះការព្ចូេកាេរ់ចួ និងការោដុំេះដំណំ្ដថ្ម៊ីជា ន្
 នាទ   ់

 time bound  /tʌɪm baʊnd/  [n]  មរលមវលាកំ្ណេម់យួ 
Tin  /tɪn/  [n]  សំណបា៉ា ហងំ (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី Sn) 
tincture  /ˈtɪŋ(k)tʃə/  [n]  ថ្នែ ទឹំក្លា រ សួ, លាយអាល់
កុ្លនឹងថ្នែ  ំ

tinea  /ˈtɪnɪə/  [n]  ជំ្ងឺភល ឺ
tinnitus  /ˈtɪnɪtəs/  [n]  ហុឹងព្េមចៀក្ 
Tinospora crispa  [sci.n]   ណូ្លមរជ្ 
tissue  /ˈtɪsjuː/  [n]  ជាលិកា 
 adipose tissue  /ˈadɪpəʊs ˈtɪʃuː/  [n]  ជាលិកាខ្ល ញ់
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 areolar tissue  /əˈriːələ ˈtɪʃuː/  [n]  ជាលិកាអាមអអូឡា 
(ជាជាលិកាសនាធ នបដលសាិេមៅជា រ់៊ីមព្កាមបសបក្ និង
មៅចមនាល េះជាលិកា ឬសរ ៊ីរាងគជា រ់ែ ។ វា ងកម ើមោយសារ
ធាេុអនធិលៗ បដលរមួមានមកាសិកាមផសងៗ ដូចជាមកាសិកា
មា៉ា ស មកាសិកាស្ុក្ខ្ល ញ់មា៉ា ព្កូ្ផ្កស និងភ៊ីព្ រូ-បាល សធំៗ 
បដលសំមយគកូ្ឡាបសន សរព្សស និងសរព្សយឺេរណ៌
សាវ យ) 

 connective tissue  /kəˈnɛktɪv ˈtɪʃuː/  [n]  ជាលិកា
សនាធ ន, ជាលិកាភាជ   ់

 epithelial tissue  /ˌɛpɪˈθiːlɪ(ə)l ˈtɪʃuː/  [n]  ជាលិកាមអរ៊ី
មេលយមូ (ព្កុ្មមកាសិកាឯក្មទសបដលព្គ ដណរ  ព់្ផទខ្ង
ក្ែុង និងខ្ងមព្តព្នសារពាងគកាយ) 

 mesophyll tissue  /ˈmɛsə(ʊ)fɪl ˈtɪʃuː/  [n]  ជាលិកាសលឹក្ 
បដលមៅចមនាល េះក្ណ្ដរ លព្នមអរ៊ីបែមសលឹក្បផែក្ខ្ងមលើ និង
មអរ៊ីបែមបផែក្ខ្ងមព្កាមព្នសលឹក្ 

 transfusion tissue  /transˈfjʊːʒ(ə)n tissue/  [n]  ជាលិ
កាដឹក្នា ំ(ជាលិកាសាិេមៅសងខ្ងបាចស់រព្សនា ំរ ស់
សលឹក្សុ៊ីមណូបសពម។ វា ងកម ើងរ៊ីមកាសិកាបា៉ា រ ៉ាងសុ់៊ីមទមទ 
បដលមានទព្មងផ់េ និងមានភាែ សមព្រងព្កាស់) 

Titanium  /tʌɪˈteɪnɪəm/  [n]  ទ៊ីតាន (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី Ti) 
titre  /ˈtiːtə/  [n]  អព្តា,  ណ័ណ  
toad  /təʊd/  [n]  សេវគ៊ីងគក្ ់
toadstool  /ˈtəʊdstuːl/  [n]  ផសេិរុល 
tobacco   /təˈbakəʊ/  [n]  ថ្នែ ជំ្ក្ ់(ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ 

Nicotiana tabacum) 
tobacco shop  /təˈbakəʊ ʃɒp/  [n]  ហងលក្ប់ារ ៊ី ឬថ្នែ ជំ្ក្ ់
toe  /təʊ/  [n]  ព្មាមមជ្ើង  
toenail  /ˈtəʊneɪl/  [n]  ព្ក្ចក្មជ្ើង 
tolerance  /ˈtɒl(ə)r(ə)ns/  [n]  ភារអេព់្ទ,ំ ភារធន,់ ការ
អនុមព្រេះ (វសិាលភារព្ន រសិាា នមយួ បដលសារពាងគកាយ
មានជ្៊ីវេិអាចរស់មៅក្ែុងមនាេះបាន ឧ. ការធននឹ់ងស៊ីេុណហ
ភារការធននឹ់ងសំមណើ ម។ មៅក្ែុងការរិមសាធនព៍្រ រូ់ជ្ ការ
អនុញ្ញា េឱ្យភារលំមអៀង ( ូក្ ឬដក្) មានក្ែុង ទោា នគំរ។ូ) 
 drought tolerance  /draʊt ˈtɒl(ə)r(ə)ns/  [n]  ភារធន់
នឹងភាររាងំសងួេ, ភារអេព់្ទនឹំងការរាងំសងួេ (លទធភារ
បដលរកុ្ខជាេិអាចព្ទនឹំងការរាងំសងួេបាន) 

 heat tolerance  /hiːt ˈtɒl(ə)r(ə)ns/  [n]  ភារអេព់្ទនឹំង
ក្មដរ  (លទធភារព្ទពំ្ទនឹងក្មដរ ខ្ល ងំ បដលមនិធមមតា
សព្មា ក់ារលូេលាស់រ ស់ជ្៊ីវក្រ) 

 shade tolerance  /ʃeɪd ˈtɒl(ə)r(ə)ns/  [n]  ភារធននឹ់ង
មល  ់

tolerant  /ˈtɒl(ə)r(ə)nt/  [adj]  បដលធនព់្ទនឹំង  
 heat tolerant   /hiːt ˈtɒl(ə)r(ə)nt/  [adj]  បដលធននឹ់ងក្
មដ្ 

 salt tolerant  /sɔːlt ˈtɒl(ə)r(ə)ns/  [adj]  បដលធននឹ់ង
ជាេិព្ព្  ឬអំ ិល (ឧ. ព្ មភទមដើមមកាងកាង) 

 shade tolerant  /ʃeɪd ˈtɒl(ə)r(ə)nt/  [adj]  ធននឹ់ងមល  ់
(ជាសមេាភាររកុ្ខជាេិក្ែុងដុេះលូេលាស់មៅមព្កាមមល )់ 

tolerate   /ˈtɒləreɪt/  [v]  ធន,់  អេធ់ន ់(បាន), មនិព្ ឆ្ងំ
នឹង (ឧ. ថ្នែ )ំ 

toli shad  [n]  ព្េ៊ីបា៉ា លូង (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Tenualosa 
toli) 

tomato  /təˈmɑːtəʊ/   [n]  ម ៉ាងមបា៉ា េះ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ 
Solanum lycopersicum) 
 cherry tomato   /ˈtʃɛri təˈmɑːtəʊ/  [n]  ម ៉ាងមបា៉ា េះបផលេូចៗ 

(ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Lycopersicon esculentum) 
tomato yellow leaf curl virus   /təˈmɑːtəʊ ˈjɛləʊ liːf 

kəːl ˈvʌɪrəs/  [n]  ជំ្ងឺមលឿងសលឹក្មោយវ ៊ីរសុ (ជំ្ងឺមក្ើេភាគ
មព្ចើនមៅមលើដំណំ្ដម ៉ាងមបា៉ា េះ) 

tomentose  /təˈmɛntəʊs/  [adj]  មានមរាមមព្ចើន, បដលដុេះ
មរាមមព្ចើន (ព្ មភទមរាមមលើសលឹក្) 

Tomosvaryella oryzaetora   [sci.n]  រកួ្រយុក្ាលធំ 
( រាសិេមលើរកួ្មមាច ំផ្កល ញសលឹក្) 

Tomosvaryella subvirescens  [sci.n]  រកួ្រយុក្ាលធំ 
( រាសិេមលើរកួ្មមាច ំផ្កល ញសលឹក្) 

tone  /təʊn/  [n]  ក្មាល ងំ (សាចដំុ់) 
tongue  /tʌŋ/  [n]  អណ្្ដេ 
tonic  /ˈtɒnɪk/  [n]  ថ្នែ មំលើក្ក្មាល ងំ 
tonsil  /ˈtɒnsɪl/  [n]  ដំុសាចម់យួគូមៅមព្កាយ ំរងក់្ បផែក្ 
ខ្ងមលើ, ដំុព្ក្មរញអវ៊ីមផសងមទៀេបដលព្សមដៀង, អាម៊ីោល 

tonsillectomy  /ˌtɒnsɪˈlɛktəmi/  [n]  ការវេះកាេដំុ់សាចក់្ែុង
 ំរងក់្ 

tonsillitis  /tɒnsɪˈlʌɪtɪs/  [n]  ជំ្ងឺរលាក្ដំុសាចក់្ែុង ំរងក់្
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tool  /tuːl/  [n]  វធិ៊ីសាស្ដស្, មមធាបាយ, ឧ ក្រណ៍ 
 hand tools  /hand tuːls/  [n pl]  ហេាឧ ក្រណ៍ 

(ឧ ក្រណ៍មព្ ើមោយព្ដ) 
 surveying tool  /səˈveɪ ɪŋ tuːl/  [n]  វធិ៊ីសាស្ដស្អមងកេ  
 wooden tools  /ˈwʊd(ə)n tuːlz/  [n pl]  សមាភ របដលមាន
ជាេិម ើ ឬផលិេមក្រ៊ីម ើ (ឧ. សមាភ រក្សិក្មម បដលមធើវរ៊ី
ម ើដូចជា នងគល័ ដងរណ្ដ ច ជាមដើម) 

tooling action  /ˈtuːlɪŋ ˈakʃ(ə)n/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
corrosion 

tooth  /tuːθ/  [n]  (រហុវចនៈ៖ teeth) មធមញ 
 canine tooth  /ˈkeɪnʌɪn tuːθ/  [n]  ចងកូម 
 egg tooth  /ɛɡ tuːθ/  [n]  មធមញសរុេ  
 primary teeth    /ˈprʌɪm(ə)ri tiːθ/  [n pl]  មធមញទឹក្មោេះ 

top  /tɒp/  [n]  បផែក្ខ្ងមលើ, កំ្រូល, ចុង (ម ើ), ព្សទ ម់លើ 
(ដ៊ី) 
 capillary layer top  /kəˈpɪləri ˈleɪə tɒp/  [n]  ក្ព្មេិ
ខ្ងមលើបដលទឹក្ការ៊ីបលរ អាចម ើងដល់ (ទឹក្ក្ែុងដ៊ី)  

topdressing  /tɒpˈdrɛsɪŋ/  [n]  ការបាចជ្៊ី ំ ៉ាន (ការបាចជ្៊ី
 នាទ  រ់៊ីការោ ំឬសទូង ឬ នាទ  រ់៊ីដំណំ្ដបដលដុេះលូេលាស់
មហើយ) 

top-heavy  /tɒp ˈhɛvi/  [adj]  បដលធងនខ់្ងមលើមរក្ 
topical  /ˈtɒpɪk(ə)l/  [adj]  ថ្នែ រំេឺ 
topocline  /təʊpəʊclʌɪn/  [n]   បព្ម ព្មួលតាមេំ ន់
ភូមសិាស្ដស្ 

topography  /təˈpɒɡrəfi/  [n]  ឋានមលខ្វទិា, ឋានមលខ្
សាស្ដស្ (លក្ខណៈសាា នភារព្ផទដ៊ីព្នេំ នកំ់្ណេណ់្ដមយួ) 

topophysis   [n]  (សទិសនយ័៖ plagiotrophy) បាេុភូេដុេះ
តាមទមាល   ់(បាេុភូេលូេលាស់រ ស់ចុង ំមៅ រនលក្ព្េួយ 
និងកំ្ណ្ដេប់មក្ បដលមៅរក្ាទមាល  លូ់េលាស់តាមទិស
រ ស់វា។ ដូចជាបមក្ផាំកាេរ់៊ីបមក្ព្េងម់រលយក្មៅោ ំវា
លូេព្េងក់ាលណ្ដកាេរ់៊ីបមក្ចំមហៀង មរលោវំាដុេះមៅ 
ចំមហៀង។)  

troposphere   /ˈtrɒpə(ʊ)sfɪə/   [n]  ព្េូ ៉ាូបសវរ ឬ មណឌ ល
អាកាសរចល់ (បផែក្មៅទ ជាងមគព្ន រយិកាសគិេោ រ់៊ី
ព្ផទដ៊ីរហូេចមាង យព្ មាណ ១០គ.ម គិេជារយៈក្មពស់មៅក្ែុង
េំ នប់ដលមានរយៈទទឹងមធយម (បព្ ព្ ួលរ៊ី ៩គ.មមៅក្បនលង

មានរយៈទទឹងខ្ពស់ ដល់១៦គ.ម ជាមធយម មៅេំ នព់្េូរិច) 
បដលមក្ើេមានបាេុភូេររក្ និងអាកាសធាេុ។ មៅក្ែុងេំ ន់
មនេះ ជាទូមៅស៊ីេុណហ ភារថ្យចុេះ កាលណ្ដមគម ើងកានប់េ 
ខ្ពស់។)  

Tor sinensis  [sci.n]  ព្េ៊ីមកាអ រ 
Tor tambroides  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ Thai mahseer 
torch  /tɔːtʃ/  [n]  ចនលុេះ, រិល 
torpor  /ˈtɔːpə/  [n]  អសក្មមភារ (សាា នភារអសក្មមភារ 
បដលសេវមថ្រក្មដរ ខ្លេះមព្ ើព្បាស់មដើមប ៊ីរក្ាថ្នមរល) 

torrent  /ˈtɒr(ə)nt/  [n]  មព្ជាេះ 
torsion  /ˈtɔːʃ(ə)n/  [n]  ការរមលួ 
torticollis  /ˌtɔːtɪˈkɒlɪs/  [n]  (សទិសនយ័៖ wryneck)  
មថ្នល េះសរព្សក្  

tortoise  /ˈtɔːtɔɪz/  [n]  អមណ្ើ ក្ 
totipotency /tə'tɪpəʊ t(ə)nt si/   [n] សការ នុរលមកាសិកា
អាចដុេះជាមដើមម ើ (សមេាភារព្នព្ មភទណ្ដមយួព្នមកាសិ-
កា រកុ្ខជាេិបដលអាច ំប ក្  មងកើេជាមដើមរកុ្ខជាេិមយួបាន។ 
មដើមប ៊ីដឹងរ៊ីសការ នុរលមនេះ មគកាេម់កាសិកាមយួដំុមចញរ៊ីរកុ្ខ
ជាេិមនេះមហើយោក្វ់ាក្ែុងសារធាេុចិញ្ច ឹមបដលវាព្េូវការ មេើវា
អាចដុេះ ឬមទ។) 

touch  /tʌtʃ/  [v]  សាទ   
 organ of touch  /ˈɔːɡ(ə)n ɒv tʌtʃ/  [n]  សរ ៊ីរាងគកាយ
វញិ្ញា ណ 

toundra polygon  /ˈtʌndrəˈpɒlɪɡ(ə)n/  [n]  រហុមកាណវាល
មមម ទុងព្ោ 

tourniquet  /ˈtɔːnɪkeɪ/  [n]  ឃ្នែ  សរព្ស្មកំុ្ឱ្យហូរ
មចញ ឬក្ម៏ដើមប ៊ីងាយ ញ្ចូ លមជុល, ព្ក្ណ្ដេស់ព្មា ច់ងឃ្នេ់
្ម 

toxemia  /tɒkˈsiːmɪə/  [n]  មព្រេះថ្នែ ក្ ់ណ្្ដលរ៊ីជាេិរុល
ក្ែុង្ម (លក្ខណៈមនិធមមតា ជា ទ់ក្ទ់ងនឹងការមានសារ
ធាេុរុលមៅក្ែុង្ម 

toxic  /ˈtɒksɪk/  [adj]  មានជាេិរុល 
toxicity  /tɒkˈsɪsɪti/  [n]  រំនុល, ភាររុល 
 acute toxicity  /əˈkjuːt tɒkˈsɪsɪti/  [n]  រំនុលខ្ល ងំ 
 alkaline toxicity  /ˈalkəlʌɪn sɔɪl tɒkˈsɪsɪti/  [n] 

ជាេិរុលអាល់កាឡាងំ
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 aluminium toxicity  /ˌæl j  ʊˈmɪniəm/  [n]  ការរុលអា
លុយម៊ីញ៉ាូ ម 

 boron toxicity  /ˈbɔːrɒn tɒkˈsɪsɪti/  [n]  ការរុល
មោយសារធាេុ រ័ 

 chronic toxicity  /ˈkrɒnɪk tɒkˈsɪsɪti/  [n]  រំនុលរុាបំរ ៉ា 
 dermal toxicity  /ˈdəːm(ə)l tɒkˈsɪsɪti/  [n]  រុលតាម
បសបក្ (ភាររុល ណ្្ដលមក្រ៊ីការព្ជា ចូលរ ស់ថ្នែ រុំល
មៅតាមបសបក្) 

 ingestion toxicity  /ɪnˈdʒɛstʃ(ə)n tɒkˈsɪsɪti/  [n] 

រំនុលមោយមល ចូល 
 inhalation toxicity  /ɪnhəˈleɪʃ(ə)n ˈtɒksɪkˈsɪti/  [n]     

រំនុលមោយដំណក្ដមងហើម (ដំមណើ រការរុលមៅតាមការដក្
ដមងហើមចូល) 

 iron toxicity  /ˈʌɪən tɒkˈsɪsɪti/  [n]  ការរុលជាេិបដក្ 
(បាេុភូេមនេះមក្ើេម ើងកាលណ្ដកំ្ហ ព់្នសូលុយសយងុ
បដក្ខ្ពស់មៅក្ែុងដ៊ី ឬក្ែុងទឹក្មរលដ៊ីសាិេក្ែុងសាា នភារលិច
ទឹក្។ ព្ មភទអាសុ៊ីេខ្ល ងំបដលមព្ចើនជ្ ួព្ ទេះក្ែុងដ៊ីមានដូច
ជា អាសុ៊ីេសរុលហវ េ បដលមានមរាគសញ្ញា រ ស់វា គឺមាន
សាែ មអុេមតាែ េមលើសលឹក្ោស់រ៊ីចុងសលឹក្រាលោលដល់េួ
សលឹក្រហូេដល់ងា ប់ផែក្ខ្ងមព្កាម។) 

 manganese toxicity   /ˈmaŋɡəniːz tɒkˈsɪsɪti/  [n] 

ការរុលម៉ាងក់ាបណស 
 oral toxicity  /ˈɔːr(ə)l tɒkˈsɪsɪti/  [n]  ការរុលតាមមាេ ់

(ដំមណើ រការរុលតាមរយៈការមល ចូលតាមមាេ)់ 
toxicology  /ˌtɒksɪˈkɒlədʒi/  [n]  វសិសាស្ដស,្ រំនុលវទិា, 
ជាេិរុលវទិា 

toxin  /ˈtɒksɪn/  [n]  ជ្៊ីវធាេុរុល 
toxoid  /ˈtɒksɔɪd/  [n]  អស់ជាេិរុល ឧ. tetanus toxoid 
អស់ជាេិមេតាណូស 

Toxotes chatareus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ largescale 
archerfish 

Toxotes microlepis  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
smallscale archerfish 

trace  /treɪs/  [n]  ោន, សាល ក្សាែ ម, ចំននួដេិ៏ច ំផុេ 
trachea  /ˈtreɪkɪə/  [n]  (រហុវចនៈ៖ tracheae) 

(សទិសនយ័៖ windpipe)  ំរងខ់្យល់ 
tracheitis  /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/  [n]  ជំ្ងឺរលាក្ ំរងខ់្យល់ 

tracheophyte  /trakːkɪˈɒfʌɪt/  [n]  ព្តាមក្អូភ៊ីេ (រកុ្ខជាេិ
បដលមានជាលិកាសរព្សនា)ំ 

tracheostomy  /ˌtrakɪˈɒtəmi/   [n]  ការវេះកាេម់ ើក្ព្ មហង
ក្ែុង ំរងខ់្យល់(មដើមប ៊ីជ្យួ ព្សូ ខ្យល់ ឱ្យចូលមៅក្ែុងសួេបាន
ព្គ ព់្រន)់ 

tract  /trakt/  [n]  ព្ រន័ធព្នអវយវៈឬសរ ៊ីរាងគ បដលមធវើការរមួរែ  
 alimentary tract  /alɪˈmɛnt(ə)ri trakt/  [n]  មព្គឿង
រលំាយអាហរ 

 forest track  /ˈfɒrɪst trak/  [n]  (សទិសនយ័៖ wood 
haulage way) ផលូវក្ែុងព្ព្រ 

 gastrointestinal tract  /ˌɡastrəʊɪnˈtɛstɪn(ə)l trakt/  [n]  

(សទិសនយ័៖ gastrovascular canal)  ំរងរ់លំាយអាហរ  
traction  /ˈtrakʃ(ə)n/  [n]   

១.  ទំនាញភារ  
២.   រធិានសព្មា ទ់ញឆ្អឹងឱ្យព្េង ់

animal traction   /ˈanɪm(ə)l ˈtrakʃ(ə)n/  [n]  ការមព្ ើសេវ
ចិញ្ច ឹមជាក្មាល ងំអូសទញ 

tractor  /ˈtraktə/  [n]  ព្តាក្ទ់រ័ 
 walking tractor  /wɔːkɪŋ ˈtraktə/  [n]  មរយន្ 

trail   /treɪl/  [n]  ផលូវលំជ្ន ទ 
trailer  /ˈtreɪlə/  [n]  រថ្សមណ្ដរ ង, រុមឺ៉ាក្សមណ្្ដង 
trainee  /treɪˈniː/  [n]  សិកាខ កាម 
training  /ˈtreɪnɪŋ/  [n]  ការ ណុ្េះ ណ្្ដល 
 degree training  /dɪˈɡriː ˈtreɪnɪŋ/  [n]  វគគ ណុ្េះ ណ្្ដ
លមានសញ្ញា  ព្េ (ការសិក្ាបដលទទលួបានសញ្ញា  ព្េ
អនុ រញិ្ញា  ឬមហ រញិ្ញា  ព្េ ឬ ណឌិ េមៅមព្កាយមរល
 ញ្ច វ់គគសិក្ារ ស់ខ្លួន) 

 training programme schedule  /ˈtreɪnɪŋ ˈprəʊɡram 

ˈʃɛdjuːl/  [n]  កាលវភិាគក្មមវធិ៊ីវគគ ណុ្េះ ណ្្ដល 
 training brochure  /ˈtreɪnɪŋ ˈbrəʊʃə/  [n]  កូ្នមសៀវមល
សព្មា វ់គគ ណុ្េះ ណ្្ដល 

 training course  /ˈtreɪnɪŋ kɔːs/  [n]  វគគ ណុ្េះ ណ្្ដល 
 training division  /ˈtreɪnɪŋ dɪˈvɪʒ(ə)n/  [n]  បផែក្ ណុ្េះ
 ណ្្ដល 

 training manual  /ˈtreɪnɪŋ ˈmanjʊ(ə)l/  [n]  មសៀវមលគ
ព្មូសព្មា វ់គគ ណុ្េះ ណ្្ដល 

 training room /ˈtreɪnɪŋ ruːm/  [n]   នទ វ់គគ ណុ្េះ       
 ណ្្ដល
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 training supplies  /ˈtreɪnɪŋ səˈplʌɪs/  [n]  សមាភ រ
សព្មា ម់ព្ ើព្បាស់ក្ែុងវគគ ណុ្េះ ណ្្ដល 

trait  /treɪt/  [n]  លក្ខណៈ (មផណូទ៊ី ), លក្ខណៈជ្មព្មើស 
(មក្េនភណឌ ព្នសរ ៊ីរាងគបដលបានមក្រ៊ីអន្រអំមរើរវាងរនធុ និង 
 រសិាា ន) 

tranquilizer  /ˈtraŋkwɪlʌɪzə/  [n]  ថ្នែ រំងំា ចិ់េ្ 
market transaction  /ˈmɑːkɪt tranˈzakʃ(ə)n/  [n] 

ការទក្ទ់ងលក្ទិ់ញ 
transcription  /tranˈskrɪpʃ(ə)n/  [n]  ការចមលង (ដំមណើ រការ
បដល RNA នាសំារមយួ ព្េូវបាន មងកើេជាក្ពាច ក្ឆ់្លុេះមយួព្ន 
DNA រ ស់មមបា មនេះ មៅកំ្ ុងមរលសំមយគព្ ូមេអុ៊ីន 
មហើយនិងការេំមរៀ តាមព្ក្មមសមនទិច) 

transfer  /transˈfəː/  [n]  ការមផទរ 
transformation  /transfəˈmeɪʃ(ə)n/  [n]   ំប លង, 
ការបព្ កាល យ 
 transformation into brown earth  /transfəˈmeɪʃ(ə)n 

ˈɪntʊ braʊn əːθ/   ការបព្ កាល យមៅជាដ៊ីសមបរុមតាែ េ 
 transformation into marshland  /transfəˈmeɪʃ(ə)n 

ˈɪntʊ ˈmɑːʃlənd/  ការបព្ កាល យមៅជាទ៊ីទំនា  ឹង 
transfuse  /transˈfjuːz/  [v]   ញ្ជូ ន្ម 
transfusion  /transˈfjʊːʒ(ə)n/  [n]  ការ ញ្ជូ ន្ម,  
ការ ញ្ចូ លវេាុធាេុរាវ 

transgression  /trɑːnsˈɡrɛʃn/  [n]  រងាវ េសមុព្ទ 
translation  /transˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ការ ក្បព្  
translucent   /transˈluːs(ə)nt/  [n]  ភារឆ្លុេះ 
transmission  /tranzˈmɪʃ(ə)n/  [n]  ការ ញ្ជូ ន, ការចមលង 
 virus transmission  /ˈvʌɪrəs tranzˈmɪʃ(ə)n/  [n] 

ការចមលងវ ៊ីរសុ (ការចមលងវ ៊ីរសុមៅរកុ្ខជាេិមោយសេវលអិេ
បដលផទុក្ជំ្ងឺ) 

transmit  /tranzˈmɪt/  [v]   ញ្ជូ ន, ចមលង 
transparent  /tranˈspar(ə)nt/  [adj]  ថ្នល ឆ្លុេះ 
transpiration  /transpɪˈreɪʃ(ə)n/  [n]  រកុ្ខ ំភាយ, ដំមណើ រ
ការបាេ ់ងទឹ់ក្មោយដំណក្ដមងហើមរកុ្ខជាេិ, រភំាយចំហយ
ទឹក្ (ការបាេ ់ងទឹ់ក្រ៊ីសលឹក្រកុ្ខជាេិតាមស្ូមា៉ា េ និង ងទ់៊ី
មសលមោយរហំួេ) 

transplant  /transˈplɑːnt/  [v]  សទូង 
 disease-free transplant  /dɪˈziːz  friː transˈplɑːnt/  [n]  

ោកូំ្នដំណំ្ដរម នជំ្ងឺ 

 rice transplanter  /rʌɪs transˈplɑːntə/  [n]  មា៉ា សុ៊ីនសទូវ 
(មា៉ា សុ៊ីនសទូងព្សូវមព្ ើសំណ្ដ ោ ៉ាុក្ ឬសំណ្ដ ថ្នែ លឡាងំ
ម ើ) 

transplanting  /transˈplɑːntɪŋ/  [n]  ការសទូង 
transport  /tranˈspɔːt/  [n, v]  ដឹក្ជ្ញ្ជូ ន 
 active transport  /ˈaktɪv tranˈspɔːt/  [n]  ដំណឹក្នាំ
សក្មម (ចលនាសារធាេុរលាយឆ្លងកាេភ់ាែ សមកាសិការ៊ី
ក្បនលងបដលមានកំ្ហ ទ់ ជាងមៅខ្ពស់ មោយព្េូវការ
ថ្នមរលមកាសិកា) 

 nutrient transport  /ˈnjuːtrɪənt tranˈspɔːt/  [n]  ការដឹក្
ជ្ញ្ជូ នសារធាេុចិញ្ច ឹម 

 passive transport    /ˈpasɪv tranˈspɔːt/  [n]  ការដឹក្នាំ
អក្មម (ចលនារ ស់ម៉ាូមលគុលឆ្លងកាេភ់ាែ សមោយរម នមព្ ើ
ថ្នមរលមកាសិកា) 

 polar transport  /ˈpəʊlə tranˈspɔːt/  [n]  ការដឹក្ជ្ញ្ជូ ន
 ៉ាូល ចលនាផ្កទ ល់ព្នសារធាេុមៅក្ែុងរកុ្ខជាេិ (ជាទូមៅ គឺ
ជានិយេ័ក្រលូេលាស់ក្ែុង រកុ្ខជាេិ) ភាគមព្ចើនមៅក្ែុងទិស
មៅបេមយួ បដលការដឹក្ជ្ញ្ជូ ន ៉ាូលទទលួបានមជាគជ្យ័ 
សព្មា ប់ចក្ោយមៅព្គ ទិ់សមៅទងំអស់ 

transverse  /tranzˈvəːs/  [adj]  ព្ន នាទ េរុ់េះ 
trauma  /ˈtrɔːmə/  [n]  ការរងរ សួ, ព្រ,ំ រ សួ, ការខូ្ចជាលិ
កាបដលរស់ 
 acoustic trauma  /əˈkuːstɪk ˈtrɔːmə/  [n]  ការរងរ សួ
មោយសំម ង 

travertine  /ˈtravətɪn/  [n]  (សទិសនយ័៖ fresh-water 
limestone) ថ្មកំ្មបារបដលមក្ើេមៅក្ែុងទឹក្សា  

treat  /triːt/  [v]  មធវើព្ ព្រឹេិ្ក្មម, រាបាល 
treatment  /ˈtriːtm(ə)nt/  [n]   

១.  សូមមមើលពាក្យ៖ prescription  
២.  ព្ ព្រឹេិ្ក្មម  
៣.  ការបថ្ទ,ំ ការោរិំមសាធរូជ្  
៤.   ចចយ័ (អវ៊ីៗបដលបានយក្មក្មធវើការរិមសាធតាមោន
លក្ខណៈសាា នភារព្ផទដ៊ីព្នេំ នកំ់្ណេណ់្ដមយួមលើ
លក្ខណៈ ឬឥទធិរលរ ស់វា (ឧ. រូជ្ ក្ព្មេិ ឬព្ មភទជ្៊ី 
ក្ព្មេិ ឬព្ មភទថ្នែ រុំល))  

៥.  ការរាបាល, វធិ៊ីរាបាល
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 activated sludge treatment  /ˈaktɪveɪtɪd ˈslʌdʒ 

ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេិ្ក្មមមោយភក្ស់ក្មម 
 aerobic treatment  /ɛːˈrəʊbɪk ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេិ្
ក្មមមោយអាកាសក្មម 

 anaerobic treatment  /ˌanɛːˈrəʊbɪk ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  

ព្ ព្រឹេិ្ក្មមមោយរម នខ្យស់ 
 biological treatment  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈtriːtm(ə)nt/  

[n]  ព្ ព្រឹេិ្ក្មមជ្៊ីវៈ 
 carbon treatment  /ˈkɑːb(ə)n ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេិ្
ក្មមមោយធយងូសក្មម 

 chemical treatment  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  

ព្ ព្រឹេិ្ក្មមមោយគ៊ីម៊ី 
 effluent treatment  /ˈɛflʊənt ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេិ្
ក្មមមោយសំណល់រាវ 

 physical treatment  /ˈfɪzɪk(ə)l ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  

ព្ ព្រឹេិ្ក្មមរ ូ 
 pre-treatment  /ˈpriː ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេរិក្មម 

(ព្ មភទណ្ដមយួព្នព្ ព្រឹេរក្មម បដលបានមធវើមៅមលើព្រ ់
មដើមប ៊ី ំប ក្ភារសំងំ និងជំ្រញុឱ្យដំណុេះមលឿន។ ឧ. ការ
ោក្សំ់ដិលមៅក្បនលងព្េជាក្ ់ការមធវើឱ្យមានសាែ មមព្ េះ ការ
មធវើឱ្យចុេះព្េជាក្។់) 

 primary treatment  /ˈprʌɪm(ə)ri ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  

ព្ ព្រឹេិ្ក្មមដំណ្ដក្ក់ាលដំ ូង 
 secondary treatment  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  

ព្ ព្រឹេិ្ក្មមដំណ្ដក្ក់ាលទ៊ីរ៊ីរ 
 seed treatment  /siːd ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ការោក្ថ់្នែ រុំល
លាយក្ែុងព្រ  ់

 sewage treatment  /ˈsuːɪdʒ ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេិ្
ក្មមទឹក្លូសមអុយ 

 shot-gun treatment  /ʃɒt ɡʌn ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  

រាបាលថ្នែ ចំព្មុេះ 
 solid waste treatment  /ˈsɒlɪd weɪst ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  

ព្ ព្រឹេិ្ក្មមសំណល់រងឹ 
 tertiary treatment  /ˈtəːʃ(ə)ri ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេិ្
ក្មមដំណ្ដក្ក់ាលទ៊ី ៊ី 

 thermal treatment  /ˈθəːm(ə)l ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេិ្
ក្មមក្មដរ  

 waste treatment  /weɪst ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេិ្ក្មម
សំណល់ 

 wastewater treatment  /weɪstˈwɔːtə ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  

ព្ ព្រឹេិ្ក្មមសំណល់រាវ 
 water treatment  /ˈwɔːtə ˈtriːtm(ə)nt/  [n]  ព្ ព្រឹេិ្ក្មម
ទឹក្ 

treble   /ˈtrɛb(ə)l/  [v]  មក្ើនម ើងព្េ៊ីគុណ 
tree  /triː/  [n]  មដើមម ើ 
 air-layered tree  /ɛːˈleɪəd triː/  [n]  មដើមម ើបដលបាន
 ំមៅ ឬផាំ 

 banyan tree   /ˈbanjən triː/  [n]  ម ើបានយ៉ា ន, មពាធិ៍ 
(ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ Ficus benghalensis) 

 candidate tree  /ˈkandɪdeɪt triː/  [n]  មដើមម ើម ក្ខភារ 
( ជាមដើមម ើបដលព្េូវបានមព្ជ្ើសមរ ើសសព្មា ោ់េថ់្នែ ក្់
គុណភារ រិនិេយមមើលតាមគុណភាររ ូខ្ងមព្ត 
(phenotype)  ៉ាុបនរមនិទនប់ានវាយេព្មលឬោសំាក្លបង
មៅម ើយ។) 

 check tree  /tʃɛk triː/   [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
Comparinson tree 

 comparison tree  /kəmˈparɪs(ə)n triː/  [n]  (ទស៊ីសស
នយ័៖ check tree) ការមព្ ៀ មធៀ មដើមម ើ 

 deciduous tree  /dɪˈsɪdjʊəs triː/  [n]  មដើមម ើបដល
ជ្ព្មុេះសលឹក្មយួឆ្ែ ម្ំង 

 elite tree  /eɪˈliːt triː/  [n]  មដើមម ើសព្មាងំ (មដើមម ើ
មយួបដលបានឆ្លងកាេក់ារមធវើរិមសាធនស៍មព្ស  ថ្នជា
មានលក្ខណៈលអ ំផុេ ឬសមតាម ំណងមគ ព្េូវការ
សព្មា ោ់កំ្ែុង រសិាា នជាក្ល់ាក្ណ់្ដមយួនិងសព្មា ក់្មមវ ៊ី
ធ៊ី ងាក េរូ់ជ្។  ឧេរមភារព្នមមបាកូ្នកាេព់្េូវ បានកំ្ណេ់
មោយការសាក្លបងកូ្ន មហើយម ើជាមដើមក្លូន មធវើការសាក្
លបងក្លូន។) 

 fig tree  /fɪɡ triː/  [n]  មដើមលាវ  
 fodder tree  /ˈfɒdə triː/  [n]  ព្ មភទរកុ្ខជាេិ ជាចំណ៊ី សេវ
មៅក្ែុងព្សុក្ 

 fruit tree  /fruːt triː/  [n]  ដំណំ្ដម ើហូ បផល, ម ើហូ បផល 
(ព្ មភទមដើមម ើបដលមគោសំព្មា យ់ក្បផលហូ ដូចជា 
សាវ យ ព្កូ្ចជាមដើម) 

 giant sensitive tree  /ˈdʒʌɪənt ˈsɛnsɪtɪv triː/  [n]   នាល
យួន, ព្រេះខ្ល យក្ស (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Mimosa pigra) 

 grafted tree  /ɡrɑːftɪd triː/  [n]  មដើមម ើបដលផាំ
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 hummingbird tree  /ˈhʌmɪŋbəːd triː/  [n]  អងាគ ដ៊ី 
(ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Sesbania grandiflora) 

 marian plum tree  /ˈmɛːrɪən plʌm triː/  [n]  មាក្ម់ព្ ង 
(ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Bouea burmanica) 

 mulberry tree   /ˈmʌlb(ə)ri triː/  [n]  មន (ម ម្ េះវទិា 
សាស្ដសរ Morus alba) 

 multi-purpose tree  /ˈmʌlti ˈpəːpəs triː/  [n]  ម ើរហុ
 មយជ្ន ៍(ម ើមព្ ើព្បាស់បានមព្ចើនមុខ្ ដូចជាមធវើអុសដុេ 
ចំណ៊ី អាហរ ឬមល ជ់ាមដើម) 

 overmature tree  /ˈəʊvəməˈtʃʊə triː/  [n]  មដើមម ើ
ោស់ហួស 

 plus tree  /plʌs triː/  [n]  មដើមមម 
 rain tree  /reɪn triː/  [n]  មដើមអមពលិបារាងំ, មដើមោមរ ៊ី 
(ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្៖ Sanaanea saman) 

 seed tree  /siːd triː/  [n]  កូ្នម ើ 
 select plus tree  /sɪˈlɛkt plʌs triː/  [n]  (សទិសនយ័៖ 

select superior tree) មព្ជ្ើសមរ ើសមដើមម ើវជិ្ជមាន, មព្ជ្ើស
មរ ើសគុណភារលអជាងមគ (មដើមម ើមយួបដលមគបានោេ់
គុណភារ និងផរល់អនុសាសនឱ៍្យមព្ ើព្បាស់ក្ែុងការផលិេ 
ឬមធវើចមាក រ ងាក េរូ់ជ្។ វាមានមផណូទ៊ី លអជាងមគខ្ងការ
លូេលាស់ ទព្មងម់ដើម គុណភារម ើ ឬ ណ្ដរ លក្ខណៈ
មផសងៗមទៀេបដល មគចងប់ាន និងមានលទធភារអាចផាំ  
បាន។ វាអាចមនិទនព់្េូវបានមគមធវើការរិមសាធនម៍មើលអំរ៊ី
េព្មលមសមនទិចរ ស់វា  ៉ាុបនរមគគិេថ្ន វាអាចមានមសណូទិ 
មានលក្ខណៈសមបេរខិ្ពស់ និងមានលទធភារេំណរូជ្ខ្ពស់) 

 select superior tree  /sɪˈlɛkt suːˈpɪərɪə triː/  [n] 

សូមមមើលពាក្យ៖ select plus tree 
 shady tree  /ˈʃeɪdi triː/  [n]  មដើមម ើផ្ល់មល  ់
 sugar palm tree  /ˈʃʊɡə pɑːm triː/  [n]  មដើមមតាែ េ 
 suppressed tree  /səˈprɛst triː/  [n]  មដើមម ើរងការ
សងកេ ់

 twisted tree  /ˈtwɪstɪd triː/  [n]  មដើមរមលួ 
tree stump  /triː stʌmp/  [n]  គល់ (គល់ម ើបដលសល់រ៊ី
កា ម់ដើម) 

trematoda  /ˌtrɛməˈtəʊdə/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ flatworm 
tremble  /ˈtrɛmb(ə)l/  [v]  សូមមមើលពាក្យ៖ shake 
tremor  /ˈtrɛmə/  [n]  ញាក្ស់ាច,់ ការញ័រ 

trench   /trɛn(t)ʃ/  [n]  ព្ ឡាយសាែ មមភាល េះ 
 draining trench  /dreɪnɪŋ trɛn(t)ʃ/  [n]   ងអូរ, ព្ ឡាយ
 មញ្ចញទឹក្ 

trenching  /trɛn(t)ʃin/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ gullying 
trend  /trɛnd/  [n]  និនាែ ការ 
 forest trend  /ˈfɒrɪst trɛnd/  [n]  និនាែ ការព្ព្រម ើ 

trephine    /trɪˈfʌɪn/   [n]  រណ្ដម៉ាាងសព្មា ក់ាេឆ់្អឹងមយួ
បផែក្ព្ន លលាដក៏្ាល ឱ្យមានដំុរាងមូល 

trespass   /ˈtrɛspəs/  [n]  ការទស្ដនាទ ន, ការ ំពាន 
tri-  /trʌɪ/  [prefix]  (សទិសនយ័៖ three)  ុរវ ទមាននយ័ថ្ន 
 ៊ី  

trial  /ˈtrʌɪəl/  [n]  (សទិសនយ័៖ test) ការរិមសាធ, ការោំ
សាក្លបង 
 advanced yield trial  /adˈvɑːnstd jiːld ˈtrʌɪəl/  [n]  

រិមសាធជ្មព្មើសទិនែផល (ជាព្ មភទរិមសាធបដលមានសារ
មព្ចើនមលើសរ៊ីរ៊ីរ) 

 observational yield trial (OYT)  /ɒbzəˈveɪʃ(ə)n(ə)l 

jiːld ˈtrʌɪəl/  [n]  រិមសាធតាមោនទិនែផល (ថ្នែ លរិមសាធ
តាមោនដំ ូងមៅមលើការលូេលាស់ និងទិនែផលព្នរូជ្ថ្ម៊ីៗ 
បដលមទើ នឹងនាចូំល ឬរូជ្សមូហក្មមបដលបានព្ មូលរ៊ី 
ណ្្ដមខ្េ្នានា។ មៅក្ែុងរិមសាធមនេះរម នសាមទ។) 

 on-farm adaptive trial (OFAT)  /ɒn fɑːm əˈdaptɪv 

ˈtrʌɪəl/  [n]  រិមសាធ នាំមលើបព្សក្សិក្រ (រិមសាធងាយ
សាមញ្ា បដលមធវើក្ែុងបព្សក្សិក្រ មោយក្សិក្រផ្កទ ល់ បេបាន
ទទលួការបណនា ំនិងមព្ជាមបព្ជ្ងរ៊ីអែក្រិមសាធ) 

 on-farm trial  /ɒn fɑːm ˈtrʌɪəl/  [n]  ការរិមសាធមលើបព្ស
ក្សិក្រ (ការរិមសាធមលើបព្សក្សិក្រ មោយក្សិក្របាន
រាយម ឬសាក្លបងនូវ មចចក្វជិាជ ថ្ម៊ី បដលមទើ បេបាន
 មងកើេម ើង) 

 preliminary yield trial (PYT)  /prɪˈlɪmɪn(ə)ri jiːld 

ˈtrʌɪəl/  [n]  រិមសាធមព្ ៀ មធៀ ទិនែផល ឋម (ព្ មភទ
រិមសាធ បដលមានចំនួនសាព្េឹមរ៊ីរ មហើយរូជ្បដលបាន
ជ្មព្មើសរ៊ីក្ែុងរិមសាធមនេះ នឹងោក្ ់ញ្ចូ លមៅក្ែុងរិមសាធ
ជ្មព្មើសទិនែផល) 

 progeny trial  /ˈprɒdʒəni ˈtrʌɪəl/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
progeny test 

 provenance trial  /ˈprɒv(ə)nəns ˈtrʌɪəl/  [n] 

សូមមមើលពាក្យ៖ provenance test
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 species elimination trial  /ˈspiːʃiːz ɪlɪmɪˈneɪʃ(ə)n 

ˈtrʌɪəl/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ species elimination test 
 species trial  /ˈspiːʃiːz ˈtrʌɪəl/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

species test 
 superimposed trial  /ˌsuːp(ə)rɪmˈpəʊzd ˈtrʌɪəl/  [n]  

ការរិមសាធរហុ មចចក្វជិាជ  (ព្ មភទរិមសាធមានមយួសាមលើ
ការសាក្លបង ញ្ចូ ល មចចក្វទិាមព្ចើនក្ែុងគំរោូដុំេះណ្ដ១) 

triangular-tail horseshoe crab   /traɪˈaŋgjʊlə teɪl 

hɔsʃu krab/  [n]  ព្ ឡាងំកាស (ម ម្ េះវទិាសាស្ដស ្
Tachypleus gigas) 

Trianthema portulacastrum     [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
giant pigweed, horse purslane 

Triassic  /trʌɪˈasɪk/  [n]  ព្ទ៊ីយ៉ា ល់ 
tribe  /trʌɪb/  [n]  កុ្លសមពនធ 
tributary  /ˈtrɪbjʊt(ə)ri/  [n]  ព្ដទមនល 
trich-  /trɪtʃ/  [prefix]  (សទិសនយ័៖ hair)  ុរវ ទមាននយ័
ថ្ន ដូចសក្ ់

trichinella (trichinosis)  /ˈtrɪkɪnələ/ [n] ព្ទ៊ីគ៊ីន ( រាសិេ) 
trichinosis    /ˌtrɪkɪˈnəʊsɪs/   [n]  មរាគសាចដុ់េះបដល ណ្្ដ
លមក្រ៊ីដងកូ វក្ែុងសាចព់្ជូ្ក្ 

Trichogaster microlepis   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
moonlight gourami 

Trichogaster pectoralis   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
snakeskin gourami 

Trichogaster trichopterus   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
threespot gourami 

Trichomalopsis apanteloctena   [sci.n]  ឪមា៉ា ល់ ( រា-
សិេមលើរង និងដុក្មដឿ) 

Trichomma cnaphalocrosis   [sci.n]  រកួ្ឪមា៉ា ល់ ( រា-
សិេមលើដងកូវមូរសលឹក្) 

trichomonas (vaginalis) /ˌtrɪkə(ʊ)məˈnʌs/  [n]  ធាល ក្ស់ 
Trichomonas foetus   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 

trichomoniasis 
trichomoniasis   /ˌtrɪkə(ʊ)məˈnʌɪəsɪs/  [n]  (សទិសនយ័
៖ Trichomonas foetus) ព្ទ៊ីកូ្មូណ្ដស (មមមរាគ ណ្្ដល
ឱ្យរាគ និងធាល ក្ស់)  

Trichopoda spp.   [sci.n]  រយុមជ្ើងធំ 

Trichopsis pumila   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ pygmy 
gourami 

Trichopsis vittata   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ croaking 
gourami 

Trichuris  /ˈwɪpwəːm/  [n]  ព្ទ៊ីគូ (ដងកូវមពាេះមវៀន) 
Tridacna crocea     [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ crocus 

giant clam 
Tridacna gigas   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ giant clam 
Tridacna squamosa   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ fluted 

giant clam 
Tridax procumbens   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ coat 

buttons 
triecious  /triːʃəs/  [adj]  ផ្កក ញ៊ី ផ្កក ម ម្ ល ផ្កក មទវមភទមលើមដើម
មផសងរែ   

trier  /ˈtrʌɪə/  [n]  ឧ ក្រណ៍សព្មា ោ់ក្យ់ក្បា៉ា នព់្រ រូ់ជ្ 
(ឧ ក្រណ៍មយួដូច ំរងស់ព្មា ោ់ក្យ់ក្គំរបូា៉ា នព់្រ រ់៊ីក្
ពាច  ព់្រ រូ់ជ្។ ឧ ក្រណ៍មនេះមាន ំរង២់  ំរងម់យួសូក្
ខ្ងក្ែុង ំរងម់យួមទៀេ។ មានរនធជាមព្ចើនមៅតាម មណ្ដរ យ
 ំរងទ់ងំ២ មដើមប ៊ីឱ្យព្រ ធ់ាល ក្ចូ់លក្ែុង ំរងម់ៅមរលណ្ដរនធ
ទងំ២មៅព្េូវរែ     មហើយរនធមនេះអាច ិទជិ្េវញិ មៅមរលមគ
មលួ ំរងខ់្ងក្ែុងមៅមឆ្វង ឬសារ ំ។)  

trifoliate  /trʌɪˈfəʊlɪət/  [n]  រកុ្ខជាេិបដលមានសលឹក្ប ក្ជា ៊ី 
trigonous  /ˈtrɪɡənəs/  [adj]  មាន ៊ីព្ជុ្ង (មានមុ ំ៊ី ឧ. មដើម
រកុ្ខជាេិ ឬអូបវ) 

trimming  /ˈtrɪmɪŋ/  [n]  ការកាេ ់
trimonoecious  /trɪməʊnəʊ' eɪ ʃəs/   [adj]  ផ្កក ញ៊ី ផ្កក
ម ម្ ល, ផ្កក មទវមភទមលើមដើមបេមយួ 

triple  /ˈtrɪp(ə)l/  [adj]  ព្េ៊ីគុណ 
triploid  /ˈtrɪplɔɪd/  [n]  ព្ទ៊ី លូអុ៊ីេ (មានព្កូ្ម៉ាូសូម ៣n) 
Trissolcus basalis   [sci.n]  ឪមា៉ា ល់ រាសិេសុ៊ីរង 
Triticum sativum   [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ wheat  
tritium  /ˈtrɪtɪəm/  [n]  ព្ទ៊ីចូម (T) 
trocar  /ˈtrəʊkɑː/  [n]  ព្េូកា (មជុល ូម) 
troglodyte  /ˈtrɒɡlədʌɪt/  [n]  ភាវរស់រស់មៅក្ែុងរងូភែ ំ
tropic ageratum  /ˈtrɒp ɪk ˌadʒ əˈreɪ təm  [n]  ទព្នាន
មខ្េ្សាវ យ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Ageratum conyzoides)
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tropical  /ˈtrɒpɪk(ə)l/  [adj]  ព្នេំ នព់្េូរិច 
tropical chicken flea   /ˈtrɒpɪk(ə)l ˈtʃɪkɪn fliː/  [n]  

(សទិសនយ័៖ Siphonaptera) ព្ចមាន ់(ម ម្ េះវទិយសាស្ដស្៖ 
Echidnophaga gallinacea) 

tropical Mexican clover   /ˈtrɒpɪk(ə)l ˈmɛk sɪ kən/  [n]  

មអមភែមំ ម្ ល (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Richardia brasiliensis) 
tropical spiderwort   /ˈtrɒpɪk(ə)l ˈspaɪ dərˌwɜrt/  [n]  

មមម សាល  ទ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ Commelina 
benghalensis) 

tropism  /ˈtrəʊpɪz(ə)m/  [n]  េំន រមំញាច, ទំមនារទិស 
 animal tropism  /ˈanɪm(ə)l ˈtrəʊpɪz(ə)m/  [n]  េំន    
រមំញាចសេវ 

 geotropism  /ˌdʒiːə(ʊ)ˈtrəʊpɪz(ə)m/  [n]  (សទិសនយ័
៖gravitropism) ការរងាក្ប ររក្ទិសព្នមដើមម ើ (ជាការ
លូេលាស់បដលមានរាង មកាងចុេះមព្កាម មោយសារភូររិល
បផនដ៊ី (ទំនាញបផនដ៊ី)។) 

 gravitropism  /ˈɡravɪˈtrəʊpɪz(ə)m/  [n]  សូមមមើលពាក្យ
៖ geotropism 

 phototropism  /fəʊtəʊ trəʊpɪz(ə)m/  [n]  គឺជាទំមនារព្ន
រកុ្ខជាេិមដើមប ៊ីេព្មងទិ់សលូេលាស់មៅរក្រនលឺ។ 

 plant tropism  /plɑːnt ˈtrəʊpɪz(ə)m/  [n]  េំន រមំញាច
រកុ្ខជាេិ 

tropophyte  /ˈtrɒp əˌfaɪt/   [n]  ព្េូ ៉ាូភ៊ីេ (រកុ្ខជាេិបដលមនិ
អាច នាុំបាននឹងការបព្ ព្ ួលស៊ីេុណហ ភារ មភលៀងធាល ក្ជ់ាមដើម) 

troposphere  /ˈtrɒpə(ʊ)sfɪə/  [n]  ព្េូ ៉ាូបសវ, មណឌ ល
អាកាសរចល់ 

trough  /trɒf/  [n]  សែូក្ (សព្មា ោ់ក្ប់ាយព្ជូ្ក្ជាមដើម), 
ក្បនលងឱ្យសេវផឹក្ទឹក្ 
 glacial trough  /ˈɡleɪsɪəl trɒf/  [n]  ព្ជ្លងទឹក្ក្ក្ 

trowel  /ˈtraʊəl/  [n]  ព្ ោ រ់ស់កូ្នម ើយក្មៅោ,ំ 
សាល  ព្ពាបាយអ 

truncate  /trʌŋˈkeɪt/  [adj]  កំ្ ុេ  (អំរ៊ីទព្មងរ់ ស់រកុ្ខជាេិ), 
ទព្មងចុ់ងសលឹក្កំ្ ុេមសមើ,ទព្មងគ់ល់សលឹក្កំ្ ុេមសមើ 

trunk  /trʌŋk/  [n]   

១.  មដើម (េមួដើមសំខ្នរ់ ស់រកុ្ខជាេិ)  
២.  េខួ្លួន (ដងខ្លួនមោយមនិរា  ់ញ្ចូ ល ក្ាល ក្ និង     
អវយវៈ)  

៣.  ព្ទូង (រ ស់សេវលអិេ)  

៤.  េ ួ(េសំួខ្នរ់ ស់ព្ សាទ ឬរ ស់សរព្ស្ម)  
៥.  សូមមមើលពាក្យ៖ tusk 

Trypanosoma theileri  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
trypanosomiasis 

trypanosomiasis  /ˌtrɪp(ə)nə(ʊ)sə(ʊ)ˈmʌɪəsɪs/  [n]     

ព្ទ៊ីបា៉ា ណូសូម មេ ឺរ ៊ី ( រាសិេក្ែុង្ម) (ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្
Trypanosoma theileri) 

tsunami  /tsuːˈnɑːmi/  [n]  រលក្សមុព្ទយក្ស (ក្មពស់រហូេ
ដល់ ២០ ឬ៣០ម  ងកមោយការរជំ្ួលបផនដ៊ីក្ែុងមហសមុព្ទ)  

tuber  /ˈtjuːbə/  [n]  មមើម (សរ ៊ីរាងគមៅមព្កាមដ៊ីសព្មា ស់រុក្
អាហរចិញ្ច ឹមដល់មដើម និងឫស  ឱ្យរ ៊ីក្លូេលាស់) 

tubercle  /ˈtjuːbək(ə)l/  [n]  កំ្រក្រាងមូល, រាងរងព្ក្មរើ 
tuberculate  /tjuːˈbəːkjʊlət/  [adj]  មានកំ្រក្ ឬមានមមើម 

(ចំមពាេះរកុ្ខជាេិ) 
tuberculin  /tjʊˈbəːkjʊlɪn/  [n]  ទុយប រកូ្ល៊ីន (ថ្នែ រិំមសាធ
មរាគមរ ង) 

tuberculosis (TB)  /tjʊˌbəːkjʊˈləʊsɪs/  [n]  ជំ្ងឺរម ង 
tuberose  /ˈtjuːbərəʊz/  [n]  ផ្កក ចនធូ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដសរ 

Polianthes tuberosa) 
tubular  /ˈtjuːbjʊlə/  [adj]  ព្ មភទផ្កក មានព្េ ក្ជា រ់ាង
 ំរង ់

tubule  /ˈtjuːbjuːl/  [n]   ំរងេូ់ច 
tubuliflorous  /tubju:lɪflʊərəs/  [adj]  ក្ញ្ចុ ំព្សទ ផ់្កក រាង
 ំរង ់(អំរ៊ីរកុ្ខជាេិ) 

tufa /ˈt(j)uːfə/  [n]  (សទិសនយ័៖ volcanic tuff) ទូហវភែមំភលើង, 
គំនរមផេះភែមំភលើងបដលគរជាព្សទ ់ៗ  

tuff   /tʌf/  [n]  (សទិសនយ័៖ tuffaceous limestone, 
calcareous tufa) ព្សទ កំ់្មបារបដលរងឹ 
 vitric tuff  /ˈvɪ trɪk tʌf/  [n]  ថ្មព្ មហងមព្ចើន ឬព្សាល
មក្ើេមក្រ៊ីមផេះភែមំភលើងបដលផាភាជ  រ់ែ  

 volcanic tuff  /vɒlˈkanɪk tʌf/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ tuff 
tuffaceous  /tʌˈfeɪʃəs/  [adj]  បដលជាទូហវ 
tufted  /ˈtʌftɪd/  [adj]  ដុេះជាក្ញ្ចុ ំ (ជាសណ្ដា នរ ស់រកុ្ខជាេិ
ណ្ដមានមដើមដុេះជាគុមពៗ)
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tumbling  /ˈtʌmb(ə)lɪŋ/  [n]  វធិ៊ីជ្ព្មុេះព្រ ក់្ែុងធុង ងវិល 
(ព្ េិ េរិការបដលមកាន ឬបផលព្េូវបានមគោក្ម់ៅក្ែុងធុង ងវិល
មយួ បដលមធវើឱ្យព្រ រ់មមៀល និងមបាក្ មហើយមធវើឱ្យព្រ ព់្ជុ្េះ
មចញរ៊ីបផល។ វធិ៊ី ងវិលព្ក្ ុក្មនេះ មគអាចមព្ ើគ ួផសជំាមយួការ
 ញ្ចូ លក្មដរ ជាមយួ ដូចជា  ងវិលផងបដរ។) 

tumor  /ˈtjuːmə/  [n]  ដំុ, រក្, បផល, ការដុេះថ្ម៊ីព្នជាលិកាប លក្រ៊ី
ធមមតា, សាចដុ់េះ, រក្សាច ់

tundra   /ˈtʌndrə/  [n]  ទុងព្ោ (ទិដាភារេំ ន ់៉ាូលបដលមាន
មដើមម ើមយួៗ មមម  និងបសល)  

tungro  /ˈtʌŋ groʊ/  [n]  ជំ្ងឺទុងមព្រ (ជំ្ងឺវ ៊ីរសុបដលចមលង
មោយររកួ្មមាចព្ េង ឬមមាចមមម  (Nephotettix sp.) 
និងមមាចរព្រុស (Recilia dorsalis)។ រកុ្ខជាេិបដលមានជំ្ងឺ
មានមដើមទ  ការប ក្គុមពមខ្ាយ រណ៌សលឹក្បព្ រ៊ីមលឿងមៅ
មលឿងទឹក្ព្កូ្ច មោយោ រ់ាលរ៊ីចុងសលឹក្មៅគល់។ ក្រួព្សូវជា
ទូមៅរំុបានលូេលាស់មរញមលញមទ។ ព្រ ព់្សូវព្េូវបាន
ព្គ  ឬពាសមោយសាែ មរណ៌មតាែ េោស់។) 

Tungsten  /ˈtʌŋst(ə)n/  [n]  េងប់ស្ន (និមេ្ិសញ្ញា គ៊ីម៊ី W) 
turbidity  /təːˈbɪdɪti/  [n]  ភារលអក្ ់
turbinate  /ˈtəːbɪnət/  [adj]  (ចំមពាេះរកុ្ខជាេិ) រាងមកាណ 
 ស្ដញ្ញច ស  

turf  /təːf/  [n]   

១.  (សទិសនយ័៖ sod, sward) វាលមមម   
២.  ព្ មភទមមម បដលមព្ ើក្ែុងតារាងបាល់ទេ)់  
៣.  សូមមមើលពាក្យ៖ muck 

turfy  /ˈtəːfi/  [adj]  បដលជាមរើក្ 
turgidity  /ˈtəːdʒɪdli/  [n]  ការេឹង, ការមហើម, មបា៉ា ងខ្ល ងំ 
turkey  /ˈtəːki/  [n]  មានប់ារាងំ 
turmeric  /ˈtəːmərɪk/  [n]  រមមៀេ, មលមៀេ 
turning into steppe  /ˈtəːnɪŋ ˈɪntʊ stɛp/  [n]  ការកាល យជា
បស្  (វាលមមម មរចរលឹ)  

turnip  /ˈtəːnɪp/  [n]  ព្សពមមើម (ព្ឆ្ថ្នវមមើមមូលៗ) 
Tursiops aduncus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ Indo-

Pacific bottlenose dolphin 
Tursiops truncates  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ common 

bottlenose dolphin 
turtle  /ˈtəːt(ə)l/  [n]  (សែូក្រងឹ) សេវអមណរើ ក្, (សែូក្ទន)់ សេវ
ក្នាធ យ 

 green turtle  /ɡriːn ˈtəːt(ə)l/ [n] លមិច (ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ 
Chelonia mydas) 

 hawksbill turtle  /'hɔːksbɪl ˈtəːt(ə)l/  [n]  ព្កាស (ម ម្ េះ
វទិាសាស្ដស្ Eretmochelys imbricata) 

 leatherback turtle /ˈlɛðəbak ˈtəːt(ə)l/  [n]  លមិចព្រុយ ៊ី, 
លមិចសពឺ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ Dermochelys coriacea) 

 loggerhead turtle  /ˈlɒɡəhɛd ˈtəːt(ə)l/  [n]  លមិចក្ាល
ធំ (ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ Caretta caretta) 

 olive ridley turtle  /ˈɒlɪv ˈrɪdli ˈtəːt(ə)l/  [n]  លមិចព្ មផេះ 
(ម ម្ េះវទិាសាស្ដស្ Lepidochelys olivacea) 

 yellow-leaded temple turtle  /ˈjɛləʊ ˈlɛdɪd ˈlɛdɪd 

ˈtɛmp(ə)l ˈtəːt(ə)l/  [n]  អមណ្ើ ក្សងគល់ (ម ម្ េះវទិា
សាស្ដស ្Heosemys annandalli)  

tusk  /tʌsk/  [n]  (សទិសនយ័៖ trunk) ភលុក្ដំរ ៊ី 
twig  /twɪɡ/  [n]  បមក្េូចៗ 
twins  /twɪnz/  [n pl]  កូ្នមភាល េះ, មភាល េះ 
twitch  /twɪtʃ/  [v]  ទរ័មណ (ព្ ោ ម់លួព្ចមុេះមសេះ) 
tympanites  /ˌtɪmpəˈnʌɪtiːz/   [n]  ការេឹង, កំ្មបា៉ា ង 
tympanum  /ˈtɪmpənəm/  [n]  តាបំា៉ា នុម (សរ ៊ីរាងគមសាេ
វញិ្ញា ណរ ស់សេវលអិេ) 

tympany  /ˈtɪmpəni/  [n]  ការមបា៉ា ងេឹងមពាេះមោយមានខ្យល់
ខ្ងក្ែុង 

type  /tʌɪp/  [n]  ព្កុ្ម, ព្ មភទ 
 endosperm type  /ˈɛndə(ʊ)spəːm tʌɪp/  [n]  ព្ មភទ
សាចព់្រ ,់ ព្ មភទអងដូ់បសពម (ព្ មភទអងករខ្ាយ ឬ
ដំមណើ  ចំមពាេះដំណំ្ដព្សូវ) 

 fruit type  /fruːt tʌɪp/  [n]  ព្ មភទបផលម ើ (ពាក្យសំមៅមៅ
មលើរ ូរាងទូមៅ និងទព្មងរ់ ស់បផលឧទហរណ៍ ព្ មភទបផលក្រួ 
និងបផលសាចជ់ាមដើម) 

 grain type  /ɡreɪn tʌɪp/  [n]  ព្ មភទព្រ  ់(អនុបាេ
(ទំនាក្ទំ់នង)រវាងព្ បវង និងទទឹងព្រ ។់ ព្រ អ់ាចជា 
ព្ មភទរលូន(ឆ្ម រ) ខ្ល៊ី ឬមូល។) 

 root type  /ruːt tʌɪp/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ root pattern 
 soil type  /sɔɪl tʌɪp/  [n]  ព្ មភទដ៊ី 
 subtype  /ˈsʌbtʌɪp/  [n]  (សទិសនយ័៖ undertype, 

sub-variety) អនុព្ មភទ
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Typhlachirus elongatus  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
Mekong blind sole 

typhoid  /ˈtʌɪfɔɪd/  [n]  ព្គុនមពាេះមវៀន 

typhoon  /tʌɪˈfuːn/  [n]  រយេុះទ៊ីហវុង 
typhus  /ˈtʌɪfəs/  [n]  ព្គុនទ៊ីភុស, ព្គុនសនធំ, ព្គុនមរាល 
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U       

udder  /ˈʌdə/  [n]  កន្សោមន្ ោះសត្វ (ឧ. ន្មន្ោ ន្មពពព) 
 fore udder  /fɔː ˈʌdə/  [n]  ន្ ោះសត្វពនែកខាងមុខ 
 rear udder  /rɪə ˈʌdə/  [n]  កន្សោមន្ ោះពនែកខាងន្រោយ 

ulcer  /ˈʌlsə/  [n]  ដំន្ៅរកពោះ, ន្ោគដំន្ៅរលួយ, អ ុលពស 
 decubital ulcer  /dɪˈkjuːbɪt(ə)l ˈʌlsə/  [n]  ដំន្ៅរលាក 

(ន្ យសារោរកកិត្ចំកពសែងដពដលៗ) 
 peptic ulcer    /ˈpɛptɪk ˈʌlsə/  [n]  ដំន្ៅរកពោះ, ដំន្ៅ
ពនែកន្ដើមនសន្ ោះន្ ៀសតូ្ច 

ulna  /ˈʌlnə/  [n]  ឆ្អឹងធំកំភសួនដ, ឆ្អឹងសមងនដខាងន្រោម 
ultra-  /ˈʌltrə/  [prefix]  (សទិសសយ័៖ beyond) ជាបុពវបទ
មាសសយ័ថា ហួស, ន្លើស  

ultrasound  /ˈʌltrəsaʊnd/  [n]  សូរអ ុលរា, ោរពិសិត្យសាា ប់
សំន្េងរចនា នសន្រគឿងកែុងរាណ 

ultraviolet  /ʌltrəˈvʌɪələt/  [n]  សាវ យអ ុលរា (ោរំសមី) 
umbel  /ˈʌmb(ə)l/  [n]  ផ្កា ចន្កា មកញំុ្, ផ្កា ោងឆ្រត្ (កំពូលផ្កា
មាសោងឆ្រត្) 

umbellate  /ˈʌmbəleɪt/  [adj]  ផ្កា ជាចន្កា ម (ផ្កា ពដលមាស
កាលផ្កា ពដលមាសោងដូចឆ្រ័ត្ សិងផ្កា មយួៗ មាសទងខែី ៗ)  

umbilical cord  /ʌmbɪlɪklˈkɔːd/  [n]  ទងនិ្ត្, ទងសុក 
umbilicus  /ʌmˈbɪlɪkəs/  [n]  សូមន្មើល កយ៖ navel 
umbrella sedge  /ʌmˈbrɛlə sɛdʒ/  [n]  កកឆ់្រត្ 
unarmed  /ʌnˈɑːmd/  [adj]  ោម សបនាែ  (អំពីទរមងរ់បស់     
រកុខជាតិ្)  

uncemented  /ˈʌnsɪmentɪd/  [adj]  ធូរ(ដី), រសទស,់ រសួល
ន្ធវើោរភជួរ  

unconscious  /ʌnˈkɒnʃəs/  [adj]  មសិដឹងខែួស, អញាណ, 
ាត្ប់ង ់ញិ្ញា ណ, សសែបស់ាម រតី្ 

underbrush  /ˈʌndəbrʌʃ/  [n]  សូមន្មើល កយ៖ 
underwood  

undercutting  /ʌndəˈkʌtɪŋ/  [n]  (សទិសសយ័៖ 
undermining) ោរោស់រលំ 

underground  /ʌndəˈɡraʊnd/  [n]  សូមន្មើល កយ៖  
deep subsoil 

undermining  /ʌndəˈmʌɪnɪŋ/  [n]  សូមន្មើល កយ៖ 
undercutting 

undernorishment  /ˌʌndəˈnʌrɪʃm(ə)nt/  [n]  កងវោះសារ
ធាតុ្ចិញឹ្ម, សារធាតុ្ចិញឹ្មខសត្ន់្ខោយ 

undernourished  /ʌndəˈnʌrɪʃt/  [adj]  (សទិសសយ័៖ food 
deprived) ខវោះអាហារបូត្ថមភ, ខវោះន្សបៀង 

undernutrition  /ˌʌndə njʊˈtrɪʃ(ə)n/  [n]  កងវោះអាហារបូត្ថមភ 
ឬអាហារបូត្ថមភខសត្ន់្ខោយ 

undertype  /ˈʌndətʌɪp/  [n]  សូមន្មើល កយ៖ subtype 
underwood   /ˈʌndəwʊd/  [n]  (សទិសសយ័៖ 

underbrush) ន្ ើតូ្ចៗដុោះពីន្រោមន្ ើធំៗ  
undulate  /ˈʌndjʊlət/  [adj]  ទរមងព់គមសែឹកទឹករលក 
undulating  /ˈʌndjʊleɪtɪŋ/  [adj]  ោងជាទឹករលក, សភាព
ខពស់ទាបខាែ ងំ (មសិោបន្សមើ)  

uneven-aged  /ʌnˈiːv(ə)n eɪdʒd/  [adj]  ពដលមាសអាយុ  
ខុសៗោែ  (ចំណាត្ថ់ាែ កអ់ាយុន្ ើចាបពី់បីន្េើងន្ៅ សិងចរមរោះ  
ចំណាត្ថ់ាែ ក)់ 
 uneven-aged forest  /ʌnˈiːv(ə)n eɪdʒd ˈfɒrɪst/  [n]  

នរពអាយុមសិន្សមើោែ  
 uneven-aged stand  /ʌnˈiːv(ə)n eɪdʒd stand/  [n]  

ន្ ើពដលមាសអាយុខុសៗោែ  ចំណាត្ថ់ាែ កអ់ាយុចាបពី់បី
ន្េើងន្ៅ សិងចរមរោះចំណាត្ថ់ាែ ក ់

 uneven-aged stand  /ʌnˈiːv(ə)n eɪdʒd ˈsɪstəm/  [n]  

ោរន្ធវើពនសោរ ដុំោះន្ ើឱ្យមាសលំ បអ់ាយុន្រចើសជាងបី
ថាែ កខុ់សៗោែ  

unguent   /ˈʌŋɡwənt/  [n]  សូមន្មើល កយ៖ ointment 
ungulate  /ˈʌŋɡjʊlət/  [n]  សនាា សសត្វពដលមាសរកចករក
ញុាំ 

uni-  /ˈjuːni/  [prefix]  ជាបុពវបទមាសសយ័ថា មយួ       
(សទិសសយ័៖ one) 

unicell  /ˈjuːnisɛl/  [n]  កែូស 
unilateral  /juːnɪˈlat(ə)r(ə)l/  [adj]  ឯកន្ាភាគ, ពត្មាខ ង 
unique   /juːˈniːk/  [adj]  ពត្មយួ 
unisexual  /juːnɪˈsɛkʃʊəl/  [adj]  ឯកន្ភទ, មាសន្ភទពត្មយួ, 
ផ្កា ពដលមាសពត្ន្កសរញី, ផ្កា មាសពត្ន្កសរន្មម ល 

unit  /ˈjuːnɪt/  [n]  ខទងោ់យ, ឯកាា , ខាែ ត្ (ឧ. ខាែ ត្នសរបព ងគឺ 
ពម៉ែរត្ (m)) 
 soil unit  /sɔɪl ˈjuːnɪt/  [n]  ពកួដី
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unsaturated  /ʌnˈsatʃʊreɪtɪd/  [adj]  មសិទាសព់ឆ្អត្,       
មសិខាប,់ មសិន្ពញ, មសិន្លើសកំណត្ ់

unstable  /ʌnˈsteɪb(ə)l/  [adj]  ោម សលំសឹង, ោម សសថិរភាព 
untilled  /ənˈtɪld/  [adj]  ពដលមសិ  ំ
untoothed  /ənˈtuːθt/  [adj]  បសទោះសែឹកពដលរន្លាង សិងោម ស
ន្ធមញន្ៅជាយសែឹក   

Ununbium  /əˈnʌn bi əm/   [n]  អ ុយសុយបយមូ           
(សិមតិ្ាសញ្ញា គីម ីUub) 

Ununium  /ˌʌn əˈni əm/  [n]  អ ុយសុយសុយសយមូ        
(សិមតិ្ាសញ្ញា គីម ីUuu) 

Ununnilium  /ˌʌn əˈnɪl i əm/  [n]  អ ុយសុយសីលយមូ    
(សិមតិ្ាសញ្ញា គីម ីUun) 

Ununquadium  /ˌʌn ənˈkwɑ di əm/  [n]  អ ុយសុយោដយមូ 
(សិមតិ្ាសញ្ញា គីម ីUuq) 

unwater  /ʌnˈwɔːtə/  [v]  សូមន្មើល កយ៖ drain 
unweaned  /ʌnˈwiːnd/  [adj]  ពដលមសិាសផ្កា ចន់្ ោះ  
upgrading  /ʌpˈɡreɪdɪŋ/  [n]  ោរបន្ងាើសគុណភាព (ោរន្ធវើ
ឱ្យរបន្សើរន្េើងសូ គុណភាពមធយម ឬោរសពមែងន្េើងន្ យន្ធវើ
ោរបំាត្ឯ់កត្ែៈអស។់ សយ័ទាកទ់ងសឹងរោបពូ់ជ គឺជាោរ
បន្ងាើសលទធភាពរស់ សិងសុខភាពរងឹមារំបស់ក ្បរ់ោប ់
ន្ យោរសរមតិ្សរមាងំន្ចញសូ រោបតូ់្ចៗ  មសិទំុ  ន្សពៀត្  
សិងម៉ែាងន្ទៀត្រោបពូ់ជអសន់្ចញពីក ្បរ់ោបពូ់ជ។ សយ័
ទាកទ់ងសឹងរបភព នលិត្រោបពូ់ជ  គឺោបន់្ចញសូ ន្ដើមពដល
មាសន្នណូទីបអស ់ន្ដើមបបីន្ងាើសគុណភាពន្សន្សទិច ឧ. ោរ
បន្ងាើត្តំ្បសន់លិត្រោបពូ់ជ។) 

upland  /ˈʌplənd/  [n]  ខពងោ់ប, ដីខពស់, ដីទលួ 
uplifting  /ʌpˈlɪftɪŋ/  [n]  ោរន្េើងពីន្រោមមកន្លើសូ សារ
ធាតុ្រលាយកែុងដី 

uproot   /ʌpˈruːt/  [v]  ដកទាងំឫស  
upstream  /ˈʌpstriːm/  [adj]  ខាងន្លើទឹក 
water uptake  /ˈwɔːtə ˈʌpteɪk/  [n]  ោររសូបទឹកន្េើង 
upwarping  /ˈʌpwɔːpin/  [n]  កពសែងកំពុងន្េើងន្ា៉ែ ង 
urachus  /ˈɒrətʃʌs/  [n]  អ ុយោ៉ែ គុស (ទងភាជ បពី់ន្ាែ កន្នាម
ន្ៅអាេងា់វ របស់ទារក) 

Uranium  /jʊˈreɪnɪəm/  [n]  អ ុយោ៉ែ សីញ៉ែូ ម                 
(សិមតិ្ាសញ្ញា គីម ីU) 

urban  /ˈəːb(ə)n/  [n]  (សទិសស យ័៖ built-up area) ទីរបជំុ
ជស 

urbanization  /əːb(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  សគន្ោបសីយកមម 
urceolate  /ˈɜr si əleɪt/   [adj]  របន្ភទផ្កា មាសរត្បកជាប ់  
ឪទិសរសា, របន្ភទផ្កា មាសោងដូចកអម 

urea  /jʊˈriːə/  [n]  អ ុយន្រ,  ត្ថុធាតុ្កែុងខែួសពដលបន្ញ្ញន្ចាល
កែុងទឹកន្នាម 

uremia  /jʊˈriːmɪə/  [n]  ពុលទឹកន្នាម, ោរន្កើសចំសួសជាតិ្
ពុលកែុងមម (ាមធមមា  កាំាសបន្ញ្ញន្ចាលកែុងទឹក
ន្នាម) 

Urena lobata  [sci.n]  សូមន្មើល កយ៖ caesar weed 
ureter  /ˈjʊərɪtə/  [n]  បំពងទឹ់កមូរត្, បំពងន់្នាម 
urethra  /jʊˈriːθrə/  [n]  រសធ, ទាវ រ, បងហូរ (ន្នាម) 
arthrography  /ɑrˈθrɒg rə fi/  [n]  ោរពិសិត្យន្មើលរសធ ឬទាវ រ
ន្នាម ន្ យរសមីអិកយ 

urinate  /ˈjʊərɪneɪt/  [v]  ន្នាម 
urine  /ˈjʊərʌɪn/  [n]  ទឹកន្នាម 
urine collector  /ˈjʊərɪn kəˈlɛktə/  [n]  ន្ាែ ក កទឹ់កន្នាម 
uro-  /ˈjʊərəʊ/  [prefix]  ជាបុពវបទមាសសយ័ថា អំន្ពើអវីពដល
ទាកទ់ង សឹងន្រគឿងន្នាម 

urogenital  /ˌjʊərə(ʊ)ˈdʒɛnɪt(ə)l/  [adj]  ពដលទាកទ់ងសឹង
រប បប់សាពូជ, ពដលទាកទ់ងសឹងរប បន់្នាម 

urticaria  /ˌəːtɪˈkɛːrɪə/  [n]  (សទិសសយ័៖ hives, rash) 
ជំងឺកនាទ លរត្អាក (ោរន្ា៉ែ ងពសបកយ៉ែ ង រហ័ស ន្ យសារ
ោររមាស់ខាែ ងំ របពហលន្ យ ន្រ ោះមាសរបតិ្កមម) 

use  /juːz/  [n]  (សទិសសយ័៖ utilization) ោរន្របើរាស់ 
 domestic use  /dəˈmɛstɪk juːz/  [n]  ោរន្របើរាស់កែុង
រសរក 

 sustainable use  /səˈsteɪnəb(ə)l juːs/  [n]  ោរន្របើ
រាស់របកបន្ យសិរសែរភាព (ោរន្របើរាស់សមាសភាពនស
ជី ចរមរោះាម ធីិមយួ សិងកែុងអរាមយួពដលមសិបណាែ លឱ្យ
ជី ចរមរោះធាែ កចុ់ោះនាអនាគត្យូរអពងវងន្េើយ ន្ហតុ្ន្សោះវាន្ៅ
រកោសោែ សុពលរបស់វាន្ឆ្ែើយត្បសឹងត្រមូ ោរ សិងន្សចកែី
រាថាែ កែុងជំនាសប់ចុ្បបសែ សិងអនាគត្)  

useful  /ˈjuːsfʊl/  [adj]  ពដលមាសរបន្យជស 
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uterine  /ˈjuːtərɪn/  [n]  នសសបសូ 
uterus  /ˈjuːt(ə)rəs/  [n]  (សទិសសយ័៖ womb) សបសូ  
utilise  /ˈjuːtɪlʌɪz/  [v]  ន្របើរាស់ 

utilization  /ˈjuːtɪlʌɪ'zeɪʃ(ə)n/  [n]  សូមន្មើល កយ៖ use 
uvula  /ˈjuːvjʊlə/  [n]  កន្សែើត្ 
 



vaccinate   qualitative variation  

-375- 

 

V       

vaccinate  /ˈvaksɪneɪt/  [v]  ចាកវ់៉ា កស់ាំង, ចាកថ់្ន ាំបង្កា រ
រោគ 

vaccination  /vaksɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការចាកវ់៉ា កស់ាំង,     
ការផ្ដល់ថ្ន ាំបង្កា រ 

vaccinator  /ˈvaksɪneɪtə/  [n]  អ្នកចាកថ់្ន ាំបង្កា ររោគ 
vaccine  /ˈvaksɪn/  [n]  ថ្ន ាំបង្កា ររោគ, វកស់ាំង 
vaccinia  /vakˈsɪnɪə/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ cowpox 
vacuum  /ˈvakjuːm/  [n]  សុញ្ញា កាស (កន្លែងគ្មា លខ្យល់), 
បូម 

vagina  /vəˈdʒʌɪnə/  [n]  ផ្ែូវរោលី, រលធរោលី 
vaginal  /vəˈdʒʌɪn(ə)l/  [adj]  នលប្បដាបរ់េទប្សី ឬសត្វញី 
vaginate  /ˈvadʒə 'neɪt/  [adj]  សថិត្រៅកនុងរប្សម 
vagotomy  /veɪˈɡɒtəmi/  [n]  ការវះកាត្ស់រនសប្បសទនល

“ប្បពល័ធសរនសប្បសទសវ័យភាព”  រដើមបពិាបាល ដាំរៅប្កពះ 
vagus  /ˈveɪɡəs/   [n]  សរនសប្បសទមយួនល “ប្បពល័ធសរនស
ប្បសទសវ័យភាព” 

valence  /ˈveɪl(ə)ns/  [n]  វ៉ាឡង ់
valley  /ˈvali/  [n]  ប្រលង 
 desert dry valley  /dɪˈzəːt  drʌɪ  vali/  [n]  ប្រលងរៅ
ត្ាំបលស់មុប្ទខ្ាចន់្ដលមាលទឹកហូរមតងៗរពលរេែៀងខ្ែ ាំង 

 flat-bottomed valley  /ˈflat ˈbɒtəmd vali/  [n]  ប្រលង
ន្ដលមាលបាត្ោបរសាើ 

 glacial valley  /ˈɡleɪsɪəl ˈvali/  [n]  ប្រលងន្ដលមាល
បាត្រសាើ, រប្មាលរចាត្ (ប្រលងទឹកកក)  

 small valley  /smɔːl ˈvali/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ swale 
valvate  /ˈvalveɪt/  [adj]  (អ្ាំពីអ្ងាត្រ់បស់បរបុិបាា ) វ៉ា ល់ន្វរ 
(មាលន្គមប៉ាះជាបជ់ាមយួប្តួ្យពលែក ប៉ាុន្លតមលិប្តួ្ត្រលើគ្មន រទ), 
ត្រប្មៀបនលគល់ប្ត្បកផ្កា សលទះប្គប 

valve  /valv/  [n]  

១. វ៉ា ល់ 
២. ន្ផ្នកនលប្គ្មបន់្ដលមាលន្ផ្ែគរួ (ការន្ចកសមបកប្គ្មប ់ឬន្ផ្ែ 
ឱ្យរចញពីគ្មន ) 

៣. សលទះបាំពងរ់កស (សលទះរដើរត្ទួីទីជាគប្មប បាំពងរ់កស) 
៤. ន្ផ្នកនលរញ្ញជ ាំងរកាសិកាមាលពីរន្ផ្នក រហើយ silica មលិ
អាចប្ជាបចូលបាលន្ដលវមាលលកខណៈជាគប្មបរបស់
ប្បអ្ប ់

Vanadium  /vəˈneɪdɪəm/  [n]  វ៉ាណាដយមូ                 
(លិមតិ្តសញ្ញា គីម ីV) 

vapor  /ˈveɪpə/  [n]  ចាំហាយ (ទឹក) 
 water vapor  /ˈwɔːtə ˈveɪpə/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ 

water steam 
vaporise  /ˈveɪpərʌɪz/  [n]  បងហួត្, ហួត្  
variability  /vɛːrɪəˈbɪlɪti/  [n]  វសិមរបូ, វបិរតិ្ការ, លទធភាព
បន្ប្មបប្មួល (រសរលទិច) 
 climate variability  /ˈklʌɪmət vɛːrɪəˈbɪlɪti/  [n]  វសិមរបូ
អាកាសធាតុ្ 

variable  /ˈvɛːrɪəb(ə)l/  [n]  វបិរតិ្របូ, អ្រេរ (របូលកខណៈ
ន្ដលអាចមាលត្នមែខុ្សគ្មន រៅកន្លែងរផ្េងៗគ្មន ) 

variance  /ˈvɛːrɪəns/  [n]  ការន្ប្បប្បួល, ការន្ប្បប្បួលោ៉ា រយង,់ 
វបិរតិ្ភាព (រង្កវ ស់នលការន្ប្បប្បួលរបស់ប្បជាករតាមប្ទឹសដីនល
ការន្បងន្ចកធមាតា) 

variant  /ˈvɛːrɪənt/  [n]  ប្បរេទមលិទាលម់ាលរ ា្ ះ 
variation  /vɛːrɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  ការន្ប្បប្បួល, ការផ្កែ ស់បដូរ,    
អ្រេរភាព, វបិរតិ្កមា, បន្ប្មបប្មួល (១. ការខុ្សគ្មន រវងឯកត្តៈ
រៅកនុងប្បជាករមយួ ឬកជ៏ាការខុ្សគ្មន រវងរមបា លិងកូល ២. 
ភាពខុ្សន្បែកគ្មន នលការសន្មដងរឡើង លិងលកខណៈរបស់ឯកត្ដៈ 
រដាយសរន្ត្កតាដ ខ្ងកនុង លិងខ្ងរប្ៅ។ រៅកនុងប្កុមពូរធមា
ជាតិ្មយួ បន្ប្មបប្មួលរផ្ណូទីប គឺលទធផ្លនលការវវិត្ដលបបន្ប្ម
បប្មួលទាាំងបរសិថ ល លិងរសរលទិច។ រៅកនុងការពិរសធលប    
បន្ប្មបប្មួលគាំរ ូលិងលទធផ្លលាំរអ្ៀងនលការពិរសធលប បរងាើត្
បាលជាគាំលាត្បន្ប្មបប្មួល។) 
 antigenic variation  /antɪˈdʒɛnɪk vɛːrɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]   

បមាែ ស់បដូរអ្ងទី់ន្សលជាបលតបទីទ ប ់
 geographic variation  /dʒiːəˈɡrafɪk  vɛːrɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  

បន្ប្មបប្មួលេូមសិស្ដសដ (ការខុ្សគ្មន ខ្ងរផ្ណូទីបកនុង
ចាំរណាមរដើមរ ើកាំរណើ ត្ន្ដលដុះរៅទីកន្លែងរផ្េងៗនល
លាំដាបប់្បរេទពូរមយួ។ របើសិលជា ការខុ្សន្បែកគ្មន រលះ វ
មាលលកខណៈលាំរអ្ៀងខ្ែ ាំងខ្ងរសរលទិចជាងបរសិថ លរទីះ 
បន្ប្មបប្មួលរលះ ជាធមាតាវបញ្ញជ កថ់្ជាពូរ (race) 
ប្បរេទបរសិថ ល (ecotype) ឬភាពប្សរដៀង (cline)។) 

 non-inherited variation  /nɒn ɪnˈhɛrɪtɪd vɛːrɪˈeɪʃ(ə)n/  

[n]  សូមរមើលពាកយ៖ accommodation 
 qualitative variation  /ˈkwɒlɪtətɪv vɛːrɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]   

បន្ប្មបប្មួលគុណភាព
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 quantitative variation  /ˈkwɒntɪtətɪv vɛːrɪˈeɪʃ(ə)n/  [n]  

បន្ប្មបប្មួលបរមិាណ 
variegation  /vɛːrɪəˈɡeɪʃ(ə)n/  [n]  បន្ប្មបប្មួលពណ៌       

(បន្ប្មបប្មួលពណ៌កនុងន្ផ្នករផ្េងៗគ្មន នលសែឹក ឬផ្កា ) 
varietal recommendation committee  /vəˈrʌɪət(ə)l 

ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃ(ə)n kəmɪti/  [n]  គណៈកមាា ធិការអ្លុ
សសលបពូរ 

variety  /vəˈrʌɪəti/  [n]  ពូរ, ភាពន្បែកៗ, ទីទីភាព (១. ការ
ន្បងន្ចកលាំដាបថ់្ន កន់លរកុខជាតិ្នលប្បរេទមយួ ន្ដលន្ផ្ែករៅ
រលើលកខណៈបទីទ បប់លេ ាំ រហើយជាររឿយៗមលិគិត្ពីទីតាាំងេូមិ
សស្ដសដរទ។ លាំដាបថ់្ន កពូ់រ (ភាពន្បែកៗ) រៅរប្កាមប្បរេទ
ពូរ ប៉ាុន្លដរៅខ្ងរលើលាំដាបថ់្ន ក ់រៅកនុងឋាទីលុប្កមវគគីករ
ណប ។ ២. ការផ្គុ ាំគ្មន មយួនលឯកត្ដៈន្ដលរគដាាំ ខុ្សន្បែកគ្មន តាម
សរៈប្បរោរលបណាមយួ លកខណៈអាចបលដពូរ។) 
 high yielding varieties (HYVs)  /hʌɪ ˈjiːldɪŋ 

vəˈrʌɪətis/  [n pl]  ប្បរេទប្សូវន្ដលមាលទិលនផ្លខ្ពស់ 
 improved variety  /ɪmˈpruːvd vəˈrʌɪəti/  [n]  ពូរបសិដឋ 
(ពូរ ន្ដលបាលសប្មតិ្សប្មាាំង លិងរប្រើសររ ើសរលើលកខណៈ
ចងប់ាលណាមយួនលឯកត្តៈ ឬរសណូទីប ន្ដលមាលគូសមពលធ
ករដូចគ្មន កនុងពលធុរបស់វ (ឧ. Aa)) 

 popular variety  /ˈpɒpjʊlə vəˈrʌɪəti/  [n]  ពូរ
ប្បជាប្បិយ (ពូរន្ដលកសិករលិយមចូលចិត្តដាាំរៅកនុងត្ាំបល់
របស់គ្មត្)់ 

 recommended variety  /rɛkəˈmɛndɪd vəˈrʌɪəti/  [n]  

ពូរន្ណទីាំ, ពូរអ្លុសសលប (ពូរន្ដលបាលអ្លុញ្ញា ត្ឱ្យរប្បើ
ប្បាស់រដាយគណៈកមាការអ្លុសសលបពូរ) 

 released variety  /rɪˈliːsd vəˈrʌɪəti/  [n]  ពូររ ាំរដាះ (ពូរ
ន្ដលបរចេញឱ្យរប្បើប្បាស់រដាយគណៈកមាការអ្លុសសលប
ពូរ) 

 resistant variety  /rɪˈzɪstənt vəˈrʌɪəti/  [n]  ពូរធល ់
 semi-dwarf variety  /ˈsɛmi dwɔːf vəˈrʌɪəti/  [n]   

ពូរកមពស់មធយម 
 short-strawed variety  /ʃɔːt  strɔːd vəˈrʌɪəti/  [n]   

ពូររស្ដញ្ញជ ាំងខ្ែី  
 sub-variety  /sʌb-vəˈrʌɪəti/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ 

subtype 
 traditional variety  /trəˈdɪʃ(ə)n(ə)l vəˈrʌɪəti/  [n]  ពូរ
ប្បនពណី (ពូរន្ដលទទលួការដាាំដុះ លិងន្េទាាំរៅកនុងត្ាំបល់
មយួរដាយកសិករ) 

varve  /vɑːv/  [n]  លាបក់ករន្ដលកកឆ្លែ ស់គ្មន ជាប្សទាប់
លែិត្ លិងប្សទាបរ់ប្គើម 

vary  /ˈvɛːri/  [v]  ន្ប្បប្បួល 
vas deferens  /vas ˈdɛfərɛnz/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ 

ductus deferens 
vascectomy  /vəˈsɛktəmi/  [n]  ការវះកាត្យ់កបាំពងរ់ទីម
រចញ 

vasoconstrictor  /ˌveɪzəʊkənˈstrɪktə/  [n]  ប្បដាបប់ប្ងួម
សរនសប្បសទ,ថ្ន ាំបប្ងួមសរនស្ម 

vasodilator  /ˌveɪzəʊdʌɪˈleɪtə/  [n]  ប្បដាបព់ប្ងីកសរនស
ប្បសទ,ថ្ន ាំពប្ងីកសរនស្ម 

vascular  /ˈvaskjʊlə/  [n]  សរនស្ម (សត្វ), សរនសទីាំ 
(រកុខជាតិ្) 

vascular  /ˈvaskjʊlə/  [adj]  នលសរនស 
vasectomy  /vəˈsɛktəmi/   [n]  ការកាត្ប់ាំពងរ់មរីវតិ្របស់
បរសរចាល 

vaso-  /ˈveɪzəʊ/  [prefix]  (សទិសលយ័៖ vassel) ជាបុពវបទ
មាលលយ័ថ្ សរនស, បាំពង ់ 

vasomotor  /ˈveɪzəʊməʊtə/  [adj]  វ៉ា សូ, ចលករ 
veal  /viːl/  [n]  កូលរគ្មរ ា្ ល, សចកូ់លរគ្ម 
vector  /ˈvɛktə/  [n]  ភាន កង់្ករចមែងរាំងឺ 
 cloning vector  /kloʊnɪŋ ˈvɛktə/  [n]  វុចិទរ័សប្មាបក់ែូល 
 pollen vector  /ˈpɒlən ˈvɛktə/  [n]  វុចិទរ័លមែង, 
មរធាបាយបចជូ លលមែង ( ភាន កង់្ករឬមរធាបាយបចជូ លឬ
ពាាំទីាំលមែងពីផ្កា រ ា្ ល ឬពី strobili រ ា្ លរៅឱ្យផ្កា ញី
ឬ strobili ញី ឧ. ខ្យល់ ទឹក សត្វពាហលៈ បកេ ីសត្វលែិត្។ 
ការចមែងលមែងតាមសត្វ ជាធមាតា រគរៅវថ្ Pollinator 
(សត្វទីាំលមែង)។) 

vegeculture  /ˈvɛdʒˈkʌltʃə/  [n]  ការដាាំដុះដាំណាាំយករមើម
កនុងប្គួសរ Araceae  

vegetable  /ˈvɛdʒtəb(ə)l/  [n]  បន្លែ 
 leafy vegetable  /ˈliːfi ˈvɛdʒtəb(ə)l/  [n]  សូមរមើល
ពាកយ៖ leaf vegetable 

 vegetable covering  /ˈvɛdʒtəb(ə)l ˈkʌv(ə)rɪŋ/  [n]  

កប្មបរស់ (រកុខជាតិ្រស់) 
 vegetable gardening  /ˈvɛdʒtəb(ə)l ˈɡɑːd(ə)nɪŋ/  [n]  

ការរធវើសួលបន្លែ 
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vegetarian  /vɛdʒɪˈtɛːrɪən/  [n]  អ្នកត្មអាហារសច ់
vegetarianism  /vɛdʒɪˈtɛːrɪənɪz(ə)m/  [n]  ការត្មអាហារ
សច ់

vegetation  /vɛdʒɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  រកុខជាតិ្, សររពើរកុខជាតិ្ 
 desert vegetation  /ˈdɛzət vɛdʒɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  សររពើ
រកុខជាតិ្លាំហ 

 hydrophytic vegetation  /ˈhʌɪdrəfʌɪtɪk 

vɛdʒɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ hydrophyte 
 mesophytic vegetation  /ˈmɛsə(ʊ)fʌɪtɪk 

vɛdʒɪˈteɪʃ(ə)n/  [n]  រកុខជាតិ្ន្ដលចូលចិត្តទឹកជាមធយម 
 xerophytic vegetation  /ˈzɪərəʊfʌɪtɪk vɛdʒɪˈteɪʃ(ə)n/  

[n]  រកុខជាតិ្ន្ដលអាចរស់ ឬធលរ់ៅកន្លែងសងួត្ 
vegetative  /ˈvɛdʒɪtətɪv/  [adj]  នលសរោីងគលូត្លាស់ 
veil  /veɪl/  [n]  របាាំងការពារមុខ្ (សប្មាបច់ាបម់ាុ ាំ), គប្មបពី
រលើ (ប្សទាបស់ែឹក ឬន្មករ ើមលិទាលរ់លួយ) 

vein  /veɪn/  [n] 

១. (សទិសលយ័៖ seam) សរនស (ចាំរពាះធរណីវទិា) 
២.  សរនស្មរមា , សរនសន្វ ៉ាល (ចាំរពាះមលុសេ សត្វ)  
៣. ប្ទលុងសែឹក (ចាំរពាះរកុខជាតិ្)  

 groundwater vein  /ˈɡraʊn(d)wɔːtə veɪn/  [n]  សរនស
ទឹកកនុងររប្ៅដី 

 longitudinal parallel vein  /ˌlɒŋɡɪˈtjuːdɪn(ə)l ˈparəlɛl 

veɪn/  [n]  ប្ទលុងប្សបបរណាដ យ (ប្បរេទប្ទលុងសែឹក) 
 palmately reticulated vein  /ˈpalmeɪtli rɪˈtɪkjʊleɪtɪd 

veɪn/  [n]  ប្បរេទប្ទលុងសែឹកសាំណាញ់ដូចប្មាមនដ 
 reticulated vein  /rɪˈtɪkjʊleɪtɪd veɪn/  [n]  ប្បរេទប្ទលង់
សែឹកប្កឡាសាំណាញ់ 

 varicose vein  /ˈvarɪkəʊs veɪn/  [n]  សរនស្ម
របា៉ា ង ឬយឺត្ 

velutinous  /vəˈlut n əs/  [adj]  រោមកាាំមញ ី(ប្បរេទរោមរលើ
សែឹក) 

vena cava  /ˌviːnə ˈkeɪvə/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ cava 
venation  /vɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ការត្រប្មៀបប្ទលុងសែឹក 
 palmate venation  /ˈpalmeɪt vɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ប្ទលុង
កង្កហ រ (ប្បរេទត្រប្មៀបប្ទលុងសែឹក ន្ដលកូលសែឹកទាាំងអ្ស់
ភាជ បរ់ៅលឹងទងសែឹកចាំកន្លែងន្ត្មយួ) 

 pinnate venation  /ˈpɪneɪt vɪˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ប្ទលុង
សនិត្ (ប្បរេទត្រប្មៀបប្ទលុងសែឹក ន្ដលប្ទលុងតូ្ចៗន្បកន្មក
រចញពីប្ទលុងធាំមយួ) 

veneer  /vɪˈnɪə/  [n]  វទីី (សលែឹករ ើរសដើងៗ ន្ដលរមួបចេូ ល
គ្មន ឱ្យមាលកប្មាស់ប្កាស់តាមរយៈការកាត្ជ់ាចាំណិត្ៗ រដាយ
រណា) 

venereal  /vɪˈnɪərɪəl/  [adj]  ជាបទ់ាកទ់ង ឬលទធផ្លរចញ
ពីការ រមួដាំរណក 

venipuncture  /ˈvɛnɪˌpʌŋ(k)tʃə/   [n]  ការចាកម់ជុលទមាែ យ
សរនស្ម(រដើមបបូីមយក្មរចញ ឬបចេូ លថ្ន ាំ) 

venom  /ˈvɛnəm/  [n]  ពិស 
ventifact  /ˈvɛntɪfakt/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖  

polished pebble 
ventilation  /ˌvɛntɪˈleɪʃ(ə)n/  [n]  ចរលតខ្យល់, ការបរចេញ
បចេូ លខ្យល់, ការរបើកផ្ែូវខ្យល់ 

ventilator  /ˈvɛntɪleɪtə/  [n]  ប្បដាបរ់ធវើឱ្យមាលខ្យល់រចញ
ចូល, ប្បដាបរ់បើកផ្ែូវខ្យល់ 

ventral  /ˈvɛntr(ə)l/  [adj]  នលន្ផ្នករពាះ, នលន្ផ្នកខ្ងរប្កាម 
(ឧ. សត្វ រកុខជាតិ្) 

ventricle  /ˈvɛntrɪk(ə)l/  [n]  េត្រប្កាម (របះដូង) 
verge  /vəːdʒ/  [n]  ប្ពាំប្បទល់, ជាយ (រៅតាមេនល់ សួល) 
vermicide  /ˈvəːmɪsʌɪd/  [n]  ថ្ន ាំសមាែ បដ់ងាូវ 
vermiform  /ˈvəːmɪfɔːm/  [adj]  ោងដូចដងាូវ  
vermifuge  /ˈvəːmɪfjuːdʒ/  [n]  ថ្ន ាំទមាែ កដ់ងាូវប្ពូល 
vernalization  /vəːn(ə)lʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  រកីរពលប្ត្ជាក ់

(ការរចញផ្កា បណាដ លមកពីអាកាសធាតុ្ប្ត្ជាក)់ 
vernix caseosa  /ˈvəːnɪks keɪsɪˈəʊsə/  [n]  រ ាំអិ្លទារក
រៅរពលរកើត្មក 

Vernonia cinerea  [sci.n]  សូមរមើលពាកយ៖ little 
ironweed 

vertebra  /ˈvəːtɪbrə/  [n]  (ពហុវចលៈ៖ vertebrae) ឆ្ែឹងកង, 
កាំណាត្ម់យួនលររួឆ្ែឹងខ្នង 

vertebrate  /ˈvəːtɪbrət/  [n]  សត្វឆ្ែឹងកង 
vertebrate  /ˈvəːtɪbrət/  [adj]  នលកាំណាត្ម់យួររួរបស់ឆ្ែឹង
ខ្នង 

vertex  /ˈvəːtɛks/  [n]  កាំពូល, ចាំណុចនលមុម, ចាំណុចរបួគ្មន
ពីររៅរលើកាល 

vertigo  /ˈvəːtɪɡəʊ/   [n]  វលិមុខ្ (រាំងឺ), ដាំរណើ រវលិមុខ្,    
ការងីងរង្កង, ការភាល់
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vesicle   /ˈvɛsɪk(ə)l/  [n]  ពងទឹករនង 
vessel  /ˈvɛs(ə)l/  [n] 

១. សរនស (ទប្មងន់លបាំពងទ់ីាំទឹករៅកនុងរកុខជាតិ្ រកើត្មាល
ចាំរពាះរកុខជាតិ្មាលផ្កា  លិងពពួក ferns ន្ដលទីាំទឹក លិង
សរធាតុ្ន្រ ៉ា ន្ដលរលាយ ឆ្ែងកាត្រ់កុខជាតិ្បរងាើត្ជាន្ផ្នក
នលជាលិកា xylem) 

២. សរនស្ម, លហារ ូ
 wood vessel  /wʊd ˈvɛs(ə)l/  [n]  បាំពងន់្ដលមាលជាតិ្
រ ើ (មាលទីទីទីាំទឹករៅកនុងរកុខជាតិ្ ឬទីាំយកលូវសរធាតុ្ន្រ ៉ា
ន្ដលរលាយឆ្ែងកាត្រ់កុខជាតិ្) 

vestige  /ˈvɛstɪdʒ/  [n]  ដាំន្ណល (ន្ផ្នកនលសរោីងគរបស់ភាវ
រស់ (រកុខជាតិ្ សត្វ) ន្ដលកាែ យជាគ្មា លត្ទួីទីកនុងការវវិត្ដ) 

vestigial  /vɛˈstɪdʒɪəl/  [adj]  នលដាំន្ណល 
veterinarian  /ˌvɛt(ə)rɪˈnɛːrɪən/  [n]  បសុរពទយ (រពទយសត្វ) 
veterinary  /ˈvɛt(ə)rɪn(ə)ri/  [adj]  នលរវរជសស្ដសតសត្វ, នល
រពទយសត្វ 

veterinary service  /ˈvɛt(ə)rɪn(ə)ri ˈsəːvɪs/  [n]  រសវ
ពាបាលរាំងឺសត្វ 

viability  /vʌɪəˈbɪlɪti/  [n]  លទធភាពរស់, លទធភាពដាំណុះ, 
ដាំណុះភាព, លទធភាពរស់បាល (លទធភាពន្ដលប្គ្មបពូ់រមយួ
អាចដុះ លិងអ្េវិឌ្ឍលបរៅជាសរោីងគរពញរលញមយួបាល) 
 seed viability  /siːd vʌɪəˈbɪlɪti/  [n]  ដាំណុះភាពនលប្គ្មប ់

(លទធភាពដាំណុះពលែកនលប្គ្មបពូ់រ រប្កាមលកខខ្ណឌ សម
ប្សប រហើយជាសាំណាបមាលលកខណៈលែធមាតា) 

viable  /ˈvʌɪəb(ə)l/  [adj]  ន្ដលអាចរស់បាល  
viable  /ˈvʌɪəb(ə)l/  [adj]  អាចរស់ 
 viable cell count  /ˈvʌɪəb(ə)l sɛl kaʊnt/  [n]  ចាំលលួ
រកាសិការស់  

vial  /ˈvʌɪəl/  [n]  (សទិសលយ័៖ small bottle) ដបតូ្ច  
(ឧ. សប្មាបដ់ាកថ់្ន ាំ) 

vibration  /vʌɪˈbreɪʃ(ə)n/  [n]  រ ាំញ័រ 
vibrio fetus  (ˈvɪbrɪəʊ ˈfiːtəs)  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ vibrio 
vibrio  /ˈvɪbrɪəʊ/  [n]  (សទិសលយ័៖ vibrio fetus) វបី្បរយី៉ាុង
(ពពកួរមរោគន្ដលមាលោងដូចគាំលូសរកបៀស) 

vice  /vʌɪs/  [n]  អ្ងគុ ាំ (ឧបករណប សប្មាបច់ាបរ់កៀបវត្ថុរផ្េងៗ), 
រង (ប្ពឹទធបុរសរង)  

view  /vjuː/  [n]  បែង ់(រមើល), រទសភា, គាំរហើញ,               
ទសេលីយភាព ការរមើលរៅរមើញ 
 front view  /frʌnt vjuː/  [n]  បែងមុ់ខ្ (បែងន់្ដលរយើងរមើល
ពីមុខ្) 

 side view  /sʌɪd vjuː/  [n]  បែងច់ាំរហៀង 
 top view  /tɒp vjuː/  [n]  បែងរ់លើ                            

(បែងន់្ដលរយើងរមើលពីរលើ) 
Vigna radiata  [sci.n]  សូមរមើលពាកយ៖ mung bean  
Vigna unguiculata ssp. Sinensis  [sci.n]   

សូមរមើលពាកយ៖ cowpea 
Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis  [sci.n]  

សូមរមើលពាកយ៖ yardlong bean 
vigour  /ˈvɪɡə/  [n]  កមាែ ាំងលូត្លាស់, ពលសមបទា, សុខ្
ភាពរងឹមាាំ (លកខណៈសមបត្ដិរបស់ប្គ្មបពូ់រទាាំងឡាយណា 
ន្ដលកាំណត្ពី់សកាដ លុពលដុះពលែក លិងវវិត្ដលបរលឿល លិងប្សុះ
គ្មន របស់កូលរ ើធមាតា រៅរប្កាមលកខខ្ណឌ ទីវលខុ្សគ្មន រប្ចើ
ល។ ជាធមាតា ការបាត្ប់ងព់លសមបទាគឺរកើត្រឡើងមុល មុល
ការបាត្ប់ងល់ទធភាពដាំណុះ រហតុ្ដូរចនះ រយើងរមើញន្ខ្េរកាង
ចុះោ៉ា ងរលឿល (ឧ. ដូចវស់រៅកនុងការពិរសធលបដាំណុះរៅ
រប្កាមលកខខ្ណឌ លាំបាកជាងន្ខ្េរកាងលទធភាពដាំណុះ        
(ឧ. វស់រៅរប្កាមលកខខ្ណឌ ដាំណុះប្បរសើរ)។)  
 hybrid vigour  /ˈhʌɪbrɪd ˈvɪɡə/  [n]  ពលសមបទាលកូល
កាត្ ់

 seedling vigour  /siːdɪŋ ˈvɪɡə/  [n]  កមាែ ាំងលូត្លាស់
នលរកុខជាតិ្ (ប្បពលភាពនលការដុះលូត្លាស់របស់សាំណាប) 

villous  /ˈvɪləs/  [adj]  មាលរោមរពញ (អ្ាំពីរកុខជាតិ្) 
villus  /ˈvɪləs/  [n]  (ពហុវចលៈ៖ villi) រោមប្សមូវ, ប្ជាាំង 
(រពាះរវៀល), ការលយរចញពីនផ្ទប្សទះរសែសា ន្ដលមាលរៅ
តាមរពាះរវៀល 

villus biopsy  /ˈvɪləs ˈbʌɪɒpsi/  [n]  ការយកជាលិកាបលតិច
មកពិលិត្យ រមើលរាំងឺរពាះរវៀលតូ្ច 

vinegar  /ˈvɪnɪɡə/  [n]  ទឹករខ្ាះ 
vineyard  /ˈvɪnjɑːd/  [n]  ចមាា រទាំពាាំងបាយរូរ 
vining  /ˈvʌɪnɪŋ/  [n]  ការប្ចូត្កាត្ព់ពកួសន្ណដ ក           

(ឧ. សន្ណដ កបាោ ាំង) 
vinomous  /ˈvɛnəməs/  [adj]  ន្ដលមាលពិស 
violet  /ˈvʌɪələt/  [n]  ពណ៌សវ យ 
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viral  /ˈvʌɪr(ə)l/  [adj]  ន្ដលបណាត លមកពីវរីសុ  
virescence  /vɪˈrɛs(ə)ns/  [n]  ការរកើត្រឡើងកែរ ៉ាេូលីកនុងជា
លិកាន្ដលធមាតាគ្មា លកែរ ៉ាេូលី, ភាពន្ប្បពណ៌នបត្ង 

virescent  /vɪˈrɛs(ə)nt/  [adj]  ន្ប្បពណ៌នបត្ង (សាំណាបខ្េី
ន្ដលមាលពណ៌ស ឬករ៏លឿងខ្េីជាលទធផ្លមយួបងារឡើង
រដាយសរការពលាការករកើត្ ឬអ្េវិឌ្ឍលបនលជាតិ្ពណ៌        
នបត្ង។ រប្កាយមកវន្ប្បពណ៌ជានបត្ងវញិ។) 

virulence  /ˈvɪrʊl(ə)ns/  [n]  ោលដាលភាព (សមត្ថភាពនល
ពកួបងារាំងឺ ឬសត្វលែិត្រដើមបបីរងាើត្រាំងឺ) 

virulent  /ˈvɪrjʊl(ə)nt/  [adj]  សហ័ស (ឆ្ែងខ្ែ ាំង), ន្ដលខ្ែ ាំង
រហើយឆ្លបោ់លដាល, ន្ដលកាំណាច, ន្ដលសហាវ 

viruliferous  [adj]  រមរាំងឺ (រមចមែង ឬសត្វលែិត្ចនប្ងន្ដល
ផ្ទុករៅរដាយវរីសុ។ វមាលរ ា្ ះថ្ជាសត្វលែិត្ន្ដលបាល
ផ្ដល់ប្បេពវរីសុដល់ដាំណាាំ។) 

virus  /ˈvʌɪrəs/  [n]  វរីសុ (រមរោគន្ដលតូ្ចនប្កន្លង) 
 defective virus  /dɪˈfɛktɪv ˈvʌɪrəs/  [n]  វរីសុខ្វះលកខ
ណៈ (វរីសុន្ដលអាចឆ្ែងចូលរៅកនុងធាួលបាល ន្ត្ខ្វះមុខ្ង្ករ
សាំខ្ល!់មយួ ឬរប្ចើល សប្មាបដ់ាំរណើ រការសវ័យត្ាំរឡើងរទវ
របស់វ រហើយវអាចសវ័យត្ាំរឡើងរទវបាល ករណីមាលវត្តមាល
របស់វរីសុមាលប្គបល់កខណៈ (វរីសុរួយ ) ន្ដលអាចផ្ដល់ឱ្យ
លូវមុខ្ង្ករន្ដលគ្មា ល) 

 non-persistent virus  /nɒnpəˈsɪst(ə)nt ˈvʌɪrəs/  [n]       

វរីសុរខ្ាយ (វរីសុន្ដលរពលរវលានលការចមែងខ្ែីាំ ឬមលិឆ្ែង
តាម្មររ័នលសត្វលែិត្ ឬមលិចមែងតាមរយៈសាំណាកនល        
រមចមែង ឬកាលណាបលេទុធរហើយបចេូ លវរៅកនុង្មររ័   
វមលិអាចបរងាើត្ជាភាន កង់្ករចមែងរោគរឡើយ) 

 persistent virus  /pəˈsɪst(ə)nt ˈvʌɪrəs/  [n]  វរីសុោុ ាំនរ ៉ា     
(១. វរីសុន្ដលមាលរពលរវលាចមែងន្វង ២. វកាែ យជាវរីសុ
ចមែងវញិ រដាយសរ្មររ័នលសត្វលែិត្ន្ដលវរស់រៅ ៣. 
វឆ្ែងតាមរយៈសាំណល់ភាន កង់្ករចមែង ៤. រពលណាបលេទុធ 
លិងចាកច់មែងរៅកនុង្ម វរធវើឱ្យភាន កង់្ករកាែ យរៅជា
មាលសមត្ថភាពឆ្ែងរាំងឺ) 

 plant virus  /plɑːnt ˈvʌɪrəs/  [n]  វរីសុរកុខជាតិ្ 
viscera  /ˈvɪs(ə)rə/  [n pl]  (ឯកវចលៈ៖ viscus) អាការៈកនុង 
(ឧ. ន្ផ្នកខ្ងកនុងនលរពាះមាលរពាះរវៀលជារដើម) 

viscid  /ˈvɪsɪd/  [adj]  សែិត្អ្លធិល (អ្ាំពីន្ផ្នករបស់រកុខជាតិ្)  
viscosity  /vɪˈskɒsɪti/  [n]  ភាពអ្លធិល, ភាពខ្ប ់

viscous  /ˈvɪskəs/  [adj]  ន្ដលអ្លធិល, ន្ដលខ្ប ់
vision  /ˈvɪʒ(ə)n/  [n]  ទសេលៈវស័ិយ (រៅកនុងបរបិទនលការ
អ្េវិឌ្ឍលប លិងរគ្មលលរោបាយ រសចកដីប្បកាសសរងខបអ្ាំពី
រគ្មលរៅរយៈរពលយូរអ្ន្ងវងរបស់រគ្មលលរោបាយ ឬ    
កមាវធីិ។ រគ្មលរៅប្បកបរដាយកដីប៉ាងប្បាថ្ន មយួន្ដល រគអាច
អ្លុវត្ដបាលរៅតាមប្គបទិ់ដឋភាពទាាំងអ្ស់នល រគ្មល
លរោបាយ ឬកមាវធីិ។ ពាកយរលះកច៏ងលិ់ោយសាំរៅផ្ងន្ដរ
ថ្ជារសចកដីន្េែងការពីទសេលៈវស័ិយ (របស់កមាវធីិ អី្វមយួ)។) 

vision   /ˈvɪʒ(ə)n/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ eyesight 
vital  /ˈvʌɪt(ə)l/  [adj]  ន្ដលទាកទ់ងលឹងរីវតិ្, រីវតិ្សមពល, រីវ
ថ្ម (ភាវរស់ន្ដលមាលសរសាំខ្លខ់្ែ ាំង) 

vitamin  /ˈvʌɪtəmɪn/  [n]  វតីាមលី, រីវជាតិ្ 
vitamin B12  /ˈvɪtəmɪn biː twɛlv/  [n]  សូមរមើលពាកយ៖ 

cobalamin 
vitamin C  /ˈvɪtəmɪn siː/  [n]  វតីាមលីរស 
viviparous  /vɪˈvɪp(ə)rəs/  [adj]  ន្ដលដុះពលែកកនុងន្ផ្ែ, 
ន្ដលដុះពលែលរពលមលិទាលប់្រុះពីរដើម (ការដុះពលែកប្គ្មបរ់ៅ
ខ្ណៈន្ផ្ែវរៅជាបរ់លើរដើមរមរៅរឡើយ ឧ. Rhizophora 
spp.។ ប្បរេទប្គ្មបរ់លះពិបាកន្េទុកដាកខ់្ែ ាំងណាស់។) 

voice  /vɔɪs/  [n]  សាំរឡង 
void  /vɔɪd/  [n] 

១. សូមរមើលពាកយ៖ pore 
២. បរទីទ ទឹក រទីម, រុះរទីម 

volar  /ˈvəʊlə/  [adj]  ន្ដលទាកទ់ងលឹងបាត្នដ 
volatilization  /vəlatɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  ចាំហាយកមា (បតូរពី
ទប្មងោ់វ រៅជាចាំហាយ ឬឧសា័ល) 
 ammonia volatilization  /əˈməʊnɪə 

vəlatɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/  [n]  បាំភាយអាម៉ាូញាក ់(បាតុ្េូត្ន្ដល
កនុងរទីះអាសូត្ បាលប្តូ្វបាំភាយរចញពីដីកនុងទប្មងជ់ាឧសា័
លអាម៉ាូញាក)់ 

volcanism  /ˈvɒlkənɪz(ə)m/  [n]  ប្ពឹត្តិកមាេនាំរេែើង 
volcano  /vɒlˈkeɪnəʊ/  [n]  េនាំរេែើង 
 mud volcano  /mʌd vɒlˈkeɪnəʊ/  [n]  េនាំរេែើងន្ដលរចញ
ជាេក ់

volume  /ˈvɒljuːm/  [n]  មាឌ្, វ ៉ាលូូម 
volunteer  /ˌvɒlənˈtɪə/   [n]  អ្នកសា័ប្គចិត្ត, កមាកិសមារិក
(អ្នកឧសាហបសា័ប្គ ឬអ្នករធវើការរដាយសា័ប្គចិត្ត)
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Volvariella volvacea  [sci.n]  សូមរមើលពាកយ៖  
straw mushroom 

volvulus  /ˈvɒlvjʊləs/  [n]  រមលួ (ឧ. ការមលួគ្មន នលរពាះរវៀល 
លិងរពាះរវៀលតូ្ច) 

vomit  /ˈvɒmɪt/  [n, v]  កែួត្ 
vomitus  /ˈvɒmɪtəs/   [adj]  នលកមែួត្ 
vulnerability  /vʌln(ə)rəˈbɪlɪti/  [n]  ភាពង្កយរងរប្គ្មះ 
(ភាពង្កយរងរប្គ្មះ គឺជាដាំរណើ រការនលការសាំរៅរៅរកការ 

ង្កយ ឬ ឆ្លបទ់ទលួ លិងការអាចន្ប្បប្បួលរងើបរឡើងវញិបាល
ោ៉ា ងរហ័សរៅលឹងហាលិេយ័ ឬប្ពឹត្ដិការណប ដគ៏រួឱ្យត្កស់ែុត្
ន្ដលលឹងបណាដ លឱ្យមាលលទធភាពរកើត្មាលលទធផ្លជា
អ្វរិជមាល) 

vulnerable  /ˈvʌln(ə)rəb(ə)l/  [adj]  ង្កយរងរប្គ្មះ 
vulture  /ˈvʌltʃə/  [n]  សត្វតាា ត្ 
vulva  /ˈvʌlvə/  [n]  រោលី, អ្ងគជាត្ស្ដសតី 
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W 

wade  /weɪd/  [v]  ដ ើរឆ្លង, លុយទឹកឆ្លងកាត ់
wader  /ˈweɪdə/  [n]  ពកួបកសដី ើងវែង និងកវែងវ លរស់វកែរ
ទឹក និងសីុត្តី (សតវកុក សតវត្កសារជាដ ើម) 

waist  /weɪst/  [n]  ចដងកេះ 
 waist-deep  /weɪstdiːp/  [adj]  ដត្ៅត្តឹមចដងកេះ 
 waist-high  /weɪst hʌɪ/  [adj]  ខ្ពស់ត្តឹមចដងកេះ 

wall  /wɔːl/  [n]   ញ្ជ ាំង, កាំវពង, របង, កាំវែង 
 breast-wall  /brɛst wɔːl/  [n]   ញ្ជ ាំងទប ់(ទប ី់ ឬទឹក)  
 cell wall  /sɛl wɔːl/  [n]  ភ្នា សដត្ោង 
 chest wall  /tʃɛst wɔːl/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ chest 
 retaining wall  /rɪˈteɪnɪŋ wɔːl/  [n]   ញ្ជ ាំងទប ់

(សត្ាបទ់ប ី់ ឬទឹក)  
 revetment wall  /rɪˈvɛtm(ə)nt wɔːl/  [n]   ញ្ជ ាំងពាស 

(សត្ាបព់ត្ងឹង ឬលមអ) ឬទប ី់កុាំឱ្យបាក ់
 sea wall  /siː wɔːl/  [n]  ទាំនបរ់លក (សមុត្ទ) 

Wallago attu  [sci.n]  ត្តីសណ្តា យ 
Wallago leeri  [sci.n]  ត្តីសទក ់
Wallow  /ˈwɒləʊ/  [v]  កត,់ ដ កត្រាំភក,់ នដនៀលភក ់
warehouse  /ˈwɛːhaʊs/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ godown  
warp  /wɔːp/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ flood deposit 
warp-anmoor  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ muck 
short warping  /ʃɔːt wɔːpɪŋ/  [n]  កករលាយដៅពីដត្ៅ 
warping  /wɔːpɪŋ/  [n]  ការអដទទ ងអាំដបាេះ, ការដ វ្ើឱ្យដកាង 
wart  /wɔːt/  [n]  ឫស, ត្បត្ ុយ ុេះ 
wash  /wɒʃ/  [v]  លាង, ដបាក, គក,់ ងូតទឹកឱ្យ 
 sheat wash  /ʃiːt wɒʃ/  [n]  ការហូរដត្រេះដលើផ្ែទ ីដលើ
 ត្ាល 

washing off  /wɒʃɪŋ ɒf/  [n]  ការទាំដចញដៅដោយទឹក 
washing out  /wɒʃɪŋ aʊt/  [n]  ការផ្តា ច ី់ដោយទឹកដសើខាង
ដលើ 

wasp  /wɒsp/  [n]  ឪា៉ា ល់ 
waste  /weɪst/  [n]  សាំណល់ 
animal waste  /ˈanɪm(ə)l weɪst/  [n]  សាំណល់សតវ 
city waste  /ˈsɪti weɪst/  [n]  សាំណល់ទីត្កុង 
coarse waste  /kɔːs weɪst/  [n]  សាា រវ លជាកដមទចកាំទី
ា្ំៗ 

 combustible waste  /kəmˈbʌstɪb(ə)l weɪst/  [n]  

សាំណល់ឥនធនៈ 
 commercial waste  /kəˈməːʃ(ə)l weɪst/  [n]  សាំណល់
 ាំនញួ, សាំណល់ពាណិ ជកមម 

 construction waste  /kənˈstrʌkʃ(ə)n weɪst/  [n]  

សាំណល់សាំណង ់
 domestic waste  /dəˈmɛstɪk weɪst/  [n]  សាំណល់
លាំដៅឋាន 

 farm waste  /fɑːm weɪst/  [n]  សាំណល់កសិកមម 
 food waste  /fuːd weɪst/  [n]  សាំណល់ចាំណីអាហារ 
 gaseous waste  /ˈɡasɪəs weɪst/  [n]  សាំណល់ឧសម័ន 
 hazardous waste  /ˈhazədəs weɪst/  [n]  សាំណល់
ត្បកបដោយដត្ោេះថ្នា ក ់

 hillside waste  /ˈhɪlsʌɪd weɪst/  [n]  ត្សទាបក់ដមទចកាំទី
វ លត្គបពីដលើ ី 

 humic matter  /ˈhjuːmɪk ˈmatə/  [n]  សររីាងគមដាក 
 industrial waste  /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/  [n]  សាំណល់
ឧសាហកមម 

 inorganic solid waste  /ɪnɔːˈɡanɪk ˈsɒlɪd weɪst/  [n]  

សាំណល់រងឹអសររីាងគ 
 liquid waste  /ˈlɪkwɪd weɪst/  [n]  សាំណល់រាែ 
 manufacturing waste  /manjʊˈfaktʃərɪŋ weɪst/  [n]  

សាំណល់ឧសាហកមម 
 mine waste  /mʌɪn weɪst/  [n]  សាំណល់អណដូ ងវរ ៉ា 
 mountain waste  /ˈmaʊntɪn weɪst/  [n]  (សទិសនយ័៖ 

rock waste) កដមទចថ្មវបកបាកធ់្លល កចុ់េះមកដត្កាម 
 nitrogenous waste  /nʌɪˈtrɒdʒɪnəs weɪst/  [n]   

កាកសាំណល់អាសូត 
 nuclear waste  /ˈnjuːklɪə weɪst/  [n]  សាំណល់នុយដកល
វអ៊ែ 

 organic waste  /ɔːˈɡanɪk weɪst/  [n]  សាំណល់សររីាងគ 
 pathological waste  /paθəˈlɒdʒɪk(ə)l weɪst/  [n]  

សាំណល់បងកដរាគ 
 radioactive waste  /ˌreɪdɪəʊˈaktɪv weɪst/  [n]  

សាំណល់ែទិយសុកមម 
 rock waste  /rɒk weɪst/  [n]   
១. សូមដមើលពាកយ៖ debris 
២. សូមដមើលពាកយ៖ mountain waste
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 small waste  /smɔːl weɪst/  [n]  សាា រកដមទចកាំទីលអិតៗ 
 solid waste  /ˈsɒlɪd weɪst/  [n]  សាំណល់រងឹ 
 toxic waste  /ˈtɒksɪk weɪst/  [n]  សាំណល់ពុល 
 trade waste  /treɪd weɪst/  [n]  សាំណល់ពាណិ ជកមម 

wasteland  /ˈweɪs(t)land/  [n]   ីទាំដនរ 
wastewater  /weɪstˈwɔːtə/  [n]  សាំណល់រាែ 
 crude wastewater  /kruːd weɪstˈwɔːtə/  [n]  សាំណល់
រាែដ ើម 

 industrial wastewater  /ɪnˈdʌstrɪəl weɪstˈwɔːtə/  [n]  

សាំណល់រាែឧសាហកមម 
 raw wastewater  /rɔː weɪstˈwɔːtə/  [n]  សាំណល់រាែដ ើម 

wasting  /weɪstɪŋ/  [n]  សគមសាគ ាំង (ការវសដងដចញដៅដលើ
រាងកាយរបស់បញ្ា កងវេះអាហារបូតថមា វ លានការែែិឌ្ឍនដ៍ៅ
មុខ្ជាចាំណុចវ លបញ្ា កងវេះអាហារបូតថមា គឺជាចាំណុចវ ល
ត្តូែដ វ្ើការពាបាលសដត្ គ្ េះបទទ ន។់ ានការបាតប់ងខ់ាល ញ់ដៅ
ដត្កាមវសែក និងបាត់ប់ងស់ាច ុ់ាំវ លដៅពទ័ធ ុាំែញិឆ្អឹងវ ល
ដគអាចដមើលដ ើញចាស់។) 

water  /ˈwɔːtə/  [n]  ទឹក 
 adherent water  /ədˈhɪər(ə)nt ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកវ ល
សអិតជាប ់

 aerated water  /ˈɛəreɪtɪd ˈwɔːtə/  [n]  ទឹករងអាកាស
កមម 

 alkaline water  /ˈalkəlʌɪn ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកអាល់កាឡាំង 
 allochtonic water [n]  ទឹកវ លានត្បភពពីកវនលងដែសង
ដទៀត (ទឹកកាុង ី)  

 ammonia water  /əˈməʊnɪə ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកអាម៉ាូញ៉ា ក ់
 artesian water  /ɑːˈtiːzɪən ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកែុស 
 ascending water  /əˈsɛndin ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកត្ជាប
ដ ើងពីដត្កាមមកដលើ 

 atmospheric water  /atməsˈfɛrɪk ˈwɔːtə/  [n]   

ទឹកបរយិាកាស 
 available water  /əˈveɪləb(ə)l ˈwɔːtə/  [n]  (សទិស
នយ័៖  available moisture, available growth) 
សាំដណើ ម ីានត្បដយា ន,៍ ទឹកានត្បដយា ន,៍ ទឹកវ ល
ដ ើមដ ើអាចដត្បើត្បាស់បាន 

 bound water  /baʊnd ˈwɔːtə/  [n]  (សទិសនយ័៖ 
unfree water) ទឹកចងភ្នជ ប ់(វ លមនិអាចហូរដៅណ្ត 

បានដោយ្យ)  
 brackish water  /ˈbrakɪʃ ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកភ្នល ែ (ចាំនុច
ត្បសពវរវាងទឹកសាបនិងទឹកផ្ត្ប), ទឹកផ្ត្បតិចៗ 

 capillary water  /kəˈpɪləri ˈwɔːtə/  [n]  ទឹក ីដបៀម 
(ត្សទាបទឹ់កវ លដៅ ុាំែញិត្ោប ី់), ទឹកកាពីវលរ (ទឹកកាុង
រនធដសមើ ឬតូចជាងមតី្កុង)  

 chemically combined water  /ˈkɛmɪk(ə)li kəmˈbʌɪnd 

ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកបតិសាថ នកមមគីម ី
 concealed water  /kənˈsiːld ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកបាំពូន 

(ទឹកសថិតដៅកាុងរនធ ីវ លឆ្មម រតូចបាំែុត)  
 confined water  /kənˈfʌɪnd ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកែុស 
 contaminated water  /kənˈtamɪneɪtɪd ˈwɔːtə/  [n]   

ទឹកកខ្វក ់
 continental water  /kɒntɪˈnɛnt(ə)l ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកទវីប 
 crevice-water  /ˈkrɛvɪs ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកកាុងរនធថ្ម 
 deep subsoil water  /diːp ˈsʌbsɔɪl ˈwɔːtə/  [n]   

សូមដមើលពាកយ៖ underground water 
 descending water  /dɪˈsɛndin ˈwɔːtə/  [n]   

(សទិសនយ័៖ percolation water) ទឹកវ លត្ជាប ឬហូរ
ចុេះពីដលើដៅដត្កាម 

 distilled water  /dɪˈstɪld ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកវ លវបក
ដញើសដចញពីសររីាងគរកុខជាតិ, ទឹកបិត 

 domestic water  /dəˈmɛstɪk ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកដត្បើត្បាស់
កាុងលាំដៅឋាន 

 drain water  /dreɪn ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកបងាូរដចញ 
 drinking water  /drɪŋkɪŋ ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកែឹក, ទឹកជា 
 effluent water  /ˈɛflʊənt ˈwɔːtə/  [n]  សាំណល់រាែបងាូរ
ដចញ 

 eutrophic water  /juːˈtrəʊfɪk ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកសមែរូ
សារធ្លតុចិញ្ច ឹម 

 film water  /fɪlm ˈwɔːtə/  [n]  (សទិសនយ័៖ pellicular 
water)  ទឹកជាត្សទាបដ់សាើង (វប៉ាលីគូល) ដៅ ុាំែញិត្ោប ី់ 

 free water  /friː ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកដសរ ី(ទឹកចល័តបាន
យា៉ា ង្យ)  

 fresh water  /frɛʃ ˈwɔːtə/  [n]  (សទិសនយ័៖ soft 
water) ទឹកសាប 

 gravitational water  /ˌɡravɪˈteɪʃ(ə)n(ə)l ˈwɔːtə/  [n]  

ទឹកវ លហូរចុេះពីកវនលងខ្ពស់ដៅកវនលងទាប
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 growth water  /ɡrəʊθ ˈwɔːtə/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ 
available water 

 hanged retention water  /haŋd rɪˈtɛnʃ(ə)n ˈwɔːtə/  

[n]  ទឹកវ លត្សូបជាបដ់ហើយទាកជ់ាបក់វនលងណ្តមយួ 
 hanging water  /haŋinˈwɔːtə/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ 

pendular water 
 hard water  /hɑːd ˈwɔːtə/  [n]  ទឹករងឹ 
 heavy water  /ˈhɛvi ˈwɔːtə/  [n]  ទឹក ង្ន ់
 held retention water  /hɛld rɪˈtɛnʃ(ə)n ˈwɔːtə/  [n]  

ទឹកវ លទាកជ់ាប ់(ចដទល េះត្សទាបស់អិត និងត្សទាបដ់ត្គើម)  
 imbibition water  /ɪmbɪˈbɪʃ(ə)n ˈwɔːtə/  [n]   

សូមដមើលពាកយ៖ soaking water 
 industrial water  /ɪnˈdʌstrɪəl ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកឧសាហ
កមម 

 infiltration water  /ɪnfɪlˈtreɪʃ(ə)n ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកត្ជាប
ចូល ឬចុេះកាុង ី 

 internal stagnant water  /ɪnˈtəːn(ə)l ˈstaɡnənt 

ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកោម នចលទកាុង ី 
 irrigation water  /ˈɪrɪɡeɪʃ(ə)n ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកសត្ាប់
ដត្សាចត្សព 

 layer water  /ˈleɪə ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកជាត្សទាប ់
 melting water  /mɛltin ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកវ លានត្បភព
ពីការរលាយទឹកកក 

 mine water  /mʌɪn ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកអណាូ ងវរ ៉ា 
 mineral water  /ˈmɪn(ə)r(ə)l ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកខ្និ  ឬវរ ៉ា 
 mineralized water  /ˈmɪn(ə)rəlʌɪzt ˈwɔːtə/  [n]  ទឹករង
ខ្និ កមម 

 natural water  /ˈnatʃ(ə)r(ə)l ˈwɔːtə/  [n]  ទឹក្មមជាតិ 
 non available water  /nɒn əˈveɪləb(ə)l ˈwɔːtə/  [n]  

ទឹកអតត់្បដយា ន,៍ សាំដណើ មអតត់្បដយា ន ៍
 occlusion water  /əˈkluːʒ(ə)n ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកសទេះជាប ់
 oceanic water  /ˌəʊsɪˈanɪk ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកមហា 
សមុត្ទ 

 pellicular water  /pɛˈlɪkjʊlə ˈwɔːtə/  [n]  សូមដមើល
ពាកយ៖ film water 

 pendular water  /ˈpɛndjʊlə ˈwɔːtə/  [n]  (សទិសនយ័៖ 
hanging water, retention water) ទឹកវ លដរងជាប ់
កាុង ី ឬត្សូបជាបក់ាុង ី 

 perched water  /pəːtʃt ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកពយរួ, ទឹកវ ល
សាទ កជ់ាបដ់លើត្សទាប ី់មយួវ លទឹកមនិអាចត្ជាបចុេះបាន 

 percolation water  /pəːkəˈleɪʃ(ə)n ˈwɔːtə/  [n] 

សូមដមើលពាកយ៖ descending water 
 phreatic water  /frɪˈatɪk ˈwɔːtə/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ 

groundwater 
 pluvial water  /ˈpluːvɪəl ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកដត្កាម ីតាំបន់
ខ្ពស់ 

 polluted water  /pəˈluːtɪd ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកកខ្វក ់
 pore angle water  /pɔː ˈaŋɡ(ə)l ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកជាដម៉ា
នីស ឬបឺតជាបដ់លើផ្ែទបាំពង ់

 potable water  /ˈpəʊtəb(ə)l ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកែឹក,  
ទឹកជា 

 precipitation water  /prɪˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n ˈwɔːtə/  [n]   

សូមដមើលពាកយ៖ rainwater 
 precipitation water  /prɪˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n ˈwɔːtə/  [n]   

សូមដមើលពាកយ៖ rainwater 
 pushing water  /pʊʃin ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកវ លានកាល ាំង
រញុត្រន (កាុងទាំនប)់  

 rainwater  /ˈreɪnwɔːtə/  [n]  (សទិសនយ័៖ 
precipitation water) ទឹកដភលៀង 

 raw water  /rɔː ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកដៅ 
 retention water  /rɪˈtɛnʃ(ə)n ˈwɔːtə/  [n] 

សូមដមើលពាកយ៖ pendular water 
 running water  /ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកសាអ ត, ទឹក
ា៉ា សីុន, ទឹកហូរ្មមរ (ចរនដទឹក) 

 run-off water  /ˈrʌnɒf ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកហូរដត្រេះដលើផ្ែទ ី
ដៅដលើ ត្ាល 

 saline water  /ˈseɪlʌɪn ˈwɔːtə/  [n]  (សទិសនយ័៖  
salt water) ទឹកផ្ត្ប 

 salt water  /sɔːlt ˈwɔːtə/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ saline 
water 

 saturated water  /ˈsatʃəreɪtɪd ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកវឆ្អត 
 sewage water  /ˈsuːɪdʒ ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកលូសមអុយ, 
ទឹកកខ្វក,់ ទឹកលូ 

 slope water  /sləʊp ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកដលើ ត្ាល (ទឹក
ានចលទែទុយពីទឹកដៅនឹងថ្កល់)
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  soaking water /ˈsəʊkɪŋ ˈwɔːtə/  [n]  (សទិសនយ័៖ 
imbibition water) ទឹកដបៀម ឬជាបក់ាុង ី ឬែតថុអវីមយួ 

 soft water  /sɒft ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកទន ់
 soft water  /sɒft ˈwɔːtə/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ fresh 

water 
 soil water  /sɔɪl ˈwɔːtə/  [n]  សាំដណើ ម ី 
 spring water  /sprɪŋ ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកដចញពី ី 
 stagnant water  /ˈstaɡnənt ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកោម នចលទ, 
ទឹកដ ក, ទឹកនឹង (សាថ នភ្នពមនិវត្បត្បួលផ្នកមពស់ទឹក) 

 standing water  /ˈstandɪŋ ˈwɔːtə/  [n]  ទឹក ក ់(ទឹក
វ លោម នចរនដហូរកាត ់ដហើយអាចសថិតកាុងរយៈដពលយូរ) 

 subsurface water  /ˈsʌbsəːfɪs ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកកាុង ី 
 subterranean water  /ˌsʌbtəˈreɪnɪən ˈwɔːtə/  [n]   

សូមដមើលពាកយ៖ deep subsoil water 
 surface water  /ˈsəːfɪs ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកដលើផ្ែទ ី,  
ទឹកត្សទាបដ់លើ 

 surface-soil water  /ˈsəːfɪs sɔɪl ˈwɔːtə/  [n]   

ទឹកដៅត្សទាបដ់លើផ្ន ី (ែទុយពីទឹកដៅដត្ៅកាុង ី)  
 suspended subsurface water  /səˈspɛndid 

ˈsʌbsəːfɪs ˈwɔːtə/  [n]  (សទិសនយ័៖ vadose water) 
ទឹកពយរួទុកកាុងកវនលងានខ្យល់, ទឹកវ លដ ើងពីដលើធ្លទឹក 

 swarm water  /swɔːm ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកកដ្ញ្ជ ល 
 thermal water  /ˈθəːm(ə)l ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកដៅដ  
 treated water  /triːtɪd ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកបានដ វ្ើត្បត្ពឹតាិកមម 
 trickling water   /ˈtrɪk(ə)lɪŋ  ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកហូរ ឬ
ត្សកជ់ាវខ្ស, ទឹកវបកដញើស 

 unavailable water   /ʌnəˈveɪləb(ə)l ˈwɔːtə/  [n]   

ទឹកវ លរកុខជាតិមនិអាចត្សូបយកបាន 
 underground water  /ʌndəˈɡraʊnd ˈwɔːtə/  [n]  

សូមដមើលពាកយ៖ deep subsoil water 
 unfree water  /ʌnˈfriː ˈwɔːtə/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖  

bound water 
 vadose water  /ˈveɪdəʊs ˈwɔːtə/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ 

suspended subsurface water 
 vaporous water  /ˈveɪpərəs ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកជា
សណ្តា នចាំហាយ 

 vesicular water  /vɪˈsɪkjʊlə ˈwɔːtə/  [n]  ទឹករាង ូច
ត្បាត ់ឬអាំពូល 

 well water  /wɛl ˈwɔːtə/  [n]  ទឹកអណាូ ង 
water buffalo  /ˈwɔːtə ˈbʌfələʊ/  [n]  ត្កបី 
water butt  /ˈwɔːtə bʌt/  [n]  ឧបកណ៍សត្ាបត់្តងទឹក 
water chestnut  /ˈwɔːtə ˈtʃɛsnʌt/  [n]  ែលុង (ដ ម្ េះែទិា 
សា្សដ Eleocharis dulcis) 

water clover  /ˈwɔːtə ˈkləʊvə/  [n]   នទល់ភាាំ (ដ ម្ េះែទិា
សា្សដ Marsilea minuta) 

water cushion  /ˈwɔːtə ˈkʊʃ(ə)n/  [n]  ថ្ងទឹ់កកាុង ី 
water hyacinth  /ˈwɔːtə ˈhʌɪəsɪnθ/  [n]  កាំដបាល ក  

(ដ ម្ េះែទិាសា្សដ Eichhornia crassipes) 
water lettuce  /ˈwɔːtə ˈlɛtɪs/  [n]  ចក (ដ ម្ េះែទិាសា្សដ 

Pistia stratiotes) 
water lily  /ˈwɔːtə ˈlɪli/  [n]  ត្ពលិតស (ដ ម្ េះែទិាសា្សដ 

Nymphaea lotus) 
water mimosa  /ˈwɔːtə/  [n]  កវញ្ែត (ដ ម្ េះែទិាសា្សដ 

Neptunia oleracea) 
water regime  /ˈwɔːtə reɪˈʒiːm/  [n]  របបទឹក 
water spinach   /ˈwɔːtə ˈspɪnɪdʒ/  [n]  (សទិសនយ័៖ 

swamp mornig glory, water convolvulus) ត្តកនួ 
(ដ ម្ េះែទិាសា្សដ Ipomoea aquatica) 

water strider  /ˈwɔːtə strʌɪdə/  [n]  ត្សឹងទឹកដ ើងវែង (សតវ
លអិតដៅកាុងត្គួសារ Gerridae) 

water table  /ˈwɔːtə ˈteɪb(ə)l/  [n]  ត្សទាបទឹ់កដត្កាម ី, 
សូមដមើលពាកយ៖ saturation level 
 perched water table  /pəːtʃt ˈwɔːtə ˈteɪb(ə)l/  [n]  

ត្សទាបទឹ់ករាកក់ាុង ី, ត្សទាបទឹ់កពយរួ, ត្សទាបទឹ់កដៅដសើ
ខាងដលើ (ដៅកាុង ី) 

water treader  /ˈwɔːtə trɛdə/  [n]  ត្សឹងទឹកមុខ្ត្សួច 
water course  /ˈwɔːtəkɔːs/  [n]  ែលូែទឹក 
waterfall  /ˈwɔːtəfɔːl/  [n]  លាកទឹ់ក 
water-hole  /ˈwɔːtə həʊl/  [n]  ថ្លុកទឹក 
watering can  /ˈwɔːtəkan/  [n]  ្ុងដត្សាច ាំណ្តាំ 
waterlogged  /ˈwɔːtəlɒɡd/  [adj]  ជាាំទឹកជាត្បរាំ ឬមយួ 
រយៈ (ត្សទាបថ់្ម ឬ ីឥ ា អាចការពារទឹកពីការត្ជាបចូលកាុង
 ី។  ីជាាំទឹកអាចជាឧបសគគ ល់ការលូតលាស់របស់រកុខជាតិ) 

waterlogging  /ˈwɔːtə lɒɡin/  [n]  ការជាាំទឹក, ភ្នពដជាគជាាំ
ផ្នទឹកកាុង ី
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watermelon   /ˈwɔːtəmɛlən/  [n]  ឪ ឹក (ដ ម្ េះែទិា 
សា្សដ Citrullus vulgaris) 

waterproof  /ˈwɔːtəpruːf/  [n]  ភ្នពមនិត្ជាបទឹក 
waterproof  /ˈwɔːtəpruːf/  [adj]  មនិត្ជាបទឹក 
waterproofing  /ˈwɔːtəpruːfɪŋ/  [n]  ការការពារមនិឱ្យទឹក
ចូល 

watershed  /ˈwɔːtəʃɛd/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ catchment 
area 

waterside  /ˈwɔːtəsʌɪd/  [n]  ត្រាំង, ាតត់្រាំង 
water-tight  /ˈwɔːtə tʌɪt/  [adj]  វ ល (ទឹក) ដចញចូលមនិ
បាន, វ ល (ទឹក) មនិត្ជាបទឹក 

waterway  /ˈwɔːtəweɪ/  [n]  ចងអូរទឹក 
waterwheel   /ˈwɔːtəwiːl/  [n]  រហាតទឹ់ក 
wave  /weɪv/  [n]  រលក 
wavelength  /ˈweɪvlɛŋ(k)θ/  [n]   ាំហានរលក  
wavy  /ˈweɪvi/  [adj]  សាំដៅដៅដលើបនទេះសលឹកវ លានជាយ
សលឹកទនរ់ាងដហើយដកាង 

wax  /waks/  [v]  លាបត្កមនួ 
wax  /waks/  [n]  ត្កមនួ 
 beeswax  /ˈbiːzwaks/  [n]  ត្កមនួ មុ ាំ 
 black wax  /blak  waks/  [n]  ត្កមនួដមម  (របស់ មុ ាំ) 
 epicuticular wax  /ˈɛpɪkjuːˈtɪkjʊlə/  [n]  ត្កមនួដលើ
សាំដណើ  (ត្សទាបត់្កមនួដៅដត្ៅបាំែុតផ្នសាំដណើ ) 

 grafting wax  /ɡrɑːftɪŋ waks/  [n]  ត្កមនួសត្ាបល់ាប
កាុងការបាំដៅ ( សារធ្លតុវ លដគលាបដលើកវនលងបនសុោីា
ដ ើមែកីាតប់នថយនូែការហួតជាតិទឹក និងការពារទឹកខាងដត្ៅ
ត្ជាបចូល) 

waxy  /ˈwaksi/  [adj]  វ លានជាតិត្កមនួ 
WBC  [abbr]  សូមដមើលពាកយ៖ white blood cell 
weak  /waks/  [adj]  ដខ្ាយ, ោម នកាល ាំង 
weakness  /ˈwiːknəs/  [n]  ភ្នពទនដ់ខ្ាយ 
wean  /wiːn/  [v]  ផ្តា ចដ់ោេះ 
weaner   /ˈwiːnə/  [n]  កូនត្ ូកផ្តា ចដ់ោេះ 
wear away  /wɛː əˈweɪ/  [v]  សូមដមើលពាកយ៖ erode 
weather  /ˈwɛðə/  [n]  ធ្លតុអាកាស, អាកាស 
weathered  /ˈwɛðəd/  [adj]  វ លទទលួរងសាំណឹកភ្នព 

weathering  /ˈwɛðərɪŋ/  [n]  រដបច, ការែុយវបកដៅខាងដលើ
ផ្ន ុាំថ្ម, ការពុកែយដោយអាកាសធ្លតុ, សាំណឹកបរយិាកមម 
(ការពុកែុយដោយធ្លតុអាកាស ឬជាបាល ស់បដូរ ឬបាំវបលងរម
លកខណៈរបូ និងលកខណៈគីមកីាុងការបាំវបកជាបាំវណកៗផ្នថ្ម
ដៅវកែរផ្ែទដលើផ្នវែន ីដោយអាំដពើដមកានិច) 
 biological weathering  /bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈwɛðərɪŋ/  

[n]  រដបច ីែៈ 
 chemical weathering  /ˈkɛmɪk(ə)l ˈwɛðərɪŋ/  [n]   

រដបចគីម ី
 frost weathering  /frɒst ˈwɛðərin/  [n]  ការវបកដោយ
ត្តជាក ់

 mechanical weathering  /mɪˈkanɪk(ə)l ˈwɛðərɪŋ/  [n]   

រដបចដមកានិច 
 organic weathering  /ɔːˈɡanɪk ˈwɛðərɪŋ/  [n]   

សូមដមើលពាកយ៖ biological weathering 
 physical weathering  /ˈfɪzɪk(ə)l ˈwɛðərɪŋ/  [n]   

រដបចរបូ 
weave   /wiːv/  [n]  តាញ 
web  /wɛb/  [n]  សាំណ្តញ់ពីងពាង 
 food web  /fuːd wɛb/  [n]  បណ្តា ញអាហារ 
 spider web  /ˈspʌɪdə wɛb/  [n]  សាំណ្តញ់ពីងពាង 

weed   /wiːd/  [v]   កដមម  
weed  /wiːd/  [n]  ដមម ចផ្ត្ង, រកុខជាតិចផ្ត្ង 
 biennial weeds  /bʌɪˈɛnɪəl wiːdz/  [n]  ដទាែតសដមម  

(ដមម ណ្តវ លបាំដពញែ ដ ីែតិវាកាុងកាំ ុងដពល ២ ឆ្មា ាំ) 
 broadleaf weed  /brɔːd liːf wiːd/  [n]  ដមម សលឹក ា្ំ (ដមម
សលឹក ា្ំដនេះ ដគរតវ់ាដៅកាុងថ្នា កប់ទទ ប ់ផ្នម៉ាូណូកូទីដល ូន 
និងឌី្កូទីដល ូន ដហើយវាត្តូែបានដគសាគ ល់ដោយការរកី ា្ំ
ផ្នទាំហាំសលឹក និងរចទសមពនធផ្នសរផ្សវែ ៉ានរបស់សលឹក) 

 caesar weed   /ˈsiːzə wiːd/   [n]  ដមម អាចមត៍្ ូក  
(ដ ម្ េះែទិាសា្សដ Urena lobata) 

 duck weed  /dʌk wiːd/  [n]  ចកបាយទា 
 Siam weed  /sʌɪˈam wiːd/  [n]  ទត្ទនដខ្តាស  

(ដ ម្ េះែទិាសា្សដ Chromolaena odorata) 
 weed killer  /ˈwiːd kɪlə/  [n]  ថ្នា ាំសាល បដ់មម ចផ្ត្ង 

weeder  /ˈwiːdə/  [n]  ឧបករណ៍ដ វ្ើដមម  
 single row cono-weeder  /ˈsɪŋɡ(ə)l rəʊ kəʊnəʊ 

ˈwiːdə/  [n]  ឧបករណ៍ដ វ្ើដមម ដទាល (ឧបករណ៍ាន
ដកាណកាតដ់មម  ២ រតត់្តង ់រួោា )
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 two-row cono-weeder  /tuː rəʊ kəʊnəʊ ˈwiːdə/  [n]  

ឧបករណ៍ដ វ្ើដមម ពីរ រួ 
weeding  /wiːdɪŋ/  [n]  ការ កដមម   
 hand weeding  /hand wiːdɪŋ/  [n]  ការដបាចដមម ដោយ
ផ្  

weevil  /ˈwiːv(ə)l/  [n]  ពពកួខ្មូត ឬកវញ្ច  
 grain weevil  /ɡreɪn ˈwiːv(ə)l/  [n]  ខ្មូត 
 rice weevil  /rʌɪs ˈwiːv(ə)l/  [n]  ខ្មូត 

weigh  /weɪ/  [v]  ថ្លឹង, ានទមងន ់
weight  /weɪt/  [n]  ទមងន ់
 body weight  /ˈbɒdi weɪt/  [n]  ទមងនខ់្លួន 
 dry weight  / drʌɪ weɪt/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ dry 

mass  
 molecular weight  /məˈlɛkjʊlə weɪt/  [n]  ា៉ា សម៉ាូដល
គុល (ា៉ា សអាតូមសរបុផ្នម៉ាូដលគុល) 

 seed weight  /siːd weɪt/  [n]  ទមងនត់្ោប ់(ទមងនត់្ោបត់្តូែ
បានប ា្ ញជាចាំននួផ្នត្ោបក់ាុងមយួខាា តទមងន ់(គិតជាគី 
 ូត្កាម) ផ្នកពាច បត់្ោប។់ ែ ិ្ ីមយួដទៀត គឺគិតជាទមងនក់ាុង
១០០០ត្ោប ់វ លគិតជាត្កាមកាុង១០០០ត្ោបសុ់ទធ។) 

 thousand (1000) grain (seed) weight  /ˈθaʊz(ə)nd 

ɡreɪn weɪt/  [n]  ទមងនក់ាុង១០០០ត្ោប ់(ទមងនត់្ោបវ់ ល
សវមដងជាទមងនផ់្ន១០០០ត្ោបសុ់ទធ ជាខាា តបទោា នកាុងការ
ពិដសា្នត៍្ោប)់  

 volume weight  /ˈvɒljuːm weɪt/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ 
apparent density 

weir  /wɪə/  [n]  ទាំនបទឹ់ក, ភលទឺបទឹ់ក 
electric welding  /ɪˈlɛktrɪk wɛldɪŋ/  [n]  ែាអគគីសនី  

(ការែាភ្នជ បរ់វាងវ កដត្បើដោយចរនាអគគីសនី) 
welfare  /ˈwɛlfɛː/  [n]  (សទិសនយ័៖ well-being) 

សុខ្ាលភ្នព 
 public welfare  /ˈpʌblɪk ˈwɛlfɛː/  [n]  ទយកោា ន
សុខុ្ាលភ្នពសាធ្លរណៈ 

 social welfare  /ˈsəʊʃ(ə)l ˈwɛlfɛː/  [n]  សុខុ្ាលភ្នព
សងគម 

well  /wɛl/  [adj]  ត្សួលខ្លួន, ជា 
well   /wɛl/  [n]  អណាូ ង 
well-adapted   /wɛl əˈdapt/  [adj]  សត្មបបានយា៉ា ងលអ  

well-being   /wɛl ˈbiːɪŋ/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ welfare 
well-built  /wɛl bɪlt/  [adj]  វ លានរាងកាយាាំមនួ 
welsh onion  /wɛlʃ ˈʌnjən/  [n]  ខ្ទឹមសលឹក (ដ ម្ េះែទិា 
សា្សដ Allium fistulosum) 

wet  /wɛt/  [adj]  ទទឹក, ដសើមខាល ាំង 
wetland  /ˈwɛtlənd/  [n]  តាំបន ី់ដសើម, តាំបនវ់ាល់ភក,់ តាំបន់
លិចទឹក 
 tidal wetland  /ˈtʌɪd(ə)l ˈwɛtlənd/  [n]   ីដសើមដជារទច 

(តាំបនវ់ លកមពស់ទឹកកាុងវត្សដ ើង ឬត្សកដត្កាមអាំដពើផ្ន
ទឹកនន ់និងទច) 

whale  /weɪl/  [n]  ត្តីបាវ ន 
wheat  /wiːt/  [n]  ត្សូែសាលី (ដ ម្ េះែទិយសា្សា៖  

Triticum sativum) 
wheel  /wiːl/  [n]  កង ់
wheelbarrow  /ˈwiːlbarəʊ/  [n]  រដទេះរញុកងម់យួ 
wheeze  /wiːz/  [v]  ហឺត 
whet  /wɛt/  [v]  សដមលៀង, សងកួត, ដ វ្ើឱ្យមុត, ទាញការរប់
អារមមណ៍ 

whey  /weɪ/  [n]  ទឹកសាំណល់ត្បូា៉ា ស (cheese) 
whip  /wɪp/  [n]  រ ាំពាត ់
whip  /wɪp/  [v]  វាយ, វាតនឹ់ងរ ាំពាត ់
whipfin silver-biddy   /wɪpfɪnˈsɪlvə  ˈbɪdi/  [n]   

ត្តី ូរអងករ (ដ ម្ េះែទិាសា្សា Gerres filamentosus) 
whirlwind  /ˈwəːlwɪnd/  [n]  ខ្យល់កចួ 
white blood count  /wʌɪt blʌd kaʊnt/  [n]  ការរាបច់ាំននួ 
ដកាសិកា្មស 

wholesale  /ˈhəʊlseɪl/  [n]  ការលក ុ់ាំ 
whorled  /wəːld/  [adj]  រដបៀបតដត្មៀបសលឹកដលើវមករាងគូទ
ដមច , រដបៀបតដត្មៀបសលឹកដលើវមកវបបថ្នា ាំង (ដរៀបរាងរងវងែ់លិ
វ លត្កុមសលឹកយា៉ា ងតិចបី ឬវែាកទាាំងឡយរបស់ផ្តក វ ល
ភ្នជ បដ់ៅនឹងអក័សត្តងក់ត្មតិ ូចោា ជារងវងែ់លិ) 

widal  [n]  ការសទងត់្បតិកមម ដ ើមែែីនិិចែយ័ដរាគត្គុនដពាេះដែៀន 
wild spikenard   /wʌɪld ˈspʌɪknɑːd/  [n]  ដ ើមដត្មច
ទនាយ (ដ ម្ េះែទិាសា្សដ Hyptis suaveolens) 

wildfire  /ˈwʌɪl(d)fʌɪə/  [n]  ដភលើងផ្ត្ព 
wildlife  /ˈwʌɪl(d)lʌɪf/  [n]  សតវផ្ត្ព 
wilt  /wɪlt/  [v]  ត្សដពាន, សវិតរញម
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fusarium wilt  /fjʊˈzɛːrɪəm wɪlt/   [n]   ាំងឺត្សដពានដលឿង
សលឹក ( ាំងឺដនេះបងកដោយែសតិ Fasurium oxysporum ដត្ចើន
ដកើតដលើ ាំណ្តាំត្តសក ់ ាំណ្តាំម ុីង និង ាំណ្តាំឪ ឹក។ 
ភ្នា ក់្ របងកអាចរស់ដៅកាុង ីបានដត្ចើនឆ្មា ាំ ដហើយឆ្លងពីចាក រ
មយួដៅមយួដទៀតរមរយៈឧបករណ៍កសិកមម កដមទចកាំទី និង
រមការដត្សាចត្សព។) 

wilting  /wɪltɪŋ/  [n]  ភ្នពត្សដពាន (ការបាតប់ងភ់្នពដបា៉ា ង
របស់រកុខជាតិ) 
 wilting point  /wɪltɪŋ pɔɪnt/  [n]  ចាំណុចសវិតត្សដពាន, 
ចាំណុចដសាល កបដណ្តា េះអាសនា 

 permanent wilting point  /ˈpəːm(ə)nənt wɪltɪŋ pɔɪnt/  

[n]  ចាំណុចដសាល កអចិផ្្នាយ ៍(pF ៤.២) ( ល់ចាំណុចដនេះ
ទឹកានកាុង ីរកុខជាតិមនិអាចដត្បើត្បាស់បាន)  

wind  /wɪnd/  [n]  ខ្យល់ 
 down wind  /daʊn wɪnd/  [adj]  ដត្កាមខ្យល់ 

windbreak  /ˈwɪn(d)breɪk/  [n]  រទាំងខ្យល់, របាាំងការពារ
ខ្យល់  (១. ការោាំដ ើមដ ើជារបាាំងសត្ាបទ់បទ់ល់ខ្យល់។ 
ដ ើអាច ុេះដោយ្មមជាតិ ឬដោយសិបែនិមមតិ  ២. ដ ើមដ ើ
ោាំជា រួសត្ាបរ់កាដលឿនខ្យល់) 

wind-cawing  /wɪnd kɔːɪŋ/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ 
corrosion 

wind-facetted  /wɪndˈfasɪtɪd/  [adj]  វ លបាូររបូរាង ឬដរច
រលឹដោយសារខ្យល់ដ វ្ើឱ្យរដលាង 

windpipe  /ˈwɪn(d)pʌɪp (trəˈkiːə)/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ 
trachea 

wing  /wɪŋ/  [n]  ផ្តទ ាំងសាល ប, សាល ប 
wing  /wɪŋz/  [n]  សាល ប 
winged  /wɪŋd/  [adj]  វ លានសាល ប, ត្បដភទវ លាន
សាល ប  (ត្ោបដ់ ើជាដត្ចើនានសាល បសត្ាបព់ត្្យត្ោបពូ់ 
រមខ្យល់ ឧ.ត្គួសារ Dipterocarpaceae) 

winged yam (purple flesh)  /wɪŋd jam/  [n]   ាំ ូង
្មាន ់(ដ ម្ េះែទិាសា្សដ Dioscorea alata var. 
purpurea) 

winged yam (white flesh)  /wɪŋd jam/  [n]   ាំ ូង ូង 
(ដ ម្ េះែទិាសា្សដ Dioscorea alata) 

winnow  /ˈwɪnəʊ/  [v]  អុាំ, ដរាយ (ឧ. អងករ) 
winnower  /ˈwɪnəʊə/  [n]  ា៉ា សីុនអុាំ, ា៉ា សីុនដរាយ  

wire  /wʌɪə/  [n]  លួស, វខ្សលួស 
wire  /wʌɪə/  [v]  ចងនឹងលួល 
wither  /ˈwɪðə/  [v]  សមងួត, ដ វ្ើឱ្យពុកែុយ (ឧ. រកុខជាតិ) 
wolf  /wʊlf/  [n]  ចចក 
wolf spider  /wʊlf ˈspʌɪdə/  [n]  ពីពាងចចក (សតវរ ាំពាសថិត
កាុងលាំោប ់Araneae ត្គួសារ Lycosidae) 

womb  /wuːm/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ uterus 
wood  /wʊd/  [n]  ដ ើ, សាចដ់ ើ, ផ្ត្ព, អុស  (១. សារធ្លតុ
រងឹានសរផ្សឋតិដៅដត្កាមសមែក របស់ដ ើម ឬវមក។ ាន
ភ្នពរងឹាុាំ និងជាអាកទាំយកទឹកដៅឱ្យជាលិកា ដ ើម និងឬស 
២. ជាត្កុមដ ើវ ល ុេះលូតលាស់ ិតៗោា  ាន តូច ា្ំ វត
ានលកខណៈតូចជាងផ្ត្ព។ ពាកយថ្នតាំបនផ់្ត្ព (wood land) 
គឺាននយ័ ូច woods វ លត្តូែបានដត្បើត្បាស់រមតាំបន ់៣. 
សាា រ ឬ សារធ្លតុ វ លែលិតកាុងដ ើម និងវមកផ្នដ ើមដ ើ) 
 compression wood  /kəmˈprɛʃ(ə)n wʊd/  [n]  សាច់
ដ ើវណន 

 construction wood  /kənˈstrʌkʃ(ə)n wʊd/  [n]  ដ ើដត្បើ
ត្បាស់សត្ាបក់ារសាងសង ់ ូចជា ការសងែ់ទេះ និងសាព ន 

 diffuseporous wood  /dɪˈfjuːzˈpɔːrəs wʊd/  [n]   

សាចដ់ ើោម នរនធែង ់
 early (spring) wood  /ˈəːli (sprɪŋ) wʊd/  [n]  សាចដ់ ើ
និទា រ ូែ 

 hard wood  /hɑːd wʊd/  [n]  ដ ើខ្លឹម 
 late wood  /leɪt wʊd/  [n]  ដកាសិកាដ ើ វ លែលិតដៅ
ចុងរ ូែផ្នការលូតលាស់ (ដកាសិកាដ ើ វ លែលិតដៅចុង
រ ូែផ្នការលូតលាស់ វ លដ ើ្វឱ្យានសាា មពណ៌ដមម ផ្នរងវង់
លូតលាស់ត្បរាំឆ្មា ាំ) 

 luxury wood  /ˈlʌkʃ(ə)ri wʊd/  [n]  ដ ើត្បណិត (ដយាង
រមចាបផ់្ត្ពដ ើកមពុជា (ដលខ្ ៣៥ ផ្ថ្ង ២៥ វខ្មថុិ្ទ 
១៩៨៨ ភាាំដពញ) ជាដ ើត្បណិត វ លានគុណភ្នពខ្ពស់
បាំែុត។) 

 sawn wood  /sɔːn wʊd/  [n]  ដ ើអាររមបដណ្តដ យ 
(អាចានផ្ែទមូល ឬមនិមូលដោយ្មមជាតិ អាចាន
សមែក ឬមនិានសមែក)
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 second class wood  /ˈsɛk(ə)nd klɑːs wʊd/  [n]  

ត្បដភទដ ើលអទីបី (ដយាងរមចាបផ់្ត្ពដ ើកមពុជា (ដលខ្ 
៣៥ ផ្ថ្ង ២៥ វខ្មថុិ្ទ ១៩៨៨ ភាាំដពញ) បទទ បពី់ដ ើ
ត្បណិត និងដ ើដលខ្មយួ វ លត្តូែបានរតទុ់កថ្នាន
គុណភ្នពខ្ពស់ជាងដគ) 

 soft wood  /sɒft wʊd/  [n]  ដ ើត្សស់ 
wood apple  /wʊd ˈap(ə)l/  [n]  ខ្វិត (ដ ម្ េះែទិាសា្សដ 

Feronia elephantum) 
wood haulage way  /wʊdˈhɔːlɪdʒ weɪ/  [n]  សូមដមើល
ពាកយ៖ forest track 

woodcutter  /ˈwʊdkʌtə/   [n]  អាកកាបអុ់ស, អាករកអុស 
woodland  /ˈwʊdlənd/  [n]  តាំបនា់នផ្ត្ពដ ើ ុេះពាសពាញ 
woodlouse  /ˈwʊdlaʊs/  [n]  ផ្ចដ ើ 
woodpecker  /ˈwʊdpɛkə/  [n]  សតវត្តដសេះ 
wool  /wʊl/  [adj]  វ លដ វ្ើពីវ ន 
wool  /wʊl/  [n]  វទែន, ដរាមដចៀម, សាំពតដ់រាមដចៀម 
workability  /wəːkəˈbɪlɪti/  [n]  (ចាំដពាេះ្រណីែទិា) សមែទា
វ លអាចដ វ្ើឱ្យែុស ឬឱ្យាន ីែជាតិ 

workable  /ˈwəːkəb(ə)l/  [n]  ត្សួលដ វ្ើការ, ត្សួលដត្បើ 
worker  /ˈwəːkə/  [n]  កមមករ 
 community worker  /kəˈmjuːnɪti ˈwəːkə/  [n]  អាកដ វ្ើ
ការរមសហគមន ៍

 village animal health worker  /ˈvɪlɪdʒ ˈanɪm(ə)l 

hɛlθˈwəːkə/  [n]  អាកដ វ្ើការរមសហគមន ៍
worm  /wəːm/  [n]   ងកូែ, ត្ពូន 
 armyworm  /ˈɑːmi wəːm/  [n]   ងកូែទព័,  ងកូែរយ,  ងកូែ
ហវូង (សតវលអិតចផ្ត្ងសថិតកាុងលាំោប ់Lepidoptera ត្គួសារ 
Noctuidae) (ដ ម្ េះែទិាសា្សដ Mythimna separata) 

 case worm (caseworm)  /keɪs wəːm/  [n]   ងកូែបាំពង់
កាតស់លឹក (ដ ម្ េះែទិាសា្សដ Nymphula depunctalis) 

 earthworm  /ˈəːθwəːm/  [n]   ដនលន 
 eelworm  /ˈiːlwəːm/  [n]  ពកួដនា៉ា តូត (បរាសិតរកុខជាតិ 
ឬរស់ដោយដសរ)ី 

 flatworm  /ˈflatwəːm/  [n]  (សទិសនយ័៖ trematoda)  
ដតនញ៉ា ,  ងកូែសាំវប៉ាត, ត្ពូនសាំវប៉ាត (ដត្តា៉ា តូ ឺ) 

 hookworm  /ˈhʊkwəːm/  [n]  ត្ពូនទាំពក,់ អងគី់ ូសដូម 
 pinworm  /ˈpɪnwəːm/   [n]  ដអៀន 

 
 ringworm  /ˈrɪŋwəːm/  [n]  
១. សូមដមើលពាកយ៖ athlete's foot 
២. អវងគ, កណ្តា ប ់(សតវ) ៣. វត្សង ឬកម 

 roundworm  /ˈraʊn(d)wəːm/  [n]  (សូមដមើលពាកយ៖ 
nematode) ត្ពូនរាងមូល 

 seatworm  /siːtwəːm/  [n]  ដអៀន 
 silk worm  /sɪlk wəːm/  [n]   ងកូែទង 
 tapeworm  /ˈteɪpwəːm/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ Taenia 
 threadworm  /ˈθrɛdwəːm/  [n]   ងកូែសរផ្ស សូមដមើល
ពាកយ៖ nematode 

wormer  /ˈwəːmə/  [n]  ថ្នា ាំទាល កត់្ពូន  
worn out  /wɔːn aʊt/  [adj]  សឹក 
wound  /wuːnd/  [n]  របសួ, ការដ វ្ើឱ្យរបសួ, ការ រឺបែ់លូែ
ចិតា 

wound  /wuːnd/  [v]  ដ វ្ើឱ្យ ចិឺតា, ដ វ្ើឱ្យរបសួ 
wrench  /rɛn(t)ʃ/  [n]   ក្ បស់វ័យត្បែតាិ 
wrinkle  /ˈrɪŋk(ə)l/  [n]  ត្ ួញ 
wrinkle  /ˈrɪŋk(ə)l/  [v]  ដ វ្ើឱ្យត្ ួញ 
wrinkling  /ˈrɪŋk(ə)lɪŋ/  [n]  ការដ ើងត្ ីែត្ ួញ 
wrist  /rɪst/  [n]  កផ្  
wryneck  /ˈrʌɪnɛk/  [n]  សូមដមើលពាកយ៖ torticollis 
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X       
Xanthopimpla flavolineata  [sci.n] ពកួឪម៉ា ល់ (បរាសិត 
លលើដង្កូវរងូ្លដើម) 
Xenentodon cancila  [sci.n]  ត្តីលទោ ង្ 
Xenentodon canciloides  [sci.n]  ត្តីលទោ ង្ 
xenia  [n]  ត្បសិទ្ធភាពលមអង្ (ជាត្បសិទ្ធភាពនៃលមអង្ដដល
លេសលង្កតល ើញមៃលៅលលើអំត្បរយី៉ា៉ុង្ ជាពីលសសត្បសិទ្ធភាព
ដដលបណ្ដា លមកពីទំ្នាកទំ់្ៃង្ភាពលប ់ៃិង្សកមមភាពដសៃ
លសេង្ៗលទ្ៀតលៅកន៉ុង្អំត្បរយី៉ា៉ុង្ត្ទី្បលូអ៉ុីត។ លោយសារត្បសិទ្ធភាព
លមអង្ លកខណៈកូៃកាតអ់ាចៃឹង្សដមាង្ឱ្យល ើញជារបូរាង្ 
ពណ៌ជាលដើម លចញពីត្ាបពូ់ជដដលលេទ្ទ្លួបាៃ។) 
Xenon  /ˈzɛnɒn/  [n]  លសណ៉ុ ង្ (ៃិមតិតសញ្ញា េីម ីXe) 
xenotransplant  /ˌzɛnə(ʊ)ˌtransplɑːn/  [n]  ការសសំសររីា
ង្គយកពីសតវ 
xeromorphy  /ˌzɪərə(ʊ) 'mɔːfi/  [n]  ភាពធៃស់មងួត (សាា ៃ
ភាពដដលមៃលកខណៈអាចធៃៃឹ់ង្សមងួតបាៃ) 
xerophyte  /ˈzɪərə(ʊ)fʌɪt/  [n]  រ៉ុកខជាតិធៃៃឹ់ង្ភាពរាងំ្សងួត, 
រ៉ុកខជាតិធៃស់មងួត (រ៉ុកខជាតិដដលអាចសត្មបការលូតលាស់លៅ
ៃឹង្លកខខណឌ អាកាសធាត៉ុសងួត) 

xerosere  /ˈzɪərə(ʊ)ˌsɪə/  [n]  លសរ ៉ាលូសៀ (តំណរ៉ុកខជាតិដដល
ចាបល់សាើមលៅលលើតំបៃស់ងួត) 
xiphoid  /ˈzɪfɔɪd/  [adj, n]   

១.  ដដលមៃរាង្ជាោវ, ដដលមៃម៉ុលំកាង្  
២.  ឆ្អឹង្ច៉ុង្ដលង្ហើម 

xiphoid process  /ˈzɪfɔɪd ˈprəʊsɛs/   [n]  ឆ្អឹង្ខចីលៅដសនក
ខាង្ច៉ុង្នៃឆ្អឹង្សៃោះត្ទូ្ង្ 
x-radiograph  /ɛks ˈreɪdɪə(ʊ)ɡrɑːf/  [n]  របូថតលោយកាំ
រសមីអ៉ុិច 
x-radiography  /ɛks ˌreɪdɪˈɒɡrəfi/  [n]  (សទិ្សៃយ័៖ x-
ray radiography) ការថតរបូការំសមីអ៉ុិច 
x-ray  /ˈɛksreɪ/  [n]  ការំសមីអ៉ុិច (ការំសមីលអឡិចត្តូម៉ា លញ៉ាទិ្ច
ដដលមៃត្បដវង្រលកខលីខាល ងំ្ ល ើយត្តូវបាៃលត្បើសត្មបថ់តរបូកាំ
រសមីអ៉ុិច) 
x-ray radiography  /ˈɛksreɪ ˌreɪdɪˈɒɡrəfi/  [n]  សូមលមើល
ពាកយ៖ x-radiography 
xylem  /ˈzʌɪləm/  [n]  សរនសនាជំរ័ដ៉ុល, សរនសស៉ុីដឡម 
xylene  /ˈzʌɪliːn/  [n]  ស៉ុីដទ្ែៃ (លាយរមង បល់មលរាេ) 
Xyris indica  [sci.n]  ថនកទឹ់្ក, លមម កថិៃ 
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Y        
yam  /jam/  [n]  ដំឡូង (ឈ ម្ ោះទូឈៅនៃសណ្ដា ៃ Dioscorea) 
yard (measurement)  /jɑːd ˈmɛʒəm(ə)nt/  [n]   

១.  ទីលាៃក្បែរផ្ទោះ, សួៃដំណំ្ដក្បែរផ្ទោះ  
២.  ខ្នា តរង្វា ស់ប្រក្ែងក្ដលសរឈសរកាត ់yd  
 (១ yd = ៩១.៤ ស.ម) 

yaw  /jɔː/  [n]  ពងក្របនៃដំឈៅង្វ, ពងក្របនៃជំងឺឃ្លង ់
yawn  /jɔːn/  [v]  ស្ងា រ 
yaws  /jɔːz/  [n]  ដំឈៅង្វ, ជំងឺឃ្លង ់
year-round  /jɪə raʊnd/  [adj]  អស់មយួឆ្ា  ំ
yeast  /jiːst/  [n]  ឈម, ដំក្រ, ឈមៃំរ ៉័ង, ផ្សតិដំក្រ 
yellow dwarf  /ˈjɛləʊdwɔːf/  [n]  ជំងឺឈតឿឈលឿង 
yellow mottle  /ˈjɛləʊ ˈmɒt(ə)l/  [n]  ជំងឺែរី  សស្ងា មឈលឿង, 
ជំងឺឈតឿស្ងា មឈលឿង (ជំងឺែរី  សក្ដលចមលងឈោយអំឈពើឈមកាៃិច ឬ
ចមលងឈោយពបួខ្មូតមយ៉ាងឈ ម្ ោះ Sesselia pussilla។ ឈោគ
សញ្ញា វាគឺ ប្សូែប្បិៃ ៃិងក្របគ មពតិច សលឹបប្ជួញផ្ាត់ៗ  ជៃួមាៃ
ស្ងា មអ ត ឬឆ្ាូតឈលឿងឈលើសលឹបទងំមូល។ បរួប្សូែក្ដលដ ោះឈចញ
មបខូ្ចប្ទងប់្ទយឈោយក្ផ្ាបខ្លោះៗ ៃិងមៃិផ្ាល់ទិៃាផ្ល។) 

yellowing  /ˈjɛləʊwɪŋ/  [n]  ការក្ប្រពណ៌ឈៅជាឈលឿង, ភាព
ឈឡើងឈលឿង 
 transitory yellowing  /ˈtransɪt(ə)ri ˈjɛləʊwɪŋ/  [n]  ជំងឺ
ឈតឿឈលឿង, ជំងឺឈលឿងមៃិថិតឈថរ 

yellows (disease)  /ˈjɛləʊz/  [n]  ជំងឺសលឹបឈលឿង 
yellowstripe scad  /ˈjɛləʊstrʌɪp skad/  [n]  ប្តីឆ្ាូតឈលឿង 
(ឈ ម្ ោះែទិយស្ងស្រសត Selaroides leptolepis) 
yield  /jiːld/  [n]  ទិៃាផ្ល 

maximum sustainable yield  /ˈmaksɪməm 

səˈsteɪnəb(ə)l jiːld/  [n]  ទិៃាផ្លៃិរៃតភាពអតិររមា 
ylang-ylang  /ˈiːlæŋ ˈiːlæŋ/  [n]  ឈដើមកាត ងំង្វ (ឈ ម្ ោះែទិយ
ស្ងស្រសា Cananga odorata) 
yoghurt  /ˈjɒɡət/  [n]  ទឹបឈោោះជូរ (អាហារ) 
yoke  /jəʊk/  [n]  ៃឹម (សប្មារទឹ់មឈោ, ប្បរី) 
yoke  /jəʊk/  [v]  ទឹមឈោ ឬប្បរី 
yolk  /jəʊk/  [n]  ក្ផ្ាបឈលឿងនៃស  ត 
Ytterbium  /ɪˈtəːbɪəm/  [n]  អ ីក្ទរយមូ (ៃិមតិតសញ្ញា គីម ីYb) 
Yttrium  /ˈɪtrɪəm/  [n]  អ ីប្ទីយ៉ាូម (ៃិមតិតសញ្ញា គីម ីY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zea mays  photic zone 

-391- 

Z       
Zea mays  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ corn, maize 
Zea mays var.rugosa  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ sweet 
corn 
zebra  /ˈzɛbrə/  [n]  មសេះបង្កង្ ់
zebu  /ˈziːbuː/  [n]  មោម ើង្បូក្ 
zein  /ˈziːɪn/  [n]  មសអ ៊ីន (ប្បូមេអ ៊ីនបប្មុង្ងាយមៅក្ន ង្ប្ោប់
មពាេ ដែលោា នប្រ៊ីបេូផាន និង្ល៊ីស ៊ីន) 
Zenarchopterus buffonis  [sci.n]  ប្េ៊ីមផាោ ង្ 
Zenarchopterus dunckeri  [sci.n]  ប្េ៊ីមផាោ ង្ 
Zenarchopterus ectuntio  [sci.n]  ប្េ៊ីមផាោ ង្ 
zibet  /ˈzɪbɛt/  [n]  សំមពាច 
Zinc  /zɪŋk/  [n]  ស័ង្កស៊ី (និមេិតសញ្ញា គ៊ីម៊ី Zn) 
Zingiber officinale  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ ginger 
zinnia  /ˈzɪnɪə/  [n]  ផាក មយួរយប្សទាប ់(ម ា្ េះវរិាសាស្ដសរ 
Chrysogonum peruvianum) 
Zirconium  /zəːˈkəʊnɪəm/  [n]  មសៀកូ្ញ ូ ម (និមេិតសញ្ញា
គ៊ីម៊ី Zr) 
Zizyphus jujuba  [sci.n]  សូមមមើលពាក្យ៖ jujube  
zoea  /zəʊˈi ə/  [n]  កូ្នញាស់ក្ដរ ម 
zona  /ˌzəʊnə/  [n]  មរ ើមែំរ ៊ី, មរ ើមធំ (មរ ើមដែលម ើង្ពង្មេរធំៗ 
ជាដសែ បណ្តត លឱ្យឈសឺមង្ក 
zonation  /zəʊˈneɪʃ(ə)n/  [n]  ក្ដរដចក្ជាេំបន ់
zone  /zəʊn/  [n]  េំបន,់ មណ្ខ ល, ដេនក្ 
 abscission zone  /əbˈsɪʃ(ə)n zəʊn/  [n]  េំបនផ់ារ ច,់ 
ចំណ្ ចផារ ច ់( ប្សទាបពិ់មសសមយួននជញ្ញជ ំង្មក្ដសិក្ដ
មសរើង្ ដែលមៅេំបនម់នេះមក្ើេម ើង្ក្ដរផារ ចម់ចញ) 

 abyssal zone  /əˈbɪs(ə)l zəʊn/  [n]  បាេមប្ៅ (សម ប្រ) 
 agro-ecological zone  /ˈaɡrəʊ iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l zəʊn/  

[n]  េំបនម់ក្ែប្េបរសិាា ន (េំបនដ់ែលប្េូវបានកំ្ណ្េម់ោង្
មៅមលើលក្ខណ្ៈពិមសសរូមៅ និង្មោយពាក្ព់ន័ធមៅនឹង្រំ 
ហំអាក្ដសធាេ  ប្បភពធនធាន និង្ក្ដរមប្បើប្បាស់ជ៊ីជាមែើម) 

 aphotic zone  /eɪˈfɒtɪk zəʊn/  [n]  េំបនោ់ា នពនលឺែល់ 
 benthic zone  /ˈbɛnθɪk zəʊn/  [n]  េំបនប់ាេសម ប្រ, 
េំបនប់ង្េូ់ស 

 breeding zone  /ˈbriːdɪŋ zəʊn/  [n]  េំបនប់ងាក េពូ់ជ, 
េំបនជ់មប្មើសពូជ (ក្ដរដបង្ដចក្អន េំបនន់នរបាយភូម-ិ    
សាស្ដសររបស់ប្បមភរពូជមយួដែលក្ន ង្ម េះ បណ្តរ ឯក្េរៈមធវើ

ក្ដរបងាក េម់ៅ វញិមៅមក្។ ក្ដរគូសដបង្ដចក្េំបនអ់ាចនឹង្
មធវើម ើង្មោយមប្បើេនមលមធយមរិនននយ័អាក្ដសធាេ  ឬ    
លក្ខណ្ៈែ៊ី។) 

 buffer zone  /ˈbʌfə zəʊn/  [n]  េំបនប់្សទាប ់
 coastal zone  /ˈkəʊstl zəʊn/  [n]  េំបនម់ននរ 
 dilution zone  /dʌɪˈluːʃn zəʊn/  [n]  េំបនក់្ដរពារក្ ំឱ្យ
នលង្លមអង្ 

 ecological zone  /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l zəʊn/  [n]  េំបនប់
រសិាា ន, េំបនម់អកូ្របសូ ៊ី 

 epipelagic zone  /ˌɛpɪpəˈlædʒɪk  zəʊn/  [n]  សូម
មមើលពាក្យ៖ euphotic zone 

 euphotic zone  /juːˈfəʊtɪk  zəʊn/  [n]  (សរិសនយ័៖ 
photic zone, epipelagic zone) េំបនព់នលឺចូលែល់, 
េំបនអ់៊ីេូរិច  

 exclusive fishery zone  /ɪkˈskluːsɪv fɪʃ(ə)ri zəʊn/  [n]  

េំបនម់នសារផាត ចម់ ស 
 gene ecological zone  /dʒiːn iːkəˈlɒdʒɪk(ə)l zəʊn/  

[n]  េំបនម់អកូ្ ូស ៊ីដសន, េំបនម់អកូ្ ូស ៊ីពនធ  (េំបនដ់ែល
មានលក្ខណ្ៈមអកូ្ ូស ៊ីែូចោន  មហើយ មានលក្ខណ្ៈមសមន
រិចរបស់ប្បមភរ ែូចោន ។) 

 habitable zone  /ˈhabɪtəb(ə)l zəʊn/  [n]  េំបនអ់ាចរស់
មៅបាន 

 intertidal zone  /ɪntəˈtʌɪd(ə)l zəʊn/  [n]  េំបនច់ម ល េះ
រឹក្មជារ ច 

 limnetic zone  /lɪmˈnɛtɪk zəʊn/  [n]  េំបនល់៊ីមនិច 
 littoral zone  /ˈlɪt(ə)r(ə)l zəʊn/  [n]  េំបនម់ននរ, េំបន ់ 
ល៊ីេូរ ល់ 

 low tide zone  /ləʊ tʌɪd zəʊn/  [n]  េំបនរឹ់ក្មជារ ច
សម ប្រ 

 neritic zone  /nɪˈrɪtɪk zəʊn/  [n]  េំបនម់នរ ៊ីរិច 
 pelagic zone  /pɪˈladʒɪk zəʊn/  [n]  េំបនស់នលឹក្សម ប្រ, 
េំបនម់ប ឡាស ិច 

 photic zone  /ˈfəʊtɪk zəʊn/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ 
euphotic zone
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 pollen dilution zone  /ˈpɒlən dʌɪˈluːʃn zəʊn/  [n]  

េំបនក់្ដរពារចមលង្លមអង្ (ជាេំបនម់យួដែលពរ័ធជ ំវញិចមាក រ
ពូជ និង្នប្ពពូជដែលមែើមននប្បមភរមនេះែ េះមៅក្ន ង្ចមាក រពូជ 
ឬនប្ពពូជ មហើយអាចបងាក េជ់ាមយួប្បមភរពូជមនេះ ប្េូវបាន
ក្ដបម់ោលមែើមប ៊ីក្ដរពារមែើមពូជព៊ី ូក្ ំជាមយួលមអង្មក្
ព៊ីមប្ៅ) 

 profundal zone  /prəˈfaʊnd(ə)l zəʊn/  [n]  េំបនជ់មប្ៅ 
 reduced zone  /rɪˈdjuːst zəʊn/  [n]  ប្សទាបម់រែ ក្មានន
ែ៊ី (ដេនក្មយួននែ៊ីលិចរឹក្ មហើយក្ន ង្ប្សទាបម់ េះោា នអ ក្
ស ៊ីេក្មាមសរ ៊ី) 

 seed collection zone  /siːd kəˈlɛkʃ(ə)n zəʊn/  [n]  

េំបនប់្ោបពូ់ជ, េំបនប់្បមូលប្ោបពូ់ជ 
 seed deployment zone  /siːd dɪˈplɔɪm(ə)nt zəʊn/  

[n]  េំបនោ់បំ្ោបពូ់ជណ្តមយួ (ជាេំបនដ់ែល មគអាចោំ
ប្ោបពូ់ជដែលបានមក្ព៊ីេំបនពិ់មសសណ្តមយួ។) 

 seed zone  /siːd zəʊn/  [n]  េំបនប់្ោបពូ់ជ, េំបន់
ប្បមូលប្ោបពូ់ជ 

 temperate zone  /ˈtɛmp(ə)rət zəʊn/  [n]  េំបនប់្េជាក្់
បង្គួរ 

 transition zone  /tranˈzɪʃ(ə)n zəʊn/  [n]  េំបនភ់្ជជ ប ់
 zone of weathering  /zəʊn ɒv ˈwɛðəin/  [n]  ប្សទាប់
ដែលេ យ (ឧ. ថ្ា)  

zoning  /zəʊnɪŋ/  [n]  បំដណ្ក្ដចក្េំបន ់
zoo  /zuː/  [n]  សួនសេវ 

zooecology  /zuːɪˈkɒlədʒi/  [n]  សូមមមើលពាក្យ៖ animal 
ecology 
zoology  /zuːˈɒlədʒi/  [n]  សេតវរិា 
zoonose  /ˌzuːəˈnəʊsɪs/  [n]  ជំងឺ្ដែលនលង្ព៊ីសេវមក្
មន សែ ព៊ីមន សែមក្សេវ 
zoophyte  /ˈzuːəfʌɪt/  [n]  សេវមានលក្ខណ្ៈែូចរ ក្ខជាេិ 
zooplankton  /ˈzuːə(ʊ)ˌplaŋ(k)t(ə)n/  [n]  បលង្េ់ ង្សេវ 
z-score  /ziː skɔː/  [n]  ពិនោ -មហែេ (លំងាក្ននេនមលរបស់
ប គគលមាន ក្ង់ាក្មចញព៊ីេនមលមធយម (ក្ណ្តរ ល) ននេនមលមោង្ 
មោយដចក្នឹង្លំងាក្សរង្ោ់រេំណ្តង្ឱ្យប្បជាជនមោង្ 
(សំអាង្)។ មគអាចកំ្ណ្េប់ានដេមៅមពលណ្តប្បជាជនមោង្ 
(សំអាង្)ប្េូវបានមគែឹង្ មហើយក្ដរបា នស់ាា នអំព៊ី “ លក្ខណ្ៈធមា
តា”  ប្េូវបានមធវើ។ ែូចោន មនេះដែរ ពិនោ -មហែេមនេះក្ប៏្េូវបានមគក្៏
ែឹង្ថាជាលំងាក្សរង្ោ់រេង្ដែរ។) 
zygomorphic  /ˌzʌɪɡə(ʊ)ˈmɔːfɪk/  [adj]  ដែលមានស ៊ីមមប្រ៊ី
ព៊ីរខាង្ (អំព៊ីផាក ) 
zygote  /ˈzʌɪɡəʊt/  [n]  ទារមិក្ដសិក្ដ, ស ៊ីកូ្េ (មក្ដសិក្ដដែល
មក្ើេម ើង្ព៊ីអង្គធាេ ញ៊ី និង្ម ា្ លប្បសពវោន ) 
 heterozygote  /ˌhɛt(ə)rə(ʊ)ˈzʌɪɡəʊt/  [n]  មអមេរ  សូ ៊ីកូ្េ 

(ឯក្េតៈមយួដែលមានគូសមពនធក្រស សោន  ឧទាហរណ៍្    
ឯក្េតៈដែលមានមសណូ្រ៊ីប Aa) 

 homozygote  /ˌhɒmə(ʊ)ˈzʌɪɡəʊt/  [n]  អូម ូស ៊ីកូ្េ   
(ឯក្េតៈមយួដែលមានគូសមពនធក្រែូចោន  ឧទាហរណ៍្ aa ឬ 
AA) 
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ក  
ក [ ន ] neck  

កក [ កិ ] coagulate  

កករ [ កិ ] precipitate  

កករែលិែល់ [ ន ] suspended solid, suspension  

កកក់ន្នេល [ ន ] ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Scirpus grossus  

កកឆ់ត័្ែែូច  [ ន ] smallflower umbrella sedge  

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Cyperus difformis) 
កកត់្រុង  [ ន ] little hogweed, rice flat sedge  

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Cyperus iria) 
កកទុ់្យង  [ ន ] sunhemp   

កកផ់្កា កញុ្ុំ  [ ន ] saltmarsh bulrush   

កកត់នែកក្ដរ មែូច [ ន ] globe fringe-rush  

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Fimbristylis miliacea)  

កង [ ន ] ring  

កងត្ាប ់ [ ន ] bearing  

កងដងាូែ ុ្ំតប៉ែែ [ ន ] proglottid, segment  

កតងាប [ ន ] frog  

កងវក ់[ ន ] contamination, pollution  

កងវកប់រយិាក្ដ្ [ ន ] air pollution  

កងវក់្ ររីាងគ [ ន ] biocontamination  

កងវោះ [ ន ] lack, deficiency, insufficiency   

កងវោះខាែន្្បៀងអាហារ [ ន ] food insufficiency, food 

poverty, shortage   

កងវោះខាែត្្ូែ [ ន ] rice shortage  

កងវោះ្មត្កហម [ ន ] anaemia  

កងវោះធាែុតរ ៉ែ [ ន ] mineral deficiency  

កងវោះភាពសុាុំ [ ន ] immunodeficiency  

កងវោះមតី្កូសារជាែិ [ ន ] micronutrient deficiencies  

កងវោះន្្បៀងធ្ងនធ់្ងរ [ ន ] critical food poverty  

កងវោះអា្ូែ [ ន ] nitrogen deficiency   

កងវោះអាហារ [ ន ] malnutrition  

កងវោះអាហារបូែថមភរុា ុំររ ៉ែ [ ន ] chronic malnutrition  

កងវោះអាហារបូែថមភត្្ួចត្សាែ [ ន ] acute malnutrition  

កងវោះអុក្ីុត្ន [ ន ] anoxia  

កន្រើងមុខ [ ន ] carpus  

កញ្ប ់[ ន ] package  

 
កញ្បត់្ាប ់[ ន ] seed lot  

កញុ្ុំន្ក្រន្ ម្ ល [ ន ] androecium, stamen  

កញុ្ុំន្ក្រញី [ ន ] gynoecium, pistil, carpel  

កញុ្ុំែត្មងន្ោម [ ន ] renal pelvis  

កញុ្ុំត្ែបក [ ន ] calyx, calix  

កញុ្ុំផ្កា   [ ន ] inflorescence, raceme, cyme,panicle  

កញុ្ុំផ្កា ត្ែឹម [ ន ] corymb  

កញុ្ុំផ្កា រាងមូល [ ន ] capitellum  

កញុ្ុំន្រាមរងឹ [ ន ] pappus  

កញុ្ុំលមអង [ ន ] anther  

កញុ្ុំ្កត់្ាប ់[ ន ] coma  

កញុ្ុំត្្ទាបផ់្កា  [ ន ] corolla  

កញុ្ុំត្្ទាបផ់្កា រាងបុំពង ់[ ន ] tubuliflorous  

កញុ្ុំ្លឹក [ ន ] compound leaf, fascicle  

កញូ្ញគូទ្យ [ ន ] coccyx  

កញ្ឆា  [ ន ] marijuana, Indian hemp (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Cannabis indica) 

កតញាែ  [ ន ] water mimosa (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Neptunia oleracea) 

កស្រញរ ឹល [ ន ] measles  

កណ្រូ បលូគូ្ [ ន ] ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Locusta 

migratoria  

កណ្រូ បអងត់ែនតែង [ ន ] ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Conocephalus 

longipennis  

កន្ណ្រ ៀរ [ ន ] termite  

កន្ណ្រ ៀែ [ ន ] scythe, sickle  

កណ្តុ រ [ ន ] murine, mouse  

កណ្តុ រត្បន្មោះ [ ន ] lemming  

កណ្តុ រតត្បង [ ន ] rat  

កណ្តុ រតត្្ [ ន ] field mouse  

កណ្តូ ប  [ ន ] locust  

កណ្តូ បបុកត្្ូែ [ ន ] praying mantis  

កណ្តូ បអងត់ែនខលី  [ ន ] short-horned grasshopper  

កណ្តូ បអងត់ែនតែង  [ ន ] long horned grasshopper  
(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Neptunia oleracea)
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កន្ណ្ត ៀងន្ ើ [ ន ] long fruited primose-willow  

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Ludwigia octovalvis) 
កន្ណ្ត ៀរត្កហម [ ន ] red mite  

កត្តត  [ ន ] factor  

កត្តត កត្មែិ  [ ន ] limiting factor  

កត្តត ាម នរីែែិ [ ន ] abiotic factor  

កត្តត ចរត្ងសាហាែ [ ន ] acute pest  

កត្តត ដី [ ន ] edaphic factor  

កត្តត ែត្មូែ [ ន ] regulating factor  

កត្តត ធ្មមជាែិ [ ន ] natural factor  

កត្តត បង្អអ ក ់[ ន ] inhibiting factor  

កត្តត បរសិាថ ន [ ន ] environmental factor  

កត្តត បយទិូ្យច [ ន ] biotic factor  
កត្តត ពនយែឺ [ ន ] retardation factor (Rf)  

កត្តត នូគពភសាស្រ្ត [ ន ] geological factor  

កត្តត មនុ្ស [ ន ] anthropogenic factor  

កត្តត មានរីែែិ [ ន ] biotic factor  

កត្តត ន្មក្ដនិច  [ ន ] mechanical factor  

កត្តត ្ងគម [ ន ] social factor  

កត្តត ្ណ្ឋា នដី [ ន ] topographic factor  

កត្តត សាកលបង [ ន ] test factor  

កត្តត ្ូរ [ ន ] noise factor  

កត្តត ន្្ដាកិច្្ងគម [ ន ] socioeconomic factor  

កត្តត អាក្ដ្ធាែុ [ ន ] climatic factor  

កត្តត អាបយទិូ្យច [ ន ] abiotic factor  

កត្តត ន្អកូឡូ្ីុ [ ន ] ecological factor  

កស្រនតងដងត្ែី [ ន ] dip fish net, dip net  

កស្រនតង ុ្ំណ្ឋញ់ [ ន ] sweep net  

កនេក ់ [ ន ] bran  

កោេ ទូ្យក [ ន ] giant water bug  

កនេុយ [ ន ] tail  

កនេុ ុំរយុ [ ន ] mayflies  

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Agriocnemis femina)  

កនេួែ [ ន ] Chinese star gooseberry  

កនេួែរត្ព  [ ន ] Indian gooseberry  
(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Phyllanthus emblica) 

កនេួែត្្ុក [ ន ] otaheite gooseberry (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Phyllanthus distichus)  

កនេួល [ គុ ] rash 

កនេួលឆែូែៗ [ ន ] eruption  

កស្រោេ ុំងបាយ្ [ ន ] common wireweed (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Sida acuta) 

កស្រោេ ុំងបាយ្ញី [ ន ] arrowleaf sida (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Sida rhombifolia) 

កស្រោេ ុំងតហ [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Polygonum 

barbatum)  

កនធុំន្េែ [ ន ] ipil-ipil (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Leucaena 

leucocephala)  

កស្រនតងដួ្  [ ន ] long handle fish net  

កស្រនតងដួ្ ត្ែី [ ន ] holding net  

ករស្រនតក្ដែន់្មម  [ ន ] shears  

កោល ែ [ ន ] cockroach, uvula, epiglottis  

កតនលងន្កើែន្ពើកអនតរក្ដល [ ន ] transitional peatland,  

half bog  

កតនលងចិញឹ្មត្ែី [ ន ] fishery  

កតនលងតដលន្កើែន្ពើក [ ន ] turf moss, peatland, high 

peat-bog, peat-moss  

កតនលងន្ធ្វើបង្អា ញ  [ ន ] demonstration plot  

កតនលងបណ្តុ ោះកូនរកុខជាែិ  [ ន ] seeding nursery  

កតនលងត្បមូលផគុ ុំ [ ន ] assembly point   

កតនលងផរល់កន្ដរ  [ ន ] brood patch  

កតនលងភារ ប ់[ ន ] attachment site  

កតនលងយកខោច ់[ ន ] sand pit  

កតនលងយកេម [ ន ] quarry  

កតនលងរ្់ន្ៅ [ ន ] habitat  

កនលោះលីត្ែ [ ន ] pint  

កន្នោម, ន្ត្សាម [ ន ] capsule  

កន្នោមែត្មងន្ោម [ ន ] adrenal  

កន្នោមបូមា៉ែ ន ់[ ន ] Bowman capsule  

កន្នោមផ្កា   [ ន ] spikelet  

កន្នោមន្សាែតែញិ្ឆា ណ្ [ ន ] auditory capsule  

កន្នោម្ប៉ែ [ ន ] fruiting body
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កបា្  [ ន ] cotton  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Gossypium 

herbaceum) 
កន្ដរ  [ ន ] heat  

កន្ដរ ខាងកែុងខព្់ [ ន ] endothermy  

កន្ដរ រនភាពរលាយ [ ន ] heat of fusion  

កន្ដរ រនរ ុំហួែ [ ន ] heat of vaporization  

កន្ដរ យថាត្បន្នទ្យ [ ន ] specific heat  

កន្ដរ រ ុំង្អបន់្មន្រាគ [ កិ ] pasteurise  

កន្មេច [ កិ ] pound  

កន្មេចកុំណ្ក  [ ន ] sediment  

កន្មេចកុំណ្កទ្យវីប [ ន ] continental sediment  

កន្មេចកុំណ្កបាែ [ ន ] bottom sediment  

កន្មេចកុំណ្កលាប ់[ ន ] fluvial sediment  

កន្មេចកុំណ្ែទិ្យា [ ន ] sedimentology  

កន្មេចកុំទី្យ [ ន ] detritus, roughage  

កន្មេចកុំទី្យរកុខជាែិ [ ន ] plant residue  

កន្មេចកុំទី្យ ុ្ំណ្ល់ [ ន ] leaching residue  

កន្មេចេម [ ន ] broken stone  

កន្មេចរកុខជាែិ [ ន ] vegetable refuse  

កមព្់ន្ដើម [ ន ] plant height  

កមព្់ទឹ្យកន្នលៀង  [ ន ] rainfall  

កមព្់ទឹ្យកន្នលៀងមធ្យមត្បចុំឆ្ែ ុំ  [ ន ] annual rainfall  

កមមែធីិ្រន្ត្មើ្ ពូរត្្ូែ [ ន ] rice breeding program  

កមមែធីិ្ប្ិដាកមមពូរ  [ ន ] varietal improvement 

program  

កមម្ិទ្យធិ [ ន ] property  

កត្មងន្ធ្មញ [ ន ] dentition  

កត្មងផ្កា  [ ន ] festoon   

កត្មាលន្រាម [ ន ] indumentum  

កត្មា្់ [ ន ] thickness  

កត្មែិកមព្់ទឹ្យកន្នលៀង [ ន ] rate of rainfall  

កត្មែិន្កើន្ុទ្យធ [ ន ] net assimilation rate  

កត្មែិាម នន្ត្ាោះថាែ កដ់ល់្ុខភាព [ ន ] safe-health level  

កត្មែិន្ត្ាោះថាែ ក ់[ ន ] alert level  

កត្មែិរី [ ន ] fertilizer grade  

កត្មែិរីជាែិ [ ន ] fertility degree  

កត្មែិទឹ្យក [ ន ] water level   

កត្មែិទឹ្យកទឹ្យកន្នលៀងត្បចុំឆ្ែ ុំ [ ន ] annual rainfall  

កត្មែិរនក្ដរន្ត្បើត្បា្់ន្្បៀង [ ន ] food consumption 

score  

កត្មែិន្ត្បើត្ាបពូ់រ [ ន ] seed rate  

កត្មែិន្ត្បើត្បា្់ទឹ្យក [ ន ] water use rate  

កត្មែិរត្ប [ ន ] salinity  

កត្មែិបុំពុល [ ន ] contamination level, pollution 

level  

កត្មែិផេុក [ ន ] accumulated dose   

កត្មែិពនលឺ [ ន ] luminosity  

កត្មែិពិចរណ្ឋ [ ន ] action threshold  

កត្មែិពុល [ ន ] toxicity level  

កត្មែិពុោះ [ ន ] boiling point  

កត្មែិត្ពុំខណ្ឌ ែត្មងន្ោម [ ន ] renal threshold  

កត្មែិ្ូរន្ដើម [ ន ] background noise level  

កត្មែិត្្ូប [ ន ] absorbed dose  

កត្មែិត្្ូបអនុន្ត្ាោះត្បចុំរេង [ ន ]  
acceptable daily intake  

កត្មែិអនុញ្ឆា ែន្ពលមានន្ត្ាោះថាែ ក ់[ ន ] acceptable 

emergency dose  

កត្មែិអនុសា្ន ៍[ ន ] recommended rate  

កមាល ុំងតញក [ ន ] resolving power  

កមាល ុំងទឹ្យក [ ន ] water power  

កមាល ុំងទ្យុំោញ [ ន ] cohesion  

កមាល ុំងធ្នទ់្យុំោញ [ ន ] tensile strength  

កមាល ុំងបឺែយកទឹ្យក [ ន ] suction power  

កមាល ុំងពត្ងីក [ ន ] resolution  

កមាល ុំង្មពនធ [ ន ] bond strength  

កមាល ុំងន្្ោះ [ ន ] horse power (HP)  

ករន្ន [ ន ] cornea  

ក្ិកមម [ ន ] agriculture  

ក្ិកមមរុំនញួ [ ន ] commercial agriculture  

ក្ិកមមពន្នចរ [ ន ] taungya, nomadic agriculture 

ក្ិកមមែទូិ្យ [ ន ] agriculturist  

ក្ិកមម្ររីាងគ [ ន ] organic farming  

ក្ិករ [ ន ] farmer   

ក្ិករដុំដុំណ្ឋុំចមាា រ  [ ន ] filed crop farmer  

ក្ិករដុំត្្ូែ [ ន ] rice farmer
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ក្ិករែុំបនទ់្យុំោប [ ន ] lowland rice farmer  

ក្ិករសាកលបង [ ន ] pilot farmer  

ក្ិកុំន្បារ  [ ន ] agricultural lime  

ក្ិដា ន [ ន ] farm   

ក្ិដា នទាុំងមូល [ ន ] whole farm  

ក្ិទ្យុំន្នៀម  [ ន ] agricultural rite  

ក្ិពាណិ្ររកមម [ ន ] agribusiness  

ក្ិរកុខែបបកមម  [ ន ] agrisilviculture  

ក្ិឧ្ោហកមម [ ន ] agro-industry  

ក្បនូ [ ន ] cervix  

ក្ដកន្្បូម [ ន ] smegma  

ក្ដក ុ្ំណ្ល់ [ ន ] residue, waste  

ក្ដក ុ្ំណ្ល់គីម ី[ ន ] chemical residue   

ក្ដក ុ្ំណ្ល់ដុំណ្ឋុំ [ ន ] crop residue  

ក្ដក ុ្ំណ្ល់នុយន្កលតអ៊ែ [ ន ] nuclear waste  

ក្ដក ុ្ំណ្ល់ន្មត្តបូលី្ [ ន ] metabolic waste  

ក្ដក ុ្ំណ្ល់រាែ [ ន ] effluent  

ក្ដក ុ្ំណ្ល់អា្ូែ [ ន ] nitrogenous waste  

ក្ដក្ដែ [ ន ] cacao (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Theobroma 

cacao)  

ក្ដចរ [ ន ] mangrove horseshoe crab  

ក្ដចន្ធ្មញ [ ន ] enamel  

ក្ដញ៉ែុ ង [ ន ] canyon  

ក្ដណ្ឋហវ  [ ន ] kenaf   

ក្ដត្តបូលី្ [ ន ] catabolism  

ក្ដត្តលីកមម [ ន ] catalysis  

ក្ដត្តលីករ [ ន ] catalyst  

ក្ដត្តលីកររីែៈ [ ន ] biocatalyst  

ក្ដែូែ  [ ន ] cathode  

ក្ដែន់្ចញ [ កិ ] excise  

ក្ដែជ់ាក្ដុំរងវង ់[ គុ ] radial  

ក្ដែម់៉ែញូម [ ន ] cadmium (និមែិត្ញ្ឆា គីម ីCd) 
ក្ដែន់្មម  [ កិ ] mow  

ក្ដបូណ្ឋែ [ ន ] carbonate  

ក្ដបូនកមម [ ន ] carbonification  

ក្ដបូនម៉ែូណូ្អុក្ីុែ [ ន ] carbon monoxide   

ក្ដបូនអីុត្ដែសាុំញុុំ [ ន ] complex carbohydrate  

ក្ដប ់[ កិ ] hack  

ក្ដពិ [ ន ] shrimp paste  

ក្ដតម៉ែែ [ ន ] gamete  

ក្ដតម៉ែែញី [ ន ] egg, ovum  

ក្ដតម៉ែែែូហវីែន្ ម្ ល [ ន ] male gametophyte   
ក្ដតម៉ែែែូហវីែញី [ ន ] female gametophyte   
ក្ដតម៉ែែមយួ [ ន ] conjugant  

ក្ដយែភិាគែទិ្យា [ ន ] anatomy  

ក្ដរក្ដរពារបរសិាថ ន [ ន ] environment protection   

ក្ដរកករនដីឥដា  [ ន ] clay accumulation  

ក្ដរកន្កើែរន្ូឡូតណ្ែ [ ន ] solonisation  

ក្ដរកស្រោត ក ់[ ន ] jerk  

ក្ដរកស្រោត កញ់បខុ់្ត្បត្កែី [ ន ] fibrillation  

ក្ដរកសាងន្ឡើងែញិ [ ន ] reconstruction  

ក្ដរក្ដច់្ មបកុ [ ន ] implantation  

ក្ដរក្ដែ ់[ ន ] incision, trimming  

ក្ដរក្ដែន់្ចញ [ ន ] excision  

ក្ដរក្ដែន់្ចល [ ន ] ablation  

ក្ដរក្ដែដ់ុំ [ ន ] fragmentation  

ក្ដរក្ដែែ់ [ ន ] resection  

ក្ដរក្ដែប់នថយ [ ន ] abatement, limitation  

ក្ដរក្ដែប់នថយន្នលៀងអា្ីុែ [ ន ] acid rain mitigation   

ក្ដរក្ដបន់្ ើ [ ន ] logging, cutting   

ក្ដរក្ដបរ់ត្ពន្ ើ [ ន ] deforestation  

ក្ដរក្ដបរ់លុំន្ដើមន្ ើ  [ ន ] felling  

ក្ដរក្ដរពារកុុំន្អាយចូលទឹ្យក [ ន ] waterproofing  

ក្ដរក្ដរពារដុំណ្ឋុំ [ ន ] plant protection  

ក្ដរកិន  [ ន ] milling  

ក្ដរន្កើែកូន [ ន ] parturition  

ក្ដរន្កើែបស្រញ្្ឆ្ [ ន ] breech presentation  

ក្ដរន្កើនន្ទ្យវ [ ន ] duplication  

ក្ដរតករចែន្្បៀងអាហារ [ ន ] food processing   

ក្ដរតកតត្ប [ ន ] reworking  

ក្ដរតកតត្បដី [ ន ] soil amendment  

ក្ដរតកតត្បន្ឡើងែញិ [ ន ] revision  

ក្ដរតកលមអដី [ ន ] land reclamation  

ក្ដរន្ត្កៀែ [ ន ] gelding, pruning
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ក្ដរកអួែចន្ង្អអ រ [ ន ] emesis    

ក្ដរកុំណ្ែទី់្យត្តុំងត្កូម៉ែូ្ូម [ ន ] chromosome mapping  

ក្ដរកុំណ្ែត់្ពុំតដន [ ន ] delimitation  

ក្ដរខណ្ឌ ជាកង់ៗ  [ ន ] annulation  

ក្ដរខណ្ឌ ជាតផែកៗ [ ន ] metamerism  

ក្ដរខរឹប  [ ន ] constriction  

ក្ដរខវោះទី្យរ ៉ែអីុូែ [ ន ] hypothyroidism  

ក្ដរា្់រលុំ [ ន ] undercutting  

ក្ដរត្គបដី  [ ន ] mulching  

ក្ដរត្គបត់្គងទឹ្យក [ ន ] water management  

ក្ដរត្គបត់្គងទុ្យរករ  [ ន ] pest management  

ក្ដរត្គបត់្គងធ្មមជាែិ [ ន ] nature management  

ក្ដរគុំរាមគុំតហង [ ន ] menace  

ក្ដរឃាែ់្ ម [ ន ] hemostasis    

ក្ដរឃាល ុំន្មើល [ ន ] monitoring  

ក្ដរង្អបជ់ាលិក្ដ [ ន ] necrosis  

ក្ដរង្អរក្ិករ [ ន ] peasant labour  

ក្ដរចន្ងអៀែាែ  [ ន ] attrition  

ក្ដរចត្មាញ់ [ ន ] refinement  

ក្ដរចមលង [ ន ] transcription  

ក្ដរចមលងកន្ដរ  [ ន ] conduction  

ក្ដរចមលងត្កម [ ន ] transcription  

ក្ដរចល័ែ [ ន ] saltation  

ក្ដរចកន្ចលកូន [ ន ] absenteeism  

ក្ដរចកប់ញូ្ល [ ន ] invagination  

ក្ដរចកម់រុលន្ៅកែុងខលួនបូមទឹ្យកន្ចញ [ ន ] paracentesis    

ក្ដរចកវ់៉ែ កស់ាុំង [ ន ] vaccination  

ក្ដរចែត់្កុម្ម [ ន ] blood grouping  

ក្ដរចបន់្ឆ្ែ ែ  [ ន ] randomization  

ក្ដរចបយ់កទឹ្យក [ ន ] water retention  

ក្ដរចិញឹ្មឃមុ ុំ [ ន ] apiculture  

ក្ដរចិញឹ្មដងាូែោង [ ន ] sericulture, silk raising  

ក្ដរចិញឹ្ម្ែវ [ ន ] animal husbandry, livestock 

raising  

ក្ដរចិញឹ្ម្វ័យរីព [ ន ] autotrophic nutrition  

ក្ដរចិែ  [ ន ] scouring  

ក្ដរចុក  [ ន ] colic  

ក្ដរចុកចប ់[ ន ] ache   

ក្ដរចុោះកន្ដរ  [ ន ] hypothermia  

ក្ដរចុោះ្គម [ ន ] emaciation  

ក្ដរចូលខយល់ន្ត្ចើនហួ្ [ ន ] hyperventilation  

ក្ដរន្ចញករួ [ ន ] heading  

ក្ដរន្ចញពនលក [ ន ] budding  

ក្ដរតចកន្ចញ [ ន ] fission  

ក្ដរតចកជាែុំបន ់[ ន ] zonation  

ក្ដរតចកជាពីរ [ ន ] binary fission  

ក្ដរតចករណ្វ យ៉ែូ [ ន ] nuclear fission  

ក្ដរតចករនធដីត្តមទ្យុំហុំរនធ [ ន ] pore-size repartition  

ក្ដរន្ត្ចោះ [ ន ] leaching, filtration  

ក្ដរន្ត្ចោះឱ្យថាល  [ ន ] clarification filtration  

ក្ដរចុំណ្ឋយ [ ន ] expenditure  

ក្ដរចុំណ្ឋយន្ៅកែុងត្គួសារ [ ន ]  
household expenditure   

ក្ដរន្ឆោះយឺែៗ [ ន ] slow oxidation  

ក្ដរឆលង [ ន ] infection, contagion  

ក្ដរឆ្ល ្់ [ ន ] rotation  

ក្ដរឆ្ល ្់រុំោន ់[ ន ] alternation of generations  

ក្ដរឆ្ល ្់ដុំណ្ឋុំ [ ន ] crop rotation  

ក្ដរឆលុោះពិនិែយចុងន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] proctoscopy    

ក្ដររញរកត់្បន្យារន ៍[ ន ] exploitation  

ក្ដរជាប់្ អិែ [ ន ] adhesion  

ក្ដរជាុំទឹ្យក [ ន ] waterlogging  

ក្ដររីករងូកែុងដី [ ន ] fossorial  

ក្ដររួ្ រុល [ ន ] restoration  

ក្ដរត្ជាប [ ន ] oozing, leaking  

ក្ដរត្រុោះត្ាប ់ [ ន ] shattering  

ក្ដរត្រួែត្ជាបរនខយល់ [ ន ] oxygen saturation   

ក្ដរន្ត្រើ្ន្រ ើ្  [ ន ] sampling  

ក្ដរន្ត្រើ្ន្រ ើ្ រុំោនន់្រឿនន្លឿន [ ន ] advanced-

generation selection  

ក្ដរន្ត្រើ្ន្រ ើ្ ឯកែរៈ [ ន ] individual selection  

ក្ដរន្ត្រៀែចូល [ ន ] invasion  

ក្ដររុំនួ្  [ ន ] replacement, substitution  

ក្ដរ បផ់លិែទឹ្យកន្ដោះ [ ន ] ablactation 
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ក្ដរ ចឺប ់[ ន ] hurt, pain  

ក្ដរន្ញៀន [ ន ] addiction  

ក្ដរតញកន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell fractionation  

ក្ដរដកដន្ងាើមចូល [ ន ] inspiration    

ក្ដរដកេយ [ ន ] strinkage  

ក្ដរដកន្មម  [ ន ] weeding    

ក្ដរដកក់ត្មែិចុំណី្អាហារ [ ន ] food restriction  

ក្ដរដកឱ់្យត្ែូែធ្ងនធ់្ងរ [ ន ] acute exposure  

ក្ដរដចពូ់រ [ ន ] extinction  

ក្ដរដុំ [ ន ] planting  

ក្ដរដុំដុោះដុំណ្ឋុំ [ ន ] crop establishment  

ក្ដរដុំដុោះរកុខជាែិ [ ន ] plant establishment  

ក្ដរដុំដុំណ្ឋុំបណ្ឋត ក ់ [ ន ] relay cropping  

ក្ដរដុំបណ្ឋត ក ់[ ន ] staggered planting  

ក្ដរដុំរត្ព [ ន ] afforestation  

ក្ដរដុំរត្ពន្ ើន្ឡើងែញិ [ ន ] reforestation  

ក្ដរដុំរកុខជាែិន្ឡើងែញិ [ ន ] revegetation  

ក្ដរដុំរកុខជាែិន្ឡើងែញិន្ដយមនុ្ស [ ន ] artificial 

revegetation  

ក្ដរដុំសាកលបងកូន [ ន ] progeny test, progeny trial  

ក្ដរដុំន្មម ្ត្មាបចិ់ញឹ្ម្ែវ [ ន ] ranching  

ក្ដរដឹងកលិន [ ន ] olfaction  

ក្ដរដុែ  [ ន ] inflammation  

ក្ដរដុែចុំន្បើង [ ន ] straw burning  

ក្ដរដុោះន្ត្ចើនន្ពក [ ន ] overgrowth  

ក្ដរដុោះរុ ុំពទ័្យធរុុំែញិ [ ន ] circumnutation  

ក្ដរដុោះន្រញៗ [ ន ] stunting  

ក្ដរដុោះលូែលា្់ [ ន ] growth  

ក្ដរដុោះន្ឡើងែញិ [ ន ] regeneration  

ក្ដរន្ដោះតលងន្ៅកែុងធ្មមជាែិែញិ [ ន ] escape  

ក្ដរដា នយកេម [ ន ] gravel pit  

ក្ដរដុំន្ទ្យប ើង [ ន ] assembly   

ក្ដរដុំន្ឡើងែញិ [ ន ] regrowth  

ក្ដរែមអាហារ [ ន ] fasting, food taboo  

ក្ដរែន្ត្មៀបត្កូម៉ែូ្ូមន្ឡើងែញិ [ ន ] chromosomal 

rearrangement  

ក្ដរត្តែត់មក [ ន ] hedging  

ក្ដរត្តមដន [ ន ] observation  

ក្ដរត្តុំងលុំន្ៅដា ន [ ន ] settlement  

ក្ដរត្ត្តុំ [ ន ] soaking  

ក្ដរត្ែូែាែ  [ ន ] fitness  

ក្ដរេបខ់យល់ [ ន ] asphyxia  

ក្ដរេយចុោះ [ ន ] retrogradation  

ក្ដរតេរកោក្ដរពារន្រាគ [ ន ] preventative care    

ក្ដរទ្យងគិច [ ន ] shock   

ក្ដរទ្យទ្យលួយក  [ ន ] receptivity, adoption  

ក្ដរទ្យស្រោេ ន [ ន ] trespass, encroachment  

ក្ដរទ្យស្រោេ នដីន្ធ្វើក្ិកមម [ ន ]  
agricultural encroachment  

ក្ដរទ្យបស់ាា ែក់្ដរបុំពុល [ ន ] pollution prevention  

ក្ដរទ្យបស់ាា ែទឹ់្យករុំនន ់[ ន ] flood prevention  

ក្ដរទ្យប់្ ុំោយបាកន់្ែរ ី[ ន ] bacteriostat  

ក្ដរទ្យមាល យចូល [ ន ] penetration  

ក្ដរទុ្យកជាន្មាឃៈ [ ន ] cancellation   

ក្ដរទ្យុំពា [ ន ] mastication  

ក្ដរធាល ករ់នេម [ ន ] rock fall  

ក្ដរធាល កអ់ា្ីុែ [ ន ] acid deposition  

ក្ដរន្ធ្វើកលូន [ ន ] cloning  

ក្ដរន្ធ្វើទ្យុំន្នើបកមម [ ន ] modernisation  

ក្ដរន្ធ្វើតផនក្ដរបរសិាថ ន [ ន ] environmental planning   

ក្ដរន្ធ្វើតផនក្ដរន្្ដាកិច្ [ ន ] economic planning   

ក្ដរន្ធ្វើពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] experiment  

ក្ដរន្ធ្វើយុែកមមពក-តខែង [ ន ] apparent rejuvenation  

ក្ដរន្ធ្វើែភិាគ [ ន ] assay  

ក្ដរន្ធ្វើ្ែតឃាែ្ែវ [ ន ] slaughter  

ក្ដរន្ធ្វើ្ួនបតនល  [ ន ] vegetable gardening  

ក្ដរន្ធ្វើឱ្យ ុ្ំណ្ល់អ្់ន្ត្ាោះថាែ ក ់[ ន ] waste 

neutralization  

ក្ដរន្ធ្វើឱ្យមានន្នលៀង [ ន ] rainmaking  

ក្ដរន្ធ្វើឱ្យរន្លាងន្ដយកមាល ុំងខយល់ [ ន ] wind polishing  

ក្ដរន្ធ្វើឱ្យន្ ើ្ម [ ន ] moistening  

ក្ដរន្ធ្វើឱ្យហាប ់[ ន ] packing  

ក្ដរន្នសាទ្យត្ែី [ ន ] fishing   

ក្ដរបកតត្ប [ ន ] translation
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ក្ដរបងាកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] conception, fertilization  

ក្ដរបងាកុំន្ណ្ើ ែកែុង [ ន ] internal fertilization  

ក្ដរបងាកុំន្ណ្ើ ែន្ទ្យវ  [ ន ] double fertilization  

ក្ដរបងាកុំន្ណ្ើ ែមុនផ្កា រកី [ ន ] cleistogamy  

ក្ដរបង្អា ែ ់[ ន ] recombination  

ក្ដរបង្អា ែក់ែុង [ ន ] inbreeding  

ក្ដរបង្អា ែឆ់្ង យ [ ន ] outbreeding, outcrossing  

ក្ដរបង្អា ែឆ់លង [ ន ] outbreeding, outcrossing  

ក្ដរបង្អា ែរ់ន្ត្មើ្  [ ន ] selective breeding  

ក្ដរបង្អា ែរិ់ែ [ ន ] inbreeding  

ក្ដរបង្អា ែន់្ដយរចដនយ [ ន ] panmixia, random mating  

ក្ដរបង្អា ែន់្ដយធ្មមជាែិ  [ ន ] natural crossing  

ក្ដរបង្អា ែឌី់អីុត្ប៊ែែី [ ន ] dihybrid cross  

ក្ដរបង្អា ែត់្ែឡប ់[ ន ] introgression  

ក្ដរបង្អា ែពូ់រ [ ន ] mating  

ក្ដរបង្អា ែពូ់រេមី [ ន ] speciation  

ក្ដរបង្អា ែពូ់រ្ុទ្យធ [ ន ] inbred line  

ក្ដរបង្អា ែរ់ាលដល [ ន ] introgressive hybridization  

ក្ដរបង្អា ែរ់កុខជាែិ [ ន ] plant breeding  

ក្ដរបង្អា ែន់្រាយលមអងន្្រ ី[ ន ] open pollination mating  

ក្ដរបង្អា ែ់្ ិបបនិមមែិ [ ន ] artificial insemination (A.I)  

ក្ដរបង្អា ែ់្ ុទ្យធ [ ន ] pure breeding  

ក្ដរបង្អា ែត់្ន [ ន ] genetic recombination  

ក្ដរបន្ងាើែ [ ន ] generation  

ក្ដរបន្ងាើែន្ទ្យប ើង [ ន ] creation   

ក្ដរបន្ងាើែត្បន្នទ្យ [ ន ] biological speciation  

ក្ដរបន្ងាើែមែិ  [ ន ] brainstorming  

ក្ដរបន្ងាើែលកខខណ្ឌ ពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] operant conditioning  

ក្ដរបន្ងាើនត្ន [ ន ] gene amplification  

ក្ដរបង្អខ ុំង [ ន ] block  

ក្ដរបតងវង [ ន ] distraction  

ក្ដរបងអែអ់ាហារ [ ន ] food deprivation  

ក្ដរបញូ្ល [ ន ] integration  

ក្ដរបញូ្ល ADN  [ ន ] transfection  

ក្ដរបញូ្លទឹ្យកជាប ់[ ន ] continuous flow irrigation  

ក្ដរបញូ្លទឹ្យកន្ដយបនតក ់[ ន ] trickle irrigation  

ក្ដរបញូ្លទឹ្យកន្ៅកែុងដី [ ន ] subsoil irrigation  

ក្ដរបញូ្លទឹ្យកន្ៅន្លើរផេដី [ ន ] surface irrigation  

ក្ដរបញូ្លបន្ច្កែទិ្យាេមី [ ន ] technology intervention  

ក្ដរបញូ្ល្នសមឹៗ [ ន ] perfusion  

ក្ដរបញូ្លត្ន [ ន ] sexduction, transgenesis  

ក្ដរបញូ្លត្ពមតបបនិមមែិ [ ន ] insemination  

ក្ដរបន្ញ្ញ [ ន ] secretion  

ក្ដរបន្ញ្ញក្ដក ុ្ំណ្ល់ [ ន ] egestion  

ក្ដរបន្ញ្ញក្ដុំរ្មីក្ដមា៉ែ  [ ន ] gamma radiation  

ក្ដរបន្ញ្ញក្ដុំរ្មីតបត្ត [ ន ] beta radiation  

ក្ដរបន្ញ្ញក្ដុំរ្មីសាវ យអ៊ែុលត្ត្ត [ ន ]  
ultraviolet radiation  

ក្ដរបន្ញ្ញក្ដុំរ្មីអិុច [ ន ] X radiation  

ក្ដរបន្ញ្ញក្ដុំរ្មីអាល់ហាវ  [ ន ] alpha radiation  

ក្ដរបន្ញ្ញន្ចល [ ន ] elimination, excretion  

ក្ដរបន្ញ្ញន្ចលន្ៅកែុងបរយិាក្ដ្ [ ន ] atmospheric 

injection  

ក្ដរបន្ញ្ញទឹ្យកន្ោម [ ន ] micturition    

ក្ដរបន្ញ្ញពនលឺ [ ន ] luminescence, scintillation  

ក្ដរបន្ញ្ញពនលឺផូ្វរ [ ន ] phosphorescence  

ក្ដរបន្ញ្ញលាមក [ ន ] defecation  

ក្ដរបន្ញ្ញអូែលុ [ ន ] ovulation  

ក្ដរបញរូ ន [ ន ] transmission  

ក្ដរបញរូ ន្ម [ ន ] transfusion  

ក្ដរបណ្រុ ោះកូនន្ ើន្ត្ចើន [ ន ] mass propagation  

ក្ដរបណ្រុ ោះកូនន្ ើពីន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] micropropagation  

ក្ដរបណ្រុ ោះជាលិក្ដ [ ន ] tissue culture  

ក្ដរបណ្រុ ោះន្ដយទាញតមកក្ដប ់[ ន ] layering  

ក្ដរបណ្រុ ោះន្ដយពត្ង្អែ [ ន ] dilution plating  

ក្ដរបណ្រុ ោះន្អាយបានន្ត្ចើន [ ន ] enrichment culture  

ក្ដរបណ្តុ ោះ [ ន ] seeding  

ក្ដរបណ្តុ ោះជាមុន [ ន ] pregermination  

ក្ដរបែចូ់ល [ ន ] invagination  

ក្ដរបនរពូរាម នក្ដរបងាកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] parthenogenesis  

ក្ដរបនតពូរ [ ន ] reproduction  

ក្ដរបនតពូរកែុងត្កុម [ ន ] assortative mating  

ក្ដរបនតពូរាម នន្ ម្ ល [ ន ] agamogenesis  

ក្ដរបនតពូរន្ដយាម នត្ពម [ ន ] agamospermy 
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ក្ដរបនតពូរន្ដយន្នទ្យ [ ន ] amphimixis, sexual 

reproduction  

ក្ដរបនតពូរន្ដយឥែន្នទ្យ [ ន ] asexual reproduction  

ក្ដរបនថយក្ដរបុំពុល [ ន ] pollution reduction  

ក្ដរបតនថមបា្ [ ន ] base insertion  

ក្ដរបតនថមន្្បៀងអាហារ [ ន ] food supplementation  

ក្ដរបនលុំខលួន [ ន ] camouflage  

ក្ដរបនសុពីណ៌្ត្ក្ដម [ ន ] gram stain  

ក្ដរបនសុពីណ៌្ទាុំងរ្់ [ ន ] vital staining  

ក្ដរបនោបជាែិពុល [ ន ] detoxification  

ក្ដរបនោុំ  [ ន ] adaptation  

ក្ដរបនសទុ្យធកមមត្ាបន់្ដយន្ត្បើ្មាព ធ្ [ ន ] pressure-

vacuum (PREVAC)  

ក្ដរបនស ុំេមី [ ន ] recombination  

ក្ដរបរបាញ់តបបរុំនញួ [ ន ] commercial hunting  

ក្ដរបរនិ្ភាគអាហារ [ ន ] food intake  

ក្ដរប៉ែោះត្ែូែនឹងកមមរ្មីែទិ្យយ ុ[ ន ] radiation   

ក្ដរប៉ែោះពាល់ [ ន ] impact  

ក្ដរបាក ់[ ន ] rock-fall  

ក្ដរបាកឆ់អឹង [ ន ] fracture  

ក្ដរបាចខោច ់[ ន ] strewing sand  

ក្ដរបាញ់ខយល់ចូល [ ន ] sparging  

ក្ដរបាញ់ន្ចញ [ ន ] ejaculation  

ក្ដរបាែ ់[ ន ] deletion  

ក្ដរបាែប់ង ់[ ន ] degeneration  

ក្ដរបាែប់ងប់ា្ [ ន ] base deletion  

ក្ដរបាែប់ងត់្បពន័ធភាពត្ែជាក ់[ ន ] heat exhaustion  

ក្ដរបាែប់ងល់កខណ្ៈធ្មមជាែិ [ ន ] denaturation  

ក្ដរបាែប់ងល់ទ្យធភាពបងារុំងឺ [ ន ] attenuation  

ក្ដរបិទ្យ (ក្ដរ្េោះ) [ ន ] occlusion  

ក្ដរបឺែត្្ូបអាហារ [ ន ] food utilization  

ក្ដរបុកបង្អា បដី់ [ ន ] ramming, tamping  

ក្ដរន្បៀមទឹ្យក [ ន ] imbition  

ក្ដរតបកជាលិក្ដ [ ន ] histolysis  

ក្ដរតបកន្ដយត្ែជាក ់[ ន ] frost weathering  

ក្ដរតបកពពុោះ [ ន ] effervescence  

ក្ដរតបរន្ៅរក [ ន ] orientation  

ក្ដរត្បក្ដចត់ែមយួតនលែ  [ ន ] petit mal epilepsy, petit 

mal seisure   

ក្ដរត្បឆ្ុំងរនបរសិាថ ន [ ន ] environmental resistance  

ក្ដរត្បតរងកែុងត្បន្នទ្យ [ ន ] intraspecific competition  

ក្ដរត្បតរងរនអង់្ ុីម [ ន ] enzymatic competition  

ក្ដរត្បែិបែតិអុំពីរន្បៀបរបបរ្់ន្ៅ [ ន ] lifestyle practices  

ក្ដរតត្បត្បួលន្ត្ក្ដយក្ដរបកតត្បត្កម [ ន ] 
posttranscriptional modifications  

ក្ដរត្បមូល ុ្ំណ្ឋកគុំរ ូ[ ន ] sampling  

ក្ដរន្ត្បើត្បា្់ខុ្ [ ន ] misuse   

ក្ដរន្ត្បើត្បា្់ដី [ ន ] land use  

ក្ដរន្ត្បើត្បា្់ទឹ្យក [ ន ] access to water  

ក្ដរន្ត្បោះជាត្កតហង [ ន ] cracking  

ក្ដរតត្បត្បួលរបូរាង [ ន ] metamorphosis, 

morphological plasticity  

ក្ដរបុំតបកន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] heterolysis  

ក្ដរបុំតបកជាលិក្ដ [ ន ] histolysis  

ក្ដរបុំតបកន្ដយមតី្កុប [ ន ] microbial degradation  

ក្ដរបុំតបកធាែុរីែៈ [ ន ] biodegradation, biological 

decomposition  

ក្ដរបុំតបកធាែុន្ដយាម នខយល់ [ ន ] anaerobic 

decomposition  

ក្ដរបុំតបកធាែុន្ដយមានខយល់ [ ន ] aerobic 

decomposition  

ក្ដរបុំតបកត្បូន្ែអីុន [ ន ] proteolysis  

ក្ដរបុំតបកតផែកខលោះ [ ន ] partial digestion  

ក្ដរបុំតបកែទិ្យយុ្ កមម [ ន ] radioactive decay  

ក្ដរបុំតបក្ីុណ្ឋប ់[ ន ] desynapsis  

ក្ដរបុំន្ៅ [ ន ] grafting, air-layering  

ក្ដរបុំន្ៅន្ដោះ [ ន ] breastfeeding  

ក្ដរបុំតបលងអា្ូែ [ ន ] biological N fixation  

ក្ដរបុំផ្កល ញ [ ន ] pudding  

ក្ដរបុំពាកក់ាល [ ន ] capping  

ក្ដរបុំពុល [ ន ] pollution  

ក្ដរបុំពុលខយល់ [ ន ] air pollution  

ក្ដរបុំពុលខយល់កែុងអាារ [ ន ] indoor pollution  

ក្ដរបុំពុលគីម ី[ ន ] chemical pollution  

ក្ដរបុំពុលឆលងក្ដែត់្ពុំតដន [ ន ] transboundary pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដើម [ ន ] background pollution 
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ក្ដរបុំពុលន្ដយកន្ដរ  [ ន ] heat pollution, thermal 

pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយាម នក្ដរត្ែួែពិនិែយ [ ន ] uncontrolled 

pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយទឹ្យកលូ្មអុយ [ ន ] sewage pollution   

ក្ដរបុំពុលន្ដយធូ្លី [ ន ] dust pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយនីត្ត្តែ [ ន ] nitrate pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយបាកន់្ែរ ី[ ន ] bacteria pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយន្ត្បង [ ន ] oil pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយពនលឺ [ ន ] light pollution   

ក្ដរបុំពុលន្ដយមនុ្ស [ ន ] man-made pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយយានយនត [ ន ] motor vehicle pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយន្លាហៈ [ ន ] metal pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយែទិ្យយុ្ កមម [ ន ] radioactive pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយសារធាែុចិញឹ្ម [ ន ] nutrient pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយ្ូរ្័ពេ [ ន ] noise pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយ ុ្ំណ្ល់ក្ិកមម [ ន ] agricultural 

pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយឧ្ោហកមម [ ន ] industrial pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយអីុត្ដូក្ដប ួ[ ន ] hydrocarbon pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយអា្ីុែ [ ន ] acid pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ដយអូ្ូន [ ន ] ozone pollution  

ក្ដរបុំពុលទឹ្យក [ ន ] water pollution  

ក្ដរបុំពុលទឹ្យកកែុងដី [ ន ] groundwater pollution  

ក្ដរបុំពុលន្ៅកតនលងណ្ឋមយួ [ ន ] local pollution  

ក្ដរបុំពុលបណ្ឋត លមកពីយានយនត [ ន ] automotive 

pollution  

ក្ដរបុំពុលបរយិាក្ដ្ [ ន ] atmosphere pollution  

ក្ដរបុំពុលបរសិាថ ន [ ន ] environmental pollution  

ក្ដរបុំពុលពីទ្យវីប [ ន ] land-based pollution  

ក្ដរបុំពុលពីធ្មមជាែិ [ ន ] natural pollution  

ក្ដរបុំពុលមហា្មុត្ទ្យ [ ន ] oceanic pollution, ocean 

pollution  

ក្ដរបុំពុលរាយបា៉ែ យ [ ន ] nonpoint pollution  

ក្ដរបុំពុលលុំហអែក្ដ្ [ ន ] space pollution  

ក្ដរបុំពុល្មុត្ទ្យ [ ន ] marine pollution  

ក្ដរបុំពុលសាកល [ ន ] global pollution  

ក្ដរបោះ [ ន ] erection  

ក្ដរបោះន្រាម [ ន ] piloerection  

ក្ដរផលិែទឹ្យកន្ដោះ [ ន ] lactation  

ក្ដរផុ្ន្ចញពីដីរនេម [ ន ] rock outcropping  

ក្ដរផគែផ់គងអ់ាហារ [ ន ] resource  

ក្ដរផរល់ឱ្យ  [ ន ] provision  

ក្ដរផ្ករ ចន់្ចញ [ ន ] dissociation  

ក្ដរផ្ករ ចន់្ចញន្ដយឯករារយ [ ន ] independent 

assortment  

ក្ដរផ្ករ ចន់្ដោះ [ ន ] weaning  

ក្ដរផតល់ចុំណី្ [ ន ] feeding  

ក្ដរផេុកក្ដបូអីុត្ដែ [ ន ] carbohydrate loading  

ក្ដរផេុោះតបក [ ន ] lysis  

ក្ដរន្ផេរ [ ន ] transfer  

ក្ដរន្ផេរចូល [ ន ] inoculation  

ក្ដរន្ផេរអាមនី [ ន ] transamination  

ក្ដរផ្កល ្់ទី្យកតនលង [ ន ] migration  

ក្ដរផ្កល ្់បរូរអាក្ដ្ធាែុ [ ន ] climate variability  

ក្ដរផសពវផោយក្ិកមម [ ន ] agricultural extension  

ក្ដរផោុំ [ ន ] graft  

ក្ដរផោុំពនលក [ ន ] graft budding  

ក្ដរផោុំតមក [ ន ] rejuvenation  

ក្ដរពត្ង្អយ [ ន ] dispersal  

ក្ដរពត្ងីក [ ន ] magnification  

ក្ដរពត្ងីកតកែតនែកយូរន្ពក [ ន ] mydriatic    

ក្ដរពត្ងីករីែៈ [ ន ] biological magnification  

ក្ដរពនលិចទឹ្យក [ ន ] submersion   

ក្ដរពន្ពាោះ [ ន ] gestation  

ក្ដរពាកា់ែ  [ ន ] mating  

ក្ដរពារ  [ ន ] shield  

ក្ដរពារទី្យរន្ហា្ឋាន [ ន ] wilderness protection  

ក្ដរពារមនិន្អាយមានកូន [ ន ] contraceptive  

ក្ដរពិនិែយ [ ន ] inspection  

ក្ដរពិនិែយន្ដយន្ាោះ [ ន ] percussion    

ក្ដរពិន្សាធ្ [ ន ] trial  

ក្ដរពិន្សាធ្ពូរ [ ន ] varietal testing  

ក្ដរពុក [ ន ] caries  

ក្ដរពុកផុយ [ ន ] peat 
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ក្ដរពុល [ ន ] intoxication  

ក្ដរពុល្ម [ ន ] septicaemia, blood poisoning  

ក្ដរពុលន្ដយសារធាែុបរ័ [ ន ] boron toxicity   
ក្ដរពុលអាលុយមញី៉ែូ ម [ ន ] aluminium toxicity  

ក្ដរពុលអាហារ [ ន ] food poisoning  

ក្ដរពាបាល [ ន ] therapy  

ក្ដរពាបាលន្ដយត្ន [ ន ] gene therapy  

ក្ដរពាបាលន្អាយឱ្្េ [ ន ] chemotherapy  

ក្ដរន្ត្ពាោះ  [ ន ] direct seeding  

ក្ដរភាញ ្់ [ ន ] incubation  

ក្ដរភារ ប ់[ ន ] ligation, fixation  

ក្ដរភារ បអ់ា្ូែ [ ន ] nitrogen fixation  

ក្ដរនរួរក្ដែទ់្យទឹ្យង [ ន ] contour plowing  

ក្ដរនរួរដី  [ ន ] ploughing, plowing  

ក្ដរនរួរត្ែឡប ់[ ន ] reversible plough  

ក្ដរនរួរលុប [ ន ] incorporation  

ក្ដរន្ភាញ ចត្ន [ ន ] gene induction  

ក្ដរនលក ់[ ន ] gustation  

ក្ដរភាល ែឆ់អឹង [ ន ] luxation  

ក្ដរនយ័ខាល ចធាែ ់[ ន ] anorexia nervosa  

ក្ដរមកត្តុំងទី្យន្ៅែុំបនេ់មី [ ន ] colonization  

ក្ដរមន្មើមមាយ [ ន ] hallucination    

ក្ដរមានរផេន្ពាោះ [ ន ] pregnancy    

ក្ដរមានតផលាម នត្ាបខ់ាងកែុង [ ន ] parthenocarpy  

ក្ដរមានរដូែ [ ន ] menstruation 

ក្ដរមានរដូែដុំបូង [ ន ] menarche 

ក្ដរមនិន្ត្បោះ [ ន ] indehiscence 

ក្ដរយកត្កដ្ន្ៅតករចែជាេមី [ ន ] paper recycling 

ក្ដរយកន្ចញ [ ន ] removal 

ក្ដរយកន្ត្បងន្ចញ [ ន ] oil removal  

ក្ដរយកលុំោុំត្តម [ ន ] adaptation 

ក្ដរយក ុ្ំណ្ល់ន្ៅតករចែជាេមី [ ន ] waste recycling 

ក្ដរយល់ត្ពម [ ន ] approval 

ក្ដរយារ្ររ្អាកតទ្យ [ ន ] aneurism, aneurysm 

ក្ដររកទិ្យ្  [ ន ] orientation, navigation 

ក្ដររកោទិ្យ្ [ ន ] polarity 

ក្ដររងរបួ្ ន្ដយ ុ្ំន្ឡង [ ន ] acoustic trauma  

ក្ដររមូ [ ន ] torsion 

ក្ដររមលួ  [ ន ] volvulus 

ក្ដររលាក  [ ន ] erythema, inflammation  

ក្ដររលាកត្បក [ ន ] dermatitis  

ក្ដររលាយ [ ន ] melting  

ក្ដររលាយ [ ន ] lysis  

ក្ដររលាយចូលាែ  [ ន ] fusion 

ក្ដររលាយចូលាែ រនន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell fusion  

ក្ដររលាយចូលាែ រនរណ្វ យ៉ែូ [ ន ] nuclear fusion  

ក្ដររលូែកូន [ ន ] abortion  

ក្ដររលួយ [ ន ] putrefaction  

ក្ដររលុំ [ ន ] breakdown   

ក្ដររលុំេម [ ន ] rockslide  

ក្ដររ្់ន្ៅ្មត្្បជាងន្គ [ ន ] survival of the fittest  

ក្ដររានយកដី [ ន ] reclamation  

ក្ដររាបន់្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] plate count  

ក្ដររាបន់្ក្ដ្ិក្ដ្មត្កហម [ ន ] Red Blood Cell 

(R.B.C)  

ក្ដររាយបា៉ែ យ [ ន ] dispersion  

ក្ដររារា ុំង [ ន ] inhibition  

ក្ដររា្់បុំតបកនក ់[ ន ] puddling  

ក្ដររកីដូចត្ែុុំតប៉ែែ [ ន ] corona  

ក្ដររកីធ្ុំខុ្ត្បត្កែី [ ន ] compensatory, hypertrophy  

ក្ដររកី្ររ្្ម [ ន ] vasodilation  

ក្ដររកីសាយភាយ [ ន ] spreading  

ក្ដររកុរក [ ន ] exploration  

ក្ដររមួន្នទ្យ [ ន ] sexual intercourse  

ក្ដររមួ្ររ្្ម [ ន ] vasoconstriction  

ក្ដរន្រៀបចុំក្ដរពិន្សាធ្ [ ន ] design of experiments  

ក្ដរន្រៀបចុំដី [ ន ] soil management, land 

preparation, cultivation  

ក្ដរតរង [ ន ] sifting  

ក្ដរន្រាយន្ក្រន្ ម្ លមុនន្ក្រញី [ ន ] protandry  

ក្ដរន្រាយន្ក្រញីមុនន្ក្រន្ ម្ ល [ ន ] protogyny  

ក្ដរន្រាយលមអង [ ន ] pollen shedding  

ក្ដរន្រាយលមអងត្តមខយល់ [ ន ] wind pollination  

ក្ដរន្រាយលមអង្ិបបនិមមែិ [ ន ] artificial pollination 
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ក្ដរន្រាលន្នលើង [ ន ] scorching  

ក្ដររ ុំកិលទ្យវីប [ ន ] continental drift  

ក្ដររ ុំរលួន្ដយខយល់ [ ន ] blown-out  

ក្ដររ ុំលាយន្ដយាម នខយល់ [ ន ] anaerobic digestion  

ក្ដររ ុំលាយអាហារ [ ន ] digestion  

ក្ដររ ុំន្លាន ល្ នពាន [ ន ] aggression  

ក្ដរលកដុ់ុំ [ ន ] wholesale  

ក្ដរលាងន្ត្ចោះ [ ន ] leaching  

ក្ដរលាង្ម [ ន ] haemodialysis  

ក្ដរលាែ ់[ ន ] intussusception  

ក្ដរលាបពណ៌្ត្កូម៉ែូ្ូម [ ន ] chromosome painting  

ក្ដរលូែន្ចញរន្លឹក [ ន ] enation  

ក្ដរលូែលា្់ [ ន ] development, growth  

ក្ដរលូែលា្់ន្ត្កៀម្ងួែ [ ន ] efflorescence  

ក្ដរលូែលា្់ាម នទី្យបញ្ប ់[ ន ] indeterminate growth  

ក្ដរលូែលា្់ដុំបូង [ ន ] initial growth  

ក្ដរលូែលា្់ន្ធ្ៀប [ ន ] relative growth  

ក្ដរលូែលា្់ន្ៅកាលឫ្ [ ន ] apical growth  

ក្ដរលូែលា្់ន្លើ្កត្មែិធ្មមត្ត [ ន ] overgrowth  

ក្ដរលូែលា្់សារជាេមី [ ន ] recrudescence  

ក្ដរន្លើ្ទី្យរ ៉ែអីុូែ [ ន ] hyperthyroidism  

ក្ដរន្លើ្រនសារធាែុ្ររីាងគ [ ន ] organic over-

enrichment   

ក្ដរន្លចន្ឡើងជាេមី [ ន ] atavism  

ក្ដរន្លបអាហារចូល [ ន ] ingestion  

ក្ដរវយែរមល [ ន ] evaluation, assessment  

ក្ដរវយែរមលរុំហានដុំបូង [ ន ] initial assessment   

ក្ដរវយែរមលដទូ៏្យលុំទូ្យលាយអុំពី្នតិ្ុខន្្បៀង និងភាពង្អយ
រងន្ត្ាោះ [ ន ] Comprehensive Food Security 

and Vulnerability Assessment (CFSVA)  

ក្ដរវ្់្េង ់[ ន ] assessment  

ក្ដរវ្់្េងអ់ុំពីែត្មូែក្ដរ  [ ន ] need assessment  

ក្ដរែោិ្ផុែពូរយា៉ែ ងន្ត្ចើន្នធឹក្ោធ ប ់[ ន ] mass 

extinction  

ក្ដរែភិាគ [ ន ] analysis  

ក្ដរែភិាគត្ាបល់មអង [ ន ] pollen analysis  

ក្ដរែភិាគ្ម [ ន ] hematolysis, blood test  

ក្ដរែភិាគន្ដយន្ត្បើអង់្ ុីមកត្មែិ [ ន ] restriction 

analysis  

ក្ដរែភិាគន្លើក្ដរពាករ [ ន ] forecast analysis  

ក្ដរែលិត្ាបត់នែក [ ន ] nystagmus  

ក្ដរែលិមករក្ភាពន្ដើមែញិ [ ន ] renaturation  

ក្ដរែែិែតគីមរីីែៈ [ ន ] biochemical evolution  

ក្ដរែែិែតជាលុំដប ់[ ន ] anagenesis  

ក្ដរែែិែតរប្់មនុ្ស [ ន ] anthropogenesis  

ក្ដរែោះក្ដែ ់[ ន ] surgery, operation  

ក្ដរែោះក្ដែត់ករាងក្ដយ [ ន ] plastic surgery    

ក្ដរែោះក្ដែត់្កន្ពញពទ័្យធ [ ន ] prostatectomy    

ក្ដរែោះន្ខាម ចពិនិែយ [ ន ] necropsy  

ក្ដរ្ក [ ន ] moulting  

ក្ដរ្ន្ងាែ [ ន ] observation  

ក្ដរ្តមរងន្ចញ [ ន ] expression  

ក្ដរ្តមរងត្ន [ ន ] gene expression  

ក្ដរ្តមរងន្ឡើងែញិរនត្ន [ ន ] gene derepression  

ក្ដរ្ត្មាល [ ន ] mitigation  

ក្ដរ្ត្មាលកូន [ ន ] parturition  

ក្ដរ្មាល បន់្ដយាម នក្ដរ ចឺប ់[ ន ] euthanasia  

ក្ដរ្មាល បន់្មន្រាគ [ ន ] sterilization  

ក្ដរសុាុំ [ ន ] habituation  

ក្ដរ្ីុដីលាប ់[ ន ] deposit feeding  

ក្ដរ្ីុសាចា់ែ ឯងជាអាហារ [ ន ] cannibalism  

ក្ដរសាបន្ត្ពាោះ [ ន ] sowing  

ក្ដរសាយរនកន្ដរ  [ ន ] convection  

ក្ដរ្ិកោដកពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] insight learning  

ក្ដរ្ិកោលកខខណ្ឌ  [ ន ] associative learning  

ក្ដរ្ិកោត្សាែត្ជាែក្ដរបុំពុលខយល់ [ ន ] air pollution 

survey  

ក្ដរសាត រ [ ន ] rehabilitation  

ក្ដរ្តុកទុ្យក [ ន ] storage  

ក្ដរ្តុកន្្បៀង [ ន ] food stock  

ក្ដរ្េូង [ ន ] transplanting  

ក្ដរ្េោះ [ ន ] obstruction   

ក្ដរ្េោះកតស្រញ្ងតរង [ ន ] blinding  

ក្ដរ្េោះទឹ្យកន្ោម [ ន ] oliguria
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ក្ដរ្េោះន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] bowel obstruction  

ក្ដរ្េោះ្ររ្្ម [ ន ] embolism  

ក្ដរត្សាក [ ន ] remission  

ក្ដរត្សាែត្ជាែ  [ ន ] research  

ក្ដរត្្ូប [ ន ] sorption, absorption  

ក្ដរត្្ូបទឹ្យកកែុងខយល់ [ ន ] deliquescent  

ក្ដរត្្ូបទឹ្យកន្ឡើង [ ន ] water uptake  

ក្ដរត្្ួលខលួនន្ឡើងែញិ [ ន ] relief    

ក្ដរន្ត្្ក  [ ន ] thirst  

ក្ដរ្លនន់្សាល  [ ន ] panic  

ក្ដរ ុ្ំដិល [ ន ] exposure  

ក្ដរ ុ្ំដិលតផលន្ត្ក្ដមមលប ់[ ន ] precuring  

ក្ដរ ុ្ំន្យាគ [ ន ] synthesis  

ក្ដរ ុ្ំន្យាគត្ន [ ន ] gene synthesis  

ក្ដរហូរន្ត្ចោះ [ ន ] bank-cutting  

ក្ដរហូរន្ត្ចោះន្ដយពន្នលឿន [ ន ] accelerated erosion  

ក្ដរហូររននក ់[ ន ] mudflow, muddy flowing  

ក្ដរន្ហើម [ ន ] turgidity    

ក្ដរន្ហើមជាលិក្ដ [ ន ] oedema, edema  

ក្ដរន្ឡើងកត្មា្់ដូចរន្ណ្រើ រ [ ន ] scalariform thickening  

ក្ដរន្ឡើងកត្មា្់រាងន្្ពៀរ [ ន ] spiral thickening  

ក្ដរន្ឡើងច្់ [ ន ] senescence  

ក្ដរន្ឡើងហាបត់ណ្ន [ ន ] pycnosis  

ក្ដរអន្ងាែ [ ន ] survey, monitorning  

ក្ដរអន្ងាែដី [ ន ] soil survey  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនក្ដរបន្ញ្ញ ុ្ំណ្ល់ឧ្ម័ន [ ន ] 
emission monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនគីម ី[ ន ] chemical monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនគុណ្ភាព [ ន ] quality monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនគុណ្ភាពខយល់ [ ន ] air monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនគុណ្ភាពទឹ្យក [ ន ] water quality 

monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនគុណ្ភាពបរសិាថ នន្លើន្ាក [ ន ] 
terrestrial monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនរីែសាស្រ្ត [ ន ] biological monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនែុំបន ់[ ន ] regional monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនធាែុអាក្ដ្ [ ន ] weather 

monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនបរយិាក្ដ្ [ ន ] atmosphere 

monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនបរសិាថ ន [ ន ] environmental 

monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនពីចមាង យ [ ន ] remote monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនពីផ្កា យរណ្ប [ ន ] satellite 

monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនពីអែក្ដ្ [ ន ] space monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនរបូសាស្រ្ត [ ន ] physical monitoring  

ក្ដរអន្ងាែត្តមដនន្ហែុប៉ែោះពាល់បរសិាថ ន [ ន ] impact 

monitoring  

ក្ដរអតណ្រ ែអាហារន្ឡើងន្លើរផេទឹ្យក [ ន ] nutrient 

upwelling  

ក្ដរអែដ់ន្ងាើម [ ន ] apnoea  

ក្ដរអនរិកស [ ន ] conservation, preservation  

ក្ដរអនរិកស [ ន ] conservation  

ក្ដរអនរិកសរត្មក្ែវរត្ព [ ន ] conservation of wildlife 

habitant  

ក្ដរអនរិកសែុំណ្ពូរត្ន [ ន ] conservation of genetic 

resource  

ក្ដរអនរិកសន្អកូត្បពន័ធ [ ន ] conservation of ecosystem  

ក្ដរអ្់កមាល ុំង [ ន ] fatigue  

ក្ដរអ្់រដូែ [ ន ] menopause  

ក្ដរឱ្យថាែ ុំ [ ន ] medication  

ក្ដរ ៉ែែុ [ ន ] carrot (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Daucus carota)  

ក្ដរ ៉ែតូែន [ ន ] carotene  

ក្ដរ ៉ែទីូ្យែ [ ន ] carotid  

ក្ដន្រន្ធ្វើន្អាយមាន្ន្ត្មើប [ ន ] masturbation  

ក្ដលែភិាគ [ ន ] schedule  

ក្ដល់្យមូ  [ ន ] calcium (និមែិត្ញ្ឆា គីម ីCa) 
ក្ដល់ឡូរ ី [ ន ] calorie  

ក្ដ្ [ ន ] karst  

ក្ដន្ហវ  [ ន ] coffee  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Coffea arabica) 
ក្ដុំបិែចិែតផលន្ ើ [ ន ] fruit knife   

ក្ដុំបិែែោះក្ដែ ់[ ន ] bistoury  

ក្ដុំរ្មី [ ន ] radiation, ray  

ក្ដុំរ្មីកណ្ឋរ ល [ ន ] canal ray  

ក្ដុំរ្មីក្ដែូែ [ ន ] cathode ray  

ក្ដុំរ្មីក្ដមា៉ែ  [ ន ] gamma ray 
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ក្ដុំរ្មីត្កហមអាុំងត្បា [ ន ] infrared ray  

ក្ដុំរ្មីតបត្ត [ ន ] beta ray  

ក្ដុំរ្មីមរឈដា ន [ ន ] background radiation  

ក្ដុំរ្មីសាវ យអ៊ែុលត្ត្ត [ ន ] ultraviolet ray  

ក្ដុំរ្មីឡាត ៊្ែ [ ន ] laser ray  

ក្ដុំរ្មីអិុច [ ន ] X ray  

ក្ដុំរ្មីអីុយ៉ែុងកមម [ ន ] ionizing radiation  

ក្ដុំរ្មីអាទិ្យែយ [ ន ] sun ray  

កិច្ក្ដរពារ [ ន ] protection  

កិន្ត្មូប [ កិ ] husk rice  

កុក្ីុដយមូ [ ន ] Coccidium (Coccidiosis)  

កុងន្ត្ក្យងុ [ ន ] calcareous concretion  

កុល្មពនធ [ ន ] tribe  

កុុំផលិចឥដា [ ន ] clay-humus complex  

កូនបុំពងខ់យល់ [ ន ] tracheole  

កូក្ដអីុន [ ន ] cocaine  

កូដុងបញ្ប ់[ ន ] amber codon  

កូន [ ន ] progeny, offspring  

កូនកណ្រុ រទឹ្យកររង [ ន ] lymph node, lymphatic node  

កូនកណ្តុ រ [ ន ] ganglion  

កូនក្ដែបី់ពូរ [ ន ] three breed crossbreed  

កូនន្ក្ដោះ [ ន ] earth islet  

កូនន្ត្ៅ្បនូ [ ន ] ectopic pregnancy    

កូនកអុក [ ន ] appendicularia, tadpole larva  

កូនកុំពកន្េលើម [ ន ] lobule of liver  

កូនខី្ [ ន ] neonate    

កូនន្ា [ ន ] calf  

កូនន្ាន្ ម្ ល [ ន ] veal  

កូនឃមុ ុំ [ ន ] young larva  

កូនត្ចុំងន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] brush border, microvilli  

កូនជាង [ ន ] apprentice   

កូនត្រលង [ ន ] swale  

កូនត្រូក [ ន ] piglet  

កូនត្រូកផ្កត ចន់្ដោះ [ ន ] weaner   

កូនន្ ើ [ ន ] sapling, seedling, seed tree  

កូនន្ ើបុំន្ៅ [ ន ] clone  

កូនន្ ើផោុំ [ ន ] ramet  

កូនន្ ើមនិធ្មមត្ត [ ន ] abnormal seedling  

កូនញ្់ [ ន ] bot, nymph, larva  

កូនញ្់ន្មអុំន្ៅ [ ន ] caterpillar  

កូនត្ែកួែមា៉ែង [ ន ] eft  

កូនត្ែី [ ន ] fingerling  

កូនេង ់(្ររីាងគ) [ ន ] saccule, vesicle  

កូនេងន់្ពាោះន្ែៀនធ្ុំ [ ន ] diverticulum  

កូនេង់្ ួែ [ ន ] alveolus (pl. alveoli)  

កូនទ្យង្ួែ [ ន ] bronchiole  

កូនបណ្ណ ងគជាែិ [ ន ] fiddlehead  

កូនបុំពង ់[ ន ] microtubule, tubule  

កូនពតព [ ន ] kid  

កូនពីងពាង [ ន ] spiderling  

កូនត្ពុយសាល ប [ ន ] barbules  

កូននបី [ ន ] fibril  

កូននបីសាចដុ់ុំ [ ន ] myofibril  

កូនន្ភាល ោះ [ ន ] twin    

កូនន្ភាល ោះខុ្ាែ  (កូនន្ភាល ោះមនិពិែ) [ ន ] fraternal twins  

កូនន្ភាល ោះដូចាែ  [ ន ] identical twins, monozygotic 

twins  

កូនន្ភាល ោះបនួ [ ន ] quadruplets  

កូនន្មើម [ ន ] bulbil  

កូនតមកផ្កា  [ ន ] spur  

កូនរកុខជាែិែូច [ ន ] plantlet, shoot  

កូនតែន [ ន ] venule  

កូន្ែវ [ ន ] litter  

កូន្ររ្សាចដុ់ុំ [ ន ] intrafusal fibres  

កូនន្្ៀែន្ៅ [ ន ] booklet  

កូនន្្ោះ [ ន ] foal  

កូន្លឹក [ ន ] leaflet, leaflet, pinna  

កូនអាកតទ្យ [ ន ] arteriole  

កូនអាកតទ្យបុំពង ់[ ន ] ductus arteriosus  

កូនអូរ [ ន ] small stream  

កូរ [ កិ ] agitate  

កូរ ៉ែនូ្ន [ ន ] coronary  

កូរ ៉ែអីុូែ [ ន ] choroid  

កូលីបា្ីុ  [ ន ] colibacillosis 



កូឡុង   ន្ក្ដ្ិក្ដែទិ្យា 

-406- 

កូឡុង [ ន ] colon  

កូឡូអីុែ [ ន ] colloid  

កូអង់្ ុីម [ ន ] coenzyme  

កូអាត ៊្ែវ [ ន ] coacervate  

ន្កើែកូន [ កិ ] foal, calve  

ន្កើែមនិត្គបត់ខ [ គុ ] premature    

ន្កើែមុនកុំណ្ែ ់[ គុ ] altricial  

ន្កើែសាល ប ់[ គុ ] stillborn  

ន្កើនន្ឡើងត្ែីគុណ្ [ កិ ] treble   

ន្កៀប [ កិ ] ply  

ន្ក្រន្ ម្ ល  [ ន ] stamen  

ន្ក្រន្ ម្ លែន្ត្មៀបជាពីរែងឆ់្ល ្់ាែ   [ គុ ] 
obdiplostemous  

ន្ក្រន្ ម្ លផគុ ុំាែ ជាពីរបាច ់[ គុ ] diadelphous  

ន្ក្រន្ ម្ លន្រាយមុន [ គុ ] protandric  

ន្ក្រន្ ម្ លតែងពីរ និងខលីពីរ [ ន ] didynamous  

ន្ក្រន្ ម្ លអារ [ ន ] staminode  

ន្ក្រញី [ ន ] gynoecium, style, megastrobili  

ន្ក្រញីន្រាយមុន [ គុ ] protogynous  

ន្ក្រញី្មា្ [ ន ] compound pistil  

តកងន្រើង [ ន ] heel  

តកងរដ [ ន ] elbow  

តករចែជាេមី [ ន ] recycle  

តកតត្ប [ កិ ] modify  

តកែធ្ននឹ់ងកន្ដរ  [ ន ] pyrex  

តកែពត្ងីកតកបរតនែក [ ន ] eyepiece  

តកែពត្ងីកន្ត្បើន្ត្បង [ ន ] oil immenion lens  

ន្ក្ដងចូល [ គុ ] incurved  

ន្ក្ដនត្ាប ់[ ន ] seed cone  

ន្ក្ដនន្ ម្ ល [ ន ] pollen cone  

ន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដក្ដរពារ [ ន ] guard cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដកូន [ ន ] daughter cells  

ន្ក្ដ្ិក្ដន្ក្ដន [ ន ] cone  

ន្ក្ដ្ិក្ដត្កន្ពញ [ ន ] glandular cells  

ន្ក្ដ្ិក្ដត្កហម [ ន ] hemocyte    

ន្ក្ដ្ិក្ដន្ាលន្ៅ [ ន ] target cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដាម នែុំណ្បភាពសុាុំ [ ន ] privileged tissue  

ន្ក្ដ្ិក្ដចងចុំ [ ន ] cell memory  

ន្ក្ដ្ិក្ដចបអ់ា្ូែ [ ន ] swarmer cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដចិញឹ្ម [ ន ] nurse cells  

ន្ក្ដ្ិក្ដឆលងក្ដែ ់[ ន ] passage cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដឆអឹង [ ន ] osteocyte  

ន្ក្ដ្ិក្ដ្ម្ [ ន ] white blood cells, leucocytes  

ន្ក្ដ្ិក្ដ្ម្មា៉ែង [ ន ] basophil  

ន្ក្ដ្ិក្ដន្ដើម [ ន ] protocell  

ន្ក្ដ្ិក្ដត្តម [ ន ] companion cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដែុំណ្ឆអឹង [ ន ] osteoblast  

ន្ក្ដ្ិក្ដេម [ ន ] stone cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដន្េលើម [ ន ] hepatocyte  

ន្ក្ដ្ិក្ដន្ទ្យវប៉ែូល [ ន ] bipolar cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដនិចល (អង់្ ុីមនិចល) [ ន ] immobilized cells  

ន្ក្ដ្ិក្ដបងាកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] generative cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដបន្ញ្ញកលរ ួ[ ន ] chloride secretory cells  

ន្ក្ដ្ិក្ដបោេ បប់នស ុំ [ ន ] subsidiary cells  

ន្ក្ដ្ិក្ដបន្នេរ [ ន ] transfer cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដត្បនព្ររ្្ម [ ន ] blood islands  

ន្ក្ដ្ិក្ដត្បសាទ្យ [ ន ] nerve cell neuron  

ន្ក្ដ្ិក្ដត្បន្ហាង [ ន ] sieve cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដន្បាល កលមអង [ ន ] stalk cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដបុំតបកឆអឹង [ ន ] osteoclast  

ន្ក្ដ្ិក្ដបុំពង ់[ ន ] tube cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដបុំពងប់ងាូ រ [ ន ] drainpipe cells  

ន្ក្ដ្ិក្ដផលិែអា្ីុែត្កពោះ [ ន ] oxyntic cell or 

parietal cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដពូរ [ ន ] germ line  

ន្ក្ដ្ិក្ដន្ម [ ន ] body cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដរាងដុំបង [ ន ] rod  

ន្ក្ដ្ិក្ដរាងពពុោះ [ ន ] bulliform cells  

ន្ក្ដ្ិក្ដរញុ [ ន ] suspensor  

ន្ក្ដ្ិក្ដន្រាម [ ន ] hair cell, trichocyst  

ន្ក្ដ្ិក្ដលូែលា្់ [ ន ] somatic cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដលូែលា្់រកុខជាែិ [ ន ] vegetative cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដែទិ្យា [ ន ] cytology 
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ន្ក្ដ្ិក្ដែទិ្យាគីមរីីែៈ [ ន ] biochemical cytology  

ន្ក្ដ្ិក្ដែទិ្យាពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] experimental cytology  

ន្ក្ដ្ិក្ដ្ [ ន ] leukocyte  

ន្ក្ដ្ិក្ដ្ត្មាក [ ន ] resting cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដ្ីុន្មន្រាគ [ ន ] phagocyte    

ន្ក្ដ្ិក្ដត្ែូលី (ន្ក្ដ្ិក្ដចិញឹ្ម) [ ន ] sertoli cells 

(nurse cells)  

ន្ក្ដ្ិក្ដអាមបី [ ន ] amoebocyte  

ន្ក្ដ្ិក្ដអាល់ប៊ែុយតមន [ ន ] albuminous cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដន្អពីន្ែលយមូសាចដុ់ុំ [ ន ] musculoepithelial cell  

ន្ក្ដ្ិក្ដអុំត្ប៊ែយី៉ែុង [ ន ] embryo cell  

ន្ក្ដោះ [ ន ] gizzard  

ន្ៅ ៊្ែូ  [ ន ] rubber  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Hevea 
brasiliensis) 

ក្ដរ ម [ ន ] crab  

ក្ដរ មត្កចកន្្ោះ [ ន ] Limulus  

ករិបន្ក្ដន [ ន ] conelet  

ន្ករៀង [ ន ] rhizome  

ក្ដត មតត្្ [ ន ] rice field crab  

ន្ៅត ត្រុល  [ គុ ] overheating  

កែុងតកែ [ គុ ] in vitro  

កែុងធ្មួល [ គុ ] interoceptor  

កែុងត្បន្នទ្យ [ គុ ] infraspecific  

កែុងត្បន្នទ្យរង [ គុ ] infrasubspecific  

កែុងសារពាងគក្ដយ [ គុ ] in vivo  

កែុងត្្ុក [ គុ ] indigenous  

កបលមានទ្យុំហុំមធ្យម [ គុ ] mesocephalic  

កាល [ ន ] cephalic, scolex  

កាលខលី [ គុ ] brachycephalic  

កាលន្ដោះ [ ន ] nipple  

កាលន្ែញ៉ែ   [ ន ] scolex   

កាលត្ទូ្យង [ ន ] cephalothorax  

កាលមានរាងត្កឡូប [ ន ] acrocephaly  

កាលឫ្ [ ន ] root cap  

តកបរនែុំ [ ន ] hill-side  

ត្កចក [ ន ] hoof, nail  

ត្កចកគូ [ ន ] Artiodactyla  

ត្កចកន្រើង [ ន ] toenail  

ត្កចករដ [ ន ] finger nail   

ត្កចកន្្្ [ ន ] odd-toed ungulate  

ត្កន្ៅ  [ ន ] jute  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Corchorus 

capsularis) 
ត្កន្ៅរត្ព [ ន ] nalta jute, jute mallow (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសា
ស្រ្រ Corchorus olitorius)  

ត្កន្ ម្ ល [ ន ] spanandry  

ត្កញុំ [ ន ] paw, unguis  

ត្កដ្តករចែ [ ន ] recycled paper  

ត្កដ្ខាែ ់ [ ន ] sandpaper  

ត្កដិប [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Pentapetes phoenicea)  

ត្កបី [ ន ] buffalo, water buffalo  

ត្កបីយនត  [ ន ] hydrotiller  

ត្កពញទី្យរ ៉ែអីុូែ [ ន ] thyroid gland  

ត្កន្ពើ្មុត្ទ្យ [ ន ] saltwater crocodile (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Crocodylus porosus) 

ត្កន្ពញ [ ន ] gland  

ត្កន្ពញត្កពោះ [ ន ] gastric gland  

ត្កន្ពញាម នបុំពង ់[ ន ] ductless gland  

ត្កន្ពញចុងន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] rectal gland  

ត្កន្ពញន្ញើ្ [ ន ] sweat gland  

ត្កន្ពញឋែិន្ៅន្ត្ក្ដមខរួកាល [ ន ] pituitary gland   
ត្កន្ពញត្ែន្ចៀក [ ន ] parotid gland  

ត្កន្ពញទឹ្យក [ ន ] hydathode  

ត្កន្ពញទឹ្យកន្ដោះ [ ន ] mammary gland, milk gland  

ត្កន្ពញទឹ្យកមាែ ់[ ន ] salivary gland  

ត្កន្ពញត្ទូ្យង [ ន ] thoracic gland  

ត្កន្ពញធាែុន្លឿង [ ន ] yolk gland  

ត្កន្ពញបន្ញ្ញកែុង [ ន ] endocrine gland  

ត្កន្ពញបន្ញ្ញន្ត្ៅ [ ន ] exocrine gland  

ត្កន្ពញរបែង [ ន ] green gland  

ត្កន្ពញត្បូសាត ែ [ ន ] prostate gland  

ត្កន្ពញន្ត្បង [ ន ] uropygeal gland  

ត្កន្ពញន្នទ្យ [ ន ] gonads  

ត្កន្ពញន្លើែត្មងន្ោម [ ន ] adrenal gland  

ត្កន្ពញអងត់ែន [ ន ] antennal gland 
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ត្កន្ពញអីុប៉ែូនី្  [ ន ] pituitary gland  

ត្កន្ពញអុំបិល [ ន ] salt gland  

ត្កពោះ [ ន ] stomach  

ត្កពោះ្ែវទ្យុំពារន្អៀង [ ន ] ruminant stomach  

ត្កមរ [ ន ] scab  

ត្កមរន្រើងន្ធ្មញ [ ន ] plaque  

ត្កមរដុំន្ៅ [ ន ] ecthyma  

ត្កមន្្ន្នទិ្យច [ ន ] genetic code  

ត្កមនួ [ ន ] wax  

ត្កមនួន្មម   [ ន ] black wax  

ត្កមនួឃមុ ុំ [ ន ] beeswax  

ត្កន្លៀន [ ន ] groin   

ត្កវ៉ែ ែពី់្តុង [ ន ] piston ring  

ត្កសាុំង [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Feroniella lucida)  

ត្កសាុំងទាប [ ន ] pepper elder (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ
Peperomia pellucida) 

ត្កហូងតដលបន្ងាើែន្ដយទឹ្យកកចួ [ ន ] rathole  

ត្កហូងបាែន្រើង [ ន ] coffin  

ត្កតហងដី [ ន ] crack  

ត្កតហង្ងួែ [ ន ] dissipation fissure  

ត្កឡ [ ន ] jar  

ត្កអូប [ គុ ] aromatic   

ត្កអូមមាែ ់[ ន ] palate  

ត្ក្ដប [ កិ ] incubate  

ត្ក្ដបបង្អា ញពីឥទ្យធិពលថាែ ុំ [ ន ] knockdown line  

ត្ក្ដបពង [ កិ ] brood, lay   

ត្ក្ដ្់ [ គុ ] thick   

ត្ក្ដហវិច ុ្ំន្ឡង [ ន ] sonogram  

ត្ក្ដុំង [ ន ] tartar  

ត្ក្ដុំងកមម [ ន ] hibernation  

ត្កិន [ កិ ] stunt  

ត្កុមក្ិករ [ ន ] farmers' group  

ត្កុមក្ដបុក្ីុល [ ន ] carboxyl group  

ត្កុមក្ដបូនីល [ ន ] carbonyl group  

ត្កុមត្ាបដី់ [ ន ] size grade  

ត្កុមរនង្អយរងន្ត្ាោះ [ ន ] disadvantaged group  

ត្កុមដី [ ន ] soil group  

ត្កុមពូរ្ត្មាបប់ង្អា ែ ់[ ន ] breeding population  

ត្កុមអាល់គីល [ ន ] alkyl group  

ត្កូចឃវិច  [ ន ] tangerine (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Citrus 

tangerina) 
ត្កូចឆ្ម រ  [ ន ] lime  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Citrus 

aurantifolia) 
ត្កូចេលុង  [ ន ] grapefruit  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Citrus 

maxima) 
ត្កូចន្ពាធ្ិ៍សាែ ់ [ ន ] orange  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Citrus 

sinensis) 
ត្កូចន្ ើ្ច  [ ន ] rough lemon (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Citrus 

hystrix) 
ត្កូម [ ន ] chromium  

ត្កូមា៉ែ ទី្យន [ ន ] chromatin  

ត្កូម៉ែូបាល ្ [ ន ] chromoplast  

ត្កូម៉ែូ្ីុែ  [ ន ] chromocyte  

ត្កូម៉ែូ្ូម [ ន ] chromosome  

ត្កូម៉ែូ្ូមកូន [ ន ] daughter chromosomes  

ត្កូម៉ែូ្ូមធ្មមត្ត [ ន ] autosome  

ត្កូម៉ែូ្ូមបោេ បប់នស ុំ [ ន ] accessory chromosome  

ត្កូម៉ែូ្ូមន្នទ្យ [ ន ] sex chromosomes  

ត្កូម៉ែូ្ូមយកស [ ន ] lampbrush chromosomes  

ត្កួ្ [ ន ] gravel  

ត្កួ្កុំន្បារ [ ន ] chalk scree  

ត្កួ្ែូចៗ (ែូចជាង ១.៥ ្.ម)  [ ន ] small pebble  

ត្កួ្េមកុំន្បារ [ ន ] chalky gravel  

ត្កួ្ទឹ្យកត្បមាែ ់[ ន ] gallstones  

ត្កួ្ធ្ុំ (៣-៧ ម.ម)  [ ន ] large pebble  

ត្កួ្បាយន្ត្កៀម [ ន ] ironstone  

ត្កួ្មធ្យម (៥-៣០ ម.ម)  [ ន ] middle-sized pebble  

ត្កួ្អាចមផ៍្កា យ  [ ន ] fluvial pebble, pebble  

ន្ត្កៀែ [ ន ] emasculation  

ន្ត្កៀែបុំពងយ់៉ែង [ ន ] vasectomy  

ន្ត្កអូ ៊្ែុល [ ន ] creosol  

ន្ត្កអូ្ូែ [ ន ] creosote  

តត្កមខេិោះដូង [ ន ] coconut cream   

ន្ត្ក្ដមខយល់ [ គុ ] down wind



ន្ត្ក្ដមត្បក    កុំណ្មហារកី 

-409- 

ន្ត្ក្ដមត្បក [ គុ ] subcutaneous  

ន្ត្ក្ដមអណ្ឋត ែ [ គុ ] sublingual  

ន្ត្ក្ដយ [ គុ ] posterior  

ន្ត្ក្ដយក្ដរន្កើែ [ គុ ] postpartum  

ន្ត្ក្ដយក្ដរសាល ប ់[ ន ] postmortem  

ន្ត្ក្ដយន្ពលត្បមូលផល [ គុ ] post-harvest  

ន្ត្ក្ដល [ ន ] barnyard   

ន្ត្ក្ដលន្ា [ ន ] cow shed   

ន្ត្ក្ដលន្្ោះ [ ន  ] stable  

ន្ត្ក្ដោះ [ គុ ] scirrhous  

ន្ត្ៅន្ក្ដ្ិក្ដ [ គុ ] extracellular  

ន្ត្ៅែុំបនក់ុំន្ណ្ើ ែ [ គុ ] ex situ  

ន្ត្ៅភាែ ្ន្ពាោះ [ គុ ] extraperitorical  

ន្ត្ៅ្បនូ [ គុ ] ectopic  

ន្ត្ៅត្បក [ ន ] ectoderm  

កលរ [ ន ] chlorine (និមែិត្ញ្ឆា គីម ីCl) 
កលរកមម [ ន ] chlorination  

កលរដន [ ន ] chlordane  

កលរ ៉ែង់្ ុីម  [ ន ] chlorenchyma  

កលរ ៉ែបូាល ្ [ ន ] chloroplast  

កលរ ៉ែនូលី [ ន ] chlorophyll  

កលរ ៉ែនូលុយអរ ៉ែកូ្ដបូន [ ន ] chlorofluorocarbons (CFCs)  

កលរ ៉ែហូវ៊ែីែត្ត [ ន ] Chlorophyta  

ក្ដល យ [ គុ ] xenia  

ក្ដល យជាដឹកន្ដឿ [ កិ ] pupate  

ក្ដល យជាទ្យត្មងប់នតពូរ [ គុ ] holocarpic  

កលិន [ ន ] smell   

កលិនខារ [ គុ ] rancid  

កលិនខាល ុំង [ គុ ] pungent  

កលូន [ ន ] unicell, clone  

ក្ដវ ែ (េម) [ ន ] quartz  

ន្កសត្ែបរយិាក្ដ្ [ ន ] agroclimatic environment  

ន្កសត្ែែទូិ្យ [ ន ] agronomist  

ន្កសត្ែែទិ្យា [ ន ] agronomy  

ន្កសត្ែអាក្ដ្ធាែុ  [ គុ ] agroclimatic  

កអក [ កិ ] cough  

តកអប (ន្មរង) [ ន ] centipede  

តកអល [ ន ] grime  

កុំណ្កកអាក្ដ្ [ ន ] precipitation  

កុំណ្កកអាក្ដ្ត្បចុំរេង [ ន ] daily precipitation  

កុំណ្ក្ម [ ន ] blood clotting  

កុំណ្កដីអចិរស្រនតយ៍ [ ន ] permafrost  

កុំណ្កន្ដយអា្ីុែ [ ន ] acid coagulation  

កុំណ្កអាក្ដ្ត្បចុំឆ្ែ ុំ [ ន ] annual precipitation  

កុំណ្ក្ដតម៉ែែ [ ន ] gametogenesis  

កុំណ្កូែរីែៈ [ ន ] biocorrosion  

កុំណ្តកតត្ប [ ន ] modification  

កុំណ្ត្កួ្កែុងត្កពោះ [ ន ] gastrolith  

កុំណ្កុំន្ណ្ើ ែឯង [ ន ] abiogenesis, spontaneous 

generation  

កុំណ្កុំន្ណ្ើ ែឯងនិមមែិ [ ន ] artificial parthenogenesis  

កុំណ្ខាងកែុង [ គុ ] endogenous  

កុំណ្ខេុោះ [ គុ ] pyogenic  

កុំណ្គី្ [ ន ] encystment  

កុំណ្គលីកូត្ន [ ន ] glycogenesis  

កុំណ្គលុយកូ្ [ ន ] gluconeogenesis  

កុំណ្ឆអឹង [ ន ] ossification, osteogenesis  

កុំណ្ឆអឹងខី្ [ ន ] chondrification  

កុំណ្ជាលិក្ដ [ ន ] histogenesis  

កុំណ្តដលជាកន្មេច [ ន ] clastic sediment  

កុំណ្ែត់្ត្តផូ្ីុល [ ន ] fossil record  

កុំណ្ែព់នយល់ [ ន ] legend  

កុំណ្ធ្រណី្ [ ន ] pedogenesis  

កុំណ្ត្បន្នទ្យ [ ន ] speciation  

កុំណ្ត្បន្នទ្យន្ដយែុំបននូ់មសិាស្រ្ត [ ន ] geographical 

speciation  

កុំណ្ត្បន្នទ្យត្តមែុំបនខុ់្ៗាែ  [ ន ] allopatric 

speciation  

កុំណ្ត្បន្នទ្យេមី [ ន ] instantaneous speciation  

កុំណ្ត្បន្នទ្យរយៈន្ពលខលី [ ន ] abrupt speciation  

កុំណ្ពណ៌្បនលុំខលួន [ ន ] disruptive coloration  

កុំណ្រត្ព [ ន ] formation  

កុំណ្នែុំ [ ន ] orogeny  

កុំណ្មន្មាក [ ន ] humification  

កុំណ្មហារកី [ ន ] oncogenesis 
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កុំណ្មុយត្ត្យងុ [ ន ] mutagenesis  

កុំណ្រាង [ ន ] morphogenesis  

កុំណ្លកខណ្ៈត្បុ្ [ ន ] androgenesis  

កុំណ្វ៉ែ គុយអូល [ ន ] vacuolation  

កុំណ្្ររ្េែន្ត្ក្ដមន្បោះដូង [ ន ] ventricular fibrillation  

កុំណ្្ររីាងគ [ ន ] organogenesis  

កុំណ្្ប៉ែរ [ ន ] sporulation  

កុំណ្ត្ពមា៉ែ ែូ្ូអីុែ [ ន ] spermatogenesis  

កុំណ្ត្្ក្ដ [ ន ] squamation  

កុំណ្ឡាកែូ់្ [ ន ] lactogenesis  

កុំណ្អាក្ដ្អា្ីុែ [ ន ] acid precipitation  

កុំណ្ន្អត្េ [ ន ] esterification  

កុំណ្ឋែ ់[ ន ] segment  

កុំណ្ឋែន់្ត្ក្ដមរនន្រើង្ែវលអិែ [ ន ] coxa  

កុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] birth  

កុំន្ណ្ើ ែន្កើែឯងនិមមែិ [ ន ] artificial parthenogenesis  

កុំន្ណ្ើ ែរីែែិ [ ន ] biogenesis  

កុំន្ណ្ើ ែយា៉ែ ងរហ័្ [ ន ] bloom  

កុំន្ណ្ើ ន [ ន ] increase  

កុំន្ណ្ើ នកត្មា្់បណ្ឋរ ញ [ ន ] reticulate thickening  

កុំន្ណ្ើ នកត្មា្់ភាែ ្ន្ត្ាង [ ន ] apposition  

កុំន្ណ្ើ នក្ដរតត្បត្បួលមធ្យមភាគ [ ន ] gain  

កុំន្ណ្ើ នខព្់បុំផុែ [ ន ] climacteric rise  

កុំន្ណ្ើ នខយល់កែុង្ួែ [ ន ] hyperpnoea  

កុំន្ណ្ើ នន្ាលិក្ដ្កែុង្ម [ ន ] leucocytosis  

កុំន្ណ្ើ នធ្មមជាែិ [ ន ] natural increase  

កុំន្ណ្ើ នត្បជារន [ ន ] population growth  

កុំន្ណ្ើ នមា៉ែ ្ជាលិក្ដ [ ន ] hyperplasia  

កុំន្ណ្ើ នលុំហូរ្ម [ ន ] hyperernia  

កុំន្ណ្ើ នន្្ដាកិច្ [ ន ] economic growth  

កុំន្ណ្ៀ្្ម [ ន ] film, blood smear  

កុំតណ្កុំហុ្ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត [ ន ] emendation  

កុំតណ្រចែជាេមី [ ន ] recycling  

កុំតណ្តត្បន្ត្ក្ដយក្ដរបកតត្បត្កម [ ន ] posttranslational 

modifications  

កុំតណ្ពណ៌្លាកខ់លួន [ ន ] cryptic coloration  

កុំប៉ែុ្ [ ន ] compost  

កុំប៉ែុ្កមម [ ន ] composting  

កុំន្បា៉ែ យចិន [ ន ] snake-needle grass (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសា
ស្រ្រ Hedyotis diffusa)  

កុំបុែ  [ គុ ] truncate  

កុំន្បារ [ ន ] chalk  

កុំត្ប៊ែយីាង [ ន ] Cambrian  

កុំន្បាល ក  [ ន ] water hyacinth  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Eichhornia crassipes) 

កុំពកកែុង្ររ្ [ ន ] tylose or tylosis  

កុំពកខរួខាងន្ត្ក្ដយ [ ន ] occipital lobe  

កុំពកឃានែញិ្ឆា ណ្ [ ន ] olfactory lobe  

កុំពកឆអឹង [ ន ] spavin   

កុំពកឫ្ [ ន ] nodule, root nodule  

កុំពករាងមូល (កុំពករាងពងត្កន្ពើ) [ ន ] tubercle  

កុំពកត្មងករួ [ ន ] panicle pulvinus   
កុំពងត់ផ [ ន ] harbour  

កុំពីងពយួ [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ រ្ Jussiaea repens)   
កុំពុងពាកា់ែ  [ គុ.កិ ] in coupling  

កុំពូល [ ន ] vertex    

កុំពូលត្្ួច [ ន ] aiguille  

កុំន្សាោះ [ ន ] exhaustion  

កុំហាក [ ន ] sputum  

កុំហាប ់ [ ន ] concentration  

កុំហាបប់រយិាក្ដ្ [ ន ] atmospheric concentration  

កុំហិែភាព  [ ន ] constraint  

កុំហូងភាែ ្ [ ន ] coated pit  

កុំហោះ [ ន ] desiccation  

កុំតអ៊ែនែុំន្នលើង [ ន ] lava  
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ខ      
ខនិរកមម [ ន ] mineralization  

ខនិរែទិ្យា [ ន ] mineralogy  

ខនែ  [ ន ] aggregation  

ខន ់[ ន ] clot  

ខនទឹ់្យកន្ដោះ [ ន ] rennet  

ខាង [ គុ ] lateral  

ខាងក្ិកមម [ គុ ] agricultural   

ខាងកែុង [ គុ ] intrinsic  

ខាងន្ត្ក្ដម [ គុ ] downstream  

ខាងន្ត្ៅ [ គុ ] extrinsic  

ខាងន្ត្ៅអុំត្ប៊ែយី៉ែុង [ គុ ] extraembryonic  

ខាងន្ដើម [ គុ ] upstream  

ខាងមុខ [ គុ ] anterior  

ខាងសារ ុំ [ គុ ] dextral  

ខាត្ត្ឹ្  [ គុ ] chartaceous  

ខាែណ់្ឋន្ ើ  [ ន ] Chinese broccoli  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Brassica oleracea var. alboglabra) 

ខាែណ់្ឋន្ដើម [ ន ] collard greens  

ខារ [ គុ ] rancid  

ខឹលមន្ ើ  [ ន ] heartwood  

ខុ្កតនលង [ គុ ] ectopic  

ខុ្ពីធ្មមត្ត [ គុ ] synthetic  

ខបួ [ ន ] anniversary  

ខបួរនធាែុគីម ី[ ន ] chemical periodicity  

ខរួកញឹ្ងក [ ន ] medulla oblongata  

ខរួកណ្ឋរ ល [ ន ] midbrain, mesencephalon  

ខរួកាល [ ន ] brain, cerebrum  

ខរួន្ត្ក្ដយ [ ន ] metencephalon, hindbrain  

ខរួឆអឹង [ ន ] bone marrow, marrow  

ខរួឆអឹងខែង [ ន ] spinal cord    

ខរួែូច [ ន ] cerebellum  

ខរួមុខ [ ន ] forebrain, telencephalon  

ន្ខឿនទ្យបដី់ [ ន ] pitching of slope  

ន្ខ្ើច [ គុ ] lame  

ខញី [ ន ] ginger (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Zingiber officinale)  

 

 
ខញុងបោល   [ ន ] leptispa, rice hispa (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Leptispa pygmaea) 
តខញ្មុត្ទ្យ [ ន ] jellyfish  

ខេម [ ន ] hut  

ខេិោះដូង [ ន ] coconut milk  

ខេឹមត្កហម  [ ន ] shallot  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Allium cepa 

var. aggregatum) 
ខេឹមគល់ [ ន ] leek  

ខេឹមបារា ុំង [ ន ] onion (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Allium cepa)  

ខេឹម្  [ ន ] garlic (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Allium sativum) 
ខេឹម្លឹក [ ន ] bunching onion, welsh onion, green 

onion (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Allium fistulosum) 
ខេុោះ [ ន ] pus  

ខេុោះកែុងត្បន្ហាងត្ទូ្យង [ ន ] pyothorax  

ខេួយ [ ន ] scorpion  

ខែង [ ន ] back, dorsal  

ខែងន្ពាោះ [ ន ] dorsoventral  

ខាែ ែកុំហុ្  [ ន ] standard error  

ខាែ ែឡូក្ដរែី [ ន ] logarithmic scale  

ខាែ ែទ់្យទឹ្យង [ ន ] belt transect  

ខាែ ែប់ណ្រុ ោះ [ ន ] cutting  

ខាែ ែប់ន្ណ្ឋរ យន្ពាោះខែង [ ន ] sagittal  

ខាែ ែប់៉ែោះចុំន្ហៀង [ ន ] tangential section  

ខាែ យ  [ ន ] calcar  

ខែុរ  [ ន ] jackfruit  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Artocarpus 

integrifolia) 
តខែង [ ន ] appendage  

តខែងឫ្ [ ន ] rootlet  

តខែងបុំន្ៅ [ ន ] scion  

តខែងន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] appendix  

តខែងមនិបានក្ដរ [ ន ] prophyllum  

ខពងរ់ាប [ ន ] plateau, table-land plateau  

ខពងរ់ាបជាសារធាែុកុំន្បារ [ ន ] barren limestone 

plateau  

ខព្់ត្ែឹមចន្ងាោះ [ គុ ] waist-high   

ខមុលដី [ ន ] mole cricket
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ខមូែ [ ន  ] rice weevil  

ខមូែដី [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Ophionea nigrofasciata)  

ខយង [ ន ] snail   

ខយងទាក [ ន ] limpet  

ខយងឥែ្មបក [ ន ] slug  

ខយល់ [ ន ] wind  

ខយល់កខវក ់[ ន ] contaminated air  

ខយល់កចួ [ ន ] whirlwind  

ខយល់រុំន្ោរ [ ន ] breeze  

ខយល់ត្ែជាក ់[ ន ] cold air  

ខយល់ទ្យុំន្ោរទិ្យ្ [ ន ] aerotropism  

ខយល់បលងែុ់ង [ ន ] aeroplankton  

ខយល់មូ្ុង [ ន ] monsoon  

ខយល់សាអ ែ [ ន ] clean air  

ខយល់អាកទិ្យច [ ន ] arctic air  

ខាល ឃមុ ុំ [ ន ] bear  

ខាល ញ់ [ ន ] fat  

ខាល ញ់ពណ៌្ន្ត្តែ ែ [ ន ] brown fat  

ខលឹម [ ន ] pith  

ខលឹមន្ ើ [ ន ] heartwood  

ន្ខាល ច្លឹក [ ន ] leaf burn  

ខាវ កម់ាន ់[ ន ] hemeralopic, night blindness  

ខវិែ  [ ន ] wood apple (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Feronia 

elephantum) 
ខវោះក្ដរលូែលា្់ [ ន ] hypoplasia  

ខវោះន្្បៀង [ គុ ] undernourished  

ខសែន់្ខោយ [ គុ ] oligotrophic  

ខោចក់ចួ [ ន ] drift-sand   

ខោចត់្កហម  [ ន ] reddish-brown ferruginous sand  

ខោចជ់ាុំទឹ្យក [ ន ] gleyed sand  

ខោចត់ដលត្គបពីន្លើ [ ន ] cover sand  

ខោចទ់្យន្នល [ ន ] warp sand  

ខោចត់្បន្ផោះ [ ន ] grey sand  

ខោចម់ធ្យម [ ន ] medium sand  

ខោចម់៉ែដា [ ន ] fine sand  

ខោចល់ាយ [ ន ] loamy sand  

ខោចន់្ហាោះ [ ន ] shifting sand  

តខសកន្ដត  [ ន ] isotherm  

តខសក្ដែទ់្យទឹ្យង [ ន ] transect  

តខសន្ឆែរ [ ន ] shoreline  

តខសរន្ត្ដ [ ន ] isobath  

តខសជាែិរត្ប [ ន ] isohaline  

តខសនីែ ៉ែដូចខ់ាែ [ ន ] absolute isohypse  

តខសភារ ប ់[ ន ] link  

តខសន្នលៀង  [ ន ] isohyet  

តខសរយៈកមព្់ទឹ្យកន្នលៀង [ ន ] interpolated isohyet  

តខសរ ុំពាែរ់ែូ [ ន ] lasso  

តខស្នេូច [ ន ] fishing line   

តខស្មាព ធ្ [ ន ] isobar  

តខស្ន្មលង [ ន ] vocal cords  

តខសត្្លាយ [ ន ] lineage, bloodline  

តខសអាហារ [ ន ] food chain 
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គ      
គន្ត្គើម [ គុ ] rugose  

គងន្លើាែ  [ គុ ] imbricate  

គនលង ឬផែែ ់[ ន ] convolution  

គនលងនងគល័ [ ន ] furrow  

គោល កឆ់អឹង [ ន ] condyle  

គន ៌[ ន ] fetus, foetus  

គន្មាព ែរត្ព [ ន ] association  

គត្មបត្្កី [ ន ] operculum  

គន្ត្មាងន្ត្បើត្បា្់ដី [ ន ] land-use planing  

គមាល ែកែុងក្ដរន្ត្បើត្បា្់ន្្បៀង [ ន ] food consumption 

gap  

គមាល ែរនត្បាកច់ុំណូ្ល [ ន ] income inequality  

គមាល ែ្តងដ់ [ ន ] Standard Deviation (SD)  

គរ [ កិ ] pile up  

គល់ [ ន ] foot, origin  

គល់ត្បសាទ្យ [ ន ] nerve root  

គល់បុំន្ៅ [ ន ] strain  

គល់ផ្កា  [ ន ] spur  

គល់ផោុំ [ ន ] stock, rootstock  

គល់ន្ពាោះន្ែៀនែូច [ ន ] duodenum  

គល់មានែោួទី្យជា្លឹក [ ន ] phylloclade  

គល់ន្មើម [ ន ] corm  

គល់ន្រាម [ ន ] hair follicle  

ាបយកន្ត្បង [ កិ ] emulsify    

ា្់យកេម [ កិ ] quarry  

ាុំពារ [ កិ ] protect  

គីទី្យនណ្ឋ្ [ ន ] chitinase  

គីធី្ន  [ ន ] chitin  

គីនីន [ ន ] quinine  

គីមកី្ិកមម [ ន ] agro-chemistry  

គីមកូីឡូអីុែ [ ន ] colloid chemistry  

គីមនី្ក្ដ្ិក្ដែទិ្យា [ ន ] cytochemistry  

គីមចីុំតណ្កថាែ ក ់[ ន ] chemotaxonomy  

គីមរីីែៈ [ ន ] biochemistry  

គីមញី្ឆា ណ្ [ ន ] chemosensory  

គីមែីុំណ្ប [ ន ] chemotaxis  

 
គីមធី្រណី្ែទិ្យា [ ន ] geochemistry  

គីមធី្មួល [ ន ] chemoreceptor  

គីមមីាូបអាហារ [ ន ] food chemistry  

គីមែីភិាគ [ ន ] analytical chemistry  

គីមី្ ររីាងគ [ ន ] organic chemistry  

គីមី្ ុំន្យាគ [ ន ] chemosynthesis  

គីមអីនុែែតន ៍[ ន ] applied chemistry  

គីមអី្ររីាងគ [ ន ] inorganic chemistry  

គី្ [ ន ] cyst  

គី្ន្ៅកែុងគី្ [ ន ] oocyst  

គុណ្ភាព [ ន ] quality  

គុណ្ភាពខយល់ [ ន ] air quality  

គុណ្ភាពត្ាប ់[ ន ] seed quality  

គុណ្ភាពទឹ្យក [ ន ] water quality  

គុណ្ភាពធ្មមត្ត [ ន ] ordinary quality  

គុណ្ភាពបរសិាថ ន [ ន ] environmental quality  

គុណ្ភាពន្្បៀងអាហារ [ ន ] food quality   

គូត្កូម៉ែូ្ូម  [ ន ] chromosome pair  

គូឆ្យ [ ន ] Chinese chives   

គូេ [ ន ] rectum  

គូទ្យ្មបកន្លៀ្ [ ន ] umbo  

គូបា្ [ ន ] base pair (bp)  

តគ [ ន ] crop  

តគម [ ន ] ledge, lip  

តគមខពងរ់ាប [ ន ] plateau edge  

តគមដូចទឹ្យករលក [ ន ] undulate  

តគមត្បសាទ្យ [ ន ] neural crest  

តគមរាងរលក [ ន ] sinuate  

តគមលាកដូ់ចន្ធ្មញរណ្ឋរ [ ន ] serration  

តគម្លឹក  [ ន ] leaf margin  

តគមអង្អា ញ់ៗ  [ គុ ] crenate  

ន្ាចិញឹ្មយកសាច ់[ ន  ] beef cattle  

ន្ាញី [ ន ] cow  

ន្ាញីរុំទ្យង ់[ ន ] heifer  

ន្ាបា [ ន ] bull  

ន្ាយនត [ ន ] power tiller, walking tractor 
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ន្ាលក្ដរណ៍្បុំន្ពញាែ រនបា្ [ ន ] complementarity  

ន្ាលក្ដរណ៍្មនិចុោះ្ត្មុងាែ  [ ន ] exclusion principle  

ន្ាលិក្ដ [ ន ] globule  

ន្ាលិក្ដត្កហម [ ន ] erythrocyte  

ន្ាលិក្ដ្ម [ ន ] blood corpuscle  

ន្ាលិក្ដ្មត្កហម [ ន ] red blood cells  

ន្ាលិក្ដ្ម្ [ ន ] leucocyte  

ន្ាលិក្ដតដលាម នន្អម៉ែូកលូប៊ែនី [ ន ] platelet    

ន្ាន្ឡើងបូក [ ន ] zebu  

ាម នកញុ្ុំន្ក្រន្ ម្ ល [ គុ ] anandrous  

ាម នក្ដរលូែលា្់ [ គុ ] quiescent  

ាម នក្ដរែែិែត [ គុ ] stasis  

ាម នត្កន្ពញ [ គុ ] eglandular  

ាម នត្កន្ពញន្នទ្យ [ គុ ] amixis  

ាម នចលោ [ គុ ] non-motile  

ាម នដុំន្ណ្ើ រអូែលុ [ គុ ] pseudo-corpus luteum  

ាម នរណ្វ យ៉ែូ [ គុ ] anucleate, enueleate  

ាម នេងទឹ់្យកន្ភាល ោះ [ គុ ] anamniote  

ាម នថាគ ម [ គុ ] agnatha  

ាម នេម [ គុ ] stone free  

ាម នទាុំងត្ែបក ាម នទាុំងត្្ទាប ់(អុំពីផ្កា ) [ គុ ] 
achlamydeous  

ាម នទឹ្យកន្ដោះ [ គុ ] agalactia  

ាម នន្ធ្មញ [ គុ ] edentulous  

ាម នបោល   [ គុ ] unarmed  

ាម នផលិែអុក្ីុត្ន [ គុ ] anoxygenic  

ាម នពណ៌្ [ គុ ] achromatic  

ាម នពនលឺ [ គុ ] aphotic  

ាម នរនធដន្ងាើម (រនធដន្ងាើមបិទ្យ) [ គុ ] apneustic  

ាម នន្រាគ [ គុ ] negative  

ាម នន្រាម [ គុ ] naked, glabrous  

ាម នលុំនឹង [ គុ ] unstable   

ាម ន្កមមភាព [ គុ ] latent  

ាម នត្ពមា៉ែ ែូ្ូអីុែ [ គុ ] aspermia  

ាម នត្្ទាបផ់្កា  [ គុ ] apetalous  

ាម ន្លឹក [ គុ ] aphyllous  

ត្គបដណ្រ បន់្ដយន្រាម [ គុ ] pilose  

ត្គបដណ្រ បន់្ដយន្រាមែូចៗ [ គុ ] floccose, hirsute  

ត្គលុក [ ន ] pothole  

ត្គលុកមានទឹ្យកដក ់[ ន ] puddle  

ត្ាែ [ គុ ] asperous  

ត្ាប ់[ ន ] pyrene, seed  

ត្ាបន់្ត្គើម [ ន ] coarse texture  

ត្ាបន់្ចញពនលក [ ន ] seed germination  

ត្ាបទុ់្យុំ  [ ន ] mature grain  

ត្ាបធ់្ញាជាែិ [ ន ] grain  

ត្ាបន់្ៅរ្់ [ ន ] sound seed  

ត្ាបត់បក  [ ន ] bombie  

ត្ាបពូ់របណ្តុ ោះ [ ន ] pre-germinated seed  

ត្ាបពូ់រន្ម [ ន ] nucleus seed  

ត្ាបពូ់រ្ុទ្យធត្គឹោះ  [ ន ] foundation seed  

ត្ាបន់្ត្មច [ ន ] peppercorn  

ត្ាបរ់ងឹ [ ន ] hard seed  

ត្ាបល់មអងអាហារ [ ន ] food pollen  

ត្ាបល់ាុងតខញរ [ ន ] castor bean   

ត្ាបល់អ [ ន ] filled seed  

ត្ាបល់អិែ [ គុ ] fine  

ត្ាប់្ មបករងឹ [ ន ] nut  

ត្ាប់្ ុទ្យធ [ ន ] pure seed  

ត្ាបន់្មម  [ ន ] hayseed  

ត្ាបស់ាវ យចនេី [ ន ] cashew nut  

ត្ាប់្ វិែ [ ន ] empty seed, chaff  

ត្គីបែុង [ ន ] krypton  

ត្គុន [ ន ] febrile pyrexia, pyretic, fever  

ត្គុនន្ៅត ន្ឡើងចុោះ [ ន ] undulant fever  

ត្គុនន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] hemorrhage fever    

ត្គុនរង្អ [ ន ] chill  

ត្គួសារក្ិករ [ ន ] agricultural household  

ត្គួសារដី [ ន ] soil family  

ត្គួសារត្ែកនួ  [ ន ] convolvulus  

ត្គួសារមានររ័លវីង [ ន ] spurge family  

ន្ត្ាងក្ដបូន [ ន ] carbon skeleton  

ន្ត្ាងឆអឹង [ ន ] skeleton   

ន្ត្ាងឆអឹងន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cytoskeleton
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ន្ត្ាងឆអឹងកែុង [ ន ] endoskeleton  

ន្ត្ាងឆអឹងន្ត្ៅ [ ន ] exoskeleton  

ន្ត្ាោះថាែ ក ់[ ន ] hazard, accident  

ន្ត្ាោះថាែ កក់ែុងក្ដរង្អរ [ ន ] occupational hazard  

ន្ត្ាោះថាែ កដ់ល់្ុខភាព [ ន ] health hazard  

ន្ត្ាោះថាែ កប់រសិាថ ន [ ន ] environmental hazard  

ន្ត្ាោះថាែ កពុ់ល [ ន ] toxic hazard  

ត្គុំយកស  [ ន ] crocus giant clam, fluted giant clam, 

giant clam   

គលុយកូ្ [ ន ] glucose  

គុំខេុោះ [ គុ ] purulent  

គុំនរ [ ន ] heap, pile  

គុំនរខយងន្មម  [ ន ] crag  

គុំរ ូ[ ន ] model, sample  

គុំរដូុំដុោះ  [ ន ] cropping pattern  

គុំរនូ្ដើម [ ន ] prototype  

គុំរទិូ្យដាភាព [ ន ] phenotype, character  

គុំររូនក្ដរន្ត្បើត្បា្់ន្្បៀង [ ន ] food consumption 

pattern  

គុំរបូឋម [ ន ] primary sample  

គុំន្ហើញ  [ ន ] eyesight  

គុំន្ហើញចា្់ [ ន ] acuity  

គុំន្ហើញពណ៌្ [ ន ] colour vision 
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ឃ      
ឃមុ ុំ [ ន ] bee  

ឃមុ ុំន្មម  [ ន ] black bees  

ឃមុ ុំន្ ម្ ល [ ន ] drone  

ឃមុ ុំយកទឹ្យក [ ន ] honeybee  

 
ឃាល ែន្ចញពីាែ  [ កិ ] divaricate  

ឃាល ុំងត្ន [ ន ] gene pool  

ឃាល ុំន្មើល [ កិ ] monitor  

ន្ឃាល កដប [ ន ] bottle gourd  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Lagenaria siceraria)
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ង      
ងងឹែពណ៌្ [ ន ] colour blindness  

ងប ់ [  .ែ ិ] Sauropus androgynus  

 
ង្អែ្មុត្ទ្យ (អយ្េ័រ) [ ន ] oyster  



ចក ចលោន្មក្ដនិច 

-418- 

ច      
ចក [ ន ] water lettuce (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Pistia 

stratiotes) 
ចកបាយទា [ ន ] duck weed  

ចង [ កិ ] ligate, tie, tether  

ចងនឹងលួល [ កិ ] wire  

ចងភារ ប ់[ កិ ] attach  

ចងាូម [ ន ] canine tooth  

ចន្ងាោះ [ ន ] flank, waist, lumbar  

ចងាុំ  [ ន ] clitellum  

ចត្ងិែ [ ន ] cricket (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Anaxipha 

longipennis)  

ចស្រង្អា ន  [ ន ] stove  

ចង្អវ ក ់[ ន ] rhythm  

ចង្អវ កន់្បោះដូង [ ន ] heart rhythm, beat  

ចងអូរតចកន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cleavage furrow  

ចងអូរញី  [ ន ] female furrow  

ចងអូរទឹ្យក [ ន ] waterway  

ចន្ងអៀែ [ គុ ] narrow  

ចែុបាទ្យ [ ន ] tetrapoda  

ចនេនត៍្កសាែ  [ ន ] nutmeg (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Myristica 

fragrans)  

ចន្ោល ោះ [ ន  ] spacing  

ចន្ោល ោះគុមព [ ន ] planting space  

ចន្ោល ោះែនួ្ដើម និងទ្យង្លឹក [ ន ] intrapetiolar  

ចន្ោល ោះថាែ ុំង [ ន ] internode  

ចន្ោល ោះថាែ ុំងតែង [ ន ] bolting  

ចន្ោល ោះរនធ [ ន ] pore space  

ចន្ោល ោះរវងន្ត្សាម្ួែ [ ន ] pleural cavity    

ចន្ោល ោះ្លឹក [ ន ] leaf gap  

ចបក្ដប ់[ ន ] hoe  

ចមាា រន្ៅ ៊្ែូ [ ន ] rubber plantation  

ចមាា រន្ ើ [ ន ] forest plantation, forestry planting  

ចមាា រន្ ើហូបតផល  [ ន ] fruit orchard, orchard  

ចមាា រដុំពីកូនបុំន្ៅ [ ន ] clonal plantation  

ចមាា រដុំណ្ឋុំធ្ុំៗ [ ន ] plantation  

ចមាា រផលិែត្ាបពូ់រ [ ន ] clonal seed orchard (CSO), 

seed orchard  

 
ចមាា រពូរដុំពីត្ាប ់[ ន ] seedling seed orchard (SSO)  

ចមាា រពូរដុំពីត្ាបន់្ត្ចើនអមបរូ [ ន ] extensive seedling 

seed orchard (ESSO)  

ចមាា រមនី [ ន ] landmine  

ចមាា រ្រុក [ ន ] compact plantation  

ចត្មាញ់ [ កិ ] refine  

ចត្មា្ [ កិ ] reverse  

ចត្មុោះ [ ន ] diversity  

ចត្មុោះនិយម [ ន ] pluralism  

ចន្ត្មាោះ [ ន ] filtration  

ចន្ត្មាោះរីែៈ [ ន ] biofiltration  

ចន្ត្មាោះន្ដយរីែៈ [ ន ] biological filtration  

ចន្ត្មាោះបាច ់ឬពនលឺ [ ន ] polarization  

ចន្ត្មាោះន្ត្បើភាែ ្ [ ន ] membrane filtration  

ចមលងមតី្កុប [ កិ ] contaminate  

ចមលងន្រាគ [ កិ ] infect    

ចមាល ្់ត្ន [ ន ] gene conversion  

ចរនតខយល់ [ ន ] ventilation  

ចរនតេម [ ន ] rock stream  

ចរនតត្បសាទ្យ [ ន ] nerve impulse  

ចរនតនក ់[ ន ] head, muddy stream   

ចរនត្ីុែូបាល ្ [ ន ] streaming, cytoplasmic  

ចលករ [ ន ] mainstay  

ចលនក្ដរ [ ន ] mechanism  

ចលោ [ ន ] movement, motility, shift  

ចលោកស្រោត កប់ុំពងអ់ាហារ [ ន ] peristalsis  

ចលោជាផ្កេ ុំងដុល [ ន ] mass removal  

ចលោដន្ងាើម [ ន ] respiratory movement  

ចលោន្ដយចរនត [ ន ] rheotaxis  

ចលោន្ដយពនលឺ [ ន ] photokinesis  

ចលោែបនឹងក្ដរប៉ែោះ [ ន ] thigmokinesis  

ចលោត្តមទិ្យ្ខយល់ [ ន ] aerotaxis  

ចលោត្តមទិ្យ្រ ុំន្ញច [ ន ] orthotropism  

ចលោផុ្ន្ឡើង [ ន ] upwelling 

ចលោរ ុំន្ញច [ ន ] orthokinesis 
ចលោន្មក្ដនិច [ ន ] mobility, mechanica 
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ចលោលាបប់ាែ [ ន ] bed-load movement   

ចលោ ុ្ំន្ៅរ ុំន្ញច [ ន ] telotaxis  

ចលោន្អឡិចត្ទិ្យច [ ន ] mobility, electrical  

ចលោអុំត្ប៊ែយី៉ែុង [ ន ] blastokinesis  

ចលភាព [ ន ] motility  

ចកអក័ស [ គុ ] abaxial  

ចកត់្កួ្ [ កិ ] gravel  

ចកច់មលង [ កិ ] inoculate  

ចកន់្ផេរ [ កិ ] pour  

ចកវ់៉ែ កស់ាុំង [ កិ ] vaccinate  

ចិញឹ្ម [ កិ  ] nurture, nourish, raise  

ចិែ្មបកន្ចញ [ កិ ] pare  

ចុង [ ន ] extremity, top  

ចុងតឆកចុំកណ្ឋរ ល [ ន ] retuse  

ចុងដន្ងាើម [ ន ] mediastinum    

ចុងទាល  [ ន ] blunt end  

ចុងបាច ់[ ន ] bundle end  

ចុងត្បសាទ្យ [ ន ] nerve ending  

ចុងន្្មើ [ ន ] flush end  

ចុងត្្ួច [ ន ] cusp, lanceolate  

ចុងអងារ  [ ន ] broken rice  

ចុណ្ណ ភាគ [ ន ] particle  

ចុលលត្ពឹកសនខ់ព្់  [ ន ] shrub  

ចុលលត្ពឹកសពហុែែស [ ន ] perennial shrub  

ចូល [ កិ ] afferent  

ចូលចិែតអា្ីុែ [ គុ ] acidophil  

ចូលអក័ស [ គុ ] adaxial  

ន្ចៀម [ ន ] ram  

ន្ចកពងមាន ់[ ន ] egg banana  

ន្ចកអុំបូង [ ន ] long banana  

ន្ចញ្ម [ កិ ] bleed  

ន្ចញផ្កា  [ កិ ] flower   

ន្ចញផ្កា ន្ ម្ ល [ គុ ] staminate  

ន្ចញអូែលុ [ កិ ] ovulate  

តចមាន ់[ ន ] chicken comb  

រច [ ន ] Anopleura, louse, ticks  

រចតឆា [ ន ] flea  

រចរញរករ់កុខរ្ [ ន ] aphid  

រចន្ ើ [ ន ] woodlouse  

រច្ [ ន ] mealybug   

រច្តណ្រ ក [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ  Aphis craccivora)  

រច្តណ្រ កន្្ៀង [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Aphis glycines)  

ន្ចោះ [ កិ ] lance  

ចាបក់្ដរពាររុំងឺឆលង [ ន ] quarantine  

ចាបធ់្មមជាែិ [ ន ] natural law  

ចាបប់រសិាថ ន [ ន ] environmental legislation  

ចាបផ់ស ុំឧ្ម័ន [ ន ] combined gas law  

ចាបរ់កោថាមពល [ ន ] Law of Conservation of 

Matter  

ចាបរ់សិាថ ន [ ន ] environmental law  

ចាបឧ់្ម័នបរ ិ្ ុទ្យធ [ ន ] Ideal Gas Law  

ត្ចមុោះ [ ន ] nose  

ត្ចមុោះត្រូក [ ន ] snout  

ត្ចវកអ់ាហារ [ ន ] food chain  

ត្ចច ់[ ន ] monochoria  

ត្ចុំង [ ន ] waterside  

តត្ចោះ  [ ន ] rust  

ន្ត្ចោះ [ ន ] filter  

ចុំណ្ង [ ន ] knot, tie  

ចុំណ្ងក្ដែទ់្យទឹ្យង [ ន ] crossbridge link  

ចុំណ្ងសាព នធ់្រ័ [ ន ] sulphur bridge  

ចុំណ្ឋកបូ់ម [ ន ] puncture  

ចុំណ្ឋែថ់ាែ ករី់ែៈ [ ន ] biological classification  

ចុំណ្ឋែថ់ាែ ក់្ ិបបនិមមែិ [ ន ] artificial classification  

ចុំណ្ឋន [ គុ ] prominent  

ចុំណ្ឋប ់[ ន ] prehension  

ចុំណ្ឋបក់មម [ ន ] fixation  

ចុំណ្ឋុំងពនលឺ [ ន ] fluorescence  

ចុំណី្បតនថម [ ន ] supplementary feed  

ចុំណី្ផស ុំ  [ ន ] mixed feed 

ចុំណី្្ែវ [ ន ] feed, livestock feed, fodder  

ចុំណី្្ែវត្ាប ់[ ន ] pelleted feed   

ចុំណុ្ចខាវ ក ់[ ន ] blind spot 

ចុំណុ្ចតឆអែ ុ្ំន្ណ្ើ ម [ ន ] dew point 
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ចុំណុ្ចបតូរទិ្យ្ (កូប) [ ន ] nickpoint  

ចុំណុ្ចរលាយ [ ន ] melting point  

ចុំណុ្ចរ ុំពុោះ [ ន ] boiling point  

ចុំណុ្ចលូែលា្់  [ ន ] growing point  

ចុំណុ្ចន្លើ្ីែុណ្ា ភាព ុ្ំខាន ់[ ន ] upper critical 

temperature  

ចុំណុ្ច្មមូល CO2 [ ន ] CO2 compensation point  

ចុំណុ្ចន្្មើរនពនលឺ [ ន ] light compensation point  

ចុំណុ្ចត្្ន្ពានអចិរស្រនតយ៍ [ ន ] permanent wilting point  

ចុំណុ្ោះ [ ន ] capacity  

ចុំណូ្លដុល [ ន ] gross income  

ចុំណូ្លត្ែជាក ់[ ន ] cryophytes  

ចុំណូ្លទិ្យនែផល [ ន ] yield income  

ចុំណូ្លទឹ្យក [ ន ] hydrophilic  

ចុំណូ្លន្ៅកែុងត្គួសារ [ ន ] household income  

ចុំណូ្លលាមក [ ន ] coprophilous  

ចុំណូ្ល្ីែុណ្ា ភាពមធ្យម [ ន ] mesophilic  

ចុំណូ្ល្ុទ្យធ [ ន ] net income, net return  

ចុំន្ណ្ញ [ ន ] profit  

ចុំតណ្ក [ ន ] tagma  

ចុំតណ្កន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell division  

ចុំតណ្កន្ក្ដ្ិក្ដដុំបូង [ ន ] cleavage  

ចុំតណ្កជាពីរ [ ន ] binary fission  

ចុំតណ្កតដលត្ែូែចុំណ្ឋយន្ៅន្លើន្្បៀងអាហារ [ ន ] food 

expenditure share  

ចុំតណ្ករណ្វ យ៉ែូ [ ន ] karyokinesis  

ចុំតណ្កថាែ ក ់[ ន ] classification  

ចុំតណ្កថាែ កម់៉ែូន្លគុល [ ន ] molecular taxonomy  

ចុំតណ្កថាែ កន់្រាម [ ន ] chaetotaxy  

ចុំតណ្កបនថយ [ ន ] reduction division  

ចុំតណ្ករាងន្្ពៀ [ ន ] spiral cleavage  

ចុំតណ្ក្ីុែូបាល ្ [ ន ] cytokinesis  

ចុំតណ្ក្ីុន្មត្ទី្យពីរខាង [ ន ] bilateral cleavage  

ចុំន្ណ្ឋែ [ ន ] slope  

ចុំន្ណ្ឋែទ្យន្នល [ ន ] slope of river  

ចុំន្ណ្ឋែទី្យរត្មាល [ ន ] slope of catchment  

ចុំន្ណ្ឋែលាប ់[ ន ] alluvial scarp  

ចុំនុចកមព្់ទឹ្យកន្នលៀង [ ន ] interpolated data point  

ចុំននួកត្មែិ [ ន ] ration  

ចុំននួន្ក្ដ្ិក្ដរ្់ [ ន ] viable cell count  

ចុំននួន្ក្ដ្ិក្ដ្របុ [ ន ] total cell count  

ចុំននួត្កូម៉ែូ្ូម [ ន ] chromosome number  

ចុំននួខយល់តដលមាន [ ន ] air content  

ចុំននួន្ដើម្ិកោន្ហើយ [ ន ] census number  

ចុំននួរបាយផ្កា ែទិ្យា [ ន ] floristics  

ចុំននួរមលួន្លើាែ  [ ន ] writhing number  

ចុំននួអាែ ៉ែកូ្ដត្ដូ [ ន ] Avogadro’s number  

ចុំននួអុក្ីុែកមម [ ន ] oxidation number  

ចុំន្បើង [ ន ] rice straw, straw  

ចុំពុោះ [ ន ] beak, bill  

ចុំហាយ [ ន ] steam  

ចុំហាយតឆអែ [ ន ] saturated steam  

ចុំហាយទឹ្យក [ ន ] water steam, water vapour  

ចុំហាយន្ ើ្ម [ ន ] moist steam  

ចុំហាយ្ងួែ [ ន ] dry steam  

ចុំហុយកមម [ ន ] parboiling  

ចុំន្ហៀង [ ន ] lateral  

ចុំន្ហោះ [ ន ] combustion  

ចុំន្ហោះ្ពវ [ ន ] complete combustion  

ចុំងពនលឺ [ កិ ] reflect   

 
 
 



តឆក  តឆអែ 

-421- 

ឆ      
តឆក [ គុ ] lobed  

តឆកន្ៅខាងចុង [ ន ] emargenate  

រឆថាែ [ ន ] radish, Chinese radish  

រឆថាែ្ារ [ ន ] sugar beet  

ន្ៅ [ គុ ] raw  

ឆាួែត្រូក [ ន ] epilepsy  

ឆគួែ [ គុ ] mad  

ឆែូែ [ គុ ] striated  

ឆែូែចុំន្ហៀង [ ន ] lateral line  

ឆែូែន្ដើមដុំបូង [ ន ] primitive streak  

ឆែួនតដមានែែថុធាែុសាចរូ់រ [ ន ] alum shale  

ន្ឆែរ [ ន ] shore  

ន្ឆែរនក ់[ ន ] muddy shore  

ឆ្ម ុំចមាា រ [ ន ] field guard  

ឆលងត្តមរយៈក្ដរប៉ែោះ [ គុ ] contagious  

ឆលងត្តម ៊្ែុែ [ គុ ] transovarial  

ឆលងរាលដល [ គុ ] pandemic  

ឆលុោះ ឬថាល  [ គុ ] hyaline  

ឆអឹង [ ន ] bone, osseous, tarsus   

ឆអឹងកញូ្ញគូទ្យ [ ន ] coccyx  

 
ឆអឹងកង [ ន ] vertebra  

ឆអឹងន្ក្ដង [ ន ] hyoid arch  

ឆអឹងត្កអូមមាែ ់[ ន ] palatine  

ឆអឹងខី្ [ ន ] gristle, cartilage  

ឆអឹងខែង [ ន ] spine, backbone  

ឆអឹងគោល ក ់[ ន ] articular bone  

ឆអឹងគូទ្យ [ ន ] sacrum  

ឆអឹងចន្ងាោះ [ ន ] coxa  

ឆអឹងចុងដន្ងាើម [ ន ] xiphoid   

ឆអឹងរុំនី [ ន ] rib   

ឆអឹងត្ែាក [ ន ] hip, pelvis  

ឆអឹងត្ែី [ ន ] fish bone  

ឆអឹងថាគ ម [ ន ] jaw  

ឆអឹងត្ទូ្យង [ ន ] keel-bone  

ឆអឹងត្ទូ្យងបកស ី[ ន ] keel  

ឆអឹងពុយប៊ែី្  [ ន ] pubic  

ឆអឹងន្ៅល   [ ន ] femur  

ឆអឹងត្មាម [ ន ] fetlock  

ឆអឹងអីុកយងុ [ ន ] ischium  

តឆអែ  [ គុ ] saturated  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



រកទ់្យឹក  ជាលិក្ដដឹកោុំ 

-422- 

ជ      
រកទឹ់្យក [ កិ ] aspirate  

រងគង ់[ ន ] knee  

រត្ងុក [ ន ] garner, barn, grain storage hut  

រញ្ឆរ ុំងទ្យប ់[ ន ] retaining wall, breast-wall  

រញ្ឆរ ុំងពា្  [ ន ] revetment wall  

រស្រញ្ឆរ ុំង [ ន ] stubble  

រោបក់្ដតម៉ែែ [ ន ] syngamy  

រនេល់នែុំ [ ន ] water clover (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Marsilea 

minuta) 
រន្នលន [ ន  ] Lumbricus  

រមពូ [ ន ] rose apple  

រត្មក  [ ន ] habitat  

រត្មកធ្មមជាែិ [ ន ] native habitat  

រត្មកន្នៀ្ខលួន [ ន ] refugium  

រត្មក្ែវរត្ព [ ន ] lair  

រត្មលបនោយ [ ន ] diffusion gradient  

រត្មាប រ [ ន ] percolation  

រត្មាបទឹ្យក [ ន ] infiltration  

រត្មាលកុំហាប ់[ ន ] concentration gradient  

រត្មាលន្ចែខាល ុំង [ ន ] abrupt slope  

រត្មាលន្ទ្យរ [ ន ] gentle slope   

រត្មាលទ្យវីប [ ន ] continental slope  

រត្មាលបនោយ [ ន ] gradient  

រត្មាលនែុំ [ ន ] little hill  

រត្មុញ [ កិ ] stimulate  

រត្មុោះ [ ន ] elimination  

រត្មុោះសាល ប [ ន ] dealation  

រន្ត្មើ្  [ ន ] option, selection  

រន្ត្មើ្ កមម [ ន ] selection  

រន្ត្មើ្ ន្ត្ចើនតបប [ ន ] diversifying selection  

រន្ត្មើ្ ជាត្កុម  [ ន ] mass selection  

រន្ត្មើ្ ត្ជាប [ ន ] selectively permeable  

រន្ត្មើ្ ែុលយភាព [ ន ] balancing selection  

រន្ត្មើ្ ន្េរ [ ន ] stabilizing selection  

រន្ត្មើ្ ធ្មមជាែិ [ ន ] natural selection  

រន្ត្មើ្ និមមែិ [ ន ] artificial selection  

 
រន្ត្មើ្ ន្ផសងន្ទ្យៀែ [ ន ] alternative  

រន្ត្មើ្ ឯកែតៈ [ ន ] pure line selection  

រន្ត្មើ្ អមបរូ [ ន ] family selection  

រន្ត្ដទូ្យទាែ ់[ ន ] compensation depth  

រលរីែែទិ្យា [ ន ] hydrobiology  

រលសាត រ [ ន ] rainsheet, sheetflood, sheetwash  

រលឧែុនូែែទិ្យា [ ន ] hydrometeorology  

ជាកន្មេចេម [ គុ ] pebbly, rudaceous  

ជាែិកុំន្បារ [ គុ ] calcareous  

ជាែិទឹ្យក [ គុ ] aqueous  

ជាែិត្បមាណ្ [ ន ] natality  

ជាែិពណ៌្ [ ន ] pigment  

ជាែិពណ៌្្ម [ ន. ] blood pigments  

ជាែិពណ៌្ត្បែិកមមជាមយួពនលឺ [ ន ] phytochrome  

ជាែិពនធុែទិ្យា [ ន ] ethnology  

ជាែិពុល [ ន ] poison, toxin  

ជាែិពុលន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cytotoxin  

ជាែិពុលកែុង [ ន ] endotoxin  

ជាែិពុលន្ត្ៅ [ ន ] exotoxin  

ជាែិពុល្ម [ ន ] haemotoxin  

ជាែិពុលបងារុំងឺ [ ន ] pathotoxin  

ជាែិពុលផសែិ [ ន ] mycotoxin  

ជាែិពុលែទិ្យា [ ន ] toxicology  

ជាែិពុលអាល់ក្ដឡាុំង [ ន ] alkaline toxicity   

ជាែិ្ន្ៅកែុង ៊្ែុែ  [ ន ] albumin  

ជានន់្ត្ក្ដមដី  [ ន ] basement   

ជាត្បពន័ធ [ គុ ] systemic  

ជាបត់្តមគល់ [ គុ ] basifixed  

ជាប់្ ោល ក ់[ គុ ] articulate  

ជាបស់ាចញ់ែិ [ គុ ] kinship  

ជាយទ្យវីប [ ន ] continental shelf  

ជាលិក្ដ [ ន ] tissue  

ជាលិក្ដខាល ញ់ [ ន ] adipose tissue  

ជាលិក្ដគីមែីទិ្យា [ ន ] histochemistry  

ជាលិក្ដច្់ [ ន ] heal 

ជាលិក្ដដឹកោុំ [ ន ] transfusion tissue 
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ជាលិក្ដត្ែូែាែ  [ ន ] histocompatibility  

ជាលិក្ដេមីន្ទ្យើបដុោះខុ្ពីធ្មមត្ត [ ន ] neoplasm   

ជាលិក្ដទី្យមយួ [ ន ] primary tissue  

ជាលិក្ដត្បសាទ្យ [ ន ] nerve tissue  

ជាលិក្ដន្មក្ដនិច [ ន ] mechanical tissues  

ជាលិក្ដែទិ្យា  [ ន ] histology  

ជាលិក្ដ្ោធ ន [ ន ] connective tissue  

ជាលិក្ដ្ររ្ោុំ [ ន ] vascular tissue  

ជាលិក្ដសាចដុ់ុំ [ ន ] muscle tissue  

ជាលិក្ដន្្តើងៗ [ ន ] membrane  

ជាលិក្ដអងគន្លឿង [ ន ] luteal tissue  

រិែចុំណុ្ចភារ ប ់ [ គុ ] proximal  

រិែសាល ប ់[ គុ ] moribund  

រិែ្លុង [ គុ.កិ ] hermatically  

រី  [ ន ] fertilizer  

រីកជារងូ [ កិ ] hollow  

រីខនិរ [ ន ] mineral fertilizer  

រីគីម ី[ ន ] chemical fertilizer, manufactured 

fertilizer  

រីត្ាប ់[ ន ] granulated fertilizer  

រីជាែិ [ ន ] nutrient substance  

រីន្ែ្ត [ ន ] bioassay  

រីន្ទាល  [ ន ] single fertilizer  

រីត្ទាបប់ាែ [ ន ] basal application  

រីធ្មមជាែិ [ ន ] farmyard manure  

រីនីត្ត្តែ [ ន ] nitrate fertilizer  

រីប៉ែូត្ត្ [ ន ] potash fertilizer  

រីផូសាវ ែ [ ន ] phosphate fertilizer  

រីពចរ  [ ន ] pulse  

រីមនិត្គបមុ់ខ [ ន ] incomplete fertilizer  

រីរឃិនឆ្យ  [ ន ] Chinese celery  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Apium graveolens) 

រីរនលូ [ ន  ] lolot pepper  

រីរ្លឹកត្ក្ដ្់  [ ន ] coleus   

រីរអង្អា ម [ ន  ] mint, peppermint   

រីរាែ [ ន ] liquid fertilizer 

រីលាយ [ ន ] compound fertilizer, mixed fertilizer  

រីែកុំណ្ [ ន ] biopoiesis  

រីែត្គបត់្គង [ ន ] biocontrol  

រីែជាែិ [ ន ] vitamin  

រីែថាម [ គុ ] vital  

រីែថាមពល [ ន ] bioenergy  

រីែថាមពលែទិ្យា [ ន ] bioenergetics  

រីែបញូ្ល [ ន ] biolistics  

រីែបរសិាថ ន [ ន ] biota  

រីែបរសិាថ នែទិ្យា [ ន ] bionomics  

រីែត្បន្នទ្យ [ ន ] biotype  

រីែបុំតបក [ ន ] biodegradation  

រីែបុំតបលង [ ន ] biotransformation  

រីែបុំផ្កល ញ [ ន ] biodeterioration  

រីែបុំតលង [ ន ] bioconversion  

រីែពនលឺ [ ន ] bioluminescence  

រីែភាព [ ន ] livelihood  

រីែភាព្ែវរ ុំពា [ ន ] predation  

រីែនូមែិទិ្យា [ ន ] biogeography  

រីែនូមសិាស្រ្តែុំបន ់[ ន ] island biogeography  

រីែមា៉ែ ្ [ ន ] biomass  

រីែមា៉ែ ្ន្ៅែុំបនម់យួ [ ន ] standing biomass  

រីែមាត្ែ [ ន ] biometry  

រីែរបូ [ ន ] biological organism  

រីែែទូិ្យ [ ន ] biologist  

រីែែទិ្យា [ ន ] biology  

រីែែទិ្យាក្ិកមម [ ន ] agro-biology  

រីែែទិ្យាន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell biology  

រីែែទិ្យាបរយិាក្ដ្ [ ន ] aerobiology  

រីែែទិ្យាម៉ែូន្លគុល [ ន ] molecular biology  

រីែែ ិ្ វកមម [ ន ] bioengineering  

រីែ្ហគមន ៍[ ន ] biocoenosis  

រីែសាស្រ្តដី [ ន ] soil living, soil organism  

រីែ្ុែែថិភាព [ ន ] biosafety  

រីែត្្ទាប ់[ ន ] biofilm  

រីែ ុ្ំន្យាគ [ ន ] biosynthesis, anabolism 

រីែឡាែ [ ន ] funnel  

រីែឧ្ម័ន [ ន ] biogas 
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រីែអាក្ដ្ធាែុែទិ្យា [ ន ] bioclimatology  

រីែអុក្ីុែកមម [ ន ] bio-oxidation  

រីែែិ [ ន ] life  

រីែែិត្ក្ដុំង [ ន ] aestivation, estivation  

រីែែិនិយមខយល់ [ ន ] aerobiosis  

រីែែិមនិនិយមខយល់ [ ន ] anaerobiosis  

រី្មា្ [ ន ] complete fertilizer  

រី្ររីាងគ [ ន ] organic fertilizer  

រីត្្្់  [ ន ] green manure  

រីអ្ររីាងគ [ ន ] inorganic fertilizer  

រីអាម៉ែូញក ់[ ន ] ammonia fertilizer  

រីអា្ូែ [ ន ] nitrogen fertilizer  

ររួ [ ន ] row  

ររួកុំពូលនែុំ [ ន ] edge  

ររួេមប៉ែត្បោះទឹ្យក [ ន ] reef  

ររួផ្កា េមប៉ែត្បោះទឹ្យក [ ន ] coral reef  

ររួនែុំ [ ន ] range  

ន្រើង [ ន ] foot, leg  

ន្រើងរត្មាល [ ន ] foot slope  

ន្រើងរុំោប ់[ ន ] attachment  

ន្រើងដន្ងាៀប [ ន ] cheliped  

ន្រើងដប ់[ ន ] decapod  

ន្រើងដុំរ ី [ ន ] blunt  

ន្រើងទ្យត្ម [ ន ] basal disk  

ន្រើងបន្ញ្ឆា ែ  [ ន ] proleg  

ន្រើងត្បាុំមយួ [ ន ] hexapod  

ន្រើងបុំពង ់[ ន ] tube feet, podium  

ន្រើងនែុំ [ ន ] piedmont  

ន្រើងមុខ [ ន ] forefoot  

ត្រក ់ [ ន ] pickle  

ត្រលងទឹ្យកកក [ ន ] glacial trough  

ត្រលង ់[ ន ] ceylon spinach   

ត្ជាប [ កិ ] permeate  

ត្ជាបចូល [ កិ ] seep  

ត្រុង [ ន ] side   

ត្រុោះន្លឿន [ គុ ] caducous  

ត្រូក [ ន ] pig, hog, swine  

ត្រូករត្ព [ ន ] peccary  

ត្រួញ [ ន ] wrinkle  

ន្ត្ជាោះ [ ន ] ravine, torrent  

ន្ត្ៅត្ែឹមចន្ងាោះ [ គុ ] waist-deep   

រុំងឺ [ ន ] disease, mal-, illness, sickness  

រុំងឺកងវោះែតី្តមនីន្្ [ ន ] scurvy, vitamin deficiency  

រុំងឺកស្រញរ ិល [ ន ] measles  

រុំងឺកាល និងអែយែៈធ្ុំ [ ន ] acromegaly  

រុំងឺត្កិនត្បក [ ន ] acanthosis  

រុំងឺត្កិ្ [ ន ] rickets  

រុំងឺក្ដល ន្្ [ ន ] glasser's disease  

រុំងឺកអកមាន ់[ ន ] whooping cough  

រុំងឺខានន់្លឿង [ ន ] jaundice  

រុំងឺខានស់ាល ក ់[ ន ] diphtheria  

រុំងឺខូចខួរកាល [ ន ] neurosis    

រុំងឺខវិន [ ន ] polio    

រុំងឺខវិនកូនន្កមង [ ន ] poliomyelitis    

រុំងឺខវោះជាែិក្ដល់្យមូ [ ន ] osteoporosis  

រុំងឺខវោះជាែិពណ៌្របែង [ ន ] chlorosis  

រុំងឺខវោះជាែិអាហារ [ ន ] pica  

រុំងឺខវោះរីែជាែិ [ ន ] deficiency disease  

រុំងឺខវោះែតី្តមនី [ ន ] vitamin deficiency disease, 

avitaminosis  

រុំងឺន្ាឆាួែ [ ន ] Bovine Spongiform Encephalo-

pathy (BSE), mad cow disease  

រុំងឺត្គុនចញ់ [ ន ] malaria  

រុំងឺត្គុន្ម [ ន ] dengue  

រុំងឺត្គុនន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] Salmonellosis, typhoid fever  

រុំងឺត្គុនមនិដឹងមូលន្ហែុ [ ន ] Q fever   

រុំងឺត្គុនន្លឿង [ ន ] yellow fever    

រុំងឺត្គុន្ែវពាហនៈ [ ន ] brucellosis  

រុំងឺងងឹែពណ៌្ [ ន ] red-green color blindness  

រុំងឺងងុយន្ដក [ ន ] encephalitis, sleeping sickness  

រុំងឺង្អបស់ាចដុ់ុំ [ ន ] muscular dystrophy (MD)  

រុំងឺចុកខាល ញ់ [ ន ] adipose  

រុំងឺចុកខាល ុំងរន្ររ្ត្បសាទ្យ [ ន ] neuralgia    

រុំងឺរចខាុំ [ ន ] pediculosis
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រុំងឺតឆាឆាួែ [ ន ] rabies  

រុំងឺឆលង [ ន ] infectious disease  

រុំងឺឆអឹងខវោះជាែិក្ដល់្យមូ [ ន ] osteoporosis  

រុំងឺត្រុោះន្រាម [ ន ] alopecia  

រុំងឺដងាូែន្េលើម [ ន ] Fasciolosis  

រុំងឺដន្ង្អា ក្ដច ់[ ន ] newcastle disease  

រុំងឺន្ដកមនិលក ់[ ន ] insomnia  

រុំងឺដុំន្ៅន្លើរកុខជាែិ  [ ន ] canker  

រុំងឺែត្មងន្ោម [ ន ] nephrosis  

រុំងឺន្ែឿ [ ន ] grassy stunt  

រុំងឺន្ែឿរញួ្លឹក [ ន ] ragged stunt  

រុំងឺរែសាច [ ន ] Tay-Sachs disease  

រុំងឺត្ែអក  [ ន ] eczema  

រុំងឺន្េលើម [ ន ] hepatitis  

រុំងឺទ្យន់្ ររ្ [ ន ] poliomyelitis  

រុំងឺទឹ្យកន្ោមតផអម [ ន ] diabetes  

រុំងឺធ្យងូរបែង  [ ន ] false smut  

រុំងឺន្ោមខេុោះ [ ន ] pyuria  

រុំងឺបាកន់្ែរ ី[ ន ] bacterial disease  

រុំងឺបូទុ្យយលិច  [ ន ] botulism  

រុំងឺបូ្ខយល់ [ ន ] Blackleg  

រុំងឺត្បក្ដច ់[ ន ] fit  
រុំងឺបាល ្ [ ន ] rice blast, blast  

រុំងឺផ្កត សាយបកស ី[ ន  ] bird flu  

រុំងឺផសែិ [ ន ] mycosis  

រុំងឺពកក [ ន ] iodine deficiency disorder, goitre  

រុំងឺពកឆអឹង [ ន ] exostosis  

រុំងឺពុលទឹ្យកន្ោម [ ន ] blood uro a nitrogen (BUN)  

រុំងឺតនែកត្កហម [ ន ] pink eye  

រុំងឺនល ឺ[ ន ] tinea    

រុំងឺម៉ែុងកូល [ ន ] Down’s syndrome (formerly 

Mongolism)  

រុំងឺរន្បង [ ន ] tuberculosis  

រុំងឺរមា្់ខាល ុំង [ ន ] pruritis    

រុំងឺរលាកត្កពោះ [ ន ] panleukopenia  

រុំងឺរលាកខរួឆអឹង [ ន ] osteomyelitis    

រុំងឺរលាកន្ដើមក  [ ន ] pharyngitis    

រុំងឺរលាកទ្យង្ួែ [ ន ] bronchitis disease  

រុំងឺរលាកបុំពងក់ [ ន ] laryngitis disease  

រុំងឺរលាកលុំតពង [ ន ] pancreatitis    

រុំងឺរលាក្ោល ករ់ដន្រើង [ ន ] polyarthritis  

រុំងឺរលាក្ររ្្មន្មម  [ ន ] phlebitis    

រុំងឺរលាក្ររ្ត្បសាទ្យ [ ន ] neuritis    

រុំងឺរលាកត្្ទ្យប  [ ន ] sheath blight  

រុំងឺរលាកន្ត្សាមន្ពាោះ [ ន ] peritonitis   

រុំងឺរលាកន្ត្សាម្ួែ [ ន ] pleurisy    

រុំងឺរលួយគល់ [ ន ] foot rot   

រុំងឺរលួយន្ដើម [ ន ] sheath rot  

រុំងឺរលួយន្ ើ្ម [ ន ] soft rot  

រុំងឺរាគ [ ន ] diarrhea  

រុំងឺរាែែាែ [ ន ] epidemic  

រុំងឺរាែែាែ្ែវ [ ន ] epizootic  

រុំងឺរកុខជាែិបងាន្ដយផសែិ [ ន ] mildew  

រុំងឺន្លឿងទុ្យុំ្លឹក [ ន ] orange leaf  

រុំងឺែរី ុ្  [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Nuclear Polyhedrosis 

Virus) (NPV)  

រុំងឺ្ោល ករ់ដន្រើង [ ន ] arthritis  

រុំងឺ្ីុត្តកូ្ [ ន ] psittacosis  

រុំងឺសារទឹ្យក [ ន ] pasteurellosis  

រុំងឺសាហាែ [ ន ] acute disease  

រុំងឺសាហាែខាល ុំង [ គុ ] peracute  

រុំងឺ្ួែ [ ន ] pneumonia  

រុំងឺ្ានឆ់ាួែត្រូក [ ន ] epilepsy  

រុំងឺ្លឹកន្លឿង [ ន ] yellows  

រុំងឺន្សាល ក្លឹក [ ន ] leaf scald  

រុំងឺ្វ័យភាពសុាុំ [ ន ] autoimmune disease  

រុំងឺហឺែ [ ន ] asthma  

រុំងឺន្ហើម [ ន ] edema  

រុំងឺន្ហើមកូនកណ្រុ រ [ ន ] Bubonic plague 

រុំងឺន្ហើមខយល់ [ ន ] emphysema  

រុំងឺន្ហើម្ួែ [ ន ] pneumonia  

រុំងឺន្ឡើងអា្ីុែ [ ន ] acidosis  

រុំងឺអងត់្ត្តក ់[ ន ] anthrax  

រុំងឺអណ្ឋត ែន្ខៀែ [ ន ] bluetongue  
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រុំងឺអា្នែន្រាគ [ ន ] plague, cholera 
រុំងឺអុចន្ត្តែ ែ [ ន ] brown spot  

រុំងឺអុែក្ដត ម [ ន ] scarlet fever  

រុំងឺអុែក្ដត មន្ា [ ន ] foot and mouth disease  

រុំងឺអុំន្ៅអុំតបក [ ន ] otitis, ototitis media   

រុំននន់្ផលក [ ន ] flash-flood  

រុំោញខាងរែ ់  cursorial  

រុំោន ់[ ន ] generation  

រុំោនកូ់ន [ ន ] filial generations  

រុំោនន់្មបា [ ន ] parental generation (P)  

រុំោបក់ណ្ឋរ ល [ ន ] centric fusion  

រុំោបក់្ដបូន [ ន ] carbon fixation  

រុំោបា់ែ  [ ន ] agglutination  

រុំោបគ់លុយកូ្ [ ន ] glycosylation  

រុំោបរិ់ែ [ ន ] complete linkage  

រុំោបត់្តមតគម [ ន ] parietal  

រុំោបត់្តមអក័ស [ ន ] axillary placentation  

រុំោបប់ណ្ឋរ ញ [ ន ] anastomose  

រុំោបប់រូរ [ ន ] conjugation  

រុំោប់្ ែវពីរចូលាែ  [ ន ] parabiosis  

រុំោបស់ាចដុ់ុំ [ ន ] insertion  

រុំោបន់្្ន្នទិ្យច [ ន ] genetic linkage  

រុំោបត់្ន [ ន ] linkage  

រុំោបត់្នមនិន្ញន្លញ [ ន ] incomplete linkage  

រុំោប់្ អិែ [ ន ] adhesion  

រុំោបអូ់ែលុ [ ន ] placentation  

រុំោបអូ់ែលុកណ្ឋរ ល [ ន ] central placentation  

រុំោបអូ់ែលុត្តមតគម [ ន ] marginal placentation  

រុំោបអូ់ែលុត្តមភាែ ្ [ ន ] parietal placentation  

រុំនយួ [ ន ] auxiliary  

រុំនយួជាន្្បៀងអាហារ [ ន ] food assistance  

រុំនយួបឋម [ ន ] first aid  

រុំនយួន្ពទ្យយ [ ន ] Medicaid      

រុំនយួឧបែថមភន្្បៀង [ ន ] food aid  

រុំនួ្  [ កិ ] substitute   

រុំន្នឿ [ ន ] faith   

រុំន្ោរ [ ន ] tide  

រុំហានរលក  [ ន ] wavelength  

ររ័ន្ៅ ៊្ែូ [ ន ] rubber band, rubber  

ររ័ន្ ើ [ ន ] latex, resin  

ររ័ទឹ្យក [ ន ] resin  
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ឈ      
 មនឹងត្ែបកផ្កា  [ គុ ] antesepalous  

 មមុខ [ កិ ] face   

្ម [ ន ] blood  

្មកកកែុង្ររ្្ម [ ន ] thrombosis  

្មខី្ [ ន ] hematoblast    

្មែទិ្យា [ ន ] hematology    

  ឺ[ កិ ] hurt, pain    

 នឺ្ទ្យប ើងែញិ [ កិ ] recur   

 ុែត្កូម៉ែូ្ូម [ ន ] chrmosome set  

 ុែដី [ ន ] soil series  

 ុែរនត្កម៉ែូ្ូម  [ ន ] chromosome set  

 ូក [ ន ] lotus (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Nelumbo nucifera) 
ន្ ើដកឱ់្យ្ែវន្ដើរន្ឡើងឡាន [ ន ] raceway  

ន្ ើខលឹម [ ន ] hardwood  

 
ន្ ើផរល់រត្មកន្ ើ [ ន ] shelterwood  

ន្ ើមូល [ ន ] timber  

ន្ ើន្សាព ែ [ ន ] softwood  

ន្ ើត្្្់ [ ន ] soft wood  

ន្ ើហ៊ែុប [ ន ] log, standing timber  

ន្ ម្ ល [ ន ] male  

ន្ ម្ ោះគីម ី[ ន ] chemical name  

ន្ ម្ ោះន្ដើម [ ន ] stem name  

ន្ ម្ ោះត្តមែុំបន ់[ ន ] vernacular name  

ន្ ម្ ោះទូ្យន្ៅ [ ន ] common name  

ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្តរកុខជាែិ [ ន ] botanical name  

ន្ ម្ ោះអនរិកស [ ន ] nomen conservandum  

ន្ លើង [ ន ] leech  
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ញ      
ញកនែុំ [ ន ] spur   

ញញួរ [ ន ] hammer  

ញ៉ែូ បយមូ (Nb) [ ន ] niobium  

ញកស់ាច ់[ ន ] tremor  

ន្ញើ្ [ ន ] hydathode, sweat   

 
ញី [ គុ ] female  

ន្ញៀនត្សា [ ន ] alcoholism  

តញក [ ន ] isolate  

តញកន្ចញ [ កិ ] isolate  

តញកជាត្្ទាប់ៗ  [ ន ] delamination 
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ដ      
ដកដន្ងាើម [ កិ ] breathe  

ដកដន្ងាើមន្ចញ [ កិ ] expire  

ដកពិន្សាធ្ [ កិ ] experience   

ដកយកន្ចញ [ កិ  ] strip  

ដកន្មម  [ កិ ] weed   

ដង្នេូច [ ន ] fishing rod   

ដង្អា ប ់[ ន ] pliers  

ដងាុែខាែ យចុំនុច [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Agrius 

convolvuli)  

ដងាូែ [ ន ] worm, caterpillar, maggot  

ដងាូែខលួនមូល [ ន ] roundworms  

ដងាូែខលួន ុ្ំតប៉ែែ [ ន ] platyhelminth, tapeworm, 

flatworm  

ដងាូែឆ្ម រៗ [ ន ] threadworms  

ដងាូែឌងួ [ ន ] white grub  

ដងាូែទ្យព័ [ ន ] armyworm  

ដងាូែោង [ ន ] silkworm (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Bombyx 

mori) 

ដងាូែបរា្ិែ [ ន ] helminth  

ដងាូែបរា្ិែែទិ្យា [ ន ] helminthology  

ដងាូែបាកខ់ែង [ ន ] green semilooper, semilooper  

ដងាូែបុំពង ់[ ន ] tube worm  

ដងាូែបុំពងក់្ដែ់្ លឹក [ ន ] case worm 

ដងាូែមូរ្លឹក [ ន ] leaffolder (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Cnaphalocrocis medinalis)  

ដងាូែរយុ [ ន ] whorl maggot (ន្ ម្ ោះែទិ្យយសាស្រ្ត 
Hydrellia philipina)  

ដងាូែរងូន្ដើម [ ន ] stem borer  

ដងាូែរងូន្ដើមផ្កា  ូក [ ន ] pink stemborer  

ដងាូែន្រាម  [ ន ] hair caterpillar  

ដងាូែ្ររ្ [ ន ] threadworm  

ដងាូែត្ែង [ ន ] greenhorned caterpillar (ន្ ម្ ោះែទិ្យា-
សាស្រ្រ Melanitis leda ismene)  

ដងាូែ ុ្ំតប៉ែែ [ ន ] platyhelminth  

ដន្ងាៀប [ ន ] clip   

ដន្ងាើម [ ន ] respiration  

ដន្ងាើមន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cellular respiration, cell 

respiration  

 
ដន្ងាើមន្ក្ដ្ិក្ដមានខយល់ [ ន ] aerobic cellular 

respiration  

ដន្ងាើមកែុង [ ន ] internal respiration  

ដន្ងាើមកែុងទឹ្យក [ ន ] aquatic respiration  

ដន្ងាើមន្ត្ៅ  [ ន ] external respiration  

ដន្ងាើមាម នខយល់ [ ន ] anaerobic respiration  

ដន្ងាើមចូល [ ន ] inspiration  

ដន្ងាើមន្ចញ [ ន ] expiration  

ដន្ងាើមជាលិក្ដ [ ន ] tissue respiration  

ដន្ងាើមត្តមត្បក [ ន ] cutaneous respiration  

ដន្ងាើមនិមមែិ [ ន ] artificial respiration  

ដន្ងាើមពនលឺ [ ន ] photorespiration  

ដន្ងាើមពពុោះ [ ន ] bubble respiration  

ដន្ងាើម្កមម [ ន ] climacteric phase  

ដង់្ ុីន្ែខយល់ [ ន ] air density  

ដង់្ ុីន្ែពិែ [ ន ] actual density  

ដង់្ ុីន្ែែែថុរាែ [ ន ] buoyant density  

ដណ្ឋកក់្ដលន្េរ ឬនឹង [ ន ] stable equilibrium phase  

ដប [ ន ] flask, bottle  

ដបែូច  [ ន ] vial  

ដក ់[ កិ ] apply  

ដករី់ [ កិ ] fertilize, fertilise  

ដកទឹ់្យក [ ន ] irrigation  

ដចពី់ាែ  [ ន ] disjunct  

ដចល់កខណ្ៈ [ ន ] character displacement  

ដនន្រើង [ ន ] footprint  

ដុំ [ កិ ] plant   

ដុំឆែូែ [ ន ] strip planting, field strip cropping, strip 

cropping  

ដុំរត្ពន្ ើន្ឡើងែញិ [ ន ] reforest  

ដុំន្មម  [ កិ ] grass  

ដី [ ន ] soil, land, colluvial land   

ដីកកជានិច្ [ ន ] ever frozen soil  

ដីត្កហមតដលមានជាែិកុំន្បារ [ ន ] calcareous red earth  

ដីត្កហមន្រចរលឹ [ ន ] degraded red earth  
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ដីត្កហមលាងន្ត្ចោះ [ ន ] leached red earth  

ដីត្កហមឡាន្ែរែី [ ន ] iron lateritic soil   

ដីកុំន្បារ [ ន ] chalky soil  

ដីកុំន្បារន្រនហសនី [ ន ] humo-calcareous soil  

ដីខនិរ [ ន ] purely mineral soil, deep 

unconsolidated mineral soil  

ដីខី្ [ ន ] young soil   

ដីខី្ជាុំទឹ្យក [ ន ] raw gley soil  

ដីខី្េមកុំន្បារបាែបឹង [ ន ] lake chalk raw soil  

ដីខី្លិចទឹ្យក [ ន ] subaqueous raw soil  

ដីន្មម  [ ន ] black soil, chernozem  

ដីន្មម រី [ ន ] high-lime muck  

ដីន្មម ធ្មមត្ត [ ន ] common black earth   

ដីន្មម ន្ៅែុំបនត់្តប [ ន ] chernozem soil   

ដីន្មម ត្បន្ផោះត្បន្នទ្យរត្ព [ ន ] grood soil  

ដីខោច ់[ ន ] sand terrain, siliceous soil, sand  

ដីខោចជ់ានក ់[ ន ] muddy sand  

ដីខោចម់៉ែដា  [ ន ] heavy sand   

ដីន្ខោោះ [ ន ] wasted soil   

ដីាម នរកុខជាែិ [ ន ] nude land  

ដីត្ាបល់អិែ [ ន ] fine-grained soil  

ដីចល័ែ [ ន ] shifting soil  

ដីច្់ [ ន ] mature soil  

ដីច្់ន្រចរលឹ [ ន ] aged soil  

ដីន្ត្ចោះ [ ន ] podsol, podzol  

ដីជាុំទឹ្យក [ ន ] aqueous soil, saturated soil, 

hydrogen soil, semi-terrestrial soil   

ដីរីជាែិ [ ន ] glebe, loam  

ដីត្ជាបទឹ្យក [ ន ] permeable soil  

ដីដុុំៗ [ ន ] blocky structure  

ដីដុោះ [ ន ] accretion, deposition of sediment  

ដីន្ដើម [ ន ] primary soil, autochton soil, sedentary 

soil  

ដីតដលាម នកុំន្បារ [ គុ ] clay-siliceous  

ដីតដលាម នទ្យត្មង ់[ ន ] amorphous soil  

ដីតដលជាុំទឹ្យក [ ន ] deep-gley soil  

ដីតដលមានឥដា  [ ន ] plastic soil, silicate soil  

ដីណឺ្ែ  [ ន ] neutral soil  

ដីត្ែជាកខ់ាល ុំង [ ន ] cold soil   

ដីែុំបន ់[ ន ] tundra soil  

ដីេមន្ត្ចើន [ ន ] rocky land  

ដីេមី [ ន ] fresh soil   

ដីទាប [ ន ] moor  

ដីទ្យុំោបបឹង [ ន ] bog earth   

ដីទ្យុំន្នរ [ ន ] wasteland  

ដីធ្មមជាែិ [ ន ] natural ground  

ដីធូ្រ  [ ន ] mallow soil   

ដីធ្ងន ់ [ ន ] heavy soil  

ដីរនលាកទ់្យុំោប [ ន ] soil of the depression  

ដីបចុ្បបនែ  [ ន ] recent soil  

ដីប៉ែូែ្ូលិកជាុំទឹ្យក [ ន ] gley podzol   

ដីបា្ [ ន ] sodic soil  

ដីបា្រត្ប  [ ន ] saline-sodic soil  

ដីន្ត្បង្មបរុន្ត្តែ ែតដលមានត្បនពពីលាប ់[ ន ] alluvial 

brown soil  

ដីត្បន្ផោះ [ ន ] grey soil   

ដីត្បន្ផោះន្មម តដលមាន្ូដយមូន្ត្ចើន [ ន ] alkaline podzol, 

grey sodic soil  

ដីរត្ប  [ ន ] salted soil, salt soil   

ដីរត្បតដលមានសារធាែុ ៊្ែុលហាវ ែ [ ន ] alumi soil   

ដីផុ្ [ ន ] loose soil   

ដីផូ្ីុល [ ន ] fossil soil  

ដីពណ៌្ត្កន្ដ៉ែ  [ ន ] dark humus soil  

ដីពណ៌្តត្ចោះ  [ ន ] rusty soil  

ដីពនលិចទឹ្យក [ ន ] submerge soil  

ដីន្ពើកអា្ីុែ [ ន ] podzolic peat, acid peat soil   

ដីរត្ព [ ន ] forest soil, sylvogenic soil, woody soil, 

timber soil, wooded soil, woodland  

ដីនក ់[ ន ] mud soil, muddy soil  

ដីនកឥ់ដា [ ន ] clay loamy earth   

ដីនែុំ [ ន ] mountain soil, hilly land  

ដីនែុំខព្់ៗ [ ន ] high mountain soil   

ដីនែុំន្នលើង [ ន ] volcanic soil  

ដីមន្មាក  [ ន ] humic soil 
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ដីមន្មាកន្ត្ចើនន្ៅន្លើទ្យវីប [ ន ] continental humus soil   

ដីមន្មាកជាុំទឹ្យក [ ន ] humic-gley soil, mucky soil   

ដីមានជាែិន្ត្បង [ ន ] plasticine  

ដីមានរីជាែិ [ ន ] fertile soil, rich soil  

ដីមាន ុ្ំន្ណ្ើ ម [ ន ] moist land  

ដីរលួយ [ ន ] muck soil  

ដីរអិល [ ន ] slippery soil   

ដីរាក ់[ ន ] shallow soil   

ដីរាបន្្មើ  [ ន ] playa  

ដីរងឹ [ ន ] firm soil  

ដីរកុខជាែិ [ ន ] phytomorphic soil, phytogenic soil  

ដីលាងន្ត្ចោះខាល ុំង [ ន ] brown podzolic soil, 

podzolised soil, dark forest soil  

ដីលាយាែ  [ ន ] mixed soil  

ដីលិចទឹ្យក [ ន ] subaqueous soil, underwater soil, 

tidal land  

ដីន្លឿងទុ្យុំ [ ន ] orange soil  

ដីលាប ់[ ន ] overwash, deluvial soil, alluvial soil, 

stream bottom soil  

ដីលាបត់្កហម [ ន ] red warp soil  

ដីលាបខ់ព្់  [ ន ] colluvial soil  

ដីលាបន់្ៅ [ ន ] raw warp soil  

ដីលាបត់ដលមានត្្ទាបត់ដករងឹខាងន្ត្ក្ដម [ ន ] alluvial 

crust soil  

ដីលាបទ់្យន្នល  [ ន ] alluvial soil  

ដីលាបម់៉ែដា [ ន ] silt  

ដីលាបល់ាយ [ ន ] alluvial deposit  

ដីលាយ [ ន ] loam  

ដីលាយម៉ែដា [ ន ] light loam   

ដីលាយលអិែ [ ន ] fine mould  

ដីលាយឥដា [ ន ] clay loam  

ដីវលនកជ់ាុំទឹ្យក [ ន ] fen soil  

ដី្កមម [ ន ] active soil  

ដី្មបទាន [ ន ] land suitability  

ដី្ត្មាបដ់ុំដុំណ្ឋុំ សាតែញ [ ន ] chesnut tree soil   

ដី្ត្មាបន់្ធ្វើឥដា [ ន ] brick earth  

ដី្ររីាងគ [ ន ] peat soil, organic soil  

ដី្ររីាងគន្ៅ [ ន ] raw organic soil, turfy soil  

ដីសាកពណ៌្្មបរុសាល ុំង [ ន ] podzol, bleached earth  

ដី្ិបបនិមមែិ [ ន ] artificial soil, made land  

ដី្ួន [ ន ] garden soil  

ដីន្ ើ្ម [ ន ] wet land, humid soil  

ដីន្ ើ្មរត្មាលនែុំ [ ន ] flush  

ដី្ងួែ [ ន ] dry land, arid soil  

ដីន្្តើង [ ន ] dwarf soil   

ដីត្្ទាបន់្ត្ក្ដម [ ន ] subsoil  

ដីត្្ទាបន់្លើ [ ន ] topsoil  

ដីត្្្់ទឹ្យក [ ន ] drained soil  

ដីត្សាល [ ន ] light soil  

ដីតត្្ [ ន ] paddy soil  

ដីហាប ់[ ន ] compact earth, compacted soil  

ដីហូរន្ត្ចោះ [ ន ] eroded soil  

ដីឡាន្ែរែី [ ន ] lateritic soil  

ដីឥដា [ ន ] clay, argil, clay soil  

ដីឥដាន្ខៀែ [ ន ] blue clay soil  

ដីឥដាជាដុុំធ្ុំៗ [ ន ] boulder clay  

ដីឥដាធ្នន់្នលើង [ ន ] apyrous clay  

ដីឥដាន្ៅកតនលងទ្យុំោប [ ន ] clay warp soil   

ដីឥដារត្ប  [ ន ] saline clay soil  

ដីឥដាពណ៌្ន្ខៀែ [ ន ] blue clay soil  

ដីឥដាលាប ់[ ន ] alluvial clay  

ដីឥដា្ [ ន ] kaolin  

ដីឥដា្កមម [ ន ] activated clay  

ដីអនតរក្ដល [ ន ] transitional soil   

ដីអា្ីុែ [ ន ] acid soil, acidic soil   

ដីអា្ីុែ ៊្ែុលហាវ ែ  [ ន ] acid sulfate soil  

ដីអុំន្ណ្ឋយផល [ ន  ] prime land  

ដឹកន្ដឿ [ ន ] nymph, pupa  

ដុែ [ កិ ] incinerate  

ដុុំ [ ន ] piece  

ដុុំន្ក្ដ្ិក្ដរកុខជាែិ [ ន ] callus  

ដុុំ្ម [ ន ] thrombus  

ដុុំដី  [ ន ] clod 
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ដុុំេម [ ន ] moraine, boulder 
ដុុំពក [ ន ] gall, tumour  

ដុុំអាហារ [ ន ] bolus  

ដុោះ (រ្់) ន្ៅន្លើនែុំ [ គុ ] montane  

ដុោះកូនន្ ើពីន្ក្ដ្ិក្ដ [ កិ ] proliferate  

ដុោះត្គប  [ កិ ] smother   

ដុោះន្ត្ចើនន្ពក [ កិ ] overgrow  

ដុោះជាត្្ទាប ់[ កិ ] stratify  

ដុោះន្ដយធ្មមជាែិ [ គុ ] native  

ដុោះន្ទ្យប ើងែញិ [ កិ ] regenerate  

ដុោះន្លើដីន្ ើ្ៗ [ គុ ] epigeal  

ដុោះវរ [ គុ ] creeping  

ដុោះសាច ់[ ន ] neoplasm  

ដូង [ ន ] coconut   

ដូងន្ត្បង [ ន ] oil palm (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Elaeis 

guineensis) 
ដូងត្ពោះ [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Quisqualis densiflora)  

ដូចកាល [ គុ ] capitate  

ដូចាែ ពីរខាង [ គុ ] isobilateral  

ដូចចហួយ [ គុ ] jelly-like  

ដូចន្ដើម [ គុ ] pseudocyesis  

ដូចត្ែបកផ្កា   [ គុ ] sepaloid  

ដូចទឹ្យកន្ដោះន្ា [ គុ ] milky  

ដូចន្បោះបិទ្យ [ គុ ] identical  

ដូចមាន ់[ គុ ] gallinaceous  

ដូចត្មាម [ គុ ] digitate 
ដូចត្បក [ គុ ] coriaceous  

ដូចត្្ក្ដ [ គុ ] scarious  

ដូចត្្ទាបផ់្កា  [ គុ ] petaloid  

ន្ដើម [ ន ] culm, stipe, trunk, primordial, stem  

ន្ដើមក [ ន ] pharynx  

ន្ដើមកន្ត្ក្ដម [ ន ] hypopharynx  

ន្ដើមន្ក្ដងក្ដង [ ន ] mangrove  

ន្ដើមត្កវ៉ែញ [ ន ] cardamom  

ន្ដើមន្ត្ក្ដមត្ាប ់[ ន ] hypocotyl  

ន្ដើមកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] genesis  

ន្ដើមកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] provenance  

ន្ដើមគ [ ន ] kapok  

ន្ដើមចក [ ន ] nipa palm nut   

ន្ដើមន្ចក [ ន ] banana trunk   

ន្ដើមន្ ើ [ ន ] tree  

ន្ដើមន្ ើច្់ហួ្ [ ន ] overmature tree  

ន្ដើមន្ ើន្បកខភាព [ ន ] candidate tree  

ន្ដើមន្ ើ្ ត្មាុំង [ ន ] elite tree  

ន្ដើមន្ ើឯម [ ន ] knapweed  

ន្ដើមដុំបងយកស [ ន ] cactus  

ន្ដើមន្ត្តែ ែ [ ន ] sugar palm tree  

ន្ដើមផ្កា កណ្រឹ ងន្ា [ ន ] coatal moring glory        

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Ipomoea cairica) 
ន្ដើមពនលក [ ន ] tiller  

ន្ដើមពូរ [ ន ] seed stand, stand  

ន្ដើមន្មើម [ ន ] corm  

ន្ដើមន្ម្ត្មាបក់លូនផលិែកូនន្ ើ [ ន ] orlet  

ន្ដើមរម៉ែសាក ់ [ ន ] teak  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Tectona 

grandis) 
ន្ដើមលាវ  [ ន ] fig tree  

ន្ដើមែលិល [ ន ] madder  

ន្ដើម្ណ្ឋរ រូ [ ន ] three-lobe morning glory   
(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Ipomoea triloba) 

ន្ដើម្ន្ណ្ឋត ង [ ន ] runner  

ន្ដើមត្ន [ ន ] oak  

ន្ដើមត្្ល់ [ ន ] larch  

ន្ដើមសាល  [ ន  ] batel nut palm  

ន្ដើមអង្អា ញ់ [ ន ] cassia siamea   

ន្ដើមអមពលិបារា ុំង [ ន ] rain tree (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Sanaanea saman) 

ន្ដើរឆលង [ កិ ] wade   

ន្ដើរន្ដយបាែន្រើង [ គុ ] plantigrade  

ន្ដើរន្លើត្កចក [ គុ ] unguligrade  

ន្ដើរន្លើចុងត្មាម [ គុ ] digitigrade  

ន្ដករេង [ ន ] day sleep  

តដកខងួដី  [ ន ] soil auger
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តដកចុំង [ ន  ] adze 
តដន [ ន ] home range  

តដនរត្មក [ ន ] sanctuary  

តដនរត្មក្ែវរត្ព [ ន ] wildlife sanctuary  

តដនរនធ្រណី្ែទិ្យា [ ន ] pedosphere  

តដនបត្មុងធ្មមជាែិ [ ន ] natural reserve  

តដនបត្មុងន្អកូឡូ្ីុ [ ន ] ecological reserve  

តដលន្កើែពីដី [ គុ ] terrigenous  

តដលន្កើែពីអាចម៍្ ែវ [ គុ ] coprogenic  

តដលន្កើែន្ឡើងដុំណ្ឋលាែ  [ គុ ] synchronic  

តដលតករចែ [ គុ ] refined  

តដលន្ក្ដង [ គុ ] arcuate, recurved  

តដលត្កខសែ ់[ គុ ] poor   

តដលត្ក្ដប [ គុ ] prostrate  

តដលត្កិន [ គុ ] aplastic  

តដលត្កិន  [ គុ ] stunted  

តដលខាប ់[ គុ ] viscous  

តដលាម នកាល [ គុ ] acephalous  

តដលាម នរីែែិ  [ គុ ] abiotic  

តដលាម នអែយែៈ [ គុ ] apodous  

តដលចូលចិែតខោច ់[ គុ ] arenose  

តដលចូលមកកណ្ឋរ ល [ គុ ] centripetal  

តដលន្ចែ [ គុ ] precipitous  

តដលជាដីឥដា   [ គុ ] clayey  

តដលជាត្បត្កែី [ គុ ] affirmative  

តដលជាផងដូ់ចន្មៅ [ គុ ] powdery  

តដលជាន្ពើក [ គុ ] peaty  

តដលត្ជាបទឹ្យក [ គុ ] permeable  

តដលត្រួញ [ គុ ] rugose  

តដល រត្ែងន់្ៅន្លើ [ គុ ] orthotropous  

តដលដុំ [ គុ ] tilled  

តដលដុោះត្ែង ់[ គុ ] orthotropous  

តដលដុោះពនលកកែុងតផល [ គុ ] precocious  

តដលឋែិន្ៅខាងន្ត្ក្ដយ [ គុ ] posterior  

តដលែន្ត្មៀបាែ ជាបណ្ឋរ ញ [ គុ ] reticulate  

តដលែឹងហាបត់ណ្ន [ គុ ] indurated  

តដលត្ែឹមត្ែូែ [ គុ ] proper  

តដលត្ែូែក្ដរថាមពល [ គុ ] endothermic  

តដលទាកទ់្យងនឹងកូនខី្ [ គុ ] neonatal  

តដលទាកទ់្យងនឹងត្ចមុោះ [ គុ ] nasal  

តដលទាកទ់្យងនឹងត្្កី  [ គុ ] branchial  

តដលទ្យុំន្នរ [ គុ  ] fallow  

តដលធ្ននឹ់ងកន្ដរ  [ គុ  ] polythermic  

តដលន្ធ្វើនឹងរដ [ គុ ] handmade  

តដលន្ធ្វើពន្នចរ [ គុ ] nomadic  

តដលន្ធ្វើពីន្ដើមត្ន [ គុ ] oaken  

តដលន្ធ្វើឱ្យកអួែ [ គុ ] emetic  

តដលន្ធ្វើឱ្យបានយូរ [ គុ  ] prolonged  

តដលន្ធ្វើឱ្យលអ  [ គុ ] regraded  

តដលន្ធ្វើឱ្យហាប ់ [ គុ ] puddled  

តដលនិយមកុំន្បារ [ គុ ] calciphytic  

តដលបន្ងាើែន្ឡើងន្ដយរកុខជាែិ [ គុ ] phytogenic  

តដលបន្ញ្ញថាមពល [ គុ ] exothermic   

តដលបន្ញ្ញអា្ូែ  [ គុ ] ammonotelic  

តដលបណ្ឋរ លន្អាយសាល ប ់[ គុ ] lethal  

តដលបណ្ឋត លមកពីទឹ្យកន្នលៀង [ គុ ] ombrogenous  

តដលបែ ់[ គុ ] plicate  

តដលបែចូ់លកែុង [ គុ ] inflexed  

តដលផុយតបក  [ គុ ] altered   

តដលផុយត្្ួយ [ គុ ] fragile  

តដលផរល់អាហារ [ គុ ] trophic  

តដលផេុយាែ  [ គុ ] opposable, opposite, antiparallel  

តដលពិន្្្្ត្មាបក់រណី្មយួ [ គុ ] ad hoc  

តដលពុល [ គុ ] poisonous  

តដលពុលដល់រកុខជាែិ  [ គុ ] phytotoxic  

តដលន្ពញែយ័ [ គុ ] adult   

តដលន្ពញែយ័មុន [ គុ ] protandrous, protandric  

តដលមានកនេុយធ្ុំ [ គុ ] macrurous  

តដលមានក្ដបូន [ គុ ] carbonaceous  

តដលមានកូនន្ត្ចើន [ គុ ] polytocous  

តដលមានន្ក្រន្ ម្ លន្ត្ចើន [ គុ ] polyandrous 
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តដលមានន្ក្រន្ ម្ លបនួតែង និងខលីពីរ [ គុ ]  
tetradynamous  

តដលមានន្ក្រញីជាបា់ែ  [ គុ ] syncarpous 
តដលមានកាលែូច [ គុ ] microcephalic  

តដលមានកាលធ្ុំ [ គុ ] megacephalic  

តដលមានកាលតែង [ គុ ] dolichocephalic  

តដលមានត្កួ្ [ គុ ] gravelly  

តដលមានចុំននួន្្មើាែ  [ គុ ] isomerous  

តដលមានជាែិអា្ីុែ [ គុ ] acid  

តដលមានរុំងឺ [ គុ ] morbid  

តដលមានររ័ [ គុ ] resinous  

តដលមានថាគ ម ឬមុខលយន្ៅមុខ [ គុ ] prognathous  

តដលមានទ្យត្មងជ់ាក្ដុំ [ គុ ] radial  

តដលមានបនួត្រុង [ គុ ] quadruple  

តដលមានត្បន្នទ្យរងន្ត្ចើន [ គុ ] polytypic  

តដលមានពណ៌្ដូចាែ  [ គុ ] concolorous  

តដលមានពិ្ [ គុ ] vinomous   

តដលមានពីកុំន្ណ្ើ ែ [ គុ ] congenital  

តដលមាននក ់[ គុ ] muddy  

តដលមានភាពធ្ននឹ់ង  [ គុ ] resistant  

តដលមានន្នលៀង [ គុ ] pluvial  

តដលមានន្មៅ [ គុ ] pruinose  

តដលមានរនធ [ គុ ] pervious, porous, perforate  

តដលមានរនធន្ត្ចើន [ គុ ] porous  

តដលមានរនធតែមយួ [ គុ ] unilocular  

តដលមានរាងដែ [ គុ ] xiphoid  

តដលមានរាងដូចអងគប ់[ គុ ] ligulate  

តដលមានរាងរន្ងវល (គូទ្យខយង) [ គុ ] helical  

តដលមានន្រាម [ គុ ] pubescent  

តដលមានន្រាមខលីៗ (ចុំន្ពាោះ្លឹក)  [ គុ ] pubescent  

តដលមានន្រាមរងឹ [ គុ ] setigerous  

តដលមានលកខណ្ៈដូចបោល  [ គុ ] acanthaceous  

តដលមានលកខណ្ៈអនធិល [ គុ ] gelatinous  

តដលមាន្ីុន្មត្ទ្យពីរខាង [ គុ ] zygomorphic  

តដលមានត្នដូចាែ  [ គុ ] isogenic  

តដលមានត្្ទាបម់យួរួរ [ គុ ] haplopetalous  

តដលមានសាល ប ឬន្រាម [ គុ ] pennate  

តដលមានសាល បបនួ [ គុ ] tetrapterous  

តដលមានសាល បធ្ុំៗ [ គុ ] macropterous  

តដលមាន្លឹកតបក [ គុ ] pedate  

តដលមានអោមយ័ [ គុ ] sanitary  

តដលមានអុំបិល [ គុ ] halogenic  

តដលមនិ ប ់[ គុ ] non-stop  

តដលមនិមានមុខន្ៅ [ គុ ] absent   

តដលមនិ្ូែមានសារធាែុចិញឹ្ម [ គុ ] oligotrophic  

តដលមនិអាចដុំបាន [ គុ ] non-arable, non-plowable, 

unsuited for crop  

តដលរមា្់ [ គុ ] antipruritic  

តដលរមលួ [ ន ] contorted  

តដលរ្់ន្ៅជាសាត្បូនែី [ គុ ] saprophytic  

តដលរងឹ [ គុ ] rigid  

តដលន្រ ើ្  [ គុ ] selective  

តដលន្រៀបរយ [ គុ ] tidy  

តដលរ ុំពឹងទឹ្យកន្នលៀង [ គុ ] rainfed   

តដលរ ុំលាយត្បូន្ែអីុន [ គុ ] proteolytic  

តដលលត្បទាកា់ែ ដូចត្ចវក ់[ គុ ] catenane, catenated  

តដលលូែលា្់ [ គុ ] somatic   

តដលន្លច [ គុ ] leaky  

តដលតលងន្ត្បើ [ គុ ] obsolete  

តដលវរន្លើដី [ គុ ] procumbent or prostrate  

តដល្មត្្ប [ គុ ] optimum  

តដល្ត្មាបច់ប ់ឬន្ត្តង [ គុ ] prehensile  

តដល្ីុន្ខាម ច [ គុ ] necrophagous  

តដល្ីុរកុខជាែិ [ គុ ] phytophagous  

តដល្ីុរកុខជាែិពីរបីត្បន្នទ្យ [ គុ ] oligophagous  

តដល្ីុ្ែវង្អប ់[ គុ ] necrophagous  

តដល្ីុអាហារែូចៗ [ គុ ] microphagous  

តដល្ីុអាហារធ្ុំៗ [ គុ ] macrophagous  

តដលន្ ើ្ម [ គុ ] humid  

តដលត្្ន្ពាន [ គុ ] wilting  

តដល ុ្ំតប៉ែែ [ គុ ] squamous  

តដលហូរន្ត្ចោះខាល ុំង [ គុ ] eroded 
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តដលអាចតកជាេមី [ គុ ] recyclable 
តដលអាចខូចន្ដយកន្ដរ  [ គុ ] heat labile 
តដលអាចបនតពូរបាន [ គុ ] fertile 
តដលអាចន្ត្បើត្បា្់ន្ឡើងែញិបាន [ គុ ] recyclable 
តដលអាចបុំតបកធាែុរីែៈ [ គុ ] biodegradable  

តដលអាចរ្់បាន [ គុ ] viable  

តដលអាចរ្់បានន្ៅ្ីែុណ្ា ភាពទាប  [ គុ ] oligothermic  

តដលអាចលាយចូលាែ បាន [ គុ ] miscible  

តដលអាច្ត្មប្ត្មួលបាន [ គុ ] adaptive   

តដលអាច្ន្ត្មចបាន [ គុ ] attainable  

តដលអាច្មាល បប់ាកន់្ែរបីាន [ គុ ] bactericidal, 

bacteriocidal  

រដ (ន្រើង) មុខ [ ន ] manus  

រដទ្យន្នល [ ន ] tributary  

រដែលលិ [ ន ] tendril  

រដ្បនូ [ ន ] Fallopian tube, oviduct  

ន្ដយមាែ ់[ គុ ] oral  

ន្ៅកតនលង [ កិ ] localise  

ដាត្ក្ដមផ្កា  [ ន ] floral diagram  

ដាត្ក្ដមពត្ង្អយ [ ន ] scatter diagram  

ដុំណ្ក ( ុ្ំណ្ឋប) [ ន ] pulling  

ដុំណ្កករួ [ ន ] panicle exsertion  

ដុំណ្កន្ចញន្ដយដុំណ្ឋុំ  [ ន ] crop removal  

ដុំណ្កដន្ងាើមន្លើន្ាក [ ន ] aerial respiration  

ដុំណ្កអុក្ីុត្ន [ ន ] oxygen removal  

ដុំណ្កខ់េុោះកែុង្បនូ [ ន ] pyometra  

ដុំណ្កដ់ងាូែ [ ន ] grub  

ដុំណ្កដ់ុំន្ណ្ើ រលមអង [ ន ] pollination droplet  

ដុំណ្ឋកក់្ដលបុំតលងថាមពលពនលឺ [ ន ] light energy 

conversion stage  

ដុំណ្ឋកក់្ដល្កមម [ ន ] active state  

ដុំណ្ឋកកូ់នញ្់ [ ន ] instar  

ដុំណ្ឋកដ់ុំបូង [ ន ] first stage   

ដុំណ្ឋកដ់ុំបូងរនក្ដរែែិែត [ ន ] rudimentary  

ដុំណ្ឋកប់តត្មរបូដុំបូង [ ន ] prometamorphosis  

ដុំណ្ឋកន់្នទ្យ (ទ្យត្មង)់ រប្់ផសែិ [ ន ] teleomorph  

ដុំណ្ឋក់្ ុីចុំណី្ [ ន ] feeding phase  

ដុំណ្ឋុំ [ ន ] crop  

ដុំណ្ឋុំក្ិដា ន [ ន ] farm crop  

ដុំណ្ឋុំក្ដរពារដី [ ន ] cover crop  

ដុំណ្ឋុំគត្មប [ ន ] mulch crop  

ដុំណ្ឋុំចមាា រ [ ន ] upland crop  

ដុំណ្ឋុំឆ្ល ្់ [ ន ] intercrop, crop rotation  

ដុំណ្ឋុំន្ឆ្ល ង [ ន ] catch crop  

ដុំណ្ឋុំថាមពល [ ន ] energy farming  

ដុំណ្ឋុំន្មើម [ ន ] root crop  

ដុំណ្ឋុំ្ររ្ [ ន ] fibre crop  

ដុំណ្ឋុំត្្ូែ [ ន ] rice crop  

ដុំណ្ឋុំឯកែែស  [ ន ] annual crop  

ដុំណឹ្កោុំ [ ន ] transport  

ដុំណឹ្កោុំត្ច្់ទឹ្យក [ ន ] antiport  

ដុំណឹ្កោុ្ំ កមម [ ន ] active transport  

ដុំណឹ្កោុំឧ្ម័ន [ ន ] gas carriage  

ដុំណុ្ែ [ ន ] incineration  

ដុំណុ្ោះ [ ន ] germination  

ដុំណុ្ោះជាត្្ទាប ់[ ន ] stratification  

ដុំណុ្ោះភាពរនត្ាប ់ [ ន ] seed viability  

ដុំណុ្ោះលាប ់[ ន ] alluviation  

ដុំណូ្រអាហារ [ ន ] trophallaxis  

ដុំន្ណ្ើ រកខវកន់្ដយសារធាែុចិញឹ្ម [ ន ] eutrophication  

ដុំន្ណ្ើ រក្ដរត្ែួែពិនិែយ [ ន ] control processes  

ដុំន្ណ្ើ រក្ដរបន្ងាើែន្ក្ដ្ិក្ដ្មត្កហម [ ន ] 
haematopoiesis, haemopoiesis  

ដុំន្ណ្ើ រក្ដរត្បមូលផល [ ន ] downstream processing  

ដុំន្ណ្ើ រក្ដល យន្ៅជាេម [ ន ] petrifaction  

ដុំន្ណ្ើ រកុំន្ណ្ើ ន [ ន ] generative processes  

ដុំន្ណ្ើ រគីមរីីែៈ [ ន ] biochemical pathway  

ដុំន្ណ្ើ រន្ឆលើយែប [ ន ] responsive processes  

ដុំន្ណ្ើ រធាល ក់្ ម [ ន ] hematosis    

ដុំន្ណ្ើ រន្បោះដូងន្ដើរញបន់្ពក [ ន ] palpitation    

ដុំន្ណ្ើ រត្បត្ពឹែត [ ន ] process  

ដុំន្ណ្ើ រត្បត្ពឹែតាម នខយល់ [ ន ] anaerobic process  

ដុំន្ណ្ើ រត្បត្ពឹែតរីែសាស្រ្ត [ ន ] biological process 
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ដុំន្ណ្ើ រត្បត្ពឹែតន្ដយនក់្ កមម [ ន ] activated sludge 

process 
ដុំន្ណ្ើ រន្ភាញ ចភាែ ្ [ ន ] excitation 
ដុំន្ណ្ើ រមានគន ៌[ ន ] pregnancy 
ដុំន្ណ្ើ រមនិត្បត្កែី [ ន ] alteration 
ដុំន្ណ្ើ រន្មត្តបូលី្ [ ន ] metabolic processes  

ដុំន្ណ្ើ ររលួយ្អុយ [ ន ] putrefaction  

ដុំន្ណ្ើ រលមអង [ ន ] pollination  

ដុំន្ណ្ើ រលមអងក្ដែ ់[ ន ] cross-pollination  

ដុំន្ណ្ើ រលមអងកែុង [ ន ] endogamy 

ដុំន្ណ្ើ រលមអងន្ត្ៅ [ ន ] exogamy 

ដុំន្ណ្ើ រលមអងន្ដយខយល់ [ ន ] anemophily 

ដុំន្ណ្ើ រលមអងន្ដយទឹ្យក [ ន ] hydrophilous 

ដុំន្ណ្ើ រលមអងន្ដយ្ែវលអិែ [ ន ] entomophily  

ដុំន្ណ្ើ រន្លប [ ន ] deglutition  

ដុំន្ណ្ើ រ្ររីៈ [ ន ] physiological process  

ដុំន្ណ្ើ រអូែលុ [ ន ] ovulation  

ដុំន្ណ្ឋោះត្សាយ [ ន ] resolution  

ដុំន្ណ្ឋោះត្សាយទ្យុំោ្់ [ ន ] conflict resolution  

ដុំន្ទ្យប ើង [ ន ] assemble   

ដុំបងយកស [ ន ] cactus  

ដុំបូក [ ន ] mound, hillock, knoll, isolated hill  

ដុំបូកខោច ់[ ន ] dune soil   

ដុំបូោម នពីែត្មូែក្ដរអាហារ [ ន ] Recommended Dietary 

Allowances (RDA)  

ដុំតប [ ន ] yeast  

ដុំន្ៅ [ ន ] lesion  

ដុំន្ៅត្កពោះ [ ន ] peptic ulcer    

ដុំន្ៅគល់ត្កចកន្្ោះ ឬន្ា [ ន ] quittor  

ដុំន្ៅជាុំទឹ្យក [ ន ] hidrosis  

ដុំន្ៅមហារកី [ ន ] carcinoma  

ដុំន្ៅមានខេុោះ [ ន ] fester  

ដុំន្ៅរលួយ [ ន ] gangrene, necrosis  

ដុំន្ៅ្អុយ [ ន ] thrush  

ដុំឡូង [ ន ] yam  

ដុំឡូងជាវ  [ ន ] sweet potato (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Ipomea 

batatas) 
ដុំឡូង្មមាន ់ [ ន ] winged yam (purple flesh)  

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Dioscorea alata var. purpurea) 
ដុំឡូងបារា ុំង [ ន ] potato (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Solanum 

tuberosum)  

ដុំឡូងម ី [ ន ] cassava (white petiole)  (ន្ ម្ ោះែទិ្យា-
សាស្រ្រ Manihot esculenta) 

ដុំន្ឡើងែញិ [ កិ ] replant 
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ឋ      
ឋានត្បពន័ធ [ ន ] ecosystem  

ឋានត្បន្នទ្យ [ ន ] topotype  

 
ឋាោនុត្កម [ ន ] hierarchy  

ឋានៈ [ ន ] status 
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ឌ      
ឌីបិុបទី្យែ [ ន ] dipeptide  

ឌីប៉ែូលកមម [ ន ] dipolarity 

 
ឌីប៉ែូលម៉ែូន្លគុល [ ន ] molecular dipole  

ឌីអា្ូែម៉ែូណូ្អុក្ីុែ [ ន ] nitrous oxide
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ណ      
ណឺ្ែ [ គុ ] neutral  

ណឺ្ែកមម [ ន ] neutralization  

ណឺ្ត្ែុង [ ន ] neutron  

ណឺ្រ ៉ែនូ [ ន ] neuron  

ណឺ្រ ៉ែនូឃានែញិ្ឆា ណ្ [ ន ] olfactory neurone  

ណឺ្រ ៉ែនូចន្ោល ោះ [ ន ] interneuron  

ណឺ្រ ៉ែនូចលករ [ ន ] motor neuron  

ណឺ្រ ៉ែនូដ្ [ ន ] excitor neuron  

ណឺ្រ ៉ែនូែុក្ីុន [ ន ] neurotoxin  

ណូ្ក្ដ (មតី្កុប)  [ ន ] Nocardia  

ណូ្ន្បលយ៉ែមូ (No) [ ន ] nobelium  

ន្ណ្មា៉ែ ែូែន្ដើមត្្ូែ  [ ន ] stem nematode   

 
រណ្វ យ៉ែូ [ ន ] nucleus  

រណ្វ យ៉ែូក្ដតម៉ែែន្ ម្ ល [ ន ] male gamete nuclei, 

sperm nuclei  

រណ្វ យ៉ែូក្ដតម៉ែែញី [ ន ] female pronucleus  

រណ្វ យ៉ែូកូន [ ន ] daughter nucleus (pl. daughter 

nuclei)  

រណ្វ យ៉ែូតដលរលាយចូលាែ  [ ន ] cleavage nucleus  

រណ្វ យ៉ែូបងាកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] generative nucleus  

រណ្វ យ៉ែូប៉ែូល [ ន ] polar nuclei  

រណ្វ យ៉ែូបុំពង ់[ ន ] tube nucleus  

រណ្វ យ៉ែូន្ម (អីុ្ូែូប) [ ន ] parent nucleus (isotope)  

រណ្វ យ៉ែូអាែូម [ ន ] atomic nucleus
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ត      
ែន្ងាៀប [ ន ] chela  

ែមាញ [ ន ] weave   

ែមារ [ ន ] swab  

ែត្មង [ ន ] filter  

ែត្មងត្កដ្ [ ន ] paper filter  

ែត្មងត្កួ្ [ ន ] gravel filter  

ែត្មងកុំណ្ឋែ ់[ ន ] textile filter, fabric filter  

ែត្មងខយល់ [ ន ] air filter  

ែត្មងខោច ់[ ន ] sand filter  

ែត្មងរីែៈ [ ន ] biofilter  

ែត្មងទឹ្យក [ ន ] water filter  

ែត្មងធូ្លី [ ន ] dust filter  

ែត្មងរនដី  [ ន ] soil filter  

ែត្មងន្ោម [ ន ] kidney, renal  

ែត្មងបាកន់្ែរ ី[ ន ] bacterial filter  

ែត្មងន្ត្បើធ្យងូ្កមម [ ន ] activated carbon filter  

ែត្មងន្ត្បង [ ន ] oil filter, fuel filter  

ែត្មងភាែ ្ [ ន ] membrane filter  

ែត្មង្ត្មូប [ ន ] absorption filter  

ែត្មង្មាអ ែតផសង [ ន ] smoke filter  

ែត្មងន្្រា៉ែមចិ [ ន ] ceramic filter  

ែត្មង្ងួែ [ ន ] dry filter  

ែត្មង ុ្ំណ្ឋញ់ [ ន ] screen filter  

ែត្មងអគគិ្នី [ ន ] electric filter  

ែត្មងអាគូ្េិច [ ន ] acoustic filter  

ែត្មុយ [ ន ] benchmark  

ែត្មុយរីែៈ [ ន ] biological benchmark  

ែត្មូែកន្ដរ  [ ន ] thermoregulation  

ែត្មូែក្ដរខនិរ ឬធាែុតរ ៉ែ [ ន ] mineral requirement  

ែត្មូែក្ដរសារធាែុចិញឹ្ម [ ន ] nutrient requirement  

ែត្មូែក្ដរអុក្ីុត្នគីមរីីែៈ [ ន ] biochemical oxygen 

demand  

ែត្មូែក្ដរអុក្ីុត្នរីែៈ [ ន ] biological oxygen 

demand (BOD)  

ែត្មូែរយៈកមព្់ខព្់ [ ន ] high-altitude adjustment  

ែត្មូែ្ីែុណ្ា ភាព [ ន ] temperature regulation  

 
ែន្ត្មៀបជាពីរររួ [ គុ ] distichous  

ែន្ត្មៀបជារងវង ់[ ន ] rosette  

ែមាល  [ ន ] clarification  

ែរមលន្ដើមមយួឯកត្ត [ ន ] unit price   

ែរមលន្េរ [ ន ] constant price   

ែរមលបង្អា ែពូ់រ [ ន ] breeding value  

ែរមលពាកក់ណ្ឋរ លន្មបា [ ន ] midparent value  

ត្តមែុំបន ់[ ន ] endemism  

ត្តមែុំបនខុ់្ៗាែ  [ ន ] allopatric  

ត្តមទឹ្យកក្ដម [ គុ ] seminal  

ត្តមធ្រណី្ទ្យុំោញ [ ន ] diageotropism  

ត្តមលុំដប ់[ ន ] hierarchy  

ត្តរាងខបួរនធាែុគីម ី[ ន ] periodic table of the 

elements  

ត្តរាងរីែែិ [ ន ] life table  

ត្តរាងែុលយភាពន្្បៀង [ ន ] food balance sheet  

ត្តរាងបង្អា ែ ់[ ន ] contingency table, Punnet 

square  

ត្តរាែទិ្យា [ ន ] astronomy  

ែិណ្ជាែិ [ ន ] herb  

ែិណ្ន្ទ្យ្ឯកែែស [ ន ] annual herb  

ែិណ្ឋ្ី [ ន ] herbivore  

ែុកតក [ ន ] gecko   

ែុលយភាព [ ន ] balance, equilibrium  

ែូចជាង [ គុ ] minor  

ែូចន្មើលមនិន្ឃើញ [ គុ ] microscopic  

ែូចតែងចុងត្្ួច [ គុ ] subulate  

ែនួ្ក្ដ្ិក្ដ ឬ្ូមា៉ែ  [ ន ] soma  

ែខួរួកាល [ ន ] brain stem  

ែខួលួន [ ន ] trunk  

ែឆួអឹង [ ន ] diaphysis  

ែឆួអឹងកង [ ន ] centrum  

ែឆួអឹងខែង [ ន ] spinal column  

ែួ្ លឹក [ ន ] blade, leaf blade  

ែួ្ លឹកបនតជាបា់ែ ន្លើទ្យង ឬ្លឹក [ ន ] decurrent  

ន្ែនញ៉ែ  [ ន ] flatworm, hydatid, taenia, flatworm
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ន្ែ្តរីែៈ [ ន ] bioassay  

ន្ែ្តរុំោនកូ់ន [ ន ] progeny test  

ន្ែ្តបុំន្ពញាែ  [ ន ] complementation test  

ន្ែ្ត្ថិែិន្ឡើងចុោះ [ ន ] fluctuation test  

តែមយួ [ គុ ] unique   

តែមាខ ង [ គុ ] unilateral  

តែរា៉ែ ្់តដលន្កើែពីក្ដរហូរន្ត្ចោះ [ ន ] bedrock terrace   

តែរា៉ែ ្់្ត្មាបបឺ់ែទឹ្យក [ ន ] absorptive terrace   

ន្ៅហ៊ែូដុុំ [ ន ] bean curd  

ែាញ [ កិ ] pleach  

ែាល់កិន [ ន ] Indian mallow   

ែាល់កិនរដ [ ន ] hand grain mill  

ត្ែកនួ  [ ន ] water spinach  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Ipomoea aquatica) 

ត្ែកនួចិន [ ន ] swamp spinach  

ត្ែន្ចៀក [ គុ ] aural, oto    

ត្ែន្ចៀកកតងាប (ត្កដ្ត្ែន្ចៀក) [ ន ] tympanic 

membrane  

ត្ែន្ចៀកកណ្ឋរ ល [ ន ] middle ear  

ត្ែន្ចៀកកែុង [ ន ] membranous labyrinth  

ត្ែន្ចៀកន្ត្ៅ (្លឹកត្ែន្ចៀក) [ ន ] auricle  

ត្ែជាកត់្ចបល់កមម [ ន ] cryoturbation  

ត្ែបក  [ ន ] perianth  

ត្ែបកផ្កា  [ ន ] sepal, calyx  

ត្ែបកផ្កា ជាបា់ែ  [ ន ] gamosepalous  

ត្ែបកតនែក [ ន ] eyelid, blepharal  

ត្ែបកតនែកទី្យបី [ ន ] nictitating membrane  

ត្ែតបក [ ន ] guava  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Psidium 

guajava) 
ត្ែពាុំង [ ន ] pond, mere  

ត្ែយូងន្ចក [ ន ] banana flower   

ត្ែលបន់្ៅន្ដើមែញិ [ ន ] resilient  

ត្ែ្កត់ផអម [ ន ] musk melon, cantaloupe (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្រ Cucumis melo)  

ត្ែឡាច [ ន ] wax gourd, winter gourd (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Benincasa hispida)  

ត្ែអក [ ន ] eczema  

ត្ត្តកទ់្យរ័ [ ន ] tractor  

ត្ត្តកទ់្យរ័នរួរដីតដលមានផ្កលបនួ [ ន ] four-furrow plough   

ត្ត្តែ [ ន ] taro   

ត្ែីកញ្្ឆញ់ត្ច្ែូច [ ន ] Siamese glassfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ ត្ Pseudambassis notatus)  

ត្ែីកញ្្ឆញ់ត្ច្ធ្ុំ [ ន ] iridescent glassy perchlet 

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Parambassis apogonoides) 
ត្ែីកញ្ឆរ កស់ាល  [ ន ] largescale archerfish, smallscale 

archerfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Toxotes chatareus) 
ត្ែីកស្រញរូ ក [ ន ] skunk botia, chameleon botia, 

speckletail botia (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Botia morleti) 
ត្ែីកស្រញរូ កត្កហម [ ន ] sun loach, redtail botia (ន្ ម្ ោះ
ែទិ្យាសាស្រ្ត Botia eos)  

ត្ែីកស្រញរូ កឆែូែ [ ន ] tiger botia (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Botia 
helodes) 

ត្ែីកស្រញរូ កន្លឿង [ ន ] silver botia (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Botia lecontei) 

ត្ែីកស្រនតប ់[ ន ] kissing gourami, catopra  

ត្ែីកស្រនតបខ់ាល  [ ន ] narrow barred tigerperch (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្ត Datnioides undecimradiatus) 

ត្ែីកនេុយត្កហម [ ន ] redtail barb (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Discherodontus ashmeadi) 

ត្ែីកនធរ [ ន ] snakeskin gourami (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Trichogaster pectoralis) 

ត្ែីក្ដប [ ន ] carp  

ត្ែីក្ដបចិន [ ន ] Chinese carp    

ត្ែីក្ដបធ្មមត្ត [ ន ] common carp  

ត្ែីក្ដបសាមញា  [ ន ] silver carp  

ត្ែីក្ដបូ [ ន ] long-snouted pipefish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Doryichthys boaja) 

ត្ែីក្ដមយួ [ ន ] chacunda gizzard shad, Thai 

ggizard shad  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Anodontostoma 

chacunda) 
ត្ែីកបក [ ន ] Laotian shad (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Tenualosa thibaudeaui) 
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ត្ែីត្កបី [ ន ] crocodile catfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Bagarius suchus) 

ត្ែីត្កន្ពើ [ ន ] short-tailed pipefish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Microphis brachyurus) 

ត្ែីត្កមម [ ន ] butter catfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Ompok 

bimaculatus) 
ត្ែីត្ក្ដញ់តត្្ [ ន ] climbing perch (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 

Anabas testudineus) 
ត្ែីត្ក្ដយ [ ន ] giant featherback, royal featherback  

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Chitala lopis) 
ត្ែីត្កឹមក្ដរ រ  [ ន ] croaking gourami  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 

Trichopsis vittata) 
ត្ែីត្កឹមទ្យនោយ [ ន ] pygmy gourami  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 

Trichopsis pumila) 
ត្ែីត្កឹមន្នឿក  [ ន ] Siamese fighting fish (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្ត Betta splendens) 

ត្ែីត្កុ្  [ ន ] silver sharkminnow, bonylip barb 

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Osteochilus hasselti) 
ត្ែីកោន [ ន ] gangetic tank goby,walking 

snakehead, linecheek tank goby, koragu 

tank goby (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Glossogobius 

giuris) 
ត្ែីកអុក [ ន ] armoured sea catfish, soldier catfish, 

veined catfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Arius stormi) 
ត្ែីន្ក្ដអ រ  [ ន ] Thai mahseer  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Tor 

tambroides) 
ត្ែីកុំពែ  [ ន ] redeye puffer, tidal pufferfish, 

greenbottle pufferfish, spotted green 

pufferfish, eyespot pufferfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Carinotetraodon lorteti) 

ត្ែីកុំភាល ញនលុក [ ន ] moonlight gourami (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្ត Trichogaster microlepis) 

ត្ែីកុំភាល ញតត្្ [ ន ] threespot gourami (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្ត Trichogaster trichopterus) 

ត្ែីខរឹង  [ ន ] frecklefin eel, tire track eel, 

shortspine eel  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Macrognathus 
maculatus) 

ត្ែីខរឹងផ្កា  [ ន  ] fire eel  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Mastacembelus erythrotaenia) 

ត្ែីខាល  [ ន ] finescale tigerfish, gangetic leaffish 

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Datnioides microlepis) 
ត្ែីគុណ្ [ គុ ] triple  

ត្ែីចង្អវ  [ ន ] silver rasbora, rosefin rasbora, red-

line rasbora (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Rasbora myersi) 
ត្ែីចង្អវ ឆ៊ែែី [ ន ] slender rasbora (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Rasbora daniconius) 
ត្ែីចង្អវ ឆែូែ  [ ន ] lambchop rasbora, sidestripe 

rasbora  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Rasbora espei) 
ត្ែីចង្អវ ន្ោង [ ន ] apollo sharkminnow (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Luciosoma setigerum) 

ត្ែីចង្អវ ន្ពាែ [ ន ] greater scissortail, dwarf 

scissortail rasbora  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Rasbora 

caudimaculata) 
ត្ែីចង្អវ ន្នលៀង [ ន ] striped flying barb (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Esomus metallicus) 
ត្ែីចង្អវ មូល [ ន ] pale rasbora (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Rasbora aurotaenia) 
ត្ែីចង្អវ ត្្លូង [ ន ] stoplight rasbora, blackline 

rasbora (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Rasbora sp. cf. 

beauforti) 
ត្ែីចិញឹ្ម [ ន ] cultured fish  

ត្ែីន្ចកទុ្យុំ  [ ន ] false black lancer catfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្ត Bagrichthys macropterus) 

ត្ែីចលុក  [ ន ] shortfin eel (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Anguilla 
bicolor) 

ត្ែីតឆា [ ន ] dogfish  

ត្ែីឆពិន [ ន ] tawes (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Barbonymus 

gonionotus) 
ត្ែីឆ្ម ត្កន្ពើ  [ ន ] sabertooth thryssa  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Lycothrissa crocodilus) 
ត្ែីឆ្ល ម [ ន ] bull shark, milk shark   (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Carcharhinus leucas) 
ត្ែីឆលូញឆែូែ  [ ន ] peacock eel (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 

Macrognathus siamensis)
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ត្ែីឆអឹង [ ន ] bony fish, teleost 

ត្ែីឆអឹងខី្ [ ន ] cartilaginous fish 

ត្ែីរនលួញមាន ់[ ន ] Lindman's grenadier anchovy, 

longjaw grenadier anchovy  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Coilia lindmani) 

ត្ែីដកកូ់នកែុងមាែ ់[ ន ] mouthbrooder  

ត្ែីដូរអងារ  [ ន ] whipfin silver-biddy (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Gerres filamentosus) 

ត្ែីដុំរ ី [ ន ] marbled sleeper  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Oxyeleotris marmorata) 

ត្ែីដុំរនី្មម   [ ន ] brown sleeper (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Eleotris fusca) 

ត្ែីត្ែន្ចៀកដុំរ ី [ ន ] elephant ear gourami  (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្ត Osphronemus exodon) 

ត្ែីត្ែ្ក ់ [ ន ] seven-line barb (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Probarbus jullieni) 

ត្ែីត្ែ្ក់្   [ ន ] tricklip barb (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Probarbus labeamajor) 

ត្ែីេារ  [ ន ] largetooth sawfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Pristis microdon) 

ត្ែីទី្យឡាពា៉ែន្មម   [ ន ] mozambique cichlid  (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្ត Oreochromis mossambicus) 

ត្ែីទឹ្យករត្ប [ ន ] salt water fish  

ត្ែីធាែុ [ ន ] triplet  

ត្ែីននួចន ់ [ ន ] milkfish  

ត្ែីបណ្រូ លន្ពព  [ ន ] borneo river sprat, Thai river 

sprat, Sumatran river sprat (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Clupeoides borneensis) 

ត្ែីបណ្រូ ល្ុក [ ន ] Siamese algae eater (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្ត Gyrinocheilus aymonieri) 

ត្ែីបា៉ែ លូង  [ ន ] toli shad (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Tenualosa 
toli) 

ត្ែីបាណ្នគី់ងគក ់ [ ន ] whale shark (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Rhincodon typus) 

ត្ែីបាតឡន [ ន ] whale  

ត្ែីន្បក្ដ [ ន ] Chinese seerfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Scomberomorus sinensis) 

ត្ែីត្បមា [ ន ] smallscale croaker (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Boesemania microlepis) 

ត្ែីត្បា  [ ន ] iridescent shark-catfish   

ត្ែីផ្កា គ  [ ន ] mud carp (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Cirrhinus 
molitorella) 

ត្ែីផេក ់[ ន ] chevron snakehead (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Channa striata) 

ត្ែីផ្កល ធូ្ [ ន ] pilchard  

ត្ែីផ្កអ ប ់ [ ន ] fermented fish  

ត្ែីត្ពលូង  [ ន ] grass carp   

ត្ែីត្ពាម [ ន ] fourfinger threadfin (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Eleuthronema tetradactylum) 

ត្ែីត្ពាមន្លឿង [ ន ] borneo threadfin (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Polynemus borneensis) 

ត្ែីត្ពាម្ [ ន ] longwhip threadfin, mimic threadfin 

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Polynemus longipectoralis) 
ត្ែីមកឹធ្ុំ [ ន ] octopus  

ត្ែីមរ័រយុ [ ន  ] cod  

ត្ែីរមា្  [ ន ] giant gourami (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Osphronemus gouramy) 

ត្ែីឫ្ន្ចក [ ន ] striped horseface loach, 

speckletail horseface loach, spotted 

horseface loach (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Acantopsis 

sp.) 
ត្ែីរ ៉្ែ ់ [ ន ] snake head fish  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 

Channa marulius) 
ត្ែីរារ [ ន ] Mekong giant catfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 

Pangasianodon gigas) 
ត្ែីលលក្ [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Osteochilus 

schlegeli)  

ត្ែី្ក្ដតកែ [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Raiamas guttatus)  

ត្ែី្ណ្ឋត យ [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Wallago attu)  

ត្ែី្មុត្ទ្យ [ ន ] sea fish 

ត្ែី្ីុឃលីក  [ ន ] cichlid fish  

ត្ែីសាលម៉ែុង [ ន ] salmon  

ត្ែី្េក ់[ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Wallago leeri)
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ត្ែី្មុក [ ន ] spotted algae eater (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Gyrinocheilus pennocki) 

ត្ែីត្្្់ [ ន ] fresh fish   

ត្ែី្លឹកឫ្ស ី[ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Longiculter siahi, 

Paralaubuca barroni, Paralaubuca typus, 
Paralaubuca harmandi, Oxygaster 
anomalura, Oxygaster pointoni)  

ត្ែី ុ្ំន្បារន្ហៀរ [ ន ] common ponyfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្ត Leignathus equulus) 

ត្ែីន្ហាោះ [ ន ] flying fish  

ត្ែីអងាែត់្បាក ់ [ ន ] swamp barb  

(ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Puntius masyai) 
ត្ែីអណ្ឋរ ែតឆា [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Euryglossa 

harmandi)  

ត្ែីអណ្ឋរ ែតឆាតែង [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Euryglossa 

panoides)  

ត្ែីអតណ្រ ងង្អុំង [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Clarias nieuhofi)  

ត្ែីអតណ្រ ងទ្យន្នល [ ន ] (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Cnidoglanis 

nudiceps, Plotosus canius, Plotosus lineatus)  

ត្ែីអតណ្រ ងទ្យន ់[ ន ] blackskin catfish, broadhead 

catfish  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត Clarias meladerma) 
ត្ែីអតណ្រ ងទ្យនពុ់កមាែប់នួ  [ ន ] stinging catfish (ន្ ម្ ោះ
ែទិ្យាសាស្រ្ត Heteropneustes fossilis) 

ត្ែីអតណ្រ ងរងឹ  [ ន ] walking catfish (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Clarias batrachus) 

ត្ែីអតណ្រ ងអាត្ពិច [  .ែ ិ] Clarias gariepinus  

ត្ែីអែត់្្ក្ដ [ ន  ] catfish  

ត្ែូពិច [ ន ] tropic  

ត្ែូែក្ដរខយល់ [ គុ ] aerobic  

ត្ែួែន្លើាែ  [ កិ ] overlay  

ត្ែួយតខែង [ ន  ] coppice shoot  

ត្ែួយពនលក [ n ] bud, epicotyl  

តត្ែង [ ន ] reed  

ែុំណ្ [ កិ ] ligature  

ែុំណ្ាែ  [ n ] succession  

ែុំណ្ជាតខស [ n ] concatemer  

ែុំណ្ត្ែជាក ់[ ន ] cold chain  

ែុំណ្ប [ ន ] response  

ែុំណ្បន្គចខលួន [ ន ] escape response  

ែុំណ្បឆនេៈ [ ន ] voluntary response  

ែុំណ្បរន្ត្មើ្  [ ន ] correlated response  

ែុំណ្បន្ៅនឹងកន្ដរ  [ ន ] thermonasty  

ែុំណ្បបញ្ប ់[ ន ] stringent response  

ែុំណ្បភាពសុាុំ [ ន ] immune response  

ែុំណ្បមានលកខខណ្ឌ  [ ន ] conditioned response  

ែុំណ្បរ ុំន្ញចខយល់ [ ន ] aerotropism  

ែុំណ្ពូរ [ ន ] heredity, inheritance  

ែុំណ្ពូរន្ត្ៅរណ្វ យ៉ែូ [ ន ] extranuclear inheritance  

ែុំណ្ពូរខុ្ត្បត្កែី [ ន ] inherited abnormality  

ែុំណ្ពូរដូចមារ យ [ ន ] matroclinous inheritance  

ែុំណ្ពូរត្តមរយៈន្ម [ ន ] maternal inheritance  

ែុំណ្ពូរត្តមរយៈ្ីុែូបាល ្ [ ន ] cytoplasmic 

inheritance  

ែុំណ្ពូរពីបា [ ន ] patroclinous inheritance  

ែុំណ្រកុខជាែិ [ ន ] hydrosere  

ែុំណ្រកុខជាែិតដលដុោះន្ចញពីរផេេម [ ន ] lithosere  

ែុំណ្រ ុំន្ញចរីែៈ [ ន ] biological response  

ែុំណ្លុំដប ់[ ន ] Alu sequence  

ែុំណ្លុំដបទូ់្យន្ៅ [ ន ] consensus sequence  

ែុំណ្លុំដបប់ញូ្ល [ ន ] insertion sequence IS 

element.  

ែុំណ្លុំដបន់្លើ្ [ ន ] trailer sequence  

ែុំណ្លុំដប់្ េួន [ ន ] direct repeat sequence  

ែុំណ្លុំដបអ់ា្ីុែអាមនី្ន [ ន ] amino-acid sequence  

ែុំបន ់[ ន ] site, zone  

ែុំបនក់ន្ដរ ណឺ្ែ [ ន ] thermoneutral zone  

ែុំបនក់្ិកមម [ ន ] agricultural area   

ែុំបនក់ាលឫ្ ឬែុំបនត់្ែួយ [ ន ] apical region  

ែុំបនត់កបរន្ឆែរ [ ន ] sublittoral zone  

ែុំបនា់ម នពនលឺដល់ [ ន ] aphotic zone  

ែុំបនច់ន្ោល ោះទឹ្យកន្ជារ-ោច [ ន ] intertidal 

ែុំបនន់្ឆែរ [ ន ] coastal zone, littoral zone  

ែុំបនរ់ន្ត្ដ [ ន ] profundal zone  

ែុំបនរី់ែត្ពុំខណ្ឌ ្ីែុណ្ា ភាព [ ន ] biokinetic zone  

ែុំបនរី់ែនូមសិាស្រ្ត [ ន ] biogeographical region 

ែុំបនរី់ែៈ [ ន ] biome, biozone  
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ែុំបនរុ់ុំែញិឫ្ [ ន ] rhizosphere  

ែុំបនដី់ន្ ើ្ម [ ន ] wetland  

ែុំបនន់្ដើម [ ន ] autochthonous  

ែុំបនន់្ដយតឡក [ ន ] diversity (D) region  

ែុំបនត់្ែជាកប់ងគួរ [ ន ] temperate zone  

ែុំបនទ់្យទ្យលួអា្ីុែអាមនី្ន [ ន ] amino acid acceptor 

site  

ែុំបនទឹ់្យករាក ់[ ន ] neritic  

ែុំបនត់្ទ្យោប ់[ ន ] buffer area  

ែុំបនធ់្មួល [ ន ] receptor site  

ែុំបនប់ង្អា ែ ់[ ន ] zone of inhibition  

ែុំបនប់ង្អា ែពូ់រ [ ន ] breeding range  

ែុំបនប់៉ែូល [ ន ] polar region  

ែុំបនត់្បន្ហាង [ ន ] sieve area  

ែុំបនផ់្ករ ច ់[ ន ] abscission zone  

ែុំបនព់នលឺចូលដល់ [ ន ] euphotic zone, photic  

ែុំបនព់ុំន្នញែយ័ [ ន ] zone of maturation  

ែុំបនភ់ារ ប ់[ ន ] binding site, binding site 

attachment site, transition zone  

ែុំបនន់ល ឺ[ ន ] photic zone  

ែុំបនម់ានរុំងឺ [ ន ] focus or primary focus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ែុំបនម់និតត្បត្បួល [ ន ] constant (C) region  

ែុំបនយ់ថាត្បន្នទ្យ [ ន ] variable (V) region  

ែុំបនឫ់្រង [ ន ] rhizoplane  

ែុំបនន់្រៀបចុំ [ ន ] organizer region  

ែុំបនលូ់ែតែង [ ន ] zone of elongation  

ែុំបនវ់លន្ដយខយល់ [ ន ] blowout  

ែុំបន់្ កមម [ ន ] active centre  

ែុំបន់្ ែវ [ ន ] faunal region  

ែុំបន់្ មុត្ទ្យន្ត្ៅ [ ន ] bathypelagic, abyssal zone  

ែុំបនត់្្ទាប ់[ ន ] buffer zone  

ែុំបនអ់្កមម [ ន ] quiescent center  

ែុំបនអីុ់ត្ប៊ែែី [ ន ] hybrid zone  

ែុំបនអ់ាចរ្់ន្ៅបាន [ ន ] habitable zone  

ែុំបនន់្អកូត្្ូែ [ ន ] rice ecoregion  

ែុំហែពីន្លើអាក្ដ្ [ ន ] aerial mapping, airborne 

survey, aerial survey, aeroplane mapping  

ែុំហែរបូន្ដយន្ត្បើពនលឺត្កហម [ ន ] infrared 

photography  

ែុំហយចង្អវ កន់្បោះដូង [ ន ] bradycardia  

ែុំហយចលោ [ ន ] akinesia 
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ថ      
េង ់[ ន ] sac  

េងត់្កពោះ [ ន ] proventriculus  

េងខ់យល់ [ ន ] air bladder, gas bladder or swim 

bladder, air sac  

េងទឹ់្យកក្ដម [ ន ] seminal receptacle  

េងទឹ់្យកកែុងដី [ ន ] water cushion  

េងទឹ់្យកត្បមាែ ់[ ន ] gall bladder  

េងទឹ់្យកន្ភាល ោះ [ ន ] amnion  

េងពូ់រ [ ន ] seminal vesicle, vesicula seminalis  

េងម់ាែ ់[ ន ] reservoir  

េងត់្្កី [ ន ] gill pouch  

េងអ់ុំត្ប៊ែយី៉ែុង [ ន ] embryo sac  

េែន្ត្ក្ដមន្បោះដូង [ ន ] ventricle  

េែទាុំងបនួរប្់ខរួកាល [ ន ] corpus quadrigenlina  

េនិក្ែវ [ ន ] mammal  

េនិក្ែវែទិ្យា [ ន ] mammalogy  

េែកិ្ដ [ ន ] budget  

ថាមពល [ ន ] energy  

ថាមពលកន្ដត  [ ន ] heat energy, thermal energy   

ថាមពលន្កើែន្ឡើងែញិ [ ន ] renewable energy  

ថាមពលគីម ី[ ន ] chemical energy  

ថាមពលចលោ [ ន ] kinetic energy  

ថាមពលរីែមា៉ែ ្ [ ន ] biomass energy  

ថាមពលរុំនួ្  [ ន ] alternative energy  

ថាមពលទឹ្យក [ ន ] hydraulic energy  

ថាមពលនុយន្កលតអ៊ែ [ ន ] nuclear power, nuclear 

energy  

ថាមពលបរមាណូ្ [ ន ] atomic power  

ថាមពលប៉ែូែងត់្យល [ ន ] potential energy  

ថាមពលប៉ែូែងត់្យល [ ន ] potential energy  

ថាមពលរបែង [ ន ] green energy  

ថាមពលបុំតបកធាែុ [ ន ] decay energy  

ថាមពលពនលឺ [ ន ] light energy  

ថាមពលត្ពោះអាទិ្យែយ [ ន ] solar energy  

ថាមពលនែុំន្នលើង [ ន ] geothermal energy  

ថាមពលន្មក្ដនិច [ ន ] mechanical energy  

 
ថាមពលរងឹ [ ន ] hard energy  

ថាមពលន្រដុកមម [ ន ] reducing power  

ថាមពលវរអីគគិ្នី [ ន ] hydroelectric power  

ថាមពលន្្រ ី[ ន ] free energy  

ថាមពលសាអ ែ [ ន ] clean energy  

ថាមពលអគគី្នី [ ន ] electric energy  

ថាមពលអាែូមចិ [ ន ] atomic energy  

ថា្ន្ក្ដ្ិក្ដ   imaginal disk  

ថា្ឆអឹងកង [ ន ] vertebral disk  

េូដុំផ្កា  [ ន ] flowerpot   

ន្េរកន្ដរ  [ ន ] warmblooded  

ន្េរលុំនឹង [ ន ] homeostasis, equilibrium constant  

ន្េរលុំនឹងអា្ីុែ [ ន ] acid equilibrium constant (Ka)  

ន្េរឧ្ម័នបរ ិ្ ុទ្យធ [ ន ] universal gas constant R  

ន្េរអីុយ៉ែុងកមមរនទឹ្យក [ ន ] water ionization constant 

(Kw)  

េាូែ [  .ែ ិ] Anthocephalus indicus   

ថាគ ម [ ន ] molar, jaw  

ថាគ មន្ត្ក្ដម [ ន ] mandible, manibular (bone)  

ថាគ មន្ត្ក្ដមតែង [ ន ] hypognathous  

ថាគ មែូច [ ន ] premolar  

ថាគ មន្លើ [ ន ] maxilla  

ថាង ្ [ ន ] forehead  

េែកទឹ់្យក [ ន ] cistern  

ថាែ ក ់[ ន ] class  

ថាែ កត់្ែីឆអឹង [ ន ] osteichthyes  

ថាែ កប់ង្អអ កក់្ដរផលិែ្ប៉ែ [ ន ] antisporulant  

ថាែ កភ់ាពជាកល់ាក ់[ ន ] accuracy class  

ថាែ ករ់ង [ ន ] sub-class  

ថាែ ករ់ាប [ ន ] platform  

ថាែ លបណ្រុ ោះកូនន្ ើ [ ន ] tree nursery  

ថាែ លបណ្តុ ោះ [ ន ] seedbed, bed  

ថាែ ុំកណ្តុ រខាល ុំង [ ន ] acute rodenticide  

ថាែ ុំកម្ាែ់្ ិបប ី្ ែវ [ ន ] molluscicide  

ថាែ ុំកម្ាែន់្មម ន្ដយប៉ែោះ [ ន ] contact herbicide 

ថាែ ុំត្ាបមូ់ល [ ន ] bolus 
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ថាែ ុំង (គោល ក)់ [ ន ] notch, knee, node  

ថាែ ុំងត្មាម [ ន ] phalanx  

ថាែ ុំរក ់ [ ន ] tobacco   

ថាែ ុំរត្មុញ [ ន ] activator  

ថាែ ុំន្ញៀន [ ន ] drug  

ថាែ ុំដ្ត្បសាទ្យ [ ន ] stimulant  

ថាែ ុំទ្យមាល កដ់ងាូែបរា្ិែ [ ន ] antihelminthic  

ថាែ ុំបង្អអ កផ់សែិលូែលា្់ [ ន ] fungistasis  

ថាែ ុំបញុ្ោះ [ ន ] purgative  

ថាែ ុំបនោបពិ្ពុល  [ ន ] antidote  

ថាែ ុំបាញ់ [ ន ] spray  

ថាែ ុំបុំពុលកណ្តុ រ [ ន ] raticide  

ថាែ ុំបុំន្ពាក [ ន ] poultice  

ថាែ ុំពុលត្ជាប [ ន ] systemic pesticide  

ថាែ ុំមូល [ គុ ] repellant    

ថាែ ុំន្មៅ [ ន ] wettable powder  

ថាែ ុំរមាង បន់្មន្រាគ [ ន ] prontosil  

ថាែ ុ្ំ ណ្តុំ  [ ន ] neuroleptic  

ថាែ ុ្ំ មាល បក់ត្តត ចរត្ង [ ន ] pesticide  

ថាែ ុ្ំ មាល បប់ាកន់្ែរ ី[ ន ] bactericide  

ថាែ ុ្ំ មាល បផ់សែិ [ ន ] fungicide  

ថាែ ុ្ំ មាល បម់តី្កុប [ គុ ] antiseptic, disinfectant  

ថាែ ុ្ំ មាល បន់្មន្រាគ [ ន ] germicide  

ថាែ ុ្ំ មាល ប់្ ែវកន្ករ [ ន ] rodenticide  

ថាែ ុ្ំ មាល ប់្ ែវលអិែ [ ន ] insecticide  

ថាែ ុ្ំ មាល ប់្ ែវលអិែន្ដយប៉ែោះ [ ន ] contact insecticide  

ថាែ ុ្ំ មាល ប់្ មា្ភាពចរត្ង [ ន ] pesticide  

ថាែ ុ្ំ មាល ប់្ មា្ភាពចរត្ង្ររីាងគ [ ន ] organic 

pesticide  

ថាែ ុ្ំ មាល ប់្ មា្ភាពចរត្ងអ្ររីាងគ [ ន ] inorganic 

pesticide  

ថាែ ុ្ំ មាល បស់ារាយ [ ន ] algicide  

ថាែ ុ្ំ មាល បន់្មម  [ ន ] herbicide  

ថាែ ុ្ំ ររ្ត្បសាទ្យ [ ន ] barbiturate  

ថាែ ុ្ំ ពឹក [ ន ] analgesic  

ថាព ល់ [ ន ] jowl   

េម [ ន ] slate  

េមតកែ [ ន ] marble  

េមត្កួ្តដលមានមុុំន្ត្ចើន [ ន ] facetted pebble, wind-

carved pebble, wind-worn  pebble  

េមកុំន្បារ [ ន ] limestone, calcarenite  

េមកុំន្បារជាត្ក្ដមក្ដល្ីុែ [ ន ] carbonate of lime  

េមជាជាែិដីឥដា [ ន ] clay pit  

េមបាយន្ត្កៀម [ ន ] laterite, plinthile  

េមផុ្ពីដី [ ន ] exposure  

េមផូសាវ ែ [ ន ] rock phosphate  

េមភារន ៍[ ន ] shale  

េមមូល [ ន ] round stone  

េមរដិបរដុប [ ន ] knar  

េមលីយា៉ែ  [ ន ] nummulitic limestone  

េម ុ្ំន្លៀង [ ន ] sandstone  

ថាល  [ គុ ] clear, lucid  

ថាល ឆលុោះ [ គុ ] transparent  

េលឹង [ កិ ] weigh  

េលុកទឹ្យក [ ន ] water-hole  

ន្េលើម [ ន ] liver, hepatite    

ន្េលើមេម [ ន ] jade, kaaba  

រេលចុំន្ណ្ញ [ ន ] benefit cost  

រេលដុល [ ន ] gross price  
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ទ      
ទ្យង [ ន ] stalk  

ទ្យងន្ក្រន្ ម្ ល [ ន ] filament  

ទ្យងន្ក្រញី [ ន ] style  

ទ្យងន្កន្្ន្ ម្ លជាបា់ែ ជាបុំពងត់ែមយួ [ គុ ] 
monadelphous  

ទ្យងតដលន្ៅជាែួ្ លឹក [ ន ] phyllode  

ទ្យងត្ទ្យកញុ្ុំន្ក្រញី [ គុ ] gynobasic  

ទ្យងផ្កា  [ ន ] pedicel  

ទ្យងផិ្ែ [ ន ] umbilical cord  

ទ្យង្ុក [ ន ] placentome  

ទ្យង្លឹក [ ន ] petiole  

ទ្យងអូែលុ [ ន ] funicle  

ទ្យន្ងវើន្ដយ្កមមន្ដយធ្យងូន្ ើ [ ន ] charcoal activation  

ទ្យន្ងវើន្ដយ្កមមន្ដយអា្ីុែ [ ន ] acid activation  

ទ្យន្ងវើតផនទី្យ [ ន ] mapping  

ទ្យន្ងវើឱ្យ្កមម [ ន ] activation  

ទ្យងត់ដង [ ន ] copper  

ទ្យទឹ្យម [ ន ] pomegranate   

ទ្យទ្យលួយកកុំហុ្ [ ន ] embrace error  

ទ្យស្រោេ នន្ខែត្ [ ន ] Siam weed (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Chromolaena odorata) 

ទ្យស្រោេ នន្ខែតសាវ យ  [ ន ] tropic ageratum  (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Ageratum conyzoides) 

ទ្យស្រោេ នតខត្ែ [  .ែ ិ] Eupatorium odoratum   

ទ្យោល ប ់ [ ន ] Japanese persimmon (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Diospyros kaki) 

ទ្យន ់[ គុ ] limp  

ទ្យនរ់លួយ [ ន ] soft rot  

ទ្យប ់[ កិ ] stanch  

ទ្យបទ់្យល់ [ កិ ] resist  

ទ្យមងន ់[ ន ] weight  

ទ្យមងនខ់លួន [ ន ] body weight  

ទ្យមងនត់្ាប ់[ ន ] seed weight  

ទ្យមងនភ់ាព [ ន ] severity  

ទ្យមងនម់៉ែូន្លគុល [ ន ] atomic weight  

 

 
ទ្យមងនអ់ាែូម [ ន ] atomic weight  

ទ្យត្មង ់[ ន ] structure  

ទ្យត្មងខី្់ [ ន ] embryonal structure   

ទ្យត្មងគ់ល់្លឹកន្ទាមាខ ង [ គុ ] oblique  

ទ្យត្មងត់គម្លឹកទ្យត្មងត់្មាមរដ [ គុ ] palmatifid  

ទ្យត្មងា់ម នរាងត្បាកដ [ ន ] amorphous structure   

ទ្យត្មងត់្ាប ់[ ន ] granular structure  

ទ្យត្មងចុ់ង្លឹកទ្យត្មងក់នេុយ [ គុ ] caudate  

ទ្យត្មងចុ់ង្លឹករាងត្្ួច [ គុ ] acuminate  

ទ្យត្មងច់ុំហ [ ន ] rictus  

ទ្យត្មងជ់ាដុុំៗ [ ន ] fragmental structure  

ទ្យត្មងជ់ាបនេោះ [ ន ] platy structure, phylliform 

structure, plate-like structure, laminar 
structure  

ទ្យត្មងជ់ាត្្ទាប ់[ ន ] bench structure  

ទ្យត្មងដី់ [ ន ] soil structure  

ទ្យត្មងដី់ត្តមខាែ ែទ្យទឹ្យង [ ន ] profile  

ទ្យត្មងដូ់ចត្ាប់្ តណ្ត កបារា ុំង [ ន ] pea-like structure   

ទ្យត្មងដូ់ចទ្យុំពក ់[ ន ] retinaculum  

ទ្យត្មងដូ់ច្ររ្ [ ន ] filiform  

ទ្យត្មងធ់្រណី្មាត្ែ [ ន ] geometric structure  

ទ្យត្មងប់នេោះ្លឹករាងន្បា៉ែ ងចុង [ គុ ] oblanceolate  

ទ្យត្មងប់នេោះ្លឹករាងន្បោះដូងន្បា៉ែ ង [ គុ ] reniform  

ទ្យត្មងប់នេោះ្លឹករាងមូល [ គុ ] orbicular  

ទ្យត្មងប់នេោះ្លឹករាងមរុល [ គុ ] acicular  

ទ្យត្មងផ់្កេ ុំងៗ [ ន ] massive structure  

ទ្យត្មងរ់ាងត្្ួច [ ន ] mucro  

ទ្យត្មងរ់ាែខាប ់ [ ន ] fluidal structure  

ទ្យត្មងល់អ [ ន ] natural tilth, tilth  

ទ្យត្មង់្ ុទ្យធ [ ន ] simple structure   

ទ្យត្មង់្ លឹក [ ន ] leaf shape  

ទ្យត្មង់្ វ័យដុំន្ឡើងន្ទ្យវ [ ន ] replicating form (RF)  

ទ្យត្មបុបាា  [ ន ] scape, receptacle  

ទ្យត្មពង [ ន ] ovipositor  

ទ្យន្ត្មែ [ ន ] slant  

ទ្យមាល កព់ង [ កិ ] oviposit 
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ទ្យមាល ប ់[ ន ] habituation  

ទ្យមាល បខ់លួនឱ្យសុាុំនឹងអវីមយួ [ កិ ] accustom   

ទ្យមាល ប់្ ែវ [ ន ] imprinting  

ទ្យមាល ប់្ ែវ [ ន ] imprinting  

ទ្យមលុោះ [ កិ ] fenestrate  

ទ្យមលុោះជារនធ [ កិ ] perforate    

ទ្យ្សនកិច្្ិកោ [ ន ] field trip  

ទាកទ់្យងនឹងបឹង [ គុ ] lacustrine  

ទាែន់្ចល [ កិ ] exclude  

ទារក [ ន ] infant    

ទារនិ្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] zygote  

ទាល [ គុ ] blunt  

ទា្់ន្ោម [ ន ] anuria  

ទិ្យនែនយ័ន្្បៀង [ ន ] food data  

ទិ្យនែផល [ ន ] yield  

ទិ្យនែផលន្ៅែុំបនម់យួ [ ន ] standing crop  

ទិ្យនែផល្របុ [ ន ] gross output  

ទិ្យ្ន្ៅ  [ ន ] aims  

ទិ្យ្អូែលុ [ ន ] ovule orientation  

ទី្យកែុងបរនិ្ែណ្ [ ន pl ] premises  

ទី្យដកទឹ់្យក [ ន ] bog fen  

ទី្យត្តុំង [ ន ] position  

ទី្យត្តុំងមាែ ់[ គុ ] adoral  

ទី្យត្បរុុំរន [ គុ ] urban  

ទី្យវល [ ន ] plain  

ទី្យ្ែតឃាែ [ ន ] slaughterhouse  

ទី្យឯក្ណ្ឋា ន [ ន ] uniform site  

ទឹ្យក [ ន ] water  

ទឹ្យកកក [ ន ] ice  

ទឹ្យកកកែទិ្យា [ ន ] glaciology  

ទឹ្យកកខវក ់[ ន ] contaminated water, polluted water  

ទឹ្យកក្ដម [ ន ] semen, sperm  

ទឹ្យកក្ដមត្ែី [ ន ] milt  

ទឹ្យកន្ៅរ  [ ន ] thermal water  

ទឹ្យកកែុងដី [ ន ] subsurface water  

ទឹ្យកកែុងភាែ ្ [ ន ] endolymph  

ទឹ្យកកែុងរនធេម [ ន ] crevice-water  

ទឹ្យកខនិរ [ ន ] mineral water  

ទឹ្យកខរួ [ ន ] cerebrospinal fluid  

ទឹ្យកន្ខមោះ [ ន ] vinegar   

ទឹ្យកឃមុ ុំ [ ន ] honey  

ទឹ្យកន្ចញពីដី [ ន ] spring water  

ទឹ្យកន្ត្ចើន [ គុ ] succulent  

ទឹ្យកន្ត្ចោះ [ ន ] filtrate  

ទឹ្យកន្ៅ [ ន ] raw water  

ទឹ្យកតឆអែ [ ន ] saturated water  

ទឹ្យកជាលិក្ដ [ ន ] tissue fluid  

ទឹ្យកររួ [ ន ] rapids  

ទឹ្យកដក ់ [ ន ] standing water  

ទឹ្យកដម [ ន ] honeydew  

ទឹ្យកដមផ្កា  [ ន ] nectar  

ទឹ្យកដីន្បៀម [ ន ] capillary water  

ទឹ្យកតដល្អិែជាប ់[ ន ] adherent water  

ទឹ្យកន្ដោះ [ ន ] milk  

ទឹ្យកន្ដោះកក [ ន ] curd  

ទឹ្យកន្ដោះខាល ត្កហម [  .ែ ិ] Euphorbia thymifolia  

ទឹ្យកន្ដោះខាល ធ្ុំ [  .ែ ិ] Euphorbia heterophylla  

ទឹ្យកន្ដោះរូរ [ ន ] yoghurt  

ទឹ្យកន្ដោះដុំបូង [ ន ] colostrum  

ទឹ្យកែុំបនប់ាែ្មុត្ទ្យន្ត្ៅ [ ន ] abyssopelagic  

ទឹ្យកទ្យន ់[ ន ] soft water  

ទឹ្យកទ្យវីប [ ន ] continental water  

ទឹ្យកធ្មមជាែិ [ ន ] natural water  

ទឹ្យកធ្ងន ់[ ន ] heavy water  

ទឹ្យកនឹង  [ គុ ] lentic  

ទឹ្យកន្ោម [ ន ] urine   

ទឹ្យកបតនល [ ន ] vegetable juice  

ទឹ្យកបត្មុង [ ន ] water supply   

ទឹ្យកបរយិាក្ដ្ [ ន ] atmospheric water  

ទឹ្យកបិែ [ ន ] distilled water  

ទឹ្យកត្បមាែ ់[ ន ] bile  

ទឹ្យករត្ប [ ន ] salt water, saline water  

ទឹ្យករត្បែិចៗ [ ន ] brackish water 

ទឹ្យកបុំពូន [ ន ] concealed water 
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ទឹ្យកផឹក [ ន  ] drinking water, potable water  

ទឹ្យកផុ្ [ ន ] confined water, artesian water  

ទឹ្យកផុ្ពីកែុងដី [ ន ] confined groundwater  

ទឹ្យកពូរ [ ន ] seminal fluid  

ទឹ្យកពយរួ [ ន ] perched water  

ទឹ្យកន្នលៀង [ ន ] rainwater  

ទឹ្យកន្ភាល ោះ [ ន ] amniotic fluid  

ទឹ្យកមាែ ់[ ន ] saliva   

ទឹ្យករងអាក្ដ្កមម [ ន ] aerated water  

ទឹ្យករងូ [ ន ] molasses  

ទឹ្យកររង [ ន ] lymph  

ទឹ្យករងឹ [ ន ] hard water  

ទឹ្យកលូ [ ន ] sewage water  

ទឹ្យកលូ្មអុយន្ដើម [ ន ] raw sewage, crude sewage  

ទឹ្យកលូ្មអុយរង [ ន ] settled sewage  

ទឹ្យកន្លើរផេដី [ ន ] surface water  

ទឹ្យក្ោល ក ់[ ន ] synovia  

ទឹ្យក្មុត្ទ្យ [ ន ] seawater  

ទឹ្យក្មបរូសារធាែុចិញឹ្ម [ ន ] eutrophic  

ទឹ្យក្មអុយ [ ន ] sewage  

ទឹ្យកសាប [ ន ] fresh water  

ទឹ្យកន្្រ ី[ ន ] free water  

ទឹ្យកហូរ [ ន ] running water, trickling water  

ទឹ្យកអណ្តូ ង [ ន ] well water  

ទឹ្យកអណ្តូ ងតរ ៉ែ [ ន ] mine water  

ទឹ្យកអាម៉ែូញ៉ែ ក ់[ ន ] ammonia water  

ទឹ្យកអុក្ីុត្ន [ ន ] peroxide  

ទុ្យុំ [ គុ ] ripe  

ន្ទ្យៀប [ ន ] sugar apple  

ន្ទ្យៀបបារា ុំង [ ន ] soursop   

ន្ទ្យ្ចរណ៍្ធ្មមជាែិ [ ន ] ecotourism  

ន្ៅជាថាល  [ កិ ] clear  

ត្ទ្យងត់្ទាយែូច [ ន ] small scale  

ត្ទ្យនិច [ ន ] sting  

ត្ទ្យនុងកង្អា រ [ ន ] palmate venation  

ត្ទ្យនុង្ែិែ [ ន ] pinnate venation  

ត្ទ្យនុងត្្បបន្ណ្ឋរ យ [ ន ] longitudinal parallel vein  

ត្ទ្យនុង្លឹក [ ន ] midrib  

ត្ទ្យពយ្មបែតិ [ ន ] asset  

ត្ទឹ្យ្តី [ ន ] theory  

ត្ទឹ្យ្តីបទ្យ [ ន ] theorem  

ត្ទឹ្យ្តីែែិែរនិយម [ ន ] evolutionism  

ត្ទឺ្យ្តីន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell theory  

ត្ទុ្យង, ន្ត្ក្ដល [ ន ] pen  

ត្ទុ្យងត្រូក [ ន ] pigsty  

ត្ទុ្យងទ្យនោយ [ ន ] hutch  

ត្ទុ្យង្ែវ  [ ន ] pen  

ត្ទុ្យឌន្ត្ទាម្ររីាងគ [ ន ] procidentia    

ត្ទូ្យងកណ្ឋរ ល [ ន ] mesothorax  

ត្ទូ្យងន្ត្ក្ដយ [ ន ] metathorax  

ត្ទូ្យងមុខ [ ន ] prothorax  

ទាវ រន្ត្ក្ដមត្កពោះ [ ន ] pylorus  

ទាវ រទឹ្យករុំនន ់[ ន ] penstock  

ទាវ រធ្ុំ  [ ន ] anus  

ន្ទ្យវចកខុ [ គុ ] binocular  

ន្ទ្យវបាទ្យ [ គុ ] bipedal  

ន្ទ្យវន្នទ្យ [ ន ] hermaphrodite, monoecious  

ន្ទ្យវន្នទ្យ  [ ន ] hermaphrodite  

ន្ទ្យវតមក [ គុ ] biramous  

ទ្យុំនប ់[ ន ] shingle-spit  

ទ្យុំនបទឹ់្យក [ ន ] jetty, barrage  

ទ្យុំនបន់លធឺ្មមជាែិ [ ន ] natural levee  

ទ្យុំោញ [ ន ] gravity  

ទ្យុំោញពនលឺ [ ន ] phototropism  

ទ្យុំោប [ ន ] lowland   

ទ្យុំោបជារងវងមូ់ល [ ន ] cirque  

ទ្យុំោបបឹង [ ន ] low marsh swamp  

ទ្យុំោបមាែបឹ់ង [ ន ] lacustrine flood plain  

ទ្យុំោ្់ [ ន ] conflict  

ទ្យុំន្ោរគីម ី[ ន ] chemotropism  

ទ្យុំន្ោរទិ្យ្ [ ន ] tropism 

ទ្យុំន្ោរទឹ្យក [ ន ] hydrotropism  

ទ្យុំន្ោរទ្យុំោញតផនដី [ ន ] gravitropism  

ទ្យុំបនន់ល ឺ[ ន ] ridge



ទ្យុំពា  ទ្យុំហុំរនក្ដរត្សាែត្ជាែ 

-451- 

ទ្យុំពា [ កិ ] chew 

ទ្យុំពាន្អៀង [ កិ ] ruminate   

ទ្យុំពាុំងបាយរូរ [ ន ] grapevine  

ទ្យុំពាុំងឫ្ស ី[ ន  ] bamboo shoot  

ទ្យុំហុំ [ ន ] size, magnitude  

ទ្យុំហុំរនក្ដរត្សាែត្ជាែ [ ន ] scope of research  
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ធ      
ធ្ញាជាែិ  [ ន ] cereal  

ធ្នធាន [ ន ] resource  

ធ្នធានរីែសាស្រ្ត [ ន ] biological resource  

ធ្នធានដី [ ន ] land resource  

ធ្នធានថាមពល [ ន ] energy resource  

ធ្នធានទឹ្យក [ ន  ] water resource  

ធ្នធានធ្មមជាែិ [ ន ] natural resource  

ធ្នធានធ្មមជាែិន្កើែន្ឡើងែញិ [ ន ] renewable natural 

resource  

ធ្នធានបរសិាថ ន [ ន ] environmental resource  

ធ្នធានរត្ពន្ ើ [ ន ] forest resource  

ធ្នធានមាូបអាហារ [ ន ] food resource  

ធ្នធានត្ន [ ន ] genetic resource  

ធ្នធានឧ្ម័ន [ ន ] gas resource  

ធ្ោារក្ិកមម [ ន ] agricultural bank   

ធ្ោារកូនន្ ើបុំន្ៅ [ ន ] clonal bank  

ធ្ន ់[ កិ ] tolerate   

ធ្នត់្ទាុំនឹងក្ដរហូរន្ត្ចោះ [ គុ ] non-erodible  

ធ្ននឹ់ងរុំងឺ [ ន ] disease resistance  

ធ្នអ់កមម [ គុ ] passive  

ធ្មមរន្ត្មើ្ ែទិ្យា [ ន ] conventional breeding  

ធ្មមជាែិ [ ន ] nature  

ធ្មមជាែិែទូិ្យ [ ន ] naturalist  

ធ្មមជាែូបនីយកមម [ ន ] naturalization  

ធ្មមត្ត [ គុ ] normal  

ធ្រណី្ែគគីករណ៍្ែទិ្យា [ ន ] soil taxonomy  

ធ្រណី្ែទូិ្យ [ ន ] soil scientist  

ធ្រណី្ែទិ្យា [ ន ] pedology  

ធាង្លឹក [ ន ] frond  

ធាែុ [ ន ] element  

ធាែុន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] organelle  

ធាែុគីម ី[ ន ] chemical element  

ធាែុគីមបីុំពុលន្ហើរត្តមខយល់ [ ន ] airborne pollutant  

ធាែុាម នរីែែិ [ ន ] abiotic element  

ធាែុចងអុលពណ៌្ [ ន ] chemical indicator  

ធាែុនិចល  [ ន ] inert ingredient  

 
ធាែុបងា [ ន ] component  

ធាែុបោេ ល់ [ ន ] reagent  

ធាែុមានរីែែិ [ ន ] biotic element  

ធាែុរលាយ [ ន ] solute  

ធាែុរ ុំលាយ [ ន ] solvent  

ធាែុ្កមម [ ន ] active ingredient (a.i)  

ធាែុ្ររ្ោុំ [ ន ] vessel elements  

ធាែត់្រុល [ គុ ] obese  

ធាោារន្្បៀង [ ន ] food bank  

ធារទឹ្យក [ ន ] evaporation rate  

ធារលុំហូរ [ ន ] run-off rate  

ធារាសាស្រ្ត [ ន ] hydrology  

ធារាសាស្រ្តក្ិកមម [ ន ] agricultural hydrology  

ធារាសាស្រ្ត្មុត្ទ្យ [ ន ] sea hydrology  

ធុ្ង [ ន ] tank  

ធុ្ងបាញ់ថាែ ុំ  [ ន ] knapsack sprayer  

ធុ្ងន្លប ើង [ ន ] fermenter  

ធូ្រន្្ប ើយ [ កិ ] recover, recuperate  

ធូ្លីធ្យងូេម [ ន ] coal dust  

ធ្ងន ់ [ គុ ] heavy  

ធ្ងនធ់្ងរ [ គុ ] malignant, severe  

ធ្ែឹមចុំន្បើង [ ន ] rick  

ធ្ែូត្្កី [ ន pl ] branchial arches  

ន្ធ្ែើរ [ ន ] shelf  

ធ្មួល [ ន ] host, receptor  

ធ្មួលកន្ដរ  [ ន ] thermoreceptor  

ធ្មួលខាងន្ត្ៅ [ ន ] exteroceptor  

ធ្មួលចមាង យ  [ ន ] distance receptor  

ធ្មួលថាមពល [ ន ] energy acceptor  

ធ្មួលពនលឺ [ ន ] photoreceptor  

ធ្មួលរួ្ ក្ដរប៉ែោះ [ ន ] tangoreceptor or tactor  

ធ្មួល្ររ្ពរួ [ ន ] tenoreceptor  

ធ្មួលអនតរក្ដល [ ន ] intermediate host  

ធ្មួលអីុត្ដូត្ន [ ន ] hydrogen acceptor  

ន្ធ្មញទឹ្យកន្ដោះ [ ន ] primary teath 

ន្ធ្មញមុខ [ ន ] incisor 
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ន្ធ្មញ ៊្ែុែ  [ ន ] egg tooth  

រធ្ម  [ ន ] ramie  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Boehmeria nivea) 
ធ្យងូន្ ើ [ ន ] charcoal  

ធ្យងូែបួ [ ន ] peat  

ធ្យងូេម [ ន ] black coal  

ធ្យងូ្កមម [ ន ] absorbent carbon, activated carbon  

ធាល កន់្នលៀង [ កិ ] rain  

ធាល ក់្  [ ន ] trichomonas (vaginalis)    

ធាល យ [ កិ ] rupture    

ន្ធ្វើក្ដរ ៉ែងត់ែន [ កិ ] quarantine  

ន្ធ្វើកុំតណ្ទ្យត្មង ់[ កិ ] reform  

ន្ធ្វើខនិរកមម [ កិ ] mineralize  

ន្ធ្វើជាគុំរ ូ[ កិ ] model  

ន្ធ្វើជាែូបនីយកមម [ កិ ] nationalise  

ន្ធ្វើជាត្ទ្យោប ់[ កិ ] buffer  

ន្ធ្វើបរែិែតន ៍[ កិ ] mutate  

ន្ធ្វើតផនក្ដរ [ កិ ] plan  

ន្ធ្វើយនតកមម [ កិ ] mechanize  

ន្ធ្វើន្យាធូ្បនីយកមម [ កិ ] mobilize  

ន្ធ្វើែបុិលកមម [ កិ ] propagate  

ន្ធ្វើ្មានកមម [ កិ ] assimilate  

ន្ធ្វើអគគិ្នីែភិាគ [ កិ ] electrolyze  

ន្ធ្វើអាក្ដ្កមម [ កិ ] aerate  

ន្ធ្វើអារីែកមមតរ ៉ែ [ កិ ] mine  

ន្ធ្វើអុក្ីុែកមម [ កិ ] oxidise  

ន្ធ្វើឱ្យន្ៅត  [ គុ ] pyrogenic  

ន្ធ្វើឱ្យថាល  [ កិ ] clarify  

ន្ធ្វើឱ្យធ្លុោះ [ កិ ] puncture  

ន្ធ្វើឱ្យត្បន្ ើ្រន្ឡើង [ កិ ] improve  

ន្ធ្វើឱ្យពុល [ កិ ] intoxicate    

ន្ធ្វើឱ្យមានផែែ ់[ កិ ] pleat  

ន្ធ្វើឱ្យរលាយ [ កិ ] solubilize  

ន្ធ្វើឱ្យ្កមម [ កិ ] activate  

ន្ធ្វើឱ្យ្កមមជាេមី [ កិ ] reactivate  

ន្ធ្វើឱ្យន្្តើង  [ កិ ] thin  

ន្ធ្វើឱ្យ្េោះ [ កិ ] engorge  

ន្ធ្វើឱ្យត្្ួលខលួនន្ឡើងែញិ [ កិ ] relieve    

ន្ធ្វើឱ្យអ្់កមាល ុំង [ កិ ] fatigue  
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ន      
នគន្រាបនីយកមម [ ន ] urbanization  

នងគល័ [ ន ] plough  

នងគល័ថា្ [ ន ] rotary tiller  

នងគល័ថា្ ២ [ ន ] two disc plough  

នងគល័ថា្ ៧ [ ន ] seven disc plough  

នងគល័ថា្ ៣ [ ន ] three disc plough  

នងគល័ន្ផអៀង [ ន ] mouldboard plough  

នន្ោងត្រុង  [ ន ] angled luffa   

នន្យាបាយក្ិកមមទូ្យន្ៅ [ ន ] common agricultural 

policy (CAP)  

នន្យាបាយបរសិាថ ន [ ន ] environmental policy  

នន្យាបាយន្្ដាកិច្ [ ន ] economic politic  

នន្យាបាយអនរិកសបរសិាថ ន [ ន ] conservation policy  

នរមាត្ែ [ ន ] anthropometry  

ោោភាពរនត្បន្នទ្យ [ ន ] species diversity  

ោោភាពរនន្្ន្នទិ្យច [ ន ] genetic variability  

ោមែលី [ ន ] nomenclature  

ោមែលីន្ទ្យវោម [ ន ] binomial nomenclature  

ោវចរណ៍្្មុត្ទ្យ [ ន ] maritime navigation  

ោុំន្ចញ [ គុ ] efferent  

និចលកមម [ ន ] immobilization  

និចលភាព [ ន ] inertia    

និោែ ក្ដរ [ ន ] trend  

និោែ ក្ដររុំនន ់[ គុ ] flood prone  

និមមែិរបូ [ ន ] symbol  

និមមែិ្ញ្ឆា  [ ន ] formula  

និមមែិ្ញ្ឆា គីម ី[ ន ] chemical symbol  

និយែកមមអាក្ដ្ធាែុ [ ន ] climate regulation  

និយែករ [ ន ] regulator  

និយែករ្ីែុណ្ា ភាព [ ន ] temperature regulator  

និយមខយល់ [ ន ] aerophil  

និរនតរភាព [ ន ] sustainability  

និរនតត្្ន្ពាន [ ន ] permanent wilting  

និ្ណ្ឋា ន  [ គុ ] amorphous  

និ្ិនែ [ ន ] sedentary  

នីតកល (Ni) [ ន ] nickel  

 
នីែិែធីិ្ [ ន ] procedure  

នីត្ត្តែ [ ន ] nitrate  

នីត្ត្តែកមម [ ន ] nitratation  

នីត្ែូកមម [ ន ] nitrosation  

នីត្ែូត្ន, អា្ូែ (N) [ ន ] nitrogen  

នីែ ៉ែ ូ[ ន ] level  

នីែ ៉ែដូចខ់ាែ [ ន ] absolute level  

នីែ ៉ែទឹូ្យក្មុត្ទ្យ [ ន ] sea level  

នីែ ៉ែទូូ្យទាែ ់[ ន ] compensation level  

នីែ ៉ែអូាហារ [ ន ] trophic level  

នឹង [ គុ ] stagnant  

នុយ  [ ន ] bait  

នុយន្កលអិុច [ ន ] nucleotide  

ន្នមា៉ែ ែូែ  [ ន ] eelworm  

ន្នសាទ្យរុំនញួ [ ន ] commercial fishery  

ន្នសាទ្យហួ្ [ កិ ] overfish  

ន្នអុង (Ne) [ ន ] neon  

រនកញុ្ុំផ្កា  [ គុ  ] cymose (adj)  

រនកនេុយ [ គុ  ] caudal  

រនកមាល ុំង [ គុ  ] potent  

រនកមអួែ [ គុ ] vomitus    

រនក្ិកមម, [ គុ ] agrarian  

រនក្ដរបនតពូរ [ គុ ] reproductive   

រនក្ដរបុំពុល [ ន ] pollution effect  

រនកូនខី្ [ គុ ] newborn, neonatal  

រនកូនតង៉ែែ [ គុ ] neonatal  

រនត្កន្លៀន [ គុ ] inguinal  

រនខែង [ គុ ] dorsal  

រនឃានែញិ្ឆា ណ្ [ គុ ] olfactory  

រនចកខុន្រាគ [ គុ ] ophthalmic  

រនចលករ [ គុ ] vasomotor  

រនចុង [ គុ ] apical  

រនត្ចុំង [ គុ ] littoral  

រនឆអឹង [ គុ ] bony  

រនរីែសាស្រ្ត [ គុ ] biological 

រនន្ដើមក [ គុ ] pharyngeal   
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រនែត្មងន្ោម [ គុ ] renal  

រនែិណ្ន្ទ្យ្ [ គុ ] herbaceous  

រនត្ែន្ចៀក [ គុ ] aural, otic  

រនែុំបនត់្ែូពិច [ គុ ] tropical  

រនថាែ ុំបញុ្ោះ [ គុ ] cathartic  

រនថាែ ុំបនថយ្កមមភាព [ គុ ] depressant  

រនន្េលើម [ គុ ] hepatic  

រនទ្យត្មង ់ឬរនចុំននួត្កូម៉ែូ្ូម [ គុ ] karyological  

រនត្ទូ្យង [ គុ ] pectoral  

រនធ្មមជាែិ [ គុ ] natural  

រនធាែុគីមរីីែៈ [ គុ ] biochemical  

រននិរនតរភាព [ គុ ] sustainable  

រនបបូរមាែ ់[ គុ ] labial  

រនបុគគលិកលកខណ្ៈ [ គុ ] characteristic   

រនន្បោះដូង [ គុ ] cardiac  

រនន្បោះដូង [ គុ ] cardiac  

រនត្បន្នទ្យផ្កា ន្ក្ដរ ប [ គុ ] cauliflorous  

រនត្បសាទ្យ [ គុ ] neural  

រនពូរ្ុទ្យធ [ គុ ] axenic  

រនរត្ព [ គុ ] feral  

រននូមភិាគ [ គុ ] regional  

រនតនែក [ គុ ] ocular, optic, ophthalmic  

រនមាែ ់[ គុ ] buccal, oral  

រនមាែទ់្យន្នល [ គុ ] riparian  

រនន្ម្ូនែី [ គុ ] mesophytic  

រនរនធគូទ្យ [ គុ ] anal  

រនរាត្ែីករ [ គុ ] nocturnal  

រនលកខណ្ៈតត្បត្បួល [ គុ ] apomorphic  

រនលាបន់ក ់[ គុ ] alluvial  

រនលុំហ្មុត្ទ្យ [ គុ ] pelagic  

រនែទិ្យយុ្ កមម [ គុ ] radioactive  

រនតែន [ គុ ] venous  

រន្ពាវ ្ី [ គុ ] omnivorous  

រន្មុត្ទ្យ [ គុ ] marine  

រន្ររ្ត្បសាទ្យ [ គុ ] neurologic    

រន្ររីាងគលូែលា្់ [ គុ ] vegetative  

រន្ររីៈ [ គុ ] organic  

រន្ិបបនិមមែិ [ គុ ] artificial   

រន្ួែ [ គុ ] pulmonary    

រន្បនូ [ គុ ] uterine    

រនត្្ុកកុំន្ណ្ើ ែ [ គុ ] native  

រនសាល ប [ គុ ] alar  

រន ុ្ំណ្កកមម [ គុ ] nymphal  

រនឱ្្េសាថ ន [ គុ  ] pharmaceutical  

រនអាហារបូែថមភ [ គុ  ] nutritional  

ន្ោម [ កិ ] urinate   

ន្ៅខាងចុង [ គុ ] terminal  

ន្ៅគល់្លឹក [ គុ ] axillary  

ន្ៅចុងបងអ្់ [ គុ ] distal  

ន្ៅចុំមុខត្្ទាបផ់្កា  [ គុ ] epipetalous  

ន្ៅដចពី់ាែ  [ គុ ] discontinuity  

ន្ៅពាកក់ណ្ឋរ លទ្យត្មផ្កា  [ ន ] perigyny 
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ប      
បក្មបក [ កិ ] peel, girdling  

បកស ី[ គុ ] avian  

បកសរី ុំពា [ ន ] raptor  

បកសែីទិ្យា [ ន ] ornithology  

បកសតី្្ុក [ ន ] fowl  

បងាកុំន្ណ្ើ ែនិមមែិ [ ន ] artificial insemination (AI)  

បងាកុំន្ណ្ើ ែមនិធ្មមត្ត [ កិ ] inseminate  

បងាង [ ន ] prawn, shrimp  

បងាងទឹ្យកសាប [ ន ] fresh water prawn, crayfish   

បងាង្មុត្ទ្យ [ ន ] lobster  

បងាបន្ងាើែជាេមី [ កិ ] reconstitute  

បង្អា ែក់្ដែ ់[ កិ ] interbreed  

បង្អា ែន់្ដយ្ិបបនិមិមែ [ កិ ] artificially inseminate   

បង្អា ែត់្ែឡប ់[ កិ ] back-cross  

បង្អា ែពូ់រ [ កិ ] breed, hybridize  

បង្អា រ [ កិ ] prevent  

បង្អា រមតី្កុប [ ន ] asepsis  

បន្ងាើែន្អាយបានន្ត្ចើន [ កិ ] propagate  

បន្ងាើន [ កិ ] increase  

បន្ងាើនចុំននួ [ កិ ] multiply  

បង្អខ បក់មម [ ន ] compaction  

បង្អខ បន់្ដយបងាក [ ន ] concentration by freezing  

បង្អខ បន់្ដយរ ុំហួែ [ ន ] concentration by evaporation  

បងគងឃមុ ុំ [ ន ] log hive  

បន្ង្អគ លែូច [ ន ] stake  

បត្ងួញជាលិក្ដ [ គុ ] astringent  

បងវិល  [ កិ ] rotate   

បងវឹកក្ដរ ី[ ន ] facilitator  

បងាួរន្ោម [ ន ] urethra  

បន្ងាើយកាល [ ន ] fontanel    

បងអែច់ុំណី្ [ កិ  ] off feed  

បងអនក់្ដរចុកន្ពើែ [ ន ] paregoric  

បងអូរ [ ន ] draining trench  

បងរ់ុ ុំរបួ្  [ ន ] bandage  

បន្ច្កន្ទ្យ្ [ ន ] technique  

បន្ច្កន្ទ្យ្ដី [ ន ] soil technology  

 
បន្ច្កន្ទ្យ្បន្ងាើែកូន [ ន ] obstetrics  

បន្ច្កន្ទ្យ្្មត្្ប [ ន ] appropriate technology  

បន្ច្កែជិារ ាម ន ុ្ំណ្ល់ [ ន ] wasteless technology  

បន្ច្កែជិារ ្មត្្ប [ ន ] appropriate technology  

បន្ច្កែទិ្យា [ ន ] technology  

បញូ្ល [ កិ ] insert  

បញូ្លទឹ្យក [ កិ ] irrigate  

បន្ញ្ញ [ កិ ] eviscerate    

បន្ញ្ញថាមពល [ គុ ] exergonic (exothermic)  

បន្ញ្ញផ្កា  [ កិ ] bloom  

បន្ញ្ញអា្ូែ [ គុ ] ammonotelic  

បញរ ី ុ្ំណួ្រ [ ន ] questionnaire  

បញរូ ន [ កិ ] transmit  

បញរូ ន្ម [ កិ ] transfuse  

បញ្ឆា បរសិាថ ន [ ន ] environmental issue  

បញ្ឆា ពហុែ ិ្ ័យ [ ន ] cross-cutting issues  

បដិែែតន ៍[ ន ] revolution  

បដិែែតនរ៍បែង  [ ន ] green revolution  

បដិ្នធិ [ ន ] conception  

បណ្ឋរ ញ [ ន ] network  

បណ្ឋរ ញគមោគមន ៍[ ន ] communication network  

បណ្ឋរ ញឃាល ុំន្មើល [ ន ] monitoring network  

បណ្ឋរ ញទ្យន្នល [ ន ] river network  

បណ្ឋរ ញទឹ្យក [ ន ] drainage network  

បណ្ឋរ ញផគែផ់គងទឹ់្យក [ ន ] water-supply network  

បណ្ឋរ ញផលូែទឹ្យក [ ន ] water network  

បណ្ឋរ ញលូទឹ្យក្មអុយ [ ន ] sewerage  

បណ្ឋរ ញ្ន្ងាែពិនិែយ [ ន ] observation network  

បណ្ឋរ ញ្ន្ងាែពិនិែយធារាសាស្រ្ត [ ន ] hydrologic 

network  

បណ្ឋរ ញ្ររ្បរូរ [ ន ] capillary bed, rete mirabile  

បណ្ឋរ ញសាថ នីយត្ែួែពិនិែយគុណ្ភាពទឹ្យក [ ន ] water 

quality monitoring network  

បណ្ឋរ ញសាថ នីយឧែុនិយម [ ន ] meteorological 

network 

បណ្ឋរ ញអាហារ [ ន ] food web  

បណ្ឋរ លឱ្យរលួយ [ គុ ] saprogenic
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បណ្រុ ុំ  [ ន ] accumulation  

បណ្រុ ុំ រន្ត្មើ្  [ ន ] selective enrichment  

បណ្រុ ុំ រីែៈ [ ន ] bioaccumulation  

បណ្រុ ុំ របូភាព [ ន ] apposition image  

បណ្រុ ោះរន្ត្មើ្  [ ន ] selective enrichment  

បណ្រូ រឧ្ម័នក្ដបូនិច [ ន ] carbon dioxide exchange  

បណ្ណ កជាែិ [ ន ] fern  

បណ្ណ ងគជាែិមានត្ាប ់[ ន ] seed ferns  

បណ្តុ ោះ [ កិ ] sprout  

បណ្តូ លន្ធ្មញ [ ន ] endodontic    

បណ្តូ លន្ពរ [  .ែ ិ] Tinospora crispa   

បន្ណ្ឋត យ [ ន ] length  

បន្ណ្ឋត ោះអា្នែ [ គុ ] temporary  

បែហ់ួ្កត្មែិកុំណ្ែ ់[ កិ ] overturn  

បេែធីិ្ [ ន ] pathway  

បទ្យបញ្ឆរ ្ុែែថិភាព [ ន ] safety regulation  

បទ្យបញា ែិត្តីពីក្ដរបុំពុលបរសិាថ ន [ ន ] pollution regulation  
បទ្យបញាែតិ [ ន ] regulation  

បទ្យបញាែតិបរសិាថ ន [ ន ] environmental regulation  

បទ្យបញាែតិ្តីពីកត្មែិ ុ្ំន្ឡង [ ន ] noise regulation  

បទ្យពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] experience   

បនតពូរ [ គុ ] genital  

បនតឱ្យតែង [ កិ ] prolong  

បនថយ [ កិ ] reduce, attenuate  

បតនថម [ គុ ] extra  

បតនថមបា្ [ ន ] base insertion  

បោេ ែរ់នកងវោះខាែន្្បៀងអាហារ [ ន ] food poverty line  

បោេ បប់នស ុំ [ ន ] secondary  

បនេុករណ្វ យ៉ែូ [ ន ] nuclear charge  

បនេុកលាប ់[ ន ] sediment load  

បនេុក្ររីាងគ [ ន ] organic load  

បនេុកសារធាែុបុំពុលកែុងបរយិាក្ដ្ [ ន ] atmospheric 

load  

បនេុកសារធាែុបុំពុលកែុងបរយិាក្ដ្ [ ន ] atmospheric 

pollutant load  

បនេុ ុំ [ ន ] accelerated ageing, after-ripening (pre-

curing)  

បនេុ ុំបនេបន់្ក្រញី [ គុ ] multi-locular  

បន្នេរបន្ច្កែទិ្យា [ ន ] technology transfer  

បនេោះ [ ន ] band  

បនេោះន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell plate  

បនេោះន្្តើង [ ន ] lamina  

បនេោះ្លឹក [ ន ] leaf blade  

បនធូរ [ កិ ] relax  

បនលម [ ន ] commensalism  

បោល  [ ន ] prickle, thorn  

បោល ្អិែ [ ន ] giant sensitive plant   

បតនល [ ន ] vegetable  

បតនលយក្លឹក [ ន ] leaf vegetable  

បនោប [ កិ ] neutralize  

បនោបកមម [ ន ] neutralization  

បនោយ [ ន ] emission  

បនោយក្ដុំរ្មី អិុច [ ន ] alpha(-ray) emission  

បនោយន្ៅកែុងបរយិាក្ដ្ [ ន ] atmospheric emission  

បនោយរ្មី [ ន ] radiation  

បនោុំ [ កិ ] graft  

បនោុំនឹងលកខខណ្ឌ េមី [ ន ] acclimation  

បនោុំនឹងអាក្ដ្ធាែុេមី [ ន ] acclimatization  

បនសទុ្យធ [ កិ ] purify, clear  

បនសទុ្យធកមម [ ន ] purification  

បនោុ ុំ  [ កិ ] immunise  

បបូរមាែ ់[ ន ] lip  

បបូរមាែន់្ត្ក្ដម [ ន ] labium  

បត្មុង [ ន ] reserve  

បត្មុងខនិរ [ ន ] mineral reserve  

បតត្មកុំណ្ន្កើែ [ ន ] metamorphism  

បតត្មបត្មួល [ ន ] variable  

បតត្មបត្មួលក្ដរលូែលា្់ [ ន ] periphysis  

បតត្មបត្មួលគីម ី[ ន ] chemical change  

បតត្មបត្មួលែពូរ [ ន ] mutation 

បតត្មបត្មួលពណ៌្ [ ន ] variegation  

បតត្មបត្មួលឫ្ [ ន ] root shift 

បតត្មបត្មួលរបូ [ ន ] physical change  

បតត្មបត្មួលរបូរាង [ ន ] morphological plasticity 

បតត្មរបូ [ ន ] metamorphosis 
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បតត្មរបូមនិន្ពញន្លញ [ ន ] incomplete metamorphosis  

បមាល ្់ទី្យ [ ន ] locomotion  

បមាល ្់លុំន្ៅ [ ន ] emigration  

បររីព [ ន ] heterotroph  

បរបាញ់ [ កិ ] hunt  

បរា្ិែ [ ន ] parasite  

បរា្ិែកែុង  [ ន ] endoparasite  

បរា្ិែកែុងន្ក្ដ្ិក្ដចុំបាច ់[ ន ] obligate intracellular 

parasites  

បរា្ិែត្ក្ដបពង [ ន ] brood parasite  

បរា្ិែន្ត្ៅ [ ន ] ectoparasite, external parasite  

បរា្ិែខាងកែុង [ ន ] internal parasite  

បរា្ិែភាព [ ន ] parasitism  

បរា្ិែរមួធ្មួល [ ន ] symparasitism  

បរា្ិែន្លើបរា្ិែ [ ន ] hyperparasite  

បរា្ិែន្លើ្ែវលអិែ [ ន ] entomogenous  

បរា្ិែែទិ្យា [ ន ] parasitology  

បរបុិបាា  [ ន ] perianth, tepal  

បរមិាណ្ [ ន ] quantity  

បរមិាណ្កុំណ្ែ ់ [ ន ] quota  

បរមិាណ្្ម្បន់្ចញ [ ន ] cardiac output  

បរមិាណ្ែរីុ្ ន្កើែេមី [ ន ] burst size  

បរមិាណ្្តមរងន្ចញ [ ន ] expressivity  

បរមិាត្ែ [ ន ] perimeter  

បរយិាក្ដ្អុក្ីុត្ន [ ន ] oxidizing atmosphere  

បរ ិ្ ុទ្យធ [ គុ ] pure  

បរសិាថ នាម នរីែែិ [ ន ] abiotic environment  

បរសិាថ នរីែសាស្រ្ត [ ន ] biological environment  

បរសិាថ ន្ិបបនិមមែិ [ ន ] anthropogenic environment, 

artificial environment  

ប្ិដាកមមពូរ [ ន ] varietal improvement  

ប្ុបកស ី[ ន ] poultry  

ប្ុន្ពទ្យយ [ ន ] veterinarian  

ប៉្ែ ឺតឡន [ ន ] porcelain  

បា៉ែ នគ់ុំរ ូ[ កិ ] replicate   

បា៉ែ រា៉ែ តម៉ែត្ែ [ ន ] parameter  

បា៉ែ ន្លអូត្ន [ ន ] palaeocene  

បា៉ែ ្េ័រកមម [ ន ] pasteurization  

បា៉ែ ឡាដយមូ (Pd) [ ន ] palladium  

ប៉ែុនាែ  [ គុ ] isometric  

ប៉ែុលតដរ [ ន ] new land soil  

ប៉ែូែងត់្យលទឹ្យក [ ន ] water potential  

ប៉ែូត្ត្យមូ (K) [ ន ] potassium  

ប៉ែូលីតម [ ន ] polymer  

ប៉ែូលីតមកមម [ ន ] polymerization  

ប៉ែូឡូញ៉ែូ ម (Po) [ ន ] polonium  

ន្ប៉ែងន្បា៉ែ ោះ [ ន ] tomato (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Lycopersicon 

esculentum) 
តប៉ែល [ ន ] shovel  

តប៉្ែ  [ ន  ] peach  

តប៉្ែ ន្ា [ ន ] rinderpest  

ន្បា៉ែ ង [ គុ ] swollen  

ន្បា៉ែ ល [ ន ] pendulum  

ប៉ែោះតគមាែ  [ គុ ] contiguous  

ប៉ែោះទ្យុំន្ោរ [ គុ ] haptotropism  

បាកន្ែរពីណ៌្សាវ យ [ ន ] Proteobacteria, purple 

bacteria  

បាកន់្ែរាីម នត្កូម៉ែូ្ូម [ ន ] minicell  

បាកន់្ែរាីម នខយល់ចុំបាច ់[ គុ ] obligate anaerobe  

បាកន់្ែរចីុំណូ្លរត្ប [ ន ] halobacteria  

បាកន់្ែរតីដលអាចន្ៅកែុងដុំន្ៅ [ ន ] pseudomonas  

បាកន់្ែរផីលិែន្មត្តន [ ន ] methanogen  

បាកន់្ែរនី្ពាោះន្ែៀនធ្ុំ [ ន ] colon bacillus  

បាកន់្ែរភីារ បអ់ា្ូែ [ ន ] nitrifying bacteria  

បាកន់្ែររីាងដូចចងាឹោះ [ ន ] rod  

បាកន់្ែររីាងត្វ៊ែ [ ន  ] coccus  

បាកន់្ែររីារា ុំងទឹ្យកកក [ ន ] iceminus bacteria 

បាកន់្ែរែីទិ្យា [ ន ] bacteriology  

បាកន់្ែរអីាម៉ែូញ៉ែ កក់មម [ ន ] Ammonifying bacteria  

បាចផ់្កា  [ ន ] posy  

បាច់្ ររ្ចុំន្ហៀង [ ន ] collateral bundle  

បាច់្ ររ្េែន្បោះដូង [ ន ] bundle of His or 

atrioventricular bundle 

បាច់្ ររ្ោុំ [ ន ] vascular bundle 

បាច់្ ររ្ត្បសាទ្យ [ ន ] tract  

បាច់្ ររ្រមួផិ្ែ [ ន ] concentric bundle 
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បាច់្ ររ្អម [ ន ] bicollateral bundle  

បាចស់ាចដុ់ុំ [ ន ] muscle spindle  

បាញ់ [ កិ ] spray   

បាណ្កចមលង [ ន ] infective insect  

បាណ្កបរនិ្ភាគ [ គុ ] insectivorous  

បាណ្កែទូិ្យ [ ន ] entomologist  

បាណ្កែទិ្យា [ ន ] entomology  

បាណ្ក្ែវ ឬ្ែវលអិែ [ ន ] insect  

បាណ្ក្ែវន្ពញែយ័ [ ន ] imago  

បាណ្ក្ី  [ ន ] insectivores  

បាែ [ ន ] bottom  

បាែត្រលង [ ន ] valley floor  

បាែន្ត្ៅ [ ន ] abyssal zone  

បាែរន្តត  [ ន ] bottom of hole  

បាែ្មុត្ទ្យ [ គុ ] benthic   

បាែ្មុត្ទ្យន្ត្ៅ [ ន ] abyssobenthic  

បាែ្េឹង [ ន ] thalweg  

បាែុននូែដឹករញរូ ន [ ន ] transduction  

បាែុនូែ [ ន ] phenomenon  

បាែុនូែដុោះត្តមទ្យមាល ប ់[ ន ] plagiotrophy  

បាែុនូែន្រដុកមម [ ន ] ferrolysis  

បាែុនូែែទិ្យា [ ន ] phenology  

បាែុនូែអូ្មូ្ [ ន ] osmosis  

បាយ [ ន ] boiled rice  

បារែ (Hg) [ ន ] mercury  

បាែ [ ន ] sack, poison sac  

បា្កមម [ ន ] alkalization  

បា្ឆ្ល ្់ [ ន ] conjugate base  

បា្ីុ [ ន ] bacillus  

បាតឡនកាលធ្ុំ  [ ន ] short-finned pilot whale  

បាតឡនត្កបី [ ន ] false killer whale  

បីត្រុង  [ គុ ] trigonous  

បឹងទ្យុំនប ់[ ន ] dammed lake  

បឹងបិទ្យ [ ន ] closed lake  

បឹងផ្កា េម [ ន ] lagoon  

បឹងែទិ្យា [ ន ] limnology  

បុគគលិកលកខណ្ៈ [ ន ] characteristic   

បុពវ្ិទ្យធិ [ ន ] privilege  

បុរាណ្រីែនូមែិទិ្យា [ ន ] palaeobiogeography  

បុរាណ្រីែែទិ្យា [ ន ] palaeobiology  

បុរាណ្រីែអាក្ដ្ធាែុែទិ្យា [ ន ] palaeobioclimatology  

បុរាណ្នរែទិ្យា [ ន ] palaeoanthropology  

បុរាណ្នូមែិទិ្យា [ ន ] palaeogeography  

បុរាណ្រកុខែទិ្យា [ ន ] palaeobotany  

បុរាណ្អាក្ដ្ធាែុ [ ន ] palaeoclimate  

បុរាណ្អាក្ដ្ធាែុែទិ្យា [ ន ] palaeoclimatology  

បុរាណ្ន្អកូឡូ្ីុ [ ន ] palaeoecology  

បូត្ពឹកស [  .ែ ិ] Cassia javanica  

បូមន្ត្បងរ ុំអិល [ ន ] oil pump  

បូ្ [ ន  ] abscess  

ន្ត្បង [ ន ] oil  

ន្បោះ [ កិ ] pick  

ន្បោះដូងន្ដើរញប ់[ ន ] tachycardia  

តបកជារុំពាម [ កិ ] furcate  

តបកជាបី [ កិ ] trichotomous, trifid  

តបកន្ញើ្ [ កិ ] perspire  

តបបន្ដើម [ គុ ] rudimentary  

តបបតផនផលិែកមម [ ន ] mode of production  

តបរន្ៅន្ត្ៅ [ គុ ] extrorse  

តបរន្ៅមាខ ង [ គុ ] secund  

ន្បាកតបន [ កិ ] thresh  

ន្បាោះបងន់្ចល [ កិ ] abandon  

ន្ៅ [ កិ ] suckle  

បរូរធ្មួល [ គុ ] digenetic  

បតូរលុំន្ៅន្ៅ [ កិ ] resettle  

បយនូ្្ណូ្្ែទិ្យា [ ន ] biocenology  

ត្បក្ដច ់[ កិ ] seisure 

ត្បក្ដ្ទុ្យកជាន្មាឃៈ [ កិ ] cancel   

ត្បកិែាែ  [ គុ ] appressed  

ត្បចុំឆ្ែ ុំ [ គុ ] annual  

ត្បឆ្ុំងជាែិពុល [ ន ] antitoxin 

ត្បជារនន្លើ្ចុំណុ្ោះ [ ន ] overpopulation  

ត្បត្រុយដុោះ, សាែ មត្បត្រុយ [ ន ] mole    

ត្បត្រួយ  [ ន ] mutualism 
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ត្បដប ់[ ន ] instrument  

ត្បដបក់្ដែន់្មម  [ ន ] mower  

ត្បដបឆ់លុោះន្មើលត្ែន្ចៀក [ ន ] otoscope    

ត្បដបន់្នទ្យ [ ន ] genitalia  

ត្បដបត់រង [ ន ] sieve  

ត្បដបវ់្់រនធឆអឹងត្ែាក [ ន ] pelvimeter   

ត្បដប់្ េូច [ ន ] crane  

ត្បែិកមម [ ន ] reaction, response  

ត្បែិកមមន្ត្ក្ដមអុំន្ពើក្ដត្តលីករ [ ន ] catalytic reaction  

ត្បែិកមមគីម ី[ ន ] chemical reaction  

ត្បែិកមមគូ [ ន ] coupled reaction  

ត្បែិកមមងងឹែ [ ន ] dark reaction  

ត្បែិកមមត្ច្ [ ន ] back reaction  

ត្បែិកមមជាន្ ៊្ែរ ី[ ន ] chain reaction  

ត្បែិកមមរុំនួ្  [ ន ] displacement reaction  

ត្បែិកមមដី [ ន ] soil reaction  

ត្បែិកមមែត្មងន់្ៅរកទិ្យ្ពនលឺ [ ន ] light compass 

reaction  

ត្បែិកមមែុំណ្ប [ ន ] allergy  

ត្បែិកមមន្ៅមក [ ន ] balanced reaction, reversible 

reaction  

ត្បែិកមមបន្ញ្ញកន្ដត  [ ន ] exothermic reaction  

ត្បែិកមមបោេ ប ់[ ន ] secondary reaction  

ត្បែិកមមបូក [ ន ] addition reaction  

ត្បែិកមមបុំតបក [ ន ] decomposition reaction  

ត្បែិកមមផ្ករ ចទឹ់្យក [ ន ] condensation reaction  

ត្បែិកមមលុំដប់្ ូនយ [ ន ] zero order reaction  

ត្បែិកមមត្្ូបកន្ដត  [ ន ] endothermic reaction  

ត្បែិកមម ុ្ំន្យាគរ ុំន្ដោះទឹ្យក [ ន ] dehydration synthesis 

reaction  

ត្បែិកមមអា្ីុែ [ ន ] acid reaction  

ត្បែិកមមអុក្ីុដូន្រដុកមម [ ន ] oxidation reduction 

reactions  

ត្បែិករ [ ន ] reactant  

ត្បែិបាកន់្ែរ ី[ ន ] bacteriostatic  

ត្បែិែរី ុ្  [ ន ] retrovirus  

ត្បពលភាព [ ន ] intensity  

ត្បពលែបបកមមដុំណ្ឋុំ [ ន ] crop intensification  

ត្បត្ពឹែរកមម [ ន ] treatment  

ត្បត្ពឹែតកមមកន្ដរ  [ ន ] thermal treatment  

ត្បត្ពឹែតកមមរីែៈ [ ន ] biological treatment  

ត្បត្ពឹែតកមមន្ដយគីម ី[ ន ] chemical treatment  

ត្បត្ពឹែតកមមន្ដយាម នខយ្់ [ ន ] anaerobic treatment  

ត្បត្ពឹែតកមមន្ដយធ្យងូ្កមម [ ន ] carbon treatment  

ត្បត្ពឹែតកមមន្ដយនក់្ កមម [ ន ] activated sludge 

treatment  

ត្បត្ពឹែតកមមទឹ្យកកខវក ់[ ន ] sewage treatment  

ត្បត្ពឹែតកមមរបូ [ ន ] physical treatment  

ត្បពន័ធក្ិកមម [ ន ] farming system  

ត្បពន័ធក្ិកមមចត្មុោះ [ ន ] integrated farming system  

ត្បពន័ធក្ដែ ់និងកុំតណ្តត្ប [ ន ] modification and 

restriction system  

ត្បពន័ធន្ត្ាងសាចដុ់ុំ [ ន ] musculoskeletal system  

ត្បពន័ធគុំរ ូ[ ន ] modelling  

ត្បពន័ធរន្ត្មើ្ ពូរ [ ន ] breeding system  

ត្បពន័ធដឹកោុំរមួ [ ន ] coupled cotransport system  

ត្បពន័ធដឹកោុំអីុត្ដូត្ន [ ន ] hydrogen carrier system  

ត្បពន័ធដុុំេម [ ន ] stone lattice  

ត្បពន័ធទឹ្យកររង [ ន ] lymphatic system  

ត្បពន័ធន្ទ្យវ [ ន ] binary system  

ត្បពន័ធបង្អា ែពូ់រ [ ន ] breeding system  

ត្បពន័ធបន្ញ្ញកែុង ឬត្បពន័ធអងដូ់ត្គីន [ ន ] endocrine 

system  

ត្បពន័ធបិទ្យ [ ន ] batch culture  

ត្បពន័ធន្បើក [ ន ] continuous culture  

ត្បពន័ធត្បពលែបបកមមត្្ូែ [ ន ] system of rice 

intensification  

ត្បពន័ធត្បសាទ្យ [ ន ] nervous system  

ត្បពន័ធត្បសាទ្យឆនេៈ [ ន ] voluntary nervous system  

ត្បពន័ធត្បសាទ្យ្វ័យត្បែែតិ [ ន ] autonomic nervous 

system  

ត្បពន័ធត្បឡាយ [ ន ] guttering  

ត្បពន័ធបុំពងទឹ់្យក [ ន ] water vascular system  

ត្បពន័ធពណ៌្ោ [ ន ] systematics  

ត្បពន័ធភាពសុាុំ [ ន ] immune system  

ត្បពន័ធភាែ ្ [ ន ] membrane system
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ត្បពន័ធមរឈមណ្ឌ លត្បសាទ្យ [ ន ] central nervous system  

ត្បពន័ធរនធដូចពពុោះទឹ្យក [ ន ] spongy porosity  

ត្បពន័ធរបែ់្ ម [ ន ] circulatory system, systemic 

circulation  

ត្បពន័ធរបែ់្ មបិទ្យ [ ន ] closed circulatory system  

ត្បពន័ធរបែ់្ មន្បើក [ ន ] open circulatory system  

ត្បពន័ធឫ្ [ ន ] root system  

ត្បពន័ធឫ្្ររ្ [ ន ] fibrous root system  

ត្បពន័ធរ ុំលាយអាហារ [ ន ] digestive system  

ត្បពន័ធលបចឺុំន្ហៀង [ ន ] acoustico-lateralis system  

ត្បពន័ធតែនែត្មងន្ោម [ ន ] renal portal system  

ត្បពន័ធ្ររ្ទឹ្យក [ ន ] hydrocoel  

ត្បពន័ធ្ររ្ោុំ [ ន ] vascular system  

ត្បពន័ធ្ររ្ែញិ្ឆា ណ្ [ ន ] nervous system    

ត្បពន័ធ្ររីាងគ [ ន ] organ system  

ត្បពន័ធអង់្ ុីម [ ន ] enzyme system  

ត្បពន័ធន្អកូឡូ្ីុក្ិកមម [ ន ] agricultural ecosystem  

ត្បពន័ធន្អកូឡូ្ីុទឹ្យក [ ន ] aquatic ecosystem  

ត្បនព [ ន ] source  

ត្បនពកន្ដរ  [ ន ] heat source, thermal source  

ត្បនពត្ាបពូ់រ  [ ន ] seed source  

ត្បនពចុំហុយ [ ន ] point source  

ត្បនពដី [ ន ] soil genesis  

ត្បនពថាមពល [ ន ] energy source  

ត្បនពថាមពលរុំនួ្  [ ន ] alternative energy source  

ត្បនពទ្យន្នល [ ន ] source of river  

ត្បនពទឹ្យក [ ន ] water source, spring  

ត្បនពទឹ្យកន្ៅរ  [ ន ] hot spring  

ត្បនពធូ្លី [ ន ] dust source  

ត្បនពរនរីែែិ [ ន ] origin of life  

ត្បនពបុំពុល [ ន ] pollution source  

ត្បនពពនលឺ [ ន ] light source  

ត្បនពត្ពោះអាទិ្យែយ [ ន ] solar power source  

ត្បនពរញរួ យដី [ ន ] earthquake source  

ត្បនពរាយបា៉ែ យ [ ន ] non-point source  

ត្បនពរ ុំញ័រ [ ន ] vibration source  

ត្បនពរ ុំភាយរ្មី [ ន ] radiation source  

ត្បនព្ូរ [ ន ] sound source, acoustic source  

ត្បនព្វ័យដុំន្ឡើងន្ទ្យវ [ ន ] origin of replication (on), 

replication origin  

ត្បន្នទ្យ [ ន ] species  

ត្បន្នទ្យន្កើែេមី [ ន ] incipient species  

ត្បន្នទ្យន្ត្ៅត្្ុក [ ន ] exotic species  

ត្បន្នទ្យរុំងឺមនិឆលង [ គុ ] non-infectious  

ត្បន្នទ្យដី [ ន ] soil type  

ត្បន្នទ្យដី្ត្មាបន់្ធ្វើឥដាមា៉ែង [ ន ] adobe soil  

ត្បន្នទ្យត្ែីក្ដប្មុត្ទ្យមា៉ែង [ ន ] butter fish   

ត្បន្នទ្យេមី [ ន ] neotype  

ត្បន្នទ្យធ្មមជាែិ [ ន ] wild type  

ត្បន្នទ្យោុំចូលពីន្ត្ៅ [ គុ ] non-native  

ត្បន្នទ្យរនគល់ន្លើដី [ ន ] aerial stem  

ត្បន្នទ្យបងបអូន [ ន ] cryptic species  

ត្បន្នទ្យបនតពូរន្ដយាម នន្ ម្ ល [ ន ] agamospecies  

ត្បន្នទ្យបុរាណ្ [ ន ] paleospecies  

ត្បន្នទ្យតផលចន្ង្អា ម [ ន ] aggregate fruit  

ត្បន្នទ្យតផលសាចន់្បា៉ែ ម [ ន ] pome  

ត្បន្នទ្យពហុ្ណ្ឋា ន [ ន ] macrospecies 

ត្បន្នទ្យមនិទានម់ានន្ ម្ ោះ [ ន ] variant  

ត្បន្នទ្យរង [ ន ] subspecies, variety  

ត្បន្នទ្យរកុខជាែិអូគីន្ដ [ ន ] orchid  

ត្បន្នទ្យ្ែវអាចបង្អា ែពូ់រាែ បាន [ ន ] cenospecies  

ត្បន្នទ្យ្ថិែកែុង្ភាពន្ត្ាោះថាែ ក ់[ ន ] endangered 

species  

ត្បមា៉ែ ែ ់[ ន ] gallbladder    

ត្បមូលយកផល [ កិ ] reap  

ត្បន្មាយ [ ន ] proboscis, palp, rostellum, trunk  

ត្បន្មាយអឺសាត ្ [ ន ] eustachian tube  

ត្បែែតិពូរអមបរូ [ ន ] phylogeny  

ត្បតែងន្ដើម  [ ន ] culm length  

ត្ប្ពវណឺ្រ ៉ែនូសាចដុ់ុំ [ ន ] neuromuscular junction  

ត្បសាទ្យែទិ្យា [ ន ] neurology  

ត្ប្ិទ្យធផល [ ន ] efficiency  

ត្ប្ិទ្យធភាព [ ន ] effectiveness  

ត្ប្ិទ្យធភាពលមអង [ ន ] metaxenia  

ត្ប្ិទ្យធភាពត្ន [ ន ] additive gene 
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ត្បន្ ើ្របុំផុែ [ គុ ] optimum  

ត្បត្្ី [ ន ] iris  

ត្ប្់ [ កិ ] resuscitate  

ត្បហិែសាច ់[ ន ] meat ball  

ត្បន្ហាង [ ន ] recess, fenestration, foramen, 

lumen, ostiole  

ត្បន្ហាងចន្ោល ោះន្ធ្មញ [ ន ] diastema  

ត្បន្ហាងត្ចមុោះ [ ន ] nasal cavity  

ត្បន្ហាងបនេបន់្បោះដូង [ ន ] pericardial cavity  

ត្បន្ហាងន្ពាោះ [ ន ] body cavity, perivisceral cavity  

ត្បន្ហាងមាែ ់ឬន្ដើមក [ ន ] gullet  

ត្បន្ហាងរ ុំលាយអាហារ [ ន ] gastrovascular cavity  

ត្បន្ហាង្ោល កឆ់អឹងត្ែាក [ ន ] acetabulum  

ត្បន្ហាងសាចដុ់ុំ [ ន ] myocoel  

ត្បហវីលដី  [ ន ] soil profile  

ត្បឡងត់នែក [ ន ] orbit  

ត្បឡាយ [ ន ] gully  

ត្បអបរ់ដ [ ន ] hand  

ត្បអបន់្ប៉ែត្ទី្យ [ ន ] Petri dish  

ត្បអបត់្្កី [ ន ] branchial chamber  

ត្បាក ់[ ន ] silver  

ត្បាកឧ់បែថមភ [ ន ] allowance  

ត្បាន្្អូឌីម (Pr) [ ន ] praseodymium  

ត្បុងន្ត្បៀប [ កិ ] prepare  

ត្បូក្ដរយី៉ែូែ [ ន ] procaryote  

ត្បូក្ដអីុន [ ន ] procaine  

ត្បូត្តកទី់្យញ៉ែូ ម (Pa) [ ន ] protactinium  

ត្បូែុង [ ន ] proton  

ត្បូែូបាល ្ [ ន ] protoplasm  

ត្បូន្ែអីុន [ ន ] protein  

ត្បូន្ែអីុនន្កើែត្តមធ្មមជាែិ [ ន ] native protein  

ត្បូន្ែអីុនន្ក្ដ្ិក្ដន្ទាល [ ន ] single cell protein  

ត្បូន្ែអីុនត្ាប ់[ ន. ] globular proteins  

ត្បូន្ែអីុនង្អយ [ ន ] simple protein  

ត្បូន្ែអីុនឆ្ល ្់ [ ន ] conjugated protein  

ត្បូន្ែអីុនដឹកោុំ [ ន ] transport protein  

ត្បូន្ែអីុនដឹកោុំភាែ ្ [ ន ] membrane transport protein  

ត្បូន្ែអីុនែត្មូែ [ ន ] regulator proteins  

ត្បូន្ែអីុនែត្មូែត្ន [ ន ] gene regulator proteins  

ត្បូន្ែអីុនទ្យត្មង ់[ ន ] structural proteins  

ត្បូន្ែអីុនទ្យត្មងទី់្យបី [ ន ] tertiary protein structure  

ត្បូន្ែអីុនទ្យត្មងទី់្យបនួ [ ន ] quaternary protein structure  

ត្បូន្ែអីុនទ្យត្មងទី់្យពីរ [ ន ] secondary protein structure  

ត្បូន្ែអីុនទ្យត្មងទី់្យមយួ [ ន ] primary protein structure  

ត្បូន្ែអីុនបត្មុង [ ន ] protein sparing  

ត្បូន្ែអីុនន្ពញន្លញ [ ន ] complete protein  

ត្បូន្ែអីុន្ររ្ [ ន ] fibrous proteins  

ត្បូន្ែអា្ [ ន ] proteus  

ត្បូបា៉ែ ន [ ន ] propane  

ត្បូែងត់្ទី្យគុល [ ន ] proventriculus  

ត្បូែតី្តមនី [ ន ] provitamin  

ត្បូសាត កលងឌី់ន [ ន ] prostaglandin  

ត្បូហវីលខុ្ធ្មមត្ត [ ន ] abnormal profile 

ត្បូហវីលធ្ុំ [ ន ] major profile  

ន្ត្បើត្បា្់ [ កិ ] utilise  

ន្ត្បងកបូរ [ ន ] camphor  

ន្ត្បងក្ដែ [ ន ] petroleum, kerosene  

ន្ត្បងក្ដែន្ៅ [ ន ] crude oil, crude petroleum  

ន្ត្បងខនិរ [ ន ] mineral oil  

ន្ត្បងត្គុំ [ ន ] oyster oil  

ន្ត្បងបតនល [ ន ] vegetable oil   

ន្ត្បងសាុំង [ ន ] petrol  

តត្បត្បួល [ កិ ] vary  

រត្ប [ គុ ] saline  

បលងច់ុំន្ហៀង [ ន ] side view  

បលងែុ់ង [ ន ] plankton  

បលងែុ់ងន្ត្បង [ ន ] elaioplankton  

បលងែុ់ងរកុខជាែិ [ ន ] phytoplankton  

បលងែុ់ង្ែវ [ ន ] zooplankton  

បលងែុ់ង្មុត្ទ្យ [ ន ] thalasso plankton  

បលងែុ់ងអាក្ដ្ [ ន ] aeroplankton  

បលងន់្្ន្នទិ្យច [ ន ] genetic map  

បាល ទី្យន (Pt) [ ន ] platinum  

បាល ្េិច [ ន ] plastic 
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បាល សាម  [ ន ] plasma    

បលូអីុែ [ ន ] ploidy  

ន្បាល កខយល់ [ ន ] gas bladder, swim bladder  

ន្បាល កន្ោម [ ន ] urinary bladder  

ន្បាល កលមអង [ ន ] anther  

បុំណ្កត្សាយ [ ន ] interpretation  

បុំណ្ឋកឆ់អឹង  [ ន ] impaction  

បុំណ្ឋកត់្្ុែ [ ន ] fault  

បុំណ្ឋកត់្្ុែដី  [ ន ] landslide  

បុំណ្ឋច [ ន ] spraying  

បុំណ្ឋែប់ង់្ មាព ធ្  [ ន ] compression loss  

បុំណ្ឋ្់ផេប ់ [ ន ] back furrow  

បុំតណ្ក [ ន ] sliver  

បុំតណ្កតចកែុំបន ់[ ន ] zoning  

បុំតណ្ងតចកត្តមនូមសិាស្រ្ត [ ន ] geographic isolation  

បុំប៉ែនរកុខជាែិ  [ ន ] foliar feeding  

បុំន្ៅត្បន្នទ្យតែមយួ [ ន ] isograft, homograft or 

allograft  

បុំតបលង [ ន ] transformation  

បុំតបលងរីែថាមពល [ ន ] bioconversion  

បុំតបលងន្ៅជាបា្ [ កិ ] alkalify  

បុំតបលងឯកន្ទ្យ្ន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell differentiation  

បុំផ្កល ញ [ កិ ] harm  

បុំពង ់[ ន ] pipe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បុំពងក់ [ ន ] throat  

បុំពងខ់យល់ [ ន ] trachea   

បុំពងែូ់ច [ ន ] tubule  

បុំពងត់្ែួយដុោះពីតមក  [ ន ] reiteration  

បុំពងទឹ់្យកត្បមាែ ់[ ន ] bile duct  

បុំពងប់ន្ញ្ញ ៊្ែុែ [ ន ] ovipositor  

បុំពងបឺ់ែ [ ន ] pipette  

បុំពងត់្បសាទ្យ [ ន ] neural tube  

បុំពងរ់ាងគូទ្យខយង [ ន ] cochlea  

បុំពងរ់ ុំលាយអាហារ [ ន ] alimentary canal, gut, 

gastrovascular canals, gastrointestinal tract  

បុំពង់្ ុំន្ឡង [ ន ] larynx  

បុំពងអ់ាហារ [ ន ] esophagus, oesophagus  

បុំពងអូ់ែលុ្ែវ [ ន ] oviduct  

បុំពុល [ កិ ] pollute  

បុំពុលភាពតដលអាចន្មើលន្ឃើញ [ ន ] visual pollution  

បុំភាយអាម៉ែូញក ់ [ ន ] ammonia volatilization  

បុំលា្់បរូរាែ ន្ៅែញិន្ៅមក [ ន ] reciprocal 

translocation  

បុំលា្់បរូរពណ៌្ [ ន ] colour change  

បុំលា្់លុំន្ៅ [ ន ] emigration  

បុំតលងឯកន្ទ្យ្ [ ន ] differentiation  

បោះ [ កិ ] erectile 
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ផ      
ផងធូ់្លី [ ន ] powder  

ផែ [ គុ ] depressed  

ផែចូល [ គុ ] impressed  

ផលទុ្យនកែុងត្្ុក [ ន ] domestic income   

ផលបនោប [ ន ] antagonistic effect  

ផលផេោះកញ្ក ់[ ន ] greenhouse effect  

ផលែបិាក [ ន ] consequence, implication  

ផល្ន្ត្មច [ ន ] output  

ផលិែ [ កិ ] produce, generate  

ផលិែកមម [ ន ] production  

ផលិែកមមក្ិកមម្មត្្ប [ ន ] sustainable 

agricultural production  

ផលិែកមមត្ាបពូ់រ  [ ន ] seed production  

ផលិែកមមធ្យងូ [ ន ] charcoal production  

ផលិែកមមន្មក្ដនិច  [ ន ] mechanical production  

ផលិែកមម្របុ [ ន ] gross production  

ផលិែកមមត្សា ឬត្សាន្បៀរ [ ន ] brewing  

ផលិែកមមត្្ូែ [ ន ] rice production  

ផលិែផល [ ន ] product  

ផលិែផលតករចែ [ ន ] recycling product  

ផលិែផលកែុងត្្ុក [ ន ] domestic product  

ផលិែផលគីមនី្ត្បងក្ដែ [ ន ] petrochemical  

ផលិែផលត្បតរងាែ  [ ន ] competitive product  

ផលិែផលរត្ពន្ ើ [ ន ] forest product  

ផលិែផលនូែាមអោមយ័ [ ន ] phytosanitary 

product  

ផលិែផល ុ្ំខាន ់[ ន ] staple  

ផលិែផលអាោមកិ [ ន ] anonymous product   

ផលិែភាព [ ន ] productivity  

ផលិែភាពក្ិកមម [ ន ] agricultural productivity   

ផលិែភាពរីែសាស្រ្ត [ ន ] bioproductivity  

ផលិែភាពដី [ ន ] soil productivity  

ផ្កន្នរ ៉ែកូ្ដម [ ន ] phanerogam  

ផ្កលនងគល័ [ ន ] ploughshare  

ផុយ [ គុ ] tender  

ផូែូន្លខមាត្ែអាក្ដ្ [ ន ] aerophotogrammetry  

 
ផូ្ីុល [ ន ] fossil  

ផូ្ីុលកមម [ ន ] fossilization  

ផូ្ីុលគីម ី[ ន ] chemical fossils  

ផូ្ីុលចុំន្ហោះ [ ន ] fossil fuel  

ផូ្ីុលរ្់ [ ន ] living fossil  

ផូ្ីុលែទិ្យា [ ន ] palaeontology  

ផូ្វរ (P) [ ន ] phosphorus  

ផូ្វរកមម [ ន ] phosphorylation  

ផូសាវ ែ [ ន ] phosphate  

ន្ផោះ [ ន ] ash  

ន្ផោះអង្អា ម [ ន ] burned rice husk   

តផនក្ដរ [ ន ] plan  

តផនក្ដររន្ត្មើ្ ពូរ [ ន ] breeding plan  

តផនក្ដរែុំបន ់[ ន ] regional plan  

តផនក្ដរន្ម [ ន ] master plan  

តផនក្ដរយុទ្យធសាស្រ្ត [ ន ] strategic plan  

តផនក្ដរអនែិឌឍន ៍[ ន ] development plan  

តផនទី្យ [ ន ] map  

តផនទី្យកន្ដរ  [ ន ] isothermic map  

តផនទី្យដី  [ ន ] soil map  

តផនទី្យធ្រណី្ពីន្លើអាក្ដ្ [ ន ] airborne 

photogeological map  

តផនទី្យបឋនីយដា នរីែមណ្ឌ ល [ ន ] biosphere reserve 

map  

តផនទី្យផ្កា យរណ្ប [ ន ] satellite map  

តផនទី្យពីន្លើអាក្ដ្ [ ន ] aerial map  

តផនទី្យត្ពុំត្បទ្យល់រដាបាល [ ន ] administrative 

boundaries map  

តផនទី្យតរ ៉ែ [ ន ] mineral map  

តផនទី្យែទិ្យា [ ន ] cartography  

តផនទី្យ្ណ្ឋា នដីដចខ់ាែ [ ន ] absolute topography 

map  

តផនទី្យឧែុនូែ [ ន ] meteorological map  

តផនទី្យអាក្ដ្ធាែុ [ ន ] climatic map  

ផ្កា  [ ន ] flower, blossom 

ផ្កា ក្ដឆ្យ [ ន ] chives (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Allium 

tuberosum)
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ផ្កា កូឡាប  [ ន ] rose  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Rosa spp.) 
ផ្កា ន្ក្ដង ក [  .ែ ិ] Caesalpinia pulcherrima   

ផ្កា ន្ក្ដរ ប [ ន ] cleistogamous flower  

ផ្កា ក្ដត ុំងង្អ [  .ែ ិ] Cananga odorata   

ផ្កា ត្កដ្ [ ន ] bougainvillea (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Bougainvillea spectabilis) 

ផ្កា ត្កវ៉ែន ់[  .ែ ិ] Popowia disc pyrifolia   

ផ្កា កលិន្អុយ [ ន ] carrion flower  

ផ្កា ខាែណ់្ឋ [ ន ] cauliflower (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Brassica oleracea var. botrytis) 

ផ្កា ាម នរន្បៀប [ ន ] irregular flower  

ផ្កា ចន្ង្អា ម [ ន ] catkin  

ផ្កា ចន្ង្អា មៗ [ ន ] panicle  

ផ្កា ចនធូ [ ន ] tuberose (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Polianthes 

tuberosa) 
ផ្កា ចុំបា៉ែ ន្លឿង [  .ែ ិ] Michelia champaca   

ផ្កា ចុំបា៉ែ ្ [  .ែ ិ] Michelia alba  

ផ្កា ចុំបីុ [  .ែ ិ] Plumeria acutifolia   

ផ្កា ចុំបីុន្្ៀម [  . ែ ិ] Adenium obesum   

ផ្កា  ូករែ័ែ [ ន ] sunflower (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Helianthus annuus) 

ផ្កា ន្ ម្ ល [ ន ] staminate flower  

ផ្កា ញី [ ន ] carpellate flower, pistillate flower  

ផ្កា ញីផ្កា ន្ ម្ លន្ទ្យវន្នទ្យន្លើន្ដើមន្ផសងាែ  [ គុ ] triecious  

ផ្កា ញីផ្កា ន្ ម្ លផ្កា ន្ទ្យវន្នទ្យន្លើន្ដើមតែមយួ [ គុ ] 
trimonoecious  

ផ្កា ណ្ឋត្គី [  . ែ ិ] Cestrum nocturnum   

ផ្កា េម [ ន ] corals and sea anemones, coral  

ផ្កា ន្ពញន្លញ [ ន ] complete flower  

ផ្កា ន្មា៉ែ ងដប ់[  .ែ ិ] Portulaca grandiflora  

ផ្កា ន្មា៉ែ ងបនួ [  .ែ ិ] Mirabilis jalapa   

ផ្កា មានត្ែបក និងត្្ទាបដូ់ចាែ  [ ន ] homochlamydeous  

ផ្កា មានត្ែបកខុ្ត្្ទាប ់[ ន ] heterochlamydeous  

ផ្កា មានបរបុិបាា តែមយួរងវង ់[ ន ] monochlamydeous or 

haplochlamydeous  

ផ្កា មានរន្បៀប [ ន ] regular flower  

ផ្កា មនិន្ពញន្លញ [ ន ] imperfect flower  

ផ្កា មនិ្ុត្កឹែ [ ន ] imperfect flower  

ផ្កា មិលោះ [ ន ] jasmine  

ផ្កា យិែេូបារា ុំង [ ន ] desert rose  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Allamanda cathartica) 

ផ្កា រកី [ ន ] anthesis, efflorescence  

ផ្កា រមួន្នទ្យ [ ន ] perfect flower  

ផ្កា រ ុំដលួ [  .ែ ិ] Popowia aberrans  

ផ្កា ្កន់្្ោះ  [  .ែ ិ] Quisqualis indica  

ផ្កា រ្បន្រឿង [  .ែ ិ] Tagetes erecta  

ផ្កា អង្អគ បុ្ស [  .ែ ិ] Millingtonia hortensis   

ផគែផ់គង ់[ កិ ] provide  

ផិ្ែ [ ន ] navel, umbilicus  

ន្ដរ  [ ន ] rattan  

ផតល់ចុំណី្  [ កិ ] feed  

ផ្កត ចន់្ដោះ [ កិ ] wean  

ផ្កេ ុំងេម [ ន ] rock outcrop  

ផ្កេ ុំងេមន្ត្ចើន [ ន ] block field  

ផេីដូង [ ន ] slender amaranth  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Amaranthus viridis) 

ផេីេម  [ ន ] giant pigweed, horse purslane (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្រ Trianthema portulacastrum) 

ផេីេមន្ ម្ ល [ ន ] punarvana  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Boerhavia diffusa) 

ផេីបោល   [ ន ] pigweed, spiny amaranth (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Amaranthus spinosus) 

រផេ [ ន ] surface  

រផេន្ក្ដងរនែែថុរាែ [ ន ] meniscus  

រផេត្កឡា [ ន ] area  

រផេខាងន្ត្ៅ [ ន ] peripheral    

រផេដន្ងាើម [ ន ] respiratory surface  

រផេដីដុំណ្ឋុំត្្ូែ [ ន ] rice growing area  

រផេដីរត្ពអារីែកមម [ ន ] commercial forest land 

រផេតដលាម នរបួ្  [ ន ] natural openings  

រផេទឹ្យក [ ន ] waterbody  

រផេតដលាម នរបួ្  [ ន ] natural openings 

រផេទឹ្យក [ ន ] waterbody 

រផេរាប [ ន ] plane
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រផេរាបរនផ្កេ ុំងេម [ ន ] rock-step  

រផេ្លឹក [ ន ] phylloplane  

ផេោះកញ្ក ់[ ន ] glasshouse, green house  

ផេោះក្ិដា ន [ ន ] farm house   

ផែែ ់[ ន ] pleat  

ផែូកលាយ [ ន ] loam mound  

តផែកខលោះរនកញុ្ុំផ្កា  [ ន ] partial inflorescence  

តផែកគុំន្ហើញ [ ន ] visual cortex  

តផែកថាល ខាងន្លើ [ ន ] supernatant  

តផែកន្ពទ្យយ [ គុ ] medical  

តផែកន្ពាោះ [ ន ] ventral part  

តផែកមាែ ់[ ន ] mouthpart  

តផែករាងដូចរីឡាែ [ ន ] infundibulum  

តផែករងឹរនថាែ ុំង [ ន ] nodal septum  

តផែកលូែលា្់  [ ន ] shoot  

តផែក្មបក [ ន ] cortex  

ផ្កល ែន្ចញ [ គុ ] deflexed  

ផ្កល ្់លុំន្ៅចុោះពង [ គុ ] catadromous  

ផ្កល ្់លុំន្ៅន្ឡើងពង [ គុ ] anadromous  

ផលិែឃមុ ុំ [ ន ] honeycomb, cap  

ផលុង  [ ន ] chestnut  

ផលូែ [ ន ] path, route  

ផលូែកែុងរត្ព [ ន ] forest track   

ផលូែខយល់ [ ន ] airway  

ផលូែជាែិ [ ន ] main road  

ផលូែដន្ងាើម [ ន ] spiracle  

ផលូែទឹ្យក [ ន ] watercourse, channel  

ផលូែបន្ញ្ញទឹ្យក [ ន ] outlet  

ផលូែន្នលើង  [ ន ] fire-break  

ផលូែរែ ់ [ ន ] runway  

ផលូែលុំ [ ន ] secondary road  

តផលត្ាបស់ាច ់[ ន ] caryopsis  

តផលន្ត្ចើន [ ន ] multiple fruit  

តផលដុំបងយកស [ ន ] prickly pear  

តផលន្ត្តែ ែ [ ន ] sugar palm fruit  

តផលទឹ្យកន្ដោះ  [ ន ] milk fruit  

តផលន្ទាល [ ន ] simple fruit  

តផលទ្យុំពាុំងបាយរូរ [ ន ] grape  

តផលបន្ញ្ឆា ែ [ ន ] pseudocarp  

តផលន្បា៉ែ ម [ ន  ] apple  

តផលមន [ ន ] mulberry   

តផលមាកន់្ត្បង [ ន ] gandaria   

តផលយឺែ [ គុ ] serotinous  

តផលរក្ដុំ  [ ន  ] snake fruit  

តផលលាុំងសាែ [ ន ] langsat  

តផល្នេួច [ ន ] fish hook   

តផល្មា្ [ ន ] compound fruit  

តផល ៊្ែូ [ ន ] chayote   

តផលសាចម់ានទឹ្យកន្ត្ចើន [ ន ] succulent fruit  

តផល្ងួែ  [ ន ] pod  

តផលត្្ល់ [ ន ] pine cone  

តផលសាល  [ ន ] betel nut   

ន្ផ្កល កត្ែងទឹ្យកន្ោម [ ន ] foley catheter    

ផោុំជាលិក្ដ ឬ្ររីាងគ [ ន ] transplantation  

ផសែិ [ ន ] fungus (pl. fungi), mushroom  

ផសែិចុំន្បើង [ ន ] straw mushroom  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Volvariella volvacea) 

ផសែិដុោះន្លើន្ដើមន្ ើ [ ន ] hylophyte  

ផសែិត្ែន្ចៀកកណ្តុ រ [ ន ] cloud ear fungus (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Auricularia polytricha) 

ផសែិទឹ្យក [ ន ] water mould  

ផសែិនុំបុង័ [ ន ] bread mould  

ផសែិផអួរ  [ ន ] mold  

ផសែិពុល [ ន ] toadstool  

ផសែិមនិដឹងែដរន្នទ្យចា្់លា្់ [ ន ] imperfect fungi, 

Deuteromycota  

ផសែិតត្មងន្នលើង [ ន ] smut fungi  

ផសែិែទិ្យា [ ន ] mycology  

ផសែិត្្កី [ ន ] gill fungus 

ផោុ ុំ [ កិ ] adapt  

ផោុ ុំអាក្ដ្ធាែុ [ កិ ] acclimatise  

តផសង [ ន ] smoke, exhaust gas  

តផសងលាយអព័េ [ ន ] smog 

ន្ផោែន្មម ន្លឿង [ ន ] long-beaked common dolphin  
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ន្ផោែន្ឃលៀច [ ន ] Indo-Pacific hump-backed 

dolphin  

ន្ផោែត្ចមុោះដបចុំពុោះតែង [ ន ] common bottlenose 

dolphin 

ន្ផោែឥែត្ពុយខែង [ ន  ] finless porpoise  

ន្ផោែអុច [ ន ] pantropical spotted dolphin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផស ុំធាែុ [ កិ ] incorporate  

ផអកចុំណី្្ែវ [ ន ] silage  

ផ្កអ ក [ កិ ] pause  

ផ្កអ កលូែលា្់ [ ន ] diapause  

ផ្កអ ប ់[ កិ ] incubate
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ព      
ពក [ ន ] knob, protuberance, tumor  

ពកក [ ន ] goiter  

ពកត្កន្ពញ [ ន ] adenoma  

ពកគល់ទ្យង្លឹក [ ន ] pulvinus  

ពង [ ន ] spawn  

ពងខេុោះ [ ន ] pustule  

ពងគន ៌[ ន ] overcyte  

ពងរច [ ន ] nit  

ពងទឹ្យកររង [ ន ] blister  

ពងសាវ ្ [ ន ] testicle, testes  

ពត្ង្អែ [ កិ ] dilute  

ពត្ងីក [ កិ ] amplify, enlarge, expand    

ពណ៌្ក្ដរពារខលួន [ ន ] protective coloration  

ពណ៌្តដក [ ន ] ocher  

ពណ៌្របែងរហូែ [ គុ ] evergreen  

ពណ៌្ផេុយាែ  [ គុ ] counter shaded  

ពណ៌្ត្ពមាន [ ន ] aposematic coloration  

ពណ៌្សាវ យ  [ ន ] violet   

ពណ៌្ឥនេធ្នូ [ គុ ] iridescent  

ពន្នចរ [ ន ] nomad  

ពនធោុំន្ចញ [ ន ] export duty   

ពនារន្ពល [ កិ ] postpone  

ពនលក [ ន ] sprout  

ពនលកន្ករៀង [ ន ] turion  

ពនលកចុង [ ន ] terminal bud  

ពនលកដុោះន្ចញពីឫ្ [ ន ] sucker  

ពនលកត្ែួយ [ ន ] plumule, shoot  

ពនលកផ្កា  [ ន ] tassel  

ពនលកតមក [ ន ] axillary bud, lateral bud, shoot  

ពនលកឫ្ [ ន ] radicle  

ពនលកលុប [ ន ] apical dominance  

ពនលក្លឹក [ ន ] leaf buttress  

ពនលក ុ្ំងុំ [ ន ] bud dormancy  

ពនលួញ  [ ន ] condyle  

ពពករ្ប  [ ន ] cirrus  

 

 
ពពាយត្រុង [ ន ] winged bean  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Psophocarpus tetragonolobus) 
ពពុោះ [ ន ] lather  

ពពកួកោល ែ [ ន ] Blattodea  

ពពកួតកអប [ ន ] millipede  

ពពកួត្គុំ ឬន្លៀ្ [ ន ] barnacle  

ពពកួរច [ ន ] pulicidae  

ពពកួរច-្ន្ងាើច [ ន ] flea  

ពពកួដងាូ ែ [ ន ] Vermes  

ពពកួរកុខជាែិ [ ន ] flora  

ពពកួរកុខជាែិមា៉ែ ត្កូ [ ន ] macroflora  

ពពកួ្ែវទឹ្យក [ ន ] aquatic fauna  

ពពកួ្ែវមា៉ែ ត្កូ [ ន ] macrofauna  

ពពកួ្ែវមាន្មបកពីរ [ ន ] lamellibranch  

ពពកួ្ែវមតី្កូ [ ន ] microfauna  

ពពកួអន្ណ្រើ កមា្ ឬកតញ្ [ ន ] beetle  

ពតពញី [ ន ] goat  

ពលកមមត្គួសារ  [ ន ] family labour  

ពលកមមត្បវ្់រដ [ ន ] exchange labour   

ពលែឌឍន ៍[ ន ] empowerment  

ព្់ [ ន ] snake  

ព្់តែក [ ន ] cobra, mamba  

ពហុកត្តត  [ គុ ] multifactorial  

ពហុកមម [ ន ] multiplication  

ពហុន្ក្ដ្ិក្ដ [ គុ ] multicellular  

ពហុចុំតណ្ករណ្វ យ៉ែូ [ គុ ] multiple fission  

ពហុដុំណ្ឋុំ [ ន ] multiple crop  

ពហុរណ្វ យ៉ែូ [ គុ ] multinucleate  

ពហុត្ែបកផ្កា  [ គុ ] polypetalous  

ពហុបរនិ្ភាគ [ គុ ] polyphagous  

ពហុបលូអីុែ [ គុ ] polyploid  

ពហុតផល [ ន ] multiple fruit  

ពហុែែស  [ គុ ] perennial  

ពហុែបបកមម [ ន ] polyculture  

ពហុ្ណ្ឋា ន [ គុ ] pleomorphic, polymorphism
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ពហុ្ណ្ឋា នរនត្កូម៉ែូ្ូម [ គុ ] chromosomal 

polymorphism  

ពហុអាតលល [ ន ] multiple allele  

ពហុអុំត្ប៊ែយី៉ែុង [ ន ] polyembryony  

ពាកក់ណ្ឋរ លបរា្ិែ [ ន ] hemiparasite  

ពាកក់ណ្ឋរ លត្បែិកមម [ ន ] half-reaction  

ពាកក់ណ្ឋត ល [ បុពវបទ្យ ] semi-, half  

ពាណិ្ររភាែបូនីយកមម [ ន ] commercialisation  

ពាមទ្យន្នល [ ន ] river mouth  

ពិឃាែ្ែវ [ កិ ] slaughter  

ពិនិែយ [ កិ ] examine  

ពិពិធ្កមមដុំណ្ឋុំ [ ន ] crop diversification, 

diversification of production  

ពិ្ [ ន ] venom  

ពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] experiment  

ពិន្សាធ្នរ៍ន្ត្មើ្ ទិ្យនែផល [ ន ] advanced yield trial  

ពីកុំន្ណ្ើ ែ [ គុ ] congenital  

ពីងពាង [  .ែ ិ] Argiope catenulata, Oxyopes 

javanus, Oxyopes lineatipes, Araneus inustus   

ពីងពាង  [ ន ] spider  

ពីងពាងកនរុល [  .ែ ិ] Atypena (Callitrichia) 

formosana  

ពីងពាងថាគ មតែង [ ន ] long jawed spider  

ពីងពាងន្លាែ [ ន ] jumping spider (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Phidippus spp.)  

ពីពាងចចក  [ ន ] wolf spider  

ពីន្ពរា៉ែ ្ីុន (ថាែ ុំត្ពូន) [ ន ] piperazine  

ពីរា៉ែ មែី [ ន ] pyramid  

ពីរា៉ែ មែីន្អកូឡូ្ីុ  [ ន ] ecological pyramid  

ពីន្លើអាក្ដ្ [ គុ ] aerial  

ពី្តុង [ ន ] piston  

ពុត្ទា [ ន ] jujube (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Zizyphus jujuba) 
ពុលត្តមត្បក [ ន ] dermal toxicity  

ពុោះ [ កិ ] boil  

ពូរ [ ន ] sort, seed, race, variety  

ពូរកែុងែុំបននូ់មសិាស្រ្តែូច [ ន ] microgeographic race  

ពូរចត្មុោះ [ ន ] seed mixture  

ពូរតណ្ោុំ [ ន ] recommended variety  

ពូរត្តមនូមសិាស្រ្រ [ ន ] geographic race  

ពូរធ្ន ់[ ន ] resistant variety  

ពូរោុំចូល  [ ន ] introduced species  

ពូរត្បជាត្បិយ [ ន ] popular variety  

ពូរមនិត្ែូែក្ដរ [ ន ] rogue  

ពូរមូលដា ន [ ន ] land race  

ពូរលាយ [ គុ ] off-type  

ពូរ្ុទ្យធ [ ន ] pure line  

ពូរន្អកូឡូ្ីុ [ ន ] ecological race  

ពូន្ៅ [ ន ] axe  

ពកួ [ ន ] genus  

ពកួកក ់[ ន ] sedge  

ពកួកុក្ីុ [ ន ] Coccaceae  

ពកួចបង [ ន ] tribe  

ពកួរុំងឺផសែិ [  .ែ ិ] Metarhizium flavoviride   

ពកួដី [ ន ] soil unit  

ពកួន្ណ្មា៉ែ ែូែពកឫ្ [ ន ] Root-knot nematode   

ពកួរយុកាលធ្ុំ [  .ែ ិ] Pipunculus javanensis, 

Pipunculus mutillatus  

ពកួ្ែវ្ីុ្ែវមនិន្រ ើ្  [ គុ ] cannibalistic  

ពកួឪមា៉ែ ល់ [  .ែ ិ] Charops brachypterum, 

Pseudogonatopus flavifemur, 
Pseudogonatopus nudus, Microplitis manilae, 
Elasmus sp.  

ពកួឪមា៉ែ ល់ [  .ែ ិ] Cardiochiles philippinensis   

ពកួឪមា៉ែ ល់ [  .ែ ិ] Oligosita aesopi, Oligosita naias   

ន្ពើក [ ន ] moor  

ន្ពើកន្កើែពីន្ដើមតត្ែង [ ន ] reed peat moor  

ន្ពើកន្កើែពីត្លពណ៌្ន្ត្តែ ែ [ ន ] brown moss peat  

ន្ពើកន្ដើមតត្ែង  [ ន ] reed muck  

ន្ពើកតដលន្កើែពីត្បន្នទ្យកក ់[ ន ] sedge peat  

ន្ពើកតដលកុំពុងរលួយជាមន្មាក [ ន ] half peaty  

ន្ពើកតដលគរហាបន់្លើាែ  [ ន ] amorphus peat   

ន្ពើកតដលមានរីជាែិលអ  [ ន ] nutritive peat  

ន្ពើករលាយនឹងដី [ ន ] earth peat  

ន្ពើករលាយនឹងនក ់[ ន ] muddy peat 

ន្ពើកន្លើទ្យលួ [ ន ] high moor peat   

ន្ពើក្ងួែ [ ន ] raw humus
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ន្ពើកអាល់ក្ដឡាុំង (pH>៧) [ ន ] alkaline peat   

ន្ពើកអា្ីុែ [ ន ] acid low-moor peat  

ន្ពើកអា្ីុែ (pH<៥) [ ន ] acid peat  

ន្ពលមុនអីុ្ត្ទុ្យោះ [ ន ] metestrus  

ន្ពលរកន្ ម្ លញី [ ន ] rut   

ន្ពលន្រៀនរុំោញ, កមម្ិកោ [ ន ] apprenticeship   

តពរ ៉ែកុ្ីុអាន្្ទី្យលនីត្ត្តែ [ ន ] peroxyacetyl nitrate  

ន្ពាែ [ ន ] maize, corn  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Zea mays) 
ន្ពាធិ្ [  .ែ ិ] Ficus religiosa   

ន្ពាោះ [ ន ] abdomen, ventral, belly  

ន្ពាោះចក [ ន ] reticulum  

ន្ពាោះធ្ុំ [ ន ] paunch, rumen   

ន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] entrail, gut  

ន្ពាោះន្ែៀនកណ្ឋរ ល [ ន ] midgut  

ន្ពាោះន្ែៀនែូច [ ន ] small intestine, intestine  

ន្ពាោះន្ែៀនធ្ុំ [ ន ] colon, large intestine  

ន្ពាោះត្្ទាប ់[ ន ] omasum  

ន្នែ  [ ន ] malabar orange   

ពាករ [ កិ ] predict  

ពាបាល [ កិ ] treat, heal  

ពយោុះ [ ន ] storm  

ពយោុះខោច ់[ ន ] sand storm  

ពយោុះធូ្លី [ ន ] dust storm, blood-rain  

ពយោុះន្នលៀង [ ន ] rain storm  

ត្ពលិែន្ខៀែ [ ន ] blue water lily  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Nymphaea stellata) 

ត្ពលិែ្  [ ន ] water lily (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Nymphaea lotus) 

ត្ពាន [ ន ] hunter  

ត្ពិចតនែក [ កិ ] blink   

ត្ពិល [ ន ] snow  

ត្ពីង [ ន ] jambolan plum  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Syzygium cumini) 

ត្ពីមា៉ែ ែ [ ន ] primate  

ត្ពឹកស [ គុ ] arboreal  

ត្ពុយ [ ន ] fin, vibrissa or whisker, flipper   

ត្ពុយកនេុយ [ ន ] caudal fin  

ត្ពុយខែង [ ន ] dorsal fins  

ត្ពុយគូទ្យ [ ន ] anal fin  

ត្ពុយត្ទូ្យង [ ន ] pectoral fins  

ត្ពុយន្ពាោះ [ ន ] pelvic fins  

ត្ពុយ្ីុន្មត្ទី្យាែ  [ ន ] homocercal fin  

ត្ពុយសាល ប [ ន ] barb  

ត្ពូន [ ន ] ascaris  

ត្ពូនទ្យុំពក ់[ ន ] hookworm  

ត្ពូនរាងមូល [ ន ] roundworm  

រត្ពក្ដរពារ [ ន ] protected forest  

រត្ពគន្មាព ធ្លិចទឹ្យក [ ន ] flooded shrub  

រត្ពគុន្មាព ែ [ ន ] bush, chaparral, scrub, shrubland  

រត្ពចត្មុោះ [ ន ] mixed forest  

រត្ពត្រុោះ្លឹកត្បចុំឆ្ែ ុំ [ ន ] deciduous forest  

រត្ពដុំ [ ន ] man-made forest, plantation forest  

រត្ពដុោះន្ឡើងែញិ [ ន ] secondary forest  

រត្ពដុំបូល [ ន ] canopy  

រត្ពរែក្ដ [ ន ] taiga  

រត្ពត្ែូពិច [ ន ] tropical forest  

រត្ពតត្ែង [ ន ] reedbed  

រត្ពែុំបនត់្ែូពិច [ ន ] rainforest, tropical rain forest  

រត្ពែុំបនន់្មឌីតទ្យរា៉ែ ន្ន [ ន ] Mediterranean scrub  

រត្ពទឹ្យកន្ជារ [ ន ] tidal forest  

រត្ពធ្មមជាែិ [ ន ] natural forest, inhomogeneous 

forest  

រត្ពបត្មុងទុ្យក [ ន ] reserve forest  

រត្ពរបែងជានិច្ [ ន ] coniferous forest  

រត្ពពាណិ្ររកមម [ ន ] commercial forest  

រត្ពពូរមូលដា ន [ ន ] selection population  

រត្ពមូ្ុង [ ន ] monsoon forest  

រត្ពរងទឹ្យកន្នលៀង [ ន ] rain forest  

រត្ពរន្បាោះ [ ន ] shrub  

រត្ពលិចទឹ្យក [ ន ] flooded forest 

រត្ព្ត្មាប់្ ត្មាកកមោនត [ ន ] recreation forest  

រត្ព្តុក [ ន ] dense forest, moist forest  

រត្ព្ាែ [ ន ] jungle 

ត្ពុំខណ្ឌ ែុំបនរ់្់ន្ៅ [ ន ] home range  
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ត្ពុំខណ្ឌ រត្ពដុោះ [ ន ] timberline  

ត្ពុំត្បទ្យល់ [ ន ] boundary  

ត្ពោះខលប [ ន ] sensitive plant  

ត្ពោះខលបយកស [ ន ] giant sensitive tree   

ពលុយែូញ៉ែូ ម (Pu) [ ន ] plutonum  

 

ពុំោ្ [ កិ ] smear  

ពុំនុលខាល ុំង [ ន ] acute toxicity  

ពុំនូកបាែ [ ន ] bottom deposit  

ពុំនូកបងែូ់្ [ ន ] benthal deposit  

ពុំន្នើងផែែ ់[ ន ] folding 
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ភ      
នក ់[ ន ] mud, mire, sludge  

នកក់ន្មេចកុំណ្ [ ន ] sedimentation sludge  

នកក់ុំន្បារ [ ន ] calcareous mud  

នកន់្មម ត្បន្ផោះ [ ន ] grey mud  

នកខ់ោច ់[ ន ] sandy mud   

នកា់ម នទឹ្យក [ ន ] dewatered sludge  

នកបឹ់ង [ ន ] pond mud  

នកន់្ពើក [ ន ] peaty mud   

នករ់ងបាែអាង [ ន ] basin sludge  

នករ់ាែ  [ ន ] slurry  

នក់្ កមម [ ន ] biological sludge, activated sludge  

នក់្ មុត្ទ្យ [ ន ] sea mud 

នក់្ ុំណ្ល់រាែ [ ន ] wastewater mud  

នក់្ ងួែ [ ន ] dried sludge  

នក់្ េឹង [ ន ] river mud  

នក់្ អុយ [ ន ] putrid mud  

នកឥ់ដា [ ន ] clay mud     

នកអ់ាក្ដ្កមម [ ន ] aerated sludge  

នកអ់ា្ីុែ [ ន ] acid sludge  

ន្រុត្តងពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] empirical evidence  

ភាកលអិែន្ដើម [ ន ] primary particle  

ភាគរនន្ត្សាមន្ពាោះ [ ន ] omentum    

ភាគរយ [ ន ] percent  

ភាគរយដុំណុ្ោះ [ ន ] germination percentage  

ភាគលអិែកូឡូអីុែ [ ន ] colloidal particle  

ភាគលអិែតបត្ត [ ន ] beta particle  

ភាគលអិែែលិែល់ [ ន ] suspended particle  

ភាគលអិែអាល់ផ្ក [ ន ] alpha particle  

ភាពកក [ ន ] flocculation  

ភាពកត្ម [ ន ] scarcity  

ភាពត្កីត្ក [ ន ] poverty  

ភាពខាប ់[ ន ] viscosity  

ភាពខុ្ត្បត្កែី [ ន ] abnormity   

ភាពខវោះ ឬក្ដរចុោះន្ខោយ [ ន ] deficiency  

ភាពខវោះចន្ោល ោះកែុងក្ដរទ្យទ្យលួបានន្្បៀង [ ន ] food acess 

gap  

 
ភាពង្អយត្្ួល [ ន ] facility   

ភាពចត្មុោះរនអាហារ [ ន ] food diversification  

ភាពចមលងអគគិ្នី [ ន ] electrical conductivity  

ភាពចបប់ានអុក្ីុត្ន [ ន ] oxidability  

ភាពឆលុោះ [ ន ] translucent   

ភាពតឆអែ [ ន ] saturation  

ភាពជាកល់ាក ់[ ន ] precision, specificity  

ភាពជាបនេោះៗ [ ន ] lamination  

ភាពជាប ់[ ន ] stamina  

ភាពជារនធដូចន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cellular porosity  

ភាពជារនធមូលៗ [ ន ] cavernous porosity  

ភាពជាអែករិែខាង [ ន ] neighbourhood  

ភាពជាុំ [ ន ] melanism  

ភាពត្ជាែចូលរនឫ្ [ ន ] root penetrability  

ភាពត្ជាបទឹ្យក [ ន ] permeability  

ភាពរុំោញ [ ន ] expertness  

ភាព  ឺ[ ន ] morbidity  

ភាពដូចាែ  [ ន ] affinity  

ភាពដូចាែ រន AND [ ន ] DNA homology  

ភាពដលួ [ ន ] lodging  

ភាពតដលខយល់អាចត្ជាបបាន [ ន ] air permeability  

ភាពតដលអាចមាន [ ន ] availability  

ភាពតណ្ន [ ន ] compactness  

ភាពន្ែឿ [ ន ] achondroplasia, dwarfism  

ភាពត្ែជាក ់[ ន ] cooling temperature regulation  

ភាពត្ែូែាែ  [ ន ] compatibility  

ភាពត្ែូែាែ រប្់ជាលិក្ដ [ ន ] tissue compatibility  

ភាពថាល  [ ន ] clarity  

ភាពន្ថាល ្ [ ន ] hypertrophy  

ភាពទ្យនន់្ខោយ [ ន ] weakness  

ភាពទ្យុំតពក [ ន ] alopecia  

ភាពធ្ន ់[ ន ] resistance, tolerance  

ភាពធ្ន ់រ  [ ន ] vertical resistance  

ភាពធ្នន់្ដក [ ន ] horizontal resistance 

ភាពធ្ននឹ់ងអា្ីុែ [ ន ] acid stability  
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ភាពធ្ននឹ់ងថាែ ុ្ំ មាល ប់្ ែវលអិែ [ ន ] insecticide 

resistance  

ភាពធ្ននឹ់ងបា្ [ ន ] alkali stability  

ភាពធ្ននឹ់ងសារធាែុគីម ី[ ន ] chemical stability  

ភាពធ្នប់ញឈរ [ ន ] vertical resistance, race-specific 

resistance  

ភាពធ្នន់្ផរក [ ន ] horizontal resistance, 

nonracespecific resistance  

ភាពធ្ន់្ ុំងែួ [ ន ] xeromorphy  

ភាពធាែន់្ពក [ ន ] obesity  

ភាពបងាន្រាគ  [ ន ] pathogenicity  

ភាពបនលុំ [ ន ] commensalism  

ភាពបា្ [ ន ] alkalinity  

ភាពតត្បត្បួលលកខណ្ៈ  [ ន ] phenotypic plasticity  

ភាពពុល [ ន ] toxicity  

ភាពន្នឿក [ ន ] albinism  

ភាពមានន្្បៀង [ ន ] food availability  

ភាពមាុំទាុំរនរាងក្ដយ [ ន ] physical fitness  

ភាពមនិ្ុទ្យធ [ ន ] impurity  

ភាពមនិត្្ប [ ន ] discordance  

ភាពមនិអាចត្ែលបប់ាន [ ន ] irreversibility  

ភាពរងកករ [ ន ] sedimentation  

ភាពរញរួ យដី [ ន ] seismicity  

ភាពរលាយ [ ន ] solubility  

ភាពរ្់រាន [ ន ] survival  

ភាពរា ុំង្េោះ [ ន ] bottleneck  

ភាពរងីររ [ ន ] cachexia  

ភាពរងឹដូចន្ខាម ច [ ន ] rigor mortis  

ភាពរងឹមាុំ [ ន ] hardness  

ភាពរមួ [ ន ] stenosis  

ភាពលបន់្លើ [ ន ] dominant epistasis  

ភាពលអក ់[ ន ] turbidity  

ភាពសុាុំ [ ន ] immunity  

ភាពសុាុំធ្មមជាែិ [ ន ] natural immunity  

ភាពសុាុំពុល [ ន ] immunotoxin  

ភាព្ុទ្យធ  [ ន ] purity  

ភាពន្សាព ែ [ ន ] porosity  

ភាពន្្មើសាច ់[ ន ] homogeneity   

ភាពត្្បាែ  [ ន ] parallelism  

ភាពត្្ន្ពាន [ ន ] wilting  

ភាពត្្្់បុំត្ពង [ ន ] glamour   

ភាពន្ត្្កឃាល ន [ ន ] hunger  

ភាពសាអ ែ [ ន ] cleanness  

ភាព ុ្ំងុំពនលឺ [ ន ] photodormancy  

ភាពហាប ់[ ន ] sinking  

ភាពន្ឡើងច្់ [ ន ] aging  

ភាពអនធិល [ ន ] stickiness, viscosity  

ភាពអាចតករចែជាេមី [ ន ] recyclability  

ភាពអាចបណ្ឋរ លន្អាយសាល ប ់[ ន ] malignancy  

ភាពអាចមានន្ឡើង [ ន ] probability  

ភាពអា្ីុែ [ ន ] acidity  

ភាពអា្ីុែរប្់ដី [ ន ] acidity of soil  

ភាររ្់ចុំណូ្លបា្ [ ន ] alkalophile  

ភាែនិយមខយល់ [ ន ] aerobe  

ភាែបនលម [ ន ] commensal  

ភាែមនិនិយមខយល់ [ ន ] anaerobe  

ភាែរ្់ ឬសារពាងគក្ដយ [ ន ] organism  

ភាែរ្់កែុងទឹ្យក [ ន ] aquatic life  

ភាែរ្់ចុំណូ្លត្ែជាក ់[ ន ] psychrophile  

ភាែរ្់ចុំណូ្លរត្ប [ ន ] halophile  

ភាែរ្់ជាន្ាលន្ៅ [ ន ] target organism  

ភាែរ្់ដុំបូង [ ន ] pioneer organisms  

ភាែរ្់ត្ែូែក្ដរខយល់ែិច [ ន ] microaerophlie  

ភាែរ្់ទឹ្យក [ ន ] hydrobiont  

ភាែរ្់បររីព [ ន ] heterotrophic organism  

ភាែរ្់បាែ្មុត្ទ្យ [ ន ] benthos  

ភាែរ្់មានន្ៅែុំបនម់យួ [ ន ] topodeme  

ភាែរ្់មានផ្កល ត្ល [ ន ] flagellate  

ភាែរ្់រ្់ន្លើ្ែវ ឬរកុខជាែិង្អប ់[ ន ] saprobiont  

ភាែរ្់ន្លើរផេទឹ្យក [ ន ] neuston  

ភាែរ្់្កមមន្ៅន្ពលត្ពលប ់[ ន ] crepuscular  

ភាែរ្់្ហត្បាណ្ [ ន ] symbiont 

ភាែរ្់្ីុផសែិ [ ន ] fungivore  

ភាែរ្់ឯកន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] monad 

ភាែរ្់អន្នទ្យ [ ន ] neuter 
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ភាែ្វ័យរីព [ ន ] producer  

នូគពភសាស្រ្ត [ ន ] geology  

នូែាមន្រាគែទិ្យា [ ន ] plant pathology, phytopathology  

នូែាមអោមយ័ [ គុ ] phytosanitary  

នូមភិាគ [ ន ] region  

នូមមិាត្ែែទិ្យា [ ន ] geodesy  

នូមែិទិ្យា [ ន ] geography  

នូមែិទិ្យារីែៈ [ ន ] biogeography  

នូមែិទិ្យាែុំបន ់[ ន ] regional geography  

នូមែិទិ្យានន្យាបាយ [ ន ] physical geography  

នូមែិទិ្យាមនុ្ស [ ន ] human geography  

នូមែិទិ្យាន្្ដាកិច្ [ ន ] economic geography  

នូមែិទិ្យាអនុែែតន ៍[ ន ] applied geography  

នូមែិទិ្យាឧ្សហកមម [ ន ] industrial geography  

នូមិ្ ណ្ឋា នែទិ្យា [ ន ] geomorphology  

ភារ បប់ណ្ឋរ ញ [ កិ ] anastomose  

នរូរកប ់[ កិ  ] plough in  

នរួរ [ កិ ] plough  

នរួររា្់្ងួែ [ ន ] dryland preparation  

នរួរតត្្ [ កិ ] till  
ភាញ ្់ [ កិ ] hatch  

ន្ភាញ ចន្ដយកន្ដរ  [ ន ] heat shock  

ភាែ កង់្អរចមលងរុំងឺ [ ន ] vector, pathogen  

ភាែ កង់្អរចមលងរុំងឺឆលងត្តមខយល់ [ ន ] airborne pathogen  

ភាែ កង់្អររន្ត្មើ្  [ ន ] selecting agent  

ភាែ កង់្អរបងារុំងឺ [ ន ] pathogen  

ភាែ កង់្អរត្បឆ្ុំងបាកន់្ែរ ី[ ន ] antibacterial agent  

ភាែ កង់្អរត្បឆ្ុំងផសែិ [ ន ] antifungal agent  

ភាែ កង់្អរត្បឆ្ុំងមតី្កុប [ ន ] antimicrobial agent  

ភាែ កង់្អរត្បឆ្ុំងែរីុ្  [ ន ] antiviral agent 

ភាែ កង់្អរផសពវផោយក្ិកមម [ ន ] agricultural extension 

agent  

ភាែ កង់្អរមហារកី [ ន ] carcinogen  

ភាែ ្ [ ន ] lining, membrane  

ភាែ ្ន្ត្ាង [ ន ] cell wall  

ភាែ ្បងាកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] fertilisation membrane  

ភាែ ្បន្ញ្ឆា ែ [ ន ] pseudomembrane  

ភាែ ្ន្ពាោះ [ ន ] peritoneum  

ភាែ ្ន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] mesentery  

ភាែ ្ ៊្ែុែ [ ន ] egg membrane  

ភាែ ្ន្ ើ្ម [ ន ] mucous membrane, mucous  

ភាែ ្ន្្រ ៉ែមូ [ ន ] serous membrane  

ភាែ ្ត្លុយឡូ្ [ ន ] cell wall  

ភាែ ្្ប៉ែ [ ន ] perispore  

ភាែ ្ន្ត្សាបន្បោះដូង [ ន ] pericardial membrane  

ភាែ ្អុំត្ប៊ែយី៉ែុង [ ន ] embryonic membrane or 

extraembryonic membrane  

តនែក [ ន ] eye  

តនែកឫ្ស ី[ ន ] jalousie  

តនែកឆន្ក្ដណ្ [ ន ] hexagon eye pattern  

តនែក្ [ ន ] white eye  

តនែក្មា្ [ ន ] compound eye  

នែុំន្នលើង [ ន ] volcano  

ភាល ែ [ គុ ] breakish  

នលតឺត្្ [ ន ] levee, bund  

នលុកដុំរ ី[ ន ] tusk  

នលុយអរ [ ន ] fluorine  

ន្នលើង [ ន ] light  

ន្នលើងរត្ព [ ន ] wildfire  

ន្នលៀង [ ន ] rain  

ន្នលៀងែទិ្យយុ្ កមម [ ន ] radioactive rain  

ន្នលៀងអា្ីុែ  [ ន ] acid rain  

ន្ៅល  [ ន ] thigh 
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ម      
មង [ ន ] fish net  

មងឃែុ [ ន ] mangosteen (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Garcinia 

mangostana) 
មចា ែបបកមម [ ន ] fish culture  

មចា សាស្រ្ត [ ន ] ichthyology  

មរឈដា ន [ ន ] media (pl. medium)  

មរឈដា នចិញឹ្មអបបបរមា [ ន ] minimal medium  

មរឈដា នទឹ្យក [ ន ] aquatic environment  

មរឈដា នបណ្រុ ោះមតី្កុប [ ន ] culture medium  

មរឈដា នបណ្រុ ោះមតី្កុបរន្ត្មើ្  [ ន ] selective medium  

មរឈដា នបណ្រុ ោះមតី្កុបតញកភាពខុ្ាែ  [ ន ] differential 

medium  

មរឈដា នបណ្រុ ោះមតី្កុបរាែ [ ន ] broth  

មរឈដា នបា្ [ គុ ] alkalic  

មរឈដា នលូែលា្់ [ ន ] growth medium  

មរឈដា នសាគ ល់្មា្ធាែុផស ុំ [ ន ] defined medium  

មរឈដា ន ុ្ំន្យាគ [ ន ] synthetic medium  

មរឈដា នអា្ីុែ [ ន ] acid environment  

មណ្ឌ លរីែបត្មុង [ ន ] biosphere reserve  

មណ្ឌ លរីែនូគពភ [ ន ] biogeosphere  

មណ្ឌ លរីែៈ [ ន ] biosphere  

មណ្ឌ លទឹ្យក [ ន ] hydrosphere  

មណ្ឌ ល្កមម [ ន ] active site  

មណ្ឌ លអីុយ៉ែុង [ ន ] ionosphere  

មណ្ឌ លអូ្ូន [ ន ] ozonosphere  

មធ្យមភាគ [ ន ] average  

មន [ ន ] mulberry tree   

មនុ្សជាែិែទិ្យា [ ន ] anthropology  

មនុ្សមាត្ែ [ ន ] anthropometry  

មស្រនតីក្ិកមម [ ន ] agricultural officer  

មនេីរពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] laboratory  

មមាចន្ខៀែ [ ន ] green leafhopper  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Nephotettix spp.) 

មមាចខែង្ [ ន ] whitebacked planthopper   

មមាចន្ដើម [ ន ] planthopper  

មមាចន្ត្តែ ែ [ ន ] brown planthopper  

 
មមាចន្ត្តែ ែែូច [ ន ] smaller brown planthopper, 

rice delphacid  

មមាច្លឹក [ ន ] leaf hopper  

មមាច្លឹកពណ៌្ត្កហម [  .ែ ិ] Bothrogonia ferruginea  

មមាញ [  .ែ ិ] Gynandropsis pentaphylla  

មមាញត្្ុក [ ន ] African spider flower (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Cleome gynandra) 

មតមកន្ត្តែ ែ [ ន ] brown rot  

មន្មាក [ ន ] humus  

មន្មាកកមម [ ន ] humification  

មន្មាកជាុំទឹ្យក [ ន ] semi-swamp soil, marsh border 

soil  

មន្មាកដុល [ ន ] moss mor, sphagnum mor, 

coprogenous mor  

មន្មាកដុល ឬមរ័ជាត្ាប់ៗ  [ ន ] granular mor  

មន្មាកដុល ឬមរ័រន្លើបដូចខាល ញ់ [ ន ] greasy mor  

មន្មាកដុលជា្ររ្ៗ [ ន ] fibrous mor  

មន្មាកដុលជាត្្ទាប់ៗ  [ ន ] laminated mor  

មន្មាកតដលគរបនតៗាែ  [ ន ] accumulation humus  

មន្មាកត្បន្នទ្យមូល [ ន ] concealed mull  

មន្មាកន្ពើក [ ន ] peat humus  

មន្មាកន្ពើកន្ៅែុំបនដី់ខព្់ [ ន ] forest upland peat  

មន្មាកមូលន្ៅត្្ទាបខ់ាងន្លើ [ ន ] superficial mull  

មន្មាកមូលរត្ប [ ន ] salted mull  

មន្មាកមូលន្ភាល ោះ [ ន ] twin mull  

មន្មាករលួយលអ [ ន ] earth mull, soft humus  

មន្មាក្កមម [ ន ] active humus  

មន្មាក្មបរុន្ត្តែ ែ [ ន ] brown humus  

មន្មាក្របុ [ ន ] total humus  

មរណ្ត្បមាណ្ [ ន ] mortality  

មរណ្ភាពកុមារ [ ន ] child mortality  

មរណ្ភាពទារក [ ន ] neonatal mortality  

មរណ្ភាពមាត្ត [ ន ] maternal mortality  

មហារកី [ ន ] cancer  

មហា្មុត្ទ្យ [ ន ] ocean 

មហាអុំណ្ឋចន្្ដាកិច្ [ ន ] economic power 

ម៉ែងែូ់ [ ន ] mantle 
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មា៉ែ ត្កូធាែុ [ ន ] macroelement  

មា៉ែ ត្កូធាែុចិញឹ្ម [ ន ] macronutrient  

មា៉ែ ត្កូរកុខជាែិ [ ន ] macrophyte  

មា៉ែ ត្កូសារពាងគក្ដយ [ ន ] macrooganism  

មា៉ែ ត្កូអាក្ដ្ធាែុ [ ន ] macroclimate  

មា៉ែ កម់ា៉ែ  [ ន ] magma  

មា៉ែ នតដលឥដាន្ត្ចើន [ ន ] clayey marl  

មា៉ែ ្ [ ន ] mass  

មា៉ែ ្ខយល់ [ ន ] air mass  

មា៉ែ ្ខយល់ត្ែជាក ់[ ន ] cold mass  

មា៉ែ ្ខយល់ទ្យវីប [ ន ] continental mass  

មា៉ែ ្ម៉ែូន្លគុល [ ន ] molecular weight  

មា៉ែ ្ម៉ែូន្លគុលន្ធ្ៀប [ ន ] relative molecular weight  

មា៉ែ ្្ងួែ [ ន ] dry mass  

មា៉ែ ្្ងួែ ឬទ្យមងន់្ ងួែ [ ន ] dry mass or dry weight  

មា៉ែ ្អាែូម [ ន ] atomic mass  

មា៉ែ ្អាែូមន្ធ្ៀប [ ន ] relative atomic weight  

មា៉ែ ្ីុន [ ន ] machine  

មា៉ែ ្ីុនកន្មេច [ ន ] grinding machine   

មា៉ែ ្ីុនកិនត្្ូែ  [ ន ] rice mill  

មា៉ែ ្ីុនត្ចូែ [ ន ] combine harvester, reaper  

មា៉ែ ្ីុនដក [ ន ] root harvester  

មា៉ែ ្ីុនដកត្ាបត់ផលន្ ើ [ ន ] pulper  

មា៉ែ ្ីុនបុក  [ ន ] seed drill  

មា៉ែ ្ីុនន្បោះតផលន្ ើ [ ន ] fruit picker  

មា៉ែ ្ីុនន្បាកត្្ូែ [ ន ] rice thresher  

មា៉ែ ្ីុនត្បមូលផលត្ាបន់្ពាែ [ ន ] corn picker   

មា៉ែ ្ីុននរួរ [ ន ] spading machine  

មា៉ែ ្ីុនន្នលើង [ ន ] generator  

មា៉ែ ្ីុនរងវិលចកផិ្ែ [ ន ] centrifuge  

មា៉ែ ្ីុនអុុំ [ ន ] winnower   

ម៉ែូណូ្អុក្ីុែ [ ន ] monoxide  

ម៉ែូទ្យរ័បូមទឹ្យក [ ន ] electric pump  

ម៉ែូទ្យរ័អារន្ ើ [ ន ] power saw  

ម៉ែូលីបតដន (Mo) [ ន ] molybdenum  

ម៉ែូន្លគុល [ ន ] molecule  

ម៉ែូន្លគុលដឹកោុំ [ ន ] carrier molecule  

ម៉ែូន្លគុលប៉ែូតល [ ន ] polar molecule  

ម៉ែូន្លគុលមនិប៉ែូតល [ ន ] nonpolar molecule  

ម៉ែូន្លគុលអុំផូតទ្យ [ ន ] amphoteric molecule  

តម៉ែត្ែ [ ន ] meter  

តម៉ែត្ែវ្់ ុ្ំន្ណ្ើ ម [ ន ] moisture meter  

មាកន់្ត្បង [ ន ] marian plum tree  

មាឌ [ ន ] volume  

មាត្ែដា ន [ ន ] scale  

មាត្ែដា នរុចិទ្យរ័ [ ន ] Richter scale  

មាត្ែដា នលអិែ [ ន ] soil protoplasm, microskeleton  

មាែ ់[ ន ] bucca  

មាែរ់ញរក ់[ ន ] sucking mouthpart  

មាែទ់្យុំពា [ ន ] chewing mouthpart  

មាែន់ែុំន្នលើង [ ន ] crater  

មានក្ដតប៉ែលមនិជាបា់ែ  [ គុ ] apocarpous  

មានក្ដរផលិែអុក្ីុត្ន [ គុ ] oxygenic  

មានន្ក្រន្ ម្ លន្ត្ចើន [ ន ] polyandry  

មានកាលធ្ុំ [ គុ ] macrocephalic  

មានកុំពក ឬន្មើម [ គុ ] tuberculate  

មានកុំពកត្្ួចៗ [ គុ ] muricate  

មានគន ៌[ គុ ] gravid  

មានជាែិពុល [ គុ ] toxic  

មានរីែែិខលី [ គុ ] ephemeral  

មានរុំងឺ [ គុ ] sick   

មានន្ ម្ លន្ត្ចើន [ គុ ] polyandrous  

មានញីន្ត្ចើន [ គុ ] polygyny  

មានរណ្វ យ៉ែូពីរ [ គុ ] binucleate  

មានតែន្ក្រញី [ គុ ] pistillate  

មានទ្យង [ គុ ] stipitate  

មានទ្យងន្ៅកណ្ឋរ ល្លឹក [ គុ ] peltate  

មានទ្យមងន ់[ គុ ] pregnant, gravid  

មានទ្យត្មងខុ់្ាែ  [ គុ ] heteromorphic  

មានទ្យត្មងប់នតពូរខុ្ាែ  [ គុ ] heterogamy 

មានទឹ្យកកែុងភាែ ្ន្ពាោះ [ ន ] ascites  

មានទ្យុំហុំខុ្ាែ  [ គុ ] heteromorphic  

មានន្ធ្មញ [ គុ ] dentate  

មានន្ធ្មញន្ត្ចើនត្បន្នទ្យ [ គុ ] heterodont
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មានន្ៅន្ត្ចើនកតនលង [ គុ ] polytopic  

មានបោល  ឬមានន្រាម [ គុ ] echinate  

មានបីត្រុង [ គុ ] trigonous  

មានត្បែិកមម [ កិ ] react  

មានត្បន្នទ្យន្ធ្មញដូចាែ  [ គុ ] homodont  

មានត្ប្ិទ្យធភាព [ គុ ] effective  

មានរផេន្ពាោះមនិពិែ [ គុ ] pseudopregnancy  

មានន្នទ្យតែមយួ [ គុ ] unisexual  

មានន្នទ្យផេុយាែ  [ គុ ] heterosexual  

មានន្មន្រាគ [ គុ ] septic  

មានត្មាមត្បាុំ [ គុ ] pentadactyl  

មានរាងផ្កា យ [ គុ ] stellate  

មានរបូរាងដូចាែ  [ គុ ] isomorphic  

មានន្រាមន្ពញ [ គុ ] villous  

មានន្រាមរងឹដូចបោល  [ គុ ] hispid  

មានរ ុំន្យាលន្ៅជាយ [ គុ ] fimbriate  

មាន្មបករងឹ [ គុ ] testudinate  

មាន ៊្ែុែន្លឿងែិច [ គុ ] oligolecithal, microlecithal  

មាន ៊្ែុែន្លឿងមធ្យម [ គុ ] mesolecithal  

មានត្្ទាបផ់្កា ន្ត្ចើន [ គុ ] polypetalous  

មានត្្ទាបផ់្កា ដូចាែ  [ គុ ] homopetalous  

មាន្លឹកធ្ុំៗ [ គុ ] latifoliate  

មាន ់[ ន ] chicken  

មានញី់រុំទ្យង ់[ ន ] pullet  

មានប់ារា ុំង [ ន ] turkey    

មានន់្ម [ ន ] hen  

មានស់ាច ់[ ន ] meat chicken  

មនិតឆអែ [ គុ ] unsaturated  

មនិត្ជាបទឹ្យក [ គុ ] impermeable, waterproof  

មនិដូចធ្មមត្ត [ គុ ] atypical  

មនិត្ែូែក្ដរខយល់ [ គុ ] anaerobic  

មនិធ្ន ់[ គុ ] susceptible  

មនិធ្មមត្ត [ គុ ] abnormal, artefact  

មនិបងាន្ត្ាោះថាែ ក ់[ គុ ] benign  

មនិបងារុំងឺ [ គុ ] avirulent  

មនិតបក [ គុ ] indehiscent  

មនិមានតផល [ គុ ] acarpous  

មនិតមនជាកុំន្បារ [ គុ ] non-calcic  

មនិតមនពូរកែុងត្្ុក [ គុ ] alien  

មនិរលាយ [ គុ ] insoluble  

មនិរកីចន្ត្មើន [ កិ ] stagnate  

មនិលូែលា្់ [ គុ ] quiescent (ន. aplasia)  

មនិ្ីុាែ  [ គុ ] incompatible  

មនិ្ីុន្មត្ទី្យ [ គុ ] asymmetrical  

មនិសាហ័្ [ គុ ] avirulent  

មនិអាចន្ហើរបាន [ គុ ] flightless  

មកូីបាកន់្ែរ ៉ែយមូ [ ន ] Mycobacterium  

មតី្កូទ្យ្សន ៍[ ន ] microscope  

មតី្កូធាែុចិញឹ្ម [ ន ] micronutrient  

មតី្កូផូ្ីុល [ ន ] microfossil  

មតី្កូផូ្ីុលែទិ្យា [ ន ] micropalaeonlogy  

មតី្កូភាែរ្់ [ ន ] microbiota  

មតី្កូ្ប ៉ែ [ ន ] microspore  

មតី្កូឧែុនូែែទិ្យា [ ន ] micrometeorology  

មតី្កូអាក្ដ្ធាែុ [ ន ] microclimate  

មែូីកុងត្ទី្យ [ ន ] mitochondrion   

មែូី្ [ ន ] mitosis  

មរីា្ីុឌីអូម [ ន ] miracidium  

មី្ ួ [ ន ] bean noodle  

មនី្្លយមូ [ ន ] mycelium  

មុខ [ គុ ] anterior  

មុខក្ដែ ់[ ន ] section   

មុខក្ដែទ់្យទឹ្យង [ ន ] cross-section  

មុខង្អរ [ ន ] function  

មុខចុំន្ណ្ឋែ [ ន ] scarp  

មុខ ែ្ ង [ ន ] false daisy   

មុខទ្យុំនិញោុំន្ចញ [ ន ] export article   

មុខរាបែូច [ ន ] facet  

មុនឆលងទ្យន្នល [ គុ ] prenatal  

មុយត្ត្យងុត្កូម៉ែូ្ូម [ ន ] chromosome mutation  

មុសាា  [ ន ] Musca  

មុុំគល់្លឹក [ ន ] leaf axil  

មុុ្ំ លឹក [ ន ] axil  

មូលដា ន [ ន ] base
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មូ្ [ ន ] mosquito  

មូ្ផលុង [ ន ] gall midge, rice gall midge  

មូ្ុងត្ែជាក ់[ ន ] winter monsoon  

មូ្ុងត្ែូពិច [ ន ] tropical monsoon   

មូ្ុងត្បាុំង [ ន ] summer monsoon  

មកួផសែិ [ ន ] pileus  

មយួត្្ទាប ់[ ន ] monolayer  

ន្មើម [ ន ] tuber  

ន្មើមត្្ទាប ់[ ន ] bulb  

ន្មៀន [ ន ] longan   

ន្ម [ ន ] mother, dam, agent  

ន្មកម [ ន ] mite  

ន្មក្ដនិចធ្មួល [ ន ] mechanoreceptor  

ន្មគុណ្ត្តមតបបហគីនី [ ន ] gini coefficient  

ន្មតដក [ ន ] magnet  

ន្មដាន [ ន ] median  

ន្មត្តន  [ ន ] methane  

ន្មត្តមូលី្ [ ន ] metabolism  

ន្មត្ត្ូតអ៊ែ [ ន ] metazoan  

ន្មទី្យលអាល់កុល [ ន ] methyl alcohol  

ន្មទី្យល [ ន ] methyl  

ន្មបា  [ ន ] parent  

ន្មរត្ព [ ន ] forester   

ន្មន្រាគត្ាបពូ់រ [ ន ] seed borne pathogen  

ន្មន្រាគន្ធ្វើឱ្យរលាកត្បពន័ធ្ួែ [ ន ] pneumococcus    

ន្មន្រាគរនរុំងឺរាក [ ន ] campylobacteriosis   

ន្មន្រាគឱ្ក្ដ្និយម [ ន ] opportunistic pathogen  

ន្ម្ូនែី [ ន ] mesophyte  

ន្ម្ូត្វ៊ែ [ ន ] mesosphere  

ន្មហាគ ្ប ៉ែ [ ន ] megaspore  

តមក [ ន ] stem, ramus  

តមកន្ ើ [ ន ] limb, branch  

តមកន្ ើលអិែៗ [ ន ] ramicorn  

តមកែូចៗ [ ន ] twig   

មាា ក ់[ ន ] hog plum, ambarella  

ម្ា្់កមម្ិទ្យធិ [ គុ ] proprietary  

ម្ា្់ដី [ ន ] landlord  

ម្ា្់វលចិញឹ្ម្ែវ [ ន ] rancher  

មរុលែទិ្យាសាស្រ្ត [ ន ] acupuncture  

មរូរត្ពឹក [ ន ] rosella  

មរូរត្ពឹករត្ព [ ន ] abelmosk  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Abelmoschus moschatus) 

ន្មេ្ [ ន ] chilli  

ន្មេ្អាចម៍្ ែវ [ ន ] bird pepper, tabasco pepper   

ន្មេ្បា៉ែ ត្ពិក្ដ [ ន ] paprika  

ន្មេ្ន្បាល ក [ ន ] bell pepper, sweet pepper, 

capsicum (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Capsicum annuum) 
ន្មេ្ហារែ [ ន ] cayenne pepper (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Capsicum annuum) 
ន្មេ្ហឹរ [ ន ] chilli pepper (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Capsicum annuum) 
មាែ ្់ [ ន ] pineapple (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Ananas 

sativus) 
ត្មាម [ ន ] digit  

ត្មាមជាបា់ែ  [ ន ] syndactyly  

ត្មាមន្រើង [ ន ] toe  

ន្ត្មច [ ន ] black pepper   

ន្ត្មចទ្យនោយ [ ន ] wild spikenard  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Hyptis suaveolens) 

ន្ត្មចទឹ្យក [ ន ] marsh-pepper smartweed, water 

pepper (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Polygonum hydropiper) 
ត្មុំ [  .ែ ិ] moringa   

មលប ់[ ន ] shading  

ន្មៅត្ែី [ ន ] fish meal 

ន្មៅសារាយ [ ន ] agar  

ន្មៅអងារ [ ន ] rice flour  

មអម [  .ែ ិ] Limnophila conferta  

មអមនែុំន្ ម្ ល [ ន ] Brazil pusley, tropical Mexican 

clover (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Richardia brasiliensis) 
មអមនែុំញី [  . ែ ិ] Borreria alata  

មុំសា្ី [ ន ] carnivore
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យ      
យនតកមម  [ ន ] mechanization  

យនតក្ដរបន្ញ្ៀ្ [ ន ] avoidance mechanism  

យុគ [ ន ] epoch  

 
យុគទ្យងត់ដង [ ន ] copper age  

យុែកមមពិែជាលិក្ដ [ ន ] true rejuvenation 
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រ      
រងវងលូ់ែលា្់ [ ន ] growth ring  

រង្អវ ែ្មុត្ទ្យ [ ន ] transgression  

រង្អវ ្់ [ ន ] measurement  

រង្អវ ្់រញរួ យដី [ ន ] seismograph  

រង្អវ ្់តរង [ ន ] granulometry  

រងវិលចកផិ្ែ [ ន ] centrifugation  

រន្ឆចរឆូច [ គុ ] lacerate  

រររៈ [ ន ] kingdom  

រររៈរង [ ន ] sub-kingdom  

រររៈរកុខជាែិ [ ន ] plant kingdom  

រររៈ្ែវ [ ន ] animal kingdom  

រញរួ យ [ កិ ] quake, shake  

រញរួ យដីែទិ្យា [ ន ] seismology  

រដិបរដុប [ គុ ] patchy  

រដូែក្ដល [ ន ] season  

រដូែក្ដលតផល [ ន ] seasonality  

រដូែខសែន់្្បៀង (ន្ៅន្ពលរិែត្បមូលផល) [ ន ] lean season   

រដូែន្ចញផ្កា  [ ន ] efflorescence  

រដូែទឹ្យកត្្ក [ ន ] low-water season  

រដូែទឹ្យកន្ឡើង [ ន ] high-water season  

រដូែបង្អា ែពូ់រ [ ន ] breeding season  

រដូែត្បាុំង [ ន ] dry season  

រដូែែ្ោ [ ន ] rainy season, wet season  

រណ្បអែយែៈ [ គុ ] orthotic    

រន្តរ រីធ្មមជាែិ [ ន ] manure pit  

រន្តត តដលកក [ ន ] frozen pit  

រន្ទ្យោះ [ ន ] cart  

រោ្់ [ ន ] rake, harrow  

រោ្់ថា្ [ ន ] offset disc plough  

រោុំងខយល់ [ ន ] windbreak  

រនុកផ្កា  [ ន ] lodicule  

រនធ [ ន ] pore, void, interstice, orifice, urethra, 

meatus, osculum, locule  

រនធកែុងដី [ ន ] cavity  

រនធខយល់ [ ន ] glottis, eustachian tube 

 
 រនធដន្ងាើម [ ន ] stomata, spiracle  

រនធដី [ ន ] air space   

រនធរណ្វ យ៉ែូ [ ន ] nuclear pore  

រនធែូច [ ន ] fine pore  

រនធទាវ រធ្ុំ [ ន ] anal pore  

រនធធ្ុំ  [ ន ] large pore, macroporosity  

រនធបងាកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] bursa seminalis  

រនធត្បត្្ី [ ន ] pupil, retina  

រនធន្នទ្យ្ែវលអិែ [ ន ] bursa copulatrix  

រនធមធ្យម [ ន ] middle pore  

រនធលអិែ [ ន ] micropore  

របក [ ន ] slough  

របកទិ្យ្ន្ដយតនែកទ្យន្ទ្យ [ ន ] visual navigation  

របកត្បក [ កិ ] scratch   

របែ់្ ម [ ន ] circulation  

របបរុំនន ់[ ន ] flooding pattern  

របបទឹ្យក [ ន ] water regime  

របាយ [ ន ] distribution  

របាយរនក្ដរន្ត្បើត្បា្់ន្្បៀង [ ន ] food comsumption 

distribution   

របាយមនិន្្មើ [ គុ ] heterolecithal  

របាយន្្មើ  [ គុ ] isolecithal  

របាុំង  [ ន ] barrier  

របាុំងបនតពូរ [ ន ] reproductive isolation, 

reproductive barriers  

របាុំងនូមសិាស្រ្ត [ ន ] geographic barriers  

របាុំងមុខ [ ន ] mask  

របាុំងរដូែ [ ន ] seasonal isolation  

របឹងដី [ ន ] soil strength  

របួ្  [ ន ] wound  

របួ្ ខាេ ុំសាច ់[ ន ] bruise  

របួ្ ន្ដយខាុំ [ ន ] bite  

រន្បៀបចុំតណ្កថាែ ក ់[ ន ] taxonomy  

រន្បៀបែន្ត្មៀប្លឹកន្លើតមក [ ន ] phyllotaxy  

រន្បៀបឱ្យអាហារ [ ន ] alimentation  

រន្បច [ ន ] weathering
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រន្បចរីែៈ [ ន ] biological weathering 

រន្បចរបូ [ ន ] physical weathering  

រមា្់ [ ន ] itch, pruritus  

រមូលន្ពាោះ [ ន ] nausea    

រមលួត្កន្ពើ [ ន ] cramp  

រន្មៀែ [ ន  ] turmeric, safran   

រយៈកមព្់ [ ន ] elevation  

រយៈទ្យទឹ្យង [ ន ] latitude  

រយៈទ្យទឹ្យងនូមសិាស្រ្ត [ ន ] geographic latitude  

រយៈបន្ណ្ឋត យ [ ន ] longitude  

រយៈពនលឺ  [ ន ] photoperiod  

រយៈពនលឺនិយម  [ ន ] photoperiodism  

រយៈន្ពលកន្កើែ [ ន ] incubation period  

រយៈន្ពលកុំន្ណ្ើ ែន្ទ្យវ [ ន ] doubling time  

រយៈន្ពលរនបាែុនូែ [ ន ] phenoperiod  

រយៈន្ពលន្ៅន្្ងៀម [ ន ] dormancy  

រយៈន្ពលនល ឺ[ ន ] photoperiod  

រយៈន្ពលរា ុំង្ងួែ [ ន ] dry period  

រយៈន្ពលលូែលា្់បតនថម [ ន ] after ripening  

រលក [ ន ] wave  

រលាក [ កិ ] burn   

រលាកកូនកណ្តុ រទឹ្យកររង [ ន ] adenitis  

រលាកត្ចមុោះ  [ ន ] rhinitis  

រលាកជាលិក្ដសាចដុ់ុំ [ ន ] myositis  

រលាកទ្យង្ួែ [ ន ] bronchitis  

រលាកន្បាល កន្ោម [ ន ] cystitis  

រលាកន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] gastroenteritis  

រលាកលិងគ  [ ន ] balanitis  

រលាក្ោល ក ់[ ន ] arthritis  

រលាក្បនូ [ ន ] metritis  

រលាកន្ត្សាមខរួ [ ន ] meningitis  

រលាយកែុងទឹ្យក [ គុ ] water-soluble  

រលូែកូន [ ន ] miscarriage  

រលួយ [ គុ ] rotten  

រលួយឫ្ [ ន ] root rot   

រលួ្បារា ុំង [  .ែ ិ] Hura crepitans   

រន្លាងភាព  [ គុ ] glabrous  

រ្ [ ន ] juice  

រ្ត្កពោះ [ ន ] gastric juice  

រ្ជាែិ [ ន ] taste  

រ្ន្ពាោះន្ែៀនែូច [ ន ] succus entericus  

រ្មីចលោ [ ន ] phototaxis  

រ្មីជាែិពណ៌្ [ ន ] photopigment  

រ្មីរីព [ ន ] phototroph  

រ្មីែុំណ្ប [ ន ] photonasty  

រ្មីទ្យុំន្ោរ [ ន ] heliotropism  

រ្មីបុំតបក [ ន ] photolysis  

រ្មី្វ័យរីព [ ន ] photoautotroph  

រ្មី ុ្ំន្យាគ [ ន ] photosynthesis, chlorophyl 

assimilation  

រ្មី ុ្ំន្យាគ្ុទ្យធ  [ ន ] net photosynthesis  

រ្មីអុក្ីុែកមម [ ន ] photooxidation  

រ្មីន្អឡិចត្ែូមា៉ែ ន្ញ៉ែទិ្យច [ ន ] electromagnetic radiation  

រ្់ [ កិ ] live  

រ្់កែុងទឹ្យករត្បពិែ [ គុ ] euryhaline  

រ្់កែុងនក ់[ គុ ] Iimicolous  

រ្់ន្ៅកែុងទឹ្យករត្បែិច [ គុ ] stenohaline  

រ្់ន្ៅកែុង្ីែុណ្ា ភាពខព្់ [ គុ ] thermophilic   

រ្់ន្ៅកែុងត្សាអុំបិល [ គុ ] halolimnic  

រ្់ន្ៅកែុងតត្្អុំបិល [ គុ ] halolimnic  

រ្់ន្ៅន្លើន្ាក [ គុ ] terrestrial   

រហាែទឹ់្យក [ ន ] waterwheel   

រអានុយ  [ ន ] bait shyness  

រា៉ែ ដុង (Rn) [ ន ] radon  

រា៉ែដយ ៉ែមូ (Ra) [ ន ] radium  

រុា ុំររ ៉ែ [ គុ ] chronic  

រ ៉ែសូ្រ្រឹម  [ ន ] rostrum  

តរ ៉ែ [ ន ] ore  

តរ ៉ែតដក [ ន ] meadow iron ore  

តរ ៉ែតដកកែុងបាែបឹង [ ន ] bog iron ore 

តរ ៉ែតដកកែុងបឹង [ ន ] lake iron ore  

តរ ៉ែតដកជាត្ាប់ៗ  [ ន ] bean ore  

តរ ៉ែធ្យងូេម [ ន ] marcasite  

តរ ៉ែផតល់ថាមពល [ ន ] energy mineral
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តរ ៉ែមនិតមនឥនធនៈ [ ន ] nonfuel mineral  

តរ ៉ែយុទ្យធសាស្រ្ត [ ន ] strategic mineral  

តរ ៉ែរងឹ [ ន ] hard mineral  

តរ ៉ែន្លាហៈ [ ន ] metallic mineral  

តរ ៉្ែ ុំណឹ្ក [ ន ] weatherable mineral  

តរ ៉ែអន្លាហៈ [ ន ] nonmetallic mineral  

រាកមលួន្ដយអាមបី [ ន ] amoebic dysentery  

រាក់្ ុីន្ធ្មញ [ ន ] gingivitis  

រាគមលួ [ ន ] dysentery  

រាងកង្អា រ [ គុ ] palmate  

រាងកន្ណ្រ ៀែ [ គុ ] falcate  

រាងក្ដុំ [ គុ ] actinomorphic radial symmetry  

រាងន្ក្ដណ្បស្រញ្្ឆ្់ [ គុ ] turbinate  

រាងកាលត្ពួញ [ គុ ] saggitate  

រាងត្កន្ហងត្កហូង [ គុ ] ruminate  

រាងគូលី [ គុ ] coliform  

រាងចង្អវ  ឬរាងសាល បត្ពា [ គុ ] spathplate  

រាងឆត្ែ [ គុ ] umbel  

រាងជា្ររ្ [ គុ ] filamentous  

រាងជា្លឹក [ គុ ] phylliform  

រាងដូចត្ក្ដ្ [ គុ ] pecten  

រាងដូចកអម [ គុ ] urceolate  

រាងដូចរន្ណ្រើ រ [ គុ ] scalariform, scaliform  

រាងដូចរងួ [ គុ ] campanulate  

រាងដូចដងាូែ [ គុ ] vermiform  

រាងដូចែត្មងន្ោម [ គុ ] reniform  

រាងដូចថា្ [ គុ ] discoidal  

រាងដូចតប៉ែន [ គុ ] pectinate  

រាងដូចពិណ្បុរាណ្ [ គុ ] lyrate  

រាងដូចន្ពត្រ [ គុ ] rhomboid  

រាងដូចត្ពោះចន័េ [ គុ ] lunar or lunate  

រាងដូច ៊្ែុែ [ គុ ] ovoid  

រាងដូចសាល ប [ គុ ] ala  

រាងដូចអណ្ឋរ ែ [ គុ ] lingulate  

រាងដុំបង [ គុ ] baculiform,clavate  

រាងត្ែីន្ក្ដណ្ [ គុ ] deltoid  

រាងត្ទ្យតែង [ គុ ] oblong  

រាងន្ធ្មញ [ គុ ] serrate  

រាងន្បោះដូង [ គុ ] cordate  

រាងមូល [ គុ ] capitulum, coccus, globose  

រាងន្មអុំន្ៅ [ គុ ] papilionaceous  

រាងរងវង ់[ គុ ] verticil  

រាងរងវងែ់លិ [ គុ ] whorl  

រាងែទិ្យា [ ន ] morphology  

រាង ៊្ែុែ្រួចចុង [ គុ ] ovate  

រាង្រួច [ គុ ] cuneate  

រាង្រួចន្្រើងគល់ [ គុ ] cuniform  

រាងន្្េើរត្វ៊ែ [ គុ ] coccoid  

រាងន្្ពៀ [ គុ ] globular  

រាងត្សាែ [ គុ ] linear  

រាងត្វ៊ែ [ គុ ] globose  

រាងអកសរS [ ន ] sigmoid  

រាងអុែៗ ឬរាងត្ាប ់[ ន ] punctate  

រាត្ែីចរ [ ន ] nocturnal  

រាែរ់ាយ [ គុ ] pell-mell  

រាន [ កិ ] reclaim  

រាបន្្មើ [ គុ ] planar  

រាលដល [ គុ ] prevalent  

រា្់ [ កិ ] harrow  

រា្់ន្ដយរោ្់ [ កិ ] rake  

រា ុំងទឹ្យក [  .ែ ិ] Barringtonia acutangula  

រកីត្រុល [ គុ ] overstretched  

រកីន្ពលត្ែជាក ់[ ន ] vernalization  

រកីយា៉ែ ងរហ័្ [ ន ] bloom  

រងឹ [ គុ ] stiff  

រងឹសាច ់[ ន ] rigor mortis  

រងឹត្្ួច [ គុ ] pungent  

រកុរក [ កិ ] explore 

រកុខជាែិ  [ ន ] plant, vegetation  

រកុខជាែិC3 [ ន ] C3 plant  

រកុខជាែិC4 [ ន ] C4 plant  

រកុខជាែិកែុងទឹ្យក [ ន ] aquatic sensitive plant 

រកុខជាែិន្ត្ក្ដមដី [ ន ] cryptophyte  

រកុខជាែិាម នផ្កា  [ ន ] cryptogam 
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រកុខជាែិាម ន្ររ្ោុំ [ ន ] nonvascular plant  

រកុខជាែិឃីមរីា៉ែ  [ ន ] chimera  

រកុខជាែិចរត្ង [ ន ] weed  

រកុខជាែិចរត្ង្លឹកធ្ុំ [ ន ] broad leaved weed  

រកុខជាែិចរលមអងបង្អា ែ ់[ ន ] cross pollinated plant  

រកុខជាែិចប់្ ែវ [ ន ] Venus flytrap  

រកុខជាែិចុំណូ្លកុំន្បារ [ ន ] calcicole  

រកុខជាែិចុំណូ្លរត្ប [ ន ] halophyte  

រកុខជាែិចុំណូ្ល ុ្ំន្ណ្ើ ម [ ន ] hygrophyte  

រកុខជាែិរត្មក [ ន ] host plant  

រកុខជាែិរីនក ់[ ន ] fen  

រកុខជាែិត្រុោះ្លឹកត្បចុំឆ្ែ ុំ [ ន ] deciduous  

រកុខជាែិន្ ម្ ល [ ន ] staminate plant  

រកុខជាែិញី [ ន ] carpellate plant, pistillate plant  

រកុខជាែិដុោះមរួ  [ ន ] volunteer plant  

រកុខជាែិដុោះន្លើកុំន្ទ្យចកុំទី្យ ុ្ំណ្ង ់[ ន ] ruderal  

រកុខជាែិដុោះន្លើេម [ ន ] lithophyte  

រកុខជាែិដុោះន្លើនករ់ត្ប [ ន ] salt marsh  

រកុខជាែិណឺ្ែរេង [ ន ] day neutral plant  

រកុខជាែិណឺ្ែរត្ប [ ន ] dayneutral plant  

រកុខជាែិត្ែូែក្ដរពនលឺត្ពោះអាទិ្យែយន្ពញ [ ន ] heliophyte  

រកុខជាែិត្ែូែបានក្ដែែ់ត្មមឹ [ ន ] stool plant  

រកុខជាែិរេងតែង [ ន ] longday plant  

រកុខជាែិទឹ្យក [ ន ] aquatic flora  

រកុខជាែិធ្ន់្ មងួែ [ ន ] xerophyte  

រកុខជាែិោុំចូល [ ន ] plant introduction  

រកុខជាែិនិយមកុំន្បារ [ ន ] calciphyte  

រកុខជាែិនិយមនីត្ត្តែ [ ន ] nitrophyte  

រកុខជាែិបន្ងាើនសារធាែុចិញឹ្ម [ ន ] accumulator  

រកុខជាែិបងែូ់្ [ ន ] phytobenthos  

រកុខជាែិបនរពូរន្ដយ្ប៉ែ [ ន ] spore plant  

រកុខជាែិរបែងរហូែ [ ន ] non-deciduous (evergreen)  

រកុខជាែិត្បចុំឆ្ែ ុំ [ ន ] annual  

រកុខជាែិត្បចុំឆ្ែ ុំន្ត្ក្ដមរត្ពដុំបូល [ ន ] understory  

រកុខជាែិពហុន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] metaphyte  

រកុខជាែិពហុែែស  [ ន ] perennial plant  

រកុខជាែិន្ពលរេងខលី [ ន ] short day plant  

រកុខជាែិមានផ្កា ញី និងផ្កា ន្ទ្យវន្នទ្យន្ៅន្លើន្ដើមតែមយួ [ ន ] 
gynomonoecious  

រកុខជាែិមនិចុំណូ្លកុំន្បារ [ ន ] calcifuge or oxylophyte  

រកុខជាែិលមអ [ ន ] ornamental plant  

រកុខជាែិលូែលា្់ន្លើដីអា្ីុែ [ ន ] oxylophyte  

រកុខជាែិ្ររ្ោុំ [ ន ] vascular plant  

រកុខជាែិ្ីុ្ែវលអិែ [ ន  ] carnivorous plants  

រកុខជាែិ្វ័យចរលមអង [ ន ] self pollinated plant  

រកុខជាែិឯកន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] protophyte  

រកុខជាែិអមបរូ្តណ្រ ក [ ន ] legume  

រកុខជាែិឱ្្េ [ ន ] medicinal plant  

រកុខជាែិអាក្ដ្ [ ន ] aerophyte  

រកុខនិយែករ [ ន ] plant growth regulator  

រកុខត្បជាករ [ ន ] plant population  

រកុខពុល  [ ន ] phytotoxin  

រកុខពុលភាព  [ ន ] phytotoxicity  

រកុខមា៉ែ ្ [ ន ] phytomass  

រកុខរ្ [ ន ] cell sap, sap  

រកុខែបបកមម  [ ន ] silviculture  

រកុខែទិ្យា [ ន ] botany  

រកុខសា  [ ន ] ratoon  

រកុ្ដខ ត្បែែតិពូរអមបរូ [ ន ] phylogenetic tree  

រញុបន្ញ្ញ [ គុ ] expulsive  

រយុ [ ន ] fly  

រយុកូន្តណ្រ ក [  .ែ ិ] Ophiomyia phaseoli  

រយុន្ខៀែ [ ន ] Lucilia  

រយុន្ចោះតផល [ ន ] fruit fly   

រយុន្រើងធ្ុំ [  .ែ ិ] Trichopoda spp.  

រយុធ្មមត្ត [ ន ] house fly 

រយុមា៉ែ ទី្យ្ [ ន ] rheumatism  

រយុត្្ូែ  [ ន ] rice whorl maggot  

រងូ [ ន ] hole, mole burrow,  mole tunne  

របូេែពីន្លើអាក្ដ្ [ ន ] aerial photography  

របូធ្រណី្ែទិ្យា [ ន ] geophysics  

របូធាែុ [ ន ] matter 

របូធាែុរងឹ [ ន ] solid  

របូផគុ ុំន្ពញន្លញ [ ន ] complete metamorphosis 
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របូមនតគីម ី[ ន ] chemical formula  

របូមនតន្ត្ាង [ ន ] structural formula  

របូមនតបុំត្ពួញ [ ន ] condensed formula  

របូមនតផ្កា  [ ន ] floral formula  

របូមនតមា៉ែ ្ [ ន ] formula weight  

របូមនតម៉ែូន្លគុល [ ន ] molecular formula  

របូមនត្មា្ធាែុ [ ន ] compound formula  

របូមនតន្្េើរលាែ [ ន ] line formula  

របូែទិ្យា [ ន ] physics  

របូែទិ្យារីែៈ [ ន ] biological physics, biophysics  

របូ្ណ្ឋា នរនដី [ ន ] configuration of soil  

របូសាស្រ្រត្ាប ់[ ន ] seed morphology  

រចួផុែ [ កិ ] escape  

រញួ្លឹក [ ន ] leaf curling  

រមួ ឬ្ង្អវ ្ [ ន ] compound  

រមួែូច [ កិ ] attenuate  

រមួបញូ្ល [  កិ  ] bundle  

រមួន្នទ្យន្ ម្ លមុន [ ន ] protandric hermaphroditism  

រមួលកខណ្ៈ [ ន ] character convergence  

រមួន្លាហិែ [ ន ] consanguine  

រមួ្ង្អវ ្ [ ន ] copulation  

រ ួ្   [ គុ ] sensitive  

ន្រ ើន្អៀង [ ន ] regurgitate  

ន្រៀបចុំទុ្យកជាមុន   [ កិ ] predispose  

ន្រៀបរយ [ ន ] array  

ន្រណុ្បបែត្ែវ  [ ន ] moth  

ន្រផលិច [ ន ] reflex  

ន្រផលិចលកខខណ្ឌ  [ ន ] conditioned reflex  

ន្រអូសាត  [ ន ] rheostat  

ន្រាគ [ ន ] mal  

ន្រាគខានស់ាល ក ់[ ន ] diphtheria  

ន្រាគខាល ច [ ន ] phobia  

ន្រាគន្បា៉ែ ង្ររ្ [ ន ] varicosites  

ន្រាគពុកន្ធ្មញ [ ន ] dental caries  

ន្រាគពុល្ម [ ន ] septicemia  

ន្រាគរមា្់ត្រុោះន្រាម [ ន ] scrapie  

ន្រាគរលាកន្ត្សាមខរួ [ ន ] meningitis    

ន្រាគរាែែាែែទិ្យា [ ន ] epidemiology  

ន្រាគែទិ្យា [ ន ] pathology  

ន្រាគែនិិចាយ [ ន ] diagnosis  

ន្រាគ្ញ្ឆា  [ ន ] symptom  

ន្រាគ្ញ្ឆា ែទិ្យា  [ ន ] serology  

ន្រាគសាស្រ្រត្ាប ់[ ន ] seed pathology  

ន្រាគត្បក [ ន ] scabies, psoriasis  

ន្រាគត្បកន្ត្កៀម [ ន ] xeroderma pigmentosum  

ន្រាគ្ពឹក [ ន ] beriberi  

ន្រាគសាល បអ់ែយែៈ [ ន ] palsy    

ន្រាគសាវ យ [ ន ] syphilis  

ន្រាគអុែ [ ន ] pox  

ន្រាងចត្កតករចែ ុ្ំណ្ល់ [ ន ] disposal plant  

ន្រាងចត្កក្ដត របនេោះ [ ន ] plywood manufacturing plant  

ន្រាងចត្កគីមនី្ត្បងក្ដែ [ ន ] petroleum chemical plant  

ន្រាងចត្កន្ធ្វើត្កដ្ [ ន ] paper-mill  

ន្រាងចត្កត្បត្ពឹែតកមម្មាអ ែ [ ន ] treatment plant  

ន្រាងចត្កវរអីគគិ្នី [ ន ] hydroelectric plant  

ន្រាងចត្ក្មាអ ែទឹ្យក [ ន ] water treatment plant  

ន្រាងចត្ក្មាអ ែទឹ្យកលូ្មអុយ [ ន ] sewage disposal 

plant  

ន្រាងចត្ក្មាអ ែ ុ្ំណ្ល់រាែ [ ន ] effluent treatment 

plant  

ន្រាងចត្កអគគិ្នី [ ន ] powerhouse   

ន្រាងចត្កអគគិ្នី [ ន ] electric power plant, power 

plant  

ន្រាងចត្កអគគិ្នីន្ដើរន្ដយកន្ដរ  [ ន ] thermal plant 

ន្រាងចត្កអគគិ្នីន្ដើរន្ដយ ុ្ំណ្ល់ [ ន ] waste-to-

energy plant  

ន្រាងចត្កអគគិ្នីបរមាណូ្ [ ន ] atomic plant, nuclear 

power plant  

ន្រាទ្យិ៍ [ កិ ] roar  

ន្រាម [ ន ] fur, hair, tomentum  

ន្រាមកនេុយ [ ន ] rectrix  

ន្រាមក្ដុំមញ ី [ គុ ] velutinous 

ន្រាមតកែ [ ន ] plumule  

ន្រាមតខែង [ ន ] cirrus (pl. cirri)  

ន្រាមន្ចៀម [ ន ] wool  
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ន្រាមរញរក ់[ ន ] root hair  

ន្រាមញ័រ [ ន ] cilia (singular, cilium)  

ន្រាមន្ៅន្លើសាល បបកស ី[ ន ] tectrices  

ន្រាមបោះ [ ន ] scruffy  

ន្រាម្ែវ [ ន ] fur  

ន្រាម្លឹក [ ន ] leaf blade pubescence  

ន្រាម ុ្ំឡី [ ន ] down feathers, lanugo  

ន្រាយលមអងផ្កា  [ កិ ] pollinate  

រ ុំន្ងើបពីក្ដររា ុំង្ងួែ  [ ន ] drought recovery  

រ ុំន្ញច [ ន ] excitation, stimulus  

ន្ញចខព្់ជាងកត្មែិធ្មមត្ត [ ន ] super-optimal stimuli  

រ ុំន្ញចដតដលៗ [ ន ] summation  

រ ុំន្ញចទ្យុំន្ោរ [ ន ] tropotaxis  

រ ុំន្ញចបងា [ ន ] releaser  

រ ុំញ័រ [ ន ] vibration  

រ ុំន្ដញ [  .ែ ិ] Elaeocarpus serratus  

រ ុំន្ដោះ [ កិ ] release  

រ ុំពា [ ន ] prey  

រ ុំពាែ ់[ ន ] whip  

រ ុំភាយកន្ដត  [ ន ] thermal radiation  

រ ុំភាយចុំហាយដី [ ន ] terrestrial radiation  

រ ុំភាយចុំហាយទឹ្យក [ ន ] guttation,transpiration  

រ ុំភាយរ្មីត្ពោះអាទិ្យែយ [ ន ] solar radiation  

រ ុំភាយន្អឡិចត្ែូមា៉ែ ន្ញទិ្យច [ ន ] electromagnetic 

radiation  

រ ុំលាយអាហារគីម ី[ ន ] chemical digestion  

រ ុំលាយអាហារន្មក្ដនិច [ ន ] mechanical digestion  

រ ុំលូែកូន [ កិ ] abort  

រ ុំហួែ [ ន ] evaporation  

រ ុំហួែពីធ្មមជាែិ [ ន ] natural evaporation  

រ ុំអិល [ ន ] mucus  
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ល      
លកខខណ្ឌ កត្មែិ [ ន ] non-permissive condition, 

restrictive condition  

លកខខណ្ឌ ាម នខយល់ [ ន ] anaerobic condition  

លកខខណ្ឌ ទ្យទ្យលួសាគ ល់ [ ន ] permissive condition  

លកខខណ្ឌ ទ្យមាល ប ់[ ន ] classical conditioning  

លកខខណ្ឌ មានខយល់  [ ន ] aerobic condition  

លកខណ្ៈ  [ ន ] trait  

លកខណ្ៈន្កសត្ែសាស្រ្ត [ ន ] agronomic feature   

លកខណ្ៈន្ាលិក្ដរាងកន្ណ្រ ៀែ [ ន ] sickle-cell trait  

លកខណ្ៈង្អកន្ចញ [ ន ] derived character  

លកខណ្ៈជាបន់្នទ្យ [ ន ] sex-linked traits  

លកខណ្ៈទាកទ់ាញ [ ន ] epigamic character  

លកខណ្ៈធ្មមត្ត [ ន ] situs    

លកខណ្ៈបា្ [ ន ] alkalinity  

លកខណ្ៈតត្បត្បួល [ ន ] acquired 

character,apomorphic  

លកខណ្ៈពិន្្្ [ ន ] feature   

លកខណ្ៈនូមសិាស្រ្រ [ ន ] geographical relief  

លកខណ្ៈន្នទ្យបោេ ប ់[ ន ] secondary sex 

characteristics  

លកខណ្ៈភាែ ្ [ ន ] membranous  

លកខណ្ៈរបូរាង [ ន ] appearance  

លកខណ្ៈលូែលា្់ [ ន ] growth habit  

លកខណ្ៈែនិិចាយ [ ន ] criteria  

លកខណ្ៈ្មាគ ល់ [ ន ] marker  

លកខណ្ៈ្ត្មបែត្មូែ [ ន ] acquired characteristics  

លកខណ្ៈ្តុកអគគិ្នី [ ន ] capacitance  

លកខណ្ៈអន ់[ ន ] recessive character  

លទ្យធកមមត្ាបពូ់រ [ ន ] seed procurement  

លទ្យធភាពដឹកោុំចរនត [ ន ] conductivity  

លទ្យធភាពែុំណ្ពូរ [ ន ] heritability  

លទ្យធភាពទ្យទ្យលួបាន [ ន ] acess  

លទ្យធភាពទ្យទ្យលួបានន្្បៀង [ ន ] food acess  

លទ្យធភាពបនតពូរ [ ន ] fertility  

លទ្យធភាពបនោុំ  [ ន ] adaptability  

លទ្យធភាពផស ុំផគុ ុំ  [ ន ] combining ability  

លទ្យធភាពរ្់ [ ម ] fitness, viability  

 
លបអ់ន ់[ ម ] recessive epistasis  

លមអង [ ន ] pollen  

លមអង [ ន ] pollen  

លមអងែបបកមម  [ ន ] anther culture  

លន្មអៀងពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] experimental error  

លយន្ចញ [ កិ ] protrude  

លយែូចៗ [ ន ] languets  

លលាដក៍ាល [ ន ] cranial, cranium, neurocranium, 

skull  

លាង [ កិ ] wash   

លាបត្កមនួ [ កិ ] wax  

លាបរ់ុំងឺ [ កិ ] relapse  

លាមក [ ន ] faeces  

លាមកន្ា  [ ន ] cow manure  

លាយ [ កិ ] mix  

លិងគ [ ន ] penis, phallus  

លិចកែុងទឹ្យក [ ន ] demersal  

លីញីែ [ ន ] lignite  

លីញីន [ ន ] lignin  

លីពីែ [ ន ] lipid  

លីពីែមនិរងសាប៊ែូកមម [ ន ] nonsaponifiable lipid  

លីម៉ែូនីែ [ ន ] limonite  

លុបន្ពញន្លញ [ ន ] complete dominance  

លុបមនិន្ពញន្លញ [ ន ] codominance, incomplete 

dominance, lack of dominance, partial 
dominance  

លូែត្ែង ់[ ន ] orthotropism  

លូែត្ែងយ់ា៉ែ ងរងឹ [ ន ] strict  

លូែធ្ុំ [ ន ] accrescent  

លូែលា្់ [ កិ ] grow  

លូែលា្់ខុ្ត្បត្កែី [ ន ] dysplasia  

លូែលា្់ន្ដយចរនត [ ន ] rheotropism  

លូែលា្់តផែកន្ត្ក្ដមខាល ុំង [ ន ] hypotrophy  

លូែលា្់រហ័្ [ ន ] precocial  

លូែលា្់ហួ្កត្មែិ [ គុ ] overgrown  

លូទឹ្យក្មអុយ [ ន ] sewer 

លួ្ [ ន ] wire 
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ន្លើកន្ឡើង [ កិ ] elevate    

ន្លើែនួ្ដើម [ ន ] cauline  

ន្លើរផេ ឬរិែរផេ [ ន ] superficial  

ន្លើ្ក្ដល់្យមូ [ ន ] hypercalcaernia  

ន្លើ្្ម [ ន ] hypertension  

ន្លើ្ន្ភាញ ច [ ន ] hypersensitivity  

ន្លើ្ឧ្ម័នក្ដបូនិច [ ន ] hypercapnia  

ន្លឿនហួ្កត្មែិកុំណ្ែ ់[ កិ ] overrun  

ន្លៀ្ [ ន ] brown shelly limestone  

ន្លខអាែូម [ ន ] atomic number  

ន្លចន្ចញន្ត្ៅ [ គុ ] exserted  

ន្លប [ កិ ] ingest  

ន្លអីុសាម ញ [ ន ] leishmania  

ន្លាហិែ [ ន ] hemato    

ន្លាហិែែទិ្យា [ ន ] haematology  

ន្លាហៈធ្ងន ់[ ន ] heavy metal  

ន្លាហៈត្បូន្ែអីុន [ ន ] metalloprotein  

ន្លាហៈមានែរមល [ ន ] precious metal  

ន្លាហៈអាល់ក្ដឡាុំង [ ន ] alkali metal  

លង  [ ន ] sesame  

លាកទឹ់្យក [ ន ] waterfall, cascade  

លាប ់ [ ន ] load  

លាបត់ដលោុំមកន្ដយខយល់ [ ន ] aeolian deposit  

លាបត់ដលោុំមកផតុ ុំជារាងសារី [ ន ] alluvial fan  

លាបទ់្យន្នល [ ន ] braided stream deposit  

លាបទ់្យន្នលម៉ែដា [ ន ] bottomland silty loam  

លាបប់ាែ [ ន ] bed load  

លាយ [ ន ] mixture, solution  

លាយន្ត្គើម [ ន ] coarse silt  

លាយពណ៌្ន្ត្តែ ែ [ ន ] brown loam  

លាយម៉ែដា [ ន ] silty loam  

លាយមនិន្្មើសាច ់[ ន ] heterogeneous mixture  

លាយ្ [ ន ] bleach brown loam  

លាយន្្មើសាច ់[ ន ] homogenous mixture  

ន្លប ើង [ ន ] fermentation  

ន្លប ើងអាល់កុល [ ន ] alcoholic fermentation  

ន្លប ើងអា្ីុែឡាកទិ់្យច [ ន ] lactic acid fermentation  

ន្លបឿនកន្មេចកុំណ្ [ ន ] rate of sedimentation  

ន្លបឿនកុំណូ្ែ [ ន ] corrosion rate  

ន្លបឿនន្បោះដូង [ ន ] heart rate   

ន្លបឿនត្បែិកមម [ ន ] reaction rate (velocity)  

ន្លបឿនបុំតបកធាែុ [ ន ] decay rate  

ន្លបឿនបុំតបកធាែុែទិ្យយុ្ កមម [ ន ] radioactive decay rate  

ន្លបឿនរលក [ ន ] wave velocity  

ន្លបឿន ុ្ំណឹ្ក [ ន ] erosion rate  

ន្លបឿនអុក្ីុែកមម [ ន ] oxidation rate  

ន្ពព ធ្ុំ [ ន ] pumpkin   

លមិចកាលធ្ុំ [ ន ] loggerhead turtle  

លមិចត្បន្ផោះ  [ ន ] olive ridley turtle  

លមុែ [ ន ] naseberry,  sapodilla, reptile  

លមូនន្ាក [ ន ] terrestrial reptile  

លមូនទឹ្យក [ ន ] aquatic reptile  

លវីង [ គុ ] bite  

លាុង [ ន ] papaya, pawpaw (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Carica 

papaya) 
លាុងន្ត្បង [ ន ] castor oil plant (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Ricinus communis) 
ន្លអៀង [ ន ] error  

លុំដប ់[ ន ] order  

លុំដបដី់ [ ន ] soil order  

លុំដបត់្តមលុំោុំ [ ន ] canonical sequence  

លុំដបធ់្មមជាែិ [ ន ] natural order  

លុំដបន់្ម ឬែុំបនន់្ម [ ន ] leader sequence or leader 

region  

លុំដបរ់ង [ ន ] sub-order  

លុំដបលុ់ប ឬលុំដបអ់ុំណ្ឋច [ ន ] dominance 

hierarchy  

លុំដបែ់ែិែតនន៍្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell lineage  

លុំោុំ [ ន ] pathway  

លុំោុំតបកតមក [ ន ] branched pathway  

លុំោុំន្មត្តបូលី្ [ ន ] metabolic pathway  

លុំនឹង [ ន ] balance, equilibrium 

លុំនឹងខលី [ ន ] punctuated equilibrium  

លុំនឹងគីម ី[ ន ] chemical equilibrium
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លុំនឹងរីែៈ [ ន ] biological equilibrium, biological 

balance  

លុំនឹងឌីណ្ឋមចិ [ ន ] dynamic equilibrium  

លុំនឹងន្េរ [ ន ] homeostasis  

លុំនឹងធ្មមជាែិ [ ន ] balance of nature  

លុំនឹងន្្ន្នទិ្យច [ ន ] genetic equilibrium  

លុំនឹងអា្ីុែបា្ [ ន ] acid-base balance  

លុំនឹងន្អកូឡូ្ីុ [ ន ] ecological equilibrium  

លុំន្ៅទឹ្យក [ ន ] aqueous habitat  

លុំតពង [ ន ] pancreas  

លុំហង្អប ់[ ន ] dead space  

លុំហអនតរជាលិក្ដ [ ន ] interstitium  

លុំហូរ [ ន ] run-off  

លុំហូរកខវក ់[ ន ] polluting run-off  

លុំហូរកន្មេចកុំណ្ [ ន ] sediment run-off  

លុំហូរខេុោះ [ ន ] pyorrhea  

លុំហូរចុោះរត្មាល [ ន ] solifluction  

លុំហូររុំនន ់[ ន ] flood run-off  

លុំហូរន្ដយរ ុំភាយ [ ន ] transpiration stream  

លុំហូរថាមពល [ ន ] energy flow  

លុំហូរថាមពល ឬលុំហូររបូធាែុ [ ន ] flux  

លុំហូរធ្មមជាែិ [ ន ] natural run-off  

លុំហូរត្បចុំតខ [ ន ] monthly run-off  

លុំហូរត្បចុំឆ្ែ ុំ [ ន ] annual run-off  

លុំហូរពីដីក្ិកមម [ ន ] agricultural run-off  

លុំហូរពីទី្យត្កុង [ ន ] urban run-off  

លុំហូរមធ្យម [ ន ] average run-off, mean run-off  

លុំហូរមា៉ែ ្ [ ន ] mass flow  

លុំហូរន្លើរផេ [ ន ] surface run-off  

លុំហូរ្ីុែូបាល ្ [ ន ] cytoplasmic streaming 

cyclosis  

លុំហូរត្ន [ ន ] gene flow, gene 

migration   

លុំន្អៀង្តងដ់ [ ន ] standard error (SE)  

ល័ខ [ ន ] stain  

ល័ខពណ៌្អា្ីុែ [ ន ] acid dyes  
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វ      
ែគគកុំន្ណ្ើ នអិច្ប៉ែណូ្ងត់្យល [ ន ] exponential growth 

phase  

ែគគងងឹែ [ ន ] scotophase  

ែគគន្េរ [ ន ] stationary phase  

ែគគទុ្យុំ [ ន ] ripening phase  

ែគគធាល កចុ់ោះ [ ន ] death phase  

ែគគបនតពូរ [ ន ] reproductive phase  

ែគគបុំតលងឧ្ម័នក្ដបូនិច [ ន ] carbon dioxide 

conversion stage  

ែគគផូលីគុល [ ន ] follicular phase  

ែគគនល ឺ[ ន ] photophase  

ែគគលូែលា្់ [ ន ] vegetative phase  

ែគគីករណ៍្ែទូិ្យ [ ន ] taxonomist  

ែងសត្ែកូល  [ ន ] parentage  

ែងក់្ដុ្ំ ររ្  [ ន ] astral ray  

ែដកបកស ី [ ន ] passerine  

ែដរកន្ដរ  [ ន ] oestrous cycle  

ែដរក្ដបូន [ ន ] carbon cycle  

ែដរក្ដល់្យមូ [ ន ] calcium cycle  

ែដរន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell cycle  

ែដររីែសាស្រ្ត [ ន ] biological cycle  

ែដររីែែិ [ ន ] life cycle  

ែដរដន្ងាើម [ ន ] respiratory cycle  

ែដរបនរពូរ [ ន ] sexual circle  

ែដរន្បោះដូង [ ន ] heart, cardiac cycle  

ែដរពនលឺ [ ន ] photoperiodism  

ែដរន្នទ្យ [ ន ] sexual cycle  

ែដររដូែ [ ន ] menstrual cycle  

ែដរសារធាែុចិញឹ្ម [ ន ] nutrient cycle  

ែដរអា្ូែ [ ន ] nitrogen cycle  

ែដតរីែែិ [ ន ] life cycle  

ែដតរីែែិរ្់ [ ន ] life stage  

ែែថុធាែុ [ ន ] matter    

ែែថុធាែុន្ដើម [ ន ] raw material  

ែែថុធាែុរន្ម [ ន ] prothrombin    

ែែថុមានបាកន់្ែរកីែុង្ម [ ន ] bacteremia  

 
ែែថុរាែ [ ន ] liquid  

ែបបកមមឆ្ល ្់  [ ន ] intercropping  

ែបបនុែែតន ៍ [ ន ] cultural practice  

ែលលិ [ ន ] climber,liana  

ែលលិកនេុយ [ ន ] centro  

ែលលិកនេុយកណ្រុ រ  [ ន ] siratro  

ែលលិខែឹង [  .ែ ិ] Aganonerion polymorphum  

ែលលិត្ែដឹែ  [ ន ] three-leaf cayratia (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Cayratia trifolia) 

ែលលិមយួលិប [ ន ] obscure morning glory   

វ៉ែកស់ាុំង [ ន ] vaccine  

វ៉ែ គុយអូលកស្រោត ក ់[ ន ] contractile vacuole  

វ៉ែន់្ ៊ែុយ  [ ន ] coriander  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Coriandrum sativum) 

វ៉ែន់្ ៊ែុយបារា ុំង [ ន  ] parsley  

តែ ៉ែន្លឹក [ ន ] midrib  

វកស់ាុំង [ ន ] vaccine   

វយ [ កិ ] whip  

វយភាព [ ន ] texture  

វយភាពដី  [ ន ] soil texture  

វរន្លើដី [ គុ ] decumbent  

វរជីាែិ [ គុ  ] aquatic  

វរែីបបកមម [ ន ] aquaculture  

វរ ី្ ររីាងគ [ ន ] aquatic organism   

វរអីគគី្នី [ ន ] hydroelectricity  

វលខោច ់[ ន ] desert  

វលខោចក់មម [ ន ] desertification  

វលចិញឹ្ម្ែវពាហនៈ [ ន ] ranch  

វលដកទឹ់្យក [ ន ] blanket bog  

វលតដលន្ត្ចោះជាត្រលង [ ន ] dissected plain  

វលតដលមានត្កួ្ន្ត្ចើន [ ន ] stony plain  

វលធ្ុំន្ធ្ង [ ន ] rangeland  

វលនក ់[ ន ] swamp, marsh  

វលលាបល់ាែ្នធឹងន្ត្ក្ដមន្រើងនែុំ [ ន ] piedmont 

alluvial plain  

វលលាបលិ់ចទឹ្យក [ ន ] flood plain, alluvial plain 
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វលន្សាម ង  [ ន ] savanna 

វលន្មម  [ ន ] grass land, meadow  

វលន្មម ខព្់ៗ  [ ន ] tallgrass prairie  

វលន្មម ខលីៗ [ ន ] short grass prairie  

វលន្មម ចត្មុោះ [ ន ] mixed pasture  

វលន្មម ធ្ុំៗ [ ន ] prairie  

វលន្មម មានរបងពទ័្យធរុុំែញិ [ ន ] paddock  

វលន្មម ្ែវ្ីុ [ ន ] pasture  

វលតត្្ [ ន ] paddy, paddy field, paddy rice, rice 

field  

វលតត្្ទុ្យកទ្យុំន្នរ [ ន ] fallow rice field  

វ្់ [ កិ ] measure  

ែរិរមាន [ គុ ] positive  

ែញិ្ឆា ណ្ [ ន ] sense  

ែតិ្តមនីរលាយកែុងខាល ញ់ [ ន ] fat-soluble vitamin  

ែទិ្យាសាស្រ្រអុំពីពហុអុំត្ប៊ែយី៉ែុង [ ន ] polyembryology  

ែទិ្យាសាស្រ្ត [ ន ] science  

ែទិ្យាសាស្រ្តតកលង [ ន ] pseudoscience  

ែទិ្យាសាស្រ្តតផនដី [ ន ] earth science  

ែទិ្យាសាស្រ្តតផែកដី [ ន ] soil science  

ែទិ្យាសាស្រ្តរត្ពន្ ើ [ ន ] forestry  

ែទិ្យយុ្ កមម [ ន ] radioactivity, radioactive  

ែទិ្យយុ្ កមមកែុងបរយិាក្ដ្ [ ន ] airborne radioactivity  

ែទិ្យយុ្ កមមធ្មមជាែិ [ ន ] natural radioactivity  

ែទិ្យយុ្ កមមមរឈដែ នរុុំែញិ [ ន ] environmental 

radioactivity  

ែធិានក្ដរ [ ន ] measure  

ែធិានក្ដរបង្អា រ [ ន ] prevention  

ែធីិ្ [ ន ] method  

ែធីិ្ក្ដរពាររុំងឺ [ ន ] prophylaxis    

ែធីិ្ចងជាត្កុម [ ន ] clustering method  

ែធីិ្តញកលាយ [ ន ] chromatography  

ែធីិ្ន្ដោះត្សាយ  [ ន ] approach  

ែធីិ្ដុំន្តចុំណុ្ចន្អឡិចត្ែុង [ ន ] electron-dot method  

ែធីិ្ន្ធ្វើន្អាយមានអាយុតែង [ ន ] macrobiotics  

ែធីិ្បង្អា ររុំងឺ [ ន ] prophylactic  

ែធីិ្បូមយកទឹ្យកន្ភាល ោះ [ ន ] amniocentesis 

ែធីិ្ន្ត្បើត្បា្់ [ ន ] usage method 

ែធីិ្ផោុំតមកន្ ើ [ ន ] approach grafting  

ែធីិ្រ្់ [ ន ] niche  

ែធីិ្ែទិ្យាសាស្រ្ត [ ន ] scientific method  

ែធីិ្្ត្មួលទ្យ្ភាគ [ ន ] rounding  

ែធីិ្សាស្រ្រត្បត្ពឹែរកមមអូ្មូ្ [ ន ] osmotic priming  

ែធីិ្សាស្រ្ត [ ន ] methodology  

ែធីិ្ត្សាែត្ជាែ [ ន ] research method  

ែោិ្ [ ន ] extinction  

ែោិ្ផុែពូរ  [ គុ ] extinct  

ែបិែតិ [ ន ] crisis  

ែបិែតិក្ិកមម [ ន ] agricultural crisis   

ែបិែតិចង្អវ កន់្បោះដូង [ ន ] arhythmia  

ែបិែតិ្ត្មូប [ ន ] malabsorption  

ែបុិលកមម [ ន  ] expansion, propagation  

ែភិាគ [ កិ ] analyse  

ែភិាគបាកន់្ែរ ី[ ន ] bacteriological analysis  

ែភិាគន្ត្បៀបន្ធ្ៀប [ ន ] comparative analysis  

ែនិ្យាគកមម [ ន ] segregation  

ែ ិ្ មភាព [ ន ] incompatibility  

ែសិាមញា  [ គុ ] extraordinary  

ែសិាលភាព [ ន ] extent  

ែ ិ្ ិដាត្្លាយ [ ន ] promising line  

ែនិ្្្ភាព [ ន ] particularity  

ែនិ្សាធ្នកមមដី [ ន ] soil testing  

ែ ិ្ វកមមត្បូន្ែអីុន [ ន ] protein engineering  

ែ ិ្ វកមមន្្ន្នទិ្យច [ ន ] genetic engineering  

ែ ិ្ វកមមត្ន [ ន ] gene engineering  

ែញី្ឆា ណ្ចលោ [ ន ] kinaesthetic  

ែតី្តមនីរលាយកែុងទឹ្យក [ ន ] water-soluble vitamin  

ែរី ុ្ ខវោះលកខណ្ៈ [ ន ] defective virus  

ែរី ុ្ បងារុំងឺ្ួែ [ ន ] virus pneumonia  

ែរី ុ្ ែទិ្យា [ ន ] virology  

ែឡីឺក្ដុំង  [ ន ] crank shaft  

ន្ែចខ្ប ់[ កិ ] pack  

ន្ែររបញ្ឆរ  [ ន ] prescription, recipe, treatment  

ន្ែលារផេ្លឹក [ ន ] leaf area duration
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ស      
្ក (រត្មុោះ) [ កិ ] moult (or molt)  

្ករត្មុោះ [ ន ] ecdysis  

្កមមកមមន្ដយពនលឺ [ ន ] photoactivation  

្កមមភាពន្ដយាែ រ ុំន្ញច [ ន ] vacuum activity  

្ក្មបក [ កិ ] extirpate  

្កុណ្ជាែិ [ ន ] bird  

្ក្ដរ នុពលន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] totipotency  

្ក្ដរ នុពលរីែៈ [ ន ] biotic potential  

្ក្ដរ នុពលបយទិូ្យច [ ន ] biotic potential  

្ក្ដត នុពុល [ ន ] potential  

្ន្ងាើច [ ន ] bedbug  

្ងគមរីែសាស្រ្ត [ ន ] sociobiology  

្ងសយ័ [ កិ ] suspect  

្ញ្ឆា  [ ន ] sign  

្ញ្ឆា ន្ត្ាោះថាែ ក ់[ ន ] hazard statement  

្ញ្ឆា ចងអុលរីែៈ [ ន ] biological, indicatorbioindicator  

្ញ្ឆា ណ្ែទិ្យាសាស្រ្ត [ ន ] scientific notation  

្ញ្ឆា ោុំផលូែឃមុ ុំ [ ន ] honey guide  

្ណ្ឋរ នន្ា [ គុ ] bovine  

្ណ្ឋរ នផ្កា េម [  .ែ ិ ] Anthozoa spp.  

្តណ្រ កន្ខាម ច [ ន ] coffee senna  

្តណ្រ កបារា ុំង [ ន ] pea  

្ណ្ឋា នដី [ ន ] landscape  

្ណ្ឋា នទ្យន្នល [ ន ] river morphology  

្ណ្ឋា នរផេ [ ន ] surface morphology  

្ណ្ឋា នរបូធាែុ [ ន ] state of matter  

្ណ្ឋា នែទិ្យា [ ន ] morphology  

្ណ្ឋា នអាងរងទឹ្យកន្នលៀង [ ន ] drainage basin 

morphology  

្ណ្ឋត ន [ ន ] genera  

្តណ្ត ក [ ន ] bean  

្តណ្ត កដី  [ ន ] peanut  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Arachis 
hypogea) 

្តណ្ត កន្ត្ទ្យើង [ ន ] laburnum  

្តណ្ត កបាយ [ ន ] mung bean, rice bean  

្តណ្ត កបារា ុំង [ ន ] snap bean (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ

  
Phaseolus vulgaris) 

្តណ្ត កតផអម [ ន ] Chinese peas  

្តណ្ត ក្ន្ពាោះន្មម  [ ន ] cow pea  

្តណ្ត កន្្ៀង [ ន ] soybean (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Glycine 

max) 
្តណ្ត កន្ហាឡានត់្តែ [ ន ] snow pea (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Pisum sativum var. saccharatum) 
្តណ្ត កអងគុយ [ ន ] black pea, cow pea  

្តណ្ត កអតត្ង [ ន ] pigeon pea  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Cajanus cajan) 

្ែតបលងែុ់ង [ ន ] zooplankton  

្ែតែទិ្យា [ ន ] zoology  

្ត្ែូែធ្មមជាែិ [ ន ] natural enemy  

្ែវ [ ន ] animal, fauna  

្ែវកក្ដយដី [ ន ] burrower  

្ែវកន្ករ [ ន ] rodent  

្ែវកនេុយពីរ [  .ែ ិ] Euborellia stali   

្ែវកូឡូនី [ ន ] colonial animal  

្ែវន្ក្ដង ក [ ន ] peacock  

្ែវត្កួច [ ន ] quail  

្ែវត្កួចអឺុែ [ ន ] lark  

្ែវតកអប [ ន ] centipede  

្ែវគីងគក ់[ ន ] toad  

្ែវាម នន្រើង [ ន ] caecilian apoda  

្ែវាម នន្ធ្មញ [ ន ] edentate  

្ែវចែុបាទ្យ [ ន ] quadruped  

្ែវចមលងលមអង [ ន ] pollinator  

្ែវចិញឹ្មន្លើ្ចុំណុ្ោះ [ កិ  ] overstock  

្ែវចិញឹ្មន្លង [ ន ] pet  

្ែវន្ចៀម [ ន ] sheep  

្ែវន្ចៀមរត្ព [ ន ] ibex  

្ែវចុំណី្  [ ន ] prey  

្ែវឆអឹងកង [ ន ] vertebrate  

្ែវជា្ [ ន ] ground lizard  

្ែវន្ ម្ ល [ ន ] male animal 

្ែវញី [ ន ] female 
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្ែវតដលន្គបរបាញ់ [ ន ] quarry  

្ែវដុំរ ី[ ន ] elephant  

្ែវត្តម ែ [ ន ] vulture   

្ែវត្ែន្ដែែចិ [ ន ] lapwing  

្ែវត្ែន្្ោះ [ ន ] woodpecker  

្ែវន្េរកន្ដរ  [ ន ] homeotherms, homoiotherm, 

homotherm  

្ែវទុ្យង [ ន ] pelican  

្ែវន្ទ្យវទ្យត្មងប់នតពូរ [ ន ] diplobiont  

្ែវទ្យុំពាន្អៀង [ ន ] ruminant  

្ែវទ្យុំហុំមធ្យម [ ន ] mesofauna  

្ែវត្បន្ចៀែ [ ន ] pipit  

្ែវន្ផោែ [ ន ] hornbill  

្ែវពហុន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន  ] Metazoa  

្ែវពាហនៈ [ ន ] cattle  

្ែវន្ពញែយ័  [ ន ] adult  

្ែវរត្ព [ ន ] wildlife  

្ែវមានទឹ្យកន្ភាល ោះ [ ន ] amniotes  

្ែវមានរបាយធ្ុំទូ្យលាយ (្ែវធ្ុំៗ) [ ន ] macrofauna  

្ែវមានលកខណ្ៈដូចរកុខជាែិ [ ន ] zoophyte  

្ែវមាន្បនូ [ ន ] eutherian  

្ែវមានន់្ទារ [ ន ] pheasant  

្ែវមូ្ [ ន ] mosquito  

្ែវន្មអុំន្ៅ [ ន ] butterfly  

្ែវន្ត្មើមត្ពោះ [ ន ] millipede  

្ែវរមាុំង [ ន ] kudu  

្ែវរ ុំពា [ ន ] predator  

្ែវលាវ ន្ចក [ ន ] jay  

្ែវលអិែ [ ន ] insect  

្ែវលអិែក្ដែន់្ខាអាែ [ ន ] mite  

្ែវលអិែរញរក ់ [ ន ] sucking insect  

្ែវលអិែមាែត់ែង [ ន ] proboscis   

្ែវលអិែែទិ្យា [ ន ] entomology  

្ែវ្ណ្ឋរ នរីងចក ់[ ន ] lizard  

្ែវ្នលឹម្មុត្ទ្យ [ ន ] pelagic  

្ែវ្ីុកន្មេចកុំទី្យ [ ន ] suspension feeder  

្ែវ្ីុក្ដក ុ្ំណ្្់ [ ន ] detritivore  

្ែវ្ីុលាមក [ ន ] coprophage  

្ែវ្ីុែែថុរាែ [ ន ] liquid feeder  

្ែវ្ីុ្ែវង្អប ់[ ន ] carrion feeder or 

necrophagous feeder  

្ែវ្ីុសាក្ព  [ ន ] carrion feeder   

្ែវ្ីុសាចង់្អប ់[ ន ] scavenger  

្ែវ្ីុត្្ន្មាច [ ន ] anteater  

្ែវ្ីុអាហារន្ដយន្ត្ចោះ [ ន ] filter feeders  

្ែវសាហាែ [ ន ] rogue  

្ែវ្ិរបាែ [ ន ] cephalopod  

្ែវ្ុច, មមង ់[ ន ] midge  

្ែវសាា រ [ ន ] mongoose  

្ែវត្បកត្ក្ដ្ [ ន ] pachyderm  

្ែវសាវ  [ ន ] monkey  

្ែវ្អិែទ្យុំពា [ ន ] chewing insect  

្ែវឯកន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] protozoa  

្ែវឥែឆអឹងកង [ ន ] invertebrate  

្ែវអន្េរកន្ដរ  [ ន ] heterotherm, poikilotherms 

(ectotherms)  

្នតិ្ុខន្្បៀង និងអាហារបូែថមភ [ ន ] food and nutrition 

security  

្នតិ្ុខន្្បៀងកត្មែិត្គួសារ [ ន ] household food 

security  

្នេ្សន ៍[ ន ] index  

្នេ្សនក៍ាល [ ន ] cephalic index  

្នេ្សនត៍្ចមុោះ [ ន ] diversity index  

្នេ្សនរ៍ន្ត្មើ្  [ ន ] selection index  

្នេ្សនដ៍ន្ងាើម [ ន ] respiratory index  

្នេ្សនទ៍ាល  [ ន ] bluntness index  

្នេ្សនទុ៍្យុំ [ ន ] maturity index  

្នេ្សនត៍្បមូលផល [ ន ] harvest index  

្នេ្សនរ៍ផេ្លឹក [ ន ] leaf area index  

្នេ្សនម៍ា៉ែ ្រាងក្ដយ [ ន ] Body Mass Index (BMI)  

្នេ្សនល៍កខណ្ៈ [ ន ] character index  

្នេ្សន៍្ ុំតប៉ែែ [ ន ] flattening index  

្នេ្សផ៍លិែកមមន្្បៀង [ ន ] food production indices   

្នេូច [ ន ] fish with a hook and line 

្នេោះ [ ន ] cuspid, latiseptate 
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្នេោះខណ្ឌ  [ ន ] septum  

្នេោះខណ្ឌ ត្ាប ់[ ន ] lomentum  

្នេោះខណ្ឌ ត្តមចន្ោល ោះត្ាប ់[ ន ] replum  

្នេោះខយល់ [ ន ] epiglottis  

្នេោះត្ទូ្យង [ ន ] midrift  

្នេោះន្យានី [ ន ] hymen  

្នមែជាមុន [ កិ ] presume  

្នមែ ់[ គុ ] presumptive  

្នលបស់ាម រែី [ គុ ] unconscious  

្ោល ក ់[ ន ] joint or articulation  

្ោល កឆ់អឹង [ ន ] articulation  

្ោល កថ់ាគ ម [ ន ] jaw articulation  

្ោល កព់ហុទិ្យ្ [ ន ] ball and socket joint  

្ោល កម់យួទិ្យ្ [ ន ] hinge joint  

្ោល កត់្មាម [ ន ] knuckle  

្ោល ករ់ងឹ [ ន ] ankylosis  

្ោល កអ់ចល័ែ [ ន ] immovable joint  

្នលឹក្ួែ [ ន ] lung book  

្បប ី្ ែវ [ ន ] mollusc  

្ន្ពាោះ [ ន ] white belly  

្ពាវ ្ី [ ន ] euryphagous, omnivore, polyphag  

្ភាពដុល [ ន ] rawness  

្ភាពទ្យន ់[ ន ] silkiness  

្ភាែគែិ [ ន ] instinct  

្ម [ គុ ] fit   
្មែថភាព [ ន ] ability   

្មែថភាពរកយ់កក្ដចុងរនដី [ ន ] adsorbing capacity  

្មែថភាពដី [ ន ] field capacity  

្មែថភាពត្ទ្យត្ទ្យង ់[ ន ] carrying capacity  

្មែថភាពបនតពូរ [ ន ] reproductive capacity  

្មែថភាពបនោបអា្ីុែ [ ន ] acid neutralizing 

capacity  

្មែថភាពបុំតបកធាែុរីែៈ [ ន ] biodegradability  

្មែថភាពភារ ប ់[ ន ] capacitation  

្មែថភាព្តុកអគគិ្នី [ ន ] capacity  

្មភាព [ ន ] equality   

្មមូល [ គុ ] equivalent  

្មមូលភាពរនអា្ីុែ  [ ន ] acid equivalent  

្មន្ហែុ្មផល [ គុ  ] rational  

្មានកមម [ ន ] assimilation  

្មាមាត្ែដន្ងាើម [ ន ] respiratory quotient (RQ)  

្មាមាត្ែរផេន្លើមាឌ [ ន ] surface area to volume 

ratio  

្មាមាត្ែភាពតឆអែ [ ន ] saturation ratio  

្មាមាត្ែន្នទ្យ [ ន ] sex ratio  

្មា្ធាែុន្ទ្យវភាគ [ ន ] binary compound  

្មា្ធាែុ្កមម  [ ន ] active compound  

្មា្ធាែុ្ររីាងគ [ ន ] organic compound  

្មា្ធាែុអីុយ៉ែុង [ ន ] ionic compound  

្មា្ភាគបន្ច្កែទិ្យា [ ន ] component technology  

្មា្ភាពចរត្ង [ ន ] pest  

្មា្ភាពចរត្ងកុំណ្ែ ់ [ ន ] target pest  

្មា្ភាពចរត្ងបោេ បប់នស ុំ  [ ន ] secondary pest  

្មា្ភាពចរត្ងរុា ុំររ ៉ែ [ ន ] chronic pest  

្មាហរណ្កមមយុទ្យធែធីិ្តខស្ង្អវ កន់្្បៀង [ ន ] integrated 

food chain approach   

្មកី្ដរ [ ន ] equation  

្មកី្ដរគីម ី[ ន ] chemical equation  

្មកី្ដរបានេលឹង [ ន ] balanced equation  

្មកី្ដរលុំនឹង [ ន ] equilibrium equation  

្មកី្ដរអីុយ៉ែូនិច្ត្មួល [ ន ] net ionic equation  

្មុត្ទ្យ [ ន ] sea  

្មូហកមម [ ន ] collection   

្មងួែន្ដយខយល់ [ ន ] air drying  

្មបក [ ន ] cortex, shell  

្មបកខរួ [ ន ] cerebral cortex, pia mater  

្មបកខែងត្ាប ់[ ន ] lemma  

្មបកខយង [ ន ] sea shell  

្មបកត្ាប ់[ ន ] seed coat, sclerocarp, testa  

្មបកឆអឹង [ ន ] periosteum  

្មបកន្ ើ [ ន ] bark   

្មបកែូច [ ន ] palea  

្មបកតផនដី [ ន ] lithosphere 

្មបកតផល [ ន ] pericarp



្មបកន្ពាោះត្ាប់ ្ររ្បណ្រុុំ  

-494- 

្មបកន្ពាោះត្ាប ់[ ន ] palea  

្មបកន្ត្សាប [ ន ] envelope  

្មបកអាន្កកូន [ ន ] involucre  

្មបទាតដលអាច្ថិែន្ៅជា្ភាពលអ [ ន ] 
conservability  

្មបទានក្ិកមម [ ន ] agricultural concession  

្មបកុ [ ន ] niche, hive  

្មបកុឃមុ ុំ [ ន ] honey cell, swarming net, brood cell  

្មបកុឃមុ ុំចិញឹ្ម [ ន ] apiary  

្មបកុឃមុ ុំន្ម [ ន ] queen cell  

្មបកុោង [ ន ] cocoon  

្មបកុពង [ ន ] eggmass  

្មបកុពីងពាង [ ន ] cobweb  

្មបកុ្ែវ [ ន ] nest  

្មបកុត្្ន្មាចនិមមែិ [ ន ] formicarium  

្មបរុសាល ុំង [ ន ] pallor  

្មបរូន្ដយផ្កា  [ គុ ] flowery   

្មពនធ [ ន ] bond  

្មពនធកូវ៉ែឡង ់[ ន ] covalent bond  

្មពនធកូវ៉ែឡងប់៉ែូតល [ ន ] polar covalent bond  

្មពនធកូវ៉ែឡងន់្្មើាែ  [ ន ] coordinate covalent bond  

្មពនធគីម ី[ ន ] chemical bond  

្មពនធថាមពលខព្់ [ ន ] high energy bond  

្មពនធន្ទ្យវ [ ន ] double bond  

្មពនធបិុបទី្យែ [ ន ] peptide bond  

្មពនធមយួជាន ់[ ន ] single bond  

្មពនធអីុត្ដូត្ន [ ន ] hydrogen bond  

្មពនធអីុយ៉ែុង [ ន ] ionic bond  

្មពនធអា្ីុលគលីន្្រែី [ ន ] acylglyceride linkage  

្មាព ធ្ [ ន ] pressure, tension  

្មាព ធ្ និង្ីែុណ្ា ភាពរុុំែញិែុំបន់្ តងដ់ [ ន ] Standard 

Ambient Temperature and Pressure (SATP)  

្មាព ធ្ចុំហាយ [ ន ] vapour pressure  

្មាព ធ្ចុំហាយតឆអែ [ ន ] Saturated Vapour Pressure  

្មាព ធ្្ម [ ន ] blood pressure  

្មាព ធ្ត្តមតផែក [ ន ] partial pressure  

្មាព ធ្ន្ៅន្លើធ្នធានរត្ពន្ ើ [ ន ] pressure on forest 

resource  

្មាព ធ្បរយិាក្ដ្ [ ន ] atmosphere pressure  

្មាព ធ្បឺែ [ ន ] suction pressure  

្មាព ធ្ភាែ ្ន្ត្ាង [ ន ] wall pressure  

្មាព ធ្ឫ្ [ ន ] root pressure  

្មាព ធ្្ូរ [ ន ] sound pressure  

្មាព ធ្អូ្មូ្ [ ន ] osmotic pressure (osmotic 

potential or solute potential)  

្មាភ រន្ដើម [ ន ] parent material  

្មាភ រែុំណ្ពូរ [ ន ] genetic material  

្មាភ រផងក់ុំន្បារ  [ ន ] calcareous mud flat  

្មាភ រ ុ្ំណ្ល់  [ ន ] residual soil   

្មមែិកមម [ ន ] hypothesis  

្ត្មង ់[ កិ ] extract  

្ត្មងា់ម នន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell-free extract  

្ត្មន ់[ គុ ] palliative  

្ត្មបែត្មូែ [ ន ] accommodation  

្ត្មាម [ ន ] litter  

្ត្មាល [ កិ ] mitigate  

្ត្មាលកូន [ កិ ] birth  

្ត្មូបចូល [ ន ] intake  

្ត្មូបន្ ើ្ [ ន ] adsorption  

្តត្មក្ែវទា [ ន ] quack  

្មាល ប ់[ កិ ] kill  

្ន្មលៀង [ កិ ] whet   

្មអែិជាបា់ែ  [ ន ] agglutination  

្មយ័ក្ដលទី្យបី [ ន ] tertiary period   

្មយ័ក្ដលទី្យបនួ [ ន ] quaternary period  

្ររ្  [ ន ] vessel, thread  

្ររ្ចុំណ្ង [ ន ] ligament  

្ររ្្ម [ ន ] blood vessel  

្ររ្្មត្កហម [ ន ] artery  

្ររ្្មវង [ ន ] bypass vessel, shunt vessel  

្ររ្ែូចៗ [ ន ] vasculum 

្ររ្ត្ែយ៉ែូងអាត្កូមា៉ែ ទិ្យច [ ន ] spindle, spindle fibers, 

nuclear spindle 

្ររ្ទឹ្យកររង [ ន ] lymphatic capillary 

្ររ្បណ្រុ ុំ  [ ន ] association fibres  
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្ររ្ប៉ែូតល [ ន ] polar fiber  

្ររ្បរូរ [ ន ] capillaries  

្ររ្ត្បសាទ្យ [ ន ] nerve, nerve fibre  

្ររ្ត្បសាទ្យខរួកាល [ ន ] cranial nerve  

្ររ្ត្បសាទ្យខរួឆអឹង [ ន ] medullated nerve fibre  

្ររ្ត្បសាទ្យខរួឆអឹងខែង [ ន ] spinal nerve  

្ររ្ត្បសាទ្យបោេ បប់នស ុំ [ ន ] accessory nerve  

្ររ្ត្បសាទ្យន្សាែែញិ្ឆា ណ្  [ ន ] auditory nerve  

្ររ្បុំពងក់ [ ន ] jugular  

្ររ្ផលូតអម [ ន ] phloem  

្ររ្ពរួ [ ន ] tendon  

្ររ្មនី្្លយមូ [ ន ] vegetative mycelium  

្ររ្យឺែ [ ន ] elastic fibre  

្ររ្្លឹក [ ន ] leaf vein  

្ររ្អុបទិ្យច [ ន ] optic nerve  

្ររីរាងគន្ត្សាបត្ាប ់[ ន ] seed bearing organ  

្ររីែទិ្យា [ ន ] physiology  

្ររីាងគ [ ន ] physiology, organ  

្ររីាងគចុង្ររ្ [ ន ] end organ  

្ររីាងគរញរកស់ារធាែុ [ ន ] absorbing organ  

្ររីាងគដន្ងាើម [ ន ] respiratory organ  

្ររីាងគទាុំងត្្ុង [ គុ ] completely organic  

្ររីាងគបងាន្ហែុ [ ន ] causal organism  

្ររីាងគបន្ញ្ញទឹ្យកដម [ ន ] nectary  

្ររីាងគបន្ញ្ញពនលឺ [ ន ] photophore  

្ររីាងគបនតពូរ [ ន ] reproductive organ  

្ររីាងគន្នទ្យខាងន្ត្ៅ [ ន ] vulva  

្ររីាងគមន្មាក [ ន ] humic matter  

្ររីាងគែញិ្ឆា ណ្ [ ន ] sense organ  

្ររីាងគន្សាែែញិ្ឆា ណ្  [ ន ] auditory organ  

្ហករណ៍្ [ ន ] cooperative  

្ហករណ៍្ក្ិកមម [ ន ] agricultural cooperative   

្ហគមនរី៍ែៈ [ ន ] biocenose  

្ហគមនន៍្នសាទ្យ [ ន  ] Community Fisheries (CF)  

្ហត្បាណ្ [ ន ] symbiosis, symbioza  

្ហត្បាណ្ន្ត្ៅ [ ន ] ectocommensal  

្ហពលភាព [ ន ] coalesce  

្ហន្រាគ្ញ្ឆា  [ ន ] syndrome  

៉្ែប  [ ន ] spore  

៉្ែបាម នកនេុយ [ ន ] non-flagellate spore  

សុាុំបាន [ គុ ] adapted  

សុាុំែទិ្យា [ ន ] immunology  

្ីុែូបាល ្រប្់ន្ក្ដ្ិក្ដសាចដុុំ ឬ្ររ្សាចដុ់ុំ [ ន ] 
sarcoplasm  

្ីុមណូ្ត្ពម [ ន ] gymnosperms  

្ីុម៉ែងែ់ ៍[ ន ] cement  

្ីុន្មត្ទី្យក្ដុំ [ ន ] radial symmetry  

្ីុន្មត្ទី្យក្ដុំត្បាុំត្រុង [ ន ] pentamerous radial symmetry  

្ីុន្មត្ទី្យពីរខាង [ ន ] bilateral symmetry (bisymmetry)  

្ីុន្មត្ទី្យត្វ៊ែ [ ន ] spherical symmetry  

្ីុរប្់រ្់ [ ន ] biotrophic  

្ីុរ ៉ែូ្  [ ន ] cirrhosis  

្ីុលិ្  [ ន ] silica  

្ីុលីក្ដែ [ ន ] silicate  

្ីុលី្យមូ  [ ន ] silicon  

្ីុអាហារតែមយួត្បន្នទ្យ [ គុ ] monophagous  

៊្ែុែបកសែីទិ្យា [ ន ] oology  

៊្ែុែមាន្មបក [ ន ] cleidoic egg  

៊្ែុែមាន ៊្ែុែន្លឿងធ្ុំ [ គុ ] megalecithal  

៊្ែុែរមួរុំោន ់[ ន ] clutch  

៊្ែុែន្លឿង [ ន ] yolk  

៊្ែុែន្លឿងន្ៅចុំកណ្ឋរ ល [ គុ ] centrolecithal  

៊្ែុែន្លឿង្ថិែន្ៅប៉ែូលមាខ ង [ គុ ] telolecithal  

៊្ែុែ្ត្មាក [ ន ] resting egg  

៊្ែុបស្រសាត ែ [ ន ] substrate  

៊្ែុលផ្កែ [ ន ] sulfate  

៊្ែូែក្ដែ ់[ ន ] caustic sodium, soda  

ត ៊្ែតក [ ន ] cercaria 

សាកែបបកមម  [ ន ] horticulture  

សាក្ព [ ន ] cadaver  

សាខា [ ន ] phylum (phyla)  

សាខាចុំតណ្ក [ ន ] division  

សាខាន្ណ្មា៉ែ ែូែ [ ន ] Nematoda  

សាខារង [ ន ] subphylum 
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សាគរែទិ្យា [ ន ] oceanography  

សាច ់[ ន ] meat  

សាចត់្កក [ ន ] sausage  

សាចត់្ាប ់[ ន ] kernel  

សាចត់្រូក [ ន ] pork  

សាចន់្ ើ [ ន ] wood  

សាចន់្ ើាម នរនធែង ់[ ន ] diffuse porous wood  

សាចន់្ ើតណ្ន [ ន ] compression wood  

សាចន់្ ើែឹង [ ន ] tension wood  

សាចន់្ ើរដូែន្ៅរ  [ ន ] late (summer) wood  

សាចន់្ ើរនធែង ់[ ន ] ringporous wood  

សាចន់្ ើន្សាព ែ [ ន ] softwood  

សាចដី់ន្្រើង  [ ន ] shallow site  

សាចដុ់ុំ [ ន ] mucule    

សាចដុ់ុំតកែតនែក [ ន ] ciliary muscle  

សាចដុ់ុំចន្ោល ោះឆអឹងរុំនីរ [ ន ] intercostal muscles  

សាចដុ់ុំឆនេៈ [ ន ] voluntary muscle  

សាចដុ់ុំជាបឆ់អឹង [ ន ] skeletal muscle  

សាចដុ់ុំតដលន្ធ្វើចលោ  [ ន ] abductor   

សាចដុ់ុំត្ែង ់[ ន ] rectus  

សាចដុ់ុំថាព ល់ [ ន ] masseter  

សាចដុ់ុំទាញ [ ន ] adductor  

សាចដុ់ុំទាញចុោះ [ ន ] depressor muscle  

សាចដុ់ុំទាញបែ ់[ ន ] flexor  

សាចដុ់ុំធ្ុំកុំននួន្រើង [ ន ] gastrocnemius  

សាចដុ់ុំន្បោះដូង [ ន ] myocardium, cardiac muscle  

សាចដុ់ុំតនែក [ ន ] eye muscle  

សាចដុ់ុំរលីង [ ន ] smooth muscle 

(involuntary muscle),visceral muscle  

សាចដុ់ុំរាងដូចសាល ប [ ន ] alary muscles  

សាចដុ់ុំរាែពីរ [ ន ] biceps  

សាចដុ់ុំអឆនេៈ [ ន ] involuntary muscle  

សាចដុ់ោះ [ ន ] melanoma, sarcoma  

សាចដុ់ោះន្ៅបាែន្រើង [ ន ] plantar wart    

សាចដុ់ោះមានជាលិក្ដសាចដុ់ុំ [ ន ] myxoma    

សាចដុ់ោះន្លើន្ត្សាមខរួ [ ន ] meningioma    

សាចត់្ទូ្យង  [ ន ] brisket  

សាចត់្បឡាក ់[ ន ] pickled meat  

សាចត់ផលន្ ើ [ ន ] pulp  

សាច់្ ែវរត្ព [ ន ] bushmeat  

សារីែកមម  [ ន ] corporation  

សាប [ កិ ] sow  

សាប៊ែូកមម [ ន ] saponification  

សាត្បូនែី [ ន ] saprophyte  

សាមញា  [ គុ ] ordinary  

សាយកូន [ គុ ] prolific  

សារធាែុ [ ន ] substance  

សារធាែុកងវកពុ់ល [ ន ] toxic pollutant  

សារធាែុខនិរ  [ ន ] mineral  

សារធាែុចត្មាញ់  [ ន  ] extract  

សារធាែុចិញឹ្ម [ ន ] nutrient  

សារធាែុឆលងភាែ ្ [ ន ] transudate  

សារធាែុរុំនយួ [ ន ] adjuvant  

សារធាែុរុំរញុ [ ន ] stimulus   

សារធាែុែិចែចួ [ ន ] trace elements  

សារធាែុនិចលគីម ី[ ន ] chemically inert substance  

សារធាែុបងាត្បែិកមម [ ន ] allergen  

សារធាែុបន្ញ្ញ [ ន ] exudate  

សារធាែុបញរូ នសារ [ ន ] transmitter substance  

សារធាែុប៉ែូលីន្អទី្យតឡន [ ន ] polyethylene  

សារធាែុប៉ែូតល [ ន ] polar substance  

សារធាែុត្បឆ្ុំងកុំណ្ក្ម [ ន ] anticoagulant  

សារធាែុត្បែិកមម [ ន ] crossreacting material (CRM)  

សារធាែុត្បន្ផោះ [ ន ] grey matter  

សារធាែុបុំពុល [ ន ] pollutant, contaminant  

សារធាែុបុំពុលខយល់ [ ន ] air pollutant, air-polluting 

substance, air contaminant  

សារធាែុបុំពុលន្ចញពីយានយនត [ ន ] automotive 

pollutant  

សារធាែុបុំពុលជាកន្ដរ  [ ន ] thermal pollutant  

សារធាែុបុំពុលជាឧ្ម័ន [ ន ] gaseous pollutant 

សារធាែុបុំពុលទឹ្យក [ ន ] water pollutant 

សារធាែុបុំពុលបឋម [ ន ] primary pollutant  

សារធាែុបុំពុលបោេ ប ់[ ន ] secondary pollutant 
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សារធាែុបុំពុលត្បកបន្ដយន្ត្ាោះថាែ ក ់[ ន ] hazardous 

pollutant  

សារធាែុបុំពុលពីធ្មមជាែិ [ ន ] natural pollutant  

សារធាែុបុំពុលរសាែត់្តមខយល់ [ ន ] airborne pollutant  

សារធាែុបុំពុលសាកល [ ន ] global pollutant  

សារធាែុបុំពុល្ិបបនិមមែិ [ ន ] man-made pollutant  

សារធាែុបុំពុលហូរត្តមទឹ្យក [ ន ] waterborne pollutant  

សារធាែុបុំពុលអា្ីុែ [ ន ] acid pollutant  

សារធាែុផេុកពណ៌្ [ ន ] pigment  

សារធាែុមនិ ៊្ែបគី់ម ី[ ន ] chemically unstable 

substance  

សារធាែុរាែ [ ន ] liquid  

សារធាែុរាែន្ៅចន្ោល ោះន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] intercellular fluid  

សារធាែុរាែសារពាងគក្ដយ [ ន ] humour  

សារធាែុរាែអនតរន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] interstitial fluid or 

intercellular fluid  

សារធាែុរ ុំអិល [ ន ] synovial fluid  

សារធាែុ្កមមគីម ី[ ន ] chemically active substance  

សារធាែុ្កមមអូ្មូ្ [ ន ] osmotically active  

សារធាែុ្ររីាងគ [ ន ] organic substance  

សារធាែុ ៊្ែបគី់ម ី[ ន ] chemically stable substance  

សារធាែុ្ងួែតដលត្បមូលបាន [ ន ] harvestable dry 

matter  

សារធាែុ្អិែ [ ន ] mucilage  

សារធាែុអ្កមមគីម ី[ ន ] chemically passive 

substance  

សារធាែុអ្ររីាងគ [ ន ] inorganic substance  

សារធាែុអាហារ [ ន ] food material  

សារពាងគក្ដយ [ ន ] organism  

សារពាងគក្ដយមានរីែែិ [ ន ] living organism   

សារែដតកមមសារធាែុចិញឹ្ម [ ន ] nutrient recycling  

សារាយ [ ន ] alga (pl. algae)  

សារាយន្ត្តែ ែ [ ន ] brown alga  

សារាយរបែងច្់ [ ន ] blue-green algae  

សារាយែទិ្យា [ ន ] algology  

សាលាដ  [ ន ] lettuce  

សាែមា៉ែ ែ [ ន ] rambutan  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Nephelium 

lappaceum) 

សាែមា៉ែ ែរត្ព [ ន ] stinking passion flower  (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្រ Passiflora foetida) 

សាុំង [ ន ] gasoline gas  

្ិបបកមម [ ន ] handicraft, manufacture  

្ិបបករ [ ន ] manufacturer  

្ិបប ី្ ែវ [ ន ] mollusk, Mollusca, mollusc  

្ិលា [ ន ] rock  

្ិលាកន្មេចកុំណ្ [ ន ] sedimentary rock  

្ិលាត្ក្ដម [ ន ] crystalline rock  

្ិលាតត្ក [ ន ] sand rock  

្ិលាកុំណ្កែុង [ ន ] endogenous rock  

្ិលាកុំណ្ន្ត្ៅ [ ន ] exogenous rock  

្ិលាដុល [ ន ] massive rock  

្ិលាតត្បកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] metamorphic rock  

្ិលានែុំន្នលើង [ ន ] volcanic rock  

្ិលាមា៉ែ កម់ា៉ែ  [ ន ] igneous rock  

្ិលាន្ម [ ន ] bed rock  

្ិលាែទិ្យា [ ន ] lithology, petrography  

្ិលា្ររីាងគ [ ន ] organic rock  

្ិលា ុ្ំណ្ល់ [ ន ] waste rock  

្ិលាអាល់ក្ដឡាុំង [ ន ] alkaline rock  

្ិលាអា្ីុែ [ ន ] acidic rock  

្ីែុណ្ា ភាព [ ន ] temperature  

្ីែុណ្ា ភាព និង្មាព ធ្្តងដ់ [ ន ] Standard 

Temperature and Pressure (STP)  

្ីែុណ្ា ភាពរុុំែញិ [ ន ] ambient temperature  

្ីែុណ្ា ភាពដងខលួនមធ្យម [ ន ] mean body temperature  

្ីែុណ្ា ភាពរលាយ [ ន ] melting profile (Tm )  

្ីែុណ្ា ភាព្ែូល [ ន ] core temperature (Tc) 

្ុក [ ន ] afterbirth, placenta  

្ុកេងន់្លឿង [ ន ] yolksac placenta  

្ុខភាពបនតពូរ [ ន ] reproductive health  

្ុខភាពបរសិាថ ន [ ន ] environmental health  

្ុខភាពសាធារណ្ៈ [ ន ] public health 

្ុជាែិែទិ្យា [ ន. ពហុ ] eugenics  

្ុទ្យធភាពរនត្ាបពូ់រ [ ន ] seed purity  

្ុែែថិភាព [ ន ] safety 
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្ុែែថិភាពបរសិាថ ន [ ន ] environmental safety  

្ុែឌុឍកិមមដី [ ន ] soil improvement  

្ុែឌុឍកិមមបរសិាថ ន [ ន ] environmental improvement  

្ូចោករ [ ន ] indicator species, indication  

្ូដយមូ [ ន ] sodium  

្ូត្ែ [ ន ] silk  

្ូត្ែអុំន្បាោះ [ ន ] warp silk  

្ូនកូនបុំន្ៅ [ ន ] clonal garden  

្ូនឱ្យមានជារបូរាង [ ន ] surface relief  

្ូមក្ដនរ់ដមុនន្រៀប [ ន ] ectoenzyme  

្ូរ [ ន ] sound, bruit  

្ូររុុំែញិ [ ន ] ambient noise   

្ូរដក្ង្អា មាន ់[ ន ] rale  

្ូរន្ដើម [ ន ] background noise  

្ូរ ុ្ំន្ឡង [ ន ] noise  

្ូរឧ្សហកមម [ ន ] industrial noise  

្ូរអាុំងត្បា [ ន ] infrasound  

្ូលុយ្យងុកូឡូអីុែ [ ន ] colloidal solution  

្ូលុយ្យងុគីម ី[ ន ] chemical solution  

្ូលុយ្យងុបា្   alkaline solution  

្ូលុយ្យងុរាែ [ ន ] diluted solution  

្ូលុយ្យងុអា្ីុែ [ ន ] acidic solution  

្ួែ [ ន ] lung  

្ួែ្នលឹក [ ន ] book lung  

្ួនបតនល [ ន ] vegetable garden   

្ួនឧទ្យានជាែិ [ ន ] national park  

ន្ ើ្ម [ គុ ] moist   

ន្្ចកតីឃាល ន [ ន ] appetite  

ន្្ដ  [ ន ] eggfruit   

ន្្ដាកិច្្ងគម [ ន ] socio-economy  

ន្្ដាែទូិ្យក្ិកមម [ ន ] agricultural economist   

ន្្ន្នទិ្យច [ ន ] genetic  

ន្្ន្នទិ្យចកូដ [ ន ] genetic code  

ន្្ន្នទិ្យចន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cytogenetics  

ន្្ន្នទិ្យចន្ក្ដ្ិក្ដលូែលា្់ [ ន ] somatic cell genetics  

ន្្ន្នទិ្យចចត្មុោះ [ ន ] genetic diversity  

ន្្ន្នទិ្យចទ្យទ្យលួ [ ន ] integron  

ន្្ន្នទិ្យចបមាល ្់ទី្យ [ ន ] transposon  

ន្្បូម [ ន ] sebum  

ន្្រ ៉ែមូ [ ន ] serum  

ន្្រ ៉ែមូ្ម [ ន ] blood serum  

ន្្រ ៉ែមូែទិ្យា [ ន ] serology  

ន្្ន្លញ៉ែូ ម [ ន ] selenium  

ន្្វក្ិកមម [ ន ] agricultural service   

ន្្ោះ [ ន ] horse  

ន្្ោះែូច [ ន ] pony   

ន្្ោះបងាង ់[ ន ] zebra  

ន្្ោះបា [ ន ] stallion  

ន្្ោះ្មុត្ទ្យ  [ ន ] sea horse  

ត្នឆ្ល ្់អងាែ ់[ ន ] interrupted gene  

ត្នជាបន់្នទ្យ [ ន ] sexlinked genes  

ត្នែត្មូែ [ ន ] regulator gene  

ត្នទ្យត្មង ់[ ន ] structural gene  

ត្នបងារុំងឺមហារកី [ ន ] oncogene  

ត្នបងាសាល ប ់[ ន ] lethal gene  

ត្នយាយីរីែែិ [ ន ] deleterious gene  

ត្នន្អកូឡូ្ីុ [ ន ] genecology  

ន្សានណ័្ែទិ្យា [ ន ] aesthetics   

សាង ប [ កិ ] yawn  

សាង ែ [ ន  ] Australian pine  

ន្សាង រឆអិនលមម [ កិ ] parboil  

្តងដ់គុណ្ភាពខយល់ [ ន ] air quality standard 

្តងដ់ន្អមី្ យងុបន្ញ្ញន្ចលន្ៅកែុងខយល់ [ ន ] air-

emission standard  

្តុកទុ្យក [ កិ ] store  

្តុកបាពូរ [ ន ] male breeding stock  

ន្្តើង [ គុ ] thin 

ន្្តចន្មម  [ ន ] Napier grass (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Pennisetum purpureum) 

ន្មត  [ ន ] neem (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Azadirachta indica) 
សាថ នភាពដី  [ ន ] lay of the land  

សាថ នភាពបោេ នដ់៏្ មុគសាម ញ [ ន ] complex emergency   

សាថ នីយរលផល [ ន ] fisheries station  

សាថ នីយបង្អា ែពូ់រ [ ន ] breeding station
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សាថ នីយពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] experimental station   

សាថ បន័ [ ន ] institution  

្ថិែកែុងពូរតែមយួ [ គុ ] congeneric  

្ថិែន្ៅកែុងន្ត្សាម [ គុ ] vaginate  

្ថិែន្ៅន្ត្ក្ដមដី [ គុ ] hypogeal  

្ថិែន្ៅចន្ោល ោះទ្យង្លឹក  [ គុ ] interpetiolar  

្ថិែិែទិ្យា [ ន ] statistics  

្ថិរភាព [ ន ] stability  

្ថិរភាពកន្ដរ  [ ន ] thermal stability  

្ថិរភាពរនត្ាបទ់្យត្មងដី់ [ ន ] aggregate stability  

្ថិរភាពបរសិាថ ន [ ន ] environmental stability  

្េប [ ន ] sheath   

្េបផ្កា  [ ន ] bract, involucre  

្េប្លឹក [ ន ] leaf sheath  

សាេ ប [ កិ ] touch  

សាេ បត្ចបាច ់[ កិ ] palpate  

្េិចមា៉ែ  [ ន ] stigma  

្េឹង [ ន ] creek, stream  

្េឹងកប ់[ ន ] subterranean river  

្េូង [ កិ ] transplant  

្េូចត្ែី [ កិ ] fish  

្េួន [ ន ] iteration  

្េោះ [ កិ ] choke  

្េោះដន្ងាើម [ ន ] asphyxia  

្ែបខ់យល់ [ ន ] air pump   

្ែបបូ់មទឹ្យក [ ន ] water pump  

សាែ ម [ ន ] scar, motting  

សាែ មក្ដប ់[ ន ] hack  

សាែ មត្កហមអុែៗ [ ន ] petechia  

សាែ មត្កិែរនត្ពិល [ ន ] snow-shaped notch  

សាែ មន្មម  [ ន ] black spot  

សាែ មតត្ចោះ [ ន ] rusty spot  

សាែ មដី [ ន ] soil patch, soil spot   

សាែ មដីឥដា [ ន ] clay spot   

សាែ មតដលជាបណ្ឋត ញ [ ន ] reticulate motting  

សាែ មទ្យង្លឹក  [ ន ] leaf scar  

សាែ មន្ត្បោះ [ ន ] fissure  

សាែ មផែ [ ន ] pit  

សាែ មតនែក [ ន ] eyespot, ocellus, pineal eye  

សាែ មន្ ើ្ម [ ន ] wet spot  

សាែ យ [  .ែ ិ] Streblus asper   

្ែូក [ ន ] carapace, clypeus, trough  

្ែូកន្ពាោះ [ ន ] plastron  

្ែូរផេុោះតត្បោះៗ [ ន ] crepitation  

ត្ែង [ ន ] horn  

ន្សាែ  [ ន ] sesbania  

ន្សាែ ន្ាក  [ ន ] indian jointvetch  

ន្សាែ ទឹ្យក  [ ន ] sola pith plant (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Aeschynomene aspara) 

្ប៉ែ [ ន ] spore  

្ប៉ែខី្ [ ន ] forespore  

្ប៉ែន្នទ្យ [ ន ] asexual spore or isopore  

្ប៉ែមានភាែ ្ត្ក្ដ្់ [ ន ] oospore  

្ប៉ែឥែន្នទ្យ [ ន ] isopore  

្ប៉ែអន្នទ្យ [ ន ] asexual spore  

្បែូ [ ន ] cogon grass, thatch  

្បែូឃាល ុំង [  .ែ ិ] cogon grass (lmperata grass)  

ន្្បៀងពលកមម [ ន ] food for work  

ត្បក [ ន ] hide, rind  

ត្បកត្គបចុងលិងគ [ ន ] foreskin, prepuce 

ត្បកត្រូក [ ន ] pigskin  

ត្បក្ែវ [ ន ] pelt, leather  

សាព នធ់្រ័  [ ន ] sulfur  

្ពឹក [ គុ ] numb, analgesic  

ត្ពមា៉ែ ែូ្ូអីុែ [ ន ] sperm, spermatozoid, 

spermatozoon 

រ្ពន្ក្ដត ប  [ ន ] cabbage  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Brassica 

oleracea var. capitata) 
រ្ពន្ខៀែ [ ន ] mustard greens (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Brassica juncea) 
រ្ពន្ាក [ ន ] synedrella  

រ្ពចងាឹោះ [ ន ] green kuang futsoi  

រ្ពន្រើងទា [ ន ] swatow mustard  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Brassica juncea var. rugosa) 



រ្ពបូកន្ា ត្្ទាប់ 

-500- 

រ្ពបូកន្ា [ ន ] Chinese cabbage  

រ្ពន្មើម  [ ន  ] turnip    

សាម  [ ន ] shoulder  

សាម ចន់្ទ្យ្  [  .ែ ិ] Acacia auriculoformis  

្មូកផូែូគីម ី[ ន ] photochemical smog  

ន្មម  [ ន ] grass  

ន្មម ចុំពុោះទា [  .ែ ិ] Ischaemum rugosum  

ន្មម កេិន [  .ែ ិ] Xyris indica  

ន្មម កនេុយន្ក្ដង ក [ ន ] red sprangletop  (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Leptochloa chinenisi)  

ន្មម ត្ក្ដវ៉ែញត្រូក  [ ន ] purple nutsedge  

ន្មម ន្ា  [ ន ] creeping panic grass  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Brachiaria reptans) 

ន្មម ត្ាបត់បក [ ន ] popping pod  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Ruellia tuberosa) 

ន្មម ត្ាប់្ អិែ [  .ែ ិ] Stachyarpheta indica  

ន្មម ចរត្ង [ ន ] weed  

ន្មម ចុំពុោះទា  [ ន ] creeping cradle plant (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Cyanotis axillaris) 

ន្មម ន្រើងត្ក្ដ្់ [  .ែ ិ] Elusine indica  

ន្មម ន្រើងបងាង  [ ន ] sessile joyweed (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Alternanthera sessilis) 

ន្មម ទ្យន្នោង  [ ន ] Indian goosegrass  (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Eleusine indica) 

ន្មម បារា ុំង [ ន ] paragrass  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Brachiaria mutica) 

ន្មម ត្បកត់ផល  [ ន ] seed under leaf  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Phyllanthus niruri) 

ន្មម ត្បន្មាយដុំរ ី [ ន ] Indian heliotrope (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Heliotropium indicum) 

ន្មម បុំពង ់[ ន ] torpedo grass (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Panicum repens) 

ន្មម ពុកបងាង [ ន ] crab grass (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Digitaria ciliaris) 

ន្មម ពុកមាែឆ់្ម  [ ន ] Indian acalypha (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Acalypha indica) 

ន្មម រោម [ ន ] southern cutgrass (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Leersia hexandra) 

ន្មម រពាកទឹ់្យក រ  [ ន ] kodo millet (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Paspalum scrobiculatum) 

ន្មម រពាកទឹ់្យកវរ  [ ន ] knotgrass (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Paspalum distichum) 

ន្មម រមា្់  [ ន ] itchgrass (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Rottboellia cochinchinensis) 

ន្មម រហុសុ ី្ ត្មាបច់ុំណី្្ែវ  [ ន ] ruzi grass  

ន្មម ្ីុមនួ [ ន ] guinea grass   

ន្មម ្ីុឡូ [ ន  ] silo grass  

ន្មម ្ិរមានរ់ត្ព  [ ន ] plumed cockscomb  (ន្ ម្ ោះែទិ្យា
សាស្រ្រ Celosia argentea) 

ន្មម ្េីឡូ [ ន ] stylo   

ន្មម ត្្្់ [ ន ] green fodder  

ន្មម សាល បទា [ ន ] tropical spiderwort (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Commelina benghalensis) 

ន្មម សាល បទាន្ ម្ ល [ ន ] spreading dayflower (ន្ ម្ ោះ
ែទិ្យាសាស្រ្រ Commelina diffusa) 

ន្មម ្លឹកធ្ុំ [ ន ] broad leaf weed  

ន្មម ្លឹករណ្ឋ [ ន ] coat buttons (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Tridax procumbens) 

ន្មម ហាមលី [ ន ] hamil guinea grass  

ន្មម អណ្ឋរ ែន្ា [ ន ] prickly chaff flower (ន្ ម្ ោះែទិ្យា 
សាស្រ្រ Achyranthes aspera) 

ន្មម អាចមត៍្រូក [ ន ] caesar weed (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Urena lobata) 

ន្មម អុំន្បាោះ [ ន ] shyleaf (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Aeschynomene americana) 

ត្្ក្ដ [ ន ] scale, scutes  

ត្្ក្ដត្ែី [ ន ] fish scale  

ត្្កី [ ន ] branchia  

ត្្កីដូង [ ន ] coconut husk 

ត្្តង [ ន ] wild rice  

ត្្ន្ដៀងបាកន់្ែរ ី[ គុ ] pseudobacterium  

ត្្ទ្យន ់[ គុ ] uncemented  

ត្្ទាប ់[ ន ] layer  
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ត្្ទាបក់ក [ ន ] accumulation horizon  

ត្្ទាបត់្កួ្ [ ន ] gravel layer  

ត្្ទាបខ់យល់ន្ត្សាបខលួន [ ន ] plastron  

ត្្ទាបខ់ាល ញ់ [  ន ] blubber  

ត្្ទាបឆ់អឹងផូ្ីុល [ ន ] bone-bed  

ត្្ទាបដ់ុំដុោះ [ ន ] till-layer  

ត្្ទាបដី់ [ ន ] ground layer, horizon, soil horizon  

ត្្ទាបដី់បោេ ប ់  B horizon (subsoil)  

ត្្ទាបដី់ម៉ែដាខាងន្លើ [ ន ] dust mulch  

ត្្ទាបដី់រាក់ៗ  [ ន ] low soil horizon  

ត្្ទាបដី់ឥដាហាប ់[ ន ] claypan  

ត្្ទាបដី់អា្ីុែ [ ន ] podzolic horizon  

ត្្ទាបត់ដលត្ក្ដមពីន្លើ [ ន ] recumbent fold  

ត្្ទាបេ់មន្ត្ក្ដមដី [ ន ] bedrock  

ត្្ទាបន់្ទ្យវ [ ន ] bilayer  

ត្្ទាបន់្ទ្យវម៉ែូន្លគុល [ ន ] bimolecular leaflet  

ត្្ទាបប់ាកន់្ែរ ី[ ន ] bacterial lawn  

ត្្ទាបបី់ [ ន ] triploblastic  

ត្្ទាបផ់លិែ្ប៉ែ [ ន ] hymenium  

ត្្ទាបផ់្កា  [ ន ] petal  

ត្្ទាបផ់្កា ជាបា់ែ  [ ន ] sympetalous, 

gametopetalous or sympetalous  

ត្្ទាបផ់្ករ ចទ់្យង [ ន ] abscission layer  

ត្្ទាបម់ន្មាក [ ន ] humus layer  

ត្្ទាបន់្មន្ត្ៅ [ ន ] cork cambium  

ត្្ទាបន់្លើ  [ ន ] upper layer  

ត្្ទាបន់្លើ ឬន្ត្ៅរនដី [ ន ] soil mantle  

ត្្ទាបន់្លើបងអ្់ [ ន ] superficial horizon  

ត្្ទាបន់្លើនូគពពសាស្រ្ត [ ន ] overlying stratum, 

hanging layer, supericumbent bed  

ត្្ទាបែ់ទិ្យា [ ន ] stratigraphy  

ត្្ទាប់្ កមម [ ន ] active layer  

ត្្ទាប់្ ត្មូប  [ ន ] aleurone layer  

ត្្ទាបស់ាល ប ់[ ន ] dead horizon  

ត្្ទាបអូ់្ូន [ ន ] ozone layer  

ត្្បចាប ់[ ន ] legitimate  

ត្្បរផេរកុខជាែិ [ ន ] periclinal  

ត្្ន្ពាន [ កិ  ] wilt    

ត្្ន្មាច [ ន ] ant  

ត្្ឡាយ [ ន ] linkage  

ត្្អាប ់[ គុ ] opaque  

ត្សាល [ គុ ] light  

ត្្ឹងតខល [  .ែ ិ] Oechalia schellenbergii  

ត្្ឹងន្ាកត្ទូ្យងន្មម  [ ន ] mirid bug  

ត្្ឹងទឹ្យក [  .ែ ិ] Mesovelia vittigera   

ត្្ឹងទឹ្យកែូច [ ន ] velid bug  

ត្្ឹងរបែង [  .ែ ិ] Nezara viridula  

ត្្ឹង្តណ្រ កែណ័្ឌ ត្កហម [  .ែ ិ] Piezodorus hybneri  

ត្្ឹងត្្ូែ  [ ន ] rice bug  

ត្្ឹង្អុយសាល បពណ៌្ន្ត្តែ ែ [  .ែ ិ] Plautia affinis  

ត្្ុែ [ កិ ] prolapse  

ត្្ូប [ កិ ] absorb   

ត្្ូបកមម  [ ន ] absorption  

ត្្ូបន្ ើ្ៗ [ កិ ] adsorb  

ត្្ូបន្ឡើងែញិ [ ន ] resorption  

ត្្ូែ  [ ន ] rice   

ត្្ូែកណ្ឋត ល  [ ន ] medium rice  

ត្្ូែត្កអូប [ ន ] aromatic rice  

ត្្ូែខោយ [ ន ] non-glutinous rice 

ត្្ូែដុំន្ណ្ើ ប [ ន ] glutinous rice  

ត្្ូែដុំន្ណ្ើ បន្មម  [ ន ] black glutinous rice  

ត្្ូែទ្យុំោប [ ន ] lowland rice  

ត្្ូែធ្ងន ់[ ន ] late rice, long duration rice  

ត្្ូែបន្ណ្រ ញទឹ្យក [ ន ] receding rice  

ត្្ូែត្បាុំង [ ន ] dry season rice 

ត្្ូែនែុំ [ ន ] upland rice  

ត្្ូែមនិទាន់្ មងួែ [ ន ] wet rice   

ត្្ូែមនី្យ [ ន ] millet   

ត្្ូែែបបកមម [ ន ] rice culture 

ត្្ូែែ្ោ [ ន ] wet season rice 

ត្្ូែសាលី [ ន ] wheat   

ត្្ូែន្មម  [ ន ] weedy rice, red rice  

ត្្ូែត្សាល [ ន ] early rice  
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ត្្ូែន្ឡើងទឹ្យក [ ន ] deepwater rice, floating, floating 

rice  

ត្្ូែអីុត្ប៊ែែី [ ន ] hybrid rice  

ត្្ួច [ គុ ] sharp  

ត្្ួចខាល ុំង (រកុខជាែិ) [ គុ ] acute  

ត្្ួចន្ៅៗ [ គុ ] acuminate  

ត្្ួយ [ គុ ] brittle  

ន្ត្្ក [ គុ ] thirsty  

តត្្ខពងរ់ាប [ ន ] upland field  

តត្្ង [ ន ] athlete's foot or ringworm  

តត្្បង្អា ញ [ ន ] field demonstration  

តត្្ពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] test-bed  

តត្្អុំបិល [ ន ] salt evaporator  

ន្ត្សាម [ ន ] mantle  

ន្ត្សាមក្ដរពារពនលក្លឹក [ ន ] cataphyll  

ន្ត្សាមខរួ [ ន ] pia mater  

ន្ត្សាមរដ [ ន ] glove  

ន្ត្សាមរដឥែត្មាម [ ន ] mitten  

ន្ត្សាមន្បោះដូង [ ន ] pericardium, heart sac  

ន្ត្សាមពនលកឫ្ [ ន ] coleorhiza  

ន្ត្សាមពនលក្លឹក [ ន ] coleoptile  

ន្ត្សាម្ួែ [ ន ] pleura, pleural cavity, lining of 

thoracic cavity  

ត្្ោះត្ែី [ ន ] fish pond  

្ល្ម [ ន ] agony  

សាល ក [ ន ] label  

សាល កែទិ្យយុ្ កមម [ ន ] radioactive label  

សាល កសាែ ម [ ន ] trace  

សាល ប [ ន ] feather,remige, wing  

សាល បន្ក្ដង [ ន ] pluma  

សាល បត្ចវ [  .ែ ិ] Plantago major var. asiatica  

្លឹក [ ន ] leaf  

្លឹកកង្អា ររមួ [ ន ] palmately compound  

្លឹកកូនីតនរ [ ន ] needle  

្លឹកខេឹមបារា ុំង [ ន ] onion leaf  

្លឹកខែងន្ពាោះ [ ន ] dorsiventral leaf  

្លឹកាម នទ្យង [ ន ] sessile leaf  

្លឹកាម នត្ទ្យនុង [ ន ] sessile leaf  

្លឹកត្ាប ់[ ន ] seed leaves  

្លឹករត្គ [ ន ] lemon grass  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Cymbopogon citratus) 

្លឹកត្ច្់ទ្យង [ ន ] runcinate  

្លឹកតឆក [ គុ ] pinnatifid  

្លឹកតឆកន្ត្ៅ [ គុ ] pinnatisect  

្លឹក ម [ ន ] opposite phyllotaxis  

្លឹកន្ ើ  [ ន  ] foliage  

្លឹកន្ដក [ ន ] nyctinasty  

្លឹកដុំបូង [ ន ] leaf primordium  

្លឹកែូចៗ  [ ន ] microphyll  

្លឹកន្ត្តែ ែ [ ន ] sugar palm leaf  

្លឹកត្ែួយបណ្ណ ងគជាែិ [ ន ] fiddlehead  

្លឹកន្ទាល [ ន ] simple leaf  

្លឹកន្ៅតកងាែ  [ គុ ] decussate  

្លឹកបា្ [ ន ] ivy gourd  

្លឹកពនលក [ ន ] bud scale  

្លឹកមន [ ន ] mulberry leaf  

្លឹកមានចុងត្្ួចដូចបោល  [ គុ ] mucronate  

្លឹកមានតឆក [ ន ] pinnatifid  

្លឹកមាន្ប៉ែរ ៉ែង ់[ ន ] sporophyll 

្លឹកមូល [ ន ] centric leaf  

្លឹកមរុល [ ន ] needle  

្លឹករាងកង្អា រ [ គុ ] palmate  

្លឹករាង ៊្ែុែ្រួចចុង [ គុ ] ovate  

្លឹករមួ [ ន ] compound leaf  

្លឹក្មា្សាល បពីរ [ ន ] bi-pinnately compound 

leaves  

្លឹក្េប [ ន ] stipule 

្លឹក្ែិែរមួ [ ន ] pinnately compound  

្លឹកន្មម   [ ន ] blade of grass   

្លឹកសាល បន្្្ [ គុ ] odd-pinnate 

ន្្លកសាល ុំង [ គុ ] pale 

ន្្ល្ម [ ន ] mucus  

ត្ល [ ន ] moss 
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ត្លង [ ន ] nux vomica (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Strychnos 
nux-vomica) 

សាវ យ [ ន ] mango (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Mangifera indica) 
សាវ យចនេី  [ ន ] cashew  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 

Anacardium occidentale) 
្វិែ [ កិ ] atrophy, shrivel  

្វិែែូច [ ន ] atrophy  

្វិែរចួត្រុោះន្លឿន [ ន ] fugacious  

្វ័យកត្មែិ [ ន ] self-limiting  

្វ័យក្ដត្តលីកមម [ ន ] autocatalytic  

្វ័យកុំណ្ែន់្នទ្យ [ ន ] autosexing  

្វ័យចរលមអង [ ន ] self pollination  

្វ័យរីព [ ន ] autotrophy  

្វ័យដុំន្ណ្ើ រលមអង [ ន ] self-pollination  

្វ័យដុំន្ឡើងន្ទ្យវ [ ន ] replication  

្វ័យបងាកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] self-fertilization, selfing  

្វ័យបនតពូរ [ ន ] self-compatible, selfing  

្វ័យត្បែែត [ គុ ] automatic  

្វ័យបុំតបក [ ន ] autolysis  

្វ័យផ្ករ ចន់្ចញ [ ន ] autotomy  

្វ័យផោុំ [ ន ] autograft  

្វ័យភាព [ គុ ] autonomous   

្វ័យ្មាអ ែ [ ន ] self-clarification  

្វ័យ្មាអ ែកមម [ ន ] autopurification  

្វ័យ្ុទ្យធិកមម [ ន ] self-purification  

្វ័យអារ [ ន ] self-sterility  

្អក [ កិ ] hoarse  

សាអ ែ [ គុ ] clean  

្អិែ [ គុ ] glutinous  

្អិែអនធិល [ ន ] viscid  

្អុយ [ គុ ] putrid  

្អុំ [  .ែ ិ] Acacia insuavis  

ុ្ំខានខ់ាល ុំង [ គុ ] pivotal   

ុ្ំងែួន្ដយកុំណ្ក [ ន ] freeze drying  

ុ្ំណ្ [ ន ] lead  

ុ្ំណ្កកមម [ ន ] instar  

ុ្ំណ្កភាព  [ ន ] molt  

ុ្ំណ្ល់ [ ន ] waste  

ុ្ំណ្ល់ក្ិកមម [ ន ] farm waste, agrowaste  

ុ្ំណ្ល់ខាប់្ កមម [ ន ] activated sludge  

ុ្ំណ្ល់ន្ ើ [ ន ] pulpwood  

ុ្ំណ្ល់រនក្ដររលាយេមកុំន្បារ [ ន ] decalcification 

residue  

ុ្ំណ្ល់ពុល [ ន ] toxic waste  

ុ្ំណ្ល់រាែ [ ន ] liquid waste, wastewater  

ុ្ំណ្ល់រងឹ [ ន ] solid waste  

ុ្ំណ្ល់្ែវ [ ន ] animal waste  

ុ្ំណ្ល់្ររីាងគ [ ន ] vestigial organ  

ុ្ំណ្ល់ឥនធនៈ [ ន ] combustible waste  

ុ្ំណ្ល់ឧ្ម័ន [ ន ] gaseous waste  

ុ្ំណ្ល់ឧ្ម័នបន្ញ្ញន្ចលន្ដយមនុ្ស [ ន ] 
anthropogenic emission  

ុ្ំណ្ឋក [ ន ] specimen  

ុ្ំណ្ឋក្ម [ ន ] blood sample  

ុ្ំណ្ឋកដី  [ ន ] soil samples  

ុ្ំណ្ឋករកុខជាែិន្ដើម [ ន ] explant  

ុ្ំណ្ឋញ់ [ ន ] net, mesh   

ុ្ំណ្ឋប [ ន ] transplant rice seedling 

ុ្ំណ្ឋយង្អយ [ ន ] facilitated diffusion  

ុ្ំណ្ឋយបនោុំ  [ ន ] adaptive radiation  

ុ្ំណ្ឋយពូរ [ ន ] proliferation  

ុ្ំណឹ្ក ឬចន្ត្មាោះ [ ន ] erosion  

ុ្ំណឹ្កដី  [ ន ] soil erosion   

ុ្ំណឹ្កេយ [ ន ] headward erosion  

ុ្ំណឹ្កលាែ [ ន ] sheet erosion  

ុ្ំណុ្ុំ  [ ន ] flake  

ុ្ំណុ្ុំ ត្ាបល់មអង [ ន ] pollinium  

ុ្ំ ន្ណ្ើ កមម [ ន ] cutinization  

ុ្ំ ន្ណ្ើ ម [ ន ] moisture, humidity 

ុ្ំ ន្ណ្ើ មខយល់ [ ន ] air moisture 

ុ្ំ ន្ណ្ើ មដចខ់ាែ [ ន ] absolute humidity  

ុ្ំ ន្ណ្ើ មដី [ ន ] soil moisture, soil water  

ុ្ំ ន្ណ្ើ មនឹង [ ន ] stagnant moisture  

ុ្ំ ន្ណ្ើ មបរយិាក្ដ្ [ ន ] atmospheric humidity  
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ុ្ំ ន្ណ្ើ មមរឈដា នរុុំែញិ [ ន ] ambient humidity  

ុ្ំ ន្ណ្ើ ម្ល់ [ ន ] residual moisture  

ុ្ំ ន្ណ្ើ ម្ិលា [ ន ] rock moisture  

ុ្ំ តប៉ែែ [ គុ ] compressed  

ុ្ំ ន្យាគ [ ន ] synthesis  

ុ្ំ ន្យាគគីម ី[ ន ] chemical synthesis, 

chemosynthesis  

ុ្ំ ន្យាគជាប ់[ ន ] continuous synthesis  

ុ្ំ ន្យាគរីែៈ [ ន ] biosynthesis  

ុ្ំ ន្យាគត្បូន្ែអីុន [ ន ] protein synthesis  

ុ្ំ ន្យាគលីពីែ [ ន ] lipogenesis 

ុ្ំ ន្យាគ្ររីាងគ [ ន ] organic synthesis  

ុ្ំ ន្យាគន្ឡើងែញិ [ ន ] resynthesis  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ុ្ំរាម [ ន ] rubbish  

ុ្ំ ន្រាង [ ន ] malva nut  

ុ្ំ ន្លៀង [ កិ ] grind  

ុ្ំ ន្ឡង [ ន ] voice  

ុ្ំ ន្ឡងអ៊ែុលត្ត្ត [ ន ] ultrasound  

្័ក [ ន ] era  

្័កបា៉ែ ន្លអូ្ូអិុច [ ន ] palaeozoic era  

្័កបុន្រកុំត្ប៊ែយីាង [ ន ] precambrian era  

្័កន្ម្ូ្ូអិុច [ ន ] mesozoic era  

្័កន្្ណូ្្ូអិុច [ ន ] cenozoic era  

្័ងា្ី (Zn) [ ន ] zinc  

្័ងខ [ ន ] shellfish  
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ហ      
ហុឹងត្ែន្ចៀក [ ន ] tinnitus    

ហ៊ែុមពទ័្យធក្ដរពារ [ កិ ] enclose   

ហាមឃាែ ់[ កិ ] inhibit  

ហិចត្ត  [ ន ] hectare (ha)  

ហិែ [ កិ ] sniffle  

ហូរ [ គុ ] lotic  

ហួែ [ កិ ] evaporate, vaporise  

ន្ហើម [ កិ ] swell   

 
ន្ហើមន្ពាោះ [ កិ ] bloat  

ន្ហើមរលាក [ កិ ] inflame    

ន្ហៀរ [ កិ ] overflow  

ន្ហដា រចោ្មពនធ [ ន ] infrastructure  

តហក [ កិ ] lacerate  

ហវូង [ ន ] cohort, school, swarm  

ហវូ្ីុល [ ន ] faecal pellet  
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ឡ      
ឡ [ ន ] kiln, oven  
ឡកុំន្បារ [ ន ] lime kiln  

ឡធ្យងូ [ ន ] charcoal kiln  

ឡមាែ ង្ិលា [ ន ] plaster kiln  

ឡ្មងួែត្ាប ់[ ន ] oven-dry  

ឡឥដា [ ន ] brick kiln  

 
ឡូែគ៍ុំរ ូ[ ន ] plot  

ឡូែន៍្នសាទ្យ [ ន ] fishing lot  

ឡូែន៍្នសាទ្យតដលរ ុំសាយន្ចល [ ន ] released fishing lot 

area  

ន្ឡើង [ កិ ] ferment  

ន្ឡើងទុ្យុំ [ កិ ] ripen  

ន្ឡើងអុែៗ [ គុ ] punctate  
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អ       
អន្ក្ដ្ិក្ដ [ គុ ] acellular  

អគគី្នីែភិាគ [ ន ] electrolysis  

អងាែ ់[ ន ] segment  

អងាែប់របុិបាា  [ ន ] perianth segment  

អងាែត់្ន [ ន ] locus  

អងារកុំណ្ឋែ ់[ ន ] broken rice grains  

អងារខោយ [ ន ] non-waxy rice  

អងារន្ដើម  [ ន ] head rice  

អងារដុំន្ណ្ើ ប [ ន ] sticky rice  

អងារន្លើ្ [ ន ] surplus of milled rice  

អងារ្ត្មែិ [ ន ] white rice, milled rice, polished 

rice  

អងារ្ត្មូប [ ន ] husked  rice, brown rice  

អង្អា ម [ ន ] husk, hull  

អន្ងាែ [ កិ ] survey  

អងគន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] cell body  

អងគកុំពូល [ ន ] polar body  

អងគខាល ញ់ [ ន ] fat body  

អងគែូច [ ន ] corpuscle  

អងគទឹ្យកសាបែទិ្យា [ ន ] limnology  

អងគធាែុបុំន្ពញ [ ន ] filler  

អងគធាែុ្មា្ [ ន ] compound body  

អងគន្លឿង [ ន ] corpus luteum  

អងគ្ហត្បាណ្ [ ន ] symbiote  

អតងគ [ ន ] ringworm, mange  

អត្ងឹង [ ន ] hammock  

អតត្ងបុក [ ន  ] pestle  

អងដូ់ត្គីនែទិ្យា [ ន ] endocrinology  

អងត់ែនមុខ [ ន ] antennule  

អងទី់្យករ [ ន ] antibody  

អង់្ ុីម [ ន ] enzyme  

អង់្ ុីមកត្មែិ [ ន ] restriction enzyme  

អង់្ ុីមដន្ងាើម [ ន ] respiratory enzyme  

អង់្ ុីមន្ធ្វើឱ្យទឹ្យកន្ដោះខន ់[ ន ] rennin  

អង់្ ុីមបនោុំ [ ន ] adaptive enzyme  

អង់្ ុីមបុំតបកត្បូន្ែអីុន [ ន ] proteolytic enzyme  

 
អង់្ ុីមផ្ករ ច់្ មពនធ [ ន ] debranching enzyme  

អង់្ ុីមែទិ្យា [ ន ] enzymology  

អង់្ ុីមត្្ន្ដៀងាែ  [ ន ] isozyme  

អង់្ ុីម ុ្ំខាន ់[ ន ] constitutive enzyme  

អង់្ ុី ុ្ំ ន្យាគតខែង [ ន ] branching enzyme  

អចល័ែកមម [ ន ] immobilization  

អចិរស្រនតយ៍ [ គុ  ] permanent  

អន្ចែោ [ គុ ] involuntary  

អញ្្ឆញន្ធ្មញ [ ន ] periodontic    

អញ្្ឆញ្បនូ [ ន ] endometrium    

អស្រញ្្ឆញអណ្ឋរ ែ [ ន ] gustatory sensillum, taste bud  

អណ្ឋរ ែ្លឹក [ ន ] ligule  

អណ្រូ ងតរ ៉ែ [ ន ] mine  

អន្ណ្រើ កមា្ [  .ែ ិ] Micraspis crocea, Micraspis 

sp., Menochilus sexmaculatus, Harmonia 
octomaculata   

អន្ណ្រើ កមា្្ីុ្លឹក [  .ែ ិ] Monolepta signata  

អន្ណ្រើ ែទឹ្យកសាប [ ន ] terrapin  

អណ្ឋត ែ [ ន ] tongue   

អណ្ឋត ែន្នលើង [ ន ] flame   

អណ្តូ ង  [ ន ] clay-pit  

អន្ណ្តើ ក [ ន ] tortoise  

អន្ណ្តើ កមា្ [ ន ] lady bug  

អតណ្ត ែភាព [ ន ] floatation  

អែិផរណ្ឋ [ ន ] inflation  

អែិផលកមម [ ន ] intensification  

អែិន្រក [ ន ] surplus  

អែិ្ុខុមទ្យ្សន ៍[ ន ] microscope  

អែិ្ុខុមទ្យ្សនធ៍្មមត្ត [ ន ] simple microscope  

អែិ្ុខុមទ្យ្សនព៍នលឺ [ ន ] light microscope  

អែិ្ុខុមទ្យ្សន៍្ មា្ [ ន ] compound microscope  

អែិ្ុខុមទ្យ្សនន៍្អឡិចត្ែុងឆលង [ ន ] Transmission 

Electron Microscopy (TEM)  

អែិ្ុខុមទ្យ្សនន៍្អឡិចត្ែូនិច [ ន ] electron microscope  

អែិ្ុខុមទ្យ្សនន៍្អឡិចត្ែូនិចន្្ាន [ ន ] scanning 

electron microscope 
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អែត្ញ្ឆា ណ្កមម [ ន ] identification  

អែថបទ្យបន្ច្កន្ទ្យ្ [ ន ] technote  

អែថត្បន្យារនន៍្ដយន្ត្បៀបន្ធ្ៀប [ ន ] comparative 

advantage  

អត្ត្ត [ ន ] rate  

អត្ត្តកមម [ ន ] titration  

អត្ត្តន្កើែ [ ន ] birth rate, natality  

អត្ត្តកុំន្ណ្ើ ែ [ ន ] fertility rate  

អត្ត្តកុំន្ណ្ើ ន [ ន ] flow rate, growth rate  

អត្ត្តកុំន្ណ្ើ នត្បជារន [ ន ] population growth rate  

អត្ត្តចុំណូ្ល [ ន ] rate of return  

អត្ត្តចុំន្ណ្ញរប្់ែរមលផស ុំ  [ ន ] marginal cost benefit 

ratio  

អត្ត្តតឆអែ [ ន ] saturation rate  

អត្ត្តជាែិត្បមាណ្ [ ន ] natality rate, birth rate  

អត្ត្តរន្ក្ដត នុពល ុ្ំន្ណ្ើ ម [ ន ] water capacity range  

អត្ត្តបញូ្លខយល់ [ ន ] ventilation rate  

អត្ត្តបន្ញ្ញន្ចល [ ន ] disposal rate  

អត្ត្តភាពត្កីត្ក [ ន ] poverty rate  

អត្ត្តមរណ្ត្បមាណ្ [ ន ] rate of mortality, mortality 

rate  

អត្ត្តរ្់រាន [ ន ] survival rate  

អត្ត្តរ ុំភាយរ្មី [ ន ] radiation rate  

អត្ត្តលាយ [ ន ] mixing ratio  

អត្ត្តលូែលា្់ក្ិផល [ ន ] crop growth rate  

អត្ត្តត្្ូបរ្មី [ ន ] radiation absorbed dose (Rad)  

អត្ត្តសាល ប ់[ ន ] death rate, mortality  

អត្ត្តឥដា [ ន ] clay content, clayiness  

អន្េរ [ ន ] variable  

អន្េរកន្ដរ  [ ន ] cold-blooded  

អន្េរពិន្សាធ្ន ៍[ ន ] experimental variable  

អន្េរភាព [ ន ] variation  

អោេរន [ ន ] homeless    

អោមយ័ [ ន ] hygiene, sanitation  

អនុត្កុមដី [ ន ] soil phase  

អនុត្គួសារ [ ន ] subfamily  

អនុបាែ [ ន ] ratio  

អនុបាែរី [ ន ] fertilizer ratio  

អនុបាែរេលចុំន្ណ្ញ [ ន ] benefit cost ratio  

អនុបាែរនក្ដរលាងន្ត្ចោះ [ ន ] leaching ratio  

អនុផលរត្ពន្ ើ [ ន ] Non Timber Forest Products 

(NTFPs)  

អនុផល្ែវ [ ន ] animal by-product  

អនុភាព [ ន ] power  

អនុភាពរនក្ដរក្ដរពារ [ ន ] protection effect  

អនុមាន  [ កិ ] manage    

អនុសា្ន ៍[ ន ] recommendation  

អនុសា្នពូ៍រ  [ ន ] varietal recommendation  

អនុត្្ទាប ់[ ន ] sub-horizon  

អនតរកមមន្អកូឡូ្ីុ [ ន ] ecological interaction  

អនតរន្ក្ដ្ិក្ដ [ ន ] intercellular  

អនតរបង្អា ែ ់[ ន ] crossbreed, interbreed  

អនតរត្បន្នទ្យ [ ន ] interspecific  

អនតរន្នទ្យ [ ន ] intersex  

អនតរអុំន្ពើ [ ន ] interaction  

អន្ោត រន្ក្ដ្ិក្ដ [ គុ ] intracellular    

អនេង ់[ ន ] eel, bengal mudeel, swamp eel   

អនេង់្  [ ន ] olive snake eel  

អនេង់្ មុត្ទ្យ [ ន ] sea eel   

អនធិល [ គុ ] gel  

អនលង ់[ ន ] pitfall trap  

អនលងន់្ត្ជាោះ [ ន ] abyss  

អន ់[ គុ ] recessive  

អនត់្ [  .ែ ិ] Caryota urens  

អបបបរមា [ ន ] minimum  

អបបបរមាកមម [ ន ] minimization  

អបបបរមាកមម ុ្ំនល់ [ ន ] waste minimization  

អបរ់ ុំបរសិាថ ន [ ន ] environmental education  

អនរិកស [ កិ ] conserve  

អនរិកសរីែសាស្រ្ត [ ន ] biological conservation  

អនរិកសនិយម [ ន ] conservatism  

អន្នទ្យ [ គុ ] asexual  

អមបរូ [ ន ] family 

អមបរូចបង [ ន ] superfamily  

អមបរូបងបអូន [ ន ] cryptic species
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អមបរូរង [ ន ] subfamily  

អមពលិទឹ្យក [ ន ] manila tamarind (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្ត 
Pithecellotium dule) 

អរម៉ែូន [ ន ] hormone  

អរម៉ែូនរកុខជាែិ [ ន ] plant hormone  

អរម៉ែូនរកុខជាែិ [ ន ] plant hormone  

អរម៉ែូនលូែលា្់ [ ន ] growth hormone  

អែែតមាន [ ន ] absence   

អែែតមានរនក្ដរបុំពុល [ ន ] zero pollution  

អ្កមមភាព [ ន ] torpor  

អ្នតិ្ុខន្្បៀងកត្មែិត្គួសារ [ ន ] household food 

insecurity  

អ្នតិ្ុខន្្បៀងរុា ុំររ ៉ែ [ ន ] chronic food insecurity  

អ្ររីាងគ [ គុ ] inorganic    

អ្ស្ែវ [ ន ] equidae  

អ្់មយួឆ្ែ ុំ [ គុ ] year-round  

អីុត្ដែ [ ន ] hydrate  

អីុត្ដែកមម [ ន ] hydration  

អីុត្ដុក្ីុែ [ ន ] hydrated oxide  

អីុត្ដូក្ដប ួ[ ន ] hydrocarbon  

អីុត្ដូក្ដបតួឆអែ [ ន ] saturated hydrocarbon  

អីុត្ដូក្ដបផួេុកកលរ [ ន ] chlorinated hydrocarbon  

អីុត្ដូលី្ [ ន ] hydrolysis  

អីុត្ដូត្នកមម [ ន ] hydrogenation  

អីុត្ប៊ែែីកមម [ ន ] hybridization  

អីុត្ប៊ែែីកមមកូឡូនី  [ ន ] colony hybridization  

អីុត្ប៊ែែីកមមម៉ែូន្លគុល [ ន ] annealing, molecular 

hybridization  

អីុត្ប៊ែែីកមមរាលដល [ ន ] introgressive hybridization  

អីុត្ប៊ែែីកមមលូែលា្់ [ ន ] somatic cell hybridization  

អីុត្ប៊ែែីខាល ុំង [ ន ] hybrid vigor  

អីុយ៉ែុង [ ន ] ion  

អីុយ៉ែុងកមម [ ន ] ionization  

អីុយ៉ែុងចល័ែ [ ន ] mobile ion  

អីុយ៉ែុងន្ដោះដូរ [ ន ] exchangeable ion  

អីុយ៉ែុងទ្យទ្យលួ [ ន ] acceptor ion  

អីុយ៉ែុងរលាយ  [ ន ] soluble ion  

អីុយ៉ែុងែជិារ មាន [ ន ] positive ion  

អីុយ៉ែុង្កមម [ ន ] active ion  

អីុយ៉ែុងអា្ីុែ [ ន ] acid ion  

អីុយ៉ែុងន្អឡិចត្ែូលីែ [ ន ] electrolyte ion  

អីុយ៉ែុងឱ្យ [ ន ] donor ion  

អីុយ៉ែូែ [ ន ] iodine  

អីុ្ូកូនី  [ គុ ] isotonic  

អីុ្ូែូប [ ន ] isotope  

អីុ្ូែូបន្េរ [ ន ] stable isotope  

អីុ្ូែូបធ្មមជាែិ [ ន ] natural isotope  

អីុ្ូែូបធ្ងន ់[ ន ] heavy isotope  

អីុ្ូែូបមនិន្េរ [ ន ] unstable isotope  

អីុ្ូែូបរ ុំភាយក្ដុំរ្មីអាលផ្ក [ ន ] alpha-emitting 

isotope  

អីុ្ូែូបែទិ្យយុ្ កមម [ ន ] radioactive isotope  

អីុ្ូែូប្កមម [ ន ] activating isotope  

អីុ្ូែូបត្សាល [ ន ] light isotope  

អីុ្ូែូបឧ្ោហកមម [ ន ] industrial isotope  

អីុ្ូត្ែូពី [ ន ] isotropy  

អីុ្ូតម [ ន ] isomer  

អីុ្ូតម្ីុ្ត្ែង ់[ ន ] cis-trans isomerization  

អ៊ែុយន្រ ៉ែ [ ន ] urea  

អាកបបកិរយិាញ៉ែម [ ន ] appeasement display  

អាកបបកិរយិាបុំភាន ់[ ន ] diversion behaviour  

អាកបបកិរយិាែទិ្យា [ ន ] ethology  

អាក្ដ្កមមរីែៈ [ ន ] bioaeration  

អាក្ដ្ចរណ៍្ [ ន ] air navigation  

អាក្ដ្ធាែុត្ែជាក ់[ ន ] cold climate  

អាក្ដ្ធាែុទ្យវីប [ ន ] continental climate  

អាក្ដ្ធាែុែទិ្យាក្ិកមម [ ន ] agricultural climatology  

អាក្ដ្ធាែុ្ិបបនិមមែិ [ ន ] artificial climate  

អាក្ដ្ធាែុ្ងួែតហង [ ន ] arid climate  

អាក្ដ្ែទិ្យា [ ន ] aerology  

អាកុង [ ន ] argon  

អាកូ្េិច [ ន ] acoustics 

អាត្កូបាកន់្ែរ ី [ ន ] agrobacteria  

អាត្គីផ្កល ែនី [ ន ] acriflavine  

អាងក្ដរពារទឹ្យករុំនន ់[ ន ] flood-control reservoir 
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អាងទឹ្យកកែុងដី [ ន ] groundwater reservoir  

អាងទឹ្យកផុ្ [ ន ] artesian basin  

អាងធ្មមជាែិ  [ ន ] catchment  

អាងបញូ្លខយល់ [ ន ] aeration tank  

អាងរងកករ [ ន ] sedimentation reservoir  

អាង្មាអ ែទឹ្យកន្ដយរង [ ន ] clarifying basin  

អាង្តុកទឹ្យក [ ន ] storage reservoir, water-storage 

reservoir, reservoir, catchment pond  

អាងអុក្ីុែកមម [ ន ] oxidation pond   

អាចដឹងបាន [ គុ ] perceptible, potable  

អាចមប៍ុំណ្ឋ្់ [ ន ] furrow slice  

អាចមរ៍ត្ព [ ន ] meconium  

អាចមរ៍ណ្ឋរ [ ន ] sawdust  

អាចរលាយ [ គុ ] solvable  

អាចរ្់ [ គុ ] viable  

អារីែកមមតរ ៉ែ [ ន ] mining  

អាញ៉ែុ ង [ ន ] negative ion, anion  

អាន្ដណូ្្ីុនឌីផូសាវ ែ [ ន ] Adenosine Diphosphate 

(ADP)  

អាន្នៀន [ ន ] opium poppy  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ 
Papaver somniferum) 

អាម៉ែូញ៉ែ ក ់[ ន ] ammonia  

អាម៉ែូញ៉ែ កក់មម [ ន ] ammonification  

អាមដុីង [ ន ] starch  

អាមនី [ ន ] amine  

អាមបី [ ន ] ameba  

អាមឡីា្អាល់ហាវ  [ ន ] alpha-amylase  

អាយុក្ដល [ ន ] longevity  

អារ [ កិ ] saw  

អាន្រកូលីន [ ន ] arecoline  

អាល់កុល [ ន ] alcohol  

អា្ីុែកមម [ ន ] acidification  

អា្ីុែកមមន្ដយមនុ្ស [ ន ] artificial acidification  

អា្ីុែកមមទឹ្យក [ ន ] aquatic acidification  

អា្ីុែខាល ញ់ [ ន ] fatty acid  

អា្ីុែខាល ញ់តឆអែ [ ន ] saturated fatty acid  

អា្ីុែខាល ញ់មនិតឆអែ [ ន ] unsaturated fatty acid  

អា្ីុែខាល ញ់ ុ្ំខាន ់[ ន ] essential fatty acid  

អា្ីុែខាល ុំង [ ន ] strong acid  

អា្ីុែន្ខោយ [ ន ] weak acid  

អា្ីុែឆ្ល ្់ [ ន ] conjugate acid  

អា្ីុែ្ររីាងគ [ ន ] organic acid  

អា្ូែម៉ែូណូ្អុក្ីុែ [ ន ] nitrogen monoxide, nitric 

oxide  

អា្ូែអុក្ីុែ [ ន ] nitrogen oxide  

អាហារ [ ន ] food  

អាហារែុលយភាព [ ន ] balanced diet  

អាហារទ្យុំពាន្អៀង [ ន ] cud  

អាហារបត្មុង [ ន ] reserves  

អាហារបុំប៉ែន  [ ន ] supplementary food  

អាហាររត្ព [ ន ] wild food  

អាហារ្ត្មួលន្ពាោះន្ែៀន [ ន ] roughage  

អាហារ្ររីាងគ [ ន ] organic food  

អាហារបូែថមភ [ ន ] nutrition  

អាុំងតែរ្យងុកន្ដត  [ ន ] thermal inversion  

អុក្ីុែ [ ន ] oxide  

អុក្ីុែកមម [ ន ] oxidation  

អុក្ីុែកមមកែុងខយល់ន្ ើ្ម [ ន ] wet air oxidation  

អុក្ីុែកមមកែុងគីមរីីែៈ [ ន ] biochemical oxidation  

អុក្ីុែកមមរីែៈ [ ន ] biological oxidation  

អុក្ីុែកមមមរឍដា នណឺ្ែ [ ន ] neutral oxidation  

អុក្ីុែកមមមរឍដា នបា្ [ ន ] alkaline oxidation  

អុក្ីុែកមម្ងួែ [ ន ] dry oxidation  

អុក្ីុែករ [ ន ] oxidant  

អុក្ីុែអា្ីុែ [ ន ] acid oxide   

អុក្ីុត្ន [ ន ] oxygen  

អុក្ីុត្នកមម [ ន ] oxygenation  

អុក្ីុត្នរលាយ [ ន ] dissolved oxygen  

អុរ [ កិ ] ignite  

អុែធ្ុំ [ ន ] smallpox    

អុែ្លឹក [ ន ] leaf spot 

អុែសាវ យ [ ន ] cowpox  

អុ្ [ ន ] firewood  

អុុំ [ កិ ] winnow  
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អូលីែ [ ន  ] olive  

អូែលុ [ ន ] ovule  

អូែលុន្ក្ដង [ គុ ] campylotropous  

អូែលុផ្កា ប ់[ ន ] anatropous ovule  

អូតែ [ ន ] ovary  

អូតែន្ត្ក្ដម [ ន ] inferior ovary  

អូតែន្លើ [ ន ] superior ovary  

អូ្ូន [ ន ] ozone  

អូ្ូនកមម [ ន ] ozonation  

អូត្វ៊ែ [ ន ] oosphere  

អនួ [ ន  ] pull net  

អនួអូ្ត្ែី [ ន  ] seine  

ន្អៀន [ ន ] pinworm, seatworm  

ន្អកូែូប [ ន ] ecotope  

ន្អកូែ ិ្ សាស្រ្ត [ ន ] ecotoxicology  

ន្អកូឡូ្ីុក្ិកមម [ ន ] agricultural ecology  

ន្អកូឡូ្ីុមរឈដា នទឹ្យក [ ន ] aquatic ecology  

ន្អកូឡូ្ីុ្ែវ [ ន ] animal ecology  

ន្អឡិចត្ែុង [ ន ] electron  

ន្អឡិចត្ែូែ [ ន ] electrode  

ន្អឡិចត្ែូលីែ  [ ន ] electrolyte  

អែកក្ដបអុ់្ [ ន ] woodcutter  

អែកកុំណ្ែច់លោន្បោះដូង [ ន ] pacemaker  

អែកគង្អវ ល្ែវ [ ន  ] pastoralist  

អែកចមលងត្កម [ ន ] inducer  

អែកចបយ់កឧ្ម័នក្ដបូនិច [ ន ] CO2 acceptor  

អែកចិញឹ្មឃមុ ុំ [ ន ] beekeeper  

អែកចិញឹ្ម្ែវ [ ន ] animal husbandry person, rearer   

អែករនបទ្យ [ ន ] peasant  

អែករុំងឺ [ ន ] patient  

អែកដុំ [ ន ] grower  

អែកដឹកោុំភាែ ្ [ ន ] membrane carrier  

អែកទ្យទ្យលួ [ ន ] recipient   

អែកទ្យទ្យលួន្អឡិចត្ែុង [ ន ] electron acceptor  

អែកន្នសាទ្យត្ែី [ ន ] fisherman   

អែកបង្អា ែពូ់រ [ ន ] breeder  

អែកបន្ងាើន (អែករត្មុញ) [ ន ] enhancer  

អែកបង្អអ ក ់[ ន ] inhibitor  

អែកបង្អអ កអ់ង់្ ុីម [ ន ] enzyme inhibitor  

អែកបញរូ នសារត្បសាទ្យ [ ន ] neurotransmitter  

អែកន្បោះតផលន្ ើ [ ន ] hunter-gatherer  

អែកន្ត្បើត្បា្់ [ ន ] consumer  

អែកបុំតបក [ ន ] decomposer  

អែកបុំតបក [ ន ] saprobe  

អែកផលិែ [ ន ] producer  

អែកផរល់ [ ន ] donor  

អែកផរល់ថាមពល [ ន ] energy donor  

អែកផរល់ឥទ្យធិពលអែរិរមាន [ ន ] negative effector  

អែកផេុករុំងឺ [ ន ] carrier  

អែកផោុំតមកន្ ើ [ ន ] grafter  

អែករារា ុំង [ ន ] repressor  

អែកលកត់្ែី [ ន ] fishmonger   

អែកលាែ [ ន ] ranger  

អែកលាែរត្ពឆ្ម ុំរត្ព [ ន ] park ranger  

អែកែភិាគ [ ន ] analyst   

អែកន្ែរររីែៈ  [ ន ] health practitcioner    

អែក្ម័ត្គចិែត [ ន ] volunteer     

អែកត្្ុក [ ន ] inhabitant  

អែកត្្ុកន្ដើម [ ន ] aborigine   

អែកឯកន្ទ្យ្ [ ន ] specialist  

អែកឯកន្ទ្យ្តផែកធ្រណី្ែទិ្យា [ ន ] pedologist  

អែកឧែុនិយម [ ន ] weather man  

អាវ ្ីុ្ [ ន ] oasis  

អវីៗតដលន្លចន្ចញពីដី [ ន ] outcrop  

អុំណ្ែដ់ន្ងាើម [ ន ] apnea  

អុំបិល [ ន ] salt  

អុំបិលកមម [ ន ] salinization  

អុំបិលេម [ ន ] rock salt  

អុំបិលទឹ្យកត្បមាែ ់[ ន ] bile salts 

អុំបិលតរ ៉ែ [ ន ] mineral salt  

អុំតបង [ ន ] fragment  

អុំន្បាោះ្ូត្ែ [ ន ] silk thread 

អុំត្ប៊ែយី៉ែុង [ ន ] embryo  

អុំត្ប៊ែយី៉ែុងខី្ [ ន ] immature embryo 
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អុំត្ប៊ែយី៉ែុងរណ្វ យូាម នភាែ ្ [ ន ] free-nuclear embryo  

អុំត្ប៊ែយី៉ែុងែទិ្យា [ ន ] embryology  

អុំពិល [ ន ] tamarind  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Tamarindus 

indica) 
អុំន្ន [ ន ] sugar cane (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Saccharum 

officinarum) 
អក័ស [ ន ] axis  

អក័សត្ទ្យត្ាប ់[ ន ] rachilla  

អក័សសាល ប [ ន ] shaft 

អព័េ [ ន ] fog, mist  

 

អព័េន្ៅត  [ ន ] warm fog  

អព័េខាងមុខ [ ន ] frontal fog  

អព័េចុំន្ណ្ឋែ [ ន ] upslope fog  

អព័េចុំហាយ [ ន ] evaporation fog, steam fog  

អព័េន្ឆែរ [ ន ] coastal fog  

អព័េត្ែជាក ់[ ន ] cold fog  

អព័េបរយិាក្ដ្ [ ន ] atmospheric fog  

អព័េ្មុត្ទ្យ [ ន ] maritime fog, sea fog  

អព័េន្ ើ្ម [ ន ] wet fog  

អព័េអា្ីុែ [ ន ] acid fog  
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ឥ 
ឥដា [ ន ] flaggy  

ឥដាពណ៌្ [ ន ] colored clay  

ឥណ្ទានក្ិកមម [ ន ] agricultural credit 

ឥទ្យធិពល [ ន ] effect, influence  

ឥទ្យធិពលត្ែួែន្លើាែ  [ ន ] cumulative effect  

ឥទ្យធិពលថាែ ុំ [ ន ] knockdown  

ឥទ្យធិពលទី្យត្តុំង [ ន ] position effect  

ឥទ្យធិពលរនក្ដរែន្ត្មៀប [ ន ] organization effect  

ឥទ្យធិពលផេោះកញ្ក ់[ ន ] greenhouse effect  

ឥទ្យធិពលពហុត្ន [ ន ] polygene  

 
ឥទ្យធិពលពីមារ យ [ ន ] maternal influence  

ឥទ្យធិពលន្លើបរសិាថ ន [ ន ] environmental effect  

ឥទ្យធិពលន្លើអាក្ដ្ធាែុ [ ន ] climatic effect  

ឥទ្យធិពលន្អកូឡូ្ីុ [ ន ] ecological effect   

ឥនធនៈ [ ន ] fuel  

ឥនធនៈរីែមា៉ែ ្ [ ន ] biomass fuel  

ឥនធនៈរុំនួ្  [ ន ] alternate fuel 

ឥែន្ខ្ាោះ [ គុ ] perfect  

ឥែត្គុន [ គុ ] afebrile    

ឥ្ីផស ុំន្ត្្ច [ ន ] little ironweed 
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ឧ 
ឧែុនូែែទិ្យា [ ន ] meteorology  

ឧែុនូែែទិ្យាក្ិកមម [ ន ] agricultural meteorology, 

agrometeorology  

ឧែុនូែែទិ្យារីែៈ [ ន ] biometeorology  

ឧែុនូែែទិ្យាឌីណ្ឋមចិ [ ន ] dynamic meteorology  

ឧែុនូែែទិ្យាត្ែូពិច [ ន ] tropical meteorology  

ឧែុនូែែទិ្យាែុំបនន់្ឆែរ [ ន ] coastal meteorology  

ឧែុនូែែទិ្យាផ្កា យរណ្ប [ ន ] satellite meteorology  

ឧែុនូែែទិ្យា្មុត្ទ្យ [ ន ] marine meteorology  

ឧែុនូែែទិ្យា្មុត្ទ្យ្ថិែិ [ ន ] statistical meteorology  

ឧែុនូែែទិ្យាអនុែែត [ ន ] applied meteorology  

ឧែុនូែែទិ្យាអែក្ដ្ [ ន ] space meteorology  

ឧែតម [ គុ ] superior  

ឧែតមភាព [ ន ] superiority 

ឧទ្យាន [ ន ] park  

ឧទ្យានជាែិ [ ន ] national park  

ឧទ្យានធ្មមជាែិ [ ន ] natural park  

ឧទ្យាន្មុត្ទ្យ [ ន ] marine park 

ឧបករណ៍្ [ ន ] material  

ឧបករណ៍្ខងួដី [ ន ] soil probe  

ឧបករណ៍្ត្ែួែពិនិែយ [ ន ] monitor  

ឧបករណ៍្ត្ែួែពិនិែយក្ដរពុល [ ន ] pollution monitor  

ឧបករណ៍្ត្ែួែពិនិែយកត្មែិែទិ្យយុ្ កមម [ ន ] radiation 

monitor  

 
ឧបករណ៍្ន្ធ្វើឱ្យថាល  [ ន ] clarifier  

ឧបករណ៍្បនសទុ្យធ [ ន ] purifier  

ឧបករណ៍្ន្មក្ដនិច [ ន ] mechanical equipment  

ឧបបែរិន្ហែុ [ ន ] incidence  

ឧបបែតិន្ហែុរុំងឺ [ ន ] disease incidence 

ឧ្ម័ន [ ន ] gas  

ឧ្ម័នកខវក ់[ ន ] contaminant gas  

ឧ្ម័នកត្ម [ ន ] inert gas  

ឧ្ម័នក្ដបូនិច [ ន ] carbon dioxide  

ឧ្ម័នរីែៈ [ ន ] manure gas  

ឧ្ម័នដន្ងាើម [ ន ] respiratory gas  

ឧ្ម័នធ្មមជាែិ [ ន ] conventional gas  

ឧ្ម័នបរ ិ្ ុទ្យធ [ ន ] ideal gas  

ឧ្ម័នផេោះកញ្ក ់[ ន ] greenhouse gas  

ឧ្ម័នពុល [ ន ] poison gas  

ឧ្ម័នរាែ [ ន ] condensed gas  

ឧ្ម័នែទិ្យយុ្ កមម [ ន ] radioactive gas  

ឧ្ម័នអីុត្ដូក្ដប ួ[ ន ] hydrocarbon gas  

ឧ្ោហកមម [ ន ] industry  

ឧ្ោហកមមរត្ពន្ ើ [ ន ] industrial forestry   

ឧ្ោហូបនីយកមម [ ន ] industrialization  
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ឪ 
ឪឡឹក [ ន ] watermelon  (ន្ ម្ ោះែទិ្យាសាស្រ្រ Citrullus 

vulgaris)
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ឫ 
ឫ្ [ ន ] root, wart  

ឫ្តកែ [ ន ] taproot  

ឫ្រចដនយ [ ន ] adventitious root  

ឫ្រនេល់ [ ន ] prop root  

ឫ្ជាន្មើម [ ន ] tuberous root  

ឫ្ដន្ងាើម [ ន ] pneumatophore  

 
ឫ្ន្ត្តង [ ន ] climbing root  

ឫ្ពនលក [ ន ] radicle  

ឫ្ត្ពន្យាង [ ន ] adventitious, prop root  

ឫ្ត្ពន្យាងខី្ [ ន ] branch root  

ឫ្ន្មើម [ ន ] storage root, rhizome
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ឱ 
ឱ្្េ [ ន ] remedy  

ឱ្្េែទិ្យា [ ន ] pharmacology  

 
ឱ្្េសាថ ន [ ន ] pharmacy  
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