សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី២៥ ខែកកដា
ក ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

មន្តនរី-បុគ្ល
គ ិក អាជ្ញាធរ ជ្ញតិអបសរាទទួលវគ្គបណុ រ ុះបណ្ត
រ ល អំពីវ ិទាសាស្ត្រពាក់ព័នន
ធ ឹងការអភិរកស
បុរាណដ្ឋឋននៅតំបន់អងគរពីអក
ន ជំនាញកូនរ ៉េ

អង្គគរ, ២៥ កកកដ្ឋ ២០១៧ 09:04 នដ្ឋយ: នដើមអមពិល ID:069

មន្តនរី-បុគ្គលិកអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាចំនួន១០ នាក់នននាយកដ្ឋឋនអភិ

រកសរាសាទកនុងឧទាន អងគរនិងបុរាណវ ិទាបង្គករ ានចូលនរៀន
វគ្គបណុរ ុះបណ្ត
រ ល្រីអំពីវ ិទាសាស្ត្រពាក់ ព័នធនឹងការអភិ រកស
បុ រាណដ្ឋឋនកនុងតំ បន់ អងគរ

ពី្ំណ្តក់នោកបណិ ឌ ត

Chung

សាស្តសារចារយសាកលវ ិទាល័យជ្ញតិ កូនរ ៉េនននបតិ កភណឌ

Yongjae

វបបធម៌ នារន្ៀលនថងទី២៤ ខែកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៧។
វគ្គ្ិកាននុះមានរយៈនពល៥នថង ចាប់ពីនថងទី២៤ដល់២៨ ខែកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៧ នដ្ឋយនតរតនៅនលើ
ការ្ិកាអំពីធាតុ ផសំនន ថមនៅតំបន់អងគរ ការនធវើនត្រថម ការ្ិកាអំពីមូលដ្ឋឋនវ ិទាសាស្ត្រ្រមាប់

ការង្គរអភិរកស ការពិនសាធន៍ និងវ ិភាគ្នដ្ឋយ មា្ុីនMicroscope ការ្ិកាអំពី្ិោវ ិទា និ ងការ
ចុុះអនុវតរនលើទីតំងតាល់។
តមការបញ្ជ
ជ ក់ពីនោកសាស្តសារចារយ

Chung

Yongjae

ានឱ្យដឹងថា

ការជួ្ជុល

អភិរកស

នបតិកភណឌ គ្ឺមិនែុ្ពីការខថទំ ្ុែភាពមនុ្សនទ។ នពលនយើងឈឺ គ្ឺនយើងរតូវនៅនពទយនដើមបីឱ្យ
រគ្ូនពទយពិនិតយនរាគ្វ ិនិច័យ
ឆ ។ នរកាយពី រកន

ើញថា ខផនក ណ្តមួ យននរាងកាយមានបញ្ជ
ា នយើងរតូវរក

មូលនេតុរប្់វា។ ដូចគ្ននខដរ វគ្គ្ិកាននុះនឹ ងនធវើការស្រសាវរជ្ញវ នលើវតថុនិ ង ្មាារៈ ្ំខាន់ ៗដូចជ្ញ
មា្ រាក់ ឆអឹង ឬទង់ខដងជ្ញនដើ មខដលានរកន
នោកសាស្តសារចារយបនរនទៀតថា

្ម័យននុះ

ើញ នេើយនធវើការវ ិភាគ្នលើវតថុទំងអ្់ននាុះ។

វ ិទាសាស្ត្រមានសារៈ្ំខាន់ ណ្ត្់្រមាប់ការង្គរ

អភិរកស ជួ្ជុលនបតិកភណឌបុរាណ នេើយរកុមការង្គរអភិរកស ជួ្ជុលរកុមរាសាទរពុះពិធូរ

រប្់កូនរ ៉េ ក៏ាននាំយក្មាារៈវ ិទាសាស្ត្រទំងននាុះមកនរបើរា្់្រមាប់ការង្គរអភិរកសជួ្ជុល
ននុះខដរ។

«ពួកនយើងមកទីននុះ នដើមបីបនរងៀនអំពីវ ិធី នរបើ រា្់និងវ ិធី សាស្ត្រវ ិភាគ្នៅនលើ្មាារៈទំងននាុះតម
រយៈឧបករណ៍Microscope

នដ្ឋយ្ងឃឹមថាចំនណុះដឹងននុះនឹងជួយពរងឹង្មតថភាពរប្់មន្តនរី-

បុគ្គលិកបនចចកនទ្រប្់អាជ្ញាធរ ជ្ញតិអបសរា ឱ្យកាន់ខត លអរបន្ើរន
គ្ួរបញ្ជ
ជ ក់ខដរថា

វគ្គបណុរ ុះបណ្ត
រ លននុះនរៀបចំន

ើងខថមនទៀត»។

ើងនដ្ឋយមូលនិ ធិនបតិកភណឌវបបធម៌កូនរ ៉េ KCHF

និងទីភានក់ង្គរ្រមាប់កិចច ្េ របតិបតរិការអនររជ្ញតិកូនរ ៉េ KOICA កនុងគ្នរមាងជួ្ជុ ល អភិ រកសរកុម
រាសាទរពុះពិ ធូរកនុងតំបន់ ឧទានអងគរ៕

២.គេហទ ាំព ័រ CEN

១.មន្តនរី-បុគ្ល
គ ក
ិ អាជ្ញាធរ ជ្ញតិអបសរាទទួលវគ្គបណុ រ ុះបណ្ត
រ ល អំពីវ ិទាសាស្ត្រពាក់ព័នន
ធ ឹងការអភិរកស
បុរាណដ្ឋឋននៅតំបន់អងគរពីអក
ន ជំនាញកូនរ ៉េ

(នថងទី 25 កកកដ្ឋ 2017, នមា៉េ ង 02:47:PM) | នដ្ឋយ: អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា(CEN)
ន្ៀមរាប៖

មន្តនរី-បុគ្ល
គ ិកអាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរាចំនួន១០

នាក់នន

នាយកដ្ឋឋនអភិរកសរាសាទកនុងឧទាន អងគរនិងបុ រាណវ ិទាបង្គករ
ានចូលនរៀនវគ្គបណុរ ុះបណ្ត
រ ល្រីអំពីវ ិទាសាស្ត្រពាក់ព័នធនឹង
ការអភិ រកសបុរាណដ្ឋឋនកនុងតំ បន់អងគរ
Chung

Yongjae

ពី្ំណ្តក់នោកបណិ ឌ ត

សាស្តសារចារយសាកលវ ិទាល័យជ្ញតិ កូនរ ៉េនន

នបតិកភណឌវបបធម៌ នារន្ៀលនថងទី២៤ ខែកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៧។
វគ្គ្ិកាននុះមានរយៈនពល៥នថង ចាប់ពីនថងទី២៤ដល់២៨ ខែកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៧ នដ្ឋយនតរតនៅនលើ
ការ្ិកាអំពីធាតុ ផសំនន ថមនៅតំបន់អងគរ ការនធវើនត្រថម ការ្ិកាអំពីមូលដ្ឋឋនវ ិទាសាស្ត្រ្រមាប់

ការង្គរអភិរកស ការពិនសាធន៍ និងវ ិភាគ្នដ្ឋយ មា្ុីនMicroscope ការ្ិកាអំពី្ិោវ ិទា និ ងការ
ចុុះអនុវតរនលើទីតំងតាល់។
តមការបញ្ជ
ជ ក់ពីនោកសាស្តសារចារយ

Chung

Yongjae

ានឱ្យដឹងថា

ការជួ្ជុល

អភិរកស

នបតិកភណឌ គ្ឺមិនែុ្ពីការខថទំ ្ុែភាពមនុ្សនទ។ នពលនយើងឈឺ គ្ឺនយើងរតូវនៅនពទយនដើមបីឱ្យ
រគ្ូនពទយពិនិតយនរាគ្វ ិនិច័យ
ឆ ។ នរកាយពី រកន

ើញថា ខផនក ណ្តមួ យននរាងកាយមានបញ្ជ
ា នយើងរតូវរក

មូលនេតុរប្់វា។ ដូចគ្ននខដរ វគ្គ្ិកាននុះនឹ ងនធវើការស្រសាវរជ្ញវ នលើវតថុនិ ង ្មាារៈ ្ំខាន់ ៗដូចជ្ញ
មា្ រាក់ ឆអឹង ឬទង់ខដងជ្ញនដើ មខដលានរកន
នោកសាស្តសារចារយបនរនទៀតថា

្ម័យននុះ

ើញ នេើយនធវើការវ ិភាគ្នលើវតថុទំងអ្់ននាុះ។

វ ិទាសាស្ត្រមានសារៈ្ំខាន់ ណ្ត្់្រមាប់ការង្គរ

អភិរកស ជួ្ជុលនបតិកភណឌបុរាណ នេើយរកុមការង្គរអភិរកស ជួ្ជុលរកុមរាសាទរពុះពិធូរ

រប្់កូនរ ៉េ ក៏ាននាំយក្មាារៈវ ិទាសាស្ត្រទំងននាុះមកនរបើរា្់្រមាប់ការង្គរអភិរកសជួ្ជុល
ននុះខដរ។

«ពួកនយើងមកទីននុះ នដើមបីបនរងៀនអំពីវ ិធី នរបើ រា្់និងវ ិធី សាស្ត្រវ ិភាគ្នៅនលើ្មាារៈទំងននាុះតម
រយៈឧបករណ៍Microscope

នដ្ឋយ្ងឃឹមថាចំនណុះដឹងននុះនឹងជួយពរងឹង្មតថភាពរប្់មន្តនរី-

បុគ្គលិកបនចចកនទ្រប្់អាជ្ញាធរ ជ្ញតិអបសរា ឱ្យកាន់ខត លអរបន្ើរន
គ្ួរបញ្ជ
ជ ក់ខដរថា

វគ្គបណុរ ុះបណ្ត
រ លននុះនរៀបចំន

ើងខថមនទៀត»។

ើងនដ្ឋយមូលនិ ធិនបតិកភណឌវបបធម៌កូនរ ៉េ KCHF

និងទីភានក់ង្គរ្រមាប់កិចច ្េ របតិបតរិការអនររជ្ញតិកូនរ ៉េ KOICA កនុងគ្នរមាងជួ្ជុ ល អភិ រកសរកុម
រាសាទរពុះពិ ធូរកនុងតំបន់ ឧទានអងគរ៕

២.វតរបនាាយកាលចិនជ្ញឧទេរណ៍មួយននពេុជំននឿកនុងជីវ ិតខែមរ

(នថងទី 25 កកកដ្ឋ 2017, នមា៉េ ង 02:45:PM) | នដ្ឋយ: អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា(CEN)
ន្ៀមរាប: នគ្ដឹងនេើយថា វតរអារាមជ្ញទី តំងននជំននឿរប្់
ពុទធបរ ិ្័ទអនកនគ្នរពរពុះពុទធសា្នា។ ប៉េុខនរ នដ្ឋយសារពុទធ
បរ ិ្័ទខែមរមានជំននឿតដូនតទំងខផនកជំននឿនលើរពលឹងនលើ
អារកខអនកត និងរពេមញ្ញសា្នាផងននាុះ នទើបនធវើឲ្យវតរភាគ្
នរចើនរប្់រពុះពុទធសា្នាក៏ កាលយជ្ញទីតំងននជំននឿដូនត
ទំងអ្់ននុះខដរ។
ជ្ញក់ខ្រង វតររាសាទចនារងសីបនាាយចា្់ ឬនៅថា វតរបនាាយកាលចិន ្ថិតនៅភូមិបនង្គកង
ុំអំពិល ស្រ្ុករាសាទាគ្ង នែតរន្ៀមរាប ខដល្ថិតនៅកនុងតំបន់នបតិកភណឌអងគរខដរននាុះ

មានទំននៀមទមាលប់របនពណីដ៏្មបូរខបប រតូវានរកាទុក និងបនរនគ្នរពរបតិបតរិជ្ញដំណនរៀងមក។
នគ្អាចន

ើញជំននឿចរមុុះននុះានតមរយៈកិចចរបតិបតរិរប្់រពុះ្ងឃនិងពុទធបរ ិ្័ទ

ដូចជ្ញពិធី

្ូរតមនរចនរមើនរពុះជនម ្ូរតមនរនលើករា្ីកាត់ នរគ្នុះរ ំនដ្ឋុះកមម ពិធីនៅរពលឹង ពិធីនដកអងកររាប
រពមជ្ញមួយនឹងការតុបខតងនរគ្ឿងរណ្ត
រ ប់ សាលធម៌ ាយ្ី ជម ជ្ញនដើម។
តមការ្នងកត នៅនរៀងរាល់នថង្ីល វតរននុះ មានកិចម
ច ួយចំនួន ខដលឧា្ក ឧា្ិកា ចូលមក
កាន់វតរ មិនរតឹមខតយកចង្គាន់ មករបនគ្នរពុះ្ងឃបុនណ្តណុះនទ គ្ឺពួកគ្នត់មកនដើមបីឲ្យរពុះ្ងឃកាត់
នរគ្នុះ នលើករា្ី ឬក៏នធវើកិចច
ច នរមើនរពុះជនម អាស្រ្័យនៅនលើការគ្ន់គ្ូរនជ្ញគ្ជតរា្ីរប្់ពួកគ្នត់។
រប្ិននបើ នជ្ញគ្ជតរា្ី ចងអុលបង្គាញថា រតូវចនរមើនរពុះជនម រពុះ្ងឃនឹងនរៀបចំ្ូរតមនរចនរមើន
រពុះជនមឲ្យភាលមខតមដង នរពាុះនរគ្ឿងរណ្ត
ដ ប់រគ្ប់យ៉េងាននរៀបចំទុករួចនស្រ្ចនេើយ។

ជ្ញក់ខ្ដង ការនរៀបចំនរគ្ឿងរណ្ត
ដ ប់ មាននរចើនខបបនរចើនយ៉េ ង គ្ឺនរគ្ឿងរណ្ត
ដ ប់្រមាប់ការចនរមើន
រពុះជនម មានដូចជ្ញ អងករមួយកនញ្ជើ្រមាប់កិចនច ដកអងកររាប រពមទំងខផលនចកទុំ ខផលដូងទុំ, ខផលនលលក
មួយ

និងរតឡាចមួយដ្ឋក់នៅជុំគ្នន,

ស្រ្ូវមួយកនញ្ជើ

ខដលមាននដ្ឋត្លឹកនចកែចីមួយធាងែលីនៅចំ

កណ្ត
ដ ល ដ្ឋក់នៅខកបរអងករននាុះ។ នរគ្ឿងរណ្ត
ដ ប់ខដលធំជ្ញងនគ្គ្ឺ ចាក់នចកមានបីថានក់ រ ំនលចនដ្ឋយ
កបួរកាច់រចនាយ៉េ ងលអនឆើត

នេើយមាននរគ្ឿងរណ្ត
ដ ប់ នៅពីនលើ

្ុទខធ តមួយរយ

គ្ឺនទៀនមួយរយ

ធូបមួយរយ ទង់តូចៗមួយរយ នំមួយរយ ោជមួយរយ តកមួយរយ រាក់មួយរយ។ នៅពីមុែចាក់
នចកននុះ មានាយ្ីរាំរត
ួ មួយគ្ូ និងសាលធម៌មួយគ្ូ នេើយក៏មានខព្រមាប់បញ្ូជ ននចាលផងខដរ។

កិចម
ច ួយនទៀត រតូវាននធវើរាល់នថង ្រមាប់ឧា្កឧា្ិកា ខដលយកចង្គាន់នៅរបនគ្នរពុះ្ងឃ
គ្ឺ ការកាត់នរគ្នុះនលើករា្ី។ កិចនច នុះ មិនតរមូវឲ្យមានការនរៀបចំខវងឆ្ងយននាុះនទ គ្ឺនពលពុទធបរ ិ្័ទ
យកចង្គាន់មករបនគ្ន រពុះ្ងឃចាប់នផដើម្ូរតមនរកាត់ នរគ្នុះយ៉េ ង្នងខប នេើយបនាាប់មក ដូនជីពីរ
បីនាក់ ចូលមកនធវើកិចចនៅរពលឹងឲ្យ នដ្ឋយ្ំន

ងអឺងកងរ ំពង លនលង់លននាលច។

ននុះជ្ញការរួមរ្់ជ្ញមួយគ្ននយ៉េ ង្ុែសានរននពេុជំននឿរប្់របជ្ញពលរដឋខែមរ។ អនកស្រ្ុកអងគរ រតូវ
ាននគ្នជឿថា ជ្ញរបជ្ញពលរដឋខដលផាុកនដ្ឋយជំននឿដូនត ទំននៀមទមាលប់ បុរាណយ៉េ ង្ំបូរខបប។
ននុះក៏ជ្ញការបង្គាញឲ្យន

ើញពី ទំននៀមពិធីរប្់ដូនតខែមរ

ខដលកំពុតខតបនររ្់នៅជ្ញមួយនឹងអនក

ស្រ្ុកអងគរ នេើយនធវើឲ្យអងគរជ្ញនបតិកភណឌមានជី វ ិតរប្់មនុ្សជ្ញតិពិតរាកដ៕

៣.ជំននឿខបងអារ ឹ្ រប្់អក
ន ស្រ្ុកអងគរ

(នថងទី 25 កកកដ្ឋ 2017, នមា៉េ ង 02:52:PM) | នដ្ឋយ: អាជ្ញាធរជ្ញតិអបសរា(CEN)
ន្ៀមរាប: អារ ឹ្ ជ្ញជំងឺមា៉េ ងខដលនធវើឱ្យកូននកើតនេើយ
មិនគ្ង់ គ្ឺ សាលប់ នៅវ ិញកនុងរយៈនពលែលី ឬសាលប់ ភាលមៗខត
មរង។

នកមងខដលសាលប់ ដូនចនុះ

អារ ឹ្មារយនដើម
(ជ្ញតិននុះ)

អនកស្រ្ុកនិយមនៅថា

គ្ឺកូនខដលលួចមកនកើតនឹងមារយថមី

នដ្ឋយមិនរាប់មារយនដើម

(មារយជ្ញតិមុន)

ឱ្យដឹង។ ដូនចនុះ នដើមបីបនញ្ជៀ្កុំឱ្យមារយនដើមយករព លឹងកូនននាុះនៅ (សាលប់ ) នគ្ានរារពធពិធីមួយ
នៅថា «ខបងអារ ឹ្»។
ខបងអារ ឹ្ ជ្ញពិធីអបនទ្មា៉េ ងខដលនធវើន

ើងនដើមបីឧបកិចឱ្
ច យកូននកើតអារ ឹ្រ្់នៅមានអាយុយឺន

យូរតនៅ។ ននុះជ្ញជំននឿមួយខដលនៅន្្្ល់កុងតំ
ន
បន់មួយចំនួនននឧទានអងគរ។ អនកស្រ្ុកនៅ
រកាជំននឿនិងពិធីននុះតមភូមិស្រ្ុកែលុះនពលកូនឈឺ

នេើយវានៅខតមានឥទធិពលខាលំងកនុងផនត់គ្ំនិត

រប្់ពួកគ្នត់ នបើនទុះបីពួកគ្នត់នជឿនលើជំនាញរគ្ូនពទយ នេើយ្ពវនថងវ ិទាសាស្ត្រខផនក្ុខាភិាល
មានការរ ីកចនរមើនខាលំងក៏នដ្ឋយ ក៏គ្នត់មិននចាលពិធីននុះខដរ។
តមការបញ្ជ
ជ ក់រប្់នោកយយ ្យ អាយុ៧៩ឆ្នំ ជ្ញអនករ្់នៅភូមិបនង្គកង
រាសាទាគ្ង

នែតរន្ៀមរាបាននរៀបរាប់ថា

ុំអំពិល ស្រ្ុក

គ្នត់នធវើជ្ញអនកខបងអារ ឹ្ឱ្យនគ្យូរឆ្នំមកនេើយ

ខដលមានរូប្នងន្មុះនោកតខវង។ នោកយយបញ្ជ
ជ ក់ថា នកមងខដលមានជំងឺអារ ឹ្ គ្ឺនដក
កន្តនារក់កខន្តនរង យំមិនឈប់ មិន្ុី មិនផឹក មិននៅ ្គមរ ីងនរ។ ភាគ្នរចើនអារ ឹ្នកើតចំនពាុះនកមងៗ
ចាប់ពីអាយុ២ខែនៅ៧ឬ៨ខែ នេើយក៏មិនរគ្ប់នកមងខដរខដលនកើតជំងឺននុះ វាក៏ករមនកើតនលើនកមងខដល
មានអាយុពី១ឆ្នំន

ើងនៅណ្ត្់។

នោកយយបនរនទៀត

អនកស្រ្ុកអងគរនគ្នជឿជំននឿននុះខាលំង

នពលមាននកមងឈឺនរៅពីយកនៅនពទយ

នេើយ នគ្ខតងអនញ្ជើញគ្នត់ឱ្យនៅខបងអារ ឹ្ឱ្យ នេើយភាគ្នរចើនក៏្មរបកបផងខដរបនាាប់ពីនធវើពិធី
ននុះរួច នដ្ឋយនកមងននាុះជ្ញ្ុះន្បើយ មាន្ុែភាពលអ នេើយអនកស្រ្ុកនទុះជិតឆ្ងយខដលមាន
ជំននឿនលើការខបងអារ ឹ្ននុះ ខតងអនញ្ជើញនោកយយឱ្យនៅនធវើកិចចឱ្យជ្ញេូរខេ។ តមជំននឿតគ្នន
មក នគ្ខតងយល់ថា ខបងអារ ឹ្ជ្ញពិធីមួយខដលនធវើន

ើងឧបកិចដ
ច ូរកូនគ្ននរវាងមារយជ្ញតិននុះនិងមារ

យនដើមជ្ញតិមុន នដើមបីឱ្យនកមងតូចននាុះជ្ញ្ុះន្បើយ។ ការនធវើពិធីននុះមិនរបកាន់រដូវកាលខែឆ្នំនទ
ខតនគ្កំណត់ យកនថងរពេ្បតិ៍ នវោនថងរតង់ នេើយនធវើនៅផលូវបំ ខបកជ្ញ៣ឬជ្ញ៤ខតប៉េុនណ្តណុះឯង។

ចំនពាុះពិធីននុះមាននរៀបចំ នរគ្ឿងរណ្ត
រ ប់ដូចជ្ញ៖ ជម៤ មលូរ ារ ី សាល ធូប តក១ពាន អំនាុះនដ ាយ
្មល មាន់ឆ្កង មាន់នសាងរ កូនង្គ៉េ នធវើពីនដើមនចក ឡាននធវើពីនដើមនចក តាល់ ស្រសា្ នមៅ នរគ្ឿង
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