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អាសយដ្្រន៖ អគារ ៣០៨  

  មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស 

  រាជធានី ភ្នំព្ញ

បោះពុម្ពផ្រសាយ ៖ ព្រពេសកម្ពុជា

បោងពុម្ព៖ ព្ីន ម៉ាស្ទ័រ

សួស្ីមិត្តអ្កអានទានំងអស់គានា!

ពលខពនរះពកុមត្រងារេស្សនាវដ្ី Sabay Magz បានពលើកយក
ពជុងតូ ចមួយនិយាយ្ីភា្យន្ខខមែរ។  មកេល់ព្លពនរះ មន 
ផលិតក មមែ ថតខខ្សភា្យន្ធនំៗជាពពចើន បានពកើតព�ើងជា្រន្ត 
្រនាទា្រ់ មនទានំងស្ង់ដាជាតិ និងអន្តរជាតិ។

េន្ទឹ មនទឹងត្ររីកដុរះដាលណន្រណ្ដាផលិតកមមែធនំៗ   ក្ពុងពនារះពយើង 
ក៏សពងកេតព�ើញផងខដរថា  យុវវទ័យខដលពសលាញ់វិសទ័យភា្ 
យន្ពនរះក៏ចា្រ់ពផ្ើម្ុរះកពព្រោលនានំគានា្រព្ចេញសមត្ថភា្  និង 
ជនំនាញតាមគនំនិតណច្ព្រឌិតពរៀងៗខ្លួន។  ត្រងារពាក់្ទ័ន្ធនទឹង
សកមមែភា្យុវវទ័យ  ជាចនំណុចចម្បងរ្រស់ពកុមត្រងារ  Sabay 
Magz។  ដូពច្រះបានជាពលខពនរះ  ពយើងពលើកយក្រេសមភាស
អ្កដទឹកនានំកុនវទ័យពកមែងមួយចនំនួន  មក្រងាហាញមិត្តទានំងអស់គានា
ក្ពុងពនារះមន  អ្កវីពដអូភាគចាក់្រ្ចានំងតាមក្ចេក់េូរេស្សន៍ 
និងកុនខ្នាតខ្ីខដល្ួកគាត់បាន Upload ពៅពលើ Youtube។ 

ក្ពុងនាមជាេស្សនាវដ្ីមួយនិយាយ  Lifestyle  យុវវទ័យជនំនាន់ថមែី 
Sabay Magz  ខតងខតគានំពេស្នាណដពកមែងជនំនាន់ពពត្យជានិចចេ    
មិនចានំបាច់ថា ស្នាណដទានំងពនារះល្អឥតពខ្ចារះ  ពេើ្រមនព្រ្ទ័ន្ធផ្ស្្វ 
ផសាយពនារះពេ។ និយាយរួម Sabay Magz ខតងខតពលើកេទឹកចិត្ត
យុវវទ័យកម្ពុជាទានំងអស់ ឲ្យខស្វងរក្រេ្ិពស្ធន៍ គនំនិតណច្ព្រឌិត 
ឬ្រពងកេើតអ្វីថមែីតាមចនំណូលចិត្តខដលខ្លួនចូលចិត្ត  ជា្ិពសសគឺ 
ខស្វងរក  និងពរៀនស្គាល់្ីខ្លួនឯងឲ្យ្ិតពបាកដ។

ខ្ពុនំ និងពកុមត្រងារនទឹងខិតខនំខស្វងរកអ្វីថមែីៗ មក្រងាហាញជូនមិត្តអ្ក 
អានពៅពលខពពត្យៗពេៀត ជា្ិពសសពៅពដើមឆ្នានំ២០១៦ពនរះ 
ពយើងនទឹងមនពគហេនំ្ទ័រនិយាយ្ី Lifestyle រ្រស់យុវវទ័យខដល 
ជាកខន្ងមួយផ្ល់ភា្សុីវីលទ័យ និងសិល្បបៈណនត្ររស់ពៅរ្រស់
មនុស្សសមទ័យថមែី។ អុីចទឹង! កុនំពភ្ចរង់ចានំតាមដាន Sabay Magz 
និងពគហេនំ្ទ័រ Lifestyle រ្រស់ពកុមត្រងារពយើងទានំងអស់គានា។

 រីករាយឆ្នានំថមែី ២០១៦ !

ពដាយក្ីពគារ្្ីខ្ពុនំ

លុក វណ្ណរង្គ (តុង)

ផ្ន្រក ព័ត៌មាន / REPORTER

ចាន់ សុនិតា / CHAN SONITA

សុធា ដាខណត / SE LANETH

ផ្ន្រក ថតរូប / PHOTOGRAPHERS
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្រេ ចពពមៀង មន ត្រ ព្រកួត ព្រខជង ខ្លានំង ពៅ ពពរៅ ព្រពេស 
្រ៉ុខន្ត មិន ខ្វល់ ថា  មន ភា្ លនំបាក យា៉ាង ណ្ ក៏ ពដាយ 

ពៅ ខត មន អ្ក ខដល ខិតខនំ ព្រទឹង ខព្រង ្រពងកេើត ស្នាណដ ្រេ ចពពមៀង 
ឥត ឈ្រ់ ឈរ   ព្រើ ពទារះ ជា េីផសារ Original ហាក់ ្រីដូច ជា ចពង្អៀត 
្រន្តិច ពៅ ព្រពេស ខខមែរ ។  ជា ត្រ ពលើក តពមកេើង តណម្ ណន សិល្បបៈ  និង 
ស្នាណដ កូន ខខមែរ េនំ្ទ័រ ពនរះ Sabay សូម  ខណនានំ អ្ក ទានំង អស់ គានា ឲ្យ 
បាន ស្គាល់ តារា ចពពមៀង ជនជាតិ ខខមែរ ខដល ពយើង ខតង ព�ើញ វីពដអូ 
ចពពមៀង គាត់ ពៅ ពលើ ក្ចេក់ េូរេស្សន៍ ខត មិន ចា្រ់ អារមមែណ៍ ដទឹង ថា 
គាត់ ជា ខខមែរ ទាល់ ខត ពស្រះ ។

Savy Som

ស្មានតែអ្នកចេម្រៀងអាេ្ររិក

ការពិែត្មែរេេីងេសះ!

ក្ញា ពស្ម ស្វី  ជា អ្ក និ្ន្ធ  និង ជា តារា ចពពមៀង ជនជាតិ 
ខខមែរ  អាពមរិក  ខដល មន ពសុក កនំពណើត ពៅ ពខត្ត បាត់ដនំ្រង  ពហើយ 
ពកុម ពគួស្រ គាត់ បាន ចាក ពចញ មក រស់ ពៅ សហរដ្ឋ អាពមរិក តានំង 
្ី គាត់ ពេើ្រ ខត ពកើត បាន ពបានំ ខខ ម្៉ពរះ ។ មក េល់ ស្្វ ណថងៃ ពនរះ ្រេ 
ចពពមៀង ខដល គាត់ បាន និ្ន្ធ គឺ មន ត្រ គានំ ពេ ពពចើន ្ ី សនំណ្ក់ 
ជន ្ររពេស និង កនំ្ុង ពពជៀត ចូល េី ផសារ ពសុក ខខមែរ ផង ខដរ ។

រាល់ ្រេ ចពពមៀង ខដល ស្វី  បាន និ្ន្ធ គឺ ជា ត្រ ្ ណ៌នា ្ ី ភា្ 
តស៊ូ មិន ពបារះ ្រង់ ពចាល ពៅ  ក្ពុង ឆ្ក ជីវិត ខដល ជនំរុញ ឲ្យ អ្ក 
ស្ដា្រ់ េេួល បាន អត្ថនទ័យ ក៏ ដូច ជា ស្រ ពៅ ក្ពុង ពនារះ ខដរ ។ ស្វី 
និយាយ ថា ក្ពុង នាម ជា កូន ខខមែរ មួយ រូ្រ ក្ញា ចង់ ឲ្យ អ្ក ខដល 
បាន ស្ដា្រ់ ្រេ ចពពមៀង រ្រស់  ស្វី ទានំង អស់ ជា ្ ិពសស កូន ខខមែរ 
ដូច គានា អាច ពមើល ព�ើញ ្ ិភ្ពលាក ពៅ ក្ពុង ផ្លូវ ល្អ  មិន ថា កនំ្ុង 
ខត ស្ថិត ពៅ ក្ពុង ត្លបៈពេសបៈ អាពកក់ យា៉ាង ណ្ ក៏ ពដាយ ពតូវ ខត 
មន ក្តី សង្ទឹម និង ពដើរ ពៅ មុខ ជា និចចេ ។

ស្វី ្រន្ត ថា ពៅ ណថងៃ ខ្ង មុន ពនរះ ក្ញា សង្ទឹម ថា នទឹង មន ឱត្ស 
មក ពពចៀង ពៅ ពលើ េទឹក ដី អច្ឆរិយ អង្គរ វត្ត និង មន ត្រ េេួល 
ស្វាគមន៍ យា៉ាង កក់ ពរៅដា ្ ី ្រង ្រ្អលូន ខខមែរ ខដល ជា មចាស់ ព្រពេស  មន  

វ្រ្បធម៌ និង អរិយធម៌  ដ៏ រុង ពរឿង មួយ  ក្ពុង ្ ិភ្ពលាក។

«ចុង ពពត្យ ខ្ពុនំ ចង់ និយាយ ថា  ខ្ពុនំ  អរគុណ ដល់ បា៉ាម៉ាក់ខ្ពុនំ  ខដល 
បាន ផ្ល់ នូវ ឈាម ជទ័រ  វ្រ្បធម៌ ជា ជនជាតិ ខខមែរ មក ឲ្យ ខ្ពុនំ ព្មទានំង  
្រេ្ិពស្ធន៍ ជីវិត ខដល ពពារព្ញ ពៅ ពដាយ ក្តី ពសលាញ់ ពេើ្រ 
អាច ជនំរុញ ឲ្យ ខ្ពុនំ  មន ណថងៃ ពនរះ»  ។ ក្ញា ពស្ម ស្វី ពពាលពាក្យ 
អគុណ ដល់ ពលាក ឪ្ុក អ្ក មដាយ ខដល ផ្ល់ កនំពណើត កូន ខខមែរ ដល់ 
រូ្រ នាង៕

និតា   
Scan here
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សំឡែងសែទន់

ឆក់យកបែះដូង

PAT R A V E EE A R T H

កញ្ែEarth Patravee ពគាន់ខតជាពកមែង  ពសី ធមមែតា 
មនាក់ ខដល ចូលចិត្ត ពពចៀង ចពពមៀង Cover ពហើយ 
្រពងាហារះ វីពដអូ តាម  Youtube ពស្រះ  ្រ៉ុខន្ត ពតទឹម 

មួយ ្រ៉ព្រិច ខភ្ក  ក៏ បាន ត្លាយ ពៅ ជា តារា ចពពមៀង ល្បី មនាក់  ព្រចានំ 
ផលិតកមមែ  GMM- Grammy ដ៏ ធនំ មួយ ពៅ ព្រពេស ណថ ។ សូម្បី ខត  
Sabay  ក៏ លង់ ពស្ហ៍ នទឹង សនំព�ង រ្រស់ ក្ញា ខដរ ពេើ្រ ខនំ ស្កាត់ ្ ី 
ឆ្ងាយ  ពដើម្បី ពធ្វើ ត្រ សមភាស ជាមួយ តារា ចពពមៀង  វទ័យ ពកមែង មនាក់ ពនរះ  
ពដើម្បី ចង់ ដទឹង ថា មន អ្វី ្ ិពសស ខ្រះ ខដល ពធ្វើ ឲ្យ ក្ញា េេួល បាន 
ភា្ ពជាគ ជទ័យ ខ្លានំង ខ្រ្រ ពនរះ   ពតារះ អាន ត្រ សមភាស ជាមួយ ក្ញា 
ពសស់ ស្អាត មនាក់ ពនរះ តិច ពមើល៎  !!

Sabay: ពតើ ក្ញា ចា្រ់ ពផ្ើម ពពចៀង Cover តាម Youtube ដនំ្រូង 
តានំង ្ ី ព្ល ណ្ ពហើយ មន ត្រ គានំ ពេ ខ្លានំង ពៅ ព្ល ណ្ ខដរ?

Earth:  ខ្ពុនំ ពពចៀង Cover  ពហើយ ្រពងាហារះ ចូល Channel  រ្រស់ ខ្ពុនំ ក្ពុង 
Youtube ដនំ្រូង ពៅ  ក្ពុង  ឆ្នានំ ២០០៨ ខត មិន សូវ មន អ្ក គានំ ពេ ខ្លានំង 
ពនារះ ពេ រហូត ដល់ ព្ល ខដល ខ្ពុនំ បាន ពពចៀង Cover្រេ ចពពមៀង 
រ្រស់ ពកុម Bodayslam មួយ ្រេ ព្ល ពនារះ ពស្្រ់ ខត មន ត្រ 
ចា្រ់ អារមមែណ៍ ជា ខ្លានំង ្ ី អ្ក ចូល ពមើល ក្ពុង Youtube   ពពត្យ មក  
ផលិតកមមែ GMM-Grammy ក៏ បាន ទាក់ េង មក ពដើម្បី ឲ្យ ខ្ពុនំ ពធ្វើ ជា 
តារា ចពពមៀង ខត ម្ង  ។

Scan here

PHOTOGRAPHER: PU SAM

Sabay: ពហើយ Sabay ចង់ ដទឹង ថា រាល់ ព្ល ខដល ក្ញា ពពចៀង ពតើ មន អី ្ ិពសស  បាន ជា រាល់  ព្ល 
បាន ស្ដា្រ់ ចពពមៀង រ្រស់ ក្ញា ខតង ខត មន អារមមែណ៍ ថា ស្របាយ រីករាយ  និង អខណដាត អណដាដូង ពៅ 
តាម ចពពមៀង ពដាយ មិន ដទឹង ខ្លួន អ៊ីចទឹង  មន តិចនិក អី ្ ិពសស ខមន ?   

Earth:  ខ្ពុនំ មិន ចបាស់ ថា វា មន តិចនិក អី ពនារះ ពេ  ពគាន់ ខត ដទឹង ថា ខ្ពុនំ មន អារមមែណ៍ ស្របាយ រីករាយ ពគ្រ់ 
ព្ល ខដល ខ្ពុនំ បាន ពពចៀង  ពហើយ វា ព្រខហល ជា ្រ៉រះ ដល់ អារមមែណ៍ អ្ក ស្ដា្រ់ ដូច គានា នទឹង អារមមែណ៍ ខដល ខ្ពុនំ 
មន ព្ល ពនារះ។  ម្យ៉ាង វិញ ពេៀត  ្រនំណង រ្រស់ ខ្ពុនំ គឺ  ចង់ ខចក រំខលក    ក្តី ពសលាញ់  តាម រយបៈ ្រេ ចពពមៀង 
ខដល ខ្ពុនំ បាន ពពចៀង ដល់ អ្ក ស្ដា្រ់ ទានំង អស់  ដូពច្រះ វា ្ ិត ជា មន ភា្ រំពភើ្រ រីករាយ ខ្លានំង ខមន ខេន 
សពម្រ់ ខ្ពុនំ ខដល េស្សនិកជន េេួល បាន អារមមែណ៍ រីករាយ ព្ល ស្ដា្រ់ ចពពមៀង រ្រស់ ខ្ពុនំ ។

Sabay: តាម ខដល  Sabay  បាន ដទឹង ក្ញា មិន ពតទឹម ខត ពពចៀង បាន ្ ីពរារះ ពនារះ ពេ  ខថម ទានំង ពចរះ ពលង 
ឧ្រករណ៍ តក្ន្តី និង និ្ន្ធ ចពពមៀង ពដាយ ខ្លួន ឯង ពេៀត ផង ពហើយ ចង់ ដទឹង ថា ្រេ ចពពមៀង «You You 
You» ខដល ក្ញា បាន និ្ន្ធ ហាក់ ដូច ជា មន សនំព�ង ខដល ពធ្វើ ឲ្យ មន អារមមែណ៍ ខ្រ្ក  ៗ  ជា ពពចើន ពៅ 
ក្ពុង ពនារះ   ពតើ មន សនំព�ង អី ខ្រះ ពៅ ក្ពុង ពនារះ ?  

Earth: ខ្ពុនំ បាន ្ ្យយាម ្រពងកេើត សនំព�ង  ជាង ១០០ សនំព�ង ពដើម្បី ្រ្ចេលូល ពៅ ក្ពុង ្រេ ចពពមៀង ពនារះ 
ខត មន ព្រខហល ខត ១០ សនំព�ង ្រ៉ុពណ្ណរះ ខដល អាច យក មក ពព្រើ បាន ដូច ជា សនំព�ង ្រិេ ព្រើក អនំ្ូល 
ពភ្ើង  សនំព�ង ពគារះ តុ សនំព�ង ពេនិច នា�ិត្ ពដើរ  ជា ពដើម  ។  ពដាយ ស្រ ខត ្រេ ពនរះ និយាយ ្ ី 
មនុស្ស ពសី មនាក់ ខដល ពគង មិន លក់ ពៅ ក្ពុង រាពតី ដ៏ ស្ងាត់ ពជងនំ ពពពារះ នទឹក មនុស្ស ្ ិពសស រ្រស់ គាត់  
ពេើ្រ ខ្ពុនំ នទឹក ព�ើញ ថា ពតើ ពធ្វើ អាច មន សនំព�ង អី ខដល អាច លឺ ខ្រះ ព្ល យ្រ់ ស្ងាត់ ខ្រ្រ ពនារះ ។

Sabay: ពដើម្បី រកសា សនំព�ង ឲ្យ បាន ល្អ  ពតើ មន រូ្រមន្ត ្ ិពសស អី អាច ខចក រំខលក ដល់ អ្ក ខដល ចង់ 
ត្លាយ ជា អ្ក ចពពមៀង អាជី្ ដូច ក្ញា ខដរ អត់ ?

Earth:  ពដើម្បី រកសា សនំព�ង ឲ្យ បាន ល្អ ត្រ ពគង ឲ្យ បាន ពគ្រ់ ពគាន់  ត្រ ហាត់ ពបាណ ជា ព្រចានំ  និង ត្រ 
តម អាហារ មួយ ចនំនួន គឺ សនំខ្ន់ ្រនំផុត សពម្រ់ អ្ក ខដល ចង់ ត្លាយ ជា តារា  ពពចៀង អាជី្   ពពពារះ អាហារ 
ដូច ជា ្ ្ួក ខ្លាញ់ ពពចើន  រ្រស់ ផាអា្រ់  និង ពពគឿង ពសវឹង អាច ពធ្វើ ឲ្យ សនំព�ង មន ត្រ ខព្រ ព្រួល ពដាយ មិន 
ដទឹង ខ្លួន  ។

Sabay: ជា ចុង ពពត្យ មន អី ចង់ និយាយ ពៅ ត្ន់ អ្ក គានំពេ ទានំង អស់ គានា ខដរ អត់ ?

Earth: ខ្ពុនំ ្ ិត ជា អរគុណ ខ្លានំង ្រនំផុត ពស្ើរ ខត រក ពាក្យ អ្វី មក ្ ណ៌នា បាន  ចនំពពារះ អ្ក ខដល បាន គានំពេ 
ខ្ពុនំ ទានំង  ក្ពុង Youtube, Facebook និង   Instargram ទានំង អស់  ព្រើ សិន ជា គាមាន ក្តី ពសលាញ់ ទានំង ពនរះ 
ពេខ្ពុនំ ក៏ មិន េេួល បាន ភា្ ពជាគ ជទ័យ ដូច ក្ពុង ណថងៃ ពនរះ ខដរ  ពហើយខ្ពុនំ្ិតជាព្ញចិត្តនទឹងមកសខម្ងពៅ 
ព្រពេសកម្ពុជាពៅណថងៃណ្មួយ។

ពពពារះ ខត សនំព�ង ពសេន់ មន មន្ត ពស្ហ៍ រ្រស់ ក្ញា Earth Patravee បាន ពធ្វើ ឲ្យ មន អ្ក ចូល ពមើល 
វីពដអូ ចពពមៀង រ្រស់ គាត់ ពលើ Youtube ជាង ៤៦លាន នាក់ ចង់ ដទឹង ថា សនំព�ង រ្រស់ ក្ញា អាច ឆក់ 
យក ព្ររះដូង អ្ក បាន ខមន អត់ កុនំ ពភ្ច ចូល ពៅ ពមើល ្រេ ចពពមៀង ហ្ទឹង ទានំង អស់ គានា ។ 

និតា 
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Ram More X - ឧបករណ៍ ផ្ទុក 
ឯកសារ សម្រ្រប់  Smart Phone

ព្ល ពនរះ សពម្រ់ ពលាក អ្ក ខដល ចូលចិត្ត ថត រួ្រ និង មន វីពដអូ ពពចើន ពៅ ក្ពុង េូរសទ័្្ ណដ Smart 
Phone ខលង មន ្រ្ញា ពរឿង Memory ព្ញ ពេៀត ពហើយ  ឧ្រករណ៍ Ram More  Xអាច មន  
អង្គ ចង ចានំ ដល់ ពៅ 512GB ។ មិន ខត ្រ៉ុពណ្ណរះ វា អាច ស្ក ថមែ េូរសទ័្្ បាន ពគ្រ់ ព្ល ពវលា 
ពហើយ មន កខន្ង ដាក់ Memory ត្ត រ្រស់ ត្ពមរា៉ បាន ពេៀត ផង ខដល រាល់ ព្ល អ្ក អាច ខចក 
រំខលក ឯកស្រ រូ្រភា្  វីពដអូ បាន យា៉ាង រហទ័ស ទាន់ ចិត្ត ពដាយ ពគាន់ ខត ពដាយ ខខ្ស ភារោ្រ់ ពៅ នទឹង 
កខន្ង ស្ក ថមែ េូរសទ័្្  ពលាក អ្ក នទឹង អាច ពផ្រ េិន្នទ័យ ពគ្រ់ ខ្រ្រ យា៉ាង ្ ី ក្ពុង Ram More Xពៅ 
េូរសទ័្្ ណដ និង ្ ី េូរសទ័្្ ណដ មក Ram More X វិញ។ វា ក៏ មន ខខ្ស សពម្រ់ ត ភារោ្រ់ ពៅ កុនំ្្យលូេទ័រ  
ពហើយ Support ជាមួយ  នទឹង ព្រ្ទ័ន្ធ ios និង Android ផង ខដរ ។  ព្រភ្៖ Kickstarter

Cat Clutch  - កាបូប  LED Light  

ទាន់ សម័យ គួរ ឲ្រយ ស្រាញ់ 
សុភា្ នារី ទានំង ឡាយ ត្ន់ ខត មន ភា្ ពឆើត ឆ្យ និង ទាន់ សមទ័យ មួយ កពមិត ពេៀត ជាមួយ នទឹង 
ត្្រូ្រ Cat Clutch  ខដល មន ្រនំពាក់ ពដាយ Led Light ខដល ពលាក អ្ក អាច ពពជើស ពរើស បាន 
ពពចើន រូ្រ តាម តពមូវ ត្រ ពដាយ ពគាន់ ខត ្រ្រោ ក្ពុង App តាម េូរសទ័្្ ណដ រ្រស់ អ្ក ជា ត្រ ពពសច ។ 
មិន ខត ្រ៉ុពណ្ណរះ វា អាច ដាក់ នូវ រូ្រ ភា្ ជា File Gif រ្រស់ ខ្លួន អ្ក ផាទាល់ ក៏ បាន ខដរ  ខដល ពមើល ពៅ 
្ិត ជា គួរ ឲ្យ ទាក់ ទាញ ខ្លានំង ខមន ខេន  ពហើយ ទាន់ សមទ័យ ពេៀត ផង ។ វា មន េនំហនំ ធនំ េូលាយ លមែម 
អាច ដាក់ េូរសទ័្្ ណដ និង ពពគឿង សមអាង បាន ពពចើន គួរ សម ខដរ ។ ព្រភ្៖ Kickstarter

ជា អនំ្ូល LEDដ៏ ឆ្លាត វទ័យ ជាង ពគ ពៅ ពលើ ្ ិភ្ពលាក                                                                                                                ខដល អ្ក អាច ្រ្រោ ព្រើក ្រិេ ពភ្ើង តាម រយបៈApp ពៅ ក្ពុង េូរសទ័្្ ណដ ខដល ពព្រើ Sensor Control អ្ក អាច ពព្រើ អនំ្ូល 
Fluxoខត មួយ ខត អាច ្រ្រោ ឲ្យ ភ្ឺ ពៅ េិស ណ្ ក៏ បាន និង ដូរ ្ ណ៌  បាន តាម អារមមែណ៍  ដូច ជា ្ ណ៌ ពខៀវ  ពកហម  ស  ពហើយ ភ្ឺ ខ្លានំង និង ពខសាយ តាម ចិត្ត ។ វា ្ ិត ជា សន្សនំ សនំណច 
ពភ្ើង និង ផ្តល់ ភា្ ងាយ ពសួល ខមន ខេន សពម្រ់ អ្ក ព្ល ពនរះ អ្ក មិន ចានំ បាច់ ពព្រើ អនំ្ូល ពពចើន ពគ្រ់ េិស និង ពព្រើ អនំ្ូល ពពចើន ្ ណ៌ ពេៀត ពេ ពព្រើ ខត អនំ្ូល Fluxo មួយ គឺ 
ពពសច ខត ម្តង ។      ព្រភ្៖ Kickstarter
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ច្ន្រអក្រសរខ្ម្ររ ឲ្រយ កា្ល្រយ ជា

សិល្របៈអន្តរជាតិ

យ�ើងធ្លាប់បានយ�ើញការគូរGraffiti ជាទូយៅជាភាសាបរយទស
តែថ្មីៗយនះកូនត្្រ២រូបមានគំនិែច្នៃបបឌិែ�កែួអក្សរត្្រយៅ
ច្នៃជាGraffitiឲ្យកាលា�ជាសិល្បៈគំនូរលក្ខណបៈយោកខាងលិ្
យ�ើលយៅពិែជាតបលែកត្នៃកត�នតទន។

សិល្បៈចនគំនិែច្នៃបបឌិែយនះបានយកើែយ�ើងយ្ញពមី�ុវជន២
រូបមានយ្មះថា Mikeនិង Strange។អនៃកទាំងពមីរបានដាក់
យ្មះបកុ�ពួកយគថា «YSK»មានពាក្យយពញថា
(Youngscribeskrew)ជាយបកា�បយងកើែGraffitiតា�រ�បៈការច្នៃ
ែួអក្សរត្្រយ�ើ�បញ្ចូលយៅកនៃនុងសិល្បៈតបបពួកអឺរ៉ុប។Mike
និយា�ថាការច្នៃែួរអក្សរត្្រយ�ើ�គូសជាGraffiti យលើ
ជញ្ជាំងតា�ដងផលែចូវយនះប្ចូនយ្វើយ�ើងយដើ�្មីឲ្យ Street Artist�ក
ពមីបបយទសដចទយទៀែបានសាគាល់ពមីអក្សរត្្រ។ណា�ួ�ក៏កនៃនុង
បំណងបង្ហាញថាយក្ងបសុកត្្រក៏មានគំនិែច្នៃបបឌិែយៅយលើ
សិល្បៈគំនូរតា�ដងផលែចូវ�ិនចាញ់បរយទសយទ។

Mike បន្ត ថា អក្សរខ្មែរ មាន គំនិត សិល្បៈ ជា ច្រើន ខែល ែូនតា ជំនាន់ មុន តាក់ខតង ច�ើង។ « ្្ញំ គ្មាន 
អ្វី អស្ចារ្យ ចេ ្្ញំ ្គ្ន់ ខត យក ការ យល់ ច�ើញ ពវី តមមលៃ សិល្បៈ មន ការ បចងកើត អក្សរ ខ្មែរ ចនះ ជា អត្ថន័យ 
សំខាន់ មួយ ខែល ្ ្ញំ បាន បងកប់ ចៅ ចលើ Graffiti ្្ញំ »។ 

រំខែក ឯ  Strange យុវជន មួយ រូប ក្ញង ្កុម    «  YSK » ែខែល ចនះក៏ បាន ចលើក ច�ើង ខែរ ថា  Graffiti 
ជា សិល្បៈ មួយ ខែល បងកប់ អត្ថន័យ ច្រើន ខបប ច្រើន យ៉ាង ក្ញង រូប ខត មួយ ខែល ផុស ចរញ ពវី Inspira-
tion ណា មួយ ខែល អ្ក គូរ ចនាះ នឹក ែល់។ «   Inspiration មន អក្សរខ្មែរ និង សំ្សកឹត  ច្្ើ ឲ្យ ្ ្ញំ កាលាយ 
ជា សិល្ករចោយ មិន ែឹង ្ លៃលួន។  អ្ក ្ លៃះ គិត ថា សិល្បៈ មួយ ចនះ ្ ុស ្លៃះ និយយ ថា ្តូវ ខត ស្មាប់ 
្្ញំ សិល្បៈ គឺ គ្មាន ្ពំ ខែន ចេ ចនះ ជា រំែុរ ចាប់ ចផដើម មួយ  ច្្ើ ឲ្យ ្ ្ញំ យល់ ពវី ភាព មរ្ ្បឌិត របស់ យុវវ័យ 
ក្ញង សម័យ ចនះ ចោយ ខផអែកចៅ ចលើ ស្នាមែ ែូនតា ខ្មែរ បាន បន្សល់ េុក» ។  Street Art ឬ និយយ ថា 
សិល្បៈ តាម ែង ផលៃលូវ អារ និយយ បាន ថា ជា សិល្បៈ ខបលៃកៗ  ខែល ផុស ចរញ ពវី ការ ្សចមើ្សមម របស់ 
សិល្ករ និមួយៗ ក្ញង បំែង រង់ បង្ហាញ ពវី អត្ថន័យ អ្វី មួយ ែល់ អ្ក េស្សនា។ Graffiti សំចៅ ចៅ 
ចលើ ការ យក តួអក្សរ មរ្ ចរញ ជា សិល្បៈ ច�ើយ Mike និង Strange ជា យុវវ័យ ជំនាន់ ថមែវី  ខែល បាន 
បង្ហាញ ពវី Graffiti លាយ បញ្លូល ជាមួយ អក្សរខ្មែរ៕
 
និតា
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ចង់ញ៉េំអីជុំគ្នេ
សបេបាយៗ ជាមួយ បរិយាកាសថ្មីអត់?
ឥលូវ ពនរះ ឲ្យ ខត លាងាច ព�ើង     មិន ថា អ្ក ពធ្វើ ត្រ មិន ថា ្រ្អលូន ៗ  ខដល កនំ្ុង ពរៀន ពេ ខតង ខត ខស្វង រក កខន្ង 
ថមែី ៗ  រហូត សពម្រ់ ជួ្រ ជុនំ គានា ស្របាយ     ពៅ ណថងៃ ពនរះ ខដរ    Sabay    ក៏ ចង់ នានំ មិត្ត អ្ក អាន ទានំង អស់ ឲ្យ 
បាន ស្គាល់ នូវ ពភាជនីយដាឋាន មួយ កខន្ង  ខដល មន ម្លូ្រ ឆ្ងាញ់ ៗ  ជា ពពចើន មុខ  ពហើយ មន ្ររិយាត្ស 
ល្អ ស្ក សម នទឹង ពធ្វើ ត្រ ជួ្រ ជុនំ គានា ពគ្រ់ ឱត្ស  ខដល យុវវទ័យ  និង ពកុម ពគួស្រ កនំ្ុង ព្ញ និយម ពៅ ។

ពភាជនីយដាឋាន Urban Beer House  ជា េី កខន្ង សពម្រ់ ជួ្រ ជុនំ 
គានា ញ៉ានំ អាហារ ខដល មន ្ររិយាត្ស ថមែី      និង មន អាហារ កុមមែ៉ង់ 
ពគ្់រ មុខ ខដល មន រសជាតិ  ឈងៃពុយ ឆ្ងាញ់  ជា ្ ិ ពសស      គឺ មន  
Steak មក ្ ី សហរដ្ឋអាពមរិក     ចនំខណក ឯ ពពគឿង សមុពេ សុេ្ធ ខត 
ពសស់ ៗ  ល្អ ៗ  ខដល ញ៉ានំ ពហើយ ចង់ ញ៉ានំ ម្ង ពេៀត ។    ជា ពរៀង រាល់ 
ណថងៃ គឺ មន ពកុម តក្ន្តី  ពពចៀង កនំដរ ព្ល ខដល ញ៉ានំ អាហា រ    ខដល ពធ្វើ 
ឲ្យមន អារមមែណ៍ ត្ន់ ខត ពសស់ ថាលា       ្រនំពភ្ច ភា្ ពនឿយហត់  ្ ី 
ត្រងារ  និង ភា្ ធុញ ថ្រ់  ព្ល មក ដល់  Urban Beer House។ 
ឥ�លូវពនរះ ពៅ  Urban Beer House  កនំ្ុង  មន កមមែវិធី ្រ្ចេពុរះ តណម្ 
្ិពសស សពម្រ់ ត្រ អព ជ្ើញ មក េេួល ទាន អាហារ         ចា្រ់ ្ ី 
ពម៉ាង ១១ ដល់ ពម៉ាង ៣រពសៀល  ខដល ធានា ថា មន តណម្ សមរម្យ 
និង មន រសជាតិ ឆ្ងាញ់ ។  សពម្រ់ អ្ក ខដល ចង់ េេួល ទាន ពស្ 
ជួ្រ ជុនំ គានា ស្របាយ  ពៅ េី ពនរះ   គឺ មន ជពពមើស ពស្ព្រៀ ទានំង ក្ពុង  និង 
ពពរៅ ព្រពេស ដល់ ពៅ ជាង ៨ មុខ  ខដល ្ ិពសស ជាង កខន្ង ពផ្សង 
ៗ ពេៀត ជាពពចើន។ ចង់ េេួល បាន អារមមែណ៍ ពសស់ ពស្យ      និង 
្ររិយាត្ស ថមែី ស្របាយ ជាមួយ ពកុម ពគួស្រ និង មិត្ត ភក្ិ កុនំ ពភ្ច ពៅ 
ជួ្រ ជុនំ គានា ពៅ  Urban Beer House កុនំ ខ្ន។
អាសយដាឋាន៖ #448, Street 310
Tel: 097 777 9777 - 078 488 885 
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យុវតីម្នាក់

មន អតីតភា្ ជា សិស្ស ្ ូខក(Outstanding Student)ក្ពុង ថានាក់ 
ពហើយ ព្ល ពចញ ពធ្វើ ត្រ េេួល បាន ពានរងាវាន់ ពលើក េទឹក ចិត្ត ជា 
ពពចើន ពេៀត ្រ៉ុខន្ត េី ្រនំផុត ក្ញា ស្៊ា រសមែី សុខ ចិត្ត រត់ មក ពធ្វើ ជា 
អ្ក និ្ន្ធ ភា្យន្ត វិញ ពដាយ ្រចចេពុ្រ្បន្ ជា អ្ក សរពសរ ពរឿង ពៅ 
ក្ពុង ផលិតកមមែ Rock។

រសមែ ីពបា្រ់ ថា ត្រងារ ថមែី ពនរះ គឺ នាង ពធ្វើ ពៅ តាម ចនំណង់ ចនំណូល 
ចិត្ត ខដល ខ្លួន មន តានំង ខត ដទឹង ក្ី មក ក្ពុង ពនារះ ព្រើ ពទារះ ត្រងារ ពនរះ 
េេួល បាន ចនំណូល ទា្រ ជាង ត្រងារ ពផ្សង ៗ  ពេៀត ខដល នាង 
ធាលា្រ់ បាន ពធ្វើ និង ត្រងារ មួយ ចនំនួន ពេៀត ខដល ពគ ទាក់ េង មក ក៏ 
ពដាយ ក៏ មិន រួញរា ខដរ។ មិន ពតទឹម ្រ៉ុណ្ណទឹង រសមែី ពៅ បាន ពបារះ្រង់ 
ត្រ សិកសា ថានាក់ មហាវិេ្យលទ័យ ចនំនួន ៣ មហាវិេ្យលទ័យ ខថម 
ពេៀត ផង ពពពារះ ខត ត្រងារ និ្ន្ធ។

ខ្ពុនំ ពបារះ ្រង់ ពចាល ត្រ សិកសា ៣ មហាវិេ្យលទ័យ ណ្ ្រង ក្ពុង ពនារះ 
មន ពហតុ ពផ្សង ពេៀត ្រ៉ុខន្ត ក៏ ពាក់ ្ ទ័ន្ធ នទឹង ត្រងារ និ្ន្ធ ខដរ។ 
និយាយ ពៅ ខ្ពុនំ ពធ្វើ ពៅ តាម ត្រ ពសឡាញ់ រ្រស់ ខ្ពុនំ និង ចង់ េុក ជា គនំរូ 
មួយ ដល់ ្រ្អលូន ៗ  ជនំនាន់ ពពត្យ កុនំ ឲ្យ ខ្លាច ពធ្វើ អ្វី ខដល ខ្លួន ពសឡាញ់ 
ពហើយ ពរៀន ក៏ អីចទឹង ខដរ ពពជើសពរើស មុខ វិជារោ ខដល ខ្លួន ពសឡាញ់ 
្រនំផុត កុនំ ពអាយ ដូច ខ្ពុនំ អាង ខត អាហារូ្រករណ៍ ពចរះ ខត ពរៀន ពគ្រ់ ខត 
មុខ ៗ ។
 
ត្រ សិកសា ទានំង ៣ មហាវិេ្យលទ័យ ខដល ក្ញា ស្៊ា រសមែី ពបារះ ្រង់ 
ពចាល ពនារះ មន មហាវិេ្យលទ័យ េីផសារ ពៅ ស្កលវិេ្យលទ័យ 
ពមគង្គ កម្ពុជា មហាវិេ្យលទ័យ ហិរ្្ញវត្ថពុ និង មហាវិេ្យលទ័យអក្សរ 
ស្ពស្ត អង់ពគ្ស ពៅ មហាវិេ្យលទ័យ កម្ពុជា។ មក េល់ ស្្វ ណថងៃ 
រសមែី បាន ្រ្ចេ្រ់ ខត មហាវិេ្យលទ័យ េនំនាក់េនំនង ពាណិជជកមមែពៅ 
ស្កលវិេ្យលទ័យ ្រ្ញា ស្ពស្ត និង កនំ្ុង ្រន្ត ថានាក់ អនុ្រណ្ិត 
ពៅ ស្កលវិេ្យលទ័យ នទ័រតុន។
 
ព្រើ ពទារះ ពបារះ្រង់ ត្រ សិកសា ដល់ ពៅ ៣ មហាវិេ្យលទ័យ ្រ៉ុខន្តអ្ក 
និ្ន្ធ វទ័យ ២៦ ឆ្នានំ ខដល មន អតីតភា្ ជា សិស្ស ្ ូខក មនាក់ ពនារះ 
ពៅ ខត ពជាគជទ័យ ក្ពុង ជីវិត ត្រងារ។ រសមែី ពបា្រ់ ថា នាង បាន 
ព្រ�លូក ត្រងារ តានំង ្ ី ពៅ សិកសា មហាវិេ្យលទ័យ ឆ្នានំ េី ១ ក្ពុង ឆ្នានំ 
២០០៨ ពម្៉រះ។

ត្រងារ ដនំ្រូង រ្រស់ រសមែី គឺ 1.Assistant Teacher ្រន្ត មក ពេៀត ជា Event Planner Marketing 
Executive PR 3.Event Planner at Musashi Advertising Co.,Ltd, PR and Account 
Service at Brains Media Service, Assistant Teacher at Zaman International School 
និង Manager of Mekong Center for Student and Society ជា ពដើម។ សរុ្រ ពៅ ស្៊ា រសមែី បាន 
ឆ្ង ត្ត់ ជីវិត ត្រងារ ជិត ១០ មុខ តនំខណង មក ពហើយ ពហើយ តនំខណង ខ្រះ នាង េេួល បាន ពាន រងាវាន់ 
វិ្ញា្រន្រពត និង ្រទ័ណ្ណ សរពសើរ មួយ ចនំនួន ផង។

ពៅ ឆ្នានំ ២០១៤ ក្ញា ស្៊ា រសមែី បាន ពចាល ត្រងារ ទានំង ពនារះ មក ពធ្វើ ជា អ្ក សរពសរ កុន វិញ ពដាយ 
្រចចេពុ្រ្បន្ ជា អ្កនិ្ន្ធ ភា្យន្ត រួម ទានំង ជា ព្រធាន ខផ្ក  េីផសារ ផង ពៅ ក្ពុង ផលិតកមមែ Rock។ ស្នាណដ 
ភា្យន្ត ដនំ្រូង រ្រស់ អ្កនិ្ន្ធ មន ពដើម កនំពណើត ពៅ រាជធានី រូ្រ ពនរះ គឺ ពរឿង “អូន ជា ត្រ ចងចានំ ្រង” 
ឬ “You Are My Memory” ជា ចនំណង ណដ ត្ល ្ ី ចុង ឆ្នានំ ២០១៤ ពដើម ឆ្នានំ ២០១៥។

រសមែី ពបា្រ់ ថា សពម្រ់ ស្នាណដ េី ១ ពនរះ នាង ចនំណ្យ ព្ល ដល់ ពៅ ៣ ឆ្នានំ ឯពណ្រះ ពដាយ នាង ចា្រ់ 
ពផ្ើម សរពសរ តានំង ្ ី ពៅ ពរៀន វិេ្យលទ័យ រហូត ដល់ មហាវិេ្យលទ័យ ពេើ្រ ច្រ់។ ជា លេ្ធផល ភា្យន្ត 
ខស្ង ពចញ ្ ី ពស្ហា យុវវទ័យ មួយ ពនរះ េេួល បាន ត្រ គានំពេ ពពចើន ្ ី សនំណ្ក់ េស្សនិកជន ជា 
យុវវទ័យ។ មក េល់ ្រចចេពុ្រ្បន្ ស្៊ា រសមែី បាន និង កនំ្ុង ្រន្ត ផលិត ស្នាណដ េី ២ ពេៀត។

ពរឿង ពនារះ មន ចនំណង ពជើង ថា “សិស្ស ្រ្អលូន សនំណ្្វ ចិត្ត” ខដល កនំ្ុង ដនំពណើរ ត្រ ថត។ រសមែី ពបា្រ់ ថា 
ពរឿង ពនរះ ក៏ និយាយ ្ ី ពស្ហា យុវវទ័យ ខដរ គឺ ពស្ហា ក្ពុង ស្កលវិេ្យលទ័យ ខដល មន ្រងកេ្រ់ នទ័យ អ្រ់រំ 
ពលើក េទឹក ចិត្ត ឲ្យ ព្រទឹង ពរៀន ពដើម្បី ពស្ហា ក្ពុង ពនារះ តួ ព្រុស បាន ដាក់ លក្ខខណ្ ឲ្យ តួ ពសី សខម្ង ពដាយ 
សុខ ពស្ម៉ាវត្តី ៣ ចនំណុច ក្ពុង ពនារះ ១ ចនំណុច ពតូវ ព្រទឹង ខព្រង ពរៀន សូពត។ ពរឿង ពនរះ ពពតៀម នទឹង ដាក់ 
្រ្ចានំង ជូន ព្រិយមិត្ត េស្សនា ឆ្្រ់ ៗ  ពនរះ។
 
 អ្កនិ្ន្ធដខដល  អរះអាង ថា ពរឿងខ្ង ពលើ ក៏ នាង តាក់ ខតង ព�ើង ចនំណ្យ ព្ល យូរ ខដរ។ “ពធ្វើ ជាអ្ក  
សរពសរ កុន ្ ិបាក ណ្ស់ ្រង ពតូវ ចនំណ្យ ព្ល ពស្វ ពជាវ និង តាក់ ខតង សរពសរ យូរ សរពសរបាន  
ពហើយ ចនំណ្យ ព្ល ចុរះ ពៅ ថត លុរះ ថត ច្រ់ ពតូវ គិត ្ ី ខផន ត្រ ផ្ស្្វផសាយ ចូល េីផសារ ពេៀត។ 
និយាយ ពៅ ្ ិបាក ណ្ស”់។
 
ពទារះ យា៉ាង ពនរះ ក្ី រសមែី អរះអាង ថា មិន ខដល មន ចិត្ត ចង់ ពបារះ្រង់ ត្រងារ មួយ ពនរះ ពេ។ ផ្ពុយ ពៅ វិញ 
នាង នទឹង រឹត ខត ខិត ខនំ ខថម ពេៀត ជាមួយ នទឹង ត្រ ឲ្យ ជា ដនំ្រូនាមាន ្ ី ពរៀម ច្បង នានា។ “មក េល់ ឥ�លូវ ខ្ពុនំ 
ពរៀន សូពត ្ ី ្ ួក គាត់ បាន ពពចើន ពហើយ នទឹង ពៅ ខត ព្រទឹង ខព្រង ពេៀត ពពពារះ ពពរៅ ្ ី សរពសរ ខ្ពុនំ ចង់ ត្លាយ 
ជា អ្ក ដទឹក នានំ ពរឿង ពេៀត”។
 
អាជី្ ពពរៅ ្ ី អ្ក សរពសរ កុន ស្៊ា រសមែី ក៏ ជា មចាស់ ពកុមហ៊ុន ថត រូ្រ “Srolanh Photography” ខដរ៕

អត្ថ្រេ៖ ទារិត្

ធ្វើការបានពានរង្វាន់មិនអស់ចិត្ត
សុខចិត្តមកធ្វើជាអ្នកសរសារកុនទៀត
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Thai Motor Expo
2015

Motor Expo 2015 នានំឧសសាហកមមែយានយន្តណថេេួល ស្គាល់ជា លក្ខណបៈស្កល្ិ្ទ័រណ៍យា
នយន្តខ្នាតអន្តរជាតិពលើកេី ៣២ ពៅព្រពេសណថ (The 32nd Thailand Motor Expo 2015) 
បាន ព្រើកសពមពោធជាផ្លូវត្រ ត្ល្ីណថងៃេី២ ខខធ្លូ ឆ្នានំ២០១៥ ពលាក Kwanchai Paphatphong 
ព្រធាន ពគ្រ់ពគងត្រពរៀ្រចនំ្ិ្ទ័រណ៍ Motor Expo ពលើកេី៣២បាន ពបា្រ ់Sabay ឱ្យដទឹងថា
្ិ្ទ័រណ៍យានយន្តខ្នាតអន្តរជាតិពៅព្រពេសណថពនរះបាន្រងាហាញ្ី្រពចចេកវិេ្យេនំពនើ្រ និងភា្សនំ្រូរ
ខ្រ្រណនពពគឿងយន្តក្ពុងពសុក(ណថ) និង្ីេូទានំង្ិភ្ពលាក ខដលមនុស្សមួយចនំនួន្ុនំទាន់បាន 
េស្សនា។ ពលាក Kwanchai Paphatphong ព្រធានពគ្រ់ពគងត្រពរៀ្រចនំ្ិ្ទ័រណ៍ Motor 
Expo ពលើកេី៣២ បានពបា្រ ់Sabay ឱ្យដទឹងថា្ិ្ទ័រណ៍យានយន្តខ្នាតអន្តរជាតិពៅព្រពេណថពនរះ
បាន្រងាហាញ្ី្រពចចេកវិេ្យ េនំពនើ្រ និងភា្សនំ្រូរខ្រ្រណនពពគឿងយន្តក្ពុងពសុក(ណថ) និង្ីេូទានំង្ិភ្ 
ពលាក ខដលមនុស្សមួយចនំនួន្ុនំទាន់បានេស្សនា។ ពលាក្រន្តថាពគាល្រនំណងណនត្រពរៀ្រចនំ
្ិ្ទ័រណ៍យានយន្តរ្រស់ណថពនរះក៏ជាត្ររួមចនំខណកចង់ពលើកស្លួយដល់ឧសសាហកមមែ
យានយន្តរ្រស់ព្រពេសណថឱ្យត្ន់ខតរីកចពពមើននិងមនត្រេេួលស្គាល់ជាលក្ខណបៈ
ស្កល។ ្ិ្ទ័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិពៅព្រពេសណថ មនត្រអព្ជើញ្រណ្ដាស្រ្ទ័ត៌មន 
អន្តរជាតិមក្ី្រណ្ដាព្រពេសអាស្៊ានរួមទានំងតនំណ្ងមក្ីកម្ពុជា។ ្ិ្ទ័រណ៍រថយន្ត

ការតាំងពិព័រណ៍ម៉ូតូ
លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក

ពលើកេី៣២ ពៅព្រពេសណថឆ្នានំ២០១៥ ពធ្វើ ព�ើងពពត្ម 
ព្រធាន្រេ “New Standards…Thai Vehicles Care 
About the Earth” ខដលមនរថយន្តពស៊រីេនំពនើ្រៗចនំនួន 
៣៣ម៉ាក មក្ី១១ព្រពេស និងម៉ាកម៉ូតូធនំ ចនំនួន១៥ 
មក្ី៨ព្រពេសរួមនទឹងរថយន្តគនំរូ (Prototype) ៤ពពគឿង 
និង ពពគឿងយន្តថមែីៗ ចនំនួន១០ពពគឿងពេៀតដាក់្រងាហាញ 
អ្កេស្សនាក្ពុង្ិ្ទ័រណ៍ Motor Expo 2015 ពនរះ។ 

អត្ថ្រេ៖ ខ្រ៉ត ផាន់និត
ថតរូ្រភា្ពដាយ៖ PU SAM
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- ក្ពុង ពកុង៖ ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៥,៨៨  លីពត 
- ពពរៅពកុង ៖  ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៦,០៣ លីពត

Toyota Avalon Hybrid 2016

-   ក្ពុង ពកុង៖ ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៧,៥៨  លីពត 
- ពពរៅពកុង ៖  ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៧,៨៤ លីពត

Lexus RX 450h 2016

-   ក្ពុង ពកុង៖ ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៨,៤  លីពត 
- ពពរៅពកុង ៖  ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៧,៣៥ លីពត 

Honda Acura RLX Sport Hybrid 2016
-  ក្ពុង ពកុង៖ ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៦,៥៣  លីពត 
- ពពរៅពកុង ៖  ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៥,៨៨ លីពត

Kia Optima Hybrid 2016

-  ក្ពុង ពកុង៖ ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៦,៩១  លីពត 
- ពពរៅពកុង ៖  ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៧,៥៨ លីពត

Toyota RAV4 Hybrid 2016

-  ក្ពុង ពកុង៖ ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៥,៤៧  លីពត 
- ពពរៅពកុង ៖  ១០០ គ.ម  ពព្រើ ពព្រង ឥន្ធនបៈ អស់  ៦,០៣ លីពត

Toyota Camary Hybrid LE 2016

រថយន្តHybrid
ប្រចំាឆ្នា ំ ២០១៦
ដែលស៊ីសាងំ
តិច្រំផ៊ត
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Swag គឺជាសពម្ៀក្រនំពាក់ខ្រ្រ Hip Hop ្រន្តិច ពរៀង sport 

្រន្តិច ខដល្រចចេពុ្រ្បន្យុវវទ័យកនំ្ុងព្ញនិយមពស្ៀក ពហើយភាគ 

ពពចើនជា្ណ៌ស ព្មា ព្រពផរះ ្ុនំសូវជាពលង្ណ៌្រ៉ុនាមានពេ។ ជាេូពៅ

ពគខតងពស្ៀកខ្រ្រស្រាយ៍ swag  ពចញពពរៅពដើរពលងឬតាមចិត្តពគ្រ់

ព្លពវលា ខដលពធ្វើឲ្យមនអារមមែណ៍ថាខ្លួនឯង�លូយទាក់ខភ្កខតម្ង។
Shyleafs

Tel: 015890202
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យុវតីនិយមចាក់សាក់ជាងបុរស?
ស្្វ ណថងៃ ពនរះ ព�ើញ ថា ត្រ ស្ក់ ្ ិត ជា មន ភា្ ព្ញ និយម ជា ខ្លានំង សពម្រ់ យុវវទ័យ  ទានំងព្រុស  

ទានំង ពសី  ្រ៉ុខន្ត ពៅ ក្ពុង ផ្ត់ គនំនិត ចាស់ ៗ  មួយ ចនំនួន ធនំ  ពលាក ពៅ ខត មន ត្រ មិន ព្ញចិត្ត 
ចនំពពារះ ត្រ ស្ក់ ពនរះ ទាល់ ខត ពស្រះ ។  ពទារះ យា៉ាង ណ្ ក៏ ពដាយ សិល្បបៈ ណន ត្រ តុ្រ ខតង  ពលើ រាងត្យ 
មនុស្ស មួយ ពនរះ ហាក់ ្រីដូច ជា មន សន្ពុរះ ត្ន់ ខត ខ្លានំង ព�ើងៗ ក្ពុង សង្គម យុវវទ័យ ជា ្ ិពសស យុវតី 
ព្រើ ពទារះ មន  ចាក់ ស្ក់ មន ត្រ ហាម ឃាត់ ្ ី ចាស់ ៗ  ក៏ ពដាយ។ 

ពលាក  Sidin  មចាស់ ហាង ស្ក់  RSD  បាន និយាយ ថា  ្រចចេពុ្រ្បន្ 
អតិថិជន ជា មនុស្ស ពសី បាន ពកើន ព�ើង ពពចើន ខ្លានំង ខមន ខេន ដល់ 
ពៅ ៧០%  រី ឯ អតិថិជន ព្រុស មន  ពតទឹម ខត ៣០% ្រ៉ុពណ្ណរះ  ។ ទានំង 
អស់ ពនរះ ្រងាហាញ ថា យុវវទ័យ ្រចចេពុ្រ្បន្ ពនរះ ចូលចិត្ត សិល្បបៈ ណន ត្រ 
ចាក់ ស្ក់ ខ្លានំង ខមនខេន ព្រើ ពធៀ្រ ្ ី ព្ល ៥ ឆ្នានំ មុន។ 

Tattoo ត្រ ពលើក ព�ើង ្ ី ចាស់ ៗ   ពលាក ខតង ខត គិត ថា អ្ក ចាក់ ស្ក់ ជា មនុស្ស មិន ល្អ ជា្ិពសស នារី ខខមែរ 
មិន គួរ មន ស្នាម ស្ក់ ពនារះ ពេ។ ពាក់ ្ ទ័ន្ធ នទឹង ត្រ ពលើក ព�ើង ពនរះ មចាស់ ហាង ចាក់ ស្ក់ RSD បាន 
ពលើក ព�ើង ថា ចាស់ៗ ពលាក និយាយ ពតូវ ពហើយ ថា អ្ក ចាក់ ស្ក់ ជា មនុស្ស មិន ល្អ ខត មិន ពបាកដ ថា 
ទានំង អស់ ពនារះ ពេ តាម ត្រ គិត រ្រស់ ពលាក មនុស្ស ល្អ ឬ អាពកក់ មិន សនំពៅ ពលើ ស្ក់ ពនារះ ពេ អ្វី ខដល 
សនំខ្ន់ គឺ  សនំពៅ ពលើ អត្តចរិត និង ត្រ ព្រព្ទឹត្ត រ្រស់ ្រុគ្គលមនាក់ៗ មិន ថា ្រុរស ឬ នារី ពនារះ ពេ។

 ពលាក ្រន្ត ថា នារី វទ័យ ពកមែង ពពចើន ណ្ស់ ខតង ខត មក រក ហាង ពលាក ចាក់ ស្ក់ ពហើយ អ្ក ទានំង ពនារះ ជា 
និស្សិត និង ្រុគ្គលិក ពកុម ឯកជន ពផ្សងៗ ពមើល ពៅ ពភ្ៀវ ទានំង ពនារះ ជា អ្ក ពចរះ ដទឹង ភាគ ពពចើន ពពពារះ ត្ 
និយាយ ស្ី និង អត្តចរិត ខ្ង ពពរៅ េន់ ភ្ន់  និង  ពចរះ ពគារ្ ចាស់ េុនំ ។ យុវតី ខដល មក  RSD ្ួក គាត់ 
ចូល ចិត្ត ស្ក់ ជា អក្សរតូចៗ ខដល មន អត្ថនទ័យ រំឮក ដល់ ្រេ ្ ិពស្ធន៍ ជីវិត ្ ួក គាត់ ខត អ្ក ខ្រះ ក៏ 
មន ស្ក់ រូ្រ ស្ញា ពផ្សងៗ ខដរ។

ឲ្យ ខត ចង់ ចាក់ ស្ក់ RSD នទឹង ស្ក់ ឲ្យ ភាលាម?

ពឆ្ើយ នទឹង សនំនួរ ពនរះ តាម រយបៈ សម្ី រ្រស់ ជាង ស្ក់ ដ៏ ជនំនាញ ព្រចានំ ហាង  RSD បាន ្រក ពស្យ ថា 
ស្ក់ គឺ ជា សិល្បបៈ តុ្រ ខតង ពៅ ពលើ ខស្បក ពហើយ មនុស្ស ភាគ ពពចើន ពធ្វើ ត្រ ស្ក់  ពដើម្បី ជា ត្រ ចង ចានំ អ្វី 
មួយ ក្ពុង ឆ្ក ជីវិត  អាច ជា យទ័ន   ត្រពារ ខ្លួន  ឬ ពគាន់ ជា ត្រ  ពសលាញ់ ចូលចិត្ត សិល្បបៈ ស្ក់ រូ្រ ពផ្សង ៗ   
។ អ្វី ទានំង អស់ ពនរះ ជា សិល្បបៈ ពហើយ វា ហ្ទឹង ជា្រ់ ខ្លួន ពយើង មួយ ជីវិត ដូពច្រះ មុន នទឹង ចាក់ ស្ក់ ្រុគ្គលិក 
ក្ពុង ហាង ពនរះ ខតង ខត ផ្ល់ ពយា្រល់ និង ្ ិភាកសារ ថា គួរ ឬ មិន គួរ និយាយ រួម គឺ មិន ពចរះ ខត ចាក់ តាម 
ចិត្ត ពនារះ ពេ ព្រើ ពទារះ ជា ពភ្ៀវ ផ្ល់ តណម្ យា៉ាង ណ្ ក៏ ពដាយ។ 

ជាក់ ខស្ង ដូច ជា យុវតី ខដល ធាលា្រ់ មក  RSD អីចទឹង! ពកុម ត្រងារ ខតង ខត សួរ ថា ពហតុ អ្វី បាន ជា ចង់ 
ស្ក់ រូ្រ  ឬអក្សរហ្ទឹង? គិត ចបាស់ ពហើយ ឬ ពៅ ព្រើ មិន ទាន់ ចបាស់ ពកុម ត្រងារ នទឹង ្ ន្យល់ ្ ី សិល្បបៈ 
មួយ ពនរះជាមុន សិន មុន នទឹង សពពមច ចិត្ត ស្ក់។

ពលាក  Sidin និយាយ ថា «  ពពរៅ ្ ី សិល្បបៈ ណន តុង ខតង ខ្លួន ស្ក់ ពតូវ  ខត មន អត្ថនទ័យ ណ្ មួយ ពធ្វើ ឲ្យ 
ពយើង ចង់ចានំ ឬ ក៏ អ្វី មួយ ពាក់្ទ័ន្ធ នទឹង ត្រ ពសលាញ់ រ្រស់ មនុស្ស មនាក់ៗ»។

ហាង  RSD ស្ក់ រូ្រ ចា្រ់ ពផ្ើម ដនំពណើរ ត្រ ជាង ៧ ឆ្នានំ មក ពហើយ ។ RSD េេួល បាន  ភា្ ល្បី លបាញ  
ពដាយ ស្ រ ពៅ េី ពនារះ  មន ជាង ស្ក់ ខដល មន ្រេ ្ ិពស្ធន៍ ពពចើន ឆ្នានំ និង មន ជនំនាញ ្ ិត ពបាកដ  
ខដល អាច ធានា ដល់ សុវត្ថិភា្ ពហើយ មន ្រពចចេកពេស ល្អ ក្ពុង ត្រ ស្ក់ ។  មិត្ត អ្ក អាន អាច ខស្វង រក 
្ទ័ត៌មន ្ ី RSD តាម រយបៈ ពគហេនំ្ទ័រ http://www.rsd-tattoo.com/ ឬ ក៏ ពលខ េូរស្្  
016 787 816 ៕ 

 និតា
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ថមែីៗ ពនរះ Klapyahand បាន ្រពង្ើ្រ ្រេ ថមែី មួយ មន ចនំណង ពជើង 
ថា  « ពរៀ្រត្រ នទឹង ្រង បាន ពេ ?  » ខដល ជា  Original Song មួយ 
មន ពៅ ក្ពុង ស្ច់ ពរឿង Puppy Goes to Hollywood។ ្រេ 
េេួល បាន ត្រ ចា្រ់ អារមមែណ៍ យា៉ាង ខ្លានំង ខមន ខេន ្ ី ពសទា្រ់ 
យុវវទ័យ ពសលាញ់ ្រេ ចពពមៀង មិន ចម្ង ្ររពេស។ ស្នាណដ ្រេថមែី
 ្ ីពលាក អូន តារា អ្ក ចពពមៀង វទ័យ ពកមែង ព្រចានំ ផលិតកមមែ 
Klapyahand ពនរះ មន អ្ក ចុច ពមើល រា្រ់ ខសន View ឯពណ្រះ  
ខណបៈ ខដល ្រេ Remix ពនរះ  Publish មិន ទាន់ បាន មួយ ខខ 
ផង។  

« ្រេ មួយ ពនរះ  ផ្ល់ កមលានំង ចិត្ត ខ្ពុនំ ខ្លានំង ខេន  ព្ល ព�ើញ ្រង ្រ្អលូន 
ខខមែរ ពយើង គានំ ពេ  ពហើយ  Share តាម រយបៈ ពហ្វស្រុក ជា ្ ិពសស 
ចូល មក  Comment ពពត្ម វីពដអូ ចពពមៀង ខត ម្ង»។ ពលាក  អូន  
សខម្ង ្ ី ភា្ រីករាយ នទឹង ស្នាណដ ថមែី ខដល េេួល បាន ត្រ គានំ ពេ ្ ី 
េស្សនិកជន។

ពលាក ្រន្ត ថា ពលាក ខតង ខត ពមើល រាល់ Comment ទានំងអស់ 
ខដល េស្សនិកជន បាន Comment ក្ពុង  Youtube និង  
Facebook។ « ពាក្យ ពលើក េទឹក ចិត្ត ្រង ្រ្អលូន ពយើង ខ្ីៗ ខមន ខត 
ពនារះ ជា ពាក្យ ពធ្វើ ឲ្យ ព្ររះដូង ខ្ពុនំ ត្ន់ ខត កពព្រោល ខ្លានំង ព�ើងៗ ក្ពុង 
ត្រ ្រពងកេើត ្រេ ចពពមៀង ខខមែរ មិន  Copy ្ររពេស ! ខ្ពុនំ នទឹង ខិត ខនំ ឲ្យ 
ល្អ ជាង ពនរះ ពេ្វរ ដង ពៅ ណថងៃ មុខ  » ។ ពលាក អូន  ្រ្រោក់ ។

មចាស់ ្រេ ថមែី  ពនរះ ្រខន្ថម ពេៀត ថា  « ពរៀ្រត្រ នទឹង ្រង បាន ពេ ? »  
្រពងកេើត ព�ើង ក្ពុង ្រនំណង ្រពងកេើត អារមមែណ៍ ថមែី មួយ  ដល់ អ្ក ស្ដា្រ់ 
ពពពារះ ទានំង ចងាវាក់ Remix និង េនំនុក ពពចៀង គឺ ពផាដាត ទានំង ពសុង ពលើ 
ភា្ ស្របាយ រីករាយ ដល់ អ្ក ស្ដា្រ់ ពដាយ ពព្រើ ពាក្យ ខល្រខ្ង 
សុនំ ចពម្ើង ្ ី នារី ខដល ខ្ង ព្រុស សុនំ ពរៀ្រ ត្រ នទឹង នារី ខដល ខ្លួន 
ពសលាញ់។ ពហើយ មួយ ពេៀត ពនារះ គឺ ហាក់ ្រី ដូច ជា ្រងាហាញ្ី 
ភា្ ស្របាយ រីករាយ ខដល មន ក្ពុង ពរឿង Puppy Goes to 
Hollywood ផង ខដរ ខដល ក្ពុង ពនារះ ពលាក ជា តួអង្គ  ពកមែង ស្ទាវ មួយ 
ចូល ចិត្ត រានំ ពពចៀង ជាង ពធ្វើ ត្រងារ ពផ្សងៗ។ 

  ជា ចុង ពពត្យពលាក Oun សង្ទឹម ថា  អ្ក ខដល ពសលាញ់ សិល្បបៈ 
ចពពមៀង  ទានំង អស់ នទឹង  ពពត្ក ឈរ ព�ើង ចូលរួម ណច្ ព្រឌិត សិល្បបៈ 
ចពពមៀង ខខមែរ ឲ្យ ពលច មុខ ពលច មត់ ក្ពុង ឆ្កជាតិ និង  អន្តរជាតិ 
ស្រ ព�ើង វិញ ឲ្យ ដូច ត្ល ្ ី សមទ័យ ពដើម។ 

Mister OUN
« រៀបការនឹងបងបានទេ?»
បទ Original ថ្មី ដក ចេញ ពី កុន Poppy Goes to Hollywood

ពលាក អូន ជា តារា ចពពមៀង ព្រចានំ ផលិត កមមែ Klapyahand ។ 
ពលាក ធាលា្រ់ បាន ្រពងកេើត ្រេ ចពពមៀង ជា ពពចើន ្រេ មក ពហើយ ខត ្រេ 
ខដល ល្បី ខ្លានំង ពគ ចុង ពពត្យ ពនរះ គឺ « ពរៀ្រ ត្រ នទឹង ្រង បាន ពេ? 
» ជា ្រេ ថមែី Remix ពពចៀង ខល្រ ខ្យ ស្ដា្រ់ ពៅ េេួល អារមមែណ៍ 
ខ្រ្កៗ មួយ ខ្រ្រ។ ពដាយ ស្រ ពសលាញ់ សិល្បបៈ ចពពមៀង ពលាក 
បាន សុនំ ្ ុក មដាយ ពលាក ចូល ស្លា ភូមិន្ វិចិពត សិល្បបៈ ខត ពតូវ 
ពលាក ទានំង ្ ីរ ជនំទាស់។ ពទារះ ្រី ជា មន ពាក្យ ជនំទាស់ ្ ិត ខមន 
ខត ពលាក មិន រាថយ ក្ពុង ត្រ ពដើរ ពលើ ផ្លូវ ពលើ វិសទ័យ សិល្បបៈ ពេ គឺ 
សុខ ចិត្ត មិន ពរៀន ស្លា ពផ្សងៗ ពហើយ ងាក មក ចូល ពពចៀង ក្ពុង 
Klapyahand តានំង ្ ី ឆ្នានំ ២០០៧ មក េល់ ព្ល ពនរះ។

ពពពារះ ទានំង ចងាវាក់ Remix និង េនំនុក ពពចៀង គឺ ពផាដាត ទានំង ពសុង ពលើ 
ភា្ ស្របាយ រីករាយ ដល់ អ្ក ស្ដា្រ់ ពដាយ ពព្រើ ពាក្យ ខល្រខ្ង 
សុនំ ចពម្ើង ្ ី នារី ខដល ខ្ង ព្រុស សុនំ ពរៀ្រ ត្រ នទឹង នារី ខដល ខ្លួន 
ពសលាញ់។ ពហើយ មួយ ពេៀត ពនារះ គឺ ហាក់ ្រី ដូច ជា ្រងាហាញ្ី 
ភា្ ស្របាយ រីករាយ ខដល មន ក្ពុង ពរឿង Puppy Goes to 
Hollywood ផង ខដរ ខដល ក្ពុង ពនារះ ពលាក ជា តួអង្គ  ពកមែង ស្ទាវ មួយ 
ចូល ចិត្ត រានំ ពពចៀង ជាង ពធ្វើ ត្រងារ ពផ្សងៗ។ 

  ជា ចុង ពពត្យពលាក Oun សង្ទឹម ថា  អ្ក ខដល ពសលាញ់ សិល្បបៈ 
ចពពមៀង  ទានំង អស់ នទឹង  ពពត្ក ឈរ ព�ើង ចូលរួម ណច្ ព្រឌិត សិល្បបៈ 
ចពពមៀង ខខមែរ ឲ្យ ពលច មុខ ពលច មត់ ក្ពុង ឆ្កជាតិ និង  អន្តរជាតិ 
ស្រ ព�ើង វិញ ឲ្យ ដូច ត្ល ្ ី សមទ័យ ពដើម។ 

ពលាក អូន ជា តារា ចពពមៀង ព្រចានំ ផលិត កមមែ Klapyahand ។ 
ពលាក ធាលា្រ់ បាន ្រពងកេើត ្រេ ចពពមៀង ជា ពពចើន ្រេ មក ពហើយ ខត ្រេ 
ខដល ល្បី ខ្លានំង ពគ ចុង ពពត្យ ពនរះ គឺ « ពរៀ្រ ត្រ នទឹង ្រង បាន ពេ? 
» ជា ្រេ ថមែី Remix ពពចៀង ខល្រ ខ្យ ស្ដា្រ់ ពៅ េេួល អារមមែណ៍ 
ខ្រ្កៗ មួយ ខ្រ្រ។ ពដាយ ស្រ ពសលាញ់ សិល្បបៈ ចពពមៀង ពលាក 
បាន សុនំ ្ ុក មដាយ ពលាក ចូល ស្លា ភូមិន្ វិចិពត សិល្បបៈ ខត ពតូវ 
ពលាក ទានំង ្ ីរ ជនំទាស់។ ពទារះ ្រី ជា មន ពាក្យ ជនំទាស់ ្ ិត ខមន 
ខត ពលាក មិន រាថយ ក្ពុង ត្រ ពដើរ ពលើ ផ្លូវ ពលើ វិសទ័យ សិល្បបៈ ពេ គឺ 
សុខ ចិត្ត មិន ពរៀន ស្លា ពផ្សងៗ ពហើយ ងាក មក ចូល ពពចៀង ក្ពុង 
Klapyahand តានំង ្ ី ឆ្នានំ ២០០៧ មក េល់ ព្ល ពនរះ៕ 
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ជា ពរឿង រា៉វ មួយ និយាយ ្ ី ត្រ យល់ ពច�នំរ្រស់ តួ ឯកពសី ថា  ្រុរស មនាក់ ពនារះ ជា មនុស្ស ខដល ខ្លួន តាម 
ខស្វង រកពដើម្បី ត្រ ស្ង សង គុណ ក្ពុង ត្រ ជួយ ជីវិត នាង ្ ី ត្រ ្រ៉ង ពធ្វើ អត្តឃាត ។  នាង ក៏បាន ពតូវ ្រុរស 
ពនារះ ពបាក ពបាស់ ពដាយ អរះ អា ង ខ្លួន ពគ គឺ ជា មនុស្ស ខដល នាង កនំ្ុង ខត ខស្វងរក។  ្ួក ពគ មិន បាន 
្រ៉ុនាមាន ក៏ ចា្រ់ ពផ្តើម ស្ង ពសចក្តី ពស្ហា ជាមួយ គានា ពដាយ ត្រ ភទ័នពច�នំ  ក៏ ្រ៉ុខន្ត ពកដាស់ មិន អាច ខចេ្រ់ 
ពភ្ើង បាន ព�ើយ ។  តួ ពសី ក៏ចា្រ់ ពផ្តើម សង្សទ័យ  ្ី ពពពារះ អ្វី ខដល បាន ្រន្សល់ េុក រវាងនាង នទឹង មនុស្ស 

ខដលនាង តាម រក ្ ិត ពបាកដ គឺ ស្ញា មួយ ខដល បាន ដានដិត ្ ី តនំណ្ក់ 
ឈាម ខ្ង ព្រុស ្រនាទា្រ់ ្ ី ពលាក ពស្ើរ បាត់ ្រង់ ជីវិត ក្ពុង ត្រ ជួ យ នាង ក្ពុង  ត្រ 
ពធ្វើ អត្តឃាត ពលើ កណ្ដាល ពេូងផ្លូវ។  ពតើ ស្ញា មួយ ពនារះ ជា អ្វី ?  ពតើ ស្ញា ពនារះ 
អាច នានំ ផ្លូវ នាង រក ព�ើញ មនុស្ស ព្រុស ្ ិតពបាកដ មនាក ពនារះ ឬ ក៏ អត់?  
Director: Van Sidaro

ពស្ហា រវាង សិស្ស ច្បង មនាក់ និង សិស្ស ្រ្អលូន បាន ចា្រ់ ពផ្ើម ពដាយ ស្រ ត្រ ពរើស បាន ពសៀវពៅ សរពសរ 
មួយ កបាល  ពពត្យ មក ក៏ មន ត្រ ឆ្ង ពឆ្ើយ គានា តាម រយបៈ ត្រ សរពសរ ពកដាស ្រិេ ជា្រ់ ពដើម ពឈើ ពៅ 
ពតង់ កខន្ង ខដល ពរើស បាន ពសៀវពៅ ពនារះ ។ ពពត្យ មក ត្រ ឆ្ង ពឆ្ើយ គានា តាម អក្ខរាវិរុេ្ធ បាន ពធ្វើ ឲ្យ 
អារមមែណ៍ អ្ក ទានំង ្ ីរ ដិតដាម ្ ី គានា រហូត ដល់ ណថងៃ មួយ ខដល សិស្ស ច្បង បាន ស្រភា្ ចនំពពារះ សិស្ស ្រ្អលូន 
ពនារះ ណថងៃ ពនារះ ខដរ ខដល សិស្ស ្រ្អលូន ដទឹង ថា មចាស់ ពសៀវពៅ ខដល ជា សិស្ស ច្បង ខ្លួន លួច ពសលាញ់ និង 

អ្ក ខដល ឆ្ងពឆ្ើយ ស្រ ពៅ ពលើ ពដើម ពឈើ ជា មនុស្ស ពផ្សង គានា។ ចង់ ដទឹង ថា ពតើ 
សិស្ស ្រ្អលូន ចុង ពពត្យ សពពមច ចិត្ត ខ្រ្រ ណ្ ព្ល ខដល មនុស្ស ខដល ខ្លួន តាម 
លួច ពមើល រាល់ ណថងៃ ជា មចាស់ ពសៀវពៅ ខដល ពរើស បាន មិន ខមន ជា មនុស្ស ខដល 
ពធ្វើ ឲ្យ ខ្លួន ស្របាយ ចិត្ត ដូច មនាក់ ខដល ពផ្ើ ស្រ ពៅ ពលើ ពដើម ពឈើ ពនារះ ! 
អ្ក និ្ន្ធ៖ Chhoung Yiv Chhoy

ជា ខខ្ស ភា្យន្ត ខ្ី ខ្រ្រ អ្រ់រំ ខដល បាន ្រងាហាញ ្ ី ជីវភា្ លនំបាក រ្រស់ មដាយ ខដល ខិតខនំ ពធ្វើ ត្រ ទានំង 
ពតដរ ពដើម្បី ចិ្ចេទឹម កូន ព្រុស មនាក់  ្រ៉ុខន្ត ពដាយ ស្រ មន សមពោធ ្ ី សង្គម មិត្ត ភក្តិ ពធ្វើ ឲ្យ តួ អង្គ កូន ព្រុស 
ពចរះ ទាម ទារ រ្រស់ ពព្រើ ពបាស់ េនំពនើ្រ  ក៏ ដូច ជា ម៉ូតូ ជនំនួស កង់ ក្ចាស់ រ្រស់ ខ្លួន ។  ទានំង ដទឹង ថា មដាយ 

គាមាន លុយ  បាន ពតទឹម ខត មួយ រស់ ៗ  ព្រចានំ ណថងៃ ពធ្វើ ឲ្យ តួ អង្គ កូន ព្រុស ខទឹង រត់ ពចញ 
្ី ផ្រះ បាត់ អស់ ្ ីរ  ្រី ណថងៃ ពធ្វើ ឲ្យ មរាយ ពពកៀម ពកនំ និង តូច ចិត្ត នទឹង ខ្លួន ឯង ខដល មិន 
អាច ្រនំព្ញ ្រនំណង រ្រស់ កូន ព្រុស ។ ចង់ ដទឹង ថា ពតើ ព្ល កូន ដទឹង ខ្លួន ពធ្វើ ខុស 
មន អារមមែណ៍ ខ្រ្រ ណ្  កុនំ ពភ្ច ពមើល កុន អ្រ់ រំ ខ្ី មួយ ពនរះ ទានំង អស់ គានា ។
 ផលិត ពដាយ ៖  Gong Cha's Team

ខខ្ស ភា្ យន្ត ខដល បាន េេួល ពាន រងាវាន់ CIFF ត្ល ្ ី ឆ្នានំ  ២០១៤  
និយាយ ្ ី ក្ី ពសលាញ់ ចនំពពារះ សត្វ ខឆកេ ខដល ជា ព្រពភេ សត្វ ចិ្ចេទឹម 
ខដល ពស្មារះ ពតង់ ្រនំផុត  តាម ្ ិត ពៅ វា ពលើស ្ ី សត្វ ចិ្ចេទឹម ពៅ 
ពេៀត ខដល ពគ អាច ពៅ ថា ជា សមជិក ក្ពុង ពគួស្រ ខត ម្ង ។ ្រ៉ុខន្ត 
ពដាយ ស្រ ខត វា បាន ខ្នំ កូន អ្ក ជិត ខ្ង ពធ្វើ ឲ្យ ឪ្ុក រ្រស់ ពកមែង 
ពសី ខដល ជា មចាស់ រ្រស់ អ៊ីវា៉ ឲ្យ អ៊ី វា៉ ពៅ ពគួស្រ ខដល ពតូវ បាន ខឆកេ 
ខ្នំ ពដាយ ក្តី ពសលាញ់ ចនំពពារះ អ៊ី វា៉ ពធ្វើ ឲ្យ ពកមែង ពសី ខដល ជា មចាស់ ពដើរ 

ខស្វង រក វា ពគ្រ់ េី កខន្ង ពដាយ ស្រ មក 
្ី ពរៀន រក សនំណ្្វ ចិត្ត អ៊ី វា៉ មិន ព�ើញ ។ 
ពតើ ជីវិត រ្រស់ អ៊ី វា៉ នទឹង ត្លាយ ជា យា៉ាង ណ្  
ពហើយ ពកមែង ពសី ខដល ជា មចាស់ អាច ខស្វង 
រក អ៊ី វា៉ ព�ើញ អត់ ? 
អ្ក និ្ន្ធ ៖ Polen Ly

តូ អង្គ  ព្រុស គឺ ជា មនុស្ស មនាក់ ខដល ពសឡាញ់ ត្រ ថត រូ្រ ។  ព្ល េនំ ពនរ  គាត់ ខតងខតពដើរ តាម ផ្លូវ ពៅ 
កខន្ង ពផ្សង ៗ   ពដើម្បី ផ្តិតយក រូ្រភា្    ដូចជា ពេសភា្  សនំណ្ង់ អាគារ និង សកមមែភា្ ជីវិត រស់ 
ពៅរ្រស់ មនុស្ស ជា ពដើម ។  ណថងៃ មួយ ព្ល ខដល គាត់ បាន ចូល ពមើល រូ្រភា្ ខដល បាន ថត រួច ព្ល 
ពត�្រ់ មក ដល់ ផ្រះ វិញ  ក៏ បាន ព្រេរះ ព�ើញ  រូ្រ នារី មនាក់ ដ៏ ពសស់ ស្អាត  ពស្ៀក រូ្រស ដូច មចាស់ ពស្តី ្ ី 
ឋាន ពេវតា ចទឹ។  គាត់ ឆងៃល់ ថា  គាត់់ បាន ថត រូ្រ នារី ពនារះ  តានំង ្ ី ព្ល ណ្?   ្រនាទា្រ់ មក នារី ពនារះ  ក៏ បាន 
ចូល មក ក្ពុងជីវិត រ្រស់ មនាក់ ពនារះ  ពដាយ ពដើរ តួរ ជា អ្ក ពមើល ខថ  ពរៀ្រ ចនំ សពម្ៀក ្រនំ ពាក់  ពធ្វើ ម្លូ្រ  ពដាយ 
ពបា្រ់ ថា នាង ពតូវ បាន មរាយ រ្រស់ខ្ង ព្រុស ជា អ្ក ្រ្ជលូន មក ។  ណថងៃ មួយ ្ ួក ពគ ទានំង ្ ី រ បាន ពចញ ពៅ 
ពពរៅ ពដើរ ពលង  និង ថត រូ្រ ជា មួយ គានា   ពស្្រ់ ខត មួយ រំ ព្ច  នាង ក៏ បាន បាត់ ខ្លួន  ព្ល ខដល ្រុរស ពនារះ  

កនំ ្ ុង ខត ថត រូ្រ នាង ជា មួ យ ពេស ភា្  ដ៏ ពសស់ ស្អាត ។  ្រុរស ពនារះ មន ត្រ 
ភិត ភទ័យ ជា ខ្លានំង  ខនំ ពដើរ ខស្វង រក មនុស្ស ពសី ខដល ខ្លួន ពសឡាញ់ យា៉ាង ពស្ក 
ពស្ន្ត ។ ពតើ មន ពរឿង អ្វី ពកើតព�ើង  ចនំពពារះ ដនំពនើរ ខស្វង រក មនុស្ស នារី មនាក់ 
ពនារះ?
Executive Producer: Jerry Thai
Director/Producer/Writer: Makara Ouch

សង្គម មួយ ខដល ជរះ ឥេ្ធិ្ល  ពៅ ពលើ  ពកមែង ពសី ជនំេង់ មនាក់  ឲ្យ មន គនំនិត សនំភាររះ និយម  នាង  ខតងខត 
ពព្រៀ្រ ពធៀ្រ  ខ្លួន ឯង ពៅ នទឹង ្ររិយាត្ស ជុនំ វិញ  ខ្លួ ន  ព�ើញ  ពគ ហឺហារ  មន រ្រស់ ពព្រើ ពបាស់ ណថ្  ៗ ល្អ 
ក៏ចង់ ពធ្វើខ្លួន ឲ្យ �លូយឆ្យ   ដូច ពគ ខដរ។  ពកើត ពចញ ្ ី ពគួស្រ ខដល មន មរាយ លក់ ដូរ ចា្រ់ ហួយ ្រន្តិច 
្រន្តលួយចពៅ ផ្រះ ណថងៃ មួយ  កូន ពសី ពនារះ ក៏ បាន ពៅ សុនំ មរាយ នាង ្រ្តលូរ ម៉ូតូ ថមែី  ខដល និយាយ ថា ម៉ូតូ ខដល 
ពេើ្រ ខត េិញ បាន មួយ ឆ្នានំ ពនរះ  ចាស់ ណ្ស់  មិន �លូយ ដូច រ្រស់ មិត្តភក្តិ។ ក៏ ្រ៉ុខន្ត មរាយ  នាង ្រដិពសធ  
ពពពារះ ថា គាមាន លេ្ធភា្  ពពពារះ ម៉ូតូ ពដល នាង ចង់ បាន ណថ្ ព្ក ។  នាង ជា កូន ពសី ក៏ ខទឹង មរាយ ពចញ ្ ី 

ពពរៅ ផ្រះ  យ្រ់ អា ពធាពត មក វិញ  ក៏ ពៅ ខត មិន និយាយ ជាមួយ មរាយ ខដល 
កនំ្ុង ខត ចានំ ផ្លូវ។  ្រន្តិច ពពត្យ មក អ្ក មរាយ ក៏ សពពមច ចិត្ត  យល់ ព្ម តាម 
សនំពណើ រ្រស់ កូន ពសី   អកុសល   តាម ផ្លូវពៅ េិញ ម៉ូតូ ពស្្រ់ ខត ជួ ្រ នទឹង ពចារ ្រ្ន់  
លុយ ខដរ ខនំ រក ទានំង សពស្ក់ សពស្នំ ។  ពតើ មន ពរឿង អ្វី ពកើត ព�ើងចនំ ពពារះ មរាយ 
ខដល ខិត ខនំ  ពធ្វើ ពគ្រ់ យា៉ាង់  ពដើម្បី  កូន ពសី សនំភារនិយម មួយ ពនរះ? 
ផលិត ពដាយ ៖  G-rise Media

ជា ខខ្ស ពរឿង ខ្ី មួយ ឆ្ពុរះ ្រ្ចេនំង ្ ី ជីវិត គូ ពស្ហ៍ មួយ គូរ  ខដល ខ្ង ពសី ជា មនុស្ស ្ ិត្រ គ និង  ថ្ង់  ឯ ខ្ង 
ព្រុស គឺ ជា ្រុរស សងាហា មន អ្វី ពគ្រ់ យា៉ាង ខដល ជា ចនំណ្្រ់ អារមមែណ៍ រ្រស់ ពសីៗ ដ៏ណេ ពេៀត។  ្ួក ពគ 
ទានំង ្ ីរ ខតង ខត ពៅ ណ្ម កណ្ ជាមួយ គានា យា៉ាង ស្របាយ រីករាយ  ពដាយ ត្រពបាពសទ័យ ទាក់ េង គឺ ្ ទឹង 
ខផ្អក ពៅ ពលើ ភាស្ ត្យវិត្រ ទានំង ពសុង ។  ណថងៃ មួយ  ខ្ង ពសី ក៏មន មន្ិល ក្ពុង ចិត្ត  ពពពារះ គិត ថា ខ្លួនជា 
មនុស្ស ខដល មិន មន សមត្ថភា្ មិន អាច ផ្តល់ អនាគត ល្អ ពអាយ នរណ្ មនាក់បាន   ពស្រ ព្ល ខដល 
ខ្ង ព្រុស បាន សពពមច ចិត្ត ថា នទឹង អភិវឌជជីវិត ពស្ហា រ្រស់ ពគ ទានំង ្ ីរ មក ត្ន់ ជនំហាន មួយ ពេៀត 

ពដាយ ្រនំពាក់ ចិព្្ឆៀន សុនំ នាង ពរៀ្រ ត្រ ពធ្វើ ជា អនាគត ភរិយា  ពៅ ណថងៃ មុខ។  
ពដាយ ភា្ ភទ័យ ខ្លាច ពៅ ក្ពុង ចិត្ត  នាង បាន្រដិពសធ ្រនំណង រ្រស់ មិត្ត ព្រុស 
ខ្លួន ។  ពតើពស្ហា រវាង ្រុរស សងាហា  និង នារី គថ្ង់ អាច ្រន្ត ដនំពណើរ ពៅ មុខ ពេៀត 
បាន ពេ?  ពតើ ពស្ហា ្ ិតរវាង ព្ររះដូង ្ររិសុេ្ធ  មន ្ ិត ខមន ឬអត់ ក្ពុង ពលាក 
ពនរះ?  
ផលិតករ: Chhoy  ដទឹក នានំ សខម្តង: Phichith Rithea & Chhoy

Recommended    Short Film
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ជនំហាន ដនំ្រូង ក្ពុង វិសទ័យ សិល្បបៈ     នីតាខដល ពយើង ទានំង អស់ គានាភាគ ពពចើន ស្គាល់  ជា តារាសខម្តង វទ័យ 
ពកមែង    ខដល មន សនំព�ងព្រក្រ នូវ មន្ត ពស្ហ៍ ដ៏ទាក់ទាញ    បាន សពពមច ចិត្ត ចូល រួម ព្រកួតក្ពុងកមមែវិធី   
Freshie Girl & Boy ជនំនាន់ េី  ៨ ក្ពុងឆ្នានំ ២០០៩  ពដាយ បាន េេួល ជទ័យ លាភី ចនំណ្ត់ ថានាក់ ពលខ ៤  
ក្ពុងចនំពណ្ម ព្រក្ខ ភា្ រា្រ់ ពាន់ អ្ក។   ពដាយ មនព្ររះដូង ជា អ្ក សិល្បបៈ នីតា បាន ្រន្ត ក្តី ពស ណម រ្រស់ 
ខ្លួន ក្ពុង វិសទ័យពនរះដូច ជា   ត្រសខម្តងកុន ក្ពុង ស្ថានីយ េូរេស្សន៍ ជា អគ្គរាជេូតសពម្រ់  ម៉ាកយីពហា 
ល្បី ៗ    ពហើយ េេួល បាន ត្រគានំពេ ជា្រន្ត ្រនាទា្រ់ ្ ី េស្សនិកជន  និង ត្លាយ ជា េី ចា្រ់ អារមមែណ៍ ្ ី ស្ថា្រទ័ន 
ពផ្សង ជា ពពចើនពេៀត ផង។

ការខិតខំប្រឹងបប្ងក្នុងការបង្កើតស្ាដៃរហូតបានទទួលភាពេជាគ
ជ័យក្នុងៃំេនីរមួយេនះ
្រនាទា្រ់ ្ ី បាន េេួល ជទ័យ លាភី ្ ី ត្រព្រកួត កមមែវីធី  ខ្ង ពលើ     នីតា
 បាន េេួល ត្រចុរះ កុងពតា ជាមួ យ    ពកុម ហ៊ុន   Entertainment 
ក្ពុងព្រ ពេស មួយ   រយបៈព្ល  ៣  ឆ្នានំ ២០០៩   - ២០១២ ក្ពុងត្រថត  
ស៉្បត  ពាណិជជ កមមែ ជា ពពចើន ្រន្ត្រនាទា្រ់ ទានំង ក្ពុង    និង ពពរៅ ពសុក។  
ជនំហាន្រនាទា្រ់មក     នីតា ក៏បាន ព្រ�លូក ក្ពុង ត្រសខម្តង ពរឿង ភាគ   
សពម្រ់  ស្ថានីយ៍េូ រេស្សន៍    CTN  ស្នាណដ ខដលបាន្រពងកេើតជា 
ពលើក ដនំ្រូង  គឺ ពរឿង    ព្ររះ ដូង អ្ក ត្រពារ    ្រនាទា្រ់ មក គឺ ពរឿង នាយ 
�្រ់ ជនំ្្រ់ ពស្ហ៏    និង អ្ក មន គុណ -ល-  ខដល អាច ចាត់ េុក ថា      
នីតាបានស្ង ពករ្ត៍ ពឈាមារះ ដ៏ ស្យ ភាយ ក្ពុង អនំ�ពុង ឆ្នានំ  ២០១២  ។ 

អ្ីៗ បៃលេនៅពីេបកោយប្លែ្ កាបៃលនីតាបានៃាំៃុះេនះ
អ្វី ខដល េស្សនិកជន ពមើល ព�ើញ តាម ក ច្េក់ េូរេស្សន៍   រាល់ណថងៃ      
គិត ថាគាមាន អ្វី  ្ ិបាក សពម្រ់ តួ  សខម្តង      ក៏  ្រ៉ុខន្តពដើម្បី ត្លាយ ជា 
តួសខម្តង ដ៏ ពឆ្ើម  មួយ រូ្រ      គឺ ពយើង ពតូវ ចរះ ពរៀ្រ ចនំ ខ្លួនឯង ឲ្យ បាន 
ល្អ  ពតូវ មន ចនំពណរះ ដទឹង  និងពកមសីលធម៌   ពដើម្បី េេួល បាន ភា្ 
ពជាគជទ័យ  និង ត្រ ពគារ្ ពសឡាញ់ ។      ត្រ ពគារ្ ខ្លួន ឯង    ត្រ 
ពគារ្ អ្ក ដ៏ ណេ  និង ភា្ េេួល ខុស  ពតូវក្ពុង   ត្រងារ    គឺ ជាកតារា 
ដ៏ ចនំ្រង ខដល ពយើង ទានំង អស់ គានាពតូវ ខត  មន     សពម្រ់  ត្រ រស់ពៅ  
និងជីវិត ត្រងារ ពៅ ក្ពុង សង្គម។       េីមួយ ពតូវ ស្គាល់ ខ្លូន ឯង ជា 
នរណ្     មន ភា្ ពជឿ ជាក់  និងផ្តល់ តណម្  ដល់ ខ្លូន  និង ត្រងារ 
ខដល ពយើង  បាន ខិតខនំ  សពពម   ច     ពដើម្បី  ពធ្វើ  ជា  កមលានំ ង សពម្រ់ 
្រន្ត ដនំពនើរ ពៅមុខ ពេៀត  ។    ពតូវ ពចរះ ស្គាល់  ្ ី តណម្ មនុស្ស ខដល 
ពៅ ជុនំ  វិញ ខ្លួន ពយើង ពគារ្ ព្លពវលា ឲ្យ បាន ពេៀងទាត់      ពនារះ 
ពយើង និង េេួល បាន ត្រ ពគារ្  ពត�្រ់ មក វិញ ។       ត្រយក 
ចិត្ត េុក ដាក់ ក្ពុង ត្រងារ      និង សិកសា អនំ្ី វា ឲ្យ បាន ចបាស់ េុក ជា 
មុន   គឺ ជា ពគាល ត្រណ៏ ចនំ្រង ខដល នីតា ព្រត្ន់ ខ្រោ្រ់ ។  « មុន នទឹង 
េេួល ត្រងារ អ្វី មួយ  ឧទាហរណ៍ ដូចជា  មុន នទឹង ពចញ ពៅ សខម្តង  
នាង ខ្ពុនំ  ខតង ខត  សិកសា អនំ្ី  ស្ច់ ពរឿង     ខស្វង យល់ អនំ្ី ្រុក្គលិក 
លក្ខណបៈ រ្រស់ តួអង្គ ខដល ខ្ពុនំ  ពតូវ ពដើរតួ       អាន ពស្គី្រេុក ជា មុន     
ពធ្វើ យា៉ាង ណ្ ពពតៀម ខ្លួន  ឲ្យ បាន ល្អ រូច ជាពពស ច    ពដើម្បី ពជៀស វាង 
កនំហុសពពចើន  នានំ ឲ្យ ខ្ត ្រង់ព្រពយាជន៍ ខ្លួន  និង អ្ក ដណេ។

េបកៅពីការងារសបមដែងការចូលរូមសកម្មភាពសង្គមគឺបតងបតេ្្ើឲងយនាង
ខ្នុំញញរឹមនងិ្ េបងៀនខ្នុំពីតដមលែដនជីវិត
ចលនា    #s lanh   ពតូ វ  បាន ្រពងកេើត  ព�ើង ជាមួយ នទឹង ភា្ ពជឿ 
ជាក់   មួយ ថា     ក្តី  ពសឡាញ់ គឺជា អ្វី ៗ  ពគ្រ់ យា៉ាង ខដល ពយើង ពតូវ 
ត្រពៅ ក្ពុង ជី វិត រស់  ពៅ    ព្រើ  ពយើង ពសឡាញ់ នរណ្ មនាក់   ពនារះ 
ក្តី  ពសឡាញ់ នទឹង ផ្តល់មក ឲ្យ ពយើង វិញ ។    #slanhsonyta  និង  
#Kromakhmer      ជា ចលនា ខដល នីតា បាន ផ្តលូច ពផ្តើម ្រពងកេើត 
ព�ើង ក្ពុង ពគាល្រនំណង   គានំ ពេ ដល់ កុមរ កនំពពា គាមាន េី ្ ទឹង    ខចក រំ 
ខលក ក្តី ពសឡាញ់ ដល់ ្ ួកពគ    និង ផ្តល់ ជា កនំលានំង  ចិត្ត     ចូលរូម 
សកមមែភា្ តាមរយបៈត្រ ពៅ សួរ សុខេុក ជា ពដើ ម      ពដាយ ចង់ 
្រងាហាញ កុមរ ទានំង ពនារះ ថា  ្ួក ពគ គឺ មិន ឯត្ ពេ ។

«ការងារសិលងបៈេនៅបតជាប្្កធំមួយក្នុងជីវិតខ្នុំេនៅដ្ងៃអនាគត» 
សពម្រ់ គពពមង ពៅ ណថងៃ អនាគត     នាង ខ្ពុនំ  ពៅ ខត ្រន្ត អាជី្   ឬ ក៏  
្រពងកេើត អាជីវកមមែ ទាក់ េង ជាមួយ វិសទ័យ សិល្បបៈដខដល    ្ ី ពពពារះ 
អ្វី ខដល ខ្ពុនំ កនំ្ុង  ពធ្វើ រាល់ ណថងៃ ពនរះ   បាន ពធ្វើ ឲ្យ ជី វិត ខ្ពុនំ មន ភា្ ពសស់ 
្រនំ ព្ង   ផ្តល់ ឱ ត្ស ឲ្យ ខ្ពុនំ ជួ្រ និង អ្វី ថមែី ៗ  ខ្រ្ក ៗ    និង អ្វី ខដល ពយើង 
មិន នទឹក ស្មាន ដល់ ថា វា មន ពៅ ក្ពុង ពលាក ពនរះ      ពដើម្បី សពម្រ់ 
េុក ពធ្វើ ជា ពមពរៀន  និង ្រេ ្ ិពស្ធន៍ ល្អៗ  ក្ពុង ជីវិត។  ដូពច្រះ  ពៅ ណថងៃ 
អនាគត ត្រងារ សិល្បបៈ ពៅ ខតជា ខផ្ក ធនំ មួយ ក្ពុង ជីវិត ខ្ពុនំដខដល។ 

សបមា្់អ្កជំនាន់េបកោយ បៃលចង់េបាះជំហានក្នុងការងារសបមតែង
នីតា បាន ពបា្រ់ មក  S a b a y  M a g z  ថា នាង មិន មន អ្វី ពពចើន ពេ   
សពម្រ់ ជា គន្ទឹរះ ដល់ អ្ក ជនំនាន់ ពពត្យ    ខដល  មន ក្តី សុ្រិនចង់ 
ចូលរួម ក្ពុង ត្រងារ ជា តារា សខម្តង ពគាន់ ខតចនំនុច សនំខ្ន់ ពនារះ  គឺ 
កុនំ ពបារះ ្រង់ ពចាល ឲ្យ ពស្រះ នូវ ត្រសិកសា  ពពពារះ ត្រ អ្រ់រំ គឺ្រពពងៀន 
ឲ្យ ពយើង ត្លាយ ជា ធនធាន មនុស្ស ដល់ មន ឥេ្ធិ ្ ល  ក្ពុង សង្គម ។  
ដូច ខដល បាន និយាយ ្ ី ខ្ង ពលើចទឹង  ពយើង ពតូវពចរះ ពអាន លនំពទាន  
ពគារ្ អ្ក ដ៏ណេ ពគារ្ ត្រងារ   និង ព្លពវលា ពដើម្បី រកសា តណម្ 
ខ្លូន  និងេេួល បាន ពជាគជទ័យ ក្ពុង អាជី្ពនរះ។

C.NATION STUDIO
CHECKY ARTHIPORN

“ េបកៅពី
េទពង�ោសលងយ
ពីកំេេីត
ខ្នុំេជឿជាក់្ា
ការអ្់រំគឺជា
មូលៃ្ាន

ចមងបងសបមា្់
កលែាយជា

អ្កសបមដែងៃ៏
េជាគជ័យ”
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នៅន ម្េងមែន
មែន ន្ ើែខាងដឹ្ នំាសមែដែង

វិសទ័យសិល្បបៈខខមែរពយើងចា្រ់ពផ្ើមរីកលូតលាស់ត្ន់ខតខ្លានំងពៅៗ ពហើយពដាយស្រពកមែងៗជនំនាន់
ពពត្យខដលពសលាញ់សិល្បបៈវ្រ្បធម៌ខខមែរ្ិតមនេទឹកចិត្តត្លាហានពមរះមុតហា៊ាន្រព្ចេញ
សមត្ថភា្ខដលខ្លួនមន ពហើយ ្រងាហាញ ជាស្ធារណបៈ តាម រយបៈ ព្រ្ទ័ន្ធ ផ្ស្្វផសាយ ពផ្សងៗ។

េនំ្ទ័រ ពនរះ  Sabay Magz  សូម ខណនានំមិត្តអ្កអានឲ្យបានស្គាល់្ីអ្កដទឹកនានំសខម្ងវទ័យពកមែងមនាក់ 
ខដលពពារព្ញ ពៅពដាយសមត្ថភា្ និង មន ស្នាណដ ជា ពពចើន ពលើ ក្ចេក់ េូរេស្សន៍។ ធាលា្រ់ ពមើល

« ពស្ហ៍៩ » ពេ?

ក្ញា រិេ្ធី លនំអរព្ពជ (Yoki) មនអាយុ២៣ឆ្នានំ ពេើ្រខត្រ្ចេ្រ់ត្រសិកសាខផ្កពគ្រ់ពគង 
ព្រ្ទ័ន្ធផ្ស្្វផសាយ ពៅស្កលវិេ្យលទ័យភូមិន្ភ្នំព្ញ ពហើយស្្វណថងៃកនំ្ុងខតពធ្វើត្រជាមួយនទឹង

BBC Media Action ខដលជាអ្កជាផលិត  និងអ្កដទឹកនានំសខម្ងផង។ មិត្តអ្កអាន 
ព្រខហល ជា ធាលា្រ់ បាន ស្គាល់ រួច មក ពហើយតាមរយបៈខខ្សភា្យន្ត «ពស្ហ៍៩» 

ខដលអពងួនដល់អារមមែណ៍អ្កេស្សនា តាមដាន មិន ដាច់សូម្បីមួយភាគ ក្ពុងពនារះខដរក៏មនត្រចូល
រួមនិ្ន្ធពហើយដទឹកនានំសខម្ង្ីក្ញា Yoki ផងខដរ។

អ្វីខដលត្ន់ខតជនំរុញអ្កដទឹកនានំសខម្ងរូ្រពនរះឲ្យត្ន់ខតមនភា្ពលចពធាលាពនារះ 
គឺខខ្សភា្យន្តខ្ីខដល មនចនំណង ពជើងថា «វិនាេីចុងពពត្យ» ខដលជាស្នាណដដនំ្រូង្រង្អស់រ្រស់ 
Yoki គឺេេួលបានពានរងាវាន់ ភា្យន្ត ខដលថតបានស្អាត ្រនំផុត្ី កមមែវិធីព្រកួតព្រខជងភា្យន្ត
ខ្ីៗរ្រស់ចតុមុខ។ ពៅ្ីពពត្យត្រដទឹកនានំសខម្តង Yoki បាន ពបា្រ់ Sabay ថា «សិល្បបៈក្ពុងត្រ 
ពបាពសទ័យទាក់េងល្អពៅក្ពុង ពកុមថត  និងត្រពពជើសពរើសសមជិកពកុមមកពធ្វើត្រជាមួយគានា 
គឺសនំខ្ន់្រនំផុតពដើម្បី្រពងកេើតបាននូវ កុនដ៏ល្អឥតពខ្ចារះមួយ» ។ កុនខដលពជាគជទ័យគឺពតូវ្ទឹងខផ្អក

ពៅពលើពពចើនចនំណុចដូចជាមន Script ល្អ ត្រថតពចរះចា្រ់្រ្ង់ពៅតាមឈុត ពហើយតួសខម្តងពតូវ 
យល់្ីតួអង្គនិងត្រពព្រើេទឹកមុខ តាមតួខដល ពតូវ សខម្តង ខដលពធ្វើឲ្យអ្កពមើលស្ពុងអារមមែណ៍តាម។

 សពម្រ់ យុវវទ័យ ទានំង អស់ ខដល ពសលាញ់ ត្រ ថត កុន ពហើយ ចង់ ត្លាយ ជ អ្ក ផលិត កុន ឬ ក៏ ដទឹក នានំ 
កុន  Yoki បាន ផ្ល់ ជា ពយា្រល់ តាម ្រេ ្ ិពស្ធន៍ ខដល ខ្លួន ធាលា្រ់ ជួ្រ កន្ង មក ថា  អ្វីៗ ទានំង អស់ 
គួរ ចា្រ់ពផ្តើម ្ ីត្រថតកុនខ្ីៗសិនពដើម្បីេេួលបាន្រេ្ិពស្ធន៍និងពរៀន្ីចនំណុចខ្វរះខ្តមុន
នទឹង ចា្រ់ពផ្តើមថតកុនធនំៗ។ ្រខន្ថម ្ ី ពនរះ Yoki សូម អរគុណដល់ពកុមថតទានំងអស់គានាខដលបា
ន សហត្រយា៉ាងល្អ និង្រពងកេើត បានជាសមិេ្ធផល ពជាគជទ័យ ព្រើគាមានត្រចូលរួមល្អពនរះពេពទារះ្រី 

អ្កដទឹកនានំល្អ ្រ៉ុណ្ណ ក៏ ពដាយ ក៏ កុន ្ររាជទ័យ ខដរ។

និតា

“្ុនែិនតែឹែជាការនិទាននរឿង
មែជាទំនា្់ទនំងរវាងអន្និទាននរឿង

នងិអន្សា្ត ប់នរឿង”
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តោះ! រៀនធ្វើប៉ុបខនដោយខ្លួនឯង
Sabay Magz ដទឹងថាមនអ្កខ្រះចូលចិត្តពមើលពរឿងពៅផ្រះជនំនួសត្រពៅពមើលពរឿងពៅតាមពរាង
កុន។ ្រ៉ុខន្តពមើលពរឿងពៅផ្រះដូចពរៀងអផ្សពុកេនំពនរមត់្រន្តិច ពពពារះអត់មន Popcorn ញពុនំា ពតូវអត់?
ចុរះមនខដលគិតថាចង់ពធ្វើវាញ៉ានំពៅផ្រះខ្លួនឯងពគាន់កនំដរអារមមែណ៍ព្លពមើលពរឿងអត់?

ពនរះជាពពគឿងផ្សនំ និងវិធីពធ្វើ Caramel Popcorn ងាយៗ និង 
ឆ្ងាញ់ ខដលអ្កទានំងអស់គានាគួរខតស្កពធ្វើញពុនំាម្តង។

ពពគឿងផ្សនំ Popcorn

ពពគឿងផ្សនំេទឹក Caramel

រព្រៀ្រពធ្វើ

ពគា្រ់ ពពាត  Popcorn Kernels
ពព្រងពពាត

សកេរពតានាត  Golden Brown Sugar
្រ៊រ
Corn Light Syrup
Vanilla Extract
Baking Soda

រព្រៀ្រពធ្វើពពាតផ្ពុរះ

រព្រៀ្រពធ្វើេទឹក Caramel

ត្រ លាយ ្រ្ចេលូល គានា រវាង  Popcorn និង   េទឹក  Caramel

ចាក់ ពព្រង ឆ្ ធមមែតា ចូល ក្ពុង ខ្រះ ខដល មន បាត ពពរៅ 
ពដាយ្ររិមណ សមរម្យ ជាមួយ ពគា្រ់ពពាត និងព្រើក 
ពភ្ើងចក្ងាកានក្ពុងកពមិតមធ្យម។

្រិេគពម្ររហូតដល់អ្កលឺសូរសនំពលងពពាតផ្ពុរះ “Pop  
Pop”    ព្លខដលវាកនំ្ុងផ្ពុរះ អ្កអាចព្រើកគពម្រខ្រះ 
ចនំហរ្រន្តិចឲ្យចនំហាយេទឹកពចញពដើម្បីពធ្វើឲ្យពពាតពសួយ។

្រិេ ពភ្ើង ចក្ងាកាន  ព្ល ខដល  ពពាតចា្រ់ ពផ្តើម ឈ្រ់ ផ្ពុរះ។ 

ក្ពុង ដនំណ្ក់ត្ល ពនរះ  ព្រើ អ្ក មិន ចង់ឲ្យ ពពាត ពខ្លាច     អ្ក 
អាច ពគាន់ ខត ចាក់ វា ចូល  ឆ្នានំង ពផ្សង  ក៏ បាន  ្រនាទា្រ់ មក 
ពយើង ចា្រ់ ពផ្តើម ពធ្វើ េទឹក   Caramel ម្តង។

យក  ពពគឿង ផ្សនំ  សកេរ ពតានាត   ្រ៊រ  និង  Light Syrup Corn កូរ 
ចូល គានា  ក្ពុង  ឆ្នានំង ជាមួយ  កព្រា ពរៅរា លមែម ។

ព្ល ខដល វា ចា្រ់ ពផ្តើម ្ ុរះ ខ្លានំង   ខដល ពយើង អាច សមគាល់ 
បាន ព្ល ព�ើញ  ្ ្ុរះ ធនំៗ  ពនារះ ពយើង ពតូវ ដាក់  Vanilla 
Extract និង  Baking Soda ចូល រួច ជា ពពសច។ 

ពរៀ្រ ចនំ ខ្រះ សពម្រ់ ដាក់ ចូល ក្ពុង   Microwave ជាមួយ  
ពត្ដាស ដុត  (Baking Sheet)។

ចាក  Popcorn តពពមៀ្រ  ចូល   ចាក់  េទឹក  Caramel  ចូល 
្ររិមណ 1/3  

ព្រើក ពភ្ើង  Microwave ក្ពុង កព្រា  2500 oF 

ពពស្ច េទឹក  Caramel  ពរៀង រាល់  10 នាេីម្តង  រហូត ពគ្រ់  
30 នាេី ពដើម្បី ឲ្យ វា ស្្វ ល្អ។

អ្ក អាច  េេួល ទាន  ្រនាទា្រ់ ្ ី វា ពរៀង ថយ ពរៅរា ្រន្តិច។  
Enjoy !!

1/2 cup
1 tbs

1 cup
1 tbs
1/2 cup
1/2 tbs
1/2 tbs

PANCAKEBANANA  Recipe
អ្ក ទានំង អស់ គានា ពបាកដ ជា ចនំខលក ចិត្ត ណ្ស់ ខមន ពេ ខដល ខផ្ ពចក អាច យក មក ពធ្វើ ននំ  Pancake 
បាន?  ណថងៃ ពនរះ  Sabay Magz បាន ដក ពសង់ នូវ រូ្រមន្ត  ថមែី រ្រស់ ននំ ពនរះ ខដល មន ភា្ ងាយ ពសួល ក្ពុង 
ត្រ ចនំអិន  ពពគឿង ផ្សនំ ងាយ ពសួល រក  ល្អ ចនំ ពពារះ អ្ក ខដល ចង់ សពមកេនំងន់ និង អ្ក ខដល ចង់ បាន 
អាហារ ព្ល ព្ទឹក ព្រក្រ ពដាយ សុខ ភា្ ។  ពតារះ ពរៀន ពធ្វើ Banana Pancake  ទានំង អស់ គានា !

ពពគឿងផ្សនំ

ពពគឿងផ្សនំ្រនាទា្រ់្រន្សនំ

ខផ្ក ពចក អនំ្រូង េុនំ
្ងមន់

េទឹក �មែពុនំ
ខផ្ ពឈើ ពសស់ តាម ចនំនង់ ចនំនូល ចិត្ត 
ពគា្រ់ ធ្្ញជាតិ 

្រក ពចក ដាក់ ក្ពុង ចាន មន បាេ ពពរៅ  វាយ ្រនំ ខ្រក វា ឲ្យ មត់ កុនំ ឲ្យ 
ពៅ សល់ ដុនំ ធនំៗ។

យក ចាន ថមែី មួ យ ពេៀត  ពគារះ ្ ង មន់ ចូល ទានំង ខផ្ក ពកហម  និង ស  
វាយ ្រនំខ្រក វា ឲ្យ ស្្វ ល្អ     រូចយក ពៅ លាយ ពច្រល់ ជាមួយ ពចក 
។ លបាយ នទឹង មន លក្ខណបៈ រាវ លមែម ពដើម្បី ងាយ ពសួល ចម្អិន ។

ព្រើក ខ្រះ ក្ពុង កព្រាពរៅរា លមែម  ដាក់ ពព្រង ឆ្ ចូល ្រន្តិច  រួចដាក់ 
លបាយ ខដល លាយ រូច ចូលចនំនួន  ្ីរ ស្លា្រ ពពា បាយ សពម្រ់ ននំ  
Pancake មួយ ។

ពចៀន ពតល្រ់ ចុរះ ព�ើង រហូត ដល់ ននំ ព�ើង ្ ណ៌ មស ពកហម  ពេើ្រ 
្រ្រោក់ ថា  ននំ ឆ្អិន ល្អ ។

អ្ក អាច េេួល ទាន  ជាមួយ េទឹក �មែពុនំ ពពស្ច ្ ី ពលើ និង ខផ្ ពឈើ 
ខដល អ្កចូលចិត្ត ។ 

1 ខផ្
2 ពគា្រ់

រព្រៀ្រពធ្វើ

ននំពផនពខករសជាតិពចក្ិពសស
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តាមត្រពលើកព�ើងរ្រស់ ពលាក សុខ វិស្ល ពរឿង “្រ៉ុ្រ្ីពៅ ហូលីវូដ” គឺជាខខ្សភា្យន្តខ្នាតធនំ មួយ 
និយាយ្ីមនុស្សពភេេី៣មួយពកុម   ពតូវបានសង្គមពរើសពអើង     ពដាយក្ពុងពរឿងទានំងមូលមនឈុត 
ឆ្កខ្រ្រកនំខ្រ្ង លាយមពនាសព្ចេតនា ពស្ហាជាពដើម។ ចុង្រ្ចេ្រ់ណនពរឿងពកុមមនុស្សពភេេីទានំង 
ពនារះពតូវបានសង្គមរា្រ់រកដូចមនុស្សេូពៅពៅវិញ ពដាយស្រខតភា្តស៊ូរ្រស់្ួកពគ។

្រ៉ុ្រ្ី បាន ពបា្រ់ Sabay ថា ក្ពុង ស្ច់ ពរឿង ថមែី ពនរះ នាង សខម្ង   ជា តួ ពភេ េី៣  ពឈាមារះ ស្ស្ ខដល 
មនតួនាេី ជា អ្ក ពរៀ្រចនំ ត្រ សខម្ង   S h o w  ក្ពុង ក្ទឹ្រ រា ពតី និងជា អ្ក ពលើក  េទឹក ចិត្តដល់ ពកុម ពភេ 

្រនាទា្រ់ ្ ី  សងៃ្រ់ ស្ងាត់ ក្ពុង វិសទ័យ សិល្បបៈ អស់ ព្ល ជាង២ឆ្នានំ មក 
ពនរះ ក្ញា ្រ៉ុ្រ្ី  បាន ពលខ មុខ ស្ ជា ថមែី វិញ ពហើយ ពៅ ពដើម 
ឆ្នានំ ២០១៦ ពនរះ ពដាយ សខម្ង ក្ពុង ពរឿង មួយ មន ចនំណង ពជើង 
ថា « ្រ៉ុ្រ្ី ពៅ ហូលីវូដ»  និ្ន្ធ  និង ដទឹក នានំ ពដាយ  ពលាក សុខ 
វិស្ល។

សា្នេដេទី២សុខវិសាលនិយាយពីភេទទី៣

ប៉ុបពីទៅហូលីវូដ

POPPY GOES TO HOLLYWOOD

េី៣  ជា ពពចើន ពេៀត ខដរ ពធ្វើ ត្រ ជា មួយ។    ្រ៉ុ្រ្ី ្រន្ត ថា  ក្ពុង ស្ច់ ពរឿង ពនរះ  ក្ញា មន ្រ្ង់ ក្ពុង ស្ច់ 
ពរឿង ខដល ពតូវ ចនំណ្យ ព្ល ថត  ២៣ ណថងៃ តាម េី តានំង ក្ពុង រាជធានី ភ្នំព្ញ ពខត្ត កនំ្ង់ ស្ឺ  និង ពខត្ត 
ព្រះវិហារ ខដល ពៅ េី ពនារះ មន រង្គស្ល មួយ មន ពឈាមារះ ថា  ហូលីវូដ  ព្រើក ដនំពណើរ ត្រ ពដាយ ពលាក 
ស្ន ព្៉ា។

្រ៉ុ ្រ ្ី   ្រ្រោក់ ថា ពាក្យ ហូលីវូដ ពលើ ចនំណង ពនារះ គឺ មិន បាន សនំពៅ ពៅ ពលើ េី តានំង ថត កុន ហូលីវូដ អី 
ពនារះ ពេ គឺ សនំពៅ ពលើ ហាង ខដល បាន ្រ្រោក់ ខ្ង ពលើ ។  ពរឿង “្រ៉ុ្រ្ីពៅ ហូលីវូដ”  និយាយ ្ ី  មនុស្ស 
ពភេ េី៣ មួយ ពកុម ពតូវ បាន សង្គម ពរើស ពអើង ពដាយ ក្ពុង ពរឿង ទានំង មូល មន ឈុត ឆ្ក ខ្រ្រ កនំខ្រ្ង  
និង លាយ មពនាសព្ចេតនា ពស្ហា។ 

« ្រ៉ុ្រ្ីពៅហូលីវូដ » ជា ខខ្សភា្យន្ត ខ្នាត ធនំ  ផលិត ព�ើង ពពត្ម ត្រ សហត្រ គានា រវាង  ពកុមហ៊ុន  ៣ 
មន ផលិតកមមែ 802AD ផលិតកមមែ Rock និង ពកុម ហ៊ុន Sabay Digital Corporation ។ តារា 
សខម្ង ពៅ ក្ពុង  ពរឿង មន ដូច ជា ក្ញា ឌុច  លីដា ពលាក អ៊ុន សិទាធា ្រ៉ុ្រ្ី  ្រុី្រុីឌី នាយ ស្នព្៉ា 
ពលាក ភីណម៉  និង  តារា កិត្តិយស ជា ពពចើន នាក់ ពេៀត។ ្រ៉ុ្រ្ី ្រុី្រុីឌី នាយ ស្នព្៉ា ពលាក ភីណម៉ ពតូវ 
សខម្ង ជា ពភេ េី ៣ ចនំខណក ឌុច លីដា  អ៊ុន សិទាធា គឺ ជា តួឯក។ ចាក់ ្រ្ចានំង ឆ្្រ់ៗ ពនរះ !!!
អត្ថ្រេ៖ ខុត សីហា
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BEHIND THE SCENE
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ពលាក  ចា្រ   ពស្ម ចទ័ន្  រិេ្ធិ  មន អាយុ ២៣ ឆ្នានំ  ជា និស្សិត ពៅ ស្កល វិេ្យលទ័យ លីម កុក វីង     ខផ្ក  
Software Engineering with Multimedia  ពហើយ ស្្វ ណថងៃ ពនរះ ជា អ្ក និ្ន្ធ  និង អ្ក ដទឹក នានំ សខម្ង 
សពម្រ់ BBC Media Action ខដល ផលិត ខខ្ស ភា្យន្ត ពស្ហ៍ ៩ ដ៏ ល្បី លបាញ ក្ពុង ពសទា្រ់ យុវវទ័យ ។ 

ពដាយខ�ក ចទ័ន្ រិេ្ធិ  ចា្រ់ ពផ្ើម ដទឹង ថា ខ្លួន ថា  ចូលចិត្ត ខផ្ក ផលិត ភា្ យន្ត ព្ល ពរៀន ពៅ ឆ្នានំ េី៣ រួចក៏ 
សពពមច ចិត្ត ស្ក ពធ្វើ ភា្ យន្ត ខ្ី ៗ  ខ្លួន ឯង ពដាយ មិន ធាលា្រ់ បាន ចូលរួម វគ្គ ្រណដា៉ារះ ្រណ្ដាល ទាក់ េង 
នទឹង ត្រ ថត ភា្យន្ត ទាល់ ខត ពស្រះ ។ ្រ៉ុខន្ត ពដាយ ស្រ ត្រ ្ ្យយាម និង ពដញ តាម ក្ី ពសលាញ់ រ្រស់ 
ខ្លួន មក េល់ ព្ល ពនរះ  ចទ័ន្ រិេ្ធិ ក៏ េេួល បាន សមិេ្ធផល នទឹក ស្មាន មិន ដល់ ្ ី ត្រ ផលិត ភា្ យន្តពដាយ  
េេួល បាន ពាន រងាវាន់ ជា ពពចើន ពេៀត ផង ។  ពហើយ ស្នាណដ  ភា្យន្ត ខ្ី ដនំ្រូង រ្រស់ ចទ័ន្ រិេ្ធិ មន ចនំណង 
ពជើង ថា « ណថងៃ ចាស់  ណថងៃ ថមែី »  ខដល មន រយបៈ ព្ល ពតទឹម ខត ១៥ នាេី ្រ៉ុពណ្ណរះ   និយាយ ទាក់ េង នទឹង ្រុរស 
មនាក់ ខដល គិត ្ ី អតីតត្ល រ្រស់ គាត់ ស្រ ព�ើង វិញ   ខដល បាន ឆ្ពុរះ ្រ្ចានំង ្ ី ្រេ ្ ិពស្ធន៍  ខដល 
គាត់ ផាទាល់ បាន ឆ្ង ត្ត់ ។  

ខខ្ស ភា្ យន្ត រ្រស់   ចទ័ន្ រិេ្ធិ    ពតូវ បាន ដាក់ ្រ្ចានំង   និងយក ពៅ ព្រកួត ព្រខជង ពៅ ពពរៅ ព្រពេស 
ពហើយ េេួល បាន ពាន រងាវាន់ ជាពពចើន ពស្ើរ រា្រ់ មិនអស់ ពហើយ ថមែីៗ ពនរះខដរ   ពៅ ក្ពុង កមមែ វិធីមពហាពស្ 
ភា្យន្តអន្តរជាតិ កម្ពុជា ពលើក េី ៦ ឆ្នានំ ២០១៥    ចទ័ន្រិេ្ធិ  ក៏ េេួល បាន ពាន រងាវាន់ ជា អ្កមនពេ្ 
ពត្សល្យ ជនំនាន់ ថមែី  ផង ខដរ ៕

និតា

្ី មួយ ណថងៃ ពៅ មួយ ណថងៃ    ពគ្រ់ វិសទ័យ ទានំង អស់ កនំ្ុង ខត ពជឿនពលឿន 
រីក ចពពមើន  ្រ៉ុខន្ត មុខ វិជារោ សិកសា សពម្រ់ ពពជើស ពរើស ដូច ជា   មិន 
ទាន់សនំ្រូរ ខ្រ្រ ពៅ ព�ើយ ពេ      ខដល ជា ពហតុ ្រងកេ ឲ្យ មនុស្ស ភាគ 
ពពចើន មន េនំពនារ  ពរៀន តាម គានា ទានំង មិន ដទឹង ថា ខ្លួន ឯង ចូលចិត្ត អី ។  
មិន ខុស អី ្ ី កនំពលារះ រូ្រ សងាហា មនាក់ ពន ពេ     ខដល គាត់ ពរៀន បាន 
ពាក់ កណ្ដាល ផ្លូវ ពហើយ    ពេើ្រ ដទឹង ថាមុខ វិេ្យ ខដល ខ្លួន ពរៀន ពនារះ  
មិន ខមន ជា អ្វី ខដល ខ្លួន ចូលចិត្ត    ពហើយ ក៏ ្រ្លូរ ពៅ ចា្រ់ យក អ្វី 
ខដល  ខ្លួន ពសលាញ់ វិញ     រហូត េេួល បាន សមិេ្ធផល នទឹក ស្មាន 
មិន ដល់ ។ ចង់ ដទឹង ថា អ្វី ថមែី ខដល គាត់ ចា្រ់ យក ពនារះជា អី     ពហើយ 
សមិេ្ធផល ពនារះ ខ្រ្រ ពម៉ច ស្ក អាន ត្រ សមភាស ជាមួយ គាត់ 
្រន្តិច ពមើល!

ថមែីៗ ពនរះ តារា សខម្ង  អ៊ុន សិទាធា បាន្រ្ចេ្រ់ ត្រថតខខ្សភា្យន្ 
ថមែីមួយ   ពដាយ ពលាកសខម្ង ជា តួ ពភេ េី៣ខក្ងត្លាយ  ខដលជា   
្រេ្ិពស្ធន៍ ថមែី មួយ  មិន ធាលា្រ់ ជួ្រ ក្ពុង ព្រវត្តិ ត្រងារ ជា តារា 
សខម្ង ។ 

«ដនំ្រូង ដូច ជា ្ ិបាក ខត ពពត្យ មក ពដាយ ស្រ ខត តារា ពភេេី៣ 
ខដល សខម្ង រួម គានា ពហើយ មន ពពជាម ខពជង ្រងាហាត់ ្រងាហាញ ្ ី 
ពលាក ដទឹក នានំ ផង ពនារះ ខ្ពុនំ ត្លាយ ជា ពភេ េី៣ បាន សពពមច ក្ពុង 
ពរឿង ្រ៉ុ្រ្ីពៅ ហូលីវូដ»។ ពលាក  អ៊ុន សិទាធា បាន ពបា្រ់ Sabay 
ត្ល ្ ី ព្ល កន្ង ពៅ ពនរះ។

សា្គេល់ខ្លួនឯងពិតទើបជោគជ័យរត់មក

អ៊ុន សិទ្ធា
ក្ធាយជាភេទទី៣ក្លែងក្ធាយ

្្នុង ភេ ឿង«ប៉ុបពី ភៅហូលីវូដ»

ពលាក ្រន្ត ថា នទឹក ដល់ ព្ល សខម្ង កុន ពនរះ ដូច ជា ចង់ ពសើច មុខ 
ខ្លួន ឯង ជា ្ ិពសស ព្ល ពាក់ ពខ្អាវ នារី ពហើយ ខថម ខស្បក ពជើង 
ខកង ពចាត ពេៀត និយាយ កុន មួយ ហ្ទឹង ថត ពហើយ េេួល បាន ្រេ 
្ិពស្ធន៍ ពពចើន ខមន ខេន។ 

្រ៉ុ្រ្ី ពៅ ហូលីវូដ ពលាក   អ៊ុន សិទាធា ពដើរ តួ ជា តួអង្គ ជា មនុស្ស 
ព្រុស ពលាក មន ពឈាមារះ ថា មុន្ី ពហើយ ពៅ ព្ល ខដល ដល់ វគ្គ 
ខតង ខ្លួន ជា ពភេ េី៣ មន ពឈាមារះ ថា “្រ៉ុ្រ្ី”។ ពពរៅ ្ ី ស្ច់ 
ពរឿង កនំខ្រ្ង ពលាក ក៏ មន ្រ្ង់ សខម្ង ជា ឈុត ពស្ហា ពរាលរាល 
ជាមួយ  ក្ញា ឌុច លីដា  ផង ខដរ ខត ពលាក សុនំ មិន ្រងាហាញ ្ ី 
ស្ច់ ពរឿង និង ដនំពណើរ ពដើម េង ទានំង អស់ ពនារះ ពេ ពលាក ពស្ើ សុនំ ឲ្យ 
េស្សនិកជន រង់ ចានំ េស្សនា ឆ្្រ់ៗ ខ្ង មុខ ពនរះ តាម ្រណ្ដា ពរាង 
កុន េនំពនើ្រៗ ក្ពុង រាជធានី ភ្នំព្ញ។

ពលាក សង្ទឹម យា៉ាង មុតមនំ ថា ខខ្សភា្យន្ត មួយ ពនរះ នទឹង 
េេួល បាន គានំពេ ពពចើន ជាក់ ជា មិន ខ្ន ពពពារះ   អ្ក ដទឹក នានំ បាន  
សពមិតសពមនំង ជា ខ្លានំង រាល់ ឈុត និមួយៗ ពហើយ  តារា សខម្ង ក៏  
សុេ្ធខត តារា  ល្បី ៗ  ពស្្រ់៕
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�រក��លធំ
JO THE SOCIAL NETWORK SPY 

14-JAN-2016
���ង��ុសជំទង់���ក់�ន���ះ� JOE �នប��ើត AVATAR ��ើប���យ
សង�មរបស់ខ��ន���ះ� Hua Tang Mo �នមុខ�រជួយអ�កដ៏�����ងរក
អត�ស���ណពិតរបស់អ�ក��ល���ងបន�ំខ� �ន��ើប���ញសង�ម�ំង�ះ។ 
���មួយ Joe �ន���ងរកមនុស�����ក់��ល��ើ���ស់���ះ Avatar របស់ខ��ន�ើរ
�ក���ស់មនុស���ក��ងសង�មOnline។ �ំងពី��ល�ះមក Hua ���វ�នប���ះ 
ប���លពី Glass in Black �ើម��ីទទួលយក�រ�រ�អ�ក Hacker សុចរ�ត�ើម��ី

��ិលរដូវ��� SUMMER SNOW
21-JAN-2015

 ��ះគឺ������ពយន�កូ�����បម�ស���ត���លចង់ប���ញពី�រម�ណ៍��ក��ី��ញ់

��ល��លខ�ះមនុស����ប់���មិន���ននិ�យ��ញមក�ក��ង��ះ�ននិ�យពី

ម�ស���ត�រ�ងឪពុកនិងកូន ����រ�ងមនុស����ុស��ី។ �ឿ�អ�ក��ល

ទស���នឹងទប់ទឹក���កមិន�ន��ល�ន�ើញទិដ��ពដ៏ក��កក��ល�រម�ណ៍�ក��ង

�����ពយន���ះ។

តុក�����ច THE BOY
28-JAN-2016

Greta  គឺ����ង��ជីន�តិ���រ�ច��ល�ន�រ�រ�អ�ក�ើល�����ង�ភូមិ�ច់
���លមួយ�����សអង់���ស��ល���វ�ើល���ង��ុស�យ ុ8 ����ំ�ល�ន
ទំហំបុ៉នតុក��។ ��ល����រ���ន�ត់ទុក���កួន��ុសពិត���កដជំនួសកូន��ល
�ន���ប់�លពី20���មុំន។ ប���ប់ពី�ន��ើខុសនិងវ�ន័យដ៏តឺងរ�ង�ន�ឿងច���កៗ
និងគួរឲ��ភ័យ���ច���ើន�ន��ើឲ��សុបិន����ក់របស់ Greta ���យ��រពិត�ើយ
�ន��ើឲ���ងដឹង�តុក���ះគឺ�នជីវ�ត។

�ក�បិ�ខូច DIRTY GRANDPA
22-JAN-2016

មួយស���ហ៍�ៀតដល់����ៀប�ររបស់�ក���វ� Jason Kelly (Zac Efron) 
�មួយកូន��ី����យរបស់�ត់។ ប៉ុ��� Jason ���វ�ន�ញ់ល��ិចរបស់ជី�
��គឺ Dick ( Robert De Niro) ��ល�អតីត��ទ័ព���ន�រ����ក់�ើយ��ពន�
របស់�ត់�ន��ក�ក�ល�ើប��ថ�ីៗ�ត់�ន��ើឲ���ើក�នជូន�ត់� 
Daytona Beach-Florida �ើម��ីវ�ស��ម�លរដូវ��� (Spring Break) ។
�ទី�ះ�នពិធីជប់�ៀងដ៏គ��ឹកគ���ង�ន��ី���ត���កឈុតបីគីនី�ម�ត់
សមុ����ល�ចំណី���ក់របស់�ក� Dick និង�ន�រផឹក����ំ��ៀងដ៏សប��យ
រ�ក�យ។ បំណងរបស់ជី� Jason គឺចង់ប���ញ�ឲ���ើញពីជីវ�តរស់�ឲ���នន័យ�
����ង�៉�ច��ល��ល��កំពុង�រម�ពីពិធី��ហ៍ពិ�ហ៍��លនឹងខិតជិតចូល
មកដល់�ប់ៗ។�ើនឹង�ន�ឿង���គគុកអ�ីខ�ះ�ើត�ើងក��ងវ�ស��ម�លរ�ង�និង
���ះ? ចុះពិធី�ៀប�ររបស់ Jason និង�����ង���ល��ល�ក�ព���ម
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SABAYMVP
LIKE US

sabay
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Hello

េី្រនំផុត

ព្ររះដូង ពៅ ខត ឆ្គលួត

I’ll sing for you

ស៊ូឃាលាត

Daddy

Run

Dear Santa

Sorry 

Apology

Sorry 

Apology

ណ្វណ្ណី គឺខ្ពុនំ

What Do You Mean?

Like I’m Gonna Lose You

អង្វរចិត្តឈ្រ់ពសលាញ់្រង 

ខូចអារមមែណ៍

អង្វរចិត្តឈ្រ់ពសលាញ់្រង 

ព្ររះដូងអ្កសិកសា

Hot Pink
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Adele

ពហង  ្ិេូ

សុទឹម  ណថ ណ្

EXO

វង្ស តារារតនា

PSY

BTS

Girls Generation-TTS

Justin Bieber

IKON

Justin Bieber

IKON

Laura Mam

Justin Bieber

Megan Trainor Feat Jonh Legend

ឆ្យ សុវណ្ណរី

គូម៉ា

ឆ្យ សុវណ្ណរី

សុខ រកសា 

Exid

JANUARY 2016
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APPS OF THE MONTH
Magisto

Viddy

Dark Sky(iOS)

Animation Studio
ព្រសិន ព្រើ អ្ក កនំ្ុង ខត ខស្វង រក  វិធី ងាយ ពសួល និង រហទ័ស ក្ពុង ត្រ ត្ត់ ត វីពដ អូ ក្ពុង េូរសទ័្្  Smart 
Phone រ្រស់ អ្ក  ដូពច្រះ  Magisto អាច ជួយ អ្ក បាន។  អ្វីខដល អ្ក ពតូវ ពធ្វើ គឺ  Upload វីពដអូចូល  
ពពជើសពរើស  Theme និង  ចពពមៀង  ្រនាទា្រ់ មក កមមែវិធី ពនរះ នទឹង ពធ្វើ ត្រ ឲ្យ អ្ក ពហើយ ។  វា និង ពពជើស ពរើស 
ឈុត ឆ្ក  ល្អ ្រនំផុត    និង ្រពងកេើត វីពដអូ ខ្ី ឲ្យ អ្ក ពដាយ ស្វទ័យ ព្រវត្តិ។

Viddyជា កមមែ វិ ធី សពម្រ់ ថត វីពដអូ ខ្ី ៗ  ក្ពុង េូរសទ័្្ 
Smart Phone រ្រស់ អ្ក។  អ្វី ខដល ពធ្វើ ឲ្យ  Mobile 
App ពនរះ ្ ិពសស ពលើស ពគ គឺ វា មន Filters ពពចើន 
ព្រពភេ សពម្រ់ ពពជើសពរើស ខដល ជួយ ្រខន្ថម 
និង ្រពងកេើន ្ររិយាត្ស វីពដអូ ពៅ កពមិត មួយ ត្ន់ 
ខត អស្ចារ្យ ។  ពលើស ្ ី ពនរះ វា មន  Audio Track 
សពម្រ់ Sound Effectនិង   អ្វី ត្ន់ខត �លូយ ពនារះគឺ  
Viddyបាន ចា្រ់ ណដ គូរ សហត្រ ជាមួយ  YouTube 
ក្ពុង ត្រ ្រពងកេើត  Weekly Viral Video Web Series  
ពេៀត ផង។ 

ទានំង ្ ីរ ពនរះ ជា កមមែ វិធី សពម្រ់ អ្ក ខដល ចូល ចិត្ត 
ពៅ ថត រូ្រ ខ្ង ពពរៅ   ជនំនួស ត្រ ថត រូ្រ ពៅ ក្ពុង  
Studio។  វា គាមាន អ្វី លនំបាក ជាង ព្ល ពចញ ពៅ ថត 
រូ្រ ពហើយ  ពតូវ មនពភ្ៀង ធាលាក់ ពដាយ ណចដន្យ ពនារះ 
ពេ។  ដូពច្រះរ្រស់ ទានំង ្ ីរ ពនរះ នទឹង ជួយ ពធ្វើ ត្រ ឲ្យ អ្ក 
ជា ពពចើន  មិន ពតទឹម ខត េូស្សទាយ  អាត្សធាតុជា 
េូពៅ ពនារះ ពេ  ក៏ ្រ៉ុខន្ត វា អាច ផ្តល់ នូវ េិន្នទ័យ ្ ី 
មួយ នាេី ពៅ មួយ នាេីសពម្រ់ រយរះ ព្ល  មួយ 
ឬ ្ ីរ ពម៉ាង ្រនាទា្រ់ ។  ពលើស ្ ី ពនរះ ពៅ ពេៀត  កមមែវិធី 
ទានំង្ីរ ពនរះ ក៏មន  Live Weather Radar ខដល 
និង ផ្តល់ េិន្នទ័យ ថា ្ ្ក មន លក្ខណរះ ខ្រ្រ ណ្ 
ពេៀត ផ។  

កមមែវិធី ពនរះ អាច ឲ្យ អ្ក ្រពងកេើត រូ្រភា្ មន ចលនា 
បាន ពគ្រ់ ព្រពភេ យា៉ាង សនំ្រូរ ខ្រ្រ និង ពធ្វើ ជា វីពដអូ 
ផាទាល់ ខ្លួន រ្រស់ អ្ក បាន  ពគ្រ់ រូ្រភា្ នទឹងចលនា 
នទឹង ពតូវបាន ្រពងកេើត ព�ើង ថមែី តាម ចនំណង់ ចនំណូល ចិត្ត 
រ្រស់អ្ក។  ចានំអី ពេៀត ឆ្្រ់ Downloadភាលាម ពដើម្បី 
្រពងកេើត វីពដអូ មន ចលនា ផាទាល់ ខ្លួន រ្រស់ អ្ក ពហើយ 
Share ពៅ ក្ពុង Facebook Instagram ជាមួយ 
មិត្ត ភក្តិ រ្រស់ អ្ក យា៉ាង ស្របាយរីករាយ ។ 
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www.facebook.com/avahastudio
Tel: 093 88 71 71
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SHOW OFFសិល្បៈ
ពផ្ើ Artwork រ្រស់អ្កតាម រយបៈអុីខមល luok.vannarong@cidc.com.kh។ ពកុមត្រងារនទឹងពធ្វើ 
ត្រពពជើសពរើស Artwork រ្រស់អ្កក្ពុងករណីសមពស្រតាមលក្ខខណ្ខដល បានកនំណត់។

សិល្បករ៖ Vincent Soun មក្ី៖  USA




