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កាចាស់ 
     ដបើដ ើកពីរុកខជាតិ្អបូំរវ លិ៍ដតៅ ល្ពា ក់ដុុះកនុងធម្មជាតិ្ ដ ើញថាមានដ្រើន្បដេទណាស់ 
ដដ ដេអារយកម្កដធវើជាឧបករណ៍ដ្បើ្ាស់នានាកនុងជីវតិ្្បចាថំ្ងៃដ៏សបូំរដបប ដូរជា
កន្តនៅក សដ្ងក ដសែរណំង។ ។ ដនុះេួរ្បមូ្ រង្កងជា្បធានបទសិកាមួ្យដ៏មាន
្បដោជន៍ អពីំការងារសិបបកម្មដននកវបបធម៌្្បថ្ពណី បរសិ្ថថ ន និងការអេិរកែដនេររដំណុះ
ទងំដនុះ។ ខាងដ្កាម្ដនុះស្ុបំងាា ញពីករណីសិកាមួ្យអពីំ ការន ិត្ និងការដ្បើ្ាស់
ឧបករណ៍្បថ្ពណីមួ្យ្បដេទរបស់ជនជាតិ្កួយ កនុងេូមិ្វា ដវង  ុឈូំក ្សុក្ាស្ថទ
សបូំរ កនុងដសត្ៅកពំង់ធ។ំ ឧបករណ៍ដដ ស្ុនឹំងដ ើកយកម្កបងាា ញដនុះកួយដៅថា កាចាស់។  
 កាចាស់ េឺជាឧបករណ៍ដ្បើ្ាស់ជា្បចារំបស់ជនជាតិ្កួយ ដ្រុះវាអារោក់វត្ថុ
ានដ្រើនរ្ម្រុះកនុងដនាុះ និងដ្បើចាាំរ់ស្មាប់ោក់របស់ហូបរុកតាម្នលូវដូរជា កញ្ច ប់
ាយ ម្ាូប ដបទឹក នំ ដនលដឈើ កាបិំត្ ថាន ជំក់ស្ថល ម្លូ  ដព ដរញដៅដ្សរកំារ ឬដៅឃ្វវ  
ដោ្កបីឆ្ងៃ យពីនេុះ រហូត្ដ ់ល្ពៃ រដទើប្ត្ឡប់ម្កនេុះវញិ។ ជាញឹកញាប់ដេក៏ដ្បើកាចាស់
ដព ដៅចាប់្តី្ ដៅដបុះបដនលកនុងរកំារឬកនុងថ្្ព ដកនែតិ្ ដរ ើសជ័ររុង ដារវ លិ៍ កាប់ថាន ំ
ដឈើ ដរ ើស្ោប់ស្ថវ យរនេី។ ។ ដដ សុទធសឹងអារោក់កនុងកាចាស់ាន ស្ថា យ្ត្ ប់ម្ក
នេុះវញិ (រូបដ ស១-៦)។  
 

    
(រូបដ ស១៖ ស្ថា យកាចាស់ដៅឃ្វវ  ្កបី)                  (រូបដ ស២៖ ោក់ដឡូំងដទៀនជីកពីថ្្ព) 
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 (រូបដ ស៣៖ ស្ថា យកាចាស់ដៅកាប់រដំរក                        (រូបដ ស៤៖ ដបទឹកនិងរបស់ដនែងៗដទៀត្) 
យកម្កត្ាញកដនេ )    

     
(រូបដ ស៥៖ោក់្ត្ីអនេង់កដងែបានពីដ ើ្ទូ)   (រូបដ ស៦៖ កងាវ  ោក់កញ្ចប់ាយ ដនលដរក ជរំម្ដៅស ូ) 
 
 រុកខជាតិ្ដដ ដេយកម្កដធវើកាចាស់ េឺជាពពួកអបូំរដតៅ ម្យ៉ាងមានបនាល  ស្ថា  ់ដ ម្ ុះ
ជាទូដៅថា ឆ្នូ រ ឬជាភាស្ថកួយដៅថា ងវិន។ ដដើម្ដនុះដ្រើនដុុះដៅតាម្ថ្្ពរដាុះមានម្លប់
ជុដំោយដដើម្ដឈើឯដទៀត្តូ្រធ ំ និង ូត្ល្ពស់ អ្ ត្ង់ដីដសើម្ដកបរៗ ្បេពទឹកមានអូរជាដដើម្។ 
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សពវថ្ងៃអនកត្ាញអារដៅរកដារឆ្នូរដៅតាម្ដុបថ្្ពដកបរៗេូមិ្ ឬកនុងថ្្ពសហេម្ន៍ដដ 
ដេអេិរកែទុកជាសម្បត្ៅិរួម្ ត្បតិ្ថ្្ពដកបរេូមិ្ស្ថថ នានដ្បជាដីរកំារស្ថវ យរនេី។ ដោយស្ថរ
ដដើម្ដនុះមានបនាល ្រូង្ចាងពីេ ់ដ ់រុង ដូដរនុះអនកដារ្តូ្វដ្បើផ្គា ក់ ឬកាបិំត្បដនាេ ុះមាន
ដងដវងកាន់ ដដើម្បកីាប់ និងសេួសបកសម្បកបនាល ដនាុះដរញពីដដើម្កុឱំ្យមុ្ត្ថ្ដ (រូបដ ស៧-៨)។  
ដដើម្ដដ ដេកាប់មាន្បដវង៣ដម្៉ា្ត្ឬ៤ដម្៉ា្ត្ឬអារដវងជាងដនុះដៅតាម្អាយុរបស់វា។ 

                         
 (រូបដ ស៧៖ ដដើម្ងវិន)              (រូបដ ស៨៖ ដដើម្ងវិនដដ ដេដ្បើកាបំិត្បដនាេ ុះសេួសសម្បកបនាល ដរញអស់) 
 
រដបៀបដធវើកាចាស់៖ ដេ្ត្វូដកាសដននកខាងដ្ៅសម្បកងវិនឱ្យ្ ជុះអស់ បនាេ ប់ម្កពុុះវាជាបដនាេ ុះ៤
ដៅ៦រដ្ម្ៀកតាម្ទហំំដដើម្តូ្រឬធ ំ រួរដ្បើកាបិំត្បដនាេ ុះបិត្វាជាបដនាេ ុះដសៅើងៗ ដោយសេួស
យកស្ថរ់ជាប់សម្បកឱ្យអស់ ទុកដត្សម្បកសុទធស្ថទធដដ រងឹស្មាប់ដ្បើការ (រូបដ ស៩)។ 
ជាដបូំងអនកត្ាញចាប់្កងាត្វាឱ្យដរញជារូបរាង្បទក់្កល្ពោន  (រូបដ ស១០)។ ដៅ
ថ្នេាត្ដេ្ទប់ដោយប៉ាដឹសឫសែដីសវងោន  ដដើម្បឱី្យវត្ថុ ដនុះមាន នឹំងដព ោក់បញ្ឈរ (រូប
ដ ស១១)។ បនាេ ប់ម្កត្ាញដឡើងម្កខាងដ ើជាតួ្សលួន រហូត្ដ ់្ត្ង់មាត់្(រូបដ ស១២-១៣)។ 
សលួនវាមានសណាា នដា៉ា ងធ ំដហើយរួម្បនៅិរ្ត្ង់កដកអងនិងមាត់្។ ដៅ្ត្ង់មាត់្ដេដធវើកណាៅ ប់
ពីដតៅ តាម្ទហំំមាត់្ដដ ដេរង់ាន ដហើយភាា ប់ម្កសលួន។ មុ្ននឹង្កងកណាៅ ប់ភាា ប់ម្កសលួន
ដេ្តូ្វយកសលួនវាដៅ្តាទឹំកមួ្យសនេុុះសិន ដដើម្បឱី្យបដនាេ ុះងវិន្រូង្ចាងខាងដ ើទន់ពត់្បត់្
ដបនមិ្នាក់ និងងាយ្សួ ស កកណាៅ ប់ដតៅ ជាមាត់្រូ ដៅភាា ប់សលួន (រូបដ ស១៤-១៥)។ 
បនាេ ប់ម្កដេត្ាញភាច ប់សលួននឹងកណាៅ ប់មាត់្ជារុងដ្កាយ (រូបដ ស១៦-១៧)។ កាចាស់
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ដនុះដ្បើានទ ់ដត្មានដសែស្ថា យស្មាប់កាន់យូរ ឬស្ថា យរក់នឹងស្ថម ។ ដសែដនុះដទៀត្
ដស្ថត្ដេដវញពីបដនាេ ុះងវិនដូរោន ។ 

 
(រូបដ ស៩៖ អនកត្ាញដ្បើកាបំិត្បដនាេ ុះសេួសសម្បកងវិន និងបិត្ជាបដនាេ ុះតូ្រៗស្មាប់្កង) 

     
(រូបដ ស១០)                                                                  (រូបដ ស១១) 

      
(រូបដ ស១២)                                                                (រូបដ ស១៣) 
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(រូបដ ស១៤)                                                             (រូបដ ស១៥) 

     
(រូបដ ស១៦)                                                     (រូបដ ស១៧) 

ទមាល ប់ដ្បើកាចាស់ជាទដំនៀម្មួ្យយូរោរម្ក ដហើយកាល យជាអត្ៅសញ្ញា ណសមាា  ់
ជនជាតិ្កួយ។ សពវថ្ងៃអនកដដ ដរុះដធវើកាចាស់ មានមិ្នដ្រើនដទកនុងេូមិ្ ឯអនកដរុះដទៀត្
ដស្ថត្ដ្រើនជាម្នុសែចាស់ដៅរកានេុះ។ មួ្យវញិដទៀត្ បរសិ្ថថ នដៅជុវំញិេូមិ្ស្ថថ នដដ 
អារឱ្យដដើម្ងវិនដុុះ ូត្ល្ពស់ាន ដរុះដត្ដ្ប្បួ ដោយការឈូសឆ្ងយដីដ្បើ្ាស់ដៅ
ជារកំារស្ថវ យរនេី ដូដរនុះដៅដដើម្ងវិនដរុះដត្ដោរដៅៗរួម្ម្កដៅតាម្ដុបថ្្ពតូ្រៗជាប់រំ
ការ និងកនុងថ្្ពសហេម្ន៍ដដ ដេអេិរកែទុក។ ដូដរនុះការរកាបរសិ្ថថ ន និងការសិការង
្កង នែពវនាយ ដនេររដំណុះ មានស្ថរៈសខំាន់ណាស់ កនុងការអេិរកែ និងដ ើកត្ថ្ម្លសិបប
កម្ម្ បថ្ពណីមួ្យដនុះ៕ 

  


