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សូស្ដីមិត្តទាំងអស់គា្នា !

ស្វាគមន៍ការមកកាន់លាខទី ៤០    ដាលនិយាយពី " GEEK 

“ ! បាហាលាមិនមនក្នុងវចនានុកាមបកបាាទា តាមិត្តអ្នកា
នាចនឹងដឹងពីអត្ថន័យរបស់ពាកាយនាះ    តាមរយៈស្នាដា 
ការរស់នៅ និងទម្លាប់ប្លាកៗ ដាលមនុសាសបាភាទ " GEEK " 
ចូលចិត្តធ្វើ រហូតដល់កា្លាយាអ្នកជំនាញផ្នាកនោះ។

កាលពី ៤ ខាមុន     បាហាលាម៉ាង ១១ យប់ ខ្ញុ ំ និងអតីត 
Reporter វិចទ័រ រ៉ូលីន  ជជាកគា្នាលាងបណ្ដើរ និយាយពីរឿង 
ការងារបណ្ដើរតាមរយៈ Chit Chat លើ Facebook។ 
ពាលនោះ រ៉ូលីន សាាប់តានឹកឃើញពីបាធានបទ " GEEK " 

មកបងា្ហាញខ្ញុំ       ហើយពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបាមូលព័ត៌មន 
ហើយលើកចាញា Planសមាាប់លាខណាមួយលើទសាសនា 
វដ្ដី Sabay Magz។

“ GEEK “ ាចាអ្នកសិលាបៈដាលពូកាខ្លាំងបំផុតលើផ្នាកណា 
មួយ ាចាអ្នកបង្កើត Game  ដោយសរពួកគាាអ្នកាណ 
នឹងហ្គាម ាចអ្នកចូលចិត្តបាមូលរបស់របរឬឧបករណ៍អ្វីមួយ
ដាលសាលាញ់តាំងពីតូច       និយាយាអ្នកដាលមនចំណង ់
ចំណូលចិត្តតាមួយបាភាទ ហើយកា្លាយាជើងខ្លាំងផ្នាកនោះ។ 
លាខនាះកាុមការងារបានជួបយុវវ័យ     ដាលទម្លាប់ាបាភាទ 
" GEEK “ មួយចំនួន ខណៈពួកគាត់មិនបានដឹងថា ខ្លួនឯងតាូវ 
បានចាត់ចូលា GEEK People។ 

អរគុណដាលបានគាំទា  Sabay Magz    តាំងដើមរហូតមក។ 
ខ្ញុំ និងកាុមការងារ      នឹងខិតខំរកអ្វីដាលថ្មីបន្ថាមទៀតនៅខា
កាាយ។ ជូនពរមិត្តទាំងអស់គា្នាជួបតាសំណាងល្អ ។
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VOX POP ប្រចាំខ្រ

VOX
POP

សមាាប់ ខ្ញុ ំ ផ្ទាល់ រឿង ទំងន់ហ្នឹងារឿង 
ដាលខ្ញុំ ចង់ ផ្លាស់ ប្តូរ ាង គា  ពាាះ អី ខ្ញុ ំ
មន រាង ស្គម ខ្លាំង ពាល ស្លៀក  ខោ ាវ 
ទៅ មើល ឃើញ តា រាង ឆ្អឹង     តាបើ ខ្ញុ ំ 
ម ន រាង ធាត់ ាង នាះ បន្តិច ពាល ដាល 
ខ្ញុំ ស្លៀកពាក់   ាពិសាស ពាល ស្លៀក 
រ៉ូប ចូល រួម កម្មវិធី វា ធ្វើ ឲាយ ខ្ញុ ំ មន រាង គួរ 
ឲាយ ទាក់ ទាញ ាង មុន  ហើយ គួរ ឲាយ សា 
ឡាញ់។

Pheary

Meng

វា ា រឿង ធម្មតា  ដាល មនុសាស តាូវ ការ 
ភាព ទាក់ ទាញ     អ៊ីចឹង ហើយ អ្វី ដាល 
ខ្ញុំ ចង់ មន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ      នៅ លើ ដង  
ខ្លួន របស់ ខ្ញុ ំ ហ្នឹង គឺ ចង់ មន សច់ ដុំ ឲាយ 
សម នឹង រាង  ពាាះ វា មិន តាឹម តា ធ្វើ ឲាយ 
មន ភាព ទាក់ ទាញ ាង មុន ទ     គឺ វា  
បងា្ហាញ ពី សុខភាព ល្អ ផង ដារ  ហើយ 
វា ាច ធ្វើ ឲាយ ខ្ញុ ំ  មន ភាព ជឿ ាក់ លើ 
ខ្លួន ឯង ខ្ពស់ ាង មុន ។ 

Alin

Pheaktra

ចំពោះ ខ្ញុំ វិញ បើ សិន ា ាច កា បាន គឺ  
ខ្ញុ ំ ចង់ មន កម្ពស់   ខ្ពស់ ាង នាះ បន្តិច  
ពាាះ យល់ ថា ខ្លួន ឯង     ដើរ ទៅ ក្នុងច ំ
ណោម មិត្តភ័ក្ត គា សុទ្ធ តា ខ្ពស់ៗ    ខ្លួន 
ឯង តូច ចាឡឹង ាង គា បើ រាង ខ្ពស់ ាង 
ហ្នឹង តា បន្តិច កាន់ តា  ធ្វើ ឲាយ ខ្លួន ឯង មន  
ជំនឿ ចិត្ត ថាមមួយ កំរិត  ទៀតដារ ។    

បើ និយាយ ទៅ អ្វី ដាល     ខ្ញុ ំ ចង់ ផ្លាស ់
ប្ដូរនៅ លើ រាង្គ កាយ     របស់ ខ្ញុ ំ ាង គា 
 នោះ គឺ ខ្ញុ ំចង់ មន រាង     ស្គម ាង នាះ  
ពាាះ វា ធ្វើ ឲាយ ខ្ញុ ំមន ារម្មណ៍ ថា ស្វាហាប់  
និង សងា្ហា ាង នាះ   បន្តិច ពាាះ ខ្ញុ ំ ខ្ពស់ 
សាាប់  ណា មួយ ខ្ញុំ ា អ្នក ហាត់ តា កា្វាន ់
ដូ ទៀត បើ សិន ា  មិន សូវ ធាត់ ខ្លាំង វា 
ធ្វើឲាយ ខ្ញុ ំ មិន សូវ ហត់។
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បើសិនជាអាចផ្លាស់ប្តូរផ្នាកនារាងកាយអ្នក 

តើអ្នកសងាឃឹមនឹងផ្លាស់ប្តូរអ្វី?
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Geek     គឺ ា ស្ដាយ ផ្ទាល់ ខ្លួន មួយ បាភាទ ដាល មិន ចាះ  
ធុញ ទាាន់     នឹង អ្វី មួយ ដាល ខ្លួន ពាញ ចិត្ត ោះ បី ា អ្នក 
ណា ថា យា៉ាង មិច ក៏ ដោយ គឺ អត់ ខ្វល់     ដូច ា ទម្លាប់ នា  
ការ ស្លៀក ពាក់ លាង ខ្លនួ  ការ ដើរ ហើរ    និង បច្ចាកវិទាយា ថ្ម ី។ 
សព្វ ថ្ងា យើង សង្កាត ឃើញ ថា ស្ដាយ   Geek ក៏ កំពុង ពាញ 
 និយម ផង ដារ ក្នុង សាទាប់ យុវវ័យ ខ្មារ ា ពិសាស គឺ ការ 
តុបតាង ខ្លួន តា ម្តង ដាល មន ភាព  ប្លាក តា ឡូយ ម៉ាយាង ។

អ្នក ដាល ចូលចិត្ត  Geek        ភាគ ចាើន ចូលចិត្ត ពាក់ ាវ 
សច់ កាណាត់ បើក ក    ស្លៀក ខោ ខូវ បូយ រឹប    រឺ ខោ ជើង 
ខ្លី   ា ពិសាស គឺ មិន ចោល ម៉ង វ៉ានតា ពាាះ វា ា ចំណុច 
ទាក់ ទាញ របស់  Geek ហើយ ពាក់ សាបាក ជើង ឃ្លបុ  ឬ បាប 
Sport អ្វី ដាល អ្នក  Geek         ចាប់ ារម្មណ៍ គឺ ចូលចិត្ត អ្វី 
ដាល ប្លាក ៗ  ហើយ ថ្មី។   ពូក គា ចូលចិត្ត បាើបាាស់ របស់ 
របរ តុប តាង ខ្លួន     បន្ថាម ដាល គួរ ឲាយ ចាប់ ារម្មណ៍ បាប 
ទាក់ ទាញ ប្លាក ៗ   ដូចា ខាសា ដា  នាឡិកា និង មនរបស់ 
 ា ចាើន ទៀត ដាល អ្នក    Geek  តាង យក មក លាង ខ្លួន 
 បន្ថាម ដាល មើល ទៅ ឃើញ ឡូយ ។   ជួន កាល របស់ របរ  
ដាល យក មក បាើ បាាស់ លើ ការ តុបតាង ខ្លនួ នោះ      គឺ ា 
 របស់ ដាល យើង យល់ ថា បាើ ការ មិន កើត ា   របស់ បោះ 
ចោល   តា ពួក គា បារ ា យក វា មក ច្នា បាើ បាាស់ វិញ  និង 
 ទាក់ទាញ ចំណាប់ ារម្មណ៍។    មន អ្នក ខ្លះ ទៀត ចូលចិត្ត 
 បាមូល របស់ របរ ដាល ខ្លនួ សាលាញ់ ា ចាើន ទុក គរ ឡើង 
ដូច ភ្នទំ ាំង នោះ ហើយ វា បាន បងា្ហាញឲាយ ឃើញ ព ីជាុង មួយ 
ទៀត របស់ អ្នក  Geek   រើ ឯ បាភាទ បទ ចមាៀង ដាល ពួក 
គា ចូលចិត្ត នោះ មន ដូច ា បាភាទ  Pop ,Electro , R&B   
ហើយ ពួក គា ា អ្នក ដាល ឈ្លក់ វង្វាង       នឹង ឧបករណ៍ 
អាឡិចតាូនិក បច្ចាកវិទាយា ថ្មី  ទំនើប ទាន់ សម័យ ។

អ្នក ចូល ចិត្ត ស្តាយ  Geek   ចូល ចិត្ត  ធ្វើ ការ ខង  កាាហ្វិក 
Design       អ្នក ផលិត ហ្គាម   ផ្នាក ទី ផាារ  សហគាិន អ្នក 
កាឡុក សាា    ា បាភាទ ការងារ ដាល ទូលំទូលាយ មន 
ភាព សបាបាយ រើករាយ    និង មើល ឃើញ ពិភពលោក ក្នុង 
 ភាព សាស់ បំពាង ។  អ្នក ដាល មន ស្ដាយ  Geek ពិត ា  
មន រស និយម ប្លាក ៗ  មាន     ប៉ុន្តា ឡូយ ពាាះ វា ា ផ្នាក  
មួយ នា ការ រស់ នៅ ដាល មន អ្វ ីមួយ   ា លក្ខណៈ ពិសាស 
  ផ្ទាល់ ខ្លួន ។  

និតា

G
E
E
K

Geek Edition

Talent : Kimhong 
Photographer : Pu Sam
Clothe : bymeiamcheap
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Chasing Zombie  

ទំព័រនាះ Sabay Magz   សូមណានាំមិត្តទាំងអស់គា្នាឲាយស្គាល់ពី
ស្ថាបនិកផលិតហ្គាមថ្មីមួយមនឈ្មាះថា  CHASING ZOMBIE 
ាចដំណើរការបានទាំងលើ Windows Phone និង Android ។ 
កាឡាកមើលទៅ     Environment ក្នុងហ្គាម បូកផាសំតួអង្គនឹងវគ្គ 
ប្លាកៗទៀតនោះ  អ្នកបាហាលាគិតថាអ្នកសរសារហ្គាមនាះា
អ្នកជំនាញបទពិសោធន៍ជោកាំហើយ តាធាតុពិតពួកគាសុទ្ធតា 
Developer វ័យក្មាងពាញដោយសមត្ថភាព។

អ្នកសរសារហ្គាម CHASING ZOMBIE   និសាសិត ឈួម វិសល 
បាននិយាយថា ការបង្កើតហ្គាមមួយាចថាពិបាកក៏បាន សាួល 
ក៏បានពាាះវាាសា័យទៅលើ Game engine  ឬក៏ tools ដាល 
គាចង់បាើ។ឧទាហរណ៍ថា បើយើងចង់បាើ Unity   ដូច្នាះយើង 
តាូវចាះភាសមួយចំនួនដូចា    C# , JavaScript ឬក៏ Boo។ 
ប៉ុន្តាបើចង់សរសារហ្គាមចាប់ផ្ដើមពី Scratch ( មិនបាើ Game 

Engine ឬ Tools ជំនួយ ) វិញ  ទាមទារអោយយើងចាះនូវ C ឬ  
C++ ាមួយនឹង Shading language  មួយចំនួន តាចាះចាើនាង 
នាះរឹតតាល្អ។

វិសល បន្ថាមថា៖   «ចង់កា្លាយាហ្គាម  Developer ដំបូងយើង 
តាូវកា្លាយា Gamer សិន»។ និយាយបាបនាះ ពាាះពាលលាង 
ហ្គាមអ្នកនឹងបានដឹងពី  Concept ហ្គាម ហើយបើមិនចូលចិត្តអ្នក 
នឹងមិនដឹងថាហ្គាមដំណើរចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាទា។  
សមាាប់ CHASING ZOMBIE វិសល បាើពាលតា ៣ សបា្ដាហ ៍
តាប៉ុណោ្ណាះ។

CHAZING ZOMBIE បង្កើតឡើងដោយកាុមការងារ DirexPlay 

Lab មនកាុមការងារ ៣ រូប។     ឈួម វិសល អ្នកសរសារកូដ 
បច្ចុបាបន្ននាះានិសាសិតឆ្នាំទី    ៤ ផ្នាក IT នៅសកលវិទាយាល័យ 
បៀលបាាយ ខាត្តសៀមរាប។        សមជិកកាុមផាសាងទៀត គឺ 
លោក ឈួម រតនា ាអ្នកសរសារកូដ    និងបង្កើត Animation 
ចំណាកឯ កញ្ញា រឿន ម៉ាលីស ា Graphic Designer។  
មិត្តអ្នកានាចចូលទៅសកលាបងដោនឡូតលាង CHASING 

ZOMBIE តាម        Google Play Store ឬក៏ Scan QR Code 
នៅទីនាះ៕

SCAN ME!

Malis Roeun
Rotana Chourm

Visal Chhourm

សាប ពាល ដាល កាុម យុវវ័យ កម្ពុា ា អ្នក សាលាញ់   
ផ្នាក IT ចាើន  កំពុង ផ្ដាត ទៅ លើ ការ បង្កើត Computer 

 ,Smartphone,Programming     និង Web Appli 

cation   ផាសាងៗ សមាាប់ យក ទៅ បាើ បាាស់      ក្នុង 
បរិយាកាស ការងារ បាចាំថ្ងា      តា យុវជន៤ នាក់ នាះ   
បារ ា គិត ឃើញ ខុស  ពី អ្នក ដទា ដោយ នាំ គា្នា រក នឹក 
បង្កើត Robot ប្លាកៗ ទាំង ដឹង ថា អ្វី ដាល ពួកគា កំពុង 
ធ្វើ នាះ នៅ មិន ទាន់ ទូលំទូលាយ នៅ ឡើយ។

« ពួក យើង ធ្វើ បណ្ដើរ រៀន  បណ្ដើរ ការ បង្កើត ថ្មី នាះ 
 មិន ទូលំ ទូលាយ ទា       តា នាះ ា ការ ចាប់ ផ្ដើម មួយ  
ដាល  The  Khmer Nerd  ចង់ បងា្ហាញ ថា យុវវ័យ ខ្មារ  
ក៏ មន សមត្ថភាព បង្កើត    Robot  តូច ៗ   ដូច និសាសិត 
នៅ សាុក គា ដារ       គឺ   គា្មាន អ្វី លើស ពី ការ បាឹង បាាង 
សាាវ ជាាវ ទា គា ធ្វើ បាន     យើង ក៏ បាន ដូច គា ដារ  តា  
គាាន់ តា ពាល ខ្លះ ដូច ា    ដើរ យឺត ាង គា បន្តិច » ។ 
នាះ ា ការ លើក ឡើង របស់ សុថារិទ្ធ      បាធាន កាុម 
The Khmer Nerd។
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ចំណុច ខង លើ ដាល  សុថារិទ្ធ បាន លើក  
ឡើង សមជិក The Khmer Nerd មួយ រូប ទៀត មន 
 ឈ្មាះ គីម  ឈាង  បាន បន្ថាម ថា លទ្ធផល ដាល  The 

Khmer Nerd    បាន សមាាច កន្លង មក បាន ឆ្លង កាត ់
ភាព លំបាក មួយ ចំនួន ដូច ា ពិបាក រក    boardនិង 
Chip  ដើមាបី ផលិត      រហូត ដល់ ពាល ខ្លះ តាូវ បង្កើត 
ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ ការ បង្កើត board តាូវ ចំណាយ ពាល អ៊ុត  
និង សិកាា ពី សៀគ្វី យា៉ាង បាុង បាយ័ត្ន     ដូច្នាះ ពាល 
ខ្លះ លទ្ធផល ចាញ មក     នៅ មន ចំណុច ខ្វះខត  តា 

កំហុស ទាំង នោះ ជំរុញ ឲាយ The Khmer Nerd រឹត តា 
ខិត ខំ ថាម ទៀត  

 ការ សាាវជាាវ            និង រក អ្វី ដាល ថ្មី លើ ការ ផលិត 
Robot នាះ ទាមទារ ឲាយ មន ការ តាំង ចិត្ត ខ្ពស់  ពាាះ ការ  
ផលិត   Robot តមាូវ ឲាយ មន ការ សក លាបង ា ចាើន  
លើក ចាើន ស ដើមាបី បាាកដ ថា    Robot ដាល ចាញ  
ទៅ ដំណើរ ការ ដោយ រលូន។   ភារុណ សមជិក The 

Khmer Nerd   លើក ឡើង ថា  ការ សរសារ កម្មវិធី ដាក់  
ចូល ទៅ ក្នុង   Robot     គឺ ពួក គា ចាក គា្នា ធ្វើ  តាម ផ្នាក  
ផាសាង ៗ       យោង តាម គីម ឈាង ដាល បាន ពិភាកាា 
ក្នុង កាុម ។  ការងារ នាះ តមាូវ ឲាយ មន ការ សក លាបង 
កូដ ចាើន ដង ដាល សរសារ ចាញ ពី     C Program-

ming បនា្ទាប់ មក ក៏ Convert  ភាស កូដ នោះ ទៅ ា 
Assembly ដើមាបី ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង  board និង Chip 
ឲាយ ដំណើរ ការ។
The Khmer Nerd មន សមជិក ៤  រូប។  សុថារិទ្ធ ិ

ា បាធាន កាុម  ចំណាក គីម ឈាង  ហាន ឃៀង និង 
ភារុណ  ា សមជិក។      The Khmer Nerd បង្កើត  
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១១     ហើយ ធា្លាប់ បាន ចូល រួម បាកួត 
បាជាង ក្នុង កម្ម វិធី អ្នក បង្កើត   Robot ា ចាើន ទៀត 
នៅ ក្នុង បាទាស ហើយ ពួក គា ទាំង ៤ បាន ទទួល ពាន 
រងា្វាន់ រៀង ៗ  ខ្លួន ។    The Khmer Nerd បាន បង្កើត  
Robot  1         បាភាទ ដាល មន ៤ មុខងារ ដូចា 
Line follower,       Obstacle detection, Remote 

controller via Andriod,    and Flame detection 
និង Robotic Arm។ ថ្ងា មុខ The Khmer Nerdចង់ 
បង្កើត Club   មួយ ដោយ បាមូល អ្នក ផលិត Robot 
ក្នុង សាុក ទាំង អស់ មក ចាក រំលាក បទ ពិសោធន៍  និង 
រៀន ពី គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក      តា បច្ចុបាបន្ន នាះ គមាាង 
មួយ នាះ មិន ទាន់ ចាញ ា រូបរាង នៅ ឡើយ ទា ពាាះ 
តាូវ ការ អ្នក គាំទា។  ដូច្នាះ បើ មិត្ត ទាំងអស់ គា្នា ចង់ រួម 
គា្នា គាំ ទា កាុម យុវវ័យ កម្ពុា ទាំង ៣  រូប នាះ  សូម ទាក់ 
ទង The Khmer Nerd ។

The Khmer Nerd កាុមអ្នកផលិត Robotកម្ពុជាវ័យក្មាងThe Khmer Nerd កាុមអ្នកផលិត Robotកម្ពុជាវ័យក្មាង
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3.5 Inches

Bevel ា ឧបករណ៍ ថត រូប 3D ដាល ត ភា្ជាប់ ទៅ នឹង ទូរស័ព្ទ  Smart phone iosនិង Android ដំបូង គា បង្អស់ លើ ពិភពលោក  ដាល  គាាន់ តា ដោត ចូល 
ទូរស័ព្ទ របស់ អ្នក ពាល ដាល អ្នក ថត រូប   វា មន  Laser  បាញ់ ចាញ មក ពាល ថត ដាល  គា្មាន ការ ប៉ះ ពាល់ ដល់ គាាប់ ភ្នាក យើង នោះ ទា ។  ា ពិសាស  នោះ 
គឺ អ្នក ាច យក រូប 3Dដាល បាន ថត នោះ ទៅ បាើ ា រូប ភាព  Animation ក្នងុ វើដាអូ Game   ផាសាង ៗ  ទៀត ផង ដារ  អ្នក ាច ថត រូប មនុសាស   និង របស់ គាប់ 
បាប យ៉ាាង ឲាយ ទៅ ា 3D  ដោយ មិន បាច់ ចំណាយ លុយ ទិញ ម៉ាសីុន ស្កាន រូប ា 3D ដាល មន តម្លា លើស លប់ ទៀត ទា។   លើស ពី នាះ ទៀត អ្នក ាច បន្ថាម 
Background នៅ ពី កាាយ រូប 3Dរបស់ អ្នក ទៀត ផង ហើយ អ្នក នឹង ាច ចាក រំលាក រូបភាព 3Dទំាង នោះ ទៅ លើ   Facebook, Instargram, Twitter 
ទៅ តាម តមាវូ ការ របស់ អ្នក ។

Source: www.kickstarter.com

នាះ ឧបករណ៍ ស្ទង់ សរាតិ ាល់កុល         ពី គាឿង សាវឹង    
សមាាប់ បាព័ន្ធ   ios   របស់ ទូរស័ព្ទ     iPhone   ដាល មន រាង 
តូច ចាឡឹង ងាយ សាលួ យក តាម ខ្លនួ      និង មន សមត្ថភាព 
ពិសាស ាច ស្ទង់ ដឹង នូវ កមាតិ ាតិ ាល់កុល ដាល អ្នក បាន  
ទទួល ទាន ។ លក្ខណៈ ពិសាស គឺ វា មិន មន បាើ ថ្ម សក    ដោយ 
 គាាន់ តា ដោត ចូល រន ្ធ   Charger   របស់    iPhone   ហើយ  
ដំឡើង កម្មវិធី   DrinkMate  នោះ ពាល ដាល អ្នក ទទួល ទាន 
ាតិ សាវឹង អ្នក ាច ស្ទង់ វា ដោយ ខ្លនួ ឯ ង បាន  ដោយ ផ្លុ ំខាយល់ 
ដង្ហើម របស់ អ្នក តាម បំពង់ នោះ    ហើយ វា នឹង លោត បងា្ហាញ  
នូវ កមាតិ ាតិ ាល់កុល    ដាល មន នៅ  ក្នងុ ខ្លនួ របស់ អ្នក ។ 
ឧបករណ៍ នាះ តាវូ  បាន  ធ្វើតាស្ត ា ចាើន ដង       ាមួយ នឹង  
ខាយល់ ដង្ហើម  និង សរាតិ សាវឹង  ផាសាងៗ ា ចាើន  ដាល ាច 
ធានា បាន ថា      ទិន្នន័យ ដាល ស្ទង់ នោះ មន បាសិទ្ធភាព។

Source: www.kickstarter,com

និតា       

Bevel  ឧបករណ៍ ថត រូប  3D ដែល ត ភ្ជែប់ ទៅ នឹង ទូរស័ព្ទ 

ឧបករណ៍ស្ទង់
សរជាតិអាល់កុលពីគាឿងសាវឹង

DRINKMATE

បច្ច្រកវិទ្រយាប្រចាំខ្រ បច្ច្រកវិទ្រយាប្រចាំខ្រ

-   ាបាភាទកាសស្តាប់តាចៀកគុណភាពខ្ពស់  ាមួយនឹងបច្ចាកវិទាយា Hi-Res Audio.

-   ខាសាកាសធ្វើការតផ្ជាប់ទៅនឹងរន្ធសកថ្ម របស់បាភាទ  Android Mini USB និង 
    Lightening iPhone ដើមាបីចាប់យកសម្លាង បាភាទ  Analogue ដាលផ្ដល់នូវសម្លាង 
    លឺចាបាស់ហាក់បីដូចាអ្នកកំពុងស្តាប់ការបាគុំតនា្តីផ្ទាល់។
-   មនភា្ជាប់ាមួយនឹងតំណរខាសា បាភាទ  Mini Jack 3.5mm  ផងដារ។

លោកអ្នកាចរកាវបាននៅ តាមដំណាងចាកចាយ លក់របស់   កាុមហ៊ុន  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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បច្ច្រកវិទ្រយាប្រចាំខ្រ បច្ច្រកវិទ្រយាប្រចាំខ្រ

Lumos Bicycle’s Heltmet

ា បច្ចាកវិទាយា ថ្មី ដាល ជួយ សមាួល  ឲាយ ការ ជិះ  
កង់ នៅ តាម ផ្លូវ មិន ថា ថ្ងា  ឬ យប់ មន សុវត្ថិភាព 
ាង មុន    ដោយ  Lumos  ដាល ា មួក ការពារ  
កាបាល ពាល ជិះ កង់   ដាល មន លក្ខណៈ ពិសាស 
 របស់ វា គឺ     មន លោត ភ្លើង បងា្ហាញ នៅ លើ មួក 
 ពាល ដាល អ្នក ចាប់ ហ្វាាងំ ឬ បត់ ឆ្វាង ស្ដា ំ     ដាល 
 គាាន់ តា ចុច ប៊ូតុង បើក    បិទ នៅ លើ មួក   ដោយ 
មន កង់ តាក់ អត់ ខាសា ភា្ជាប ់ ដោយ អូតូម៉ាទិច ទៅ 
នឹង ដា កង់។ ហើយ វា មន ភ្លើង បំភ្លឺ នៅ ខង មុខ 
ផង ដារ ដាល ធ្វើ ឲាយ អ្នក បើក បរ ផាសាង ទៀត មើល 
ឃើញ អ្នក ជិះ កង់ នៅ ទី ងងឹត      ឬ ជិះ បញ្ចាាស  
ទិស ពី ទី ងងឹត មក រក អ្នក វា ាច ធន់ នឹង ទឹក ភ្លៀង  
បាន ដោយ គា្មាន ការ ពាយួ បារម ពាល មាឃ ភ្លៀង 
បើ អ្នក សក ថ្ម វា ពាញ   ហើយ អ្នក បាើ វា តាឹម តា 
៣០ នាទី ា រៀង រាល់ ថ្ងា     វា នឹង បាើ បាន រហូត 
ដល់ ទៅ ពាញ មួយ សបា្ដាហ៍ ដោយ មិន បាច់ 
សក ថ្ម រាល់ ថ្ងា ។

Source: www.kickstarter.com/   

THE NEXT GENERATION  BIKECYCLE HELTMET

GoFish Cam
កាំម៉េរា  ថត សកម្មភាព ដេល អ្នក កំពុង ស្ទូច តេី

Sony MDR-1ADAC

GoFish Cam     ា កាំម៉ារា  ថត សកម្មភាព ដាល 
អ្នក កំពុង ស្ទូច តាី ដ៏ អស្ចារាយ វា ាច ថត នៅ ក្នុង ទឹក 
បាន នូវ ជមាា រហូត ដល់ ទៅ   ១៥០ម  ា វើដាអូ  
HD1080P ាមួយ នឹង  Wild Angle ដាល ចាប់ 
យក បាន រាល់ សកម្មភាព ជុំ វិញ នោះ ។   វា មន 
លក្ខណៈ ពិសាស តាង់   ាច ថត ាប់ នូវ សម្លាង 
ក្នុង ទឹក បាន       ដាល ធ្វើ ឲាយ វើដាអូ មន លក្ខណៈ  
ស្ដាង ពិតៗ នៅ កាាម ទឹក     ហើយ វា មន បាព័ន្ធ 
Wifi  ដាល ពាល អ្នក កំពុង ស្ទូច អ្នក គាាន់ តា ភា្ជាប់ 
បាតិបត្តិការ ាមួយ GoFish Cam ហើយ មើល 
សកម្មភាព ក្នុង ទឹក  ពាល ស្ទូច តាី នោះ ក៏ បាន។ 
វា ាច ថត បាន នៅ ក្នុង ទឹក  ពាល យប់ ទៀត ផង 
ដោយ មន អំពូល  LED    ពណ៌ បាតង ហើយ វា  
ាច ចាក រំលាក វើដាអូ នោះ ចូល មក ក្នុង ទូរសព្ទ 
Smart phone ឬ Tablet   របស់ អ្នក បាន យា៉ាង 
ងាយ សាួល ។

Source:www.kickstarter.com

High-Resolution Audio compatible 

ោះ បី ា សម្លាង នា បទ ភ្លាង ដើម មន សម្លាង ខ្លាំង ប៉ុណា្ណា ក៏ ដោយ   Sony MDR-1ADAC

ាច ទទួល សម្លាង នោះ បាន ខ្លាំង ល្អ ដូច គា្នា និង គា្មាន ការ បាត់ បង់ សម្លាង ដើម ។
   
Responsive Liquid Crystal Polymer driver for clarity 

វា ាច បញ្ជូន សម្លាង ដ៏ ពីរោះ សាទន់ ចាបាស់ ល្អ ដល់ អ្នក ពាល ស្ដាប់ បទ ចមាៀង
  
8 hours of battery life 

ាច ស្តាប់ បទ ចមាៀង តាម កាស Sony MDR-1ADAC រហូត ដល់ ទៅ ៨ម៉ាង ក្នុង រយៈ ពាល ១ថ្ងា
   
Beat Response Control reduces heavy bass distortion 

កាត់ បន្ថយ សម្លាង ខ្ទ័រ ខ្លាំង ជាុល ដាល ធ្វើ ឲាយ បាក សម្លាង នា បទ ភ្លាង ដាល ស្តាប់
    
Foldable ear cups for easy portability 

ាមួយ ការ រចនា ល្អ ឥត ខោ្ចាះ ពាល ដាល ពាក់ កាស  Sony MDR-1ADAC  មិន ធ្វើ ឲាយ ឈឺ តាចៀក គឺ ទន់ ល្មើយ ហើយ សាាល ។

DRIVER UNIT 40mm
FREQUENCY RESPONSE (HZ) 4–40,000Hz (digital), 4–100,000Hz (analog) 
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HONDA
CLICK

2016

លោក ឆាយ៉ាា  ា និសាសិត ឆ្នា ំទី២ផ្នាក រចនា  កាាហ្វកិ  
ហើយ  ធ្វើ ការ   Freelance នៅ ខង កាា បន្ថាម  
ដើមាបី  បាន បញ្ចាញ សមត្ថភាព ស្នាដា  របស់ គាត់ 
។ លោក ឆាយ៉ាា  ា មនុសាស ដ៏  សកម្ម ម្នាក់    និង 
មន ភាព ច្នា បាឌិត មាន ទាន ពាាះ      ស្នាដា ា 
ចាើន របស់ គាត់ តាូវ បាន គា ទទួល ស្គាល់ ផង ដារ  
ដូច្នាះ  លោក មន ភាព    មមញឹក ា ខ្លាំង  ដោយ 
សរ តា ការ រៀន បណ្ដើរ   ធ្វើ ការ កាា បណ្ដើរ   ។ 
ការ ណាត់ ជួប ាមួយ     អតិថិជន របស់ គាត់ គឺ 
សំខន់ បំផុត    ហើយ    កាល វិភាគ លោក គឺ មន 
ភាព  មមញឹក ខ្លាំង       អ៊ីចឹង គាត់ តាូវ ចំណាយ 
ពាល លឿន បំផុត ដើមាបី   ទៅ ជួប អតិថិជន ម្នាក់ 
ទៅ ម្នាក់   តាម ដាល ាច ធ្វើ បាន      ដូច្នាះ លោក  
ជាើស រើស យក    Honda Click 2016 ា យាន 
ជំនិះ ផ្ទាល់ ខ្លនួ ។       បាន ា  Honda Click 2016 
ា ជមាើស របស់ លោក ពី ពាាះ វា មន លំនឹង ល្អ 
ពាល ដាល ជិះ    ហើយ អ្វី ដាល ពិសាស គឺ សនាស ំ
សំចា បាាង សំង ចាើន  និង មន ឃ្លុប ដាក់ ឥវា៉ាន ់
ធំ ងាយ សាួល ទុក ដាក់   របស់ របរ តាម ខ្លួន មន 
សុវត្ថិភាព ។    ម៉ាយាង វិញ ទៀត មើល ទៅ គឺ ទាន់ 
សម័យ សម នឹង ជីវិត ា អ្នក ច្នា      កាាហ្វិក និង
កាន់តាសងា្ហារនិងមនភាពទាក់ទាញមួយកំរិត
ទៀត។  Honda Click 2016 គឺ ា មិត្ត ដាល រួម 
ចំណាក  ឲាយ ការងារ របស់ គាត់ ដំណើរ ការ បាន 
យា៉ាង រលូន  គួរ ា ទី ពាញ ចិត្ត បំផុត ។    

ចូលរួមសហ�រ េ�យ៖

យានជំនិះដាលជាកត្តាជំរុញភាពជោគជ័យ
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ោះ បី យើង រស់ នៅ ក្នងុ បាទាស កម្ពាុ ទំាង អស់ គា្នា មាន តា  
មិន បាាកដ ថា យើង បាន ស្គាល់  ឬ បាន ឃើញ ពី ទិដ្ឋភភាព គាប់ 
ទី កន្លាង ដាល សាស់ ស្អាត នៅ ក្នងុ    បាទាស យើង នៅ ឡើយ 
 ទា តាម ពិត ទៅ មន កន្លាង អស្ចារាយ     ា ចាើន ដាល យើង ា  
ខ្មារ មិន បាន ដឹង ថា ខ្លនួ មន ។      ដោយ សរ សមាស់ សាស់ 
ស្អាត ពី ធម្មាតិ ឥត គណនា    បាន ធ្វើ ឲាយ ផលិត ករ បរទាស ឆ្នើម 
មួយ រូប សមាាច ចិត្ត បង្កើត     ា ភាពយន្ត ឯកសរ ពី សមាស់ 
បាទាស កម្ពាុ គាប់ ខាត្ត កាងុ   ដើមាបី ឲាយ មនុសាស គាប់ គា្នា ទូទំាង 
សកល លោក បាន ឃើញ     នូវ ទិដ្ឋភភាព ដ៏ ល្អ ឯក នា បាទាស 
កម្ពាុ ។

Gilles Sainsily         គឺ ា ផលិត ករ ភាព យន្ត ដាល មន បទ  
ពិសោធន៍ ា ចាើន ឆ្នា ំ     ដោយ សរ រស់ នៅ បាទាស កម្ពាុ 
ាង ៣ ឆ្នា ំ      ហើយ ក៏ បាន លង់ ចិត្ត សាលាញ់ នូវ ទឹក ដី នាះ 
 ា ខ្លាងំ     ទើប លោក នឹង ភរិយា ទំាង ២ នាក់ បាន សមាាច ចិត្ត 
 បង្កើត នូវ ភាពយន្ត ឯកសរ ដាល បងា្ហាញ ពី សមាស់ ធម្មាតិ 
ា ចាើន កន្លាង នៅ ក្នងុ បាទាស កម្ពាុ   និង ជីវភាព បាាជន 
ខ្មារ យើង ។ លោក បាន ចុះ ទៅ ថត នៅ តាម ខាត្ត ា ចាើន នៅ 
ក្នងុ បាទាស កម្ពាុ មន ដូច ា ខាត្ត សៀមរាប   កាចាះ  កំពត  
កំពង់សោម  កាប    និង បន្ត ទៅ ខាត្ត កាងុ ផាសាងៗ ទៀត ដើមាបី 
បញ្ចប់ ការ ថត នោះ ។       អ្វ ីដាល ពិសាស នោះ គឺ រាល់ ឈុត 
ដាល លោក ថត  គឺ តាវូ បាន ថត ដោយ កាមារ៉ាា   Drone  ដាល 
មន ម៉ាសីុន បញ្ជា ពី កាាម       ដោយ សរ ទិដ្ឋភភាព ដ៏ សាស់ 
តាកាល និង បច្ចាកទាស ក្នងុ ការ ថត ដ៏ ល្អ  ធ្វើ ឲាយ ពាល ដាល 
អ្នក មើល ភាពយន្ត ខ្ល ីនោះ គឺ មន ភាព រំភើប ស្ទើរ តា ភ្លាច ដក 
ដង្ហើម  និង រំភើប នឹង ទាសភាព ក្នងុ សាកុ យើង ដាល នឹក 
ស្មាន មិន ដល់ ។

កាល ពី ថ្ងា ទី ១៨ ខា សីហា  ឆ្នា២ំ០១៥  ថ្ម ៗី  នាះ សម្តាច ហុ៊ន  
សាន  នាយក រដ្ឋភ មន្តា ីន   ៃ បាទាស កម្ពាុ ក៏ បាន ចាក រំលាក 
វើដាអូ នាះ តាម បាព័ន្ធ ផាសព្វផាាយ សង្គម ផង ដារ ហើយ  មន 
អ្នក ចាក រំលាក បន្ត ាង ៣០០០ដង និង មន អ្នក ដាល ចូល 
មើល វើដាអូ នាះ មន  រហូត ដល់ ទៅ  ១០មឺុន នាក់ តាមឹ តា រយៈ 
ពាល ២ថ្ងា បុ៉ណោ្ណាះ។ផលិតករ Gilles Sainsily បាន បាាប់ 
មក កាន់ Sabay ថា«ខ្ញុ ំសងាឃឹម ថា ពាល ដាល អ្នក កំពុង  មើល   
ភាពយន្ត ឯកសរ មួយ នាះ    វា នឹង ធ្វើ ឲាយ អ្នក រំភើប និង តាាក 
តាាល ាមួយ ភាព អច្ឆរិយ  ដាល កម្ពាុ មន»។      លោក 
អ្នក ាច ចូល ទៅ ទសាសនា ភាពយន្ត ឯកសរ នាះ    បាន តាម 
រយៈ គាហ ទំព័រ  www.gillessainsily.com  ដាល ា វើដាអូ  
កាត់ៗខ្ល ី  និង តាៀម បញ្ចប់ នៅ ពាល ខង មុខ   ឆប់ ៗ   នាះ។
Filmmakers :

Todd Brown
Oyen Rodriguez
Tisam Mazza  (Creative Director)
Philippe Javel (Sound)

David Brundice (Music)
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David Brundice (Music)
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«ខ្ញុ ំសងេឃឹម ថា ពេល ដេល អ្នក កំពុង  មើល   ាពយន្ត ឯកសារ មួយ នេះ  វា នឹង 

ធ្វើ ឲេយ អ្នក រំភើប និង តេេក តេអាល ជាមួយ ាព អច្ឆរិយ  ដេល កម្ពជុា ាន»
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ធា្លាប់ លាង  Rubik Cube ដារ អត់ ? ឲាយ តា លាង 
 លើក ណា ដឹង ថា ឈឺកាបាល   វិល មុខ ម៉ង ពាាះ 
 អត់ ចាះ លាង ហើយ មន ារម្មណ៍ ថា   ស្មគុស្មាញ 
បុ៉ន្តា ឆ្ងល់ អត់ អ្នក ដាល ចូលចិត្ត លាង    គា គិត 
ម៉ាច វិញ ាមួយ Rubik Cube?   វា ហាក់ ដូច ា 
 មិន គួរ ឲាយ សបាបាយ លាង ទាល់ តា សោះ          តា 
តាម ពិតវា បាន បង្កប់ នូវ  ភាព វា ឆ្លាត   ដល់ អ្នក ដាល 
 ាច ដោះ សាាយ វា ចាញ   ហើយ នឹង ធ្វើ ឲាយ ឈ្លក់ 
 វង្វាង នឹង ការ លាង Rubik Cube ខ្លាងំ តា ម្ដង។  
ថ្ងា នាះ  Sabay   បាន រក ឃើញ អ្នក ដាល ចូល ចិត្ត 
 លាង  Rubik Cube ហើយ មិន តាមឹ តា លាង ទា  
គាត់ ពូកា បាមូល  Rubik Cube    គាប់ បាភាទ 
ទុក ទៀត ផង ចង់ ដឹង ថា  Rubik Cube    ធ្វើ ឲាយ 
ឆ្លាត មាន អត់ នំា គ  ្នា មើល ការ បកសាាយ របស់ 
គាត់ តិច មើល!

លីនី និយាយ ថា        «ខ្ញុ ំរៀន ផ្នាក សំណង់ និង  
ស្ថាបតាយកម្ម វា ពិត ា រវល់ ខ្លាងំ      បុ៉ន្តា ខ្ញុ ំនៅ តា  
ឆ្លៀត ពាល   លាង  Rubik Cube បាន គាប់ ពាល 
 និង បងាៀន គា ឲាយ ចាះ លាង ថាម ទៀត ផង  តាម  
ពិត ទៅ ខ្ញុ ំចាះ លាង វា តាម រយៈ វើដាអូ  Youtube  
ពាាះ វា មើល ទៅ ហាក់ សុា ំា៉ា ំពិបាក ដោះ សាាយ 
 បាន ា ខ្ញុ ំកាន់ តា ចង់ ចាះ     ហើយ ខំ រៀន លាង  
តាម ។  ខ្ញុ ំសង្កាត ឃើញ ថា  វា ធ្វើ ឲាយ ខ្ញុ ំកាន់ តា មន 
 ភាព ឈា្លាស វា     និង រហ័សរហួន   ា ពិសាស 
នោះ គឺ ខ្ញុ ំមន ការ សមធិ ផ្ចង ់ ារម្មណ៍ បាន ល្អ 
ាង មុន ហើយ មន ភាព អំណត់ ពាល លាង វា 
។   ខ្ញុ ំាច ដោះ សាាយ Rubik Cube  ា ចាើន 
បាភាទ ដូច ា    3 x 3 x 3 និង  Cube 4 x 4 x 

4  តាមឹ តា    ៣០ ទៅ ៤០វិនាទី បើ បាៀប ធៀប 

ទៅ នឹង ជើង ឯក ពិភពលោក        Rubik Cube 
2015 លោក Colling Burns ដាល ដោះ សាាយ 
Cube ក្នងុ រយៈ ពាល  5.25វិនាទី ាច និយាយ 
បាន ថា ខ្ញុ ំ      មន  ភាគ រយ ចាើន ដាល ាច នឹង  
បង្កើន សមត្ថភាព ក្នងុ ការ លាង   Rubik Cube 

ឲាយ បាន លឿន ាង នាះ។    

ដោយ សរ ការ សាលាញ់ ចូលចិត្ត         Rubik 

Cube ខ្ញុ ំបាន បាមូល ទិញ វា ពី គាប់ ទិស ទី ពីតូច 
ដល់ ធំ      និង មន ា ចាើន បាភាទ    គាប់ រូប រាង 
 ឲាយ តា មន     Cube   រូបរាង ថ្ម ីចាញ មក គឺ ដឹង តា ខ្ញុំ 
 តាវូ តា មន វា    ខ្លះ ទៀត គឺ ា កាដូ ដាល មិត្តភ័ក្ដ ិ 
ទិញ ឲាយ ពាាះ គាប់ គា្នា ដឹង ថា ខ្ញុ ំចូលចិត្ត    Rubik 

Cube ។   បើ សិន ា មន ឱកាស ខ្ញុ ំនឹង បងា្ហាញ 
 ពី សមត្ថភាព ក្នងុ ការ ដោះ សាាយ  Rubik Cube 
ា សធារណៈ    ដើមាបី ឱាយ គាប់ គា្នា បាន ឃើញ ថា 
ការ លាង  Rubik Cube   ពិត ា អស្ចារាយ ហើយ វា  
ឆ្លាត  គួរ ឲាយ ចង់ លាង   តា ឥលូវ នាះ ខ្ញុ ំ ចង់ បង្កើន 
ការ លាង ឲាយ បាន លឿន    ាង នាះ បន្តចិ ទៀត 
សិន ចំា បងា្ហាញ ស្នាដា លើក កាាយ ។

Rubik Cubeធ្វើឲាយអ្នកឈ្លាសវា?
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តើ អ្នក មន ធា្លាប់ បាន ដឹង ដារ អត់ ថា   មនុសាស យើង តាង តា មន ភាព សាលាញ់  នឹង 
ឈ្លក់ វង្វាង នឹង វត្ថ ុអ្វ ីមួយ មិន ថា ា របស់ ធម្មតា      រឹ របស់ មន តម្លា អី ក៏ ដោយ យ៉ាាង 
ហោច ណាស់ ក៏ មន មួយ ដារ គាាន់ តា យើង មិន សូវ បាន ចាប់ ារម្មណ៍  តា  Sabay 
បាន ស្វាង រក ឃើញ  អ្នក ដាល មន ភាព ឈ្លក់ វង្វាង ា ខ្លាងំ ាមួយ    នឹង នាឡិកា ដា 
នៅ ចំា អី ទៀត តាម ដាន មើល ទំាង អស់ គា្នា ថា គាត   ់ សាលាញ់ នាឡិកា ដល់ កមាតិ 
ណា ។

Joonsue  ា  Graphic Designer  វ័យ ក្មាង 
ម្នាក់  បុ៉ន្តា នៅ ខង កាាយ ាជីព ា  Designer 
គាត់  មន រសនិយម នា    Lifestyle គួរ ឲាយ ចាប់  
ារម្មណ៍ មួយ គឺ      ឈ្លក់ វង្វាង នឹង នាឡិកា ដា 
 ខ្លាងំ មាន ទាន ទើប  Joonsue  បាន បក សាាយ  
ពី រសនិយម របស់ ខ្លនួ ផ្ទាល់ មក កាន់  Sabay ថា 
«ា ការ ពិត ទៅ ខ្ញុ ំគិត ថា  មនុសាស បាសុ ភាគ ចាើន 
 គឺ ពំុ មន គាឿង អលងា្ការ    សមាាប់ តុបតាង ខ្លនួ 
 ចាើន ដូច ា មនុសាស សា ីទា        ទើប ខ្ញុ ំចូលចិត្ត  
នាឡិកា ដា ពាាះ      យើង ាច ពាក់ វា ទៅ តាម  
Lifestyle  ដាល យើង ចូលចិត្ត   ឬ   នៅ ក្នុង  
កម្មវិធី ផាសាងៗ    ពាាះ វា ា គាឿង លម្អ សមញ្ញ  
សមាាប់ បុរស គាប់ គា្នា» ។       ចំណុច ពិសាស  
ដាល ចាត់ ទុក ថា ខ្ញុ ំា អ្នក  សាលាញ់ នាឡិកាដា   
បំផុត នោះ គឺ     សព្វ ថ្ងា ខ្ញុ ំមន នាឡិកាដា សរុប 
ាង ៣០នាឡិកា  ដាល មន តម្លា ចាប់ ពី$ ២០ 
រហូត ដល $៥០០  ម៉ាក នាឡិកា ដាល ខ្ញុ ំពាញ 
ចិត្ត នោះ មន ដូចា   Romanson និង  Guess 
ហើយ ខ្ញុ ំចូលចិត្ត នាឡិកា      Guess  Couple 
ា ខ្លាងំ ពាាះ យើង ាច  ពាក់ វា ាមួយ មិត្ត សា ី
 របស់ យើង បាន។    តា ក៏ មន អ្នក ខ្លះ សួរ ខ្ញុ ំដារ  
ថា    «ម៉ាច ក៏ ទិញ នាឡិកា ចាើន មា្លះ៉ តាមឹ តា មន 
 ២ទៅ ៣   ាច ប្តរូ គា្នា ពាក់ គាប់ ពាល បាន ហើយ 
ចំណាយ លុយ លើ  វា ខ្ជះ ខ្ជាយ អត់ បាយោជន៍! 
»  ដោយ សរ តា វា ា របស់ ខ្ញុ ំ   សាលាញ់ ដូច្នាះ 
ហើយ ទើប ខ្ញុ ំបាមូល វា  ទុក ហើយ គា្មាន បំណង 
លក់ ចាញ វិញ ទា ។   មនុសាស គាប់ គា្នា តាង មន 
ចំណាប់ ារម្មណ៍ សាលាញ់  ចូលចិត្ត ទៅ តាម 
រសនិយម ផាសាងៗ គា្នា   អី៊ចឹង ហើយ យើង គួរ តា 
 មន អ្វ ីមួយ ដាល យើង    សាលាញ់ ហើយ ចូល 
ចិត្ត បំផុត ដូច គា្នា   ពាាះ វា នឹង បងា្ហាញ ពី ជាងុ មួយ 
 ទៀត នា ជីវិត យើង  និង ធ្វើ ឲាយ យើង ស្គាល់ ពី ខ្លនួ 
យើង កាន់ តា ចាបាស់ ។

និតា             
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ខ្ងុំឈ្នាះ   អាង  សំណាង ហើយ   ាម្នាក់ក្នុងចំនោម 
មនុសាសាចាើនលាននាក់ ដាលសាលាញ់ការាននិង 
ចូលចិត្តសនាសំទុកសៀវភៅ។        ការសា្វងរកបាភាទ 
សៀវភៅដាលយើងចូលចិត្ត        ដូចាការសា្វងរក 
អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន។   អី្វដាលអ្នកាន បងា្ហាញថា 
អ្នកានរណា   “What you read reflects who you are”។ 
ខ្ងុំតាងតាចូលចិត្ត ានបាឌិតកថា(Fiction) តាំងពីថ្ងា 
ទីមួយដាល ទំលាប់នាការាន  ចាប់ផ្តើម តា ចំណង់ 
ចំនូលតាងតាផ្លាស់ប្តរូតាមវ័យ។ នៅាយុ 7 ឆ្នា ំ ខ្ងុចូំល 
ចិត្តាន រឿងនិទានទាវកថា។   ដល់វ័យពី 9 ទៅ 12 ឆ្នា ំ
ខ្ងុំប្តូរទៅានបាលោមលោកកំរាស់កាាស់     (Novel) 
ក្នុងសច់រឿង  បាវត្តិសស្តា  អភីនីហារ     ជំនឿអរូបី  
និង ចិត្តវិទាយា។ សព្វថ្ងា អី្វខ្ងុំយកមកានមុនគា គឺស្តិត 
នៅក្នុងបាភាទ     Gothic fiction (អកាសរសិលាប៏ហោ្គាធិក  
និយាយពី មនោសញ្ចាតនាក្នុងផ្លូវងងឹត) និង 
Dystopian fiction        (អកាសរសិលាប៏ និយាយពី អនាគត 
កាលកាាយាវសនពិភពលោក)។  មួយចំនួនគឺា 
កាដូបានពីលោកតារបស់ខ្ងុំ       គាត់ទិញពីបណា្ណាគារ 
ក្នងុសាកុ ដូចា បណា្ណាគារ សន្តភិាព បណា្ណាគារ អន្តរាតិ 
និង Anana Bookstore (បិទ)។      សៀវភៅបាលោម 
លោកខ្មារវិញ  គឺទិញពីតូបលក់សៀវភៅមួយក្នុងផាារ 
អូរប្ងរាសី។ ចំនាកសៀវភៅបរទាសវិញ មួយចំនួនធំ គឺរក 
បានក្នុង     MONUMENT BOOK  ហើយមួយចំណាក 
ទៀត   គឺទិញពីបណា្ណាគារ Kinokunya និង Asia Books 
នៅបាទាសថា រឺ  ក៏ទិញអនឡាញពីបាទាស ាមារិច 
និង អង់គ្លាស។      ក្នុងនោះដារ ក៏មនសៀវភៅមួយ
ចំនួនដាលខ្ងុំខ្ជីពី    Book club ក្នុងមជាឈមណ្ឌលសិកាា 

អូស្តាាលី  (Australian Centre for Education) តាដោយ 
សរហួសថ្ងាកំណត់      សៀវភៅដាលខ្ជីបានកា្លាយា 
កម្មសិទ្ធិខ្ងុំ។ 
សៀវភៅ ាឃ្លាំងនាចំណាះដឹង អនុសាាវរើយ៏ ដាល 
បានផ្តល់ជីវិត  ផ្លាស់ប្តូរជីវើតដល់អ្នកានាចាើន។ 
វាាទាពាយសមាបត្តិ ដាលយើងាចផ្ទារពីមួយជំនាន់ទៅ 
មួយជំនាន់ ាវត្តុដាលាចកំដរជីវិតយើងយា៉ាងយូរ។ 
នោះ  ហើយមូលហាតុដាលខ្ងុំចូលចិត្តសនាសំសៀវភៅ 
ទុក       ហើយយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំអោយសៀវភៅ 
ទាំងនោះអោយបានរៀបរយល្អ។  

សមជិកស្ទើរតាទំាងអស់ក្នងុគាសួររបស់ខ្ងុ ំសុទ្ធាអ្នក 
ចូលចិត្តាន     ម៉ាក់ខ្ងុំបានមនគមាាងរួចទៅហើយ 
ក្នុងការរៀបច      បន្ទប់មួយក្នុងផ្ទះទៅាបណា្ណាល័យ 
គាួសរ។       ដូចនាះ កងា្វាស់ខតកន្លាងទុកសៀវភៅ 
មិនទាន់ាបញ្ហានៅឡើយ។    រួមាមួយគា្នានោះ ខ្ងុំក៏ 
ាចបរិចា្ជាកសៀវភៅមួយចំនួនទៅ    អង្គការ     និង 
បណា្ណាល័យាតិ។       សៀវភៅគឺាផ្នាកមួយនាជីវើត 
របស់ខ្ងុំ។ ដូច្នាះវាារឿង សំខន់ចំពោះអ្នកដទាដាល 
ាចគាប់គាងសៀវភៅរបស់ខ្ងុបំនា្ទាប់។   ការចាះថារកាា 
សៀវភៅអោយល្អ     បងា្ហាញពីទឹកចិត្តចាះផ្តល់តំល 
ដល់សៀវភៅ និង បញ្ជាក់ថាគាាមនុសាសដាលចូលចិត្ត 
ការានយា៉ាងពិតបាាកដ។ នោះគឺចំលើយសំរាចថាខ្ងុ ំ
គួរអោយសៀវភៅទៅអ្នកដទារឺអត់។
យ៉ាាងណាក៏ដោយ បណា្ណាគារាតិ និង អង្គការកុមរនានា 
នូវតាា កន្លាងដំបូង ដាលខ្ងុទំៅ  នៅពាលខ្ងុសំំរាចចិត្ត 
បរិចា្ចាកសៀវភៅ។

PINAO

PIN
A

O
&

PA
SSIO

N

&Passion

មនុសាស  គាប់ គា្នា កើត មក តាូវ បាន ភា្ជាប់     មក ាមួយ នូវ  
ទាព កោសលាយ តាំង ពី កំណើត       គាាន់ តា អ្នក ខ្លះ បាន  
ដឹង ពី ទាពកោសលាយ នោះ      និង អ្នក ខ្លះ មិន បាន ស្វាង  
រក វា ឃើញ វា ដាល កប់ បាត់ នៅ ក្នុង ខ្លួន  ចុះ បើ រក ឃើញ 
 វា ហើយ តើ យើង តាូវ ធ្វើ ម៉ាច ទៀត?    Sabay  បាន ជួប 
 សម្ភាសន៍ ាមួយ យុវជន ម្នាក់  ដាល មន ទាពកោសលាយ 
 ខង ដូរាយតន្តាី  ពី កំណើត       ចង់ ដឹង  ថា គាត់ ធ្វើ ម៉ាច បាន  
ដឹង ថា ខ្លួន មន ទាពកោសលាយ        អ៊ីចឹង មក មើល ការ 
សម្ភាសន៍ គាត់ តិច មើល!

ហ្វកឹហាត់ពាយាណូ
ក្នងុក្តីសាម
ៃកា្លាយជា

ទាពកោសលាយពិត

“

”

ដានីញ៉ាល និយាយ ថា    «  ខ្ញុំ មន សាុក កំណើត  នៅ ជំរំ 
សយ ធូ ាយ ដាន ថា-កម្ពុា   ឆ្នាំ នាះ ខ្ញុំ មន ាយុ ២៣ 
ឆ្នាំ ហើយ       តាម ពិត ទៅ ពាល  ដាល ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម លាង 
ដំបូង គឺ មិន មាន ពាយាណូ ទា      គឺ ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម ពី ការ លាង 
អ័ក(keyboard)        ខ្ញុ ំចាះ លាង វា តំាង ពី ាយុ ៥ ឆ្នា ំមក  
មា្លះ៉  »។ពាាះ ឃើញ ខ្ញុំ មន ទាពកោសលាយ+++អ្នក ម៉ាក់  
របស់ ខ្ញុ ំក៏ បាន បញ្ជនូ ខ្ញុ ំទៅ រៀន ភ្លាង   នៅ សលា ដូរាយ តនា្ត ី 
មួយ នៅ ក្នុង ទី រួម ខាត្ត បាត់ដំបង     អស់ រយៈ ពាល បី ខា  
កាល ហ្នឹង ក្នុង មួយ សបា្ដាហ៍ ខ្ញុំ  រៀន        បាន តា ពីរ ម៉ាង 
ប៉ុណោ្ណាះ។   កាាយ មក ខ្ញុំ ក៏ បាន រៀន   និង ស្វាង យល់ 
បន្ថាម ដោយ ខ្លួន ឯង ទៀត    រហូត មក ដល់ ពាល នាះ។
បើ និយាយ ពី រឿង នាះ    បាហាល ា មន អ្នក ខ្លះ ពិបាក 

នឹង ជឿ បន្តិច  ពាាះ តាំង ពី ខ្ញុំ ឈប់ រៀន ភ្លាង មក  ខ្ញុំ កមា 
 នឹង បាន លាង អ័ក ដោយ ផ្ទាល់ ណាស់   គឺ ខ្ញុ ំតាង តា លាង
និង ហ្វឹកហាត់ នៅ ក្នុង ការ សាមា របស់ ខ្ញុំ    តា ក្នុង ពាល 
 បច្ចុបាបន្ន នាះ ក៏ មិន សូវ ខុស គា្នា ប៉ុនា្មាន ដារ គឺ ខ្ញុំ នៅ តា បាើ  
ការ សាមា របស់ ខ្ញុំ  និង ពាល ខ្លះ ពាល ខ្ញុំ ទំនារ ពី ការងារ  
ខ្ញុំ ក៏ ទៅ លាង ពាយាណូ    នៅ សលា តន្តាី មួយ ចំនួន ដូច ា 
Music Art School, Theaheng Music School ឬ  នៅ ហាង 
 លក់ ឧបករណ៍ ភ្លាង iMusic Cambodia PMC។   ចំពោះ  
ការ រៀន និង ហ្វកឹហាត់ ក្នងុ ការ សាមើ សាមា នាះ  បាហាល 
 ា មន អ្នក ខ្លះ ាច គិត ថា វា មិន ាច ទៅ រួច ប៉ុន្តា វា ាច 
ទៅ រួច និង ងាយ បំផុត សមាាប់ ខ្ញុ។ំ ក្នងុ  អំឡុងឆ្នា២ំ០១១ 
ខ្ញុំ បាន បង្ហាះ វើដាអូ មួយ ចំនួន ដាល ខ្ញុំ បាន លាង ពាយាណូ 

ទៅ លើ បាព័ន្ធ បណា្ដាញ សង្គម ហ្វាសបុ៊ក   មន អ្នក មើល  
ហើយ ក៏ ចាក រំលាកត ៗ  គា្នា     រហូត មន គា ទាក់ទង មក 
 ខ្ញុំ ដើមាបី ធ្វើការ ាមួយ គា្នា     គាត់ មន ឈ្មាះថា ម៉ា ច័ន្ទ  
បញ្ញា។       ខ្ញុំ និង គាត់ បាន សម្ដាង រួម គា្នា នៅ តាម តនា្តី 
សបាបុរសធម៌ ផាសាង ៗ  ។ មន គា ពាញ ចិត្ត ចាប់ ារម្មណ៍ 
និង ស្គាល់ ខ្ញុំ តាំង ពី ពាល នោះ មក  ាច និយាយ បាន ថា 
 ដោយ សរ   ការ សាលាញ់ ការ លាង ដូរាយ តន្តាី ពី កំណើត 
ហើយ មិន ខ្ជិល ក្នុង ការ ហ្វឹក ហាត ់ វា បន្ថាម  ោះ បី ក្នុង ក្តី  
សាមា ក៏ ដោយ ។ 

និតា

TALENTED PEOPLE
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CagePitch
New musical pieces
from talented female composers.

យុវតី ៣ រូប  បាន បង្កើត បទ ចមាៀង Original បាមណ ា ១០ បទ ក្នងុ បំណង ចង់ 
បង្កើន ស្នាដា ផលិត ចមាៀង ក្នងុ សាកុ ឲាយ មន ការ រើក ចមាើន ក៏ ដូច ា ផ្ដល់ គំរូ ល្អ មួយ 
ដល់ យុវវ័យ ផាសាង ទៀត ងាក មក ស្ដាប់  បទ ចមាៀង ា ស្នាដា កូន ខ្មារ ជំនាន់ កាាយ 
ហើយ នំា គា្នា កាាកឈរ ឡើង ដើមាបី សិលាបៈ ចមាៀង ខ្មារ។ កាមុ ចមាៀង យុវតី ទំាង ៣ 
រូប នាះ មន ឈ្មាះ ថា CagePitch។

Virya

New musical pieces from talented female composers.

ស្នាដាបទភ្លាងថ្មី
ពី កាមុ យុវតី ពោរពាញ ដោយ សមត្ថភាព សិលាបៈ

ពីកាមុយុវតីពោរពាញដោយសមត្ថភភាពសិលាបៈ

ស្នាដា បទ ភ្លាង ថ្មី 

កញ្ញា  Visoth     បាធាន កាមុ   CagePitch បាន លើក ឡើង 
ថា វត្តមន របស់  CagePitch  គឹ បង្កើត ឡើង ដោយ សរ ចង់ 
បំផុសបំផុល      ឲាយ យុវវ័យ ជំនាន់ កាាយ ចាប់ ដា គា្នា បង្កើត បទ  
ថ្មីៗ  បង្កើត ដោយ កូន ខ្មារ     ដើមាបី លើក ស្ទយួ សិលាបៈ ខ្មារ ទំាង 
អស់ គា្នា។

« ពួក យើង ទំាង ៣ សាលាញ់ សិលាបៈ   ហើយ មិន ចង់ ឲាយ តម្លា 
នា សិលាបៈ ចមាៀង ខ្មារ បាត់បង់ បន្តចិ ម្ដងៗ ដោយ សរ  វបាបធម៌ 
ចម្លង ពី គា ទា !     ចមាៀង ពួក យើង ធ្វើ មិន ល្អ ទំាង សាងុ ទា តា 
នាះ ា ស្នាដា ថ្ម ីចាញ ពី បាះដូង អ្នក សាលាញ់ សិលាបៈ»  Visoth 
បញ្ជាក់។

Viryaសមជិក កាមុ ម្នាក់ ទៀត បន្ត ថា CagePitch  ទទួល បាន 
ការ គំាទា ដោយសរ តា បទ « ធា្លាប់ ទា? »    ដាល បាន សម្ដាង 
នៅ កម្មវិធ ី Bopea Music Festival         កាល ពី ពាល  កន្លង 
ទៅ នាះ។     ៩០%នា បទ ចមាៀង គឺ ដក សាង់ ចាញ ពី រឿង ពិត  
ហើយ ភាគ ចាើន   គឺ ា រឿង របស់ មិត្តភ័ក្ដ ិ ា រឿង ខូច ចិត្ត ដាល 
យុវវ័យ ភាគ ចាើន ខូច ចិត្ត ដោយ សរ ស្នាហា។     ដូច្នាះ ហើយ 
បាន ា បទ « ធា្លាប់ ទា? » ទទួល បាន ការ គំាទា ចាើន។

កាា ពី បទ ខង លើ CagePitch  បាន និពន្ធ ា ចាើន បទ ទៀត 
ដូច ា  «ស្នាមញញឹម»     «ពាាះ គា គា្មាន បាះដូង»  «កូនខ្មារ» 

«ទីធា្លា កមាាន្ត»      ដាល នឹង ចាញ ា បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត នៅ ពាល 
ខង មុខ នាះ។  
CagePitchមនសមជិក៣នាក់គឺ ទីវ  ( Tiv) , វិរាយា(Virya) 
និង វិសុទ្ធ (Visoth)      ទំាង អស់ គា្នា គឺ ា មិត្ត ភក្ត ិនឹង គា្នា តំាង ពី 
 រៀន នៅ វិទាយាល័យ    ដោយ សរ តា មន ចិត្ត សាលាញ់ស លិាបៈ  
ដូរាយតន្តា ី ទំាង អស់ គា្នា      និង មន ការ ជំរុញ ពី មនុសាស ស្នទិ្ធស្នាល  
និង មិត្តភ័ក្ដ ិ  ទើប កាមុ   CagePitch     តាវូ បាន បង្កើត  ឡើង។ 
អ្នក ទំាង ៣            សុទ្ធ តា  មន សមត្ថភាព ក្នងុ ការ ចាៀង យ៉ាាង 
ពីរោះដាល សណ្ដ ំចិត្ត អ្នក ស្ដាប់ មិន ដឹង ខ្លនួ    នៅ ក្នងុ  នោះ  មន  
Visoth  ា មាកាមុ ដាល ចាះ លាង ពាយាណូ      និង ហ្គតីា ហើយ  
Tiv និង  Virya  ា អ្នក ចាៀង  ៕

និតា

Visoth

“ Delivers pitches that touch your heart 

”

Tiv
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ក្តី សេលាញ់
ជំរុញ  ឲេយ បំណង  ជោគ ជ័យ 

តន្តាី ា ជីវិត ដូច្នាះ ទើប មនុសាស គាប់ គា្នា ចូលចិត្ត តន្តាី  ពាាះ វា ធ្វើ ឲាយ 
យើង ាច ធូរ សាបើយ ពី ទុក្ខ កង្វល់ ផាសាងៗ និង បំបាត់ ភាព អផាសុក      ប៉ុន្តា 
 លើស ពី ការ បន្ធូរ ារម្មណ៍ តន្តាី គឺ ា ភាព ជោគជ័យ    មួយ ផ្នាក ផង 
ដារ ដាល មនុសាស ចង់ ចាក រំលាក វា ទៅ កាន់ អ្នក ដទា   កំលោះ សងា្ហារ 
រូប នាះ ចង់ ចាក រំលាក នូវ ការ សាលាញ     ផ្នាក ដូរាយតន្តាី របស់ គាត់  
ដាល មន លក្ខណៈ ខុស ប្លាក ពី គា បន្តិច  ចង់ ដឹង ថា ប្លាក ម៉ាច នាំ គា្នា 
ទៅ ាន ការ សម្ភាសន៍ គាត់ តិច មើល!

ប៊ុណា្ណារាជ និយាយ ថា      « ដោយ សរ តន្តាី មន ភាព ទូលំ ទូលាយ 
និង ពាញ និយម សមាាប់ យុវវ័យ សម័យ ថ្មី នាះ   ទើប ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម លាង 
 ហ្គីតា អស់ រយៈ ពាល ៤ ឆ្នាំ  ទើប កាាយ មក ខ្ញុំ មើល ឃើញ ការ លាង 
 Ukulele      គួរ ឲាយ ចាប់ ារម្មណ៍ ប្លាក ពី គា ទើប  ខ្ញុ ំ បាន សមាាច ចិត្ត  
រៀន លាង វា រហូត កា្លាយ ា ទម្លាប់ របស់ ខ្ញុ ំ »។          ដោយ សរ ការ 
សាលាញ់ ឧបករណ៍ តន្តាី ទាំង នោះ    ខ្ញុ ំ បាន រៀន លាង ពួក វា ដោយ  
គា្មាន គាូ  គឺ រៀន តាម តា វើដាអូ នៅ លើ  Youtube។      ដោយ សរ តា  
ភាព ចូលចិត្ត និង លាង វា គាប់ ពាល វាលា ដាល ខ្ញុំ មន     ធ្វើ ឲាយ ទាព  
កោសលាយ ផុស ចាញ ពី ក្នុង ដោយ មិន ដឹង ខ្លួន        ខ្ញុ ំ ធា្លាប់ តា គិត ថា  
លាង ហ្គីតា និង  Ukulele    កំដរ ារម្មណ៍ បំបាត់ ភាព ធុញ ថប់  តា 
ពាល នាះ ខ្ញុ ំ ថាម ទាំង ាច    និពន្ធ បទចមាៀង ដោយ ខ្លួន ឯង ថាម 
ទៀត  ដាល នឹក ស្មាន មិន ដល់។

សព្វ ថ្ងា បទ ចមាៀង ដាល និពន្ធ ថ្មី របស់ ខ្ញុ ំ មន បាហាល ៦ បទ  ដូច  
ា បទ «I wanna say » «លួច សាលាញ់ កូន គា»    «សុំ សាលាញ់» 
ា ដើម    ដាល មន ការ គាំទា ពី មិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ាចាើន  ដាល ធ្វើ ឲាយ  
ខ្ញុ ំ កាន់ តា មន ភាព សបាបាយ      រើករាយ នឹង អ្វី ដាល ខ្លួន បាន បង្កើត 
។     កាន់ តា ភា្ញាក់ ផ្អើល ដល់ ខ្ញុ ំ នោះ គឺ បទ ចមាៀង របស់ ខ្ញុ ំ តាូវ បាន  
ជាើស រើស ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង កម្មវិធី កា្លាហាន 9របស់ ទូរទសាសន៍ BBC 
វា ពិត ា មិន គួរ ឲាយ ជឿ សោះ ដាល ខ្ញុំ ធា្លាប់ គិត ថា ថ្ងា ណា មួយ មនុសាស 
គាប់ គា្នា ាច ស្ដាប់ នូវ ស្នាដា បទ ភ្លាង របស់ ខ្ញុ ំ  ក្នុង នាម ា អ្នក និពន្ធ 
មួយ រូប ពាល នាះ វា បាន សមាាច ដូច បំណង របស់ ខ្ញុ ំ ហើយ ។ 

អរគុណ ដល់ ការ ជំរុញ ទឹក ចិត្ត ពី កាុម គាួសរ    និង មិត្តភ័ក្ដិ   ដាល 
តាង តា គាំទា ខ្ញុ ំ រហូត ខ្ញុំ    ទទួល បាន សមិទ្ធផល ដូច សព្វ ថ្ងា នាះ ។ 
សងាឃឹម ថា បទ ចមាៀង របស់ ខ្ញុ ំ    ទាំង នោះ ាច ធ្វើ ឲាយ អ្នក ទាំង អស់ 
គា្នា មន ភាព សាស់ សាាយ បំបាត់ ភាព តាន តឹង បាន មួយ គាា ដារ។ 

និតា           

MUSIC & LOVE
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តារា ចមាៀង នៅ បាទាស យើង ភាគ ចាើន ា អ្នក ចមាៀង 
ោល     ឯ អ្នក ចមាៀង ា កាុម ហាក់ ដូច ា មិន សូវ 
មន ចាើន ទា  ហើយ ក៏ មិន ទាន់ មន តារា ចមាៀង ា កាុម  
ណា មួយ ាច ទាញ    យក ចំណាប់ ារម្មណ៍ ពី  អ្នក ស្ដាប់ 
នៅ ឡើយ ។      តា សព្វ ថ្ងា នាះ ដោយ សរ ការ ខិតខំ បាឹង 
បាាង របស់ យុវវ័យ ជំនាន់ ថ្មី       បាន ធ្វើ ឲាយ តារា ចមាៀង 
មួយ កាុម ទទួល បាន ការ គាំ ទា ា ខ្លាំង ពី អ្នក ស្ដាប់។

P.Sand    ា កាុម ចមាៀង ដាល បាន អន្ទង យក ពាលឹង  
អ្នក ស្ដាប់ ដោយ មិន ដឹង ខ្លួន តាម រយៈ   អត្ថន័យ ចមាៀង 
ដាល ជាៀត ចូល ទៅ  ជាា ដល់ កាៅ បាះដូង ពាាះ គាប់ 
បទ ដាល បាន និពន្ធ  P.Sand បាាប់ មក កាន់ Sabay  ថា 
«    សុទ្ធ តា ា បទពិសោធន៍ ជីវិត ពិត ដាល បាន ឆ្លង កាត់  
ក៏ ដូច ា លួច បន្ថាម ពី ទិដ្ឋភភាព ពិត ៗ     ដាល បាន ឃើញ 
ផង»។      ាមួយ បាភាទ តន្តាី  Soft Rock របស់ កាុម 
P.Sand       បាន ធ្វើ ឲាយ យើង ឃើញ ថា ខ្មារ ក៏ ាច បង្កើត 
បទ ភ្លាង ថ្មី បាប  Rock ដូច បរទាស ហើយ មន ការ ចាប់ 
ារម្មណ៍ ចាើន ទៀត ផង   លក្ខណៈ ពិសាស របស់ កាុម 
P.Sand មួយ ទៀត នោះ គឺ រាល់ ការ ឡើង ចាៀង លើ ឆក 
 គឺ ចាៀង និង លាង ភ្លាង ដោយ កាុម ផ្ទាល់ ា  Live Per-

formance គាប់ ពាល ។ 
កាុម ចមាៀង P.Sand មន សមជិក ៥នាក់ គឺ Sopheak 

(Team Leader) ,   P.Sand (Lead Vocal) , K.Do (Guitar) 

,G2 (Keyboard), Toy (Guitar Bass) ។  ទមាាំ ទទួល 
បាន ការ គាំ ទា ដូច សព្វ ថ្ងា    P.Sand  បាាប់ ថា មនការ  
លំបាក ា ខ្លាំង ដាល ខ្លួន នៅ តា មនះ ពាាះ ចង់ សមាាច 
សុបិន របស់ ខ្លួន ក្នុង វិស័យ សិលាបៈ    ពាាះ មន ការ មិន 
ពាញ ចិត្ត ពី គាួ សរ  ក៏ គា្មាន អ្នក ណា លើក ទឹក ចិត្ត មន តា 
ខ្លួន ឯង ជំរុញ ខ្លួន ឯង រហូត មក ាមួយ នឹង សមជិក ក្នុង 
កាុម ។  ចូល រួម ចំណាក ា អ្នក សិលាបៈ ជំនាន់ ថ្មី  P.Sand 
ចង់ ឲាយ បាាជន ខ្មារ ទាំង អស់ គា្នា ទទួល យក  អ្វី ដាល ថ្មី ពី 
ការ និពន្ធ  កុំ បាកាន់ ថា វា ា បាភាទ បទ ស្ទាវ      មិន សម 
នឹង វ័យ ស្ដាប់     រឺ ា បាភាទ បទ មិន ធា្លាប់ មន ពី មុន មិន 
គាំ ទា។   សុំ ឲាយ បើក ចិត្ត ទាំង អស់ គា្នា ស្ដាប់ ល មើល សិន 
ពាាះ វា ា ស្នាដា  ថ្មី របស់ កូន ខ្មារ ដើមាបី ា ការ លើក ទឹក 
ចិត្ត ឲាយ អ្នក និពន្ធ      និង តន្តាី ករ ទាំង អស់ ឲាយ បន្ត បង្កើត 
បទ ភ្លាង ថ្មី ដាល    មន ភាព ច្នា បាឌិត ហើយ រើក ចមាើន 
ដូច បាទាស គា និង អរគុណ ា ខ្លាំង ដល់ អ្នក ដាល បាន 
បើក ចិត្ត ទទួល យក អ្វី ដាល  P.Sand បាន បង្កើត ឡើង 
មក នាះ ។

និតា             

P.Sand

មួយ បទ ៗ  សណ្ដំ បេះ ដូង ឲេយ ឈប់ ដើរ
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ជីវភាពបាាជនខ្មារកាន់តាសុីវើល័យពីមួយថ្ងាទៅមួយថ្ងា សូមាបីតាការតុបតាងខ្លួនក៏តាូវមនភាពទាន់
សម័យដារ វាាចំណាកមួយដាលជុំរុញឲាយកូនខ្មារខិត ខំបង្កើតស្នាដាថ្មីាបន្តបនា្ទាប់ក្នុងវិស័យច្នាម៉ូដ
សំលៀកបំពាក់។ ខងកាាមនាះ Sabay បានលើកយកគំនិតនិងស្នាដាច្នាបាឌិតពិតៗរបស់កូនខ្មារមួ
យរូប មកបងា្ហាញដល់មិត្តអ្នកានទាំងអស់គា្នាថា តើអ្នកច្នាម៉ូដតាូវគិតទៅលើអ្វីាគន្លឹះចំបងក្នុងការ 
បង្កើតស្នាដាថ្មីសមាាប់ខ្មារ។

រំចាក សូធាវើ              គឺាអ្នកច្នាម៉ូតសំលៀកបំពាក់ដាលបានបញ្ចប់ការសិកាាថា្នាក់បរិញ្ញាប័តាមកពី  
សកលវិទាយាល័យ លីមកុកវើង     គាត់បានចាករំលាកមតិក្នុងនាមាអ្នកច្នាម៉ូដាមួយនឹង Sabay ថា« 
គោលការណ៍របស់គាត់       ដើមាបីកា្លាយាអ្នកច្នាម៉ូដដ៏ល្អមួយរូបគឺតាូវមនគំនិតច្នាបាឌិតថ្មី និងគិតព ី
អ្នកដាលតាូវស្លៀកសំលៀកបំពាក់នោះាសំខន់»។    ពាាះមិនតាឹមតាស្លៀកទៅឲាយឃើញស្អាតនោះ
ទា គឺតាូវមនគុណភាពល្អ ងាយសាួលសម្អាតក៏ដូចាថារកាា ាពិសាសមនារម្មណ៍ថាមនផសុក
ភាពល្អផងដារ។

រសនិយមក្នុងការច្នាម៉ូដសំលៀកបំពាក់របស់សូធាវើ គឺមនលក្ខណៈថ្លាថ្នូរ ប្លាក     ដាលបងា្ហាញពីអត្តចរិត 
លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ និងមនការរួមផាសំរវាងរចនាបទខ្មារបុរាណ        និងសម័យរួមបញ្ចូលគា្នា 
យា៉ាងពិសាស។ ក្តីសងាឃឹមរបស់សូធាវើ គឺចង់ឃើញយុវជន    និងយុវនារើខ្មារជាើសរើសសំលៀកបំពាក ់
ដាលបងា្ហាញពីភាពរស់រវើក ប្លាកតាថ្លាថ្នូរ     និងបងា្ហាញពីអត្តចរិតលក្ខណៈផ្ទាល់របស់ខ្លួនដាលមិនចំលង 
ពីអរិយធម៌នាបាទាសដទាចាើនពាក។
នៅក្នុងនោះក៏មនបញ្ហាបន្តិចបន្តួចដារ ដាលអ្នកច្នាម៉ូដតាូវបាឈម       មុខនោះគឺបាាជនខ្មារភាគ 
ចាើនពាញនិយមផលិតផលដាលនាំចូលពីបរទាសដោយយល់ថាមនគុណភាពខ្ពស់  និងតំលាសមរមាយ 
ាងផលិតផលក្នងសាុក    កាាពីនោះទៀតគឺមនការលួចចំលងម៉ូតពីម្ចាស់ដើមដាលធ្វើអោយបាត់បង ់
គុណភាព និងតំលានាផលិតផលពាមទាំងអ្នកច្នាម៉ូតផងដារ។ 
ទៅថ្ងាអនាគតសូធាវើរំពឹងទុកថា       បាាជនខ្មារនឹងបានស្គាល់ពីស្នាដានាការខំបាឹងបាាងរបស់ខ្លួន 
ហើយអ្វីដាលសំខន់ាងនាះទៀត គឺចង់បងា្ហាញពីស្នាដារបស់កូនខ្មារដាលមនគុណភាព ពោរពាញ 
ដោយភាពច្នាបាឌិត និងទទួលស្គាល់លើឆកអន្តរាតិ។

គាំទាអត់បើយើងជាខ្មារដូចគា្នា?

S U P P O R T  K H M E R  F A S H I O N  D E S I G N
Will You?
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Errandly
កុំចោលអ្វីដាលខ្លួនឯងសាលាញ់ពិត

ដោយសរទាពកោសលាយពីកំណើត សម្ភសាស 
បានសមាាចចិត្តសំុប៉ាាម៉ាក់រៀន ផ្នាក Digital Art  
កាាយពាលចប់បាក់ឌុប       តាអ្វដីាលធ្វើឲាយ 
សម្ភសាសខកចិត្តនោះ     គឺពួកគាត់មិនគំាទាលើ 
សំណើរមួយនាះ   ពាាះកាមុគាសួរសម្ភសាស 
គិតថាការងារផ្នាក នាះពិបាករកកមាាបានខ្ពស់ 
និងមិនសូវមនទីផាារទា    ហើយសម្ភសាស ក៏ 
សមាាចចិត្តចាប់ផ្តើមប្តរូទិសដៅទៅរៀននៅ 
វិទាយាស្ថានភាសបរទាស( IFL ) វិញ។   
កាាយមក កាមុគាសួរបាាប់អោយ Errandly  
រកជំនាញមួយចាបាស់លាស់សមាាប់អនាគត 
ដូចនាះហើយទើប Errandly  សមាាប់ជាើសយក 
ផ្នាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថនុាះទំាងចិត្តមិនចូល 
ចិត្តបន្តចិសោះបុ៉ន្តាមិនាចជំទាស់បានពាាះ
មិនចង់អោយកាមុគាសួរអត់សបាបាយចិត្ត។

Errandly និយាយថា៖       « ខ្ញុគូំររូបលាងក្នងុ 
បន្ទប់មួយថ្ងាយ៉ាាងហោចណាស់ក៏ ៤ ទៅ 
៥ម៉ាង 
ដារមុនពាលចូលគាង។ ខ្ញុចូំលចិត្តគូររូបតូចៗ 
បនា្ទាប់មកដាក់ផ្ដុចូំលគា្នាចាញា Doodle 

ប្លាកៗតាមគំនិតដាលខ្ញុនឹំកឃើញនិងអ្វដីាល 
ខ្ញុមំើលតាម Internet »។           ដោយសតា 
Errandly ចូលចិត្តធ្វើអ្វបី្លាកៗ នោះហើយទើប 
មិត្តភក្តរិបស់គាត់ម្នាក់ហៅគាត់អោយចូលធ្វើ 
ការាមួយគា្នានៅ  Will Studio   និងចាប់ផ្តើម 
ផាសព្វផាាយពីសិលាបៈគំនូរ របស់ Errandly តាម 
បណា្ដាញទំនាក់ទំនង     សង្គមហើយក៏ទទួល 
ការបានការគំាទា និងចាប់ារម្មណ៍ពីមនុសាស 
ជំុវិញខ្លនួ។ ចាប់តំាងពីពាលនោះហើយដាល 
Errandly ទទួលបានការជំរុញ និងលើកទឹកចិត្ត 
ដោយបាាប់ខ្លនួឯងថាោះបីាយ៉ាាងណាក៏ 
មិនបោះបង់អ្វដីាលនាងមននាះដារ។ 
គំនូរ Errandly គូរភាគចាើនបច្ចបុាបន្ននាះ ា 
បាភាទគំនូរដោយដា ( Doodle Art )។  
យុវតីវ័យ ២២ ឆ្នារូំបនាះនិយាយថា Doodle 

Art បង្កប់សិលាបៈាចាើនក្នងុរូបតាមួយ  ដូច្នាះ 
មើលទៅវាហាក់ដូចា  រញ៉ារញ៉ាបន្តចិតាវា 
បង្កប់នូវសិលាបៈពិសាសាចាើន ។

ោះបីាមិនមនការ  លើកទឹកចិត្តពីគាសួរ 
ឲាយErrandly ចាប់យកការគូរDoodle ាាជីព 
ឬ សិកាាាជំនាញក៏ដោយក៏Errandly នៅតា 
បន្តគូររូប  Doodle     រហូតដល់មនអ្នកដាល
មើលឃើញសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួ  ហើយជួយ

ជាាមជាាងចាករំលាកពីស្នាដា    សិលាបៈនាះ 
ហើយតាវូបានអញ្ជើញចូលរួមបញ្ចាញស្នាដា
សមាាប់កម្មវិធីArt និងConcert ាចាើនទៀត 
ដាលវាកា្លាយទៅាជំនាញរបស      ់Errandly 

ដោយមិនដឹងខ្លនួ។    ថ្មីៗ នាះ  Errandly ទើប 
ទទួលបាន   Art Project    មួយដ៏ធំពី  PPCC 

(PhnomPenh City Central Park)  ដាលធ្វើឲាយ 
នាងនឹកស្មានមិនដល់ថាខ្លនួាចមនថ្ងានាះ។ 
Project នាះតមាវូអោយ Errandly គូររូបផ្ទាល់ 
ភា្លាមៗ (Live sketching )  ខណៈពាលកំពុង
បាគំុតនា្តមុីខអ្នកទសាសនាយ៉ាាងចាើន។ 

« អ្វដីាលខ្ញុទំទួលបានកន្លងមក  និងអ្វដីាលខ្ញុ ំ
កំពុងតាធ្វើនាះ       មិនមានាភាពជោគជ័យ 
អស្ចារាយខ្លាងំនោះទា តានាះគាាន់តាាអ្វដីាល
ខ្ញុចំង់ឲាយយុវវ័យទំាងអស់គា្នាចងចំាថា បើយើង 
សាលាញ់អ្វមួីយ  ហើយសូមកំុបោះបង់ចោលអី! 
ពាយាយាមធ្វើឲាយអស់ពីចិត្តនោះលទ្ធផលនឹងរត់
មករកយើងាពំុខន» Errandlyបញ្ជាក់៕

និតា

Errandly
កុំចោលអ្វីដាលខ្លួនឯងសាលាញ់ពិត

was locked before I went to college
Talent
My

ទាពកោសលាយពីកំណើតបាហាលមនុសាសគាប់ 

គា្នាមនមិនចាើននោះទា  ពាាះជំនាញទំានោះ 

បានធ្វើឲាយមនុសាសរៀន        ឬក៏ធ្វើអ្វមួីយបាន 

លទ្ធផលល្អដោយនឹកស្មានមិនដល់ហើយក៏ 

ពំុចំាបាច់រៀនសូតាយូរដារ។ ាក់ស្ដាងយុវតី 

តាស សម្ភសាស  (Errandly  និសាសិតឆ្នាទីំ៣ 

ផ្នាកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ       នៅសកល 

វិទាយាល័យ Zaman មនទាពកោសលាយដ៏អស្ចារាយ 

ពីកំណើត ចូលចិត្តគូររូបតំាងពីាយុ៧ ឆ្នា។ំ

គិតមកទល់ពាលនាះ សម្ភសាស មនាយុ 

២២ឆ្នា ំហើយតាការគូររូបនៅតាមិនបោះ 

បង់ចោលដដាល បើោះាមិនមនការគំា

ទាពីកាមុគាសួរ លើជំនាញនាះក៏ដោយ។ 

យុវតីរូបនាះនិយាយថា

ប្អនូចូលចិត្តគូររូបតំាងពីរៀននៅថា្នាក់ទី២មក 

ម្លាះ៉ ហើយពាលនោះចាះគូររូបដោយខ្លនួ 

ឯងដោយមិនបានរៀនពីសលាឬ វគ្គខ្លីៗ

ណាមួយទាគឺសមត្ថភាពដាលផ្ដល់មកពី 

កំណើតតាម្ដង។
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ចា្លេក់ ស្ងៀម ធ្មភឹង 
តេ រវើក ក្នុង បេះដូង 

ចា្លេក់ គឺ ជា សិលេបៈ  មួយ បេភេទ  ដេល បាន បនេសល់ ទុក មក ពី បុព្វបុរស 

 ខ្មភេរ ជំនាន់ ដើម         យើង ធ្លេប់ បាន ឃើញ ពី ទឹក ដេ ដ៏ ល្អ ឥត ខ្ចេះ របស់ 

វិចតិេ ករ ខ្មភេរ ជនំាន ់មនុ នៅ តាម បេេសាទ នានា របស់ ខ្មភេរ យើង ដេល  

ហាក់ ដូច ជា រស់ រវើក ពេល មើល ទៅ  ។   តេ មក ដល់ ពេល នេះ កូន 

ចៅ ជំនាន់ កេេយ ក៏ ាន ទឹក ដេ ឆ្លេក់ មិន ចាញ់ ចា្លេក់ បុរាណ  ពី មុន ដេរ  

តាម រយៈ រូប ចា្លេក់ ខាង កេេម នេះ       ធនា ថា អ្នក នឹង ាន អារម្មភណ៍ 

រំភើប  មើល ឡើង ភ្លឹក ពេេះ រូប ចា្លេក់ នេះ     មើល ទៅ ហាក់ ដូច ជា 

ាន ពេលឹង អ៊ីចឹង។     ឆ្ងល់ អត់ នរណា គេ ម៉េច ក៏ ាន ទឹក ដេ ល្អ ម្ល៉េះ ។

 វិចិតាករ  គិន  ចន្នី ា អតីត និសាសិត ជំនាន់ ទី ២១     ផ្នាក សូន រូប នៅ 
សកលវិទាយាល័យ  ភូមិន្ទ វិចិតា សិលាបៈ (RUFA)  ពាាះ តា មន បង 
បាុស ា ាង ចម្លាក់ ទើប ធ្វើ ឲាយ គាត់ មន ចិត្ត លួច សាលាញ់ សិលាបៈ 
ចម្លាក់  នឹង សមាាច ចិត្ត ចូល រៀន ផ្នាក សិលាបៈ សូន   រូប នាះ តា ម្ដង។ 
ហើយ ស្នាដា ដាល មិន សរសើរ មិន បាន នោះ គឺ     រូប ចម្លាក់ របាំ ពាះ 
រាជទាពាយ ដាល ធ្វើ ដើមាបី ា ការ បញ្ចប់ សរណា    នៅ សលា វិចិតា 
 សិលាបៈ គឺ មើល ទៅ រស់ រវើក និង មន កាបាច់ រចនា  ល្អិត យា៉ាង ផ្ចិត ផ្ចង់  
ដាល គាត់  ធ្វើ រួម ាមួយ មិត្ត រួម ជំនាន់ ថុន វតា្ថា និង មន ការ ណានា 
ពី សស្តាាចារាយ សុផន និង សស្តាាចារាយ ញ៉ាម  បូរិន្ទ។     តាម រយៈ ការ  
ផ្ដល់ បទ សម្ភាសន៍ ាមួយ  Sabay វិចិតា ករ  ចន្នី និយាយ ថា    «រូប 
ចម្លាក់ មួយ នាះ ចំណាយ ពាល ២ខា ទើប ធ្វើ ហើយ  ដោយ សរ រាល ់
កាបាច់ ទាំង អស់ តាូវ មន ភាព ល្អិត ចាបាស់ គាប់ កន្លាង    ដើមាបី ឲាយ រូប 
ចម្លាក់ គឺ បាៀប ដូច ា មនុសាស រស់ រវើក ពិត ៗ  » ។ 

វិចិតាករ រូប នាះ បាន បញ្ជាក់ ថា      «  បាន ា ខ្ញុំ  ជាើសរើស យក ការ 
ឆ្លាក់ ពី របាំ ពាះ រាជទាពាយ មក ធ្វើ ា ស ារណា បញ្ចប់ ការ សិកាា ពាាះ 
ខ្ញុ ំ ចង់ ចាក រំលាក ស្នាដា ដាល ឆ្លុះ   បញ្ចាំង ពី របាំ សិលាបៈ ខ្មារ បុរាណ 
តាម រយៈ រូប ចម្លាក់  ពាាះ យើង ាច មើល ឃើញ របាំ នាះ បាន តាម 
តា រយៈ ទូរទសាសន៍ ឬ   ការ សម្ដាង  ផ្ទាល់ តា អ្នក ខ្លះ ធា្លាប់ តា លឺ មិន ដឹង 
 ថា របំា នោះ យ៉ាាង ណា ទើប    ចង់ បនាសល់ ស្នាដា ដាល រកាា នូវ អត្តសញ្ញាណ 
 របាំ ខ្មារ ឲាយ គាប់ គា្នា បាន ស្គាល់ »។    តាឹម បទ ពិសោធន៍ ាង ១០ ឆ្នា ំ
  មក ទល់ ពាល នាះ គឺ មន រូប ចម្លាក់ ាង   ១០០ដាល គាត់  បាន ទទួល  
ឆ្លាក់ ហើយ ទឹក ដា ដាល ា ជំនាញ របស់ គាត ់ គឺ ចម្លាក់ ធ្វើ ពី សុីម៉ង ់ 
សូមាបី រូប ចម្លាក់ ពាះ សងាឃរាជ ជួន    ណាត ដាល ស្ថិត នៅ ខាត្ត កំពង់ 
ស្ពឺ  ក៏ ា ស្នាដា របស់ គាត់ ផង ដារ ។

នាះ បញ្ជាក់ ឲាយ ឃើញ ថា        កូន ចៅ ខ្មារ ជំនាន់ កាាយ គឺ មន ទាព 
កោសលាយ ពិត ៗ   ដាល បុព្វបុរស ជំនាន់ មុន បាន បនាសល់ ឲាយ និង នៅ 
តា ថារកាា ការពារ អ្វី ដាល ា សិលាបៈ របស់ ខ្លួន ឲាយ ថិត ថារ      ហើយ 
មន ការ ច្នា បាឌិត កាន់ តា បាសើរ ាង មុន  ទៀត ផង។  ដូច្នាះ យើង  
គួរ គបាបី គាំទា  នឹង ឲាយ តម្លា លើ ទឹក ដា សិលាបៈ ខ្មារ ទាំង អស់ គា្នា ពាាះ 
បើ គា្នា ឯង មិន ឲាយ តម្លា គា្នា ឯង ហើយ  តើ ឲាយ អ្នក ណា មក ទទួល ស្គាល ់
ពី តម្លា សិលាបៈ របស់ ាតិ យើង!!
វិចិតាករ  គិន  ចន្នី
Tel:012 687 985 

និតា         
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HOWA GREAT PRESENTATION
TO MAKE

បទ បងា្ហាញ      ាច ា រឿង លំបាក ដោយ 
សរ បើ គា្មាន តិកនិក ទា    នោះ អ្វី ដាល អ្នក   
លើក យក មក និយាយ  នឹង ធ្វើ ឲាយ អ្នក ស្ដាប់ 
មិន ចាប់ ារម្មណ៍  ឆប់ ធុញ ទាាន់   ស្ដាប់ 
មិន យល់ នូវ អ្វី ដាល ចង់ លើក ឡើង ។
តើ ធ្វើ ម៉ាច ដើមាបី អោយ  គោល គំនិត ចមាបង 
នា បទ បងា្ហាញ របស់ អ្នក  បាន ជាាប ទៅ ដល់  
អ្នក ចូល រួម? 

ដើមាបី ា គន្លះឹ ក្នងុ ការ និយាយ  ា សធារណៈ  
បាន ជោគជ័យ       ម្ចាស់ ពាន វោហារ សព្ទ  
ថា្នាក់ តំបន់ ាសុី បា៉ា សុី ហ្វិក       ឆ្នាំ ២០១៥ 
កញ្ញា  តារា រត្ន ាយុ ២២ ឆ្នាំ     បាន ចាក 
រំលាក ថា  នៅ ពាល ធ្វើ បទ បងា្ហាញ ចំណុច 
ដាល សំខន់ គឺ របៀប នា ការ និយាយ និង 
របៀប នា ការ បញ្ជូន សរ។
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របៀប នា ការ និយាយ៖  រៀប ចំ ពាកាយ ពាចន៍  និង ខ្លឹមសរ យា៉ាង ណា ឲាយ មន លក្ខណៈ លំដាប់ លំដោយ 
កុំ និយាយ សរ ចុះ សរ ឡើង ធ្វើ ឲាយ អ្នក ស្ដាប់ មិន យល់ ។ នៅ ចុង បញ្ចប់  តាូវ មន ការ សរុប សាចក្ដី 
ដើមាបី អ្នក ស្ដាប់  ចាប់ បាន នូវ អ្វី ដាល យើង និយាយ។
 
ចំណុច ដាល តាូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ បន្ថាម គឺ សំឡាង ការ ធ្វើ ទឹកមុខ កាយវិការ របៀប ដើរ នៅ លើ ឆក 
និង ខាសា ភ្នាក ។ សំឡាង តាូវ លើក ដាក់ មិន ាច និយាយ រូ តា ម្ដង បាន ទា។  ចំពោះ ទិន្នន័យ ឈ្មាះ ឬ 
ការ លើក ឧទាហរណ៍ តាូវ និយាយ សង្កត់ ឲាយ ចាបាស់ ៗ  ពាាះ ាច ា ការ ពញ្ញាក់ ារម្មណ៍ ទសាសនិកជន 
ឲាយ  កាន់ តា មន ចំណាប់ ារម្មណ៍ មក លើ សាចក្ដី បងា្ហាញ របស់ យើង។

ចំណាក ទឹក មុខ តាូវ ធ្វើ ទៅ តាម នោះ ដារ ដើមាបី ឲាយ អ្នក ស្ដាប់ ស្លុង ារម្មណ៍ ទៅ តាម។   ពាល និយាយ 
តាូវ មន កាយវិការ ឲាយ សាប ទៅ តាម អត្ថន័យ នា បាយោគ ដាល យើង និយាយ  មិន តាូវ ឈរ ស្ងៀម 
នោះ ទា ពាាះ ាច ឲាយ អ្នក ស្ដាប់ មន ការ ធុញ ទាាន់ ។ រើ ឯ របៀប ដើរ និង ខាសា ភ្នាក ទៀត សោត ក៏ ា 
រឿង សំខន់ ផង ដារ។ យើង មិន ាច ចាះ តា ដើរ ចុះ ដើរ ឡើង នោះ ឡើយ   ពាល ដើរ ឬ ឈរ ដង ខ្លួន តាូវ 
ឲាយ តាង់ ហើយ ខាសាភ្នាក តាូវ សម្លឹង ទៅ ទសាសនិកជន និង គណៈកម្មការ ដើមាបី បងា្ហាញ ថា យើង កំពុង តា 
និយាយ ទៅ កាន់ ពួកគា ក៏ ដូច ា បងា្ហាញ ថា យើង មន ជំនឿ ចិត្ត មន ភាព កា្លាហាន ។ 

របៀប នា ការ បញ្ជូន សរ៖ ចាំ បាច់ តាូវ មន សរ ដល់ អ្នក ស្ដាប់ ដាល ា ចំណុច មិន ាច ខ្វះ បាន 
សមាាប់ អ្នក និយាយ ា សធារណៈ ដ៏ ល្អ ម្នាក់។  ោះ ា ពាល ធ្វើ បទ បងា្ហាញ យើង មន របៀប និយាយ 
បាន ល្អ យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ តា បើ គា្មាន សរ បងា្ហាញ ដល់ ទសាសនិកជន ទា នោះ បទ បងា្ហាញ ក៏ មិន គា្មាន 
តម្លា ដារ។

កញ្ញា ក៏ បាន បញ្ជាក់  ថា ោះ ា យា៉ាង ណា ការ ធ្វើ បទ បងា្ហាញ បាន ល្អ ក៏ គួប ផាសំ នឹង ការ យល់ ពី 
បាធានបទ ឲាយ បាន ចាបាស់   រួច  ធ្វើការ សាាវជាាវ ឲាយ បាន សុីជមាា ទៅលើ បាធានបទ នោះ ផង ដារ៕ 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ នា  

វិធី ទាក់ ទាញ 
យ៉ាង អស្ចារាយ ពាល ធ្វើ បទ បង្ហាញ
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Talent: Nalia
Photographer: Jeremie Montessuis
Make-up artist: Apple Love
Stylist: Katty Sodalis
Clothe: Lost ‘N’ Found Vintage Store
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Talent: Nalia
Photographer: Jeremie Montessuis
Make-up artist: Apple Love
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ញ៉ាំ ម្ហូប បាពាណី  ខ្មារ  ជាមួយ គាឿង ទាស ធម្មជាតិ ពិតៗ
វាយោទន្លា

គាប់ គា្នា តាង រអ៊ូ រទាំ ពី បញ្ហា សុខភាព     ដោយ 
ការ ពិស បន្លា មន សរធាតុ គីមី       គាប់ សព្វ 
 បាប យា៉ាង គឺ សុទ្ធ តា ប៉ះ ពាល់ ដល់     សុខភាព 
ហើយ មិន ដឹង ា ា៉ាំ ា មួយ ណា       មិន ា៉ាំ 
 ា មួយ ណា ទា   គឺ យើង អត់ បាន ដឹង ថា វា មន 
ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព ឬ ក៏ អត់    តា ពាល នាះ 
Sabay      នឹង ណានាំ អ្នក ឲាយ បាន ស្គាល់ នូវ ទី  
កន្លាង ម្ហបូ ខ្មារ យើង ដាល បាើ បាាស់   សុទ្ធ តា បន្លា   
ផ្លា ឈើ ធម្មាតិ ដាល    នាំ មក នូវ ភាព ទុក ចិត្ត  
និង ផសុកភាព ល្អ ដល់ មិត្ត អ្នក ាន ។

ហាង Veayo Tonle Cafe  ា ភោជនីយដា្ឋាន 
ដាល មន បរិយាកាស  សាស់ សាាយ ាមួយ 
ការ តុបតាង បាប ធម្មាតិ    ធ្វើ ឲាយ មន ភាព ធូរ 
សាាល ម៉ាយាង ដារ ពាល ដាល ចូល ទៅ ដល់    អ្វី 
ដាល ពិសាស នៅ ទី នោះ គឺ    មន បមាើ ជូន នូវ  
ម្ហូប បាពាណី ខ្មារ ដាល ទទួល បាន    ការ គាំទា 
ពី ភ្ញៀវ ខ្មារ  និង បរទាស នោះ គឺ    នំ បញ្ចុក ក្នុង 
នោះ មន ា ទឹក សម្ល ខ្មារ   សម្ល ណាំយា៉ា  និង 
សម្ល ការើ      ដាល មន រសាតិ ឆ្ងាញ់ និង អាប  
ដោយ បន្លា ធម្មាតិ សុទ្ធសធ      ដាល ាច 
 ធានា ដល់ គុណភាព ាហារ    ដល់ លោក អ្នក  
បាន។ ទាំង សោភ័ណភាព ម្ហូប និង រសាតិ គឺ 
ធានា ថា លោក អ្នក នឹង ពាញ ចិត្ត   ពាល ដាល 
ា៉ាំ ហើយ មន ារម្មណ៍ ថា មន   ផសុកភាព 

ល្អ  នូវ  មន ម្ហូប ា ចាើន មុខ ទៀត ដាល លោក 
អ្នក ាច ទទួល កុម្ម៉ង់ បាន នៅ ទី នោះ     ដូច ា  
បាយ ពាក ពាកឹ បុក ល្ហងុ  សច់ គោ ាំង   បាញ់ឆាវ 
នំបុ័ង សច់ និង ទឹក ផ្លា ឈើ កៀប សាស់។

គោល ការណ៍ សំខន់ របស់ ហាង    Veayo-

Tonle Cafe គឺ គុណ ភាព ាហារ  គាឿងទាស  
បន្លា       ផ្លាឈើ ដាល គា្មាន សរធាតុ គីមី ដាល 
មន ដា គូ សហការ ក្នុង ការ បាមូល យក គាឿង  
ទំាង នោះ ពី គាប់ ទី កន្លាង ក្នងុ សាកុ  ដាល លោក 
 អ្នក ាច ទុក ចិត្ត បាន    ាពិសាស នោះ គឺ ចង់ 
 លើក ស្ទួយ ម្ហូប បាពាណី ខ្មារ   យើង ឲាយ គា បាន 
ស្គាល់ ភ្លក់       ដាល  មន សោភ័ណភាព  និង 
គុណភាព ពាល បរិភោគ    ដាល មនុសាស មួយ 
ចំនួន បាន មើល រំលង លើ កតា្តា សុខភាព ។ បើ 
ចង់ ា៉ាំ ម្ហូប ខ្មារ បាប បាពាណី ហើយ សុខភាព 
ល្អ  សូម កុំ ភ្លាច ទៅ ា៉ាំ នៅ ហាង Veayo Ton-

le Cafe ដាល មន ទីតាំង ចម្ងាយ ៣០០មាតា  
ពី ផាារ ទួល ទំពូង   កាង ផ្លូវ លាខ១៥៥     និង 
៤៦៨   រឺ ាច ធ្វើ ការ កុម្មង់៉ ដឹក ជញ្ជនូ ដល់ ទី កន្លាង 
 បាន តាម រយៈ លាខ ទូរស័ព្ទ លាខ 
098 361 793។

និតា         

Veayo Tonlé
Traditional Cambodian cuisine uses fresh 
ingredients grown in a fragrant and fertile 
country.
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ផ្ទះ ចាស់ បរិយាកាស ថ្មភី

  មិន គួរ ឲាយ ជឿ ថា សំណង់ ឈើ ធម្មតា        
   ាង   ១០០  ឆ្នាំ មុន     នៅ តា សាស ់    
   ស្អាត   ហើយ ពាល នាះ    នៅ តា រកាា   
   បាន ភាព ដើម ដាល  ល្អ បាណិត  ោះ 

  បី ា ពាក វាលា  រំ កិល ទៅ មុខ រហូតយា៉ាង    
  ណា ក៏ ដោយ   តា ពាល នាះ ដោយ សរ មន 

គំនិត ច្នា បាឌិត ថ្មី ផ្ទះ បុរាណ នាះ តាូវ បាន រៀប ចំ សរ 
ា ថ្មី ាមួយ សំណៅ ដើម  ប៉ុន្តា អ្វី ដាល សំខន់ គឺ បរិយាកាស ខុស 
ពី មុន តើ ខុស ពី មុន យា៉ាង ណា ខ្លះ   សក ាន ពី ផ្ទះ បុរាណ នាះ តិច 
មើល  !!

ផ្ទះ ចិន  បុរាណ នាះ បាន កា្លាយ ទៅ ា ភោជនីយដា្ឋាន     បុរាណ មួយ 
 ដាល ឆ្លុះ បញ្ចាំង ឲាយ បាន ឃើញ ពី ភាព ល្អ បាណិត របស់ ផ្ទះ ជនាត ិ
 ចិន នៅ បាទាស កម្ពុា យើង តាំង ពី ១០០ ឆ្នាំ មុន   ដាល ពាល នាះ  
តាូវ បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ា ខ្លាំង ពី ម្ចាស់ ហាង    ដោយ កា ច្នា ទី នោះ 
 ឲាយ កា្លាយ ា កន្លាង ា៉ាំ ាហារ ស្ដាប់ ភ្លាង ាមួយ ភាព ចាស់ បុរាណ 
របស់ ផ្ទះ ឈើ នោះ ដោយ បន្ថាម តា គាឿង  សងា្ហា រឹម ដើមាបី តុបតាង 
លម្អ ប៉ុណោ្ណាះ ។  អ្វី ៗ  គឺ នៅ ដូច ដើម ដដាល  គឺ ពាល ដាល អ្នក ចូល 
ទៅ នឹង ទទួល បាន ភាព សាស់ សាាយ ស្ងប់ ារម្មណ៍     ហើយ ដូច 
ា វិល ទៅ រក ពាល វាលា កាល ពី ១០០ ឆ្នាំ នោះ អ៊ីចឹង ។ នៅ ទី នាះ 
មន បមាើ ជូន នូវ ម្ហូប បាប ាស៊ាន     ដាល លោក អ្នក ាច ទទួល 
ទាន បណ្ដើរ ស្ដាប់ ការ ចាក់ ភ្លាង រហឹម  ៗ      ធ្វើ ឲាយ អ្នក មន ារម្មណ៍ 
ធូរ សាបើយ ម៉ាយាង ដារ ដាល ចុងភៅ ជន ាតិ        បរទាស មន បទ 
ពិសោធន៍ យូរ ឆ្នាំ ាមួយ គាឿង ផាសំ សាស់ ៗ  ា រៀង រាល់ ថ្ងា ។   

ហើយ មុខ ម្ហូប ដាល លោក អ្នក មិន តាូវ រំលង នោះ គឺ    Tuna Lolli-

pops និង Grilled Duck Breast  ទាំង នាះ គឺ ា ស្នាដា ម្ហូប ដាល 
ច្នា បាឌិត ដោយ ចុងភៅ នោះ ទី នោះ ផ្ទាល់។   ា ពិសាស នូវ ពាល 
លា្ងាច មន ការ ចាក់ ភ្លាង កំដរ ារម្មណ៍    និង មន ា លក្ខណៈ សាា 
កាឡុក ា ចាើន បាភាទ ដាល កាឡុក ដោយ    អ្នក ជំនាញ ជនាតិ  
បរទាស  ដូច ា  Panagalactic និង  Spiced Mango   ដាល មន 
រសាតិ ចាប់ ចិត្ត ដិត ារម្មណ៍   និង ធ្វើ ឲាយ អ្នក មន ារម្មណ៍ សាស ់
សាាយ ភា្លាម មួយ រំពាច ។

បើ ចង់ ទទួល បាន ារម្មណ៍ ធូរ សាាល ដោយ    សរ ធុញ ទាាន់ នឹង 
បរិយាកាស ខង កាា  អ្នក គួរ តា សក លាបង ទៅ ផ្ទះ       ចិន អង្គុយ 
ា៉ាំ ាហារ   ស្ដាប់ ភ្លាង ដាល នាំ អ្នក តាលប់ ទៅ កាន់    ភាព បុរាណ 
កាល ពី ១០០ ឆ្នាំ មុន សក ល មើល ម្តង មើល ។

និតា           
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ទសវត្សទី៦០
ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

ហាង  Lost 'N' Found ា ហាង សំលៀក បំពាក់  Vintage Secondhand ដាល 
ជមាើស ដោយ ផ្ចិត ផ្ចង់ ពី បាទាស អ៊ីតាលី   បារាំង      និង អង់គ្លាស  ដាល សុទ្ធ សឹង តា  
ា ម៉ូដ កាល ពី ជំនាន់ មុន ដាល ពាល ដាល បាន ស្លៀក គឺ នឹង ធ្វើ ឲាយ អ្នក ស្អាត មួយ បាប 
និង មន ារម្មណ៍ ដូច ា វិល ទៅ កាន់ សម័យ ទសវតាស ទី ៦០ វិញ អ៊ីចឹង ។    លោក អ្នក  
ាច ទុក ចិត្ត បាន នូវ គុណភាព     និង ផសុកភាព ពី សំលៀក បំពាក់ នៅ ទីនោះ ពាាះ 
 ខោាវ ទំាង នោះ សុទ្ធ សឹង តា    ធ្វើ កា របោក អុ៊ត សម្លាប់ មារោគ បាន យ៉ាាង ល្អ ាច ធានា 
 នូវ ភាព ស្អាត បាន។    មិន តា ប៉ុណោ្ណាះ គឺ មន លក់ នូវ កាបូប សាបាក    សាបាក ជើង   និង 
គាឿង លម្អ លើ រាង កាយ ាចាើន បាភាទ ទៀត      ដាល អ្នក ាច រើស បាន តាម ចិត្ត ។

នៅ ទី នោះ មន ការ គំា ទា ា ខ្លាងំ ពី សំណាក់ ជន បរទាស    ក៏ ដូច ា ជនាតិ ាសីុ យើង  
 ហើយ គោល បំណង នា ហាង  Lost 'N' Found     នាះ គឹ ចង់ រកាា នូវ ការ មរតក ម៉ូដ 
សំលៀក បំពាក់ សម័យ កាល មុន ៗ  ឲាយ ក្មាង ៗ  ជំនាន់ កាាយ បាន ស្គាល់  និង ាច យក 
 មក បាើ បាាស់ មក វិញ បាន ោះ ា ឥលូវ នាះ    ា យុគសម័យ ពាញ និយម ថ្មី ក៏ ដោយ  
អ្វី ដាល កាន់ តា បាសើរ នោះ គឺ អ្នក ាច ធ្វើ ការ ចំណាយ អស់ តិច ាង ការ ចំណាយ លើ 
ខោ ាវ ថ្មី ៗ ។  បើ អ្នក មន ចំណាប់ ារម្មណ៍ ចង់  បាន សំលៀក បំពាក់  Vintage  សូម 
 កុំ ភ្លាច សក ទៅ តុប តាង  ខ្លួន ឯង ឲាយ ដូច សម័យ កាល ទសវតាស ៦០  ទាំង អស់ គា្នា មើល  
ដើមាបី បាន បងា្ហាញ ឲាយ បាន ឃើញ ថា ម៉ូដ សំលៀក បំពាក់ យើង ពី ដើម ក៏ នៅ តា រស់ រវើក 
សមាាប់ គាប់ សម័យ ផង ដារ ។

   ាសយដា្ឋាន: ផ្ទះលាខ 321,Street 63,BKK1

Tel: 023 640 5047

Open 8am – 8pm

Fb Page: www.facebook.com/lostnfoundvintagestore

និតា
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ភាព សុីវិល័យ បាន វិវត្តន៍ ទៅ     ពី មួយ ជំនាន់ ទៅ មួយ 
ជំនាន់  តា ពាលខ្លះ យើង ចង់   រំលឹក ពី អនុសាាវរើយ នា 
 ការ តាង ខ្លួន នៅ សម័យ នោះ  តា មិន ដឹង ទៅ រក បាភាទ 
សំលៀកបំពាក់ កាល ជំនាន់ នោះ នៅ ទី ណា  ជួន កាល  
តាមឹ ជួប បាទះ មូ៉ដ សាដៀង ៗ  ដោយ ចាដនាយ តាម ផាារ។  
តា ពាល នាះ លាង ា បញ្ហា     ទៀត ហើយ សមាាប់ អ្នក 
 ដាល ចូលចិត្ត បាភាទ សំលៀក បំពាក់  Vintage ពាាះ  
Sabay    នឹង ណានាំ កន្លាង ដាល  អ្នក ាច រក បាន នូវ 
សំលៀកបំពាក់   Vintage  និង គាឿង លម្អ ផាសាងៗ ទៀត 
 ា ចាើន ដាល នាំ ារម្មណ៍    អ្នក ទៅ កាន់ សម័យ កាល 
នោះ វិញ តា ម្ដង។

Talent: Kong Chan Vanneng

Photographer: Mr. Lee
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ោះ បី ា បទ ចមាៀង    ពី ដើម អំលុង សម័យ កំពូល  
តារា សម្លាង មស       លោក សុិន សុី សមុត  អ្នក សាី 
 ប៉ាន រន ាដើម ដាល  ពិបាក នឹង រក មក ស្ដាប់   ឬ សម្លាង 
 តាូវ បាន ខូច ខត អស់ ចាើន   ក៏ ពាល ដាល បាន ស្ដាប់  
នៅ តា មន ារម្មណ៍     ថា លន្លង់លនោ្លាច ពីរោះ គា្មាន 
ពីរ ដដាល ។   តាម ពិត ទៅ មន បទ ចមាៀង ា ចាើន 
ដាល យើង មិន បាន  ស្គាល់   តា ថ្ងា នាះ Sabay បាន រក 
ឃើញ អ្នក ដាល    ចូលចិត្ត  អភិរកាស នូវ ស្នាដា ចមាៀង 
ជំនាន់ ដើម នាះ ទុក ាចាើន ថាស ចមាៀង  ចង់ ដឹង ថា 
ម៉ាច បាន ា គាត់ បាមូល ទុក    ចាើន ម៉ាស ដើមាបី អី  នាំ 
គា្នា ាន អត្ថបទ នាះ មួយ ភ្លាត មើល !!

 ម្ចាស់ Account នៅ ក្នុង Youtube   ដាល មន ឈ្មាះ 
បរិសុទ្ធ ខ្មារ      ា ជនាតិ ដើម ខ្មារ សញ្ជាតិ ាមារិក     
ដោយ សរ តា មន     ចិត្ត សាលាញ់ នូវ បទ ចមាៀង 
ពី ដើម ោះ បី ា រស់ នៅ ឆ្លង មហា សមុទា ក៏ ដោយ ក៏ 
នៅ តា ខំ បាឹង      បាមូល នូវ ថាស ចមាៀង ចាស់ ៗ  ពី 
ដើម ទុក ដារ។   លោក បាន បាាប់ មក កាន    Sabay 
ថា « ពាល ដាល គាត់ កាន់    តា ចាស់ ទៅ គាត់ កាន់ តា  
ចូលចិត្ត នូវ បទ      ចមាៀង ពី ដើម នោះ កាន់ តា ខ្លាំង  
ហើយ ចង់        បាមូល គាប់ បទ ទាំង អស់ ដាល មន 

ទាំង ដឹង ថា វា ពិបាក បំផុត »។  សព្វ ថ្ងា នាះ លោក នូវ 
តា បាមូល ទិញ គាប់ ថាស    ចមាៀង ពី ដើម ពី គាប់ ទី 
កន្លាង ដើមាបី រកាា វា ទុក ពាាះ វា ា របស់ ដាល លោក 
សាលាញ់ ពាញចិត្ត       ាគ ចាើន ថាស ចមាៀង ទាំង 
នោះ លោក បាន   ទិញ មក ពី បារាំង តា វា មន តម្លា ថ្លា 
បន្តិច     តា លោក នៅ តា បន្ត បាកាស ទិញ វា រហូត ។ 

  បទ ចមាៀង ដាល បនាសល់ ទុក បាន មក ដល់ ពាល នាះ  
គឺ ាច ចាត់ ទុក ថា ា ស្នាដា ដ៏ អស្ចារាយ ដាល កវើ សម័យ 
នោះ បាន បនាសល់ ទុក  ឲាយ កូន ចៅ  ជំនាន់ កាាយ ដូច្នាះ  
លោក ម្ចាស់  Account      ខ្មារ បរិសុទ្ធ  សងាឃឹម ថា កូន 
ខ្មារ ទាំង អស់ គា្នា នឹង សាលាញ់    ហើយ អភិរកាស វា ដូច  
ា រូប លោក ដារ។ ា ពិសាស គឺ ចង់ ឲាយ លើក តម្លា បទ 
ចមាៀង ខ្មារ ពី ដើម      ហើយ សំណូមពរ  ឲាយ ធ្វើ ការ សុំ 
សិទ្ធិ  ក្នុង ការ កា ច្នា បទ ភ្លាង ទាំង នោះ សរ ា ថ្មី ដោយ 
សាប  ចាបាប់    ដើមាបី ចូល ា ចំណាក ថវិកា  ដាល រក បាន 
ពី ការ មរតក ចមាៀង ពី ដើម នាះ ផង ដារ។

និតា

ស្វាងកន្លាងបាគំតនា្ដីមិត្តទាំងអស់គា្នាបាហាលសាួល 
រកទា តាបើចង់ស្វាងកន្លាងដើមាបីទសាសនាសិលាបៈខ្មារ 
បាហាលាមនមិនចាើនទា។ ទំព័រនាះ Sabay Magz 
សូមបងា្ហាញរោងមហោសាព សុវណា្ណាភូមិ     ដាលា 
កន្លាងដ៏អស្ចារាយមួយ ាចឲាយមិត្តទាំងអស់គា្នាទសាសនា 
ការសម្ដាងលោ្ខានសាបាកតូច សាបាកធំនិងលោ្ខានតុក្កតា 
បាបសហសម័យរួមបញ្ចូលគា្នាាមួយសិលាបៈបុរាណ។

លោក ម៉ាន់ កុសល បាធានសមគម និងរោងមហោ 
សាពសុវណា្ណាភូមិ បានលើកឡើងថា នៅទីនាះ ទសាស
និកជនាចទសាសនាការសម្ដាងសិលាបៈមនចាើនទមា
ង់ ពាាះកាុមសិលាបករ សិលាបការិនី    រួមដាគា្នាបង្កើត 
ផ្ទាំងទសាសនីយភាពប្លាកៗតាមរយៈសាបាកតូច សាបាកធំ  
និងតុក្កតា។ ចំណាកឯសច់រឿងវិញគឺមនចមាុះ។ 

លោក ម៉ាន់ កុសល បន្ថាមថាលោ្ខានសាបាកាពាលឹង 
សិលាបៈខ្មារ      ដាលបានចូលាសមាបត្តិបាតិកភណ្ឌ
ពិភពលោកនៅថ្ងា     ទី២៥ ខា វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៥។ 
ខ្ញុំឲាយកូនខ្មារគាប់រូបចងចាំថា លោ្ខានសាបាកខ្មារ ារបស់ 

Photographer: Mr. Lee

Photographer:Kimlong Meng

សុវណ្ណាភូមិរាងមហាសាព 
ពារពាញដាយបរិយាកាសសិលាបៈខ្មារ

ពួកគាត់ ហើយសិលាបៈ    មួយនាះមនជីវិតរហូតក្នុង 
ដួងចិត្តខ្មារ ដូច្នាះហើយបានាសព្វថ្ងានាះ សុវណា្ណាភូម ិ
ខ្ញុ ំខំបណ្ដ៉ះក្មាងជំនាន់កាាយឲាយចាះធ្វើសាបាក។ 
អ្វីដាលខ្ញុំធ្វើ    មិនមានដើមាបីខ្លួនឯងហើយក៏មិនមាន 
ដើមាបីាតិដារ គឺដើមាបីតាសិលាបៈខ្មារតាមួយមុខគត់។ 
លោកគាូសិលាបៈរូបនាះបញ្ជាក់។

គិតមកទល់ពាលនាះ   រោងមហោសាពមួយនាះមន 
សាបាកធំាង ៣០០ ចំណាកឯសាបាកតូចមនលើសពី 
១០០០ ពាន់សាបាក   ក្នុងនោះមនស្នាដាលោកផ្ទាល់ 
និងកូនសិសាសដាល បានមករៀននៅរោងមហោសាព
សុវណា្ណាភូមិ។ 

មហោសាពសុវណា្ណាភូមិ        មនសម្ដាងសិលាបៈនៅ 
រាល់ថ្ងាសុកា និងសៅរ៍        ចាប់ពីម៉ាង ៧ និង ៣០ 
នាទីលា្ងាច។    សំបុតាចូលរួមទសាសនាតម្លា ៥ ដុលា្លារ 
សមាាប់ជនាតិខ្មារ ១០ ដុលា្លារាមារិក     សមាាប ់
បរទាស ចំណាកឯសិសាស  និងនិសាសិតវិញ តម្លាតាឹមតា  
៥០០០ រៀលប៉ុណោ្ណាះ៕
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              ោះ បី ា វិស័យ ចមាៀង កាន់ តា ដើរ ទៅ មុខ លឿន យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ     នៅ តា មន អ្នក ដាល អភិរកាស បទ 
ចមាៀង ពី ដើម ដោយ ការ ចូលចិត្ត ស្ដាប់  ឬ    បាមូល នូវ ឌីស ចាស់ ៗ  នា សំនៀង ដើម របស់ កវើ ចមាៀង ដូច 
ា លោក សុិន  សុី សមុត អ្នក  សាី  រស់  សារើ សុទា្ធា និង  អ្នក សាី  ប៉ាន  រ៉ន ។ ចមាៀង ពី ដើម មិន តាឹម តា ឆក់ 
យក ារម្មណ៍ មនុសាស ចាស់ ឲាយ ចូលចិត្ត ស្ដាប់ នោះទា   សូមាបី តា ក្មាង ៗ  ជំនាន់ កាាយ ក៏ មិន ាច បដិសាធ 
បាន ថា មិន ពីរោះ ដារ   ។

ម៉ារើណា ា អ្នក ច្នា ម៉ូដ វ័យ ក្មាង ម្នាក់ ដាល មន ទំនោរ ចូលចិត្ត ស្ដាប់ បទ ចមាៀង ពី ដើម តាំង តា ពី គាត់ ចាះ 
ចាៀង បាន   ា ពិសាស  គឺ សំនៀង របស់ អ្នក សាី  ប៉ាន  រ៉ន  និង អ្នកសាី  រស់ សារើ សុទា្ធា។ ប  ាន ា ម៉ារើណា  
ចូលចិត្ត ស្ដាប់ បទ ពី ដើម ទាំង នោះ មក ពី អត្ថន័យ ខ្លឹម សរ នា បទ ចមាៀង មន ន័យ ជាាល ជាា   ហើយ ឆ្លុះ 
បញ្ចាំង ពី រឿង ពិត នា ជីវិត  និង អន្លង់អនោ្លាច ដាល ហាម ចិត្ត មិន ឲាយ ស្លុង មិន បាន។     ម៉ាយាង   ទៀត មន បទ 
ចមាៀង មួយ បទ ក្នុង ចំណោម បទ ចាស់ ៗ  ទាំង នោះ ដាល ា រឿង ពិត ក្នុង ជីវិត របស់ ម៉ារើណា ទើប វា កាន់ 
តា ធ្វើ ឲាយ ម៉ារើណា មន ការ ចូល ចិត្ត ស្ដាប់ បទ ទាំង នោះ រហូត  កា្លាយ ា ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត តា ម្ដង។

និតា   

សំនៀង មរតក ដើម ផេសើម ជីវិត សម័យ 
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Photographer: Mr. Lee
Talent: Romdoul Lich Tek
Editor: Mr. Joonsue

Romdoul Lich Tek
រំដួលលិចទឹក តារាអ៊ីនធឺណិតជំនាន់ថ្មីលាបីកកាើកអ្នក
លាងហ្វាសបុកសាុកខ្មារ

« រំដួលលិចទឹក    Romdoul Lich Tek » គាាន់តាឮឈ្មាះ 
នាះភា្លាម មិត្តអ្នកទាំងអស់គា្នាបាហាលានឹកឃើញដល ់
តារាអ៊ីនធឺណិតថ្មីមួយទើបនឹងរះ    ពូកាខងតុបតាង 
ខ្លនួប្លាកៗ   ធ្វើឲាយផ្អើលដល់បណា្ដាអ្នកបាើបាាស់បណា្ដាញ 
សង្គមហ្វាសបុកក្នុងបាទាស អ្នកណាៗក៏និយាយពីក
ញ្ញាម្នាក់នាះដារ។  ចង់ដឹងទាថា ហាតុអ្វីបានារំដូល
លិចទឹកធ្វើបាបនាះ?

« ការដាលធ្វើរឿងទាំងអស់នាះឡើងពាាះាអ្វីដាល 
ខ្ញុំចូលចិត្តហើយក៏នឹកចង់   សកលាបងចាករំលាកា 
មួយអ្នកទាំងអស់គា្នាឲាយបានសើចសបាបាយ    ដើមាបីបំ
បាត់ទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយ»។  នាះាការលើកឡើងប
ញ្ជាក់ពីមូលហាតុដាលនាំឲាយ  រំដួលលិចទឹក តុបតាង
ខ្លួនប្លាកបង្ហាះរូបភាពទៅក្នុងហ្វាសបុក។

រំដូលលិចទឹកមនឈ្មាះដើមថា      មិញ ចាន់វា៉ាន់ដា 
ាយុ ២៨ ឆ្នាំ។ លោក វា៉ាន់ដាបន្តថា      ដំបូងឡើយ 

រំដួលលិចទឹក
លោក Post រូបម្ចាស់សា្តីមាសៅភាសត់លាងៗទា តា 
មិនដឹងអីសាាប់តារូបភាពនាះតាូវបានគាចាកចាយ
ពាញបណា្ដាញហ្វាសបុកសាុកយើង    ហើយឃើញ
ដូចោ្នាះក៏សមាាចចិត្តបង្កើត   Page  មួយដើមាបីផ្ដល់
ចំណីចក្ខុប្លាកថ្មីមួយជូនអ្នកដាល  គាំទាតាម្ដងទៅ 
កាលពីដើមខាសីហាកន្លងទៅនាះ។

ការនាំមកនូវ Concept ប្លាកៗដាលអ្នកដទាមិនហា៊ាន 
ធ្វើ ឬក៏នឹកដល់នោះ    បានធ្វើឲាយរំដួលលិចទឹកលាច 
មុខបណា្ដាញព័ត៌មនកាាសាុកាចាើននៅបាទាស 
ជិតខងយើង បូករួមទំាងបណា្ដាញព័ត៌មនឥណ្ឌណូាសីុ 
ផងដារ។  វា៉ាន់និយាយថា  Concept ប្លាកៗទាំងនោះ 
គឺចាញពីការចូលចិត   ្តហើយរូមាមួយជំនាញដាល
លោកមនគឺការផត់មុខ និងធ្វើសក់នាះសាាប់ផង។ 

លោកបន្តថា ការតុបតាងខ្លួន និងមុខប្លាកៗនាះ គាាន់ 
តាាការកមាាន្ដតាប៉ុណោ្ណាះ  ចំពោះការងារបច្ចុបាបន្ន 
លោកធ្វើាាាងផត់មុខឲាយ       តារាចមាៀងលាបី 
មស សុខសោភា កាាពីនាះលោកក៏ាអ្នកច្នាម៉ូដសំ
លៀកបំពាក់ផងដារ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការថតរូបប្លាកៗដាល  រំដួល លើកមក 
បងា្ហាញក្នុងទសាសនាវដ្ដីខានាះ   រំដួលបានបញ្ជាក់ថា 
៖ «ខ្ញុំចង់បងា្ហាញ    និងផាសព្វផាាយរបស់របរ ធនធាន 
ធម្មាតិ និងអរិយធម៌ដ៍រុងរឿង   របស់ខ្មារឲាយមនុសាស 
ទូទាំងពិភពលោកបានស្គាល់    បានដឹងបានឮដូចា 
ផ្ការាំងភ្នំាដើមដាលាផ្កាសាស់ស្អាតរបស់ខ្មារសុទ្ធ 
សធ។ ចំណាកឯ Concept  ដាក់នំអនាសមលើកាបាល 
នោះវិញ ពាាះតារដូវបុណាយភ្ជុំជិតមកដល់ចឹងបានា
ខ្ញុំលើកយកអនាសមមកធ្វើា concept » ។

ចុងកាាយនាះ រំដួល សូមអរគុណដល់  fansទាំងអស់ 
ទាំងក្នុង     និងកាាបាទាសដាលបានចូលចិត្ត គាំទា  
និងលើកទឹកចិត្តដល់រំដួលទើបរំដួលមនថ្ងានាះ។ 
 « អរគុណដល់អ្នកដល់អ្នករិះគន់រំដួល ទំាងអស់មិនមាន 
រំដួលមិនទទួលយកការរិះគន់ទាគឺទទួលយកទាំងអស់  
តាកុំឲាយបាើពាកាយាកាក់ស្ដាប់ពាក    ពាាះពាកាយទាំង
នោះាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ក្មាងជំនាន់កាាយ»។ 
រំដួលបង្ហើបពីសំណូមពរចុងកាាយ៕
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ចង់ដុះសក់លឿនហើយកាាស់ជាងមុនអត់?

វិធីថារកាសាសាបាកមុខបាចំាថ្ងាសមាាប់សុភាពនារី

គាប់ គា្នា មិន ថា បាុស មិន ថា សាី   តាង ជួប  បញ្ហា ជាុះ សក់  ឬ  ទំពាក កាបាល នៅ វ័យ 
ក្មាង និង រឺ ចូល ដល់ វ័យ ចំណាស់   សូមាបី តា អ្នក ដាល កើត ជំងឺ មហារើក ជាុះ សក់ 
ហើយ គាត់ បាន ទទួល ការ ពាយាបាល ឆ្លង ផុត ជំងឺ មហារើក វិញ ក៏ ដោយ  ក ៏ ពួក គាត់  
នៅ តា មន បញ្ហា ក្នុង ការ ដុះ សក់ មក វិញ ដូច ដើម ដារ ។    ខង កាាម នាះ គឺ ា 
វិធីសស្តា សមញ្ញ មួយ ដាល ជួយ ឲាយ សក់ ដុះ មក វិញ លឿន  ាង បាើ បាាស់ ថា្នា ំ
ពាទាយ ដល់ ទៅ ២ដង ៖

រូបមន្ត ពិសាស ផ្លា ខ្ទឹម កាហម

ខ្ទឹម កាហម តាូវ បាន សិកាា សាាវ ជាាវ ឃើញ ថា    មន ផ្ទុក នូវ សរាតិ ស្ពាន់ធ័រ 
ដាល  ា អ្នក ឯកទាស ក្នុង ការ បណ្ដ៉ះ សក់        ហើយ ម៉ាយាង វិញ ទៀត វា ជួយ ឲាយ 
ដំណើរ ការ បាព័ន្ធ សរសា ឈាម ដើរ បាន ល្អ  ដាល ាច  ជួយ កាត់ បន្ថយ ក្នុ ងការ 
ជាុះ សក់ ថាម ទៀត ផង ។     អ្នក គាាន់ តា យក ផ្លា ខ្ទឹម កាហម ២ ផ្លា កៀប យក តា 
ទឹក វា រួច  លាយ ាមួយ ទឹក ឃ្មុំ មួយ ស្លាប ពាា កាហ្វា ហើយ កូរ ឲាយ សព្វ      បនា្ទាប ់
មក យក មក លាប លើ សាបាក កាបាល របស់ អ្នក  ទុក វា ចោល រយៈ ពាល កន្លះ ម៉ាង 
ទៅ មួយ ម៉ាង    វា រាង ធុំ ក្លិន បន្តិច ប៉ុន្តា ធានា ថា អ្នក នឹង ទទួល បាន លទ្ធ ផល ដ៏ 
ល្អ គាប់ ចិត្ត ។
បាភព៖ simpleorganiclife.org

និតា      

សមាាប់ សុភាព នារើ ទាំង ឡាយ ដាល ចូល ចិត្ត ធ្វ ើការ ផត់ មុខ          គឺ មិន តាូវ មើល រំ លង លើ ការ 
ថារកាា សាបាក មុខ កាាយ ពាល លុប  Make Up ចាញ នោះ ទា  ពាាះ ការ ផត់ មុខ ធ្វើ ឲាយ អ្នក សាស ់
ស្អាត ពាល ចាញ ទៅ កាា   តា អ្នក ក៏ តាូវ ដឹង ពី ការ ថា រកាា វា ដារ ពាល នៅ ផ្ទះ ។ នាះ ា ចំណុច ដាល 
អ្នក តាូវ ដឹង កាាយ ពាល លុប  Make Up    គឺ តាូវ បាើ បាភាទ    Make Up Remover ដើមាបី លុប 
មាសៅ ផត់ លើ មុខ ដាល ក្នុង នោះ វា ចាក ចាញ ា បាភាទ      Make Up Remover សមាាប់ បរិវាណ 
ភ្នាក មុខ និង មត់។    បនា្ទាប់ មក ទៀត ទើប លាង មុខ ា មួយ ហ្វូម    រឺ សប៊ូ ដាល តាូវ នឹង សាបាក 
មុខ របស់ អ្នក ទើប វា លាង មុខ បាន ស្អាត ល្អ បំផុត ។  ា ចុង កាាយ បនា្ទាប់ ពី លាង មុខ ស្អាត ហើយ 
អ្នក គួរ បាើ បាាស់ បាភាទ ឡា ផ្ដល់ សំណើម ដល់ សាបាក មុខ       រឺ ា បាភាទ សារ៉ូម ការពារ ផាសាង ៗ   
ដើមាបី ជួយ ចិញ្ចឹម សាបាក មុខ បន្ថាម   ពាាះ ការ ផត់ មុខ ចាើន វា មន ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ សាបាក មុខ 
យើង ផង ដារ។ សមាាប់ អ្នក ដាល មន ស្នាម ដក់ ខ្មា កាាម ភ្នាក    គួរ បាើ បន្ថាម នូវ បាភាទ កាាម 
សមាាប់   លាប កាាម ភ្នាក លាប ថាម លើ ឡា ផ្ដល់ សំណើម ដល់ មុខ     រើ ឯ បបូរមត់ ក៏ គួរ តា លាប 
ាមួយ បាភាទ Lipbalm ធម្មតា ដាល ជួយ ផ្ដល់  សំណើម ដល់ បបូរ មត់  និង ការពារ ភាព ខ្មា ផង 
ដារ។ ា ពិសាស អ្នក ដាល  ធ្វើ ការ ផត់ មុខ ា បាចាំ   គួរ តា ជាើស រើស យក បាភាទ ម៉ាស បិទ មុខ 
ណា ដាល តាូវ នឹង សាបាក មុខ  ហើយ បិត ម៉ាស នោះ យា៉ាង  តិច ក៏2ទៅ3ដង ដារ ក្នុង 1សបា្ដាហ៍ ដើមាបី 
ជួយ ទប់ ទល់ ពី ការ បំផ្លាញ នា ការ ផត់ មុខ ចាើន។  សព្វ ថ្ង ាដោយ សរ តា ាកាស ធាតុ បាា បាួល  
ដើមាបី ថារកាា សាបាក មុខ    ពាល ដាល ចាញ ទៅ កាា អ្នក គបាបី ជាើស រើស យក ឡា ការពារ កម្ដា ថ្ងា 
ដាល មន SPF កាន់ តា ខ្ពស់ កាន់ តា ល្អ ដាល ក្នុង នោះ បើ មន ការ ការពារ ពី  UV  A, B  គឺ កាន់ តា 
បាសើរ ពាាះ វា ាច ជួយ ការពារ ភាព ចាស់ ជាីវ ជាួញ សាបាក មុខ ស្ងួត គាើម និង មហា រើក សាបាក 
ផង ដារ ផល ប៉ះ ពាល់ នា ពាះ ាទិតាយ ។       
Recommened by : Katy Sodalis

Kids City    តាង តា បង្កើត ឡើង នូវ កម្ម វិធី ថ្មី ៗ  ដើមាបី ជំរុញ  
ឱាយ មនុសាស គាប់ វ័យ មន ភាព កា្លាហាន          ហើយ មន  
សុខភាព រឹងមំ តាម រយៈ   កម្ម វិធី បាកួត ា ចាើន រួច មក  
ហើយ    នៅ ថ្ងា នាះ   Kids City     ក៏ បាន បង្កើត នូវ ការ 
បាកួត ថ្មី ទៀត ដាលទាក់ ទង         នឹង ការ ឡើង ជញ្ជាំង   
(Clip 'N Climb)  វគ្គ  Spider Rush។ 
ការ បាកួត នឹងតាូវ   ធ្វើ ឡើង នៅ រសៀលថ្ងា ទី ០៦  និង 
ថ្ងា ទី   ២០  ខា កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០១៥   នាះ   ដើមាបី ស្វាង រក  អ្នក 
ដាល មន ភាព រហ័ស រហួន បំផុត ក្នុង ការ ឡើង ជញ្ជាំង 
ឧបសគ្គ នៅ  Kids City ។

លោក អ្នក ាច ធ្វើ ការ ចុះ ឈ្មាះ     លាង ចាប់ពី មុន ការ 
បាកួតមួយ សបា្ដាហ៍រហូតដល់ថ្ងា បាកួត  ហើយលក្ខខណ្ឌ  
ក្នុង ការ បាកួត នោះ គឺ ជាើស រើស យក អ្នក ជើង ខ្លាំង ម្នាក់  
ដាល ាច ឡើង ជញ្ជាំង         ចំនួន ៥ ដាល យើង ា អ្នក  
កំណត់ ឱាយ ឡើង ក្នុង រយៈ ពាល ៥នាទី ។ អ្នក ដាល ចូលរួម  
បាកួត ចាក ចាញ ា ២ កាុម  គឺ អ្នក ដាល មន ាយុ កាាម 
១៨ ចុះ  មួយ កាុម     និង អ្នក ដាល មន ាយុ ១៩ ឆ្នាំ ឡើង 
ទៅ មួយ កាុម ហើយ ជើង ខ្លាំង  ដាល ឈ្នះ នោះ មន សិទ្ធិ 
ជាើស រើស រងា្វាន់ ដាល    Kids City   នឹង ផ្ដល់ ជូន មន 
ដូច ា គូប៉ុង 1Day Pass ,   1Multi Pass (ាច លាង 
លាបាង បាញ់ កាំភ្លើង ឡាស៊ារ   ១០ដង  Free)   ឬ គូប៉ុង 
លាង ស្គី ទឹក កក បាន ៥ដង នៅ  Ice Park។  ចង់ ដឹង ថា 
 ខ្លួន ឯង មន ភាព រហ័សរហួន        ក្នុង ការ ឡើង ជញ្ជាំង 
ឧបសគ្គ របស់  Kids City    បាន លឿន ដូច មនុសាស ពីង 
ពាង ដារ ឬអត់ ឆប់ មក ចុះ ឈ្មាះ ចូល បាកួត នៅ  Kids 

City ទាំង អស់ គា្នា !!

សមាាប់ការចុះឈ្មាះ     និងព័ត៌មនបន្ថាមសូមហៅ 
មកកាន់៖ 070  428 083/  089 666 286 ឬ  តាមរយៈ 
Email events@kidscityasia.com ឬាចទាក់ទងចុះ 
ឈ្មាះនៅទីតាំងកីឡាឡើងជញ្ជាំងផ្ទាល់   ដាលមន 
ាសយដា្ឋាននៅាគារលាខ ១៦២ា ផ្លូវពាះសីហនុ 
ភ្នំពាញ។

Richard (Breaks Level 1 and  

2):   “សមាាប់ការបំបាកវគ្គ១និងវគ្គ២
នាះមនជញ្ជាំងខ្លះពិបាក    សមាាប់ខ្ញុ ំ 
តាោះយា៉ាងណា   វាមិនមានាបញ្ហា 
សមាាប់ខ្ញុ ំទា       ផ្ទុយទៅវិញវាពិតា 
សបាបាយខ្លាំងណាស់”      “ចំពោះការ 
ឡើង យើងតាូវចាះបាើបាាស់វិធីសស្តា  
(តិចនិក)      និងតាូវមនភាពអំណត 
ពាយាយាមម្តងហើយម្តងទៀតដោយមិន
រាថយ។ ដារបស់យើងតាូវរហ័សរហួន
ដើមាបីហក់ចាប់   ាជំនួយដល់ការបាើ
ជើងទាំងពីររបស់យើង។” 

Mr. Tang Ventox: 

“ខ្ញុំបានចំណាយពាលបាហាលមួយម៉ាង 
ដើមាបីបញ្ចប់វគ្គ១ លើគាប់ជញ្ជាំងទាំង  អស់។ 
ស្មារតីរបស់យើងតាូវរហ័សរហួន ទាំងភ្នាក 
ដា ជើង និងដងខ្លួនរបស់យើង។ វាពិតា 
សបាបាយនិងរំភើបណាស់សមាាប់ខ្ញុ ំ”

Mr. Khem Vanara  

Winners of
Breaking Records
Winners of
Breaking Records

កម្មវិធីបាកួតកីឡាឡើងជញ្ជាំងវគ្គSpiderRush
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តារាសម្តាងនៅក្នុងខាសាភាពយន្ត “ពន្លក
ស្នាហ៍ក្នុងភ្លើងសង្គាាម”  របស់ MyTV 
បានជួបអ្នកគាំទានៅកម្ពុា

ភ្នំពាញ-ាថ្ងាដ៍អស្ចារាយ  នោះដោយសរតាការ
មកដល់នាតារាសម្តាងលំដាប់ ថា្នាក់អន្តរាតិ កា
រចូលរួមយា៉ាងកុះករនាយុវវ័យដាលគាំទា និង 
ការតាមថតឥតឈប់ឈររបស់អ្នកកាសាត។

តារាសម្តាងដ៍លាបីលាបាញរបស់សិង្ហបុរើបានធ្វើដំ
ណើរមកកាន់បាទាសកម្ពុា ហើយនៅទីនាះ ពួ
កគាត់បានមកជួបអ្នកគាំទាដោយផ្ទាល់ដើមាបី
បងា្ហាញពីភាពស្និតស្នាល និងារម្មណ៍សាលាញ់
ចូលចិត្តពីពួកគាត់។ លោក Shaun Chen លោក 
Chen Hanwei កញ្ញា Felicia Chin  និងកញ្ញា 
Rebecca Lim ដាលបានសម្តាងនៅក្នុងរឿង 
“ពន្លកស្នាហ៍ក្នុងភ្លើងសង្គាាម” រដូវកាលទីមួយ 
និង “ពន្លកស្នាហ៍ក្នុងភ្លើងសង្គាាម” រដូវកាលទីពីរ 
បានចំនាយពាលមកកម្ពុាដើមាបីមក   ចួលរួមសបាបា
យាមួយអ្នកគាំទាកម្ពុា។

ដោយមនការផ្តួចផ្តើមពី MyTV 

និងការសហការពី Media Corp របស់សិង្ហបុរើ 
តារាសម្តាងរបស់យើងបានបកសាាយ 
និងពនាយល់ពីសច់រឿងនៅក្នុងសន្និ សិទ្ឋភកាសាតនិង 
ការជួបជុំាយុវវ័យគាំទា នៅរោងកុន Major 

Cineplex ផាារទំនើប AEON នារសៀលថ្ងាទី ១៥ 
សីហា។

យុវវ័យគាំទាបានសាាកហោយា៉ាងខ្លាំ
ង ពាលដាលពួកគាត់បានឃើញតារាក្នុង 
ដួងចិត្តដោយផ្ទាល់។ ពួកគាត់បានសបាបាយក្នុងការថ
តរួបាមួយតារា និងការ ចាៀងរបស់ពួកគាត់ពាលក្នុ
ងកម្មវិធី “ជួបជុំាមួយតារា”។

លោក គុជ ចាន់វិសល 
បាធានកម្មវិធីនាទូរទសាសន៍ MyTV 
បាននិយាយថា MyTV តាងតានាំមកនូវអ្វីដាលថ្មី 
និងល្អជូនបាាជនកម្ពុា។ 
លោកបានបន្ថាមទៀតថា យើងនឹង

នៅតាបន្តចាក់បញ្ចាំងខាសាភាពយន្តថ្មីៗ 
និងល្អជួនបាិយមិត្តអ្នកទសាសនា។ 
ខាសាភាពយន្តរឿង “ពន្លកស្នាហ៍ក្នុងភ្លើងសង្គាាម” 

រដូវកាលទីមួយ កំពុងចាក់បញ្ចាំងលើកញ្ច
ក់ទូរទសាសន៍ MyTV រាល់ថ្ងាចន្ទ ពាហសាបតិ៍ 
វាលាម៉ាង ៧     យប់។ ចំណាក ខាសាភាពយន្តរឿង 
“ពន្លកស្នាហ៍ក្នុងភ្លើងសង្គាាម” រដូវកាលទីពីរ 
នឹងចាក់បញ្ចាំងបន្តចាប់ពីថ្ងា ១៦ កញ្ញា ២០១៥ 
តាមពាលវាលា និងម៉ាង     ដដាល។

MyTV មិនតាឹមតាប៉ុស្ត៍ទូរទសាសន៍ 
តាក៍ាសិលាបៈកំសន្តសម័យទំនើប និងាទីកន្លាង
បាមូលផ្តុំនាមនុសាសដាលសាលាញ់ចូលចិត្តវិស៍យសិ
លាបៈ បាកួតបាជាង និងបង្កើតការ្ត៍ឈ្មាះ។ MyTV 
តាងតានាំមកនូវ កម្មវិធីលាបីៗសំរាប់ទសាសនិកជន 
ាពិសាស ក្នុងការទិញសិទ្ឋភផ្តាច់មុខ 
ទៅលើបទចំរៀង និងខាសាភាពយន្តលាបីៗ និង ថ្មីៗ។ 

www.mytv.com.kh
https://www.facebook.com/mytvcambodia
https://www.youtube.com/user/mytvcambodia
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At home
3 Mangos Eden's
A.N.D
Adidas
Air France Agency
AIS
Alliance Pharma Cambodge
Amara Spa & Shop
Amber House
AMED Clinic
Angkor CamView Tours
Angkor Spa
ANZ royal Bank
Artillery Café
Artwood
AsIAN Kitchen
Bar Italia
Bar Sito
BBW City Mall
BBW Sorya 2nd floor
BBW Sovanna
Beeline
Bloom Café
Blue Dog
Blue Pumpkin
Bon Bon Ice Cream
Brew House Café
Build Bright University
Burger King - AIRPORT
Café Bean Monivong
Cambodia Brewery Limit
CBM
CD World
Cosmopolitan
Costa Café
Costa Coffee
Couleur Coffee
Dairy Queen - AIRPORT
Dao Café
Deco
Decosy
Digi
E-Optic
Equinox Bar

A
B

C

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U
V

W

Y

Z

Esspresso Café
Ezecom 3rd floor
Flavors of India
Flavour Rastaurant
Fox Wine Bistro
Freebird
Frizz
G Eleven
G-Cam Watch
Gasolina
Gloria Jean
Gong Cha
Green of Farm
Hanuman Tour
Hanuman Traditional Art
Herb Café
Holika Cusmetic
Honda Sushi
Hope World Wide Medical
i-Qlick
iFood Restaurant & Soup
Jasmine Boutique
Jiggsy Tea
Jojo Green Tea
Kabas Tailors
Kashaya Silk
Katiya Shop
KaViar 
Keokjay
Khmer Surin Restaurant
Khmerittute 
Kids City
King Grand Hotel
King Grand Suite Hotel
Kiriya Café
Kiwi Mart
Koi Café
KTM Motorcycle
Le Café
Le Duo Bar
Le Jardin
Le Marais
Le Temps Des Cerises
Legend Cinema
Lezard Bleu

Lina Boutique
Liquid Bar
Living Room Café
Liz House of Beauty
Lotus
Lotus Bars & Café
Lotus Luxery Villa
Luggaga Gallery
Luna Shoes
LUV Brand Boutique
Mama New York Deli
Manulife, 8th floor
Mart In & Out
Mega 
Mekong Creation
Mekong Kilt
Metfone (Ms. Jessica)
Milk Green Tea TTP
Mini Banana
Ministry of Information
Mobitel
Moly Care Car wash
Mommy BBQ Soup
Monkey Business
Mosaic Gallery
Mother In Law Restaurant
Mother In Law Restaurant
Motor Image - Sabaru
Mount Everest
Mount Manaslu
Mt. Manaslu
Narita Vespa
Nata Spa
New Golden Bridge 
Nike’s Pizza
Nine Star Spa
NOM
Norton Uni New Campus
Norton Uni Old Campus
Ocean Restaurant
Ochaya Tea
One Up Banana
Open Wine Restaurant
Orchid Spa
Pachem Dental
Pachem Dental Norodom
Pachem Dentist
Palm Tours
Panda Massage
Panda Massage
Pannasastra University
Pannasastra University
Paperdolls
Passion Spa
Patio Hotel
Peace Handcrafts & Silk
Penh Jet
Phibious
Phkar Romyool Restaurant
Phnom Penh City Hotel
Phnom Penh City Mart
Pizza World
Pizza World City Mall
Pizza World Ratanak Plaza
Platinum Cineplex
Pleasure Restaurant
Poly’s Class
Preap Sovath Hair Cut
qb
Queen Boutique
Quick Stop Food Mart
Red Apron
Red Ochid
Relax
Ripple Café
River Ochid
Romdeng
Rooms & Spa
RUPP Book Store 1
RUPP Book Store 2

Saffron 
SaMaKy Rest. & Lounge
Sawadee Goldie Guest-
house
Score Bar
Sinan Rstaurant
Sleuk Teuy Restaurant
Smart  (Marketing)
Smart Sport Ly Ly Mart
Smateria
Smile Mart
Sofia Hotel
Sofiya Tour
Sokha Club Hotel
Solidus
Solinna Salon
Spicy Green Mango
Spinelli Café
Steave Steak House
Steave Steak House
Subtyl
Succogene Café
Sugar Palm
Suite Home Boutiqe
Sunshine Mart
Super Fit Gym
Sushi Been
Swiss Watch Center
T&C 
T&C City Mall
Tapas
Tarana Asian Kitchen
Tea Art
Tela Mart
Tela Mart 
Tele Mart
Tendance Khmere
Terrazza
The 240
The Emerald Lotus Boutique
The Latin Quarter
The Mad Monkey
The Mou Café
The Pavilion
The Plantation Hotel
The Taste
The White Maison
theWarehouse
Tips & Toe
TLJ Preh Sihanouk
TLJ Sovanna
Tom Yum Kong
USA Donut
Vanda Institute
Vegetarian
Veggys
Vego Salad Bar
Villa Boran Boutique
Villa Samnang
Villa Samnang
VIP Mini Mart
VIP Pho Restaurant
Vtea
Wanderlust
Western University
Western University
White Lotus Spa
Wild Wing Restaurant
Wing 
Wings Café
WTT Advertising
Wuttisak Clinic
Wuttisak Clinic
Yi Ren Garden Restaurant
yoshinoya
Yves Rocher
Zaman University
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