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រៀនជំនាញDJគ្រ្រន់ត្រចំណាយព្រល១២ម៉្រង
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សួស្ដីមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្ន្រ!

ក្នងុឱកាសចូលឆ្ន្រថំ្មនី្រះ  Sabay Magzសូម
ជូនពរជ័យសិរីមង្គលគ្រប់ប្រការកើតមាន
ដល់ ប្រាជនខ្ម្ររគ្រប់រូប គ្រប់ទីកន្ល្រង !

សូមទ្រពធីតាព្រះនាមរាក្រយសទ្រវី ជួយបី
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សន្តិភាព មានជោគមានជ័យ គ្រប់ទិសទី!

ដោយក្ដីគោរពពីខ្ញុំ
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អង្គរសង្ក្រ្រន្ដ២០១៥
មានអ្វីពិស្រសខ្លះ?

អង្គរសង្ក្រ្រន្តាកម្មវិធីដ្រលរៀបចំឡើងដោយសហភាព 
សហព័ទ្ធ យុវជនកម្ពុា ក្រ្រមប្រានបទ ការចូលរួម

អបអរសទរពិធីបុណ្រយចូលឆ្ន្រំប្រព្រណីាតិខ្ម្ររ ។
ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រ្រន្តន្រះរៀបចំឡើងដើម្របី  

អបអរសទរឆ្ន្រថំ្មបី្រព្រណីាតិខ្ម្ររាមហាគ្រួសសរត្រមួយ
 រឹតបណ្ដឹងចំណងមិត្តភាព សមគ្គីភាពរវាងប្រាជនខ្ម្ររ
និងប្រាាតិលើសកលលោក ផ្ដល់ឧកាសឲ្រយភ្ញៀវទ្រសចរ

ទាំងអស់បានស្វ្រងយល់បន្ថ្រមអំពីភាពរុងរឿង ភាព 
សម្របូរប្របន្រវប្របធម៌ អរិយធម៌ ទំនៀមទមា្ល្រប់ ប្រព្រណី

ដោយមានការចូលរួមសម្ដ្រង និងបង្ហ្រញអំពីល្រប្រង
ប្រាប្រិយ  របាំប្រព្រណី និងប្រាប្រិយនានាដ្រលក្នុង
នោះកម្មវិធីសំខាន់ៗ នឹងមានរៀបរាប់ក្នុងទំព័របនា្ទ្រប់៕

ព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសសនា អតិក្កនា្ត្រកន្លងៅ
ហើយបាន ២៥៥៨ ត្រឹមថ្ង្រ១៥កើត ខ្រពិសខ 
លុះដល់ថ្ង្រ ១រោច ខ្រពិសខ ឆ្ន្រំមម្រ សប្តស័ក 
តៅចូលពុទ្ធសករាជ២៥៥៩។ សង្ក្រ្រនឆ្ន្រំថ្មី
ឆ្ន្រំមម្រ នឹងចូលមកដល់នៅថ្ង្រអង្គ្ររ ១១រោច 
ខ្រច្រត្រ ត្រូវនឹងថ្ង្រទី១៤ម្រស គ.ស. ២០១៥
វ្រលាម៉្រង ១៤និង០២នាទី។ ព្រលនោះ
ព្រះអាទិត្រយច្រញពីមីនរាសី ៅស្ថិតនៅ
ម្រសរាសី តាមផ្លូវគោវិថី គឺផ្លូវកណ្ដ្រល ទើបមាន
ទ្រពធិតាមួយព្រះអង្គាមគ្គនាយិកាព្រះនាម
រាគ្រយសៈទ្រវី ាបុត្រីទី៣ ន្រកបិលមហាព្រហ្ម 
គង់នៅចាតុម្មហារាជិកា ទ្រង់អម្ពរពណ៌ ខ្ម្រ លំអ

នៅព្រះកាណ៌ដោយសៀត ផ្ក្រឈូក អភរណៈ
ទ្រង់ពាក់ក្រវ មនោរា  ភសស្រសាហារទ្រង់ោយ 
លោហិត ព្រះហស្តស្ត្រំទ្រង់ ត្រីសូល៍  ព្រះហស្ត
ឆ្វ្រងទ្រង់ ធ្នូ ទ្រង់គង់លើខ្នង អស្រសតរ(ស្រះ) ា
ពាហនៈ។
ទើបនំាអស់ទ្រវបុត្រ ទ្រវធីតាទំាង មួយស្រនកោដិ
ហោះៅកាន់ គុហាក្រវធមា្ម្រលីនាភ្នំក្រលាស 
ខ្រត្តហិមពាន្ត ាទីតម្កល់ទុកព្រះសិរសកបិល
មហាព្រហ្ម ដ្រលតម្កល់ទុកលើពានមាសនាំមក
ដង្ហ្រប្រទក្រសិណភ្នំព្រះសុម្ររុរាជ តាមផ្លូវ
ព្រះអាទិត្រយចរចំនួន៦០នាទី (២៤ម៉្រង)ទើបនាំ
យកៅទុកនៅកន្ល្រងដើមវិញ។ រួចហើយ ទើប

ប្រជុំទ្រវបុត្រ ទ្រវធីតាទាំង មួយស្រនកោដិ ចូល
ៅស្រង់ទឹក អនោត្តមហាស្រះ ដ្រលមានទឹក
ហូរច្រញពីបំពង់ក្រវដ្រលាមាត់គោឧសភរាជ
ទាំង៧ ត្រាក់ក្រស្រមក្រសាន្តព្រះរាជហឫទ័យ 
ហើយទើបនាំគ្ន្រចូលៅសមាទានរក្រសាសីល
ដោយោមនស្រសរីករាយគ្រប់ព្រះអង្គក្នុង ភគវតី
សភាសលាដ្រលវិស្រសកម្មទ្រវបុត្រនិមិត្តថ្វ្រយ
ដើម្របីបនោ្ទ្របង់ អពមង្គលអោយជ្រះស្រលះហើយ
ចំរីននូវសិរីសួស្តីជ័យមង្គលជនា្ម្រយុយឺនយូរដល់
ទ្រវតា និងមនុស្រស សត្វផងទាំងឡាយ តាំងពីឆ្ន្រំ
ថ្មីចូលមកន្រះ បានទូលំទួលាយសុខក្រស្រមក្រសាន្ត
តរៀងៅ៕

Photo: Pu sem
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កម្មវិធីភូមិខ្ញុំ

រៀប ចំ ឡើង ា ស្ថ្របត្រយកម្ម រចនា បទ 
ខ្ម្ររ។ កម្មវិធី ន្រះ មាន ផ្ទះ  ៥ ខ្នង មាន 
ដូច ា ៖ ផ្ទះ ធ្វើ គ្រឿង ធ្វើ រណ្ដ្រប់ បុណ្រយ 
ផ្ទះ ភ្ល្រង បុរាណ ផ្ទះ បង្អ្រម នំ ចំណី ផ្ទះ 
តម្របាញ និង សលា ឆទាន។
តំបន់ កម្រសាន្ដ មាន ការ រៀប ចំ ា ឆក 
សម្ដ្រង សិល្របៈ រាំ កម្រសាន្ដ ដើម្របី ស្វ្រគមន៍ 
បង ប្អូន ដ្រល អញ្ជើញ មក ល្រង ក្នុង ភូមិ 
ខ្ញុំ។
បង្ហ្រញ ពី ទី ប្រជុំជន ក្នុង ភូមិ តាម រយៈ 
ការ រៀប ចំ បង្កើត ឡើង ា ផ្រសារ មួយ ប្រប 
ជន បទ  ដ្រល មាន ការ លក់ ដូ ដូច ា 
ចំណី អាហារ ខ្ម្ររ ឧបករណ៍ ប្រើប្រ្រស់ 
និង វត្ថុ អនុស្រសាវរីយ៍ ផ្រស្រងៗ។ ទីតាំង ៖ 
ទីលាន ជល់ ដំរី

កម្មវិធីនិម្មិតភូមិ

បង្ហ្រញ ពី ការ ករ កើត ឡើង ន្រ ក្រុង អង្គរ ដ្រល ផ្ដើម ច្រញ 
ពី ភូមិសស្រ្ដ សសនា ធនាន ធម្មាតិ បច្ច្រកវិទ្រយា 
ទំនើប ន្រ សម័យ បុរាណ ពាណិជ្ជកម្ម និង ធនាន 
មនុស្រស។ ទី តាំង៖ មុខ ប្រ្រសទ អង្គរ វត្ត

កម្មវិធីសាសនា

បង្ហ្រញ ពី ទំនៀម ទមា្ល្រប់ ប្រព្រណី ជំនឿសសនា របស់ 
ប្រាជន ខ្ម្ររ។ សកម្មភាព មាន ដូច ា ពិធី បួងសួង សុំ 
ស្រចក្ដី សុខ នៅ ប្រ្រសទ អង្គរ វត្ត ពិធី ទទួល ទ្រវតា ឆ្ន្រំ ថ្មី 
នៅ ប្រ្រសទ បាយ័ន ពិធី ៅ វត្ត និង ពូន ភ្នំ ខ្រសាច់ ា ចុង 
ក្រ្រយ គឺ ពិធី ស្រង់ ព្រះ។

កម្មវិធីល្រប្រងប្រជាប្រិយ

អ្នក ចូល រួម ទាំង អស់ នឹង បាន សប្របាយ រីករាយ ល្រង 
ល្រប្រង ប្រាប្រិយ ា ច្រើន ដូច ា បោះ អង្គញ់ ចាប់ កូន 
ខ្ល្រង ចោល ឈូង លាក់ កន្រស្រង ទាញ ព្រ័ត្រ និង ា ច្រើន 
ទៀត។ ទីតាំង៖ មុខ ប្រ្រសទ អង្គរវត្ត និង តំបន់ ត្រពាំង 
ស្រស។

កម្មវិធីរបាំបុរាណប្រព្រណីនិងប្រជាប្រិយ

ផ្ដល់ ជូន ទស្រសនីយភាព របាំ ខ្ម្ររ  ១៩ របាំ  ផ្រស្រង គ្ន្រ ដូច ា 
របាំ សុវណ្ណមចា្ឆ្រ របាំ ទិវា ប្រព្រ របាំ កណ្ដូប ស្រះ និង មួយ 
ចំនួន ទៀត ដ្រល មាន សម្ដ្រង  ទាំង ៣ ថ្ង្រ។ បន្ថ្រម ពី ន្រះ 
ការ បង្ហ្រញ ពី មូលដា្ឋ្រន ន្រ របាំ និមួយៗ ក៏ ត្រូវ បាន ដាក់ 
បញ្ចូល ផង ដ្ររ ដូច្ន្រះ ទាំង ភ្ញៀវ ាតិ និង អន្តរាតិ ទាំង 
អស់ អាច ចូល រួម រៀន របាំ ទាំង អស់ នោះ បាន ទាំង អស់ 
គ្ន្រ។ ទីតាំង៖ មុខ កសិណ អង្គរ ខាង ត្របូង ទីតាំង ល្រប្រង 
ប្រាប្រិយ និង ត្រពាំង ស្រស។

កម្មវិធីតំបន់ត្រជាក់ចិត្ត

ផ្ដល់ ការ កម្រសាន្ដ  ដ្រល បញ្ចូល 
សកម្មភាព សប្របាយៗ ា ច្រើន 
ដូច ា បរវកញ្ញ្រ ា្ល្រក់ ទឹក ឡើង 
សសរ ខា្ល្រញ់ ស្វ្រដណ្ដើម ពាង 
ទូល ក្អម រត់ ប្រណំង កាន់ 
តង ទឹក ត្ន្រត និង តក់ៗ ព្រញ 
ក្រវាដើម។ ទីតាំង៖ តំបន់ 
ត្រពាំង ស្រស

កម្មវិធីក្របួនដង្ហ្រអង្គរសង្ក្រ្រន្ដ

ស្ថិត ក្រ្រម ប្រាន បទ « ក្របួន ដង្ហ្រ ប្រាាតិ » ដ្រល បង្ហ្រញ ពី ទស្រសនា ទាណ ន្រ ការ 
ថ្ររ រក្រសារ  សន្តិភាព និង ការ ផ្រសះ ផ្រសារ ាតិ រក្រសា បាន នូវ ឯកភាព ាតិ ក្នុង ភាព ចម្រុះ ន្រ 
វប្របធម៌ ច្រក ា ៥ ផ្ន្រក ៣៥ ផ្រន។  ការ អបអរ ពិធី បុណ្រយ ចូល ឆ្ន្រំ ថ្មីដំណើរ វិវត្តន៍ ន្រ
 សំពត់ លើ បដិមា ក្នុង សិល្របៈ ខ្ម្ររភាព ចម្រុះ ន្រ វប្របធម៌  និង ពូជ សសន៍ក្របួន ដង្ហ្រ យុវជន

ទីតាំង៖ លាន ជល់ ដំរី

កម្មវិធីគុនល្របុក្កតោ

បង្ហ្រញ និង ផ្រសព្វផ្រសាយ ពី ក្របាច់ គុន បុរាណ ខ្ម្ររ « ល្របុកត » ជូន ដល់ ភ្ញៀវ ាតិ និង 
អន្ដរាតិ។ សកម្មភាព ពិស្រសៗ មាន ដូច ា ការ សម្ដ្រង និង និទាន ពី ក្របាច់ គុន ខ្ម្ររ 
ការ ហាត់ សម ល្របុក្កត ពិព័ណ៌ គ្រឿង សពា្វ្រវុធ ការ បង្ហ្រញ  ភាព យន្ដ ឯកសរ និង 
ល្រប្រង កម្រសាន្ដ ផ្រស្រងៗ ពាក់ព័ន្ធ ក្របាច់ គុន ល្របុក្កត។ ទីតាំង៖ មុខ កសិណ អង្គរ

នំអន្រសមយក្រសឆ្ន្រំន្រះគ្ររំពឹងថានឹងមានទម្ងន់ដល់ទៅ៣.២តោនប្រហ្រលជាត្រូវចំណាយព្រល៤ថ្ង្រដ្រីម្របីចម្អិន
ក្រ្រមសា្ន្រដ្រចុងភៅនិងកូនកាំបិតប្រមាណ១០០នាក់ដ្រលអាចនឹងឈានទៅបំប្រកឯកគ្គកម្មពិភពោក។
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កម្មវិធីប្រណាំងរទ្រះគោក្របី
ធ្វើ ឡើង ដើម្របី រំឮក ឡើង វិញ នូវ  វប្របធម៌ ប្រណ្រណី ខ្ម្ររ 
ក្នុង ការ ប្រណំង រទ្រះ គោ ក្របី និង ដើម្របី ផ្រសារ ភា្ជ្រប់ ការ 
ប្រណំង ឧបករណ៍ សម័យ ទំនើប ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម 
និង លើក កម្ពស់ ទឹក ចិត្ត ស្រលាញ់ បរិស្ថ្រន កសិកម្ម 
ក្នុង សនា្ដ្រច ចិត្ត ន្រ ប្រាជន ខ្ម្ររ។ សមាសភាព មាន 
រទ្រះ គោ ៣០ រទ្រះក្របី ៣០ ត្រ្រក់ទ័រ ៣០ គ្រឿង 
និង គោយន្ដ ៣០ គ្រឿង។ ទីតាំង៖ នៅ តំបន់ ពិព័រណ៍ 
អង្គរ ឃ្រយុងយូ។

បង្ហ្រញ ពី រូបភាព ន្រ ស្ន្រម ញញឺម រាក់ ទាក់ ន្រ ប្រាជន ខ្ម្ររ 
និង ឆ្លុះ បញ្ច្រំង ពី ភាព សប្របូ សប្របាយ របស់ ប្រាជន ាតិ ខ្ម្ររ 
និង ការ ចូល រួម ក្នុង ពិធី បុណ្រយ ចូល ឆ្ន្រំ ខ្ម្ររ។ ពិស្រស ាង ន្រះ 
គឺ ការ ផ្ដល់ ឱកាស ដល់ អ្នក ជំនាញ ថត រូប ា ច្រើន ចូល រួម 
ប្រកួត ប្រជ្រង គ្ន្រ តាម ប្រាន បទ ដ្រល កំណត់។  ទីតាំង៖ 
នៅ កសិណ ខាង មុខ អង្គរវត្ត។

កម្មវិធីគោមបណ្ដ្រតទឹក
បួង សួង ពរជ័យ សុំ ស្រចក្ដី សុខ ចូល ឆ្ន្រំ ថ្មី។ 
ចង្កៀង គោម តូចៗ រាប់ ពាន់ បណ្ដ្រត លើ ផ្ទ្រ ទឹក 
ក្នុង កសិណ អង្គរ វត្ត ដើម្របី បង្កើន ោភណភាព 
ប្រ្រសទ ប្រ្រសទ អង្គរវត្ត កាន់ ត្រ ស្រស់ ស្អ្រត នៅ 
ព្រល រាត្រី។ ទីតាំង៖ កសិណ ទឹក អង្គរវត្ត

ពិព័រណ៍និងប្រកួតប្រជ្រងរូបថត

កម្មវិធីប្រចាំថ្ង្រទី១៤

ពិធី បើក ព្រឹត្តិការណ៍ អង្គរ សង្ក្រ្រន
កម្មវិធី ភូមិ ខ្ញុំ
កម្មវិធី ក្របួន ដង្ហ្ររ អង្គរ សង្ក្រ្រន
ការ សម្ដ្រង ល្រប្រង ប្រាប្រិយ គុន ល្របុក្កត 
និង របាំ ( ទីលាន ជល់ ដំរី)
ពិធី កាត់ នំ អន្រសម យក្រស
ពិធី ទទួល ទ្រវតា ឆ្ន្រំ ថ្មី
ទាញ ព្រ័ត្រ មិត្តភាព អង្គរ សង្ក្រ្រន
ជើង ឯក ញ៉្រំ នុំ អន្រសម យក្រស
កម្មវិធី ប្រណំង រទ្រះ គោ និង ក្របី
កម្មវិធី ការ រាំ ា ក្រុម ពញ្ញ្រក់ អារម្មណ៍
ពិធី បណ្ដ្រត គោម បួងសួង សុំ ស្រចក្ដី សុខ
កម្មវិធី មហោស្រព សិល្របៈ បុរាណ

ថ្ង្រទី១៥ម្រសា
ពិធី ៅ វត្ត និង ពូន ភ្នំខ្រសាច់
កម្មវិធី រាំ មា៉្រឌីហ្រសុន ២០១៥ នាក់
កម្មវិធី ក្របួន ដង្ហ្រ អង្គរ សង្ក្រ្រន
កម្មវិធី ប្រណំង រទ្រះ គោ និង ក្របី
កម្មវិធី ការ រាំ ា ក្រុម ពញ្ញ្រក់ អារម្មណ៍
កម្មវិធី មហោស្រព វប្របធម៌ យុវជន អន្តរាតិ

ថ្ង្រទី១៦ម្រសា
ការ ប្រកួត អុក ចត្រង្គ អបអរ សទរ អង្គរ សង្ក្រ្រន ២០១៥
ពិធី ប្រគល់ ជ័យលាភី រូប ថត  « អច្ឆរិយៈ អង្គរ សង្ក្រ្រន »

ពិធី ស្រង់ ព្រះ
កម្មវិធី ប្រណំង រទ្រះ គោ និង ក្របី
កម្មវិធី ប្រកួត ធ្វើ ម្ហូប អាហារ
កម្មវិធី ការ រាំ ា ក្រុម ពញ្ញ្រក់ អារម្មណ៍
កម្មវិធី តន្រ្ដី អង្គរ សង្ក្រ្រន ឆ្ន្រំ ២០១៥

Photo: Pu sem
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ចំនុចពិស្រសរបាំត្រុដិដ្រលយុវវ័យមិនសូវដឹង

របាំ   ប្រាប្រិយ ដ្រល និយម ល្រង ាង 
គ្រ នា ព្រល ចូល ឆ្ន្រំ គឺ របាំ ត្រុដិ។ ាក់ 
ស្ដ្រង  ពាក្រយ ថ  ត្រុដិ  ន្រះ ត្រ ម្ដង បក ប្រ្រ 
ព ីភាស សំស្ក្រតឹ មាន នយ័ ថ  ផ្ដ្រច់  ឬ  កាត់ 
ផ្ដ្រច់  ដ្រល សំដៅ លើ ការ កាត់ ផ្ដ្រច់ ឆ្ន្រំ 
ចាស់  និង អបអរ សទរ ការ ចូល មក ដល់ 
ឆ្ន្រំ ថ្មី។ 

របាំ ន្រះ មាន អាយុ  កាល ចំណស់  
ដោយ បន្រសល់ ទុក មក តាំង ពី ប្រទ្រស 
កម្ពុា មិន ទាន់ ទទួល  ឥទ្ធិពល វប្របធម៌ 
របស់ ប្រទ្រស ឥណ្ឌ្រ មក ម្ល្រ៉ះ                       ហើយ 
ថ្ររក្រសា  បាន ដោយ គង់ វង្រស ដោយ 
ត្រកូល ខ្ម្ររ ជំនាន់ ដើម ដ្រល ហៅ ថ  
សំរ្រ។  កាល់ ពី ជំនាន់ បុរាណ  វង់ ត្រុដិ 
របស់ ប្រាជន សំរ្រ ន្រះ ត្រង ល្រង របាំ 

ត្រុដិ ថ្វ្រយ ព្រះ រាា រៀង រាល់ ព្រល ចូល 
ឆ្ន្រំ ដើម្របី ទទួល បាន ស្ររី មង្គល ឆ្ន្រំ ថ្មី  
ហើយ ទំនៀម ទមា្ល្រប់ ន្រះ បាន ប្រ្ររព្ធ 
ាប់ មក ដល់ បច្ចុប្របន្ន។  មាន រឿង 
ព្រ្រង និង ជំនឿ ា ច្រើន ពាក់ ពាន់ នឹង 
ដើម កំណើត ន្រ របាំ ន្រះ ប៉ុន្ត្រ មិន មាន 
ឯកសរ ន្រះ មួយ អាច បញ្ជ្រក់ ច្របាស់ 
ឡើយ ថ របាំ ន្រះ ត្រូវ បាន គ្រ ប្រ្ររព្ធ 
ដើម្របី អ្វី ឲ្រយ ប្រ្រកដ។  

តាម ជំនឿ របស់ អ្នក ស្រុក បាត់ ដំបង គ្រ 
មាន ជំនឿ ថ ព្រល ខ្លះ យូរ ៗ  ម្ដង ត្រង 
ត្រ មាន សត្វ ព្រ្រ ចូល មក ក្នុង ភូមិ អ្នក 
ស្រុក  ហើយ  នាំ មក នូវ ឧបទ្រព ចង្រ្រ 
ផ្រស្រងៗ ទើប គ្រ បង្កើត ឲ្រយ  មាន ទមា្ល្រប់ ថ  
បើ ឃើញ សត្វ ព្រ្រ ចូល ស្រុក កាល ណ 

គ្រ នាំ គ្ន្រ ប្រ្រះព្រំ សុំ ព ជ័យ ពី សត្វ ទាំង 
នោះ វិញ។  ហ្រតុ ន្រះ ហើយ ទើប  របាំ 
ត្រុដិ មាន ទាំង ប្រើស ទន្រសាង កោ្ង្រក  
ាដើម ដ្រល សុទ្ធ សឹង ា សត្វ ព្រ្រ មក 
បង្ហ្រញ ខ្លួន ឲ្រយ អ្នក ស្រុក បោះព្រំ ចង ដ្រ 
អំបោះ និង ឲ្រយ ទាន ា លុយ កាក់ ដើម្របី 
រដោះ គ្រ្រះ ឲ្រយ ស្រ្រច ៗ  ទោះ បី ក្រ្រយ 
មក មាន សត្វព្រ្រ ចូល ស្រុក ទៀត ក៏ មិន 
មាន ចង្រ្រឧបទ្រព អ្វី កើត ឡើង ដ្ររ 
ព្រ្រះ គ្រ បាន ប្រ្ររព្ធ  ពិធី តាំង  ពី ដើម ឆ្ន្រំ 
ទុក  រួច មក ហើយ។    

ប៉ុន្ត្រ បើ តាម ជំនឿ ប្រប សសនា វិញ 
របាំ ត្រុដិ  ា របាំ ថ្វ្រយ អធិដា្ឋ្រន  ៅ 
អាទិទ្រព ដើម្របី សុំ ទឹក ភ្លៀង ៅ វិញ។ 
ប្រាជន អាសុី និយម ចាត់ ទុក សត្វ 

កោ្ង្រក តំណង ព្រះអាទិត្រយ ហើយ ក្នុង ការ ល្រង 
របាំ ត្រុដិ ន្រះ ក៏ មាន ការ បង្ហ្រញ ពី សត្វ កោ្ង្រក ដ្ររ  
ហើយ ប្រាជន ខ្ម្ររ ត្រូវ ការ បន់ ស្រន់  ៅ ព្រះ 
អាទិត្រយ ដើម្របី បាន អំណោយ ទាន ា ទឹក ភ្លៀង 
គ្រប់ គ្រ្រន់ សម្រ្រប់ ធ្វើ ស្្រ្រ ចមា្ក្ររ។ ហ្រតុ ន្រះ 
ហើយ ទើប ក្នុង ការ ប្រ្ររព្ធ ពិធី សុំ ទឹក ភ្លៀង ព្រល 
ជួប ប្រទះ គ្រ្រះ រាំង ស្ងួត  ក៏ មាន ការ ល្រង របាំ 
ត្រុដិ  ក្នុង នោះ ផង ដ្ររ។ 
មិន ថ របាំ ត្រុដិ ន្រះ មាន ដើមកំណើត ពិត ពាក់ 
ព័ន្ធ នឹង ជំនឿ ណ មួយ ឡើយ  របាំ ត្រុដិ ា របាំ 
ពិត របស់ ខ្ម្ររ  បង្កើត ឡើង នៅ លើ ទឹក ដី ខ្ម្ររ 
មិន មាន លាយ ផ្រសំ  ឬ ទទួល បាន ឥទ្ធិពល ពី 
សសនា ឬ ទំនៀមទមា្ល្រប់ ប្រទ្រស ដទ្រ ដ្រល 
យើង គួរ ឲ្រយ តម្ល្រ  និង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ដើម្របី ថ្រ 
រក្រសា អរិយធម៌ ន្រះ កុំ ឲ្រយ បាត់បង់ ។ 

One of the most performed and out-
standing dance to celebrate Khmer New 
Year is Trot. “Trot” literally translated from 
Sanskrit meaning the end. It is to em-
phasize the end of a year passed and 
welcoming the upcoming of a new start.
 
Trot has been passed down from gen-
erations to generations even before the 
dawn of Indian cultural influence in Cam-
bodia. Som Re, the aboriginal Khmer 
people who preserve this dance, made 
it a tradition to perform Trot for the royals 
every New Year and the tradition carry 
out until today. There are many myths 
and beliefs to explain why was Trot per-
formed. 

According to the locals in Battambong, 
once in while a wild animal from forest 
would come to the village, and that bring 
misfortunes. In order to neutralize the 
threat, the villagers will ask for bless-
ings from the animals. Trot was a man-
ifestation of this blessing as the dance 
depict many wild animals such as deer, 
peacock, bull, etc. The dance then was 
practiced every start of the year, so even 
if the wild animal comes to the village, 
the villagers are already blessed; hence, 
nothing bad will happen to them. 

Religion wise, Trot was interpreted as a 
dance to ask for rain. Since Asian people 

usually assign peacock as the symbol of 
the sun, the dance featuring peacock 
was a dance to worship the sun god 
asking for enough rain for farming. Even 
the ceremony to ask for rain in drought 
disaster features Trot. 

No matter what reasons to explain the 
creation of the dance, Trot is purely a 
Khmer heritage considering it was creat-
ed with no influential of foreign tradition 
or culture that should be valued and paid 
immense attention to.

ស្លៀកពាក់ប្របណាសមនឹងទៅវត្ត? 

  ការ  តុប ត្រង ខ្លួន  ឲ្រយ បាន ត្រឹម ត្រូវ តាម ពិធី 
បុណ្រយ ទាន  កាលៈទ្រសៈ ទីកន្ល្រង ក៏ ា 
ទំនៀមទមា្ល្រប់ មួយ របស់ ខ្ម្ររ ដ្ររ ដ្រល បង្ហ្រញ 
ពី ការ យល់ ដឹង  និង ភាព ថ្ល្រ ថ្នូរ របស់ មនុស្រស 
មា្ន្រក់ ៗ ។  ក្នុង ឧកាស បុណ្រយ ចូល ឆ្ន្រំ ថ្មី    ចំ ព្រល 
ត្រូវ រៀបចំ ខ្លួន ៅ វត្ត ល្មម!  យុវវ័យ មាន ដឹង ពី 
ទំនៀមទមា្ល្រប់ ស្លៀកពាក់ ៅ វត្ត ឬ អត់?  

 បើ តាម ការ អនុវត្ត របស់ ប្រាជន ខ្ម្ររ ជំនាន់ 
ដើម  បុរស និង នារី ព្រល ៅ វត្ត គ្រ ស្លៀក សំពត់ 
ចង ក្របិន ាមួយ អាវ កុត សម្រ្រប់ បុរស និង  
សម្រ្រប់ នារី គ្រ ពាក់ អាវ បំពង់ និង ពានា ក្រមា។ 
មក ដល់ សម័យ បច្ចុប្របន្ន   សំលៀក បំពាក់ មាន 
ច្រើន ជម្រើស ទំនើប និង ប្ល្រកៗ ាង មុន ប៉ុន្ត្រ 
ទោះ ា សំលៀកបំពាក់ ផ្ល្រស់ ប្ដូរ  យើង មិន  

ស្លៀកពាក់ ដូច មុន ក៏  ដោយ ក៏ នៅ មាន បម្រ្រម 
មួយ ចំនួន គួរ ចង ចាំ ជៀស វាង ស្លៀកពាក់ ខុស 
ប្រប បទ ព្រល ៅ វត្ត ។

អ្វី ដ្រល គួរ ឲ្រយ ចង ចាំ ព្រល  មក ជ្រើស រីស 
សំលៀក បំពាក់ គឺ  ភាព ស្រគត់ស្រគំ បិទ 
បាំង ដង ខ្លួន បាន ល្អ ។ វត្ត ា ទី សកា្ក្ររ 
បូា របស់ ប្រាជន ខ្ម្ររ យើង ដ្រល មាន 
ជំនឿ លើ ព្រះពុទ្ធសសនា  ដូចន្រះ ហើយ 
សំលៀកបំពាក់ ត្រូវ បង្ហ្រញ ពី ការ គោរព និង 
ចរិត លក្ខណៈ សុភាពរាបសរ ។ សំលៀក 
បំពាក់ មួយ ចំនួន ដ្រល គួរ ជៀសវាង មាន ដូច 
ា  សំពត់ ខ្លី ខើច លើ ជង្គង់ អាវ វាល ចំហ មុខ 
ក្រ្រយ ផ្រស្រងៗ ឬ សំលៀកបំពាក់ ដ្រល មាន 
ពណ៌ ឆើតឆយ ព្រក ាដើម។ ពណ៌ ដ្រល 

សម នឹង ៅ វត្ត គឺ ពណ៌ ស្រគំ ស និង ខ្ម្រ។    
អាកប្របកិរិយា មួយ ចំនួន ដ្រល គួរ ប្រកាន់ ភា្ជ្រប់ 
ផង ដ្ររ ព្រល ៅ វត្ត គឺ ការ ដោះ មួក ព្រល ចូល 
បរិវ្រណ វត្ត  និង ដោះ ស្រប្រក ជើង ព្រល ឡើង 
កុដិ និង  សលា ឆន់ ា ដើម ។ សម្រ្រប់ ការ 
ផត់ មុខ វិញ  មិន ត្រូវ ផត់ មុខ ច្រើន ហួស  បបូរ 
មាត់ ក៏ មិន បាច់ លាប ឲ្រយ ក្រហម  ហុឺ ហារ ដូច ដើរ 
ល្រង នោះ ទ្រ  ព្រ្រះ ការ ៅ វត្ត តម្រូវ ឲ្រយ យើង 
ប្រកាន់ យក ចរិត សុភាព រម្រយទម  ានិច្ច។ 

Sabay Magz  សង្រឃឹម ថ យុវវ័យ ទាំង អស់ 
យល់ ដឹង កាន់  ត្រ ច្របាស់ ពី ទំនៀម ទមា្ល្រប់ ខ្ម្ររ 
ក្នុង ការ ស្លៀកពាក់  ជៀសវាង ការ ប្រព្រឹត្ត ខុស 
បម្រ្រម នានា  នាំឲ្រយ មាន ការ រិះ គន់ ពី អ្នក ដទ្រ។                 

Photo: Pu sem
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ក្នុង ថ្ង្រ ចូល ឆ្ន្រំ ផ្ទះ នីមួយ ៗ  ត្រង រៀប ចំ 
តុប ត្រង បោស សំអាត ឲ្រយ មាន សិរី ជ័យ 
មង្គល។ ដោយ ឡ្រក គ្រ ក៏ មាន ត្រៀម នូវ 
គ្រឿង រណ្ដ្រប់ ផ្រស្រងៗ ដើម្របី ទទួល ទ្រវតា 
ឆ្ន្រំ ថ្មី ដ្រល គ្រ មាន ជំនឿ ថ នឹង ចុះ មក 
ប្រ្រស ព្រំ មនុស្រស សត្វ ឲ្រយ សុខ សប្របាយ។

ទាក់ ទិន នឹង គ្រឿង រណ្ដ្រប់ ដ្រល ខ្ម្ររ 
និយម ដើម្របី ទទួល អំណរ ទ្រវតា ឆ្ន្រំ ថ្មី 
បើ តាម លោក អាចារ្រយ ហី លាភ នៅ វត្ត 
កំសន្ត មាន ប្រសសន៍ ថ ា ទូៅ 
គ្រ ដាក់ របស់ ទាំង នោះ នៅ លើ តុ ឬ ហឹង 
ដ្រល ា ទី ខ្ពស់ ហើយ គ្រឿង ទាំង នោះ 
មាន ដូច ា បាយ សី មួយ គូ បា៉្រក ឆង 
មួយ គូ ស្ល្រ ធម៌ ទឹក អប់ ឆ្វ្រង ស្ដ្រំ ទៀន ប្រ្រំ 
ធូប ប្រ្រំ ទឹក មួយ ផ្តិល ធំ ដាក់ ចំ កណ្ដ្រល 
ឬ ភ្រសជ្ជៈ ទៀន មួយ គូ អម សង ខាង ផ្ល្រ 
ឈើ នំ ចំណី ផ្ក្រ ភ្ញី ា ដើម។ 

លោក តា បញ្ជ្រក់ ថ  គ្រឿង ទាំង អស់ 
ន្រះ មិន តម្រូវ ឲ្រយ ត្រូវ ត្រ ដាក់ តាម ហ្នឹង 
គ្រប់ សព្វ ទ្រ គឺ ៅ តាម លទ្ធភាព ន្រ ក្រុម 
គ្រួសសរ ដ្រល មាន។ ផ្ទះ អ្នក ធូរារ គ្រ 
អាច ដាក់ ដល់ ៅ បាយ សី ៩ ថ្ន្រក់ ៥ ថ្ន្រក់ 
អី ក៏ មាន។ ឯ អ្នក មធ្រយម អាច ដាក់ ត្រឹម ៣ 
ថ្ន្រក់ ក៏ បាន មិន ប្រកាន់ ឡើយ។ ចំណ្រក 
ផ្ល្រឈើ ឬ នំ ចំណី ក៏ ដូច គ្ន្រ អ្នក មាន 
លទ្ធភាព អាច ដាក់ ច្រើន មុខ ច្រើន ចាន 
តម្រៀប គ្ន្រ ត្រ អ្នក សម ល្មម អាច ដាក់ 
តាម ការ គួរ មិន កំ ណត់ ថ ត្រូវ ត្រ ដាក់ 
ច្រើន ធុំ ដុំ ទ្រ គ្រឿង រណ្ដ្រប់ ទាំង នោះ 
សុទ្ធ ត្រ នាំ មក នូវ សិរីសួស្ដី ដូច គ្ន្រ៕ 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ នា

គ្ឿងរណ្ដ្ប់ទទួល

ទ្វតានាំសិរីសួស្ដីឆ្ន្ំថ្មី
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ពិធី ស្រង់ ព្រះ ច្រើន ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ង្រ ទី ៣   ថ្ង្រ ចុង ក្រ្រយ ន្រ ពិធីបុណ្រយចូល ឆ្ន្រំ ខ្ម្ររ ដ្រល 
ត្រូវ គ្រហៅថ ថ្ង្រ ឡើង ស័ក។ ពុទ្ធបរិស័ទ ទាំង ជិត ឆ្ង្រយ ត្រង មក វត្ត អារាម ដើម្របី ធ្វើ ពិ ធី 
ន្រះ ដោយ មាន ទឹក លាយ ាមួយ ផ្ក្រ ភ្ញី ទឹក អប់ ដើម្របី ស្រ្រច ស្រព ដល់ ព្រះ បដិមា ឬ អ្នក 
មាន គុណ អ្នក មាន ឋានៈ ខ្ពង់ ខ្ពស់ ាង។

តាម ប្រសសន៍ លោក តា អាចារ្រយ នៅ វត្ត កំសន្ត នៅ ច្របារ អំៅ ថ ពិធី ន្រះ ប្រាជន 
ខ្ម្ររ ត្រង ប្រ្ររព្ធ ធ្វើ ឡើង មិន ដ្រល ដាច់ នៅ ព្រល ចូល ឆ្ន្រំ ខ្ម្ររ ម្ដង ៗ  និង មាន ជំនឿ ត ៗ  គ្ន្រ 
មក យូរ ហើយ ថ ស្រង់ ព្រះ ទាំង ព្រះ បដិមា ថ្ម និង ព្រះ រស់ សុទ្ធ ត្រ ទទួល  បាន មក វិញ នូវ 
ស្រចក្ដី សុខ ចម្រើន ត្រាក់ ត្រ ជុំ ដូច ទឹក អ៊ីចឹង ដ្ររ។

លោក តា ហី លាភ បន្ត ថ ទឹក តំណង ភាព ត្រាក់ ម្ល៉េះ ហើយ នៅ ព្រល ស្រ្រច ស្រព 
លើ រាងកាយ ជន ណ មា្ន្រក់ ហើយ នឹង បាន ត្រាក់ ដ្ររ ។ ទាំង អ្នក ស្រ្រច ស្រព ឲ្រយ គ្រ 

និង គ្រ ស្រ្រច ឲ្រយ សុទ្ធ ត្រ សប្របាយ ចិត្ត ដោយ ជឿ ាក់ ថ នឹង ទទួល បាន នូវ បុណ្រយ 
កុសល ល្អ ៅ ថ្ង្រ ខាង មុខ និង ាតិ ក្រ្រយ។ ក្នុង រយៈ ព្រល ៣៦៥ ថ្ង្រ ពិធី ចូល ឆ្ន្រំ មាន 
ត្រឹម ត្រ ៣ ថ្ង្រ ទ្រ នឹង ចំ រដូវ ដ្រល មាន អាកាសាតុ ក្ដ្រ (ខ្រ ច្រត្រ) ដ្រល អត្ថន័យ ន្រ 
ពិធី ន្រះ មិន ខុស អី ពី ការ សំដ្រង ដឹង គុណ ដល់ អ្នក មាន គុណ នោះ ដ្ររ ព្រ្រះ ព្រះ បដិមា 
សំដៅ លើ ព្រះពុទ្ធ ដ្រល ា ព្រះ សំដ្រង ធម៌ ទ្រសនា ប្រ្រស មនុស្រស សត្វ អស់ កាល ដ៏ យូរ 
ដូច្ន្រះ ពុទ្ធបរិស័ទ មក សំដ្រង គុណ ដោយ ធ្វើ ពិធី ស្រង់ ព្រះ លាង ស្រ្រច ដោយ ទឹក អប់ 
ផ្ក្រភ្ញី ជម្រះ ធូលី ឲ្រយ ត្រាក់។ ចំណ្រក ឯ មាតាបិតា ឬ ចាស់ ព្រឹទា្ធា្រចារ្រយ ឬ មាន គុណ កូន 
ចៅ មក ស្រ្រច ទឹក ឬ ងូត ទឹក ដុស ក្អ្រល ឲ្រយ ក៏ ដើម្របី បង្ហ្រញ ពី ការ ដឹង គុណ នឹង ឲ្រយ បាន 
ត្រាក់ រីក រាយ ដូច ទឹក សប្របាយ ឆ្ន្រំ ចាស់ ផ្ល្រស់ ឆ្ន្រំ ថ្មី ទាំង អស់ គ្ន្រ៕

អត្ថបទ៖ លឹម សុ នា
 

អត្ថន័យពិធីស្រង់ព្រះក្នុងថ្ង្រចូលឆ្ន្រំ
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BANTEAY SAMRE

EAST  MEDBON

BANTEAY KDEI

TA PROHM

TA SOM
BAYON

ELEPHANTS TERRACE

ANGKOR WAT

AIRPORT

WEST MEBON
PHNOM BAKHENG

ការ ប្រកួត អុក ចត្រង្គ អបអរ សទរ 
អង្គរ សង្ក្រ្រន ២០១៥
ពិធី ប្រគល់ ជ័យលាភី រូប ថត  « 
អច្ឆរិយៈ អង្គរ សង្ក្រ្រន »
ពិធី ស្រង់ ព្រះ
កម្មវិធី ប្រណំង រទ្រះ គោ និង ក្របី
កម្មវិធី ប្រកួត ធ្វើ ម្ហូប អាហារ
កម្មវិធី ការ រំា ា ក្រមុ ពញ្ញ្រក់ អារម្មណ៍
កម្មវិធី តន្រ្ដ ីអង្គរ សង្ក្រ្រន ឆ្ន្រ ំ២០១៥

កម្មវិធីថ្ង្រទី១៤ ថ្ង្រទី១៦ម្រសាថ្ង្រទី១៥ម្រសា

- Keep all your money in one place
- Wear heels during the long walk
- Bring along ID card / password  

  when you tour around

ពិធី បើក ព្រឹត្តិការណ៍ អង្គរ 
សង្ក្រ្រនកម្មវិធី ភូមិ ខ្ញុំ
កម្មវិធី ក្របួន ដង្ហ្ររ អង្គរ សង្ក្រ្រន
ការ សម្ដ្រង ល្រប្រង ប្រាប្រិយ 
គុន ល្របុក្កត និង របំា ( ទីលាន 
ជល់ ដំរី)
ពិធី កាត់ នំ អន្រសម យក្រស
ពិធី ទទួល ទ្រវតា ឆ្ន្រំ ថ្មី
ទាញ ព្រត័្រ មិត្តភាព អង្គរ សង្ក្រ្រន
ជើង ឯក ញ៉្រំ នុំ អន្រសម យក្រស

កម្មវិធី ប្រណំង រទ្រះ គោ និង 
ក្របី
កម្មវិធី ការ រាំ ា ក្រុម ពញ្ញ្រក់ 
អារម្មណ៍
ពិធី បណ្ដ្រត គោម បួងសួង សុំ 
ស្រចក្ដី សុខ
កម្មវិធី មហោស្រព សិល្របៈ 
បុរាណ

ពិធី ៅ វត្ត និង ពូន ភ្នំខ្រសាច់
កម្មវិធី រាំ មា៉្រឌីហ្រសុន ២០១៥ 
នាក់
កម្មវិធី ក្របួន ដង្ហ្រ អង្គរ សង្ក្រ្រន
កម្មវិធី ប្រណំង រទ្រះ គោ និង 
ក្របី
កម្មវិធី ការ រាំ ា ក្រុម ពញ្ញ្រក់ 
អារម្មណ៍
កម្មវិធី មហោស្រព វប្របធម៌ 
យុវជន អន្តរាតិ

-  Only take amount of money you need with you
- Wear your back pack in the front

- The weather is hot so cover up with long  
  sleeves, hat and glasses
- Bring along some water

- Bring map and schedule of event with you
- Park your car at hotel 

- Wear comfortable shoes
- Bring some scarf or KROMA 

DO Don’t
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អ្នកណាផ្តើមគំនិតផលិតឧបករណ៍ 
“យក្រស”  ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្ត?

 ការ ផលិត ឧបករណ៍  ទំហំ ធំ   “យក្រស ”  ក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៍ អង្គរ សង្រ្កាន្ត ឆ្ន្រំ ២០១៥    
កំពុង  ទទួល បាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍   ពី  
សារណៈ ជន  និង បណ្ដ្រញ  ផ្រសព្វផ្រសាយ 
ទាំង ាតិ  និង អន្តរាតិ   ។  ឧបករណ៍ 
ទាំង នោះ មាន ា អាទិ៍   បំពង់ ទឹកត្ន្រត 
យក្រស   មួក យក្រស   អង្រុត យក្រស  កន្ត្រង 
ប្រហុក យក្រស    និង  ការផលិត អន្រសម យក្រស  
កំពុង ទទួល ការ ។  ប៉ុន្ត្រ   យើង នៅ  មិន ដឹង 
ថ   តើ អ្នក ណ    ផ្តើម   ផលិត ឧបករណ៍ ទាំង 
អស់ ន្រះ ទ្រ  ?

 ទាក់ ទង  នឹង  ការ ផលិត      ន្រះ  លោក  សុខ  
សង្វ្ររ  ប្រាន ក្រុម ការងរ អនុវត្តន៍ ផ្រន 
ការ គ្រប់ គ្រង ទ្រសចរណ៍ ន្រ អាា្ញ្រធរ 
អប្រសរា បាន  ថ្ល្រង  ថ  ទាំង ន្រះ គឺ  ា  ការ 
ផ្តើម  គំនិត  ពី   គម្រ្រង “  ភូមិ ខ្ញុំ”  ដ្រល ស្ថិត 
នៅ ក្រ្រម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ សហភាព 
សហព័ន្ធ យុវជន កម្ពុា  ។  គម្រ្រង  ន្រះ   
មាន  បំណង ឆ្លុះ បញ្ច្រំង ទិដ្ឋភាព ការ    រស់ 
នៅ ប្រប ខ្ម្ររ   ក៏ ដូច ា សិល្របៈ វប្របធម៌  ខ្ម្ររ 
ៅ  កាន់  ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ាតិ  និង អន្តរ ាតិ 
ក្នុង ឱកាស ព្រឹត្តិការណ៍ អង្គរ សង្រ្កាន្ត    ។ 
ដូច្ន្រះ ឆ្ន្រំ ដំបូង  គម្រ្រង  បាន  តាំង  បង្ហ្រញ   
ម៉ូដ ផ្ទះ   ខ្ម្ររ   រួម ាមួយ  ឧបករណ៍  ប្រើ 

ប្រ្រស់ ចាំ បាច់ មួយ ចំនួន ដូច ា  រទ្រះ គោ  
ទ្រូ  និង កណ្ដៀវ ា ដើម  ។ 

លោក បាន បន្ថ្រម  មក ដល់  ឆ្ន្រំ ន្រះ 
គម្រ្រង   “  ភូមិ ខ្ញុំ”   បាន    ជួប ពិភាក្រសា គ្ន្រ 
និង រិះ    រក   អ្វី ដ្រល  ថ្មី   ប្ល្រក ។  ដូច្ន្រះ   ចុង 
ក្រ្រយ    កិច្ច ពិភាក្រសា  បាន    សម្រ្រច ផលិត     
កន្ត្រង ប្រហុក   មួក   បំពង់ ទឹក ត្ន្រត  ព្រម 
ទាំង អង្រុត    ដ្រល មាន ទំហំ ធំ ។  កន្ត្រង 
ប្រហុក    ឬ  អង្រុត   ត្រូវ បាន ពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ 
មួយ ចំនួន មិន  ស្គ្រល់  និង ប្រើ ប្រ្រស់ យា៉្រង 
ដូចម្ត្រច  នោះ ទ្រ ។ “បើ សិន  យើង ធ្វើ  ក្នុង 
ទំហំ ធម្មតា  មិន អាច ទាក់ ទាញ  ការ ចាប់ 
អារម្មណ៍ នោះ ទ្រ ។ ន្រះ គឺ ា ចំណុច គន្លឹះ 
របស់ យើង ... យើង មាន  បំណង លើក 
តម្កើង  សិប្របកម្ម ខ្ម្ររ    ។  គម្រ្រង   “ភូមិ 
ខ្ញុំ” បាន  ចាប់ ផ្តើម   តាំង ពី  ចុង ឆ្ន្រំ ២០១៤  
ដោយ ចុះ  ៅ កាន់ ភូមិ ប្រណក  ដើម្របី  ឱ្រយ 
ពូ ៗ  យាយ ៗ    អាច ផលិត  ឧបករណ៍ ទាំង 
ន្រះ    ពួក  គត់   ថ មិន  ា្ល្រប់ ធ្វើ   និង មិន ដឹង 
ធ្វើ ម៉្រច ទ្រ    ”។

បើ តាម លោក  សុខ  សង្វ្ររ   គម្រ្រង 
“ភូមិ ខ្ញុំ ”  កំពុង សហការណ៍    ាមួយ  
គណៈកមា្ម្រធិការ អូឡាំពិក    និង ក្រសួង 

វប្របធម៌  និង វិចិត្រ សិល្របៈ  ដាក់ បញ្ចូល 
ឧបករណ៍ ទាំង អស់ ន្រះ  ក្នុង  ឯកទកម្ម 
ថ្ន្រក់ ាតិ ។      
     
 ឧបករណ៍ ទំហំ ធំ ទាំង នោះ មាន   ទំហំ ធំ 
ទាំង នោះ មាន  កន្ត្រង ប្រហុក  យក្រស ទម្ងន់ 
១៥០ គីឡូក្រ្រម    មាន បណោ្ដ្រយ  ៦,១ 
ម៉្រត្រ   ផ្ទុយ ពី កន្ត្រងប្រហុក ធម្មតា ដ្រល 
ទម្ងន់ ៧៥ ក្រ្រម  និង បណោ្ដ្រយ ៤ សង់  ទី 
ម៉្រត្រ ។   រយៈ ព្រល ផលិត មាន ចំនួន ៧ 
ថ្ង្រ   និង មាន អ្នក ផលិត ចំនួន ១១ នាក់ ។  
បំពង់ ទឹកត្ន្រត យក្រស   មាន  កំពស់ ១,២ 

ម៉្រត្រ   និង ផ្ទុក ទឹក ត្ន្រត បាន ១៥ លីត្រ  
មួក យក្រស ទម្ងន់ ជិត ២០០ គីឡូ ក្រ្រម   ផ្ទុយ 
ពី មួក ធម្មតា ទម្ងន់ ៩០ ក្រ្រម ។  អ្នក ផលិត 
ចំនួន ១១ នាក់   ហើយ រយៈ ព្រល ន្រ 
ការផលិត មាន ចំនួន២៣ ថ្ង្រ  អង្រុត យក្រស 
ទម្ងន់ ៣៥០ គីឡូ ក្រ្រម   ផ្ទុយ ពី អង្រុត 
ធម្មតា ១,២ គីឡូ ក្រ្រម ។  រយៈ ព្រល  ន្រ 
ការផលិត អង្រុត យក្រស ចំនួន ២៤ ថ្ង្រ   និង 
មាន អ្នក ផលិត ចំនួន ១១ នាក់ ៕

សៀមរាប ដ្រនដី ប្រ្រង្គ ប្រ្រសទ មរកត
 បូរាណ ខ្ម្ររ នៅ ត្រ ឡើង កូដ គឺ ាគោលដៅ 
ល្រច ធ្ល្រ សម្រ្រប់ ទ្រសចរ ២០១៥ ន្រះ។ 
Tripadvisor ទើប បញ្ច្រញ ចំណត់ ថ្ន្រក់ 
គោលដៅ ទ្រសចរណ៍ កំពូល ៗ   លើ ពិភព 
លោក  ដ្រល  ខ្រត្ត សៀមរាប  ស្ទើរ ត្រ 
ក្រោប តំណ្រង ល្រខ មួយ ៅ ហើយ   គឺ 
ប្រាប្រិយភាព របស់  សៀមរាប កម្ពុា
 នៅ ក្រ្រម ត្រ ទី ក្រងុ Marrakesh ប្រទ្រស
 ម៉ូរា៉្រកូ ត្រ មួយ គត់។ ទីក្រុង ហាណូយ 
របស់ វៀតណម ឈរ ល្រខ រៀងទី៤
ចំ ព្រល បាងកក របស់ ថ្រ ស្ថិតនៅ
ចំណត់ថ្ន្រក់ល្រខ១៩។ ចំណត់ ថ្ន្រក់ 
ន្រះ សម្រ្រច បាន តាម រយៈ ការ បញ្ច្រញ 
មតិ  របស់ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ រាប់ លាន នាក់ 
ដ្រល មតិ គំ ទ្រ  ខ្រត្ត សៀម រាប  កម្ពុា 
ភាគ ច្រើន ស្ងើច សរសើរ ដល់ ប្រ្រង្គ 
ប្រ្រសទ ា ច្រើន ដ្រល មាន ក្របាច់ ចមា្ល្រក់  
លើ សសរ ល្អ ដាច់ គ្រ ដ្រល ពិស្រស បំផុត
 នោះ គឺ ចមា្ល្រក់ លើ ប្រ្រង្គ ប្រ្រសទ ខ្ម្ររដ្រល
 បង្ហ្រញ ពី រឿង ព្រ្រង ជំនឿ សសនា និង
 វប្របធម៌  អរិយធម៌ របស់ ខ្ម្ររ បុរាណ ។   ក្នងុ
 នោះ ដ្ររ ប្រ្រង្គ ប្រ្រសទ នៅ ខ្រត្ត សៀមរាប
  ដ្រល មាន ប្រាប្រិយភាព ាង គ្រ គឺ 
ប្រ្រសទ អង្គរ ធំ  បន្រសល់ ទុក តាំង ពី
សតវត្រស ទី ១២  ដ្រល ា  រាជានី ចំណស់ 
មួយ   បង្ហ្រញ ពី  ឥទ្ធិពល សកា្ដ្រនុពល   
ខ្ម្ររ កាល ពី យូរ លង់ ណស់ មក ហើយ។   

Tripadvisor recently re-
leased the list of 25 top 
destination of the world 
2015, with no doubt the 
renowned land of Siem 
Reap make up the list, 
landing second only to 
Marrakesh, Morocco. 

The rank was decided 
by the votes of millions 
and millions of travelers. 
Most of the supporters 
of Siem Reap, Cambo-
dia highly praised the 
complex structure of the 
temples, not to mention 
the the sculpture on the 
walls of each temples 
that tell the stories of 
Khmer folktales, be-
lief and religion that 
express deep-rooted 
ancient culture. The 
most popular temple is 
Angkor Thom, the royal 
city of Angkor that flaunt 
Khmer influence and 
power from the 12th 
century.
   

សៀមរាបគ្រងល្រខ២
គោលដៅទ្រសចរពិភពោក២០១៥

Photo: Lorn Ja Dina
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ឆ្ន្រំ ណ ក៏ ដូច ឆ្ន្រំ ណ ដ្ររ  ឲ្រយ ត្រ ចូល ដល់ 
រដូវ បុណ្រយ ទាន ធំៗ  តម្ល្រ ឡាន ឈ្នួល ដឹង 
ត្រ លោត ឡើង ថ្ល្រ  គ្ម្រន ត្រ្រប្រណី  បើ 
ទោះ បី ា មាន ការ អំពាវនាវ  ខាង សលា 
រាជានី ភ្នំព្រញ យា៉្រង ណ ក៏ ដោយ។ 
បញ្ហ្រ ន្រះ ា ហ្រតុ ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការ រអ៊ូ រទាំ 
ពី សំណក់  អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ៅ ល្រង ស្រុក 
កំណើត  គ្រប់ ៗ  គ្ន្រ។ 

ចុះ សម្រ្រប់ រដូវ បុណ្រយ ចូល ឆ្ន្រំ ខ្ម្ររ  ឆ្ន្រំ ន្រះ 
វិញ  តើ តម្ល្រ ឡាន ឈ្នួល  ៅ តាម បណ្ដ្រ 
ខ្រត្ត -ក្រុង  នឹង ឡើង ថ្ល្រ  ដូច សព្វ មួយ ដង 
ដ្ររ អត់? 

កញ្ញ្រ  ភាវី  កម្មការិនី មួយ រូប   ធ្វើ ការ  នៅ ម្ដុំ 
ចោម ចៅ  ប្រ្រប់ ឲ្រយ ដឹង ថ៖ “  សឹង ថ ា  
ទមា្ល្រប់ ៅ ហើយ បង  រឿង ថ្ល្រ ឡាន ឈ្នួល 
ឡើង ថ្ល្រ នោះ  ត្រ ធ្វើ ម៉្រច បើ  នៅ ត្រ ចាំ ជ្រ្រ 
រក តម្ល្រ ថោក  ច្របាស់ ា គ្ម្រន ឡាន ជិះ ៅ 
ស្រុក ទ្រ  ព្រ្រះ រដូវ  ចូល ឆ្ន្រំ ខ្ម្ររ អ៊ីចឹង     មិន 
ថ ឡាន តូច  ឬ ឡាន ធំ ទ្រ  ដំឡើង  ថ្ល្រ  ទាំង 
អស់ ហ្នឹង”។ 

ស្រដៀង គ្ន្រ ន្រះ ដ្ររ យុវជន ឆោម វិបុល 
អាយុ ២៦ឆ្ន្រំ  មាន ស្រុក កំណើត នៅ ឯ  
ខ្រត្ត បាត់ ដំបង  លើក ឡើង  ពី បញ្ហ្រ ឡាន  
ឈ្នួល សម្រុក ឡើង ថ្ល្រ  ខ្រ ចូល ឆ្ន្រំ  ថ ថ្ល្រ 
ឡាន ឡើង រាល់ ត្រ ឆ្ន្រំ ហ្នឹង  បើ មិន ឡើង 
ទើប ចម្ល្រក។ 

យុវជន រូប ន្រះ  សង្កត់ ធ្ងន់  ទៀត ថ៖ “បើ 
ថ ឡើង ថ្ល្រ ក៏ ឡើង ៅ ចុះ  ធ្វើ ម៉្រច  យូរ ៗ   
មាន ឱកាស ម្ដង   ត្រ  សូម ឲ្រយ យក ថ្ល្រ  ល្មមៗ 
ៅ បាន ហើយ ល្រង ដល់ ថ្ន្រក់ ឡើង  
២ ៣ ដង  លើស តម្ល្រ ធម្មតា  ដូច ា   ជ្រុល  
ព្រក ហើយ”។ 

 តើ ការ ឡើង ថ្ល្រ រថយន្ត ា កំហុស  របស់ 
មា្ច្រស់ ឡាន  ឬ មាន ហ្រតុ ផល អ្វី ផ្រស្រង?

ជួប ាមួយ  ត្រ កុង ឡាន តួរីស  ជើង ចាស់ 
មួយ រូប នៅ ខ្រត្ត តាក្រវ  លោក ចិន  
គឹមសៀង  អាយុ ៤៥ ឆ្ន្រំ  បាន លើក 
ឡើង ពី ហ្រតុ ផល   ន្រ ការ កើន ឡើង ថ្ល្រ 
ឡាន ឈ្នួល ថ៖ “ខ្ញុំ ជឿ ថ   ឲ្រយ ត្រ មាន 
បុណ្រយ ទាន អីចឹង!  មា្ច្រស់ រថយន្ត ឈ្នួល 
សឹង ត្រ ទាំង អស់  ច្របាស់ ា មាន ការ ទារ 
ថ្ល្រ លើស តម្ល្រ ដើម  ខ្លះ ហើយ ធ្វើ ម៉្រច គ្ន្រ 
រក បាន ត្រ ប៉ុនា្ម្រន ថ្ង្រ ន្រះ ឯង ណ មួយ  ថ្ល្រ 
សំង  ព្រល នោះ ក៏ ឡើង ថ្ល្រ ដ្ររ “។ 

ត្រ កុង ឡាន រូប នោះ  បន្ថ្រម ទៀត ថ៖ « 
បើ មិន ឲ្រយ ខាង មា្ច្រស់ ឡាន ឡើង ថ្ល្រ ខ្លះ ក៏ 
មិន កើត ដ្ររ។ អ្នក ខ្លះ ឃើញ គ្ន្រ ដឹង ម៉ូយ 
ព្រញ ឡាន   ហើយ  ទារ ថ្ល្រ លើស បន្តិច 
ច្រះ ត្រ ស្្រ្រក ត្រ កុំ ភ្ល្រច ថ  ពីរ  បី ថ្ង្រ នោះ  
ត្រ កុង ឡាន គ្ន្រ ដាក់ ម៉ូយ បាន ត្រ ព្រល  
ច្រញ ពី ក្រុង ទ្រ ដល់ ព្រល ចូល ក្រុង មក 
យក ម៉ូយ វិញ  គឺ អត់ មាន អ្នក ជិះ ទ្រ ណ 
មួយ ត្រូវ បង់ ថ្ល្រ តាម ផ្លូវ ឲ្រយ ប៉ូលិស តាម ផ្លូវ 
ទៀត ផង”។ 

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ តម្ល្រ ឡាន ឈ្នលួ ឡើង ថ្ល្រ រដវូ 
បុណ្រយ ទាន ន្រះ ដ្ររ លោក ឡុង ឌីម៉ង់ 
មន្ត្រី នាំ ពាក្រយ សលា រាជានី ភ្នំព្រញ  
បាន ប្រ្រប់ ឲ្រយ ដឹង ដ្ររ ថ៖ រឿង ឡាន 
ឡើង ថ្ល្រ ន្រះ  មិន ម្រន ា លើក ទី ១ ទ្រ 
ហើយ ខាង សលា ក្រុង ក៏ បាន ចាត់ វិាន 
ការ  និង ធ្វើ ការ អំពាវនាវ ដល់ ក្រុម ហ៊ុន 
រថយន្ត ក្រុង និង ឡាន តាក់ សុី   កុំ ឲ្រយ ឡើង 
ថ្ល្រ ខា្ល្រំង ព្រក ដ្ររ។ 

ទោះ បី ា យា៉្រង ណ  លោក ថ ខាង 
សលា រាជានី  ភ្នំព្រញ  មាន សមត្ថកិច្ច  
អាច ត្រឹម ត្រ រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ 
ខុស ច្របាប់ ដូច ា ការ ដឹក ជញ្ជូន លើស 
ចំណុះ  ផ្ទុក មនុស្រស ច្រើន ព្រក ត្រ ប៉ុណោ្ណ្រះ 
ពោល គឺ ខាង លោក មិន អាច ៅ កំណត់ 
តម្ល្រ ឡាន ឈ្នួល បាន ឡើយ។ 

 អ្នក នាំ ពាក្រយ  រូប ន្រះ  ក៏ បាន អំពាវ នាវ 
ដ្ររ ថ៖ “សម្រ្រប់ បុណ្រយ ចូល ឆ្ន្រំ ខ្ម្ររ  ឆ្ន្រំ 
ន្រះ សលា រាជានី នៅ ត្រ អំពាវនាវ  ា 
ដដ្រលៗ  សូម  មា្ច្រស់ ឡាន ឈ្នួល ឡាន 
ក្រុង គ្រប់ ប្រភ្រទ  ម្រតា្ត្រ កុំ ឡើង ថ្ល្រ ខា្ល្រំង 
ព្រក  គិត ដល់ បង ប្អូន  កម្មករ  កម្មការិនី 
យើង ខ្លះ ផង។ ម៉្រយាង ទៀត  សូម ម្រតា្ត្រ កុំ 
ដឹក លើស អ្វី ដ្រល ច្របាប់ បាន កំណត់”៕

អត្ថបទ៖ យិន សំបូរ

ចូលឆ្ន្រំខ្ម្ររឆ្ន្រំន្រះតម្ល្រឡានឈ្នួល
ឡើងថ្ល្រដូចសព្វដងអត់ហ្ន៎!
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អូរត្រ្រះ ា ឆ្ន្ររ សមុទ្រ មួយ ន្រ ក្រុង
ព្រះសីហនុ នៅ ភាគ ខាង ត្របូង ន្រ  ឆ្ន្ររ អូរ 
ឈើទាល។  លាត សន្ធឹង តាម បណោ្ដ្រយ 
សមុទ្រ ន្រ  ក្រុង ព្រះសីហនុ ឆ្ន្ររ អូរត្រ្រះ 
មាន ប្រវ្រង ដល់ ៅ ៣ គីឡូម៉្រត្រ  ។  អ្វី 
ដ្រល ដ្រល ច្រក ដាច់ ឆ្ន្ររ អូរត្រ្រះ ពី ឆ្ន្ររ 
ដទ្រ នៅ ក្រុងព្រះសីហនុ  គឺ ភាព ស្ងប់ 
ស្ង្រត់ មិន ងយ នឹង រក បាន  ឡើយ នៅ ឆ្ន្ររ 

ផ្រស្រងៗ ដោយ មាន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ច្រើន។ 
សម្រ្រប់ ឆ្ន្ររ អូរត្រ្រះ វិញ   ហាក់ បី ដូច ា 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក  ព្រ្រះ ប្រាជន ខ្ម្ររ 
មិន សូវ ព្រញ និយម ទ្រ មាន ភាគ ច្រើន ត្រ 
ភ្ញៀវ បរទ្រស ប៉ុណោ្ណ្រះ ដ្រល ព្រញ និយម 
ៅ សម្រ្រក លំហ្រ កាយ នៅ ទី នោះ ។  ថ្វី 
ត្របិត អូរត្រ្រះ មិន សូវ មាន សភាព កុះករ  
ក៏ ពិត ម្រន ប៉ុន្ត្រ បើ បាន ៅ ដល់ ានា ថ 

មិន អផ្រសុក ឡើយ ព្រ្រះ នៅ ទី នោះ មាន 
ស្រវាកម្ម  ជិះ ស្គី លើ ទឹក ល្រង ា ច្រើន 
ប្រភ្រទ  ដ្រល ក្នុង នោះ មាន ៖ 

ការ ជិះ ស្គី  ប្រភ្រទHurricane Wind-

surfing   តម្ល្រ  US$8ក្នុង មួយ ម៉្រង
ការ ជិះ ស្គី ប្រភ្រទ Skim Boarding និង  
Bungee Skim Boarding 

ការ ជិះ ទូក  Sea Kayaks  តម្ល្រ  US$4 
ៅ US$៦ ក្នុង មួយ ម៉្រង

ប្រសិន បើ មិត្ត ៗ  យុវវ័យ ចង់ កម្រសាន្ត ល្រង 
នៅ សមុទ្រ ដ្រល មាន លក្ខណៈ រ៉ូម្រនទិក  
ស្ងប់ ស្ង្រត់  លើក ក្រ្រយ សក ល្របង ៅ 
ឆ្ន្ររ អូរត្រ្រះ ម្ដង មើល!

អូរត្រ្រះឆ្ន្ររសមុទ្រស្ងប់សា្ង្រត់
បរិយាកាសល្អបរិសុទ្ធ

រថយន្ត MG3 Lux 2015 ស៊េរីថ្មី គឺមាន
វត្តមាននៅក្នងុទីផេសាបេទេសកម្ពាុហើយ 

ាមួយនឺងការរចនាដ៏ពេញនិយមឆ្នតូកេម
ស្ព័ររបស់វានិងផាសុខភាពនៅផ្នេកាង
ក្នុង ទាំងនេះហើយបានធ្វើោយរថយន្ត 
MG3 ហាក់ដូចារចនាឡើងសមេេប់
លក្ខខណ្ឌផ្លូវនេទីកេុងភ្នំពេញ ។

រថយន្ត  MG3 គឺបានជះឥទ្ធិពលលើទី
ផេសាចកេភពអងគ់្លេសរចួាសេេចទៅនងឹ
អតេេកំណើនកើនឡើងនេទីផេសារបស់
ខ្លួន  ។ ក្នុងការគេប់គេង និងរបៀបររស់
នៅនេចកេភពអង់គ្លេស MG គឺកំពុងបន្ត
ស្វេងរកដើមេបីផ្តល់នូវបរិយាកាសថ្មីៗ ទៅ
ដល់លើ brand របស់ខ្លួន និងសម្លឹង
មើលលើការបេើបេេស់ក្នុងភាពជោគ
ជ័យដ៏អស្ចេរេយនេ រថយន្ត MG6 ក្នុង 
ឆ្នេំ2013 ។

រថយន្ត MG3  នៅចក្រភពអង់គ្ល្រស ជា
ប្រភ្រទរថយន្តដ្រលមានភាពសប្របាយរីក
រាយក្នងុការបើកបរ ជាមួយនឹងជម្រើស
ដ៏ល្អមួយក្នុងតម្ល្រដ៏សមរម្រយ បានធ្វើ
អោយអ្នកដ្រលនិយមរថយន្តខ្ន្រតតូច
ទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជជាខ្ល្រំង ។ 
តើមានអ្វីភា្ញ្រក់ផ្អើលជាសាធារណៈនៅ
ចក្រភពអង់គ្ល្រស នោះគឺ កម្រិត និង
ជម្រើសផ្ទ្រល់ខ្លួនដ្រលអាចរកបាន។ 
MG Cambodia ផ្តល់នូវឯកសិទ្ធិដូច
គ្ន្រដូចដ្រលពួកគ្របាននាំចូលគឺ រថយន្ត
ប្រភ្រទ full options ជាមួយ ប្រព័ន្ធ Hi-

fi 360ដឺក្រ្រ sunroof ទំហំកង់14 អ៊ីញ
ដ្រលមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ល្រស់ប្តូទៅ
ទំហំ 16អ៊ីញ ហើយក៏អាច ភា្ជ្រប់ iPhone 
និង smartphone បានគ្រប់ព្រលវ្រលា ។

ជាមួយនឹងតំល្រត្រឹមត្រ26800$ ហើយ
តំល្រន្រះអាចពិភាក្រសាគ្ន្របានផងដ្ររ 
នៅព្រលដ្រលលោកអ្នកអញ្ជើញមក 

showroom របស់យើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់ ។ 
មួយវិញទៀតរថយន្ត MG3 Lux 2015 
នាះជាបាភាទរថយន្តដាលមានតំលា
សមរមាយបំផុតនៅក្នុងទីផាសាបាទាស
កម្ពុជា ។  ជាការពិតណាស់ រថយន្តមា៉ាក
KIA Picantoមានតំលាទាបជាងរថយន្ត 
MG3 Lux 2015 ប៉ុន្តាទំហំមា៉ាសុីនរបស់
វាគឺតាមឹតា 1.0l តាបុ៉ណ្ណាះរីឯទំហំម៉ាាសីុន
របស់រថយន្ត MG3 វិញគឺមានទំហំរហូត
ដល់ 1.5l. យោងទៅតាមបាាសន៍
លោកនាយកផ្នាកទីផាសាររបស់ កាុមហ៊ុន 

MG Cambodia, លោក ពុំ សុរិយាបាន 
អោយដឹងថា អតិថិជន កម្ពុជា គឺកុំពុង
ស្វាងរកបាភាទរថយន្តដាលល្អសំរាប់
គាួាររបស់ពួកគាត់ដាលវាមិនតាឹមតា
ជារថយន្តសំរាប់បើកបរនៅក្នុងទីកាុង
តាប៉ុណ្ណាះទាពួកគាត់ក៏តាូវការរថយន្ត
ដាលមានសមត្ថភាព គាប់គាាន់ក្នុងការ
ផ្តល់ឱកាសអោយពួកគាត់បានទសាសនា 
ខាត្តពាះសីហនុ ឬ ខាត្តសៀមរាប 

នាចុងសប្តាហ៍ដោយសបាបាយរីករាយ ។ 
លើសពីនាះទៅទៀត កាមុគាសួារ ហើយ
នឹងមិត្តភក្តិក៏អាចរីករាយជួយជាមួយ
នឹង កន្លាងទុកឥវ៉ាន់ ដាលមានទំហំធំ
ទូលាយនៅផ្នាកខាងកាាយនារថយន្ត ។ 
និយាយរួមមករថយន្ត MG3 Lux 2015  
មានឱកាសដ៏ល្អមួយ ដើមាបីទទួលបន
ភាពជោគជ័យនៅលើទីផាសារកម្ពុជជា ។ 
នាះគាាន់តាជាការផ្តល់ពត៌មានប៉ុណ្ណាះ 
ដើមាបីអោយកាន់តាចាបាស់ លោកអ្នក
អាចអញ្ជើញមកទសាសនាផ្ទាល់នៅ 
showroom ដើមាបីធ្វើការពិនិតាយអោយ
ជាក់ចាបាស់ដោយខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ ។ 
អ្វដីាលពួកយើងបនឃើញនោះគឺ រថយន្ដ
នាះពិតជាមានសកា្តានុពលយ៉ាាងអសា្ចារាយ ។
បាសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងកាន់តា
ចាបាស់ រថយន្ត MG3 X Ross ដាលជា
រថយន្តបាភាទ SUV ធុនតូច នឹងតាូវ
បននាំចូលក្នុជងពាលឆាប់ៗនាះ ។

Advertorial

រថយន្ត MG3 ជាស្ទីលដ៏អសា្ច្ររ្រយន្រប្រភ្រទរថយន្តខ្ន្រតតូច

#207, Russian Blvd ,Phnom Penh 023 882 552
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Pebble  ា នាឡិកា ឆ្ល្រត វ្រ ដំបូង បំផុត  ដ្រល អាច ភា្ជ្រប់ បាន ាមួយ ប្រព័ន្ធ ដំណើរ ការ iOS និង  Andriod ។ ឥលូវ ន្រះPebble បាន ត្រលប់  មក ម្ដង ទៀត ហើយ ាមួយ  Pebble Time 

ដ្រល ចំណុច ពិស្រស របស់  Pebble Time គឹ មាន ភា្ជ្រប់ ាមួយ  microphone ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការ ងយ ស្រួល ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប សរ message និង Email ាដើម។ តម្ល្រ ចាប់ ពី  
$199 ឡើង ៅ។  ពណ៌ ស ខ្ម្រ  ក្រហម

ឧបករណ៏ថ្មីៗប្រចាំខ្រមីនា

PEBBLE TIME

ា កាស ស្ររី ថ្មី របស់ ក្រុមហ៊ុន  Monster  ដ្រល 
បង្កើត ឡើង ពិស្រស សម្រ្រប់  ទូរស័ព្ទ និង 

បច្ច្រកវិទ្រយា របស់ ក្រុមហ៊ុន  Apple ត្រ មួយ គត់។  
DNA Pro 2.0 Monster Headphones មាន 
voice cancellation system ដ្រល ទប់ មិន ឲ្រយ 
សំឡ្រង ពី  background  លឺ ឡើយ ព្រល កំពុង 

ប្រើ កាស ន្រះ ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក ប្រើប្រ្រស់ ទទួល បាន បទ 
ពិោធ ស្ត្រប់ ចម្រៀង បាន លឺ ច្របាស់ ល្អ និង blue 

toothចាប់ បាន ចមា្ង្រយ ដល់ ៅ 15ម៉្រត្រ។ តម្ល្រ 
ចាប់ ពី  $129 ឡើង ៅ។

ពណ៌  ស ខ្ម្រ

HP ច្រញ  Notebook ស្ររី ថ្មី  ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ ដំណើរ ការ ចុង ក្រ្រយ បំផុត Core i7 និង  អាច កាច់ បង្វិល 
អ្រក្រង់  បាន  មួយ ជុំ ព្រញ គឺ   360 ដឺក្រ្រ ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក ប្រើប្រ្រស់ អាច យក HP Spectre x360 Notebook  មក 
ប្រើប្រ្រស់ ា កុំព្រយូទ័រ ក៏ បាន  និង ា Tablet ក៏បាន ។ តម្ល្រ $1100 ។
ទំហំ    13inches / កម្រ្រស់  16mm / ទម្ងន់ 1.5 kg

Microsoft ច្រញ Wireless  Keyboard ដ្រល ប្រើប្រ្រស់  Bluetooth ជំនាន់ ក្រ្រយ ដ្រល កាន់ ទាក់ ទាញ 
ាង មុន ដោយ អា ច បត់ ា ២ កំណត់ បាន ធ្វើ អោយ  វា មាន រាង តូច ងយ ស្រួល  ដាក់ តាម ខ្លួន ប្រើប្រ្រស់ 
ាមួយ ទូរស័ព្ទ  និង  Tablet ាដើម។ តម្ល្រ $80។ 

– The First Stick and Shoot Camera

Podo  ា កាម្ររា៉្រ ដ្រល មាន ផ្ន្រក ខាង ក្រ្រយ  ា 
ជ័រ ស្អិត ដ្រល អាច  បិត ាប់ នឹង ជញ្ជ្រំង និង មាន 
ភា្ជ្រប់    Bluetooth ាមួយ  ទូរស័ព្ទ របស់ អ្នក ដើម្របី 
បង្ហ្រញ   Preview ថ តើ រូប អ្នក នឹង ថត ច្រញ មក   
បាន ស្អ្រត ប៉ុណ្ណ្រ  ត្រូវ  Angle ដ្រល អ្នក ចង់ បាន 
ឬ អត់  ាដើម។ តម្ល្រ ចាប់ ពី  $99 ឡើង ៅ។

DNA PRO 2.0 
MONSTER HEADPHONESPODO 

MacBook ជំនាន់ថ្មីមួយន្រះត្រូវបានរច
នាឡើងដោយមានទំហំអ្រក្រង់ ១២ អ៊ីញ 
LED-backlit display  ប្រភ្រទ Retina display 
ាមួយនឹងបច្ច្រកវិទ្រយា IPS កម្រិត Resolution  
2304 x 1440 pixels។ ពិស្រសៅទៀតនោះ 
វាមានកម្រ្រស់ត្រឹមត្រ ១៣,១ម.ម ស្ដើងាង 
MacBook Air ដល់ៅ២៤ភាគរយ 
និងមានទម្ងន់ត្រឹមត្រ ០,៩០ គ.កត្រប៉ុណោ្ណ្រះ ។
 
ាមួយនឹងការរចនាថ្មីន្រះដ្ររ Mac-

Book ទំហំ១២អ៊ីញន្រះមាន Keyboard 
ធំងយស្រួលក្នុងការវាយ និងមាន Force Touch 

trackpad ដ្រលភា្ជ្រប់មកាមួយបច្ច្រកវិទ្រយា 
Force Click។ លើសពីន្រះ ក្រុមហ៊ុន 
Apple ក៏បានកាត់បន្ថយចំនួនរន្ធ Port 
ដោយដាក់មកាមួយរន្ធ Port ថ្មី USB-C ដ្រល
អាចប្រើបានាមួយនឹងប្រភ្រទខ្រស្ររផ្រស្រងៗគ្ន្រដូច
ា VGA, HDMI និង DisplayPort។  ចំណ្រកឯ
ថមពលថ្មវិញក៏អាចប្រើបានយូរាងម៉ូដ្រលមុន
ៗដ្ររ។
 
MacBook ជំនាន់ថ្មីន្រះគឺមានពីរប្រភ្រទ 
ដោយមួយមាន CPU ល្របឿន 1.1GHz In-

tel Core M, ក្រ្រហ្វិកIntel HD 5300, 

RAM ទំហំ 8GB, និង SSD ទំហំ 256GB 
ដោយលក់ក្នុងតម្ល្រ ១២៩៩ដុលា្ល្ររ និង 
មួយទៀតនោះគឺត្រូវបានបំពាក់ដោយ CPU 
ល្របឿន 1.2GHz ាមួយទំហំ SSD 512GB 

លក់ក្នុងតម្ល្រ ១៥៩៩ដុលា្ល្ររ។
 
MacBook ទំហំ ១២ អ៊ីញន្រះនឹងចា
ប់ផ្ដើមដាក់លក់នៅថ្ង្រទី ១០ ខ្រម្រស 
និងមានបីព័ណ៌សម្រ្រប់ជ្រើសរីស គឺព័ណ៌ប្រ្រក់ 
ព័ណ៌មាស និង ព័ណ៌ប្រផ្រះ៕

HP SPECTRE X360 NOTEBOOK 

OS-AGNOSTIC 
MOBILE KEYBOARD



Cambodia DJ Academy ា 
សលា បង្រៀន ជំនាញ DJ ត្រ មួយ 
គត់ នៅ កម្ពុា បង្កើត ឡើង ដោយ 
មាន ការ សហការ របស់ ក្រុមហ៊ុន  
KTH និង ក្រុមហ៊ុន Pioneer  ។ 
ជំនាញ DJ ដ្រល បង្រៀន នៅ Cam-

bodia DJ Academy ន្រះ គឺ បង្រៀន 
ឲ្រយ ច្រះ បញ្ចូល ចម្រៀង ច្រើន បទ ចូល 
គ្ន្រ  ធ្វើ យា៉្រង ណ ឲ្រយ បទ ទាំង នោះ ត្រូវ 
ចង្វ្រក់ គ្ន្រ ទើប ស្ដ្រប់ ៅ ពីរោះ ប្ល្រក។  

នាយក សលា  Cambodia DJ  

Academy  គឺ លោក  Anthony 

Whyte បាន និយាយ ប្រ្រប់  Sabay 

Magz ថ  នរណ ៗ  ក៏ អាច រៀន 
ជំនាញ ន្រះ បាន ដ្ររ មិន ថ សម្រ្រប់ 
ត្រ អ្នក ចង់ ចាប់ យក ជំនាញ DJ ា 
អាជីព នោះ ទ្រ។  សម្រ្រប់ យុវវ័យ 
មួយ ចំនួន ដ្រល ចូលចិត្ត តន្ត្រី  ចូល 
ចិត្ត សិក្រសា លើ អ្វី ដ្រល ថ្មី  អាច មក 
សិក្រសា ជំនាញ  DJ  បាន  ចំណយ 
ព្រល ត្រឹម ត្រ  ១២ ម៉្រង ប៉ុណោ្ណ្រះ ក្នុង 
ថ្ន្រក់ ចាប់ ផ្ដើម ដំបូង របស់ Cambo-

dia DJ Academy ដ្រល បនា្ទ្រប់ ពី 
បញ្ចប់ ថ្ន្រក់ ចាប់ ផ្ដើម ន្រះ អ្នក នឹង 
មាន ជំនាញ  mix ភ្ល្រង មិន ចាញ់ អ្នក 
អាជីព ឡើយ! Mix ភ្ល្រង បាន មិន ថ 
លើ  Computer  ឬ លើ មា៉្រសុីន  mix 
ភ្ល្រង ដូច  DJ ម្រន ទ្រន អីចឹង  ត្រ បើ 
ចង់ ចាប់ យក ា ជំនាញ សិល្របៈ ត្រ 
ម្ដង  ក៏ អាច បន្ត ៅ ថ្ន្រក់   Intermedi-

ate និង  Advance បន្ត ទៀត។  

ាទូៅ ប្រាជន ខ្ម្ររ  ច្រើន ត្រ លាយ 
លំ ការ ល្រង ចម្រៀង DJ និង ការ 
កម្រសាន្ត ក្នុង ក្លឹប  ា ទង្វើ របស់ ក្ម្រង 
ទំនើង ចូល ចិត្ត ត្រ ដើរ ល្រង សប្របាយ 
ដាច់ យប់។  ចំពោះ បញ្ហ្រ ន្រះ  លោក  
Anthony បាន បក ស្រ្រយ ថ  “ 
គោល បំណង របស់ Cambodia  DJ 

Academy គឺ ចង់ ឲ្រយ ប្រាជន ខ្ម្ររ 
ងក មើល សិល្របៈ ក្នុង ផ្លូវ ល្អ វិញ “ ។ 
តន្ត្រ ីមនិ ម្រន ា អ្វ ីដ្រល អាក្រក ់ឡើយ 
ត្រ ា ការ បង្ហ្រញ ពី អត្តសញ្ញ្រណ 
របស់ បុគ្គល  មិន ថ តន្ត្រី ដ្រល គ្រ 
ស្ដ្រប់ នោះ ា ប្រភ្រទ អ្វី ឡើយ  ម្រយា៉្រង 
Cambodia  DJ Academy ា 
សលា បង្រៀន ជំនាញ ធ្វើ យា៉្រង 
ណ ឲ្រយ អ្នក ដ្រល មាន បំណង ចង់ 
កា្ល្រយ ា  DJ ទទួល បាន ចំណ្រះដឹង  
ជំនាញ ដ្រល គ្រ ត្រូវ ការ  យល់ ដឹង 
ពី ច្របាប់ របៀប លាយ ចម្រៀង ចូល 

គ្ន្រ  និង មាន ជំនឿ ចិត្ត លើ ខ្លួន ឯង 
ហា៊្រន បង្ហ្រញ ពី សមត្ថភាព  និង អាច 
ល្រង និង   mix ភ្ល្រង បាន ភា្ល្រមៗ ដើម្របី 
តម្រូវ តាម  ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត របស់ 
ទស្រសនិកជន ។    

 Cambodia  DJ Academy មាន គ្រូ 
បង្រៀន   DJ ទាំង ខ្ម្ររ និង បរទ្រស 
ដ្រល សុទ្ធ ត្រ មាន ជំនាញ    ពី  ១៥  
ៅ  ២០ ឆ្ន្រំ ក្នុង  ក្លឹប នានា ក្នុង ប្រទ្រស 
អាសុី អាគ្ន្រយ៍។ ប្រសិន បើ មិត្ត 
យុវវ័យ មាន ចំណប់ អារម្មណ កុំ ភ្ល្រច   
ចូល មើល ក្នុង គ្រហទំព័រ  cambodia-

djacademy.org  និង កុំ ភ្ល្រច ចូល ចិត្ត 
ទំព័រ  Facebook  : Cambodia Dj 

Academy ៕
 Cambodia DJ Academy Direc-
tor, Mr. Anthony Whyte told Sa-
bay Magz that  the course is 
suitable for everyone – not just 
for those who wish to be a pro-

fessionals.The beginner course 
is great for music lover, and any-
one who love to challenge them-
selves to learn something new. 
After the 12 hours in the begin-
ner course, students should be 
able to skillfully mixing, loop-
ing, overlapping music on the 
computer or on the machine as 
much as a professional. Howev-
er if students are serious, and 
want to pick it up as their career, 
they can continue to Intermedi-
ate and Advance classes where 
there will be more to explore 
about the art of DJ. 

Cambodian people usually lump 
DJ-ing with clubbing and the 
wild dangerous night life alto-
gether. However, Director An-
thony Whyte said that “The aim 
of Cambodia DJ Academy is to 

shift people's perspective on 
music to a more positive light.” 
Music is not bad, it is a way for 
people to express themselves. 
Cambodia DJ Academy is a 
school that will install profes-
sionalism and skills to those 
who want to be a professional 
DJ meanwhile  also improve the 
student's confidence to perform 
on stage, encourage creativity 
and challenge students to try 
new music and ability to be flexi-
ble in playing music in response 
to the audience needs.   

CambodiaDJ Academy team up 
with coaches of more than 15-
20 years experience in DJ tour 
in Asia. If you're interested to 
join the course, don't forget to 
book it on cambodiadjacademy.
org  or via facebook : Cambodia 
Dj Academy.

រៀនជំនាញDJចំណាយព្រល
ត្រឹម១២ម៉្រងប៉ុណ្ណ្រះ!

An engine that would definitely 
keep you ahead of others! It de-
liver you the latest app coming 
out and also keyword of the 
kind of app you prefer. Not to 
mention the price-drop and the 
app-gone-free alert! Charming 
much?

 ផ្ដល់ ដំណឹង ពី កម្មវិធី ដ្រល ទើប នឹង  
ច្រញ ថ្ម ីលើ  Apple Store  និងកម្មវិធី  
ល្អៗ ផ្រស្រងៗ ដ្រល ទើប នឹង ា្ល្រក់ ថ្ល្រ 
មក ា កម្មវីធី free !

Personalized your smartphone 
keyboard but it’s actually very 
functional. Remember the hard 
moment where you need to re-
write your text many times just 
so it’s formal enough for work? 
Ginger keyboard correct your 
little typo and make sure your 
text professional. 

Now you can edit photo and 
make poster like a pro! Pos-
terlabs is an app for beginner 
designers with easy function 
tools used to edit photo in high 
resolution. 

You had your fun with all the 
selfie and editing pics, now let’s 
take it to the next like! Vimo 
allows you to edit videos with 
kawaii stickers. Homemade 
video has never been so cute! 

Now you can finally have your 
picture per- fectphoto!!Hyper-
lapseisanappthathelp stabi-
lize your camera making your 
photos or videos comes out 
smooth with that cine- mic feel 
even when you’re on the move! 
Say Cheese!!

 ាមួយ  gif វិញ  អ្នក ថ្រម ទាំង អាច 
តប សរ ផ្រស្រងៗ ា file gif និង 
វីដ្រអូ ផ្រស្រង ៗ  ដ្រល ជម្រើស ទាំង 
នោះ សុទ្ធ សឹង ា រូប និង វីដ្រអូ 
របស់ តារា ល្របី ៗ  ហើយ មើល ៅ 
កំប្ល្រងៗ។  
Sometimes emoji is just not 
enough to express yourself ! 
Spice up your text message 
and chat with gif and wow your 
friends with the coolest reply. 

APP FOR APRIL

SMARTPHONE
A P P L I C A T I O N S 

APPALERTS

GINGER KEYBOARD: 
BETTER THEME

POSTERLABS 
COLLAGE PHOTO MAKER

VIMO HYPERLAPSE

GIF 
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HONDA MOOVE ២០១៥ ាមូ៉តូទំនើបស៊្ររីចុងក្រ្រយបង្អស់របស់ក្រមុហុ៊ន HONDA រចនា
ឡើងស័ក្តសមបំផុតសម្រ្រប់យុវវ័យ ទាំងរូបរាង និងបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីដ្រលនឹកស្ម្រនមិនដល់។ 
ម៉ូតូល្រខអូតូដ្រលាសមាជិកថ្មីរបស់ HONDA  ន្រះមានលក្ខណៈាច្រើនដូចា៖  មា៉្រសុីន 
110cc eSP (Enhanced Smart Power) បំពាក់ដោយបច្ច្រកវិទ្រយា PGM-FI  ប្រព័ន្ធ Idling 

Stop System ដ្រលជួយសន្រសំសំច្រសំង LED HEADLIGHT និង  ប្រព័ន្ធ Combi Brake 

System ាដើម។ព្រលន្រះអ្នកអាចជ្រើសរីសពណ៏តាមតម្រូវការដូចា 
ក្រហម-ស, ស-ខ្ម្រ និងទឹកប៊ិច-ស។

លក្ខណៈពិស្រសរបស់
HONDA MOOVE 
ល្អដច់គ្រទាំងរូបរាងនិងបច្ច្រកវិទ្រយា

Honda Moove ត្រវូបានចាត់ទុកាទោចក្រយានឆ្ល្រតវ្រ
ដំបូងគ្រក្នងុប្រទ្រសកម្ពាុដ្រលមានការរចនាដ៏ពិស្រស 
និងជម្រើសថ្មចុីងក្រ្រយដូចាភ្លើង LED Headlight 

ាបច្ច្រកវិទ្រយា Honda Smart Technology ដ្រលត្រវូបាន
បំពាក់ាលើកដំបូងលើមូ៉តូខា្ន្រតតូច។ ភ្លើងមុខថ្ម ីJet Liner 

LED 3D ដ្រលា្ល្រប់បានឃើញត្របំពាក់នៅលើរថយន្ត                    
ប្រណីត ត្រព្រលន្រះគឺ MOOVE ក៏មានបច្ច្រកវិទ្រយាន្រះដ្ររ។

                           COMBI BREAK

                ាប្រព័ន្ធដ្រលភា្ជ្រប់ហ្រ្វាំងមុខ និងក្រ្រយចូលគ្ន្រ        
                 ព្រលចាប់ហ្រ្វាំង សំពាធហ្រ្វាំងនឹងប្រងច្រក

                   ស្មើគ្ន្រទាំងលើហ្រ្វាំងមុខ និងក្រ្រយ     
                     ធ្វើឲ្រយរក្រសាលំនឹងបានល្អាងមុន។

  IDLING STOP SYSTEM

ប្រព័ន្ធ Idling Stop System មានអត្ថប្រោជន៍បំផុតព្រល
ាប់កកស្ទះចរាចរណ៍យូរ ឬ ព្រលបញ្រឈប់មា៉្រសុីនតាមភ្លើង

សញ្ញ្រដោយ រាល់ព្រលឈប់នៅស្ដុបម្ដងៗ មា៉្រសុីនម៉ូតូនឹង
ត្រូវបឈ្រឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈព្រល ៣ វិនាទី ។  

អ្នកប្រើប្រ្រស់គ្រ្រន់ត្រមួរ GEAR ៅមុខ ដោយមិនចាំបាច់
បញ្ឆ្រះមា៉្រសុីនឡើយ។ពិតាជួយសន្រសំសំច្រប្រ្រងសំងបាន

កាន់ត្រច្រើន។

LED HEADLIGHT
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នឹងនាំពានACADEMY AWARDឲ្រយអ្នករចនាម៉ូតម្ដងទៀតឬអត់?

ឈុតCINDERELLA
ដំព្រជ្របង្កប់១៧០០០០០គ្រ្រប់

ឈុត ឆក ដ្រល រំភើប បំផុត ន្រ រឿង 
Cinderella គឺ ស្រប្រក ជើង ក្រវ ដ្រល  
ទស្រសនិកជន ចាំ តាម ដាន ថ  Disney 

នឹង អាច ផលិត បាន ឲ្រយ បាន ស្រស់ ស្អ្រត 
ដូច ការ រំពឹង ទុក ឬ អត់ ប៉ុន្ត្រ ក្រ្រយ ពី បាន 
ឃើញ  Poster    ហើយ មា្ន្រក់ ៗ  ងក 
មក និយាយ មិន ដាច់ ពី មាត់ ពី រ៉ូប ដ៏ ស្រស់ 
ស្អ្រត របស់   Cinderella។    

  Sandy Powell អ្នក រចនា ម៉ូត ឈុត 
រ៉ូប ពណ៌ ខៀវ ដ្រល បាន ឃើញ ក្នុង ការ 
ផ្រសាយ ពាណិជ្ជកម្ម រឿង  Cinderella ន្រះ 
និយាយ ថ គត់ ផ្ដ្រត សំខាន់ លើ ភាព 
ឆើតឆយ របស់  Cinderella ព្រល នាង 
កំពុង រាំ  និង ឈាន ជើង រត់ ចុះ កាំ ជណ្ដើរ 
អីចឹង ហើយ ទើប គត់ ប្រើ សច់ ក្រណត់ 
ា ច្រើន ប្រភ្រទ លាយ ចូល គ្ន្រ ាង  
២៥០ ម៉្រត្រ   ដើម្របី អោយ រ៉ូប  Cinderella   
មើល ៅ រស់ រវីក   ហើយ អណ្ដ្រត យឺត 
ៗ ព្រល  Cinderella ធ្វើ ចលនា។  ត្រ អ្វី 
ដ្រល ភា្ញ្រក់ ផ្អើល បំផុត នោះ គឺ  Powell ដាំ 
ត្របូង ព្រជ្រ ាង  ១០០០០  គ្រ្រប់ បន្ថ្រម 
លើ រ៉ូប ដើម្របី ឲ្រយ រ៉ូប   Cinderella រំល្រច 
ភ្លឺ ផ្ល្រក ព្រល ចាំង ពន្លឺ ភ្លើង ។   គ្រ្រន់ ការ ដាំ 

ត្របូង ព្រជ្រ ន្រះ  Powell ចំណយ ព្រល  
៥០០ ម៉្រង និង ត្រូវ ការ ជំនួយ ពី  ាង 
កាត់ ដ្ររ ដទ្រ ទៀត  ១៨ នាក់ ទើប ធ្វើ រួច ។

Sandy Powell បង្កើត រ៉ូប ម៉ូត ត្រ មួយ 
ន្រះ ា   ៨ ពណ៌ ផ្រស្រង គ្ន្រ ដើម្របី ប្រ្រកដ ចិត្ត 
ថ រ៉ូប ដ្រល ជ្រើស រីស ចុង ក្រ្រយ នឹង  
ស្អ្រត ដូច ការ ចង់ បាន របស់ គត់។  រ៉ូប 
នីមួយៗ សុទ្ធ ត្រ ដាំ ត្របូង ១០០០០ គ្រ្រប់ 
និង ចំណយ កមា្ល្រំង ពលកម្ម  ច្រើន ដូច 
គ្ន្រ ទាំង អស់  ហើយ វូម បញ្ចូល ទាំង ត្របូង 
ដ្រល  Powellដាំ ក្នុង ឈុត រៀបការ របស់  
Cinderella ព្រម ទាំង គ្រឿង អលង្ក្ររ ា 
ច្រើន ឈុត ដ្រល រចនា ឡើង ឲ្រយ សុី នឹង រ៉ូប 
គ្រប់ ពណ៏ នីមួយៗ អ្នក រចនា ម៉ូត មា្ច្រស់ 
ពាន រង្វ្រន់ Best Costume Design  ៣ 
លើក រូប ន្រះ  ប្រើប្រ្រស់  ត្របូង ព្រជ្រ សរុប 
១៧០០០០០  គ្រ្រប់ ។ 

កាល ពី ឆ្ន្រំ ២០១១ Sandy Powell 
ចាញ់ ដ្រ      Colleen Atwook ម្ដង ៅ 
ហើយ ដោយ  ឈុត របស់  Atwood ក្នុង 
រឿង  Alice in Wonderland  ឈ្នះ ឈុត 
របស់  Powell ក្នុង ខ្រស្រ ភាព យន្ត  Hugo។  
ក្នុង ឆ្ន្រំ ២០១៥ ន្រះ ខណៈ ព្រល ដ្រល  
Powell  ឈាន យក ពាន  Academy 

Award អ្នក រចនា ម៉ូត  Atwood កំពុង 
រចនា ម៉ូត  ឲ្រយ ខ្រស្រ ភាពយន្ត ថ្មី Supergirl 

ដ្រល នឹង ច្រញ ព្រល តំណល គ្ន្រ ដ្ររ។ 
តើSandy Powell   អាច នឹង សងសឹក 
ដណ្ដើម ពាន ពី  Atwood បាន អត់?  

Will Cinderella's 1,700,000 stud-
ded diamond dress bring Sandy 
another Academy Award?

Though the glass slippers are the 
main spin-off of the Cinderella 
story, the newly made 2015 Cinder-
ella film most talked about topic is 
the ball gown designed by Sandy 
Powell.

Sandy Powell is known for her 
master pieces in designing his-
torical style dresses of the 19th 
centuries that brought her 3 aca-
demic awards from “Shakespeare 
in Love”  “The Aviator” and “The 
Young Victoria”. This year round 
she's stirring fashion enthusiastic 
fans once more with the classic 
design of the Cinderella dress with 
a twist. 

Powell said that the dressed is 
envisioned to be a true magic 
when Cinderella dances and 
running down the stair. The dress 
should have a life of its own 
and float around her. In order to 
accomplished that, Powell used as 
much as 250 meters combination 
of silk, polyesters, chiffon to make 
7 layer dress that audience can 
clearly see the large thick hem as 
Cinderella twirl in the ballroom. 
To reflect the light and make the 
dress give-off that fairy godmother 
magical glitter, Powell even have 
18 tailors to hand print all 10,000 

Swarovski diamonds to the dress. 
The process took at least 500 
hours to complete. 

To get that perfect dress, Powell 
even make 8 different version 
of Cinderella dresses – each 
embodied with 10,000 diamonds 
and each took the same amount 
of labor and hard work. The only 
distinction is the color, as Powell 
wanted to stray from the cliche 
blue dress and she decided to try 
other colors including silver, green 
and lilac but then decided to go 
back to blue. All 8 Cinderella dress-
es combined with several versions 
of Cinderella wedding dress and 
each jewelry set to goes with each 
costume design resulted in the use 
of at least 1,700,000 Swarovski 
diamonds. 

Last time Powell was nominated 
for the Academy Award but miss 
the chance as Colleen Atwood 
grab the trophy for her costume 
design in Alice in Wonderland 
(2011). And now they're coming 
head to head once again as At-
wood is designing Supergirl outfit 
to be competed for the Academy 
Award too. Will Cinderella bring 
enough magic to win her 4th Best 
Costume Designer? 

  SANDY POWELL 
COSTUME DESIGNER

ទាវ  ា ឈ្ម្រះ នារី ខ្ម្ររ សម័យ លង្វ្រក ដ្រល ខ្ម្ររ យើង 
ផ្រសារភា្ជ្រប់ ៅ នឹង  ភាព ស្រស់ ោភា អត្ត ចរិត ថ្ល្រ ថ្នូរ  គ្រប់ 
លក្ខណ៍ របស់ ស្ត្រី ខ្ម្ររ ដ្រល ច្រះ រៀប ចំ ទុក ដាក់ ផ្ទះ សំប្រង 
បាន យា៉្រង ប្រណិត។ តាម រយៈ ទស្រសនៈ របស់ ន្រះ ហើយ 
ទើប  សណ្ឋ្រគរ  ទាវ  ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង គោលដៅ   

បង្ហ្រញ ភ្ញៀវ បរទ្រស និង ខ្ម្ររ ពី ការ រៀប ចំ ទុក ដាក់   បម្រើ ស្រវា 
កម្ម បាន ល្អ មិន ឲ្រយ ឃ្នើស ចិត្ត។    

ទាវ  ា សណ្ឋ្រគរ  មាន បម្រើ ស្រវាកម្ម ា ច្រើន ត្រ ក្នុង ទំព័រ 
ន្រះ  Sabay Magz  សូម លើក យក ត្រ ផ្ន្រក ភោជនីយដា្ឋ្រន 
មក បង្ហ្រញ ជូន។ ភោជនីយដា្ឋ្រន TEAV មាន បម្រើ ម្ហូប  ខ្ម្ររ 
អឺរ៉ុប   ក្នុង បរិយាកាស រៀប ចំ  ដ្រល កា្ល្រយ  ច្រញ ពី ស្ថ្របត្រយកម្ម 
បុរាណ ឆ្លង កាត់ ការ ស្រ្រវ ជ្រ្រវ ផ្រស្រងៗ  លាយ ា មួយ 

ការ ប្រើប្រ្រស់ ពណ៌  និង តុបត្រង បន្ថ្រម ប្រប សម័យ ធ្វើ ឲ្រយ 
ភោជនីយដា្ឋ្រន បង្ហ្រញ នូវ ស្រស់ ស្អ្រត ប្ល្រក ពី គ្រ ។  

ទាវ  មាន អាសយដា្ឋ្រន ទីតាំង ទី មួយ ស្ថិត នៅ  #14 ផ្លូវ 310 
សង្ក្រត់ បឹង ក្រង កង 1 ខណ្ឌ ចំការមន 

និង ទីតាំង ទីពីរ #30 ផ្លូវ 9 សង្ក្រត់ ទន្ល្រ បាសក់ ខណ្ឌ 
ចំការមន 

ម្ហូបនិងការរៀបចំ
បន្រសល់ទុកពីសម័យលង្វ្រក
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រូបភាពក្រ្រឆកន្ររឿងរត់បះសក់

ក្រ្រយ ពី សង្គ្រ្រម ាមួយ ពួក  Monster

ាង 10 ឆ្ន្រ ំមក  ពួក  Monster កាន់ត្រ 
ពង្រីក ទឹក ដី កាន់ កាប់ របស់ ខ្លួន
(Infected Zone) ហើយ រដា្ឋ្រភិបាល
 ត្រូវ បង្ខំ ចិត្ត បន្ថ្រម ទាហាន កាន់ ត្រ 
ច្រើន ៅ ប្រយុទ្ធ មុន ព្រល Infected 

Zone  រីក រាល ដាល។ ទាហាន 4 
នាក់ ដ្រល ទើប នឹង ចាត់ តាំង ចូល ជួរ 
កង ទ័ព មិន រអា នឹង ប្រយុទ្ធ ាមួយ  
ពួក បិសច Monster  ឡើយ   ។  
ក្រ្រយ ពី គ្រ ទទួល បាន  ប្រសកកម្ម 
ពិស្រស ៅ រំដោះ  ទាហាន  5   រូប 
ក្នុង តំបន់ របស់  Monster ហើយ ត្រូវ 
ឈាន ជើង ចូល សម្របុក របស់  ពួក 
បិសច Monster ទើប ពួក គ្រ ដឹង 
ថ ស្ថ្រន ការ ពិត  អាក្រក់ ប៉ុណ្ណ្រ  ព្រល 
ត្រូវ ឈរ មើល ពួកMonster បំផ្ល្រញ  
ភព ផ្រន ដី នៅ នឹង ភ្ន្រក  ។

Monsters : Dark Continent
A team of 4 new recruits from 
Detroit are really excited to fi-
nally put their skill into action 
– They are now the soldiers to 
help fight in the alien war that 
has been going on for 10 years! 
The Monsters are expanding 
their territory and now reach-
ing Middle East but the Detroit 
newbies are not afraid; they 
merely treat this war as a game 
to conquer the odds like some 
sci-fi movie. That is until they 
receive a mission to rescue 5 
soldiers from the Infected Zone 
and have to stand and watch 
the destruction of their planet in 
front of their very eyes. 
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គ្ម្រនអ្នកណាមា្ន្រក់ធ្វើការដោយមិនគិតពីរឿង
ក្រពះនោះទ្រហើយបើនិយាយពីក្នុងវិស័យ
សិល្របៈតន្រ្ដីវិញបើរវល់ត្រគិតពីរឿងក្រពះ
ព្រកសិល្របៈខ្ម្ររនឹងមិនរីកចម្រើនទៅមុខទ្រ។
ន្រះជាការលើកឡើងរបស់ោកយ៉ងពៅ
Music Producerនិងចាងហ្វ្រង
ស្ទូឌីយោដ្រលបទពិសោធន៍លើផ្ន្រកតន្រ្ដី
ជាង២០ឆ្ន្រំ។

សំដៅ លើ ការ ផលិត បទ ចម្រៀង ថ្មី 
ដ្រល កំពុង ចរាចរណ៍ លើ ទី ផ្រសារ បច្ចុប្របន្ន 
ន្រះ លោក យ៉ង ៅ ប្រ្រប់ ទស្រសនា វដ្ដី 
Sabay បន្ត ទៀត ថ សិល្របៈ តន្រ្ដី និង 
ចម្រៀង ប្រទ្រស សព្វ ថ្ង្រ ន្រះ កំពុង ឈាន 
ៅ មុខ ហើយ ព្រ្រះ លោក សង្ក្រត ឃើញ 
ថ យុវវ័យ ឥឡូវ ន្រះ មាន គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត 
និង បង្កើត បទ ភ្ល្រង ថ្មី  ច្រើន ណស់ ត្រ 
ក្នុង នោះ អ្នក ដ្រល  អង្គុយ ចាំ ត្រ ចម្លង ពី 
បរទ្រស ក៏ មាន ច្រើន ដ្ររ និយាយ រួម គឺ ធ្វើ 
ការ មិន អស់ ពី ចិត្ត ប្រហ្រល ា មក ពី គិត 
ត្រ រឿង លុយ ក្នុង ហោប៉្រ ព្រក។ 

« ដូច្ន្រះ បើ យើង ស្រលាញ់ សិល្របៈ ផ្ន្រក 

ន្រះ  អស់ ពី ប្រះដូង  ហើយ ធ្វើ ច្រញ ពី ចិត្ត 
អស់ ពី ពោះ ខ្ញុំ ជឿ ថ សិល្របៈ យើង នឹង រីក 
ចម្រើន  »។ លោក យ៉ង ៅ  និយាយ 
ទាំង មាន ជំនឿ ក្នុង ចិត្ត។ 

 លោក បន្ថ្រម ថ ហា៊្រន និយាយ ប្រប 
ន្រះ  ដោយ សរ លោក មាន ទំនាក់ ទំនង 
ាមួយ សិល្របៈ ករ ផ្ន្រក តន្រ្ដី  និង អ្នក 
និពន្ធ ជើង ចាស់ សល់ ពី សម័យ មុន  ដ្រល 
ត្រង ត្រ ផ្ដល់ ដំបូនា្ម្រន ល្អៗ ដល់ សិល្របៈ 
ករ ជំនាន់ ក្រ្រយ ដូច ា រូប លោក។ តាម 
រយៈ ស្ន្រដ្រ ផលិត បទ ចម្រៀង  ផ្រស្រងៗ 
ដ្រល សិល្របករ ខ្ម្ររ ជំនាន់ មុនបាន បង្កើត 
គិត មក ទល់ ព្រល ន្រះ បទ របស់ ពួក គត់ 
នៅ ត្រ ទទួល បាន បាន គំ ទ្រ ានិច្ច ក្នុង 
ប្រះដូង ខ្ម្ររ។ 

ហ្រតុអ្វីបានជាបទចម្រៀងសម័យដើមមាន
នៅត្រល្របីដល់សព្វថ្ង្រ?

សិល្របករ ផ្ន្រក តន្រ្ដី ដ្រល មាន បទ 
ពិោធន៍ ាង ២០ ឆ្ន្រំ មក ន្រះ បក 
ស្រ្រយ ទាំង ទឹក មុខ ញញឹម ថ៖ « ដូច 

ខ្ញុំ និយាយ ដដ្រល ៗ  ចឹង បើ យើង ធ្វើ អី 
មួយ អស់ ពី ប្រះដូង ហើយ យក សិល្របៈ 
ា ធំ នោះ លទ្ធផល ប្រ្រកដ មិន អាច កាត់ 
ថ្ល្រ បាន ឡើយ ព្រ្រះ គ្រ ធ្វើ ដើម្របី សិល្របៈ 
ខ្ម្ររ»។ 

រៀម ច្របង សិល្របៈ ជំនាន់ មុន បាន ប្រ្រប់ 
លោក ថ ព្រល ដ្រល និពន្ធ បទ ចម្រៀង 
ណ មួយ អ្នក និពន្ធ និង អ្នក ភ្ល្រង គឺ ដូច 
ា មនុស្រស ត្រ មួយ និយាយ រួម គឺ ចំណយ 
ព្រល ដាក់ អារម្មណ៍ លើ ការងរ ន្រះ ច្រើន 
ណស់។

 លោក ៅ រំឮក បន្ត ទៀត ថ៖ « តាម 
បទ ពិោធន៍ មួយ ន្រះ យើង អាច  
សិក្រសារ បាន ថ ពាក្រយ ថ ភ្ល្រង មួយ មា៉្រត់ 
មិន ម្រន ច្រះ ត្រ ធ្វើ ល្រងៗ នោះ ទ្រ គ្រប់ 
ដំណក់ កាល ន្រ ការ និពន្ធ គឺ សុទ្ធ ត្រ ប្រើ 
ប្រះដូង និង អារម្មណ៍ ទាំង អស់ ដូច្ន្រះ 
ក្នុង នាម អ្នក ស្រលាញ់ សិល្របៈ ផ្ន្រក ន្រះ 
ខ្ញុំ សូម លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ យុវវ័យ ទាំង 
អស់ សូម ស្រលាញ់ សិល្របៈ ចម្រៀង ខ្ម្ររ 
យើង ឲ្រយ អស់ ពី ប្រះដូង ហើយ កុំ គិត រឿង 
លុយ កាក់ ា ធំ ព្រក »។

 លោក យ៉ង  ៅ ចាប់ ផ្ដើម រៀន ភ្ល្រង 
តាំង ពី អាយុ ៨ ឆ្ន្រំ   គិត មក ទល់ ព្រល 
ន្រះ  លោក បាន ធ្វើ ការ ាមួយ សិល្របៈ 
ាង ២០ ឆ្ន្រំ ហើយ ក្នុង នោះ លោក បាន 
និពន្ធ បទ ចម្រៀង និង រៀប ចំ បទ ភ្ល្រង 
ដល់ សិល្របករ ដ្រល បង្កើត បទ ចម្រៀង  
Original ា ច្រើន បទ មក ហើយ។ 
បច្ចុប្របន្ន ន្រះ លោក មាន បន្ទប់ ស្ទូដីោ 
ផ្ទ្រល់ ខ្លួន មួយ ដ្រល ផ្ដល់ ស្រវាកម្ម ផលិត 
បទ ចម្រៀង សរស្ររ ទំនុក ច្រៀង និង ក្រ 
សម្រួសល បទ ភ្ល្រង។ ស្ថិត ក្រ្រម ស្ទូដីោ 
ឈ្ម្រះ Bosba media លោក ទទួល 
ស្វ្រគមន៍ ានិច្ច ដល់ យុវវ័យ ទាំង ឡាយ 
ណ  ដ្រល ចូល ចិត្ត និពន្ធ បទ ចម្រៀង  
Original ហើយ ត្រូវ ការ អ្នក ជួយ ផ្គត់ផ្គង់ 
ក្នុង ការ ផលិត៕

យ៉ងពៅ៖«បើស្រលាញ់សិល្របៈតន្រ្ដីសូមស្រលាញ់ឲ្រយអស់ពីប្រះដូង»
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ស្លកឹចាកាខ្រស្ររឿងដ្រលឆ្លះុបញ្ច្រងំពីកម្រងជីវិត
របស់យុវតីមា្ន្រក់  ដ្រលរស់នៅក្នុងស្រុកទឹកវិល
ក្នងុខ្រត្តកំពត ក្នងុគ្រួសសរក្រកី្រតកយាកាមួយ
មា្ត្រយ និងឪពុកដ្រលមានវ័យ២៧ឆ្នាំ  និង៣០ឆ្ន្រ។ំ
ឪពុករបស់នាងបានចាកច្រញៅប្រទ្រសថ្រ
ដើម្របីស្វ្រងរកការងរនៅព្រលដ្រលនាងមាន
វ័យត្រឹមត្រ៤ឆ្ន្រំ។ បនា្ទ្រប់ពីនាងចាកច្រញៅ 
នាងត្រូវរស់នៅាមូយមា្ត្រយ ាមួយប្អូនប្រុស
មា្ន្រក់។ មា្តយរបស់ចាកឈ្ម្រះនន ត្រូវបំព្រញ
កតប្របកិច្ចាមា្ត្រយ  និងាឪពុកដើម្របីចិញ្ចឹមបី
បាច់ថ្ររក្រសាកូនទាំងពីរអោយបានរៀនសូត្រ។ 
ក្នុងសុបិន្តរបស់ចាកគឺចង់ត្រឹមត្រកា្ល្រយាគ្រូ
ព្រទ្រមា្ន្រក់ក្នុងភូមិដើម្របីជួយព្រយាបាលអ្នកទី
ទាល់ក្រ។

ននដ្រលាមា្ត្រយត្រូវធ្វើការងរគ្រប់ប្របយា៉្រង
ដើម្របីទប់ទល់និងជីវភាព ាកម្មករសំណង់ផង  
និងលក់នំចាកនៅទឹកឈូង។ របរលក់នំចាកមិ
នបានគប់ប្រសើដូចឆ្ន្រំមុន  ឡើយ។ អ្នកទីក្រុង
មិនបានចាប់ងរម្មណ៏នឹងាវនំចាកដូចមុនទៀត
ឡើយ។ ទាំងយាយរបស់ចាក  និងមា្ត្រយរបស់
ចាកបានឈប់ធ្វើនំចាកលក់ដូចមុនទៀតហើយ។
 ននបានសូមកូនស្រីរបស់ខ្លួន  (ចាក)ដើម្របី
មករកការងរធ្វើនៅភ្នំព្រញ។ ចាកព្រយាយាមសុំ
មា្ត្រយដើម្របីឈប់រៀន និងបានជួយរកសុីមា្ត្រយ 
នាងបានពោលពាក្រយថ  (នាងអាចលក់ក្រវ
ភ្ន្រកទាំងគូររបស់នាងាថ្នូរនឹងប្រ្រក់ ដើម្របីជូយ
មា្ត្រយ និងអាចរស់នៅក្រប្ររមា្ត្រយ)។

ននបានមកបំព្រញការងរាបុគ្គលិកអនាម័យ 
ក្នុងភោជនីយដា្ឋ្រនមួយក្នុងទីក្រុង  ភ្នំព្រញ។ ទី
នោះហើយដ្រលជីវិតរបស់ននត្រូវបញ្ចប់ដោយ
ជម្ងឺប្រចាំកាយរបស់នាង។  
ចាកត្រូវបានក្រុមគ្រួសសរមា្ច្រស់ភោជនីយដា្ឋ្រន
យកមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្ររក្រសា រៀន  សូត្រ។  
៨ឆ្ន្រំកន្លងផុតៅ។ ចាកបានចូលរៀនក្នុងម
ហាវិទ្រយាល័យមួយ។ ចាកមានស្រចក្តីសង្រឃឹម  
និងខំប្រឹងសិក្រសារៀនសូត្រ។ ត្រជីវិតរបស់នាង
មិនបានគប់ប្រសើរទ្រ   នាងបានរត់ច្រញពីផ្ទះ
ដ្រលនាងត្រងា្ល្រប់គិតថាជំរកដ៏សុខសន្ត។     
 
ចាកត្រូវបានបងចិញ្ចឹម ឈ្ម្រះ  ណតចាប់
រលោភរហូតមានផ្ទ្រពោះ។ ចាកមិនអាចបន្ត
នៅផ្ទះនោះបាន ព្រ្រះមិនចង់អោយគ្រួសសរល្អក់
កករដោយសរនាង។និងម្រយា៉្រងណតត្រូវច្រញ
ៅសិក្រសានៅក្រ្រប្រទ្រសផង។ ណតបាន
ព្រយាយាមដើម្របីស្វ្រងរកចាក  និងសុំចាករួមរស់
ាប្តីប្រពន្ឋ  ត្រចាកបានសំរ្រចចិត្តថនាងមិន
អាចទទួលយកបាននិងឆ្លើយតបៅណតវិញ
ថ   រឿងរា៉្រវដ្រលបានកើតកន្លង  ចាត់ទុកថា
ការតបស្នងសងគុណចំពោះក្រមុគ្រួសសររបស់
ណតដ្រលបានចិញ្ចមឹអោយនាងបានរៀនសូត្រ។ 

ជីវិតរបស់ចាកបានរសត់អន្ត្រត  ប្រៀបបីដូចាស្លឹក
ចក រសត់តាមទឹកហូរ។ ចាកប្រសូត្របានកូនស្រី
មា្ន្រក់  មានការងរាស្ត្រីបំរីការងរតាមរងសល។ 
និងមិនអាចត្រឡប់ៅស្រុកកំណើតរបស់នាងវិញ
ក្នុងសភាពប្របន្រះទ្រ។ 
        
ប្រ្រឆំ្ន្រកំន្លងផតុៅបានវលិត្រឡបព់រីៀននៅបរទ្រស
វិញ   និងបន្តតាមរកចាកដូចដ្រលបានសន្រយា។ ជី
វិតជួបជុំាប្តីប្រពន្ឋមិនបានប៉ុនា្ម្រនផង ណតត្រូវបាន
បាញ់សមា្ល្រប់  និងចាកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថបាន
ប្រព្រឹត្តអំពើប្លន់គ្រឿងអល្ល័ង្ក្ររបស់ភ្ញៀវក្នុងបន្ទប់
ការា៉្រអូខ្រ។ 
នៅក្នុងមន្ទីឃុំឃាំងចាកប្រសូត្របានកូនប្រុសមា្ន្រក់
ដ្រលមុខមាត់ដូចណត។ ចាករស់ក្នុងមន្ទីឃុំឃាំង
បានជិតមួយឆ្ន្រំដើម្របីរងចាំបណ្ដឹងសលាឧទ្ទរណ៏។ 
 ទីនោះហើយដ្រលចាកបានជួបជុំ និងរស់នៅាមួយ

បងស្រីាអ្នកទោសដូចគ្ន្រ។
បនា្ទ្រប់ពីច្រញពីមន្ទីឃុំឃាំងចាកបានវិលត្រឡប់ៅ
ស្រុកកំណើត។ ចំណ្រកសុខាដ្រលាមិត្តដល់ជិត
ស្និតរបស់ចាកតាំងពីកុមារភាពក៏បានវិលត្រឡប់
ពីសហរដ្ឋម្ររីក វិញ និងបានចូលស្តីដណ្ដឹងចាក 
ដោយមិនបានគិតថ ចាកមានកូនឥតខាន់ស្ល្រ 
ឬមានប្រវិត្តាស្រីបំរីតាមរងសលទ្រ។   

ចាកបានបំព្រញក្តីស្រម័យ 
របស់ខ្លួន  គឺនាងបានបញ្ចប់ការសិក្រសា 
ផ្ន្រកថ្ររទាំសុខភាពសារណ   និងបាន  
កា្ល្រយាគ្រូព្រទ្រយនៅមណ្ឌលសុខភាព ស្រុកទឹកវិល។ 
ខ្រស្រភាពយន្តន្រះ នឹងចាក់បញ្ច្រំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទ
ស្រសន៍ MyTV នៅថ្ង្រទី ២៧ ខ្រម្រស។

****ចប់ដោយសង្ខ្រប****

សង្ខ្របរឿងស្លឹកចាក
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សិល្របៈ គំនូរ ា សិល្របៈ មួយ ដ្រល អាច និយាយ បាន ថ មាន យុវវ័យ  
ភាគ តិច ណស់ ជ្រើស ផ្ន្រក ន្រះ ព្រ្រះ ការងរ ន្រះ ត្រូវ ប្រើ ព្រល វ្រលា 
និង គំនិត ស្រមើស្រម្រ ច្រើន ក្នុង ការ គូស វាស រូប ផ្រស្រងៗ ដូច ា នៅ លើ 
ក្រប សៀវ ភៅ ប្រលោម លោក ាដើម។   ក្រ្រ ពី អត្ថន័យ ន្រ សៀវភៅ 
រូបភាព ក្រប មុខ និង រូប ក្នុង សៀវភៅ ា ចំណុច សំខាន់ មួយ ដ្ររ  ដ្រល 
ទាក់ ទាញ  អ្នក អាន ឲ្រយ យក សៀវភៅ មួយ ក្របាល មក                                                                            អាន។ ក្នុង ទំព័រ ន្រះ  
Sabay Magz សូម ណ្រ នាំ ឲ្រយ ស្គ្រល់ វិចិត្រករ  ដ្រល បាន បង្ហ្រញ  ស្ន្រដ្រ 
របស់ លោក  លើ សៀវភៅ ប្រលោមលោក ខ្ម្ររ  និង  និទាន កុមារ ផ្រស្រងៗ  
រាប់ រយ ក្របាល  គឺ  លោក  ថ្រ  សន។    

“សិល្របៈ មាន តម្ល្រ ធំធ្រង ណស់  មិន អាច វាស់ ដោយ ទឹក   ប្រ្រក់ បាន ឡើយ” ន្រះ ា សំដី របស់ 
លោក ថ្រ សន  ដ្រល ា វិចិត្រករ គូរ គំនូរ ផ្ទ្រល់   គត់ បាន និយាយ ពន្រយល់ បន្ថ្រម លើ ឃា្ល្រ 
ន្រះ ថ ការងរ សិល្របៈ គឺ គ្រ ផ្ដល់ តម្ល្រ លើ គុណភាព  មិន ម្រន តម្ល្រ គិត ា ទឹក ប្រ្រក់ ឡើយ។ 
ការ ងរ ដ្រល គ្រ ផ្ដល់ ឲ្រយ មិន ថ គ្រ ជួល យើង ក្នុង តម្ល្រ ណ មួយ ឡើយ ឧបមា បើ គ្រ ឲ្រយ ត្រឹម ១ 
សន្លឹក $៥ ក៏ ដោយ ចុះ  ក្នុង នាម  យើង ា អ្នក គំនូរ ត្រូវ ផ្ចិត ផ្ចង់ ឲ្រយ អស់ ពី សមត្ថភាព ព្រ្រះ នោះ 
ា ការងរ  និង ទំនួល ខុស ត្រូវ របស់ យើង ហើយ ស្ន្រដ្រ  សមិទ្ធផល ចុង ក្រ្រយ  ផ្ទ្រំង គំនូរ 
ដ្រល គូរ រួច នោះ ា ស្ន្រដ្រ របស់ យើង ផ្ទ្រល់ ត្រ ម្តង។

ស្ន្រដ្រ របស់ អ្នក សិល្របៈ មា្ន្រក់ ៗ   បញ្ជ្រក់ យា៉្រង ច្រើន ពី អត្តសញ្ញ្រណ របស់ គ្រ។ ស្ន្រដ្រ គំនូរ 
ដ្រល  វិចិត្រករ  ថ្រ សន គូរ ឡើង  ភាគ ច្រើន ា ផ្ទ្រំង គំនូរ រូប មនុស្រស (Portrait)  ពិស្រស គឺ រូប 
នារី សម័យ បុរាណ ដ្រល ក្នុង នោះ  មាន រំល្រច យា៉្រង លំអិត លើ  ក្របាច់ គ្រឿង អលង្ក្ររ ដ្រល ពាក់  
ព្រ្រះ លោក  ថ្រ សន  ចង់ រក្រសា ក្របាច់ ខ្ម្ររ ឲ្រយ គង់ វង្រស យូរ អង្វ្រង។    

   ការងរ សិល្របៈ គូរ គំនូរ  ា ការងរ ប្រប ច្ន្រ ប្រឌិត មួយ ដ្ររ ដ្រល តម្រូវ ឲ្រយ សិល្របករ ត្រូវ មាន 
គំនិត ថ្មី ៗ  ច្រះ មាន ការ ចង់ ច្រះ ចង់ ដឹង រៀន ជំនាញ ថ្មី ៗ  ានិច្ច។  ចំពោះ លោក ថ្រ សន 
ផ្ទ្រល់ ការ គូរ គំនូរ  លើ  កុំព្រយូទ័រ ន្រះ ផ្ទ្រល់ មិន ម្រន ា អ្វី ដ្រល គត់ បាន សិក្រសា ក្នុង ឧត្ដមសិក្រសា 
សកល វិទ្រយាល័យ  វិចិត្រ សិល្របៈ  ឡើយ។ ដំបូង បំផុត វិចិត្រករ គំនូរ រូប ន្រះ សិក្រសា  គូរ គំនូរ 
លើ ផ្ទ្រំង ក្រណត់ ដោយ ប្រើ ប្រ្រង ប៉ុណោ្ណ្រះ ប៉ុន្ត្រ ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត លើ ផ្ន្រក គំនូរ ន្រះ ជំរុញ 
ឲ្រយ  សិល្របៈ ករ វ័យ ៣៤ ឆ្ន្រំ រូប ន្រះ ច្រះ ប្រប គំនិត ៅ សិក្រសា បន្ថ្រម ជំនាញ ផ្រស្រងៗ ដូច ា  ការ គូរ 
គំនូរ លើ កុំព្រយូទ័រ  ាដើម  ទើប ាប់ ា អាជីព មក ដល់ សព្វ ថ្ង្រ។  លោក   ថ្រ សន  បាន ប្រ្រប់  
Sabay Magz ថ ក្រ្រ ពី ជំនាញ គូរ គំនូរ លើ ក្រក សៀវភៅ ន្រះ ដោយ ប្រើ កុំព្រយូទ័រ ន្រះ គត់ 
ក៏ បាន ៅ សិក្រសា នៅ ប្រទ្រស ថ្រ ដើម្របី បាន ជំនាញ ថ្មី មួយ ទៀត គឺ ការ គូរ រូប លើ កញ្ចក់ ដ្រល 
នៅ ប្រទ្រស កម្ពុា   មិន ទាន់ មាន នៅ ឡើយ តាម ការ សង្ក្រត របស់ លោក ។ “ ប្រសិន បើ មាន 
ព្រល វ្រលា និង ថវិកា គ្រប់ គ្រ្រន់  ខ្ញុំ នឹង សិក្រសា បន្ថ្រម ជំនាញ គូរ គំនូរ ា លក្ខណៈ  3D ទៀត!  “ 
លោក ថ្រ សន និយាយ  បន្ថ្រម ។

ថ្រ សន វិចិត្រករ ខ្ម្ររ ដ៏ បុិន ប្រសប់ មួយ រូប  មាន ស្ន្រដ្រ ា ច្រើន លើ ក្រប 
សៀវភៅប្រលោមលោក និង ដាក់ បង្ហ្រញ ស្ន្រដ្រ ផ្រស្រងៗ តាម ព្រឹត្តិការណ៍ ាតិ សំខាន់ៗ។                    
បច្ចុប្របន្ន ន្រះ លោក ថ្រ សន  កំពុង ធ្វើ ការ នៅ អង្គការ គ្រួសសរ ថ្មី មាន តំណ្រង ា 
គណកម្មកាសញ្ញ្រ គូរសញ្ញ្រគថ្លង់៕    

ថ្រសាន

និយាយពីសា្ន្រដ្រសិល្របៈគំនូរ
មិនអាចកាត់ថ្ល្របាននៅកម្ពុជា
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ថ្ង្ទី០៥ខ្ម្សាឆ្ន្ំ២០១៥
HAPPY EASTER DAY!
Kids City  ច្រក  cookies សម្រ្រប់ អតិថិជន ទិញ 
សំបុត្រ និង មាន ច្រក ពង មាន់ ដល់ ក្ម្រងៗ ទាំង 
អស់ ដោយ ឥត គិត ថ្ល្រ! នំ Cookie ដ្រល បាន មក 
អាច យក ៅ   decorate ដោយ ប្រើ  icing រចនា 
ា ម៉ូត ផ្រស្រងៗ ។ ត្រ អ្វី ដ្រល មិន អាច រំលង បាន នៅ 
ថ្ង្រ   Easter Day  គឺ Egg  Hunting!! ស្វ្រង រក ពង 
មាន់ ដ្រល លាក់ ទុក នៅ ាន់  playground និង 
clip&climb រួច យក មក រចនា ា  Easter Egg  
ដ្រល មាន ម៉ូត  cute! ាង ន្រះ ៅ ទៀត សលា 
អន្តរាតិ Zaman  ក៏ បាន រៀបចំ ទស្រសនកិច្ច សិក្រសា 
មក Kids City  ដើម្របី ចូល រួម ល្រង កម្រសាន្ត ថ្ង្រ 
បុណ្រយ Easter ដ៏ សប្របាយ  រីករាយ ន្រះ ផង ដ្ររ។
 
ថ្ង្ទី១៤ដល់ថ្ង្ទី១៦ខ្ម្សាឆ្ន្ំ២០១៥
អបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្ន្ំខ្ម្រ!
ដើម្របី អបអរ សទរ ពិធី បុណ្រយ ចូល ឆ្ន្រំ ថ្មី ប្រព្រណី 
ខ្ម្ររKids City មាន កម្មវិធី ច្រក ជូន កាដូ ពិស្រស 
ដល់ អតិថិជន ទាំង អស់ ដ្រល កើត ឆ្ន្រំ ពព្រ ហើយ 
កាដូ ដ៏ ពិស្រស នោះ គឺ Free Pass សម្រ្រប់ ការ 
ចូល ល្រង កម្រសាន្ត ដោយ ឥត គិត ថ្ល្រ។Kids City 
មាន កម្មវិធី ពិស្រស ៗ  ា បន្ត បនា្ទ្រប់ សម្រ្រប់ ការ 
ចូល រួម អបអរ ពិធី បុណ្រយ ចូល ឆ្ន្រំ ថ្មី រយៈព្រល៣ថ្ង្រ  
ដោយ ផ្ដល់ ជូន អតិថិជន នូវ ភាព សប្របាយ រីករាយ  
មាន ដូចា ការ សម្ដ្រង និង បង្ហ្រត់ របាំ ប្រព្រណី 
ខ្ម្ររ  និង ការ ល្រង កម្រសាន្ត ល្រប្រង ប្រាប្រិយ។ គួរ 
ឲ្រយ ចាប់ អារម្មណ បំផុត នោះ គឺ ការ ល្រង ដណ្ដើម 
ស្លឹក ឈើ នៅ ទី លាន ជិះ ឡាន បុក គ្ន្រ (Bumper 

Car)។ បបួល មិត្តភ័ក្ដិ និង ក្រុម គ្រួសសរ ៅ ល្រង 
ដណ្ដើម ស្លឹក ឈើ ប្រប ថ្មី ន្រះ ទាំង អស់ គ្ន្រ! ៅ កាន់ 
ត្រ ច្រើន បាន សំបុត្រ បន្ថ្រម កាន់ ត្រ ច្រើន  ព្រ្រះ  
Bumper Car មាន   promotion ទិញ  ៣ ថ្រម  ១ !
 
កាដូពិស្សរាល់៣ម៉្ងម្ដង!! 
កម្មវិធី ចូល ឆ្ន្រំ ខ្ម្ររ នៅ Kids City ានា ថ 
សប្របាយ រំជើប រំជួល គ្រប់ វិនាទី ! Kids City  

មាន កាដូ ពិស្រស ា ច្រើន ប្រកាស ច្រក ជូន   ដើម្របី 
ពញ្ញ្រក់ អារម្មណ អតិថិជន ទាំង អស់ រាល់  ៣  ម៉្រង 
ម្ដង។ 
 
Promotion for Chatime!
Pick your Package:
$10 worth of Chatime GET 1 pass to Ice 
Park / Kids Park or,
2 Ice Park / Kids Park for a FREE drink of 
your choice at Chatime   

មានអ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងនៅ
Kids City ក្នុងខ្រន្រះ?
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Happy Paintings របស់ Stephane 

Delapree បង្ហ្រញ ពី ស្ន្រម ញញឹម របស់ 
ប្រាជន កម្ពុា  
ព្រល ខ្លះ អ្នក ប្រហ្រល ា ចាប់ អារម្មណ 
គំនូរ មួយ ស្ររី ដ្រល គូរ ប្រប រូប ត្លុក   ប្រើ 
ពណ៌ ស្រស់  និង មាន លក្ខណៈ ស្រដៀង 
គ្ន្រ មួយ គឺ រូប គំនូរ ទាំង នោះ សុទ្ធ ត្រ 
បង្ហ្រញ នូវ ស្ន្រម ញញឹម មិន ថ មនុស្រស 
ក្នុង រូប គំនូរ ា   ព្រះ សង្រឃ ក្ម្រង  ចាស់ មិន 
ថ ពួក គ្រ កំពុង ប្រច្រៀត   គ្ន្រ ក្នុង ឡាន 
ឬ  ធ្វើ ស្្រ្រ ចមា្ក្ររ ឡើយ  មនុស្រស ក្នុង ផ្ទ្រំង 
គំនូរ ទាំង នោះ សុទ្ធ ត្រ មាន ស្ន្រម ញញឹម 
ស្រស់ ស្រ្រយ ទាំង អស់។ គំនូរ ទាំង 
ន្រះ មាន ឈ្ម្រះ ថ  Happy Cam-

bodia ដ្រល គូរ ឡើង ដោយ  វិចិត្រ ករ   
Stephane Delapree។ 
Stephane Delapree  ជនាតិ បារាំង  
នៅ ប្រទ្រស  កាណដា  មក ដល់ 
ប្រទ្រស កម្ពុា ដំបូង នៅ  ឆ្ន្រំ  1995  និង 
ចាប់ ផ្ដើម បង្កើត ស្ររី ផ្ទ្រំង គំនូរ ក្នុង ឆ្ន្រំ 
1997  ក្រ្រយ ពី ការ តាំង ពិព័រណ៍ លើក 
ដំបូង របស់ គត់  មាន ឈ្ម្រះ ថ  Happy 

Cambodia ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ផ្ទ្រំង គំនូរ របស់ 
គត់ ត្រូវ បាន គ្រ ស្គ្រល់ ថ ា   Happy 

Paintings ា ផ្ទ្រំង គំនូរ ដ្រល បង្ហ្រញ ពី 
ស្ន្រម ញញឹម និង ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក មើល  រំភើប 
ចិត្ត និង ញញឹម តាម នោះ ដ្ររ។ 

គំនិត សំខាន់ ន្រ  Happy Paintings គឺ 
សុភមង្គល  និង  ភាព សមញ្ញ្រ ន្រ ជីវិត។   
Happy Cambodia  ា ស្ររី  ផ្ទ្រំង គំនូរ 
ដ្រល Stephane Delapree   គូរ ឡើង 
ដើម្របី បង្ហ្រញ ពី ជីវភាព រស់ នៅ ប្រចាំ ថ្ង្រ 
របស់ ប្រាជន កម្ពុា ដ្រល មើល តាម 
រយៈ ភាព សមញ្ញ្រ បំផុត ដូច មើល ពី 
ក្នុង ក្រវ ភ្ន្រក របស់ ក្ម្រង  ដ្រល បង្ហ្រញ 
ពី ភាព ស្រស់ ស្អ្រត ដ្រល  អ្នក គំនូរ 
ជនាតិ កាណដា រូប ន្រះ មើល ឃើញ 
ក្នុង ប្រាជន ខ្ម្ររ ទូៅ។   “ ប្រាជន ខ្ម្ររ 
មើល ៅ ស្លូតបូត ឆ្ល្រត  សមញ្ញ  ហើយ 
ស្រស់ ស្អ្រត  “ Stephane Delapree   
និយាយ “ខ្ញុំ ស្រលាញ់ កម្ពុា ណស”់។   
ស្ន្រដ្រ សិល្របៈ នីមួយ ឆ្លុះ បញ្ច្រំង ពី  
ចរិត លក្ខណៈ របស់ សិល្របករ ដ្រល 
បាន បង្កើត ស្ន្រដ្រ ទាំង នោះ ឡើង។ 
Stephane Delapree  បាន និយាយ 
រៀបរាប់ ប្រ្រប់ ពី  មូល ហ្រតុ ដ្រល  គត់ 
ប្រើប្រ្រស់ ត្រ ពណ៌ ស្រស់  និង មាន ស្ន្រម 
ញញឹម ថ  វា បង្ហ្រញ ពី អត្ត ចរិត រះ រាយ  
និង ចូល ចិត្ត ញញឹម របស់ គត់  ដ្រល 
គត់ ចង់ ច្រក រំល្រក  ាមួយ មនុស្រស ដទ្រ 
ម្រយា៉្រង ដើម្របី បង្កើត ផ្ទ្រំង គំនូរ ដ្រល បង្ហ្រញ 
ពី ប្រទ្រស កម្ពុា និង ប្រាជន ផង។ 
ស្ន្រដ្រ របស់ Stephane Delapree   គឺ 
ស្ររី  Happy Paintings ទទួល បាន 

ការ កោត សរសើរ យា៉្រង លើស លប់ ដោយ ក្នុង នោះ មាន សរ លិខិត ថ្ល្រង អំណរ គុណ  របស់  អតីត ព្រះ មហា ក្រសត្រ នរោត្តម  សីហនុ  ផង ដ្ររ ដ្រល ពី កំឡុង ឆ្ន្រំ 90 ។ ថ្មីៗ ន្រះ  
Happy Paintings  ក៏ ត្រូវ បាន ដាក់ តាំង នៅ  ក្នុង ស្ថ្រន ទូត បារាំង និង បាន សមា្ភ្រស ដោយ ស្ថ្រនីយ ទូរទស្រសន៍ រុស្រសី ផង ដ្ររ។ ផ្ទ្រំង គំនូរ   Happy Paintings អាច រក ទិញ បាន 
នៅ Happy Painting Gallery អគរ  FCC  តាម បណោ្ដ្រយ មហាវិថី ព្រះ សុីសុវត្ថិ និង នៅ ជិត  Pub Street ខ្រត្ត សៀមរាប។

Happy Paintings by  Stephane 
Delapree
From time to time you might 
notice these series of painting 
showing daily routine of Cambo-
dia people though figurative mo-
tif in colorful shades. The most 
noticeable resemblance is prob-
ably the smiling faces that fea-
ture in every paintings. Whether 
it is a picture of a monk, or fam-
ilies, even if people were cram-
ming in car, they are all smiling. 
These paintings are a series of 
“Happy Cambodia” paintings by 
Mr. Stephane Delapree. 
Stephane Delapree, aka Stef, 
was born in Paris, France, grew 
up in Quebec Canada. Comes 
and goes to and from Cambo-
dia, since 1995. He started Hap-
py Painting Gallery since 1997, 
after many exhibitions in Sofitel 
Cambodiana, Inter-Contionen-
tal, Le Royal Raffles Hotels in 
Phnom Penh, and in Victoria 
Hotel, Princess Angkor Hotel, 
Angkor Century Hotel, FCC, to 
names some, in Siem Reap . 
His first exhibition “Happy Cam-
bodia” earned his art the name 

“Happy Paintings” and as been 
known as such ever since.
The concept of Happy Paint-
ings is happiness and simplicity. 
Happy Cambodia, is a series of 
happy paintings depicting the 
everyday life in Cambodia, seen 
through a child’s eyes. Happy 
Cambodia  depicted everyday 
life of Cambodian people with 
smiles and vibrant color. It illus-
trates the beauty that Stef sees 
in Cambodian people. “They’re 
are intelligent, kinds, simple, col-
orful, smiling and beautiful,” Stef 
said, “I love Cambodia.” 
Clearly the art reflects a lot 
about the artist. According to 
Stef, all his painting has a little 
bit of himself in all his artwork. 
Though colors carries different 
meanings – were they meant 
to be dark or happy feelings – 
Stef’s choice in vibrant painting 
speaks volume of his colorful 
personality. “I am a person who 
smiles a lot,” he said, “it is nor-
mal that smile is at the center of 
my art.” 
When asked which one of his 
painting is his favorite, the an-

swer is delightful as expected 
“All,”. 
Happy Paintings have been 
praised by many, including our 
highly respected, HRH Noro-
dom Sihanouk in his thank you 
letter to Stef. Happy paintings 
also gain  the priviledege of 
displaying 14 huge sizes paint-
ings inside the French Embassy. 
Everyone loves Happy Painting, 
better get the orginal paintings 
now before the prize go up! 
You can find Happy Paintings at 
“Happy Painting Gallery”, 363, 
Sisowath Quay (FCC building) 
and in Suem Reap, at the “Hap-
py Cambodia Gallery” between 
Psar Chaas and Pub street. 
Happy Paintings  also has the 
exhibition of 14 huge sizes hap-
py paintings, inside the French 
Embassy. Travellers can see my 
artworks in the “Ahuja Museum 
of Arts” in Mumbay, India, and   
soon at “Gnani art Gallery” in 
Singapore, and in Quebec, Can-
ada. 

ព្រ្រះសា្ន្រមញញឹមខ្ម្ររវិចិត្រករមា្ន្រក់
សុខចិត្តលាស្រុកកំណ្រីតមកគូរនៅខ្ម្ររ
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MODEL: សុគ គីមលាង
STYLISH: Yulianna Bellini
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MODEL: សុគ គីមលាង
PHOTO:  Avaha Photography
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Yulianna Stylist មកពី អឺរ៉ុប ៖ « ខ្ញុំ 
ស្រលាញ់ ស្ន្រម ញញឹម ប្រប ធម្មាតិ  
ប្រាជន ខ្ម្ររ »
  
សម័យ ឥឡូវ យើង សង្ក្រត ឃើញ ថ ខ្ម្ររ 
យើង ហា៊្រន ល្រង ម៉ូត សំលៀកបំពាក់ មិន 
ចាញ់ ប្រទ្រស ផ្រស្រងៗ ទ្រ។  យើង មើល 
ខ្លួន ឯង មិន ដឹង ឡើយ ថ មាន ការ ផ្ល្រស់ 
ប្ដូរ យា៉្រង ណ ខ្លះ ឡើយ ក្នុង វិស័យ ម៉ូត ន្រះ   
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ចំណុច ន្រះ  Sabay Magz 

បាន ជួប ជជ្រក គ្ន្រ ាមួយ នឹង លោក 
ស្រី Yulianna  Stylist មកពី អឺរ៉ុប មក 
បង្ហ្រញ ពី គនំតិ ផ្ទ្រល ់ខ្លនួ ៅ លើ ការ ល្រង 
ម៉ូដ របស់ អ្នក ភ្នំព្រញ។

 Yulianna ា អ្នក រៀប ចំ ម៉ូត 
សំលៀកបំពាក់  ចាប់ ផ្ដើម អាជីព ក្នុង 
វិស័យ ន្រះ ដំបូង ា តារា បង្ហ្រញ ម៉ូត  
ក្រ្រយ មក ទៀត ចំណយ ព្រល ៥ ឆ្ន្រំ  ធ្វើ 
ដំណើរ ៅ កាន់ ប្រទ្រស នានា ដូច ា  
បារាំង  អ៊ីតាលី  ាដើម ដើម្របី សិក្រសា ពី 
ម៉ូត សំលៀក បំពាក់ ប្រទ្រស នានា។  

អ្នក រៀបចំ ម៉ូត សំលៀកបំពាក់ មក ពី 
ប្រទ្រស  អ៊ុយក្រ្រន រូប ន្រះ បាន ប្រ្រប់ 
Sabay Magz ថ៖ « ម៉ូត សំលៀក 
បំពាក់ នៅ ប្រទ្រស ខ្ម្ររ ប្ល្រក ពី ប្រទ្រស 
ប៉្រក ខាង អឺរ៉ុប ខា្ល្រំង ម្រន ទ្រន  ចំណុច 
ពិស្រស ដ្រល ខ្ញុំ សរសើរ ដោយ ោ្ម្រះ 
នោះ គឺ ការ   ប្រើប្រ្រស់  ពណ៌  ប្រភ្រទ 
ក្រណត់  ក្នុង លក្ខណៈ ស្រគត់ស្រគំ ត្រ 
ប្រប សុីវិល័យ និយាយ ៅ  រៀប ចំ ម៉ូត 
ខោអាវ ខុស ពី អ្វី ដ្រល ខ្ញុំ  ា្ល្រប់ បាន ឃើញ 
ពី មុន មក »។

បន្ថ្រម ពី ន្រះ  Stylist ជនាតិ អឺរ៉ុប រូប 
ន្រះ លើក ហ្រតុ ផល មួយ ទៀត ថ ប្ល្រក 
ត្រ បន្តិច ព្រល ឃើញ មនុស្រស ច្រើន ពាក់ 
អាវ គ្រង យប់  ដើរ ព្រញ  ទីក្រុង នៅ ព្រល 
ព្រឹក ព្រលឹម ត្រ ដល់ ព្រល លា្ង្រច ៗ  ឡើង 
ទើប ឃើញ មនុស្រសមា្ន្រ ក្ម្រងៗ ស្លៀក ពាក់ 
ស្អ្រត បាត ដើរ ល្រង មើល ៅ សុីវិល័យ 
ម្រន ទ្រន ។

 Yuliannaបាន រៀប ចំ  ជ្រើសរីស  ម៉ូត 
សំលៀកបំពាក់ សម្រ្រប់ ការ ថត ដាក់ 
ផ្រសាយ លើ ទស្រសនាវដ្ដី  ាច្រើន   កំឡុង 
រយៈ ព្រល ៦ ខ្រ ដ្រល បាន ស្ន្រក់ 
នៅ ប្រទ្រស កម្ពុា ប៉ុន្ត្រ ក្រ្រ ពី ន្រះ 
Yulianna ចូល ចិត្ត ល្រង លាយ ម៉ូត 
សំលៀកបំពាក់ ច្រើន  ប្ល្រកៗ ចូល 
គ្ន្រ។ Yulianna  និយាយ ថ ស្រុក ខ្ម្ររ 
មាន ឥវា៉្រន់ ប្ល្រក ៗ  ច្រើន  ក្នុង តម្ល្រ ថោក 
សមរម្រយ សក សម បំផុត សម្រ្រប់ នរណ 
ចូលចិត្ត ល្រង ម៉ូត សំលៀកបំពាក់ ឬ  ចង់ 
ស្វ្រង រក style មួយ សម្រ្រប់ ខ្លួន ឯង 
មួយ  ។ 
 
ព្រល សួរ ថ របស់ តំណង  ភាព 
ស្រគត់ស្រគំ ទន់ ភ្លន់ សុភាព រាប សរ 
ផុស ច្រញ ពី ស្ន្រម ញញឹម ដ្រល ដ្រល 
ប្រាជន  ខ្ម្ររ  មាន   Yulianna ព្រញ 
ចិត្ត នឹង យក មក ថត  លាយ នឹង ការ ថត 
បង្ហ្រញ ម៉ូត   គឺ Yulianna ជ្រើស រីស  
ផ្ក្រឈូក  ដោយ បក ស្រ្រយ ថ ផ្ក្រ ឈូក 
មាន រូបរាង ប្ល្រក ពី ផ្ក្រ ដទ្រ និង មាន ភាព 

ថ្ល្រថ្នូរ បំផុត។  Yulianna បន្ថ្រម ា ចុង 
ក្រ្រយ ថ  ប្រទ្រស កម្ពុា  មាន  សម្របត្តិ 
ធម្មាតិ ស្រស់ បំព្រង  ដូច ឋានសួគ៌ 
ៅ ហើយ  ដ្រល ន្រះ ា របស់ បន្ថ្រម លើ 
ការ  ថត ម៉ូត មិន  អាច ៅ រក ឯណ បាន 
ទៀត ទ្រ។  

Yulianna បាន ចាប់ ផ្ដើម ចូល រួម ធ្វើ ការ 
ងរ ាមួយ  Sabay Magz ក្នុង ខ្រ ម្រស 
ន្រះ។ អ្វី ដ្រល  Yulianna និង  Sabay 

Magz បង្ហ្រញ លើ ទំព័រ Fashion ល្រខ 
ទី ៣៥ ន្រះ គឺ ស្ន្រម ញញឹម ដ្រល ផុស 
ច្រញ ពី ធម្មាតិ ពិត ៗ  របស់ យុវតី ខ្ម្ររ។ 
មិត្ត អ្នក អាន នឹង បាន ឃើញ ស្ន្រម ញញឹម 
ដ្រល ក្រុម ការងរ បាន ធ្វើ ការ រួម គ្ន្រ ន្រះ 
នៅ ទំព័រ បនា្ទ្រប់៕

អត្ថបទ៖ រ៉ូលីន   

Insight on Cambodians’ 
Fashion
Through the eyes of a 
Stylist

Fashion in Cambodia 
is taking its baby step 
– you see people try 
more variety of styles 
and be a bit more 
open-minded toward 
the dress code. We 
might not notice the 
subtle changes we 
go through everyday, 
let’s hear about our 
fashion sense thought 
a fashion stylist’s point 
of view!

Yulianna is a stylist 
from Ukraine, whose 
passion in fashion 
started as an amateur 
model. Now she’s a 
fashion stylist who trav-
el the world - France, 
Italy, to name a few 
– to learn more about 
this sophisticated ever 
changing industry. Trav-
eling to Cambodia for 
the first time, Yulianna 
shared her experience 
(fashion-wise) about 
Cambodia: 

“Fashion sense of 
Cambodia looks 
particular for me 
because it is different 
from anything you 
can see in Europe,” 
said Yulianna. There’s 
a positive “different” 
Yulianna sees in the 
different kind of colors, 
cuts and approaches of 
Cambodians’ fashion
“It is a bit strange 
though,” Yulianna add-
ed, “to see so multiple 
people wearing paja-
mas in the streets of 
the city in the morning, 
but closer to the dawn 
situation changes 
and many beautifully 
dressed girls and boys 
start coming out.”

During her six-month 
stay in Cambodia, 
Yulianna had been 
working for many 
magazine photo shoot 
and take pleasure in 
experimenting with 
many styles. Cambodia 
is the perfect place for 
those who hasn’t found 

a style yet and need to try a lot of 
new things. “Looks like it almost 
free of charge here - to change 
styles in clothes, accessories, 
haircuts and even  to change the 
color of your eyes for a while! You 
have a chance here, because it is 
exactly what a person, who hasn’t 
find own style needs - to try as 
many as possible to make the right 
choice. ”
When asked what Cambodian 
iconic piece Yulianna would pick 
for a very sophisticated photo 
shoot, she delightfully said “Lotus”, 
claiming to be the most miscella-
neous and sophisticated flower in 
the World. “Khmer people live in 
Paradise on Earth”, said Yulian-
na. Besides the style in clothes 
we wear, Cambodia’s nature is 
actually the most precious art that 
encourage Yulianna to create more 
beautiful pictures. 

Yulianna teamed up with Sabay 
Magz for this issue Fashion shoot. 
What shown on this #35 issue is a 
sweet genuine smile of a Cambo-
dian girl and her country’s vibrant 
nature combined to make this 
fashion shoot truly bloom. 
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ឆ្ន្រំជូត Rat
មុន នឹង ធ្វើ អ្វ ីមួយ ក្នងុ ខ្រ ន្រះ អ្នក ត្រវូ 
គិត ឲ្រយ បាន ល្អតិ ល្អន់ ា ពិស្រស ព្រ្រះ 
អាច មាន គ្រ្រះ  ត្រវូ មិត្ត ជិត ស្នតិ 
ឆបោក បាន។ 

Rethink everything before you 
make any investment plans. 
You might be in danger if being 
fraud by a close friend.

ឆ្ន្រំឆ្លូវ Ox
មិន ថ ការ សិក្រសា ឬ ការងរ ឡើយ អ្នក 
គ្ម្រន អារម្មណ ដើម្របី ធ្វើការ ទំាង នោះ ទ្រ។ 
បញ្ហ្រ ក្នងុ គ្រួសសរ និង មិត្ត កំពុង ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក 
ពិបាក ចិត្ត  នឹក ធ្វើ អ្វ ីមិន ច្រញ ។
   
Whether it’s your study or your 
work you need to pay attention. 
Friends or family problem is ef-
fecting you so much you’re los-
ing focus. 

ឆ្ន្រំខល Tiger
អ្នក ប្រងឹ ប្រ្រង ធ្វើ ការ ក្រ្រម សមា្ព្រធ  
ហើយ ប្ត្រា្ញ្រ ថ នឹង ធ្វើ  ការ ឲ្រយ បាន 
ល្អ ប្រសើរ បំផុត។  សំណង ល្អ ក្នងុ 
ការងរ ត្រ កំុ ភ្ល្រច មើល ថ្រ សុខភាព 
ខ្លនួ ឯង ផង ។

  You’re working great under 
pressure to achieve the best 
result, good luck on your work 
but don’t forget to rewind or else 
you’re just hurting yourself.

ឆ្ន្រំថោះ Rabbit
ខ្រ ន្រះ អ្នក មាន សុខភាព មិន សូវ ល្អ 
ទ្រ។ មួយ រយៈ ន្រះ  អ្នក ព្រយាយាម ធ្វើ 
ការងរ ហួស កម្រិត  ហើយ នូវ ឆ្លៀត 
លូក ដ្រ ខា្វ្រយ ខ្វល់ ពី រឿង អ្នក ដ៏ ទ្រ 
ទៀត ។ ល្មម ដល់ ព្រល សម្រ្រក ហើយ 
គិត ពី ខ្លួន ឯង ខ្លះ ៅ។
Your health is degrading slowly. 
It's a very heated month ahead 
so take extra care of yourself! You 
been biting off more than you can 
chew, so now its the time to relax 
and have some time to yourself.

ឆ្ន្រំរោង Dragon
រាល់ ការងរ នានា ដ្រល អ្នក បាន 
ខិតខំ ព្រយាយាម ធ្វើ រាប់ ខ្រ មក ន្រះ 
កំពុង ដំណើរ ការ ៅ មុខ យា៉្រង រលូន  
ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក មាន អារម្មណ ល្អ ហើយ 
មាន សុទិដ្ឋិនិយម ខ្លះ  ក្នុង ជីវិត។  
The project you have been 
working on is looking good 
and it’s going to the direc-
tion you want. Your spirit is 
high and you’re incredibly 
optimistic! 

ឆ្ន្រំម្រសាញ់ Snake
មើល ៅ រាសី អ្នក ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថុ 
សម្រ្រប់ ខ្រ ន្រះ មិន សូវ ល្អ ោះ 
អារម្មណ មិន ល្អ ចំពោះ បញ្ហ្រ ន្រះ 
ទៀត ោត ធ្វើ ឲ្រយ ជីវិត គូស្ន្រហ៍ មាន 
ការ រកំារកូស ។ ធ្វើ ចិត្ត ឲ្រយ ត្រាក់ ខ្លះ 
ៅ  ទំនាស់ ក្នងុ រឿង ស្ន្រហា   លើក ន្រះ 
អាច ឲ្រយ អ្នក ស្ដ្រយ ក្រ្រយ បាន។Your 
finance is not looking good and 
that is affecting how you treat 
your lover. Take a deep breathe, 
or you might regret fighting with 
her on this one. 

ឆ្ន្រំមមី Horse
រាសី ឡើង ខ្ពស់ ត្រដ្រត ក្នងុ រឿង 
ស្ន្រហា!  ជីវិត គូស្ន្រហ៍ របស់ អ្នក 
មើល ៅ ផ្អ្រម ល្ហ្រម  គូរស្ន្រហ៏ មាន 
ការ យល់ ចិត្ត គ្ន្រ ល្អ ណស់  ។   
Your relationship with your 
beloved is truly passionate, it’s 
sparkles! You truly understand 
what each other wants and 
needs and happily compliment 
each other. 

ឆ្ន្រំមម្រGoat
រាសី ា្ល្រក់ ចុះ ។ អាច មាន រឿង 
រកាំរកូស ា មួយ មនុស្រស ាទី 
ស្រលាញ់ មិន ថ ា គ្រួសសរ មិត្តភក្តិ 
ឬ សង្រសារ។ 
Your luck in relationship is not 
running low. You’re in harmony 
with both your family, friends and 
lovers.

ឆ្ន្រំវក Monkey
អ្នក មាន ភាព នឿយ ហត់  ា ខា្ល្រងំ 
ដោយ មាន កង្វល់ លើ រឿង ា ច្រើន  
មិន ថ តូច មិន ថ ធំ។ គួរ ត្រ សម្រ្រក 
ខ្លះ ៅ  ដើម្របី ខ្លនួ ឯង សប្របាយ ចិត្ត 
ាង មុន ន្រះ ក៏ ល្អ ម្រយ៉ា្រង ដ្ររ សម្រ្រប់ 
អ្នក ជំុ វិញ ខ្លនួ ព្រ្រះ បើ  អ្នក មិន សូវ 
នឿយ អ្នក ក៏ មិន រករឿង
You're probably to concerned 
over everything and that is 
wearing you out. Take a step 
back and have some time to 
yourself. Would do you and 
the ones you been lashing on 
a favor.  

ឆ្ន្រំរកា Rooster
ឆ្ន្រំ វក ខ្រ ន្រះ ចំណយ ធំ ាង ចំណូល 
ឆ្ង្រយ ណស់  ! ល្មម រៀប ផ្រន ការ 
ចាយ វាយ ខ្លះ ៅ ហើយ រៀប ពី ដើម 
ខ្រ ត្រ ម្ដង កាន់ ត្រ ល្អ   មិន អីចឹង ទ្រ  
ប្រយ័ត្ន គ្ម្រន លុយ ក្នុង ហោប៉្រ ចាយ 
ដាច់ ខ្រ! 

Your expense is overwhelming. 
You need a serious budget plan 
right from the start of the month, 
or else you’ll never gonna make 
it through the month!

ឆ្ន្រំច Dog
ខ្រ ន្រះ អ្នក មាន អារម្មណ ល្អ ខុស 
ពី ធម្មតា   ច្រះ ល្រង សើច ច្រើន  
ចំណ្រក ការងរ ក៏  ខិតខំ ប្រឹង ប្រ្រង 
អស់ ពី សមត្ថភាព ទៀត ផង! គ្ម្រន 
នរណ ប្រជ្រង នឹង អ្នក បាន ឡើយ!

One might say your spirit for 
work is high! Your humor is 
charming and your work is 
incontestable. Career is surely 
blooming the direction you 
wanted it to be. 

ឆ្ន្រំកុរ Pig
ផ្រន ការ របស់ អ្នក ក្នុង ការ រកសុី  មុខ 
ជំនួញ ឬ ការងរ ផ្រស្រងៗ អាច នឹង 
មើល ៅ ដូច ា មិន ៅ មុខ ឬ អាច 
ជួប ការ ខកខាន ឧកាស នានា ។ ប៉ុន្ត្រ 
កុំ បារម្ភ អី ដល់ ព្រល លំបាក  អ្នក នឹង 
ទទួល បាន ជំនួយ ពី អ្នក ជុំវិញ ខ្លួន ។
Your plan in business or at work-
place is at a standstill. Don’t pan-
ic. With your friendly aura, you 
would get the help you need. 

MODEL: សុគ គីមលាង
STYLISH: Yulianna Bellini

PHOTO:  Avaha Photography

093 887 171  



54 55SABAYMAGZSABAYMAGZ

Photo : AVAHA PHOTOGRAPHY
Talent : CHAM NOU

សិល្របៈ

ប្ធានបទ៖ LAND OF GOD | ប្ភ្ទ៖ Digital ART | សិល្បៈករ៖ Norou Legendz | ទីក្ុង៖ បាត់ដំបង  

ប្ភ្ទ៖ Digital ART | សិល្បៈករ៖ Sin Vandy | ទីក្ុង៖បាត់ដំបង  

ផ្ញើរ Art-Work របស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉្រល : luok.vannrong@cidc.com.kh ។ 
ក្រុមការងរនឹងធ្វើការជ្រើសរីស Art-Work របស់អ្នកក្នុងករណីសបស្រមតាមលក្ខខណ្ឌដ្រល
បានកំណត់។ ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមចូលៅកាន់ទំព័រហ្វ្រសបុក Facebook Sabay Magz : 

https://www.facebook.com/SabayMagz។ 
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កាល ពី មុន   ក្នុង មហាសង្ក្រ្រន្ត ឆ្ន្រំ ថ្មី គ្រ និយម ៅ ល្រង  បាច ទឹក 
និង ពូន ភ្នំ ខ្រសាច់ នៅ វត្ត ប៉ុន្ត្រ      បច្ចុប្របន្ន  ទំនៀម ទមា្ល្រប់ ន្រះ ត្រូវ បាន 
ផ្ល្រស់ ប្ដូរ  កា្ល្រយ អស់ ៅ ហើយ ព្រ្រះ យុវវ័យ គ្រ ចូល ចិត្ត ធ្វើ អ្វី 
ដ្រល សប្របាយ ាង ន្រះ។

 គ្រ ល្រង សប្របាយ ឆ្លង ឆ្ន្រំ ថ្មី នៅ ប្រទ្រស ថ្រ  ដោយ ល្រង បាច ទឹក 
ត្រ មិន ម្រន បាច់ ទឹក ធម្មតា ទ្រ  គឺ បាច ទឹក ធុង ធំៗ  ពី ព្រឹក ទល់ 
លា្ង្រច ត្រ ម្ដង! ពី ម៉្រង ១១ ថ្ង្រ ត្រង់ ដល់  ៧ លា្ង្រច! ន្រះ ទោះ បី 
ា អាកាសាតុ ក្ដ្រ យា៉្រង ណ ក៏ ត្រាក់ ខ្លួន ដ្ររ ទម្រ្រំ  បាច ទឹក 
រួច! ខ្ញុំ ា្ល្រប់ បាន ៅ ល្រង  បាច ទឹក នៅ ប្រទ្រស ថ្រ ឆ្ន្រំ មុន  ហើយ 
វា ពិត ា សប្របាយ ម្រន ពិស្រស ព្រល ឃើញ គ្រ ទទឹក ខោអាវ 

ដោយ សរ យើង !  អ្នក ជិត ខាង ដ្រល នៅ ក្រប្ររ នោះ  បើក បង្អួច  ចាក់ ចម្រៀង លឺៗ ទៀត ផង  
ហើយ គ្រប់ គ្ន្រ ឡើង រាំ ព្រញ នឹង ត្រ ម្តង ។
 
ក្រ្រយ ពី បាច ទឹក ហើយ   យើង ក៏ និយាយ ពាក្រយ ជូន ពរ ឆ្ន្រំ ថ្មី ដ្ររ ហើយ ព្រល ខ្លះ ទៀត ព្រល 
បុរស ឃើញ នារី ស្អ្រតៗ គ្រ ចូលចិត្ត យក ម្រសៅ ៅ បាត ថ្ព្រល់ ប៉ុន្ត្រ កុំ បន្លំ ឲ្រយ ោះ ប្រយ័ត្ន ត្រូវ 
ប៉ូលិស ផក ៥០០ បាត!    
មហាសង្ក្រ្រន្ត នៅ ស្រុក ថ្រ មាន ប្រាប្រិយ  ភាព ណស់  ហើយ ានា ថ មិន រួច ខ្លួន ទ្រ ត្រូវ ត្រ 
ទទឹក ត្រ ម្ដង! គ្រ ល្រង មហា សង្ក្រ្រន្ត ន្រះ មិន ម្រន ត្រ តាម ២-៣ ផ្លូវ ទ្រ អ្នក ស្រុក ថ្រ ប្រហ្រល  
៨០%  ចូល រួម ល្រង ក្នុង ពិធី មហាសង្ក្រ្រន្ត ឆ្ន្រំ ថ្មី មួយ ឆ្ន្រំៗ។ 

មហាសង្ក្រ្រន្ត ក៏ ត្រូវ បាន ប្រ្ររព្ធ នៅ ប្រទ្រស ឡាវ ដ្ររ  ត្រ បើ តាម បទពិោធន៍  ា្ល្រប់ បា នៅ 
ល្រង  គ្រ មិន សូវ ធ្វើ អី អោយ អធិកអធម និង ល្រង ច្រើន ដូច នៅ ថ្រ ទ្រ។ បរទ្រស ភាគ ច្រើន 
ចូលចិត្ត មហាសង្ក្រ្រន្ត នៅ ថ្រ ាង។ 

Songkran festival in Thailand,Thai new year , is celebrated for 3 days. The first 
day is 13th April, we will go visit our grandparents for wish them happy new year 
and we will pour water to their hands and wish them well, in this water we will 
filled some flower or some fragrant but it’s a special fragrant it’s smell very good 
like you’re in spa doing some massage (hahaha).

In the past long time ago in Songkran festival we went to a temple around our 
house to splash water in there and build something by sand. It was very nice 
traditional. but nowadays this traditional had changed because we have many 
teenager would like to do more fun but we still keep this traditional.

After this celebration we will have a fun time, going to some places to splash 
water and not some water! but it’s a big tank of water on a pickup car or walking 
on a street. We’re going to do it all day start at 11 a.m. until 6-7 p.m. after this 
time we might be cold If the weather is pretty hot, I’m sure many people would 
like to do this all day long. I went for this last year and i can’t stop it because it 
was very fun to see some other people got wet by me (hahahaha) and many 
houses near a street they will open a loudly song and people around start to 
dance.

មហសង្ក្រ្រន្តនៅប្រទ្រសថ្រគ្រធ្វើអ្វីខ្លះ?
ដូច គ្ន្រ នឹង ប្រទ្រស កម្ពុា ដ្ររ  មហាសង្ក្រ្រន្ត ា  ការ ប្រ្ររព្ធ អប អរសទរ  បុណ្រយ ចូល ឆ្ន្រំ ថ្មី។   នៅ ប្រទ្រស ថ្រ។  ការ ប្រ្ររព្ធ ពិធី បុណ្រយ ចូលឆ្ន្រំ ថ្ម ីមាន 
រយៈ ព្រល ៣ ថ្ង្រ ដ្ររ  គិត ចាប់ពី ថ្ង្រ ទី ១៣ ខ្រ ម្រស។ ថ្ង្រ ដំបូង ន្រ បុណ្រយ ចូល ឆ្ន្រំ ថ្មី ន្រះ គ្រ ៅ ល្រង បង ប្អូន  ជីដូន  ជីតា និង ចាក់ ទឹក មន្ត ដ្រល  មាន 
លាយ ផ្ក្រ និង ទឹក អប់ ផ្រស្រងៗ លើ បាត ដ្រ ដើម្របី ទទួល បាន ស្ររី សួស្ដី ឆ្ន្រំ ថ្មី។

When we’re on a street to play Songkran festi-
val, we splash water to them and also wish them 
to happy new year. some man when he saw a 
woman who is beautiful or he would like to flirt, 
He will go in front of her and apply power on her 
face (hahaha many man love it ) but don’t do 
something nudity, a police will arrested you and 
fine 500baht.

Songkran day is very popular in Thailand if you 
go out these days you will wet I swear. I think 
many people love to play in Thailand, we have 
a huge festival along street but it’s not only 2-3 
streets in Thailand but It’s 80 percent that they 
play Songkran festival.
I saw Songkran festival in Laos but they don’t 
play crazy like us so that why many foreigners 
would like to join us.

CHONTICHA PRIN
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ព្រលដ្រលលឺពាក្រយថ “ហាណូយ” អារម្មណ៍របស់យើងមានឆ្លើយតបមកវិញថ “អូ ទីក្រុង របស់ វៀតណម” ។ ព្រល ខ្លះ យើង ឆ្ងល់ ថ តើ ទិដ្ឋភាព ប្រាជន 
វប្របធម៌ ភាព ជឿន លឿន ការ កម្រសាន្ត នៅ ក្នុង ទីក្រុង នោះ មាន លក្ខណៈ ដូច ម្ដ្រច ដ្ររ? “យា៉្រង ម៉្រច ៅ ទីក្រុង ប្រទ្រស គ្រ? ា្ល្រប់ ត្រ លឺ គ្រ និយាយ ត គ្ន្រ។” ថ្ង្រ ន្រះ 
សប្របាយ នឹង នាំ ប្រិយមិត្ត ៅ ទស្រសនា ទិដ្ឋភាព ទីក្រុង ហាណូយ  ដ្រល ា រាជានី និង ទីក្រុង វប្របធម៌ មាន អាយុកាល ាង ១០០០  ឆ្ន្រំ របស់ ប្រទ្រស វៀតណម 
ទាំង អស់ គ្ន្រ។

១.សា្ម្រនត្រតារាK-pop!
ឥទ្ធិពល វប្របធម៌ សម័យ ទំនើប របស់ ប្រទ្រស កូរ៉្រ មាន ឥទ្ធិពល យា៉្រង ខា្ល្រំង 
លើ យុវជន នៅ ក្នុង ៅ ហាណូយ ។ នៅ តាម ដង ផ្លូវ យើង សង្ក្រត ឃើញ 
របៀប ន្រ ការ តុបត្រង  និង រាង រៅ របស់ ពួក គ្រ មិន ចាញ់ តារា អាជីព កូរ៉្រ ប៉ុនា្ម្រន 
ឡើយ។ មិន ត្រឹម ត្រ យុវជន ទូៅ ទទួល យក វប្របធម៌ ន្រះ យា៉្រង ព្រញ ទំហឹង 
ទ្រ ត្រ តារា ចម្រៀង សម័យ ទំនើប វៀតណម ក៏ បង្កើត ស្ន្រដ្រ សិល្របៈ ដ្រល 
បង្ហ្រញ ពី ឥទ្ធិពល ន្រះ ផង ដ្ររ ។

២.ទីក្រុងកាហ្វ្រ
ហាណូយមានភាពល្របីល្របាញលើរសាតិ និងភាពសំបូរប្របន្រកាហ្វ្ររបស់
ខ្លួន។ អ្នក អាច ស្វ្រង រក ហាង កាហ្វ្រ បាន ស្ទើរ ត្រ គ្រប់ ទី កន្ល្រង ទាំង អស់ នៅ ក្នុង 
ទីក្រុង ន្រះ។  ហើយ វា មាន លក្ខណៈ ខុស ប្ល្រក បន្តិច ពី កាហ្វ្រ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
កម្ពុា ។ នៅ ព្រល ដ្រល អ្នក កុម្ម៉ង់ កាហ្វ្រ  អ្នក នឹង ទទួល បាន កាហ្វ្រ ដ្រល មាន 
ចំណុះ ត្រឹម កន្លះ ក្រវ ប៉ុណោ្ណ្រះ  ដ្រល នោះ ា វប្របធម៌ របស់ ប្រាជន នៅ ក្នុង 
តំបន់ ន្រះ។ ប្រាជន នៅ ទីនោះ ចូលចិត្ត ផឹក កាហ្វ្រ  និង ត្រ នៅ តាម ទាម  និង 
ហាង កាហ្វ្រ តូច ៗ  នា ព្រល ទំន្ររ។ បន្ថ្រម ពី ន្រះ អ្នក ក៏ អាច សកល្របង រសាតិ 
កាហ្វ្រ ពង មាន់ និង កាហ្វ្រ ដូង ផង ដ្ររ ។ ចង់ សក ល្របង ដ្ររ ទ្រ ?

នៅ ទី ក្រុង ហាណូយ មាន រដូវ កាល ធំ ៗ  ៤ ដ្រល រួម មាន រដូវ រង រដូវ ក្ដ្រ 
រដូវ ស្លឹក ឈើ ជ្រុះ និង រដូវ ផ្ក្រ រីក ។  រដូវ ដ្រល ខ្ញុំ ចូលចិត្ត ាង គ្រ គឺ រដូវ 
រង  នៅ អំឡុង ព្រល ន្រះ ព្រះអាទិត្រយ គ្រប់ ដណ្ដប់ ដោយ ពពក ស្ទើរ ត្រ  
២៤  ម៉្រង  ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ផ្ទ្រ ម្រឃ មាន ភាព ស្រទំ ា និច្ច។ អាកាស ាតុ 
អាច ា្ល្រក់ ដល់ ៧ អង្រសា ដូច្ន្រះ អ្នក អាច ធ្វើ ដំណើរ បាន ឆ្ង្រយ ដើម្របី គយ 
គន់ ទ្រសភាព នៅ ក្នុង រាជានី ន្រះ ដោយ គ្ម្រន ភាព នឿយ ហត់។

អាហារ ដ្រល និមិត្ត សញ្ញ្រ ប្រទ្រស វៀតណម គឺ ហ្វឺ ។ អ្នក អាច ស្វ្រង រក វា 
បាន  នៅ គ្រប់ ទី កន្ល្រង។ វា ក៏ ត្រូវ បាន ឆ្ន្រ ប្រឌិត ធ្វើ ឲ្រយ មាន លក្ខណៈ ខុស 
ៗ គ្ន្រ ៅ តាម អ្នក លក់ ផង ដ្ររ ។ ក្រ្រ ពី ន្រះ អ្នក ក៏ អាច ញ៉្រំ ប៊ូន ឆ និង 
ប៊ូន ដ្រល មាន លក្ខណៈ ស្រដៀង នឹង នុំ បញ្ចុក ។ ប្រសិន បើ អ្នក គិត ថ 
ចង់ សក អ្វី ដ្រល ប្ល្រក ាង ន្រះ ទៀត  អាច សក ល្របង ញ៉្រំ បាយ ដំណើប 
ាមួយ សច់ ក្រក  និង សច់ ផត់ ផង ដ្ររ។

នៅ ព្រល ដ្រល អ្នក ចូល ទិញ ទំនិញ នៅ ក្នុង មា៉្រត អ្នក នឹង មាន អារម្មណ៍ 
ថ វា មាន តម្ល្រ ថោក ពី ព្រ្រះ រដា្ឋ្រភិបាល វៀតណម ព្រយាយាម ការពារ 
ទំនិញ ក្នុង ស្រុក របស់ ពួក គ្រ។  ឧទាហរណ៍ ដូច ា បុិបសុី មួយ ដប តូច  
មាន តម្ល្រ ត្រឹម ត្រ  ១០០០  រៀល ប៉ុណោ្ណ្រះ  ត្រ វា មាន តម្ល្រ ពី  ២០០០ 
រៀល នៅ ប្រទ្រស យើង។ និយាយ រួម មក សមា្ភ្ររៈ ផ្រស្រង ដ្រល ផលិត ក្នុង 
ស្រុក គឺ មាន តម្ល្រ ថោក។ ផ្ទុយ មក វិញ  ប្រសិន បើ អ្នក ទិញ ទំនិញ នាំ ចូល  
នោះ អ្នក នឹង សង្ក្រត ឃើញ ថ វា មាន តម្ល្រ ថ្ល្រ  ហើយ អាច នឹង ថ្ល្រ ខា្ល្រំង!

អ្នក នឹង ឃើញ ចំនួន ម៉ូតូ ដ៏ ច្រើន លើស លុប  នៅ ក្នុង ទីក្រុង ន្រះ។ ដ្រល វា 
ា មធ្រយាបាយ ធ្វើ ដំណើរ ដ៏ សមញ្ញ  និង សំខាន់ បំផុត សម្រ្រប់ ប្រាជន 
ទូៅ ។ ដោយ សរ វា មាន តម្ល្រ សម ស្រប   ដ្រល អនុញ្ញ្រត ឲ្រយ ប្រាជន 
នៅ ទីនោះ ។ ប្រសិន បើ អ្នក មាន រថយន្ត  អ្នក គឺ ា អ្នក មាន ណស់ 
ហើយ មើល ៅ  ពី ព្រ្រះ រដា្ឋ្រភិបាល បាន កំណត់ ពន្ធ  ២០០%  លើ 
យានយន្ត ដ្រល បាន នាំ ចូល ទាំង អស់ ។ ដូច្ន្រះ ប្រសិន បើ រថយន្ត របស់ 
អ្នក មាន តម្ល្រ  ៥  មុឺន ដុលា្ល្ររ នោះ តម្ល្រ សរុប របស់ ឡាន នោះ គឺ  ១៥  មុឺន 
ដុលា្ល្ររ ។ ចុះ ចំពោះ មធ្រយាបាយ ដឹក ជញ្ជូន សារណៈ វិញ ? អ្នក អាច 
ប្រើ ប្រ្រស់ ស្រវា រថយន្ត ក្រុង  តាក់ សុី ដ្រល មាន តម្ល្រ សមរម្រយ  និង ម៉ូតូ 
ឌុប ផង ដ្ររ  (ប៉ុន្ត្រ មិន សូវ មាន ម៉ូតូ ឌុប នៅ ទីនោះ ទ្រ)។

៣.មិនចាំបាច់ប្រើមា៉្រសុីនត្រជាក់ទ្រ! ៤.សាកល្របងម្ហូបពិស្រសៗ ជាមួយគ្ន្រ

៥.ទិញរបស់បានច្រើនជាងមុន! ៦.ម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូគ្រប់ទីកន្ល្រង
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បច្ចុប្របន្នកំពុងធ្វ្រីការនៅទីក្រុង ហាណូយ 
ាអ្នកបកប្រ្រកម្មវិធីទូរសព្ទាភាសខ្ម្ររ
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