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1997 年 7 月 1 日，中国对香港恢复行使主权。

回归祖国 25 年来，香港不断焕发蓬勃生机，并向

世界证明，“一国两制”是确保香港长期繁荣稳定

的最佳制度。

下面让我们通过一组数字，来看看二十五载春

秋，香港交出了一份怎样的亮眼成绩单。

ដឹំហោះ�ើ រវិវិិឌ្ឍឍន្ត៍វិសិាមញ្ញញរយៈហោះ�លជាង២០ឆ្នាំន ំ

រ�ស់តំ�ន្ត់ហុុងកុង ហោះប្រ�យ�ីវិលិប្រតឡ�់មកមាតុ-

ប្រ�ហោះ�សវិញិ បាន្តស�ញ្ជាា កយ់៉ាាងហោះ�ញហោះលញថា �រ

អ្ននុ្តវិតតហោះ�លន្តហោះយ៉ាបាយ“ប្រ�ហោះ�សមួយរ���ីរ”

អាចិដែ�រកាផលប្រ�ហោះយ៉ាជន្ត៍មូល�ា ន្តរ�ស់ប្រ�ហោះ�ស 

អាចិដែ�រកាផលប្រ�ហោះយ៉ាជន្ត៍មូល�ា ន្តរ�ស់តំ�ន់្ត

ហុុងកុង ន្តិងអាចិដែ�រកាផលប្រ�ហោះយ៉ាជន្ត៍មូល�ា ន្ត

រ�ស់�ង�ូូន្តជន្តរមួជាតិហោះ�តំ�ន្ត់ហុុងកុង។

——ហោះ�កប្រ�ធាន្តរដឹាចិិន្ត សីុ ជនី្តភីងី

(ដឹកប្រសង់ហោះចិញ�ីហោះសៀវិហោះ�“ឯកឧតតម សីុ ជីន្តភីងី ៖ 

អ្នភីិបាលកិចិចប្រ�ហោះ�សចិិន្ត(ភាគ ៤)”)

香港回归祖国 20 多年不平凡的历程充分证

明，实行“一国两制”，有利于维护国家根本利益，

有利于维护香港根本利益，有利于维护广大香

港同胞根本利益。

——中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）
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vilRtLb;mkmatuRbeTsvij

ry³eBl 25 qñaM eFVIkar

bkRsayGMBIsmiT§plhugkug 

tamry³tYelxCak;Esþg

ថ្ងៃ�ៃ�ី១ ដែ�កកក� ឆ្នាំន ២ំ០២២ គជឺា�វិារលំកឹ�ួ�ហោះលើក�ី

២៥ឆ្នាំន ថំ្ងៃន្ត�រវិលិប្រតឡ�់មកប្រ�ហោះ�សចិិន្តវិញិថ្ងៃន្តត�ំន្តហុ់ុងកុង។

ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី១ ដែ�កកក� ឆ្នាំន ១ំ៩៩៧ ប្រ�ហោះ�សចិិន្តបាន្ត

ប្រ�មូលយកវិញិនូ្តវិអ្នធិំ�ហោះតយយភា�ថ្ងៃន្តតំ�ន្ត់ហុុងកុង។ 

កនុងរយៈហោះ�ល២៥ឆ្នាំន ថំ្ងៃន្ត�រវិលិប្រតឡ�់មកមាតុប្រ�ហោះ�សវិញិ

តំ�ន់្តហុុងកុងបាន្ត�ហោះញ្ញច ញនូ្តវិកមំាងំរស់រហោះវិ ើកជា�ន្តត�ន្ទាា �់

ហោះហុើយបាន្ត�ង្ហាា ញជូន្ត�ិភី�ហោះ�កទាំងំមូលថា “ប្រ�ហោះ�ស

មួយរ���ីរ” គឺជាហោះ�លន្តហោះយ៉ាបាយល�ំូផុតដែដឹលអាចិ

ដែ�រកាសិិរភា� ន្តិងជំរុញវិ�ុិលភា�រយៈហោះ�លយូរអ្នដែងែង

រ�ស់តំ�ន្ត់រដឹាបាល�ិហោះសស ហុុងកុង។

ហោះ�លហោះន្តះ ហោះយើង�ំុំសូម�ង្ហាា ញជូន្តហោះ�កអ្ននកអំ្ន�ី

សមិ�ធផលដែដឹលតំ�ន់្តហុុងកុង��ួលបាន្តកនុងរយៈហោះ�ល

២៥ឆ្នាំន កំន្តំងមក តាមរយៈតួហោះល�ជាក់ដែសតងមួយចិំន្តួន្តដូឹចិ

ខ្នាងហោះប្រ�ម។

អ្នភីបិាលថ្ងៃន្តតំ�ន្តរ់ដឹាបាល�ិហោះសស ហុុងកុង ហោះប្រជើសហោះរ ើស

ហោះ�យគ�ៈកមាា ធំ�ិរហោះបាះហោះឆ្នាំន ត ដែដឹលចិនំ្តនួ្តអ្ននកហោះបាះហោះឆ្នាំន ត

បាន្តហោះកើន្តហោះឡើង�ី៨០០ន្ទាក់ហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០០២ ដឹល់១.២០០

ន្ទាក់ហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០១២ ហោះហុើយបាន្ត�ដែន្តិមដឹល់ហោះ�១.៥០០

ន្ទាក់ហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០២២។ ដែផនកចូិលរមួបាន្តហោះកើន្តហោះឡើង�៤ីដែផនក

ហោះ�ហោះ�លដំឹ�ូងដឹល់៥ដែផនកន្ទាហោះ�ល�ចិចុ�បន្តន។

១.៥០០ នាក់់១.៥០០ នាក់់

ចា�់�ហីោះ�លដំឹ�ូងដែដឹលតំ�ន្តហុ់ុងកុងប្រតឡ�់មកប្រ�ហោះ�ស

ចិិន្តវិញិ ដឹល់ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២២ ចិំន្តួន្តសិា�័ន្តសិាន្ត

កុងសុុល�រហោះ�សប្រ�ចាហំោះ�តំ�ន្តហុ់ុងកុង បាន្តហោះកើន្តហោះឡើង�ី

ចិំន្តួន្ត៨៨ ដឹល់ហោះ�១១៩ កនុងហោះន្ទាះមាន្តសិាន្តអ្នគគកុងសុុល

ចិំន្តួន្ត៦៣ សិាន្តកុងសុុលកិតតិយសចិំន្តួន្ត៥៦ ន្តិងសិា�័ន្ត

�រហោះ�សដែដឹល��ួលសាគ ល់ជាផំូវិ�រចិំន្តួន្ត៦។

១១៩ ស្ថាា ប័័ន១១៩ ស្ថាា ប័័ន
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ផលិតផលសរុ�កនុងតំ�ន្ត់ហុុងកុង បាន្តហោះកើន្តហោះឡើង�ី 

១,៣៧ប្រ�ី�ន្តដុឹ�ំរហុុងកុងហោះ�ឆ្នាំន ១ំ៩៩៧ ដឹល់ហោះ�២,៨៦

ប្រ�ី�ន្តដុឹ�ំរហុុងកុងហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០២១ GDP ជាមធំយម

សប្រមា�់មនុ្តសសមាន ក់ បាន្តហោះកើន្តហោះឡើង�ី១៩,២មឺុន្តដុឹ�ំរ

ហុុងកុងមុន្តនឹ្តងវិលិប្រតឡ�់មកប្រ�ហោះ�សចិិន្តវិញិ ដឹល់៣៨,៧១ 

មុឺន្តដុឹ�ំរហុុងកុងហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០២១ ចិំដែ�កឯ�ុន្ត�ប្រមុង

ហុិរញ្ញញវិតិុ បាន្តហោះកើន្តហោះឡើង�ី៤៥៧,៥�ីុ�ន្តដុឹ�ំរហុុងកុង

កនុងចិហោះនំ្ទាះឆ្នាំន ១ំ៩៩៧-១៩៩៨ ដឹល់៩៥៧,២�ីុ�ន្តដុឹ�ំរ

ហុុងកុងកនុងចិហោះនំ្ទាះឆ្នាំន ២ំ០២១-២០២២។

ហុុងកុងជាតំ�ន្ត់ដែដឹលប្រ�ជាជន្តមាន្តអាយុដែវិងជាងហោះគ

មួយហោះលើ�ិភី�ហោះ�ក។ តាម�រ�ាករ�៍ ហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០២១

អាយុជីវិតិជាមធំយមហោះភី�ប្រ�ុសហោះ�តំ�ន់្តហុុងកុងគឺ៨៣,០ 

ឆ្នាំន  ំ ហោះភី�ប្រសីគឺ៨៧,៧ឆ្នាំន  ំចិំដែ�កហោះ�ឆ្នាំន ១ំ៩៩៧ មាន្តប្រតឹម

ដែត៧៦,៨ឆ្នាំន  ំ ន្តិង៨២,២ឆ្នាំន  ំ ហោះកើន្តហោះឡើង៦,២ឆ្នាំន  ំ ន្តិង៥,៥ឆ្នាំន ំ

ហោះរៀង�ន ៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
（稿件来源：本刊综合）

១.៣៧០ ក្រុកុ់មហុ៊ុ�ន១.៣៧០ ក្រុកុ់មហុ៊ុ�ន

៩០%៩០%

២,៨៦ ក្រុ�ីលានដុ�លាា រហ៊ុ�ងក់�ង២,៨៦ ក្រុ�ីលានដុ�លាា រហ៊ុ�ងក់�ង

អាយុ�៨៣ នងិ៨៧ឆំ្នាំ�អាយុ�៨៣ នងិ៨៧ឆំ្នាំ�

ត�ំន់្តចិិន្តដីឹហោះ�ក�តិ�បំ្រ�ឹងដែប្រ�ងហោះដឹើមបីធាន្ទា�រផគតផ់គង់

សមាា រៈហោះប្រ�ើប្របាស់ ន្តិងមាូ�អា�រដឹល់ប្រ�ជាជន្តហោះ�តំ�ន្ត់

ហុុងកុង។ ប្រកុមហុុុន្តចិិន្តបាន្តផតល់ដឹល់តំ�ន្ត់ហុុងកុងនូ្តវិ

សតែប្រជូករស់ ន្តងិហោះ�រស់ជាង៩០% អា�រហោះសប�ង ន្តងិ�ឹក

សុ�ធជាង៧៨% �សុ�កសីរស់ជាង៧០% ហោះមៅប្រសូវិសាលី

ជាង៥២% ហោះប្រ�ងសាងំ ន្តិងឧសា័ន្តធំមាជាតិជាង៤២%។

តាងំ�ីឆ្នាំន ១ំ៩៩៧ហោះរៀងមក មាន្តប្រកុមហុុុន្តចិិន្តដីឹហោះ�ក

�ន់្តដែតហោះប្រចិើន្តចុិះ�ញ្ញា ីកនុងផារមូល�ប្រតហោះ�តំ�ន់្តហុុងកុង។

គតិមកដឹល់ដែ�ហោះមសា ឆ្នាំន ២ំ០២២ មាន្តប្រកុមហុុុន្តចិិន្តដីឹហោះ�ក

ចិំន្តួន្ត១.៣៧០ប្រកុមហុុុន្ត ចុិះ�ញ្ញា ីកនុងផារហុុុន្តហោះ�តំ�ន្ត់

ហុុងកុង ហោះសាើនឹ្តង៥៣,៣%ថ្ងៃន្តចំិន្តនួ្តសរ�ុប្រកុមហុុុន្តដែដឹលចុិះ

�ញ្ញា ីកនុងផារមូល�ប្រតហុុងកុង។ ប្រកុមហុុុន្តទាំងំហោះន្ទាះ មាន្ត

តថ្ងៃមសំរ�ុ៣៧,៦ប្រ�ី�ន្តដុឹ�ំរហុុងកុងកនុងផារមូល�ប្រត 

ហោះសាើន្តឹង៧៧,៧% ថ្ងៃន្តមូលធំន្ត�ីផារសរុ�ថ្ងៃន្តផារមូល�ប្រត 

ហុុងកុង។
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ហោះ�ល�ាីៗ ហោះន្តះ �វិា�ូក-ង �ូមូ ជន្តជាតិមាវិ បាន្តហោះរៀ�ចំិ

ហោះ�ប្រសុកថ្ងៃ�ជាងំ ម�ឌ លសែយ័តជន្តជាតិមាវិ ន្តិងតុង កនុង

ភូីមិភាគអាសីុអាហោះគនយ៍ថ្ងៃន្តហោះ�តតគួយចូិវិ។ ជន្តជាតិមាវិហោះ�

កនុងតំ�ន្តហ់ោះន្ទាះ បាន្តហោះសំ�កពាក់សហោះម�ំក�ំពាក់ដឹប៏្រសស់សូាត

 រមួ�ន អ្ន�អ្នរសា�រ�ិវា�ូក-ង �ូមូ យ៉ាាងស�ាយរកីរាយ៕
日前，贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县举办

了苗族独木龙舟节，当地人身着盛装迎接独木龙舟，

共同欢度节日。新华社 图

ហោះ�កនុងរដូឹវិហោះ�ត  តំ�ន្ត់ហោះសៀយីង�ីថ្ងៃន្តប្រសុកសីុន្តបាល់

ហូុជួ ប្រកុងហូុុលុន្តហោះ�ល តំ�ន្ត់សែយ័តមាុងហោះ�គ លីកនុងមាន្ត

សារាយដុឹះលូត�ស់យ៉ាាងលកូនុង�ឹក�ឹង មាន្តវាលហោះ�ា

��៌ថ្ងៃ�តងដឹ៏ធំំលែឹងហោះលែើយ ហោះហុើយបាន្តចូិលរដូឹវិឃ្វាែ លសតែ

លជូាងហោះគ។ រ�ូ�តហោះន្តះបាន្ត�ង្ហាា ញ�ី�ដិឹាភា�ថ្ងៃន្ត�រឃ្វាែ ល

សតែហោះ�តំ�ន្ត់ហោះសៀយីង�ីរ�ស់អ្ននកប្រសុក៕
位于内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎左旗的夏

营地水草丰美、绿草如茵，迎来放牧黄金季节。图为

牧民在夏营地放牧。新华社 图
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中国建筑里的
{eTsPaBébtg}kñúgsMNg;rbs;RbeTscin

绿色建筑，指在全寿命期保持低能耗，实现节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、

适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

从绿色建材到绿色装配，再到对既有建筑的绿色化改造——近年来，越来

越多的绿色建筑“走进”了中国人的生活，不但改变着建筑的方式，

助力节能降碳，也提升了人们的生活品质。

本期高棉视点，让我们一起来看中国建筑里

的“绿色风景”。

“绿色风景”
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សំ�ង់ថ្ងៃ�តង គឺសំ�ង់ដែដឹលមាន្តគុ�ភា��ពស់ 

ហោះប្រ�ើប្របាស់ថាម�លតិចិតួចិ សន្តសំសំថ្ងៃចិធំន្តធាន្តហោះផសង  ៗ�រពារ

�រសិិាន្ត �ន្តិយ�រ�ំ�ុល�រសិិាន្ត ផតល់ដឹល់មនុ្តសសនូ្តវិ

កដែន្តំងសកតិសមន្តឹង�ររស់ហោះ� ដែ�រកាសុ�ភា� ន្តិងមាន្ត

ប្រ�សិ�ធភា��ពស់ ហោះហុើយអាចិសហោះប្រមចិនូ្តវិ�រចុិះសប្រមុង�ន

រវាងមនុ្តសស ន្តិងធំមាជាតិជាអ្នតិ�រមា។

�ាុន្ទាា ន្តឆ្នាំន ចុំិងហោះប្រ�យហោះន្តះ មាន្តសំ�ង់ថ្ងៃ�តង�ន្ត់ដែត

ហោះប្រចិើន្តហោះដឹើរចូិលកនុង�ររស់ហោះ�រ�ស់ជន្តជាតិចិិន្ត តាងំ�ីសមាា រៈ

សំ�ង់ថ្ងៃ�តង ដឹល់ហោះប្រគឿងតុ�ដែតងថ្ងៃ�តង រមួទាំងំ�រ

�ដែនិ្តមមុ�ង្ហារថ្ងៃ�តងឱ្យយស�ំង់ដែដឹលបាន្តសាងសងរ់ចួិរាល់។

សំ�ង់ថ្ងៃ�តងមិន្តប្រ�ន់្តដែតបាន្តដែកដែប្រ��ប្រមង់សិា�តយកមា

ន្តិង�រ�ន្តិយនូ្តវិ�រហោះប្រ�ើប្របាស់ថាម�ល ន្តិង�រ�ហោះញ្ញច ញ

��ូន្ត�ាុហោះ�ះ ះហោះ� ដែ�មទាំងំបាន្តហោះលើកកមពស់គុ�ភា�ថ្ងៃន្ត

�ររស់ហោះ�រ�ស់ប្រ�ជាជន្តហោះ�ៀតផង។

ហោះ�លហោះន្តះ �សសន្ទាវិដឹតី“ដែ�ារ”ហោះយើងសូមអ្នហោះញ្ញា ើញហោះ�ក

អ្ននកឱ្យយមក�សសន្ទា “ហោះ�សភា�ថ្ងៃ�តង” កនុងសំ�ង់រ�ស់

ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ 

សារមន្តាីរ�ហោះចិចកវិ�ិា��ូន្តកប្រមិតទាំ� ប្រកុង�ងចូិវិ ប្រ�ហោះ�សចិិន្តសារមន្តាីរ�ហោះចិចកវិ�ិា��ូន្តកប្រមិតទាំ� ប្រកុង�ងចូិវិ ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត

中国杭州低碳科技馆 CFP 图中国杭州低碳科技馆 CFP 图
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中国建筑里的“绿色风景”
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“数”读中国绿色建筑发展规划

គតិមកដឹល់ចុិងឆ្នាំន ២ំ០២១ ប្រ�ហោះ�សចិិន្តបាន្តសាងសង់ស�ំង់ថ្ងៃ�តង

�ាដីែដឹលមាន្ត�ំហុសំរ�ុ២.០០០�ន្តដែមាប្រត�ហោះរ ា ហោះសាើនឹ្តង៨៤%ថ្ងៃន្តសំ�ង់

ដែដឹលហោះ�ើ�សាងសង់ជា�ាីហោះ��ូទាំងំប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ តាមដែផន្ត�រដែដឹល

បាន្តកំ�ត់ហោះ�យរ�ា ភីិបាលចិិន្ត ដឹល់ឆ្នាំន ២ំ០២៥ សំ�ង់ដែដឹលសាង

សង់�ាីកនុង�ីប្រកុងហោះសាើន្តឹងសំ�ង់ថ្ងៃ�តងទាំងំអ្នស់ ហោះហុើយប្រតូវិសហោះប្រមចិនូ្តវិ

�រដែកសប្រមួលប្រ��័ន្តធសន្តសំសំថ្ងៃចិថាម�លសប្រមា�់សំ�ង់ចាស់ដែដឹល

មាន្ត�ំហុំជាង៣៥០�ន្តដែមាប្រត�ហោះរ ា។

ហោះ�លហោះន្ទាះ ប្រ�ហោះ�សចិិន្តនឹ្តងសាងសង់ស�ំង់ដែដឹលហោះប្រ�ើប្របាស់ថាម�ល

តចិិ�ំផុត ឬហោះសាើរមិន្តហោះប្រ�ើថាម�លដែដឹលមាន្ត�ំហុជំាង៥០�ន្តដែមាប្រត�ហោះរ ា 

ហោះហុើយសាងសង់សំ�ង់ដែ��ផគុ ំដឹំហោះឡើងចិំន្តួន្ត៣០%។ ជា�ិហោះសស �រ

សន្តសំសំថ្ងៃចិថាម�ល �ត់�ន្តិយ�រ�ំ�ុល�រសិិាន្ត មាន្តសុវិតិិភា�ផតល់

ភា�ង្ហាយប្រសួល អាចិហោះប្រ�ើថាម�លហោះឡើងវិញិ ន្តិងហោះប្រ�ើសមាា រៈសំ�ង់

ថ្ងៃ�តង ន្តឹងអាចិ�ំយជាន្តិន្ទាន �រអ្នភីិវិឌ្ឍឍន្ត៍�ាី។
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中国为何要建绿色建筑

មុន្តនឹ្តងហោះធំែើ�រហោះរៀ�រា�់អំ្ន�សំី�ង់ថ្ងៃ�តងរ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ហោះយើងប្រតូវិមាន្ត�រយលដ់ឹងឹថា ហោះតើហោះហុតុអ្នែីបាន្ត

ជាប្រ�ហោះ�សចិិន្តសាងសង់ស�ំង់ថ្ងៃ�តង? តាមរបាយ�រ�៍មយួ�អី្នងគ�រ�រសិិាន្តថ្ងៃន្តអ្នងគ�រសហុប្រ�ជាជាតិ

បាន្តឱ្យយដឹឹងថា �រសាងសង់ ន្តងិហោះប្រ�ើប្របាស់ស�ំង់អាចិចំិ�យថាម�ល៣៥% ហោះលើ�ភិី�ហោះ�ក ហោះហុើយជា

ប្រ�ភី�ថ្ងៃន្ត�រ�ហោះញ្ញចញ��ូន្តសំខ្នាន្ត ់ចិដំែ�កឯឧសាន័្ត ��ូន្តឌី្ឍអុ្នកសីុត ដែដឹល�ហោះញ្ញចញហោះ�យវិសិយ័អ្នចិលន្តប្រ��យ

ហោះសាើនឹ្តង៣៨% ថ្ងៃន្តឧសាន័្ត ��ូន្តឌី្ឍអុ្នកសីុត ដែដឹលប្រតូវិបាន្ត�ហោះញ្ញចញហោះលើ�ិភី�ហោះ�កទាំងំមូល។

វិសិ័យអ្នចិលន្តប្រ��យជាសសរប្រ�ូងថ្ងៃន្តហោះសដឹាកិចិចជាតិរ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ �ន្តាឹមន្តឹង�រហោះធំែើន្តគរូ�ន្តីយកមា

រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត វិសិ័យអ្នចិលន្តប្រ��យចិិន្ត អាចិ�ហោះញ្ញច ញសារធាតុ��ូន្តប្រ�មា�២.០០០�ន្តហោះតាន្តជា

ហោះរៀងរាល់ឆ្នាំន  ំ ហោះសាើនឹ្តង២០% ថ្ងៃន្ត�រមិា��ហោះញ្ញចញសារធាតុ��ូន្តហោះ��ូទាំងំប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ ហោះ�ើគិត�ញ្ញចូ លនូ្តវិ

�រផលិត ន្តងិដឹឹកជញ្ញាូ ន្តសមាា រៈសំ�ង់ វិសិយ័អ្នចិលន្តប្រ��យអាចិ�ហោះញ្ញចញសារធាតុ��ូន្តជិត៤០% កនុង

ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ មាាងហោះ�ៀត ហោះ�យសារប្រ�ជាជន្តចិិន្តមាន្ត�ររស់ហោះ��ន់្តដែតលបូ្រ�ហោះសើរ មនុ្តសសជាហោះប្រចិើន្តសងឹឹម

ថា ន្តឹងអាចិមាន្ត�រសិិាន្តរស់ហោះ�ដែដឹល�ន់្តដែតមាន្តលកេ�ៈថ្ងៃ�តង។  ហោះន្តះក៏បាន្តជំរញុ�រអ្នភីវិិឌ្ឍឍថ្ងៃន្តសំ�ង់

ថ្ងៃ�តងកនុងប្រ�ហោះ�សចិិន្តដែដឹរ។

ប្រ�ហោះ�សចិិន្តបាន្តប្រ��សជាសាធារ�ៈថា ន្តងឹ�ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ងហោះដឹើមបីសហោះប្រមចិនូ្តវិ“�រ�ហោះញ្ញចញ��ូន្តដឹល់

កប្រមិតកំ�ូល”មុន្តឆ្នាំន ២ំ០៣០ ន្តិងសហោះប្រមចិនូ្តវិ“អ្ន�ាប្រកិតយភា���ូន្ត”មុន្តឆ្នាំន ២ំ០៦០ ហោះប្រ�ម�រ�ិរ�៍ខ្នាង

ហោះលើ �រអ្នភីិវិឌ្ឍឍសំ�ង់ថ្ងៃ�តងហោះ�យមាន្តគុ�ភា��ពស់ ន្តឹងអាចិរមួចិំដែ�កយ៉ាាងសកមាកនុង�រសហោះប្រមចិនូ្តវិ

ហោះ�លហោះ�អំ្ន�ី�រ�ហោះញ្ញចញសារធាតុ��ូន្តដឹល់កប្រមិតកំ�ូល ន្តិងអ្ន�ាប្រកិតយភា���ូន្ត៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
（稿件来源：本刊综合）

CFP 图CFP 图
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绿色建筑
更美更宜居

sMNg;ébtg kan;EtmansRms;s¥at 

nigkan;Etskþismnwgkarrs;enA

实验室里，建材的成分被反复试验，只为尽可能

减少对天然资源的消耗、减轻对生态环境的影响；流

水线上，一块高品质的叠合楼板仅用不到一分钟时间

便被制造出来……

近年来，在中国各地有越来越多的绿色建筑拔地

而起，既节能减碳，又为人们提供了更宜居的生活环境。

下面让我们从建材生产制造、建筑施工建设、老旧建筑

改造升级三个角度，一起来看看绿色建筑如何实现“更

美更宜居”。

កនុង�ន្តា�់�ិហោះសាធំន្ត៍ អ្ននក�ហោះចិចកហោះ�សហោះធំែើហោះតសតហោះប្រចិើន្ត

ហោះលើកហោះប្រចិើន្តសា ហោះដឹើមបីសហោះប្រមចិនូ្តវិហោះ�លហោះ�ដែដឹលហោះប្រ�ើប្របាស់

ធំន្តធាន្តធំមាជាតិតចិិ ន្តងិ�ត់�និ្តយនូ្តវិ�រ�ាះពាល់�រសិិាន្ត។

ហោះ�តាមដែ�សសង្ហាែ ក់ផលិតកមា �ន្តាះសប្រមា�់ផគុដំឹហំោះឡើងអ្ន�រ

ដែដឹលមាន្តគុ�ភា��ពសអ់ាចិប្រតវូិបាន្តផលតិហោះ�យចិ�ំយ

ហោះ�លមិន្តដឹល់មួយន្ទា�ី។

�ាុន្ទាា ន្តឆ្នាំន ចុំិងហោះប្រ�យហោះន្តះ មាន្តអ្ន�រថ្ងៃ�តង�ន្ត់ដែត

ហោះប្រចិើន្តប្រតូវិបាន្តសង់ហោះឡើងហោះ�កនុងតំ�ន់្តហោះផសងៗថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�ស

ចិិន្ត ដែដឹលមិន្តប្រ�ន្ត់ដែតបាន្ត�ត់�ន្តិយនូ្តវិ�រហោះប្រ�ើប្របាស់

ថាម�ល ន្តងិ�រ�ហោះញ្ញចញសារធាតុ��ូន្ត�ាុហោះ�ះ ះហោះ� ដែ�ម

ទាំងំអាចិផតល់ដឹល់ប្រ�ជាជន្តនូ្តវិ�រសិិាន្ត�ន់្តដែតសកតសិមនឹ្តង

�ររស់ហោះ�។ ឥឡូវិហោះន្តះ ហោះយើង�ំុ ំសូមហោះធំែើ�រ�កប្រសាយអំ្ន�ី

សមាា រៈសំ�ង់ �រអ្ននុ្តវិតត�រសាងសង់ ន្តងិ�រដែកសប្រមួល

អ្ន�រចាស់ ហោះដឹើមបីហោះធំែើឱ្យយហោះ�កអ្ននកសាគ ល់សំ�ង់ថ្ងៃ�តង

ដែដឹល�ន្ត់ដែតមាន្តសប្រមស់សូាត ន្តិង�ន្ត់ដែតសកតិសមន្តឹង

�ររស់ហោះ�។

①①
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材料，绿色环保可循环
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ហោះ�ើហោះធំែើដំឹហោះ�ើ រចូិលកនុងតំ�ន់្តឧសាហុកមា“កូន្តឃុុំំហោះអ្នកូ

�ហោះចិចកវិ�ិា” ចិិន្ត-អាលំឺមាង់ ��ឌ សុងហោះ�ា ប្រកុង�អឺ្ន�ីន្ត 

ហោះ�តតហុឡុីងជាងំ ហោះ�កអ្ននកអាចិហោះឃុំើញសំ�ង់��៌ប្រកហុម

ដឹ៏ប្រសស់សូាត។ អ្នែីដែដឹលហោះធំែើឱ្យយហោះគភំាក់ហោះផូើលយ៉ាាងខំ្នាងំហោះន្ទាះ

គ ឺ កនុង�ីប្រកុង�អឺ្ន�នី្ត ដែដឹលមាន្តសីតុ�ា ភា�អ្ន�ប�រមា

ហោះ�ហោះប្រ�ម-៣០°C កនុងរដូឹវិរង្ហាហោះន្ទាះ ត�ំន់្តឧសាហុកមាហោះន្តះ

មិន្តបាន្តតភាា �់ន្តឹងប្រ��័ន្តធកហោះ�ត ថ្ងៃន្ត�ីប្រកុងហោះ�។

ហោះ�ក គួ ហោះសៀ�ីង ន្ទាយកប្រកុមហុុុន្តផតល់ហោះសវាកមាកនុង

តំ�ន្ត់ឧសាហុកមាហោះន្តះ បាន្តដែ�ន្ទាថំា អ្ន�រទាំងំហោះន្តះអាចិ

រកាកហោះ�ត ន្ទារដូឹវិរង្ហា ហោះហុើយអាចិ�រពារកហោះ�ត ន្ទារដូឹវិហោះ�ត  

ជា�ិហោះសស វាហោះប្រ�ើថាម�លតិចិតួចិ។ អ្ន�រទាំងំហោះន្តះ ប្រតវូិ

បាន្តសាងសង់ហោះឡើងហោះ�យហោះប្រ�ើសមាា រៈស�ំង�់ហិោះសសដែដឹល

មាន្តលកេ�ៈថ្ងៃ�តង ឧទាំហុរ�៍ ជញ្ជាា ងំខ្នាងហោះប្រ�គឺ 

Graphite polybenzo board ដែដឹលមាន្តកប្រមាស់២៥០ 

មលីំដីែមាប្រត ដែដឹលអាចិ�រពារ ឬរកាកហោះ�ត បាន្ត។ ហោះ�ហោះប្រ�មដីឹ

បាន្ត�ំពាកនូ់្តវិប្រ��័ន្តធកហោះ�ត �ិហោះសសដែដឹលហោះធំែើអំ្ន�ី  polyester 

film（PET）ហោះហុើយមាន្តអ្នប្រតា�ពស់ប្រ�មា�៩៩,៦៩% 

កនុង�រ�ហោះញ្ញចញកហោះ�ត តាមរយៈថាម�លអ្នគគិសន្តី។ តាម

សិិតិ ហោះ�ើហោះប្រ�ៀ�ហោះធំៀ�ន្តឹងស�ំងធ់ំមាតា អ្ន�រទាំងំហោះន្តះអាចិ

�ត�់និ្តយនូ្តវិ��ហោះញ្ញចញសារធាតុ��ូន្តជាង១.០០០ហោះតាន្ត

កនុងមួយឆ្នាំន ។ំ

ហោះ�ក សុនុ្ត ហោះសៀងសូវិ អ្នគគហោះសដឹាវិ�ូិថ្ងៃន្តសហុ�ន័្តធសមាា រៈ

រហោះ�ៀងហោះអ្នកូឡូសីុដែដឹលដែកសប្រមួល�ី�ាម�ឹកចាស់

图①由老旧水塔改造成的生态廊道 新华社 图

កមាករកំ�ុងផលិតសមាា រៈសំ�ង់ដែដឹលអាចិ�រពារ�រសិិាន្ត ហោះហុើយមាន្តមុ�ង្ហាររកា

កហោះ�ត  ន្តិង�រពារសំហោះឡង
图②工人正在生产具有隔热隔音功能的环保建材 CFP 图

②②
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សំ�ង់ចិិន្ត បាន្តគូស�ញ្ជាា ក់ថា សមាា រៈសំ�ង់ថ្ងៃ�តង

ក�ុំង�ំយជា�ិសហោះ�សំខ្នាន់្តសប្រមា�់�រដែក�ប្រមង់ថ្ងៃន្តសមាា រៈ

សំ�ង់ចិិន្ត ហោះហុើយក៏ជាឧសាហុកមាសំខ្នាន្ត់ថ្ងៃន្ត�រអ្នភីិវិឌ្ឍឍ

ហោះសដឹាកិចិចថ្ងៃ�តងរ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ សមាា រៈសំ�ង់ថ្ងៃ�តង

អាចិ�ត់�ន្តិយនូ្តវិ�រហោះប្រ�ើប្របាស់ធំន្តធាន្តធំមាជាតិ ន្តិង�រ

�ាះពាល់ដឹល់ហោះអ្នកូ-�រសិិាន្ត ហោះហុើយអាចិសន្តសំសំថ្ងៃចិថាម�ល 

�ត�់និ្តយនូ្តវិ�រ�ហោះញ្ញចញសារធាតុ�ំ�ុល�រសិិាន្ត សុវិតិិភា�

ន្តងិភា�ង្ហាយប្រសួល ហោះហុើយអាចិហោះប្រ�ើប្របាស់ហោះឡើងវិញិជាហោះដឹើម។

កនុង�ន្តា�់�ិហោះសាធំន្ត៍ហោះ�តុងចិប្រមុះហោះ�មូល�ា ន្ត ហុួ�ូ 

ផលិតកមាថ្ងៃវិឆំ្នាំតសិា�តយកមាចិិន្ត ប្រកុង�ែ ងចូិវិ ហោះ�តត�ែ ងតុង

វិសិែករបាន្តសិកាប្រសាវិប្រជាវិ ន្តិងហោះធំែើហោះតសតជាហោះប្រចិើន្តហោះលើក 

ហោះដឹើមបីដែសែងរកសមាា រៈសំ�ង់ដែដឹល�ន់្តដែតមាន្តគុ�ភា�

�ពស់ ន្តិង�ន្ត់ដែត�រពារ�រសិិាន្ត។ ហោះ�ក ចាងំ ជូន្តសឺុង 

អ្ននក��ួល�ុសប្រតូវិថ្ងៃន្តមូល�ា ន្ត ហុួ�ូ ផលិតកមាថ្ងៃវិឆំ្នាំត

សិា�តយកមាចិិន្ត បាន្តគូស�ញ្ជាា កថ់ា “ហោះយើងបាន្តហោះធំែើ�ិហោះសាធំន៍្ត

ជាហោះប្រចិើន្តហោះលើកហោះប្រចិើន្តសាអំ្ន�ីសមាមាប្រតសីុមាង់ត៍ �ាចិ់ ន្តិង

ថាន �ំយប្រគ�់ប្រ�ហោះភី� ហោះដឹើមបីដែសែងរកហោះ�តុងមួយប្រ�ហោះភី�

ដែដឹលមាន្តប្រ�សិ�ធភា��ន្ត់ដែត�ពស់កនុង�រដែ�រកា�រពារ

ហោះអ្នកូ-�រសិិាន្ត។ ជាហោះរៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ មាន្តវិសិែករ៧-៨ន្ទាក់

ឧសាហ៍ុ�ាយ៉ាមហោះធំែើ�រកនុង�ន្តា�់�ហិោះសាធំន៍្ត។ �កួហោះគបាន្ត

��ួលហោះជាគជ័យកនុង�រសិកាប្រសាវិប្រជាវិ�ីហោះ�តុង�ាីមួយ

ប្រ�ហោះភី� ដែដឹលហោះប្រ�ើ�ាចិ់តិចិ ដែតអាចិ�រពារ�រសិិាន្តបាន្ត។

មនិ្តដែត�ាុហោះ�ះ ះហោះ� ហោះ�តុង�ាហីោះន្តះមាន្តភា�រងឹមា ំ ហោះហុើយមាន្ត

ភា�ង្ហាយប្រសួលកនុង�រដែ�រកា ប្រ�មទាំងំអាចិ�ន្តិយនូ្តវិ

�រចិំ�យហោះផសងៗ”។

ហោះប្រ��ីហោះន្តះ តាងំ�ីឆ្នាំន ២ំ០២០មក ប្រ�ហោះ�សចិិន្តបាន្ត

ហោះធំែើ�រសាកលបងសាងសង់សំ�ង់ថ្ងៃ�តងដែ��ផគុ ំដឹំហោះឡើង

ហោះ�យហោះប្រ�ើសមាា រៈសំ�ង់ថ្ងៃ�តងហោះ��ីប្រកុងចំិន្តនួ្ត៦ រមួមាន្ត

ប្រកុង�ន្តជីងថ្ងៃន្តហោះ�តតជាងំសុូ ប្រកុង�ងចូិវិថ្ងៃន្តហោះ�តតជឺជាងំ

ន្តងិប្រកុងហុែូសាន្តថ្ងៃន្តហោះ�តត�ែ ងតុងជាហោះដឹើម។ គតិមកដឹល់ចុិង

ដែ�មិ�ុន្ទាឆ្នាំន ហំោះន្តះ �ីប្រកុងទាំងំ៦ បាន្តកំ�ត់គហោះប្រមាងសាក-

លបងចំិនួ្តន្ត២២២ រមួមាន្តមន្តារីហោះ��យ សា�ហោះរៀន្ត ន្តិងអ្ន�រ

�រយិ៉ាល័យជាហោះដឹើម។

ហោះ�ឆ្នាំន  ំ ២០២០ ប្រ�ហោះ�សចិិន្តបាន្តផលិតសីុមាង់ត៍ដែដឹល

ជាសមាា រៈសំ�ង់សំខ្នាន្ត់ មាន្តចិំន្តួន្ត២.៣៧៧�ន្តហោះតាន្ត 

ហោះ�យបាន្ត�ហោះញ្ញច ញឧសា័ន្ត ��ូន្តឌ្ឍីអុ្នកសីុត ហោះសាើន្តឹង១២% 

ថ្ងៃន្ត�រមិា�សរ�ុថ្ងៃន្ត�រ�ហោះញ្ញចញ��ូន្តឌី្ឍអុ្នកសីុតហោះ��ូទាំងំ

ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ តាម�ិតហោះ� �រផលិតសីុមាងត់ដ៍ែតងដែត

karcab;yksarFatukabUn
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碳捕捉让水泥更“干净”
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�ហោះញ្ញចញ��ូន្តឌី្ឍអុ្នកសីុតដ៏ឹហោះប្រចិើន្ត ដូឹហោះចិនះ ប្រ�ហោះ�សចិិន្តកំ�ុង

ជរំញុ�រដែក�ប្រមង់ផលិតកមាសីុមាង់ត ៍  ហោះហុើយមាន្តសហុប្រ�ស

�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្តចា�់ហោះផតើមហោះប្រ�ើថាម�លថ្ងៃ�តង ដូឹចិជា�ន្តំឺប្រ�ះ-

អា�តិយ PV ជាហោះដឹើម ហោះដឹើមបី�ត់�និ្តយនូ្តវិ�រ�ហោះញ្ញចញសារធាតុ

�ំ�ុល�រសិិាន្ត។

មាាងហោះ�ៀត ហោះ�មាន្តសហុប្រ�សមួយចិំន្តួន្តកំ�ុងហោះប្រ�ើ

�ហោះចិចកហោះ�ស“ចា�់យកសារធាតុ��ូន្ត”កនុង�រផលិតសីុមាង់ត៍ 

ហោះដឹើមបីហោះធំែើឱ្យយសីុមាង់ត៍�ន្ត់ដែតមាន្ត“ភា�សូាត”។ ពាកយថា

“ចា�់យកសារធាតុ��ូន្ត”គឺប្រ�មូល��ូន្តឌី្ឍអុ្នកសីុត ដែដឹល

ប្រតូវិបាន្ត�ហោះញ្ញចញ ហោះដឹើមបីហោះប្រ�ើប្របាស់កនុងវិសិយ័ហោះផសងៗ ដូឹចិជា 

�រផារ �ររកាអា�រ �រផលិត�ឹកកកសៃួត ហោះប្រគឿង

ហោះអ្នឡចិិប្រតូន្តចិិ ឡាដែសុ ន្តងិឱ្យស�ជាហោះដឹើម។ ឧទាំហុរ�៍ 

ហោះ�ហោះរាងចិប្រកផលិតសីុមាង់ត៍ភីនំហោះសះសកនុងប្រកុងអូុ្នហូុុ ហោះ�តត

អាន្តហុយួ ហោះគបាន្តអ្ននុ្តវិតតគហោះប្រមាង“ចា�់យកសារធាតុ��ូន្ត

�ី១ ហោះលើ�ិភី�ហោះ�ក ហោះ�យអាចិផលិត��ូន្តឌ្ឍីអុ្នកសីុត 

បាន្ត៥មឺុន្តហោះតាន្តជាហោះរៀងរាល់ឆ្នាំន  ំ៕

（អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
（稿件来源：本刊综合）

សមាា រៈសំ�ង់ដែដឹលអាចិ�រពារ�រសិិាន្ត ហោះហុើយហោះធំែើអំ្ន�ីសំរាមសំ�ង់សមាា រៈសំ�ង់ដែដឹលអាចិ�រពារ�រសិិាន្ត ហោះហុើយហោះធំែើអំ្ន�ីសំរាមសំ�ង់

由建筑垃圾加工而成的环保建材 CFP 图由建筑垃圾加工而成的环保建材 CFP 图
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ហោះ��ុរមីួយកនុងប្រកុងហុែូសាន្ត ហោះ�តត�ែ ងតុង កមាករ

ក�ុំងផគុដំឹហំោះឡើង�ន្តា�់ ន្តងិដែផនកនី្តមយួៗសប្រមា�់ជាលំហោះ��ា ន្ត

រ�ស់ប្រ�ជាជន្ត រមួមាន្ត�ន្តា�់�កឹ ផាះបាយ ជហោះ�តើ រ រាន្ត�ល

ន្តងិសសរធំំជាហោះដឹើម។ ដែផនកនី្តមយួៗប្រតូវិបាន្តផលិតជាហោះប្រសចិ

ហោះ�កនុងមូល�ា ន្ត ហុួ�ូ ផលិតកមាថ្ងៃវិឆំ្នាំតសិា�តយកមាចិិន្ត

រចួិប្រតូវិបាន្តដឹឹកជញ្ញាូ ន្តហោះ�ដឹល់�រ�ា ន្តសាងសង់ ហោះហុើយផគុ ំ

ដឹហំោះឡើងជាអ្ន�រមួយ។ ហោះ�តាម�រ�ា ន្តសាងសង់�ា ន្តធូំលី

ហុុុយប្រ�ហោះ�មហោះ� �រសាងសង់អ្ន�រដែ��ហោះន្តះ មាន្តភា�

សូាត មិន្ត�ាះពាល់ដឹល់�រសិិាន្ត មាន្តសុវិតិិភា� ហោះហុើយ

មាន្តគុ�ភា�ល។ូ

ហោះ�ក ចាងំ ជូន្តសឺុង អ្ននក��ួល�ុសប្រតូវិថ្ងៃន្តមូល�ា ន្ត

ផលិតកមាថ្ងៃវិឆំ្នាំតសិា�តយកមាចិិន្ត បាន្ត�ញ្ជាា ក់ថា �ីហោះន្តះជា

មូល�ា ន្តដែ�សសង្ហាែ ក់ផលិតកមាអ្ន�រដែ��ផគុ ំដឹំហោះឡើង។ ដែផនក

ន្តីមួយៗថ្ងៃន្តអ្ន�រប្រតូវិបាន្តផលិតហោះ��ីហោះន្តះ រចួិដឹឹកជញ្ញាូ ន្ត

ហោះ��ន់្ត�រ�ា ន្តសាងសង់។ ន្តយិ៉ាយជារមួ គកឺមាករ“ផលតិ

ផាះ”កនុ ងហោះរាងចិប្រកតាមដែ�សសង្ហាែ ក់ផលិតកមាដែដឹលមាន្ត

លកេ�ៈថ្ងៃវិឆំ្នាំត។ �ួកហោះគហោះរៀ�ចិំវិតិុធាតុហោះដឹើម រចួិចុិចិ�ូុតង់

ដែត�ាុន្ទាា ន្តដឹង �ន្តាះដឹ៏ធំំមួយដែដឹលមាន្ត�ហោះ�ត យ៣ដែមាប្រត

施工，装配式技术运用广

bec©keTspÁúMdMeLIgRtUveRbIR)as;kan;EteRcInkñúgkarsagsg;sMNg;
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ន្តងិ��ឹង២ដែមាប្រត កប៏្រតូវិបាន្តផលិតហោះ�យហោះជាគជ័យតាមដែ�ស

សង្ហាែ ក់ផលិតកមាសែ័យប្រ�វិតតិ។

ហោះ�តាមដែ�សសង្ហាែ ក់ផលិតកមា មាន្តហោះប្រគឿង�រ�ិេ រដឹ៏

ហោះជឿន្តហោះលឿន្តប្រគ�់ប្រ�ហោះភី� រមួមាន្តមាា សីុន្តផា ន្តិងមាា សីុន្ត

�ត់ផ្តាត ចិ់ដែដឹកជាហោះដឹើម ដែដឹលកំ�ុងដំឹហោះ�ើ រ�រហោះ�យមាន្ត

ប្រ�សិ�ធភា��ពស់។

�ាុន្ទាា ន្តឆ្នាំន ហំោះន្តះ �ហោះចិចកហោះ�សផគុដំឹហំោះឡើងប្រតូវិបាន្តហោះប្រ�ើប្របាស់

�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្ត។ ហោះ�ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ហំោះន្តះ គហោះប្រមាងសាងសង់

លំហោះ��ា ន្តប្រ�ជាជន្ត ថ្ងៃ�ាសួយ ប្រកុង�ន្តជីង ដែដឹល��ួល

�ន្តាុកសាងសង់ហោះ�យប្រកុមហុុុន្តសំ�ង់ចិិន្តសាខ្នា�ី២ ប្រតូវិ

បាន្ត�ញ្ញច �់�រសាងសង់ជាសិា�រ។ ហោះ�ក សូុ ហោះសៀន្តសីុន្ត

អ្ននក��ួល�ុសប្រតូវិថ្ងៃន្តគហោះប្រមាងហោះន្តះ បាន្តដែ�ន្ទាថំា គហោះប្រមាង

ហោះន្តះបាន្តហោះប្រ�ើប្របាស់យ៉ាាងស�ែប្រគ�់នូ្តវិ�ហោះចិចកហោះ�សផគុ ំដឹំហោះឡើង 

ហោះ�យបាន្តហោះធំែើ�រឌ្ឍីហុាញតាមសតង់�រ ន្តិង�ហោះចិចកហោះ�ស

ឌ្ឍីជី�ល ហោះហុើយអាចិ�ត់�ន្តិយនូ្តវិសំរាមសំ�ង់៩០%

ប្រ�មទាំងំបាន្តហោះប្រ�ើប្របាសស់មាា រៈស�ំង�់ាដីែដឹលអាចិ�រពារ

�រសិិាន្ត ន្តិងហោះប្រ�ើប្របាស់ហោះឡើងវិញិ។

ហោះ�ហោះ�លខ្នាងមុ� ប្រ�ហោះ�សចិិន្តនឹ្តង�ហោះងកើតប្រ��័ន្តធឌ្ឍហីុាញ

ន្តិងផលិតដែ��សតង់�រូ�ន្តីយកមា ហោះដឹើមបីជំរុញ�រអ្នភីិវិឌ្ឍឍ

សំ�ង់ដែ��ផគុ ំដឹំហោះឡើងឱ្យយមាន្តប្រ�ង់ប្រទាំយ�ន្ត់ដែតធំំតាម�ី

ផារ៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
（稿件来源：本刊综合）

កមាករកំ�ុងផលិតសមាា រៈសំ�ង់ដែ��ដំឹហោះឡើងកនុងហោះរាងជាងកមាករកំ�ុងផលិតសមាា រៈសំ�ង់ដែ��ដំឹហោះឡើងកនុងហោះរាងជាង

工人在车间内生产装配式建筑材料 新华社 图工人在车间内生产装配式建筑材料 新华社 图
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ហោះ�ើហោះដឹើរចូិលកនុងសហុគមន៍្តកនុង��ឌ តាវិថ្ងៃវិ ា ប្រកុង�អឺ្ន�នី្ត

ថ្ងៃន្តហោះ�តតហុីឡុងជាងំ ហោះ�កអ្ននកអាចិហោះឃុំើញប្រសះ�ឹក ហោះរាង

អ្នងគុយសូាត ន្តងិវាលហោះ�ា ��៌ថ្ងៃ�តងធំំ�ូ�យ។ តាម�ិត

ហោះ� ២ឆ្នាំន មុំន្ត �ហីោះន្តះហោះ�ដែតជា�ីរហោះ�សិាន្តមួយកដែនំ្តងដែដឹល

មិន្តសកតិសមន្តឹង�ររស់ហោះ�រ�ស់មនុ្តសស។

អ្ននករស់ហោះ�កនុងសហុគមន្ត៍ហោះន្តះហោះ�ា ះ ជី ហុុងមីុ បាន្ត

ប្របា�់អ្ននក�ដែសតថា ហោះ�ឆ្នាំន មុំន្ត សហុគមន្ត៍ហោះន្តះប្រតូវិបាន្ត

ដែកសប្រមួល ហោះ�យបាន្តជួសជុលជា�ាហីោះឡើងវិញិនូ្តវិដែផនក�រពារ

កហោះ�ត  ន្តងិ�រពារ�ឹកថ្ងៃន្តអ្ន�រចាស់ ដែដឹលបាន្តហោះ�ះប្រសាយ

�ញ្ជាា ប្រតជាក់ខំ្នាងំកនុង�ន្តា�់ហោះ�រដូឹវិរង្ហា។

ហោះ�ក លី ជូន្ត អ្ននុ្តប្រ�ធាន្ត�រយិ៉ាល័យ�ញ្ជាា �រ

ជសួជុលសហុគមន្តច៍ាស�់�ឌ តាវិថ្ងៃវិ ា បាន្ត�ញ្ជាា កថ់ា “ហោះយើង

改造，健康舒适更宜居

eFVIkarEksRmYl manRbeyaCn_dl;suxPaBmnusS manPaBRsNukRsYl 
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①①

②② ③③
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បាន្តហោះធំែើ�រជួសជុលទាំំងប្រសុងនូ្តវិសហុគមន៍្តចាស់តាម

សតង់�រថ្ងៃ�តងដែ���ំហោះន្តើ� ដូឹចិជា ដឹហំោះឡើងប្រ��័ន្តធរកាកហោះ�ត

ន្តងិដែកសប្រមួល�ំ�ង់�ងាូរ�ឹកជាហោះដឹើម ដែដឹលមនិ្តប្រ�ន់្តដែតអាចិ

រកាកហោះ�ត កនុង�ន្តា�់�ាុហោះ�ះ ះហោះ� ហោះហុើយកអ៏ាចិ�និ្តយនូ្តវិ�រ

ហោះប្រ�ើប្របាស់ធំន្តធាន្តធំយូង�ាផងដែដឹរ។”

�ាុន្ទាា ន្តឆ្នាំន ហំោះន្តះ តំ�ន្ត់ហោះផសងៗថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�សចិិន្តបាន្ត�ិត�ំ

ហោះធំែើ�រដែកសប្រមួល ន្តងិជួសជុលសហុគមន៍្តចាសត់ាមសតង�់រ

ថ្ងៃ�តង ហោះដឹើមបីដែកលមូប្រ��័ន្តធ�ំ�ង់�ងាូរ�ឹក ន្តិងសហោះប្រមចិនូ្តវិ

ហោះ�លហោះ�ថ្ងៃន្ត�រ�ត់�ន្តិយ�រហោះប្រ�ើប្របាស់ថាម�ល។

ហោះ���ឌ ហុងួភូី ប្រកុង�ែ ងចូិវិ ហោះ�តត�ែ ងតុង មាន្តអ្ន�រ

មួយ�នងដែដឹលមាន្តអាយុ�លជាង៤០ឆ្នាំន ហំោះហុើយ។ ហោះ�ក 

លួ ជឺ អ្ននក��ួល�ុសប្រតូវិថ្ងៃន្តប្រកុមហុុុន្តសំ�ង់ចិិន្តសាខ្នា�ី 

៤ ដែដឹល��ួល�ន្តាុកជួសជុលអ្ន�រហោះន្តះ បាន្ត�ញ្ជាា ក់ថា 

“កនុងអ្ន�រហោះន្តះ មាន្តសសរហោះប្រចិើន្តហោះ�ក ដែដឹលបាន្ត�ាះពាល់ដឹល់

�រហោះប្រ�ើប្របាស់អ្ន�រហោះន្តះ ដូឹហោះចិនះ ហោះយើងបាន្តហោះប្រ�ើ�ហោះចិចកហោះ�ស

ផគុ ំដឹំហោះឡើងហោះដឹើមបីហោះធំែើ�រដែកសប្រមួលអ្ន�រហោះន្តះ”។

ហោះ�ក សុុន្ត ឈឹងឹ អ្ននក��ួល�ុសប្រតូវិពាក់�័ន្តធថ្ងៃន្ត

សមគមសិា�តយកមាចិិន្ត បាន្តដែ�ំងថា ស�ែថ្ងៃ�ៃ ហោះ�មាន្ត

សំ�ង់មួយចិំន្តួន្តដែដឹលអាចិហោះធំែើ�រដែកសប្រមួល ហោះដឹើមបីផតល់

ដឹល់អ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់នូ្តវិភា�ប្រស�ុកប្រសួល សុ�ភា�ល ូន្តិង

�ំហោះ�ញតប្រមូវិ�រជាក់ដែសតងរ�ស់�ួកហោះគ។ ហោះយើងសងឹឹមថា 

តាមរយៈ�រដែកសប្រមួលទាំងំហោះន្ទាះ ហោះយើងអាចិ�ត់�ន្តិយនូ្តវិ

�រ�ហោះញ្ញចញសារធាតុ�ំ�ុល�រសិិាន្ត ន្តងិផតលភ់ា�ង្ហាយប្រសលួ

�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្តដឹល់ប្រ�ជាជន្ត៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
（稿件来源：本刊综合）

កមាករកំ�ុងដែកសប្រមួលសហុគមន្ត៍ចាស់

图①②工人对老旧小区进行改造 CFP 图 

កមាករកំ�ុងដែកសប្រមួលប្រ��័ន្តធ�ងាូរ�ឹកកនុងសហុគមន្ត៍ចាស់

图③工人对老旧小区排水管网进行改造 新华社 图

�រ�ា ន្តដែកសប្រមួលសហុគមន្ត៍ចាស់

图④老旧小区改造施工现场 新华社 图
④④
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这些建筑
掀起“绿色创新”

在中国各地，有越来越多绿色、美观、低碳、环保的建筑拔地而起，

为节能减碳做出实际贡献。
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ស�ែថ្ងៃ�ៃ មាន្តអ្ន�រថ្ងៃ�តង ប្រសស់សូាត ��ូន្តកប្រមិត

ទាំ� ន្តិង�រពារ�រសិិាន្ត�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្ត ប្រតូវិបាន្តសង់ហោះឡើង

ហោះ�តាមតំ�ន្តហ់ោះផសងៗថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ដែដឹលបាន្តរមួចំិដែ�ក

�ន្តដ់ែតហោះប្រចិើន្តកនុង�រសន្តសំសំថ្ងៃចិថាម�ល ន្តងិ�ត់�និ្តយនូ្តវិ

�រ�ហោះញ្ញច ញសារធាតុ��ូន្ត។

អ្ន�រមជឈម�ឌ លហោះសៀងថ្ងៃហុ ជាអ្ន�រ�ពស់�ី២ ហោះលើ

�ភិី�ហោះ�ក។ អ្ន�រ�ំហោះន្តើ�ហោះន្តះមាន្តជញ្ជាា ងំ�ីរជាន់្ត ន្តងិ

�ំពាក់ហោះ�យមាា សីុន្តផលិតអ្នគគិសនី្តហោះដឹើរហោះ�យកមំាងំ�យល់

ចិំន្តួន្ត២៧០ហោះប្រគឿង។ ហោះប្រ��ីហោះន្តះ ហោះ�កនុងអ្ន�រហោះន្តះ ហោះ�

មាន្តមជឈម�ឌ លថាម�ល ដែដឹលអាចិសន្តសំសំថ្ងៃចិថាម�ល 

១០-២០%។

ហោះ�តាម Raffles City កនុងប្រកុងឈឹងឹ�ូ ប្រ��័ន្តធកហោះ�ត  

ន្តិងមាា សីុន្តប្រតជាក់ហោះ�កនុងអ្ន�រ�រយិល័យ២�នង កដែន្តំង

ចិតឡាន្តហោះប្រ�មដីឹ ន្តិងហោះរាងកុន្តជាហោះដឹើម សុ�ធដែតហោះប្រ�ើប្របាស់

ថាម�លហោះ�ត ហោះ�ហោះប្រ�មដីឹ។ ហោះ�តាមជហោះប្រ�១០០-២០០ 

ដែមាប្រត�ីហោះប្រ�មដីឹ Raffles City មាន្តសីតុ�ា ភា�ហោះ�រគឺ១៨ 

អ្នងារហោះស។ កនុងអ្ន�រហោះន្តះមាន្ត�ំពាក់នូ្តវិមាាសីុន្ត�ូមថាម�ល

កហោះ�ត  ដែដឹលអាចិប្រសូ�កហោះ�ត �ីហោះប្រ�មដីឹហោះ�រដូឹវិរង្ហា ន្តងិ�ហោះញ្ញចញ

កហោះ�ត ហោះ�ហោះប្រ�មដីឹហោះ�រដូឹវិហោះ�ត ។

អ្ន�រ�ាមហោះភីំើងថ្ងៃ�តងហោះ�ប្រកុង�ន្តជីង មាន្តរាងដូឹចិ

សសរមួយហោះដឹើម ដែដឹលអាចិផតល់ភា�ង្ហាយប្រសួលកនុង�រ

��ួល�នឺំ្តប្រ�ះអា�ិតយ ន្តងិង្ហាយប្រសួលដឹល់�រហោះចិញចូិលថ្ងៃន្ត

�យល់។ មិន្តដែត�ាុហោះ�ះ ះហោះ� អ្ន�រហោះន្តះអាចិហោះប្រ�ើប្របាស់នូ្តវិ

ថាម�លដែដឹលអាចិហោះប្រ�ើប្របាស់ហោះឡើងវិញិជាអ្នត�ិរមា ហោះ�យ

បាន្តដំឹហោះឡើងប្រ��ន័្តធផលតិអ្នគគសិន្តហីោះដឹើរហោះ�យ�ន្តំបឺ្រ�ះអា�តិយ

ហោះ�ហោះលើដំឹ�ូល ន្តិងជំុវិញិអ្ន�រហោះន្តះ។

អ្ន�រថ្ងៃវិផ្តាយ ប្រកុងតឺចូិវិ ហោះ�តតសាន្តតុង បាន្តហោះប្រ�ើប្របាស់

�ហោះចិចកហោះ�ស�ាហីោះប្រចិើន្តប្រ�ហោះភី�អំ្ន��ីរផលតិអ្នគគសិនី្តហោះដឹើរហោះ�យ

�នឺំ្តប្រ�ះអា�ិតយ ដែដឹលជាគហោះប្រមាងគំរកូនុង�រ�ប្រងួ��ប្រងួមនូ្តវិ

�ហោះចិចកហោះ�សថាម�ល�នឺំ្តប្រ�ះអា�ិតយ ន្តងិ�រសន្តសំសំថ្ងៃចិ

ថាម�លកនុងសំ�ង់។ គួរ�ញ្ជាា ក់ថា �រផគត់ផគង់�ឹកហោះ�ត

�ររកាកហោះ�ត  ន្តិងភា�ប្រតជាក់ សុ�ធដែតហោះប្រ�ើប្របាស់ថាម�ល

អ្នគគិសន្តីហោះដឹើរហោះ�យ�ន្តំឺប្រ�ះអា�ិតយ។

សារមន្តារី�ហោះចិចកវិ�ិា��ូន្តកប្រមិតទាំ�ហោះ�ប្រកុង�ងចូិវិ

ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត បាន្តហោះប្រ�ើប្របាស់�ហោះចិចកហោះ�សផលិតអ្នគគិសន្តីហោះដឹើរ

ហោះ�យ�នឺំ្តប្រ�ះអា�ិតយ �រហោះប្រ�ើប្របាស់�នឺំ្តប្រ�ះអា�ិតយ ន្តងិ

�រ�ូមថាម�លហោះ�ត ជាហោះដឹើម។ �រសាងសង់អ្ន�រហោះរៀ�ចិំ

�ិ�័រ�៍ ហោះប្រជើសហោះរ ើសសមាា រៈសំ�ង់ជាហោះដឹើម សុ�ធដែតហោះធំែើ

ហោះឡើងតាម�សសន្តៈថ្ងៃ�តង ន្តិង��ូន្តកប្រមិតទាំ�។

អ្ន�រមជឈម�ឌ លហោះសៀងថ្ងៃហុ

图①上海中心大厦 CFP 图

Raffles City កនុងប្រកុងឈឹងឹ�ូ

图②成都来福士广场 CFP 图

②②

2121

B½t’manBiess｜高棉视点



GMNanbEnßm 阅读延伸

ហោះ�ើហោះធំែើដំឹហោះ�ើ រ�ីរាជធាន្តីដូឹ� ប្រ�ហោះ�ស�តា ហោះ�ខ្នាង

ហោះជើងចិមាៃ យប្រ�ដែហុល១៥គីឡូដែមាប្រត ហោះ�កអ្ននកអាចិហោះឃុំើញ

សំ�ង់ដឹ៏សូាតទាំក់ទាំញមួយ។ ហោះន្តះជា�ហុុកីឡា�ា ន្ត 

លូហោះសល ដែដឹលជាកដែនំ្តងហោះរៀ�ចំិ�រប្រ�កួតកីឡាបាល់ទាំត់

�ភិី�ហោះ�កឆ្នាំន ២ំ០២២។

ហោះប្រ�យ�ីបាន្តហោះធំែើហោះតសតចំិហោះពាះ�យល់អា�សកនុង�ហុុ-

កឡីា�ា ន្តហោះន្តះ វិសិែករដែដឹលមក�ីប្រកុមហុុុន្តសាងសង់ផូំវិដែដឹក

អ្នន្តតរជាតិប្រ�ហោះ�សចិិន្ត បាន្តគូស�ញ្ជាា កថ់ា សន្តាសសន៍្តអំ្ន�ីវិតុិ

អ្នដែ�ត ត ន្តិងដឹង់សីុហោះដឹ PM១០ ជាហោះដឹើម សុ�ធដែតប្រស�ហោះ�

តាមសតង់�រ។ គួរ�ញ្ជាា ក់ថា �ិធំីហោះ�ើក ន្តិង�ិ��រ

ប្រ�កួតបាល់ទាំត់�ិភី�ហោះ�កឆ្នាំន ២ំ០២២ ប្រ�មទាំងំ�រប្រ�កួត

ពាកក់�ត លផ្តាត ចិ់ប្រ�័ប្រត ន្តិង�រប្រ�កួតផ្តាត ចិ់ប្រ�័ប្រត សុ�ធដែត

ន្តឹងហោះរៀ�ចិំកនុង�ហុុកីឡា�ា ន្តហោះន្តះ។ ហោះដឹើមបីធាន្ទាឱ្យយ�យល់

អា�សកនុង�ហុុកីឡា�ា ន្តហោះន្តះ ប្រស�តាមសតង់�រថ្ងៃន្ត�រ

�ហោះញ្ញចញសារធាតុ��ូន្តកប្រមិតទាំ� ន្តងិមាន្តលកេ�ៈថ្ងៃ�តង

វិសិែករចិិន្តប្រតូវិហោះធំែើហោះតសត ន្តិងកត់ប្រតានូ្តវិ�ិន្តនន្ត័យអំ្ន�ី�រវាស់

សាង់គុ�ភា��យល់អា�សជាហោះរៀងរាល់សបាត ហ៍ុ។

�ហុុកឡីា�ា ន្តហោះន្តះ មាន្ត�ំហុសំាងសង់សរ�ុ១៩មុនឺ្ត

ដែមាប្រត�ហោះរ ា ដែដឹលអាចិ��ួលអ្ននក�សសន្ទាបាន្ត៨មឺុន្តន្ទាក់។

ហោះន្តះជា�ហុុកឡីា�ា ន្តធំំជាងហោះគ ន្តងិ��ួលអ្ននក�សសន្ទាហោះប្រចិើន្ត

�ំផុត ដែដឹលសហុប្រ�សចិិន្តសាងសង់ហោះ�ហោះប្រ�ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។

ហោះ�ក វាាង ឡី ន្ទាយកប្រ�តិ�តតិប្រ�ចាតំំ�ន្ត់មជឈឹម�ូព៌ាថ្ងៃន្ត

ប្រកុមហុុុន្តសាងសងផូំ់វិដែដឹកអ្នន្តតរជាតិប្រ�ហោះ�សចិិន្ត បាន្តប្របា�់

អ្ននក�ដែសតថា គហោះប្រមាងហោះន្តះបាន្តហោះប្រ�ើ�ហោះចិចកហោះ�សសន្តសំសំថ្ងៃចិ

ថាម�លហោះប្រចិើន្តប្រ�ហោះភី� ហោះហុើយបាន្តហោះប្រ�ើសមាា រៈសំ�ង់ជា

ហោះប្រចិើន្ត ដែដឹលអាចិហោះប្រ�ើប្របាស់ហោះឡើងវិញិ។ ដូឹហោះចិនះ វាជា�ហុុ-

共建绿色建筑

rYmKñasagsg;GKarébtg

�ហុុកីឡា�ា ន្ត លូហោះសល ដែដឹលកំ�ុងដំឹហោះ�ើ រ�រសាងសង់�ហុុកីឡា�ា ន្ត លូហោះសល ដែដឹលកំ�ុងដំឹហោះ�ើ រ�រសាងសង់

正在建设中的卢塞尔体育场正在建设中的卢塞尔体育场 CFP   CFP  图图
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កីឡា�ា ន្តដែដឹលអាចិសន្តសំសំថ្ងៃចិថាម�លជាងហោះគ�ំផុតមួយ

ហោះលើ�ិភី�ហោះ�ក។ ហោះដឹើមបីហោះចិៀសវាងកំុឱ្យយមាន្តកហោះ�ត ហោះ�ត ខំ្នាងំ

ហោះ�ក សិា�តយករបាន្តរចិន្ទាសមពន័្តធសមបក២ជាន្ត ់ សមបក

ខ្នាងហោះប្រ�គឺផគុ ំហោះឡើងហោះ�យ�ន្តាះអាលុយមីញាូ មរាង៣ប្រជុង

ជាង៤.២០០ដំុឹ ចិដំែ�កសមបកខ្នាងកនុង គហឺោះធំែើអំ្ន�ដីែកវិ

កញ្ញចកដ់ែដឹលអាចិ�រពារកហោះ�ត បាន្ត។

�ហុុកីឡា�ា ន្តហោះន្តះមាន្ត�ំហុំធំំ�ស់ ដូឹហោះចិនះ ហោះ�ើហោះប្រ�ើ

ប្រ��័ន្តធមាាសីុន្តប្រតជាក់ធំមាតា វាមិន្តប្រគ�់ប្រ�ន់្តហោះ�។ សិា�តយករ

បាន្តហោះប្រ�ើ�ហោះចិចកហោះ�សមាា សីុន្តប្រតជាក់�ំហោះន្តើ� ហោះដឹើមបីប្រគ�់ប្រគង

សតុី�ា ភា�ហោះ�ដែផនកហោះផសងៗកនុង�ហុុកឡីា�ា ន្ត ដែដឹលអាចិ

សន្តសំសំថ្ងៃចិថាម�លហោះ�យមាន្តប្រ�សិ�ធភា��ពស់។

ហោះ�ក��ឌិ ត Yousef al-Horr ប្រ�ធាន្តសិា�ន្តិកថ្ងៃន្ត

អ្នងគ�រសិកាប្រសាវិប្រជាវិ ន្តិងអ្នភីិវិឌ្ឍឍន្ត៍តំ�ន្ត់ឈូឹងសមុប្រ�

(GORD) បាន្ត�ញ្ជាា ក់ថា �ររចិន្ទា ន្តិងសាងសង់�ហុុ-

កីឡា�ា ន្ត លូហោះសល ហោះន្តះបាន្តហោះធំែើហោះឡើងហោះ�យប្រស�តាម

�សសន្តទាំន្តអំ្ន��ីរអ្នភីវិិឌ្ឍឍហោះ�យចីិរភា� ន្តងិ��៌ថ្ងៃ�តង។ 

គួរ�ញ្ជាា ក់ថា �ហុុកីឡា�ា ន្តហោះន្តះជាគំរូសំ�ង់ថ្ងៃ�តងមួយ

ដែដឹលប្រស�តាមសតង�់រផ្តាក យ៥ថ្ងៃន្តប្រ��ន័្តធវាយតថ្ងៃម�ំរអ្នភីវិិឌ្ឍឍ

ហោះ�យចិីរភា�ហោះលើ�ិភី�ហោះ�ក(GSAS)៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
（稿件来源：本刊综合）

�ហុុកីឡា�ា ន្ត លូហោះសល�ហុុកីឡា�ា ន្ត លូហោះសល

卢塞尔体育场 CFP 图卢塞尔体育场 CFP 图
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ynþehaH C919 ehaHeLIgeTAkan;lMhGakas

引擎轰鸣、启动滑行，机头昂起、一飞冲天……

2022 年 5 月 14 日， 编 号 为 B-001J 的

C919 大飞机从上海市浦东机场第 4 跑道起飞，

随后安全降落，标志着中国商用飞机有限责任公

司即将交付的首架 C919 大型客机首次飞行试验

圆满完成。
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�ហោះញ្ញះ ះមាា សីុន្ត ចា�់ហោះធំែើដំឹហោះ�ើ រហោះលើប្រ��ន្តហោះ�ះហោះឡើង

ហោះ��ន្ត់លំហុអា�ស។

ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី១៤ ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២២ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩

ហោះល� B-០០១J បាន្តហោះ�ះហោះឡើងតាមផំូវិរត់ហោះល�៤ ថ្ងៃន្ត

អា�សយ៉ាន្ត�ា ន្តអ្នន្តតរជាតិ ភូីតុង ប្រកុងហោះសៀងថ្ងៃហុ រចួិ

ហោះ�ះហោះហុើរ ន្តិងចុិះចិតហោះ�យមាន្តសុវិតិិភា�។ ហោះន្តះជា

ន្តមិិតតសញ្ជាញ ដែដឹលយន្តតហោះ�ះប្រ�ហោះភី� C៩១៩ រ�ស់ប្រកុមហុុុន្ត

Commercial Aircraft Corporation of China,Ltd.(COMAC) 

ប្រ�ហោះ�សចិិន្តបាន្ត��ួលហោះជាគជ័យកនងុ�រសាកលបងហោះ�ះហោះហុើរ

ជាហោះលើកដំឹ�ូង។

ឧសាហុកមាអា�សចិរ�៍ចិិន្តមាន្តប្រ�វិតត៦ិ០ឆ្នាំន ហំោះហុើយ។ 

តាងំ�៥ី០ឆ្នាំន មុំន្ត ប្រ�ហោះ�សចិិន្តក៏ចា�់ហោះផតើមសាកលបងផលិត

យន្តតហោះ�ះខ្នាន តធំំ ដែតមិន្តបាន្ត��ួលហោះជាគជ័យកនុង�រ�ហោះងកើត

ប្រ��័ន្តធឧសាហុកមាផលិតយន្តតហោះ�ះសប្រមា�់ពា�ិជាកមា

�ិតប្របាកដឹ។

�រហោះជាគជយ័ថ្ងៃន្ត�រសាកលបងហោះ�ះហោះហុើរថ្ងៃន្តយន្តតហោះ�ះ

C៩១៩ ហោះន្តះ គឺជាន្តិមិតតសញ្ជាញ ដឹ៏សំខ្នាន្ត់ដែដឹលបាន្ត�ង្ហាា ញ

ឱ្យយហោះឃុំើញថា សុ�ិន្តថ្ងៃន្ត�រផលិតយន្តតហោះ�ះពា�ិជាកមាខ្នាន ត

ធំំរ�ស់ជន្តជាតិចិិន្ត ប្រតូវិបាន្តសហោះប្រមចិហោះ�យហោះជាគជ័យជា

សិា�រ។

ហោះ�ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២២ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ហោះល� B-០០១J ហោះ�ះហោះឡើងតាមប្រ��ន្តហោះល�៤ ថ្ងៃន្តអា�សយ៉ាន្ត�ា ន្តអ្នន្តតរជាតិ ភូីតុង ប្រកុងហោះសៀងថ្ងៃហុហោះ�ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២២ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ហោះល� B-០០១J ហោះ�ះហោះឡើងតាមប្រ��ន្តហោះល�៤ ថ្ងៃន្តអា�សយ៉ាន្ត�ា ន្តអ្នន្តតរជាតិ ភូីតុង ប្រកុងហោះសៀងថ្ងៃហុ

2022 年 5 月，编号为 B-001J 的 C919 大飞机从上海浦东机场第 4 跑道起飞 新华社 图2022 年 5 月，编号为 B-001J 的 C919 大飞机从上海浦东机场第 4 跑道起飞 新华社 图
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តាម�ិតហោះ� យន្តតហោះ�ះខ្នាន តធំំ C៩១៩ មាន្តហោះ�ា ះ

ផំូវិ�រហោះ�ថា “ COMAC៩១៩”។ ពាកយ “C” គឺជាអ្នកសរ

� ី១ ថ្ងៃន្តហោះ�ា ះហោះ��ត់រ�ស់ប្រកុមហុុុន្ត Commercial Aircraft

Corporation of China,Ltd.(COMAC) ហោះហុើយកជ៏ាអ្នកសរ

� ី១ ថ្ងៃន្តហោះ�ា ះជាភាសាអ្នងហ់ោះគំសរ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត(CHINA)

ដែដឹរ។ ពាកយ “៩” �ី១ កនុងវិ�បធំម៌ប្រ�ថ្ងៃ��ីចិិន្តបាន្ត�ងក�់

នូ្តវិអ្នតិន្ត័យ“ឋិិតហោះ�រ” ន្តិង“ចិីរ�ល” ចិំដែ�កពាកយ “១៩” 

មាន្តន្តយ័ថា យន្តតហោះ�ះប្រ�ហោះភី�ហោះន្តះអាចិផាុកអ្ននកដំឹហោះ�ើ របាន្ត

១៩០ន្ទាក់។ ដែផនកទាំងំ៣ផគុ ំ�ន  គឺតំ�ងឱ្យយយន្តតហោះ�ះ

ដឹកឹអ្ននកដឹហំោះ�ើ រសីុវិលិ�ាមីយួប្រ�ហោះភី�ដែដឹលអាចិហោះប្រ�ើបាន្តយូរ។

C919 的成功，

引起各方关注。什

么 是 C919， 它 的

技术指标如何？带

着这些疑问，让我

们走进 C919。

�រហោះជាគជ័យថ្ងៃន្តយន្តតហោះ�ះ C៩១៩ បាន្ត��ួល�រ

ចា�់អារមា�៍�ីភាគីន្ទាន្ទា។ ហោះតើ C៩១៩ គឺជាយន្តតហោះ�ះ

ដែ���? វាបាន្ត�ំពាក់នូ្តវិ�ហោះចិចកហោះ�សអ្នែី�ំះ? ឥឡូវិហោះន្តះ 

ហោះយើង�ំុ ំសូមដែ�ន្ទាហំោះ�កអ្ននកឱ្យយសាគ ល់យន្តតហោះ�ះប្រ�ហោះភី��ាី

ហោះន្តះ។

karbkRsayGMBIynþehaH C919

解码C919

ហេហ៊ុតុ�អ្វីីីដាក់់ហេ�ះ �ឱ្យយយុនតហេ��

ក្រុប័ហេ��ថ្មីះហីេន�ថា “ C៩១៩” ?

ក់�ណត់ុក្រុ�អ្វី�ពីីការចាប់័ក់�ហេណើ តុនៃន
យុនតហេ�� C៩១៩

C919诞生记

ថ្ងៃ�ៃ�ី១៥ ដែ�វិចិិះិ� ឆ្នាំន ២ំ០១០ គំរូយន្តតហោះ�ះC៩១៩

ប្រតូវិបាន្ត�ក់តាងំ�ិ�័រ�៍ជាហោះលើក�ី១។

2010年

为什么取名C919？

ឆំ្នាំ�២០១០
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ថ្ងៃ�ៃ�ី២ ដែ�វិចិិះិ� ឆ្នាំន ២ំ០១៥ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ �ី១

ប្រតូវិបាន្តផលិតហោះ�យហោះជាគជ័យហោះ�ហោះរាងចិប្រកផលិត ភូីតុង

ប្រកុងហោះសៀងថ្ងៃហុ។ ហោះន្តះបាន្ត�ង្ហាា ញឱ្យយហោះឃុំើញថា គហោះប្រមាង

សកិាប្រសាវិប្រជាវិ ន្តងិផលិតយន្តតហោះ�ះ C៩១៩ បាន្ត��ួល

សម�ិធផលជាដំឹ�ក�់លសខំ្នាន្ត ់ ហោះហុើយបាន្តកសាងហោះឡើង

នូ្តវិមូល�ា ន្តប្រគឹះសប្រមា�់�រសាកលបងហោះ�ះហោះហុើរហោះ�

ដឹំ�ក់�លហោះប្រ�យ។

ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី៥ ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០១៧ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ 

បាន្តហោះ�ះហោះ��ន់្តលំហុអា�សហោះ�អា�សយ៉ាន្ត�ា ន្ត

អ្នន្តតរជាតិ ភូីតុង ប្រកុងហោះសៀងថ្ងៃហុ ហោះ�យហោះជាគជ័យ។ ហោះន្តះជា

�រសាកលបងហោះ�ះហោះហុើរជាហោះលើកដឹ�ូំងថ្ងៃន្តយន្តតហោះ�ះប្រ�ហោះភី�

�ាីហោះន្តះ។

ចា�់�ីឆ្នាំន ២ំ០១៩មក យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ចិំន្តួន្ត៦

ហោះប្រគឿងបាន្តសាកលបងហោះ�ះហោះហុើរហោះ�តំ�ន់្តហោះផសងៗកនុង

ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ហោះដឹើមបីហោះធំែើ�រ�ិហោះសាធំន៍្តហោះលើថ្ងៃផាដីឹ ន្តងិកនុងអា�ស

អំ្ន�ីយន្តតហោះ�ះប្រ�ហោះភី��ាីហោះន្តះ។

ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី ១ ដែ�មីន្ទា ឆ្នាំន  ំ ២០២១ កិចិចសន្តាអំ្ន�ី�រ

�ញ្ជាា �ិញយន្តតហោះ�ះ C៩១៩ �ី ១ ប្រតូវិបាន្តចុិះហុតិហោះលខ្នា

ជាផំូវិ�រ។ គិតមកដឹល់ដែ�ឧសភាថ្ងៃន្តឆ្នាំន ហំោះន្តះ ប្រកុមហុុុន្ត 

COMAC រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្តបាន្តចុិះហុតិហោះលខ្នាហោះលើកិចិច

សន្តា�ិញលក់យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ជាមួយប្រកុមហុុុន្តចិំន្តួន្ត 

២៨ រមួមាន្តប្រកុមហុុុន្តអា�សចិរ�៍រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត 

អាលំឺមាង់ ន្តិងថ្ងៃ�ជាហោះដឹើម។ ប្រកុមហុុុន្តទាំងំហោះន្ទាះបាន្ត�ញ្ជាា

�ិញយន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ចិំន្តួន្ត ៨១៥ ហោះប្រគឿង។

ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី១៤ ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២២ យន្តតហោះ�ះC៩១៩ 

ដែដឹលប្រកុមហុុុន្តCOMAC ប្រ�គល់ឱ្យយអ្នតិ�ជិន្ត�ី១ បាន្ត

សាកលបងហោះ�ះហោះហុើរហោះ�យហោះជាគជ័យជាហោះលើក�ីមយួ។

ស�ែថ្ងៃ�ៃ �រសាកលបងហោះ�ះហោះហុើរ និ្តងហោះសនើសំុអាជំា�័�ះ

រ�ស់យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ក�ុំងដំឹហោះ�ើ រ�រអ្ននុ្តវិតតតាមន្តតីវិិធិំ។ី

តាម�រ�ាករ�៍ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ន្តឹងប្រតូវិប្រ�គល់ឱ្យយ

ប្រកុមហុុុន្ត China Eastern Airlines ហោះ�ឆ្នាំន ហំោះន្តះ៕

2015年 2021年

2017年

2022年

2019年 目前

ហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០១៥ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ប្រតូវិ�ក់�ង្ហាា ញជាសាធារ�ៈហោះលើ�ិភី�ហោះ�កជាហោះលើកដំឹ�ូងហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០១៥ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ប្រតូវិ�ក់�ង្ហាា ញជាសាធារ�ៈហោះលើ�ិភី�ហោះ�កជាហោះលើកដំឹ�ូង

2015 年，C919 大型客机首次全球公开亮相 CFP 图2015 年，C919 大型客机首次全球公开亮相 CFP 图

ឆំ្នាំ�២០១៩

ឆំ្នាំ�២០១៧

ឆំ្នាំ�២០១៥ ឆំ្នាំ�២០២១

ឆំ្នាំ�២០២២

ប័ចុ្ចុ�ប័បនំ
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C៩១៩C៩១៩
ចិមាៃ យហោះ�ះហោះហុើរ ៖ តាម�ររចិន្ទាជាសតង�់រ អាចិ

ហោះ�ះហោះហុើរបាន្ត៤.០៧៥គីឡូដែមាប្រត ហោះហុើយអាចិហោះ�ះហោះហុើរ

បាន្ត៥.៥៥៥គីឡូដែមាប្រត តាម�ររចិន្ទាជា�ដែន្តិម។
航程，标准航程型设计航程 4075 千米，增大型

航程设计航程 5555 千米；

ហោះលប�ន្តហោះ�ះហោះហុើរ ៖ ០,៧៨ M (១M ហោះសាើនឹ្តង១.២២៥គីឡូដែមាប្រត/ហោះមាាង) ចិដំែ�កហោះលប�ន្តជាអ្នតិ�រមាគ ឺ០,៨២ M។
速度，巡航速度为 0.78 马赫，最大使用速度为 0.82 马赫；

ហោះផសងៗ ៖ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ មយួហោះប្រគឿង

�ំពាក់ហោះ�យដែ�ស��៧២៤ដែ�ស ន្តិង�ុហោះយ៉ាជ័រ

ចិនំ្តនួ្ត២.៣២៨ ដែដឹលមាន្តប្រ�ដែវិងសរុ�ជតិ ៨០

គឡូីដែមាប្រត។ ហោះប្រគឿង�នំ្ទាស់សរុ�ចិនំ្តនួ្ត២,៥�ន្ត។

其他方面，一架 C919 大型客机，有

724 根线缆、2328 根导管、总长近 80 千

米的管线，零部件总数达 250 万个。

កមពសហ់ោះ�ះហោះហុើរ ៖ កមពសថ់្ងៃន្ត�រហោះ�ះហោះហុើរធំមាតាគឺ១០.៦៦៨ដែមាប្រត ចិដំែ�កកមពសហ់ោះ�ះហោះហុើរជាអ្នតិ�រមា គឺ

 ១២.១៣១ដែមាប្រត។
高度，巡航高度为 10668 米，最大飞行高度为 12131 米；
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ដែផនកហោះ�ើក�រយន្តតហោះ�ះ ៖ មាន្តអ្ននកហោះ�ើក�រ២ន្ទាក់ �ំពាក់

ហោះ�យកញ្ញចក់ LCD ធំំ ន្តិងចិងកូតយន្តតហោះ�ះ។
驾驶舱，飞机采用两人驾驶体制，配置大屏幕液

晶显示器（LCD），采用侧杆操纵飞行；

ដែផនកផាុកអ្ននកដំឹហោះ�ើ រ ៖ អាចិអ្នងគុយបាន្ត ១៩០ ន្ទាក់។
客舱，最大载客量为 190 座。

រយៈហោះ�លថ្ងៃន្ត�រហោះប្រ�ើប្របាស់ ៖ ៨០.០០០ ហោះមាាង ឬហោះ�ះហោះឡើង ន្តិងចុិះចិត 

៤៨.០០០ ដឹង ឬ២៥ឆ្នាំន  ំ។
设计经济寿命，80000 飞行小时，48000 起落架次，5 个日历年；

孙勇刚  制图孙勇刚  制图
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ហោះតើ�រផលិតយន្តតហោះ�ះមួយហោះប្រគឿង អាចិជួ�ន្តឹង�រ

លំបាកអ្នែី�ំះ? តាមគំន្តិតរ�ស់ហោះ�ក ឈឹនិ្ត �ូសឺ អ្ននក

ឌ្ឍីហុាញយន្តតហោះ�ះចិិន្ត �រផលតិយន្តតហោះ�ះ ដូឹចិជា�រ

ន្ត�ិន្តធចិហោះប្រមៀងមួយ��រ�ស់�ំួន្ត ចិំដែ�កឯ��ចិហោះប្រមៀង 

C៩១៩ រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្តហោះន្ទាះ វាមិន្តដែមន្តសរហោះសរ�ំនុ្តក

ចិហោះប្រមៀងតាមហោះភីំងរ�ស់ហោះគហោះ�។ វាជា�រន្តិ�ន្តធហោះភីំង ន្តិង

សរហោះសរ�ំនុ្តកចិហោះប្រមៀង�ាីតាមតប្រមូវិ�រជាក់ដែសតង។

ហោះ�ក ចាងំ មីវិ អ្ននុ្តប្រ�ធាន្តដែផនកឌ្ឍីហុាញយន្តតហោះ�ះ 

C៩១៩ បាន្ត�ញ្ជាា ក់ថា C៩១៩ គឺជាយន្តតហោះ�ះខ្នាន តធំំ

ដែដឹលប្រ�ហោះ�សចិិន្តសិកាប្រសាវិប្រជាវិ ន្តិង�ន្ត់��់កមាសិ�ធិ

�ញ្ជាញ ទាំងំប្រសុង តាងំ�ីកាលយន្តតហោះ�ះ ដឹល់តួយន្តតហោះ�ះ 

ន្តងិសំា�យន្តតហោះ�ះ សុ�ធដែតប្រសាវិប្រជាវិ ន្តងិផលិតហោះ�យប្រកុម

ជំន្ទាញចិិន្ត។ ហោះ�កបាន្ត�ដែន្តិមហោះ�ៀតថា ន្តិយ៉ាយឱ្យយប្រតង់

ហោះ� ហោះប្រគឿង�នំ្ទាស់សំខ្នាន្ត់មួយចិំន្តួន្តរ�ស់ C៩១៩ ហោះ�ដែត

មាន្តគមំាតហោះ�នឹ្តង�ហោះចិចកហោះ�សកំ�ូលហោះលើ�ិភី�ហោះ�ក 

ដែតហោះ�ើន្តិយ៉ាយអំ្ន�ី�ហោះចិចកហោះ�សគនឹំ្តះសប្រមា�់�រឌ្ឍីហុាញតួ

យន្តតហោះ�ះដឹឹកអ្ននកដំឹហោះ�ើ រខ្នាន តធំំ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ បាន្ត

��ួលហោះជាគជ័យកនុង�រថ្ងៃចិនប្រ�ឌិ្ឍត�ហោះចិចកហោះ�សគនឹំ្តះចំិនួ្តន្ត

ជាង ១០០ ។

កនុងប្រ��័ន្តធឧសាហុកមាផលិតយន្តតហោះ�ះសីុវិលិ �រ

ឌ្ឍីហុាញកាល តួ ន្តិងសំា�យន្តតហោះ�ះប្រតូវិបាន្តសន្តាតថា

ជា “�រផលិតសមបក”។ ដែតតាម�ិតហោះ� វាជា�ហោះចិចកហោះ�ស

កប្រមិត�ពសម់យួ �ហីោះប្រពាះសមបកគឺជាដែផនកសំខ្នាន្តរ់�ស់យន្តត-

ហោះ�ះ ហោះហុើយក៏ជា�ហោះចិចកហោះ�សគន្តំឹះថ្ងៃន្ត�រផលិតយន្តតហោះ�ះ

ដែដឹរ។ �រផលិតសមបកយន្តតហោះ�ះប្រតូវិហោះប្រ�ើ�ហោះចិចកហោះ�ស

ហោះជឿន្តហោះលឿន្ត ទាំងំហោះលើវិសិ័យកមំាងំ�យល់ ផលិតកមា ន្តិង�រ

ការផលិិតុយុនតហេ��មានការពិីបាក់យ៉ាាងណា?

造一架飞机有多难？
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ដែកថ្ងៃចិនហោះ�ហុធាតុជាហោះដឹើម។ ដូឹហោះចិនះ វាមិន្តដែមន្តជាហោះរឿងង្ហាយ

ប្រសួលមួយហោះ�។ សំា�សំខ្នាន្ត់ ន្តិងកន្តាុយរ�ស់យន្តតហោះ�ះ 

C៩១៩ សុ�ធដែតសិកាប្រសាវិប្រជាវិហោះ�យប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ហោះន្តះគឺ

ជាសមិ�ធផលដឹ៏អ្នសាច រយគួរឱ្យយកត់សមាគ ល់។

មាាងវិញិហោះ�ៀត ហោះ�ហោះលើ�ិភី�ហោះ�កហោះយើង ហោះសាើរ�ា ន្ត

យន្តតហោះ�ះមួយ�ដែដឹលអាចិផលិតហោះ�កនុងហោះរាងចិប្រកដែត

មយួហោះ� ដូឹចិជាយន្តតហោះ�ះ AIRBUS ផលិតហោះ�យប្រ�ហោះ�ស

អាលំឺមាង់ ន្តិងបារាងំជាហោះដឹើម ហោះហុើយមាន្ត៣០%ផលិតហោះ�

ប្រ�ហោះ�សអាហោះមរកិ ចិំដែ�កយន្តតហោះ�ះ BOEING មាន្ត 

៣៥% ផលិតហោះ�ប្រ�ហោះ�សជ�ាុន្ត។

ដូឹហោះចិនះ រូ�មន្តត “អ្ននកផលិត+អ្ននកផគត់ផគង់” គឺជារូ�មន្តត

សំខ្នាន្ត់ថ្ងៃន្តផលិតកមាយន្តតហោះ�ះដឹឹកអ្ននកដំឹហោះ�ើ រខ្នាន តធំំហោះលើ

�ិភី�ហោះ�កន្ទាហោះ�ល�ចិចុ�បន្តន។ ហោះ�ហោះ�លសិកាយន្តតហោះ�ះ

C៩១៩ ប្រកុមហុុុន្ត COMAC រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្តក៏បាន្ត

ហោះប្រជើសហោះរ ើសរូ�មន្តតហោះន្តះដែដឹរ ហោះពាលគ ឺ “ឌ្ឍហីុាញហោះ�យប្រ�ហោះ�ស

ចិិន្ត ប្រ�មូលផតុ ំនូ្តវិប្រ��័ន្តធចិប្រមុះ ហោះរៀ�ចិំ�រហោះដឹញថ្ងៃ�ំហោះ��ូទាំងំ

�ិភី�ហោះ�ក ន្តិងហោះលើកតហោះមកើងចិំន្តួន្តភាគរយថ្ងៃន្ត�រផលិត

ហោះ�កនុងប្រ�ហោះ�សចិិន្តជាលំ��់” ហោះហុើយហោះធំែើ�រអ្នភីវិិឌ្ឍឍតាម

មា�៌�ហោះចិចកហោះ�ស“សិកាប្រសាវិប្រជាវិហោះ�យ�ួំន្តឯង ជរំញុ

កចិិចសហុប្រ�តិ�តត�ិរអ្នន្តតរជាតិ ន្តងិសប្រម�ហោះ�តាមសតង�់រ

អ្នន្តតរជាតិ” ហោះដឹើមបីប្រ�មូលផតុ ំនូ្តវិកមំាងំជាតិ ន្តិងអ្នន្តតរជាតិប្រគ�់

ប្រ�ហោះភី�សប្រមា�់�ហោះងកើតមាាកយន្តតហោះ�ះសីុវិលិរ�ស់ប្រ�ហោះ�ស

ចិិន្ត៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
（稿件来源：本刊综合）

ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី៣០ ដែ�តុ� ឆ្នាំន ២ំ០២១ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ខ្នាន តធំំដែដឹលផលិតហោះ�យ

ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ��ួលបាន្ត�រចា�់អារមា�៍កនុង�ិ�រ័�៍អា�សចិរ�៍ ប្រកុង�ន្តឆ្នាំង

图① 2021 年 10 月 30 日，南昌航展上，中国产大飞机 C919 引人注目 

CFP 图

កាលយន្តតហោះ�ះសីុវិលិខ្នាន តធំំ C៩១៩ សហោះប្រមចិ�រដំឹហោះឡើង�ីកនុងហោះរាងចិប្រក

图② C919 民用大型客机机头完成出厂吊装 CFP 图
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យុនតហេ��គ្មាះ នមន�ស្សសហេប័ើក់ Wing Loong UAV ហេក្រុប័ើស្សក្រុមាប់័ការស្សហេ��ះ �ប័នាា ន់
应急救援的全能手，翼龙系列无人机

យន្តតហោះ�ះ Wing Loong-១E ជាយន្តតហោះ�ះ�ា ន្ត

មនុ្តសសហោះ�ើកខ្នាន តធំំមួយ ដែដឹលសិកាប្រសាវិប្រជាវិ ន្តិងផលិត

ហោះ�យឈឹរហោះលើមូល�ា ន្តថ្ងៃន្ត�ហោះចិចកហោះ�សយន្តតហោះ�ះ Wing 

Loong UAV ហោះហុើយបាន្តហោះធំែើ�រដែកសប្រមួល ន្តិងហោះលើកកមពស់

�រកំដែ��ប្រមង់។

�ាុន្ទាា ន្តឆ្នាំន ចុំិងហោះប្រ�យហោះន្តះ យន្តតហោះ�ះ�ា ន្តមនុ្តសសហោះ�ើក

Wing Loong UAV រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្តប្រតូវិបាន្តហោះប្រ�ើប្របាស់

�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្តកនុងវិសិ័យសហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត់ ន្តិង�រវាស់សាង់

翼龙-Ⅱ无人机 
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这些民用飞机中国造

អា�សធាតុ ឬឧតុន្តិយម។ ហោះ�ដែ�កកក� ឆ្នាំន ២ំ០២១ ហោះ�

ហោះ�តតហុុ�ឺន្ត ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត មាន្តហោះភី�ំងធំាក់យ៉ាាងធំំ ហោះហុើយ

ហោះកើតហោះប្រ�ះ�ឹកជំន្តន់្ត។ ហោះ�លហោះន្ទាះ យន្តតហោះ�ះ Wing Loong

មយួហោះប្រគឿងបាន្ត�ំយជា“វិរីជន្ត” កនុងសកមាភា�សហោះ�ង្ហាគ ះ

�ន្ទាា ន្ត់ហោះន្តះ។

ហោះប្រ�យ�ីហោះកើតហោះប្រ�ះ�ឹកជំន្តន្ត់ អ្នង់ដែតន្តហោះសវា�ូរស័�ា

ប្រតូវិបាន្ត�ំផំ្តាញទាំងំអ្នស់ ដែដឹល��ត លឱ្យយឃំុុំមីហុុថឺ្ងៃន្តហោះ�តត

ហុុឺ�ន្តផ្តាត ចិ់ហោះសវា�ូរស័�ា ហោះហុើយមិន្តអាចិ�ំន្ទាក់�ំន្តងជា

មយួខ្នាងហោះប្រ�បាន្ត។ ហោះ�ហោះ�លអ្ននកប្រសុកអ្នស់សងឹមឹ �ូរស័�ា

រ�ស់មនុ្តសសមាន ក់ៗ បាន្ត��ួលសារមួយអំ្ន�ីសកមាភា�

សហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត់ ដែដឹលបាន្តន្ទាមំកនូ្តវិកតីសងឹឹមដឹល់�ួកហោះគ។ 

�រសាត រប្រ��័ន្តធហោះសវា�ូរស័�ារយៈហោះ�ល�ំីហោះន្តះ គឺជាសាន ថ្ងៃដឹ

រ�ស់យន្តតហោះ�ះ Wing Loong-២H។

តាម�រដែ�ន្ទាបំាន្តឱ្យយដឹឹងថា យន្តតហោះ�ះ�ា ន្តមនុ្តសស

ហោះ�ើក Wing Loong បាន្ត�ហោះងកើតប្រ��័ន្តធ�ូរគមន្ទាគមន្ត៍ហោះលើ

អា�ស ដែដឹលអាចិប្រគ�ដឹ�ត �់ហោះលើថ្ងៃផាដីឹ�ហំុ៥ំ០គីឡូដែមាប្រត

�ហោះរ ា ន្តងិបាន្តសាត រហោះឡើងវិញិនូ្តវិហោះសវា�ូរស័�ាកនុងតំ�ន្តហ់ោះន្ទាះ។ 

គួរ�ញ្ជាា ក់ថា យន្តតហោះ�ះ Wing Loong-១E �ាី ន្តឹងអាចិ

�ំពាក់ហោះ�យ�ហោះចិចកហោះ�ស�ន់្តដែតហោះជឿន្តហោះលឿន្ត ន្តងិមាន្តមុ�ង្ហារ

�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្ត។

យុនតហេ�� Modern Ark 

មានជំ�នាញកំ់�ងការដឹុក់ជំញូ្ជូ� នច្ចុមាា យុខ្លីាី
遍布全球的短途运输好手，“新舟”系列飞机

Modern Ark ជាយន្តតហោះ�ះ regional aircraft មួយ

ប្រ�ហោះភី� ដែដឹលសិកាប្រសាវិប្រជាវិ ន្តិងផលិតហោះ�យប្រកុមហុុុន្ត

ឧសាហុកមាអា�សចិរ�៍ចិិន្ត។ យន្តតហោះ�ះ Modern Ark

៧០០ ដែដឹលជាយន្តតហោះ�ះ Modern Ark ជនំ្ទាន្ត�់ា�ំីផុត

បាន្តសហោះប្រមចិនូ្តវិ�រហោះធំែើ�ិហោះសាធំន្ត៍អ្នចិល័ត ន្តិងប្រ�គល់ហោះ�ឱ្យយ

អ្នតិ�ិជន្តហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០២០។

យន្តតហោះ�ះ regional aircraft គឺជាយន្តតហោះ�ះ

ខ្នាន តតូចិដែដឹលអាចិផាុកអ្ននកដឹំហោះ�ើ រមិន្តដឹល់១០០ន្ទាក់

ហោះផ្តាត តសំខ្នាន់្តហោះលើ�រហោះប្រ�ើប្របាស់សប្រមា�់�រដឹឹកជញ្ញាូ ន្ត

អ្ននកដឹហំោះ�ើ រចិមាៃ យ�ំ ី ហោះធំែើដំឹហោះ�ើ ររវាង�ីប្រកុងតូចិ ន្តិង

�ីប្រកុងតូចិ ឬរវាង�ីប្រកុងតូចិ ន្តិង�ីប្រកុងធំំ។
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ហោះ�ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ហំោះន្តះ យន្តតហោះ�ះ ឃុុំន្តឡុង AG៦០០

សប្រមា�់�នំ្តត់អ្នគគភ័ិីយ ដែដឹលជាយន្តតហោះ�ះអាចិហោះ�ះហោះឡើង

ន្តិងចុិះចិតហោះលើដីឹហោះ�ក ន្តិងថ្ងៃផាសមុប្រ� បាន្តសហោះប្រមចិនូ្តវិ

�រហោះ�ះហោះហុើរហោះ�យហោះជាគជ័យជាហោះលើកដំឹ�ូង។ យន្តតហោះ�ះ

ប្រ�ហោះភី��ាីហោះន្តះ គឺជាយន្តតហោះ�ះសហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត់ហោះលើដីឹហោះ�ក 

ន្តិងថ្ងៃផាសមុប្រ��ី១ ដែដឹលកំ�ុងហោះធំែើ�រសិកាប្រសាវិប្រជាវិកនុង

ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ក៏ដូឹចិជាហោះលើ�ិភី�ហោះ�កទាំងំមូលផងដែដឹរ។

គួរ�ញ្ជាា ក់ថា យន្តតហោះ�ះ ឃុុំន្តឡុង AG៦០០ ហោះន្តះ

មិន្តប្រ�ន្ត់ដែតអាចិហោះ�ះហោះហុើរហោះលើអា�ស�ាុហោះ�ះ ះហោះ� ដែ�ម

ទាំងំអាចិហោះធំែើដំឹហោះ�ើ រហោះលើថ្ងៃផាសមុប្រ�ហោះ�ៀតផង។ ន្តិយ៉ាយជា

�រសិកាប្រសាវិប្រជាវិ�ីយន្តតហោះ�ះ Modern Ark ចា�់-

ហោះផតើម�ីជាង២០ឆ្នាំន មុំន្ត។ ហោះ�ឆ្នាំន ១ំ៩៩៨ ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត បាន្ត

ចា�់ដឹហំោះ�ើ រ�រជាផូំវិ�រនូ្តវិ�រសកិាប្រសាវិប្រជាវិ�ីយន្តតហោះ�ះ

Modern Ark ៦០ ដែដឹលជានិ្តមតិតសញ្ជាញ ថ្ងៃន្ត�រសិកាប្រសាវិ-

ប្រជាវិយន្តតហោះ�ះអា�សចិរ�៍សីុវិលិរ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។

ប្រកុមជំន្ទាញ�ហោះចិចកហោះ�សរ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្តបាន្តហោះធំែើ�រ

�ំង់ឌ្ឍីហុាញ ប្រ�មូលឯកសារ�ហោះចិចកហោះ�ស ន្តិងសរហោះសរ

របាយ�រ�៍ជាហោះប្រចិើន្ត ហោះហុើយបាន្តហោះធំែើ�រ�ិហោះសាធំន៍្តចិនំ្តនួ្ត 

៨៩ ន្តងិ�រសាកលបងហោះ�ះហោះហុើរ១៥៦ប្រ�ហោះភី� កនុងហោះន្ទាះ

មាន្ត�រ�ិហោះសាធំន្ត៍ជាង១០ប្រ�ហោះភី�ដែដឹលប្រតូវិបាន្តហោះធំែើហោះឡើង

ជាហោះលើកដំឹ�ូងកនុងវិសិ័យផលិតកមាអា�សចិរ�៍សីុវិលិ

រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។

ហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០០៤ ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ន្តិងប្រ�ហោះ�សសីុមបាា ហោះវិ

ដែដឹលសិិតហោះ�កនុង�ែី�អា�ហុែិក បាន្តចុិះហុតិហោះលខ្នាហោះលើកិចិច

ប្រ�មហោះប្រ�ៀងអំ្ន��ីរ�ិញលកយ់ន្តតហោះ�ះ Modern Ark ៦០

២ហោះប្រគឿង។ ហោះន្តះជាហោះលើក�ី១ ដែដឹលយន្តតហោះ�ះ Modern Ark

ប្រតូវិបាន្តលក់ហោះចិញហោះ�ហោះប្រ�ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។

ហោះប្រ��ីយន្តតហោះ�ះចិិន្ត អ្ននក�ហោះចិចកហោះ�សចិិន្តក៏បាន្តហោះធំែើ

ដឹហំោះ�ើ រហោះ�ដឹល់ប្រ�ហោះ�សសីុមបាាហោះវិ ហោះដឹើមបីធាន្ទា�រហោះ�ះហោះហុើរ

ប្រ�ចាថំ្ងៃ�ៃថ្ងៃន្តយន្តតហោះ�ះ ន្តងិជួយហោះលើកកមពសស់មតិភា�រ�ស់

ប្រកុមជំន្ទាញប្រ�ហោះ�សសីុមបាា ហោះវិ។ �រង្ហាររ�ស់ប្រកុមជំន្ទាញ

ចិិន្ត បាន្ត��ួល�រហោះ�តសរហោះសើរ�ីរ�ា ភីបិាល ន្តងិប្រ�ជាជន្ត

សីុមបាា ហោះវិ។

គិតមកដឹល់ហោះ�លហោះន្តះ មាន្តយន្តតហោះ�ះ Modern Ark 

៦០/៦០០ ជាង១០០ហោះប្រគឿង កំ�ុងហោះ�ះហោះហុើរតាមផំូវិ

អា�សចិរ�៍ជាង២៦០ដែ�សកនុងប្រ�ហោះ�សចិំន្តួន្ត១៨ ហោះ�

�ិភី�ហោះ�ក។ ជា�ិហោះសស ហោះ�ប្រ�ហោះ�សមួយចិំន្តួន្តដែដឹល

មិន្តទាំន់្តមាន្តលកេ��ឌ ប្រគ�់ប្រ�ន្ត់កនុង�រហោះធំែើដំឹហោះ�ើ រតាមផូំវិ

ហោះ�ក យន្តតហោះ�ះ Modern Ark អាចិជួយហោះ�ះប្រសាយ

�ញ្ជាា ប្រ�ឈឹមកនុង�រហោះធំែើដឹំហោះ�ើ រចិមាៃ យ�ីំហោះ�យមាន្តភា�

ង្ហាយប្រសួល ន្តិងចិំ�យតិចិ។

យុនតហេ��  ឃុ� នឡុ�ង AG៦០០ អាច្ចុ

ហេ��ហេហ៊ុើរហេលិើអាកាស្ស ក់អ៏ាច្ចុហេ�ីើដុ�ហេណើ រ

ហេលិើនៃផាស្សម�ក្រុ�ដែដុរ
既能上天更能入海，水陆两栖飞机

“鲲龙”AG600

“新舟”60飞机
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ហោះ�ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ហំោះន្តះ ឧ�ធមាា គចិប្រកសីុវិលិខ្នាន តធំំ 

AC៣១៣A បាន្តហោះ�ះហោះហុើរហោះ�យហោះជាគជ័យជាហោះលើកដំឹ�ូង។

AC៣១៣A គជឺាយន្តតហោះ�ះសំខ្នាន្តម់យួប្រ�ហោះភី�ដែដឹលសកិា

ប្រសាវិប្រជាវិ ន្តងិផលិតហោះ�យប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ហោះដឹើមបីហោះធំែើ�រ

សហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត់។ AC៣១៣A មាន្តខ្នាន តធំំ ហោះ�ហោះ�លហោះ�ះ

ហោះឡើង អាចិទាំញយក�ំន្តិញ�មៃន្ត់១៣,៨ហោះតាន្ត ហោះហុើយអាចិ

បាញ់�ឹក៥ហោះតាន្ត ន្តិងដឹឹកមនុ្តសស២៨ន្ទាក់។

AC៣១៣A អាចិហោះ�ះហោះហុើរហោះលើតំ�ន្ត់�ពង់រា� ន្តិង

កនុងតំ�ន្ត់ដែដឹលហោះ�ត ខំ្នាងំ ឬរង្ហាខំ្នាងំ ជា�ិហោះសស អាចិ

ប្រតូវិបាន្តហោះប្រ�ើប្របាស់កនុងសកមាភា�សហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត់ហោះ�តំ�ន់្ត

�ពងរ់ា�ថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ដូឹចិជាតំ�ន្តX់IZANG។ AC៣១៣A

កអ៏ាចិ�ំពាក់នូ្តវិហោះប្រគឿង�រ�ិេ រសុខ្នាភីបិាល ន្តងិប្រ��័ន្តធ�ញ្ជាា

�រសហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត់ ឬក៏�រ�ិេ រអ្នដែ�ត តហោះលើសមុប្រ� ហោះដឹើមបី

�ំហោះ�ញតប្រមូវិ�រថ្ងៃន្ត�រអ្ននុ្តវិតតសកមាភា�សហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត់

ប្រគ�់ប្រ�ហោះភី�៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
（稿件来源：本刊综合）

រមួ វាជាយន្តតហោះ�ះហោះចិះដែហុល�ឹកមួយហោះប្រគឿង ហោះហុើយក៏

ជាន្ទាវាដែដឹលអាចិហោះ�ះហោះឡើងផងដែដឹរ។

ហោះប្រ�យ��ី�លួ�ញ្ជាា ឱ្យយហោះ�ចូិលរមួសកមាភា�សហោះ�ង្ហាគ ះ

�ន្ទាា ន្ត់ហោះលើថ្ងៃផាសមុប្រ� យន្តតហោះ�ះ ឃុុំន្តឡុង AG៦០០ អាចិ

ហោះ�ះហោះហុើរហោះ��ន់្ត�ីតាងំក�ំត់ភំាមៗហោះ�យន្ទាយំកហោះប្រគឿង

�រ�ិេ រសហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត់ ហោះដឹើមបីហោះធំែើ�ររុករក កំ�ត់�ីតាងំ

ន្ទាវា ន្តិងមនុ្តសសដែដឹលរងហោះប្រ�ះ រចួិរាយ�រ�៍ហោះ�សិា�័ន្ត

ពាក់�័ន្តធទាំន្ត់ហោះ�លហោះវិ�។ កនុងករ�ីដែដឹលមាន្តលកេ��ឌ

ប្រគ�់ប្រ�ន្ត់ យន្តតហោះ�ះប្រ�ហោះភី��ាីហោះន្តះ ក៏អាចិចុិះចិតហោះលើថ្ងៃផា

សមុប្រ�បាន្តហោះដឹើមបីហោះធំែើ�រសហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត់។ ហោះ�ើសិន្តជាមាន្ត

រលក�ឹកសមុប្រ�ធំំហោះ�ក យន្តតហោះ�ះមិន្តអាចិចុិះចិតហោះលើថ្ងៃផា

សមុប្រ�បាន្ត ហោះគអាចិ�មំាក់�រ�ិេ រសហោះ�ង្ហាគ ះ�ន្ទាា ន្ត ់ ថាន  ំ ចិ�ីំ

អា�រ ន្តិង�ឹកសុ�ធ�ីហោះលើយន្តតហោះ�ះ ហោះដឹើមបីជួយដឹល់ជន្ត

រងហោះប្រ�ះហោះលើសមុប្រ�។

ឧ�ធមាា គច្ចុក្រុក់ស្ស�វីិលិិខំ្នាតុ�� AC៣១៣A 

អាច្ចុដុកឹ់��និញ�ាន់ នងិហេ��ហេហ៊ុើរហេលិើខ្លីពងរ់ាប័
能飞高原能拉重物，大型多用途民用直升机

AC313A

大型多用途民用直升机AC313A
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城市   乡村，你怎么选择？
高楼林立的大城市，充满现代气息，工作机会多、交通设施完善、教育卫生资源优越、文化生活丰富，

但同时生活压力大、节奏快、成本高；空气清新、风景宜人的乡村，虽然没有城市的繁华和热闹，经济有待发展，

但一切似乎又充满了机会与希望。

本期青年圆桌派，我们邀请柬埔寨、中国、泰国、缅甸、老挝、越南 6 国青年，聚焦工作与生活，谈谈

他们在城市和乡村之间的选择。

TIRkug b¤CnbT GñkseRmceTArs;enATINa?

青年圆桌派kic©RbCuMtumUlsRmab;yuvCn

or
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ហោះ�កនុង�ីប្រកុងធំំៗ មាន្តអ្ន�រ�ពស់ជាហោះប្រចិើន្ត ដែដឹលហោះពារ

ហោះ�ញហោះ�យ�រយិ៉ា�ស�ំហោះន្តើ� ឱ្យ�ស�រង្ហារជាហោះប្រចិើន្ត

មហោះធំាបាយដឹឹកជញ្ញាូ ន្តហោះ�ញហោះលញ �រអ្ន�់រ ំ ន្តិងធំន្តធាន្ត

សុខ្នាភីបិាលដឹល៏ឥូតហោះខ្នាច ះ ហោះហុើយន្តងិ�ររស់ហោះ�ខ្នាងវិ�បធំម៌

ដឹ៏សមបូរដែ��។ �ាុដែន្តត �ររស់ហោះ�កនុង�ីប្រកុងក៏មាន្តភា�

តាន្តតឹង ហោះលប�ន្តហោះលឿន្ត ន្តិង�រចិំ�យហោះលើ�ររស់ហោះ�

�ពស់ជាហោះដឹើម។ ចិដំែ�កឯហោះ�កនុងតំ�ន្តជ់ន្ត�� មាន្ត�យល់

អា�ស�រសុិ�ធ ន្តងិហោះ�សភា�ដ៏ឹប្រសស់សូាត ហោះទាំះ�ីជាមិន្ត

ទាំន្តម់ាន្ត�ររកីចិហោះប្រមើន្ត ន្តងិរស់រហោះវិ ើកដូឹចិហោះ�កនុង�ីប្រកុង ហោះហុើយ

�រអ្នភីវិិឌ្ឍឍហោះសដឹាកិចិចហោះ�មាន្តកងែះខ្នាតក៏ហោះ�យ �ាុដែន្តតហោះមើល

ហោះ�អ្នែីៗ ហោះ��ីហោះន្តះក៏ហោះពារហោះ�ញហោះ�ហោះ�យឱ្យ�ស ន្តងិកតសីងឹឹម

ផងដែដឹរ។

ដែផនក“កិចិចប្រ�ជំុតុមូលសប្រមា�់យុវិជន្ត”ថ្ងៃន្ត�សសន្ទាវិដីឹតហោះយើង

�ំុ ំកនុងហោះល�ហោះន្តះ បាន្តអ្នហោះញ្ញា ើញយុវិជន្តមក�ីប្រ�ហោះ�សកមពុជា

ចិិន្ត ថ្ងៃ� មយី៉ាាន្តម់ាា  ឡាវិ ន្តងិហោះវិៀត�ម ហោះ�យហោះផ្តាត តហោះលើ

�រង្ហារ ន្តងិជវីិតិ ហោះហុើយន្តយិ៉ាយអំ្ន�ជីហោះប្រមើសរ�ស់�កួហោះគ

រវាង�ីប្រកុង និ្តងជន្ត��។
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ន្ទាង�ំុ ំហោះ�ា ះ GiGi ជាអ្ននក�តវិហីោះដឹអូ្ន�ំីមាន ក់ដែដឹលមាន្ត

អ្ននក�បំ្រ�រា�់�ន្តន្ទាក់។ ហោះ�កនុងវិហីោះដឹអូ្នដែដឹល�ំុ ំបាន្ត�ត

ទាំងំអ្នស់ ហោះ�កអ្ននកមិន្តប្រតឹមដែតអាចិដែសែងយល់�ីភា�

ទាំក់ទាំញថ្ងៃន្តវិ�បធំម៌ប្រ�ថ្ងៃ��ីដែ�ារ ន្តិង�សសន្ទាហោះ�សភា�

ដឹប៏្រសស់សូាត�ាហុោះ�ះ ះហោះ� ដែ�មទាំងំអាចិ��ួលបាន្តកតសី�ាយ

រកីរាយ�ីជីវិតិសុភីមងគលរ�ស់ប្រ�ជាជន្តដែ�ារផងដែដឹរ។

ហោះ�កនុងវិហីោះដឹអូ្នទាំងំអ្នស់ដែដឹល�ំុ ំបាន្ត�ត "�ីជន្ត��" គឺ

ជាប្រ�ធាន្ត��មួយដែដឹលហោះលចិហោះឡើងជាញឹកញា�់។ ចិដំែ�ក

ឯវិហីោះដឹអូ្នជាហោះប្រចិើន្តរ�ស់�ំុំដែដឹលមាន្តអ្ននកចូិល�សសន្ទាដ៏ឹហោះប្រចិើន្ត

សន្តធឹកសន្ទាធ �់ហោះន្ទាះ សុ�ធដែត�តអំ្ន�ីជីវិភា�រស់ហោះ�តាម�ី

ជន្ត��។ ដូឹហោះចិនះ ហោះ�ើសិន្តជាឱ្យយ�ំុំហោះប្រជើសហោះរ ើស�ីប្រកុង ឬ

ជន្ត�� �ំុ ំន្តឹងហោះប្រជើសហោះរ ើសជន្ត��។

�ចិចុ�បន្តនហោះន្តះ �ំុ ំរស់ហោះ�កនុងប្រកុងហោះសៀមរា� ហោះហុើយ

បាន្តហោះធំែើ�រង្ហារជាហោះប្រចិើន្តប្រ�ហោះភី� កនុងចិំហោះ�មហោះន្ទាះ ភាគ

ហោះប្រចិើន្តទាំក់�ងន្តឹងតំ�ន្ត់ជន្ត�� ហោះហុតុហោះន្តះហោះហុើយបាន្តជា

�ំុ ំ�ូដែកដែសែងរកភា�ប្រសស់សូាតថ្ងៃន្តជីវិភា�រស់ហោះ�កនុងតំ�ន្ត់

ជន្ត��។ មូលហោះហុតុសំខ្នាន្ត់មួយហោះ�ៀតដែដឹល�ំុ ំហោះប្រជើសហោះរ ើស

ជន្ត�� គឺ�ំុ ំមក�ីជន្ត��។ �ររស់ហោះ�កនុងជន្ត��បាន្តហោះធំែើ

ឱ្យយ�ំុ ំចិងចាបំាន្តចិាស់នូ្តវិកុមារភា�រ�ស់�ំុ ំ ន្តិងមិន្តអាចិ

�ំហោះភីំចិបាន្ត �ាុដែន្តត�ររស់ហោះ�ដែ��ហោះន្តះក៏បាន្ត�ក់កំហុិតហោះលើ

ចិកេុវិសិ័យរ�ស់�ំុ ំដែដឹរ។ ជា�ិហោះសស �ររស់ហោះ�រ�ស់

ប្រ�ជាជន្តជាហោះប្រចិើន្តហោះ�តាម�ជីន្ត��ហោះ�ដែតជួ�ន្តងឹ�រលបំាក

ហោះប្រចិើន្ត�ស់ ហោះ�យសារ�ួកហោះគមិន្តបាន្ត��ួល�រអ្ន�់រ ំ

លហូោះ�។

ដូឹហោះចិនះ �ំុ ំដែតងដែតចិង់�ហោះងកើតសា��ឋិមសិកាមួយ

ហោះ�ជន្ត�� ហោះដឹើមបីឲ្យយកុមារអាចិហោះរៀន្តភាសាចិិន្ត ភាសា

អ្នង់ហោះគំស កំុ�យូ�័រ ន្តិងចិំហោះ�ះដឹឹងហោះផសងៗហោះ�ៀតហោះ�យឥត

គតិថ្ងៃ�ំ។ ហោះ�ហោះ�លអ្នន្ទាគត ហោះគ�ន់្តដែតមាន្តភា�ង្ហាយប្រសួល

កនុង�ររក�រង្ហារហោះធំែើហោះដឹើមបីចិិញ្ញច ឹមជីវិតិ ដែ�មទាំងំអាចិជួយ

ប្រគួសារហោះគឱ្យយមាន្តជីវិភា�រស់ហោះ��ន់្តដែតលបូ្រ�ហោះសើរហោះឡើង 

ហោះ�យ�ឹងដែផូកហោះលើចិំហោះ�ះដឹឹង ឬជំន្ទាញរ�ស់�ំួន្ត។ កុមារ

ជាកតសីងឹឹមរ�ស់ប្រ�ហោះ�សមួយ លុះប្រតាដែតកុមារ��ួលបាន្ត

�រអ្ន�់រ ំ ន្តិង�ំយជាអ្ននកមាន្តហោះ��ហោះ�សលយ ហោះ�ើ�សងគម

ជាតហិោះយើងអាចិរកីចិហោះប្រមើន្ត ប្រ�ហោះ�ស�ន់្តដែតមាន្តភា�រុងហោះរឿង៕
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ន្ទាង�ំុ ំហោះ�ា ះ ហុួ យួន្តមុី  មក�ីប្រកុងភូីអឺ្នថ្ងៃន្តហោះ�តត

យូ�ន្ត។ ប្រសុកកំហោះ�ើ តរ�ស់�ំុ ំគឺជាតំ�ន្ត់ផលិត�ហោះហុែ

ដឹស៏ខំ្នាន់្តហោះ�កនុងប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ហោះហុើយភូីមតិាខ្នាយហុដឺែដឹល

�ំុរំស់ហោះ�ហោះន្ទាះ មាន្តប្រ�វិតតថិ្ងៃន្ត�រ�ដុំឹះ�ហោះហុែជាយូរមកហោះហុើយ។ 

ជតីា ន្តងិឪ�ុក�ំុំប្រ�ក�រ�រ��ំហោះហុែ ហោះហុើយ�ំុកំ�៏ន្តត��ំហោះហុែ

ដែដឹរ ដូឹហោះចិនះ មតិតភីកត�ំុំិហោះ��ំុំថា“អ្ននក��ំហោះហុែជំន្ទាន្ត�់ ី៣”។

តាម�រចិងចារំ�ស់�ំុ ំ អ្ននក��ំហោះហុែកនុងជំន្ទាន្ត់ជីតា�ំុ ំ

បាន្តហោះ�ះប្រសាយ�ញ្ជាា អា�រ ន្តងិសហោះម�ំក�ំពាក់តាមរយៈ

�រ��ំហោះហុែ។ ដឹល់ជំន្ទាន្ត់ឪ�ុក�ំុ ំ �រ�ដុំឹះ�ហោះហុែហោះ�

ប្រសុកកំហោះ�ើ តរ�ស់�ំុ ំ បាន្ត�ហោះងកើតជា�ហោះ�តើ រៗនូ្តវិរហោះ�ៀ��ដុំឹះ

រ�ស់កសិករឯករាជយតូចិមួយ។ ហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០១៥ ហោះប្រ�យ

�បីាន្ត�ញ្ញច �់�រសិកា�ីសាកលវិ�ិាល័យ �ំុមំនិ្តគិតហោះប្រចិើន្ត

ហោះ� ហោះហុើយបាន្តសហោះប្រមចិចិិតតចាកហោះចិញ�ី�បី្រកុងធំំ ន្តងឹប្រតឡ�់

ហោះ�ភូីមិតាខ្នាយហុឺថ្ងៃន្តប្រកុងភូីអឺ្ន ហោះដឹើមបីដែសែងរកមហោះធំាបាយ

�ាីកនុង�រ�ដុំឹះប្រ�ថ្ងៃ��ី ន្តិង�រលក់�ហោះហុែយូ�ន្តជា

មយួកសកិរ��ំហោះហុែមាន្តអាយុ�ាុន្ត�ំុំ។ ��ំហោះហុែយូ�ន្ត

ឱ្យយ�ន្ត់ដែតប្រ�ហោះសើរហោះឡើង ហោះន្តះគឺប្រ�ដែហុលជា�នំ្តលួ�ុសប្រតូវិ

រ�ស់�ំុ ំកនុងន្ទាមជា “អ្ននក��ំហោះហុែជំន្ទាន្ត់�ី ៣”។

�ាុន្ទាា ន្តឆ្នាំន ចុំិងហោះប្រ�យហោះន្តះ �ំុ ំបាន្តហោះធំែើ�រជាមួយកសិករ

��ំហោះហុែហោះសាើរដែតរាល់ថ្ងៃ�ៃ។ ហោះប្រ�ម�រ�ិត�ំ�ាយ៉ាមឥត

ឈឹ�់ឈឹរ ន្តងិអាប្រស័យហោះលើលកេ��ឌ អា�សធាតុ�ហិោះសស

ប្រកុងភូីអឺ្ន ហោះយើងបាន្ត�ហោះប្រងៀន្តវិធិំីសា�សតដែកថ្ងៃចិនប្រ��់�ហោះហុែ

ដូឹចិជា�រ�លថ្ងៃ�ៃ ន្តងិ Honey Processing  ដឹល់កសិករ

��ំហោះហុែកនុងតំ�ន្ត់ ដែដឹលហោះធំែើឱ្យយប្រ��់�ហោះហុែមាន្តរសជាតិ

�ិហោះសស។ �ាុន្ទាា ន្តឆ្នាំន មំកហោះន្តះ �ហោះចិចកហោះ�សអំ្ន�ី�រ�ដុំឹះ 

�រហោះប្រជើសហោះរ ើស ន្តិង�រដែកថ្ងៃចិន�ហោះហុែហោះ�កនុងភូីមិតាខ្នាយហុឺ 

សុ�ធដែតបាន្តអ្នភិីវិឌ្ឍឍន្ត៍ឱ្យយ�ន់្តដែតមាន្តភា�ប្រ��ីតជា�ន្តត

�ន្ទាា �់។

�ំុ ំយល់ហោះឃុំើញថា តំ�ន្ត់ជន្ត��រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្តមាន្ត

�រផំ្តាស�់តូរយ៉ាាងប្រជាលហោះប្រ� កនុងរយៈហោះ�ល២០ឆ្នាំន ចុំិង

ហោះប្រ�យហោះន្តះ ហោះហុើយតំ�ន្តជ់ន្ត��ប្រ�ក�ហោះ�ហោះ�យរូ�ភា�

ហោះ�ើកចំិហុ ន្តងិ�ំហោះន្តើ�ជាងមុន្ត ហោះហុើយក�ុំងទាំក់ទាំញយុវិជន្ត

ឱ្យយប្រតឡ�់ហោះ�ប្រសុកកំហោះ�ើ តរ�ស់�ួកហោះគ ហោះដឹើមបីចា�់ហោះផតើម

�ហោះងកើតមុ�ជំន្តួញរ�ស់�ំួន្តឯង។ តំ�ន្ត់ជន្ត��មិន្តប្រតឹមដែត

ជាប្រសុកកំហោះ�ើ តរ�ស់ហោះយើង�ាុហោះ�ះ ះហោះ� ដែ�មទាំងំជាដីឹដែប្រស

មាន្តជីជាតិសប្រមា�់ហោះយើងទាំងំអ្នស់�ន កនុងដឹំហោះ�ើ រ�រ�ិត�ំ

រ�ស់យុវិជន្ត ន្តិងយល់ដឹឹង�ីតថ្ងៃមំរ�ស់ហោះយើង៕

回乡，种出更好的云南咖啡
本刊记者 段建鑫 / 整理
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�ំុ ំបា�ហោះ�ា ះ Nutdanai Trakansuphakon មក�ី

ប្រ�ហោះ�សថ្ងៃ� ជាសិា�ន្តិកថ្ងៃន្តមាាក "Host Beehive" ន្តិង 

"Little Farm in Big Forest" រ�ស់ប្រ�ហោះ�សថ្ងៃ�។ ហោះប្រ�ម

�រ�ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ងអ្នស់រយៈហោះ�ល៨ឆ្នាំន  ំ �ចិចុ�បន្តនហោះន្តះ ភូីមិ

កនុងតំ�ន្តរ់�ស់ហោះយើង បាន្ត�ហោះងកើតមាាកលបីរ�ស់�ួំន្តចំិន្តនួ្ត៤ 

ហោះហុើយមាន្តមាាកចិំន្តួន្ត៤ ឬ៥ហោះ�ៀតន្តឹងប្រតូវិ�ហោះងកើតហោះឡើងន្ទា

ហោះ�លអ្នន្ទាគត។

�ំុមំក�ីភូីមភិីនតូំចិមយួហោះ�ប្រសកុជុំ�ុង ហោះ�តតហោះឈឹៀងថ្ងៃមា

ប្រ�ហោះ�សថ្ងៃ�។ �ំុធំំំធាត់ហោះឡើងហោះ�តំ�ន្តជ់ន្ត�� ហោះប្រ�យ��ីញ្ញច�់

�រសិកាហោះ�ម�វិ�ិាល័យចិា�់ថ្ងៃន្តសាកលវិ�ិាល័យ

ហោះឈឹៀងថ្ងៃមា �ំុ ំក៏ដូឹចិមនុ្តសសវិយ័ហោះកាងជាហោះប្រចិើន្តដែដឹរ ដែដឹល

មាន្តកតីប្របាថាន ចិំហោះពាះជីវិភា�រស់ហោះ�កនុង�ីប្រកុងធំំៗ ដូឹហោះចិនះ 

�ំុ ំចូិលហោះធំែើ�រហោះ��ីប្រកុងបាងកក ន្តិងបាន្ត�ំយជា�ុគគលិក

ដែផនក�ីផារថ្ងៃន្តប្រកុមហុុុន្តមួយហោះ��ីប្រកុងបាងកក។ ហោះប្រ�យ�ី

រស់ហោះ�ហោះប្រ�ម“សមាព ធំ�ពស”់ហោះ��បី្រកុងរយៈហោះ�ល៣ឆ្នាំន  ំ �ំុ ំ

ចា�់ហោះផតើមមាន្តចិមៃល់ចិហំោះពាះអ្នតិន័្តយថ្ងៃន្តជីវិភា�រស់ហោះ� ន្តិង

�រង្ហារហោះ��ីប្រកុង។ ហោះលើស�ីហោះន្តះហោះ�ៀត �ំុ ំដែតងដែតហោះដឹើរតាម

ឪ�ុករ�ស់�ំុ ំហោះ�ភូីមិហោះផសងៗ ហោះដឹើមបីហោះធំែើកិចិច�រភូីមិតាងំ�ី�ំុ ំ

ហោះ�ហោះកាង ហោះហុើយមាន្ត�នំ្ទាក�់នំ្តងជិតសន�ិធជាមយួអ្ននកភូីមជិា

ហោះប្រចិើន្ត ដូឹហោះចិនះ �ំុ ំក៏គិត�ិចារ�ថា ហោះតើអាចិហោះធំែើអ្នែី�ំះហោះដឹើមបី

ជួយដឹល់អ្ននកភូីមិ ដូឹហោះចិនះ �ំុ ំបាន្តសហោះប្រមចិចិិតត�ឈឹ�់�ី

�រង្ហារដែដឹលមាន្តប្របាក់ដែ��ពស់ហោះ��ីប្រកុងបាងកក ហោះហុើយ

ប្រតឡ�់ហោះ�ប្រសុកកំហោះ�ើ តវិញិហោះដឹើមបីហោះធំែើអាជីវិកមាហោះ�តាម�ី

ជន្ត��។

ហោះ�ជន្ត�� �ំុ ំយក���ិហោះសាធំន្ត៍ប្រគ�់ប្រគង�ីផារ

ដែដឹល�ំុំបាន្តហោះរៀន្តសូប្រតហោះ�ហោះ�លហោះធំែើ�រហោះ��ីប្រកុងបាងកក

ហោះដឹើមបី�ាយ៉ាម�ហោះងកើតមាាក�ឹកឃុំាុ ំថ្ងៃប្រ�កនុងប្រសុក។ ហោះប្រ�យ

�ីហោះធំែើ�ំន្ទាក់�ំន្តងជាមួយអ្ននកភូីមិ សាកលបង�រហោះវិចិ�ច�់

មាាក�ំួន្ត ន្តិងដែសែងរក�ីផារលក់ មាាក“Host Beehive”

ប្រតូវិបាន្ត�ហោះងកើតហោះឡើង។ ឆ្លំង�ត់�រ�ាយ៉ាម ន្តិង�រ

សាកលបងមួយជំ�ន្តមតងៗ �ី�ំផុត �ំុ ំបាន្តធាន្ទាដឹល់

អ្ននកភូីមិថា គំរូថ្ងៃន្ត�រអ្នភីិវិឌ្ឍឍរ�ស់�ំុ ំមុ�ជាន្តឹងអាចិ��ួល

បាន្តហោះជាគជ័យ ហោះហុើយទាំក់ទាំញអ្ននកភូីមិ ន្តិងយុវិជន្តភាគ

ហោះប្រចិើន្តកនុងភូីមិមកចូិលរមួផងដែដឹរ ដែដឹលហោះធំែើឱ្យយ�ំុ ំបាន្តហោះឃុំើញ

រូ�ភា�រកីចិហោះប្រមើន្តថ្ងៃន្តជីវិតិកនុងជន្ត��៕

从乡村走出的“蜂巢王”

{Host Beehive}

Edl)anedIrecjBICnbT

本刊记者 胡丽仙 / 整理
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�ំុបំា�ហោះ�ា ះ យ៉ាាង ជងីឡុង មក�ីប្រ�ហោះ�សមយី៉ាាន្តម់ាា។

កនុងឆ្នាំន ២ំ០០៧ ហោះ�លមាន្តអាយុដែត១៦ឆ្នាំន  ំ �ំុបំាន្តចាកហោះចិញ

�បី្រសុកកំហោះ�ើ ត មកដឹល់ហោះ�តតសាន្តតុងថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�សចិិន្តហោះ�យ

�ំួន្តឯង ហោះដឹើមបីដែសែងរកន្តិងសហោះប្រមចិសុ�ិន្តចុិងហោះ�រ�ស់�ំុ ំ។ 

កនុងរយៈហោះ�ល១៥ឆ្នាំន កំន្តំងមកហោះន្តះ �ំុ ំបាន្តហោះធំែើដំឹហោះ�ើ រ�ី

ហោះ�តតសាន្តតុងហោះ��ន់្តកដែនំ្តងជាហោះប្រចិើន្តកនុងប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ ជា

�ី�ំផុត �ំុ ំបាន្តមកដឹល់ឃំុុំមិន្តទាំង ដែដឹលជាឃំុុំដឹ៏ប្រសស់

សូាតមួយសិិតហោះ�តាមតំ�ន្ត់ប្រ�ំដែដឹន្តមីយ៉ាាន្ត់មាា -ចិិន្តហោះហុើយ

បាន្ត�ំយជាប្រ�ធាន្តហោះភាជន្តីយ�ា ន្តដែ��អាសីុអាហោះគនយ៍មួយ

ដែដឹលមាន្តហោះ�ា ះថា “សុាន្តយួហោះសៀវិជូ”។

សប្រមា�់�ំុ ំ ដឹំហោះ�ើ រថ្ងៃន្ត�រសហោះប្រមចិកតីសុ�ិន្តរ�ស់�ំុ ំហោះ�

�ីប្រកុងប្រ�ហោះ�សចិិន្តមិន្តដែមន្តជាហោះរឿងង្ហាយប្រសួលហោះ�។ ជីវិតិ

ហោះពារហោះ�ញហោះ�ហោះ�យ�រហោះឡើងចុិះ  �ាុដែន្តត�ំុ ំក៏បាន្ត��ួល�រ

រកីចិហោះប្រមើន្តកនុងដំឹហោះ�ើ រហោះន្តះដែដឹរ ហោះហុើយបាន្តសហោះប្រមចិកតីសុ�ិន្ត

រ�ស់�ំុ ំ គឺ�ំយជាចុិងហោះ�មាន ក់។

�ំុ ំចិងចាចំិាស់ថា �ំុ ំបាន្តមកដឹល់ឃំុុំមិន្តទាំងជាហោះលើក

ដឹំ�ូងហោះ�រដូឹវិរហំោះហុើយកនុងឆ្នាំន ២ំ០០៩ ហោះ�ហោះ�លដែដឹល�ំុ ំដឹឹង

ថា ហោះភាជន្តីយ�ា ន្ត “សុាន្តយួហោះសៀវិជូ” កំ�ុងហោះប្រជើសហោះរ ើស

�ុគគលិក �ំុ ំមិន្តសាា ក់ហោះសាើរកនុង�រ�ក់ពាកយសំុ�រង្ហារជា

ជំន្តួយ�រចុិងហោះ�ហោះ�កនុងហោះភាជន្តីយ�ា ន្តហោះន្ទាះហោះ�។ ហោះប្រ�យ

មក ហោះ�ដែកហោះឃុំើញ�ំុឧំសាហ៍ុ�ាយ៉ាម ហោះហុើយមាន្ត�រយល់

ដឹឹងលកូនុង�រហោះធំែើមាូ� ហោះ�ើ�ន្ទាង�ហោះប្រងៀន្ត�ំុ ំហោះធំែើមាូ�ជាមួយ

ន្ទាង។ មិន្តដឹល់មួយឆ្នាំន ផំង �ំុ ំបាន្ត�ំយជាចុិងហោះ�រ�ស់

ហោះភាជនី្តយ�ា ន្ត ហោះហុើយបាន្ត�ហោះងកើតមាូ�ត�ំងជាហោះប្រចិើន្តមុ�

រ�ស់ហោះភាជន្តីយ�ា ន្ត។ �ចិចុ�បន្តនហោះន្តះ �ំុ ំមិន្តប្រតឹមដែតអាចិហោះធំែើ

មាូ�ដែ��ចិិន្ត�ាុហោះ�ះ ះហោះ� ដែ�មទាំងំអាចិហោះធំែើមាូ�ដែ��អាសីុ

អាហោះគនយ៍បាន្តហោះ�យង្ហាយប្រសួលផងដែដឹរ។

កតីសុ�ិន្ត ន្តិងជហោះប្រមើសដំឹ�ូងរ�ស់�ំុ ំ ដែដឹលជំរុញ

ឱ្យយ�ំុ ំមកដឹល់�បី្រកុងថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ហោះដឹើមបីយលដ់ឹងឹ�ីតថ្ងៃមំ

ជវីិតិ ន្តិង�ប្រងឹងសមតិភា�រ�ស់�ំួន្ត។ ហោះទាំះ�ីជា�ំុ ំមាន្តដែត

សញ្ជាញ �ប្រតថាន ក់�ឋិមសិកាថ្ងៃន្តមីយ៉ាាន្ត់មាា  ដែដឹលហោះ�ហោះ�ល

�ំុ ំមកប្រ�ហោះ�សចិិន្តដំឹ�ូងក៏ហោះ�យ ក៏�ាុដែន្តត ឥឡូវិហោះន្តះ �ំុ ំ

អាចិន្តិយ៉ាយភាសាចិិន្តបាន្តសាា ត់ជំន្ទាញ ន្តិងហោះរៀន្តបាន្ត

�ហោះចិចកហោះ�សហោះប្រ�ើប្របាស់កមាវិធិំី�រយិ៉ាល័យជាហោះដឹើម។ ដូឹហោះចិនះ 

�ំុ ំយល់ហោះឃុំើញថា លកេ��ឌ មូល�ា ន្តមិន្តលមូិន្តដែមន្តជា

�ញ្ជាា ហោះ� មាន្តដែត�ំួន្តហោះយើងមាន្តសុ�ិន្ត ន្តិង�ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ង

អ្ននកដែដឹលមក�ីជន្ត��ក៏អាចិដែសែងរក�ិភី�ផ្តាា ល់�ួំន្តកនុង

�ីប្រកុងផងដែដឹរ៕

在中国城镇圆厨师梦
本刊记者 张莹琳 / 整理
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ន្ទាង�ំុ ំហោះ�ា ះ TAVAKEUNG មក�ីហោះ�តតឧតតមថ្ងៃស

ប្រ�ហោះ�សឡាវិ ហោះហុើយ�ំុ ំកំ�ុង�ន្តត�រសិកាហោះ�សាកល-

វិ�ិាល័យជី�ន្តកនុង�ីប្រកុង�ែ ងចូិវិ ហោះ�តត�ែ ងតុង ប្រ�ហោះ�ស

ចិិន្ត។ �ចិចុ�បន្តនហោះន្តះ �ំុ ំបាន្តចុិះហុតិហោះលខ្នាហោះលើកិចិចសន្តា

�រង្ហារជាមួយម�វិ�ិាល័យវិជិាា ជី វិៈភាសា�រហោះ�ស

ថ្ងៃហុ�ន្ត ហោះហុើយហោះប្រ�យ�ី�ញ្ញច �់�រសិកា ន្តិង��ួលបាន្ត

សញ្ជាញ �ប្រតថាន ក់�រញិ្ជាញ �ប្រតហោះ�ដែ�កកក� ឆ្នាំន ហំោះន្តះ �ំុ ំន្តឹងហោះ�

ហោះ�តតថ្ងៃហុ�ន្តហោះដឹើមបីចូិលហោះធំែើ�រ។

ហោះប្រជើសហោះរ ើស�ីជន្ត�� ឬ�ីប្រកុង? ចិហោះមំើយរ�ស់�ំុ ំគឺ�ី

ប្រកុង។ �ំុ ំមក�ីភូីមិតូចិមួយកនុងប្រសុកហោះមាងហុុន្តថ្ងៃន្តហោះ�តដ

ឧតដមថ្ងៃស។ �ល�ីមុន្ត ហោះយើងប្រតូវិហោះដឹើររយៈហោះ�ល៦ហោះមាាង

តាមផូំវិភីន�ីំភូីមហិោះយើងហោះ��ីរមួប្រសុកហោះមាងហុុន្ត។ ជវីិតិកនុង

ភូីមដិឹ៏លំបាកលំ�ិន្តដែដឹលគមន្ទាគកមន្ត៍មិន្តប្រសួលហោះ� ហោះធំែើឱ្យយ

�ំុ ំចិងចាបំាន្តចិាស់�ស់។ �ំុ ំជាកូន្តប្រសីចិបងកនុងប្រគួសារ 

ដែតងដែតហោះធំែើដែប្រសជាមួយឪ�ុកមាត យ�ំុ ំ ហោះហុើយ�ំុ ំក៏ធំា�់បាន្ត

ភីក់ំរសជាតិកមំាងំ�លកមាតាងំ�ី�ំុហំោះ�ហោះកាង។ តាងំ�ីហោះ�ល

ហោះន្ទាះមក �ំុបំាន្តសហោះប្រមចិចិិតតន្តងឹ�ិត�ំហោះរៀន្តសូប្រត ហោះដឹើមបីចាក

ហោះចិញ�ីតំ�ន្ត់ជន្ត�� ន្តិងផំ្តាស់�តូរវាសន្ទារ�ស់�ំួន្ត។

�រប្រ�ឹងដែប្រ�ងន្តឹងន្ទាឱំ្យយមាន្ត�រប្រ�មូលផល។ ហោះប្រ�ម

�រ�ិត�ំហោះ�យឥតឈឹ�់ឈឹរ �ំុ ំបាន្ត��ួលអា�រូ�ករ�៍

រ�ា ភីិបាលចិិន្ត ន្តិងចូិលហោះរៀន្តជំន្ទាញអ្ន�់រអំ្នន្តតរជាតិភាសា

ចិិន្តហោះ�សាកលវិ�ិាល័យជី�ន្តចា�់�ីឆ្នាំន ២ំ០១៨។ កនុង

អំ្នឡុងហោះ�ល�ន្តត�រសិកាហោះ��ីប្រកុងហោះ�ា�ងំ ន្តិងហោះ�តត

�ែ ងតុង �ំុ ំបាន្តទាំក់�ងជាមួយអ្នែី�ាីៗជាហោះប្រចិើន្ត �ប្រងីក�រ

យល់ដឹឹងរ�ស់�ំុ ំ ហោះហុើយមាន្ត�រចា�់អារមា�៍ដឹប៏្រជាលហោះប្រ� 

ចិហំោះពាះជវីិតិហោះ��បី្រកុងដែដឹលហោះពារហោះ�ញហោះ�យភា�ង្ហាយប្រសួល 

ហោះហុើយ�ំុ ំក៏ចូិលចិិតតជីវិតិដែ��ហោះន្តះ�ន្ត់ដែតខំ្នាងំហោះឡើងៗ។

មិតតភ័ីកតិភាគហោះប្រចិើន្តរ�ស់�ំុំនឹ្តងហោះប្រជើសហោះរ ើសប្រតឡ�់ហោះ�

ប្រ�ហោះ�សឡាវិវិញិហោះប្រ�យ�ី�ញ្ញច �់�រសិកាហោះ�ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត 

ហោះដឹើមបីហោះធំែើ�រហោះ�កនុងសិា�័ន្តរដឹា ឬហោះធំែើ�រហោះ�កនុងសហុប្រ�ស

ដែដឹលហោះធំែើវិនិ្តិហោះយ៉ាគហោះ�យប្រ�ហោះ�សចិិន្តហោះ�កនុងប្រ�ហោះ�សឡាវិ។ 

ចិំដែ�ក�ំុ ំចិង់�ន្តត�រសិកា ន្តិងហោះលើកកមពស់កប្រមិតអ្ន�់រ ំ 

ដូឹហោះចិនះ �ំុ ំសហោះប្រមចិចិិតតសាន ក់ហោះ��ីប្រកុងកនុងប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ហោះដឹើមបី

ហោះធំែើ�រ ន្តិងរង់ចាឱំ្យ�សហោះដឹើមបី�ន្តត�រសិកាហោះ�ប្រ�ហោះ�ស

ចិិន្ត�ន្តតហោះ�ៀត៕

我想努力留在城市生活
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ន្ទាង�ំុ ំហោះ�ា ះ Nuyen Hue Anh ហោះហុើយ�ំុ ំជាន្តិសសិត

ថាន ក់អ្ននុ្ត��ឌិ តជំន្ទាញវិសិែកមាហោះប្រគឿង�រហិោះភាគថ្ងៃន្តសាកល-

វិ�ិាល័យ�ហុុ�ហោះចិចកហោះ�សហុួតុង ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ �ំុ ំមក�ី

ប្រសុកHuyện Quỳnh Phụ ហោះ�តតThai Binh ប្រ�ហោះ�ស

ហោះវិៀត�ម។ �ំុ ំយល់ហោះឃុំើញថា ហោះ�ប្រសុកកំហោះ�ើ តរ�ស់�ំុ ំ 

ប្រ�ជាជន្តរស់ហោះ�ប្រ�ក�ហោះ�យសិិរភា� �ាុដែន្តត�ា ន្តកដែន្តំង

សប្រមា�់�រអ្នភីវិិឌ្ឍឍ�ដែនិ្តមហោះ�ៀតហោះ�។ ឧទាំហុរ�៍ �ំុ�ំបិាក

ដែសែងរក�រង្ហារពាក�់ន័្តធជាមយួន្តងឹមុ�ជំន្ទាញដែដឹល�ំុកំ�ុំង

ហោះរៀន្ត។ ដូឹហោះចិនះ ហោះប្រ�យ�ី�ញ្ញច �់�រសិកា �ំុ ំចិង់រស់ហោះ� 

ន្តិងហោះធំែើ�រហោះ��ីប្រកុងធំំមួយកនុងប្រ�ហោះ�សហោះវិៀត�ម។

ប្រកុង��ូយជាមជឈម�ឌ លវិ�បធំម៌ ន្តិងហោះសដឹាកិចិច

ថ្ងៃន្តភាគខ្នាងហោះជើងហោះវិៀត�ម ហោះហុើយប្រកុមហុុុន្តអ្នន្តតរជាតិជា

ហោះប្រចិើន្តបាន្ត�ហោះងកើត�ីសាន ក់�រហោះ��ីហោះន្តះ ដែដឹលគឺជា�ីប្រកុង

ជហោះប្រមើសដំឹ�ូងសប្រមា�់�ំុ។ំ មនិ្តដែត�ាហុោះ�ះ ះ �ំុនំ្តយិ៉ាយភាសា

ចិិន្តបាន្តល ូហោះហុើយមាន្ត�រ�ន្តាឹងរង់ចាចំិំហោះពាះជីវិតិ�ីប្រកុងន្ទា

ហោះ�លអ្នន្ទាគត។ ជា�រ�ិត �ំុ ំយល់ហោះឃុំើញថា ធំន្តធាន្តអ្ន�់រ ំ

ហោះ�កនុង�ីប្រកុងធំំៗក៏មាន្តកប្រមិត�ពស់ជាងតំ�ន់្តជន្ត��ផង

ដែដឹរ មិន្តប្រតឹមដែតកនុង�រអ្នភីិវិឌ្ឍឍ�ំួន្តឯង�ាុហោះ�ះ ះ ដែ�មទាំងំ

កនុង�រអ្ន�់ររំ�ស់កូន្តសុ�ធដែតមាន្តអ្នតិប្រ�ហោះយ៉ាជន្ត៍ហោះប្រចិើន្តជាង

ន្ទាហោះ�លអ្នន្ទាគត។ ឧទាំហុរ�៍ ហោះ�ើកូន្តចិង់ហោះរៀន្តដែហុល�ឹក 

មាន្តប្រគូ�ហោះប្រងៀន្តជំន្ទាញ ហោះហុើយអាចិធាន្ទាសុវិតិិភា�ឱ្យយ

�ន្ត់ដែតលហូោះ��ីប្រកុងធំំ។ ហោះ�ើកូន្តចិង់ហោះរៀន្តភាសាចិិន្ត មាន្ត

មជឈម�ឌ លភាសាចិិន្តជាហោះប្រចិើន្តហោះ��ីប្រកុង��ូយ ហោះហុើយ

ប្រគូ�ហោះប្រងៀន្តភាគហោះប្រចិើន្តមក�ីប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ន្តងិ�រយិ៉ា�ស

ហោះរៀន្តសូប្រតក៏�ន្តដ់ែតលបូ្រ�ហោះសើរផងដែដឹរ។ល។

�រចំិ�យកនុង�ររស់ហោះ��ពស់គឺជាលកេ�ៈ�ូហោះ�

ថ្ងៃន្ត�ីប្រកុងធំំៗហោះ��ូទាំងំ�ិភី�ហោះ�ក។ �ំុ ំយល់ហោះឃុំើញថា 

ប្របាក់ដែ�រ�ស់�ុគគលិកប្រកុមហុុុន្ត (White Collar) ហោះ��ី

ប្រកុង��ូយ មាន្តប្រ�ដែហុល៣.០០០ ហោះ�៤.០០០យន្ត់

ន្ទាហោះ�ល�ចិចុ�បន្តន ហោះហុើយកប្រមតិប្របាក់ដែ�អ្នញ្ញច ងឹលកូនុងតំ�ន់្ត។

�ាដុែន្តត សប្រមា�់អ្ននកមក�ីហោះប្រ�ប្រកុងដែដឹលប្រតូវិហោះ�ះប្រសាយ�ញ្ជាា

លំហោះ��ា ន្ត សមាព ធំថ្ងៃន្ត�ររស់ហោះ�កនុង�ីប្រកុង��ូយមិន្ត

មាន្តភា�ធូំរប្រសាលហោះ�។ អាប្រស័យហោះហុតុដូឹចិខ្នាងហោះលើ ហោះប្រ�យ

ហោះ�ល�ំុ ំ�ញ្ញច �់�រសិកា �ំុ ំគិតចិង់ហោះ��ីប្រកុង Ha Long 

ឬ�ីប្រកុង Hai Phong ដែដឹលហោះ�មិន្តឆ្នាំៃ យ�ាុន្ទាា ន្ត�ី�ីប្រកុង

��ូយ។ ជាងហោះន្តះហោះ�ហោះ�ៀត �ីប្រកុងទាំងំ�ីរហោះន្តះកំ�ុង

អ្នភីិវិឌ្ឍឍន្ត៍យ៉ាាងឆ្នាំ�់រហ័ុស ហោះហុើយចិំ�យថ្ងៃន្ត�ររស់ហោះ�

ក៏មាន្តកប្រមិតទាំ�ជាងហោះ��ីប្រកុង��ូយដែដឹរ៕

大城市优势多

本刊记者 李玲 / 整理
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ហោះតើមាន្តរយៈហោះ�លយូរ�ាុ�ះ ហោះហុើយដែដឹលអ្ននកមិន្ត

បាន្តគយគន់្តហោះ�សភា���កសូាត ឬសាត �់សហំោះឡងសតែលូតិ

យំហោះ�រដូឹវិហោះ�ត ?

ហោះ�សភា� ន្តិងសំហោះឡងដែដឹលមក�ីធំមាជាតិ ដែតងដែត

អាចិហោះធំែើឱ្យយហោះ�កអ្ននកមាន្តចិំ��់អារមាហោះ�៍�ិហោះសស។

ហោះ�កនុងប្រ�ហោះ�សចិិន្ត មាន្តយុវិជន្តយុវិតីមយួប្រកមុ ដែដឹល

កំ�ុងហោះធំែើ�រង្ហារជា“អ្ននកដឹឹកជញ្ញាូ ន្ត”រ�ស់ធំមាជាតិ។ �ួកហោះគ

ចូិលចិិតតហោះ��តរូ�ហោះ�សភា���កសូាតកនុងអា�ស ឬ�ត

សំហោះឡងធំមាជាតិ រចួិផស�ែផាយតាម��ត ញអីុ្នន្តហោះធំើដែ�ត 

សប្រមា�់ជា�រលងួហោះ�មដឹល់ដួឹងចិិតតរ�ស់មនុ្តសសរា�់ពាន្ត់

រា�់មុឺន្តន្ទាក់។

来自大自然的色彩光影和声音，总能在不经意间给人

治愈。在中国，有一群年轻人，做起大自然的“搬运工”，

他们“摘”下天空的云朵，或者录下大自然原汁原味的声音，

通过互联网传播，治愈了成千上万人的心灵。

他 们 是 大 自 然 的
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យុ� ក់�ងជីំន ៖ យុក់ពីពីក់លួិងហេលាមខ្លីាួន

នងិអំ្វីក់ដុនៃ�
瑜公瑾：用“云朵”治愈自己和别人

ហោះ�ក យូ កុងជីន្ត ហោះកើតហោះ�ឆ្នាំន ១ំ៩៩០ បាន្ត�ញ្ញច �់

�រសកិាជំន្ទាញរ�ូវិ�ិាថ្ងៃន្តសាកលវិ�ិាល័យជឺជាងំ ហោះ�

ឆ្នាំន ២ំ០១៣។ ហោះ�កចូិលចិិតត“��ក”�ស់។ ស�ែថ្ងៃ�ៃ

ហោះ�ក�ហោះងកើតអាជីវិកមាលក់��កសិ�បនិ្តមិតតហោះលើ��ត ញ

អីុ្នន្តហោះធំើដែ�ត �ាុដែន្តតតាម�ិតហោះ� ��កទាំងំហោះន្ទាះជាផលិតផល

ថ្ងៃចិនប្រ�ឌ្ឍិតវិ�បធំម៌ដែដឹលហោះធំែើអំ្ន�ី�វិ។

ហោះ�កហោះរៀន្តជំន្ទាញរូ�វិ�ិា�ិត ហោះហុតុអ្នែបីាន្តជាហោះ��ហោះងកើត

អាជវីិកមាដែផនកសិលបៈដែ��ហោះន្តះ? ហោះប្រ�យ�ី�ញ្ញច �់�រសិកា

�សីាកលវិ�ិាល័យ ហោះ�កចូិលហោះធំែើ�រកនងុវិសិយ័ឧសាហុកមា

LED �តិដែមន្តដែតបាន្ត��ួលចំិ�ូលហោះប្រចិើន្តគួរសម ដែតហោះ�ក

មិន្តអាចិ��ួលបាន្តនូ្តវិភា�រកីរាយ�ី�រង្ហារហោះន្តះ ហោះហុើយ

ដែតងមាន្តអារមា�៍ថា �ែះអ្នែីមាាង។ ហោះ�កបាន្តប្របា�់អ្ននក

�ដែសតថា “មាន្តមយួរយៈហោះន្ទាះ �ំុមំនិ្តស�ាយចិិតតរហូុត។ 

ថ្ងៃ�ៃមួយ ហោះ�ល�ំុ ំឈឹរហោះ�កនុងផាះ ហោះឃុំើញមាន្ត��កមួយដំុឹ

អ្នដែ�ត តមកហោះ�ហោះប្រ��ងូួចិ ��ៈហោះន្ទាះជីវិតិ�ំុ ំដូឹចិជាបាន្ត

រស់ហោះឡើងវិញិហោះ�ៀតមតង។” ហោះ�កបាន្ត�ញ្ជាា ក់ថា ��ក

ប្រសស់សូាតមួយដុឹំដែដឹលហោះ�កបាន្តហោះឃុំើញហោះ�យថ្ងៃចិដឹន្តយ 

បាន្ត�ំបាត់នូ្តវិកងែល់ទាំងំអ្នស់ដែដឹល បាន្តរខំ្នាន្តដឹល់ហោះ�ក

ជាយូរមកហោះហុើយ។ ហោះ�កគិតថា ហោះ�កដែតងដែតដែចិករដំែលក

ចិហំោះ�ះដឹឹងអំ្ន��ី�កហោះលើ��ត ញអីុ្នន្តហោះធំើដែ�ត ហោះហុើយសាគ ល់

មនុ្តសសដែដឹលចូិលចិិតត��ក ដូឹហោះចិនះ ហោះ�កអាចិហោះធំែើផលតិផល

ដែដឹលពាក់�័ន្តធន្តងឹ��កហោះដឹើមបីផតលដ់ឹល់�ួកហោះគ។

ហោះ�ដែ�វិចិិះិ� ឆ្នាំន ២ំ០១៩ ហោះ�ក យូ កុងជីន្ត បាន្ត

ចិំ�យហោះ�លមួយដែ� ហោះដឹើមបីសិកាប្រសាវិប្រជាវិអំ្ន�ីវិតិុធាតុ

ហោះដឹើម ន្តិងវិធិំីហោះធំែើ��ក។ ហោះ�កបាន្ត�ញ្ជាា ក់ថា ហោះ�យសារ

�វិប្រតូវិចាហំោះ�លយូរហោះ�ើ�កក ដូឹហោះចិនះ ហោះ�កបាន្តចិំ�យ

ហោះ�លយ៉ាាងយូរហោះដឹើមបីហោះធំែើ��ក។ ហោះ�ហោះ�លហោះឃុំើញ��ក�ី១ 

ដែដឹលហោះ�កបាន្តហោះធំែើ ហោះ�ក�ិតជាស�ាយខំ្នាងំ�ស់ 

ហោះ�យសារហោះ�កបាន្តហោះធំែើផលិតផលមួយដែដឹលមិន្តធំា�់

មាន្ត�ីមុន្ត។ ហោះ�ហោះ�លហោះឃុំើញ“កូន្ត��ក”គួរឱ្យយប្រសឡាញ់

ហោះន្ទាះ ហោះគដែតងដែតហោះ�តសរហោះសើរថា វាជាផលិតផលដែដឹលអាចិ

លួងហោះ�មចិិតតមនុ្តសសបាន្ត។ អ្នែីដែដឹលហុួស�ី�រសាា ន្តរ�ស់

ហោះ�កគឺ ហោះ�យសាររងឥ�ធិ�ល�ីជំងឺកូវិដីឹ១៩ ផលិតផល

រ�ស់ហោះ�ក��ួលបាន្ត�រហោះ�ញន្តិយម�ីមនុ្តសស�ន្ត់ដែត

ហោះប្រចិើន្ត។ ប្រកុម�រង្ហាររ�ស់ហោះ�កបាន្តលកផ់លិតផល“��ក”

ជាង២ដែសន្តដំុឹកនុងរយៈហោះ�លដែតមួយឆ្នាំន  ំ ហោះហុើយបាន្តជួយ

ដឹល់មនុ្តសសជាង៤មឺុន្តន្ទាក់។ 

ហោះ�កបាន្ត�ដែនិ្តមហោះ�ៀតថា “�ំុំ�តិជាស�ាយចិិតតខំ្នាងំ

�ស់ ហោះ�យសារ�ំុ ំកំ�ុងហោះធំែើហោះរឿងមួយដែដឹល�ំុ ំចូិលចិិតតហោះធំែើ 

ជា�ិហោះសស ផលិតផលដែដឹល�ំុ ំឌ្ឍីហុាញ បាន្ត��ួល�រ

ហោះ�តសរហោះសើរ�ីមនុ្តសសដឹ៏ហោះប្រចិើន្ត�ួកហោះគយល់ថាវាអាចិជួយ

លួងហោះ�មចិិតតហោះគ �ំុំ�តិជាស�ាយរកីរាយ�ស់”។

ផលិតផលថ្ងៃចិនប្រ�ឌ្ឍិតវិ�បធំម៌ “��ក” ដែដឹលហោះធំែើហោះ�យហោះ�ក យូ កុងជីន្តផលិតផលថ្ងៃចិនប្រ�ឌ្ឍិតវិ�បធំម៌ “��ក” ដែដឹលហោះធំែើហោះ�យហោះ�ក យូ កុងជីន្ត

图①②瑜公瑾创作的“云朵”文创产品 图片来源网络 图①②瑜公瑾创作的“云朵”文创产品 图片来源网络 
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ស្ស��ង គ� ៖ ហេដុើមបីលួិងហេលាមឱ្យយហេគហេគង 

ហេលាក់បានកាា យុជាអ្វីកំ់ថ្មីតុស្ស�ហេឡុង�មះជាតិុ
声谷：为治愈失眠，他成为一位大自然录音师

ហោះ�ក សឺុង គូ ជា�ិធំកីរមាន ក់ដែដឹលមាន្តប្រ�ជាប្រ�ិយភា�

តាមកមាវិធិំីផាយសំហោះឡងចិិន្ត “ហុិមាល័យ” ។ កនុងរយៈ

ហោះ�ល៩ឆ្នាំន កំនំ្តងមក ហោះ�កបាន្តហោះធំែើដំឹហោះ�ើ រហោះ�ដឹល់ដែប្រសចំិ�រ

ថ្ងៃប្រ�ប្រ�ឹកា ប្រជលងភីនំ ន្តិងមាត់សមុប្រ� ហោះដឹើមបី�តសំហោះឡង

ធំមាជាតិ ន្តិងផលិតCD សំហោះឡងធំមាជាតិដឹ៏�ីហោះរាះរ�តំ ។

ស�ែថ្ងៃ�ៃ ហោះ�កបាន្តផាយសំហោះឡងធំមាជាតិតាមកមាវិធិំី

“ហុមិាលយ័” ដែដឹលប្រតូវិបាន្តហោះគសាត �់ជាង១០០�ន្តដឹង

ន្តិងបាន្តជួយលួងហោះ�មមនុ្តសសរា�់សិ��ន្តន្ទាក់។ ជា

�ិហោះសស មាន្តមនុ្តសសជាហោះប្រចិើន្តចូិលចិិតតចិំ�យប្របាក់ ហោះដឹើមបី

សាត �់សហំោះឡង�កសីយ ំ �កឹហូុរ ន្តងិផគរ�ន់្តដែដឹលហោះ�ក�ត។

ហោះ�ក សឺុង គូ មាន្តអាយុជាង៣០ឆ្នាំន ហំោះហុើយ។ ហោះ�ក

ធំា�់រស់ហោះ�កនុងប្រកុង�ងចូិវិថ្ងៃន្តហោះ�តតជឺជាងំ១០ឆ្នាំន ហំោះហុើយ

ធំា�់ហោះធំែើជាអ្ននករចិន្ទាវិចិិិប្រតសិលបៈ ន្តិងអ្ននកសាកលបងហោះប្រ�ើ

ផលិតផល ហោះហុើយកធំ៏ា�់ហោះ�ើកប្រកុមហុុុន្ត��ត ញអីុ្នន្តហោះធំើដែ�ត

រ�ស់�ំួន្តដែដឹរ។ �ាុដែន្តត ហោះ�ហោះ�លរស់ហោះ� ន្តិងហោះធំែើ�រកនុង�បី្រកងុ

ធំំៗ ហោះ�កដែតងដែត��ួល�ររខំ្នាន្ត�ីកងែល់ដឹ៏ហោះប្រចិើន្ត ហោះហុើយ

�ិបាកចូិលហោះគងហោះរៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ។

ហោះ�រដូឹវិរហំោះហុើយឆ្នាំន ២ំ០១៣ ហោះ�កបាន្តហោះ�កមាន្តត

ហោះ�មាត់សមុប្រ�កនុងហោះ�តតហុុកហោះគៀន្ត។ ដឹំហោះ�ើ រហោះ�សចិរ�៍

ហោះន្តះបាន្តហោះធំែើឱ្យយហោះ�ក�ំយអ្ននក�តសំហោះឡងធំមាជាតិមាន ក់។ 

ហោះ�កបាន្តរលំឹកហោះឡើងវិញិថា “ថ្ងៃ�ៃហោះន្ទាះ �ំុ ំហោះ�ហោះលងមាត់

សមុប្រ�ហោះ�ប្រ�ឹកប្រ�លឹម ប្រ�ដែហុលហោះ�ហោះមាាង៤ប្រ�ឹក ហោះមឃុំ

ហោះ�មិន្តទាំន្ត់ភីំឺ �ំុ ំក៏សាព យ��ូ�មួយ ហោះដឹើរហោះលងកមាន្តតហោះលើ

ហោះឆ្លនរសមុប្រ�។ �យល់�ក់�ាះរាង�យ សាត �់ឮសំហោះឡងរលក

�ឹកសមុប្រ�ដឹ៏�ីហោះរាះរ�តំ  �ិតជាប្រសួល�ស់។ �ំុ ំយល់

①①
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ហោះឃុំើញថា សំហោះឡងហោះន្តះអាចិជួយលួងហោះ�មឱ្យយហោះគចូិលហោះគង 

ហោះហុើយចិង់�ិ�ដែភីនកសាត �់ហោះ�យយកចិិតត�ុក�ក់។ �ំុ ំបាន្ត

រកហោះឃុំើញថា សំហោះឡងហោះន្តះអាចិលួងហោះ�មចិិតតហោះគ ដូឹហោះចិនះ �ំុ ំ

ក៏�តសំហោះឡងហោះន្តះភំាមៗ”។

ហោះប្រ�យហោះ�លប្រតឡ�់ហោះ�ប្រកុង�ងចូិវិវិញិ �ំុ ំចា�់ហោះផតើម

ដែសែងរកវិធិំី�ហោះប្រងៀន្ត�រ�តសំហោះឡងហោះលើ��ត ញអីុ្នន្តហោះធំើ-

ដែ�ត។ ហោះ�កបាន្ត�ិញមាា សីុន្ត�តសំហោះឡងមបី្រកូហុែូង ន្តងិ

�សប្រតហោះចិៀកជាហោះដឹើម ហោះហុើយចូិលថ្ងៃប្រ�ប្រ�ឹកា ហោះដឹើមបីសាកលបង

�តសំហោះឡងជាហោះលើកដំឹ�ូង។ ហោះប្រ�យមក ហោះ�ហោះ�លឈឹ�់

សប្រមាក ហោះ�កដែតងដែតន្ទាយំកមកឧ�ករ�៍ហោះ��តសំហោះឡង

ហោះ�ហោះលើភីនំ កនុងថ្ងៃប្រ� ន្តិងតាម�ឹង�ួតូចិធំំ។ ហោះ�កបាន្ត�ំយ

ជា“អ្ននកដឹឹកជញ្ញាូ ន្ត”សំហោះឡងធំមាជាតិ ដែដឹល�ិត�ំដែសែងរក

សំហោះឡងដែដឹល�ីហោះរាះសាត �់ ហោះហុើយមាន្តជីវិតិរស់រហោះវិ ើក។

  ហោះ�កនុង CD សហំោះឡងធំមាជាតិដែដឹលហោះ�កបាន្តផលតិ

មាន្តអ្ននក�ំះ បាន្តសាត �់ឮសំហោះឡងសតែចិប្រងិតយហំោះ�ប្រសុក

កហំោះ�ើ តរ�ស់ហោះគ ហោះ�មាន្តអ្ននក�ំះនឹ្តកហោះឃុំើញហោះ�សភា�ប្រសុក

កំហោះ�ើ តរ�ស់�ំួន្ត ន្តិងមាន្តអ្ននក�ំះហោះ�ៀតមាន្តអារមា�៍ថា 

“កូន្តធំំហោះហុើយ ហោះហុើយដែត�ំុ ំក៏ចាស់ដែដឹរ”។ សំហោះឡង�យល់�ក់ 

�ឹកហូុរ �កសី ថ្ងៃរ ន្តិងកដែងក�យំ បាន្តហោះធំែើឱ្យយហោះគរកហោះឃុំើញផំូវិ

មួយដែ�ស សប្រមា�់ហោះដឹើរហោះឆ្នាំព ះហោះ��ន្ត់�ីកដែន្តំងដឹ៏សាៃ ត់ប្រជងំ 

ន្តិងមាន្តសុវិតិិភា�កនុងដឹួងចិិតតរ�ស់មនុ្តសសហោះយើង៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
（稿件来源：本刊综合）

ហោះ�ក សឺុង គូ កំ�ុង�តសំហោះឡងហោះ�ដែប្រស

图①②声谷在野外录音 图片来源网络 

②②
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《高棉》：

2022 年 5 月 31 日，云南省南亚东南亚区域国际传播中心正式挂牌

成立，为促进中国（云南）与南亚东南亚各国之间的媒体交流、民心相

通贡献力量。柬文《高棉》杂志也是传播中心下澜湄传媒的一员。自此，

我们有了新平台。

很多读者朋友可能会好奇：为什么要成立这样一个中心？让我们一起

了解，传播中心到底是什么。

TsSnavdþI{Exµr}

eyIgmanevTikafIµehIy

我们有了
新平台

孙勇刚 制图孙勇刚 制图

扫描二维码，轻松听杂志扫描二维码，轻松听杂志

sUmesÁn)akUdedIm,Isþab;GtßbTsUmesÁn)akUdedIm,Isþab;GtßbT
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ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី៣១ ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២២ មជឈម�ឌ ល

ផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតិត�ំន្តអ់ាសីុខ្នាងតបូង ន្តងិអាសីុអាហោះគនយ៍

ហោះ�តតយូ�ន្តប្រតូវិបាន្ត�ហោះងកើត ន្តិងសហោះមាព ធំសំាកជាផំូវិ�រ

ហោះដឹើមបី�ហោះងកើន្ត�ំន្ទាក់�ំន្តងរវាងប្រ��័ន្តធផស�ែផាយ(ហោះ�តតយូ�ន្ត)

ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ន្តងិប្រ�ហោះ�សអាសីុខ្នាងតបូង ន្តងិអាសីុអាហោះគនយ៍

ប្រ�មទាំងំរមួចំិដែ�កកនុង�រតភាា �់ដឹួងចិិតតរវាងប្រ�ជាជន្ត។

គរួ�ញ្ជាា កថ់ា �សសន្ទាវិដឹត“ីដែ�ារ” កជ៏ាដែផនកមួយថ្ងៃន្តប្រ��័ន្តធ

ផស�ែផាយឡាន្តឆ្នាំង-ហោះមគងគ ដែដឹលសិិតហោះ�ហោះប្រ�មចិំ�ុះ

មជឈម�ឌ លផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតតិ�ំន្តអ់ាសីុខ្នាងតបូង ន្តងិ

អាសុីអាហោះគនយ៍ហោះ�តតយូ�ន្តហោះន្តះដែដឹរ។

ហោះតើហោះហុតុអ្នែបីាន្តជាហោះយើងបាន្ត�ហោះងកើតហោះវិ�ិ��ាហីោះន្តះ? ហោះ�ល

ហោះន្តះ ហោះយើង�ំុំសូមអ្នហោះញ្ញា ើញហោះ�កអ្ននកមក�សសន្ទាមជឈម�ឌ ល

ផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតិត�ំន្តអ់ាសីុខ្នាងតបូង ន្តងិអាសីុអាហោះគនយ៍

ហោះ�តតយូ�ន្ត។

អ្វី�ពីីក្រុប័ព័ីនធផសពីីផាយុឡានឆ្នាំង-ហេមគងះ
澜湄传媒是什么？

ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី៣១ ដែ�ឧសភា ប្រ��័ន្តធផស�ែផាយឡាន្តឆ្នាំង-

ហោះមគងគដែដឹលសិិតហោះ�ហោះប្រ�មចំិ�ុះមជឈម�ឌ លផស�ែផាយ

អ្នន្តតរជាតិត�ំន្តអ់ាសីុខ្នាងតបូង ន្តងិអាសីុអាហោះគនយហ៍ោះ�តតយូ�ន្ត

ប្រតូវិបាន្ត�ហោះងកើតជាផំូវិ�រ។ វាជាហោះវិ�ិ�ផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតិ

មយួរ�សហ់ោះ�តតយូ�ន្តដែដឹលរមួ�ញ្ញចូ លនូ្តវិ�ដែសត “ហោះ�តត

យូ�ន្តប្រ�ហោះ�សចិិន្ត” �សសន្ទាវិដឹតី៤ ន្តិងហោះវិ�សាយ១

(�សសន្ទាវិដឹតី“ដែ�ារ”ជាហោះ�មរភាសា �សសន្ទាវិដឹតី“Mingarla”

ជាភាសាភូីមា �សសន្ទាវិដឹត“ីហោះមគងគ”ជាភាសាថ្ងៃ� �សសន្ទាវិដឹតី

“ចិមាា ”ជាភាសាឡាវិ ន្តងិហោះវិ�សាយ�ហុុភាសា“Yunnan-

gateway”)រ�ស់ប្រកុមហុុុន្ត�ដែសតយូ�ន្តហោះដឹលីប្រគុ�

ប្រ�មទាំងំធំន្តធាន្ត ន្តិងហោះវិ�ិ�ផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតិរ�ស់

ហោះ�តតយូ�ន្ត ហោះដឹើមបីជំរុញ�រអ្នភីិវិឌ្ឍឍប្រ��័ន្តធផស�ែផាយ

អ្នន្តតរជាតិឱ្យយ�ន្ត់ដែតសីុជហោះប្រ�។

ឆ្នាំន ហំោះន្តះ ជា�ួ�ហោះលើក�ី៣០ ថ្ងៃន្ត�រ�ហោះងកើត�សសន្ទាវិដឹតី

“Mingarla” ជាភាសាភូីមា ន្តិងជា�ួ�ហោះលើក�ី២០ ថ្ងៃន្ត�រ

�ហោះងកើត�សសន្ទាវិដឹតី“ហោះមគងគ”ជាភាសាថ្ងៃ� ដូឹហោះចិនះ មិតតល ូដែដឹល

មក�ីប្រ�ហោះ�សន្ទាន្ទា សងឹឹមថា មជឈម�ឌ លផស�ែផាយ

អ្នន្តតរជាតិត�ំន្តអ់ាសីុខ្នាងតបូង ន្តងិអាសីុអាហោះគនយហ៍ោះ�តតយូ�ន្ត

ន្តឹង�ហោះងកើតហោះវិ�ិ�សហុប្រ�តិ�តតិ�រ�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្ត ហោះដឹើមបី

កសាង�ំនុ្តកចិិតត ន្តងិ�ប្រងឹងចំិ�ងមតិតភា�រវាងភាគនី្ទាន្ទា។

�ធិំសីហោះមាព ធំសំាកថ្ងៃន្តមជឈម�ឌ លផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតិត�ំន្តអ់ាសីុខ្នាងតបូង ន្តងិអាសីុ

អាហោះគនយ៍ហោះ�តតយូ�ន្ត

云南省南亚东南亚区域国际传播中心挂牌活动现场 李文君 图
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ហេយុើងទាំ�ងអ្វីស់្សគំ្មាស្ស��ធដែតុជាមិតុតលិអ
大家都是好朋友

តាងំ�ីហោះដឹើមមក មិតតលដូែដឹលមក�ីប្រ�ហោះ�សអាសីុខ្នាង

តបូង ន្តិងអាសីុអាហោះគនយ៍ សុ�ធដែតជាមិតតលរូ�ស់�សសន្ទាវិដឹតី

ហោះយើង ហោះប្រ�យ�បីាន្ត�ហោះងកើតមជឈម�ឌ លផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតិ

តំ�ន្ត់អាសីុខ្នាងតបូង ន្តិងអាសីុអាហោះគនយ៍ហោះ�តតយូ�ន្ត �ួក

ហោះគនឹ្តងហោះធំែើជាអ្ននកផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតិរ�ស់មជឈម�ឌ ល 

ហោះដឹើមបីន្តិទាំន្តហោះរឿងមិតតភា�ឱ្យយ�ន្ត់ដែតលបូ្រ�ហោះសើរ។

កញ្ជាញ  ជួន្ត លីន្ត ជាជន្តជាតិដែ�ារមាន ក់។ ន្ទាងចូិលចិិតត

ហោះរៀន្តវិ�បធំម៌ចិិន្តតាងំ�ីតូចិមក។ ហោះ�ឆ្នាំន ២ំ០១៩ ន្ទាងបាន្ត

ហោះ��ន្តត�រសិកាហោះ�វិ�ិាសិាន្ត�ហោះចិចកវិ�ិាគរុហោះ�សលយ

ទាំន្តសីុ។ ហោះ�យបាន្តរងផល�ាះពាល់�ីជំងឺកូវិដីឹ១៩ ន្ទាង

មនិ្តមាន្តឱ្យ�សហោះ�ប្រសុកដែ�ារវិញិ៣ឆ្នាំន ហំោះហុើយ �ាដុែន្តត ន្ទាងបាន្ត

រស់ហោះ� ន្តងិហោះរៀន្តសូប្រតហោះ�ហោះ�តតយូ�ន្ត ដូឹចិហោះ�ប្រសុកកំហោះ�ើ ត

រ�ស់�ំួន្ត។ ន្ទាងចិង់ហោះសនើសំុ�ន្តត�រសិកាថាន ក់�រញិ្ជាញ �ប្រត

ជាន់្ត�ពសហ់ោះ�ហោះ�តតយូ�ន្ត ហោះដឹើមបីមាន្ត�រដែសែងយល�់ន្តដ់ែត

ហោះប្រចិើន្តអំ្ន�ីប្រ�វិតតិសា�សត ន្តិងវិ�បធំម៌ចិិន្ត ហោះហុើយហោះធំែើជាម�ន្តតី

�រ�ូតមាន ក់ ប្រ�មទាំងំរមួចិំដែ�កកនុង�រ�ប្រងឹងចិំ�ង

មិតតភា�ដឹ៏លបូ្រ�ថ្ងៃ�រវាងប្រ�ហោះ�សទាំងំ�ីរកមពុជា ន្តិងចិិន្ត។

កញ្ជាញ  ឆឹ្លន្ត �ែ ង ដែដឹលមក�ីប្រ�ហោះ�សឡាវិបាន្តរស់ហោះ�

កនុងហោះ�តតយូ�ន្ត១១ឆ្នាំន ហំោះហុើយ។ ន្ទាងជាប្រគូ�ហោះប្រងៀន្តភាសា

ឡាវិហោះ�សា�មួយកនុងប្រកុងគុន្តមងី។ ន្ទាងសងឹឹមថា ន្តងឹ

អាចិជួយ��តុ ះ��ត លធំន្តធាន្តមនុ្តសស�ន់្តដែតហោះប្រចិើន្ត 

ហោះដឹើមបីចូិលរួមចិំដែ�កកនុង�រ�ប្រងឹងកិចិចសហុប្រ�តិ�តតិ�រ

រវាងប្រ�ហោះ�សឡាវិ ន្តិងចិិន្ត ប្រ�មទាំងំជំរុញ�រ�ហោះងកើត

សហុគមន្តវ៍ាសន្ទារមួចិិន្ត-ឡាវិ។

កញ្ជាញ  ឆឹ្លន្ត មូយូន្ត មក�ីប្រ�ហោះ�សថ្ងៃ�។ ន្ទាងកំ�ុង�ិត�ំ

ជំរុញ�រផំ្តាស់�តូរដែផនកវិ�បធំម៌រវាងប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ន្តិងថ្ងៃ�។

ន្ទាងចូិលចិិតត�តវិហីោះដឹអូ្ន�ីំអំ្ន�ី�ររស់ហោះ�កនុងហោះ�តតយូ�ន្ត

ហោះហុើយបាន្ត��ួល�រ�បំ្រ��ីអ្ននក�សសន្ទាដ៏ឹហោះប្រចិើន្ត ដូឹហោះចិនះ ន្ទាង

ចិង់ហោះធំែើជាហោះប្រ�សិតវិ�បធំម៌សប្រមា�់ជំរុញ�រផំ្តាស់�តូ ររវាង

ប្រ�ហោះ�សទាំងំ�ីរ។ ន្ទាងសងឹឹមថា វិហីោះដឹអូ្ន�ំីដែដឹលន្ទាង

បាន្ត�តទាំងំហោះន្ទាះ អាចិជួយឱ្យយមនុ្តសស�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើមាន្ត�រ 

យលដឹ់ឹងអំ្ន�ីប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ដែដឹលមាន្តលកេ�ៈ�ិហោះសសគួរ

ជា�ីកត់សមាគ ល់ សកតិសមន្តឹង�ររស់ហោះ� ន្តិងមាន្តភា�

�ំហោះន្តើ�ហោះជឿន្តហោះលឿន្ត។

ហោះ�ក ឡុង ថ្ងៃវិ ដែដឹលមក�ីប្រ�ហោះ�សមីយ៉ាាន្ត់មាា  ធំា�់

រស់ហោះ�កនុងប្រកុងហោះ�ា�ងំបាន្ត៨ឆ្នាំន ហំោះហុើយ។ ហោះ�កហោះចិះនិ្តយ៉ាយ

ភាសាចិិន្តយ៉ាាងសាា ត់។ ហោះ�ហោះដឹើមឆ្នាំន ហំោះន្តះ ហោះ�កបាន្តចូិលរមួ

កមាវិធិំី“ដំឹហោះ�ើ រវិ�បធំម៌�ុ�យចូិលឆ្នាំន ចិំិន្តតាមតំ�ន់្តប្រ�ំដែដឹន្ត

មីយ៉ាាន្ត់មាា -ចិិន្ត”តាមអ្នន្តឡាញ។ ហោះ�កសងឹឹមថា យុវិជន្ត

ថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�សទាំងំ�ីរ ន្តងឹអាចិ�ួតថ្ងៃដឹ�ន ហោះដឹើរហោះឆ្នាំព ះហោះ��ន់្តអ្នន្ទាគត

តាមរយៈហោះវិ�ិ��ាី។

ប្រ��ន័្តធផស�ែផាយអាចិរមួចិដំែ�ក�ន្តដ់ែតហោះប្រចិើន្តកនុង�រ

�ហោះងកើន្ត�ំន្ទាក់�ំន្តងជាមួយ�ន ។ ហោះ�ហោះលើហោះវិ�ិ��ាីហោះន្តះ ហោះយើង

ទាំងំអ្នស់�ន សុ�ធដែតជាមិតតលដូែដឹលរា�់អាន្តជាមួយ�ន ។

①① ②②
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ហោះដឹើមបីចូិលរួមចំិដែ�កកនុង�រ�ហោះងកើតមជឈម�ឌ ល

ផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតិត�ំន្តអ់ាសីុខ្នាងតបូង ន្តងិអាសីុអាហោះគនយ៍

ហោះ�តតយូ�ន្ត តាងំ�ីដែ�ហោះមសាមក ប្រកុមហុុុន្ត�ដែសត

យូ�ន្តហោះដឹលីប្រគុ� បាន្តហោះប្រ�ើ�ហោះចិចកហោះ�សហោះជឿន្តហោះលឿន្តមួយ

ចិំន្តួន្តដូឹចិជា “MindCloud ” ជាហោះដឹើម �ហោះងកើតហោះឡើងនូ្តវិ

មជឈម�ឌ ល�ញ្ជាា �រ ន្តងិសប្រម�សប្រមួល“១,០”។ ន្ទាហោះ�ល

ខ្នាងមុ� ប្រ��័ន្តធហោះន្តះន្តឹងប្រតូវិដែកសប្រមួលជា�ន្តត�ន្ទាា �់ ហោះដឹើមបី

សហោះប្រមចិនូ្តវិមុ�ង្ហារ “ហោះវិ�ិ�ថ្ងៃវិឆំ្នាំត �ឹំមសារថ្ងៃវិឆំ្នាំត ន្តងិហោះសវាកមា

ថ្ងៃវិឆំ្នាំត” សំហោះ�ហោះលើកកមពស់ប្រ�សិ�ធភា�ថ្ងៃន្ត�រផស�ែផាយ

អ្នន្តតរជាតិ។

ហោះប្រ��ីហោះវិ�ិ�ថ្ងៃវិឆំ្នាំត មជឈម�ឌ លហោះន្តះ ហោះ�មាន្តមុ�ង្ហារ

ជំន្ទាញអំ្ន�ី�រ�កដែប្រ�ភាសា�រហោះ�ស។ សាកលវិ�ិាល័យ

វិ�ិាសា�សត ន្តិង�ហោះចិចកហោះ�សប្រកុងគុន្តមីង ន្តិងប្រកុមហុុុន្ត

�ដែសតយូ�ន្តហោះដឹលីប្រគុ� បាន្តរមួសហុ�រ�៍�ន កនុង�រ

�ហោះងកើត�ន្តា�់�ិហោះសាធំន្ត៍ប្រ��័ន្តធហោះមឌាសំខ្នាន្ត់ ហោះហុើយបាន្តហោះធំែើ

�រសិកាប្រសាវិប្រជាវិអំ្ន�ី�រ�កដែប្រ�សារ�័ត៌មាន្ត ន្តិង�រ

ផាយ�ត័ម៌ាន្តជាភាសាថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�សអាសីុខ្នាងតបូង ន្តងិអាសីុ

អាហោះគនយហ៍ោះ�យសែ័យប្រ�វិតតិជាហោះដឹើម។

ហោះ�ក ហោះ�ា  ឈុឹន្តលី អ្ននក��ួល�ុសប្រតូវិថ្ងៃន្តគហោះប្រមាង

ហោះន្តះ បាន្តហោះលើកហោះឡើងថា តាមរយៈ�រហោះធំែើ�រថ្ងៃចិនប្រ�ឌ្ឍិតដែផនក

�ហោះចិចកហោះ�ស ហោះយើងកំ�ុង�ិត�ំដែសែងរករូ�មន្តត�ាសីប្រមា�់�រ

ផស�ែផាយ ន្តិងប្រ�មូលមតិអ្ននកអាន្ត�័ត៌មាន្ត ហោះដឹើមបី�ប្រងឹង

សមតិភា� ន្តិងហោះលើកកមពស់កប្រមិតថាន ក់ថ្ងៃន្តប្រ��័ន្តធថ្ងៃវិឆំ្នាំត

រ�ស់ប្រ��័ន្តធផស�ែផាយហោះ�តតយូ�ន្ត ហោះហុើយរមួចិំដែ�ក

�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្តកនុង�រសិា�ន្ទា“ដែ�សប្រកវាត់ ន្តិងផំូវិ”។

ហោះចិញដំឹហោះ�ើ រ�ីហោះ�តតយូ�ន្តហោះដឹើរហោះឆ្នាំព ះហោះ��ន់្ត�ិភី�-

ហោះ�ក។ �រ�ហោះងកើតមជឈម�ឌ លផស�ែផាយអ្នន្តតរជាតិតំ�ន្ត់

អាសុីខ្នាងតបូង ន្តិងអាសីុអាហោះគនយ៍ហោះ�តតយូ�ន្ត ន្តឹង�ហោះងកើត

ជាប្រចិក�ាមីយួ សប្រមា�់ជរំញុ�រសន្តាន្ទារវាងហោះ�តតយូ�ន្ត

ន្តងិ�ិភី�ហោះ�ក។ ឈឹរហោះលើហោះវិ�ិ��ាដីឹធំ៏ំ�ូ�យហោះន្តះ �សសន្ទាវិដឹតី

“ដែ�ារ”ហោះយើង ន្តងឹរមួដំឹហោះ�ើ រជាមួយមតិតអ្ននកអាន្តប្រគ�់រ�ូ ហោះដឹើមបី

រមួវិភិាគទាំន្ត�ាី�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្តកនុង�រ�ប្រងឹងចិំ�ងមិតតភា�

ប្រ�ថ្ងៃ��ីរវាងប្រ�ហោះ�សទាំងំ�ីរចិិន្ត ន្តិងកមពុជា៕

ហេវិ�ិកាថ្មីះមីានប័ហេចុ្ចុក់ហេ�ស្សថ្មីះី
新平台有新技术

កមាវិធិំី“អ្នែីៗទាំងំអ្នស់សុ�ធដែតអាចិហោះវិចិ�ច�់”

图①“万物皆可包”活动 李文君 图 

�ិ�័រ�៍រូ�ភា�អំ្ន�ីកិចិចសហុប្រ�តិ�តតិ�រ យូ�ន្ត-ហុុងកុង

图②滇港合作图片展 李文君 图

孙勇刚 图孙勇刚 图
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雪
糕
玩
出
新
花
样

炎炎夏日，雪

糕又成了商超便利

店里的“热门单品”。

近两年，中国雪糕

创新升级速度极快，

盲盒式营销、跨界联

名雪糕等手段催生

出了一大批令年轻

消费者尤其青睐的

爆款产品，让雪糕玩

出了新花样。

karécñRbDitfµIcMeBaHkaer:m

�ហោះរ ាមថ្ងៃចិនប្រ�ឌ្ឍិតវិ�បធំម៌�ហោះរ ាមថ្ងៃចិនប្រ�ឌ្ឍិតវិ�បធំម៌

文创雪糕 CFP 图文创雪糕 CFP 图扫描二维码，轻松听杂志

sUmesÁn)akUdedIm,Isþab;GtßbT
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ញ៉ាំ� �កាហេរ ាមក៏់អាច្ចុហេប័ើក់ក្រុប័អ្វីប់័អាថ៌្មីក់�បា�ង
吃雪糕也能拆盲盒

"ហោះ�ើកប្រ�អ្ន�់អា�៌កំបាងំគួរឱ្យយទាំក់ទាំញខំ្នាងំ�ស់" 

"សងឹឹមថាអាចិហោះ�ើកប្រ�អ្ន�់អា�ក៌បំាងំបាន្តរ�ស់�ហិោះសស"។ល។

�រហោះលងប្រ�អ្ន�់អា�៌កំបាងំប្រតូវិបាន្ត�ហោះងកើតហោះ��ងលក់

ប្រ���់ហោះលងទាំន្ត់សម័យ ឥឡូវិកនុង�ូ�ឹកកក�ក់�ហោះរ ាមក៏

មាន្តដែដឹរ។ �ាីៗហោះន្តះ �ហោះរ ាមមួយប្រ�ហោះភី�ហោះ�ា ះ NICEME

បាន្តហោះចិញប្រ�អ្ន�់អា�៌កបំាងំ"៥+១" ដែដឹលកំ�ុងដែត��លួ

�រហោះ�ញន្តិយមយ៉ាាងខំ្នាងំ�ីអ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់។ �ហោះរ ាមកនុង

ប្រ�អ្ន�់អា�៌កំបាងំន្តីមួយៗមាន្ត៦ប្រ�ហោះភី� ហោះ�ើមាន្តសំ�ង

លអូាចិ�ិញបាន្តប្រ�ហោះភី��ិហោះសស  អ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់អាចិយក

ហោះល�កូដឹហោះ��តូរបាន្ត�ហោះរ ាម ១០ ហោះដឹើមហោះ�យមនិ្តគិតថ្ងៃ�ំ។

"ញុា�ំហោះរ ាមបាន្តហោះ�ើកប្រ�អ្ន�់អា�៌កំបាងំ បាន្តញុាផំង

បាន្តហោះលងផង!" ហោះ�ហោះលើ��ត ញ�ំន្ទាក់�ំន្តងសងគមធំំៗ

អ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់ជាហោះប្រចិើន្តចា�់អារមា�៍ហោះ�ហោះលើ�រដែចិករដំែលក

���ិហោះសាធំន៍្ត�ញិប្រ�អ្ន�់អា�៌កបំាងំ�ហោះរ ាមប្រ�ហោះភី�ខ្នាងហោះលើ។

ហោះ�មុ��ូ�កឹកកកនុង�ង ហោះ�យសារអ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់ចិង់ដឹងឹ

ថា កនុងប្រ�អ្ន�់អា�៌កំបាងំ�ហោះរ ាមមាន្តអ្នែី�ំះ ដូឹហោះចិនះ ហោះគក៏

សហោះប្រមចិចិិតត�ិញ�ហោះរ ាម�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្ត។

�ន្ទាា �់�ហីោះ�លគនំ្តតិអំ្ន�បី្រ�អ្ន�់អា�៌កបំាងំ រហោះ�ៀ�ផស�ែ-

ផាយដូឹចិជាហោះធំែើតាមន្តិន្ទាន �រដែ��ចិិន្ត ន្តិង�ហោះងកើតមាូដឹសូាត

ហោះធំែើឱ្យយអ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់មាន្តអារមា�៍ប្រសស់ប្រសាយផងដែដឹរ។ 

មនិ្តយូរ�ាុន្ទាា ន្ត មាាករ�ស់ចិិន្តEly បាន្ត�ក់ហោះចិញ “�ហោះរ ាម

�កឹហោះ�ះហោះ�មាូដឹផិំត 3D” ហោះ�យមាន្ត�រ�ំផុសគំន្តតិ�ីផិំត

ដែដឹលប្រ�ជាជន្តចិិន្តកនុងសម័យ�ុរា�ហោះប្រ�ើហោះ�រដូឹវិហោះ�ត  ដែ�ម

ទាំងំហោះប្រ�ើប្របាស់ “�ហោះចិចកវិ�ិាហោះបាះ�ុមព 3D” ហោះធំែើរូ�ខំ្នាឃុំាុ ំ

ហោះផន្ត� ន្តិង�កសីហោះ�ហោះលើ�ហោះរ ាម។ មិន្តដែត�ាុហោះ�ះ ះហោះ� ហោះ�

ហោះលើសំាកហោះឈឹើ�ហោះរ ាម បាន្តឆំ្នាំក់កំ��យ�ុរា�ចិិន្ត �ហោះរ ាម

ដែ��ចិិន្តហោះន្តះ បាន្តហោះធំែើឲ្យយអ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់ជាហោះប្រចិើន្តដែប្រសកថា "ញុាំ

�ហោះរ ាមកអ៏ាចិដែសែងយល�់វីិ�បធំម៌ចិិន្តដ៏ឹសមបូរដែ��ផងដែដឹរ"។

កាហេរ ាមដែដុលិស្សហ៊ុការឆ្លាងវិសិ្សយ័ុ

ក្រុតូុវិបានផលិិតុជាប័នតប័នាា ប់័
跨界雪糕层出不穷

�ល�ចុីិងសបាត ហ៍ុមុន្ត ហោះ�កប្រសី �ន់្ត ដែដឹលរស់ហោះ�

កនុង�ីប្រកុងហោះ�ា�ងំ បាន្តហោះ�ផារ�ំហោះន្តើ� ហោះដឹើមបី�ិញ�ហោះរ ាម

ហោះហុើយហោះ�កប្រសីបាន្តរកហោះឃុំើញថា �ហោះរ ាមមាន្តជិតមួយរយ

ប្រ�ហោះភី�។ ហោះ�កប្រសី �ន្ត់ បាន្ត�ញ្ជាា ក់ថា "�ហោះរ ាមមាន្ត

រសជាតិហោះផសង�ី�ន  �រហោះវិចិ�ច�់ក�ុ៏ស�ន  ន្តងិមាន្តមាាកហោះប្រចិើន្ត

�ំុ ំន្តឹង�ិញយកមកសតុក�ំះ។ ជា�ិហោះសស ចិំដែ�កឯ�ហោះរ ាម

ប្រ�ហោះភី��ាីៗ �ន្ត់ដែតទាំក់ទាំញ�ំុ ំឱ្យយ�ិញមកញុា"ំ ។

ហោះ�រដូឹវិហោះ�ដ ដ៏ឹសុូះសូា�់ �ហោះរ ាមបាន្ត�ំយហោះ�ជា"�នំ្តញិ

ដែដឹលលក់�ចិ់"ហោះ�កនុងផារ�ំហោះន្តើ�ន្ទាន្ទា។ កនុងរយៈហោះ�ល

�ាុន្ទាា ន្តឆ្នាំន ចុំិងហោះប្រ�យហោះន្តះ �ហោះរ ាមរ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិនិ្តបាន្តថ្ងៃចិន

ប្រ�ឌិ្ឍត ន្តងិដែប្រ�ប្រ�លួយ៉ាាងហោះលឿន្ត តាមរយៈរហោះ�ៀ�ផស�ែផាយ

មាន្តដូឹចិជា ប្រ�អ្ន�់អា�៌កបំាងំ �រហោះធំែើសហុ�ររវាងប្រកុមហុុុន្ត

លបីៗជាហោះដឹើម បាន្ត�ហោះងកើតនូ្តវិ�ហោះរ ាមលក់�ចិខំ់្នាងំមយួចិនំ្តនួ្ត 

ដែដឹលមាន្តប្រ�ជាប្រ�ិយភា�សប្រមា�់ប្រកុមអ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់វិយ័

ហោះកាង។ �រថ្ងៃចិនប្រ�ឌិ្ឍតហោះធំែើឱ្យយ�ហោះរ ាមមាន្តភា�សមបូរដែ��។ កនុង�ូ�ឹកកកហោះ�ផារ�ំហោះន្តើ�មាន្ត�ក់�ហោះរ ាមប្រគ�់ប្រ�ហោះភី�កនុង�ូ�ឹកកកហោះ�ផារ�ំហោះន្តើ�មាន្ត�ក់�ហោះរ ាមប្រគ�់ប្រ�ហោះភី�

超市冰箱里摆满各种雪糕 CFP 图超市冰箱里摆满各种雪糕 CFP 图
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ដូឹចិជាពាកយសំដីឹរ�ស់អ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់ហោះ�កប្រសី �ន្ត់

ហោះ�លហោះប្រជើសហោះរ ើសអា�រ�រហិោះភាគ អ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់ភាគហោះប្រចិើន្ត

�ន្ត់ដែតយកចិិតត�ុក�ក់ហោះ�ហោះលើ�រឌ្ឍីហុាញ �រហោះវិចិ�ច�់

រូ�រាងផលិតផលហោះ��ីហោះប្រ� ន្តិងដែផនកហោះផសងៗ។ ជា�រ�ិត

�ហោះរ ាមក៏ដូឹហោះចិនះដែដឹរ �រហោះវិចិ�ច�់ IP ដែដឹលប្រកុមហុុុន្តលបីហោះ�ា ះ

សហុ�រ�ន  កំ�ុង�ំយជាន្តិន្ទាន �រសំខ្នាន្ត់។

ចា�់តាងំ�ីឆ្នាំន ហំោះន្តះមក ប្រកុមហុុុន្តប្រសាសដ៏ឹលបីរ�ស់ចិិន្ត 

"Kweichow Moutai" ន្តិងប្រកុមហុុុន្តផគត់ផគង់ផលិតផល

�កឹហោះ�ះហោះ� "Mengniu" បាន្តហោះធំែើសហុ�រផលិតផលិតផល

 "�ហោះរ ាមប្រសាស" ។ ប្រកុមហុុុន្តឧសាហុកមា�ឹកហោះ�ាះ ដែដឹលមា

ន្តអាជវីិកមាចិមបងជា�ឹកហោះ�ាះសប្រមា�់�រហិោះភាគ បាន្តផលិត

�ហោះរ ាម៣ប្រ�ហោះភី� ដែដឹលប្រតូវិបាន្ត�ដែន្តិម�ឹកហោះ�ាះ ប្រសាអ្នងករ

ហោះលឿង ន្តិង�ឹកសីុអីុ្នវិ ហោះ�យដែឡក�ី�ន  ប្រកុមហុុុន្តផលិត

រ�យន្តត  "Wuling Motors"  ក៏បាន្តហោះចិញ�ហោះរ ាមដែដឹលមាន្ត

រូ�រាងដូឹចិរ�យន្តតផងដែដឹរ។ ហោះប្រ��ីហោះន្តះប្រកុមហុុុន្តសករប្រ��់ 

ន្តិងប្រកុមហុុុន្តសំឹកដែតមួយចិំន្តួន្ត ដែតងដែតហោះធំែើអាជវីិកមាឆ្លងំ

វិសិយ័ ដែដឹលបាន្ត�ំយជារហោះ�ៀ��ាមីយួកនុង�រ�ប្រងីក�ីផារ

�ហោះរ ាម។ ហោះយ៉ាងតាម�រអ្នហោះងកត បាន្តឱ្យយដឹឹងថា កនុងរយៈហោះ�ល

�ីរឆ្នាំន ចុំិងហោះប្រ�យហោះន្តះ មាាកសំខ្នាន្ត់ចិនំ្តនួ្ត១៣កនុងប្រ�ហោះ�សចិនិ្ត 

បាន្តហោះធំែើ�រសហុ�រចំិន្តនួ្ត៣៤ដឹង។

�រហោះធំែើអាជីវិកមាឆំ្លងវិសិយ័ មនិ្តប្រ�ន់្តដែតអាចិ�ហោះងកើត

ប្រ�ធាន្ត��ឱ្យយហោះគ�ិភាកា ន្តិងផតល់ផលិតផល�ាីៗឱ្យយអ្ននក

ហោះប្រ�ើប្របាស់�ាហុោះ�ះ ះហោះ� ដែ�មទាំងំបាន្ត�ប្រងីកប្រកុមអ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់

ន្តិង�ំហោះ�ញតប្រមូវិ�រ�ាីថ្ងៃន្តប្រកុមអ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់�ាីហោះ�ៀតផង។

អ្ននក��ួល�ុសប្រតូវិប្រកុមហុុុន្ត Mengniu  បាន្ត�ញ្ជាា ក់

ថា ហោះប្រ��ីប្រកុមហុុុន្តប្រសាស �កួហោះគក៏បាន្តហោះធំែើសហុ�រជាមួយ

ប្រកុមហុុុន្តកនុងវិសិយ័ប្រ��់ធំញ្ញញជាតិ ប្រ���់ហោះលងទាំន់្តសម័យ

ន្តិងវិសិ័យហោះផសងៗហោះ�ៀត ហោះដឹើមបីផលិត�ហោះរ ាម ហោះហុើយហោះធំែើ�រ

សន្តាន្ទាជាមួយអ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់វិយ័ហោះកាង ន្ទាមំកនូ្តវិអារមា�៍

ស�ាយរកីរាយ ហោះ��ន្ត់អ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់វិយ័ហោះកាងតាមរយៈ

�រថ្ងៃចិនប្រ�ឌ្ឍិតហោះ�យឥតឈឹ�់ឈឹរ ហោះធំែើឱ្យយ�ហោះរ ាមផលតិហោះចិញ

�បី្រកុមហុុុន្តលបី�ំយជាប្រ�ធាន្ត�� ដែដឹលហោះធំែើឱ្យយយុវិវិយ័�ភិាកា

�ន ហោះ�ហោះលើ��ត ញ�ំន្ទាក់�ំន្តងសងគម។

ក់�ហេណើ ននៃនការច្ចុ�ណាយុជំ�រ�ញ

ការវិវិិតុតអាជំវីិក់មះកាហេរ ាម
消费升级加速迭代

ហោះទាំះជាយ៉ាាង�ក៏ហោះ�យ �ហោះរ ាមជាអា�រ�រហិោះភាគ

មិន្តថាវាប្រតូវិបាន្តថ្ងៃចិនប្រ�ឌ្ឍិតយ៉ាាង�ហោះ� ហោះប្រ��ីតថ្ងៃមំ អ្ននក

ហោះប្រ�ើប្របាស់ហោះ�ដែតយកចិិតត�ុក�ក់�ំផុតហោះលើគុ�ភា�។ 

ឧទាំហុរ�៍ មាន្តអ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់វិយ័ហោះកាងជាហោះប្រចិើន្តចូិលចិិតត

�ហោះរ ាមដែដឹលមាន្តជាតិប្រ�ហូោះតអីុ្នន្ត�ពស ់ សករតិចិ ន្តងិមាន្តជាតិ

ខំ្នាញ់តិចិ ដែដឹលបាន្ត�ងេំឱ្យយប្រកុមហុុុន្តផំ្តាស់�តូរ�រផលិត។

មាាកមួយចិនំ្តនួ្តក៏បាន្ត�ដែនិ្តមសារធាតុជាហោះប្រចិើន្តហោះ�កនុង�ហោះរ ាម

មាន្តដូឹចិជា probiotics កូឡាដែជន្ត ប្រ��់ធំញ្ញញជាតិជាតិ

សារធាតុសរថ្ងៃសជាហោះដឹើម  ហោះដឹើមបី�ិត�ំ�ាយ៉ាមហោះធំែើឱ្យយ�ហោះរ ាម

�ំយជាអា�រូ�តិមា ដែដឹលអំ្នហោះ�យផលដឹល់សុ�ភា�។ 

ឧទាំហុរ�៍ ប្រកុមហុុុន្ត�ឹកហោះ�ះហោះ� "Bright" បាន្ត�ក់

�ញ្ញចូ លនូ្តវិហោះប្រគឿង�រហិោះភាគ ដែដឹលអំ្នហោះ�យផលដឹល់សុ�ភា�

ហោះ�កនុង�ហោះរ ាម មាន្តដូឹចិជា quinoa, wolfberry,ash jujube, 

highland barley ន្តងិសឹំកមន្តជាហោះដឹើម ហោះហុើយបាន្តផលិត
សហុប្រ�សផលិតប្រសាស Kweichow Moutai ហោះធំែើ“�ហោះរ ាមប្រសាស”សហុប្រ�សផលិតប្រសាស Kweichow Moutai ហោះធំែើ“�ហោះរ ាមប្រសាស”

白酒企业茅台推出“白酒冰淇淋” CFP 图白酒企业茅台推出“白酒冰淇淋” CFP 图
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�ហោះរ ាមដែដឹលមាន្តជាតិសករ០% សប្រមា�់អ្ននកជំងឺ�ឹកហោះន្ទាម

ដែផូម �សតីមាន្តថ្ងៃផាហោះពាះ ប្រកមុអ្ននកមនិ្ត�រហិោះភាគជាតិសករ ន្តិង

ចូិលចិិតត�ត់កីឡា។

ហោះយ៉ាងតាម�ិន្តនន្ត័យអ្នហោះងកតបាន្តឱ្យយដឹឹងថា �ីផារ�ហោះរ ាម

រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត បាន្ត ន្តិងកំ�ុងហោះកើន្តហោះឡើងកនុងអ្នប្រតាប្រ�ចា ំ

ឆ្នាំន �ំី២០% ហោះ�៣០% ហោះហុើយ�ំហុំ�ីផារ�ចិចុ�បន្តនបាន្តជា�់

ចិំ�ត់ថាន ក់ហោះល�១កនុង�ិភី�ហោះ�ក។

ហោះ�ក ជូ តាន្តផឹង អ្ននកវិភិាគឧសាហុកមាហោះប្រគឿង�រហិោះភាគ

យលហ់ោះឃុំើញថា ហោះ�កនុង�រយិ៉ា�ស�ផីារដែ��ហោះន្តះ ប្រកុមហុុុន្ត

ផលិត�ហោះរ ាម ប្រតូវិ�ហោះងកើតលកេ�ៈ�ិហោះសសថ្ងៃន្តមាាកផ្តាា ល�ួំ់ន្ត។

ហោះដឹើមបីសីុចិង្ហាែ ក់�ន ហោះ�នឹ្តង�រផស�ែផាយថ្ងៃន្តឧសាហុកមា

�ហោះរ ាម មាាក�ហោះរ ាមជាហោះប្រចិើន្ត ន្តងឹ�ាយ៉ាមសាកលបងរហោះ�ៀ�

ផស�ែផាយប្រគ�់ប្រ�ហោះភី� �ាុដែន្តត ប្រ�សិន្តហោះ�ើមាាកមួយចិង់ឱ្យយ

អ្ននកហោះប្រ�ើប្របាស់ចិងចាយំ៉ាាងចិាស់�ស់ហោះន្ទាះ វាហោះ�ដែតប្រតូវិ

មាន្តលកេ��ៈ�ិហោះសស�ុស�ីហោះគ។ ហោះតើមាាកមួយប្រតូវិហោះធំែើ

យ៉ាាងដូឹចិហោះមតចិហោះ� ហោះ�ើ�ផលិត�ហោះរ ាមដែដឹលមាន្តរសជាតិឆ្នាំៃ ញ់ 

មាន្តផលប្រ�ហោះយ៉ាជន្ត៍ដឹល់សុ�ភា� ន្តិងមាន្តរូ�រាងសូាត 

ដែ�មទាំងំមាន្តតថ្ងៃមហំោះថាកដែតមាន្តគុ�ភា��ពស ់ គជឺាហោះរឿង

ដែដឹលគួរឱ្យយហោះយើងគិតគូរ�ិចារ�ឱ្យយបាន្តសីុជហោះប្រ�៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
稿件来源：本刊综合

�ហោះរ ាមមាាករមួ�ហោះរ ាមមាាករមួ

联名雪糕  图片来源于网络联名雪糕  图片来源于网络
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爆火
的飞
盘运
动，
魅力
在哪
？

几天前，在朋友的推荐和带领下，北京市的张女士第一次尝试

了飞盘运动。张女士发现，飞盘运动不需要太多的运动基础和门槛，

不论成人、孩子，都可以很快上手。

既能健身解压，又能扩展自己的社交圈子，飞盘的独特魅力，

正吸引越来越多人参与到这项运动中。

ហោះ�ល�ាីៗ ហោះន្តះ កឡីាថាសហោះ�ះកំ�ុងមាន្តប្រ�ជាប្រ�ិយភា�កនុង�ីប្រកុងហោះផសងៗ។ កឡីាថាសហោះ�ះបាន្ត ន្តងិកំ�ុង��ួល�រហោះ�ញ

ន្តិយម ន្តិងទាំក់ទាំញមនុ្តសស�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្ត។ �ាុន្ទាា ន្តថ្ងៃ�ៃមុន្ត ហោះប្រ�ម�រដែ�ន្ទា�ំីមិតតភីកតិ ហោះ�កប្រសី ចាងំ បាន្តហោះ�សាកលបងហោះលង

កីឡាថាសហោះ�ះហោះលើក�ី១។ ហោះ�កប្រសីបាន្តរកហោះឃុំើញថា �រហោះលងកីឡាថាសហោះ�ះមិន្តប្រតូវិ�រឱ្យយមាន្តជំន្ទាញកប្រមិត�ពស់ហោះ� ហោះទាំះ

ជាមនុ្តសសហោះ�ញវិយ័ ឬហោះកាងៗ សុ�ធដែតអាចិហោះរៀន្តហោះចិះកនុងហោះ�លដឹ៏�ំី។

កីឡាថាសហោះ�ះហោះន្តះ មិន្តប្រ�ន្ត់ដែតអាចិជួយឱ្យយហោះយើង�ន្តធូរសមាព ធំ ន្តិង�ត់ប្របា�ឱ្យយមាន្តសុ�ភា�ល�ូាុហោះ�ះ ះហោះ� ដែ�មទាំងំ

ន្តឹងជួយឱ្យយហោះយើងសាគ ល់មនុ្តសស�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្តហោះ�ៀតផង។ ស�ែថ្ងៃ�ៃ មាន្តមនុ្តសស�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្តកំ�ុងហោះ�ញន្តិយមន្តឹងកីឡា�ាីហោះន្តះ។
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etIGVIehAfakILafasehaH?
什么是飞盘运动

ភា�ទាំក់ទាំញថ្ងៃន្តថាសហោះ�ះ គឺមាន្តប្រ�ភី�ហោះដឹើម�ី

លកេ�ៈជាសកមាភា�ហោះលងកមាន្តត �ំន្ទាក់�ំន្តងសងគម 

ន្តិងជាវិញិ្ជាញ សាប្រ�កួតកីឡា។ អ្ននកហោះលងថាសហោះ�ះហោះប្រចិើន្ត

រូ� ចា�់ហោះផតើមសាគ ល់កីឡាថាសហោះ�ះតាមរយៈ�រចូិលរមួ

សកមាភា��ំន្ទាក់�ំន្តងសងគម។ ហោះ�ក ឈឹនឹ្ត ជឺហោះសៀង ជា

សិា�តយកមាមួយរ�ូ ដែដឹលហោះធំែើ�រហោះ�ដែកបរមជឈម�ឌ លកឡីា

អូ្នឡា�ំិក��ឌ ជីន្តយឺ ប្រកុង�ន្តជីង។ ហោះ�ថ្ងៃ�ៃមួយ 

កនុងដែ�មីន្ទា ឆ្នាំន ២ំ០២២ ហោះ�កបាន្ត�សសន្ទា�រដែ�ន្ទា�ំី

ថាសហោះ�ះមាន្តហោះដឹើមកហំោះ�ើ ត�ីសហុរដឹាអាហោះមរកិ។ ហោះ�

សតវិតសរ�៍១ី៩ ជាងហោះធំែើនំ្ត�័ុងជាជន្តជាតិអាហោះមរកិមាន ក់ហោះ�ា ះ

William Russell Frisbie បាន្ត�ហោះងកើតប្រកុមហុុុន្តFrisbie 

Pie។ មាន្តហោះកាងៗមួយចិំន្តួន្ត យកកញ្ញច �់ន្តំរាងថាសហោះបាះ

ហោះ��ន្ត់អា�ស វាក៏វិលិហោះហុើយហោះ�ះហោះ�មុ�យ៉ាាងន្តឹង។ 

ហោះ�យសារកញ្ញច �់ន្តហំោះធំែើ�ីហោះ�ហុធាតុ ហោះដឹើមបីកំុឱ្យយអ្ននកហោះផសងប្រតូវិ

រ�ួសហោះ�ហោះ�លហោះគហោះបាះវា អ្ននកហោះបាះដែតងដែតដែប្រសកហោះ�យ

សហំោះឡងខំ្នាងំថា “Frisbie” ហោះដឹើមបីជា�ររលំកឹដឹល់អ្ននក��ួល។

យូរៗហោះ� សកមាភា�ហោះន្តះ បាន្ត�ំយជាកីឡាមួយប្រ�ហោះភី�

ដែដឹលប្រតូវិហោះគ�ក់ហោះ�ា ះថា “Frisbie”(ថាសហោះ�ះ) ។ ហោះ�

ឆ្នាំន ១ំ៩៤៨ ជន្តជាតិអាហោះមរកិហោះ�ា ះ Fred Morrison បាន្ត

ហោះធំែើថាសផំ្តាសាកី�ី១ហោះលើ�ភិី�ហោះ�ក។ ហោះប្រ�យមក ថាសហោះ�ះ

�ាីហោះន្តះ ក៏ចា�់ហោះផតើមមាន្តប្រ�ជាប្រ�ិយភា�ហោះ�ប្រ�ហោះ�សអឺ្នរ ាុ� 

ន្តិងអាហោះមរកិ។

�រប្រ�កួតកីឡាថាសហោះ�ះ មាន្ត�រកំ�ត់ដូឹចិបាល់

ទាំត ់បាល់ហោះបាះ ន្តងិបាល់ឱ្យ�។ មាន្តប្រកុម�រីចូិលរមួប្រ�កួត

ប្រ�ដែជង�ន  ហោះហុើយប្រកុមមួយអាចិមាន្តអ្ននកចូិលរមួយ៉ាាងហោះប្រចិើន្ត 

៧ន្ទាក់។ ដឹំ�ូង ប្រកុមមួយហោះបាះថាសហោះ�ឱ្យយប្រកុមមួយហោះ�ៀត 

រចួិប្រកុម��ួលថាសប្រតូវិ�ន្តតហោះបាះថាស�ីសមាជិកប្រកុមមាន ក់

ហោះ�មាន ក់ហោះ�ៀត ហោះហុើយហោះធំែើដឹំហោះ�ើ រហោះ�មុ� រហូុតដឹល់តំ�ន្ត់

�រពាររ�ស់ប្រកុមហោះគ ហោះ�ើ�អាចិ��ួលបាន្ត�ិន្តាុ។

ក់ឡីាថាស្សហេ��ជាស្សក់មះភាពីហេលិងក់មានត ��នាក់់��នងស្សងះម និងជាវិញិ្ញាា ស្ថាក្រុប័កួ់តុកី់ឡាមា�ង
兼具娱乐、社交和竞技属性

ថាសហោះ�ះតាមរយៈហោះវិ�ិ��នំ្ទាក�់នំ្តងសងគមមយួ ដូឹហោះចិនះ 

ហោះ�កបាន្ត�ិញថាសហោះ�ះមួយហោះដឹើមបីហោះលងជាមួយមិតតរួម

�រង្ហាររ�ស់ហោះ�ក។ ហោះប្រ�យ�ីហោះលងកីឡាថាសហោះ�ះ 

ហោះ�កយល់ហោះឃុំើញថា ហោះន្តះជាកីឡាមួយប្រ�ហោះភី�ដែដឹលអាចិ

ន្ទាមំកនូ្តវិភា�ស�ាយរកីរាយដឹល់អ្ននកហោះលង ហោះហុើយក៏អាចិ

ជំរុញឱ្យយអ្ននកហោះលងជាមួយ�ន �ហោះងកើន្តមហោះន្ទាសហោះញ្ញច តន្ទា ឬ

មាន្ត�ររមួសាមគគី�ន �ន្ត់ដែតជិតសនិ�ធ ជា�ិហោះសស ហោះន្តះកជ៏ា

កឡីាមាាង ដែដឹលអាចិហោះធំែើឱ្យយអ្ននកហោះលងមាន្តសុ�ភា�លផូងដែដឹរ។
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ដែសី្សងរក់ការអ្វី�ិវិឌ្ឍឍកី់ឡាថាស្សហេ��អាច្ចុមានឱ្យកាស្សកានដ់ែតុហេក្រុច្ចុើន
探索飞盘发展的更多可能

ថាសហោះ�ះជាកីឡា�ាីមួយ ហោះតើវាន្តឹងអាចិ��ួល�រ

ហោះ�ញនិ្តយម�មីនុ្តសស�ន់្តដែតហោះប្រចិើន្ត ឬក៏ប្រតូវិហោះគហោះបាះ�ង់ហោះចាល

�ន្ទាា �់�ីមួយរយៈហោះ�លហោះប្រ�យ? ហោះ�ើន្តិយ៉ាយអំ្ន�ីអ្នន្ទាគត

រ�ស់កឡីាថាសហោះ�ះ ហោះ�ក ចាងំ ឃុុំន្ត ដែដឹលជាអ្ននក��ួល

�ុសប្រតូវិថ្ងៃន្តកំឹ�កីឡាថាសហោះ�ះមួយកនុងប្រកុងហោះ�ា�ងំ ដែតង

ដែតគិតគូរ�ិចារ�អំ្ន�ី�ញ្ជាា ជាហោះប្រចិើន្ត។ ហោះ�កកំ�ុងគិតថា 

ហោះតើហោះហុតុអ្នែបីាន្តជា កឡីាថាសហោះ�ះអាចិមាន្តប្រ�ជាប្រ�ិយភា�

កនុងសងគមហោះយើង? វាអាចិមាន្តអ្នន្ទាគតយ៉ាាងដូឹចិហោះមតចិ?

ហោះប្រ�យ�ីបាន្តជដែជក�ន ជាមួយអ្ននកហោះលងថាសហោះ�ះ

ហោះប្រចិើន្តន្ទាក់ ហោះ�ក ចាងំ ឃុុំន្ត យល់ហោះឃុំើញថា ហោះ�យសារ

មាន្តមនុ្តសសជាហោះប្រចិើន្ត មាន្តតប្រមូវិ�រដែផនក�ំន្ទាក់�ំន្តងសងគម 

សាា រតីរមួសាមគគី�ន  ន្តិង�រ�ត់ប្របា�ឱ្យយមាន្តសុ�ភា�

ល ូថាសហោះ�ះកំ�ុងមាន្តប្រ�ជាប្រ�ិយភា�កនុងសងគម។ ហោះ�ក

បាន្ត�ញ្ជាា ក់ថា ហោះ�ើហោះគមិន្តបាន្តហោះប្រជើសហោះរ ើសកីឡាថាសហោះ�ះ

①① ②②
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កនំ្តះឆ្នាំន ចុំិងហោះប្រ�យហោះន្តះ កញ្ជាញ  ចាវិ យូ ដែដឹលហោះធំែើ�រហោះ�

ប្រកុមហុុុន្ត�រហោះ�សមួយ ដែតងដែតផាយដំឹ�ឹងតាមគ�ន្តី

�ំន្ទាក�់នំ្តងសងគមរ�ស់�ួំន្តថា “�ឹកចិិតតរកីរាយសុ�ធដែតមក

�កីឡីាថាសហោះ�ះ”។ កញ្ជាញ បាន្ត�ញ្ជាា កថ់ា “ឱ្យយដែត�ំុំជ�ួន្តងឹ

ហោះរឿងកងែល់ ឬហោះ�ហោះ�លមិន្តស�ាយចិិតត �ំុ ំន្តឹងហោះ�ហោះលង

ថាសហោះ�ះ។ �ំុហំោះលងជាមួយមតិតភីកត ិ ន្តយិ៉ាយ�ន ហោះលងជាមយួ

ហោះគ ន្តងឹអាចិមាន្តភា�ស�ាយរកីរាយ ដូឹហោះចិនះ �កឹចិិតតរកីរាយ

រ�ស់�ំុំសុ�ធដែតមក�ីកឡីាថាសហោះ�ះហោះន្តះ”។ 

កញ្ជាញ  ចាវិ យូ យល់ហោះឃុំើញថា កីឡាថាសហោះ�ះហោះន្តះ

�តិជាមាន្តភា�ទាំក់ទាំញយ៉ាាងខំ្នាងំ ឱ្យយដែតហោះ�កអ្ននកសាគ ល់វា

មុ�ជាន្តឹងអាចិចូិលរមួហោះលងជាមួយហោះគភំាមៗ។ គួរ�ញ្ជាា ក់

ថា ថាសហោះ�ះមាន្តកមំាងំទាំក់ទាំញ�ហិោះសសសប្រមា�់យុវិជន្ត

ដូឹហោះចិនះ វាកំ�ុងមាន្តប្រ�ជាប្រ�ិយភា�កនុងសងគមហោះយើង។ អ្ននក

ហោះលងថាសហោះ�ះមិន្តបាចិ់មាន្តជំន្ទាញកប្រមិត�ពស់ហោះ� �ុរស

ន្ទារសុី�ធដែតអាចិចូិលរមួហោះលងជាមួយ�ន  ជា�ិហោះសស វាហោះ�ើ�

ដែតហោះ�ញន្តិយមកនុងសងគមហោះយើង ហោះហុើយប្រតូវិបាន្តហោះគចាត់�ុក

ថាជា “កឡីាទាំន់្តសម័យ” ហោះ�យមក�មូីលហោះហុតុហោះន្តះ ហោះហុើយ

បាន្តជាកំ�ុងមាន្តមនុ្តសស�ន់្តដែតហោះប្រចិើន្តហោះឡើងៗ ជា�់ចិិតតហោះ�

ន្តឹងកីឡាថាសហោះ�ះហោះន្តះ។

មិន្តដែត�ាុហោះ�ះ ះហោះ� កុមារាកុមារ ីឬមនុ្តសសចាស់ក៏អាចិ

ចូិលរមួហោះលងថាសហោះ�ះដែដឹរ។ ឧទាំហុរ�៍ ហោះ�កនុងកឹំ�កីឡា

ថាសហោះ�ះ ហោះយើងអាចិហោះឃុំើញហោះគមកហោះលងជាមួយសមាជិក

ប្រគួសារ៣ជំន្ទាន្ត់ គឺ ជីដូឹន្តជីតា ឪ�ុកមាត យ ន្តិងកូន្ត ហោះហុើយ

ក៏មាន្តកូន្តហោះភំាះ២ន្ទាក់ដែដឹលមាន្តអាយុជាង១០ឆ្នាំន  ំ ដែតងដែត

មកហោះលងថាសហោះ�ះជាមួយ�ន ដែដឹរ។
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ប្រ�ដែហុលន្តឹងអាចិមាន្តជហោះប្រមើសហោះផសងហោះ�ៀត។ ហោះប្រ�យ�ី

ថាសហោះ�ះ��ួល�រហោះ�ញនិ្តយម មាន្តមនុ្តសស�ំះចា�់ហោះផតើម

ប្រ�ក�អាជីវិកមាដែផូកហោះលើកឡីាប្រ�ហោះភី��ាហីោះន្តះ។ �ានុ្ទាា ន្តដែ�មុន្ត

កំឹ�កីឡាថាសហោះ�ះរ�ស់មិតតភីកតិហោះ�ក ចាងំ ឃុុំន្ត បាន្ត

�ហោះងកើតប្រកុមហោះលងកីឡាថាសហោះ�ះជាហោះប្រចិើន្តប្រកុម។

ហោះ�ហោះ�លប្រ�ក�អាជីវិកមាដែផូកហោះលើកីឡាថាសហោះ�ះ 

ហោះ�ក ចាងំ ឃុុំន្ត មាន្តគំន្តិត�ុស�ន ន្តឹងអ្ននកដឹថ្ងៃ�។ ហោះ�ក

មិន្តចូិលចិិតតកំ�ត់ហោះ�លហោះ�រ�ស់�ំួន្តហោះ� �ីហោះប្រពាះហោះ�ក

យល់ហោះឃុំើញថា “ហោះ�លហោះ�”ដែដឹលបាន្តកំ�ត់ជា�រ�ក់

កំហុិតចិំហោះពាះ�រអ្នភីិវិឌ្ឍឍកីឡាថាសហោះ�ះ។ អ្នែីដែដឹលហោះ�ក

ចិងហ់ោះធំែើហោះន្ទាះគឺ ហោះធំែើ�រសាកលបងហោះលើវិតិុ ន្តិងហោះរឿង�ាីៗ 

ដែសែងរក�រអ្នភិីវិឌ្ឍឍថ្ងៃន្តកីឡាថាសហោះ�ះហោះដឹើមបីឱ្យយមាន្តឱ្យ�ស

�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្ត។

តាមគំន្តិតរ�ស់ហោះ�ក ចាងំ ឃុុំន្ត ឱ្យ�សទាំងំហោះន្ទាះ

មនិ្តអាចិប្រតូវិកំ�ត់ជាសតង�់រ ឬតួហោះល�ជាក�់កហ់ោះន្ទាះហោះ�។

ហោះ�កកំ�ុង�ិត�ំជំរុញឱ្យយមនុ្តសស�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្តសាគ ល់ ន្តិង

ចូិលរមួកីឡាថាសហោះ�ះ ហោះហុើយរមួចិំដែ�ក�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្ត

កនុង�រហោះរៀ�ចំិ�រប្រ�កួតកីឡាថាសហោះ�ះដែដឹល�ន់្តដែត

មាន្តកប្រមិត�ពស់ ន្តិងលកេ�ៈជំន្ទាញ៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
稿件来源：本刊综合

អ្ននកចូិលរមួកំ�ុង�ត់ហោះលងថាសហោះ�ះ ន្តិងចូិលរមួ�រប្រ�កួតអ្ននកចូិលរមួកំ�ុង�ត់ហោះលងថាសហោះ�ះ ន្តិងចូិលរមួ�រប្រ�កួត

图①②③④参与者进行飞盘练习、比赛 CFP 图图①②③④参与者进行飞盘练习、比赛 CFP 图

③③

④④
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BgTaéRbmYyRKab;EdlGachUreRbg
申功晶 / 文

上好的咸蛋，蛋黄是粘稠的，呈溏

心状，入口即化，且空口吃，一点儿都

不咸。平常食用，一般都是敲破蛋壳，

用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，蛋黄

的红油就冒出来了，十分诱人。

�ងទាំថ្ងៃប្រ�ដែដឹលមាន្តហោះប្រ�ងហូុរហោះចិញ�ងទាំថ្ងៃប្រ�ដែដឹលមាន្តហោះប្រ�ងហូុរហោះចិញ

流油的咸蛋 CFP 图流油的咸蛋 CFP 图
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ហោះ�ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត មនុ្តសសមាន ដែតងដែតយកសុុតទាំប្រសស់

មកប្រ�ឡាក់អំ្ន�ិលជាអា�រឈឹៃុយឆ្នាំៃ ញ់ ដែដឹលហោះគហោះ�ថា

�ងទាំថ្ងៃប្រ�។ �ន្ទាា �់�ី�ក�ងទាំថ្ងៃប្រ�ហោះចិញបាន្តហោះឃុំើញដែផនក

��៌សផុយ ដែផនក��៌ហោះលឿង�ន្ត់ ហោះហុើយមាន្តរសជាតិថ្ងៃប្រ�

ន្តិងប្រសស់។

១៧០០ឆ្នាំន មុំន្ត �ងទាំថ្ងៃប្រ�ប្រតូវិបាន្តហោះគកត់ប្រតាកនុង

ហោះសៀវិហោះ�កសិកមា ‘‘ឈឹមីីងហោះយ៉ាសុូ’’ ។ ហោះ�សម័យ�ុរា�

ចិិន្ត ហោះ�យសារហោះសដឹាកិចិចសងគមអ្នភីិវិឌ្ឍឍន្ត៍�យហោះប្រ�យ �ង

ទាំថ្ងៃប្រ��ំយហោះ�ជាអា�រឆ្នាំៃ ញ់កប្រមិត�ពស់ ដែដឹលមាន្តដែត

ម�ន្តតីជាន្ត់�ពស់ ន្តិងអ្នភីិជន្តអាចិ�រហិោះភាគបាន្ត ហោះហុើយរហោះ�ៀ�

�រហិោះភាគគឺ�ហិោះសស�ស់។ ហោះ�កនុង�ិធំជី�់ហោះលៀង មាច ស់ផាះ

ប្រតូវិយក�ងទាំថ្ងៃប្រ�ហោះ�ឱ្យយហោះភី�ំវិជាមុន្ត ហោះដឹើមបី�ង្ហាា ញ�ីហោះសចិកតី

ហោះ�រ�។ ហោះ�ល�ងទាំថ្ងៃប្រ��ក់ហោះ�កនុងចាន្ត ប្រតូវិ�ត់ជាដំុឹ

មួយៗឱ្យយជា�់ន្តឹងសំ�ក។

ហោះ�លហោះធំែើ�ងទាំថ្ងៃប្រ� មុន្តដំឹ�ូងគឺប្រតូវិហោះប្រជើសហោះរ ើសសុុតទាំ

ល�ំូផុត។ សំ�កសុុតទាំមាន្ត��៌ថ្ងៃ�តង ន្តិង��៌ស។

ដែតសុុតទាំមាន្តសំ�ក��៌ថ្ងៃ�តងភាគហោះប្រចិើន្តហោះកើត�ីសតែទាំ

ដែដឹលចិិញ្ញច ឹមហោះ�យហោះសរ ី សតែទាំប្រ�ហោះភី�ហោះន្តះរកចិំ�ីហោះ�យ

�ំួន្តឯង ដែតងដែតសីុសតែមាន្តជីវិតិដូឹចិជា�យង ប្រតី ន្តិង�ង្ហាគ

កនុង�ឹង ដូឹហោះចិនះវាជាចិំ�ីដែដឹលមាន្តជីវិជាតិ�ពស់ជាង។

�ន្ទាា �់�ហីោះប្រជើសហោះរ ើសសុុតទាំហោះហុើយ ដឹ�ូំងប្រតូវិដុឹស�ង

សុតុទាំប្រសស់ទាំងំអ្នស់ឱ្យយសូាត ហោះហុើយចូិលដំឹហោះ�ើ រ�ល�ន្ទាា �់

គ ឺ �រប្រ�ឡាក់អំ្ន�ិល។ ហោះ�ើមនិ្តចិង់ហោះធំែើឱ្យយសាុប្រគសាា ញអាចិ

ប្រ�ឡាក់ហោះ�យ�ក់កនុង�ឹកអំ្ន�ិល �ាុដែន្តតហោះធំែើដែ��ហោះន្តះ �ងទាំ ហោះធំែើ�ងទាំថ្ងៃប្រ�ហោះធំែើ�ងទាំថ្ងៃប្រ�

腌制咸蛋 CFP 图 腌制咸蛋 CFP 图 
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GMNanbEnßm 阅读延伸

ehtuGVI)anCaBgTaéRbGac{hUreRbg}ehtuGVI)anCaBgTaéRbGac{hUreRbg}

咸蛋为何能“流油”咸蛋为何能“流油”

ថ្ងៃប្រ�មិន្តមាន្តកិំន្តឈឹៃុយឆ្នាំៃ ញ់ដូឹចិ�រប្រ�ឡាក់ហោះ�យភីកហ់ោះលឿង

ហោះ�។ ភីក់ហោះលឿងប្រ�ឡាក់សុុតទាំ គឺយកហោះមាស អំ្ន�ិល ន្តិង

ហោះប្រគឿងហោះ�សហោះផសងៗហោះ�ហោះសាៃ រជាសុុ� �ក់ភីក់ហោះលឿងកនុង

សុុ�ឱ្យយរ�យ ហោះហុើយកូរវាឱ្យយ�ំយជាភីក់ហោះសើមរុវំាហោះ�ហោះលើ

សុុតទាំឱ្យយហោះ�ញ រចួិ�ក់សុុតទាំចូិលកនុងកូមមតងមួយៗ 

ហោះហុើយ�ិ�មាត់កូមឱ្យយជិត។ រង់ចា៤ំ០ថ្ងៃ�ៃ �ងទាំថ្ងៃប្រ�អាចិ

�រហិោះភាគបាន្ត។ �ងទាំថ្ងៃប្រ�ដែដឹលប្រ�ឡាក់តាមវិធិំីដែ��ហោះន្តះ

ដែផនកហោះលឿងសូិត រសជាតិវាក៏មិន្តថ្ងៃប្រ�ទាំល់ដែតហោះសាះ។ ជា

ធំមាតា វាប្រតូវិបាន្តហោះគ�រហិោះភាគហោះ�យ�កស�ំកសុតុ ហោះហុើយ

យកចិងកះឹចា�់វាមក�រហិោះភាគ។ ��ៈហោះ�លចុិចិចិងកឹះចូិលសុុត 

ហោះប្រ�ងប្រកហុមថ្ងៃន្តដែផនកហោះលឿងន្តឹងហោះចិញមកភំាម ហោះមើល

ហោះ�គួរឲ្យយចិង់�រហិោះភាគខំ្នាងំ�ស់។

ហោះ�ហោះ�តតហូុុ�ន្តដែដឹលជាប្រសុកកំហោះ�ើ តរ�ស់�ំុ ំ រាល់

ហោះ�លដឹល់�ុ�យដែសន្តនំ្តចាងំ ហោះកាងៗមាន្ត�ំហោះន្តៀម�មំា�់ "�យួរ

�ងទាំថ្ងៃប្រ�" ហោះ�ហោះលើករ�ស់ហោះគ។ �ំុ ំចាបំាន្តថា �ល�ំុ ំហោះ�

ហោះកាង មនុ្តសសចាស់បាន្តហោះប្រ�ើអំ្នហោះបាះប្របា�ំ�៌ចិង�ងទាំថ្ងៃប្រ�

ដែដឹលចិមូឹន្តឆ្លូឹន្ត�យួរហោះ�មុ�ប្រ�ូងកូន្ត។ ហោះ�លហោះកាងៗហោះលង

ជាមួយ�ន  ហោះគ�ន្ត់�ងទាំថ្ងៃប្រ�ហោះរៀងៗ�ំួន្តឱ្យយ�ាះ�ន ។ �ងទាំ

ថ្ងៃប្រ�រ�ស់អ្ននកចាញ់ប្រតូវិបាន្ត�កសំ�កហោះហុើយ�រហិោះភាគ

ទាំងំអ្នស់�ន  ចិដំែ�កឯ�ងទាំថ្ងៃប្រ�រ�ស់អ្ននកឈឹនះអាចិ�ន្តតរកា

�ុកបាន្ត។

ដែផនកហោះលឿងថ្ងៃន្ត�ងទាំថ្ងៃប្រ�មាន្តសារធាតុដូឹចិជាតិខំ្នាញ់

ប្រ�ហូោះតអីុ្នន្ត ជាតិសករ �កឹជាហោះដឹើម។ មូលហោះហុតុដែដឹលដែផនកហោះលឿង

ថ្ងៃន្ត�ងទាំថ្ងៃប្រ�ប្រតូវិបាន្តប្រ�ឡាក់អាចិហូុរហោះប្រ�ងគឺ ហោះ�យសារ

ប្រ�ហូោះតអីុ្នន្តនិ្តងជាតិខំ្នាញ់បាន្តផំ្តាស់�តូរលកេ�ៈ។ កនុងអំ្នឡុង

ហោះ�លថ្ងៃន្ត�រប្រ�ឡាក់សុុតទាំ អំ្ន�ិលនឹ្តងប្រជា�ចូិលហោះ�កនុង

សុុត ដែដឹលបាន្ត�ត់�ន្តិយជាតិ�ឹកហោះ�កនុងសុុត ហោះហុើយហោះធំែើ

ឱ្យយប្រ�ូហោះតអីុ្នន្តមាន្ត�រផំ្តាស់�តូរហោះលើរូ�រាង ន្តិងលកេ�ៈ។ 

សិាន្តភា�ដែផនកហោះលឿងក៏ផំ្តាស�់តូរដែដឹរ ហោះប្រ�ងតូចិៗហោះ�កនុងដែផនក

ហោះលឿងបាន្តប្រ�មូលផតុ�ំន ។ ដូឹហោះចិនះ ហោះ�លហោះគ�ក�ងទាំថ្ងៃប្រ�

ន្តឹងអាចិហោះឃុំើញ�ិដឹាភា�"ហូុរហោះប្រ�ង"៕

(អ្នតិ��សហោះងេ�ហោះ�យអ្ននកន្តិ�ន្តធ�សសន្ទាវិដឹតីហោះយើង�ំុ ំ)
稿件来源：本刊综合

�ងទាំថ្ងៃប្រ��ងទាំថ្ងៃប្រ�

咸蛋 CFP 图 咸蛋 CFP 图 
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走进玉溪｜通海：古城韵味长，创意焕新机走进玉溪｜通海：古城韵味长，创意焕新机

�ីប្រកុង�ុរា��ុងថ្ងៃហុសិិតហោះ�កនុងប្រសុក�ុងថ្ងៃហុប្រកុងយូសីុថ្ងៃន្ត

ហោះ�តតយូ�ន្ត ដែដឹលមាន្តប្រ�វិតតិជាង ១២៦០ ឆ្នាំន  ំ ន្តិងជា�ីប្រកុង

ប្រ�វិតតិសា�សត ន្តិងវិ�បធំម៌ថាន ក់ជាតិដឹ៏លបីលាញហោះ�កនុងប្រ�ហោះ�ស

ចិិន្ត។

តាម�ត៌័មាន្តឱ្យយដឹឹងថា �ចិចុ�បន្តនហោះន្តះ �ុងថ្ងៃហុមាន្តតំ�ន្ត�់រពារ

វិតិុ�ុរា�វិ�បធំម៌ប្រគ�់កប្រមិតទាំងំអ្នស់ចិំន្តួន្ត៩០ កនុងចិំហោះ�ម

ហោះន្ទាះ មាន្ត�ីធំាថ្ងៃន្តលំហោះ��ា ន្តចិំន្តួន្ត១០៣ កនុង�ីប្រកុង�ុរា�គឺជា

អ្ន�រប្រ�វិតតិសា�សត ដែដឹល�ំះមាន្តប្រ�វិតតិជាង៣០០ឆ្នាំន ហំោះហុើយ។ 

មិន្តដែត�ាុហោះ�ះ ះហោះ� ភីនំហោះសៀវិថ្ងៃន្តប្រសុក�ុងថ្ងៃហុមាន្តកំ��យ ន្តិង

ពាកយ�ំន្តឹមលបីជាហោះប្រចិើន្ត ហោះហុើយមាន្តវិតិុ�ុរា�ជាហោះប្រចិើន្ត។ ដូឹហោះចិនះ 

ហោះ�ហោះ�លដែដឹលអ្ននករស់ហោះ�ហោះ�តតយូ�ន្តជាហោះប្រចិើន្តហោះលើកហោះឡើងអំ្ន�ី

�ុងថ្ងៃហុ �ួកហោះគន្តឹងប្របា�់ថា �ីហោះន្ទាះជាកដែន្តំងដែដឹល ប្រ�មូលផតុ ំនូ្តវិ

សិ�បករប្រគ�់វិសិ័យ ន្តិងមាន្តអ្នតិ��ន្តិងសាន ថ្ងៃដឹចិប្រមុះ��៌។

ហោះភីំ�វិហោះ�សចិរជាហោះប្រចិើន្តមិន្តចិង់ចាកហោះចិញហោះ�ហោះ�ល�ួកហោះគមក

�ីប្រកុង�ុរា��ុងថ្ងៃហុ ហោះហុើយបាន្ត�ំយជាអ្ននក�ហោះងកើតមុ�ជំន្តួញ

រ�ស់�ំួន្តហោះ�ប្រសុក�ុងថ្ងៃហុ កនុងចិំហោះ�ម�ួកហោះគ ក៏មាន្តហោះ�ក

ឆិ្លន្ត ហោះសៀវិហុួន្ត ដែដឹលមក�ីហោះ�តតគួយចូិវិថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�សចិចិិន្ត។ ហោះ�

ដែ�មីន្ទាឆ្នាំន ២ំ០២១ ហោះ�កបាន្តន្ទាបំ្រគួសាររ�ស់�ំួន្តមកដឹល់ប្រសុក

�ុងថ្ងៃហុ ន្តិងសហោះប្រមចិចិិតតសាន ក់ហោះ��ីហោះន្ទាះ ហោះហុើយបាន្តហោះ�ើក�ង

មយួដែដឹលមាន្តហោះ�ា ះថា“�ងប្រសាឈឹហូីុរ”។ ហោះ�កបាន្តដែ�ន្ទាំ

ថា “�ំុ ំចូិលចិិតត�រយិ៉ា�សវិ�បធំម៌ ន្តិង�ឹងឈឹលូីដឹ៏ប្រសស់សូាត

ហោះ��ីហោះន្តះ។” 

ហោះដឹើមបីហោះធំែើឱ្យយ�ីប្រកុង�ុរា��ហោះញ្ញច ញនូ្តវិភា�រស់រហោះវិ ើកហោះឡើងវិញិ

ប្រសុក�ុងថ្ងៃហុបាន្តដែសែងរកន្តិងសិកាប្រសាវិប្រជាវិគហោះប្រមាង“�រពារ

�ីប្រកុង+ហោះធំែើ�រថ្ងៃចិនប្រ�ឌ្ឍិតឱ្យយមាន្តភា�រស់រហោះវិ ើក” ហោះហុើយអាប្រស័យ

ហោះលើមូល�ា ន្តថ្ងៃន្ត�រដែ�រការូ�រាងហោះដឹើមថ្ងៃន្តសំ�ង់�ុរា� ន្តិង

ដែកលម�ូបី្រកុង�ុរា�តាមដែ��“�រហោះធំែើ�រដែក�ប្រមង់តូចិ” ន្តងិ“�រ

ដែកលមខូ្នាន តតូចិ” ដែដឹលហោះធំែើឱ្យយ�ីធំាកនុង�ីប្រកុង�ុរា�បាន្ត�ំយហោះ�

ជាកដែនំ្តងហោះដឹើរហោះលងចាបំាច់ិសប្រមា�់ហោះភី�ំវិហោះ�សចិរ ហោះហុើយលហំោះ��ា ន្ត

�ុរា�ដែដឹលប្រ�ុឌ្ឍហោះប្រទាំមបាន្តដែប្រ��ំយហោះ�ជាផាះស�ំក់លបីតាម

��ត ញអីុ្នន្តហោះធំើដែ�ត ឬ�ង�រហិោះភាគអា�រធំមាតា៕

(ដែផនកហោះឃ្វាសន្ទា�រថ្ងៃន្តគ�ៈកមាា ធំ�ិរគ��កសកុមាុយន្តិសតចិនិ្ត

ប្រកុងយូសីុ)
玉溪市委宣传部供稿供图

走在通海古城，幽深古巷，一头连着主街，一头勾着院落。

漫步其间，脚下是青石路，抬头是木屋檐，家家院内有盆景，

户户门前挂楹联。据悉，通海现有各级文物保护单位 90 处，

其中，古城内 103 个院落民居为历史建筑，有些距今有 300

多年历史。通海的秀山，更是诗词楹联满目，文物繁多。所

以许多云南人提起通海，大都会告诉你，那是文章华彩、百

匠聚集之地。

edIrcUlkñúgRkugyUsIu TIRkugburaNfugéhEdlmanedIrcUlkñúgRkugyUsIu TIRkugburaNfugéhEdlman
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说词解句

karBnül;BaküsRmab;karbkERb

-អ្វីគះសំ្សងការដាា ន(អ្វីគះសំ្សងការ)   សំ្សងការដាា ន(សំ្សងការ)   អ្វី�ិការដាា ន(អ្វី�កិារ) 

ប័ា�ស្សត�នគរបាលិរដុាបាលិ(ហេមប័ា�ស្សត�)

ហោះ�កនុងប្រ�ហោះ�សចិិន្ត “公安部”ជាដែផនកមួយថ្ងៃន្តប្រកុមប្រ�ឹកាកិចិច�ររដឹាចិិន្ត ន្តងិជាសិា�័ន្តដឹឹកន្ទា ំ ន្តងិ�ញ្ជាា ក�ូំលអំ្ន��ីរង្ហារ

ន្តគរបាល។ ប្រ�ហោះ�សកមពុជាមាន្តរ��ន្តហោះយ៉ាបាយ�ុស�ន ន្តឹងប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ប្រកសួងម�ថ្ងៃផាថ្ងៃន្តប្រ�ះរាជា�ចិប្រកកមពុជាជាសិា�័ន្ត

ដឹឹកន្ទា ំន្តិង�ញ្ជាា នូ្តវិ�រង្ហារន្តគរបាល ចិំដែ�ក�រង្ហារជាក់ដែសតងគឺ��ួល�ុសប្រតូវិហោះ�យអ្នគគសនង�រ�ា ន្តន្តគរបាលជាតិកមពុជា។

ហោះ�ើ�កដែប្រ�“ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ中国公安部” ន្តិង “ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ柬埔寨内政部国家警察总署”ជាភាសាដែ�ារគឺ “ប្រកសួងសន្តតិសុ�សាធារ�ៈថ្ងៃន្តសាធារ�

រដឹាប្រ�ជាមាន្តិតចិិន្ត” ន្តិង“អ្នគគសនង�រ�ា ន្តន្តគរបាលជាតិថ្ងៃន្តប្រកសួងម�ថ្ងៃផាកមពុជា”។ អ្ននកដឹឹកន្ទាកំំ�ូលថ្ងៃន្តសិា�័ន្តន្តគរបាល

រ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត ន្តិងកមពុជាគឺ “公安部部长”(រដឹាម�ន្តតី) ន្តិង“警察总监”(អ្នគគសនង�រ) ហោះ�ហោះប្រ�មរដឹាម�ន្តតី ន្តិងអ្នគគសនង�រ គឺ “

副部长”(អ្ននុ្តរដឹាម�ន្តតី) ន្តងិ“副总监”(អ្នគគសនង�ររង)។ ហោះ�តាមតំ�ន្តមូ់ល�ា ន្ត ហោះ�ា ះសិា�័ន្តន្តគរបាលចិិន្ត ន្តងិកមពុជាមាន្ត

�រ�ុស�ន �ះំ។ កនុងភាសាចិិន្ត ហោះ�ហោះ�តតប្រកុងហោះផសងៗ សិា�័ន្តន្តគរបាលហោះ�ថា “公安局”ដែតហោះ�កមពុជាហោះ�ថា “警察局” �ាុដែន្តត 

ហោះ�ហោះ�ល�កដែប្រ�ជាភាសាដែ�ារ ជាធំមាតាគឺហោះ�រ�តាម�មំា�់ថ្ងៃន្ត�រហោះប្រ�ើភាសាដែ�ារ ហោះពាលគ ឺ សិា�័ន្តន្តគរបាលថាន ក់ហោះ�តត(រដឹាធានី្ត/

រាជធាន្ត)ី ហោះ�ថា “សនង�រ�ា ន្តន្តគរបាល” អ្ននកដឹឹកន្ទាគំ“ឺសនង�រ(រង)” ចិដំែ�កសិា�័ន្តន្តគរបាលថ្ងៃន្ត�ីប្រកុងដែដឹលមាន្តឋាន្តៈ

សិតិហោះ�ហោះប្រ�មថាន កហ់ោះ�តត ប្រសកុឬ��ឌ  ហោះ�ថា “អ្នធំិ�រ�ា ន្តន្តគរបាល” អ្ននកដឹឹកន្ទាគំឺ“អ្នធំិ�រ(រង)”។ ដូឹហោះចិនះ ហោះ�ហោះ�ល�កដែប្រ�

ពាកយ“公安局”ឬ“警察局”�ីភាសាចិិន្តហោះ�ជាភាសាដែ�ារ ប្រតូវិគិតគូរ�ីថាន ក់រ�ស់សិា�័ន្តហោះន្ទាះ ហោះចិៀសវាងកំុឱ្យយមាន្ត�រ�កដែប្រ�

�ុស។ ហោះប្រ��ីហោះន្តះ ពាកយថា“�ាុសត�ន្តគរបាលរដឹាបាល(ហោះម�ាុសត�)”គឺចិងុូលសំហោះ�ហោះលើសិា�័ន្តន្តគរបាលថាន ក់សង្ហាក ត់ ឬឃុុំំ ដូឹហោះចិនះ 

ហោះ�ហោះ�ល�កដែប្រ�ពាកយ“派出所（所长）”�ីភាសាចិិន្តហោះ�ជាភាសាដែ�ារ អាចិ�កដែប្រ�ថា“�ាុសត�ន្តគរបាលរដឹាបាល(ហោះម�ាុសត�)”។ 

គួរ�ញ្ជាា ក់ថា កនុងភាសាន្តិយ៉ាយហោះគក៏ចូិលចិិតតហោះប្រ�ើពាកយ“�ាុសត��ាូលិស”សប្រមា�់�កដែប្រ�ពាកយ“派出所” ហោះហុើយក៏មាន្តអ្ននក�ំះយក

ពាកយហោះន្តះសដែមតងន្ត័យ“警察局”ដែដឹរ។

在中国，公安部是国务院组成部门，是全国公安工作的最高领导机关和指挥机关；柬埔寨的国家体制

与中国不同，柬埔寨王国内政部是其警务工作的领导和指挥机关，具体工作由柬埔寨国家警察总署负责，

中国公安部和柬埔寨内政部国家警察总署的柬文表述分别为ប្រកសួងសន្តតសុិ�សាធារ�ៈថ្ងៃន្តសាធារ�រដឹាប្រ�ជាមានិ្តតចិិន្ត

和អ្នគគសនង�រ�ា ន្តន្តគរបាលជាតិថ្ងៃន្តប្រកសួងម�ថ្ងៃផាកមពុជា，其最高领导分别是“公安部部长”和“警察总监”，柬文表

述为រដឹាម�ន្តតី和អ្នគគសនង�រ，副职的表述为“副部长”（អ្ននុ្តរដឹាម�ន្តតី）和“副总监”（អ្នគគសនង�ររង）。在地方层面，

中柬警务工作指挥部门的中文表示略有不同。在中国各省市，警务工作指挥部门称为“公安局”，柬埔寨通
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�ល�ីថ្ងៃ�ៃ�ី៥ ដឹល់�ី៧ ដែ�កញ្ជាញ  ឆ្នាំន ២ំ០២១ តាម�រអ្នហោះញ្ញា ើញ�ីប្រកសួងសន្តតិសុ�សាធារ�ៈចិិន្ត ឯកឧតតមន្ទាយ

ឧតតមហោះសន្តីយ៍ សន្តតិ��ឌិ ត ហោះន្តត សាហោះវិឿន្ត អ្នគគសនង�រថ្ងៃន្តអ្នគគសនង�រ�ា ន្តន្តគរបាលជាតិកមពុជា បាន្តអ្នហោះញ្ញា ើញមក�ំហោះ�ញ

�សសន្តកិចិចហោះ�ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។
2021 年 9 月 5 日至 7 日，应中国公安部邀请，柬埔寨警察总监奈萨文来华访问。

ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី៣ ដែ�មិ�ុន្ទា ឆ្នាំន ២ំ០២១ កិចិចប្រ�ជំុ�ូកសរុ��រង្ហារសតី�ីឆ្នាំន សំហុប្រ�តិ�តតិ�រថ្ងៃន្ត�រអ្ននុ្តវិតតចិា�់ ចិិន្ត-កមពុជា 

បាន្តហោះរៀ�ចិំហោះឡើងតាមប្រ��័ន្តធវិហីោះដឹអូ្ន។ ឯកឧតតម វាាង ហោះសៀវិហុុង អ្ននុ្តរដឹាម�ន្តតីអ្នចិិថ្ងៃ�ន្តតយ៍ថ្ងៃន្តប្រកសួងសន្តតិសុ�សាធារ�ៈចិិន្ត 

ន្តិងឯកឧតតមន្ទាយឧតតមហោះសន្តីយ៍ សន្តតិ��ឌិ ត ហោះន្តត សាហោះវិឿន្ត អ្នគគសនង�រថ្ងៃន្តអ្នគគសនង�រ�ា ន្តន្តគរបាលជាតិកមពុជា បាន្ត

អ្នហោះញ្ញា ើញចូិលរមួ ន្តិងដែ�ំងសុន្តារកថាកនុងកិចិចប្រ�ជំុហោះន្តះ។
2021 年 6 月 3 日，中柬执法合作年工作总结会议通过视频形式举行，中国公安部常务副部长王小洪、柬埔

寨警察总监奈萨文出席会议并致辞。

ហោះ�ថ្ងៃ�ៃ�ី១២ ដែ�ឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២២ ឯកឧតតម ហូុុ ថ្ងៃវិ ប្រ�ធាន្ត�រយិ៉ាល័យកិចិច�រកុងសុុល ន្តិងអា�ិកជន្ត ន្តិងជា

អ្ននក��ួល�ុសប្រតូវិ�ហោះ�ត ះអាសន្តនថ្ងៃន្ត�រយិ៉ាល័យកុងសុុលប្រ�ចាហំោះ�តតប្រ�ះសីហុនុ្តថ្ងៃន្តសិា�ូតប្រ�ហោះ�សចិិន្តប្រ�ចាហំោះ�ប្រ�ហោះ�ស

កមពុជា បាន្តជួ�ជាមួយឯកឧតតម ជួន្ត �រនិ្តា សនង�រន្តគរបាលហោះ�តតប្រ�ះសីហុនុ្ត។ ឯកឧតតម ជួន្ត �រនិ្តា បាន្តដែ�ំងថា 

សនង�រ�ា ន្តន្តគរបាលហោះ�តតប្រ�ះសីហុនុ្តន្តឹងរមួសហុ�រ�ន យ៉ាាងសូិតលាួតជាមួយភាគីចិិន្ត �ិត�ំយ៉ាាងហោះ�ញ�ំហុឹងហោះដឹើមបីដែ�

រកាសុវិតិិភា� ន្តិងសិ�ធិប្រស�ចិា�់រ�ស់ជន្តជាតិចិិន្ត ន្តិងជន្តជាតិ�រហោះ�សហោះផសងៗហោះ�ៀតដែដឹលរស់ហោះ� ន្តិងហោះធំែើហោះ�សចិរ�៍

ហោះ�ហោះ�តតប្រ�ះសីហុនុ្ត។
2022 年 5 月 12 日，中国驻柬埔寨大使馆领侨处主任兼驻西港领办临时负责人胡伟会见西哈努克省警察局

局长尊那林。尊那林表示，西哈努克省警察局愿与中方密切沟通合作，全力维护旅居当地的中国公民以及外国人

的安全及合法权益。

តាមសិិតិ កនុងអំ្នឡុងហោះ�ល�ីហោះដឹើមឆ្នាំន ២ំ០១៩ ដឹល់ដែ�សី� ឆ្នាំន ២ំ០២១ ប្រកសួងម�ថ្ងៃផាកមពុជាបាន្តផដល់អំ្នហោះ�យ

ជារ�យន្តតភីីកអា�់ចិំន្តួន្ត៤ហោះលើក សរុ�ជាង១៥០ហោះប្រគឿង ដឹល់អ្នងគភា�ចិំ�ុះអ្នគគសនង�រ�ា ន្តន្តគរបាលជាតិកមពុជា៕
据统计，自2019年初至2021年8月，柬埔寨王国内政部分四次向国家警察总署下属警务机关拨付警用皮卡

车辆150余部。

常叫做“警察局”，翻译柬文时一般尊重柬埔寨语习惯，即：省（直辖市）级称为“សនង�រ�ា ន្តន្តគរបាល”，其

领导为“សនង�រ(រង)”，一般城市、县或直辖市各区的警务指挥部门称作“អ្នធិំ�រ�ា ន្តន្តគរបាល”，负责人为

“អ្នធិំ�រ(រង)”。因此，在将“公安局”或“警察局”译为柬文时，应考虑其所属级别，以免出现错误。此外，

柬文中的�ាុសត�ន្តគរបាលរដឹាបាល(ហោះម�ាុសត�）指的是直辖市区辖属的分区或各地乡级警务部门，在对中文“派出

所（所长）”进行书面语翻译时，也可译作�ាុសត�ន្តគរបាលរដឹាបាល(ហោះម�ាុសត�)。需要注意的是，口语中也有

�ាុសត��ាូលិស的说法，可作为“派出所”的对译词，也有人将其作为“警察局”的口语表述。
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本刊记者 李吒 整理

sMbuRtmkBImitþGñkGan

读者反馈

王明月：戴薇你好，我叫王明月，是中国首都经济贸易

大学的一名柬埔寨留学生。今年夏季以来，柬埔寨多地气温

超 40 摄氏度，这对我们的日常工作和生活带来影响。你有

什么防暑的小妙招可以推荐给大家吗？

អុុ្នក សុវិ�ះវិចួិន្ទា ៖ សួសតី ហោះ�វិ ី�ំុ ំហោះ�ា ះ អុុ្នក សុវិ�ះវិចួិន្ទា ជា

ន្តសិសិតដែ�ារមាន ក់ដែដឹល�ន្តត�រសិកាហោះ�សាកលវិ�ិាលយ័ហោះសដឹាកិចិច 

ន្តងិពា�ិជាកមារដឹាធាន្តីចិិន្ត។ ហោះប្រ�យ�ីចូិលរដូឹវិហោះ�ត ឆ្នាំន ហំោះន្តះមក 

ហោះ�កដែនំ្តងជាហោះប្រចិើន្តកនុងប្រ�ហោះ�សកមពុជាមាន្តសីតុ�ា ភា��ពសហ់ោះលើស

� ី៤០អ្នងារ ដែដឹលបាន្ត�ាះពាល់ដឹល់�រហោះធំែើ�រង្ហារ ន្តងិ�ររស់ហោះ�

រ�ស់ហោះយើង។ ហោះតើហោះ�វិមីាន្តវិធិំីលូៗ ដែដឹលអាចិ�រពារកហោះ�ត ន្ទារដូឹវិ

ហោះ�ត ហោះ�  ហោះហុើយដែចិករដំែលកជាមួយហោះយើងទាំងំអ្នស់�ន បាន្តហោះ�?

戴薇：明月你好，在夏季时，因为天气炎热，中暑的症

状很容易被大家忽略，只是简单认为是天气原因导致的不适，

没有认识到中暑的严重危害，极易耽误最佳的治疗时间。

ហោះ�វិ ី ៖ សួសតី អុុ្នក សុវិ�ះវិចួិន្ទា ហោះ�រដូឹវិហោះ�ត  ហោះ�យសារ

មាន្តអា�សធាតុហោះ�ត  ហោះគង្ហាយហោះធំែសប្រ�ដែហុសដឹល់ប្រតូវិ�យល់ចា�់ 

ហោះហុើយដែតងដែតយល់ថាវាជាអា�រៈមិន្តប្រសួល�ួំន្តធំមាតាដែដឹល

��ត លមក�ីអា�សធាតុ ហោះ�ើមនិ្តមាន្ត�រយល់ដឹងឹចិាស់�ស់

អំ្ន�ីផល�ាះពាល់យ៉ាាងធំៃន្ត់ធំៃររ�ស់វាហោះ� ន្តិងង្ហាយ�កខ្នាន្តដឹល់

�រ�ាបាល។

预防中暑首先是多喝水，可根据气温高低，每天喝 1.5 ～ 2

升水，还可以喝盐水、含有钾、钠、氯等电解质的饮料，不

建议喝酒精性饮料和高糖饮料，这会在高温时使人体失去更

多水分；其次可以多吃含水量比较高的蔬果，比如生菜、黄瓜、

西红柿、桃子、西瓜等等，作为喝水之外的水分补充；最后

要避开高温环境，尽量在室内活动，穿着质地轻薄、宽松和

浅色的衣物。室内也要注意开窗通风，使用电扇、空调等电

器降温。出行时尽量避开正午前后时段，做好防晒，戴宽檐帽、

墨镜或用遮阳伞，户外活动应尽量选择在阴凉处进行。如果

是驾车出行，离开停车场时切勿将儿童和宠物留在车内；不

得不在户外作业或活动时，注意个人身体状态，注意及时补水。

�រ�រពារកំុឱ្យយ�យល់ចា�់ ដឹំ�ូងគឺប្រតូវិផឹក�ឹកឱ្យយបាន្តហោះប្រចិើន្ត 

ហោះហុើយអាចិផឹក�ឹកបាន្ត១,៥-២លីប្រតតាមសីតុ�ា ភា� ហោះហុើយក៏

អាចិផឹក�ឹកអំ្ន�ិល ឬហោះអ្នឡិចិប្រតូលីតដែដឹលមាន្តសារធាតុ K Na 

ន្តងិ Cl ជាហោះដឹើម ដែត�ំុំមនិ្តហោះសនើឱ្យយផឹកហោះភីសជាៈដែដឹលមាន្តជាតិអាលកុ់ល

ឬមាន្តជាតិសករកប្រមិត�ពស់ �ីហោះប្រពាះហោះ�ើផឹកហោះភីសជាៈដែ��ហោះន្តះ វា

អាចិហោះធំែើឱ្យយ�ួំន្តមនុ្តសសបាត់�ង់ជាតិ�ឹកហោះ�ហោះ�លអា�សធាតុ

ហោះ�ត ។ �ន្ទាា �់មក ហោះយើងអាចិញុា�ំដែន្តំ ន្តិងដែផំហោះឈឹើដែដឹលមាន្ត

ជាតិ�ឹកកប្រមិត�ពស់ ដូឹចិជាសា�ដឹ៍ ប្រតសក់ ហោះ�ាងហោះបាាះ ដែផំដែ�ាស 

ន្តិងឪឡឹកជាហោះដឹើម សប្រមា�់ជា�រ�ដែន្តិមជាតិ�ឹកកនុង�ំួន្ត។ ហោះប្រ�

�ហីោះន្តះ ហោះយើងប្រតូវិហោះចិៀសវាងកំុឱ្យយហោះ�កដែនំ្តងដែដឹលមាន្តសីតុ�ា ភា�

�ពស់ ជា�រលគូឺហោះ�កនុង�ន្តា�់ ហោះហុើយហោះសំ�កពាក់ហោះខ្នាអាវិហោះសតើង

ធូំររលុង ហោះហុើយមាន្ត��៌�ចី។ កំុហោះភីំចិហោះ�ើក�ងូួចិ ន្តិងហោះប្រ�ើកង្ហាា រ 

ឬមាា សីុន្តប្រតជាក់ជាហោះដឹើមសប្រមា�់�ន្តិយកហោះ�ត កនុង�ន្តា�់។ ហោះចិៀស-

វាងកំុឱ្យយហោះចិញហោះ�ហោះប្រ�ហោះ�លថ្ងៃ�ៃប្រតង់ ហោះហុើយហោះ�ហោះ�លហោះចិញហោះ�

ហោះប្រ� ប្រតូវិប្រ�យ័តនដឹល់�រ�រពារកហោះ�ត ថ្ងៃ�ៃ ពាក់មួក ដែវិ ាន្តតាហោះ�ា  

ន្តិងបាងំឆ្លប្រតហោះដឹើមបី�រពារថ្ងៃ�ៃ ហោះហុើយប្រតូវិហោះ�ហោះប្រ�មមំ�់។ ហោះ�ើ

ហោះ�ើកឡាន្តហោះចិញហោះ�ហោះប្រ� ហោះ�ហោះ�លចិតឡាន្ត កំុ�ុកកូន្ត ឬសតែ

ចិិញ្ញច ឹមកនុងឡាន្ត។ ហោះ�ើប្រតូវិហោះធំែើ�រ ឬហោះលងហោះ�ខ្នាងហោះប្រ� ប្រតូវិដែត

ប្រ�យ័តនដឹល់សុ�ភា� ហោះហុើយកំុហោះភីំចិផឹក�ឹកឱ្យយទាំន្ត់ហោះ�លហោះវិ�។

戴薇：本月我们还收到柬埔寨演员董平德的一封来信，

一起看看吧！

ហោះ�វិ ី ៖ ដែ�ហោះន្តះ ហោះយើងបាន្ត��ួលសំ�ុប្រតមួយចិា�់មក�ី

តសួដែមតងដែ�ារហោះ�ា ះ ដឹួង ភីកតី សូមដែចិករដំែលកជាមយួហោះ�កអ្ននក

ដូឹចិខ្នាងហោះប្រ�ម។

 董平德：我认为《高棉》杂志是一本很有吸引力的刊物。

杂志内容通俗易懂，图片丰富有趣，特别是封面导读，能让

TMnak;TMngCamYymitþGñkGan编读往来｜
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我很快就抓住刊物的重点内容。在阅读《高棉》杂志的过程中，

我对中国的职业教育很感兴趣。过去，通识教育常常被摆在

首位，很多人认为是因为无法继续接受通识教育才选择了职

业教育。随着社会经济的不断发展，各行各业对职业人才的

需求也越来越多，职业教育愈加受到社会的重视。《高棉》

杂志从多个方面讲解了中国的职业教育发展，我相信很多读

者看过之后会受益匪浅。与中国一样，柬埔寨也越来越重视

职业教育的发展，我希望中柬两国都能有越来越多的职业技

能人才，利用所学为两国社会发展作出贡献。

ដឹួង ភីកតី ៖ �ំុ ំគិតថា �សសន្ទាវិដឹតី“ដែ�ារ”ជា�សសន្ទាវិដឹតីមួយ

កាលដែដឹលមាន្តកមំាងំទាំក់ទាំញយ៉ាាងខំ្នាងំ។ �សសន្ទាវិដឹតីហោះន្តះ

បាន្តចុិះផាយនូ្តវិអ្នតិ��ល ូ ង្ហាយយល់ មាន្តរូ�ភា�ប្រសស់សូាត

ជា�ិហោះសសហោះ�ហោះលើគប្រម�មាន្ត�រដែ�ន្ទាចំិាស់�ស់ ដែដឹលអាចិ

ជយួ�ំុដំែសែងយល�់�ឹំីមសារសំខ្នាន្ត់ៗ ។ ហោះ�ហោះ�លអាន្ត�សសន្ទាវិដឹតី

“ដែ�ារ” �ំុចំា�់អារមា�៍ខំ្នាងំចំិហោះពាះ�រអ្ន�់រ ំ ន្តងិ�រ��តុ ះ��ត ល

វិជិាា ជីវិៈហោះ�ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត។ �ល�ីមុន្ត ហោះគផតល់អា�ិភា�ដឹល់

�រអ្ន�់រចំិហំោះ�ះដឹឹង�ូហោះ� ហោះហុើយមាន្តមនុ្តសសជាហោះប្រចិើន្តហោះប្រជើសហោះរ ើស

ហោះ���ួល�រអ្ន�់រ ំ ន្តងិ�រ��តុ ះ��ត លវិជិាា ជវីិៈហោះ�យសារមនិ្ត

បាន្តមាន្តឱ្យ�ស�ន្តត��ួល�រអ្ន�់រចំិហំោះ�ះដឹឹង�ូហោះ�ហោះ�។ �ន្តាមឹ

ន្តងឹ�រអ្នភិីវិឌ្ឍឍហោះសដឹាកិចិចសងគម វិសិយ័ហោះផសងៗមាន្តតប្រមូវិ�រ�ន់្ត

ដែតហោះប្រចិើន្តចំិហោះពាះធំន្តធាន្តមនុ្តសសដែដឹល��ួល�រអ្ន�់រ ំ ន្តងិ�រ

��តុ ះ��ត លវិជិាា ជីវិៈ ដែដឹលបាន្តហោះធំែើឱ្យយ�រអ្ន�់រ ំ ន្តិង�រ��តុ ះ

��ត លវិជិាា ជវីិៈ��លួ�រយកចិិតត�ុក�ក�់ន្តដ់ែតហោះប្រចិើន្ត�សីងគម

ហោះយើង។ �សសន្ទាវិដឹត“ីដែ�ារ”បាន្តហោះធំែើ��ឧហោះ�ាសន្ទាមអំ្ន�ដីឹហំោះ�ើ រវិវិិឌ្ឍឍន៍្ត

ថ្ងៃន្ត�រអ្ន�់រ ំ ន្តិង�រ��តុ ះ��ត លវិជិាា ជីវិៈរ�ស់ប្រ�ហោះ�សចិិន្ត

តាមរយៈវិសិយ័ហោះផសងៗ �ំុហំោះជឿជាក់ថាមុ�ជានឹ្តងអាចិមាន្តអ្ននកអាន្ត

ហោះប្រចិើន្ត��ួលបាន្តផលប្រ�ហោះយ៉ាជន្ត៍�ីអ្នតិ��ទាំងំហោះន្ទាះមិន្តខ្នាន្ត។ 

កមពុជាក៏ដូឹចិប្រ�ហោះ�សចិិន្តដែដឹរ ដែដឹល�ន្ត់ដែតយកចិិតត�ុក�ក់ដឹល់

�រអ្នភីិវិឌ្ឍឍវិសិ័យអ្ន�់រ ំ ន្តិង��តុ ះ��ត លវិជិាា ជីវិៈ។ �ំុ ំសងឹឹម

ថា ប្រ�ហោះ�សទាំងំ�ីរចិិន្ត ន្តិងកមពុជាន្តឹងអាចិមាន្តធំន្តធាន្តមនុ្តសស

�ន្ត់ដែតហោះប្រចិើន្ត ដែដឹលមាន្តជំន្ទាញ�ហោះចិចកហោះ�សវិជិាា ជីវិៈ ហោះដឹើមបីរមួ

ចិំដែ�កយ៉ាាងហោះប្រចិើន្ត កនុង�រអ្នភីិវិឌ្ឍឍសងគមថ្ងៃន្តប្រ�ហោះ�សទាំងំ�ីរ

ហោះ�យហោះប្រ�ើចិហំោះ�ះដឹឹង និ្តង�ហោះចិចកហោះ�សរ�ស់�ួំន្តហោះគបាន្តហោះរៀន្តសូប្រត៕
CFP 图CFP 图
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