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ឡើងដើមឈើាជំនាញ      ដ៏បុិនប្សប់ាងគ្ក្នុជងចំណោម
សកម្មភាពកម្ាន្ដទាំងអស់      ដ្លខ្ញុជំចូលកាលពីនៅក្ម្ងព្្ះ
ព្លឈរលើចុងឈើ  ខ្ញុជំអាចមើលឃើញទ្សភាពប្ល្កៗ ដ្ល 
ខុសពីភ្ន្កយើងព្លមើលពីផ្ទ្ល់ដី។   និយាយដល់ចំណុចន្ះ 
ប្ហ្លាមិត្តអ្នកអានមួយចំនួនក៏គិតដូចខ្ញុជំដ្រ ត្ក៏មនអ្នក 
ខ្លះទៀតមិនគិតដូចខ្ញុជំ ឬក៏មិនធា្ល្ប់ឡើងដើមឈើខ្ពស់ៗទ្ ព្្ះ 
ខ្ល្ចធា្ល្ក់មកដីបង្កាបញ្ហ្ផ្ស្ងៗដល់គ្ួសារ។
អាចនិយាយថាខ្ញុជំាក្ម្ងក្បាលរឹង!   ពុកម៉្ខ្ញុជំត្ងត្ហាមមិនឲ្យ 
ដើរល្ងនៅក្្ផ្ទះញឹកញយទ្      ព្្ះខ្ល្ចមនគ្្ះថា្ន្ក ់
ផ្ស្ងៗ។ ាការពិតណាស់ រាល់សកម្មភាពកម្ាន្ដទ   Outdoor 
ាំងអស់ដ្លយើងល្ងកាលពីក្ម្ង អាចនឹងមនផលអាក្ក ់
មួយចំនួនម្ន ត្បើយើងគិតផ្ទុជយពីន្ះវិញ  ដូចារឿងឡើង 
ដើមឈើអីចឹង តើអ្នកបានជួបបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះមុននឹងឡើង 
ទៅដល់ចុងឈើ?      សម្្ប់ខ្ញុជ ំ ព្លឡើងដល់ចុងដើមឈើ 
ប្កបបានសម្្ចហើយប្កបដោយសុវត្ថិភាព     ខ្ញុជ ំគិតថាខ្ញុជ ំ
បានធ្វើកិច្ចកការមួយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តខ្ល្ំងម្នទ្ន។ 
ខ្ញុជំយល់ថាខ្លួនឯងច្ះជម្នះភាពភ័យខ្ល្ច   ដ្លាម្រៀនមួយ 
សម្្ប់ទទួល និងស្វ្ងរកបទពិសោធន៍      ក៏ដូចាការយល ់
ឃើញអ្វីមួយដោយខ្លួនឯង  ហើយប្ៀបធៀបនឹងអ្វីដ្លគ្បាន 
និយាយប្្ប់ពីមុនមក តើវាខុសគា្ន្កម្ិតណា។ 
ចំណុចតូចៗាំងន្ះ   បានជំរុញចិត្តខ្ញុជំនិងក្ុមការងារចាប់ដ្គា្ន ្
ចងក្ង « Outdoor » Issue  ន្ះឡើង ដោយប្ើមួយខ្ព្ញ 
ដើម្បីបញ្ចកប់ប្សកកម្មនៅល្ខន្ះ។
មិត្តអ្នកអាននឹងបានឃើញពីសកម្មភាព   Outdoor ថ្មីៗ មួយចំនួនៗ 
ដ្លក្ុមការងារ Sabay Magz  ព្យាយាមប្មូលព័ត៌មន និង 
ផ្ដទតិយកសកម្មភាពាំងនោះមកបញ្ចកលូគា្ន ្ដើម្បីផ្ដទល់បទពិសោធន៍ 
ថ្មីមួយ ជុំវិញសកម្មភាពកម្ាន្ដទ Outdoor របស់អ្នកាំងអស់គា្ន្។  
ខ្ញុជ ំ និងក្ុមការងារ Sabay Magz    នឹងខិតខំស្វ្ងរកអ្វីដ្លថ្ម ី
មកបងា្ហ្ញមិត្តអ្នកអានាំងអស់គា្ន្ាបន្តទៀតនៅខ្ក្្យ។ 
អរគុណដ្លត្ងត្គាំទ្ Sabay Magz       តាំងពីដើមរហូត 
មកទល់ព្លន្ះ។ កុំភ្ល្ចណា៎! ជួបគា្ន្ខ្ក្្យ ដ្លយើងនឹង 
និយាយពី « GEEK » Issue៕ 

ដោយក្ដទីគោរពពីខ្ញុជ ំ
តុង
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VOX POP ប្រចាំខ្រ

IF U HAD 2,000$.   WHERE WOULD 
U GO FOR TRIP IN CAMBODIAVOX

POP

ក្តី ស្ម្ របស់ ខ្ញុជ ំ គឺ     នាំ បា៉្ ម៉្ក់ របស់ ខ្ញុជ ំ
ទៅ ល្ង ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី   ាំង អស់ គា្ន្  
ព្្ះ  អី    មិន ធា្ល្ប់ បាន ទៅ ល្ង នៅ ទី 
នោះ សូម្បី ត្ ម្ដទង    ធា្ល្ប់ ត្ មើល តាម 
ទូរទស្សន៍      ហើយ លឺ គ្ ថា សប្បាយ  
ទើប គិត ថា បើ មន ឱកាស ចង់ ទៅ ដើរ 
ល្ង មើល ទ្សភាព ព្្ ភ្នំ ាមួយ 
បា៉្ ម៉្ក ម្ដទង  និង បាន ស្ូប យក ខ្យល ់
អាកាស បរិសុទ្ធ ពី ធម្មាតិ ផង ដ្រ។

Rithy

Marya

និយាយ ទៅ ខ្ញុជំ ចូលចិត្ត ទៅ ល្ង មត ់
សមុទ្   ហើយ បើ មន លុយ $2000គឺ 
ដឹង ត្ ទៅ ល្ង កំពង់សោម    ត្ ម្ដទង 
ាមួយ គ្ួសារ ាំង អស់ គា្ន្    ហើយ 
បើ អាច ឈាង ទៅ ល្ង កោះ     ក្ប្រ ៗ   
នោះ ថ្ម  ទៀត ។      ព្្ះ ខ្ញុជ ំ ចង់   ញ៉្ ំ
បាយ ជុំ គា្ន្ ាមួយ អ្នក ផ្ទះ   នៅ មត់ ឆ្ន្រ   
និង ល្ង ទឹកសមុទ្ ហើយ អាច   ល្ង 
បាញ់ កាំជ្ួច ព្ល យប់ ទៀត គ្្ន់ ត្ 
ស្ម្ ក៏ សប្បាយ ចិត្ត ដ្រ។

Thyda

Voleak

បើ មន លុយ $2000សម្្ប់ ដើរ ល្ង 
ម្ន    ខ្ញុជ ំ នឹង ទៅ ល្ង កោះ រុង ាមួយ 
 គ្ួសារ  របស់ ខ្ញុជំ ភា្ល្ម !! ព្្ះ នៅ ទីនោះ  
មន ទ្សភាព ស្ស់ សា្អ្ត     ហើយ 
 Romantic        ហើយ ខ្ាច់ ស សា្អ្ត  
សូម្បី ត្ ទឹក សមុទ្   ឡើង ខៀវ ថា្ល្ ឆ្វង់   
គួរ ឲ្យ ចង់ ល្ង។   ណា មួយ វា អាច ធ្វើ  
ឲ្យ ខ្ញុជ ំ មន អារម្មណ៍ ថា     ធូរ ស្្ល ពី 
ស្្តេស   និង ភាព មមញឹក ដ្ល មន 
ផង ដ្រ ។

បើ ខ្ញុជ ំ វិញ មន លុយ ប៉ុន ហ្នឹង វិញ កន្ល្ង 
ដ្ល ខ្ញុជំ នឹក ឃើញ ចង់ ទៅ មុន គ្ នោះ គឺ 
 ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី ហើយ ចង់ ទៅ ាមួយ 
ម៉្ក  ព្្ះ គិត ចង់ ទៅ ល្ង យូរ ហើយ 
ត្ មិន មន ឱកាស ល្អ សោះ  ខ្ញុជំ ចូល 
ចិត្ត ទឹក ជ្្ះ    ហើយ ដើរ ល្ង ព្្ 
ព្ឹក្ា និង ញ៉្ំ បាយ នៅ តំបន់ ធម្មាត ិ  
វា ពិត ា មន អារម្មណ៍ ថា    សប្បាយ 
រីករាយ    ា ពិស្ស នោះ    គឺ អាច ទៅ 
ល្ង ភូមិ សហគមន៍ ជនាតិ ថ្ម 
ទៀត។
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H I K I N G
2 nights 3 days

walk today in Mondulkiri
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www.mondulkiriadventuretour.com

Gregory Arm. Photos & video.

ព្ល ធុញ ថប់ ធា្លប់្ គិត ទ្ ថា ទៅ ណា ឲ្យ សប្បាយ  ហើយ ប្លក្ អារម្មណ៍? 
មន ត្ ធម្មាតិ ទ្ ដ្ល ត្ង ត្ ធ្វើ ឲ្យ យើង មន អារម្មណ៍ ធូរ ស្្ល 
មិន ច្ះ ធុញ ទ្្ន់  ដូច្ន្ះ    Sabay Magz សូម  នាំ អ្នក ឲ្យ បាន ដឹង ពី 
អាថ៌កំបាំង ន្ ធម្មាតិ ដ្ល លាក់ ខ្លួន នៅ ក្នុជង ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី ។

ចង់ ដើរ ល្ង ឲ្យ សព្វ កន្ល្ង កម្ាន្ត ាំង អស់   នៅ ក្នុជង ខ្ត្ត មណ្ឌល 
គិរី  អ្នក អាច ចំណាយ ត្ឹម ត្     ២យប់ ៣ថ្ង្     ហើយ ចំណាយ អស ់
ថវិកា សមរម្យ ប៉ុណោ្ណ្ះ ដើម្បី សា្គ្ល់ នូវ កន្ល្ង ធម្មាតិ  និង ស្វ្ង រក 
បទ ពិសោធន៍ ថ្មី ក្នុជង ដំណើរ កម្ាន្ត របស់ អ្នក ។

តាម រយៈ លោក  ចិនា្ដ្      ដ្ល ា អ្នក រៀប ចំ ដំណើរ កម្ាន្ត នៅ ក្នុជង  
ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី ផ្ទ្ល់ បាន ប្្ប់  Sabay Magz ថា អ្នក ទ្សចរ ណា 
ក៏ ដោយ ឲ្យ ត្ បាន មក ល្ង នៅ ទី ន្ះ រួច ហើយ       ត្ង ត្ឡប់ ទៅ  
វិញ ាមួយ ភាព ស្ស់ ស្្យ    និង អនុស្ាវរីយ៍ ដ្ល ចង ចំា មិន ភ្លច្។  
ដំណើរ កម្ាន្ត នៅ  មណ្ឌល គិរី ន្ះ មន ២ ប្ប គឺ      ដំណើរ កម្ាន្ត  
គ្ប់ ទី កន្ល្ង ធម្មាតិ ធម្មតា      និង   ដំណើរ កម្ាន្ត ចូល ក្នុជង ព្្ 
ប្ប ផ្សង ព្្ង     ដ្ល ភ្ញៀវ ខ្ម្រ ភាគ ច្ើន ចូលចិត្ត ដើរ ល្ង កន្ល្ង  
ធម្មាតិ ធម្មតា  ឯ ភ្ញៀវ  បរទ្ស ភាគ ច្ើន ចូល ចិត្ត ដើរ ល្ងលក្ខណៈ  
ផ្សង ព្្ង ាង ភ្ញៀវ ក្នុជង ស្ុក ។

ដំណើរ កម្ាន្ត ទៅ កន្ល្ង ធម្មាតិ ធម្មតា

ទី កន្ល្ង សំខន់ ាង គ្ ដ្ល គ្ មិន អាច រំលង បាន     នោះ គឺ ជ្្ះ 
ប៊ូស្្  ដ្ល ា ទឹក ជ្្ះ ដ៏ ល្បី ល្បាញ មួយ របស់ ខ្ម្រ យើង បនា្ទ្ប ់
មក មន ការ ទៅ ល្ង នៅ ភូមិ តាំង       ចម្ក្រ កាហ្វ្ និង ប៊័រ  ក៏ ដូច ា  
ភ្នំ ដោះ ក្មុំ         និង មើល ទ្សភាព  ព្្ ភ្នំ ពី រមណីយដ្ឋ្ន សមុទ្ 
ឈើ  ហើយ ទៅ ល្ង ទឹក ធា្ល្ក់ ស្ន មនោរម្យ ថ្ម ទៀត ។   អ្នក ត្ូវ 
ចំណាយ ប្ហ្ល ា       $៦០  ក្នុជង ១ ថ្ង្ ដើម្បី ជួល ឡាន ទៅ ល្ង 
គ្ប់ ទីកន្ល្ង ខង លើ  រួម មន ាំង អ្នក នាំ ផ្លូវ ម្ន្ក់ ទៅ ាមួយ។

ដំណើរ កម្ាន្ត ចូល ព្្ ប្ប ផ្សង ព្្ង

  អ្នក អាច ដើរ ល្ង គ្ប់ ទី កន្ល្ង ដូច ខងលើ ដ្រ  ត្ អ្វី ដ្ល ពិស្ស 
បន្ថ្ម នោះ គឺ           មន ការ ដើរ ចូល ក្នុជង ព្្ ហើយ ទៅ ល្ង ដល់ 
សហគមន៍ ជនាតិ ព្នង ដ្ល ការ ដើរ ត្ូវ ចំណាយ ព្ល ប្ហ្ល ៥ 
ម៉្ង ាមួយ នឹង ធម្មាតិ  អ្នក អាច ជិះ ដំរី  និង ក្បូន ល្ង ទៀត ផង 
។ ដល់ ទី កន្ល្ង ដ្ល ឈប់ សម្្ក គឺ មន ការ បោះ តង់  ឬ ចង អង្ឹង 
គ្ង នៅ ក្នុជង ព្្។   នៅ ក្នុជង ដំណើរ កម្ាន្ត ន្ះ អ្នក ចំណាយ ត្ឹម ត្  
$៣០ ក្នុជង ម្ន្ក់  ដ្ល ក្នុជង នោះ មន អ្នក នាំ ផ្លូវ  និង អ្នក ចាំ ចម្អិន ម្ហូប ឲ្យ    
ញ៉្ំ ទៀត ដោយ គា្ម្ន ការ ព្ួយ បារម្ភ។

គិត ហើយ ឬ  នៅ  អី៊ចឹង ថា ចង់ ទៅ ដើរ  ល្ង នៅ កន្លង្ ណា ប្ប ធម្មាតិ 
 លើក ក្្យ ន្ះ?   សាក ទៅ ធ្វើ ដំណើរ ផ្សង ព្្ង នៅ មណ្ឌល គិរី 
ាំង អស់ គា្ន្ ម្ដទង  មើល៍!     ព័ត៌មន   បន្ថ្ម   ពី   ការ   ធ្វើ ដំណើរ នៅ   ខ្ត្ត   
មួយ   ន្ះ   មិត្ត   ាំង   អស់   គា្ន្   អាច   ាក់   ទង   ទៅ   លោក ចិនា្ដ្ ដ្ល   អ្នក   
រៀប   ចំ      Tour កម្ាន្ដទ    ទូរសព្ទ ល្ខ 0966900505 /099900505 
/092900505 / 0889744489    ឬ   ចូល   ទៅ   កាន់   ទំព័រ 
   http://www.mondulkiriadventuretour.com/។

និតា

២យប់ ៣ថ្ងៃ ដើរ លៃង ឲៃយ សព្វ កន្លៃង នៅ មណ្ឌល គិរី

QR Scan
to play VIDEOs
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ប្តូរពីជិះឡានដើរលែងមកជិះម៉ូតូកាត់ភក់ម្ដងមើល

ព្ល ខ្លះ វា ដូច ា ដដ្ល ៗ  ព្ក ដ្ល ទៅ ដើរ ល្ង ជិះ ត្ ឡាន   ជួន កាល គ្ង 
លក់ ក្នុជង ឡាន បាត់        អត់ បាន មើល ទ្សភាព តាម ផ្លូវ ក៏ មន ឥឡូវ ន្ះ  មន 
ស្វាកម្ម នាំ យក ទៅ ធ្វើ ដំណើរ ផ្សង ព្្ង ដោយ ជិះ ម៉ូតូ ចូល ព្្        កាត់ ភូម ិ
ស្ុក ដ្ល ធ្វើ ឲ្យ យើង ទទួល បាន ដំណើរ កម្ាន្ត ប្ប សប្បាយ ថ្មី ។ Dancing 

Road Dirt Bike Tour ចាប់ ផ្តើម បើក តាំង ពី ឆ្ន្ំ ២០០០ មក ម្ល្៉ះ      ក្្ម ការ 
សហការ ដ្ គូ រវាង ខ្ម្រ  និង អង់គ្ល្ស    និង បាន បង្កើត ដំណើរ កម្ាន្ត ជិះ ម៉ូតូ  
ផ្សង ព្្ង  ា លក្ខណៈ ក្ុម       ទៅ តាម ខ្ត្ត នានា ាច្ើន រាប់ មិន អស់ រួច មក 
ហើយ  ។

ក្នុជង ការ ធ្វើ ដំណើរ តាម ម៉ូតូ ន្ះ    គឺ អ្នក អាច  មន ជម្ើស ច្ើន ដូច ា ទៅ ខ្ត្ត 
មណ្ឌលគិរី  រតនគិរី  សៀមរាប កោះកុង     ឬតាម តំបន់ ភ្នំ  និង តំបន់  ប្្សាទ 
ផ្ស្ង ៗ ា ច្ើន កន្ល្ង ទៀត           ដ្ល ក្នុជង ម្ន្ក់ ចំណាយ ប្ហ្ល  $១០៥ 
សម្្ប់ ដំណើរ កម្ាន្ត ក្នុជង មួយ ថ្ង្ ដ្ល មន រួម បញ្ចកូល ាំង ម៉ូតូ         សាំង 
សំលៀកបំពាក់ សម្្ប់ ការពារ ព្ល ជិះ ម៉ូតូ   និង ការ ហូប ចុក តាម ផ្លូវ  ហើយ 
មន អ្នក ចាំ នាំ ផ្លូវ ផង ដ្រ។   នៅ មន ដំណើរ កម្ាន្ត ច្ើន យប់  ច្ើន ថ្ង្ ទៀត  
ដោយ អ្នក អាច សម្្ច ចិត្ត ទៅ កន្ល្ង ដ្ល មន នៅ ក្នុជង គម្្ង    Tour ដ្ល 
មន ស្្ប់ នៅ ក្នុជង គ្ហទំព័រ www.dancingroads.com  ។ 

គោល បំណង របស់ Dancing Road Dirt Bike    គឺ ចង់ នាំ លោក អ្នក ទៅ កាន់ 
ដំណើរ កម្ាន្ត ប្ប ផ្សង ព្្ង ហើយ នាំ លោក អ្នក ឲ្យ បាន  ឃើញ     និង សា្គ្ល ់
នូវ សម្ស់ ធម្មាតិ ដ្ល កប់ បាត់ នៅ ក្នុជង ព្្ ហើយ   មិន ម្ន គ្ប់ គា្ន្ សុទ្ធ ត្  
ធា្ល្ប់ ឃើញ ក៏ ដូច ា ការ បង្កើន ទំនាក់ ទំនង ស្និទ្ធសា្ន្ល      ព្ល ធ្វើ ដំណើរ រួម 
គា្ន្។លោក អ្នក ពិត ា មិន បាន ដឹង ថា  វា សប្បាយ រីករាយ   និង រំភើប ប៉ុណា្ណ្ ទ្ 

ាល់ ត្ អ្នក ឆ្លៀត រក ឱ កាស ល្អ ណា មួយ ហើយ សាក ល្បង ជិះ ម៉ូតូ ធំ       កាត ់
ទឹក ឡើង ភ្នំ ម្តង ទើប បាន ដឹង ថា ប្ទ្ស យើង មន ធនធាន ធម្មាតិ ា ច្ើន 
ដ្ល រង់ ចាំ ឲ្យ មនុស្ស  ចូល ទៅ ស្និទ្ធសា្ន្ល ាមួយ ។ 

ទំនាក់ទំនង សម្្ប់ រៀប ចំ ដំណើរ កម្ាន្ត ា ក្ុម របស់ អ្នក តាមរយៈ 
ល្ខ ទូរស័ព្ទ:  
012 753 008 (Paeng)
012 822 803 (Sonia) 
អាសយដ្ឋ្ន   #66c St. 368, Phnom Penh, Cambodia

និតា            

WAKEBOARDING
Wakeboarding        កីឡាកូនកាត់ថ្មដំីបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាដោយសារភាព 
រីកចម្ើនគ្ប់វិស័យនៅប្ទ្សយើងឃើញថាវិស័យកីឡាក៏មនភាព 
សំបូរប្បដូចគា្នព្្្ះកីឡាថ្មីៗ ាច្ើនចាប់ផ្តើមមនវត្តមន   ដោយកីឡា 
ខ្លះគឺយើងពុំដ្ល បានសា្គ្ល់ាល់ត្សោះ។ ថ្ង្ន្ះSabayនឹងនាំអ្នក
ឲ្យបានសា្គ្ល់នូវកីឡាថ្មីមួយហៅថា  Wakeboarding  ដ្លាកីឡាថ្ម ី
ដំបូងបង្អស់នូវកម្ពុជាដ្លមននៅ Kam Air Wakepark ត្មួយគត់។

Wakeboarding ាកីឡាកូនកាត់ដ្លបានមកពីការបូកបញ្ចកូលគា្ន្នូវ 
កីឡាស្គីបន្ទះទឹកកកនិងកីឡាស្គីលើទឹកចូលគា្ន្ត្មួយ   ដោយការល្ង 
Wakeboarding   នោះគឺគ្្ន់ត្ឈរលើបន្ទះកា្ត្រស្គីនៅលើទឹកហើយ 
នឹងម៉្សុីនសម្្ប់អូសស្គីព្លកំពុងជិះ។ព្លនោះអ្នកអាចបង្ហ្ះខ្លួន 
ទៅលើអាកាស  រឺវិលជុំគ្ប់សា្ត្យដ្លអ្នកចង់ព្លដ្លម៉្សុីនអូស 
អ្នកនៅលើទឹក វាា  ឱកាសដ៏ល្អសំរាប់អ្នកដ្លចូលចិត្តស្វ្ងរកអ្វីដ្ល 
ថ្មីៗនិងល្ងកម្ាន្ត។ ដើម្បីការល្ង Wakeboardingដ៏សប្បាយរីករាយ 
ន្ះអ្នកចំណាយត្ឹមត្$២០ក្នុជងរយៈព្ល១ម៉្ង  សម្្ប់ការល្ង 
ហើយទទួលបាននូវបទពិសោធន៍កីឡាថ្មីដ៏អសា្ច្រ្យមួយន្ះាមួយ 
Kam Air Wakepark ។

Kam Air Wakepark មនទីតាំងឆ្លងពីបឹងទន្ល្សាបជិតសា្ព្នព្្កព្ន្ដ្ល
អមទៅដោយដើមត្ន្ត៤៧ដើមដ៏ស្ស់សា្អ្ត។ សម្្ប់ពត៌មនបន្ថ្មសូម
ចូលទៅកាន់គ្ហទំព័ររបស់ Kam Air Wakepark 

www.kamairwakepark.com 
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WILD EXPLORER

ដូច ា ប្ល្ក បន្តិច បើ និយាយ ពី រឿង ជិះ ឡាន កង់ធំៗ ចូល ទៅ ព្្ 
ជ្្ ត្ ន្ះ ា បទ ពិសោធន៍ ថ្មី មួយ     សម្្ប់ ប្ិយមិត្ត ដ្ល 
ចូល ចិត្ត បង្កើត សកម្មភាព   Outdoor   ប្ល្កៗ  ពី ការ ដើរ ល្ង 
កម្ាន្ដទ។  អ្នក នឹង បាន បទ ពិសោធន៍ អ្វី ខ្លះ ពី ការ ចូល រួម ាមួយ 
4WD Cambodia Adventure?

 លោក ព្ំ រស្មី  ា អ្នក បង្កើត ក្លឹប ន្ះ ឡើង   បាន ប្្ប់ពី គោល 
បំណង ន្ ការ បង្កើត      Club   ន្ះ ថា    លោក មិន មន គោល 
បំណង អី ធំដុំ នោះ ទ្ អ្វី ដ្ល ធ្វើ ឡើង ន្ះ គឺ គ្្ន់ ត្ ចង់ ប្មូល  
និង បង្កើន មិត្ត ភាព   ក្ុម  អ្នក  ចូល ចិត្ត បើក ឡាន ប្ភ្ទ កង់ ធំៗ 
ន្ះ   មក ជួប ជុំ គា្ន្ ដើម្បី ស្វ្ង រក បទ ពិសោធន៍ ថ្មី តាម រយៈ ការ 
រុករក សម្ស់ ធម្មាតិ ដ៏ ស្ស់ បំព្ង  នៅ ប្ទ្ស ខ្ម្រ យើង។

 លោក បន្ត ថា សកម្មភាព ដ្លក្ុម     4WD Cambodia Ad-

venture ធា្ល្ប់ បាន ឆ្លង កាត់ កន្លង មក   មន ដូច ា ការ ជិះ ឡាន 
កាត់ ភក់ កាត់ ទឹក កាត់ ដង អូរ និង ឡើង ភ្នំាដើម។     បើក បរ 
លើ ផ្លូវ ពិបាកៗ    ប្្កដ ា មន ឧបសគ្គ ច្ើន ហើយ ត្ វា នឹង 
ផ្ដទល់ កម្ល្ំង ចិត្ត ដ៏ អសា្ច្រ្យ មួយ ព្ល ដ្ល យើង សម្្ចការងារ  
រួម គា្ន្ហើយ ឆ្ព្ះ  ដល់ គោលដៅ  ដ្ល បាន កំណត់ នោះ។  

ដំណើរ កម្ាន្ដទ មួយ ន្ះ មន លក្ខណៈ ខុស គា្ន្ ពី ការ ជិះ ឡាន ដើរ 
ល្ង នៅ តាម ខ្ត្ត  ដ្ល យើង ធា្ល្ប់ ទៅ  ព្្ះ វា មន ភាព លំបាក  
ដោយ ជិះ ចូល ទៅ ក្នុជង ព្្      ឬឡើង ភ្នំ រុក រក កន្ល្ង ដ្ល សា្អ្ត 
ៗ  ហើយ ញ៉្ំ បាយ ជុំ គា្ន្    ប្ៀប ដូច ា ដំណើរ ផ្សង ព្្ង ដ៏ 
អសា្ច្រ្យ មួយ។  

នៅ ថ្ង្ ទី ២៨  ខ្ សីហា  ឆ្ន្ំ ២០១៥             ន្ះ នឹង មន កម្មវិធ ី
ធ្វើដំណើរ ផ្សង ព្្ង ទៅ តំបន់ អារ៉្ង      រយៈព្ល ២យប់ ៣ថ្ង្   
ដ្ល មន ការ ឧបត្ថម្ភ ពីTop One Oil   ដូច្ន្ះ សម្្ប់ អ្នក ដ្ល 
មន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចង់ ធ្វើ ដំណើរ ផ្សង ព្្ង ន្ះ     អាច ទៅ 
ចុះ ឈ្ម្ះ ចូល រួម  នៅ ក្លឹប   4WD Cambodia Adventure   ចាប់ 
ពី ព្ល ន្ះ តទៅ ដោយ មន ឡាន ផ្ទ្ល់ ខ្លួន    ឬ អាច ជិះ ាមួយ 
អ្នក ដទ្ បាន ។ 

 ថ្ល្ ចុះ ឈ្ម្ះ    តម្ល្  $២០       សម្្ប់ មនុស្ស ៣ទៅ ៤នាក់ រួម 
ដំណើរ ាមួយ     ក្នុជង តម្ល្ ន្ះ គឺ រួម បញ្ចកូល ាំង អាហារ ថ្ង្ ត្ង ់ 
និង ព្ល យប់ សម្្ប់ អ្នក ដ្ល ចូល រួម ាំង អស់    ហើយ អ្នក 
នឹង ទទួល បាន ការ ប្ដទូរ ប្្ង ម៉្សុីន ឡាន  ពី   Top One Oil   និង 
លាង រថយន្តFree នៅ យានដ្ឋ្ន ព្ញ ចិត្ត ។

និតា   

4WD ADVENTURE
ចូលពែែលែងាមួយ
ជិះឡានកង់ធំៗ

QR Scan
to play VIDEOs
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Kite Surfing Board

Exciting Feelings, Kiteboarding Kampot, Cambodia.

ចូល ចិត្ត ល្ង កីឡា ដ្ល រំភើប រីករាយ  លើ ផ្ទ្ សមុទ្ ដ្រ ឬទ្? ន្ះ គឺ ា កីឡា  កម្ាន្ត ដ៏ 
រីករាយ ប្ល្ក អារម្មណ៍ដ្ល អ្នក អាច បណ្ដ្ត ខ្លួន ទៅ  លើ អាកាស និង ផ្ទ្ ទឹក សមុទ្ បាន តាម 
ជំនោរ ខ្យល់សមុទ្  កម្ពុជា។ 

 កុំ បារម្ភ ថា ពិបាក ជិះ! បើ សិន ា អ្នក ចង់ សាកល្បង កីឡាប្ភ្ទ ន្ះ    អ្នក នឹង ត្ូវ បាន ជំនាញ 
ាច្ើន នាក់ ចាំ ជួយ បង្ៀន អ្នក ឲ្យ ច្ះ ល្ង កីឡា  Kite Boarding  បាន យា៉្ង សប្បាយ រីករាយ 
។ ក្្ ពី ការ បងា្ហ្ត់ បង្ៀនតាម បទ ពិសោធន៍       និង ជំនាញ ផ្ទ្ល់ ពី អ្នក ជំនាញ    កីឡា Kite 

Boarding មួយ ន្ះ ក៏ មន ការធានា ពី អង្គការ Kite Board អន្តរាតិ ផង ដ្រ ដ្ល ធានា ចំពោះ 
ការ ល្ង ឲ្យ មន ភាព ត្ឹម ត្ូវ និង សុវត្ថិភាព ។

Photos provided by Cambodia Kite Boarding

លោក  Frank Van Zoggel        ា អ្នក  គ្ប់ គ្ង   និង  ា អ្នក ឯកទ្ស ជំនាញ  ក្នុជង ការ 
បង្ៀន ល្ង កីឡា ន្ះ  បាន ប្្ប់ Sabay Magz ថា សម្្ប់ អ្នក មិន ធា្ល្ប់ ល្ង ក្ុម 
ការងារ នឹង បងា្ហ្ត់ បង្ៀន ា មុន សិន  ដើម្បី ប្្កដ ថា ការ កម្ាន្ដទ របស់ ភ្ញៀវ ាំង អស់ 
ល្ង បាន តាម ប្ប ស្ដទង់ ដរ អន្តរាតិ និង មន សុវត្ថិភាព ខ្ពស់។ 

លោក បន្ត ថា ការ បងា្ហ្ត់ មន ា ដំណាក់ កាល     ប៉ុន្ត្ មិន ប្ើ ព្ល យូរ ទ្ ព្្ះ ទ្ឹស្ដទី 
និង ការ អនុវត្តដើរ ស្ប គា្ន្         និយាយ រួម គឺ ធ្វើ យា៉្ង ណា ឲ្យ អ្នក ល្ង កម្ាន្ដទ មន 
អារម្មណ៍ រីករាយ ហើយមន សុវត្ថិភាព។ 

Kite Boarding ន្ះ គឺ ស្ថិត នៅ តំបន់ ក្ប ថ្មី ។  ប្ធាន គ្ប់ គ្ង កីឡា  Kite Board ន្ះ 
បន្ថ្ម ថា  មូលហ្តុ ដ្ល ក្ុម ការងារ ជ្ើស យក ទីតាំង នៅ ក្ប     ព្្ះ ទឹក សមុទ្ 
នៅ ទី ឆ្ន្រ ក្ប  មន ទឹក រលក ហើយ   ទឹក សមុទ្ មិន សូវ ជ្្     ដូច្ន្ះ អ្នក ល្ង មិន សូវ 
បារម្ភ ច្ើន នោះ ទ្។  ចំពោះ រដូវ កាល ល្ង វិញ   គឺ ល្ង បាន ស្ទើរ គ្ប់ ព្ល  ត្ ព្ល 
ដ្ល មន ខ្យល់ ល្អ បំផុត ធ្វើ ឲ្យ ការ ល្ង   Kite Boarding បាន កាន់ ត្ សប្បាយ នោះ គឺ 
ស្ថិត នៅ កំឡុជង  ខ្ ភ្លៀង រហូត ដល់ បំណាច់  ខ្ តុលា ។

 សម្្ប់ អ្នក ដ្ល មន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង ល្ប្ង ប្ភ្ទ ន្ះ  អាច មន ឱកាស ទៅ ល្ង បាន ហើយ នៅ ខ្ត្ត ក្ប  ដ្ល លោក អ្នក អាច ទំនាក់ ទំនង បាន តាម រយៈ ទូរស័ព្ទ ល្ខ៖ 
០៨៩ ២៩០ ៧១៤ /  ០១៧  ២៩១ ៧៨២  ឬ  ចូល ទៅ កាន់ គ្ហទំព័រ Facebook របស់  Cambodia Kite Boarding ។

Kite Boarding Rate:

Beginner Course for kite boarding $290 About 8Hours 
$35 Per Lesson for 1Hour

$30 Per Rent for 1Hour
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Angkor Spa       មន បទ ពិសោធន៍ ាង ៣ ឆ្ន្ ំមក 
 ហើយ ខង បម្ើ ស្វា កម្ម    Spa   ម្៉ស្ា និង មន 
ស្វាកម្ម ផ្ស្ងៗ ទៀត ាង ៥០ប្ភ្ទ      ក៏ ដូច ា  
មន នំា ចូល នូវ ផលិត ផល ថ្រក្ា ស្ប្ក        មក ពី  
ប្ទ្ស ថ    អង់គ្លស្     និង អាម្រិក ាច្ើន មុខ 
ដ្ល ធានា ចំពោះ គុណភាព ល្អ       សម្្ប់ លោក 
អ្នក។

នៅ ទី ន្ះ មន បន្ទប់ ម្៉ស្ា        Spa ា លក្ខណៈ 
ឯកជន ចំនួន ៥ បន្ទប់  និង ផ្ទុជក មនុស្ស បាន ប្មណ 
៣០នាក់ ដោយ សារ ត្ ស្វាកម្ម ល្អ ឥត ខ្ចះ្  យើង 
ទទួល បាន ការ គំា ទ្ ា ខ្ល្ងំ ាំង ភ្ញៀវ ខ្មរ្  និង 
បរទ្ស ។    ដើម្បី ទទួល បាន អារម្មណ៍ ធូរ ស្្ល ពី  
ភាព តានតឹង   រឺ មិន សួ្ល ខ្លនួ លោក អ្នក អាច មក ធ្វើ 
ការ សាក ល្បង ទទួល ការ បម្ើ  ស្វាកម្ម ល្អ ៗ ា ច្ើន 
នៅ  Angkor Spa. ដ្ល ធានា ថា អ្នក នឹង ត្លប់ 
មក លើក ក្្យ ម្តង ទៀត ។  

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងអង្គរស្ប្៉ា       តាមរយៈ 
អាសយដ្ឋន្ៈ
ផ្ទះល្ខ១៦ ផ្លវូ៣១០ សងា្កត់្ បឹងក្ងកង១ 
ខន់ចម្ករ្ម៉ន 
ឫល្ខទូរសព្ទ  ០២៣ ៥៥៥ ៦១៦៨

កុ្មហុ៊ន Unilever  បានធ្វើការណ្ន្ំាផលិតផល  ក្លៀរថ្ម ី  (New Clear 

Sakura Fresh) ដ្លចម្្ញ់ច្ញពីផ្កស្ាគូរ្៉ាស្ស់ និង  ណូទ្្មធិន 
ដ្លជួយកម្ចត់្អង្គ ្      ធ្វើឲ្យសក់មនក្លនិក្អូបដូចផ្កស្ាគូរ្៉ាស្ស់។ 
ការបងា្ហញ្ខ្លនួរបស់ Clear Sakura Fresh បានដង្ហក្្បួនដ៏ធំមួយនៅតាម
ទីតំាងចំនួន ១៣ សំខន់ៗ ក្នុជងរាជធានីភ្នព្ំញ ។        ខងក្្មន្ះា 
សកម្មភាពដង្ហក្្បួនផលិតផល ក្លៀរថ្ម ី(New Clear Sakura Fresh)៖

លំហែរអារម្មណ៍ជាមួយការម៉ែសែសារ

បែបខ្មែរបុរាណ                            RELAXATION
MOOD ON

WITH   
KHMER TADITIONAL MASSAGE      

NEW CLEAR SAKURA FRESH
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SAILING
On a limited basis, the Sailing Club offers sailing programs for both 

beginner and intermediate sailors.

ថ្ង្ បាំង ឆត្ ា សណា្ឋ្គារ និងResort 

ដ្ល មន បម្ើ ជូន នូវ ស្វាកម្ម  ា ច្ើន 
នៅ ទី នោះ លោក អ្នក អាច   ស្ូប យក 
ខ្យល់ ធម្មាតិ   នៅ តំបន់ មត់ សមុទ្ 
និង ទទួល ាន  អាហារ គ្ឿង សមុទ្ 
ស្ស់ ៗ  នៅ មុខ ឆ្ន្រ សមុទ្  ត្ ម្តង ។ 
អ្វី ដ្ល ប្ល្ក អារម្មណ៍ នោះ គឺ អ្នក អាច 
ជិះ ទូក កោ្ដ្ង លក្ខណៈ      Romantic 
ត្ ២ នាក់  ឬ ា លក្ខណៈ គ្ួសារ នៅ 
លើ ផ្ទ្ សមុទ្ ដ៏ ធំ ល្វឹង ល្វើយ  ឬ  ច្វ 
ទូក កា យា៉្ក នៅ លើ សមុទ្ មើល ព្ះ 
អាទិត្យ លិច បាន  យា៉្ង សប្បាយ រីក 
 រាយ។

នៅ ទី នោះ ក៏ មន កន្ល្ង   ដ្ល អាច 
ញ៉្ំ ស្្ ក្ឡុជក   សា្ដ្ប់ ភ្ល្ង បណ្ដ្ត 
អារម្មណ៍ ដ្ល នាំ ឲ្យ អារម្មណ៍ រសាយ  
ពី ទុក្ខ បាន មួយ គ្្ ផង ដ្រ  ។ 
គិត លើ  បរិយាកាស  អំណោយ ាន ពី 
ធម្មាតិ     និង ស្វាកម្ម របស់ ថ្ង្ បាំង 
ឆត្  Sabay Magz  ជឿ ាក់ ថាមិត្ត 
ាំង អស់ គា្ន្        នឹង ទទួល បាន ភាព 
ស្ស់ ស្្យ ក្នុជង អារម្មណ៍     ហើយ 
បំបាត់ទុក្ខ កង្វល់     ាំង ឡាយ ដ្ល 
បាន សា្ព្យ មក ពី ផ្ទះ  និង បង្កើន ភាព 
ស្និទ្ធសា្ន្ល ក្នុជង ក្ុម គ្ួសារ ដ្ល មិន 
អាច បំភ្ល្ច បាន នៅ ថ្ង្ បាំង ឆ័ត្  ។

     Sailing and Kayak Price: 

Sailing Boat Rate
Sailing Boat 13feet 1Hr $15         
Sailing Boat 13feet 1Hr $25          
Instructor 1Hr $8 
Kayak Boat Rate 1Hr $5

និតា

ថ្ង្ បាំង ឆត្ ា សណា្ឋ្គារ    និង   Resort 

ដ្ល មន បម្ើ ជូន នូវ ស្វាកម្ម ា ច្ើន  
នៅ ទី នោះ លោក អ្នក អាច ស្ូប យក ខ្យល ់ 
ធម្មាតិ នៅ តំបន់ មត់ សមុទ្  និង ទទួល 
ាន អាហារ គ្ឿង សមុទ្ ស្ស់ ៗ      នៅ  
មុខ ឆ្ន្រ សមុទ្ ត្ ម្តង ។       អ្វី ដ្ល ប្ល្ក 
 អារម្មណ៍ នោះ      គឺ អ្នក អាច ជិះ ទូក កោ្ដ្ង 
 លក្ខណៈ   Romantic   ត្ ២ នាក់  ឬ ា  
លក្ខណៈ គ្ួសារ   នៅ លើ ផ្ទ្ សមុទ្ ដ៏ ធំ 
ល្វឹង ល្វើយ  ឬ      ច្វ ទូក កា យា៉្ក នៅ លើ 
សមុទ្ មើល ព្ះ អាទិត្យ លិច បាន យា៉្ង 
សប្បាយ រីក រាយ។
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 Click 2016  ជម្រើសដ៏ឆ្ល្រតវ័យន្រមនុស្រសសម័យថ្មី
 
     លោក ឧត្តម ច័ន្ទាអ្នកស្្លាញ់សុខភាពទើបលោកត្ងត្ឆ្លៀតព្លទៅហាត់ប្្ណាប្ចាំ   ដើម្បីទទួល 
       បានសុខភាពល្អ និងមនរាងកាន់ត្សងា្ហ្ ោះបីលោកមនភាពមមញឹកខ្ល្ំងពីការងារ   និងការសិក្ាធ្វើ     
         អោយលោកមនព្លវ្លាតិចតួចដើម្បីទៅហាត់ប្្ណក៏ដោយ។
            ឧត្តម ច័ន្ទបានជ្ើសរីសការល្ងបាល់ាត់ដ្លាកីឡាមួយក្នុជងចំនោមកីឡាាច្ើន  ហើយដ្លា  
                កីឡាដ្លលោកចូលចិត្តបំផុត។លោកនិយាយថា ោះរវល់ច្ើនម្នត្លោកមិនភ្ល្ចកីឡាទ្ លោក 
                    ត្ងត្ណាត់ាមួយមិត្តស្ទើររាល់អាទិត្យ និយាយរួមគឺសន្សំសំច្ព្លវ្លាដើម្បីកីឡាដ្លខ្លួន     
                      ស្លាញ់។
                         លោកបន្តទៀតថាដោយសារត្លោកាមនុស្សចូលចិត្តសន្សំសំច្ព្លវ្លា      ទើបលោក 
                           ជ្្ីសរីសយកម៉ូតូហុងដ Click 2016ាមធ្យាបាយធ្វើដំនើរ ផ្អ្កលើចំណុចសំខន់2      គ ឺ
                          ទី1កាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើអោយ លោកបានទៅដល់ទីដៅដ្លលោកចង់ទៅបាន
                           ឆប់រហ័ស ទី2ចំន្ញព្លហើយចំន្ញសាំងទៀតព្្ះហុងដ  Click 2016       បានបំពាក ់
                          ទៅដោយបច្ចកក្វិទ្យា សីុសំាងតិច និងទំនើបលើសពីមូ៉តូផ្ស្ងៗដ្លលោកធា្លប់្បានប្ើប្្ស់។
                      ហុងដ Click 2016 មនរាងឡូយ សងា្ហ្តូចល្មមហើយសមនឹងស្ទីល យុវវ័យចូលចិត្តកីឡា    
                    និងមនភាពជឿាក់លើខ្លួនឯង។

DOMINANT
CHOICE
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បច្ច្រកវិទ្រយាប្រចាំខ្រ

   

HERO4   BLACK

2x

2x the performance, yet again. Simply the best.

Professional Video up to 4K30
Ultra high-resolution, high frame rate 4K30, 2.7K50
and 1080p120 video.

2x The Performance
Improved image quality. 2x more powerful processor.
2x faster video frame rates.

Fast, Powerful Photo Capture
Captures high-quality 12MP photos
at speeds up to 30 fps.

Built-in Wi-Fi + Bluetooth
Enhanced connectivity to the GoPro App.

4K30

12MP

NANO WATER CAN
N A N O  T E X H N O L O G Y

Nano Can ា ដប សម្្ប់ ដក់ ទឹក     ដ្ល អ្វី ដ្ល អសា្ច្រ្យ  នោះ គឺ ព្ល ដ្ល ចាក់ 
ទឹក ចូល ទៅ វា នឹង បំប្ក ម៉ូល្គុល ទឹក ធម្មតា    ឲ្យ ស្ប ទៅ នឹង ទំហំ កោសិកា របស់ 
មនុស្ស យើង ព្្ះ ការ ស្្វ ជ្្វ បាន ឲ្យ ដឹង ថា ទឹក ដ្ល យើង ញ៉្ំ      រ ាល់ ថ្ង្ មន 
ម៉ូល្គុល ធំ ាង កោសិកា របស់ មនុស្ស     ដូច្ន្ះ ទឹក ដ្ល ញ៉្ំ ចូល ទៅ គឺ ប្ើ ប្្ស ់
បាន តិច តួច បំផុត ។ 

ាមួយ បច្ចក្កវិទ្យា Nano ចុង ក្្យ របស់ ជប៉ុន  Nano Can   ត្ូវ បាន ផលិត ឡើង ពី 
ដ្ក ទីតាញ៉ូម កិន លាយ នឹង ថ្ម កំអ្ ភ្នំ ភ្លើង   និង ដ្ក អ៊ីណុក ល្ខ ១ ដ្ល ក្នុជង កំអ្ ភ្ន ំ
ភ្លើង នោះ មន ផ្ទុជក សារាតិ  Far Infrared   ដ្ល អាច ធ្វើ ឲ្យ ដប មន កម្ិត រំញ័រ ដល់ 
ទៅ ២៥០,០០០ដង ក្នុជង ១វិនាទី ក្នុជង ការ បំប្ក ទឹក ព្ល ដ្ល ចាក់ ចូល ទៅ    ហើយ 
វា អាច រក្ា កម្ដ្ ទឹក ក្ដ្ ក្នុជង ដប នោះ ដល់ ទៅ ១២ម៉្ង ។     ា ពិស្ស អាច ធ្វើ ការ 
ពិសោធ បាន ភា្ល្ម ៗ  ពី ប្សិទ្ធ ភាព Nano Can.ដោយ ខ្លួន ឯង ផ្ទ្ល់។
ប្ភព៖https://smnnanowatercan.wordpress.com/apakah-smn-nano-
water-can/   

លក្ខណៈ ពិស្ស ថ្មី ាមួយ នឹង     GoPro Hero4 

Black   ដ្ល ថត វីដ្អូ  ច្បាស់ ាង មុន ទៅ ទៀត  
ដល់ ទៅ  4k Ultra HD និង មន ភាព រហ័សរហួន 
ាង GoPro        មុនៗ ទៀត ហើយ អាច ថត ាប ់
Slow Motion   បាន 240 Framesក្នុជង រយៈ ព្ល 
១ វិនាទី។     វា អាច ថត បាន នូវ ក្្ម ជម្្ ទឹក 
ប្មណ 40ម   និង ថត ាប់ ដល់ ទៅ 30Frames 
ក្នុជង មួយ វិនាទី  ហើយ មន កម្ម វិធី ថ្មី នៅ ក្នុជង នោះ 
គឺ  New Setting After Dark  វា ជួយ ដល់ ការ ថត 
រូប នៅ ព្ល យប់ ក្នុជង ទី ងងឹត ឲ្យ មន ពន្លឺ ភ្លឺ ច្បាស ់
លើស ពី បច្ចក្កវិទ្យា មុន ៗ   ទៀត។      កាន់ ត្ ល្អ 
នោះ គឺ វា បាន បន្ថ្ម សមត្ថភាព ទៅ លើ    Audio 

Performance   ដ្ល ជួយ សម្ួល ដល់ ការ ថត
 វីដ្អូ មន សំឡ្ង  កាន់ ត្ ច្បាស់   ល្អ ដូចសំឡ្ង
 ដើម កំពុង ថត។  

-   ាប្ភ្ទកាសសា្ត្ប់ត្ចៀកគុណភាពខ្ពស់  ាមួយនឹងបច្ចក្កវិទ្យា Hi-Res Audio.

-   ខ្ស្កាសធ្វើការតផ្ជ្ប់ទៅនឹងរន្ធសាកថ្ម របស់ប្ភ្ទ  Android Mini USB និង 
    Lightening iPhone ដើម្បីចាប់យកសម្ល្ង ប្ភ្ទ  Analogue ដ្លផ្ដទល់នូវសម្ល្ង 
    លឺច្បាស់ហាក់បីដូចាអ្នកកំពុងសា្ត្ប់ការប្គុំតន្្តីផ្ទ្ល់។
-   មនភា្ជ្ប់ាមួយនឹងតំណរខ្ស្ ប្ភ្ទ  Mini Jack 3.5mm  ផងដ្រ។

លោកអ្នកអាចរកាវបាននៅ តាមដំណាងច្កចាយ លក់របស់   ក្ុមហ៊ុន  SONY 
Sony Music Café: 
Kfour Group Ltd. Soriya level 3 Sunsimexco Co, Ltd.
Kim Heng Center (No. 118., South of Central Market)
Nojima  (Level1,  Aeon Mall).
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ដោយសារការស្លាញ់ចូលចិត្តសិល្ប:     និងកីឡាយា៉្ងខ្ល្ំង 
តាំងពីតូចឪពុករបស់ខ្ញុជំបានទិញ    Digital Camera ដំបូងឲ្យ 
ខ្ញុជ ំព្លខ្ញុជំអាយុ   ១២ឆ្ន្ំ   ហើយព្លនោះខ្ញុជំាអ្នកថតរបូប្ចាំ 
គួ្សារ និង  មិត្តភក្តរិបស់ខ្ញុជនំាព្លដំណើរកំសាន្ត និងកម្មវិធីផ្ស្ងៗ។ 
ប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំក្្យមកបនា្ទ្ប់ពីបញ្ចកប់វិទ្យាល័យ  ការថតរូបកា្ល្យា
អាជីបរបស់ខ្ញុជំមួយផ្នក្នៅព្លខ្ញុជកំំពុងបន្តការសិក្ានៅមហាវិទ្យា
ល័យច្បាប់ និង Creative Multimedia ។

រាល់រូបភាពដ្លខ្ញុជំថតាំងអស់នោះ       គឺសុទ្ធត្មនអារម្មណ៍ 
រំភើបចិត្ត   (emotional)   គំនិតនិងមនអត្ថន័យដូចាការត្ង 
ស្ចក្តីប្បខ្លីមួយ   ដ្លមនន័យគ្ប់គ្្ន់សំរាប់ការយល់ព ី
ព្ឹត្តិការណ៍នីមួយៗដ្លកើតឡើង។ ហើយការថតរូបដ្លអាច 
ធ្វើឲ្យអ្នកមើលមនអារម្មណ៍រំភើបចិត្តបានគឺយើងតូ្វប្ើអារម្មណ៍ 
និងគំនិតាំងសុ្ងក្នុជងការថតាំងអស់នោះ។

ការថតរូបឲ្យបានច្ើនគឺាការងាយ       ត្ការផលិតរូបមួយ 
ដ្លល្អគឺារឿងមួយដ្លពិបាក។      ការយល់អំពីពន្លឺ ប្លង់ និង 
គំនិត ាពិស្សការរងចាំព្ឹតិ្តការណ៍    ដ្លអាចកើតមនតាម 
ការគ្្ងទុកអ ាចធ្វើឲ្យខ្ញុជំផលិតរូបយ្៉ាងល្អប្សី្រផងដ្រ។ 
លើសពីន្ះ     ដោយសារខ្ញុជមំនមូលដ្ឋន្គឹ្ះពីកីឡាស្្ប់និងការ 
យល់អំពីចិត្តសាស្ត្របស់មនុស្ស ភាពលឿនរហ័ស   ការបត់ប្ន 
តាមកាល:ទ្ស:ផ្ទ្ល់     ធ្វើអោយខ្ញុជំអាចផលិតរូបបានកាន់ត្ល្អ 
ប្ស្ីរាងការនៅមួយកន្ល្ងរង់ចាំព្ឹតិ្តការណ៍មកដល់។

លោកអ្នកអាចចូលម្ីលរូបភាពបន្ថ្មទៀតនៅក្នុជង 
www.facebook.com/monsieur.roth

ខ្ញុជំឈ្ម្ះ គឹម បញ្ញ្រ័តន៏ (nickname/ photography name: Monssieur Roth)

អាយុ ២៥ឆ្ន្ំ។ ាអ្នកថតរូបសិល្ប: ទ្សចរណ៍ ដំណ្ើរកំសាន្ត កីឡា កម្មវិធីផ្ស្ងៗ និង ជីវិតប្ចាំថ្ង្។ ៥ឆ្ន្ំចុងក្្យ ដោយសារតម្ូវការច្ើន
ពីក្ុមហ៊ុនទ្សចរណ៍ និងតាមសា្ថ្រប័នផ្ស្ងៗ ការថតរូបាំងអស់ន្ះកា្ល្យាអាជីបរបស់ខ្ញុជំ។

CAPTURE
WITH

EMOTION



24 25



26 27

ព្ល ទំន្រ សម្្ក ពី ការងារ  រឺ  រៀន សូត្ គ្ប់ គា្ន្ 
ត្ង មន ទម្ល្ប់ ទៅ ដើរ កម្ាន្ត     ដើម្បី លំហ្ ខួរ 
ក្បាល ពី ភាព នឿយ ហត់ តាម ប្ប ផ្ស្ង ៗ  គា្ន្    ត្ 
ដោយ ឡ្ក     លោក   ាតិ   បណ្ឌិត និង មិត្ត ភ័ក្ត 
៩ នាក់ ទៀត  ដ្ល ា អ្នក ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត ដូច 
គា្ន្តាម រយៈ ការ ជិះ កង់ ដើរ ល្ង ា ក្ុម ។ 

 ការ ជិះ កង់ ា ក្ុម របស់ លោក  បណ្ឌិត  មន ភាព 
ខុស ប្ល្ក ពី ការ ជិះ កម្ាន្ត ធម្មត ត្ង់ ថា ការ ជិះ កង ់
 រយៈ ផ្លូវ ដ៏ វ្ង ឆ្ង្យ ឡើង ភ្នំ ចុះ ព្្ ា លក្ខណៈ 
ផ្សង ព្្ង ដ៏ រីករាយ ។ លោក និយាយ ថាកតា្ត្ ដ្ល 
នាំ ឲ្យ ពួក លោក  ជិះ កង់ ា ក្ុម ផ្លូវ ឆ្ង្យ  ប្ប ន្ះ គឺ  
 ដើម្បី ចង់ ទទួល បាន អារម្មណ៍ ខុស ពី ការ ដើរ ល្ង 
ធម្មតា  ដ្ល ជិះ ឡាន   មក ពី ឆ្ង្យ ហើយ ឈប់ ញ៉្ ំ
បាយ ដដ្ល ៗ   ឲ្យ ា ការ ជិះ កង់ ា ក្ុម វិញ។

ដំណើរ កម្ាន្ត ដំបូង  គ្ បង្អស់ ដ្ល ក្ុម លោក 
បាន សម្្ច រួម គា្ន្ នោះ គឺ  ជិះ កង់ ឡើង គិរីរម្យ ។ 
ការ ជិះ កង់ រួម គា្ន្ មួយ ន្ះ  លោក ចាត់ ទុក ថា 
ា ការ ធ្វើ ដំណើរ ប្កប ដោយ     សកម្មភាព និង 
អនុស្ាវរីយ៍ គ្ប់ រសាតិ។       លោក ប្្ប់ ពី  
សកម្មភាព ាំង នោះ មន ដូច ា    ជិះ កង់ មើល 
ទ្សភាព លើ ភ្នំ   ការ  ញ៉្ំ បាយ ជុំ គា្ន្     ល្ង ទឹក 
ជ្្ះ   បោះ តង់ គ្ង លើ ភ្នំ    និង ថត រូប ល្ង ា 
ដើម ។ 

 អ្វី ដ្ល ធ្វើ ឲ្យ ក្ុម លោក    កាន់ ត្ សប្បាយ រីករាយ 
ថ្ម ទៀត នោះ គឺ ការ ទទួល សា្វ្គមន៍ ពី សហគមន៍ 
ខ្ម្រ ដ្ល ពួក លោក បាន  ជិះ កាត់   និង បាន ចូលរួម 
ា អំពើ សប្បុជរស ធម៌ បន្តិច បន្តួច  ដូច ា សៀវភៅ  

ប៊ិច  ថា្ន្ំ ព្ទ្យ  និង ជួយ ពន្យល់ ប្ានជន ក្នុជង ភូម ិ  
ឲ្យ ដឹង ពី ការ ថ្រក្ា សុខភាព ផង ដ្រ  ព្្ះ សមជិក 
ក្ុម របស់ លោក សុទ្ធ ត្ ា គ្ូ ព្ទ្យ ។

មក ទល់ ព្ល ន្ះ គឺ មន ការ ជិះ កង់ លក្ខណៈ កុ្ម ន្ះ  
ា លើក ទី  ៥ រួច មក ហើយ គឺ ទៅ គិរីរម្យ   កោះកុង  
និង ាយ ផត់    ហើយ នៅ ក្នុជង ការ ជិះ កង់  ផ្លូវ ឆ្ង្យ 
ប្ប ន្ះ ក៏ មន ផល វិបាក បន្តិច បន្តួច ដ្រ គឺ សំខន ់
ត្ូវ សា្គ្ល់ ទីតាំង ភូមិ សាស្ត្ ឲ្យ ច្បាស  ់ ដោយ មន  

Guide តាម ាមួយ និង ាង ធ្វើ កង់ ព្្ះ ខ្ល្ច កង់ 
ខូច តាម ផ្លូវ។

លោក  បណ្ឌិត បាន រំលឹក ថា  ន្ះ ា បទពិសោធន៍ 
ដំណើរ កម្ាន្ត ដ៏ អសា្ច្រ្យ      ដ្ល ជួយ បង្កើន ភាព 
ស្អិត ល្មួត ក្នុជង ក្ុម   ការ ច្ះ ជួយ គា្ន្ ទៅ វិញ ទៅ មក  
ថ្ម ាំង បាន សា្គ្ល់ ពី ទី តាំង ភូមិសាស្ត្ ស្ុក យើង  
កាន់ ត្ ច្បាស់  ហើយ ាម ារ ភាព អំណត់ ធ្មត់ ខ្ល្ំង  
និង បាន ចូល រួម ចំណ្ក មនុស្ស ធម៌ ដល់ បង ប្អូន ខ្ម្រ  
យើង តាម តំបន់ ដច់ ស្យាល ផង ដ្រ។  សម្្ប ់
អ្នក ដ្ល មន កង់ ត្ គា្ម្ន ក្ុម ក៏ អាច ចូល រួម ាមួយ 
ពួក លោក បាន ដ្រ ព្្ះ ពួក លោក  មន ការ ជិះ កង់ 
កម្ាន្ត ា ក្ុម ប្ប ន្ះ ា រៀង រាល់ ឆ្ន្ំ បើ ចង់ ដឹង 
ថា វា សប្បាយ រីករាយ អសា្ច្រ្យ ប៉ុណា្ណ្ ាក ចូល រួម  
ាំង អស់ គា្ន្ ាមួយ គាត់ សម្្ប់ ដំណើរ លើក 
ក្្យ។   មន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ទ្? អាច ាក ់
ទង ទៅ លោក   បណ្ឌិត បាន តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ ល្ខ 
៖ 093 801  209 

អត្ថបទ៖ និតា  

ផ្លែស់ប្ដូរការជិះកង់ទៅាដំណើរផែសងពែែងដ៏រីករាយ
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FASHION DESIGNER

B E A U T I F U L L Y  B I G  A S P I R A T I O N S  D E S I G N E R  N O T  A F R A I D  O F  F A T I G U E

A  P A S S I O N A T E  Y O U N G  C A M B O D I A N
F A S H I O N  D E S I G N E R

VISAL KOUY

ភាព សុីវិល័យ ច្ះ  ត្ វិវត្ត ទៅ មុខ    ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស កាន់ ត្ មន តម្ូវ ការ 
ច្ើន ាង មុន ពី មួយ ថ្ង្ ទៅ មួយ ថ្ង្    ា ពិស្ស  គឺការ ស្លៀក ពាក់ ដ្ល 
បងា្ហ្ញ អ្នក ដទ្ ឲ្យ បាន ឃើញ ពី រស និយម     ក៏ ដូច ា ភាព ហុឺហា របស់ 
ខ្លួន។ កតា្ត្ ន្ះ បាន ជំរុញ  ឲ្យ និស្សិត កំលោះ វិសាល រៀន ច្ន្ ម៉ូដ ដោយ 
គា្ម្ន  ភាព រុញ រា ោះ បី មន សង្គម ខង   ក្្ មួយ ចំនួន ទិតៀន ថា ខ្លួន 
ា ប្ុស ប្រ ា រៀន ធ្វើ ការ ងារ របស់ មនុស្ស ស្ី ។

«តាម ពិត ការ ច្ន្ ម៉ូដ   មិន ម្ន តម្ូវ ឲ្យ ត្ មនុស្ស ស្ី ដ្ល អាច ធ្វើ បានទ្ 
មនុស្ស ប្ុស ក៏ អាច ធ្វើ វា ដ្រ សំខន់ ភាព វ្ ឆ្ល្ត និង ច្ន្ ប្ឌិត    វា ាម ារ 
 ភាព អំណត់ ខ្ល្ំង ម្ន ទ្ន»   វិសាល ប្្ប់ មក កាន់ Sabay។   ក្នុជង នាម 
ា អ្នក ច្ន្ ម៉ូដ សំលៀក បំពាក់       ពិត ា មន ភាព តាន តឹង ខ្ល្ំង ណាស ់
ព្ល ខ្លះ        ព្្ះ ត្ូវ វ  នឹក គិត ពី អ្វី ដ្ល ច្ន្ ប្ឌិត ថ្មីប្ល្ក  ហើយ ចាប ់
អារម្មណ៍  គ្ប់ ព្ល ទម្្ំ ច្ញ ម៉ូដ បាន មួយៗ។       ត្ ដោយ សារ វា  
ា ការ ងារ ដ្ល ខ្លួន ស្ឡាញ់ ោះ មន ភាព ស្មុជគសា្ម្ញ      និង លំបាក 
បន្តិច ម្ន  ត្ វិសាល នៅ ត្ មិន បោះបង់ វា ោល ឡើយ ។ សា្ន្ដ្ ដ្ល 
វិសាល ចូលចិត្ត ច្ន្ គឺ ា ប្ភ្ទ សម្លៀក បំពាក់      មនុស្ស ស្ី ទន់ភ្លន់   
ដ្ល បងា្ហ្ញ ពី ភាព ថ្ល្ ថ្នូរ    សា្អ្ត ឡើង ខ្ញង់ ត្ ម្ដទង ហើយ  មន គុណភាព 
ល្អ និង មើល ទៅ  ហាក់ ដូច ា មន តម្ល្ ខ្ពស់ ។

ក្ដទី ប្្ថា្ន្ ដ៏ ធំ របស់ អ្នក ច្ន្ ម៉ូត វ័យ ក្ម្ង ម្ន្ក់ ន្ះ គឺ ចង់ ឲ្យ សម្លៀក បំពាក ់
ដ្ល ខ្លួន បាន ច្ន្ ា ប្ភ្ទ រ៉ូប រាត្ី សមស   ត្ូវ បាន ចូល រួម នៅ ក្នុជង 
កម្មវិធី បងា្ហ្ញ ម៉ូដ សម្លៀក បំពាក់ ដ៏ ល្បី នៅ ប្ទ្ស បារាំង      គឺ កម្មវិធី 
Haute Couture ។  នៅ ក្នុជង កម្មវិធី នោះ រាល់ សម្លៀក បំពាក់ ់ ដ្ល បាន 
ដើរ បងា្ហ្ញ សុទ្ធ ត្ មន តម្ល្ រាប់ មុឺន ដុលា្ល្រ ឯ នោះ       ន្ះ ា មហិច្ឆតតា 
ដ្ល ខ្លួន  ចង់ ឲ្យ ពិភព លោក បាន សា្គ្ល់ ពី សមត្ថភាព      ក្នុជង នាម ា  អ្នក 
ច្ន្ ម៉ូដ ដ្ល មន ឈាម ជ័រ ា ខ្ម្រ ហើយ  រួម ចំណ្ក ធ្វើ ឲ្យ វិស័យ ច្ន្ ម៉ូដ 
នៅ ប្ទ្ស យើង កាន់ ត្ មន ការ ទទួល សា្គ្ល់ ាំង អស់ គា្ន្ ដ្រ។   

និតា

ពែែះក្តីបែែថ្នែខ្ពស់ច្នែម៉ូដមិនខ្លែចហត់
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Talent: Salat Sreylang
Photographer: Mr. Lee
Stylist: Yulianna Bellini
Director: Mr. Tong
Location: Kampong Trach

Talent: Salat Sreylang
Photographer: Mr. Lee
Stylist: Yulianna Bellini

Director: Mr. Tong
Location: Kampong Trach
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Hang Over សិល្របៈថតរូបថ្មីពី Professional 

Photographer CHAN DEM

« គិតអ្វីដ្លថ្មីហើយប្ល្ក»   ន្ះាឃ្ល្ទីមួយដ្លអ្នកជំនាញថតរូប 
CHAN DEM បានឆ្លើយតបមកកាន់ទស្សនាវដ្ដទី Sabay Magz បនា្ទ្ប ់
ពីជួបគា្ន្និយាយពីរូបថត       ដ្លមិត្តអ្នកអានឃើញក្នុជងទំព័រន្ះ។ 
ការបង្កើតសិល្បៈនៅក្នុជងរូបថតន្ះ  ហាក់បីដូចាប្លក្ភ្នក្បន្តចិសម្្ប់ 
មិត្តអ្នកអានមួយចំនួន      ដោយសារទស្សនៈមិនស្បគា្ន្រវាងការរួម 
បញ្ចកូលគា្ន្នូវគំនិត Creative និងសិល្បៈ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនុចន្ះ លោក CHAN DEM បានបកស្្យថា៖ 

« សម្្ប់ខ្ញុជំ   សិល្បៈគឺនៅមនគ្ប់ទីកន្ល្ង ខ្ញុជំស្លាញ់សិល្បៈ អីចឹង 
ហើយបានារូបថតដ្លខ្ញុជំថតនៅក្នុជង    Hang Over Concept ន្ះ 
បង្កប់សិល្បៈន្ការរស់នៅប្បសុីវីល័យរបស់យុវវ័យសម័យថ្មី »។ 

អ្នកជំនាញថតរូបដ្លចូលចិត្តធ្វើដំណើរកម្ាន្ដទ    ដើម្បីស្វង្រកគំនិតថ្មីៗ  
រូបន្ះបន្តថា មនទស្សនិកជនខ្លះ គាត់មើលមិនសូវចូលភ្ន្កហើយ 

អ្នកខ្លះទៀតស្លាញ់រូបថតាំងអស់នោះន្ះ        រហូតដល់អ្នកខ្លះ 
Save រូបទុកមើលក្នុជងទូរសព្ទ និងកុំព្យូទ័រថ្មទៀតផង។

លោកបន្តថា ធម្មតាទ្មិនថារូបថត ឬវត្ថុជអ្វីមួយនោះទ្ ឲ្យត្មនបង្កប់ 
អត្ថន័យសិល្បៈ គឺមនន័យថា   របស់នោះត្ូវបានបង្កើតឡើងលើស
ពីការគិតសាមញ្ញៗរបស់មនុស្សទូទៅ។   ាក់ស្ដទ្ងក្នុជងរូបដ្លលើក 
មកបងា្ហ្ញព្លន្ះអីចឹង  គឺបង្កប់ពីសិល្បៈមួយជ្ុងន្ភាពហឺហារ 
របស់ក្ម្ងសម័យន្ះ ។

  

« អ្វីដ្លខ្ញុជំធ្វើខ្ញុជ ំចង់បញ្ជ្ក់ថា           ជីវិតយុវវ័យអាច 

ប្ៀបធៀបទៅនឹងដំណើរផ្សងព្្ង      ដ៏រីករាយមួយ 

ដ្លពួកគ្អាចស្វ្ងរកដោយខ្លួនឯងបាន    ក្នុជងនោះ

រាប់បញ្ចកូលាំងការបង្កើតគំនិតថ្មី        Style Fashion 

ចំណ្ះដឹងថ្មី បទពិសោធន៍ជីវិត និងអ្វីៗាច្ើនដ្ល

មិនធា្ល្ប់បានជួបប្ទះ » ។ CHAM DEM បញ្ជ្ក់។ 
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PHOTOGRAPHER: CHAN DEM
TALETNS: VAYUCK , DAYA , KANIKA, DALIS
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LITTLE
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កូន ខ្មែរ នៅ អាមែរិក លក់ សម្លៀកបំពាក់ Vintage  រក លុយ ជួយ  ក្មែង អនាថា នៅ សែុក ខ្មែរ

Tara Kim   ា ជនាតិ ខ្ម្រ អាម្រិក ច្ន្ ម៉ូដ សំលៀកបំពាក់ 
Vintage    ដ្ល ទើប ត្ មន អាយុ ២៥ឆ្ន្ំ ប៉ុណោ្ណ្ះ  ដោយ 
សារ ការ ស្ឡាញ់ ចូល ចិត្ត សំលៀក បំពាក់   Vintage និង 
 រស និយម ផ្ទ្ល់ របស់ គាត់ ទើប ហាង  Little Lotus Vintage 

បាន បង្កើត ឡើង នៅ ក្នុជង រដ្ឋ កាលីហ្វូញ៉្ សហរដ្ឋអាម្រិក។

បច្ចកុជប្បន្ន  Tara  គឺ ា សមជិក មួយ រូប ក្នុជង អង្គការ មួយ  
ឈ្ម្ះ ថា  «A Cambodia Journey»។   ដោយសារ ទឹក ចិត្ត 
មនុស្ស ធម៌ ចង់ ជួយ ក្ម្ង អនាថា    ដ្ល រស់ លើ ចិញ្ចកើម ផ្លូវ  
ក្នុជង ប្ទ្ស កម្ពុជា        កញ្ញ្ សុខចិត្ត យក  ប្្ក់ ចំណ្ញ 
ដ្ល បាន ពី ការ លក់ ក្នុជង ហាង   Little Lotus Vintage     ធ្វើ 
ការ បរិចា្ច្គ ដល់ មូលនិធិ    ដើម្បី ជួយ ដល់ ក្ម្ង អនាថា នៅ 
ប្ទ្ស កម្ពុជា ។  

Tara Kim មន គម្្ង មក ប្ទ្ស កម្ពុជា ផ្ទ្ល់ ក្នុជង កម្មវិធី 
សប្បុជរស ធម៌ ក្នុជង ខ្ សីហា ន្ះ រយៈ ព្ល ២ សបា្ដ្ហ៍  ដើម្ប ី
ផ្ដទល់ ា ជំនួយ ដល់ កុមរ អនាថា ។ ក្្ ពី ភាព សប្បុជរស ធម៌ 
កញ្ញ្  ក៏ បាន ចូល រួម លើក តម្កើង ពី វប្បធម៌ ខ្ម្រ    តាម ការ ច្ន្ 
ម៉ូដ ក្នុជង គោល បំណង ចង់ រក្ា នូវ វប្បធម៌ រុង រឿង   របស់ ខ្ម្រ 
ា ក្រ មរតក ដល់ មនុស្ស ជំនាន់ ក្្យ ។ 

Tara បញ្ជក់្ ថា៖   «  មូលហ្តុ ដ្ល ខ្ញុជ ំសម្្ច ចិត្ត ដក់ឈ្មះ្ 
  Little Lotus Vintage    ដោយសារ  ត្ ខ្ញុជ ំ គិត ថា ផ្ក្ឈូក គ ឺ
ប្ដូច ទៅ នឹង ការ រីក លូតលាស់ ពី បាត ភក់    ច្ញ ពី   កន្ល្ង  
ងងឹត ឡើង ទៅ ទី ខ្ពស់ ដ្ល ភ្លឺ ត្ចះ ត្ចង់    និង ា ផ្ក្ បរិសុទ្ធ  
សា្អ្ត ក្នុជង ន័យ សាសនា ព្ះ ពុទ្ធ របស់ ប្ាជន ខ្ម្រ » ។              
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កីឡាេឡើងជ�� ំង
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សលវទិ្យោស�ស� 

ឡា
នបុកគា�  

023 220 088 / 078 919 888
Email: info@kidscityasia.com

FB: kidscityasia | www.kidscityasia.com

Kid City Asia  ពិត ា មន កិត្តយិស ា ខ្ល្ងំ ដ្ល បាន នំា ចូល នូវ ការ កម្ាន្ត ប្ប កីឡា ទំនើប  
ៗ អសា្ចរ្្យ ឈាន មុខ គ្ នៅ ប្ទ្ស កម្ពុជា។  ទី កន្លង្ កម្ាន្ត ដ៏ អសា្ចរ្្យ កន្លង មក នោះ មន ដូច 
ា  Ice Rink ដំបូង គ្ នៅ កម្ពុជា  និង Ice Park នៅ ផ្ារ ទំនើប    Aeon Mall ក៏ ដូច ា Indoor 

Go-Karting និង Laser Tag  ឥលូវ ន្ះ គឺ បាន បន្ថម្ នូវ អ្វ ីដ្ល ថ្ម ីកាន់ ត្ សប្បាយ រីករាយ ថ្ម 
ទៀត សម្្ប់ អ្នក ។

ព្ល ន្ះ   Indoor Bumper Cars    មន អ្វ ីកាន់ ត្ ពិស្ស លើស ពី មុន ទៀត  ដោយ ការ នំា  
ចូល ពី កុ្ម ហុ៊ន របស់ អី៊តាលី   Eurogame ដោយ  Bumper Cars ាំង អស់ គឺ មន ស្តង់ដរ  
និង សុវត្ថិភាព បំផុត ហើយ អាច ល្ង បាន គ្ប់ វ័យ។  វា កាន់ ត្ សប្បាយ ថ្ម ទៀត ាមួយ 
 នឹង បច្ចកក្វិទ្យា ថ្ម ីន្  Bumper Cars ព្្ះ វា មន ខ្ស្ ក្វាត់ សុវត្ថភិាព រឹងមំ  និង ប្ើ អាគុយ២ 
ដ្ល ដក់ នៅ ក្្ម កអី ឡាន ខុស ពី ប្ភ្ទ Bumper Cars ពី មុន ៗ  ដ្ល ប្ើ ចរន្ត អគ្គសិនី 
រឺ ប្្ង សំាង។

ឡាន និមួយៗ គឺ បំពាក់ ដោយ   Laser ៣ ព្ល ដ្ល បាញ  Laser នោះ ត្ូវ  ឡាន ណា  មួយ   
ឡាន នោះ នឹង វិល វា ធ្វើ ឲ្យ ការ ល្ង មន ភាព សប្បាយ រីករាយ      មិន ធា្លប់្ បាន ល្ង ពី មុន មក   
 វា តូ្វ បាន ឆ្លង កាត់ ការ ពិសោធ ា ច្ើន ដង ដ្ល អាច ធានា បាន ថា         នឹង ទទួល បាន ភាព  
សប្បាយ  និង សុវត្ថភិាព ព្ល ល្ង។  Bumper Cars     មួយ  អាច ជិះ បាន មនុស្ស ធំ ម្នក់្  និង កូន  
ក្មង្ ម្នក់្ អ្នក អាច ល្ង ដោយ ប្ង ច្ក គា្ន ្ា កុ្ម ាមួយ  គួ្សារ        រឺ មិត្តភ័ក្ដទ ិរបស់ អ្នក បាន  
ដោយ  មន ការ កត់ ពិន្ទុជ កុ្ម ណា ា អ្នក ឈ្ន ះដោយ ម្៉សីុន ស្វយ័ប្វត្ត ិព្ល ល្ង ចប់ ។   មន 
Bumper Cars ចំនួន ១២ឡាន កំពុង រង់ ចំា អ្នក         ដូច្នះ្ នៅ ចំា ធ្វើ អី ទៀត នំា គា្ន ្ទៅ ប្កួត 
ក្នុជង ស្វៀន Bumper Cars រក អ្នក ខ្ល្ងំ ាំង អស់ គា្ន ្។       

កាន់តែសបែបាយាមួយការជិះ

Bumper Cars  ស៊ែរីថ្មី
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G-Devith ៖ « មុនចូលសិល្បៈខ្ញុជំាាងជួសជុសទូរសព្ទតាមផ្ទះ»

សម្បុជរស កម្ពស់ខ្ពស់ស្ឡះ   បូកផ្សំនឹងការល្ងខ្លួនស្ដៀង
នឹងតារា K-pop ក្្ស្ុក   អ្នកណាៗក៏ដោយមើលត្ម៉្ភ្ល្ត 
ប្្កដាសន្និដ្ឋ្នថាតារាចម្ៀងវ័យក្ម្ង   G-Devith  ាកូន 
អ្នកភ្នំព្ញមនជីវភាពធូធារនឹងគ្ហើយ។   ប៉ុន្ត្ធាតុពិតតារា 
ចម្ៀង និងកវីនិពន្ធបទភ្ល្ងរូបន្ះ   បញ្ជ្ក់ថាមុនល្ចមុខលើ 
វិថីសិល្បៈ ខ្លួនាអ្នកបញ្ចកូលបទភ្ល្ង   និងាាងជួសជុសទូរ
សព្ទតាមដងផ្លូវមួយរូបប៉ុណោ្ណ្ះ។
ប្វត្តិាអ្នកធ្វើទូរសព្ទ តើតារាចម្ៀងរូបន្ះរៀនបង្កើតបទភ្ល្
ងដោយរបៀបណា?
លោក G.Devith មនឈ្ម្ះដើម ងួន ចាន់ដ្វីត  បច្ចកុជប្បន្នន្ះ 
មនអាយុ ២១ឆ្ន្ំហើយ 
លោកមនសុ្កកំណើតនៅខ្ត្តបាត់ដំបង ាកូនច្បងក្នុជងចំណោម 
កូនាំង២នាក់ក្នុជងគ្ួសារ។  ដោយសារជីវភាពលំបាកមិនអាច
បន្តការសិក្ានៅមហាវិទ្យាល័យបាន ដ្វីតត្ូវបង្ខំចិត្តមករៀន 
ជួសជុលទូរសព្ទនៅភ្នំព្ញ ក្នុជងបំណងមនមុខរបរផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព 
គ្ួសារ    និងរកប្្ក់កាសខ្លះដើម្បីប្អូនស្ីបានរៀនឲ្យចប់ចុង 
ចប់ដើម ត្ច្ដន្យអីមុខរបរតូចមួយន្ះមិនអាចឲ្យ     Devith 
សម្្ចតាមបំណងចង់បាន។
ោះរកប្្ក់មិនបានច្ើនក៏ដោយ  Devith  នៅត្បន្ដទមុខរបរ 
ន្ះដដ្ល   ព្្ះមិនាន់រកអ្វីដ្លល្អប្សើរាងន្ះបាន។ 
ដោយសារត្មនកូនចិត្តស្ឡាញ់សិល្បៈ  តាំងពីនៅខ្ត្តធ្វើឲ្យ
ទម្ល្ប់ដ្លអង្គុជយសា្ដ្ប់ និងចាក់បទចម្ៀងាក់ម៉ូយតាមរយៈ 
Speaker លើតុាងជួសជុសទូរសព្ទរូបន្ះ បានធ្វើឲ្យ 
ទ្ពកោសល្យនិពន្ធបទភ្ល្ង និងគំនិតបង្កើត Beat ថ្មីៗផុសច្ញ 
ពីក្នុជងខ្លួន Devith ដោយមិនដឹងខ្លួនគួបផ្សំ នឹងសមត្ថភាព Rap 
ដ្លមនស្្ប់ធ្វើឲ្យ Devith ផ្ល្ស់មុខមត់ថ្មី។
Devith ប្្ប់ Sabay Magz ថា ៖   « មុខរបរដំបូងក្នុជងជីវិតខ្ញុជំហ្នឹង 
ផ្ដទល់ជំនាញឲ្យខ្ញុជំ ២ គឺាងជួសជុស និងអ្នកបញ្ចកូលភ្ល្ងទូរសព្ទ 
ហើយក៏មិននឹកសា្ម្នថា   មុខរបរដ្លបានត្ឹមត្ចិញ្ចកឹមក្ពះ

ន្ះ ជំរុញឲ្យខ្ញុជ ំកា្ល្យាអ្នកបង្កើតបទភ្ល្ងថ្មីដ្រ »។
ការច្ះធ្វើ Beat និងបង្កើតបទភ្ល្ងថ្មីបានហើយ      G-Devith 
ក៏ចាប់ផ្តើមបង្កើត Channel ផ្ទ្ល់ខ្លួននៅលើ Youtube   ដោយ 
បង្ហ្ះវីដ្អូចម្ៀងដ្លាសា្ន្ដ្ដ្លខ្លួនបាននិពន្ធ   ហើយ 
ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យា៉្ងខ្ល្ំងពីសមត្ថភាព   Rap  និង 
អត្ថន័យចាប់ជួនគា្ន្លើទំនុក Rap របស់ដ្វីតនៅក្នុជងបទ «Live 

Fast Die Young»។
ដោយសារសា្ន្ដ្ពិស្សរបស់ដ្វីត      បានធ្វើឲ្យតារាចម្ៀង 
ល្បីព្ជ្ សោភា  ចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជួយជ្្មជ្្ងដ្វីត 
ឲ្យបានបញ្ចក្ញទ្ពកោសល្យក្នុជងវិថីសិល្បៈបន្ថ្មទៀត។ 
ក្្យមកអ្នកាំង ២ បានពួតដ្គា្ន្សហការផលិតបទចម្ៀង 
ថ្មីៗ ដើម្បីបម្ើអារម្មណ៍អ្នកសា្ត្ប់បានាច្ើនបទ។   ក្នុជងនោះ 
បទដ្លមនការគាំទ្ខ្ល្ំងមនដូចាបទ      កាហ្វ្«១៥០០»  

«ម៉្ក់ដឹងម៉្ក់វ្» និង «ពូកូរម្ន? »។ 
រឹតត្ពិស្សថ្មទៀត សូម្បីត្បទ បា៉្ដឹងបា៉្វ្ ដ្លបកស្្យ 
ដោយលោកព្្ប សុវត្ថិ  ហើយទទួលបានការព្ញនិយមខ្ល្ំង
បំផុតនោះក៏ាសា្ន្ដ្និពន្វថ្មីរបស់ G.Devith ដ្រ។
ោះបីបទ Rap មិនម្នាការព្ញនិយមខ្ល្ំងនៅក្នុជងប្ទ្ស 
កម្ពុជាក៏ដោយក៏ដ្វីតនៅត្បន្តបង្កើតបទចម្ៀងថ្មីាបន្តបនា្ទ្ប់ 
ព្្ះចង់ចូលរួមចំណ្កក្នុជងបង្កើតសា្ន្ដ្និពន្វថ្មីដ្លាកម្ល្ំង 
ចិត្តដល់អ្នកនិពន្វបទភ្ល្ងាំងអស ់ ឲ្យខិតខំបង្កើតបទចម្ៀង 
ថ្មីាំងអស់គា្ន្ដោយចាប់ផ្តើមពីម្ន្ក់និពន្ធត្មួយបទ ក៏បានដ្រ៕

និតា

G-Devith
មុនចូលសិល្បៈខ្ញុំជាជាងជួសជុសទូរសព្ទតាមផ្ទតះ
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ភោជនីយដ្ឋ្ន ដ្ល មន បរិយាកាស ច្ន្ ប្ឌិត ថ្មី     និង ធ្វើ ឲ្យ អ្នក 
មន អារម្មណ៍ ប្ល្ក ខុស ពី ភោជនីយដ្ឋ្ន ដទ្ ទៀត នោះ គឺ     The 

Forest Dine ។   នៅ ទី ន្ះ លោក អ្នក អាច ទទួល ាន ាមួយ ម្ហូប 
ខ្ម្រ ា ច្ើន មុខ   ក្្ម បរិយាកាស ប្ប ធម្មាតិ    ប្ៀប ដូច ា 
កំពុង ញ៉្ំ អាហារ ព្ល យប់ នៅ ក្នុជង ព   ្រៃ ហើយ មន តន្ត្ី កំដរ ថ្ម 
ទៀត។    

 ភោជនីយដ្ឋ្ន ថ្មី មួយ ន្ះ   គឺ ផ្ដ្ត  សំខន់ ទៅ លើ បរិយាកាស ដូច 
ា នៅ ក្នុជង ព្្ ពិតៗអីចឹង!     បើ និយាយ ពី មុខ ម្ហូប វិញ គឹ មន  ម្ហូប 
ខ្ម្រ ា ច្ើន មុខ   នៅ ក្នុជង នោះ ម្ហូប   ដ្ល ទទួល បាន ការ គាំ ទ្ ច្ើន 
ពី អតិថិជន   មន ដូច ា  ឈុត បុក ល្ហុជង  ឆ ក្ដ្  ត្ី បំពង ជូរ អ្ម   ពិត 
ា មន រសាតិ ឈ្ងុជយ ឆ្ង្ញ់ ម្ន ទ្ន   លាយ ឡំ ាមួយ ការ តុប ត្ង  
ហាក់ ដូច នៅ ក្នុជង ព្្  មន សុទ្ធ ត្ ដើម ឈើ   ហើយ មន សម្ល្ង ទឹក 
ជ្្ះ និង តន្ត្ី ប្គំ កំដរ យា៉្ង រងំ ។

អ្វី ដ្ល ពិស្ស ថ្ម ទៀត នោះ គឺ            អ្នក អាច ជ្ើស រីស ស្្ 
Cocktail បាន ច្ើន ប្ភ្ទ នៅ ហាង មួយ ន្ះ។  មិន ត្ឹម ត្ មន 
រសាតិ ប្ល្ក ទ្   ភាពសិល្បៈ ន្ ការ រចនា ម្ហូប  និង ស្្ក្ឡុជក ក៏  
ប្ល្ក ដ្រ   ហើយ បើ សិន ា បាន ទៅ    សូម កុំ ភ្ល្ច សាក នូវ រសាតិ 
Cocktail ប្ចាំ Forest ដូចា Girl On Fire ,     Forest Corona 

Margarita, Threesome និង Forest Bumble Bee។  

ចង់ ទទួល ាន អាហារ ព្ល យប់ ដ៏     Romantic  សូម កុំ ភ្ល្ច ទៅ 
ភោជនីយដ្ឋ្នForest ។    អ្នក អាច ស្វ្ង រក ព័ត៌មន ពី ហាង មួយ 
ន្ះ តាម រយៈ គ្ហទំព័រ  Facebook របស់ ភោជនីយដ្ឋ្ន Forest 
ឬ ក៏ ាក់ទង ទូរសព្ទ ល្ខ 023 648 8888 ។

និតា

Located in the heart of Phnom Penh's busiest spot, 
FOREST is Cambodia's First Fine Dining in a wonderful 
natural environment.

បទពិសោធន៍ទទួលទានអាហារក្នុជងពែែទំនើប

Lot 1, Street National Assembly, Chbar Ampeou, Phnum 
Penh, Cambodia.
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The 240 ា ភោជនីយដ្ឋ្ន ម្ហូប អឺរ៉ុប  ដ្ល មន ទីតាំង នៅ  ទីប្ជុំជន ងាយ 
ស្ួល ស្វ្ង រក  និង មន បរិយាកាស ល្អ ហើយ មន  បទ ភ្ល្ង រហឹម ៗ  ធ្វើ ឲ្យ ធូរ 
ស្្ល អារម្មណ៍ ។  ាមួយ នឹង អាហារ អឺរ៉ុប ា ច្ើន ប្ភ្ទ   ត្ Sabay ចង់ 
ណ្នាំ អ្នក ឲ្យ សាក ល្បង ញ៉្ំ   Smoked Salmon Wrap  និង Pasta ព្ល 
ដ្ល អ្នក បាន ទៅ ដល់ ទី នោះ   លើស ពី ន្ះ ទៀត គឺ មន ភ្សជ្ជៈ ា ច្ើន 
ប្ភ្ទ ដ្ល អ្នក អាច ជ្ើស រីស បាន  ត្ អ្វី ដ្ល ពិស្ស អ្នក ត្ូវ ត្ សាក 
ញ៉្ំ នូវ ប្ភ្ទ ទឹក ក្ឡុជក ផ្ល្ ឈើ របស់  The 240    ដ្ល អ្នក នឹង ទទួល បាន 
អារម្មណ៍ ថា មន ផសុកភាព  និង ចាប់ មត់ ត្ ម្ដទង ខុស ពី ទឹក ក្ឡុជក ផ្ល្ ឈើ 
ដ្ល អ្នក ធា្ល្ប់ បាន ញ៉្ំ ពី មុន មក។  

នៅ ទីន្ះ ក៏ មន Happy Hour ដ្រ គឺ ចាប់ ពី ម៉្ង ៥លា្ង្ច 
ដល់ ម៉្ង   ៧យប់   ដោយ គ្្ន់ ត្ ហៅ ប្ភ្ទ បៀរ    ឬ 
ស្្ អ្វី មួយ ក្វ   អ្នក នឹង ទទួល បាន អាហារ សម្ន់ មួយ 
ចាន free ភា្ល្ម ។   ក្្ ពី ន្ះ នៅ ផ្ន្ក ម្ខ្ង ទៀត ន្ ហាង 
The 240  ក៏ មន លក់ នូវ សម្ភ្រៈ ប្ើ ប្្ស់ ក្នុជង ផ្ទះ    និង 
lifestyle ា ច្ើន ប្ភ្ទ ដ្ល សុទ្ធ ត្ ា ម៉្ក មក ពី ក្្ 
ប្ទ្ស  ាង ២០ Brand  ហើយ មន តម្ល្ សមរម្យ អាច 
ជ្ើសរីស បាន តាម ចិត្ត របស់ អ្នក ។    លក្ខណៈ ពិស្ស 
របស់ ហាង នោះ គឺ     អ្នក អាច មើល ឃើញ ពី ភាព ថ្មី ប្ល្ក ៗ   
គា្ន្   ា  រៀង រាល់ សបា្ដ្ហ៍ ាមួយ នឹង ឥវា៉្ន់ ដ្ល លក់ និង  
ការ តុបត្ង ដោយ ប្ើ សិល្បៈ ាក់ ាញ ាច្ើន ។ 
អ៊ីចឹង កុំ ភ្ល្ច ទៅ សាក ភ្លក់ អាហារ អឺរ៉ុប និង ទិញ សម្ភ្រៈ 
ប្ើប្្ស់ ប្ល្ក ៗ  ាំង អស់ គា្ន្ នៅ The 240។

The 240 មន អាសយដ្ឋន្ ផ្ទះ ល្ខ #៨៣ ផ្លវូ ល្ខ២៤០ 
សងា្ក្ត់ដូន ព្ញ  ខណ្ឌ ដូនព្ញ ដ្ល ទទួល បើក បម្ើ 
ពី ម៉្ង  ៩ព្ឹក ដល់ ម៉្ង ៩យប់ ា រៀងរាល់ ថ្ង្ ។ដើម្បី 
ព័ត៌មន បន្ថ្ម សូម ចូល ទៅ កាន់ គ្ហទំព័រ Facebook 

ហើយ Like Page របស់  The 240 ។

និតា        

ចង់ ភ្លក់ អាហារ អឺរ៉ុប
 និង ទស្រសនា ហាង លក់ សម្ភ្ររៈពោរ ព្រញ ដោយ សិល្របៈ ទ្រ?
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Epic Margarita Jungle Juice
ការ ញ៉្ំ ាតិ អាល់កុល     ក្នុជង ព្ល ធ្វើ ដំណើរ កម្ាន្ដទ  
ប្្កដ ា មិន ល្អ ទ្  ព្្ះ គ្ឿង ស្វឹង អាច នាំ មក នូវ 
ផល អាក្ក់ ផ្ស្ងៗ។       ប៉ុន្ត្ បើសិន ា អ្នក  អាច រៀប 
ចំ ព្លវ្លា សប្បាយ រីករាយ   ាមួយ មិត្តភ័ក្ដទ   ឬ ក្ុម 
គ្ួសារ   នៅ កន្ល្ង ាក់ លាក់ ណា មួយ  ព្ល ស្វឹង កុំ 
បើក បរ  ហើយ បើ មិន ញ៉្ំ ឲ្យ លើស បរិមណ នោះ ភាព 
រីករាយ សើច សប្បាយប្្កដ ា ផ្ដទល់ បរិយាស មិន អាច 
ភ្ល្ច បាន ឡើយ ។ 

បទ ពិសោធន៍ ថ្មី មួយ  ដ្ល  Sabay Magz   នឹង លើក 
យក មក បងា្ហ្ញ មិត្ត ភ័ក្ដទិ ាំង អស់ គា្ន្ ព្ល ន្ះ គឺ ការ ធ្វើ 
ស្្ ក្ឡុជក ដោយ ខ្លនួ ឯង។  ដូច្នះ្ បើ មន ពិធី ជប់លៀង 
ឬ ក៏ ធ្វើ ដំណើរ កម្ាន្ដទ ទៅ កន្ល្ង ណា មួយ មិត្ត ាំង អស់ 
គា្ន្ អាច សាកល្បង បាន។    តះ !  សាកល្បង រៀន ធ្វើ 
ាំង អស់ គា្ន្ !  

ដំបូង ត្ូវ  ហាន់ ក្ូច ឆ្ម្   ផ្ល្ ម្ន្ស់ សា្វ្យ  ក្ូច ក្ហម   
ឪឡឹក ា ចំណិត តូច ៗ  ល្មម     ដក់ លាយ ចូល គា្ន្ ទៅ ក្នុជង 
ធុង ទឹក កក     បនា្ទ្ប់ មក ចាក់  Tequila 14   ដប ចូល ឲ្យ 
អស់  ហើយ ចាក់ Peach Schnapps 4ដប  និង  Triple 

Sec 4ដប ចូល ដ្រ        រួច ហើយ ចាក់ ទឹក ក្ូច ឆ្ម្រ ស្ស់ 
1ដប ាមួយ នឹង ទឹក  ផ្ល្ ក្ូច ស្ស់     ៦ដប ចូល ាមួយ 
នឹង  ទឹក ផ្ល្ ម្ន្ស់          ៦ដប ចុង ក្្យ ចូល ា ការ ស្្ច 
ព្ល  នោះ អ្នក នឹង ទទួល បាន ស្្      Epic Margarita 

Jungle Juice    ដ៏ ឈ្ងុជយ ឆ្ងញ់្ ចាប់ មត់ បំភ្លច្ មិន បាន។   
បរិមណ ស្្ ដ្ល បាន លាយ ខង លើ ន្ះ  អាច ធ្វើ បាន 
សម្្ប់ កម្មវិធី ផ្ស្ង ៗ  ដ្ល មន មនុស្ស ចូល រួម ច្ើន នាក់។

និតា

          រឿង ផ្សំ 
    

    Tequila ១៤ ដប
    Triple Sec ៤ ដប
    Peach Schnapps៤ ដប
    ទឹក ក្ូច ឆ្ម្រ  ស្ស់  ១ដប
    ទឹក ក្ូច ស្ស់  ៤ធំ  
    ទឹក ផ្ល្ ម្ន្ស់  ៦ដប
    ផ្ល្ ក្ូច ក្ហម  ៦ផ្ល្
    ផ្ល្ សា្វ្យ ស្ស់   ៥ ផ្ល្
    ផ្ល្ ម្ន្ស់ ស្ស់  ២ផ្ល្ 
    ផ្ល្ ឪឡឹក តូច ៗ   ២ផ្ល្
    ក្ូច ឆ្ម្រ   ២០ ផ្ល្  

វិធ
ី លា

យ
 ស

្្

BOOST JUICE CAMBODIA
98% fat free smoothie made with fresh fruit & good-for-you frozen yogurt!

ហាង ទឹក ផ្ល្ ឈើ ក្ឡុជក សម្្ប់ សុខភាព         ដ្ល មន 
ប្ភព មក ពី ប្ទ្ស អូស្ត្្លី  ហើយ មន ប្វត្តិ ល្បី ល្បាញ 
 តាំង ពី ឆ្ន្ំ២០០០ និង  មន ាង ៣០០ សាខ នៅ ក្នុជង ប្ទ្ស  
អូស្ត្្លី ហើយ  ាង ៤០០  សាខ ទៀត នៅ ជុំ វិញ ពិភព លោក   
ព្ល ន្ះ បាន មក ដល់ ប្ទ្ស កម្ពុជា ហើយ   គឺ ហាង  
Boost Juice Cambodia ។  នៅ ទី ន្ះ ផ្ដទល់ ជូន លោក អ្នក 
នូវ ទឹក ផ្ល្ ឈើ ស្ស់ ៗ      និង ទឹក ផ្ល្ ឈើ  ក្ឡុជក ដ្ល សុទ្ធ 
សឹង ត្ ា រូប មន្ត ពិស្ស ជំនួយ ដល់ សុខភាព       មិន មន 
សារ ធាតុ គីមី    និង គា្ម្ន ការ ប្ើ ស្ករ   បន្ថ្ម    គឺ រសាតិ ផ្អ្ម 
ធម្មាតិ ពី ផ្ល្ ឈើ ស្ស់ ៗ  ត្ ម្ដទង     ដ្ល អ្នក ជំងឺ ទឹក នោម  
ផ្អ្ម ក៏ អាច ពិសា បាន ដោយ គា្ម្ន ការ បារម្ភ អ្វ ីាំង អស់ ។ 

ា មួយ រូប មន្ត ទឹក ផ្ល្ ឈើ ក្ឡុជក ាំង អស់    គឺ សុទ្ធ ត្ មន 
អត្ថ ប្យោជន៍ ផ្ស្ងៗ គា្ន្  ទៅ តាម តម្ូវ ការ របស់ អតិថិជន 
ដូច ា  អ្នក រក្ា រាង អាច ជ្ើសរីស យក ប្ភ្ទ   Low Fat 

Smoothies ដោយ មិន បាច់ បារម្ភ ថា ធាត់ ដោយ សារ ញ៉្ំ ទឹក 
ផ្ល្ឈើ ក្ឡុជក   រី ឯ អ្នក ដ្ល ហាត់ ប្្ណ ត្ូវ ការ  ប្ូត្អ៊ីន 

ច្ើន គួរ ជ្ើស យក ប្ភ្ទ      Super Smoothies  ដូចា  
Gym Junkie និងEnergy Liftាដើម ។    ព្ល ណា ដ្ល 
អ្នក មន អារម្មណ៍ មិន ល្អ ស្ត្្ស    រឺ មិន ស្ួល ខ្លួន អ្នក អាច 
សាក ល្បង ញ៉្ំ ប្ភ្ទ  Fresh Juice    និង មន ា  ប្ភ្ទ 
Summer Crushes និង Lean and Greenដ្ល ផ្សំ ឡើង 
យា៉្ង ពិស្ស សម្្ប់ សុខភាព អ្នក ។

បើ ស្ឡាញ់ សុខភាព ត្ូវ ត្ សាក ញ៉្ំ   ទឹក ក្ឡុជក ផ្ល្ ឈើ 
ពី  Boost Juice Cambodia បើ អ្នក មិន សាក គឺ អ្នក មិន ដឹង  
ព្្ះ Boost Juice   គឺ មន អ្វី ពិស្ស លើស ពី ទឹក ក្ឡុជក 
ផ្ល្ ឈើ ទៅ ទៀត ។ 
Boost Juice Cambodia   មន ទីតាំង នៅ ាន់ ផ្ទ្ល់ ដី ក្នុជង 
ផ្ារ ទំនើប  AEON Mall Cambodia ។

Okha Kith Lyphanna និង  លោក  Metin Gezer   ា អ្នក 
នាំ ចូល នូវ យីហោ  Boost Juice Cambodia និង សព្វ ថ្ង្ គឺ 
ា Director ប្ចាំ នៅ  Boost Juice Cambodia។
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គ្្ន់ត្ឮឈ្មះ្នំបញ្ចកុជកដុះផ្សិតគឺធ្វើឲ្យអ្នកឆ្ងល់ភា្លម្ហើយ 
ចង់ដឹងថាស្អគ្ីទៅនំបញ្ចកុជកដុះផ្សិត? 
មិនថាមិត្តាំងអស់គា្នទ្្  Sabay Magz ក៏ឆ្ងល់ដ្រត្ដើម្បីឲ្យ 
បាត់ឆ្ងល់ក៏សុខចិត្ត ស្វង្រកហើយទៅដល់កន្លង្នំបញ្ចកុជក
ដុះផ្សិតផ្ទល់្ហើយសាក។

នំបញ្ចកុជកដុះផ្សិតន្ះ  ពិតាមនរសាតិប្ល្កាងនំបញ្ចកុជក
ដ្លយើងធា្លប់្ញំ្៉ម្នហើយទឹកសុ៊បារូបមន្តពិស្សពី
គួ្សារម្ចស់្ហាងផ្ទល់្ព្្ះតាមសម្ដទ ី ដ្លគាត់បានប្្ប់ 
មកកាន់ Sabay Magz ថា៖      « លោកបា៉្គាត់ាចុងភៅ
ជំនាញហើយនៅផ្ទះត្ងត្ច្នម្្ហបូថ្មីៗ   សម្្ប់ញ្ញ្ជំុំគា្នទ្ើប
បង្កើតបាននូវនំបញ្ចកុជកដុះផ្សិតន្ះឡើង» ។ 

នៅក្នុជងនំបញ្ចកុជកដុះផ្សិតន្ះមនគ្ឿងផ្សំាច្ើន    ដូចា 
សាច់ត្ី   បងា្គ្ប្ហិតត្ី   សាច់ជ្ូកខ្វ្    ឈាមជ្ូក និង 
ផ្សិតចំបើងលាយគា្ន្ ាមួយបន្ល្ត្កួន  ត្យូងច្ក ស្លឹក
កាឆយដ្លធ្វើឲ្យចាប់មត់បំភ្ល្ចមិនបាន។ បន្ថ្មពីន្ះ 
អ្នកអាចហៅថ្មនូវក្បាលត្ីឆ្ដ្    ដ្លស្ុះក្នុជងទឹកស៊ុប 
បន្ថម្ខងក្្ទៀតទុកគ្្ន់ញ្ញ្ល្ំងក្លម្ាមួយនំបញ្ចកុជក។

នំបញ្ចកុជកដ្លអ្នកបរិភោគក្នុជងហាងន្ះ   គឺធ្វើដោយម្ចស់្ហាង 
ផ្ទ្ល់។ រួមាមួយការតុបត្ងាំងចាន ក្វ និងទិដ្ឋភាពក្នុជង 
ហាងធ្វើឲ្យយើងមនអារម្មណ៍ថាមនអនាម័យ   និងគួរឲ្យ 
ចង់មកញំ្៉ម្ដទងហើយម្ដទងទៀតអី៊ចឹងកំុភ្លច្ទៅសាក ញំុាំង 
អស់គា្ន្ណា៎ !

និតា

RECOMMENDED BOOK

THE SECRET    THE MAGIC  OF THINKING BIG

   THE MAGIC  OF THINKING BIG

THE BUSINESS FOR 21TH CENTURY

  ា សា្ន្ដ្ ដំបូង បង្អស់      របស់ កវី និពន្ធ  
  Rhonda Byrne     ដ្ល គាត់ បាន ច្ក 
   រំល្ក បទ ពិសោធន៍ ន្ ជីវិត ពិត   របស់  
  គាត់ បនា្ទ្ប់ ពី គាត់ បាន រក ឃើញ       នូវ    
  អាថ៌កំបាំង  ពិភពលោក      និង យក មក  
  បកស្្យ ឲ្យ គ្ប់ គា្ន្ បាន ដឹង ពី ថាមពល  
  ពិស្ស ម៉្យាង   ដ្ល ធម្មាតិ បាន ផ្ដទល់  
  ឲ្យ យើង គ្ប់ គា្ន ្ត្ មិនបាន ដឹង   ពី វិធី ប្ើ។
  ដ្ល ក្នុជង នោះ នឹង លើក យក ពី    អំណះ 
  អំណាង ច្បាស់ លាស   ពី អ្នក ោគ ជ័យ  

ាច្ើន  ក៏ ដូច ា អ្នក វិទ្យាសាស្ត្  ដូ ចា      Albert Einstein, Thom-

as Edison, Napoleon និងPlato  ា ដើម         ហើយ ន្ះ គឺ ា លើក 
ដំបូង ដ្ល អាថ៌កំបាំង ន្ ពិភពលោក ត្ូវ បាន គាស់ កកាយ       ហើយ 
ប្្ប់ ពី វិធី ដើម្បី ទទួល បាន រាល់ អ្វី ដ្ល អ្នក ត្ូវការ ាំង អស់     ដោយ 
គា្ម្ន ដ្ន កំណត់   មិន ជឿ សាក អាន  ល   មើល នឹង បាន ដឹង ហើយ ថា វា 
អសា្ច្រ្យ ប៉ុណា្ណ្។

    មនុស្ស រាប់ លាន អ្នក លើ ពិភពលោក    
    បាន ធ្វើ ការ ផ្ល្ស់ ប្តូរ ជីវិត របស់ ពួក គ្   
    បនា្ទ្ប់ ពី អាន សៀវភៅ    The Magic  

    Of Thinking Big    ពី       Dr.David     

    J.Schwartz ដ្ល ា អ្នក ជំនាញ ខង  
    ចិត្ត សាស្្ត ដ្ល នឹង ចូល ខ្លនួ មក បងា្ហត់្    
    ការ គិត របស់ អ្នក អាន       ឱ្យ មន ភាព    
   ទូលំ ទូលាយ ាង មុន។    ាពិស្ស  
   គឺ ក្នុជង ការ ក្ ប្្ ឱ្យ ប្សើរ    ាង មុន  
   ាំង ជីវិត  ស្ន្ហា   ការងារ     និង ធ្ចកើ ឱ្យ  
   មន សមធិ ផ្លូវ ចិត្ត។      ចាប់ ផ្តើម មគ 
   ោគ ជ័យ ពី ក្នុជង ចិត្ត របស់ អ្នក   ាមួយ   
   Magic Of Thinking Big   ឥឡូវ ភា្ល្ម 

ទៅ   បើ អ្នក ចង់ ផ្ល្ស់ ប្តូរ រាល់ ចំណុច អវិជ្ជមន ក្នុជង ជីវិត របស់ អ្នក។ 

   អ្នកណាថាអ្នកមនសុទ្ធត្ឆ្ល្ត ហើយ 
   អ្នកក្សុទ្ធត្ល្ងង់?  ហ្តុអ្វីអ្នកមន 
   ធ្វើការតិច ត្បានចំណូលមហាសាល     
   ត្អ្នកក្វិញធ្វើការយ្៉ាងច្ើនត្រកអង្ករ 
   ច្កឆ្ន្ំងស្ទើរគា្ម្ន? អាថ៌កំបាំងដ្ល 
   ាចម្លើយនឹងត្ូវបានទម្លុជះ    បងា្ហ្ញ 
   យា៉្ងាក់ច្បាស់នៅក្នុជងសៀវភៅ    
   “How Come That Idiot’s Rich and    

    I’m not?” ឬ   “អ្នកឡឺកឺបានធ្វើស្ដ្ឋ ី
    ហ្តុអ្វខី្ញុជក្ំ?”  ដ្លាសា្នដ្្ ជីវប្វត្តិ 
   ពិតរបស់លោក រ៉ូបឺត ស្មីន ដ្លា 
   មហាស្ដ្ឋីមនទ្ព្យសម្បត្តិ   រាប់រយ 

លានដុលា្ល្រ និងាម្ច្ស់អចលនទ្ព្យាង៤០០កន្ល្ង។ 
ប៉ុន្ត្រ៉ ូបឺតាស្ដ្ឋីដ៏ឡឺកឺម្ន្ក់ដ្លគ្្ន់ត្ផ្ទះរបស់ខ្លួន  ក៏គាត់រកមិន 
ឃើញនៅក្នុជងផ្នទីដ្រ។   គាត់នឹងបងា្ហ្ញគន្លឹះក្នុជងការប្្កា្ល្យអ្វីៗ 
ក្នុជងខ្លនួអ្នកពីភាពកី្ក្ឲ្យកា្លយ្ាអ្នកមនតាមប្បស្ដ្ឋឡឺីកឺបានដោយ 
របៀបណា។ នៅចំាដល់ណាទៀត?  នៅចង់ធ្វើការលំបាកដល់ណាទៀត? 
នៅចង់ក្ដល់ណាទៀត? ឆប់ស្វ្ងរកគន្លឹះអាថ៌កំបាំងនៅក្នុជងសៀវ
ភៅរបស់ រ៉ូបឺត ដ្លលក់ដច់បំផុតក្នុជងចំណោមសៀវភៅល្បីៗនៅ 
ក្នុជងសហរដ្ឋអាម្រិច។

    គ្ប់ គា្ន្ ប្្កដ ា បាន  សា្គ្ល់ រួច មក ហើយ    
    គឺ មហា ស្ដ្ឋី អចលន ទ្ព្យ      Robert Ki   

    yosaki    បនា្ទ្ប់ ពី សា្ន្ដ្ ោគ ជ័យ  មុន ៗ   
    ន្ះ ា សា្ន្ដ្ ថ្មី មួយ ទៀត ដ្ល លោក ចង ់
    យក មក បងា្ហ្ញ  ប្ៀប ដូច ា ចង្កៀង បំភ្លឺ 
    ដល់ អ្នក ទៅ កាន់ វិថី ដ៏ ោគ ជ័យ      ថ្មី មួយ   
    ដ្ល មិន ធ្វើ ការ ឲ្យ គ្ អស មួយ ជីវិត ទៀត  
    ធ្វើ ឲ្យ អ្នក មើល ឃើញ ឱកាស  និង ច្ះ ចាប់  
    យក ឱកាស អោយ ត្ូវ នឹង យុគសម័យ ផង  
    ដ្រ។    ជឿ ទ្ គ្្ន់ ត្ អាន ហើយ អ្នក នឹង 

មើល ឃើញ ឱកាស ាច្ើន កំពុង ោម រោម អ្នក។     គួរ ត្ ឆ្លៀត ព្ល 
បន្តិច ចូល ខ្លួន ទៅ មើល ថា Business សម្្ប់ សតវត្ស ទី ២១ នឹង ា ស្អី  
ដើម្បី ចាប់ ផ្ដទើម ជីវិត ដ៏ អសា្ច្រ្យ របស់ អ្នក។ 



tire pond Smelly Foot

អ្នក មិន ធា្ល្ប់ បាន ចាប់ អារម្មណ៍ សោះ ថា យើង អាច យក  កង់ ឡាន ដ្ល ចាស់ ៗ  មក 
ច្ន្ ប្ើ ប្្ស់ បាន មក វិញ ទ្    ត្ ព្ល ន្ះ អ្នក អាច មន គំនិត ច្ន្ ប្ឌិត ថ្មី ដោយ 
អាច យក កង់ ឡាន ចាស់ មក ធ្វើ ា អាង ទឹក ចិញ្ចកមឹ តី្     ឬ    ផើង ដំ ផ្ក ្លម្អ  នៅក ្នុជង      សួន  
 របស់ អ្នក បាន យា៉្ង ស្ស់ សា្អ្ត ។

ដំបូង អ្នក ត្ូវ វាស់ ទំ ហំ កង់ ឡាន ដ្ល អ្នក យក មក  ហើយ ជីក ដី តាម ទំហំ នោះ ឲ្យ 
 រួច ស្្ច បនា្ទ្ប់ មក  យក កាំ បិត វះ ចំហៀង កង់ ឡាន ខង    ដ្ល ត្ូវ ផ្ង្រ ឡើង លើ 
បនា្ទ្ប់ ពី ន្ះ  សម្្ប់  អ្នក ដ្ល ស្ឡាញ់ ពណ៌ ក៏ អាច   លាប ពណ៌ បន្ថ្ម តាម 
ដ្ល ចិត្ត ចង់ ផង ដ្រ  មុន ព្ល ដក់ កង់ ឡាន នោះ ទៅ ក្នុជង រណ្ដ្ ដ្ល បាន ជីក រួច ។ 

ត្ូវ ក្្ល ថង់ បា្ល្ស្ទិក មុន ព្ល ដក់ កង់ ឡាន ចូល ។   បើ មិន ចង់ ដក់ ថង់ បា្ល្ស្ទិក 
ទ្ អ្នក អាច បៀក សុីម៉ង់ នៅ ពី ក្្ម ក៏ បាន   ា ចុង ក្្យ អ្នក អាច ចាក់ ទឹក ចូល ឲ្យ 
ព្ញ ធ្វើ ា អាង ក៏ បាន  ឬ   ចាក់ ដី ចូល ទៅ ធ្វើ ា ផើង ផ្ក្ ក៏ បាន តាម តម្ូវ ការ ចង់ 
បាន របស់ អ្នក។

ប្ភព៖ goodhomedesign       
ប្្សម្ួល៖ និតា

1. Baking Soda

ម្សៅ Baking Soda វា មន ឥទ្ធិ ពល ខ្ល្ំង បំផុត      ក្នុជង ការ បំបាត់ បាក់ ត្រី ដ្ល 
មន នៅ ក្នុជង ញើស ន្ ជើង របស់ យើង។    ដក់ Baking Soda    មួយ សា្ល្ប ព្្ 
បាយ សម្្ប់ រាល់ ទឹក ក្ដ្ ឧណ្ហ   ៗ  1លីត្   ហើយ ដក់ ជើង ត្្ំ ក្នុជង ទឹក នោះ រយៈ 
ព្ល 15ទៅ 20 នាទី ា រៀង រាល់ យប់ រយៈ ព្ល មួយ សបា្ដ្ហ៍ ។ ឬ   អ្នក អាច រោយ 
ម្សៅBaking Soda ន្ះ ទៅ ក្នុជង ស្្ម ជើង  និង ស្ប្ក ជើង មុន ព្ល ពាក់ ក៏ បាន 
ដ្រ។

2.ប្្ង ផ្ក្ ឡាវ្នឌ័រ
ប្្ង ផ្ក្ ឡាវ្នឌ័រ   មិន ត្ឹម ត្ មន ក្លិន ក្អូប នោះ ទ្   វា ថ្ម ាំង មន មុខ ងារ 
កម្ច្ត់ បាក់ត្រី ផ្សិត ទៀត ផង     ដ្ល ា ចំណ្ក ធ្វើ ឲ្យ ជើង ធុំ ក្លិន មិន ល្អ។ ដំបូង 
ត្ូវ ចាក់ ប្្ង ផ្ក្ ឡាវ្នឌ័រ2    ទៅ3តំណក់ ទៅ ក្នុជង ទឹក ក្ដ្ ឧណ្ហ   រួច ត្្ំ ជើង ពី 
15ទៅ20នាទី  ធ្វើ ប្ប ន្ះ ពី2ដង ក្នុជង រយៈ ព្ល មួយ ថ្ង្ ឲ្យ បាន រយៈ ព្ល 3ឬ4ថ្ង្ 
នោះ អ្នក នឹង ឃើញ ពី លទ្ធផល ។

3.ទឹក ខ្ម្ះ
ទឹក ខ្ម្ះ មន សារ  ាតិ អាសុីដ ម្យា៉្ង ដ្ល ជួយ ទប់ សា្ក្ត់ មិន ឲ្យ    ប្ភ្ទ បាក់ត្រី 
ដ្ល បង្ក ឲ្យ ជើង មន ក្លិន រីក លូត លាស់ បាន ។     គ្្ន់ ត្ យក ទឹក ខ្ម្ះ មួយ ព្ង 
កន្លះ ដក់ ចូល ទៅ ក្នុជង ទឹក ក្ដ្ ឧណ្ហ ប្ហ្ល 1លីត្   ហើយ ដក់ ជើង ត្្ំ ពី 10ទៅ 
15 នាទី រួច លាង ជើង ាមួយ សាប៊ូ ឲ្យ បាន សា្អ្ត ដើម្បី បំបាត់ ក្លិន ទឹក ខ្ម្ះ ។

នែកង់ឡានចាស់ៗ 
ទៅាអាងទឹកនិងផើងផ្កែ

វិធី3យ៉ែង
ដើមែបីបំបាត់ក្លិនជើង

SmellyMouthSmelly Armpit

ក្ូចឆ្ម្រ  អាច ជួយ ឲ្យ បំបាត់ ក្លិន ក្លៀក បាន យា៉្ង មន ប្សិទ្ធភាព      ព្្ះ វា ជួយ 
កាត់ បន្ថយ នូវ សារាតិ អាសុីដ ដ្ល បង្ក ឲ្យ មន ម្រោគ និង ធុំ ក្លិន នៅ ក្លៀក  ដោយ  
ពុះ ក្ូចឆ្ម្រ មួយ ចំណិត ហើយ ច្បាច់ យក ទឹក ក្ូចឆ្ម្រ នោះ       យក មក លាប នូវ 
ក្លៀក ទុក រយៈ ព្ល ប្ហ្ល 10នាទី  រួច ងូត ទឹក ត្ ម្តង ។   គួរ ធ្វើ ប្ប ន្ះ មួយ ថ្ង្ 
ម្ដទង រហូត ដល់ បាត់ ធុំ ក្លិន ចាំ ឈប់ ។
វិធី មួយ ទៀត នោះ គឺ គ្្ន់ ត្ ហាន់ ស្លឹក ជី វាន់សុយ    ឲ្យ បាន ត្ឹម មួយ សា្ល្ប ព្្ បាយ 
 ដក់ ក្នុជង ក្វ  ហើយ  ចាក់ ទឹក ក្ត្ ដ្ល ពុះ ចូល ទៅ  រួច ទុក ឲ្យ ត្ាក់ ចាំ ញ៉្ំ   ព្្ះ 
ជី វាន់ ស៊ុយ ត្ូវ បាន សា្គ្ល់ ា រុក្ខាតិ     ដ្ល មន សមត្ថភាព បំបាត់ នូវ ក្លិន ខ្លួន 
ា ច្ើន យា៉្ង។

Source:http://www.top10homeremedies.com/home-remedies/home-
remedies-for-foot-odor.html
http://www.besthealthmag.ca/best-you/home-remedies/natural-home-
remedies-body-odour#AoLpKmb4lSbpKZxg.97 

ក្លិនមត់អាក្ក់ បណា្ដ្លមកពីមូលហ្តុអ្វីខ្លះ?

ក្លិនមត់អាក្ក់ អាចារឿងមួយគួរអោយខ្ម្ស់  និងព្លខ្លះនាំឱ្យកើតជំងឺថប់
បារម្ភទៀតផង។ វាគា្ម្នអ្វីដ្លគួរឱ្យឆ្ងល់នោះទ េ ក្នុជងការប្ើប្្ស់ផលិតផល 
ាប្ភ្ទស្ករកស៊ូ ទឹកលាងមត់ និងផលិតផលផ្ស្ងៗទៀត ដើម្បីបំបាត់បញ្ហ្ 
ក្លិនមត់អាក្ក់។ ប៉ុន្ត្ ភាគច្ើន ផលិតផលាំងន្ះគ្្ន់ត្មនប្សិទ្ធ
ភាព 
បណោ្ដ្ះអាសន្នប៉ុណោ្ណ្ះ ព្្ះវាមិនទៅលុបបំបាត់ អ្វីដ្លាមូលហ្តុរបស់វា 
បានទ្។

- អាហារ
ការបំប្កអាហារ ទៅាបំណ្កតូចៗក្នុជង និងជុំវិញធ្ម្ញអាចបង្កើនចំនួន
បាក់ត្រី និងបណា្ដ្លឱ្យកើតាក្លិនអាក្ក់បាន។   ការញ៉្ំអាហារដូចា 
ខ្ទឹមបារាំង ខ្ទឹមស និងបន្ល្ផ្ស្ងទៀត ក៏អាចបណា្ដ្លឱ្យមន 
ក្លិនមត់អាក្ក់ដ្រ។ ក្្យពីអាហារាំងន្ះ     ត្ូវបានរំលាយរួច     
វានឹងចូលទៅក្នុជងចរន្តឈាម 
ដឹកនាំទៅសួត និងប៉ះពាល់ដល់ក្លិនមត់ត្ម្តង។

- បារី
ការជក់បារី គឺបង្កើតបានាក្លិនមត់ ដូចបារីត្ម្តង។ អ្នកជក់បារី ក៏ទំនងាមន 
ជំងឺអញ្ជ្ញធ្ម្ញដ្លនាំឱ្យមន ក្លិនមនអាក្ក់ដ្រ។កង្វះអនាម័យមត់ធ្ម្ញ
បើសិនាអ្នក មិនដុសសម្អ្តធ្ម្ញរាល់ថ្ង្ទ្ នោះកម្ទ្ទកំទីអាហារ ដ្លសល ់
ក្នុជងមត់ នឹងបង្កាក្លិនមនអាក្ក់បាន។  កំណកាប់ធ្ម្ញ ដ្លមនពណ៌ អាច 
នឹងបង្កការរលាក នៅអញ្ជ្ញធ្ម្ញបាន។   ចំពោះអណា្ដ្ត ក៏អាចាកន្ល្ងផ្ទុជក 
បាក់ត្រីសម្្ប់បង្កើតក្លិនមត់មិនល្អបានដ្រ។ ចំពោះធ្ម្ញដ្លមិនបានសម្អ្ត 
ទៀងាត់ ឬមិនបានដក់ត្ឹមត្ូវ សុទ្ធត្អាចាប់កំណកធ្ម្ញ  បង្កក្លិនមត់បាន 
ាំងអស់។

- ស្ងួតមត់
ទឹកមត់ នឹងជួយសម្អត្មត់ លុបបំបាត់កម្ទច្កំទី ដ្លបណា្ដល្ឱ្យមន ក្លនិមត់ 
អាក្ក់បាន។       ជំងឺស្ងួតមត់ អាចនឹងបង្កក្លិនមត់បាន ព្្ះកង្វះការផលិត 
ទឹកមត់។ ការស្ងួតមត់ ាធម្មតា   កើតឡើងនៅព្លកំពុងគ្ងដ្លាហ្តុនា ំ
ឱ្យធំក្លិនមត់មិនល្អ នៅព្លព្ឹក។  ថា្ន្ំមួយចំនួន អាចនាំឱ្យកើតជំងឺស្ងួតមត់
រាុ្ ំរ៉្បាន។
ថា្ន្ំមួយចំនួន អាចបណា្ដ្លឱ្យមនក្លិនមត់អាក្ក់ ដោយប្យោលដ្រ តាមរយៈ 
ការធ្វើឱ្យស្ងួតមត់។ ថា្ន្ំខ្លះទៀត ប្រារំលាយក្នុជងខ្លួនម្ន  ត្វាបញ្ចក្ញាតិគីម ី
របស់វា ចូលក្នុជងផ្លូវដង្ហើមទៅវិញ។ 

វិជ្ជៈបណ្ឌិត គង់  មនោ
068888900 / 066668899

រូបមន្តបំបាត់ក្លិនក្លៀក
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ប្ធានបទ: ខ្ញុជំគឺខ្ញុជ ំ | ប្ភ្ទ: Doodle Art | សិល្បៈករ: Errandly

ផ្ញ្ី Art-Work របស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉្ល : 
luok.vannarong@cidc.com.kh ។
ក្ុមការងារនឹងធ្វ្ីការជ្្ីសរ្ីស  Art-Work

របស់អ្នកក្នុជងករណីសមស្បតាមលក្ខខណ្ឌដ្ល
បានកំណត់។ 

ព័ត៌មនបន្ថ្មសូមចូលទៅកាន់
ទំព័រហ្វ្សបុក Facebook Sabay Magz :  
https://www.facebook.com/SabayMagz

ប្ធានបទ: ទិដ្ឋភាពស្ុកស្្ | ប្ភ្ទ: Digital Art | សិល្បៈករ: Visoth Kakvei
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