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EDITOR’S NOTE

សួស្ដី មិត្ត ទាំង អស់ គ្នែ !

កាល ខ្ញុំ រៀន នៅ ថ្នែក់ មហាវិទែយាល័យ ពែល នោះ កំឡុង ឆ្នែំ ២០០៦ ខ្ញុំ ាន 
មិត្តភ័ក្ដ ិា្នែក់ សុខ ចិត្ត ជិះ យន្ដ ហោះ ទៅ បែទែស ថែ រៀង រាល់  ២ អាទិតែយ  ម្ដង ក្នុង 
រយៈពែល ៣ ខែ ជាប់ គ្នែ ដើមែបី ទទួល យកវិធីណែនាំ ផែសែងៗ ពី វែជ្ជបណ្ឌិត នៅ ទៅ 
នោះ កែែយ ពី វះ កាត់ លើក ខ្ទង់ ចែមុះ ។  ពួកា៉ែក   រៀន ថ្នែក់ ជាមួយ គ្នែ  អ្នកគំ ទែ 
ាន ភាគ តិច ណាស់    ពែែះ មិត្តភ័ក្ដិ ទាំង អស់  បារម្ភ ពី សុខភាព គត់ ទៅ ថ្ងែ មុខ 
តែគត់ បាន ឆ្លើយ យ៉ែង ខ្លី មក វិញ ថ « វះ កាត់ ចែមុះ វា ឈឺ មែន តែ វា ឈឺ ចិត្ត ជាង 
នែះ មួយ លាន ដងបើខ្ញុំ លើ ពាកែយ បង្អែប់ ចែមុះ កំបុិត ពី មុខ ពី កែែយ» ។

ចម្លើយ មួយ ធ្វើ ឲែយ ខ្ញុ ំ បាន តែឹម ញញឹម តប ទៅ វិញ ទាំង ក្ដៀន ោបល់។ ដូច 
ពាកែយ គែនិយយ លែង រាល់ ថ្ងែ ចឹង ! ចែះ យក ចិត្ត គែ ាក់ ចិត្ត ខ្លួន ឯង ផង។         
ធម្មជាតិ បង្កើត មនុសែស មក មិន សា្អែត គែប់ កន្លែង ទែ   ហើយ បើ ដឹង ថ អ្នក ណា 
ា្នែក់ មិន សា្អែត ចំណុច ណា មួយ ហើយ  យើង យក ទៅ បង្អែប់ លែង អ្នក ណា ក៏ 
ាន អារម្មណ៍ ថ អន់ ចិត្ត ដែរ។ ដូច្នែះ ហើយ បាន ជា មនុសែស ភាគ ចែើន មិន សូវ 
ខ្លែច នឹង កែ សម្ផសែសទែ  ពែែះ គែ ចង់ បាន អ្វី មួយ តែលប់ មក វិញដោយ សា្នែម 
ញញឹម និង បញ្ចប់ ភាពឈឺចាប់ ផ្លូវ ចិត្ត។ ចំណុច មួយ នែះ ហើយ ជា មូលហែតុ 
ដែល ធ្វើ ឲែយ ខ្ញុំ លើក យក “ PARADOX “ Issue  មក និយយ ក្នុង ខែ នែះ។

មិត្ត អ្នក អាន បែហែល ជា ធ្លែប់ ឮ ពាកែយ គែ និយយ ហើយ ថ « ធម្មជាតិ កើត មក បាន 
បុ៉ណា្ណែ យក ប៉ុណ្ណឹង ទៅ» ។     សមែែប់ ខ្ញុំ វិញ  ខ្ញុំ គិត ថ គ្មែន អ្នកណា ា្នែក់ សមែប 
តាម ធម្មជាតិ បាន ១០០% នោះ ទែ   ទោះ មិន និយយ ក៏ ពែល ខ្លះ ក៏ ធ្វើ ដោយ 
បែោល ដែរ។ អ្នក ធត់ ចង់ ពាក់ រ៉ូប រឹបរាង ដឹង ថ ពាក់ មិន សូវ សម តែ ក្នុង ចិត្ត 
លួច សែលាញ់ ហើយ អ្នក ខ្លះ ទៀត មិន សូវ ចែះ ពាក់ សែបែក ជើង កែង ទែ តែ ហែតុ 
តែ ចង់ ដើរ ចែញ ដំណើរ ល្វតល្វន ់ សុខចិត្ត ទែែំ  ដើរ ទាំង ឈឺ កជើងហើយ  ធ្វើ ពត់ 
ដូច ជា គ្មែន អី កើត ឡើង។ និយយ ទៅនិយយ មក គ្មែន អ្នក ា្នែក់ ជៀស មិន ផុត 
 ពី ផ្នត់ គំនិត “ PARADOX “ នោះ ទែ   នែះ មិន គិត ទាំង រឿង វះ កាត់ ប្ដូរ ភែទ មួយ 
ទៀត ផង។

 អ្វីៗ ទាំង អស់ សុទ្ធ តែ ជា អាវុធ មុខ ពីរ     តែ ខ្ញុ ំ នៅ តែ គោរព រាល់ ការ សមែែច ចិត្ត 
របស់ មនុសែស គែប់ រូប ដែល សមែែច ចិត្ត កែ សម្ផសែស ឬ ក៏ ប្ដូរ ភែទ  ពែែះ ខ្ញុ ំ គិត ថ 
ការ សមែែច ចិត្ត មនុសែស ា្នែក់ៗ សុទ្ធ តែ ាន ហែតុ និង ផល ផ្ទែល់ ខ្លួន។ តាម រយៈ  
Issue មួយ នែះ    ខ្ញុំ សងែឃឹម ថ  ពាកែយ រិះ គន់ ពី ការ លែង ខ្លួន   ការ វះ កាត់ ប្ដូរ មុខ 
ាត់ ឬ ក៏ ធ្វើ អ្វី មួយ ខុស ព ីធម្មជាត  ិ នឹង បាត់ បន្ដិច ម្ដងៗ  ក្នុង បរិយកាស សង្គម  
ជុំ វិញ ខ្លួន យើង។   អរគុណ ដែល តែង តែ គំ ទែ  Sabay Magz តាំង ពី ដើម មក 
ទល់ ពែល នែះ !   ខ្ញុំ រីករាយ  សា្វែគមន៍     និង ទទួល ការ រិះគន់ ដើមែបី សា្ថែនា គែប ់
មតិ ពី មិត្ត អ្នក អាន ទាំង អស់ គ្នែ។ ចុង កែែយ នែះ ខ្ញុ ំ និង កែុម ការងរ នឹង ខិតខំ 
បន្ថែម ទៀត ក្នុង ការ ស្វែង រក គំនិត ថ្មីៗមក ជូន មិត្ត ទាំង អស់ គ្នែ នៅ ខែ កែែយៗ 
ទៀត។   ជួប គ្នែ ខែ កែែយតាម រយៈ “ OUT DOOR  ” Issue !!!

 ដោយ ក្ដី គោរព ពី ខ្ញុំ

 តុង
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ការចាក់សាក់ក្នុងសង្គមខ្មែរ ភាគចែើនគែតែងឃើញានលើអ្នកហាត់ 
កែបាច់គុនបុរាណ ឬក៏មន្ដអាគមផែសែងៗ។   តែសមែែប់យុវវ័យបច្ចុបែបន្ន 
នែះវិញ    ការចាក់សាក់គឺមិនានន័យបញ្ជែក់ពីការហាត់កែបាច់គុនឬ 
អាគមអូមអាមអីនោះទែ ភាគចែើនពួកគែានមូលហែតុផ្ទែល់ខ្លួន។ 
ចង់ដឹងមូលហែតុអ្វីខ្លះទែ?

 
ទោះបីជាការចាក់សាក់ហាក់បីដូចជា   មិនសូវទទួលសា្គែល់ពីសង្គម
គែួសាររបស់បែជាជនខ្មែរក៏ដោយ យុវតី វល័ក្ខ បានបែែប់ទសែសនាវដ្ដ ី
Sabay Magz ថ ការចាក់សាក់របស់យុវវ័យបច្ចុបែបន្ន   ប្អូនគិតថជា 
សិលបៈៃនភាពសុីវីល័យ េហើយចំពោះអ�កដៃទគិតមកយ៉ាងេម៉ចគ ឺ
មិនដឹងទែ    ចំពោះប្អូនដឹងថអ្នកចាក់សាក់មិនមែនជាមនុសែសអាកែក់ 
អីនោះទែ តែក៏ានអ្នកខ្លះធ្វើជាជើងកាងហើយសាក់ពែញខ្លួនជាហែត ុ
នាំឲែយគែខ្លែចក៏មិនដឹង។

សា្នែមសាក់គឺនៅជាប់យើងមួយជីវិត     ដូច្នែះរាល់ការចាក់សាក់សុទ្ធតែ 
ានមូលហែតុ។ លើកដល់កន្លែងនែះ វល័ក្ខ បាននិយយថសា្នែមសាក ់
របស់ប្អូនបានសរសែរថ « Never look Back » អមដោយសត្វចាប 
ហោះចែញទៅ។ ទាំងនែះានន័យរំឮកប្អូនថ រាល់អ្វីដែលបានហួស 
ទៅហើយនោះគឺមិនតែូវតែលប់កែែយនោះទែ ជាពាកែយនាំចងចាំបាន 
ហើយឈប់គិតពីរឿងទាំងនោះទៀតហើយ។ នែះជាគំនិតឆ្លុះបញ្ចែំង 
មួយរបស់ វល័ក្ខ និសែសិតផ្នែករចនាម៉ូដ សាកលវិទែយាល័យលីមកុកវីង។

ចំណែកឯ ប៊ុនសៀ និសែសិតបញ្ចប់ថ្នែក់បរិញ្ញែពីសាកលវិទែយាល័យន័រតុន 
ក៏បានលើកឡើងថ ការចាក់សាក់ពែលខ្លះពិតជា អាចនាំឲែយអ្នកដទែ 
មើលមកថមិនល្អមែន  ពែែះានអ្នកចាក់សាក់មួយចំនួនបង្ហែញព ី
អត្តចរិតមិនល្អ។ ដូចពាកែយចាស់ថអីចឹង! 
តែីស្អុយមួយគឺស្អុយមួយកនែ្ដក តែចំពោះប្អូនមិនគិតដូច្នែះទែ 
បើអត្តចរិតល្អ ទោះចាក់សាក់ពែញខ្លួន 
ក៏មិនអីដែរ សំខន់ការចាក់សាក់ហ្នឹង និយយពីអី ានន័យបែបណា។

« ធ្លែប់ឃើញចែើនដែរ! ចាក់សាក់លើខ្លួនតែមិនដឹងថានន័យអីពែល
សួរទៅ» ។ ប៊ុនសៀ បញ្ជែក់។

យល់ផ្ទុយពីការលើកឡើងខងលើ     យុវតី សែីពែជែ  និយយថមិន 
សំខន់ថអត្តចរិត ឬក៏សាក់ានន័យបែបណាទែ    តែសង្គមខ្មែរយើង 
ជាពិសែសចាស់ៗ ដឹងតែថមិនល្អហើយ។ ចំពោះប្អូនគឺមិនចូលចិត្តទែ 
ហើយក៏មិនហា៊ែនដែរ ពែែះខ្លែចឈឺ។

ចុះអ្នកវិញ? តើអ្នកគិតថហែតុអ្វីបានជាយុវវ័យសម័យចូលចិត្តចាក ់
សាក់? ហើយការចាក់សាក់ពិតជាអាកែក់ដូចពាកែយគែថដែរឬទែ?

ហេតុអ្វីបានជាយុវវ័យចូលចិត្ត

ចាក់សាក់?
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មិត្តអ្នកអានបែហែលជាធ្លែប់ឃើញវត្តានតារាសម្ដែង និងតារាម៉ូដែល រតនៈ ពិសិដ្ឋ 
រួចមកហើយថ លោកានរូបរាងសង្ហែយ៉ែងណានោះ។ ចង់បានរាងសង្ហែបែហែល 
ជាមិនងយដូចការសា្មែននោះទែ។ជាក់ស្ដែងលោក រតនៈ ពិសិដ្ឋ បានបែែប ់
បទពិសោធន៍ផ្ទែល់ខ្លួន មកចែករំលែកដល់មិត្តអ្នកអានដែលបែិយមិត្ត Sabay Magz 
ថ មុននឹងបានរាងសង្ហែ តើតារារូបនែះធ្វើអ្វីខ្លះ? 

សំដៅទៅលើការហាត់បែែណយកសាច់ ដែ ជើង  និងកែបាលពោះ 6 packs  លោក 
រតនៈ ពិសិដ្ឋ   បានលើកឡើងថ  អ្នកណាៗក៏ហាត់បានដែរ  តែគែែន់តែលើកដំបូង 
ដូចជាឈឺសាច់បន្តិច។ មូលហែតុនែះដោយសារតែ ការហាត់យកសាច់ដុំលើកដំបូង 
គឺជាការរំលាយខ្លែញ់ផែសែងៗលើដងខ្លួន  និងសាច់ដំុ   ហើយនៅពែលខ្លែញ់ទាំងនោះ 
រលាយអស់ទៅ សាច់ដុំមនុសែសយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបានល្អ។ « បើទែែំបានល្អ តែបើ 
ខ្ជិលទែែំគ្មែនអ្នកណាមកជួយយើងទែ ពែែះយើងជាអ្នកជែើសរីស»។លោកបន្ថែម។

តារាម៉ូដែលរូបនែះបានបែែប់ពីការចំណាយពែលវែលាហាត់បែែណថ រាល់ថ្ងែលោក 
ហាត់យ៉ែងហោចណាស់  ២ ទៅ ៤  ម៉ែងតាមពែលទំនែរឬក៏អត់  តែដឹងតែរាល់ថ្ងែ 
ជាពិសែសមុនពែលទៅថត។  លោកបែែប់ពីគន្លឹះមួយទៀតថ  ចង់បានសាច់ដុំសា្អែត 
សង្ហែរ ទាល់តែហាត់តាមកែបួនខ្នែត បើមិនអីចឹងទែ អ្នកនឹងឈឺពែញខ្លនួបែែណ  ឬក៏អាច 
ទៅជាឈឺឆ្អងឹឆ្អែងបានទៀតផង។   លោកសូមណែនំាទៅហាត់តាមកន្លែងហាត់បែែណ 
នានាជាដើម ពែែះគែានគែូជួយបែែប់។    សមែែប់រូបលោក  គឺជែើសរីសយក 
Super Fit ជាទីតាំងបែចាំនៅទីនោះ។ 

« នៅពែលដែលហាត់តែឹមតែូវតាមកែបួនហើយ  យើងឈឺសាច់ ឬក៏ចុកសែពោនតែ 
ពែលហាត់ទែ កែែយពីហាត់ចប់គឺដឹងថសែួលខ្លូន ហើយសែស់សែែយពែញមួយថ្ងែ 
យូរៗទៅនឹងកា្លែយទា្លែប»់។ លោក រតនៈ ពិសិដ្ឋ បង្ហើប   និងជំរុញដល់អ្នកដែលចង់
បានសាច់ដុំសា្អែត កុំឆប់បោះបង់ការហាត់បែែណ៕

រតនៈ ពិសិដ្ឋ៖ ចង់បានរាងសង្ហាទាល់តាទទាទាទំឈឺសាច់
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គន្លឹះ  ៣ យ៉្រង ដើម្របី បាន រាង ស្អ្រត ដូច

យ៉្រដវ
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ទី ១៖ ហាត់ សមែក ខ្លែញ់

ាន ន័យ ថ មុន នឹង ឈាន ទៅ រក ការ ហាត់ ពត់ យក 
រាង  យើង តែូវ ចំណាយ ពែល រត់ ហាត់ បែែណ ដើមែបី 
ដុត  និង រំលាយ ជាតិ ខ្លែញ់  ក្នុង ខ្លួន ជាមុន សិន។ 

ទី ២ ៖ សមែក កែបាល ពោះ និង ពត់ ចង្កែះ

នៅ កន្លែង ហាត់ បែែណ ណា ក៏ ាន ឧបករណ៍ នែះ 
ដែរ ! អ្នក អាច យក ទៅ ហាត់ នៅ ផ្ទះ ក៏ បាន ឬ ក៏ ទៅ 
ដល់ កន្លែង ផ្ទែល់ ក៏ បាន ដែរ។ តាម ោបល់  យ៉ែាវ 
កញ្ញែ បាន រំឮក ថ បើ ហាត់ នៅ ដំណាក់ កាល នែះ គួរ 
តែ ហាត់ បន្តិច ម្ដងៗ កុំ ពែយាយម សមែុក ហាត់ មិន 
បែាណ កា្លែំង មិន ដូច្នែះ ទែ បែែកដ ជា ឈឺ ខ្លួន គែ 
មិន បាន ទែ។

ទី ៣៖ ហាត់ លើក សាច់ តែគក សា្អែត

ការ ហាត់ យក តែគក សា្អែត នែះ មើល ទៅ ដូច ជា 
ពិបាក បន្តិច  ពែែះ តែូវ ឈរ ទាញ កា្លែំង ដុំ ដែក ដែល 
ភា្ជែប់ នឹង ឧបករណ៍ ហាត់ បែែណ។ ហាត់ ដំបូង ឈឺ សា្មែ 
និង ជើង បន្តិច តែ មួយ រយៈ កែែយ មក អ្នក នឹង បាន 
លទ្ធផល មួយ គប់ ចិត្ត ហើយ ចង់ ពាក់ រ៉ូប ឬ  ក៏ ខោអាវ 
រឹប រាង ណា ក៏ បាន ដែរ។

ជា ចុង កែែយ យ៉ែាវ បញ្ជែក់ ថ៖  បើ ចង់ បាន រាង 
សា្អែត មែន មិត្ត ទាំង អស់ គ្នែ គួរ តែ ចំណាយ ពែល ហាត់ 
បែែណ ដូច ជា ខ្ញុំ អីចឹង ហើយ ចំណុច ខង លើ គែែន់ 
តែ ជា ោបល់ តិច តួច ទែ ខ្ញុំ លើក ទឹក ចិត្ត សុភាព នារី 
ទំាង អស់ ទៅ ហាត ់នៅ កន្លែង ហាត ់បែែណ ផ្ទែល់ ពែែះ 
នៅ ទី នោះ ាន គែូ ជួយ បង្ហែញ ផ្លូវ ក្នុង ការ ហាត់ វិធី 
តែឹម តែូវ៕

សែ្តី គែប់ រូប រមែង ចង់ បាន រាង សែឡូន សា្អែត កែបាល ពោះ រាប ស្មើ ឬ ក៏ ដង 
ខ្លួន សម នឹង ទម្ងន់ ជា ដើម។ ប៉ុន្តែ មនុសែស គែប់ រូប មិន បែែកដ ថ កើត មក 
ាន រៀង សា្អែត គែប់ គ្នែ នោះ ទែ ដូច្នែះ ដើមែបី បាន រាង សា្អែត អ្នក ចាំ បាច់ តែូវ 
ហាត់ បែែណ ពត់ រាង កាយ អ្នក  ដោយ ឆ្លង កាត់ ការ ឈឺ ចាប់ ជា ចែើន លើក 
ចែើន សា ទមែែំ តែ បាន រាង សា្អែត។ 

ជាក់ ស្ដែង កញ្ញែ យ៉ែាវ តារាសែទាប់ ថ្មី  ដែល  ទសែសនិកជន ទទួល សា្គែល់ 
ថ ាន រាង សា្អែត មិន ចាញ់ តារា ម៉ូដែល លែបី ប៉ុនា្មែន នោះ បាន បែែប់ 
ទសែសនា វដ្ដី Sabay Magz ថ ទមែែំ តែ បាន រាង សា្អែត  យ៉ែាវ  បាន តែូវ 
ឆ្លង ដំណាក់ កាល ឈឺ ចាប់ រាង កាយ ជា ចែើន។ 

តួ សែី សម្ដែង វ័យ ក្មែង រូប នែះ និយយ ថ ចង់ បាន រាង សា្អែត ទាល់ តែ ខំ  
ហាត់ និង តម អាហារ ឲែយ បាន តែឹម តែូវ។ គ្មែន អី ពិបាក ជាង ឃើញ ម្ហូប 
ឆ្ងែញ់ៗ ហើយ មិន ហា៊ែន ញ៉ែំ ទែ តែ រឹត តែ ឈឺ ចាប់ ជាង នែះ  ទ្វែដង  បើ 
មនុសែស សែី  យើង សមែបូរ សាច់ និង កែបាល ពោះ ហើយ  ចង់ ពាក់ រ៉ូប សា្អែត 
ចែញ រាង សិចសុី តែ ពាក់ មិន កើត ។

យ៉ែាវ  បន្ត ថ ធ្វើ ជា តារា សម្ដែង កែែ ពី ទែពកោសលែយ សម្ដែង អ្វី ដែល 
តែូវ តែ គិត ដិត ដល់ នោះ គឺ ការ រកែសា រាង និង ទម្ងន់ ឲែយ បាន ល្អ  ដោយសារ 
តែ បែប នែះ ហើយ បាន ជា ខំ ឃាត់ ខ្លួន មិន ញ៉ែំ ចែើន។ ដើមែបី បាន រាង សា្អែត 
យ៉ែាវ បាន បែែប់ ពី គន្លឺះ ហាត់ យក រាង  ៣ ចំណុច មក ចែក រំលែក ដល់ 
មិត្ត អ្នក អាន ទាំង អស់ គ្នែ។
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មនុសែស ជា  ចែើន ពុំ បាន ដឹង ទែ  ថ  ការ ទំពា ស្ករ ៅស៊ូ ាន 
បែោជន៍ ជា ចែើន ដល់ សុខភាព។  ទា្លែប់ ទំពា ស្ករ ៅស៊ូ 
ជួយ  ឲែយ   អ្នក ជៀស ផុត ពី ជំងឺ  និង សំពាធ មួយ ចំនួន។  ខង 
កែែម នែះ ជា អត្ថបែោជន៍ មួយ ចំនួន ពី ការ ទំពា ស្ករ 
ៅស៊ូ៖

១. ជំរុញ សមត្ថភាព ខួរ កែបាល
ការ ទំពា ស្ករ ៅស៊ូ  ជួយ រំញោច ដល់ ខួរ កែបាល  ឲែយ  បង្កើន ការ 
ចង ចាំ។ នៅ ពែល អ្នក ទំពា ស្ករ ៅស៊ូ  ជួយ ជំរុញ ឲែយ បែះដូង 
ដើរ បាន ល្អ  និង បញ្ជូន អុកសុីហែសែន ទៅ ដល់ ខួរ កែបាល បាន 
យ៉ែង បែសើរ។

២.កាត់ បន្ថយ សែែ្តស  និង ភាព តាន តឹង        
ទំពា ស្ករ ៅស៊ូ ជួយ បំបាត់ ភាព តប់ បែមល់ នានា  ហើយ ការ 
សែែវជែែវ ជា ចែើន បាន បង្ហែញ  ថ  ការ ទំពា ស្ករ ៅស៊ូ ជួយ 
បង្កើន សា្មែរតី    ផ្ដែត ការ យក ចិត្ត ទុក ាក់  និង  ពុំ ាន អារម្មណ៍ 
ចែបូក ចែបល់។ ញ៉ែំ ស្ករ ៅស៊ូ ជួយ ឲែយ អ្នក ាន អារម្មណ៍ 
សែស់ សែែយ។

៣. ជួយ សមែក ទម្ងន់ 
បើ សិន អ្នក ចង់ សមែក ទម្ងន់  ជា ការ ល្អ ដែល អ្នក ជែើស យក 
ស្ករ ៅស៊ូ មក ទំពា ជំនួស ការ ញ៉ែំ អាហារ កែែ ពែល  ដែល 
សំបូរ ដោយ  កាឡូរី ធ្វើ ឲែយ ធត់។ ទំពា ស្ករ ៅស៊ូ  ាន ជាតិ 
កាឡូរី ទាប  និង ជួយ អ្នក ពី ការ ឃា្លែន ខុស ទំនង។

៤.ជួយ សុខភាព ាត់ ធ្មែញ
ជំនួស ឲែយ ការ ញ៉ែំ ស្ករ គែែប់  ទំពា ស្ករ ៅស៊ូ ជួយ សា្អែត ាត់ 
ធ្មែញ ឲែយ បាន សា្អែត  ដោយ ជមែះ កម្ទែចកំទី ចំណី អាហារ ដែល 
ជាប់ ក្នុង ាត់  និង ជួយ  កា្ចែត់ បាក់តែរី ក្នុង ាត់ បាន ផង ដែរ។

៥. ជួយ ដល់ ការ រំលាយ អាហារ
ការ ទំពា ស្ករ ៅស៊ូ ជួយ ដល់ ការ   រំលាយ អាហារ  ដោយ វា 
រំញោច ធ្វើ ឲែយ អ្នក បញ្ចែញ ទឹក ាត់ ចែើន  ដែល ធ្វើ ឲែយ កមែិត 
ជាតិ អាសុីដ នៅ ក្នុង កែពះ អ្នក នៅ ទាប៕

បែែសមែួល៖ ាន រតនា
បែភព៖ 3fatchicks

ស្ករ កៅស៊ូ
អត្ថប្រយោជន៍

ជា ច្រើន   ពី ការ  ទំពា 

ដ្រល អ្នក មិន ដឹង
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ក្នុងរង្វង់ការងរជាអ្នកផត់មុខ  ឬក៏ការងរផ្នែកសា្អែងផែសែងៗ វត្តាន
បុរសៗដូចជាមិនសូវពែញនិយមដូចជាសុភាពនារី ឬក៏មនុសែសភែទទី ៣ 
ឡើយ។     ការងរដែលជួយផ្ដល់ និងបន្ថែមសមែស់សែស់សា្អែតឲែយទៅ 
មនុសែសគែប់គ្នែមួយនែះ  ភាគចែើនតែវូបានគែទទួលសា្គែល់ថអ្នកភែទទី៣ 
ានសា្នែដែជាងសុភាពនារី    ឬក៏សុភាពបុរសដែលជាអ្នកផត់មុខបែប 
អាជីព។ ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនែះ  Sabay Magz   បានចូលរួមជជែកជា 
មួយកញ្ញែ Jenny  ជាអ្នកផត់មុខមួយរូបកំពុងទទួលបែជាបែិយភាព 
ទាំងសង្គមសិលែបៈ និងសង្គមខងកែែ។

កញ្ញែ Jenny បានលើកពី ៣ ចំណុចសំខន់ៗដើមែបីចែករំលែក 
បទពិសោធន៍ដល់មិត្តអានទាំងអស់ដែលចង់កា្លែយជាអ្នកផត់មុខដ៏ពូកែ
មួយរូប។ ចំណុចទាំង ៣ នោះគឺ៖

   ទី ១៖ តែូវបែែកដខ្លួនឯង

អ្នកផ្ទះបែហែលជាមិនសូវគំទែប៉ុនា្មែនទែ បើសិនជាពួកគត់ដឹងថកូន 
បែុសដើរកាន់គែឿង Make-Up ហើយបែុងយកការងរនែះជាអាជីព។ 
ពែលដែលមតិជំទាស់បែបនែះកើតឡើង យើងតែវូសួរខ្លនួឯងថ តើយើង 
បែែកដថសែលាញ់ផ្នែកនែះមែនទែនឬក៏សុីជោរតាមគ្នែ? 
បើសែលាញ់មែនទែន គឺតែូវបែឈមមុខ ហើយជម្នះ ដោយបែឹងបែែង 
ឲែយចែញលទ្ធផលល្អមួយមកជូនអ្នកផ្ទះសិន ចាំបែែប់ពីហែតុផលតាម 
កែែយ។ ចុះធ្វើម៉ែចទើបបានលទ្ធផលល្អ?

   ទី ២៖ ចែះមកពីរៀន

ចំណែះដឹងពិតជាានសារៈសំខន់ណាស់សមែែប់មនុសែសគែប់រូបហើយ 
ចំណែះធ្វើក៏ដូចគ្នែដែរ។ ខ្ញុំកាលនៅរៀនមហាវិទែយាល័យមិនសូវបានទៅ 
រៀនទែពែែះរវល់លួចទៅរៀនធ្វើសក់ ផត់មុខ តែកែែយមកក៏ចាប់ផ្ដើម 
រៀបចំពែលវែលាឲែយសមសែបមួយ      ដើមែបីទទួលបានទាំងចំណែះដឹង 
និងចំណែះធ្វើ។  ានចំណុចទាំង ២ នែះហើយ  គឺតែូវរកមួយទៀត 
បទពិសោធន៍។ កុំយកបែែក់កាសជារឿងធំពែក ពែលដែលចាប់ផ្ដើម 
ការងរដំបូងក្នុងផ្នែកនែះ។ រៀន ហើយតែូវតែអនុវត្តរាល់ថ្ងែ ទើបដឹងពីរ
បៀបផត់មុខតាមទមែង់មុខមនុសែសផែសែងៗគ្នែ។ លើសពីនែះគឺចែះ 
ស្វែងរកអ្វីថ្មី ទាំងការផត់មុខប្លែកៗ និងធ្វើសក់គែប់កម្មវិធី។ 
មែរៀនទាំងអស់នែះ អាចរៀនបានតាមអ៊ីនធឺណិត ឬក៏មើលកម្មវិធី 
ទូរទសែសន៍អន្តរជាតិ។

   ទី ៣៖ អាកបែបកិរិយ

ធ្វើជាអ្នក Make-Up មិនតែវូធ្វើឬកធ្វើពារចែើនពែកទែ! បើមិនពែញចិត្ត 
គឺកុំធ្វើ ទុកឲែយអ្នកផែសែងធ្វើវិញ។ សា្នែមញញឹម និងភាពរួសរាយរបស ់
មនុសែសា្នែក់ៗ នឹងធ្វើឲែយមនុសែសចងចាំយើងបានចែើនចំណុច កែែពីការ 
ផត់មុខ។ បន្ថែមពីនែះ ទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គម។      អ្នក Make-Up 
ភាគចែើនជាភែទី ៣។ ដឹងសែែប់ហើយ បើសិនជាយើងធ្វើឬកពារមិនល្អ 
គែឆប់មើលងយ ហើយចំអកណាស់ អីចឹងតែូវចែះរៀបចំឬកពារថ្លែថ្នូរ 
និងរៀបរយជានិច្ចមិនថក្នុងសង្គមការងរ ឬខងកែែនោះទែ។
Jenny អ្នកជំនាញផត់មុខបែបអាជីពានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្នែ ំ
ទាំងផ្នែកផត់មុខ និងធ្វើសក់។ ដោយសារការសែលាញ់ខ្លួនចង់កា្លែយ

ជាភែទសែី Jenny បានសមែែចចិត្តវះកាត់ប្ដូរភែទ ដើមែបីបញ្ចប់ 
ភាពរិះគន់ និងផ្ដល់ភាពរីករាយនូវអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន។ 
ចង់ឃើញសា្នែដែរបស់ Jenny មិត្តអ្នកអានអាចចូលទៅកាន់ទំព័រ 
ហ្វែសបុក Janita Love Makeup Artist៕
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ឧបករណ៏ថ្មីៗប្រចាំខ្រ

GALAXY J5

SAMSUNG បែកាស  Smartphone ថ្មី ពីរ ម៉ូដែល  
បំពាក់  Flash កាមែរា៉ែ មុខ Samsung បាន បែកាស  
Smartphone តែកូល J ថ្មី ពីរ ម៉ូដែល    ឈ្មែះ 
Galaxy J5 និង Galaxy J7 ហើយ អ្វីូ ដែល កាន់ តែ 
ពិសែស នោះ គឺ Smartphone ទាំង ពីរ នែះ  បំពាក ់ 
Flash នៅ នឹង កាមែរា៉ែ មុខ ងយ សែួល ថត  Selfie 
នៅ ទីងងឹត។ 

Galaxy J5 និង Galaxy J7 ាន កាមែរា៉ែ មុខ ទំហំ 
ដល់ ទៅ 5MP និង Flash បែភែទ LED សមែែប ់
សមែួល ដល់ ការ ថត រូប Selfie នៅ ទី ងងឹត បាន 
យ៉ែង ល្អ រី ឯ កាមែរា៉ែ កែែយ ទំហំ 13MP ។ ចំពោះ 
Memory របស់ Smartphone តែកូល J ទាំង ពីរ 
ាន ទំហំ 16GB (អាច បន្ថែម microSD Card ពី 
កែែ បាន), RAM 1.5GB ដូច គ្នែ តែ ចំពោះ J7 

វិញ ាន ទំហំ អែកែង់  ៥,៥អ៊ីញ និង ាន ថមពល 
ថ្ម 3000mAh ធំ ជាង J5 អែកែង់ ៥អ៊ីញ  និង ាន 
ថមពល ថ្ម តែ 2600mAh។ ទាំង J5 និង J7 សុទ្ធ 
តែ បែើ បែព័ន្ធ បែតិបត្តិការ Android Lollipop ( Ver-

sion 5.1) ដូច គ្នែ។
 
 
Smartphone ស៊ែរី  J ទាំង ពីរ  ាន បី ពណ៌៖ ខ្មែ 
ស និង ពណ៌ ាស ហើយ នឹង  ាក់ លក់ លើ ទីផែសារ 
បែទែស ចិន សបា្តែហ៍ នែះ ក្នុង តម្លែ ២៩០ដុលា្លែរ 
សមែែប់ J7 និង ២២៥ដុលា្លែរ សមែែប់ J5៕    

បែែ សមែួល៖ ប៉ែត ផន់និត
បែភព៖ digitaltrends
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mJams Pleng គឺជាកម្មវិធីសា្តែប់បទចមែៀងដែលល្អ 
ជាងគែបំផុតនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។ កម្មវិធីនែះ ផ្តល់នូវ 
ជមែើសបែើបែែស់ជាចែើន   និងានជាភាសាខ្មែរ។  
គែែន់ តែ បញ្ចូល កម្មវិធី សា្ដែប់ បទ ចមែៀងmJams Pleng 

ទៅ ក្នុង ទូរសព្ទដែ អ្នក   អ្នកនឹង កា្លែយ ជា ា្ចែស ់ CD  រាប់ 
ពាន់ បន្ទះ  ហើយ ចង់ ចាក់ សា្ដែប់ ពែល ណា ក៏ បាន  ដោយ 
គែែន់ តែ ចុច បូ៊តុង តូច មួយ លើ  Smartphone របស់ អ្នក។ 

mJams Pleng នឹង ាក់ឲែយបែើបែែស់ដំបូងនៅថ្ងែទ ី
១៥ ខែកក្កាខងមុខនែះ។កម្មវិធីនែះនឹងអាចរកបែើបែែស់ 
បាននៅគែប់ បណា្តែញទូរស័ព្ទទាំងអស់។   អ្នកសា្តែប ់
 ចមែៀងគែប់ ពែល គែប់ ទី កន្លែង   នៅក្នុងបណា្ណែល័យ 
ចមែៀង  mJams Pleng  ដោយគែែន់តែានទូរស័ព្ទ 
វែឆ្លែត ភា្ជែប់ ទៅនឹងបែព័ន្ធអ៊ីនធើណិតនិងការចុះឈ្មែះ
បែើបែែស់  mJamsដែលានសុពលភាព។ 
អ្នក អា ចទាញ យក  mJams  Pleng ដោយឥតគិត ថ្លែពី 
Google Play Store របស់ Android  ចាប់ ពី ថ្ងែ ទី ១៥ 
ខែ កកក្កា នែះ តទៅ ឬ ក៏ អាច ដោនឡូត ពី    
mJamsmusic.com។ សមែែប់ iOs វិញ នឹង ាន 
ឆប់ៗ ខង មុខ នែះ ហើយ។ 

mJames Pleng ាន  ២ ភាសា សមែែប់ អ្នក បែើបែែស់ 
គឺ  ភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លែស  ហើយ បើ និយយ ពី ចមែៀង 
វិញ អ្នក អាច ដោនឡូត បាន ស្ទើរ រាប់ មិន អស់។ មុខ ងរ 
សំខន់ ៗ  របស់ mJames Pleng ាន ដូចជា៖ 

អ្នកអាចចាក់ចមែៀង ជាមួយនឹងមុខងរ Jamming 
អ្នកអាចបង្កើតបុ៉ស្តិ៍វិទែយុដោយាន ខ្លនួអ្នកផ្ទែល់  ជាឌីជែ។ 
មុខងរ Jamming  នែះផ្តល់ភាពងយសែួលឲែយអ្នកអាច 
ចាក់ចមែៀងបានយ៉ែងងយសែលួនិងមិនានការរំខន។

មុខងរ Discover  របស់     mJams  Pleng  អាចឲែយអ្នក 
ចូលទៅកាន់អាល់បុ៊មនិងបទចមែៀងដែលចែញកែែយ 
បំផុតរបស់តារាចមែៀងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិនៅថ្ងែដែល
បទចមែៀង ទាំងនោះទើបនឹងចែញតែម្តង។
មុងងរខរា៉ែអូខែ របស់mJams Plengតែូវបានបង្កើត 

ឡើងដំបូងសមែែប់ជនជាតិខ្មែរយើងដោយសារការ 
និយមចែៀងខរា៉ែអូខែ។ ជាមួយmJams  Plengទំនុក 
ចែៀងនឹងរត់ចែញមកជាមួយបទចមែៀងពែលអ្នក
ចែៀង។ អ្នកអាចចែៀងជាបទបរទែស ឬបទខ្មែរ វាជា 
ជមែើសរបស់អ្នក!
បែសិនបើអ្នកជាតារាចមែៀងក្នុងសែុកឬផលិតករ 
ចមែៀងហើយចង់ចែករំលែកចមែៀងរបស់អ្នកជាមួយ 
អ្នក គំទែកម្ពុជាទាំងអស់   សូមផ្ញើចមែៀងរបស់អ្នក 
មកកាន់  artist@mjamsmusic.comនោះកែុមការងរ 
របស់ យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នក។ 

សូមចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វែសប៊ុនរបស់ mJams ដើមែបី 
ទទួលយកនូវព័ត៌ាន  មុខងរថ្មីៗតារាចមែៀងនិងកម្ម 
វិធីដែលនឹងកើតឡើង។
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Engine     Manual     PDK

Engine layout    Mid-engine    Mid-engine

Layout / number of cylinders   6     6

Displacement    3.4 l     3.4 l

Horsepower    330 hp     330 hp

@ rpm     6700 rpm     6700 rpm

Torque     273 lb.-ft.     273 lb.-ft.

Compression ratio    12.5 : 1     12.5 : 1

Performance    Manual     PDK

Top Track Speed    174 mph     173 mph

0 - 60 mph    4.7 sec     4.6 sec (4.4 sec Sport+)

Price     Manual     PDK
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HONDA Click 2016  អធិរាជអូតូម៉ាទទិច

HONDA Click  2015  អធិរាជអូតូា៉ែទិច  
លោក ហែ បោ៉ែហុងជាតារាម៉ូដែលបែុសជាប ់
ចំណាត់ថ្នែក់លែខ១  ក្នុងកម្មវិធី   Khmer 

Super Model រដូវកាលទី ៦ កាលពីឆ្នែំ 
២០១៤ ហើយសព្វថ្ងែជានិសែសិតឆ្នែំទី ៣   
នៅសាកលវិទែយាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាសែ្ដ និង 
វិទែយាសាសែ្ដសែដ្ឋកិច្ច។ 
ដោយសារភាពលែចធ្លែ និង ភាពជោគជ័យ 
លោកតែូវបានជែើសតាំងជាអ្នកតំណាងឲែយម៉ូត 
Honda Click 2016 នែះ ជាមួយនឹងពាកែយសោ្លែក 
«Forward Moving, The KING OF AT »។

លោកបានបង្ហែញពីមតិផ្ទែល់ខ្លួនថ ម៉ូត ូ
មិនតែឹមតែជាយនជំនិះនោះទែតែវាបង្ហែញឲែយ 
ឃើញផងដែរពីរសនិយមរបស់អ្នកជិះ។ 
លោកបន្ថែមថ  សមែែប់អ្នកដែលចង់ឲែយាន 
ភាពទាក់ទាញនិងមើលទៅកាន់តែសង្ហែគឺគួរតែ 
ជែើសរីសយក ម៉ូតូHonda Click ស៊ែរីឆ្នែ ំ
២០១៦   ពែែះលក្ខណៈពិសែសដែលលោក
ពែញចិត្តខ្លែំងបំផុតនោះគឺការរចនារាងថ្មីប្លែក 
សា្អែតបែប   Super Sport Design  ហើយាន 
អំពូល Led Light ភ្លឺថ្លែល្អ។ 
លើសពីនែះ HONDA ានរាងសមល្មមមិនធំពែក 
ក៏មិនតូចពែក ចំណែកឯបច្ចែកវិទែយាវិញគឺទំនើប 
ឈានមុខគែ បំពាក់ និងបណ្ដ៉ំទៅដោយ 
បច្ចែកវិទែយាដ៏ទំនើបពី Honda Smart  

Technologyដែលធ្វើ ឲែយអ្នកជិះកាន់តែាន 
ទំនុកចិត្តទ្វែដង ហើយបង្ហែញពីភាពទំនើបថ្លែថ្នូរ 
ស័ក្តិសមនឹងអ្នកបំផុតដែលនឹងនាំអ្នកឆ្ពែះទៅ
កាន់យុគសម័យដ៏ទំនើបឈានមុខគែ។

ទោចកែយនយន្តដ៏ទំនើបមួយនែះ 
តែូវបានបែសិទ្ធនាមថ « អធិរាជអូតូា៉ែទិច » 
រចនាឡើងសាកសមបំផុតសមែែប់យុវវ័យ 
សម័យថ្មពីោរពែញដោយសមត្ថភាពនិងជំនាញ។

AUTO NEWS

Advertorial
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Location: Fox coffee
Contact: 090 625 656
Photography: Mr. Lee

Additional:

Web: http://www.ncxhonda.com.kh

FB: http://www.facebook.com/

       ncxhonda.com.kh

Tel: 023 424 551
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រឿង ផែសំ៖

មែសៅ មី      ១០០កែែម
បែកឃីង ផូដឺ    ២ កែែម
មែសៅ ទឹក ដោះ គោ             ៥ កែែម
ប័រ      ៦០ កែែម 
ស្ករស      ៦០ កែែម
អំបិល      ១កែែម
ក្លិន វា៉ែនីឡា     ១សា្លែប ពែែ កាហ្វែ
ពង ាន់ ស     ២៥កែែម
ទឹក       ២០ កែែម
ដូង ស្ងួត       ១០០កែែម

វិធី ធ្វើ៖
  •  យក មែសៅ រែង ជាមួយ បែកឃីង ផូដឺ រួច ាក់ មែសៅ ទឹកដោះគោ ចូល កូរ មួយ សព្វ  ទុក មួយ ឡែក សិន (១) 
  •  យក ប័រ ស្ករស អំបិល  វា៉ែនីឡា វាយ ចូល គ្នែ រយៈពែល ២ នាទី  រួច ាក់ ពង ចូល វ៉ែ មួយ សព្វ ាក់ ទឹក ចូល  កូរ មួយ សព្វ ាក់ ដូង ស្ងួត ចូល កូរ មួយ សព្វ ាក់  
    គែឿង ផែសំ (១) ចូល រួច កូរ មួយ សព្វ
  •  រោយ ដូង ពី លើ រួច ាក់ លែបាយ ចូល  កិន ឲែយ សំប៉ែត កាត់ ជា ដុំៗ តាម តមែូវ ការ  រួច ាក់ ចូល ថស
  •  យក ទៅ ដុត ក្នុង ឡ បែើ កម្ដែ ខង លើ  ១៩០ និង ខង កែែម ១៧០ សមែែប់ រយៈ ពែល ១៣ ទៅ ១៥ នាទី 
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ឧបករណ៏ថ្មីៗប្រចាំខ្រ

កែុមហ៊ុន បារាំង Parrot ដែល ាន ឯកទែស ខង ផលិត យន្តហោះ បញ្ជែ 
គ្មែន មនុសែស បើក បរ (drone) បាន ចែញ ម៉ូដែល ថ្មី នែ យន្តហោះ បែភែទ នែះ 
ដែល ាន សមត្ថភាព អាច ជែែក សមុទែ និង ហោះហើរ ក្នុង ទី ងងឹត បាន។

យន្តហោះ បញ្ជ្រ Drone  ស៊្ររី ថ្មី អាច ជ្រ្រក ទឹក សមុទ្រ និង ទី ងងឹត បាន

ជា បែភែទ យន្ត ហោះ បញ្ចូល គ្នែ រវាង MiniDrone 
(បើក លើ អាកាស) និង Hydrofoil (បើក លើ 
ទឹក) បញ្ជែ តាម បច្ចែកវិទែយា Bluetooth ជាមួយ 
នឹង កម្មវិធី លើ Smartphone។ វា ាន លែបឿន 
អតិបរា ៦,២ា៉ែយ ក្នុង មួយ ម៉ែង ហោះ លើ 

ទឹក បាន រយៈ ពែល ៧ នាទី និង លែបឿន លើ 
អាកាស ១១,៨ ា៉ែយ ក្នុង មួយ ម៉ែង ហោះ 
ក្នុង អាកាស បាន រយៈ ពែល ៩ នាទី។ កាមែរា៉ែ 
បំពាក់ លើ តួ យន្តហោះ អាច ថត រូប ក្នុង កមែិត                  
640 x 480 (VGA) resolution ដោយ ាន 

ទំហំ អង្គ ចងចាំ 100។ Hydrofoil ាន ២ ម៉ូដែល 
ក្នុង តម្លែ បែហែល ១៩០ ដុលា្លែរ និង ចែញ លក់ 
ក្នុង ខែ កក្កា នែះ។

MiniDrone-Hydrofoil
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AIRBORNE NIGHT DRONE

Airborne Night drone ាន បំពាក់ អំពូល មុខ ពី គែែប់ បែភែទ wide-angle ដែល 
អាច មើល ឃើញ ក្នុង ទី ងងឹត។ អ្នក ក៏ អាច កំណត់ អំពូល នោះ ឲែយ ភ្លឺ ភ្លឹបភ្លែត បាន 
ដែរ។ កាមែរា៉ែ អាច ថត រូប បាន ៣០ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង ១ វិនាទី។ វា ាន លែបឿន អតិបរា ១១ 
ា៉ែយ ក្នុង មួយ ម៉ែង ហោះ បាន ៩ នាទី។ រាង ឌីហែសាញ ាន ៤ ម៉ូដ ឯ តម្លែ គឺ ១៤៥ 
ដុលា្លែរ។
Jumping Night drone ាន សមត្ថភាព អាច លោត បាន និង បំពាក់ អំពូល ដូច 
Airborne Night drone បែះ បិទ។ ាន លែបឿន អតិបរា ៤,៣៤ ា៉ែយ ក្នុង មួយ 
ម៉ែង និង អាច លោត បាន កម្ពស់ ៨ តឹក (ជិត មួយ ម៉ែតែ)។ វា ាន ៣ ម៉ូដ និង តម្លែ 
២២៤ ដុលា្លែរ។
Airborne Cargo drone និង Jumping Racer drone៖
Airborne Cargo drone ាន specs ដូចគ្នែ នឹង Airborne Night drone ដែរ តែ 
គ្មែន អំពូល ភ្លើង មុខ។ វា អាច ដឹក ទំនិញ តូច ៗ  បាន។ ាន ពីរ ពណ៌ និង តម្លែ ១១១ 
ដុលា្លែរ។

Jumping Racer drone គ្មែន អំពូល ភ្លើង មុខ ាន សមត្ថភាព ដូច នឹង Jumping 

Night drone តែ លែបឿន លឿន ជាង (៨,០៧ ា៉ែយ ក្នុង មួយ ម៉ែង)។ ាន ៣ ពណ៌ 
និង តម្លែ ២២៤ ដុលា្លែរ)៕
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ប្រ្រីកុំព្រយូទ័ររាល់ថ្ង្រដឹងថាដាក់ម៉ូនីទ័រប្របណាទើបត្រឹមត្រូវនិងល្អចំោះភ្ន្រកឬអត់?

#2
ពែល ភ្នែក របស់ អ្នក សម្លឹង ទៅ ម៉ូនីទ័រ តែង់ ទៅ មុខ   បែវែង   ពី   ចំណុច តែង់   នោះ 
ទៅ ផ្នែក ខង លើ ម៉ូនីទ័រ ដែល នៅ   សល់  គួរ ាន បែវែង  ៧  សង់ទីម៉ែតែ  ឬ  ១០  
សង់ទីម៉ែតែ។

#1
តែូវ បែែកដ ថ  កន្លែង ដែល អ្នក អង្គុយ   និង ម៉ូនីទ័រ តែូវ ាន ចា្ងែយ សម ល្មម 
(លាត ដែ របស់ អ្នក    ទៅ មុខ ឲែយ តែង់    ឲែយ អស់  រហូត ចុង ដែ ប៉ះ អែកែង់ ម៉ូនីទ័រ)។  
ក្នុង ករណី ដែល ម៉ូនីទ័រ ខ្ពស់ ពែក  ឬ ទាប ពែក  អ្នក អាច បែើ សៀវភៅ កល់ បន្ថែម  
ឬ ដំឡើង ៅអី ឲែយ ខ្ពស់ ជាង មុន។

#4
បើ បែើ ម៉ូនីទ័រ ពីរ  តែូវ សារ៉ែ ម៉ូនីទ័រ ទាំង ពីរ ឲែយ ាន  ទំហំ  និង  Resolution  ដូច គ្នែ   
និង ទុក ចនោ្លែះ កណា្តែល ចំហ តូច បន្តិច។  ការ ធ្វើ បែប នែះ កុំ ឲែយ ភ្នែក របស់ អ្នក 
តែូវ បែឈម នឹង កមែិត ពន្លឺ  និង  Resolution  ខុស គ្នែ ដែល បង្ក ជា បញ្ហែ ដូច ជា 
ឈឺ ភ្នែក  ឬ សែវាំង ភ្នែក ពែល មើល រយៈពែល យូរ។  
លើស   ពី នែះ  ឥរិយបថ អង្គុយ មុខ កុំពែយូទ័រ  របស់ អ្នក ក៏ តែូវ  រៀបចំ ឲែយ តែឹមតែូវ 
ដែរ។  

សមែែប់ អ្នក ធ្វើ ការ ក្នុង ការិយល័យ ភាគចែើន នែ ម៉ែង  ការងរ គឺ  ជា ការ បែែសែ័ យទាក់ទង នឹង កុំពែយូទ័រ។   ាន ចាប់ អារម្មណ៍ ទែ ថ  ពែល ខ្លះ សម្លឹង កុំពែយូទ័រ យូរ ធ្វើ ឲែយ អ្នក ឈឺ ភ្នែក  
រាលាល ដល់ កែបាល ដែល រំខន ដល់ កិច្ច ការងរ កំពុង  ធ្វើ  ជា ហែតុ ធ្វើ ឲែយ លទ្ធផល  ការងរ ចុះ ខែសាយ។   ឥលូវ នែះ   យើង រៀន វិធី រៀបចំ ម៉ូនីទ័រ កុំពែយូទ័រ ឲែយ បាន តែឹមតែូវ  ដែល ល្អ  ចំពោះ 
សុខភាព  និង ឲែយ លទ្ធផល ការងរ កាន់ តែ បែសើរ ជាង មុន។ 

#3
ពែល ភ្នែក របស់ អ្នក សម្លឹង ទៅ ម៉ូនីទ័រ តែង់ ទៅ មុខ  និង សម្លឹង  បញ្ឆែក   ចុះ  ដល់ 
ផ្នែក ខង កែែម នែ ផ្ទែ ម៉ូនីទ័រ  តែូវ            ាន រង្វែស់ បែហាក់បែហែល     ៦០  ដឺកែែ។
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Sabay Magz៖ តើមូលហែតុអ្វីដែលធ្វើឲែយចិតែែសមែែចចិត្តធ្វើជាអ្នក 
រចនាម៉ូដសំលៀកបំពាក់?

ចិតែែ៖ លោកយយជាទីគោរពរបស់ខ្ញុំ ជាជាងកាត់ដែរមួយរូប ដែល
គត់តែងតែចំណាយពែលទាំងយប់ទាំងថ្ងែក្នុងការកាត់ដែរ លទ្ធផល 
និងតម្លែនែការខិតខំបែឹងបែែងរបស់គត់ បានឆ្លុះបញ្ចែំងឲែយខ្ញុំរកឃើ
ញពីសិលែបៈនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំ តាមរយៈបែើការគំនិតច្នែបែឌិតផ្ទែល់ 
ឲែយចែញទៅជាម៉ូដខោអាវ។ ជីដូនរបស់ខ្ញុំគត់មិនពែញចិត្តឲែយខ្ញុំធ្វើជាអ្ន
កច្នែម៉ូដប៉ុនា្មែនទែ ពែែះរូបគត់ផ្ទែល់បានបែើជីវិតជាអ្នកកាត់ដែរយ៉ែង
ហត់នឿយស្ទើរពែញមួយជីវិតរបស់គត់រួចទៅហើយ ទើបគត់មិនចង់
ឲែយខ្ញុំដើរតាមគន្លងគត់ ប៉ុន្តែដោយសារការសែឡាញ់ផ្នែកនែះខ្លែំងពែក 
ធ្វើឲែយខ្ញុំយល់ថវាមិនានភាពលំបាកនឿយហត់រឺធុញទែែន់អ្វីទែក្នុងកា
រច្នែម៉ូដពែែះវាជាអ្វីដែលខ្ញុំសែឡាញ់។ ខ្ញុំក៏មិនសា្ទែក់ស្ទើរក្នុងការដើរតា

មក្តីសែមែរបស់ខ្ញុំដែរពែែះខ្ញុំចង់បង្ហែញឲែយជនជាតិខ្មែរយើងយល់ដឹងពី
ភាពខុសគ្នែនែការកាត់ដែរនិងការច្នែម៉ូដ។                                
Sabay Magz៖ តើចិតែែយល់យ៉ែងណាដែរចំពោះវិស័យច្នែម៉ូដនៅ 
កម្ពុជាយើងសព្វថ្ងែនែះ?

ចិតែែ៖ នៅទូទាំងពិភពលោកម៉ូដទាន់សម័យគឺជាឧសែសាហកម្មបែ
កួតបែជែងខ្លែំង។ នៅកម្ពុជាមិនមែនជាឧសែសាហកម្មដែលរឹងាំនៅ
ឡើយទែ ពែែះក្នុងលក្ខខណ្ឌសង្គមតាមរយៈចំណូលដែលរកបាន 
និងភាពសុីវីល័យ ធ្វើឲែយមនុសែសមួយចំនួនយល់ថម៉ូដសំលៀកបំពាក់ជា
រឿងសាមញ្ញអ្នកណាក៏ធ្វើបាន តែអ្វីដែលជាបញ្ហែគឺមិនមែនទាក់ទងនឹ
ងការច្នែម៉ូដទែ គឺទាក់ទងនឹងការមើលឃើញបែបណានែការច្នែម៉ូដខង 
កែែ។ មនុសែសស្ទើរគែប់គ្នែអាចបង្កើតា៉ែកយីហោច្នែម៉ូដផែសែងៗដោយ
សារតែការសែឡាញ់ចូលចិត្តក្នុងវិស័យនែះ តែពែលខ្លះពួកគត់មិនសូវ 
បានដឹងពីាតែា្ឋែនចែបាស់លាស់ក្នុងការច្នែម៉ូដនោះទែ។ ការច្នែម៉ូដគ ឺ
ជាអាជីវកម្មរកចំណូលមួយបែភែទដោយតមែង់ទិសដៅថ្មីសមែែប់ 
សង្គម និងពោរពែញទៅដោយភាពច្នែបែឌិត។

ចិតែែ អ្នកច្នែម៉ូដវ័យក្មែងចង់ឃើញយុវវ័យខ្មែរាន
Style ស្លៀកពាក់ផ្ទែល់ខ្លួន

ការស្លៀកពាក់ម៉ូដខោអាវសែដៀងៗគ្នែ ហាក់ពីដូចជា
ពុះកញ្ជែោលខ្លែំងមែនទែនក្នុងសង្គមយុវវ័យបច្ចុបែបន្ន
នែះ។ ការលែង Style ដូចគ្នែនែះ អាចមកពីមូលហែតុ
យុវវ័យានចំណូលចិត្តសែលាញ់ម៉ូតដូចគ្នែ ឬក៏គ្មែន
ជមែើសនឹងទិញម៉ូដណាដែលខ្លួនពែញចិត្ត។ ឃើញ
គែស្លៀកពាក់សា្អែតមិនបែែកដថយើងសា្អែតដូចគែទែ 
ដូច្នែះមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គួរតែាន Style ផ្ទែល់ខ្លួន 
ហើយរៀបចំការស្លៀកពាក់ឲែយសមនឹងរូបរាងខ្លួនឯង។ 
ដោយមើលឃើញទីផែសារតូចមួយនែ ផ្នែកនែះ យុវតី
មួយរូបសមែែចចិត្តរៀនច្នែម៉ូដនៅសាកលវិទែយាល័
យលីមកុកវីង ក្នុងបំណងស្វែងរកអ្វីមួយថ្មីផ្ដល់ជូនដ
ល់យុវវ័យកម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យ Fashion 

ក្នុងសែុកយើង។ តើចិតែែយល់យ៉ែងណាពីការសិកែសា
ជាអ្នកច្នែម៉ូដ?
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Sabay Magz៖ ចិតែែអាចរៀបរាប់ពីភាពច្នែបែឌិតដែលប្អូនបែើទៅក្នុង
ការច្នែម៉ូដបស់ប្អូនបន្តិចបានទែ?

ចិតែែ៖ ខ្ញុំជាអ្នកគំទែអ្នកច្នែម៉ូដអីុតាលីដ៏លែបីមួយរូប។ គត់បាន 
បញ្ចូលនូវអារម្មណ៍ផ្ទែល់របស់គត់ និងវបែបធម៌ ធម្មជាតិ និងសិលែបៈ 
ផែសែងៗនែបែទែសគត់រួមបញ្ចូលទៅក្នុងការច្នែម៉ូដរបស់គត់ 
ទាំងអស់។ ដូចគ្នែនឹងខ្ញុំដែរ គោលការណ៍ក្នុងការច្នែម៉ូសរបស់ខ្ញុំគឺ 
រួមបញ្ចូលគ្នែ២យ៉ែង គឺ អារម្មណ៍ផ្ទល់ខ្លួននិង ភាពទាក់ទាញដែលកើត
ាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរ។

Sabay Magz៖ តើការច្នែម៉ូដបែភែទណាដែលប្អូនគិតថអាចតមែូវចិត្ត
យុវវ័យខ្មែរសព្វថ្ងែនែះបាន?

ចិតែែ៖ នៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំសព្វថ្ងែនែះម៉ូដសំលៀកបំពាក់ចែញម៉ូដ
ឥតឈប់ឈរ ទីផែសារានគោលបំណងធ្វើយ៉ែងណាគឺធ្វើឲែយមនុសែសទិ
ញៗ លើសពីតមែូវការរបស់ពួកគែទៅទៀត។ សំណួរសួរថតើយើង
តែូវតែរត់តាមទីផែសារដោយមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់ ឬ ធ្វើតាមគំនិតរបស់
យើងតែស្ថិតនៅក្នុងការរួមចំណែកក្នុងវិស័យច្នែម៉ូដដូចគ្នែ? ខ្ញុំគិតថដ
ល់ពែលផ្លែស់ប្តូរវាហើយ! ដើមែបីរកែសាការច្នែម៉ូដឲែយឋិតថែរគឺមិនគិតលើ
តែការលក់តែមួយមុខនោះទែ ច្នែម៉ូដគឺជាការច្នែបែឌិត ដូច្នែះខ្ញុំនឹងដើរ
តាមគោលការណ៍ច្នែម៉ូដរបស់ខ្ញុំគឺ "គុណភាព និងភាពសាមញ្ញ ខ្ញុំចង ់
ឲែយយុវវ័យសព្វថ្ងែានសា្តែយស្លៀកពាក់ផ្ទែល់ខ្លួន ដោយជែើសរីសទៅ
តាមមូ៉ដណាដែលខ្ញុបំានច្នែហើយបង្ហែញនូវសា្តែយផ្ទែល់ខ្លនួរបស់ពួកគែ។

នីតា

Sabay Magz៖ តើការច្នែម៉ូដបែភែទណាដែលចិតែែគិ
តថនឹងធ្វើឲែយការច្នែម៉ូដខ្មែរយើងលែចធ្លែខ្លែំង?

ចិតែែ៖ ការរកែសាទែង់ទែែយដើម 
ភាពច្នែបែឌិតនិងគុណភាព គឺជាការច្នែម៉ូដដែលធ្វើឲែយ
វិស័យច្នែម៉ូដខ្មែរលែចធ្លែ។ តាមគោលការ៣ខងលើ
នែះមិនតែឹមតែធ្វើឲែយឧសែសាហកម្មម៉ូដខ្មែររីកចមែើនទែ 
ប៉ុន្តែយើងក៏ានឱកាសអាចឈានចូលទៅដល់ឆកអ
ន្តរជាតិនាពែលអនាគតផងដែរ។

Sabay Magz:ចិតែែធ្លែប់គិតថចង់ាក់បញ្ចូលម៉ូដបុរា
ណខ្មែរទៅក្នុងការច្នែម៉ូតចិតែែផ្ទែល់ទែ? 

ចិតែែ៖ ម៉ូដបុរាណខ្មែរ? ជាការពិតណាស់ម៉ូដបុរាណ
ខ្មែរគឺជាអាទិភាពដំបូងគែដែលខ្ញុំចង់ាក់បញ្ចូលទៅក្នុ
ងការច្នែម៉ូដរបស់ខ្ញុំ ពែែះបុព្វបុរសយើងបានបនែសល់ទុ
កនូវសា្នែដែច្នែបែឌិតជាចែើន សមែែប់ឲែយកូនខ្មែរជំនាន់
កែែយធ្វើការច្នែបែឌិតបន្តដោយរកែសាអត្តសញ្ញែណដើ
មរបស់ខ្មែរយើង។
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កញ្ញែ ភិន សុាលីស ឬ ក៏  Katy Love  ជាតារា
សែីដែលកំពុងរះក្នុងបែះដូងយុវវ័យ  ដោយសារ 
ាននិសែស័យសិលែបៈពីធម្មជាតិ   បានជំរុញឲែយ 
កញ្ញែ Katy  បែឡូកចូលវិស័យសិលែបៈទាំងវ័យ 
ក្មែង  ដោយសិកែសាបណ្ដើរហើយឆ្លៀតពែលបមែើ 
អារម្មណ៍ទសែសនិកជន តាម  Youtube បណ្ដើរ។ 
លើ   Youtube  កញ្ញែ បាន បង្ហែញពីសិលែបៈក្នុង 
ការតុបតែងមុខបែបយុវវ័យ និងានកាបង្ហែញ 
ពីសា្តែយសំលៀកបំពាក់ ជាចែើនផែសែងទៀត។ 
កញ្ញែបានបង្កើត  Channel  ផ្ទែល់ ខ្លួន  តាំង ពី  
ថ្ងែទី ៣០ខែធ្នូឆ្នែំ ២០១២   មកម្លែ៉ះហើយគិត មក 
ដល់ ពែល នែះ Channel Katy Love ាន  
Subscribe     ជិត ៥ ពាន់  Subscriber   ហើយ  
ចំណែក ឯ ចំនួន អ្នក មើល សរុប ានជាង 
407,564នាក់។

ងក មក កញ្ញែ ាន សូនីតា វិញមិត្ត អ្នក អាន បែែកដ 
ជា សា្គែល់ តារា សម្ដែង រូប នែះ ចែបាស់ ហើយ។ កែែ 
ពី ទែពកោសលែយ សម្ដែង សូនីតា បាន បែើបែែស ់
បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយសង្គម  Youtube  ថតជាវីដែអូ 
ដែលបង្ហែញពីសា្ទែយផត់មុខផ្ទែល់ ខ្លួនរបស់ កញ្ញែ 
ក៏ដូចជាការធ្វើម៉ូដសក់បែបសាមញ្ញងយៗដល ់
សាធរណជន ជាពិសែសយុវតីដែលនិយម 
ចូលចិត្ត ធ្វើខ្លួន ហើយចង់ស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីទាក ់
ទងនឹងការតុបតែងខ្លួន ផង ដែរ។ 
កញ្ញែចាប់ផ្តើមធ្វើការបង្ហែះវីដែអូ នោះ ចាប់តាំង 
ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០១៥ ដែលានអ្នក   Subscribe 

ជាង2,037នាក់ ហើយានអ្នកView រហូត 
ដល់ទៅ124,876នាក់។



28 29
29

សម័យ នែះ យុវតី ស្ទើរ តែ គែប់ រូប ទៅ ហើយ ចូល ចិត្ត ផត់ មុខ ពែល ទៅ ណា មក ណា។ ថ្វី តែបិត តែ ការ ផត់ មុខ អ្នក អាច ធ្វើ 
ដោយ ខ្លួន ឯង មែន តែ ក៏ ាន ចំណុច ខ្លះ អ្នក ក៏ តែូវ ស្វែង យល់ បន្ថែម ដែរ។ អីចឹង! ទំព័រ នែះ  Sabay Magz សូម នាំ មិត្ត អ្នក 
អាន ទាំង អស់ គ្នែ ឲែយ សា្គែល់ តារា លែបី លើ Youtube ៣ រូប ដែល បាន ចំណាយ ពែល វែលា ផ្ទែល់ ខ្លួន Upload វីដែអូ ណែនាំ ពី 
ការ ផត់ មុខ សមែែប់ សុភាព នារី គែប់ រូប។ ចង់ ដឹង ថ អ្នក ណា គែ ខ្លះ? ោះ! ទៅ មើល ទាំង អស់ គ្នែ។ 

លោកអ្នកបែែកដជាធ្លែប់បានសា្គែល់រួចមកហើយ
នូវតារាសម្តែងសែីវ័យក្មែងសែស់សា្អែត   ហើយ 
អាចចែៀងចមែៀងជាភាសាអង់គ្លែសបានយ៉ែង 
ពីរោះស្ទើរតែមិនដឹងថកញ្ញែជាជនជាតិខ្មែរគឺ 
កញ្ញែ  Marie Thach  ដោយសារស្ទីលលែងខ្លួន 
បែបបរទែសធ្វើឲែយកញ្ញែានភាពទាកទាញ ជា 
ខ្លែំង ហើយបានអងែួនដល់បែះដូងយុវវ័យជា 
ចែើន ទើបកញ្ញែពែយាយមបង្ហើបនូវអាថ៌កំបាំងនែ 
ភាព ទាក់ ទាញ គួរឲែយសែឡាញ់របស់កញ្ញែតាម 
បែព័ន្ធបណា្តែញសង្គម Youtube ដោយានការ 
បង្ហែញ ពីគន្លឹះ នែការផត់មុខបែបបរទែស  និង 
បែបធម្មជាតិផែសែងៗ ដែលធ្វើឲែយកញ្ញែកាន់តែាន 
បែជាបែិយភាព។
កញ្ញែចាប់ផ្តើមបង្កើត Channel របស់ខ្លួននៅក្នុង 
Youtube ចាប់តាំងពីថ្ងែទី21  ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ2013 
ហើយានអ្នកSubscribe ជាង1,153នាក់និងអ្នក 
ដែលបានមើលClip របស់កញ្ញែានរហូតដល់ 
ទៅជាង 26,789នាក់។
 Subscribe  លើ  Channel តារា ទាំង  ៣ ខង លើ 
នែះ អ្នក បែហែល ជា អស់ កង្វល់ ពី ការ លែង សា្តែយ 
ប្លែក ៗ  ទៀត ហើយ! 

និតា
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តារា ចមែៀង ចែញ ថ្មី ាន ចែើន គគោក   
តែ សមែែប់ កែុម  តារា ចមែៀង សែ្ដី ដែល 
អាច លែង  និង និពន្ធ ដោយ ខ្លួន ឯង 
វិញ ដូច ជា មិន សូវ ាន ទែ។ ថ្មីៗ នែះ 
យុវតី ខ្មែរ មួយ កែុម  បាន បង្ហែញ សា្នែដែ 
ពោរពែញ ដោយ សមត្ថភាព តនែ្ដី អាច 
និពន្ធ  បែគំ និង ផលិត ជា វីដែអូ ចមែៀង 
បាន ដោយ ខ្លួន ឯង  មិន ចាញ់ សិលែបករ 
ជំនាន់ មុន ឡើយ។ កែុម តនែ្ដី ថ្មី នែះ ាន 
ឈ្មែះ ថ TKS Band។ 

TKS Band ាន សាជិក  ៥  រូប គឺ Tyty  
កាន់ ខង ស្គរ  Rocha Rock អ្នក លែង 
ហ្គីតា  Kagna Kitty  អ្នក លែង  Me-

lodica, Rachel អ្នក ចមែៀង និង  ហ្គីតា 
និង  Sofia កាន់ ខង ហ្គីតា បាស  ។  

បទ ចមែៀង ដែល  TKS Band  ចែញ 
ជា លើក ដំបូង នែះ គឺ បទ  អារម្មណ៍ ចង់ 
ាន ស្នែហ៍ ដែល TKS Band បាន បក 
សែែយ ថ ជា ចមែៀង ាន អត្ថន័យ អប់ រំ 

ឲែយ យុវវ័យ យក ចិត្ត ទុក ាក់ ក្នុង ការ សិកែសា 
បែសើរ ជាង  ការ ចំណាយ ពែលវែលា ឥត 
បែោជន៍ លើ រឿង រា៉ែវ ស្នែហា។  
នៅ វ័យ ក្មែង ឃើញ គែ ាន គូ  ដើរ លែង 
ហុឺហា  ជា ធម្មតា តែង នឹក សែមែ ចង់ 
ាន សងែសារ ហ្នឹង គែ ដែរ តែ កុំ ភ្លែច បណា្តែំ 
ឪពុក ា្ដែយ ផ្ដែំ ឲែយ កូន ខំ រៀន កុំ គែច 
សាលា។  និយយ ទៅ វ័យ ក្មែង ចែះ តែ 
ាន អារម្មណ ចង់ សាក លែបង ាន ស្នែហ៍ 
ហើយ តែ កុំ ភ្លែច ពី អ្វី ដែល សំខន់ គឺ ការ 
សិកែសា។

   អារម្មណ៍ ចង់ ាន ស្នែហ៍ របស់   TKS 

Band ាន បទ ភ្លែង បែប សបែបាយ ៗ  
និង MV បើក ឆក បែប កំប្លុក កំប្លែង ទាក់ 
ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ មិត្ត យុវវ័យ បាន 
យ៉ែង ចែើន ទទួល បាន ជាង  ៣មុឺន  view 
និង ជិត ៣ពាន់ like ។  Check out 
their facebook page: TKS Band

KS BAND ក្រុម តន្ត្រី ស្រ្ដី  
ពោរ ព្រញ ដោយ សមត្ថភាព 
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កវីនិពន្ធOriginal Songជោគជ័យវ័យក្មាទងនៅកម្ពុជា

កែែយពីភាពជោគជ័យនែសា្នែដែដំបូង Album « White & Blue » និង 
«ភ្លែងស្នែហ៍នៅ Seoul» អ្នកនិពន្ធអាជីពវ័យក្មែងគឺកញ្ញែ ថុនសែីពែជែបានធ្វើឲែយ
កកែើកដល់សោតយុវវ័យជាពិសែសបទសុំជួបមុនបែក  និងឆ្លើយសំណួរអូនសិន 
ដែលចែៀងដោយកញ្ញែ ឱក សុគន្ធកញ្ញែ។ បទចមែៀងទាំងពីរបទនែះ បានធ្វើឲែយ 
ពែជែ កា្លែយជាអ្នកនិពន្ធានឈ្មែះបោះសំឡែងយ៉ែងខ្លែំងក្នុងសែទាប់យុវវ័យ។ 

ភាពជោគជ័យ ដែលទទួលបានពីការគំទែរបស់ទសែសនិកជនបានជំរុញឲែយ  
អ្នកនិពន្ធអាជីពរូបនែះបង្កើនសា្នែដែឡើងថែមមួយកមែិតទៀតដោយបាន 
បង្កើតបទចមែៀងថ្មី ទំនុកថ្មី ភ្លែងថ្មី និងជាពិសែសគឺពែជែជាអ្នកចែៀងផ្ទែល់ 
ដោយលើកយកទិដ្ឋភាពសង្គមយុវវ័យ និងសាច់រឿងផ្ទែល់ខ្លួនមកតាក់តែងឡើង 
តាមរយៈបទ ឱកាសចុងកែែយ “ONE LAST CHANCE” និង ធ្លែប់បែបនែះទែ 
(HAVE YOU EVER..)។ 

អ្នកនិពន្វមុខសែស់រូបនែះបានបែែប់ Sabay Magz ថ សាច់រឿងដែលានក្នងុបទចមែៀង 
គឺ 70% វាគឺជារឿងពិតរបស់ខ្លួនហើយ30%ទៀតគឺបញ្ចូលបន្ថែមនូវសាច់រឿងស្នែហា 
ពិតៗនៅខងកែែដែលកំពុងកើតាន។ កែែពីការនិពន្ធបទភ្លែង និងទំនុកចែៀង 
ពែជែក៏ចែះចែៀងដោយខ្លួនឯងដែរ។ បើតាមការសា្ដែប់ និងមើលវីដែអូចមែៀងដែល 

ពែជែនិពន្ធដោយខ្លួនឯង លើ Youtube  កន្លងទៅនែះ មើលទៅានការគំទែចែើន 
ពែែះតាមចំនួន Share ានដល់ទៅជាង 700 Share ក្នុងរយៈពែលមិនដល់២ថ្ងែ 
ផង។កែែពីការងរជាអ្នកនិពន្ធ តើពែជែចង់កា្លែយជាអ្នកចមែៀងបន្ថែមទៀតដែរឬទែ
?សួរដល់ចំណុចនែះ មើលទៅមុខកវីយើងបែរជាញញឹមបែបអ៊ឹមអៀនហើយបន្តថ 
មិនទាន់ហា៊ែនគិតទែ ចាំមើលសិន។តាមការសា្ភែសន៍ពែជែបានបែែប់ពីមូលហែត ុ
ដែលខ្លួនចាប់ផ្តើមនិពន្ធOriginal Song គឺគោលបំណងចង់ឲែយខ្មែរានច
មែៀងOriginal កាន់តែចែើនឡើង និងកាត់បន្ថយការចម្លងពីសា្នែដែបរទែស 
ជាពិសែសគឺការរិះគន់ពីអ្នកសា្តែប់ ក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកដល់អ្នកនិពន្ធOriginal 

Song និងគស់រំលើងអ្នកដែលានសមត្ថភាពឲែយានទឹកចិត្តឡើងវិញ ដើមែបីរួមគ្នែ 
បង្កើនសា្នែដែបទចមែៀងOriginal ដើមែបីឈរនៅលើឆកអន្តរជាតិ។

បែវត្តិរូបសង្ខែប
ឈ្មែះ ថុន សែីពែជែ (Nickname: Pechi Pichi)
អាយុ៖ 23ឆ្នែំ
ការសិកែសា៖ សាកលវិទែយាល័យជាតិគែប់គែង
ឆ្នែំ2008-2011 អតីត DJ ក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទែយុជាចែើនសា្ថែនីយ៍
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DEBORAH OM
ម៉ូដែល កូន ខ្មែរ ចែក រំលែក បទ ពិសោធន៍ ការងរ ម៉ូដែល នៅ 
បែទែស បារាំង
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អាច ណែនាំ ពី ខ្លួន  បន្តិច បាន ទែ?

ខ្ញុំ ឈ្មែះ Deborah OM ហើយ ឥឡូវ នែះ អាយុ ២១   ឆ្នែំ ហើយ។ បា៉ែា៉ែក់ ខ្ញុំ ជា ខ្មែរ 
ហើយ ពួក គត់ មក រស់ នៅ បែទែស បារាំង  តាំង ពី កំឡុង ពែល  ១៩៨០។ និយយ ទៅ ខ្ញុំ ជា កូន 
ខ្មែរ ១០០ ភាគរយ បន្តែ គែែន់ តែ កើត នៅ បារាំង។

ខ្ញុំ ាន បង ប្អូន សែី ៣ នាក់ ហើយ ខ្ញុំ ជា កូន ពៅ។បច្ចុបែបន្ន នែះ  ខ្ញុំ កំពុង រៀន ថ្នែក់ អនុបណ្ឌិត 
ផ្នែក ឱសថសាសែ្ដ។ ការ សិកែសារ ពិត ជា សំខន់ ណាស់ សមែែប់ ខ្ញុំ ផ្ទែល់ ខ្ញុំ បែឹង មែន ទែន លើ 
មុខ វិទែយា ដែល ខ្ញុំ កំពុង រៀន សព្វ ថ្ងែ នែះ ពែែះ ខ្ញុំ ចង់ កា្លែយ ជា  medical physicist ដ៏ពូកែ មួយ 
រូប។ 

ខ្ញុំ សែលាញ់ បែទែស កម្ពុជា ខ្លែំង ណាស់! ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ ការ នៅ សែុក ខ្មែរ ហើយ ជួយ បែជាជន យើង 
លើ ផ្នែក សុខភាព។ ខ្ញុំ ដឹង ថ ការងរ ាន ឧសគ្គ ចែើន តែ ខ្ញុំ នឹង ពែយាយម ធ្វើ ឲែយ បាន នៅ ពែល 
ដែល តែលប់ មក ទឹក ដី ដ៏ អសា្ចែរែយ នែះ នៅ ឆ្នែំ កែែយ។ 

 កែែ ពី នែះ ខ្ញុំ ពិត ជា សែលាញ់ សិលែបៈ ខ្មែរ ស្ទើរ គែប់ ផ្នែក ខ្លែំង មែន ទែន! សិលែបៈ ខ្មែរសមែែប់ ខ្ញុំ 
ពិត ជា សែស់ សា្អែត ណាស់ ហើយ ចំណុច ពិសែស នោះ គឺ ាន ពែលឹង ជាតិ ខ្មែរ បង្កប់ ក្នុ ងនោះ។ 

ងក មក រក អាជីព ម៉ូដែល វិញ? តើ  Deborah ចាប់ ផ្ដើម ពី ពែល ណា?
   និយយ ទៅ ដូច ជា សំណាង អីចឹង! ពែល នោះ នៅ លើ ផ្លូវ Toulouse ាន គែ ហៅ ខ្ញុំ ឲែយ 
សាកលែបង កាច់ រាង មុខ កាមែរា៉ែ លែង តែ សែែប់ ពែល នោះ ភា្លែម ក៏ ាន  Modeling Agency 

ហៅ ខ្ញុំ ទៅ ធ្វើ ការ ជាមួយ។ ហើយ តាំង ពី ពែល នោះ មក ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ ផ្ដើម ាន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ 
មនុសែស ផែសែងៗ ក្នុង ផ្នែក នែះ ដល់ ពែល ឥឡូវ ាន ការងរ ចែើន គួរសម ។

ហែតុ អ្វី បាន ជា សមែែច ចិត្ត ធ្វើ ជា ម៉ូដែល ? តើ កតា្តែ អ្វី ខ្លះ ជំរុញ ឲែយ  Deborah ធ្វើ ជា ម៉ូដែល?

នៅ បែទែស បារាំង អត់ ាន សាលា បងែៀន ដើរ ម៉ូដ 
អី ទែ ! ម៉ូដែល ជា ចែើន គឺ រៀន កាច់ រាង និង ធ្វើ មុខ 
ាត់  កំឡុង ពែល ថត រូប និយយ ចំ គឺ តែូវ ធ្វើ ឲែយ រូប 
ថត ខ្លួន ឯង ាន អារម្មណ៍ នៅ ក្នុង នោះ។ ចំណុច 
ដែល ធ្វើ ជំរុញ ចិត្ត ខ្ញុំ ខ្លែំង មែន ទែន នោះ ដោយ 
សារ ាន ម៉ូដែល ជនជាតិ បារាំងមួយ រូប ធ្វើ ឲែយ ខ្ញុ ំ
សែលាញ់ ផ្នែក នែះ។ Camille Germain គត ់
មើល ទៅ ដូច ជា កូន កែមុំ តុក្កតា មួយ ដែល ាន 
ចិញ្ចើម សម នឹង ភ្នែក  មុត មែនទែន។ គត់ រំឮក ខ្ញុំ ឲែយ 
នឹក ដល់ ម៉ូដែល ក្នុង ដូង ចិត្ត ខ្ញុំ ជា ចែើន ទៀត ាន ដូច 
ជា  Cara Delevingne និង Anissa Von Busse 
ជា ដើម។
ការ ធ្វើ ជា ម៉ូដែល ាន ឧបសគ្គ អ្វី ខ្លះ នៅ បារាំង?
ចំណុច ធំ ជាង គែ គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ពែលវែលា រៀន សូតែ 
របស់ ខ្ញុំ។ ខង ផ្នែក ម៉ូដែល ក៏ សែលាញ់ ដែរ តែ ខ្ញុ ំ
តែូវ ចំណាយ ពែល រៀន សូតែ ឲែយ បាន ចែើន ជាង គែ 
បំផុត។ ចំណុច បនា្ទែប់ គឺ Casting ដែល ជា ការងរ 
បែកួត បែជែង មែន ទែន មុខ នឹង គែ សមែែច ចិត្ត 
ជែើស យក ម៉ូដែល ណា មួយ មក ថត ។ ខ្ញុំ តែូវ រៀប ចំ 
ខ្លួន  និង សែបែក ឲែយ បាន សា្អែត តាម ធម្មជាតិ ដូច្នែះ តែូវ 
រក កន្លែង ណា ដែល សាកសម នឹង ខ្លួន យើង។ យើង 
តែូវ ចាំ ថ ក្នុង រង្វង់ នែ ផ្នែក Fashion នែះ គឺ គែ តែូវ 
ការ ផ្នែក ផែសែងៗ គ្នែ។ 

តាម បទ ពិសោធន៍  Deborah  តើ កញ្ញែ ាន អ្វី ដើមែបី 
ចែក រំលែក ដល់ យុវតី ផែសែង ទៀត ដែល ចង់ កា្លែយ ជា 
ម៉ូដែល ទែ?

គ្មែន អ្វី កែែ ពី បែឹង រៀន ទែ! ហាត់ កីឡា ដើមែបី ពត់ រាង 
កាយ យើង និង ថែ រកែសា សែបែក មុខ ជា បែចាំ ប៉ុន្តែ សូម 
ថែ រកែសា ទែង់ ទែែយ ដើម កុំ ចង់ កា្លែយ  ជា អ្នក ដទែ មួយ 
ផែសែង ទៀត។ តែូវ តែ ាន មទនភាព ជា ខ្លួន អ្នក មិន 
ខ្វល់ ថ អ្នក ាន សក់ កែញ៉ែញ់ ឬ តែង់ សែបែក ស ឬ 
ខ្មែ ទែ សមែស់ គឺ ាន នៅ គែប់ ទី កន្លែង។ ចំណុច ចុង 
កែែយ គែ គឺ រៀន ដោយ ខ្លួន ឯង នៅ មុខ កញ្ចក់ ទាំង 
ទឹក មុខនិង កាច់ រាង។

Sabay Magz សូម បង្ហែញ  តារា ម៉ូដែល កូន ខ្មែរ មួយ រូប កើត នៅ បែទែស បារាំង មក 
ចែក រំលែក បទ ពិសោធន៍ លើ ការងរ ផ្នែក ម៉ូដែល មក ជូន មិត្ត អ្នក អាន ទាំង អស ់គ្នែ។ 
តើ ការងរ នែះ ាន ភាព លំបាក អ្វី ខ្ល ះនៅ  បារាំង ហើយ ដើមែបី កា្លែយ  ជា ម៉ូដែល មួយ រូប 
ាន គែ ទទួល សា្គែល់ ចែើន យើង តែូវ ធ្វើ ដូច ម្ដែច? ោះ! តាម ាន បទ សា្ភែសន ៍
Sabay Magz ជាមួយ តារា លើ កែប ក្នុង ខែ នែះ ទាំង អស់ គ្នែ។
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OU KOSAL

Kool as U

1.ហែតុ អ្វី បា ន ជា សមែែច ចិត្ត ាក់ ឈ្មែះ 
ហាង ថ Kool as U?

Kool as U គឺ ជា អកែសរ ឆ្លែស់ នែ ឈ្មែះ របស់ ខ្ញុំ ជា ភាសា អង់គ្លែស  Ou 
Kosal  ដូច ដែល បាន ឃើញ នៅ ក្នុង Logoហាង។ 
 
2.តើ អ្វី ដែល ជា កតា្តែ ជំរុញ ដែល បង ចាប់  ផ្ដើម   អាជីវកម្ម ច្នែ ម៉ូដ?
ពែែះ អស់ រយៈ កាល 5ឆ្នែំ នែះ ខ្ញុំ មើល ឃើញ ថ ជីវភាព របស់ បែជាជន 
ខ្មែរ ានការ ផ្លែស់ ប្ដូរ យ៉ែង ឆប់ រហ័ស  នែះ ក៏ ជា មូល ហែតុ មួយ ដែល 
ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម អាជីវកម្ម មួយ នែះ  ហើយ ក៏ ជា ឱ កាស ល្អ ដ៏ ល្អ ដែល ខ្ញុំ អាច 
បញ្ចែញ សា្នែដែ របស់ ខ្ញុំ ដើមែបី បំពែញ តមែូវ ការ ទី ផែសារ ផង  ដែរ។ 
 
3.ជា ទូទៅ សំលៀក បំពាក់ បែភែទ ណា ដែល លក់ ាច់ បំផុត ? ខោ អាវ 
បុរស ឬ ស្តែី?
ខ្ញុំ ពិត ជា ពិបាក ឆ្លើយ ណាស់ ថ តើ មួយ ណា លក់ ាច់ ជាង គែ ពែែះ ខ្ញុំ 
ចាប់  ផ្ដើម ដំបូង  គឺ ច្នែ ម៉ូដ ខោ អាវ បុរស  រី ឯ ខោ អាវ ស្តែី ទើប តែ ចាប់ 

ផ្ដើម ច្នែ រយៈ ពែល មួយ ខែ កែែយ នែះ ទែ។ ម៉ូដ ខោ អាវ របស់  Kool as U 
គឺ ជា បែភែទ សំលៀកបំពាក់ សមែែប់ ទៅ ធ្វើ  ការ  និង ដើរ លំហែ កាយ ទូទៅ 
។ហើយ គោល ការណ៍ នែ ការ ច្នែ ម៉ូដ របស់ ខ្ញុំ គឺ  គុណភាព  និង សែវាកម្ម   ពែែះ 
ខ្ញុំ ចង់ ឲែយ ពិភព លោក បាន ឃើញ ពី ការ ច្នែ ម៉ូដ ខោអាវ ដែល ាន គុណភាព ខ្ពស់ 
របស់ ខ្មែរ  និង អាច បែកួតបែជែង នៅ លើ ឆក អន្តរ ជាតិ ផង ដែរ។ 
 
4.តើ ាន កម្មវិធី ប៉ុនា្មែន រួច មក ហើយ ដែល បាន ាក់ បង្ហែញ ពី ការ ច្នែ ម៉ូដ 
សំលៀក បំពាក់ របស់ បង? ហើយ ការ ឆ្លើយ តប របស់ អតិថិ ជន យ៉ែង ណា ដែរ?
ធ្លែប់ ចូល  រូម  បង្ហែញ បែហែល 3 កម្ម វិធី រួច មក ហើយ ការ ឆ្លើយ តប របស់ 
អតិថិជន គឺ ពួក គត់ ពែញចិត្ត ជា ខ្លែំង នឹង ការ ច្នែ ម៉ូដ របស់ ខ្ញុំ ។ 
 
5.តើ បង គិត បែប ណា ដែរ ចំពោះ វិស័យ ច្នែ ម៉ូដ នៅ កម្ពុជា សព្វ ថ្ងែ?
ខ្ញុំ គិត ថ វិស័យ ច្នែ ម៉ូដ ាន សន្ទុះ លឿន  ខ្លែំង តែឹម រយៈ ពែល ប៉ុនា្មែន ឆ្នែំមុន នែះ 
ប៉ុន្តែ យើង តែូវ ខិត ខំ បន្ថែម ទៀត ដើមែបី អាច បែ កួត បែជែង ជាមួយ បែ ទែស ជិត 
ខង។ 
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6.តើ កតា្តែ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲែយ ការ ច្នែ ម៉ូដ របស់ បង ទទួល 
បាន ជោគ ជ័យ ?
និយយ តាម តែង់ ខ្ញុំ អត់ ាន សញ្ញែ ប័តែ ផ្នែក ច្នែ  
ម៉ូដ អី ទែ Background របស់ ខ្ញុំ គឺ Business ប៉ុន្តែ 
ដោយ សារ តែ មហិច្ឆតតា នែ ការ សែឡាញ់ ចូល ចិត្ត 
ការ ច្នែ ម៉ូដ ធ្វើ ឲែយ ខ្ញុំ កា្លែយ ជា មនុសែស ងប់ ងល់  នឹង ការ 
សិកែសា សែែវ ជែែវ តាម សៀវភៅ ផង  តាម វិប សាយ 
ផងទាក់ ទង នឹង ម៉ូដ ខោ អាវឥត ឈប់ឈរ។ 
 
   7.តើ យុទ្ធ សាស្តែ ទីផែសារ របស់ បង គឺ អ្វី? ហើយ 
គោល ដៅ ទៅ ថ្ងែ អនាគត ទៀត បែប ណា?
គោលដៅ ទី ផែសារ  ដំបូង របស់ ខ្ញុំ គឺ អ្នក ាន ជីវភាព 
មធែយម  ប៉ុន្តែ កែែយ ពី សិកែសា ពី ទី ផែសារ ខ្ញុំ បាន បន្ថែម 
គោលដៅ មួយ ទៀត គឺ អ្នក ដែល ាន ជីវភាព ធូរធរ 
ដោយ ាន ការ បែង ចែក ា៉ែក ខោ អាវ ជា 2បែភែទ 
គឺ  Blue និងRed ដោយ ា៉ែក  Blue ានតម្លែ ធូរ 
ថ្លែជាង ា៉ែក Red ពែែះ ា៉ែកRed  តែូវ បាន ធ្វើ ការ 
ច្នែ ម៉ូដ បន្ថែម ចែើន ជាង ា៉ែក Blue ឲែយ សម ទៅ 
នឹង តម្លែ។ហើយ មិន មែន ាន តែ ការ ច្នែ ម៉ូដ របស់ 
ខ្ញុំ ា្នែក់ ឯង ទែ  យើង ាន នៅ ាន អ្នក ច្នែ ម៉ូដ ផែសែង  
ទៀត របស់ ហាង យើង ផង ដែរ។  រី ឯ គោលដៅ នៅ 
ថ្ងែ អនាគត របស់ខ្ញុំ គឺ ការ លក់ ខោអាវ ដែល ខ្ញុំ ច្នែ 
តាមរយៈOnline ចែញទៅ កែែ បែទែស ប៉ុន្តែ ដោយ 
សារ បែព័ន្ធ ចរន្ត ផ្ទែរ លុយ  មិន ទាន់ ាន ភាព ទូលំ 
ទូ លាយ សមែែប់ បែទែស យើង ដូច្នែះ ខ្ញុំ តែូវ រង់ ចាំ 
បន្តិច សិន  ហើយ  ពែល ដែល វា បើក ទូលាយ  វា ក៏ 
បាន ចូល រួម ចំណែក ធ្វើ ឲែយ អាជីវកម្ម សែុក យើង ាន 
ភាព រីក ចមែើន មួយ ផ្នែក ទៀត។   

Models           :   Joseph Vann
                           Kanika Kheang
                           Vayuck Tim
Photographer :   Chem Dan
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ទម្ល្រប់៧យ៉្រងនាំឲ្រយអ្នកជោគជ័យទាំងជីវិតការងារនិងរស់នៅ

កំពូលអ្នកជោគជ័យទាំងអស់សុទ្ធតែធ្លែប់ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជីវិតជាចែើន ដែលជាមែរៀន នាំឲែយពួកគែជោគជ័យខ្លែំងនៅក្នុងជីវិត។   យើងមិនអាចបែើពែលតែឹមតែមួយយប់ដើមែប ី
ទទួលបាន ភាពជោគជ័យនោះទែ វាតែូការពែលវែលាខិតខំបែឹងបែែង និងានភាពអំណត់ជាខ្លែំងដើមែបីធ្វើ ឲែយក្តីសុបិនកា្លែយជាការពិត។ ហើយគន្លឹះដ៏អសា្ចែរែយរបស់កំពូលអ្នក 
ជោគជ័យនោះគឺ មិនបោះបង់ចល។ នៅទីនែះជាទា្លែប់ទាំង៧យ៉ែងរបស់បុគ្គលជោគជ័យដែលអាចជួយ ដល់អ្នកឲែយទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងក្នុងជីវិត ការងរ និង 
អាជីវកម្មផែសែងៗ។

#1 ានភាពជឿជាក់ខ្ពស់លើខ្លួនឯង

បុគ្គលជោគជ័យតែងតែបង្កើនភាពជឿជាក់និង 
ទំនុកចិត្តលើខ្លួន ឯងជារឿយៗ ពែែះពួកគែជឿ
ថអ្វីគែប់យ៉ែងអាចធ្វើទៅបានដោយសារភាព
ជឿជាក់ពីខងក្នុងខ្លួនពួកគែ ដែលបែៀបដូចជា
សាំងបន្ថែមលែបឿនពួកគែឲែយឆ្ពែះទៅមុខជានិច្ច 
ឆ្ងែយជាងអ្វីដែលយើងបានធ្វើ។

#3 ពួកគែកែែកឈរដោយខ្លនួឯងពែលដែលបរាជ័យ

កំពូលអ្នកជោគជ័យគែពុំដែលាក់កំហិតលើខ្លួនឯងថ
ធ្វើបានតែប៉ុននែះឬ ប៉ុណ្ណែះទែ ពែែះវាជាកតា្តែដែលប
ង្អែក់ដល់ភាពជោគជ័យរបស់ពួកគែ ពួកគែយល់ថការ
បរាជ័យគឺជាផ្នែកមួយនែភាពជោគជ័យរបស់ពួកគែដូ
ច្នែះមិនថគែដួលប៉ុនា្មែនដង ពួកគែនឹងកែែកមកវិញប៉ុ
ននោះដងដោយខ្លួនឯងជានិច្ចដូចគ្នែ។

#2 ពួកគែផ្តែតទៅលើលទ្ធផល

បុគ្គលជោគជ័យគឺពួកគែានទា្លែប់ពិសែសមែយា៉ែង 
ដោយពួកគែផ្តែតទៅលើ តែគោលដៅ ដែល គែចង់បាន 
ពីពែែះពួកគែបានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍រួចទៅ
ហើយ ថនៅពែលដែលពួកគែ ជួបបញ្ហែហើយគែផ្តែត
តែនៅលើបញ្ហែនោះ អ្វីដែលពួកគែទទួលបានគ ឺ
បរាជ័យទៅមុខមិនរួច។
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#4 ពួកគែានភាពកា្លែហាន

បុគ្គលជោគជ័យទាំងនោះតែងតែចែញទៅបែឡូកនៅ
ពិភពខងកែែដើមែបីរៀនបន្ថែមនិងអភិវឌែឈន៍ខ្លួនពួក
គែនិងធ្វើឲែយជីវិតកាន់តែបែសើរ។ ពួកគែតែងស្វែងរកចំ
ណុចខែសាយរបស់ខ្លួន និងរកវិធី ជំនះភាពភ័យខ្លែចទាំ
ងនោះដោយខ្លួនឯងមុនពែលដែលគែតែូវបែឈមមុន
នៅថ្ងែកែែយ។

#6 ពួកគែានការប្តែជា្ញែចិត្តខ្ពស់

បុគ្គលជោគជ័យដឹងថការបែ  ្តជា្ញែចិត្តគឺានសារៈ
សំខន់បំផុតដើមែបីសមែែចបានភាពជោគជ័យ
របស់ពួកគែ។ពួកគែជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលគែ
មកំពុងធ្វើហើយមិន ធ្វើការបែែបែួលចិត្តងយៗ 
ដើមែបីទទួល បានជោគជ័យដោយឆប់រហ័សឬ 
ផ្លូវកាត់ណាមួយឡើយ។

#5  ការថែទាំសុខភាពខ្លួនឯង

សុខភាពជាកតា្តែសំខន់បំផុតដែលបុគ្គលជោគជ័យ 
មិនដែលមើលរំលង ពួកគែទទួលទានអាហារដែល
ផ្តល់ថមពលគែប់គែែន់ ហាត់បែែណ តាំងសាធិ។
ហើយគន្លឹះសំខន់ជាងគែមួយទៀតគឺការអធិា្ឋែន 
ពែែះវាជាគែឹះរកែសាកា្លែំងកាយ ចិត្តនិងសតិអារម្មណ៍រប
ស់ពួកគែឲែយរឹងាំ។

#7  ពួកគែានអ្នកចាំផ្តល់ឱវាទលើកទឹកចិត្ត

បុគ្គលជោគជ័យតែងតែចូលក្នុងចំនុំចំណមមនុសែស
មនុសែសល្អៗ ដែលអាចផ្តល់ គំនិត ល្អៗដូចគ្នែ។ពែែះពួ
កគែយល់ពីសារៈសំខន់នែការលើកទឹកចិត្តគឺជា កតា្តែ 
សំខន់ដើមែបីជុំរុញឲែយ គែបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។
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Doors Phnom Penh
 
ជាភោជនីយា្ឋែនអែសែបា៉ែញដែលានការតុបតែង 
ទាន់សម័យពែញចិត្តយុវវ័យ ជាពិសែសគឺការរចនានៅ
តាមជញ្ជែំងជាមួយរូបអបែសារា និងហនុានខ្មែរយើងជា 
Graffiti សម័យទំនើប។ គែែន់តែបើកទា្វែរចូលទៅដល់
ក្នុងហាង អ្នកនឹងទទួលបានភាពសែស់សែែយហើយ
ពោរពែញទៅដោយសិលែបៈដ៏ប្លែកភ្នែកដែលជាការតុប
តែងផ្ទែល់ពីា្ចែស់ហាងសែីវ័យក្មែង   ។

កែែពីានបរិយកាសល្អ Doors Phnom Penh 

Restaurant ានបមែើជូននូវម្ហូបអែសែបា៉ែញដែលចំអិន
ដោយចុងភៅជំនាញមកពីបែទែសអែសែបា៉ែញ។ ហើយ
ម្ហូបដែលទទួលបានការគំទែជាខ្លែំងពីភ្ញៀវខ្មែរនិង 
បរទែសនោះគឺ លៀសហូលដុតជាមួយគែឿងដែលាន 
រសជាតិសែស់ៗពីសមុទែ គឺមកដល់ហើយតែវូតែសាក។ 
ក៏ដូចជាម្ហបូ Signature ផែសែងទៀតរបស់ហាងគឺ ជែកូខ្វែ 
អែសែបា៉ែញ ដែលានរសជាតិផុយហើយឈ្ងុយគែែន់តែ 
ាក់ចូលាត់ក៏អាចរលាយ និង សាច់គោបន្ទះអាំងរូប
មន្តពិសែសរបស់អែសែបា៉ែញ។កែែពីនែះក៏ានលក់នូវ 
តែ រូបមន្តពិសែសរបស់ហាង សែែកែឡុក សែែកែហម 
និងទឹកផ្លែឈើសែស់ រឺកែឡុកជាចែើនមុខទៀត។ 
ភាពទាក់ទាញដែលមិនចែះជិនណាយពីភោជនីយា្ឋែន 
Doors Phnom នោះគឺានការរៀបចំកម្មវិធីថ្មីខុសៗ
គ្នែ 4ដងក្នុងរយៈពែល 1ខែ ដែលក្នុងនោះានដូចជា
ការបមែើជូននូវម្ហូប Buffet ជាមួយនឹងសែែកែឡុក 
និងានការបែគុំតនែ្តីដែលានការចូលរួមពីតារាលែបីៗ
ក្នុងសែុក និងកែែសែុក។ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏ាន DJ 

លែបីៗក្នុងការចាក់ភ្លែង និងានការរាំរែកយ៉ែងសបែបាយ
រីករាយផងដែរ។បើានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួម 
កម្មវិធីអ្នកផែសែងៗរបស់ហាងអាចទាក់ទងផ្ទែល់តាមរយៈ
Doors Phnom Penh Restaurant អាសយា្ឋែន 
No18, Street 84 & 47 សង្កែត់សែះចក 

ខ័ណ្ឌដូនពែញ ដែលបើកបមែើអាហារៀងរាល់ថ្ងែ ចាប់ពីម៉ែង 7:00ពែឹកដល់ 12:00 យប់។ ឬ ដើមែបីបានជែែបពីក
ម្មវិធីដែលនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ខែ គឺអ្នកគែែន់តែចូលទៅគែហទំព័រ Facebook ហើយ Like Page របស់ Doors 

Phnom Penh ជាការសែែច។
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លែង បាល់  ាន  អត្ថបែោជន៍ ចំពោះ សុខភាព ធំៗ ៦យ៉ែង 
 បាល់ទាត់  ជា កីឡា ដ៏ ពែញ និយម បំផុត    មួយ នៅ ក្នងុ លោក។ 
កែែ ពី បែកួត បែជែង ផ្លវូការ វា ក៏ ជា កីឡា ដែល មនុសែស 
ទំាង ក្មែង ទំាង  ចាស់    នំា គ្នែ លែង ដើមែបី ជា ការ ហាត់បែែណ 
ក៏ ដូច ជា ដើមែបី ភាព សបែបាយ រីករាយ សាមគ្គភីាព និង 
មិត្តភាព។ទន្ទមឹ នឹង នែះ  ដែរ បាល់ទាត់ ក៏ នំា មក នូវ 
អត្ថបែោជន៍ ចំពោះ  សុខភាពជាចែើន  ផង ដែរ។
១.  សរសែឈាម  និង បែះ ដូង ដើរ បាន ល្អ
    កីឡា បាល់ ទាត់ តមែវូ ឲែយ រត់  ញក់  និង  បញ្ចែញ សកម្មភាព 
ជា ចែើន ដែល ជួយ  ឲែយ សរសែ ឈាម បែះដូង ដើរ បាន យ៉ែង 
ល្អ ពែម ទំាង  រឹងាំ។  ទា្លែប់ លែង កីឡា បាល់ ទាត់ រៀង រាល់ 
ថ្ងែ អាច ជួយ ដុត បំផ្លែញ ធតុ កាឡូរី អាកែក់ ចែញ ពី រាង កាយ  
បាន យ៉ែង ល្អ ។

២. ពងែងឹ សាច់ ដំុ ឲែយ ខ្លែងំ 
 
ការ លែង បាល់ ទាត់ គឺ ធ្វើ ឲែយ សាច់ដំុ  ភាព ាន សា្វែហាប់  និង 
បញ្ចែញ កា្លែងំ ជា ចែើន ទៅ លើ បាល់ ។សកម្មភាព លោត  
ហក់  ដើរ  រត់ ចុះ ឡើង ធ្វើ ឲែយ សាច់ ដំុ គែប់ កន្លែង  នែ  រាង កាយ  
រឹង ាំ រហ័ស រហូន។
 
៣. ជួយ ឲែយ ឆ្អងឹ រឹង ាំ
 
សកម្មភាព លែង បាល់ ទាត់ ជួយ ឲែយ កំហាប់ ឆ្អងឹ រឹង  ាំ ល្អ និង 
ខ្លែងំ។ ការ លែង កីឡា បែភែទ នែះ ជា បែចំា ធ្វើ ឲែយ គែែង ឆ្អងឹ 
ទំាង មូល រឹង ាំ  ពែម ទំាង រកែសា រាង ឲែយ បាន សា្អែត ផង ដែរ។
 
        ៤. ជួយ ឲែយ ខួរ កែបាល គិត បាន រហ័ស 
 
កែែ ពី ជួយ ដល់ ផ្នែក រាង កាយ  ការ លែង កីឡា បាល់ បាត់ 
ក៏ បាន ជួយ បង្កើន ភាព វៀង  វែ  និង ធ្វើ ឲែយ   ការ គិត   បាន ឆប់ 
រហ័ស។ សកម្មភាព កីឡា នែះ ជួយ ឲែយ អ្នក លែង ាន សា្មែរតី  
រឹង បឹុង  និង ាន ភាព រហ័សរហួន។

៥. ការ ពារ រាង កាយ ពី ជំងឺ ផែសែងៗ    
 
ឧសែសាហ៍ លែង កីឡា បាល់ ទាត់ ជួយ ការពារ រាង កាយ ឲែយ 
ចៀស ឆ្ងែយ ពី ជំងឺ មួយ ចំនួន ដូច ជា  ភាព ធត់ ជែលុ  សា្ពែធ 
ឈាម ខ្ពស់ ជំងឺ បែះ ដូង  និង ជំងឺ ទឹក នោម ផ្អែម  ដែល ជួយ 
ឲែយ សុខភាព មិន  ងយ ទែឌុទែែម។
 
៦. កាត់ បន្ថយ  អារម្មណ៍ តាន តឹង
 
ការ លែង បាល់ ទាត់ ជួយ ឲែយ អារម្មណ៍ សបែបាយ រីករាយ   កាត់ 
បន្ថយ ភាព តាន តឹង មួយ ចំនួន ចែញ  និង ធ្វើ សុខភាព ផ្លវូ ចិត្ត 
បាន បែសើរ  ឡើង៕

បែែ សមែលួ៖ ាន រតនា
បែភព៖ healthfitnessrevolution, tescoliving
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1.តើអ្នកណាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនែះឡើង?
លោក ឆត សាមិត និង កញ្ញែ ទែព សែរី
2. តើអ្វទីៅជា " Sarong Party "?
កម្មវិធីនែះគឺជាការចូលរួមរបស់មនុសែសគែប់គ្នែដែលាន
បំណងចង់បែែរព្ធអបអរទាក់ទងនឹងវបែបធម៌ខ្មែរនៅក្នងុ 
បរិយកាសដែលានសុវត្ថភិាព និងសបែបាយរីករាយ។
 
3. តើគោលបំណងនែ Sarong Party នែះជាអ្វ?ី
កម្មវិធីនែះធ្វើឲែយានការចូលរួមពីមនុសែសគែប់វ័យ 
និងគែប់សែទាប់វណ្ណៈដើមែបីបែែរព្ធកម្មវិធីនែះ
ឡើង។ គោលបំណងនែកម្មវិធីនែះគឺដើមែបីជួបជំុ
ជាមួយមិត្តភក្ត ិរឺ មិត្តភក្តចិាស់ និងបង្កើនមិត្តថ្មីៗ ។ 
វាជាជាឱកាសដើមែបីបែមូល និងចែករំលែករឿងរ៉ាែវផែសែង
ៗជាមួយគ្នែ ហើយានការសម្តែងទាក់ទងនឹងវបែបធម៌ 
និងរំាលែងយ៉ែងសបែបាយរីករាយ។

4- តើអ្នកយល់បែបណាដែរទើបនឹកឃើញបង្កើត 
 Sarong Party នែះឡើង?
ដោយសារតែានកែមុមិត្តភក្តតូិចមួយរបស់ខ្ញុ ំពួកគែចង់
បែែរព្ធពិធីអបអរឆ្នែថំ្មដីែលបង្ហែញពីបែពែណីវបែបធម៌ 
កម្ពជុា និងបង្កើនភាពស្នតិសា្នែលរវាងគ្នែ ។  

5. តើ " Sarong Party " 
បានបែែរព្ធឡើងនៅពែលណា? 
ហើយបានបែែរព្ធនៅទីណាដែរ?
កម្មវិធីសារុងនែះបាន បែែរព្ធឡើងក្នងុអំឡុងពែលរដូវកា
លសមែែប់ចូលឆ្នែខំ្មែរ។ បុ៉ន្តែដោយសារតែការកើនឡើ
ងនែកម្មវិធីផែសែងៗទៀតជាចែើន វាតែវូបានពនែយារពែល
ចូលដល់ខែឧសភានិងខែមិថុនា។ ដំបូងឡើយវាតែវូបែែ
រព្ធនៅក្នងុApartment មួយដែលស្ថតិនៅក្នងុទីកែងុ 

Long Beach រដ្ឋ California បុ៉ន្តែនៅឆ្នែនំែះដោយ
សារានការកើនពីអ្នកចូលរួមរហូតដល់ទៅ250នា
ក់ យើងប្តរូទៅបែែរព្ធនៅភោជនីយា្ឋែន La Lune 

Imperial ដែលស្ថតិនៅក្នងុសហគមន៍នៅទីកែងុ Long 

Beach រដ្ឋ California  ។

6. នៅលើរូបថតដែលខ្ញុបំានឃើញអកែសរ King  

and Queen បែចំា Sarong Party ។ 
តើអ្វទីៅជាលក្ខខណ្ឌដើមែបីជាប់ជា King and Queen 
នែ Sarong Party ?
អ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភី តែវូបានវិនិច្ឆតយ័ទៅលើ 
គំនិតច្នែបែឌិតក្នងុការស្លៀកខោអាវឡើងបែឡង ហើយ 
តែវូឆ្លើយសំណួរ2គឺ ៖ 1) តើវបែបធម៌ខ្មែរានន័យយ៉ែង
ណាចំពោះអ្នក? 2) ហែតុអ្វតីែវូជាអ្នកដែលទទួលបាន
ជ័យលាភី? ានអ្នកគណៈកម្មការ5នាក់ដែលតែវូកាត់
សែចក្តជីែើសរីសបែក្ខជន និងានការបោះឆ្នែតពីសំ
ណាក់ទសែសនិកជនដោយការទះដែសែែកអបអរ។ 
រួមផែសំជាមួយនឹងការវិនិច្ឆតយ័របស់គណៈកម្មការអ្នកឈ្នះ
តែវូបានជែើសរីស។

7. នៅក្នងុកម្មវិធីានការសម្តែងដែលទាក់ទងទៅនឹង 
វបែបធម៌ខ្មែររបស់យើង តើានការសម្តែងអ្វខី្លះ?
បាទវាបែែបែលួជារៀងរាល់ឆ្នែដំោយានការសម្តែងពីរ
បំាបែពែណីខ្មែរ ដោយសិសែសនិសែសិតក្នងុសែកុនិងសិលែប
ករសិលែបការិនីមកពីក្នងុសហគមន៍របស់យើង ។

8. ានសារុងជាចែើននៅក្នងុកម្មវិធីនែះ។តើវាធ្វើឡើង 
នៅក្នងុសហរដ្ឋអាមែរិក ឬនំាចូលមកពីបែទែសកម្ពជុា? 
ហើយតម្លែនែសារុងនោះយ៉ែងម៉ែចដែរ?
យើងទទួលបានសារុងពីតំបន់ Boutiques ខ្មែរ ក៏ដូច

ជាសំលៀកបំពាក់កូនកែមំុផងដែរនៅក្នងុកែងុ Long 

Beach ខ្ញុជំឿថពួកវាតែវូបាននំាចូលមកពីកែែបែទែស។ 
តម្លែចាប់ពី $ 6 ទៅ $10 អាសែយ័លើមូ៉ដនិង 
បែវែង។

9. តើានអ្វផីែសែងទៀតដែលអ្នកចង់បន្ថែម និងទុកជាសា
រមកកាន់បែទែសកម្ពជុានែះ?
នែះគឺជាពិធីសារុងដែលបង្ហែញពីវបែបធម៌ និងសហគមន៍ 
ខ្មែររបស់យើង បើគ្មែនវបែបធម៌ទែក៏គ្មែនពួកយើងដែរ។ 
នែះគឺជាការបញ្ជែក់ឲែយឃើញថវបែបធម៌រុងរឿងរបស់ 
បែជាជននៅស្ថតិស្ថែរ និងលូតលាស់រហួតគែប់សម័យ
កាលទំនើបនែការរំា។    យើងសងែឃឹមថនឹងបានឃើញ
ការរីករាលាល Sarong Party ទូទំាងពិភពលោក។ 
បែសិន បើនរណាានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នងុការធ្វើជា 
ា្ចែស់ផ្ទះ Sarong Party នៅក្នងុសហគមន៍របស់អ្នក 
សូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងខ្ញុដំើមែបីឲែយកាន់តែ
ចែបាស់ ។ រឺតាមរយៈហ្វែសបុ៊កhttps://www.face-

book.com/sarongparty.org ។ នឹងគែហទំព័រ 
www.sarongparty.org ។

Sarong Party តែវូបានបង្កើតឡើងដោយកែមុតូចមួយ 
នែកែមុដែលានការខិតខំបែងឹបែែងយ៉ែងមុះមុត។ 
លោក Tony Te Shoutout ជាអ្នកចាត់ចែងផ្នែកកំសាន្ត 
, Prach Ly Caylee So ជាCambodian Town 

Festival crew  Sophin Zoe លោក Andy Eap, 

Klo Eng ជាអ្នកថតរូប និងអ្នកស្មគ័ែចិត្តជាចែើននាក់ 
ទៀតនៅក្នងុសហគមន៍ ។

Photo by : Klo Eng Photo by : Ryan LaCorte

Photo by : Ryan LaCorte
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ស���ប់
ហ៊ាែនសាកទែ តើអ្នកកា្លែហានកំរិតណា?
Kidscity តែងតែពំានំាអ្វដីែលថ្មីៗ  បមែើជូនដល់អតិថិជនគែប់ពែលវែលាតាមរយៈ 
ពែតឹ្តកិារណ៍ផែសែងៗជាចែើន ដូចគ្នែនែះដែរសមែែប់ខែនែះ Kidscity 

បាននំាមកនូវកម្មវិធីកាន់តែពិសែសទៀតហើយ ដោយាន Promotion 
សមែែប់លែបែងកមែសាន្តឡើងជញ្ជែងំ Clip’n Climb គឺចំណាយតែមឹតែ$40 អ្
នកអាចលែងលែបែងឡើងជញ្ជែងំបានរហូតដល់ទៅ10ដង ដែលជាPromotion 
អសា្ចែរែយមិនធ្លែប់ានពីមុនមក ហើយានសុពលភាពគិតចាប់ពីថ្ងែទី01ខែកក្កា ឆ្នែ ំ2015 
នែះរហូតដល់ថ្ងែទី31 ខែកក្កា ឆ្នែ2ំ015។បើចង់ដឹងថខ្លនួឯងានភាពកា្លែហានដល់កំរិ
តណា អ្នកតែវូតែចូលរួមសាកលែបងលែងលែបែងឡើងជញ្ជែងំ Clip’n Climb ពែែះលក្
ខណៈដ៏ពិសែសនោះគឺយើងានគណៈកម្មការ និងសៀវភៅបំបែកឯកទគ្គកម្មសមែែប់អ្នក
ដែលបានចូលរួមលែងលែបែងឡើងជញ្ជែងំ ដែលក្នងុនោះានឈ្មែះ និងការតាមានពីកំ
រិតនែការឡើងជញ្ជែងំរបស់អ្នក។ ដែលលក្ខខ័ណ្ឌតមែវូឲែយអ្នកតែវូឆ្លងផុតជញ្ជែងំកមែតិទី៣ 
ចុងកែែយគែ ក្នងុរយៈពែល1ខែ នោះអ្នកនឹងកា្លែយជាជ័យលាភីដែលទទួលបានរង្វែន់លើ
កទឹកចិត្តពី Kidscity។ ជាពិសែសនោះអ្នកទទួលបានជ័យលាភីទំាងអស់នឹងតែវូបានចុះ
ផែសាយក្នងុទសែសនាវដ្ត ីSabay និងវែបសាយផែសែងៗរបស់ Kidscity។ នែះគឺជាឱកាសដ៏ល្អ 
មិនតែមឹតែធ្វើឲែយអ្នកដឹងពីភាពកា្លែហានរបស់ខ្លនួបុ៉ណា្ណែទែ លើសពីនែះវាជាការធ្វើតែស្ត 
លើភាពអំណត់របស់អ្នក និងធ្វើឲែយរាងកាយាំមួនផងដែរ។ដូច្នែះសូមកំុភ្លែចជួបគ្នែនៅ 
Kidscity ហើយស្វែងរកថអ្នកណាជាជើងខ្លែងំខងឡើងជញ្ជែងំ Clip’n Climb ។

Kidscity គឺជាកន្លែងកមែសាន្តដ៏សំបូរបែបដំបូងគែបង្អស់នៅបែទែសកម្ពជុា ដែលយើង 
ធ្លែប់តែឃើញកន្លែងកមែសាន្តបែបនែះនៅកែែបែទែសពីមុនមក។ តែពែលនែះយើងានឱកាស 
លែងនូវលែបែងកមែសាន្តជាចែើនបែភែទតាមតមែវូការជែើសរីសរបស់អ្នកនៅKidscity ។  
ដែលនៅទីនែះានបមែើជូនការកមែសាន្តជាចែើនទៅតាមជាន់ដូចជា Bumper Car, 
Laser Tag, Clip’n Climb, Go Kart និងការកមែសាន្តជាចែើនផែសែងទៀត។ លើសពីនែះគឺ 
ានបមែើជូននូវសែវាកម្ម អាហារ កាហ្វែ តែគុជ និងហាងលក់សំលៀកបំពាក់សមែែប់កុារ 
ថែមទៀត។
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ពែល ដែល អ្នក គិត ថ ចង់ ទៅ លែង រឺ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ បែ ទែស កូរ៉ែ អ្នក គួរ តែ ចំណាយ ពែល 
មួយ ភ្លែត ដើមែបី ឲែយ  បាន ដឹង អំពី ទំនៀមទំលាប់ទាំង៧ យ៉ែង ដ៏ សំខន់ របស់ វបែបធម៌ 
កូរ៉ែ។ វបែបធម៌ កូរ៉ែ បាន រស់រាន  ាន ជីវិតជាង ៥ ពាន់  ឆ្នែំ  មក ហើយ  បើ ទោះ បី ជា ការ បែ 
ជែៀត ចូល នូវ វបែបធម៌ បែទែស ជិត ខង ខ្លែំង យ៉ែង ណា ក៏ ដោយ។ បែសិន បើ អ្នក សា្គែល់ 
និង គោរព វបែបធម៌ កូរ៉ែ អ្នក នឹង ទទួល បាន នូវ អ្វី ថ្មី  ជា ចែើន ទៀត កំឡុង ពែល អ្នក ស្ថិត នៅ 
ក្នុង បែទែស កូរ៉ែ។

#1គីមឈីគឺជាម្ហូបបែពែណីវបែបធម៌របស់កូរ៉ែ
គីម ឈី គឺជា ស្ពែ ដែល ហាន់ ហើយ លាយ ជា មួយ ទឹក ម្ទែស និង សាច់ កិន វា ជា បន្លែ បែ តង 
ដែល ហឹរ ហើយ ជូរ។  ជនជាតិ កូរ៉ែ ចូល ចិត្ត ញ៉ែំ វា ជា មួយ បាយ គែប់ ពែល ហើយ ក៏ អាច យក 
ទៅ លាយ ធ្វើ ជា ម្ហូប ផែសែងៗ បាន ទៀតផង គីមឈី គឺ ជា និមិត្ត សញ្ញែ របស់ បែទែស កូរ៉ែ គឺ រឹង 
ាំ អង់អាច កា្លែហាន និង ខុស ប្លែក ពី គែ ជន ជាតិ បរទែស ខ្លះ មិន ចែះ ញ៉ែំ វា ទែ តែ បើ សិន ជា 
អ្នក ចែះ ញ៉ែំ អ្នក នឹង ទទួល បាន ការ សា្វែគមន៍ យ៉ែង កក់ ៅ្តែ ពី ជន ជាតិ កូរ៉ែ ។

#2ការដោះសែបែកជើងែ
ពែល ចូល ទៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ជន ជាតិ កូរ៉ែ អ្នក តែូវ តែ ដោះ សែបែក ជើង  នោះ បង្ហែញ ពី ការ 
គោរព ពែែះ ជន ជាតិ កូរ៉ែ ាន ភាព ស្និទ្ធសា្នែល  ជាមួយ នឹង កំរាលឥដ្ឋ របស់គែ ជា ខ្លែំង ពែែះ 
ពួក គែ តែង តែ អង្គុយ និង គែង ផ្ទែល់ នៅ លើឥដ្ឋ។

#3សែែ សូជូ
ការ ផឹក គឺ ជា បែ ពែ ណី របស់ កូរ៉ែ ហើយ សូ ជូ គឺ ជា សែែ ជន ជាតិ កូរ៉ែ ដែល ាន រសជាតិ ដូចជា 

Vodka។គែ ផឹក សែែ សូ ជូ ដោយ កែវ តូច ៗ ហើយ  ស្ទើរ តែ គែប់ កន្លែង ដែល លក់ អាហារ សែែ 
សូ ជូ តែូវបាន បមែើ ជាភែសជ្ជៈ។ កូរ៉ែ ាន បែពែណី ពែល ចាក់ សែែ គឺ មិន ឲែយ ចាក់ សែែ ឲែយ 
ខ្លួន ឯង មុន  ពែល ដែល ផឹក ជាមួយ មនុសែស ចាស់ ជាង ខ្លួន ទែ  ហើយ ពែល ដែល ចាក់ សែែ 
ឲែយ មនុសែស ចាស់ តែូវ យក ដែ ា្ខែង ាក់ នៅ ដើម ទែូង រឺ ដែ ា្ខែង ទៀត តែូវ ទែ ដែ ដែល ចាក់ សែែ  
ដើមែបី បង្ហែញ ពី ការ គោរព។

#4អង្ករ 
ដូច គ្នែ នឹង ជនជាតិ ជប៉ុន ដែរ  ជនជាតិ កូរ៉ែ ញ៉ែំ បាយ ជា អាហារ គែប់ ពែល របស់ គែ ដែរ ប៉ុន្តែ 
ខុស ពី ជប៉ុន វិញ នោះ គឺ គែ ញ៉ែំ បាយ ដោយ  សា្លែប ពែែ មិន មែន ចង្កឹះ ទែ ហើយ មិន ឲែយ លើក 
ចាន បាយ ផុត ពី តុ ទែ ជា ពិសែស គឺ មិន ឲែយ ាក់ ចង្កឹះ នៅ ជិត ចានបាយ ទែ  ពែែះ វា បែៀប ដូច 
ជា ចាន ម្ហូប ដែល ាក់ សែន ឲែយ អ្នក សា្លែប់។

#5មិន សូវ ញញឹម
ជនជាតិ កូរ៉ែ ចូល ចិត្ត លាក់ អារម្មណ៍ ដែល យើង មិន អាច មើល ដឹង តាម រយៈ ទឹក មុខ របស់ 
ពួក គែ បាន ទែ  តែ តាម ពិត ពួក គែ ចិត្ត ល្អ ហើយ ាន សបែបុរស ធម៌។សូមែបី តែ ដើរ តាម ផ្លូវ អ្នក 
នឹង ឃើញ ទឹក មុខ ពួក គែហាក់  ដូច ជា ចង ចិញ្ចើម ាក់ គ្នែ  តែ យើង អាច មើល តាម រយៈ កូន 
ក្មែង បាន ពែែះ ពូក គែ តែង តែ ញញឹម ពែល ដែល និយយ ថ សួស្តី។

#6បែយ័ត្ន ក្នុង ការ បែ ជែៀត
បែទែស កូរ៉ែ ាន បែ ជា ជន រស់ នៅ ចែើន ដូច្នែះ ជា វបែបធម៌ មួយ ផង ដែរ គឺ នៅ ពែល ជិះ ឡាន 
កែុង  ជណ្ដើរ យន្ត រឺ នៅ តាម ផែសារ គឺ មិន តែូវ ាន ការ បែ ជែៀត ទែ ជា ពិសែស ជា មួយ អ៊ុំ សែី 
ចាស់ៗ។

#7សាច់ឆ្កែ
ជនជាតិ កូរ៉ែ មួយ ចំនួន បរិភោគ សាច់ ឆ្កែ ទោះ បី ជា ាន ការ បែកាស ពី រាជ រា្ឋែភិបាល ឲែយ បិទ 
ហាង ដែល លក់់ ស៊ុប ឆ្កែ មួយ ចំនួន ក៏ដោយ  ពែែះ ភាគ ចែើន នែ អ្នក បរិភោគ ដែល ជា បុរស 
យល់ ថ ការ ញ៉ែំ សាច់ ឆ្កែ គឺ ផ្ដល់ កា្លែំង ខ្លែំង កា្លែ ដល់ ពួក គែ។

បែែ សមែួល ៖ និតា
បែភព៖ matadonetwork.com
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DIY Lip-scrub     ដើមែបី ទទួល បាន បបូរ ាត់ ទន់ ល្មើយ 
ហើយ ពណ៌ ផ្កែ ឈូក     អ្នក អាច សាក មើល នូវ វិធី ងយ ៗ  
ដែល  អាច ធ្វើ បាន ដោយ ខ្លួន ឯង នៅ ផ្ទះ      ដោយ គែែន់ តែ 
លាយ បែែង ដូង1សា្លែបពែែ បាយ ជា មួយ នឹង ទឹក ឃ្មុំ 1សា្លែប 
ពែែ បាយ ដូច គ្នែ       បនា្ទែប់ មក កូរ វា ឲែយ សព្វ សាច់ ហើយ  
បន្ថែម ស្ករ កែហម  2សា្លែប ពែែ កាហ្វែ ជា  ការ សែែច    រួច 
អ្នក អាច រក បែអប់ ជ័រ តូច ៗ  ដួស វា រកែសាទុក បាន។    អ្នក 
អាច បែើ វា បាន គែប់ ពែល តាម ចិត្ត ចង់  ចាប់ ពី ពែល នែះ 
ទៅ អ្នក នឹង អស់ ក្តី  បារម្មណ៍ ពី បញ្ហែ បបូរាត់ ខ្មែ ទៀត 
ហើយ។

វិធី ងយ បំផុត ក្នុង ការ គូរ ភ្នែក ឲែយ ស្មើ សា្អែត  វា មិន គួរ ឲែយ ជឿ ទែ 
ថ គែែន់ តែ បែើ សា្លែប ពែែ បាយ   ក៏ អាច ធ្វើ ឲែយ អ្នក គូរ ភ្នែក បាន 
សែស់ សា្អែត ដែរ។ ដំបូង ពែល ចាប់ ផ្ដើម គូរ ភ្នែក គឺ គែែន់ តែ យក 
ដង សា្លែបពែែ មក ាក់ នៅ កន្ទុយ ភ្នែក ហើយ គូរ តាម ទមែង់ ល្មម 
ដែល អ្នក ចង់ បាន     ហើយ តែលប់ ខង សា្លែប ពែែ ញ៉ែំ ដើមែបី គូរ 
បង្ហើយ នូវ ទមែង់ កោង ចុង ភ្នែក  បនា្ទែប់ មក អ្នក នឹង ទទួល បាន 
ការ គូរ ភ្នែក បែៀប ដូច ជា អ្នក ជំនាញ គូរ ឲែយ អ៊ីចឹង ។

វិធីសាសេ្តាយៗ
ក្នុងការគូសកន្ទុយភ្នេក

និងធ្វេីឲេយបបូរមាត់ព័ណ៌សីុជម្ពូរ





56



57

Graphic design is far more than a 
just good picture, some fancy letters 
and a recognizable color or logo. It 
is often taken for granted, yet it is an 
essential ingredient of modern hu-
man society. Good graphic design 
clearly communicates a message 
to an intended audience. When was 
the last time you traveled outside of 
your home and were not confront-
ed with some form of visual com-
munication? The products, road 
signs, advertisements, billboards, 
packaging, and even some tech-
nology, that we are surrounded by 
all involve some form of graphic 
design. Without graphic design we 
would be lost. In order for graphic 
designers to effectively construct 
this visual communication they 
must master a fundamental set of 
skills, including drawing, illustration, 
color theory, photography, compo-
sition, design analysis, consumer 
awareness and creative thinking.
Every graduating class enrolled in 
the Professional Design and Multi-

media degree program at Limkok-
wing University, Cambodia, hosts 
a student-led design exhibition 
that showcases the skills they have 
acquired during their four years of 
study. This year’s exhibition is a 
compilation of work from eight se-
niors themed ELEMENTS IN MO-
TION, which will highlight a balance 
of graphic design, environmental 
mixed media and multi-media that 
focuses on the Earth’s elements. 

For millennia, humans across all 
continents believed that everything 
on planet Earth was composed of 
four pure elements: fire, air, water 
and earth. At various points in hu-
man history, most cultures devel-
oped animistic beliefs around them, 
worshiping these elements as dei-
ties. Without the aid of modern sci-
ence it is easy to understand why, 
as each of these elements displays 
different unique characteristics but 
they work in harmony and are all 
vital to human existence.  Fire is 

hot, lively, destructive and the giver 
of warmth. It is very powerful and 
often creates change among the 
other elements. Water can be flex-
ible, calm and transformative but 
also cold and hard, and it is a main 
building block of life. Air surrounds 
us and without it life cannot exist 
but, being invisible, it is often over-
looked. It can be quiet one moment 
and devastating the next. Earth, 
the giver of all gifts, gives birth to 
precious metals, minerals and all 
plant life. But it too can cause great 
ruin, opening up and swallowing 
life. The elements are never static: 
they are dynamic, ever changing, 
moving, giving and taking. As such, 
the elements are always in motion.

ELEMENTS IN MOTION

ELEMENTS IN MOTION will be 
shown at ARTEASE BKK, on St 
310, and will showcase how this 
year’s Limkokwing professional 
design students interpret the 
concept of fire, water, air and 
earth in motion. The exhibition 
will contain examples of brand-
ing and packaging, character 
designs from traditional Khmer 
culture, abstract photography, 
animation, a mixed media group 
piece and a short-length feature 
film.  During the opening night, 
guests can speak with design-
ers, join an open design contest 
for prizes and enjoy the pre-
miere of Quicksand, a student-
produced black-and-white film 
noir set in Cambodia. 

All are welcome, so please 
join us on July 24, 2015 for 

the opening night, from 
7-10pm. Or visit ARTEASE 
BKK between July 24-26, 
2015 to enjoy a refresh-
ing iced tea and view the 
designs at your leisure. 
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សែ្តីដែលានដើមទែូងតូចជាចែើនរវល់តែមិនពែញចិត្តនឹងទំហំដើមទែូងរបស់ខ្លួនឯង តែតាមពិតទៅពូកគត់ានអាទិភាពក្នុងការលែងស្ទីលសំលៀកបំពាក់ចែើនជាងសែ្តីដែល
ានដើមទែូងធំសែែប់ជាចែើនទៅទៀត។ សមែែប់សុភាពនារីទាំងឡាយដែលចង់កែបែែ បញ្ហែដើមទែូងតូចយើងនឹងបង្ហើបនូវគន្លឹះទាំង១០យ៉ែងដល់លោកអ្នក:

         1.ការបញ្ចែញសាច ់

ភាពទាក់ទាញគឺមិនមែនស្ថិតនៅដើមទែូង 
តែមួយកន្លែងនោះទែដូចនែះនារីទាំងឡាយ 
គួរ តែៀម ខ្លួនជាសែែចដើមែបីបង្ហែញភាពទាក់ទាញ
នៅបរិវែណ ផែសែងៗ នែដងខ្លួន។
សុភាពនារីទាំងឡាយដែលានដើមទែូងតូច
មិនបាច់ានការពែួយបារម្ភចំពោះការពាក់ក្នុង
ដែលានដែសងខងគែប់ពែលវែលានោះទែ 
គួរពាក់អាវក្នុងដែលានខែសែចងមក កខងកែែយ 
ពែែះវានឹងបង្ហែញពីភាពទាក់ទាញតែង់សាច់សរ
លោងនែសា្មែរបស់អ្នក។

     2.ការបញ្ចែញរាងចង្កែះ

គួរជែើសរីសយកសំលៀកបំពាក់ណាដែលស្លៀកទៅ
រឹបបន្តិចនៅតែង់ចង្កែះ ដើមែបីមើលទៅចង្កែះរាងរាវតូច
ចែឡឹងគួរឲែយសែឡាញ់ ថែមទាំងមើលឃើញដើមទែូង
រាងធំជាងមុន។

    3.ពាក់អាវកមូល រឺ កសែួច

តាមរយៈការលែងខ្លួនរបស់សែ្តីលែបីៗជាចែើន
ដែលានដើមទែូងតូច ដើមែបីឲែយមុខានភាព ទា
ក់ទាញសែ្តីទាំងនោះបានជែើសរីសពាក់អាវក
មូល តែបើចង់ឲែយានភាពទាក់ទាញតែង់ដើម 
ទែូងគួរពាក់អាវកសែួចវិញ។

      5. ការជែើសរីសពណ៌

ការស្លៀកពាក់ទៅតាមពណ៌អាចជួយឲែយយើងមើ
លឃើញពីភាពខុសគ្នែជាចែើន បែសិនបើអ្នកមិន
ចង់ឲែយគែចាប់អារម្មណ៍តែង់ដើមទែូងតូចរបស់អ្នក 
អ្នកគួរជែើសពាក់ពណ៌ដែល ងងឹតពីកែែមដែញឡើង
មកខងលើពណ៌ភ្លឺវិញ។

  7. សាកលែបងពាក់អាវស្តើង

អ្នកអាចពាក់អាវដែលានសាច់
កែណាត់ស្តើងបានទោះបីជាាន
ដើមទែូងតូចបន្តិចមែន  ដោយមិន
បាច់បារម្ភពីការឃើញអាវក្នុងរប
ស់ ឬ  ក៏អាចពាក់អាវក្នុងដែលស្តើ
ងបន្ថែមទៀតក៏បាន ដែរដើមែបីប
ង្ហែញពីភាពទាក់ទាញបន្ថែមមួយ
កំរិតទៀត។

         8.ពាក់អាវដែវាល
 
អ្នកអាចពាក់អាវដែវាល ហើយ 
កជិតដើមែបីឲែយឃើញតែបរិវែណ
សា្មែចុះមកកែែម ដូច្នែះគែមិនចា
ប់អារម្មណ៍ពីបរិវែណដើមទែូង។

       9.ស្លៀកខោជើងបា៉ែត់

ដើមែបីឲែយមើលឃើញរូបរាង
សមសួនពីលើដល់កែែម 
តែម្តង។

          6.គែឿងលំអបន្ថែម

អ្នកអាចបិទបាំងទំហំតូចនែដើមទែូងរបស់អ្នកដោយ 
ពាក់នូវគែឿងលំអផែសែងៗទៀតបន្ថែមពីលើអាវដែល 
វាធ្លែក់ចុះមកកែែម ឬ អាចជាកនែសែងបង់កដើមែបីមើល
ទៅមិនចាប់អារម្មណ៍ពីទំហំដើមទែូង។

   4.បង្ហែញបរិវែណដើមទែូង

ដើមែបីបង្ហែញភាពទាក់ទាញសំរាប់សែ្តីានដើមទែូ
ងតូច យើងអាចជែើសរីសពាក់ អាវណាដែលាន 
កវាលធំ ឬ អាវដែលានកដក់ជែួញទៅកែែមវាជួយ
បង្ហែញពីភាពសុិចសុី តែង់បរិវែណទែូង។

គន្លឹះទាំង៩យ៉្រងសម្រ្រប់ស្រ្តីដ្រលមានដ្រីមទ្រូងតូច
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យុវវ័យចូលចិត្តអ្វដីែលថ្ម ីហើយកីឡាជិះSkateboard 
នែះយើងធ្លែប់តែបានឃើញនៅកែែបែទែស    កាល 
ពីមុនមក   ប៉ុន្តែឥលូវនែះឃើញថកីឡាបែភែទ 
នែះនៅបែទែសយើងចាប់ផ្តើមានកាពែញនិយម 
យ៉ែងខ្លែងំដោយានការបង្កើតជាកែមុតូចៗជាចែើន
ធ្វើការជិះ Skateboard នៅតាមទីសាធរណៈផែសែងៗ 
រហូតដល់ានការបែលងជិះ Skateboard ថែមទៀត។ 
10K Skateboard ជាហាងលក់ Skateboard

ដំបូងគែ បង្អស់នៅបែទែសកម្ពុជាដែលនាំចូលកា្តែរ 
កង់  Skateboard ជាចែើនា៉ែកជុំវិញពិភពលោករួម 
ជាមួយសែបែកជើងពាក់សមរាប់លែងផងដែរ។ 
10K Skateboard ចាប់បើកដំណើរការអស់ជាង2ឆ្នែំ 
ហើយ ដែលានអ្នក    Like Page FB ដល់ទៅជាង 
15,167នាក់នាពែលបច្ចុបែបន្ន។ ា្ចែស់ហាងរូបនែះ
បានបែែប់មកកាន់Sabay Magz 

ថទំរំាគត់សមែែចចិត្តបើកហាង Skateboard នែះ 
គត់បានចំណាយពែលអស់ជាងកន្លះឆ្នែដំោយធ្វើការ 
ចែកកា្តែរ Skateboard   ឲែយក្មែងៗសាកលែបងជិះដើមែបី 
ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍   និងធ្វើការបង្ហែះវីដែអូ
ផែសែងៗតាមរយៈ   YouTube  និង  FB រហូតធ្វើឲែយ 
យុវវ័យខ្មែរបានសា្គែល់     និងចាប់ផ្តើមលែងកីឡា 

Skateboard កាន់តែចែើន។ 
គត់បានបង្ហើបទៀតថកីឡា Skateboard 
ានគុណសមែបត្តិជាចែើនដែលយើងមិនគួរមើល 
រំលងវាជួយធ្វើឲែយអ្នកលែងានភាពជឿជាក់ 
កា្លែហាន និងភាពអត់ធ្មត់ខ្លែងំក្នងុជិះSkateboard។ 
កែែពីនែះទៀតយើងសង្កែតឃើញថក្មែងៗដែល 
ចូលចិត្តលែងកីឡានែះភាគចែើនជាជនជាត ិ
បរទែស ដូច្នែះពួកគែអាចបែែសែ័យទាក់ទងគ្នែជា 
ភាសាអង់គ្លែសដែលរួមចំណែកធ្វើឲែយការនិយយ
ភាសាគត់បានបែសើរនិងកាន់តែជិតស្នទិ្ធនឹងគ្នែ។ 
ដូច្នែះហើយឳពុកា្តែយក្មែងៗដែលចូលចិត្តលែង 
Skateboard ពូកគត់សបែបាយរីករាយនឹងឲែយពួក
គត់លែង ពែែះមិនតែឹមតែធ្វើឲែយកូនគត់ទទួលបា
នសុខភាពាំមួនទែ ហើយថែមទាំងានទំនាក់ទំន
ងល្អរវាងគ្នែទៀត វាបែសើរជាងយកពែលវែលាទៅ
ដើរលែងឥតបែោជន៍។តែទន្ទឹមនឹងនែះវាក៏ាន
គុណវិបត្តិបន្តិចបន្តួចដែរតែង់ថដើមែបីលែងSkateb

oard យើងតែូវចំណាយថវិកាអស់ចែើនគួរសមស
មែែប់កា្តែរកង់ ក៏ដូចជាសែបែកជើងសមែែប់ពាក់ពែល
លែងផងដែរ។
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