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    វណ្ណ្រ៖ និយាយ ទៅ មាន ច្រើន ! ព្រ្រះ ព្រល ខ្លះ ភ្លៀង ពិត ជា  
   រំខាន ណាស់ រក ត្រ ទៅ ណា មក ណា មិន កើត ហើយ បើ 
ព្រល អស់ ភ្លៀង វិញ គឺ ទឹក លិច ស្ទើរ គ្រប់ កន្ល្រង។ មួយ មា៉្រត់ 

ឲ្រយ ចំ  ឲ្រយ ត្រ ភ្លៀង គឺ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ដូច ជា មិន សូវ ល្អ ោះ។ 
ភ្លៀង ធ្វើ ឲ្រយ ខ្ញុំ នឹក ឃើញ ថា ធម្មជាតិ កំពុង ត្រ ផ្ដល់ ឲ្រយ ឱកស ដល់ 

ដើម ឈើ និង គ្រ្រប់ ពូជ រុក្ខជជាតិ នានា ចាប់ ផ្ដើម ស្រូប យក និង លូត 
លាស់ ជា ថ្មី។ ជា អារម្មណ៍ មួយ ធ្វើ ខ្ញុំ នឹក ឃើញ ថា រាល់ ព្រល ភ្លៀង ធ្ល្រក់ 
ជា ព្រល វ្រលា មួយ ឲ្រយ មនុស្រស រៀន ទទួល បទ ពិោធន៍ ថ្មី មួយ ក្នុង ជិវិត។

បញ្ញ្រ៖ មិន ដឹង យា៉្រង ម៉្រច អោយ ត្រ ព្រល ភ្លៀង ធ្ល្រក់ គឺ នឹក 
ឃើញ ដល់ សង្រសារ ចាស់។ ប្រហ្រល ជា ទឹក ភ្លៀង ហ្នឹង 
ពូក្រ រំឮក រឿង ចាស់ព្រក  ហើយ មើល ទៅ! មិន ម្រន ត្រ 
រឿង សង្រសារ អី ទ្រ ព្រល ខ្លះ រឿង សប្របាយៗ  ជាមួយ មិត្តភ័ក្ដ ក៏ 
នឹក ឃើញ ដ្ររ ជា ពិស្រស ព្រល ជិះ ម៉ូតូ កត់ ភ្លៀង ហ្នឹង ហ្មង។

ម៉្រលីស៖ ចំពោះ ខ្ញុំ វិញ ខ្ញុំ គិត ថា ទឹក ភ្លៀង ដូច ជា ទឹក 
ភ្ន្រក អីចឹង!  មិន ដឹង យា៉្រង ម៉្រច ដ្ររ ត្រ ដឹង ថា ភ្លៀង 
ម្ដងៗ មាន អារម្មណ៍ ថា ដូច ជា កម្រសត់ នឹក អ្នក មនុស្រស 
សំខាន់ ជុំ វិញ ខ្លួន  ជា ពិស្រស គឺ បា៉្រ មា៉្រក់ ត្រ ម្ដង។ អ្នក ដ្រល  
នៅ ខ្រត្ត ហើយ មក រៀន នៅ ភ្នំព្រញ  ប្រ្រកដ ជា ដឹង ពី អារម្មណ៍ 
ន្រះ ហើយ។

    សួ ៖ ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត ជាង គ្រ ព្រល  គ្រ្រប់ ទឹក ភ្លៀង ធ្ល្រក់ចំ មុខ ខ្ញុំ    
  ម្ដងៗ ព្រ្រះ វា អាច ធ្វើ ឲ្រយ ខ្ញុ ំមាន អារម្មណ៍ ស្រស់ ស្រ្រយ  ក្រ្រម 
ដំណក់ ទឹក ភ្លៀង ជា ពិស្រស ព្រល ម្រឃ កំពុង ត្រ  ក្ដ្រហើយ 

ប្ររ ជា ធ្ល្រក់ ទឹក ភ្លៀង មក ត្រជាក់ ស្រឹប។ បើ នៅ ក្នុង ផ្ទះ វិញព្រល
 គ្រង សណ្ដប់ ភួយ ល្រង ទូរសព្ទ  មើល ទូរទស្រសន៍ ឬ ញ៉្រំ អី ល្រង ក៏ 

មាន អារម្មណ៍ ថា ល្អ ម្រយ៉្រង ដ្ររ។
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Jimmy Kiss តារា ចម្រៀង ជើង 
ថ្មី មួយ រូប ដ្រល សង្គម យុវវ័យ 
ាគ ច្រើន ទទួល សា្គ្រល់ ថា ជា 
អ្នក ចម្រៀង ពោរព្រញ ដោយ 
ទ្រពកោសល្រយ ទាំង ករ ច្រៀង និង 
និពន្ធ បទ ភ្ល្រង។  ឮ ដល់ ឈ្ម្រះ 
Jimmy Kiss! ទស្រសនិកជន គ្រប់ 
គ្ន្រ នឹក ដល់ « Baby I'm sorry » 

ា្ល្រម! ដោយ មាន ករ គំ ទ្រ  តាម 
រយៈ Album ដ្រល លោក បាន 
ចូល រួម ជាមួយ Song Kite ន្រះ  
Jimmy រឹត ត្រ មាន កមា្ល្រំង ចិត្ត 
បង្កើត បទ ថ្មីៗ ជា ច្រើន មក ទល់ 
ព្រល ន្រះ។ 

 បទ ចម្រៀង ដ្រល ច្រញ មក នោះ 
គឺ សុទ្ធ ត្រ មាន សាច់ រឿង។ ចុះ  
Jimmy បាន សាច់ រឿង ពី ណា មក 
និពន្ធ ឬ ក៏ បទ ទាំង នោះ ជា សាច់ 
រឿង ពិត? 
« ខុស ពី គ្រ បន្តិច! ខ្ញុំ មិន សូវ យក 
រឿង ខ្លួន ឯង ទ្រ  រឿង ដ្រល យក មក 
ដាក់ ក្នុង បទ ចម្រៀង  ាគ ច្រើន 

មិត្តភ័ក្ដ និង  Fan ដ្រល គត់ ផ្ញើរ 
ឲ្រយ ជួយ និពន្ធ តាម រឿង ស្ន្រហា 
ពួក គត»់ ។ ន្រះ ជា ករ ឆ្លើយ តប 
ក្រ្រយ ពី Sabay Magz បាន សួរ 
ទៅ កន់ លោក Jimmy ។

លោក បន្ត ថា លោក ព្រញ ចិត្ត នឹង 
និពន្ធ បទ ចម្រៀង ថ្មីៗ ជា ពិស្រស 
រឿង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង យុវវ័យ ។ ករ 
យក សាច់ រឿង ពិត  មក និពន្ធ មាន 
ចំណុច ល្អ ២ ។  ទី ១ គឺ អ្នក សា្ដ្រប់ 
អាច នឹង ទទួល  អារម្មណ៍តាម ទំនុក 
ច្រៀង និង សាច់ ភ្ល្រង ដោយសារ 
ត្រ រឿង ប្រឌិត ខ្លះ សាច់ រឿង លើស 
ពី ករ សា្ម្រន ដូច្ន្រះ យក រឿង ពិត មក 
សរស្ររ ជា ជម្រើស ល្អ មួយ។ ទី២ 
យា៉្រង ហោច ណាស់ អនុស្រសាវរីយ 
មនុស្រស ពីរ នាក់  ទោះ ជា ប្រក គ្ន្រ 
ឬ ជួប គ្ន្រ ក៏ដោយ  ឲ្រយ ត្រ ច្រញ 
បទមួយ ហើយនោះ  អាច និយាយ 
បាន ថា អាច  ទុក ជា ម្ររៀន មួយ 
ដល់ អ្នក សា្ដ្រប់ យក ទៅ ពិចារណា 
បាន ដ្ររ។ 

« ខ្ញុំ ប្រដូច  ចម្រៀង Originalទៅ 
នឹង  កញ្ចក់មួយ ផ្ទ្រំង។ បទ ចម្រៀង 
គឺ  ឆ្លុះ  បញ្ច្រំង ពី សិល្របករ ដ្រល ជា 
អ្នក ចម្រៀង ផ្ទ្រល់»។ Jimmy 
សង្កត់ ធ្ងន់។ 

រាល់ ករ ផលិត វីដ្រអូ ចម្រៀង និង 
ករ និពន្ធ ចម្រៀង  គឺ ត្រង ត្រ ជួប  
ាព លំបាក ជានិច្ច។ លើក ដល់ 
ចំណុច ន្រះ  Jimmy Kiss និយាយ 
ថា អ្វី ដ្រល សំខាន់ ព្រល វ្រលា និង 
អារម្មណ៍ លើ សាច់ ភ្ល្រង។ ករងារ 
ន្រះ គឺ ត្រូវ នៅ ជាមួយ គ្ន្រ បើ រវល់ 
ច្រើន ហើយ ឆ្លៀត ព្រល មក ធ្វើ 
បន្តិច ម្ដងៗ ព្រល ខ្លះ លទ្ធផល 
ច្រញ មក ហ្នឹង ក៏ មិន សម តាម ចិត្ត 
ខ្លួន ឯង ដ្ររ។ « អីចឹង ហើយ បាន 
ជា ព្រល ខ្លះ ចង់ នឹក ឃើញ អ្វី ថ្មី ខ្ញុំ 
ត្រង ត្រ ដើរ ល្រង តាម ព្រ្រ ភ្នំ ដោយ 
ចំណាយ ព្រល វ្រលា នៅ មា្ន្រក់ ឯង 
ផ្ដ្រត អារម្មណ៍ អ្នក ដ្រល  Like 

Page ខ្ញុំ ប្រ្រកដ ជា ធ្ល្រប់ ឃើញ 
ហើយ»។ 

ហ្រតុ ផល ន្រះ Jimmy បញ្ជ្រក់ 
ថា ព្រល ដើរ ល្រង មា្ន្រក់ ឯង លោក 
អាច ជជ្រក ជាមួយ ខ្លួន ឯង ក្នុង ករ 
រក ចំណុច ដ្រល ខ្លួនព្រញ ចិត្ត ពិត 
ប្រ្រកដ ដូច្ន្រះ ប្រិយមិត្ត ប្រហ្រល 
ជា គិត ថា លោក ប្ល្រក បន្តិច ដ្រល 
ជិះ ម៉ូតូ ចូល ព្រ្រមា្ន្រក់ ឯង កន់ 
ហ្គីតា ច្រៀង បង្ហ្រះ ដាក់ ហ្វ្រសបុក 
នោះ។ សម្រ្រប់ ខ្រ ភ្លៀង ដ្រល 
បាន ចូល មក ដល់ ន្រះ លោក 
Jimmy បាន គម្រ្រង ទៅ ល្រង 
ខ្រត្ត កោះកុង ដើម្របី ចំណាយ ព្រល 
វ្រលា ជាមួយ ធម្មជាតិ។ រង់ ចាំ តាម 
ដាន ទាំង អស់ គ្ន្រ! តើ ករ ចំណាយ 
ព្រល នៅ មា្ន្រក់ របស់ Jimmy នឹង 
បាន ចម្រៀង អី ថ្មី ទៀត ឬ ក៏ យា៉្រង 
ណា?

រឿង ពិត នៅ ពី ក្រ្រយ ការ និពន្ធ ចម្រៀងរបស ់Jimmy Kiss 
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សាឡាត់ ស្រីណង

ធ្វើ តួកុន មិន ងាយ
 ដូច សា្ម្រន ទ្រ!

NEWSCELEBRITY

សាឡាត់ ស្រីឡាង បាន សម្រ្រច ចិត្ត 
ឈាន ជើង ចូល សិល្របៈ ដំបូង ក៏ ព្រ្រះ 
ត្រ នឹក សា្ម្រន ថា ងាយ ស្រួល ដូច គ្រ 
និយាយ ត គ្ន្រ។ ប៉ុន្ត្រ សំដី ទាំង នោះ 

ហាក់  ផ្ទុយ ទៅ នឹង អ្វី ដ្រល នាង បាន ជួប 
ប្រទះ នៅ ជីវាព ជា តារា សម្ដ្រង មួយ 

រយៈ ចុង ក្រ្រយ។

“ដល់ ប្រឡូក ទើប ដឹង ថា យា៉្រប់ ទាំង ករ 
ហូប ចុក សា្ន្រក់ នៅ ឬ ត្រូវ ច្រញ ថត មួយ 
យប់ ទល់ ភ្លឺ ក៏ មាន ដ្ររ ហត់ ណាស់"។ 
ស្រីឡាង បញ្ជ្រក់។ តារា វ័យ  ១៨  ឆ្ន្រំ  
រូប ន្រះ  បន្ត ថា ករងារ លំបាក មាន ស្ទើរ 
គ្រប់ រឿង ទាំង អស់ ជា ពិស្រស ព្រល 
ច្រញ ទៅ ថត នៅ ទី កន្ល្រង ឆ្ង្រយៗ ពី 

ភ្នំព្រញ ម្ដងៗ។

ប៉ុន្ត្រ នាង និយាយ ទៀត ថា លំបាក 
យា៉្រង ណា ក៏ នៅ ត្រ ស៊ូទ្រ្រំ ដ្ររ ព្រ្រះ 
ដើម្របី បំព្រញ ក្ដី បំណង ស្រឡាញ់ តាំង 
ពី ក្ម្រង និង  ចាត់ ទុក ជា អនាគត របស់ 
នាង ផង ដ្ររ។ ទោះ បី មាន ករ លំបាក 
ហត់នឿយ ផ្ន្រក រូប រាង កយ ខ្លះ ក៏ ពិត 
ម្រន ប៉ុន្ត្រ  តារា ខាង លើ បញ្ជ្រក់ ថា មិន 
ដ្រល រង គំនាប ផ្លូវ ចិត្ត ដោយ ទទួល ករ 
ស្ដី បនោ្ទ្រស ពី អ្នក ដឹក នាំ រឿង ឡើយ 
ហើយ មាន ត្រ ករ ណ្រនាំ ពី  របៀប 

សម្ដ្រង ទៅ វិញ ទ្រ។ 

តួ ឯក ស្រី ក្នុង រឿង «អ្នក ល្រង ជើង 
ខ្វ្ររ» រូប ន្រះ  បញ្ជ្រក់ ថា៖ "សប្របាយ ចិត្ត 
ព្រ្រះ ជួប ត្រ អ្នក ល្អ។ បើ សិន ជា ពូក  
គត់ ស្ដី ឱ្រយ ម្រន នោះ ក៏ រីករាយ ទទួល 
យក ព្រ្រះ ចង់ ឱ្រយ យើង ល្អ"។ តួ ឯក ក្នុង 
ផលិតកម្ម "ភូមិ ព្រជ្រ" និង  ផលិតកម្ម 
"LD PICTURE” រូប ន្រះ ឱ្រយ ដឹង ទៀត 
ថា ករ ស្ដី បនោ្ទ្រស មិន ម្រន សុទ្ធ ត្រ ជា 
រឿង អាក្រក់ នោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ  គួរ ត្រ សា្គ្រល់ 
កល វ្រលា និង  មិន ហួស ហ្រតុ ព្រក 

ទើប អាច ទទួល យក បាន៕
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តួ  Stunt ហូលីវូដ  ដើម កំណើត    ខ្ម្ររ    ចង់ ផលិត កុន វាយ ប្រហារ លើក តម្កើង ាពយន្ដ ខ្ម្ររ

JEAN PAUL LY   

Photo Provided by: 
JEAN PAUL LY
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តួ  Stunt  ខ្ម្ររ  ដ្រល ធ្ល្រប់ សម្ដ្រង ក្នុង 
ាពយន្ត ល្របីៗ  របស់ ហូលីវូដ  Jean 

Paul Ly  បាន មក  ល្រង កម្ពុជា រយៈព្រល  
៥  ថ្ង្រ  ហើយ បុរស កូន កត់ ខ្ម្ររ-បារាំង 
រូប ន្រះ  បង្ហើប ឲ្រយ  Sabay  ដឹង ថា  ករ មក 
ទីន្រះ  គឺ ដើម្របី សម្លឹង មើល ឱកស ថ្មី  ក្នុង 
វិស័យ ាពយន្ត  កម្ពុជា។

 បុរស សងា្ហ្រ វ័យ  ៣១  ឆ្ន្រំ  និយាយ ថា  ករ 
ធ្វើ ដំណើរ  ជា   លើក ទី បី មក កន់ ទឹកដី 
កំណើត ឪពុកមា្ដ្រយ របស់ ខ្លួន  គឺ ដើម្របី   
ស្វ្រងរក ដ្រគូ សហករ ផលិត ាពយន្ត 
វាយប្រហារ លំដាប់ អន្តរជាតិ។   លោក  
បញ្ជ្រក់  ដូច្ន្រះ ថា៖  ”ខ្ញុំ មក ទី ន្រះ   គឺ ដើម្របី 
រក ដ្រគូ សហករ។   ខ្ញុំ ធ្ល្រប់ សម្ដ្រង ជា 
តួ  Stunt  ក្នុង ាពយន្ត លំដាប់ អន្តរជាតិ 
ដូចជា ហូលីវូដ  ដូច្ន្រះ ខ្ញុំ ចង់ យក បទ 
ពិោធន៍ ន្រះ  មក ច្រក រំល្រក ឲ្រយ 
ប្រជាជន ខ្ម្ររ បាន ឃើញ”។ 

ពាក់ព័ន្ធ នឹង ចំណាប់អារម្មណ៍ លើ  វិស័យ 
ាពយន្ត ខ្ម្ររ  តារា ដ្រល ធ្ល្រប់ ចូលរួម 

សម្ដ្រង រឿង  “Lucy”  និង   “24 Live 

Another Day”   លើក ឡើង ថា   ាពយន្ត 
ខ្ម្ររ មាន លក្ខជណៈ ល្អ ប្រសើរ ច្រើន  បើ 
ទោះ ជា មិន ទាន់ អាច ប្រៀបធៀប នឹង 
ប្រទ្រស ជឿនលឿន ក៏ដោយ។    អ្នក 
ល្រង វិជា្ជ្រ គុន ចម្រុះ រូប ន្រះ  បញ្ជ្រក់ ថា  នៅ 
កម្ពុជា ាពយន្ត ាគច្រើន ផ្ដ្រត លើ 
មនោសញ្ច្រតនា  និង  កំប្ល្រង  ខណៈ 
ាពយន្ត  វាយប្រហារ  មាន គុណាព 
នៅ មាន តិចតួច នៅ ឡើយ។   ដូច្ន្រះ វា  ជា 
ជ្រុង មួយ ថ្មី  ដ្រល អាច បន្ថ្រម រសជាតិ ថ្មី  
ដល់ ទស្រសនិកជន។

“ខ្ញុំ ដឹង ថា  ប្រជាជន ខ្ម្ររ  ចូលចិត្ត មើល 
រឿង វាយប្រហារ ដូចជា  ”Furious 7”  
និង  “Avengers”  ជា ដើម។  ដូច្ន្រះ  ហ្រតុ 
អី យើង មិន បង្កើត ាពយន្ត ប្រភ្រទ ន្រះ  
ដោយ ខ្លួន ឯង?   វា ត្រូវ ធ្វើ ម្ដង បន្តិចៗ  ត្រ  
សំខាន់ យើង ត្រូវ ចាប់ ផ្ដើម នៅ ចំណុច 
ណាមួយ ជាមុន សិន”។

តារា ដ្រល កំពុង រស់នៅ ទីក្រុង ឡុងដុង  

ប្រទ្រស អង់គ្ល្រស បង្ហើប ដ្ររ ថា   លោក    
នឹង ចាប់ ដ្រ ជាមួយ ផលិតករ  ពាណិជ្ជករ 
កម្ពុជា  ផលិត សា្ន្រដ្រ ថ្មី សម្រ្រប់  បម្រើ 
អារម្មណ៍ ទស្រសនិកជន ខ្ម្ររ   ត្រ លោក មិន 
អាច លម្អិត    បន្ថ្រម ទៀត ថា  ជា    អ្វី ឲ្រយ ពិត 
ប្រ្រកដ ទ្រ ត្របិត មិន ទាន់ ដល់ ព្រល ត្រូវ 
បញ្ច្រញ។
  
Jean Paul  និយាយ ថា  ករ ត្រឡប់ 
មក កម្ពុជា ន្រះ  ទី មួយ  គឺ ដើម្របី  ស្វ្រង 
រក ឱកស ក្នុង នាម ជា តារា សម្ដ្រង 
បន្ថ្រម ពី លើ អាជីព  Stunt  ហើយ វា ក៏ 
ជា មោទនាព ដ្ររ  ដ្រល បាន ធ្វើ អ្វី នៅ 
លើ ប្រទ្រស កំណើត របស់ ខ្លួន។   លោក 
និយាយ ថា  ឪពុក មា្ដ្រយ របស់ លោក 
មាន មោទនាព  និង  រីករាយ ចំពោះ 
ជំហាន ន្រះ។ “ពួកគត់ សប្របាយ ចិត្ត ជា 
ខា្ល្រំង  ព្រល ឮ ថា  ខ្ញុំ ចង់ មក ធ្វើ អ្វី មួយ នៅ 
ទី ន្រះ”។

Jean Paul Ly តួ  Stunt ហូលីវូដ មាន 
ដើម កំណើត ខ្ម្ររ ធ្ល្រប់ បាន សម្ដ្រង ក្នុង 

រឿង ជា ច្រើន ដូច ជា  "Lucy", "24 Live 
Another Day", "Now You See Me 

2", "Grimsby" និង "Street Fighter 

Assassin' Fist"  ជាដើម។  រាល់ ឈុត 
ដ្រល  Jean Paul Ly ច្រញ មុខ ាគ 
ច្រើន ជា តួ ប្រប វាយ ប្រហារ បញ្ច្រញ 
ក្របាច់ គុន  និង ហក់ លោតតាម ប្លង់ ដ្រល 
អ្នក ដឹក នាំ រៀបចំ។ បច្ចុប្របន្ន  Jean Paul 

Ly រស់ នៅ ប្រទ្រស អង់គ្ល្រស ហើយ 
ឆប់ៗ ន្រះ បើ សិន ជា ករ ស្វ្រង រក ដ្រ 
គូ ផលិត ាពយន្ដ បាន សម្រ្រច លោក 
នឹងចំណាយ ព្រល វ្រលា  ផ្ទ្រល់ ខ្លួន ត្រលប់ 
មក ស្រុក ខ្ម្ររ ដើម្របី ជួយ វិស័យ ាព យន្ដ 
ខ្ម្ររ ប្រប វាយ ប្រហារ ឲ្រយ កន់ ត្រ មាន ាព 
រីក ចម្រើន  យោង តាម បទ ពិោធន៍ ខ្លួន 
ដ្រល ធ្ល្រប់ សម្ដ្រង នៅ ហូលីវូដ៕ 

Photo Provided by: CLAUDIU VOICU
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ឧបករណ៏ថ្មីៗប្រចាំខ្រ

កល ពី ព្រល  កន្លង ទៅ ថ្មី ៗ  ន្រះ  ក្រុមហ៊ុន LG ទើប ត្រ បាន ធ្វើ ករ ប្រកស 
ច្រញ នូវ ទូរសព្ទ  Smartphone ម៉ូដ្រល ថ្មី របស់ ខ្លួន មួយ គឺ  LG G4។

• អ្រក្រង់ ៥,៧អ៊ីញ ប្រភ្រទ HD IPS (258ppi)  

  និង មាន   Resolution  កម្រិត 720×1280 px

• ម៉្រមូរី ៖ 8GB (មាន រន្ធ microSD), 
  RAM 1GB

• កម្ររា៉្រ ៖ ក្រ្រយ   13MP (LTE) ឬ 8MP 

  (3G) / មុខ 5MP

• ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិករ ៖ Android 5.0 Lollipop

• CPU ៖ 1.2GHz Quad-Core (LTE) និង 
  1.4GHz Octa-Core (3G) Cortex-A53

• បណា្ដ្រញ  Network ៖  LTE / 3G

•  មុខងារ បន្ថ្រម ផ្រស្រងៗ ទៀត  ៖ Stylus Pen / 

   Laser Auto Focus / Gesture Shot
 /  Glance View / Knock Code 

• ទំហំ ៖  ១៥៤,៣ x ៧៩,២ x ៩,៦ ម.ម
• ទម្ងន់ ៖ ១៦៣ ក្រ្រម
• ថាមពល ថ្ម៖ 3,000mAh។
 

លក្ខណៈ  សម្របត្តិ  សំខាន់ ៗ   របស់  LG G4

LG G4 STYLUS
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• អ្រក្រង់ ៥,២អ៊ីញ ប្រភ្រទ FULL HD 

  និង មាន  RESOLUTION  1920 X 1080  PIXELS

• MEMORY៖ 32GB (អាច បន្ថ្រម ក្រ្រ បាន 128GB), RAM3GB

• កម្ររា៉្រ៖ ក្រ្រយ 20.7 MP ជា មួយ  SONY 

  EXMOR RS SENSOR និង មុខ 5.1 MP

• ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិករ៖  ANDROID™ 5.0 (LOLLIPOP)

• CPU៖ 64 BIT QUALCOMM SNAPDRAGON 

  810 OCTA CORE PROCESSOR 

   (QUAD-CORE 2.0 GHZ + QUAD CORE 1.5 GHZ)

• ថាមពល ថ្ម៖ 2930 MAH

• មិន ជ្រ្របទឹក និង ធូលី៕

XPERIA Z3+  នឹង ត្រូវ បាន  ដាក់ លក់ ទូទាំង ពិភពលោក  ក្នុង ខ្រ មិថុនា ខាង មុខ ន្រះ    ដ្រល មាន បួន ពណ៌ ដូចជា  
ខ្ម្រ ស ទង់ដ្រង  និង ប្រតង ខ្ចី រីឯ  តម្ល្រ ពុំ ទាន់ បាន ប្រកស នៅ ឡើយ នោះ ទ្រ។

SONY XPERIA Z3+

ក្រុមហ៊ុន  SONY  បាន ប្រកស ទូរសព្ទ ជំនាន់ ថ្មី 
មួយ ន្រ ម៉ូដ្រល   XPERIA Z3  ដ្រល មាន ឈ្ម្រះ 
ថា   XPERIA Z3+ ដ្រល ម៉ូដ្រល មួយ ន្រះ គឺ ស្ដើង 
ជាង និង ស្រ្រល ជាង ម៉ូដ្រល មុន  ហើយ ថ្រម ទាំង  
មាន ល្របឿន ដំណើរ ករ លឿន ជាង មុន ថ្រម ទៀត 
ផង។

XPERIA Z3+   គឺ មាន 
កំពស់  និង ទទឹង ដូច 
ទៅ នឹង   XPERIA Z3  

(១៤៦ម.ម  X ៧២ម.ម 
) ប៉ុន្ត្រ មាន កម្រ្រស់ ស្ដើង 
ជាង ម៉ូដ្រល មុន ដោយ 
មាន កម្រ្រស់  ត្រឹម ត្រ   
៦,៩ម.ម  និង  មាន ទម្ងន់   
១៤៤  ។

 ជា មួយ នឹង  CPU  បាន 
បំពាក់ ដោយ   OC-
TA-CORE QUAL-
COMM SNAPDRAG-

ON 810 ដ្រល ក្រុមហ៊ុន 
SONY  បាន អះអាង ថា  
ដំណើរ ករ ល្អ និង មាន 
ល្របឿនលឿន   ជាងម៉ូដ្រល 
មុន។

ចំណ្រក ឯ ថាមពល ថ្ម   
2930 MAH ទាប ជាង 
ម៉ូដ្រល មុន  (3,100MAH) 

ប៉ុន្ត្រ   SONY  អះអាង ថា  
រយៈ ព្រល ប្រើ ប្រ្រស់ បាន  
២  ថ្ង្រ ដូចគ្ន្រ  ប៉ុន្ត្រ រយៈ 
ព្រល សាក លឿន ជាង   
ដោយចំណាយ ព្រល ត្រឹម 
ត្រ  ៤៥  នាទី ប៉ុណ្ណ្រះ។

XPERIA Z3+

លក្ខណៈ សម្របត្តិ សំខាន់ៗ  
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HONDA MOOVEកំពុងនំាមកឲ្រយអ្នកប្រើប្រ្រស់ក្នងុប្រទ្រស
កម្ពុជានូវសករាជថ្មីន្រករធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូជាមួយនឹង
បច្ច្រកវិទ្រយថ្ម ីរូបរាងស្រស់សា្អ្រត សន្រសំសំច្រសំាងផ្តល់ាព
ជឿជាក់ និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថ្រន។ មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ 
HONDA MOOVE ត្រូវបានរចនាឡើងឲ្រយក្ល្រយជាម៉ូតូ

ប្រើល្រខអូតូទំនើបក្រ្រមគោលគំនិត “Make Your Move”

ជាមួយរូបរាងដ៏ទំនើប និងថ្ល្រថ្នូរ។ ម៉ូតូឆ្ល្រតវ្រន្រះបងា្ហ្រញ
ពីចរិតលក្ខជណៈពិស្រសរបស់មនុស្រសសម័យថ្មីដ្រលចូល
ចិត្តាពឆ្ល្រតវ្រ និងគំនិតច្ន្រប្រឌិត រួមជាមួយបច្ច្រកវិទ្រយ 
ទំនើបធ្វើឱ្រយករបើកបរអ្នកមានទំនុកចិត្ត និងរីករាយ

គ្រប់ព្រលវ្រលា។ តើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្របីឈានទៅ
មុខជាមួយ ម៉ូតូ ហុងដា MOOVE ហើយរឺនៅ? ទិញម៉ូតូ 
HONDA MOOVE ថ្ង្រន្រះ ដើម្របីបងា្ហ្រញាពទាន់សម័យ
របស់អ្នក!

MOOVEHONDA
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BOOKS RECOMMEND

Andrea ទើប នឹង បញ្ចប់ ករ សិក្រសា ពី   
Brown University ហើយ ក្ដី ស្រម្រ របស់ 
នាង គឺ ចង់ ក្ល្រយ ជា អ្នក និពន្ធ ប្រចាំ នៅ 

ក្នុង ទស្រសនាវដ្ដី  The New Yorker ត្រ មុន 
នឹង ឈាន ដល់ គោល ដៅ   Andrea  ត្រូវ 
បង្ខជំ ចិត្ត ធ្វើ ករ អោយ  Miranda ដ្រល ជា   
Editor ប្រចាំ ទស្រសនាវដ្ដី Runway មួយ 
ឆ្ន្រំ សិន។ ធ្វើ ករ ក្រ្រម  ករ បញ្ជ្រ របស់ 

Miranda មាន ករ លំបាក ដោយ  Miranda  
កច មាន ករ ទាមទារ ខ្ពស់  ត្រ  Andrea 
មាន ត្រ ខាំ មាត់ សង្កត់ ចិត្ត ព្រ្រះ ប្រសិន បើ 
បាន ធ្វើករ សម្រ្រប់ ទស្រសនាវដ្ដី ដ្រល មាន 
ក្ររ្តិ៍ ឈ្ម្រះ ដូច  Runway បាន ល្អ ហើយ   

បន្ត ទៅ មុខ ទៀត ចង់ ធ្វើ ករងារ នៅ ឯណា ក៏ 
មាន គ្រ ទទួល ដ្ររ។ ត្រ អ្វី ដ្រល សំខាន់ នោះ 
គឺ នាង អាច ទ្រ្រំ ធ្វើ ករ ជាមួយ  Miranda 

បាន យូរ ប៉ុណា្ណ្រ?

Alison ជា កំពូល ស្រី សា្អ្រត នៅ  
Rosewood បាត់ ខ្លួន ដោយ គ្ម្រន 
មូលហ្រតុ ហើយ បនា្ទ្រប់ ពី នោះ 
មក មិត្ត ៗ  របស់ នាង ទាំង  បួន នាក់   
Hannah, Spencer, Aria និង  
Emily បាន ទទួល សារ ចម្ល្រក ៗ  
ដ្រល និយាយ ពី រឿង អាថ៌កំបាំង 
ផ្ទ្រ ក្នុង របស់ ពួកគ្រ  ពី បុគ្គល មា្ន្រក់ 

ដ្រល សំគល់ ខ្លួន ថា ជា    A  ។ A ជា 
នរណា ដ្រល ដឹង រឿង គ្រប់ យា៉្រង 
របស់ ស្រី សា្អ្រត ទាំង ៤ នាក់ ន្រះ?  
ហើយ  A មាន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករ បាត់ 
ខ្លួន របស់ មិត្ត របស់ គ្រ  Alison នឹង 
ដ្ររ អត់? តើ ពួក គ្រ ធ្ល្រប់ ទៅ ធ្វើ អី 
ដាក់  A  បាន ជា មា្ន្រក់ ន្រះ ចង់ មក 

គំរាម សមា្ល្រប់  ដល់ ថា្ន្រក់    Alison  រត់ 
ច្រញ ពី  Rosewood? 

Mathew ជា និស្រសិត គំនូរ 
ក្រីក្រ មួយ រូប ដ្រល បាន  រក 
ឃើញ វាលី មួយ ផ្ទុក ដោយ 
ព្រជ្រ រាប់ លាន គ្រ្រប់ ខណៈ 
ព្រល ដ្រល កំពុង មាន ាព 
ចលាចល គ្រ្រប់ ប្រក ផ្ទុះ 

កណា្ដ្រល ទី ក្រុង New York 

។ បនា្ទ្រប់ ពី នោះ មក គត់ 
ត្រូវ បាន តាម ប្រមាញ់ ដោយ 
ប៉ូលិស តាម រក ព្រជ្រ ខុស 

ច្របាប់ ផង  និង ពួក ទុច្ចរិត ដ្រល 
កំពុង ស្វ្រង រក ព្រជ្រ ដ្រល បាត់ 
ទៅ ផង។  និស្រសិត ធម្មតា មា្ន្រក់ 
អាច នឹង គ្រច ផុត ពី ក្រញំ ជន 
ទុច្ចរិត និង ប៉ូលិស សុើប អង្ក្រត 

ជាន់ ខ្ពស់ ឬ អត់?

ជា ដំណើរ រឿង ពិត ដ្រល 
និយាយ ពី ករ  ផ្រសង ព្រ្រង របស់  
ស្ដ្រច ស្រី   Hatshepsut  ទម្រ្រំ 
ត្រ គត់ ឡើង គ្រង រាជ បាន 
សម្រ្រច។ ក្នុង សម័យ មួយ 

ដ្រល មាន ត្រ បុរស ប៉ុណ្ណ្រះ អាច 
ធ្វើ ស្ដ្រច បាន Hatshepsut  ជា 
នារី ត្រ មួយ គត់ ដ្រល ធ្វើ អោយ  
មនុស្រស មា្ន្រ កោត ខា្ល្រច ដោយ 
ាព វ័ យ ឆ្ល្រត និង យុទ្ធសាស្ត្រ 
ធ្វើ ចម្របាំង ប្ល្រកៗ ដ្រល ដឹក នាំ 
ប្រទ្រស  អ្រហ្រសីប ទៅ រក ាព 
ថ្កុំថ្កើង  រុង រឿង ។   Hatshepsut 
ជា នារី ដ្រល ដឹក នាំ ឲ្រយ ប្រជាជន  
អ្រហ្រសីប ផ្ដល់ តម្ល្រ  និង ករ 

គោរព ដល់ ស្ត្រី។ 

THE DEVIL WEARS PRADA KILL ME IF YOU CAN PRETTY LITTLE LIARS HATSHEPSUT’S RISE TO 
POWER IN ANCIENT EGYPT

when life gives you a rainy day, play in the puddles.KINO
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១. បទ ចម្រៀង ខ្ម្រច ៖
ចម្រៀង ដ្រល ខ្ម្រច ស្រី យក មក 

បង្រៀន នារី មា្ន្រក់ ច្រៀង ធ្វើ ឱ្រយ គ្រ ឯង 
លង់ ស្រលាញ់ និង ចង់ សា្ដ្រប់ គ្រប់ ព្រល 
បាន ក្ល្រយ ជា រឿង ខ្ម្រច ខា្ន្រត ខ្លី   មួយ 
ន្រះ  ដោយ មាន អ្នក ចូល មើល ជិត ៤ 

មុឺន នាក់ ។

៣. សង្រសារ មួយ មុឺន ដុល្ល្ររ៖
ជា ប្រលោម លោក ស្ន្រហា ដ្រល  ធ្វើ ឱ្រយ អ្នក អាន 
ជក់ ចិត្ត  ដាក់ អារម្មណ៍ ព្រ្រះ ត្រ អាណិត តួ 
អង្គ ក្នុង រឿង ន្រះ ដ្រល បាន ជួប រឿង អកុសល  
ស្រលាញ់ គ្ន្រ  ត្រ មិន អាច នៅ ជាមួយ គ្ន្រ បាន 
ដោយ សារ ត្រ ជំងឺ ។ រឿង រា៉្រវ ស្ន្រហា មួយ ន្រះ 
មាន អ្នក ចុច អាន ជិត ៣ មុឺន នាក់  និង Share 
នៅ លើ Facebook រាប់ រយ  Share។

២. អូន ហ្នឹង ខា្ល្រច អី ?
មិន ចាញ់ រឿង ខាង លើ រឿង ខ្ម្រច មួយ ន្រះ 
វិញ មាន អ្នក ចូល អាន ៣ មុឺន នាក់។ រឿង 
ន្រះ និយាយ ពី  បន្ទប់ ផ្ទះ សំណាក់ មួយ ដ្រល 
ល្របី ថា មាន ខ្ម្រច ស្រី លង ត្រ ព្រល បុរស 
មា្ន្រក់ ទៅ ដ្រក នៅ ទី នោះ បាន ហួស ចិត្ត នៅ 
ព្រល ដឹង ថា ខ្ម្រច ស្រី ដ្រល ល្របី លង គ្រ  ឯង 
នោះ គឺ ជា អតីត សង្រសារ របស់ ខ្លួន ោះ ។

៤. ថ្ង្រ មុន ស្អប់ ថ្ង្រ ន្រះ ស្រលញ់៖
ប្រលោម លោក ស្ន្រហា ខា្ន្រត វ្រង និង ល្របី បំផុត 

ប្រចាំ ឆ្ន្រំ ដោយ មាន អ្នក ចូល មើល ជាង ២ មុឺន នាក់ 
ក្នុង មួយ ាគ ។ រឿង ន្រះ និយាយ ពី ប្រវត្តិ ស្ន្រហា 
របស់ កំលោះ មក ពី សង្គម ហក់ លោត ជាមួយ 
នារី អ្នក ច្របាប់ មា្ន្រក់ ដោយ មាន ពាក្រយ ព្រចន៍ ឌឺដង  

ផ្អ្រមល្ហ្រម លាយ ឡំ គ្ន្រ ។

ENOVELSABAY

មាន ប្រលោម លោក ជា ច្រើន មក ហើយ ដ្រល ប្រលោម លោក  SABAY បាន ច្រញ ផ្រសាយ  ដោយ មាន ទាំង រឿង ប្រប ស្ន្រហា ខា្ន្រត វ្រង 
និង ខ្លី រឿង ប្រប អប្របិយជំនឿ រឿង ប្រប សុើប អង្ក្រត  រឿង ប្រប កំប្ល្រង ជា ដើម ។ ក្នុង ចំណម ប្រលោមលោក ដ៏ ព្រញ និយម ទាំង នោះ  
មាន រឿង ខ្លះ មាន អ្នក ចុច ចូល អាន រហូត ដល់ រាប់ មុឺន នាក់ ។

ប្រលោម លោក  ទាំង ៥ ដ្រល មន អ្នក ចុច អាច ច្រើន ាង គ្រ
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Sabay Magz សូម ណ្រនាំ អ្នក ជំនាញ 
ផត់ មុខ មួយ រូប មក ពី ប្រទ្រស ហុងគ្រដី្រល
 បាន មក រស់ នៅ ប្រទ្រស កម្ពុជា ជាង ៥ឆ្ន្រំ 
ហើយ។ តើ គត់ មាន អ្វី ច្រក រល្រក ដល់ 
មិត្ត អ្នក អាន? ករងារ ជា  Make-up 

artist ទី ន្រះ មាន ករ លំបាក អ្វី ខ្លះ?

What inspired you to become a 
professional make-up artist?

តើ អ្វី ទៅ ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក ក្ល្រយ ជា អ្នក 
ជំនាញ ផត់ មុខ?

-I was always into makeup from my 
teens and as I grew older I knew 
exactly that this is what I want to 
do in my life. As how the makeup 
and fashion are evolving together, it 
drove me more to be passionate to 
discover my creativity. 

ខ្ញុំ ស្រលាញ់ ផ្ន្រក ន្រះ តាំង ពី ក្ម្រង មក ម្ល្រះ
ហើយ ដល់ ព្រល ធំ ឡើង ក៏ ដឹង ថា  ករងារ 
ជា  Mark up artist គឺ ជា អ្វ ីដ្រល ខ្ញុ ំស្រលាញ់ 
ពិត ប្រ្រកដ។   មួយ ទៀត ករ ផត់ មុខនិង
 ករ  បងា្ហ្រញ ម៉ូដ គឺ ពាក់ព័ន្ធ គ្ន្រ ខ្ញុំ ស្រលាញ់ 
ខាង ផ្ន្រក ន្រះ ដូច្ន្រះ បាន ជា ធ្វើ ឲ្រយ ខ្ញុំ 
ស្រលាញ់ ករ ងារ ផ្ន្រក ន្រះ កន់ ត្រ 
ខា្ល្រំង ឡើងៗ។ 

You've had an incredible career - 

what have been your highlights?

តើ អ្នក ធ្ល្រប់ ធ្វើ អ្វី ខ្លះ ក្នុង ករងារ ផ្ន្រក ន្រះ?

-After years of self-realization I fi-
nally got the opportunity to enroll in 
a formal makeup school in Hunga-
ry, despite the financial challenges. 
The respond of the fashion industry 
in Cambodia is overwhelming since 
people appreciated my work. By far 
the biggest break of my career is to 
work with a world renowned fash-
ion designers like  Frederick Peral-
ta, Albert Andrada, Bo Parcon, Je-
rome Lorico, Marco M Chan; at the 
recently concluded Naga fashion 
show, as a celebration of their 20th 
founding anniversary. 

ខ្ញុំ បាន ចូល  រៀន នៅ សាលា បង្រៀន ផត់ 
មុខ នៅ ប្រទ្រស ហុងគ្រី ដោយ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ មក ពី កម្ពុជា ទៅ ទីនោះ ស្ទើរ ត្រ រាល់ 
សបា្ដ្រហ៍។  ន្រះ ជា ករ ឆ្លើយ តប នឹង ករ 
មើល ឃើញ ន្រ តម្រូវ ករ ន្រ វិស័យ ដើរ ម៉ូដ 
នៅ ប្រទ្រស កម្ពុជា និង ហ្រតុ ផល មួយ 
ទៀត មាន ករ សរសើរ ពី មិត្តភ័ក្ដ  ។ ហើយ 
ត្រលប់ មក វិញ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ករ ជាមួយ 
Fashion Designer ល្របីៗ ជា ច្រើន ដូច 
ជា Frederick Peralta, Albert An-

drada, Bo Parcon, Jerome Lorico, 

Marco M Chan ហើយ ករងារ ទើប ត្រ 
ចប់ ថ្មីៗ ន្រះ   ករ ដើរ បងា្ហ្រញ ម៉ូដមួយ   ក្នុង 
ឱកស ខួប ២០ ឆ្ន្រំ ន្រ ករ បើក ដំណើរ 
ករ ណាហា្គ្រវីល។
 
Which element of your job do you 
most enjoy – Fashion Live shows 
or Fashion shoots?

សម្រ្រប់ ករ Make Up ក្នុង ករ ថត ជា  
Fashion និង ករ ដើរ បងា្ហ្រញម៉ូដ ផ្ទ្រល់ 
តើ អ្នក ចូល ចិត្ត មួយ ណា?

Comparison is out of question, be-
cause first and for most I love work-
ing for both. 
Fashion shows are challenging at 
the same time exciting, because 
you work by time, pressure and dif-
ferent kind of personalities. Further-
more I enjoy to meeting new artists 
who motivate and inspire me. Photo 
shoots exhibit more makeup which 
being portrayed by different faces 
of models. 

ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត ទាំង ពីរ។ Fashion Show 
ករងារ មាន  Challenge ច្រើន ក្នុង ព្រល 
ត្រមួយ ព្រ្រះ ត្រូវ  Make up ក្រ្រម 
សមា្ព្រធ ព្រលវ្រលា កំណ់ត មួយ ហើយ 

ណាមួយ អ្នក បងា្ហ្រញ ម៉ូដ ក៏ មាន ច្រើន 
ទៀត។ ហ្រតុ ផល មួយ ទៀត អ្វី ដ្រល ខ្ញុំ 
ចូល ចិត្ត  គឺ ធ្វើ ករ ជាមួយ អ្នក ជំនាញ ផត់ 
មុខ ផ្រស្រង ទៀត នៅ ព្រល នោះ។  

Does everyone look better with 

make-up? មនុស្រស រាល់ គ្ន្រ សា្អ្រត ដោយ 
សារ  Make-up ម្រន ទ្រ?

I believe that makeup enhance 
one’s uniqueness and personality, 
if done correctly. Up on the other 
hand makeup can hide the real 
beauty of the person if done exces-
sively. It’s very important to use the 
proper makeup all the time. Just to 
mention few tips don’t use dark-
er or lighter foundation than your 
skin tone, and/or don’t use colors 
or techniques which is not suitable 

with your personality. 
ខ្ញុ ំជឿ ថា ករ  Make-up ធ្វើ ឲ្រយ មនុស្រស មា្ន្រក់ 
ច្រញ សម្រស់ ដ្រល ខ្លួន មាន ពិត ប្រ្រកដ  
បើ សិន ជា ករ ផត់ មុខ នោះ ត្រឹម ត្រូវ។ 
ត្រ បើ សិន ជាហួសហ្រតុ ព្រក បាន ន័យ 
ថា  Make Up បាន លាក់ សម្រស់ ដ្រល 
ខ្លួន យើង មាន បាត់ អស់ ហើយ ព្រល ខ្លះ 
អាច ធ្វើ ឲ្រយ គ្រ ក្ល្រយ ជា មនុស្រស មួយ ផ្រស្រង 
ទៀត។ សំខាន់ ណាស់ ដ្រល ហើង ត្រូវ 

PROFESSIONAL MAKE-UP ARTIST
DORI MOLNAR
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ប្រើ របស់ ទាំង នោះ ឲ្រយ បាន ត្រឹម ត្រូវ។ តាម គំនិត ខ្ញុំ គួ ត្រ កុំ ធ្វើ អ្វី 
ឲ្រយ ងងឹត ឬ ក៏ សរ ជាង ព័ណ៌ ស្រប្រក របស់ យើង ហើយ  មួយ ទៀត 
កុំ ប្រើ ព័ណ៌ ឬ ក៏ ករ ផត់ មុខ ណា ដ្រលផ្ទុយ  ពីលក្ខជណៈ ផ្ទ្រល់ 
ខ្លួន យើង។  

What do you love most about doing makeup?

តើ អ្វី ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក សប្របាយ ចិត្ត ជាង គ្រ ?
 
I feel fulfilled when I see my clients happy with their 
makeup, I love to bring the best out of them through my 
work. I love to discover new things about doing makeup 
and working it out with different faces.

នៅ ព្រល ដ្រល  Client គត់ សប្របាយ ចិត្ត នឹង ករ ផត់ មុខ ខ្ញុំ។ 
ខ្ញុំ  ចូលចិត្ត ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក ទាំង នោះ  បាន ដឹង ពី សម្រស់ ខ្លួន ឯង ។ ខ្ញុំ 
ចូល ចិត្ត ស្វ្រង រក អ្វី ថ្មីពាន់ព័ន្ធ នឹង ករ ផត់ មុខ ហើយ ពិស្រស គឺ 
ចូល ចិត្ត ផត់ មុខ មនុស្រស ផ្រស្រងៗ គ្ន្រ។ 

What has been the biggest challenge of your career?
Starting it! This industry requires a lot of investment, 
effort, time and a lot of free jobs. Quality job needs 

quality makeup kit, which cost money.

ករ ចាប់ ផ្ដើម ដំបូង ត្រូវ ចំណាយ  ករ បណា្ដ្រក់ ទុន ទាំង ករ ប្រឹង 
ប្រ្រង ព្រលវ្រលា ហើយ ព្រល ខ្លះ ត្រូវ ធ្វើ ករ ដោយ មិន គិត ថ្ល្រ។ 
គុណាព ន្រ ករងារ គឺ អាស្រ័យ ទៅ លើ គ្រឿង Make Up ល្អៗ 
ដ្រល សុទ្ធ ត្រ ត្រូវ ចំណាយ លុយ។

What three makeup item should no woman leave 

home without?តើ គ្រឿង  Make up អ្វី ខ្លះ ទៅ ដ្រល នារី គ្រប់ 
រូប គួរ ត្រ មាន ព្រល ច្រញ ពី ផ្ទះ?

Foundation powder with mirror (saves the place in 
your bag), lipstick, bronze blush which highlights the 
face in the summer.

ម្រសៅ ផត់ មុខ និង កញ្ចក់ ( ត្រូវ រក្រសា ទុក ក្នុង កបូប ឲ្រយ ជាប់ 
ជានិច្ច) , ក្រ្រម លាប មាត់ និង  bronze blush។

Anything else you'd like to share?

ចុង ក្រ្រយ មាន អ្វី បន្ថ្រម ទ្រ?

My favorite quotation from Calvin Klein "The best thing 
is to look natural, but it takes makeup to look natural."  
To all the women out there; trust me a hint of makeup 
is enough to convince yourself that you are more than 

beautiful! 

តាម  Quote របស់ Calvin Klein « អ្វី ដ្រល ល្អ បំផុត នោះ គឺ 
ទៅ លក្ខជណៈ ធម្មជាតិ ប៉ុន្ត្រ វា ត្រូវ ករ Makeup ដើម្របី ឲ្រយ ឃើញ 
ពី សម្រស់ ធម្មជាត»ិ។ សម្រ្រប់ សុាព នារី ទាំង អស់ ! ករ 
makeup ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក ទទួល បាន អ្វី មួយ លើស ពី ាព ស្រស់ សា្អ្រត 
អ្នក ទៅ ទៀត៕
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សួស្ដី សុាព នារី ប្រិយមិត្ត  Sabay 

Magz ទាំង អស់ គ្ន្រ! ទំព័រ ន្រះ Sabay 

Magz សូម លើក យក វិធី ច្ន្រ ម៉ូដ ខ 
ខូយប៊យ វ្រង ឲ្រយ ក្ល្រយ ជា  ម៉ូត ខ 

ខូយប៊យ ខ្លី ត្រឹម ត្រ រយៈ តិច ជាង ១៥ 
នាទី មក បងា្ហ្រញ មិត្ត ទាំង អស់ គ្ន្រ។ ចាំ 
អងា្ក្រល ទៀត! ប្រមូល ខ ណា ដ្រល អ្នក 
គិត ថា ល្រង ចង់ស្លៀក ហើយ មក មក ច្ន្រ 
តាម រយៈ វិធី ខាង ក្រ្រម ទាំង អស់ គ្ន្រ!

 ច្ន្រ  ខ
 ខូវប៊យ វ្រង 
កា្ល្រយ ា 
ខូវប៊យ ខ្លី 

១.វាស់ ប្រហ្រល ខ ដ្រល អ្នក ចង់ កត់ ប្រយ័ត្ន ណា៎! កុំ កត់ ខ្លី ព្រក  ក្រ្រង ល ចង់ 
បាន វ្រង បន្តិច វិញ ក្រច្ន្រ ល្រង កើត យល់ ល្អ យក ប្រវ្រង ល្មម ៗ សិន ទៅ

៣. ច្ន្រ តាម ប្រហ្រល ដ្រល អ្នក ព្រញ ចិត្ត ហើយ គឺ ដល់ ព្រល ល្រង ម៉ូដ ល្ហ្រកៗ ហើយ។ ចង់ ច្រញ ម៉ូដ 
ន្រះ ស្រួល ទ្រ អ្នក គ្រ្រន់ ត្រ យក Cutting Board ទៅ ឆូត លើ ខ  លើ បណ្ដ្រយ ន្រ ខ បនា្ទ្រប់ មក 

យក ប្រដាប់ ដក ពុកមាត់ ដើម្របី ដក ឲ្រយ ច្រញ ជា សរស្រ អំបោះ។

២.គូស ប្រហ្រល ដ្រល អ្នក វាស់ រួច 
បនា្ទ្រប់ មក កត់ តាម គំនូស

22
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ករ ស្លៀក ពាក់ ដដ្រល ៗ  ព្រល ខ្លះ 
អាច ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក ធុញ! ចង់ ប្ដូរ ម៉ូដ 
ខអាវ មិន ប្រ្រដក ថា ត្រូវ ត្រ ទិញ 
សំលៀក បំពាក់ ថ្មី ដើម្របី ប្ដូរ ម៉ូដ 
នោះ ទ្រ ព្រល ខ្លះ ខអាវ ចាស់ៗ 
ក៏ អាច យក មក ច្ន្រ ធ្វើ ជា ម៉ូដ ថ្មីបាន 
ដ្ររ។ ចំណាយ លុយ តិច ហើយ 
បាន ម៉ូដ ថ្មី ទៀត! ចង់ ដឹង ថា គ្រ 
ម៉្រច អត់? តោះ! តាម ដាន ទាំង 
អស់ គ្ន្រ។

១.យក ក្រដាស គូស 
លើ ហោប៉្រ ដ្រល អ្នក 
ចង់ បន្ថ្រម ម៉ូដ ដោយ 
ដាក់ លើ ផ្ន្រក ខាង ក្រ្រយ 
 ន្រ ហោប៉្រ រួច គូស 
តាម ទំហំ អ្នក ចង់ បាន។

២. កត់ ក្រដាស ដ្រល អ្នក ចម្លង តាម ទំហំ ហោប៉្រ  បនា្ទ្រប់ មក យក 
ក្រដាស នោះ ធ្វើ ជា ពុម្ភ ហើយ កត់ ក្រណាត់ តាម ពុម្ភ ន្រះ។

៣.បាន ក្រណាត់ តាម ពុម្ភ ហើយ អ្នក អាច យក ទៅ ដ្ររ លើ ហោប៉្រ ដ្រល អ្នក ចង់ បន្ថ្រម ម៉ូដ 
បាន ហើយ។ ដល់ ព្រល អ្នក បញ្ច្រញ ថ្វី ដ្រ ដ្ររបា៉្រក់ ដោយ ខ្លួន ឯង ហើយ!

បន្ថ្រម ម៉ូដ កាលីប
  លើ ហោប៉្រ ខ

23
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LAUREN SANTO DOMINGO  គឺ ជា 
CONTRIBUTING EDITOR  របស់ 
ទស្រសនាវដ្ដី  VOGUE  និង ជា សហ សា្ថ្របនិក 
ន្រ អាជីវកម្ម ផ្ន្រក  FASHION តាមអនឡាញ 
ឈ្ម្រះ ថា MODA OPERANDI។

Lauren Santo Domingo
Contruibuting Editor

PETER SOM

អ្នក ច្ន្រ ម៉ូដ ជា ច្រើន ត្រង ត្រ ផ្ដ្រត សំខាន់ ជាង 
គ្រ ត្រ លើ អ្វី ដ្រល ពួក គ្រ បាន ច្ន្រ ម៉ូដ ។ ប៉ុន្ត្រ 
លោក  PETER SOM មិន ដូច ពួក គ្រ ទ្រ ។
PINTEREST របស់ លោក មាន អ្វ ីៗ  ជាច្រើន
 យា៉្រង សម្របូរ ប្រប ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ មនុស្រស ជា ច្រើន 
ព្រញ ចិត្ត  ។

Peter Som
Fashion Designer

HOPSCOTCH & GRACE

មា្ច្រស់  BLOG ជន ជាតិ អូស្ត្រ្រលី  RACHEL

មាន  របស់ ជា ច្រើន ប្រភ្រទ នៅ លើ  BOARD 

របស់ នាង ក្នងុ  PINTEREST ដូច ជាសំលៀក
បំពាក់ ស ខ្ម្រ ស្ទីល តាម ផ្លូវ ជា ដើម ។

Hopscotch & Grace
Blogger

EMILY SCHUMAN

វា មិន ម្រន ជា រឿង ចម្ល្រក ទ្រ ដ្រល មា្ច្រស់  
BLOG  CUPCAKE AND CASHMERE

 មាន គណនី ដ៏ អសា្ច្ររ្រយ មួយ ក្នងុ   PINTEREST

នោះ ។ ក្នុង គណនី របស់ នាង មាន របស់ ជា 
ច្រើន ដូច ជា អាហារ សំលៀកបំពាក់  និង 
មនុស្រស មា្ន្រ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ នាង ចាប់អារម្មណ៍ ។

Emily Schuman
Blogger

ម៉ូដ  និង ស្ទីល ល្របី ៗ  ជា ច្រើន  ត្រូវ បាន គ្រ 
យក ទៅ ដាក់ ក្នុង វ៉្របសាយ  PINTEREST 

ដ្រល ជា កន្ល្រង ដ៏ មាន ប្រជាប្រិយ បំផុត 
ក្នុង ចំណម វ៉្របសាយ ម៉ូដ ដទ្រ ទៀត ។ 
សម្រ្រប់ អ្នក ដ្រល ប្រើ ប្រ្រស់  PINTEREST  

ដើម្របី ស្វ្រង រក ម៉ូដ ផ្រស្រង ៗ  ដ្រល ពួក គ្រ ចង់ 
បាន  ត្រង ត្រ ស្វ្រង រក មើល គណនី ធំ ៗ  
ដោយ សង្រឃឹម ថា ក្នុង នោះ មាន ម៉ូដ ជា ច្រើន 
ដ្រល អាច ជួយ ពួក គ្រ បាន ។

ខាង ក្រ្រម ន្រះ គឺ ជា គណនី ធំៗ និង ល្របី 
ចំនួន ១០  នៅ លើ  PINTEREST ដ្រល មាន 
អ្នក ចុច  PIN ច្រើន បំផុត ៖

លើ  PINTEREST

ស្រលញ់   FASHION? 

ARTHOBBIES

អាច សាកល្របង FOLLOW 

ACCOUNTទាំង ១០   ល្របី 

ERIKA BEARMAN

ដើម្របី ប្រើ ប្រយោគ ផ្ទ្រល់ ខ្លួន របស់ នាង 
PINS របស់  ERIKA BEARMAN សុទ្ធ 
ត្រ ទាក់ ទង នឹង ាព ស្រស់ សា្អ្រត ដ៏ បរិសុទ្ធ  
សម្រ្រប់ ស្ត្រី និង បុរស ។

Erika Bearman
OscarPRGirl
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NINA GARCIA

អ្នក ដឹក នាំ  ទស្រសនាវដ្ដី ម៉ូដ  MARIE CLAIRE

និង ជា គណកម្មករ គម្រ្រង RUNWAYនាង
 NINA GARCIA បាន រៀប ចំ  BOARDS 
របស់ នាង ដោយ ប្រើ ម៉ូដ ព្រញ និយម តាម 
រដូវ កល  ខ ឆ្នូត ពណ៌ ៗ  សម្រ្រប់ រដូវ ផ្ក្ររីក  
ចំណ្រក ពណ៌ ស និង សំពត់ ផយ ៗ  ខាង លើ 
សម្រ្រប់ រដូវ ស្លឹក ឈើ ជ្រុះ ។

STYLE WITH CLASS

មាន ម៉ូដ សន្ធឹក សនា្ធ្រប់ សម្រ្រប់ ជ្រើសរីស 
ជាមួយ នឹង ចំនួន  PIN ៤ ០០០។

Nina Garcia

Style With Class

Fashion Director

KATE SPADE 

ក្នុង  BOARD របស់  KATE SPADE  មាន 
ម៉ូដ សំលៀកបំពាក់ ពណ៌ ស្រស់ ៗ  ខអាវ 
សម្រ្រប់ ធ្វើ ដំណើរ ដ្រល មាន គ្រប់ ពណ៌  និង 
មាន រ៉ូប ពណ៌ សា្អ្រត ៗ  ទៀត ផង ។

Kate Spade

WARBY PARKER

អ្នក ពិត ជា មិន ខុស បំណង ទ្រ បើ សិន ចង់ រក 
ម៉ូដ  EYEWEAR BRAND LENDS គ្រឿង 
តុបត្រង ខ្លួន តាម តំបន់ និង ប្រដាប់ ប្រដា  នារី 
ដទ្រ ទៀត.

Warby Parker

GLAMOUR MAGAZINE

នៅ ទី ន្រះ ក៏ មាន សំលៀកបំពាក់ ច្រើន ម៉ូដ 
តាម ព្រល វ្រលា តាំង ពី ករ ណាត់ ជួប ព្រល 
យប់ ពិធី ជប់ លៀង និង ម៉ូដ សម្រ្រប់ ចុង 
សបា្ដ្រហ៍ ជា ដើម ។

Glamour Magzine

FASHION 
IS ABOUT 

DRESSING 
ACCORDING TO 

WHAT'S 
FASHIONABLE. 

STYLE IS MORE 
ABOUT BEING 

YOURSELF.
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កុំ ទុក ពោះ ឲ្រយ កូរ ឃ្ល្រន ចោល ប្រប ន្រះ 
ទៀត អី ប្រិយមិត្ត អាច មក ភ្លក់ អាហារ 
ដ្រលSABAY MAG  បងា្ហ្រញ ជូន ថ្ង្រ ន្រះ  
ដ្រល សុទ្ធ សឹង ជា អាហារ ប្រចាំ ហាង 
ផ្ទ្រល់ នៅ ហាង TERRACE  ដោយ គ្រប់ 
អាហារ ទាំង អស់ មិន ប្រើ ប៊ីច្រង ហើយ 
ថ្រម ទាំង តម្ល្រ សមរម្រយ ទៀត ផង បើ បាន 
ភ្លក់ ហើយ ទើប ដឹង ថា ឆ្ង្រញ់។

SWEET POTATO, PEPPER & 
PEANUT STEW តម្ល្រ ៥ ដុលា្ល្ររ
អាហារ មួយ ចាន ន្រះ ញ៉្រំ ហើយ គឺ ឈ្ងុយ 
ប្រប ជូរ អ្រម ជាប់ មាត់ ត្រ ម្ដង។   រសជាតិ 
ន្រ ទឹក ប៉្រងបោ៉្រះ ជូរ អ្រម និង ខ្ទិះ ដូង ក្លិន 
ឈ្ងុយ លាយ ជាមួយ សណ្ដ្រក កំប៉ុង 
ពណ៌ ក្រហម ឆ ចាក់ ស្រ្រច លាយ 
ច្របល់ គ្ន្រ ជាមួយ បន្ល្រ កត់ ជា ដុំ ធំ ៗ  មាន 
ម្ទ្រស បោ្ល្រក ពណ៌ លឿង ខៀវ  រួម ទាំង 
ខ្ទឹម បារាំង និង ដំឡូង ជា្វ្រ  ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក បាន 
ទទួល ទាន ហើយ  ជាប់ ក្លិន ប្រហើរ ឈ្ងុយ 
ជូរ អ្រម ចូល គ្ន្រ បង្កើន រស ជាតិ ថ្មី ប្ល្រក។

ROCKET & ROASTED PUMPKIN 

SALAD តម្ល្រ 4.5 ដុលា្ល្ររ
ចំណ្រក អាហារ មួយ មុខ ន្រះ វិញ រឹត ត្រ 
ពិស្រស ថ្រម ទៀត ដោយសារ ាព ប្ល្រក 

ន្រ  ល្ព្រ ចិត បន្ទះ ស្ដើង ៗ   អាំង ប្រឡាក់ 
ជាមួយ អំបិល ម្រ្រច និង ប្រ្រង អូ លីវ ញ៉្រំ 
លាយ ជាមួយ ស្លឹក សាឡាត់ ROCK-

ETដ្រល មាន រសជាតិ ហឹរ បើ ហូប ទ ទ្ររ 
។ ត្រ លោក អ្នក នឹង មាន អារម្មណ៍ ប្ល្រក 
ទៅ វិញ ដោយ សារ វា ប្ររ ជា មាន រសជាតិ 
ជូរ ឆ្ង្រញ់  ព្រល  ញ៉្រំ ចូល គ្ន្រ ជាមួយ 
ប៉្រងបោ៉្រះ លាយ ជាមួយ ទឹក ខ្ម្រះ ពណ៌ ខ្ម្រ  
រួម ទាំង ទឹក ជ្រលក់ ដ្រល ឆ ជាមួយ បន្ល្រ 
និង CHEESE លាយ រសជាតិ ចូល គ្ន្រ 
ទាំង ផ្អ្រម ច្រញ ពី ល្ព្រ ហឹរ និង ជូរ ធ្វើ ឲ្រយ 
លោក អ្នក បរិភោគ ហើយ ទទួល រសជាតិ 
ប្ល្រក រហូត  ទាល់ ត្រ  អស់ ពី ចាន។

  ឆ គ្រឿង បន្ល្រ  សាច់ មាន់ តម្ល្រ ៦ ដុលា្ល្ររ
អាហារ ន្រះ បើ សា្ដ្រប់ ឈ្ម្រះ ហាក់ 
សាមញ្ញ ត្រ ព្រល ភ្លក់ ទើប ដឹង ថា រសជាតិ 
អសា្ច្ររ្រយ។ ព្រល បរិភោគ មិន ទ្រលាន់ 
នោះ ទ្រ  ព្រ្រះ មាន បន្ល្រ ដល់ ទៅ បួន មុខ 
ដូច ជា ផ្ក្រ ខាត់ ណា ពណ៌ ស សណ្ដ្រក កួរ 
ម្ទ្រស បោ្ល្រក និង ករ៉ុត ឆ លាយ គ្ន្រ ជា មួយ 
ប្រ្រង អូ លីវ  គ្រឿង បុក និង សាច់ មាន់។ 
ព្រល ទំ ពារ អាហារ ចូល ដល់ មាត់ ក្លិន 
ឈ្ងុយ ច្រញ ពី គ្រឿង   ប្រហើរ ឈួល ព្រញ 
ច្រមុះ ជាប់ ចិត្ត ត្រ ម្ដង។ 

អា ម៉ុក (A MOK) តម្ល្រ ៦ ដុលា្ល្ររ
ចំពោះ អាហារ មួយ ប្រភ្រទ ន្រះ វិញ ប្រិយ មិត្ត ាគ ច្រើន ប្រហ្រល ជា បាន សា្គ្រល់ ប៉ុន្ត្រ 
មិន ប្រ្រកដ ថា គ្រប់ អា ម៉ុក ដ្រល អ្នក បាន បរិភោគ សុទ្ធ ត្រ រសជាតិ ដូច គ្ន្រ ទ្រ។ អា ម៉ុក ន្រះ 
ឆ្ង្រញ់ ប្ល្រក ដោយ ប្រើ សាច់ ត្រី ឆ ជាមួយ ខ្ទិះ ដូង និង ផ្រសិត បង្កើន ាព ប្រ្រ ផ្អ្រម វ្រច ខ្ចប់ 
នឹង ស្លឹក ច្រក រស ជាតិ ប្រប ខ្ម្ររ ពិតៗ។
 
គ្រប់ អាហារ នៅ ហាង ន្រះ គឺ បរិភោគ ជាមួយ អង្ករ សំរូប ជា ប្រភ្រទ អង្ករ ជំនួយ សុខាព 
ដ្រល របៀប ចម្អិន ក៏ មាន លក្ខជណៈ ពិស្រស ផង ដ្ររ ដោយសារ មុន ដាំ គ្រ យក វា ទៅ ត្រ្រំ 
ទឹក ប្រមាណ ២០ នាទី រួច ដាំ លាយ ជាមួយ ខ្ទឹម ក្រហម ខ្ទឹម ស លាយ ខ្ទឹម បារាំង បន្តិច ឆ 
មុន រួច ស្រ្រច និង រោយ អំបិល បន្តិច ធ្វើ ឲ្រយ បាយ អង្ករ សំរូប មាន រសជាតិ ប្ល្រក។
 
ក្រ្រ ពី អាហារ  ហាង ន្រះ ក៏ មាន លក់ នូវ ទឹក ផ្ល្រឈើ ស្រ្រ ក្រឡុក ករ៉្រម បង្អ្រម ផង 
ដ្ររ ។ លោក អ្នក អាច មក ភ្លក់ អាហារ ទាំង ន្រះ នៅ ហាង TERRACE ដ្រល មាន 
អាសយដា្ឋ្រន ផ្ទះល្រខ ៤៣ ផ្លូវ ល្រខ ៩៥ សងា្ក្រត់ បឹង ក្រង កង ចមា្ង្រយ ២០០ ម៉្រត្រ 
ចមា្ង្រយ ពី សារមន្ទីរ ទួល ស្ល្រង។ បើក លក់ ចាប់ ពី ថ្ង្រ អងា្គ្ររ ដល់ អាទិត្រយ ពី មោ៉្រង ៧ ព្រឹក 
ដល់ មោ៉្រង ៩ យប់ ទូរសព្ទ ល្រខ ០៩៣ ៦៦៥  ២២៥។

អត្ថបទ៖ លឹម សុ នា

ឃ្ល្រន មិន ដឹង ទៅ ណ 
សាក អាហារ  ឆ្ង្រញ់ មិន ប្រើ ប៊ី ច្រង  ប្រចាំ ហាង ន្រះ  មើល
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រៀន ធ្វើ ប្រដប់ ព្រយួរ កាបូប 
និង មួក ត្រឹម ត្រ ១០ នាទី
ព្រល ខ្លះ ភ្លៀង ស្ទើរ រាល់ ថ្ង្រ អីចឹង អ្នក ប្រហ្រល ជា មាន 
អារម្មណ៍ ថា ធុញឬ ក៏ អផ្រសុក  ហើយ! ត្រ មិន អី ទ្រ បើ សិន 
ជា ព្រល ន្រះ អផ្រសុក  អ្នក អាច រៀន ធ្វើ ប្រដាប់ ព្រយួរ កបូប 
និង មួកតាម រយៈ SABAY MAGZ ដោយ ចំណាយ ព្រល 
ត្រឹម ត្រ ១០ នាទី អី ប៉ុណ្ណ្រះ បើ អ្នក មាន របស់ របរ គ្រប់ 
គ្រ្រន់។ តោះ! កុំ បង្អង់ យូរ! សាក ល្របង រៀន  DIY តិច 
មើល៍!

របស់ អ្នក ដ្រល ត្រូវ ការ៖
ដង ឬស្រសី  ដង អំបោសឬ ក៏កំណាត់ ឈើ មូល ផ្រស្រង ៗ  ទំហំ 
តូច ល្មម ប្រហ្រល ជា ៤ ទៅ ៥ ដើមខ្រស្រ ពួរ ឬ ខ្រស្រ ផ្រស្រងៗ
 ដ្រល អ្នក គិត ថា មាុ្រំ ល្អកន្រ្រ្ដ

២.យក ខ្រស្រ ចង នៅ ចំណុច កណា្ដ្រល ឲ្រយ ជាប់ ធ្វើ យា៉្រង 
ណា ឲ្រយ មាន លំនឹង ត្រ មិន ត្រូវ តឹង ព្រក ទ្រ ព្រ្រះ ត្រូវ ករ 
ពិនិត្រយ មើល ឡើង វិញ ថា ប្រដាប់ ព្រយួរ កបូប និង មួក ន្រះ 

នឹង ល្អ ឬ នៅ

១.   បញ្រឈរ ឈើ ទាំង អស់ នោះ  ហើយ ផ្គួប ចូល គ្ន្រ

៣.ពិនិត្រយ រួច ហើយ ទើប អ្នក អាច ចង វា ឲ្រយ តឹង បាន។
៣ ចំណុច អីចឹង អាន ទៅ ដូច ជា ស្រួល ណាស់ ម្រន 
ទ្រ? កុំ ទាន់ អាល ឆ្លើយ! សាក ល្របង ធ្វើ ដោយ ខ្លួន 

ឯង សិន  ចាំ និយាយ ណា៎!
ប្រភព៖ APAIRANDASPAREDIY
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មិត្ត អ្នក អាន ប្រ្រកដ ជា ធ្ល្រប់ បាន សា្គ្រល់ Autum Allen តាម រយៈ កម្មវិធី ទូរទស្រសន៍ និង ករ បង្ហើរ សំនៀង 
តាម រយៈ បណា្ដ្រញ ទំនាក់ទំនង សង្គម ហ្វ្រសបុក ឬ ក៏  Youtbue រួច មក ហើយ។ ត្រ មិត្ត អ្នក អាន ប្រហ្រល 
មិន ធ្ល្រប់ បាន ដឹង ទ្រ ថា មុន នឹង មក ដល់ ដំណាក់ កល សម្ដ្រង និង ច្រៀង លើ ឆក ន្រះ Autum បាន ហ្វឹក 
ហាត់  និង អភិវឌ្រឍន៍ ខ្លួន ឯង យា៉្រង ណា នោះ ទ្រ ។ 

លោក បា៉្រ របស់  Atum បាន ប្រ្រប់ Sabay Magz ថា ព្រល ដ្រល  Autum  មក ពី អាម្ររិក ចូល មក រស់ នៅ 
ស្រុក ខ្ម្ររ នៅ អាយុ ៦ ឆ្ន្រំ កុមារី រូប ន្រះ ចូល ចិត្ត មើល ទូរទស្រសន៍ និង ច្រៀង តាម កម្មវិធី Barbie រាល់  ថ្ង្រ។ 
ក្រ្រ ពី បញ្ជូន ទៅ សាលា ដើម្របី ក្រ្រប យក ចំណ្រះ ដឹង លោក បា៉្រ របស់ Autum ក៏ មិន បាន ជំទាស់  នឹង ករ 
ស្រលាញ់ សិល្របៈ របស់ កូន ដ្ររ។ 

លោក បន្ត ថា ដោយ សារ ឃើញ Autum ស្រលាញ់ សិល្របៈ  លោក ក៏ សម្រ្រច ចិត្ត សាក សួ មិត្តភ័ក្ដិ របស់ 
លោក ឲ្រយ ទៅ បង្រៀន Autum ពី របៀប ច្រៀង។ ព្រល នោះ Autum មាន អាយុ ៨ ឆ្ន្រំ ហើយ អ្វី ដ្រល គួរ 
ឲ្រយ ា្ញ្រក់ ផ្អើល បំផុត នោះ គ្រ្រន់ លោក គ្រូ បង្រៀន ច្រៀង ឲ្រយ Autum សាក ច្រៀង បទ " My Heart will go 

on “ Autum បាន Hit the high note។ ព្រល នោះ ហើយ ជា ព្រល ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ លោក និង  Autum ខ្លួន 
ឯង បាន ដឹង ពី ថា  Autum មាន  ដុង សិល្របៈ ពីកំណើត។  

បនា្ទ្រប់ ពី ច្រៀង ាសា អង់គ្ល្រស  Autum បាន សម្រ្រច ចិត្ត រៀន ច្រៀង ាសា ខ្ម្ររ ដោយ  upload វីដ្រអូ 
ចូល ទៅ កន់  Youtube ហើយ  Share ទៅ ក្នុង បណា្ដ្រញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម ហ្វ្រសបុក។ មិន បាន 
១ ថ្ង្រ ផង បទ ចម្រៀង ដ្រល  Autum បាន ច្រក រំល្រក នោះ បាន ល្របី សុះសាយ ព្រញ បណា្ដ្រញ ទំនាក់ 
ទំនង សង្គម ហ្វ្រសបុក នៅ កម្ពុជា។   ករ គំ ទ្រ ពី មនុស្រស ជុំ វិញ ខ្លួន និង អ្នក ដ្រល គំ ទ្រ តាម ហ្វ្រសបុក 
Autum ទទួល កមា្ល្រំង ចិត្ត ដ៏ធំ មួយ ក៏ សម្រ្រច ចូល បងា្ហ្រញ សមត្ថាព ខ្លួន លើ កម្មវិធី  « ព្រញចិត្ត ឬ អត់ » 

ទូរទស្រសន៍   MyTV ។ ករ បងា្ហ្រញ មុខ ន្រះ Autum បាន ល្របី ទាំង នៅ ក្នុង ស្រុក និង អន្តរជាតិ។

មក ទល់ ព្រល ន្រះ Autum កំពុង ឆ្លៀត ហាត់ រៀន ច្រៀង និង ល្រង ព្រយណូ ខណៈ ដ្រល ខ្លួន កំពុង រវល់ 
សិក្រសា ចំណ្រះ ដឹង ទូទៅ និង ចំណ្រះ ដឹង ផ្ន្រក ាសា ខ្ម្ររ ចិន និង អង់គ្ល្រស។ 

Autum និយាយ ថា៖ « ខ្ញុំ គិត ថា ធ្វើ ជា អ្នក ចម្រៀង មិនម្រន ច្រះ ត្រ ច្រៀង មួយ មុខ ទ្រ  អ្នក ចម្រៀង គួរ ត្រ 
មាន ចំណ្រះ ដឹង ខ្ពង់ ខ្ពស់ ទាំង ខាង សិល្របៈ និង ចំណ្រះ ដឹង  ផ្រស្រងៗ  ព្រម គ្ន្រ»៕

AUTUM ALLEN
ចង់ កា្ល្រយ ា អ្នក ចម្រៀង ពោរព្រញ ដោយ 

សមត្ថភាព និង ចំណ្រះ ដឹង
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រឿង ស្លកឹចាក រដូវកលទី២នៅត្របន្តដក់
ជាប់នៅក្នុងប្រះដូងរបស់ទស្រសនិកជន។
ភ្នំព្រញ៖ 

យើងបានសំរ្រចដូចដ្រលបានគិតទុក, 
រឿង ស្លឹកចាក នារដូវកលទី២ ន្រះនឹង
នៅត្របន្តឲ្រយ  ទស្រសនិកជនកន់ត្រជក់
ចិត្តដិតអារម្មណ៏ផងដ្ររ។

រឿង ស្លកឹចាក ត្រវូបានដឹកនំារឿងដោយ
អ្នកជំនាញខាងផលិតរឿងប្រចំាប្រទ្រស
កម្ពជុាគឺលោក ឆយ បូរា៉្រ, គត់មានក្ររ្ត៍
ឈ្ម្រះល្របីល្របាញនៅក្នុងវិស័យខ្រស្រាព
យន្តរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ជាមួយ នឹង
ាពឈ្លៀសវ្ររបស់គត់ខាងវិស័យ
សិល្របះ និងអ្នកថតរូបយា៉្រងច្របាស់លាស់
ផងដ្ររ។

រឿង ស្លឹកចាក រដូវកលទី២ន្រះនឹងចាក់
បន្តពីរដូវកលទី១។ លោក បូរា៉្របាន
និយាយថា រឿងរា៉្រវគឺនៅត្របន្តនិទាន
អំពី ករតសូ៊ និងាពលំបាកវ្រទនារបស់
តួអង្គសំខាន់ៗ។

ខ្រស្រាពយន្តន្រះត្រូវបានចូលរួមសំដ្រង
ពីតារាល្របីៗនៅក្នងុវិស័យាពយន្តដូចជា
កញ្ញ្រ មាស ស្រីព្រជ្រ និង លោក មឿន 
ផន់ណ្រត។

លោក បូរា៉្រ បានបន្ថ្រមដ្រលថា គត់ពិត
ជាសប្របាយរីករាយយា៉្រងខា្ល្រំងចំពោះករ
គំទ្រខ្រស្រាពយន្តន្រះពីសា្ថ្រនីយ៍ទូរទស្រសន៍
MyTV គត់ថ្រមទំាងសង្រឃឹមថា នឹងមាន
ករផលិតខ្រស្រាពយន្តក្នុងស្រុកបន្ថ្រម
ទៀតដ្រលនឹងអាចសំរ្រចបាន លើ
អនុាពន្រប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ។

កលពីខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១៥, 
សា្ថ្រនីយ៍ទូរទស្រសន៍ MyTV បានរៀប
ចំកម្មវិធីសមោ្ភ្រធន្រករចាក់បញ្ច្រំងខ្រស្រ
ាពយន្តន្រះដ្រលបានប្រ្ររព្ធឡើងនៅ
រោងាពយន្ត Major Cineplex នៅក្នុង
ផ្រសារទំនើប AEON។ កម្មវិធីន្រះត្រូវបាន
ទទួលករគំទ្រពីអ្នកគំទ្រ,អ្នកសារពត៌មាន
និងភ្ញៀវកិត្តយសជាច្រើន។

កលពីដូវកលទី១ ខ្រស្ររឿងបានពិពណ៌នា
អំពីស្រចក្តសី្ន្រហា, ករតសូ៊ និងាពលំបាក
វ្រទនា ន្រតួអង្គសំខាន់ៗ គឺ ចាកដ្រលជា
កូនស្រី និងនន ដ្រលត្រូវជាមា្ត្រយ។

សំរាប់រដូវកលទី២ន្រះ ខ្រស្ររឿង នឹង
បងា្ហ្រញពីករប្រកួតប្រជ្រង និងករ
វិនិច្ឆ័យឲ្រយករជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិត 
ជាយុវវ័យរបស់ចាក។

សំណួរសួរថា តើចុងក្រ្រយចាកនឹង
ទទួលបានសុភមង្គលក្នុងជីវិត របស់
នាងដ្រររឺទ្រ? តើនាងអាច គ្រប់គ្រង 

ដើម្របីរស់នៅ និងក្រប្រ្រសា្ថ្រនាពជីវិត
របស់នាងឲ្រយប្រសើរជាងន្រះដ្រររឺទ្រ?
សូមបន្ត និងរង់ចំាទស្រសនា រឿងស្លកឹចាក
ត្រមួយគត់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្រសន៍ដ្រល
មានប្រជាប្រិយាពបំផុត សំរាប់យុវវ័យ
កម្ពុជា, MyTV។

MyTV គឺជាសា្ថ្រនីយ៍ទូរទស្រសន៍ដ្រលចាក់
ផ្រសាយមើលដោយស្ររីនៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជាដ្រលត្រងត្រនាំមកនូវ អ្វីដ្រលថ្មី 
នងិស្តងដ់ាពភិពលោកន្រករកសំាន្តទៅ
កន់ទស្រសនិកជនក្នុងស្រុក។

Sleok Chak Season 2 continue to 
touch viewer’s heart
Phnom Penh – As expected with 
its previous achievement, Sleok 
Chak season 2 continue to touch 
the hearts of the Kingdom’s TV 
viewers.
Sleok Chak is directed by well ac-
claimed Cambodian movie maker 
Prof. Chhay Bora. He is well known 
in the Cambodian movie industry 
with his keen artistry and eye for 
details in cinema photography.
“Sleok Chak season 2 is a contin-
uation of the story.” Prof. Bora said. 
The story will continue to narrate 
the struggle and hardships of the 
main character.
The movie is being top billed by 
the most sought stars in the film 
industry Meas Sreypich and Meon 

Phaneth.
Prof. Bora added that he is very 
happy with the support MyTV have 
given to this movie. He is also 
hopeful that thru this, there will be 
more locally produced movies that 
will hit mainstream media.
On April of 2015, MyTV organized 
a premiere night of the drama 
which was held at Major Cineplex 
in AEON Mall. The event was well 
received by the fans, press people 
and special guests.
In season one, the drama por-
trayed the love, struggle and hard-
ship of the main characters, Chak 
the daughter and her mother Non.
Now in season 2, the drama will 
show the challenges and trials that 
Chak will encounter during her 
adult life.
The question now is will Chak be 
able to finally attain happiness to 
her life? Can she manage to sur-
vive and turn her life to a better situ-
ation?  Please stay tuned and keep 
watching Sleok Chak only at the 
biggest pop and youth television 
channel in Cambodia, MyTV.
MyTV is a free-to-air TV station in 
the Kingdom that always bring new 
and world-class standard of enter-
tainment to the local audience.
-end-

ស្លឹកចាករដូវកលទី២
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ធ្ម្រចបើកៗ ព្រល វ្រលា ដូច ជា ដើរ លឿន ណាស់ ! 
ត្រ ម៉ា្រ ភ្ល្រត ោះ រដូវ ភ្លៀង បាន ត្រលប់ មក ដល់ ទៀតហើយ។
ដំណក់ ទឹក ភ្លៀង បាន ផ្ដល់ ាព ប្រតង ស្រស់ បំព្រង ដល់ 
រុក្ខជជាតិ ស្ទើរ គ្រប់ ទី កន្ល្រង ក្នុង ប្រទ្រស យើង ។  ផ្ទុយ ពី ផ្ដល់ 
ាព ស្រស់ បំព្រង ដល់ បរិសា្ថ្រន ជុំ វិញ យើង ទឹក ភ្លៀង  ឬ ក៏
 អាកសធតុ រដូវ ន្រះ ក៏ អាច ផ្ដល់ ផល អាក្រក់ មួយ ចំនួនដល់ 
ខ្លួន យើង ផង ដ្ររ។ ដូច្ន្រះ ដើម្របី ថ្រ សុខាព ឲ្រយ បាន ល្អ នៅ 
រដូវ ភ្លៀង ន្រះ SABAY  MAGZ សូម លើក យក គំនិត មួយ 
ចំនួន  មក បងា្ហ្រញ ដល់ មិត្ត អ្នក អាន  ក្នុង ករ ករពារ ពី ជម្ងឺ 
ផ្រស្រងៗ ដូច ជា  ផ្ដ្រសសាយ និង គ្រុន ក្ដ្រ ជា ដើម។

 យោង តាម ករ ស្រ្រវជ្រ្រវ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា បើ សិន ជា ប្រព័ន្ធ 
ាព សុា្រ ំរបស់ មនុស្រស ចុះ ខ្រសាយ ជម្ង ឺផ្រស្រងៗ អាច នឹងឆ្លៀត 
ចូល ក្នុង ខ្លួន យើង បាន យា៉្រង ងាយ ណាស់។ ដើម្របី កុំ ឲ្រយ 
ជម្ងឺ ឱកស និយម ជ្រៀត ចូល បាន មិត្ត ទាំង អស់ គ្ន្រ អាច 
ធ្វើ តាម ចំណុច ខាង ក្រ្រម ន្រះ បាន។

ទៅ ណា មក ណា កំុ ភ្ល្រច យក អាវ ភ្លៀង ឬ ក៏ ឆ័ត្រទៅ  តាមផង
ប្រយ័ត្ន ទទឹក  !  ញ៉្រំ បន្ល្រ និង ផ្ល្រ ឈើ ស្រស់ ព្រ្រះ អាហារ 
ទំាង ន្រះ មាន វីតាមីន A C E និង B-COMPLEXសារធតុ 
ទ្រទ្រង់ រាង កយ  និង ប្រព័ន្ធ ាព សុា្រ ំកន់ ត្រ ខា្ល្រងំ ឡើងៗ។
អ្នក អាច ជ្រើស យក ករ ញ៉្រ ំទឹក សុ៊ប ឬ ក៏ ត្រ ក្ដ្ៗរ  មួយព្រង
ដើម្របី ជួយ ផ្ដល់ ាព កក់ ក្ដ្រ ដល់ រាងកយកុំ ភ្ល្រច ញ៉្រំ ទឹក
 ឲ្រយ បាន ច្រើន ដើម្របី ជួយ បំបាត់ ជាតិ ពុល ក្នុង ខ្លួន  ត្រ ត្រូវ 
ប្រ្រកដ ថា ទឹក នោះ ស្រស់ ថា្ល្រ បរិសុទ្ធ និយាយ ចំ គឺ មិន ម្រន 
គ្រឿង ស្រវឹង ឬ ក៏ ភ្រសជ្ជៈ ប៉ូវ កមា្ល្រំង ទ្រ។

បើ ដឹង ថា ខ្លួន នឹង ចាប់ ផ្ដើម កើត ផ្ដ្រសសាយ ហើយ គួរ ត្រ 
ប្រញ៉្រប់ ទៅ ហាត់ ប្រ្រណ ដើម្របី ឲ្រយ ប្រក ញើស ព្រ្រះ វា នឹង 
ក្ល្រយ ជា ផ្ដ្រសសាយ ធំ បើ យើង មិន យក ចិត្ត ទុក ដាក់។
 គម្របី កុំ ញ៉្រំ អាហារ ឆៅ នៅ រដូវ ន្រះ! បើ ញ៉្រំ គួរ ត្រ លាង 
សមា្អ្រត បន្ល្រ សាច់ ត្រី ឬ សាច់ ផ្រស្រងៗ ឲ្រយ បាន ល្អិត ល្អន់។ 
 បើ អាច ជៀស បាន គួ ត្រ កុំ ជ្រើស រីក ករ ញ៉្រំ អាហារ តាម 
ដង ផ្លូវ ព្រ្រះ ម្ររោគ ផ្រស្រងៗ មាន ឱកស តោង ជាប់ នឹង 
អាហារ ណាស់ នៅ អាកសធតុ ត្រជាក់ ហើយ សើម ន្រះ។

ងូត ទឹក ជា បនា្ទ្រន់ បនា្ទ្រប់ ពី ត្រូវ ទឹក ភ្លៀង ហើយ!បើ សិន ជា
 អាច កំុ នៅ បន្ទប់ ឬ ក្រប្ររ ជញ្ជ្រងំ ណា ដ្រល ជ្រ្រប ទឹកនិយាយ
 រួម បន្ទប់ ណា ដ្រល សើម មិន ម្រន ជា សំណើម ប្រប 
ផសុកាព។

ភ្រសជ្ជៈ ដ្រល អ្នក គួរ ត្រ ជ្រើស យក នៅ រដូវ ន្រះ មានដូចជា 
ត្រ ក្ដ្រ ទឹក ខ្ញី និង ទឹក ឃ្មុំ លាយ ទឹក ក្ដ្រ។នៅ មាន ចំណុច
 តូច ៗ  ជា ច្រើន ទៀត! ត្រ បាន ត្រមឹ ត្រ បុ៉ណ្ណងឹ ក៏ អាច ថាគ្រ្រន់ 
ត្រ ធ្វើ យ៉ា្រង ណា កំុ ឲ្រយ ត្រ ផ្ដ្រយ សាយ មិន ឈប់ ទៅ បានហើយ!

TIPHEALTH

ថ្រ រក្រសា សុខភាព
 នៅ រដវូ ភ្លៀង ដោយ របៀប ណ?

Photo: Pu Sam
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សម្រ្រប់ មនុស្រស ប្រសុ ព្រល ទទឹកសក់ 
ដូច ជា មិន សូវ អី ទ្រ ត្រ ចំពោះ មនុស្រស
 ស្រ ីវិញសក់ សើម ដូច ជា មិនសូវស្រលួ
 ប៉ុនា្ម្រន នោះ ទ្រ ព្រ្រះ អាច កើត អង្គ្រ
ឬ ក៏ ផ្អូម សក់ ផង ក៏ ថា បាន។ 

ទាំងអស់ ន្រះ អាច ធ្វើ ឲ្រយ សុាព នារី 
ទាំងឡាយ បាត់ បង់ សម្រស់ មួយ 
កម្រិត ដ្ររ។ អីចឹង! ដើម្របី ករពារ 
កុំ ឲ្រយ បាត់ បង សម្រស់ នៅ រដូវ ន្រះ  
SABAY  MAGZ នឹង លើក យក ពី 
វិធី ថ្រ សក់ ឲ្រយ បាន ល្អ ក្រ្រម ដំណក់ 
ទឹក ភ្លៀង។

ដាក់ ប្រដាប់ ផ្លុំ សក់ តាម ខ្លួន ត្រ គួរ 
ជ្រើស យក ទំហំ ល្មម បាន ហើយ។ 
អូ ភ្ល្រច ប្រ្រប់! យក ដ្រ ច្របូត សក់ ឲ្រយ 
ស្ងួត សិន ណា៎! ប្រើ ប្រដាប់ ផ្លុំ គឺ 
ប្រើ គ្រ្រន់ ត្រ ជំនួយ ឲ្រយ ឆប់ ស្ងួត ត្រ 
ប៉ុណ្ណ្រះ។

គួរ កក់ សក់ ២ ទៅ ៣ ដង ក្នុង មួយ 
សបា្ដ្រហ៍ ហើយ កំុ ភ្ល្រច ប្រើ ថា្ន្រ ំអប់សក់ 
ផង កុំ ខ្វល់ ថា រឿង ជ្រុះ សក់ ច្រើន អី
កុំ ចង សក់ ឲ្រយ ោះ ព្រល សក់ សើម 
ដោយ សារ ភ្លៀង!

Photography: C.Nation

Wardrobe: ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ កត្ទីយា៉្រ | Katiya Shop

No 16Eo, មហាវិថីព្រះសីហនុ សងា្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់ ខណ្ឌចំករមន ភ្នំព្រញ

TIPHEALTH

គួរ  និង មិន គួរ
 ធ្វើ អ្វី ដើម្របី សក់
  មន សុខភាព 
ល្អ នៅ រដូវ ន្រះ?

Do’s
Take hair bath 2-3 time in a week. 

Apply oil before going to hair bath. 

Take vitamin E rich food. 

Don’ts
Don’t keep your hair wet. 

Don’t comb when it is wet. 

Don’t use the dryers in monsoon.
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TIPFOOD I

ខ្រ ភ្លៀង អី ចឹង! គួរ ញ៉្រំ អី  ខ្លះ ទើប សុខភាព ល្អ?

គ្ម្រន ហ្រតុ ផល អី ក្រ្រ ពី ករពារ 
សុខាព ឲ្រយ បាន ល្អ កុំ ឲ្រយ កើត 
ផ្ដ្រសសាយ ទ្រ នៅ ក្នុង ខ្រ ន្រះ! ដូច្ន្រះ 
បាន ជា ក្នុង ទំព័រ ន្រះ Sabay Magz 
សូម បងា្ហ្រញ ពី របប អាហារ ដ្រល អ្នក 
គួរ និង មិន គួរ ញ៉្រំ ក្នុង ព្រល ដ្រល 
កំពុង ត្រ មាន ភ្លៀង ធ្ល្រក់ ស្ទើរ ត្រ រាល់ 
ថ្ង្រ ន្រះ។ ចង់ ដឹង ថា មាន អាហារ អី 
ខ្លះ អត់?

ផ្ល្រ ឈើ ដ្រល អ្នក គួរ ញ៉្រំ ក្នុង រដូវ ន្រះ 
មាន ដូច ជា ផ្ល្របោ៉្រម សា្វ្រយ ផ្ល្រ 
ទទឹម និង សារី។ ផ្ល្រ ឈើ ទាំង ន្រះ 
ជួយ បង្កើន កមា្ល្រំង និង ធ្វើ ឲ្រយ ប្រព័ន្ធ 

ាព សាុ្រំ ក្នុង ខ្លួន មនុស្រស មាន ាព រឹងមាុ្រំ។ 
មាន ផ្ល្រ ឈើ តិច តួច ដ្ររ ដ្រល អ្នក  គួរ 
ជៀសវាង វិញ ដូច ជា ផ្ល្រ ឪឡឹក ត្រសក់ 
ស្រូវ  ព្រ្រះ បើ ញ៉្រំ លើសលប់ វិញ ផ្ល្រ 
ឈើ ទាំង ន្រះ អាច នឹង ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក ច្រញ មុន 
ច្រើន ក្នុង រដូវ ក្ដ្រ ហើយ សើម ។
បន្ថ្រម ពី ន្រះ អង្ក សម្រូប ក៏ ជា អាហារ 
ដ្រល អ្នក មិន គួរ រំលង ដ្ររ។  ពិស្រសជាង 
ន្រះ ទៅ ទៀត  បើ អ្នក បរិភោគ អង្ក សម្រូប  
ជាមួយ នឹង ទឹក ស៊ុប នោះ រឹត ត្រ ល្អ ត្រ 
ទឹក ស៊ុប កុំ ភ្ល្រច   ដាក់  ខ្ទឹម សរ ផង ព្រ្រះ 
ខ្ទឹម ក៏ អាច ជួយ ឲ្រយ ប្រព័ន្ធ ាព សាុ្រំ  
(Body’s immunity) មាុ្រំទាំ។ សម្រ្រប់ 
អ្នក ចូល ចិត្ត ទឹក ដោះ គោ គួរ ប្ដូរ មក ញ៉្រំ   

yogurt ជំនួស ទឹក ដោះ គោវិញ ហើយ បើ 
ញ៉្រំ ទឹក  គួរ ត្រ ញ៉្រំ ទឹក ក្ដ្រ ឧណៗ ឲ្រយ បាន 
ច្រើន បន្តិច។

សម្រ្រប់ អ្នក ដ្រល ត្រង ត្រ មាន បញ្ហ្រ  
allergies ស្រប្រក វិញ ត្រូវ ត្រ ជៀសវាង 
អាហារ ណា ដ្រល ហិល។ រស់ ជាតិ ហិល  
ព្រល ចូល ទៅ ក្នុង ខ្លួន មនុស្រស ហើយ គឺ 
ធ្វើ ឲ្រយ សីតុណ្ហាព ឡើង កម្ដ្រ សមា្ភ្រធ 
ឈាម ដើរ លឿន ដ្រល ជា ហ្រតុ ធ្វើ 
ឲ្រយម្ររោក បង្ក allergies កន់ ត្រ បាន 
ដ្រ។
បន្ល្រ ដ្រល មាន ជាតិ ល្វីង អាច ជា ជម្រើស 
ល្អ មួយ ក្នុង រដូវ ន្រះ។ បន្ល្រ ដ្រល អ្នក មិន 

គួរ ញ៉្រំ គួរ ត្រ ចម្អិន ឲ្រយ បាន ល្អ និយាម 
រួម កុំ ញ៉្រំ បន្ល្រ ឆៅ អី! ត្រ ចង់ ញ៉្រំ អ្នក 
ត្រូវ ប្រ្រកដ ថា លាង សមា្អ្រត បាន រៀប 
រយ ល្អ ហើយ។ ផ្ទុយ ពី ន្រះ អ្នក គួរ ត្រ 
កត់ បន្ថយ ករ ញ៉្រំ ម្ជូរ ដូច ជា អំពិល 
ត្រ្រំ សា្វ្រយ ត្រ្រំ និង អាហារ មួយ ចំនួន 
ទៀត ហើយ ប្ដូរ មក ញ៉្រំ ត្រ ប្រតង 
ឬ ត្រ ផ្រស្រងៗ ទៀត ដ្រល ផ្ទុក ជាតិ 
antibacterial មាន ដូច ជា ខ្ញី ម្រិច  
និង ទឹក ឃ្មុំ ជា ដើម៕
 
ប្រភព៖ thefitindian
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ARTHOBBIES

ឧត្ដម វិសា យុវជន វ័យ ក្ម្រង
 ពូក្រ ច្ន្រ ម៉ូតូ ចាស់ៗ
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« ម៉ូតូ ចាស់ ក៏ ដោយ ថ្មី ក៏ដោយ គឺ មាន តម្ល្រ ដូច គ្ន្រ 
ព្រ្រះ អ្វី ដ្រល សំខាន់ នោះ គឺ អ្នក ជិះ គិត ថា វា ល្អ និង 
សម បំផុត សម្រ្រប់ ខ្លួន ឯង»។ ន្រះ ជា ករ លើក 
ឡើង ពី  យុវជន ឧត្ដមវីសារ អ្នក ច្ន្រ ម៉ូតូ វ័យ ក្ម្រង 
ដ្រល កំពុង ល្របី ឈ្ម្រះ ក្នុងសង្គមអ្នកច្ន្រម៉ូតូ និងក្រុ
មអ្នកល្រងម៉ូតូ។ លោក បន្ត ថា  យុវវ័យ ាគ ច្រើន 
ស្រលាញ់ ម៉ូតូ ថ្មី ហើយ ទិញ ជិះ តាម គ្ន្រ ត្រ ចំពោះ 
លោក វិញ  ត្រង ត្រ សំឡឹង ឃើញ ជ្រុង មួយ ប្ល្រក ពី អ្នក 
ផ្រស្រង ទៅ វិញ។ ដូច្ន្រះ ហើយ បាន ជា គំនិតច្ន្រ ម៉ូតូ មិន 
ថា ចាស់ ឬ ថ្មី ទ្រ ច្រះ ត្រ ផុស ច្រញ ពី ក្នុង ខ្លួន រាល់ ត្រ 
ថ្ង្រ។ យុវជន រូប ន្រះ បញ្ជ្រក់ ពី មូលហ្រតុ ដ្រល នាំ ឲ្រយ  
ខ្លួន  ក្ល្រយ ជា អ្នក ច្ន្រ ម៉ូតូ ។

 វិសារ បន្ថ្រម ថា  ករ ច្ន្រ ម៉ូតូ គ្ម្រន សាលា ណា បង្រៀន 
នោះ ទ្រ អ្វី ដ្រល សំខាន់ នោះ គឺ ករ ដាក់ ចិត្ត និង 
ព្រលវ្រលា ជាមួយ នឹង ករងារ ដ្រល យើង ស្រលាញ់ 
ហើយ គំនិត ដ្រល លោក  ទៅ ច្ន្រ ម៉ូតូ ទាំង នោះ ជា ករ 
រក នឹក ដោយ ខ្លួន ឯង និង មួយ ផ្ន្រក ទៀត សិក្រសារ តាម 
អ៊ីនធឺណិត  ដោយ មើល ពី ករ ល្រង ខ្លួន និង Style 
ប្រភ្រទ អ្នក ចូល ចិត្ត ជិះ ម៉ូតូ។ 

គិត មក ទល់ ព្រល ន្រះ យុវជន ឧត្ដមវិសារ បាន ច្ន្រ 
ម៉ូតូ ប្រហ្រល ជា ៥០ គ្រឿង ហើយ។ ក្រ្រ ពី ច្ន្រ លក់ 
លោក ក៏ បាន ច្ន្រ ម៉ូតូ សម្រ្រប់ ខ្លួន ឯង និង ក្រុម របស់ 
លោក ផង ដ្ររ។ Cam-Rider មាន គ្ន្រ ជាង ១០ នាក់ 
ហើយ បច្ចុប្របន្ន ន្រះ Cam-Rider ត្រង ត្រ ប្រមូល 
គ្ន្រ ជិះ ម៉ូតូ កម្រសាន្ដ តាម រមណីយដា្ឋ្រន និងតំបន់  
ស្រុក ស្រ្រ ចមា្ក្ររ មួយ ចំនួន ដោយ នាំ វិាគ ទាន ជួយ 
ដល់ ជន ក្រីក្រ និង កុមារ នៅ  តំបន់ ដាច់ ស្រយាល 
ដើម្របី ជួយ សម្រួល ដល់ ករ សិក្រសារ និង ជីវាព អ្នក 
ខ្រសត់ខ្រសាយ៕
  

មិត្ត អ្នក អាន ជឿ ទ្រ ថា ស៊្ររី ម៉ូតូ ចាស់ៗ ដ្រល មនុស្រស គ្រប់ គ្ន្រ ត្រង ត្រ 
គិត ថានឹង មិន មាន អ្នក ចាប់ អារម្មណ៍ ច្រើន ប្រ ជា លក់ បាន ថ្ល្រ ហើយ 
អាច ល្រង  Style ប្ល្រក ពី គ្រ? ជាករ ពិតម៉ូតូ  ម៉ូដ ចាស់ ដឹង ថា គ្រ 
មិន សូវ ឲ្រយ តម្ល្រ ប៉ុនា្ម្រន ទ្រ ប៉ុន្ត្រ បើ សិន ជា ម៉ូតូ ដ្រលគ្រ មិន សូវ ចាប់ 
អារម្មណ៍ នោះ ត្រូវ បាន ក្រច្ន្រ ជា  Style មួយ ថ្មី ប្រហ្រល ជា មាន ករ 
ចាប់ អារម្មណ៍ ច្រើន។
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ធ្វើដំណើរ ដោយ រថយន្ត នៅ 
រដូវ ភ្លៀង អាច ជា ជម្រើស ដ៏ 
ប្រសើរ ប៉ុន្ត្រ ក៏ មិន ស្រួល ដ្ររ 
គឺ អាច ប្រឈម បញ្ហ្រ ជា ច្រើន 
បើ អ្នក បើកបរ មិន មាន ករ 

ប្រុងប្រយ័ត្ន ។

លោក ហុឺន ចំណាប់ អ្នក 
គ្រប់គ្រង បច្ច្រកទ្រស រថយន្ត 
របស់ ក្រុមហ៊ុន JAGUAR 

LAND ROVER បាន ឲ្រយ 
ដឹង ថា ក្នុង រដូវ ដ្រល មាន 
ភ្លៀង ធ្ល្រក់ ច្រើន ករ បើកបរ 
អាច ប្រឈម បញ្ហ្រ ច្រើន។ 
លោក បាន លើក ពី ចំណុច 
បច្ច្រកទ្រស មួយ ចំនួន របស់ 
រថយន្ត ដ្រល អ្នក បើកបរ គួរ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ត្រួតពិនិត្រយ 

ឲ្រយ បាន ត្រឹមត្រូវ ដើម្របី 
បញ្ចៀស បញ្ហ្រ ក្នុង ព្រល 

បើកបរ ។ 

ចំណុច បច្ច្រកទ្រស ដ្រល អ្នក បើកបរ ត្រូវ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចម្របង មុន គ្រ គឺ ប្រព័ន្ធ 
ហ្រ្វាំង។ លោក ថា នៅ ព្រល បើកបរ កត់ 
ភ្លៀង ហ្វ្រ្រំង នឹង រង សំណើម ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ 
ប្រសិទ្ធាព ធ្ល្រក់ ចុះ ដូចជា ករ បញ្រឈប់ 
និង បន្ថយ ល្របឿន ដ្រល ន្រះ ងាយ បង្ក 
គ្រ្រះថា្ន្រក់ លើ ដង ផ្លូវ។

ចំណុច មួយ ទៀត គឺ ផ្លិត ទឹក។ លោក 
ថា ផ្លិត ទឹក ក៏ ជា ចំណុច សំខាន់ ដ្រល 
ត្រូវ ពិនិត្រយ មើល ឲ្រយ បាន ដិតដល់ ព្រល 
បើកបរ នៅ រដូវ ភ្លៀង  ដោយសារ ផ្លិត 
ទឹក មាន តួនាទី សម្រ្រប់ បក់ ជូត សមា្អ្រត 
កញ្ចក់ រថយន្ត ដើម្របី ឲ្រយ អ្នក បើក បរ អាច 
មើល ឃើញ ពី ឧបសគ្គ ខាង មុខ បើ សិន 
ផ្លិត ទឹក មិន ដំណើរករ ឬ ជាប់ ហា្គ្រំង អាច 
នាំ បញ្ហ្រ ជា មិន ខាន។ 

ចំណុច មួយ ទៀត ដ្រល អ្នក បើកបរ ត្រូវ 
យកចិត្តទុកដាក់ ដ្ររ នោះ គឺ ប្រព័ន្ធ ភ្លើង 
ដូចជា ភ្លើង ហា្វ្រ ភ្លើង កូដ ជា ដើម ព្រ្រះ 
ព្រល បើក ដ្រល មាន អាកសធតុ មាន 
ព្រយុះ ភ្លៀង ខា្ល្រំង អ្នក បើកបរ ត្រូវ ប្រើ ភ្លើង 
ហា្វ្រ ភ្លើង កូដ ដើម្របី ផ្ដល់ សញ្ញ្រ សម្រ្រប់ 
យានជំនិះ ដទ្រ ទៀត និង អាច មើល 
ឃើញ សា្ថ្រនាព ផ្លូវ បាន ច្របាស់ ល្អ។

ប៊ុណា្ណ្ររា៉្រ

បើកបរ នៅ រដូវ ភ្លៀង ប្រយ័ត្ន ៣ ចំណុច ន្រះ អាច កើត បញ្ហ្រ ក្នុង ព្រល បើកបរ

ហ្រ្វាំង ផ្លិតទឹក ភ្ល្រីងហា្វ្រ

TIPRAINING
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ដារា៉្រឆនី

ក្នុង រដូវ ភ្លៀង ប្រិយមិត្ត មួយ ចំនួន 
មាន ករ បារម្ភ ពី ករ ប្រើប្រ្រស់ ម៉ូតូ 
ដ្រល ត្រូវ បើកបរ នៅ ក្នុង សា្ថ្រនាព 
ផ្លូវ ដ្រល មាន ទឹក លិច ដ្រល អាច នាំ 
បញ្ហ្រ ក្នុង ករ ប្រើប្រ្រស់។

លោក អ៊ុក  ចាន់ រិទ្ធី បុគ្គលិក 
បច្ច្រកទ្រស ស្រវាកម្ម ន្រ ក្រុមហ៊ុន  
NCX HONDA បាន ឲ្រយ ដឹង ថា រដូវ 
ភ្លៀង  អ្នក បើកបរ ជា ច្រើន ត្រងត្រ 
មាន ករ បារម្ភ ពី ករ ប្រើប្រ្រស់ ម៉ូតូ 

ដោយសារ ត្រូវ ប្រឈម ករ បើកបរ 
នៅ លើ ដង ផ្លូវ មួយ ចំនួន ដ្រល មាន 
ករ លិចលង់។

លោក បញ្ជ្រក់ ថា បញ្ហ្រ ចម្របង គឺ 
មា៉្រសុីន ពីព្រ្រះ ក្នុង ព្រល បើកបរ 
ទឹក អាច ជ្រៀត ចូល ដ្រល បង្ក ករ 
ខូចខាត ដល់ គ្រឿង មា៉្រសុីន។ 

លោក ថា ចំណុច សំខាន់ ផ្រស្រង ទៀត 
ដ្រល ត្រូវ ត្រួតពិនិត្រយ មាន ដូច ជា  

ប្រ្រង មា៉្រសុីន,  ប្រ្រង ពី ញ៉ុង ក្រ្រយ ,
សំបុក អ៊្ររ និង ប៊ូសុី ក៏ ដូចជា ខ្រសៀ 
ប៊ូសុី។ រិទ្ធី ថា ចំណុច មួយ ទៀត គឺ 
ក្រ្រយ ព្រល បើក បរ កត់ ភ្លៀង  ឬ 
ទឹក លិច ត្រូវ លាង  និង ជូត សំអាត 
ដើម្របី រក្រសា គុណ ាព ម៉ូតូ ឲ្រយ នៅ ល្អ 
សា្អ្រត  ដើម្របី ករពារ ជ្រះ ឡើង ស្នឹម 
និង ខូច ទឹក ថា្ន្រំ ជា ដើម។

យល់ ដឹង  ការ ថ្រ ទាំ ម៉ូតូ ក្នុង រដូវ ភ្លៀង
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ដោយសារ ករ ស្រលាញ់ ចូលចិត្ត គួបផ្រសំ 
ទ្រពកោសល្រយ ពី កំណើត នាំ ឲ្រយ យុវតី មួយ
 រូប សម្រ្រច សា្ន្រដ្រ បង្កើត គំនូរ តុក្កតា ដ៏រស់
រវីក។ គំនូរ តុក្កតា របស់ យុវតី រូប ន្រះទទួល 
បាន ករ ចាប់ អារម្មណ៍ ពី មហាជន ជា ច្រើន
ជាពិស្រស យុវវ័យ នៅ លើ បណា្ដ្រញ 
សង្គម នានា។

យុវតី ក្រ ឡាណ្រ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ករ ល្រច
 ច្រញ គំនិត បង្កើត គំនូរ តុក្កតា ន្រះ ឡើង 
កើត ឡើង តាំង ពី កញ្ញ្រ នៅ ក្ម្រង ម្ល៉េះ គឺ 
ដោយសារ ពី ក្ម្រង កញ្ញ្រ ចូលចិត្ត ទស្រសនា 
ាពយន្ត គំនូរ ជីវចល បាន ធ្វើ ឲ្រយ កញ្ញ្រ 
ដក់ ចិត្ត និង ចាប់ អារម្មណ៍ លើ សិល្របៈគំនូរ 
តុក្កតា។ 

យុវតី សិក្រសា បញ្ចប់ ជំនាញ គណន្រយ្រយ រូប 
ន្រះ បន្ត ថា កញ្ញ្រ ច្រះ គូរ គំនូរ តុក្កតា ន្រះ 
មិន បាន ឆ្លង កត់ សាលា បណ្ដ៉ះបណា្ដ្រល 
នោះ ទ្រ ក្រ្រ ពី ករ សិក្រសា ដោយ ខ្លនួឯង 
តាម អ៊ីនធឺណិត និង លើ YOUTUBE។

ករ ស្រលាញ់ ចូល ចិត្ត តាំង ពី ក្ម្រង បូក ផ្រសំ 
ករ ជម្នះ និង ព្រយយាម សិក្រសា ស្វ្រង យល់ 
ដោយ ខ្លនួ ឯង គ្រប់ វិធី តាម អី៊នធឺណិត និង
 នៅ លើ YOUTUBE បាន ធ្វើ ឲ្រយ យុវតី រូប 
ន្រះ មាន សមត្ថាព អាច គូរ គំនូរ តុក្កតា 
តាម ករ ស្រម្រ និង ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត 
របស់ ខ្លួន ។

យុវតី វ័យ ២៣ ឆ្ន្រំ បន្ត ទៀត ថា ករ ចាប់
ផ្ដើម ដំបូង ក៏ មិន ល្អ ដ្ររ មាន អ្នក សរសើរ 
មាន អ្នក បងា្អ្រប់ ប៉ុន្ត្រ អ្វី ដ្រល សប្របាយ 
ចិត្ត បំផុត វា កើត ច្រញ ពី ករ ចូលចិត្ត និង 
ករ ប្រឹងប្រ្រង ដើម្របី បង្កើត បាន សា្ន្រដ្រ 
គំនូរ ជា អត្តសញ្ញ្រណ ផ្ទ្រល់ ខ្លួន។ 

សិល្របៈ គំនូរ តុក្កតា របស់ ឡាណ្រ មាន 
បង្កប ់អត្ថនយ័ បងា្ហ្រញ ព ីស្រចក្តសី្រលាញ់ 
ដ៏ ជ្រ្រលជ្រ្រ និង អត្តសញ្ញ្រណ វប្របធម៌ 
ជាតិ ក្នុង សា្ន្រដ្រ គំនូរ រូប តុក្កតា របស់ 
កញ្ញ្រ ន្រះ។

ឡាណ្រ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា គំនូរ របស់ កញ្ញ្រ 
ក្រ្រ ពី បង្កប់ អត្ថន័យ បងា្ហ្រញ ស្រចក្ដី 
ស្រលាញ់ របស់ ក្រុម គ្រួសារ  និង ទំនាក់
ទំនង គូ ស្ន្រហ៍ រូប មួយ ចំនួន ក៏ បងា្ហ្រញ ពី 
វប្របធម៌ ជាតិ ដូចជា ករ ស្លៀកពាក់ និង រូប 
អប្រសរា ដ្រល ជា អត្តសញ្ញ្រណ ជាតិ ខ្ម្ររ។

ទាក់ទង ករ គំនូរ ប្រប តុក្កតា និង គំនូរ ពិតៗ 
មាន ាព ងាយស្រួល និង ខុស គ្ន្រ យា៉្រង 
ណា ឡាណ្រ បញ្ជ្រក់ ថា សម្រ្រប់ កញ្ញ្រ 

គំនូរ ប្រប តុក្កតា មាន ាព ងាយស្រលួ  ជាង 
ពីព្រ្រះ កញ្ញ្រ អាច គូរ តាម ករស្រមើស្រម្រ 
និង ចំណង់ចំណូល ចិត្ត ខ្លួន ជាមួយ ករ 
អាច ច្ន្រ ប្រឌិត បន្ថ្រម ឯ ករ គូរ គំនូរ ជា រូប 
ពិតៗ ទាមទារ ករ ផ្ចិតផ្ចង់ ដើម្របី បង្កើត ជា 
រូបគំនូរ ដ្រល ដូច រូប ពិតៗ។

កន្លង ទៅ ន្រះ សា្ន្រដ្រ គំនូរ តុក្កតា របស់ 
ឡាណ្រ ធ្ល្រប់ យក ទៅ ចូលរួម តាំង 
បងា្ហ្រញ ក្នុង កម្មវិធី នានា ក៏ ដូចជា បង្ហ្រះ 
លើ បណា្ដ្រញ សង្គម និង  YOUTUBE 
ដោយ មាន ករ ចាប់ អារម្មណ៍ និង កោត 
សរសើរ ពី ប្រិយមិត្ត ជា ច្រើន។

កញ្ញ្រ អះអាង ថា ទោះ បី សា្ន្រដ្រ គំនូរ របស់ 
កញ្ញ្រ បាន ទទួល ករ គំទ្រ ពី ប្រិយមិត្ត ជា 
ច្រើន ប៉ុន្ត្រ កញ្ញ្រ នៅ ឃើញ មាន ចំណុច 
ខ្វះខាត ច្រើន ត្រូវ អភិវឌ្រឍ បន្ថ្រម ទៀត  
ជាមួយ ករ ស្វ្រង រក គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត ថ្មីៗ 
ដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ សា្ន្រដ្រ បង្កើត គំនូរ តុក្កតា 
របស់ កញ្ញ្រ មាន ករ ទទលួ សា្គ្រល ់ទាងំ នៅ 
លើ ឆក ជាតិ និង នៅ លើ ឆក អន្តរជាតិ។

ប៊ុណា្ណ្ររា៉្រ

យុវតី មួយ រូប បង្កើត គំនូរ តុក្កតា មហិច្ឆតតា ចង់ លើក តម្កើង វិស័យ គំនូរ តុក្កតា ខ្ម្ររ 
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ចំពោះ ករ ស្លៀកពាក់ របស់ មនុស្រស សម័យ ន្រះ មាន ាព 
ទំនើប និង  សមរម្រយ ជាង ព្រល មុន ព្រ្រះ មាន ម៉ូដ ច្រើន 
សម្រ្រប់ ឲ្រយ ជ្រើសរីស។ ប៉ុន្ត្រ  អ្វី ដ្រល អ្នក ស្លៀក មិន ដឹង 
នោះ  គឺ ថា តើ អ្នក ណា ជា អ្នក ច្រញ គំរូ ម៉ូដ ទាំង នោះ។ 
ខៀវ ចាន់នីថា អ្នក គំនូរ ម៉ូដ ទើប នឹង រះ ថ្មី របស់ កម្ពុជា  
ដ្រល ពោរព្រញ ទៅ ដោយ ទ្រពកោសល្រយ បាន ពន្រយល់ 
អំពី ករងារ នាង និង  មូលហ្រតុ អ្វី បាន ជា ជំរុញ ឲ្រយ នាង 
ចូលចិត្ត ករងារ ន្រះ ហើយ នឹង ទស្រសនៈ ទាក់ទង ជំនួញ 
ផ្ន្រក ម៉ូដ សំលៀកបំពាក់ បច្ចុប្របន្ន ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា។ 

កញ្ញ្រ ខៀវ ចាន់នីថា អាយុ ២០  ឆ្ន្រំ រៀន ផ្ន្រក ដ្រគ័រ នៅ 
សាកលវិទ្រយល័យ ភូមិន្ទ វិចិត្រ សិល្របៈ និង វិទ្រយសា្ថ្រន 
ាសា បរទ្រស ឆ្ន្រំ ទី បី ដូចគ្ន្រ នឹង មាន ស្រុក កំណើត នៅ 
ទីក្រុង ភ្នំព្រញ។ អ្នក គូរ ម៉ូដ វ័យក្ម្រង មាន បងប្អូន ត្រ ពីរ 
នាក់ គឺ ស្រី មួយ ប្រុស មួយ ហើយ នាង ជា កូន ពៅ ក្នុង 
គ្រួសារ និង  បា៉្រ មា៉្រក់ ធ្វើករ ងារ ឯកជន។

ចាន់នីថា បាន រៀបរាប់ ប្រ្រប់ SABAY ថា “តាម ពិត ខ្ញុំ 
មាន ចំណង់ចំណូលចិត្ត គូរ រូប មនុស្រស ស្រី ស្លៀក រ៉ូប វ្រង 
ៗ តាំងពី នៅ តូចៗ ច្រះ កន់ ខ្ម្រ ដ្រ ប៊ិច ម្ល៉េះ ត្រ គ្រ្រន់ត្រ 
ព្រល នោះ គូរ មិន បាន សា្អ្រត ដូច បច្ចុប្របន្ន ដូចន្រះ ដើម្របី 
សម្រ្រច ក្ដី ស្រម្រ ខ្ញុំ ត្រូវ ចូល រៀន ផ្ន្រក ដ្រគ័រ ន្រះ។
មូលហ្រតុ អ្វី បាន ជា ជំរុញ ឲ្រយ កញ្ញ្រ អាច គូរ វា ច្រញ 
ជា រូបរាង បាន?  ឆ្លើយ តប នឹង សំណួរ ន្រះ និស្រសិត  
ចាន់នីថា លើក ឡើង ថា “ ខ្ញុំ ចូលចិត្ត ខាង ផ្ន្រក FASH-

ION ដូចន្រះ ទើប ព្រល ទំន្ររ ខ្ញុំ ត្រងត្រ គូរ រូប ខអាវ រ៉ូប 
ស្រប្រកជើង អី ជាដើម”។ 

កញ្ញ្រ បាន បញ្ជ្រក់ ចំណុច មួយ ដ្រល មនុស្រស មួយ ចំនួន 
ធំ ត្រង ាន់ច្រឡំ ថា  នាង មិនម្រន ជា អ្នក អាជីព អី នោះ 
ទ្រ គ្រ្រន់ត្រ និស្រសិត ឆ្ន្រំ ទី ៣  រូប នោះ  ចូលចិត្ត គូរ រូប ម៉ូដ 
សំលៀកបំពាក់ រួច បង្ហ្រះ លើ បណា្ដ្រញ សង្គម INSTA-

GRAM និង  មាន ករ គំទ្រ ពី សំណាក់ មិត្តភ័ក្ដិ ហើយ 
ជួន កល មាន ព្រល ខ្លះ អ្នក ដ្រល និយម ស្លៀកពាក់ ម៉ូដ 
មិន ចម្លង គ្រ ត្រង ពឹង ពាក់ ឲ្រយ កញ្ញ្រ គូរ ម៉ូដ ឲ្រយ ដើម្របី ឲ្រយ 
ជាង កត់ ហើយ ក៏ អាច និយាយ បាន ថា  ជា ម៉ូដ ផ្ទ្រល់ ខ្លួន 
របស់ ពួកគ្រ។

“បើ និយាយ ពី រឿង នឹង គឺ ខ្ញុំ ទើប ត្រ ល្របី បាន ប្រហ្រល 
ជា មួយ ឆ្ន្រំ ជាង ន្រះ ទ្រ បង ព្រ្រះ ឲ្រយ ត្រ ខ្ញុំ គូរ អី រួច ដឹង ត្រ 
បង្ហ្រះ ល្រង ហើយ ត្រ មិន នឹក សា្ម្រន ថា មាន បងប្អូន គំទ្រ 
ច្រើន ចឹង ោះ”។

ទាក់ទិន នឹង ជំនួញ ម៉ូដ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា យុវតី វ័យ 
២០ ឆ្ន្រំ រូប ន្រះ បាន បញ្ច្រញ ទស្រសនៈ ថា៖ “ចំពោះ ខ្ញុំ 
ប្រសិនបើ គ្រប់ ហាង កត់ សំលៀកបំពាក់ ទាំងអស់ ក្នុង 
ប្រទ្រស យើង អាច គូរ ច្រញ ជា គំរូ ម៉ូដ ខ្លួនឯង ដោយ មិន 
ចម្លង ពី គ្រ វា ជា រឿង ល្អ ខា្ល្រំង ណាស់ ព្រ្រះ អាច យក អ្វី 
ទាំង នោះ ទៅ បងា្ហ្រញ នៅ បរទ្រស បាន និង  ជា របស់ មាន 
កម្មសិទ្ធិ បញ្ញ្រ។ ប៉ុន្ត្រ នៅ តាម ហាង កត់ដ្ររ មួយ ចំនួន 

នៅ ត្រ ចំលង ពី គ្រ ដដ្រល”។ ទោះជា យា៉្រង នោះ ក៏ដោយ 
សម្រ្រប់ សិស្រស ដ្រល បញ្ចប់ ករសិក្រសា ពី សាលា រចនា  គឺ 
គ្រ បាន បើកហាង និង មាន យីហោ ជា របស់ ផ្ទ្រល់ ខ្លួន។

ជា ចុង បញ្ចប់ ខៀវ ចាន់នីថា បាន បញ្ជ្រក់ ជំហរ ខ្លួន ថា  
បើ ទោះ បី ជា មាន ក្រុមហ៊ុន ម៉ូដ សំលៀកបំពាក់ ល្របី ៗ  
លើ ពិភពលោក ចង់ ឲ្រយ កញ្ញ្រ ទៅ ធ្វើករ ត្រ កញ្ញ្រ បាន 
បដិស្រធ មិន ចូល រួម ទ្រ ព្រ្រះ នាង មាន គម្រ្រង បើក 

FASHION មួយ ដោយ ខ្លួន ឯង ហើយ ដាក់ ឈ្ម្រះ ហាង 
និង  យីហោ ជា ឈ្ម្រះ នាង ត្រម្ដង៕

អត្ថបទ៖ទ្រី រា៉្រវី

ARTHOBBIES

ខៀវ ចាន់នីថា  អ្នក គំនូរ ម៉ូដ 
សំលៀកបំពាក់ ល្របី តាម  INSTAGRAM

PHOTO BY : POLIN
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មនុស្រសរាប់មុឺននាក់បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិករណ៍ Color Race ដ្រល
ជាព្រឹត្តិករណ៍កម្រសាន្តសប្របាយចម្រុះរវាងករប្រកួតរត់ប្រណាំង
និង មហោស្រពតន្ត្រី និង ជាលើកដំបូងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ហើយប្រព្រឹត្តិទៅ នៅមជ្រឈមណ្ឌលកោះព្រជ្រ ដ្រលរៀបចំ
ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Metfone
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រូបថត  ៖  Pu Sam
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« ខ្ញុំស្រលាញ់ដើមឈើ » ឬ « I love Tree » ជាព្រឹត្តិករណ៍មួយនាំយុវវ័យ និងតារាកម្ពុជាទាំងអស់ 
មកចូលរួមដាំដើមឈើទាំងអស់គ្ន្រ ដើម្របីបង្កើនាពស្រស់សា្អ្រត និងបរិសា្ថ្រនល្អដល់តំបន់មួយចំនួន
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ករធ្វើដំណើរដើម្របីឈានទៅរកគោលដៅថ្រទាំបរិសា្ថ្រនរួមគ្ន្រមួយន្រះ នឹងធ្វើ

ឡើងនៅថ្ង្រទី ១៣ និង ១៤ ខ្រមិថុនា ខាងមុខន្រះ ។

តាមកររំពឹងទុក « ខ្ញុំស្រលាញ់ដើមឈើ » នឹងនាំសិល្របករ និងយុវវ័យកម្ពុជាចំនួន ៥០ នាក់ ក្នុងករធ្វើ
ដំណើរទៅកន់តំបន់ត្រពាំងរូង ខ្រត្តកោះកុង ដោយនាំយកដើមឈើ ១០០ ដើមទៅដាំនៅតំបន់នោះ។ 

បើសិនជាមិត្តយុវវ័យចង់ចូលរួម អាចទំនាក់ទំនងបានរយៈទំព័រហ្វ្រសបុក I Love Trees។

ខ្ញុំស្រលញ់ដើមឈើ! ចុះអ្នក?
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តើ អ្វ ីទៅ ដូច ជំរុញ ចិត្ត ឱ្រយ អ្នក ចាប់អារម្មណ៍ 
លើ ស្រវា តុបត្រង និង ថ្ររក្រសា សត្វ ចិញ្ចឹម  
(Pet Grooming) ប្រប ន្រះ ?

* ខ្ញុំ ត្រង ត្រ ស្រលាញ់ សត្វ  និង ត្រង ត្រ 
សកម្ម ក្នុង ករ ជួយ រក ផ្ទះ ថ្មី ឱ្រយ សត្វ ជា 
ច្រើន នៅ រដ្ឋ  Goa ប្រទ្រស ឥណា្ឌ្រ  ដ្រល 
ជា កន្ល្រង កំណើត របស់ ខ្ញុំ ។ ដោយ មាន 
ឆ្ក្រ ប្រហ្រល ជា ១៤ ក្របាល ដោយ ខ្លួន ឯង
 មាន ព្រល មួយ នោះ ខ្ញុំ ធ្ល្រប់ ចូលចិត្ត តុប
ត្រង  និង ធ្វើ ឱ្រយ សត្វ របស់ ខ្ញុ ំមើល ទៅសា្អ្រត
 និង មាន សុខាព ល្អ ។ ន្រះ គឺ ជា អ្វី ដ្រល 
នាំ ខ្ញុំ ឱ្រយ ចូល ទៅ ក្នុង ករ ថ្ររក្រសា  និង ល្រង 
ស្ទីល សត្វ ដ្រល មាន វិជា្ជ្រជីវៈ ប្រប ន្រះ ។

តើ អ្វី ទៅ ដ្រល ជា ករ ប្រឈម ដ៏ ធំ បំផុត 
ដ្រល អ្នក បាន ជួប តាំង ពី បើក អាជីវកម្ម 
ជា អ្នក ថ្ររក្រសា សត្វ ន្រះ  ហើយ តើ អ្នក បាន 
ដោះ ស្រ្រយ វា ដោយ របៀប ណា ?

* អ្វី ៗ  គ្រប់ យា៉្រង កន្លង មក គឺ ដំណើរ ករ 
ដោយ ល្អ រួច ទៅ ហើយ ។ យើង បាន ទទួល
 សត្វ មួយ ចំនួន ដ្រល កច ៗ  ហើយ ចង់ ខាំ
 យើង  ដ្រល ន្រះ ជា ករ លំបាក មួយនៅព្រល
 ខ្លះ  ដោយ សារ ត្រ ខ្ញុំ ពិត ជា មិន ចង់ ឱ្រយ ពួក 
វា ខាំ  ប៉ុន្ត្រ យើង បាន ប្រើ ឃ្លុំ មាត់ សម្រ្រប់ 
ពួក វា ហើយ បនា្ទ្រប់ មក យើង អាច ធ្វើ ករ 
ងារ របស់ យើង បន្ត បាន ដោយ ល្អ ។

តើ ដំបូនា្ម្រន អ្វី ដ្រល អ្នក ចង់ ផ្ដល់ ឱ្រយ អ្នក 
ដ្រល ចង់ ធ្វើ អាជីវកម្ម ជា អ្នក ថ្ររក្រសា សត្វ 
ន្រះ ?

* ត្រូវ ប្រ្រកដ ថា  អ្នក អាច គ្រប់ គ្រង 
អារម្មណ៍ ខ្លួន  បាន រាល់ ព្រល  ហើយ 
មិន តូច ចិត្ត ឬ ខឹង ព្រល ណា ដ្រល សត្វ 
ទាំង នោះ មិន ព្រម សហករ ។ អាជីវកម្ម 
ប្រភ្រទ ន្រះ ត្រូវ ករ ជា ចាំបាច់ ណាស់ នូវ 
ាព អត់ធ្មត់  និង ករ ស្រលាញ់ ចំពោះ 
សត្វ ។

តើ លក្ខជណៈ សម្របត្ត ិអ្វ ីខ្លះ ទៅ ដ្រល ចំាបាច់ 
បំផុត សម្រ្រប់ អ្នក ថ្ររក្រសា សត្វ ដ៏ ល្អមា្ន្រក់?

*  គឺ ាព អំណត់  ាព អំណត់ ាព 
អំណត់ ហើយ ជា ករពិត ណាស់ អ្នក ត្រូវ 
ត្រ ស្រលាញ់ និង ព្រញ ចិត្ត នូវ អ្វី ដ្រល អ្នក 
កំពុង ត្រ ធ្វើ ។

តើ មាន សារ អ្វី ដ្រល អ្នក ចង់ ផ្ដ្រំ ផ្ញើ ទៅ 
មនុស្រស គ្រប់គ្ន្រ ?

* ចូរ ស្រលាញ់ សត្វ គ្រប់ ប្រភ្រទ  ហើយ 
សូម កុំ ប្រើ ាព ឃោរឃៅ ទៅ កន់ ពួក គ្រ  
ពី ព្រ្រះ ថា ពួក គ្រ មិន អាច និយាយ បាន 
ម្រន ត្រ ពួក គ្រ  ក៏ អាច យល់ ដឹង  និង មាន 
អារម្មណ៍ ដូច យើង ដ្ររ ។

PET 

GROOMING CAMBODIA

Pet Grooming គឺ ជា អ្វី មួយ ដ្រល ថ្មី សម្រ្រប់ ប្រជាជន កម្ពុជា 

តើ អ្នក អាច ប្រ្រប់ បាន ទ្រ ថា  វា ជា អ្វី ?

* វា ដូច  មនុស្រស យើង ដ្រល យក ចិត្ត ទុកដាក់  មើល ថ្រ ខ្លួន ឯង  

និង រូបរាង យើង អី៊ចឹង ដ្ររ  និង ករ ទទួល ករ ថា្ន្រក់ ថ្នម ដោយ ករ 

ទៅ ហាង ក្រ សម្ផស្រស ដូច្ន្រះ ដ្ររ ។ ស្រដៀង គ្ន្រ ន្រះ ដ្ររ  សត្វ

 ចិញ្ចឹម វិញ ក៏ ត្រូវ ករ ឱ្រយ មា្ច្រស់ វា ចិញ្ចឹម វា ឱ្រយ សា្អ្រត បាត និង 

រីករាយ ក្នុង ករ ទទួល បាន ករ ថា្ន្រក់ ថ្នម ។ Pet Grooming 

Cambodia ផ្ដល់ ស្រវា កម្ម ជា ច្រើន ដូច ជា ករ កោរ រោម ករ 

តម្រឹម រោម ករ លាប ក្រញំ  ករ សមា្អ្រត ត្រចៀក ករ រក្រសា 

អនាម័យ  ក៏ ដូច ជា ករ មា៉្រស្រសា សម្រ្រប់ ឆ្ក្រ និង ឆ្ម្ររ របស់  អ្នក ។
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Pet grooming is something new to 
Cambodian’s , Could you describe 
what is it? 

– Like we as humans take care of 
ourselves and appearances and 
get pampering by going to the sa-
lon – similarly pets too love to be 
kept clean and enjoyed being pam-
pered. Pet Grooming Cambodia of-
fers various treatments like shave’s, 
trims, pawdicure’s, ear clean up, 
sanitary clean up, massages for 
dogs and cats.

What inspired you to get into pet 
grooming and styling?

I have always loved animals and 
been active in rehoming pets In 
Goa, India where I am from since 
I was a child. Having around four-
teen dogs myself at one point of 
time I used to enjoy styling and 
keeping my pets clean and healthy. 
This is what got me into profession-
al grooming & styling.
 
What the biggest challenge you 
have faced running a pet grooming 
business and how did you over-
come it?

Everyday so far has been a good 
day. We do get some pets who are 
aggressive and want to bite which 

is sometimes challenging as I defi-
nitely don’t want to be bitten, but we 
use a muzzle and then get on with 
the treatment. 

What advice would you offer to peo-
ple who are looking to get into pet 
grooming?

Be sure to be calm at all times and 
not upset or angry if the animal 
doesn’t co-operate. This field re-
quires a lot of patience and of love 
for animals. 

What are the most important char-
acteristics of a good pet groomer?

Patience!! Patience!! Patience!!... 
and of course you must love and 
enjoy what you are doing. 

What message would you like to 
give to people? 

Love all animals and do not treat 
them with cruelty because they 
cannot speak but can understand 
and have feelings too.
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Model: Shiandy Puyao 
Hair and Makeup: Dori 
Molnar 
Dresses: ARMADA by 
Reynier Abello 
Boots: Lost and found

Tell us about  your back ground

សូម ណ្រនាំ ខ្លួន អ្នក 

I am from Philippines and came 
to Cambodia to try my luck in my 
career. I grew up as a performer 
and since i was a kid, i love the 
spotlight. Since then, i joined vari-
ous organizations and clubs which 
honed my skills as an artist. I was a 
theatrical and cultural performer, a 
band singer and a beauty pageant 
enthusiast during my college days. 
after i won a prestigious beauty 
pageant in my region in 2007,  i be-
came passionate about stage and 
runways. i did not have proffesional 
modelling experience but i was ac-
tively joining  few events pertaining 
to entertainment and fashion. when 
i came to cambodia, my realization 
of becoming a model grew stronger 
and so i sought to find a way to get 

in the cambodian entertainment in-
dustry. I then worked as a singer in 
different  hotels and enrolled myself 
in a catwalk training with one of the 
premiere modelling agency in this 
country. After few months, i started 
meeting people from the industry 
and finally  took the opportunity 
to work with them and feature my 
skills as a model.

When did u started being as a 

model?  តើ អ្នក ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ជា ម៉ូដ្រល ពី 
ព្រល ណា?

In Cambodia, i started my formal 
catwalk training last December 
2014 but prior to that, i already 
joined small fashion events in my 

country when i was in college.នៅ ទី 
ន្រះ ខ្ញុំ បាន ចាប់ ផ្ដើម ដើរ ម៉ូត កល ពី ខ្រ ធ្នូ 
ឆ្ន្រំ  ២០១៤ ប៉ុន្ត្រ មុន ន្រះ ខ្ញុំ បាន ចូល រួម 

ករ ដើរ ម៉ូដ ជា ច្រើន នៅ ប្រទ្រស ខ្ញុំ កល 
ពី រៀន នៅ មហាវិទ្រយល័យ។ 

What are the  challenges in ur 

career ?តើ អ្នក ជួប ករ លំបាក អ្វី ខ្លះ ក្នុង 
អាជីព អ្នក?

I find it challenging to find a way 
how to start my modelling career 
in Cambodia. more so, it was more 
challenging because i am doing it 
in a different country where fash-
ion industry is much different  than 
that in my country. Here, I deal with 
different people, environment and 
different culture so there is a big 
compromise and adjustments to be 
done. It cost a lot of passion and 
sustainability to fullfil this career. 
Being a model also requires tons 
of effort to be fit and appealing. I 
worked hard to achieve my desired 
weight and size, i focused myself 
during my catwalk training, and i 
did a lot of research to be knowl-
edgeable enough about fashion 
and modelling. These challenges 
shaped me better. It drove me more 
to be determined to achieve my 
goals.

ចំណុច សំខាន់ គឺ នៅ ទី ន្រះ វិស័យ ដើរ 
ម៉ូដ ខុស ពី ប្រទ្រស ខ្ញុំ។ នៅ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ខ្ញុំ ត្រូវទាក់ទង ជាមួយ មនុស្រស  
ផ្រស្រងៗ គ្ន្រ ករ ប្រ្រស្រ័យ ទាក់ទង ន្រ 
ាព ខុស គ្ន្រ រវាង វប្របធម៌ ដ្រល ជាហ្រតុ 
នាំ ឲ្រយ មាន ករ ប្រឹង ប្រ្រង និង ក្រ លម្អ ជា 
ច្រើន ដើម្របី សម្រ្រចករងារ។  ខ្ញុំ ត្រូវ រក្រសារ 
រាង និង ទម្ងន់ ហើយ មិន ត្រ ប៉ុណ្ណ្រះ ខ្ញុំ 
ត្រូវ ស្រ្រវជ្រ្រវ ឲ្រយ បាន ច្រើន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
Fashion និង Modeling។ ាព លំបាក 
ទាំង ន្រះ បាន រុញ ខ្ញុំ ប្រើ សើរ ជាង មុន 
ហើយ ក៏ ជា ផ្លូវ មួយ នាំ ឲ្រយឈាន ទៅ រក 
ាព ជោគជ័យ។  

What makes you a  model?
អ្វី ទៅ ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក ក្ល្រយ ជា ម៉ូដ្រល?

I am a fighter and i never give up 
this part of me as an artist. I am a 
model and i carry this passion in 
all aspects of my life. Modelling is 
not about beautiful face and perfect 
body, but also embibing the vir-
tues of a role model. Every model 
has their own personality  and as 
for me, i show my personality and 
uniqueness tru the lenses of the 
cameras and tru the walk that i walk 
on the runways.

ខ្ញុំ ជា មនុស្រស តស៊ូ ហើយ មិន ងាយ 
បោះបង់ នោះ ទ្រ។ Modeling មិន 
ម្រន កើត ឡើង ដោយ សារ មាន មុខ ឬ ក៏ 
ដង ខ្លួន ល្អ ឥត ខ្ច្រះ នោះ ទ្រ វា ក៏ ជា ករ 

បងា្ហ្រញ ពីគំរូ ល្អ  ដល់ អ្នក ទស្រសនា ក្នុង 
ទំនួល ខុស ត្រូវ មួយផង ដ្ររ។ ម៉ូដ្រល 
មា្ន្រក់ ៗ  មាន ាពពិស្រស ផ្ទ្រល់ ខ្លួន។ ដូច 
ជា ខ្ញុំ អីចឹង ខ្ញុំ បាន បងា្ហ្រញ ពី លក្ខជណៈ 
ផ្ទ្រល់ ខ្លួន នៅ មុខ កម្ររា៉្រ និង នៅលើ  
Runway។ 

What are the differences between 
Philipin model and Cambodia 

model ?
រវាង  Model នៅ ទី ន្រះ និង ប្រទ្រស 
ហ្វីលីពីន មាន អ្វី ខុស ប្ល្រក?

Cambodian models are unique 
and they have their own charm 
from other countries. The fact that 
cambodian entertainment and 
fashion industry is just  starting to 
boost, artist and models have a lot 
of potentials.Now, people in cam-
bodia started to be more open to 
new concepts and ideas in fash-
ion and so as the models start to 
adapt modern styles. As for the 
Philippines, the fashion industry is 
liberally 
influenced by almost all fahion 
styles of the world aside. it is more 
open and expressive and same 
way as the Filipino models fearless-
ly express theirselves in runway or 
photoshoots. So personally speak-
ing, i see much difference because 
of culture but not much of talents 
and skill.

អ្នក បងា្ហ្រញ ម៉ូដ កម្ពុជា គឺ មាន មន្ដ ស្ន្រហ៍ 
ជា ប្រទ្រស ដទ្រ។ ថ្វី ត្របិត ត្រ វិស័យ ដើរ 
ម៉ូដ នៅ កម្ពុជា ទើប ត្រ ងើប ឡើង ម្រន  ត្រ 
អ្នក សិល្របៈ និង អ្នក បងា្ហ្រញ ម៉ូដ ជា ច្រើន 
ហាក់ បី ដូច ជា មាន សក្កដានុពល ខា្ល្រំង 
ម្រន ទ្រន។ ឥឡូវ ន្រះ ប្រជាជន កម្ពុជា 
ចាប់ ផ្ដើម ទទួល យក គំនិត ថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង  Fashion ប្រប ទំនើបៗ ហើយ។  បើ 
និយាយ ពី ហ្វីលីពីន វិញ ក៏ មិន ខុស គ្ន្រ 
ប៉ុនា្ម្រន ដ្ររ ខុស គ្ន្រ ត្រ វប្របធម៌ ត្រ ប៉ុណ្ណ្រះ 
ចំណ្រក ឯ ជំនាញ និង ទ្រពកោសល្រយ មិន 
សូវ ខុស គ្ន្រ ទ្រ។

what can you tell to the aspiring 

models? 
Dont give up your dreams. Make 
the world as your runway. Be 
yourself and the world will see how 

uniquely beautiful you are!
កុំ បោះ ចោល ក្ដី ស្រម្រ ធ្វើ ឲ្រយ ពិភព លោក 
ន្រះ ក្ល្រយ ជា  Runway របស់ អ្នក ហើយ 
ពិភព លោក នឹង បាន ដឹង ពី សម្រស់ ដ្រល 
អ្នក ជា ជុំ ខាន ឡើយ៕

អ្នក បងា្ហ្រញ ម៉ូដមកពី ហ្វីលីពីន បងា្ហ្រញ 
ចំណប់ អារម្មណ៍ វិស័យ ដើរ ម៉ូដ នៅ កម្ពុា

SHIANDY 
PUYAO
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