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| ម្ស្ៀវម្ៅណែនាាំស្ដីពីការបែ្ដុះបណ្ដ
ដ លអាំពី LITS
សេចក្ដ ីស្ដើម
សោលបំណងនៃសេៀវសៅណណនំេដីពីការបណ
្ ដ ុះបណ្ដ
ដ ល LITS
1) ម្ស្ៀវម្ៅ ម្នុះ ណែនាាំ អាំ ពី របព័ នធ តាមដានររឡប់ ម្ លើ អ ររ ស្ញ្ា ែ ស្រវ កនដ ងរាំ ប ន់ ។
ម្ដាយោនការម្កើនម្ឡើងននការម្ធវ ើអា ជីវកមម ស្រវ ពាហនៈឆែ ងណដ្នម្ៅកនដងមហាអន
រាំ ប ន់ រ ម្នែ ម្មគងា លកខ ែៈជាំ ងឺ ណដ្លណរបរបួ ល និ ង ម្រគាុះថាន ក់ ណដ្លបានម្កើ ន ម្ឡើ ង
ម្ដាយសារសាច្់ ស្ រវ ែូ ច្ និ ង ការម្ធវ ើ អា ជី វកមម សាច្់ ស្ រវ កនដ ង រី ន ារនងម្នាុះ របព័ នធ
តាមដានររឡប់ ម្លើ អ ររ ស្ញ្ា ែស្រវ កនដ ងរាំ ប ន់ គឺ ជា ឧបករែ៍ ស្ាំ ខា ន់ មួ យម្ដ្ើ ម បី
រគប់រគងជាំងឺឆែងពីរបម្រស្មួ យម្ៅរបម្រស្មួ យ និងស្វរា ិភា ពអាហារកនដងមហាអន
រាំបន់រម្នែ គងា ។
2) LITS គឺ ជា គាំ និរន្ ច្ម្នដ
ួ
ើ ម ស្ាំខា ន់ មួ យម្រកាមកមម វ ិធី គាាំ ររកស្ិ កមម ស្នល
ូ ននមហាអន
រាំ បន់ រម្នែ ម្មគងា របស្់ធ នាគារអភិ វឌ្ឍន៍ អា ស្ី (ADB) ដ្ាំ ណ្ដ ក់ កា លរី II (CASP 2)
ម្ដាយសារវានឹ ង អាច្ពរងីករី ន ារស្រោប់ កស្ិ ករណដ្លជាអន កលក់ ដ្ូ រខាន ររូ ច្ និ ង
នដ ល់ យ នរ ការណដ្លោនរបស្ិរធភា ពស្រោប់ កា ររគប់ រគងហានិ ភ័យ ននការឆែ ង ជាំ ងឺពី
របម្រស្មួ យម្ៅរបម្រស្មួ យម្ៅមហាអន រាំ ប ន់ រម្នែ ម្មគងា ។ LITS ររួ ល មូ លនិ ធិ
ស្ា ិរម្រកាមជាំនួយបម្ច្ច កម្រស្កនដងរាំបន់ (RETA) 6390 របស្់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស្ី៖
ការរគប់រគងជាំងឺស្រវ ពីរបម្រស្មួ យម្ៅរបម្រស្មួ យម្ដ្ើមបីការ់បនា យភាពរកីរកម្ៅ
កនដង មហាអន រាំ ប ន់ រម្នែ ម្មគងា ម្ហើ យ បច្ចដ បបនន ម្នុះកាំ ព ងបានអន វររ ជាការស្ិ ក ា
សាកលបងម្ដាយរក ម
ុ ហ ន Berkeley Economic Advising and Research (BEAR)
ម្ៅកនដងបីរបម្រស្ននមហាអនរាំបន់រម្នែ ម្មគងា ោនដ្ូ ច្ជារបម្រស្កមពដជា សាធារ
ែៈរដ្ឋរបជាោនិរឡាវ និងរបម្រស្មីយ៉ាន់ោ៉ា។
3) ម្ស្ៀវម្ៅណែនាាំ ស្ដី ពី កា របែ្ដ ុះបណ្ដ
ដ លម្នុះនដ ល់ អន កអាននូ វ (1) ការពនយល់ ពី ម្គាល
បាំែង និងអរថរបម្យជន៍ LITS (2) ការណែនាាំ ឲ្យសាាល់បម្ច្ច ក វ ិរា និងការបម្រងៀន
អន វររ ជាក់ ណស្ដ ងអាំ ពី LITS ស្រោប់ ភាន ក់ ង្ហ រអន វររ (3) រកបែែឌ ការង្ហរគាំ រ ូម្ដ្ើ ម
ស្រោប់ការអនវររ LITS។

1.2

សតើប្បព័ៃធតាមដាៃប្តឡប់សលើអតត េញ្ញាណេតវ (LITS) គឺជាអវ ី?
4)

របព័នធតាមដានររឡប់ម្លើអររ ស្ញ្ាែស្រវ (LITS) គឺជារកបែែឌការង្ហរមួ យណដ្ល
អាច្តាមដាននិងករ់រតារីតាាំង និងការផ្លែស្់រីរបស្់ស្រវ នីមួយៗរគប់ដ្ាំណ្ដក់កាល
ននស្ង្ហវ ក់ នា រ់ នា ង់ ក ស្ិ អា ហារ។ ម្ៅកនដ ង របព័ នធ ម្នុះ ស្រវ ររូវបានច្ ុះបញ្ជ ី និ ងដាក់
សាែ កស្ោា ល់ អាំ ពី ោច ស្់ ក ស្ិ ដាឋ នម្ដ្ើ ម របស្់ ពួ កវា ម្ហើ យ បនាា ប់ ម កម្ស្េ នម្ៅរគប់
ច្ាំ ែ រតាមណែសស្ង្ហវ ក់ នា រ់ នា ង់ កនដ ង រី ន ារម នម្ពលស្ោែ ប់ ។ ការម្ស្េ នររូវបានម្ធវ ើ
ម្ឡើងម្ដាយម្របើោ៉ា ស្ីនម្ស្េ ន-ច្ល័រពីររបម្ភរណដ្លបញ្ជន
ូ ព័រ៌ោនម្ៅកាន់រិននន័យ
ស្ាំខាន់។ បណ្ដ
ដ ញបម្ច្ច ក វ ិរាម្នុះ រ ួមោនការដាក់សាែកស្ោាល់ស្រវ និងកាំែរ់រតាពី
រិននន័យស្មរស្ប ដ្ូ ច្បង្ហាញកនដងរ ូបភាព 1។
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រ ូបភាព 1៖ បណ្ដ
ដ ញបសចេ ក្ វ ិទ្យា LITS

5)

LITS ររូវបានអនវររ តា មររមង់ម្នសងៗគាន ម្ៅកនដងរបម្រស្ជាម្រច្ើនម្ៅជាំ វ ិញពិភព
ម្ោក។ បម្ច្ច ក វ ិរាម្នុះម្របើម្ដ្ើមបីកាំែរ់អររ ស្ញ្ាែតាមរបព័នធែស្ៗគាន ចាប់ពី វ ិធី
សា ស្តស្រ មិ ន ណមនម្អឡិ ច្ ររូ និ ច្ ដ្ូ ច្ជាកា រម្ចាុះររម្ច្ៀក ឬការដាក់ សាែ កស្ោា ល់
ររម្ច្ៀកម្ដាយបាែស្ា ិកធមម តា រហូ រដ្ល់ វ ិធីសាស្តស្រម្អឡិច្ររូនិច្ ដ្ូ ច្ជាការដាក់សាែក
ស្ោា ល់ ណដ្លោនឆី ប និ ងឧបករែ៍ ររួ លរូ រម្លែ។ វ ិធី សា ស្តស្រ ែស្ៗគាន ែស្គាន ពាក់
ព័នធនឹងរនមែ និងភាពររឹមររូវ និងរបស្ិរធភាព អាច្ររូវបានម្របើម្ដ្ើមបីតាមដានស្
រវ ។

6)

ម្រើការតាមដានររឡប់ជាអវ ើ? ម្ៅកនដងប រ ិបរម្នុះ ការតាមដានររឡប់គឺជា ស្មរា
ភាពកនដងការតាមដានអាហារតាមដ្ាំណ្ដក់កាលជាក់ោក់ដ្ូច្ជា ការនលិរកមម ការ
ណកនច្ន និងការណច្កចាយ។ ករែីស្រវ ពាហនៈ ការតាមដានររឡប់អាច្ស្ម្រមច្បាន
ម្គាលបាំែងបីស្ាំខាន់គឺ (1) ការរគប់រគងហានិភ័យណដ្លពាក់ព័នធ ម្ៅនឹងស្ែភាព
ស្រវ និងបញ្ាជាំងឺ (2) ការធានាអររ ស្ញ្ាែស្រវ និងការនដ ល់ព័រ៌ោនណដ្លអាច្ម្ជឿ
រកច្ិររបានជូ នអរិលិជន និង (3) ការបម្ងេ ើនគែភាពស្រវ និងការណកនច្ន ។ ម្គាល
បាំែងទ ាំងម្នុះ និងអរថរបម្យជន៍ពាក់ព័នធ ោនលមអ ិរដ្ូ ច្ខាងម្រកាម៖

1.2.1 ការប្គប់ប្គងហាៃិភ័យ នៃការឆ្ល ងជំងឺ ៃិងេុខ ភាពេតវ ៖
7) ការតាមដានណែសស្ង្ហវ ក់ ននការនា រ់នា ង់អា ហារការ់ បនា យហានិ ភ័យ ននការឆែ ងជាំ ងឺ
តាមរយៈការពរងឹងការម្លើករឹកច្ិររស្រោប់អនកនលិរឲ្យច្ូ លមក វ ិនិម្យគកនដង វ ិស្័យ
ស្ែភាពស្រវ ។ កនដងករែីណដ្លម្កើរោនការន្ ុះដ ជាំងឺស្រវ ការតាមដានររឡប់នឹងជួ យ
ស្រមួ ល ដ្ល់ កា រកាំ ែរ់ អររ ស្ញ្ា ែឲ្យបានយ៉ា ងឆ្ប់ រហ័ស្ ម្ហើយ អាជាា ធរអាច្តាម
ដានរករបភព និងលបបាំបារ់រាល់ស្រវ ណដ្លច្មែ ងម្រាគធង ន់ធងរទង
ាំ អស្់ពីរីនារ និង
ណែសស្ង្ហវ ក់ នា រ់ នា ង់ ភាែ មៗ។ ការល បបាំ បា រ់ ណដ្លបានកាំ ែ រ់ ម្គាលម្ៅរ កជាម ន
ម្ជៀស្វាងនូ វការរ ើករាលដាលននជាំ ងឺណដ្លអាច្បាំ នែិច្បាំ ផ្លែ ញដ្ល់ ជី វភាពរស្់ ម្ៅរបស្់
កស្ិករណដ្លររួ លរងការប៉ាុះពាល់។
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1.2.2
8)

ការនដ ល់ព័រ៌ោនណដ្លអាច្ម្ជឿរកច្ិររបានទក់រងនឹងអររ ស្ញ្ាែរបស្់ស្រវ របវររ ិ
ននការចាក់ថានប
ាំ ង្ហេរ និងសាានភាពស្ែភាព ជួ យដ្ល់ការតាមដានការច្មែ ងម្រាគ
តាមអាហារណដ្លអាច្ម្កើរោន និងបង្ហេរអន កម្របើរបាស្់ពកា
ី ររិញនលិរនលណដ្ល
មិនោនស្វរា ិភាព។ ការតាមដានររឡប់លយម្រកាយ ម្ដាុះរសាយកងវ លរ់ បស្់អរិលិ
ជនច្ាំម្ពាុះស្វរា ិភាពអាហារម្ដាយម្ធវ កា
ើ រតាមដានយ៉ាងដ្ិរដ្ល់ម្ៅម្លើស្ែភាព និង
ការផ្លែស្់រីរបស្់ស្រវ ពាហនៈ និងអាច្ម្ធវ ើការផ្លែស្់ប្ ូរព័រ៌ោនរវាងអន កនលិរ និង
អន កម្របើរបាស្់។ ការផ្លែស្់បតរព័
ូ រ៌ោនម្នុះអាច្ឲ្យអន កម្របើរបាស្់ម្ធវ កា
ើ រស្ម្រមច្ច្ិរររិញ
និងនរ ល់ឱកាស្ដ្ល់អនកនលិរម្ដ្ើមបីកសាងរាំនកច្ិររ និងភកដ ីភាពរបស្់អរិលជ
ិ ន។
1.2.3

9)

1.3

ព័ត៌មាៃ ៃិងេុវតថ ិភាពអាហារ៖

គុណភាព្លិត្ល៖

ម្លើ ស្ពីម្នុះម្ៅម្រៀរ ការបង្ហេ រអន កម្របើ របាស្់ ពី ន លិរ នលណដ្លមិ នោនស្វរា ិ ភា ព
ការធានាគ ែភាពស្រវ ក៏ ជា ការការពារអន កនលិ រ ពី កា ររបកួ ររបណជងណដ្លមិ ន
ោនភាពររឹមររូវ និងម្លើករឹកច្ិររឲ្យោនការ វ ិនិម្យគម្លើរនមែ នលិរនលនងណដ្រ។
ជាឧបករែ៍មួយស្រោប់កាំែរ់អររ ស្ញ្ា ែននការអនវររ នលិរនលជាក់ោក់ និង
អនម្ោមតាមស្រ ង់ដាររីនារ ការតាមដានររឡប់អា ច្ឲ្យអន កនលិរបញ្ជ ក់ថាស្រវ
របស្់ ពួកម្គោនគែភាពែព ស្់ និ ងកសាងម្ករម្រិ៍ ្ម ុះលអ ច្ាំណែកឯនលិ រនលណដ្ល
ោនគែភាពទបនឹងអាច្កាំែរ់អររ ស្ញ្ាែបានយ៉ាងង្ហយ។ ស្មរា ភាពកាំែរ់
ភាពែស្គានននគែភាពម្នុះ គឺជាការម្លើករឹកច្ិររឲ្យច្ូ លមក វ ិនិម្យគម្លើការនលិរ
និ ង ជាការបម្ងេ ើ ន លរធ ភា ពច្ាំ ម្ែញពី ស្ រវ និ ង នរ ល់ អ រថ របម្យជន៍ ដ្ ល់ វ ិស្័ យ ម្នុះ
ទ ាំងមូ ល។

បរ ិបទ្យក្នដងតំបៃ់របេ់ LITS
10) ការម្ធវ ើអាជីវកមម ស្រវ ឆែងណដ្នម្រៅន្ វូ ការម្ៅណរជារបការស្ាំខាន់កនដងមហាអនរាំបន់
រម្នែ ម្មគងា ណដ្លបណ្ដ
រ លឲ្យោ នបញ្ា របឈ មជា ខាែាំ ងច្ាំ ម្ ពា ុះម្គា លនម្យ បា យ
រគប់រគងជាំងឺថានក់ជារិណដ្លស្ា ិរម្រកាមលកខ ែែឌររូពិក ។ បណនា មពីម្នុះម្ៅម្រៀរ ការ
ម្កើ ន ម្របើង ននររមូ វកា រឯកសា រ និ ង កា រម្ធវ ើ របា យ កា ែ៍ ម្ដ្ើ ម បីម្ ឆែ ើ យ របម្ៅ នឹ ង
បរដាឋ នម្ធវ ើ អា ជី វកមម អនរ រជារិ ជា បញ្ា របឈមស្រោប់ ក ស្ិ ករខាន ររូ ច្ម្ដាយសារ
រនមែ ែពស្់ និងភាពស្មដគសាមញននការម្ធវ ើរបាយការែ៍។ LITS នរ ល់មម្ធាបាយមួ យណដ្ល
កស្ិ ក រខាន ររូ ច្ អាច្ការ់ បនា យការច្ាំ ណ្ដ យម្លើ ឯ កសារ ែែៈម្ពលម្ឆែ ើ យ របម្ៅ
នឹងបរដាឋនម្ធវ ើរបាយការែ៍អា ជីវកមម អនរ រជារិ។ ជាពិម្ស្ស្ LITS រ ួមបញ្ចល
ូ លិែិរ
បញ្ជ ក់ សាែ កស្ោា ល់ និងររមង់ កា រតាមដានររឡប់ណដ្លចាាំ បា ច្់ កនដង ការម្ធវ ើ អា ជី វ
កមម អនរ រជារិ ម្ៅជាជាំ ហា នណរមួ យណដ្លអនម្ោមតាមបរដាឋ នអាហារកនដ ង រាំ ប ន់
និងបរបញ្ា ររ ិ។
11) ម្ៅម្ពលណដ្លររមូវការស្រវ និងនលិរនលរបស្់ពួកម្គបនរ ម្កើ នម្ឡើងកនដងមហាអន
រាំ ប ន់ រ ម្នែ ម្មគងា ការតាមដានររឡប់ ម្លើ ស្ រវ គឺ ជា ឧបករែ៍ មួ យដ្៏ ស្ាំ ខា ន់ ម្ដ្ើ ម បី
កាំ ែ រ់ ពី កា រ រ ើករាល ដា ល ននជាំ ងឺ កា រម្កើ ន ម្របើ ង ននរាំ ន កច្ិ ររ អន កម្របើ របា ស្់ ម្លើ
នលិ រ នលស្រវ និ ង ការ់ ប នា យការគាំ រា មកាំ ណហងដ្ល់ ស្ ែភាពមន ស្ស។ ជាពិ ម្ស្ស្
ម្នុះជាការពិរ ម្ៅកនដ ងមហាអនរាំ បន់ រម្នែ ម្មគងា ណដ្លកាំ ែ រ់ ល កខ ែៈណែសស្ង្ហវ ក់
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នា រ់នាង់មិនន្ វូ ការដ្៏ធាំមួយណដ្លជារូ ម្ៅមិនោនបរបញ្ា ររ ិ ម្ហើយជាម្រឿយៗោនការ
ផ្លែស្់ រីឆែងណដ្ន។ ទ ង
ាំ ការម្ធវ ើផ្លែ ស្់រីស្រវ និងនលិរនលស្រវ ន្ វូ ការ ឬមិនន្ វូ ការគឺ
ជាកតារហានិភ័យដ្៏ធាំកនដងការរ ើករាលដាលននជាំងឺ។ LITS កនដងរាំបន់គឺជាស្ោស្ធារ
ស្ាំខាន់ៗម្ៅកនដងរបព័នធរគប់រគងលកខ ែៈរបរិកមម ស្ដីពីការរគប់រគងហានិភ័យននការ
ឆែ ងជាំងឺ។
12) អរថ របម្យជន៍ រាំ ប ន់ ណដ្លោនស្ការ ន ពល LITS ម្ទុះបី ជា ហួ ស្ពី កា រកាំ ែ រ់ អ ររ
ស្ញ្ាែហានិភ័យជាំងឺ និងការរប់សាេរ់ម្ដាយការរ ួមច្ាំណែកម្ធវ ើអាជីវកមម កស្ិអាហារ
ណដ្លោនរនមែ ែព ស្់ និ ង ការការ់ ប នា យភាពរកី រកកនដង រាំ បន់ ក៏ម្ដាយ។ ណែសស្ង្ហវ ក់
នា រ់ នា ង់ ណដ្លោនរសាប់ ម្ៅកនដ ងមហារាំ ប ន់ អ ន រម្នែ ម្មគងា ែវ ុះយនរ ការស្ាំ ខា ន់ ៗ
ស្រោប់អនកនលិរជាលកខ ែៈបគា លកាំែ រ់អររ ស្ញ្ា ែស្រវ ណដ្លោនគែភាពែព ស្់
និងស្ែភាពលអ ។ ម្ដាយមិនោនវ ិធីស្រោប់អនកនលិរជាលកខ ែៈបគា លម្ដ្ើមបីបញ្ជក់
ថាស្រវ របស្់ ពួ កម្គោនគ ែភាពែព ស្់ ម្នុះបណ្ដ
ដ លឲ្យការរបកួ ររបណជងធាែ ក់ ដ្ ល់
ច្ាំ ែ ច្ទបបាំ ន រ និ ង ការ វ ិនិ ម្យគោនរិ ច្រួ ច្ម្ៅម្លើ ន លិរនលការ់ បនា យលរធ
ភាពច្ាំម្ែញននស្រវ និងបម្ងេ ើនហានិភ័យននការឆែ ងជាំងឺពីរបម្រស្មួ យម្ៅរបម្រស្មួ
យ។ ម្ហរដ្ូ ម្ច្ន ុះ LITS មិនររឹមណរោនអរថរបម្យជន៍ផ្លា ល់ម្ៅម្លើការកាំែរ់ននការ
រាលដាលជាំ ងឺ នា នា និ ង ការច្មែ ង ម្រាគតាមអាហារប៉ា ម្ណ្ដ
ណ ុះម្រ ប៉ា ណនរ វាក៏ ោ នរបស្ិ រធ
ភាពម្ដាយរបម្យលណដ្លបម្ងេ ើនការពរងីកអរថរបម្យជន៍នន វ ិស្័យកស្ិអាហារនងណដ្
រ។
13) ម្ៅម្ពលអន កនលិ រ ររូវបានររួ ល សាា ល់ ច្ាំ ម្ពាុះគ ែភាពែព ស្់ ពួ កម្គនឹ ង វ ិនិ ម្យគ
ម្ដាយោនការច្ូ លរ ួមកនដងរីនារ និងគែភាពនលិរនល។ ម្ដាយសារការររួ លបាន
រីនារគឺជារច្កច្មបងកនដងការរ ួច្នរពីភាពរកីរកស្រោប់របជាពលរដ្ឋរកីរកម្ៅតាម
ជនបរម្ៅកនដង មហាអនរាំ ប ន់ រម្នែ ម្មគងា ការតាមដានររឡប់ អា ច្ជាការគាាំ ររ
ជីវភាពរស្់ស្រោប់កស្ិករខាន ររូ ច្ និងស្ហរគាស្ធនមធយម។ ម្ៅកនដងរគួ សា រខាន រ
រូ ច្ ស្តស្រីយកច្ិរររកដាក់កនដងការម្មើលណលស្រវ ម្រច្ើនជាងបរស្ ម្ហើយជាពិម្ស្ស្ពួ កម្គ
អាច្ររួ លបានអរថរបម្យជន៍ពកា
ី រោនររពយរបម្ភរម្នុះ។
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បសចេ ក្ វ ិទ្យា LITS
14) LITS ម្របើ ស្លល ក្េមាា ល់ េ តវ ម្ដ្ើ ម បីកាំ ែ រ់ អ ររ ស្ញ្ា ែស្រវ នី មួ យៗ និ ង តាមដាន
ព័ រ៌ ោ ន របវររ ិ រពឹ ររិ កា រែ៍ និ ង ការផ្លែ ស្់ រី របស្់ ពួ កវា។ សាែ កស្ោា ល់ ស្ រវ ទ ង
ាំ ម្នុះ
អាច្ររូវបានម្ស្េ នម្ដ្ើមបីម្មើល ឬ (ម្ដាយោនពាកយស្ោងរ់) បញ្ចល
ូ ព័រ៌ោនលម ីអាំពីស្
រវ ។ របព័នធម្នុះម្របើឧបករែ៍ពីរយ៉ាងគឺឧបក្រណ៍សេេៃ-ចល័ត និងការម្របើបណ្ដ
ដ ញ វ ិប
សាយម្ដ្ើ មបីនដ ល់ភា ពង្ហយរស្ួ លច្ូ លម្របើ ទ្យិ ៃន ៃ័យ ពីកណនែ ងណ្ដមួ យ។ ស្រវ ពា ហនៈររូវ
បានដាក់សាែកស្ោាល់ម្ដាយម្របើសាែកស្ោាល់ម្លើររម្ច្ៀកណដ្លរ ួមោនបម្ច្ច ក វ ិរាម្ស្េ
នពីររបម្ភរណដ្លបញ្ចល
ូ ម្ៅកនដងរិននន័យម្ៅម្លើបណ្ដ
រ ញអីនធឺែិ រ។ ការដាក់បញ្ចល
ូ
ម្រវ រដ្ងននបម្ច្ច ក វ ិរាទ ាំង ម្នុះអា ច្ម្មើ ល និ ង ម្ធវ ើ ប ច្ចដ បបនន ភា ពរិ នន ន័ យ លមអ ិ រ
ស្រោប់ស្រវ មួយកាលៗ ក៏ដ្ូច្ជាការតាមដាន ររឡប់ម្លើរីតាាំងម្ដ្ើមបីអនវររ ច្ាំម្ពាុះ
ស្រវ ម្រច្ើន។ ព័រ៌ោនលមអ ិរ និងមែង្ហរសាែកស្ោាល់ បម្ច្ច ក វ ិរាម្ស្េ ន និងរិននន័យ
ោនពនយល់កនដងណនន កបម្ច្ច ក វ ិរា LITS ទ ង
ាំ បី ដ្ូច្ខាងម្រកាម។ រ ូបភាព 2 ពនយល់ពី
ការផ្លែ ស្់ រី របស្់ ស្ រវ ពី អន កនលិ រ ម្ៅអរិ លិ ជ ន និ ង ការររួ រ ពិ និ រ យណដ្លស្មរស្ប
ណដ្លបានអនវររ និងព័រ៌ោនណដ្លបានរបមូ ល។
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រ ូបភាព 2 ៖ ស្លលក្េមាាល់ LITS ៃិងរសបៀបសេេៃ
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2.1

| ម្ស្ៀវម្ៅណែនាាំស្ដីពីការបែ្ដុះបណ្ដ
ដ លអាំពី LITS
ស្លលក្េមាាល់េតវ
15) LITS នឹ ង ម្របើ សាែ ក ស្ ោា ល់ ព ែ៌ ម្ល ឿង ស្ដ ង់ ដា រ 80mm x 70mm ស្ រោ ប់ រី តាាំ ង
គម្រោងទ ង
ាំ អស្់ ។ សាែ កស្ោា ល់ នី មួ យៗម្ៅម្លើ ររម្ច្ៀក គឺ ោ នកូ ដ្ QR ពិ ម្ស្ស្
និងោនឆី បម្ស្តហវ កង់ ែពស្់បាំនរ (UHF) RFID ។ មស្តនរ ីម្ពរយស្រវ នឹងម្របើ សាែ កស្ោា ល់
ម្ៅម្ពលច្ុះបញ្ជ ីម្លើកដ្ាំបូងណដ្លោនបរ ិយយម្ៅកនដងណនន ក 3៖ ការអនវររ LITS ។
រ ូបភាព 3៖ ស្លលក្េមាាល់សៅសលើប្តសចៀក្េតវ ណែលមាៃ
ក្ូ ែ QR ៃិងឆ្ីប RFID

16) បម្ច្ច ក វ ិរា RFID ម្របើឆីបអកមម H3។ មម្ធាបាយអកមម ណដ្លសាែកស្ោាល់មិនោន
របភពលម សាកខាងកនដងណដ្លបញ្ចល
ូ ម្ភែ ើងជាបនរ បនាាប់ម្ៅសាែកស្ោាល់ ប៉ាណនរ ជាំនួស្ឲ្យ
ការពឹងណនអ កម្លើថាមពលណដ្លបានម្នា រពីោ៉ាស្ីនអាន RFID ម្ដ្ើមបីម្នា រព័រ៌ោនរបស្់
ែ្ ន
ួ ។ រប ព័ នធ LITS RFID រប រិ ប ររ ិ កា រកនដ ង រយ ៈម្ស្តហវ ក ង់ 860 – 960 MHz និ ង
អនម្ោមតាមពិធីការម្ស្តហវកង់ RFID ែព ស្់បាំនរ ថានក់រី1 ជាំនាន់រី 2 (UHF ថានក់រី 1
ជាំ នា ន់ រី 2)។ ពិធីកា រ UHF ថាន ក់ រី 1 ជាំ នា ន់ រី 2 ជាបរដាឋ នស្កលស្រោប់ កាំ ែ រ់
អររ ស្ញ្ា ែកកូ ដ្នលិរនលម្អឡិ ច្ររូនិច្រូ ទ ង
ាំ វ ិស្័ យ ទ ង
ាំ អស្់ណដ្លជួ យ កនដងការ
ស្រមបស្រមួ លជាស្កលននគែភាពនលិរនល និងការអនវររ ។ បម្ច្ច ក វ ិរា RFID
នឹងររូវបានម្របើរបាស្់ ម្ៅម្ពលច្ាំនួនស្រវ ម្រច្ើនររូវម្ស្េ នភាែមៗ ឬកនដងករែីណដ្លកូ ដ្
QR មិនអាច្ច្ូ លម្របើរបាស្់បាន។
17) កូ ដ្ QR បានម្បាុះពមព ម្ៅម្លើសាែកស្ោាល់នីមួយៗ អាច្ឲ្យអន កណដ្លោនរូ រស្័ពាសាមរ
ហវ ូនអាច្កាំែរ់អររ ស្ញ្ាែស្រវ ណដ្លោនសាែកស្ោាល់ និងអាច្ម្មើលរបវររ ិបានភាែ
មៗ។ ការម្ធវ ើណបបម្នុះអាច្ស្ម្រមច្បានតាមរយៈការម្ស្េ នកូ ដ្ QR ជាមួ យកមម វ ិធីម្ស្េ
នណដ្លអាច្ទញយកម្ដាយឥរគិ រនលែ ម្ៅម្លើ រូរស្័ពា សាម រហវ ូន។ កូ ដ្ QR អាច្វាស្់
របណវងរបណហល 4.5cm និងអាច្អានម្ៅកនដងច្ោងយរហូ រដ្ល់ ½ ណម៉ាររកនដងសាានភាព
លអរបម្ស្ើរ។ ពនែ ឺ និងមាំននឧបករែ៍ម្ស្េ នអាច្ោនប៉ាុះពាល់ដ្ល់ច្ោងយណដ្លបានររមូវ
ម្ដ្ើមបីម្ស្េ នសាែកស្ោាល់ម្ដាយម្ជាគជ័យ។ កូ ដ្ QR ររូវបានឌ្ីស្ាញម្ដ្ើមបីធន់នឹងការ
ែូ ច្រហូ រដ្ល់ 25% មនម្ពលោនការរំខានដ្ល់ការបាំម្ពញមែង្ហរ។
18) បម្ច្ច ក វ ិរាម្ស្េ ន LITS ោ នភា ពបរ់ ណបនរគប់ រ គា ន់ នឹ ង ម្ធវ ើ កា រអន វររ ជា មួ យ
របម្ភរននសាែ កស្ោា ល់ ម្ៅម្លើ ររម្ច្ៀកណដ្លោនប រ ិម្វែននននា ខា ងម្លើ រគបរគាន់
ម្ដ្ើ ម្មបើម្បាុះពមព កូ ដ្ QR។ ស្រោប់ កា រអនវរត រគប់ កណនែ ងទ ង
ាំ អស្់ របម្រស្នី មួ យៗ
អាច្ម្រជើស្ម្រ ើស្ព័រ៌ោនលមអ ិរអាំពី សាែកស្ោា ល់ម្ៅម្លើររម្ច្ៀកណដ្លស្មរស្បបាំនរ
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ដ លអាំពី LITS
ស្រោ ប់ សាា នភា ពកនដ ងមូ លដាឋ ន (ពែ៌ ររង់ រទយ ស្ោា រ។ល។)។ ម្ទុះជា យ៉ា ងណ្ដ
ស្រោប់ កា រអនវររ សា កលបង ររូវបានម្របើ របាស្់ កា រប រ ិយយអាំ ពី សាែ កស្ោា ល់ ណដ្ល
ម្រៀបរាប់ខាងម្លើ។

2.2 បសចេ ក្ វ ិទ្យាសេេៃសលើស្លលក្េមាាល់
19) រូ រស្័ពាសាមរហវ ូន នឹងររូវបានម្របើម្ដ្ើមបីម្ស្េ នកូ ដ្ QR និងកូ ដ្ RFID ។ ការម្ស្េ ននឹង
ម្កើរម្ឡើង (1) ម្ៅម្ពលសាែកស្ោាល់ររូវបានច្ុះកនដងបញ្ជ ីម្គារកបីម្លើកដ្ាំបូង (2) ម្ៅ
ម្ពលរពឹររកា
ិ រែ៍មួយម្កើរម្ឡើង។
រពឹររិការែ៍នានានឹងរ ួមោនការច្ុះពិនិរយរបស្់
ម្ពរយស្រវ ការលក់ ការផ្លែស្់រី និងស្កមម ភាពដ្នរម្រៀរណដ្លចារ់រកថាពាក់ព័នធ
នឹងភានក់ង្ហរអនវររ ។
រាល់ព័រ៌ោនស្ដ ីពស្
ី រវ ទ ាំងអស្់នឹងោនម្ៅកនដងរិននន័យ
ិធ
គម្រោងស្ាំខាន់ណដ្លររូវបានម្រៀបច្ាំជាកមម វ ី ណដ្លោនស្ូ ហវ ណវរម្បើកច្ាំហ។

ក្ូ ែ QR
20) កូ ដ្ QR ររូ វបានបិ រ ពី ម ែសាែ កស្ោា ល់ ម្ លើ ររម្ច្ៀក។ ជារូ ម្ៅ កូ ដ្ QR គឺ ជា ប
ម្ច្ច ក វ ិរាមួ យណដ្លបានបម្ងេ ើរម្ឡើងយ៉ាងរូ លាំរូោយណដ្លម្របើស្រោប់កមម វ ិធីម្នសងៗ
ជាម្រច្ើនជាំ វ ិញពិភពម្ោក។ បម្ច្ច ក វ ិរាម្នុះគឺជាកាំណែបាកូ ដ្ 3D។ កាំណែ 2D និង 3D
បាកូ ដ្រការកព័រ៌ោនរបកបម្ដាយរបស្ិរធភាពម្ដ្ើមបីឲ្យោ៉ាស្ីនម្ស្េ នណដ្លម្របើរបាស្់
អាច្អាន និងបង្ហាញព័រ៌ោ នណដ្លបានរការក។ ោ៉ាស្ីនម្ស្េ ន QR អាច្អានកូ ដ្
និងម្ដាុះច្ាំ ែងបាន។ ោនកមម វ ិធី ម្ស្េ នកូ ដ្ QR ឥរគិ រនលែ ជា ម្រច្ើ ន ណដ្លអាច្រក
បានស្រោប់រូរស្័ពាសាមរហវ ូនច្ល័រ ណដ្លអាច្ទញយកកនដងរយៈម្ពលពីរបីនារី។
21) អរថរបម្យជន៍ច្មបងមួ យននកូ ដ្ LITS QR គឺថា អន កណ្ដ ណដ្លោនស្រវ ោ នសាែ ក
ស្ោា ល់ អា ច្ររួ ល បានព័ រ៌ ោ នរបស្់ ស្ រវ តាមរយៈការម្ស្េ នកូ ដ្ QR ជាមួ យនឹ ង
រូ រស្័ពាសាមរហវ ូនច្ល័រ។ រ ូបភាព 4 បង្ហា ញពីឧទហរែ៍ របស្់កូដ្ LITS QR។ ម្ដ្ើមបី
បង្ហាញបម្ច្ច ក វ ិរា QR អន កអាច្ម្ស្េ នកូ ដ្ QR ម្ដាយម្របើរូរស្័ពាសាមរហវ ូន ណដ្លនឹង
ភាជប់អនកម្ៅព័រ៌ោនរបស្់ស្រវ គាំរ ូ។ វាោនសារស្ាំខាន់កនដងការករ់ស្ោាល់ថាម្ទុះជា
អន កណដ្លោនរូ រស្័ពាសាមរហវ ូន និងោនសាែកស្ោាល់ពាក់ម្ៅពីមែពួ កវាអាច្ម្មើល
ព័រ៌ោនរបស្់ស្រវ ក៏ម្ដាយ ស្មរា ភាពណកស្រមួ លព័រ៌ោនស្រវររូវបានការពារ និង
រ តររបិរម្ដាយម្របើម្លែស្ោងរ់ច្ាំម្ពាុះបគា លិកជាកោក់។
រ ូបភាព 4៖ គំរ ូក្ូ ែ QR
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ដ លអាំពី LITS
មា៉ាេុីៃសេេៃក្ូ ែ QR
22)

រគប់រូរស្័ពាសាមរហវ ូនទង
ាំ អស្់ណដ្លោនកាម្មរា៉ា និងោនភាជប់អីនធឺែិរអាច្ម្របើ
ជាោ៉ា ស្ីនម្ស្េ ន QR បាន។ កមម វ ិធីណដ្លម្ពញនិ យ មម្ដាយឥរគិរនលែ ស្រោប់កា រ
ម្ស្េ ន QR ដ្ូ ច្ ជា ោ៉ា ស្ី នអា ន កូ ដ្ QR ោ៉ា ស្ី ន ម្ស្េ ន QR Droid ោ៉ា ស្ី នម្ស្េ ន
Barcode ជាម្ដ្ើ ម ។ ម្ទុះបី ជា កមម វ ិធី ណដ្លម្ស្េ នកូ ដ្ QR អាច្ចារ់ រ កជា រគប់
រគាន់ក៏ម្ដាយ។ កមម វ ិធីម្នុះអាច្អានកូ ដ្ QR និ ងអាច្ឲ្យអន កម្របើ របាស្់តា មដាន
URL ណដ្លោនអកសរស្ោង រ់ ម្ៅម្លើ ប ណ្ដ
ដ ញម្គហរាំ ព័ រ។ បនាា ប់ ពី ច្ូលម្ៅកនដង ម្គ
ហរាំព័រ អន កម្របើរបាស្់អាច្ម្មើលរិននន័យណដ្លពាក់ព័នធនឹងសាែកស្ោា ល់ណដ្លបាន
ម្ស្េ នយ៉ាងង្ហយរស្ួ ល ឬពួ កម្គអាច្ច្ុះម្្ម ុះច្ូ លម្ដ្ើមបីបញ្ជល
ូ រិននន័យ បណនា មអាំ ពី
ស្រវ ណដ្លបានម្ស្េ នក៏បាន។ កាលបរ ិសចេ ទ្យ ៃិងសពលសវលារាល់ការសេេៃស្លលក្េមាាល់
ទំង អេ់ ៃឹ ង ប្តូវបាៃក្ត់ ប្តាសដាយេវ័ យ ប្បវតត ិ សទុះជាអន ក្ សប្បើ ប្បាេ់ បា ៃបញ្ជូល
ទ្យិៃនៃ័យថ្មី ឬប្ោៃ់ណតសមើលព័ត៌មាៃេដីពីេតវ ក្៏សដាយ។

ក្ូ ែ RFID
23)

បណនា មពីម្លើកូដ្ QR សាែកស្ោាល់ស្រវ ក៏ោនឆីប RFID ។ ស្រោប់ហវ ូងម្គារកបីជា
ម្រច្ើន ឬស្រោប់ សាា នភាពណដ្លកូ ដ្ QR នី មួយៗមិនអាច្ម្ស្េ នបាន បម្ច្ច ក វ ិរា
RFID នឹ ង ររូ វបានម្របើ ម្ដ្ើ ម បីក រ់ រតារី តាាំ ង និ ង ម្ពលម្វោអាំ ពី រពឹ ររិ កា រែ៍ ។ ឆី ប
RFID ររូវបានបងេ ប់ ម្ៅកនដ ងសាែ កស្ោា ល់ និ ង បម្ញ្ច ញស្ញ្ា វ ិរយ
ុ ជាមួ យរិ នន ន័ យ
ពាក់ព័នធណដ្លអាច្អានម្ដាយោ៉ាស្ីនម្ស្េ ន RFID។

មា៉ាេុីៃសេេៃ RFID
24) ម្រជើស្ម្រ ើស្រូ រស្័ពាសាមរហវ ូននឹងោនបាំពាក់ោ៉ាស្ីនម្ស្េ ន RFID និងនដ ល់ម្ៅអាជាា
ធរ ពាក់ព័នធ (ឧ. មស្តនដីប៉ាស្រ ិ៍ររួ រពិនិរយ)។ ម្ដាយភាជប់ឧបករែ៍ខាងម្រៅម្ៅរូ រស្័ពា
ណដ្លម្ៅថា U Grok It រូ រស្័ពា សាម រហវ ូនអាច្អានស្ញ្ា RFID បាន។ ឧបករែ៍
ម្នុះអាច្ភាជ ប់រូរស្័ពាម្ៅកនដងោ៉ា ស្ីនម្ស្េ ន RFID ស្ដ ង់ដា រជាមួ យអរថរបម្យជន៍
បណនា មននម្អរកង់អនរ រស្កមម ណដ្លភាជប់អីនធឺែិរ។ តាមរយៈការម្ស្េ ន RFID ម
ស្តនរីអាច្ម្ស្េ នស្រវ ទង
ាំ អស្់បានម្ដាយមិនចាាំបាច្់ម្ស្េ នសាែកស្ោាល់នីមួយៗមដ ង
មួ យម្នាុះម្រ។ ការម្ធវ ើ ណ បបម្នុះស្នស ាំស្ាំ នច្ម្ពលម្វោ ម្ហើ យ គឺ ជា លកខ ែៈពិ ម្ស្ស្
ណដ្លចាាំបាច្់ននរបព័នធទ ាំងអស្់ណដ្លបានពាយមម្ពលោនមនស្សម្របើម្រច្ើន។
25) ឧបករែ៍ម្នុះអាច្ម្របើជាមួ យរូ រស្័ពាច្ល័រ Android និង iOS ជាម្រច្ើន៖
អាចសប្បើបាៃជាមួ យ Apple iOS
ឧបករែ៍គាាំររ Apple iOS ោនព័រ៌ោនលមអ ិរដ្ូ ច្ខាងម្រកាម៖
 រូ រស្័ពា iOS និងណលម្បែ រណដ្លដ្ាំម្ែើរការ 6.0 ឬែព ស្ជា
់ ង
 រូ រស្័ពា iPhone 4 ឬែព ស្់ជាង រូ រស្័ពា iPod Touch 4 ឬែព ស្ជា
់ ង iPad 2 ឬ
ែព ស្ជា
់ ង
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អាចសប្បើបាៃជាមួ យឧបក្រណ៍ Android
ឧបរករែ៍គាាំររ Android ោនព័រ៌ោនលមអ ិរដ្ូ ច្ខាងម្រកាម៖
 Android 3.0 (Honeycomb) ឬែព ស្ជា
់ ង
 រនធ អូឌ្ីយូ ៉ា 3.5mm ស្ដ ង់ដារណដ្លោនអូ បា៉ាល័រ និងមីរកូ
 ឧ ប ក រែ៍ ណដ្ ល គាម ន ប ម្ច្ច ក វ ិរាប ម្ងេ ើ ន អូ ឌ្ី យ៉ាូ ដ្ូ ច្ ជា ស្ាំ ម្ឡ ង អូ ឌ្ី យូ ៉ា ឬ
Samsung Galaxy Tab 4 ណដ្លអាច្ដ្ាំម្ឡើងមីរកូ-ម្ៅម្ពល Galaxy Tab 4 ររូវ
បានការគាាំ ររ អន កនឹ ងររូវម្ធវ ើបច្ចដបបនន ភាព Grokker ម្ៅ firmware លម ី បាំន រ
(v1.9.5 ឬលម ី ជា ង) ម្ដ្ើ ម្ មបើ ម្ របើ Galaxy Tab 4។ អន កររូ វម្ធវ ើ ណ បបម្នុះជា មួ យ
ឧបករែ៍មិនណមន Tab4 (iOS ឬ Android)
26) ឧបករែ៍ U Grok It ណដ្លោន Send Grok របស្់ កមម វ ិធី រូរស្័ពា សាម រហវ ូន ណដ្ល
អាច្ឲ្យឧបករែ៍អីនម្ធើម្ហវ ស្ជាមួ យរិននន័យបាន។ ម្ដ្ើមបីម្របើរបាស្់ឧបករែ៍ម្នុះ
អន កម្របើរបាស្់ម្បើកលកខ ែៈពិម្ស្ស្ននការម្ស្េ ន និងកាន់ឧបករែ៍កនដងច្ោងយ 13 ណម៉ាររននសាែកស្ោាល់ស្រវ ។ ោ៉ាស្ីនម្ស្េ នករ់រតាកាលបរ ិម្ច្ឆ រ ម្ពលម្វោ រីតាាំង
និ ង ម្លែស្ោា ល់ ននសាែ កស្ោា ល់ទ ង
ាំ អស្់តា មលាំ ដា ប់ ។ អន កម្របើ របាស្់អា ច្បិ រ
ការម្ស្េ ន ម្ៅម្ពលសាែ កសាា ល់ ទ ង
ាំ អស្់ បា នម្ស្េ នរ ួច្។ រគប់ ម្ពលណដ្លអន កម្របើ
របាស្់អាច្ម្បើកកមម វ ិធី Send Grok និងម្នាើរាល់រិននន័យម្ស្េ នណដ្លមិនបានម្នាើពី
មនទង
ាំ អស្់ម្ដាយច្ច្បូ រង “Send” ។

ដ្ាំម្ែើរការម្នុះបញ្ជន
ូ រិននន័យម្ៅម្គ

ហរាំ ព័ រណដ្លម្រៀបច្ាំ និ ង រការ កវាកនដ ងរិ នន ន័ យ ។ សាែ កស្ោា ល់ ស្ រវ ណដ្លនដ ល់ ឲ្ យ
អាច្ោនម្លែមិនកាំែរ់ននការបញ្ចល
ូ ពីកូដ្ QR និងការម្ស្េ ន RFID ។
រ ូបភាព 5៖ អាយខុៃក្មម វ ិធី Send Grok

ជំហាៃេប្មាប់ការសប្បើឧបក្រណ៍ U Grok It1
i. ស្ូ មអានម្ស្ៀវម្ៅ GroK It Configuration ស្រោប់កា រណែនាាំស្ដី
ពីរម្បៀបភាជប់កមម វ ិធី Send Grok។
ii. ររូវរបាកដ្ថា U Grok It ររូវបានបញ្ជល
ូ លម ម្ពញ មនម្ពលម្របើ។
ម្ដ្ើម បីប ញ្ច ល
ូ លម ឧ បករែ៍ររូវ ម្របើរ នធ mini-USB ណដ្លម្ៅ ខា ង
ម្រកាមដ្ងឧបករែ៍។ Grokker ោនណែសសាកលម និង ឌ្ យលម សា

ក។

1

ម្ស្ៀវម្ៅណែនាាំស្រោប់អនកម្របើរបាស្់អាច្ច្ូ លម្របើបានតាម៖ http://ugrokit.com/support.html
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iii. សាកលម ឧ បករែ៍ យ៉ា ងរិច្ 2 ម្ោ៉ា ងម្ដ្ើម្មបើ ធា នាថាវាសាកលម ម្ព

ញ។ ម្ៅម្ពលបញ្ជល
ូ លម ម្ពញ ររូវដ្កលម សាកម្ច្ញ។

iv. ដាក់រូ រស្័ពា សាម រហម ូនរបស្់អន កម្ៅម្លើឧ បករែ៍ U Grok It ជា

មួ យរនធ អូ ឌ្ីយ៉ាូ ម្ៅខាងម្រកាម។ អន កអាច្ច្ងរូ រស្័ពា សាម រហ្ ូន
របស្់អនកម្ៅនឹងឧបករែ៍ម្នុះម្ដាយម្របើ ម្ៅស្ូ កង

v.

ររូវ ភាជ ប់ ណែសអូ ឌ្ីយ៉ាូ U Grok It ម្ៅរនធ អូ ឌ្ីយ៉ាូ របស្់ រូ រ ស្័ពា សាម រហម ូ
ន។ ស្រោ ប់រូ រ ស្័ពា សាម រហម ូនមួ យច្ាំនួ ន (iPhone 4 Samsung
Galaxy S) ម្នុះោនន័យ ថារកឡាប់រូ រស្័ពា សាម រហម ូនច្ុះម្រកាម។
កាំរពួ យ បារមា កមម វ ើធីម្នុះនឹងររឡប់ ម្ពលអន កចាប់ម្នរ ើម ដ្ូ ម្ច្ន ុះអវ ើ
ទង
ាំ អស្់ន ឹង ររឡប់ម្ ឡើង ម្លើ ។ របស្ិន ម្បើម្ អរកង់ម ិន ររឡ ប់
រគា ន់ ណរកា ន់សាម រហម ូនបញ្ឈរពីរ វ ិនារី ដ្ូ ម្ច្ន ុះវានឹង បត រម្ឡើ
ូ ង ម្លើ
ម្ហើយម្អរកង់នឹងររឡប់។

Vi. ចាប់ម្នរ ើមកមម វ ិធី Send Grok ម្លើរូរស្័ពាសាមរហវ ូនរបស្់អនក
Vii. ម្ពលកាំព ងម្ស្េ នរកសាែ កស្ោា ល់ ររូវរំកិល ឧបករែ៍លន ម ៗែៈែៈ

អន កម្ដ្ើជាំ វ ិញ។ រំកិលនដ្របស្់អនកម្ឡើងម្លើ និងច្ុះម្រកាមពីោខ ងម្ៅ
ោខ ង ម្ហើយ ររូវបរកនដ្អន កម្បើចា ាំបា ច្់។ ម្ធវ ើណបបម្នុះនឹង បណនា ម
ស្មរា ភា ពរបស្់ឧ បករែ៍ម្ដ្ើមបីម្ស្េ នរកសាែ កសាា ល់បា នម្ៅរគប់
កណនែ ង។

Vii. េមាា ល់៖ ឧបរករែ៍ U Grok It ោនថាមពលលម ផ្លា ល់ែ្ ួនរបស្់វា

ោនន័យ ថា វានឹង មិន បនា យថាមពលលម រូ រស្័ពា របស្់អន កម្រ។ វា
ម្បើក ម្ៅម្ពលអន កម្ដារឌ្ យកា ស្ស្ាំម្ឡង។ ដ្កឌ្ យម្ច្ញពីរ នធ
កាស្ម្ៅម្ពលអន កមិន ម្របើរបាស្់ឧ បករែ៍អា ន ម្ដ្ើម បីក ាំឲ្យឆ្ប់
អស្់លម។

រប
ូ ភាព 6៖ វ ិធីប្តឹមប្តូវសែើមីីសប្បើឧបក្រណ៍ U Grok It
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រប
ូ ភាព 7៖ ទ្យូ រេ័ពទស្លមតហ្វៃ
ូ

រប
ូ ភាព 8៖ ការភាាប់ឧបក្រណ៍សេេៃ RFID េប្មាប់ទ្យូរេ័ពទស្លមតហ្វៃ
ូ

2.3 ទ្យិៃនៃ័យ
ច្ាំែច្របស្ពវ ម្គហរាំព័រភាជប់រិននន័យស្ាំខាន់ជាមួ យអន កម្របើរបាស្់តាមរយៈរូ រស្័ ពាច្ល័រ
និងកាំពូ យរ័រ។ រ ូបភាព 9 បង្ហា ញពីបណ្ដ
ដ ញរាំនា ក់រាំនងជាមួ យ LITS។ រូ រស្័ពាច្ល័រអាច្
នដ ល់ ឬបញ្ចល
ូ ព័រ៌ោនអាំពីស្រវ ម្នសងៗពីគាន តាមរយៈការម្របើរបាស្់របម្ភរឧបករែ៍ ម្ស្េ ន
ទង
ាំ ម្នាុះ។ ឧបករែ៍ ម្ ស្េ នររូ លម្លែស្ោា ល់ អ ររ ស្ញ្ា ែពី សាែ កស្ោា ល់ ម្ៅម្លើ ស្ រវ
ម្ហើយច្ាំែច្របស្ពវ ម្គហរាំព័រស្ួ រអាំពីរិននន័យស្រោប់របវររ ិរបស្់ស្រវ (ស្រវ ម្រច្ើន ) ជាមួ យ
ព័រ៌ោនស្ដ ីពីសាែកស្ោាល់ណដ្លបានដាក់បញ្ចល
ូ ។ ោនករមិរណនន កស្នរ ិស្ែច្ាំនួនពីរម្ៅ
កនដង របព័ នធ។ ករមិ ររី មួយ ម្ដាយមិ នោនស្នរ ិ ស្ ែ នរណ្ដក៏ អា ច្ម្មើ ល របវររ ិ របស្់ ស្ រវ
ម្ដាយការម្ស្េ នកូ ដ្ QR ម្លើសាែកស្ោាល់ណដ្លដាក់ម្លើស្រវ បានណដ្រ។ ករមិររីពីរននណនន ក
ស្នរ ិស្ែ ចាាំបាច្់ររូវោនម្លែស្ោងរ់ម្ដ្ើមបីច្ុះម្្មុះច្ូ ល ម្មើ លរិននន័យច្ូ លកនដងរបព័នធ។
មស្តនរ ី ណដ្លោនស្ិ រធិ (មស្តនរ ី គ យ ម្ពរយស្រវ ណដ្លោនអាជាា ប័ ែណ ជាម្ដ្ើ ម ) នឹ ង ររូ វបាន
អនញ្ារឲ្យច្ូ លម្របើករមិររិននន័យកនដងរបព័នធបាន។ អន ករិញ និងកស្ិករ ណដ្លោនស្កាដ
នពល។ល។ អាច្ម្មើលរបវររ ិរបស្់ស្រវ ម្ដាយគាមនការណកររមូវ ឬបណនា មព័រ៌ោន។
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ដ លអាំពី LITS

រ ូបភាព 9៖ បណ្ដ
ដ ញទ្យំនក្់ទ្យំៃងក្នដងប្បព័ៃធ LITS
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| ម្ស្ៀវម្ៅណែនាាំស្ដីពីការបែ្ដុះបណ្ដ
ដ លអាំពី LITS
2.3.1 ទ្យិៃនៃ័យេំខាៃ់
រិ នន ន័ យ ស្ាំ ខា ន់ ន្ ដ ក នូ វកាំ ែ រ់ ម្ហ រ រប ស្់ ស្ រវ ម្ៅ កនដ ង រប ព័ នធ ។ ស្ រវ នី មួ យ ៗោ ន
កាំ ែ រ់ ម្ ហរ ផ្លា ល់ ែ្ ន
ួ របស្់ វា ការករ់ រតាម្ដាយរបម្រស្ និ ង អររ ស្ញ្ា ែស្ោា ល់ ស្ រវ
(AID)។ ព័ រ៌ ោ នទក់ រ ងនឹ ង ស្រវ នី មួ យៗ រ ួមទ ង
ាំ ព័ រ៌ ោ នននការច្ ុះម្្ម ុះ និ ង រាល់
រពឹររិកា រែ៍ម្កើរម្ឡើងបនាា ប់ម្រៀរ ព័រ៌ោ នលមអ ិរកនដ ងណនន ក 3 ។ ការអនវររ LITS ។ រាល់
ការម្ស្េ នម្លើសាែ កស្ោា ល់របស្់ស្រវ នឹ ងបម្ងេ ើ ររពឹររិកា រែ៍ ណដ្លបណនា មព័រ៌ោ នម្ៅកនដង
រិ នន ន័ យ ។ ម្ទុះជាយ៉ា ងណ្ដ ក៏ ម្ ដាយ ម្ៅម្ពលរិ នន ន័ យ ននការច្ ុះម្្ម ុះររូ វបានបញ្ច ូល
រិននន័យដ្ាំបូងមិនអាច្ណកណរបម្ដាយគាមនម្លែស្ោងរ់បានម្រ។
ជាងម្នុះម្ៅម្រៀរ ម្ដ្ើមបីច្ូលម្របើរបាស្់ការម្ស្េ នម្លើស្រវ មស្តនរ ីកនដងរបម្រស្នីមួយៗររូវោន
ការច្ូ លម្របើ របាស្់រិននន័ យ ម្ដ្ើ មបីឲ្យពួ កម្គអាច្ម្មើ លព័រ៌ោ នរបស្់ស្រវ ម្គា រកបី ណដ្ល
បានដាក់សាែកស្ោាល់ តាមដានច្លនារបស្់ស្រវ ម្គា រកបី និងណកររមូវព័រ៌ោនម្ដ្ើមបី
បញ្ចល
ូ តាមការចាាំបាច្់។ ព័រ៌ោនទក់រងនឹងស្រវ ម្គាមួ យអាច្រកម្ដាយការរសាវរជាវពី
ម្លែស្ោាល់របស្់ស្រវ ។ កាំែរ់ម្ហរអាច្ទញយកជារាំព័រ Excel ស្រោប់ការវ ិភាគ។

3 ការអៃុវតត LITS
3.1

ការបិទ្យស្លលក្េមាាល់
27) ការកាំែរ់រីតាាំងសាែកស្ោាល់ររឹមររូវគឺជាគនែ ឹុះស្រោប់រកាសាែកស្ោាល់ ម្ហើយនឹង
នរ ល់ កា ររំខា នរិ ច្រួ ច្ដ្ល់ស្រវ ណរប៉ា ម្ណ្ដ
ណ ុះ។ វាោនសារស្ាំខា ន់ កនដងការច្ាំ ណ្ដ យម្ពល
ចាាំបាច្់ និងយកច្ិរររកដាក់អាំឡ
ុ ងម្ពលចាប់ម្នរ ើមដាក់សាែកសាាល់។ ការម្ធវ ើតាមការ
ណែនាាំសាមញ្ា ៗណដ្លបាននរ ល់ជូនអាច្ជួ យកនដងការម្របើសាែកស្ោាល់ររឹមររូវបាំនរ។2
1) រកាឧបករែ៍ បិរ សាែ កស្ោា ល់ឲ្យសាអ រម្ដ្ើមបីកា រពារការឆែ ងម្មម្រាគ។ ម្របើអា ល់

ក លជូ រ ឬសារធារ ស្ោែ ប់ម្មម្រាគម្នសងម្រៀរម្ដ្ើមបី ស្ ោអ រដ្ម្ងា ៀ ប ឬមជដ ល នន
ឧបករែ៍ស្ រោប់កា របិរ សាែ កស្ោា ល់ម ន និង ម្រកាយម្ពលម្របើ ។ ម្ហើយ ក៏ររូវ
ស្ោអរម្មម្រាគម្លើសាែកស្ោាល់នងណដ្រ។

2) ររូវ រកាលាំន ឹង ស្រវ ឲ្ យបា នររឹម ររូវ ម្ពលបិរ សាែ កស្ោា ល់។ កា រផ្លែ ស្់រ ីរ បស្់

កាលស្រវ អា ច្ម្ធវ ើឲ្យសាា នភាពលាំបា កម្ពលពាយមបិរ សាែ កស្ោា ល់ ឬបិរ ឲ្យ
ររឹម ររូវ ។ វាអា ច្បណ្ដរ លឲ្យោនរបួ ស្ដ្ល់ស្ រវ ឬមន ស្ស ឬទ ង
ាំ ពីរ ម្ហើយ ក៏
អាច្បណ្ដ
រ លឲ្យដាក់សាែកស្ោាល់ម្លើស្រវ មិនបានររឹមររូវនងណដ្រ។

3) កាំែ រ់រីតា ាំងដាក់សាែ កស្ោា ល់ម្ៅម្លើររម្ច្ៀកស្រវ ។ ររូវ ដាក់សាែ កស្ោា ល់ម្ៅ
ជិរ ពាក់កណ្ដ
រ លររម្ច្ៀកច្ម្នាែុះស្រនស្ណវ៉ាន។ ស្ូ មម្មើលរ ូបភាព 10 ម្ដ្ើមបីកាំែ រ់

រីតាាំងឲ្យបានររឹមររូវ។

2

ម្ស្ច្កដ ីណែនាាំបានដ្ករស្ង់ពី http://www.shearwell. co.uk/t/cattletagging
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| ម្ស្ៀវម្ៅណែនាាំស្ដីពីការបែ្ដុះបណ្ដ
ដ លអាំពី LITS
រ ូបភាព 10៖ រ ូបភាពក្ំណត់ទ្យីតាង
ំ ប្តឹមប្តូវេប្មាប់ដាក្់ស្លលក្េមាាល់*

4) ស្ោអររីតាាំងណដ្លដាក់សាែកស្ោាល់ម្លើររម្ច្ៀករបស្់ស្រវ ។
5) ស្កណគមសាែកស្ោា ល់ឲ្យច្ូ លពាក់កណ្ដ
រ លម្ៅកនដងឧបករែ៍ស្រោប់កា របិរ។ ស្ូ ម
ម្មើលរ ូបភាព11 ម្ដ្ើមបីម្មើលសាែកស្ោាល់ណដ្លស្កច្ូ លបានររឹមររូវ។
6) វាោនសារស្ាំខា ន់កនដ ង ការពិនិរ យម្មើល ម្លើកា រររមង់ឧ បករែ៍ស្ រោប់ក ឹប ម ន

នឹង អន កបិរ សាែ កស្ោា ល់។ ម្ដ្ើម បីម្ធវ ើដ្ូ ច្ម្នុះបាន ររូវ បិរ ដ្ម្ងា ៀបននឧបករែ៍
ស្រោ ប់កា របិរ សាែ កស្ោា ល់ ម្ ៅ នឹង ច្ាំែ ច្ណដ្ល ច្ាំែ ច្ កណ្ដរ ល ទ ង
ាំ ពីរ ជួ ប
គាន។ ណដ្ករកចាប់ររូវម្ៅច្ាំបនាារ់រនធ ននសាែកស្ោាល់

7) ដាក់ឧ បករែ៍ស្ រោប់ កា របិរ សាែ កស្ោា ល់ម្ៅរីតា ាំង ដាក់សាែ កស្ោា ល់ ណដ្ល

បានកាំែរ់ម្លើររម្ច្ៀករបស្់ស្រវ ។ បិរឧបករែ៍ស្រោប់ ការបិរសាែកស្ោាល់ឲ្យ
រឹងណែន ម្ហើយណលងវ ិញឲ្យបានរហ័ស្។ អន កនឹងឮស្ាំម្ឡងច្ច្យ៉ាងលឺម្ពលណដ្ក
រកចាប់ច្ូលកនដងរនធ រ ួច្រាល់ ម្ហើយ ម្ពលណលងឧបករែ៍បិរសាែ កស្ោា ល់ វ ិញ សាែ ក
ស្ោាល់នឹងម្ៅជាប់មួយកណនែ ង។

8) ឧបករែ៍ស្រោប់កា របិរររម្ច្ៀកស្រវររូវណរស្ោអរម្ដាយអាល់កល ឬសារធារ

ស្ោែ ប់ម្មម្រាគម្នសងម្រៀរម នម្របើម្លើស្ រវ ែ ស្ៗគាន ម្ដ្ើមបី ម្ជៀស្វាងការ រ ើករាល
ដាលននម្មម្រាគ។
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| ម្ស្ៀវម្ៅណែនាាំស្ដីពីការបែ្ដុះបណ្ដ
ដ លអាំពី LITS
រ ូបភាព 11៖ រ ូបភាពបង្ហាញការេ៊ក្ស្លលក្េមាាល់ចូលក្នដងឧបក្រណ៍បិទ្យប្តឹមប្តូវ

3.2

ការក្ំណត់អតត េញ្ញាណេតវ
28) ស្រវ ណដ្លោនបិរសាែកស្ោាល់នឹងររួ លម្លែកាំែរ់អររ ស្ញ្ាែអកសរោយជាមួ យ
នឹងម្លែ 13 ែា ង់ (AID)។ AID នី មួយៗគឺ ែស្ៗពី គាន ដាច្់ ម្ហើយ បិ រតាមលាំដា ប់ លាំ
ម្ដាយកូ ដ្ QR និង RFID របស្់ស្រវ ។ រច្នាស្មព ័នធកូដ្ AID រ ួមោនស្ោស្ធារបី៖
1. លកខ ែៈទ ាំងបី (ISO-3166-1-Alpha-3) របស្់របម្រស្ននកូ ដ្ម្ដ្ើម
2. កូ ដ្នលិរនលទ ាំងបួ នែា ង់ (ពូ ជស្រវ កនដងករែីស្រវ ម្ៅរស្់)
3. ម្លែស្ោាល់អររ ស្ញ្ាែស្រវ ទ ាំងរបាាំមួយែា ង់
រ ូបភាព 12៖ រចនេមព ័ៃធក្ណ
ំ ត់អតត េញ្ញាណេតវ (AID)

ឧទហរែ៍ AID ៖


ណែម រ 0001 0000001 (របម្រស្កមពដជា ម្គាណដ្លម្ៅរស្់ ម្លែ 000001)



ឡាវ 0001 0000012 (PDR របម្រស្ឡាវ រកបីម្ៅរស្់ ម្លែ 000012)



MMR 0001 0000102 (របម្រស្មីយ៉ាន់ោ៉ា ម្គាណដ្លម្ៅរស្់ ម្លែ 000102)
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3.3

| ម្ស្ៀវម្ៅណែនាាំស្ដីពីការបែ្ដុះបណ្ដ
ដ លអាំពី LITS
ការចុុះបញ្ាីសលើក្ែំបូង
29) ការច្ុះបញ្ជ ី ម្លើ ក ដ្ាំ បូ ងនឹ ងម្ធវ ើ ម្ៅកណនែ ងកស្ិ ដាឋ នណដ្លជាកណនែ ងម្ដ្ើ ម របស្់ ស្ រវ ។
ប គា លិ ក ប គា លិ ក អន វររ នឹ ង ម្ធវ ើ កា រជាមួ យមស្តនរ ី ម្ ពរយកនដ ងរស្ ក
ុ ម្ដ្ើ ម បីកាំ ែ រ់ អ ររ
ស្ញ្ាែ និងច្ុះពិនិរយកណនែ ងកស្ិករ និងច្ុះបញ្ជ ីស្រវ ។ រាល់ការច្ូ លរ ួមរបស្់កស្ិករ/
រគួ សារម្ៅកនដង LITS នឹងរបគល់ម្លែស្ោា ល់ផ្លាល់ ែ្ ួនស្រោប់ការម្របើរបាស្់កនដងការ
ច្ ុះបញ្ជ ី ស្ រវ ។ ម្លែស្ោា ល់ ម្នុះនឹ ង ជាណនន ក និ ង អាច្ម្មើ ល ម្ ើ ញ ម្ពលម្ស្េ ននាម្ពល
អនាគរទ ង
ាំ អស្់ ។ មស្តនរ ី ម្ពរយស្រវ នឹ ង រគប់ រគងដ្ាំ ម្ែើ រការដាក់ សាែ កស្ោា ល់ និ ង
ការច្ុះបញ្ជ ី។
30) ម្ៅម្ពលដ្ាំ ម្ ែើ រការច្ ុះបញ្ជ ី កូ ដ្ QR នឹ ង ររូ វបានម្របើ ច្ូ លម្របើ រិ នន ន័ យ (ណដ្លោន
ការពារម្ដាយម្របើ ម្លែស្ោង រ់ ) ររមង់ ននការច្ុះបញ្ជ ី និ ង របមូ លព័ រ៌ ោ នខាងដ្ូ ច្
ម្រកាមនឹងររូវបានរបមូ ល និងបញ្ជល
ូ ៖
 ម្លែស្ោាល់ស្រវ
 រីតាាំងបច្ចដបបនន (GPS)


កាលបរ ិម្ច្ឆ រ/រីតាាំងបច្ចដបបនន

 ម្្មុះផ្លាល់ែ្ ួន
 រូ រស្័ពាច្ល័រផ្លាល់ែ្ ួន
 របម្ភរ
 បង្ហេរ់ពូជ
 របម្ភរនលិរនល (សាច្់ ម្ធវ ើពីរឹកម្ដាុះម្គារ ស្រ បង្ហេរ់ពូជ រកពូ ជ)
 ម្ភរ
 នលង ណែឆ្នាំកាំម្ែើរស្រវ
31) ឧបករែ៍ ណដ្លោនភាជ ប់ អី ន ធឺ ែិ រ /បណ្ដ
ដ ញអី ន ធឺ ែិ រ ដ្ូ ច្ជា រូ រស្័ ពា សាម រហវ ន
ូ
ណលបណបែ រ ឬកាំ ពូ យរ័ រ អាច្ររូវបានម្របើ ម្ដ្ើ ម បីប ញ្ជ ល
ូ ព័ រ៌ ោ នស្ដ ី ពី កា រច្ ុះបញ្ជ ី ។ ម្ៅ
ម្ពលណដ្លមិនអាច្ភាជប់បណ្ដ
ដ ញអីនធឺែិរម្ៅកណនែ ងច្ុះបញ្ជ ី ព័រ៌ោននឹងររូវបាន
ករ់រតា និងបញ្ចល
ូ ម្ដាយនដ្ភាែ មៗ ម្ពលអាច្ភាជប់បណ្ដ
ដ ញអីនធឺែិ របាន។ ររមង់
ននការច្ុះបញ្ជ ីដ្ាំបូងនឹងររូវបាននដ ល់ជូនម្ៅតាមរីតាាំងគម្រោងទង
ាំ អស្់កនដងករែី
ណដ្លចាាំបាច្់ររូវបញ្ចល
ូ រិននន័យម្ដាយនដ្ ។
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ការក្ត់ប្តាប្ពឹតតិការណ៍
32) រពឹររិការែ៍ជាស្កមម ភាពនានាណដ្លបញ្ចល
ូ រិននន័ យម្ៅកនដងមូ លដាឋនរិននន័យ ដ្ូ ច្ជា
ការផ្លែស្់រី ឬការពិនិរយសាែកស្ោាល់ស្រវ ណដ្លបានដាក់សាែកស្ោាល់។ បនាាប់ពីស្រវ
ររូវបានច្ុះបញ្ជ ី ស្រវ ទ ង
ាំ ម្នាុះនឹ ងររូវបានម្ស្េ នមរ ងម្រៀរអាំ ឡ
ុ ងម្ពលរពឹ ររិកា រែ៍ ។
រពឹររិការែ៍អាច្រាប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងស្កមម ដ្ូច្ខាងម្រកាម៖
 ការចាកម្ច្ញពីកស្ិដាឋន
 ការមកដ្ល់រីនារ
 ការចាកម្ច្ញពីរីនារ
 ការឆែ ងការ់
 ការររួ រពិនិរយ
 ការមកដ្ល់ស្ររ ឃារដាឋន
 ការស្ោែប់/សាកស្ពស្រវ
 ការឆែ ងការ់រពាំណដ្ន
33)

ម្ដ្ើ ម បីអ ន វររ ការម្ស្េ នកនដ ងម្ពលោនរពឹ ររិ កា រែ៍ ភាន ក់ ង្ហ រម្ស្េ ននឹ ង អន វររ តាម
ជាំហានពីរគឺ៖

1) បញ្ចល
ូ ព័រ៌ោ នរពឹររិកា រែ៍ម្លើរិននន័យរាំព័ររពឹររិការែ៍ស្រោប់ស្រវ និងរការកជា

គាំរ ូ។

2) ម្ស្េ នសាែ កស្ោា ល់របស្់ស្រវ ម្ដ្ើមបីច្ូលម្របើរិននន័យ ម្ហើយ ច្ច្បូ រងម្ស្េ ន ម្ដ្ើមបីករ់

រតារពឹររិការែ៍។
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| ម្ស្ៀវម្ៅណែនាាំស្ដីពីការបែ្ដុះបណ្ដ
ដ លអាំពី LITS
ការចុុះស្មុះែំបូង (សេេៃក្ូ ែ QR )៖
33) ម្ៅម្ពលសាែកស្ោាល់ររូវបានបិរម្ៅម្លើស្រវ ជាម្លើកដ្ាំបូង កូ ដ្ម្ៅម្លើសាែកស្ោាល់
នឹងររូវបានម្ស្េ ន ម្ហើយព័រ៌ោនច្ុះបញ្ជ ីណដ្លពាក់ព័នធររូវបានបញ្ចល
ូ តាមណបបបរ
ណដ្លបានបង្ហាញម្ៅម្លើរូរស្័ពាច្ល័រ។
ព័ត៌មាៃណែលបាៃប្បមូ លក្នដងសពលមាៃប្ពឹតតិការណ៍៖
35) ម្ៅម្ពលស្រវ កាំ ព ងោនច្លនា ឬមកដ្ល់ ប៉ា ស្ព ៍ ររួ រ ពិ និ រ យ ឬរី តាាំ ង ម្នសងម្រៀរ
ណដ្លស្រវ ទ ង
ាំ ម្នាុះររូវបានតាមដាន ការម្ស្េ នកូ ដ្ QR ឬការម្ស្េ ន RFID អាច្ររូវ
បានម្របើរបាស្់ម្ដ្ើមបីករ់រតាពីរីតាាំងបច្ចដបបនន របស្់ស្រវ ក៏ដ្ូច្ជាព័រ៌ោនបណនា ម រ ួម
ោន
 អន ករគប់រគងបច្ចដបបនន
 កណនែ ងដាក់ច្ាំែីស្រវ ច្ល័រ
 មម្ធាបាយននការមកដ្ល់ (ម្ដ្ើរ ដ្ឹកតាមឡានររ ុង ឡានរូ ច្ ជាម្ដ្ើម)
 មម្ធាបាយននការម្ច្ញដ្ាំម្ែើរ( ម្ដ្ើរ តាមឡានររ ុង ឡានរូ ច្ ជាម្ដ្ើម)
ការសេេៃអក្មម ណែលបង្ហាញព័ត៌មាៃេដីពេ
ី តវ (សេេៃក្ូ ែ QR )
36) ម្ៅ ម្ពល ណដ្លប គា លមិ ន បា នច្ ុះម្្ម ុះម្ស្េ នសាែ កស្ោា ល់ របស្់ ស្ រវ ម្ដ្ើ ម បី ម្ មើ ល
ព័ រ៌ ោ នរបស្់ ស្ រវ រី តាាំ ង និ ង ម្ពលម្វោននការម្ស្េ នររូ វបានករ់ រតារ កម្ដាយ
ស្វ ័ យ របវររ ិ ម្ទុះបី ជា អន កម្របើ របាស្់ មិនបានបញ្ចល
ូ ព័ រ៌ោ នទ ង
ាំ ម្នាុះម្ដាយនដ្ែ្ ួន
ឯងក៏ ម្ ដាយ។ ឧទ ហរែ៍ ន នរបម្ភរម្ស្េ នអកមម ទ ង
ាំ ម្នុះ រ ួមទ ង
ាំ កា រម្ស្េ នរបស្់
កស្ិករម្ៅម្លើស្រវ ម្គា រកបី របស្់ពួកគារ់ផ្លាល់ម្ដ្ើមបីបង្ហាញម្ៅមិររភកដ ិរបស្់គារ់
អន ករិញណដ្លោនស្កាដនពលណដ្លម្ស្េ នសាែកស្ោាល់ម្ដ្ើមបីម្មើលរបវររ ិរបស្់ស្រវ ជាម្ដ្ើ
ម។ ការម្ស្េ នទង
ាំ ម្នុះភាគម្រច្ើនអាច្ម្ធវ ើបានម្ដាយការម្របើរបាស្់កូដ្ QR ម្ដាយសារ
អន កម្របើ របាស្់ មិន បានច្ូ លម្របើ ឧ បករែ៍ ម្ស្េ ន RFID ។ ព័ រ៌ោ នបានរការកកនដ ង
ម្ពលម្ស្េ នអកមម រ ួមទង
ាំ រីតាាំង កាលបរ ិម្ច្ឆ រ និងម្ពលម្វោណដ្លម្ស្េ នររូវបានអនវ
ររ ។ រិ នន ន័ យ រពឹ ររិ កា រែ៍ មិ ន អាច្ណកររមូ វ ឬបញ្ច ល
ូ ម្ដាយប គា លណដ្លមិ ន បានច្ ុះ
ម្្មុះម្នាុះម្រ។
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