
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  សំណួរ-ចមមលើយ 
1. ណឺរ  នូមានប ុន្មា នប្បមភទ? (ឆមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១១) 

ចំ: ណឺរ  នូមាន ៣ ប្បមភទគឺ: 
- មបើពាក់ព័នធនឹងពនលយដដលមចញពីតួមោសិោ (ពនលយសុីីតូប្លល ស) 

. ណឺរ  នូឯកប ូល 

. ណឺរ  នូមទេប ូល 

. ណឺរ  នូពហុប ូល ។ 
- មបើដផែកមៅមលើន្មទី: 

. ណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្ម 

. ណឺរ  នូភ្ជា ប់ 

. ណឺរ  នូចលករ។ 
2. ដូចមមតចដដលមៅថាប្កមពញអង់ដូប្គីន? (ឆមាសទី ១ ឆ្ន  ំ២០១១) 

មរៀបរាប់ម ា្ ោះប្កមពញមន្មោះឱ្យប្លន ៤ ប្បមភទ។ 
ចំ: ប្កមពញអង់ដូប្គីនគឺជាប្កមពញបមចេ ញកនុង ដដលគ្មា នបំពង់នំ្មមហើយវាបមចេ ញអរម ូន ឫ
ផលិតផលរបស់វាមៅកនុងចរនត្មមោយផ្ទទ ល់។ 
- មរៀបរាប់ម ា្ ោះប្កមពញអង់ដូប្គីនឱ្យប្លន ៤: 

. ប្កមពញអុីីប ូភីស 

. ប្កមពញទីរ  អុូីតី 

. ប្កមពញមលើតប្មង់មន្មម 

. ប្កមពញអុីីប ូតាឡាមុស។ 



3. មគសមាា ល់រកុខជាតិឌីកូទីមលដូនប្លនមោយសារអេី? (ឆមាសទី ១ ឆ្ន  ំ២០១១) 
ចំ: មគសមាា ល់រកុខជាតិឌីកូទីមលដូនប្លនមោយសារ: 
- ប្គ្មប់មានកូទីមលដុង ២ 
- ឫសជាឫសដកវ 
- សលឹកមានប្ទនុងដបកដននង 
- ផ្ទា មាន ៤ ឫ ៥ ស្សទាប់ 
- មដើមមានប្លច់សរសសនំ្មសថិតមៅជារងេង់។ 

4. មតើសុីណីាប់ជាអេី? (ឆមាសទី ១ ឆ្ន  ំ២០១១) 
ចំ: សុីីណាប់គឺជាលំហតូចមួយដដលសថិតមៅចមន្មល ោះចុងអាក់សូនរបស់ណឺរ  នូមួយមៅនឹងដង់
ប្ឌីត ឫតួមោសិោរបស់ណឺរ  នូបន្មទ ប់។ 

5. មហតុអេីប្លនជាប្ចវាក់ពីរសនម ូមលគុល AND ដដលភ្ជា ប់គ្មន មី ដយសមព័នធអុីបី្ដូដសនមនោយជាប្ចវាក់
រងឹមំា? (ឆមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១១) 
ចំ: ប្លនជាប្ចវាក់ពីរសនម ូមលគុល AND ដដលភ្ជា ប់គ្មន មី ដយសមព័នធអុីីប្ដូដសនមនោយជាប្ចវាក់
រងឹមំាមប្ពាោះម ូមលគុល ADN មាននុយមកលអូទីតរាប់មុីនឺមៅរាប់លានមហើយនុយមកលអូទីតប្ចវាក់មាខ
ងៗភ្ជា ប់គ្មន មោយសារសមព័នធអុីីប្ដូដសន A ភ្ជា ប់ T មោយសមព័នធ 2 ជាន់ និង C ភ្ជា ប់ G មោយស
មព័នធ 3 ជាន់ មន្មោះវាមធេើឱ្យមានចំនួនសមព័នធអុីីប្ដូដសនមប្ចើនដដលជាមហតុនំ្មឱ្យម ូមលគុល ADN ជា
ប្ចវាក់រងឹមំា។ 

6. មរទីនជាអេី? (ឆមាសទី ១ ឆ្ន ំ ២០១១) 
ចំ: មរទីនជាស្សទាប់កនុងបងែស់សនប្គ្មប់ដភនកមហើយមៅមលើស្សទាប់មរទីនមានមោសិោរសួនឹងពនលឺ
ពីរដបបគឺ មោសិោមោន និងមោសិោដំបូង។ 

7. ដូចមមតចដដលមៅថាដំមណើ រលំអងោត់? (ឆមាសទី ១ ឆ្ន  ំ២០១១) 



ចំ: ដំមណើ រលំអងោត់គឺជាោរមផទរប្គ្មប់លំអងពីមប្លល កលំអងសនផ្ទា រកុខជាតិមួយមៅមលើសទិចមា តសន
ផ្ទា រកុខជាតិមួយមផេងមទៀត។ 

8. មតើអង់សុីីមជាអេី? មហតុអេីប្លនជាមៅកនុងមោសិោសនសារពាងាោយមានអង់សុីីមមប្ចើនប្បមភទ? 
ចំ: អង់សុីមីជាោតាលីករគីមីជីវៈ ដដលជួយពមនលឿនមលបឿនប្បតិកមាគីមីជីវៈមផេងៗ។ 
ប្លនជាមៅកនុងមោសិោសនសារពាងាោយមានអង់សុីីមមប្ចើនប្បមភទពីមប្ពាោះមៅកនុងមោសិោសន
សារពាងាោយមានប្បតិកមាមប្ចើនប្បមភទនុសគ្មន  មហើយអង់សុីីមមួយមានអំមពើមៅមលើប្បតិកមា
ប្លនដតមួយប្បមភទប ុមណាណ ោះ។ 

9. មហតុអេីប្លនជាមគនិយាយថាលំដពងជាប្កមពញអង់ដូប្គីនផង និងអុីចិសូប្គីនផង? (ឆមាសទី ២ 
ឆ្ន ំ ២០១១) 
ចំ: ប្លនជាមគនិយាយថាលំដពងជាប្កមពញអង់ដូប្គីនផង និងអុីិចសូប្គីនផងមប្ពាោះ: 
- ជាប្កមពញអង់ដូប្គីន លំដពងប្លនបមចេ ញអរម ូនមៅកនុងចរនត្ មមោយផ្ទទ ល់មហើយវាមាន

អំមពើមៅមលើមមតា បូលីសគលុយកូស 
- ជាប្កមពញអុីិចសូប្គីន លំដពងប្លនបមចេ ញរសរលំាយអាហារមៅកនុងបំពង់លំដពង។ 

10. ចូរពិពណ៌ន្មពីន្មទីរបស់ ARNt កនុងចលន្មសំមយាគប្បូមតអុីីន។ (ឆមាសទី ២ ឆ្ន  ំ២០១១) 
ចំ: ពិពណ៌ន្មពីន្មទីរបស់ ARNt កនុងចលន្មសំមយាគប្បូមតអុីីន: 
កនុងោរសំមយាគប្បូមតអុីីន ARNt មានន្មទីដឹកនំ្មអាសុីីតអាមីមនពីសុីីតូប្លល សចូលមៅកនុងរបូី
សូម និងទទួលសាា ល់កូដុងរបស់ម ូមលគុល ARNt មោយអង់ទីកូដុងមដើមបចូីលរមួបកដប្បព័ត៌មាន
មសមនទិចមៅជាប្បូមតអុីនី។ 

11. ដូចមមតចដដលមៅថាណឺរ  នូ? (ឆមាសទី ២ ឆ្ន  ំ២០១១) 
ចំ: ណឺរ  នូជាមោសិោឯកមទសសនមោសិោប្ប្លសទដដលមានន្មទីបចាូ នព័ត៌មានមៅពាសមពញ
សារពាងាោយ។ 

12. ម ូមលគុល AND និងប្បូមតអុីនីមានលកខណៈដូចគ្មន អេីនលោះ? (ឆមាសទី ២ ឆ្ន  ំ២០១១) 



ចំ: លកខណៈដូចគ្មន របស់ AND និងប្បូមតអុីីនគឺ: 
- ជាមា ប្កូម ូមលគុល 
- ម ូមលគុលនីមួយៗ ជាប្ចវាក់ម ូមលគុលតូចៗដដលជាម ូណូដម 
- ម ូមលគុលនីមួយៗ មានតំណលំោប់នុយមកលអូទីត ឫតំណលំោប់អាសុីតីអាមីមនជាក់លាក់។ 

13. មហតុអេីប្លនជាមគនិយាយថាតំណលំោប់អាសុីតីអាមីមនកំណត់ទប្មង់និងន្មទីរបស់ប្បូមតអុីី
ន?  (ឆមាសទី ២ ឆ្ន ំ ២០១១) 
ចំ: ប្លនជាមគនិយាយថាតំណលំោប់អាសុីីតអាមីមនកំណត់ទប្មង់ និងន្មទីរបស់ប្បូមតអុីីន
ពីមប្ពាោះដតប្បមតអុីនីជាប ូលីដមសនអាសុីតីអាមីមន មហើយតំណលំោប់សនោរតមប្មៀបអាសុីតីអា
មីមនកនុងម ូមលគុលប្បមូតអុីីនមធេើឱ្យម ូមលគុលមន្មោះមានទប្មង់នុសៗគ្មន ដដលទប្មង់ទំាងមន្មោះជា
អនកកំនត់ន្មទីរបស់ប្បូមតអុីនី។ 

14. មតើបរមិណឌ លសរសសប្បសាទមាន អេីនលោះ? (ឆមាសទី ២ ឆ្ន  ំ២០១១) 
ចំ: បរមិណឌ លសរសសប្បសាទរមួមាន: 
- សរសសប្បសាទលលាដ៏កាល ១២ គូ ដដលដបកមចញពីនួរកាល 
- សរសសប្បសាទឆែឹងននង ៣១ គូ ដដលដបកមចញពីរនួឆែឹងននង។ 

15. មហតុអេីប្លនជាសីតុណហ ភ្ជពទាបមពក ឫនពស់មពកអាចមធេើឱ្យអង់សុីមីប្លត់បង់គុណភ្ជព? 
ចំ: ប្លនជាសីតុណហ ភ្ជពទាបមពក ឫនពស់មពកអាចមធេើឱ្យអង់សុីីមប្លត់បង់គុណភ្ជព ពីមប្ពាោះដត
អង់សុីមីគឺជាប្បូមតអុីីន។ ោលណាសីតុណហ ភ្ជពនពស់មពក ឫទាបមពកចំណងបុីិបទីតរលា 
មហើយសមព័នធអុីីប្ដូដសនប្តូវផ្ទត ច់ដដលជាមូលមហតុមធេើឱ្យទប្មង់របស់ប្បូមតអុីីនដប្បប្បលួគឺមិន
អាចមានសកមាភ្ជពជាោតាលីករប្លន។ 

16. មហតុអេីប្លនជាប្តមចៀកមានជំងឺឆលងមានបញ្ញហ ទាក់ទងនឹងតុលយភ្ជពមថរលំនឹង? (ឆមាសទី ២ ឆ្ន  ំ
២០១១) 

 



ចំ:ប្លនជាប្តមចៀកមានជំងឺឆលងមានបញ្ញហ ទាក់ទងនឹងតុលយភ្ជពមថរលំនឹងមប្ពាោះមមមរាគបងាជំងឺឆលង
បណាត លឱ្យប្តមចៀកមឡើងមហើមដដលមធេើឱ្យធាតុរាវមៅកនុងប្តមចៀកោក់សមាព ធមៅមលើបំពង់ពាក់ក
ណាត លរងេង់និងបណាត លឱ្យមរាមលែិតៗមៅមលើមោសិោធាួលមៅកនុងបំពង់មនោះឱ្យសញ្ញា សនវញិ្ញា ណ
តុលយភ្ជពមៅកនុងនួរកាលមិនប្តឹមប្តូវ។ 

17. មតើសលឹករាងមាុលរបស់កូនីដភមានសារៈសំខាន់អេីនលោះចំមពាោះរកុខជាតិ? 
ចំ: ចំមពាោះរកុខជាតិសលឹករាងមាុលរបស់កូនីដភមានសារៈសំខាន់ដូចជា វាអាចជួយបង្កា រោរប្លត់បង់
ទឹក និងជួយឱ្យរកុខជាតិបនេុី ីំជីវតិមៅនឹងអាោសធាតុសងួត។ 

18. មោយដផែមតាមន្មទីរបស់វា ណឺរ  នូមានប ុន្មា នប្បមភទ? អេីនលោះ? មានន្មទីដូចមមតចនលោះ? 
ចំ: មោយដផែកតាមន្មទីរបស់វា ណឺរ  នូមាន ៣ ប្បមភទ គឺណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្ម, ណឺរ  នូចលករ និងណឺ
រ  នូភ្ជា ប់។ 
- ណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្ម: មានន្មទីដឹកនំ្មព័ត៌មានមចញពីធាួលវញិ្ញា ណមៅោន់មជឈមណឌ លប្បសា

ទ។ 
- ណឺរ  នូចលករ:  មានន្មទីដឹកនំ្មព័ត៌មានពីមជឈមណឌ លប្បសាទមៅោន់សររីាងាប្បតិកមាដូចជា

សាច់ដំុឫប្កមពញ។ 
- ណឺរ  នូភ្ជា ប់: សថិតមៅចមន្មល ោះណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្មនិងណឺរ  នូចលករ វាមានន្មទីបចេូ លព័ត៌មាន

រវាងណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្មនិងណឺរ  នូចលករ។ 
19. ចំមពាោះរកុខជាតិអង់សយូដសពម មតើអូវលុជាោដម តឫមទ? ចូរបញ្ញា ក់ពីអំណោះអំណាង។ 

ចំ: ចំមពាោះរកុខជាតិអង់សយូដសពម អូវលុមិនដមនជាោដម តម ា្ លមទ។ ពីមប្ពាោះដតអូវលុជាទប្មង់ព
ហុមោសិោ ដដលផទុកមោសិោមួយ មហើយមោសិោមមមនោះ មធេើមមយ ូស និងបនតពូជមដើមបីបមងាើត
ប្លនជាថង់កំណដដលមានមោសិោ ៧ មហើយកនុងមន្មោះមានអូវដូសវេមួយដដលជាមោសិោបនតពូជ
ញី។ ដូចមនោះអូវលុជាទប្មង់មួយដដលនឹងោល យជាប្គ្មប់រកុខជាតិមប្ោយោរបងាកំមណើ ត។ 

20. ដំមណើ រលំអងមានប ុន្មា ន? អេីនលោះ? ចូរមរៀបរាប់។ 



ចំ: ដំមណើ រលំអងមាន ២ ដបបគឺ ដំមណើ រលំអងោត់ និងសេ័យដំមណើ រលំអង។ 
- ដំមណើ រលំអងោត់: គឺជាោរមផទប្គ្មប់លំអងសនផ្ទា រកុខជាតិមៅោន់សទិចមា តសនផ្ទា រកុខជាតិមួយ

មទៀត។ វាប្បប្ពឹតតិមៅប្លនមោយសារ ទឹក នយល់ និងសតេ។ 
- សេ័យដំមណើ រលំអង: គឺជាោរបមនទរប្គ្មប់លំអងពីមប្លល កលំអងមៅោន់សទិចមា តសនផ្ទា រកុខជាតិដត

មួយ។ 
21. ករមនគឺជាអេី? លកខណៈមោងសនករមនមានប្បមយាជន៍អេី? 

ចំ: ករមនគឺជាដផនកមួយដដលសថិតមៅដផនកខាងមុនសនប្គ្មប់ដភនកដដលជាភ្ជន សមកលរ  ទិូចមឡើងថាល  
មហើយមប្ល ង។ ករមនមានរបូរាងមោងជាងទប្មង់របស់ដភនកទំាងមូល។ 
លកខណៈមោងសនករមនមានប្បមយាជន៍ដូចជា ជួយពនលត់ោំរសាីសនពនលឺដដលចំងចូលមកកនុងដកវ
ដភនកឱ្យរមួជួបជាមួយគ្មន មៅកដនលងដតមួយមលើភ្ជន សមរទីន។ 

22. ប្បូមតអុីនីជាអេី? ម ូមលគុលប្បូមតអុីនីដដលទាបជាងមគបំផុតមៅថាអេី? 
ចំ: ប្បូមតអុីនីជាប ូលីដមសនអាសុីីតអាមីមនដដលបងាមឡើងមោយប្ចវាក់ប ូលីបុីបិទីមួយឫមប្ចើន។ 
ម ូមលគុលប្បូមតអុីនីដដលទាបជាងមគបំផុតមៅថា បុីបិទីតឫប ូលីបុីបិទីត។ 

23. ប្បូមតអុីនីមានសារៈសំខាន់ចំមពាោះសារពាង្កា យដូចមមតចនលោះ? 
ចំ: ប្បូមតអុីនីមានសារៈសំខាន់ចំមពាោះសារពាងាោយដូចជា ប្បូមតអុីីនជាសមាសធាតុប្គឹោះសន
ជីវតិដដលបមងាើតនូវរាល់សមាសភ្ជពសនសារពាងាោយ។ កនុងដំមណើ រប្បប្ពឹតតិមៅសនសារពាងាោយ 
ប្បូមតអុីីនមានន្មទីជាោតាលីករ ជាអរម ូន ជាអង់សុីីម ជាអង់ទីករ ជាប្បូមតីុីីនទប្មង់ ជាអនក
ដឹកនំ្ម និងជាអនកមធេើចលន្ម។ 

24. មតើអរម ូន LH និងអរម ូន FSH ផលិតមោយប្កមពញណា? មហើយមានទំន្មក់ទំនងជាមួយ
ប្កមពញមភទដូចមមតច? ចូរពនយល់មោយសមងខប។ 
ចំ:  អរម ូន LH និង អរម ូន FSH គឺផលិតមោយប្កមពញអុីបី ូភីសមុន។ វាមានទំន្មក់ទំនងជាមួយ
ប្កមពញមភទដូចជា: 



- ចំមពាោះអូដវ ឫប្កមពញមភទញី: 
. អរម ូន LH មធេើឱ្យមោសិោផូមលគុលដឺប្ោបផទុោះដបក និងបមចេ ញអូវលុ។  ផូមលគុលផទុោះដបក
មនោះោល យជាអង់មលឿងមហើយក៏បមចេ ញអរម ូនប្បូមតមសតរ  នូ និងអរម ូនអឺស្រសតូដសន។ 
. អរម ូន FSH មភ្ជោ ចមោសិោផូមលគុលសនអូដវឱ្យបមចេ ញអរម ូនអឺស្រសតូដសន។ 

- ចំមពាោះពងសាេ ស ឫប្កមពញមភទម ា្ ល: 
. អរម ូន LH មភ្ជោ ចមោសិោផូមលគុលអំាងដសទដសយលឱ្យបមចេ ញអរម ូនមតសតូមសតរ  នូ 
. អរម ូន FSH មភ្ជោ ចមោសិោដសវគូលីកនុងបំពង់សឺមីនីដភមដើមបីធាន្មកំណោដម ត។ 
 

25. ចូរពិពណ៌ន្មពីន្មទីរបស់ ARNt និង ARNr កនុងចលន្មសំមយាគប្បូមតអុីីន។ 
ចំ: ន្មទីរបស់ ARNt និង ARNr កនុងចលន្មសំមយាគប្បូមតអុីីន: 
- ARNt (ARN ដឹកនំ្ម) មានន្មទីដឹកនំ្មអាសុីីតអាមីមនពីសុីីតូប្លល សចូលមៅកនុងរបូីសូម និង

ទទួលសាា ល់កូដុងរបស់ម ូមលគុល ARNm មោយអង់ទីកូដុងមដើមបីចូលរមួបកដប្បព័ត៌មានមស
មនទិច ឱ្យមៅជាប្បូមតអុីនី។ 

- ARNr (ARN នំ្មសារ) មានន្មទីភ្ជា ប់ជាមួយ ARNm សំមយាគប្បូមតអុីីន។ វាជាមរាងជាងសាង
សង់ប្បូមតអុីនី។ 

26. ដូចមមតចដដលមៅថាសប រ  ភីូត? ោដម តូភីត? 
ចំ: សប រ  ភីូតជាទប្មង់សនរកុខជាតុដដលផលិតសប អាបលូអុីីត។ 
ោដម តូភីតជាទប្មង់សនរកុខជាតិដដលមានន្មទីផលិតោដម ត។ 

27. មតើោរឆ្ល ស់កំមណើ តសនសប រ  ភីូតនិងោដម តូភីតឆលងោត់វគាអេីនលោះ? ចូរមរៀបរាប់វគានីមួយៗ។ 
ចំ: ឆលងោត់វគាអាបលូអុីីត និងវគាឌីបលូអុីីត។ 
- វគាអាបលូអុីីត: ចប់មផតើមមោយប្លតុភូតបងាកំមណើ ត 
- វគាឌីបលូអុីីត: ចប់មផតើមមោយប្លតុភូតមមយ ូស។ 



28. ចូរឱ្យនិយមន័យោរបង្កា ត់ជិត និងោរបង្កា ត់ឆ្ង យ។ 
ចំ: ោរបង្កា ត់ជិត គឺជាោរបង្កា ត់រវាងសតេមចញពីមមប្លមួយគូ ឫមមប្លនឹងកូនរបស់វា។ 
ោរបង្កា ត់ឆ្ង យ គឺជាោរបង្កា ត់រវាងពូជនុសគ្មន  មានដនេស្សឡាយនុសគ្មន  ឫប្បមភទនុសគ្មន ។ 

29. មប្បៀបមធៀបលទធផលសនោរបង្កា ត់ជិត និងោរបង្កា ត់ឆ្ង យ: 
ចំ:  
- ោរបង្កា ត់ជិត: 

. បង្កា ត់រវាងកូនដដលមកើតពីមមប្លដតមួយ ឫរវាងកូននិងកូនគ្មន វា 

. សណាត នមប្ោយ មានកមាល ំងជីវតិមនោយលទធភ្ជពដដលនឹងនំ្មមៅរកោរផុតពូជ។ 
- ោរបង្កា ត់ឆ្ង យ: 

. បង្កា ត់រវាងពូជនុសគ្មន  ឫមានដនេស្សឡាយនុសគ្មន  ឫប្បមភទនុសគ្មន  

. អុីីប្បវីត (កូនមៅ) មានលកខណៈលែ លូតលាស់ឆ្ប់ប្លនផល ទិននផលនពស់ និងធន់នឹងជមងឺ
ប្លនលែ។ 
. អារ មិនអាចបងាកំមណើ តប្លនកនុងករណីមមប្លប្បមភទនុសគ្មន ។ 

30. មហតុអេីប្លនមពលមានោរប ោះទងាិច ឫរបួសមុតោច់មធេើឱ្យមយើងមានោរឈចឺប់? 
ចំ: ប្លនជាមានោរប ោះទងាិចឫរបួសមោយមុតោច់មធេើឱ្យមានោរឈឺចោប់មប្ពាោះធាួលវញិ្ញា ណឈឺ
ចប់លាតសនធឹងយា ងមប្ចើនកនុងស្សទាប់មអពីដឌមដដលរសួមៅនឹងោរឈឺចប់។ ប្គប់សរសស
ប្បសាទវញិ្ញា ណដដលទទួលរមំោចចប់បចាូ នព័ត៌មានមនោះមៅោន់សំបកនួរកាលដដលមៅទី
មនោះ ព័ត៌មានប្តូវប្លនវភិ្ជគនិងបកស្សាយ។ 

31. ប្កមពញមលើតប្មង់មន្មមមានប ុន្មា នដផនក? អេីនលោះ? ដផនកនីមួយៗផលិតអរម ូនអេី? 
ចំ: ប្កមពញមលើតប្មង់មន្មមមាន ២ ដផនកគឺ: 
- ដផនកខាងមប្ៅជាប្កមពញករទិចមលើតប្មង់មន្មម 
- ដផនកខាងកនុងជាប្កមពញនួរមលើតប្មង់មន្មម 



+ ដផនកនីមួយៗផលិតអរម ូនដូចជា: 
- ប្កមពញករទិចមលើតប្មង់មន្មម ផលិតអរម ូនករទីលសូល និងអរម ូនអាល់ដូមសតរ  នូ។ 
- ប្កមពញនួរមលើតប្មង់មន្មម ផលិតអរម ូនមអឌីមណប្ពីនឫអរម ូនោល់ដូមសតរ  នូ។ 

32. មៅមពលមនុសេស្សវងឹខាល ងំ មយើងសមងាតម ើញថាមគមានដំមណើ រមប្ទតសដចប់ោន់អេីមានលកខ
ណៈញ័រ មតើលកខណៈមនោះបណាត លមកពីអេី? 
ចំ: មពលមនុសេស្សវងឹខាល ំង មយើងសមងាតម ើញថាមគមានដំមណើ រមប្ទតសដចប់ោន់អេីមានលកខ
ណៈញ័រ មតើលកខណៈមនោះបណាត លមកពីមពលស្សវងឹខាល ំងនួរកាលប្លត់បង់ន្មទីប្តតួពិនិតយចលន្ម
ឆនទៈកនុងោរតំដហលំនឹង ដូចមនោះវាមានអាចដកលមែ និងសប្មបសប្មលួចលន្មរបស់សាច់ដំុកនុង
ោរមធេើចលន្ម។ មៅមពលមន្មោះមនុសេស្សវងឹមានដំមណើ រមប្ទត និងមិនអាចបញ្ញា មលើនលួនឯងប្ល
ន។ 

33. មតើកនុងសារពាងាោយមនុសេ មានអាសុីតីអាមីមនប ុន្មា នប្បមភទ? វានុសគ្មន ពីមួយមៅមួយដូច
មមតច? 
ចំ: កនុងសារពាងាោយមនុសេមានអាសុីីតអាមីមន ២០ ប្បមភទ។ វានុសគ្មន ពីមួយមៅមួយ
មោយសាររា ឌីោល់ R ។ 

34. មគថាអាសុីតីអាមីមនមានលកខណៈជាអាសុីតីផង ប្លសផង វាពិតមទ? មប្ពាោះអេី? 
ចំ: ជាោរពិត ពីមប្ពាោះវាជាអនកបចាូ នព័ត៌មានប្បសាទមោយមានឥទធិពលមៅមលើន្មទីរបស់មោសិ
ោមគ្មលមៅ និងមោសិោសាច់ដំុ។ 

35. មតើប្កមពញទីរ  អុូីតីសថិតមៅប្តង់ណា? វាផលិតអរម ូនអេីនលោះ? មតើអរម ូនទំាងមន្មោះមានន្មទីអេីនលោះ? 
ចំ: ប្កមពញទីរ  អុូីតីសថិតមៅប្តង់ក ចំពីមប្ោមបំពង់សំមលង និងមៅខាងមុនបំពង់នយល់។ វាផលិត
អរម ូនទីរ  អុូីតី និងអរម ូនោលសុីតូីនីន។ មហើយអរម ូទំាងមន្មោះមានន្មទីដូចជា: 
- អរម ូនទីរ  សុូីនី: មានន្មទីបមងាើតអប្តាមមតាបូលីសប្បូមតអុីីនគលុយសុីីតនិងខាល ញ់។ 



- អរម ូនោលសុីីតូនីនវាមានន្មទីតប្មូវអប្តាោល់សយូមកនុង្មមោយមៅមពលកប្មិត Ca 
កនុង្មមកើនមឡើងវាចប់យក Ca មៅសតុកកនុងឆែឹង។ 

36. មពាតជារកុខជាតិម ូណូកូទីមលដូន  រឌីឺកូទីមលដូន? ពីមប្ពាោះអេី? 
ចំ: មពាតជារកុខជាតិម ូណូកូទីមលដូនពីមប្ពាោះ: 
- ប្គ្មប់មានកូទីមលដុងមួយ 
- សលឹកដវងមានប្ទនុងស្សប 
- ផ្ទា មាន ៣ ស្សទាប់ ពហុគុណសន ៣ 
- រសឺជារសឹដសោ 
- មដើមមានប្លច់សរសសនំ្មសថិតមៅរាយប្ល យ។ 

37. ដកវដភនកមានន្មទីអេីនលោះ? មហតុអេីប្លនជាមនុសេនលោះមមើលវតថឆ្ង យម ើញចាស់ ប ុដនតមមើលជិត
ម ើញមិនចាស់មៅវញិ? ចូរពនយល់។ 
ចំ: ដកវដភនកមានន្មទីមធេើឱ្យោំរសាីពនលឺង្កក និងប្បសពេចូលគ្មន ។ ប្លនជាមនុសេនលោះមមើលវតថឆ្ង យ
ម ើញចាស់ ប ុដនតមមើលវតថុជិតម ើញមិនចាស់មៅវញិ មប្ពាោះដភនកមានជមងឺអុីីដពមមប្តូប។ ដភនក
មមើលវតថុឆ្ង យចាស់ មប្ពាោះដតចមាង យអបបបរមិាសនគំមហើញចាស់ឆ្ង យជាងដភនកធមាតា ដូចមនោះ
ប្តូវមានសប្មបតប្មូវ មបើគ្មា នមទមន្មោះរបូភ្ជពមកើតមឡើងមៅមប្ោយមរទីនមប្ពាោះប្បព័នធអុបទិចបប្ងមួ
តិច។ 

38. មតើនួរកាលនិងនួរឆែឺងននងមានទំន្មក់ទំនងគ្មន យា ងដូចមមតចកនុងោរបចេូ លព័ត៌មាន? 
ចំ:នួរកាលនិងនួរឆែឺងននងមានទំន្មក់ទំនងគ្មន យា ងដូចមមតចកនុងោរបចេូ លព័ត៌មានមោយ: 
ព័ត៌មានដផនកវញិ្ញា ណនំ្ម និងចលករឆលងោត់ពីនួរកាលមៅដផនកមផេងៗមទៀតសនសារពាងាោយ
តាមរយៈនួរឆែឹងននង។ មយ ងមទៀតសរសសដភនកវញិ្ញា ណនំ្មនិងចលករទំាងអស់ដដលសថិតមៅមប្ោម
កចេ ឹងកប្តូវដតឆលងោត់តាមនួរឆែឹងននងមៅោន់នួរកាល មៅោន់សររីាងាមផេងៗ។ 

39. លំដពងផលិតអរម ូនអេីនលោះ? ចូរមរៀបរាប់ពីតួន្មទីរបស់វា។ 



ចំ: លំដពងផលិតអរម ូនអំាងសវុយលីន និងអរម ូនគលុយោកុង។ 
- អរម ូនអំាងសវុយលីន: មានន្មទីោត់បនថយកប្មិតកលុយកូសមៅកនុង្ម។ 
- អរម ូនគលុយោកុង: មានន្មទីបមងាើនកប្មិតគលុយកូសមៅកនុង្ម។ 

40. ប្បព័នធប្បសាទមនុសេមានមុនង្ករប ុន្មា នយា ង? អេីនលោះ? ពនយល់ពីមុនង្កររបស់វាផង។ 
ចំ: ប្បព័នធប្បសាទមនុសេមានមុនង្ករ ៣ យា ងគឺ: ទទួលព័ត៌មាន មឆលើយតបមៅនឹងព័ត៌មាន និងតំ
ដហរកោមថរលំនឹង។ 
- ោរទទួលព័ត៌មាន: ប្បព័នធប្បសាទជួយមយើងឱ្យដឹងពីអេីដដលមកើតមានមៅកនុងមជឈោា នជំុវញិ

តាមរយៈសររីាងាវញិ្ញា ណ។ 
Ex: ដភនករបស់អនកចំទីទទួលប្លនព៏ត៌មានមួយគឺប្លល់កំពុងមប្លោះពួយមករកគ្មត់។ 

- ោរមឆលើយតបមៅនឹងព័ត៌មាន: មៅមពលមយើងទទួលប្លនសញ្ញា  រោឺរដប្បប្បលួណាមួយកនុង
មជឈោា នខាងមប្ៅ។ 
Ex:  កីឡាករដដលជាអនកចំទីមលាតទីចប់ប្លល់មិនឱ្យចូលទី។ 

- តំដហរកោលំនឹង: ប្បព័នធប្បសាទជួយកនុងោរដថរកោមថរលំនឹងមោយបញ្ញា ឱ្យសារពាងាោយ
មធេើសកមាភ្ជពមួយចំនួនដដលសមស្សបមៅនឹងព័ត៌មានដដលទទួលប្លន។ 
Ex: អប្តាចង្កេ ក់មបោះដូង និងដមងហើមមដើមបគិីតគូថាមពលបដនថមមៅមពលមលាតមៅចប់ប្លល់
មោយប្បព័នធតប្មូវប្បសាទ។ 

41. មតើលំដពងផលិតអរម ូនគលុយោកុងមៅមពលណា? 
ចំ: លំដពងផលិតអរម ូនគលុយោកុងមៅមពកប្មិតគលុយកូសមៅកនុង្មធាល ក់ចុោះមប្ោមដល់កប្មិត
កំណត់។ វាបមចេ ញអរម ូនគលុយោកុងមដើមបីដំមឡើងបរមិាណគលុយកូសកនុង្មឱ្យដល់កប្មិត
កំណត់មឡើងវញិ។ 

42. អនកវទិយសាស្រសតប្លនមប្បើវសិេកមាមសមនទិចកនុងវស័ិយសំខាន់ៗអេីនលោះ? មហើយវស័ិយនីមួយៗមគផលិ
តប្លនផលិតផលអេីនលោះ? 



ចំ: អនកវទិយសាស្រសតប្លនមប្បើវសិេកមាមសមនទិចកនុងវស័ិយសំខាន់ៗដូចជា: វស័ិយកសិកមា, វស័ិយ
ឧសោហកមាផលិតមសបៀង និងវស័ិយសុខាភិប្លល។ 
កនុងវស័ិយនីមួយៗមគផលិតប្លនផលិតផលដូចជា: 

43. - វស័ិយកសិកមា: មធេើឱ្យរកុខជាតិមានដផលផ្ទា  ធន់នឹងជមងឺ ធន់នឹងអាោសធាតុ ធន់នឹងថាន ំសមាល ប់
សតេលិែត និងមមា មផេងៗ។ 
- វស័ិយឧសោហកមាផលិតមសបៀង: អាចផលិតអរម ូន ផលិតអាហារមួយចំនួនមានដូចជា ទឹក

មោោះមគ្មជូរ ស្សមបៀរ នំប័ុងប្បមា ស និងមភសជាៈមួយចំនួនធំ។ 
- វស័ិយសុខាភិប្លល: អាចមធេើឱ្យមានោរផលិតអំាងសវុយលីន អំាងដទមផរ  នូ អំាងដទឡឺគីន អង់

ទីបយូទិច អង់ទីករ និងវា ក់សំាង។ 
44. អាសុីតីអាមីមនបមងាើតមឡើងមោយធាតុអេីនលោះ? 

ចំ: អាសុីតីអាមីមនបមងាើតមឡើងមោយធាតុគីមី ៤ ប្បមភទគឺ C, H, O, N។ 
45. រាប់ម ា្ ោះរកុខជាតិកឌីកូទីមលដូនឱ្យប្លន 6។ 

ចំ: រកុខជាតិឌីកូទីមលដូន មាន ននុរ ប្កចូ សាេ យ ទាប ប្តដបកជាមដើម…។ 
46. មហតុអេីប្លនជាមគនិយាយថាប្បូមតអុីនីជាអនកោរពារ? 

ចំ: ប្បូមតអុីនីជាអនកោរពារ មប្ពាោះវាអាចោរពាររាងោយប្បឆំ្ងនឹងោរមប្ជៀតចូលសនមមមរាគ
មពលមានរបួស ោរពារោរប្លត់បង់្មមពលោច់សរសស្មមធេើឱ្យ្មកក។ 

47. មតើកលរ  អុូីតីជាអេី? មហើយមានលកខណៈដូចមមតច? 
ចំ: កលរ  អុូីតីគឺជាស្សទាប់កណាត លសនប្គ្មប់ដភនក។ ស្សទាប់កលរ  អុូីីតមានលកខណៈមសតើងមានពណ៌
មតាន តចស់ និងសមបូរមោយសរសស្ម។ ស្សទាប់កលរ  អុូីីតមានន្មទីដឹកនំ្មសារធាតុចិចេ ឹម និង
អុកសុីីដសនមៅផាត់ផាង់ឱ្យមៅស្សទាប់មរទីន និងរកោលំនឹងសីតុណហ ភ្ជពមៅកនុងដភនក។ វាក៏មាន
ន្មទីោរពារោរជោះប្តលប់មកវញិសនពនលឺផងដដរ។ 

48. មប្ោយមពលបរមិភ្ជគអាហារ មតើសារធាតុចិចេ មឹដដលប្ជាបចូលមៅកនុង្មមានអេីនលោះ? 



ចំ: កនុងមន្មោះរមួមាន: គលុយកូស អាសុីីតអាមីមន អំបិលននិជ វតីាមីន អាសុីីខាល ញ់ និងគលីមសរ  លូ។ 
49. មតើមគដបងដចកនួរកាលជាប ុន្មា នដផនក? អេីនលោះ? មានន្មទីដូចមមតចនលោះ? 

ចំ: នួរកាលមាន ៣ ដផនក គឺ នួរធំ នួរតូច និងនួរកចេ ឹងក។ 
ដផនកនីមួយៗមានតួន្មទីដូចតមៅ: 
- នួរធំ: មានន្មទីប្តួតពិនិតយន្មទីជាមប្ចើនដូចជា សតិបញ្ញា  ប្បឌិតោណ ពិចរណា។ មប្ៅពី

មនោះវាទទួលប្លនព័ត៌មានពីសររីាងាវញិ្ញា ណទំាង ៥។ 
- នួរតូច: មានន្មទីប្តតួពិនិតយចលន្មឆនទៈទំាងអស់ និងចលន្មអឆនទៈមួយចំនួន។ វាក៏មានន្មទី

រកោនូវតុលយភ្ជពរបស់សារពាងាោយផងដដរ។ 
- នួរកចេ ឹងក: វាមានន្មទីប្តួតពិនិតយចលន្មអឆនទៈរបស់សារពាងាោយគឺចង្កេ ក់ដមងហើម និងោរក

ន្រ្ន្មត ក់របស់មបោះដូង។ 
50. មតើវសិេកមាសុីីមនទិចផតល់ផលអាប្កក់ដល់មនុសេជាតិដូចមមតចនលោះ? 

ចំ: ផលអាប្កក់រមួមាន: 
- មប្គ្មោះថាន ក់ចំមពាោះបរសិាថ ន: 

. សមាល ប់សតេដដលរស់មៅមលើរកុខជាតិ GM ដដលមធេើឱ្យសាល ប់ដល់ជីវៈចប្មរោះមលើដផនដី។ 

. មធេើឱ្យសតេលែិតមួយចំនួនអាចសុី ីំ និងបមងាើតភ្ជពធន់នឹងសារធាតុពុលមផេងៗ។ 

. បមងាើនភ្ជពអារដល់រកុខជាតិមោយមិនឱ្យផលិតប្គ្មប់លំអងសប្មាប់បង្កា ត់ពូជ។ 
- មប្គ្មោះថាន ក់ចំមពាោះមសដាកិចេ: 

. ប្ករមហវុនផលិតប្គ្មប់ GM ោរពារយា ងស្សបចាប់មិនឱ្យប្ករមហវុនដសទផលិតប្គ្មប់រកុខជាតិ 
GM ដូចគ្មន ប្លន។ 
. កសិករមិនអាចយកប្គ្មប់រកុខជាតិទុកមធេើពូជប្លនគឺប្តូវទិញពីប្ករមហវុនមរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

- មប្គ្មោះថាន ក់ចំមពាោះសុនភ្ជព: 



. មធេើឱ្យមានប្បតិកមាពីប្បព័នធភ្ជពសុី ីំមពលបរមិភ្ជគសារធាតុដដលប្លនមកពីវសិេកមាមសមន
ទិច 
. ដសននលោះមធេើឱ្យមានភ្ជពធន់នឹងអង់ទីបយូទិចដដលមធេើឱ្យជមងឺដដលពយប្លលមោយអង់ទីបយូទិច
មិនអាចពយប្លលប្លនជា 
. មនុសេនលោះមធេើឱ្យមចតន្មនឹងបមងាើតបនេំដសនថាីសប្មាប់ផលិតសារធាតុគីមីមប្បើប្ប្លស់កនុងស
ន្រ្ង្កា ម។ 

- មប្គ្មោះថាន ក់ចំមពាោះសងាមនិងសីលធម៌: 
. មធេើឱ្យមានមុយតាសយុងដសនកនុអូវលុ ដសពមា តូសូអុីីត ដដលឱ្យប ោះពាល់ដល់សណាត នមប្ោយ 
. ដបងដចកវណណៈ ពីមប្ពាោះអនកមានមានចំនួនមទើបអាចមប្បើប្ប្លស់វសិេកមាមសមនទិចមនោះប្លន 
. អនកប្បោន់សាសន្មមិនដូចគ្មន ទទួលសាា ល់ោរសចនដសនធមាជាតិមដើមបបីមងាើតសារពាងាោយ។ 

51. មហតុអេីប្លនជាមគថាអាសុីតីអាមីមនជាសារធាតុចំណូលទឹក? 
ចំ: ពីមប្ពាោះវារលាយកនុងទឹក មហើយវាអាចឆលងោត់ភ្ជន ស់មោសិោប្លន។ 

52. ឱ្យនិយមន័យអាសុីតីអាមីមនសតង់ោរ និងមិនសតង់ោរ។ 
ចំ: អាសុីតីអាមីមនសតង់ោរវាគឺជាអាសុីីតអាមីមនទំាង ២០ ប្បមភទដដលមាន ធាតុបងារបស់ប្បូ
មតអុីនីគឺវាមានកប្មមសមនទិចសប្មាប់កំណត់។ 
អាសុីីតអាមីមនមិនសតង់ោរគឺជាអាសុីីតអាមីមនដដលមានន្មទីចំប្លច់កនុងមមតាប ូលីស ប ុដនតវា
មិនដមនជាសារធាតុបងារបស់ប្បូមតអុីនីមទ។ 

53. ោរពិមសាធន៍អង់សុីមី: 
ក. មៅមពលមគចក់ទឹកអុកសុីីដសនមណមៅកនុងដកវជ័រដដលមានោក់មថលើមសតេរចួជាមស្សច មគពិនិ
តយម ើញមានអេីមកើតមឡើងមៅកនុងដកវជ័រមន្មោះ? មប្ពាោះអេី? 



ន. មគោក់សូលុយសយុងទឹកមាត់មៅកនុងដកវជ័រដដលមានោក់សូលុយសយុងអាសុីីតអាមីដុងកនុង
ោរពិមសាធន៍អំពីអង់សុីីមយថាប្បមភទ។ មតើសូលុយសយុងទឹកមាត់ផទុកអង់សុីមីម ា្ ោះអេី? និង
មានន្មទីដូចមមតចកនុងោរពិមសាធមនោះ? 
ចំ: មៅមពលមគចក់ទឹកអុកសុីីដសនមណមៅកនុងដកវជ័រដដលមានោក់មថលើមសតេរចួជាមស្សច មគ
ពិនិតយម ើញមានពពុោះមកើតមឡើងមៅកនុងដកវជ័រមន្មោះ ពីមប្ពាោះមៅកនុងមថលើមសតេមានអង់សុីីមោតា
ឡាសបំដបកទឹកអុកសុីីដសនមណឱ្យមៅជាអុីកីសុីីដសន និងទឹក។ 
ន. មគោក់សូលុយសយុងទឹកមាត់មៅកនុងដកវជ័រដដលមានោក់សូលុយសយុងទឹកមាត់កនុងោរ
ពិមសាធអំពីអង់សុីីមយថប្បមភទ។ សូលុយសយុងទឹកមាត់ផទុកអង់សុីីមអាមីឡាស មហើយអង់
សុីីមអាមីឡាសមានន្មទីបំដបកអាមីដុង។ 
54. អំាងភលុចប្បសាទគឺជាអេី? 
ចំ: អំាងភលុចប្បសាទគឺជាព័ត៌មានប្បសាទដដលដឹកនំ្មតាមបមណាត យណឺរ  នូ ជាព័ត៌មានដដលណឺរ  ូ
នដឹកនំ្ម។ 

54. ចូរពនយល់ពីដំមណើ រអំាងភលុចប្បសាទដដលប្លនមកើតមឡើងមៅមពលមានសូរសមមលងមរាទិ៍របស់ទូរ
ស័ពទ។ 
ចំ: ដំមណើ រអំាងភលុចប្បសាទមពលមានសមមលងទូរស័ពទមរាទិ៍: 
- កនុងករណីមនោះមានណឺរ  នូ ៣ ប្បមភទចូលរមួគឺ: ណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្ម ណឺរ  នូភ្ជា ប់ និងណឺរ  នូចលក

រ។ 
. ណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្ម: មៅមពលលឺសមមលងទូរស័ពទមរាទិ៍ ធាួលវញិ្ញា ណមៅកនុងប្តមចៀកចប់ប្លនរ ំ
មោចសមមលងមហើយបមងាើតប្លនជាអំាងភលុចប្បសាទ។ អំាងភលុចប្បសាទមធេើដំមណើ រមចញពីដង់
ប្ឌីតមួយសនណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្ម ចូលមៅកនុងតួមោសិោមហើយចុោះតាមអាក់សូនរហូតដល់ចុង
អាក់សូន។ 



 . ណឺរ  នូភ្ជា ប់: មៅចុងអាក់សូន អំាងភលុចប្បសាទឆលតោ់ត់សុីីណាប់មហើយចូលមៅកនុងណឺរ  នូ
ភ្ជេ ប់ដដលសថិតមៅកនុងនួរកាល។ មៅកនុងនួរកាលអំាងភលុចប្បសាទមនោះប្តូវប្លនបកស្សាយ
មហើយមធេើឱ្យមយើងដឹងថាទូរស័ពទកំពុងមរាទន៍។ បន្មទ ប់មកនួរកាលមធេើោរសមប្មចចិតតថាមតើ
មលើកទូរស័ពទរអឺត់? 
. ណឺរ  នូចលករ: មៅមពលនួរកាលសមប្មចចិតតថាប្តូវដតមឆលើយតបអំាងភលុចប្បសាទមធេើដំមណើ រ
ចុោះតាមបមណាត យណឺរ  នូចលកររហូតដល់សររីាងាប្បតិកមា (សាច់ដំុសដ)។ សាច់ដំុសដមឆលើយតប
មៅនឹងោរមលើកទូរស័ពទ។ 

55. ោរពិមសាធសនអតតសញ្ញា ណប្បូមតអុីនី: 
មគោក់សូលុយសយុង (NaOH) 10% និងសូលុយសយុង CuSO4 0.5% ចំណុច 3ml ដូចគ្មន មៅកនុង
ដកវដដលមានសូលុយសយុងអាល់បវុយមីនចំណុោះ 3ml ដដរ រចួប្កឡុកសពេ។ 
១. មតើមគសមងាតម ើញពណ៌អេីដដលមកើតមឡើង? 
២. មតើមគមប្បើសូ 10% សន NaOH និង 0.5% សន CuSO4 មដើមបអីេី? 
ចំ:  
១. មគសមងាតម ើញមានពណ៌សាេ យមកើតមឡើង។ 
២. មដើមបីបញ្ញា ក់ថាមានវតតមានប្បូមតអុីនី។ 

56. មហតុអេីប្លនជានុយមកលអូទីតមានដត ៤ ប្បមភទដតអាចបមងាើតម ូមលគុល AND នុសគ្មន មប្ចើន? 

ចំ: មប្ពាោះម ូមលគុល AND នីមួយៗមកើតមឡើងពីនុយមកលអូទីតមប្ចើន ដដលតមប្មៀបគ្មន មៅតាមតំណ
លំោប់ជាក់លាក់។ ម ូមលគុល AND នីមួយៗនុសគ្មន មោយសារចំនួននុយមកលអូទីត ប្បមភទនុយមកលអូទី
ត និងទីតំាងរបស់នុយមកលអូទីត។ 

56. មពលលឺទូរស័ពទមរាទិ៍ អនកមលើកទូរស័ពទមឡើងមដើមបមីឆលើយតប។ កនុងករណីមនោះ មតើមានណឺរ  នូអេីនលោះ
ដដលចូលរមួ? មរៀបរាប់ពីតួន្មទីរបស់វាផង។ 



ចំ:កនុងករណីមនោះមានណឺរ  នូ ៣ ប្បមភទចូលរមួគឺ: ណឺរ  នូវញិ្ញា ននំ្ម ណឺរ  នូភ្ជា ប់ និងណឺរ  នូចលករ។ 
តួន្មទីរបស់វា: 
- ណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្ម: មានន្មទីមចញពីធាួលវញិ្ញា ណមៅោន់មជឈមណឌ លប្បសាទ (នួរកាល)។ 
- ណឺរ  នូភ្ជា ប់: មានន្មទីបចាូ នបនតនូវព័ត៌មានពីណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្មមៅណឺរ  នូចលករមប្ោយោរ

បកស្សាយអំាងភលុចប្បសាទពីនួរកាល។ 
- ណឺរ  នូចលករ: មានន្មទីដឹកនំ្មព័ត៌មានពីមជឈមណឌ លប្បសាទមៅោន់សររីាងាប្បតិកមា (សាច់

ដំុសដ)។ 
57. ប្កមពញមញើសមានន្មទីដូចមមតច? 

ចំ: ប្កមពញមញើសមានន្មទីបមចេ ញមញើសមដើមបីតប្មូវសីតុណហ ភ្ជពកនុងសារពាងាោយ។ 
58. អង់ទីបយូទិចជាអេី? 

ចំ: អង់ទីបយូទិចជាសារធាតុសំាញុី ីំដដលផលិតមោយមីប្កូសារពាងាោយសប្មាប់ពយប្លលជមងឺ
ដដលបងាមឡើងមោយប្លក់មតរ។ី 

59. ដូចមមតចដដលមៅថាប្កមពញប្ល រា ទីរ  អុូីតី? 
ចំ: ជាប្កមពញរាងពងប្កមពើតូចៗចំនួនបួនដដលបងាប់កនុងដផនកខាងមប្ោយសនប្កមពញទីរ  អុូីីត វា
មានន្មទីបមចេ ញផលិតអរម ូនប្ល រា ទីរ  អុូីីត។ 

60. មរៀបរាប់ពីសារៈសំខាន់សនសេយ័តមមលើងមទេ ADN។ 
ចំ: សារៈសំខាន់មានដូចជា: 
- រកោចំនួនប្កមូ ូសូមឱ្យមៅដដដលមពលមោសិោដចក 
- មៅចំដណកមីតូស មោសីោមមនិងមោសិោកូនមាន ADN ដូចគ្មន  
- រា ប់រងចំនួននិងរបូរាងប្កម ូសូមឱ្យមៅដដដលមប្ោយចំដណកមោសិោ 
- រា ប់រងនិងតំដហរកោព័ត៌មានមសមនទិចឱ្យមៅមថរមោយឆលងោត់ជំន្មន់។ 

61. ដផនកសំខាន់ៗសនប្បព័នធប្បសាទសតេឆែឹងកងមានអេីនលោះ? 



ចំ: រមួមាន ២ ដផនកគឺ មជឈមណឌ លប្បសាទ និង បរមិណឌ លប្បសាទ។ 
- មជឈមណឌ លប្បសាទ: មាននួរកាល និង នួរឆែឹងននង 
- បរមិណឌ លប្បសាទ: មានផលូវប្បសាទវញិ្ញា ណនំ្ម និងផលូវប្បសាទចលករ។ 

62. ដូចមមតចដដលមៅថាពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណ? មរៀបរាប់ទីតំាងសនរសជាតិរបស់វា។ 
ចំ: ពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណគឺជាធាួលវញិ្ញា ណគីមីដដលរសនឹងរសជាតិ។ ទីតំាងរសជាតិ: 
- រសជាតិដផែមសថិតមៅដផនកចុងអណាត ត 
- រសជាតិសប្បសថិតមៅចំមហៀងអណាត ត 
- រសជាតិជូរសថិតមៅចំមហៀងសងខាង 
- រសជាតិលេីងសថិតមៅគល់អណាត ត។ 

63. មហតុអេីប្លនជាមគចត់ទុកប្កពោះ និងមពាោះមវៀនតូចជាប្កមពញអង់ដូប្គីន? 
ចំ: មប្ពាោះវាជាប្កមពញដដលផលិតអរម ូនមហើយបមចេ ញមៅ កនុងចរនត្មមោយផ្ទទ ល់: 
- ប្កពោះផលិតអរម ូនោស្រសទីន 
- មពាោះមវៀនតូចផលិតអរម ូនមសប្កទីន។ 

64. ចូរពិពណ៌ន្មពីសីុមណូដសពមទំាងបួនប្ករម?  
ចំ: ពិពណ៌ន្មពីសីុមណូដសពមទំាងបួនប្ករម៖ 
-  ប្បង់(Cycard) វាមានរបូរាងដូចមដើម មតាន តមយ ងដដលមានសលឹកផ្ុំមៅកំពូលខាងចុង ដតវាផលិត
មោន។ មោនមពញវយ័មាន របូរាងដូចជាប្លល់។ 
-   កូនីដភ (Conifers) មានសលឹកដូចជាមាុល (ស្សល់) ដដលអាចមអាយោរពារោរ ប្លត់បង់ ជាតិទឹក 
និង អាចមអាយបនោមំៅនិងអាោសធាតុសងួត។ សលឹករបស់កូនីដភមានពណ៌សបតងមពញមួយឆ្ន ំ។ 
-  គីងកូ( Gingoes) មានកំមណើ តតំាងពីរាប់រយលានឆ្ន ំមកមហើយ។ វាមានដុោះមៅកនុងប្បមទសមួយ
ចំនួន ដូចជាប្បមទសចិនជប ុននិងកូមរ  ជាមដើម។ សពេសថងមគោំវាមៅ តាមដងផលូវតាមទីប្ករងមប្ពាោះវា
ធន់និងកងេក់បរយិាោសប្លន។ 



-  សីុមណតូភីត (Cinetophytes) ជារកុខជាតិដដលដុោះមៅតាមតំបន់វាលនោច់មានអាោសធាតុមៅ្ 
និង កនុងតំបន់សប្ពប្តពិូចមានមភលៀង។ សីុមណតូភីតជាមួយចំនួនជាមដើមមឈើ និង មួយចំនួនមទៀត
ជារកុខជាតិចុលលប្ពឹកេ  រកុខជាតិប្បមភទមនោះអាចរស់មៅប្លនជាងមួយពាន់ឆ្ន ំ។ 

 65 . មតើមោនជាអេី? កនុងោរបនតពូជរបស់សីុមណូដសពមមតើមោនមានន្មទីជាអេី? 

ចំ: មោនគឺជា សររីាងាបនតពូជរបស់រកុខជាតិសីុមណូដសពម មោនមានន្មទីជាអនកផទុកមោសិោ បនត
ពូជ (ដសពមា តូសូអីុតចំមពាោះមោនម ា្ ល ឯអូអូដសេវចំមពាោះមោនញី)។ 

65. មតើដផនកមផេងៗ របស់ផ្ទា មានអេីនលោះ? 
ចំ: ដផនកមផេងៗ របស់ផ្ទា រមួមានៈ ប្តបក ស្សទាប់ កចេុ ំមកសម ា្ ល (ទងមកសម ា្ ល និងមប្លល ក
លមែង) និង កចេុ ំមកសញី (សទិចមា ត កមកសញី បំពង់លមែង និង អូដវផទុកអូវលុ) ។ 

66. ចូរពីពណ៌ន្មអំពីអតថប្បមយាជន៍របស់ពពួកស្សល់។ 
ចំ: សារៈប្បមយាជន៍ពពួកស្សល់មានដូចជាៈ 
-          ជាជប្មកពពួកសតេ 
-          មដើមប្តូវប្លនមគយកមៅមធេើជាមប្គឿងសង្កហ រមឹ និង ផលិតជាប្កោស 
-          ជាអុសសប្មាប់ដុត 
-          ជាឱ្សថសប្មាប់ពយប្លលជមងឺ និង មប្គឿងប្កអូប 
 

67. មតើរកុខជាតិអង់សូយដសពមមានប្បមយាជន៍អេីនលោះ? 

 ចំ: រកុខជាតិអង់សយូដសពមមានប្បមយាជន៍ដូចជាៈ 

-          មធេើជាមប្គឿងសង្កហ រមឹ(តុ ទូ ផទោះ...) មឈើប្បណិតមបងន្មងនួន 

-          ជាឱ្សថសប្មាប់ពយប្លលជមងឺ 



-          ផលិតផលឧសោហកមា  ឧ. ជ័រមដើមមៅសវូ និង ជ័រមដើមមឈើទាល 

-          ដផលមឈើមួយចំនួនធំអាចយកបរមិភ្ជគប្លន 

-          ផលិតអុកសីុដសនសំរាប់ោរដកដមងហើមរបស់មនុសេ និង សតេ។ 

 

68. មតើលកខណៈពិមសសពីរយា ងរបស់រកុខជាតិអង់សយូដសពមមានអេីនលោះ? 
ចំ: លកខណៈពិមសសពីរយា ងរបស់រកុខជាតិអង់សយូដសពមមានផ្ទា ដដលជា សររីាងាមភទ និង ប្គ្មប់
ដដលោរពារមោយសំបក។ 

69. មតើន្មទីសំខាន់ៗបីយា ងរបស់សលកឹគឺអេី? 
ចំ: ន្មទីសំខាន់បីយា ងរបស់សលឹក៖ 
-   បំភ្ជយចំហាយទឹក និង អុកសីុដសនមៅកនុងបរយិាោស 
-   ស្សូបយកឧសា័នោបូនិចមដើមបីមធេើរសាីសំមយាគ 
-   ផលិតោបូនអីុប្ោត(សារ) មដើមបីប្ទប្ទង់ដល់ោរលូតលាស់សារពាងាោយរបស់រកុខជាតិ 
និងដល់អនកមប្បើប្ប្លស់ទូមៅ(សតេ) ។ 

70. មតើបរមិណឌ លប្ប្លសាទមានសរសសប្ប្លសាទអេីនលោះ? 
ចំ: បរមិណឌ លប្បសាទមានសរសសប្ប្លសាទទំាងអស់ មលើកដលងដតនួរកាល និង នួរឆែឹងននង។
សរសសប្បសាទទំាងមន្មោះមានដូចជា សរសសប្បសាទមចញពីនួរកាលទំាង១២ សរសសប្បសាទ
មចញពីនួរឆែឹងននងទំាង៣១គូ រមួទំាងសរសសប្ប្លសាទមផេងៗ មទៀតដដលមានមៅ    កនុងសារពាងា
ោយ។ 

71. មតើដផនកណាសនប្គ្មប់ដភនក ដដលតប្មូវបរមិាណពនលឺចូលមៅកនុងដភនក ? 
ចំ: ដផនកដដលតប្មូវបរមិាណពនលឺចូលមៅកនុងដភនកគឺ ស្សទាប់មរទីនដដលមានមោសិោពីរគឺ៖ 
-   មោសិោដំបង រស និង ពនលឺមនោយមហើយចប់យកចលន្មដតមិនចប់យកពណ៌មន្មោះមទ។ 



-   មោសិោរាងមោន រស នឹងពណ៌មហើយប្តូវោរពនលឺខាល ំង។ 
 

72. មតើ ប្គ្មប់ដភនកមានភ្ជន សប ុន្មា នស្សទាប់?  អេីនលោះ? 
ចំ: ប្គ្មប់ដភនកមាន បីស្សទាប់គឺ   មកលរ  ទិូច   កូរអីុូត   និង   មរទីន។ 

73. មតើប្តមចៀកចប់យករមំោចអេី?  មតើប្តមចៀកមានដផនកអេីនលោះ? មតើដផនកណានលោះដដលទាក់ទងនឹង
រកោលំនឹង? 
ចំ: ប្តមចៀកយករមំោចលបឺ ឬ ទទួលនូវសំមលង។ ប្តមចៀកដចកមចញជាបីដផនកគឺ ប្តមចៀកមប្ៅ 
កណ្ាល និងប្តមចៀកកនុង ប្តមចៀកកនុង និង នួរតូចមានន្មទីកនុងោររកោលំនឹង។ 

74. មតើធាួលវញិ្ញា ណទំាងប្បំ្លប្បមភទរបស់ដសបកជាអេី? 
ចំ: ធាួលវញិ្ញា ណទំាងប្បំ្លប្បមភទរបស់ដសបកគឺ ោរប ោះទងាិចស្សាល ប ោះទងាិចខាល ំង ោរឈឹចប់ 
កមដ្ និង ភ្ជពប្តជាក់។ 

75. ចូរមប្បៀបមធៀប មជឍមណឌ លប្ប្លសាទ និង បរមិណឌ លប្ប្លសាទ។ 
ចំ: មប្បៀបមធៀប មជឈមណឌ លប្ប្លសាទ និង បរមិណឌ លប្ប្លសាទ៖ 
-       មជឈមណឌ លប្ប្លសាទៈ ជាអនកទទួលព័ត៌មានទំាងឡាយដដលបចាូ នពីបរមិណឌ ល មហើយមធេើ
ោវភិ្ជគ។ សថិតមៅកនុងនួរកាល និង នួរឆែឹងននង។ 
-       បរមិណឌ លប្ប្លសាទៈ ជាអនកទទួលរមំោចអនកបចាូ នព័ត៌មានមៅមអាយនួរកាល។ មាន
ប្គប់សររីាងាទំាងអស់សនសារពាងាោយរមួទំាងសរសសប្ប្លសាទនួរកាល ១២គូ និង នួរឆែឹងននង ៣
១ គូ 
 

76. មតើដង់ប្ឌីតមានន្មទីអេីនលោះ? 
ចំ: ដង់ប្ឌីតមានន្មទីដូចជា៖ 
-       ភ្ជា ប់មៅនឹងសររីាងាចលករ ឬ សររីាងាទទួលរមំោច 



-       បចាូ នព័ត៌មានមៅោន់តួរមោសិោ និង អាក់សូន 
-       តភ្ជា ប់អាក់សូនមដើមបីទទួលព័ត៌មានបចាូ នមៅោន់មជឈមណឌ លប្ប្លសាទ មដើមបីមធេើ ោរវភិ្ជ
គ។ 
 

77. មតើមរទីនជាអេី? មតើវាប្តូវប្លនមភ្ជោ ចដូចមមច្? 
ចំ: មរទីនជា ស្សទាប់កនុងបងែស់សនប្គ្មប់ដភនកដដលមានធាួលរសនឹងពនលឺ។ មរទីនប្តូវប្លនមភ្ជោ ច
មោយពនលឺ ដដល មានអំមពើមៅមលើមោសិោរាមោណ នឹងផូវា(fovea) ដដលសថិតមៅមលើស្សទាប់មរ
ទីនដដលមធេើមអាយមយើងអាចមមើលម ើញពណ៌។ 

78. ចូរមប្បៀបមធៀប ណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្ម និង ណឺរ  នូចលករ។ 
ចំ: មប្បៀបមធៀប ណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្ម និង ណឺរ  នូចលក  ៖ 
-       ណឺរ  នូវញិ្ញា ណនំ្មៈ ដឹកនំ្មព័ត៌មានពីធាួលវញិ្ញា ណមៅោន់នួរកាល 
-       ណឺរ  នូចលករៈ នំ្មព័ត៌មានដដលវភិ្ជគមហើយមកសររីាងាប្បតិកមា 
 

79. ដូចមមច្ដដលមៅថាប្បូមតអីុនង្កយ? ប្បូមតអីុនសំាោំុ? 
ចំ: ប្បូមតអីុនង្កយជា ប្បូមតអីុនដដលមកើតមឡើងពីអាសីុតអាមីមនសុទធ។ ប្បូមតអីុនសំាោំុជា 
ប្បមភទប្បូមតអីុនដដលមានទំាងប្បូមតអីុនង្កយ និង សារធាតុដដលមិនដមនជាប្បូមតអីុន។ 

80. ដូចមមច្ដដលមៅថា ចំណងបិុបទីត? 
ចំ: ចំណងបិុបទីតគឺជា ចំណងដដលភ្ជា ប់ពីអាសីុតអាមីមន មួយ មៅអាសីុតអាមីមនមួយមទៀត 
មដើមបបីមងាើតប្លនជាម ូមលគុលប្បូមតអីុន។ 

81. មតើកតាត អេីនលោះ ដដលអាចមធេើមអាយប្បូមតអីុន ប្លត់បង់គុណភ្ជពប្លន? 



ចំ: កតាត ដដលមធេើមអាយប្បូមតអីុននូចគុណភ្ជពមានដូចជា កតាត អាសីុតខាល ំង ប្លសខាល ំង សាបវូ 
អំបិល មលាហៈធាតុធងន់ បដប្មបប្មលួ  សីតុណហ ភ្ជព និង ចលន្មមមោនិចនិង កតាត មផេងៗ មទៀ
ត។ 

82. មគមធេើចំដណកថាន ក់របស់ អង់សីុម មោយរមបៀបណា? 
ចំ: មគមធេើចំដណកថាន ក់របស់ អង់សីុម តាមរយៈតួន្មទីរបស់អង់សីុមមន្មោះ។ 

83. មហតុអេីប្លនជា មគនិយាយថា អង់សីុមជាប្បូមតអីុនយថាប្បមភទ? 
ចំ: ប្លនជាមគនិយាយថា អង់សីុមជាប្បូមតអីុនយថាប្បមភទពីមប្ពាោះ ប្គប់អំមពើទំាងអស់របស់ អង់
សីុមទំាងអស់មិនដមនជាប្បូមតអីុនមន្មោះមទ។ មយ ងវញិមទៀតអង់សីុមនីមួយៗ មានអំមពើ មៅមលើ
ប្បតិកមាមួយជាក់លាក់។  
 

84. ដូចមមច្ដដលមៅថាអីុប្ដូឡាស? ចូររកឧទាហរណ៍អីុប្ដូឡាសមអាយប្លនបី។ 
ចំ: ដដលមៅថាអីុប្ដឡូាសគឺ ជាអង់សីុមដដលចូលរមួប្បតិកមាផ្្ទច់សមព័នធគីមី មោយភ្ជា ប់ អីុយ ុង
OH- និង អីុយ ុងH- ដដលប្លនមកពីម ូមលគុលទឹក ឬ មយើងអាចមៅប្បតិកមាមនោះប្លនថា“ ប្បតិកមា
អីុប្ដលីូស” ។ 
រាប់ប្បតិកមាមអាយប្លនបីៈ ោបូអីុប្ោស  ប្បូមតអាស  លីប្ល ស។ 

85. ចូរបកស្សាយពីចលន្មោរសេយ័ដំមឡើងមទេរADN ? 
ចំ: ចលន្មសេ័យដំមឡើងមទេADN ប្បប្ពឹតតិមៅដូចជាៈ 
-    ដំបូងប្ចវា ក់ទំាងពីររបស់ម ូមលគុលADN ចប់មផ្ើមរលា 
-    ោរផ្្ទច់សមព័នធ អីុប្ដូដសនមធេើមអាយប្ចវា ក់ទំាងពីរ ឃ្លល តគ្មន មប្ោមអំមពើរបស់អង់សីុម ADNប ូលី
មមរា ស 
-  នុយមកលអូទីតមសរមីៅកនុងសណេ យ ូរត់ចូលមកបំមពញតាមប្ចវា ក់នីមួយតាមមគ្មលោរណ៍ប្លស 
A-T និង C-G ។ ប្ចវា ក់នីមួយៗរបស់ម ូមលគុលADN មមមធេើជាពុមពគំររូសប្មាប់សំមយាគប្ចវា ក់មាខ ង



មទៀតសនម ូមលគុលADNកូន។ មប្ោយមពលសេ័យដំមឡើងមទេ មគទទួលប្លនម ូមលគុលADNកូន
ដដលដូចគ្មន មបោះបិទមហើយដូចមៅនឹងម ូមលគុល ADN មម។ 

 

86. ចូរមប្បៀបមធៀប ADN  និង ARNm ។ 
ចំ: មប្បៀបមធៀប ADN  និង ARNm  ៖ 
- ម ូមលគុលADN មកើតមចញពីប្ចវា ក់នុយមកលអូទីតពីរដនេស្សបគ្មន  មាននុយមកលអូទីត ប្បមភទT សារ
ប្បមភទមដអុកសីុរបូីសមានប្បដវងដវងសថិតមៅកនុងសណេ យ ូតំណលំោប់ នុយ មកលអូទីតជាអនកកំណត់
តំណលំោប់អាសីុតអាមីមនមៅកនុងម ូមលគុលប្បូមតអីុន។ 
- ម ូមលគុល ARNm  ជាប្ចវា ក់នុយមកលអូទីតមទាលមាននុយមកលអូទីតប្បមភទU សារប្បមភទរបូីស
ប្បដវងនលីសំមយាគមៅកនុងសណេ យ ូមហើយដឹកនំ្មមកោន់សីុតូប្លល ស។ 
 

87. ចូរពណ៌ន្ម ន្មទី ADN , ARNm,  ARNt,  ARNr កនុងចលន្មសំមយាគប្បូមតអីុន។ 
ចំ: ពណ៌ន្មពីន្មទីរបស់ADN , ARNm,  ARNt,  ARNr  កនុងចលន្មសំមយាគប្បូមតអីុន៖ 
-  ADN មានន្មទីសតុកព័ត៌មានចំប្លច់សំរាប់សំមយាគប្បូមតអីុនមប្ចើនយា ង។ 
-  ARNm មានន្មទីចមលងប្កមពីប្ចវា ក់មាខ ងរបស់ADN មហើយដឹកនំ្មដឹកនំ្មប្ចវា ក់នុយមកលអូទីតមទា
លមនោះមៅោន់សីុតូប្លល ស។  
- ARNt មានន្មទីដឹកនំ្មកូដុងរបស់ARNm ពីសីុតូប្លល សមោយអង់ទីកូដុងរបស់វាមៅោន់របូីសូម
មដើមបសំីមយាគប្បូមតអីុន។ 
-  ARNr មានន្មទីចូលរមួមដើមបីបមងាើតរបូីសូមកនុងោរសំមយាគប្បូមតអីុន។ 
 

88.  មតើ វសិេកមាមសមនទិចផល់្ប្បមយាជន៍អេីដល់មនុសេ? 



ចំ: វសិេកមាមសមនទិចផ្ល់ប្បមយាជន៍ដល់មនុសេដូចជាៈ 
- ចំមពាោះវស័ិយសុខាភិប្លលៈ ផលិតសារធាតុមួយចំនួនដូចជា អរម ូន វា ក់សំាង  អំាងសវុយលីន 
អំាងដទមផរ  នូ អំាងដទឡឹគីន អង់ទីបយូទិច….។ 
- ចំមពាោះវស័ិយិកសិកមាៈ មគមធេើមអាយរកុខជាតិមានដផលផ្ទា ធន់នឹង ជមងឺធន់នឹងអាោសធាតុ ថាន ំសំ
លាប់សតេលែិតនិងមមា …. ។ 
- កនុងវស័ិយមសបៀងអាហារៈ ផលិតអាហារដូចជាោរផលិតទឹកមោោះមគ្មជូរ និង ប្បូមា ស ោរមធេើនំ
ប័ុង ោរមធេើស្សាជាមដើម  ។ 
 

89. មតើបងាួយមៅអាមមរកិខាងតបូង និង បងាួយមៅមលើមោោះោឡាប្ល កូសនុសគ្មន ដូមមច្នលោះ? 
ចំ: បងាួយមៅអាមមរកិខាងតបូង និង បងាួយមៅមលើមោោះោឡាប្ល កូស នុសគ្មន ប្តង់ៈ បងាួយមៅអា
មមរកិខាងតបូងមានប្កោំតូចៗ ដដលមធេើមអាយវាអាចមឡើងមដើមមឈើប្លន។ ចំដនកឯបងាួយមៅមលើ
មោោះោឡាប្ល កូសវញិមានប្កោំមជើងធំៗ ដដលអាចមអាយវាមតាងថា រអិលតាមមឆនរសមុប្តប្លន។ 

90. មតើ ភ្ជវៈរស់អាចបនេល់អេីនលោះទុកជាផូសីុល? 
ចំ: ភ្ជវៈរស់ អាចបនេល់ទុកដូចជាសំបកសារពាងាោយជាពុមពខាងកនុង ឬ ខាងមប្ៅមហើយអាចជា
សារពាងាោយទំាងមូលដដលកប់កនុងជ័រ ឬ កនុងទឹកកកដដលជាកំណត់ប្តាផូសីុល។ 

91. មតើ ផូសីុលជាអេី? 
ចំ: ផូសីុលគឺ ជាសាន ម ឬ សំណល់ភ្ជវៈរស់ដដលមានជិវតិរស់មៅោលពីជំន្មន់មុនយូរមកមហើ
យ។ 

92. មតើ ផូសីុលមានសារៈសំខាន់អេីនលោះ? 
ចំ: ផូសីុលមានសារៈសំខាន់ដូចជាៈ មធេើមអាយមគអាចសាា ល់ពីប្បវតតិសនោរកមកើតភ្ជវៈរស់ មៅ មលើ
ដផនដីសាា ល់ពីោរកមកើតោររកីចមប្មើន និង ោររលត់ផុតពូជសនប្បមភទភ្ជវៈរស់នលោះ។ 

93. មតើ មគមប្បើវធីិអេីនលោះមដើមបកំីណត់អាយុផូសីុល? 



ចំ: មដើមបីកំណត់អាយុផូសីុលមគមប្បើវធីិដូចជាៈ 
- ោរកំណត់តាមស្សទាប់សិលាៈ ផូសីុលដដលមានអាយុមប្ចើនជាងមគសថិតមៅស្សទាប់សិលា
មប្ោមមគ មហើយផូសីុលដដលមានអាយុតិចជាងមគ សថិតមៅកនុងស្សទាប់សិលា មលើមគ។ 
- ោរកំណត់តាមសារធាតុវទិយុសកមាៈ វធីីមនោះមោយមប្បើប្ប្លស់ធាតុវទិយុសកមាC14 ចំមពាោះផូសីុល 
ដដលមានអាយុ7000 ឆ្ន ំ ដតចំមពាោះផូសីុល ដដលមានអាយុមប្ចើនជាងមនោះ ឬ រាប់លានឆ្ន ំមគមប្បើ
សារធាតុវទិយុសកមាអុយរា ណយូមឬរា ដយូម។ 
 
    --------------------------------------------------- 
            ប្លត់ដំបងសថងទី 24 កកាោ ២០១៦ 
 


