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សាកល្របងទទួលទាន
អាហារកន្ល្រងងងឹតស្លុង

SKYLER
អ្នកច្នៃម៉ូដ SKYLER
អ្នកច្នៃម៉ូដ 

បង្អត់អាហារខ្លួនឯង
ប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?

មាន សូនីតា ច្នៃកៃមាខ្មៃរក្លៃយជា 

FASHION ពៃញនិយជម
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ម៉ូដសំលៀកបំពាក់យជុវវ័យជ រៀបចំដោយជ SKYLER ទំព័រ  ០៨

ឧបករណ៍ ថ្មីៗ ខៃឧសភា  ទំព័រ២០

កររៀបចំម្ហូប ទំព័រ២៨

សួស្ដីមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នៃ!

ស្វៃគមន៍ករមកកន់លៃខទី ៣៦ របស់ 
Sabay Magz! នៃះាលៃខគមៃប់ខួប ៣ ឆ្នៃំ
ហើយជរបស់ Sabay Magz ។ មិត្តអ្នកអាននឹង

បានជួបព័ត៌មានកមៃសាន្ដាចៃើនជុំវិញ 
Lifestyle និងសិលៃបៈនៃកររស់នៅរបស់

យុជវវ័យជក្នងុខៃនៃះ។

អរគុណមិត្តទាំងអស់គ្នៃដៃលតៃងតៃគំទៃ 
Sabay Magz តាំងពី

ដីៃមមក។

ដោយជក្ដីគោរពពីខ្ញុំ
តុង
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INDIE FASHION ទំព័រ ៣៤

ចាប់ពីលខទី ១ េចញខៃឧសភា ឆ្នៃំ ២០១២ មក  េនះគឺាខួបគមៃប់ ៣ ឆ្នំារបស់ 
Sabay Magz ហើយជ! អរគុណចំពោះបិយជមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ដៃល តៃង   តៃ

   គំ   ទៃ Sabay Magz ! យើងបានចងកៃងទសៃសនាវដ្តី ដើមៃបីឆ្លុះបញ្ចំងពីកររស់នៅ 
និង ករកមៃសាន្តសមៃៃប់យជុវវ័យជជំនាន់ថ្មី ដើមៃបីធ្វើឲៃយ
ជីវិតកន់តៃមានភាពរស់រវើកឡើងបន្ថៃមទៀត។

ករបោះពុម្ពលើកទី ១របស់ Sabay Magz យើងគៃៃន់កៃដាស
តូចមួយជប៉ុណ្ណៃះ!  តៃមកទល់ពៃលនៃះ Sabay Magz 

បានអភិវឌៃឍន៍ខ្លួនាបន្តបនា្ទៃប់ ទាំងរូបរាង និង Content ប្លៃកៗ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតកមៃសាន្ដក្នុងរង្វង់សង្គមយជុវវ័យជ។ 

តាំងពីដំបូងមក គោលដៅរបស់យើងគឺលើកតម្កើងស្នៃៃដរបស់កូនខ្មៃរដៃលមាន
ភាពច្នបឌិត ករបង្កើតថ្មី និង មហិច្ឆតតាខ្ពស់។

មិនថាអ្នកាអ្នកាទ - អ្នកចមៀង អ្នករាំ ផលិតករ អ្នកច្នៃម៉ូដ អ្នកគំនូរ 
អ្នកចមៀង ឲៃយតៃអ្នកមានគំនិត និងក្តីសៃម៉ៃខ្ពស់ យើងនឹងតាមរកហើយជណៃនាំ

អ្នកទាំងនោះឲៃយបិយជមិត្តរបស់ Sabay Magz ស្គៃល់។ 

ខៃនៃះ កៃៃពីទំព័រ Fashion ( Young , Fresh and Vibrant) Sabay 

Magzក៏បាននាំ Message ដ៏តូចមួយជបង្ហៃញមិត្តអ្នកអានថា ភាពធ្វើករ 
និងកររស់នៅដោយជឯករាជៃយ គឺមិនពិបាកនឹងរកនោះទៃ។ អ្វីដៃលមិត្តអ្នកអា
ននឹងបានឃើញបនា្ទៃប់នោះគឺ "Indie” Lifestyle ដៃលាទមា្លៃប់នៃកររស់នៅ  

បៃកបជំនួញ ឬធ្វើអ្វីមួយជដោយជមិនរណប ឬក៏គៃប់គៃងដោយជអ្នកដទៃនោះទៃ។ 

សមៃៃប់លៃខបនា្ទៃប់ Sabay Magz នៅតៃខិតខំរកអ្វីដៃលថ្មី និងបន្ថៃម Content 

ប្លៃកៗាចៃើនទៀត ដើមៃបីលើកយជកមកជូនមិត្តទាំងអស់គ្នៃ។

ាមួយជនឹងអ្នកជំនាញខាងរចនារូបភាព អ្នកនិពន្ធពោរពៃញដោយជ 
ភាពច្នៃបៃឌិត Sabay Magz គឺាជមើៃសថ្មីរបស់លោកអ្នក!
សូមអរគុណចំពោះករគំទរបស់បិយជមិត្តអ្នកអានទាំងអស់! 

រកៃសាគំនិតឲៃយនៅក្មង! សូមបន្តតាមដានាមួយជ Sabay Magz ា
រៀងរាល់ខៃដើមៃបីបានឃើញពីអ្វីថ្មីៗនៃភាពទាន់សម័យជ ។

កុំភ្លៃចា៎! ជូបគ្នៃខៃកៃៃយជាមួយជនឹង " Geek “ Issue !
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#31 FOREVER YOUNG #28 GLAMAZON#16 SOCIAL NETWORK

#18 SPIRIT OF WATER#16 BEING GREEN

#22 BEAUTY IS PAIN

#19 TIS THE SEASON

#30 CUSTOM BIKE

#33 ROMANTIC



SABAYMAGZ បណ្ដុំ ព័ត៌មាន កម្សាន្ដ របស់ យុវវ័យ សម័យ ថ្មី

 ៣ ឆ្នៃំ កន្លង ផុត ទៅ ហើយជ ដៃល  Sabay Magz នៅ ាមួយជ មិត្ត ៗ  យជុវវ័យជ ទាំង អស់ គ្នៃ។ ពី មួយជ ថ្ងៃ ទៅ មួយជ ថ្ងៃ កៃុម ករងរ  ខិតខំ សៃៃវជៃៃវ  ស្វៃង រក អ្វី ដៃល 
ថ្មី និង ប្លៃក  ដើមៃបី មក បង្ហៃញ ដល់ យជុវវ័យជ សៃក កៃៃយជ បាន ដឹង។ កៃុម ករងរ ទសៃសនា វដ្ដី Sabay  មាន គោល ដៅ រួម គ្នៃ មួយជគឺ ខិត ខំ ធ្វើ យ៉ៃង ា  ស្វៃង រក 
Lifestyle ថ្មី មក បង្ហៃញ ដល់ អ្នក អាន  «សិលៃបៈ នៃ ភាព ទាន់ សម័យជ របស់ យជុវវ័យជ »។   មិន តៃ ប៉ុណ្ណៃះ យជុវវ័យជ ដៃល មាន សមត្ថភាព គៃប់ ផ្នៃក ទាំង អស់ 
Sabay Magz តៃង តៃ លើក ទឹកចិត្ត ដល់ ពួក គត់ ហើយជ បៃកស ឲៃយ អ្នក អាន បាន ដឹង ានិច្ច នូវ សមត្ថភាព របស់ កូន ខ្មៃរ ទាំង នោះ។ាក់ ស្ដៃង លទ្ធផល
 ដៃល  Sabay Magz បាន លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ យជុវវ័យជ មាន សមត្ថភាព ប៉ុនា្មៃន ឆ្នៃំ មុន នៃះ ពៃល នៃះ សមត្ថភាព ពួក គត់ កន់ តៃ រើក ចមៃើន ទៅ មុខ ា និច្ច។ 
អ្នក ទាំង នោះ មាន ដូច ា៖   

Sabay ស្គៃល់ ពួក គត់ ដំបូង តាម  facebook 

ដោយជ ឃើញ ស្នៃដៃ គំនូរ របស់ គត់ ប្លៃក  មាន 
លាយជ កៃបាច់ ខ្មៃរ ាមួយជ កៃបាច់ គំនូរ អឺរ៉ុប។ មក 
ដល់ ឥលូវ គត់ បាន ក្លៃយជ ា វិចិតៃករ ដ៏ មាន 
បៃាបៃិយជ មួយជ រូប ផា្ទៃំង គំនូរ របស់ គត់ អាច រក 
ឃើញ តាម មហាវិទៃយាល័យជ ភាសបរទៃស និង 
ភោជនីយជដា្ឋៃន នានា  មាន   fan គំទៃ ថៃម ទាំង 
តៃៀម ចៃញ លក់ ផលិតផល ដូចា អាវ យជឺត និង 
សៃបៃក ជើង  ទូទាំងពិភព លោក ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ 
នៃះ ទៀត ផង។  issue #10

PEAP TARR 
លោក  Peap Tarr  បង្ហៃញ ខ្លួន លើក ដំបូង តាំង 
ពី ឆ្នៃំ ២០១១ម្ល៉េះ ក្នុង ករ ថត ផៃសាយជ ពាណិជ្ជកម្ម 
Cellcard XG Express Generation ដៃល គត់ 
បង្ហៃញ ពី ស្នៃដៃ គំនូរ លើ ជញ្ជៃំង Graffiti  ប៉ុន្តៃ  
មិន មាន សរព័ត៌មាន ា មួយជ យជក ចិត្ត ទុកដាក់ 
នឹង ចុះ ផៃសាយជ ពី ស្នៃដៃ  គំនូរ លើ ជញ្ជៃំង ទាំង នោះ 
ទៃ។  តៃ នា ពៃល  បច្ចុបៃបន្ន នៃះ វិញ  វិចិតៃករ ខ្មៃរ 
កូន កត់ ៤ សសន៍ (ញ៉ូហៃសុីឡៃន  អៀរឡង់ ចិន  
ខ្មៃរ)  រូប នៃះ បង្ហៃញ  វបៃបធម៌ នៃ ាតិ សសន៍ ចមៃុះ 
របស់ ខ្លួន  តាម រយជៈ គំនូរ ដៃល មាន បង្ហៃញ តាម 
ទី សធារណៈ  (street art)  ភោជនីយជដា្ឋៃន  
សា្ឋៃគរ នានា ។  Issue #26

NIKKI NIKKI 
សៃដៀង គ្នៃ នឹង  Lisa ដៃរ យើង ស្គៃល់  Nikki 

Nikki តាម រយជៈ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយជ Youtube  
ដៃល កល នោះ  Nikki Nikki  ទើប តៃ ទទួល បាន 
ចំាប់ អារម្មណ៍ កៃៃយជ ពី  cover បទ Look at 

me now របស់  Christ Brown។ កល ពី ធ្វើ បទ 
សមា្ភៃស ដំបូង  Nikki Nikki បញ្ជៃក់ បៃៃប់  Sabay 

Magz ថា ករ បង្ហៃះ វើដៃអូ ចមៃៀង អី ហ្នឹង មិន មៃន 
ចង់ លៃបី ធ្វើ តារា អី ទៃ  គៃៃន់ តៃ សមៃៃប់ កមៃសាន្ត 
ប៉ុណ្ណៃះ តៃ មើល មក ឥលូវ វិញ Nikki Nikki  ា 
តារា កៃប មុខ លើ ទសៃសនាវដ្ដី ា ចៃើន ថៃម ទាំង 
តៃៀម ចៃញ  mini-album ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ នៃះ 
ទៀត ផង។ issue #15

OS JA STUDIO 
ា កៃុម កូន ខ្មៃរ ដំបូង គៃ ដៃល  ផលិត ហ្គៃម ទូរស័ព្ទ 
ដៃ ហើយជ  Sabay Magz ពៃញ ចិត្ត បំផុត នឹង ណៃ 
នាំ មិត្ត ៗ  គៃប់ គ្នៃ ឲៃយស្គៃល់។ Team  របស់  Os 

Ja studio អាច និយយជ បាន ថា ា  Team   ដៃល  
Passionate  បំផុត ពៃៃះ ពួក គត់ ខិតខំ បង្កើត អ្វី 
មួយជ ថ្មី តាម រយជៈ ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត  ទាំង ដៃល វា 
មិន  មៃន ា ជំនាញ របស់ គត់ ផង ។ កៃៃ ពី ហ្គៃម 
ដៃល  Os Ja studio បង្កើត ដំបូង  Asva The 

Monkey ហ្គៃម ដទៃ ទៀត ដៃល  Os Ja studio 

បាន បង្កើត   មក បន្ត បនា្ទៃប់ មាន ដូចា លៃបៃង លៃបង 
បៃៃា្ញៃ បុរស ល្អ Ninja Impossible, Haunted 

Hut និង  Kravity។ Issue #4

CUSTOM BIKE
ដំបូង ឡើយជ  custom bike មើល ទៅ ដូច ា ទើស 
ភ្នៃក បន្តិច សមៃៃប់ បៃាជន ខ្មៃរ មួយជ ចំនួន  តៃ មក 
ដល់ បច្ចុបៃបន្ន មាន យជុវវ័យជ ខ្មៃរ ា ចៃើន បៃើបៃៃស់ 
Custom Bike  ដៃល នៃះ បង្ហៃញ ពី ភាព សុីវិល័យជ 
គំនិត ច្នៃ បៃឌិត   លាយជ នឹង ផ្នត់ គំនិត ករ កៃច្នៃ 
របស់ ចាស់ ៗ  មក បៃើបៃៃស់ ឡើង វិញ (recy-

cling)។ Issue #30

Sabay Magz នឹង បន្ត ស្វៃង រក អ្វី ដៃល ថ្មី   សមៃៃប់ 
មិត្ត យជុវវ័យជ  ឲៃយ សម នឹង ពាកៃយ ស្លៃក របស់  Sabay 

HUNGRY OBOB
ា ហ្គៃម  Windows Phoneដំបូង គៃ ដៃល  DirexPlay  

បាន បង្កើត ឡើង  អាច លៃង បាន ក្នុង   PC និង   Tablet។ 
កល ពី២ ឆ្នៃំ មុន កៃុមDirexPlay  ដៃល មាន សមាជិក 
៣រូប នៃះ បៃៃប់  Sabay Magz ថា ក្នុង ពៃល អនាគត គៃ 
សងៃឃឹម ថា  DirexPlay  អាន មាន សមត្ថភាព គៃប់ គៃៃន់ 
បង្កើត ហ្គៃម លៃង ក្នុង  Smartphone និង មាន លក់ លើ 
Apple Store និង  Google Play Store បាន ហើយជ 
ឥឡូវ នៃះ DirexPlay បាន បង្កើត ហ្គៃម ទូរស័ព្ទ  Para-

chute Jumper, Sok and Sao’s Adventure និង ចុង 
កៃៃយជ Chasing Zombies ា ហ្គៃម ដំណើរ ករ ដោយជ 
បៃព័ន្ធ បៃតិបត្តិករ   Android  ដូច ក្តី  បៃៃថា្នៃ មៃន ។
Issue #12
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DESIGNERFASHION

អ្នក ច្នៃ ម៉ូដក្នុង បៃទៃស កម្ពុា ដៃល មិន មៃន ា ជន ាតិ ខ្មៃរ 
បៃហៃល ា មាន ចៃើន រាប់ មិន អស់ តៃ សមៃៃប់ អ្នក ច្នៃ ម៉ូដ 
ដៃល ា កូន ខ្មៃរ ហើយជ លៃខ មុខ លើ វិស័យជ  FASHION 

DESIGN នៃះ វិញ អាច និយយជ បាន ថា មាន មិន ចៃើន 
ទៃ។ ទំព័រ នៃះ SABAY MAGZ សូម បង្ហៃញ  FASHION 

DESIGNER ដៃល ា កូន ខ្មៃរ មួយជ រូប កំពុង តៃ ទទួល បាន 
បៃាបៃិយជភាព ពី យជុវវ័យជ ខ្មៃរ។

SKYLER ា ឈ្មៃះ បៃើ ក្នុង វិស័យជ  FASHION DESIGN 

ចំណៃក ឯ ឈ្មៃះ ពិត គឺ រស់ ភក្ដី បញ្ចប់ ថា្នៃក់ មធៃយម សិកៃសា 
ទុតិយជភូមិ ពី វិទៃយាល័យជបាក់ ទូក ២០១២។ SKYLER បៃៃប់ 
SABAY MAGZ ថា ចប់ ថា្នៃក់ ទី ១២ ភា្លៃម ប្អូន បាន សមៃៃច 
ចិត្ត រៀន បន្ត បរិញ្ញៃ បតៃ អង់គ្លៃស នៅ សកល វិទៃយាល័យជ 
កម្ពុា  តៃ មិន បាន ប៉ុនា្មៃន ក៏ ឈប់ ពៃៃះ ដឹង ខ្លួន ថា ភាស 
ករ រៀន ភាស អង់គ្លៃស មិន មៃន ា អ្វី ដៃល ខ្លួន សៃលាញ់ 
ពិត បៃៃកដ នោះ ទៃ។

SKYLER អ្នក ច្ន្ ម៉ូដខ្ម្រ វ័យ ក្ម្ង   CREATIVE ប្ប ខ្ម្រ សម័យ ថ្មី

« ខ្ញុំ អត់ ស្ដៃយជ កៃៃយជ ទៃ ដៃល រត់ ចោល សលា ពៃៃះ មិន ចង់ ចំាយជ ពៃលវៃលា 
ទៅ លើ អ្វី ដៃល ខ្លួន ឯង អត់ ចូល ចិត្ត។ ខ្ញុំ គិត ថា ឈប់ ទៅ រៀន ហើយជ មក ដៃរ 
DESIGN ខោអាវ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ា ជមៃើស ដ៏ តៃឹម តៃូវ ចំពោះ ខ្លួន ឯង ពៃៃះ នៃះ ា 
អ្វី ដៃល ខ្ញុំ សៃលាញ់ ពិត បៃៃកដ»។ ភក្ដី បញ្ជៃក់ ពី មូលហៃតុ។ 

 ពៃល នោះ ករ សិកៃសា តៃូវ ផា្អៃក ហើយជ ពៃល វៃលា ដៃល នៅ សល់ គឺ SKYLER 
ចំាយជ ពៃល តៃ នៅ ាមួយជ នឹង មា៉ៃសុីន ដៃរ នៅ ផ្ទះ ដោយជ គិត ពីតម៉ូដ នៃះម៉ូដ 
នោះ គិត យ៉ៃង ម៉ៃច ឲៃយ ចៃញ ា ម៉ូត បៃប យជុវវ័យជ រហូត បាន ចៃញ មួយជ ម៉ូត ដំបូង ទុក 
ពាក់ ខ្លួន ឯង។ យ៉ៃង ា ក៏ ដោយជ ម៉ូត ដំបូង នោះ យជក ា ករ មិន បាន ទៃ ពៃៃះ 
ថ្នៃរ មិន តៃង់ ជួរ និយយជ ទៅ គឺ ពាក់ ទៅ កៃៃ មិន កើត។ នៃះ ា ករ លើក ឡើង ពី 
អ្នក ច្នៃម៉ូដវ័យជ ក្មៃង ដៃល តៃង តៃ គិត ថា  បើ ធ្វើ ហើយជ មិន ល្អ គឺ មិន បញ្ចៃញ ទៅ កៃៃ 
ឡើយជ។

កៃៃយជ មក ទៀត ស្នៃដៃ   CREATIVE របស់ ភក្ដី តៃូវ បាន អ្នក ច្នៃ ម៉ូត វ័យជ ក្មៃង មួយជ 
រូប ចៃញ ពី សកលវិទៃយាល័យជ  LIMKOKWING CHIN DESIGN បាន ាត់ជួប 
គ្នៃ   ហើយជ ណៃនាំ ពី ចំណុច ខ្វះ ខាត ពី គ្នៃ ទៅ វិញ ទៅ មក រហូត បាន ច្នៃ ា ម៉ូដផៃសៃងៗ 
ដាក់ លក់ ក្នុង ហាង មួយជ នៅ ខាង តៃបូង ផៃសារ ទួល ទំពូង គឺ DR.FASHION។ 

ទោះ បី ា ករ រចនាម៉ូដ ខោអាវ កំពុង តៃ ដើរ ទៅ មុខ យ៉ៃង ា ក៏ ដោយជ SKYLER 
បាន បញ្ជៃក់ ពី ផល លំបាក មួយជ ចំនួន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករ ផលិត ខោអាវ នៃះ ថា បញ្ហៃ 
ទី មួយជ គឺ ពិបាក រក វត្ថុធាតុ ដើម ក្នុង សៃុក ទីពីរ គឺម៉ូដ ទាំង នោះ រចនា ដោយជ ដៃ ផា្ទៃល់ 
ដូច្នៃះ ពៃល អតិថិជន កម្ម៉ង់ ទិញ អាច នឹង មិន គៃប់ បរិមាណ ដៃល គត់ ចង់ បាន។ 

SKYLER បន្ត ថា ករ  DESIGN សំលៀក បំពាក់ របស់ លោក គឺ ចូល ចិត្ត តៃ បៃើ 
បៃភៃទ កៃាត់ មាន ពណ៌ ចៃើន កៃាត់ សៃបៃក ខ្មៃ តៃ រលោង និង មួយជ បៃប 
ទៀត គឺ សៃបៃ។ « ខ្ញុំ មិន ដៃល ចង់ ឈប់ ធ្វើ ករងរ នៃះ ទៃ បើ ទោះ ា គៃង មិន គៃប់ 
គៃៃន់ ឬ មាន មតិ រិះ គន់ យ៉ៃង ម៉ៃច ក៏ ដោយជ ពៃៃះ ថ្ងៃ មុខ ខ្ញុំ ចង់ ឲៃយ បៃទៃស ដទៃ ដឹង 
ថា ខ្មៃរ យើង មាន  BRAND ខោអាវ ខ្លួន ឯង  ហើយជ បៃប បទ គឺ ខ្មៃរ សម័យជ ថ្មី» ។ ភក្ដី 
បញ្ជៃក់។  

SKYLER អ្នក ច្នៃ ម៉ូដ វ័យជ ក្មៃង មួយជ រូប ទើប តៃ លៃខ មុខ ក្នុង វិស័យជ FASHION  

DESIGN នៅពាក់ កា្ដៃល  ឆ្នៃំ ២០១៤។  ស្នៃដៃ របស់ SKYLER មាន ដាក់ លក់ 
លើ ទី ផៃសារ ហើយជ នៅ DR.FASHION។ កៃៃ ពី ករ ងរ ា អ្នក រចនា ម៉ូដ និង ដៃរ 
សំលៀក បំពាក់ ដោយជ ខ្លួន ឯង SKYLER ក៏ា DJ មួយជ រូប បៃចាំ វិទៃយុ LOVE FM 

97.5 ផង ដៃរ។ 

មាន  សូ នី តា ទើប នឹង បង្ហៃះ វើដៃអូ ថ្មី ដាក់ លើ ទំព័រ   
YOUTUBE ពី របៀប ផៃសៃងៗ  ក្នុង ករ កៃ ច្នៃ កៃមា 
ខ្មៃរ មក ធ្វើ ា អាវ  ទទួល បាន ករ ចាប់ អារម្មណ៍ 

ា ពិសៃស ពី មិត្ត យជុវវ័យជ ដោយជ សរ គំនិត ច្នៃ 
បៃឌិត នៃះ។   គោល បំណង របស់ នី តា ក្នុង ករ 
បង្ហៃះ វើដៃអូ កៃច្នៃ កៃមា គឺ ចង់ លើក ស្ទួយជ កៃមា 

ខ្មៃរ ឲៃយ មាន បៃាបៃិយជ ភាព ឡើង វិញ  ។  នីតា បាន 
រៀបរាប់ ថា  យជុវវ័យជ មួយជ ចំនួន យជល់ ថា កៃមា មើល 
ទៅ មិន ទាន់ សម័យជ តៃ តាម ពិត ទៅ កៃមា មាន 

ចៃើន បៃភៃទ តូច  ធំ  មាន ពណ៌ សៃស់  និង កៃា 
ប្លៃកៗ ពី គ្នៃ។ ករ បង្ហៃះ វើដៃអូ បង្ហៃញ ពី របៀប 
កៃច្នៃ កៃមា មក ធ្វើ ា អាវ  ឬ បូរ សក់ ប្លៃកៗ នៃះ 
គឺ មាន បំណង ចង់ ចៃក រំលៃក ទសៃសនៈ មួយជ ថា 
កៃមា មាន ភាព សៃស់ ស្អៃត  អាច យជក មក ធ្វើ ា 

របស់ លំអ ខ្លួន បាន  ថៃម ទាំង មាន បៃោជន៍ ទៀត  
ពៃៃះ កៃមា នៃះ ា បៃពៃណី របស់ ខ្មៃរ យើង មួយជ 

ដៃរ  ដៃល យើង បៃើបៃៃស់ តាំង ពី ដើម មក យជក មក  
រុំ  ជួត  ពាក់ លើ ស្មៃ មិន ដៃល ខាន។   នីតា បាន បន្ថៃម 
ា ចុង កៃៃយជ ផង ដៃរ   ថា ក្នុង ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នៃំ ខ្មៃរ 
បៃពៃណី ាតិ ខាង មុខ នៃះ  នីតា សងៃឃឹម ថា  យជុវវ័យជ 
នឹង មាន ចំាប់ អារម្មណ៍  បៃើបៃៃស់ កៃមា លំអ ខ្លួន 

ទៅ លៃង វត្ត!

មាន  សូនីតា  
ច្ន្  ក្មា ខ្ម្រ
 មិន ឲ្យ ពាក់ សុ្ំ 



អ្នក មាន ជំនាញ ផាត់ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ អាច និយយជ បាន 
ថា មាន ចៃើន ាស់ តៃ សមៃៃប់ ផាត់ មុខ បៃប ប្លៃកៗ 
ឬ ក៏ លៃង Effect ផៃសៃងៗ លើ ដង ខ្លួន  និង ផ្ទៃ មុខ វិញ 
បៃហៃល ា មិន មាន ចៃើន ទៃ។ ាក់ ស្ដៃង ដូច ា យជុវតី 
ម៉ូលីតា ខាង កៃៃម នៃះ អីចឹង!  គៃៃន់ តៃ បង្ហៃញ ស្នៃដៃ 
ផាត់ មុខ និង គូរ គំនូរ ផៃសៃងៗ លើ ដង ខ្លួន ភា្លៃម មាន បា្ដៃ 
ផលិត កម្ម ផលិត ភាព យជន្ដ និង បទ ចមៃៀង ា ចៃើន 
ទាក់ ទង ឲៃយ ទៅ បញ្ចៃញ ស្នៃដៃ ាមួយជ គ្នៃ ក្នុង ករ បង្ហៃញ 
ភាព ច្នៃ បៃឌិត។

 យជុវតី មក ពី ខៃត្ត ស្ទឹង តៃៃងរូប នៃះ  បាន បៃៃប់ Sabay 

Magz ថា ៖ «គៃ ស្គៃល់ ខ្ញុំ តាម រយជៈ ករ ផាត់ មុខ ប្លៃកៗ  
ដៃល អ្នក ផៃសៃង គិត ថា គ្មៃន បៃោជន៍  តៃ ករ គិត របស់ 
មនុសៃស គឺ ផៃសៃង គ្នៃ នៃះ ា អ្វី ដៃល ខ្ញុំ សៃលាញ់ ពិត បៃៃកដ 
ហើយជ ពៃល នៃះ ខ្ញុំ មាន ទី ផៃសារ គៃៃន់ បើ រហូត ដល់ អ្នក 
ដឹកនាំ ភាព យជន្ដ មក ពី អាមៃរិក ចំាយជ ពៃល មក ជួប ខ្ញុំ 
ហើយជ ហៅ ទៅ បង្ហៃញ ស្នៃដៃ ាមួយជ អ្នក ផាត់  និង គូរ លើ 
ដង ខ្លួន ផៃសៃងៗ ទៀត នៅ បៃទៃស ាវ»។ 

ម៉ូលីតា បន្ត ថា ពៃល ដៃល ដឹង ខ្លួន ថា ជំនាញ ផាត់  និង 
គូរ មុខ ឬ ដង ខ្លួន  ដៃល រូប គៃ  កំពុង សៃលាញ់ នៃះ តៃូវ 
បាន អ្នក ដៃល សៃលាញ់ គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ដូច គ្នៃ ពៃញ 
ចិត្ត ពៃញ ថ្លើម នោះ ម៉ូលីតា កន់ តៃ មាន កមា្លៃំង ចិត្ត កន់ 
តៃ ខា្លៃំង ឡើងៗ ក្នុង ករ រៀន ជំនាញ មួយជ នៃះ។

« ករ ពិត ទៅ យជុវតី ខ្មៃរ យើង មាន គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ចៃើន 
ាស់ ខ្ញុំ នៅ ស្ទើរ ទៃ អ្នក ផៃសៃង គៃ អាច ធ្វើ ល្អ ាង ខ្ញុំ 
ទៀត តៃ គៃៃន់ តៃ ពៃល ខ្លះ អ្វី ដៃល ពួក គត់ សៃលាញ់ 
ចៃើន តៃ តៃូវ បង្អៃក់ ដោយជ សង្គម ជុំ វិញ ខ្លួន  គត់ ដូច្នៃះ 
ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា នៅ ថ្ងៃ មុខ សង្គម យើង នឹង បើក ចំហ  និង 
ផ្ដល់ ទឹក ចិត្ត ដល់ យជុវតី ខ្មៃរ  ហា៊ៃន ធ្វើ អ្វី ដោយជ សៃួល ចិត្ត 
ដោយជ គ្មៃន គំនាប ពី មជៃឍដា្ឋៃន ជុំ វិញ»។ យជុវតី  ដៃល ចូល 
ចិត្ត តៃង ខ្លួន ប្លៃកៗ នៃះ បញ្ជៃក់។

លើក ដល់ ចំណុច នៃះ ម៉ូលីតា បាន បង្ហើប ថា កល ពី 
នៅ ក្មៃង ប្អូន ចូល ចិត្ត គូរ អ្វី ប្លៃកៗ លើ ដៃ ដង ខ្លួន  និង 
មុខ តៃ ភាគ ចៃើន គឺ តៃូវ បាន អ្នក ជុំ វិញ ខ្លួន និង ចាស់ៗ 
ស្ដី បនោ្ទៃស ថា ធ្វើ អ្វី ប្លៃកៗ អត់ បៃោជន៍។ យ៉ៃង ា 
ក៏ ដោយជ ដោយជ សរ តៃ ក្មៃង មាន ចរិត រឹង រូស ម៉ូលីតា  
សមៃៃច នូវ អ្វី ដៃល ខ្លួន សៃលាញ់ ពិត បៃៃកដ ហើយជ ពៃល 
នៃះ។ 

ម៉ូលីតា បច្ចុបៃបន្ន នៃះ ា និសៃសិត ឆ្នៃំ ទី ៣ នៅ សកល 
វិទៃយាល័យជ ពុទ្ធិសសៃ្ដ ផ្នៃក ភាស អង់គ្លៃស។ កៃៃ ពី 
ករសិកៃសាត ម៉ូលីតា ា អ្នក ផាត់ មុខ តាម បា្ដៃ ផលិត 
កម្ម ក្នុង និង កៃៃ សៃុក មួយជ ចំនួន។ ជំនាញ ដៃល ផ្ដល់ 

ចំណូល ដល់  ម៉ូលីតា ភាគ ចៃើន គឺ ករ គូរ មុខ  និង ដង 
ខ្លួន  តាម សិលៃបៈ ប្លៃកៗ បៃប ច្នៃ បៃឌិត ហើយជ ពិសៃស 
ាង គៃ ដៃល អ្នក ផៃសៃង មិន សូវ មាន ជំនាញ នោះ គឺ ករ 
លៃង Special Effect ដូច ា តួ ដាច់ មៃៃម ដៃ ដើរ បៃក 
កៃបាល និងផៃសៃង ៗ  ទៀត តាម អ្នក ផលិត កុន ចង់ បាន។ 
កៃៃ ពី នៃះ ករ ផាត់ មុខ តួ ក៏ តៃូវ បាន រាប់ បញ្ចូល ផង 
ដៃរ៕

ម៉ូលីតា
ធ្វ្រីអ្វីដ្រលខ្លួន

ចូលចិត្ត
ល្អាងសា្ដ្រប់

តាមគ្រ

« អ្វី ដៃល ខ្ញុំ ឃើញ រាល់ ថ្ងៃ  សុទ្ធ តៃ ា  
IDEA   ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ នឹក ឃើញ គំនិត ច្នៃ 
បៃឌិត ថ្មី មិន ថា ពៃល ា ទៃ និយយជ 
រួម សិលៃបៈ គឺ នៅ ជុំ វិញ ខ្លួន យើង ានិច្ច 
តៃ សំខាន់ ខ្លួន យើង ផា្ទៃល់ ចៃះ យជក វា ទៅ 
ច្នៃ ឬ ក៏ អត់»។ នៃះ ា ករ លើក ឡើង 
របស់ យជុវជន ជៀម ពុទ្ធិក អ្នក គូរ ម៉ូដ រ៉ូប 
វ័យជ ក្មៃង ដៃល មិន ធា្លៃប់ ឆ្លង កត់ សលា 
បងៃៀន ច្នៃ ម៉ូដទាល់ តៃ សះ។

ពុទ្ធិករ បន្ត ថា ពាកៃយ  FASHION  មួយជ 
មា៉ៃត់ មាន ន័យជ ថា អ្វី ដៃល បង្កើត ថ្មី ហើយជ 
មិន មាន អ្នក ផៃសៃង មាន ដូច ឡើយជ។  
ចំពោះ លោក ផា្ទៃល់  ករ បង្កើត និង រក 
នឹក អ្វី ដៃល ថ្មី ឲៃយ ចៃញ ាម៉ូដ លើ រ៉ូប  និង 
ខោអាវ   លោក បង្កើត តាម គំនិត ផៃសៃងៗ 
ដៃល បាន វត្ថុ ជុំ វិញ ខ្លួន រហូត ដល់ ពៃល 
ខ្លះ ជិះ ម៉ូតូ តាម ផ្លូវ ដៃក  ដើរ  ឈរ និង 
អង្គុយជ រៀន ក្នុង ថា្នៃក់ ក៏ ចៃះ តៃ នឹក ឃើញ 
ហើយជ ទាញ កៃដាស មក គូស ពៃៃង ទុក  
បនា្ទៃប់ មក បាន យជក ទៅ គូរ ម៉ូដ។
 គិត មក ទល់ ពៃល នៃះ ពុទ្ធិករ បាន ចៃញ 
ម៉ូដរ៉ូប សៃ្ដី បាន ជិត ៦០០ ម៉ូដ ហើយជ តៃ 
គៃៃន់ តៃ មិន ទាន់ បាន ចៃញ ារ៉ូប ពិត 
នៅ ឡើយជ ទៃ  ពៃៃះ ម៉ូដទាំង នោះ នៅ  
ក្នុង កៃដាស នៅ ឡើយជ។ « ថ្ងៃ មុខ  ខ្ញុំ ចង់  
បង្កើត  BRAND លក់ សំលៀក បំពាក់ 

មួយជ ច្នៃ ដោយជ កូន ខ្មៃរ ពៃៃះ ខ្ញុំ ចង់ ឃើញ 
ខ្មៃរ យើង ងក មក បៃើបៃៃស់ ផលិត ក្នុង 
សៃុក ហើយជ ទោះ ា មាន អ្នក គំ ទៃ តិច 
តួច ក៏ ដោយជ យ៉ៃង ហោច ាស់ យើង 
មាន STYLE ផា្ទៃល់ ខ្លួន»។ និសៃសិត 
បញ្ចៃប់ ថា្នៃក់ បរិញ្ញៃ បតៃ ពី  IFLរូប នៃះ 
បញ្ជៃក់។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករ ច្នៃ ម៉ូដ ផៃសៃងៗ មិន ថា អ្នក 
ជំនាញ យ៉ៃង ា ទៃ តៃង តៃ មាន មិតិ  ករ 
រិះ គន់ ថា មិន ស្អៃត មើល  មិន យជល់ យជក 
ទៅ ពាក់ ម៉ៃច នឹង កើត? ឬ ក៏ និយយជ ថា 
ពាក់ បាន តៃ អ្នក បង្ហៃញ ម៉ូត ាដើម។ 
ចំណុច នៃះ ពុទ្ធិករ បញ្ចៃញ ោបល់ 
ផា្ទៃល់ ខ្លួន ថា របស់ ដៃល គៃ រិះ គន់ នោះ 
គឺ សុទ្ធ តៃ ា ករ បង្កើត ថ្មី គៃៃន់ តៃ ពៃល 
ខ្លះ មិន សុៃំ ភ្នៃក អ្នក រាល់ គ្នៃ អីចឹង មើល 
ទៅ ប្លៃក តៃ បើ  FASHION ចៃញ មក 
សមញ្ញ ៗ   ម៉ៃច គៃ ហៅ ថា  FASHION។ 

« ខ្ញុំ គិត ថា អ្នក ដៃល ចៃញ គំនិត ប្លៃក ៗ  
នោះ គឺ មាន ករ គិត ចៃើន  និង ខ្ពស់ ា 
អ្នក ដទៃ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ សូម សរសើរ និង លើក 
ទឹក ចិត្ត នៃះ បៃហៃល ា ខ្ញុំ ា មនុសៃស 
សៃលាញ់ ផ្នៃក នៃះ ដូច គ្នៃ»។ ពុទ្ធិករ 
បន្ថៃម។

សំដៅ ទៅ តារា ខ្មៃរ ដៃល ពុទ្ធិករ ចង់ ច្នៃ 
ម៉ូដ និង ធ្វើ ករ ាមួយជ គ្នៃ យជុវជន រូប នៃះ 
សង្កត់ ធ្ងន់ ថា៖ « បើ មាន ឱកស ហើយជ 
គត់ ពៃម ឱៃយ ខ្ញុំ ធ្វើ ខ្ញុំ ជៃើស យជក បង គួយជ 
ច័ន្ទ ដានិច ា ម៉ូដៃល ទី  ១ ដៃល ខ្ញុំ រចនា 
ម៉ូដជូន ពៃៃះ គត់ ា ម៉ូដៃល PER-

FECT មួយជ សមៃៃប់ រូប ខ្ញុំ»។

វិស័យជ ដើរ ម៉ូដនៅ កម្ពុា ហាក់ បី ដូច 
ា កំពុង តៃ លូត លាស់ យ៉ៃង ខា្លៃំង នៅ 
រយជៈ ពៃល ប៉ុនា្មៃន ឆ្នៃំ ចុង កៃៃយជ នៃះ។   
តាម រយជៈ កម្មវិធី បង្ហៃញ ម៉ូត សំលៀក 

បំពាក់   ផៃសៃងៗ  ដៃល បាន បង្ហៃញ វត្តមាន 
ក្នុង ទី កៃុង ភ្នំពៃញ  បាន ធ្វើ ឲៃយ យជុវវ័យជ 
សៃលាញ់ វិស័យជ មួយជ នៃះ ពុះ កញ្ជៃោល 
កន់ តៃ ខា្លៃំង ឡើងៗ ក្នុង ករ បញ្ចៃញ 
គំនិត ច្នៃ បៃឌិត។ ពុទ្ធិករ ក៏ ា យជុវជន 
មួយជ រូប សៃលាញ់ ផ្នៃក នៃះ ដៃរ បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ លោក កំពុង ស្វៃង រក ដៃ គូ ផលិត 
ម៉ូដរ៉ូប និង ដៃ គូ ផៃសៃងៗ។ បើ សិន អ្នក 
រចនា ម៉ូដ និង អ្នក សៃលាញ់ ផ្នៃក នៃះ ដូច 
គ្នៃ អាច ទាក់ ទង  ពុទ្ធិក បាន តាម រយជៈ 
ទូរសព្ទ ០១២ ៩០៤៣៤៣៕

សិល្បៈន្ករច្ន្ម៉ូដ



ចំណូលចិត្តយជុវវ័យជលៃីទោចកៃយន្តយជន្ត

HONDA MOOVEFUN RIDE

គង់  សៃីដៃន Freshie  Girl លៃខ១ឆ្នៃំ
២០១៥៖Honda Mooveមានចំណុច
ពិសៃសចៃើន   សមៃៃប់ខ្ញុផំា្ទៃល់ ខ្ញុពំៃញចិត្ត
ទៅលើបច្ចៃកវិទៃយាបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់
អ្នកបើកបរធ្វើឲៃយកន់តៃមានទំនុកចិត្ត
នោះគឺ Combi Break System ដៃល
ាបៃព័ន្ធហ្វៃៃំងដៃលមានសមា្ពៃធហ្វៃៃំង
បៃកចៃកស្មើគ្នៃពៃលអ្នកចាបហ់្វៃៃងំខាង
កៃៃយជ សុីទាំងខាងមុខផងដៃរ។

ចំនុចសនៃសំសំចៃមួយជទៀតគឺ Idling 

stop system ដៃលធ្វើឲៃយមា៉ៃសុីនពន្លត់
ដោយជស្វយ័ជបៃវត្តពិៃលឈប់ក្នងុរយជៈពៃល
3វិនាទី ហើយជគៃៃន់តៃមួរហ្គៃរភា្លៃមក៏អាច
បន្តដំណើរទៅមុខទៀតាធម្មតា។នៃះ
ពិតាធ្វើឲៃយខ្ញុសំនៃសសំំចៃបៃៃងសងំបាន
ចៃើនាងមុន អាចធ្វើខ្ញុំរើករាយជនឹងករ
ធ្វើដំណើរ លៃងកង្វល់ពីករចំាយជ
ចៃើន។ខ្ញុំពិតាពៃញចិត្តក្នុងករធ្វើា
មា្ចៃស់Honda Moove .

Location: 
TK AVENUE

អូ៊ សំខាន់ Freshie Boy  លៃខ១ឆ្នៃំ2015 ៖
សមៃៃប់យជុវវ័យជដៃលទាន់សម័យជដូចា
រូបខ្ញុំចាំបាច់តៃូវជៃើសរើសនូវអ្វីដៃលល្អ
ហើយជកន់តៃធ្វើឲៃយខ្ញុមំានទំនុកចិត្តពិសៃស
ខ្ញុំចូលចិត្តបច្ចៃកវិទៃយាថ្មីទំនើប ទើបខ្ញុំ
ជៃើសរើសយជកម៉ូតូ Honda  MOOVE

ាដៃគូរក្នងុករបើកបរ។ចំនុចប្លៃកធ្វើឲៃយ
ខ្ញុំាប់ចិត្តនោះគឺអំពូលភ្លើងមុខមាន
ភា្ជៃប់ភ្លើង Jet Liner LED 3D ដៃលមិន
ចាញ់ានទំនើបៗឡើយជ។



ឧបករណ៏ថ្មីៗប្ចាំខ្

ា PS4  ដៃល បៃើបៃៃស់ ម៉ូដ   Design របស់  
Batman ។ ក្នុង  Limited  Edison ដៃល 

ចៃញ លក់ ក្នុង តម្លៃ  $449.99  នៃះ មាន ថៃម 
ជូន  ករ  Install ខៃសៃ រឿង របស់ Batman 

ពិសៃស ាង  Standard Edition តៃ Play-

Station មិន ទាន់ បក សៃៃយជ ឡើយជ ថា នឹង 
មាន ខុស ប្លៃក គ្នៃ យ៉ៃង ា ខ្លះ។ 

This special bundle will include the 
limited edition Steel Gray PS4 system 
and a matching DualShock 4 wireless 

controller designed under Batman 
theme with the extraordinary plot 
compare to the Standard edition.

LIMITED EDITION 

BATMAN: 
ARKHAM KNIGHT 

PS4 BUNDLE

កបូប សៃបៃក ដៃល មាន  blue-tooth ភា្ជៃប់ ាមួយជ 
ទូរស័ព្ទ ដៃ  ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ទៅ ទូរស័ព្ទ smart-

phone របស់ អ្នក ភា្លៃមៗ  បៃសិន បើ អ្នក នៅ ឆ្ងៃយជ ពី 
កបូប ហើយជ បៃសិន បើ នៅ ឆ្ងៃយជ ពី  Woolet ពៃក 
បាត់បង់  Track លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ  អ្នក នឹង ទទួល បាន 
ព័ត៌មាន ភា្លៃម ថា  Woolet ចុង កៃៃយជ គៃ នៅឯា 
តាម រយជៈ GPS។
 
Woolet is a bluetooth build-in wallet – the 
first wallet that you’ll never lose! It alerts 
when you’re far away from your connected 
phone, and sent GPS information about 
its last location if your bluetooth ever fail to 
connect. Price starting from $89.

 W
O
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Laptops សមៃៃប់ និសៃសិត ដៃល ភាគចៃើន
 មាន តមៃូវ ករ បៃើបៃៃស់  Laptops 

សមៃៃប់ តៃ វាយជ អត្ថបទ ឆៃក internet

និង    chat  ធម្មតា ៗ  ប៉ុណ្ណៃះ ។ ទំហំ  
Screen  11-inchតម្លៃ $149 ។

 
Laptops for those who need a 

basic high-speed to perform 
daily tasks like writing, surfing 

and networking communication 
for a cheap price - $149 for an 

11-inch screen.

MICROSOFT 
WINDOW 10

LAPTOP

Case សមៃៃប់ កុំពៃយូទ័រ  MacBook 

Pro និង  MacBook Air  ដៃល អ្នក 
អាច design និង ប្តូរ ម៉ូដ តាម ចិត្ត 
បាន  ដោយជ បៃើ  Lego សរសៃរ ា 

អកៃសរ  ឬ រូបភាព។
 

Endless possibilities of cre-
ativity! Brikcase is compat-
ible with legos, so you can 

change and design your own 
MacBook Air and MacBook 

Pro cases into anything 
imaginable. Price starting 

from $39.99

BRICKCASE





ហត្ថកម្ម ច្នៃ បៃឌិត របស់ និសៃសិត ខ្មៃរ 
DAI DISCOVERY ស្ដៃប់ ទៅ សមញ្ញ 
នរា ក៏ ដឹង ថា ដៃ ា អ្វី ដៃរ  តៃ បើ តាម 
គំនិត របស់ មា្ចៃស់ អាជីវកម្ម នៃះ វិញ មិន 
មាន ពាកៃយ ា ផៃសៃង ដៃល អាច បញ្ជៃក់ ពី 
ចរិត លក្ខណៈ របស់ អាជីវកម្ម  របស់ ខ្លួន 
ាង ពាកៃយ ថា  ដៃ  មួយជ មា៉ៃត់ នៃះ ឡើយជ។ 
DAI DISCOVERY ា អាជីវកម្ម របស់ 
និសៃសិត ឆ្នៃំ ទី ២ នៃ សកល វិទៃយាល័យជ 
ភូមិន្ទ ភ្នំពៃញ ដៃល លក់ ផលិតផល 
បៃើបៃៃស់ ផៃសៃងៗ ធ្វើ ដោយជ ដៃ កៃច្នៃ 
ចៃញ ពី វត្ថុ បៃើបៃៃស់ បៃចាំ ថ្ងៃ ងយជ ៗ  ដូច 
ា កៃមា ឡៃវ អាវ កៃវិល កំប៉ុង ាដើម  ។ 
DAI DISCOVERY បង្កើត ឡើង ដោយជ  
និសៃសិត ១២ រូប ដៃល ក្នុង នោះ មាន   យជុវតី  

លី សុាតា ា អ្នក ដឹកនាំ។ យជុវតី  លី  
សុាតា បាន រៀប រាប់ ថា ចំណុច សំខាន់ 
នៃ DAI DISCOVERY គឺ ករ ច្នៃ បៃឌិត 
ករ យជក របស់ បៃើបៃៃស់ ដៃល ទូទៅ តៃូវ 
បាន គៃ មើល រំលង  យជក មក ច្នៃ ា អ្វី ដៃល 
សៃស់ ស្អៃត និង មាន  ភាព ទាក់ ទាញ 
ប្លៃក ពី គៃ។ ឧទាហរណ៍ ករ RECYCLE 

យជក កៃវិល កំប៉ុង មក ធ្វើ ា ខៃសៃ ដៃ ាដើម 
មិនទាន់ ឃើញ មាន នរា នៅ កម្ពុា នឹក 
ឃើញ  សក លៃបង ធ្វើ នៅ ឡើយជ ទៃ  តៃ នៅ 
ពៃល DAI DISCOVERY សក លៃបង 
ផលិត លក់ ក៏ មាន គៃ ចាប់ អារម្មណ និង 
ទិញ ចៃើន ដៃរ។
តៃ  យជុវតី  លី សុាតា  ក៏ សូម បញ្ជៃក់ 
ផង ដៃរ ថា វត្ថុ ធាតុ ដើម គឺ មាន លាយជ វត្ថុ 

ចាស់ៗ ដៃល យជក មក កៃ ច្នៃ  និង វត្ថុធាតុ 
ដើម ដៃល ថ្មី មិន មៃន សុទ្ធតៃ ា របស់ 
ចាស់ៗ ទាំង អស់ ទៃ។ 
DAI DISCOVERY ចាប់ ផ្ដើម បង្កើត 
លក់ ដំបូង  ក្នុង ករ តាំង ពិព័រណ៍ ក្នុង 
សកល វិទៃយាល័យជ ភូមិន្ទ វិចិតៃ សិលៃបៈ 
កល ពី ឆ្នៃំ ២០១៤។  ករ បង្កើត អាជីវកម្ម 
នៃះ ដំបូង ឡើង ចំាយជ ដើម ទុន អស់ 
បៃហៃល តៃឹម ៥០ ដុលា្លៃរ ប៉ុណ្ណៃះ ក្នុង 
ករ បៃមៃ បៃមូល ទិញ វត្ថុ ធាតុ ដើម។ 
ចំណៃក គំនិត ក្នុង ករ កៃ ច្នៃ វិញ DAI 

DISCOVERY សៃៃវជៃៃវ  ករ ផលិត 
ឥវា៉ៃន់ ប្លៃកៗ ទាំង នៃះ មក ពី INTERNET 

ខ្លះ និង ផៃសំ នឹង គំនិត កៃច្នៃ របស់ ខ្លួន ខ្លះ 
លាយជ បញ្ចូល គ្នៃ។មក ដល់ បច្ចុបៃបន្នDAI 

DISCOVERYនៅតៃ  បន្ត  បង្ហៃញ ខ្លួន  ក្នុង 
ករ តាំង ពិព័រណ៍ ក្នុង ពិធី ផៃសៃងៗ ទៀត 
ដូចា បុណៃយ ភូមិ ២០១៥ ាដើម ដោយជ 
ទទួល បានករ ចាប់ អារម្មណ៍ ចៃើន  ពី 
អ្នក ទសៃសនា  ពៃៃះ គៃ កមៃ ឃើញ មាន 
ឧបករណ៍  សិបៃបកម្ម ដោយជ ដៃ បៃប នៃះ 
ាស់ ភាគ ចៃើន ផលិតផល ដៃល មាន 
លក់ លើ ទីផៃសារ ា ផលិតផល នាំចូល 
ពី បរទៃស។ បៃាជន ខ្មៃរ ហាក់ ដូច ា 
កំពុង មាន សន្ទុះ គំ ទៃ ផលិតផល ក្នុង 
សៃុក ាង ពីមុន ពៃៃះ បើ តាម យជុវតី  លី 
សុាតា ផលិតផល ដៃល លក់ ដាច់ បំផុត 

ក្នុង ឆ្នៃំ នៃះ គឺ ខៃសៃក ខៃសៃដៃ ដៃល ផលិត 
ចៃញ ពី កៃមា   ដៃល ា អត្តសញ្ញៃណ ាតិ 
ខ្មៃរ មួយជ ដៃរ។ 
ផលិតផល របស់  DAI DISCOVERY 

មាន ចៃើន សន្ធឹក សនា្ធៃប់!  កុំ ភ្លៃច ស្វៃង 
រក  ក្នុង  FACEBOOK: ដៃDAI DIS-

COVERY៕ 
 

DAI DISCOVERY 

PROFILE





បៃហិត (ដាក់ក្នុងទូរទឹកកកដល់កក) ១គីឡូ

 - Jam  ៥០០កៃៃម
 - ម្ទៃស  ២០០កៃៃម
 - ទឹកតៃី ៥ស្លៃបពៃៃបាយជ
 - ស្ករស ៥ស្លៃបពៃៃបាយជ

រូបមន្ត  ប្ហិតឆឹង

គ្ឿងផ្សំ៖

របៀបធ្វ្ី

ឥឡូវនៃះយជុវវ័យជជៃួលជៃើមនឹងបៃហិតឆឹងសំបើមាស់ តៃមានដឹងអត់ថា បៃហិតឆឹង ាទីពៃញនិយជមនៃះអ្នកក៏អាចសក

លៃបងចម្អិននៅផ្ទះបានដៃរដោយជបៃើរូបមន្តងយជៗបំផុត!!

COCKING TIP

១. យជកម្ទៃសទៅចញ្ចៃៃំ រួចយជកទៅលាយជាមួយជ
    ទឹកខ្មៃះនិងស្ករស ឲៃយស្មើរសច់

២. យជកទឹកតៃីម្ទៃសដៃលកូររួចហើយជចាក់ចូល
                      ក្នុងខ្ទះ  ចាក់ Jam ចូល ដាក់អោយជពុះ 

៣. ចាក់បៃហិតចូល រួចបន្ថយជភ្លើង ឧសៃសាហ៏កូរ
    កុំឲៃយខោ្លៃចស្ករ រំងស់រហូតទឹកជៃលក់ឡើង
    ខាប់ាប់ាមួយជបៃហឹត។

Note: បៃសិនបើមាន BBQ sauce អាចយជក
          មកជំនួសទឹកតៃីម្ទៃសតៃម្តងក៏បាន



HOBBY

កៃៃ ពី ទឹក ដី ដៃល សមៃបូរ ទៅ ដោយជ ធនធាន 
ធម្មាតិ និង ទី កៃុង នៃ វបៃបធម៌ ចំាស់ នៃ 
ភាព សុីវើល័យជ របស់ បៃាជន ខ្មៃរ ជំនាន់ ដើម 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ក៏ សមៃបូរ ទៅ ដោយជ ធនធាន 
មនុសៃស ដៃល មាន ទៃពកោសលៃយ សិលៃបៈ 
ចៃើន គួរ សម ដៃរ។ ាក់ ស្ដៃង យជុវតី ដៃល 
SABAY MAGZ នឹង លើក មក បង្ហៃញ មិត្ត 
អ្នក អាន ក្នុង ទំព័រ TEEN AND MUSIC 

ពៃល  នៃះ ក៏ ា អ្នក បាត់ ដំបង ដៃរ ហើយជ ា 
ពន្លក សិលៃបៈ ថ្មី មួយជ នៅ ថ្ងៃ អនាគត។

មុនាថ បាន បៃៃប់  SABAY MAGZ ថា 
ឧបករណ៍ តនៃ្ដី ដៃល ប្អូន ចាប់ ផ្ដើម រៀន ដំបូង 
គៃ គឺ ហ្គីតា ពៃល នោះ រៀន ពី បរទៃស មា្នៃក់ 
ដៃល ជួល ផ្ទះ ប្អូន។ « គត់ បងៃៀន  BASIC 
ដល់ ខ្ញុំ ហើយជ កៃៃយជ មក ដោយជ សរ ចិត្ត 
ចង់ ចៃះ ហើយជ សៃលាញ់ នោះ ក៏ ពៃយាយម 
សៃៃវជៃៃវ បន្ថៃម តាម  YOUTUBE រហូត 
ដល់ ឥឡូវ នៃះ អាច ស្ដៃប់  និង លៃង ខ្លួន ឯង 
បាន ហើយជ»។

ដោយជ សរ សៃលាញ់ សិលៃបៈ ឲៃយ តៃ មាន 
ពៃល ទំនៃរ មុនាថ សៃៃកចៃៀង ផង  លៃង 

ហ្គីតា ក្នុង ផ្ទះ ផង មើល ទៅ ហាក់ បី ដូច ា 
ពៃញ ចិត្ត នឹង ទមា្លៃប់ មួយជ នៃះ ាស់ ។ មាន 
កៃុម គៃួសរ ខ្មៃរ មួយជ ចំនួន  មិន ចង់ ឲៃយ កូន ៗ  
ឈាន ទៅ រក វិធី សិលៃបៈ នោះ ទៃ ពៃៃះ ធា្លៃប់ 
បាន ឮ រឿង រា៉ៃវ មិន ល្អ ា ចៃើន កើត ឡើង 
ចំពោះ អ្នក សិលៃបៈ។ ចំណុច នៃះ មុន្នីនាថ 
បាន បន្ត ថា បា៉ៃមា៉ៃក់ ប្អូន សៃី មិន ដៃល រារាំង អី 
នោះ ទៃ ពៃៃះ ដឹង ថា កូន ចង់ ធ្វើ អ្វី មួយជ ក្នុង ផ្លូវ 
ល្អ ហើយជ គឺ មាន តៃ ជំរុញ បន្ថៃម ដើមៃបី ឲៃយ ដល់ 
គោល ដៅ។

 « សិលៃបៈ គឺ មាន ន័យជ ធំធៃង ាស់ 
សមៃៃប់ មនុសៃស ដៃល សៃលាញ់ សិលៃបៈ 
ពិត បៃៃកដ ខ្ញុំ និង គៃួសរ ខ្ញុំ យជល់ ពី តម្លៃ 
សិលៃបៈ  ដូច្នៃះ ហើយជ បាន ា អត់ មាន អ្នក 
ជំទាស់ ខ្ញុំ» ។ យជុវសិសៃស ថា្នៃក់ ទី ៩ នៃ 
វិទៃយាល័យជបញ្ញៃសសៃ្ដអន្តរាតិ បាត់ដំបង 
បញ្ជៃក់។
   
យជុវតី វ័យជ ១៥ ឆ្នៃំ រូប នៃះ បន្ថៃម ថា នៅ ថ្ងៃ 
មុខ ប្អូន នឹង ខិតខំ បង្កើត បទ ចមៃៀង ថ្មី ដៃល 
ផលិត ដោយជ ខ្លួន ឯង តៃ ពៃល នៃះ ធ្វើ មិន ទាន់ 
បាន នៅ ឡើយជ ទៃ ពៃៃះ បទ ពិសធន៍ នៅ 

ក្មៃង ពៃក។ ដើមៃបី ឈាន ទៅ រក ករ បង្កើត បទ 
ចមៃៀង ខ្លួន ឯង មុនាថ លើក ឡើង ថា៖ «ដូច 
ពាកៃយ គៃ ថា ចៃះ មក ពី រៀន អីចឹង រាល់ ថ្ងៃខ្ញុំ 
តៃង តៃ រៀន ស្ដៃប់ បទ ចមៃៀង បរទៃស និង 
អ្នក ចមៃៀង ខ្មៃរ ដោយជ សង្កៃត មើល ថា តើ 
បទ ពិរោះ នៅ កន្លៃង ា មួយជ ក្នុង បទ ចមៃៀង 
ពៃល យជល់ បាន ចៃើន ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ចមៃៀង  
ORIGINAL បាន ហើយជ»។

ករ ហ្វឹក ហាត់ ផ្នៃក តនៃ្ដី របស់  មុនាថ គឺ ធ្វើ 
ឡើង តៃ ក្នុង ពៃល ទំនៃរ ដៃល សៃសសល់ ពី 
ករ រៀន សូតៃ តៃ ប៉ុណ្ណៃះ។ មុនាថ ា សិសៃស 
ថា្នៃក់ ទី ៩ នៃ វិទៃយាល័យជ បញ្ញៃសសៃ្ដអន្តរាតិ 
បាត់ ដំបង។ នាថ តៃូវ បាន អ្នក បៃើបៃៃស់ 
បា្ដៃញ សង្គម ហ្វៃសបុក បាន ស្គៃល់ ពី 
ទៃពកោសលៃយ ខ្លួន កល ពី ថ្ងៃ  VALENTINE 
កន្លង ទៅ នៃះ កល ដៃល ពៃល នោះ  នាថ 
លៃង ហ្គីតា និង ចៃៀង ជូនពរ ដល់ ភ្ញៀវ ដៃល 
បាន មក ទិញ ផា្កៃ កូាប ដៃល  នាថ និង មិត្ត 
ភ័ក្ដិ ដាក់ លក់ តាម ផ្លូវ។ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ នាថ 
ទទួល បាន ករងរ ា ពិធីករ នៅ ស្ថៃនីយជ៍ 
ទូរទសៃសន៍  CTN ក្នុង កម្មវិធី HH5 HHHH។

ពន្លក សិល្បៈ ថ្មី ដុះ ច្ញ ពី ខ្ត្ត បាត់ដំបង



CN
Stage Name: CN [ C:N ]
Real Name: Reth Chan-
panha 
Date Of Birth: 14,04,1997 
Hometown: Phnom Penh 
Height: 174cm
Weight: 53kg
Blood Type: B
Position: Lead rapper , 
Dance Skills: dance
Religion: Buddhist
Role model: Sehun (EXO) 
Hobbies: read book, Listen 
to music, Dance

Ra-U
Stage Name: Ra-U [ Ra:U ]
Real Name: Vong ViChet 
Date Of Birth: 01,10,1993 
Hometown: Phnom Penh 
Height: 175cm 
Weight: 63kg
Blood Type: O 
Position: Lead Vocal
Skills: Sing , Acting , MC 
Religion: Christian Role 
model: G-Dragon (Big 
Bang)
Hobbies: Singing , Dancing
Listening to music , 
Checking Internet

Yuki
Stage Name: Yuki [ U:Ki ] 
Real Name: Leav KimSour
Date Of Birth: 04,02,1992 
Hometown: Preah Vihear 
Province
Height: 175cm
Weight: 57kg
Blood Type: A
Position: Main Vocal
Skills: Sing , Stylist of 
group Religion: Buddhist
Role model: Kim Jonghyun 
(Shinee) Hobbies: Acting 
, Singing

E-Vo
Stage Name: E-Vo [E:Vo]
Real Name: Chea SophaNith 
Date Of Birth: 10,03,1995 
Hometown: Kratie 
Province Height: 175cm 
Weight: 56kg
Blood Type: A
Position: Main rapper , 
Leader of DYNAMIC
Skills: Dance , Sing, 
Photography 
Religion: Buddhist
Role model: Rain Bi 
Hobbies: Dance director , 
Listening to music

CoDy
Stage Name: CoDy [ Co:D ]
Real Name: Soun SoPhaNith
Date Of Birth: 17,12,1995 
Hometown: Phnom Penh
Height: 176cm
Weight: 63kg
Blood Type: B
Position: Main dancer , 
Vocalist
Skills: Dance
Religion: Buddhist
Role model: Kai (EXO)
Hobbies: Drawing , Danc-
ing , Singing , Reading

កៃុម DYNAMIC បង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នៃំ២០១៥  ក្នុង
ទិសដៅផលិតចមៃៀងដោយជខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ ចម្លង 
ពីបរទៃសទៃនាំតៃមានកររិះគន់។ រហូតមក ដល់ពៃល
នៃះកៃុមទាំងមូលសមៃៃចបានចមៃៀង ចំនួន ៦បទហើ
យជដៃលសុទ្ធសឹងតៃាសច់ភ្លៃងថ្មី សុទ្ធសធ។

 អ្នកគៃប់គៃងកៃុម DYNAMIC  លោក ប៊ុត ជំនិត 
និយយជថា៖ “ខ្ញុំមិនចង់ឱៃយមានកររិះគន់ ឬ ករ និយ
យជដៀមដាមពីបរទៃសនោះទៃទើបខំផលិតបទដោយជ 
ខ្លួនឯងដូច្នៃះ”។លោកបន្តថាមៃយា៉ៃងទៀតរាល់បទចម្លង
នាពៃលកន្លង

មកតៃងទទួលបានកររិះគន់ភា្លៃមៗពីសំាក់ 
មហាជនទូទៅនៅក្នុងបៃទៃស។ ទោះបីាយ៉ៃងា 
បៃធានកៃុមខាងលើស្នើឱៃយមានករគំទៃចំពោះស្នៃដៃ
ថ្មីរបស់កៃុមនៃះនិងាករលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិក 
កៃុមដៃលពូកគៃភាគចៃើនានិសៃសិត កំពុងបន្តករ 
សិកៃសា៕

ក្ុមតារាចម្ៀងថ្មី
ប្កន់ជំហមិនចម្លងបទបរទ្ស SCAN 

FOR 
VIDEO



A FASHION THAT DOES NOT REACH
THE STREETS IS NOT FASHION.

IndieFashion
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រស់ នៅ ដោយជ ឯករាជៃយ   
INDIE LIFESTYLE

INDIE ដៃល ា ពាកៃយ កត់ មក ពី  
INDEPENDENT ឬ INDI-

VIDUAL   សំ ដៅ លើ របៀប រស់ 
នៅ មួយជ បៃភៃទ ដៃល បង្ហៃញ ពី 
ឯករាជៃយ ភាព មិន សមៃប ខ្លួន តាម 
ខា្នៃត សង្គម។ ពាកៃយ ថា ខា្នៃត សង្គម 
ដៃល និយយជ នៃះ ចង់ មាន ន័យជ 
ថា អ្វី ដៃល សង្គម និង មនុសៃស ជុំ 
វិញ ខ្លួន យើង រំពឹង ទុក ឲៃយ យើង ដើរ 
តាម។  អាយជុ ១៨ ឆ្នៃំ តៃូវ បញ្ចប់ 
មធៃយម សិកៃសា ២២ ឆ្នៃំ តៃូវ បញ្ចប់ 
មហាវិទៃយាល័យជ   រៀន ចប់ តៃូវ រក 
ករងរ ធ្វើ និង ចាប់ ផ្ដើម កសង 
គៃួសរ  ទាំង នៃះ គៃៃន់ តៃ ា 
ឧទាហរណ៍ តិចតួច បំផុត ដៃល 
បង្ហៃញ ពី ខា្នៃត សង្គម បង្ហៃញ ពី 
គំនូស ដៃល សង្គម បាន ពៃៃង 
ទុក ហើយជ ចាំ ឲៃយ យើង ដើរ តាម។ 
មនុសៃស ដៃល មាន របៀប រស់ នៅ 
បៃប  INDIE ធ្វើ អ្វី ដៃល ខ្លួន ពៃញ 
ចិត្ត មិន ថា វា ផ្ទុយជ នឹង សង្គម យ៉ៃង 
ា ឡើយជ។ 

INDIE អាច ា មុខ ជំនួញ  ឬ  ា 
សិលៃបៈ ក្នុង ករ គូរ គំនូរ  ករ ផលិត 
ចមៃៀង ា ដើម។ និយយជ ទៅ 
ឲៃយ តៃ សមិទ្ធផល ចុង កៃៃយជ  ា 
អ្វី ដៃល ថ្មី ហើយជ មិន រណប សង្គម 
អាច និយយជ បាន ថា ា  INDIE 

STYLE  បាន ហើយជ។ វា អាច ា 
ជំនួញ ខា្នៃត តូច មួយជ បង្កើត ឡើង  
ដំបូង គៃ មិន ទាន់ មាន គៃ និយជម 
នៅ ឡើយជ ឬ  ា ករ បង្ហៃញ ពី 
សិលៃបៈ ក្នុង របៀប ថ្មី មួយជ ដៃល មិន 
សូវ ទទួល បាន ចំាប់ អារម្មណ៍  
មិន សូវ ពៃញ និយជម។ តៃ បៃសិន 

បើ យើង កៃឡៃក មើល ជំនួញ ធំ ៗ   
ដៃល  ឈរ ជើង មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន 
បាន សុទ្ធ សឹង ា ជំនួញ ដៃល ចាប់ 
ផ្ដើម ឡើង ដោយជ គំនិត ប្លៃក ពី គៃ  
មិន សូវ មាន អ្នក គំ ទៃ ឡើយជ នៅ 
ពៃល ដំបូង។  

ដូចាស្នៃដៃ ដំបូង របស់ លោក  
WALT DISNEY ា ដើម  មិន តៃឹម 
តៃ មិន ទទួល បានករ គៃ គំ ទៃ ទៃ 
ហើយជ ថៃម ទំាង តៃវូ ចៅហា្វៃយជ ដៃញ 
គត់ ចៃញ ពី កៃុមហ៊ុន ទៀត ដោយជ 
និយយជ ថា ស្នៃដៃ របស់ DISNEY  

មើល ទៅ គ្មៃន គំនិត ច្នៃបៃឌិត 
ហើយជ ករ យជក កណ្ដុរ  (MICKEY 

MOUSE) មក ធ្វើ ា តួ ឯក ក្នុង 
រឿង តុក្កតា  បាន តៃឹម តៃ បនា្លៃច  
ក្មៃង ៗ  ប៉ុណ្ណៃះ  ។ DISNEY មិន 
បាក់ ទឹក ចិត្ត ហើយជ ក៏ មិន បោះ បង់ 
គំនិត គត់ ចោល ដៃរ ដោយជ បៃរ 
ទៅ បើក កៃុមហ៊ុន គំនូរ ជីវចល      ក្នុង 
បន្ទប់ ជួល តូច មួយជ ាមួយជ  មិត្ត ភក្តិ 
គត់  ទមៃៃំ  ចុង កៃៃយជ ទទួល បាន 
ជោគជ័យជ  ដល់ សព្វ ថ្ងៃ ។

បើ និយយជ ពី   សិលៃបៈ ចមៃៀង  មាន 
ទសៃសនៈ មួយជ ចំនួន យជល់ ថា ទាល់ 
តៃ ចៃញ មក   SEXY ឬ HIP-HOP 
ទើប លៃបី   តៃ បើ យើង មើល តារា 
ចមៃៀង បរទៃស លៃបីៗ ដូច  TAY-

LOR SWIFT មិន បង្ហៃញ ភាព 
SEXY ឡើយជ គឺ លៃបី ដោយជ សរ 
ករ សរសៃរ ចមៃៀង ដៃល មាន 
មនោសញ្ចៃតនា ពិតៗ ចំណៃក  
BRUNO MARS ា ដើម  តៃូវ 
ផលិតករ ា ចៃើន មើល រំលង 
ដោយជ យជល់ ថា  គត់ មិន សូវ សង្ហៃរ 
ទោះ ចៃៀង ពីរោះ ក៏ មិន លៃបី ប៉ុនា្មៃន 
ដៃរ។ TAYLOR SWIFT និង  

BRUNO MARS អាច នឹង មិន 
បង្ហៃញ ពី ចមៃៀង ដៃល មើល ទៅ 
ប្លៃក ខុស គៃ ខា្លៃំង ាស់ ា តៃ  
ចរិត លក្ខណៈ ក្នុង ករសមៃៃច ចិត្ត  
ធ្វើ អ្វី ដៃល ខ្លួន ឯង ចង់  ធ្វើ មិន បោះ 
បង់ ចោល គោលដៅ របស់ ខ្លួន 
នោះ ហើយជ ដៃល បង្ហៃញ ពី ឯករាជៃយ 
ភាព  ដៃល ា អត្ត ចរិត មួយជ ដៃល  
INDIES ARTIST មាន។ 

ក្នុង សង្គម ខ្មៃរ បច្ចុបៃបន្ន  IN-

DIEចាប់ ផ្ដើម បាន បៃាបៃិយជ ភាព 
ក្នុង ចំណម សង្គម យជុវវ័យជ  ទាំង 
ពួក គៃ មិន ដឹង ខ្លួន ផង។  នរា ថា 
មាន ផលិតកម្ម មួយជ ចាំ ដឹក មុខ ទើប 
ធ្វើ អ្នក ចមៃៀង បាន? KHMER 
PRIDE , RUN SYRA , NIKKI 

NIKKI ាដើម បង្កើត ចមៃៀង ខ្លួន 
ឯង  តៃ ក្នុង  YOUTUBE ប៉ុណ្ណៃះ 
។  ចំាយជ លុយជ ចៃើន ទើប អាច 
បង្កើត មុខ ជំនួញ មួយជ បាន? 
SOMALY STORE បង្កើត បាន 
ហាង លក់ គៃឿង សមា្អៃង ដោយជ បៃើ 
ដើម ទុន តៃឹម តៃ  $300 ប៉ុណ្ណៃះ។ 
ករ បង្កើត អាជវីកម្ម លក ់សៃបៃកជើង  
ដៃល រចនា ម៉ូដ របស់  LISA MAM 
និង  PREAP TARR ក៏ មាន 
លក្ខណៈ ប្លៃក ពី គៃ ហើយជ កំពុង 
ទទួល បាន ជោគជ័យជ ដៃរ។ 

ស្វៃង យជល់ កន់ តៃ ចៃបាស់ ពី 
ទសៃសនៈ INDIEមក ពី ប៉ៃក អ៊ឺរុប 
នៃះ ក្នុង ទំព័រ បនា្ទៃប់ នៃ SABAY  

MAGZ ។                  



មនុសៃស មិន អាច រស់ នៅ តៃ ឯង ៗ  បាន ទៃ ចៃបាស់ ា តៃូវ មាន រឿង ពឹង គ្នៃ 
ទៅវិញទៅមក ហើយជ។ ប៉ុន្តៃ ពាកៃយ ចាស់  ពោល ថា  ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន  មុន នឹង តៃូវ ករ 
ជំនួយជ ពី គៃ យើង តៃូវ យជល់ ដឹង ដោយជ ខ្លួន ឯង ដៃរ មិន មៃន អាង តៃ មាន រឿង ភា្លៃម 
សុំ ជំនួយជ ពី អ្នក ដទៃ ភា្លៃម ឡើយជ ។  ករ រៀប ចំ ខ្លួន ា មា្ចៃស់ ករ ខ្លួន ឯង ឬ ក៏ អាច 
និយយជ ថា ា រៀន រស់ ដោយជ ឯករាជៃយ គឺ អាច   រាប់ ចាប់ ពី រឿង តូច តាច ទៅ តាំង ពី 
របៀប ដៃល អ្នក រៀប ចំ ពៃល វៃលា ករងរ ករ សមៃៃច កិច្ចករ ដោយជ ខ្លួន ឯង  និង 
សកម្មភាព ផៃសៃងៗ ក្នុង ជិវិត បៃចាំ ថ្ងៃ។

មនុសៃសមានបៃោជន៍៖ ឯករាជៃយក្នុងជីវិតមានន័យជថាអ្នកអាចមើលថៃខ្លួនឯង 
បូករួមទាំងចំណៃះដឹងដៃលអ្នកមាន អ្នកដទៃនឹងមើលមកអ្នកដោយជមានទំនុក
ចិត្តថាគៃអាចពឹងពាក់ ពៃលតៃូវករោបល់ល្អៗឬ ជួបបញ្ហៃផៃសៃងៗធ្វើឲៃយអ្នក
ក្លៃយជាមនុសៃសមានបៃោជន៍មា្នៃក់ក្នុងសង្គម។ 

បង្កើន ទំនុក ចិត្ត  ៖ ធា្លៃប់ ដៃរ អត់  សក លៃបង ដោះ សៃៃយជ បញ្ហៃ អ្វី មួយជ ដោយជ ខ្លួន 
ឯង?  បៃសិន បើ ធា្លៃប់  អ្នក បៃៃកដ ា ដឹង ហើយជ ថា  អារម្មណ ៍ដៃល យើង សមៃៃច 
បាន ករងរ អ្វី មួយជ ដោយជ មិន ចាំ បាច់ សុំ ជំនួយជ ពី អ្នក ដទៃ  មាន អារម្មណ៍ ល្អ យ៉ៃង 
ា ខ្លះ  នៃះ ហើយជ ដៃល ធ្វើ  ឲៃយ យើង មាន ទំនុក ចិត្ត លើ ខ្លួន   ឯង ។  

 សមៃៃប់ មិត្ត នារើ ៗ  សកលៃបង ចាប់ យជក  ជំនាញ មាន បៃោជន៍ សមៃៃប់ 
ដោះសៃៃយជ បញ្ហៃ តូច តាច  ក្នុង ផ្ទះ   ដូច ា ជំនាញ អៃឡិចតៃូនិក ា ជំហាន ចាប់ 
ផ្ដើម ដំបូង  ល្អ មួយជ។  តៃូវ ករ ប្ដូរ អំពូល ភ្លើង មិន ចាំ បាច់ មាន មនុសៃស បៃុស ក្នុង ផ្ទះ ក៏ 
ចាត់ ចៃង ខ្លួន ឯង  បាន កុំពៃយូទ័រ ខូច គំង ល្មមៗ មិន ចាំ បាច់ ទៅ រក ាង ក៏ បាន។  ជួន 
កល បញ្ហៃ តូច តាច ទាំង អស់ ហ្នឹង ហើយជ  ា កតា្តៃ វាយជ តម្លៃ ថា អ្នក មាន ឯករាជៃយ 
ប៉ុា្ណៃ ក្នុង ករ ចាត់ ចៃង ជីវិត ផា្ទៃល់ ខ្លួន បៃចាំ ថ្ងៃ។

កត់ បន្ថយជ សុំ ជំនួយជ ពី អ្នក ដទៃ ៖  ករ សុំ ជំនួយជ ា ញឹកញយជ ពី នរា ក៏ ដោយជ  
គង់ មាន ថ្ងៃ គៃ ធុញ និង ហត់ នឿយជ នឹង នៅ  កៃបៃរ យើង ដៃរ។  បើ បាន យើង ចៃះ ចាត់ 
ចៃង ករងរ  មួយជ ផ្នៃក ធំ ដោយជ ខ្លួន ឯង ទៅ អ្នក ជុំ វិញ ខ្លួន មិន ាំ បាច់ ហត់ នឿយជ  
នៃះ ក៏ ា ករ  សមៃៃល បន្ទុក មួយជ ដៃរ។ 

គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ៖   អ្នក ដៃល មាន  គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ខ្ពស់ មិន មៃន អង្គុយជ សុខៗ មាន 
គំនិត ចៃញ មក ទៃ គឺ គៃ បៃើ ចំណៃះដឹង លាយជ ឡំ នឹង ករ ចាប់ យជក ចង់ ចៃះ ចង់ ដឹង 
ផៃសៃងៗ ទៀត ទើប ចៃញ ា គំនិត ថ្មី មួយជ។
 ដូច្នៃះ បើ មិន មាន ឯករាជៃយ លើ ខ្លួន ឯង  ចាំ តៃ គៃ ជួយជ រហូត  យើង នឹង មិន មាន 
ករលូតលាស់ អ្វី ឡើយជ ហើយជ ក៏ គ្មៃន ករ ច្នៃ  បៃឌិត ខ្ពស់ ដៃរ។

កៃរ្តិ៍ ឈ្មៃះ ល្អ ៖  អ្នក ដទៃ ឲៃយ តម្លៃ  មនុសៃស ដៃល មាន ឯករាជៃយ ភាព មើល មក និង 
សរសើរ ថា ា បុគ្គល អាច យជក ា ទី ពឹង បាន  មាន ករ យជល់ ដឹង ចៃើន ចរិត រឹង បុឹង  
គួរ ា ទី ទុក ចិត្ត។ ទាំង នៃះ បង្ហៃញ ថា  មនុសៃស ក្នុង សង្គម គៃ ផ្ដល់ ករ ទទួល ស្គៃល់ 
និង តម្លៃ ដល់ បុគ្គល ដៃល មាន ឯករាជៃយ ភាព។

 “Do something today that make your future self will thank you for.”

ចំណុច តូច ៗ  ទាំង ៥
ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ក្ល្យ ជា មនុស្ស ឯករាជ្យ
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LA CHHUK កៃុម យជុវវ័យជ ខ្មៃរ មួយជ 
កៃុម  បាន បៃមូល របស់ របរ ដៃល គៃ 
បោះ ចោល ដូច ា កៃដាស កៃវ ទឹក 
បា្លៃស្ទីក បាវ និង របស់ របរ ស្ងួត ា ចៃើន 
ទៀត មក ថ្នៃ ចៃញ ា ម៉ូត សំលៀក បំពាក់ 
ប្លៃកៗ បៃប ច្នៃ បៃឌិត ខ្ពស់ មើល ទៅ 
ប្លៃក ភ្នៃក  ធ្វើ ឲៃយ អ្នក គៃប់ គ្នៃ លាន់ មាត់ ថា 
ពូកៃ រក វត្ថុធាតុ ដើម បនា្ទៃប់ ពី បាន ឃើញ 
សំលៀក បំពាក់ ទាំង អស់ នោះ។

យជុវជន សុវា្ណៃរាជ បាន បៃៃប់ SABAY 

MAGZ ពី មូលហៃតុ ដៃល នៃ ករ បង្កើត 
កៃុម នៃះ ថា LA CHHUK  ចង់ ផ្ដល់ 
ា គំនិត តូច មួយជ ដល់ បៃាជន យើង 
ថា របស់ របរ ខ្លះ បើ សិន ាអាច ទុក បាន 
យើង គួរ តៃ ទុក ឬ ក៏ បៃើបៃៃស់ ឲៃយ អស់ 
ពី លទ្ធភាព។ ដូច្នៃះ ហើយជ បាន ា ករ  

DESIGN ម៉ូដ ផៃសៃងៗ កៃុម ករងរ តៃង 
តៃ យជក វត្ថុធាតុ ដើម សមៃៃម ស្ងួត មក ច្នៃ 
បន្ត ទៀត ដើមៃបី បង្ហៃញ ទៃពៃយកោសលៃយ 
និង សមត្ថភាពខាងផ្នៃកច្នៃបៃឌិត ក៏ដូច
ាចង់ចូលរួមចំណៃកជូយជដល់បរិស្ថៃន
សង្គមកម្ពុា។
  
ករ បង្កើត ឲៃយ មានRECYCLE និង 
CREATIVE FASHION មួយជ នៃះ បាន 
ទទួល ករ ពៃញ និយជម ខា្លៃំង មៃន ទៃន ពី 
យជុវវ័យជា ចៃើន នៅ ក្នុង បៃទៃស យើង។ 
ករ គំ ទៃ ទាំង អស់ នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ កៃុម 
LA CHHUK មាន ឱកស ចូលរួម ករ 
តាំង បង្ហៃញ ស្នៃដៃ ពិព័រណ៍ និសៃសិត នៅ 
សកល វិទៃយាល័យជ ភូមិន្ទ វិចិតៃសិលៃបៈ 
ចំនួន ២ឆ្នៃំ និង រៀប ចំ ករបង្ហៃញម៉ូដ 
នៅតាមកម្មវិធីតនៃ្តីសបៃបុរសធម៌នានា 

ដោយជ ខ្លួន ឯង បៃហៃលាង ១០ ដង 
មក ហើយជ។

ជុំ វិញ នៃ ករ រៀបចំ  ករ រចនា បៃប 
គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ខ្ពស់ ចៃញ ពី សមៃៃម 
ស្ងួត នៃះ បៃធាន កៃុម ដដៃល នៃះ បាន 
បៃៃប់ ពី ករ លំបាក នៃ ករ រៀប ចំ និង 
ផលិត ម៉ូដសំលៀក បំពាក់ ទាំង នោះ ថា 
វត្ថុធាតុដើមរបស់បៃើ ពី សមៃៃម ពិត មៃន  
តៃ ក៏ តៃូវ ករ ចំាយជ បៃៃក់ មួយជ ចំនួន ទៅ 
លើ សមា្ភៃរះ មួយជ ចំនួន ដូច ា កវ និង 
របស់ ខ្លះ ទៀត មក បញ្ចូល ផង ដៃរ។ 

« ករ ងរសិលៃបៈ បៃប ច្នៃ បៃឌិត ខ្ពស់ 
ពៃល ខ្លះ គឺ តមៃូវ ឲៃយ មាន ករ តាំង ចិត្ត ខ្ពស់ 
ហើយជ ពៃល ខ្លះ ទៀត បើ មិន ចំាយជ ខ្លះ 
ទៃ លទ្ធផល គឺ មិន អាច គប់ ចិត្ត នោះ 

ទៃ»។ សុវា្ណៃរាជ បន្ថៃម។

រាជ បន្ត ថា   ថ្ងៃ មុខ LA CHHUKនឹងបន្ត 
ហើយជ បង្កើនករងរ កៃុម ឲៃយ កន់តៃខា្លៃំង 
និង កន់តៃសមៃបូរ បៃប ហើយជ កៃៃ ពី 
DESIGN សំលៀក បំពាក់ កៃុម ករងរ 
នឹង បង្កើត ផលិតផលបៃើបៃៃស់ ដៃលា 
RECYCLE ដូចគ្នៃ ។

«បើសិនាមានករគំទៃខា្លៃំង ពួកយើ
ងនឹងបង្កើតករបង្ហៃញម៉ូដាលក្ខណ
ស្ដង់ដា  LA CHHUK RECYCLE 

FASHION WEEK  ារៀងរាល់ឆ្នៃ»ំ។ 
បៃធាន កៃុម LA CHHUK សង្កត់ 
បន្ថៃម៕

«ឃើញ សមៃៃម ស្ងួត ដៃល អ្នក គៃប់ គ្នៃ បោះ ចោល 
ធ្វើ ឲៃយ ពួក យើង នឹក ដល់  RECYCLE និង CREATIVE FASHION »

LA CHHUK



ស្ថិត ក្នុង វ័យជ ក្មៃង ម្ភៃ ស្ដើង បទ ពិសធន៍ 
តិច តួច ហើយជ ដើម ទុន ក៏ រឹត តៃ តិច តួច 
ទៀត  គៃៃន់ តៃ ឮពាកៃយ ថា ឈប់ ធ្វើ ករ 
ក្នុង  OFFICE មាន មា៉ៃសុីន តៃាក់ ភា្លៃម 
ឪពុក មា្ដៃយជ យជុវតី ខាង លើ មិន យជល់ សៃប 
តាម គំនិត កូន សៃី របស់ គត់ នោះ ទៃ។ 
ធីតា បៃៃប់ SABAY MAGZ ថា ពៃល 
នោះ មាន ហៃតុ ផល  ២ ដៃល អ្នក មាន 

គុណ ប្អូន ជំទាស់។ ទី ១ គឺ រឿង បទ 
ពិសធន៍  និង ដើម ទុន បៃកប អាជីវកម្ម 
នៅ ស្ទើរ ចំណៃក ឯ មួយជ ទៀត ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង រឿង មុខ មាត់ កូន សៃី។
« គ្មៃន ឪពុក មា្ដៃយជ ា សបៃបាយជ ចិត្ត 
ទៃ ពៃល  ដឹង ថា កូន សៃី រៀនចប់ បរិញ្ញៃ  
ហើយជ ទៅ ដើរ លក់ ទឹក សណ្ដៃក តាម ផ្លូវ 
នៅ ភ្នំពៃញ»។ ធីតា  បញ្ជៃក់  ឲៃយ ដឹង ពី 
អារម្មណ៍ របស់ បា៉ៃ មា៉ៃក់។ ករ ជំទាស់  
គៃួសរ ធ្វើ អ្វី មួយជ គឺ មិន អាច ភា្លៃម ៗ  តាម 
ចិត្ត នោះ ទៃ ប្អូន លើក ឡើង ថា ប្អូន  តៃូវ 
ចំាយជ ពៃល វៃលា ដើមៃបី បៃៃប់ ពី ហៃតុ 
ផល ទៅ បា៉ៃមា៉ៃក់ ចៃើន ថ្ងៃ ដៃរ ទមៃៃំ លោក 
ទាំង ពីរ យជល់ សៃប ទាំង ទើស ក្នុង ចិត្ត។

ធីតា  បន្ត ថា ករ សមៃៃច ចិត្ត លក់ ទឹក 
សណ្ដៃក  ប្អូន មាន ហៃតុ ផល ៣ យ៉ៃង។ 
ដំបូង គឺ ចង់ ស្វៃង រក ភាព មា្ចៃស់ ករ លើ 
ខ្លួន ឯង មិន ចង់ ធ្វើ ករ ឲៃយ ជន បរទៃស 
ាមួយជ នៅ សៃុក ខ្មៃរ ពៃៃះ បរទៃស ខ្លះ 
ពូកៃ មើល ងយជ ខ្មៃរ ាស់។ បនា្ទៃប់ មក 

ចង់ លើក ស្ទួយជ កម្ពស់ សុខភាព បៃាជន 
ខ្មៃរ  ឲៃយ ងក មក  ញុៃំ ភៃសជ្ជៈ  បៃប 
ធម្មាតិ ផលិត ដោយជ  ខ្មៃរ  គ្មៃន បៃើ  ាតិ 
គីមី ដូច ា ទឹក សណ្ដៃក ា ដើម។ ចុង 
កៃៃយជ គៃ នោះ គឺ  ពៃល អាជីវកម្ម ដើរ ទៅ 
មុខ  យ៉ៃង ហោច ាស់ ប្អូន អាច ផ្ដល់ 
ករងរ  កូន ខ្មៃរ មួយជ ចំនួន ទៀត ក្នុង ករ 
រក បៃៃក់ ចំណូល ទៅ ផ្គត់ ផ្គង់ ករ សិកៃសា ឬ  
សនៃសំ លុយជ ធ្វើ អ្វី មួយជ។

ោង តាម  មូលហៃតុ ទាំង ៣ នៃះ កៃុម 
គៃួសរ  ធីតា  ហាក់ បី ដូច ា ថយជ កម្ដៃ 
ជំទាស់ បន្តិច។ យជុវតី ដៃល បញ្ចប់ បរិញ្ញៃ 
ភាស អង់គ្លៃស ពី សកល វិទៃយាល័យជ  
បៀលបៃៃយជ រូប នៃះ បន្ថៃម ថា កៃៃយជ ពី 
បើក អាជីវកម្ម ហើយជ គៃប់ គៃង ដោយជ ខ្លួន 
ឯង ប្អូន រៀន សូតៃ បាន ចៃើន មៃន ទៃន ពី 
មនុសៃស និង បញ្ហៃ ជុំ វិញ ខ្លួន និយយជ រួម 
លើស ពី ធ្វើ ករ នៅ ក្នុង ធនាគរ បាន ចៃើន 
មៃន ទៃន។
អាជីវកម្ម លក់ ទឹក សណ្ដៃក របស់ 

ធីតា ស្ថិត កៃៃម យជីហោ ឈ្មៃះ ភៃសជ្ជៈ 
ខ្មៃរ សៃស ់FOR CAMBODIA ។ 
JESSIE (ឈ្មៃហៅកៃៃ) ា អ្នក 
ធ្វើ ទឹក សណ្ដៃក ដោយជ ខ្លួន ឯង ហើយជ 
បុគ្គលិក ាង ១០ នាក់ ា អ្នក ដើរ 
លក់ ទាំង ពៃញ ម៉ៃង និង កៃៃ ម៉ៃង។ 
បុគ្គលិក កៃៃ ម៉ៃង ា កៃុម ករងរ ដើរ 
ផៃសព្វផៃសាយជ ពី ផល បៃោជន៍ នៃ ករ 
ញុៃំ ទឹក សណ្ដៃក សុទ្ធ  ដល់ បៃាជន 
ខ្មៃរ តាម ទី តាំង ហាត់ បៃៃណ និង ដង 
ផ្លូវ មួយជ ចំនួន នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ។    ទឹក 
សណ្ដៃក ខ្មៃរ មាន ទី សខា គឺ នៅ 
ាប់ របង ខាង លិច វត្ត ទួល ទំពូង  
លៃខទូរសព្ទ ០១៦ ៣៧៧៥៣៥។ 
និយយជ ពី បៃៃក់ ចំណូល វិញ JECY បាន 
បង្ហើប ថា មិន ទាន់ បាន ចំណៃញ ចៃើន 
នោះ ទៃ តៃ បៃសើរ ាង បៃៃក់ ខៃ ធ្វើ ករ 
នៅ ធនាគរ ដៃល ា ករងរ ដំបូង របស់ 
ប្អូន។

CORNER MUSICBUSINESS ACOUSTIC RECORDS

ធីតាសុខចិត្តលក់ ទឹក សណ្ដៃក តាម ចិញ្ចើម ផ្លូវ  ពៃៃះចង់រៀនធ្វៃីៅកៃដោយជខ្លួនឯង

 «  បា៉ៃ មា៉ៃក់ ខ្ញុំ សុំ ឈប់ ធ្វើ ករ នៅ 
ធនាគរ ហើយជ ខ្ញុំ ចង់ បើក ទឹក 
សណ្ដៃក លក់ តាម ផ្លូវ » ។ នៃះ ា 
ពាកៃយ របស់ យជុវតី ឈួន ច័ន្ទធីតា 

បៃៃប់ ទៅ ឪពុក មា្ដៃយជ កៃៃយជ ពី 
សមៃៃច ចិត្ត បៃកប របរ លក់ ទឹក 
សណ្ដៃក ចល័ត តាម ចិញ្ចើម ផ្លូវ 
ហើយជ បោះ បង់ ករងរ ក្នុង មា៉ៃសុីន 
តៃាក់ មក ឈរ ហាល ថ្ងៃ ាមួយជ 
រទៃះ ទឹក សណ្ដៃក។

YOU CAN GO TO WORK OR YOU CAN BE THE BOSS

បទ ចមៃៀង  ORIGINAL កំពុង តៃូវ បា៉ៃន់  
មាន យជុវវ័យជ គំ ទៃ ក៏ ចៃើន   ARTISTS 

ក៏ ចៃើន ។ សមៃៃប់ អ្នក គំ ទៃ ចមៃៀង   
ORIGINAL  មាន ដៃល ឆ្ងល់ អត់ ថា  
ARTISTS ក្មៃង ៗ  ដៃល ចៃញ ចមៃៀង 
ដោយជ ខ្លួន ឯង នោះ គៃ ទៅ RECORD 

ចមៃៀង  នៅ ឯា?  

ACOUSTIC RECORDS ា   STU-

DIO  ថត ចមៃៀង  បង្កើត ឡើង ទើប តៃ 
បាន  កន្លះ ឆ្នៃំ ប៉ុណ្ណៃះ ប៉ុន្តៃ ទទួល បាន 
ករ ទទួល ស្គៃល់ ពី មិត្ត យជុវវ័យជ ា ចៃើន  
។  លោក  ស ភក្ដី  ា មា្ចៃស់ ACOUS-

TIC RECORDSបាន រៀប រាប់ បៃៃប់  
SABAY MAGZ ថា ករ    បង្កើត មុខ 
ជំនួញ នៃះ ឡើង ឆ្លង កត់ ករ ពិភាកៃសា  
ាមួយជ មិត្តភ័ក្ដិ រយជៈ ពៃល ាង ១ ឆ្នៃំ 
មុន នឹង សមៃៃច ចិត្ត បើក  ACOUSTIC 

RECORDS និង  ចំាយជ ពៃល ាង 
3 ខៃ បន្ថៃម ទៀត ក្នុង ករ រៀប ចំ ផៃនករ 
គមៃៃង បើក ជំនួញ នៃះ ឡើង ចំាយជ 

ទុន អស់ បៃហៃល ៥ពាន់ ដុលា្លៃរ បូក រួម 
ទាំង ករ រៀប ចំ បន្ទប់  RECORDING  

និង ករ ទិញ  គៃឿង សមា្ភៃរៈ ទាំង អស់។ 

  ACOUSTIC RECORDS នៃះ ឡើង 
មាន ហៃតុផល ២ គឺ  ទី មួយជ ចង់ បង្ហៃញ 
ពី សមត្ថភាព របស់ កូន ខ្មៃរ។ អ្នក មាន 
សមត្ថភាព នៅ សៃុក ខ្មៃរ បៃៃកដ ា មាន 
តៃ ពៃល ខ្លះ ពួក គត់ មិន សូវ បាន ចៃញ 
មុខ ពៃៃះ មិន មាន កន្លៃង  ឬ ឧបករណ៍ 
គៃប់ គៃៃន់ ដើមៃបី បង្កើត បទចមៃៀង 
របស់ គត់ តៃ បើ ឥលូវ វិញ  ដោយជ សរ 
មាន   STUDIO  តៃូវ បាន គៃ ស្គៃល់ 
ទូលំទូលាយជ ាង មុន និង រួម ទាំង បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយជ ផៃសៃងៗ   ដូចា   FACE-

BOOK និង  YOUTUBE  បន្ថៃម ទៀត 
មក ទើប យជុវវ័យជ អាច បង្ហៃញ សមត្ថភាព 
របស់ ខ្លួន បាន ចៃើន ាង មុន។ 
ហៃតុផល ទី ពីរ  គឺ ចង់ លើក ទឹក ចិត្ត កូន 
ខ្មៃរ ឲៃយ ផលិត និង គំ ទៃ បទ ចមៃៀង  
ORIGINAL។  កល ពី ដំបូង ឡើង  មិន 

មាន នរា យជក ចិត្ត ទុក ដាក់ នឹង សិលៃបៈ 
សរសៃរ ចមៃៀង អ្វី ឡើយជ ហើយជ ឲៃយ តៃ 
មាន បទ ចមៃៀង អ្វី ថ្មី ពីរោះ  គៃ មិន ដៃល 
នឹក ឆ្ងល់ ថា នរា ចៃៀង  នរា ផលិត 
អី ទៃ គឺ មាន តៃ គៃ ចង់ ដឹង ថា បទ ហ្នឹង 
ចម្លង ពី ា តៃ ម្ដង។មក ដល់ ពៃល នៃះ 
យើង ឃើញ ថា យជុវវ័យជ យជក ពៃល ទំនៃរ ពី 
ករ សិកៃសា ទៅ  សម្ដៃង ហ្វឹក ហាត់ សិលៃបៈ  
ដៃល ស្នៃដៃ មួយជ ចំនួន អាច ស្មើ ឬ ល្អ ាង 
ស្នៃដៃ សិលៃបៈ ចមៃៀង របស់ តារា អាជីព 
មួយជ ចំនួន ផង។  វិស័យជ សិលៃបៈ នៃះ នៅ  
ក្នុង ដំាក់ កល ក្មៃង ខ្ចី នៅ ឡើយជ  ប៉ុន្តៃ 
នៃះ ា ជំហាន ដំបូង  ហើយជ  ACOUS-

TIC RECORDS សងៃឃឹម ថា ខ្លួន ា គំរូ 
ា  ROLE MODEL  ដំាង ឲៃយ យជុវវ័យជ 
ធ្វើ អ្វី ដៃល    ORIGINAL មាន លក្ខណៈ 
ា ខ្លួន ឯង ។
ACOUSTIC RECORDS ា  STU-

DIO  ចមៃៀង ដ៏ មាន បៃាបៃិយជភាព  
ដោយជ មាន ាង៣ មុឺន  LIKES លើ  
FACEBOOOK PAGE : ACOUS-

TIC RECORDS។ សៃវាកម្ម   
របស់  ACOUSTIC RECORDS រួម 
មាន  RECORD ចមៃៀង ពិគៃៃះ 
សរសៃរ ា LYRICS ចមៃៀង សមៃៃប់  
PRE-WEDDING និង រៀប ចំ  ថត  MV។  
អាសយជដា្ឋៃន ស្ថិត នៅ តាម បណ្ដៃយជ ផ្លូវ 
កម្ពុា កៃៃម  ទល់ មុខ សា្ឋៃគរ LE 

PRESIDENT ។  ទំនាក់ ទំនង  ទូរស័ព្ទ 
០១៥ ៧៧៧ ៩៧៧ និង ០៩៣  ៩៩៩ 
៦៨៨៕    

ACOUSTIC RECORDS បង្កើត ឡើង ដើម្បី គាំ ទ្ យុវវ័យ 



អាហារ ដៃល មិន អាច រំលង បាន គឺ អាហារ ធំ ៗ  ទាំង ៣ ពៃល។   តៃ ពៃល ខ្លះ ពៃៃះ តៃ រវល់ ាមួយជ 
ករងរ បៃចាំ ថ្ងៃ ឬ មិន សូវ ឃ្លៃន ចៃះ តៃ រំលង មិន ញុៃំ អាហារ ា មួយជ ឬ ហៃតុ ផល មួយជ ទៀត គឺ 
ចង់ សមៃក ទម្ងន់ ដើមៃបី បាន រាង ស្អៃត ។ នៃះ ា ទមា្លៃប់ អាកៃក់ បំផុត!  ដឹង អត់ ថា រាល់ ពៃល អ្នក 
មិន ទទួល ទាន អាហារ    រាង កយជ អ្នក ជួប បៃទះ បញ្ហៃ អ្វី ខ្លះ?  

បៃឈម មុខ នឹង ជំងឺ លើស ឈាម  ៖ ករ មិន ទទួល ទាន អាហារ មួយជ ពៃល មាន ន័យជ ថា កមៃិត ាតិ 
ស្ករ ក្នុង ឈាម ចាប់ ផ្ដើម ធា្លៃក់ ចុះ ដល់ ពៃល អ្នក ចាប់ ផ្ដើម ញុៃំ អាហារ បនា្ទៃប់ ាតិ ស្ករ នឹង ឡើង 
ខ្ពស់ ក្នុង រយជៈពៃល ខ្លី។ ករ លោត ឡើង នៃ កមៃិត ាតិ ស្ករ ក្នុង លៃបឿន លឿន បៃប នៃះ អាច ធ្វើ ឲៃយ 
រាង កយជ ហត់ នឿយជ    ឬ មាន ថាមពល ស្តុក ក្នុង ខ្លួន ចៃើន ជៃុល (energetic and hyperactive) 
ដៃល នៃះ ា មូល ហៃតុ  នៃ ករ ឡើង សំពាធ ឈាម។

ឡើង អាសុីដ ៖ មិន ថា អ្នក ញុៃំ ឬ  មិន ញុៃំ ឡើយជ  កៃពះ នៅ តៃ ផលិត អាសុីដ ដើមៃបី រំលាយជ អាហារ 
។ ពៃល ដៃល អ្នក មិន ទទួល ទាន តាម ពៃល កំណត់    ឬ  រំលង អាហារ មួយជ ពៃល អាសុីដ ដៃល 
មិន មាន អាហារ កិន រំលាយជ នឹង  ផ្ដល់ ផល ប៉ះពាល់ ដល់ កៃពះ ដៃល នឹង បង្ក ា  ជំងឺ ឈឺ កៃពះ ឬ 
មហារើក កៃពះ ទៀត ផង។ 

 កៃហាយជ ចុង ដង្ហើម ៖ ា អាករៈ ដៃល អ្នក ចុក ឆ្អល់ នៅ នឹង  ចុង ដង្ហើម អាច កើត ឡើង ដោយជសរ 
អ្នក ទទួល ទាន អាហារ មុន ចូល គៃង  ឬ  ករ មិន ទទួល ទាន អាហារ ចាប់ ពី ២ ពៃល ឡើង ទៅ។ 
ឧទាហរណ៍ បៃសិន បើ អ្នក មិន ទទួល ទាន  អាហារ ពៃល ពៃឹក ហើយជ មិន ទទួល ទាន ពៃល ថ្ងៃ តៃង់ 
ទៀត អ្នក មិន តៃឹម តៃ បៃឈម មុខ នឹង ជំងឺ កៃពះ ទៃ   តៃ អាសុីដ កៃពះ ដៃល មិន មាន មាន អាហារ 
កិន រំលាយជ នឹង ធ្វើ ដំណើរ ឡើង មក បំពង ករ  បង្ក  ា  ភាព កៃហល់ កៃហាយជ នៅ នឹង ចុង ដង្ហើម។

បៃឈម មុខ នឹង  ជំងឺ នានា ៖ មិន ថា ឈឺ កៃបាល វិល មុខ ចង់ ក្អួត ា ដើម  ា អាករៈ សៃៃល ៗ  
ដៃល អ្នក នឹង បៃឈម មុខ សឹង តៃ រាល់ ថ្ងៃ  បៃសិន បើ អ្នក មិន ញុៃំ អាហារ គៃប់ ៣ ពៃល។ រាងកយជ 
តៃូវ ករ អាហារ ដូច ា ាន តៃូវ ករ សំង អីចឹង បើ អ្នក មិន ពៃម ទទួល ទាន អាហារ ហើយជ បង្ខំ 
ខ្លួន ឲៃយ ធ្វើ ករ ងរ បៃចាំ ថ្ងៃ  រាង កយជ មិន អាច ទប់ ទល់ នឹង ករ បាត់ បង់  ថាមពល យ៉ៃង ចៃើន 
លើសលប់ ដោយជ គ្មៃន អ្វី មក បន្ថៃម វិញ នោះ ទៃ។

ឡើង ទម្ងន់  ៖ មាន ដៃល ឆ្ងល់ អត់ ថា  ហៃតុ អ្វី អ្នក ខ្លះ ញុៃំ យ៉ៃង ា ក៏ មិន ចៃះ ធាត់? នោះ ដោយជ 
សរ គៃ មាន  អង់សុីម Metabolism ខ្ពស់ ដៃល ជំរុញ ឲៃយ ករ រំលាយជ អាហារ មាន ភាព រហ័ស។ ករ 
មិន ទទួល ទាន អាហារ   ធ្វើ ឲៃយ អង់សុីម Metabolism  នៃះ ចុះ ខៃសាយជ ហើយជ បនា្ទៃប់ ពី នោះ ហើយជ  
អ្នក ចង់ ញុៃំ តិច ប៉ុន ា ក៏ អាន នឹង ងយជ ឡើង ទម្ងន់ ដៃរ។ 

       ទទួល ទាន អាហារ ៣ ពៃល ក្នុង  មួយជ ថ្ងៃ  ា រៀងរាល់ ថ្ងៃ  ា កតា្តៃ ចមៃបង អោយជ រាង កយជ មាន 
សុខភាព ល្អ ហើយជ អាហារ ដៃល ផ្ដល់ សុខភាព ល្អ គ ឺបៃទៃស អាហារ របូត្ថម តៃមឹ តៃវូ តាម កៃបនួ ខា្នៃត។  
មិន សម ា ឲៃយ មាន ហៃតុផល អ្វី មួយជ ល្អ គៃប់ គៃៃន់ ឲៃយ អ្នក មិន ទទួល ទាន អាហារ  ឡើយជ។កុំ អាង 
ខ្លួន ក្មៃង មិន យជក ចិត្ត ទុក ដាក់ នឹង សុខ ភាព ា!   

បៃៃ សមៃួល ៖ រ៉ូលីន

HEALTH

បង្អត់ អាហារ ខ្លួន ឯង តើ អាច ប៉ះ ពាល់ អ្វី ខ្លះ ដល់ សុខភាព?

“Just because you’re not sick doesn’t mean you’re healthy”

Photo: Polin



កលពីថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២៥ ខៃមៃសនៃះ កៃមុហុ៊ន ឃីត សីុធី
បានបង្កើតកម្មវិធី  បៃកួតបៃជៃងអំពី  វិទៃយាសសៃ្ត 
បច្ចៃកវិទៃយា វិស្វកម្ម  និងគណិតវិទៃយា ដៃលហៅកត់ថា 
ស្ទៃម (STEM) ដើមៃបីបំបាត់ទុក្ខកង្វល់របស់សិសៃសានុសិសៃស 
កៃៃយជពីករបៃលងរបស់ពួកគៃ។ កម្មវិធីនៃះធ្វើអោយជ
មានករចាប់អារម្មណ៍យ៉ៃងខា្លៃងំ ពីសំាក់សិសៃសានុសិសៃស
គៃប់មជៃឈដា្ឋៃនអំពីចំណៃះដឹងផ្នៃកវិទៃយាសសៃ្ត ាពិសៃស
ដំណះសៃៃយជតាមរបៀបលៃបងបៃៃា្ញៃ ករគិត ដ៏សីុជមៃៃ
រួមាមួយជភាពសបៃបាយជរើករាយជាទីបំផុត។

ោងតាមបៃសសន៍របស់ លោក  ម៉ៃង ហៀង 
អគ្គនាយជក កៃុមហ៊ុន ឃីត សុីធី បានអោយជដឹងថា 
“វិទៃយាសសៃ្ត គឺាបៃះដូងមួយជចំនៃកដៃលមានសរៈ
សំខាន់បំផុតនៅក្នុងវិស័យជអប់រំ  គៃប់មជៃឈដា្ឋៃននៅក្នុង
សង្គមកម្ពុា ដៃលយើងខំបៃឹងបង្កើតឡើងសមៃៃប់ 
មជៃឍមណ្ឌលកំសន្ត និងអប់រំ ឃីត សុីធី ។ វាាកិច្ចករ 
សំខាន់ សមៃៃប់យើងខ្ញុំក្នុងករបំពៃញបន្ថៃមក្នុងវិស័យជ
អប់រំបៃទៃសកម្ពុា ដូចា សង្គមមនុសៃសទូទៅ ហើយជ
វាក៏ាផ្នៃកមួយជដ៏ចាំបាច់សមៃៃប់មនុសៃសគៃប់វ័យជស្វៃង
យជល់អំពីវិទៃយាសសៃ្ត មិនតៃប៉ុណ្ណៃះវិទៃយាសសៃ្តក៏ផ្តល់
ភាពរើករាយជផងដៃរ!”

ាមួយជគ្នៃនៃះដៃរ MR. PANKAJ BENERJEE

អគ្គនាយជកកៃុមហ៊ុន PRUDENTIAL បានលើកឡើង
ក្នងុកម្មវិធីនៃះថា STEM  មានសរៈសំខាន់ក្នងុករផ្តល់
ឲៃយមានករអប់រំមានគុណភាពនិងបៃសិទ្ធភាពនៅក្នុង
បៃទៃសកម្ពុា និងា ពិសៃស គឺករយជល់ដឹងពីវិទៃយា
សសៃ្តឲៃយកន់តៃទូលំទូលាយជ។  «ខ្ញុំយជល់ឃើញថា 
បៃទៃស កម្ពុា តៃូវករ នាក់ជំនាញខាងផ្នៃកវិទៃយាសសៃ្ត 
វិស្វកម្ម បច្ចៃកទៃស និងគណិតវិទៃយា ដើមៃបី ចូលរួមក្នុង
ករអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ចបៃទៃស»។

ចំពោះ កម្មវិធីនៃះ លោកបណ្ឌិត BRYONY MATHEW

ាអគ្គនាយជករងបៃសកម្មរបស់ស្ថៃនទូត អង់គ្លៃសបៃចាំ
ទីកៃុងភ្នំពៃញ ក៏បានមានបៃសសន៍អំពី ករអប់រំ វិទៃយា

សសៃ្ត បច្ចៃកវិទៃយា វិស្វកម្ម  និងគណិតវិទៃយា ពិតាមាន
សរៈសំខាន់ក្នុងករអភិវឌៃឍន៍បៃទៃសកម្ពុា។ក្នុងនោះ
ដៃរ រួមមានអ្នកសៃី       ANNE LEMAISTRE ដៃលាអ្នក
តំាងរបស់អង្គករយូជនីស្កបូៃចំាៃនៅ កម្ពាុ ក៏បានជំរុញ
អោយជមានកម្មវិធីនៃះផងដៃរ។  

អ្នកសៃី LAURA BOON ាអ្នកគៃប់គៃងផ្នៃកវិទៃយា
សសៃ្តរបស់មជៃឍមណ្ឌលកំសន្ត និងអប់រំ ឃីត សុីធី 
បានមានបៃសសន៍ថា “តាមរយជៈករបៃកួតបៃជៃង 
ផ្នៃកអប់រំ វិទៃយាសសៃ្ត បច្ចៃកវិទៃយា វិស្វកម្ម  
និងគណិតវិទៃយានៃះ យើងសងៃឃឹមថានឹងអាចជំរុញទឹកចិត្ត
ក្មៃងៗបន្ថៃមទៀត អោយជរឹតតៃមានចំាប់អារម្មណ៍លើ
ផ្នៃកវិទៃយាសសៃ្ត ។  ក្មៃងៗទំាងាយជដៃលចូលមកលៃង
នៅក្នងុសលវិទៃយាសស្តៃ នឹងទទួលបានអត្ថបៃោជន៍
ាចៃើនដូចា ករបៃកួតបៃជៃងចំណៃះដឹងលើគៃប់មុខ
វិា្ជៃរបស់ពួកគៃ រួមទំាងករធើ្វករងរាកៃមុ ាមួយជនឹង
សិសៃសមកពីមជៃឈដា្ឋៃនផៃសៃងៗគ្នៃ។”

កៃមុក្មៃងៗចាប់ពី៥នាក់ មានអាយុជកៃៃម១២ឆ្នៃ ំអាចចូល
រួមបៃកួតបៃជៃងក្នុងកម្មវិធិនៃះបាន។ សលានីមួយជៗ
ក៏អាចចូលរួមបៃកួតបាន ហើយជសិសៃសទាំងអស់មិនចាំ
បាច់មានចំណៃះដឹងផ្នៃក វិទៃយាសសៃ្តពីមុនមកក៏អាច
ចូលរួមបានដៃរ។ ករបៃកួតបៃជៃងសមត្ថភាពាកៃុម 
ករបៃើខួរកៃបាល និងសមត្ថភាពលើមុខវិា្ជៃដ៍ទៃទៀត 
អាចចូលរួមដោយជសៃរើទាំងភាសខ្មៃរ និងអង់គ្លៃស។ 
ករចូលរួមនៃះ រួមមានទំាងសលារដ្ឋ និងសលាអង្គករ
ាដើម។  សលាដៃលចូលរួមទាំងអស់នឹងទទួលបាន
វិញ្ញៃបនបតៃបញ្ជៃក់ក្នុងករបៃកួតបៃជៃងនៃះ  រើឯអ្នក

ាប់វគ្គផា្តៃច់ពៃ័តៃ នឹងទទួលបានមៃដាយជ និង កបូប
អនុសៃសាវរើយជ៍ដ៏សៃស់ស្អៃត។ ហើយជកៃុមដៃលឈ្នះនោះ
អាចមកធ្វើទសៃសនៈកិច្ចសិកៃសា នៅសលវិទៃយាសស្តៃ
របស់ ឃីត សុីធី ដោយជមិនគិតថ្លៃ ។

កៃុមហ៊ុន ឃីត សុីធី បានបង្កើតសលវិទៃយាសសៃ្ត តាម
របៀបកំសន្តសបៃបាយជដៃលមានឧបករណ៍ពិសធន៍ 
ាក់ស្តៃងដូចា ដុំប៊ូល រមៀលលើលំហរ បញ្ជៃក់អំពី
ទំនាញផៃនដី (MARBLE TRACK) ឫ ករស្វៃងយជល់
អំពីករបៃើញណផៃសៃងៗក្នុងបន្ទប់ងងឹតសូនៃយឈឹង 
(TACTILE TUNNEL )។ លោកអ្នកនឹងទទួលចំណៃះ
ដឹងវិទៃយាសសៃ្តាចៃើន ខណៈពៃលដៃលលោកអ្នក
កំពុងកំសន្តាមួយជនឹងឧបករណ៍ ពិសធន៍ទំាងនោះ។

កររើកចំរើនផ្នៃក អប់រំ វិទៃយាសសៃ្ត  បច្ចៃកវិទៃយា វិស្វកម្ម  
និងគណិតវិទៃយា ដៃលមានក្នុងបៃទៃសកម្ពុាគឺ សុទ្ធ
សឹងតៃា ចក្ខុវិស័យជរបស់ មជៃឍមណ្ឌលកំសន្តនិងអប់រំ
ឃីត សីុធី ។ ាងនៃះទៅទៀត មជៃឍមណ្ឌលយើងក៏មាន 
សិក្ខៃសលា ល្អៗ ាចៃើន  និងសកម្មភាពដ៏សំបូរបៃប
សំរាប់សិសៃសានុសិសៃសគៃប់វ័យជផងដៃរ ។  ាក់ស្តៃង ពៃល
ថ្មីៗនៃះ យើងបានបង្កើតសកម្មភាពពិសៃសមួយជសំរាប់
សិសៃសានុសិសៃសដៃលមានវ័យជចាប់ពីអាយុជ២ឆ្នៃដំល់៦ឆ្នៃ។ំ
KIDS CITY បើកដំណើរកររៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ៃង 
១០ពៃឹក និង ៩ពៃឹកនៅចុងសបា្តៃហ៍ រហូតដល់ម៉ៃង 
៨យជប់។ KIDS CITY នឹងមានករបញ្ចះុតម្លៃាពិសៃស
សមៃៃប់ទសៃសនកិច្ចសិសៃសសលាាកៃុម។    គៃហទំព័រ 
WWW.KIDSCITYASIA.COM
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សលវិទ្យាសស្្តលើកដំបូងបង្អស់ៅសលវិទ្យាសស្្តលើកដំបូងបង្អស់ៅ
កម្ពុជាដ្លពង្ឹងបន្ថ្មលើវិស័យអប់រំកម្ពុជាដ្លពង្ឹងបន្ថ្មលើវិស័យអប់រំ

«ទិវា  អ្នក មា្ដៃយជ»   ស្តៃី ទាំង ាយជ នឹង  ទទួល     ភាព   រំភើប      
តាម រយជៈ   ក្ដី   សៃលាញ់ ពិត ៗ    ចៃញ   បៃះ ដូង កូន ៗ  
របស់ អ្នក   ក្នុង  ថ្ងៃ  ដ៏ ពិសៃស របស់  អ្នក មា្ដៃយជ  គៃប់ រូប  
នៅ   មជៃឈមណ្ឌល កមៃសាន្ត  CITY KIDS បណ្ដៃយជ  
មហាវិថី ពៃះ មុនីវងៃស  ថ្ងៃ ទី ១០ ឧសភា ខាង មុខ ចាប់ ពី 
ម៉ៃង ៧ ពៃឹក ដល់ ៥ លា្ងៃច ។  

អ្នក មា្ដៃយជ    និង កូនៗ  ា ទី សៃលាញ់ នឹង ទទួល បាន 
ភាព  កក់ក្ដៃ  យ៉ៃង រើករាយជ     នៅ មជៃឈមណ្ឌល កមៃសាន្ត 
ដ៏ ធំ  និង ទំនើប  ាង គៃ មួយជ នៃះ ដោយជ មិន ចាំ បាច់ 
ទិញ សំបុតៃ ឡើយជ ។  កុមារ គៃប់    គ្នៃ  នឹង អនុញ្ញៃត  ឲៃយ 
ទទួល បាន ឧបករណ៍     ធ្វើ  កត  ប៉ូស្តៃល់  សរសៃរ តុប 
តៃង រៀប រាប់ បង្ហៃញ ជមៃៃ ចិត្ត សៃលាញ់    សមៃៃប់ 
អ្នក មា្ដៃយជ រៀង ៗ  ខ្លួន   ។ 

ឯ អ្នក មា្ដៃយជ វិញ  នឹង រើករាយជ ាមួយជ    ករ  កមៃសាន្ត    
ដោយជ ឥត គិត ថ្លៃ ដូច ា  ករ  បាញ់ កំ ភ្លើង LASER 

TAG  ចាប់ ពី ម៉ៃង  ១  ដល់ ម៉ៃង ៣ រសៀល។    អ្វី ដៃល 
កន់ តៃ ពិសៃស  អ្នក មា្ដៃយជ   អាច  កត់ សក់  ផ្លុំ  ឬ  ចាប់ 
ម៉ូដ តាម ចិត្ត ចង់   ដោយជ មិន បាច់ ចំាយជ   ដៃល  
មាន កៃុម ករងរ មក ពី LA REINE SALON បមៃើ 
ជូន      ចាប់  ពី ម៉ៃង   ៩ ពៃឹក  រហូត ដល់  ៣ រសៀល។  
នៅ មាន ករ  រៀន  ឆ្លៃក់ ផ្លៃ  ឈើ ដៃល មាន    ករ បង្ហៃត់ 
បង្ហៃញ ពី កៃុម  វិា្ជៃជីវៈ  កូន បៃស  សៃី  ទៀត ផង   ។ 

«កុមារ   ទាំង អស់ នឹង  អាច ធ្វើ កត បូស្តៃល់ សមៃៃប់ 
អ្នក មា្ដៃយជ របស់   គៃ ហើយជ មា្ដៃយជ ខ្លះ  នឹង សៃក់ ទឹក 
ភ្នៃក ចំពោះ ក្ដី សៃលាញ់ ។ រាល់ ថ្ងៃ នៃះ  មា្ដៃយជ ខ្លះ 
គត់ រវល់ ាស់ គឺ រហូត គ្មៃន      ពៃល   បង្ហៃញ ទំហំ    ក្ដី 
សៃលាញ់ ាមួយជ កូន ទៃ   ។ ដូច្នៃះ នៃះ ា ថ្ងៃ ពិសៃស 
សមៃៃប់  មា្ដៃយជ »។ នៃះ ា ករ លើក ឡើង របស់  អ្នក 
នាង ពៃហ្ម គន្ធលក្ខិា បៃធាន ផ្នៃក ពៃឹត្តិករណ៍ 
នៅ KIDS CITY។ 

អ្នក នាង    លើក ឡើង បន្ថៃម ថា អ្នក មា្ដៃយជ  ទាំង អស់ 
គួរ ឆ្លៀត ឱកស សមៃៃប់ ខ្លួន   ឯង ក្នុង « ទិវា មា្ដៃយជ 
»  នៃះ  មក កមៃសាន្ត សបៃបាយជ  និង ទទួល យជក ទំហំ 
នៃ ក្ដី សៃលាញ់ របស់ កូន ៗ    ។  មជៃឈមណ្ឌល កំពុង 
បង្កើត កម្មវិធី ល្អៗ សមៃៃប់ ក្មៃង ៗ   ហើយជ  ក្នុង នាម ា 
មជៃឈមណ្ឌល កមៃសាន្ត បៃប អប់រំ  KIDS CITY នឹង បន្ត 
ស្វៃង រក  កម្មវិធី ល្អ ៗ   ទៅ ដល់ កុមារ ទាំង ាយជ។ «  

យើង ចង់  ឲៃយ មាន អត្ថន័យជ គឺ  លៃង នៅ ទី នៃះ មនុសៃស 
តៃលប់ ទៅ វិញ ាមួយជ អត្ថន័យជ   ហើយជ រំពឹង ថា  ស្តៃ  ីា 
ចៃើន នឹង មក ទទួល យជក ក្ដី សៃលាញ់ របស់ កូន ៗ  
គត់ នៅ ទី នៃះ»។ គន្ធ លក្ខិា បន្ថៃម៕  

«ទិវា មា្ដ្យ» 
KIDS CITY 
ផ្ដល់ ជូន  អ្នក មា្ដ្យ 

 និង កូន ៗ    ទាំង ឡាយ នូវ 
ក្ដី ស្លាញ់  ពី ប្ះ ដូង



បើ និយយជ ពី អាហារ មាន លាយជ បន្លៃ 
ហើយជ បង្អៃម  មាន លាយជ ផ្លៃឈើ  ហាក ់មិន 
សូវ ចម្លៃក ឡើយជ តៃ នំ បៃភៃទ ថ្ម ីបៃប ជបុ៉ន 
នៅ ហាង មួយជ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ មាន 
លាយជ ទាំង ផ្លៃឈើ និង ករ៉ៃម ធ្វើ ឲៃយ អ្នក
 ទទួល ទាន នំ បៃភៃទ នៃះ ភាគ ចៃើនលាន់ 
មាត់ ថា ប្លៃក ឆ្ងៃញ់ ជក់ មាត់ ។

នំបៃភៃទផៃសៃងៗ គៃអាចបៃទះឃើញ តៃ
សច់នំមានលាយជមៃសៅ ឫកៃៃមដៃលសៃៃច
ដោយជទឹកជៃលក់ប៉ុណ្ណៃះ។ដោយជឡៃក
បៃភៃទនំ CREPE នៅហាង MARION 

CREPE ហាក់ធ្វើអោយជអ្នកទទួលទាន
ទទួលបាននូវ អារម្មណ៍ប្លៃកដៃលមាន 
ពីររសាតិ គឺរសាតិផ្អៃម និង បៃៃ ដៃល
រុំខ្ចប់នឹងសច់នំឈ្ងុយជដៃលកត់បន្ថយជ
ភាពទៃលាន់ ហើយជបរិភោគមិន ចៃះ ជិន
ាយជ។

ឌី សុភកៃ្ក បញ្ញៃ សហ ស្ថៃបនិក ហាង 
MARION CREPES  បៃៃប់ Sabay ថា 
ភាព ទន់ ឈ្ងុយជ នៃ សច់ នំ ដោយជសរ 
មៃសៅ នំ ធ្វើ ពី អង្ករ សឡី ពង មាន់ ទឹក ដោះ 
គោ ដៃល ជៃើស រើស តៃ បៃភៃទ ដៃល មាន
 គុណភាព។ ចំពោះ នំ CREPESនៃះ ទៀត

 សត គឺ មាន ពីរ រសាតិ បៃៃ និង ផ្អៃមតៃ 
មាន រហូត ដល់ ៣៦ មុខ ខុស ៗ  គ្នៃ ដៃលសុទ្ធ 
តៃ មាន លក្ខណៈ ប្លៃក ពីគ្នៃ។
រសជាតិផ្អ្ម៖ ស្នូលខាងខ្នុងនៃនំលាយជ
ឡំបង្កប់ដោយជផ្លៃឈើ ដូចា ចៃក ខ្នុរ
តៃសក់សៃូវ ស្វៃយជ និង ផ្លៃសៃ្តប៊ៃរើ រួម
ទាំងករ៉ៃមផងដៃរ។ 

រសជាតិប្្៖ មានសច់មាន់ និងសច់តៃី
ធូា ពៃមទំាងបន្លៃដៃលបរិភោគហើយជ
មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ។ 

នំនីមួយៗមានតម្ល្មិនលើលពី៤ដុលា្ល្រទ្

មា្ចៃស់ ហាង ដៃល ទទួល បាន សិទិត្ធ លក់ 
បន្ត (FRANCHISE) ពី កៃមុហុ៊ន ជបុ៉ន
បន្តថាហាង នំ នៅ ទី នៃះ គឺ គិត គូ ខ្ពស់ ពី 
អនាម័យជ និង សុខភាព របស់ អ្នក ទទួល 
ទាន ដោយជ យជក តៃ គៃឿង ផៃសំ សៃស់ ៗ  
មាន គុណ ភាព ប៉ុណ្ណៃះ។ មៃយា៉ៃង ទៀត 
ដូច ា សច់ មាន់ គឺ យជក ទៅ ស្ងៃរ មិន 
អំាង ឬ ចៀន ឡើយជ។ ដូច្នៃះ អ្នក ញុៃ ំក៏ មិន 
បារម្ភ ពី បញ្ហៃ ធាត់ ដៃរ។
មួយជ វិញ ទៀត កៃៃ ពី ទទួល ទាន នំ ដៃល
 ធ្វើ ឲៃយ មាន អារម្មណ៍ ថា ដចូ ជវីតិ បៃបស្ទលី
 ជប៉ុន ហើយជ  អតិថិជន ក៏ អាច ទទួល បាន 
ចំណៃះដឹង តាម រយជៈ សៀវភៅ ដៃល មាន

 នៅ ក្នុង ហាង និង ហ្គៃម កមៃសាន្ត រួម ទាំង ទី កន្លៃង ធំ ទូលាយជ សមៃៃប់ សិសៃស និសៃសិត សៃៃវ 
ជៃៃវ ឯកសរ ឬ ធ្វើ កិច្ចករ សលា បៃកប ដោយជ ផា សុក ភាព ផង ដៃរ។ ហាង MAR-

លាយ បន្ល្ ផ្ល្ ឈើ និង ករ៉្ម ប្ល្ក ថ្មី ឯ តម្ល្ មិន លើស ពី ៤$

នំ រស ជាតិ ប្ប ជប៉ុន 

ION CREPES មាន២សខា ដៃល សខា ទី មួយជ នៅ ផ្ទះ លៃខ  ១២០C ផ្លូវ សហព័ន្ធ 
រុសៃសុី ខណ្ឌ ទួល គោក ទល់ មុខ សលា IFL។ ឯ សខា ទី ២ នៅ នៅ អគរ វឌៃឍនៈ B1។ 
ទូរសព្ទ លៃខ ០២៣ ៦៦៦ ១៧៣៩៕  ADVERTORIAL



   មិត្ត   អ្នក   អាន   អាច   នឹង   ប្លៃក   បន្តិច ពៃល   ឃៃីញ   ចំណង   
ជៃីង   ទសៃសនា SABAY បង្ហៃញ   ពី   ករ   ញុៃំ   អាហារ   កន្លៃង   
ងងឹត។    ករ   ទទួល   ទាន   អាហារ   បៃប   នៃះ គឺ   មាន   នៅ   
ភោជនីយជដា្ឋៃន   តៃ   មួយជ   គត់   មាន   ឈ្មៃះ   ថា DINE IN 

THE DARK។  ទទួល ទាន អាហារ ក្នុង បន្ទប់ ងងឹតបៃប      
នៃះ    អាច   និយយជ   បាន   ថា   ា   ករ   ស្វៃង   រក   បទ   ពិសធន៍   
ថ្មី   មួយជ   ក្នុង   ញ់ៃំ   អាហារ   ពៃល   លា្ងៃច   ាមួយជ   មិត្ត   ភ័ក្ដិ និង   កៃុម   
គៃួសរ។ ហៃតុ   អី   ទៅ   ចាំបាច់   តៃូវ   ញ់ៃំ   ក្នុង   បន្ទប់   ងងឹត? 
លោក SAVY LACH  មា្ចៃស់ ហាង  DINE IN THE 

DARKបាន បៃៃប់  SABAY MAGZ  ថា ភោជនីយជដា្ឋៃន 
មាន  CONCEPT  ថ្មី ពៃៃះ ាទូទៅ ពៃល យើង ទទួល 
ទាន អាហារ តៃង តៃ មាន ពន្លឺ ខ្លះ   តៃ ក្នុង ហាង  DINE IN 

THE DARK នៃះ វិញ អ្នក មិន ដឹង ឡើយជ ថា អាហារ ដៃល 
យើង កំពុង  ញុៃំ ហ្នឹង គឺ ា អ្វី ទៃ យើង មើ ល អាហារ    មិន 
ឃើញ នៃះ ហើយជ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ យើង ផ្ដៃត សំខាន់ លើ មុខ 
ម្ហូប តៃ ម្ដង។
តៃី   គំនិត   ញ់ៃំ   អាហារ   ប្លៃក   មួយជ   នៃះ   ចៃញ   មក   ពី   ា?

តាម ពិត ទៅ  CONCEPT ដៃល ឲៃយ អតិថិជន ទទួល 
ទាន អាហារ ក្នុង កន្លៃង ងងឹត ចាប់ ផ្ដើម ឡើង តាំង ពី ឆ្នៃំ 

1969 មក ម្លៃ៉ះនៅ អង់គ្លៃស  ពៃល ដៃល បុរស ពិករ ភ្នៃក 
មា្នៃក់ អញ្ជើញ មិត្តភក្តិ មក ទទួល ទាន អាហារ នៅ ផ្ទះ គត់  
ហើយជ គត់ អោយជ គៃ ទទួលទាន អាហារ ទាំង ងងឹត ដើមៃបី 
សក លៃបង អោយជ ដងឹ ថា ករ ញុៃ ំអាហារ ដចូ ជន ពកិរ ភ្នៃក 
មាន បទ ពិសធន៍ យ៉ៃង ា ដៃរ។ មិត្ត របស់ គត់ ពៃញ 
ចិត្ត យ៉ៃង ខា្លៃំង ហើយជ និយយជ ថា នៃះ ា CONCEPT 

ភោជនីយជដា្ឋៃន ល្អ មួយជ ។ បច្ចុបៃបន្ន ករ ទទួល ទាន 
អាហារ នៅ កន្លៃង ងងឹត មាន ករ ចាប់ អារម្មណ៍ និង គំ ទៃ 
យ៉ៃង ខា្លៃំង នៅ បរទៃស  ។ ចំពោះ លោក SAVY LACH  

ផា្ទៃល់  ករ បើក ដំណើរ ករ ហាង នៃះ ឡើង ក៏ ដើមៃបី ជំរុញ 
គំទៃ ថា  ជន ពិករ ក៏ មាន សមត្ថភាព បំពៃញ ករងរ បាន 
យ៉ៃង ល្អ ផង ដៃរ។ 
 
ពៃល ដៃល ចូល ដល់   DINE IN THE DARK ដំបូង  
នៅ ាន់ កៃៃម  មាន អំពូល បំភ្លឺ ធម្មតា ដៃល នៅ ទី នោះ 
អ្នក អាច ORDER បៃភៃទ ម្ហូប ដៃល អ្នក ចង់ សក ញុៃំ  ដូច 
ា ម្ហូប ខ្មៃរ ម្ហូប បរទៃស  ឬ ម្ហូបបួស ាដើម។ បនា្ទៃប់ ពី 
ផ្ញើ ឥវា៉ៃន់  ដៃល អាច បញ្ចៃញ ពន្លឺ ផៃសៃងៗ ដូច ា ទូរស័ព្ទ 
ាដើម អ្នក នឹង ទទួល ដោយជ បុគ្គលិក ពិករ ភ្នៃក ឡើង 
ទៅ ាន់ លើ  ដៃល នៅ ទី នោះ ងងឹត ស្លុប គ្មៃន ពន្លឺ សះ  

ដើមៃបី ទទួល ទាន អាហារ។  
   លោក SAVY LACH បញ្ជៃក់   ថា៖ «ក្នុង រាង កយជ 
មនុសៃស យើង មាន វិញ្ញៃណ ទាំង ៥ បើ មាន វិញ្ញៃណ ា 
បាត់ បង់  វិញ្ញៃណ ផៃសៃងៗ   ទៀត នឹង បង្កើន សមត្ថភាព 
ាង មុន  ដូច នៃះ ពៃល ដៃល អ្នក មើល អ្វី មិន ឃើញ 
អា្ដៃត របស់ អ្នក រស់ ាង មុន។ ករ ញុៃំ អាហារ នៅ 
កន្លៃង ងងឹត ដូច  DINE IN THE DARK    នឹង  អោយជ អ្នក 
ចាប់  រសាតិ បាន ល្អ ាង មុន»។

អាហារ ដៃល បមៃើ ជូន តៃូវ បាន រៀបចំ ឡើង យ៉ៃង ផ្ចិត ផ្ចង់ 
ដោយជ ចុងភៅ លំដាប់ ផា្កៃយជ  ៥ បមៃៃី   អាហារ   ចៃៃីន   មុខ   
ដ៏   សមៃបូរ   បៃប។  ម្ហូប ដៃល រៀប ចំ ជូន    មា្នៃក់ ១៨ ដុលា្លៃរ   
អាមៃរិក រួម បញ្ចូល ទាំង អាហារសមៃន់ ដំបូងAPPE-

TIZER, អាហារ គោលMAIN COURSE និង  បង្អៃម។ 
ទោះ បី ា ភ្ញៀវ ា អ្នក រើស បៃភៃទ អាហារ ដៃល  ខ្លួន 
ចង់ ញុៃំ ក៏ ដោយជ តៃ មុខ ម្ហូប អ្វី ដៃល ហាង នឹង បមៃើ ជូន 
ពិត បៃៃកដ នោះ ទាល់ តៃ ចុង បញ្ចប់ ទើប  ហាង បង្ហៃញ 
បៃៃប់។ DINE IN THE DARK មាន បមៃើ  អាហារ ពៃល 
លា្ងៃច ចាប់  ពី ម៉ៃង  ៦    លា្ងៃច ដល់   ម៉ៃង ១០ យជប់។
អត្ថបទ៖ រ៉ូលីន

A New Dining Experience, Dine in the Dark 

Dine in the dark provide a whole new dining ex-
perience as diners are invited to sit done and en-
joy their meals in total darkness. 

Dine in the Dark concept is new to Cambodia, 
according to Mr. Savy Lach, co-founder of this 
eccentric restaurant. It is unique because nor-
mally when you’re eating,you know what you 
are served, you see what it is, but at Dine in the 
Dark, you cannot see anything in the room or 
what you’re served, therefore you put your focus 
wholly on the food. 

The concept of dining in a dark place restaurant 
is actually started since 1969 in Brittain, accord-
ing to Mr. Savy Lach. It started when a visually 
impaired man welcomed his friends to his house 
to dine, and he blindfold them so they can expe-
rience the feeling of eating in total darkness. His 
friends enjoyed it and recommended that it could 
be a potential restaurant idea – and that’s how 
the concept comes to reality. Now the concept 
of dining in the darkness is welcomed in many 
countries over the world. Dine in the Dark alone, 

has two branch, in Bangkok and Phnom Penh. 
Similiarly, Mr. Savy Lach also operate this restau-
rant to encourage the idea that visually impaired 
are potential workers too. 

At Dine in the Dark, first customers are wel-
comed in a fairly-lighted room, where they can 
select their menu and put their belongings into 
the locked cabinet. The reason is that cellphone, 
LED watches or other bright glowing accesso-
ries will be a distraction in the dark room. After-
ward, you’ll be escorted by sight impaired guides 
upstairs where it is pitch-black. 

Customers are welcomed to try dining in the 
pitch-black atmosphere with the choices of Cam-
bodian, international or vegetarian 3-course 
meal: starter, main course and dessert for the 
price of 18$ per person. With the absent of the 
sense of sight, other sense of our body is height-
ened and therefore the customers are guaran-
teed to savor every bite of the meal prepared. 
Besides the categories of food, diners do not 
know exactly what they are served and that only 
make the experience more enjoyable as they try 
to guess what exactly they are eating. The dish 

is only revealed to the diners after they have fin-
ished. 

The meal itself is special. according to Mr. Savy 
Lach, the menu is prepared by international  5 mi 
began star chef. Each dish is explosive with 3-4 
different flavors to excite the taste buds. 

You can try this unique dining experience at Dine 
in the Dark at #126, street 19. 

    បទ   ពិសោធន៍   ថ្មី   ទទួល ទាន អាហារ    ៅ   កន្ល្ង   ងងឹត 



ភ្នំពៃញារាតៃីមួយជដ៏សៃនរំភើប ករដើរបង្ហៃញម៉ូដ 
និងកររចនា ក៏ដូចាករគំទៃយ៉ៃងពៃញទំហឹងពី
ទសៃសនិកជនបានជំរុញឲៃយកម្មវិធីកំពូលតារាបង្ហៃញម៉ូដ
កម្ពុាឈានទៅដល់វគ្គផា្ដៃច់ពៃ័តៃ។ កម្មវិធីនៃះបាន
ចាក់ផៃសាយជបន្តផា្ទៃល់ និងបៃៃរព្ធធ្វើនៅសា្ឋៃគរសុខា
ភ្នំពៃញ កលពីថ្ងៃទី ២៧ ខៃមិនា ឆ្នៃំ២០១៥។
អ្នកនាង យជុគ ចិនា្ដៃ ាពិធីករនី, បៃក្ខនារើទាំងអស់
រួមទាំងបៃក្ខនារើដៃលបានធា្លៃក់ និងបៃក្ខនារើទាំង ៣ 
ចុងកៃៃយជ បានរួមគ្នៃមកបង្ហៃញពីភាពសៃស់ស្អៃត
ភាពឆើតឆយជក្នុងករដើរបង្ហៃញម៉ូដ Catwalkាលើក
ចុងកៃៃយជជួនដល់ទសៃសនិកជន។ លើសពីនៃះអ្នកនាង
គង់ សុាតិ ដៃលាពិធីករនីពិសៃសមា្នៃក់ បានបន្ថៃម
ឲៃយកម្មវិធីកន់តៃមានភាពរំភើប និងសបៃបាយជរើករាយជ
ថៃមទៀតផង។
កំពូលតារាបង្ហៃញម៉ូដចុងកៃៃយជទាំង ៣ មានដូចា 
កញ្ញៃ ចាន់ គង្គៃ កញ្ញៃ កៃវ ច័ន្ទពិសី និងកញ្ញៃ លន់ 
បូដាលីស។ ពួកគត់បានឈានដល់វគ្គផា្ដៃច់ពៃ័តៃនៃះក៏

ដោយជសរភាពខិតខំបៃងឹបៃៃង ទៃពៃយកោសលៃយ និងករ
បំពៃញបានល្អនូវរាល់វិញ្ញៃសរនីមួយជៗរបស់កម្មវិធី។

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី កញ្ញៃ ចាន់ គង្គៃ ទទួលបាន
ជ័យជលាភីលៃខ ១ កញ្ញៃកៃវ ច័ន្ទពិសី បានលៃខ ២
ចំណៃកឯកញ្ញៃ លន់ បូដាលីស ទទួលបានលៃខ៣
ក្នុងកម្មវិធីបង្ហៃញម៉ូដដ៏ធំ និងដំបូងបង្អស់នៃបៃទៃស
កម្ពុា។

អំឡុងពៃលនៃវគ្គផា្ដៃប់ពៃ័តៃនៃករបៃកួតបៃជៃង កញ្ញៃ 
គួយជ ច័ន្ទដានិច លោក ចៃម វុឌៃឍសុរិន្ទ និងលោក ហ៊ូ 
រ៉ៃមី ដៃលាគណៈកមា្មៃធិករបានផ្ដល់នូវគន្លឹះ និង
ដំបូនា្មៃនដល់បៃក្ខនារើចុងកៃៃយជទាំងបី ដៃលក្នុងនោះ 
អ្នកនាង យជុគ ចិនា្ដៃ ក៏ាគណៈកមា្មៃធិករពិសៃសមួយជ
រូបនៅក្នុងវគ្គផា្ដៃច់ពៃ័តៃនៃះផងដៃរ។

កម្មវិធីកំពូលតារាបង្ហៃញម៉ូដកម្ពុា យជកគំរូតាមកម្មវើធី 
Top Model Show ដៃលាកម្មវិធីមួយជទទួលបានករ
ពៃញនិយជមយ៉ៃងខា្លៃំងនៅទូទាំងពិភពលោក កម្មវិធី

នៃះបានចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចៃំងដំបូងនៅខៃវិច្ឆតិក ឆ្នៃំ 
២០១៤ លើកញ្ចក់ទូរសទៃសន៍ MyTV និងទទួលបាន
ករគំទៃយ៉ៃងខា្លៃំងពីទសៃសនិកជន និងអតៃៃអ្នក
ទសៃសនាមានករកើនឡើងាលំដាប់។

នាយជកគៃប់គៃងទូទៅនៃស្ថៃនីយជ៍ទូរទសៃសន៍ MyTV 
លោក លឹម ឃុនសៃ៊ុន បានថ្លៃងអំណរគុណដល់
ទសៃសនិកជន និងអ្នកគំទៃដៃលនាំឲៃយកម្មវិធីនៃះទទួល
បានជោគជ័យជ។ « ខ្ញុំពិតារំភើបខា្លៃំងាស់ដោយជ
ករបៃកួតនៃះបានបញ្ចប់ដោយជជោគជ័យជ។ 
ខ្ញុំពិតាមានមទនភាពាស់ ដៃល MyTV គឺមិន
តៃឹមតៃស្ថៃនីយជ៍ទូរទសៃសន៍ប៉ុណ្ណៃះទៃ តៃក៏ាបណ្ដុំ
គៃួសរមួយជដៃលអាចបំពៃញគោលបំណងនូវរាល់
អ្នកដៃលមានក្ដីសៃម៉ៃ និងភាពក្លៃហានដើមៃបីបង្កើត
កៃរ្តិឈ្មៃះរបស់ខ្លួន»៕  Advertorial

កម្មវិធីកំពូលតារាបង្ហ្ញម៉ូដកម្ពុជា CAMBODIA'S NEXT TOP MODEL 
រដូវកលទី ១ ត្ូវបានបញ្ចប់ោយជោគជ័យ ហើយជ័យលាភីបានៅលើកញ្ញ្ ចាន់ គង្គ្



ស្ដៃច អុក ចតៃង្គអង្គរ សង្កៃៃន្ត   លោក  
ឈាវ បូរា៉ៃ  បាន បៃៃប់ គន្លឹះ ខា្លៃំង របស់ 
លោក ដៃល បាន ក្លៃយជ ា ជើង ឯក អុក 
ចតៃង្គ  អង្គរ សង្កៃៃន្ត ពីរ  ឆ្នៃំ ាប់ ៗ  គ្នៃ  ក្នុង 
ឱកស បុណៃយ ចូល ឆ្នៃំ ថ្មី  បៃពៃណី ាតិ 
នៅ  ខៃត្ត សៀមរាប កន្លង ទៅ នៃះ។ 

ទី ១ គិត ឲ្យ បាន រហ័ស 
លោក  ឈាវ បូរា៉ៃ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា ចង់ ក្លៃយជ 
ា ជើង ឯក អុក មិនមៃន  ា រឿង ងយជ 
ឡើយជ  ពីពៃៃះ តៃូវ អា សៃ័យជ នឹង  ភាព 
រហ័ស ក្នុង ករ គិត  និង ករ តាំង ស្មៃរតី 
ពៃល កំពុង  បៃកួត។ បៃសិន បើ អាច គិត 
បាន លឿន នងឹ អាច មាន ឱកស បាន ក្លៃយជ 
ា  ជើង ខា្លៃំង អុក   មា្នៃក់ ក្នុង ចំណម អ្នក 
លៃង អុក នៅ សៃុក ខ្មៃរ  ប៉ុន្តៃ  អ្នក លៃង តៃូវ  
មាន ភាព អំណត់ អត់ ធន់ ក្នុង ករ ហាត់ 
រៀន និង ឆ្លង កត់ បទ ពិសធន៍ ឲៃយ បាន 
ចៃើន។
 
ទី ២ មិន ធ្វ្សប្ហ្ស ព្ល   ប្ៀប លើ ដ្ គូ 

ចំណុច ដ៏ សំខាន់ មួយជ ទៀត គឺ មិន តៃូវ ធ្វើ 
បៃហៃស ឡើយជ ពៃល កំពុង មាន បៃៀប  
លើ ដៃ គូ ហើយជ តៃូវ បៃយជ័ត្ន ក្នុង  ករ  វាយជ
លុក  និង ករ ករ ពារ។ អ្នក លៃង អុក មិន 
តៃូវ ភយ័ជ ពៃល ដៃ គូ វាយជ លុក មក លើ ខ្លនួ   
និង មិន តៃវូ ធ្វៃសបៃហៃស ពៃល កំពុង មាន

 ពៃៀប   លើ ដៃ គូ និង វាយជ លុក លើ ដៃ គូ។
ចំពោះ វិធី ដើរ     បៃើ កៃបាច់ បៃយជុទ្ធ  និង ករ
ពារ ដោយជ វិធី  ា នោះ  អាសៃ័យជ លើ ករ 
បៃយជុទ្ធ របស់ ដៃគូ  និង  មាន ករ ផា្លៃស់ប្ដូរ 
មិន អាច កំណត់ បាន ឡើយជ។ 

លោក និយយជ ថា ៖«ាក់ ស្ដៃង ដូច ករ 
បៃកួត របស់ ខ្ញុំ នៅ វគ្គ ផា្ដៃច់ពៃ័តៃ  ខ្ញុំ តៃូវ 
ដៃ គូ វាយជ លុក រហូត កៃៃយជ  ពៃល មិន 
អាច ធ្វើ អី ខ្ញុំ បាន  ហើយជ   ពៃល មាន ចនោ្លៃះ 
បៃហោង  គឺ ា ឱកស សមៃៃប់   ខ្ញុំ  វាយជ លុក 
វិញ។  ខ្ញុំ  លៃង  ករពារ បាន ល្អ  ហើយជ  វាយជ 
លុក ដៃ គូ មិន ឲៃយ  មាន ឱកស តដៃ បាន  
ទើប ា  ករ វាយជ លុក បាន ល្អ » ។ 
 
ទី ៣ អនុវត្ត ប្ចាំ 
មុន នឹង ក្លៃយជ ា ស្តៃច អុក  និង ា ជើង 
ខា្លៃំង រយជៈ ពៃល ពីរ ឆ្នៃំ ាប់ គ្នៃ នៃះ លោក 
ឈាវ បូរា៉ៃ បាន ពៃយាយម ហ្វឹកហាត់  និង 
អនុវត្ត ផា្ទៃល់ ខ្លួន រយជៈ ពៃល ាង ៣ ឆ្នៃំ ទើប 
បាន យជល់ កន់ តៃ ចៃបាស់  អំពី របៀប លៃង 
អុក។ លោក បញ្ជៃក់ ថា បៃសិន បើ មិន 
សិកៃសា ស្វៃង កៃា អុក ឲៃយ ចៃបាស់  និង 
ចៃះ តៃ ដោយជ មិន គិត គូ វៃង ឆ្ងៃយជ ទៃ នោះ  
អ្នក លៃង នឹង មិន ងយជ យជក ឈ្នះ នរា 
មា្នៃក់ ដៃល គៃ លៃង  និង  ចៃះ គិត ឲៃយ បាន 
ល្អិត ល្អន់ នោះ ទៃ។

ទី ៤ ស្នើ សុំ ករ ណ្នាំ ពី ជើង ខ្ល្ំង 
រយជៈ ពៃល ប៉ុនា្មៃន ឆ្នៃំ កន្លង ទៅ នៃះ  លោក 
បាន ជួប បៃកួត ា មួយជ ជើង ខា្លៃំង អុក ា 
ចៃើន រូប។ ជើង ខា្លៃំង ទាំង នោះ លោក 
តៃង តៃ សុំ ករ ណៃនាំ ពី របៀប លៃង។ 
ាក់ ស្តៃង លោក    ធា្លៃប់ បាន បៃកួត ចាញ់      
ជើង ខា្លៃំង អុក  មា្នៃក់  ឈ្មៃះ  ហ៊ុន គសៃង  
ដៃល ា  ាប់ លៃខ ៣ នៅ អង្គរ សង្កៃៃន្ត  ឆ្នៃំ 

នៃះ  ប៉ុន្តៃ  លោក បាន  សុំ ករ ណៃនាំ ពី ជើង 
ខា្លៃំង រូប នោះ។ ឆ្លង កត់ ករ ជួយជ ណៃនាំ   
និង អនុវត្ត តាម លោក  គសៃង អស់ ជិត  
មួយជ ឆ្នៃំ   ទី បំផុត សមត្ថភាព របស់  លោក 
ឈាន ដល់ កមៃិត។ ឆ្នៃំ ២០១៤  លោក 
បាន ចូល រួម បៃកួត នៅ អង្គរ សង្កៃៃន្ត  និង 
បាន  ក្លៃយជ ា ជើង ឯក អុក   តៃ ម្តង៕
សៃី សុវណ្ណដដារា៉ៃ 

ACTIVATIONANGKOR SANKRANTA

ស្ដ្ង អុក ចត្ង្គ ២០១៥
បង្ហើប ពី គន្លឹះ ជោគជ័យ

ករ រៀប ចំ ពិព័រណ៍ ភូមិ  អាស៊្ន ដំបូង គ្ បង្អស់ ៅ ប្ទ្ស កម្ពុជា  

ពិព័រណ៍ ភូមិ  អាស៊ៃន ា ករ ផ្នៃក មួយជ នៃ គមៃៃង អាស៊ៃន (ASEAN 

PROJECT )  ដៃលបៃពៃឹត្ត ទៅ កល ពី ថ្ងៃ ទី  ១៤    ខៃ មីនា កន្លង ទៅ 
នៃះ   រៀបចំ ឡើង ដោយជ នាយជកដា្ឋៃន សិកៃសា អន្តរាតិ  (DEPART-

MENT OF INTERNATIONAL STUDIES)  មហាវិទៃយាល័យជ 
ភាសបរទៃស  នៃ សកល វិទៃយាល័យជ ភូមិន្ទ ភ្នំពៃញ ។  ពិព័រណ៍ ភូមិ 
អាស៊ៃន នៃះ បង្កើត ឡើង ដើមៃបី បណ្ដុះ បា្ដៃល ករ យជល់ ដឹង អំពី ករ 
កសង សង្គម  សៃដ្ឋកិច្ចអាស៊ៃន ។

ពិព័រណ៍ ភូមិ អាស៊ៃន ា ពិព័រណ៍ បង្កើត ឡើង លើក ទី មួយជ មិន ថា តៃ
នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពាុ បុ៉ណ្ណៃះ ទៃ តៃ ក៏ ា ករ បង្កើត ពិព័រណ៍  អាស៊ៃន 
ដំបូង គៃ ក្នុង តំបន់ ដៃរ  ដោយជ មាន លក្ខណៈ ខុស ប្លៃក ពី ករ រៀប ចំ 
កម្មវិធី ពិព័រណ៍  អាស៊ៃន ដទៃ ទៀត ដោយជ ករ តាំង ពិព័រណ៍ អាស៊ៃន
 នៅ បៃទៃស ដទៃ   ផ្ដៃត លើ ចំណុច សំខាន់ តៃ មួយជ ដូច ា  ពិព័រណ៍ 
តន្តៃី អាស៊ៃន (ASEAN MUSIC FESTIVAL) ពិព័រណ៍ 

អកៃសរសស្តៃ អាស៊ៃន (ASEAN LITER-

ARY FESTIVAL) ា ដើម។ តៃ សមៃៃប់ 
ពិព័រណ៍ ភូមិ អាស៊ៃន ដៃល បាន រៀប ចំ ឡើង 
ដោយជ  នាយជកដា្ឋៃន សិកៃសា អន្តរាតិ នៃះ វិញ 
បៃើ ពាកៃយ ថា  ពិព័រណ៍ ភូមិ អាស៊ៃន កោ្ដៃប លើ  
សកម្មភាព ចៃើន មុខ ដៃល ក្នុង នោះ មាន 
ពិព័រណ៍ បៃទៃស ម្ហបូ អាហារ លៃបៃងបៃាបៃយិជ
និង  ករ សម្ដៃង សិលៃបៈ ។      
 
កម្មវិធី តំាង ពិព័រណ៍ ភូមិ អាស៊ៃន ដៃល មានអ្នក
 ចូលរួម ាង  ៥ពាន់ អ្នក នៃះ  បាន ផ្ដើម គំនិត 
ដោយជ  បណ្ឌិត នាក់ ចិនា្តៃរិទ្ធិ និង  លោក អាន  
សុខើន  ក៏ ប៉ុន្តៃ ក៏ មិន អាច បៃពៃឹត្ត ទៅ បាន 
ដោយជ រលូន ដៃរ បៃសិន បើ គ្មៃន ករ ចូល រួ ម 
ពី សិសៃស និសៃសិត ដៃល ស្ម័គៃចិត្ត ចូល រួម ជួយជ 
រៀបចំ កម្មវិធី នៃះ ឡើង ។ ករ រៀបចំ ពិព័រណ៍  
ភូមិ អាស៊ៃន ចំាយជ ពៃល ាង  ៤  ខៃ  មាន 
ករ រៀបចំ ា ចៃើន ដំាក់ កល  ដូច ា ៖ 

ករ រៀបចំ ពិព័រណ៍ បៃទៃស ៖  គណៈ កម្មករ 
រៀប  ចំ តៃូវ ទាក់ ទង អញ្ជើញ   ឯកអគ្គរដ្ឋទូត 
តាម បា្ដៃ បៃទៃស អាស៊ៃន ទំាង ១០។ ក្នងុ 
នោះ មាន ករ ដាក់ តំាង ា  សៀវភៅ និង 
អនុសៃសាវរើយជ នានា តំាង បៃទៃស អាស៊ៃន។ 
        
ករ រៀបចំ ពិព័រណ៍  អាហារ   ៖ ពិភាកៃសា ា មួយជ 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត បៃចាំ បៃទៃស នីមួយជ ៗ  ដើមៃបី 
ជៃើស រើស ម្ហូប ក្នុង ករ ដាក់ តាំង មុខ ម្ហូប បៃចាំ 
បៃទៃស ដើមៃបី អ្នក ចូល រួម បាន ភ្លក់ រសាតិ 

ម្ហូប តំាង បៃទៃស នានា។ 
  ករ រៀបចំ ករ សម្ដៃង  ៖ ករ សម្ដៃង របាំ 
បៃចាំ បៃទៃស តមៃូវ ឲៃយ សិសៃស  និសៃសិត ស្ម័គៃ 
ចិត្ត ហាត់ សម ប៉ុនា្មៃន សបា្ដៃហ៍ មុន ថ្ងៃ   សម្ដៃង  
ដៃល ពួក គៃ សុទ្ធ សឹង តៃ តៃូវ បាន បង្ហៃត់ 
បង្ហៃញ ករ សម្ដៃង ដោយជ អ្នក ជំនាញ។  
បៃទៃស  ពៃុយជណៃ  មាន កៃុម របាំ ផា្ទៃល់ ខ្លួន 
មក តៃ ម្ដង  តៃ សមៃៃប់ បៃទៃស ដទៃ ដូច ា 
បៃទៃស  ាវ វៀតាម មាន បញ្ជូន  កៃុម
 និសៃសិត មក ដើមៃបី ហ្វឹក ហាត់ ាមួយជ និសៃសិត 
ខ្មៃរ។  របាំ អន្តរាតិ ដៃល បាន សម្ដៃង  ទាំង 
អស់ មាន ចំនួន ៨ ដៃល បង្ហៃញ ពី អត្តសញ្ញៃណ
 ផៃសៃងៗ នៃ បា្ដៃ បៃទៃស អាស៊ៃន ។
     
ករ រៀប ចំ បង្ហៃញ ពី លៃបៃ ង បៃាបៃិយជ ៖  កៃុម 
អ្នក រៀប ចំ កម្មវិធី តៃូវ ស្វៃង យជល់ និង ធ្វើ ករ 
សៃៃវ ជៃៃវ   របៀប លៃង  លៃបៃង បៃាបៃិយជ 
របស់ បៃទៃស នានា ។  

ករ រៀប ចំ ពិព័រណ៍ ខា្នៃត ធំ ដូច ា ពិព័រណ៍ 
ភូមិ អាស៊ៃន នៃះ បង្ហៃញ ពី សមត្ថភាព ភាព 
ា អ្នក ដឹកនាំ  និង ករ ស្វៃង យជល់ ចង់ ចៃះ 
ចង់ ដឹង   របស់ និសៃសិត ខ្មៃរ ដៃល មាន ឆន្ទៈ រួប 
រួម សហករ គ្នៃ  សមៃៃច បាន គោលដៅ រួម 
មួយជ ។

អត្ថបទ៖ រ៉ូលីន  



TRAVELING CAMBODIA

ផ្ទះ ឆ្នៃរ (THE BEACH HOUSE) ា ផ្ទះ សំាក់ ដល បិៃយជមិត្ត មិន គួរ រំលង

ពៃល ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្តនៅ កន់ ឆ្នៃរ សមុទៃនៅ ឯ ខៃត្ត កៃប។ ផ្ទះ សំាក់ មួយជ 

នៃះ មាន លក្ខណៈ ពិសៃស ាង ផ្ទះ សំាក់ ដ៏ទៃ ក្នងុ តំបន់  សងសង់ ាប់ នឹង

 ចំណត ភ្នំ បរ មុខ ទៅ កន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ ដ៏ ល្វឹងល្វើយជ។ បងសៃីសម្ផសៃស  អ្នក

 គៃប់គៃង ផ្ទះ សំាក់ មាត់ ឆ្នៃរ សមុទៃ មួយជ នៃះ បាន បៃៃប់ ថាភ្ញៀវ អញ្ជើញ 

ទៅស្នៃក់នៅ ទីនោះ ភាគ ចើន មាន លក្ខណៈ ា គូៗហើយជ  មាន ជនាតិ 

បរទៃស ចៃៃីន ាង ខ្មៃរ។ 

អ្នក គៃប់គៃង វ័យជ ៣២ ឆ្នំា ខាង លើ បាន បនៃ្ថមថា “ភ្ញៀវ ដល បាន អញ្ជើញ មក 

ស្នៃក់ នៅ ទីនៃះ គត់ បាន មើល ឃើញ ទៃសភាព បាន ចៃបាស់ ដូចា មើល 

ឃើញ ទៃសភាព នៅ សមុទៃ ឃើញ កោះ មើល ថ្ង លិច យជ៉ង ស្អត  ពី បន្ទប់ 

ដៃល គត់ ស្នៃក់ នៅ នីមួយជៗ”។

មុឺន រស្មី

លើចមា្ងៃយជដីដៃលកៃៃលដោយជកសូ៊ផង និងគៃសួកៃហមផងបៃមាណា 
១២០ គីឡូម៉ៃតៃពីខៃត្តសៀមរាប ភ្ញៀវទៃសចរាតិនិងអន្តរាតិ អាច ទៅដ
ល់បៃៃសទបុរាណកោះកៃរដោយជកត់តាមបៃៃសទ
បឹងមាលា និងបៃើពៃលបៃមាណាាង ៣ ម៉ៃង។ បុ៉ន្តៃ 
បើធ្វើដំណើរតាមខៃត្តពៃះវិហារវិញ វាមានចមា្ងៃយជផ្លវូបៃហៃល ១០០ 
គីឡូម៉ៃតៃបុ៉ណ្ណៃះ។ 
បើអ្នកមានបំណងទៅលៃងផង សមៃៃកញុៃបំាយជផង អ្នកគួររៀប
ចំតៃៀមអាហារពីផ្ទះឲៃយសៃៃច ពៃៃះថានៅទីនោះគ្មៃនកន្លៃងលក់
អាហារទៃ។ "ឆោក គគ័ៃយរ" ដៃលបច្ចបុៃបន្នមានឈ្មៃះថា "កោះកៃរ 
ឬកោះកៃវ" គឺាអតីតរាជធានីខ្មៃរបុរាណ (៩២៨-៩៤៤ គ.ស) 
នៅរជ្ជកលពៃះបាទជ័យជវរ្មន័ទី៤។ បៃៃសទនៃះមានរាងដូចពីរ៉ាៃមីត ៧ ាន់ 
និងមានកម្ពស់ ៣៦ ម៉ៃតៃ។ កៃៃពីបៃៃសទកោះកៃរ ក៏មានបៃៃសទតូចៗ
ាចៃើនទៀតនៅជំុវិញតំបន់នៃះផងដៃរ ដៃលខ្លះបំាងក្នងុកា្ដៃលពៃៃ ជៃៃ
តថៃមទៀតផង៕

សុផាត

មើល ថ្ង្ លិច ៅ េខត្ត ក្ប

NATURE LODGE កោះសង្សារ

ប្្សទកោះក្រ

 ពៃល នៃះ SABAY MAGZសូម ណនាំ បិយជមិត្ត ឱយជ ស្គល់ កន្លង 

សមក កមសន្ត បប ធម្មាតិ មួយជ កន្លង គឺ ផ្ទះ សំាក់   NATURE 

LODGE។ NATURE LODGE មាន  ទីតាំង ម្ដុំ ចម្ករ ត មាន ចម្ងយជ 

បហល ា ២ គីឡូ ម៉ត ពី កុង សនមនោរមយជ ទី រួម ខៃត្ត មណ្ឌលគីរើ  

។ នៅ ទីនោះ ហៅ ផ្ទះ នៃះ ថា បឹង កឡូ។

ផ្ទះ សំាក់ បប ធម្មាតិ នៃះ មាន លក្ខណៈ ខុស បៃ្លកពី កន្លៃង ដទៃ 

តៃង់ មាន ទីធា្លៃ  ធំ ទូលាយជ មាន ចិញ្ចឹម សត្វ មួយជ ចំនួន ដូចា សៃះ 

គោ ឆ្កៃ មាន់ ឆ្មៃរនិងសត្វ មួយជ ចំនួន ដើមៃបី ផ្ដល់ ឲៃយ ភ្ញៀវ នូវ អារម្មណ៍ 

បៃប ធម្មាតិ សៃុក សៃៃ ចមា្ករ ពិតៗ។
តាម ករឲៃយ ដឹង របស់ កញ្ញឌួង អ្នក បមើ សៃវា កម្ម នៅ NATURE 

LODGE បាន  បៃៃប់ ថា ផ្ទះ សំាក់ ខាង លើ មាន បមៃៃី សៃវាកម្ម 

ជូន ភ្ញៀវ ២៤ មៃ៉ោង។ ចំពោះ បន្ទប់ ជួល មាន តម្លៃ ចាប់ ពី១០ រហូត 

ដល់ ៥០ ដុល្លរ អាមៃរិក។ ទីនោះ ក៏ មាន ភោជនីយជដា្ឋៃន បមៃើ ម្ហូប 

ខៃ្មរ និង បរទៃស តាម ករ កុម្ម៉ង់ របស់ ភ្ញៀវ។ ព័ត៌ មាន លម្អិតសូម 

ចូល ទៅ កន់ គៃហទំព័រ http://www.naturelodgecambodia.

com ឬ ទាក់ទង តាម លៃខ ទូរសព្ទ (+៨៥៥) ១២ ២៣០ ២៧២៕

           
មុឺន រស្មី

នៅកោះសងៃសារ អ្នកអាចបណ្ដៃតអារម្មណ៍ាមួយជនឹងវើាលៃទឹ
កដៃលអ្នកអាចឈានជើងចូលក្នុងសមុទៃពីកន្លៃងរបស់អ្នក។ 
អ្្នក អាចមើលពៃះអាទិតៃលិចបាត់ទៅក្នុងផ្ទៃសមុទៃយ៉ៃងស្ងៀម
ស្ងៃត់ពីអាងហៃលទឹក ហើយជសមៃៃក នៅលើគៃៃលំហៃរបស់អ្នក 
និងស្តៃប់សូរសៀងរបស់រលកសមុទៃ ឬក៏រើករាយជាមួយជនឹងករទ
ទួលទានយ៉ៃងស្និទ្ធស្នៃលផងដៃរ។

អ្នកអាចរើករាយជាមួយជនឹងម្ហូបខ្មៃរ និងអ៊ឺរ៉ុបក្នុងភោជនីយជដា្ឋៃន 
ពិសៃសៗ ឬទទួលទានាលក្ខណៈ DESTINATION DINING 
ដៃលាករទទួលទានអាហារពៃលពៃឹក ថ្ងៃតៃង់ ឬពៃលលា្ងៃចយ៉ៃ
ងស្និទ្ធស្នៃលាមួយជនឹងមនុសៃសាទីសៃាញ់របស់អ្នកនៅកន្លៃង
ដ៏ល្អបៃណិតដៃលអ្នកអាចបង្កើតករចងចាំអស់មួយជជីវិត។

កោះសងៃសារ ក៏ផ្តល់ឲៃយអ្នកនូវឱកសពិសៃសៗ ដូចា          
អាពាហ៍ពិពាហ៍ នៃក្តីសៃមៃ ឬក៏ខួបគំរប់អនុសៃសាវរើយជ៍ ក៏ដូចា 
ករជប់លៀងសំខាន់ៗាដើម។ អ្នកចំាយជពៃលតៃឹមតៃ 30 នា
ទីពីឆ្នៃរនៃកៃុងពៃះសីហនុក្នុងនាវាយ៉ៃងបៃណិតដៃលមានលៃបឿន
លឿន ហើយជមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ាមួយជនឹង ឆ្នៃរដ៏គួរឲៃយរំភើប និង SONG SAA SANCTUAR-
IES ដៃលាកន្លៃងដៃលពោរពៃញទៅដោយជភាពស្ងប់សុខ និង 
ភាពទន់ភ្លន់ដៃលធ្វើឲៃយ ចិត្ត រាងកយជ និង អារម្មណ៍មូលាមួយជនឹ
ងធម្មាតិដ៏ស្ងប់ និង រមនា អ្នកនិងមនុសៃសាទីសៃាញ់របស់អ្នក
អាចចាប់យជកនូវដំណើរដ៏គួរឲៃយទាក់ទាញ និង ករបំភ្លឺក្នុងជីវិត។ 
ចំាយជពៃលក្នុងថ្ងៃនៃសៃចក្តីសៃាញ់នៅលើកោះសងៃសារ ហើ
យជជិវិតស្នៃហារបស់អ្នកនឹងពោរពៃញទៅដោយជអនុសៃសាវរើយជ៍ដៃល
មិនអាចបំភ្លៃចបាន។
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