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បទសំភាសន៍ជាមួយលោកសាស្រ្តាចារ្រយ 
ស្ររ៉្រ អំពីការវិវត្តាន៍ន្រគំនូរត្លុក
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កញ្ញ្រសៅ ស្រីម៉្រ ពីបុគ្គលិកផ្ន្រក 
អនាម័យ ទៅជាវិចិត្រករគំនូរត្លកុ

កម្មវិធីសា្ដ្រប់ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ

សូមសា្វ្រគមន៍មិត្តាអ្នកអានរបស់ទស្រសនាវដ្តា ីSabay 
ទំាងអស់គ្ន្រដ្រលកំពុងតាមដានល្រខថ្មរីបស់យើង 
ក្នងុខ្រកក្កដាន្រះ។ សម្រ្រប់ខ្រថ្មពួីកយើងនឹងនិយាយ 
អំពី ពិភពន្រគំនូរត្លុកដ៏អសា្ច្ររ្រយ។ 

តើអ្នកដឹងទ្រថា គំនូរតាមទីសាធារណៈ គឺទទួល 
ឥទ្ធិពលពីគំនូរត្លុក? ពិតណាស់ យើងបានជួប 
ជាមួយលោកភាពថា ដ្រលជាវិចិត្រករខ្ម្ររកាត ់
ញូវហ្រសឺល្រន ដើម្របីបង្ហ្រញពីការជម្នះឧបសគ្គ 
របស់គ្រ ក្នុងការាប់យកការងរសព្វថ្ង្រ។ 
ក្នុងល្រខន្រះ យើងក៏បានសំភាសន៍វិចិត្រករផ្រស្រង 
គ្ន្រផងដ្ររ ទាំងនៅក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស ទាក់ទង 
នឹងគំនូរត្លកុ។ ចំពោះតារគ្របមុខវិញ គឺយើងមាន 
កញ្ញ្រទឹម រដា្ឋ្រ ដ្រលពិតជាសាកសមឥតខ្ច្រះក្នុង 
នាមជាតារល្រចធ្ល្ររ ក្នុងទស្រសនាវដ្តាី Sabay។

ប្រ្រកដណាស់ថា ទស្រសនាវដ្តាី Sabay គឺនៅត្រ 
ខិតខំប្រងឹប្រ្រងជានិច្ច ដើម្របីបន្តារក្រសាភាពរីកចម្រើន 
ទៅមុខ សម្រ្រប់ល្រខនីមួយៗ។ យើងត្រងត្ររៀន 
ពីកំហុសរបស់ខ្លនួដោយទទួលយករល់មតិយោបល់ 
ពីអ្នកទំាងអស់គ្ន្រ ដើម្របីឆ្ព្រះទៅដល់គោលដៅរបស់ 
យើង។ Sabay គឺជាទស្រសវដ្តារីបស់លោកអ្នកសម្រ្រប់ 
ជាមគ្គុទ្រសន្រការកំសាន្តា និងជីវិតសុីវីល័យ។
ដូច្ន្រះប្រសិនបើប្រិយមិត្តាមានជាគំនិត ឬមតិ 
យោបល់ផ្រស្រងៗ ខ្ញុំសូមសា្វ្រគមន៍យា៉្រងកក់ក្ត្រ 
ដោយការសរស្ររមកកាន់អ៊ីម្រលរបស់ខ្ញុំ។ 
ខ្ញុំពិតជាចង់បានសម្ល្រងពីអ្នកាប់ពីព្រលន្រះ
តទៅ។ កុំភ្ល្រចណា ជួបគ្ន្រខ្រក្រ្រយទៀត!

Sabay Magazine readers of the Universe, 
welcome to our July Issue.  This month we 
are paying homage to the wonderful World of 
Comics.  

Did you know that most graffiti artwork is high-
ly influenced by Comics?  It sure is, we had 
an opportunity to catch up with half New Zea-
land half Cambodian artist PeapTarr to explain 
about his ways of struggling as an artist as 
well as how he got his start to his career today.  
In this issue we spoke with many different art-
ists locally and internationally and having their 
thoughts on comics today.  Big shout out to our 
cover model Tim Ratha for shooting with us, 
she is definitely one of our centerfolds that fit 
just perfectly with SabayMagz.

SabayMagz is continuously growing and 
evolving every issue.  We learn from our mis-
takes, take feedback from others and find 
ways to continually grow as a publication.  We 
curate this magazine for you.  To make sure 
SabayMagz is your Lifestyle and Entertain-
ment guide.  If you have any thoughts, com-
ments, or would like to get involved, please 
feel free to email me.  I would love to hear from 
you.  Until next month readers, see you next 
month!

Editor In Chief
Cham Nou Jimmy
Cham.nou@cidc.com.kh
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អតីត បច្ចុប្របន្ន និងអនាគត ន្រគំនូរត្លុកខ្ម្ររ

 គំនូរ  ជួយ រុញ ច្រ្រន ឱ្រយ  អ៊ុន សិទា្ធ្រ កា្ល្រយ ជា តារ ល្របី 

ឧបករណ៍សម្រ្រប់ការគូរគំនូរត្លុកដោយដ្រ

សាលាបណ្តុះបណា្ត្រលផ្ន្រកសិល្របៈ នៅរជធានីភ្នំព្រញ

ស្វ្រងយល់ផលិតផលថ្មី

សៀវភៅ ត្លុក កំប្ល្រង ខ្ម្ររ មាន ឥទ្ធិពលលើយុវវ័យ ខ្ម្ររ ? 

ខ្រមវីត៖ ក្រុមស្រ្តាីវ័យក្ម្រងតំណាងកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធី
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ហោរសាស្រ្តាប្រាំខ្រកក្កដាា២០១៤

EDITORS NOTE



គំនូរត្លុកគឺជាសាររូបភាព បង្កើតឡើងដើម្របីបង្ហ្រញពីគំនិត តាមរយៈរូបភាព 
ដ្រលត្រូវបានបញ្ចូលគ្ន្រ ជាមួយនឹងអក្រសរ។ គំនូរត្លុកអាចឆ្លើយឆ្លងគ្ន្របាន 
តាមរយៈរូបគំនូរទៅមក រួមជាមួយនឹងអក្រសរ ដូចជាសម្តាីជាពពុះនៅខាងលើ 
ឬក៏នៅខាងក្រ្រម ការបញ្ចូលសំល្រង និងការពិព័ណ៌នាជាដើម។ តាមពិតទៅ 
សៀវភៅគំនូរត្លុក ត្រូវបានប្រងច្រកជាច្រើនប្រភ្រទ ដូចជាត្លុកប្របវីរៈបរុស 
ប្របនិទាន ម៉្រងហ្ក្រ ប្រឌិតប្របវិទ្រយាសាស្រ្តា ាយប្រហរឬផ្រសងព្រ្រង ភ័យរន្ធត់ 
កំប្ល្រង និងស្ន្រហជាដើម។

មនុស្រសមួយចំនួន គិតថាគំនូរត្លុក គឺសម្រ្រប់ត្រក្ម្រងៗត្រប៉ុណ្ណ្រះ ត្រតាមពិត
ទៅអ្នកណាក៏អាចអាននិងមើលាបានផងដ្ររ។ ហ្រតុផលសំខាន់មួយដ្រល
យុវវ័យចូលចិត្តាអានសៀវភៅគំនូរត្លុក គឺដើម្របីការរីករយ និងកំសាន្តា។ ក្រ្រព ី
ន្រះ សៀវភៅគំនូរត្លុក ក៏ផ្តាល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់កុមារក្នុងការសិក្រសាផង 
ដ្ររ។ គំនូរត្លុកអាចជួយឲ្រយសិស្រសបង្កើនការអានជាពិស្រសសម្រ្រប់អ្នកដ្រល
មិនចូលចិត្តាអាន។

គំនូរត្លុកត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំ០៨៣២ ខណៈដ្រល 
នៅអាម្ររិក នៅចន្ល្រះឆ្ន្រំ០៨៩២ ក្នុងទំព័រកាស្រត The Yellow Kid។ 
ជាមួយគ្ន្រន្រះដ្ររ ម៉្រងហ្ក្រ ដ្រលជាពាក្រយភាសាជប៉ុនសំដៅគំនូរត្លុក និងតុក្កតា 
គឺព្រញនិយម នៅសតវត្រសទី០៩។ នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា គំនូរត្លកុត្រវូបានបង្កើត 
ឡើង ជាង៥២ឆ្ន្រកំន្លងមកហើយ បនា្ទ្រប់ការបញ្ចប់ន្រអាណានិគមនិយមបារំង។ 
ាប់ពីទសវត្រសទី៦២ដល់៧២ គំនូរត្លុកត្រូវបានល្រចរូបរងឡើង ដោយទទួល 
ឥទ្ធិពលពីវប្របធម៌បារំ្រង។

ត្រទោះជាយា៉្រងណាក៏ដោយ ក្ររតំណ្រលន្រគំនូរត្លុកខ្ម្ររ ត្រូវបានសា្ល្រប់ទៅវិញ 
អំឡុងរបបខ្ម្ររក្រហម។ នៅពាក់កណា្ត្រលន្រទសវត្រសទី៨២ គំនូរត្លុកខ្ម្ររត្រូវ 
បានរស់រនឡើងវិញ ជាមួយនឹងវិចិត្រករមួយចំនួន ដូចជាលោកអ៊ុត រឿន 
និងហ៊ុល សុភុន។ មានសៀវភៅគំនូរត្លុកល្របីឈ្ម្រះមួយក្របាល គឺ «ធនញ្ច័យ» 
បង្កើតដោយវិចិត្រករអ៊ុត រឿន ដ្រលបជាការកក្រើកឡើងវិញ ន្រការាប់ផ្តាើម 
គំនូរត្លុកខ្ម្ររទសវត្រសទី៨២។ ក្រ្រពីវិចិត្រករក្នុងស្រុក មានវិចិត្រករដ្រលរស់នៅ 
ក្រ្រប្រទ្រសផ្រស្រងទៀត ដូចជាលោកអ៊ុង ប៊ុនហ៊្រន លោកភូស្ររ លោកស្ររ 
អ៊ឹង និងលោកគឺ ទៀនជាដើម។

គំនូរត្លុកខ្ម្ររ បានវិវដ្តាទៅរកជីវិតថ្មីមួយ ក្រ្រយឆ្ន្រំ០៩៩៣។ តាមរយៈគោល 
នយោបាយទីផ្រសារស្ររី សិល្របៈគំនូរត្លុក មានការប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រខា្ល្រំងកា្ល្រ 
នៅក្នុងព្រះរជាណាចក្រកម្ពុជា។ គំនូរត្លុកខ្ម្ររត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហ្រញជាហូរ 
ហ្ររ នៅតាមកម្មវិធីតាំងពិព័ណ៌ និងសិកា្ខ្រសិលា ទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស។ 
ជាមួយគ្ន្រន្រះដ្ររ មានយុវជនកាន់ត្រច្រើនឡើងៗ យល់ដឹងពីគំនូរត្លុកខ្ម្ររ។ 
ហើយមានវិចិត្រករជំនាន់ក្រ្រយជាច្រើន បានាប់ពន្លកឡើង។ 
ន្រះគឺជាសញ្ញ្រដ៏ល្អមួយ ក្នុងការថ្រទាំគំនូរត្លុកខ្ម្ររ។

Past, Present and Future of Cambodia Comic
Comic is a visual medium used to express ideas via images, often 
combined with text or visual information. Comic takes the form of 
contrasted sequences of panels of images with textual devices such 
as speech balloons, captions, and sound effects, narration, or other 
information. Actually, there are several other genres such as super-
heroes, alternative/esoteric, manga, science fiction, fantasy, action/
adventure, horror, humor, romance and so on.
Some consider comic appreciated by children, but it can be read of 
all ages. One important reason why teenagers are hooked on reading 
comic books is for pleasure and the entertainment.  
Comic have been seen in Europe as beginning in 1830s while Amer-
icans in 1890s in the newspaper. Also, Manga, the Japanese term for 
comics and cartooning, was first popularized in the early 19th century. 
In Cambodia, comic has been existed more than 50 years ago after 
the French colonial occupation. From the 1960s to early 1970s, Cam-
bodian comic appears to have inspiration from French culture.
However, the artistic legacy of Cambodian comic was died during 
Khmer Rouge regime. In the mid-1980s, Cambodian comic was re-
published with few comic artists such as Uth Roeun and Hul Sophon. 
A famous Khmer comic book, “Torn Chey” by Uth Roeun was the 
beginning of the 1980s comic’s boom. In addition to local comic art-
ists, there are some overseas Cambodian comic artists such as Ung 
Bunhean Phousera Séra Ing Keu Tian and many others.
Cambodian comic has been in the new life since 1993. With “Free 
Market” style economy, Art Comic becomes gradually more compet-
itive in Kingdom of Cambodia. Cambodian comic was orderly shown 
in comic exhibition and workshop both locally and internationally. 
Meanwhile, more and more Cambodian youths are aware of Cambo-
dian comic. Many new comic artists are existed within the nation. This 
is a good sign to preserve Cambodian comic. Though it is a bit slow to 

អតីត បច្ចុប្របន្ន និងអនាគត

ន្រគំនូរត្លុកខ្ម្ររ

develope, we can only have high hopes to our 
future artist.

ផ្តាើមចិត្តាកា្ន្រញ់ស្រឡាញ់ព្រញប្រះដូង លើ មុខ វិជា្ជ្រ គូរ គំនូរតំាង ពី តូច 
 មក ម្រ្ល៉ះ បានជំរុញចិត្តាឲ្រយយុវជន អ៊ុន សិទា្ធ្រ សម្រ្រចចិត្តា ចូល រៀន   
នៅ សាកលវិទ្រយាល័យ  ភូមិន្ទ វិចិត្រ សិល្របៈ ផ្ន្រក គំនូរ។ 
ត្រជាអកុសល្រយ  ការ សិក្រសាក៏បានផ្អ្រក ក្រ្រយចូលរៀនបានរយៈ 
ព្រល ពីរ ឆ្ន្រំ  ដោយ សារ ជីវភាព គ្រួសសារ និងរវល់ ការងរ ផ្ទ្រល់ ខ្លួន។ 
ត្រទោះជាយា៉្រងណា សិទា្ធ្រមិនបានអាក់អនស្រពន់ចិត្តានះឡើយ 
ផ្ទុយទៅវិញ តារសម្តា្រងរូបន្រះបានឲ្រយដឹង ថាកកា្ត្រន្រះហើយដ្រល 
បាន ជួយ  រុញ ច្រ្រន ឲ្រយលោក  កា្ល្រយ ខ្លនួ ជា អ្នក សិល្របៈ ល្របី ឈ្ម្រះមា្ន្រក់  
 មក ទល់ នឹង ព្រល បច្ចុប្របន្ន។

ខុសប្ល្រកពីនិស្រសិតដទ្រទៀត ដ្រលច្រើន ត្រ រៀន ជំនាញ គណន្រយ្រយ 
ធនាគរ និងគ្រប់គ្រង ជា ដើម  សិទា្ធ្រប្ររជាាប់យកជំនាញ គំនូរ  
ស្របតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន  បើទោះជាគ្រដឹងថា មិន សូវ មាន ទីផ្រសារ 
ការងរ ក៏ ដោយ។ ចំពោះ ការទាក់ទងគ្ន្រពីការគូររូប ទៅជាតារ 
ល្របី មក ដល់ បច្ចុប្របន្ន តារ សម្ដ្រង ធា្ល្រប់ ឈ្នះ ពាន អាណាចក្រ តារ   
ផ្ន្រកតារ ទទួល បាន ជោគជ័យ  កាល ពី ឆ្ន្រំ ា២០៣រូបន្រះ  បាន ទៅ 
ដាក់ ពាក្រយ ប្រឡង  ក្នុង កម្មវិធីស្រី ស្រស់-ប្រុស សា្អ្រត  របស់ សា្ថ្រនីយ 
ទូរទស្រសន៍CTN ក្រ្រយព្រលព្រយួរការសិក្រសា។

ជាមួយគ្ន្រន្រះ លោកអុ៊ន សិទា្ធ្រ បានបញ្ជ្រក់ថា៖ «កាល ពី ឆ្ន្រាំ២២៦ 
 ហ្នឹង   ខ្ញុំ បាន ប្រឡង ជាប់ នៅ CTN ដោយ វិញ្ញ្រសា ចុង ក្រ្រយ  គ្រ 
ឱ្រយ យើង បង្ហ្រញ អ្វី ដ្រល យើង ច្រះ ខ្ញុំ ក៏ យក អាជីព ជា អ្នក គូរ  គំនូរ ន្រះ 
ទៅ បង្ហ្រញ គ្រ  រួចក៏ បាន ជាប់ ក្នុង កម្មវិធី  ហើយ មាន មុខ ក្នុង សិល្របៈ 
មក ដល់ បច្ចុប្របន្ន»។

បច្ចុប្របន្នន្រះ តារ សម្ដ្រង ល្របី ឈ្ម្រះ រូប ន្រះ   មិនទាន់ មាន គម្រ្រង 
 បើក អាជីវកម្ម  ទាក់ទង ទៅ នឹង ការ គូរ គំនូរ នៅ ឡើយទ្រ ប៉ុន្តា្រលោក 
នឹង មិន  បោះបង់ អាជីព  ដ្រល ខ្លនួ ស្រលាញ់ តំាង ពី  តូច ន្រះ ទ្រ។ប្រសិន  
ណា បើ ការងរ សិល្របៈ រៀងដកឃ្ល្របន្តាចិ នៅថ្ង្រក្រ្រយ  លោក នឹង ទៅ  
បន្តាហើយបញ្ចប់ ថា្ន្រក់ បរិញ្ញ្របត្រ ផ្ន្រក គំនូរ  ពី សាកលវិទ្រយាល័យ 
ខាង លើ នា ព្រល ខាង មុខ។

ដោយសារ ត្រ ការ គូរ គំនូរ ត្រូវ ការ អារម្មណ៍ ស្ងប់ ការ គិត វ្រង ឆ្ង្រយ 
ព្រម ទាំង ការ ប្រើ  ព្រល វ្រលា  ស្របព្រលរវល់ក្នុងអាជីព សិល្របៈ 
បច្ចុប្របន្នផងដ្ររនះ បាន ធ្វើ ឱ្រយ លោកឃ្ល្រតឆ្ង្រយ លើ ការងរ 
គំនូរមួយ ន្រះ។ ត្រ ទោះ ជា ប្រប ន្រះ ក្ដី តួឯក ក្នុង រឿង «វិញ្ញ្រណ 
លោក តា មា្ច្រស់ ក្រញូង» ត្រង ត្រឆ្លៀត ព្រល ទំន្រររបស់ខ្លួន កាន់ 
ប៊ិច សៀវភៅ ឬ ក្រដាស គូរ រូបភាព ណា ដ្រល ខ្លួន ព្រញ ចិត្តា   
ហើយគំនូរ ដ្រល លោក ចូលចិត្តា គូរ បំផុត  គឺ រូប មនុស្រស នៅ តាម 
ជញ្ជ្រំង និង  នៅ តាម ព្រ្រ ភ្នំ នានា។

សព្វថ្ង្រន្រះ ក្រ្រពីការងរសម្តា្រង  លោកអ៊ុន សិទា្ធ្រ កំពុង ធ្វើ ជា 
ពិធីករ ឱ្រយ កម្មវិធី ពីរ  របស់ សា្ថ្រនីយ ទូរទស្រសន៍ អាសុី អាគ្ន្រយ៍ គឺ 
កម្មវិធី The Best Star និងប្រសា្ន្រ តារ។ លោក បាន បោះ 
ជំហន មក កាន់ វិថី សិល្របៈ   កាល ពី ឆ្ន្រំ ា២២៦ បនា្ទ្រប់ ពី ប្រឡង ជាប់ 
ក្នុង កម្មវិធី ស្រី ស្រស់ ប្រុស សា្អ្រត របស់ សា្ថ្រនីយ ទូរទស្រសន៍ CTN។ 
តារ សម្ដ្រង រូប ន្រះ ធា្ល្រប់ ចូល រួម សម្ដ្រង ខ្រស្រ  ភាពយន្តា ជា ច្រើន រហូត 
មាន ឈ្ម្រះ ល្របី មក ទល់ នឹង ព្រល ន្រះ៕

អត្ថបទ៖ អ៊ីង សុឡា    

Falling in love with artwork since childhood leads 
Un Sethea to study at Royal University of Fine 
Arts (RUFA) in the major of artwork. Unfortunate-
ly, because of family living condition and work, 
his study was suspended after pursuing his 
bachelor degree. In contrast, this was the new 
challenge that lead him to become the star he 
is today.

Different from other students likely to pursue 
bachelor degree in accounting, banking, man-
agement, and so on, Sethea favorably study in 
artwork due to his objective though it does not 
contain much market. In the relation between art-
work and famous celebrity, Sithea, the Anachak-
dara winner of the most successful actor in 2013.

Meanwhile, Un Sethea stated, “In 2006, I applied 
in CTN contest and qualified to the final round. 
The committees asked me to show my skill, and 
I showed them my sketches. As a result, I was 
selected to be a winner in the contest ."      

Presently, Un Sethea has no plans related to per-
sue further with his artwork, but he will not give 
up his most favorite skill. If he has time, he will 
continue pursuing his bachelor degree in artwork 
at RUFA.
 
Because painting an artwork requires peaceful 
mood, imagination and time consuming while 
being busy in his current art career causes him 
away from artwork. However, this protagonist of 
Khmer movie “Vinhean Tokta Machas Kranhung” 
normally takes his free time with painting. His 
most favorite artwork for painting is about human 
on the wall and in forest or mountains.

In addition to his work as an actor, Un Sethea is 
a TV presenter in two programs of SEATV which 
are The Best Star and Brasna Dara. 

 គំនូរ  ជួយ រុញ ច្រ្រន ឱ្រយ  អ៊ុន សិទ្ធ្រ
ក្ល្រយ ជា តារា ល្របី ដល់ បច្ចុប្របន្ន

«កាលពីឆ្ន្រំា២២៦ហ្នឹង ខ្ញុំបានប្រឡងជាប់នៅCTN 
ដោយវិញ្ញ្រសាចុងក្រ្រយ គ្រឱ្រយយើងបង្ហ្រញអ្វីដ្រលយើងច្រះ 
ខ្ញុំក៏យកអាជីពជាអ្នកគូរគំនូរន្រះទៅបង្ហ្រញគ្ររួចក៏បានជាប ់
ក្នុងកម្មវិធី ហើយមានមុខក្នុងសិល្របៈមកដល់បច្ចុប្របន្ន»

“In 2006, I applied in a contest CTN was having and 
qualified to the final round. The committees asked me 
to show my skill, and I showed them my sketches.  As 
a result, I was selected as a winner of the contest.
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ក្នងុសង្គមខ្ម្ររគំនូរត្លកុខ្ម្ររ ត្រវូបានធ្វើឲ្រយល្រចច្រញជារូបរង ជាច្រើនឆ្ន្រកំន្លងមកហើយ។
ត្រទោះជាយា៉្រងណា ការមិនសូវយកចិត្តាទុកដាក់និងការគំ្រទ្រ នៅក្នុងបរិបទសង្គមខ្ម្ររ 
នៅត្រជាបញ្ហ្រប្រឈម សម្រ្រប់គំនូរត្លុកខ្ម្ររ។ ជាការពិតណាស់ មនុស្រសជាច្រើន ក៏ដូច 
ជាយុវវ័យ ជារឿយសុទ្ធត្រធា្ល្រប់អានសៀវភៅត្លកុកំប្ល្រង បុ៉ន្តា្រពួកគ្រគឺនៅពំុទាន់យល់ច្របាស់ 
ថាអ្វគឺីជាគំនូរត្លកុនះទ្រ។ នៅក្នងុល្រខថ្មដី្រលផ្ត្រតលើគំនូរត្លកុន្រះ ទស្រសនាវដ្តា ីSabay 
មានកិត្តាយិសដ្រលបានធ្វើកិច្ចសំភាសន៍ អំពីគំនូរត្លកុខ្ម្ររជាមួយនឹងលោកសាស្រ្តាចារ្រយស្ររ៉្រ
ដ្រលជាវិចិត្រករជនជាតិបារំ្រងដើមកំណើតខ្ម្ររ អ្នកនិពន្ធក្រ្រហ្វិចរឿងប្រោមលោក 
និងជាសាស្រ្តាចារ្រយ នៅសាកលវិទ្រយាល័យបារំង ន្រ La Sorbonne។

សូមជម្រ្របសួរ លោកសាស្រ្តាចារ្រយស្ររ៉្រ! យុវវ័យមួយចំនួន ធា្ល្រប់អានសៀវភៅគំនូរត្លុក 
ផ្រស្រងៗគ្ន្រ ត្រពួកគ្រហក់ដូចជាពុំសូវសា្គ្រល់ច្របាស់អំពីានះទ្រ។ ដូច្ន្រះ ដ្រលហៅថា
សៀវភៅគំនូរត្លុកល្អមួយក្របាល តើត្រូវមានអ្វីខ្លះជាទូទៅ?

តាមពិតទៅ សៀវភៅគំនូរត្លុកមួយក្របាលដ្រលល្អ គឺមានរចនាបទដ្រលទាញចំណាប ់
អារម្មណ៍ពីភ្ន្រក។ ាគឺជាការតភា្ជប់គ្ន្រដ៏ឥតខ្ច្រះ រាងរូបភាពដ្រលនិយាយរៀបរប់ពីអ្វី 
មួយ ជាមួយនឹងសាច់រឿងដ្រលធ្វើឲ្រយយើង បាញ់ខ្រស្រភ្ន្រកទៅលើា។ ទម្រង់របស់ាអាច 
មានលក្ខណៈជាការពិតទាំងស្រុង ឬពាក់កណា្ត្រល និងកប្ល្រងដ្រលធម្មតាត្រទាក់ទាញ។
ត្លកុគឺជាផ្ន្រកមួយ ន្រការងរគំនូរ។ បើប្រៀបធៀបនឹងគំនូរដទ្រ តើត្លកុមានចំណុចពិស្រស 
អ្វីដ្ររឬទ្រ?

គំនូរត្លុកគឺជាខ្រស្ររឿងប្របកុក្កតា ដ្រលអាចមាននិងមិនមានអក្រសរជាពពុះនៅអម។ 
ប្រសិនបើគ្ម្រនអក្រសរអម គំនូរត្លុកប្របន្រះ ត្រូវបានហៅថា «ត្លុកសា្ង្រត់»។ ទម្រង់ន្រះគឺ
មានការាប់អារម្មណ៍ច្រើន ដោយសារថាាតម្រូវឲ្រយអ្នកនិពន្ធ គិតគូរខ្ពស់អំពីការគូររូប
របស់គត់។ លើសពីន្រះ ការងរបង្កើតខ្រស្ររឿងត្រូវត្រមានជំនាញខា្ល្រំង ដើម្របីឲ្រយអ្នកអាន 
អាចតាមទាន់សាច់រឿង ដូច្ន្រះការគូររូបប្របន្រះ ប្រៀបបានដូចជាការសរស្ររអឹញ្ចដឹ្ររ។

ផ្អ្រកតាមបទពិសោធន៍បង្រៀន នៅកម្ពុជាអំពីគំនូរត្លុកខ្ម្ររតើលោកសាស្រ្តាចារ្រយយល់
ឃើញថា តើគំនូរត្លុកប្របណា ដ្រលសមស្របនឹងសង្គមខ្ម្ររ?

ខ្ញុឃំើញក្ម្រងៗចូលចិត្តាគំនូរត្លកុប្របសា្ង្រត់ គ្ម្រនអក្រសរអម នៅព្រលដ្រលខ្ញុដំាក់កិច្ចការដល់ 
សិស្រសដ្រលខ្ញុបំង្រៀន។ មិនត្រមឹត្រប្របន្រះទ្រ ត្លកុសា្ង្រត់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្របី 
ដាស់តឿនពួកគ្រ ឲ្រយបានចង់ាំដល់វប្របធម៌អង្គរ។ ដូច្ន្រះគំនូរត្លកុខ្ម្ររអាចយកលំនំាប្រប 
ពិពណ៌នា និងលម្អរ។

តាមរយៈចំណ្រះដឹងនិងជំនាញផ្ន្រកគំនូរត្លកុខ្ម្ររតើលោកសាស្រ្តាចារ្រយយល់យ៉ា្រងណាដ្ររ 
ចំពោះការអភិវឌ្រឍន៍ន្រគំនូរត្លុកខ្ម្ររ ពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្របន្នន្រះ?

រំលឹកដល់អតីតកាល សៀវភៅគំនូរត្លុកនៅកម្ពុជា ត្រូវបានសា្គ្រល់យា៉្រងឆប់រហ័ស នៅ 
អំឡុងទសវត្រសទី៦២ ក្នុងរបបសង្គមសម្តា្រចសីហនុ ប៉ុន្តា្រសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ទម្រង់ព្រញ
និយម ន្រការកំសាន្តាដ្រលចំណាយតិចន្រះ។ ាប់តំាងពីការបង្កើតឡើងវិញ គំនូរត្លកុខ្ម្ររ 
មិនបានទទូលការព្រញនិយមខា្ល្រំងឡើយ ដោយសារខ្វះការគំទ្រពីសា្ថ្រប័នកាស្រតនិង
ទស្រសនាវដ្តាីខ្ម្ររ។
ជាផ្ន្រកមួយន្រការអភិវឌ្រឍន៍ន្រគំនូរត្លកុខ្ម្ររ តើលោកសាស្រ្តាចារ្រយធា្ល្រប់បានចូលរួមចំណ្រកអ្វខី្លះ 
មកដល់ព្រលន្រះ?

បទសំភាសន៍ជាមួយលោកសាស្រ្តាចារ្រយ ស្ររា៉្រ

អំពីករវិវត្តាន៍ន្រគំនូរត្លុក

ខ្ញុំធា្ល្រប់បានដឹកនាំសិកា្ខ្រសិលា និងសន្និសីទជាច្រើន លើការបង្កើតគំនូរត្លុក និងក្រ្រហ្វិចរឿងប្រោមលោក 
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាាប់ពីតាំង០៩៩៨មកម្ល៉េះ។ មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ ខ្ញុំធា្ល្រប់បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ គឺ (Re) 
generations ជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធនិងវិចិត្រករខ្ម្ររវ័យក្ម្រង។ សៀវភៅន្រះ គឺត្រូវបានបោះពុម្ភផ្រសាយ 
ដោយសាលាហ្វ្រពន្លឺសិល្របៈ និងបណា្ណ្រល័យជាតិ។

ដោយសារត្រគំនូរត្លុកខ្ម្ររ មិនទាន់មានការអភិវឌ្រឍន៍ជាដុំកំភួននៅឡើយ តើលោកសាស្រ្តាចារ្រយមានមតិ
យោបល់អ្វីខ្លះ ដើម្របីលើកស្ទួយា?

យើងត្រូវការអ្នកបោះពុម្ភ ដ្រលមានឆន្ទៈគំ្រទ្រសិល្របៈ និងការប្រឹងប្រ្រងពិតប្រ្រកដ ទាំងជាគំនិតនិងថវិកា 
នៅក្នុងគំនូរត្លុកខ្ម្ររ។ យើងគួរត្រស្វ្រងរកគំនូរត្លុកទាំងឡាយណាដ្រលជាសា្ន្រដ្រកូនខ្ម្ររ នៅលើ 
បណា្ត្រញទំនាក់ទំនងសង្គម ព្រមទំាងលើកស្ទយួការច្ន្រប្រឌិត 
របស់ពួកគ្រជាការសាកល្របងច្រកាយ ដោយបង្កើតឲ្រយមាន 
ការបោះពុម្ភជាក់ស្តា្រង។ យ៉ា្រងណាមិញ ាគឺពិតជាទាមទារនូវ
ធនធានជាាំបាច់។

A discussion with Professor Sera about the Over-
view of Cambodian Comic
Cambodian comic has been in existence for quite 
sometime. However, less attention and support 
in Cambodian framework is still the challenges 
for Cambodian comic. Actually, many people in-
cluding youths often read comic books, but don't 
actually know of its origin. In this July issue, Sabay 
Magz has the great honor in holding an interview 
regarding the overview of Cambodian comic 
with SÉRA, a French-Cambodian artist, author 
of graphic novels, sculptor and professor at the 
French University of La Sorbonne.

SABAY MAGZ: Hello Professor Sera! The youth 
today read many different types of comic books 
but do they know what makes a comic?
PROFESSOR SERA:  In fact, a good comic 
book has a design which challenges the eyes. It's 
a perfect marriage between a picture that says 
and expresses something and a story that push-
es you to keep your eyes on its pages. The style 
can be realistic, semi-realistic and humorous, 
simply must be captivating.

SABAY MAGZ: Comics are works of art, and is 
there any uniqueness of comic, compared to oth-
er artwork?
PROFESSOR SERA: Comic offers stories 
whether the cartoons are accompanied by texts 
in bubbles. If there are no texts, these comics are 
called "silent". This form is much more interesting 
because it leads the author to think about his 
drawing in a more demanding way. Beyond, the 
work ofcreating the sequence must be even more 
mastered to lead reader through the pages which 
drawing becomes "writing".

SABAY MAGZ: As you have been involved in 
Cambodian comics and lectured in drawing class 
in Cambodia, what kind of comics do you think 
the youth likes today?
PROFESSOR SERA: I saw young people like 
to express silent stories without texts since I im-
posed it as exercise in the drawing classes I have 
given in Cambodia. Not only this approach, but 
it was also important to awaken them to the re-
membrance of bas reliefs of Angkor. Khmer com-
ics could follow the narrative and decorative way.

SABAY MAGZ: Due to your background knowl-
edge and experience in Cambodian comic, what 
do you think of development of Cambodian com-
icfrom the past until now?
PROFESSOR SERA: Reminding to the past, 
comic book in Cambodia became rapidly known 
in the 60s under the Sangkum Sihanouk, but the 
war brought to a halt this popular form of expres-
sion and cheap entertainment. Since the repub-
lishing of Cambodian comic, it has not really been 
able to establish itself as a popular expression 
because of not being supported by newspapers 
and magazines.

SABAY MAGZ: As a part of contributing in Cam-
bodian comic development, what have you done 
so far in?
PROFESSOR SERA: I have led many work-
shops on the creation of comics and graphic 
novels in Cambodia since 1998. Moreover, I have 
published the book (Re) generations with young 
Khmer artists and authors. This book had been 
published by Valease/Phare Ponleu Selpak and 
the National Library in Cambodia.

SABAY MAGZ: Since there have been yet signif-
icant development of Cambodian comic, what is 
your suggestion to preserve and improve it?
PROFESSOR SERA: There is a need of publish-
ers and printers who decides to support the art 
and put real effort and money into it! We should 
find comics on social networks also supporting 
the creation of dedicated dissemination as a test 
of possible publication space sites. But again, this 
requires resources.
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អាស័យដា្ឋ្រន៖ សាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ 
អាគរ IFL មហវិថីសហព័ន្ធរុស្រសី រជធានីភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ/ទូរសារ៖ (៨៥៥)ា៣ ៨៨ ១៤១៤ ២៨

ក្នងុអំឡុងព្រលពីរបីទសវត្រសចុងក្រ្រយន្រះ មានការអភិវឌ្រឍគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់នៅក្នងុវិស័យ 
សិល្របៈកម្ពជុា។ ភាពផ្ល្រស់ប្តារូជាវិជ្ជមមានន្រះ គឺមិនត្រមឹត្រធ្វើឲ្រយយុវជនខ្ម្ររ កាន់ត្រាប់ 
អារម្មណ៍ទៅលើសិល្របៈបុ៉ណ្ណ្រះទ្រ ត្រថ្រមទំាងមានបំណងសិក្រសាមុខវិជា្ជ្រន្រះផងដ្ររ។ 
ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រវូការន្រះ ទស្រសនាវដ្តា ីSabay មានស្រចក្តាសីោមន្រសរីករយ 
ក្នងុការណ្រនំាមិត្តាអ្នកអាន ដ្រលចង់បន្តាបរិញ្ញបត្រ ទាក់ទងនឹងមុខវិជា្ជ្រសិល្របៈ 
នៅសាកលវិទ្រយាល័យ១៤ខាងក្រ្រម។ សូមពិនិត្រយមើលសាលាខាងក្រ្រមទំាងអស់ន្រះ  
ដ្រលអាចធ្វើឲ្រយសុបិនរបស់អ្នកកា្ល្រយជាការពិត។

សាលាបណ្តុះបណ្ត្រលផ្ន្រកសិល្របៈ
នៅរាជធានីភ្នំព្រញ

វិទ្រយាសា្ថ្រនអន្តារជាតិភ្នពំ្រញន្រសិល្របៈ គឺជាវិទ្រយាសា្ថ្រនល្រចធ្ល្ររ និងឈានមុខគ្រមួយ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា 
ដ្រលបណ្តុះបណា្ត្រលជំនាញន្រការសំដ្រង និងផ្តាល់ជូនអាហរូបករណ៍ផ្ន្រកសិល្របៈផងដ្ររ។
កម្រឹតមហវិទ្រយាល័យ៖

បរិញ្ញ្រប័ត្ររងផ្ន្រកសិល្របៈ (រយៈព្រលាឆ្ន្រំ)
    -ដ្របា៉្រតឺម៉ង់តន្រ្តាី
   -ដ្របា៉្រតឺម៉ង់សិល្របៈ
បរិញ្ញ្រប័ត្រផ្ន្រកសិល្របៈ (រយៈព្រល១៤ឆ្ន្រំ)
   -ដ្របា៉្រតឺម៉ង់តន្រ្តាី
   -ដ្របា៉្រតឺម៉ង់រចនាម៉ូត
អាស័យដា្ឋ្រន៖ អាគរ ០៣១៤A ផ្លូវ៥០ 
សង្ក្រត់បឹងក្រងកង០
ខណ្ឌចំការមន រជធានីភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ៖ (៨៥៥)ា៣ ៦៦៦៦ ៧០៦/
(៨៥៥)ា៣ ៦៦៣៣ ៣៣៥

Limkokwing Cambodia 
(Campus)
អាស័យដា្ឋ្រន៖ អាគរ ០ា២-០ា៦ 
ផ្លូវ០៩៨៦ សង្ក្រត់ភ្នំព្រញថ្មី
ខណ្ឌស្រនសុខ រជធានីភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ៖ (៨៥៥)ា៣ ៩៩៥ ៧៣៣

Limkokwing គឺជាសាកលវិទ្រយាល័យមួយ ផ្ត្រតសំខាន់លើចក្ខវិុស័យនិងការអភិវឌ្រឍន៍ ដ្រលនិស្រសិតអាច 
ទទួលបាននូវប្រព័ន្ធអប់រំលំដាប់អន្តារជាតិ។ Limkokwing ត្រវូបានទទួលសា្គ្រល់ដោយមជ្រឈមណ្ឌលសិក្រសា 
 និងប្រព័ន្ធសាកលវិទ្រយាល័យជាង០២២ប្រទ្រសទូទាំងពិភពលោក។

-     មហវិទ្រយាល័យគំនិតច្ន្រប្រឌិតព័ត៌មានចំរុះ
-     មហវិទ្រយាល័យព័ត៌មានវិទ្រយានិងបច្ច្រកវិទ្រយាទូរគមនាគមន៍
-     មហវិទ្រយាល័យគំនូរប្លង់ក្រ្រហ្វិចប្លង់
-     មហវិទ្រយាល័យទូរគមនាគមន៍ ព័ត៌មាននិងផ្រសព្វផ្រសាយ

សាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្របៈ មានចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅច្របាស់លាស់ ក្នុងការស្រ្រវជ្រ្រវ 
និងបណ្តុះបណា្ត្រលធនធានមនុស្រស ផ្ត្រតលើវិស័យសិល្របៈនិងវប្របធម៌ ពោលគឺបង្ហ្រត់បង្រៀននិសិ្រសត 
ឲ្រយកា្ល្រយទៅជាសិល្របៈករ សា្ថ្របត្រយករ និងបុរណវិទូ។ សាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្របៈ 
មាន៥មហវិទ្រយាល័យ៖

អាស័យដា្ឋ្រន៖ អាគរល្រខ៧ា កាច់ជ្រុងផ្លូវអង្គយុគន្ធរ និងផ្លូវមគ្គវ័ន្តា សង្ក្រត់ជ័យជំនៈ
ខណ្ឌដូនព្រញ រជធានីភ្នំព្រញ | ទូរសព្ទ៖ (៨៥៥)ា៣ ៩៨៦ ១៤០៧

-     មហវិទ្រយាល័យតូរ្រយតន្រ្តាី
-     មហវិទ្រយាល័យបុរណវិទ្រយា
-     មហវិទ្រយាល័យសិល្របៈសូនរូប
-     មហវិទ្រយាល័យសិល្របៈនាដសាស្រ្តា
-     មហវិទ្រយាល័យសា្ថ្របត្រយកម្ម
      និងនគរោបនីយកម្ម

ដ្រប៉្រតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ:

ដ្របា៉្រតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ និង 
សារគមនាគមន៍ គឺជាផ្ន្រកមួយន្រមហ
វិទ្រយាល័យវិទ្រយាសាស្រ្តាសង្គមនិងមនុស្រសសាស្រ្តា 
របស់សាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នពំ្រញដ្រលមាន 
បណ្តះុបណា្ត្រលបរិញ្ញបត្រផ្ន្រកសិល្របៈ ន្រការ 
គ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានរយៈព្រល១៤ឆ្ន្រំ។ 
ដោយមានកម្មវិធីសិក្រសាជាភាសាអង់គ្ល្រស 
ជំនាញដ្រលនិស្រសិតទទួលបានមានដូចជា៖

-     ការថតរូបលក្ខណៈសារព័ត៌មាន
-     ផ្ន្រកវិទ្រយុនិងទូរទស្រសន៍
-     ផ្ន្រករចនាក្រ្រហ្វិច និងផ្ទ្រ
-     ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាន
-     ផ្ន្រកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
-     ផ្ន្រកសារព័តមានបោះពុម្ភ/ផ្រសព្វផ្រសាយ/អនឡាញ
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Surface Pressure

Adobe INK & SLIDE

Expressive 
Ink Engine

OpenGL 
GraphicsZoom

Coming this Fall with iOS 8.
Erase Blend

 

Pressure អាចលុបនិងការពារការឆ្លងពីដ្រ 
ប៊ិចអ្រឡិចត្រូនិចន្រះ ធ្វើឲ្រយអ្វីគ្រប់យា៉្រងអាចទៅរួច
នៅក្នុងដ្រអ្នក។

បើតាមបទពិសោធន៍ផ្ទ្រល់ របស់លោក ប៉ូលីន 
ជាអ្នករចនាទំព័រទស្រសនាវដ្តាី Sabay បានឲ្រយដឹងថា៖ 
ប៊ិចអ្រឡិចត្រូនិចន្រះគឺផ្តាល់ភាពងយស្រួលខា្ល្រំង 
ណាស់ សម្រ្រប់អ្នករចនាដូចជារូបគត់ជាដើមក្នុង 
ការគូររូប។ 

ាមានប្រព័ន្ធទប់មិនឲ្រយឆ្លងដ្រលឲ្រយគត់អាចដាក់ដ្រ 
នៅលើអ្រក្រង់ ព្រលគូររូប ដូចកំពុងគូរលើក្រដាស។
ស្វ្រងរកមួយទៅ ដើម្របីទទួលបានបទពិសោធន៍ដ្រល 
គ្ម្រនទីបញ្ចប់!!!

Pencil 53, Advanced technology, meets beautiful design to keep you in the flow, without 
needing to switch tools. With Surface Pressure, Erase, Blend, and adaptive Palm 
Rejection, Pencil puts creative possibility in your hands.

According to Polin, designer of Sabay Magz, who owns a Pencil 53, this electronic 
pencil is very easy for designers.
It supports Palm Rejection which allow him to rest his hand on the screen, write from any 
angle. 

He sometimes forget he is designing on a tablet.
Get one to enjoy endless experiences!!

53
PENCIL

ELECTRIC

      
PENCIL

Pencil 53 គឺជាបច្ច្រកវិទ្រយាចុងក្រ្រយបំផុតជាមួយ 
នឹងការរចនាយ៉ា្រងស្រស់សា្អ្រត ផលិតឡើងដើម្របីជួយ 
សម្រួសលការងរគូររូប។ ដោយមានប្រព័ន្ធ Surface

IPAD 
STYLUS PEN

Gadgets

11

Adobe Ideas

Adobe Sketch

Paper

SketchBook

Adobe Line

2048 levels pen 
pressure natural feel Windows        Mac Adjustable stand

Full HD 1920 X 1080

33.8 cm
13.3 inch``

ExpressKeys, Touch 
Ring, time-saving 
settings

APP

Adobe Ideas gives 
you the ability to draw 
freeform vector illustra-
tions wherever you are. 
Replace your pen and 
paper with a huge virtual 
canvas, customizable 
brushes, and pressure 
sensitive stylus support.

Adobe Sketch brings 
inspiration, drawing, and 
your creative community 
together in one place. 
Capture your ideas as 
sketches and share them 
on Behance for instant 
feedback.

Paper is where ideas 
begin. It’s the easiest 
and most beautiful 
way to create on iPad. 
Capture your ideas as 
sketches, diagrams, 
illustrations, notes or 
drawings and share 
them across the web. 
Try it free—buy addition-
al tools from the in-App 
Store. 

Autodesk Sketch-
Book® Pro for iPad is 
a professional-grade 
paint and drawing 
application. Using the 
same paint engine as 
its desktop counter-
part, SketchBook Pro 
delivers a complete 
set of sketching & 
painting tools through a 
streamlined and intuitive 
user interface designed 
exclusively for the iPad 
experience. 

A modern approach 
to drawing and draft-
ing, Line lets you draw 
straight lines, geometric 
shapes, perspective 
views, and more.

RECOMMENDED



12 13

ខ្រន្រះយើងពិតជាមានក្តាសីោមនស្រសរីករយ ដ្រលបានជួបជាមួយនឹងវិចត្រករខ្ម្ររខាង 
គំនូរតាមទីសាធារណៈ គឺលោកភាពថា។  ខាងក្រ្រមន្រះគឺជាចំណុចផ្តាើមខ្លះៗពី
វិចិត្រករសា្ទ្រត់ជំនាញរូបន្រះ៖

សួស្តា!ី ខ្ញុឈំ្ម្រះភាពថា កើតនៅទីក្រងុ Auckland ប្រទ្រសញូវហ្រសឺល្រន។ឪពុករបស់ខ្ញុំ 
គឺជាជនជាតិញូហ្រសឺល្រន កាត់អៀរឡង់ ហើយមា្ត្រយរបស់ខ្ញុំ គឺជាកូនខ្ម្ររកាត់ចិនដ្រល
នំាឲ្រយខ្ញុក៏ំមានឈាមជ័រជាកូនខ្ម្ររមួយរូបផងដ្ររ។ ជាការពិតណាស់ការកាត់ជាតិសាសន៍ 
ផ្រស្រងៗគ្ន្ររបស់ខ្ញុ ំគឺបានជិះឥទ្ធពិលដល់ការងរគំនូររបស់ខ្ញុយ៉ំា្រងច្រើន។ខ្ញុតំ្រងត្របញ្ចលូ 
វប្របធម៌របស់ខ្ញុ ំតាមរយៈការងរគំនូរដ្រលខ្ញុធំ្វើ ដ្រលមានការរួមបញ្ចលូគ្ន្រ រាងសិល្របៈ 
បុរណនិងប្រព្រណី ហើយបង្កើតទៅជាប្របសម័យ។ ទាំងអស់ន្រះ គឺត្រូវបានចូលរួម 
ចំណ្រកយា៉្រងធំធ្រង ទៅលើគំនិតច្ន្រប្រឌិតរបស់ខ្ញុំ ពីបរិយាកាស ដ្រលខ្ញុំបានធំធាត់។ 
ដោយសារការរកឃើញពីរបៀបបញ្ចលូគ្ន្រនូវវប្របធម៌ ក្នងុផ្លវូដ៏ត្រមឹត្រវូប្របន្រះហើយបាន 
ជួយឲ្រយខ្ញុទំទួលបាននូវការាប់អារម្មណ៍ពីមជ្រឍដា្ឋ្រនអន្តារជាតិនានា ដ្រលកាន់ត្ររុញច្រ្រន 
ខ្ញុំកាន់ត្រខា្ល្រំងក្នុងការឈានចូលការងរគំនូរដោយមិនបានព្រ្រងទុកដូចសព្វថ្ង្រន្រះ។ 

នៅចំណុចផ្តាើមន្រការកា្ល្រយខ្លនួជាវិចិត្រកររបស់ខ្លនួ លោកភាពថា ត្រងត្រខិតខំប្រងឹប្រ្រង 
ក្នុងការងរដូចជាអ្នកដទ្រទៀតដ្ររ ដើម្របីឈានទៅដល់គោលដៅរៀងៗខ្លួន។បនា្ទ្រប ់
ពីបានផ្ល្រស់ទៅរស់នៅប្រទ្រសអូស្រ្តាចលី ជាទីដ្រលភាពថាបានសា្គ្រល់ ក្ម្រងៗជាច្រើន 
នៅទីនះគ្រច្រះរកលុយតាំងពីនៅក្ម្រង ដោយលក់គំនូររបស់ខ្លួនទៅឲ្រយក្ម្រងទាំងនះ 
ក្នុងតម្ល្រពី០២ទៅា២ដុលា្ល្ររ។ បើទោះបីជាមមាញឹក្នុងគ្រួសសារនិងមើលថ្រទាំងប្អូនស្រី
របស់ខ្លួនយា៉្រងណាក៏ដោយ ភាពថានៅត្រអាចឆ្លៀតព្រលវ្រលាដើម្របីគូរគំនូរដ្រលជាក្តាី
សង្រឃឹមរបស់ខ្លួនជានិច្ច។ ជាមួយនឹងស្រចក្តាីព្រយាយាមរបស់ខ្លួនភាពថាបានបញ្ចប់ការ 
សិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្រប័ត្រ ផ្ន្រកគំនូរនិងរចនា នៅប្រទ្រសញូវហ្រសឺល្រន ដោយជោគជ័យ។ 

ការសិក្រសារបស់ភាពថា គឺជាជំហនទៅមុខមួយទៀត ដ្រលនាំគ្រឆ្ព្រះទៅរកការងរ
គំនូរជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន។ បន្ថ្រមពីលើការបញ្ចូលវប្របធម៌ទំនើបរបស់ខ្លួនភាពថា
ត្រងត្រថ្ររក្រសាមរតកក្ររតំណ្រលខ្ម្ររ នៅក្នុងការងរគំនូរ។ ជាលទ្ធផលគ្រក៏ាប់ផ្តាើម 
ទទួលការាប់អារម្មណ៍កាន់ត្រខា្ល្រងំឡើង ពីគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនានាតាមរយៈការងរ 
គំនូររបស់ខ្លនួ។ ជាចំណុចផ្តាើមជាមួយការលក់គំនូររបស់ខ្លនួជាលើកដំបូង ភាពថាបាន 
ឈានទៅាប់យកការងរជាវិចិត្រករ កាន់ត្រច្របាស់ថ្រមទៀត។

ងកមកមើលបច្ចប្របន្នកាលឯន្រះវិញ តាមរយៈការផ្តាល់កិច្ចសំភាសន៍ជាមួយទស្រសនាវដ្តា ី
Sabay នៅរជធានីភ្នំព្រញ លោកភាពថា បានឲ្រយដឹងថា គ្រកំពុងត្រខិតខំបំព្រញ 
ការងរ ដោយការបង្កើតគំនូរតាមទីសាធារណៈរបស់ខ្លួន ជាហូរហ្ររនៅទីន្រះ។ 
ភាពថា បានសហការជាមួយ ក្រុម 391/KlapYa Hands រួមទាំងវិចិត្រករដទ្រ
ទៀតនៅកម្ពុជា។ ក្នុងចំណមនះ អ្នកដ្រលភាពថាកំពុងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាង
គ្រ គឺកញ្ញ្រលីហ្រសា ម៉ម។ ពួកគ្រគឺមានគំនិតនិងគោលដៅដូចគ្ន្រ ហើយបានបង្កើត
ផ្ទ្រំងគំនូររួមគ្ន្រជាច្រើន និងបន្តាសា្ន្រដ្រជាមួយគ្ន្រ ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយគំនូររបស់ពួកគ្រ 
ទៅកាន់ពិភពលោក។ ឥឡូវន្រះ បទពិសោធន៍របស់ភាពថាលើផ្ន្រកគំនូរ បានធ្វើឲ្រយ
គ្រកា្ល្រយជាវិចិត្រករយា៉្រងបុិនប្រសប់ ប្រកបដោយគំនិតច្ន្រប្រឌិត។
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កំពុងតាំងចិត្តាស្មឹងសា្ម្រធិ៍ប្រកបដោយភាពស្ងប់សា្ង្រត់ 
ចក្ខទំុាងគូរយកចិត្តាទុកដាក់មើលផ្ទ្រងំគំនូរខណៈ
ដ្រលដ្រសា្ត្រផំ្ចតិផ្ចង់ខំប្រងឹគូរាស ជាមួយនឹងជក់យ៉ា្រង 
ម៉ត់ចត់ ដើម្របីទទួលបានរូបគំនូរដ៏ប្រណីតមួយផ្ទ្រងំ។ 
តាមពិតទៅ ន្រះគឺជាជ្រងុមួយន្រការងរប្រាំថ្ង្ររបស់ 
យុវត្តាីសម្របុរស្រអ្រម គឺកញ្ញ្រសៅស្រីម៉្រ ក្នុងនាមជា 
វិចិត្រករមួយរូប ប្រកបដោយជំនាញនិងទ្រពកោសល្រយ។ 

មានដើមកំណើតក្នងុគ្រួសសារខ្រសត់ខ្រសាយមួយ នាខ្រត្តា
បាត់ដំបង តើមានចំណុចពិស្រសអ្វី នាំឲ្រយយុវត្តាីវ័យ 
ា៨ឆ្ន្រំ ដ្រលរៀនបានត្រឹមត្រថា្ន្រក់ទី៧រូបន្រះ ទទួល
បានអនាគតភ្លឺសា្វ្រងដូចបច្ចុប្របន្ន?

ជាកូនច្របងគ្រួសសារ ក្នងុចំណមបងប្អនូ៧នាក់ស្រម៉ី្រ
បានបោះបង់ការសិក្រសានៅថា្ន្រក់ទី៧ ត្រសំណាងល្អ  
រូបគ្របានសា្គ្រល់សាលាបណ្តុះបណា្ត្រលជំនាញគូររូប 
មួយ គឺហ្វ្ររពន្លសិឺល្របៈ។ ជាលទ្ធផល គ្របានចូលរៀន 
នៅសាលាបណ្តុះបណា្ត្រលន្រះ ក្នុងឆ្ន្រំា២២២។ 

សិក្រសាផ្ន្រកគំនូរបានរយៈព្រលបីឆ្ន្រំ ស្រីម៉្រត្រូវបាន 
ណ្រនាំឲ្រយមកធ្វើការរោងចក្រនៅភ្នំព្រញប៉ុន្តា្រគ្របាន 
បដិស្រធ ហើយសម្រ្រចបន្តាការសិក្រសា។យុវត្តាីោហ 
បានរូបន្រះ បានឲ្រយដឹងថា៖«ក្រ្រយព្រលខ្ញុំបានគិត 
ឡើងវិញ ខ្ញុក៏ំសម្រ្រចចិត្តារៀនជំនាញរបស់ខ្ញុបំន្តាទៀត 
ព្រ្រះខ្ញុំជឿថា ាគឺអាចជួយខ្ញុំ និងគ្រួសសាររបស់ខ្ញុំនា 
ព្រលអនាគត»។

ដូចសុភាសិតមួយឃ្ល្រថា៖ «ចុះទឹកក្រពើ ឡើងលើខា្ល្រ» 

ចុងក្រ្រយ ស្រីម៉្របានបង្ខំចិត្តាមកធ្វើការជាអ្នក 
អនាម័យ ក្នុងភោជនីដា្ឋ្រនកូរ៉្រមួយ នាខ្រត្តាសៀមរប 
ក្នងុឆ្ន្រាំ២២១៤ ដើម្របីជួយដោះបន្ទកុគ្រួសសារ។គប់ជួន 
សំណាងល្អ យុវត្តាីឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនរូបន្រះ 
ត្រវូបានទាក់ទងឲ្រយទៅធ្វើការឲ្រយគម្រ្រងរបស់ហ្វ្ររពន្លឺ 
សិល្របៈ ជាអ្នករចនាតុបត្រងរយៈព្រលបួនខ្រ ក្នុងឆ្ន្រ ំ
ា២២៥។ ាប់ពីព្រលនះហើយ ជីវិតរបស់ស្រីម៉្រ 
បានបោះជំហនទៅរកផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ ស្របតាម 
ជំនាញរបស់ខ្លួន។

ដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រ្រងក្នុងការងរ យុវត្តាីចូល
ចិត្តាជីវិតឯករជ្រយរូបន្រះ ត្រូវបានមិត្តាភក្តាិណ្រនាំឲ្រយ
ធ្វើការជាវិចិត្រករផ្ន្រកបរិសា្ថ្រន នៅមជ្រឈមណ្ឌលអង្គរ 

កញ្ញ្រសៅ ស្រីម៉្រ
ពីបុគ្គលិកផ្ន្រកអនាម័យ ទៅជាវិចិត្រករគំនូរត្លកុ

សម្រ្រប់ការអភិរក្រសជីវចម្រះុ នាខ្រត្តាសៀមរប ក្នងុឆ្ន្រាំ២២៦។ បនា្ទ្រប់មក ស្រម៉ី្រត្រវូបានតំឡើងជាអ្នកអប់រ ំ
ផ្ន្រកបរិសា្ថ្រន ក្នងុឆ្ន្រាំ២២៨។ ក្រ្រពីន្រះ រូបគ្របានចំណាយព្រលពីរឆ្ន្រ ំធ្វើការជាអ្នកប្រកឹ្រសាយោបល់បរិសា្ថ្រន 
ផ្ន្រកសិល្របៈ ក្នងុខ្រត្តាក្រច្រះ និងពីរឆ្ន្រទំៀត ជាវិចិត្រករគំនូរត្លកុ និងអ្នករចនាក្រ្រហ្វកិឯករជ្រយ។ក្នងុឆ្ន្រាំ២០ា 
ស្រីម៉្របានកា្ល្រយជាអ្នកជំនួយការ នៅមជ្រឍមណ្ឌលសិល្របៈសហសម័យរ៉ូមៀត។ 

ក្នងុការងរគំនូររបស់ខ្លនួ គ្របានធ្វើការលើគម្រ្រងមួយចំនួន ផ្ន្រកគំនូរត្លកុជាមួយនឹងសា្ថ្រប័នផ្រស្រងៗដូចជា 
BBC របស់ចក្រភពអង់គ្ល្រស និង GTZ របស់អាឡឺម៉ង់ជាដើម។ ជាមួយគ្ន្រន្រះដ្ររ គ្រក៏ធា្ល្រប់បានចូលរួម 
សិកា្ខ្រសាលា និងពិព័រណ៌គំនូរជាច្រើន។ ជាពិស្រស ស្រីម៉្របានឈ្នះជ័យលាភីខាងគូរគំនូរច្រញពីប្រះដូង 
ក្នុងបុណ្រយគំនូរត្លុកអន្តារជាតិ ដ្រលគ្របានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបា៉្ររីស ហើយបង្ហ្រញគំនូរត្លុករបស់ខ្លួននៅអង ់
គូល្រម ក្នុងឆ្ន្រំា២០០។

រំលឹកទៅដល់ការសិក្រសានៅហ្វ្ររពន្លសិឺល្របៈ ស្រម៉ី្រកាលនះធា្ល្រប់ត្រវូបានផ្តាល់យោបល់ដោយគ្ររូបស់ខ្លនួឲ្រយ 
រូបគ្របញ្រឍប់ការសិក្រសា ដោយសារឃើញការរៀនមិនទាន់របស់ខ្លនួ។ ព្រលដំបូង ស្រម៉ី្រគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ 
អស់សង្រឃឹមលើខ្លនួឯង ត្ររូបគ្រនៅត្រមានការជឿជាក់ លើការខិតខំប្រងឹប្រ្រងរបស់ខ្លនួ។ជាយុវត្តាសីោ្ម្រះត្រង់ 
និងចុះចំណម ស្រម៉ី្របានប្រ្រប់ថា៖ «ខ្ញុមំានការតំាងចិត្តា និងការប្រងឹប្រ្រងខ្ពស់ រួមជាមួយនឹងទ្រពកោសល្រយ 
របស់ខ្លួន ដើម្របីកា្ល្រយជាវិចិត្រករមួយរូប»។

ជាការពិតណាស់ កញ្ញ្រសៅ ស្រីម៉្រ គឺពិតជាស្រឡាញ់ការងររបស់ខ្លួនណាស់។ មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ គ្រអាចគូរ 
គំនូរត្លកុបាន ទំាងដោយដ្រ និងឧបករណ៍អ្រឡិចត្រនិូចទៀតផង បុ៉ន្តា្រស្រម៉ី្រស្រឡាញ់ការគូរដោយដ្រជាង ព្រ្រះ 
ាឆ្លះុបញ្ច្រំងការខិតខំប្រឹងប្រ្រង ហើយមិនហួសកាលកំណត់ឡើយ ទោះបីាជាលំបាកជាងក៏ដោយ។ 
សម្រ្រប់ការងរថ្ង្រអនាគត ស្រីម៉្រមានបំណងបញ្ជ្រ្របការអប់រំជាមួយនឹងគំនូររបស់ខ្លួន។ 
រូបគ្របានបញ្ចប់ថា៖ «ខ្ញុំរីករយ ព្រលការងររបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងការអប់រំ ពីព្រ្រះគំនូរមួយផ្ទ្រំង 
គឺមានឥទ្ធិពលខា្ល្រំងណាស់ ហើយអាចខា្ល្រំងជាងភាសាទៀតផងព្រលខ្លះ»។

Being flexible, precise and well-controlled, both 
eyes are carefully looking at the blank canvas 
while the right hand is patiently painting with an 
art brush in order to get a luxurious artwork. 

This is just a part of Sao Sreymao’s daily work as 
a skillful and talented artist. Born in a poor fami-
ly in Battambang, what make this 28-year-old girl 
who gave up school at grade 7 have such a bright 
future?

As the oldest child among 7 siblings, Sreymao left 
school at grade 7. Fortunately, there was a tech-
nical training school, PHARE POLEU visual art, 
which give her a chance to be an artist. As the re-
sult, she went to PHARE POLEU Visual Art in 2000.

Having trained for 3 years, Sreymao was suggest-
ed to be a factory worker in Phnom Penh, but she 
refused and continued her study. She said, “After 
I thought again, I decided to continue my training 
skill because I believed that it would help me and 
my family in the future.”

There is a saying, “Escape from crocodiles in the 

poration (BBC), German Technical Cooperation 
(GTZ), and so on. Meanwhile, she also used to join 
workshops and artwork exhibitions. Especially, she 
won the Heart Award in International Comic Festi-
val which she traveled to Paris and exhibited her art 
comic in Angouleme in 2011.
“I had a strong commitment and hardwork ethic as 
well as talent in order to be an artist.”
Sao Sreymao does love her career. She can do both 
hand and electronic drawing in comic, but she loves 
hand drawing more. Although it is much more diffi-
cult, but the artists work will never be out of date. For 
her further work, Sreymao aims to mainly connect 
her artwork to education. She ended, “I am happy 
when my work is related to education since artwork 
is very effective, even more than language in some 
particular cases.”

water, then face tigers on the land.” Similarly, 
Sreymao worked as cleaner at a Korean restau-
rant in Siem Reap in 2004 because she would 
like to help her family. Luckily, this struggling girl 
was called to employ in the project of PHARE 
POLEU as a decorator for four months in 2005. 
Since then, Sreymao’s life went on the right 
track which was honing in her skill.

Due to her hard working, Sreymao was intro-
duced to work as environmental artist at Angkor 
Center for Conservation of Biodiversity (ACCB) 
in Siem Reap in 2006.

Then, she was promoted to be an environmen-
tal educator in 2008. Later on, she spent two 
years working as Art Environmental Consultant 
in Kratie and other two years as freelance com-
ic artist and graphic designer.

In 2012, Sreymao has worked an assistant at 
Romeet Gallery. In her artwork career, she ac-
complished some projects in comic with other 
institutions such as British Broadcasting Cor-

By: Sreng Phearun
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យុវត្តាី  ក្រវ ចន្ធី  អាយុ ា៣ ឆ្ន្រំ  ជា អតីត និស្រសិត  ន្រ សាកលវិទ្រយាល័យ ន័រតុន៖
«ព្រល នាង ខ្ញុំ អផ្រសុក ចូល ចិត្តា មើល សៀវភៅ រូប ត្លុក ន្រះ ណាស់  ជា ពិស្រស ព្រល ដ្រល ទំន្ររ នៅ 
ចុង សបា្ដ្រហ៍។ រូប ខ្លះ មិន បាច់ ដល់ អាន អត្ថន័យ ខាង ក្នុង ទ្រ  គ្រ្រន់ ត្រ មើល ត្រឹម រូប ហ្នឹង  ក៏ គួរ ឲ្រយ 
ចង់ សើច ដ្ររ ព្រ្រះទាំង រូប ភាព  និង អត្ថន័យ សុទ្ធ ត្រ បង្កប់  ន័យ កំប្ល្រង ទាំង អស់។»

Keo Chanthy, 23, Former Student of Norton University:
“When I am bored, especially on the weekend, I like reading comic books very 
much. Sometimes, I immediately want to laugh when I just see the artwork with-
out reading the texts because it is very ridiculous.”

សៀវភៅ ត្លុក កំប្ល្រង ខ្ម្ររ 
មាន ឥទ្ធិពលលើយុវវ័យ ខ្ម្ររ ?

មិត្តា យុវវ័យ  មួយ ចំនួន ប្រហ្រល ជា ធា្ល្រប់  បាន កម្រសាន្តា  
អារម្មណ៍ ជាមួយ សៀវភៅ រឿង កំប្ល្រង អម ដោយ រូប ត្លុក 

បង្កប់ ទៅ ដោយ អត្ថន័យ គួរ ឲ្រយ អស់ សំណើច ហើយ មើល 
ទៅ។ តើ សៀវភៅ រូប ត្លុក កំប្ល្រង ទាំង អស់ នះ  មាន 

ឥទ្ធិពល អ្វី ខ្លះ  ក្នុង ស្រទាប់ យុវវ័យ ខ្ម្ររ?
Youth today experience comic books by enter-

taining with the funny artwork and texts. What is 
the influence of comic books among Cambodian 

youths today?

កញ្ញ្រ  តួន ដលីន  អាយុ ០៩ ឆ្ន្រំ  ជានិស្រសិតន្រ វិទ្រយាសា្ថ្រន ា៉្រន់ដា ៖
«ខ្ញុំ យល់ ថា អ្នក ខ្លះ អាន សៀវភៅ កំប្ល្រង ន្រះ  នៅ ព្រល គ្រ អផ្រសុក ត្រ ប៉ុណ្ណ្រះ  ត្រ បើ 
គិត ឲ្រយ ម្រន ទ្រន ទៅ  ក្រ្រ ពី រូប កំប្ល្រង  ទំព័រ ខ្លះ ន្រ សៀវភៅ ន្រះ ក៏ មាន ការ សរស្ររ 
លក្ខណៈ អាសអាភាស  ហើយ  ប្រើ រូប ភាព សិច សុី ជ្រុល ទៀត ផង  ហ្នឹង ហើយ ចំណុច 
អវិជ្ជមមាន ដ្រល ខ្ញុំ មើល ឃើញ»៕
Tuon Dalin, 19, Student of Vanda Institute:
“I think some people read comic books only when they are bored. In fact, 
in addition to its funny artwork, some comics are to sexy for me.  So I 
stick to the funny ones.

យុវត្តាី  ខ្រង ធីតា  អាយុ ា១៤ឆ្ន្រំ ជាអនិកជនខ្ម្រររស់នៅសហរដ្ឋអអាម្ររិក៖
«កាល នៅ ស្រុក ខ្ម្ររ  ខ្ញុំ  ត្រង ត្រ យក សៀវភៅ រូប ត្លុក ន្រះ  មក បន្លប់ ភាព អផ្រសុក  នៅ ព្រល 
ដ្រល មិន សប្របាយ  ចិត្តា។    សៀវភៅ រូប ភាព កំប្ល្រង  មាន ផល ប្រយោជន៍ ម្រយា៉្រង ដ្ររ  មិន  ថា 
ក្ម្រង ឬ ាស់ ទ្រ  ឲ្រយ ត្រ បាន មើល ហើយ  ដឹង ត្រ អស់ សំណើច ជា មិន ខាន។»

Kheng Thida, 24, Oversea Cambodian Living in USA:
“When I was in Cambodia, I always read comic books to release stress and 
when I am bored. Comic book does have its own benefits for both young 
and old people because of its funniness.”

យុវជន មួង សុមិនា  អាយុ ០៦ ឆ្ន្រំ  ជា សិស្រស ថា្ន្រក់ ទី ០០  ន្រ វិទ្រយាល័យ ជាសុីម សាមគ្គី ៖
«ខ្ញុំ ត្រង ត្រ ទិញ សៀវ ភៅ រូប ត្លុក នះ មក មើល រហូត ហ្នឹង  ប៉ុន្តា្រ ខ្ញុំ មិន បាន ដឹង ថា  អ្នក ណា ជា 
អ្នក និពន្ធ សៀវភៅ ន្រះ ទ្រ។ ក្រ្រ ពី រូប ភាព  គួរ ឲ្រយ អស់ សំណើច  នៅ ក្នុង សៀវភៅ ត្លុក  នះ   ក៏ 
មាន បង្កប់ អត្ថន័យ អប់រំ មក ជាមួយ ផង ដ្ររ  អញ្ចឹង ហើយ បាន ជាខ្ញុំ ចូល ចិត្តា  អាន ា។»

Muong Sominea, 16, Grade-11-student of Chea Sim Samaky High School
“I always buy comic books for reading, but I don’t know who is the artists. 
Besides its funny artwork, comic book also contains its education, which is 
why I like reading it.”

អត្ថបទ៖ យិន សំបូរ 

តួន ដលីន

ខ្រង ធីតា

មួង សុមិនា 

 ក្រវ ចន្ធី  

ាប់ផ្តាើមពីកម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រង បច្ច្រកវិទ្រយាលំដាប់ 
ពិភពលោកមួយ បានធ្វើឲ្រយក្ម្រងស្រ៦ីនាក់ ដ្រលមកពី 
សាកលវិទ្រយាល័យផ្រស្រងគ្ន្រ ជួបគ្ន្រដោយច្រដន្រយហើយ 
ថ្រមទំាងបានបង្កើតក្រមុមួយឡើងរួមគ្ន្រ មានឈ្ម្រះថា 
ស្រ្តាខី្មរ្រក្នងុវិស័យបច្ច្រកវិទ្រយា ឬហៅកាត់ថា ខ្រមវីត 

ដើម្របីចូលរួមកម្មវិធី Technovation Challenge 

ា២០១៤។ 
ក្នងុក្រមុន្រះ កញ្ញ្រា៉្រត ផលា្ល្រគឺជាម្រក្រមុទទួលបន្ទកុ 
ខាងសរស្ររកូដ ជាមួយកូនក្រុមគឺកញ្ញ្រឯមផលា្ល្រ 
និងជា លីដា។ កញ្ញ្រអី៊វ រចនា និងងូ៉វ សុខទៀងគឺជា 
អ្នកសរស្ររគម្រ្រងអាជីវកម្ម ខណៈដ្រលកញ្ញ្រ 
សៀម រស្មី គឺជាអ្នករចនាម៉ូត។ 

ក្នុងចំណម៣៥ប្រទ្រស ដ្រលចូលរួមក្នងុកម្មវិធី
ន្រះខ្រមវីតគឺជាក្រមុស្រ្តាីរបស់កម្ពុជា ទី០និងត្រ 
មួយគត់ ក្នុងកម្មវិធីTechnovation Challenge 

ដោយបានបង្កើតកម្មវិធីទូរសព្ទមួយ គឺ eResults។ 
eResults គឺជាកម្មវិធីទូរសព្ទ សម្រ្រប់ជួយឲ្រយឪពុក 
មា្ត្រយនិងសិស្រសងយស្រលួទទួលបានពត៌មានអំពី 
ការសិក្រសា។ បើតាមសម្តាីរបស់កញ្ញ្រា៉្រតផលា្ល្របាន 
ឲ្រយដឹងថា៖ ការទទួលបានព័ត៌មានអំពីការសិក្រសា 
គឺនៅមានកម្រតឹសម្រ្រប់ពួកគ្រ និងសិស្រសដទ្រទៀត 
ទើបបានជាខ្រមវីតបង្កើត eResults ឡើង។

ជាមួយនឹងការយោគយល់និងសាមគ្គគី្ន្រឧបសគ្គគឺ

ជាការលើកទឹកចិត្តា និងម្ររៀនជីវិតបន្ថ្រម ដ្រលធ្វើ 
ឲ្រយពួកគ្រសហការគ្ន្រយ៉ា្រងជិតស្នទិប្រៀបដូចជាបងប្អនូ។ ក្នុងនាមជាម្រក្រុម ផលា្ល្របានរៀបរប់ថា៖ 
«ពួកខ្ញុំគឺសុទ្ធត្ររវល់នឹងការរៀនសូត្រហើយមួយចំនួននះ គឺធ្វើការផងរៀនផង ពីថ្ង្រចន្ទដល់សុក្រ។ 
ដូច្ន្រះពួកខ្ញុំត្រូវប្រងច្រកការងរធ្វើនៅផ្ទះ ដោយសារយើងគ្ម្រនព្រលអង្គុយធ្វើការជុំគ្ន្រ។ នៅថ្ង្រសៅរ៍និង 
អាទិត្រយ ទើបពួកខ្ញុំអាចជួបគ្ន្រប្រមូលនិងមើលការងររួមគ្ន្រ»។ 

ដើម្របីធ្វើឲ្រយ eResultsដំណើរការដោយរលូននិងបានជោគជ័យ ខ្រមវីតនឹងធ្វើការលើការសរស្ររគម្រ្រង
ការងរ ដើម្របីមានការឧបត្ថម្ភ និងសហការណ៍ពីសាកលវិទ្រយាល័យ នៅកម្ពុជា។ eResults នឹងប្រើប្រ្រស ់
មុនគ្រលើកម្រឹតសាកលវិទ្រយាល័យ សម្រ្រប់ជំហនទី០ ដោយសារតាមសាកលវិទ្រយាល័យ មានផ្ទកុនូវទិន្នន័យ
ស្រ្រប់ដើម្របីបញ្ចលូទៅក្នុងeResults។

ក្នងុការងរសង្គម ខ្រមវីតធា្ល្រប់បានធ្វើបទបង្ហ្រញអំពី ភាពជាសហគ្រនិលើបច្ច្រកវិទ្រយាស្រ្តាវ័ីយក្ម្រង នៅវិទ្រយាសា្ថ្រន 
បច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា និងសាកលវិទ្រយាល័យបាត់ដំបង។ ក្នុងនាមជាស្រ្តាីគំរូនៅកម្ពុជា ខ្រមវីតក៏បានផ្តាល់ជា
មតិផ្ត្រំផ្ញើដ្ររថា៖ «ស្រ្តាីក៏អាចធ្វើអ្វីៗបានដូចបុរសផងដ្ររ។ ដូច្ន្រះយើងមិនគួរគិតថាអាយធីគឺាលំបាក 
ហើយមិនអាចធ្វើបាននះទ្រ។ ជាពិស្រស សិស្រសនិស្រសិតស្រ្តាីទាំងអស់ គួរត្រចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រង 
Technovation Challenge នៅឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ទៀត»។

Starting up in a global technology compe-
tition, six girls from different universities 
meet each other, and they incredibly formed 
a team, Cambodian Women in Technolo-
gy (CamWIT), to join Technovation Chal-
lenge 2014. Vath Phalla is the team leader 
of CamWIT, and she works as coder with 
her members, Em Phalla and Chea Daly. Iv 
Rachna and Ngov Sokteang are both busi-
ness plan writers while Siem Raksmey is a 
designer.
Among 35 countries in Technovation Chal-
lenge 2014, CamWIT is the first and only 
female Cambodia team to join Technovation 
Challenge by creating a useful mobile app, 
eResults. eResults is a mobile app for par-
ents and students easily accessing to col-
lege information. According to Vath Phalla, 
accessibility to college information is limited 
in academic study for them and other stu-
dents. This is why CamWIT invented eRe-
sults.
With mutual of understanding and solidarity, 
the obstacle offered them more encourage-
ment and lesson learned. They work closely 
together as siblings. As a team leader, Phal-
la described, “We are all busy with our study 

and work from Monday to Friday. So, we dif-
ferentiate our work tasks and complete it at 
home because we have no time to sit and 
finish it together. On Saturday and Sunday, 
we meet up to collect and check our work 
together.”
To run their app successfully and smoothly, 
CamWIT will work on their proposal writing 
to get funds and corporation with univer-
sities in Cambodia. eResults will be only 
worked on university level for the first step 
since each university contains basic system 
database for student’s academic informa-
tion for eResults. 
As a role-model to other Cambodian, Cam-
WIT also suggested, “Women can also cre-
ate mobile apps like men. So, we refuse to 
think that women cannot make apps. Espe-
cially, all female students should participate 
in Technovation Challenge in the following 
years.”

ខ្រមវីត៖ ក្រុមស្រ្តាីវ័យក្ម្រងតំណងកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធី
TECHNOVATION CHALLENGE 2014

ស្រ្តាីក៏អាចធ្វើអ្វីៗបានដូចបុរសផងដ្ររ។ 
ដូច្ន្រះយើងមិនគួរគិតថាអាយធីគឺាលំបាក 
ហើយមិនអាចធ្វើបាននះទ្រ...

“Women can also create mobile apps 
like men. So, we refuse to think that 
women cannot make apps…”
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កញ្ញ្រទឹម រដា្ឋ្រ អាយុា៩ឆ្ន្រំជាតារម៉ូដ្រល៖
«ផ្ត្រំផ្ញើដល់មិត្តាយុវវ័យ ឲ្រយចៀសឆ្ង្រយព ី
គ្រឿងញៀន ហើយព្រលទំន្ររ គួរត្រមើល 
កម្មវិធីសប្របាយៗ នៅលើទូរទស្រសន៍ឬក៏សា្ត្រប់ 
ចម្រៀងចៀសាងពីការស្រពគ្រឿងញៀន»។

-ជាមនុស្រស៖ មានចិត្តាទូលាយ ចូលចិត្តាតុបត្រងខ្លួនច្រើន 
 និងមិនសូវរវីរវល់រឿងអ្នកដទ្រ
-ចូលចិត្តាការងរសិល្របៈ៖ ខាងផ្ន្រកបង្ហ្រញម៉ូត
-ចូលចិត្តាថតរូប៖ ប្របទឹកមុខ និងត្រងខ្លួនសុិចសុី
-ចូលចិត្តាតុបត្រងខ្លួន និងស្លៀកពាក់៖ ប្របសុិចសុី និងទាន់សម័យ
-ចូលចិត្តាពណ៌៖ ខ្ម្រ និងស
-ចូលចិត្តាម្ហូប៖ ម្ជមូរគ្រឿង
-សត្វចឹញ្ចឹង៖ ឆ្ក្រ
-ព្រលទំណ្ររចូលចិត្តា៖ អានសៀវភៅសំលៀកបំពាក់ 
 និងមើលកម្មវិធីទូរទស្រសន៍ទាក់ទងនឹងម៉ូត 
-ចូលចិត្តាកីឡា៖ ហត់ប្រ្រណ និងហ្រលទឹក

សំលៀកបំពាក់៖ កតី្ទយ៉្រ
ផ្រសារអូរឡាំពិច ជាន់ទី2 180-181 C2

No 16Eo, មហវិថីព្រះសីហនុ
សង្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំព្រញ
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ផ្រសារទំនើបធំបំផុត ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា  AEON Mallដ្រលត្រវូបាន 
បើកសម្ព្រធជាផ្លវូការ នៅព្រកឹថ្ង្រទី៣២ ខ្រមិថុនាកន្លងទៅន្រះ កំពុង 
ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ា្រងខា្ល្រងំ ក្នងុចំណមប្រជាជនខ្ម្ររគ្រប់ 
វ័យនិងស្រទាប់វណ្ណៈ ជាពិស្រសគឺយុវវ័យ តាមរយៈភាពសំបូរប្រប 
ន្រផលិតផលក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស រោងកុនលំដាប់អន្តារជាតិ 
មជ្រឍមណ្ឌលកំសាន្តា និងហងប្រណីតៗរបស់ខ្លួន។

ទន្ទឹមនឹងភាពឡូយឆយ ន្រផលិតផលមា៉្រកយីហោល្របីៗ យា៉្រង
សន្ធឹកសនា្ធ្រប់នៅជុំវិញពិភពលោក ដ្រលកំពុងប្រកួតប្រជ្រងគ្ន្រ
នៅផ្រសារទំនើប AEON Mall ក៏មានផលិតផលខ្ម្ររមិនតិចដ្ររ 
ត្រូវបានដាក់លក់ នៅផ្រសារលំដាប់អន្តារជាតិមួយន្រះ។ ដោយសារ 
ផលិតច្រញ ពីធម្មជាតិពុំមានសារធាតុគីមី បានធ្វើឲ្រយផលិតផល 
ក្នងុស្រកុទំាងអស់នះ ដូចជាសាច់ បន្ល្រ និងផ្ល្រឈើជាដើម ទទួល 
បានការគំទ្រពីអតិថិជនគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់។

មានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ត្រយផ្លូវសុធារសជាប់សា្ថ្រនទូតរុស្រសុ ី
ផ្រសារទំនើបដ្រលមានសាខាក្នងុ០៦ប្រទ្រស នៅតំបន់អាសីុមួយន្រះ 
បានចំណាយទំហំវិនិយោគ ចំនួន ា៥២លានដុលា្ល្ររសហរដ្ឋអអាម្ររិក។ 
មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ ផ្រសារទំនើបដ្រលមានមជ្រឈមណ្ឌល Shopping 
ដ៏ទំនើប និងកន្ល្រងកម្រសាន្តាជាច្រើនន្រះ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងទទួល
បានអតិថិជនចំនួន០២លាននាក់ក្នុងមួយឆ្ន្រំ ស្របព្រលផ្រសារន្រះ
បានផ្តាល់ការងរដល់កូនខ្ម្ររ ជាងាពាន់នាក់ផងដ្ររ។

AEON Mall, officially launched on the 30th 
of June and is heavily attracting great inter-
est from all ages and classes of Cambodian 
citizens, especially youths due to its varieties 
of local and international products, worldwide 
standard cinemas, entertainment centers and 
luxurious shops all over the world.
In addition to its extensively famous brand 
products around the world which are shown in 
AEON Mall, there are also some other Cam-
bodian products sold in this international su-
permarket. Naturally produced without chem-
icals, those Cambodian products including 
meat, vegetables and fruits are significantly 
getting supports from customers.
Located along St. Sothearos next to Rus-
sian embassy, this supermarket which also 
contains in other 16 Asian countries has in-
vested with amount of 250 million US dollars. 
Moreover, more than 10 million customers are 
expected to come to this leading supermar-
ket while about 2 000 Cambodian people are 
employed here.

វត្តាមានន្រផ្រសារទំនើបជប៉ុន
AEON Mall
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GALAXY S5 XPERIA Z2AONE M8

WATER RESISTANT
      TECHNOLOGY

26 27Body: 
dust proof and water resistant 
over 1meter and 30min

Memory: 
microSD, up to 128 GB
Internal 16 GB, 3 GB RAM

Camera:  
20.7 MP, 5248 x 3936 pixels, 
autofocus, LED flash

Video: 
Yes, 2160p@30fps, 
1080p@60fps, 720p@120fps, 
video stabilization, HDR

CPU: 
Quad-core 2.3 GHz

Stand-by: 
Up to 690 h (2G)
Up to 740 h (3G)

Talk time: 
Up to 15 h (2G) 
Up to 19 h (3G)

Body: 
Dimensions  146.4 x 70.6 x 
9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 in)
Memory: 
microSD, up to 128 GB
Internal 16 GB, 2 GB RAM

Camera:
Primary Dual 4 MP, 
2688x1520 pixels, autofocus, 
dual-LED (dual tone) flash, 
check quality

Video: 
1080p@60fps, 720p@120fps, 
HDR, stereo sound rec., video 
stabilization, check quality

CPU: 
Quad-core 2.3 GHz

Stand-by: 
Up to 271 h (2G)
Up to 496 h (3G)

Talk time: 
Up to 14 h (2G) 
Up to 20 h (3G)

Body:  
- Fingerprint sensor 
- IP67 dust and water resistant
- Water resistant up to 1 meter 
   and 30 minutes
Memory: 
microSD, up to 128 GB
Internal 16/32GB, 2GB RAM

Camera:
16 MP, 5312 x 2988 pixels, 
phase detection autofocus, 
LED flash

Video: 
Yes, 2160p@30fps, 
1080p@60fps, 720p@120fps, 
HDR, video stabilization, du-
al-video rec.

CPU:
Quad-core 2.5 GHz Krait 400

Stand-by: 
Up to 390 h

Talk time: 
Up to 21 h



28 29ដោយមានការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនស្រលកាត ក្រុមហ៊ុន 
Major Cineplex បានបើកដំណើរការមជ្រឈមណ្ឌលកម្រសាន្តា 
ប៊ូលីងស្តាង់ដារអន្តារជាតិដំបូងគ្រក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា គឺ Cell-
card Blu-O ដ្រលមានទីតាំងនៅផ្រសារទំនើប AEON Mall 
កាលពីថ្ង្រទីា៨ ខ្រមិថុនកន្លងទៅន្រះ។

ជាមជ្រឈមណ្ឌលកម្រសាន្តាបូ៊លីងលំដាប់ថា្ន្រក់ពិភពលោកដ្រលបំពាក់ 
នូវឧបករណ៍ទំនើបៗ Cellcard Blu-O នឹងនាំយកបទ 
ពិសោធន៍ និងអារម្មណ៍ន្រការកម្រសាន្តាប្ល្រកថ្មីសនា្ល្រង មិនធា្ល្រប់
មានសម្រ្រប់ពលរដ្ឋអកម្ពុជា ជាមួយនឹងខ្រស្រប៊ូលីងចំនួន០៣ខ្រស្រ 
ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសន្រក្លឹបរត្រី។

ភា្ជ្រប់ជាមួយនឹងកន្ល្រងជប់លៀង ជាលក្ខណៈឯកជនក្នុងតម្ល្រដ ៏
សមរម្រយ កន្ល្រងល្រងប៊ូលីងដ៏ប្រណីតមួយន្រះ ក៏មានផ្តាល់ជូន 
បន្ទប់ VIP (ឯកជន) ដ្រលអនុញ្ញ្រតិឲ្រយអតិថិជន មិនត្រឹមត្រ 
ទទួលបានស្រាល្រងកម្រសាន្តាប៊ូលីងប៉ុណ្ណ្រះទ្រត្រថ្រមទាំង
បានរីករយជាមួយនឹងចម្រៀងខារ៉្រអូខ្រ រួមទាំងការ 
ស្រស់ស្រូបអាហរ និងភ្រសជ្ជមៈផ្រស្រងៗផងដ្ររ។

Corporate with Cellcard, Major Cineplex successfully 
launched a modern cosmic bowling called Cellcard 
Blu-O, the first entertaining bowling centre in Cambo-
dia, located in AEON Mall on 28 of May.

As an international standard bowling centre with 
high-technology equipment, Cellcard Blu-O will bring 
new and fresh experience and feeling of entertainment 
which have ever been seen before with 13 bowling 
lines in night club atmosphere.

Connected with the place for private parties in an 
appropriate price, the luxurious bowling centre also 
serves its customers with Platinum VIP room which 
allows the customers not only play bowling, enjoying 
Karaoke with tasty foods and drinks.

Cellcard Blu-O
ជាមជ្រឍមណ្ឌលកម្រសាន្តាប៊ូលីង

លំដប់អន្តារជាតិដំបូងគ្រ នៅកម្ពុជា
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ក្នុងកញ្ចប់វិនិយោគប្រមាណ៥លានដុលា្ល្ររ
អាម្ររិក រោងភាពយន្តាលំដាប់អន្តារជាតិមួយ 
ដ្រលមានឈ្ម្រះថា Major Cineplex 
នឹងត្រូវបើកសម្ភ្រធ នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា 
នាព្រលឆប់ៗខាងមុខន្រះ។

មានទីតាំងនៅក្នុងផ្រសារទំនើប AEON Mall 
រោងភាពយន្តា Major Cineplex គឺជារោងភាព
យន្តាទំនើបបំផុតដំបូងគ្រនៅប្រទ្រសកម្ពុជា
និងជារោងកុនទំនើបលំដាប់ទីា 
ប្រាំតំបន់បនា្ទ្រប់ពីប្រទ្រសថ្រ។ 
ជាមួយគ្ន្រន្រះ Major Cineplex នឹង

នាំយកភាពយន្តាអន្តារជាតិល្របីៗទាំងប្រភ្រទ 
2D 3D និង 4DX ដំបូងគ្រនិងត្រមួយគត់ 
មកាក់បញ្ច្រំងជូនទស្រសនិកជន ជាមួយនឹងតម្ល្រ
សំបុត្រសមរម្រយបំផុត។

តារយៈការវិនិយោគលើឧស្រសាហកម្មកម្រសាន្តាក
ម្រិតយក្រសន្រះ រោងភាពយន្តា Major Cine-
plex ក៏មានផ្តាល់ជូននូវបន្ទប់ VIP (ឯកជន) 
ដ្រលមានបំពាក់ឧបករណ៍ដ៏ទំនើប ជូនទស្រសនិកជន 
ដ្រលមកទស្រសនាខ្រស្រភាពយន្តាជាលក្ខណៈឯកជន 
ជាមួយនឹងស្រាកម្មល្អឥតខ្ច្រះ។

With the investment package of 5 million 
US dollars, now Major Cineplex, a world 
class cinema, will be officially launched in 
Cambodia soon.

Located in AEON Mall, Major Cineplex 
is the first cinema with the most modern 
technology in Cambodia with the same 
high-quality cinema as Thailand. Mean-
while, Major Cineplex will bring famous 
international movies in 2D, 3D and the first 
and the only 4DX for Cambodian audienc-
es with a very suitable price.

Due to the giant investment on this enter-
taining industrialization, Major Cineplex 
also offers its customers VIP rooms which 
contain high-technology equipments with 
a perfect service.

រោងភាពយន្តាលំដប់អន្តារជាតិ
ដំបូងគ្រ នៅកម្ពជុា
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ដោយសារត្រច្រតនាក្របត់ កងការពារជំនិតរបស់ស្តា្រច 
អធិរជមា្ន្រក់ និងមិត្តាភក្តាិចិត្តាមួយថ្លើមមួយរបស់គ្របី 
នាក់ទៀត ដ្រលត្រវូបានបញ្ជ្រឲ្រយតាមសមា្ល្រប់ត្រវូបាន 
ជួបប្រទៈអភូតហ្រតុមួយ បានធ្វើឲ្រយពួកគ្រត្រូវបាន
កករឹងជាដុំទឹកកកនៅព្រលប្រយុទ្ធគ្ន្រនះ។
១៤២២ឆ្ន្រំកន្លងផុតទៅ ពួកគ្រក៏បានរួចផុតពីការកក 
ក្រ្រយដុំទឹកកកជុំវិញខ្លួនគ្របានរលាយ ហើយ 
ការប្រយុទ្ធគ្ន្រ ក៏បានបន្តាភា្ល្រមខណៈនះដ្ររ។
សូមរង់ាំទស្រសនា Iceman 3D ទាំងអស់គ្ន្រ 
នៅរោងភាពយន្តាដ្រលនឹងាប់បញ្ច្រំងពីខ្រកក្កដា
ខាងមុខន្រះតទៅ!

An imperial guard and his three traitorous 
childhood friends ordered to hunt him down 
get accidentally buried and kept frozen in 
time. 400 years later passes and they are de-
frosted continuing the battle they left behind.

ICEMAN
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សា្ថ្របនិកដ្រលបានបង្កើតទឹកផ្ល្រឈើ Jessy ធា្ល្រប់បានរស់នៅក្រ្រ 
ប្រទ្រសជាយូរឆ្ន្រំមកហើយ ដ្រលនាំឲ្រយគត់មានផ្នត់គំនិតន្រការថ្រទា ំ
សុខភាពជាចម្របង ព្រ្រះាត្រវូបានយកចិត្តាទុកដាក់ខា្ល្រងំនៅក្នងុប្រទ្រស 
ដ្រលគត់រស់នៅនះ។ ការទទួលទានទឹកផ្ល្រឈើស្រស់មួយក្រវជា 
រៀងរល់ថ្ង្រ គឺជាទមា្ល្រប់របស់គត់។ ក្រ្រយព្រលគត់មករស់នៅប្រទ្រស 
កំណើតរបស់ខ្លួនវិញ គឺប្រទ្រសកម្ពុជា គត់មិនអាចស្វ្រងរកហងលក់ 
ទឹកផ្ល្រឈើស្រស់បានឡើយ ហើយាគឺពិតជាធ្វើឲ្រយគត់ មានភាពភា្ញ្រក ់
ផ្អើលខា្ល្រំងណាស់។ 

បច្ចុប្របន្នន្រះ កម្ពុជាគឺកំពុងមានភាពព្រញនិយម ចំពោះការទទួលទាន 
កាហ្វ្រនិងត្រ ប៉ុន្តា្រសា្ថ្រនិករូបន្រះមិនចង់ឲ្រយកូនរបស់គត់ មានទមា្ល្រប់
ពិសារភ្រសជ្ជមៈប៉ះពាល់សុខភាពទាំងអស់ន្រះឡើយ។ មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ 
គត់មានបំណងនាំយកគំនិតមួយគឺ «ផ្ល្រស់ប្តាូរជីវិតមានភាពស្រស់ថា្ល្រ
ជាថ្ម»ី ដើម្របីលើកកម្ពស់ការផលិតទឹកផ្ល្រឈើស្រស់នៅក្នងុស្រកុ ដ្រល 
រំពឹងថាជាការប្រើប្រ្រស់មធ្រយាបាយសាមញ្ញមួយ ក្នងុការផ្ល្រស់ប្តារូមនុស្រស 
ទៅកាន់ជីវិតស្រស់បំព្រង និងមានផសុកភាព។

រប់ាប់ពីការតុបត្រង រហូតដល់ការរចនាគ្រឿងបរិកា្ខ្ររក្នងុហង លោកអ្នក
អាចយល់បានថា JESSY JUICE គឺផ្ត្រតសំខាន់ទៅលើ«សុខភាព 
និងសម្រស់» ជាកតា្ត្រចម្របង ដ្រលគ្រប់អតិថិជនមិនត្រឹមត្រអាចភ្លក ់
រសជាតិនូវទឹកផ្ល្រឈើស្រស់ប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ត្រថ្រមទាំងបានឃើញផ្ទ្រល ់
ភ្ន្រកនូវការផលិតទឹកផ្ល្រឈើពីផ្ល្រឈើស្រស់ផងដ្ររ។ ដូច្ន្រះនៅក្នងុហង 
គឺពោរព្រញទៅដោយផ្ល្រឈើនិងបន្ល្រស្រស់ជាច្រើនមុខ។ ទឹកផ្ល្រឈើ 
ស្រស់គ្រប់មុខទំាងអស់ន្រះ គឺបង្កើតឡើងស្របទៅនឹងការណ្រនំារបស់ 
អ្នកជំនាញ ដ្រលមានផ្ទុកវីតាមីនផ្រស្រងៗគ្ន្រសម្រ្រប់រូបរងកាយ។

ថ្មីៗន្រះ JESSY JUICE មានផ្តាល់ជូននូវកម្មវិធីពិស្រសទៀតផង 
ដោយគ្រ្រន់ត្រលោកអ្នកអញ្ជមើញទៅកាន់ហងដោយផ្ទ្រល់ រួចធ្វើការ 
Check in នៅលើបណា្ត្រញសង្គម Facebook និង Instagram 
របស់ខ្លួន នះអ្នកនឹងទទួលបានគូប៉ុនស្មើនឹង ២,៥ ដុលា្ល្ររភា្ល្រម។ 
យើងជឿជាក់ថា ប្រិយមិត្តារបស់ទស្រសនាវដ្តាី Sabay និងអតិថិជន 
JESSY JUICE ទាំងអស់បន្តាគំ្រទ្រទឹកផ្ល្រឈើស្រស់ដើម្របី 
«សុខភាពនិងសម្រស់ ពី JESSY JUICE»។

Jessy's founder has long lived in a foreign country, nurtured 
by the concept of “health” that has been taken seriously in a 
foreign country. A glass of fresh juice a day is a commonplace 
action to him. After returning to his hometown Cambodia, he 
cannot find a juice shop to provide freshly make juice, which 
really surprised him. 

Recently Cambodia is filled with coffee and tea, Jessy’s found-
er do not want his kids to drink these unhealthy drinks every 
day, therefore he want to bring in the concept of “Refresh Your 
Lifestyle”, promote freshly make juice to the local, hoping to 
use a simple way to change people to a nutritional healthy life.
 
From the decor to the product design furnishings you can see 
JESSY JUICE is presenting the concept of "Healthy & Beauty" 
as a starting point, not only to let the customers can taste the 
freshly make juice, but can also witnessed the fresh fruits in 
front of their eyes. So the shop is filled with fresh fruits and 
vegetables. Combo Juice is followed by professional nutrition-
ists recommended, for every different need of vitamins to the 
body.

Currently Jessy Juice have many promotions, if you come 
to our shop check in on Facebook or Instagram, we will give 
you a coupon $0.5 USD. Hope all the Sabay readers and all 
Jessy’s fans can continue support us, “Healthy Beauty - Jessy 
Juice.”



36 37

ស្ថិតនៅទីតាំងត្រង់ផ្លូវបា៉្រស្ទ័រក្រងនឹងផ្លូវ៣៦២ 
ភោជនីយដា្ឋ្រន Needa ដ្រលមានបម្រើជូនអតិថិជនទំាង 
ម្ហូបខ្ម្ររ និងបរទ្រស កំពុងឈរយា៉្រងសង្ហ្ររ ជាមួយនឹង 
ការតុបត្រងលំអរដ៏ប្រណីតរបស់ខ្លនួ អាចឲ្រយអ្នកគ្រប់គ្ន្រ 
មើលឃើញដល់ខាងក្នុង តាមជញ្ជ្រំងកញ្ចក់ខាងក្រ្រ។ 
លើសពីអារម្មណ៍ន្រភាពស្ងប់សា្ង្រត់និងការលំហ្រកាយ 
ដោយការឆ្លងកាត់សា្ព្រនតូចមួយសំដៅទៅផ្លូវចូល 
ភោជនីយដា្ឋ្រនលោកអ្នកកាន់ត្រាប់អារម្មណ៍ថ្រមទៀត 
ទៅនឹងបរិយាកាសខាងក្នុង Needa។

ជាមួយនឹងការលាបពណ៌ប្របស្រគត់ស្រគំុ រួមទំាងការតុប 
ត្រងលំអរប្របសម័យលាយបុរណ ភោជនីយដា្ននNeeda 

មិនត្រមឹត្រត្រវូបានរចនាឡើងជាមួយនឹងបរិកា្ខ្ររថ្មីៗ បុ៉ណ្ណ្រះ 
ទ្រ ត្រថ្រមទាំងបំពាក់ដោយសំភារៈ ប្របប្រព្រណីមួយ 
ចំនួនទៀតផងដ្ររ ដូចជាអំពូលម៉ូតបុរណ ចមា្ល្រក់ គំនូរ 
និងរូបភាពតាមជញ្ជ្រំងជាដើម។ 

ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ Needa លោក Toby Pear-

son បានប្រ្រប់ឲ្រយដឹងថា៖ «ពួកយើងខិតខំធ្វើឲ្រយខុស
ប្ល្រកពីភោជនីយដា្ឋ្រនដទ្រ។ ហើយការរចនារបស់យើង 
គឺមានលក្ខណៈពិស្រសពីគ្រ។ ដូច្ន្រះអតិថិជនរបស់យើង 
អាចទទួលនូវអារម្មណ៍ និងបរិយាកាសថ្មីប្រកបដោយ
ផសុកភាព»។

ជាការពិតណាស់ ភោជនីយដា្ឋ្រន Needa ផ្តាល់ជូនអតិថិជន 
នូវអាហរខ្ម្ររនិងថ្រជាច្រើនមុខដ្រលត្រវូបានចម្អនិពីបន្ល្រ 
សាច់ និងគ្រឿងផ្រសំថ្មីៗ និងស្រស់ៗ។ក្នងុចំណមអាហរ 
ទាំងអស់ន្រះ មានមុខម្ហូបព្រញនិយមមួយចំនួន ដ្រល 
អតិថិជនចូលចិត្តាទទួលទាន មានដូចជាថា្វ្រគោបាត់ដំបង 
ប្រហុកចិញ្ច្រ្រំអាំងជ្រុញ អាម៉ុកសាច់ត្រី ប្រហិតត្រីឆ្ល្រត 
ចៀន បុកល្ហងុប្របថ្រ និងជាពិស្រស Passion Zombie 

ដ្រលជាភ្រសជ្ជមៈ cocktail ព្រញនិយមបំផុតក្នងុ 
ភោជនីយដា្ឋ្រន។

នៅក្នងុភោជនីយដា្ឋ្រន Needa លោកអ្នកមិនត្រមឹត្រអាច 
ភ្លក់រសជាតិ ន្រម្ហូបខ្ម្ររដ៏ឈ្ងុយឆ្ង្រញ់ប៉ុណ្ណ្រះទ្រត្រថ្រម 
ទំាងម្ហបូថ្ររសជាតិដើមផងដ្ររ។ ដើម្របីបំព្រញចិត្តាអតិថិជន 
របស់ខ្លួន Needa បានចំរញ់យកចុងភៅជនជាតិថ្រពីរ 
រូបពីប្រទ្រសថ្រ បន្ថ្រមពីលើចុងភៅខ្ម្ររពោរព្រញដោយ 
ជំនាញពីររូបផ្រស្រងទៀត។ ទំាងន្រះគឺដើម្របីធ្វើឲ្រយអតិថិជន 
ទទួលបានរសជាតិដើម ទាំងអាហរខ្ម្ររនិងអាហរថ្រ 
ជាមួយនឹងតម្ល្រសមរម្រយ។

ជាមួយនឹងទីតំាងដ្រលអាចផ្ទកុមនុស្រស ចន្ល្រះពី០៥២ទៅ 
ា២២នាក់ ភោជនីយដា្ឋ្រន Needa ក៏មានបម្រើជូន 
អតិថិជនរបស់ខ្លនួ នូវបន្ទប់ VIP នៅជាន់ខាងលើផងដ្ររ 
សម្រ្រប់ឱកាសពិស្រសនិងការប្រ្ររព្ធព្រឹត្តាិការណ៍នានា 
រួមមានពិធីខួបកំណើត ការជួបជំុនិងពិធីជប់លៀងជាដើម។ 
បច្ចប្របន្នន្រះ មានបន្ទប់ VIP ចំនួនពីរ ខណៈដ្រលបន្ទប់ 
មួយទៀតកំពុងសាងសង់ ហើយបន្ទប់នីមួយៗ មាន 
បំពាក់ដោយខារ៉្រអូខ្រសម្រ្រប់មនុស្រសពី១៤ទៅ៦នាក់។ 
មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ បន្ទប់ VIP ទាំងអស់នះ ក៏អាចច្របាច ់
បញ្ចលូជាបន្ទប់ធំមួយបានផងដ្ររអាស្រយ័លើតម្រវូការ 
របស់អតិថិជន។

ដោយមានផ្តាល់ជូនម្ហូបខ្ម្ររថ្ររសជាតិដើម ស្រាកម្មល្អ 
ព្រមទំាងការតុបត្រងលំអរប្ល្រកពីគ្រ ចំនួនអតិថិជនរបស់ 
ភោជនីយដា្ឋ្រន Needa ដ្រលមានជនជាតិខ្ម្ររប្រមាណ 
៨២ភាគរយ និងបរទ្រសា២ភាគរយ មានការកើនឡើង 
ជាលំដាប់ បើគិតាប់តំាងពីព្រលបើកដំណើរការដំបូង 
កាលពីខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំា២០១៤កន្លងទៅ។ 

ជាមតិផ្ត្រំផ្ញើចុងក្រ្រយ Pearson ព្រញចិត្តាណ្រនាំអ្នក 
រល់គ្ន្រ មកទទួលយកភាពរីករយ តាមរយៈអាហរ
និងភ្រសជ្ជមៈឈ្ងុយឆ្ង្រញ់ នៅក្នុងភោជនីដា្ឋ្រន Needa។

Located in corner Pasteur and St. 360, Nee-
da restaurant, serving its customers with both 
Khmer and Thai food, prominently stands with its 
gorgeous decoration which can be directly seen 
inside due to its wall mirrors. With the feeling of 
peace and relaxing by crossing a small bridge 
toward Needa’s entrance, you will be more im-
pressed with indoor ambiance.

Painting in old colors with classic and modern 
decoration, Needa restaurant is designed with 
not only new equipment, but also some other tra-
ditional materials such as old-fashioned lamps, 
sculptures, artworks and pictures on the wall. As 
a general manager of Needa, Toby Pearson, 40, 
told, “We look to be different from other restau-
rants. Our design is unique from others, so that 
our customers get new comfortable feeling and 
environment here.”

Actually, Needa restaurant provides customers 
varieties of Khmer and Thai food with new and 
fresh vegetable, meat and ingredients. Within 
its delightful food, there are also some particu-
lar popular ones among the customers such as 
Thva Kor Battambang, Prohok Chenh Chrum 
Ang Chhrung, Hor Mok Pla, Thod Mun Pla (Fish 
Cake), Som Tum Thai, and especially passion 
zombie, the most favorite cocktail in Needa.

In Needa restaurant, you not only can get the 
taste of Khmer charming food, but also the orig-
inal Thai food. In order to satisfy its customers 
with its food, Needa contains 2 Thai chefs from 
Thailand in addition to 2 Khmer chefs. This helps 
the customers can get the taste of both original 
delicious Khmer and Thai food with an appropri-
ate price.

Having space in between 150 to 200 people, 
Needa offers its customers with VIP rooms up-
stairs for special occasions and event celebra-
tion including birthday, meeting, party, and so 
on. There are two VIP rooms while another is 
under construction. In each VIP room, it con-
tains Karaoke with the space from 4 to 6 people. 
Moreover, those VIP rooms can be combined 
into one big room up on the customers’ need. 

Because of its original delicious Khmer and Thai 
food, good service as well as unique decoration, 
the number of customers, 80 percent Khmer and 
20 percent foreigners coming in Needa restau-
rant is gradually increasing since the opening in 
September 2013. For the last suggestion, Pear-
son recommended everyone to come and taste 
delicious food and drinks in Needa restaurant for 
enjoyment here.

ភោជនីយដ្ឋ្រន

NEEDA
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ហោរាសាស្រ្តាប្រាំខ្រកកកដា២០១៤ហោរាសាស្រ្តាប្រាំខ្រកកកដា២០១៤ហោរាសាស្រ្តាប្រាំខ្រកកកដា២០១៤

ត្រវូសង្ក្រតមើលប្រះដូងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លនួថា 
គ្រទុកអ្នកក្នងុប្រះដូងរបស់គ្រដ្ររឬទ្រ។ សម្រ្រប់ជីវិត 
ការងរ អ្នកអាចដាក់ចិត្តាដាក់កាយបាន ត្រប្រសិនជា 
អ្វដី្រលអ្នកធ្វើ គឺមិនម្រនជារឿងាំបាច់ មានន័យថា 
អ្នកនឹងមិនអាចយកឈ្នះចិត្តាគ្របានទ្រ។ គួរចំណាយ 
លុយកាកលើអ្វដី្រលមានប្រយោជន៍ ប្រសើរជាការ 
ាយាយខ្ជមះខា្ជ្រយ ទោះជាអ្នកសម្របូរធនធានក៏ដោយ 
ព្រ្រះអ្វដី្រលអ្នកបានសន្រសំ នឹងមកជួយអ្នកនៅគ្រ្រខ្វះ 
ខាតណាមួយជាមិនខាន។

អ្នកនឹងមានការភាន់ច្រឡំពីទំនាក់ទំនងគ្រួសសាររបស់ 
ខ្លនួ ទោះបីជាអ្នករួមរស់ជាមួយគ្ន្រយូរហើយក្តា។ី 
នៅកន្ល្រងធ្វើការវិញ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វ ី
បម្រងុកើតឡើងឬផ្ល្រស់ប្តារូ ដូច្ន្រះអ្នកមិនបាច់មាន 
ភាពភា្ញ្រក់ផ្អើលអ្វនីះឡើយ ព្រលមានស្រចក្តាជូីន 
ដំណឹងណាមួយ ពីចៅហ្វ្រយរបស់អ្នក។ ត្រវូគិតឲ្រយ 
បានល្អតិលអន់ចំពោះការចំណាយផ្រស្រងៗាប់ពី
ធំទៅតូច ព្រ្រះរល់ការចំណាយតិចតួចទំាងអស់ 
នឹងនំាឲ្រយមានការខ្ជមះខា្ជ្រយ។

ការរក្រសាភាពសមា្ង្រត់តិចតួចនៅព្រលន្រះ អាចធ្វើឲ្រយ 
ចំណងស្ន្រហរបស់អ្នករីករយ ប៉ុន្តា្រអ្នកក៏ត្រូវធ្វើឲ្រយ
មានភាពរស់រវីក ជាមួយដ្រគូរបស់អ្នក។ ក្នុងខ្រន្រះ 
អ្នកត្រូវចៀសឲ្រយឆ្ង្រយពីការច្រះដឹងរឿងអ្នកដទ្រ។ 
អំណយផល គឺមានតម្ល្រដល់ការទុកដាក់លុយកាក ់
របស់អ្នក ដ្រលជាអ្វីដ្រលអ្នកត្រងត្ររំពឹងមកដល់។ 
ហើយអ្នកនឹងមានគំនិតចង់ដាក់លុយនៅនឹងខ្លួន 
ជាជាងការាយាយច្រើន។

បង្ហ្រញឲ្រយដ្រគូរបស់អ្នកឃើញថា អ្នកពិតជាយក 
ចិត្តាទុកដាក់ចំពោះគ្រ ត្រក៏ត្រវូនិយាយពីអ្វ ីដ្រល 
ធ្វើឲ្រយគ្រសប្របាយចិត្តាផងដ្ររ។ សម្រ្រប់ការងរ 
ការពន្រយល់មិត្តារួមការងរ អំពីសកម្មភាពជាក់លាក់ 
ណាមួយ គឺជារឿងចំបាច់ ក្នងុការកំណត់ពីលទ្ធផល 
ដ៏ត្រមឹត្រវូមួយ។ មុននឹងសម្រ្រចចិត្តាធ្វើអ្វមួីយ អ្នក 
ត្រវូគិតឲ្រយបានច្រើនដង បើសិនជាអ្នកនៅមិនប្រ្រកដ
ប្រជាលើខ្លនួឯង។

អ្នកនឹងមានព្រលគ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់ទៅកំសាន្តា 
នៅកន្ល្រង ដ្រលដ្រគូរបស់អ្នកចង់ទៅ ហើយា 
នឹងធ្វើឲ្រយពួកអ្នកសប្របាយរីករយជាមួយគ្ន្រ។ក្នុង 
ការងរ ការយល់ដឹងពីចិត្តាគំនិតរបស់ចៅហ្វ្រយ 
នឹងផ្តាល់តម្ល្រខ្ពស់ទៅលើគំនិតដ៏ល្អរបស់អ្នក។ 
ត្រវូព្រមព្រៀងគ្ន្រជាមុនសិនាំធ្វើការាយាយនានា។

ត្រវូច្រះទុកចិត្តាគ្ន្រទៅមក ពីអ្នកនៅជំុវិញអ្នក ជាពិស្រស 
គឺមនុស្រសជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក ដ្រលបានជ្រើសរីស 
អ្នកឲ្រយធ្វើកិច្ចការងរពិស្រសណាមួយន្រះ។ 
ការប្រកបការងរបន្ថ្រមគឺពិតជាមិនម្រនជារឿងងយ 
ស្រលួនះទ្រ បុ៉ន្តា្រាអាចបង្ហ្រញថាអ្នក គឺពិតជាមនុស្រស 
មានតម្ល្រមា្ន្រក់។ ចំពោះលុយកាក អ្នកអាចបង្កើនតម្ល្រ 
វត្ថជុាកម្មសិទ្ធរិបស់ខ្លនួដោយការកាត់បន្ថយរបស់មិន 
បានការ ដ្រលអ្នកធា្ល្រប់ត្រមាន ដើម្របីឲ្រយអ្នកដទ្រមើល 
ឃើញថា អ្នកមិនម្រនខ្ជមះខា្ជ្រញ។

ដើម្របីថ្ររក្រសាទំនាក់ទំនងល្អជាមូយនឹងដ្រគូរបស់អ្នក 
អ្នកមិនត្រវូនិយាយច្រើននះទ្រ បើមិនាំបាច់។ 
លោកអ្នកនឹងជួបប្រទះនូវហ្រតុការណ៍ជាច្រើន នៅ 
រល់ក្រ្រយសកម្មភាពរបស់អ្នក ដូច្ន្រះត្រវូអង្ក្រត 
មើលមិត្តាភក្តារិបស់អ្នក ដ្រលចង់សីុខ្រស្រលើអ្នក ជាមួយ
នឹងគ្រ្រងការណ៍នៅពីក្រ្រយរបស់គ្រ។ ចំពោះលុយ 
កាក ត្រវូមានតុល្រយភាពការចំណាយផ្រស្រងៗ ផ្អ្រកលើ
ចំណូលរបស់អ្នកទោះជាមិនទាន់ទាល់ច្រកក៏ដោយ។

នៅព្រលក្តារំីពឹងរបស់អ្នក ខិតជិតមកដល់ អ្នកនឹងទទួល 
បានក្តាសី្រឡាញ់ពិត ក្នងុជីវិតរបស់ខ្លនួ។ ការប្រព្រតឹ្តាទៅ 
ន្រការងរ គឺមិនត្រវូតក់ក្រហល់ព្រកឡើយ ត្រវូាំព្រល 
វ្រលានិងឱកាសដ៏ត្រមឹត្រវូមួយសម្រ្រប់អ្នកព្រ្រះអ្វដី្រល 
ធំដំុនឹងកា្ល្រយជារឿងតូចតាចវិញព្រលន្រះ ដោយមិនាំ្រ 
បាច់ការចំណាយច្រើនឡើយ។ ត្រវូគិតគូលើថវិកា 
របស់អ្នក ដើម្របីធ្វើការសន្រសំទៅលើការាយាយ។

អ្នកនឹងមានមទនភាពចំពោះស្ន្រហរបស់ខ្លនួ ប្រៀប 
ដូចមានអ្វគី្រប់យ៉ា្រង ហើយអ្នកគឺពិតជាមានសំណាង 
ខា្ល្រងំណាស់ ក្នងុទំនាក់ទំនងស្ន្រហព្រលន្រះ។ ហើយ 
អ្នកនឹងទទួលបានផលល្អក្នងុការងរ ព្រមទំាងបានរៀន 
សូត្រជាច្រើនពីដំណើរការ ពីថា្ន្រក់លើ និងមិត្តារួមការងរ 
ទៀតផង។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនប្រក្រតី 
ចំពោះលុយកាក អ្នកត្រវូធ្វើការសម្រ្រចចិត្តាតាមចិត្តា 
គំនិតរបស់អ្នក។

គួរបង្កើតគម្រ្រងណាត់ជួបភា្ញ្រក់ផ្អើលមួយ ហើយាំ
មើលថាទំនាក់ទំនងស្ន្រហរបស់អ្នក រីករយនឹងភាព
ភា្ញ្រក់ផ្អើលនះដ្ររឬទ្រ។ ត្រវូច្រះសួរនិងទទួលយក 
មតិយោបល់ពីអ្នកជំុវិញខ្លនួ ព្រ្រះាគឺជាវិធីសាស្រ្តាដ៏ 
មានប្រសិទ្ធភាពក្នងុការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រទំាងឡាយ។ 
ហើយប្រសិនជាមានទំនាស់អ្វមួីយរឿងលុយកាកអ្នក 
ាំបាច់ស្វ្រងរកកាពិតដើម្របីបញ្ជ្រក់ពីបញ្ហ្រ។ 
អ្នកនឹងជួបបញ្ហ្រមួយចំនួន បុ៉ន្តា្រនៅព្រលអ្នកមានភស្តាុ 
តាងច្របាស់លាស់ អ្នកពិតជាអាចឈរលើគ្របាន។

ការនិយាយគ្ន្រដោយភាពសោ្ម្រះត្រង់និងបើកជំហរ គឺ
អាចដោះស្រ្រយគ្រប់បញ្ហ្រនៅក្នងុទំនាក់ទំនងស្ន្រហ 
របស់អ្នក ជាជាងការធ្វើពើមិនចង់ជជ្រកដោះស្រ្រយ 
គ្ន្រ។ អ្នកនឹងប្រឈមនឹងការងរមួយចំនួន ដ្រលអ្នក 
មិនចង់ធ្វើ ដូច្ន្រះមិនបាច់ព្រយាយាមរត់គ្រចពីានះទ្រ។ 
រឿងលុយកាក ាគឺជាព្រលវ្រលាល្អ សម្រ្រប់ទុកដាក់ 
ព្រ្រះអ្នកត្រៀមខ្លនួបានយ៉ា្រងល្អ ក្នងុការសន្រសំសំច្រ 
ហើយនឹងចំណាយតិច។

ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើអ្វមួីយ ដើម្របីបង្ហ្រញទៅដល់ដ្រ 
គូរបស់អ្នក ពីសារៈសំខាន់របស់គ្រក្នងុជីវិតអ្នកនះ 
ានឹងកា្ល្រយជារបស់ដ្រលមានតម្ល្រជាទីបំផុត។ 
គួរចៀសាការស្រពគប់អ្នកដទ្រ ប្រសិនបើាមិន 
បម្រើឲ្រយផលប្រយោជន៍រួមនះទ្រ។ ហើយត្រវូប្រងុ 
ប្រយ័ត្នខ្ពស់ កំុឲ្រយនរណាអាចមកល្របួងអ្នក ឲ្រយអ្នកចូល 
ហុ៊នឬទឹកប្រ្រក់នានាឡើយ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍
មិនច្របាស់លាស់នះ។

ឆ្ន្រំថោះ | Rabbit

ឆ្ន្រំរោង | Dragon

ឆ្ន្រំវក | Monkey ឆ្ន្រំរក | Rooster ឆ្ន្រំច | Dog ឆ្ន្រំកុរ | Pig

ឆ្ន្រំជូត | Rat ឆ្ន្រំឆ្លូវ | Ox(Buffalo)

ឆ្ន្រំម្រសាញ់ | Snake ឆ្ន្រំមមី | Horse ឆ្ន្រំម្រម | Goat

ឆ្ន្រំខាល | Tiger




