
ជំពូក៣ តម្រូវផ្សេងៗរបសស់ារពាងគកាយ
ផ្រផ្រៀនទ១ី តម្រូវម្បសាទ

គ្របភ់ាវៈរស់ទាំងអស់មានសមត្ថភាពឆ្លើយត្បឆៅនងឹរ ាំឆោច។ 
សមត្ថភាពឆនេះអាស្ស័យឆៅឆោយៈ

. គ្បពន័ធគ្បសាទ

. គ្បពន័ធអងដ់ូគ្រីន

. សររីាងគវញិ្ញា ណ

. គ្បពន័ធឆគ្ោង្អឹង នងិសាចដ់ ាំ



១ ត្គ្មូវគ្បសាទសត្វឥត្្អងឹកង

• សត្វឥត្ឆ្អឹងកងជាសត្វដែលគ្មានឆ្អឹងកងខ្នង សត្វ
ទាំងននេះន្រើ្ាស់រណ្តាញ្រសាទ(ណឺរ ៉ូន)នែើមាបីទ
ទ៉ូលានពត្៌មានពីខាងកនុងសារពាងគកា និងររិសាថា
នខាងន្ៅ។



១.១ ត្គ្មវូគ្បសាទគ្បទីូស

ប្រូទីសគ្មានប្រព័នធ
ប្រសាទពិតប្ាកដទទ រ ៉ុន្នែវា
មានលទធភាពទ្លើយតរទៅនឹង
រំទោចខ្លះៗតាមរទរៀរសប្មរ
សប្មូលពិទសសររសវ់ា។



• ប្រូទីសដឹងពីភាពខ្៉ុសគ្នារវាងអាហារនិង វតថុទ្ាេងៗ
ដូចជាពនលទឺតៅា្លាំង សារធាត៉ុគមីីជាទដើម។

• វាអាចផ្លាស់ទីទចញពីវតថុទងំទ ះ ទោយសារវាមាន
ធាត៉ុទោសិោន្ដលជាសរីរាងគវិញ្ញាណសប្មារ់ទទួល
និងទ្លើយតររទំោច។

• ប្រូទីសខ្លះទទៀតមានទរាមញរ័ពិទសសន្ដលមាន ទី
ដូចជាណឺរ ូនររស់សតវថ្នាក់ខ្ពស់ន្ដរ។



១.២ ត្គ្មូវគ្បសាទអ ីត្
+ អ ៊ីតគ្មានមជាឈរណឌលប្រសាទសប្មារ់ប្តូតពិនិតាយ និង
សប្មរសប្មូលអាំងភ្លុចប្រសាទទទ។ប្រព័នធប្រសាទររស់
អ ៊ីតមានលកខណ:ជារណ្តាញសរសស។

+ទៅទពលន្្ែកណ្មួយសនសារពាងគោយររស់វាទទូល
ានរំទោច អាំងភ្លុចប្រសាទសាយយឺតៗទចញពីកន្នលងរំ
ទោចទ ះទៅពាសទពញរណ្តាញសរសសប្រសាទ
ទំងមូលសនសារពាងគោយ។



១.៣ គ្តូ្វគ្បសាទជឆនលន   

គ្បពន័ធគ្បសាទរបស់ជឆនលនមាន 
- មជឈមណឌ លគ្បសាទ
- បរមិណឌ លគ្បសាទ



+មជាឈមណឌលប្រសាទមានខ្ួរកាាល ន្ដលភាជារ់ជាមួយសរសស
ប្រសាទទពាះមួយគូរ។សរសសប្រសាទរីកធំទៅតាមកង់នីមួយៗទៅ
ថ្កង់គលីយ ៉ុង។ 
(កង់គលីយ ៉ុងទកើតទ ើងពីតួទោសោិមួយប្ក៉ុមនិងអនែរណឺរ ូនន្ដល
រញ្ជូនរនែ និងមាន ទីសប្មរសប្មួលអាំងភ្លុចប្រសាទ។ ខ្ួរកាាល
ររស់ជទនលនជាកង់គលីយ ៉ុងមួយគូរន្ដលភាជារ់ជាមួយគ្នា)។



ររិមណឌលប្រសាទ ទកើតទ ើងពីសរសសប្រសាទចំទ ៀង
ជាទប្ចើនន្ដលរនែពីមជាឈមណឌលប្រសាទប្គរ់ន្្ែកទំអស់
សនរាងគោយ។ សរសសប្រសាទទនះរួមមាន
•ណឺរ ូនវិញ្ញាណ ំ
•ណឺរ ូនវិញ្ញាណចលករ





១.៤ តម្រូវម្រសាទកណ្តរូ
- ប្រព័នធប្រសាទររស់កណតូរមានខ្ួរកាាល សរសសប្រសាទទពាះរឹងមួយគូ 
និងកង់គលីយ ៉ុងន្ដលសថិតទៅតាមរទណ្តាយដងខ្លនូ។ សរសសប្រសាទររស់
វាន្រកន្មកទចញពីកង់គលយី ៉ុងទៅប្គង់ន្្ែកទំងអស់សនសារពាងគោយ។

-សរីរាងគវិញ្ញាណររស់កណតូរមានសកខណ:វិវតែខ្ពស់ជាងជទនលនប្តង់ កណតរូ
មានន្ភ្ែក ព៉ុក និងជីវាហាវិញ្ញាណសប្មារ់ទ្លើយតរទៅនឹងរំទោចទ្ាេងៗ។





២. តម្រវូម្រសាទសតវឆ្អងឹកង

២.១ រូរ្គុំប្រព័នធប្រសាទសតវ្អឹងកង
សកមមភាពសនប្រព័នធប្រសាទសតវ្ អឹងកងប្រប្ពឹតែិទៅទប្ោម៖

• ចលនោររួមគឺ អាំងភ្លុចប្រសាទ(ប្គរ់ពត៌មានទំងអស់ប្តូវានរទងកើតទៅជាអាំងភ្លុ
ចប្រសាទ)

• មូលោឋានប្គឹះទំងរី
+ មជាឈមណឌលប្រសាទ
+សរសសប្រសាទ  ំពត៌មានទៅខ្ួរកាាល
+សរសសប្រសាទ ទទូលពត៌មានពីខ្ួរកាាលមកវិញ



មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

សរសសប្រសាទវញិ្ញា ណ្នាំ            សរសសប្រសាទចលករ
(សរីរាង្គវញិ្ញា ណ្ទាំង្ប្រាំ) (ប្រព័ន្ធប្រសាទឆន្ទ: ប្រព័ន្ធប្រសាទអឆន្ទ: ប្រព័ន្ធណ្ឺរ ៉ូន្-អង្ដ់៉ូប្រនី្)

សាច់ដ ាំជារឆ់អងឹ្ ប្កពពញខ្លះន្ងិ្សាចដ់ ាំសន្សររីាង្គ ប្កពពញអង្ដ់៉ូប្រនី្



➢មជាឃមណឌលប្រសាទរួមមាន ខ្ួរកាាល និងខួ្រ្អឹងខ្ែង
➢ររិមណឌលប្រសាទ មាន្លូវប្រសាទ វាន្ចកជាពីរប្ក៉ុម

✓ ្លូវប្រសាទវិញ្ញាណ ំ មាន ទរីញ្ជូនព័ត៌មានទៅោន់មជាឈមណឌលប្រសាទ។
✓ ្លូវប្រសាទចលករ(ម ូទ័រ) ជាប្រព័នធប្រសាទន្ដលមាន ទទីទួលរញ្ជាពីមជាឈមណឌលប្រសាទមក
វិញ។ ន្ចកជា
• ប្រព័នធប្រសាទ្នទៈ រញ្ជាសាច់ដ៉ុជំារ់្អឹង 
• ប្រព័នធប្រសាទអ្នទៈ ទភាញាចប្កទពញ និងសាច់ដ៉ុំអ្នទៈ និងប្រព័នធណឺរ នូ-អង់ដូប្គីនន្ដលជារ
ណ្តាញប្កទពញអង់ដូប្គីន ទ ើយោរ្លិតអរម ូនវាសថិតទៅទប្ោមោររញ្ជាពីមជាឈមណឌលប្រ
សាទ។



➢ ភ្ីរប្រសាទរួមគ្នាជាាច់ទៅថ្ាច់ប្រសា
ទ។ រណតតំាច់ប្រសាទទៅថ្ រំពង់ប្រសាទ
ទៅកែុងមជាឈមណឌលប្រសាទ។ ទោយន្ កទៅ
កែុងររិមណឌលប្រសាទវិញ ទគទៅថ្សរសស
ប្រសាទ (ភ្ីរប្រសាទ →ាចប់្រសាទ →
សរសសប្រសាទ)។ 
➢ររិមណឌលប្រសាទទៅកែុងតួទោសិោន្ដល្ែុំ
ជាប្ក៉ុមទៅថ្ សណៃយ ូន្តទៅកែុងមជាឈមណឌល
ប្រសាទទៅថ្កង់គលីយ ៉ុង។





២.២ តប្មូវប្រសាទសតវ្អឹងកង

ទំ ំ និងលកខណៈសមុគសាមាញររសខ់្ួរធំ និងខ្ួរតូច ទកើនទ ើងពីថ្នាកប់្តី
ទៅថ្នាកថ់និកសតវ។
▪អឌាឍទគ្លខ្ួរជាតំរន់វិនិចឆយ័សនខ្រួកាាល វាទទួល រកប្សាយ និងកំណត់តំណ
រទៅនឹងព័តម៌ានររសស់រីរាងគវិោណនិងសកមមភាពោរសិកាា ោរចងចំ
(សតិ) ស៉ុភ្និចឆ័យ ក៏ជា ទីររស់តំរនស់នអឌាឍទគ្លខ្រួទនះន្ដរ។ 
▪ខ្ួរតូចន្ដលមាន ទីសប្មរសប្មលួចល  និងប្តួតពិនិតាយលំនងឹ មានោរវិវតែ
ខ្ពស់ជាពិទសសចំទពាះសតវទៅកែុងថ្នាក់រកាេី និងថនិកសតវ។ 



ប្រសិនទរើគ្មានប្រព័នធប្រសាទទ ះទទអែកកម៏ិនអាចទធវើចល  គិត 
មានអារមមណ៍ឈឺចរ់ឬដឹងរសជាតិានទ ើយ។

ប្រព័នធប្រសាទមាន ទដីូចជា ៖
- ោរទទួលព័ត៌មាន : ជាោរទទួលដឹងពីអវីៗន្ដលទកើតមានទៅកែុងមជាឈោឋាន
ជ៉ុំវិញខ្លួនររសទ់យើងទោយសារប្រព័នធប្រសាទ។ ឧទ រណ៍ : ន្ភ្ែកអែកចំ
ទីាលទ់ត់ទទួលព័ត៌មានថ្ាលន់ឹងទាះពួយមករកគ្ត់ទោយប្រព័នធ
ប្រសាទ។

៣. ប្រព័នធប្រសាទររស់មន៉ុសាេ
៣.១  ទីប្រព័នធប្រសាទ



- តំន្ រកាាទថរលំនឹង : ប្រព័នធប្រសាទជួយន្ថររកាា
លំនឹងទោយរញ្ជាឲាយសារពាងគោយទ្លើយតរឲាយានសម
ប្សរនឹងព័ត៌មានន្ដលទទួលាន។ ឧទ រណ៍ : ប្រព័នធ
ប្រសាទអែកចំទីសប្មរសប្មលួអប្តាដទងហើម និងចង្ៃាក់ទរះ
ដូងទដើមាបី្គត់្គងថ់្មពលរន្នថមទៅទពលចរ់ាល់។



- ោរទ្លើយតរនឹងពតម៌ាន : ជាោរទ្លើយតរនឹងរន្ប្មរប្មលួ ឬសញ្ញាណ្
មួយទៅកែុងមជាឈោឋាន្ងទប្ត ន្ដលទធវើឲាយសារពាងគោយមានមានប្រតិកមម។ 
ឧទ រណ៍ : ប្រព័នធប្រសាទរណ្តាលឲាយមានោរទ្លើយតរទោយទធវើឲាយអែកចទំី
ទោតចរ់ាល់មិនឲាយចូលទីាន។ 
•សំគ្ល់ : រំទោចជារន្ប្មរប្មួលកែុងមជាឈោឋាន្ងទប្តន្ដលរណ្តាលឲាយ
សារពាងគោយមានប្រតិកមម។



៣.២ ណឺរ ូន(ឬទោសិោប្រសាទ)

•ណឺរ ូនជាទោសិោឯកទទសន្ដលមាន ទីរញ្ជូនព័ត៌មាន(អាំងភ្លុចប្រសាទ)
ទៅពាសទពញសារពាងគោយ។ 

•អាំងភ្លុចប្រសាទជាព័ត៌មានទំងឡាយន្ដលប្តូវានដឹក ទំោយណឺរ ូនឬ
ទោសិោប្រសាទ។

•ណឺរ ូនមាន ទសីំ្ន់ៗជាទប្ចើនដូចជាោរទធវើចល  ោរគិត ោររំជួលចិតែ 
ោរសិកាា...។



ក. រូរ្គុំណឺរ ូន
ទោសិោប្រសាទ ឬណឺរ ូន មានរីន្្ែកសំ្ន់ៗគឺ

- ដង់ប្ឌីត : ជាសរសសឆ្មារៗទ ើយខ្លីន្ដលន្រកទចញពតីួទោសិោ ទ ើយមាន ទី
ដឹក ំអាំងភ្លុចប្រសាទចូលទៅកែងុតទួោសិោសនណឺរ ូន និងទទួលព័ត៌មានពណីឺរ ូនទ្ាេងៗ
ទទៀត។

- តួទោសិោ : ជាន្្ែកន្ដលមានទំ ធំំជាងទគ មាន្ទុកសណៃយ ូ មីតូក៉ុងប្ឌី ប្រោរ់
ក៉ុលស៉ុី សារធាត៉ុនីស និងណឺរ ូភ្ីប្រ ៊ី ទ ើយមាន ទីរញ្ជូនអាំងភ្លុចប្រសាទទៅកែុងទោសិ
ោប្រសាទ។

-អាក់សូន : ជាពនលយន្ដលន្រកទចញពីទោសោិ ទ ើយមានទប្មង់ដូចដងប់្ឌីតន្ដរ
រ ៉ុន្នែអាក់សូនមានន្តមួយ ន្វង ទ ើយធំ។





ព័ត៌មានរន្នថម
•ណឺរ ូនជាទប្ចើនមានអាក់សូនន្ដលព័ទធជ៉ុំវិញទោយសរំកពីរជានគ់ឺសំរកមទីញ លី
ន និងសំរកសាៃាន់។ 
✓សំរកមីទញ លីនទកើតពី្ូសវរលីពីតន្ដល្ដលព់ណ៌សដលស់រសសប្រសាទ។
✓សំរកសាៃាន់ ប្គរដណតរ់ទលើសំរកមីទញ លីន ទកើតពីទោសិោពិទសសគឺទោសិោសាៃាន់។ 

• ទៅចទ លាះតំរន់មីទញ លីនពីរមានលំ តចូមយួទៅថ្ថ្នាំងរ ង់រីន្យ។ 
•ថ្នាំងទនះទ ើយរណ្តាលឲាយអាំងភ្លុចប្រសាទរទងកើនទលាបឿនតាមរទណ្តាយសនអាក់
សូន។



ខ្. ប្រទភ្ទទ្ាេងៗសនណឺរ ូន
ទោងទៅទលើភាពពនលយស៉ុីតូាលាសសនររស់វាទគន្ចកណឺរ ូនជា ៣ ប្រទភ្ទគឺ

- ណឺរ ូនឯករ ូល : ណឺរ ូនន្ដលមានពនលយខ្លមីួយន្រកទចញពីតួទោសិោ។ 
- ណឺរ ូនទទវរ ូល : ណឺរ ូនន្ដលតួទោសិោមានពនលយពីរប្សរគ្នាគឺមួយជា

អាក់សូន និងមួយទទៀតជាដង់ប្ឌីត។ 
- ណឺរ ូនព ៉ុរ ូល : ណឺរ ូនន្ដលតួទោសិោមានពនលយទចញមកទប្ចើន។ ដ

ង់ប្ឌីតមានទប្ចើន ទ ើយខ្លី និងឆ្មារ។ អាក់សូនមានន្តមួយគត់ ធំ ទ ើយន្វង។





ពាក់ព័នធនឹង ទី ទគន្ចកណឺរ ូនជា ៣ ប្រទភ្ទគឺ
- ណឺរ ូនវិញ្ញាណ ំ :ជាណឺរ ូនឯករ ូល មាន ទដីឹក ំព័តម៌ានពីធែលួវិញ្

ោណទៅោន់មជាឈមណឌលប្រសាទ។
- ណឺរ ូនចលករ :ជាណឺរ ូនព ៉ុរ ូល មាន ទីដកឹ ពំ័តម៌ានពមីជាឈមណឌល

ប្រសាទទៅោន់សរីរាងគប្រតិកមម (សាច់ដ៉ុំ ឬប្កទពញ)។
- ណឺរ ូនភាជារ(់អនែរណឺរ ូន) : ភាគទប្ចើនជាណឺរ ូនទទវរ ូល មាន ទីរញ្ជូនរនែ

នូវព័ត៌មានទចញពីណឺរ ូនវិញ្ញាណ ំ ទៅណឺរ ូនមួយទ្ាេងទទៀត(ណឺរ ូនចលករ)។



ណឺរ ូនវិញ្ញាណ ំ ណឺរ ូនភាជារ់ ឬអនែរណឺរ ូន ណឺរ ូនចលករ



សំគ្ល់ 

• ស៉ុីណ្រ់ទធវើទអាយអាំងភ្លុចប្រសាទមានទិសទៅន្ត
មួយ(មិនប្ត រ់មកវិញ) ពីទប្ពាះមានន្តទៅច៉ុងមាខាង
អាក់សូនទទ ន្ដលអាច្លិតពព៉ុះសារធាត៉ុគីមី(ណឺរ ូន
រញ្ជូនសារ)ទដើមាបីដឹក អំាំងភ្លុចប្រសាទ ល្ងោតស់៉ុីណ្
រ់ និង រទងកើតអាំងភ្លុចប្រសាទថមីទៅទលើដង់ប្ឌីត ឬតួ
ទោសិោសនណឺរ ូនរ ទារ់។ ចំន្ណកដង់ប្ឌីតមិនអាច្លិ
តពព៉ុះសារធាត៉ុគីមី(ណឺរ ូនរញ្ជូនសារ) ដូចទនះអាំងភ្លុ
ចប្រសាទមានទិទៅពីអាក់សូនទៅដង់ប្ឌីត។



គ. អាំងភ្លុចប្រសាទ

•ជាព័ត៌មានន្ដលដឹក ំតាមរទណ្តាយភ្ីរប្រសាទ។ 
• ទធវើដំទណើរតាមរទណ្តាយណឺរ ូនទប្ោមរូររាងជាសញ្ញាអគគិសនី និងគីមី។ 
•មានទិសទៅទោយចរទ់្ែើមពីដង់ប្ឌីតមួយ ទ ើយទធវើដំទណើរទឆ្្ាះទៅោនតួ់
ទោសិោររសណ់ឺរ ូនរ ទារ់មកវាច៉ុះតាមអាក់សូនរ ូតដល់ច៉ុងអាក់សូន ឬ 
សាញាញអាក់សូន។
សមាគាល់ អាំភ្លុចប្រសាទមានទលាបឿន 120 ន្ម ប្តកែុងមួយវិ ទី។



ឧទ រណ៍ ទិសទៅអាំងភ្លុចប្រសាទចរ់ពីសំទ ង
ទូរស័ពទទរាទិ៍ រ ូតដលទ់ពលទលើកទូរស័ពទ។

- ណឺរ ូនវិញ្ញាណ ំ : ធែួលប្តទចៀកចរយ់កសរូសទំ ងទរាទ៍ររស់ទូរស័ពទ ទ ើយរទងកើតអាំងភ្លុចប្រសាទ ទធវើដំទណើរ
ទចញពីដង់ប្ឌីតសនណឺរ ូនវិញ្ញាណ ំ ចូលទៅតួទោសោិ ទ ើយច៉ុះតាមអាក់សូន។
- ណឺរ ូនភាជារ់ (ឬអនែរណឺរ ូន) : ទចញពីណឺរ ូនវិញ្ញាណ ំ អាំងភ្លុចប្រសាទ្លងោត់ ស៉ុីណ្រពី់អាក់សូនសនណឺរូ
នវិញ្ញាណ ំចូលទៅតាមដង់ប្ឌីត ចូលទៅតួទោសិោ សនណឺរ ូនភាជារ់ ឬអនែរណឺរ ូនន្ដលសថិតទៅកែុងខ្ួរកាាល។ ខ្ួរ
កាាលក៏ានសទប្មចថ្ទតើគួរន្តទ្លើយតរទូរស័ពទឬទទ?
- ណឺរ ូនចលករ : អាំងភ្លុចប្រសាទទធវើដំទណើរទចញពីច៉ុងអាក់សនូសនណឺរ ូនភាជារ់្ លងោតស់៉ុណី្រទ់ៅដង់ប្ឌីត រួច
ទៅោនត់ួទោសិោសនណឺរ ូនចលករ រ ទារ់មកអាំងភ្លុចប្រសាទទធវើដំទណើរតាមរទណ្តាយណឺរ ូនចលករទៅោន់
សាច់ដ៉ុំ ទ ើយសាច់ដ៉ុំទ្លើយតរទោយោរទលើកទូរស័ពទ។



ទាំនាក់ទាំនងោា រវាងណឺរ  ូនទាំបីកា ងរដរដឹកនាាំពត្ាមាន



ទិសឆៅអាាំងភ្ល ចគ្បសាទ



ឃ. ស៉ុីណ្រ់

ជាលំ តូចមួយទៅចទ លាះច៉ុងអាក់សូនសនណឺរ ូនមួយ និងដង់ប្ឌីតសនណឺរ ូនមួយទទៀត។



ព័ត៌មានរន្នថម

• ណឺរ ូនរញ្ជូនសារសាយ្លងោត់ស៉ុីណ្រ់ ទ ើយចូលទៅកែុងភានាសររស់ណឺរ ូនរ ទារ់
ន្ដលទៅទីទ ះវាភាជារ់ជាមួយធមួល។ ោ ាងទហាចណ្ស់កម៏ានណឺរ ូនរញ្ជូនសារចំនួន 
២៥ ប្រទភ្ទន្ដរ ខ្លះជា CO ខ្លះជា NO ខ្លះជាណឺរ នូរ៉ុិរទីត ឬអាស៉ុីតអាមីទន ឬជា
ធាត៉ុប្សឡាយសារធាត៉ុទំងទ ះ។ ណឺរ ូនរញ្ជូនសារមានពីរប្រទភ្ទន្ដលទប្ចើនជួរ
ប្រទះគឺ អាទសទីកូលីន (Ach) និង ណូទរពីទណប្ពីន (NE)។ Ach និង NE អាចទភាញាច
ឬរង្អាក់សកមមភាពររស់អាងំភ្លុចប្រសាទ ទៅតាមប្រទភ្ទសនធមួលទៅទលើភានាសរ់រស់
ណឺរ ូនរ ទារ់។



៣.៣ មជាឈមណឌលប្រសាទ

មជាឈមណឌលប្រសាទ  រួមមានខ្ួរកាាល និងខ្ួរ្អឹងខ្ែង ។

ក. ខ្ួរកាាល
• ប្រមូល្ែុំនូវណឺរ ូនប្រន្ ល 100 ពាន់ោន ទ ើយជាកន្នលងទទួល រកប្សាយ
ព័ត៌មាន និងរញ្ជាទៅន្្ែកទ្ាេងៗសនសារពាងគោយឲាយទធវើចល ។
•មា ាសខ្ួរកាាលមន៉ុសាេប្រ៉ុស (1200 -1350g) និងមន៉ុសាេប្សី (1000 - 1250g)។ 
ទ ើយស្ទប្កឡាររស់វាប្រន្ លពី 2000-2100 cm2 ។ 





ខ្ួរកាាលប្តូវានោរពារទោយ្អឹងលោដ៏កាាល ទប្សាមខ្ួរ និងទឹកខ្ួរ។

• ទឹកខ្ួរ 
✓ជាសារធាត៉ុរាវន្ដលសថិតទៅចទ លាះរវាងប្សទរក់ែុងរងអស ់និងប្សទរ់ទប្តរងអស់គឺ
ប្សទរ់កណ្តាលសនទប្សាមខ្ួរ។
✓មាន ទីកែុងោរដឹក ំអ៉ុកស៉ុីន្សន គលុយកូស ទគ្លិោស និងអរម ូន ទោយវាទទួល
ានពីោរចរ់យកពីសរសសរែូរ។

✓ោរពារខ្ួរកាាលពីោររ ះទងគិច



ខ្ួរកាាលមាន តំរន់៣សំ្ ន់គឺ
- ខ្ួរធំ  ទីប្តួតពិនិតាយជាទប្ចើនរួមរញ្ចលូទំងរញ្ញា្ ងន្ដលលកខណៈទំងទនះរួម

មាន ប្រឌិតញ្ញាណ ោរពិចរណ្ជាទដើម ទប្តពីទនះវាកម៏ាន ទីទទួល រកប្សាយទ្លើយ
តរនឹងព័ត៌មានពសីរីរាងគវិញ្ញាណដូចជាចកខុវិញ្ញាណ ជីវាហាវិញ្ញាណ ោយវិញ្ញាណ ទសាត
វិញ្ញាណ និងឃានវិញ្ញាណ្ងន្ដរ។

- ខ្ូរតូច មាន ទីប្តួតពិនិតាយចល អ្នទៈ និងចល ្នទៈមួយចំននួ ទ ើយវាក៏
មាន ទីកែុងោរន្ថរកាាលំនងឹសារពាងគោយ្ងន្ដរ។

- ខ្ួរកញ្ចឹងក មាន ទីប្តួតពិនិតាយសកមមភាពអ្នទៈររស់សារពាងគោយ។





ខ្ួរធំ

• ជាន្្ែកធំជាងទគសនខ្ួរកាាល។

•សំរកខ្ួរ ន្្ែកន្ដលសំ្ន់ជាងទគសនខ្ួរធំ
✓មាន ទីប្តួតពិនិតាយជាទប្ចើនរួមរញ្ចូលទំងរញ្ញា្ ង
✓មាន ទទីទួលព័ត៌មានពីសរីរាងគវិញ្ញាណ

• ទកើតទ ើងពីសារធាត៉ុស(ន្្ែក្ងកែុង) និងសារធាត៉ុប្រទ្ះ(ន្្ែក្ងទប្ត)។ 
✓សារធាត៉ុសទកើតពីភ្ីរប្រសាទ(អាកស់ូន និងប្សទរ់មីទញ លីន)។ 
✓សារធាត៉ុប្រទ្ះទកើតពីអនែរណឺរ ូនោ ាងទប្ចើន និងតួទោសិោសនណឺរ ូនចលករ។



ន្ចកជាពីរអឌាឍទគ្លគឺ
✓ អឌាឍទគ្លទ្វង ប្តួតពិនិតាយសារពាងគ
ោយចំទ ៀង្ងសាៅាំ។ 
✓អឌាឍទគ្លសាៅាំ ប្តួតពិនិតាយចល 
សារពាងគោយចំទ ៀង្ងទ្វង។

ខ្ួរធំ



អឌាឍទគ្លខ្ួរន្ចកទចញជា 4 កំពកសថិតទៅ្ែត់ទប្ៅៗ
- កំពក្ងម៉ុខ្ ឬកំពកថ្ងាសកំណតន់ូវសកមមភាពនិោយ គិត និងចល សន

សារពាងគោយ (ចល ្នទៈ)។
- កំពកទសៀតផ្កា កំណត់ន្្ែករសជាតិ កលិន លាបឺ ន្ដលមានទំ ក់ទំនងជាមួយជីវាហា

វិញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ និងទសាតវិញ្ញាណ។
- កំពកចំទ ៀង មានទំ កទ់ំនងជាមួយោយវិញ្ញាណ (រំណះទងគិច ោរឈឺចរ់

សមា្ាធ និងសីត៉ុណហភាព)។
- កំពកពយ ឬកំពក្ងទប្ោយកំណតន់ូវគំទ ើញ ន្ដលទក់ទងទៅនឹងចកខុ

វិញ្ញាណ។







ផ្នែកផនសេងៗនៃខួរធំមាន
-តាឡាម៉ុស (សាថាននីយ៍រញ្ចូនរនែ)

✓សថិតទៅន្្ែកាតសនខ្ួរធំមានទប្មងដ់ូចស ៉ុតមួយគូ ន្ដលទកើតទ ើងពីសារធាត៉ុប្រទ្ះ។ 
✓មាន ទីចរ់យកអាំងភ្លុចប្រសាទពីណឺរ ូនវិញ្ញាណ ំរញ្ជូនទៅោន់ន្្ែកប្តឹមប្តូវទៅកែុងសំរកខ្ួរ 
ន្ដលនឹងប្តូវទធវើោររកប្សាយ។

✓មាន ទទីប្ជើសទរីសព័ត៌មានមួយចំនួន ន្ដលអាចទរ់សាកាតោ់រមិនសូវរំទភ្ើរ្លាំងទពក និងរង្ការរនទុក
ទប្ចើន ួស្ងវិញ្ញាណ។

- អ ៊ីរូតាឡាម៉ុស 
✓សថិតទៅ្ងទប្ោមតាឡាម៉ុស។ វាមាន ទីប្តួតពិនិតាយោរទប្សកឃាលាន តំន្ រកាា សីត៉ុណហភាព
ត៉ុលាយភាពទឹក និងសមា្ាធឈាម និងមាន ទីរទងកើនឬទភាញាចោររទញ្ចញអរម ូនររស់ប្កទពញអ ៊ីរ ភីូ្ស





ខ្ួរតូច

•សថិតទៅ្ងទប្ោមខួ្រធំ ន្ចកជាអឌាឍទគ្លចំនួនពីរ។ 

• ប្តួតពិនិតាយចល ្នទៈទំងអស់ និងចល អ្នទៈមួយចំនួន ប្ពមទំងទធវើ
ោររួមគ្នាជាមួយសំរកខួ្រកាាល។ 

➢ចល ្នទៈ ៖ សំរកខួ្រកាាល និងខួ្រតូចទធវើោររួមគ្នារទងកើតជាចល ្នទ: 
មួយមានសណ្តារ់ធានារ់ និងរលូន។

➢ខ្ួរតូចប្តួតពិនិតាយចល អ្នទៈខ្លះៗ ដូចជាោរន្ថរកាាត៉ុលាយភាពលំនឹង។ 



ខ្ួរកញ្ចឹងក

• វាសថតិទៅ្ងទប្ោមខួ្រកាាល ទ ើយភាជារ់នឹងខួ្រ អ្ឹងខ្ែង។ 
• វាទកើតទ ើងពីសារធាត៉ុស(ន្្ែក្ងទប្ត) និងសារធាត៉ុប្រទ្ះ(ន្្ែក្ង
កែុង)។ 

•មាន ទបី្តួតពិនិតាយសកមមភាពអ្នទៈររសស់ារពាងគោយដូចជា ចង្ៃាក់
ដទងហើម ចង្ៃាក់ទរះដូង ោររទញ្ចញអរម ូនររសប់្កទពញខ្ួរទលើតប្មងទ ម ោរ
រំោយអាហារ ោរកន្រ ៅាកទ់ាលាកទ ម ោររទញ្ចញទឹកមាត់ ោរកន្រ ៅាក់សាច់
ដ៉ុបំ្រប្សនី្ភ្ែក … ។  



ខ្. ខ្ួរ្អឹងខ្ែង

• ប្តូវានោរពារទោយ អ្ឹងខ្ែង ទប្សាមខួ្រ និងទឹកខួ្រ។ 
•្នាត់ទទឹងសនខ្ួរ្អឹងខ្ែង (ន្្ែក្ងកែុងមានរូររាងជាអកាេរ H ន្ដលជាសារ
ធាត៉ុប្រទ្ះ ទ ើយរ៉ុំព័ទធជ៉ុំវិញទោយប្សទរ់ទប្តជាសារធាត៉ុស)។ 

• ខួ្រ អ្ឹងខ្ែងមានសារៈសំ្ន់ទោយសំអាងទលើទ ត៉ុ្លពីរគឺ ៖
- ភាជារ់សរសសររិមណឌលប្រសាទទៅនឹងខួ្រកាាល។ 
- ប្តួតពិនិតាយទរ ្លិចខ្លះៗន្ដលតំណរសវ័យប្រវតែមិិនទក់ទងនឹងខួ្រកាាល





៣.៥. ររិមណឌលប្រសាទ

•សរសសប្រសាទលោដ៏កាាល និងសរសសប្រសាទ្អឹងខ្ែងជាររិមណឌល
ប្រសាទ។ 
✓សរសសប្រសាទលោដ៏កាាលមាន 12 គនូ្ដលន្រកទចញពីខ្ួរកាាល
✓ សរសសប្រសាទ្អឹងខ្ែងមាន 31 គូ ន្ដលន្រកទចញពីខ្ួរ្អឹងខ្ែង។សរសស
ប្រសាទ្អឹងខ្ែងមួយគូៗ  ន្រកន្ខ្ែងម៉ុននឹងចូលទៅកែុងខ្ួរ្អឹងខ្ែងគឺន្ខ្ែងវិញ្ញាណ
 ំចូលទៅកែុងន្្ែកខ្ែងសនសារធាត៉ុប្រទ្ះររស់ខ្រួ្អឹងខ្ែង ចំន្ណកន្ខ្ែងចលករ
សនសរសសប្រសាទ្អឹងខ្ែងនីមយួៗចរ់ទ្ែើមពីទពាះររសស់ារធាត៉ុប្រទ្ះ។



ព័ត៌មានរន្នថម

• សរសសប្រសាទលោដ៏កាាលមាន ១២ គូទលច
ទចញពីន្្ែកាតសន្អឹងលោដ៏កាាល។ 
✓សរសសប្រសាទលោដ៏កាាលទី ១ ២ ៣ ៤
៦ និង ៨ ជាសរសសប្រសាទវិញ្ញាណ ំ 

✓ទី៩ ១១ និង១២ ជាសរសសប្រសាទចលករ
✓ ទី៥ ៧ និង១០ ជាសរសសប្រសាទចប្ម៉ុះ។ 
✓ ទី១០ ជាសរសសប្រសាទន្ដលោតសនធឹងទៅ
កែុងប្រទហាងសនសារពាងគោយ



ព័ត៌មានរន្នថម

•សរសសប្រសាទ្អឹងខ្ែង មាន ៣១ គូ 
✓មានសរសសប្រសាទ ៨ គូទចញពី
ន្្ែកកញ្ចឹងក 
✓១២ គូទចញពីន្្ែកប្ទូង 
✓៥ គូទចញពីន្្ែកចងកះ 
✓៥ គូទចញពីន្្ែកប្តគ្ក
✓១ គូទចញពីន្្ែកកញ្ចូញគូទ។



ណឺរ ូនចលករសនររិមណឌលប្រសាទន្ចកទចញជាពីរប្ក៉ុមគឺ
- ប្រព័នធប្រសាទសូមា ាទិច មានណឺរ ូនចលករន្ដលភាជារ់មជាឈមណឌលប្រសាទទៅនងឹ
សាច់ដ៉ុំ្ែូត ឬ សាច់ដ៉ុំ្នទៈ។ មានសរសសប្រសាទវិញ្ញាណ ំ និងសរសសប្រសាទច
លករ។

- ប្រព័នធប្រសាទសវ័យប្រវតែិ ភាជារ់មជាឈមណឌលប្រសាទទៅនងឹប្កទពញ សាច់ដ៉ុំរលីង 
និងសាច់ដ៉ុំទរះដូង។ វាតប្មូវសកមមភាពអ្នទៈសនសរីរាងគ្ងកែងុ និងន្ថរកាាលំនឹ
ង។ សរីរាងគប្រតិកមមសនប្រពន័ធប្រសាទសវ័យប្រវតែិមានភ្ីរសាចដ់៉ុរំលីងសនន្្ែក្ង
កែុងររសស់រីរាងគកែុងសាចដ់៉ុំទរះដងូ និងប្កទពញ។



- ប្រព័នធប្រសាទសាំា ាទិច : មាន
សកមមភាពទៅទពលមានភាពតាន
តឹង។ 
- ប្រព័នធប្រសាទា ារា ាសំាា ាទិច : រ ទារ់
ពីមានភាពអាសនែប្រព័នធប្រសាទ
ា ារា ាសាាំ ាទិចទធវើឲាយសារពាងគោយ
ប្ត រ់ទៅរកភាពធមមតាវិញ។



៣.៥. ថ្នាំនិងប្រព័នធប្រសាទ 

•អាល់ក៉ុល ពនាយឺតសកមមភាពមជាឈមណឌលប្រសាទដចូជាោរវិនិចឆ័យ ោរពិចរណ្ សតិ
និងោរប្រមូលអារមមណ៍ថយច៉ុះ។ ទៅទពលទប្រើប្ាស់អាល់ក៉ុលទប្ចើន ួសរផំ្លាញ
ទោសិោខ្ួរកាាល និងទថលើម។

•ោទ្អ ៊ីន រទងកើនទលាបឿនសកមមភាពសនមជាឈមណឌលប្រសាទ។ ទៅទពលទប្រើោទ្អ ៊ីន
ទប្ចើន ួសអាចរទងកើនអប្តាចង្ៃាក់ទរះដងូ និងរណ្តាលឲាយរសាររ់សល់ ដំទណើរញ័រៗ 
ទដកមិនលក់ ទ ើយោទ្អ ៊ីនអាចទភាញាច តប្មងទ មឲាយ្លិតទឹកទ មទប្ចើន។

•សារធាត៉ុនីកូទីន រទងកើនោររទញ្ចញអរម ូនទអពីទណប្ពីនរទងកើនអប្តាចង្ៃាក់ទរះដងូ
សមា្ាធឈាម អប្តាដទងហើម និងោររទញ្ចញជាតិអាស៉ុីតទៅកែុងប្កពះ។



• ទតើប្រព័នធប្រសាទររស់មន៉ុសាេន្ចកជារ ៉ុ មានន្ ែ្ក?អវីខ្លះ?
• ទតើររិមណឌប្រសាទររស់សតវ្អឹងកងន្ចកទចញជារ ៉ុ មាន?អវីខ្លះ?ចូរ
ទរៀររារ់ពី ទីររស់សរសសប្រសាទនិមួយៗ?

• ទតើសរសសប្រសរសសប្រសាទចលករន្ចកជារ ៉ុ មានន្ ែ្ក?អវីខ្លះ?ចូរ
ទរៀររារ់ពី ទទីររស់ន្ ែ្កនិមួយៗ?

សំណួរ



សំណួរ
• ទតើណឺរ ូនជាអវី?ទរើគិតតាម ទីទគន្ចកណឺរ ូនជារ ៉ុ មានន្ ែ្ក?អវីខ្លះ?
ណឺរ ូននិមួយៗមាន ទីោ ាងដូចទមែច?

• ទតើអនែរណឺជាអវ?ីវាមាន ទីោ ាដូចទមែច?
• ចូរទប្រៀរទធៀរណឺរ ូនវិញ្ញាណ ំនិងណឺរ ូនចលករ?
• ទតើខួ្រកាាលររស់មន៉ុសាេមានណឺរ ូនប្រន្ លរ ៉ុ មាន?ទតើមន៉ុសាេ
ប្រ៉ុសនិងមន៉ុសាេប្សីខ្ួរកាាលមានទមងន់ទសមើគ្នាន្ដរឬទទ?ចូររញ្ជាក?់




