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សួស្តីមិត្តអ្នកអានាទីស្រាញ់ ក្នុជងល្រខ
ទី ៤៣ ន្រះយើងនឹងនិយាយអំពីអនាគត
កាលនិង បំណងប្រ្រថ្ន្រ។ ឆ្ន្រំ ២០១៦នឹង
ខិតចូលមកដល់ឆប់ៗន្រះ តើអ្នកមនគ
ម្រ្រងការថ្មីៗអ្វីខ្លះសម្រ្រប់ឆ្ន្រំថ្មី? តើអ្នក
បានរំពឹងទុកថមនអ្វីនឹងកើតឡើងនៅ
ឆ្ន្រំក្រ្រយ?

ាការពិតណាស់មនុស្រសគ្រប់រូបមិនអាច
មើលឃើញពីអនាគតនោះទ្រ ក៏ប៉ុន្ត្រយើង
អាចបង្កើតផ្រនការល្អៗថ្មីៗ និងរៀបចំពួក
វាទៅតាមការរំពឹងទុករបស់យើង។ តាម
រយះល្រខទី ៤៣ ន្រះខ្ញុជំសង្រឈឹមថយា៉្រង
ហោចណាស់ Sabay Magz 

អាចផ្តល់ឲ្រយ អ្នកទំាងអស់គា្ន្រនូវគន្លះឹល្ៗអ  
សម្រ្រប់រៀបចំនិង
ត្រៀមខ្លួនរួចាស្រ្រចក្នុជងការរៀបគម្រ្រង
និងរំពឹកមើលពីអ្វីដ្រលនឹងកើតឡើង 
ក្នុជងអនាគតឆប់ៗ ខាងមុខន្រះ។
អរគុណមិត្តទាំងអស់គា្ន្រដ្រលត្រងត្រគាំទ្រ 
Sabay Magz តាំងពីដើមមក។
ខ្ញុជំនិងក្រុមការងារនិងខិតខំស្វ្រងរកអ្វីថ្មី 
ហើយប្ល្រកៗបន្តទៀតនៅខ្រក្រ្រយ។
ដោយក្ដីគោរពពីខ្ញុជំ
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គ្រ្រន់ត្រចូលចិត្តរបស់មនុស្រសស្រី
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F U T U R E

VOXPOP 
VOXPOP 

PLAN 

RANG LYHOUY: សម្រ្រប់នាងខ្ញុជំ 
គោលដៅបនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្រ
ប័ត្រ នៅព្រលឆប់ៗខាងមុខន្រះ 
គឺខ្ញុជំមនគម្រ្រងស្វ្រងរកអាហារូ
បករណ៍ដើម្របីបន្តការសិក្រាថ្ន្រក់
បរិញ្ញ្របត្រាន់ខ្ពស់ ផ្ន្រកទំនាក់
ទំនងអន្តរាតិនៅក្រ្រប្រទ្រស។ 
ាមួយព្រលដូចគា្ន្រន្រះដ្ររ ខ្ញុជំក៏
រៀបគម្រ្រងស្វ្រងរកការងារធ្
វើ ដើម្របីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ 
ផ្រស្រងក្រ្រពីថ្ន្រក់រៀន ក៏ដូចារៀ
នសា្គ្រល់ពិភពខាងក្រ្រផងដ្ររ។  
មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ ក៏ដើម្របីរៀនចំខ្លួនស
មហរណកម្មដ្រលនឹងចូលមកឆប់ៗ
ន្រះផងដ្ររ។ គម្រ្រងដ៏វ្រងឆ្ង្រយខាង
មុខរបស់ខ្ញុជំមួយទៀតនោះ គឺចង់ប្រឡូ
កក្នុជងអាជីវកម្មផ្ន្រកកសិកម្ម ដើម្របីព
ង្រីកមុខរបគ្រួសារដ្រលមនស្រ្រប់។

MR.TEP CHANSILA:  ក្នុជងនាម
ាគ្រូភាសាអង់គ្ល្រសមួយរូប ដ្រល
មនឆន្ទះក្នុជងងារបណ្តុះបណា្ត្រលក្ម្រង
ៗជំនាន់ក្រ្រយ អោយកា្ល្រយាធនធា
នដ៏មនតម្ល្រសម្រ្រប់ប្រទ្រស
ាតិ។ គម្រ្រងសម្រ្រប់ខ្ញុជំទៅថ្ង្រ
អនាគតគឺចង់បង្កើតនូវបណា្ណ្រល័
យមួយដ្រលមនសៀវភៅគ្រប់
ជំនាយ ាកន្ល្រងមួយដ្រលសិស្
សានុសិស្រសអាចមកអានសៀវភៅ 
ស្រ្រវជ្រ្រវ ឬ សិក្រាាក្រុមបាន 
ាកន្ល្រងមួយដ្រលប្រាជនទូទៅ អា
ចមកដកស្រង់ចំណ្រះដឹងថ្មីៗនឹងទ
ទួលទានកាហ្វ្រដ៏ឈ្ងុជយឆ្ង្រញ់ាមួយ
នឹងបរិយាកាសដ៏ធូរស្រ្រលនិងផាសុ
កភាព។ ខ្ញុជំចង់ឲសិល្របះក្នុជងការអាន 
ការស្រ្រវជ្រ្រវ រើកសាយក្នុជ
ងចិត្តប្រាជនខ្ម្ររគ្រប់រូប  
ន្រះាបំណងដ៏ធំមួយដ្រលខ្ញុជំចង់ធ្វើ 
ក្រ្រពីអាជីពាគ្រូបង្រៀនដើម្របីចូល
រួមចំណ្រកក្នុជងការធ្វើឲថ្ន្រលបណ្តុះប
ណា្ត្រលស្រុកខ្ម្ររយើងកាន់ត្រឈាន
ទៅមុខមួយជំហៀនទៀត។

PHOK OUDOMSEILA: «ការអប់រំគឺ
ាសរស្រឈាមន្រប្រទ្រសាត»ិា
និស្រសិតទើបត្របញ្ចប់ការសិក្រាបរិញ្ញ្រ
ប័ត្រផ្ន្រក    វិស្វកម្ម SOFTWARE ខ្ញុជំ
មនការគិតច្រើនបន្តិចទៅលើអនាគ
តការងាររបស់ខ្ញុជំ។ ការដ្រលនៅានិ
ស្រសិតឆ្ន្រំដំបូងក្នុជងមហាវិទ្រយាល័យ ការ
ស្រម្រដ៏ធំមួយនោះគឺខ្ញុជំអាចប្រើប្រ្រស់
ចំណ្រះដឹងផ្ន្រកវិស្វកម្ម SOFTWARE 
ន្រះាសា្ព្រនក្នុជងការពង្រីកវិស័យអប់
រំឲកាន់ត្រទូលំទូលាយនិងរើកចម្រើន
ក្នុជងប្រទ្រសយើងក៏ដូចាពិភពលោ
កទាំងមួល។ ក៏ប៉ុន្ត្របទពិសោធន៍និ
ងភាពយល់ដឹងរបស់ខ្ញុជំនៅមនកម្រិត
នៅឡើយ មនជំនាយផ្ន្រកន្រះត្រមួ
យមុខគឺមិនគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ការប្រ្រ
កា្ល្រយសុបិន្តឲកា្ល្រយាការពិតទ្រ ខ្ញុជំត្រូ
វព្រយាយាមបំព្រញចំណ្រះដឹងបន្ថ្រមផ្
ន្រក ភាពាអ្នកដកឹនំា នងិការគ្របគ់្រង 
ពីកន្ល្រងដ្រលខ្ញុជំកំពុងបម្រើការជូន តា
មរយះការធ្វើការាមួយធនធានមនុ
ស្រសដ៏ទ្រទៀតដ្រលពោរព្រញទៅដោ
យសកា្ត្រនុពល និង គំនិតច្ន្រប្រឌិត។

KEO MUTHMOTITA: ខ្ញុជំាមនុ
ស្រសម្ន្រក់ដ្រលស្រាញ់ភាពស្រ
ស់សា្អ្រត ដូចន្រះខ្ញុជំមនការយក
ចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការថ្ររក្
សាសម្ពស្រសនិងការតុបត្រងខ្លួន។ 
នៅព្រលទំន្ររពីការសិក្រានិងការងារ 
ខ្ញុជំត្រងត្រឆ្លៀតព្រលស្រ្រវជ្រ្រវបន្ថ្រ
មពីវិធីសាស្រ្តនិងគន្លឹះផ្រស្រងៗព្រម
ទាំងចំណ្រះដឹងទូទៅដ្រលទាក់ទ
ងនឹងការផាត់មុខខុសៗគា្ន្រទៅតាម
កាលះទ្រសះ។ ដូចន្រះ ខ្ញុជំមនបំ
ណងប្រ្រថ្ន្រចង់បន្តការសិក្រាទៅ
ក្រ្រប្រទ្រសដើម្របីចាប់យកឯកទ្រស
ខាងសម្រស់ (COSMETOLOGY) 
នៅព្រលឆប់ៗខាងមុខន្រះ។ ថ្ង្រអនា
គតខ្ញុជំចង់បង្កើតាមជ្រឈមណ្ឌលថ្ររក្
សាសម្រស់ផា្ទ្រល់ខ្លួនមួយដ្រលមនផ្ត
ល់ការប្រឹក្រាយោលបល់និងស្រវាកម្ម
ឯកទ្រសផ្ន្រកសម្រស់ដល់បងប្អូនស្រ្តី
ទាំងអស់នៅប្រទ្រសកម្ពុជា។

CHRISTMAS 

DRINKS 
CHRISTMAS 

DRINKS 
RECOMMENDATION!RECOMMENDATION!

“THE MOU BRINGS YOU A NEW 
EXPERIENCE OF DRINKING 

FRAPPE!”

THE MOU COFFEE, PHNOM PENH, CAMBODIA, TEL: 076 200 0123

“ ផ្អ្រម ត្រជាក់ និង ហិលជាមួយរស់ជាតិ
ដ៏ប្រហើររបស់ PEPPERMINT! ”
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This is the journey of a 
young urban lady into 
the Blue. She is going to 
have a walk in the out-
standing architecture 
that is The Olympic Sta-
dium in Phnom Penh. 
She likes to admires the 
view above the stands, 
have fun around the 
swimming pool, have a 
rest after a party...

That blue lady is a mix of 
“retro” and sexy casual 
modern style. What is 
particular is that all her 
wardrobe and accesso-
ries are composed by 
second-hands pieces. 
Cambodian people re-
ally likes second-hands. 
Today, in Phnom Penh, 
we can find it from little 
store in markets to Jap-
anese or Korean suppli-
ers, until specific shops 
such as Bee Vintage & 
Craft, opened last year 
in Boeung Kak lakeside 
district. 

In this kind of trendy 
shop praised by both 
Cambodian and expa-
triates, you can unearth 
clothes you don’t find 
everywhere. There are 
different size, good 
quality product, still in 
a very good shape, for 
a modest price. Peo-
ple appreciate second 
hands also because 
they feel more and 
more concerned about 
working conditions of 
garment workers, and 
some want to find an-
other way to consume. 
Second hands offers a 
new life to objects. So, 
that young lady is at the 
image of her country : 
still connected with the 
past and turned toward 
the future.

Sok Eleonore

Model : Serey Satya
Styling : Ludivine Desablin from Bee 

Vintage & Craft
Hairstyling : Sithan En Thida from 

Ego Hair Salon
Photographs : Sok Eleonore

INTO 
THE 
BLUE
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CAST: THE WORLD ’S  F IRST  INTERACT IVE  SOC IAL  TV

ាឧបករណ៍ច្រករំល្រកភាពសប្របាយរើករាយា
លក្ខណៈឯកជនខា្ន្រតតូចសម្រ្រប់មិត្តភក្ដិនិងក្រុ
មគ្រួសាររបស់អ្នកតាមរយៈការទស្រសនាប៉ុស្ត៍ទូរ
ទស្រសន៍ណាមួយ ការល្រងហ្គ្រមាបណា្ត្រញ រា
ល់សកម្មភាពនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណ្រតរបស់អ្ន
កគឺអាចច្រករំល្រកាមួយគា្ន្របានគ្រប់ព្រល។ 
CAST ប្រៀបដូចាម៉្រសុីនសម្រ្រប់ចាប់ប៉ុស្ត៍
ទូរទស្រសន៍អីចឹង ដោយមនកាម្ររា៉្រនិងដុUំSB 

អត់ខ្រស្រមួយគ្រប់ព្រលដ្រលអ្នកកំពុងមើល
កម្មវិធីណាមួយល្អមើលហើយចង់ឲ្រយមិត្ត
ភក្តិរបស់អ្នកឃើញដ្ររអ្នកគ្រ្រន់ត្រADD 

ពួកគាត់តាមរយៈAPPរបស់CASTហើយIN-

VITE ពួកគាត់ចូលកម្មវិធីដ្រលអ្នកកំពុងមើ
លភា្ល្រមនោះពួកគាត់នឹងមើលឃើញដូចគា្ន្រ
ហាក់ដូចាកំពុងមើលទូរទស្រសន៍ាមួយគា្ន្រអី
ចឹង។CAST អាចភា្ជ្រប់គ្រប់ប្រព័ន្ធទូរទស្រសន៍ 

ទូរស័ព្ទដ្រSMARTPHONE, TABLET,និ
ងកាម្ររា៉្រដោយអ្នកអាចមើលឃើញមុខគ្
នា អីចឹងមិនថមិត្តភក្តិ ឬគ្រួសារអ្នកនៅទីណាក៏
អាចច្រករំល្រកភាពរើករាយដូចកំពុងនៅាមួយ
គា្ន្រដ្ររ។

ប្រភព៖KICKSTARTER

GADGET

សម្រ្រប់ហ្គីតាាធម្មតាអ្នកអាចល្រងហ្គីតាដ្រលបញ្ច្រញសំឡ្រងបានត្រសំឡ្រ
ងហ្គីតាត្រម្រយា៉្រង ត្រាមួយ ACPAD វាអាចកា្ល្រយហ្គីតារបស់អ្នកទៅាELEC-

TRONIC ORCHESTRA ហ្គីតាដ្រលមនសំឡ្រងបាស ស្គរលាយឡំព្រល
ដ្រលអ្នកល្រងហ្គីតាអាចល្រងទាំងបាស និងស្គរបានដោយខ្លួនឯងក្នុជងព្រល
ត្រមួយ។ ACPAD មនរាងស្ដើងគ្រ្រន់ត្រយកបិទលើហ្គីតារបស់អ្នកហើយអ្ន
កអាចល្រងវាច្រញាសំឡ្រងអ្រឡិចត្រូនិកាច្រើន ហើយអាចថតនូវចងា្វ្រក់
សំឡ្រងអ្រឡិចត្រូនិកដ្រលអ្នកចង់ល្រងហើយនោះក៏បាន ដល់ព្រលល្រងា
មួយហ្គីតាអ្នកគ្រ្រន់ត្រចុចល្រងទៅ ហើយអ្នកក្រសហ្គីតាតាមចងា្វ្រក់ដើម្របីកុំឲ្រយ
វង្វ្រងព្រលល្រងក្នុជងព្រលត្រមួយក៏បានដ្ររ។ វាងាយស្រួលអាចភា្ជ្រប់ាមួយកុំ
ព្រយូទ័រត្រម្តងព្រលដ្រលអ្នកចង់ RECORD បទភ្ល្រងដ្រលអ្នកបានល្រងគ្រប់ព្រ

លាលក្ខណៈអត់ខ្រស្រ។

ACPAD
ELECTRONIC ORCHESTRA

ព្រលដ្រលអ្នកឃ្ល្រតឆ្ង្រយពីម
នុស្រសាទីស្រលាញ់របស់អ្នក 

ព្រលខ្លះត្រឹមត្រការផ្ញើសារ ទូរស័ព្ទ ឬ 
SKYPEាមួយគា្ន្រមនអារម្មណ៍ថនៅ
ត្រឃ្ល្រតឆ្ង្រយពីគា្ន្រទើបបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីបា
នបង្កើតឡើងនូវឧបករណ៍PILLOW 

TALK ដ្រលអាចផ្រាភា្ជ្រប់អារម្មណ៍រប
ស់អ្នកនឹងមនុស្រសាទីស្រលាញ់របស់
អ្នកហាក់ដូចាកំពុងនៅាមូយគា្ន្រអី

ចឹង។ គ្រ្រន់ត្រពាក់ខ្រស្រដ្ររបស់PILLOW 

TALKនិងដាក់SPEAKERរបស់វានៅក្រ្រ
មខ្នើយរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងសា្ដ្រប់លឺចងា្វ្រ
ក់ប្រះដូងពិតៗរបស់មនុស្រសាទីស្រលា
ញ់របស់អ្នកដ្រលមនអារម្មណ៍ហាក់ដូច
ាអ្នកនៅក្រប្ររគា្ន្រ។  គ្រ្រន់ត្រមនAPP 

PILLOW TALK នៅក្នុជងទូរស័ព្ទដ្ររបស់អ្ន
កហើយភា្ជ្រប់គា្ន្រាមួយនឹងAPP PILLOW 

TALKរបស់មនុស្រសាទីស្រលាញ់របស់
អ្នកហើយភា្ជ្រប់ាមួយខ្រស្រដ្រPILLOW 

TALKព្រលគ្រង ព្រ្រះខ្រស្រដ្រនោះនឹ
ងវាស់ចងា្វ្រក់ប្រះដូងរបស់អ្នកទាំងពីរ 

និងបញ្ច្រញាសំឡ្រងតាមSPEAKER 

ដ្រលដាក់នៅក្រ្រមខ្នើយរបស់អ្នក។ព្រល
ន្រះទោះនៅឆ្ង្រយពីគា្ន្រឆ្លងទ្វីបក៏អ្នកអាច
ទទួលបានអារម្មណ៍ថដូចនៅជិតគា្ន្រដ្ររ 
ហើយវាក៏អាចជំនួយឲ្រយអ្នកគ្រងលក់ស្រួ

លផងដ្ររដោយមនភាពកក់ក្ត្រទោះគ្រង
ត្រម្ន្រក់ឯងក៏ដោយ។

PILLOW 
TALK
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ក្នុងមួយជីវិតត្រូវត្រសាកឲ្រយបានម្តង
 ពាក្រយចាស់លោកពោលថ«កើតមកមួយាតិធាតុមួយចាន» អីចឹងហើយអ្វីដ្រលអាចធ្វើអសា្ច្ររ្រយអាចធ្វើបានព្រលយើងនៅមនជីវិត 
បើសិនាមនឱកាសគួរត្រកុំបដិស្រធមិនចង់សាកអីព្រ្រះបើអ្នកដទ្របានធ្វើត្រយើងមិនបានធ្វើវាពិតាគួរឲ្រយសា្ដ្រយខា្ល្រំងណាស់។ ខាងក្រ្រម
ន្រះគឺាបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏រើករាយដ្រលអ្នកគួរត្រសាកល្របងធ្វើយា៉្រងហោចណាស់ក៏បានម្តងក្នុជងមួយជីវិតដ្ររ!

 យើងធា្ល្រប់ត្រដើរល្រងមើលទ្រសភា
ពហើយស្រូបខ្រយល់អាកាសធម្មាតិត្រតាមពិត
ទៅយើងអាចមើលឃើញទ្រសភាពដ្រលកាន់ត្រ
ធំទូលាយនិងស្រូបខ្រយល់បរិសុទ្ធក្នុជងលំហម្រឃ
ដ៏ធំធ្រងព្រលដ្រលយើងលោតឆ័ត្រយោង។វាគឺ
ាបទពិសោធន៍ដ៏អសា្ច្ររ្រយមួយដ្រលយើងមិនគួររំ
លងបើសិនាមនឱកាសអាចលោតឆ័ត្រយោង 
ព្រ្រះវាមនអារម្មណ៍ល្អម្រនទ្រនហួសពីការសា្ម្រ
នព្រលបានលោតចុះមកស្ទើរត្ររកពាក្រយអីមកគ
ណនាគា្ម្រន ទាល់ត្របានសាកម្តងបានដឹងថជីវិ
តពិតាអសា្ច្ររ្រយ។

១.លោតឆ័ត្រោង៖  គា្ម្រនពិធីជួបជុំណាដ្រលមិនចប់ទ្រត្រសំខាន់
យើងធា្ល្រប់បានធ្វើពិធីជប់លៀងប្របឆ្កួតខា្ល្រំងបំផុតាមួយ
មិត្តជិតស្និទ្ធរបស់យើងហើយនៅ ការជប់លៀងហ្នឹងគឺអា
ចនិយាយបានថាការញុ្រំអីជួបជុំគា្ន្រនិងផឹកគ្រឿងស្រវឹ
ងតិចតួច ហើយនៅទីណាក៏បានឲ្រយត្រមនភ្ល្រងអាចច្រៀង
រាំអាឡូអាាបានឬនៅក្នុជងក្លឹបាដើម។ និយាយទៅកា
រជួបជុំមួយហ្នឹងគឺត្រូវត្រច្រញចារឹកពិតទាំងអស់គា្ន្រគា្ម្រនអី
ត្រូវលាក់  ាពិស្រសនោះគឺស្រ្រកច្រៀងឲ្រយខា្ល្រំងៗ និងរាំ
ក្រឡុជកស្ទើរត្រជ្រុះក្របាលហ្មង អាហ្នឹងហើយហៅថពិធីជ
ប់លៀងសម្ល្រញ់ឆ្កួតម៉្រអស់ដ្រ។ វាាការពិតដ្រលអ្នកប្រ្រ
កដាទទួលបានអារម្មណ៍សប្របាយម៉្រកប់ ហើយវានឹងកា្ល្រ
យាអនុស្រាវរើយ៍ដ៏ល្អមួយដ្រលអ្នកនឹងចងចាំព្រញមួយ
ជីវិតរបស់អ្នក គឺឲ្រយត្រនឹកឃើញគឹដឹងត្រសើចម្ន្រក់ឯងក៏
មនដ្ររ។

និតា

 ពិភពលោកបានបង្កើតរទ្រះភ្លើង
ហោះមកដើម្របីឲ្រយមនុស្រសមនភាពកា្ល្រហានទោះ
បីាខ្លួនឯងខា្ល្រចប៉ុណា្ណ្រក៏ដោយកុំធ្វើវាឲ្រយកា្ល្រយ
ាបញ្ហ្រត្រូវត្រហា៊្រនជិះ ព្រ្រះព្រលដ្រលយើង
រំភើបផើតអស់ពីពោះវៀន ពោះតាន់ហ្នឹង ហើយ
ស្រ្រកកប់អាកាសព្រលជិះរទ្រះភ្លើងហោះនោះ 
វាអាចធ្វើឲ្រយយើងបាត់ភាពធុញថប់ និងស្រ្តេស
ដ្រលនៅក្នុជងខ្លួនរបស់យើង។ យើងនឹងមនអារ
ម្មណ៍ស្រ្រលចង់ហោះអស់ពីខ្លួន ដូចគប់ចោលរា
ល់បញ្ហ្រទៅក្នុជងអាកាសអស់អីចឹងគឺភ្ល្រចអ្វីទាំង
អស់ គឺមិនត្រឹមត្រសប្របាយទ្រគឺដូចាបន្ធូរអារម្ម
ណ៍ឲ្រយប្រសើរឡើងវិញផងដ្ររ។

 ការលោតBUNGEEហ្នឹងមើល
ទៅគួរឲ្រយព្រឺក្របាលគ្រ្រន់ត្របានឃើញ ត្រ
ព្រលយើងបានលោតហើយបានដឹងថ
វាភ័យត្រមួយភ្ល្រតទ្រត្រមនអារម្មណ៍រំ

ភើបអសា្ច្ររ្រយ ព្រ្រះព្រលលោតBUNGEE

គឺត្រូវទម្ល្រក់ខ្លួនសំយុងក្របាលចុះមកមុន 
ព្រលហ្នឹងគឺឈាមនឹងហូរបញ្ច្រ្រស ដល់ព្រល

លោតដល់ក្រ្រមហើយមនអារម្មណ៍ថខ្លួនស្រ្រ
លដូចសំឡីវាាអារម្មណ៍ដ៏ល្អខា្ល្រំងបំផុតទាល់ត្រ

សាកបានដឹង។

២.ជិះរទ្រះភ្លើងហោះ ៖

៤.ជប់លៀងឆ្កួតៗមា៉្រអស់ដ្រ
ជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបំផុត ៖

៣.លោត BUNGEE
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សម្រ្រប់ឆ្ន្រំថ្មីខាងមុខន្រះអ្នកបានរៀបចំគម្រ្រងក្តីស្រម្រថ្មីរបស់អ្នកហើយឬនៅ?នៅខាងក្រ្រមន្រះាជម្រើសទីកន្ល្រងសា្អ្រតៗដ្រលមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រត្រងប្រ្រថ្ន្រចង់ទៅ 
សង្រឃឹមថយា៉្រងហោចណាស់ក៏មនកន្ល្រងណាមួយដ្រលាប់ាជម្រើសប្រទ្រសក្នុជងក្តីស្រម្រដ្រលអ្នកចង់ទៅផងដ្ររ។

ប្រទ្រសដ្រលស្ថិតក្នុងតារាងក្តីស្រម្រ

១.ប្រទ្រសបារាំង
គឺាទីក្រុងដ្រលពោរព្រញទៅដោយភ្លើងពណ៌និងក្តីស្រលាញ់ ាពិស្រសគឺមនEIFFEL TOWERដ្រលាកន្ល្រងដ្រលមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រប្រ្រថ្ន្រចង់ទៅដល់ វាពិតារ៉ូម្រ
នទិកខា្ល្រំងបើសិនអាចថតរូបថើបគា្ន្រនៅមុខEIFFEL TOWER ឬទៅចាក់សោគូរស្ន្រហ៍នៅPONT DES ARTS។ ាពិស្រសគឺអាចដើរផ្រសងព្រ្រងក្នុជងប្រទ្រសបារាំងដ្រ
លាទីក្រុងវ័យចំណាស់មួយដ្រលធ្វើឲ្រយអ្នកមនអារម្មណ៍កក់ក្ត្រាមួយនឹងទិដ្ឋភភាពអាគារចាស់ៗទាំងនោះ។

៥.ប្រទ្រសអ៊ីតាលី
ាប្រទ្រសដ្រលមនអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់មួយនៅប៉្រកខាងទ្វីបអឺរ៉ុប ទីកន្ល្រងដ្រលល្របីល្របាញនោះគVឺENICE នៅទីនោះមនការសាងសង់អាគារាច្រើននៅលើ
ប្រជុំកោះាងមួយរយដ្រលយើងអាចជិះទូកទស្រសនាបានយា៉្រងរំភើបរើករាយនៅលើផ្ទ្រសមុទ្រ។ហើយកន្ល្រងដ្រលមិនត្រូវរំលងព្រលបានទៅល្រងនោះគឺ VRONA

ដ្រលអ្នកនិពន្ធSHAKESPEAR និយាយអំពីរឿងស្ន្រហារ៉ូមីអូនិងជួលីអ្រត យើងអាចទៅទស្រសនាកម្រាន្តនៅទីកន្ល្រងបងា្ក្រន់ដ្រដ្រលជូលីអ្រតត្រងត្រទន្ទឹងរង់ចាំរ៉ូមីអូ និ
ងទៅសា្ទ្របរូបចម្ល្រក់សំរឹទ្ធរបស់ជូលីអ្រតត្រង់ទ្រូងខាងឆ្វ្រងដើម្របីនាំសំណាងបានជួបស្ន្រហ៍ពិត។

២.ប្រទ្រសអង់គ្ល្រស
យើងលើកយករាជធានីមួយ
របស់ប្រទ្រសអង់គ្ល្រសមក

និយាយនៅត្រង់ន្រះគឺ
LONDONដ្រលាទីកន្ល្រង
ដ៏ល្របីល្របាញដ្រលឆ្លុជះបញ្ច្រងំ
ពីអរិយធម៌របស់ប្រទ្រស
អង់គ្ល្រស និងមនកន្ល្រង

ទស្រសនាាច្រើនកន្ល្រងដូច
ាកន្ល្រងនាឡិកាធBំIG 

BEN, ប្រអប់ទូរស័ព្ទក្រហម,
សារមន្ទីរBRITISH និង

អាចជិះានក្រហមRED
DOUBLE DECKER 

CAR ទៀតផង។

៣.ប្រទ្រសក្រិច
ាទីកន្ល្រងកំណើតរបស់អរិយធម៌ជនាតិអឺរ៉ុបហើយប្រទ្រសក្រិចនៅត្រមនឥ
ទ្ធិពលទៅលើវិស័យវិស្វកម្ម វិទ្រយាសាស្ត្រ និងទស្រសនវិា្ជ្រដដ្រល អ្វីដ្រលទាក់ទា
ញនៅទីនោះគឺទីក្រុងដ្រលស្ថិតនៅលើកោះដ្រលធា្ល្រប់មនបន្ទុជះភ្នំភ្លើងកាលពី
មុន។ នៅទីនោះព្រលយប់ងងឹតកាន់ត្រស្រស់សា្អ្រតគឺមើលឃើញផ្ទះទាំងនោះ
ភ្លឺគ្រប់ពណ៌ដូចាគំនូរអីចឹង បើបានទៅដល់ទីនោះមិនដឹងាថតរូបអស់ប៉ុនា្ម្រន
ប៉ុស្ត៍ទ្រ!

៤.ប្រទ្រសអ្រសុីប
យើងប្រ្រកដាបានសា្គ្រល់ហើយឲ្រយត្រលឺថប្រទ្រសអ្រសុីបគឺ នឹកឃើញដល់ប្រ្រ
សាទពីរាមីតមុនគ្រហើយព្រ្រះប្រ្រសាទពីរា៉្រមីតក៏ត្រូវបានចូលប្រ្រសាទប្រតិកភ
ណ្ឌពិភពលោកដ៏ល្របីល្របាញ ព្រ្រះត្រការសាងសង់មនបច្ច្រកទ្រសឆ្ល្រតវាងវ្រអ
សា្ច្ររ្រយដ្រលមិនគួរឲ្រយជឿ បើបានទៅដល់ទីនោះ យើងនឹងអាចចូលល្រងនៅក្នុជង
ប្រសាទពីរា៉្រមីតនិងជិះសត្វអូដ្ឋភបូកពីរនៅលើវាលខ្រាច់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយទៀតផង។

៦.ប្រទ្រសអ្រស្រប៉្រញ
សម្រ្រប់អ្នកដ្រលចូលចិត្តសិល្របៈនិងភាពច្ន្រប្រឌិតត្រងប្រ្រថ្ន្របានទៅកា
ន់ទីក្រុងបុរាណនៅទីនោះ យើងនឹងមនអារម្មណ៍ថវិលទៅរកអតីតកាល
មួយដ៏ស្រស់សា្អ្រតមនតន្ត្រីប្រគំតាមផ្លូវរហឹមៗនិងសុទ្ធត្រវិចិត្រករាច្រើន
នៅទីនោះ។ ម្រយា៉្រងវិញទៀតគឺអាចទៅល្រងចំការទំពាំងបាយជូរដ៏ស្រស់
សា្អ្រតនងិញុ្រសំ្រ្រទពំំាងបាយជរូស្រស់ៗទៀតផង អាចនយិាយបានថដចូា
នៅក្នុជងសុបិនន្រទីក្រុងដ៏អសា្ច្ររ្រយមួយអីចឹង។

ប្រភពរូបភាព៖ GOOGLE

និតា
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BACK TO 
SCHOOL
WITH 
700$

បើមានលុយ៧០០ដុល្ល្ររគិតចង់
ទិញអីខ្លះសម្រ្រប់ឆ្ន្រំសិក្រសាថ្មី?

1.កាតាបសា្ព្រយខាងក្រ្រយ

2.ទូរស័ព្ទដ្រទំនើប

3.សំលៀកបំពាក់

4.កំុព្រយូទ័រយួរដ្រ 5.សមា្ភ្ររសិក្រសា 6.ប្រអប់បាយ & ដបទឹក

សម្រ្រប់បវ្រសនកាលឆ្ន្រសិំក្រាថ្មនី្រះ ធា្ល្រប់
បានគិតដ្ររអត់ថគួរទិញរបស់របរប្រើ
ប្រ្រស់ថ្មីៗសម្រ្រប់ខ្លួនឯង? ឥលូវហ្នឹង
និយាយថបើមនលុយ៧០០ដុលា្ល្ររមន
ដឹងអត់ថគួរទិញអីគ្រខ្លះ អី៊ចឹងSABAY

នឹងផ្ដល់ាគំនិតខ្លះៗក្នុជងការជ្រើសរើស
ទិញឥវា៉្រន់សម្រ្រប់ព្រលចូលរៀនវិញ
ដោយប្រើលុយ៧០០ដុលា្ល្ររនោះ!!

កាតាបមនអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនន($20)
យើងគួរជ្រើសរើសយកកាតាបណាដ្រល 
មនទំហំរាងទូលាយហើយដាក់របស់របរ
បានច្រើនបើសិនាមនកន្ល្រងដាក់កំុព្រយូទ័រ
រឹតត្រល្អ ម៉្រយាងទៀតអាចជ្រើសយកសាច់
កាតាបណាដ្រលអាចការពារការជ្រ្របទកឹ
បានកាន់ត្រប្រសើរ។

ទូរស័ព្ទដ្រSMART PHONE ឬ TABLET

($250)យើងអាចទិញទូរស័ព្ទ SMART

PHONEណាដ្រលមនតម្ល្រសមរម្រយត្រឹម
($22ឬ(322ហើយមនភាពធន់ាពិស្រស
គឺងាយស្រលួប្រើការបានច្រើនទាក់ទងនឹង
ការងារសាលា អ្វីដ្រលសំខាន់ន្រការទិញ
ទូរស័ព្ទSMART PHONEន្រះគឺយើងអាច
ស្វ្រងរកឯកសារម្ររៀនតាមប្រព័ន្ធអី៊នធឺណិត
បានទាន់ចិត្ត។

កុំព្រយូទ័រយួរដ្រ ន(3150)
អាចជ្រើសរើស
កំុព្រយូទ័រណាដ្រលសមរម្រយអា
ចប្រើសម្រ្រប់
វាយឯកសារម្ររៀន និងប្រើ
ប្រ្រស់កម្មវិធីត្រូវនឹងការងារ
សិក្រាបានគឺល្អហើយ។

សំលៀកបំពាក់ និងស្រប្រកជើង ន(620)
គួរទិញអាវធំមួយដ្រលអាចពាក់ច្រញ
ក្រ្រព្រលម្រឃក្ដ្រព្រ្រះឥលូវអាកាស
ធាតុប្រ្រប្រួល និងទិញសំលៀកបំពាក់
ដ្រលាសា្ដ្រយប្រចាំខ្លួនយើង ហើយថ្រ
មទាំងស្រប្រកជើងដ្រលអាចពាក់ព្រលខ្រ
ភ្លៀងមួយគូរ និងមួយគូរសម្រ្រប់ពាក់ម៉ូ
តប្រចាំថ្ង្រ។

ទិញឧបករណ៍សិក្រានិងសៀវ
ភៅតាមមុខវិា្ជ្រ ន(350)
អាចទិញដូចាប៊ិច ដ្រកខ្ម្រ 
កាបូបដាក់ប៊ិច ទឹកលុប ជ័រលុ
បផ្រស្រងៗដ្រលយើងត្រូវការស
ម្រ្រប់ការរៀនរបស់យើង ក៏ដូ
ចាសៀវភៅសរស្ររនិងសៀ
វភៅម្ររៀនទៅតាមមុខវិា្ជ្រដ្រ
លយើងត្រូវរៀន។

ប្រអប់បាយ និងដបទឹក ន($20)
ព្រលទៅរៀនយើងគួរត្រមនដបដាក់
ទឹកខ្លួនឯងមួយដើម្របីមនភាពងាយ
ស្រួលក៏ដូចាអនាម័យមិនចាំបាច់
ប្រើក្រវគ្រ ហើយមនប្រអប់បាយដ្រ
លអាចដាក់ម្ហូបញុ្រំពីផ្ទះបានកាន់ត្រ
ប្រសើរថ្រមទៀត។

និតា
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ក្នុជងការបើកទំព័រឆ្ន្រ ំ$216 ខាងមុខឆប់ៗន្រះ បើអ្នកត្រៀមគម្រ្រងនិងចង់ច្រញប្រលូកបើកអាជីវកម្មខ្លនួឯងនោះ អ្នកទំាងអស់គា្ន្រគួរត្រចំណាយព្រលខ្លះ ដើម្របីអានសៀវភៅល្
បីៗក្នុជងពិភពលោកដ្រលអ្នកជំនួញជោគជ័យាច្រើនបានរៀនតាម។ SABAY បានដកស្រង់សៀវភៅទំាង 4 ក្របាលខាងក្រ្រមណ្រនំាឲអ្នកទំាងអស់គា្ន្រអានសម្រ្រប់ទុកធ្វើា
ដើមទុន។

HOW TO WIN FRIENDS AND 

INFLUENCE PEOPLE: 

និពន្ធដោយលោក DALE CARN-

EGIE និងបោះពុម្ពក្នុជងឆ្ន្រ ំ1936លក់
ច្រញបានរាប់លានក្របាលលើពិភព
លោក។ អ្នកជំនួញរាប់មិនអស់បាន
ប្រើប្រ្រស់សៀវភៅន្រះាជំនួយក្នុជង
ការនំាពួកគ្រទៅកាន់ភាពជោគជ័យ។ 
មនមនុស្រសាច្រើនណាស់បានអាន
វាាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្របីចង
ចំានូវសំខាន់ក្នុជងសៀវភៅ។ 
ការណ្រនំារបស់អ្នកនិពន្ធគឺមនភាព
ាក់ស្ត្រង និងឧទាហរណ៍ល្ៗអ  ដ្រល
អាចយកមកប្រើប្រ្រស់ក្នុជងជីវិតបាន។ 
អ្នកប្រ្រកដាមិនដ្រលឃើញអ្នក
ជំនួញណាមួយទទួលបានជោគជ័យ
ដោយមិនបានអានសៀវភៅ។

STEVE JOBS:

និយាយអំពីសហគ្រិនម្ន្រក់ដ្រលព្រយាយា
មផា្ល្រស់ប្តូរពិភពលោកដោយខ្លួនគាត់ផា្ទ្រ
ល់។ អ្នកនិពន្ធ WALLET ISSACSON 
បានដកស្រង់ការសម្ភ្រសចំនួនាង 42 
ាមួយលោក STEVE JOBS និងការ
សម្ភ្រសាងរាប់រយរវាងគ្រួសារ មិត្តភក្តិ 
និងអ្នករួមការងារ ដើម្របីបង្កើតបានា
សៀវភៅមួយក្របាលន្រះ។ 
បើសិនាអ្នកមនគម្រ្រងចាប់ផ្តើមមុ
ខជំនួញផា្ទ្រល់ខ្លួននោះ សៀវភៅន្រះ
និងកា្ល្រយាកាតាលីករជំរុញឲអ្នកស
ម្រ្រចអ្វីមួយលើសពីការគិតរបស់អ្នក។ 
ISSACSON សរស្ររអំពីគ្រប់ចំនុចន្រ
ជីវិតផា្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ JOBS តាំងពីអត្តច
រិតនិងការជឿាក់របស់គាត់។លើសពី
ន្រះទៅទៀត អ្នកនិពន្ធបានបន្ថ្រមអំពីជី
វិតរស់នៅដ៏សាមញ្ញរបស់ស្រដ្ឌីពាន់លា
នម្ន្រក់ន្រះ ាមួយនិងភាពាអ្នកដឹកនាំ 
ដ៏មនឥទ្ធិពលក្នុជងពិភព COMPUTER 
ាមួយនិង CODING។ បន្ថ្រមាមួយនឹ
ងភាពវ័យឆ្ល្រតក្នុជងការលក់និងវិស័យទី
ផ្រាររបស់គាត់។ STEVE JOBS  បាន
រស់នៅក្នុជងជីវិតដ៏មិនគួរឲជឿមួយដ្រល
អ្នកមិនដ្រលបានជួបពីមុន រឿងរបស់គា
ត់នឹងជះឥទ្ធិពលដល់ចិត្តអ្នកអំពីភាពា
អ្នកដឹកនាំ និងគំនិតក្នុជងការធ្វើជំនួញដ្រ
លរុញច្រ្រនអ្នកក្នុជងការសម្រ្រចសមិទ្ធផ
លអ្វីមួយសម្រ្រប់ពិភពលោក។

THE SEVEN HABITS OF HIGHLY 

EFFECTIVE PEOPLE: 

និពន្ធដោយលោក STEPHEN 
R.COVEY  ផ្ត្រតទៅលើភាពាអ្នក
ដឹកនំាដ្រលបានផា្ល្រស់ប្តរូជីវិតមនុស្
សរាប់លាននាក់។ចំនុចសំខាន់ៗនិង
ល្ៗអ ដ្រលអ្នកជំនួញបានរៀនពីសៀ
វភៅន្រះគឺអំណាចន្រការយកចិត្តទុ
កដាក់លើអ្វមួីយ និងសម្ថតភាពក្នុជង
ការធ្វើអ្វមួីយដោយឯករាជ។អ្នកនិព
ន្ធបានបញ្ជក់ថបើគា្ម្រនអំណាចទំាង
ពីរន្រះទ្រ ទោះអ្នកមនចំណ្រះដឹង
ច្រើនបុ៉ណា្ណ្រក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនអាចអ
ភិវឌខ្លនួអ្នកឲខា្ល្រងំបានដ្ររ។ ន្រះមិ
នម្រនាសៀវភៅដ្រលប្រ្រប់ផ្លវូកាត់
ឬក៏ល្របិចដើម្របីទៅរកភាពជោគជ័យ
នោះទ្រ បុ៉ន្ត្រក្នុជងជំពូកនីមួយៗពោរព្រ
ញទៅដោយគំនិតដ្រលអ្នកគួរត្រក
ត់ត្រ្រទុកនិងអានម្តងហើយម្តងទៀត
ដើម្របីកសាងផ្លវូសម្រ្រប់ដើរទៅរកភាព
ជោគជ័យក្នុជងជីវិត។បើគា្ម្រនការយក
ចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វមួីយមួយនោះទ្រ 
មុខជំនួយរបស់អ្នកគឺមិនអាចទទួលបា
នជោគជ័យនោះទ្រ ដូច្ន្រះហើញបាន
ាអ្នកគួរត្រធ្វើាម្ច្រស់សៀវភៅន្រះ។

THINK AND GROW RICH 

សៀវភៅន្រះនិយាយអំពីមនុស្រសម្ន្រក់ដ្រល
មនឪពុកពីរ ឪពុកបង្កើតាអ្នកក្រ និង
ឪពុករបស់មិត្តភក្តជិិតសទ្នឈិ្ម្រះថ
MIKE ាអ្នកមន។ ឪពុកទំាងពីរដ្រលម្ន្រក់
ាគ្របួង្រៀននិងឪពុកម្ន្រក់ទៀតាអ្នក
ជំនួញ បានផ្តល់ម្ររៀនឲកូនៗអំពីរបៀប
ដើម្របីកា្ល្រយាមនុស្រសជោគជ័យទៅថ្ង្រ
អនាគតតាមផ្លវូពីរផ្រស្រងគា្ន្រ។ ក្នុជងសៀវភៅ
ន្រះអ្នកនិពន្ធបានធ្វើការដកស្រង់និង
ប្រៀបធៀបម្ររៀនរបស់ឪពុកទំាងពីរ
ា 6 ជំពូកដូចខាងក្រ្រម

1.   អ្នកមនមិនធ្វើការដើម្របីលុយ
$.  សារះសំខាន់ន្រចំណ្រះ
     ដឹងខាងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្តុជ
3.  ប្រកាន់ខា្ជ្រប់ការងាររបស់ខ្លនួឯង
4.  ពន្ធអាករ និង ការសហការ
5.  អ្នកមនអាចផលិតលុយបាន
6.  ធ្វើការដើម្របីរៀន មិនម្រនធ្វើការដើម្របី  
     លុយត្រមួយមុខទ្រ

R E C O M M E N D A T I O N
BOOKS



ាក្ម្រងស្រមួីយរូបដ្រលចំណាយព្រលកុមរភាព
របស់នាងសឹងត្រទាំងស្រុងរស់នៅក្នុជងពិភព
មួយដ្រលនាងត្រងស្រម្រថនាងបានទៅដល់។
ាពិភពមួយដ្រលពោរព្រញទៅដល់ដោយភាព       
ឆើតឆញ មនក្ម្រងស្រីស្លៀកសំលៀកបំពាក់
សា្អ្រតៗប្ល្រកៗ គ្រប់ពណ៌និងគ្រប់ម៉ូដ គ្រអាច
ក្រឆ្ន្រខ្លនួគ្រពីក្ម្រងសិស្រសសាលាទៅាព្រះនាង
ដ៏គួគួរឲទាក់ទាញ។ ក្នុជងបន្ទប់គ្រងដ្រលពោរ
ព្រញទៅដោយរូបកូនក្រមុំសឹងគ្រប់ប្រភ្រទ 
តុក្កតាព្រះនាងាមួយរូ៉បដ៏ស្រស់សា្អ្រតាច្រើន 
ព្រជ្ជតា ត្រងត្រគិតថនាងាអ្នកច្ន្រម៉ូដនិង
បង្កើតឈុតទាំងនោះ។

«ខ្ញុជំចូលចិត្ត តុបត្រងឲពួកគ្រទាំងនោះណាស់ 
ពួកគ្រមិនត្រមឹត្រាតុក្កតាទ្រ បុ៉ន្ត្រាផ្ន្រកមួយន្រ
ជីវិតរបស់ខ្ញុជំ កូនក្រមុំក្រដាស (Paper Doll) 
គឺារបស់ដ្រលខ្ញុជំស្រាញ់ាងគ្រ ហើយខ្ញុជំ
ត្រងត្រសន្រសំលុយទុកដើម្របីបានទិញ Collec-

tion ថ្មីៗដ្រលដាក់លក់ក្នុជងបរិវ្រណសាលា
បឋមសិក្រារបស់ខ្ញុជំ ម៉្រក់ត្រងត្រស្តីបនោ្ទ្រសថ 
ខ្ញុជំខ្ជះខា្ជ្រយលុយណាស់»។

មនម្ត្រយាាងកាត់ដ្ររស្រ្រប់ ព្រជ្ជតាត្រងត្រ
ឃើញម្ត្រយនាងព្រយាយាមទាំងថ្ង្រទាំងយប់ក្នុជង
ការច្ន្រម៉ូដ ផ្តល់ប្រឹក្រាដល់អតិថិជនដ្រលមក
ហាងរបស់ម្ត្រយនាងដើម្របីផលិតបានសម្លៀក
បំពាក់តម្រូវចិត្តស្រ្តីទាំងនោះ។ នាងត្រងត្រ
ជួយការងាររបស់ម្ត្រយនាងក្នុជងការស្លៀកពាក់
ឲភ្ញៀវ អារម្មណ៍ដ៏មនក្តសុីខបំផុតនោះគឺ ព្រល
ឃើញពួកគ្រស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដ្រលម្ត្រយ

នាងធ្វើពោរព្រញទៅដោយភាពរើកករាយ។ 
នាងចាត់ទុកម្ត្រយនាងាវើរនារើដ៏អសា្ច្ររ្រយដ្រល
អាចផ្តល់ភាពស្រស់សា្អ្រតនិងទំនុកចិត្តដល់នារើ
គ្រប់ៗរូប។ រូបភាពនិងការគិតទាំងន្រះបាន
ធ្វើឲនាងមនការស្រមើស្រម្រចង់កា្ល្រយា
មនុស្រសម្ន្រក់ដូចម្ត្រយរបស់នាងព្រលនាងធំ
ឡើង។

ដោយមនទ្រពកោសល្រយខាងផ្ន្រកសិល្របះតំាង
ពីកំណើត បូករួមាមួយការស្រាញ់ចូលចិត្ត
ផងនោះ និស្រសិតវ័យ 19ឆ្ន្រំរូបន្រះបានបន្តក្តី
ស្រម្ររបស់ខ្លួនដោយសព្វថ្ង្រនាងស្ថិតនៅក្នុជង
ឆ្ន្រំបញ្ចប់ផ្ន្រកបរិញ្ញប័ត្ររចនាម៉ូនដសម្លៀក
បំពាក់និងពានិជ្ជកម្មនាសាកលវិទ្រយាល័យ
លីមកុកវើង។

ដោយមនការលើកទឹកចិត្តនិងឧបត្ថមពីក្រុម
គ្រួសារ ព្រជ្ជតាត្រងត្រខិតខំព្រយាយាមស្វ្រងរក
គំនិតនិងសិល្របះថ្មីៗដើម្របីបញ្ចូលទៅក្នុជងការ
ច្ន្រម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់នាង។ 
«ការច្រញម៉ូដ Collection នីមួយៗរបស់ខ្ញុជំគឺ
សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការលាយបញ្ចូលពណ៌ដ្រល
ាសារមួយបងា្ហ្រយច្រញនូវភាពសប្របាយរើករាយ 
ស្រស់ថ្ល្រ លក្ខណះក្ម្រងទាន់សម័យ និង
ាពិស្រសនោះមនភាពងាយស្រួលក្នុជងការ
ស្លៀកពាក់»។

Eco-Futurismា Collection 

Spring-Summer 2016របស់ព្រជ្ជតាដ្រលដាក់
បងា្ហ្រយក្នុជង Sabay Magz ន្រះគឺឆ្លុជះបងា្ហ្រយអំពី

ភាពព្រញនិយមន្រអនាគតកាលដ្រលនាងបាន
គិតទុកដោយការរចនាមូ៉ដទាញច្រញពីសណា្ឋ្រន
សំណាង់អាគារនិងការរចនាផ្ន្រកខាងក្នុជង។
េលើសពីន្រះទៅទៀតនោះលក្ខណះពិស្រស
របស់ Eco-Futurism គឺនឹងប្រើប្រ្រស់កាក
សំណាល់ក្រណាត់ដ្រលគ្រឈប់ត្រូវការដើម្របី
ផលិតច្រញារបស់ថ្មីស្រស់សា្អ្រតនិងបំព្រញ
តម្រូវការក្នុជងវិស័យ Fashion បានម្តងទៀត។
«ដោយសារបច្ច្រកវិទ្រយាកាន់ត្រមនការរើកចម្រើន
កាកសំណល់ាតិពុលដ្រលបានបញ្ច្រញទៅ       
បរិសា្ថ្រនពីវិស័យឧស្រាហកម្មសម្លៀកបំពាក់
គឺច្រើនខា្ល្រំងព្រកហើយ ដូច្ន្រះខ្ញុជំចង់ចាប់ផ្តើម
រួមចំណ្រកក្នុជងការធ្វើអ្វីមួយតបស្នងទៅផ្រន
ដីវិញ»។
ព្រជ្ជតាសង្រឃឹមថថ្ង្រអនាគតនាងនឹងបានឃើញ
មនុស្រសគ្រប់រូបយល់ដឹងពីការកាត់បន្ថយកាក់
សំណល់ និង ចាប់ផ្តើមយករបស់ចាស់ៗមក
ក្រច្ន្រឲប្រើប្រ្រស់បានម្តងទៀត។នាងជឿាក់ថ 
នាងនឹងកា្ល្រយាផ្ន្រកមួយន្រធនធានមនុស្រស
ដ្រលធ្វើឲឧស្រាហកម្ម
ច្ន្រមូ៉ដស្រកុខ្ម្ររ កាន់ត្រ
មនភាពរើកចម្រើន 
ាពិស្រសមន
ក្ររ្ត៏ឈ្ម្រះលើឆក
អន្តរាតិដ្រលត្រវូ
បានគ្រទទួល
សា្គ្រល់ពីសា្ន្រដ្រ
កូនខ្ម្ររយើង។

HER FASHION JOURNEY WITH A HEART OF GREEN ENVIRONMENT 

PHY PECCHATA
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អ្នកណាគ៏ធា្ល្រប់ឆ្លងកាត់ព្រលវ្រលាមិនល្អ សុបិន្តអាក្រក់ដ្រលបនា្ល្រចយើងដូចាការ
ប្រកបាក់ស្ន្រហា ព្រ្រត់ប្រ្រស់ាមួយមនុស្រសដ្រលយើងស្រាញ់។ បុ៉ន្ត្រសូមកំុគិត
អ្វដី្រលបានកើតឡើងក្នុជងផ្លវូអវិជ្ជមនទំាងស្រងុនោះអី រឿងអ្វក៏ីដោយវាកើតឡើង
ដោយមនហ្រតុផលរបស់វា។ វាដូចាម្ររៀនដ្រលទ្រវតាជូនអំណយដល់យើង
ដើម្របីសា្គ្រល់និងរៀនពីវាផងដ្ររ។ អ្នកដ៏ទ្រចូលមកក្នុជងជីវិតយើង អ្នកខ្លះទៅ អ្នកខ្លះ
ក៏ទៅក្នុជងអំឡុជងព្រលមួយ មនន័យថកាតា្ត្រកិច្ចគ្រក្នុជងជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវបាន
បញ្ចបហ់ើញ។មនិថអ្នកកពំងុត្រឆ្លងកាតក់ារប្រកបាកស់្ន្រហាឬកច៏ងផ់ា្ល្រស់ប្តរូខ្លនួ
ទៅាមនុស្រសថ្មីនិងប្រសើរាងមុនមួយទៀតនោះទ្រ SABAY មន TIPS មួយ
ចំនួនដ្រលអាចជួយអ្នកទាំងអស់គា្ន្រ អានហើយយកទៅសាកល្របងបានដើម្របី
ចាប់ផ្តើមផ្លូវថ្មីាមួយរឿងល្អៗម្តងទៀតសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ $216 ន្រះ

ជំហានទ1ី:  LET GO 

ដើម្របីទទួលបានការចាប់ផ្តើមថ្មី និងស្រស់ស្រ្រយមួយ អ្នកគួរត្រឲរបស់ចាស់ៗ
ច្រញទៅឲបាត់ពីជីវិតអ្នក។ បើអ្នកកំពុងព្រយាយាមបំភ្ល្រចរឿងចាស់ៗចោលពី
ស្ន្រហាអតីតកាលរបស់អ្នកនោះ អ្នកគួរត្រចៀសច្រញពីរបស់ណាដ្រលអាចរំលឹក
ពីមនុស្រសអតីតកាលរបស់អ្នក។ SABAY មិនអាចសន្រយាថវាស្រួលវបានទ្រ ប៉ុន្ត្រ
ជឿាក់ចុះថ អ្នកនឹងជួយខ្លួនឯងបានច្រើន ព្រ្រះខ្លួនខ្ញុជំផា្ទ្រល់ធា្ល្រប់ឆ្លងកាត់រឿង
ន្រះ។ យកកាដូឬរបស់ផ្រស្រងៗដ្រលគ្រឲទៅឧបត្ថម អ្នកមិនត្រមឹត្រស្រ្រយចំណង
ដ៏តឹងច្រញពីខ្លួនឯងនោះទ្រ ថ្រមទាំងបានជួយដល់មនុស្រសដ្រលកំពុងត្រូវការ
ជំនួយទៀតផង។ពាក្រយចាស់លោកពោលថ   «រូបថតគឺមិនផា្ល្រស់ប្តូរនោះទ្រមន
ត្រមនុស្រសទ្រដ្រលផា្ល្រស់ប្តូរ» ព្រលនិយាយអំពីអនុស្រាយរើយគា្ម្រនអ្វីអាក្រក់ាង
ទុករូបថតរបស់មនុស្រសដ្រលយើងបានប្រកបាក់ស្ន្រហាាមួយនោះទ្រ វានៅត្រ
រំលឹកយើងពីមនុស្រសម្ន្រក់នោះ គួរលុបចោលឲអស់ទៅ ទាំង OFFLINE និង 

ONLINE។ អ្នកនឹងទទួលបានអារម្មណ៍ល្អ បនា្ទ្រប់ពីអ្នកអនុញ្ញ្រតរបស់ទាំងនោះ
ចាកច្រញពីជីវិតនាក់។ វាគ្រ្រន់ត្រត្រូវការមួយនាទីដើម្របីឲរឿងមនភាពងាយ
ស្រួលឡើងវិញ។
ជំហានទ2ី: FORGIVE

បើសិនមននរណាមួយធ្វើឲអ្នកឈឺចាប់ វិធីល្អបំផុតដើម្របីចាក់ច្រញពីវាគឺការ
អភ័យទោស។ ដឹងថវាមិនងាយស្រួលទ្រ ប៉ុន្ត្របើអ្នកនូវត្របៀមកំហឹងនិងការ
ខូចចិត្តទំាងនោះក្នុជងខ្លនួារៀងរហូតនោះ មនន័យថអ្នកបានអនុញ្ញ្រតវាឲបំផា្ល្រញ
អ្នកដោយខ្លនួឯងហើយ។ សរស្ររសំបុត្រមួយឲខ្លនួអ្នក និងរៀបរាប់នូវអ្វទំីាងអស់
ដ្រលអ្នកចង់។ ធ្វើការអភ័យទោស គឺធ្វើសម្រ្រប់ខ្លួនឯង វាធ្វើឲអ្នកឃ្ល្រតឆ្ញ្រយពី
ភាពឈឺចាប់ដ្រលបានកើតឡើង។ កុំចាំយូរទៀត បើអ្នកមនជម្ល្រះាមួយអ្នក
ផ្ទះ ឬ មិត្តភក្តរិបស់អ្នក និយាយាមួយពួកគ្រនៅថ្ង្រន្រះទៅ ព្រ្រះអ្នកមិនដឹងថ
ថ្ង្រស្អ្រកមនរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទ្រ។ វាមិនដ្រលយឺតព្រលទ្រក្នុជងការប៉ះពៅ
ចំណងមិត្តភាពរបស់អ្នក និងចាប់ផ្តើមគ្រប់យា៉្រងសារាថ្មីនោះទ្រ។

ជំហានទ3ី:  CHANGE YOUR OUTLOOK 

ផា្ល្រស់ប្តរូរបស់នៅជំុវិញខ្លនួអ្នកដើម្របីទទួលបាននូវអារម្មណ៍ថ្ម។ី ចាប់ផ្តើមពី តុធ្វើការ
ឬក៏កម្រ្រលពូករបស់អ្នកព្រ្រះវាាកន្ល្រងដ្រលអ្នកសម្រ្រក់។ មនកតា្ត្រាច្រើន
ទៀតដ្រលអ្នកអាចផា្ល្រស់ប្តូរ ដូចាមូដសក់ប្រចាំត្រកូលរបស់អ្នក អ្នកនឹងទទួល
បានរូបរាងថ្មី និងអារម្មណ៍ថ្មីបនា្ទ្រប់ពីការដូរសា្ទ្រយសក់។ ការផា្ល្រស់ប្តូររស់និយម
ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នាក់ក៏បាន បើសិនាអ្នកត្រងត្រនិយមល្រងសា្ទ្រយ សខ្ម្រ គួរ
ត្រងាកមកសាកល្របងការបន្ថ្រមពណ៌ទៅលើខោអាវរបស់អ្នក។ ពណ៌នៅជំុវិញខ្លនួ
អ្នកមនថមពលទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកដូចាពណ៌សម្លៀកបំពាក់ដ្រល
អ្នកពាក់ផងដ្ររ។ ដូច្ន្រះហ្រតុអ្វមិីនស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដ្រលធ្វើឲយើងមន
អារម្មណ៍រើករាយនឹងខ្លួនឯង? SABAY សុំណ្រនាំឲសាកពាក់ពណ៌ទឹកក្រូច 
ព្រ្រះពណ៌ន្រះឆ្លុជះបញ្ចំងពីថមពលនិងភាពជឿាក់ដ្រលយើងមនចំពោះខ្លួន
ឯង លើសពីន្រះទៀតពណ៌ទឹកក្រូចធ្វើឲយើងមើលទៅមនភាពស្រស់ស្រ្រយ 
និងរស់រវើក។

ជំហានទី 4: SMILE

ធ្វើអ្វីមួយពោរព្រញទៅដោយសា្ន្រមញញឹមធ្វើឲអ្វីគ្រប់យា៉្រងមើលទៅមនភាព
ងាយស្រួល និងគ្រគ្រប់គា្ន្រមើលឃើញថយើងត្រៀមខ្លួនរួចាស្រ្រចសម្រ្រប់អ្វីៗ
ខាងមុខ។ ខ្ញុជំគិតថសា្ន្រមញញឹមគឺាគ្រឿងសម្អ្រងមួយសម្រ្រប់ជីវិតរបស់អ្នក។ 
វាគឺា FASHION មួយដ្រលមិនច្រះហួសសម័យ។

GUIDE TO 
STARTING 
OVER 

         I THINK A 
BEAUTIFUL SMILE IS 
THE BEST ACCESSO-
RY YOU CAN ADD TO 
YOUR WARDROBE 
AND TO YOUR LIFE. 
IT GOES WITH EV-
ERYTHING AND WILL 
NEVER GO OUT OF 
STYLE. ALSO, DON’T 
FORGET TO NEVER 
STOP DREAMING-MI-
CHELLE 
PHAN
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 GHOSTSHIP 03-DEC-2015
�ក��ង�ពងងឹត���លយប់��ើ��មួយ��ល�ក���លសមុ��។ ខណៈ ��ល 
��ល���ស់��និងសហ�រ�វ័យ���ង�ំងបី�ក់រក�ើញ�កសពរបស់��� ី�� �ក់ 
��ល���ពន�របស់���ងទំ�ើង�រ����ក់។ពួក���ំងបី�ក់មិន���ន���ប់���ស់ 
ក���ល់�ះ���យ���ះពួក�����ច����ងទំ�ើង�ះស���ប់ពួក�លផង��រ។  
���ឿង���វ�ំង��ះមិន�នប��ប់��ឹមប៉ុណ�ឹង��។ �យ�រ��សព�ះ�ន�ត់ពី
ក���ង�ើយវ����ណ���ច��ី�ះក៏�នលងប���ចអ�ក��ប់�����ើក���ល់។��ប់���
��ើក���ល់ចង់រត់��ក៏មិន�ន     ���ះពួក���ក���លសមុ���ើយវ�ធី��
មួយគត់�ះគឺ ពួក�����វ�មរក�កសព�រ��ះឲ���ើញ �យ �ពភ័យ ���ច និង 
ស�ន់���រក��ង�រ���ងរកសព��ើឲ����ប់������ចគិត�អ�ក�គឺ��តករ។        

BY THE SEA 09-DEC-2015
���ំ 1970s Venessaអតីត � អ�ក �ំនិង ប�ី របស់ �ង  Rolandអ�ក និពន� ស���តិ ���រ�ក 
��ើ ដំ �ើរ កំ �ន� � �� ��ស ��ំង�ំង អស់ ��� �ើម��ី ���ច ��ង់ ជីវ�ត �� ពិ �ហ៍រប
ស់ ពួក ��។ �យ�រ�រ���ស់ ប��រ បរ�� �ស និង  ជួប មនុស�� ថ�ី ៗ  �ើ �ច ��ើ �យ ពួក  
�� �� �ញ់ ��� ម�ង �ៀត �ន ��?  

THE LITTLE PRINCE 11-DEC-2015
�ឿង The Little Prince គឺ�����ទ�ឿងតុក�����ល�ន���ង ��ីតូចមួយ រស់����ម 
�រ��និង�យអ�ក���ក់របស់�ងពីរ�ៀបរស់����ំ���ក��ងពិភព�ករបស់ពួក 
�ើង។ �ើយក៏��នអ�កជិត�ង���ក់ចិត�ល����នចរ�កច���ក��ល��ង��រ��ន 
�ង��ប់��ល���។ The Aviator �ន��ើ�រ���ំមិត�ថ�ីរបស់�ត់��ន់ពិភព 
ដ៏អ���រ��មួយ��ល�នអ�ីៗ��ប់���ង។ �ពិភព�កមួយ��លសូម��ី��ខ��ន �ត់ក៏���វ 
ទទួល���ល់��រ ��ល��ល �ត់�ន ជួប�មួយនិង��ះ�ជបុ��តូច The Little Prince 
�ើយក៏�ក���ង��មួយ��ល���ង��ីតូច The Little girl �ច��ើ��ទមន� និងដំ�ើរ 
កំ�ន�ដ៏សប��យរ�ក�យដូច�អ�ី��ល�ង���ប់�ន���ើរ�����ក��ងពិភព 
�ករបស់��ះ�ជបុ��តូច The Little Prince។ 

 SISTERS 17-DEC-2015
និពន� �យ �ក  Jason Moore, Sisters  និង និ�យ អំ ពី  បង ប��ន ��ី ពីរ �ក់  
���ក់ �ន ចរ�ក ដូច  កូន ���ង     ឯ ���ក់ �ៀត គឺ � ���ី �� ���យ  ��វ �វ ��ល ��� វ �ន  �ះ �  
�យ � សំ �ត បន�ប់ ��ង ក��ង ផ�ះ កុ�រ �ព  ��ល ���យ ឪ ពុក របស់ ពួក �� ��ៀម នឹង លក់ 
��ញ ។ �ើម��ី ចង់ វ�ល ��លប់ �  រក �រ ចង់ �ំ �ល ពី កុ�រ �ព ដ៏ ��ស់ �� �ល  ពួ ក ��  
�ន �ៀប ចំ ពី ធី  ជប់ �ៀង � លក�ណៈ���ង សិស�� �� ស���ប់ មិត� រួ ម ���ក់ ពូក ��។  
ប៉ុ ��� ពិ ធី ជប់ �ៀង �ះ  ��លប់ � � �ឿង ����ង មួយ �ៀត ខុស ពី �រចំ ទុក។ �ើ �ន �ឿ
ង ���ង �វ�ញ ក��ងពិ ធី ជប់�ៀង មួយ ��ះ?

IP MAN 3 24-DEC-2014
គឺ������ពយន�ឆ��ះប��ំងពីសិល��ៈក��ច់គុនរបស ់ ហុងកុង       និងដឹង�ំស���ង�យ
�ក  Wilson Yip, ផលិត�យ Raymond Wong, និងនិពន��យ Edmond 

Wong. ��ះគឺ������ពយន�ទី 3 របស់ IP Man �យ���ក��ើជីវ�តរបស់�ក 
����ក��ច់គុន Wing Chun � Yip Man ស���ង�យ Donnie Yen។ ���� �ព យន� 
��ះក៏�នចូលរួមស���ង�យ�ក    Mike Tyson, អតីត�ើងឯក���ល់ 
ពិភព�កនិង�ក Bruce Lee �កូនសិស��ពិតរបស់ Yip Man ��លប��ើត 
រូប�ព�ើង�យប���កវ�ទ�� Computer ។

SENIOR 31-DEC-2015
�ន�រ����ក់���ះ Mon ��លស���ង�យ��ច��ៀងវ័យ���ង Jannine Weigel 

�ង�នសម�ត�ពពិ��សពីកំ�ើត��ល�ចហិតក�ិន���ច�។���យមកក៏�ន
��លឹង���ច��ុស���ល់�នរក�ង�ើម��ីពឹង�ក់ជួយរកយុត�ិធម៌�ក់ទង នឹង អំ�ើ 
�តកម� របស់��។ ចង់ដឹង ���តុ �រណ៍គួរឲ��ឺក��ល �ំង�ះ ��ប� កុំ���ច 
�ទស����ំងអស់�����ើ�ឿងក�ី�ះនឹងទ���យ��ញមក��រឬ��?

SENIOR
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គ្រ្រន់ត្រចូលចិត្តរបស់មនុស្រសស្រី
គ្រហៅGAYដ្ររអត់?

ប្រុសៗណាគ្រខ្លះតាំងពីតូចមកដល់ឥលូវចូលចិត្ត
ល្រងរបស់មនុស្រសស្រីឬចូលចិត្តធ្វើការងារមនុស្រស
ស្រ ីនិងមនចរិតញុជកិញក់ខ្លះ? ហើយមនដ្ររឆ្ងល់
អត់ថខ្លួនឯងរូបរាងាប្រុសម៉្រចក៏ចូលចិត្តធ្វើអី
ទំនោរទៅដូចាមនុស្រសស្រីច្រើនាងអីចឹង! ដ្ររ
សួរខ្លួនឯងហើយមនចម្លើយសម្រ្រប់ខ្លួនឯងត្រឹម
ត្រវូវិញអត់ ថខ្លនួឯងាអ្នកណាឲ្រយប្រ្រកដ?ដើម្របី
ជួយវ្រកញ្រកនិងបកស្រ្រយថ GAY ហ្នឹងប្រប
ម៉្រច SABAY បានជួបសម្ភ្រសនិស្រសិតប្រុសខ្ពស់
សងា្ហ្រម្ន្រក់ ដ្រលគាត់នឹងចូលរួមច្រករំល្រកបទ
ពិសោធន៍របស់គាត់ខ្លះៗដ្រលទាក់ទងនឹងប្រធាន
បទយើង។

ដាមូ៉ ានិស្រសិតផ្ន្រកច្ន្រមូ៉តសំលៀកបំពាក់ម្ន្រក់ហើយ
គាត់ពិតាមនភាពកា្ល្រហានម្រនទ្រនដ្រលហា៊្រន
ចូលរួមមកបកស្រ្រយទាក់ទិននឹងប្រធានបទ GAY

ដើម្របីបញ្ជ្រក់ថខ្លនួគាត់ាអ្នកណា។ តំាងពីតូចមក
ដាមូ៉ គឺមនទំនោរចូលចិត្តល្រងត្ររបស់របរមនុស្រស
ស្រ ីហើយមនចរិតរាងទន់ភ្លន់បន្តចិ រហូតមកដល់
ព្រលន្រះក៏ដាម៉ូនៅត្រមនចរិតប្របន្រះដ្ររ ត្រ
ដាម៉ូមិនចាត់ទុកា GAY នោះទ្រ! តាមពិតពាក្រយ
ថGAYហ្នឹងគឺមនច្រើនប្របសណា្ឋ្រនត្រឹមត្រចូល
ចិត្តរបស់មនុស្រសស្រីឬមនចរិតទន់ភ្លន់បន្តិចមិន
ម្រនាGAYនោះទ្រ វាគឺាធម្មាតិដ្រលបានបង្កើត
មកប្របហ្នងឹគ្រ្រន់ត្រវាដូចាអត្តចរិតមនុស្រសអីចឹង
ដ្ររ អ្នកខ្លះចូលចិត្តពណ៌ក្រហម អ្នកខ្លះទៀតចូល
ចិត្តពណ៌លឿងវាមិនមនច្របាប់ណាកំណត់ឲ្រយចូល
ចិត្តរបស់មួយណាារបស់ស្រីឬប្រុសទ្រ។ GAY

ចំហ្មងគឺអាចនិយាយបានថគាត់ស្រលាញ់មនុស្រស
ប្រសុដូចគា្ន្រ ឬមួយប្រភ្រទទៀតគឺគាត់ស្អប់រាងកាយ
ាប្រសុរបស់គាត់ត្រម្តងដូច្ន្រះគាត់ចាប់ផ្តើមស្លៀក
ពាក់ធ្វើខ្លួនដូចមនុស្រសស្រីឬក្រសម្ផស្រសដូចមនុស្រស
ស្រីត្រម្តង។

យើងទំាងអស់គា្ន្រមិនគួររើសអើងអ្នកដ្រលាGAY

ទាំងអស់នោះទ្រព្រ្រះអ្នកខ្លះាធម្មាតិបង្កើត
មកអីចឹងគាត់ក៏មិនចង់ដ្ររបើរើសាតិាស្របីាន
គាត់នឹងរើស ហើយទោះខ្លះទៀតគាត់គ្រ្រន់ត្រ
ធ្វើដើម្របីលុយក៏មិនមនអីាបញ្ហ្រដ្ររ ព្រ្រះគ្រប់
គា្ន្រត្រូវការរស់ណាមួយពួកគាត់មិនបានធ្វើអីខុស
ឆ្គងនងឹច្របាប់ផងនឹង។យើងាមនុស្រសាតិត្រមួយ
មិនគួរាន់ពន្លចិគា្ន្រទ្រ ព្រ្រះពួកគាត់ក៏នៅត្រចូល
រួមចំណ្រកជួយដល់សង្គមដូចយើងរាល់គា្ន្រដ្ររ
តើ ភាពGAYហ្នឹងគ្រ្រន់ត្រាអត្តចរិតរបស់គាត់
មួយប្របផ្រស្រងបុ៉ណ្ណ្រះមិនមនអីាការរំខានដល់
យើងទ្រ ហើយក៏សង្រឃឹមថអ្នកដ្រលប្រកាន់នឹង
រឿងអស់ហ្នឹងឈប់រើសអើងគា្ន្រទៀតទៅ។

និតា

ឲត្រខ្រធ្នខិូតចូលមកដល់ គឺមនអារម្មណ៍រំភើបនិងធូរស្រ្រល
ត្រម្តង។ អ្នកទាំងអស់គា្ន្រមនអារម្មណ៍ចឹងដ្រលអត់? មកពី
អាកាសធាតុក្នុជងខ្រន្រះ មនការធា្ល្រក់ខ្រយល់ ត្រាក់ស្រួល ា

ពិស្រសមនភាពត្រ្រកអរាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់
មហាជនក្នុជងការប្រ្ររព្ធពិធីបុណ្រយណូអ្រល ដោយមន

សកម្មភាពតាំងលម្អរដើមឈើ CHRISTMAS ការរាបចំកាដូ
របស់ហាង ផ្រស្រងៗ តាមដងផ្លូវាពិស្រសនោះគឺបានពាក់
អាវក្រ្រធំៗ ល្រងសា្ត្រយ FASHION របស់ខ្ររងាត្រម្តង។ 

ខាងក្រ្រម គឺារបស់សំខាន់ៗដ្រលអ្នកគួរត្រមនក្នុជងទូរខោ
អាវសម្រ្រប់ខ្រធា្ល្រក់ខ្រយល់ន្រះដើម្របីយកទៅច្ន្របន្ថ្រមតាមសា្ត្រ
យផា្ទ្រល់ខ្លួន និងដើម្របីការពារសុខភាពកុំឲផា្ត្រសាយណា។

ដល់ខ្រធា្ល្រក់ខ្រយល់ហើយ គួរល្រងសា្ទ្រយម៉្រចឲឡូយ?

Cardigan
Army Jacket

ScarfBeanie

Skinny Jeans

Sweaters

Boots
Leather Skirts

Jersey Sweaters
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ការផា្ល្រស់ប្តូរអាកាសធាតុ អាចបង្ករផលប៉ះពាល់ដល់ស្រប្រកមុខ
របស់យើង។ ស្រប្រកមុខនឹងប្រ្រប្រួលទៅាស្ងួត ប្រះស្រការ 
ស្រអាប់ និងចាស់ាងវ័យ បើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុជងការ
ថ្រទាំ និងជ្រើសរើស ផលិតផលថ្ររក្រាស្រប្រកឲត្រឹមត្រូវ។ 
អ្នកទំាងអស់គា្ន្រ ប្រ្រកដាចង់ដើរទៅណាមកណាទទួលបានការ
សរសើរពីសម្រស់ស្រប្រកមុខដ្រល ភ្លឺ ម៉ត់រលោង ច្រងចាំង និង 
ទាក់ទាញ ត្រវូទ្រ? ការប្រើផ្រសៅក្រ្រមតុបត្រងមុខារាងរាល់ព្រកឹ
គឺមិនគ្រប់គ្រ្រន់ទ្រ ភាពស្រស់សា្អ្រតគួរត្រច្រញពីខាងក្នុជងដើម្របី
ផ្រសំផ្គុជំគា្ន្រ។ Sabay បានជ្រើសរើសយកផលិតផលល្អៗមួយចំនួន
មកច្រករំល្រកអ្នកទាំងគា្ន្រ ដើម្របីទទួលបានស្រប្រកស្រស់សា្អ្រត 
សម្រ្រប់ខ្ររងាន្រះ ាពិស្រសសម្រ្រប់ត្រៀមខ្លួនក្នុជងឆ្ន្រំថ្មីខាង
មុខន្រះផង។

1. INNISFREE THE GREEN TEA SEED SERUM

ផ្រសំឡើងពី Jeju Green Tea & Green Tea Seeds ដ្រលធ្វើឲ
ស្រប្រកមុខមនសំណើមខា្ល្រំង ការពារការប្រះស្រកា។

2. INNISFREE THE GREEN TEA SEED CREAM

ា Antioxidant Infused Cream ដ្រលផ្រសំឡើងពី   Jeju 

Green Tea & Green Tea Seeds ដើម្របីផ្តល់ាតិសំណើមជ្រ្រ
និងសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ មនប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲស្រប្រកមុខស្រស់
ថ្ល្រ និងភ្លឺរលាងពីខាងក្នុជង។

3. SKIN FOOD BLACK SUGAR MASK WASH OFF 

សំបូរទៅដោយសារធាតុរ៉្រ និងវើតាមីន Face Srucb ន្រះគឺមន
សម្ថភាពខ្ពស់ក្នុជងការកម្ច្រត់ច្រញនូវកោសិកាងាប់ និង ផា្ល្រស់ប្តូរ
កោសិកាថ្មី។

4. LANEIGE WATER SLEEPING MASK

ម៉្រសន្រះមនទួនាទី 3 យា៉្រងគឺ Sleeptox ដ្ររជួសជុលកោសិកា
ដ្រលត្រូវបានបំផា្ល្រញ Moisture Wrap ាអ្នកផ្តល់សំណើម និង 
Sleepscent ដ្រលជួយឲអ្នកមនភាពធូរស្រ្រលទាំងរាងកាយ
និងអារម្មណ៍ ាជំនួយក្នុជងការធ្វើឲអ្នកគ្រងលក់ស្រួល។

5. LIP BALM

ខ្រយល់ត្រាក់ធ្វើឲបបូរមត់ប្រ្រះស្ងតួ ច្រញឈាមរបកមើលទៅមិន
សា្អ្រត និងគួរឲរំខាន។ Lip Balm ត្រវូត្រមនតាមខ្លនួានិច្ចដើម្របី
ជួយអ្នកចាកច្រញពីបញ្ហ្រទាំងន្រះ។

WINTER SKIN 
CARE ESSENTIALS 

1

2

3

4

5
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ការហូរចូលន្រផលិតផលប្រើប្រ្រស់ ក៏ដូចាគ្រឿងសម្អ្រងថ្មីៗាច្រើនដ្រលមនប្រសិទ្ធិភាពគួរឲកត់សម្គ្រល់ និងតម្ល្រអាចទទួលយកបានទៀតនោះ ស្រ្តី
ាច្រើបានបំភ្ល្រចចោលនូវរបស់ធម្មាតិដ៏សម្របូរប្របដ្រលផ្រនដីបានបង្កើតឲយើងទាំងអស់គា្ន្រ។ ប្រ្រងដូងគឺាអាហារមួយក្នុជងចំណមអាហារផ្រស្រងទៀ
តដ្រលបានចាត់ទុកក្នុជងថ្ន្រក់អាហារ SUPER FOODS វាបានចម្រ្រញ់ច្រញពីសាច់ដួងចាស់ ហើញត្រូវបានយកទៅប្រើប្រ្រស់ាច្រើនទម្រង់ ដូចាផ្ន្រក 
អាហារ ឱសថ ក៏ដូចាក្នុជងវិស័យគ្រឿងសម្អ្រងផងដ្រល។ ថ្ង្រន្រះ SABAY បានដកស្រង់ពីចំនុចពិស្រសៗសំខាន់របស់ប្រ្រងដូងដ្រលារបស់ធម្មាតិសុ
ទ្ធ ១០០% ក្នុជងងារប្រើប្រ្រស់ថ្ររក្រាសម្រស់ដល់នារើៗដ្រលចង់សាកល្របងប្រើប្រ្រស់របស់ធម្មាតិនិងចំណាយថវិការតិចតួចបំផុតត្រទទួលបានលទ្ធផល
គួរមិនឲនឹកសា្ម្រនដល់ 

1.  ម៉្រស់ថ្ររក្រាសក់: 
បើសិនាប្រ្រងដូងរបស់អ្នកាប្រភ្រទគ្រីម 
ត្រូវយកវាទៅរំលាយក្នុជងសីតុណ្ហភាព 76F ដោយគ្រ្រ
ន់ត្រយកក្រឡប្រ្រងទៅត្រ្រំក្នុជងទឹកក្ត្ររួចាស្រ្រច។ 
បនា្ទ្រប់ពីកក់សក់រួចហើយ ចាក់ប្រ្រងដូងក្នុជងដ្រាមួយបរិ
មណសមរម្រយនឹងសក់របស់អ្នក រួចហើយជ្រ្រមៗវាឲសប់ 
បនា្ទ្រប់មកបួងសក់របស់អ្នកទុកចោលរយះព្រលយា៉្រងតិច
ណាស់ ៥នាទីមុននឺងលាងចោល។ នាក់នឹងឃើញលទ្ធផ
លសក់ភ្លឺរលោងនិងទន់ល្មើយបនា្ទ្រប់ពីអនុវត្តវិធីន្រះ។
$. ប្រ្រងលាបខ្លួន
ប្រ្រងដួងដ្រលាលក្ខណះគ្រីម គឺល្អបំផុតសម្រ្រប់យកម
កលាបលើរាងកាយ ព្រ្រះវាងាយស្រួលយកមកលាបនិង
ជ្រ្របចូលស្រប្រកទៀតផង។
3. ព្រយាបាលមត់ប្រ្រះ
មនបញ្ហ្រមត់ស្ងួតនិងប្រ្រះ ហើញមិនទាន់រកឃើញ
ថ្ន្រំឬគ្រ្រមណាមកព្រយាបាលបាន ត្រូវទ្រ? នាក់នឹងឃើ
ញភាពខុសប្ល្រកលើបបូរមត់ប្រ្រះរបស់អ្នកគ្រ្រន់ត្រ
លើកដំបូងដ្រលបានប្រើប្រ្រស់ប្រ្រងដូងន្រះ។ រំល្រ
កប្រ្រងដូងរបស់អ្នកបន្តិចដាក់ក្នុជងប្រអប់តូចល្មមឬក៏
អាចាប្រអប់ CONTACT LENS របស់អ្នកធ្វើា LIP 

BALMហើយដាក់តាមកាបូបាការស្រ្រច។ យកវាមកលា
បព្រលដ្រលអ្នកគិតថបបូរមត់អ្នកស្ងួត។

4. ប្រ្រះថ្ន្រំងដ្រ        
   ប្រអប់  LIP BALM របស់អ្នកក៏អាចយកវាមកតប់ៗ 
ឬលាបលើថ្ន្រំងដ្រដ្រលប្រ្រះស្ងួតរបស់អ្នកបានដ្ររ។ ន្រះ
ជួយឲថ្ន្រំងដ្ររបស់អ្នកមនសំណើមាសះស្របើយពីការ
ប្រ្រះស្រកា លើសពីន្រះក៏ធ្វើឲក្រចករបស់អ្នកកាន់ត្ររឹ
ងមំទៀតផងនិងសម្រស់ម្រ្រមដ្រក្ម្រងាងវ័យ។ 

5. UNDER EYE CREAM

ស្រប្រកក្រ្រមភ្ន្រករបស់យើងមនសភាពស្តើង 
ងាយរងនៅការប៉ះពាល់ ឆប់ជ្រួយ និងស្លក់ ប្រៀបធៀប
នឹងកន្ល្រងផ្រស្រងៗទៀតលើរាងកាយ។ ហ្រតុដូចន្រះហើយ 
យើងគួរណាស់ផ្តល់ការថ្ន្រក់ថ្នមលើត្រង់កន្ល្រងន្រះឲដិត
ដល់ាងគ្រដើម្របីកុំឲឆប់ចាស់ាងវ័យ។ បើអ្នកគិតថ 
EYE CREAM នៅលើទីផ្រារមនតម្ល្រថ្ល្រ SABAY សូម
ប្រ្រប់ដំនឹងល្អមួយទៅអ្នកទាំងអស់គា្ន្រ គឺថ ប្រ្រងដូងន្រះ 
ាកាដូពីធម្មាតិ ដ៏ពិស្រសមួយដ្រលអាចយកមកធ្វើា 
EYE CREAM បានដោយគ្រ្រន់ត្រយកវាមកត្រដុសលើ
ម្រ្រមដ្រឲមនកម្ត្របន្តិច ដើម្របីឲសារធាតុក្នុជងប្រ្រងដូង

បំប្រកមុននឹងយកវាមកតប់ៗនៅក្រ្រមភ្ន្រកដោយចលនា
ារង្វង់។

6. HIGHLIGHTER

ស្រប្រកមុនភ្លឺរលោង និងមនសភាពស្រស់ថ្ល្រ 
អ្នកណាក៏ប្រថ្ន្រចង់បាន។ គ្រ្រន់ត្រយក
ទឹកប្រ្រងដូងមកតប់ៗលើផ្ន្រកខ្ពស់បំផុត
ន្រឆ្អឺងCHEEK  និងលើ CUPID BOW 

នចនោ្ល្រះកណា្ត្រលើបបូរមត់0) និងផ្អ្រកខ្ពស់បំផុតន្រចិញ្ចើម 
នោះអ្នកនឹងទទួលបានភាពភ្លឺថ្ល្រ និងស្រស់ស្រ្រយលើស្
ប្រកមខុរបស់អ្នកដ្រលមនលក្ខណះធម្មាតចិ្រញពខីាងក្នុជ
ងត្រម្តង។

7. ទឹកលាងសម្អ្រត MAKE UP

យកប្រ្រងដូងមកត្រដុសលើដ្រឲមនកម្ត្រដើម្របីឲសារធា
តុក្នុជងប្រ្រងបំប្រក យកវាមកម៉្រស្រា លើផ្ទ្រមុខឲ MAKE 

UP លើមុខបំប្រកបនា្ទ្រប់មកយកសំឡីមកជូត ប្រុងប្រយ័
ត្នកុំឲប្រ្រងហូរចូលភ្ន្រក។ ធ្វើប្រហ្រលា មួយទៅពីរដង 
រហូតដល់ MAKE UP ច្រ្រស់សា្អ្រតពីលើមុខនិងបនា្ទ្រប់
មកយកហ្វូមលាងមុខរបស់អ្នកមនស្រ្រប់មកលាងពី
លើ និងបញ្ចប់ាមួយទឹក TONER ដើម្របីលាងចម្រ្រស់ 
រន្ធរោមឲបានសា្អ្រតល្អ។

8. BODY SRUB

ាមួយ ស្ករ ឬ អំបិល 100G និងប្រ្រងដូង 120ML 

លាយចូលគា្ន្រឲសព្ធ យកវាមកខាត់លើស្រប្រកដើម្របី កម្ច្រ
ត់ចោលកោសិកាចាស់ឬងាប់លើស្រប្រកអ្នក និងដើម្របី 
ផ្តល់សំណើម។ លទ្ធផលដ្រលអ្នកទទូលបានគឺស្រប្រកអ្នក
នឹងមសសភាពទន់រលោង។ កុំភ្ល្រចខាត់វាឲបានច្រើនបន្តិ
ចលើក្រងដ្រ និង ប្រអប់ជើង។ បនា្ទ្រប់ពីមុជទឹកដុះចម្រះរា
ងកាយហើយអ្នកនិងទទួលបានក្លិនដ៏ក្រអួបប្រហើរន្រប្រ្រ
ងដូងលើខ្លួនអ្នក។ 

9. គ្រីមសម្រ្រប់កោររោម
បើងអ្នកអស់ គ្រីមសម្រ្រប់កោររោមជើង 
ឬកន្ល្រងផ្រស្រងទៀតនោះ អាចយកប្រ្រងដូងមកលាបលើ
កន្ល្រងដ្រលត្រូវជម្រុះរោមមុននឹងធ្វើការកោរក៏បាន។ 
ប្រ្រងដូងជួយផ្តល់សំណើមដល់ស្រប្រក និងជួយឲការកោរ
កៀកនឹងគល់រោមបានល្អទៀតផង។

SKIN CARE TIP
COCONUT OIL



រូបមន្ត DETOX ក្នុងការដុតជាតិខា្ល្រញ់

ទឹកកក        700ML

ផ្ល្រស្តប្ររើ    មួយផ្ល្រ នជិតស្តើងៗ0)
ត្រសក់   កន្លះផ្ល្រ នជិតស្តើងៗ0)
ផ្ល្រក្រូចថ្លុជង   1/4  ផ្ល្រ

ទឹកកក            700ML

ក្រូចឆ្ម្ររលឿង  កន្លះផ្ល្រ នជិតស្តើងៗ0)
ផ្ល្រស្តប្ររើ        មួយផ្ល្រ នជិតស្តើងៗ0)
ផ្ល្របោ៉្រម       1/4  ផ្ល្រ 
នជិតស្តើងៗ0)
CINNAMON   1/4  សា្ល្របព្រ្របាយ
ស្លឹកជីអងា្ក្រម     3-4 ស្លឹក

ទឹកកក              3-5 ចំនិតស្តើងៗវ្រងៗ
ត្រសក់         កន្លះផ្ល្រ នជិតស្តើងៗ0)
ក្រូចឆ្ម្ររលឿង    1/4  ផ្ល្រ នជិតស្តើងៗ0)
ផ្ល្រក្រូច              1/4  ផ្ល្រ នជិតស្តើងៗ0)
ស្លឹកជីអងា្ក្រម       3-4 ស្លឹក

ផ្ល្រឈើទាំងអស់អាចចា
ក់ទឹកបន្ថ្រមបាន $ ទៅ 3 
ដងក្នុជងមួយថ្ង្រមុននឹងដួរវាច្រញ។
គួរសាកល្របងទាំងអស់គា្ន្រណា មិនត្រឹមត្រ
ឆ្ង្រញ់ទ្រថ្រមទាំងមនប្រយោជន៏ទៀត។

ដាណ្រត 
SOURCE: BLOGILATES.COM

            DETOX  គឺាអ្វី? DETOX គឺាការ
            លាងសម្អ្រតាតិពុលនិងសារធាតុមិន
ល្អច្រញពីរាងកាយ។ ជាតិពុលទាំងនោះភាគ
ច្រើនសរើរាង្គកាយយើងទទួលបានពីការបរិភោគ
ចំនីអាហារដ្រលមិនល្អ សម្របូរាតិខា្ល្រញ់ដ្រលវាធ្វើ
ឲប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ដុះក្របាលពោះឡើងគីឡូ
ស្រប្រកស្រអាប់ជ្រជឺ្រយួ និងមនបញ្ហ្រក្នុជងការបនោ្ទ្ររ
បង់ ាដើម។ ដូច្ន្រះគួរចាប់ផ្តើមកម្ច្រត់ាតិពុល
ទាំងប៉ុនា្ម្រនច្រញពីក្នុជងខ្លួន ដើម្របីទទួលបានសុខ
ភាពល្អសម្រ្រប់ឆ្ន្រំថ្មីន្រះ។

យើងដឹងហើយថរាងកាយយើងផ្ទុជកាតិទឹកា
មធ្រយមពី 57-62%។ ហើយយើងក៏ត្រវូទទួលទាន
ទឹកយ៉ា្រងហើចណាស់ឲបាន $ លីត្រ ក្នុជមមួយថ្ង្រ
ដើម្របីឲសរើរាង្គកាយបំព្រញមុខងារបានល្អ និង
បំព្រញាតិសំណើមបានគ្រប់គ្រ្រន់។ ដូច្ន្រះថ្ង្រន្រះ 
SABAY បានដកស្រង់រូបមន្តខ្លះក្នុជងការ DETOX 

តាមមុខងារផ្រស្រងៗជូនអ្នកទាំងអស់គា្ន្រ

DETOX
w a t e r

HOW 
TO 
MAKE 

ONE

TWO
រូបមន្ត DETOX  ធ្វើឲស្រប្រកសា្អ្រត 
និង មិនសូវឃ្ល្រនអាហារ

រូបមន្ត DETOX  ធ្វើឲក្របលពោះ SLIM 
THREEតើ

“NOT ONLY TASTES GOOD, IT WORKS”
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តោះ! រៀនស្លៀកពាក់ឲមើលទៅស្លីម!
មនអារម្មណ៍ថខ្លួនឯងច្រះត្រឡើងគីឡូ ពាក់ខោអាវអីក៏អត់សម ឃើញធាត់ អត់មនភាពជឿាក់លើខ្លួនឯងម្រនទ្រ? SABAY ដឹងថរឿងន្រះកើតឡើងលើស្រីៗ
ច្រើនគា្ន្រណាស់ ដូច្ន្រះអត្ថបទន្រះបានដកស្រង់ឡើង សង្ខ្របាពីរចំនុចធំៗអំពីអ្វីដ្រលគួរនិងមិនគួរស្លៀកពាក់ដើម្របីឲមើលទៅនៅត្រទាក់ទាញទោះនាក់ឡើងគីឡូ
ច្រើនក៏ដោយ:

1.ល្រងពណ៌អាវនិងខោដច់គ្ន្រព្រក 
ដោយសារត្រពណ៌ពីរខុសដាច់ពីរគា្ន្រព្រកធ្វើឲមន CON-

TRAST ខា្ល្រំងមើលទៅដូចកាត់ខ្លួននាក់ាពីរកំណាត់ និងធ្វើឲអ្ន
កទាបខុសធម្មតា។គួរជ្រើសរើសពណ៌ផ្ន្រកខាងលើនិងក្រ្រមឲ
មនភាពស្រដៀងគា្ន្រ មួយស្រ្រលមួយដុត ប៉ុន្ត្រកុំឲដូចគា្ន្រ។

2.ក្រឡាឆ្នូតទទឹង 
ព្រ្រះវាបង្កើនទំហំទទឹងខ្លួនរបស់អ្នកកាន់ត្រធំាងមុន។ 
ប៉ុន្ត្របើអ្នកស្រាញ់ក្រាឆ្នូត គួរជ្រើសរើសឆ្នូតបញ្ឆរ។

3.ក្រឡារង្វើលធំៗ  
វាកាន់ត្របង្កើនភាពធំនិងទម្ងន់លើខ្លួន
អ្នក គួរជ្រើសរើសក្រាតូចនិងញឹកទើបប្រសើរ។

4.អាវមួយកំណាត់ខ្លួន 
ជៀសវាងការពាក់អាវក្រ្រដូចា JACKET ឬ CARDIGAN មួ
យកំណាត់ខ្លួនដ្រលមនប្រវ្រងខ្លីាងអាវខាងក្នុជងឲសោះ ព្
រោះវាមើលទៅដូចកាត់ប្រវ្រងខ្លួននាក់ច្រញអស់មួយកំនាត់ចឹង 
និងមើលទៅ PROPORTION ខ្លួនមួយជំហរអត់សា្អ្រតទ្រ។ 

សប្របាយសុំផា្ត្រំផ្ញើរថ ទោះបីអ្នកទាំងអស់គា្ន្រស្ថិតក្នុជងទំហំណាក៏
ដោយគឺត្រូវមនជំនឿចិត្តក្នុជងការស្លៀកពាក់ាមួយសា្ត្រយដ្រល
អ្នកចូលចិត្ត ដើម្របីឆ្លុជះបញ្ចំងពីអត្តសញ្ញ្រនខ្លួនឯងដ្រលគា្ម្រននរ
ណាម្ន្រក់អាចយកវាច្រញពីអ្នកបាន។ ទំហំគឺគ្រ្រន់ត្រាទួល្រខ 
សំខាន់
ត្រូវស្រាញ់ខ្លួនឯងឲបានច្រើន!

1.អាវឬខោ PEPLUM: 
ព្រលខ្លះដោយសារត្រធាត់ព្រក អត់រាង ធ្វើឲខ្លួនមើលទៅស្មើលើស្មើ
ក្រ្រមបាត់ចង្ក្រះត្រកៀកអស់ ដូច្ន្រះ PEPLUM អាចជួយដោះស្រ្រយ
បញ្ហ្រន្រះបានដោយវាមនលក្ខណះរួមនិងរើកបន្តិចនៅត្រង់បរិវ្រណចង្
កិះដ្រលធ្វើឲអ្នកពាកម់ើលទៅមនរាងសមសួន នងិអាចបទិបំាងសាចក់្
បាលពោះកុំឲមើលទៅបោ៉្រងច្រញមកក្រ្រ។

2.ខោឬសំពត់ចង្កិះខ្ពស់ឬវ្រង: 
ព្រ្រះថវាជួយកោ្ត្របសាច់ក្របាលពោះអ្នកមិនឲធា្ល្រក់ច្រញ ហើយជួយឲ
ជើងមើលទៅមនសភាពវ្រងាងធម្មតា។ 

3.អាវរឹបរាងពាក់ពីក្នុង: 
អាវន្រះរបៀប CORSET អញ្ចឹង ដ្រលវាជួយរឹបសាច់ត្រង់បរិវ្រណក្របា
លពោះឲស្មើ មើលទៅដូចអ្នកមនចង្កិះអគ្រង់រាងអក្រសរ S ដ៏គួរឲទាក់
ទាញ។នារើគ្រប់រូបដ្រលមនកង្វល់ាមួយសាច់ក្របាលពោះយារធា្ល្រក់ គួ
រត្រទៅរកទិញមួយទុកដើម្របីយកមកពាក់ពីក្នុជងអាវឬរ៉ូបរឹបរាងចូលរួមក
ម្មវិធីផ្រស្រងៗ។នាក់អាចរកាវអាវប្រភ្រទន្រះដ្រលមនគុណភាពខ្ពស់និ
ងផាសុកភាពបាននៅ WACOAL ក្នុជងផ្រារទំនើប AEON។

4.អាវទ្រនាប់និងខោក្នុងដ្រលត្រូវនិងទំហ:ំ 

ចា៎!វាពិតាសំខាន់ណាស់ ក្នុជងការជ្រើសរើសខោអាវក្នុជងឲត្រូវនឹងទំហំ
និងរាង។ កុំគិតថខោអាវក្នុជង ពាក់ទៅគា្ម្រនអ្នកណាឃើញដោយសារ
វាត្រូវបានបិទបាំង ព្រ្រះថវាាមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះក្នុជងការធ្វើឲរាងកាយផ្ន្រ
កដើមទ្រូងនិងត្រគាកមនសភាពខ្ពស់សា្អ្រតមើលទៅមនភាពទាក់ទា
ញណាស់បើងអ្នកជ្រើសរើសវាឲបានត្រឹមត្រូវនោះ។ បើមិនទាន់ប្រ្រ
កដចិត្តពីទំហំទាំងពីរនោះ អ្នកអាចទៅពិភាក្រាាមួយអ្នកជំនាញនៅ 
WACOAL ក្នុជងផ្រារទំនើប AEON។

អ្វីដ្រលមិនគួរពាក់អ្វីដ្រលគួរពាក់
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 ចង់ទទួលបានភាពស្ង
ប់សា្ង្រត់ក្នុជងការធ្វើកិច្ចការាក្រុម 
ឬញុ្រកំាហ្វ្រប្របសង់ទីម៉ង់ថ្ង្រន្រះSA-

BAY នឹងណ្រនាំលោកអ្នកទៅកាន់
ហាងកាហ្វ្រដ្រលមនការរចនាប្របទំ
នើប និងទទួលបានអារម្មណ៍ធូរស្រ្រ
លដោយសារបរិយាកាសល្អថ្រមទៀ
តនោះ គឺហាងកាហ្វ្រLE BLANC។ 
នៅទីន្រះមនស្រវាកម្មល្អាមួយបុគ្គ
លិកដ្រលមនជំនាញក្នុជងការឆុងកា
ហ្វ្រ និងមនមុខម្ហូបប្របអឺរ៉ុបកាត់អា
សុីាច្រើនមុខទៀតដ្រលមនរសា
តិឆ្ង្រញ់ដូចាLE BLANC SALAD, 
សាច់ទ្រូងទាអាំងទឹកឃ្មុជំ និងការ៉្រមបំព
ងដ្រលាម្ហូបទទួលបានការគាំទ្រពីភ្ញៀវ
ាច្រើន។

ចំណ្រកភ្រសជ្ជៈវិញមនច្រើនប្រភ្រ
ទទាំងត្រាក់និងក្ត្រ ហើយក៏មនភ្រ
សជ្ជៈាពពួកក្រឡុជកាច្រើនមុខទៀ
តនិងសំបូរប្របអាចជ្រើសបានតាមត
ម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ អ្វីដ្រលកាន់
ត្រពិស្រសនោះគឺមនកម្មវិធីHAPPY 

HOUR សម្រ្រប់រាល់ការកុម្ម៉ង់ភ្រសជ្ជៈ
គ្រប់ប្រភ្រទចាប់ពីម៉្រង4:32នាទីលា្ង្រច
ដល់ម៉្រង7:32នាទីលា្ង្រចទៅនឹងទទួល
បានការបញ្ចុជះតម្ល្ររហូតដល់ទៅ52%  
និងសម្រ្រប់អ្នកដ្រលមកហាងកាហ្វ្រLE 

BLANCដោយមនភា្ជ្រប់ាមួយទស្រសនា
វដ្ដីSAB AYល្រខ43ន្រះនឹងមនឱកាស
ទទួលបានកាតបញ្ចុជះតម្ល្រពិស្រស12% 
សម្រ្រប់គ្រប់ព្រលដ្រលអញ្ជើញមកហា
ងកាហ្វ្រLE BLANC គិតចាប់ពីថ្ង្រទី5 
ខ្រធ្នូដល់ថ្ង្រទី5ខ្រមករា$215 
ន្រះតទៅ។

អាសយដា្ឋ្រន៖ N.21A, ST.352, BKK1

TEL: 069363766 / 095363766

 
និតា

 LE BLANC
CAFE
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 ម្ន្រក់ៗសុទ្ធត្រមនរឿងល្អ និងរឿងដ្រល
មិនល្អព្រលស្ថិតក្នុជងវ័យសិក្រាទាក់ទងនឹងការរៀនម្រន
អត់? អ្នកខ្លះរៀនពូក្រាសិស្រសគំរូប្រចាំថ្ន្រក់ហើយខ្លះ
ទៀតធម្មតាៗ និងអ្នកខ្លះអាចនិយាយថាសិស្រសខា្ល្រច
ថ្ន្រក់ក៏បាន ឬចូលចិត្តគ្រចសាលាហ្មង។ 
ហើយគួរឲ្រយស្ងើចដ្ររថ្ង្រន្រះSABAY បានធ្វើការសម្ភ្រស
ាមួយកំលោះសងា្ហ្រម្ន្រក់ដ្រលគាត់បានរកឃើញអ្វមួីយ

ថ្មកីាលគាត់នៅរៀនហើយធ្វើឲ្រយគាត់ហ៊ា្រនដល់ថ្ន្រក់គ្រច
សាលា តើចង់ដឹងអត់ថគាត់គ្រចទៅណាធ្វើអីខ្លះ ហើយ
ឥលូវគាត់កា្ល្រយាអ្នកណា សាកដាក់អារម្មណ៍អានការ
អធិប្របាយគាត់តិចមើល!

ហ្រង លីម នWILL0) មនអាយុ២៣ឆ្ន្រំ និងបានបញ្ចប់
ការសិក្រាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រនៅសាកលវិទ្រយាល័យលីម

កុកវើងផ្ន្រកPROFESSIONAL DESIGN ។ 
បកមកវិញមូលហ្រតុដ្រលធ្វើឲ្រយWILL កាលនៅរៀនពី
ក្ម្រងគ្រចសាលាច្រើនព្រ្រះឆ្លៀតទៅល្រងហ្គ្រមកុពំ្រយទូរ័
ដោយសារជក់ខា្ល្រងំព្រក ណាមួយWILL ាក្ម្រងម្ន្រក់ដ្រល
ចូលចិត្តបច្ច្រកវិទ្រយាាពិស្រសការកាត់តរូបភាពផ្រស្រងៗ
ាដើម។ WILL ៖ «តាំងពីរៀនថ្ន្រក់ទី៦មកខ្ញុជំចាប់ផ្ដើម
ច្រះប្រើកម្មវិធីPHOTOSHOPដោយការសាកល្របងរាវ

គន្លះឹដោយខ្លនួឯងខ្លះសួរបងខ្លះរហូត
ដល់ប្រើកម្មវិធីកាត់តនោះឡើងជក់
ខា្ល្រងំម្រនទ្រន យូរៗទៅដល់ព្រលល្រង
ហ្គ្រមមនអារម្មណ៍ថស្រលាញ់តួអង្គ
ក្រ្រហ្វិកនៅក្នុជងហ្គ្រមទាំងនោះ»។ 
ចាប់ពីព្រលនោះមកខ្ញុជំគិតក្នុជងចិត្ត
ថបើអាចបង្កើតរូបភាពក្រ្រហ្វិកទាំង
នោះបានដ្ររមិនដឹងាល្អយា៉្រងណា
ទ្រ ទើបក្រ្រយមកខ្ញុជំដឹងថខ្លួនឯង
ចូលចិត្តក្រ្រហ្វិកDESIGN ដោយការ
ស្រមើស្រម្រច្រះត្រជំរុញឲ្រយខ្ញុជំសាក
ល្របងបង្កើតក្រ្រហ្វិកទាំងនោះឡើង។
ក្រ្រយមក WILLបានបងា្ហ្រញពីសា្ន្រដ្រ
វើដ្រអូក្រ្រហ្វិកទាំងនោះតាមប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រាយសង្គមហើយក៏មនអ្នកចាប់
អារម្មណ៍នឹងសា្ន្រដ្រWILLច្រើន និង
មនមិត្តភក្តិជំរុញឲ្រយធ្វើវាបន្តទៀត 
ទើបថ្ង្រន្រះWILL បានកា្ល្រយាអ្នក
បង្កើតក្រ្រហ្វិកអាជីពវ័យក្ម្រងម្ន្រក់
និង មនSTUDIO ខ្លួនឯងឈ្ម្រះថ 
«WILL STUDIO» ដោយមនការ
សហការពីមិត្តភក្តិពីរនាក់របស់គាត់
ទៀតផងដ្ររ។ ដូចពាក្រយចាស់លោក
ពោលថ«កំុវាយតម្ល្រមនុស្រសត្រសំបក
ក្រ្រ» អ្នកដ្រលគ្រចសាលាមិន
ប្រ្រកដថាមនុស្រសអត់ប្រយោជន៍ 
ទំាងអស់ទ្រ យើងត្រវូរៀនមើលមនុស្រស
ក្នុជងផ្លូវវិជ្ជមនខ្លះថមិនត្រូវដូច 
WILL អីចឹងឥលូវគាត់បានបង្កើត
សា្ន្រដ្រមួយថ្មីដ្រលមិនចាញ់អ្នកដទ្រ
ប៉ុនា្ម្រនដ្ររ។

និតា

រូបស្រមើស្រម្រ កា្ល្រយជាសិល្របៈពិត
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PHOTO : AWESUM
STYLIST : KIMBERLY
TALENT : JUSTIN TIME

facebook.com/awesumphoto
Tel: 089 426 644 | 012 233 283

« កំដរអូនជូតទឹកភ្ន្រក » ាបទចម្រៀង Original មួយដ្រលបង្កើត
ឡើងដោយកូនខ្ម្ររ ហើយទទួលបានការព្រញនិយមយា៉្រងខា្ល្រំង
លើបណា្ត្រញ Youtube។ តើម្ច្រស់បទមួយន្រះាអ្នកណា?

ក្រ្រយពីចាកច្រញពីស្រកុកំណើត ដើម្របីបន្តការសិក្រារនៅប្រទ្រស
អាម្ររិកាង ១០ ឆ្ន្រ ំលោក Justin-Timeបានត្រលប់មកប្រទ្រស
កម្ពុជា ដោយកាន់បរិញ្ញ្រ២ ក្នុជងដ្រ គឺបរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកជំនួញ និង
សិល្របៈ។ សា្ន្រដ្រចុងក្រ្រយដ្រលលោកបានធ្វើឲ្រយទស្រសនិកជនមន
ការចាប់អារម្មណ៍ខា្ល្រំងន្រាះគឺ បទ« កំដរអូនជូតទឹកភ្ន្រក »
ដ្រលាការនិពន្ធ និងដឹកនាំផា្ទ្រល់ពីរូបលោក។ 

កាលពី ៧ ឆ្ន្រំមុន លោកធា្ល្រប់បានបញ្ច្រញទ្រពកោសល្រយសិល្របៈ
តាមរយៈក្របាច់រាំម្ដងរួចមកហើយត្រដោយសារត្របញ្ហ្ររវល់នឹង
ការសិក្រា មុខជំនួញដីធ្លី និងមុខជំនួញាច្រើនទៀត ទើបលោក
សម្រ្រប់ចិត្តផា្អ្រកពីសិល្របៈមួយរយៈ។ លោក Justin-Time បាន
ប្រ្រប់ទស្រសនាវដ្ដី Sabay Magz ថ « ការត្រលប់ចូលសិល្របៈាថ្មី
ន្រះ គឺខ្ញុជចំង់បងា្ហ្រញពីសា្ន្រដ្រ សិល្របៈប្ល្រកៗ ក្នុជងមទនៈភាពាកូន
ខ្ម្ររជំនាន់ថ្មី ដ្រលមនសមត្ថភាពបងា្ហ្រញទ្រពកោសល្រយច្រៀង រាំ 
និងនិពន្ធចម្រៀងស្ដង់ដាអន្តរាត»ិ។

លោកបន្តថ នៅដើមឆ្ន្រំន្រះលោកនឹងមនសា្ន្រដ្រពិស្រសៗា
ច្រើន ដើម្របីត្រៀមបងា្ហ្រញជូនទស្រសនិកជន។ លោកសង្រឃឹមថ
វត្តមន និងសា្ន្រដ្ររបស់លោក នឹងទទួលបានការគាំទ្រពី
ទស្រសនិកជនកាន់ត្រខា្ល្រំងឡើងៗនៅឆ្ន្រំខាងមុខន្រះ៕

« កំដរអូនជូតទឹកភ្ន្រក »
ជាអ្នកណា?

មា្ច្រស់បទ
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 ក្នុជងជីវិតមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រត្រងត្រមនគោលដៅរៀងៗខ្លួន គ្រ្រន់ត្រថគោលដៅហ្នឹង
ប្របម៉្រចវាគឺាការសម្រ្រចចិត្តនិងចង់បានផ្រស្រងៗគា្ន្រទៀត។ ត្រទន្ទឹមនឹងន្រះដើម្របីចង់សម្រ្រច
បាននូវគោលដៅជីវិតដ្រលខ្លួនបានគ្រ្រងទុកនោះ តើត្រូវធ្វើខ្លួនប្របម៉្រចនិងត្រូវការអីខ្លះដើម្របី
ចូលរួមចំណ្រកឲ្រយគោលដៅនោះកា្ល្រយាការពិត?

ម៉ម ព្រជ្ជរិទ្ធ ាសមជិកម្ន្រក់ក្នុជងក្រុមSMALL WORLD SMALL BANDនិងាតន្ត្រីករវ័យក្ម្រង
និងអាចនិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លនួឯងទៀតផង ហើយថ្មីៗ ន្រះ ព្រជ្ជរិទ្ធទើបត្រច្រញបទចម្រៀង
ខ្លួនឯងមនចំណងជើង«LOVE ALONE» ដ្រលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុជងរឿងស្ន្រហ៍៩ផងដ្ររ។ 
ប៉ុន្ត្រនៅពីក្រ្រយភាពជោគជ័យទម្រ្រំត្រព្រជ្ជរិទ្ធមនថ្ង្រន្រះគឺដោយសារត្រមនការដាក់ចិត្ត
ស្រលាញ់ខា្ល្រំងក្នុជងការល្រងតន្រ្តី ព្រ្រះតាមដឹងព្រជ្ជរិទ្ធចាប់ផ្ដើមច្រះល្រងហ្គីតាតាំងពីអាយុ
៦ឆ្ន្រំមកម្ល៉េះ។ត្រមកទល់ព្រលន្រះព្រជ្ជរិទ្ធ មិនទាន់ច្រះមើលអក្រសរភ្ល្រងទ្រត្រទើបព្រជ្ជរិទ្ធមន
គម្រ្រងនឹងបង្កើនចំណ្រះដឹងខាងផ្ន្រកដូរ្រយតន្ត្រីឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរាងន្រះ ហើយចង់បន្តការ
សិក្រានៅក្រ្រប្រទ្រសខាងSOUND ENGINEER ដើម្របីកា្ល្រយាអ្នកជំនាញបច្ច្រកទ្រសភ្ល្រង
ត្រម្តង។

ព្រជ្ជរិទ្ធបានប្រ្រប់មកកាន់ SABAYថ«ព្រលខ្លះមនកតា្ត្រាច្រើនដ្រលធ្វើឲ្រយខ្ញុជំបាក់ទឹកចិត្តចង់
ហើយចង់បោះបង់ចោលការសិក្រាប៉ុន្ត្រដោយសារត្រចង់បន្តក្តីស្រម្រក្នុជងវិស័យសិល្របៈ ដើម្របី
ជួយជ្រ្រងសិល្របៈតន្ត្រីខ្ម្ររឲ្រយមនភាពច្ន្រប្រឌិតហើយទទួលសា្គ្រល់ខា្ល្រំងាងន្រះ ខ្ញុជំសម្រ្រចចិត្ត
អត់ធ្មត់នឹងខិតខំរៀនទាល់ត្របញ្ចប់ថ្ន្រក់ទុតិយភូមិនិងបន្តការសិក្រាទៅក្រ្រប្រទ្រសដ្រលា
ជំនាញខ្ញុជពំ្រញចិត្តហើយត្រលប់មកវិញាមួយសា្ន្រដ្រដ៏ល្អបំផុតនិងច្ន្រប្រឌិតថ្មីៗ សម្រ្រប់បងា្ហ្រញ
ដល់ខ្ម្ររយើងទាំងអស់គា្ន្រ»។ ន្រះាចំណុចមួយដ៏ល្អដ្ររដ្រលយើងច្រះយកក្តីស្រលាញ់យើង
ទៅជំរុញគោលដៅជីវិតឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរដ្រលវាអាចនំាយើងទៅដល់កម្រតិខ្ពស់មួយទៀតដោយ
មិនដឹងខ្លួន។

និតា

ក្តីស្រលញ់ជំរុញ
គោលដៅជីវិត
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«ខំហាត់ប្រ្រណរាល់ថ្ង្រ 
ត្រមិនឃើញស្រក់គីឡូសោះ?» អ្នកទាំង
អស់គា្ន្រធា្ល្រប់ឮគ្ររអ៉ូដាក់ត្រចៀកចឹងអត់?
ឬក៏ធា្ល្រប់មនបទពិសោធន៍ខ្លួនឯង? ខ្លួន
ធាត់ មនអារម្មណ៏ថអត់សា្អ្រត អត់មន
ជំនឿចិត្តក្នុជងការស្លៀកពាក់ឲឡួយ ស្រស់
ស្រ្រយនឹងគ្រ មិនហា៊្រនច្រញទៅក្រ្រចូល
រូមសកម្មភាពសង្គមឬក៏ពិធីជួបលៀងដើម្របី
ជួបមនុស្រសថ្មីៗ ត្រងត្រចាក់សោរខ្លួនឯង
ក្នុជងបន្ទប់និងអង្គុជយកើតទុកម្ន្រក់ឯង។ 
Sabayយល់ច្របាស់ណាស់់ពីអារម្មណ៍មួយ 
ន្រះ ដូច្ន្រះហើយបានាខំដកស្រង់គន្លឹះ
សំខាន់ៗក្នុជងការសម្រក់ទំងន់ឲមនប្រសិទ្ធ
ភាព និងត្រឹមត្រូវដ្រលអ្នកទាំងអស់គា្ន្រមិន
ចាំបាច់ធ្វើបាបខ្លួនក្នុជងការបង្អត់អាហារ
ដ្រលគា្ម្រនប្រយោជ៍និងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់
ដល់សុខភាពទៀតនោះទ្រ។

ការទទួលទានរបបអាហារត្រឹមត្រូវចូលរួម
ចំណ្រកក្នុជងការសម្រក់ទម្ងន់បានទៅដល់ 
82%  ចំណ្រកលំហាត់ប្រ្រណគឺ $2%។ 
ដូច្ន្រះការបរិភោគអាហារពិតាមនសារះ
សំខាន់ណាស់ដើម្របីទទួលបាននូវលទ្ធផល
ខ្ពស់ក្នុជងការបញ្ចុជះទម្ងន់។ ខាងក្រ្រមន្រះ
និងសង្ខ្របខ្លីៗ អំពីការគ្រប់គ្រងរបបអាហារ
ឲបានត្រឹមត្រូវ

1. ត្រូវទទួលទានអាហារដ្រលមនតុល្រយភាព
រវាងសាច់ ត្រី បន្ល្រ ផ្ល្រឈើ និងបាយ
នអង្ករសម្រូប0)។

$. និយាយថ  Bye Bye ចំពោះអាហារ
ខ្ចប់ស្រ្រប់ ដូចានំកញ្ចប់នSnack0) មីកញ្ចប់ 
និង Fast Food (Hamburger,Pizza…0)។

3. គួរកាត់បន្ថយការញុជំាអាហារក្រ្រផ្ទះព្រ្រះ
ភាគច្រើនគ្រប្រើខា្ល្រញ់មិនសំច្រដ្រ។ ញុជាំអាហារ
ដ្រលម៉្រក់ចម្អិនាមួយក្តីស្រាញ់និងគ្រឿង
ផ្រសំស្រស់ៗល្អ។

4.ព្រយាយាមញុជំាទឹកឲបានច្រើន យា៉្រងហើច
ណាស់ពី $-3 លីត្រក្នុជងមួយថ្ង្រ។

5.បន្ថ្រមាមួយលំហាត់ប្រ្រណ ដូចាការដើរ 
លោតអនា្ទ្រក់ ឬ ហ្រលទឹកឲបានទៀងទាត់ 
បីដងក្នុជងមួយសបា្ត្រហ៍។

បើចង់ដឹងពីវិធីសាស្រ្តក្នុជងការសម្រកទម្ងន់និង
ទទួលទានអាហារសុខភាពព្រមទាំងលំហាត់
ប្រ្រណល្អៗនោះអ្នកទាំងអស់គា្ន្រអាចចូលទៅ
មើលបន្ថ្រមក្នុជង YouTube Channel របស់ 
Joanna Soh ដ្រលា
Certified Personal Trainer-Amer-

ican Council of Exercise (ACE) 
ដើម្របីស្វ្រងយល់ថ្រមទៀត។
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ម្ន្រក់ៗកើតមកត្រងមនអត្តចរិតពីកំណើតផ្រស្រងៗខុសៗពីគា្ន្រ ចុះបើអ្នកខ្លះកើតមក
មនរូបរាងាមនុស្រសស្រីត្រប្រាមនអត្តចរិតដូចប្រុស ឬចូលចិត្តតុបត្រងខ្លួនតា
មរបៀបមនុស្រសប្រុសហ្មងសួរថាកំហុសពួកគាត់ដ្ររអត់? SABAY ចង់សាកសួ
រពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ពួកគាត់ថហ្រតុអីបានាពួកគាត់កា្ល្រយទៅាTOMBOY 
តើវាមកពីកំណើត ឬច្រះត្រធ្វើតាមគា្ន្រទៅ ឬមួយយា៉្រងណានោះសាកមើលការស
ម្ភ្រសាមួយគាត់តិចមើល!

ព្រជ្រ មនភាពកា្ល្រហានម្រនទ្រនដ្រលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមបកស្រ្រយទាក់ទ
ងនឹងប្រធានបទTOMBOYន្រះដ្រលគ្រប់គា្ន្រផ្រស្រងទៀតគាត់នៅមនភាពខា្ម្រស
អៀនមិនទាន់ហា៊្រនច្រញមុខដើម្របីបងា្ហ្រញមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រថខ្លួនឯងាអ្នកណា 
ហើយមនអារម្មណ៍ប្របណា! ត្រព្រជ្រ បានបងា្ហ្រញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនថហ្រ
តុអីបានកា្ល្រយទៅាTOMBOY ព្រជ្រប្រ្រប់មកកាន់ SABAY ថ«ខ្ញុជំមិនមនភាព
ខា្ម្រសអៀនចំពោះអ្វីដ្រលាខ្លួនខ្ញុជំព្រលន្រះទាល់ត្រសោះព្រ្រះវាាភាពពិតរបស់
ខ្ញុជំវាស្ដ្រងច្រញមកប្រ្រប់ខ្ញុជំថការស្លៀកពាក់ប្របមនុស្រសប្រុសនិងកាត់សក់ខ្លីវាម
នអារម្មណ៍ថស្រួលខ្លួនសាកសមាងភាពាស្រីរបស់ខ្ញុជ»ំ។ តាមពិតទៅតាំងពីតូ
ចមកគឺបា៉្រម៉្រក់គាត់ទម្ល្រប់ឲ្រយខ្ញុជំស្លៀកពាក់ដូចមនុស្រសប្រុសហើយល្រងត្ររបស់រប
រដ្រលមនុស្រសប្រុសចូលចិត្តល្រង ត្រខ្ញុជំក៏នៅត្រមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ថខ្លួនខ្ញុជំា
TOMBOYនៅឡើយទ្រ។ ព្រ្រះអTីOMBOYហ្នឹងមនន័យថមនុស្រសស្រីដ្រលម
នអត្តចរិតដូចមនុស្រសប្រុសទាំងការស្លៀកពាក់ាដើម ហើយអាចនិយាយបានថ
ស្រលាញ់មនុស្រសស្រីដូចគា្ន្រថ្រមទៀត ត្ររហូតដល់ខ្ញុជំរៀនដល់វិទ្រយាល័យទើបខ្ញុជំចា
ប់ផ្ដើមដឹងថធាតុពិតរបស់ខ្លួនាTOMBOY ហើយកតា្ត្រដ្រលធ្វើឲ្រយខ្ញុជំប្រ្រប្រួលស្ទើ
រត្រដូចមនុស្រសប្រុសត្រម្ដងន្រះ គឺដោយសារទម្ល្រប់ពីតូចហ្នឹងផងហើយមិត្តភក្តិជុំវិ
ញខ្លួនភាគច្រើនប្របហ្នឹងខ្ញុជំក៏ស្វ្រងរកខ្លួនឯងឃើញថខ្ញុជំាអ្នកណាដ្ររទៅ។

ប៉ុន្ត្រខ្ញុជំយល់ថខ្ញុជំមិនបានខុសនោះទ្រដ្រលកើតមកមនអត្តចរិតប្របន្រះ ព្រ្រះគា្ម្រ
នអ្នកណាដ្រលចង់កើតមកចិត្តខុសកាយអីចឹងទ្រ ត្របើវាអីចឹងទៅហើយចាំបាច់
លាក់បាំងភាពាខ្លួនឯងធ្វើអីវាកាន់ត្រធ្វើឲ្រយជីវិតមនភាពអាប់អួដ្រលយើងព្រយា
យាមសំដ្រងច្រញនូវអ្វីដ្រលមិនម្រនាខ្លួនយើង។ ទោះបីាមនការទិតៀនពីអ្ន
កដទ្រក្តីក៏ខ្ញុជំយល់ថវាមិនចម្ល្រកអីដ្ររ ព្រ្រះយើងមិនអាចផា្គ្រប់ចិត្តមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រ
លើលោកន្រះបានទ្រ ជីវិតរបស់យើងគឺយើងាអ្នករាប់រងត្រវាគួរឲ្រយសា្ដ្រយបំផុត
បើយើងមិនបានធ្វើអ្វីដ្រលយើងចង់ធ្វើប្ររាព្រយាយាមសម្របតាមអ្វីដ្រលមិនចូល
ចិត្តអស់មួយជីវិត។
និតា
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4PM: DOCUMENTARY - For three years, 
filmmakers Jean-Michel Carrt and Jill Emery 
interviewed dozens of people to gain insight 
into the life and political motivations of Rus-
sia’s most powerful politician, Vladimir Putin. 
They spoke to long-time supporters, like Pu-
tin’s former schoolteacher, Vera Gurvich, to 
his harshest critics, like world chess champi-
on Garry Karparov, as well as many KGB and 
Kremlin insiders. What emerged is the point-
of-view documentary THE PUTIN SYSTEM 
(2007, 87 min) that presents an ominous view 
of what Putin is willing to do to ensure Russia 
regains its position on the world stage.

7PM: CLASSIC CAMBODIAN FEATURE 
FILM - During the “Golden Age of Cambo-
dian Cinema”, from the 1960s to the early 
‘70s, almost 400 films were released. The 
film BOPHA ANGKOR (1972, 86 min) is one 
of the most popular. It features the renowned 
Cambodian actress and first Miss Cambodia, 
Dy Saveth (born 1944). A young Cambodian 
doctor (Dy Saveth) meets a tourist from Hong 
Kong (real-life husband and director Houy 
King) in Angkor Wat, and they fall in love. The 
surprisingly racy film includes scenes from 
real encounters between Khmer Rouge and 
Lon Nol’s army. The Chinese-dubbed version 
that we screen tonight is the only available 
copy. The visual quality is not really good and 
the English subs are hard to read, but this 
rare film is a genuine historic document…

9PM: DANCE PERFORMANCE AND DJ 
PARTY – THE SREY SREY’S SOIREE An 
evening with burlesque beauties & fabulous 
fun. Phnom Penh’s only burlesque dance 

troupe, The Srey Sreys, will take over Meta 
House for the evening.  The Srey Sreys will 
perform several times throughout the course 
of the night, debuting new numbers and re-
prising their signature routines.  When they 
aren’t dancing, the lovely ladies and their ret-
inue of personal DJ’s will be playing their fa-
vorite songs or simply mingling with everyone 
and charming you all, their adoring public, to 
the very utmost.

SATURDAY, DEC 12

4PM: DOCUMENTARY – In the final weeks 
of the Vietnam War, American servicemen 
and others begin the difficult mission of evac-
uating as many friends, family members and 
South Vietnamese collaborators as possible 
before Saigon falls to the North Vietnamese. 
Authoritative and exhaustive, Rory Kenne-
dy’s THE LAST DAYS OF SAIGON (2015, 98 
min) is a must-watch. This archived film of 
the chaotic push to clear the embassy com-
pound by helicopter is as dramatic as any 
thriller, heightened by stories of bravery and 
risk.

7PM: CHRISTMAS GET TOGETHER 
WITH CAMBODIAN CHILDREN. Live 
Music. Indian, Khmer and European 
Food will be served. Organized by LIFE 
(Liberal Initiative Forum for Education). 

9PM: DANCE PERFORMANCE AND DJ 
PARTY – The world of deejaying has gotten a 
lot of global attention lately – but, judging by 
most of the industry’s bold-faced names, it 
seems like a bit of a boys’ club. Dreamt up by 
women, produced by women and performed 
by women, Phnom Penh’s first ever WON-
DER WOMEN FESTIVAL is happening at the 
capital’s epicenter of quality electronic mu-
sic, Meta House. The one-night-event (con-
ceived by female filmmaker-cum-DJane Sao 
Sopheak / foto) will include sets by five of 
the Penh’s dopest female DJs. Sopheak Sao 
(Cambodia), Mercy (Ghana), IzaBell (France) 
and Nora Haidee (Malaysia) and Banzai-Aya 
(Japan) will keep you dancing all night with 
pumping techno and house grooves. Also 
performing: Cambodian Hip Hop MC Lisha of 
Klap-Ya-Handz fame and belly dancer Yas-
mine. Special drink offers for ladies!

SUNDAY, DEC 13

4PM: DOCUMENTARY - With a voice oft 
described as a combination of Billy Holiday, 
Dinah Washington and Sarah Vaughan, the 
late Amy Winehouse (1983 – 2011) was an 
English pop star with soul. But she was also 
one of the more tragically chewed-up and 
spit-out victims of the insatiable gossip in-
dustrial complex. Using a mix of private video 
footage, feeds from various public appear-
ances, and audio interviews with family and 
friends, Asif Kapadia’s remarkable film AMY 
(2014, 128 min) shows just what a genuine 

talent this woman was, and how quickly she 
was doomed. 

7PM: DANCE PERFORMANCE - Cam-
bodian dance is artistry in motion and it is 
distinguished by its elegant and graceful 
movements, some of which are as intricate 
and detailed as the movement of the fingers 
as well as its beautifully elaborate costumes. 
HOU CHEYCHANITH (30) studies Choreog-
raphy at Phnom Penh’s Royal University of 
Fine Arts and works with the NGO “Amrita 
Performing Arts”. As a dancer, he has been 
touring England, the Philippines, Japan, Viet-
nam and Singapore. Tonight, Cheychanith 
will perform his classical and contemporary 
dance pieces for the first time at the Meta 
House

8.30PM: DOCUMENTARY - SAMSARA 
(2011, 102 min) reunites director Ron Fric-
ke and producer Mark Magidson, whose 
award-winning films Baraka and Chronos 
were acclaimed for combining visual and 
musical artistry. Samsara is a Sanskrit word 
that means “the ever turning wheel of life” 
and is the point of departure for the filmmak-
ers as they search for the elusive current of 
interconnection that runs through our lives. 
Filmed over a period of almost five years 
and in twenty-five countries, Samsara trans-
ports us to sacred grounds, disaster zones, 
industrial sites, and natural wonders. By dis-
pensing with dialogue and descriptive text, 
Samsara subverts our expectations of a tra-
ditional documentary, instead encouraging 
our own inner interpretations inspired by im-
ages and music that infuses the ancient with 
the modern.

TUESDAY, DEC 15 

6PM: EXHIBITION OPENING - FROM 
RUIN TO RICHES Cambodia’s Economy 
(1975 – 2015) For the past two decades, 
Cambodia has been among the world’s fast-
est growing economies emerging from civil 
war at rates unparalleled by other post-con-
flict countries. With the support by the Ger-
man Friedrich-Naumann-Foundation “For 
Freedom”, Meta House has put together an 
eye-opening multi-media-exhibition with stu-
dents from 8 Phnom Penh universities, pho-
tographers, artists and filmmakers. Please be 
our guests for the grand opening! (Photo: Ma 
Pheara)

Upstairs: PAINTING EXHIBITION by Ch-
heang Rena - Long before Cambodia was 
engulfed by war, Phnom Penh was known 
as the “Pearl of Asia.”  Chheang Rena’s THE 
STANDING RUBBLE is a collection of six ar-
chitectural paintings on canvas with the in-
tent to explore the richness of Cambodia’s 
civilization before it collapsed. 

DECEMBER 
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រើករាយាមួយបុណ្រយ Christmas 

នៅ Kids City!តើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួន
ហើយឬនៅសម្រ្រប់ថ្ង្របុណ្រយ 
Christmas ខាងមុខន្រះ? លោកអ្នក
នឹងទទួលបានភាពសប្របាយរើករាយ 
ាមួយល្រប្រងកំសាន្តាលក្ខណៈ
គ្រួសារ ប្រកបដោយភាពស្និទ្ធសា្ន្រល 
និងការបន្ថ្រមជូនាច្រើនផ្រស្រងទៀត។
រាល់ការទិញសំបុត្រ ពីរសន្លឹកនៅ
Kids Cityលោកអ្នកនឹងទទួលបាន
នំ (Cookie) មួយ ហើយលោកអ្នកក៏
អាច រើករាយាមួយនឹងការថតរូបា
មួយលោកតាណូអ្រល (Santa)។ 
កុំឱ្រយឱកាសដ៏សប្របាយរើករាយន្រះ
កន្លងផុត ជួបគា្ន្រនៅ Kids City ទាំង
អស់គា្ន្រ។ព័ត៌មនបន្ថ្រមន្រកម្មវិធីន្រះ 
សូមសាកសួរតាមរយះល្រខ៖ 023 
220 088 /  078 919 888  
Facebook:  Kids City Asia
Website   :  www.kidscityasia.
com
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