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សួស្ដ ីមិត្ត អ្នក អាន ទំាង អស់ គា្ន្រ! 
“ Work hard and stay humble ” នេះ ជា ឃ្លេ មួយ ដេល ខ្ញុ ំ
បាន ឃើញ ដោយ ចេដនេយ  លើ គេហទំព័រ Pinterest។ ជា  ការ 
ពិត   អ្នក ខ្លះ  ខំ ធ្វើ ការ ហើយ តេង តេ ដាក់ ខ្លនួ ទៅ នឹង ស្ថេនភាព 
សមញ្ញ ជានិច្ច ហើយ ខ្លះ ទៀត  ធ្វើ ការ តិច  តេ និយាយ ចេើន 
ជាង ធ្វើ។ ភាព ផ្ទយុ គ្នេ រវាង ចំណុច ទំាង ពីរ នេះ  បាន បំផុស  
ឲេយ កេមុ ការងារ ទសេសនា វដ្ដ ីSabay Magz លើក យក បេធាន 
បទ " Are  you Hipster ? ” មក និយាយ ក្នងុ លេខ ទី ៣៤ ខេ 
មីនា នេះ។

លេខ ថ្ម ីនេះ Sabay Magz មិន បាន សំដៅ លើ ការ បេកួត 
បេជេង គ្នេ ក្នងុ ការងារ ដូច ដេល បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ាង លើ នោះ 
ទេ។ យើង សំដៅ លើ  Lifestyle នេ បេភេទ មនុសេស ដេល ចូល 
ចិត្ត ដាក់ ខ្លនួ សុភាព រាប សរ សុទិដ្ឋនិិយម បេកប ដោយ 
ចំណេះ ដឹង  និង ចូល ចិត្ត ធ្វើ អ្វ ីដេល ប្លេក ពី គេ  មើល ទៅ មាន 
លក្ខណៈ មួយ   ដេល អ្នក ផេសេង មិន មាន ដូច។ 

មនុសេស ដេល មាន បេប បទ នេ ការ រស់ នៅ បេប នេះ អាច 
និយាយ បាន ថា  ជា អ្នក មាន Lifestyle បេប « Hipster » 
ដេល Sabay Magz កំពុង តេ និយាយ ពេល នេះ។ តាម រយៈ 
ការ ចុះ ធ្វើ ការងារ ជាមួយ នឹង សកម្មភាព បេាំ ថ្ងេ របស់ យុវវ័យ 
ខ្ញុ ំសង្កេត ឃើញ ថា យុវវ័យ ដេល លេង Style ដូច ជា «Hip-

ster» នេះ មាន ចេើន ណាស់ តេ គេេន់ តេ ពេល ខ្លះ ពួក គត់ មិន 
បាន ដឹង ថា សំលៀក បំពាក់ ការ រស់ នៅ និង ការ រៀប ចំ ខ្លនួ 
របស់ គត់ តេវូ បាន គេ ាត់ ទុក  បេភេទ Hipster នោះ ទេ។ 
ដូច្នេះ តាម រយៈ លេខ ៣៤ «  Are you Hipster?» នេះ ខ្ញុ ំ
សងេឃឹម ថា មិត្ត អ្នក អាន នឹង បាន ដឹង ថា តើ  Hipster ជា មនុសេស 
បេភេទ ណា? ហើយ Hipster ចូល ចិត្ត  លេង  Style និង ធ្វើ អ្វី 
ខ្លះ ក្នងុ សកម្មភាព បេាំ ថ្ងេ? 

កំុ ភ្លេច តាម ដាន  Sabay Magz នៅ ខេ បនា្ទេប់ ទៀត ណ៎ា! ខេ 
កេេយ នេះ Sabay Magz នឹង ប្ដរូ រូបរាង ថ្ម ីសេប ពេល ដេល 
ពិធី បុណេយ ចូល ឆ្នេ ំថ្ម ីបេពេណី ជាតិ ចូល មក ដល់  ក្នងុ ខេ មេស។ 
អរគុណ ដេល បាន គំ ទេ Sabay Magz តំាង ពី ដើម រហូត មក 
ទល់ ពេល នេះ។  បើ សិន មិត្ត អ្នក អាន ទំាង អស់ គ្នេ មាន អ្វ ីចេក 
រំលេក ឬ ក៏ ផ្ដល់ ជា យោបល់ រិះ គន់ ផេសេងៗ អាច ទំនាក់ ទំនង 
បាន តាម រយៈ ទំព័រ ហ្វេសបុក Sabay Magz : https://www.

facebook.com/SabayMagz ឬ  Follow Sabay Magz លើ 
Instagram ក៏ បាន ដេរ។  

  ជូន ពរ មិត្ត ទំាង អស់ គ្នេ ជួប តេ សំណាង  និង សុខភាព ល្អ គេប់ 
ពេល វេលា! ជួប គ្នេ ខេ កេេយ ទៀត ណ៎ា! 
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ពេល គេ និយាយ ពី  Hipster  គេ នឹក ឃើញ ដល់ ការ ស្លៀកពាក់ ឡូយឆយ  បេប   តារា   ចមេៀង  Hip Hop និង  Rap  
លេបី ៗ  សម័យ ឥលូវ   ហេីយ ប៉ុន្តេ តាម ពិត ទៅ  Hipster ជា ការ រស់ នៅ មួយ បេប ដេល តេូវ បាន គេ ស្គេល់ តាំង ពី ឆ្នេំ 
១៩៤០  មក ម្ល៉េះ ហេីយ   ធាតុ   ពិត      មិន   មេន   ជា   ការ   លេង   ម៉ូដ   ខោអាវ និង Style ហុីប   ហប   នោះ   ទេ។ ជីវិត រស់ នៅ របស់ 
ពួក  Hipster គឺ គេ ចូលចិត្ត ធ្វើ អ្វី ដេល តេឹមតេូវ  ទោះ បី ជា    Style នេះ    ប្លេក ពី គេ ក៏ ដោយ។ ឧទាហរណ៍៖  Hipster  
ដឹង ថា ការ បេើបេេស់ ថង់ បា្លេស្ទិក ចេើន មិន ល្អ ចំោះ បរិស្ថេន សមេេប់ មនុសេស ទូទៅ គេ ដឹង តេ បេហេល ជា គេេន់ 
តេ កាត់ បន្ថយ  ការ បេើ បេេស់ ប៉ុណ្ណេះ មិន បាន ធ្វើ អ្វី ដើមេបី រួម ចំណេក ចេើន ជាង នេះ ទេ តេ សមេេប់  Hipster គេ 
បេហេល ជា នឹង យក កាបូប យួរ  សមេេប់ ទិញ ម្ហូប ទៅ ផេសារ Lucky  ហើយ មិន បេើ ថង់ បា្លេស្ទិក សោះ តេ ម្ដង ។  

ដោយ សរ តេ  Hipster ចូល ចិត្ត ធ្វើ អ្វី ខុស ប្លេក ពី អ្នក ដ៏ ទេ   មាន 
មនុសេស ជា ចេើន យល់ ចេឡំ  គិត ថា  Hipster តេង ខ្លួន ដូច  ជា   ជើង 
កាង   ហើយ គិត ថា ខ្លួន  ឡូយ ជាង អ្នក ដទេ  តេ    តាម ពិត ទៅ ពួក គេ 
គេេន់ តេ បេកាន់ ជំហរ របស់ ខ្លួន  មិន ដើរ តាម គំនូស របស់ សង្គម 
ប៉ុណ្ណេះ ហើយ ពាកេយ ថា  Hipster មួយ មា៉េត់  ក្ដេប លើ ការ រស់ នៅ 
របស់ មនុសេស មា្នេក់   មិន សំដៅ  តេ ការ តុប តេង ខ្លួន សំបក កេេ ទេ។ 

ការ រស់ នៅ   (lifestyle) របស់  Hipster ទូទៅ ផ្ដេត លើ អ្វី ដេល គេ 
យល់ ថា តេូវ និង អ្វី ដេល គេ ចូល ចិត្ត  ដេល គិត តាំង ពី ការ ចំណាយ 
បេេក់ ឡើង ទៅ។   Hipster អាច ចំណាយ លុយ ចេេីន    សន្ធឹក លើ  
ការ ទិញ ឥវា៉េន់    បេភេទ   ណា   ដេល លក់   ដេីមេបី    បេមូល បេេក់ ជួយ 
សមាគម ក្មេង កំពេេ ជា ដើម តេ ដល់ អ្វី ដេល ខ្លួន ឯង តេូវ ការ បេរ 
ជា រក ទិញ នៅ ហាង លក់ របស់ មួយ ទឹក   (ហើយ ពេល ខ្លះ មក អួត 
ទៀត ថា គេ ចំណាយ តិច ) ដោយ   យក   របស់របរ   ទាំង   នោះ   ច្នេ   ចេញ   
ជា   ម៉ូត   ថ្មី   មួយ   ដេល   មិន   មាន   អ្នក   ផេសេង   មាន   ដូច។ Hipster ទូទៅ 
ខ្វល់ ា្វេយ ចេើន ពី បញ្ហេ បរិស្ថេន និង  សុខភាព ជាដើម ហើយ 
ភាគចេើន  Hipster ជា អ្នក ញ៉េំ ម្ហូប បួស ទៀត ផង  និង ចូលចិត្ត 
បេើបេេស់ តេ ផលិតផល ដេល ធ្វើ ពី ធម្មជាតិ សុទ្ធ  (organic) ។ 

Hipster  ចូល ចិត្ត បញ្ចេញ កមា្លេំង ពលកម្ម  សូមេបី   តេ កីឡា ដេល គេ 
លេង ក៏  ប្លេក ពី អ្នក ដទេ និង មាន ការ ផេសងពេេង ចេើន ដេរ។  កីឡា 
ដេល  Hipster លេង ភាគ ចេើន មាន ដូច ជា   កីឡា ឡើង ភ្នំ  ជិះ កង់ 
ផ្លូវ ឆ្ងេយ ជិះ ទូក ពី លើ ជេេះ ជា ដើម។ កេេ ពី កីឡា Hipster ក៏ រួម 
បញ្ចូល ការ បញ្ចេញ ពលកម្ម ទៅ ក្នុង ជីវិត រស់ បេាំ ថ្ងេ ដេរ ដូច 
ជា គេ ចូលចិត្ត ដើរ និង ជិះ កង់ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ បេាំ ថ្ងេ ជាង ការ 
បេើបេេស់  ម៉ូតូ ឬ  ឡាន។ 

 សំលៀកបំពាក់ របស់  Hipster ភាគ ចេើន មាន ដូច ជា អាវ 
ក ឌុប ឆ្នូត វ៉េនតា ធំ និង សេបេក ជើង ឃ្លុប ក វេង ជាដើម។    អ្វី   
ដេល Hipster ផ្ដេត សំាន់ លេី   ការ   លេង   ខ្លួន   នោះ គឺ   គិត   ពី   
សុខុមាលភាព   (comfort) នេ   ការ    ស្លៀកពាក់     ដេល   មើល 
សមញ្ញៗ តេ   ឡូយ   ហេីយ    មិនាំ    បាច់  ចំណាយ លុយ ចេើន   ក្នុង   
ការ   ទិញ   សំលៀក   បំពាក់។ ជួន កាល អ្វី ដេល Hipster ពាក់ មិន 
តេូវ នឹង រដូវ កាល និង អាកាសធាតុ ផង ក៏ មាន  តេ បើ គេ យល់ ថា 
វា ស្លៀក ទៅ សម  Hipster មិន ខ្វល់ ថា នរណា គិត យា៉េង ម៉េច ពី  គេ 
ឡើយ។

 ទសេសនៈ របស់  Hipster មាន លក្ខណៈ ទូលំទូលាយ និង មាន 
ចំណុច ចេើន ដេល យុវវ័យ អាច យល់ ដឹង នឹង ទាញ យក មក ធ្វើ ជា 
ទមា្លេប់ ល្អ បាន។ សក   លេបង   លេង Style Hipster ទេ? បន្ត   
ទៅ   ទំព័រ   ផេសេង   ទៀត ដេីមេបី   យល់   បន្ថេម   ពី   ការ   លេង Hipster 's 

Style ៕

អត្ថបទ៖ រ៉ូលីន

CURRENTISSUE
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ពូឃ្លាំង
ស្វះស្វ្ងអង្គ្សប្្ក់ជួយកុមារតាម
កម្មវិធីមនុស្សធម៌

តារា ចមេៀង ដេល ទទួល តំណេង ជា អគ្គរដ្ឋទូត សុច្ឆន្ទៈ ជំនាន់ ទី មួយ 
សមេេប់ អង្គការ ស្នេមញញឹម នេ កុមារ គឺ  ពូ ឃ្លេំង ដេល គត់ នឹង ខិត ខំ 
ស្វេង រក បេេក់ តាម កម្មវិធី មនុសេសធម៌ របស់ អង្គការ ស្នេមញញឹម នេ កុមារ 
ឲេយ បាន ចំនួន ៣០ មុឺន ដុលា្លេរ ក្នុង មួយ ឆ្នេំ។

ពូ ឃ្លេំង បាន ចុះ កិច្ចសនេយា ជាមួយ   អង្គការ ស្នេមញញឹម នេ កុមារ ( PSE)  
កាលពី ថ្ងេ ទី  21 ខេ កញ្ញេ ឆ្នេំ 2013ដោយ តេូវ បាន ជេើស រើស ជា អគ្គរដ្ឋទូត 
សុច្ឆន្ទៈ នេះ ដោយ សរ តេ ពូ ឃ្លេំង ធា្លេប់ បាន ជួយ កុមារ កេី កេជា យូរ ណាស់ 
មក ហើយ តាំង ពី2-3ឆ្នេំ មុន ពេល តារា ចមេៀង រូប នេះ មាន នាម ជា 
អគ្គរដ្ឋទូត សុច្ឆន្ទៈ បេាំ អង្គការ មក ម្ល៉េះ។ កេេ ពី នេះ ពូ ឃ្លេំង ក៏ ធា្លេប់ មាន  
សហការ ជាមួយ អង្គការ ដទេ ទៀត ដេរ ដើមេបី ជួយ សងេ្គោះ កុមារ កំពេេ កេី 
កេ  គេេន់ តេ មាន លក្ខណៈ តូច ជាង និង មិន បាន មាន ការ ាត់ តាំង មុខ ងារ 
ប៉ុណ្ណេះ។

ការ ដេល ចុះ ជួយ ក្មេង កេី កេ ទាំង នេះ  ពូ ឃ្លេំង មិន ទទួល បាន 
ផល បេយោជន៍ ជា ទឹក បេេក់ អ្វី ឡើយ គឺ ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ ទឹក 
ចិត្ត ចង់ ជួ យ កុមារ ពិត ៗ   ដោយ មើល ឃើញ ថា មាន ភាព ខុស 
គ្នេ ា្លេំង ពេក រវាង កូន អ្នក មាន ជីវភាព ធូរធារ និង កុមារ កេី កេ 
កំពេេ ដទេ។ ពេល ចុះ សម្ដេង ម្ដង ៗ  ដូចជា ការ បេគំ ដន្តេ ីតាម 
ខេត្ត កេុង នានា  ពូ ឃ្លេំង តេង តេ ឆ្លេត ឧកាស មាន មតិ យោបល់ 
និង រេ អងា្គេស បេេក់ សមេេប់ ជួយ ក្មេង។        

" កុមារ ទាំង នោះ  ឪពុក មា្ដេយ គេ រក ចំណូល បាន តិច ជាង 
5000៛ ក្នុង មួយ ថ្ងេ"  ពាកេយ សំដី នេះ ហើយ ដេល  ដក់ ជាប់ ក្នុង 
ចិត្ត របស់ ពូ ឃ្លេំង   ជំរុញ អោយ ពូ ឃ្លេំង  មាន ចិត្ត ចង់ ជួយ កុមារ 
ទាំង នោះ។  ពូ ឃ្លេំង បាន រៀប រាប់ បេេប់ Sabay Magz  ថា 
ដំបូង បំផុត  ដេល គត់ ក៏ មិន បាន ដឹង ដេរ ថា មាន យុទ្ធនាការ 
រេ អងា្គេស បេេក់  សមេេប់ កុមារ  បេប នេះ  តេ ដល់ ពេល គត់ 

ដឹង តាម រយៈ អង្គការ PSE  ពី ស្ថេន ភាព ក្មេង ៗ ទាំង នោះ ដេល 
ជួបបេទះ ការ លំបាក ពិត បេេកដ មេន  ធ្វើ អោយ គត់ មាន គំនិត 
មួយ ថា តេូវ តេ ជួយ ក្មេងៗ នោះ តេ ម្តង។    

មេយា៉េង កេេ ពី នេះ ពូ ឃ្លេំង ក៏ បាន បេេប់  Sabay Magz  ផង ដេរ ថា 
គត់   ពេញ ចិត្ត នឹង ជួយ  ពេេះ គត់ តេង តេ មាន ចិត្ត ចង់ ជួយ ចង់ 
ធ្វើ អ្វី មួយ ដេល អាច ទទួល បាន ផល ទៅ ដល់ អ្នក ដទេ អោយ មាន 
លក្ខណៈ ទូលំទូលាយ ជា សធារណៈ ដោយ ការ ជួយ អ្នក ដទេ ក៏ ជា 
ហេតុផល មួយ ដេល អោយ គត់  ចូល ក្នុង វិស័យ សិលេបៈ ដេរ។ 

ពូ ឃ្លេំង សងេឃឹម ថា តាម រយៈ ការងារ របស់ គត់  នឹង អាច ឲេយ អ្នក ដទេ 
យល់ ដឹង កាន់ តេ ចេើន ពី កម្មវិធី មនុសេសធម៌ ផេសេង ៗ  ក៏ ដូចជា ឲេយ តារា 
ដទេ ទៀត ឃើញ ថា ពួកគេ ក៏ អាច រួម ចំណេក ជួយ សង្គម តាម កម្មវិធី 
ទាំង នេះ ដូច គ្នេ។

Freshie Boys & Girls  ា កម្មវិធី ប្រកួត ប្រជ្រង ស្វ្រង រក យុវជន  យុវតី ដ្រល មន សមត្ថភាព សិល្របៈ ដើម្របី ទទួល បាន ជ័យ លាភី  Freshie Girl Freshie Boys & 
Freshie Girls & Boys ទទួល បាន ប្រាប្រិយ ាព វិវត្ត ឡើង ា លំដាប់ អស់ រយៈ ព្រល 13 ឆ្ន្រំ មក ហើយ   ។  សព្វ ថ្ង្រ     Freshie Boys & Girls នៅ ត្រ បន្ត  ស្វះស្វ្រង រក ពន្លក 
សិល្របៈ ថ្មី ក្នុជង  Freshie Boys & Girls ជំនាន់ ទី  ១៤   ។    

ការ បង្កើត កម្មវិធី នេះ ឡើង គឺ ដើមេបី ផ្ដល់ ឧកាស  និង ការ 
បណ្ដ៉ះបណា្ដេល    ឲេយ យុវជន ខ្មេរ ដេល មាន សមត្ថភាព  បាន បញ្ចេញ 
ទេពកសលេយ ភាព កា្លេហាន  ហា៊េន សម្ដេង  ចូល រួម បេកួត បេជេង 
ដើមេបី ស្នង តំណេង សិលេបករ  សិលេបការនី បន្ត វេន ក្នុង ការ លើក តម្កើង 
សិលេបៈ វបេបធម៌ ខ្មេរ។ មេយា៉េង នេះ ជា ឧកាស សមេេប់ យុវជន ក្នុង ការ 
ផ្លេស់ ប្ដូរ បទពិសោធន៍ ទទួល បាន ចំណេះដឹង បន្ថេម  និង បេើបេេស់ 
ពេល វេលា ទំនេរ ពី ការ សិកេសា លើ វិស័យ សិលេបៈ  ជាស ជាង ងាក ទៅ រក 
អំពើ មិន គបេបី អបាយមុខ និង គេឿង ញៀន ជាដើម។

បេក្ខជន  ដេល បាន ដាក់ ពាកេយ ជាង 2000នាក់ តេូវ ចូលរួម បេកួត វគ្គ 

ជមេុះ ជា ចេើន  ដូច ជា វគ្គ ជមេុះ រូបថត  វគ្គ សមា្ភេសន៍ ផ្ទេល់ វគ្គ 
បងា្ហេញ បុគ្គលិក ផ្ទេល់ ជា ដើម មុន  នឹង បាន ជាប់ ជ័យ លាភី ជា  
Freshie Girl Freshie Boy។

កុំ ភ្លេច រង់ ាំ ទសេសនា កម្មវិធ ី  Freshie Boys & Girls  រៀង រាល់ ថ្ងេ 
ពេហសេបតិ៍  វេលា ម៉េង 5 លា្ងេច លើ កញ្ចក់ ទូរទសេសន៍  MyTV និង 
ជា ពិសេស ជាង នេះ ទៅទៀត  កុំ ខកាន ទសេសនា ការ ផេសាយ ផ្ទេល់  
កម្មវិធី បេកួត ផ្តេច់ ពេ័តេ Freshie Boys & Girls ជំនាន់ ទី 14 ដេល 
នឹង រៀបចំ ឡើង នៅ ថ្ងេ ទី 09   ខេ មេស ។ 

CELEBRETYNEWS
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ទឹម រដា្ឋេ តេូវ បាន គេ ាត់ ថា ជា តារា សេី មា្នេក់ ដេល ចូល ចិត្ត 
ថត រូប បំផុត សេប ពេល គេ ឃើញ ថា រូបភាព ដេល ភាគ 
ចេើន ផ្ដិត ដោយ ទូរសព្ទ ដេ លេច លើ បណា្ដេញ សង្គម ផ្ទេល់ 
ខ្លួន របស់ នាង។ សមី ខ្លួន ក៏ ទទួល ស្គេល់ លើ បញ្ហេ នេះ។

រដា្ឋេ ដេល ទើប បេក បាក់ ស្នេហា ជាមួយ បុរស ជនជាតិ 
បា៉េគីស្ថេន បេេប់ ថា នាង ចូល ថត រូប ណាស់ ពេេះ នោះ 
របៀប មួយ ដេល នារើ សម័យ ថ្មី អាច បងា្ហេញ ពី សោភណ្ឌ 
ខ្លួន ឯង បាន ទៅ កាន់ ពិភព លោក និង រហ័ស ទាន់ ចិត្ត នេះ 
និយាយ ជា រួម។ និយាយ ដោយ ឡេក កញ្ញេ ចូល ចិត្ត ថត 
រូប ក៏ អាច ដោយ សរ តេ កញ្ញេ មាន រូបរាង សម សួន ដូច្នេះ 
ហើយ ទើប ចង់ បងា្ហេញ ពី អំណយ ផល របស់ ខ្លួន ដូច នឹង 
ពាកេយ គេ ថា "មាន របស់ ល្អ ចេះ តេ ចង់ បងា្ហេញ គេ" នោះ អី។

កញ្ញេ ថ្លេង ថា "នាង ខ្ញុំ ពេញ ចិត្ត នាង រូបរាង ខ្លួន ឯង ណាស់ 
ក្នុង នោះ ចំណុច ពីរ ដេល ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត ខ្លួន ឯង ទី ១ ទមេង់ មុខ 
និង ទី ២ គឺ រាង !”។ យោង លើ អំណយ ផល ទាំង នេះ រដា្ឋេ 
បន្ត ថា រូបភាព ដេល នាង ចូល ចិត្ត ថត បំផុត គឺ រូបភាព 
បេប សិចសុី។ "ទមេង់ មុខ នាង ខ្ញុំ បាន តេ ថត សិចសុី ថត 
សុភាព សេគត់សេគំ អី អត់ សម ទេ អីចឹង បាន រូបភាព នាង 
ខ្ញុំ ភាគ ចេើន ជា រូបភាព បេប សិចសុី"។

រដា្ឋេ ថ្លេង ថា នាង មិន ដេល នឿយណាយ ឡើយ នឹង ការ 
ចេក រំលេក ពី សោភណ្ឌ ខ្លួន ឯង តាម រយៈ រូប ថត ទៅ កាន់ 
អ្នក ដទេ ៕

អត្ថបទ៖ ទារិកា

តារាសម្ដាង
និងម៉ូដាល
ទឹមរដ្ឋា
នឹងការថតរូប
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អេនឌី ជា តារា សិលេបៈ បេុស ស ស្គុះ  សុភាព  នារើ ល្មម ៗ  សូម   
ចេណេន បាន រៀប រាប់  ពី ការ ថេ រកេសា សេបេក គោល ៗ  មួយ ចំនួន  
ដូច ជា ការ ទទួល ទាន ទឹក បន្លេ  ផ្លេឈើ  ឲេយ បាន គេប់ គេេន់  រួម 
នឹង ការ ញុំា វើតាមីន ជំនួយ សេបេក រាល់ ៗ  ថ្ងេ ទៀត។ ប៉ុន្តេ កេេ ពី 
ការ ថេ រកេសា សេបេក យា៉េង ា្ជេប់ខ្ជួន រហូត សល់ សមេបុរ សេបេក ស 
ស្គុះ អេនឌី នៅ ាប់ អារម្មណ៍ គេឿង បនេសំ ជា ចេើន ទៀត ដេល 
ទាំង នោះ សុទ្ធ ជំនួយ ដល់ សោភណ្ឌ នេ រាង កាយ និង ស័ក្ដិសម 
ជា មនុសេស ក្នុង ជំនាន់ សុីវើល័យ។

របស់ ទាំង អស់ នោះ គឺ សមា្ភេរៈ តូច ៗ  ច្នេ ចេញ ពី លោហធាតុ 
ផេសេង ៗ  និង សរធាតុ ជ័រ ដ៏ សមញ្ញ មាន ដូច ជា ចិញ្ចៀន  ជា 
ដើម។ "ពេល មិន ទាន់ ពាក់ លើ ដង ខ្លួន យើង វា គេេន់ តេ ជា 
របស់ សមញ្ញ ប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តេ ពេល ពាក់ ហើយ ខុស គ្នេ ឆ្ងេយ 
ណាស់ អាច និយាយ បាន ថា វា ជួយ យើង មើល ទៅ កាន់ តេ 
សុីវិល័យ ជាង មុន"។

អេនឌី បាន និយាយ បេេប់  Sabay Magz ថា ខ្លួន មាន 
គេឿង តុប តេង ខ្លួន  ចិញ្ចៀន រាប់ រយ ឯ ណះ  ងាយ សេួល 
ក្នុង ការ ជេើសរើស មក ពាក់ ឲេយ តេូវ  នឹង ពណ៌ ពេម ទាំង ម៉ូត 
សំលៀកបំពាក់ ជាដើម។ អេនឌី ជេើស រើស ពាក់ ចិញ្ចៀន ជា 
ចេើន មេេម រួម ទាំង នាឡិកា ដេ ដ៏ សុីវិល័យ មួយ ផង ហើយ របស់ 
បន្ថេម ទាំង នោះ សុទ្ធ តេ ជា ពណ៌ ខ្មេ ជា ពណ៌ ដ៏ ថ្លេ ថ្នូរ នឹង មិន 
ចេះ សប សូនេយ៕

អត្ថបទ៖ ទារិកា

អានឌី
លើសពីការថាទាំសាបាក
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កម្មវិធី “កំពូល តារា បងា្ហេញ ម៉ូដ កម្ពុជា”ជា កម្មវិធី បេកួត លំដាប់ 
ថា្នេក់ អន្តរជាតិ ដេល ស្ថេនីយ ទូរទសេសន៍ MyTV  បាន ទិញ 
សិទ្ធិ ផលិត។ នៅ រាល់ រដូវ កាល នីមួយៗ កម្មវិធី ជេើសរើស 
បេក្ខនារើ ដើមេបី ទទួល ការ វឹក ហាត់ និង បេកួត វិញ្ញេស ដេល 
ទាក់ទង នឹង ការ ដើរ ម៉ូដ។ បនា្ទេប់ ពី ការ វាយ តម្លេ  ដេល ធ្វើ ឡើង 
រាល់  សបា្ដេហ៍ បេក្ខនារើ ដេល ខេសាយ ជាង គេ នឹង តេូវ ជមេុះ 
ចេញ ពី ការបេកួត។   

ការ ផេសាយ ផ្ទេល់ កម្មវិធី “កំពូល តារា បងា្ហេញ ម៉ូដ កម្ពុជា”   ធ្វើ ឲេយ 
កម្មវិធី មាន លទ្ធភាព បេកាស អ្នក ឈ្នះ នៅ ពេល ចុង កេេយ 
បំផុត  លើស ពី នេះ អ្នក គំ ទេ រឹត តេ មាន ភាព  សបេបាយ រើករាយ 
ហើយ ពួក គត់ នឹង ទសេសនា កម្មវិធី នេះរហូត ដល់ ចប់។

 “បេក្ខនារើ ទាំង បី ចុង កេេយ របស់ កម្មវិធី គឺ  ដាលីស  កេសី  និង 
គង់ការ  ដេល បេក្ខជន ទាំង ៣នាក់ នេះ សុទ្ធ តេ មាន ចំណុច 
ពិសេស លេច ធ្លេ រៀងៗ ខ្លួន”    តាមសំដី របស់ លោក  លី   
អុងមា៉េរឌី សហផលិតករ នេ កម្មវិធី កំពូល តារា បងា្ហេញ ម៉ូត  
កម្ពុជា   “ចំណុច ពិសេស របស់ ដាលីស គឺ នាង មិន តេឹម តេ 
ថត រួប បាន ស្អេត ប៉ុណ្ណេះ ទេ តេ នាង ក៍ មាន ទេពកសលេយ 

ាង និយាយ ដេរ  ដោយនាង មាន បទ ពិសោធន៍ជា ពិធីការនី ពី 
មុន មក។ កេសី និង គង់ការ មិន តេឹម តេ ថត រួប បាន ស្អេត ដូច 
គ្នេ  ដើរ ម៉ូដ ក៍ បាន ល្អ ដូច គ្នេ ទៀត។ កេសី មាន បទ ពិសោធន៍ 
ចេើន ាង វិស័យ បងា្ហេញ ម៉ូដ ហើយ រួប របស់ នាង តេូវ បាន 
ទសេសនាវដ្ដី ជា ចេើន យក មក ដាក់ ទំព័រ មុខ។ ចំណេក គង់ការ 
វិញ នាង មាន ការ តាំង ចិត្ត ខ្ពស់ ដើមេបី សមេេច អោយ បាន ក្នុង 
អាជីព ជា អ្នក បងា្ហេញ ម៉ូដ”   ។

អតេេ ទសេសនិកជន របស់  កម្មវិធីកំពូល តារា បងា្ហេញ ម៉ូត  កម្ពុជា  
មាន ចំនួន កើន ឡើង ជា លំដាប់ ។   អតេេ នេះ បាន ជំរុញ អោយ 
ស្ថេនីយ ទូរទសេសន៍  MyTV នឹង ផលិត កម្មវិធី នេះ រដូវ កាល ទី ពីរ 
បន្ត ទៀត ដោយ  MyTV  នឹង ចំណាយ ពេលវេលា បន្ថេម ទៀត  
ទៅ លើ ការ រៀប ចំ ឆក និង ការ ផលិត ប៉ុន្តេ ពេល នេះ   MyTV 
មិន ទាន់ បាន កំណត់ ពេលវេលា ចេបាស់ លាស់ ដើមេបី បង្កើត 
កម្មវិធី កំពូល តារា បងា្ហេញ ម៉ូដ កម្ពុជា រដូវ កាល ទី ពីរ ទេ។

(ADVERTORIAL)
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ARTWORKSUMMIT

សិល្បៈ

ប្រធានបទ៖ ដី្ម្បីខ្ម្រ|ប្រភ្រទ៖ Pixel Art | សិល្របៈករ៖ ហ៊្លសុផ្|ទីក្រុង៖ ភ្នំព្ញ|      AdamFungប្រធានបទ៖ មុនីម្ខលា|ប្រភ្រទ៖ Digital Painting | សិល្របៈករ៖ថ្សាន|ទីក្រុង៖ ភ្នំព្ញ|      Thai.San.90

ផ្ញើរ Art-Work របស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉េល : luokvannrong@gmail.com ។ កេុមការងារនឹងធ្វើការជេើសរើស Art-Work របស់អ្នកក្នុងករណីសបសេមតាមលក្ខខណ្ឌដេលបានកំ
ណត់។ ព័ត៌មានបន្ថេម សូមចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសបុក Facebook Sabay Magz : https://www.facebook.com/SabayMagz។ 

លោក តាន់ ថាាន់ណា អ្នក   គេប់គេង   
ផ្នេក   លក់ នេ   កេុមហ៊ុន Precision Car 

(Cambodia) Limited ដេល   ជា   កេុមហ៊ុន   
ទទួល   បាន   សិទ្ធិ   លក់ និង ចេកាយ   រថយន្ត 
Porsche ក្នុង   ទីផេសារ   បេទេស   កម្ពុជា   បាន   ឲេយ   
ដឹង   ថា មជេឈមណ្ឌល   នេះ   បាន   រៀបចំ   ឡើង 
ដោយ   បាន   ចំណាយ   បេេក់   ជាង ២ លាន   
ដុលា្លេរ។ 

លោក បន្ត ថា  មាន បន្ទប់ តាំង បងា្ហេញ រថយន្ត ថ្មី 
ទំហំ  ៥០០ ម៉េតេ ការ៉េ និង ការិយាល័យ សេវា 
កេេយ ពេល លក់ បំពាក់ មា៉េសុីន តេជាក់ ទាំង 
សេុង ទំហំ  ៧០០ ម៉េតេការ៉េ។

ជាង នេះ ទៅ ទៀត  មជេឈមណ្ឌល នេះ មាន 
សេវា គេប់ បេភេទ  និង  មាន លក់ គេឿង បនា្លេស់  
ហើយ មាន ការ ណេនាំ នេ ការ ជេើស រើស របស់ 
បេិយមិត្ត អ្នក បើក បរ Porsche ផ្ទេល់។

ទីតាំង  នេ មជេឈមណ្ឌល  Porsche ស្ថិត 
នៅ ចនោ្លេះ ពី អាកាស យានដា្ឋេន អន្តរជាតិ 
ោធិចិនតុង និង  តាម បណ្ដេយ មហាវិថី 
សហព័ន្ធ រុសេសី ៕

អត្ថបទ៖ ដារា៉េឆនី 

PORSCHE
SHOWROOM
សម្ព្ធផ្លូវការនៅកម្ពុជា
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សេដៀង គ្នេ នឹង បេភេទ នាឡិកា វេ ឆ្លេត ដេរ 
ចិញ្ចៀនMota Smartring មាន មុខ ងារ 
ភា្ជេប់ នឹង ទូរស័ព្ទ សមេេប់ បេេប់ អ្នក ពី ព័ត៌មាន  
notificationផេសេង ៗ ។  
  តម្លេ $99

ជា កាស ស្ដេប់ នឹង តេចៀក ដេល customize 
ពិសេស  ដោយ ស្កេន រូប តេចៀក របស់ អ្នក 
រួច 3D Print ផលិត ចេញ  ជា រូប រាង កាស 
ដេល អ្នក ចង់ បាន តេ ម្ដង។ កាស ដេល 
ផលិត ឡើង គឺ តមេូវ សមេេប់ តេចៀក អ្នក 
បេើបេេស់ នីមួយៗ ផ្ទេល់  ធានា ថា ប្លេក ពី គេ 
ហើយ ស្ដេប់ យូរ ក៏ មិន ឈឺ តេចៀក ដេរ។  
តម្លេ ពី $299 ទៅ $449 តាម ការ design 
ដេល អតិថិជន ចង់ បាន។ 

ជា កុំពេយូទ័រ  មាន រឹម អេកេង់ (boarder) 
តូច ជាង គេ បំផុត តេឹម តេ 5mm ប៉ុណ្ណេះ 
ថេម ទាំង មុខងារ touch screen ធ្វើ ឲេយ 
ការបេើបេេស់ សមេេប់ ធ្វើការ ឬ កមេសាន្ត នានា 
មើល ទៅ សេលះ និង   តេជាក់ ភ្នេក។Dell 

XPS 13មាន រាង ស្ដើង សេេល តេឹម តេ 
1.2kg  មាន RAM 8GB និង ថ្ម កាន់ បាន 
ដល់ ទៅ15 ម៉េង វា ាត់ ទុក ថា ជា កុំពេយូទ័រ 
ទំហំ 13 អីង ដេល មាន មុខងារ និង គុណភាព 
ខ្ពស់ បំផុត (most function-oriented 13' 

laptop)។ តម្លេ $1300   

ជាវ៉េនតាដេលបេើVR system (virtual reality) 
បង្កើតឡើងដោយ Samsung ដេលអាចភា្ជេប់នឹង 
Galaxy Note 4និង ឧបករណ៍gameដទេទៀតដើម្
បីទាញរូបភាពgame ឲេយមើលទៅដូចជាអ្នកកំពុងបេ
យុទ្ធក្នុងពិភពgame មេនទេនអីចឹង។ 
ទំហំ 198x116x90 mm

តម្លេ $350 ឡើងទៅ

MOTA 
SMARTRING

 OWNPHONES

CANON 5DS 

DELL XPS 13

SAMSUNG
GALAXY VR 

ចំណុច ពិសេស នេ កាមេរា៉េ Cannon សេរើ ថ្មី  Canon 5Ds និង  
Canon 5Ds R គឺ  សមត្ថភាព ថត រូប បាន  ចេបាស់ ដោយ មាន full 

frame sensor ថត បាន  50.6 megapixels   ដូច គ្នេ តេ Canon 

5Ds Rមាន បន្ថេម low-pass filter effect  ដេល អាច  ថត រូប មិន  
ពេិល  បាន រូបភាព កាន់ តេ ចេបាស់ ជាង  Canon 5Ds។   
តម្លេ Canon 5Ds  $3,700និង Canon 5Ds R  $3,900,

ជា កាត ដេល បេមូល ផ្ដុំ ព័ត៌មាន កាត ធនាគរ  និង  កាត បញ្ចុះ តម្លេ របស់ អ្នក ទាំង អស់ បញ្ចូល គ្នេ ធ្វ ើអោ យការ 
ទូទាត់ បេេក់ មាន ភាព ងាយ សេួល និង  មាន សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ ជាង មុន ។ កាត SWYP cardនេះ មាន ភា្ជេប់  blue-

toothជាមួយ ទូរស័ព្ទ របស់ អ្នក  នឹង អោយ ព័ត៌មាន ភា្លេមៗ ទៅ ទូរស័ព្ទ ដេ បេសិន បើ បាត់ កាត។  តម្លេ $49

បញ្ហេ ទូទៅ របស់ បេភេទ នាឡិកា វេ ឆ្លេត 
គឺ  វា ចេើន តេ មាន រាង ធំ  មិន ជាទី ពេញ 
និយម សមេេប់ មិត្ត នារើៗ ឡើយ ប៉ុន្តេ 
ពេល នេះ Elemoonបាន ចេញ លក់ នូវ 
បេភេទ នាឡិកា វេ ឆ្លេត ថ្មី ដេល មាន ការ 
រចនា ម៉ូត ជា  កង ដេ  ហើយ បងា្ហេញបេេប់ 
ពី ម៉េង និង  ព័ត៌មាន  (notification) 
ផេសេងៗ   ដោយ បេើ ពន្លឺ  LED  ។
តម្លេ $199

ជា វ៉េនតា វេ ឆ្លេត របស់ Sonyដេល មាន   
bluetoothនិង wifi ដេល អាច ភា្ជេប់ 
ជាមួយ ទូរស័ព្ទ  កុំពេយូទ័រ របស់ អ្នក បាន   
មាន កាមេរា៉េ 3 megapixels កម្មវិធី 
បញ្ជេ ដោយ បេើ សំលេង និង មាន  hol-

ogram display អនុញ្ញេត ឲេយ អ្នក លេង 
Game 3D មើល ទៅ ឃើញ រូបភាព ផុស 
ឡើង មក តេ ម្តង ។   
ទម្ងន់  77 g 
តម្លេ 1500$

SWYP CARD
ELEMOON 
SPANGLE BANGLE

SONY 
SMARTEYEGLASSES

កាល ពី មុខ Moment ចេញ lens សមេេប់
 បំពាក់ លើ កាមេរា៉េ ទូរស័ព្ទ  smartphone

ដើមេបី អោយ ថត ស្អេត ដូច កាមេរា៉េ ជំនាញ 
ឥលូវ   Momentបាន ចេញ ទាំង សំបក 
ទូរស័ព្ទ ដេល នឹង ភា្ជេប់ ជាមួយ lens សេេប់
តេ ម្តង ។ តម្លេ $49 

CASE
MOMENT

GoPro Hero ជំនាន់ ថ្មី មិន ជេៀប ទឹក  
ថេម ទាំង អាច ថត រូប 60ម៉េតេ កេេម 
ទឹក ទៀត ផង ដេល វិដេអូ អាច ថត បាន 

resolution ដល់ ទៅ 4k។  កេេ ពី នេះ 
វា មាន បំពាក់  Wi Fi moduleនិង 

HDMI portដើមេបី ជំរុញ ការ ចេក រំលេក 
រូបភាព កាន់ តេ ឆប់ រហ័ស និង ងាយ 
សេួល ។ តម្លេ Price 399$

THE GOPRO HERO 4ឧបករណ៏ថ្មីៗ
បាចាំខាមីនា
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តើ អ្នក មាន ដេល ចង់ បាន ម៉ូតូ បេភេទ  Scooter  
បេើ បេេស់ ថាមពល អគ្គិសនី  មាន សំទុះ លឿន  
និង បំពាក់ ដោយ បច្ចេកវិទេយា ទំនើប ដេរ ទេ? បើ 
អ្នក កំពុង ស្វេង រក ម៉ូតូ បេភេទ នេះ  នោះ  Gogoro  
នឹង ធ្វើ ឲេយ អ្នក ពេញ ចិត្ត មិន ាន។  

Gogoro  ជា ម៉ូតូ  Scooter  មាន រាង ស្អេត  ដើរ 
ដោយ ថាមពល អគ្គិសនី  និង បំពាក់ ដោយ 
បច្ចេកវិទេយា  ឆ្លេតវេ  តេូវ បាន ផលិត ដោយ 
កេុមហ៊ុន តេវា៉េន់ មួយ ឈ្មេះ  Gogoro។ 

ម៉ូតូ មួយ នេះ អាច ដំឡើង កម្មវិធី មួយ ឈ្មេះ  
Gogoro  (ភា្ជេប់ ទៅ នឹង  ឧបករណ៍ ដើរ ដោយ  iOS 
និង  Android)  ធ្វើ ឲេយ អ្នក អាច ផ្លេស់ ប្ដូរ ពណ៌ 
ភ្លើង ហា្វេរ  ម៉ូតូ  តេួត ពិនិតេយ  ស្ថេនភាព  អាគុយ   រក 
ស្ថេនីយ សក អាគុយ  រក ទីតាំង របស់ ម៉ូតូ  (ក្នុង 
ករណី បាត់)  ឬ ក៏ សុំ ជំនួយ ពី អ្នក ជំនាញ ក្នុង 
ករណី ម៉ូតូ  Gogoro  មាន បញ្ហេ បាន។

កន្លេង ដាក់ អាគុយ របស់  Scooter  ស្ថិត  នៅ 
កេេម កេប  ដេល អាច ដាក់ បាន អាគុយ ចំនួន 
ពីរ។ អាគុយ ទាំង ពីរ អាច ដោះ ដូរ បាន យា៉េង 
ងាយ  ដោយ ចំណាយ ពេល បេហេល ៦ វិនាទី 
ប៉ុណ្ណេះ។

ត្របិត ត្រ  Gogoro  បាន បង្ហ្រញ ខ្លួន នៅ ក្នុជង ពិព័រណ៍  CES  ក្ដី  ត្រ ខាង ក្រុមហ៊ុន ពុំ 
បាន បញ្ជ្រក់ ពី តម្ល្រ  និង កាល បរិច្ឆ្រទ ដាក់ លក់ លើ ទីផ្រារ នៅ ឡើយ ទ្រ៕ 

ទំហំ 

ល្របឿន

ទម្ងន់

បូម មុខ ក្រ្រយ

ហ្រ្រំង មុខ ក្រ្រយ

កម្ម វិធី   ទូរសព្ទ

Smart Sensor

ប្រព័ន្ធ ភ្ល្រីង

ប្រព័ន្ធ កុងទ័រ

1,730 mm x 690 mm x 1,215 mm 

អាច រត់ បាន លេបឿន ៩៥  គ.ម/ម៉

៩៤  គ.ក

ផលិត ពី សរធាតុ អាលុយមីញ៉ូម 

បេភេទ ហ្វេេំង ថាស 

មាន កម្មវិធី  ភា្ជេប់ ទៅ នឹង ឧបករណ៍ 
បេើ  iOS & Android  ដេល អាច 
ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ពី ស្ថេនភាព ម៉ូតូ 

Multiple Gravity and Shock 
Sensors,  Ambient Light Sensor  
និង Multiple Thermo Sensors 

បេភេទ  LED (អាច បញ្ជេ តាម 
រយៈ កម្មវិធី ទូរសព្ទ) 

បេភេទ អេឡិចតេូនិក 

លក្ខណៈ សម្របត្តិ សំខាន់ៗ របស់  GOGORO

បេភព៖ gogoro
http://www.gogoro.com

AUTONEWS

35 Sabay Magz
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ទមា្លាប់ល្អ
សម្្ប់សុខភាព!

កុំដច់យប់ញឹកពាក!! 

នរណា ៗ  ក៏ ដឹង ដេរ ថា គេ តេូវ គេង អោយ បាន គេប់ គេេន់ ទើប 
មាន សុខភាព ល្អ ប៉ុន្តេ ដោយ សរតេ បច្ចុបេបន្ន យើង មាន ជួប នឹង 
ការ រំាន ចេើន ពី ទូរស័ព្ទ និង ជាប់ លេង  internet  ផេសេងៗ ធ្វើ 
ឲេយ មា្នេក់ៗ មិន សូវ បាន គេង គេប់ គេេន់ ប៉ុនា្មេន ទេ។ សក លេបង 
បេើ បច្ចេកវិទេយា ទំនើបៗ ទាំង នោះ ក្នុង បេការ ល្អ ៗ  វិញ ដូច ជា 
download  កម្មវិធី តាមដាន ដំណេក របស់ អ្នក ថា តើ ក្នុង មួយ វដ្ត 
គេង របស់ អ្នក បាន គេង ស្កប់ ស្កល់ ប៉ុនា្មេន ម៉េង  ហើយ មាន វិធី 
ណា ខ្លះ ដើមេបី ជួយ ឲេយ អ្នក មាន ទមា្លេប់ គេង បាន បេសើរ ជាង មុន? 

ផ្លាស់ប្តូរអាហរមួយចំនួនរបស់អ្នកចាញ!
សក នឹក មើល ក្នុង មួយ ថ្ងេៗ មិត្តៗ ញ៉េំ អ្វី ខ្លះ ជាបេាំ? ហើយ 
សកលេបង សេេវ ជេេវ ថា តើ វា មាន ផល ប៉ះពាល់ ដេរ ឬទេ?  
បេសិន បើ អ្នក ញ៉េំ latte  ជា រៀង រាល់ ពេឹក នោះ អ្នក គួរ សកលេបង 
មក ញ៉េំ កាហ្វេ ខ្មេ វិញ ម្ដង ពេេះ វា មាន  Antioxidants ជួយ 
បញ្ចេញ ជាតិ ពុល ពី រាង្គ កាយ  បើ ធៀប នឹង ញ៉េំ latte  ដេល បន្ថេម 
ទឹកដោះគោ និង ស្ករ បាន តេ ថេម កាឡូរើ ប៉ុណ្ណេះ។   

ធម្មតាក៏គាប់គាាន់៖
អ្នក ដេល ញ៉េំ អាហារ ចេើន មុខ ទោះ បី ជា អាហារ ទាំង នោះ   Low 

fat  ក៏ ដោយ ក៏ ងាយ ឡើង ទម្ងន់ ដេរ។  យក ល្អ ទទួល ទាន តេ 
អាហារ សេស់ ៗ  ធម្មតា 4 -5 មុខ ក្នុង មួយ ថ្ងេ ក៏ គេប់ គេេន់  គេេន់ 
បើ ជាង ញ៉េំ តិច ៗ  តេ ញ៉េំ ចេើន មុខ ពេេះ បើ តាម ការ សិកេសា លើ 
ការ គេប់ គេង ទម្ងន់ ជាតិ បាន លើក ឡើង ថា ទោះបី ចង់ ញ៉េំ តិច 
ក៏ ដោយ ពេល ដេល យើង ឃើញ មុខ ម្ហូប ចេើន ចំោះ មុខ យើង 
នោះ  យើង នឹង មាន ទំនោរ ញ៉េំ ចេើន ខុស ធម្មតា មិន ាន។ 

កម្ពស់សមនឹងគីឡូអត?់
បេសិន បើ អ្នក ដឹង ពី កម្ពស់ និង ទម្ងន់ របស់ ខ្លួន គួរ សក លេបង យក វា 
មក គិត លេខ មើល តើ គីឡូ របស់ យើង  តេូវ ស្តង់ដារ ឬ អត់? រូបមន្ត 
ដេល អ្នក តេូវ គិត ៖ គីឡូ  / កម្ពស់ * កម្ពស់ ។ 

បាសិនបើលទ្ធផល៖

តិច ាង  ១៨,៥៖ ស្គម ពេក
១៨,៥  ទៅ ២៥ ៖ ល្មម
២៥ ទៅ ៣០ ៖  លើស ទម្ងន់
ច្រើន ាង  ៣០៖ លើស ទម្ងន់ ជេុល ពេក ហើយ  

តាមដាន ស្ថេន ភាព សុខភាព របស់ អ្នក និង ាប់ យក ទមា្លេប់ ល្អ 
ហ្នឹង ធ្វើ ឲេយ សុខភាព រឹងមាំ ជាង មុន!

SNOOZE DON'T LOOSE: 

alright you know you have to get enough sleep  but 
really, who can keep up enough sleeping time with all 
the workload and the addictive night time web surfing? 
Anyways, if you're so much into gadgets and apps that 
it make you stay up, might as well use it to serve better 
purpose. Try Sleep Cycle, an app for tracking your sleep 
and give you information on how many hours you have 
your light or deep sleeping phase and tips on how to 
improve your health/breathing in your sleep!.

FOOD SWAP FOR GOOD: 

Check your daily diet and do research to see if you 
been indulging on those bad habits without knowing. 
For example, if your daily routine is a cup of latte, you 
might want to swap that with the classic black coffee 

HEALTHY  HAB I TS  TO P ICK  UP

because while coffee is packed with greatly needed 
antioxidants for your body, adding with steamed milk and 
sugar only pump in unnecessary hundreds of calories in 
every sip!!

K.I.S.S. (KEEP IT SIMPLE, SWEETIE!): 

People who eat a variety of foods, even low-fat ones, are 
more likely to have trouble keeping weight off than those 
who rely on a few diet staples, according to a National 
Weight Control Registry study. "When people have a wide 
range of foods in front of them, they generally eat more," 
explains study author Holly Raynor, PhD, RD, an assistant 
professor of psychiatry and human behavior at Brown 
Medical School/the Miriam Hospital. The study showed 
that the most successful weight losers consistently 
consume just three to five staples from each food group, 
switching them around occasionally to prevent boredom. 

BMI IT!(BODY MASS INDEX): 

Do you know  how much you should weigh? If you know 
how tall you are and how much you weigh you might try to 
do a simple BMI test : weight(kg)/height*height. 

Result: 
Less than 18.5 : Underweight
18.5 – 25 : Normal weigh 
25 – 30 : Overweight
Over 30 : Extremely Overweight 

Example: A girl of 159cm tall and 44 kg weigh BMI should 
be : 44/159*159 = 0.001740

So the BMI is 17.4, less than 18.5 meaning she's 
underweight 

Know your condition and keep track of it everyone!!

Yoga ា កីឡា មួយ ប្រភ្រទ ដ្រល បង្វឹក ទាំង ផ្លូវ កាយ និង ចិត្ត របស់ មនុស្រស ទាមទារ 
ឲ្រយ អ្នក ហាត់  រក្រា បាន នូវ តុល្រយាព ន្រ ចលនា ដង ខ្លួន  ចលនា ដង្ហើម និង  ការ 
សមធិ ផ្លូវ ចិត្ត។ ការ ហាត់  Yoga មន ច្រើន ប្រភ្រទ ត្រ Sabay Magz  សូម លើក 
យក ត្រ  ៤ប្រភ្រទ ធំៗ ដ្រល គ្រ ព្រញ និយម ច្រើន ាង គ្រ មក បក ស្រ្រយ    ជូន   មិត្ត   អ្នក   
អាន   ទាំង   អស់  គា្ន្រ    តាម   ប្រភ្រទ   ខាង   ក្រ្រម   ន្រះ៖

YIN YOGA
ជា ការ ហាត់  Yoga បេប ចិន ដេល បង្កើត 
ឡើង ដើមេបី បន្ធូរ ការ ឈឺ ាប់ ឆ្អឹង និង សច់ ដុំ  
ពិសេស  គឺ សច់ ដុំ តេកៀក និង ឆ្អឹង ខ្នង ។  Yin 
Yoga ទូទៅ ហាត់ រៀន ដោយ អ្នក កីឡា ដើមេបី 
សមេេក សច់ ដុំ កុំ ឲេយ ស្ពឹក សេពន់ និង ធ្វើ ឲេយ 
ឆ្អឹង រឹង មាំ ជាង មុន។  

RESTORATIVE YOGA
Restorative Yoga ជួយ ពេយាបាល ការ ឈឺ សនា្លេក់ 
សច់ដុំ និង ឆ្អឹង ។ ទូទៅ គេូ បងា្ហេត់ នឹង សួរ ពី អាការៈ 
របស់ អ្នក រួច ពត់ ខ្លួន អ្នក អោយ ហាត់ បេកាន់ 
ចលនា ណាមួយ ឲេយ បាន 20 នាទី ដើមេបី ផេសាំ សច់ ដុំ 
ដេល មាន របួស។      

BIKRAM YOGA
Yoga ដេល មនុសេស ទូទៅ  ពេម ទាំង អ្នក ទើប ាប់ 
ផ្ដើម រៀន  Yoga ហាត់ គឺ Bikram Yoga ពេេះ 
កាយវិការ ទាំង 26  របស់ Bikram Yoga  មាន 
លក្ខណៈ ងាយ សេួល ក្នុង ការ រៀន  កាយ វិការ ក្នុង 
ការ ហាត់ ផ្ដេត លើ ការ ទាញ សច់ ដុំ ឲេយ អស់  ជួយ 
បណ្ដេញ ជាតិ ពុល ពី ក្នុង ខ្លួន ជួយ ក្នុង ការ សមេក 
រាង ផង ដេរ។   

MARJARYASANA YOGA
ជា Yoga ដេល តមេូវ សមេេប់ កាត់ បន្ថយ ភាព 
នឿយហត់  នឹង ជំងឺ stress ដោយ ផ្ដេត លើ ការ 
ចលនា ដង្ហើម  ចេញ   ចូល។ Marjaryasana Yoga 
មាន   ចំណុច    សំាន់ ធ្វើ ឲេយ អ្នក ហាត់ មាន អារម្មណ៍ 
ស្ងប់ ស្ងៀម និង សេស់ ថា្លេ ជាង មុន។   

   មិត្ត   អ្នក   អាន   អាច   រក   កន្ល្រង ហាត់  Yoga ធំៗនៅ ភ្នំព្រញ   បាន   តាម   
រយៈ   អាស័យដា្ឋ្រន   ខាង   ក្រ្រម   ន្រះ   ៖

YOGA PHNOM PENH $8 
House # 39, Street 21(next to House # 23! cross 
street 830), Sangkat Tonle Bassac  (near BKK1)

THE PLACE
No.11, Pasteur Street, Sangkat Boeng Keng Kang I

NATARAJ YOGA $9 
#52, Street 302, BKK1 

NATARAJ YOGA
26 Old August Site, Sothearos Blvd
T: (023) 999 200
sofitel.com/phnom-penh

NATARAJ YOGA
296 Mao Tse Tung Blvd | (023) 424 888 

បេភព៖ abc-of-yoga  និង  the guardian

Yoga is a sport that demands all balance in body 
posture, breathing technique and meditation. 
Though come in many forms and types, Sabay 
Magz picked the top 4 most practiced yoga and 
their benefits to elaborate:  

Yin Yoga: created by Chinese people to relax and 
strengthen the muscles, especially hip and spine. 
Normally practiced by athletes. 

Restorative Yoga: is a form of treatment for those 
with poor muscle and bone condition. The prac-
tice require the trainer to put you into required 
position (according to your condition) and main-
tain it for more than 20 minutes.

Bikram Yoga: a perfect yoga for beginners consid-
ering all 26 poses are simple. Bikram Yoga help 
release toxins in the body and burn body fat.  

Marjaryasana Yoga: Help relief stress, and freshen up 
as it focuses on breathing techniques.

HEATH SPORT
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គាឿងផាសំ៖

ដំឡូង បារាំង ១០០ កេេម
ស្ករស  ៤០០ កេេម
ទឹក  ៣០០ កេេម
អំបិល  ៣ កេេម
ខ្ទិះ ដើម  ១០០-២០០ កេេម
ទឹក កេូច ឆ្មេ  ២    ស្លេបពេេ បាយ

កាហ្វ្រ បាន កា្ល្រយ ា ”trend” មួយ នៅ ប្រទ្រស កម្ពុជា នា ព្រល 
ប៉ុនា្ម្រន ឆ្ន្រំ ចុង ក្រ្រយ ន្រះ  យើង ឃើញ មន ហាង កាហ្វ្រ នានា ាច្រើន 
បាន បើក ដំណើរការ ដើម្របី បំព្រញ ស្រចក្ដី ត្រូវ ការ  របស់ មិត្ត យុវវ័យ។ 
យា៉្រងណាមិញ អ្នក ពិត ា ស្ដ្រយ ក្រ្រយ មិន ខាន បើ សិន  ា មិន បាន មក 
សកល្របង ទទួល ទាន អាហារ នៅ Sugar & Spice!

Sugar & Spice មាន ទីតាំង នៅ ផ្លូវ ១៧៨។ កេេយ ពី បើក ដំណើរ ការ 
រយៈពេល 3ឆ្នេំ Sugar & Spice តេូវ បាន គេ ស្គេល់ ថា ជា ហាង កាហ្វ ដេល 
មាន បរិយាកាស ល្អ  និង មាន ផសុកភាព។ Sugar & Spice បើក បមេើ 
ជូន សមេេប់ អាហារ ពេល ពេឹក និង អាហារ ថ្ងេ តេង់ ដោយ ក្នុង នោះ មាន ម្ហូប 
អាហារ  និង ភេសជ្ជៈ ជា ចេើន សមេេប់ មិត្ត យុវវ័យ យើង ធ្វើ ការ ជេើសរើស 
មាន ប៊័រហ្ក័រ នំ Crepe សំងវុិច ស៊ុប  និង  សឡាដ ជាដើម។

Sugar & Spice មិន មេន ជា ហាង កាហ្វេ តេ មួយ មុខ នោះ ទេ។ កេេពីនោះ 
Sugar & Spice ក៏ បាន ដើរ តួ ជា មជេឈមណ្ឌល មួយ សមេេប់ ជួយ ស្តេ ីបាន រង 
គេេះ ក្នុង ការ ជួញ ដូរ ផ្លូវ ភេទ ផង ដេរ តាម រយៈ ការ ផ្ដល់ ជូន ការងារ និង  ការ 
អប់ រំ លើ ផ្នេក វិជា្ជេជីវៈ ដូចជា វិជា្ជេជីវៈ  ផ្នេក  ម្ហូបអាហារ វិជា្ជេជីវៈ ផ្នេក ដុត នំ និង 
វិជា្ជេជីវៈ ផ្នេក ភេសជ្ជៈ។ ដូចនេះ ស្តេី ដេល ធ្វើការ នៅ   Sugar & Spice អាច 
ធានា បាន នូវ ជីវភាព រស់នៅ ដ៏ សមសេប មួយ  និង  ភាព ឯករាជេយ ដេល បាន 
មក ផ្ទេល់ ពី ជំនាញ របស់ គត់។ 

អីចឹង បើ គង់ តេ ទៅ រក ញ៉េំ កាហ្វេ ដដេល ម៉េច ក៏ មិន ទៅ សក លេបង ទទួល 
ទាន អាហារ កន្លេង ណា ដេល ចូលរួម ចំណេក ក្នុង ការ អភិវឌេឍ សង្គម តេ ម្ដង 
ទៅ? ការ គំទេ របស់ មិត្ត យុវវ័យ មិន តេឹម តេ ជា ការ ជំរុញ ឲេយ សង្គម កាន់ តេ 
បេសើរ ឡើង ប៉ុណ្ណេះ ទេ តេ ក៏ ជួយ លើក ទឹក ចិត្ត គំទេ ដល់ ស្តេី ដេល ធា្លេប់ 
ជា ជន រង គេេះ ផង ដេរ៕

With café becoming such a trend within these past couple 
years, countless of café have launched. However, there is one 
café that you really need to check out and that is no other than 
Sugar & Spice Café.

Sitting on Street 178, Phnom Penh, Cambodia, Sugar & Spice 
has opened for business and introduced itself as a café with a 
cool and refreshing atmosphere for one to relish the very best 
experience yet of the freshly brewed coffee and the sumptuous 
snacks. Opens for both breakfast and lunch, Sugar & Spice 
offers a wide selection of menu ranging from hot dishes such as 
burgers and crepes, to sandwiches as well as soups, salads and 
other side dishes. The café also provides a long list of coffees, 
teas and desserts, which are sure to die for.

But Sugar & Spice is more than just a café. Founded under 
Daughters, Sugar & Spice was established with the aim to help 
trafficked women. Rather than giving them shelters, Sugar & 
Spice gives these women a chance to depend on themselves 
and start their lives anew by offering them a career as well as 
trainings on certain skills such as cooking, baking, barista, etc. 
In addition, women who work in the café are ensured with full 
salary. 

In which case, if you were going to grab your daily coffee 
anyway, why not stop by and try it at Sugar & Spice to help 
contribute to the betterment of society?

E V E R Y T H I N G  N I C E

ដំឡូងបារាំងឆឹងកាូចឆ្មារ
ស   មេេប់ ១ នាក់    រៀបចំ ១០នាទី    ចម្អិន ៥នាទី
   ងាយ ចម្អិន     គ្មេន   ជាតិ   ធាត់

របៀបធ្វើ៖

ដាក់ ដាំ ទឹក ឲេយ ពុះ ដាក់ ដំឡូង ចូល ទុក ឲេយ ពុះ បន្តិច

ដាក់ ស្ករស អំបិល និង ទឹក កេូចឆ្មេរ ចូល រំងាស់ ភ្លើង ល្មម 
ឧសេសាហ បេេ រហូត ដល់ ាប់ ដួស ដាក់ ាន

យក ខ្ទិះ ដើម អំបិល បន្តិច កូរ លើ ភ្លើង មួយ ពុះ រួច ាក់ 
សេេច ពី លើ ដំឡូង ជា ការ សេេច។

Prepared by: Mrs. Kek Sokkheng
www.kskcooking.com
Tel: 088 9999 876/012 44 05 44
Facebook: KSK Bakery Pastry and Food Center

១

២

៣

HOBBIES
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បង់ហ្គាឡូ
លើដងទន្ល្
ម្គង្គ

បើ និយាយ ដល់ ពាក្រយ  “Unique” វិញ 
មិត្ត អ្នក អាន ប្រ្រកដ ា នឹក ឃើញ ទៅ 
ដល់ សម្ភ្ររៈ មួយ ចំនួន។ យា៉្រងណាមិញ 
ក្នុជង ទំព័រ ន្រះ  Sabay Magz សូម 
បង្វ្ររ អារម្មណ មិត្ត អ្នក អាន ឲ្រយ ទៅ មើល 
កន្ល្រង ស្ន្រក់ នៅ និង លំហ្រ កម្រាន្ត ថ្មី មួយ 
លើ ដង ទន្ល្រ ម្រគង្គ គឺ The Mekong 
Floating Bungalow។

Vary from person to person, “unique” can mean differently. 
Still, you can’t deny the Mekong Floating Bungalows are the 
most unique hotel in Phnom Penh yet!

THE MEKONG 
FLOATING
BUNGALOW

 Lying elegantly on top of the Mekong River are 
the Mekong Floating Bungalows, boasting its 
luxurious and incomparable uniqueness since its 
grand opening in January 2015. Despite a short 
period after its opening, the Mekong Floating 
Bungalows have proven to be a total success for 
its breathtaking design with words passing from 
person to person.

 With only 2 bungalows – one a restaurant & bar, 
another a room for staying – the Mekong Floating 
Bungalows ensures your stay will be intimate and 
private. Furthermore, along with the effortlessly 
glamorous scenery of Phnom Penh and its city 
lights separates only by the calm Mekong River, 
we guarantee your stay will be truly a dream 
comes true!

 Do not miss!! In the occasion of grand-opening, 
The Mekong Bungalow offers a 50% off on any 
package you purchase, which ranges from 200-
250$. What are you waiting for?! Come and live 
your dream-like experience now!

The Mekong Floating Bungalow  ជា 
សណា្ឋេគរ ដ៏ ថ្មី សេឡាង ដេល ទើប នឹង បើក 
សម្ពេធ ក្នុង ខេ មករា ឆ្នេំ ២០១៥ នេះ ប៉ុណ្ណេះ។ ថ្វី 
បើ ទើប តេ នឹង បើក សម្ពេធ ក្តី បេជាបេិយ របស់ 
The Mekong Floating Bungalow ពិត ជា គួរ ឲេយ 
ស្ងើច សរសើរ ក៏ ដោយសរតេ ភាព បេណិត   និង 
ភាព ខុស ប្លេក ពី គេ ដេល បង្កប់ ក្នុង ការ  design The 
Mekong Floating Bungalow នេះ ឡើង។

 The Mekong Floating Bungalow មាន លក្ខណៈ 
ពិសេស គួរ ឲេយ កត់ សំគល់ តេង់ ការ  design   ជំរុញ 
ឲេយ ការ ស្នេក់ នៅ របស់ អតិថិជន កាន់ តេ មាន  ភាព 
ស្និទ្ធស្នេល និង មាន ដោយ ឲេយ  bungalow មានតេ 
២ បន្ទប់ ប៉ុណ្ណេះ ដោយ  បន្ទប់ មួយ ជា restaurant 
& bar មាន ឈ្មេះ ថា  "Sunset Bar" ហើយ បន្ទប់ 
មួយ ទៀត ជា បន្ទប់  ស្នេក់ នៅ។ លក្ខណៈ ពិសេស 
មួយ ទៀត របស់ The Mekong Floating Bunga-
low គឺ ទេសភាព ដ៏ សេស់ ស្អេត និង ស្ងប់ស្ងេត់ នេ 
ទី កេុង  រួម ជាមួយ នឹង ខេយល់ តេជាក់ ល្ហឹម នេ ទន្លេ 
មេគង្គ ហា៊េន ធានា ថា បទ ពិសោធន៍ របស់ លោក 
អ្នក នៅ The Mekong Floating Bungalow ពិត 
ជា មិន អាច បំភ្លេច បាន។  បទ ពិសោធន៍ ដ៏ ពិសេស 
គ្មេន ពីរ នេះ កេេម តម្លេ ដ៏ សមរមេយ  បំផុត ាប់ 
ផ្ដើម ពី $200-$250។  មិន តេឹម តេ ប៉ុណ្ណេះ ក្នុង 
ឱកាស បើក សម្ពេធ នេះ The Mekong Floating 
Bungalow នឹង មាន  ការ បញ្ចុះ តម្លេ ៥០%លើ 
រាល់ សេវាកម្ម របស់ លោក អ្នក។

“SOMETIMES 
YOU JUST NEED 

TO DISCONNECT 
AND ENJOY 
YOUR OWN 
COMPANY.”

TRAVELING
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SCREEN
JUNKIES
REVIEW
ខ្ស្ភាពយន្តលើYOUTUBE

បានចំណូលជាង
$9000 មួយខ្
ScreenJunkies ជា  vlogger (Video Blogger) 
ដេល តេង តេ បង្ហេះ វើដេអូ  trailer បេប កំប្លេង របស់ 
ខេសេ ភាពយន្ត លេបីៗ មិន ថា ថ្មី ឬ ាស់ ទេ  ដូច ជា  
Titanic Spiderman Harry Potter និង  Twilight 
ជា ដើម ។  ផលិតករ របស់  ScreenJunkies គឺ  Hal 

Rudnick និង  Jon Bailey ដេល ពួក គត់ សុទ្ធ សឹង 
ជា   writer  និង  producer លើ ប៉ុស្តិ៍ ទូរទសេសន៍ ដ៏  ពេញ 
និយម នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក  គឺ Fox Sport  ។ ការ 
បង្កើត  Channel ក្នុង គេហទំព័រ  YouTube  នេះ ឡើង 
គឺ គេេន់ តេ ជា ការ លេង សើច និង អ្វី ដេល គត់ ធ្វើ ក្នុង 
ពេល ទំនេរ ប៉ុណ្ណេះ  ប៉ុន្តេ សព្វ  ថ្ងេ  ScreenJunkies 
បាន វិវឌេឍ កា្លេយ ជា ប៉ុស្តិ៍ YouTube កមេសាន្ត មួយ ដេល   
មាន អ្នក រង់ ាំ ទសេសនា ការ  Upload trailer របស់ 
គត់ រៀង រាល់  យប់ ថ្ងេ អងា្គេរ  និង ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ មិន 
ដេល ាន សឹង តេ ដូច ប៉ុស្តិ៍ ទូរទសេសន៍ ទៅ ហើយ  ថេម 
ទាំង មាន  subscribers ដល់ ទៅ  ៤  លាន នាក់  ក្នុង 
រយៈ ពេល តេឹម តេ មួយ ឆ្នេំ ប៉ុណ្ណេះ ។  ការ គំទេ ដ៏ ចេើន 
លើសលប់   និង មាន ចំនួន អ្នក ទសេសនា ដ៏ ចេើន នេះ ធ្វើ 
អោយ គេហទំព័រ របស់  ScreenJunkies រក ចំណូល 
បាន យា៉េង ចេើន គឺ  $៩,៧៤២ ក្នុង  មួយ ខេ។

បេភព៖ screenjunkies.com , wikipedia, 

youtubecelebrity

MOVIEREVIEWS
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មិត្ត ៗ  យុវវ័យ ទាំង អស់ បើ មិន ធា្ល្រប់ ល្រង  ក៏ ធា្ល្រប់ បាន  notification ពី មិត្ត 
លើ បណា្ដ្រញ  Facebook ដ្ររ ដ្រល  invite ឲ្រយ ល្រង  Pirate Kings ។   
Pirate Kings ា   game ដ៏ ព្រញ និយម តាម បណា្ដ្រ ប្រទ្រស នានា ដូច ា 
សហរដ្ឋអាម្ររិក ចក្រភព អង់គ្ល្រស អ៊ីស្រ្រអ្រល  ម៉្រឡ្រសុី ស៊ុយអ្រត ន័រវ្រស 
និង សិង្ហបុរី ាដើម    ដោយ មន ចំនួន អ្នក ដោនឡូតល្រង ច្រើន ាង ១៧លាន 
អ្នក  ទូទាំង ពិភពលោក  និង  ចំនួន ៦៥មុឺននាក់  បើ គិត ត្រ នៅ ក្នុជង ស្រុក ខ្ម្ររ   ។  
ហ្រតុ អី បាន ា  Pirate Kings  ទទួល បានប្រាប្រិយាព ខា្ល្រំង ប្រប  ន្រះ?  
តោះ ទៅ ជួប សំណ្រះសំណាល ាមួយ អ្នក ផលិត  game ដ៏ ល្របី ល្របាញ ន្រះ 
ទាំង អស់ គា្ន្រ! 

Sabay Magz: នរណា ជា អ្នក បង្កើត  Pirate Kings? ពួក គត់ 
មាន បេវត្តិ យា៉េង ណា មុន និង កា្លេយ ជា អ្នក ផលិត  game នេះ?

Pirate Kings:  កេុមហ៊ុន ដេល បង្កើត  game នេះ ឡើង គឺ Jelly 

Button Games ដេល បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នេំ  ២០១១   រួម ដេ គ្នេ 
ជាមួយ  Hamutzim Studio ដេល ជា  កេុមហ៊ុន នាំ មុខ គេ ក្នុង ការ ធ្វើ 
graphic design  នៅ បេទេស អ៊ីសេេអេល ។      

Sabay Magz: ពួក គត់ ធា្លេប់ បាន បង្កើត   game អ្វី ផេសេង ឬ អត់ មុន 
ពេល ផលិត   Pirate Kings?

Pirate Kings:  គេប់ គ្នេ សុទ្ធ ជាប់ ដេ ជាមួយ គមេេង ផេសេងៗ  អ្នក 
ខ្លះ ធា្លេប់ បង្កើត  game ជា កេុម  អ្នក ខ្លះ បង្កើត   game  ដោយ ខ្លួន 
ឯង តេ Pirate Kings  ជា  game តេ មួយ គត់ ដេល អ្នក ផលិត ទាំង 
អស់ រួម គ្នេ បង្កើត ហើយ ដាក់ ដោយ បេើបេេស់ ជា សធារណៈ កេេម 
ឈ្មេះ Jelly Button Games ។          

Sabay Magz: Pirate Kings តេូវ បាន គេ  ទទួល ស្គេល់  ថា 
ជា បេភេទ  game ដេល ផេសារ ភា្ជេប់ ទំនាក់ ទំនង សង្គម តើ អ្វី ទៅ 
ជា  concept របស ់ Pirate Kings?  

Pirate Kings: យើង ជឿជាក់ ថា ការ រួម បញ្ចូល គ្នេ រវាង  ការ 
លេង  singleplayer (មា្នេក់ ឯង) ជាមួយ នឹង  multiplayer ( 
លេង ជា កេុម)  នឹង បង្កើត បាន អ្វី ដេល ថ្មី និង បទ ពិសោធ ប្លេក ពី 
គេ។ ពួក យើង ចូលចិត្ត និយាយ ថា  Pirate Kings ជា  Mingle-

Player0  game  មាន ន័យ ថា Pirate Kings  ជា   game  តេ មួយ 
គត់ ដេល  singleplayer អាច ទទួល បាន បទពិសោធន៍ លេង 
ដូច  multiplayer ដេរ។ អ្នក ដេល លេង  game នេះ គេ លេង តេ 
ឯង ក្នុង  កះ របស់ គេ   សងសង់ ផ្ទះ និង ទូក ផេសេងៗ តេ សេប គ្នេ  
នោះ ដេរ  គត់ ក៏ មិន ឯកា ដេរ ពេេះ មាន មិត្ត ក្នុង  facebook នៅ ជុំ 
វិញ គត់  មិន ថា គេ កំពុង online ឬ  offline ។   

Sabay Magz: អ្វី ទៅ ដេល ជា កតា្តេ ជំរុញ ឲេយ  Pirate Kings ទទួល 
បាន ជោគជ័យ? 

Pirate Kings: concept របស់  Pirate Kings  ដូច ដេល 
បា រៀបរាប់ មក ហើយ គឺ  Mingle-Player0 game នោះ មាន 
លក្ខណៈ ប្លេក ពី គេ។  ការ លេង  Pirate Kings  ឲេយ យើង មាន ទំនាក់ 
ទំនង ជាមួយ មិត្តៗ ទទួល បាន ភាព សបេបាយ រើករាយ។  មេយា៉េង 
យើង  design វា ឡើង មក ដើមេបី  ឲេយ  មាន ការ ទំនាក់ ទំនង ដោយ 
attack  steal ជាដើម ធ្វើ ឲេយ អ្នក លេង ចង់ តេលប់ មក លេង ម្ដង 
ទៀត។  ដោយ បេើបេេស់ យុត្តិសស្តេ នេះ យើង អញ្ជើញ មនុសេស 
ជាង 80 លាន ក្នុង មួយ ថ្ងេ អ្នក លើ បណា្ដេញ  Facebook!  ការ រចនា  
game ក៏ មាន លក្ខណៈ ទាក់ ទាញ ឲេយ អ្នក លេង មាន អារម្មណ ថា 
សបេបាយ ដេរ ។  យើង ផ្ដេត ទៅ លើ ការ រចនា និង ការ រៀប ចំ កម្មវិធី 
ដើមេបី ទទួល បាន ជោគ ជ័យ នេះ។ 

Sabay Magz:Pirate Kings បាន  update អ្វី ខ្លះ កេេយ ពី ទទួល 
បាន ភាព លេបី លេបាញ មក?

Pirate Kings: យើង តេង តេ ពេយាយាម ស្វេង រក អ្វី ដេល ថ្មី ដើមេបី ឲេយ 
game នេះ កាន់ តេ សបេបាយ បន្ថេម ទៀត។  ក្នុង ខេ មករា កន្លងទៅ 
នេះ  Pirate Kings បាន បន្ថេម មុខងារ  Game ពិសេស មួយ គឺ ការ 
ជីក មាស ពី បណា្ដេ កះ នានា ដេល អ្នក លេង  Game នេះ បាន ឈ្នះ 
ពី វគ្គ មុន ៗ ។   

Sabay Magz: ចុះ Pirate Kings  មាន គមេេង អ្វី បន្ត ទៀត  
ក្នុង ការ update  ដើមេបី រកេសា បាន បេជាបេិយ ភាព នេះ? 

 Pirate Kings:  យើង ទទួល បាន ការ គំ ទេ យា៉េង ា្លេំង ក្នុង 
រយៈ ពេល ដ៏ ខ្លី ហើយ អ្វី ដេល យើង អាច បន្ថេម ឲេយ  Pirate 

Kings កាន់ តេ ពិសេស គឺ ការ អភិវឌេឍ  Designs មុខងារ  និង 
ការ ផ្ដល់ អត្ថបេយោជន៍ បន្ថេម ជាដើម គឺ យើង ចង់ ផ្ដល់ បន្ថេម  
ជា កាដូ ផេសេងៗ សមេេប់ អ្នក លេង  Game នេះ! ។ មាន ទី 
ផេសារ បេទេស ជា ចេើន ទៀត ដេល យើង ចង់ វាយ លុក តេ យើង 
តេូវ យល់ ពី តមេូវ ការ របស់ អ្នក លេង   Game ក្នុង ពេល បច្ចុបេបន្ន 
សិន។  គោល សំាន់ នេ Game នេះ គឺ បទ ពិសោធ  ទំនាក់ ទំនង 
ដេល យើង សង្កត់ ធ្ងន់ ពេល យើង ផលិត Pirate Kings នេះ 
ឡើង។

Sabay Magz:  ការ លេង  Pirate Kings ពឹង លើ សំណាង 
ទាំង សេុង មេន ទេ?

Pirate Kings:  កេេ ពី សំណាង យើង ក៏ តេូវ មាន យុត្តិសស្តេ  
ដេរ  ថា ពេល យើង បង្វិល បាន បេេក់ ហើយ  យើង តេូវ ទិញ អ្វី 
យើង តេូវ រួម ដេ នឹង នរណា ហើយ យើង គួរ បង្វិល ពេល ណា 
មនុសេស មិន សូវ លេង  ដើមេបី ជាស វាង  គេ លួច បេេក់ កាស ពី កះ 
របស់ យើង ជា ដើម។ 

7 QUESTIONS WITH

PIRATE
KINGS

Alright peeps, we've all played that game and 
damaged our frenemies' island (then brag 
about it on Facebook) – Yes, I'm talking Pirate 
Kings. Pirate Kings has 650,000 players alone in 
Cambodia, and more than 17 million downloads 
worldwide. Pirate Kings is like a worldwide 
phenomenon, slowly taking over  US, UK, Israel, 
Malaysia, Sweden, Norway, Singapore, etc. Now 
let's get to know the mastermind behind Pirate 
Kings with Sabay Magz. 

Sabay Magz: Who created Pirate Kings? What were 
they doing when they created this game? What did 
they do before becoming a game developer?

Pirate Kings: Jelly Button Games was created by 
5 co-founders in 2011. It is an independent gaming 
company where everything is made in-house, and 
which aims to be a leading force in worldwide casual 
gaming. Before creating the company, they co-
founded Hamutzim Studio, which is still among the 
top graphic designer studios in Israel. The founders 
decided to then co-create Jelly Button to focus only 
on games, and Pirate Kings was the first game. We 
are looking to release our second game by the end 
of the year.

Sabay Magz:Have they created any other games 
before this?

Pirate Kings: They always tinkered with various 
projects, and some founders had independently 
made games in the past, but Pirate Kings was the 
first real game that was in production at the company 
and released. 

Sabay Magz:It's usually said that Pirate Kings is a 
social game, what is the concept behind that?

Pirate Kings: We believe that when combining a 
multiplayer and singleplayer experience, beautiful 
things can happen and people can communicate 
with their friends online without them actually being 
there.

We call Pirate Kings a Mingle-Player0 game: a 
singleplayer experience in a multiplayer environment. 
The Mingle-Play environment we have developed is 
a new experience in the mobile app world we want to 
bring for our mobile community. It makes players feel 
like they are in their own game, on their own island, 
but with all their Facebook friends surrounding them 
at the same time, even if they are actually offline. 

We want to find users who would enjoy the social 
part of the game and create an all-around experience 
on mobile and offline – creating secret groups, users 
talking with their friends, and engaging emotionally.

Sabay Magz: To what does Pirate Kings owe its 
success to? What make it viral? What make it 
addictive?  

Pirate Kings: It’s our Mingle-Player world! Simple 
as that. By having more of your friends playing from 
their devices, the more enhanced the game-play 
becomes for you. This enjoyability of mingling with 
your friends while you play is the core design of the 
game and the viral loop: it’s what incentives people 

to keep coming back, and to spread the word. We’ve 
seen over 80 million invites per day because of this! 
The artistic design and visuals of the game are 
stunning and very detailed, and we strongly believe 
that without this, players don’t have as much fun. 
That’s why we emphasize our design as heavily as 
we emphasize our programming at Jelly.

Sabay Magz: Is there any update or changes after 
the game went viral on the internet ?

Pirate Kings: We’re always issuing updates with 
improvements to make the game even more 
intriguing and smooth. We never stop brainstorming 
and developing new features, such as My Islands--a 
huge new edition to the gameplay which lets users 
generate gold from conquered islands. We saw that 
more and more users were playing, and could see 
that they were eager to get more involved in the 
world. Because of this, we released that feature in 
January and are very proud to see how successful it 
has been among our players.

Sabay Magz: What is the next plan for Pirate Kings 
to maintain its popularity and still get many more 
new users? 

Pirate Kings: We are growing tremendously and 
constantly working to add new elements to the 
game--features, designs, and promotions. There are 
many parts of the world we want to discover, and are 
doing our best to learn from our current players and 
listen to them as much as possible. We put a lot of 
effort into the community in and around the game for 
our players. When we play games, we like the feeling 
that there is a company behind the game, doing 
special things for us, listening to us, and providing 
a world for us to be in. This is something we work 
very hard on at Jelly for our players. We understand 
there’s a game, but a whole experience in and 
around it that is equally as important. So we listen 
to them, and think of them, and like to provide them 
with spontaneous gifts, promotions, pretty art, fixes, 
and developments! 

Sabay Magz: Is this game really totally dependent 
on luck?  

Pirate Kings: Succeeding in Pirate Kings definitely 
depends on a combination of luck and strategy. 

The luck is from spinning the wheel and the 
suspense that comes with it. 

The strategy is in the choices you make with what 
you’ve got; what to invest your cash in, and when. 

Of course, the best part is the social strategy. For 
instance, who to attack and steal from and who to 
bond with. Or, the decision whether to play while 
your friends are online (so maybe you can steal 
more loot), or when they are offline, so you avoid 
being stolen from, are a few of the strategies!

These choices lead to behind the scenes 
agreements and arguments that have proven to 
be crucial to most of our players’ success and 
challenges.

EXCLUSIVEINTERVIEW



36 37SABAYMAGZSABAYMAGZ

បទ ថ្មី របស់ Serey និង Maream  គឺ  ភ្លើ ធ្វើ ចេះ ដេល 
បាន គំនិត តាក់តេង ឡើង ពេល ឃើញ មាន គេ ចំលង 
បទ ចមេៀង តារា  RAP ដទេ  ដោយ មិន ដឹង ថា នេះ ជា 
ការ ចំលង ទេ  គិត ថា ការ យក បា៉េរ៉ូល អ្នក ដទេ ហើយ កេ  
style  ក្នុង ការ rap បន្តិច បន្តួច ជា ការ rap លក្ខណៈ 
freestyle ទៅវិញ ។ ពេល  Serey និង  Maream  
ឃើញ comment បេប ហ្នឹង ក្នុង facebook  ក៏ យក 
មក សរសេរ ធ្វើ ជា ចមេៀង តេ ម្ដង ដោយ  Serey ជា អ្នក 
សរសេរ បា៉េរ៉ូល  ហើយ Maream ជា អ្នក រៀបចំ ភ្លេង។

Serey អាយុ២២ ឆ្នេំ ជា អតីត បេក្ខជន បេឡង ក្នុង កម្មវិធី 
Hear My Song ធា្លេប់ បាន តេង ចមេៀង មិន តិច ជាង 10 
បទ ទេ  ដោយ បទ ទាំង នោះ ភាគ ចេើន ជា បទ  Rap សព្វ 
ថ្ងេ ជា  និសេសិត ឆ្នេំ ទី 4  ផ្នេក គេប់ គេង នៅ សកលវិទេយាល័យ 
Build Bright ចំណេក   Maream វិញ មាន អាយុ 18 
ឆ្នេំ ជា និសេសិត ផ្នេក អកេសរសស្តេ អង់គ្លេស នៅ  សកល 
វិទេយាល័យ Beltie  ដេល ទទួល បាន ចំណាប់ អារម្មណ 
ា្លេំង តាម រយៈ ការ  cover ចមេៀង ក្នុង  sound cloud ។ 

គេេន់ តេ ស្ដេប់ ចំណង ជើង បទ ចមេៀង របស់  Serey  

និង Maream  ក៏ ដឹង ដេរ ថា  បា៉េរ៉ូល បទ នេះ បេើ សំដី ធ្ងន់  
ហើយ អាច នឹង ទទួល ការ រិះគន់ ចេើន ។  ចំោះ បញ្ហេ នេះ  
Serey បាន បក សេេយ ថា៖

  ពេល ដេល សរសេរ បា៉េរ៉ូល ចមេៀង  វា សំាន់ ណាស់ 
ដេល យើង សរសេរ ចេញ ពី ចិត្ត  ពី បេះដូង។  ពាកេយ សំដី 
ក្នុង បទ នេះ បើ យើង គិត ថា បេើ ក្នុង ចមេៀង វា ដូច ជា 
ធ្ងន់ បន្តិច មេន  តេ វា មាន ការ ពិត។  បទ ចមេៀង មួយ 
ចំនួន ដេល យើង ស្ដេប់ បេើ ពាកេយ បាន ពាកេយ ពីរោះ ណាស់ 
មក ចេៀង តេ មើល ក្នុង សង្គម ខ្មេរ ផ្ទេល់ យើង មិន បាន 
បេើបេេស់ ពាកេយ សំដី បេប ហ្នឹង មក និយាយ គ្នេ មេន ទេន 
ទេ។ 

"បើ និយាយ ពី ការរិះគន់ វិញ  មិន ថា យើង ធ្វើ យា៉េង ណា នូវ 
តេ មាន ការ រិះ គន់ អីចឹង។តេ បើ តាម បទ ពិសោធ មិន សូវ 
បាន ជួប បេទះ នូវ ឡើយ ទេ  ភាគ ចេើន ជួប តេ អ្នក គំទេ  
ដោយ សរ តេ គេ ចូល ចិត្ត ការ  rap មេយា៉េង  rapper ជា នារើ 
មិន សូវ មាន ផង នៅ សេុក ខ្មេរ ។   ដោយ សរ តេ ពាកេយ 
ពេចន៍ មួយ ចំនួន ដេល ខ្ញុំ បេើ ក្នុង ចមេៀង ខ្ញុំ ធា្លេប់ គិត ថា 
នឹង មាន មតិ រិះគន់ ចេើន ជាង ហ្នឹង ផង។  "   

លោក សុខ វិសល ផលិតករ  និង  mentor របស់  
Serey បាន លើក ឡើងថា៖ "បើ និយាយ ពី ពាកេយ ថា  ភ្លឺ  
មួយ មា៉េត់ ហ្នឹង វា ជា ពាកេយ សមញ្ញ   នរណា ក៏ និយាយ 
វា ដេរ  ក្នុង សង្គម ខ្មេរ សព្វ ថ្ងេ មាន តេ គេ បេើ បេេស់ សំដី 
គំរោះ គំរើយ ជាង  ហ្នឹង ផង មេយា៉េង  Serey សរសេរ នេះ 
ចេញ ពី សមត្ថភាព សុទ្ធ សធ មិនសូវ បាន ទទួល ការ 
ហាត់ រៀន ផ្នេក សរសេរ ចមេៀង អីចឹង ខ្ញុំ គិត ថា បាន ប៉ុន 
នេះ ល្អ ហើយ គេេន់ តេ បើ សិន យើង បាន ចំណាយ ពេល 
ចេើន ជាង នេះ ទៀត បេហេល ជា យើង អាច កេ សមេួល 
ឲេយ បទ កាន់ តេ ពីរោះ  ហើយ បា៉េរ៉ូល កាន់ តេ ល្អ " ៕ 

អត្ថបទ៖ រ៉ូលីន

រូបថត៖ Pu Sem

SCAN
T O  L I S T E N

OR SEARCH ON YOUTUBE:
PLER TVER JES BY SEREY AND MAREAM

ការ ស្វេង រក ការងារ ក្នុង សង្គម យុវវ័យ  ជា ពិសេស និសេសិត ដេល ទើប បញ្ចប់ ការ សិកេសារ អាច 
និយាយ បាន ថា មិន មេន ជា ការ ងាយ នោះ ទេ។ អ្នក ខ្លះ រក ការងារ បាន តេ មិន តេូវ ជំនាញ ហើយ 
អ្នក ខ្លះ ទៀត រក ការងារ តេូវ ជំនាញ ហើយ តេ បេេក់ ខេ តិច។

ផ្អេក លើ មូលហេតុ ទាំង ២ ាង លើ យុវតី រឿន សុមា៉េលី បាន សមេេច ចិត្ត បើក អាជីវកម្ម លក់ 
ផលិត អនឡាញ មួយ ដោយ ជំនួស ការ ធ្វើ ការ ឱេយ អ្នក ដទេ មក  បេកប អាជីវកម្ម លក់ ផលិត ផល 
រកេសា សម្ផសេស  ដោយ គេេន់តេ ចំណាយ ៣០០ ដុលា្លេរ ប៉ុណ្ណេះ ពេល ាប់ ផ្ដើម។

សុមា៉េលី និសេសិត បញ្ចប់ ផ្នេក ឱសថសស្តេ  ពី សកលវិទេយាល័យ វិទេយាសស្តេ សុាភិបាល បាន 
បេេប់  ទសេសនាវដ្ដី  Sabay ថា ៣០០ ដុលា្លេរ ដេល ចំណាយ ពេល នោះ គឺ ចំណាយ ទៅ លើ ការ 
ទិញ ផលិត ផល ពី អាមេរិក  ដោយ ពឹង ឱេយ មិត្ត ភ័ក្ដិ នៅ ទី នោះ ដើរ រក ឱេយ បនា្ទេប់ មក ក៏ យក មក ចេក 
ាយ បន្ត។ ចំណេក ឯ  Online Store គឺ កញ្ញេ បង្កើត Blog ដោយ ខ្លួន ឯង  អត់ អស់ បេេក់ អី ទេ  
ហើយ ផលិត ផល ដេល លក់ មាន ដូច ជា ផលិត ផល ថេ រកេសារ សេបេក និង ខ្លួន បេេណ។

កញ្ញេ បាន លើក មូលហេតុ មួយ ទៀត ជំរុញ ឱេយ កញ្ញេ បើ អាជីវកម្ម នេះ ថា កាល ពី មុន កញ្ញេ តេង 
ឃើញ អ្នក បញ្ហេ ផ្ទេ មុខ ឬ សេបេក ស្វេងរក ផលិត ផល ពេយាបាល តេ មិន ចំ គោល ដៅ ពេេះ គត់ 
បេើ មិន ចំ បេភេទ សេបេក ពួក គត់ ហើយ មេយា៉េង ទៀត គេ លក់ ផលិត ផល ទាំង នោះ ទ្វេរ ជាពីរ ជា 
បី ឯណះ។ ផ្អេក លើ ចំណេះ ដឹង និង ការ សេេវ ជេេវ ផ្នេក នេះ បូក ផេសំ នឹង ផលិត ផល ដេល មាន 
ការណេនាំ តេឹម តេូវ កញ្ញេ សងេឃឹម ថា somalystore ជា កន្លេង ដ៏ ល្អ មួយ សមេេប់ អតិថិជន ដេល 
មាន បញ្ហេ សេបេក មុខ ឬ ក៏ ដង ខ្លួន។

ដោយ សរ តេ   Blog តូច មួយ មិន សូវ មាន អ្នក ចូល មើល ហើយ អតិថិជន សុទ្ធ តេ ជា ជន បរទេស 
និង អ្នក ដេល ធា្លេប់ នៅ សេុក កេេ ផង ទៀត នោះ យុវតី រូប នេះ សមេេច ចិត្ត ស្វេង រក កេុម ការងារ 
អ្នក បង្កើត Website មួយ ឱេយ គេ ជួយ សរសេរ Website Online Store  មាន ស្ដង់ ដារ សមរមេយ 
មួយ អាច ទុក ចិត្ត បាន ដើមេបី ផ្គេប់ ចិត្ត អតិថិជន និង ពងេីក សកា្ដេនុពល នេ ការ ផេសព្វផេសាយ ផលិត 
ផល ។  លទ្ធផល បច្ចុបេបន្ន នេះមា្ចេស់ ហាង ដេល វ័យ ម្ភេ ស្ដើង នេះ  អាច រក ចំណូល បាន យា៉េង 
ហោច ណាស់ ៣០០ ទៅ ៤០០ ដុលា្លេរ ពី ការ លក់ ផលិត លើ គេហទំព័រ លក់ ដូរ របស់ កញ្ញេ។

 គេហទំព័រ ដេល យុវតី រូប នេះ កំពុង តេ ដំណើរ ការ មាន ឈ្មេះ ថា www.somalystore.com 

ផលិត ដេល មា ន លក់ គឺ នាំ ចូល មក ពី អាមេរិក។ កេេ ពី ការ ដាក់ លក់ ផលិត ផល គុណភាព ខ្ពស់ 
នាំ ចូល ពី អាមេរិក Somaly Store ក៏ មាន របៀប ថេ រកេសារ សមេស់ សេបេកជា ចេើន ទៀត ផង ដេរ 
ជា ពិសេស ថេម ទាំង មាន ពី កម្មវិធី  Test បេភេទ សេបេក  ដើមេបី ជេើស ផលិត ផល ឱេយ តេូវ នឹង សេបេក 
ថេម ទៀត ផង។

“ ដោយ សរ តេ ខ្ញុំ រៀនផ្នេក ឱសថ ហើយ ពេល នេះ លក់ ផលិត ផល បេប ហ្នឹង ទៀត ដូច្នេះ ថ្ងេ មុខ  
ខ្ញុំ មិន ចោល ជំនួញ  នេះ ទេ ខ្ញុំ នឹង បន្ថេម ការ លក់ ឱសថ ថេម ទៀត ដោយ នឹង បើក ហាង មួយ មាន 
លក់ ទាំង  ថា្នេំ និង ផលិត ផល ទាំង អស់នេះ ”។ នេះ ជា ការ អះអាង របស់ មា្ចេស់  Online Store 

សុមា៉េលី៕

សុមាលីបាាីជំនាញសរសារ
ប្លកបាីកអាជីវកម្ម

PROFILE TEEN&MUSIC
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Maline Sky  Bar ជា កន្លេង សក សម បំផុត  សមេេប់  អ្នក ចង់  សមេេក 
លំហេ កាយ  ជួប ជុំ មិត្ត ភក្តិ ទទួល ទាន   cocktail !  Maline Sky  Bar  ជា 
បេភេទ  Sky Bar & Lounge ស្ថិត នៅ ជាន់ លើ នេ អាគរ ទំនើប Maline 

Exclusive Serviced Apartment  មាន ទីតាំង ស្ថិត នៅ លើ បណ្ដេយ ផ្លូវ 
លេខ  ២១៤ ផ្ទះលេខ  ១៦ A/B សងា្កេត់ បឹង រាំង  ខណ្ឌ ដូន ពេញ។

ពិសេស ជាង នេះ ទៅ ទៀត Maline Sky  Bar  នឹង មាន Promotion ជា 
ចេើន សមេេប់ ខេ មិនា នេះ។ បេិយមិត្ត អាច ជេើស រើស បាន តាម រយៈ កម្មវិធី  
ពេល វេលា ណា មួយ ក្នុង មួយ សបា្ដេហ៍ ពេញ។ 

HAPPY HOUR
Monday to Friday from 17h00 to 20h00
Every 2 drinks get 1 drink free

LADIES NIGHT
Saturday to Sunday from 18h00 to 22h00
Every 2 drinks get 1 drink free

GENTLEMEN NIGHT
Monday to Wednesday from 20:h30 to 23h00
Every 2 drinks get 1 drink free

CELEBRATE BIRTHDAY PARTY

15% discount for all drinks

កេេ ពី នេះ  Maline Exclusive Serviced Apartment ក៏ មាន កន្លេង ហាត់ បេេណ និង ហេល ទឹក ផង ដេរ។ 
ការ ហាត់ បេេណ លើ អគរ ខ្ពស់ មួយ នេះ បើ សិន បេិយមិត្ត ជា អតិថិជន  ៥០ នាក់ ដំបូង គឺ ទទួល បាន បាន ការ 
បញ្ចុះ តម្លេ ២០ % ចំណេក ឯ កេេ ពី នេះ  ទទួល បាន ការ បញ្ចុះ តម្លេ ១៥% កាន់ តេ ពិសេស ជាង នេះ អ្នក នឹង 
ទទួល បាន អត្ថបេយោជន៍ ជា ចេើន ទៀត  បើ សិន ជា ទិញ កញ្ចប់ Membership ៕

HANGOUT
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បទពិសោធន៍ជាង១០ឆ្នាំ
ក្នុងអាជីពព្យាបាលនិងថ្រក្សាសម្ផស្ស

នៅ ឆ្ន្រំ  ២០០៣  កាល នោះ ខ្ញុជំ អាយុ   ប្រហ្រល ១៧ ឆ្ន្រំ ក៏ ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ 
ការងរ នៅ កន្ល្រង  ព្រយាបាល  និង ថ្រ រក្រា សម្ផស្រស    ធំ ាង គ្រ  មួយ នៅ 
ភ្នំ ព្រញ មន ម្ច្រស់ ាជនាតិ សិង្ហបុរី ។ ម្ច្រស់ ហាង Home of 
Beauty អ្នក នាង  អ៊ុច មួន កញ្ញ្រ រដ្ឋ   ហៅ លីហ័រ រំឭក ពី ព្រល ចាប់ 
ផ្ដើម  អាជីព   របស់ គាត់ ា លើក ដំបូង។ 
មា្ចេស់ ហាង វ័យ ២៩ ឆ្នេំ រូប នេះ បាន ឲេយ ដឹង ថា អ្នក នាង  បាន  ទទួល វគ្គ 
បណ្ដ៉ះ បណា្ដេល  និង អនុវត្តិ    យា៉េង  ម៉ត់ចត់    មុន នឹង  កា្លេយ ជា បុគ្គលិក 
ជំនាញ។ អ្នក នាង   បាន  បន្ត ទៀត ថា  មាន ឧបសគ្គ   ជា ចេើន អំឡុង ពេល   
បណ្ដ៉ះ  បណា្ដេល  ដូច ជា  ភាស   វិន័យ   និង បច្ចេកទេស ដេល អ្នក នាង មិន 
ធា្លេប់ ឆ្លង កាត់។ យា៉េង ណា  ក្នុង វ័យ ១៧ ឆ្នេំ    នៅ គេេ នោះ  ដោយ ជា ក្មេង  
សេី សេលាញ់ សមេស់ និង ការងារ នេះ ផង   អ្នក  នាង   បាន ពុះពារ  ឧបសគ្គ 
ទាំង នោះ រហូត ាប់ យក ជំនាញ នេះ បាន សមេេច។ 

ដោយ មើល ឃើញ ពី ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ភាព ជឿជាក់  និង សោ្មេះ 

តេង់   មា្ចេស់ ហាង  រូប នោះ ក៏ បាន បញ្ជូន  អ្នក នាង  ឲេយ ទៅ រៀន បន្ថេម នៅ 
សិង្ហបុរើ និង កេេយ មក  ផ្ដល់ តួនាទី ជា អ្នក គេប់ គេង ហាង ទាំង មូល  
ដល់ អ្នក នាង តេ ម្ដង។

បមេើការ  នៅ ទី នោះ បាន ៤ ឆ្នេំ អ្នក នាង ក៏ បាន ផ្លេស់   ទៅ កាន់ ការងារ 
មួយ ទៀតជា អ្ន ក ាត់ ការ ទូទៅ នៅ ក្នុង មជេឍមណ្ឌល ថេរកេសា សម្ផសេស 
មួយ ទៀត  ដេល ទើប បើក ថ្មី។ នៅ ក្នុង តួនាទី ថ្មី ជា អ្នក ាត់ ការ ទូទៅ 
អ្នក  នាង  ទទួល ខុស តេូវ លើ ការ បណ្ដ៉ះបណា្ដេល បុគ្គលិក និង បាន  
ទទួល  ការ  បណ្ដ៉ះបណា្ដេល បន្ថេម  ពី  អ្នក ជំនាញ ពេយាបាល និង ថេ រកេសា 
សម្ផសេស ជនជាតិ បារាំង និង សិង្ហបុរើ ផេសេង ទៀត ហើយ បាន បមេើ 
ការងារ នៅ ទី នោះ  អស់ រយៈ ពេល  ៤ ឆ្នេំ ទៀត   មុន ពេល អ្នក  នាង  បើក 
កន្លេង ទទួល ពេយាបាល និង ថេ រកេសា សម្ផសេស ផ្ទេល់ ខ្លួន មាន យីហោ 
Home of Beauty នៅ ឆ្នេំ  ២០១០។ 

ទន្ទឹម នឹង ការ បើក ហាង ទទួល ពេយាបាល និង ថេ រកេសា សម្ផសេស នេះ អ្នក 
នាង  ក៏ បាន នាំ ចូល  ផ្ដេច់ មុខ នូវ ផលិតផល ពីរ  មា៉េក   របស់ អាមេរិក  

គឺ BelleWave និង Dura Skin ហើយ និង មា៉េសុីន   ទំនើប ៗ    ពី 
បេទេស អាល្លឺម៉ង់ ផង ដេរ ។ 

អ្នក  នាង លីហ័រ បាន បន្ត ឲេយ ដឹង ថា ាប់ តាំង ពី ឆ្នេំ ២០១០  មក 
ចំនួន ហាង ពេយាបាល និង ថេ រកេសា សម្ផសេស  បាន បើក ដំណើរការ 
ចេើន ឡើងៗ ប៉ុន្តេ  Home of Beauty នៅ តេ  អាច រកេសា ចំនួន 
អតិថិជន  បាន ពី មួយ ឆ្នេំ ទៅ មួយ ឆ្នេំ ដោយ ផ្អេក លើ ការ យក ចិត្ត 
ទុក ដាក់ លើ  លទ្ធផល នេ ការ ពេយាបាល ថេ រកេសា និង ទំនុក ចិត្ត  ពី  
អតិថិជន ទាំង ាស់ និង ថ្មី។ 

 អ្នក ជំនាញ លើ បញ្ហេ សេបេក    រូប នេះ បាន លើក ពី  បញ្ហេ មួយ   ចំនួន 
ក្នុង ចំណម អតិថិជន ថា ភាគ ចេើន នេ  អតិថិជន គឺ ទៅ រក សេវា 
ពេយា បាល កេេយ ពី មាន បញ្ហេ  ដេល   ភាគ ចេើន បណា្ដេល មក ពី  ការ 
បេើបេេស់ ផលិតផល ដេល គ្មេន យីហោ ចេបាស់ លាស់ និង មិន 
បាន ពិគេេះ ជាមួយ អ្នក ជំនាញ ពី ស្ថេនភាព សេបេក  របស់ ខ្លួន មុន 
នឹង  បេើ បេេស់ ។ 

អ្នក  នាង  លើក ឡើង ទៀត  ថា  សមេស់   សេបេក  មុខ  និង ដង ខ្លួន ជា 
ផ្នេក មួយ ដ៏ សំាន់   ដូច្នេះ  មុន នឹង សមេេច  ចិត្ត បេើ ផលិតផល 
ណា មួយ   គួរ ពិនិតេយ មើល យីហោ និង ទទួល ការ ពិគេេះ ពី  អ្នក 
ជំនាញ ជាមុន  ដោយ  សរ មនុសេស មា្នេក់ ៗ  មាន បេភេទ សេបេក  និង 
បញ្ហេ ខុសៗ គ្នេ ជា  ឧទាហរណ៍ អ្នក ខ្លះ មាន បញ្ហេ សេបេក កើត មុន 
ដោយ មិន បាន សំអាត ឲេយ បាន តេឹមតេូវ អ្នក ខ្ល ះដោយសរ  ទើប 
តេ ពេញ វ័យ និង ខ្លះ ទៀត  ដោយសរ បេើ ផលិតផល ខុស ។ 

 នៅ មាន បញ្ហេ សេបេក ជា ចេើន ទៀត ដេល  អតិថិជន អាច ទៅ 
ទទួល ការ ពិគេេះ យោបល់ ដោយ  ពុំ គិត ថ្លេ នៅ  Home of 
Beauty ដេល មាន អសយដា្ឋេន  ផ្ទះ លេខ ១៥១D ផ្លូវ ១៥៤ 
(ាង តេបូង ផេសារ សូរិយា) ឬ ទាក់ទង តាម ទូរសព្ទ លេខ 
០១៥/០៩២ ៨៧៦ ៨៨៨៕

អត្ថបទ៖ វើដ

BEAUTY&MAKEUP
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លាងកីឡាថ្ងាសិទ្ធនារី
ឥតគិតថ្ល្នៅ KIDS CITY
ក្នុជង ទិវា សិទ្ធ នារី  ៨មិនា ន្រះ Kids City សូម អញ្ជើញ នារីៗ ទាំង អស់ មក  Kids City 
ដើម្របី ទទួល បាន អំណោយ ពិស្រស!

សុភាពនារើ ទាំង អស់ កុំ រំលង  Kids City ឲេយ សោះ ក្នុង ទិវា សិទ្ធ នារើ ាង មុខ នេះ ពេេះ ក្នុង 
ឧកាស ទិវា សិទ្ធ នារើ  8 មិនា នេះ Kids City  មាន អំណយ ពិសេស ដល់ នារើ គេប់ រូប   កេេម 
បេធាន បទ  នារើ និង កីឡា (Woman in Sport)  ដោយ ផ្ដល់ ជូន ការ លេង កីឡា ឡើង ជញ្ជេំង 
នៅ  Kids City ដោយ    ឥត គិត ថ្លេ នៅ ជាន់  Clip and Climb ពេម ទាំង ទទួល បាន  ការ កាត់ 
សក់ ម៉ូត និង ផ្លុំ សក់ ដោយ ហាង កាត់សក់ ឡារ៉េន ផង ដេរ ។ គោល បំណង នេ ការ ផ្ដល់ ជូន 
នេះ គឺ  ដើមេបី លើក កម្ពស់  នារើ អប អរ សទរ ទិវា សិទ្ធ នារើ ពេម ទាំង លើក  ទឹក ចិត្ត ឲេយ នារើ ទាំង 
អស់  យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំោះ ខ្លួនឯង ជា ពិសេស ផ្នេក បញ្ហេ សុខភាព ។ ដូច្នេះ ហើយ  នារើៗ 
គេប់ រូប កុំ ភ្លេច មក ទទួល យក កាដូ ពិសេស របស់  Kids City  នៅ ថ្ងេ 8មិនា    ។

FREE PASS ON WOMAN'S DAY 
AT KIDS CITY
THIS WOMAN'S DAY, 8 MARCH, KIDS CITY IS PLEASED TO 
INVITE WOMEN ESPECIALLY TO COME AND RECEIVE A 
SPECIAL GIFT!

Fasten your seat belts and let's go to Kids City, girls! All women coming to Kids 

City on Woman's day will get a FREE pass for Clip and Climb and a free hair-

cut from LA REINE Salon.  The aim of this promotion, Woman in Sport, is to 

celebrate Woman's day, but more importantly, it aims to empower women and 

encourage women to take care more of themselves, especially their health, 

and get more involvement in sports.

So are you waiting for? Let's go get all the freebies on Woman's Day on  the 

8th of March at Kids City.
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ហោរាសាសា្តបាចាំខាមីនា២០១៥

HOROSCOPE FOR MARCH 2015

ឆ្នាំជូត Rat
មាន ជំនឿ ចិត្ត ឡើង  កំុ បនា្ទេប 
សមត្ថភាព ខ្លនួ ឯង ពេក។  អ្នក អាច 
នឹង ទទួល បាន ជោគជ័យ ក្នងុ ខេ នេះ 
បេសិន បើ អ្នក មាន គំនិត សុទិដ្ឋនិិយម 
ខ្លះ។

Don’t doubt yourself or your 
abilities, and to make pro-
gress with staying positive at 
all times, believe that magni-
fied success is well within your 
reach.

ឆ្នាំឆ្លូវ Ox
បើ មាន ជំលោះ  កុំ តប ទាំង កំរោល ឲេយ 
សោះ ពេេះ អ្នក ក៏ មិនមេន ជាមនុសេស 
ដេល មាន ចិត្ត តេជាក់ ណាស់ ណា ដេរ។ 
 កំុរករឿង មនុសេសដេល យើងសេលាញ់ 
ា្លេងំ ពេក គេ គេេន់ តេ ចង់ ជួយ បុ៉ណ្ណេះ! 
   
If conflicts arise, try to walk away 
before anyone tries to pick a 
fight with you as you are in no 
condition to talk – you're pretty 
bad tampered yourself here! 
Also, don't throw all your anger 
at your loved ones, they were 
just trying to help! 

ឆ្នាំខាល Tiger
រាសី ឡើង ខ្ពស់ ដោយ សរ មនុសេស 
ជំុវិញ ខ្លនួ  ដូច នេះ ហើយ គួរ ស្វះស្វេង  
make friends  ខ្លះ ទៅ។ មាន មិត្ត 
កាន់ តេ ចេើន  ឧកាស ជោគជ័យ កាន់ 
តេ ខ្ពស់។
  Heightened luck comes in the 
form of help from powerful peo-
ple so it is important for you to 
work hard and gain their sup-
port. Make new friends and be-
gin new relationships to expand 
the possibility of success.  

ឆ្នាំថោះ Rabbit
មាន រឿង ល្អ ៗ  ជា ចេើន កើត ឡើង បន្ត 
បនា្ទេប់ គ្នេ ធ្វើ អោយ អ្នក មាន អារម្មណ 
ល្អ  មាន ជំនឿ ចិត្ត លើ ខ្លួន ឯ ង  ជាង មុខ 
ហើយ នេះ ជា ភាព ទាក់ទាញ មួយ 
ដេល អ្នក កំពុង ពងេេយ មន្តស្នេហ 
ដល់ អ្នក ជុំ វិញ ខ្លួន!    

  Most things will go well for you, 
causing you to feel encouraged 
by your abilities and power.  With 
all you overwhelming confidence, 
you're attracting attention from the 
opposite sex. 

ឆ្នាំរោង Dragon
  រាសី អ្នក ឡើង ខ្ពស់ ហើយ មក ពី គេប់ 
ចេក ល្ហក ហើយ អ្នក អាច នឹង ទទួល 
បាន ការងារ ឬ មុខ ជំនួញ ដេល នឹង 
កេបេេ ជីវិត អ្នក ទៀត ផង!    
  
Feng shui luck runs high, 
and comes from unexpected 
places. New developments or 
highly profitable offers arise 
that can completely change 
your lifestyle.    

ឆ្នាំមាសាញ់ Snake
រាសី ខ្ពស់ តេដេត ទាំង ការងារ និង 
ស្នេហា សមេេប់ នារើៗជាពិសេសនឹង 
មាន  អំនាច ខ្ពស់  មាន គេាំ ស្តេប់ 
ឱវាទ គេប់ ជំហាន។  
Female Snakes will show gains 
in the amount of influence and 
power. All Snakes will enjoy pow-
er and success that grows at this 
time and this apply the same to 
your love life!  

ឆ្នាំមមី Horse
តេជាក់ ចិត្ត ឡើង  ហើយ សមេេក 
បន្តចិ ទៅ ការងារ ទុក មួយ ឡេក សិន 
ទៅ ពេេះ  ផ្នេក ស្នេហា អ្នក នឹង ជួយ 
គូរ ខេ នេះ ហើយ!

Calm down, get some extra 
rest, be patient, and store your 
energy for what lies ahead by 
the end of the month was prob-
ably the love of your life! 

ឆ្នាំមមាGoat
លុយកាក់ ងាយ សេួល រក បាន  ហើយ 
ការងារ ដេល អ្នក ធ្វើ នឹង ជោគ ជ័យ 
បន្តបនា្ទេប់។ ជិវិត ស្នេហា មាន 
លក្ខណៈ ស្ងប់ស្ងេត់ ល្អ។
 
Your success level is ripening 
and will only improve with time. 
There will be money making op-
portunities impacting and trans-
forming your work life. 

ឆ្នាំវក Monkey
អ្នក នឹង ជួប ឧបសគ្គ មួយ ចំនួន ពេេះ 
កិច្ចការ ទំាង អស់ មិន រំពឹង ថា បាន 
សមេេច ដូច សេចក្ត ីបេថា្នេ ឡើយ។

   You will face challenges. Not 
every plan or project will result 
in instant, huge success, 
though small gains will be 
made. Look aheadv  

ឆ្នាំរកា Rooster
ខេ នេះ អ្នក មាន ភាព រ៉ូមេនទិក  ជា 
ពិសេស  ហើយស្នេហា មាន ភាព 
ផ្អេមល្ហេម  អ្នក នឹង មាន អារម្មណ ថា 
ដេ គូអ្នក និង អ្នក  សេលាញ់ គ្នេ ដូច 
ទើប ាប់ ផ្តើម ដំបូង! 

Love is in the air, you're really ro-
mantic and you're falling in love 
with each other all over again! 
financial adviser before locking 
in.  

ឆ្នាំច Dog
 គ្មេន នរណា អាច ទេេំ នឹង អ្នក បាន 
ទេ បើ  អ្នក រករឿង តាម តេ អំពើ ចិត្ត 
អ៊ីចឹង នោះ ជាពិសេស ជីវិត ស្នេហា   
កុំ រករឿង មនុសេស ដេល យើង 
សេលាញ់ ា្លេំង ពេក!

No one can put up with your 
mood swing – calm down and 
don't take things too serious! 
Love life may be in jeopardy. 

ឆ្នាំកុរ Pig
ផ្នេក លុយកាក់ ដូចជា មិន សូវ បាន 
ផល ប៉ុន្តេ បញ្ហេ ផេសេងៗវិញ ដូច ជា 
មាន ឧកាស រើក ចំរើន  ចេើន។

You might not be very fruitful 
in terms of finance but you will 
have many opportunities to gain 
knowledge and develop new 
skills. 

Flavors of India
Flavour Rastaurant
Fox Wine Bistro
Freebird
Frizz
G Eleven
G-Cam Watch
Gasolina
Gloria Jean
Gong Cha
Green of Farm
Hanuman Tour
Hanuman Traditional Art
Herb Café
Holika Cusmetic
Honda Sushi
Hope World Wide Medical
i-Qlick
iFood Restaurant & Soup
Jasmine Boutique
Jiggsy Tea
Jojo Green Tea
Kabas Tailors
Kashaya Silk
Katiya Shop
KaViar 
Keokjay
Khmer Surin Restaurant
Khmerittute 
Kids City
King Grand Hotel
King Grand Suite Hotel
Kiriya Café
Kiwi Mart
Koi Café
KTM Motorcycle
Le Café
Le Duo Bar
Le Jardin
Le Marais
Le Temps Des Cerises
Legend Cinema
Lezard Bleu
Lina Boutique
Liquid Bar
Living Room Café
Liz House of Beauty
Lotus
Lotus Bars & Café
Lotus Luxery Villa
Luggaga Gallery
Luna Shoes
LUV Brand Boutique
Mama New York Deli
Manulife, 8th floor
Mart In & Out
Mega 
Mekong Creation
Mekong Kilt
Metfone (Ms. Jessica)
Milk Green Tea TTP
Mini Banana
Ministry of Information
Mobitel
Moly Care Car wash
Mommy BBQ Soup
Monkey Business
Mosaic Gallery
Mother In Law Restaurant
Mother In Law Restaurant
Motor Image - Sabaru

Mount Everest
Mount Manaslu
Mt. Manaslu
Narita Vespa
Nata Spa
New Golden Bridge 
Nike's Pizza
Nine Star Spa
NOM
Norton Uni New Campus
Norton Uni Old Campus
Ocean Restaurant
Ochaya Tea
One Up Banana
Open Wine Restaurant
Orchid Spa
Pachem Dental
Pachem Dental Norodom
Pachem Dentist
Palm Tours
Panda Massage
Panda Massage
Pannasastra University
Pannasastra University
Paperdolls
Passion Spa
Patio Hotel
Peace Handcrafts & Silk
Penh Jet
Phibious
Phkar Romyool Restaurant
Phnom Penh City Hotel
Phnom Penh City Mart
Pizza World
Pizza World City Mall
Pizza World Ratanak Plaza
Platinum Cineplex
Pleasure Restaurant
Poly's Class
Preap Sovath Hair Cut
qb
Queen Boutique
Quick Stop Food Mart
Red Apron
Red Ochid
Relax
Ripple Café
River Ochid
Romdeng
Rooms & Spa
RUPP Book Store 1
RUPP Book Store 2
Saffron 
SaMaKy Rest. & Lounge
Sawadee Goldie Guesthouse
Score Bar
Sinan Rstaurant
Sleuk Teuy Restaurant
Smart  (Marketing)
Smart Sport Ly Ly Mart
Smateria
Smile Mart
Sofia Hotel
Sofiya Tour
Sokha Club Hotel
Solidus
Solinna Salon
Spicy Green Mango
Spinelli Café

Steave Steak House
Steave Steak House
Subtyl
Succogene Café
Sugar Palm
Suite Home Boutiqe
Sunshine Mart
Super Fit Gym
Sushi Been
Swiss Watch Center
T&C 
T&C City Mall
Tapas
Tarana Asian Kitchen
Tea Art
Tela Mart
Tela Mart 
Tele Mart
Tendance Khmere
Terrazza
The 240
The Emerald Lotus Boutique
The Latin Quarter
The Mad Monkey
The Mou Café
The Pavilion
The Plantation Hotel
The Taste
The White Maison
theWarehouse
Tips & Toe
TLJ Preh Sihanouk
TLJ Sovanna
Tom Yum Kong
USA Donut
Vanda Institute
Vegetarian
Veggys
Vego Salad Bar
Villa Boran Boutique
Villa Samnang
Villa Samnang
VIP Mini Mart
VIP Pho Restaurant
Vtea
Wanderlust
Western University
Western University
White Lotus Spa
Wild Wing Restaurant
Wing 
Wings Café
WTT Advertising
Wuttisak Clinic
Wuttisak Clinic
Yi Ren Garden Restaurant
yoshinoya
Yves Rocher
Zaman University

At home
3 Mangos Eden's
A.N.D
Adidas
Air France Agency
AIS
Alliance Pharma Cambodge
Amara Spa & Shop
Amber House
AMED Clinic
Angkor CamView Tours
Angkor Spa
ANZ royal Bank
Artillery Café
Artwood
AsIAN Kitchen

Bar Italia
Bar Sito
BBW City Mall
BBW Sorya 2nd floor
BBW Sovanna
Beeline
Bloom Café
Blue Dog
Blue Pumpkin
Bon Bon Ice Cream
Brew House Café
Build Bright University
Burger King - AIRPORT

Café Bean Monivong
Cambodia Brewery Limit
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CBM
CD World
Cosmopolitan
Costa Café
Costa Coffee
Couleur Coffee
Dairy Queen - AIRPORT
Dao Café
Deco
Decosy
Digi
E-Optic
Equinox Bar
Esspresso Café
Ezecom 3rd floor

PICK UP SABAY MAGZ TODAY
OVER 400 OUTLETS AND COUNTING




