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និទាឃរដូវជិតមកដល់ហើយ!  កែយបានចូលខែមីនាហើយ
រដូវរងារដែលតែជាក់ខ្លាងំតែវូឈានដល់ទីបញ្ចប់ ហើយអាកាសធាតុ
នឹងចាប់ផ្តើមកក់ក្តៅបន្តិចម្តងៗ ហើយចុងខែមីនានឹងមានផា្កា 
SAKURA ចាប់ផ្តើមរីក។  នៅបែទែសជបុ៉ននិទាឃរដូវគឺជាពែលវែលា
មួយសមែប់ចាប់ផ្តើមអ្វីៗ ជាចែើន។  គែនឹងបញ្ចប់ការសិកែសានៅតែមឹ
ចុងខែមីនា ហើយចាប់ពីខែមែសាទៅវិសមកាលថ្មនឹីងចាប់ផ្តើម។  
អ្នកខ្លះឡើងថ្នាក់អ្នកខ្លះចូលធ្វើការ ខ្លះចាប់ផ្តើមការងារឬជីវភាពនៅ
តំបន់ថ្មដីោយការចាត់តំាងប្តរូកន្លែងធ្វើការក្នងុកែមុហុ៊នជាដើម..។

ក្នងុនិទាឃរដូវថ្មនីែះ ទសែសនាវដ្ត ី“ញញឹមខ្មែរ” ដែលតែវូចាប់កំណើត
ឡើងនៅឆ្នា២ំ០១៤ក៏តែវូប្តរូថ្មយី៉ាងចែើន!  ទំាងខ្លមឹសារទំាងរចនាបថ
ឌីហែសាញក៏តែវូផា្លាស់ប្តរូថ្មដីែរ។  ជាពិសែសឌីហែសាញតែវូផ្តៅតលើ
ភាពងាយសែលួអាន ហើយខ្លមឹសារវិញគឺបានខិតខំបែមូលបែធានបទ
ថ្មីៗ ជាចែើនដើមែបីធ្វើយ៉ាងណានឹងកា្លាយទៅជាទសែសនាវដ្តមួីយដែល
ជនជាតិកម្ពជុាមានអារម្មណ៍ស្នទិ្ធសា្នាលជាមួយជបុ៉នបាន។ “Trend 
in Japan” ដែលធ្វើការណែនំាពីសែវាកម្មឬវបែបធម៌ទាន់សម័យក្នងុ
សង្គមថ្មីៗ នែជបុ៉ន។  “Tradition & Culture” ដែលណែនំាពីវបែបធម៌
ឬទំនៀមទំលាប់លក្ខណៈបែពែណីជបុ៉ន។  “JAPAN in CAMBO-
DIA” ដែលណែនំាពីហាងឬសា្ថាប័នជបុ៉ននៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា។  
ហើយចុងកែយនែសៀវភៅនែះ មាន “How to visit JAPAN” ដែល
បែមូលផ្តុនូំវព័ត៌មានដែលមានបែយោជន៍ក្នងុការធ្វើដំណើរទៅបែទែស
ជបុ៉នដូចជាព័ត៌មានមូលដ្ឋានឬវិធីដក់ពាកែយសំុទិដ្ឋាការជាដើម។  
សូមអញ្ជើញបែើបែស់សមែប់បែយោជន៍របស់អស់លោកអ្នក។

ពាកែយសោ្លាកនែទសែសនាវដ្ត ី“ញញឹមខ្មែរ” ដែលបានផា្លាស់ប្តរូថ្មគឺី 
“Japan, your neighbor”។ យើងខ្ញុសំងែឈឹមថ តាមរយៈទសែសនាវដ្តី
នែះបែយិមិត្តអ្នកអានទំាងអស់នឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែស្នទិ្ធសា្នាល
ជាមួយជប៉ុនបែដូចអ្នកជិតខងជាក់ជាមិនខន។
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SAKURA
តើអ្នកទាំងអស់គ្ន្រចង់ឃើញផ្ក្រ SAKURA ឬទ្រ?

សមែប់ជនបរទែសរួមទាំងបែជាជនកម្ពុជា បើនិយយអំពីបែទែសជប៉ុន មនុសែសភាគចែើននឹងសែមែដល់ផា្កា

SAKURA មែនទែ?  ជាការពិតណាស់ផា្កា SAKURA គឺជាផា្កានិមិត្តរូបនែបែទែសជប៉ុន។  

នៅខែមីនា អាកាសធាតុតែជាក់ចុះខែសាយបន្តិចម្តងៗ បែជាជនជប៉ុនកំពុងរង់ចាំការចែញផា្កានែផា្កា SAKURA

ទាំងចិត្តសបែបាយរីករាយ។ ពែលឃើញផា្កា SAKURA រីកមានអារម្មណ៍ថ “រដូវផា្ការីកបានមកដល់ហើយ”។  ដោយ

ហែតុនែះហើយ ទើបទសែសនាវដ្តី "ញញឹមខ្មែរ" ជែើសរីសយកមកបងា្ហាញ។ ផា្កា SAKURA នឹងរីកនាពែលឆប់ៗ

នែះ។  វាចាប់ផ្តើមរីកនៅចុងខែមីនា ហើយទូទាំងបែទែសជប៉ុននឹងពោរពែញដោយពណ៌ផា្កាឈូក។
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បែសិនបើអ្នកមានគំរោងទៅមើលផា្កា SAKURA នៅបែទែស
ជបុ៉ន សូមបែងុបែយ័ត្នលើពែលវែលា និងទីកន្លែងដែលតែវូទៅ។
ចាប់ពីផា្កា SAKURA ចាប់ផ្តើមរីករហូតដល់ជែះុគឺមានរយៈពែល
ពីរសបា្តៅហ៍។  ហើយបែទែសជបុ៉នគឺជាបែទែសដែលលាតសន្ធងឹ
យ៉ាងវែងពីតែបូងទៅជើង។ ពែលវែលារីកនែផា្កា SAKURA 

អាសែយ័លើតំបន់។ មានករណីខុសគ្នាខ្លះដែរ បុ៉ន្តែជាទូទៅពែល
រដូវផា្ការីកឈានមកដល់ផា្កា SAKURA រីកចាប់ពីតំបន់ក្តៅនៅ
ភាគខងតែបូង ហើយតំបន់តែជាក់នៅភាគខងជើងរីកតាមកែយ។
ដំណើរនែការរីកនែះ គែហៅថ “Sakura Zensen (ខែសែពែបំែទល់
រីក SAKURA)” ដែលបែដូចនឹងពាកែយអាកាសធាតុនៅក្នុង 
បែទែសជបុ៉ន។  ផា្កា  SAKURA បានចាប់ផ្តើមរីកពីតំបន់ក្តៅភាគ
ខងតែបូង ទៅតំបន់តែជាក់ភាគខងជើង ហើយពីតំបន់ទំនាប
ទៅតំបន់ខ្ពង់រាប និងភ្នំដែលមានសីតុណ្ហាភាពទាប។  ជារៀង
រាល់ឆ្នាំអំឡុងខែកុម្ភៈ និងមីនាការទសែសន៍ទាយពីពែលវែលា
នែការចែញផា្កានែផា្កា SAKURA នឹងតែូវបែកាសនៅលើកញ្ចក់
ទូរទសែសន៍។

ទោះបីជានិយយតែ SAKURA មួយតែវាមានបែភែទផែសែងៗ
ជាចែើន។  សូមលើកយកបែភែទមួយចំនួនមកណែនាំ។ 

រដូវផ្កា SAKURA រីក (Sakura Zensen)

ប្រភ្រទន្រ SAKURA

 បើទោះបីជាកន្លែងដែលអ្នកទៅទសែសនានោះផា្កា SAKURA ជែុះ
អស់ក៏ដោយ សូមកុំបោះបង់ចោល។ បើទៅភាគខងជើងនែះរឺតំបន់
ភ្នំអាចនឹងឃើញផា្កា SAKURA។

▼ ការទូសេសទាយន៍ផ្ការីកនៅឆ្នា2ំ018

・Kyushu: បែហែល ថ្ងែទី 20 ខែមីនា~
・Honshu - ភាគខងលិចបែទែសជប៉ុន និងភាគខងកើតបែទែស
  ជប៉ុន: បែហែល ថ្ងែទី 26 ខែមីនា~

・Honshu - ភាគខងជើងបែទែសជប៉ុន: ដើមខែមែសា~
・Hokkaido: នៅដើមខែឧសភា~

Shidare-zakura
ជាផា្ការីកលើមែកវែងៗដែលធា្លាក់ជារំយោចុះមកកែម។ ចាប់ផ្តើម

ចែញផា្កាចាប់ពីចុងខែមីនា~ខែមែសា ហើយផា្កាវាមានតែពណ៌ផា្កាឈូក
ស្លែកមួយពណ៌គត់។

Yama-zakura
វាលូតលាស់តាមធម្មជាតិនៅលើភ្នំតាំងពីយូរណាស់មកហើយ 

ហើយក្នុងនោះ ក៏មានដើមដែលមានអាយុវែងជាងគែបែហែលគឺ 
1000ឆ្នា។ំ  ចំណុចពិសែសវាគឺស្លកឹហើយផា្កាវាគឺលាស់តំណាលគ្នា។
បើទោះបីជានៅកន្លែងតែមួយជាមួយគ្នាក្តពីែលវែលារីកនែផា្កា SAKURA

គឺផែសែងៗគ្នាពីមួយដើមទៅមួយដើម ដូច្នែះគែអាចគយគន់ផា្កាវារយៈ
ពែលយូរ។  “ផា្កា SAKURA នៅ Yoshino” ស្ថិតក្នុងខែត្ត Nara គឺមាន
ភាពលែបីលែបាញណាស់។

 នៅ Tohoku គឺចាប់រីកចាប់ពីខែមែសា។  នៅ Honshu ខែត្ត Aomori 
គឺរីកចាប់ពីចុងខែមែសា ចំណែក Hokkaido វិញចាប់រីកពីខែឧសភា។

 ផា្កា SAKURA ចាប់ផ្តើមរីកចាប់ពីចុងខែមីនាទៅ។
(※ប៉ុន្តែកោះអូគីណាវា៉ានៅភាគខងតែបូងឆ្ងាយពីកោះមែគឺចាប់ផ្តើមរីកនៅខែ

មីនា)។

Somei-yoshino
ជាពូជបែភែទតំណាង ដែលតែវូបានដំយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទំាង

បែទែស។  ទាំងជនជាតិជប៉ុន និងជនជាតិបរទែសពែលគែនិយយពី
SAKURA ហើយធ្វើការសែមែនោះគឺបែហែលជាបែភែទនែះហើយ។ 
“ពែលវែលាចែញផា្កានែ SAKURA” ដែលបានរៀបរាប់ខងលើនែះក៏
សំដៅលើផា្កាបែភែទនែះដែរ។  ដំបូងវាចែញផា្កាពណ៌ផា្កាឈូកនៅលើ
ដើមដែលមានតែមែកឈើក្នុងរដូវរងារ ហើយរីកពាសពែញបនា្ទាប់មក
ផា្កាវាចាប់ផ្តើមធា្លាក់ហើយចែញស្លឹក។

Yae-zakura
សំដៅលើបែភែទផា្កា SAKURA ដែលពែលវារីកមានសែទាប់ផា្កា

ជាចែើនសែទាប់។  វារីកយឺតជាងបែភែទ Somei-yoshino ពី1~2សបា្តៅហ៍ 
ហើយផា្ការបស់វាក៏រីកយូរទៀត ដូច្នែះគែអាចសបែបាយរីករាយក្នុងការ
មើលវារហូតដល់ចុងខែមែសា។
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តើអ្នកទាំងអស់គ្ន្រចង់ឃើញផ្ក្រ SAKURA ឬ?

បែសិនបើអ្នកស្វែងរក "Cherry Blossom Viewing Spots" នៅលើអីុនធើណែតអ្នកអាចស្វែងរកទីកន្លែង
ដ៏ល្អជាចែើនទូទាំងបែទែសជប៉ុន។ យើងចង់ណែនាំអ្នកនូវតំបន់មួយចំនួនដូចខងកែម។

កន្ល្រងមើលផ្កា SAKURA

វាធំហើយចាស់ណាស់ "Shidare-zakura" នៅទីកែុង Miharu ខែត្ត Fukushima ។  
វាតែូវបានបា៉ាន់បែមាណថមានអាយុកាលជាង 1.000 ឆ្នាំ។  មែកឈើនែះរាលដលសាខបែហែល 20 ម៉ែតែ។

● រដូវ :  នៅជុំវិញពាក់កណា្តាលខែ ឬចុងខែមែសា។
● ធ្វើដំណើរ :  ដោយឡានកែុងពីសា្ថានីយ "Miharu" (JR Ban'etsu East line)  *មានឡានកែុងពិសែសនៅរដូវ SAKURA។

ឧទែយាននែះគឺនៅ ទីកែងុ Echigo នៅ ខែត្ត Niigata។ ហើយវាមានភាពលែបីលែបាញសមែប់ភាពសែស់សា្អាតក្នងុការបងា្ហាញ វាជាកម្មវិធីពិសែស
នៅក្នុងរដូវផា្កា SAKURA (នៅឆ្នាំ 2018 ចាប់ពីថ្ងែទី 6 ខែមែសាដល់ថ្ងែទី 22 ខែមែសា)។  មានដើមឈើ SAKURA ចំនួន 4.000 ដើម។  

● រដូវ :  នៅជុំវិញ ដើមខែមែសា-ចុងខែមែសា។
● ធ្វើដំណើរ :  បែហែល 15 នាទីដើរពីសា្ថានីយ Takakda (Echigo TOKImeki Railway)

ខេត្ត Niigata  ឧទេយានមួយ Takada

1

2

1

4

2

5

6

3

ខេត្ត Fukushima Miharu Taki-zakura
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ទន្លែ Meguro គឺជាផ្នែកមួយនែផា្កា SAKURA ល្អបំផុតនៅទីកែុង Tokyo។  មានដើមឈើ SAKURA ចែើនជាង 800 ដើមនៅតាមដងទន្លែ
បែហែល 4 គីឡូម៉ែតែ។  ក្នុងអំឡុងពែលពិធីបុណែយសកា្ការៈបូជា (នៅឆ្នាំ 2018 មិនបែកដថកាលបរិច្ឆែទនៅឡើយទែ) អ្នកអាចរីករាយជាមួយ
នឹងការបងា្ហាញដោយអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវជាចែើន។

● រដូវ :  នៅជុំវិញ ចុងខែមីនា - ដើមខែមែសា។
● ធ្វើដំណើរ :  បែហែល 7 នាទីដើរពីសា្ថានីយ Komagome (JR Yamanote line / Tokyo Metro Nanboku line) 

វាគឺជាសួនដែលបានសាងសង់ជាង 300 ឆ្នាំមកហើយ។  ហើយឧទែយាននែះមានភាពលែបីលែបាញសមែប់ "Shidare-zakura" ធំ។  មែកឈើ
នែះរាលដលសាខបែហែល 20 ម៉ែតែ។  មានកម្មវិធីពិសែសនែការបងា្ហាញមើលផា្កា SAKURA នៅរដូវ SAKURA (នៅឆ្នាំ 2018 ចាប់ពីថ្ងែទី 
21 ខែមីនាដល់ថ្ងែទី 5 ខែមែសា)

● រដូវ :  នៅជុំវិញ ចុងខែមីនា - ដើមខែមែសា។
● ធ្វើដំណើរ :  បែហែល 7 នាទីដើរពីសា្ថានីយ Komagome (JR Yamanote line / Tokyo Metro Nanboku line) 

រដ្ឋធាន ីTokyo  ទន្លេ Meguro

រដ្ឋធានី Tokyo  Rikugi-en (Rikugi Garden)

3

4
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ទីកែងុ  Arashiyama  ជាតំបន់ទែសចរណ៍ដ៏លែបីលែបាញមួយនៅជាយកែងុ  Kyoto។  ដើមឈើ  SAKURA  ជាចែើនអាចតែវូបានរកឃើញនៅជំុវិញ
សា្ពាន "Togetsukyo" នៅជើងភ្នំ Arashiyama។  មានកន្លែងដ៏សែស់សា្អាតមួយទៀតរបស់ SAKURA នៅក្នុងតំបន់នោះគឺវិហារ Daikakuji

ដែលមានសែះធំតែូវបានព័ទ្ធជុំវិញដោយដើមឈើ cherry ។
● រដូវ :  នៅជុំវិញ ពាក់កណា្តាលខែមីនា - ចុងខែមែសា
● ធ្វើដំណើរ :  បែហែល 5 នាទីដើរពីសា្ថានីយ Arashiyama (Hankyu Arashiyama line)

វាតែូវបានគែនិយយថជាដើមឈើដំបូងតែូវបានគែដំនៅតាមបណ្តាយចំណតភ្នំជាង 1.300 ឆ្នាំមក ហើយសព្វថ្ងែនែះភ្នំនែះតែូវបាន
គែបដណ្តប់ដោយដើមឈើ SAKURA ចំនួន 30.000នែពូជខុសគ្នាជាចែើន ជាពិសែសពូជ Yama-zakura ។ 

● រដូវ :  នៅជុំវិញ ដើមខែមែសា - ចុងខែមែសា។
● ធ្វើដំណើរ :  Ropeway ឬឡានកែុងពីសា្ថានីយ៍ Yoshino (Kintetsu Yoshino line)

អ្នកអាចរកកន្លែងជាចែើនទៀតដើមែបីមើល SAKURA នៅទូទាំងបែទែសជប៉ុននៅគែហទំព័រនែះ:https://www.japan-guide.com/e/e2011.html

រដ្ឋធាន ីKyoto  Arashiyama

រដ្ឋធាន ីNara  ភ្នំ Yoshino

តើអ្នកទាំងអស់គ្ន្រចង់ឃើញផ្ក្រ SAKURA ឬ?

5

6
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ប្រព្រណីពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ក្រ SAKURA

ការមើលផ្ក្រ

Ukiyoe និងផ្ក្រ SAKURA

យើងនឹងណែនាំអំពីបែពែណី និងវបែបធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងផា្កា SAKURA របស់ជប៉ុន។

និយយអំពីនិទាឃរដូវគឺតែងនឹកឃើញដល់ផា្កា SAKURA!  
ពាកែយថ”មើលផា្កា”គឺមិនបានសំដៅទៅការមើលផា្កាតែមួយមុខ
នោះទែ គឺដូចជាពិធីជប់លៀងមួយក្នុងពែលកំពុងមើលផា្កា។
យើងអាចសង្កែតឃើញបានថចុងសបា្តៅហ៍នែពែលដែលផា្កាបាន
រីកពាសពែញដើមនៅសួងចែបារឬវិថីដែលមានដើម SAKURA

ដុះជាជួរៗនោះ មានមនុសែសជាចែើនមកមើលផា្កា SAKURA 
ដោយដក់កន្ទែលនៅកែមដើមឈើ។  ការសែឡាញ់ចូលចិត្ត
ផា្កាគឺជាវបែបធម៌បែពែណីមួយរបស់ជនជាតិជបុ៉ន។  កម្មវិធីមើល
ផា្កានែះតែវូចាប់ផ្តើមក្នងុចំណមអភិជននៅសម័យ Nara (710

- 794) ដែលដំបូងឡើយគែមិនមែនមើលផា្កា SAKURA ទែ
គឺជាពែឹត្តិការណ៍មួយសមែប់មើលផា្កា UME។ បនា្ទាប់មកវា
បានបែទៅជាផា្កា SAKURA នៅក្នុងសម័យ Heian (794 

- 1185)។ វបែបធម៌មើលផា្កានែះតែវូបានរីករាលដលពីពួកអភិជន
ទៅពួក SAMURAI រហូតដល់បែជាជនសាមញ្ញ ហើយវាតែវូបាន
បន្តមកដល់សម័យបច្ចបុែបន្ន។  នៅពែលរដូវតែជាក់តែវូបានបញ្ចប់
ហើយអាកាសធាតុវាក៏ចាប់ផ្តើមបែទៅជាក្តៅបន្តិចម្តងៗ។
បែជាជនជបុ៉នជាចែើនបាននឹងកំពុងទន្ទឹងរង់ចំាការមកដល់នែ
រដូវផា្ការីកដោយក្តសីបែបាយរីករាយ។  ចំពោះជនជាតិជបុ៉នការមើល
ផា្កា SAKURA គឺជាពែឹត្តិការណ៍ដែលអារម្មណ៍សបែបាយរីករាយ
នានិទាឃរដូវ។ នៅក្នងុពិធីជប់លៀងមើលផា្កា យើងបាននំាយក
បែអប់អាហារ ភែសជ្ជ: និងអ្វីៗ ផែសែងទៀត។ យើងសបែបាយចិត្ត
ណាស់ដោយសារតែយើងចំណាយលុយតិចជាងការទៅហាង។
បែជាជនកម្ពជុាអាចរីករាយនឹងដំណើរកំសាន្តនៅពែលអញ្ជើញ
ទៅលែងបែទែសជប៉ុនក្នុងកំឡុងពែលផា្កា SAKURA រីក។

“Ukiyo-e” គឺជាកែរ្តិ៍ដំណែលឈើជបុ៉នមួយដែលមានបែវត្តសិាស្តែបែហែល
300ឆ្នា។ំ គែបង្កើតផា្ទាងំឈើដែលបានឆ្លាក់រូបជាចែើនសន្លកឹហើយលាបពណ៌
លើផា្ទាងំនីមួយៗនិងបោះពុម្ពនៅលើកែដសជបុ៉នមួយសន្លកឹដោយលាបពណ៌
ជាន់គ្នាហើយនឹងកា្លាយទៅជាគំនូរតែមួយ។  មានគំនូដែលមានភាពលែបីដូចជា
គំនូរភ្ន ំFuji គំនូររបស់តួអង្គ Kabuki ឬស្តែដីែលស្លៀកពាក់ Kimono ជាដើម អ្នក
អានមួយចំនួនធា្លាប់មើលតាមទូរទសែសន៍ឬ Internet ទែដឹង?  SAKURA ផង
ដែរតែវូបាននៅក្នងុការគូរដូចជា Ukiyo-e។  យើងអាចអះអាងបានថវាជាផា្កា
ដែលតែូវគូរឡើងនៅក្នុង Ukiyo-e ចែើនជា    ងគែបំផុត។  នារីសែស់សា្អាត និង
ដើមឈើ SAKURA, ផា្កា SAKURA នៅទីកន្លែងលែបីលែបាញ, ផា្កា SAKURA

ក្នងុឆកសម្តែង… ផា្កា SAKURA តែវូគែគូរនៅឈុតជាចែើនបែបដែលបងា្ហាញ
អោយដឹងថតាំងពីដើមជនជាតិជប៉ុនពិតជាសែឡាញ់ចូលចិត្តផា្កា SAKURA

តែម្តង។

Tradition & Culture

បេពេណី និងវបេបធម៌

ផ្ក្រ SAKURA នាព្រលយប់

ចូររក្រសាច្របាប់ និងវិន័យដើម្របីឱ្រយសប្របាយ

មនុសែសជាចែើនបានទៅមើលផា្កា SAKURA រីកនៅពែលយប់ក៏ដូចជាពែលថ្ងែ។  ក្នុង

រដូវកាលដែលរីក SAKURA ឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីរបស់ជប៉ុននឹងចាប់ផ្តើម។  មានករណីខ្លះ

បបួលសិសែសថ្មីឬអ្នកចូលធ្វើការថ្មីធ្វើការជប់លៀងមើលផា្កាសមែប់ពិធីសា្វាគមន៍នៅពែល

ចែញពីសាលារៀនឬកន្លែងធ្វើការដែរ។ គែក៏រៀបចំតំឡើងភ្លើងដើមែបីឲែយអ្នកមើលផា្កាអាច

មើលឃើញបាននាពែលយប់។

សូមរីករាយមើលផា្កាដោយគោរពតាមចែបាប់ និងវិន័យដូចខងកែម៖

・កុំធ្វើពិធីជប់លៀងនៅកន្លែងហាមឃាត់ 

(នៅលើឫសនែផា្កា SAKURA និងស្មៅដែលតែវូគែប់គែងតែវូបានហាមឃាត់ដក់កន្ទែល។)

・គោរពនិងរកែសាពែលវែលា (មានកន្លែងជាចែើនតែវូកំណត់ពែលវែលាសមែប់ជប់លៀង។)

・កុំបង្ករជម្លាះជាមួយនិងអ្នកដទែពែលអ្នកសែវឹង

・ធ្វើការវែចខ្ចប់និងយកទៅផ្ទះនូវសំរាមរបស់ខ្លួន
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គែះមហន្តរាយរញ្ជយួដីនៅតំបន់ឦសាននែជបុ៉នកាលពីថ្ងែទី១១ខែមីនា
ឆ្នាំ២០១១។ តំបន់ឆ្នែរសមុទែបា៉ាសុីហ្វីកនៅភាគឦសានតែូវទទួលរង
ដោយសាររលកយកែស Tsunami ដែលបណា្តាលអោយបាត់បង់អាយុជីវិត
ជាចែើន។ នៅសែុក Kesennuma ស្ថិតនៅភាគខងជើងនែខែត្ត Miyagi
ដែលមានវិស័យនែសាទយ៉ាងសកម្មបានទទួលរងការខូចខតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
និងបែជាជនជាង១០០០នាក់តែវូទទួលមរណៈភាព។ សែកុ Kesennuma
នែះធា្លាប់មានឈ្មៅះលែបីនៅទូទំាងបែទែសជបុ៉នក្នងុនាមជាកំពង់ផែនែសាទ
ដែលបែមូលផលនៅតំបន់ឆ្នែរ  Sanriku  និងជាសែកុមួយដែលមានសកម្មភាព
នែសាទតែី Tuna ដែលតែូវចែញដំណើរទៅចាប់នៅឆ្ងាយៗពីឆ្នែរ។ នៅ
ទីបែជំុជនដែលជិតនឹងកំពង់ផែនោះតែវូភ្លើងឆែះអស់៣ថ្ងែបនា្ទាប់ពីទទួលរង
រលកយកែស Tsunami ហើយបានកា្លាយទៅជាវាលឆែះអស់រលីង។ បែជាជន
ដែលរស់នៅទីនោះបាត់បង់ក្តីសងែឈឹមបន្តរស់ដោយសារបាត់បង់គែួសារក៏
ដូចជាមិត្តភក្ត ិ បុ៉ន្តែពួកគែបានបួងសួងនូវការសា្តៅរឡើងវិញសមែប់អនាគត
នែបែជាជននៅមានជីវិតហើយបានចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពនានា។ 

រហូតដល់ពែលនែះរយៈពែល៧ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ។ ពែលនែះ
ជាដំណាក់កាលសា្តៅរដែលតែូវអភិវឌែឍន៍ជាបន្តទៅទៀត តែមានតំបន់ខ្លះ
ពំុទាន់តែវូដក់វិធានការសា្តៅរនៅឡើយ និងមានបញ្ហាជាចែើនតែវូដោះសែយ
ផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ ក្តបីែថ្នាដ៏ខ្លាងំកា្លារបស់បែជាជនដែលមានដើមកំណើត

រួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
គយគន់ទ្រសភាពប្រទ្រសជបុ៉ន

Created by modifying <Inner Bay, Kesennuma Port Miyagi>, © <TOMOYUKI HIRATA>, 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

និងធា្លាប់បានរស់នៅទីនែះ បាននិងកំពុងសាងសង់ផ្ទះ បង្កើតទីផែសារនិងអភិវឌែឍន៍
ទីកែុងថ្មីជាបន្តបនា្ទាប់។ ដើមែបីឆ្ពាះទៅក្តីបែថ្នា និងក្តីសងែឈឹមថ្មីដែលថនឹង
បង្កើតទីបែជំុជនដែលមានភាពសកម្ម និងមានលក្ខណៈទាក់ទាញដូចពីមុន
ការតស៊ូរបស់បែជាជនទាំងឡាយនែះនឹងបន្តមិនដច់ឡើយ។

Vol.

Miyagi
Inner Bay, 
Kesennuma Port
Miyagi Prefecture

08JAPAN VIEW
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"តើអ្នកចូលចិត្តផ្ក្រប្រភ្រទអ្វី?"

ផា្កានែះ គឺជាផា្កាដែលរីកនៅពីមុខផ្ទះខ្ញុ។ំ 
គែប់ផ្លែរបស់វាដូចជាសណ្តែកហើយ
ខ្ញុំញុំវាជាមួយមិត្តភក្តិជាញឹកញប់ 
វាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់។ ខ្ញុចូំលចិត្តផា្កា
នែះ ពីពែះវារីកដុះដលពែញមួយឆ្នា។ំ

ពីពែះផា្កាម្លះិជាផា្កាមួយបែភែទដែល
មានក្លនិកែអូបឈ្ងយុពែលដែលបែហើរ
ក្លនិមកមានអារម្មណ៍ថសែស់សែយ
ផា្កាម្លះិតំណាងអោយភាពសែស់សែយ
និងបរិសុទ្ធ។

ពីពែះផា្កាឈូកជាបុបា្ផាដែលដុះនៅ
ក្នុងដីភក់ ដែលមានសមែស់សែស់ 
តែកាលគួរជាទីគយគន់។ ផា្កាឈូក
តែងតែតែូវបានលើកតម្កើងនឹងជា
គែឿងសកា្ការៈក្នងុពែះពុទ្ធសាសនា។
ហើយផា្កាឈូក គឺតំណាងអោយ
ភាពសោ្មៅះសរបរិសុទ្ធ។

គឺរីកនៅចុងរដូវតែជាក់បំផុត និងដើម
រដូវក្តៅ។ ផា្កានិទាឃរដូវនែះជូនដំណឹង
អំពីការចាប់ផ្តើមនែឆមាសថ្មីរបស់
សាលារៀន ឬការចាប់ផ្តើមចូលធ្វើ
ការងារកែមុហុ៊ននានា។  ថ្វតីែបិតមាន
តែក្នងុបែទែសជបុ៉នបុ៉ណ្ណោះដែលអាច
មើលឃើញផា្កា SAKURA ក៏ដោយតែ
មានពែលខ្លះខ្ញុគិំតថវាជាការបែសើរ
ណាស់ បែសិនបើមានបែពែណីគយគន់ផា្កានៅក្នងុ
បែទែសកម្ពជុា។ ការសមែកកាយហើយចំណាយ
ពែលជាមួយមិត្តភក្ត ិ និងគែសួាររបស់ខ្ញុនំៅកែម
ដើម SAKURA គឺជាពែលវែលាដ៏ល្អបំផុតសមែប់ខ្ញុ។ំ 

ពណ៌ទាំងពីរនែះតំណាងនែសែចក្តី
សែលាញ់ និងភាពសោ្មៅះតែង់ ហើយ
តំណាងភាពបរិសុទ្ធ ម៉ែយាងទៀតវា
តំណាងសន្តភិាព នៅពែលខ្ញុលំំបាក
ចូលមើលផា្កាជានិច្ច។

ដូចនឹងយើងបានលើកឡើងពីផា្កា "SAKURA" នៅក្នងុសៀវភៅនែះ យើងបានសាកសួរជនជាតិខ្មែរ៦នាក់ និងជបុ៉ន៦នាក់ 
សរុបទាំងអស់១២នាក់។

ផ្កាកុលាបពណ៌ក្រហម

និងពណ៌សរ

ឈ្មោះ  : យ៉្រម វិច្ឆ័យ

ភ្រទ : ប្រុស

អាយុ : 21

ការងារ : សិស្រស

ឈ្មោះ  : ម៉ាន ស្រីណ្រត

ភ្រទ : ស្រី

អាយុ : 23

ការងារ : បុគ្គលិកហាងញញឹម

ឈ្មោះ  : ម៉ៅ ធារិទ្ធ

ភ្រទ : ប្រុស

អាយុ : 26

ការងារ : បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន

ផ្កាក្ងោក

ផ្កាម្លិះ
ផ្កាឈូក

ចូលចិត្តផ្កា:  

ចូលចិត្តផ្កា:  

ចូលចិត្តផ្កា:  

ចូលចិត្តផ្កា:  

ខ្ញុចូំលចិត្តផា្កានែះខ្លាងំបំផុត។ មូលហែតុ
គឺថពែលខ្ញុំមើលផា្កានែះក្នុងពែល
ដែលខ្ញុមំានភាពតានតឹងពីការសិកែសា 
ពែលខ្ញុឈឺំចិត្ត ឬពែលខ្ញុបំាក់ទឹកចិត្ត
ផា្កានែះវាធ្វើអោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍
                       បែសើរឡើងវិញ។

SAKURAចូលចិត្តផ្កា:  

ឈ្មោះ  :    ជិន សុណា

ភ្រទ : ប្រុស

អាយុ : 20

ការងារ : សិស្រស

Cherry-Blossoms

ឈ្មោះ  : ក្រាញ់ នោរា 

ភ្រទ : ស្រី

អាយុ : 23

ការងារ : បុគ្គលិកហាងញញឹម

ចន្ធូ
ចូលចិត្តផ្កា:  

ឈ្មោះ  : ប៊ុត ស្រីនិច 

ភ្រទ : ស្រី

អាយុ : 21

ការងារ : បុគ្គលិកហាងញញឹម
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ការបញ្ច្រញមតិជារួមៈ

ខ្ញុចូំលចិត្តផា្កា SAKURA ពីពែះវាសា្អាត 
ជាពិសែសពែលដែលវាកំពុងរីក និង
ពែលដែលវាជែុះធា្លាក់តាមខែយល់ដូច
ពែលិ។ ខ្ញុនំៅចងចំាជាពិសែស ពែល
ជានិសែសិតមហាវិទែយាល័យខ្ញុំចូលចិត្ត
ដើរតាមផ្លវូដើរអមដោយផា្កា SAKURA
ដែលមានពន្លឺចែងចាំង។ វាគឺជាការ
ចងចាំដ៏ល្អមួយ ពីពែះពែលនោះខ្ញុំ
       បានដើរជាមួយមនុសែសដែលខ្ញុំ

        សែលាញ់។

មានផា្កា SAKURA ដុះដលនៅក្នងុរដូវ
រងារ (ពីខែតុលាដល់ ខែមករា)។
នៅពែលដែលខ្ញុបំានឃើញផា្កា SAKURA
រដូវរងារជាលើកដំបូងខ្ញុំពិតជាភា្ញាក់
ផ្អើលណាស់ដោយគិតថហែតុអ្វបីាន
ជាវារីកក្នងុអាកាសធាតុតែជាក់អញ្ចងឹ។ 
ការមើលនៅរដូវរងារដែលកំពុងខំបែងឹ
រីកពែលមែឃសែលះបានធ្វើអោយ
ខ្លួនខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍បែឹងបែងបន្ត
ទៅមុខទៀត។ ចាប់តាំងពីពែលនោះ
មក ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តផា្កា SAKURA
         រដូវរងារ។

កាលពីខ្ញុំនៅក្មែងផា្កានែះ គឺមាននៅពី
មុខទា្វារចូលផ្ទះរបស់ខ្ញុ។ំ ផា្កានែះគឺជាផា្កា
ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត ពីពែះវាមើលទៅ
ហាក់ដូចជាមុខរបស់មនុសែសវាហាក់
បីដូចជាមានភ្នែក មាត់។ ជាពិសែស
ផា្កាពណ៌ខៀវ មើលទៅដូចជាមុខរបស់
មនុសែសដែលមានសភាពភ័យខ្លាច 
ឬស្លែកសា្លាំង។

ពីពែះតែផា្កាមួយបែភែទនែះវាអាច
ទទួលរងនូវកំលាំងរបស់ខែយល់ពែយុះ 
tsumami ។   ផា្កាបែភែទនែះមានដំនូវ
តំបន់ Ishinomaki វាជាកន្លែងដែល
កើតមាន tsumami កាលពីមុន។ ផា្កា
ឈូករត្មប័ែភែទនែះគឺដំនូវខងកែម
កោ្លាងទា្វារ “Susu, Ishinomaki” មិត្ត
ភក្តរិបស់ខ្ញុគឺំជាជំនាន់ទី៨ដែលមើល
ថែទំាផា្កានែះហើយផា្កានែះវាមានកំពស់
បែហែល២ម៉ែតែ។ ខ្ញុំតែងតែរំភើប
នឹងសបែបាយចិត្តណាស់នៅពែលដែល
    បានឃើញរូបភាពផា្កានែះម្តងៗ។ 

គ្មៅនសែីណាដែលថមិនរីករាយទែ 
ជាមួយផា្កាកុលាបនោះ! បែសិនបើអ្នក
ទទួលបានផា្កាកុលាបពីសងែសា ដូចជា
ក្នងុខែសែភាពយន្ត ..♡ នោះការពែញ-
ចិត្តនឹងមានកាន់តែខ្លាងំ។ បុរសគែប់គ្នា
គួរជូនកាដូរនែះទៅមនុសែសសែីដែល
ខ្លួនសែលាញ់យ៉ាងម៉ែចដែរ?

ក្នុងចំណម១២នាក់ មានជនជាតិខ្មែរ១នាក់ និងជប៉ុន២នាក់ដែលពួកគែចូលចិត្តផា្កា SAKURA។ វាជាបែភែទផា្កាដ៏ពែញ
និយមបំផុត! កែពីនែះមានជនជាតិខ្មែរខ្លះឆ្លើយថពួកគែចូលចិត្តផា្កានៅជុំវិញផ្ទះ ហើយជនជាតិជប៉ុនបានឆ្លើយថពួកគែ
ចូលចិត្តផា្កាជាមួយនឹងការចងចាំនៅពែលមានលក្ខណៈពិសែសអ្វីមួយ។

ផ្កាកុលាបពណ៌ក្រហម

និងពណ៌សរ

ឈ្មោះ  : ITO Yoko

ភ្រទ : ស្រី

អាយុ : 22

ការងារ : សិស្រស

SAKURA 
SAKURA ចូលចិត្តផ្កា:  ចូលចិត្តផ្កា:  

(នៅរដូវរងារ)

ចូលចិត្តផ្កា:  ចូលចិត្តផ្កា:  

ចូលចិត្តផ្កា:  ឈ្មោះ  : OKUBO Rie

ភ្រទ : ស្រី

អាយុ : 25

ការងារ : ទាហានជើងទឹក

Cherry-Blossoms
Cherry-Blossoms

កាលនៅជាសិសែសវិទែយាល័យខ្ញុំបាន
ចែៀងចមែៀង "Akai Sweetpea
(ផា្កា Sweetpea ពណ៌កែហម)" ជា
មួយមិត្តរួមថ្នាក់ជាជាចែើននៅក្នងុការ
បែកួតបែជែង ហើយពួកយើងទទួល
បានលែខ១ថែមទៀតផង។ ពួកយើង
បានធ្វើការហ្វកឹហាត់យ៉ាងចែើន ទើប
ការចែៀងមានភាពសុីចងា្វាក់គ្នា។ 
ខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ជាមួយផា្កា 
Sweetpea ដែលនំាមកនូវសំណាង។

ចូលចិត្តផ្កា:  

ផ្កា Sweetpea

ផ្កា Pansy

ឈ្មោះ  : YAHAZU Ken

ភ្រទ : ប្រុស

អាយុ : ??

ការងារ : កំពុងស្វ្រងរកការងារថ្មី

ឈ្មោះ  : GOTO Marina

ភ្រទ : ស្រី

អាយុ : 21

ការងារ : សិស្រស

ផ្កា Gutsy 

Sunflower

ផ្កាកុលាប

ឈ្មោះ  : ASAKURA keita

ភ្រទ : ប្រុស

អាយុ : 32

ការងារ : បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះ  : FUKUDA Nobuhide

ភ្រទ : ប្រុស

អាយុ : 56

ការងារ : កំពុងស្វ្រងរកការងារថ្មី



Rental boyfriend

ចំនុចដ្រលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទ្រសជប៉ុន

ស្រវាកម្មជួលមិត្តប្រុស

វាជារឿងសាមញ្ញមួយ នៅក្នុងបែទែសជប៉ុនគែអាចរកជួលបាននៅ

ឧបករណ៍បែើបែស់មួយចំនួនដូចជា៖ រថយន្ត, គែឿងសងា្ហារឹម, គែឿង

បែើបែស់ក្នងុផ្ទះ, ឌីវីឌីជាដើម។  បុ៉ន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាពែលថ្មីៗ

នែះ គែអាចជួលបានទៅដល់ "មិត្តបែុស"។ បែធានបទ "សែវាកម្មជួល

មិត្តបែុស" គឺជាសែវាកម្មដែលអ្នកជួលបុរសវ័យជំទង់នៅពែលដែលអ្នក

ចង់ធ្វើការណាត់ជួបដើមែបីធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍សែស់សែយ។ ក្នុង

រយៈពែលកន្លងមកនែះ យើងសង្កែតឃើញថបុរសដែលមានអាយុខ្ទង់៦០ឆ្នាំ

តែងបែើបែស់សែវាកម្មស្វែងរកស្តែីជាដែគូ ដែលភាគចែើននែស្តែីទាំង

នោះគឺមានវ័យក្មែងៗ និងសែស់សា្អាត ហើយវាពិតជាមានបែជាបែិយភាព

ខ្លាងំបំផុត។  រាល់ការណាត់ជួបម្តងៗ  គែតែវូចំណាយតម្លែចាប់ពី 4.000 ទៅ

7.000 យ៉ែននៅក្នងុមួយម៉ាង។ យ៉ាងណាមិញ នៅមានការចំណាយផែសែងៗ

មួយចំនួនទៀតផងដែរ។ "ខ្ញុចំង់ទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមល្អបំផុតពីបុរសមា្នាក់",

"ដោយសារតែខ្ញុពំុំធា្លាប់បានមានមិត្តបែសុ ឬទទួលបានការបងា្ហាញពីសែចក�ី

សែលាញ់ ឬការថ្នាក់ថ្នមពីបុរសណាមា្នាក់ឡើយ"។ ក្មែងសែជីាចែើននៅកម្ពជុា

ជាចែើនបាននិយយថ៖ ខ្ញុពិំតជាមិនតែវូការសែវាកម្មមួយនែះទែ ពីពែះ

ខ្ញុំមានមិត្តបែុសរួចហើយ។  តើអ្នកចង់បែើបែស់សែវាកម្មនែះដែរទែ?

ជែើសបុរសដែលអ្នកចូលចិត្តពីគែហទំព័រ

ឧទាហរណ៍៖ បែសិនបើទទួលអាហារ

ពែលលា្ងាច (2 ម៉ាង) វាមានបែហែល 

15.000 ទៅ 20.000 យ៉ែន (បែហែល 

150 ទៅ 200 ដុលា្លារអាមែរិក) 

ដោយសារតែវាជារឿងមួយដែលរីករាយ

នឹងការណាត់ជួប បុ៉ន្តែបើនិយយពីការ

ប៉ះរាងកាយហួសកំរិតគឺ NG!

Website: 2013(C) レンタル彼氏PREMIUM Inc.
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តើសព្វថ្ងេនេះលោកធ្វើអាជីវកម្មបេបណានៅក្នុងកម្ពុជា?
កន្លងមកនែះខ្ញុបំានគែប់គែងកែមុហុ៊នដែលហៅថ “JCAC (JC Agriculture

Cooperatives）”។  AC សំដៅទៅលើណូកែយូនៅបែទែសជបុ៉ន ហើយ JCAC
គឺជាកែុមហ៊ុនដែលផ្តល់សែវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយជូនដល់កសិករ ដែល
មានសកម្មភាពចមែបងគឺនាំចូល និងលក់នូវគែឿងចកែឬសំភារៈកសិកម្ម។
លើសពីនែះ ក្នុងពែលថ្មីៗយើងបានសា្ថាបនានូវសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបាន
ទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណជាផ្លវូការ ដើមែបីផ្តល់សែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថដូុចជាកម្មវិធីកម្ចជូីន
ដល់បែជាកសិករដែលមានឈ្មៅះថ “JC Finance” ដែរ ដែលជាសរុបខ្ញុំ
កំពុងបែតិបត្តិ និងគែប់គែងនូវកែុមហ៊ុនចំនួន២។ 

នៅបែទែសជប៉ុនតាំងពីដើមមានអង្គភាពដ៏ធំមួយដែលហៅថ “ណូកែយូ”
ដែលក្នងុនោះ មានអង្គភាពដែលមានតួនាទីការបែមូល និងលក់នូវកសិផល
នៅទូទំាងបែទែសដែលហៅថ “សហព័ន្ធណូកែយូទូទំាងបែទែស” និងអង្គភាព
ដែលមានមុខងារដូចធនាគរសមែប់បែជាកសិករ ដែលមានឈ្មៅះថ “បែឡា
កណា្តាលកសិកម្ម និងរុកា្ខា”។ មូលហែតុនែការអភិវឌែឍន៍វបែបធម៌កសិកម្មនៅ
បែទែសជបុ៉នអោយមាននៅក្នងុពិភពលោកនែះ គឺដោយសារមានវត្តមាន
នែអង្គភាពទាំងពីរខងលើហ្នឹងហើយ។ 

ដូចបែទែសជបុ៉ន បែទែសកម្ពជុាជាបែទែសមួយដែលពោរពែញទៅដោយ
សកម្មភាពកសិកម្ម ក៏ធា្លាប់មានអង្គភាពដូចណូកែយូដែរ តែវាមិនបាន
វិវឌែឍន៍ដូចអង្គភាពខ្នាតធំរឹងមាំនៅបែទែសជប៉ុនឡើយ។ យើងខ្ញុំនឹងតស៊ូ
បង្កើតបែព័ន្ធធំដូចណូកែយូជប៉ុនតាមរយៈកែុមហ៊ុនទាំងពីរខងលើដើមែបីនាំ
អោយកសិករមានចំណូលបែកបដោយស្ថែរភាព។

មូលហេតុអ្វីបានជាលោកបានមកបេទេសកម្ពុជា?
កាលពីដើម ខ្ញុបំានទទួលបន្ទកុការជំរុញវិនិយោគរបស់សហគែសជបុ៉ន

នៅក្នងុទឹកដីអាសីុអាគ្នែយ៍ ក្នងុនាមជាកែមុបែកឹែសាភិបាលមា្នាក់ក្នងុកែមុហុ៊ន
បែឹកែសាយោបល់ជាយុទ្ធសាស្តែ និងផ្តល់មូលធនសមែប់កែុមហ៊ុនបង្កើតថ្មី
ឡើងនៅបែទែសជប៉ុន។ កាលពី១០ឆ្នាំមុន ខ្ញុំបានមកបំពែញបែសកកម្ម
នៅកែុងហូជីមីញ ហើយមានឱកាសមកបែទែសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណង
ការសិកែសា ហើយក៏បានឃើញនូវសកតា្តៅនុពលដោយសារមានហែដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មក៏សមែចចិត្តបង្កើតកែុមហ៊ុនតែម្តង។

តើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានមកបេទេសកម្ពុជា?
ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ ខ្ញុំបានសាកលែបងធ្វើកសិកម្មដំសែូវដោយជួលដីសែ

២៣០ហិកតានៅខែត្តបាត់ដំបូង។ យើងបានបែើបែស់គោយន្តផា្ទាល់ខ្លួន
ក៏បានធ្វើការទទួលការងារភ្ជសួែនិងជូលគែឿងកសិកម្មដោយមានអ្នកបញ្ជា
បនា្ទាប់ពីបានភ្ជរួដីរបស់ខ្លនួរួច។ ទន្ទមឹនឹងនែះ យើងបានឃើញពីភាពបែបែលួ

នែតមែវូការរបស់បែជាកសិករពី “ចង់ជូល” គែឿងកសិកម្មទៅជា “ចង់ទិញ”

ដែរ។ 
ជាទូទៅបែជាកសិករមានចំណូលគែប់គែន់ កែយពែលបានបែមូល

កសិផលហើយ តែក្នុងរយៈពែលមួយធំរហូតដល់បែមូលផលនោះ ពួកគែ
តែងតែជួបវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ចដែរ។ ដូច្នែះយើងខ្ញុំបានប្តូរគំនិតថ មិនមែនធ្វើ
កសិកម្មដោយខ្លនួយើងទែគឺគួរធ្វើការផ្តល់សែវាកម្មឬគែឿងឧបករណ៍នានា
ដោយភា្ជាប់ជាមូយកម្មវិធីកម្ចជូីនដល់បែជាកសិករវិញ ហើយរហូតដល់ពែល
នែះយើងមានសែវាកម្មការជូលនិងលក់ដោយបែក់កម្ចីនូវគែឿងកសិកម្ម
ដែរ។ នែះគឺជាបែការមួយដូចគ្នានឹងបែព័ន្ធណូកែយូជប៉ុនពីដើម ដែលមាន
តួនាទីអនុវត្តកិច្ចការណាកសិករមិនអាចធ្វើបាន។ មែយា៉ាងទៀត យើងពែយាយម
ផ្តល់សែវាកម្មទំាងយប់ទំាងថ្ងែនិងថ្ងែសរ៍អាទិតែយ ដើមែបីផ្តល់ភាពងាយសែលួ
ក្នុងការទំនាក់ទំនងពីបែជាកសិករ ពែមទាំងផ្តល់ភាពងាយសែួលក្នុងការ
សងបែក់របស់កសិករនៅដច់សែយោល ដោយធ្វើការសហការជាមួយ
កែុមហ៊ុនWING គឺយើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដក់នូវផលបែយោជន៍របស់កសិករ
ជាចមែបង។

បេការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគេប់គេងធនធានមនុសេស
នៅពែលធ្វើការសន្ទនាជាមួយបុគ្គលិក ខ្ញុតំែងតែគិតពែងទុករបៀបបែប់

គែ។ កែមុហុ៊នយើងអាចបែពែតឹ្តអាជីវកម្មបាន គឺដោយសារមានការបែងឹបែង
របស់បុគ្គលិកទាំងមូល។ យើងនឹងបងែៀនបច្ចែកទែសជប៉ុនដល់បុគ្គលិក
កម្ពជុា ហើយពួកគែក៏បងែៀនយើងពីកម្ពជុាដែរ គឺខ្ញុយំកចិត្តទុកដក់ជានិច្ច
ពីការគោរពទៅវិញទៅមកនិងបែឹងបែងដោយឈរលើឆកជាមួយគ្នា។ 

មែយា៉ាងទៀត កែមុហុ៊នយើងមានកម្មវិធីធ្វើដំណើរកម្មសិកែសាសមែប់បុគ្គលិក
ក្នងុ១ឆ្នា៣ំដង។ តាមរយៈបែតិបតិ្តការណ៍ទំាងឡាយនែះ ភាពសមាគ្គកី្នងុ
បុគ្គលិកនឹងកើនឡើង ហើយវានឹងកា្លាយទៅជាមទនភាពខ្លនួផង តភា្ជាប់នូវ
អភិវឌែឍន៍បុគ្គលមា្នាក់ៗផងដែរ។

សូមបង្ហាញទសេសនៈវិស័យនាថ្ងេអនាគត
ចំពោះថ្ងែមុខទៀត  ខ្ញុមំានបំណងបង្កើតកម្មវិធីកម្ចដីែលពាក់ព័ន្ធនឹងកែពី

គែឿងកសិកម្ម ដូចជាជីឬសមា្ភារៈកសិកម្មផែសែងៗ ពែមទំាងចង់បង្កើតកម្មវិធី
កម្ចីសមែប់វិនិយោគកសាងធារាសាស្តែ ដើមែបីបង្កើតបែព័ន្ធទឹកនៅជុំវិញ
សែកាន់តែល្អសមែប់អោយមានលទ្ធភាពបែមូលផលនៅរដូវបែំង។ 

មែយា៉ាងទៀត មានផែនការបែើបែស់ឧបករណ៍Drone ដើមែបីពិនិតែយសា្ថានភាព
ដីសែ ហើយទីបញ្ចប់អោយវាធ្វើការសាបថ្នាំកសិកម្មដើមែបីផ្តល់បរិសា្ថាន
កសិកម្មដែលបែជាកសិករបែមូលអារម្មណ៍ចំពោះតែការថែទាំ និងដំដុះ
និងជំរុញបង្កើនបែក់ចំណូលបាន។

បទសមា្ភ្រសន៍វិនិយោគិនជប៉ុនBusiness Talk  No.26

លោក Ko Honam
JCGroup អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ (President CEO)
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ព័ត៍មានពេឹត្តិការណ៍ និងរបាយការណ៍

“មហោស្រព គីហ្រសូណា ជប៉ុន-កម្ពុជា ២០១៨” 
ត្រូវបានប្ររព្ធធ្វើនៅ CJCC រាជធានីភ្នំព្រញ!

តើអ្នកដឹងទែថ "មហោសែព គីហែសូណា 
ជបុ៉ន-កម្ពជុា (KIZUNA FESTIVAL)"?  វាជា
ពែឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយដែលនាំមកនូវវបែបធម៍
បែពែណីនិងទំនៀមទំលាប់ថ្មីៗ  វាតែវូបានបែរព្ធ
ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅជុំវិញរដូវកាលនែះ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2012។ និង "មហោសែព 
គីហែសូណា ជប៉ុន-កម្ពុជា" លើកទី 7 តែូវបាន
បែរព្ធធ្វើនៅមជែឈមណ្ឌលសហបែតិបត្តិការ
កម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) នៅទីកែុងភ្នំពែញ
ពីថ្ងែទី 22 ដល់ថ្ងែទី 25 ខែកុម្ភៈ។

នៅពិធីបើកនៅថ្ងែទី 22 ខែកុម្ភៈ មានការ
បែគំុតនែ្តពីីរតែវូបានបែរព្ធឡើងមួយគឺការបែគំ
តន្តែី “Gagaku” ដែលលែងដោយពែះសងែឃ
ជប៉ុនហើយមួយទៀតគឺការបែគុំតនែ្តី "Wa-

E v e n t  I n f o r m a t i o n  &  R e p o r t  

daiko"។  ហើយមិនតែឹមតែការបែគុំតនែ្តីនែះ
ទែ មានពែឹត្តិការណ៍ជាចែើនក្នុងអំឡុងពែល
ពិធីបុណែយនែះ ដូចជារោងមហោសែពមា៉ាច
Match Flag ដើមែបីធ្វើទង់ជាតិធំ ៗ ដោយអ្នក
ចូលរួមកម្ពជុា និងជបុ៉នរួមគ្នាបញ្ចាងំខែសែភាព_
យន្តជប៉ុន ការបងា្ហាញពីរបៀបស្លៀកពាក់បែប
តុក្កតាជបុ៉ន កីឡាយុទ្ធសិល៍ែបជបុ៉ន និងកម្ពជុា។ល។
ហើយក៏មានការតំាងពិព័រណ៍បងា្ហាញពីសកម្មភាព 
នៅក្នងុបែទែសកម្ពជុាដោយ JICA អង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាល និងកែមុហុ៊នជបុ៉នក៏តែវូបានបែរព្ធ
ធ្វើផងដែរ។ មានការតាំងលក់ម្ហូបអាហារ និង
ភែសជ្ជៈជាចែើននៅខងកែ។ មនុសែសជាចែើន
បានមកចូលរួមក្នុងពែឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនែះ។
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JAPAN in CAMBODIA
ប្រទ្រសជប៉ុនដ្រលទទួលបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជា

នេះគឺជាគ្លីនិក ដេលស្ថាបនាឡើងដោយគេូពេទេយជប៉ុនជាដំបូងបង្អស់នៅភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ២០១១
ដេលមានសេវាកម្មផ្នេករបួស ផ្នេកខាងក្នងុខ្លនួ ផ្នេកកុមារ ពេមទំាងមានកម្មវិធីចាក់ថ្នាបំង្ការ និងពិនិតេយសុខភាព
ផងដេរ។  Dr. Ken OKUZAWA ដេលជានាយកគ្លីនិក  និងជាវេជ្ជបណ្ឌិតណេនាំវិធីពេយាបាលស្នាមរបួស
បានឆប់ និងស្អាត ដេលហៅថ “វិធីពេយាបាលដោយភាពសើម” ហើយអ្នកជំងឺដេលធ្លាប់ទទួលវិធីពេយាបាល
នេះក៏គាំទេផងដេរ។  កេពី Dr.Ken នៅគ្លីនិកមានគេូពេយាបាលសសេ និងគេូពេយាបាលម្ជុលវិទេយាសសេ្ត
ហើយអាចទទួលសេវាពេយាបាលគេចកជើង ឬឈឺចង្កេះជាដើមបានដេរ។

● INFO
No.14A, St.370, Boeung Keng Kang 1, 
Phnom Penh
Tel: 023-223-844, 023-223-843
*ម៉ោងកេធ្វើការៈ  012-865-039
ម៉ោងស្រវាកម្ម:
ថ្ងេចន្ទ - ថ្ងេសៅរ៍  8:30-13:00, 15:00-19:00
WEB (ភាសអង់គ្លេស) : 
www.kenclinic-cambodia.com/en/index.html

Ken Clinic
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ស្ថាប័នសុខាភិបាលមកពីជប៉ុននៅភ្នំព្រញ
ការពិនិតេយសុខភាពនៅពេលអត់សេលួខ្លនួ។  វាជាការងរមួយដេលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព ទើបចង់ទទួលសេវាកម្មនៅ

កន្លេងណាគួរទុកចិត្ត។  នៅក្នងុរាជធនីភ្នពំេញមានស្ថាប័នសុខាភិបាលមកពីជបុ៉ន តំាងពីមន្ទពីេទេយទូទៅគ្លនិីក រហូតដល់ពេទេយធ្មេញ 
ហើយយើងអាចទទួលសេវាកម្មពិនិតេយដោយគេពូេទេយជនជាតិជបុ៉ន ដេលមានបទពិសោធន៍ជាចេើន។ 

នៅក្នងុពេលនេះយើងនឹងធ្វើការណេនំាអំពីគ្លនិីកធ្មេញនៅក្នងុទីកេងុភ្នពំេញ។

នេះជាទន្តពេទេយ ដេលមានទីតំាងនៅជាន់ទី១នៅក្នងុ Royal Home Apartment នៅម្តុបឹំងកេងកង។  មានគេូ
ជនជាតិជប៉ុន២នាក់ ជាគេូពេទេយអចិន្តេយ៍ និងមិនមេនអចិន្តេយ៍ ហើយការពិនិតេយធ្មេញថតើមានធ្មេញណា
ដេលចំាបាច់ពេយាបាលឬអត់ ដេលហៅថ “Check Up” គឺឥតគិតថ្លេ។  គេមិនគិត Dr. Fee សមេប់ការពេយាបាល
លើកទី១ ឬការពិនិតេយម្តងៗនៅឡើយ។ ដេលមានបេព័ន្ធគិតថ្លេសមេប់តេវិធីពេយាបាលដេលបានធ្វើប៉ុណ្ណោះ 
ទើបគិតក្នុងតម្លេធូរថ្លេ។

Hospital / Clinic

● INFO
in Royal Home Apartment (GF), 
Corner of St.57 and St.360, 
Boeung Keng Kang 1, Phnom Penh
Tel: 023-994-100
ម៉ោងស្រវាកម្ម: 
ថ្ងេចន្ទ - ថ្ងេសៅរ៍  9:00-13:00, 14:00-18:00
Facebook: Iwata Dental Clinic

Iwata Dental Clinic



(ៃថអាទិត  និងៃថបុណ ជាតិ ឈប់សំរាក)
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ម្សៅ (បញ្ចូលគ្នាសម្ប់នំ Pancake)   90g
ពងមាន់   1
ទឹកឃ្មុំ 1 ស្លាបព្
ស្ជប៉ុនផ្អ្ម (សម្ប់ចម្អិនអាហារ)   1 ស្លាបព
ស្ករ  40g
ទឹក  60cc
បិទភ្ជាប់សណ្ត្កក្ហមផ្អ្ម  120g

ការជ្រើសរីសគ្រឿងផ្រសំៈ មេសៅ "Pancake mix" (ហៅថ "Hot-cake mix" នៅក្នងុបេទេសជបុ៉ន)
គឺជាមេសៅសមេប់ធ្វើនំ។ មេសៅនេះតេូវបានលាយរួចជាសេចអាច
អោយអ្នកងយសេលួក្នងុការធ្វើនំជាមួយមេសៅនេះ។ ហើយមិនតេមឹ
តេសំរាប់ធ្វើនំ Pancake ទេអ្នកក៏អាចបេើនំនេះសមេប់នំជបុ៉នផង
ដេរ។

Dorayaki

Pancake Mix 

"Dorayaki" គឺជានំបែប
ជបុ៉នដែលមានដក់ស្នលូ
សណ្តែកផ្អែម។

សហការជាមួយ Daishin Trading (Cambodia) Co., LTD.គេឿងផេសំដោយៈ Nisshin Seifun Group inc.

១. វាយពងដក់ក្នុងចានមួយ ហើយបន្ថែមទឹកឃ្មុំ សែជប៉ុនផ្អែម ស្ករ និងទឹក
     បនា្ទាប់មកលាយវាឱែយសព្វបានល្អ។

២. បន្ថែមមែសៅ Pancake ទៅក្នុងចានហើយលាយវា។

៣. ដក់ឆ្នាំងអោយក្តៅ រួចដួសមែសៅដែលលាយរួចនោះចូល។
      *សូមដក់បែងបន្តិចក្នុងចានមុនពែលកម្តៅ។

៤. ចំអិនរយៈពែល២នាទី និងឃើញមានឡើងពពុះរួចតែឡប់វាទុកបែហែល
១នាទី ទើបដួសវាចែញជាការសែច។ សូមធ្វើវាអោយបានចំនួន៨បន្ទះ។

៥. យកបន្ទះនំ Pancake ២មកដក់ស្នូលសណ្តែកកែហម ដក់នៅចនោ្លាះនំ    
 រួចបិតវាអោយជាប់ជាការសែច។

មុខម្ហូប 

វិធីធ្វើ

(ម្រសៅចម្រុះសម្រ្រប់ 
     Pancake)

គ្រឿងផ្រសំ (សម្រាប់ ៤ចំណ្រក)
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ទីបំផុត ខ្ញុំបានមកដល់ប្រទ្រសជប៉ុន !
សំណូមពររបសខ្ញុំគឺ ...

?! ?!

ខ្ញុំបាទឈ្មៅះ ផាន់ ផល្លី ជាជនជាតិខ្មែរមានអាយុ ២៦ឆ្នាំ នៅភូមិ 
កោះចែក ឃុំ កោះចែក សែុក ពាមជរ ខែត្ត ពែវែង។

ខ្ញុបំាទតែងមានបំណងចង់មកធ្វើការនៅបែទែសជបុ៉ន ពែះចិត្ត
របស់ខ្ញុបំានមកបែទែសជបុ៉នជាយូមកហើយ។ បែទែសជបុ៉នតែងតែ
ជួយដល់បែទែសកំណើតរបស់ខ្ញុំ(កម្ពុជា) រហូតមកខ្ញុំក៏បានសំរែច
ចិត្តថ និងពែយាយមយ៉ាងណាដើមែបីបានមកធ្វើការនៅបែទែសជបុ៉ន។
នៅសែុកខ្មែរពិតមែនតែមានកែុមហ៊ុនជាចែើន តែនៅក្នុងចំណម
កែុមហ៊ុនទាំងអស់ខ្ញុំបាទបានសមែចចិត្តជែើសរីសយកកែុមហ៊ុន 
IIS  ពីពែះជាកែុមហ៊ុនបានផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទ។ ជាពិសែស
កែុមហ៊ុន IIS គឺមានបទពិសោធន៍ជាចែើនឆ្នាំក្នុងការបញ្ជូនពលករ
មកធ្វើការនៅបែទែសជបុ៉នពិតបែកដ ដោយគ្មៅនសងែស័យអ្វឡីើយ។
សមែប់ខ្ញុដំោយការពែយាយមរៀនភាសាជបុ៉នជាចែើនខែ ខ្ញុបំានសមា្ភាសន៍

សរស្ររដោយ: 

ផាន់ ផល្លី

ជាប់មកធ្វើការនៅបែទែសជប៉ុនតាមបំណង់របស់ខ្ញុំមែន។ ពែល
មកដល់បែទែសជបុ៉នខ្ញុបំានធ្វើការនៅកែមុហុ៊នសំណង់មួយកន្លែង។
បែទែសជប៉ុនជាបែទែសដែលគោរពពែលវែលា និងចែបាប់ការងារ
យ៉ាងមឺុងមា៉ាត់ រយៈពែលដំបូងខ្ញុបំាទមានការលំបាក និងសំរបតាម
ការងារទំាងអស់ណាស់ តែចិត្តរបស់ខ្ញុមិំនពែមចុះចាញ់ មកដល់ពែល
នែះការពិបាកក៏នៅតែមានសមែប់ខ្ញុំដែរ ទីមួយគឺ ភាសាតែម្តង។
តែខ្ញុនំៅពែយាយមធ្វើការ និងរៀនភាសាបន្ថែមទៀតទៅតាមលទ្ធភាព
ដែលអាចទៅរួច។

ខ្ញុំបាទមានពាកែយចង់ផា្តៅំទៅបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលមាន
បំណងចង់ធ្វើការនៅបែទែសជបុ៉នថ ជំហានដំបូងយើងតែវូតែរៀន
ភាសាជបុ៉នទំាងអស់គ្នា ដើមែបីមានភាពងាយសែលួក្នងុការងាររបស់
យើង។

ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន
សំណងនៅជប៉ុន



Stef 2017, Happy Painting

nd92
Dec / Jan 2017-18

Will �is Be Cambodia’s Next Economic Power Spot?
カンボジア経済の新たなる牽引拠点となるか

いま、「ポイペト」が熱い！

Hot Spot, Poipet!

Stef 2018, Happy Painting

rd93
Feb / Mar 2018

Cambodian Folklore

Stef 2017, Happy Painting

st91
Oct / Nov 2017

Stef 2017, Happy Painting

th90
Aug / Sep 2017

飛翔せよ、
カンボジアの
アスリートたち!
SEA Games 2017

Cambodian Athletes, Rise Up!
SEA Games 2017
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បងយូគី 
ជាជនជាតិជប៉ុនដែលរស់នៅ
បែទែសកម្ពជុា២៤ឆ្នែ។ំ ធ្វើការ
ជាអ្នកបកបែែភាសាខ្មែរ-ជបុ៉ន។ 
ជានិច្ចជាកាលរវល់រត់ធ្វើការ
ពីនែះ ពីនោះមិនដែលឈប់។

ប្រការភា្ញ្រក់ផ្អើលស្តពីីភាពខុសគ្ន្រន្រ

ទមា្ល្រប់ជីវភាពរវាងជបុ៉ននិងកម្ពជុា 
(តពីល្រខមុន)

មូលហ្រតុអ្វបីានជា
មកប្រទ្រសកម្ពជុា?

បងយូ៉គី

កែយពែលបានសន្ទនាជាមួយអាពីងមួយរយៈរួចហើយ កូនបែសុ
ទាំងពីរនាក់ក៏បានវិលតែឡប់ពីសាលារៀនជាបន្តបនា្ទាប់។ ខ្ញុំសង្កែត
ឃើញថកែយពែល ដក់កាបូបហើយពួកគត់ទៅបន្ទប់ទឹកដើមែបី
មុជទឹកភា្លាមរួចហើយជួយកិច្ចការផ្ទះ ដូចជាធ្វើម្ហបូ រៀបចំកន្លែងទទួល
ទានបាយ(កន្ទែល) បូមទឹក (កាលពីពែលនោះពុំទាន់មានទឹកពីកែបាល
មា៉ាសុីនឡើយ)ជាដើម។ ចំពោះកូនបែុសហាក់ដូចជាមានពែលចែញ
ទៅលែងខងកែ តែជាពិសែសកូនសែីគឺពំុមានពែលវែលាចែញទៅ
លែងសោះ។ ខ្ញុបំាននឹកពីកាលពីខ្ញុនំៅរៀន បនា្ទាប់ពីចែញពីសាលារៀន
ហើយខ្ញុតំែងតែលែងនៅខងកែជាមួយមិត្តភក្ត ិ ហើយលា្ងាចបន្តចិទើប
វិលតែឡប់មកផ្ទះវិញ។ ហើយមិនសូវជួយកិច្ចការផ្ទះទែ គឺមើលទូរទសែសន៍
អានសៀវភៅ លែងតុក្កតាជាដើម ហើយរង់ចាំមា្តៅយមកពីធ្វើការ និង
ធ្វើម្ហូបអោយហូបប៉ុណ្ណោះ។

មួយទៀត នៅបែទែសជបុ៉នខ្ញុមំានទមា្លាប់មុជទឹកមុនសមែក់ដំណែក។
មិនដែលមុជទឹកនៅពែលវិលតែឡប់មកពីខងកែភា្លាមៗទែ។ មាន
ករណីពិសែសដែលរដូវក្តៅៗឬនៅពែលលែងកីឡាគឺមុជទឹកភា្លាមដែរ
តែក្នងុជីវភាពទូទៅការមុជទឹកគឺជាអំពើមួយដែលតែវូធ្វើនៅចុងកែយ
ក្នុងមួយថ្ងែៗ។ វាមានហែតុផលផែសែងៗដែរ ដូចជានៅបែទែសជប៉ុន
អាកាសធាតុរងាហើយបែជាជនចូលចិត្តមុជទឹកក្តៅ(តែខំ្លនួក្នងុទឹកក្តៅ)
ដើមែបីសមែួលចរន្តឈាម និងបង្កើនកម្តៅខ្លួនមុនចូលដំណែក។

នែះជាការចាប់ផ្តើមនែការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នានែទមា្លាប់ជីវភាព
រវាងជប៉ុន និងកម្ពុជា។ ចំពោះការមុជទឹកនែះ ខ្ញុំសមែចចិត្តធ្វើតាម
កម្ពុជាវិញ គឺមកពីខងកែភា្លាមមុជទឹកភា្លាម។ ជាការពិតណាស់
ការមុជទឹកបែបនែះពិតជាសែួលខ្លួនមែន ដោយសារបែទែសកម្ពុជា
ជាបែទែសក្តៅហើយយើងតែងតែបែកញឹសពែញក្នុងមួយថ្ងែ។

ការភា្ញាក់ធំបំផុតគឺភាពខុសគ្នានែទមា្លាប់ក្នងុការបោកខោអាវ។ ខ្ញុសំង្កែត
ឃើញថ សមាជិកគែសួារមា្នាក់ៗតែវូបោកខោអាវរបស់ខ្លនួដោយរៀងៗ
ខ្លនួ។ នៅបែទែសជបុ៉នជាធម្មតា បនា្ទាប់ពីបានមុជទឹកហើយយើងដក់
ខោអាវនៅក្នងុមា៉ាសីុនបោកខោអាវ ហើយមា្តៅយជាអ្នកបោកនៅពែកឹ
ថ្ងែស្អែកឡើង។ មា្នាក់ៗមិនដែលបោកខោអាវដោយខ្លនួឯងទែ។ ជាការ

ពិតណាស់កាលពីសម័យនោះ
ពំុទាន់មានគែបែើមា៉ាសីុនបោក
ខោអាវនៅតាមផ្ទះបែជាជន
កម្ពជុាធម្មតាទែ ណាមួយអត់
ទាន់មានភ្លើងបែើបែស់ផង
បើមានក៏ថ្លែពែកអត់ហា៊ានបែើ។
ដូច្នែះគែបោកខោអាវដោយ
ដែហើយបើទុកអោយមា្តៅយ
បោក វាជាបន្ទកុធ្ងន់ណាស់។
អញ្ចងឹហើយ សមាជិកគែសួារ
មា្នាក់ៗបោកដោយខ្លួនឯង។

ការភា្ញាក់មួយទៀតគឺមា៉ាសីុន
ទូទឹកកក។ នៅផ្ទះរបស់បង

ច័ន្ទលី ខ្ញុំឃើញមានមា៉ាសុីនទូទឹកកកធំល្មមមួយតែគ្មៅនបែើភ្លើង។ គែ
បែើវាបែដូចនឹងទូដក់ចានឬឥវា៉ានជាដើម។ នែះក៏បណា្តាលមកពីបញ្ហា
ភ្លើងហើយមើលទៅ។ ខ្ញុសំង្កែតឃើញថមា្តៅយពីងតែងតែទៅផែសារនៅ
ពែលពែកឹដើមែបីទិញបន្លែ សាច់សមែប់ក្នងុមួយថ្ងែៗ នោះ។ បងច័ន្ទលី
ក៏ទិញម្ហបូពីផែសារមកហូបនៅពែលលា្ងាចមួយពែល។ ពំុមានទមា្លាប់ទិញ
សមែប់ស្តុកដើមែបីបែើបែស់ប៉ុនា្មៅនថ្ងែឡើយ។ នៅបែទែសជប៉ុនគែ
ទៅផែសារទំនើប ហើយទិញអ្វីៗ សមែប់ហូបចុកសមែប់បុ៉នា្មៅនថ្ងែ មិន
ដែលទៅផែសារជារៀងរាល់ថ្ងែទែ។

ខ្ញុជំាកូនជបុ៉នមា្នាក់ដែលកើតនៅសម័យកាលដែលមានអ្វីៗ ទំាងអស់។
ដូចែ្នះអ្វីដែលឃើញនៅទីនែះ គឺហាក់ដូចជាពិភពផែសែង។ តែខ្ញុំក៏នឹក
ឃើញចំណែះដឹងដែលខ្ញុធំា្លាប់រៀន ឬមើលតាមទូរទសែសន៍ដែរថ កែយ
សង្គែមលោកលើកទី២ បែទែសជបុ៉នក៏កែកីែដែរ ហើយបែជាជនធម្មតា
ពុំមានលទ្ធភាពទិញមា៉ាសុីនបោកខោអាវ ទូទឹកកកជាដើម។ ដែលជា
បញ្ហាមួយសមែប់ស្តែីជាមែផ្ទះដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទះ (ការងារ
ធ្ងន់ធ្ងរ និងតែវូចំណាយពែលចែើន)។ ហើយក្នងុសម័យកាលកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចនោះ បែជាជនខិតខំធ្វើការដើមែបីទិញគែឿងអែឡែចតែនិូចទំាង
៣គឺ “ទូរទសែសន”៍ “ទូទឹកកក” និង “មា៉ាសុីនបោកខោអាវ” ហ្នឹងឯង។
(តទៅលែខកែយ)

ជ្រុងមួយរបស់បងយូគី

នៅក្នុងការរស់នៅបឹេទេសគេយូរៗទៅដឹងពីសង្គមនោះកាន់តេជេ។ រឿងរា៉ោវខ្លះគួរឱេយសើចរឿងខ្លះកំសត់ជូរចត់។ នេះគឺជា
ការសកលេបងរៀបរាប់អ្វីដេល “បងយូគី”បានមើលឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្មេរ។
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រាសលី្អមធែយម។ ការរកសុីៈ ពតិមែនតែងើបឡើងបន្តចិ
ក្តី។ តែក៏នៅជួបឧបស័គ្គខ្លះៗដែរ។ ដូច្នែះមិនតែូវ
ហា៊ានបែថុយបែថនក្នុងការបណា្តាក់ទុនរកសីុដោយ
ទែង់ទែយធំពែកទែ។ ការងារៈ ពិតមែនតែសមា្ពាធ
ការងារតែូវបានធូសែលខ្លះៗក្តី តែទោះជាបាន
បែកបការងារអ្វីគឺតែូវមានសា្មៅរតីបែុងបែយ័ត្នជាប់
ជានិច្ច។ សេដ្ឋកិច្ចៈ មានផលចំណូលចែើនគួរសមតែ
ពំុមានសល់អ្វជីាដំុកំភួនឡើយ ពែះចាយវាយខោ្ជាះ
ខ្ជាយខ្លាងំពែក។ សុខភាពៈ មិនតែវូលោ្មៅភសីុលោ្មៅភផឹក
ឡើយ ទើបមិនអន្តរាយដល់សុខភាពកែពះ ពោះវៀន។
ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍មានភាពស្នតិសា្នាលដូចបែកែតី។ 
គេោះថ្នាក់ៈ រលាកទឹកក្តៅ ឬលង់ទឹក។

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំខ្រ

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ អាចបណា្តាក់ទុន
រកសីុ ឬចែញទៅជួញដូរផ្លវូឆ្ងាយមិនថផ្លវូគោក ឬផ្លវូ
ទឹកឡើយគឺសមបែកបទំាងអស់ពែមទំាងអាចបែមូល
ផលចំណែញតែឡប់ចូលផ្ទះយ៉ាងគប់ចិត្ត។ ការងារៈ
ចំពោះអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើអាចស្វែងរកការងារ
ល្អៗបានធ្វើសមែចដូចបំណងបែថ្នា។ សេដ្ឋកិច្ចៈ
មានចំណូលហូរចូលចែើនពីគែប់ទិសទីអាចបង្កើត
ដើមទុនរកសុីដោយពុំជូបឧបស័គ្គអ្វីមករាំងសា្កាត់
ឡើយ។ សុខភាពៈ មិនតែវូលោ្មៅភសីុលោ្មៅភផឹកឡើយ
ដើមែបីចៀសវាងការអន្តរាយកែពះពោះវៀន។ ស្នេហាៈ
និងថ្លើម។ ស្នេហាៈ ចំពោះគូរស្នែហ៍បែកបតែភាព
ផ្អែមតែជាក់ដូចទឹកឃ្មុ។ំ គេោះថ្នាក់ៈ ពំុមានអ្វឡីើយ។

រាសីសែុតចុះ។ ការរកសុីៈ ចែើនចាញ់បែៀបគែដោយ
ការបង្វិលដើមទុនមានភាពយឺតយ៉ាវ និងខ្វះមុខខ្វះ
កែយ។ កែពីនោះកំុរកសីុល្មើសផ្លវូចែបាប់ឱែយសោះ។ 
បែយ័ត្នអាចនំាអំពល់ទុក្ខដក់ខ្លនួ។ ការងារៈ រាល់កិច្ច
ការងារជួបបញ្ហាលំបាកៗចែើន។ ដូច្នែះតែូវខិតខំ
ពុះពារបន្តចិទើបអ្វីៗ អាចដំណើរការបានសែលួឡើយ
វិញ។ សេដ្ឋកិច្ចៈ មិនតែូវឱែយគែខ្ចីលុយកាក់ឬវត្ថុមាន
តម្លែឡើយពែះកាលបើធា្លាក់ដល់ដែគែហើយគឺគ្មៅន
ថ្ងែបានវិលវិញឡើយ។ សុខភាពៈ នៅចុងខែបែយ័ត្ន
អាចមានជំងឺកាចៗមករាតតែបាត។ ស្នេហាៈ តែវូចៀស
វាងការឈ្លាះបែកែកគ្នា ទើបបានសុខកាយសបែបាយ
ចិត្ត។ គេោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នការបើកបរពែលយប់ កែយ
ពែលសែវឹង។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ អាចបណា្តាក់ទុន
រកសុីដោយទែង់ទែយតូចធំបាន ហើយបើទោះជា
បានជួបគូបែជែងជើងខ្លាំងចែញមុខមកតតំាងក៏មិន
ភ័យពែួយដែរ ពែះអាចយកបែៀបឈ្នះជានិច្ច។
ការងារៈ ឱកាសល្ៗអ មកដល់ហើយ។ ដូច្នែះតែវូញប់
ដែញប់ជើងបន្តចិ ពែះពែលវែលាជាមាសបែក់។ 
សេដ្ឋកិច្ចៈ ជាឱកាសល្អបែពែណាស់ក្នុងការបែមូល
ទុកដក់ផលចំណូលឱែយបានគង់វងែសសមែប់ទុក
បែើការនៅពែលមានអាសន្នអន់កែ។ សុខភាពៈ តែូវ
យកចិត្តទុកដក់ចំពោះអនាម័យនែចំណីអាហារ។
ស្នេហាៈមានភាពល្អូកល្អិនល្អណាស់។  គេោះថ្នាក់ៈ 
អាចដើរជំពប់ជើងដួល។

រាសីល្អមធែយម។ ការរកសីុៈ ពិតមែនតែងើបឡើងបន្តចិ
ក្ត។ី តែមិនតែវូបែកបមុខរបរណាដែលមិនទាន់សា្គល់
ចែបាស់លាស់។ បែយ័ត្នអាចវិនាសអន្តរាយទែពែយ។ 
ការងារៈ មិនតែវូរួមការងារជាមួយនឹងមនុសែសសម្តផី្អែម
ឡើយ។ បែយ័ត្នអាចធា្លាក់ក្នងុលែបិចកលគែ។ សេដ្ឋកិច្ចៈ
ពិតមែនតែមានផលចំណូលចែើនគួរសមក្ត។ី តែទុក
មិនគង់ឡើយ ពែះរកបានមក ហើយរបូតទៅវិញ
ដោយខ្ទង់ចំណាយធំជាងខ្ទង់ចំណូល។ សុខភាពៈ 
តែូវយកចិត្តទុកដក់របបហួបចុកឱែយបានទៀងទាត់
ពែលវែលា ទើបមិនអន្តរាយដល់សុខភាព។ ស្នេហាៈ
តែូវចែះអត់ឱនឱែយគ្នាទៅវិញទៅមក ទើបចំណង
ស្នែហាអាចគង់វងែស។ គេោះថ្នាក់ៈ អាចគែចថ្លាះដែ
ជើង។

រាសីសែុតចុះ។ ការរកសុីៈ ការរកសុីជួបនឹងគូបែជែង
ខ្លាងំចែញមុខមកតតំាង។ ដូច្នែះតែវូតែៀមលក្ខណៈ
ទុកសមែប់ទប់ទល់ជាមុន ទើបមិនបរាជ័យ។ ការងារៈ 
ចំពោះបុគ្គលិកកម្មករនៅតាមបណា្តាកែមុហុ៊ន ឬរោង
ចកែនានាតែូវចែះអធែយាសែ័យអត់ឱនឱែយគ្នាទៅវិញ
ទៅមក ទើបពុំមានរឿងជម្លាះវិវាទកើតឡើង។ 
សេដ្ឋកិច្ចៈ មានចំណូលតិចតួច ដូច្នែះកំុរកបានដោយ
តឹងចាយធូរឱែយសោះ បែយ័ត្នអាចជួបវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ច
គែសួារ។ សុខភាពៈ សុខភាពនៅតែមិនល្អជាដដែល។
ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍មិនតែវូបែចែបែច័ណ្ទាខុសរឿង
ឡើយ  ទើបពុំមានការបែះឆ។ គេោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្ន
អាចជួបគែះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក្នុងការបើកបរ។

រាសលី្អមធែយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុពីតិមែនតែនៅជួប
នឹងឧបស័គ្គខ្លះៗក្ត ីក៏មិនចោទជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។ 
ការងារៈ ចូរកុំធ្វែសបែហែសឱែយសោះ ជាពិសែស
មុនពែលទទួលឬបែគល់មុខទំនិញសព្វសារពើតែូវ
ចែះពិនិតែយមើលឱែយបានចែបាស់លាស់។ សេដ្ឋកិច្ចៈ មាន
ផលចំណូលចែើនគួរសម។ តែតែូវចែះកាត់បន្ថយ
នូវការចាយវាយពំុចំាបាច់ ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់សែដ្ឋកិច្ច
គែសួារ។ សុខភាពៈ នៅដើមខែមិនមានបញ្ហាអ្វចីោទ
ធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។ តែនៅចុងខែអាចមានជំងឺឈឺថ្កាត់
ចែើន។ ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍បែយ័ត្នមានអ្នកកែ
នាំរឿងមកអុជអាល។ គេោះថ្នាក់ៈ មិនគួរធ្វើដំណើរ
តាមផ្លូវទឹកឡើយ ។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ បើមានបងប្អូន
ញតិមិត្តសា្កាត់មកបបួលរកសុីចូលហ៊ុនជាមួយចូរ
កុំខកខនឱែយសោះ ពែះជាដែគូរកសុីមានចិត្តតែង់
ទៅតែង់មក។ ការងារៈ ចំពោះបុគ្គលិក កម្មករទទួល
បានការកោតសរសើរ និងបែក់រងា្វាន់ពីថៅកែ។
សេដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានផលចំណូលហូរចូរចែើនពី
គែប់ទិសទីក្ត។ី តែចំពោះទែពែយក្តៅកែហាយកំុលូកដែ
ទទួលយកឱែយសោះ។ សុខភាពៈ នៅចុងខែអាចមាន
ជំងឺមាត់ធ្មែញមករំខនខ្លះៗ។ ស្នេហាៈ ចំពោះអ្នក
នៅលីវ បើចង់ស្វែងរកគូសែករ គឺនឹងអាចរកបាន
គូពែងពិតៗដូចបំណងបែថ្នា។ គេោះថ្នាក់ៈ ពុំមាន
ជួបគែះថ្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរគួរឱែយកត់សមា្គល់ឡើយ។

រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ បានកាក់កបល្អគែន់បើ។
ជួញជិតល្អជាងជួញឆ្ងាយ។ ការងារៈ រាល់ការងារអ្វីក៏
ដោយចូរកំុធ្វែសបែហែសឱែយសោះ ជាពិសែសមុនពែល
ផ្តតិសា្នាមមែដែ ឬចុះហត្ថលែខលើលិខិតសា្នាមផែសែងៗ
តោងពិនិតែយពិច័យឱែយបាល្អតិល្អន់។ សេដ្ឋកិច្ចៈ  នៅដើម
ខែមានផលចំណូលហូរចូរជាហូរហែរក្ត។ី តែនៅចុង
ខែខែសត់ខែសាយខ្លាងំណាស់។ សុខភាពៈ មិនមានចោទ
បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្តី។  តែតែូវកាត់បន្ថយគែឿងសែវឹង និង
ចៀសឱែយឆ្ងាញពីគែឿងញៀន។ ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍
នៅចុងខែអាចជួបរឿងរកាំរកូសចែើន។ គេោះថ្នាក់ៈ 
បែយ័ត្នពែលឡើងចុះជណ្តើរអាចជួបគែះថ្នាក់ជំពប់
ឬរលិលជើងធា្លាក់។

រាសីសែតុចុះ។ ការរកសីុៈ បើមានជនចម្លែកយករបស់
របរមានតម្លែមកបញ្ចាំ ឬលក់ឱែយចូរកុំទទួលឬទិញ
យកឱែយសោះ។ បែយ័ត្នអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នងុបទល្មើស
ផែសែងៗ។ ការងារៈ នៅពែលបំពែញការងារអ្វីមួយគឺ
មិនតែវូយកខ្លនួទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទែឡើយ។
បែយ័ត្នធ្វើគុណបានទោស។ សេដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែ
មានផលចំណូលតិចតួច។ តែចំពោះទែពែយក្តៅកែហាយ
កុំលូកដែទួលយកឱែយសោះ ហើយក៏មិនតែូវបែពែឹត្ត
លែបែងសីុសងដែរ។ សុខភាពៈ សុខភាពមិនល្អជាឡើយ
តែូវយកចិត្តទុកដក់ចំពោះនែការហូបចុក។ ស្នេហាៈ 
ចំពោះគូស្នែហ៍ជួបរឿងរកាំរកូសចែើន។ គេោះថ្នាក់ៈ
បែយ័ត្នពែលដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវថ្នល់។

រាសីសែុតចុះ។ ការរកសុីៈ ការរកសុីធា្លាក់ចុះខ្លាំង។ 
មិនតែូវហា៊ានបែថុយបែថនក្នុងការបណា្តាក់ទុន
រកសុីដោយទែង់ទែយធំឡើយ ហើយក៏មិនតែូវ
បែពែតឹ្តលែបែងសីុសងដែរ។ ការងារៈ តែវូមានសា្មៅរតី
បែុងបែយ័ត្នជាប់ជានិច្ច បើមានគែមកបបួលរួម
ការងារជាមួយតែូវចែះតែិះរិះពិចារណាឱែយបាន
ល្អិតល្អន់។ សេដ្ឋកិច្ចៈ មិនតែឹមតែមានចំណូល
តិចតួចស្តួចស្តើងប៉ុណ្ណោះទែ ពែមទាំងតែូវជួប
គែះថ្នាក់ចាញ់បោកគែទៀតផង។ សុខភាពៈ មិន
ល្អជាទែ។ តែវូឆ្លៀតពែលសមែកឱែយបានចែើន។ 
ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍បែយ័ត្នមានជនទី៣ ចូល
មកជែៀតជែក។ គេោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួប
គែះថ្នាក់របូតដែរអិលជើងធា្លាក់ពីទីខ្ពស់។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ បានកាក់កបល្អ
ណាស់ ពែះមានទំនិញលក់ចែញទិញចូលឥត
ទំនែរដែ អាចបណា្តាក់ទុនរកសុីដោយទែង់ទែយធំ
បាន។ ការងារៈ រាល់ការងារទំាងអស់ទទួលបានផល
សមែចសមតាមបំណងបែថ្នាពែមទាំងតែូវបាន
បងប្អនូញតិមិត្តជួយជែមជែងទៀតផង។ សេដ្ឋកិច្ចៈ 
មានផលចំណូលហូរចូលចែើនពីគែប់ទិសទីក្ត។ី តែ
ទែពែយចែើនទុក្ខចែើនបែយ័ត្នអាចជួបគែះចោរលួច
ឆក់ប្លន់។ សុខភាពៈ ពិតមែនតែមានសុខភាពល្អជាក្ត។ី
តែតែូវទទួលទានអាហារឱែយបានទៀងទាត់ពែល
វែលាទើបមិនអន្តរាយដល់កែពះ។ ស្នេហាៈ ចំពោះ
គូស្នែហ៍មានភាពល្អូកល្អិនល្អណាស់។ គេោះថ្នាក់ៈ
ពុំមានអ្វីកត់សមា្គល់ឡើយ។
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រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ បើមានមនុសែសសម្តីផ្អែម
តែជាក់បបួលលោកអ្នកឱែយរកសុីចូលហ៊ុនជាមួយ
ចូរកំុទទួលយល់ពែមឱែយសោះ បែយ័ត្នអាចចាញ់បោក
គែ។ ការងារៈ មិនតែូវបែគល់កិច្ចការងារសំខន់ៗឱែយ
គែកាន់កាប់ធ្វើជំនួសឡើយ។ សេដ្ឋកិច្ចៈ ដើមខែមាន
ផលចំណូលចែើនគួរសម។ តែនៅចុងខែខែសត់ខែសាយ
ខ្លាងំណាស់។ ដូច្នែះតែវូចែះគិតគូរពីការចាយវាយ។ 
សុខភាពៈ តែវូយកចិត្តទុកដក់ក្នងុការថែមទំាសុខភាព
កែពះពោះវៀន និងថ្លើមឱែយបានល្អជា។ ស្នេហាៈ ចំពោះ
គូស្នែហ៍បែយ័ត្នមានអ្នកកែនាំរឿងមកអុជអាល។
គេោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នជួបគែះថ្នាក់ចរាចរពែលយប់។

រាសីសែុតចុះ។ ការរកសុីៈ បើមានមនុសែសចម្លែកយក
របស់របរមានតម្លែមកបញ្ចាំ ឬលក់ឱែយដោយធូរថ្លែ
យ៉ាងណាក្តក៏ីមិនតែវូទទួល ឬទិញយកដែរ។ បែយ័ត្ន
អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសផែសែងៗ។ ការងារៈ
ចំពោះបុគ្គលិកកម្មករនៅតាមកែុមហ៊ុន ឬរោងចកែ
នានា ទទួលរកការស្តីបនា្ទាសពីថៅកែ។ សេដ្ឋកិច្ចៈ
បែយ័ត្នអាចជួបគែះចាញ់បោកគែ និងកុំបែពែឹត្ត
លែបែងសុីសងឱែយសោះ។ សុខភាពៈ សុខភាពមិនល្អ
ជាឡើយ។ តែូវយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអនាម័យនែ
ការហូបចុកឱែយទៀងទាត់ពែលវែលា។ ស្នេហាៈ ចំពោះ
គូស្នែហ៍បែយ័ត្នជនទី៣ចូលជែៀតជែក។ គេោះថ្នាក់ៈ 
បែយ័តរបូតដែរអិលជើងធា្លាក់ពីទីខ្ពស់។

រាសីសែតុចុះ។ ការរកសីុៈ ចែើនចាញ់បែៀបគែដោយ
ការបង្វិលដើមទុនមានភាពយឺតយ៉ាវ។ កែពីនោះ
កំុរកសីុតាមផ្លវូងងឹតឱែយសោះ។ បែយ័ត្នអាចជាប់ពាក់
ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសផែសែងៗ។ ការងារៈ រាល់កិច្ចការងារ
ជួបរឿងរកាំរកូសចែើន។ ដូច្នែះតែូវចែះអត់ធ្មត់ និង
រមា្ងាប់ចិត្តឱែយបានតែជាក់។ សេដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមាន
ផលចំណូលតិចតួច។ តែក៏មិនតែវូមានចិត្តលោភលន់
ចង់មានចង់បានឱែយហួសពែកទែ។ បែយ័ត្ននំាអំពល់
ទុក្ខដក់ខ្លួន។ សុខភាពៈ តែូវយកចិត្តទុកដក់ចំពោះ
អនាម័យចំណីអាហារ។ ស្នេហាៈ មានរឿងរកំារកូស។ 
បែយ័ត្នចំណងស្នែហាអាចរង្គះរង្គើរ។ គេោះថ្នាក់ៈ 
បែយ័ត្នរត់ដួលបែបកែបាល ឬគែចថ្លាះដែជើង។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការងារៈ អាចបណា្តាក់ទុន
រកសុី ឬចែញទៅជួញដូរទីជិតឆ្ងាញ មិនថផ្លូវគោគ 
ឬផ្លូវទឹកឡើយគឺសមបែកមតែទាំងអស់។ ការងារៈ 
ទោះបានបែកបការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបាន
ផលសមែចសមតាមបំណងបែថ្នាទំាងអស់ ពែមទំាង
តែូវបានបងប្អូនញតិមិត្តជួយយិតយោងទៀតផង។ 
សេដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានផលចំណូលហូរចូលចែើន
ក្តី។ តែចំពោះទែពែយក្តៅកែហាយកុំលូកដែទទួល
យកឱែយសោះ។ សុខភាពៈ ចូរកំុលោ្មៅភសីុលោ្លាភផឹកឱែយ
សោះ។ បែយ័ត្នអាចអន្តរាយដល់កែពះពោះវៀន។
ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍មានភាពល្អកូល្អនិល្អណាស់។
គេោះថ្នាក់ៈ ពុំមានជួបគែះថ្នាក់អ្វីធំដុំគួរកត់សមា្គល់
ឡើយ។

រាសីល្អមធែយម។ ការងារៈ ពិតមែនតែងើបឡើងបន្តិច
ក្ត។ី តែនៅតែមានឧបស័គ្គខ្លះៗមករំាងសា្កាត់។ ដូច្នែះ
មិនតែវូបណា្តាក់ទុនរកសីុដោយទែង់ទែយធំពែកទែ។
ការងារៈ តែូវចែះធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុសែស
ផងទាំងឡាយ ទើបអ្វីៗអាចដំណើរការបានយ៉ាង
រលូន។ សេដ្ឋកិច្ចៈ មានផលចំណូលចែើនគួរសម
តែតែូវកាត់បន្ថយការចាយវាយពុំចាំបាច់ ទើបមិន
ប៉ះពាល់ដល់សែដ្ឋកិច្ចគែសួារ។ សុខភាពៈ តែវូយកចិត្ត
ទុកដក់ចំពោះអនាម័យនែចំណីអាហារ។ សេ្នហាៈ 
ចំពោះគូស្នែហ៍មានភាពស្និទសា្នាលដូចបែកែតី។
គេោះថ្នាក់ៈ បែយ័តរអិល ឬជពប់ជើងធា្លាក់ពែលឡើង
ចុះជណ្តើរ។

រាសីសែតុចុះ។ ការរកសីុៈ ជួបគូបែជែងជើងខ្លាងំចែញ
មុខមកតតំាង។ ដូច្នែះតែវូតែៀមលក្ខណៈទុកសមែប់
ទប់ទល់ជាមុន ទើបមិនបរាជ័យ។ ការងារៈ ចំពោះ
បុគ្គលិកកម្មករនៅតាមបណា្តាកែមុហុ៊នឬរោងចកែនានា
តោងចៀសវាងការបង្ករឿងទំនាស់វិវាទជាមួយនឹង
ថៅកែ ទើបអាចរកែសាតួនាទី និងកន្លែងធ្វើការបាន
គង់វងែស។ សេដ្ឋកិច្ចៈ ដោយសាតែផលចំណូលតិចតួច
ស្តួចស្តើង។ ដូច្នែះកុំរកបានមកដោយតឹងតែចាយ
ធូរឱែយសោះ។ សុខភាពៈ សុខភាពមិនល្អឡើយ។ 
ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍បែយ័ត្នមានជនទី៣ចូលជែៀត
ជែកនាំឱែយចំណងស្នែហាបែះឆ។ គេោះថ្នាក់ៈ អាច
ជួបគែះថ្នាក់ពែលដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវថ្នល។

រាសីសែតុចុះ។ ការរកសីុៈ មិនតែវូហា៊ានបែថុយបែថន
ក្នុងការបណា្តាក់ទុនរកសុីដោយទែង់ទែយធំឡើយ
ហើយក៏មិនតែូវបែពែឹតលែបែងសុីសងដែរ។ បែយ័ត្ន
អាចវិនាសអន្តរាយទែពែយអស់រលីងពីខ្លួន។ ការងារៈ
មិនតែូវរួមការងារជាមួយនឹងមនុសែសដែលពុំមាន
បែវត្តិចែបាស់លាស់ឡើយ។ បែយ័ត្នចាញ់បោកគែ។
សេដ្ចកិច្ចៈ មិនតែមឹតែមានផលចំណូលតិចតួចបុ៉ណ្ណោះ
ទែពែមទំាងអាចជួបវិបត្តសិែដ្ឋកិច្ចគែសូារទៀតផង។
សុខភាពៈសុខភាពមិនល្អជាឡើយ។ តែូវឆ្លៀតពែល
សមែកឱែយបានចែើន។ ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍ជួប
រឿងរកំារកូសចចែើន។ គេោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នការបើកបរ
ពែលយប់ និងកែយពែលសែវឹងជោគជាំ។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ បើមានបងប្អូន
ញតិមិត្តមកបបួលរកសីុជាមួយចូរកំុខកខនឱែយសោះ
ពែះជាដែគូរកសុីដែលមានចិត្តតែង់ទៅតែង់មក។
ការងារៈ ដោយសារតែមានការជួយជែមជែងពីបង
ប្អនូ។ ដូច្នែះទោះបានបែកបការងារអ្វក៏ីដោយក៏ទទួល
បានផលសមែចដែល។ សេដ្ឋកិច្ចៈ មានផលចំណូល
ចែើនហូរហៀ។ តែទែពែយចែើនទុក្ខចែើន។ បែយ័ត្ន
អាចជួបគែះចោរលួចឆក់ប្លន់។ សុខភាពៈ នៅចុងខែ
អាចមានជំងឺឈឺថ្កាត់ខ្លះៗមករាតតែបាត។ ស្នេហាៈ 
ចំពោះកម្លាះកែមុំអាចទាក់ទងសាងពន្លកស្នែហា
បានដោយគ្មៅនឧបស័គ្គអ្វឡីើយ។ គេោះថ្នាក់ៈ ពំុមាន
អ្វីឡើយ។

រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុៈី ជួញជិតល្អជាងជួញឆ្ងាយ
ពែះការដើរផ្លូវឆ្ងាយបើមិនបានជួបគែះថ្នាក់
អាកែក់ៗទែក៏នឹងបានតែឹមតែបាតដែទទែ តែឡប់
ចូលផ្ទះវិញបុ៉ណ្ណោះ។ ការងារៈ មុនពែលចុះហត្ថលែខ
ឬផ្តិតសា្នាមមែដែលើលិខិតសា្នាមផែសែងៗ តែូវចែះ
ពិនិតែយពិច័យឱែយបានល្អិតល្អន់ ទើបពុំមានការថ្លាះ
ធ្លាយ។ សេដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានផលចំណូលចែើន
គែន់បើក្ត។ី តែពំុមានសល់អ្វជីាដំុកំភួនឡើយ ដោយ
ចាយវាយខ្ជះខ្ជាយពែក។ សុខភាពៈ តែូវចែៀសឱែយ
ឆ្ងាយពីគែឿងសែវឹង និងគែឿងញៀន។ ស្នេហាៈ ចំពោះ
គូស្នែហ៍ នៅចុងខែអាចជួបរឿងរកាំរកូសចែើន។
គេោះថ្នាក់ៈ បែយ័តមុតកាំបិតពូថៅ ។

រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីជួបការបែជែង
ខ្លាងំកា្លា។ ដូច្នែះតែវូចែះសមែបសមែលួទៅតាមកាលៈ
ទែសៈបែបែលួ ទើបអ្វីៗ អាចដំណើរការបានសែលួ។
ការងារៈ សមា្ពាធការងារតែវូបានកាត់បន្ថយជាបណ្តើរៗ។ 
តែទោះបានបែកបការងារអ្វក៏ីដោយគឺតែវូធ្វើទៅតាម
គមែងផែនការតែៀមទុក។ សេដ្ឋកិច្ចៈ មានផលចំណូល
ចែើនគួរសម។ តែពុំមានសល់អ្វីជាដុំកំភួនឡើយ
ពែះខ្ទង់ចំណាយធំជាងខ្ទង់ចំណូល។ សុខភាពៈ
មិនតែូវលោ្មៅភសុីលោ្មៅភផឹកឡើយ ទើបមិនអន្តរាយ
ដល់កែពះពោះវៀន។ ស្នេហាៈ បែយ័ត្នមានអ្នកកែ
នំារឿងមកអុជអាលនំាឱែយចំណងស្នែហារង្គះរង្គើរ។
គេោះថ្នាក់ៈ រលាកទឹកក្តៅ ឬលង់ទឹក។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ បានកាក់កបល្អ
ណាស់។ អាចបណា្តាក់ទុនរកសុីដោយទែង់ទែយ
តូចធំបានពុំមានឧបស័គ្គអ្វីមករាំងសា្កាត់ឡើយ។ 
ការងារៈ ឱកាសល្ៗអ បានមកដល់ហើយ ទោះការងារ
តូចធំតែូវរវៀសរវែញប់ជើងញប់ដែបន្តិច ពែះ
ពែលវែលាជាមាសបែក់ធ្វើចែើនបានចែើន។ សេដ្ឋកិច្ចៈ 
ពិតមែនតែមានផលចំណូលហូរចូលចែើនពីគែប់
ទិសទីក្ត។ី តែដចខតកំុឱែយគែខ្ចបុីល ឬខ្ចវីត្ថមុានតម្លែ
ឱែយសោះបែយ័ត្នអាចចាញ់បោកគែ។ សុខភាពៈ នៅចុង
ខែអាចមានជំងឺមាត់ធ្មែញមករំខនខ្លះៗ។ ស្នេហាៈ 
ចំពោះគូស្នែហ៍មានភាពល្អកូល្អនិនឹងគ្នាល្អណាស់។ 
គេោះថ្នាក់ៈ ពំុមានជួបគែះថ្នាក់អ្វធំីដំុគួរឱែយកត់សមា្គល់
ឡើយ។

រាសីខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ ការរកសុីបានកាត់កប
ល្អណាស់ ដោយមានទំនិញលក់ចែញទិញចូលឥត
ទំនែរដែ ហើយបើទោះជាបានជួបគូបែជែងជើងខ្លាងំ
យ៉ាងណាក្ត ីក៏មិនតែវូភ័យពែយួអ្វដីែរ។ ការងារៈ ចំពោះ
អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនឹងអាចសមែច
ដូចបំណងបែថ្នា។  សេដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានផល
ចំណូលហូរចូលមកពីគែប់ទិសទីក្ត។ី តែចំពោះទែពែយ
ក្តៅកែហាយ កំុលូកដែទទួលយកឱែយសោះ។ សុខភាពៈ
មិនមានបញ្ហាចោទទែ  តែមិនតែូវធ្វើការហត់នឿយ
ហួសកមា្លាំងឡើយ។ ស្នេហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍បែកប
តែភាពផ្អែមតែជាក់ដូចទឹកឃ្មុំ។ គេោះថ្នាក់ៈ អាចជួប
គែះថ្នាក់រអិលឬជំពប់ជើងដួល។

ម
្រស

ា
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ទៅទស្រសនានៅជបុ៉ន តើយើងគួរស្វ្រងយល់
ចំនុចណាខ្លះ?

សង្ខែបព័ត៌មានដែលមានបែយែាជន៍សំរាប់ធ្វើដំណើរទៅបែទែស
ជបុ៉នគឺតំាងពីព័ត៌មានមូលដ្ឋានមានដូចជាចំនួនបែជាជន និងផ្ទែដី 
អាកាសធាតុ ពែមទាំងទីកន្លែងទាក់ទាញតាមរដូវកាល និង
មធែយែាបាយធ្វើដំណើរក្នងុបែទែស រហូតដល់របៀបបំពែញបែបបទ
ធ្វើវីសានៅបែទែសកម្ពុជា។

378,000 

126.56លាន នាក់
US$1(ប្រហ្រល ៤០០០រៀល) 

= ប្រហ្រល 110យ៉្រន

ម៉ោងកម្ពុជា+2 ម៉ោង

ពន្ធលើការប្រើប្រស់  8%

ចំនួនប្រជាជន  រូបិយប័ណ្ណ  

ពន្ធ

ផ្ទ្រដី 

ម៉ោងនៅជប៉ុន    

ភាសា

ភាសាជប៉ុន  (ជាភាសាផ្លូវការជាក់ស្ត្រង) 

(ខែមករាឆ្នា ំ2018 / ការិយល័យស្ថតិិនែកែសួងកិច្ចការផ្ទែក្នងុ និងគមនាគមន៍)

បែទែសកម្ពុជាមានបែមាណ 15.56លាននាក់ 
(ការិយល័យស្ថិតិនែកែសួងផែនការ) * អតែប្តូរបែក់បែបែួលជារៀងរាល់ថ្ងែ។

នៅបែទែសជប៉ុនមានកែដសបែក់ចាប់ពី 1,000យ៉ែនឡើងទៅ
ហើយតម្លែតូចជាងនែះគឺជាកាក់។

ចាប់ពីឆ្នា2ំ018 នែះជាគែាលការណ៍តម្លែដែលបងា្ហាញលើទំនិញ
គឺតម្លែពន្ធតែូបានរួមបញ្ចូលជាសែច។

បែមាណពីរដងនែបែទែសកម្ពុជា (កម្ពុជាៈ 181,035 km²)

ពែលម៉ាង12ថ្ងែតែង់នៅបែទែសកម្ពុជា គឺតែូវនឹងម៉ែាង2
រសៀលនៅបែទែសជប៉ុន

បែជាជនជបុ៉នភាគចែើនមិនអាចនិយយភាសាអង់គ្លែសបាន 
ដូច្នែះវាមានការពិបាកបន្តចិចំពែាះភ្ញៀវទែសចរណ៍។  មានកន្លែង
ជាចែើនដែលសរសែរការណែនំាជាភាសាអង់គ្លែសដូចជានៅតាម
សា្ថានីយ៍ជាដើម ប៉ុន្តែក៏មានផា្លាកសញ្ញានែអគរនិងផ្លូវមួយចំនួន
សរសែរតែភាសាជប៉ុនដែរ។  វាមានភាពងាយសែួលបើរៀបចំ
ទុកនូវកម្មវិធីណែនាំនៅក្នុងទូរស័ព្ទសា្មៅតហ្វូន ឬផែនទីដែល
សរសែរជាភាសាអង់គ្លែស។

 លុយធីប

 ហាងទំនិញដ្រលលើកល្រងពន្ធ

នៅបែទែសជប៉ុនមិនមានទំលាប់ឱែយលុយធីបទែ។

នៅហាងទំនិញដែលលើកលែងពន្ធបែើបែស់ 8% តែូវ
បានលើកលែង។  គិតតែឹមខែតុលាឆ្នាំ 2017 មានបែហែល
43,000 ហាងនៅទូទាំងបែទែសដែលផ្តែាតសំខន់លើហាង
លក់គែឿងអែឡិចតែូនិច ហាងលក់ថ្នាំ ហាងលក់សំភារៈ
ផែសែងៗ។ល។   គែតែូវការលិខិតឆ្លងដែន (ចែបាប់ដើម) ដែល
មានបងា្ហាញតែសំុទិដ្ឋិការគឺជាកាចាំបាច់។

បន្ថែមលើព័ត៌មានការស្វែងរកហាង
ទំនិញដែលលើកលែងពន្ធ និងរបៀប
កាត់ពន្ធក៏មានការណែនាំកន្លែងទែស_
ចរណ៍តាមតំបន់នីមួយៗក្នងុបែទែសជបុ៉ន
ផងដែរ។

● Website「JAPAN. Tax-Free Shop」
https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

▼ យោងតាម 

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានរបស់ប្រទ្រសជប៉ុន
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ការពិសារសុរា・ការជក់បារី ការទំនាក់ទំនង

តង់ស្រយុងអគ្គិសនី

ថ្ង្រឈប់សម្រាក

នៅក្នងុបែទែសជបុ៉នការផឹកសែនិងជក់បារីកែាមអាយុ20ឆ្នាតំែវូ
បានហាមឃាត់ដែាយចែបាប់។ ជនបរទែសដែលសា្នាក់នៅបែទែស
ជប៉ុនតែូវគែារពតាមចែបាប់របស់ជប៉ុន ដូច្នែះតែូវបែុងបែយ័ត្ន!  នៅ
ភែាជនីយដ្ឋានដែលលក់សែ និងហាងលក់បារីគឺតែវូមានកាតបងា្ហាញ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអាចផ្ទៀងផា្ទាត់អាយុបាន។

តង់សែយុងអគ្គសិនីរបស់បែទែសជបុ៉នគឺ 100V បែកង់នៅភាគខង
កើតបែទែសជបុ៉នគឺ 50Hz សមែប់នៅភាគខងលិចបែទែសជបុ៉ន
គឺ 60Hz។ ពែលបែើបែស់គែឿងអគ្គិសនីតង់សែយុង 200V នែ
បែទែសកម្ពុជាក្នុងបែទែសជប៉ុនគឺចាំបាច់តែូវបែើបែដប់ផា្លាស់ប្តូរ
តង់សែយុងអគ្គសិនី។  អាដប់ទ័រថមពលភាគចែើនសមែប់សាកកុំពែយូទ័រ
ផា្ទាល់ខ្លួន និងទូរស័ព្ទថ្មីៗនែះអាចបែើបែស់បានទូទាំងពិភពលែាក
ដូច្នែះរបស់ភាគចែើនអាចបែើបែស់បាន (INPUT:100-240V 

50-60Hz)។ នៅក្នុងបែទែសជប៉ុនរូបរាងនែបែីភ្លើងគឺជាបែភែទ
មានរន្ធដែាតពីររាងតំប៉ែតបែភែទA។  សូមបែងុបែយ័ត្នចំពែាះឧបករណ៍
ដែលមានឌុយដែាតភ្លើងខុសគ្នា (បែភែទមូល បែភែទមានជើងបី
ជាដើម។ល។) គឺអ្នកតែូវការអាដប់ទ័រដើមែបីដែាតវា។
※ បែដប់ផា្លាស់ប្តូរតង់សែយុងអគ្គិសនី និងអាដប់ទ័រដែាតគឺអាចទិញបាននៅតាមហាង

អគ្គិសនីធំៗក្នុងបែទែសជប៉ុន។

ថ្ងែឈប់សមែកសមែប់ឆ្នាំ2018មានដូចខងកែាម។  នៅពែលថ្ងែឈប់សមែកតែួតគ្នាចំថ្ងែអាទិតែយគឺតែូវផ្ទែរ
ទៅឈប់នៅថ្ងែច័ន្ទបន្តទៀតវិញ។ នៅបែទែសជប៉ុនគែធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅថ្ងែចុងសបា្តៅហ៍ នៅមុនថ្ងែបុណែយ
មួយថ្ងែ~ថ្ងែបុណែយ វិសែសមកាលបុណែយ OBON (ថ្ងែទី13ដល់ថ្ងែទី16ខែសីហា) បុណែយចូលឆ្នាថំ្ម ី(ថ្ងែទី29ខែ12ឆ្នាំ2018~
ថ្ងែទី3ខែ1ឆ្នាំ2019) គឺធ្វើឱែយចរាចរណ៍មានភាពមមាញឹកនិងតម្លែសណា្ឋាគឡើងថ្លែទៀតដូច្នែះសូមបែុងបែយ័ត្ន។

 កន្ល្រងជក់បារី

 ការប្រើប្រស់ទូរស័ព្ទដ្រ

 កន្ល្រង WiFi ឥតបង់លុយ

ការជក់បារីនៅតាមដងផ្លូវគឺតែូវបានហាមឃាត់ដែាយបទបញ្ញត្តិ
នែកែុងខ័ណ្ឌឃំុភូមិជាចែើនកន្លែង បែសិនបើអ្នកជក់បារីនៅ កែ
កន្លែងដែលកំណត់ គឺតែវូបង់លុយពិន័យ ដូច្នែះតែវូបែយ័ត្ន។ ភាគចែើន
នៅតាមហាងកាហ្វែ និងភែាជនីយដ្ឋានជាដើមគឺតែូវបានបែងចែក
ផ្នែកកន្លែងមិនជក់បារី និងផ្នែកកន្លែងជក់បារី។

នៅក្នងុបែទែសជបុ៉នការបែើបែស់ទូរស័ព្ទដែគឺតែវូចុះកិច្ចសនែយា
ជាមួយកែុមហ៑ុនទូរគមនាគមន៍ហើយបង់ថ្លែសែវាបែចាំខែរួម
ទំាងការនិយយទូរស័ព្ទ និងសែវាអីុនធើណែត។  បើបែៀបធៀប
ដូចនឹងបែទែសកម្ពជុាដែលទិញSIMកាតរបស់កែមុហុ៑នទូរគម_
នាគមន៍គឺមានភាពស្មគុសា្មៅញបន្តចិ បុ៉ន្តែនៅតាមពែលានយន្ត_
ហែាះជបុ៉នមានលក់SIMកាតសមែប់ភ្ញៀវទែសចរណ៍បរទែស។

បែព័ន្ធអុីនធើណែត WiFi ដែលឥតគិតថ្លែក៏កំពុងតែកើនឡើង
ផងដែរនៅតាមភែាជនីយដ្ឋាន និងសា្ថានីយ៍រថភ្លើងជាដើម បុ៉ន្តែ
ដើមែបីបែើបែស់គែតមែវូឱែយធ្វើការចុះឈ្មែាះជាមុនសិន ដូច្នែះតែវូ
បែងុបែយ័ត្ន។  ថ្មីៗ នែះបែសិនបើអ្នកទាញយកកម្មវិធីទុកជាមុន
អ្នកអាចបែើបែស់់សែវាកម្មបែព័ន្ធអុីនធើណែត WiFi ឥតគិតថ្លែ
នៅកន្លែងផែសែងៗជាចែើន។

គែហទំព័រដែលសង្ខែបព័ត៌មានការ
បែើបែស់ទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នងុបែទែស
ជប៉ុន។  SIM កាត រូតទ័រ WiFi ការ
បែើបែស់WiFiឥតគិតថ្លែជាដើម។

● Website「JAPAN Mobile Tips」
www.jnto.go.jp/mobiletips/eng/

● 「Japan Connected-free Wi-Fi 」
● 「Travel Japan Wi-Fi 」

បែសិនបើអ្នកទាញយកកម្មវិធីទាំងពីរខងលើទុកជាមុន
អ្នកអាចបែើបែស់សែវាកម្ម WiFi ឥតគិតថ្លែនៅកន្លែងដែល
មាន WiFi។

▼ យោងតាម 

A type SE type BF type

��មក�

��កុម�ៈ

��មី�

�����

��ឧស�

���ទី01

���ទី08

���ទី11

���ទី12

���ទី21

���ទី29

���ទី30

���ទី03

���ទី04

���ទី05

ចូល���ំថ�ី

�����ញវ័យ

���ប��ើត����ស

���ឈប់ស���ក��ល���រ 

���និទាឃរដូវ

���Showa

���ឈប់ស���ក��ល���រ 

ទិ�រ�លឹករដ�ធម�នុ�� 

�����តង

���បុណ��កុ�រ

��កក��

��សី�

��ក���

��តុ�

��វ�ច�ិ�

��ធ��

���ទី16

���ទី11

���ទី17

���ទី23

���ទី24

���ទី08

���ទី03

���ទី23

���ទី23

���ទី24

���បុណ��សមុ��

���បុណ��ភ�ំ

���រ�លឹកគុណមនុស���ស់ 

���ចូលសរទៈដូវវ

���ឈប់ស���ក��ល���រ 

ទិ�សុខ�ពនិងកី�

ទិ�វប��ធម៌

���អំណរគុណ�រ��ើ�រ�រ 

���ចំ��ន��ះជន��ះ�អធិ�ជ 

���ឈប់ស���ក��ល���រ
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អាកាសធាតុ

រដូវ

តំបន់ភាគចែើននែបែទែសជប៉ុនស្ថិតនៅតំបន់កក់ក្តៅដែលមាន
សីតុណ្ហាភាពខុសគ្នាក្នងុបួនរដូវ ហើយអាកាសធាតុក្នងុរដូវក្តៅ និង
រដូវរងាគឺខុសគ្នាខ្លាំង។  មែយា៉ាងទៀតសណា្ឋានដីជប៉ុនមានរៀងវែង
ពីភាគខងតែបូងទៅខងជើងហើយទទួលឥទ្ធិផលពីខែយល់រដូវកាល
និងចរន្តទឹកសមុទែដែលនាំអោយអាកាសធាតុតាមតំបន់នីមួយៗ
មានភាពខុសៗគ្នា។  ហុកកែដូដែលស្ថិតនៅភាគខងជើងបង្អស់
នែបែទែសគឺ មានភាពតែជាក់ខ្លាំងក្នុងរដូវរងា។  Okinawa ដែល
ស្ថិតនៅភាគខងតែបូងបង្អស់នែបែទែស បើបែៀបធៀបទៅវាមាន
សីតុណ្ហាភាពក្តៅពែញមួយឆ្នាំទែាះបីជារដូវរងាក៏មិនរងាខ្លាំងដែរ 
(បើបែៀបធៀបជាមួយបែទែសកម្ពុជាគឺ វាពិតតែជាក់ជាង)។

លើសពីនែះទៀត ដែាយសារតែជប៉ុនមានជួរភ្នំខ្ពស់ៗគ្នា ធ្វើឱែយ
រដូវរងារមានពពកឬពែិល និងភ្លៀងជាញឹកញប់នៅក្នុងផ្នែកនែ
សមុទែជប៉ុន ប៉ុន្តែផ្នែកខងមហាសមុទែបា៉ាសុីហ្វីកវិញគឺភាគចែើន
មែឃសែលះ។

រដូវរបស់បែទែសជប៉ុនបែងចែកជា៤គឺរដូវផា្ការីក រដូវក្ដ រដូវស្លឹកឈើជែុះនិងរដូវរងារ ដែលយែីងអាចសបែបាយ
ជាមួយទែសភាពក្នុងរដូវទាំង៤ ពិធីបុណែយ ចំណីអាហារជាដែីម។

រដូវរងារផុតឈានចូលរដូវក្ដ ផា្កា SAKURA ជាចំបងគែ និងមាន
ផា្កាផែសែងៗទៀតជាចែើនរីក ដែលជារដូវធ្វើឱែយមានអារម្មណ៍
សែស់សែយ។ បើទែាះបីជាយ៉ាងនែះក៏ដែាយ ផា្កា SAKURA រីក
ចាប់ពីចុងខែមីនាទៅខែដើមខែមែសា ហើយអ្នកមកពីបែទែសកម្ពជុា
នៅតែមានអារម្មណ៍តែជាក់នៅឡើយ ដូច្នែះ
អ្នកទៅក្នងុរដូវនែះគួរការពារកុំអែាយតែជាក់។

វាជារដូវដែលពែះអាទិតែយបញ្ចែញពន្លឺកំដៅ។  ពែលរដូវភ្លៀង
នៅចុងខែមិថុនាដល់ពាក់កណា្តាលខែកក្កដកន្លងផុតទៅភា្លាម
នែាះសីតុណ្ហាភាពកើនយ៉ាងលឿននែះបញ្ជាក់ថរដូវក្តៅមកដល់
ហើយ។  សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់បំផុតកើនជិតដល់៤០អងែសារអាសែយ័
លើថ្ងែ និងទីកន្លែងរដូវក្តៅនៅបែទែសជបុ៉នមាន
សំណើមខ្ពស់ ដូច្នែះថ្ងែខ្លះអាចមានអារម្មណ៍ថ
ក្តៅជាងបែទែសកម្ពុជាទៅទៀត។

 រដូវភ្លៀង

 ខ្រយល់ព្រយុះ

 កន្ល្រងទស្រសនា・ព្រឹត្តិការណ៍  កន្ល្រងទស្រសនា・ព្រឹត្តិការណ៍

SAKURA, ការមើលផ្កាជាដើម បុណ្រយរដូវកៅ្ត, កម្មវិធីបាញ់កាំជ្រួច  ឡើងភ្នំហ្ូជី, 
ហ្រលទឹកសមុទ្រ ជាដើម

ជាទូទៅចាប់ពីចុងខែមិថុនាដល់ចុងខែកក្កដ មានភ្លៀងធា្លាក់ចែើន
លើកលែងតែ Hokkaido។ វាមិនមែនជាភ្លៀងធា្លាក់ខ្លាំងៗទែ តែវារលឹម
សែិចៗ។  នៅក្នុងរដូវនែះ សីតុណ្ហាភាពធា្លាក់ធ្វើឱែយតែជាក់។

ពែយុះសុីក្លូនតែូពិចកើតនៅលើសមុទែភាគខងតែបូងគឺ បក់ឆ្លងកាត់
បែទែសជប៉ុនជាចែើនដងពីខែកក្កដដល់ខែតុលា។ វានាំមកជាមួយ
ខែយល់បក់ និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាងំ ពែលបក់ឆ្ពែាះទៅភាគខងជើង ដូច្នែះបណា្តាល
អែាយមានគែាះមហន្តរាយដូចជាបាក់ភ្នំ នីវ៉ូទឹកសមុទែឡើងខ្ពស់ 
ទឹកជំនន់ជាដើម។

បើនិយយពីរដូវផា្ការីក គែសំដៅលើផា្កា SAKURA។ ភ្ញៀវទែស
ចរណ៍បរទែសជាចែើនក៏បានមកទសែសនាផា្កា SAKURA។  បុ៉នែ្ត
ផា្កា SAKURA រីកអាសែយ័លើអាកាសធាតុនែឆ្នានីំមួយៗ និងតាម
តំបន់នីមួយៗ ដូច្នែះសូមបែុងបែយ័ត្ន។  គួរស្វែរកពត័មានលើ
បណា្តាញអីុនធើណែតជាដើម។ ផា្កា SAKURA រីកចាប់ពីភាគខងតែបូង
នែបែទែស ហើយរៀងរាល់ឆ្នាំនៅចុងខែមីនា~ដើមខែមែសាគឺ
ផា្កា SAKURA នៅតូកែយូរីកសែស់សា្អាតគួរឱែយគយគន់។

នៅបែទែសជប៉ុនមានវិសែសមកាលរដូវក្តៅក្នុងរដូវនែះ ហើយ
មានពែតឹ្តកិារណ៍ជាចែើនដូចជាកម្មវិធីបុណែយជាដើម។ ជាពិសែស
កម្មវិធីបាញ់កំាជែចួគឺជាបែពែណីនែរដូវក្តៅ។ វាតែវូបានបែរព្ធធ្វើ
ឡើងតាមតំបន់នីមួយៗទូទាំងបែទែស ហើយកាំជែួចរាប់ពាន់
ទៅរាប់មឺុនគែប់នឹងតែវូបាញ់បង្ហែាះទៅលើមែឃដែលគួរឱែយទសែសនា
សូមមកទសែសនាឱែយបានម្តង។

រដូវផ្ការីក រដូវក្តៅ

អាកាសធាតុនិងរដូវ
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កំដៅក៏បានធា្លាក់ចុះ ហើយសំណើមក៏បានធា្លាក់ចុះដែលជា
រដូវមានភាពងាយសែលួ។  កែពីស្លកឹឈើជែះុដែលមានបែជា
បែយិភាពសំរាប់ជនបរទែស រដូវស្លកឹឈើជែះុក៏ជារដូវដែលមាន
ចំណីអាហារឆ្ងាញ់ៗផងដែរ។  បើអញ្ជើញមកលែងក្នុងរដូវនែះ
សូមអញ្ជើញសាកលែបងម្ហូបអាហារក្នុងរដូវ
កាលនែះផង។

វាជារដូវតែជាក់បំផុតនែឆ្នា។ំ  បើអ្នកទៅកំសាន្តបែទែសជបុ៉ន
ក្នុងរដូវនែះគឺសូមរៀបចំសម្លៀកបំពាក់សំរាប់រដូវរងារផង។  បើ
ទែាះបីជាវាតែជាក់ខ្លាំងបន្តិច ប៉ុន្តែទែសភាពពែិលដែលគ្មៅនក្នុង
បែទែសកម្ពុជាគឺគួរតែទៅមើលដែាយផា្ទាល់ភ្នែកម�ង។

 សីតុណ្ហភាព និងបរិមាណភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ (ជប៉ុន / កម្ពុជា) 

 កន្ល្រងទស្រសនា・ព្រឹត្តិការណ៍
 កន្ល្រងទស្រសនា・ព្រឹត្តិការណ៍

ស្លឹកឈើពណ៌ក្រហម, 
ផ្កា Cosmos, រសជាតិន្ររដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ជាដើម

ព្រិល, ស្គី(កីឡារដូវត្រជាក)់, 
ពិធីបុណ្រយចូលឆ្នាំថ្មី  ជាដើម

ពណ៌ស្លកឹឈើតាមដើមឈើលើភ្ន ំ និងដើមឈើតាមផ្លវូ បាន
ផា្លាស់ពីពណ៌បែតងទៅជាពណ៌កែហមឬក៏ពណ៌លឿងជាដើមគឺ
ពិតជាសែស់សា្អាត អាចនិយយបានថសមែស់សិលែបៈធម្មជាតិ!
ដែាយសារតែហែតុនែះហើយទើបរដូវស្លឹកឈើជែុះក៏ដូចរដូវ
ផា្ការីកនែផា្កា SAKURA នៅ Kyoto, Nara, Nikko ជាដើមគឺ 
ជាចំណុចដែលមានភ្ញៀវទែសចរណ៍ជាចែើនមកបែមូលផ្តុំដើមែបី
រីសស្លកឹកែហម។

ទែាះជាយ៉ាងណាក៏ដែាយវាមិនមានពែិលធា្លាក់គរនៅគែប់
កន្លែងទូទាំងបែទែសនែាះក្នុងរដូវរងារទែ។  កន្លែងពែញនិយម
សំរាប់ភ្ញៀវទែសចរណ៍ដែលចង់ប៉ះពែិលគឺ មានរមណីយដ្ឋាន
ជិះស្គពីែញនិយមស្ថតិនៅ Hokkaido និងខែត្ត Nagano អ្នកអាច
សបែបាយរីករាយជាមួយនឹងអុងសែន(ទឹកក្តៅ)នៅ Zao ខែត្ត
Yamagata  ទែសភាពពែលិនៅ Shirakawago នែខែត្ត Gifu ជា
កន្លែងមានផ្ទះបែបបែពែណីបុរាណចាស់ដែលតែូវបានចុះបញ្ជី
បែតិកភណ្ឌពិភពលែាក។
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ការណ្រនាំដើម្របីទទួលបានវីសា

យន្តហោះទៅប្រទ្រសជប៉ុន

 តើអ្នកអាចទទួលបានទិដ្ឋាការនៅឯណា?

 ជើងហោះហើរផ្ទាល់  ជើងហោះហើរប្រយោល 

 តើត្រវូការរយៈព្រលបុ៉ន្មានដើម្របីទទួលបានទិដ្ឋាការ?

 តើការទទួលបានទិដ្ឋាការត្រូវអស់តម្ល្រប៉ុន្មាន?

  តើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្របីដាក់ពាក្រយសុំទិដ្ឋាការ?

ស្ថ្រនទូតជបុ៉ននៅកម្ពជុា

ព័ត៌មានលំអិតអំពីឯកសរ (ជាភាសខ្ម្ររ)

បែជាជនកម្ពុជាមានបំណងចង់ទៅបែទែសជប៉ុនអាចដក់ពាកែយ
ស្នើសំុទិដ្ឋាការនៅសា្ថានទូតជបុ៉ននៅភ្នពំែញ។    ព័ត៌មានខងកែម
គឺជាការណែនាំតែួសៗអំពីការដក់ពាកែយស្នើសុំទិដ្ឋាការសា្នាក់នៅ
រយៈពែលខ្លី(សមែប់ការសា្នាក់នៅរយៈពែល៩០ថ្ងែ ឬតិចជាងនែះ  
ដោយមិនរាប់បញ្ចូលសកម្មភាពដែលទទួលបានបែក់កមែ)។
*សមែប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងសួរនៅសា្ថានទូតជប៉ុន។

មានជើងហោះហើរជាចែើនពីកម្ពុជាទៅជប៉ុន។  ខងកែមនែះយើងនឹងណែនាំ
ពីការហោះហើររបស់អ្នកតំណាង។

បច្ចុបែបន្នមានតែ ANA តែប៉ុណ្ណោះដែលមានជើងហោះហើរ
ដោយផា្ទាល់រវាងបែទែសកម្ពុជា និងជប៉ុន។  ពែលហោះហើរគឺ
បែហែល 6 ម៉ាង។

មានជើងហោះហើរជាចែើនទៅបែទែសជប៉ុន។ បែទែសដទែ
ទៀតពែលវែលាហោះហើរពីម៉ាងបែហែល 8 ម៉ាងចូរពិនិតែយមើល
កាលវិភាគជើងហោះហើរនៅលើគែហទពំរ័កែុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍
នីមួយៗកន្លែងស្វែងរកសំបុតែនៅកន្លែងធ្វើដំណើរជាដើម។

អ្នកដក់ស្នើនឹងទទួលបានលទ្ធផលទិដ្ឋាការក្នុងរយៈពែល៥ថ្ងែ
រាប់ទំាងថ្ងែដក់ពាកែយសំុ បុ៉ន្តែការពិនិតែយលើពាកែយស្នើសំុអាចមានការ
ខុសៗពីគ្នាអាសែ័យលើឯកសារ។ លើសពីនែះ ការទទួលបាន
លទ្ធផលទិដ្ឋាការអាចតែូវការពែលវែលាចែើនជាងនែះ ពែលមាន
ការកើនឡើងនែចំនួនអ្នកដក់ពាកែយស្នើសំុ។  ហែតុនែះអ្នកដក់ពាកែយ
សំុគួរតែលែពែលដក់ពាកែយសំុទិដ្ឋាការទុកជាមុនអោយបានយូរ មិន
គួរដក់ពាកែយសុំទិដ្ឋាការកៀកថ្ងែចែញដំណើរពែកទែ។

ទិដ្ឋាការចូលតែមួយដងៈ ១១០ ០០០រៀល
ទិដ្ឋាការចូលចែើនដងៈ ២២០ ០០០រៀល
ទិដ្ឋាការឆ្លងកាត់ៈ ២៥ ០០០រៀល

*ពែលវែលាអាចផា្លាស់ប�ូរ

1. លិខិតឆ្លងដែន 
2. ពាកែយស្នើសុំទិដ្ឋាការ 
3. រូបថត (4.5cm x 4.5cm) មួយសន្លឺក 
4. លិខិតបញ្ជាក់ការងារ
5. ឯកសារដើមែបីបងា្ហាញពីសមត្ថភាពក្នងុការចំណាយសមែប់ថ្លែធ្វើដំណើរ
6. គមែងកម្មវិធីសា្នាក់នៅ 
7. សៀវភៅគែសួារ

• តាមរយៈ គូឡាឡាំពួ (មា៉ាឡែសុី)
• តាមរយៈ បាងកក (ថែ)
• តាមរយៈ ហាណូយ / ហូជីមិញ (វៀតណាម)
• តាមរយៈ សិង្ហបុរី

• តាមរយៈ សៀងហែ / កា្វាងចូវ (បែទែសចិន)
• តាមរយៈ ហុងកុង 
• តាមរយៈ តែវា៉ាន ។ល។

www.kh.emb-japan.go.jp/consular/
visa/visa-documents-k20170704.pdf

about visa: 
www.kh.emb-japan.go.jp/consular/visa/
visa-index-e.htm

Add: No.194, Moha Vithei Preah Norodom,
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon, 
Phnom Penh, Cambodia
Tel: 023-217161~4

ម៉ាងធ្វើការសំរាប់ស្នើសុំទិដ្ឋាការ៖
(ផ្នែកកុងស៊ុល៖ ទទួលពាកែយសុំនិងពិនិតែយលើឯកសារ)

ម៉ាងទទួលពាកែយសុំ / ដក់ពាកែយសុំទិដ្ឋាការ៖
     ថ្ងែច័ន្ទ-ថ្ងែសុកែ ពីម៉ាង ៨:០០ - ១២:០០
ម៉ាងមកទទួលលទ្ធផលទិដ្ឋាការ៖
     ថ្ងែច័ន្ទ-ថ្ងែសុកែ ពីម៉ាង ១៤:០០ - ១៦:៣០

All Nippon Airway (ANA)
Phnom Penh – Narita   22:50-06:30
Narita – Phnom Penh   10:50-15:40

រៀបចំដើម្របីទៅដើរល្រង

www.kh.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html
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មធ្រយោបាយធ្វើដំណើរនៅប្រទ្រសជបុ៉ន

យន្តហោះ

តាក់សុី

រថភ្លើង

ផ្លូវក្រោមដី

រថភ្លើងល្របឿនលឿន "Shinkansen"

ផ្លូវហាយវ្រសម្រាប់រថយន្ត / 
ផ្លូវរថយន្តក្រុងក្នុងទីក្រុង

នាវា

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពី 
"Japan Rail Pass"

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពីផ្លវូក្រ្រមដី
នៅក្នងុវ្របសយ "Japan Visitor"

មធែយាបាយសំខន់នែការធ្វើដំណើរនៅក្នុងបែទែសជប៉ុនមាន
ដូចខងកែម

មានអាកាសយនដ្ឋាននៅតាមខែត្តជាចែើននៅទូទាំងបែទែស
ជប៉ុន ជាពិសែសពីទីកែុងធំៗ ដូចជា Tokyo និង Osaka មានជើង
ហោះហើរជាចែើនតែូវបានបើកទៅកន្លែងផែសែងៗជារៀងរាល់ថ្ងែ។
ថ្មីៗនែះកែពីកែុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ធំ ៗ ANA និង JAL ដូចជា
Jetstar, AirAsia, peach និង Vanilla វាបានបង្កើនចំនួនកែមុហុ៊ន
អាកាសចរណ៍ដែលមានតម្លែទាប (LCC)។

តាក់សុីរត់នៅកន្លែងជាចែើននៅទូទាំងបែទែសជប៉ុន។ បើសិន
អ្នកមិនចង់ឈរចំនៅមុខសា្ថានីយរថភ្លើង ឬនៅមុខចំណតឡានកែងុ
យើងអាចហៅរថយន្តតាក់សីុហៅតាមទូរស័ព្ទ។ បើបែៀបធៀបទៅ
នឹងរថភ្លើង និងឡានកែុងតាក់សុីមានតម្លែថ្លែជាងបន្តិច ប៉ុន្តែ
យើងអាចធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបានយ៉ាង
ងាយសែលួ ខណៈពែលដែលរថភ្លើងនិងឡានកែងុមិនអាចទៅដល់
បាន។

ផ្លវូដែករបស់កែមុហុ៊នផ្លវូដែកដែលមានឈ្មៅះថ JR តភា្ជាប់បែទែស
ទាំងមូល មានផ្លូវដែកឯកជនខ្លះក៏មានបែតិបត្តិការនៅក្នុងទីកែុង
ធំៗ ដូចជា Tokyo  និង Osaka ផងដែរ។  រថភ្លើងជាយនងាយសែលួ
ដែលអាចបែើទោះទីជិត ឬឆ្ងាយក៏ដោយ ប៉ុន្តែមានមនុសែសជាចែើន
រស់នៅទីបែជំុជន ហើយបានធ្វើដំណើរទៅមកយ៉ាងមមាញឹក  ដូច្នែះ
សូមបែុងបែយ័ត្ន។

នៅ Tokyo និង Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka និងតំបន់
ទីកែុងដទែទៀតដែលមានបែជាជនចែើនមិនមានមធែយាបាយធ្វើ
ដំណើរគែប់គែន់នៅលើដងផ្លវូដូច្នែះមានខែសែរថភ្លើងមួយទៀតដែល
រត់នៅកែមដីហៅថ "រថភ្លើងកែមដ ី(Chika-tetsu)" ។

ទីកែងុធំៗ និងជនបទតែវូបានតភា្ជាប់ដោយរថភ្លើងលែបឿនលឿន
"Shinkansen"។ សំបុតែរថភ្លើងជបុ៉ន "Japan Rail Pass" ដែលជា
សំបុតែដ៏អសា្ចារែយសមែប់ភ្ញៀវបរទែសដែលមកទសែសនាបែទែសជបុ៉ន
អ្នកអាចទិញសំបុតែបានដោយយោងទៅតាមចំនួនថ្ងែ និងកអី 
ហើយផ្លូវដែក JR មានជាចែើន (ផ្លូវរថភ្លើងលែបឿនលឿន) និងខែសែ
រថភ្លើងនៅទូទាំងបែទែសជប៉ុនទទួលបានដោយឥតគិតថ្លែ ដើមែបី
ចូល ឬចែញវាមានភាពងាយសែួលក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែក
ឆ្លងកាត់ជុំវិញបែទែសជប៉ុនជាមួយ និងតំលែសមរមែយ។

ផ្លវូដែលបានបែើបែស់ដោយឡានកែងុតភា្ជាប់ទូទំាងបែទែសជបុ៉ន។
យើងអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចែើនហើយធូរថ្លែជាងបើបែៀបធៀប
ទៅនឹងយន្តហោះ និងរថភ្លើង Shinkansen។ ដូចគ្នានែះផងដែរ
មានឡានកែងុដឹកជញ្ជនូមានកំណត់នៅគែប់កែងុ និងទីបែជំុជនក្នងុ
បែទែសងាយសែលួក្នងុការផា្លាស់ទីកន្លែងដែលរថភ្លើងមិនឆ្លងកាត់។

កែពីនាវាដឹកជញ្ជូនក្នុងសែុកដូចជាខែសែតភា្ជាប់កំពង់ផែនែកោះ
សំខន់ៗ និងកោះដូចជា Okinawa ជាដើម ផ្លវូអន្តរជាតិ (ដូចជាកូរ៉ែ
ជាដើម។ល។) ក៏បានមកពីកំពង់ផែមួយចំនួននៅក្នុងបែទែស
ជប៉ុនដែរ។

japanrailpass.net/en/about_
jrp.html

www.japanvisitor.com/japan-travel
/japan-transport/japan-subway



Tel: 012-500-052, 023-726-290
Mail: nyonyum@cisinc.co.jp

nyonyum.net

សំរាប់ការផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្មសូមទំនាក់ទំនង

ទសេសនាវដ្តីយើងខ្ញុំចេញផេសាយរៀងរាល់

    ពីរខេម្តង នៅថ្ងេទី១០   ខេគូសូមធ្វើការផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្ម
ជាមួយទសេសនាវដ្តីយើងខ្ញុំ
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ទសេសនវដ្តី “ញញឹមខ្មេរ” បានប្តូរលក្ខណៈជាថ្មី។

ទាំងខ្លឹមសារទាំងឌីហេសាញតេូវប្តូរថ្មីទាំងអស់។

កាន់តេងាយសេួលអាន និងទាន់សម័យ។

ហើយក្នុងគោលបំណង់ចង់អោយកាន់តេស្និទ្ធស្នាលជាមួយជប៉ុន

នោះយើងបានបេមូលបេធានបទដេលទាក់ទងនឹងជប៉ុនជាចេើន។

ខាងកេោយនេសៀវភៅនេះមានសេចក្តីណេនាំសមេាប់

ធ្វើដំណើរទៅបេទេសជប៉ុន។

សូមអញ្ជើញបើកទំព័រទាំងអស់ដើមេបីទទួលអារម្មណ៍

អំពីបេទេសជប៉ុនផង។


