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 សូមស្វា គមន៍មកកាន់ខ្មែរម ូដឺន២០១០! 

 ថ្ងៃទី០១ ខ្មសីហាននេះ គឺជាថ្ងៃន ើកសនពោ ធការផ្សាយ 

រ ស់ លុក និងព្រឹត្តិ ័ព្ត្ខ្មែរម ូដឺន។ ខ្មែរម ូដឺនបានពាំនាំ 

មកជាមួយស្វល កសញ្ញា  "ខ្មែរម ូដឺន ជនជាតិ្ខ្មែរនសម័យ 

 នចេកវិទា"។  

 ខ្មែរម ូដឺន បាន នងកើត្ន ើងកនុងនោល ាំណងចូលរួម 

ចាំខ្ណកកនុងការអ ់រំ ផ្សសរាផ្សាយ វ បធម៌ រ័ត្៌ពន ព្ វត្តិ-

ស្វស្តសត កីឡា កមានត សុមភារ និង នចេកវិទាកូនខ្មែរ។ 

 ខ្មែរម ូដឺន សូមស្វា គមន៍រាល់ការចូលរួមរ ស់នោក 

អនកទាំងអស់ ខ្ដលពនការចូលរួមផ្សសរាផ្សាយតាមរយៈ 

 លុក និងព្រឹត្តិ ័ព្ត្ខ្មែរម ូដឺន។ នើើយនយើងម្ុាំរង់ចាំការរិេះគន់ 

នដើមបីស្វា  នឱ្យកាន់ខ្ត្ព្ នសើរន ើយ។ 

 
 
 
 
 
 

 "ក្រម ុំឆ្នា ស ់ ប ៉ះរម ល្ ៉ះម្ាើម" គឺ         

    ព្ នោមនោក                        

                                       

                               នោកអនក 

        KFK Group                 

             រយៈនរល  ៣               

បាន                                 

                 ជានរណា?            នើើយ 

               វិជាជាអនកណាខ្ដរ?              

                                            

            នរឿង "ក្រម ុំឆ្នា ស ់ប ៉ះរម ល្ ៉ះម្ាើម" 
ខ្ដលពនចុេះផ្សាយព្រឹត្តិ ័ព្ត្ និង លុកខ្មែរម ូដឺនច ់រីថ្ងៃទី 

០៨ ខ្មសីហា ឆ្ន ាំ២០១០ សបាា ើ៍នព្កាយននេះត្នៅ។ 

 
 

 
      មហើយ       បុំផ ត មៅ         ណា-
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            សុំខាន់              -
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 មៅកន ងសាា ហ៍មន៉ះ មៅមលើបល កការអប់រ ុំពើខ្មែរ-
ម ូដលន (edu2kmodern.wordpress.com) ាន
ដកក្សង់មលើយកអតតបទមវយាករណ៍ខ្មែរ មៅកន ង
កមែវធិើវចនាន ក្កមសមមាចជួន ណាត កុំខ្ណ២.០ 
របស់វទិាស្នា នព ទធស្នសនបណឌិ តយ ឆន ុំ២០០៩។ 
ដូមចន៉ះ មិតតអនកសិកា អាចទញយកពើបល កមន៉ះ 
មដយមសរ ើ។ សក្្ប់កមែវធិើមន៉ះ សូមខ្សវងយល់ 
បខ្នាមពើចុំណ ចមផសងៗ និងរមបៀបមក្បើក្ាស់មៅកន ង 
ខ្ផនកបមចេកវទិាកូនខ្មែរបខ្នាមមទៀត (ទុំព័រទើ២)។ 
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សរាថ្ងៃនៅ ភាស្វខ្មែរនៅខ្ត្ជាព្ ធាន ទមួយដ៏នដា គគុកសព្ព ់

ការរិភាកានៅស្វា  ័នមួយចាំនួន ក៏ដូចជានៅនលើទាំរ័រកាខ្សត្ ។ ពន

មតិ្នព្ចើនព្ត្ូវបាននលើកន ើង   ុខ្នតផ្សលូវខ្ដលព្ត្ូវនដើររួមោន មួយននេះមិនទន់

ព្ត្ូវបាននគរកន ើជាជាក់ចាស់នៅន ើយ ។ នោយខ្ផ្សែកតាមស្វា នភារ

 ចេុ បនន ខ្ដលផ្សាល់នូវភារមិនចាស់ោស់សព្ព ់អនកនព្ ើព្បាស់ភាស្វ

ខ្មែរ គណៈកពែ ធិការជាត្ិភាស្វខ្មែរ សនព្មចឲ្យនព្ ើព្បាស់អកខរាវិរុទធតាម

វចននុព្កមខ្មែរ (សនមាចព្រេះសងឃរាជ ជួន ណាត្) ។ ម ាងនោយនមើល

ន ើជារីការ រកកចនព្មើនឥត្ឈ ់ឈររ ស់សពា រៈ នចេកវិទា និងនដើមបី

ចូលរួមចាំខ្ណកនោេះព្ស្វយ ញ្ញា  តាមធនធានដ៏សាួចនសា ើងខ្ដលមលនួពន

ផ្សងននេះ បាននធាើឱ្យ វិទាស្វា នរុទធស្វសន ណឌ ិត្យ ពន នោក ងនួ វ៉ា ន់

ចនធី ជានយក បាននរៀ ចាំព្កុមការងារមួយ នៅថ្ងៃទី ០៩ ខ្មត្ុោ ឆ្ន ាំ 

២០០៥ កនុងនោល ាំណង៖ 

១.អនុវត្តតាមនោលននោបាយរ សរ់ាជរោា ភិបាល ខ្ដលពនសនមាចអគគ

មហានសន ត្នីត្នជា ើ នុ ខ្សន ជានយករដាមស្តនត ី ថ្នព្រេះរាជាណាចព្ក

កមោុជា នលើ វិស័យ អកសរស្វស្តសត និងស្វែ រត្ថី្នការខ្ណនាំរ ស់ ឯ.ឧ. សមុ 

អាន ព្ ធាន គណៈកពែ ធកិារជាត្ភិាស្វខ្មែរ ខ្ដលពននោលនៅនធាើឲ្យ

ពនសា ិរភារ និងអភិវឌ្ឍន៍នលើ វិស័យអកសរស្វស្តសត រួមចាំខ្ណកជាមួយ

នោលននោបាយចត្ុនកាណជាំហានទី២ រ ស់រាជរោា ភិបាលសាំនៅ

អភិវឌ្ឍព្ នទសនលើព្គ ់ វិស័យ ។ 

២. ខ្ងរកា និងនលើកកមោស់ស្វន ថ្ដរ ស់សនមាចសងឃរាជ ជួន ណាត្ និង

 នតនិរនតរភារ រ ស់ វិទាស្វា នរុទធស្វសន ណឌ ិត្យនលើ វិស័យអកសរស្វស្តសត 

នោយនធាើឲ្យកាន់ខ្ត្ ព្ នសើរន ើងខ្ងមនទៀត្នូវវចននុព្កមននេះតាម 

ជាំហាន ដូចខាងនព្កាម៖ 



ក. នរៀ ចាំការខ្កសព្មួលកាំើុសអកខរា វិរុទធ ខ្ដល ណាា លមករីការ

នបាេះរុមោនលើកទី ៥  

ម. នរៀ ចាំ ញ្ជ ីពកយ (កនុងវចននុព្កមពកយមួយអាចសរនសរបានរីរ 

ឬ ី ខ្   នដើមបី ោក់នសន ើនៅគណៈកពែ ធិការជាត្ិភាស្វខ្មែរអនុម័ត្ និង

សនព្មចកនុងការសរនសរ ឲ្យបាន ឯកភារោន ) 

គ. នព្ជើសយកពកយរីនិយមន័យកនុងវចននុព្កមខ្មែរ ខ្ដលបាននបាេះ-

រុមោនលើកទី ៥ ឲ្យកាល យជានមពកយន ើង 

 . នរៀ ចាំ នងកើត្វចននុព្កមខ្មែរនអ ិចព្ត្ូនិក និងខ្កលាំអរាល់ឆ្ន ាំ 

ង. នព្កាយរីបាន ខ្នាមនមពកយងែី រួមទាំងនិយមន័យមក វិទាស្វា ន

ពននព្ោងនបាេះរុមោ វចននុព្កមខ្មែរនលើកទី ៦  នតនទៀត្  

៣. សើការជាមួយថ្ដគូសើព្ ត្ិ ត្តិការមួយចាំនួនខ្ដលពន

ទសសនវិស័យដូចោន  ដូចជា  វិទាស្វា នន ើកទូោយ (Open Institute), 

SEALang និង ុគគលព្ស្វវព្ជាវឯករាជ ជានដើម នដើមបីឲ្យសនព្មច

នោលនៅខ្ដលបាននពលខាងនលើ ។ 

៤.  នតការនធាើវចននុព្កមខ្មែរទូនៅជានអ ិចព្ត្ូនិក នព្កាយរីបានដក

រិនស្វធន៍រី វចននុព្កមខ្មែរ រ សស់នមាចព្រេះសងឃរាជ ជួន ណាត្ រួច

មក (ករណីពនលទធភារព្គ ់ព្ោន)់។  

 សព្ព ់រន ៀ នព្ ើព្បាស់នផ្សសងៗ កនុងវចនននុព្កមខ្មែរ នឹងនធាើ

ការចុេះផ្សាយនៅនលម នត នា  ់នទៀត្។ 

ដកព្សង់អត្ត ទរី វចននុព្កមខ្មែរ កាំខ្ណ២.០ 

ទជាយកនោយនសរក រី www.budinst.gov.kh 

  នចេកវិទារីខ្មែរម ូដឺន http://it2kmodern.wordpress.com/ 

 
 

 
អ ុំក្បុស ន្ ក់្នមៅក្សើចុំនួន៣នាក់ មហើយមៅទុំង៣របស់

គាត់មនា៉ះក្សឡាញ់ខ្ឆែខាល ុំងណាស់។ ពួកនាង្នខ្ឆែសុំណពវចិតត ន្ ក់
មួយៗ។ មហត ខ្តចង់ដឹងពើចិតតរបស់មៅក្សើគាត់ថា មតើអនកណាខ្ដល
ក្សឡាញ់ខ្ឆែខាល ុំងជងមគ មទើបគាត់សួរសុំណួរថា៖ 
អ ុំក្បុស៖ "មបើសិនជមៅផទ៉ះមៅមពលយប់មន៉ះ ្នាយក្តឹមខ្តមួយ
ចនតូចលែម មហើយមៅកុំព ងខ្តឃ្លល នខាល ុំង ខ្តខ្ឆែរបស់មៅវាក៏ឃ្លល នដូច
មៅខ្ដរ មតើមៅគិតមធវើោ ងណា ញ ុំមដយមលួនឯង ឬឱ្យខ្ឆែ?" 
មៅក្សើទើ១៖ "ម្ ុំជមន សសក្សឡាញ់ខ្ឆែ ខ្តស មភាពរបស់ម្ ុំសុំខាន់
ណាស់ ដូមចន៉ះម្ ុំក្ាកដជញ ុំមលួនឯងមហើយ ចុំខ្ណកខ្ឆែអត់ាយ១ដថៃពិត
ជមិនស្នល ប់មទ"។ 
មៅក្សើទើ២៖ "ម្ ុំនឹងខ្ចកពាក់កណាា លឱ្យមៅខ្ឆែរបស់ម្ ុំ មទ៉ះបើជមិន
ានខ្ឆាត ប  ខ្នតទុំងម្ ុំ និងខ្ឆែរបស់ម្ ុំមិនអត់អាហារមទ ម្ ុំមិនដច់ចិតតឱ្យ 

ខ្ឆែអត់ាយមទ ខ្បបមន៉ះមទើបជមន សសខ្ដលក្សឡាញ់ខ្ឆែពិតៗ"។ 
មៅក្សើទើ៣៖ "ចុំខ្ណកម្ ុំវញិដច់ខាតទុំងម្ ុំនិងខ្ឆែជទើក្សឡាញ់របស់
ម្ ុំានស ើ និងានខ្ឆាត!!" 
អ ុំក្បុស៖ "មធវើមម ចខ្ឆាតមៅ មបើាយ្នខ្ត១ចនតូចលែមខ្ឆាតានខ្ត
ន្ ក់មនា៉ះ??" 
មៅក្សើទើ៣៖ "គាែ នអវើពិាកមនា៉ះមទ... ម្ ុំនឹងស ើាយទុំងអស់ខ្ត ន្ ក់
ឯង រចួមហើយជ ៉ះអាចម៍  ្ ដ ុំ២ដ ុំឱ្យវាស ើមៅជការមក្សច ខ្ឆែរបស់ម្ ុំមិន
ក្តឹមខ្តានខ្ឆាតមទ ខ្ថមទុំងានឆៃ ញ់្ត់មទៀតផង។ 

ខ្កសក្មួលមដយ ខ្មែរម ូដលន 
កមានតពើខ្មែរម ូដឹន http://ent2kmodern.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 

      ក្កូចឆែ រមក្ៅពើមក្បើមធវើមជូរសក្្ប់មហូបអាហារ មគអាចខ្កដចនមធវើក្កូច 

ង ុំង ូវ ានោ ងឆៃ ញ់ពិស្នរ។ ក្កូចង ុំង ូវ មគអាចមក្បើមធវើជមភសជជៈ 
លាយ សែរស ឬក្ជក់មស្នៃ ្ន់ មស្នៃ រមជើងក្ជូក...។ល។ មតើរមបៀបមធវើក្កូច 
ង ុំង ូវ ខ្បបណាមល៉ះ?។ តាមរយៈបទពិមស្នធន៍កនលងមក មយើងសូម 
បងហ ញជូន រមបៀបមធវើក្កូចង ុំង ូវសក្្ប់មមផទ៉ះទុំងឡាយដូចខាងមក្កាម 
មន៉ះ។ 
១. ធាត ផសុំ 

 ក្កូចឆែ រទ ុំលែមចុំនួន ៥គើឡូក្កាម 
 អុំបិលចុំនួនកនល៉ះស្នល បក្ពា 
 សែរសចុំនួន ២គើឡូក្កាម 

២. រមបៀបមធវើ 
 ក្កូចឆែ រទ ុំយកមកលាងទឹកឱ្យានស្នា ត 
 ដុំទឹកឱ្យព ៉ះ រចួយកក្កូចឆែ រមកដក់ចូលកន ងទឹករកាទ កឱ្យាន 
២មៅ៣នាទើ ចុំក្សង់ដក់កន ងកខ្ស្តញ្េងយកមៅហាលដថៃឱ្យទន់។ 
មយើងអាចក្ចាច់ខ្ផលក្កូចឆែ រពើ ា្ ងមៅជិតដល់ ា្ ងមទៀតាន។ 

 យកសែរ និងអុំបិលមៅលាយចូលគាន  រចួយកមកក្ចបល់ជមួយ 
ក្កូចឆែ រឱ្យានសពវ បនាទ ប់មកយកមៅតមក្មៀបគាន ដក់កន ងខ្កវ។ 

 ការតមក្មៀបក្កូចឆែ រដក់កន ងខ្កវ គលមធវើោ ងណាក ុំឱ្យមពញមហៀរ 
ដល់គក្មប្ត់ខ្កវ គលរកាទ កក្ប្ណជមួយថាន ុំងដដ មដើមបើឱ្យ 
ក្កូចមចញទឹកមកមពញលែមៗ។ 

 បនាទ ប់មកក្គបខ្កវឱ្យជិត រចួយកមៅហាលដថៃ មដើមបើឱ្យក្កូចង ុំង ូវ 
ឆប់ឆាិន ឆប់បរមិភាគាន មិន្នជតិហាង។ ការហាល្ន 
រយៈមពល ពើ៥ មៅ៧ដថៃ មក្កាយមកយកមករកាទ កមៅកន ងមលប់ 
រហូតដល់១៥ដថៃ មៅ១ខ្ម មទើបអាចយកមៅហូបាន។ 

៣. កុំណត់ស ា្ ល់ 
 ការមធវើក្កូចង ុំង ូវរមបៀបមន៉ះ មយើងអាចរកាទ កានយូររហូតដល់ 
រយៈមពល១ មៅ២ឆន ុំ។ 

 មគអាចមក្បើក្ាស់ក្កូចង ុំង ូវ ានទុំងទឹក ានទុំងស្នច់។ 



 ចុំមពា៉ះស្នច់ក្កូចវញិ គល្នលកាណៈដូចដុំណាប់ក្កូចឆែ រខ្ដរ។ 
ដកក្សង់មចញពើ ទសសនាវដាើ ចនទរះ មលម២០ 

ស មភាពលាពើខ្មែរម ូដលន http://gh2kmoder.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មហារាស្នស្តសតក្បចុំសាា ហ៍ ពើដថៃទើ០១ - ០៧ ខ្មសើហា ឆន ុំ២០១០ 
មហារាស្នស្តសតពើខ្មែរម ូដលន http://kmodern.wordpress.com/ 

 
 មពលគិតមិនមចញ ទល់គុំនិត មលាកអនក្នអារមែណ៍ថា មពលមធវើ 
ការងរយូរហួសមហត  អារមែណ៍ទុំងមន៉ះអាចមកពើ មលាកអនកមគងមិន 
លក់ មិនានសែប់សែល់។ 
 មបើតាមការសិកាក្ស្នវក្ជវមួយ របស់ស្នកលវទិាល័យ ហវល័ររ ើដ 
(University of Florida) ានរកម ើញថា អនកខ្ដលមគងមិនលក់ មិន 
ានក្គប់ក្គាន់ ្នផលប ៉ះពាល់ដល់ការងរមក្ចើនជង អនកខ្ដលមគង
លក់សែប់សែល់ ជពិមសស គលស្តសតើខ្ដលមគងមិនខ្ឆាត ខ្តងខ្ត្នអាការៈ 
មមាយក ល្ ុំងជងប រស។ ដូមចន៉ះ អនកជុំនាញានមធវើការខ្ណនាុំ ឱ្យ 
មន សសសាិតមៅកន ងវយ័មធវើការងរ មគងលក់ឱ្យានោ ងតិចបុំផ តគល ៦ 
មៅ៧ម  ្ ងកន ងមួយដថៃ មដើមបើឱ្យរាងកាយ និងគុំនិតានស្នា រលកាណៈ
មលួនឯង មួរកាលក្សស់ថាល  ឆល តដវ។ 
ស មភាពលាពើខ្មែរម ូដលន http://gh2kmoder.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 មៅមរៀងរាល់រាក្តើដថៃចនទ និងអងា រ មវលាម  ្ ង១៩និង៣០នាទើ ដល់ 
ម  ្ ង២០និង១៥នាទើ មលើកញ្េ ក់ទូរទសសន៍ស ើធើអិន មលាកអនកនឹងាន 
ម ើញខ្មសភាពយនតភាគខ្មែរ មរឿង "រលកសុំមឡង" ខ្ដល្នសរ ប៥០ 
ភាគរបស់ខ្មែរមមគងា។ 
 មៅកន ងស្នច់មរឿងទុំងមូល គលមដា តសុំខាន់មៅឯស្នា នើយវ៍ទិយ ខ្មែរ-
មមគងា ពើបញ្ហហ ប គាលិកនើមួយៗ និងការផលិតកមែវធិើវទិយ របស់មលួនឱ្យ 
សមបូរខ្បប និងតក្មូវចិតតក្បិយមិតតអនកស្នា ប់។ មលើសពើមន៉ះមៅមទៀត ខ្មស 
ភាពយនតភាគមន៉ះ ជខ្មសភាពយនតដុំបូងបុំផ តមៅកមព ជ ខ្ដលាន 
និោយអុំពើជនជតិខ្មែរអ ើស្នល ម។ 
 ខ្មសភាពយនត រលកសុំមឡង មន៉ះ ានក្បមូលផា ុំមៅមដយតារាលបើ 
ៗ ជមក្ចើនរូបដូចជ មលាក មទព រនិទដរ  ូ, មលាក មម ង ប  នឡូ, កាោ ឌើ, 
ក្ពមជមួយតារាលបើៗ ជមក្ចើនរូប។ 

កមានតពើខ្មែរម ូដលន http://ent2kmodern.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

ខ្ផនដើពណ៌ដបតង រមួគាន មដើមបើការពារខ្ផនដើ ឱ្យ្នសក្មសព់ណ៌ដបតង 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ទុំងអស់មន៉ះជវ   លថែើ និងច ងមក្កាយបងាស់របស់ផលិតកមែហងស្ស 
តស្តនតើខ្មែរពើខ្មែរម ូដលន http://musik2kmodern.wordpress.com/ 
 
 
 
 
នត្ើនោកអនកចង់អានរ័ត្៌ពនងែីៗ ខ្ដរនទើ ខ្ត្នកើត្ន ើងននេះនទ?  

ព្ោន់ខ្ត្នោកអនកចូលនៅកាន់នគើទាំរ័រ៖ www.everyday.com.kh។ 

ភាល មននេះនោកអនករិត្ជាទទួលបាននូវរ័ត្៌ពនងែីៗព្ ចាំថ្ងៃ  នើើយ ខ្នាមរី 

ននេះនៅនទៀត្ នោកអនកអាច 

 នងកើត្អុីខ្ម លនោយនសរក ឥត្ 

គិត្ថ្ងលនទៀត្ផ្សង។   

នៅនលើនគើទាំរ័រននេះ រួមពន 

រ័ត្៌ពនជាត្ ិ អនតរជាត្ិ សុម-

ភារ កីឡា កមានត និងស្វា  ់

 ទចនព្មៀងងែីៗលប១ី០ព្ ចាំថ្ងៃនទៀត្ផ្សង។ នើើយនោកអនកនឹងទទួលបាន

កាន់ខ្ត្នព្ចើន និងងាយព្សួលរីនគើទាំរ័រ Everyday នោយអាចន ើក 

នមើលនលើទូរស័រាថ្ដជាភាស្វខ្មែរោ ងងាយ នទេះជាទូរស័រាមិនពនភាស្វ

ខ្មែរក៏នោយ។ 

នគើទាំរ័រភាស្វខ្មែរ នាំមកជូននោយ     

នគើទាំរ័រខ្មែររីខ្មែរម ូដឺន http://it2kmodern.wordpress.com/ 

 

 

 

 

នត្ើនោកអនកព្ត្ូវការចាំណាយ

ព្បាក់ នដើមបីទិជានើគមទាំងននេះ 

នៅនលើទីផ្សារខ្ដរឬនទ? នរល

ននេះមិនបាច់ចាំណាយ សូមបីខ្ត្

មួយនសនន ើយ នោយព្ោន់ 

ខ្ត្ នោកអនកចូលនៅកាន់ផ្ា ាំង

នគើទាំរ័រ៖ http://www.rsdownload.net/games/។ ភាល ម

ននេះ នោកអនករិត្ជាពនអារមែណ៍  រកករាយជាមួយនឹងនើគមនសរកងែីៗព្គ ់

ព្ នភទ ទាំងនើគមសព្ព ់ Window XP, Vista , 7, Mac Os 

និងសព្ព ់ទូរស័រាថ្ដផ្សងខ្ដរ ខ្ដលកាំរុងនរជានិយមសព្ព ់មនុសស

សម័យងែី ននរល ចេុ បនន នោយ ងាា ជារី នចេកវិទា ក៏ដូចជាគនលឹេះខ្ លក

ៗ ព្រមទាំងពននើគមខ្   Funny ខ្ដលនធាើឱ្យនោកអនក ាំបាត្់អស់

កងាល់។    ដកព្សង់នចជារីទសសនវដាី CM 

រិភរនគើទាំរ័រពនព្ នោជន៍ រីខ្មែរម ូដឺន 

http://it2kmodern.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
    នៅសប្ដា ហ៍ដបំូងននេះ នយើងខ ្ញសំមូ 
ណែននំោកអ្នកមក ស្គា លពី់រប្ដស្គទណខ ែរដល៏បលីាញមួយ 
ណដលនទើបណែបញ្ចូ លជានបែកិភែឌ វប្បធមពិ៌ភពនោកថ្មីននេះ 
គថឺ្ថ្ៃទ០ី៧ ណខកកកដា ឆ្ន ២ំ០០៨ នៅកនញងកចិ្ចរប្ជញំរបសអ់្ងាការ 
យនូែសកូ នលើកទ៣ី២ នទរីកុងនកប ចិ្ រប្នទសកាណាដា។ 
នហើ យមកដលឆ់្ន ២ំ០១០ននេះ ជាខបួគរមប២់ឆ្ន  ំ កនញងការដាកជ់ា 
នបែកិភែឌ វប្បធមពិ៌ភពនោក គរឺប្ដស្គទរពេះវហិារ សថិែនៅ 
នខែតរពេះវហិារ។ សមូកមានតអារមមែ៍ កនញងការទសសនច្រែ៍ 
រប្ដស្គទរពេះវហិារ ពី ណខ ែរម ូដនឺសរាបស់ប្ដា ហ៍ដបំូងននេះ។ 

 
 រាសាទរពះវហិារ (Prasat Preah Vihear) ស្ថិតក្នុងភូមសិាវ យរជំ 
ឃំុក្នទួត រសុ្ក្ជខំ្សានត នៅនលើខ្សនងភនដំងររក្ (៨០០ គុណនឹង ៤០០ 
រមរ៉តកានរ)៉។ ដងភននំនះមានលក្ខណៈនោទខ្ល ងំពីខ្ងរបនទស្ក្មពុជ 
និងជរមាលពខី្ងរបនទស្ថថ ។ រាសាទរពះវហិារមានចមាា យ៤០៥គី
ទបរូមរតពីទីរក្ុងភននំពញ រតនបើនគនធវើដំនណើ រនចញពីទីរមួនខ្សតតរពះ-វហិារ
វញិ វាមានចមាា យរតឹមរត១០៨គីឡូរមរ៉តរតប៉ុន ណ្ ះ នោយនធវើដំនណើ រ
តាមផលូវនលខ្ស២១១ នៅកានរ់ស្ុក្ជខំ្សានត។ នៅឯភនដំងររក្ន ះមាន
ជនណដើ រមយួ រដលអាចឲ្យនគនឡើងនៅដល់ក្ំពូលភន ំរដលជទីតាងំរបស់្
រាសាទរពះវហិារស្ថិតនៅ។ 
 ស្ពវថថាននះអ្នក្លក្ដូ់រ និងរបជជនតំបនន់ ះភាគនរចើនរតងរត
នឡើងនៅនលើភនតំាមផលូវ សីុ្១ ពីនររះថាផលូវន ះវាងាយរស្ួលក្នុងការនធវើ
ដំនណើ រ។ រាសាទរពះវហិារ គឺជតំបនរ់បវតតិសាស្តស្តមយួរដលមាន
ន ម្ ះថា សិ្កាខ គរិសីាវ រៈ មាននយ័ថា អ្ំ្ចថនភន ំ ន ើយរតូវាន
សាងស្ង់នឡើងនៅក្នុងអ្ំលុងចុងស្តវតសទី៩ និងនដើមស្តវតសទី១០ 
នោយរពះមហាក្សរត៤អ្ងគរពះ ម៖ រពះាទយនសាវរ មន័ទី១ (សាង 
ស្ងក់្នុងគ.ស្ ៨៨៩-៩១០) រពះាទសូ្រយវរ មន័ទី១ (សាងស្ង់ក្នុងគ.ស្ 
១០០២-១០៥០) រពះាទសូ្រយវរ មន័ទី២ (សាងស្ង់ក្នុងគ.ស្ ១១១៣-

១១៥០) និងរពះាទជយ័វរ មន័ទី៦ (សាងស្ង់ក្នុងគ.ស្ ១០៨០-
១១០៩)។ រាសាទរពះវហិារ រតូវានរបនទស្ថថចូលកានក់ាបយ៉់ង 
ក្នរមាល  ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៥៤ រតរតូវទាមទារានមក្វញិនោយការកាត់
ក្ដីនស្ចក្ដីពីតុលាការអ្នតរជតិ ទីរក្ុងទានអ្ នៅថថា១៥ រខ្សមថុិ  ឆ្ន ំ
១៩៦២ នរកាមរពះរាជក្ិចចដឹក្ រំបស់្រពះមហាក្សរតរខ្សមរ។ នៅថថាទី០៧ 
រខ្សក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០៨ អ្ងគការ UNESCO ានស្នរមចោក្់រាសាទ
រពះវហិាររបស់្ក្មពុជចូលក្នុងបញ្ជ ីនបតិក្ភណឌ វបបធមព៌ិភពនលាក្ ក្នុង
ស្មយ័របជុនំលើក្ទី៣២ នៅក្នុងទីរក្ុងនក្ប៊ចិ របនទស្កា្ោ។ 

  
ប្រាសាទប្ររះវិហារ កេរមរតេជាតិ 

ដ៏មានតម្មៃមហាសាល មិនអាចកាត់ម្លៃាន 

  
ដក្រស្ង ់និងរក្ស្រមួលនចញពី វគីីនមឌា 

 

សូ្មអានអ្តតបទបរនថមនៅនលើបលុក្វបបធមរ៌ខ្សមរពីរខ្សមរម៉ូដឺន  
វបបធមរ៌ខ្សមរពីរខ្សមរម៉ូដឺន http://edu2kmodern.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 សូមចូលរមួមា៉ះមឆន ត កន ងខ្សវងរកតារាសិលបៈ កុំពូលជ័យលាភើឯក 
របស់ខ្មែរម ូដលនក្បចុំឆន ុំ២០១០ មដយមសរ ើ តាមរយៈការច ៉ះវចិរមលើ 
ក្គប់បល ករបស់ខ្មែរម ូដលនមួយណាក៏ាន ឬក៏មលាកអនកមផ្ើអ ើខ្ម លមកកាន់ 
kmodern@rocketmail.com មដើមបើមធវើការស្នទ បសទង់មតិមៅមលើតារា
ខ្ដលសាិតកន ងដួងចិតតក្បិយមិតតកក្មិតណា មដយក្គាន់ខ្តវាយមលមកូដ 
តារាមួយខ្ផនកចុំនួន៣រូបចប់ពើដថៃមន៉ះតមៅ។ ព័ត៌្នបខ្នាមសូម 
ទសសនាបល ក ខ្មែរម ូដលន។ បញ្ជ ើមឈែ ៉ះសក្្ប់តារាចមក្មៀងក្បុស និងក្សើ 
មៅទុំព័រទើ៧។ 

ខ្មែរម ូដលន http://kmodern.wordpress.com/ 
 
 
 
 សក្្ប់សាា ហ៍ដុំបូងមន៉ះ មយើងម្ ុំសូមមលើកម មមហូបមួយម ម មក 
ខ្ចកជូនមិតតអនកអានទុំងអស់គល ក្តើបុំពងជូរខ្អម។ សូមរ ើករាយអាន 
មក្គឿងផសុំ និងរមបៀបផសុំមដយមមក្តើ មដើមបើយកមៅមធវើសក្្ប់ចមាិនកន ង 
ក្គួស្នរ។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%84%E1%9E%9A%E1%9F%82%E1%9E%80&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%90%E1%9F%83
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E2%80%8B%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E2%80%8B%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%8A%E1%9E%B6
mailto:kmodern@rocketmail.com


 

កប្ររឿងផ្សំ 
- ក្តើទុំងមូល មមៅមើ និងមក្បងឆ តាមចុំណូល ចុំណង់ 
- មមទស          ៥  ក្គាប់ 
- មទឹមស        ១/៤  ខ្ពង 
- ទឹកអុំពិល         ៣  ស្នល បក្ពា 
- ទឹកមមទស   តាមចុំណូល  ចុំណង់ 
- សែរមតាន ត       ១/៤  ខ្ពង 
- ទឹកក្តើ        ១/៤  ខ្ពង 
- សលឹកជើវា ន់ស  យ   តាមចុំណូល ចុំណង់ 

វិធីកធវើ 
 ដុំបូងក្តូវមកាសក្សកាក្តើ មហើយលាងទឹកឱ្យានស្នា ត មទើបយកក្តើ 
មនា៉ះមៅក្បឡាក់នឹងមមៅមើ មហើយយកវាមៅបុំពងនឹងមក្បងឆ មដយមក្បើ 
មភលើងមៅា រហូតក្តើមនា៉ះឆាិនលា្ នពណ៌្ស មទើបក្តឡប់មៅ ា្ ងមទៀត។ 
មពលឆាិនលាមហើយ មទើបដួសទ កមួយកខ្នលង មដើមបើឱ្យក្សក់មក្បងសិន។ 
ចុំខ្ណកមទឹមស និងមមទសក្តូវចិស្តញ្ហេ ុំ មហើយយកវាលើងជមួយមក្បងឆ ទ ក
រហូតដល់ឈៃ យ មទើបយកសែរមតាន ត ទឹកក្តើ ទឹកអុំពិល ទឹកមមទស ដក់
ចូលកូរបញ្េូ លគាន ឱ្យសពវ ទ កឱ្យមឡើងសាិតលា មទើបយកវាចក់ពើមលើក្តើ
មចៀនខ្ដលទ កមនា៉ះ មដយការមរាយសលឹកជើវា ន់ស  យ និងមមទសពើមលើជ
ការមក្សច។             អាហារសក្្ប់ដថៃមន៉ះពើខ្មែរម ូដលន  

http://kmodern.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 នទាះជរបោបន់ភទរបស់្បុរស្ មនិមាននូវលក្ខណៈស្មុគសាម ញ
នរចើនដូចរបោបន់ភទរបស់្ស្តស្តីក្ន៏ោយ ក្៏រតូវរតមានអ្ មយ័ឱ្យាន
រតឹមរតូវ នដើមបកុី្ំឱ្យមានបញ្ហា ដល់សុ្ខ្សភាព។ ការនធវើអ្ មយ័មាន
ចំណុចមយួចំនួនដូចជ៖ 
- លាងលិងគថនមៗ ជនរៀងរាល់ថថាជមយួទឹក្ នោយមនិនរបើរាស់្
សាប៊ូនទ។ ន ើយថាន សំ្មាល ប់នមនរាគ ឬថាន បំំាត់ក្លិន អាចរតូវការនៅ
នពលខ្សលះរតប៉ុន ណ្ ះ។ 

- ធូលីអាចរបមូលផដុ ំនៅជរក្ែល រដលនៅនរកាមរស្បក្លិងគ។ ទាញ
រស្បក្នរកាមលិងគចុះនរកាមនោយថនមៗ ន ើយលាងស្មាែ តចុង ឬ
ក្ាលលិងគ។ មានលក្ខណៈងាយរស្ួលនៅក្នុងការស្មាែ តរបប
ននះ នៅនពលរដលលិងគមនិមានការនឡើងរងឹ។ 

- នៅនពលលាងស្មាែ តនៅនរកាយនពលបតន់ជើងធរំចួន ះ រតូវរត
លាងវាតាមទរមងរ់បអ្បថ់ដ គឺនចញពីលិងគនៅរផនក្ខ្ងនរកាយ នធវើ
ដូនចនះនដើមបកីារររទបស់ាក ត់ក្នុងការឆលងនមនរាគ។ 

- ផ្លល ស់្បដូរនខ្រទ បឱ់្យាននទៀងទាត ់ (យ៉ងនហាច្ស់្មយួ 
ក្នុងមយួថថា) ន ើយនចៀស្វាងទុក្នខ្រទ បឱ់្យស្ាួតនោយឯងៗ។ 

- ស្មាែ តនខ្រទ បន់ោយរបុងរបយត័ន នដើមបធីា ថានលាក្អ្នក្
ានស្មាែ តសាប៊ូនចញអ្ស់្។ 

- ហាលនខ្រទ បន់ៅនរកាមពនលឺរពះអាទិតយ នររះក្នដដ ថថាអាច
ស្មាល ប់នមនរាគាន។                    ដក្រស្ង ់និងរក្ស្រមួលពី  

ទស្ស វដតី សុ្ខ្សភាពនយើង នលខ្ស៥៤ រខ្សក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១០ 
សុ្ខ្សភាពលែពីរខ្សមរម៉ូដឺន http://gh2kmodern.wordpress.com/ 

 
 

 
សូមមក្ជើសមរ ើស៣រូបកន ងមួយខ្ផនក   

មដយច ៉ះវចិរកន ងបល កខ្មែរម ូដលនទុំង៦ ឬអ ើខ្ម លមកកាន់ខ្មែរម ូដលន 

ខ្ផនកតារាចមក្មៀងប រស (ខ្ផនកA) 

 

 



 
ខ្ផនកតារាចមក្មៀងក្សើ (ខ្ផនកB) 

 
បខ្នាម៖ មបើក្បិយមិតតស្នា ល់មឈែ ៉ះតារា ពិធើករ តារាសខ្មាង និងតារា 
កុំខ្បលងមផសងៗ សូមច ៉ះវចិរមឈែ ៉ះ និងតួនាទើរបស់គាត់ មតើមៅផលិត-
កមែណា? ប  សាិ៍អវើ? សខ្មាងមរឿងអវើ? ឬមផ្ើអ ើខ្ម លមកកាន់ ខ្មែរម ូដលន 
មដើមបើច ៉ះបខ្នាមមៅកន ងបញ្ជ ើមឈែ ៉ះតារាងតាមខ្ផនកនើមួយៗខ្ថមមទៀត។  
លទធផលក្បចុំសាា ហ៍នឹងក្បកាសមរៀងរាល់ដថៃអាទិតយមៅបល កខ្មែរម ូដលន 
និងក្ពឹតតិប័ក្តខ្មែរម ូដលនក្បចុំសាា ហ៍។ លទធផលបញ្េ ប់មៅដថៃទើ២៨ 
ខ្មវចិឆិកា ឆន ុំ២០១០ សក្្ប់ខ្ផនកតារាចមក្មៀងក្បុស និងក្សើ។ 

មវទិកាខ្មែរម ូដលនខ្សវងរកកុំពូលតារាឯក 
http://kmodern.wordpress.com/ 


