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焦点新闻｜B½t’mansMxan;

ិ
ិ
ដំំណើ�ើរវិវឌ្ឍឍន៍៍
វិសាមញ្ញញ
រ យៈៈពេ�លជាង២០ឆ្នាំំ�
ិ
របស់់តំំបន់់ហុុងកុុង ក្រោ��យពីីវិលត្រ�ឡប់់
មកមាតុុិ បានសបញ្ជាាក់់យ៉ាាងពេ�ញលេ�ញថា ការ
ប្រ�ទេ�សវិញ
អនុុ វត្តត គោ �លនយោ�បាយ“ប្រ�ទេ�សមួួ យ របបពីី រ ”
អាចថែ�រក្សាាផលប្រ�យោ�ជន៍៍មូូលដ្ឋាានរបស់់ប្រ�ទេ�ស
អាចថែ�រក្សាាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ មូូ ល ដ្ឋាា នរបស់់ តំំ បន់់
ហុុងកុុង និិងអាចថែ�រក្សាាផលប្រ�យោ�ជន៍៍មូូលដ្ឋាាន
របស់់បងប្អូូ�នជនរួួមជាតិិនៅ�តំំបន់់ហុុងកុុង។
ី ភីីង
——លោ�កប្រ�ធានរដ្ឋឋចិិន ស៊ីី� ជីន

1997 年 7 月 1 日，中国对香港恢复行使主权。

ី ភីីង ៖
(ដកស្រ�ង់់ចេ�ញពីីសៀ�ៀវភៅ�“ឯកឧត្តតម ស៊ីី� ជីន

回归祖国 25 年来，香港不断焕发蓬勃生机，并向

អភិិបាលកិិច្ចចប្រ�ទេ�សចិិន(ភាគ ៤)”)

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。

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 eFVkI ar
bkRsayGMBsI miTp§ lhugkug
tamry³tYelxCak;Esþg
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២២ គឺឺជាទិិវារំ ំលឹឹកខួួបលើ�ក
ើ ទីី
ិ
ិ
២៥ឆ្នាំំ�នៃ�ការវិលត្រ�ឡប់់
មកប្រ�ទេ�សចិិនវិញនៃ�តំំ
បន់ហុ
់ ង
ុ កុុង។
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�១៩៩៧ ប្រ�ទេ�សចិិនបាន
ិ នូូ វអធិិ បតេ�យ្យ យភាពនៃ�តំំ បន់់ ហុុ ង កុុ ង ។
ប្រ�មូូ ល យកវិ ញ
ិ
ិ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២៥ឆ្នាំំ�នៃ�ការវិលត្រ�ឡប់់
មកមាតុុប្រ�ទេ�សវិញ
តំំបន់់ហុុងកុុ ងបានបញ្ចេ�េ ញនូូ វកម្លាំំង
� រស់់រវើើ�កជាបន្តតបន្ទាាប់់
ហើ�ើយបានបង្ហាាញជូូនពិិភពលោ�កទាំំងមូូលថា
មួួយរបបពីីរ”
ថែ�រក្សាាស្ថិិ�រភាព

គឺឺជាគោ�លនយោ�បាយល្អអបំំផុុតដែ�លអាច
ិ លភាពរយៈៈពេ�លយូូរអង្វែ�ែង
និិងជំំរុុញវិបុុ

យើ�ើងខ្ញុំំ��សូូមបង្ហាាញជូូ នលោ�កអ្ននកអំំ ពីី

សមិិ ទ្ធធ ផ លដែ�លតំំ បន់់ ហុុ ង កុុ ង ទទួួ ល បានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
២៥ឆ្នាំំ�កន្លលងមក តាមរយៈៈតួួលេ�ខជាក់់ស្តែ�ែងមួួយចំំនួួនដូូច
ខាងក្រោ��ម។

អភិិបាលនៃ�តំំបន់រ់ ដ្ឋឋបាលពិិសេ�ស ហុុងកុុង ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
ដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ដែ�លចំំនួន
ួ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត
បានកើ�ើនឡើ�ង
ើ ពីី៨០០នាក់់នៅ�ឆ្នាំំ�២០០២
នាក់់នៅ�ឆ្នាំំ�២០១២

ដល់់១.២០០

ហើ�ើយបានបន្ថែ�ែមដល់់ទៅ�១.៥០០

នាក់់នៅ�ឆ្នាំំ�២០២២។ ផ្នែ�ែកចូូលរួួមបានកើ�ើនឡើ�ង
ើ ពីី៤ផ្នែ�ែក
នៅ�ពេ�លដំំបូង
ូ ដល់់៥ផ្នែ�ែកនាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។

“ប្រ�ទេ�ស

របស់់តំំបន់់រដ្ឋឋបាលពិិសេ�ស ហុុងកុុង។
ពេ�លនេះ�ះ

១.៥០០ នាក់់

១១៩ ស្ថាាប័័ន
ចាប់់ពីពេី �លដំំបូង
ូ ដែ�លតំំបន់ហុ
់ ង
ុ កុុងត្រ�ឡប់់មកប្រ�ទេ�ស
ិ
ចិិនវិញ
ដល់់ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២២ ចំំនួួនស្ថាាប័័នស្ថាាន
កុុងស៊ុុ�លបរទេ�សប្រ�ចាំំនៅ�តំំបន់ហុ
់ ុងកុុង បានកើ�ើនឡើ�ង
ើ ពីី
ចំំនួួន៨៨ ដល់់ទៅ�១១៩ ក្នុុ�ងនោះ�ះមានស្ថាានអគ្គគកុុងស៊ុុ�ល
ចំំនួួន៦៣ ស្ថាានកុុងស៊ុុ�លកិិត្តិិ�យសចំំនួួន៥៦ និិងស្ថាាប័័ន
បរទេ�សដែ�លទទួួលស្គាាល់់ជាផ្លូូ�វការចំំនួួន៦។
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១.៣៧០ ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�ន
តាំំងពីីឆ្នាំំ�១៩៩៧រៀ�ៀងមក

មានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នចិិនដីគោី �ក

កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នចុះះ�បញ្ជីី�ក្នុុ� ងផ្សាារមូូ លបត្រ�នៅ�តំំបន់់ហុុងកុុ ង។
គិិតមកដល់់ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២២ មានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នចិិនដីគោី �ក
ចំំនួួន១.៣៧០ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ហុុងកុុង

ចុះះ�បញ្ជីី�ក្នុុ�ងផ្សាារហ៊ុុ�ននៅ�តំំបន់់

ស្មើ�ើ�នឹឹង៥៣,៣%នៃ�ចំំនួន
ួ សរុុបក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នដែ�លចុះះ�

បញ្ជីី�ក្នុុ�ងផ្សាារមូូលបត្រ�ហុុងកុុង។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំងនោះ�ះ មាន
តម្លៃ�ៃសរុុប៣៧,៦ទ្រី�ីលានដុុល្លាា រហុុ ងកុុ ងក្នុុ�ងផ្សាារមូូ លបត្រ�
ស្មើ�ើ�នឹឹង៧៧,៧% នៃ�មូូលធនទីីផ្សាារសរុុបនៃ�ផ្សាារមូូលបត្រ�
ហុុងកុុង។

៩០%
តំំបន់ចិ
់ នដី
ិ គោី �កខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដើ�ើម្បីី�ធានាការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់
សម្ភាារៈ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់
ហុុងកុុង។

និិងម្ហូូ�បអាហារដល់់ប្រ�ជាជននៅ�តំំបន់់

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នចិិនបានផ្តតល់់ដល់់តំំបន់់ហុុងកុុងនូូវ

សត្វវជ្រូ�ូករស់់ និិងគោ�រស់់ជាង៩០% អាហារស្បៀ�ៀ�ង និិងទឹឹក
សុុទ្ធជា
ធ ង៧៨% បសុុបក្សីី�រស់់ជាង៧០% ម្សៅ�ៅស្រូ�ូវសាលីី
ជាង៥២% ប្រេ��ងសាំំង និិងឧស្ម័័�នធម្មមជាតិិជាង៤២%។

២,៨៦ ទ្រី�លា
ី នដុុល្លាារហុុងកុុង
ផលិិតផលសរុុបក្នុុ� ងតំំបន់់ហុុងកុុង

បានកើ�ើនឡើ�ើងពីី

១,៣៧ទ្រី�លានដុ
ី
ល្លាា
ុ រហុុងកុុងនៅ�ឆ្នាំំ�១៩៩៧ ដល់់ទៅ�២,៨៦
ទ្រី�ីលានដុុល្លាា រហុុងកុុងនៅ�ឆ្នាំំ�២០២១

ជាមធ្យយម

ហុុ ងកុុ ងជាតំំបន់់ដែ�លប្រ�ជាជនមានអាយុុ វែែងជាងគេ�

បានកើ�ើនឡើ�ើងពីី១៩,២ម៉ឺឺ�នដុុល្លាា រ

មួួយលើ�ើពិិភពលោ�ក។ តាមការព្យាាករណ៍៍ នៅ�ឆ្នាំំ�២០២១

ិ
ិ
ហុុងកុុងមុុននឹង
ឹ វិលត្រ�ឡប់់
មកប្រ�ទេ�សចិិនវិញ
ដល់់៣៨,៧១

ិ
អាយុុ ជីីវិតជាមធ្យយមភេ�ទប្រុ�ុ
សនៅ�តំំបន់់ហុុងកុុ ងគឺឺ៨៣,០

ម៉ឺឺ�នដុុល្លាា រហុុងកុុងនៅ�ឆ្នាំំ�២០២១

ចំំណែ�កឯទុុនបម្រុ�ុង

ឆ្នាំំ� ភេ�ទស្រី�ីគឺឺ៨៧,៧ឆ្នាំំ� ចំំណែ�កនៅ�ឆ្នាំំ�១៩៩៧ មានត្រឹ�ឹម

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� បានកើ�ើនឡើ�ើងពីី៤៥៧,៥ប៊ីី�លានដុុល្លាា រហុុងកុុង

តែ�៧៦,៨ឆ្នាំំ� និិង៨២,២ឆ្នាំំ� កើ�ើនឡើ�ើង៦,២ឆ្នាំំ� និិង៥,៥ឆ្នាំំ�

ក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ�ឆ្នាំំ�១៩៩៧-១៩៩៨ ដល់់៩៥៧,២ប៊ីី�លានដុុល្លាា រ

រៀ�ៀងគ្នាា ៕

សម្រា�ប់់មនុុស្សសម្នាាក់់

GDP

អាយុុ៨៣ និិង៨៧ឆ្នាំំ �

ហុុងកុុងក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ�ឆ្នាំំ�២០២១-២០២២។

(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)

（稿件来源：本刊综合）
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ពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ ទិិវាទូូក-ង ទូូមូូ ជនជាតិិមាវ បានរៀ�ៀបចំំ
នៅ�ស្រុ�ុកថៃ�ជាំំង មណ្ឌឌលស្វវយ័័តជនជាតិិមាវ និិងតុុង ក្នុុ�ង
ភូូមិិភាគអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍នៃ�ខេ�ត្តតគួួយចូូវ។

ជនជាតិិមាវនៅ�

ក្នុុ�ងតំំបន់នោះ�
់ ះ បានស្លៀ�ៀ�កពាក់់សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់ដ៏ស្រ�ស់
៏
ស្អាា
់ ត
រួួមគ្នាាអបអរសាទរទិិវាទូូក-ង ទូូមូូ យ៉ាា ងសប្បាាយរី ីករាយ៕
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

នៅ�ក្នុុ�ងរដូូវក្តៅ�ៅ

តំំបន់់សៀ�ៀយីីងទីីនៃ�ស្រុ�ុកស៊ីី�នបាល់់

ហូូជួួ ក្រុ�ុងហ៊ូូ�លុុនបេ�ល តំំបន់់ស្វវយ័័តម៉ុុ�ងហ្គោ�ោលីីក្នុុ� ងមាន
សារាយដុះះ�លូូតលាស់់យ៉ាាងល្អអក្នុុ�ងទឹឹកបឹឹង

មានវាលស្មៅ�ៅ

ពណ៌៌បៃ�តងដ៏៏ធំំល្វឹឹ�ងល្វើ�ើ�យ ហើ�ើយបានចូូលរដូូវឃ្វាាលសត្វវ
ល្អអជាងគេ�។ រូូបថតនេះ�ះបានបង្ហាាញពីីទិដ្ឋឋ
ិ ភាពនៃ�ការឃ្វាាល
សត្វវនៅ�តំំបន់់សៀ�ៀយីីងទីីរបស់់អ្ននកស្រុ�ុក៕
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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{eTsPaBébtg}kñúgsMNg;rbs;RbeTscin
中国建筑里的

“绿色风景”
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”。
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B½t’manBiess ｜高棉视点
សំំណង់់បៃ�តង

គឺឺសំំណង់់ដែ�លមានគុុណភាពខ្ពពស់់

បន្ថែ�ែមមុុខងារបៃ�តងឱ្យយសំំណង់ដែ់ �លបានសាងសង់់រួច
ួ រាល់់។

ប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
ថា
់ មពលតិិចតួច
ួ សន្សំំ�សំំចៃ�ធនធានផ្សេ�េងៗ ការពារ

សំំណង់់បៃ�តងមិិនគ្រា�ន់់តែ�បានកែ�ប្រែ��ទម្រ�ង់់ស្ថាាបត្យយកម្មម

បរិ ិស្ថាាន

និិងការបន្ថថយនូូវការប្រើ��ើប្រា�ស់់ថាមពល

បន្ថថយការបំំពុុលបរិ ិស្ថាាន

ផ្តតល់់ដល់់មនុុស្សសនូូវ

និិងការបញ្ចេ�េ ញ

កន្លែ�ែងសក្តិិ�សមនឹឹងការរស់់នៅ� ថែ�រក្សាាសុុខភាព និិងមាន

កាបូូនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ថែ�មទាំំងបានលើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាពនៃ�

ប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់

ការរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជាជនទៀ�ៀតផង។

ហើ�ើយអាចសម្រេ��ចនូូវការចុះះ�សម្រុ�ុងគ្នាា

រវាងមនុុស្សស និិងធម្មមជាតិិជាអតិិបរមា។

ពេ�លនេះ�ះ ទស្សសនាវដ្តីី�“ខ្មែ�ែរ”យើ�ើងសូូមអញ្ជើ�ើ�ញលោ�ក

ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ មានសំំណង់់បៃ�តងកាន់់តែ�
ច្រើ�ើ�នដើ�ើរចូូលក្នុុ�ងការរស់់នៅ�របស់់ជនជាតិិចិន
ិ តាំំងពីីសម្ភាារៈ�
សំំណង់់បៃ�តង

ដល់់គ្រឿ��ឿងតុុបតែ�ងបៃ�តង

អ្ននកឱ្យយមកទស្សសនា “ទេ�សភាពបៃ�តង” ក្នុុ�ងសំំណង់់របស់់
ប្រ�ទេ�សចិិន។

រួួមទាំំងការ

B½tm’ anBiess ³ GtßbTsMxan;
高棉视点·专题导读

{eTsPaBébtg}
08 kñúgsMNg;rbs;RbeTscin

中国建筑里的“绿色风景”

ynþehaH C919
24 ehaHeLIgeTAkan;lMhGakas
C919，一飞冲天

36

TIRkug b¤CnbT GñkseRmceTArs;enATINa?
城市 or 乡村，你怎么选择？

ិ
សារមន្ទីី�របច្ចេ�េកវិទ្យាាកាបូូ
នកម្រិ�ិតទាប ក្រុ�ុងហាងចូូវ ប្រ�ទេ�សចិិន
中国杭州低碳科技馆 CFP 图
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tYelxGMBIEpnkarGPivDÆsMNg;ébtgrbs;RbeTscin
“数”读中国绿色建筑发展规划
គិិតមកដល់់ចុង
ុ ឆ្នាំំ�២០២១ ប្រ�ទេ�សចិិនបានសាងសង់់សំណង់
ំ
បៃ់ �តង
ថ្មីី�ដែ�លមានទំំហំស
ំ រុុប២.០០០លានម៉ែ�ែត្រ�ការ៉េេ� ស្មើ�ើ�នឹឹង៨៤%នៃ�សំំណង់់
ដែ�លទើ�ើបសាងសង់់ជាថ្មីី�នៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សចិិន។

តាមផែ�នការដែ�ល

បានកំំណត់់ដោ�យរដ្ឋាាភិិបាលចិិន ដល់់ឆ្នាំំ�២០២៥ សំំណង់់ដែ�លសាង
សង់់ថ្មីី�ក្នុុ� ងទីីក្រុ�ុងស្មើ�ើ�នឹឹងសំំណង់់បៃ�តងទាំំងអស់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវសម្រេ��ចនូូវ
ការកែ�សម្រួ�ួ ល ប្រ�ព័័ ន្ធធ ស ន្សំំ�សំំ ចៃ� ថាមពលសម្រា�ប់់ សំំ ណង់់ ចា ស់់ ដែ �ល
មានទំំហំំជាង៣៥០លានម៉ែ�ែត្រ�ការ៉េេ�។
ពេ�លនោះ�ះ ប្រ�ទេ�សចិិននឹង
ឹ សាងសង់់សំណង់
ំ
ដែ់ �លប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
ថា
់ មពល
តិិចបំផុ
ំ ត
ុ
ឬស្ទើ�ើ�រមិិនប្រើ��ើថាមពលដែ�លមានទំំហំជា
ំ ង៥០លានម៉ែ�ែត្រ�ការ៉េេ�
ហើ�ើយសាងសង់់សំំណង់់បែ�បផ្គុំំ��ដំំឡើ�ើងចំំនួួន៣០%។ ជាពិិសេ�ស ការ
សន្សំំ�សំំចៃ�ថាមពល កាត់់បន្ថថយការបំំពុុលបរិ ិស្ថាាន មានសុុវត្ថិិ�ភាពផ្តតល់់
ិ
ភាពងាយស្រួ�ួល អាចប្រើ��ើថាមពលឡើ�ើងវិញ
និិងប្រើ��ើសម្ភាារៈ�សំំណង់់
បៃ�តង នឹឹងអាចក្លាា យជានិិន្នាាការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ថ្មីី�។
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ehtuGVI)anCaRbeTscinsagsg;sMNg;ébtg?
中国为何要建绿色建筑

ឹ ថា តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បាន
មុុននឹង
ឹ ធ្វើ�ើ�ការរៀ�ៀបរាប់់អំំពីសំ
ី ណង់
ំ
បៃ់ �តងរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិន យើ�ើងត្រូ�ូវមានការយល់់ដឹង
ជាប្រ�ទេ�សចិិនសាងសង់់សំណង់
ំ
បៃ់ �តង? តាមរបាយការណ៍៍មួួយពីីអង្គកា
គ របរិ ិស្ថាាននៃ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
បានឱ្យយដឹឹងថា ការសាងសង់់ និិងប្រើ��ើប្រា�ស់សំ
់ ណង់
ំ
អា
់ ចចំំណាយថាមពល៣៥% លើ�ើពិភពលោ
ិ
�ក ហើ�ើយជា
ិ យអចលនទ្រ�ព្យយ
ប្រ�ភពនៃ�ការបញ្ចេ�េ ញកាបូូនសំខាន់
ំ
់ ចំំណែ�កឯឧស្ម័័�ន កាបូូនឌីអុ
ី ក
ុ ស៊ីី�ត ដែ�លបញ្ចេ�េ ញដោ�យវិស័័
ស្មើ�ើ�នឹឹង៣៨% នៃ�ឧស្ម័័�ន កាបូូនឌីអុ
ី ុកស៊ីី�ត ដែ�លត្រូ�ូវបានបញ្ចេ�េ ញលើ�ើពិិភពលោ�កទាំំងមូូល។

ិ យអចលនទ្រ�ព្យយជាសសរទ្រូ�ូងនៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាតិិរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិន។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការធ្វើ�ើ�នគរូូបនីីយកម្មម
វិស័័
របស់់ប្រ�ទេ�សចិិន

ិ យអចលនទ្រ�ព្យយចិិន
វិស័័

អាចបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុកាបូូនប្រ�មាណ២.០០០លានតោ�នជា

រៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ� ស្មើ�ើ�នឹឹង២០% នៃ�បរិ ិមាណបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុកាបូូននៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សចិិន។ បើ�ើគិិតបញ្ចូូ� លនូូវ
ិ យអចលនទ្រ�ព្យយអាចបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុកាបូូនជិត
ិ ៤០% ក្នុុ�ង
ការផលិិត និិងដឹឹកជញ្ជូូ�នសម្ភាារៈ�សំំណង់់ វិស័័
ប្រ�ទេ�សចិិន។ ម៉្យាា�ងទៀ�ៀត ដោ�យសារប្រ�ជាជនចិិនមានការរស់់នៅ�កាន់់តែ�ល្អអប្រ�សើ�ើរ មនុុស្សសជាច្រើ�ើ�នសង្ឃឹឹម
�
ថា នឹឹងអាចមានបរិ ិស្ថាានរស់់នៅ�ដែ�លកាន់់តែ�មានលក្ខខណៈៈបៃ�តង។ នេះ�ះក៏៏បានជំរុំ ញ
ុ ការអភិិវឌ្ឍឍនៃ�សំំណង់់
បៃ�តងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិនដែ�រ។

ប្រ�ទេ�សចិិនបានប្រ�កាសជាសាធារណៈៈថា នឹឹងខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចនូូវ“ការបញ្ចេ�េ ញកាបូូនដល់់
កម្រិ�ិតកំំពូូល”មុុនឆ្នាំំ�២០៣០ និិងសម្រេ��ចនូូវ“អព្យាាក្រិ�ិត្យយភាពកាបូូន”មុុនឆ្នាំំ�២០៦០ ក្រោ��មបរិ ិការណ៍៍ខាង
លើ�ើ ការអភិិវឌ្ឍឍសំំណង់់បៃ�តងដោ�យមានគុុណភាពខ្ពពស់់ នឹឹងអាចរួួមចំំណែ�កយ៉ាា ងសកម្មមក្នុុ�ងការសម្រេ��ចនូូវ
គោ�លដៅ�អំំពីីការបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុកាបូូនដល់់កម្រិ�ិតកំំពូូល និិងអព្យាាក្រិ�ិត្យយភាពកាបូូន៕

(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)
（稿件来源：本刊综合）

CFP 图
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绿色建筑
更美更宜居
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

ក្នុុ�ងបន្ទទប់់ពិិសោ�ធន៍៍

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

អ្ននកបច្ចេ�េកទេ�សធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតច្រើ�ើ�ន

លើ�ើកច្រើ�ើ�នសា ដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចនូូវគោ�លដៅ�ដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់
ធនធានធម្មមជាតិិតិច
ិ និិងកាត់់បន្ថថយនូូវការប៉ះះ�ពាល់់បរិ ិស្ថាាន។
ំ ង
នៅ�តាមខ្សែ�ែសង្វាាក់់ផលិិតកម្មម បន្ទះះ�សម្រា�ប់់ផ្គុំំ��ដំឡើ�
ើ អគារ
ដែ�លមានគុុណភាពខ្ពពស់អា
់ ចត្រូ�ូវបានផលិិតដោ�យចំំណាយ
ពេ�លមិិនដល់់មួួយនាទីី។
ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ

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……

①

មានអគារបៃ�តងកាន់់តែ�

ច្រើ�ើ�នត្រូ�ូ វ បានសង់់ ឡើ�ើ ង នៅ�ក្នុុ�ងតំំ បន់់ ផ្សេ�េ ងៗនៃ�ប្រ�ទេ�ស
ចិិន

ដែ�លមិិនគ្រា�ន់់តែ�បានកាត់់បន្ថថយនូូវការប្រើ��ើប្រា�ស់់

ថាមពល និិងការបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុកាបូូនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ថែ�ម

改造升级三个角度，一起来看看绿色建筑如何实现“更

ទាំំងអាចផ្តតល់ដល់
់
ប្រ់ �ជាជននូូវបរិ ិស្ថាានកាន់់តែ�សក្តិិ�សមនឹឹង

美更宜居”。

ការរស់់នៅ�។ ឥឡូូវនេះ�ះ យើ�ើងខ្ញុំំ��សូូមធ្វើ�ើ�ការបកស្រា�យអំំពីី
សម្ភាារៈ�សំំណង់់ ការអនុុវត្តកា
ត រសាងសង់់ និិងការកែ�សម្រួ�ួល
អគារចាស់់

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយលោ�កអ្ននកស្គាាល់់សំំណង់់បៃ�តង

ដែ�លកាន់់តែ�មានសម្រ�ស់់ស្អាា ត
ការរស់់នៅ�។
12
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②

smÖar³sMNg; manlkçN³ébtg karBarbrisßan ehIyGaceRbIR)as;eLIgvij
材料，绿色环保可循环

បើ�ើ ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរចូូ លក្នុុ�ងតំំបន់់ឧស្សាាហកម្មម“កូូ នឃុំំ�អេ�កូូ

Graphite polybenzo board ដែ�លមានកម្រា�ស់់២៥០

ិ
បច្ចេ�េកវិទ្យាា”
ចិិន-អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ ខណ្ឌឌសុុងប៉េ�េ ក្រុ�ុងហាអឺឺពីីន

មីីល្លីី�ម៉ែ�ែត្រ� ដែ�លអាចការពារ ឬរក្សាាកម្តៅ�ៅបាន។ នៅ�ក្រោ��មដីី

ខេ�ត្តតហីឡុ
ី ងជាំំ
ង លោ�កអ្ននកអាចឃើ�ើញសំំណង់ពណ៌
់
៌ ក្រ�ហម
ុ

បានបំំពាក់់នូូវប្រ�ព័័ន្ធធកម្តៅ�ៅពិិសេ�សដែ�លធ្វើ�ើ�អំំពីី polyester

ដ៏៏ស្រ�ស់់ស្អាា ត។ អ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយគេ�ភ្ញាាក់់ផ្អើ�ើ�លយ៉ាា ងខ្លាំំង
� នោះ�ះ

film （PET）ហើ�ើ យ មានអត្រា�ខ្ពព ស់់ ប្រ �មាណ៩៩,៦៩%

គឺឺ ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ហាអឺឺពីន
ី
ដែ�លមានសីីតុុណ្ហហ ភាពអប្បបបរមា

ក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េ ញកម្តៅ�ៅតាមរយៈៈថាមពលអគ្គិិ�សនីី។

នៅ�ក្រោ��ម-៣០°C ក្នុុ�ងរដូូវរងានោះ�ះ តំំបន់ឧ
់ ស្សាាហកម្មមនេះ�ះ

ស្ថិិ�តិិ បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងសំំណង់ធម្មម
់ តា អគារទាំំងនេះ�ះអាច

មិិនបានតភ្ជាាប់់នឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធកម្តៅ�ៅនៃ�ទីីក្រុ�ុងទេ�។

កាត់់បន្ថថយនូូវកាបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុកាបូូនជាង១.០០០តោ�ន

លោ�ក គួួ សៀ�ៀពីីង នាយកក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាកម្មមក្នុុ�ង
តំំបន់់ឧស្សាាហកម្មមនេះ�ះ បានណែ�នាំំថា អគារទាំំងនេះ�ះអាច
រក្សាាកម្តៅ�ៅនារដូូវរងា

ហើ�ើយអាចការពារកម្តៅ�ៅនារដូូវក្តៅ�ៅ

តាម

ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�។
លោ�ក ស៊ុុ�ន សៀ�ៀងសូូវ អគ្គគសេ�ដ្ឋឋវិទូូិ នៃ�សហព័័ន្ធស
ធ ម្ភាារៈ�
របៀ�ៀងអេ�កូូឡូូស៊ីី�ដែ�លកែ�សម្រួ�ួលពីីប៉៉មទឹឹកចាស់់

ជាពិិសេ�ស វាប្រើ��ើថាមពលតិិចតួួច។ អគារទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវ

图①由老旧水塔改造成的生态廊道 新华社 图

បានសាងសង់់ឡើ�ង
ើ ដោ�យប្រើ��ើសម្ភាារៈ�សំំណង់ពិ
់ សេ�
ិ សដែ�ល

កម្មមករកំំពុុងផលិិតសម្ភាារៈ�សំំណង់់ដែ�លអាចការពារបរិ ិស្ថាាន ហើ�ើយមានមុុខងាររក្សាា

មានលក្ខខណៈៈបៃ�តង

图②工人正在生产具有隔热隔音功能的环保建材 CFP 图

ឧទាហរណ៍៍

ជញ្ជាំំ�ងខាងក្រៅ��គឺឺ

កម្តៅ�ៅ និិងការពារសំំឡេ�ង
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សំំណង់់ចិិន បានគូូសបញ្ជាាក់់ថា សម្ភាារៈ�សំំណង់់បៃ�តង
កំំពុង
ុ ក្លាា យជាទិិសដៅ�សំំខាន់ស
់ ម្រា�ប់់ការកែ�ទម្រ�ង់់នៃ�សម្ភាារៈ�
សំំណង់់ចិិន ហើ�ើយក៏៏ជាឧស្សាាហកម្មមសំំខាន់់នៃ�ការអភិិវឌ្ឍឍ
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចបៃ�តងរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិន។ សម្ភាារៈ�សំំណង់់បៃ�តង
អាចកាត់់បន្ថថយនូូវការប្រើ��ើប្រា�ស់់ធនធានធម្មមជាតិិ និិងការ
ប៉ះះ�ពាល់់ដល់អេ�កូ
់
-ូ បរិ ិស្ថាាន ហើ�ើយអាចសន្សំំ�សំំចៃ�ថាមពល
កាត់់បន្ថថយនូូវការបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុបំពុ
ំ ល
ុ បរិ ិស្ថាាន សុុវត្ថិភា
ិ� ព
ិ
និិងភាពងាយស្រួ�ួល ហើ�ើយអាចប្រើ��ើប្រា�ស់ឡើ�
់ ង
ើ វិញជាដើ�ើ
ម។
ក្នុុ�ងបន្ទទប់់ពិិសោ�ធន៍៍បេ�តុុងចម្រុះ�ះ�នៅ�មូូលដ្ឋាាន

ហួួទូូ

ផលិិតកម្មមវៃៃឆ្លាា តស្ថាាបត្យយកម្មមចិិន ក្រុ�ុងក្វាា ងចូូវ ខេ�ត្តតក្វាា ងតុុង
ិ
វិស្វវករបានសិិ
ក្សាាស្រា�វជ្រា�វ

និិងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតជាច្រើ�ើ�នលើ�ើក

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកសម្ភាារៈ�សំំណង់់ដែ�លកាន់់តែ�មានគុុ ណភាព
ខ្ពពស់់ និិងកាន់់តែ�ការពារបរិ ិស្ថាាន។ លោ�ក ចាំំង ជូូនស៊ឺឺ�ង
អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវនៃ�មូូលដ្ឋាាន

ហួួទូូ

ផលិិតកម្មមវៃៃឆ្លាា ត

ស្ថាាបត្យយកម្មមចិិន បានគូូសបញ្ជាាក់់ថា “យើ�ើងបានធ្វើ�ើ�ពិិសោ�ធន៍៍
ជាច្រើ�ើ�នលើ�ើកច្រើ�ើ�នសាអំំពីីសមាមាត្រ�ស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍៍ ខ្សាាច់់ និិង
ថ្នាំំ�លាយគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកបេ�តុុងមួួយប្រ�ភេ�ទ

ដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធធ ភា ពកាន់់ តែ�ខ្ពព ស់់ ក្នុុ� ងការថែ�រក្សាាការពារ
អេ�កូូ-បរិ ិស្ថាាន។

ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ

ិ
មានវិស្វវករ៧-៨នាក់់

ឧស្សាាហ៍៍ព្យាាយាមធ្វើ�ើ�ការក្នុុ�ងបន្ទទប់់ពិសោ�ធន៍
ិ
។
៍

ពួួកគេ�បាន

ទទួួ ល ជោ�គជ័័ យ ក្នុុ�ងការសិិ ក្សា ាស្រា�វជ្រា�វពីី បេ �តុុ ង ថ្មីី�មួួ យ
ប្រ�ភេ�ទ ដែ�លប្រើ��ើខ្សាាច់់តិិច តែ�អាចការពារបរិ ិស្ថាានបាន។
មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� បេ�តុុងថ្មីី�នេះ�ះមានភាពរឹ ឹងមាំំ ហើ�ើយមាន
ភាពងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការថែ�រក្សាា

ព្រ�មទាំំងអាចបន្ថថយនូូវ

ការចំំណាយផ្សេ�េងៗ”។
ក្រៅ��ពីីនេះ�ះ តាំំងពីីឆ្នាំំ�២០២០មក ប្រ�ទេ�សចិិនបាន
ធ្វើ�ើ�ការសាកល្បបងសាងសង់់ សំំ ណង់់ បៃ �តងបែ�បផ្គុំំ��ដំំ ឡើ�ើ ង
ដោ�យប្រើ��ើសម្ភាារៈ�សំំណង់បៃ់ �តងនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ចំំនួន
ួ ៦ រួួមមាន
ំ ស៊ូូ� ក្រុ�ុងហាងចូូវនៃ�ខេ�ត្តតជឺឺជាំង
ំ
ក្រុ�ុងណានជីីងនៃ�ខេ�ត្តតជាំង
និិងក្រុ�ុងហ្វូូ�សាននៃ�ខេ�ត្តតក្វាា ងតុុងជាដើ�ើម។ គិិតមកដល់់ចុុង
ខែ�មិិថុុនាឆ្នាំំ�នេះ�ះ ទីីក្រុ�ុងទាំំង៦ បានកំំណត់់គម្រោ��ងសាក-

GMNanbEnßm

阅读延伸

karcab;yksarFatukabUn
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碳捕捉让水泥更“干净”

នៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០ ប្រ�ទេ�សចិិនបានផលិិតស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍ដែ៍ �ល
ជាសម្ភាារៈ�សំំណង់់សំំខាន់់ មានចំំនួួន២.៣៧៧លានតោ�ន
ដោ�យបានបញ្ចេ�េ ញឧស្ម័័�ន កាបូូនឌីីអុុកស៊ីី�ត ស្មើ�ើ�នឹឹង១២%

ល្បបងចំំនួន
ួ ២២២ រួួមមានមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ សាលារៀ�ៀន និិងអគារ

នៃ�បរិ ិមាណសរុុបនៃ�ការបញ្ចេ�េ ញកាបូូនឌីអុ
ី ុកស៊ីី�តនៅ�ទូូទាំង
ំ

ការិ ិយាល័័យជាដើ�ើម។

ប្រ�ទេ�សចិិន។
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តាមពិិតទៅ�

ការផលិិតស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍តែ�
៍ ងតែ�

B½t’manBiess ｜高棉视点

សម្ភាារៈ�សំំណង់់ដែ�លអាចការពារបរិ ិស្ថាាន ហើ�ើយធ្វើ�ើ�អំំពីីសំំរាមសំំណង់់
由建筑垃圾加工而成的环保建材 CFP 图

បញ្ចេ�េ ញកាបូូនឌីអុ
ី ុកស៊ីី�តដ៏៏ច្រើ�ើ�ន ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�ទេ�សចិិនកំំពុុង

ិ យផ្សេ�េងៗ ដូូចជា
ត្រូ�ូវបានបញ្ចេ�េ ញ ដើ�ើម្បីី�ប្រើ��ើប្រា�ស់ក្នុុ�
់ ងវិស័័

ជំរុំ ញ
ុ ការកែ�ទម្រ�ង់់ផលិិតកម្មមស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍៍ ហើ�ើយមានសហគ្រា�ស

ការផ្សាារ ការរក្សាាអាហារ ការផលិិតទឹឹកកកស្ងួួ�ត គ្រឿ��ឿង

កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នចាប់់ផ្តើ�ើ�មប្រើ��ើថាមពលបៃ�តង ដូូចជាពន្លឺឺ�ព្រះ�ះ-

អេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ច
ិ
ឡាស៊ែ�ែ និិងឱសថជាដើ�ើម។ ឧទាហរណ៍៍

អាទិិត្យយ PV ជាដើ�ើម ដើ�ើម្បីី�កាត់បន្ថថ
់ យនូូវការបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុ

នៅ�រោ�ងចក្រ�ផលិិតស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍៍ភ្នំំ�សេះ�ះសក្នុុ�ងក្រុ�ុងអ៊ូូ�ហ៊ូូ�

បំំពុុលបរិ ិស្ថាាន។

អានហួួយ គេ�បានអនុុវត្តគ
ត ម្រោ��ង“ចាប់់យកសារធាតុុកាបូូន

ម៉្យាា�ងទៀ�ៀត នៅ�មានសហគ្រា�សមួួយចំំនួួនកំំពុុងប្រើ��ើ
បច្ចេ�េកទេ�ស“ចាប់់យកសារធាតុុកាបូន
ូ ”ក្នុុ�ងការផលិិតស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍៍
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយស៊ីី�ម៉៉ង់់ត៍៍កាន់់តែ�មាន“ភាពស្អាា ត”។

ពាក្យយថា

“ចាប់់យកសារធាតុុកាបូូន”គឺឺប្រ�មូូលកាបូូនឌីអុ
ី ុកស៊ីី�ត ដែ�ល

ខេ�ត្តត

ទីី១ លើ�ើពិិភពលោ�ក ដោ�យអាចផលិិតកាបូូនឌីីអុុកស៊ីី�ត
បាន៥ម៉ឺឺ�នតោ�នជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�៕
（អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)

（稿件来源：本刊综合）
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施工，装配式技术运用广
នៅ�បុុរី ីមួួយក្នុុ�ងក្រុ�ុងហ្វូូ�សាន

16

ខេ�ត្តតក្វាា ងតុុង

កម្មមករ

មានគុុណភាពល្អអ។

កំំពុង
ុ ផ្គុំំ��ដំំឡើ�ង
ើ បន្ទទប់់ និិងផ្នែ�ែកនីីមួយ
ួ ៗសម្រា�ប់់ជាលំំនៅ�ដ្ឋាាន

លោ�ក ចាំំង ជូូនស៊ឺឺ�ង អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវនៃ�មូូលដ្ឋាាន

របស់់ប្រ�ជាជន រួួមមានបន្ទទប់់ទឹក
ឹ ផ្ទះះ�បាយ ជណ្តើ�ើ�រ រានហាល

ផលិិតកម្មមវៃៃឆ្លាា តស្ថាាបត្យយកម្មមចិិន បានបញ្ជាាក់់ថា ទីីនេះ�ះជា

និិងសសរធំំជាដើ�ើម។ ផ្នែ�ែកនីីមួយ
ួ ៗត្រូ�ូវបានផលិិតជាស្រេ��ច

មូូលដ្ឋាានខ្សែ�ែសង្វាាក់់ផលិិតកម្មមអគារបែ�បផ្គុំំ��ដំំឡើ�ើង។ ផ្នែ�ែក

នៅ�ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ហួួទូូ ផលិិតកម្មមវៃៃឆ្លាា តស្ថាាបត្យយកម្មមចិិន

នីីមួួយៗនៃ�អគារត្រូ�ូវបានផលិិតនៅ�ទីីនេះ�ះ

រួួចត្រូ�ូវបានដឹឹកជញ្ជូូ�នទៅ�ដល់់ការដ្ឋាានសាងសង់់ ហើ�ើយផ្គុំំ��

ទៅ�កាន់់ការដ្ឋាានសាងសង់់។ និិយាយជារួួម គឺឺកម្មមករ“ផលិិត

ដំំឡើ�ង
ើ ជាអគារមួួយ។ នៅ�តាមការដ្ឋាានសាងសង់់គ្មាានធូូលីី

ផ្ទះះ�”ក្នុុ� ងរោ�ងចក្រ�តាមខ្សែ�ែសង្វាាក់់ ផ លិិ ត កម្មមដែ�លមាន

ហ៊ុុ�យទ្រ�លោ�មទេ� ការសាងសង់់អគារបែ�បនេះ�ះ មានភាព

លក្ខខណៈៈវៃៃឆ្លាា ត។ ពួួកគេ�រៀ�ៀបចំំវត្ថុុ� ធាតុុដើ�ើម រួួចចុុចប៊ូូ�តង់់

ស្អាា ត មិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់បរិ ិស្ថាាន មានសុុវត្ថិិ�ភាព ហើ�ើយ

តែ�ប៉ុុ�ន្មាានដង

រួួចដឹឹកជញ្ជូូ�ន

បន្ទះះ�ដ៏៏ធំំមួួយដែ�លមានបណ្តោ�
ោ យ៣ម៉ែ�ែត្រ�

B½t’manBiess ｜高棉视点

និិងទទឹឹង២ម៉ែ�ែត្រ� ក៏៏ត្រូ�វូ បានផលិិតដោ�យជោ�គជ័័យតាមខ្សែ�ែ

នេះ�ះបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់យ៉ាាងសព្វវគ្រ�ប់់ នូូវបច្ចេ�េកទេ�សផ្គុំំ��ដំំឡើ�ើង

សង្វាាក់់ផលិិតកម្មមស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។

ដោ�យបានធ្វើ�ើ�ការឌីីហ្សាាញតាមស្តតង់់ដារ

នៅ�តាមខ្សែ�ែសង្វាាក់់ផលិិតកម្មម

មានគ្រឿ��ឿងបរិ ិក្ខាា រដ៏៏

ឌីីជីីថល

និិងបច្ចេ�េកទេ�ស

ហើ�ើយអាចកាត់់បន្ថថយនូូវសំំរាមសំំណង់់៩០%

ជឿ�ឿនលឿ�ឿនគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ រួួមមានម៉ាា ស៊ីី�នផ្សាា និិងម៉ាា ស៊ីី�ន

ព្រ�មទាំំងបានប្រើ��ើប្រា�ស់ស
់ ម្ភាារៈ�សំំណង់ថ្មីី�
់ ដែ�លអាចការពារ

កាត់់ផ្តាាច់់ដែ�កជាដើ�ើម

ិ
បរិ ិស្ថាាន និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិញ។

ដែ�លកំំពុុងដំំណើ�ើរការដោ�យមាន

ប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់។
ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�នេះ�ះ បច្ចេ�េកទេ�សផ្គុំំ��ដំំឡើ�ង
ើ ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់

នៅ�ពេ�លខាងមុុខ ប្រ�ទេ�សចិិននឹង
ឹ បង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធឌី
ធ ហ្សា
ី ាញ
និិងផលិិតបែ�បស្តតង់់ដារូូបនីីយកម្មម

ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍឍ

កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។ នៅ�ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�នេះ�ះ គម្រោ��ងសាងសង់់

សំំណង់់បែ�បផ្គុំំ��ដំំឡើ�ើងឱ្យយមានទ្រ�ង់់ទ្រា�យកាន់់តែ�ធំំតាមទីី

លំំនៅ�ដ្ឋាានប្រ�ជាជន ប៉ៃ�ៃសួួយ ក្រុ�ុងណានជីីង ដែ�លទទួួល

ផ្សាារ៕

បន្ទុុ�កសាងសង់់ដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសំណង់
ំ
ចិ
់ ន
ិ សាខាទីី២ ត្រូ�ូវ
បានបញ្ចច ប់់ការសាងសង់់ជាស្ថាាពរ។ លោ�ក ស៊ូូ� សៀ�ៀនស៊ីី�ន

(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)
（稿件来源：本刊综合）

អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវនៃ�គម្រោ��ងនេះ�ះ បានណែ�នាំំថា គម្រោ��ង

កម្មមករកំំពុុងផលិិតសម្ភាារៈ�សំំណង់់បែ�បដំំឡើ�ើងក្នុុ�ងរោ�ងជាង
工人在车间内生产装配式建筑材料 新华社 图
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①

eFVIkarEksRmYl manRbeyaCn_dl;suxPaBmnusS manPaBRsNukRsYl
ehIykan;Etskþismnwgkarrs;enArbs;mnusS
改造，健康舒适更宜居

②

③

បើ�ើដើ�រើ ចូូលក្នុុ�ងសហគមន៍៍ក្នុុ�ងខណ្ឌឌតាវវ៉ៃៃ� ក្រុ�ុងហាអឺឺពីន
ី

ប្រា�ប់់អ្ននកកាសែ�តថា នៅ�ឆ្នាំំ�មុុន សហគមន៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវបាន

នៃ�ខេ�ត្តតហីីឡុុងជាំំង លោ�កអ្ននកអាចឃើ�ើញស្រះ�ះទឹឹក រោ�ង

ិ វផ្នែ�ែកការពារ
កែ�សម្រួ�ួល ដោ�យបានជួួសជុុលជាថ្មីី�ឡើ�ើងវិញនូូ

អង្គុុ�យស្អាា ត និិងវាលស្មៅ�ៅពណ៌៌បៃ�តងធំំទូូលាយ។ តាមពិិត

កម្តៅ�ៅ និិងការពារទឹឹកនៃ�អគារចាស់់ ដែ�លបានដោះ�ះស្រា�យ

ទៅ� ២ឆ្នាំំ�មុុន ទីីនេះ�ះនៅ�តែ�ជាទីីរហោ�ស្ថាានមួួយកន្លែ�ែងដែ�ល

បញ្ហាាត្រ�ជាក់់ខ្លាំំង
� ក្នុុ�ងបន្ទទប់់នៅ�រដូូវរងា។

មិិនសក្តិិ�សមនឹឹងការរស់់នៅ�របស់់មនុុស្សស។
អ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍នេះ�ះឈ្មោះ�ះ� ជីី ហុុងម៉ីី� បាន
18

លោ�ក លីី ជូូន អនុុប្រ�ធានការិ ិយាល័័យបញ្ជាាការ
ជួួសជុុលសហគមន៍៍ចាស់់ខណ្ឌឌតាវវ៉ៃៃ� បានបញ្ជាាក់់ថា “យើ�ើង

B½t’manBiess ｜高棉视点
បានធ្វើ�ើ�ការជួួ ស ជុុ ល ទាំំង ស្រុ�ុ ង នូូ វ សហគមន៍៍ ចា ស់់ តា ម
ស្តតង់ដា
់ របៃ�តងបែ�បទំំនើ�ប
ើ ដូូចជា ដំំឡើ�ង
ើ ប្រ�ព័័ន្ធរធ ក្សាាកម្តៅ�ៅ
និិងកែ�សម្រួ�ួលបំំពង់បង្ហូូ�
់ រទឹឹកជាដើ�ើម ដែ�លមិិនគ្រា�ន់់តែ�អាច
រក្សាាកម្តៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏អាចបន្ថថយនូូវការ
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ធនធានធ្យូូ�ងថ្មមផងដែ�រ។”
ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�នេះ�ះ តំំបន់់ផ្សេ�េងៗនៃ�ប្រ�ទេ�សចិិនបានខិិតខំំ
ធ្វើ�ើ�ការកែ�សម្រួ�ួល និិងជួួសជុុលសហគមន៍៍ចាស់់តាមស្តតង់ដា
់ រ
បៃ�តង ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអប្រ�ព័័ន្ធធបំំពង់់បង្ហូូ� រទឹឹក និិងសម្រេ��ចនូូវ
គោ�លដៅ�នៃ�ការកាត់់បន្ថថយការប្រើ��ើប្រា�ស់់ថាមពល។
នៅ�ខណ្ឌឌហួួងភូូ ក្រុ�ុងក្វាា ងចូូវ ខេ�ត្តតក្វាា ងតុុង មានអគារ
មួួយខ្ននងដែ�លមានអាយុុកាលជាង៤០ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ។

លោ�ក

លួួ ជឺឺ អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសំំណង់់ចិិនសាខាទីី
៤

ដែ�លទទួួលបន្ទុុ�កជួួសជុុលអគារនេះ�ះ

បានបញ្ជាាក់់ថា

“ក្នុុ�ងអគារនេះ�ះ មានសសរច្រើ�ើ�នពេ�ក ដែ�លបានប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
ការប្រើ��ើប្រា�ស់់អគារនេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងបានប្រើ��ើបច្ចេ�េកទេ�ស
ផ្គុំំ��ដំំឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការកែ�សម្រួ�ួលអគារនេះ�ះ”។
លោ�ក ស៊ុុ�ន ឈឹឹង អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវពាក់់ព័័ន្ធធនៃ�
សមគមស្ថាាបត្យយកម្មមចិិន បានថ្លែ�ែងថា សព្វវថ្ងៃ�ៃ នៅ�មាន
សំំណង់់មួួយចំំនួួនដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ការកែ�សម្រួ�ួល ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់
ដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់នូូវភាពស្រ�ណុុកស្រួ�ួល សុុខភាពល្អអ និិង
បំំពេ�ញតម្រូ�ូវការជាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ពួួកគេ�។ យើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថា
តាមរយៈៈការកែ�សម្រួ�ួលទាំំងនោះ�ះ យើ�ើងអាចកាត់់បន្ថថយនូូវ
ការបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុបំពុ
ំ ល
ុ បរិ ិស្ថាាន និិងផ្តតល់ភា
់ ពងាយស្រួ�ួល
កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដល់់ប្រ�ជាជន៕
(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)

（稿件来源：本刊综合）

កម្មមករកំំពុុងកែ�សម្រួ�ួលសហគមន៍៍ចាស់់
图①②工人对老旧小区进行改造 CFP 图
កម្មមករកំំពុុងកែ�សម្រួ�ួលប្រ�ព័័ន្ធធបង្ហូូ� រទឹឹកក្នុុ�ងសហគមន៍៍ចាស់់
图③工人对老旧小区排水管网进行改造 新华社 图
ការដ្ឋាានកែ�សម្រួ�ួលសហគមន៍៍ចាស់់
图④老旧小区改造施工现场 新华社 图

④
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sMMNg;TaMgenH kMBugeFVI{karécñRbDitBN’ébtg}
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。

①
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②

សព្វវថ្ងៃ�ៃ មានអគារបៃ�តង ស្រ�ស់់ស្អាា ត កាបូូនកម្រិ�ិត

ទទួួលពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ និិងងាយស្រួ�ួលដល់់ការចេ�ញចូូលនៃ�

ទាប និិងការពារបរិ ិស្ថាានកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ត្រូ�ូវបានសង់់ឡើ�ើង

ខ្យយល់់។

នៅ�តាមតំំបន់ផ្សេ�េ
់ ងៗនៃ�ប្រ�ទេ�សចិិន ដែ�លបានរួួមចំំណែ�ក

ិ
ថាមពលដែ�លអាចប្រើ��ើប្រា�ស់ឡើ�
់ ង
ើ វិញជាអតិិ
បរមា ដោ�យ

កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នក្នុុ� ងការសន្សំំ�សំំចៃ�ថាមពល និិងកាត់់បន្ថថយនូូវ

បានដំំឡើ�ើងប្រ�ព័័ន្ធផ
ធ លិិតអគ្គិិ�សនីីដើ�ើរដោ�យពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ

ការបញ្ចេ�េ ញសារធាតុុកាបូូន។

ិ
នៅ�លើ�ើដំំបូូល និិងជុំំ�វិញអគារនេះ�ះ។

អគារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសៀ�ៀងហៃ� ជាអគារខ្ពពស់់ទីី២ លើ�ើ

មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�

អគារនេះ�ះអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់នូូវ

អគារវៃៃផាយ ក្រុ�ុងតឺឺចូូវ ខេ�ត្តតសានតុុង បានប្រើ��ើប្រា�ស់់

និិង

បច្ចេ�េកទេ�សថ្មីី�ច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទអំំពីកា
ី រផលិិតអគ្គិិ�សនីីដើ�រើ ដោ�យ

បំំ ពាក់់ដោ�យម៉ាា ស៊ីី�នផលិិតអគ្គិិ�សនីីដើ�ើរដោ�យកម្លាំំង
� ខ្យយល់់

ពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ ដែ�លជាគម្រោ��ងគំំរូក្នុុ�
ូ ងការបង្រួ�ួបបង្រួ�ម
ួ នូូវ

ចំំនួួន២៧០គ្រឿ��ឿង។ ក្រៅ��ពីីនេះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងអគារនេះ�ះ នៅ�

បច្ចេ�េកទេ�សថាមពលពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ

មានមជ្ឈឈមណ្ឌឌលថាមពល ដែ�លអាចសន្សំំ�សំំចៃ�ថាមពល

ថាមពលក្នុុ�ងសំំណង់់។ គួួរបញ្ជាាក់់ថា ការផ្គគត់់ផ្គគង់់ទឹឹកក្តៅ�ៅ

១០-២០%។

ការរក្សាាកម្តៅ�ៅ និិងភាពត្រ�ជាក់់ សុុទ្ធធតែ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ថាមពល

ពិិភពលោ�ក។

អគារទំំនើ�បនេះ�
ើ
ះមានជញ្ជាំំ�ងពីីរជាន់់

នៅ�តាម Raffles City ក្នុុ�ងក្រុ�ុងឈឹឹងទូូ ប្រ�ព័័ន្ធធកម្តៅ�ៅ

និិងការសន្សំំ�សំំចៃ�

អគ្គិិ�សនីីដើ�ើរដោ�យពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ។

កន្លែ�ែង

ិ
សារមន្ទីី�របច្ចេ�េកវិទ្យាាកាបូូ
នកម្រិ�ិតទាបនៅ�ក្រុ�ុងហាងចូូវ

ចតឡានក្រោ��មដីី និិងរោ�ងកុុនជាដើ�ើម សុុទ្ធធតែ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់

ប្រ�ទេ�សចិិន បានប្រើ��ើប្រា�ស់់បច្ចេ�េកទេ�សផលិិតអគ្គិិ�សនីីដើ�រើ

ថាមពលក្តៅ�ៅនៅ�ក្រោ��មដីី។

ដោ�យពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ

និិងម៉ាា ស៊ីី�នត្រ�ជាក់់នៅ�ក្នុុ�ងអគារការិ ិយល័័យ២ខ្ននង

នៅ�តាមជម្រៅ��១០០-២០០

ការប្រើ��ើប្រា�ស់ពន្លឺឺ�ព្រះ
់
�ះអាទិិត្យយ

ម៉ែ�ែត្រ�ពីីក្រោ��មដីី Raffles City មានសីីតុុណ្ហហ ភាពថេ�រគឺឺ១៨

ការបូូមថាមពលក្តៅ�ៅជាដើ�ើម។

អង្សាារសេ�។ ក្នុុ�ងអគារនេះ�ះមានបំំពាក់់នូវម៉ា
ូ ា ស៊ីី�នបូម
ូ ថាមពល

ពិិព័័រណ៍៍

កម្តៅ�ៅ ដែ�លអាចស្រូ�ូបកម្តៅ�ៅពីីក្រោ��មដីីនៅ�រដូូវរងា និិងបញ្ចេ�េ ញ

ឡើ�ើងតាមទស្សសនៈៈបៃ�តង និិងកាបូូនកម្រិ�ិតទាប។

កម្តៅ�ៅទៅ�ក្រោ��មដីីនៅ�រដូូវក្តៅ�ៅ។

អគារមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសៀ�ៀងហៃ�

អគារប៉៉មភ្លើ�ើ�ងបៃ�តងនៅ�ក្រុ�ុងណានជីីង មានរាងដូូច
សសរមួួយដើ�ើម

ដែ�លអាចផ្តតល់់ភាពងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការ

និិង

ការសាងសង់់អគាររៀ�ៀបចំំ

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សសម្ភាារៈ�សំំណង់់ជាដើ�ើម

សុុទ្ធធតែ�ធ្វើ�ើ�

图①上海中心大厦 CFP 图
Raffles City ក្នុុ�ងក្រុ�ុងឈឹឹងទូូ
图②成都来福士广场 CFP 图
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នេះ�ះជាពហុុកីឡា
ី ដ្ឋាានធំំជាងគេ�

និិងទទួួលអ្ននកទស្សសនាច្រើ�ើ�ន

បំំផុត
ុ ដែ�លសហគ្រា�សចិិនសាងសង់់នៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សចិិន។
លោ�ក វ៉ាាង ឡីី នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ប្រ�ចាំំតំំបន់់មជ្ឈឹឹ�មបូូព៌ាានៃ�
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាងសង់់ផ្លូូ�វដែ�កអន្តតរជាតិិប្រ�ទេ�សចិិន បានប្រា�ប់់
អ្ននកកាសែ�តថា គម្រោ��ងនេះ�ះបានប្រើ��ើបច្ចេ�េកទេ�សសន្សំំ�សំំចៃ�
ពហុុកីីឡាដ្ឋាាន លូូសេ�ល ដែ�លកំំពុុងដំំណើ�ើរការសាងសង់់
正在建设中的卢塞尔体育场 CFP 图

GMNanbEnßm

阅读延伸

rYmKñasagsg;GKarébtg
共建绿色建筑
បើ�ើធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរពីីរាជធានីីដូូហា ប្រ�ទេ�សកាតា ទៅ�ខាង
ជើ�ើងចម្ងាា យប្រ�ហែ�ល១៥គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ� លោ�កអ្ននកអាចឃើ�ើញ
សំំណង់់ដ៏៏ស្អាា តទាក់់ទាញមួួយ។
លូូសេ�ល

នេះ�ះជាពហុុកីីឡាដ្ឋាាន

ដែ�លជាកន្លែ�ែងរៀ�ៀបចំំការប្រ�កួួតកីីឡាបាល់់ទាត់់

ពិិភពលោ�កឆ្នាំំ�២០២២។
ក្រោ��យពីីបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតចំំពោះ�ះខ្យយល់់អាកាសក្នុុ�ងពហុុ ិ
កីីឡាដ្ឋាាននេះ�ះ វិស្វវករដែ�លមកពីី
ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នសាងសង់់ផ្លូូ�វដែ�ក
អន្តតរជាតិិប្រ�ទេ�សចិិន បានគូូសបញ្ជាាក់់ថា សន្ទទស្សសន៍៍អំំពីីវត្ថុុ�
អណ្តែ�ែត និិងដង់់ស៊ីី�ដេ� PM១០ ជាដើ�ើម សុុទ្ធធតែ�ស្រ�បទៅ�
តាមស្តតង់់ដារ។

គួួរបញ្ជាាក់់ថា

ពិិធីីបើ�ើក

និិងបិិទការ

ប្រ�កួួតបាល់់ទាត់ពិ
់ ភពលោ
ិ
�កឆ្នាំំ�២០២២ ព្រ�មទាំំងការប្រ�កួួត
ពាក់់កណ្តាា លផ្តាាច់់ព្រ័�័ត្រ� និិងការប្រ�កួួតផ្តាាច់់ព្រ័�័ត្រ� សុុទ្ធធតែ�
នឹឹងរៀ�ៀបចំំក្នុុ� ងពហុុកីីឡាដ្ឋាាននេះ�ះ។
អាកាសក្នុុ�ងពហុុកីីឡាដ្ឋាាននេះ�ះ

ដើ�ើម្បីី�ធានាឱ្យយខ្យយល់់

ស្រ�បតាមស្តតង់់ដារនៃ�ការ

បញ្ចេ�េ ញសារធាតុុកាបូន
ូ កម្រិ�ិតទាប និិងមានលក្ខខណៈៈបៃ�តង
ិ
វិស្វវករចិិ
នត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត និិងកត់់ត្រា�នូូវទិិន្ននន័័យអំំពីីការវាស់់
ស្ទទង់់គុុណភាពខ្យយល់់អាកាសជារៀ�ៀងរាល់់សប្តាាហ៍៍។
ពហុុកីឡា
ី ដ្ឋាាននេះ�ះ
ម៉ែ�ែត្រ�ការ៉េេ�
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មានទំំហំសា
ំ ងសង់់សរុុប១៩ម៉ឺឺ�ន

ដែ�លអាចទទួួលអ្ននកទស្សសនាបាន៨ម៉ឺឺ�ននាក់់។

ថាមពលច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ

ហើ�ើយបានប្រើ��ើសម្ភាារៈ�សំំណង់់ជា

ិ
ច្រើ�ើ�ន ដែ�លអាចប្រើ��ើប្រា�ស់ឡើ�
់ ើងវិញ។
ដូូច្នេះ�ះ� វាជាពហុុ-

B½t’manBiess ｜高棉视点
កីីឡាដ្ឋាានដែ�លអាចសន្សំំ�សំំចៃ�ថាមពលជាងគេ�បំំ ផុុតមួួយ
លើ�ើពិិភពលោ�ក។ ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាងកុំំ�ឱ្យយមានកម្តៅ�ៅក្តៅ�ៅខ្លាំំង
�
ពេ�ក

ស្ថាាបត្យយករបានរចនាសម្ព័័�ន្ធធសម្បបក២ជាន់់

សម្បបក

សន្សំំ�សំំចៃ�ថាមពលដោ�យមានប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់។
លោ�កបណ្ឌិិ� ត Yousef al-Horr ប្រ�ធានស្ថាាបនិិកនៃ�
អង្គគការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វ

និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍តំំបន់់ឈូូងសមុុទ្រ�

ខាងក្រៅ��គឺឺ ផ្គុំំ��ឡើ�ើ ង ដោ�យបន្ទះះ�អាលុុ យ មីី ញ៉ូូ� មរាង៣ជ្រុ�ុ ង

(GORD) បានបញ្ជាាក់់ថា ការរចនា និិងសាងសង់់ពហុុ-

ជាង៤.២០០ដុំំ�

កីីឡាដ្ឋាាន

ចំំណែ�កសម្បបកខាងក្នុុ�ង

គឺឺធ្វើ�ើ�អំំពីកែ�វ
ី

កញ្ចច ក់់ដែ�លអាចការពារកម្តៅ�ៅបាន។

លូូសេ�ល

នេះ�ះបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យស្រ�បតាម

ទស្សសនទានអំំពីកា
ី រអភិិវឌ្ឍឍដោ�យចីីរភាព

និិងពណ៌៌បៃ�តង។

ពហុុកីីឡាដ្ឋាាននេះ�ះមានទំំហំំធំំណាស់់ ដូូច្នេះ�ះ� បើ�ើប្រើ��ើ

គួួរបញ្ជាាក់់ថា ពហុុកីីឡាដ្ឋាាននេះ�ះជាគំំរូូសំំណង់់បៃ�តងមួួយ

ប្រ�ព័័ន្ធម៉ា
ធ ា ស៊ីី�នត្រ�ជាក់់ធម្មមតា វាមិិនគ្រ�ប់គ្រា់ �ន់់ទេ�។ ស្ថាាបត្យយករ

ដែ�លស្រ�បតាមស្តតង់ដា
់ រផ្កាា យ៥នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធវា
ធ យតម្លៃ�ៃការអភិិវឌ្ឍឍ

បានប្រើ��ើបច្ចេ�េកទេ�សម៉ាា ស៊ីី�នត្រ�ជាក់់ទំំនើ�ើប ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ង

ដោ�យចីីរភាពលើ�ើពិិភពលោ�ក(GSAS)៕

សីីតុុណ្ហហ ភាពនៅ�ផ្នែ�ែកផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងពហុុកីឡា
ី ដ្ឋាាន ដែ�លអាច

(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)
（稿件来源：本刊综合）

ពហុុកីីឡាដ្ឋាាន លូូសេ�ល
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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B½t’manBiess ｜高棉视点
បញ្ឆេះ�ះ �ម៉ាា ស៊ីី�ន ចាប់់ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរលើ�ើព្រ�លានហោះ�ះឡើ�ើង
ទៅ�កាន់់លំំហអាកាស។

ឧស្សាាហកម្មមអាកាសចរណ៍៍ចិិនមានប្រ�វត្តិិ�៦០ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ។
តាំំងពីី៥០ឆ្នាំំ�មុុន ប្រ�ទេ�សចិិនក៏ចា
៏ ប់់ផ្តើ�ើ�មសាកល្បបងផលិិត

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៤ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២២ យន្តតហោះ�ះC៩១៩

យន្តតហោះ�ះខ្នាាតធំំ តែ�មិិនបានទទួួលជោ�គជ័័យក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�ត

លេ�ខ B-០០១J បានហោះ�ះឡើ�ើងតាមផ្លូូ�វរត់់លេ�ខ៤ នៃ�

ប្រ�ព័័ន្ធធឧស្សាាហកម្មមផលិិតយន្តតហោះ�ះសម្រា�ប់់ ពាណិិជ្ជជកម្មម

អាកាសយានដ្ឋាានអន្តតរជាតិិ ភូូតុុង ក្រុ�ុងសៀ�ៀងហៃ� រួួច

ពិិតប្រា�កដ។

ហោះ�ះហើ�ើរ

និិងចុះះ�ចតដោ�យមានសុុវត្ថិិ�ភាព។

នេះ�ះជា

ការជោ�គជ័័យនៃ�ការសាកល្បបងហោះ�ះហើ�ើរនៃ�យន្តតហោះ�ះ

និិមិត្ត
ិ ស
ត ញ្ញាា ដែ�លយន្តតហោះ�ះប្រ�ភេ�ទ C៩១៩ របស់់ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�ន

C៩១៩ នេះ�ះ គឺឺជានិិមិិត្តតសញ្ញាាដ៏៏សំំខាន់់ដែ�លបានបង្ហាាញ

Commercial Aircraft Corporation of China,Ltd.(COMAC)

ឱ្យយឃើ�ើញថា សុុបិននៃ�កា
ិ
រផលិិតយន្តតហោះ�ះពាណិិជ្ជជកម្មមខ្នាាត

ប្រ�ទេ�សចិិនបានទទួួលជោ�គជ័័យក្នុុ�ងការសាកល្បបងហោះ�ះហើ�ើរ

ធំំរបស់់ជនជាតិិចិិន

ជាលើ�ើកដំំបូូង។

ស្ថាាពរ។

ត្រូ�ូវបានសម្រេ��ចដោ�យជោ�គជ័័យជា

នៅ�ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២២ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ លេ�ខ B-០០១J ហោះ�ះឡើ�ើងតាមព្រ�លានលេ�ខ៤ នៃ�អាកាសយានដ្ឋាានអន្តតរជាតិិ ភូូតុុង ក្រុ�ុងសៀ�ៀងហៃ�
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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高棉视点｜B½t’manBiess

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

កំំណត់់ត្រា�អំំពីីការចាប់់កំំណើ�ើតនៃ�
យន្តតហោះ�ះ C៩១៩

C919 诞生记

们走进 C919。

karbkRsayGMByI nþehaH C919

解码C919
ការជោ�គជ័័យនៃ�យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ បានទទួួលការ
ចាប់់អារម្មមណ៍៍ពីីភាគីីនានា។ តើ�ើ C៩១៩ គឺឺជាយន្តតហោះ�ះ
បែ�បណា? វាបានបំំពាក់់នូូវបច្ចេ�េកទេ�សអ្វីី�ខ្លះះ�? ឥឡូូវនេះ�ះ
យើ�ើងខ្ញុំំ��សូូមណែ�នាំំលោ�កអ្ននកឱ្យយស្គាាល់់យន្តតហោះ�ះប្រ�ភេ�ទថ្មីី�
នេះ�ះ។

ហេ�តុុអ្វី�ដា
ី ក់់ឈ្មោះ�ះ�ឱ្យយយន្តតហោះ�ះ
ប្រ�ភេ�ទថ្មីី�នេះ�ះថា “ C៩១៩” ?

为什么取名 C919 ？
តាមពិិតទៅ� យន្តតហោះ�ះខ្នាាតធំំ C៩១៩ មានឈ្មោះ�ះ�
ផ្លូូ�វការហៅ�ថា “ COMAC៩១៩”។ ពាក្យយ “C” គឺឺជាអក្សសរ
ទីី ១ នៃ�ឈ្មោះ�ះ�ហៅ�កាត់់របស់់ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�ន Commercial Aircraft
Corporation of China,Ltd.(COMAC) ហើ�ើយក៏៏ជាអក្សសរ
ទីី ១ នៃ�ឈ្មោះ�ះ�ជាភាសាអង់់គ្លេ�េសរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិន(CHINA)
ដែ�រ។ ពាក្យយ “៩” ទីី១ ក្នុុ�ងវប្បបធម៌៌ប្រ�ពៃ�ណីីចិិនបានបង្កកប់់
នូូវអត្ថថន័័យ“ឋិិតថេ�រ” និិង“ចីីរកាល” ចំំណែ�កពាក្យយ “១៩”
មានន័័យថា យន្តតហោះ�ះប្រ�ភេ�ទនេះ�ះអាចផ្ទុុ�កអ្ននកដំំណើ�ើរបាន
១៩០នាក់់។

ផ្នែ�ែកទាំំង៣ផ្គុំំ��គ្នាា

គឺឺតំំណាងឱ្យយយន្តតហោះ�ះ

ិ
ដឹឹកអ្ននកដំំណើ�ើរស៊ីី�វិលថ្មីី�មួួ
យប្រ�ភេ�ទដែ�លអាចប្រើ��ើបានយូូរ។
26

� ០១០
2010年 ឆ្នាំំ២
ិ
ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�វិច្ឆិិ�កា
ឆ្នាំំ�២០១០ គំំរូូយន្តតហោះ�ះC៩១៩
ត្រូ�ូវបានដាក់់តាំង
ំ ពិិព័័រណ៍៍ជាលើ�ើកទីី១។

B½t’manBiess ｜高棉视点

� ០១៥
2015年 ឆ្នាំំ២

� ០២១
2021年 ឆ្នាំំ២

ិ
ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�វិច្ឆិិ�កា
ឆ្នាំំ�២០១៥ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ទីី១

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ� ២០២១ កិិច្ចចសន្យាាអំំពីីការ

ត្រូ�ូវបានផលិិតដោ�យជោ�គជ័័យនៅ�រោ�ងចក្រ�ផលិិត ភូូតុុង

បញ្ជាាទិិញយន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ទីី ១ ត្រូ�ូវបានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា

ក្រុ�ុងសៀ�ៀងហៃ�។

ជាផ្លូូ�វការ។

គិិតមកដល់់ខែ�ឧសភានៃ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ

សិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វ និិងផលិិតយន្តតហោះ�ះ C៩១៩ បានទទួួល

COMAC

របស់់ប្រ�ទេ�សចិិនបានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើកិិច្ចច

សមិិទ្ធផ
ធ លជាដំំណាក់កា
់ លសំំខាន់់ ហើ�ើយបានកសាងឡើ�ើង

សន្យាាទិិញលក់់យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នចំំនួួន

នូូ វមូូ លដ្ឋាា នគ្រឹះ�ះ�សម្រា�ប់់ ការសាកល្បបងហោះ�ះហើ�ើ រ នៅ�

២៨

ដំំណាក់់កាលក្រោ��យ។

អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ និិងថៃ�ជាដើ�ើម។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំងនោះ�ះបានបញ្ជាា

2017年

នេះ�ះបានបង្ហាាញឱ្យយឃើ�ើញថា

គម្រោ��ង

ឆ្នាំំ២
� ០១៧

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៥
ី ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៧ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩
បានហោះ�ះទៅ�កាន់់ លំំ ហ អាកាសនៅ�អាកាសយានដ្ឋាា ន
អន្តតរជាតិិ ភូូតុុង ក្រុ�ុងសៀ�ៀងហៃ� ដោ�យជោ�គជ័័យ។ នេះ�ះជា
ការសាកល្បបងហោះ�ះហើ�ើរជាលើ�ើកដំំបូូងនៃ�យន្តតហោះ�ះប្រ�ភេ�ទ
ថ្មីី�នេះ�ះ។
� ០១៩
2019年 ឆ្នាំំ២

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

រួួមមានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអាកាសចរណ៍៍របស់់ប្រ�ទេ�សចិិន

ទិិញយន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ចំំនួួន ៨១៥ គ្រឿ��ឿង។

� ០២២
2022年 ឆ្នាំំ២
នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៤ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២២ យន្តតហោះ�ះC៩១៩
ដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�នCOMAC

ិ នទីី១
ប្រ�គល់់ឱ្យយអតិិថិជ

បាន

សាកល្បបងហោះ�ះហើ�ើរដោ�យជោ�គជ័័យជាលើ�ើកទីីមួយ
ួ ។

目前

បច្ចុុ�ប្បបន្នន

ចាប់់ពីីឆ្នាំំ�២០១៩មក យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ចំំនួួន៦

សព្វវថ្ងៃ�ៃ ការសាកល្បបងហោះ�ះហើ�ើរ និិងស្នើ�ើ�សុំំ�អាជ្ញាាប័័ណ្ណណ

គ្រឿ��ឿងបានសាកល្បបងហោះ�ះហើ�ើ រ នៅ�តំំ បន់់ ផ្សេ�េ ងៗក្នុុ� ង

របស់់យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ កំំពុង
ុ ដំំណើ�ើរការអនុុវត្តតា
ត មនីីតិវិិ ធីីិ ។

ី និិងក្នុុ�ងអាកាស
ប្រ�ទេ�សចិិន ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការពិិសោ�ធន៍លើ�
៍ ផ្ទៃ�ៃដី
ើ

តាមការព្យាាករណ៍៍ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ នឹឹងត្រូ�ូវប្រ�គល់់ឱ្យយ

អំំពីីយន្តតហោះ�ះប្រ�ភេ�ទថ្មីី�នេះ�ះ។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន China Eastern Airlines នៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ៕

នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៥ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ត្រូ�ូវដាក់់បង្ហាាញជាសាធារណៈៈលើ�ើពិិភពលោ�កជាលើ�ើកដំំបូូង
2015 年，C919 大型客机首次全球公开亮相 CFP 图
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C៩១៩
ចម្ងាា យហោះ�ះហើ�ើរ ៖ តាមការរចនាជាស្តតង់ដា
់ រ អាច

ហោះ�ះហើ�ើរបាន៤.០៧៥គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�

ហើ�ើយអាចហោះ�ះហើ�ើរ

បាន៥.៥៥៥គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ� តាមការរចនាជាបន្ថែ�ែម។

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；

កម្ពពស់ហោះ់ �ះហើ�ើរ ៖ កម្ពពស់នៃ�កា
់
រហោះ�ះហើ�ើរធម្មមតាគឺឺ១០.៦៦៨ម៉ែ�ែត្រ� ចំំណែ�កកម្ពពស់ហោះ់ �ះហើ�ើរជាអតិិបរមា គឺឺ
១២.១៣១ម៉ែ�ែត្រ�។
高度，巡航高度为 10668 米，最大飞行高度为 12131 米；

ល្បឿ�ឿ�នហោះ�ះហើ�ើរ ៖ ០,៧៨ M (១M ស្មើ�ើ�នឹឹង១.២២៥គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�/ម៉ោ�ោង)
ចំំណែ�កល្បឿ�ឿ�នជាអតិិបរមាគឺឺ 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；

ផ្សេ�េងៗ ៖ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ មួួយគ្រឿ��ឿង
បំំពាក់់ដោ�យខ្សែ�ែកាប៧២៤ខ្សែ�ែ និិងទុុយោ�ជ័័រ
ចំំនួន
ួ ២.៣២៨

ិ ៨០
ដែ�លមានប្រ�វែែងសរុុបជិត

គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�។
គ្រឿ��ឿងបន្លាាស់់សរុុបចំនួ
ំ ន
ួ ២,៥លាន។
ូ
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。
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រយៈៈពេ�លនៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ៖ ៨០.០០០ ម៉ោ�ោ ង ឬហោះ�ះឡើ�ើង និិងចុះះ�ចត
៤៨.០០០ ដង ឬ២៥ឆ្នាំំ� ។
设计经济寿命，80000 飞行小时，48000 起落架次，5 个日历年；

ផ្នែ�ែកបើ�ើកបរយន្តតហោះ�ះ ៖ មានអ្ននកបើ�ើកបរ២នាក់់ បំំពាក់់
ដោ�យកញ្ចច ក់់ LCD ធំំ និិងចង្កូូ�តយន្តតហោះ�ះ។
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；

ផ្នែ�ែកផ្ទុុ�កអ្ននកដំំណើ�ើរ ៖ អាចអង្គុុ�យបាន ១៩០ នាក់់។
客舱，最大载客量为 190 座。

孙勇刚 制图
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ការផលិិតយន្តហោះត �ះមានការពិិបាកយ៉ាា ងណា?

造一架飞机有多难？

និិងស្លាាបយន្តតហោះ�ះ សុុទ្ធតែ�ស្រា�វជ្រា�វ
ធ
និិងផលិិតដោ�យក្រុ�ុម
ជំំនាញចិិន។ លោ�កបានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថា និិយាយឱ្យយត្រ�ង់់
ទៅ� គ្រឿ��ឿងបន្លាាស់់សំំខាន់់មួួយចំំនួួនរបស់់ C៩១៩ នៅ�តែ�
មានគម្លាា តទៅ�នឹឹ ង បច្ចេ�េកទេ�សកំំ ពូូ លលើ�ើ ពិិ ភពលោ �ក

អាចជួួបនឹឹងការ

តែ�បើ�ើ និិយាយអំំ ពីីបច្ចេ�េកទេ�សគន្លឹះះ��សម្រា�ប់់ ការឌីីហ្សាាញតួួ

លំំបាកអ្វីី�ខ្លះះ�? តាមគំំនិិតរបស់់លោ�ក ឈិិន ពូូសឺឺ អ្ននក

យន្តតហោះ�ះដឹឹកអ្ននកដំំណើ�ើរខ្នាាតធំំ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ បាន

ឌីីហ្សាាញយន្តតហោះ�ះចិិន ការផលិិតយន្តតហោះ�ះ ដូូចជាការ

ទទួួ ល ជោ�គជ័័ យ ក្នុុ�ងការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិ ត បច្ចេ�េកទេ�សគន្លឹះះ��ចំំ នួួ ន

និិពន្ធធចម្រៀ��ៀងមួួយបទរបស់់ខ្លួួ�ន

ជាង ១០០ ។

តើ�ើការផលិិតយន្តតហោះ�ះមួួយគ្រឿ��ឿង

ចំំណែ�កឯបទចម្រៀ��ៀង

C៩១៩ របស់់ប្រ�ទេ�សចិិននោះ�ះ វាមិិនមែ�នសរសេ�រទំំនុុក
ចម្រៀ��ៀងតាមភ្លេ�េងរបស់់គេ�ទេ�។

វាជាការនិិពន្ធធភ្លេ�េង

និិង

សរសេ�រទំំនុុកចម្រៀ��ៀងថ្មីី�តាមតម្រូ�ូវការជាក់់ស្តែ�ែង។

ការ

ឌីីហ្សាាញក្បាាល តួួ និិងស្លាាបយន្តតហោះ�ះត្រូ�ូវបានសន្មមតថា
ជា “ការផលិិតសម្បបក”។ តែ�តាមពិិតទៅ� វាជាបច្ចេ�េកទេ�ស

លោ�ក ចាំំង មីីវ អនុុប្រ�ធានផ្នែ�ែកឌីីហ្សាាញយន្តតហោះ�ះ

កម្រិ�ិតខ្ពពស់មួ
់ យ
ួ ពីីព្រោះ��ះសម្បបកគឺឺជាផ្នែ�ែកសំំខាន់រ់ បស់់យន្តត-

C៩១៩ បានបញ្ជាាក់់ថា C៩១៩ គឺឺជាយន្តតហោះ�ះខ្នាាតធំំ

ហោះ�ះ ហើ�ើយក៏៏ជាបច្ចេ�េកទេ�សគន្លឹះះ��នៃ�ការផលិិតយន្តតហោះ�ះ

ដែ�លប្រ�ទេ�សចិិនសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វ

ដែ�រ។

និិងកាន់់កាប់់កម្មមសិិទ្ធិិ�

បញ្ញាា ទាំំងស្រុ�ុង តាំំងពីីក្បាាលយន្តតហោះ�ះ ដល់់តួួយន្តតហោះ�ះ
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ិ
ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធឧស្សាាហកម្មមផលិិតយន្តតហោះ�ះស៊ីី�វិល

ការផលិិតសម្បបកយន្តតហោះ�ះត្រូ�ូវប្រើ��ើបច្ចេ�េកទេ�ស

ិ យកម្លាំំង
ជឿ�ឿនលឿ�ឿន ទាំំងលើ�ើវិស័័
� ខ្យយល់់ ផលិិតកម្មម និិងការ

B½t’manBiess ｜高棉视点
កែ�ច្នៃ�ៃលោ�ហធាតុុជាដើ�ើម។ ដូូច្នេះ�ះ� វាមិិនមែ�នជារឿ�ឿងងាយ

ចិិន ប្រ�មូូលផ្តុំំ��នូូវប្រ�ព័័ន្ធធចម្រុះ�ះ� រៀ�ៀបចំំការដេ�ញថ្លៃ�ៃនៅ�ទូូទាំង
ំ

ស្រួ�ួលមួួយទេ�។ ស្លាាបសំំខាន់់ និិងកន្ទុុ�យរបស់់យន្តតហោះ�ះ

ពិិភពលោ�ក

C៩១៩ សុុទ្ធធតែ�សិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វដោ�យប្រ�ទេ�សចិិន នេះ�ះគឺឺ

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិនជាលំំដាប់”់

ជាសមិិទ្ធធផលដ៏៏អស្ចាារ្យយគួួរឱ្យយកត់់សម្គាាល់់។

មាគ៌ាាបច្ចេ�េកទេ�ស“សិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វដោ�យខ្លួួ�នឯង

និិងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងចំំនួួនភាគរយនៃ�ការផលិិត
ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការអភិិវឌ្ឍឍតាម
ជំរុំ ញ
ុ

ិ
ម៉្យាា�ងវិញទៀ�ៀត
នៅ�លើ�ើពិិភពលោ�កយើ�ើង ស្ទើ�ើ�រគ្មាាន

កិិច្ចស
ច ហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ និិងសម្រ�បទៅ�តាមស្តតង់ដា
់ រ

យន្តត ហោះ �ះមួួ យ ណាដែ�លអាចផលិិ ត នៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ�តែ�

អន្តតរជាតិិ” ដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូលផ្តុំំ��នូូវកម្លាំំង
� ជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិគ្រ�ប់់

មួួយទេ� ដូូចជាយន្តតហោះ�ះ AIRBUS ផលិិតដោ�យប្រ�ទេ�ស

ិ
ប្រ�ភេ�ទសម្រា�ប់់ បង្កើ�ើ�តម៉ាា កយន្តតហោះ�ះស៊ីី�វិលរបស់់
ប្រ�ទេ�ស

អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ និិងបារាំំងជាដើ�ើម ហើ�ើយមាន៣០%ផលិិតនៅ�

ចិិន៕

ប្រ�ទេ�សអាមេ�រិ ិក ចំំណែ�កយន្តតហោះ�ះ BOEING មាន
៣៥% ផលិិតនៅ�ប្រ�ទេ�សជប៉ុុ�ន។
ដូូច្នេះ�ះ� រូូបមន្តត “អ្ននកផលិិត+អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់” គឺឺជារូូបមន្តត

(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)
（稿件来源：本刊综合）

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០២១ យន្តតហោះ�ះ C៩១៩ ខ្នាាតធំំដែ�លផលិិតដោ�យ

សំំ ខាន់់ នៃ� ផលិិ ត កម្មមយន្តត ហោះ �ះដឹឹ ក អ្នន ក ដំំ ណើ �ើ រខ្នាា តធំំ លើ�ើ

ប្រ�ទេ�សចិិន ទទួួលបានការចាប់់អារម្មមណ៍៍ក្នុុ�ងពិិព័រ័ ណ៍៍អាកាសចរណ៍៍ ក្រុ�ុងណានឆាង

ពិិភពលោ�កនាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ នៅ�ពេ�លសិិក្សាាយន្តតហោះ�ះ

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

C៩១៩ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន COMAC របស់់ប្រ�ទេ�សចិិនក៏៏បាន

ិ
ក្បាាលយន្តតហោះ�ះស៊ីី�វិលខ្នា
ា តធំំ C៩១៩ សម្រេ��ចការដំំឡើ�ើងពីីក្នុុ� ងរោ�ងចក្រ�

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សរូូបមន្តតនេះ�ះដែ�រ ពោ�លគឺឺ “ឌីីហ្សាាញដោ�យប្រ�ទេ�ស

图② C919 民用大型客机机头完成出厂吊装 CFP 图
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ynþehaHsIu vilTaMgenH plitedayRbeTscin
យន្តតហោះ�ះគ្មាានមនុុស្សសបើ�ើក Wing Loong UAV ប្រើ��ើសម្រា�ប់កា
់ រសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់
应急救援的全能手，翼龙系列无人机
យន្តតហោះ�ះ Wing Loong-១E ជាយន្តតហោះ�ះគ្មាាន
មនុុស្សសបើ�ើកខ្នាាតធំំមួួយ ដែ�លសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វ និិងផលិិត

翼龙-Ⅱ无人机

ដោ�យឈរលើ�ើមូូលដ្ឋាាននៃ�បច្ចេ�េកទេ�សយន្តតហោះ�ះ

Wing

Loong UAV ហើ�ើយបានធ្វើ�ើ�ការកែ�សម្រួ�ួល និិងលើ�ើកកម្ពពស់់
ការកំំណែ�ទម្រ�ង់់។
ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ យន្តតហោះ�ះគ្មាានមនុុស្សសបើ�ើក
Wing Loong UAV របស់់ប្រ�ទេ�សចិិនត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់
ិ យសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់
កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នក្នុុ� ងវិស័័
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និិងការវាស់់ស្ទទង់់

B½t’manBiess ｜高棉视点

这些民用飞机中国造
យន្តតហោះ�ះ Modern Ark
ំ ញក្នុុ�ងការដឹកជ
ឹ ញ្ជូូ� នចម្ងាាយខ្លីី�
មានជំនា

遍布全球的短途运输好手，“新舟”系列飞机
អាកាសធាតុុ ឬឧតុុនិិយម។ នៅ�ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១ នៅ�
ខេ�ត្តតហ៊ឺឺ�ណាន ប្រ�ទេ�សចិិន មានភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាាក់់យ៉ាាងធំំ ហើ�ើយ
ំ ។
កើ�ើតគ្រោះ��ះទឹឹកជំនន់
់ ពេ�លនោះ�ះ យន្តតហោះ�ះ Wing Loong
ី
មួួយគ្រឿ��ឿងបានក្លាា យជា“វីរជន”

ក្នុុ�ងសកម្មមភាពសង្គ្រោះ��ះ�

បន្ទាាន់់នេះ�ះ។
ក្រោ��យពីីកើ�ើតគ្រោះ��ះទឹឹកជំំនន់់

អង់់តែ�នសេ�វាទូូរស័័ព្ទទ

ត្រូ�ូវបានបំំផ្លាា ញទាំំងអស់់ ដែ�លបណ្តាា លឱ្យយឃុំំ�មីហ៊ឺឺ�នៃ�ខេ
ី
�ត្តត
ហ៊ឺឺ�ណានផ្តាាច់់សេ�វាទូូរស័័ព្ទទ ហើ�ើយមិិនអាចទំំនាក់់ទំំនងជា
មួួយខាងក្រៅ��បាន។ នៅ�ពេ�លអ្ននកស្រុ�ុកអស់់សង្ឃឹឹ�ម ទូូរស័័ព្ទទ

Modern Ark ជាយន្តតហោះ�ះ regional aircraft មួួយ

បានទទួួលសារមួួយអំំពីីសកម្មមភាព

ប្រ�ភេ�ទ ដែ�លសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វ និិងផលិិតដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

សង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ ដែ�លបាននាំំមកនូូវក្តីី�សង្ឃឹឹ�មដល់់ពួួកគេ�។

ឧស្សាាហកម្មមអាកាសចរណ៍៍ចិិន។ យន្តតហោះ�ះ Modern Ark

ការស្តាា រប្រ�ព័័ន្ធធសេ�វាទូូរស័័ព្ទទរយៈៈពេ�លខ្លីី�នេះ�ះ

ំ
៧០០ ដែ�លជាយន្តតហោះ�ះ Modern Ark ជំនាន់
ថ្មីី�បំ
់ ំផុុត

របស់់មនុុស្សសម្នាាក់់ៗ

គឺឺជាស្នាាដៃ�

របស់់យន្តតហោះ�ះ Wing Loong-២H។
តាមការណែ�នាំំបានឱ្យយដឹឹងថា យន្តតហោះ�ះគ្មាានមនុុស្សស
បើ�ើក Wing Loong បានបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធទូូរគមនាគមន៍៍លើ�ើ
ី ហំ
អាកាស ដែ�លអាចគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ផ្ទៃ�ៃដី
ើ
ទំ
ំ ៥
ំ ០គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�

ិ វសេ�វាទូូរស័័ព្ទទក្នុុ�ងតំំបន់នោះ�
ការ៉េេ� និិងបានស្តាា រឡើ�ើងវិញនូូ
់ ះ។
គួួរបញ្ជាាក់់ថា យន្តតហោះ�ះ Wing Loong-១E ថ្មីី� នឹឹងអាច
បំំពាក់់ដោ�យបច្ចេ�េកទេ�សកាន់់តែ�ជឿ�ឿនលឿ�ឿន និិងមានមុុខងារ
កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។

បានសម្រេ��ចនូូវការធ្វើ�ើ�ពិិសោ�ធន៍៍អចល័័ត និិងប្រ�គល់់ទៅ�ឱ្យយ
អតិិថិិជននៅ�ឆ្នាំំ�២០២០។
យន្តតហោះ�ះ regional aircraft គឺឺជាយន្តតហោះ�ះ
ខ្នាាតតូូ ចដែ�លអាចផ្ទុុ�កអ្ននកដំំណើ�ើរមិិនដល់់១០០នាក់់
ផ្តោ�ោ តសំំខាន់់លើ�ើការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន
អ្ននកដំំណើ�ើរចម្ងាា យខ្លីី� ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើររវាងទីីក្រុ�ុងតូូច និិង
ទីីក្រុ�ុងតូូច ឬរវាងទីីក្រុ�ុងតូូច និិងទីីក្រុ�ុងធំំ។
33
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“新舟”60飞机

ការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វពីីយន្តតហោះ�ះ Modern Ark ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីជាង២០ឆ្នាំំ�មុុន។ នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៩៨ ប្រ�ទេ�សចិិន បាន
ចាប់់ដំណើំ �ើរការជាផ្លូូ�វការនូូវការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វពីីយន្តតហោះ�ះ

ពិិភពលោ�ក។

Modern Ark ៦០ ដែ�លជានិិមិត្ត
ិ ស
ត ញ្ញាានៃ�ការសិិក្សាាស្រា�វ-

មិិនទាន់់មានលក្ខខខណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុុ� ងការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាមផ្លូូ�វ

ិ
ជ្រា�វយន្តតហោះ�ះអាកាសចរណ៍៍ស៊ីី�វិលរបស់់
ប្រ�ទេ�សចិិន។

គោ�ក យន្តតហោះ�ះ Modern Ark អាចជួួយដោះ�ះស្រា�យ

ក្រុ�ុមជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�សរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិនបានធ្វើ�ើ�ការ
ប្លលង់់ឌីីហ្សាាញ

ប្រ�មូូលឯកសារបច្ចេ�េកទេ�ស

របាយការណ៍៍ជាច្រើ�ើ�ន

និិងសរសេ�រ

ជាពិិសេ�ស

នៅ�ប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួនដែ�ល

បញ្ហាា ប្រ�ឈមក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ដំំ ណើ �ើ រចម្ងាា យខ្លីី�ដោ�យមានភាព
ងាយស្រួ�ួល និិងចំំណាយតិិច។

ហើ�ើយបានធ្វើ�ើ�ការពិិសោ�ធន៍ចំ
៍ នួ
ំ ន
ួ

៨៩ និិងការសាកល្បបងហោះ�ះហើ�ើរ១៥៦ប្រ�ភេ�ទ ក្នុុ�ងនោះ�ះ
មានការពិិសោ�ធន៍៍ជាង១០ប្រ�ភេ�ទដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ិ ័ យ ផលិិ ត កម្មមអាកាសចរណ៍៍ ស៊ីី�វិ ល
ិ
ជាលើ�ើ ក ដំំ បូូ ង ក្នុុ� ងវិ ស័

យន្តតហោះ�ះ ឃុុនឡុុង AG៦០០ អាច

របស់់ប្រ�ទេ�សចិិន។

ហោះ�ះហើ�ើរលើ�ើអាកាស

នៅ�ឆ្នាំំ�២០០៤

ប្រ�ទេ�សចិិន

ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងទ្វីី�បអាហ្វ្រិ�ិ�ក

និិងប្រ�ទេ�សស៊ីី�មប៉ាា វេេ

បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើកិិច្ចច

ព្រ�មព្រៀ��ៀងអំំពីកា
ី រទិិញលក់់យន្តតហោះ�ះ Modern Ark ៦០

ក៏៏អាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

លើ�ើផ្ទៃ�ៃសមុុទ្រ�ដែ�រ
既能上天更能入海，水陆两栖飞机
“鲲龙”AG600

២គ្រឿ��ឿង។ នេះ�ះជាលើ�ើកទីី១ ដែ�លយន្តតហោះ�ះ Modern Ark
ត្រូ�ូវបានលក់់ចេ�ញទៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សចិិន។
ក្រៅ��ពីីយន្តតហោះ�ះចិិន

នៅ�ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�នេះ�ះ យន្តតហោះ�ះ ឃុុនឡុុង AG៦០០

អ្ននកបច្ចេ�េកទេ�សចិិនក៏៏បានធ្វើ�ើ�

សម្រា�ប់់ពន្លលត់អគ្គិិ�ភ័
់
័យ ដែ�លជាយន្តតហោះ�ះអាចហោះ�ះឡើ�ើង

ដំំណើ�ើរទៅ�ដល់់ប្រ�ទេ�សស៊ីី�មប៉ាា វេេ ដើ�ើម្បីី�ធានាការហោះ�ះហើ�ើរ

និិងចុះះ�ចតលើ�ើដីីគោ�ក

ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�នៃ�
ៃ យន្តតហោះ�ះ និិងជួួយលើ�ើកកម្ពពស់ស
់ មត្ថថភាពរបស់់

ការហោះ�ះហើ�ើរដោ�យជោ�គជ័័យជាលើ�ើកដំំបូូង។ យន្តតហោះ�ះ

ក្រុ�ុមជំំនាញប្រ�ទេ�សស៊ីី�មប៉ាា វេេ។ ការងាររបស់់ក្រុ�ុមជំំនាញ

ប្រ�ភេ�ទថ្មីី�នេះ�ះ

ចិិន បានទទួួលការកោ�តសរសើ�ើរពីីរដ្ឋាាភិិបាល និិងប្រ�ជាជន

និិងផ្ទៃ�ៃសមុុទ្រ�ទីី១

ស៊ីី�មប៉ាា វេេ។

ប្រ�ទេ�សចិិន ក៏៏ដូូចជាលើ�ើពិិភពលោ�កទាំំងមូូលផងដែ�រ។

គិិតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ មានយន្តតហោះ�ះ Modern Ark
៦០/៦០០

ជាង១០០គ្រឿ��ឿង

កំំពុុងហោះ�ះហើ�ើរតាមផ្លូូ�វ

អាកាសចរណ៍៍ជាង២៦០ខ្សែ�ែក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចំំនួួន១៨
34

នៅ�

និិងផ្ទៃ�ៃសមុុទ្រ�

បានសម្រេ��ចនូូវ

គឺឺជាយន្តតហោះ�ះសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់លើ�ើដីីគោ�ក
ដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�ការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វក្នុុ�ង

គួួរបញ្ជាាក់់ថា យន្តតហោះ�ះ ឃុុនឡុុង AG៦០០ នេះ�ះ
មិិនគ្រា�ន់់តែ�អាចហោះ�ះហើ�ើរលើ�ើអាកាសប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�
ទាំំងអាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរលើ�ើផ្ទៃ�ៃសមុុទ្រ�ទៀ�ៀតផង។

ថែ�ម

និិយាយជា

B½t’manBiess ｜高棉视点
ិ ាតធំំ AC៣១៣A
ឧទ្ធធម្ភាាគចក្រ�ស៊ីី�វិលខ្នា
ឹ
អាចដឹកទំំនិ
ញ
ិ ធ្ងងន់់ និិងហោះ�ះហើ�ើរលើ�ើខ្ពង់
ព រា
់ ប
能飞高原能拉重物，大型多用途民用直升机
AC313A
នៅ�ខែ�ឧសភា

ឆ្នាំំ�នេះ�ះ

ិ
ឧទ្ធធម្ភាាគចក្រ�ស៊ីី�វិលខ្នា
ា តធំំ

AC៣១៣A បានហោះ�ះហើ�ើរដោ�យជោ�គជ័័យជាលើ�ើកដំំបូង
ូ ។
រួួម

វាជាយន្តតហោះ�ះចេះ�ះហែ�លទឹឹកមួួយគ្រឿ��ឿង

ហើ�ើយក៏៏

ជានាវាដែ�លអាចហោះ�ះឡើ�ើងផងដែ�រ។
ក្រោ��យពីីទទួល
ួ បញ្ជាាឱ្យយទៅ�ចូូលរួួមសកម្មមភាពសង្គ្រោះ��ះ�
បន្ទាាន់់លើ�ើផ្ទៃ�ៃសមុុទ្រ� យន្តតហោះ�ះ ឃុុនឡុុង AG៦០០ អាច
ហោះ�ះហើ�ើរទៅ�កាន់់ទីតាំ
ី ង
ំ កំំណត់ភ្លាា
់ មៗដោ�យនាំំយកគ្រឿ��ឿង
បរិ ិក្ខាា រសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការរុុករក

កំំណត់់ទីីតាំង
ំ

នាវា និិងមនុុស្សសដែ�លរងគ្រោះ��ះ រួួចរាយការណ៍៍ទៅ�ស្ថាាប័័ន
ពាក់់ព័័ន្ធធទាន់់ពេ�លវេេលា។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លមានលក្ខខខណ្ឌឌ
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ យន្តតហោះ�ះប្រ�ភេ�ទថ្មីី�នេះ�ះ ក៏៏អាចចុះះ�ចតលើ�ើផ្ទៃ�ៃ
សមុុទ្រ�បានដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់។
រលកទឹឹកសមុុទ្រ�ធំំពេ�ក

បើ�ើសិិនជាមាន

យន្តតហោះ�ះមិិនអាចចុះះ�ចតលើ�ើផ្ទៃ�ៃ

សមុុទ្រ�បាន គេ�អាចទម្លាាក់់បរិ ិក្ខាា រសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ ថ្នាំំ� ចំំណីី
អាហារ និិងទឹឹកសុុទ្ធធពីីលើ�ើយន្តតហោះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់ជន
រងគ្រោះ��ះលើ�ើសមុុទ្រ�។

AC៣១៣A គឺឺជាយន្តតហោះ�ះសំំខាន់មួ
់ យ
ួ ប្រ�ភេ�ទដែ�លសិិក្សាា
ស្រា�វជ្រា�វ

និិងផលិិតដោ�យប្រ�ទេ�សចិិន

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការ

សង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់។ AC៣១៣A មានខ្នាាតធំំ នៅ�ពេ�លហោះ�ះ
ឡើ�ើង អាចទាញយកទំំនិិញទម្ងងន់់១៣,៨តោ�ន ហើ�ើយអាច
បាញ់់ ទឹឹក៥តោ�ន និិងដឹឹកមនុុស្សស២៨នាក់់។
AC៣១៣A

អាចហោះ�ះហើ�ើរលើ�ើតំំបន់់ខ្ពពង់់រាប

ក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លក្តៅ�ៅខ្លាំំង
�

ឬរងាខ្លាំំង
�

ជាពិិសេ�ស

និិង
អាច

ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ក្នុុ� ងសកម្មមភាពសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់នៅ�តំំបន់់
ខ្ពពង់រា
់ បនៃ�ប្រ�ទេ�សចិិន ដូូចជាតំំបន់X
់ IZANG។ AC៣១៣A
ក៏៏អាចបំំពាក់់នូូវគ្រឿ��ឿងបរិ ិក្ខាា រសុុខាភិបា
ិ ល និិងប្រ�ព័័ន្ធប
ធ ញ្ជាា
ការសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ ឬក៏៏បរិ ិក្ខាា រអណ្តែ�ែតលើ�ើសមុុទ្រ� ដើ�ើម្បីី�
បំំ ពេ �ញតម្រូ�ូ វកា រនៃ�ការអនុុ វត្តត ស កម្មមភាពសង្គ្រោះ � �ះ�បន្ទាា ន់់
គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ៕
(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)
（稿件来源：本刊综合）

大型多用途民用直升机AC313A
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kic©RbCuMtumUlsRmab;yuvCn

青年圆桌派

TIRkug b¤CnbT GñkseRmceTArs;enATINa?

or

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。
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នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងធំំៗ មានអគារខ្ពពស់់ជាច្រើ�ើ�ន ដែ�លពោ�រ
ពេ�ញដោ�យបរិ ិយាកាសទំំនើ�ើប

ទាន់់មានការរី ីកចម្រើ��ើន និិងរស់់រវើើ�កដូូចនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ហើ�ើយ

ឱកាសការងារជាច្រើ�ើ�ន

ការអភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចនៅច �មានកង្វះះ�ខាតក៏៏ដោ�យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមើ�ើល

មធ្យោ�ោបាយដឹឹកជញ្ជូូ�នពេ�ញលេ�ញ ការអប់់រំ ំ និិងធនធាន

ទៅ�អ្វីី�ៗនៅ�ទីីនេះ�ះក៏៏ពោ�រពេ�ញទៅ�ដោ�យឱកាស និិងក្តីី�សង្ឃឹឹម
�

សុុខាភិបា
ិ លដ៏៏ល្អអឥតខ្ចោះ�ះ� ហើ�ើយនិិងការរស់់នៅ�ខាងវប្បបធម៌៌

ផងដែ�រ។

ដ៏៏សម្បូូ�របែ�ប។
តានតឹឹង

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿន

ការរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងក៏៏មានភាព
និិងការចំំណាយលើ�ើការរស់់នៅ�

ផែ្ន�នក“កិិច្ចប្រច �ជុំំ�តុុមូល
ូ សម្រា�ប់់យុវុ ជន”នៃ�ទស្សសនាវដី្តត�យើ�ើង
ខ្ញុំំ��ក្នុុ� ងលេ�ខនេះ�ះ

បានអញ្ជើ�ើ�ញយុុវជនមកពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា

ខ្ពពស់់ជាដើ�ើម។ ចំំណែ�កឯនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់ជ
់ នបទ មានខ្យយល់់

ចិិន ថៃ� មីីយ៉ាាន់់ម៉ាា ឡាវ និិងវៀ�ៀតណាម ដោ�យផ្តោ�ោ តលើ�ើ

អាកាសបរិ ិសុុទ្ធធ និិងទេ�សភាពដ៏៏ស្រ�ស់ស្អាា
់ ត ទោះ�ះបីីជាមិិន

ិ ហើ�ើយនិិយាយអំំពីជ
ការងារ និិងជីវិី ត
ី ម្រើ��ើសរបស់់ពួក
ួ គេ�
រវាងទីីក្រុ�ង
ុ និិងជនបទ។
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´cg;begáItsalabeRgónmYy
sRmab;kumarenACnbT
我想为孩子们
在乡村创办一所学校
本刊记者 李吒 / 整理
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R

ី
នាងខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ� GiGi ជាអ្ននកថតវីដេ�អូូ
ខ្លីី�ម្នាាក់់ដែ�លមាន
អ្ននកគាំំទ្រ�រាប់់លាននាក់់។
ទំាាងអស់់

ី
នៅ�ក្នុុ�ងវីដេ�អូូ
ដែ�លខ្ញុំំ��បានថត

លោ�កអ្ននកមិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាចស្វែ�ែងយល់់ពីីភាព

ទាក់់ទាញនៃ�វប្បបធម៌៌ប្រ�ពៃ�ណីីខ្មែ�ែរ

និិងទស្សសនាទេ�សភាព

ជនបទ គឺឺខ្ញុំ��មកពីី
ំ
ជនបទ។ ការរស់់នៅ�ក្នុុ�ងជនបទបានធ្វើ�ើ�
ឱ្យយខ្ញុំំ��ចងចាំំបានច្បាាស់់នូូវកុុមារភាពរបស់់ខ្ញុំ��ំ

និិងមិិនអាច

បំំភ្លេ�េចបាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែការរស់់នៅ�បែ�បនេះ�ះក៏៏បានដាក់់កំំហិិតលើ�ើ
ិ យរបស់់ខ្ញុំ��ដែ�រ។
ចក្ខុុ�វិស័័
ំ

ជាពិិសេ�ស

ការរស់់នៅ�របស់់

ដ៏៏ស្រ�ស់ស្អាា
់ តប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ថែ�មទាំំងអាចទទួួលបានក្តីី�សប្បាាយ

ប្រ�ជាជនជាច្រើ�ើ�ននៅ�តាមទីីជនបទនៅ�តែ�ជួួបនឹង
ឹ ការលំំបាក

ិ
រី ីករាយពីីជីីវិតសុុ
ភមង្គគលរបស់់ប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរផងដែ�រ។

ច្រើ�ើ�នណាស់់

ី
នៅ�ក្នុុ�ងវីដេ�អូូ
ទាំង
ំ អស់់ដែ�លខ្ញុំំ��បានថត "ទីីជនបទ" គឺឺ

ដូូច្នេះ�ះ�

ី
ឯវីដេ�អូូ
ជាច្រើ�ើ�នរបស់់ខ្ញុំ��ំដែ�លមានអ្ននកចូូ លទស្សសនាដ៏៏ច្រើ�ើ�ន

នៅ�ជនបទ

ជនបទ។

ដូូច្នេះ�ះ�

សុុទ្ធធតែ�ថតអំំពីីជីីវភាពរស់់នៅ�តាមទីី
បើ�ើសិិនជាឱ្យយខ្ញុំំ��ជ្រើ�ើ�សរើើ�សទីីក្រុ�ុង

ឬ

ដោ�យសារពួួកគេ�មិិនបានទទួួលការអប់់រំ ំ

ល្អអទេ�។

ជាប្រ�ធានបទមួួយដែ�លលេ�ចឡើ�ើងជាញឹឹកញាប់់។ ចំំណែ�ក

សន្ធឹឹ�កសន្ធាាប់់នោះ�ះ

ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�ចង់់បង្កើ�ើ�តសាលាបឋមសិិក្សាាមួួយ
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកុុមារអាចរៀ�ៀនភាសាចិិន

ភាសា

អង់់គ្លេ�េស កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដោ�យឥត
គិិតថ្លៃ�។
ៃ នៅ�ពេ�លអនាគត គេ�កាន់់តែ�មានភាពងាយស្រួ�ួល
ិ
ក្នុុ�ងការរកការងារធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិត

ជនបទ ខ្ញុំំ��នឹឹងជ្រើ�ើ�សរើើ�សជនបទ។

ថែ�មទាំំងអាចជួួយ

ហើ�ើយ

គ្រួ�ួ សា រគេ�ឱ្យយមានជីី វ ភាពរស់់ នៅ �កាន់់ តែ�ល្អអប្រ�សើ�ើ រ ឡើ�ើ ង

ភាគ

ដោ�យពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹង ឬជំំនាញរបស់់ខ្លួួ�ន។ កុុមារ

ហេ�តុុនេះ�ះហើ�ើយបានជា

ជាក្តីី�សង្ឃឹឹម
� របស់់ប្រ�ទេ�សមួួយ លុះះ�ត្រា�តែ�កុុមារទទួួលបាន

ខ្ញុំំ��ពូូកែ�ស្វែ�ែងរកភាពស្រ�ស់់ស្អាា តនៃ�ជីីវភាពរស់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់

ការអប់់រំ ំ និិងក្លាា យជាអ្ននកមានទេ�ពកោ�សល្យយ ទើ�ើបសង្គគម

ជនបទ។

ជាតិិយើ�ង
ើ អាចរី ីកចម្រើ��ើន ប្រ�ទេ�សកាន់់តែ�មានភាពរុុងរឿ�ឿង៕

បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ

ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុងសៀ�ៀមរាប

បានធ្វើ�ើ�ការងារជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ
ច្រើ�ើ�នទាក់់ទងនឹឹងតំំបន់់ជនបទ
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柬埔寨

ក្នុុ�ងចំំណោ�មនោះ�ះ

មូូលហេ�តុុសំំខាន់់មួួយទៀ�ៀតដែ�លខ្ញុំំ��ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស

B½t’manBiess ｜高棉视点
នាងខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ� ហួួ យួួនម៉ីី�
យូូណាន។

មកពីីក្រុ�ុងភូូអឺឺនៃ�ខេ�ត្តត

ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់ខ្ញុំ��គឺ
ំ ឺជាតំំបន់់ផលិិតកាហ្វេ�េ

ដ៏៏សំខាន់
ំ
នៅ់ �ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន

ហើ�ើយភូូមិតា
ិ ខាយហឺឺដែ�ល

ដាំំកាហ្វេ�េស្ទើ�ើ�រតែ�រាល់់ថ្ងៃ�ៃ។

ក្រោ��មការខិិតខំំព្យាាយាមឥត

ឈប់់ឈរ និិងអាស្រ័�័យលើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌអាកាសធាតុុពិសេ�
ិ ស
ក្រុ�ុងភូូអឺឺ

ិ សាស្ត្រ�រកែ�ច្នៃ�ៃគ្រា�ប់់កាហ្វេ�េ
យើ�ើងបានបង្រៀ��ៀនវិធីី

ខ្ញុំំ��រស់់នៅ�នោះ�ះ មានប្រ�វត្តិិ�នៃ�ការដាំំដុះះ�កាហ្វេ�េជាយូូរមកហើ�ើយ។

ដូូចជាការហាលថ្ងៃ�ៃ និិង Honey Processing ដល់់កសិិករ

ី និិងឪពុុកខ្ញុំំ��ប្រ�កបរបរដាំំកាហ្វេ�េ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏ប
ជីតា
៏ ន្តតដាំកាហ្វេ�េ
ំ

ដាំំកាហ្វេ�េក្នុុ� ងតំំបន់់

ំ
ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ� មិិត្តភក្តិិ�ខ្ញុំ
ត
ទី
់ ី ៣”។
��ហៅំ �ខ្ញុំំ��ថា“អ្ននកដាំំកាហ្វេ�េជំនាន់

ពិិសេ�ស។

ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយគ្រា�ប់់កាហ្វេ�េមានរសជាតិិ

ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�មកនេះ�ះ

បច្ចេ�េកទេ�សអំំពីីការដាំំដុះះ�

តាមការចងចាំំរបស់់ខ្ញុំ��ំ អ្ននកដាំំកាហ្វេ�េក្នុុ� ងជំំនាន់់ជីីតាខ្ញុំំ��

ការជ្រើ�ើ�សរើើ�ស និិងការកែ�ច្នៃ�ៃកាហ្វេ�េនៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិតាខាយហឺឺ

បានដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាអាហារ និិងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់តាមរយៈៈ

សុុ ទ្ធធ តែ� បានអភិិ វ ឌ្ឍឍន៍៍ ឱ្យ យកាន់់ តែ� មានភាពប្រ�ណីី តជាបន្តត

ការដាំំកាហ្វេ�េ។

ដល់់ជំំនាន់់ឪពុុកខ្ញុំំ��

ការដាំំដុះះ�កាហ្វេ�េនៅ�

បន្ទាាប់់។

ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់ខ្ញុំ��ំ បានបង្កើ�ើ�តជាបណ្តើ�ើ�រៗនូូវរបៀ�ៀបដាំំដុះះ�

ខ្ញុំំ��យល់់ឃើ�ើញថា តំំបន់់ជនបទរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិនមាន

របស់់កសិិករឯករាជ្យយតូូចមួួយ។ នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៥ ក្រោ��យ

ការផ្លាាស់់ប្តូូ� រយ៉ាា ងជ្រា�លជ្រៅ��

ិ
ពីីបានបញ្ចច ប់់ការសិិក្សាាពីីសាកលវិទ្យាាល័័
យ ខ្ញុំំ��មិនគិ
ិ ត
ិ ច្រើ�ើ�ន

ក្រោ��យនេះ�ះ

ទេ� ហើ�ើយបានសម្រេ��ចចិិត្តចា
ត កចេ�ញពីីទីក្រុ�
ី ង
ុ ធំំ នឹឹងត្រ�ឡប់់

បើ�ើកចំំហ និិងទំំនើ�ប
ើ ជាងមុុន ហើ�ើយកំំពុុងទាក់់ទាញយុុវជន

ទៅ�ភូូមិិតាខាយហឺឺនៃ�ក្រុ�ុងភូូអឺឺ

ឱ្យយត្រ�ឡប់់ទៅ�ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់ពួួកគេ�

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកមធ្យោ�ោបាយ

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២០ឆ្នាំំ�ចុុង

ហើ�ើយតំំបន់ជ
់ នបទប្រ�កបទៅ�ដោ�យរូូបភាព

ដើ�ើម្បីី�ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

និិងការលក់់កាហ្វេ�េយូូណានជា

បង្កើ�ើ�តមុុខជំំនួួញរបស់់ខ្លួួ�នឯង។ តំំបន់់ជនបទមិិនត្រឹ�ឹមតែ�

មួួយកសិិករដាំំកាហ្វេ�េមានអាយុុប៉ុុ�នខ្ញុំ��។
ំ ដាំំកាហ្វេ�េយូូណាន

ជាស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់យើ�ង
ើ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ថែ�មទាំំងជាដីីស្រែ��

ឱ្យយកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង

មានជីីជាតិិសម្រា�ប់់ យើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាាក្នុុ� ងដំំណើ�ើរការខិិតខំំ

ថ្មីី�ក្នុុ�ងការដាំំដុះះ�ប្រ�ពៃ�ណីី

នេះ�ះគឺឺប្រ�ហែ�លជាទំំនួល
ួ ខុុសត្រូ�ូវ

របស់់ខ្ញុំ��ក្នុុ�
ំ ងនាមជា “អ្ននកដាំំកាហ្វេ�េជំំនាន់់ទីី ៣”។

របស់់យុុវជន និិងយល់់ដឹឹងពីីតម្លៃ�ៃរបស់់យើ�ើង៕

ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�ការជាមួួយកសិិករ

中国

RbeTscin

RtLb;eTARsukkMeNItvij
edIm,IdaMkaehVyUNan[)ankan;Etl¥
回乡，种出更好的云南咖啡
本刊记者 段建鑫 / 整理
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高棉视点｜B½t’manBiess

{Host Beehive}
Edl)anedIrecjBICnbT

从乡村走出的“蜂巢王”
本刊记者 胡丽仙 / 整理

泰国

RbeTséf

ខ្ញុំំ��បាទឈ្មោះ�ះ� Nutdanai Trakansuphakon មកពីី

ិ ស្និិ�ទ្ធធជាមួួយអ្ននកភូូមិជា
ហើ�ើយមានទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ងជិត
ិ

ប្រ�ទេ�សថៃ� ជាស្ថាាបនិិកនៃ�ម៉ាា ក "Host Beehive" និិង

ច្រើ�ើ�ន ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��ក៏៏គិិតពិិចារណាថា តើ�ើអាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�

"Little Farm in Big Forest" របស់់ប្រ�ទេ�សថៃ�។ ក្រោ��ម

ជួួយដល់់អ្ននកភូូមិិ

ការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងអស់់រយៈៈពេ�ល៨ឆ្នាំំ� បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ភូូមិិ

ការងារដែ�លមានប្រា�ក់់ខែ�ខ្ពពស់់នៅ�ទីីក្រុ�ុងបាងកក

ក្នុុ�ងតំំបន់រ់ បស់់យើ�ង
ើ

ិ
ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតវិញដើ�ើ
ម្បីី�ធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមនៅ�តាមទីី

បានបង្កើ�ើ�តម៉ាា កល្បីី�របស់់ខ្លួួ�នចំនួ
ំ ន
ួ ៤

ហើ�ើយមានម៉ាា កចំំនួួន៤

ឬ៥ទៀ�ៀតនឹឹងត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនា

ពេ�លអនាគត។
ខ្ញុំំ��មកពីីភូមិ
ូ ភ្នំំ�តូ
ិ ូចមួយ
ួ នៅ�ស្រុ�ុកជំុុ�ថុុង

ខេ�ត្តតឈៀ�ៀងម៉ៃ�ៃ

ិ
ិ
ការសិិ ក្សា ានៅ�មហាវិ ទ្យាាល័័
យ ច្បាាប់់ នៃ� សាកលវិ ទ្យាាល័័
យ

ឈៀ�ៀងម៉ៃ�ៃ

័
ខ្ញុំំ��ក៏៏ដូូចមនុុស្សសវ័យក្មេ�េងជាច្រើ�ើ�នដែ�រ

មានក្តីី�ប្រា�ថ្នាាចំំពោះ�ះជីីវភាពរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងធំំៗ

ដូូច្នេះ�ះ�

ខ្ញុំំ��បានសម្រេ��ចចិិត្តតលាឈប់់ពីី
ហើ�ើយ

ជនបទ។
នៅ�ជនបទ

ប្រ�ទេ�សថៃ�។ ខ្ញុំំ��ធំំធាត់់ឡើ�ង
ើ នៅ�តំំបន់ជ
់ នបទ ក្រោ��យពីីបញ្ចចប់់

ខ្ញុំំ��យកបទពិិសោ�ធន៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងទីីផ្សាារ

ដែ�លខ្ញុំំ�� បានរៀ�ៀនសូូ ត្រ�នៅ �ពេ�លធ្វើ�ើ�ការនៅ�ទីី ក្រុ�ុ ង បាងកក
ដើ�ើម្បីី�ព្យាាយាមបង្កើ�ើ�តម៉ាា កទឹឹកឃ្មុំំ��ព្រៃ�ៃក្នុុ�ងស្រុ�ុក។
ពីីធ្វើ�ើ�ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអ្ននកភូូមិិ

ក្រោ��យ

សាកល្បបងការវេេចខ្ចចប់់

ដែ�ល

ម៉ាា កខ្លួួ�ន និិងស្វែ�ែងរកទីីផ្សាារលក់់ ម៉ាា ក“Host Beehive”

ដូូច្នេះ�ះ�

ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង។

ឆ្លលងកាត់់ការព្យាាយាម

និិងការ

ខ្ញុំំ��ចូូលធ្វើ�ើ�ការនៅ�ទីីក្រុ�ុងបាងកក និិងបានក្លាា យជាបុុគ្គគលិិក

សាកល្បបងមួួយជំំហានម្តតងៗ

ផ្នែ�ែកទីីផ្សាារនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយនៅ�ទីីក្រុ�ុងបាងកក។ ក្រោ��យពីី

អ្ននកភូូមិិថា

រស់់នៅ�ក្រោ��ម“សម្ពាាធខ្ពពស់”់ នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ រយៈៈពេ�ល៣ឆ្នាំំ�

បានជោ�គជ័័យ ហើ�ើយទាក់់ទាញអ្ននកភូូមិិ និិងយុុវជនភាគ

ខ្ញុំំ��

ទីីបំំផុុត

ខ្ញុំំ��បានធានាដល់់

គំំរូូនៃ�ការអភិិវឌ្ឍឍរបស់់ខ្ញុំ��មុ
ំ ុខជានឹឹងអាចទទួួល

ចាប់់ផ្តើ�ើ�មមានចម្ងងល់់ចំពោះ�
ំ ះអត្ថថន័័យនៃ�ជីីវភាពរស់់នៅ� និិង

ច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងភូូមិិមកចូូលរួួមផងដែ�រ

ការងារនៅ�ទីីក្រុ�ុង។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�ដើ�ើរតាម

ិ
រូូបភាពរី ីកចម្រើ��ើននៃ�ជីីវិតក្នុុ�ងជនបទ៕

ឪពុុករបស់់ខ្ញុំ��ទៅំ �ភូូមិិផ្សេ�េងៗ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចការភូូមិិតាំង
ំ ពីីខ្ញុំ��ំ
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នៅ�ក្មេ�េង

ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្ញុំំ��បានឃើ�ើញ

B½t’manBiess ｜高棉视点
ី ឡុង
ខ្ញុំំ��បាទឈ្មោះ�ះ� យ៉ាា ង ជីង
់ ា។
ុ មកពីីប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាាន់ម៉ា

ជំំនួួយការចុុងភៅ�នៅ�ក្នុុ�ងភោ�ជនីីយដ្ឋាាននោះ�ះទេ�។ ក្រោ��យ

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៧ ពេ�លមានអាយុុតែ�១៦ឆ្នាំំ� ខ្ញុំំ��បានចាកចេ�ញ

មក ថៅ�កែ�ឃើ�ើញខ្ញុំំ��ឧស្សាាហ៍៍ព្យាាយាម ហើ�ើយមានការយល់់

ពីីស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើត មកដល់់ខេ�ត្តតសានតុុងនៃ�ប្រ�ទេ�សចិិនដោ�យ

ដឹឹងល្អអក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប

ខ្លួួ�នឯង ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកនិិងសម្រេ��ចសុុបិិនចុុងភៅ�របស់់ខ្ញុំ��។
ំ

នាង។ មិិនដល់់មួួយឆ្នាំំ�ផង ខ្ញុំំ��បានក្លាា យជាចុុងភៅ�របស់់

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១៥ឆ្នាំំ�កន្លលងមកនេះ�ះ

ខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរពីី

ភោ�ជនីីយដ្ឋាាន ហើ�ើយបានបង្កើ�ើ�តម្ហូូ�បតំំណាងជាច្រើ�ើ�នមុុខ

ខេ�ត្តតសានតុុងទៅ�កាន់់កន្លែ�ែងជាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន។ ជា

របស់់ភោ�ជនីីយដ្ឋាាន។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ខ្ញុំំ��មិិនត្រឹ�ឹមតែ�អាចធ្វើ�ើ�

ទីីបំំផុុត

ម្ហូូ�បបែ�បចិិនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�

ខ្ញុំំ��បានមកដល់់ឃុំំ�មិិនទាង

ដែ�លជាឃុំំ�ដ៏៏ស្រ�ស់់

ស្អាា តមួួយស្ថិិ�តនៅ�តាមតំំបន់់ព្រំ�ំដែ�នមីីយ៉ាាន់់ម៉ាា-ចិិនហើ�យ
ើ
បានក្លាា យជាប្រ�ធានភោ�ជនីីយដ្ឋាានបែ�បអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍មួួ យ
ដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា “ស៊ាានយួួសៀ�ៀវជូូ”។

ថែ�មទាំំងអាចធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បបែ�បអាស៊ីី�

អាគ្នេ�េយ៍៍បានដោ�យងាយស្រួ�ួលផងដែ�រ។
ក្តីី�សុុបិិន

និិងជម្រើ��ើសដំំបូូងរបស់់ខ្ញុំ��ំ

ឱ្យយខ្ញុំំ��មកដល់់ទីក្រុ�
ី ង
ុ នៃ�ប្រ�ទេ�សចិិន

សម្រា�ប់់ខ្ញុំ��ំ ដំំណើ�ើរនៃ�ការសម្រេ��ចក្តីី�សុុបិិនរបស់់ខ្ញុំ��នៅំ �
ទីីក្រុ�ុងប្រ�ទេ�សចិិនមិិនមែ�នជារឿ�ឿងងាយស្រួ�ួលទេ�។
ពោ�រពេ�ញទៅ�ដោ�យការឡើ�ើងចុះះ�

ទើ�ើបនាងបង្រៀ��ៀនខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បជាមួួយ

ិ
ជីីវិត

ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��ក៏៏បានទទួួលការ

ដែ�លជំំរុុញ

ឹ ពីីតម្លៃ�ៃ
ដើ�ើម្បីី�យល់់ដឹង

ិ និិងពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពរបស់់ខ្លួួ�ន។ ទោះ�ះបីីជាខ្ញុំំ��មានតែ�
ជីវិី ត
សញ្ញាាបត្រ�ថ្នាាក់់បឋមសិិក្សាានៃ�មីីយ៉ាាន់់ម៉ាា

ដែ�លនៅ�ពេ�ល

ខ្ញុំំ��មកប្រ�ទេ�សចិិនដំំបូូងក៏៏ដោ�យ

ឥឡូូវនេះ�ះ

ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ខ្ញុំំ��

រី ីកចម្រើ��ើនក្នុុ� ងដំំណើ�ើរនេះ�ះដែ�រ ហើ�ើយបានសម្រេ��ចក្តីី�សុុបិិន

អាចនិិយាយភាសាចិិនបានស្ទាាត់់ជំំនាញ

របស់់ខ្ញុំ��ំ គឺឺក្លាា យជាចុុងភៅ�ម្នាាក់់។

ិ ការិ ិយាល័័យជាដើ�ើម។ ដូូច្នេះ�ះ�
បច្ចេ�េកទេ�សប្រើ��ើប្រា�ស់់កម្មមវិធីី

ខ្ញុំំ��ចងចាំំច្បាាស់់ថា ខ្ញុំំ��បានមកដល់់ឃុំំ�មិិនទាងជាលើ�ើក
ដំំបូូងនៅ�រដូូវរំ ំហើ�ើយក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៩

ខ្ញុំំ��យល់់ឃើ�ើញថា

និិងរៀ�ៀនបាន

លក្ខខខណ្ឌឌមូូលដ្ឋាានមិិនល្អអមិិនមែ�នជា

នៅ�ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ដឹឹង

បញ្ហាាទេ� មានតែ�ខ្លួួ�នយើ�ើងមានសុុបិិន និិងខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ង

ថា ភោ�ជនីីយដ្ឋាាន “ស៊ាានយួួសៀ�ៀវជូូ” កំំពុុងជ្រើ�ើ�សរើើ�ស

អ្នន ក ដែ�លមកពីី ជ នបទក៏៏ អា ចស្វែ�ែ ង រកពិិ ភពផ្ទាា ល់់ ខ្លួួ�នក្នុុ� ង

បុុគ្គគលិិក

ទីីក្រុ�ុងផងដែ�រ៕

ខ្ញុំំ��មិិនស្ទាាក់់ស្ទើ�ើ�រក្នុុ�ងការដាក់់ពាក្យយសុំំ�ការងារជា

缅甸
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RbeTsLav

នាងខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ� TAVAKEUNG មកពីីខេ�ត្តតឧត្តតមសៃ�
ប្រ�ទេ�សឡាវ

ហើ�ើយខ្ញុំំ��កំំពុុងបន្តតការសិិក្សាានៅ�សាកល-

ការប្រឹ�ឹងប្រែ��ងនឹឹងនាំំឱ្យយមានការប្រ�មូូលផល។ ក្រោ��ម
ការខិិតខំំដោ�យឥតឈប់់ឈរ ខ្ញុំំ��បានទទួួលអាហារូូបករណ៍៍

ិ
វិទ្យាាល័័
យជីីណានក្នុុ� ងទីីក្រុ�ុងក្វាា ងចូូវ ខេ�ត្តតក្វាា ងតុុង ប្រ�ទេ�ស

រដ្ឋាាភិិបាលចិិន

ចិិន។

ិ
ចិិននៅ�សាកលវិទ្យាាល័័
យជីីណានចាប់់ពីីឆ្នាំំ�២០១៨។ ក្នុុ�ង

បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ

ខ្ញុំំ��បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើកិិច្ចចសន្យាា

និិងចូូលរៀ�ៀនជំំនាញអប់់រំ ំអន្តតរជាតិិភាសា

ិ ាល័័ យ វិ ជ្ជា
ិ ា ជីី វៈ� ភាសាបរទេ�ស
ការងារជាមួួ យ មហាវិ ទ្យា

អំំឡុុងពេ�លបន្តតការសិិក្សាានៅ�ទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំង

ហៃ�ណាន ហើ�ើយក្រោ��យពីីបញ្ចចប់់ការសិិក្សាា និិងទទួួលបាន

ក្វាា ងតុុង ខ្ញុំំ��បានទាក់់ទងជាមួួយអ្វីី�ថ្មីី�ៗជាច្រើ�ើ�ន ពង្រី�ីកការ

សញ្ញាាបត្រ�ថ្នាាក់់បរិ ិញ្ញាាបត្រ�នៅ�ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�នេះ�ះ ខ្ញុំំ��នឹឹងទៅ�

យល់់ដឹឹងរបស់់ខ្ញុំ��ំ ហើ�ើយមានការចាប់់អារម្មមណ៍៍ដ៏៏ជ្រា�លជ្រៅ��

ខេ�ត្តតហៃ�ណានដើ�ើម្បីី�ចូូលធ្វើ�ើ�ការ។
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សទីីជនបទ ឬទីីក្រុ�ុង? ចម្លើ�ើ�យរបស់់ខ្ញុំ��គឺ
ំ ឺទីី
ក្រុ�ុង។

ខ្ញុំំ��មកពីីភូូមិិតូូចមួួយក្នុុ�ងស្រុ�ុកម៉េ�េងហុុននៃ�ខេ�ត្ដដ

និិងខេ�ត្តត

ិ
ចំំពោះ�ះជីវិី តនៅ�ទីី
ក្រុ�ង
ុ ដែ�លពោ�រពេ�ញដោ�យភាពងាយស្រួ�ួល
ិ
ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏ចូូលចិិត្តតជីីវិតបែ�បនេះ�ះកាន់់
តែ�ខ្លាំំង
� ឡើ�ើងៗ។
មិិ ត្តត ភ័័ ក្តិិ� ភាគច្រើ�ើ�នរបស់់ ខ្ញុំ��នឹ
ំ ឹ ង ជ្រើ�ើ�សរើើ�សត្រ�ឡប់់ ទៅ �

យើ�ើងត្រូ�ូវដើ�ើររយៈៈពេ�ល៦ម៉ោ�ោ ង

ិ
ប្រ�ទេ�សឡាវវិញក្រោ��យពីី
បញ្ចចប់់ ការសិិក្សាានៅ�ប្រ�ទេ�សចិិន

ិ
ជីវិី តក្នុុ�ង

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាាប័័នរដ្ឋឋ ឬធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងសហគ្រា�ស

ភូូមិដ៏
ិ ៏លំំបាកលំំបិិនដែ�លគមនាគកមន៍៍មិិនស្រួ�ួលទេ� ធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ិ យោ�គដោ�យប្រ�ទេ�សចិិននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឡាវ។
ដែ�លធ្វើ�ើ�វិនិិ

ខ្ញុំំ��ចងចាំំបានច្បាាស់់លាស់់។

ចំំណែ�កខ្ញុំំ��ចង់់បន្តតការសិិក្សាា

ឧត្ដដមសៃ�។

កាលពីីមុុន

តាមផ្លូូ�វភ្នំំ�ពីីភូូមិយើ�
ិ ង
ើ ទៅ�ទីីរួម
ួ ស្រុ�ុកម៉េ�េងហុុន។

ខ្ញុំំ��ជាកូូនស្រី�ីច្បបងក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ

តែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�ស្រែ��ជាមួួយឪពុុកម្តាា យខ្ញុំំ��

ហើ�ើយខ្ញុំំ��ក៏៏ធ្លាាប់់បាន

និិងលើ�ើកកម្ពពស់់កម្រិ�ិតអប់់រំ ំ

ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��សម្រេ��ចចិិត្តតស្នាាក់់នៅ�ទីីក្រុ�ុងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន ដើ�ើម្បីី�

ភ្លលក់់រសជាតិិកម្លាំំង
� ពលកម្មមតាំំងពីីខ្ញុំ��នៅំ �ក្មេ�េង។ តាំំងពីីពេ�ល

ធ្វើ�ើ�ការ

នោះ�ះមក ខ្ញុំំ��បានសម្រេ��ចចិិត្តនឹ
ត ង
ឹ ខិិតខំំរៀ�ៀនសូូត្រ� ដើ�ើម្បីី�ចាក

ចិិនបន្តតទៀ�ៀត៕

ចេ�ញពីីតំំបន់់ជនបទ និិងផ្លាាស់់ប្តូូ� រវាសនារបស់់ខ្លួួ�ន។
42

老挝

និិងរង់់ចាំឱកា
ំ
សដើ�ើម្បីី�បន្តតការសិិក្សាានៅ�ប្រ�ទេ�ស

B½t’manBiess ｜高棉视点
នាងខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ� Nuyen Hue Anh ហើ�ើយខ្ញុំំ��ជានិិស្សិិ�ត

នាពេ�លអនាគត។ ឧទាហរណ៍៍ បើ�ើកូូនចង់់រៀ�ៀនហែ�លទឹឹក

ិ
ថ្នាាក់់អនុុបណ្ឌិិ� តជំំនាញវិស្វវកម្មមគ្រឿ��ឿងបរិ
ិភោ�គនៃ�សាកល-

មានគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនជំំនាញ

ិ
វិទ្យាាល័័
យពហុុបច្ចេ�េកទេ�សហួួតុុង ប្រ�ទេ�សចិិន។ ខ្ញុំំ��មកពីី

កាន់់តែ�ល្អអនៅ�ទីីក្រុ�ុងធំំ។ បើ�ើកូូនចង់់រៀ�ៀនភាសាចិិន មាន

ស្រុ�ុកHuyện Quỳnh Phụ ខេ�ត្តតThai Binh ប្រ�ទេ�ស

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលភាសាចិិនជាច្រើ�ើ�ននៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ហាណូូយ ហើ�ើយ

វៀ�ៀតណាម។ ខ្ញុំំ��យល់់ឃើ�ើញថា នៅ�ស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់ខ្ញុំ��ំ

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនភាគច្រើ�ើ�នមកពីីប្រ�ទេ�សចិិន

ប្រ�ជាជនរស់់នៅ�ប្រ�កបដោ�យស្ថិិ�រភាព

រៀ�ៀនសូូត្រ�ក៏កាន់
៏
តែ�ល្អអ
់
ប្រ�សើ�ើរផងដែ�រ។ល។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាានកន្លែ�ែង

សម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតទេ�។ ឧទាហរណ៍៍ ខ្ញុំំ��ពិបា
ិ ក

ហើ�ើយអាចធានាសុុវត្ថិិ�ភាពឱ្យយ

និិងបរិ ិយាកាស

ការចំំ ណា យក្នុុ�ងការរស់់ នៅ �ខ្ពព ស់់ គឺឺ ជា លក្ខខណៈៈទូូ ទៅ �

ំ ញដែ�លខ្ញុំំ��កំពុ
ស្វែ�ែងរកការងារពាក់់ព័ន្ធ
័ ជា
ធ មួួយនឹឹងមុុខជំនា
ំ ុង

នៃ�ទីីក្រុ�ុងធំំៗនៅ�ទូូទាំង
ំ ពិិភពលោ�ក។

រៀ�ៀន។ ដូូច្នេះ�ះ� ក្រោ��យពីីបញ្ចចប់់ការសិិក្សាា ខ្ញុំំ��ចង់់រស់់នៅ�

ប្រា�ក់់ខែ�របស់់បុុគ្គគលិិកក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន (White Collar) នៅ�ទីី

និិងធ្វើ�ើ�ការនៅ�ទីីក្រុ�ុងធំំមួួយក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម។

ក្រុ�ុងហាណូូយ មានប្រ�ហែ�ល៣.០០០ ទៅ�៤.០០០យន់់

ក្រុ�ុងហាណូូយជាមជ្ឈឈមណ្ឌឌលវប្បបធម៌៌
នៃ�ភាគខាងជើ�ើងវៀ�ៀតណាម

ខ្ញុំំ��យល់់ឃើ�ើញថា

និិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

នាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ហើ�ើយកម្រិ�ិតប្រា�ក់់ខែ�អញ្ចឹឹ�ងល្អអក្នុុ�ងតំំបន់។
់

ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអន្តតរជាតិិជា

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សម្រា�ប់់អ្នក
ន មកពីីក្រៅ��ក្រុ�ុងដែ�លត្រូ�ូវដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា

ច្រើ�ើ�នបានបង្កើ�ើ�តទីីស្នាាក់់ការនៅ�ទីីនេះ�ះ

ដែ�លគឺឺជាទីីក្រុ�ុង

លំំនៅ�ដ្ឋាាន សម្ពាាធនៃ�ការរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងហាណូូយមិិន

ជម្រើ��ើសដំំបូង
ូ សម្រា�ប់់ខ្ញុំ��។
ំ មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ខ្ញុំំ��និយា
ិ យភាសា

មានភាពធូូរស្រា�លទេ�។ អាស្រ័�័យហេ�តុុដូូចខាងលើ�ើ ក្រោ��យ

ិ ក្រុ�ុងនា
ចិិនបានល្អអ ហើ�ើយមានការទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំចំ
ំ ំពោះ�ះជីីវិតទីី

ពេ�លខ្ញុំំ��បញ្ចចប់់ការសិិក្សាា ខ្ញុំំ��គិិតចង់់ទៅ�ទីីក្រុ�ុង Ha Long

ពេ�លអនាគត។ ជាការពិិត ខ្ញុំំ��យល់់ឃើ�ើញថា ធនធានអប់់រំ ំ

ឬទីីក្រុ�ុង Hai Phong ដែ�លនៅ�មិិនឆ្ងាា យប៉ុុ�ន្មាានពីីទីីក្រុ�ុង

នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងធំំៗក៏៏មានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជាងតំំបន់់ជនបទផង

ហាណូូយ។ ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ទីីក្រុ�ុងទាំំងពីីរនេះ�ះកំំពុុង

ដែ�រ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍខ្លួួ�នឯងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ថែ�មទាំំង

អភិិវឌ្ឍឍន៍៍យ៉ាាងឆាប់់រហ័័ ស

ក្នុុ�ងការអប់់រំ ំរបស់់កូូនសុុទ្ធធតែ�មានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ច្រើ�ើ�នជាង

ក៏៏មានកម្រិ�ិតទាបជាងនៅ�ទីីក្រុ�ុងហាណូូយដែ�រ៕

越南

ហើ�ើយចំំណាយនៃ�ការរស់់នៅ�

am
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TIRkugFMmaneRbóbeRcIn
大城市优势多
本刊记者 李玲 / 整理
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①

BYkeKCa{GñkdwkCBa¢Ún}rbs;FmµCati
他 们 是 大 自 然 的

តើ�ើ មា នរយៈៈពេ�លយូូ រប៉ុុ�ណ្ណាាហើ�ើ យ ដែ�លអ្នន ក មិិ ន
បានគយគន់់ទេ�សភាពពពកស្អាា ត ឬស្តាាប់់សំឡេ�
ំ ងសត្វវល្អិិ�ត
យំំនៅ�រដូូវក្តៅ�ៅ?
ទេ�សភាព និិងសំំឡេ�ងដែ�លមកពីីធម្មមជាតិិ តែ�ងតែ�
អាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយលោ�កអ្ននកមានចំំណាប់់អារម្មមណ៍េ�េពិិសេ�ស។
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន មានយុុវជនយុុវតីមួ
ី យ
ួ ក្រុ�ុម ដែ�ល
កំំពុុងធ្វើ�ើ�ការងារជា“អ្ននកដឹឹកជញ្ជូូ�ន”របស់់ធម្មមជាតិិ។ ពួួកគេ�

来自大自然的色彩光影和声音，总能在不经意间给人

ចូូលចិិត្តតទៅ�ថតរូូបទេ�សភាពពពកស្អាា តក្នុុ�ងអាកាស ឬថត

治愈。在中国，有一群年轻人，做起大自然的“搬运工”，

សំំឡេ�ងធម្មមជាតិិ រួួចផ្សសព្វវផ្សាាយតាមបណ្តាា ញអ៊ីី�នធើ�ើណែ�ត

他们“摘”下天空的云朵，或者录下大自然原汁原味的声音，

សម្រា�ប់់ជាការលួួងលោ�មដល់់ដួង
ួ ចិិត្តរត បស់់មនុុស្សសរាប់់ពាន់់

通过互联网传播，治愈了成千上万人的心灵。
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ី ៖ យកពពកលួួងលោ�មខ្លួួ�ន
យូូ កុុងជីន

ដោ�យសារលោ�កបានធ្វើ�ើ�ផលិិ ត ផលមួួ យ ដែ�លមិិ នធ្លាាប់់
មានពីីមុុន។

និិងអ្ននកដទៃ�

នោះ�ះ គេ�តែ�ងតែ�កោ�តសរសើ�ើរថា វាជាផលិិតផលដែ�លអាច

瑜公瑾：用“云朵”治愈自己和别人

លួួងលោ�មចិិត្តតមនុុស្សសបាន។ អ្វីី�ដែ�លហួួសពីីការស្មាានរបស់់

លោ�ក យូូ កុុងជីីន កើ�ើតនៅ�ឆ្នាំំ�១៩៩០ បានបញ្ចច ប់់
ិ
ិ
ំ ញរូូបវិទ្យាានៃ�សាកលវិ
ំ
ការសិិក្សាាជំនា
ទ្យាាល័័
យជឺឺជាំង
ឆ្នាំំ�២០១៣។

លោ�កចូូលចិិត្តត“ពពក”ណាស់់។

នៅ�

សព្វវថ្ងៃ�ៃ

លោ�កបង្កើ�ើ�តអាជីី វ កម្មមលក់់ ពព កសិិ ប្ប បនិិ មិិ ត្តត លើ�ើ បណ្តាា ញ
អ៊ីី�នធើ�ើណែ�ត ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាមពិិតទៅ� ពពកទាំំងនោះ�ះជាផលិិតផល
ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតវប្បបធម៌៌ដែ�លធ្វើ�ើ�អំំពីីកាវ។
ិ
ំ ញរូូបវិទ្យាាពិិ
លោ�ករៀ�ៀនជំនា
ត ហេ�តុុអ្វីី�បានជាទៅ�បង្កើ�ើ�ត
អាជីវី កម្មមផ្នែ�ែកសិិល្បៈៈ�បែ�បនេះ�ះ? ក្រោ��យពីីបញ្ចចប់់ការសិិក្សាា
ិ
ិ យឧស្សាាហកម្មម
ពីីសាកលវិទ្យាាល័័
យ លោ�កចូូលធ្វើ�ើ�ការក្នុុ�ងវិស័័
LED ពិិតមែ�នតែ�បានទទួួលចំំណូូលច្រើ�ើ�នគួួរសម តែ�លោ�ក
មិិនអាចទទួួលបាននូូវភាពរី ីករាយពីីការងារនេះ�ះ

នៅ�ពេ�លឃើ�ើញ“កូូនពពក”គួួរឱ្យយស្រ�ឡាញ់់

ី
លោ�កគឺឺ ដោ�យសាររងឥទ្ធិិ�ពលពីីជំំងឺឺកូូវីដ១៩
ផលិិតផល
របស់់ លោ �កទទួួ ល បានការពេ�ញនិិ យ មពីី ម នុុ ស្ស សកាន់់ តែ�
ច្រើ�ើ�ន។ ក្រុ�ុមការងាររបស់់លោ�កបានលក់់ផលិិតផល“ពពក”
ជាង២សែ�នដុំំ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតែ�មួួយឆ្នាំំ�

ហើ�ើយបានជួួយ

ដល់់មនុុស្សសជាង៤ម៉ឺឺ�ននាក់់។
លោ�កបានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថា “ខ្ញុំំ��ពិត
ិ ជាសប្បាាយចិិត្តខ្លាំ
ត ំង
�
ណាស់់ ដោ�យសារខ្ញុំំ��កំំពុុងធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងមួួយដែ�លខ្ញុំំ��ចូូលចិិត្តតធ្វើ�ើ�
ជាពិិសេ�ស

ផលិិតផលដែ�លខ្ញុំំ��ឌីីហ្សាាញ

បានទទួួលការ

កោ�តសរសើ�ើ រ ពីី ម នុុ ស្ស សដ៏៏ ច្រើ�ើ�នពួួ ក គេ�យល់់ ថា វាអាចជួួ យ
លួួងលោ�មចិិត្តគេ�
ត ខ្ញុំំ��ពិត
ិ ជាសប្បាាយរី ីករាយណាស់់”។

ហើ�ើយ

តែ�ងមានអារម្មមណ៍៍ថា ខ្វះះ�អ្វីី�ម៉្យាា�ង។ លោ�កបានប្រា�ប់់អ្ននក
កាសែ�តថា “មានមួួយរយៈៈនោះ�ះ ខ្ញុំំ��មិន
ិ សប្បាាយចិិត្តរត ហូូត។
ថ្ងៃ�ៃមួួយ

ពេ�លខ្ញុំំ��ឈរនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�

អណ្តែ�ែតមកនៅ�ក្រៅ��បង្អួួ�ច
ិ
រស់់ឡើ�ើងវិញទៀ�ៀតម្តត
ង។”

ឃើ�ើញមានពពកមួួយដុំំ�

ិ ��ដូូចជាបាន
ខណៈៈនោះ�ះជីីវិតខ្ញុំំ

លោ�កបានបញ្ជាាក់់ថា

ពពក

ស្រ�ស់់ ស្អាា តមួួ យ ដុំំ�ដែ�លលោ�កបានឃើ�ើ ញ ដោ�យចៃ�ដន្យយ
បានបំំបាត់់នូូវកង្វវល់់ទាំង
ំ អស់់ដែ�ល

បានរំ ំខានដល់់លោ�ក

ជាយូូរមកហើ�ើយ។ លោ�កគិិតថា លោ�កតែ�ងតែ�ចែ�ករំ ំលែ�ក
ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីពព
ី កលើ�ើបណ្តាា ញអ៊ីី�នធើ�ើណែ�ត ហើ�ើយស្គាាល់់
មនុុស្សសដែ�លចូូលចិិត្តពព
ត ក ដូូច្នេះ�ះ� លោ�កអាចធ្វើ�ើ�ផលិិតផល
ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ពពកដើ�ើម្បីី�ផ្តល់
ត ដល់
់
់ពួួកគេ�។
ិ
នៅ�ខែ�វិច្ឆិិ�កា
ឆ្នាំំ�២០១៩ លោ�ក យូូ កុុងជីីន បាន
ចំំណាយពេ�លមួួយខែ�

②

ដើ�ើម្បីី�សិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វអំំពីីវត្ថុុ� ធាតុុ

ិ ធ្វើ�ើ�ពពក។ លោ�កបានបញ្ជាាក់់ថា ដោ�យសារ
ដើ�ើម និិងវិធីី
កាវត្រូ�ូវចាំពេំ �លយូូរទើ�ើបកក ដូូច្នេះ�ះ� លោ�កបានចំំណាយ
ពេ�លយ៉ាា ងយូូរដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ពពក។
ដែ�លលោ�កបានធ្វើ�ើ�

នៅ�ពេ�លឃើ�ើញពពកទីី១

លោ�កពិិតជាសប្បាាយខ្លាំំង
� ណាស់់

ផលិិតផលច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតវប្បបធម៌៌ “ពពក” ដែ�លធ្វើ�ើ�ដោ�យលោ�ក យូូ កុុងជីីន
图①②瑜公瑾创作的“云朵”文创产品 图片来源网络
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①

ើ
ស៊ឺឺ�ង គូូ ៖ ដើ�ម្បីី�លួ
ង
ួ លោ�មឱ្យយគេ�គេ�ង

លោ�ក ស៊ឺឺ�ង គូូ មានអាយុុជាង៣០ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ។ លោ�ក
ំ ១០ឆ្នាំំ�ហើ�ើ យ
ធ្លាាប់់ រ ស់់ នៅ �ក្នុុ�ងក្រុ�ុ ង ហាងចូូ វនៃ�ខេ �ត្តត ជឺឺ ជាំ ង

លោ�កបានក្លាាយជាអ្ននកថតសំំឡេ�ងធម្មមជាតិិ
声谷：为治愈失眠，他成为一位大自然录音师

ិ ត្រ�សិិល្បៈៈ�
ធ្លាាប់់ធ្វើ�ើ�ជាអ្ននករចនាវិចិិ

និិងអ្ននកសាកល្បបងប្រើ��ើ

ផលិិតផល ហើ�ើយក៏៏ធ្លាាប់បើ់ �ើកក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបណ្តាា ញអ៊ីី�នធើ�ើណែ�ត
របស់់ខ្លួួ�នដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ពេ�លរស់់នៅ� និិងធ្វើ�ើ�ការក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ

លោ�ក ស៊ឺឺ�ង គូូ ជាពិិធីក
ី រម្នាាក់់ដែ�លមានប្រ�ជាប្រិ�យ
ិ ភាព
ិ ផ្សាាយសំំឡេ�ងចិិន “ហិិមាល័័យ” ។ ក្នុុ�ងរយៈៈ
តាមកម្មមវិធីី

ពិិបាកចូូលគេ�ងរៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ។

ពេ�ល៩ឆ្នាំំ�កន្លលងមក លោ�កបានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ដល់់ស្រែ��ចំកា
ំ រ

នៅ�រដូូវរំ ំហើ�ើយឆ្នាំំ�២០១៣

ព្រៃ�ៃព្រឹ�ឹក្សាា ជ្រ�លងភ្នំំ� និិងមាត់់សមុុទ្រ� ដើ�ើម្បីី�ថតសំំឡេ�ង

នៅ�មាត់់សមុុទ្រ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តតហុុកគៀ�ៀន។

ធម្មមជាតិិ និិងផលិិតCD សំំឡេ�ងធម្មមជាតិិដ៏៏ពីីរោះ�ះរណ្តំំ� ។

នេះ�ះបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយលោ�កក្លាា យអ្ននកថតសំំឡេ�ងធម្មមជាតិិម្នាាក់់។

ិ
សព្វវថ្ងៃ�ៃ លោ�កបានផ្សាាយសំំឡេ�ងធម្មមជាតិិតាមកម្មមវិធីី
“ហិិមាល័័យ”

ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ស្តាាប់់ជាង១០០លានដង

និិងបានជួួយលួួងលោ�មមនុុស្សសរាប់់សិិបលាននាក់់។

ជា

ពិិសេ�ស មានមនុុស្សសជាច្រើ�ើ�នចូូលចិិត្តតចំំណាយប្រា�ក់់ ដើ�ើម្បីី�
ស្តាាប់់សំឡេ�
ំ ងបក្សីី�យំំ ទឹឹកហូូរ និិងផ្គគរលាន់់ដែ�លលោ�កថត។
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ធំំៗ លោ�កតែ�ងតែ�ទទួួលការរំ ំខានពីីកង្វវល់់ដ៏៏ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយ

ិ
លោ�កបានរំ ំលឹឹកឡើ�ើងវិញថា

លោ�កបានទៅ�កម្សាាន្តត
ដំំណើ�ើរទេ�សចរណ៍៍

“ថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ

ខ្ញុំំ��ទៅ�លេ�ងមាត់់

សមុុទ្រ�នៅ�ព្រឹ�ឹកព្រ�លឹឹម ប្រ�ហែ�លនៅ�ម៉ោ�ោ ង៤ព្រឹ�ឹក មេ�ឃ
នៅ�មិិនទាន់់ភ្លឺឺ� ខ្ញុំំ��ក៏៏ស្ពាា យកាបូូបមួួយ ដើ�ើរលេ�ងកម្សាាន្តតលើ�ើ
ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�។ ខ្យយល់់បក់់ប៉ះះ�រាងកាយ ស្តាាប់់ឮសំំឡេ�ងរលក
ទឹឹកសមុុទ្រ�ដ៏៏ពីីរោះ�ះរណ្តំំ�

ពិិតជាស្រួ�ួលណាស់់។

ខ្ញុំំ��យល់់

Rckbg¥Üccin ｜中华之窗
ឃើ�ើញថា សំំឡេ�ងនេះ�ះអាចជួួយលួួងលោ�មឱ្យយគេ�ចូូលគេ�ង

កំំណើ�ើតរបស់់គេ� នៅ�មានអ្ននកខ្លះះ�នឹឹកឃើ�ើញទេ�សភាពស្រុ�ុក

ហើ�ើយចង់់បិិទភ្នែ�ែកស្តាាប់់ដោ�យយកចិិត្តតទុុកដាក់់។

កំំណើ�ើតរបស់់ខ្លួួ�ន

ខ្ញុំំ��បាន

និិងមានអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតមានអារម្មមណ៍៍ថា

រកឃើ�ើញថា សំំឡេ�ងនេះ�ះអាចលួួងលោ�មចិិត្តតគេ� ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��

“កូូនធំំហើ�ើយ ហើ�ើយតែ�ខ្ញុំំ��ក៏៏ចាស់់ដែ�រ”។ សំំឡេ�ងខ្យយល់់បក់់

ក៏៏ថតសំំឡេ�ងនេះ�ះភ្លាា មៗ”។

ទឹឹកហូូរ បក្សីី� រៃៃ និិងកង្កែ�ែបយំំ បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយគេ�រកឃើ�ើញផ្លូូ�វ

ិ
ក្រោ��យពេ�លត្រ�ឡប់់ទៅ�ក្រុ�ុងហាងចូូវវិញ
ខ្ញុំំ��ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

ិ បង្រៀ�� ៀនការថតសំំ ឡេ� ងលើ�ើ បណ្តាា ញអ៊ីី�នធើ�ើ ស្វែ�ែ ង រកវិ ធីី
ណែ�ត។ លោ�កបានទិិញម៉ាា ស៊ីី�នថតសំំឡេ�ងមីីក្រូ�ហ្វូូ�
ូ ង និិង
កាសត្រ�ចៀ�ៀកជាដើ�ើម ហើ�ើយចូូលព្រៃ�ៃព្រឹ�ឹក្សាា ដើ�ើម្បីី�សាកល្បបង

មួួយខ្សែ�ែ

សម្រា�ប់់ដើ�ើរឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�កាន់់ទីីកន្លែ�ែងដ៏៏ស្ងាាត់់ជ្រ�ងំំ

និិងមានសុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសយើ�ើង៕
(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)
（稿件来源：本刊综合）

ថតសំំឡេ�ងជាលើ�ើកដំំបូូង។ ក្រោ��យមក នៅ�ពេ�លឈប់់
សម្រា�ក លោ�កតែ�ងតែ�នាំំយកមកឧបករណ៍៍ទៅ�ថតសំំឡេ�ង
នៅ�លើ�ើភ្នំំ� ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃ និិងតាមបឹឹងបួួតូូចធំំ។ លោ�កបានក្លាា យ
ជា“អ្ននកដឹឹកជញ្ជូូ�ន”សំំឡេ�ងធម្មមជាតិិ

ដែ�លខិិតខំំស្វែ�ែងរក

ិ
សំំឡេ�ងដែ�លពីីរោះ�ះស្តាាប់់ ហើ�ើយមានជីីវិតរស់់
រវើើ�ក។
នៅ�ក្នុុ�ង CD សំំឡេ�ងធម្មមជាតិិដែ�លលោ�កបានផលិិត
មានអ្ននកខ្លះះ�

ិ យំំនៅ�ស្រុ�ុក
បានស្តាាប់់ឮសំំឡេ�ងសត្វវចង្រិ�ត

លោ�ក ស៊ឺឺ�ង គូូ កំំពុុងថតសំំឡេ�ងនៅ�ស្រែ��
图①②声谷在野外录音 图片来源网络

②
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TsSnavdþI{Exµr}
eyIgmanevTikafIµehIy
《高棉》：

我们有了

新平台

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。

sUmesÁn)akUdedIm,Isaþ b;GtßbT
扫描二维码，轻松听杂志

孙勇刚 制图

48

erOgniTanTenøLanqag-emKgÁ ｜澜湄故事

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២២ មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ផ្សសព្វវផ្សាាយឡានឆាង-មេ�គង្គគ

ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មចំំណុះះ�

ផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាតិិតំបន់
ំ អា
់ ស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាតិិតំបន់
ំ អា
់ ស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិង

ខេ�ត្តតយូូណានត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត

អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ខេ�ត្តតយូូណាននេះ�ះដែ�រ។

និិងសម្ពោ�ោធស្លាា កជាផ្លូូ�វការ

ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នទំនាក់
ំ
ទំ
់ ន
ំ ងរវាងប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយ(ខេ�ត្តតយូណាន
ូ
)

តើ�ើហេ�តុអ្វីី�
ុ បានជាយើ�ើងបានបង្កើ�ើ�តវេេទិិកាថ្មីី�នេះ�ះ? ពេ�ល

ប្រ�ទេ�សចិិន និិងប្រ�ទេ�សអាស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍

នេះ�ះ យើ�ើងខ្ញុំំ��សូម
ូ អញ្ជើ�ើ�ញលោ�កអ្ននកមកទស្សសនាមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ព្រ�មទាំំងរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងការតភ្ជាាប់់ ដួួងចិិត្តតរវាងប្រ�ជាជន។

ផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាតិិតំបន់
ំ អា
់ ស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍

គួួរបញ្ជាាក់់ថា ទស្សសនាវដ្តីី�“ខ្មែ�រែ ” ក៏៏ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធ

ខេ�ត្តតយូូណាន។

អំំពីីប្រ�ព័ន្ធ
័ ផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយឡានឆាង-មេ�គង្គគ
澜湄传媒是什么？
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ឧសភា ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឡានឆាង-

អន្តតរជាតិិឱ្យយកាន់់តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��។

មេ�គង្គគដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មចំំណុះះ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលផ្សសព្វវផ្សាាយ

ឆ្នាំំ�នេះ�ះ ជាខួួបលើ�ើកទីី៣០ នៃ�ការបង្កើ�ើ�តទស្សសនាវដ្តីី�

អន្តតរជាតិិតំបន់
ំ អា
់ ស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ខេ�ត្តតយូណាន
ូ

“Mingarla” ជាភាសាភូូមា និិងជាខួួបលើ�ើកទីី២០ នៃ�ការ

ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តជាផ្លូូ�វការ។ វាជាវេេទិិកាផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាតិិ

បង្កើ�ើ�តទស្សសនាវដ្តីី�“មេ�គង្គគ”ជាភាសាថៃ� ដូូច្នេះ�ះ� មិិត្តតល្អអ ដែ�ល

មួួយរបស់់ខេ�ត្តតយូណាន
ូ
ដែ�លរួួមបញ្ចូូ� លនូូវកាសែ�ត

“ខេ�ត្តត

មកពីីប្រ�ទេ�សនានា សង្ឃឹឹ�មថា មជ្ឈឈមណ្ឌឌលផ្សសព្វវផ្សាាយ

និិងវេេបសាយ១

អន្តតរជាតិិតំបន់
ំ អា
់ ស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ខេ�ត្តតយូណាន
ូ

យូូណានប្រ�ទេ�សចិិន”

ទស្សសនាវដ្តីី�៤

(ទស្សសនាវដ្តីី�“ខ្មែ�ែរ”ជាខេ�មរភាសា ទស្សសនាវដ្តីី�“Mingarla”

នឹឹងបង្កើ�ើ�តវេេទិិកាសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន

ដើ�ើម្បីី�

ជាភាសាភូូមា ទស្សសនាវដ្តីី�“មេ�គង្គគ”ជាភាសាថៃ� ទស្សសនាវដ្តីី�

ឹ ចំំណងមិិត្តភា
កសាងទំំនុក
ុ ចិិត្តត និិងពង្រឹ�ង
ត ពរវាងភាគីីនានា។

“ចម្ប៉ាា� ”ជាភាសាឡាវ និិងវេេបសាយពហុុភាសា“Yunnangateway”)របស់់ ក្រុ�ុ ម ហ៊ុុ�នកាសែ� តយូូ ណានដេ�លីី គ្រុ�ុ ប
ព្រ�មទាំំងធនធាន
ខេ�ត្តតយូូណាន

និិងវេេទិិកាផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាតិិរបស់់
ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

ពិិធីស
ី ម្ពោ�ោធស្លាា កនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាតិិតំបន់
ំ អា
់ ស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�
អាគ្នេ�េយ៍៍ខេ�ត្តតយូូណាន
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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យើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា សុុទ្ធធតែ�ជាមិិត្តល្អ
ត អ
大家都是好朋友
តាំំងពីីដើ�ើមមក

មិិត្តតល្អអដែ�លមកពីីប្រ�ទេ�សអាស៊ីី�ខាង

ត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ សុុទ្ធធតែ�ជាមិិត្តតល្អអរបស់់ទស្សសនាវដ្តីី�
យើ�ើង ក្រោ��យពីីបានបង្កើ�ើ�តមជ្ឈឈមណ្ឌឌលផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាតិិ

និិងចិិន

ព្រ�មទាំំងជំំរុុញការបង្កើ�ើ�ត

សហគមន៍៍វាសនារួួមចិិន-ឡាវ។
កញ្ញាា ឆឹឹន មូូយូូន មកពីីប្រ�ទេ�សថៃ�។ នាងកំំពុុងខិិតខំំ

តំំបន់់អាស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ខេ�ត្តតយូូណាន ពួួក

ជំំរុុញការផ្លាាស់់ប្តូូ� រផ្នែ�ែកវប្បបធម៌៌រវាងប្រ�ទេ�សចិិន

គេ�នឹឹ ង ធ្វើ�ើ�ជាអ្នន ក ផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តត រ ជាតិិ រ បស់់ ម ជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

ី
នាងចូូ ល ចិិ ត្តត ថ តវីដេ�អូូ
ខ្លីី�អំំ ពីី កា ររស់់ នៅ �ក្នុុ�ងខេ�ត្តត យូូ ណាន

ដើ�ើម្បីី�និិទានរឿ�ឿងមិិត្តតភាពឱ្យយកាន់់តែ�ល្អអប្រ�សើ�ើរ។

ហើ�ើយបានទទួួលការគាំំទ្រ�ពីីអ្នក
ន ទស្សសនាដ៏៏ច្រើ�ើ�ន ដូូច្នេះ�ះ� នាង

កញ្ញាា ជួួន លីីន ជាជនជាតិិខ្មែ�ែរម្នាាក់់។ នាងចូូលចិិត្តត

និិងថៃ�។

ចង់់ ធ្វើ�ើ� ជាប្រេ��សិិ ត វប្បបធម៌៌ ស ម្រា�ប់់ ជំំ រុុ ញ ការផ្លាាស់់ ប្តូូ� ររវាង
ី
វីដេ�អូូ
ខ្លីី�ដែ�លនាង

រៀ�ៀនវប្បបធម៌៌ចិិនតាំង
ំ ពីីតូូចមក។ នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៩ នាងបាន

ប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ។

ិ ាស្ថាានបច្ចេ�េកវិ ទ្យា
ិ ាគរុុ កោ �សល្យយ
ទៅ�បន្តត កា រសិិ ក្សា ានៅ�វិ ទ្យា

បានថតទាំំងនោះ�ះ អាចជួួយឱ្យយមនុុស្សសកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�មានការ

ី
ទានស៊ីី�។ ដោ�យបានរងផលប៉ះះ�ពាល់់ពីីជំំងឺឺកូូវីដ១៩
នាង

យល់់ដឹឹងអំំពីីប្រ�ទេ�សចិិន

ិ
មិិនមានឱកាសទៅ�ស្រុ�ុកខ្មែ�រែ វិញ៣ឆ្នាំ
ំ�ហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នាងបាន

ជាទីីកត់់សម្គាាល់់

រស់់នៅ� និិងរៀ�ៀនសូូត្រ�នៅ�ខេ�ត្តតយូណាន
ូ
ដូូចនៅ�ស្រុ�ុកកំំណើ�ើត

ទំំនើ�ើបជឿ�ឿនលឿ�ឿន។

របស់់ខ្លួួ�ន។

នាងសង្ឃឹឹ�មថា

ដែ�លមានលក្ខខណៈៈពិិសេ�សគួួរ

សក្តិិ�សមនឹឹងការរស់់នៅ�

និិងមានភាព

នាងចង់់ស្នើ�ើ�សុំំ�បន្តតការសិិក្សាាថ្នាាក់់បរិ ិញ្ញាាបត្រ�

លោ�ក ឡុុង វៃៃ ដែ�លមកពីីប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាាន់់ម៉ាា ធ្លាាប់់

ជាន់់ខ្ពស់
ព នៅ់ �ខេ�ត្តតយូណាន
ូ
ដើ�ើម្បីី�មានការស្វែ�ែងយល់់កាន់តែ�
់

រស់់នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំងបាន៨ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ។ លោ�កចេះ�ះនិិយាយ

ច្រើ�ើ�នអំំពីីប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ និិងវប្បបធម៌៌ចិិន ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ជាមន្ត្រី�ី�

ភាសាចិិនយ៉ាា ងស្ទាាត់់។ នៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ�នេះ�ះ លោ�កបានចូូលរួួម

ព្រ�មទាំំងរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹងចំំណង

ិ “ដំំណើ�ើរវប្បបធម៌៌ បុុណ្យយចូូ លឆ្នាំំ�ចិិនតាមតំំបន់់ព្រំ�ំដែ�ន
កម្មមវិធីី

ការទូូតម្នាាក់់

មិិត្តតភាពដ៏៏ល្អអប្រ�ពៃ�រវាងប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរកម្ពុុ�ជា និិងចិិន។
កញ្ញាា ឆឹឹន ហ្វាា ង ដែ�លមកពីីប្រ�ទេ�សឡាវបានរស់់នៅ�
ក្នុុ�ងខេ�ត្តតយូូណាន១១ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ។ នាងជាគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនភាសា

មីីយ៉ាាន់់ម៉ាា-ចិិន”តាមអនឡាញ។ លោ�កសង្ឃឹឹ�មថា យុុវជន
នៃ�ប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ នឹឹងអាចពួួតដៃ�គ្នាាដើ�ើរឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�កាន់់អនាគត
តាមរយៈៈវេេទិិកាថ្មីី�។

ឡាវនៅ�សាលាមួួយក្នុុ�ងក្រុ�ុងគុុនមីង
ី ។ នាងសង្ឃឹឹម
� ថា នឹឹង

ប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយអាចរួួមចំំណែ�កកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នក្នុុ� ងការ

អាចជួួ យ បណ្តុះះ��បណ្តាា លធនធានមនុុស្សសកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�ន

បង្កើ�ើ�នទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយគ្នាា ។ នៅ�លើ�ើវេេទិិកាថ្មីី�នេះ�ះ យើ�ើង

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ទាំំងអស់់គ្នាាសុុទ្ធធតែ�ជាមិិត្តតល្អអដែ�លរាប់់អានជាមួួយគ្នាា ។
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វេេទិិកាថ្មីី�មានបច្ចេ�េកទេ�សថ្មីី�
新平台有新技术
ដើ�ើ ម្បីី�ចូូ លរួួ ម ចំំ ណែ �កក្នុុ� ងការបង្កើ�ើ�តមជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

នេះ�ះ បានលើ�ើកឡើ�ើងថា តាមរយៈៈការធ្វើ�ើ�ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតផ្នែ�ែក

ផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាតិិតំបន់
ំ អា
់ ស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍

បច្ចេ�េកទេ�ស យើ�ើងកំំពុុងខិិតខំំស្វែ�ង
ែ រករូូបមន្តតថ្មីី�សម្រា�ប់់ការ

ខេ�ត្តតយូូណាន

ផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងប្រ�មូូលមតិិអ្ននកអានព័័ត៌៌មាន ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹង

តាំំងពីីខែ�មេ�សាមក

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នកាសែ�ត

យូូណានដេ�លីីគ្រុ�ុប បានប្រើ��ើបច្ចេ�េកទេ�សជឿ�ឿនលឿ�ឿនមួួយ

សមត្ថថភាព

និិងលើ�ើកកម្ពពស់់កម្រិ�ិតថ្នាាក់់នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធវៃៃឆ្លាា ត

ចំំនួួនដូូចជា “MindCloud ” ជាដើ�ើម បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនូូវ

របស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយខេ�ត្តតយូូណាន

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបញ្ជាាការ និិងសម្រ�បសម្រួ�ួល“១,០”។ នាពេ�ល

កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នក្នុុ� ងការស្ថាាបនា“ខ្សែ�ែក្រ�វាត់់ និិងផ្លូូ�វ”។

ហើ�ើយរួួមចំំណែ�ក

ខាងមុុខ ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវកែ�សម្រួ�ួលជាបន្តតបន្ទាាប់់ ដើ�ើម្បីី�

ចេ�ញដំំណើ�ើរពីីខេ�ត្តតយូូណានដើ�ើរឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�កាន់់ពិិភព-

សម្រេ��ចនូូវមុខងា
ុ
រ “វេេទិិកាវៃៃឆ្លាា ត ខ្លឹឹ�មសារវៃៃឆ្លាា ត និិងសេ�វាកម្មម

លោ�ក។ ការបង្កើ�ើ�តមជ្ឈឈមណ្ឌឌលផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាតិិតំំបន់់

វៃៃឆ្លាា ត”

អាស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ខេ�ត្តតយូូណាន នឹឹងបង្កើ�ើ�ត

សំំដៅ�លើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការផ្សសព្វវផ្សាាយ

ជាច្រ�កថ្មីី�មួួយ សម្រា�ប់់ជំរុំ ញ
ុ ការសន្ទទនារវាងខេ�ត្តតយូូណាន

អន្តតរជាតិិ។
ក្រៅ��ពីីវេេទិិកាវៃៃឆ្លាា ត មជ្ឈឈមណ្ឌឌលនេះ�ះ នៅ�មានមុុខងារ

និិងពិិភពលោ�ក។ ឈរលើ�ើវេេទិកាថ្មីី�ដ៏
ិ
ធំ
៏ ទូ
ំ លា
ូ យនេះ�ះ ទស្សសនាវដ្តីី�

ិ
ជំំនាញអំំពីីការបកប្រែ��ភាសាបរទេ�ស។ សាកលវិទ្យាាល័័
យ

“ខ្មែ�រែ ”យើ�ើង នឹឹងរួួមដំំណើ�ើរជាមួួយមិិត្តអ្ន
ត ក
ន អានគ្រ�ប់់រូប
ូ ដើ�ើម្បីី�

ិ
វិទ្យាាសាស្ត្រ�រ

ិ
រួួមវិភាគទានថ្មីី�កាន់់
តែ�ច្រើ�ើ�នក្នុុ� ងការពង្រឹ�ឹងចំំណងមិិត្តតភាព

និិងបច្ចេ�េកទេ�សក្រុ�ុងគុុនមីីង

និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

កាសែ�តយូូណានដេ�លីគ្រុ�
ី ប
ុ បានរួួមសហការណ៍៍គ្នាាក្នុុ�ងការ
បង្កើ�ើ�តបន្ទទប់់ពិិសោ�ធន៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធមេ�ឌាសំំខាន់់

ប្រ�ពៃ�ណីីរវាងប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរចិិន និិងកម្ពុុ�ជា៕

ហើ�ើយបានធ្វើ�ើ�

ការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វអំំពីីការបកប្រែ��សារព័័ត៌៌មាន

និិងការ

ផ្សាាយព័័ត៌មា
៌ នជាភាសានៃ�ប្រ�ទេ�សអាស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងអាស៊ីី�
អាគ្នេ�េយ៍៍ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ជាដើ�ើម។
លោ�ក ម៉ៅ�ៅ ឈុុនលីី អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវនៃ�គម្រោ��ង

ិ “អ្វីី�ៗទាំំងអស់់សុុទ្ធធតែ�អាចវេេចខ្ចចប់់”
កម្មមវិធីី
图①“万物皆可包”活动 李文君 图
ពិិព័័រណ៍៍រូូបភាពអំំពីីកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ យូូណាន-ហុុងកុុង
图②滇港合作图片展 李文君 图
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时尚生活｜CIvPaBTan;sm½y

karécñRbDitfµIcMeBaHkaer:m
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。

sUmesÁn)akUdedIm,Isaþ b;GtßbT
扫描二维码，轻松听杂志
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ការ៉េេ�មច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតវប្បបធម៌៌
文创雪糕 CFP 图

CIvPaBTan;sm½y ｜时尚生活
នៅ�រដូូវក្ដៅ�ៅដ៏៏ស្អុះះ��ស្អាាប់់ ការ៉េេ�មបានក្លាា យទៅ�ជា"ទំំនិញ
ិ
ដែ�លលក់់ដាច់់"នៅ�ក្នុុ�ងផ្សាារទំំនើ�ើបនានា។
ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

ការ៉េេ�មរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិនបានច្នៃ�ៃ

ប្រ�ឌិិត និិងប្រែ��ប្រួ�ល
ួ យ៉ាា ងលឿ�ឿន តាមរយៈៈរបៀ�ៀបផ្សសព្វវផ្សាាយ
មានដូូចជា ប្រ�អប់់អាថ៌៌កំបាំ
ំ ង
ំ ការធ្វើ�ើ�សហការរវាងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ល្បីី�ៗជាដើ�ើម

បានបង្កើ�ើ�តនូូវការ៉េេ�មលក់់ដាច់ខ្លាំ
់ ំង
� មួួយចំំនួន
ួ

័
ដែ�លមានប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពសម្រា�ប់់ ក្រុ�ុ ម អ្នន ក ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ វ័ យ
ក្មេ�េង។ ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតធ្វើ�ើ�ឱ្យយការ៉េេ�មមានភាពសម្បូូ�របែ�ប។

ក្នុុ�ងទូូទឹឹកកកនៅ�ផ្សាារទំំនើ�ើបមានដាក់់ការ៉េេ�មគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ
超市冰箱里摆满各种雪糕 CFP 图

ញ៉ាំំកា
� រ៉េេ�មក៏៏អាចបើ�ើកប្រ�អប់អា
់ ថ៌៌កំំបាំំង

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មានអារម្មមណ៍៍ស្រ�ស់់ស្រា�យផងដែ�រ។
មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាាន ម៉ាា ករបស់់ចិន
ិ Ely បានដាក់់ចេ�ញ “ការ៉េេ�ម

吃雪糕也能拆盲盒

"បើ�ើ កប្រ�អប់់ អាថ៌៌កំំបាំង
ំ គួួរឱ្យយទាក់់ទាញខ្លាំំង
� ណាស់់"

ទឹឹកដោះ�ះគោ�ម៉ូូ�ដផ្លិិ�ត 3D” ដោ�យមានការបំំផុុសគំំនិត
ិ ពីីផ្លិិ�ត

"សង្ឃឹឹម
� ថាអាចបើ�ើកប្រ�អប់់អាថ៌៌កំបាំ
ំ ំងបានរបស់់ពិសេ�
ិ ស"។ល។

ដែ�លប្រ�ជាជនចិិនក្នុុ� ងសម័័យបុុរាណប្រើ��ើនៅ�រដូូវក្តៅ�ៅ ថែ�ម

ការលេ�ងប្រ�អប់់ អា ថ៌៌ កំំ បាំ ង
ំ ត្រូ�ូ វ បានបង្កើ�ើ�តនៅ�ហាងលក់់

ិ
ទាំំងប្រើ��ើប្រា�ស់់ “បច្ចេ�េកវិទ្យាាបោះ�ះពុុ
ម្ពព 3D” ធ្វើ�ើ�រូូបខ្លាាឃ្មុំំ��

ប្រ�ដាប់់លេ�ងទាន់់សម័័យ ឥឡូូវក្នុុ�ងទូូទឹឹកកកដាក់់ការ៉េេ�មក៏៏

ផេ�នដា និិងបក្សីី�នៅ�លើ�ើការ៉េេ�ម។ មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� នៅ�

មានដែ�រ។ ថ្មីី�ៗនេះ�ះ ការ៉េេ�មមួួយប្រ�ភេ�ទឈ្មោះ�ះ� NICEME

លើ�ើស្លាា កឈើ�ើការ៉េេ�ម បានឆ្លាាក់់កំំណាព្យយបុុរាណចិិន ការ៉េេ�ម

បានចេ�ញប្រ�អប់់អាថ៌៌កំបាំ
ំ ង
ំ "៥+១"

បែ�បចិិននេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់ជា
់ ច្រើ�ើ�នស្រែ��កថា "ញ៉ាំំ�

ដែ�លកំំពុង
ុ តែ�ទទួួល

ការពេ�ញនិិយមយ៉ាា ងខ្លាំំង
� ពីីអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់។

ការ៉េេ�មក្នុុ�ង

ការ៉េេ�មក៏៏អាចស្វែ�ែងយល់់ពីវប្ប
ី បធម៌៌ចិនដ៏
ិ ស
៏ ម្បូូ�របែ�បផងដែ�រ"។

ប្រ�អប់់អាថ៌៌កំំបាំង
ំ នីីមួួយៗមាន៦ប្រ�ភេ�ទ បើ�ើមានសំំណាង
ល្អអអាចទិិញបានប្រ�ភេ�ទពិិសេ�ស

អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់អាចយក

លេ�ខកូូដទៅ�ប្តូូ�របានការ៉េេ�ម ១០ ដើ�ើមដោ�យមិិនគិត
ិ ថ្លៃ�។
ៃ
"ញ៉ាំំ�ការ៉េេ�មបានបើ�ើកប្រ�អប់់អាថ៌៌កំំបាំង
ំ
បានលេ�ងផង!"

បានញ៉ាំំ�ផង

នៅ�លើ�ើបណ្តាា ញទំំនាក់់ទំំនងសង្គគមធំំៗ

អ្ននកប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ជាច្រើ�ើ�នចាប់់ អារម្មមណ៍៍ទៅ�លើ�ើការចែ�ករំ ំលែ�ក
បទពិិសោ�ធន៍ទិ
៍ ញ
ិ ប្រ�អប់់អាថ៌៌កំបាំ
ំ ង
ំ ការ៉េេ�មប្រ�ភេ�ទខាងលើ�ើ។
ឹ
នៅ�មុុខទូូទឹក
ឹ កកក្នុុ�ងហាង ដោ�យសារអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់ចង់
់ ដឹ
់ ង
ថា ក្នុុ�ងប្រ�អប់់អាថ៌៌កំំបាំង
ំ ការ៉េេ�មមានអ្វីី�ខ្លះះ� ដូូច្នេះ�ះ� គេ�ក៏៏
សម្រេ��ចចិិត្តតទិិញការ៉េេ�មកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។
បន្ទាាប់់ពីគោី �លគំំនិត
ិ អំំពីប្រី �អប់់អាថ៌៌កំបាំ
ំ ង
ំ របៀ�ៀបផ្សសព្វវផ្សាាយដូូចជាធ្វើ�ើ�តាមនិិន្នាាការបែ�បចិិន និិងបង្កើ�ើ�តម៉ូូ�ដស្អាា ត

ិ យ
ការ៉េេ�មដែ�លសហការឆ្លលងវិស័័
ត្រូ�ូវបានផលិិតជាបន្តតបន្ទាាប់់
跨界雪糕层出不穷
កាលពីីចុុងសប្តាាហ៍៍ មុុន លោ�កស្រី�ី ហាន់់ ដែ�លរស់់នៅ�
ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំង បានទៅ�ផ្សាារទំំនើ�ើប ដើ�ើម្បីី�ទិិញការ៉េេ�ម
ហើ�ើយលោ�កស្រី�ីបានរកឃើ�ើញថា ការ៉េេ�មមានជិិតមួួយរយ
ប្រ�ភេ�ទ។ លោ�កស្រី�ី ហាន់់ បានបញ្ជាាក់់ថា "ការ៉េេ�មមាន
រសជាតិិផ្សេ�េងពីីគ្នាា ការវេេចខ្ចចប់់ក៏ខុ
៏ ុសគ្នាា និិងមានម៉ាា កច្រើ�ើ�ន
ខ្ញុំំ��នឹឹងទិិញយកមកស្តុុ�កខ្លះះ�។ ជាពិិសេ�ស ចំំណែ�កឯការ៉េេ�ម
ប្រ�ភេ�ទថ្មីី�ៗ កាន់់តែ�ទាក់់ទាញខ្ញុំំ��ឱ្យយទិិញមកញុំាា�" ។
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ដូូចជាពាក្យយសំំដីីរបស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់លោ�កស្រី�ី ហាន់់

ិ យ
ការធ្វើ�ើ�អាជីវី កម្មមឆ្លង
ល វិស័័

មិិនគ្រា�ន់់តែ�អាចបង្កើ�ើ�ត

ពេ�លជ្រើ�ើ�សរើើ�សអាហារបរិ ិភោ�គ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ភាគច្រើ�ើ�ន

ប្រ�ធានបទឱ្យយគេ�ពិិភាក្សាា

កាន់់តែ�យកចិិត្តតទុុកដាក់់ទៅ�លើ�ើការឌីីហ្សាាញ

ី ក្រុ�ុមអ្ននកប្រើ��ប្រា�ស់
ប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ
់ �ះ�ទេ� ថែ�មទាំំងបានពង្រី�ក
ើ
់

ការវេេចខ្ចចប់់

រូូបរាងផលិិតផលនៅ�ពីីក្រៅ�� និិងផ្នែ�ែកផ្សេ�េងៗ។ ជាការពិិត
ការ៉េេ�មក៏៏ដូូច្នេះ�ះ�ដែ�រ ការវេេចខ្ចចប់់ IP ដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�នល្បីី�ឈ្មោះ�ះ�
សហការគ្នាា កំំពុុងក្លាា យជានិិន្នាាការសំំខាន់់។

និិងផ្តតល់់ផលិិតផលថ្មីី�ៗឱ្យយអ្ននក

និិងបំំពេ�ញតម្រូ�ូវការថ្មីី�នៃ�ក្រុ�ុមអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ថ្មីី�ទៀ�ៀតផង។
អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�ន Mengniu

បានបញ្ជាាក់់

ថា ក្រៅ��ពីីក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នស្រា�ស ពួួកគេ�ក៏៏បានធ្វើ�ើ�សហការជាមួួយ

ចាប់់តាំង
ំ ពីីឆ្នាំំ�នេះ�ះមក ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នស្រា�សដ៏៏ល្បីី�របស់់ចិន
ិ

ិ យគ្រា�ប់់ធញ្ញញជាតិិ ប្រ�ដាប់់លេ�ងទាន់់សម័័យ
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នក្នុុ�ងវិស័័

"Kweichow Moutai" និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផ្គគត់់ផ្គគង់់ផលិិតផល

ិ យផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ផលិិតការ៉េេ�ម ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការ
និិងវិស័័

ទឹឹកដោះ�ះគោ� "Mengniu" បានធ្វើ�ើ�សហការផលិិតផលិិតផល

័
សន្ទទនាជាមួួយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់វ័យក្មេ�េង

"ការ៉េេ�មស្រា�ស" ។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឧស្សាាហកម្មមទឹឹកខ្មេះ�ះ� ដែ�លមា

័
សប្បាាយរី ីករាយ ទៅ�កាន់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់វ័យក្មេ�េងតាមរយៈៈ

នអាជីវី កម្មមចម្បបងជាទឹឹកខ្មេះ�ះ�សម្រា�ប់់បរិ ិភោ�គ

បានផលិិត

ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតដោ�យឥតឈប់់ឈរ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយការ៉េេ�មផលិិតចេ�ញ

ការ៉េេ�ម៣ប្រ�ភេ�ទ ដែ�លត្រូ�ូវបានបន្ថែ�ែមទឹឹកខ្មេះ�ះ� ស្រា�អង្កករ

័ ភាក្សាា
ពីីក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នល្បីី�ក្លាា យជាប្រ�ធានបទ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយយុុវវ័យពិិ

លឿ�ឿង និិងទឹឹកស៊ីី�អ៊ីី�វ ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាា

គ្នាានៅ�លើ�ើបណ្តាា ញទំំនាក់់ទំំនងសង្គគម។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផលិិត

នាំំមកនូូវអារម្មមណ៍៍

រថយន្តត "Wuling Motors" ក៏៏បានចេ�ញការ៉េេ�មដែ�លមាន
រូូបរាងដូូចរថយន្តតផងដែ�រ។ ក្រៅ��ពីីនេះ�ះក្រុ�ុមហ៊ុុ�នស្កករគ្រា�ប់់
និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នស្លឹឹ�កតែ�មួួយចំំនួួន

តែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ�អាជីវី កម្មមឆ្លលង

ិ យ ដែ�លបានក្លាា យជារបៀ�ៀបថ្មីី�មួួយក្នុុ�ងការពង្រី�ីកទីីផ្សាារ
វិស័័
ការ៉េេ�ម។ យោ�ងតាមការអង្កេ�េត បានឱ្យយដឹឹងថា ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ពីីរឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ ម៉ាា កសំំខាន់់ចំនួ
ំ ន
ួ ១៣ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន
បានធ្វើ�ើ�ការសហការចំំនួន
ួ ៣៤ដង។

កំំណើ�ើននៃ�ការចំំណាយជំំរុុញ
ិ អាជីវកម្មម
ី
ការវិវត្តត
ការ៉េេ�ម
消费升级加速迭代
ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ ការ៉េេ�មជាអាហារបរិ ិភោ�គ
មិិនថាវាត្រូ�ូវបានច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតយ៉ាា ងណាទេ� ក្រៅ��ពីីតម្លៃ�ៃ អ្ននក
ប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ នៅ �តែ�យកចិិ ត្តត ទុុ ក ដាក់់ បំំ ផុុ ត លើ�ើ គុុ ណ ភាព។
ឧទាហរណ៍៍

័
មានអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់វ័យក្មេ�េងជាច្រើ�ើ�នចូូ
លចិិត្តត

ការ៉េេ�មដែ�លមានជាតិិប្រូ�តេ�អ៊ីី�នខ្ព
ូ
ស់
ព ់ ស្កករតិិច និិងមានជាតិិ
ខ្លាាញ់់ តិិច

ដែ�លបានបង្ខំំ�ឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផ្លាាស់់ប្តូូ� រការផលិិត។

ម៉ាា កមួួយចំំនួនក៏
ួ បា
៏ នបន្ថែ�ែមសារធាតុុជាច្រើ�ើ�នទៅ�ក្នុុ�ងការ៉េេ�ម
មានដូូចជា probiotics កូូឡាជែ�ន គ្រា�ប់់ធញ្ញញជាតិិជាតិិ
សារធាតុុសរសៃ�ជាដើ�ើម

ដើ�ើម្បីី�ខិិតខំំព្យាាយាមធ្វើ�ើ�ឱ្យយការ៉េេ�ម

ក្លាា យជាអាហារូូបត្ថថម្ភភ ដែ�លអំំណោ�យផលដល់់សុុខភាព។
ឧទាហរណ៍៍ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទឹឹកដោះ�ះគោ� "Bright" បានដាក់់
បញ្ចូូ� លនូូវគ្រឿ��ឿងបរិ ិភោ�គ ដែ�លអំំណោ�យផលដល់់សុុខភាព
សហគ្រា�សផលិិតស្រា�ស Kweichow Moutai ធ្វើ�ើ�“ការ៉េេ�មស្រា�ស”
白酒企业茅台推出“白酒冰淇淋” CFP 图
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ទៅ�ក្នុុ�ងការ៉េេ�ម មានដូូចជា quinoa, wolfberry,ash jujube,
highland barley និិងស្លឹឹ�កមនជាដើ�ើម ហើ�ើយបានផលិិត

CIvPaBTan;sm½y ｜时尚生活
សម្រា�ប់់អ្ននកជំំងឺឺទឹឹកនោ�ម

ការ៉េេ�ម ម៉ាា កការ៉េេ�មជាច្រើ�ើ�ន នឹឹងព្យាាយាមសាកល្បបងរបៀ�ៀប

ផ្អែ�ែម ស្ត្រី�ី�មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ក្រុ�ុមអ្ននកមិិនបរិ ិភោ�គជាតិិស្កករ និិង

ផ្សសព្វវផ្សាាយគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើម៉ាាកមួួយចង់់ឱ្យយ

ចូូលចិិត្តតហាត់់កីីឡា។

អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ចងចាំំយ៉ាាងច្បាាស់់លាស់់នោះ�ះ

ការ៉េេ�មដែ�លមានជាតិិស្កករ០%

យោ�ងតាមទិិន្ននន័័យអង្កេ�េតបានឱ្យយដឹឹងថា ទីីផ្សាារការ៉េេ�ម

មានលក្ខខខណៈៈពិិសេ�សខុុសពីីគេ�។

វានៅ�តែ�ត្រូ�ូវ

តើ�ើម៉ាាកមួួយត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�

របស់់ប្រ�ទេ�សចិិន បាន និិងកំំពុុងកើ�ើនឡើ�ើងក្នុុ�ងអត្រា�ប្រ�ចាំំ

យ៉ាា ងដូូចម្តេ�េចទៅ� ទើ�ើបផលិិតការ៉េេ�មដែ�លមានរសជាតិិឆ្ងាាញ់់

ឆ្នាំំ�ពីី២០% ទៅ�៣០% ហើ�ើយទំំហំំទីីផ្សាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននបានជាប់់

មានផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់សុុខភាព

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់លេ�ខ១ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក។

ថែ�មទាំំងមានតម្លៃ�ៃថោ�កតែ�មានគុុណភាពខ្ពពស់់

ិ
ឹ អ្ននកវិភាគឧស្សាាហកម្មមគ្រឿ��ឿងបរិ
លោ�ក ជូូ តានផឹង
ិភោ�គ
យល់់ឃើ�ញ
ើ ថា នៅ�ក្នុុ�ងបរិ ិយាកាសទីីផ្សាារបែ�បនេះ�ះ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ផលិិតការ៉េេ�ម ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តលក្ខខណៈៈពិិសេ�សនៃ�ម៉ាា កផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។

និិងមានរូូបរាងស្អាា ត
គឺឺជារឿ�ឿង

ដែ�លគួួរឱ្យយយើ�ើងគិិតគូូរពិិចារណាឱ្យយបានស៊ីី�ជម្រៅ��៕
(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)
稿件来源：本刊综合

ដើ�ើ ម្បីី�ស៊ីី�ចង្វាាក់់ គ្នាាទៅ �នឹឹ ង ការផ្សសព្វវផ្សាាយនៃ�ឧស្សាាហកម្មម

ការ៉េេ�មម៉ាា ករួួម
联名雪糕 图片来源于网络
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孙勇刚 制图

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。

sUmesÁn)akUdedIm,Isaþ b;GtßbT
扫描二维码，轻松听杂志

ពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ កីីឡាថាសហោះ�ះកំំពុុងមានប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ផ្សេ�េងៗ។ កីីឡាថាសហោះ�ះបាន និិងកំំពុុងទទួួលការពេ�ញ
និិយម និិងទាក់់ទាញមនុុស្សសកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។ ប៉ុុ�ន្មាានថ្ងៃ�ៃមុុន ក្រោ��មការណែ�នាំំពីីមិិត្តតភក្តិិ� លោ�កស្រី�ី ចាំំង បានទៅ�សាកល្បបងលេ�ង
កីីឡាថាសហោះ�ះលើ�ើកទីី១។ លោ�កស្រី�ីបានរកឃើ�ើញថា ការលេ�ងកីីឡាថាសហោះ�ះមិិនត្រូ�ូវការឱ្យយមានជំំនាញកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ទេ� ទោះ�ះ
័ ឬក្មេ�េងៗ សុុទ្ធធតែ�អាចរៀ�ៀនចេះ�ះក្នុុ�ងពេ�លដ៏៏ខ្លីី�។
ជាមនុុស្សសពេ�ញវ័យ
កីីឡាថាសហោះ�ះនេះ�ះ មិិនគ្រា�ន់់តែ�អាចជួួយឱ្យយយើ�ើងបន្ធូូ�រសម្ពាាធ និិងហាត់់ប្រា�ណឱ្យយមានសុុខភាពល្អអប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ថែ�មទាំំង
នឹឹងជួួយឱ្យយយើ�ើងស្គាាល់់មនុុស្សសកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតផង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃ មានមនុុស្សសកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នកំំពុុងពេ�ញនិិយមនឹឹងកីីឡាថ្មីី�នេះ�ះ។
56
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etIGVIehAfakILafasehaH?
什么是飞盘运动

ថាសហោះ�ះមានដើ�ើមកំំណើ�ើតពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។ នៅ�

ធ្វើ�ើ�ថាសផ្លាាស្ទីី�កទីី១លើ�ើពិភពលោ
ិ
�ក។ ក្រោ��យមក ថាសហោះ�ះ

សតវត្សសរ៍ទីី៍ ១៩ ជាងធ្វើ�ើ�នំំប៉័័�ងជាជនជាតិិអាមេ�រិ ិកម្នាាក់់ឈ្មោះ�ះ�

ថ្មីី�នេះ�ះ

William Russell Frisbie បានបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមហ៊ុុ�នFrisbie

និិងអាមេ�រិ ិក។

ក៏៏ចាប់់ផ្តើ�ើ�មមានប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពនៅ�ប្រ�ទេ�សអឺឺរ៉ុុ�ប

Pie។ មានក្មេ�េងៗមួួយចំំនួួន យកកញ្ចច ប់់នំំរាងថាសបោះ�ះ

ការប្រ�កួួតកីីឡាថាសហោះ�ះ មានការកំំណត់់ដូូចបាល់់

ិ
វាក៏៏វិលហើ�ើ
យហោះ�ះទៅ�មុុខយ៉ាា ងនឹឹង។

ទាត់់ បាល់់បោះ�ះ និិងបាល់់ឱប។ មានក្រុ�ុមពីីរចូូលរួួមប្រ�កួួត

ដោ�យសារកញ្ចច ប់់នំធ្វើ�ើ�ពី
ំ
លោី �ហធាតុុ ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឱ្យយអ្ននកផ្សេ�េងត្រូ�ូវ

ប្រ�ជែ�ងគ្នាា ហើ�ើយក្រុ�ុមមួួយអាចមានអ្ននកចូូលរួួមយ៉ាា ងច្រើ�ើ�ន

របួួសនៅ�ពេ�លគេ�បោះ�ះវា

អ្ននកបោះ�ះតែ�ងតែ�ស្រែ��កដោ�យ

៧នាក់់។ ដំំបូូង ក្រុ�ុមមួួយបោះ�ះថាសទៅ�ឱ្យយក្រុ�ុមមួួយទៀ�ៀត

សំំឡេ�ងខ្លាំំង
� ថា “Frisbie” ដើ�ើម្បីី�ជាការរំ ំលឹឹកដល់់អ្នក
ន ទទួួល។

រួួចក្រុ�ុមទទួួលថាសត្រូ�ូវបន្តតបោះ�ះថាសពីីសមាជិិកក្រុ�ុមម្នាាក់់

យូូរៗទៅ� សកម្មមភាពនេះ�ះ បានក្លាា យជាកីីឡាមួួយប្រ�ភេ�ទ

ទៅ�ម្នាាក់់ទៀ�ៀត ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�មុុខ រហូូតដល់់តំំបន់់

ដែ�លត្រូ�ូវគេ�ដាក់ឈ្មោះ់ �ះ�ថា “Frisbie”(ថាសហោះ�ះ) ។ នៅ�

ការពាររបស់់ក្រុ�ុមគេ� ទើ�ើបអាចទទួួលបានពិិន្ទុុ� ។

ទៅ�កាន់់អាកាស

ឆ្នាំំ�១៩៤៨ ជនជាតិិអាមេ�រិ ិកឈ្មោះ�ះ� Fred Morrison បាន

ិ ា សាប្រ�កួួតកីឡា
កីីឡាថាសហោះ�ះជាសកម្មមភាពលេ�ងកម្សាាន្តត ទំំនាក់់ទំំនងសង្គគម និិងជាវិញ្ញា
ី ម៉្យាា�ង
兼具娱乐、社交和竞技属性
ភាពទាក់់ទាញនៃ�ថាសហោះ�ះ
លក្ខខណៈៈជាសកម្មមភាពលេ�ងកម្សាាន្តត
ិ សាប្រ�កួួតកីីឡា។
និិងជាវិញ្ញាា
រូូប

គឺឺមានប្រ�ភពដើ�ើមពីី
ទំំនាក់់ទំំនងសង្គគម

ថាសហោះ�ះតាមរយៈៈវេេទិិកាទំនាក់
ំ
ទំ
់ ន
ំ ងសង្គគមមួួយ

ដូូច្នេះ�ះ�

លោ�កបានទិិញថាសហោះ�ះមួួយដើ�ើម្បីី�លេ�ងជាមួួយមិិត្តតរួួម

អ្ននកលេ�ងថាសហោះ�ះច្រើ�ើ�ន

ការងាររបស់់លោ�ក។

ក្រោ��យពីីលេ�ងកីីឡាថាសហោះ�ះ

ចាប់់ផ្តើ�ើ�មស្គាាល់់កីីឡាថាសហោះ�ះតាមរយៈៈការចូូលរួួម

លោ�កយល់់ឃើ�ើញថា

នេះ�ះជាកីីឡាមួួយប្រ�ភេ�ទដែ�លអាច

សកម្មមភាពទំំនាក់់ទំំនងសង្គគម។ លោ�ក ឈឹឹន ជឺឺសៀ�ៀង ជា

នាំំមកនូូវភាពសប្បាាយរី ីករាយដល់់អ្ននកលេ�ង ហើ�ើយក៏៏អាច

ស្ថាាបត្យយកម្មមមួួយរូូប ដែ�លធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្បែ�ែរមជ្ឈឈមណ្ឌឌលកីីឡា

ជំំរុុញឱ្យយអ្ននកលេ�ងជាមួួយគ្នាាបង្កើ�ើ�នមនោ�សញ្ចេ�េ តនា

អូូឡាំពិ
ំ ិកខណ្ឌឌជីីនយឺឺ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃមួួយ

មានការរួួមសាមគ្គីី�គ្នាាកាន់់តែ�ជិិតស្និិ�ទ្ធធ ជាពិិសេ�ស នេះ�ះក៏៏ជា

ក្នុុ�ងខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២២ លោ�កបានទស្សសនាការណែ�នាំំពីី

កីីឡាម៉្យាា�ង ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកលេ�ងមានសុុខភាពល្អអផងដែ�រ។

ក្រុ�ុងណានជីីង។

ឬ
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①

កន្លះះ�ឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ កញ្ញាា ចាវ យូូ ដែ�លធ្វើ�ើ�ការនៅ�
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបរទេ�សមួួយ

②

លេ�ងថាសហោះ�ះមិិនបាច់់មានជំំនាញកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ទេ� បុុរស

តែ�ងតែ�ផ្សាាយដំំណឹឹងតាមគណនីី

នារី ីសុុទ្ធធតែ�អាចចូូលរួួមលេ�ងជាមួួយគ្នាា ជាពិិសេ�ស វាទើ�ើប

ទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ងសង្គគមរបស់់ខ្លួួ�នថា “ទឹឹកចិិត្តរីត ីករាយសុុទ្ធតែ�
ធ មក

តែ�ពេ�ញនិិយមក្នុុ�ងសង្គគមយើ�ើង ហើ�ើយត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ទុុក

ពីីកីឡា
ី ថាសហោះ�ះ”។ កញ្ញាា បានបញ្ជាាក់់ថា “ឱ្យយតែ�ខ្ញុំំ��ជួបនឹ
ួ ង
ឹ

ថាជា “កីីឡាទាន់់សម័័យ” ដោ�យមកពីីមូល
ូ ហេ�តុុនេះ�ះ ហើ�ើយ

រឿ�ឿងកង្វវល់់ ឬនៅ�ពេ�លមិិនសប្បាាយចិិត្តត ខ្ញុំំ��នឹឹងទៅ�លេ�ង

បានជាកំំពុុងមានមនុុស្សសកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ង
ើ ៗ ជាប់់ចិត្ត
ិ ទៅត �

ថាសហោះ�ះ។ ខ្ញុំំ��លេ�ងជាមួួយមិិត្តភក្តិិ�
ត
និិយាយគ្នាាលេ�ងជាមួួយ

នឹឹងកីីឡាថាសហោះ�ះនេះ�ះ។

គេ� នឹឹងអាចមានភាពសប្បាាយរី ីករាយ ដូូច្នេះ�ះ� ទឹឹកចិិត្តរីត ីករាយ

មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� កុុមារាកុុមារី ី ឬមនុុស្សសចាស់់ក៏៏អាច
ចូូលរួួមលេ�ងថាសហោះ�ះដែ�រ។ ឧទាហរណ៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងក្លឹឹ�បកីីឡា

របស់់ខ្ញុំ��សុ
ំ ុទ្ធតែ�
ធ មកពីីកីឡា
ី ថាសហោះ�ះនេះ�ះ”។
កញ្ញាា ចាវ យូូ យល់់ឃើ�ើញថា កីីឡាថាសហោះ�ះនេះ�ះ

ថាសហោះ�ះ យើ�ើងអាចឃើ�ើញគេ�មកលេ�ងជាមួួយសមាជិិក

ពិិតជាមានភាពទាក់់ទាញយ៉ាា ងខ្លាំំង
� ឱ្យយតែ�លោ�កអ្ននកស្គាាល់់វា

គ្រួ�ួសារ៣ជំំនាន់់ គឺឺ ជីីដូូនជីីតា ឪពុុកម្តាា យ និិងកូូន ហើ�ើយ

មុុខជានឹឹងអាចចូូលរួួមលេ�ងជាមួួយគេ�ភ្លាា មៗ។ គួួរបញ្ជាាក់់

ក៏៏មានកូូនភ្លោះ�ះ�២នាក់់ដែ�លមានអាយុុជាង១០ឆ្នាំំ� តែ�ងតែ�

ថា ថាសហោះ�ះមានកម្លាំំង
� ទាក់់ទាញពិិសេ�សសម្រា�ប់់យុវុ ជន

មកលេ�ងថាសហោះ�ះជាមួួយគ្នាា ដែ�រ។

ដូូច្នេះ�ះ� វាកំំពុុងមានប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពក្នុុ�ងសង្គគមយើ�ើង។ អ្ននក

ស្វែ�ែងរកការអភិិវឌ្ឍឍកីីឡាថាសហោះ�ះអាចមានឱកាសកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
探索飞盘发展的更多可能
ថាសហោះ�ះជាកីីឡាថ្មីី�មួួយ
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តើ�ើវានឹឹងអាចទទួួលការ

ក្នុុ�ងសង្គគមយើ�ើង? វាអាចមានអនាគតយ៉ាា ងដូូចម្តេ�េច?

ពេ�ញនិិយមពីីមនុុស្សសកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ឬក៏៏ត្រូ�វគេ�បោះ�
ូ
ះបង់់ចោ�ល

ក្រោ��យពីី បា នជជែ�កគ្នាា ជាមួួ យ អ្នន ក លេ�ងថាសហោះ�ះ

បន្ទាាប់់ពីីមួួយរយៈៈពេ�លក្រោ��យ? បើ�ើនិិយាយអំំពីីអនាគត

ច្រើ�ើ�ននាក់់ លោ�ក ចាំំង ឃុុន យល់់ឃើ�ើញថា ដោ�យសារ

របស់់កីឡា
ី ថាសហោះ�ះ លោ�ក ចាំំង ឃុុន ដែ�លជាអ្ននកទទួួល

មានមនុុស្សសជាច្រើ�ើ�ន មានតម្រូ�ូវការផ្នែ�ែកទំំនាក់់ទំំនងសង្គគម

ខុុសត្រូ�ូវនៃ�ក្លឹឹ�បកីីឡាថាសហោះ�ះមួួយក្នុុ�ងក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំង តែ�ង

ស្មាារតីីរួម
ួ សាមគ្គីី�គ្នាា

តែ�គិិតគូូរពិិចារណាអំំពីីបញ្ហាាជាច្រើ�ើ�ន។ លោ�កកំំពុុងគិិតថា

ល្អអ ថាសហោះ�ះកំំពុង
ុ មានប្រ�ជាប្រិ�យ
ិ ភាពក្នុុ�ងសង្គគម។ លោ�ក

តើ�ើហេ�តុអ្វីី�
ុ បានជា កីីឡាថាសហោះ�ះអាចមានប្រ�ជាប្រិ�យ
ិ ភាព

បានបញ្ជាាក់់ថា បើ�ើគេ�មិិនបានជ្រើ�ើ�សរើើ�សកីីឡាថាសហោះ�ះ

និិងការហាត់់ប្រា�ណឱ្យយមានសុុខភាព

rebobkarrs;enA ｜生活方式
ប្រ�ហែ�លនឹឹងអាចមានជម្រើ��ើសផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

ក្រោ��យពីី

ថាសហោះ�ះទទួួលការពេ�ញនិិយម មានមនុុស្សសខ្លះះ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ប្រ�កបអាជីវី កម្មមផ្អែ�ែកលើ�ើកីឡា
ី ប្រ�ភេ�ទថ្មីី�នេះ�ះ។ ប៉ុុ�ន្មាានខែ�មុុន
ក្លឹឹ�បកីីឡាថាសហោះ�ះរបស់់មិិត្តតភក្តិិ�លោ�ក ចាំំង ឃុុន បាន
បង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមលេ�ងកីីឡាថាសហោះ�ះជាច្រើ�ើ�នក្រុ�ុម។
នៅ�ពេ�លប្រ�កបអាជីី វ កម្មមផ្អែ�ែកលើ�ើ កីី ឡា ថាសហោះ�ះ
លោ�ក ចាំំង ឃុុន មានគំំនិិតខុុសគ្នាានឹឹងអ្ននកដទៃ�។ លោ�ក
មិិនចូូលចិិត្តតកំំណត់់គោ�លដៅ�របស់់ខ្លួួ�នទេ�
យល់់ឃើ�ើញថា

ពីីព្រោះ��ះលោ�ក

“គោ�លដៅ�”ដែ�លបានកំំណត់់ជាការដាក់់

កំំហិិតចំំពោះ�ះការអភិិវឌ្ឍឍកីីឡាថាសហោះ�ះ។ អ្វីី�ដែ�លលោ�ក
ចង់់ធ្វើ�ើ�នោះ�ះគឺឺ

ធ្វើ�ើ�ការសាកល្បបងលើ�ើវត្ថុុ�

និិងរឿ�ឿងថ្មីី�ៗ

ស្វែ�ែងរកការអភិិវឌ្ឍឍនៃ�កីីឡាថាសហោះ�ះដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានឱកាស
កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។
តាមគំំនិិតរបស់់លោ�ក ចាំំង ឃុុន ឱកាសទាំំងនោះ�ះ
មិិនអាចត្រូ�ូវកំណត់
ំ
ជា
់ ស្តតង់ដា
់ រ ឬតួួលេ�ខជាក់់លាក់នោះ�
់ ះទេ�។
លោ�កកំំពុុងខិិតខំំជំំរុុញឱ្យយមនុុស្សសកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នស្គាាល់់ និិង
ចូូលរួួមកីីឡាថាសហោះ�ះ

③

ហើ�ើយរួួមចំំណែ�កកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន

ក្នុុ� ងការរៀ�ៀបចំំ កា រប្រ�កួួ ត កីី ឡា ថាសហោះ�ះដែ�លកាន់់ តែ�
មានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ និិងលក្ខខណៈៈជំំនាញ៕
(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)
稿件来源：本刊综合

អ្ននកចូូលរួួមកំំពុុងហាត់់លេ�ងថាសហោះ�ះ និិងចូូលរួួមការប្រ�កួួត

④

图①②③④参与者进行飞盘练习、比赛 CFP 图
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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。

ពងទាប្រៃ��ដែ�លមានប្រេ��ងហូូរចេ�ញ
流油的咸蛋 CFP 图
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rebobkarrs;enA ｜生活方式

នៅ�ប្រ�ទេ�សចិិន មនុុស្សសម្នាាតែ�ងតែ�យកស៊ុុ�តទាស្រ�ស់់
មកប្រ�ឡាក់់អំំបិិលជាអាហារឈ្ងុុ�យឆ្ងាាញ់់ ដែ�លគេ�ហៅ�ថា
ពងទាប្រៃ��។ បន្ទាាប់់ពីីបកពងទាប្រៃ��ចេ�ញបានឃើ�ើញផ្នែ�ែក
ពណ៌៌សផុុយ ផ្នែ�ែកពណ៌៌លឿ�ឿងទន់់ ហើ�ើយមានរសជាតិិប្រៃ��
និិងស្រ�ស់់។
១៧០០ឆ្នាំំ�មុុន

ពងទាប្រៃ��ត្រូ�ូវបានគេ�កត់់ត្រា�ក្នុុ� ង

សៀ�ៀវភៅ�កសិិកម្មម ‘‘ឈីីមីីងយោ�ស៊ូូ�’’ ។ នៅ�សម័័យបុុរាណ
ចិិន ដោ�យសារសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសង្គគមអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ថយក្រោ��យ ពង
ទាប្រៃ��ក្លាា យទៅ�ជាអាហារឆ្ងាាញ់់ កម្រិ�ិតខ្ពពស់់

ដែ�លមានតែ�

មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់់ និិងអភិិជនអាចបរិ ិភោ�គបាន ហើ�ើយរបៀ�ៀប
បរិ ិភោ�គគឺឺពិសេ�
ិ សណាស់់។ នៅ�ក្នុុ�ងពិិធីជ
ី ប់់លៀ�ៀង ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�
ត្រូ�ូវយកពងទាប្រៃ��ទៅ�ឱ្យយភ្ញៀ�ៀ�វជាមុុន ដើ�ើម្បីី�បង្ហាាញពីីសេ�ចក្តីី�
គោ�រព។ ពេ�លពងទាប្រៃ��ដាក់់នៅ�ក្នុុ�ងចាន ត្រូ�ូវកាត់់ជាដុំំ�
មួួយៗឱ្យយជាប់់នឹឹងសំំបក។
ពេ�លធ្វើ�ើ�ពងទាប្រៃ�� មុុនដំំបូូងគឺឺត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ�សស៊ុុ�តទា
ល្អអបំំផុុត។ សំំបកស៊ុុ�តទាមានពណ៌៌បៃ�តង និិងពណ៌៌ស។
តែ�ស៊ុុ�តទាមានសំំបកពណ៌៌បៃ�តងភាគច្រើ�ើ�នកើ�ើតពីីសត្វវទា
ដែ�លចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យសេ�រី ី សត្វវទាប្រ�ភេ�ទនេះ�ះរកចំំណីីដោ�យ
ិ ចជាខ្យយង ត្រី�ី និិងបង្គាា
ខ្លួួ�នឯង តែ�ងតែ�ស៊ីី�សត្វវមានជីីវិតដូូ
ក្នុុ�ងបឹឹង ដូូច្នេះ�ះ�វាជាចំំណីីដែ�លមានជីីវជាតិិខ្ពពស់់ជាង។
បន្ទាាប់់ពីជ្រើ�ើ�
ី សរើើ�សស៊ុុ�តទាហើ�ើយ ដំំបូូងត្រូ�ូវដុុសលាង
ស៊ុុត
� ទាស្រ�ស់់ទំាាងអស់់ឱ្យយស្អាា ត ហើ�ើយចូូលដំំណើ�ើរកាលបន្ទាាប់់
គឺឺ ការប្រ�ឡាក់់អំំបិិល។ បើ�ើមិនចង់
ិ
ធ្វើ�ើ�
់ ឱ្យយស្មុុ�គ្រ�ស្មាាញអាច
ប្រ�ឡាក់់ដោ�យដាក់់ក្នុុ� ងទឹឹកអំំបិិល ប៉ុុ�ន្តែ�ែធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ពងទា

ធ្វើ�ើ�ពងទាប្រៃ��
腌制咸蛋 CFP 图
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ពងទាប្រៃ��
咸蛋 CFP 图

ប្រៃ��មិិនមានក្លិិ�នឈ្ងុុ�យឆ្ងាាញ់់ ដូូចការប្រ�ឡាក់់ដោ�យភក់់លឿ�ឿង
ទេ�។ ភក់់លឿ�ឿងប្រ�ឡាក់់ស៊ុ�ត
ុ ទា គឺឺយកម្ទេ�េស អំំបិិល និិង
គ្រឿ��ឿងទេ�សផ្សេ�េងៗទៅ�ស្ងោ�ោ រជាស៊ុុ�ប

GMNanbEnßm

阅读延伸

ដាក់់ភក់់លឿ�ឿងក្នុុ�ង

ស៊ុុ�បឱ្យយរលាយ ហើ�ើយកូូរវាឱ្យយក្លាា យជាភក់់សើ�ើមរុំំ�វានៅ�លើ�ើ
ស៊ុុ�តទាឱ្យយពេ�ញ

រួួចដាក់់ស៊ុ�ត
ុ ទាចូូលក្នុុ�ងក្អអមម្តតងមួួយៗ

ហើ�ើយបិិទមាត់់ក្អអមឱ្យយជិិត។ រង់់ចាំ៤
ំ ០ថ្ងៃ�ៃ ពងទាប្រៃ��អាច
បរិ ិភោ�គបាន។

ិ បែ�បនេះ�ះ
ពងទាប្រៃ��ដែ�លប្រ�ឡាក់់តាមវិធីី

ផ្នែ�ែកលឿ�ឿងស្អិិ�ត រសជាតិិវាក៏៏មិិនប្រៃ��ទាល់់តែ�សោះ�ះ។ ជា
ធម្មមតា វាត្រូ�ូវបានគេ�បរិ ិភោ�គដោ�យបកសំំបកស៊ុុត
� ហើ�ើយ
យកចង្កឹះះ��ចាប់់វាមកបរិ ិភោ�គ។ ខណៈៈពេ�លចុុចចង្កឹះះ��ចូូលស៊ុុ�ត
ប្រេ��ងក្រ�ហមនៃ�ផ្នែ�ែកលឿ�ឿងនឹឹងចេ�ញមកភ្លាា ម

មើ�ើល

ទៅ�គួួរឲ្យយចង់់បរិ ិភោ�គខ្លាំំង
� ណាស់់។
នៅ�ខេ�ត្តតហ៊ូូ�ណានដែ�លជាស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់ខ្ញុំ��ំ រាល់់
ពេ�លដល់់បុណ្យ
ុ យសែ�ននំំចាំង
ំ ក្មេ�េងៗមានទំំនៀ�ៀមទម្លាាប់់ "ព្យួួ�រ
ពងទាប្រៃ��" នៅ�លើ�ើករបស់់គេ�។ ខ្ញុំំ��ចាំបា
ំ នថា កាលខ្ញុំំ��នៅ�
ក្មេ�េង

មនុុស្សសចាស់់បានប្រើ��ើអំំបោះ�ះប្រាំ�ំពណ៌៌ចងពងទាប្រៃ��

ដែ�លចម្អឹឹ�នឆ្អឹឹ�នព្យួួ�រនៅ�មុុខទ្រូ�ូងកូូន។

ពេ�លក្មេ�េងៗលេ�ង

ជាមួួយគ្នាា គេ�កាន់់ពងទាប្រៃ��រៀ�ៀងៗខ្លួួ�នឱ្យយប៉ះះ�គ្នាា ។ ពងទា

ehtuGVI)anCaBgTaéRbGac{hUreRbg}
咸蛋为何能“流油”
ផ្នែ�ែកលឿ�ឿងនៃ�ពងទាប្រៃ��មានសារធាតុុ ដូូច ជាតិិ ខ្លាាញ់់
ប្រូ�តេ�អ៊ីី�ន
ូ
ជាតិិស្ករក ទឹឹកជាដើ�ើម។ មូូលហេ�តុុដែ�លផ្នែ�ែកលឿ�ឿង
នៃ�ពងទាប្រៃ��ត្រូ�ូវបានប្រ�ឡាក់់អាចហូូរប្រេ��ងគឺឺ ដោ�យសារ
ប្រូ�តេ�អ៊ីី�ននិ
ូ
ង
ិ ជាតិិខ្លាាញ់់បានផ្លាាស់់ប្តូូ�រលក្ខខណៈៈ។
ពេ�លនៃ�ការប្រ�ឡាក់់ស៊ុ�ត
ុ ទា

ក្នុុ�ងអំំឡុុង

អំំបិិលនឹឹងជ្រា�បចូូលទៅ�ក្នុុ�ង

ស៊ុុ�ត ដែ�លបានកាត់់បន្ថថយជាតិិទឹឹកនៅ�ក្នុុ�ងស៊ុុ�ត ហើ�ើយធ្វើ�ើ�
ឱ្យយប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នមានការផ្លាាស់់ប្តូូ� រលើ�ើរូូបរាង

និិងលក្ខខណៈៈ។

ស្ថាានភាពផ្នែ�ែកលឿ�ឿងក៏៏ផ្លាាស់ប្តូូ�
់ រដែ�រ ប្រេ��ងតូូចៗនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក
លឿ�ឿងបានប្រ�មូូលផ្តុំំ��គ្នាា ។

ដូូច្នេះ�ះ�

ពេ�លគេ�បកពងទាប្រៃ��

នឹឹងអាចឃើ�ើញទិិដ្ឋឋភាព"ហូូរប្រេ��ង"៕

ប្រៃ��របស់់ អ្នន ក ចាញ់់ ត្រូ�ូ វ បានបកសំំ ប កហើ�ើ យ បរិ ភោ�
ិ គ
ទាំំងអស់់គ្នាា ចំំណែ�កឯពងទាប្រៃ��របស់់អ្នក
ន ឈ្នះះ�អាចបន្តតរក្សាា
ទុុកបាន។
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(អត្ថថបទសង្ខេ�េបដោ�យអ្ននកនិិពន្ធធទស្សសនាវដ្តីី�យើ�ើងខ្ញុំំ��)

稿件来源：本刊综合

edIrcUlkñúgRkugyUsIu TIRkugburaNfugéhEdlman
rcnabfBiessTak;Taj KMnitécñRbDitfµI nigbegáItPaBrs;revIkfµµI
走进玉溪｜通海：古城韵味长，创意焕新机
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

ទីីក្រុ�ុងបុុរាណថុុងហៃ�

ហើ�ើយបានក្លាា យជាអ្ននកបង្កើ�ើ�តមុុខជំំនួួញ

របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ស្រុ�ុកថុុងហៃ�

ក្នុុ�ងចំំណោ�មពួួកគេ�

ក៏៏មានលោ�ក

ឆិិន សៀ�ៀវហួួន ដែ�លមកពីីខេ�ត្តតគួួយចូូវនៃ�ប្រ�ទេ�សចចិិន។ នៅ�

多年历史。通海的秀山，更是诗词楹联满目，文物繁多。所

ខែ�មីីនាឆ្នាំំ�២០២១ លោ�កបាននាំំគ្រួ�ួសាររបស់់ខ្លួួ�នមកដល់់ស្រុ�ុក

以许多云南人提起通海，大都会告诉你，那是文章华彩、百

ថុុងហៃ� និិងសម្រេ��ចចិិត្តតស្នាាក់់នៅ�ទីីនោះ�ះ ហើ�ើយបានបើ�ើកហាង

匠聚集之地。

មួួយដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា“ហាងស្រា�ឈីីហូូរ”។ លោ�កបានណែ�នាំំ

ទីីក្រុ�ុងបុុរាណថុុងហៃ�ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុកថុុងហៃ�ក្រុ�ុងយូូស៊ីី�នៃ�
ខេ�ត្តតយូូណាន ដែ�លមានប្រ�វត្តិិ�ជាង ១២៦០ ឆ្នាំំ� និិងជាទីីក្រុ�ុង
ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ

និិងវប្បបធម៌៌ថ្នាាក់់ជាតិិដ៏៏ល្បីី�ល្បាាញនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

ថា “ខ្ញុំំ��ចូូលចិិត្តតបរិ ិយាកាសវប្បបធម៌៌ និិងបឹឹងឈីីលូូដ៏៏ស្រ�ស់់ស្អាា ត
នៅ�ទីីនេះ�ះ។”
ិ
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយទីីក្រុ�ុងបុុ រាណបញ្ចេ�េ ញនូូ វភាពរស់់រវើើ�កឡើ�ើងវិញ
ស្រុ�ុកថុុ ងហៃ�បានស្វែ�ែងរកនិិងសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វគម្រោ��ង“ការពារ

ចិិន។
តាមព័័ត៌មា
៌ នឱ្យយដឹឹងថា បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ថុុងហៃ�មានតំំបន់កា
់ រពារ
វត្ថុុ�បុុរាណវប្បបធម៌៌គ្រ�ប់់កម្រិ�ិតទាំំងអស់់ចំំនួួន៩០

ក្នុុ�ងចំំណោ�ម

ទីីក្រុ�ុង+ធ្វើ�ើ�ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតឱ្យយមានភាពរស់់រវើើ�ក”

ហើ�ើយអាស្រ័�័យ

លើ�ើមូូលដ្ឋាាននៃ�ការថែ�រក្សាារូូបរាងដើ�ើមនៃ�សំំណង់់បុុរាណ

និិង

នោះ�ះ មានទីីធ្លាានៃ�លំំនៅ�ដ្ឋាានចំំនួួន១០៣ ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងបុុរាណគឺឺជា

កែ�លម្អអទីីក្រុ�ង
ុ បុុរាណតាមបែ�ប“ការធ្វើ�ើ�ការកែ�ទម្រ�ង់់តូូច” និិង“ការ

អគារប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ

កែ�លម្អអខ្នាាតតូូច” ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយទីីធ្លាាក្នុុ� ងទីីក្រុ�ង
ុ បុុរាណបានក្លាា យទៅ�

ដែ�លខ្លះះ�មានប្រ�វត្តិិ�ជាង៣០០ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ។
និិង

ជាកន្លែ�ែងដើ�ើរលេ�ងចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរ ហើ�ើយលំំនៅ�ដ្ឋាាន

ពាក្យយទំំនឹឹមល្បីី�ជាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយមានវត្ថុុ�បុុរាណជាច្រើ�ើ�ន។ ដូូច្នេះ�ះ�

បុុរាណដែ�លទ្រុ�ឌទ្រោ��
ុ
មបានប្រែ��ក្លាា យទៅ�ជាផ្ទះះ�សំំណាក់ល្បីី�
់ តាម

នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននករស់់នៅ�ខេ�ត្តតយូូណានជាច្រើ�ើ�នលើ�ើកឡើ�ើងអំំ ពីី

បណ្តាា ញអ៊ីី�នធើ�ើណែ�ត ឬហាងបរិ ិភោ�គអាហារធម្មមតា៕

ថុុងហៃ� ពួួកគេ�នឹឹងប្រា�ប់់ថា ទីីនោះ�ះជាកន្លែ�ែងដែ�ល ប្រ�មូូលផ្តុំំ��នូូវ

(ផ្នែ�ែកឃោ�សនាការនៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការគណបក្សសកុុម្មុុ� យនិិស្តចិ
ត ន
ិ

ិ យ និិងមានអត្ថថបទនិិងស្នាាដៃ�ចម្រុះ�ះ�ពណ៌៌។
សិិប្បបករគ្រ�ប់់វិស័័

ក្រុ�ុងយូូស៊ីី�)

មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�

ភ្នំំ�សៀ�ៀវនៃ�ស្រុ�ុកថុុងហៃ�មានកំំណាព្យយ

ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរជាច្រើ�ើ�នមិិនចង់់ចាកចេ�ញនៅ�ពេ�លពួួកគេ�មក

玉溪市委宣传部供稿供图
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快乐中文｜Pasacinsb,ayrIkray

karBnül;BaküsRmab;karbkERb
说词解句

-អគ្គគស្ននងការដ្ឋាាន(អគ្គគស្ននងការ) ស្ននងការដ្ឋាាន(ស្ននងការ) អធិិការដ្ឋាាន(អធិិការ)

ប៉ុុ�ស្តិ៍៍ន
� គរបាលរដ្ឋឋបាល(មេ�ប៉ុុ�ស្តិ៍៍)
�
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន “公安部”ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាកិិច្ចកា
ច ររដ្ឋឋចិិន និិងជាស្ថាាប័័នដឹឹកនាំំ និិងបញ្ជាាកំំពូូលអំំពីកា
ី រងារ
នគរបាល។ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាមានរបបនយោ�បាយខុុសគ្នាានឹឹងប្រ�ទេ�សចិិន ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃនៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជាជាស្ថាាប័័ន
ដឹឹកនាំំ និិងបញ្ជាានូូវការងារនគរបាល ចំំណែ�កការងារជាក់់ស្តែ�ែងគឺឺទទួួលខុុសត្រូ�ូវដោ�យអគ្គគស្ននងការដ្ឋាាននគរបាលជាតិិកម្ពុុ�ជា។
បើ�ើបកប្រែ��“ⅡⅡ中国公安部” និិង “ⅡⅡ柬埔寨内政部国家警察总署”ជាភាសាខ្មែ�ែរគឺឺ “ក្រ�សួួងសន្តិិ�សុុខសាធារណៈៈនៃ�សាធារណ
រដ្ឋឋប្រ�ជាមានិិតចិិន”

និិង“អគ្គគស្ននងការដ្ឋាាននគរបាលជាតិិនៃ�ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃកម្ពុុ�ជា”។

អ្ននកដឹឹកនាំំកំំពូូលនៃ�ស្ថាាប័័ននគរបាល

របស់់ប្រ�ទេ�សចិិន និិងកម្ពុុ�ជាគឺឺ “公安部部长”(រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�) និិង“警察总监”(អគ្គគស្ននងការ) នៅ�ក្រោ��មរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� និិងអគ្គគស្ននងការ គឺឺ “
副部长”(អនុុរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�) និិង“副总监”(អគ្គគស្នង
ន ការរង)។ នៅ�តាមតំំបន់មូ
់ ល
ូ ដ្ឋាាន ឈ្មោះ�ះ�ស្ថាាប័័ននគរបាលចិិន និិងកម្ពុុ�ជាមាន
ការខុុសគ្នាាខ្លះះ�។ ក្នុុ�ងភាសាចិិន នៅ�ខេ�ត្តតក្រុ�ុងផ្សេ�េងៗ ស្ថាាប័័ននគរបាលហៅ�ថា “公安局”តែ�នៅ�កម្ពុុ�ជាហៅ�ថា “警察局” ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
នៅ�ពេ�លបកប្រែ��ជាភាសាខ្មែ�រែ ជាធម្មមតាគឺឺគោ�រពតាមទម្លាាប់់នៃ�ការប្រើ��ើភាសាខ្មែ�រែ ពោ�លគឺឺ ស្ថាាប័័ននគរបាលថ្នាាក់់ខេ�ត្តត(រដ្ឋឋធានីី/
រាជធានីី) ហៅ�ថា “ស្ននងការដ្ឋាាននគរបាល” អ្ននកដឹឹកនាំំគឺ“ឺ ស្ននងការ(រង)” ចំំណែ�កស្ថាាប័័ននគរបាលនៃ�ទីីក្រុ�ង
ុ ដែ�លមានឋានៈៈ
ស្ថិិត
� នៅ�ក្រោ��មថ្នាាក់់ខេ�ត្តត ស្រុ�ុកឬខណ្ឌឌ ហៅ�ថា “អធិិការដ្ឋាាននគរបាល” អ្ននកដឹឹកនាំំគឺឺ“អធិិការ(រង)”។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ពេ�លបកប្រែ��
ពាក្យយ“公安局”ឬ“警察局”ពីីភាសាចិិនទៅ�ជាភាសាខ្មែ�ែរ ត្រូ�ូវគិិតគូូរពីីថ្នាាក់់របស់់ស្ថាាប័័ននោះ�ះ ចៀ�ៀសវាងកុំំ�ឱ្យយមានការបកប្រែ��
ខុុស។ ក្រៅ��ពីីនេះ�ះ ពាក្យយថា“ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�នគរបាលរដ្ឋឋបាល(មេ�ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�)”គឺឺចង្អុុ� លសំំដៅ�លើ�ើស្ថាាប័័ននគរបាលថ្នាាក់់សង្កាាត់់ ឬឃុំំ� ដូូច្នេះ�ះ�
នៅ�ពេ�លបកប្រែ��ពាក្យយ“派出所（所长）”ពីីភាសាចិិនទៅ�ជាភាសាខ្មែ�ែរ អាចបកប្រែ��ថា“ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�នគរបាលរដ្ឋឋបាល(មេ�ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�)”។
គួួរបញ្ជាាក់់ថា ក្នុុ�ងភាសានិិយាយគេ�ក៏៏ចូូលចិិត្តតប្រើ��ើពាក្យយ“ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�ប៉ូូ�លិិស”សម្រា�ប់់បកប្រែ��ពាក្យយ“派出所” ហើ�ើយក៏៏មានអ្ននកខ្លះះ�យក
ពាក្យយនេះ�ះសម្តែ�ែងន័័យ“警察局”ដែ�រ។
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ក្រ�សួួងសន្តិិ�សុុខសាធារណៈៈនៃ�សាធារណរដ្ឋឋប្រ�ជាមានិិតចិិន
和អគ្គគស្ននងការដ្ឋាាននគរបាលជាតិិនៃ�ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃកម្ពុុ�ជា，其最高领导分别是“公安部部长”和“警察总监”，柬文表
述为រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�和អគ្គគស្ននងការ，副职的表述为“副部长”（អនុុរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�）和“副总监”（អគ្គគស្ននងការរង）。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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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“ស្ននងការដ្ឋាាននគរបាល”，其
领导为“ស្ននងការ(រង)”，一般城市、县或直辖市各区的警务指挥部门称作“អធិិការដ្ឋាាននគរបាល”，负责人为
“អធិិការ(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ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�នគរបាលរដ្ឋឋបាល(មេ�ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�）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ប៉ុុ�ស្តិ៍៍� ន គរបាលរដ្ឋឋបាល(មេ�ប៉ុុ�ស្តិ៍៍� ) 。需要注意的是，口语中也有
ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�ប៉ូូ�លិិស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。

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី៥ ដល់់ទីី៧ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២១ តាមការអញ្ជើ�ើ�ញពីីក្រ�សួួងសន្តិិ�សុុខសាធារណៈៈចិិន ឯកឧត្តតមនាយ
ឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ សន្តិិ�បណ្ឌិិ� ត នេ�ត សាវឿ�ឿន អគ្គគស្ននងការនៃ�អគ្គគស្ននងការដ្ឋាាននគរបាលជាតិិកម្ពុុ�ជា បានអញ្ជើ�ើ�ញមកបំំពេ�ញ
ទស្សសនកិិច្ចចនៅ�ប្រ�ទេ�សចិិន។
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。

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�បូូកសរុុបការងារស្តីី�ពីីឆ្នាំំ�សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៃ�ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ ចិិន-កម្ពុុ�ជា
ី
បានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងតាមប្រ�ព័័ន្ធធវីដេ�អូូ
។ ឯកឧត្តតម វ៉ាាង សៀ�ៀវហុុង អនុុរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�អចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍នៃ�ក្រ�សួួងសន្តិិ�សុុខសាធារណៈៈចិិន
និិងឯកឧត្តតមនាយឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ សន្តិិ�បណ្ឌិិ� ត នេ�ត សាវឿ�ឿន អគ្គគស្ននងការនៃ�អគ្គគស្ននងការដ្ឋាាននគរបាលជាតិិកម្ពុុ�ជា បាន
អញ្ជើ�ើ�ញចូូលរួួម និិងថ្លែ�ែងសុុន្ទទរកថាក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�នេះ�ះ។
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。

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២២ ឯកឧត្តតម ហ៊ូូ� វៃៃ ប្រ�ធានការិ ិយាល័័យកិិច្ចចការកុុងស៊ុុ�ល និិងអាណិិកជន និិងជា
អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវបណ្តោះ�
ះ�អាសន្នននៃ�ការិ ិយាល័័យកុុងស៊ុុ�លប្រ�ចាំំខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុនៃ�ស្ថាាទូូតប្រ�ទេ�សចិិនប្រ�ចាំំនៅ�ប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជា បានជួួបជាមួួយឯកឧត្តតម ជួួន ណារិ ិន្ទទ ស្ននងការនគរបាលខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ។ ឯកឧត្តតម ជួួន ណារិ ិន្ទទ បានថ្លែ�ែងថា
ស្ននងការដ្ឋាាននគរបាលខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុនឹឹងរួួមសហការគ្នាា យ៉ាា ងស្អិិ�តល្មួួ�តជាមួួយភាគីីចិិន ខិិតខំំយ៉ាាងពេ�ញទំំហឹឹងដើ�ើម្បីី�ថែ�
រក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាព និិងសិិទ្ធិិ�ស្រ�បច្បាាប់់របស់់ជនជាតិិចិិន និិងជនជាតិិបរទេ�សផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�លរស់់នៅ� និិងធ្វើ�ើ�ទេ�សចរណ៍៍
នៅ�ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ។
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。

តាមស្ថិិ�តិិ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លពីីដើ�ើមឆ្នាំំ�២០១៩ ដល់់ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២១ ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃកម្ពុុ�ជាបានផ្ដដល់់អំំណោ�យ
ជារថយន្តតភីីកអាប់់ចំំនួួន៤លើ�ើក សរុុបជាង១៥០គ្រឿ��ឿង ដល់់អង្គគភាពចំំណុះះ�អគ្គគស្ននងការដ្ឋាាននគរបាលជាតិិកម្ពុុ�ជា៕
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。
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要避开高温环境，尽量在室内活动，穿着质地轻薄、宽松和

sMbuRtmkBImitþGñkGan
读者反馈

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。

ការការពារកុំំ�ឱ្យយខ្យយល់់ចាប់់ ដំំបូូងគឺឺត្រូ�ូវផឹឹកទឹឹកឱ្យយបានច្រើ�ើ�ន

本刊记者 李吒 整理

ហើ�ើយអាចផឹឹកទឹឹកបាន១,៥-២លីីត្រ�តាមសីីតុុណ្ហហ ភាព ហើ�ើយក៏៏
王明月：戴薇你好，我叫王明月，是中国首都经济贸易

អាចផឹឹកទឹឹកអំំបិិល ឬអេ�ឡិិចត្រូ�ូលីីតដែ�លមានសារធាតុុ K Na

大学的一名柬埔寨留学生。今年夏季以来，柬埔寨多地气温

ឹ ភេ�សជ្ជៈៈ�ដែ�លមានជាតិិអាល់់កុល
និិង Cl ជាដើ�ើម តែ�ខ្ញុំំ��មិនស្នើ�ើ�
ិ
ឱ្យយផឹក
ុ

超 40 摄氏度，这对我们的日常工作和生活带来影响。你有

ឬមានជាតិិស្កករកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ពីីព្រោះ��ះបើ�ើផឹឹកភេ�សជ្ជៈៈ�បែ�បនេះ�ះ វា

什么防暑的小妙招可以推荐给大家吗？

អាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្លួួ�នមនុុ ស្ស សបាត់់ បង់់ ជា តិិ ទឹឹ ក នៅ�ពេ�លអាកាសធាតុុ

អ៊ុុ�ក សុុវណ្ណណវួចនា
ួ
៖ សួួស្តីី� ទេ�វី ី ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ� អ៊ុុ�ក សុុវណ្ណណវួចនា
ួ
ជា

ិ
និិស្សិិ�តខ្មែ�រែ ម្នាាក់់ដែ�លបន្តតការសិិក្សាានៅ�សាកលវិទ្យាាល័័
យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
និិងពាណិិជ្ជជកម្មមរដ្ឋឋធានីីចិិន។

ក្រោ��យពីីចូូលរដូូវក្តៅ�ៅឆ្នាំំ�នេះ�ះមក

នៅ�កន្លែ�ែងជាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាមានសីីតុុណ្ហហ ភាពខ្ពពស់លើ�
់ ស
ើ
ពីី ៤០អង្សាារ ដែ�លបានប៉ះះ�ពាល់់ដល់កា
់ រធ្វើ�ើ�ការងារ និិងការរស់់នៅ�
របស់់យើ�ើង។

ី
ិ ល្អអៗដែ�លអាចការពារកម្តៅ�ៅនារដូូវ
តើ�ើទេ�វីមានវិ
ធីី

ក្តៅ�ៅទេ� ហើ�ើយចែ�ករំ ំលែ�កជាមួួយយើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា បានទេ�?

ក្តៅ�ៅ។

បន្ទាាប់់មក

យើ�ើងអាចញ៉ាំំ�បន្លែ�ែ

ជាតិិទឹឹកកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ដូូចជាសាលាដ៍៍ ត្រ�សក់់ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ផ្លែ�ែប៉ែ�ែស
និិងឪឡឹឹកជាដើ�ើម សម្រា�ប់់ជាការបន្ថែ�ែមជាតិិទឹឹកក្នុុ�ងខ្លួួ�ន។ ក្រៅ��
ពីីនេះ�ះ យើ�ើងត្រូ�ូវចៀ�ៀសវាងកុំំ�ឱ្យយទៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមានសីីតុុណ្ហហ ភាព
ខ្ពពស់់

ជាការល្អអគឺឺនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់

ហើ�ើយស្លៀ�ៀ�កពាក់់ខោ�អាវស្តើ�ើ�ង

ធូូររលុុង ហើ�ើយមានពណ៌៌ខ្ចីី�។ កុំំ�ភ្លេ�េចបើ�ើកបង្អួួ�ច និិងប្រើ��ើកង្ហាារ
ឬម៉ាា ស៊ីី�នត្រ�ជាក់់ជាដើ�ើមសម្រា�ប់់បន្ថថយកម្តៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់។ ចៀ�ៀសវាងកុំំ�ឱ្យយចេ�ញទៅ�ក្រៅ��ពេ�លថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់

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。

ទេ�វី ី ៖ សួួស្តីី� អ៊ុុ�ក សុុវណ្ណណវួចនា
ួ
នៅ�រដូូវក្តៅ�ៅ ដោ�យសារ
មានអាកាសធាតុុក្តៅ�ៅ គេ�ងាយធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សដល់់ត្រូ�ូវខ្យយល់់ចាប់់
ហើ�ើ យ តែ�ងតែ�យល់់ ថា វាជាអាការៈ�មិិ នស្រួ�ួ ល ខ្លួួ�នធម្មមតាដែ�ល

និិងផ្លែ�ែឈើ�ើដែ�លមាន

ហើ�ើយនៅ�ពេ�លចេ�ញទៅ�

ក្រៅ�� ត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្ននដល់់ការការពារកម្តៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ ពាក់់មួួក វ៉ែែ�នតាខ្មៅ�ៅ
និិងបាំំងឆត្រ�ដើ�ើម្បីី�ការពារថ្ងៃ�ៃ

ហើ�ើយត្រូ�ូវនៅ�ក្រោ��មម្លលប់់។

បើ�ើ

បើ�ើកឡានចេ�ញទៅ�ក្រៅ�� នៅ�ពេ�លចតឡាន កុំំ�ទុុកកូូន ឬសត្វវ
ចិិញ្ចឹឹ�មក្នុុ�ងឡាន។ បើ�ើត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការ ឬលេ�ងនៅ�ខាងក្រៅ�� ត្រូ�ូវតែ�
ប្រ�យ័័ត្ននដល់់សុុខភាព ហើ�ើយកុំំ�ភ្លេ�េចផឹឹកទឹឹកឱ្យយទាន់់ពេ�លវេេលា។

ឹ ច្បាាស់់លាស់់
បណ្តាា លមកពីីអាកាសធាតុុ បើ�ើមិន
ិ មានការយល់់ដឹង
អំំពីីផលប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាាងធ្ងងន់់ធ្ងងររបស់់វាទេ�

និិងងាយខកខានដល់់

ការព្យាាបាល។
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

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！

ទេ�វី ី ៖ ខែ�នេះ�ះ យើ�ើងបានទទួួលសំំបុុត្រ�មួួយច្បាាប់់មកពីី
តួួសម្តែ�ែងខ្មែ�រែ ឈ្មោះ�ះ� ដួួង ភក្តីី� សូូមចែ�ករំ ំលែ�កជាមួួយលោ�កអ្ននក
ដូូចខាងក្រោ��ម។

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
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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
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。

ដួួង ភក្តីី� ៖ ខ្ញុំំ��គិិតថា ទស្សសនាវដ្តីី�“ខ្មែ�ែរ”ជាទស្សសនាវដ្តីី�មួួយ
ក្បាាលដែ�លមានកម្លាំំង
� ទាក់់ទាញយ៉ាា ងខ្លាំំង
� ។

ទស្សសនាវដ្តីី�នេះ�ះ

បានចុះះ�ផ្សាាយនូូវអត្ថថបទល្អអ ងាយយល់់ មានរូូបភាពស្រ�ស់់ស្អាា ត
ជាពិិសេ�សនៅ�លើ�ើគម្រ�បមានការណែ�នាំំច្បាាស់់លាស់់ ដែ�លអាច
ជួួយខ្ញុំំ��ស្វែ�ង
ែ យល់់ពីខ្លឹឹ�
ី មសារសំំខាន់ៗ
់ ។ នៅ�ពេ�លអានទស្សសនាវដ្តីី�
“ខ្មែ�រែ ” ខ្ញុំំ��ចាប់់អារម្មមណ៍៍ខ្លាំំង
� ចំំពោះ�ះការអប់់រំ ំ និិងការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល
ិ ា ជីីវៈ�នៅ�ប្រ�ទេ�សចិិន។
វិជ្ជា

កាលពីីមុុន

គេ�ផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់

ការអប់់រំ ំចំំណេះ�ះដឹឹងទូូទៅ� ហើ�ើយមានមនុុស្សសជាច្រើ�ើ�នជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
ិ ា ជីវៈ�ដោ
ី �យសារមិិន
ទៅ�ទទួួលការអប់់រំ ំ និិងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លវិជ្ជា
បានមានឱកាសបន្តតទទួល
ួ ការអប់់រំ ំចំំណេះ�ះដឹឹងទូូទៅ�ទេ�។

ទន្ទឹឹ�ម

ិ យផ្សេ�េងៗមានតម្រូ�ូវការកាន់់
នឹឹងការអភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចស
ច ង្គគម វិស័័
តែ�ច្រើ�ើ�នចំំពោះ�ះធនធានមនុុស្សសដែ�លទទួួលការអប់់រំ ំ

និិងការ

ិ ា ជីីវៈ� ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយការអប់់រំ ំ និិងការបណ្តុះះ��
បណ្តុះះ��បណ្តាា លវិជ្ជា
ិ ា ជីវៈ�ទទួ
ី
បណ្តាា លវិជ្ជា
ល
ួ ការយកចិិត្តទុ
ត ុកដាក់់កាន់តែ�ច្រើ�ើ�នពី
់
ស
ី ង្គគម
ិ
យើ�ើង។ ទស្សសនាវដ្តីី�“ខ្មែ�រែ ”បានធ្វើ�ើ�បទឧទ្ទេ�ស
េ នាមអំំពីដំ
ី ណើំ �ើរវិវឌ្ឍឍន៍៍
នៃ�ការអប់់រំ ំ

ិ ា ជីីវៈ�របស់់ប្រ�ទេ�សចិិន
និិងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លវិជ្ជា

ិ យផ្សេ�េងៗ ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាក់់ថាមុុខជានឹឹងអាចមានអ្ននកអាន
តាមរយៈៈវិស័័
ច្រើ�ើ�នទទួួ ល បានផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីី អត្ថថបទ ទាំំង នោះ�ះមិិ នខាន ។
កម្ពុុ�ជាក៏៏ដូូចប្រ�ទេ�សចិិនដែ�រ ដែ�លកាន់់តែ�យកចិិត្តតទុុកដាក់់ដល់់
ិ យអប់់រំ ំ និិងបណ្តុះះ��បណ្តាា លវិជ្ជា
ិ ា ជីីវៈ�។ ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�ម
ការអភិិវឌ្ឍឍវិស័័
ថា ប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរចិិន និិងកម្ពុុ�ជានឹឹងអាចមានធនធានមនុុស្សស
កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន

ិ ា ជីីវៈ�
ដែ�លមានជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�សវិជ្ជា

ចំំណែ�កយ៉ាា ងច្រើ�ើ�ន

ដើ�ើម្បីី�រួម
ួ

ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍសង្គគមនៃ�ប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ

ដោ�យប្រើ��ើចំណេះំ �ះដឹឹង និិងបច្ចេ�េកទេ�សរបស់់ខ្លួួ�នគេ�បានរៀ�ៀនសូូត្រ�៕
CFP 图
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