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ការបន្នែមមួយក្នុងតំបន់ទៅទលើ
កំ្ណត់សម្គគ ល់អភិវឌ្ឍន៍ទអកូ្ 

 
កកសររួលអោយ  Boonsong Thansrithong and Patrick Trail កែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១/ អលែ ៤៧ 

 

នវាន វត្តន៍រួយ “េន វត្ត-ទាំងេស”់ កន ងការរចនាឧបករណ៍ផលតិ្ជ៊ីវធ្យងូ 

ទោយ ១Boonsong Thansrithong and Patrick Trail១ 

១មជឈមណឌ លផលប៉ៃ៉ះពាល់ទអកូ្អាសុ៊ី ទៅទឈៀងមម៉ៃ របទទសមថ 
 
[កំ្ណត់រារបស់អនក្និពនធ៖ម្គនការរចនាឧបក្រណ៍ផលិតជ៊ីវធយូងជាទរចើនន្ដលកំ្ពុងម្គននាទពលបចចុបបននទន៉ះ ន្ដលម្គន
បំណងសរម្គប់ក្រមិតទផេងៗ និងការទរបើរាស់ចុងទរកាយទៅក្នុងផនត់គំនិត។ ការរចនាពិទសសទន៉ះ ានកាល យជាចំណូល
ចិតតរបស់បុគគលិក្ក្សិោា នទអកូ្អាសុ៊ីសរម្គប់សមតែភាពរបស់វា ក្នុងការបំន្បក្សុ៉ះានលអាមរយៈការដុតកំ្ទៅទៅស៊ីតុណហ
ភាពខ្ពស់ ក្នុងបរមិ្គណដ៏ទរចើន និងទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើក្នុងទពលន្តមួយ។ ការរចនាទន៉ះ រតូវានបញ្ចូ លរទបៀបថម៊ីទ ើង ទោយមដគូ
មថក្នុងស្សុក្ ទ ើយឥណទានគួររតូវានផតល់ឱ្យាមទនា៉ះន្ដរ។ សូមអរគុណទោក្ Arun Waikham ន្ដលានអនុញ្ញា តឱ្យ
ពួក្ទយើងន្ចក្រនំ្លក្ការរចនារបស់អនក្ជាមួយបណ្តត ញទអកូ្។] 
 
 

  

របូទ៊ី១៖ ការផលិតធយូងន្ដលម្គនគុណភាពខ្ពស់ និងទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើទៅ បនាា ប់ព៊ីការដុតន្តមយ៉ៃងជាមួយនឹងឧបក្រណ៍ដុត 
ជ៊ីវធយូង 'អនុវតត-ទំាងអស់' ។ របូថត ថតទោយមជឈមណឌ លធនធានក្សិោា នតូចមនទអកូ្អាសុ៊ី ទឈៀងមម៉ៃ របទទសមថ។ 



ជ៊ីវធ្យងូជាេវ៊ី? 

 ជ៊ីវធយូង គឺជាទរមង់មនធយូងន្ដលផលិតទចញព៊ីសារធាតុសរ ៊ីរាងគមួយចំនួន ន្ដលានឆលងកាត់ដំទណើ រ

ការមនការបំន្បក្សុ៉ះានលអាមរយៈការដុតកំ្ទៅទៅស៊ីតុណហ ភាពខ្ពស់ ដូចជាបរយិាកាសម្គនកំ្ទៅខ្ពស់ និង

ម្គនអុក្សុ៊ីន្សនទាប។ វាសាមញ្ា ប៉ៃុន្នតដំទណើ រការម្គនន្តមួយគត់ទន៉ះ អនុញ្ញា តឱ្យការរក្ាទុក្ និងការការពារ

កាបូនន្ដលាត់បង់ជាធមមាទៅក្នុងដំទណើ រមនការដុត (ចំទ ៉ះ)។ អំ ុងទពលដំទណើ រការចំទ ៉ះ (ទភលើងធមមា) 

កាបូនចូលមក្ប៉ៃ៉ះនឹងអុក្សុ៊ីន្សន ទ ើយវាាត់បង់ទៅក្នុងបរយិាកាសាមរយៈកាបូនឌ្៊ីអុក្សុ៊ីត (CO2) ាមរ

យៈន្ផេង។ ភាពខុ្សគ្នន មនដំទណើ រការទន៉ះ គឺម្គនសារៈសំខាន់ ទ ើយអាចរតូវានទរបើរាស់ទលើក្សិោា នខាន ត

តូចទដើមប៊ីផតល់នូវវតែុធាតុទដើមដ៏ម្គនតមមលន្ដលម្គនកាបូនជាមូលោា ន ន្ដលទរបើសរម្គប់ន្ក្ន្របដ៊ី ចទរម្គ៉ះទឹក្ និង 

សូមប៊ីន្តដំទណើ រការម្គ៉ៃសុ៊ីនចំទ ៉ះ។ 
 

លកខែណឌ សាំខាន់ៗ 
 

 ចាំអ េះ ៖ ពាក្យមួយទផេងទទៀតសរម្គប់ការដុត។ របតិក្មមមួយទៅ
ទពលន្ដលចំទ ៉ះរតូវានទឆ៉ះ ទ ើយវារបតិក្មមជាមួយឧក្សុ៊ីន្សន។ 

 ការបាំកបកស េះបានលអតាររយៈការដ ត្កាំអៅអៅស៊ីត្ ណហ ភាព
ែពស៖់ ដំទណើ រការមួយមនការបំន្បក្ាមរយៈកំ្ទៅ (ការដុត) ក្នុង
ក្រណ៊ី ន្ដលគ្នម នអុក្សុ៊ីន្សន។ 

 សម្ភា រៈសរ ៊ីរាងគ៖ សម្គា រៈន្ដលម្គនផាុក្កាបូន ឧទា រណ៍ ដំបង  
ឬសេ៊ី អង្គគ ម ោមក្សតវសងួត។ល។ 

 ទឹកអែមេះអ ើ៖ រតូវានទគសាគ ល់ផងន្ដរថា វាជា 'ចំហាយ' អនុផល
មនការបំន្បក្សុ៉ះានលអាមរយៈការដុតកំ្ទៅទៅស៊ីតុណហ ភាពខ្ពស់ 
ទន៉ះ អាចរតូវានទគទរបើជាថាន ំសម្គល ប់សតវលអិតធមមជាតិ ឬជានិយ័តក្រ
សរម្គប់ការលូតោស់របស់រុក្ខជាតិ។ 

 

 ាមនិយមន័យ “ជ៊ីវធយូង” អាចរតូវានទគទៅាមទ ម្ ៉ះទនា៉ះាន លុ៉ះរាន្តធយូងរតូវានោយ
បញ្ចូ លគ្នន  ឬ 'ោក់្បញ្ចូ ល' ជាមួយនឹងសម្គា រៈជ៊ីវសាស្រសត ដូចជា ជ៊ីកំ្ប៉ៃុសតិ៍ ជ៊ី ោមក្សតវ ឬទឹក្ទនាម។ ការរមួ
បញ្ចូ លគ្នន មនសម្គា រៈទំាងទន៉ះបទងកើតជាមូលោា នសរម្គប់ពាក្យ 'ជ៊ីវធយូង' ។ ទោយខ្លួនវាផ្ទា ល់ ធយូងម្គនការទរបើ
រាស់ម្គនក្រមិត និងតមមល។ ទទា៉ះជាយា៉ៃងណ្តក៏្ទោយ ទៅទពលន្ដលផេំជាមួយវតែុធាតុន្ដលានទរៀបរាប់ខាង
ទលើ ទនា៉ះ [ជ៊ីវធយូង] អាចកាល យជាការន្ក្ន្របដ៊ី និងជ៊ីដ៏ម្គនតមមលមួយ។ 
 



 ធយូងន្ដលម្គនគុណភាពខ្ពស់មួយ រក្ាាននូវទរមង់ធាតុកាបូនទដើមរបស់វា ន្ដលទធវើឱ្យវាម្គនរុនធៗ
ទរចើន សាក្ទោយអគគិសន៊ីជាមួយនឹងមផាធំ។ ក្នុងទរមង់ទន៉ះ ធយូងអាចទដើរតួជាទអប៉ៃុង និងអាចរតូវានទរបើទដើមប៊ី
ផាុក្សារធាតុចិញ្ច ឹម ទឹក្ និងជាពិទសសជ៊ីវតិជ៊ីវសាស្រសត ដូចជាម៊ីរក្ូសរ ៊ីរាងគជាទដើម (ចូរអានៈ “ជ៊ីវធយូង–ផា៉ះសរ ៊ីរាងគ
មួយសរម្គប់ម៊ីរក្ុបក្នុងដ៊ី”)។ ទៅទពលន្ដល 'ោក់្បញ្ចូ ល' ដូចន្ដលានពណ៌នាព៊ីមុន កាបូនអាចរតូវានទរបើ
ទដើមប៊ីចាប់យក្ និងរក្ាធាតុសំខាន់ៗទំាងទន៉ះ ទធវើឱ្យវាកាល យជាស្សទាប់ខាងទរកាមម្គនរបទយាជន៍សរម្គប់សួន
ចារ លាយោក់្ក្នុងថូដំណំ្ត និងរបទភទទផេងទទៀតមនការន្ក្លមអដ៊ី។ ជ៊ីវធយូងក៏្ម្គនរបទយាជន៍ក្នុងការរគប់រគង
ជាតិអាសុ៊ីតមនដ៊ីផងន្ដរ។ ជាមួយនឹង pH ខ្ពស់ ជ៊ីវធយូង ម្គនសមតែភាពបទងកើន pH ាមទពលទវោទៅទពលអនុ
វតតទៅទលើដ៊ីអាសុ៊ីត ន្ដលតំបន់រតូពិចម្គនទរចើន។ 
 
អត្ើទឹកអែមេះអ ើជាេវ៊ី? 

 ទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើ រតូវានទគសាគ ល់ផងន្ដរថាជា 'ចំហាយ' ឬ 'អាសុ៊ីតទឈើ' គឺជាអនុផលមនការបំន្បក្សុ៉ះ
ានលអាមរយៈការដុតកំ្ទៅទៅស៊ីតុណហ ភាពខ្ពស់មនវតែុធាតុទដើមន្ដលម្គនមូលោា នជាកាបូន។ រតូវានទគ
សាគ ល់ាមលក្ខណៈគ៊ីម៊ី ថាជាអាសុ៊ីត pyroigneous វាផាុក្នូវអាទសតូន អាសុ៊ីតអាទសទិក្ និងទមាណុល ប៉ៃុន្នត
រតូវានបទងកើតទ ើងជាចមបង (៩០%) មនទឹក្។ ក្នុងចំទណ្តមមនការទរបើរាស់ទោយម្គនសកាត នុពលជាទរចើន
របស់វា ទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើរតវូានទរបើរាស់ជាចមបងជាថាន ំសម្គល ប់សតវលអិតធមមជាតិ និងជានិយតក្រមនការលូតោស់
របស់រុក្ខជាតិ។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការក្ត់សម្គគ ល់ថា ទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើរតូវន្តរតូវានទគពរង្គវជាមួយទឹក្មុនទពល
ោក់្វាទលើរុក្ខជាតិ (Burnette, 2010)។ 
 
 ទដើមប៊ីចំ ុយទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើសរម្គប់ទរបើរាស់ អងគធាតុរាវពណ៌ទាន តន្ដលរបមូលានកំ្ ុងទពល 
ផលិតធយូង រតវូានបិតទុក្ក្នុងធុងមួយសរម្គប់រយៈទពលព៊ី ២ ទៅ ៤ន្ខ្ ក្នុងអំ ុងទពលទនា៉ះសម្គសធាតុនឹង
រោយជាបួនស្សទាប់ទផេងគ្នន ។ ស្សទាប់ទ៊ី១ និងទ៊ី២ ទៅាតធុងនឹងម្គនពណ៌ទមម  ន្ដលផាុក្នូវជ័រទឈើ និង
ទៅស ូជ័រ។ ស្សទាប់ទ៊ីប៊ី (ន្ដលម្គនទ៊ីាំងទៅខាងទរកាមស្សទាប់ខាងទលើមនធាតុរាវ) គឺជាន្ផនក្ន្ដលអាចទរបើាន
មនទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើ។ សម្គសធាតុទន៉ះ នឹងម្គនពណ៌ទលឿងស្សាលទៅពណ៌ទាន តរក្ ម។ ស្សទាប់ទ៊ីបួន (ខាងទលើ) 
រតូវានចាត់ថាន ក់្ជាទរបងស្សាល ទ ើយនឹងម្គនស្សទាប់ជ័រទឈើទៅន្ផនក្ខាងទលើ (Burnette, 2010)។ 
   



 

របូទ៊ី២៖ ការផលិតទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើ ន្ដលជាអនុផលមនការបំន្បក្សុ៉ះានលអ ាមរយៈការដុតកំ្ទៅទៅស៊ីតុណហ ភាពខ្ពស់។ រតូវ
ានទគសាគ ល់ផងន្ដរថា ជា'ចំហាយ' ទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើរតូវានផលិតទោយន្ផេងន្ដលបទងកើតអំ ុងទពលផលិតធយូង។ 
 
ការអរបើរបាសធ់្យងូអៅអលើកសោិា នអផេងៗអទៀត្ 

 ចទរម្គ៉ះទឹក្៖ ទៅទពលធយូងន្ដលម្គនគុណភាពខ្ពស់រតូវានបទងកើតទ ើង (ធយូងន្ដលានទធវើឱ្យសក្មម) វា
ស័ក្តិសមសរម្គប់របព័នធចទរម្គ៉ះទឹក្ ទ ើយជាសម្គសធាតុដ៏សំខាន់មួយទៅក្នុងតរមងទឹក្ជ៊ីវខ្ាច់ន្ដល
ានទរបើជាទូទៅ។ ធយូងន្ដលម្គនទរមង់រនធទរចើនទន៉ះ ម្គនសមតែភាពស្សូប និងទាក់្ទាញសារធាតុគ៊ីម៊ី 
ន្ដលបងកទរគ្ន៉ះថាន ក់្ទផេងៗ និងបរទិវណក្នុងទឹក្។ 

 ការបំប៉ៃនចំណ៊ី បសុសតវ៖ ស្សទដៀងនឹងចទរម្គ៉ះទរចើក្នុងទឹក្ ធយូងន្ដលានទធវើឱ្យសក្មម ក៏្អាចរតូវានទរបើ
ជាថាន ំបំប៉ៃនក្នុងចំណ៊ី បសុសតវ ទំាងសមតែភាពស្សូបមនសម្គសធាតុបងកទរគ្ន៉ះថាន ក់្ និងបនាបអាសុ៊ីត
ជាមួយនឹងលក្ខណៈសមបតតិ pH ទាបរបស់វា។ 

 ការលូតោស់របព័នធផេពវផាយសរម្គប់រកុ្ខជាតិបណតុ ៉ះកូ្ន៖ សូមទមើលកំ្ណត់រាបទចចក្ទទសទអកូ្ #៩៧ 
'ការរគប់រគងក្ន្នលងបណតុ ៉ះកូ្នខាន តតូច' សរម្គប់វធិ៊ីក្នុងការបញ្ចូ លជ៊ីវធយូង។ 
 

ផលប េះពាលទូ់លាំទូលាយននផលតិ្ករមជ៊ីវធ្យងូ  

 ការផលិតជ៊ីវធយូងទៅទលើម្គរតោា នទន៉ះ ផតល់នូវឱ្កាសតូចមួយ ប៉ៃុន្នតផតល់ឱ្កាសដ៏ម្គនសារៈសំខាន់
ក្នុងការទោ៉ះស្សាយបញ្ញហ របឈមទាក់្ទងនឹងអាកាសធាតុកាន់ន្តទូលំទូោយន្ដលជួបរបទ៉ះជាសក្ល។ 
ដំទណើ រការទន៉ះផតល់នូវឱ្កាសមួយសរម្គប់ការរបមូលផតុំកាបូន សមតែភាពក្នុងការចាប់យក្ និងរក្ាទុក្កាបូន
ន្ដលនឹងរតវូាត់បង់ទៅក្នុងបរយិាកាសាមរយៈន្ផេង។ បន្នែមព៊ីទលើអតែរបទយាជន៍មនការទរបើរាស់ជ៊ីវធយូង 



ទដើមប៊ីន្ក្លមអដ៊ី វាក៏្ជាជទរមើសមួយសរម្គប់ការដុតបំផ្ទល ញកាក្សំណល់ដំណំ្ត និងកាក្សំណល់សរម្គម និង
ការាត់បង់កាបូនជាបនតបនាា ប់ទៅក្នុងបរយិាកាស។ ទន៉ះម្គនសារៈសំខាន់ជាពិទសសទៅក្នុងន្ផនក្ខ្ល៉ះមនពិភព
ទោក្ ន្ដលការដុតកាក្សំណល់ដំណំ្ត គឺជាទរឿងធមមា ទ ើយនំាឱ្យគុណភាពខ្យល់មិនលអ។ 
 
លកខណៈបអចេកអទសននការរចនា 

 ការរចនាខាងទរកាមសំទៅទលើព ុមនការទរបើរាស់មួយមនសមតែភាព អាលុយម៊ីញ៉ៃូ ម ន្ដលការ 
ផលិតដ៏ម្គនរបសិទធិភាពសរម្គប់ធយូង និងទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើរបក្បទោយគុណភាព។ ការរចនាពិទសសទន៉ះ ម្គន 
លក្ខណៈពិទសស ន្ដលវាកំ្ណត់ទំនាក់្ទំនងមនសម្គា រៈសរ ៊ីរាងគជាមួយនឹងអុក្សុ៊ីន្សន និងអណ្តត តទភលើងផ្ទា ល់ 
ទ ើយម្គនលក្ខណៈពិទសសមួយមនរបអប់សរម្គប់បងកក្ឧសម័នឱ្យកាល យជាកំ្ណក្ទឹក្ ន្ដលជាក្ន្នលងទឹក្ទខ្ម៉ះ
ទឈើរតូវានរបមូលព៊ីន្ផេង។ ការរចនា ដុតទផេងៗទទៀតន្ដលម្គនស្សាប់ រមួទំាង ដុតរួមជាទរចើន ប៉ៃុន្នតវា
ម្គនលក្ខណៈធមមា  ចំណុ៉ះ ២០០ល៊ីរត (Burnette, 2013)។ 
 

** ចំណំ្តថារបភពកំ្ទៅដំបូង គឺោច់ទោយន្ ក្ព៊ីការរចនាទន៉ះ។ ចង្រ្ង្គក នពិទសសទន៉ះរតវូានរចនាទ ើងទដើមប៊ី
ោក់្ព៊ីទលើទភលើង ឬរបភពកំ្ទៅ ទ ើយទជៀសវាងការប៉ៃ៉ះផ្ទា ល់ណ្តមួយរវាងអណ្តត តទភលើង និងសម្គា រៈកាបូនទៅខាង
ក្នុង (សូមរត ប់ទមើលរូបទ៊ី១)។ 
 

 

 

 

របូទ៊ី៣៖ គំនូសរពាងទូទៅមនឧបក្រណ៍ដុតជ៊ីវធយូង 'អនុវតត-ទំាងអស់' ។ ទៅក្នុងការរចនាទន៉ះ ន្ផេងរតវូានបន្ងវរាម 
រយៈឧបក្រណ៍បងកក្ឧសម័ន (ភាា ប់ទៅនឹងទុទយាទដើមប៊ីបងវិលទឹក្រតជាក់្ឱ្យវលិ) សរម្គប់ផលិតទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើ ទ ើយរត ប់ទៅ
របអប់ចមបងន្ដលជាក្ន្នលងន្ដលវារតូវាន 'ដុតទ ើងវញិ' ។ 
 



 

របូទ៊ី៤៖ ក្មពស់ ៩០សង់ទ៊ីន្ម៉ៃរត និងអងកត់ផចិត ៥៩សង់ទ៊ីន្ម៉ៃរត ការរចនាទន៉ះរមួបញ្ចូ លបំពង់ន្ផេងខាងក្នុង ន្ដលន្ផេងរតូវ
ានទាញទចញ និងាមរយៈឧបក្រណ៍បងកក្ឧសម័នមួយ ទ ើយបនាា ប់មក្រតូវានបញ្ាូ នបនតរត ប់ទៅន្ផនក្ខាងទលើមន
របអប់វញិសរម្គប់ចំទ ៉ះបនាា ប់បនេ។ំ 
 

 

 

 

 



 

របូទ៊ី៥៖ ទិដាភាពខាងក្នុងមនឧបក្រណ៍ដុតជ៊ីវធយូង 'អនុវតត-ទំាងអស់' ។ ឥនធនៈ (សម្គា រៈន្ដលម្គនមូលោា នទលើកាបូនណ្ត
មួយ) រតូវានោក់្ក្នុង និងជំុវញិបំពង់ន្ផេង ទ ើយបិទជិតទំាងស្សុង ទដើមប៊ីទជៀសវាងការប៉ៃ៉ះនឹងអណ្តត តទភលើង និងអុក្សុ៊ី 
ន្សន។ 

 

 

 



 

របូទ៊ី៦៖ បទចចក្ទទសរចនាបំពង់ន្ផេងទៅខាងក្នុង។ 
 

 

 

 

 

 



  

របូទ៊ី៧៖ លក្ខណៈបទចចក្ទទសមនការរចនារបអប់ឧបក្រណ៍បងកក្ឧសម័ន (អងកត់ផចិត ១៧សង់ទ៊ីន្ម៉ៃរត) ។ រចនាទ ើងសរម្គប់
ភាា ប់បំពង់ទឹក្មួយ សរម្គប់ការបងវិលមនទឹក្រតជាក់្ របអប់សរម្គប់បងកក្ឧសម័នឱ្យកាល យជាកំ្ណក្ទឹក្ ។ ទៅន្ផនក្ខាងទរកាម
មនរបអប់ទន៉ះ ទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើន្ដលានបងកក្នឹងរបមូលផតុ ំ ទ ើយទចញជាបនតបនាា ប់ាមរយៈសនា៉ះបិទទបើក្លំ ូរសរម្គប់ការ

របមូលផតុ ំ។ 
 

ទិននផលជ៊ីវធ្យងូ 

 ការរចនា ដុតទន៉ះម្គនបរមិ្គណរបន្ ល ២៥០ល៊ីរត។ ទពលផាុក្ទឈើតូចៗ (ទរបើចងកឹ៉ះព៊ីផារក្នុង
ស្សុក្) ទយើងានរក្ទ ើញ ដុតសរម្គប់ផាុក្សម្គា រៈសងួតរបន្ ល ៣៥គ៊ី ូរកាម។ ទរកាយព៊ីការបំន្បក្សុ៉ះាន
លអាមរយៈការដុតកំ្ទៅស៊ីតុណហ ភាពខ្ពស់រយៈទពលរបន្ ល ៤ទម្គ៉ៃង ផលគឺរបន្ ល ១០គ៊ី ូរកាម មនជ៊ីវធយូង
ន្ដលសទរមចាន និងទឹក្ទខ្ម៉ះទឈើទៅ ១០ល៊ីរត។ 
 

 

 



អសចកត៊ីសននិោា ន 

 ជ៊ីវធយូងខុ្សគ្នន ព៊ីធយូងជាចមបង ទោយការទរបើរាស់ចុងទរកាយរបស់វា ជាធមមាជាការន្ក្ន្របដ៊ី និង 
សម្គា រៈ 'កាបូន' ។ ដូទចន៉ះទ ើយ វាជាទរឿងសំខាន់ក្នុងការរលឹំក្ទ ើងវញិថា ជ៊ីវធយូងទៅក្នុងទរមង់ទន៉ះរតូវានទរបើ
រាស់យា៉ៃងម្គនរបសិទធភាពបំផុតាមរយៈសម្គា រៈកាក្សំណល់ទៅក្សិោា ន។ ចំណ៊ី សតវ (សម្គា រៈកាបូន) 
ន្ដលានផលិត សរម្គប់ទគ្នលបំណងន្តមួយគត់មនការផលិតជ៊ីវធយូងនឹងខ្ក្ខាន ការក្ត់សម្គគ ល់ទៅក្នុង
លក្ខខ្ណឌ មនការរបមូលផតុំកាបូន។ វារតូវានន្ណនំាថា ផលិតផលកាក្សំណល់ទៅក្សិោា ន និងអនុផលទផេង
ទទៀត រតូវានទរបើរាស់សរម្គប់ទគ្នលបំណងមនការបទងកើតជ៊ីវធយូង។ 
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