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អត្ថបទពិសែសក្នងុលែខនែះគឺ “កំាជែចួ” ជាពែតឹ្តកិារណ៍ដែល 
មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងរដូវក្តៅ។ ដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងទំព័រ
ទី៨ បែភពដើមនែពែឹត្តិការណ៍កាំជែួចនៅស្ទឹង Sumida ដែល
តែវូគែបានបែរព្ធឡើងហូតដល់សព្វថ្ងែនែះ គឺការបាញ់កំាជែចួ
នៅក្នងុពិធីបុណែយ ឧទ្ទសិជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដែលបានអនុវត្តនៅ
កែងុ Edo (ទីកែងុ Tokyo នាពែលបច្ចបុែបន្ន) កាលពីបែមាណ
៣០០ឆ្នាំមុន។ បនា្ទាប់មក គែបានផែសព្វផែសាយបវានៅទូទាំង
បែទែសជប៉ុនក្នុងនាមជាពែឹត្តិការណ៍បែចាំរដូវក្តៅ។

កម្មវិធីបាញ់កំាជែចួ ដែលបែជាជននិយមចូលចិត្ត ជាទសែសនិយ-
ភាពបែចំារដូវក្តៅ មានភាពសា្អាតអសា្ចារែយ។ មានភ្ញៀវទែសចរណ៍
បរទែសមួយចំនួនមកលែងជបុ៉ន ដើមែបីទសែសនាកមែសាន្តនូវកំាជែចួ
ផងដែរ។ អស់លោកក៏អាចគយគន់មើលរូបភាពនៅក្នុងទំព័រ
ទសែសនាវដ្តនីែះបានដែរ តែយើងខ្ញុសំងែឃឹមថាលោកអ្នកនឹងអញ្ជើញ
ទៅមើលផ្ទាល់ភ្នែកនៅថ្ងែណាមួយ។ កាំជែួចដែលតែូវបាញ់
ឡើងទៅលើអាកាសជាបន្តបនា្ទាប់ មានអត្ថន័យនីមួយៗជាមួយ
នឹងសូរស័ព្ទ សម្លែងនិងពណ៌ ទំហំ រូបរាងគែប់បែបយ៉ាងនោះ
គឺជាការកមែសាន្តដ៏ធំមួយដែលជាបែពែណីនិងសា្មារតីសោភ័ណភាព
មួយរបស់ជនជាតិជប៉ុន។ នៅក្នុងពិធីបុណែយបាញ់កាំជែួចនែះ
យើងអាចទទួលអារម្មណ៍ពិសែសផែសែងៗពីបែទែសជបុ៉នកែពី
កំាជែចួ ដូចជាការស្លៀកសំលៀកបំពាក់បែបបូរាណបែចំារដូវក្តៅ
ហៅថា “Yukata” ក៏ដូចជាម្ហបូអាហារ ឬលែបែងនៅក្នងុពិធីបុណែយ
ជាដើមផងដែរ (សូមមើលទំព័រទី៨)។ បែសិនបើអស់លោក
លោកសែីមានគមែងទៅលែងបែទែសជបុ៉ននៅរដូវក្តៅឆ្នានំែះ
សូមអញ្ជើញស្វែងរក និងទៅលែងកមែសាន្តនៅកម្មវិធីណាមួយ
ដែលបែពែតឹ្តទៅនៅក្នងុអំឡុងពែលដំណើរទសែសនកិច្ចរបស់អ្នក។
មានកម្មវិធីជាចែើនដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកតាមអី៊នធឺណិត
បានកែពីអ្វីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រទសែសនាវដ្តីនែះ។
ចំពោះទសែសនិកជនណាដែលគិតថា “មិនអាចទៅលែងបានទែ
ក្នងុរដូវក្តៅឆ្នានំែះ!” នោះសូមស្វែងរកតាម “Hanabi Japan” ក្នងុ 
YouTube ជាដើម ដើមែបីទទួលអារម្មណ៍ដ៏អសា្ចារែយនោះ។

នៅក្នងុអត្ថបទ “Khmer vs Japanese” (ទំព័រទី១៤) យើងបាន
សាកសួរជនជាតិជបុ៉ន៦នាក់ និងជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងឬធា្លាប់
រស់នៅបែទែសជបុ៉ន៦នាក់ពី “ការកមែសាន្តនារដូវក្តៅនៅបែទែស
ជប៉ុន” ដែលខ្លួនចូលចិត្ត។ មានកម្មវិធីកមែសាន្តជាចែើន កែពី
កំាជែចួដូចជាពិធីបុណែយរដូវក្តៅ ការទៅលែងនៅសមុទែជាដើមនៅ
ក្នងុរដូវក្តៅនៅបែទែសជបុ៉ន។ យើងខ្ញុសំងែឃឹមថាទសែសនិកជនទំាងអស់
អាចយល់ដឹងពីមួយផ្នែកនែបែទែសជបុ៉នពីការកមែសាន្តទំាងនោះ។
★នៅផ្នែក “How to visit JAPAN” វិញ មានព័ត៌មានមូលដ្ឋាន

មួយចំនួនក្នងុការធ្វើដំណើរទៅបែទែសជបុ៉ន ដូច្នែះសូមអញ្ជើញ
អានដើមែបីធ្វើជាព័ត៌មានយោងសមែប់គមែងទសែសនកិច្ចនា
ពែលខាងមុខ។

នាយកនិពន្ធ	

ហាសីុម៉ូតុ		យ៉ូសីុកុ	
nyonyum@cisinc.co.jp

Editor's Note

ម្ចាស់ការបោះពុម្		ផ្សាយ
យ៉ាមា៉ាហែសាគី  យូគីអែ

ក្ុមនិពន្ធ		និងទីផ្សារ
ហាសីុម៉ូតុ  យ៉ូសីុកុ
មិយា៉កាវា៉  េអរី
កាណូ ហុីីរូអ៉ាគី
កាត់សស�៊ម៉ូតុ តាគុមិ 
អូន ចិន�ា
តានីហ�ាកិ ម៉ូអិុ
ណុប វិសាល

2019
ែផ្នករៀបចំ	និង		រចនា

អ៊ួន ចាន់រ ា៉
យូកុ

nyonyum.net

How beautiful!
HANABI (fireworks) in Japan



3

រដូវក្តៅគឺកាំជៅួច!

កាំជែួច (Hanabi) ជាកំណាពែយបែពែណីរបស់ជប៉ុនៅរដូវក្តែ។ 

ជារៀងរាល់ឆ្នែំចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែសីហា ពិធីបាញ់កាំជែួច

ៅគែប់ទីកន្លែងទូទាំងបែទែស តែូវបានបែែរព្ធឡើង។  

រាល់ពិធីនីមួយៗ មានកាំជែួចចំនួនចាប់ពីរាប់ពាន់គែែប់ 

រហូតដល់រាប់មុឺនគែែប់ តែូវបានបាញ់បង្ហែះឡើង ដែលធ្វើឲែយ

រំលែចពណ៌លើផ្ទែមែឃនារដូវក្តែ។ សមែស់និងឥទ្ធិពលនោះ 

មានតម្លែក្នុងការទសែសនា! តោះទៅលែងបែទែសជប៉ុនៅរដូវក្តែ 

ហើយកំសាន្តជជាមួយការបាញ់កាំជែួច ♪

How beautiful!
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កាលវិភាគន្រព្រឹត្តិកការណ៍បាញ់កាំជ្រួចទូាំងប្រទ្រសឆ្ន្រំ២០១៩
Fireworks Festivals in Japan - 2019

ព្រឹត្តិកការណ៍បាញ់កាំជ្រួច បឹង Biwako

Date  : ថ្ងែពែហសែបតិ៍ ទី៨ ខែសីហា
Place : Shiga

Lake Biwa Fireworks Festival
びわ湖大花火大会

https://www.biwako-visitors.jp/hanabi

ព្រឹត្តិកការណប៍ាញ់កាំជ្រួច ទន្ល្រ Chikugogawa

Date  : ថ្ងែចន្ទ ទី៥ ខែសីហា
Place : Fukuoka

Chikugo River Fireworks Display
筑後川花火大会

http://www.kurume-hotomeki.jp.e.ax.
hp.transer.com/event/?mode=de-
tail&id=400000000816

ព្រតឹ្តិកការណ៍បាញ់កំាជ្រចួន្រស្ទងឹ Yodogawa

Date  : ថ្ងែសៅរ៍ ទី១០ ខែសីហា
Place : Osaka

Naniwa Yodogawa Fireworks Festival 
なにわ淀川花火大会

www.yodohanabi.com

ព្រឹត្តិកការណ៍បាញ់កាំជ្រួចៅលើបឹងន្រពីធី
បុណ្រយ Matuse Suigosai

Date  : ថ្ងែសោរ៍និងថ្ងែអាទិតែយ ទី៣និងទី៤ ខែសីហា 
Place : Shimane

Matsue Suigosai Fireworks Festival
松江水郷祭　湖上花火大会

https://www.jalan.net/event/evt_241667/
https://www.visit-matsue.com/calendar

ព្រឹត្តិកការណ៍បាញ់កាំជ្រួចៅលើបឹងន្រពីធី
បុណ្រយ Sanuki Takamatsu 

“Don Don Takamatsu”

Date  : ថ្ងែអង្គែរ ទី១៣ ខែសីហា 
Place : Kagawa

Sanuki Takamatsu Festival Fireworks 
Display “Don Don Takamatsu”
さぬき高松まつり 花火大会「どんどん高松」

https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_87469.html
https://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0937e00702/

ព្រឹត្តិកការណ៍ប្រកួតបាញ់កាំជ្រួចទូាំងប្រទ្រស 
Yatsushiro

Date  : ថ្ងែសៅរ៍ ទី១៩ ខែតុលា
Place : Kumamoto

Yatsushiro National Fireworks Competition
やつしろ全国花火競技大会

http://www.kinasse-yatsushiro.jp/hanabi

ព្រឹត្តិកការណ៍បាញ់កាំជ្រួចន្រពិកធីបុណ្រយ 
Oiden ៅក្រុង

Date  : ថ្ងែសៅរ៍ ទី២៧ ខែកក្កដា
Place : Aichi

Toyota Oiden Festival 
Fireworks Display
豊田おいでんまつり 花火大会

https://www.oidenmaturi.com

នៅរដូវន្្តែបបនទសជប៉ុន មានបពរឹត្តជិការណ៍នបាញក់ាំបជួចជានបចើន។ នៅក្នុងទំព័រននះ នយើងបានណណនាំបពរឹត្តជិការណ៍នទាំងននាះមួយចំនួន ក៏ប៉ុណន្តជ

នប្ពីននះក៏មានបពរឹត្តជិការណ៍នបាញ់កាំបជួចនៅតំបន់នានាទូទាំងបបនទសន្ែសងៗនទៀត្លណដរ។  អ្នកអាចណស្វងរកបពរឹត្តជិការណ៍នទាំងននាះបាន

តាមរយៈអ៊ីននធើនណត។
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ព្រឹត្តិកការណ៍បាញ់កាំជ្រួចស្ទឹង 
Sumidagawa

ព្រឹត្តិកការណ៍បាញ់កាំជ្រួចៅលើបឹង Suwako

Date  : ថ្ងែសៅរ៍ ទី២៧ ខែកក្កដា
Place : Tokyo

Date  : ថ្ងែពែហសែបតិ៍ ទី១៥ ខែសីហា 
Place : Nagano

Sumida River Fireworks Festival
隅田川花火大会 

Lake Suwa Fireworks Festival
諏訪湖祭 湖上花火大会

https://www.sumidagawa-hanabi.com

https://suwako-hanabi.com/kojyou/
http://www.go-nagano.net/shisetsu-detail?
shisetsuid=6013005

ព្រឹត្តិកការណ៍បាញ់កាំជ្រួចន្រពិកធីបុណ្រយ 
Nagaoka

Date  : ថ្ងែសុកែនិងថ្ងែសោរ៍ ទី២និងទី៣ ខែសីហា
Place : Niigata

The Nagaoka Festival Grand Fireworks Show
長岡まつり 大花火大会

https://nagaokamatsuri.com

 “Nagaoka Fireworks” 
© Koichi_Hayakawa (Licensed under CC BY 4.0) 

ព្រឹត្តិកការណ៍ប្រកួតបាញ់កាំជ្រួច
ទូាំងប្រទ្រស Tsuchiura

Date  : ថ្ងែសៅរ៍ ទី២៦ ខែតុលា 
Place : Ibaraki

Tsuchiura All Japan Fireworks Competition
土浦全国花火競技大会

http://www.tsuchiura-hanabi.jp

Date  : ថ្ងែសៅរ៍ ទី២៧ ខែកក្កដា
Place : Aichi

tsunagu Japan 
Top 15 Fireworks Festival 
Not to Be Missed in Japan

japan-guide.com 
Fireworks in Japan (Hanabi)

favy JAPAN
2019 Guide to Fireworks 

Festivals in Japan!

ព្រតឹ្តិកការណប៍្រកតួបាញ់កំាជ្រចួទូាងំប្រទ្រស 
Oomagari

Date  : ថ្ងែសៅរ៍ ទី៣១ ខែសីហា
Place : Akita

Omagari National Fireworks Competition
全国花火競技大会「大曲の花火」

www.oomagari-hanabi.com

ចាប់ពីទំព័របនា្ទែប់យើង
នរឹងណែនាំនូវពែរឹត្តជិការណ៍ន

បាញ់កាំជែួចចំនួន៤!

▼ គែហទំព័រយោង
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ព្រឹត្តិកការណ៍ប្រកួតបាញ់កាំជ្រួចទូាំងប្រទ្រស “កាំជ្រួចៅ Omagari”

នែះគឺជាពែរឹត្តជកិារណ៍នបែកួតបាញ់កំាជែចួមួយ  ដែលមាន បែវត្តជិ

តាំងពីឆ្នែំ១៩១០ ដោយធ្វែីការបែកួតសា្នែដែរបស់អ្នក្លិត

កាំជែួច ៅទូទាំង បែ ទែស។ លក្ខណៈពិ សែសរបស់កម្មវិធី នែះ

គឺមានការបាញ់កំាជែ ួច ពែល ថ្ងែ តែមួយគត់ ៅទូទំាង បែ ទែស។

គែនរឹងបង្ហែញរូប ផែសែងៗៅ លើ មែឃ ពែល ថ្ងែ ដោយ បែែ ី ផែសែង

កំាជែចួដែលាក់ពណ៌គែប់បែប។ រីឯការបាញ់កំាជែចួនាពែល

រាតែវិីញ អ្នក្លិតកំាជែចួនរឹងបាញ់គែែប់កំាជែចួដែលខ្លនួបាន

្លិតទៅតាមបែានបទ ចំនួន២គែែប់ជាកាំជែួចខ្នែតធំនិង 

“កាំជែួចច្នែបែឌិត” ដែលមិនជាប់បែកាន់បែពែណីជារូបរាង_

មូល។ គែក៏ធ្វើការវាយតម្លែលើរចនាបថ ពណ៌ ភាពបែឌិតកម្ម 

ហើយចំពោះសា្នែដែដែលល្អបំ្ុតនោះ នរឹងទទួលពាន់រង្វែន់ពី

នាយករដ្ឋមន្តជែដីែលជាកម្មវិធីដ៏មានតម្លែខ្ពង់ខ្ពស់។ មែយ៉ែងទៀត

ក្នងុកម្មវិធីបាញ់កំាជែចួបែចំាពែរឹត្តជកិារណ៍ន ដែលមានភាពលែបីលែបាញ

វិញ យើងអាចទសែសនាកមែសាន្តជកាំជែួចលក្ខណៈថ្មីទំនើបដែល

មានចំណងជើងថា “Wide Star Mine” ដែលមានភាពអសា្ចែរែយ

ដោយសារគែបាញ់ចែើនគែែប់ជាបន្តជបនា្ទែប់ទៅតាមបទភ្លែង។

・ទីកនន្លង：តំបន់ Omagari បសុក Daisen នខត្តជ Akita

・កាលបរិចចឆេទ：ថថ្ងទី៣១ ណខសីហា (នៅរ៍)

・កាំជជួ  ច ចព  ល ថ្ងៃ ：១៧:១៥~១៨:០០, កាំជជួច ចពលរាជតី ១៨:៥០~២១:៣០

・ចំនួនបាញ់ ច�ើ ង：បបមាណ ១៨,០០០ បរាប់

・ទស្រសនិកកជន：បបមាណ ៧៥ មុឺននាក់

   Website : www.oomagari-hanabi.com (Japanese only)

   Facebook ID : @omagari.hanabi

Omagari, Akita

全国花火競技大会「大曲の花火」
Omagari National Fireworks Competition

 ＜ការ  ចធ្វីដំ ចណើរ＞

・ពី “សា្ែនីយ Omagari” JR បប ណហល៣០នា ទី នាយ នថ្មីនជើង

・ពី IC Omagari ថន្្លលូវ Akita-do បប ណហល១០នាទី នាយរថយន្តជ

 ※តាម ណខែសរថ    ន្្លីង JR Akita Shinkansen, Tazawa-ko Line,     

 Oou-Honsen មាន នជើងប ណនថែមស បមាប់កម្មវិធី ននះ 

 (បប ណហលដល់～២៤:០០)។ មែយ៉ែង នទៀត នៅទិវា

 ននាះមានការហាមចរាចរណ៍នរថយន្តជមួយ

 ចំនួន នៅកណា្ែលបកុង
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Nagaoka, Niigata

<Nagaoka Fireworks> (©<Koichi_Hayakawa>, Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ជពឹត្តិកការណ៍កាំជជួចក្ននុងពិកធីបុណ្រយ Nagaoka

នែះគឺជាពែរឹត្តជកិារណ៍ន១ក្នុងចំណោមពែរឹត្តជកិារណ៍នទំាង៣ស្តជីពី

កំាជែចួបែទែសជបុ៉ន។ មានបែ្ ពដើមមកពីពិធីបុណែយគោរព

វិញ្ញែណក្ខន្ធរបស់អ្នកបូជាជីវិតដោយសារសង្គែែម ដែលតែូវ

បានចាប់ផ្តជើមៅឆ្នែបំនា្ទែប់ពីការបញ្ចប់សង្គែែម និងមានអតថែន័យ

បួងសួងដល់ការសា្តែរនិងសន្តជភិាព តាមរយៈកំាជែចួ១គែែប់ៗ

អស់ចំនួនបែមាណ ២០,០០០ គែែប់ៅលើមែឃនាពែលរាតែី

ក្នុងរយៈពែល២ថ្ងែ។ បបសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលភាពដ៏

អសា្ចែរែយនែការបាញ់កាំជែួចនែះ គួរតែទសែសនាៅលើសា្ពែន 

Chosei ដែលសថែតិៅផ្នែកខងលើនែស្ទរឹងដែលជិតនរឹងកន្លែង

បាញ់។ កម្មវិធីកាំជែួចដែលមានចំណងជើងថា “Phoenix” 

ដែលបួងសួងពីការសា្តែរ មានបែវែងបែមាណ ២km ឯណោះ 

ហើយអ្នកបែែកដជាអាចកមែសាន្តជពីភាពអសា្ចែរែយដ៏សមែបើមនែះ។

ៅឆ្នែ២ំ០១៩ ជាឆ្នែខួំបគមែប់១៥ឆ្នែនំែគែែះមហន្តជរាយរញ្ជលូយដី 

Chuetsu។ គែកំពុងរៀបចំកំាជែចួ “Phoenix” ពិសែសសមែែប់

ខួបគមែប់១៥ឆ្នែ ំដើមែបីបង្ហែញទរឹកចិត្តជ “អំណរគុណ” ដល់ជំនួយ

កន្លងមក។

＜ការធ្វើដំណើរ＞

・ ពី “សា្ែនីយ Nagaoka” JR បែហែល៣០នាទី

  ដោយថ្មើរជើង

・ ពី IC Nagaoka នែ្្លលូវ Kanetsu បែហែល២០នាទី        

   ដោយរថយន្តជ

長岡まつり大花火大会
The Nagaoka Fes tival Grand Fireworks Show

・ ទីកន្ល្រង：សែុក Nagaoka ខែត្តជ Nigata

・ កាលបរិចឆេ្រទ：ថ្ងែទី២ ខែសីហា (សុក) / ថ្ងែទី៣ ខែសីហា (សៅរ៍) *ចំនួន២ថ្ងែ
                  ១៩:២០~២១:១០

・ ចំនួនបាញ់ឡើង：ពំុទាន់បែែកដ (ជារៀងរាល់ឆ្នែបំែមាណ ២០,០០០ គែែប់)

・ ទស្រសនិកកជន：បែមាណ ១០៤ មុឺននាក ់(បូកសរុប២ថ្ងែ)

    Website：https://nagaokamatsuri.com

   *អាចជែើសរីសភាសាអង់គ្លែសបាន

    Facebook ID：@NagaokaHanabi.NagaokaFireworks

    Official PDF Guidebook (English)：
    https://nagaokamatsuri.com/book/inbound2018
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ជពឹត្តិកការណ៍កាំជជួចស្ទឹង Sumidagawa

បែ្ ពដើម គឺមានបែហែលជា៣០០ឆ្នែមំកហើយ នែពែរឹត្តជកិារណ៍នកំាជែចួដែលមាន

បែវត្តជិចាស់ជាងគែៅបែទែសជប៉ុន បើយោងតាមកំណត់តែែពីបូរាណ។ ៅឆ្នែំ

១៧៣២ មានគែែះមហន្តជរាយាច់សែបៀងនិងជម្ងអឺាសន្នោគ ដែលបង្កដរអោយមនុសែស

សា្លែប់ជាចែើន ហើយឆ្នែបំនា្ទែប់នោះ គែបានរៀបចំពិធីបុណែយឧទ្ទសិពែះអាទិទែពទរឹក

ដើមែបីគោរពវិញ្ញែណក្ខន្ធអ្នកទទួលរងគែែះ និងបួងសួងកំចាត់ជម្ងចឺងែែៅដងស្ទរឹង 

Sumida។ ក្នងុពីធីបុណែយនោះ គែបានបាញ់កំាជែចួដែលបានកា្លែយជាបែ្ ពដើមនែ

ពែរឹត្តជកិារណ៍ននែះ។ បែពែណីនែការសែែកហៅថា “Tamaya~!” “Kagiya~!” ក្នងុពែល

ទសែសនាកមែសាន្តជកំាជែចួក៏ចាប់ផ្តជើមមកពីកម្មវិធីនែះដែរ។ ការសែែកហៅនែះ គឺបាន

ចាប់ផ្តជើមមកពីទសែសនិកជនបានអបអរសាទ និងរំាទែដល់កែមុហុ៊ន្លិតកំាជែចួ២

កាលពីសម័យកាលនោះ។ បើសិនជាអស់លោកលោកសែធី្វើការសែែកហៅដូចខង

លើនែះ នរឹងតែវូបានគែចាត់ទុកថា ជាជនបរទែសដែលយល់ដរឹងជែែពីបែពែណីជបុ៉ន!?

ចាប់ពីឆ្នែំ២០១២មក កែែពីអារារខ្ពស់ៗ ឬ Tokyo Tower យើងអាចកមែសាន្តជ

ទសែសនាទំាង “Tokyo Sky Tree” ដែលជាអង់ទែនទូរទសែសន៍នខ្ពស់បំ្ុតក្នងុពិ្ព-

លោក ជាមួយកាំជែួចបែមាណ២០,០០០ គែែប់្ងដែរ។ នែះគឺជាពែរឹត្តជិការណ៍ន

កាំជែួចៅ Tokyo មួយ ដែលអាចទទួលអារម្មណ៍នជាបែវត្តជិសាស្តជែនិងលក្ខណៈ

ទំនើបនែសម័យបច្ចុបែបន្នទាំងពីរបានរួមរា្នែ។

・ ទីកន្ល្រង：ខណ្ឌ Sumida និងខណ្ឌ Taito ទីកែងុ Tokyo

・ កាលបរិចឆេ្រទ：ថ្ងែទី២៧ ខែកក្កដា (សៅរ៍)
                      ១៩:០០~២០:៣០

・ ចំនួនបាញ់ឡើង：បែមាណ ២០,០០០ គែែប់

・ ទស្រសនិកកជន：បែមាណ ៧៥ មុឺននាក់

   Website：www.sumidagawa-hanabi.com

   *អាចជែើសរីសភាសាអង់គ្លែសបាន

＜ការធ្វើដំណើរ＞

【ទីតាំងទី១】

・  ពី “សា្ែនីយ Asakusa” រថភ្លើងកែែមដី         

    បែហែល១៥នាទីដោយថ្មើរជើង

【ទីតាំងទី២】

・  ពី “សា្ែនីយ Kuramae” រថភ្លើងកែែមដី    

    បែហែល៥នាទីដោយថ្មើរជើង

Sumidagawa, Tokyo

隅田川花火大会
Sumida River Fireworks Festival 
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Yodogawa, Osaka

ជពឹត្តិកការណ៍កាំជជួចស្ទឹង Yodogawa តំបន់ Naniwa

ពែរឹត្តជកិារណ៍នកំាជែចួដែលតែវូបានរៀបចំដោយបែជាពលរដ្ឋ

អ្នកស្មគ័ែចិត្តជ បានចាប់ផ្តជើមឡើងៅឆ្នែ១ំ៩៨៩។ រហូតដល់

សព្វថ្ងែនែះ  វាបានកា្លែយទៅជាពែរឹត្តជិការណ៍នកាំជែួចខ្នែតធំ

ជាងគែ និងតែវូបានគែនិយមជាខ្លែងំ ក្នងុនាមជាកម្មវិធីបែចំា

រដូវក្តែៅកែងុ Osaka។ កំាជែចួក្នងុទរឹកដែលតែវូបាញ់ឡើង

តាមរូបរាងពាក់កណ្ាែលពែះច័ន្ទពីផ្ទែទរឹក និងកំាជែចួដែលតែវូ

បាញ់ឡើងជាបន្តជបនា្ទែប់ ដែលនំាអោយទសែសនិកជនហាក់ដូច

ជាភ្លែចដកដង្ហើមជាដើម សុទ្ធតែមានភាពអសា្ចែរែយជាខ្លែំង!

អមដោយបទភ្លែង ដែលធ្វើអោយមិននឿយហត់ ក៏ជាលក្ខណៈ

ពិសែសរបស់ពែរឹត្តជិការណ៍ននែះដែរ។ ៅឆ្នែំ២០១៩ គឺជា

លើកទី៣១ នែពែរឹត្តជកិារណ៍នកំាជែចួលើកដំបូងបនា្ទែប់ពីបាន

ចូលរាជកាល Reiwa ដែលគែកំពុងរៀបចំកម្មវិធីនែះធ្វើ

យ៉ែងណាកំុអោយចាញ់ឆ្នែមុំនៗ។ យើងអាចទសែសនាកមែសាន្តជកំា

ជែួចដ៏អសា្ចែរែយនែះបាន ដោយសារយើងអាចមើលឃើញ

កាំជែួចពាសពែញៅលើមែឃៅចំពោះមុខរបស់ខ្លួន។

＜ការធ្វើដំណើរ＞

【ទីតាំង Juso】

・ ពី “សា្ែនីយ Tsukamoto” JR បែហែល១៥នាទីដោយថ្មើរជើង

・  ពី “សា្ែនីយ Juso” Hankyu Kobe Line 

   បែហែល១៥នាទីដោយថ្មើរជើង

【ទីតាំង Umeda】

・  ពី “សា្ែនីយ Osaka” JR បែហែល២០នាទីដោយថ្មើរជើង

・  ពី “សា្ែនីយ Umeda” Hankyu / រថភ្លើងកែែមដី   

   បែហែល២៥នាទីដោយថ្មើរជើង

なにわ淀川花火大会
Naniwa Yodogawa Fireworks Fes tival 

・  ទីកន្ល្រង：សែុក Osaka ខែត្តជ Osaka

・ កាលបរិចឆេ្រទ：ថ្ងែទី១០ ខែសីហា (សៅរ៍)
                   ១៩:៤០~២០:៤០

・ ចំនួនបាញ់ឡើង：ពំុ ែ្សព្្វ ែសាយ (តាមការប៉ាែនសា្មែនបែមាណ ១០,០០០ គែែប់)

・ ទស្រសនិកកជន：បែមាណ ៦០ មុឺននាក់

    Website：www.yodohanabi.com

   *មានតែភាសាជប៉ុន
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គន្លឹះ៥យ៉ាងសំរាប់ការកំសាន្តពិធីបុណ្យបាញ់កាំជ្រួច

យកចិកត្តទុកដាក់លើប្រភ្រទកាំជ្រួចផ្រស្រងៗ

5 Tips to Enjoy Hanabi Festival

បើនិយយពីកាំជែួច វាមានបែភែទផែសែងៗ។ មានកាំជែួចបែភែទជាខែសែពន្លឺ បែភែទពន្លឺជាចំនុចៗរីកមូល បែភែទកាំជែួចដែល

ព៌ណនែពន្លបឺែែបែលួទៅតាមពែល និងបែភែទកំាជែចួដែលបាញ់មួយគែែប់បែក ្្ទនួសែះុរា្នែជាដើម។  បនថែែមលើបែភែទទំាងលើនែះ

បច្ចុបែបន្ន មានកាំជែួចពិសែសផែសែងៗដែលមានទមែង់ជារូបបែះដូង និងជារូបសណា្ឋែនមុខរបស់តុកា្តែនានា តែូវបានបង្កដើតឡើង។  

មែយ៉ែងវិញទៀត ក៏មានការសម្តជែងដោយការបាញ់បែភែទកំាជែចួផែសែងៗទំាងនោះរួមរា្នែជាបន្តជបនា្ទែប់្ងដែរ ដែលជាចំនុចទាក់ទាញ

នែពិធីបុណែយបាញ់កាំជែួច។ ចូរកំសាន្តជជាមួយពិធីបុណែយកាំជែួចដោយផ្តែតការចាប់អារម្មណ៍នលើព៌ណ ទមែង់ និងការ្្គុំបញ្ចលូល

រា្នែរបស់កាំជែួច ដែលបានបង្កដើតឡើងដោយអ្នកបាញ់កាំជែួចដ៏មានជំនាញចែបាស់លាស់និងបុិនបែសប់។

យើងខ្ញុំនរឹងបង្ហែញ៥ចំនុចដើមែបីកំសាន្តជពិធីបុណែយបាញ់កាំជែួចៅបែទែសជប៉ុន!

១
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ញនុំាផង ល្រងផងៅឯតូបលក់

ការកំសាន្តជៅក្នុងពិធីបុណែយបាញ់កាំជែួច មិនមែនមានតែ

កំាជែចួតែមួយមុខបុ៉ណោ្ណែះទែ។ មានតូបលក់ទំនិញនិងរបស់

ញុំាជាចែើនៅកន្លែងពិធីដែលធ្វើឲែយអ្នករំភើប។ មានរបស់

ញុំាជាចែើនតមែៀបរា្នែចាប់ពីរបស់បែែ រហូតដល់របស់ផ្អែម

ដូចជា មរឹកអាំង នំគែួកបែបជប៉ុន មីឆ ស្កដគែែប់អំបោះ និង

ស្កដគែែប់ផ្លែបោ៉មជាដើម និងកែែពីនោះ ក៏មានលែបែងកំសាន្តជ

នានាដូចជា លែបែងសែង់តែកីែរឹម និងលែបែងបាញ់កំាភ្លើងជាដើម

្ងដែរ។ សូមសាកលែបងចូលមើលតូបផែសែងៗតាមដង្្លលូវ

ទាំងនោះ្ង។

តោះនស្លៀកសំលៀកបំពាក់ Yukata

គែហៅសំលៀកបំពាក់បែពែណី Kimono របស់ជនជាតិជប៉ុន ពាក់ៅរដូវក្តែថា 

Yukata។ បច្ចបុែបន្នកមែមានអ្នកស្លៀកសំលៀកបំពាក់នែះក្នងុជីវភាពរស់ៅបែចំាថ្ងែ

ក៏បុ៉ន្តជែ មានមនុសែសជាចែើនស្លៀកសំលៀកបំពាក់នែះ ទៅក្នងុពិធីបុណែយរដូវក្តែ និងពិធី

បុណែយបាញ់កំាជែចួជាដើម។ ការស្លៀកសំលៀកបំពាក់ Yukata  ធ្វើអោយយើងមាន

អារម្មណ៍នដូចរា្នែៅរដូវក្តែ។

សំលៀកបំពាក់ Yukata ដែលថោកគឺមានតម្លែបែហែល២ទៅ៣ពាន់យែន៉។ បើអ្នក

ស្វែងរកពាកែយថា “Yukata shop” ជាដើមតាមអី៊នតាណែត នោះនរឹងមានព៌តមានផែសែងៗ

ចែញមក ដូច្នែះបើសិនជាអ្នកជាវសំលៀកបំពាក់ Yukata ហើយស្លៀកចូលរួមពិធី

បុណែយបាញ់កាំជែួច តើយ៉ែងម៉ែចដែរ?

២

៣

ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះនហ្វូងមនុស្រស!

មានមនុសែសជាចែើនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណែយបាញ់កំាជែួច។

ថ្វីតែបិតតែមានកន្លែងដើរលើ្្លលូវចែើន បានពីការបិទ្្លលូវហាម

ការធ្វើចរាចរៅ្្លលូវកែបែខងកន្លែងពិធីក៏ពិតមែន មានមនុសែស

ដើរយ៉ែងចែើនកុះករលើ្្លលូវ។ អ្នកអាចដរឹងបានពែែះវាដូចរា្នែ

និងពែលពិធីបុណែយអ៊ំទូកៅទីកែុង្្នំពែញ។ ចូរបែយ័ត្នកុំឲែយ

ៅាច់ ឬជាប់ក្នងុហ្វលូងមនុសែសនោះ បើអ្នកទៅជាមួយមិត្្តជ កែ

និងគែួសារ។ 

៤

តោះនរកកន្ល្រងដ្រលឃ្ល្រតបន្តិកច
ចំពោះអ្នកដែលមិនសូវចូលចិត្តជហ្វលូងមនុសែសចែើន តោះកំសាន្តជ

ជាមួយការមើលកំាជែចួពីកន្លែងដែលឃ្លែតបន្តជចិពីកន្លែងពិធី។ 

យើងក៏អាចមើលកំាជែចួកំសាន្តជបាន ពីកន្លែងដែលឆ្ងែយបន្តជចិ

ពីកន្លែងពិធី ដែលពុំមានអ្វីរំខនទិដ្ឋភាពៅលើមែឃ។ វាក៏

រូ៉មែនទិកដែរ បើអាចទសែសនាបានពីភោជនីយា្ឋែនឬបារពីជាន់

លើអារារ! (ក៏បុ៉ន្តជែ ៅថ្ងែពិធីបុណែយកំាជែចួ ដោយសារកន្លែង

អង្គុយភាគចែើពែញ ៅហាងកន្លែងបែបនែះ គួរតែឆប់កក់

ទុកមុនជាការបែសើរ) ចំនុចទីតាំងចនោ្លែះដែលអាចមើល

កំាជែចួឃើញចែបាស់ សូមសាកសួរតាមអី៊នធឺណែត និង SNS

 ក៏ដូចជាសួរអ្នកមា្ចែស់សែុកផ្ទែល់ជាដើម។

៥



12

ៅបែទែសជប៉ុនមានកាំជែួចាក់លក់ៅហាងនានា

ជាចែើនដូចជា ហាងលក់២៤ម៉ែង ហាងលក់ទំនិញធំៗ 

ហាងលក់បែាប់ក្មែងលែង និងហាងលក់បញ្ចះុតម្លែ ក៏ដូច

ជាហាង១០០យ៉ែន ដ៏ពែញនិយមសមែែប់ជនបរទែស

ជាដើម។ កំាជែចួនែះអ្នកអាចដុតលែងកំសាន្តជដោយខ្លនួឯង

ខុសពីកំាជែួចធំៗដែលបាញ់ៅពិធីបុណែយបាញ់កំាជែចួ។

មានកាំជែួចលែងចែើនបែភែទ ចាប់ពីតូចដល់ធពំីបែភែទ

កាន់ដោយដែ និងបែភែទាក់បាញ់ឡើងលើពីដី។ ការលែង

កាំជែួចជាមួយមិត្តជ្កែ និងកែុមគែួសារ ៅសួន ្្ទះនិង

សាារណះ ទីបោះជំរំុ តាមមាត់ស្ទរឹង និងតាមមាត់សមុទែ

ជាដើម ជាការកំសាន្តជៅរដូវក្តែទូទៅមួយរបស់ជនជាតិ

ជប៉ុន។ 

※ សូមបែងុបែយ័ត្នងចំពោះសុវតថែភាពដោយការបែើបែែស់ភ្លើង 

※ សូមយកធុងដែលមានទរឹកតាមជាមួយ ហើយពន្លត់ភ្លើង

     កាំជែួចឲែយបានល្អបនា្ទែប់ពីលែងចប់។

※ សូមយកសំរាមពីកាំជែូចចោលៅទីដែលបានកំណត់ឬ

     យកមក្្ទះរៀងៗខ្លួន។

※ ៅកន្លែងសាារណៈដូចជាសួនឧទែយនជាដើម ដោយសារ

    មានកន្លែងហាមឃត់និងកន្លែងដែលអាចលែងកាំជែួច

     បាន ដូច្នែះសូមបញ្ជែក់វាជាមុនាច់ខត។

តោ ះនល្រងកា ំជ្រ ួច!
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http://sushibar-kh.com

Add:  No.2D, St.302, 
Boeung Keng kang 1, Phnom Penh
Tel: 023-726-438, 023-726-439
OPEN: 11:00~22:00
（�ចកម�ង�់ ន��ឹម���ង 21:30）

THE SUSHI BAR 1-BKK
Add:  No.74, St. Tonle Sap, 
Chroy Chong Var, Phnom Penh
Tel: 023-432-307, 023-432-308
OPEN: 11:00~22:00
（�ចកម�ង�់ ន��ឹម���ង 21:30）

THE SUSHI BAR 2-CCV

បន�បV់IP！

★ �ចកម�ង់��រ�ម��ព័ន�អ��នធឺ��ត និងដឹកជ���នដល់ក���ង  →

●  ប���ប់ពី��ើ�រកម�ង់រួច
នឹង�នបុគ�លិក��ើ�រទំ�ក់
ទំនងប���ក់���មៗhttp://www.sushibar-kh.com

�នបន�ប ់VIP ���ើន�ំង��ទី១ និងទី២ រួម�មួយ ទី���ចត�នធំទូ�យ !!
��វាកម�កម�ង់អាហារតាម��ព័ន�អីុនធឺ��ត និងដឹកជ���នដល់ក���ងយ៉ាងងាយ��ួល!!

សូមចូល�ម��ប�យ��ះ

��ជិត Bellevue
Serviced Apartment

Add: Lot A03 The Park Community Mall, 
Beoung Snor Niroth 1, Chbar Ampov, Phnom Penh
Tel: 023-900-539, 070-715-418
OPEN: 11:00~22:00
（�ចកម�ង�់ ន��ឹម���ង 21:30）

THE SUSHI BAR 3 - THE PARK

�ន�ើក
�ើយ! 
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នៅរដូវក្តៅខ្ញុចូំលចិត្តដើរកំសាន្តតាមមាត់សមុទែ។
ដោយសារកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅបច្ចុបែបន្នមិន
ឆ្ងាយពីសមុទែ ហើយរដូវក្តៅនៅបែទែសជបុ៉ន
មានសីតុណ្ហាភាពមិនខុសឆ្ងាយពីបែទែសកម្ពជុា

យើង ដូន្នែះភាគចែើនខ្ញុំចូលចិត្តដើរតាមមាត់
សមុទែមើលទឹករលក សែូបយកខែយល់បរិសុទ្ធពី

សមុទែ និងមើលថ្ងែរាបលិចជាដើម។

តើអ្នកមានគម្រ្រងកំសាន្តអ្វីខ្លះនៅរដូវក្ត្រប្រទ្រសជប៉ុន?
នៅក្នងុការចុះផែសាយលែខនែះ ញញឹមខ្មែរបានធ្វើការសាកសួរនិសែសិតខ្មែរសិកែសានៅបែទែសជបុ៉ន៦នាក់ និងជនជាតិជបុ៉ន៦នាក់
អំពីគមែងកំសាន្តនានារបស់ពួកគែ នៅរដូវក្តៅបែទែសជបុ៉ន។ បើអ្នកមានឱែយកាសទៅទសែសនាបែទែសជបុ៉ននារដូវក្តៅ តើអ្នក
នឹងមានគមែងកំសាន្តអ្វខី្លះ?

នាងខ្ញុំចូលចិត្តដំណើរកំសាន្តជាមួយមិត្តភក្តិតាម
បណា្តាខែត្តនានានៅក្នុងបែទែសជប៉ុន។ ពែះ
វិសែសមកាលនៅរដូវក្តៅមានរយៈពែលវែង ដូច្នែះ
វាជាឱកាសសំរាប់ការធ្វើដំណើរកំសាន្ត។  

ពិសែសជាងនែះទៀត ការស្វែងយល់បន្ថែមពី
វបែបធម៌ និងរបៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិជប៉ុននៅ

តាមតំបន់នានា ជាចំណូលចិត្តមួយរបស់នាងខ្ញុំផងដែរ។

ការមើលផ្កាជាមួយមិត្តភក្តិ គឺជាការកំសាន្តមួយ
ដែលខ្ញុចូំលចិត្ត ដូច្នែះបើនិយយពីរដូវក្តៅឆ្នានំែះ 
ការមើលផ្កាឈូករត្ន័ជាការកំសាន្តមួយដែល
ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំបំផុត។  មានចំការផ្កាឈូករត្ន័
សា្អាតៗជាចែើនកន្លែងនៅក្នុងបែទែសជប៉ុន 

ជាពិសែស ខ្ញុឮំថាចំការផ្កាឈូករត្នល័ែបីលែបាញជាង
គែគឺនៅខែត្ត Hokkaido។ យ៉ាងណាមិញ នៅកែបែរខាងទីកែុង Tokyo
ក៏មានចំការផ្កាឈូករត្នស័ា្អាតនិងទាក់ទាញចែើនកន្លែងដែរ។  ការគយគន់
និងដើរកំសាន្តនៅក្នុងចំការផ្កា ជួយឱែយយើងមានអារម្មណ៍សែស់សែយ
និងអាចរំសាយភាពតានតឹង
ពីការសិកែសាបានដែរ។

នាងខ្ញុំចូលចិត្តពិធីបុណែយបាញ់កំាជែួចនៅវិសែសម-
កាលរដូវក្ដៅនៅបែទែសជប៉ុន។  មូលហែតុ
ដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តពិធីបុណែយនែះ ពែះការ
បាញ់កំាជែចួមានរយៈពែលវែង និងមានទែង់-
ទែយសា្អាតៗជាចែើនដែលយើងកមែបានឃើញ។ 

លើសពីនែះទៀតវាជាពែលវែលាជួបជំុដ៏ល្អជាមួយ
                               មិត្តភក្តិផងដែរ។

Shopping ជាអ្វដីែលខ្ញុចូំលចិត្តកំសាន្តនៅរដូវក្តៅ។
ជាទូទៅនៅរដូវក្តៅ មានហាងលក់សំលៀក
បំពាក់នានាជាចែើននៅទីកែុងតូកែយូដក់លក់
បញ្ចះុតម្លែពិសែស ដូច្នែះការទិញសំលៀកបំពាក់
ដូចជា អាវដែខ្លី និងអាវយឺតម៉ូតនានា ជាការ

កំសាន្តមួយរបស់ខ្ញុំ។  ជាពិសែសហាង GU និង
                               ហាង UNIQLO!!!

នៅវិសែសមកាលរដូវក្តៅនែះ ខ្ញុំចង់ទៅដើរកំសាន្ត
ឡើងភ្នំ Fuji ។ ការដើរកំសាន្តឡើងភ្នំ Fuji  មាន
បែជាបែយិភាពខា្លាងំណាស់ចំពោះជនជាតិជបុ៉ន
និងជនបរទែស ពែះវាជារដូវតែមួយគត់ដែល

គែអាចឡើងភ្ននំែះបាន។  ការគយគន់ទែសភាព
ពីលើកំពូលភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគែបំផុតក្នុងបែទែស

ជបុ៉ន ជាពិសែសគឺការទសែសនាថ្ងែរះពីលើកំពូលភ្នដ៏ំខ្ពស់នែះ ជាលក្ខណៈ
ពិសែសនែការឡើងភ្នំនែះ។

ឈ្មោះ	 	:	បូរ៉ាន់	ច័ន្ទរតនះ
ភេទ	 :	បេុស	
អាយុ	 :	២៤ឆ្នាំ
ការងារ	 :				និសេសិត

ឈ្មោះ	 	:	អ៊ុកសុវណ្ណារ៉ា
ភេទ	 :	បេុស	
អាយុ	 :	២៨ឆ្នាំ
ការងារ	 :				និសេសិត

ឈ្មោះ	 	:	នឿន	មុន្នីនាថ
ភេទ	 :	សេី
អាយុ	 :	២១ឆ្នាំ
ការងារ	 :	និសេសិត

ឈ្មោះ	 	:	សេ៊ុន	សុវណ្ណារ៉ា
ភេទ	 :	បេុស
អាយុ	 :	២៥ឆ្នាំ
ការងារ	 :	និសេសិត

ឈ្មោះ	 	:	រតន៍	ហ្វីលីយ៉ាន
ភេទ	 :	សេី
អាយុ	 :	២៥ឆ្នាំ
ការងារ	 :	បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន

ឈ្មោះ	 	:	សេ៊ុន	សូលីដា
ភេទ	 :	សេី
អាយុ	 :	២៤ឆ្នាំ
ការងារ	 :	និសេសិត

ពិធីបុណេយបាញ់កាំជេួច ដើរហាងទិញឥវ៉ាន់

ការមើលផ្កា
ដំណើរកំសាន្តតាមខេត្តនានា

ការដើរកំសាន្តតាមមាត់សមុទេ
ការឡើងភ្នំុ	Fuji
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កំសាន្តនឹងការបែះផ្លែឈើនានានៅរដូវក្តៅ។ កែពី
ការហែលទឹករាល់ពែឹកជាបែចាំ ការធ្វើដំណើរ
កំសាន្តទៅកាន់ខែត្តនានាដូចជា ខែត្ត Yamanashi 
ដែលមានភ្ន ំFuji និងខែត្ត Nagano តាមជើង
ជួរភ្ន ំAlps របស់បែទែសជបុ៉ន ដើមែបីញំុាផ្លែឈើ

នែរដូវក្តៅដូចជាទំពាំងបាយជូ ផ្លែ Peach និង 
Cherry ជាចំណូលចិត្តពិសែស
របស់ខ្ញុំក្នុងរដូវក្តៅ។

ការបញ្ច្រញមតិជារួមៈ
មានពិធីបុណែយបែពែណីរបស់ជនជាតិជប៉ុនជាចែើនតែូវបានបែរព្ធឡើងនៅរដូវក្តៅក្នុងបែទែសជប៉ុន។ ក្នុងនោះ ពិធីបុណែយ Omikoshi 

ជាពិធីបុណែយបែពែណីក្នងុរដូវក្តៅដ៏ធំមួយដែរនៅបែទែសជបុ៉ន។ ពិធីបុណែយនែះតែវូបានបែរព្ធឡើងនៅតាមភូមិ សង្កាត និងតំបន់នានាក្នងុ
បែទែសជបុ៉ន ដែលមានបែជាជនជបុ៉នជាចែើន ទំាងចាស់ទំាងក្មែងចូលរួម។ អ្នកចូលរួមសែងរទះយន្តទែវតា(Omikoshi)នែះ តមែវូអោយ
ស្លៀកសំលៀកបំពាក់បែពែណីរដូវក្តៅរបស់ជប៉ុន ដែលនាំអោយពិធីបុណែយនែះកាន់តែទាក់ទាញសំរាប់ជនបរទែសចូលរួមទសែសនា។

នាងខ្ញុចូំលចិត្តការបោះជំរំុ និង BBQ។ មូលហែតុ
ដោយសារ នៅរដូវក្តៅមានទែសភាពធម្មជាតិ
សា្អាត ហើយយើងអាចកំសាន្តជាមួយការស្ទចូ
តែីផង និងលែងទឹកស្ទឹងបន្តិចបន្តួចបានផង

ដែរ។ ដោយរដូវក្តៅមានរយៈពែលថ្ងែវែងជាង
រដូវដ៏ទែ ដូច្នែះនៅពែលលា្ងាចយើងអាចកំសាន្ត 

BBQ ជាមួយធម្មជាតិបានពែញមួយថ្ងែ ដែលវាជាលក្ខណៈពិសែសនែ
ការបោះជំរុំនែះ។

ការដើរកំសាន្តលើភ្នំនៅតំបន់ភាគឦសាននិង 
Hokkaido គឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុនំៅ
រដូវក្តៅ។ នៅរដូវក្តៅឆ្នាំនែះ ខ្ញុំមានគមែង
ដើរកំសាន្តលើភ្នំ Adatara-yama នៅខែត្ត 

Fukushima តំបន់ឦសាននែបែទែសជបុ៉ន។
ការសា្នាក់នៅសណា្ឋាគារដែលមានអាងតែទឹំកក្តៅ

ធម្មជាតិ បនា្ទាប់ពីដើរកំសាន្តលើភ្នដំែលពោពែញដោយធម្មជាតិពែញមួយ
ថ្ងែពិតជានាំអោយមានអារម្មណ៍
ធូសែល និងសែស់សែយ។

ការកំសាន្តនារដូវក្តៅដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្ត គឺពិធី
បុណែយបាញ់កំាជែចួ។  វាជាពិធីបុណែយដែលយើង
អាចកំសាន្តជំុគា្នាជាមួយមិត្តភក្តដិោយទិញរបស់
ញុំាងយៗនានាដូចជា មីឆ និងមឹកអំាង

ជាដើមពីតូបលក់ក្នងុពិធីបុណែយដោយញំុាជាមួយ
សែបៀ បណ្តើរខណៈពែលមើលកាំជែួចសា្អាតៗ

                     ជាចែើនលើមែឃ។

ឈ្មោះ	 	:	NAKAMURA Yuka   
ភេទ	 :	សេី	
អាយុ	 :	២៥ឆ្នាំ
ការងារ	 :				បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន

ឈ្មោះ	 	:		MATSUSHITA
   Momoko      
ភេទ	 :	សេី	
អាយុ	 :	២៧ឆ្នាំ
ការងារ	 :				បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន

ឈ្មោះ	 	:	TAJIMA Noboru  
ភេទ	 :	បេុស
អាយុ	 :	៧០ឆ្នាំ
ការងារ	 :	ចូលនិវត្តន៍៍

ឈ្មោះ	 	:	ITO Hiroko      
ភេទ	 :	សេី
អាយុ	 :	៧៦ឆ្នាំ
ការងារ	 :	មន្តេីចូលនិវត្តន៍

ចូលចិត្តកំសាន្តនិងការចូលរួមពិធីបុណែយរដូវក្តៅ
តាមតំបន់នានា ជាពិសែសការទសែសនាទសែស-
នីយភាពដ៏អសា្ចារែយនែពិធីបុណែយ Kanto-matsuri
ដែលបែរព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នានំៅខែត្ត Akita។ 

ការទសែសនា និងការចូលរួមក្នងុពិធីបុណែយបែពែណី
នែរដូវក្តៅទាំងនែះ អាចនាំអោយយើងកំសាន្ត

សបែបាយជាមួយនិងរដូវក្តៅ។

ឈ្មោះ	 	:	OKUYAMA Shingo
ភេទ	 :	បេុស
អាយុ	 :	២៥ឆ្នាំ
ការងារ	 :	និសេសិត

ខ្ញុចូំលចិត្តចូលរួមកំសាន្តក្នងុកម្មវិធី FUJI ROCK
FESTIVAL នៅរដូវក្តៅ។  វាជាកម្មវិធីបុណែយ
តន្តែដ៏ីធំបំផុតនៅបែទែសជបុ៉ន ដែលមានរយៈ
ពែល៣ថ្ងែ ហើយមានកែមុតនែ្តជីាង២០០កែមុ

មកពីបណា្តាបែទែសនានាលើសកលលោកចូល
រួម។  មានទសែសនិកជនបែហែលជាង១២មឺុននាក់

ចូលរួមនៅលើទីលានតន្តែីដែលមានបែវែងបែមាណ៤គីឡូម៉ែតែ។ 
បែជាជនជប៉ុនដែលចូលចិត្តតន្តែីជាចែើន ទន្ទឹងរង់ចាំពិធីបុណែយនែះ 
ពែះមានការសំដែងនិងការបែគំតន្តែីចែើន
បែភែទទាំងចាស់ទាំងថ្មីពីបណា្តា
បែទែសនានា។
ឈ្មោះ	 	:	SUGIYAMA Takuma   
ភេទ	 :	បេុស
អាយុ	 :	២៨ឆ្នាំ
ការងារ	 :	បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន	

ការបោះជំរំុ	និង	BBQ
ពេតឹ្តការណ៍បុណេយតន្តេី

ការបេះផ្លេឈើរដូវក្តៅ

ការដើរឡើងភ្នំការចូលរួមពិធីបុណេយរដូវក្តៅតាមតំបន់

ពិធីបុណេយបាញ់កាំជេួច
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ក្នងុរយៈពែលបុ៉នា្មែនឆ្នែថំ្មីៗ នែះ ៅបែទែសជបុ៉នមានមនុសែសជាចែើន

និយមនិងកមែសាន្តជក្នុងការធ្វើដំណើរ តាមលក្ខណៈគែប់បែបយ៉ែង 

ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅទសែសនាកម្មវិធីបែកួតបាល់ទាត់ ឬទៅលែង

ទីតំាងអាងទរឹកក្តែ ដែលបែ្ ពមកពីកែែមដីហៅថា Onsen ឬមួយ

ក៏ទៅលែងទីតាំងឆកខែសែភាពយន្តជ ឬរឿងគំនួរជីវចលជាដើម 

ៅគែប់ទិសទីទូទំាងបែទែសជបុ៉នកែែបែទែស។  ក្នងុនោះអ្វីដែល

មនុសែសទំាងឡាយគែប់ជំនាន់ កំពុងនិយមចូលចិត្តជដោយមិនគិតថា

មនុសែសចាស់ឬក្មែង មនុសែសបែសុឬសែ ី គឺការធ្វើដំណើរសមែែប់បែមូល

តែែ Gosyuin ដើមែបីវាយៅលើសៀវភៅដែលហៅថា Gosyuin-cho 

(តម្លែ១កែបាលពី១០ទៅ២០ដុលា្លែ)។ Gosyuin សំដៅលើតែែ

ដែលទទួលបាន ជា្ស្តជុតាងក្នុងពែលដែលបានទៅទីសកា្កែរបូជា 

ជាពែះវិហារឬវត្តជអារាមៅបែទែសជប៉ុន។ ក្នុងតែែនោះ មានសា្នែម

អកែសរដែលសរសែរដោយទរឹកថា្នែពិំសែស ដែលតែវូគែកត់តែែនូវឈ្មែះ

ទីសកា្កែរបូជា ជាពែះវិហារឬវត្តជអារាម ឈ្មែះពែះបដិមា កាលបរិច្ឆែទ

ដែលបានចុះទៅទសែសនកិច្ចជាដើម។ លើសពីនែះទៅទៀត រចនាបទ

ឌីហែសាញរបស់តែែមានលក្ខណៈខុសរា្នែទៅតាមទីសកា្កែរបូជានីមួយៗ

ទើបមានមនុសែសជាចែើនធ្វើដំណើរចែើនកន្លែង ដើមែបីបែមូលនូវតែែ

ដែលមានឌីហែសាញគែប់បែបយ៉ែងនោះ។ ថ្មីៗនែះ មានពែះវិហារឬ

វត្តជអារាមខ្លះក៏លក់កែាសតែែ Gosyuin ឬក៏មានហាងឯកទែស

លក់តែែ Goshuin ្ងដែរ ដែលឆ្លះុបញ្ចែងំពីការនិយមដ៏ខ្លែងំកា្លែនោះ។

ដើមឡើយ Gosyuin គឺជាតែែសមែែប់ជា្ស្តជុតាងពីការតម្កដល់

សៀវភៅធម៌។ Gosyuin គឺជាវតថែមួុយ ដ៏មានតម្លែ ដោយសារពែះវិហារ

ឬវត្តជអារាមនរឹងបែគល់អោយជា្ស្តជតុាងនែការមកបូងសួង និងតម្កដល់

សៀវភៅធម៌ ដូច្នែះគួររកែសាទុកៅទីកន្លែងណាខ្ពស់ជាងកែសែភ្នែករបស់

ខ្លនួៅតាម ្្ទះ។  មានបែការមួយតែវូបែយ័ត្នគឺ មិនមែនមានពែះវិហារ

ឬវត្តជអារាមគែប់កន្លែងសុទ្ធតែមានតែែនោះទែ។ ជាពិសែស វត្តជអារាម

និកាយ Jyodo-Shinsyu គែបែកាន់គោរពលើការសូតែធម៌ចែើន

ជាងវត្តជ ដូច្នែះរា្មែនកម្មវិធី វាយតែែទែ។ ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ 

ៅតាមពែះវិហារឬវត្តជអារាមលែបីលែបាញភាគចែើនៅតំបន់ទែសចរណ៍ន

មានកម្មវិធីវាយតែែនែះដែរ ដូច្នែះសូមលោកអ្នកសាកលែបងបែមូល 

Gosyuin នែះ ៅពែលអញ្ជើញទៅលែងបែទែសជប៉ុន។

ចំនុចដ្រលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទ្រសជប៉ុន

នែះគឺជា Fushimi-Inari-Taisha
ៅខែត្តជ Kyoto ដែលលែបីលែបាញ
ដោយសារមានក្លែងទា្វែកែហម
ហៅថា Torii រាប់ពាន់ជាជួរៗ។ 
តែែដែលទទួលបានៅទីនែះអាច
កា្លែយជាវតថែអុនុសែសាវរីយ៍នដ៏ល្អ ពែែះ
វាមានកាលបរិច្ឆែទនែពែលទសែសន-
កិច្ច។

Gosyuin ក្នុងរូបថតនែះ គឺជាតែែបែចាំ Kasuga-Taisha ៅខែត្តជ 
Nara។ ទីសកា្កែរបូជានែះ តែវូសាងសង់ឡើងៅឆ្នែ៧ំ៦៨ ហើយមាន
ទែពែយបែចំាជាតិ ឬសមែបត្តជវិបែបធម៌ពិសែសជាចែើន ដែលតែវូគែចុះបញ្ជី
បែតិក្ណ្ឌពិ្ពលោកៅឆ្នែំ១៩៩៨ ក្នុងនាមជា “សមែបត្តជិវបែបធម៌
បែចំារាជានី Nara” មួយ។ ទីនែះជាទីសកា្កែរបូជាចមែបង ក្នងុចំណោម
ពែះវិហារ Kasuga ដែលមាន ១០០០កន្លែងៅទូទាំងបែទែស។

Gosyuin-cho ▶

ការធ្វើដំណើរស្វ្រងរកត្រ្រ “Gosyuin”
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ជំរាបសួរ អ្នកសែឡាញ់តន្តែីទាំងអស់គា្នា។ 
យើងខ្ញុំជាសមាគមសិលែបៈជប៉ុនកម្ពុជា (JCPAA) មានបាវចនាថា “នាំមកនូវ

សិលែបៈសំដែងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់បែទែសកម្ពជុា” ។ ចាប់ពីឆ្នា២ំ០១៣មក
JCPAA កំពុងអនុវត្តគមែងមួយដែលមានឈ្មាះថា “Catch A Cambodian 

Star” ដើមែបីស្វែងរក និងអប់រំតន្តែីករខ្មែរវ័យក្មែង។ អ្នកឈ្នះអាចទទួលបានការ
គំាទែផ្នែកបច្ចែកទែស ដើមែបីឈានទៅដល់កំរិតស្តង់ដរពិភពលោក ដូចជាការចូលរួម
ក្នុងការបែកួតបែជែងអន្តរជាតិ។ បែិយមិត្តទាំងអស់ ធា្លាប់បានដឹងហើយថា 
កាលពីថ្ងែពុធ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ JCPAA បានរៀបចំការបែគំតន្តែ ី
World Music Project ឆ្នាំ២០១៩ នៅមជែឈមណ្ឌលសហបែតិបត្តិការកម្ពុជា 
ជប៉ុន (CJCC) ដែលសំដែងដោយកែុម World Music Project និងបែកាស
លទ្ធផលជ័យលាភី Catch A Cambodian Star 2019។ ដោយឆ្នាំនែះ មិនមាន
បែក្ខជនបែឡងជាប់ពិន្ទុដែលគណៈកម្មធិការបានកំណត់ ដូចនែះគណៈកា្មាធិការក៏
សមែចជែើសរើសបែក្ខជនដែលជាប់ចំណាត់ថា្នាក់ខ្ពស់បនា្ទាប់ គឺលោកសោម ពិសិដ្ឋ
សមែប់ចូលរួមបែឡងកម្មវិធី Catch A Cambodian Star 2019។ ដើមែបីតែៀម
ក្នងុការបែឡង JCPAA បានសមែចរៀបចំការបង្ហាត់បន្ថែមដល់ ពិសិដ្ឋ រយៈពែល
បីខែ បនា្ទាប់ពីការបែគំតន្តែីរួច ដែលបងែៀនដោយលោកគែូជនជាតិអ៊ុយកែន 
“Mirab” ពីរដងក្នងុមួយសបា្តៅហ៍ បនា្ទាប់មកស្នើសំុគណៈកម្មធិការវាយតម្លែម្តងទៀត
ក្នងុខែកក្កដខាងមុខនែះ។ ចាប់ពីថ្ងែទី១៣ ដល់ថ្ងែទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ 
ក្នងុអំឡុងពែលដំណើរការបែគំតន្តែនិីងលោ្ខោនអូប៉ែរា៉ាដោយសិលែបករជបុ៉នលែបីពីររូប
គឺលោកសែីសាតូមី អូហា្គាវា៉ា (Satomi Ogawa) និងលោកសែី ណូរើកូ សុីមីហែសូ 
(Noriko Shimizu) មានពិសិដ្ឋចូលរួមផងដែរ។ JCPAA  មានការភា្ញាក់ផ្អើលអំពី
ភាពរើកចមែើន សែចក្តកីា្លាហាន និងភាពជឿជាក់របស់ពិសិដ្ឋជាខា្លាងំ ក្នងុការសំដែង
លើឆក ចំពោះមុខមហាជន ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយស នែះគឺពិតជាលទ្ធផល
ដ៏បែសើរមួយ ចំពោះការពែយាយមបណ្ត�ះបណា្តាលរបស់ JCPAA។ JCPAA 
មានសែចក្តសីងែឃឹម និងសូមជូនពរដល់ពិសិដ្ឋ អាចឈងចាប់ឱកាសដ៏ល្អមួយនែះ
ជាប់ក្នុងការស្នើសុំគណៈកម្មធិការវាយតម្លែម្តងទៀតក្នុងខែកក្កដខាងមុខនែះ។
JCPAA សងែឃឹមថា ឆ្លងកាត់កម្មវិធី Catch A Cambodian Star នឹងជមែញុឲែយ
វិស័យតន្តែីកា្លាសុីក និងធនធានមនុសែសនៅបែទែសកម្ពុជាមានការរើកចមែើន។
តើលទ្ធផលដែលពិសិដ្ឋហ្វកឹហាត់អស់រយៈពែលបីខែ នឹងទទួលជ័យលាភីក្នងុកម្មវិធី 

Catch A Cambodian Star 2019 ឬទែ? JCPAA មានរៀបចំការសំដែងម្តងទៀត
នៅថ្ងែទី២ និងទី៣ ខែវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៩ខាងមុខនែះ ។ ដូចនែះហើយ កំុភ្លែចតាម
ដនទាំងអស់គា្នាណា! 

ការចាប់ផ្តើមដំណើរជាមួយសិល្បករកំរិតស្តង់ដារពិភពលោក
របស់តារាយុវជនកម្ពុជា «សោម ពិសិដ្ឋ»

សមាគមសិល្បៈជប៉ុន កម្ពុជា (JCPAA)

ជាអង្គការមិនស្វែងរកបែក់ចំណែញដ៏ជាក់លាក់មួយ ដែលមាន
បំណងរួមចំណែកដល់ការកសាងភាពសុខសាន្ត និងស្ថែរភាព
សង្គម ហើយកំពុងពែយាយមជមែញុការសំដែងសិលែបៈតាមរយៈ
កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវបែបធម៌ និងតន្តែីមិត្តភាពអន្តរជាតិ រវាងជប៉ុន  
និងកម្ពុជា។ 

យើងខ្ញុំបានដើរតួជា “គីអារា៉ា អង្គរ មីញ៉ូសុីក បែូដក់សិន” 
ចាប់ពីឆ្នា២ំ០១២ ដើមែបីណែនំាការសំដែងសិលែបៈដ៏ពិតបែកដដល់
បែទែសកម្ពជុា ដែលជារាជាណាចកែនែការអភិវឌែឍដ៏ជោគជ័យ 
ពីសែចក្តបីែថា្នាទទួលបានមកវិញនូវពន្លភឺ្លចិឺញ្ចាច ដូច “គជ់អាសីុ”

ដែលបែទែសកម្ពជុាធា្លាប់តែវូបានបែដូចទៅនឹងកែងុបា៉ារើស នែអាសីុ-
បូព៌ា។ នៅឆ្នា២ំ០១៩ យើងខ្ញុបំានប្តរូឈ្មាះជាសមាគមសិលែបៈ
ជប៉ុន កម្ពុជា "Japan Cambodia Performing Arts Associ-
ation" ដើមែបីបន្តសកម្មភាពគាំទែ និងចុះឈ្មាះជាអង្គការមិន
ស្វែងរកបែក់ចំណែញនៅបែទែសជប៉ុន។

Catch A Cambodian Star 
គម្្ងស្វ្ងរក និងអភិវឌ្ឍតន្ត្ីករកម្ពុជាវ័យក្ម្ងសម្្ប់
ជំនាន់ក្្យ

គឺជាពែតឹ្តកិារណ៍បន្តនែការបែគំតន្តែ ី ក្នងុគោលបំណងរែអង្គាស
បែក់សមែប់អាហារូបករណ៍តន្តែ ី ដែលផ្តល់ឲែយបែជាជនកម្ពជុា
ដែលមានទែពកោសលែយ តារារះថ្មី បានចូលរួមក្នុងឆកតន្តែី
អន្តរជាតិដ៏លែបីលែបាយ។

INFO:

លោ្ខ្នអូប៉្រា៉ ្Madam Butterfly 
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងែទី២ និងទី៣ ខែវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៩
ម៉ោង៖	៣:០០ រសៀល
ទីកន្លេង៖ AEON HALL , AEON Sen Sok City 

ព័ត៌មាន ស្តីពីគម្រ្រងស្វ្រងរក
និងបណ្តុះបណ្ត្រលតន្ត្រីករខ្ម្ររ
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បងយូគី 
ជាជនជាតិជប៉ុនដែលរស់នៅ
បែទែសកម្ពុជា២៥ឆ្នែំ ធ្វើការ
ជាអ្នកបកបែែភាសាខ្មែរ-ជបុ៉ន។ 
បងសែីជានិច្ចជាកាល រវល់នឹង
ការងារពីនែះពីនោះមិនដែល
ឈប់ឡើយ។

ដំណើរទ្រសចរណ៍
ដើម្របីរៀបចំថ្ន្រក់ភាសាជប៉ុន

(តពីល្រខមុន)

មូលហ្រតុអ្វបីានជា
មកប្រទ្រសកម្ពជុា?

បងយូគី

ក្នុងពែលដើរមើលបែសាទអង្គរវត្ត ខ្ញុំបានឃើញក្មែងៗជាចែើនមក
តាមភ្ញៀវទែសចរណ៍ ដើមែបីលក់វត្ថអុនុសែសាវរើយ ឬទឹកសុទ្ធនិងទឹកកែចូ
ជាដើម។ ពួកគែបានហៅភ្ញៀវថា “Hello, Hello ! ” “One dollar, 

One dollar” ជាដើម។ ខ្ញុបំានសាកលែបង ឆ្លើយជាភាសាជបុ៉ន តែពួកគែ
ពំុយល់ឡើយ។ ក្មែងខ្លះបានបែើទឹកមុខ ញញឹម ក្មែងខ្លះបានបែើទឹកមុខ
ចង់យំ ដើមែបីទាក់ទាញអារម្មណ៍ភ្ញៀវ។ ខ្ញុំបានសង្កែតមើល “វិធីលក”់ 
របស់ពួកគែ ហើយសមែចចិត្តទិញទឹកសុទ្ធពីក្មែងដែលបែើសា្នាមញញឹម។ 
បែហែលក្មែងដែលបែើទឹកមុខចង់យំនោះគិតថា បើធ្វើទឹកមុខដូច្នាះទៅ
ភ្ញៀវអាណិតជួយទិញ តែខ្ញុគិំតថាវាជាវិធីខុសឆ្គង។ ពិតមែនតែសម័យ-
កាលនោះ បែទែសកម្ពុជាពុំទាន់មានសន្តិភាពពែញលែញដូចសព្វថ្ងែ
នែះក្តី (ពែះនៅមានខ្មែរកែហមធ្វើសកម្មភាពនៅតាមពែំដែនឬក្នុង
ពែជាដើម) តែចំពោះភ្ញៀវទែសចរណ៍វិញ គោលបំណងនែការមក
លែងនៅបែទែសកម្ពជុា គឺមិនមែនមកមើលភាពកំសត់នោះទែ។ ការពិត
ណាស់ ភ្ញៀវក៏មានសណា្តានចិត្តអាណិតអាសូរដែរ ហើយមគ្គុទែស-
ទែសចរណ៍ក៏តែងតែណែនាំពនែយល់ពី សា្ថានភាពនែសែុកខ្មែរនាពែល
នោះដែរ តែគែដើរលែងដើមែបីកមែសាន្ត។ បើដូច្នាះ អ្នកលក់គួរតែលក់
អ្វីដែលសបែបាយចំពោះភ្ញៀវ។

ខ្ញុំពែយាយមសាកលែបងបែប់ទៅក្មែងសែីមា្នាក់ ដែលបែើទឹកមុខចង់
យំនោះថា “អូនកុំធ្វើជាចង់យំអី។ បើអូនបែើសា្នាមញញឹមវិញ ភ្ញៀវនឹង
សបែបាយ ហើយចង់ទិញរបស់របរពីអូនទែតើ”។ តែមិនដឹងថាក្មែងសែី
នោះសា្តៅប់បាននូវភាសាខ្មែររបស់ខ្ញុឬំអត់ ទែ...។ ហើយយើងខ្ញុក៏ំបន្តដើរ
ចូលទៅក្នុងបែសាទអង្គរវត្តវិញ។

នៅក្នុងបែសាទអង្គរវត្ត យើង
បានសា្តៅប់សែចក្តីពនែយល់របស់
មគ្គុទែសទែសចរណ៍ជាចែើនអំពី
បែវត្តិឬវិធីនែការសាងសង់ អំពី
សម័យអាណាចកែអង្គរនិង អំពី
ពែះបាទសូរែយវរ្មន័ទី២ជាដើម ហើយ
អ្វីដែលនាងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍
ខា្លាងំជាងគែ គឺទែវកថាក៏ដូចជារឿង
រាមករ្តិ៍             ដែលតែវូឆ្លាក់នៅផ្ទែជញ្ជាងំ
នែបែសាទ។ រឿងទាំងអស់នោះ
តែូវបានផែសព្វផែសាយមកពីបែទែស
ឥណា្ឌ តែវាបានកា្លាយទៅជាវបែបធម៌
ឬអកែសរសិលែប៍ខ្មែរវិញ។ ដូចនៅ
បែទែសជប៉ុនដែរ រឿងឬបែការ
មួយចំនួនតែូវបានផែសព្វផែសាយមក
ពីបែទែសចិន។

មគ្គទុែសទែសចរណ៍របស់យើង ពូកែរៀបរាប់ពីរឿងរា៉ាវណាស់ ដែល
ធ្វើអោយភ្ញៀវទែសចរណ៍សើចសបែបាយ និងយល់ដឹងជែពីអង្គរវត្ត។
ខ្ញុក៏ំកត់តែពាកែយពែចន៍របស់គាត់ ដើមែបីច្នែបែឌិតជាមែរៀននៅថា្នាក់ភាសា
ជប៉ុននាពែលខាងមុខ។

នៅពែលដើរមើលចំនុចសំខាន់ៗនែបែសាទ យើងបានឃើញរូប
អបែសរាមួយដែលមានសា្នាមនៅលើខ្លួន។ មគ្គុទែសទែសចរណ៍បាន
រៀបរាប់ថា កាលពីសម័យសង្គាែម អបែសរាក៏ទទួលរងការបាញ់កំាភ្លើងដែរ។ 
យើងមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរជាខា្លាំងចំពោះអបែសរានោះ ហើយ
ក៏ដឹងថារូបចមា្លាក់នែះ កំពុងឆ្លះុបញ្ចាងំពីបែវត្តគួិរអោយសោកសៅរបស់
មនុសែសលោក រហូតដល់នាពែលបច្ចុបែបន្ន។ ក្នុងនាមជាជនមា្នាក់ ដែល
បានកើតមកជាមនុសែសក្នុងសម័យកាលនែះ យើងមិនតែូវភ្លែចពីទង្វើរ
ដែលមិនតែូវអោយកើតមានម្តងទៀតដូចរូបនាងអបែសរានែះឡើយ។
(តទៅលែខកែយ)

ជ្រុងមួយរបស់បងយូគី

នៅក្នងុការរស់នៅប្រទ្រសគ្រយូរៗទៅ យើងអាចដឹងពីសង្គមនោះកាន់ត្រជ្រ។ មានរឿងរ៉ាវខ្លះគួរឱ្រយអស់សំណើច និងរឿង
ខ្លះកំសត់ជូរចត់។ ខាងក្រមន្រះ គឺជាការសាកល្របងរៀបរប់ពីអ្វីដ្រល “បងយូគី” បានមើលឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្ម្ររ។

Stef 2019, Happy Painting

th99
Feb / Mar 2019

th99
Feb / Mar 2019th100
Apr / May 2019

Stef 2019, Happy Painting Stef 2018, Happy Painting

th97
Oct / Nov 2018

TsSnavdIþB½t’manCIvPaBrs;enArbs;RbeTskm<úCa

CON TAC T
T: 012-500-052, 016-657-290  M: nyonyum@cisinc.co.jp

អំពីប្រទ្រសកម្ពុជារបស់យើង

ភាសាជប៉ុន / ភាសាអង់គ្ល្រស

e)aHBum<pSay³ 2Exmþg ¬ éf¶TI10 kñúgExKU ¦

012-500-052, 016-657-290
@khmer.nyonyum

សូមធ្វើការផែសព្វផែសាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយទសែសនាវដ្តីយើងខ្ញុំ លោកអ្នកចូលទៅកាន់គែហទំព័រហ្វែសប៊ុក "ញញឹមខ្មែរ" ដើមែបីមើលព័ត៌មានបន្ថែម !!!
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ចម្ការផ្កាឈូករ័ត្នដេលពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹម
បែវត្តិនែផ្កាឈូករ័ត្នមានយូរណាស់មកហើយ គឺកាលពីសតវតែសទី១៥ 

ជនជាតិអែសែបា៉ាញបាននំាយកគែប់ពូជពីទ្វបីអាមែរិក ហើយបានដំដុះនៅ
ក្នុងសែុកនិងតែូវបានផែសព្វផែសាយទៅដល់បែទែសបារាំងឬបែទែសរុសែសុី 
ពែមទំាងតែវូបាននំាមកដល់បែទែសជបុ៉ននៅសតវតែសទី១៧។ កែយមក 
បែទែសរុសែសីុ និងសាធារណៈរដ្ឋប៉ែរូ បានយករូបផ្កានែះដក់នៅក្នងុទង់ជាតិ
របស់គែ។ រើឯបែទែសជប៉ុនវិញ គែបានបង្កើតចមា្ការផ្កាឈូករ័ត្ននៅទូទាំង
បែទែសដើមែបីបែើបែស់ក្នុងកម្មវិធីអភិវឌែឍន៍ភូមិ សែុក ឬសកម្មភាពសា្តៅរ
ពីគែះមហន្តរាយជាដើម ហើយក៏មានបែើនៅក្នងុពែតឹ្តកិារណ៍នានាផងដែរ។

នៅសែកុ Ogaki ខែត្ត Gifu តំាងពីឆ្នា១ំ៩៩០ មក គែបានរៀបចំចមា្ការផ្កា
ឈូករ័ត្នក្នុងគោលបំណងអភិវឌែឍន៍វិស័យកសិកម្មសែចមា្ការ និងជមែុញ
សកម្មភាពនែតំបន់ ដោយបែើបែស់នូវដីកសិកម្មដែលមិនបានបែើបែស់
យូរហើយ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅខែមិថុនាគែបានដំពូជចំនួន២ដង ហើយ
នៅខែសីហា យើងនឹងឃើញទិដ្ឋភាពផ្កាឈូករ័ត្នរើកពែញលែញដែលមានចំនួន
បែមាណ១២មឺុនដើមឯណោះ។ ក្នងុរដូវកាលនែះ (ពីពាក់កណា្តាលខែសីហា
ដល់ដើមខែកញ្ញា) ទំាងបែជាជនក្នងុភូមិសែកុ និងទំាងបែជាជនមកពីគែប់ទិសទី
នែបែទែសជបុ៉ននំាគា្នាមកទសែសនានិងលែងកមែសាន្ត ហើយក្នងុនោះក៏មានជនជាតិ
បរទែសផងដែរ។ ទីតាំងសែុក Ogaki ស្ថិតនៅជិតទីកែុង Osaka ឬទីកែុង 
Nagoya ដែលអាចមកលែងដោយរថភ្លើងលែបឿនលឿនដូចរូបថតបាន
យ៉ាងសែួលដែរ។ ចំពោះបែទែសកម្ពុជាវិញ ក៏មានចមា្ការផ្កាឈូករ័ត្នមួយ

គយគន់ទ្រសភាពប្រទ្រសជបុ៉ន

Credited by modifying <Ogaki Sunflower Field in Hira-machi Area> (©<Ogaki City>, Creative Commons Attribution 4.0 
International License (CC BY 4.0)) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ចំនួននៅកែងុតាខ្មា ដែលស្ថតិនៅភាគខាងតែបូងពីរាជធានីភ្នពំែញ ដែលអាច
ធ្វើដំណើរបានក្នុងរយៈពែលបែហែល៣០នាទីដោយរថយន្ត ដូច្នែះអ្នក
អាចអញ្ជើញទៅលែងកមែសាន្តនៅទីនោះបានផងដែរ។
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ខ្ញុបំាទឈ្មាះណុប វិសាលជានិសែសិតបញ្ចប់ការសិកែសាថា្នាក់បរិញ្ញាប័តែជាន់
ខ្ពស់នៅបែទែសជបុ៉ន ផ្នែកសិកែសាអំពីបែទែសជបុ៉ននិងអន្តរជាតិ។ ក្នងុកំឡុង
ពែលសិកែសា៨ឆ្នាំនៅទីនោះ ខ្ញុំមានអនុសែសាវរើយ៍ជាចែើនជាមួយបែទែស
ជប៉ុន តែពែលនែះ ខ្ញុំសុំណែនាំនូវអនុសែសាវរើយ៍មួយដែលទាក់ទងនិងការ
សំរែចចិត្តទៅសិកែសានៅបែទែសនែះកាលពី៩ឆ្នាំមុន។

នៅឆ្នា២ំ០០៥ ខ្ញុតំែវូបានជែើសរើសជាតំណាងនែយុវជនកម្ពជុាពីសាលា
រៀនភាសារជបុ៉ននែខែត្តសៀមរាប ក្នងុកម្មវិធីទសែសនៈកិច្ចសិកែសានៅបែទែស
ជបុ៉ន។ នៅក្នងុកម្មវិធីសិកែសានោះ ខ្ញុបំានទទួលការសា្វាគមនយ៉ាងរាក់ទាក់ពី
បែជាជនជប៉ុន និងបានធ្វើទសែសនៈកិច្ចសិកែសាជាចែើនកន្លែងផងដែរ។ ខ្ញុំ
បានធ្វើទសែសនៈកិច្ចនៅសាលាអនុវិទែយាល័យមួយកន្លែងនៅទីកែងុតូកែយូ ដើមែបី
ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គា្នាក្នុងនាមជាយុវជន និងបានធ្វើទសែសនៈកិច្ច
សិកែសានៅសា្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដូចជា មន្ទីរដ្ឋសភាជាតិ កែសួងយុត្តិធម៌ 
និងកែសួងការបរទែស ក៏ដូចជាកម្មសិកែសានៅតំបន់មួយចំនួនទៀត ដើមែបី
ស្វែងយល់ពីការរើកចំរើនរបស់បែទែសជប៉ុន។ 

ជារៀងរាល់ថ្ងែខ្ញុំតែូវសរសែររបាយការណ៍ និងធ្វើបទបង្ហាញពីចំណាប់
អារម្មណ៍នានាពីដំណើរទសែសនៈកិច្ចនោះយ៉ាងម៉ត់ចត់។ តាមរយៈកម្មវិធី
កម្មសិកែសាទំាងនោះ បានផ្តល់ឱកាសអោយខ្ញុបំានជួបបែសែយ័ទាក់ទងនិង
មើលឃើញនូវជីវភាពរស់នៅជាក់ស�ែងរបស់ជនជាតិជប៉ុន ពែមទាំងបាន
ឃើញពីការអភិវឌែឃផ្នែកសណា្តាប់ធា្នាប់ក្នងុបែទែសមួយនែះ។ ជាការពិតណាស់
ជនជាតិជបុ៉នឧសែសាហពែយាយមធ្វើការ ម៉ត់ចត់ចំពោះការងរ និងមានសីលធ៌ម
ល្អក្នុងការគោរពគា្នាទៅវិញទៅមក ពិសែសការចែះកែងចិត្តអ្នកដ៏ទែ។ 

ភាពម៉ត់ចត់ចែបាស់លាស់នៅក្នុងការងរ ភាពទន់ភ្លន់រាក់ទាក់ និងភាព
ឧសែសាហ៍ពែយាយមរបស់ជនជាតិជបុ៉ន ក៏ដូចជាការរើកចំរើនដ៏មានសណា្តាប់ធា្នាប់ 
ដែលខ្ញុបំានឃើញ បានដិតជាប់នៅក្នងុដួងចិត្តរបស់ខ្ញុតំាមរយៈកម្មវិធីទសែសនៈ
កិច្ចសិកែសានោះ។ ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុបំានជួបក្នងុវ័យនោះ (១៩ឆ្នា)ំ 
បាននំាអោយខ្ញុចំាប់ផ្តើមសែម៉ែពីការសិកែសានៅបែទែសដ៏សែស់សា្អាតមួយនែះ។  

តែឡប់មកបែទែសកម្ពជុាវិញ ខ្ញុបំានណែនំាដល់មិត្តរួមថា្នាក់ និងកែមុគែសួារ
អំពីបទពិសោធន៍ទំាងនោះ ពែមទំាងក្តសុីបិន្តរបស់ខ្ញុដំល់ពួកគាត់។ ក៏បុ៉ន្តែ
កាលណោះ ចំពោះសិសែសសិកែសាភាសាជបុ៉នដែលរស់នៅខែត្ត ហើយគែសួារ
មានជីវភាពមិនសូវធូធារមួយនែះ ការសែម៉ែសិកែសានៅបែទែសជបុ៉នដ៏ជឿន

លឿននែះពុំមែនជាការងយសែួលឡើយ។ ជាការពិតណាស់ ថ្លែសិកែសា
ក៏ដូចជាថ្លែចាយវាយលើជីវភាពរស់នៅក្នុងបែទែសជប៉ុននាពែលនោះ ថ្លែ
ជាងសែុកខ្មែរយើងចែើនដងណាស់។ នែះជាកតា្តៅដែលធ្វើអោយក្តីសុបិន្ត
របស់ខ្ញុំមួយនែះរាំងស្ទះរហូតមក។ 

ទោះជាយ៉ាងនែះក្តី ខ្ញុំពុំបានបោះបង់ចលក្តីសែម៉ែមួយនែះឡើយ។ 
ដោយសាខ្ញុរំស់នៅខែត្តសៀមរាបដែលមានបែង្គបែសាទអង្គរដ៏លែបីលែបាញ 
និងទាក់ទាញភ្ញៀវទែសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសែសជនជាតិជប៉ុន
មកទសែសនាដ៏ចែើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ផងនោះ ខ្ញុំបានសំរែចចិត្តធ្វើជាមគ្គុទែស
ទែសចរណ៍និយយភាសាជប៉ុន។ 

៥ឆ្នាបំនា្ទាប់ពីបំរើការជាមគ្គទុែសទែសចរណ៍នែះមក នៅឆ្នា២ំ០១០ ដំណឹងពី
ការដក់ពាកែយទៅសិកែសានៅបែទែសជបុ៉នបានមកដល់។ ខ្ញុក៏ំសមែចចិត្តយក
បែក់សនែសំទំាងអស់របស់ខ្ញុដំើមែបីបង់ថ្លែសាលា បើទោះបីជាមានការបដិសែធ
ដំបូងពីកែុមគែួសារក៏ដោយ។ ការចាកឆ្ងាយពីបែទែសកំណើតទៅសិកែសា
នៅឯបរទែស ពុំមែនជារឿងងយសំរាប់កែុមគែួសារខ្ញុំ ដែលពុំដែលធា្លាប់
មានសមាជិកគែសួារណាមួយធ្វើបែបនែះពីមុនមកនោះទែ។ ការបារម្មណ៍នានា
ចំពោះសុវត្ថភិាព សុខភាព និងជីវភាពរស់នៅបែចំាថ្ងែរបស់ខ្ញុនំៅឯបរទែស
ពីសំណាក់គែួសារ ហាក់ដូចជាចិត្តមួយសំរាប់ខ្ញុំ ដែលតែងតែសែម៉ែពីការ
ទៅសិកែសានៅបែទែសជប៉ុន។ តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី ការតស៊ូមតិជាមួយ
កែមុគែសួារ ដោយបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតបែកដរបស់ខ្ញុទំៅកាន់ពួកគាត់ នៅទី
បំផុត ពួកគាត់បានយល់សែបតាមបំណងរបស់ខ្ញុំ។ 

ការដែលជំនះធ្វើរឿងអ្វមួីយដែលចែញឆ្ងាយពីការគិតធម្មតារបស់មនុសែសទូទៅ 
ពុំមែនជាការងយសែួលឡើយ។ ដោយខ្ញុំមើលឃើញថា បែទែសជប៉ុនជា
បែទែសដែលមានការអភិវឌែឍល្អ និងមានការគោរពចែបាប់វិន័យខ្ពស់ ហើយ
យកចិត្តទុកដក់ខា្លាំងលើការអប់រំយុវជន ដូច្នែះចំពោះរូបខ្ញុំ ការចាប់យក
ឱកាសទៅសិកែសានៅបែទែសនែះ ជារឿងសំខាន់។ ខ្ញុតំែវូធ្វើការនិងចំណាយ
ពែលរង់ចាំរហូតដល់ជាង៥ឆ្នាំ ទើបក្តីសុបិន្តមួយនែះកើតឡើង។

ខ្ញុគិំតថាការបែងឹបែងរកឱកាស ចែញទៅសិកែសានៅបែទែសជឿនលឿន
ណាមួយដែលខ្លនួបែថា្នា ជារឿងសំខាន់សំរាប់យុវជនខ្មែរក្នងុការដើមែបីរៀន
និងធ្វើការស្វែងយល់ពីការរើកចំរើននែបែទែសនោះដើមែបីចូលរួមអភិវឌែឍន៍
នាពែលអនាគត។

ការសំរេចចិត្តទៅសិកេសានៅបេទេសជប៉ុន

សរសេរដោយ:	
ណុប	វិសាល
អាយុ ៣៤ឆ្នាំ 
នៅខែត្តសៀមរាប

សព្វថ្ងែបំរើការនៅ NyoNyum 
និងជាអ្នកសែវជែវនៅ
វិទែយាសា្ថានខ្មែរសំរាប់សហ-
បែតិបត្តិការនិងសន្តិភាព
(CICP)

១. កិច្ចពិភាកែសាកែយទសែសនៈកិច្ចបែចំាថ្ងែ(ឆ្នា២ំ០០៥) ២. ទសែសនៈកិច្ចសិកែសានៅពហុកីឡដ្ឋាន
ខែត្ត  Saitama  បែទែសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ២០០៥ ៣. ជាមួយបងបែុសជនជាតិជប៉ុននៅថ្ងែបើក
បវែសនកាលចូលរៀននៅសាកលវិទែយាល័យ Meiji ឆ្នាំ២០១២២

១

៣



រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ បើមានមនុសែសសម្តីផ្អែម
តែជាក់មកធ្វើជាធា្នាក់ ទាក់ទងលោកអ្នកឱែយរកសុី
ចូលហ៊ុនជាមួយ តោងតែិះរិះពិចារណាឱែយបានល្អិត
ល្អន់ទើបមិនចាញ់បោកគែ។ ការងារៈ មុនពែលចុះ
ហត្ថលែខា ឬផ្តិតសា្នាមមែដែលើលិខិតសា្នាមផែសែងៗ 
តោងពិនិតែយពិច័យឱែយបានល្អិតល្អន់ ទើបពុំមានការ
ភា្លាំងភា្លាត់។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានចំណូលចែើន
គួរសមក្ត ី តែពំុមានសល់អ្វជីាដំុកំភួនឡើយ ពែះខ្ទង់
ចំណាយធំជាងខ្ទង់ចំណូល។ សុខភាពៈ តែូវយក
ចិត្តទុកដក់ចំពោះអនាម័យនែការហូបចុក។ 
ស្នែហាៈ បែយ័ត្នមានអ្នកកែនាំរឿងមកអុជអាលនាំ
ឱែយចំណងស្នែហាបែះឆ។ គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាច
ជួបគែះថា្នាក់រលាកទឹកក្តៅ។

រាសីខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ ការរកសុីបានកាក់កប
ល្អណាស់មានទំនិញលក់ចែញទិញចូលឥតទំនែរដែ 
ហើយបើទោះជាមានអតិថិជនខ្វះបំណុលខ្លះៗសង
មិនគែប់ក្តី ក៏មិនភ័យពែួយបាត់បង់១កាក់១សែន
ឡើយ។ ការងារៈ ទោះជាបានបែកបការងរអ្វក៏ីដោយ
ក៏អាចទទួលបានផលសមែចសមតាមបំណងបែថា្នា
ទំាងអស់ ពែមទំាងតែវូបានបងប្អនូញាតិមិត្តសនា្តៅន
ជួយជែមជែងទៀតផង។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែ
មានចំណូលចែើនពីគែប់ទិសទីក្តី តែដច់ខាតមិន
តែវូឱែយគែខ្ចលុីយកាក់ ឬខ្ចវីត្ថមុានតម្លែឡើយ បែយ័ត្ន
អាចចាញ់បោកគែ។ សុខភាពៈ នៅចុងខែអាចមាន
ជំងឺមាត់ធ្មែញមករំខានខ្លះ។ ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍
មានភាពល្អូកល្អឺនល្អណាស់។ គែោះថ្នាក់ៈ ពុំមានជួប
គែះថា្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរគួរឱែយកត់សមា្គាល់ឡើង។
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រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីពិតមែនតែនៅ
ជួបឧបសគ្គខ្លះៗក្តី តែពុំមានចទជាបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរ
ឡើយ ពែះអាចរកដំណោះសែយបានជែះសែឡះ។
ការងារៈ បើមានបំណងចង់បែកបការងរអ្វីមួយ ចូរ
កំុនៅសា្ទាក់ស្ទើរឱែយសោះ គឺតែវូហា៊ានសមែចចិត្តភា្លាមៗ 
ទើបមិនបង់ខាតពែលវែលាឥតអំពើ។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិត
មែនតែមានចំណូលចែើនគួរសមក្តី តែធ្វើយ៉ាងណា
តែវូចែះកាត់បន្ថយនូវការចំណាយពំុចំាបាច់ ទើបអាច
នៅសល់ខ្លះៗតែៀមទុកថ្ងែកែយ។ សុខភាពៈ អាច
មានជំងឺឈឺកែបាលវិលមុខនិងជំងឺផ្តៅសាយមករំខាន។
ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍បែយ័ត្នមានអ្នកកែនាំរឿង
មកអុជអាល។ គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់
គែចថ្លាះដែជើង។

រាសីសែតុចុះ។ ការរកសីុៈ បើមានមនុសែសចំឡែកយក
របស់របរមកបញ្ចាំ ឬលក់ឱែយដោយធូរថ្លែយ៉ាងណាក្តី
ក៏មិនទទួលឬទិញយកដែរ បែយ័ត្នអាចនំាអំពល់ទុក្ខ
ដក់ខ្លូន។ ការងារៈ រាល់កិច្ចការងរជួបរឿងរកាំរកូស
ចែើន ដូច្នែះតែវូចែះអត់ធ្មត់និងរមា្ងាប់ចិត្តឱែយបានតែជាក់ 
ទើបរឿងតូចមិនអាចកា្លាយជារឿងធំបាន។ សែដ្ឋកិច្ចៈ 
ចំណូលតិចតួច តែចំណាយចែើនលើសលុប ដូច្នែះ
ចៀសមិនផុតពីមានវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ចគែួសារកើតឡើង
ឡើយ។ សុខភាពៈ តែវូឆ្លៀតពែលសមែកឱែយបានចែើន
និងមិនតែវូធ្វើការហត់នឿយខា្លាងំពែកឡើយ។ ស្នែហាៈ 
បែយ័ត្នមានជនទី៣ចូលជែៀតជែក ធ្វើឱែយចំណង
ស្នែហារវាងគូស្នែហ៍រង្គាះរង្គើរ។ គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្ន
អាចជួបគែះថា្នាក់ពែលបើកបរនៅពែលយប់។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ ការរកសុីនៅតែ
កាក់កបដដែល ហើយបើទោះជាបានជួបគូបែជែង
ជើងខា្លាងំយ៉ាងណាក្តក៏ីមិនភ័យពែយួដែរ ពែះអាច
យកបែៀបឈ្នះជានិច្ច។ ការងារៈ ចំពោះអ្នកដែល
ស្វែងរកការងរធ្វើយូរមកហើយនោះ នឹងអាចស្វែង
រកបានការងរល្ៗអ ដូចបំណងបែថា្នា។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិត
មែនមានចំណូលចែើនពីគែប់ទិសទីក្តី តែនៅចុងខែ
អាចជួបនឹងគែះចាញ់បោកគែបង់ខាតទែពែយ។
សុខភាពៈ មានសុខភាពល្អជាពំុមានបញ្ហាអ្វចីទធ្ងន់ធ្ងរ
ឡើយ។ សែ្នហាៈ ចំពោះអ្នកនៅលីវបើចង់ធ្វើការ
ជែើសរើសរកគូសែករនោះ គឺតែងបានជួបគូពែងពិត
ដូចបំណងបែថា្នា។ គែោះថ្នាក់ៈ ពុំមានជួបគែះថា្នាក់
អ្វីធំដុំគួរឱែយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីជួញជិតល្អជាង
ជួញឆ្ងាយ ពែះការដើរផ្លូវឆ្ងាយបើមិនបានជួបនឹង
គែះអាកែក់ៗទែ ក៏បានតែមឹតែបាតដែទទែនិងនំា
រឿងក្តៅកែហាយតែឡប់ចូលផ្ទះវិញតែប៉ុណោ្ណោះ។ 
ការងារៈ ទោះបានបែកបការងរអ្វីក៏ដោយគឺតែូវចែះ
បែសែយ័ទាក់ទងល្អជាមួយនឹងមនុសែសផងទំាងឡាយ
ទើបការងរបែកបទៅយ៉ាងរលូន។ សែដ្ឋកិច្ចៈ នៅ
ដើមខែមានចំណូលចែើនគួរសម តែចាប់ពីពាក់
កណា្តាលខែដល់ចុងខែចំណូលខែសត់ខែសាយខា្លាងំមែន
ទែន អាចជួបវិបត្តសិែដ្ឋកិច្ចគែសួារទៀតផង។ សុខភាពៈ 
តែវូយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអនាម័យនែការហូបចុក។
ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍មានភាពស្នតិសា្នាលដូចបែកែតី។
គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់លង់ទឹក ឬរលាក
ទឹកក្តៅ។

រាសីល្អមធែយម។ ការរកសីុៈ ការរកសុីមានការធា្លាកច់ុះ
បន្តចិ តែអ្វីៗ អាចដំណើរការបានយ៉ាងរលូន ហើយ
គែន់តែសា្ងាត់អតិថិជនតិចតួចប៉ុណោ្ណោះ។ ការងារៈ
រាល់កិច្ចការងរពិតមែនតែអាចដំណើរការបានសែលួ
ក្តី តែមិនតែូវទុកចិត្តអ្នកដទែឡើយ ជាពិសែសមិន
តែវូបែគល់កិច្ចការងរសំខាន់ៗឱែយគែកាន់កាប់ធ្វើជំនួស
ឡើយ។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានចំណូលចែើនគួរ
សមក្តី តែចំពោះទែពែយក្តៅកែហាយកុំលូកដែទទួល
យកឱែយសោះ បែយ័ត្នអាចនំារឿងអំពល់ទុក្ខដក់ខ្លនួ។
សុខភាពៈ មិនតែូវលោ្មាភសុីលោ្មាភផឹកឡើយ បែយ័ត្ន
អាចអន្តរាយដល់កែពះពោះវៀន។ ស្នែហាៈ ចំពោះ
គូស្នែហ៍ទាល់តែចែះអត់ឱនឱែយគា្នា ទើបបានសុខកាយ
សបែបាយចិត្ត។ គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់
ជំពប់ ឬរអិលជើងធា្លាក់ពែលឡើងចុះជណ្តើរ។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសីុៈ បើមានបងប្អនូញាតិ
មិត្តសា្កាត់មកបបួលរកសីុចូលហុ៊នជាមួយ ចូរកំុខកខាន
ឱែយសោះ ពែះជាដែគូរកសុីដែលមានចិត្តតែង់ទៅ
តែង់មក។ ការងារៈ ដោយសារតែរាល់ចងែឧបទែព
និងរាល់ឧបសគ្គតែវូបានសាបរលាបបាត់អស់រលីង
នោះ ដូច្នែះអាចបែកបការងរបានពែញដែពែញជើង
ធ្វើចែើនបានចែើន។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានចំណូល
ចែើនពីគែប់ទិសទីក្ត ីតែទែពែយចែើនទុក្ខចែើន។ បែយ័ត្ន
អាចជួបគែះចរលួចឆក់ប្លន់។ សុខភាពៈ មិនតែូវ
លោ្មាភសីុលោ្មាភផឹកឡើយ បែយ័ត្នអាចប៉ះពាល់ដល់
កែពះពោះវៀន និងថ្លើម។ ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍
ដែលធា្លាប់សា្គាល់ចិត្តសា្គាល់ថ្លើមគា្នាយូរ អាចរៀប
អាពាហ៍ពិពាហ៍បាន។ គែោះថ្នាក់ៈ ពំុមានជួបគែះថា្នាក់
អ្វីធំដុំគួរឱែយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីសែុតចុះ។ ការរកសីុៈ ការរកសុីធា្លាក់ចុះខា្លាំង និង
ចែើនចាញ់បែៀបគែដោយការបង្វិលដើមទុនមាន
ភាពយឺតយ៉ាវពែមទំាងខ្វះមុខខ្វះកែយទៀតផង។
ការងារៈ ចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបមែើការងរនៅ
តាមបណា្តាកែុមហ៊ុន ឬរោងចកែនានាចូរកុំបង្ករឿង
ជម្លាះវិវាទជាមួយនឹងថៅកែឱែយសោះ បែយ័ត្នអាច
បាត់បង់កន្លែងធ្វើការ។ សែដ្ឋកិច្ចៈ មានចំណូលពំុគែន់ 
និងខែសត់ខែសាយបុ៉ណោ្ណោះទែ អាចជួបនឹងគែះចាញ់
បោកគែទៀតផង។ មិនតែវូឱែយគែខ្ចបុីល ឬវត្ថមុានតម្លែ
ឡើយ។ សុខភាពៈ តែវូចៀសវាងការជក់បារើ និងកែប
គែឿងសែវឹង ទើបមិនអន្តរាយដល់សួត កែពះពោះវៀន។
ស្នែហាៈ តែវូចែះបង្កភាពល្អកូល្អនឺ ទើបចំណងស្នែហា
គង់វងែសបានយូរអង្វែង។ គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួប
គែះថា្នាក់ចរាចរណ៍ក្នងុពែលបើកបរខ្វះការបែងុបែយ័ត្ន។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសីុៈ អាចបណា្តាក់ទុនរកសីុ 
ឬក៏ចែញទៅជួញដូរទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លវូគោក ឬផ្លវូទឹក
ឡើយ គឺសមបែកបតែទំាងអស់។ ការងារៈ ចំពោះបុគ្គលិក
កម្មករ ដែលបមែើការងរនៅតាមបណា្តាលកែមុហុ៊ន
ឬរោងចកែនានានឹងទទួលបានការកោតសរសើរពី
ចៅហា្វាយនាយឬថៅកែ និងបានបែគល់ការងរសំខាន់ៗ
ឱែយកាន់កាប់ធ្វើជំនួសទៀតផង។ សែដ្ឋកិច្ចៈ មានចំណូល
ចែើនពីគែប់ទិសទីអាចបង្កើនដើមទុនរកសីុ ឬបើកហាង
ថ្មីៗ បានដោយពំុមានឧបសគ្គអ្វមីករំាងសា្កាត់ឡើយ។
សុខភាពៈ ពិតមែនតែមានសុខភាពល្អជា តែនៅចុងខែ
អាចមានជំងឺឈឺថា្កាត់ចែើន។ ស្នែហាៈ ចំពោះកម្លាះកែមំុ
អាចទាក់ទងសាងពន្លកស្នែហាបានដោយពុំមាន
ឧបសគ្គអ្វីមករាំងសា្កាត់ឡើយ។ គែោះថ្នាក់ៈ អាចជួប
គែះថា្នាក់មុតកាំបិតពូថៅ។ 

រាសីសែតុចុះ។ ការរកសីុៈ មិនតែវូហា៊ានបែថុយបែថាន
ក្នុងការបណា្តាក់ទុនរកសុីដោយទែង់ទែយធំឡើយ
ហើយក៏មិនតែូវបែពែឹត្តលែបែងសុីសងដែរ។ បែយ័ត្ន
តែភា្លាត់ស្នៀតអាចរលាយទែពែយអស់រលីងពីខ្លួន។ 
ការងារៈ ទោះបានបែកបការងរអ្វីក៏ដោយ គឺតែូវចែះ
សមែបសមែួលទៅតាមកាលៈទែសៈបែបែួល ទើប
អាចទម្លះុទមា្លាយគែប់ឧបសគ្គបាន។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ដោយ-
សារតែមានចំណូលតិចតួច និងរកបានដោយកមា្លាងំ
ញើសឈាមនោះ ដូច្នែះកំុរកបានមកដោយតឹង តែ
ចាយធូរឱែយសោះ បែយ័ត្នអាចខ្វះមុខខ្វះកែយ។
សុខភាពៈ សុខភាពមិនល្អជាឡើយ មានជំងឺឈឺថា្កាត់
ចែើន។ តែូវឆ្លៀតពែលសមែកឱែយបានចែើន។ 
ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍ជួបរឿងរកាំរកូសចែើន។
គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់ធា្លាក់ពីទីខ្ពស់។

រាសីសែុតចុះ។ ការរកសុីៈ ការរកសុីជួបនឹងគូបែជែង
ខា្លាងំចែញមុខមកតតំាង។ ដូច្នែះតែវូតែៀមរៀបចំជើង
ពែលួទុកសមែប់ទប់ទល់ជាមុន ទើបមិនបរាជ័យ។
ការងារៈ ទោះបានបែកបការងរអ្វក៏ីដោយ គឺមិនតែវូ
មានការបែហែសឱែយសោះ ជាពិសែសក្នុងពែល
បែកបការងរនៅទីខ្ពស់ៗ។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពំុគែន់តែមាន
ចំណូលតិចបុ៉ណោ្ណោះទែ ពែមទំាងមានបងប្អនូញាតិមិត្ត
សា្កាត់មករកខ្ចីបុលទៀតផង។ សុខភាពៈ តែូវឆ្លៀត
ពែលសមែកឱែយបានចែើន និងមិនតែូវធ្វើការងរ
ធ្ងន់ធ្ងរលើសកមា្លាំងឡើយបែយ័ត្នអាចធា្លាក់ខ្លួនឈឺ។
ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហបែយ័ត្នមានជនទី៣ចូលមក
ជែៀតជែក។ គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់
ពែលដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវថ្នល់។

កក
្តដា



រាសីខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ ការរកសុីបានកាក់កប
ល្អណាស់ ពែះមានទំនិញលក់ចែញទិញចូលឥត
ទំនែរដែ ហើយបើទោះបីជាមានអតិថិជនខ្វះបំណុល
ខ្លះៗសងមិនគែប់ក្ត ី ក៏មិនភ័យពែយួបាត់បង់១កាក់
១សែនឡើយ។ ការងារៈ ទោះបានបែកបការងរអ្វីក៏
ដោយ ក៏អាចទទួលបានផលសមែចសមតាមបំណង
បែថា្នាទាំងអស់ ពែមទាំងតែូវបានបងប្អូនញាតិមិត្ត
ជួយជែមជែងទៀតផង។ សែដ្ឋកិច្ចៈ មានបែក់ចំណូល
ចែើនពីគែប់ទិសទី អាចបង្កើនដើមទុនរកសុីដោយ
ពុំមានឧបសគ្គអ្វីមករាំងសា្កាត់ឡើយ។ សុខភាពៈ
ពិតមែនតែមានសុខភាពល្អជាក្តី តែនៅចុងខែអាច
មានជំងឺមាត់ធ្មែញមករំខានខ្លះៗ។ ស្នែហាៈ ចំពោះ
គូស្នែហ៍មានភាពល្អូកល្អឺនល្អណាស់។ គែោះថ្នាក់ៈ ពុំ
មានជួបគែះថា្នាក់អ្វីធំដុំគួរឱែយកត់សមា្គាល់ឡើយ។
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រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីពិតមែនតែនៅ
ជួបនឹងឧបសគ្គខ្លះៗក្តី ក៏មិនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឡើយ 
ពែះអ្វីៗ អាចដំណើរការបានយ៉ាងរលូនគែន់តែមាន
សន្ទះុយឺតៗបុ៉ណោ្ណោះ។ ការងារៈ រាល់កិច្ចការងរពិត-
មែនតែអាចដំណើរការបានសែលួក្ត ីតែតោងបែយ័ត្ន
បែយែងកែងមានជនខិលខូចមករំខានខ្លះៗ។
សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានចំណូលចែើនគួរសមក្តី តែ
ពុំមានសល់អ្វីជាដុំកំភួនឡើយ ពែះខ្ទង់ចំណាយ
ធំជាងខ្ទង់ចំណូល។ សុខភាពៈ នៅចុងខែអាចមាន
ជំងឺឈឺថា្កាត់ចែើន។ ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍បែយ័ត្ន
មានអ្នកកែនំារឿងមកអុជអាល។ គែោះថ្នាក់ៈ គែះ-
ថា្នាក់ផែសែងៗអាចកើតមានឡើងក្នុងពែលដើរសុីផឹក
សបែបាយកា្អាកកា្អាយនៅពែលយប់។

រាសីឡើយខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ បើមានបងប្អូន
ញាតិមិត្តសា្កាត់មកបបួលរកសុីចូលហ៊ុនជាមួយ ចូរ
កុំខកខានឱែយសោះ ពែះជាដែគូរកសុីចូលហ៊ុនគា្នា
ដែលមានចិត្តតែង់ទៅតែង់មក។ ការងារៈ ឱកាសល្ៗអ
បានមកដល់ ហើយតែវូរវៀសរវែញាប់ជើងញាប់ដែ
បន្តិច ពែះពែលវែលាជាមាសបែក់ធ្វើចែើនបាន
ចែើន។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានចំណូលចែើនពីគែប់
ទិសទី តែបើមានបងប្អនូញាតិមិត្តសា្កាត់មករកខ្ចបីែក់-
កាស តោងតែះិរិះពិចារណា ទើបមិនចាញ់បោកគែ។
សុខភាពៈ តែវូចៀសវាងការលោ្មាភសីុលោ្មាភផឹក ទើប
មិនអន្តរាយដល់កែពះពោះវៀន។ ស្នែហាៈ ចំពោះគូ
ស្នែហ៍អាចគិតគូររឿងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដោយ
ពុំមានឧបសគ្គអ្វីមករាំងសា្កាត់ឡើយ។ គែោះថ្នាក់ៈ ពុំ
មានជួបគែះថា្នាក់អ្វីធំដុំគួរឱែយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីសែុតចុះ។ ការរកសុីៈ ការរកសុីជួបនឹងគូបែជែង
ជើងខា្លាងំចែញមុខមកតតំាង ដូច្នែះតែវូតែៀមលក្ខណៈ
ទុកសមែប់ទប់ទល់ជាមុន ទើបមិនបរាជ័យ។
ការងារៈ មិនតែូវរួមការងរជាមួយមនុសែសដែលមាន
បែវត្តិមិនចែបាស់លាស់ឡើង បែយ័ត្ននាំអំពល់ទុក្ខ
ដក់ខ្លួន។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ចំណូលខែសត់ខែសាយ មិនតែូវ
បែពែតឹ្តលែបែងសីុសងឡើយ បែយ័ត្នអាចវិនាសអន្តរាយ
ទែពែយអស់រលីងពីខ្លនួ។ សុខភាពៈ តែវូឆ្លៀតពែលសមែក
ឱែយបានចែើន និងមិនតែវូធ្វើការងរធ្ងន់ធ្ងរហត់នឿយ
ឡើយ បែយ័ត្នអាចធា្លាក់ខ្លួនឈឺ។ ស្នែហាៈ ចំពោះគូ
ស្នែហ៍បែយ័ត្នមានជនទី៣ចូលជែៀតជែក។ គែោះថ្នាក់ៈ
បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់រអិលឬជំពប់ជើងធា្លាក់ ពែល
ឡើយចុះកាំជណ្តើរ។

រាសីសែតុចុះ។ ការរកសីុៈ ការរកសីុចែើនចាញ់បែៀប
គែដោយការបង្វិលដើមទុនមានភាពយឺតយ៉ាវ និង
ចែើនចាញ់លែបិចកលគែទៀតផង។ ការងារៈ សន្ទុះនែ
លែបឿនការងរបែៀបដូចជាអំុ៊ទូកបញែ្ចាស់ខែសែទឹកហូរ
ពិបាករុលទៅមុខតែងយធា្លាក់ថយកែយ។ សែដ្ឋកិច្ចៈ 
ពំុគែន់តែមានចំណូលខែសត់ខែសាយបុ៉ណោ្ណោះទែ  ពែម_
ទាំងអាចជួបគែះចាញ់បោកគែបង់ខាតលុយកាក់ 
និងទែពែយសមែបត្តិ។ សុខភាពៈ តែូវយកចិត្តទុកដក់
ចំពោះរបបហូបចុកឱែយបានទៀងទាត់ពែលវែលា។
ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍ជួបរឿងរកាំរកូសចែើន។ 
គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុង
ពែលបើកបរនៅពែលយប់និងកែយពែលសែវឹង
ជោកជាំ។ 

រាសីសែុតចុះ។ ការរកសុីៈ បើមានមនុសែសចម្លែកយក
របស់របរមានតម្លែមកបញ្ចាំឬលក់ឱែយដោយធូរថ្លែ
យ៉ាងណាក្ត ី ក៏មិនតែវូទទួលឬទិញដែរ។ បែយ័ត្នអាច
ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសផែសែង។ ការងារៈ បើមាន
បងប្អូនញាតិមិត្តសា្កាត់មកបបួលរួមការងរជាមួយ 
ចូរតែិះរិះពិចារណាឱែយបានល្អិតល្អន់ ទើបមិនចាញ់
បោកគែ។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ចំណូលខែសត់ខែសាយ ដូច្នែះតែវូ
ចែះចាយវាយដោយតែបិតកែបៀតបន្តចិ ទើបពំុមានវិបត្តិ
សែដ្ឋកិច្ចគែួសារកើតឡើង។ សុខភាពៈ សុខភាពមិន
ល្អជាទែ តែវូឆ្លៀតពែលសមែកឱែយបានចែើន និងមិន
តែូវធ្វើការហត់នឿយខា្លាំង។ ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍
បែយ័ត្នមានអ្នកទី៣ចូលជែៀតជែក។ គែោះថ្នាក់ៈ 
បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់ពែលដើរឆ្លងកាត់ផ្លវូថ្នល់។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសុីៈ ការរកសុីនៅតែ
កាក់កបល្អដដែល អាចចែញទៅរកសីុជួញដូរផ្លវូឆ្ងាយ
មិនថាផ្លូវគោកឬផ្លូវទឹកឡើយ គឺសមបែកបតែទាំង
អស់។ ការងារៈ ទោះបានបែកបការងរអ្វក៏ីអាចទទួល
បានផលសមែចសមតាមបំណងបែថា្នាទាំងអស់
ពែមទាំងធ្វើតិចទទួលបានផលចែើនទៀតផង។ 
សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានចំណូលចែើនពីគែប់ទិសទីក្តី 
តែចំពោះទែពែយក្តៅកែហាយកុំលូកដែទទួលយកឱែយ
សោះ បែយ័ត្នបែរជាកើតរឿងរា៉ាវ។ សុខភាពៈ តែវូយក
ចិត្តទុកដក់ចំពោះអនាម័យនែការហូបចុក។ ស្នែហាៈ
ចំពោះគូស្នែហ៍មានភាពល្អូកល្អឺនល្អណាស់។ 
គែោះថ្នាក់ៈ អាចជួបគែះថា្នាក់ដួលរលាត់សែបែកហូរ
ឈាមបន្តិចបន្តួចប៉ុណោ្ណោះ។
 

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត។ ការរកសីុៈ ការរកសីុកាក់កប
ល្អណាស់ អាចបណា្តាក់ទុនរកសុីដោយទែង់ទែយ
តូចធំ ដោយពំុមានគូបែជែងជើងខា្លាងំណាហា៊ានចែញ
មុខមកតតាំងឡើយ។ ការងារៈ ចំពោះបុគ្គលិកកម្មករ
នៅតាមបណា្តាកែុមហ៊ុនឬរោងចកែនានា នឹងទទួល
បានតួនាទី និងការងរសំខាន់ៗមកកាន់កាប់។ 
សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមានចំណូលចែើនពីគែប់ទិស
ទីក្ត ីតែទែពែយចែើនទុក្ខចែើន បែយ័ត្នអាចជួបគែះចរ
លួចឆក់ប្លន់។ សុខភាពៈ តែូវយកចិត្តទុកដក់ចំពោះ
អនាម័យនែការហូបចូក។ ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍
បែកបតែភាពផ្អែមល្ហែមដូចទឹកឃ្មុ។ំ គែោះថ្នាក់ៈ ពំុមាន
ជួបគែះថា្នាក់អ្វីធំដុំគួរឱែយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីជួញជិតល្អជាង
ជួញឆ្ងាយ ពែះដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបើមិនបានជួបនឹង
គែះអាកែក់ៗទែ ក៏បានតែបាតដែទទែតែឡប់ចូល
ផ្ទះវិញ។ ការងារៈ មុនពែលចុះហត្ថលែខា ឬផ្តិតសា្នាម
មែដែលើលិខិតសា្នាមផែសែងៗ តោងពិនិតែយពិច័យឱែយ
បានល្អិតល្អន់ ទើបពុំមានការភា្លាំងភា្លាត់។ សែដ្ឋកិច្ចៈ 
ពិតមែនតែមានចំណូលចែើនគួរសមក្តី តែបែយ័ត្ន
មានមនុសែសសម្តីផ្អែមតែជាក់ប៉ងមកសុំខ្ចីលុយកាក់
បែុងឆបោក។ សុខភាពៈ តែូវយកចិត្តទុកដក់ម៉ាង
ធ្វើការនិងម៉ាងហូបចុកឱែយបានទៀងទាត់ពែលវែលា 
ទើបមិនអន្តរាយដល់កែពះពោះវៀន។ ស្នែហាៈ ចំពោះ
គូស្នែហ៍ទាល់តែចែះអត់ឱនឱែយគា្នាទៅវិញទៅមក ទើប
បានសុខកាយសបែបាយចិត្ត។ គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាច
ជួបគែះថា្នាក់មុតកំាបិតពូថៅ ឬឧបករណ៍មុខសែចួ។ 

រាសីសែតុចុះ។ ការរកសីុៈ មិនតែវូហា៊ានបែថុយបែថាន
ក្នុងការបណា្តាក់ទុនរកសុីដោយទែងទែយធំឡើយ 
ហើយក៏មិនតែវូចែញទៅរកសីុជួញដូរផ្លវូឆ្ងាយដែរ។
ការងារៈ រាល់កិច្ចការងរចែើនជួបរឿងរកំារកូស ដូច្នែះ
អត់ធ្មត់និងរមា្ងាប់ចិត្តឱែយបានតែជាក់ ទើបរឿងតូចមិន
អាចកា្លាយជារឿងធំបាន។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ចំណូលរកបានមក
ដោយកមា្លាងំញើសឈាម ដូច្នែះកំុរកបានមកដោយ
តឹងតែចាយធូរឱែយសោះបែយ័ត្នអាចប៉ះពាល់ដល់
សែដ្ឋកិច្ចគែួសារ។ សុខភាពៈ មានជំងឺឈឺថា្កាត់ចែើន 
តែូវឆ្លៀតពែលសមែកឱែយបានចែើន និងមិនតែូវធ្វើ
ការងរហត់នឿយពែកទែ។ ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍
ជួបរឿងរកំារកូសចែើន។ គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួប
គែះថា្នាក់ធា្លាក់ពីទីខ្ពស់។

រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីពិតមែនតែងើប
ឡើងបន្តចិក្ត ីតែបើមានបែកបមុខរបរអ្វមួីយ តោងមាន
គមែងផែនការឱែយបានចែបាស់លាស់ ទើបពុំមាន
ការថ្លាះធ្លាយ។ ការងារៈ ទោះបានបែកបការងរ
អ្វីក៏ដោយ តោងមានសា្មារតីបែុងបែយ័ត្នជាប់ជានិច្ច 
ជាពិសែស បែយ័ត្នអាចចាញ់បោកគែ និងជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ក្នុងបទល្មើសផែសែងៗ។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមាន
ចំណូលចែើនគួរសមក្ត ីតែមិនតែវូឱែយគែខ្ចបុីលឬខ្ចវីត្ថុ
មានតម្លែឡើយ ពែះកាលបើបានធា្លាក់ដល់ដែគែ
ហើយ គឺគា្មានថ្ងែបានវិលតែឡប់វិញឡើយ។ សុខភាពៈ
តែវូចៀសវាងការលោ្មាភសីុ លោ្មាភផឹក ទើបមិនប៉ះពាល់
ដល់សុខភាពពោះវៀនកែពះ។ ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍
បែយ័ត្នមានអ្នកកែនំារឿងមកអុជអាល។ គែោះថ្នាក់ៈ 
បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់រលាកទឹកក្តៅ។

រាសីល្អមធែយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីចាប់ផ្តើមមាន
ភាពល្អបែសើរជាបណ្តើរៗហើយ ដូច្នែះតែវូញាប់ដែ
ញាប់ជើងបន្តចិ ពែះឱកាសល្អពំុមានចែើនឡើយ។
ការងារៈ ទោះបានបែកបការងរអ្វីក៏ដោយគឺមិនតែូវ
ធ្វើទាំងងងឹតងងល់ខ្វះការតែិះរិះពិចារណាឡើយ
ទើបពំុមានការភា្លាងំភា្លាត់។ សែដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមែនតែមាន
ចំណូលចែើនគួរសមក្តី តែពុំមានសល់អ្វីជាដុំកំភួន
ឡើយ ពែះចាយវាយខ្ជះខា្ជាយពែក។ សុខភាពៈ 
តែវូយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអនាម័យនែចំណីអាហារ។
ស្នែហាៈ ចំពោះគូស្នែហ៍មានភាពស្និតសា្នាលដូច
បែកែតី។ គែោះថ្នាក់ៈ បែយ័ត្នអាចជួបគែះថា្នាក់លង់
ទឹក។

ស
ីហ
ា
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ទៅទស្សនានៅជបុ៉ន តើយើងគួរស្វង្យល់
ចំនុចណាខ្លះ?

សង្ខែបព័ត៌មានដែលមានបែយែាជន៍សំរាប់ធ្វើដំណើរទៅបែទែស
ជបុ៉នគឺតំាងពីព័ត៌មានមូលដ្ឋានមានដូចជាចំនួនបែជាជន និងផ្ទែដី 
អាកាសធាតុ ពែមទាំងទីកន្លែងទាក់ទាញតាមរដូវកាល និង
មធែយែាបាយធ្វើដំណើរក្នងុបែទែស រហូតដល់របៀបបំពែញបែបបទ
ធ្វើវើសានៅបែទែសកម្ពុជា។

378,000 

126.56លាន	នាក់ US$1(ប្រហ្រល ៤០០០រៀល) 

= បេហេល	110យ៉េន

ម៉ោងកម្ពុជា+2 ម៉ោង

ពន្ធលើការបេើបេស់		8%

ចំនួនបេជាជន		 រូបិយប័ណ្ណ		

ពន្ធ

ផ្ទេដី	

ម៉ោងនៅជប៉ុន				

ភាសា

ភាសាជប៉ុន	 (ជាភាសាផ្លូវការជាក់ស្ត្រង) 

(ខែមករាឆ្នា ំ2018 / ការិយល័យស្ថតិិនែកែសួងកិច្ចការផ្ទែក្នងុ និងគមនាគមន៍)

បែទែសកម្ពុជាមានបែមាណ 15.56លាននាក់ 
(ការិយល័យស្ថិតិនែកែសួងផែនការ) * អតែប្តូរបែក់បែបែួលជារៀងរាល់ថ្ងែ។

នៅបែទែសជប៉ុនមានកែដសបែក់ចាប់ពី 1,000យ៉ែនឡើងទៅ
ហើយតម្លែតូចជាងនែះគឺជាកាក់។

ចាប់ពីឆ្នា2ំ018 នែះជាគែាលការណ៍តម្លែដែលបង្ហាញលើទំនិញ
គឺតម្លែពន្ធតែូបានរួមបញ្ចូលជាសែច។

បែមាណពីរដងនែបែទែសកម្ពុជា (កម្ពុជាៈ 181,035 km²)

ពែលម៉ាង12ថ្ងែតែង់នៅបែទែសកម្ពុជា គឺតែូវនឹងម៉ែាង2
រសៀលនៅបែទែសជប៉ុន

បែជាជនជបុ៉នភាគចែើនមិនអាចនិយយភាសាអង់គ្លែសបាន 
ដូច្នែះវាមានការពិបាកបន្តចិចំពែាះភ្ញៀវទែសចរណ៍។  មានកន្លែង
ជាចែើនដែលសរសែរការណែនំាជាភាសាអង់គ្លែសដូចជានៅតាម
សា្ថានីយ៍ជាដើម ប៉ុន្តែក៏មានផ្លាកសញ្ញានែអគារនិងផ្លូវមួយចំនួន
សរសែរតែភាសាជប៉ុនដែរ។  វាមានភាពងយសែួលបើរៀបចំ
ទុកនូវកម្មវិធីណែនាំនៅក្នុងទូរស័ព្ទសា្មាតហ្វូន ឬផែនទីដែល
សរសែរជាភាសាអង់គ្លែស។

	លុយធីប

	ហាងទំនិញដេលលើកលេងពន្ធ

នៅបែទែសជប៉ុនមិនមានទំលាប់ឱែយលុយធីបទែ។

នៅហាងទំនិញដែលលើកលែងពន្ធបែើបែស់ 8% តែូវ
បានលើកលែង។  គិតតែឹមខែតុលា ឆ្នាំ2017 មានបែហែល
43,000 ហាងនៅទូទាំងបែទែសដែលផ្តែាតសំខាន់លើហាង
លក់គែឿងអែឡិចតែូនិច ហាងលក់ថា្នាំ ហាងលក់សំភារៈ
ផែសែងៗ។ល។   គែតែូវការលិខិតឆ្លងដែន (ចែបាប់ដើម) ដែល
មានបង្ហាញតែសំុទិដ្ឋិការគឺជាកាចាំបាច់។

បន្ថែមលើព័ត៌មានការស្វែងរកហាង
ទំនិញដែលលើកលែងពន្ធ និងរបៀប
កាត់ពន្ធក៏មានការណែនាំកន្លែងទែស_
ចរណ៍តាមតំបន់នីមួយៗក្នងុបែទែសជបុ៉ន
ផងដែរ។

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

▼ យោងតាម	

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានរបស់បេទេសជប៉ុន
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ការពិសារសុរា・ការជក់បារី ការទំនាក់ទំនង

តង់សេយុងអគ្គិសនី

ថ្ងេឈប់សមេាក

នៅក្នងុបែទែសជបុ៉នការផឹកសែនិងជក់បារើកែាមអាយុ20ឆ្នាតំែវូ
បានហាមឃាត់ដែាយចែបាប់។ ជនបរទែសដែលសា្នាក់នៅបែទែស
ជប៉ុនតែូវគែារពតាមចែបាប់របស់ជប៉ុន ដូច្នែះតែូវបែុងបែយ័ត្ន!  នៅ
ភែាជនីយដ្ឋានដែលលក់សែ និងហាងលក់បារើគឺតែវូមានកាតបង្ហាញ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុបាន។

តង់សែយុងអគ្គសិនីរបស់បែទែសជបុ៉នគឺ 100V បែកង់នៅភាគខាង
កើតបែទែសជបុ៉នគឺ 50Hz សមែប់នៅភាគខាងលិចបែទែសជបុ៉ន
គឺ 60Hz។ ពែលបែើបែស់គែឿងអគ្គិសនីតង់សែយុង 200V នែ
បែទែសកម្ពុជាក្នុងបែទែសជប៉ុនគឺចាំបាច់តែូវបែើបែដប់ផ្លាស់ប្តូរ
តង់សែយុងអគ្គសិនី។  អាដប់ទ័រថាមពលភាគចែើនសមែប់សាកកុំពែយូទ័រ
ផ្ទាល់ខ្លួន និងទូរស័ព្ទថ្មីៗនែះអាចបែើបែស់បានទូទាំងពិភពលែាក
ដូច្នែះរបស់ភាគចែើនអាចបែើបែស់បាន (INPUT:100-240V 

50-60Hz)។ នៅក្នុងបែទែសជប៉ុនរូបរាងនែបែីភ្លើងគឺជាបែភែទ
មានរន្ធដែាតពីររាងតំប៉ែតបែភែទ A។  សូមបែងុបែយ័ត្នចំពែាះឧបករណ៍
ដែលមានឌុយដែាតភ្លើងខុសគា្នា (បែភែទមូល បែភែទមានជើងបី
ជាដើម។ល។) គឺអ្នកតែូវការអាដប់ទ័រដើមែបីដែាតវា។
※ បែដប់ផ្លាស់ប្តូរតង់សែយុងអគ្គិសនី និងអាដប់ទ័រដែាតគឺអាចទិញបាននៅតាមហាង

អគ្គិសនីធំៗក្នុងបែទែសជប៉ុន។

ថ្ងែឈប់សមែកសមែប់ឆ្នាំ2019 មានដូចខាងកែាម។  នៅពែលថ្ងែឈប់សមែកតែួតគា្នាចំថ្ងែអាទិតែយគឺតែូវផ្ទែរ
ទៅឈប់នៅថ្ងែច័ន្ទបន្តទៀតវិញ។ នៅបែទែសជប៉ុនគែធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅថ្ងែចុងសបា្តៅហ៍ នៅមុនថ្ងែបុណែយ
មួយថ្ងែ~ថ្ងែបុណែយ វិសែសមកាលបុណែយ OBON (ថ្ងែទី13ដល់ថ្ងែទី16ខែសីហា) បុណែយចូលឆ្នាថំ្ម ី(ថ្ងែទី29ខែ12ឆ្នាំ2019~
ថ្ងែទី3ខែ1ឆ្នាំ2020) គឺធ្វើឱែយចរាចរណ៍មានភាពមមាញឹកនិងតម្លែសណា្ឋាគាឡើងថ្លែទៀតដូច្នែះសូមបែុងបែយ័ត្ន។

	កន្លេងជក់បារី

	ការបេើបេស់ទូរស័ព្ទដេ

	កន្លេង	WiFi	ឥតបង់លុយ

ការជក់បារើនៅតាមដងផ្លូវគឺតែូវបានហាមឃាត់ដែាយបទបញ្ញត្តិ
នែកែុងខ័ណ្ឌឃំុភូមិជាចែើនកន្លែង បែសិនបើអ្នកជក់បារើនៅកែ
កន្លែងដែលកំណត់ គឺតែវូបង់លុយពិន័យ ដូច្នែះតែវូបែយ័ត្ន។ ភាគចែើន
នៅតាមហាងកាហ្វែ និងភែាជនីយដ្ឋានជាដើមគឺតែូវបានបែងចែក
ផ្នែកកន្លែងមិនជក់បារើ និងផ្នែកកន្លែងជក់បារើ។

នៅក្នងុបែទែសជបុ៉នការបែើបែស់ទូរស័ព្ទដែគឺតែវូចុះកិច្ចសនែយា
ជាមួយកែុមហ៑ុនទូរគមនាគមន៍ហើយបង់ថ្លែសែវាបែចាំខែរួម
ទំាងការនិយយទូរស័ព្ទ និងសែវាអីុនធើណែត។  បើបែៀបធៀប
ដូចនឹងបែទែសកម្ពជុាដែលទិញSIMកាតរបស់កែមុហុ៑នទូរគម_
នាគមន៍គឺមានភាពស្មគុសា្មាញបន្តចិ 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
បែើបែស់ WiFi ឥតគិតថ្លែជាដើម។

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

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

បែសិនបើអ្នកទាញយកកម្មវិធីទាំងពីរខាងលើទុកជាមុន
អ្នកអាចបែើបែស់សែវាកម្ម WiFi ឥតគិតថ្លែនៅកន្លែង
ដែលមាន WiFi។

▼ េយោងតាម	

A type SE type BF type

Showa
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រដូវ

តំបន់ភាគចែើននែបែទែសជប៉ុនស្ថិតនៅតំបន់កក់ក្តៅដែលមាន
សីតុណ្ហាភាពខុសគា្នាក្នងុបួនរដូវ ហើយអាកាសធាតុក្នងុរដូវក្តៅ និង
រដូវរងគឺខុសគា្នាខា្លាំង។  មែយា៉ាងទៀតសណា្ឋានដីជប៉ុនមានរៀងវែង
ពីភាគខាងតែបូងទៅខាងជើងហើយទទួលឥទ្ធិផលពីខែយល់រដូវកាល
និងចរន្តទឹកសមុទែដែលនាំអោយអាកាសធាតុតាមតំបន់នីមួយៗ
មានភាពខុសៗគា្នា។  ហុកកែដូដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងបង្អស់
នែបែទែសគឺ មានភាពតែជាក់ខា្លាំងក្នុងរដូវរង។  Okinawa ដែល
ស្ថិតនៅភាគខាងតែបូងបង្អស់នែបែទែស បើបែៀបធៀបទៅវាមាន
សីតុណ្ហាភាពក្តៅពែញមួយឆ្នាំទែាះបីជារដូវរងក៏មិនរងខា្លាំងដែរ 
(បើបែៀបធៀបជាមួយបែទែសកម្ពុជាគឺ វាពិតតែជាក់ជាង)។

លើសពីនែះទៀត ដែាយសារតែជប៉ុនមានជួរភ្នំខ្ពស់ៗគា្នា ធ្វើឱែយ
រដូវរងរមានពពកឬពែិល និងភ្លៀងជាញឹកញាប់នៅក្នុងផ្នែកនែ
សមុទែជប៉ុន ប៉ុន្តែផ្នែកខាងមហាសមុទែបា៉ាសុីហ្វីកវិញគឺភាគចែើន
មែឃសែលះ។

រដូវរបស់បែទែសជប៉ុនបែងចែកជា៤គឺរដូវផ្ការើក រដូវក្ដៅ រដូវស្លឹកឈើជែុះនិងរដូវរងរ ដែលយែីងអាចសបែបាយ
ជាមួយទែសភាពក្នុងរដូវទាំង៤ ពិធីបុណែយ ចំណីអាហារជាដែីម។

រដូវរងរផុតឈានចូលរដូវក្ដៅ ផ្កា SAKURA ជាចំបងគែ និងមាន
ផ្កាផែសែងៗទៀតជាចែើនរើក ដែលជារដូវធ្វើឱែយមានអារម្មណ៍
សែស់សែយ។ បើទែាះបីជាយ៉ាងនែះក៏ដែាយ ផ្កា SAKURA រើក
ចាប់ពីចុងខែមីនាទៅខែដើមខែមែសា ហើយអ្នកមកពីបែទែសកម្ពជុា
នៅតែមានអារម្មណ៍តែជាក់នៅឡើយ ដូច្នែះ
អ្នកទៅក្នងុរដូវនែះគួរការពារកុំអែាយតែជាក់។

កំដៅក៏បានធា្លាក់ចុះ ហើយសំណើមក៏បានធា្លាក់ចុះដែលជា
រដូវមានភាពងយសែលួ។  កែពីស្លកឹឈើជែះុដែលមានបែជា
បែយិភាពសំរាប់ជនបរទែស រដូវស្លកឹឈើជែះុក៏ជារដូវដែលមាន
ចំណីអាហារឆ្ងាញ់ៗផងដែរ។  បើអញ្ជើញមកលែងក្នុងរដូវនែះ
សូមអញ្ជើញសាកលែបងម្ហូបអាហារក្នុងរដូវ
កាលនែះផង។

វាជារដូវដែលពែះអាទិតែយបញ្ចែញពន្លឺកំដៅ។  ពែលរដូវភ្លៀង
នៅចុងខែមិថុនាដល់ពាក់កណា្តាលខែកក្កដកន្លងផុតទៅភា្លាម
នែាះសីតុណ្ហាភាពកើនយ៉ាងលឿននែះបញ្ជាក់ថារដូវក្តៅមកដល់
ហើយ។  សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់បំផុតកើនជិតដល់៤០អងែសារអាសែយ័
លើថ្ងែ និងទីកន្លែងរដូវក្តៅនៅបែទែសជបុ៉នមាន
សំណើមខ្ពស់ ដូច្នែះថ្ងែខ្លះអាចមានអារម្មណ៍ថា
ក្តៅជាងបែទែសកម្ពុជាទៅទៀត។

វាជារដូវតែជាក់បំផុតនែឆ្នា។ំ  បើអ្នកទៅកំសាន្តបែទែសជបុ៉ន
ក្នុងរដូវនែះគឺសូមរៀបចំសម្លៀកបំពាក់សំរាប់រដូវរងរផង។  បើ
ទែាះបីជាវាតែជាក់ខា្លាំងបន្តិច ប៉ុន្តែទែសភាពពែិលដែលគា្មានក្នុង
បែទែសកម្ពុជាគឺគួរតែទៅមើលដែាយផ្ទាល់ភ្នែកម�ង។

	រដូវភ្លៀង

	សីតុណ្ហភាព	និងបរិមាណភ្លៀងបេចាំឆ្នាំ	(ជប៉ុន	/	កម្ពុជា)	

	ខេយល់ពេយុះ

	កន្លេងទសេសនា・ពេឹត្តិការណ៍
	កន្លេងទសេសនា・ពេឹត្តិការណ៍

	កន្លេងទសេសនា・ពេឹត្តិការណ៍

	កន្លេងទសេសនា・ពេឹត្តិការណ៍

SAKURA,	ការមើលផ្កាជាដើម
ស្លឹកឈើពណ៌កេហម,	
ផ្កាCosmos,	 រសជាតិនេរដូវស្លឹកឈើជេុះ	 ជាដើមបុណេយរដូវកៅ្ត,	កម្មវិធីបាញ់កាំជេួច		ឡើងភ្នំហ្ូជី,	

ហេលទឹកសមុទេ	ជាដើម

ពេិល,	ស្គី(កីឡារដូវតេជាក)់,	
ពិធីបុណេយចូលឆ្នាំថ្មី		ជាដើម

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

ពែយុះសុីក្លូនតែូពិចកើតនៅលើសមុទែភាគខាងតែបូងគឺ បក់ឆ្លងកាត់
បែទែសជប៉ុនជាចែើនដងពីខែកក្កដដល់ខែតុលា។ វានាំមកជាមួយ
ខែយល់បក់ និងភ្លៀងយ៉ាងខា្លាងំ ពែលបក់ឆ្ពែាះទៅភាគខាងជើង ដូច្នែះបណា្តាល
អែាយមានគែាះមហន្តរាយដូចជាបាក់ភ្នំ នីវ៉ូទឹកសមុទែឡើងខ្ពស់ 
ទឹកជំនន់ជាដើម។

បើនិយយពីរដូវផ្ការើក គែសំដៅលើផ្កា SAKURA។ ភ្ញៀវទែស
ចរណ៍បរទែសជាចែើនក៏បានមកទសែសនាផ្កា SAKURA។  បុ៉នែ្ត
ផ្កា SAKURA រើកអាសែយ័លើអាកាសធាតុនែឆ្នានីំមួយៗ និងតាម
តំបន់នីមួយៗ ដូច្នែះសូមបែុងបែយ័ត្ន។  គួរស្វែរកពត័មានលើ
បណា្តាញអីុនធើណែតជាដើម។ ផ្កា SAKURA រើកចាប់ពីភាគខាងតែបូង
នែបែទែស ហើយរៀងរាល់ឆ្នាំនៅចុងខែមីនា~ដើមខែមែសាគឺ
ផ្កា SAKURA នៅតូកែយូរើកសែស់សា្អាតគួរឱែយគយគន់។

ពណ៌ស្លកឹឈើតាមដើមឈើលើភ្ន ំ និងដើមឈើតាមផ្លវូ បាន
ផ្លាស់ពីពណ៌បែតងទៅជាពណ៌កែហមឬក៏ពណ៌លឿងជាដើមគឺ
ពិតជាសែស់សា្អាត អាចនិយយបានថាសមែស់សិលែបៈធម្មជាតិ!
ដែាយសារតែហែតុនែះហើយទើបរដូវស្លឹកឈើជែុះក៏ដូចរដូវ
ផ្ការើកនែផ្កា SAKURA នៅ Kyoto, Nara, Nikko ជាដើមគឺ 
ជាចំណុចដែលមានភ្ញៀវទែសចរណ៍ជាចែើនមកបែមូលផ្តុំដើមែបី
រើសស្លកឹកែហម។

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

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

រដូវ

តំបន់ភាគចែើននែបែទែសជប៉ុនស្ថិតនៅតំបន់កក់ក្តៅដែលមាន
សីតុណ្ហាភាពខុសគា្នាក្នងុបួនរដូវ ហើយអាកាសធាតុក្នងុរដូវក្តៅ និង
រដូវរងគឺខុសគា្នាខា្លាំង។  មែយា៉ាងទៀតសណា្ឋានដីជប៉ុនមានរៀងវែង
ពីភាគខាងតែបូងទៅខាងជើងហើយទទួលឥទ្ធិផលពីខែយល់រដូវកាល
និងចរន្តទឹកសមុទែដែលនាំអោយអាកាសធាតុតាមតំបន់នីមួយៗ
មានភាពខុសៗគា្នា។  ហុកកែដូដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងបង្អស់
នែបែទែសគឺ មានភាពតែជាក់ខា្លាំងក្នុងរដូវរង។  Okinawa ដែល
ស្ថិតនៅភាគខាងតែបូងបង្អស់នែបែទែស បើបែៀបធៀបទៅវាមាន
សីតុណ្ហាភាពក្តៅពែញមួយឆ្នាំទែាះបីជារដូវរងក៏មិនរងខា្លាំងដែរ 
(បើបែៀបធៀបជាមួយបែទែសកម្ពុជាគឺ វាពិតតែជាក់ជាង)។

លើសពីនែះទៀត ដែាយសារតែជប៉ុនមានជួរភ្នំខ្ពស់ៗគា្នា ធ្វើឱែយ
រដូវរងរមានពពកឬពែិល និងភ្លៀងជាញឹកញាប់នៅក្នុងផ្នែកនែ
សមុទែជប៉ុន ប៉ុន្តែផ្នែកខាងមហាសមុទែបា៉ាសុីហ្វីកវិញគឺភាគចែើន
មែឃសែលះ។

រដូវរបស់បែទែសជប៉ុនបែងចែកជា៤គឺរដូវផ្ការើក រដូវក្ដៅ រដូវស្លឹកឈើជែុះនិងរដូវរងរ ដែលយែីងអាចសបែបាយ
ជាមួយទែសភាពក្នុងរដូវទាំង៤ ពិធីបុណែយ ចំណីអាហារជាដែីម។

រដូវរងរផុតឈានចូលរដូវក្ដៅ ផ្កា SAKURA ជាចំបងគែ និងមាន
ផ្កាផែសែងៗទៀតជាចែើនរើក ដែលជារដូវធ្វើឱែយមានអារម្មណ៍
សែស់សែយ។ បើទែាះបីជាយ៉ាងនែះក៏ដែាយ ផ្កា SAKURA រើក
ចាប់ពីចុងខែមីនាទៅខែដើមខែមែសា ហើយអ្នកមកពីបែទែសកម្ពជុា
នៅតែមានអារម្មណ៍តែជាក់នៅឡើយ ដូច្នែះ
អ្នកទៅក្នងុរដូវនែះគួរការពារកុំអែាយតែជាក់។

កំដៅក៏បានធា្លាក់ចុះ ហើយសំណើមក៏បានធា្លាក់ចុះដែលជា
រដូវមានភាពងយសែលួ។  កែពីស្លកឹឈើជែះុដែលមានបែជា
បែយិភាពសំរាប់ជនបរទែស រដូវស្លកឹឈើជែះុក៏ជារដូវដែលមាន
ចំណីអាហារឆ្ងាញ់ៗផងដែរ។  បើអញ្ជើញមកលែងក្នុងរដូវនែះ
សូមអញ្ជើញសាកលែបងម្ហូបអាហារក្នុងរដូវ
កាលនែះផង។

វាជារដូវដែលពែះអាទិតែយបញ្ចែញពន្លឺកំដៅ។  ពែលរដូវភ្លៀង
នៅចុងខែមិថុនាដល់ពាក់កណា្តាលខែកក្កដកន្លងផុតទៅភា្លាម
នែាះសីតុណ្ហាភាពកើនយ៉ាងលឿននែះបញ្ជាក់ថារដូវក្តៅមកដល់
ហើយ។  សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់បំផុតកើនជិតដល់៤០អងែសារអាសែយ័
លើថ្ងែ និងទីកន្លែងរដូវក្តៅនៅបែទែសជបុ៉នមាន
សំណើមខ្ពស់ ដូច្នែះថ្ងែខ្លះអាចមានអារម្មណ៍ថា
ក្តៅជាងបែទែសកម្ពុជាទៅទៀត។

វាជារដូវតែជាក់បំផុតនែឆ្នា។ំ  បើអ្នកទៅកំសាន្តបែទែសជបុ៉ន
ក្នុងរដូវនែះគឺសូមរៀបចំសម្លៀកបំពាក់សំរាប់រដូវរងរផង។  បើ
ទែាះបីជាវាតែជាក់ខា្លាំងបន្តិច ប៉ុន្តែទែសភាពពែិលដែលគា្មានក្នុង
បែទែសកម្ពុជាគឺគួរតែទៅមើលដែាយផ្ទាល់ភ្នែកម�ង។

	រដូវភ្លៀង

	សីតុណ្ហភាព	និងបរិមាណភ្លៀងបេចាំឆ្នាំ	(ជប៉ុន	/	កម្ពុជា)	

	ខេយល់ពេយុះ

	កន្លេងទសេសនា・ពេឹត្តិការណ៍
	កន្លេងទសេសនា・ពេឹត្តិការណ៍

	កន្លេងទសេសនា・ពេឹត្តិការណ៍

	កន្លេងទសេសនា・ពេឹត្តិការណ៍

SAKURA,	ការមើលផ្កាជាដើម
ស្លឹកឈើពណ៌កេហម,	
ផ្កាCosmos,	 រសជាតិនេរដូវស្លឹកឈើជេុះ	 ជាដើមបុណេយរដូវកៅ្ត,	កម្មវិធីបាញ់កាំជេួច		ឡើងភ្នំហ្ូជី,	

ហេលទឹកសមុទេ	ជាដើម

ពេិល,	ស្គី(កីឡារដូវតេជាក)់,	
ពិធីបុណេយចូលឆ្នាំថ្មី		ជាដើម

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

ពែយុះសុីក្លូនតែូពិចកើតនៅលើសមុទែភាគខាងតែបូងគឺ បក់ឆ្លងកាត់
បែទែសជប៉ុនជាចែើនដងពីខែកក្កដដល់ខែតុលា។ វានាំមកជាមួយ
ខែយល់បក់ និងភ្លៀងយ៉ាងខា្លាងំ ពែលបក់ឆ្ពែាះទៅភាគខាងជើង ដូច្នែះបណា្តាល
អែាយមានគែាះមហន្តរាយដូចជាបាក់ភ្នំ នីវ៉ូទឹកសមុទែឡើងខ្ពស់ 
ទឹកជំនន់ជាដើម។

បើនិយយពីរដូវផ្ការើក គែសំដៅលើផ្កា SAKURA។ ភ្ញៀវទែស
ចរណ៍បរទែសជាចែើនក៏បានមកទសែសនាផ្កា SAKURA។  បុ៉នែ្ត
ផ្កា SAKURA រើកអាសែយ័លើអាកាសធាតុនែឆ្នានីំមួយៗ និងតាម
តំបន់នីមួយៗ ដូច្នែះសូមបែុងបែយ័ត្ន។  គួរស្វែរកពត័មានលើ
បណា្តាញអីុនធើណែតជាដើម។ ផ្កា SAKURA រើកចាប់ពីភាគខាងតែបូង
នែបែទែស ហើយរៀងរាល់ឆ្នាំនៅចុងខែមីនា~ដើមខែមែសាគឺ
ផ្កា SAKURA នៅតូកែយូរើកសែស់សា្អាតគួរឱែយគយគន់។

ពណ៌ស្លកឹឈើតាមដើមឈើលើភ្ន ំ និងដើមឈើតាមផ្លវូ បាន
ផ្លាស់ពីពណ៌បែតងទៅជាពណ៌កែហមឬក៏ពណ៌លឿងជាដើមគឺ
ពិតជាសែស់សា្អាត អាចនិយយបានថាសមែស់សិលែបៈធម្មជាតិ!
ដែាយសារតែហែតុនែះហើយទើបរដូវស្លឹកឈើជែុះក៏ដូចរដូវ
ផ្ការើកនែផ្កា SAKURA នៅ Kyoto, Nara, Nikko ជាដើមគឺ 
ជាចំណុចដែលមានភ្ញៀវទែសចរណ៍ជាចែើនមកបែមូលផ្តុំដើមែបី
រើសស្លកឹកែហម។

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

ទែាះជាយ៉ាងណាក៏ដែាយវាមិនមានពែិលធា្លាក់គរនៅគែប់
កន្លែងទូទាំងបែទែសនែាះក្នុងរដូវរងរទែ។  កន្លែងពែញនិយម
សំរាប់ភ្ញៀវទែសចរណ៍ដែលចង់ប៉ះពែិលគឺ មានរមណីយដ្ឋាន
ជិះស្គពីែញនិយមស្ថតិនៅ Hokkaido និងខែត្ត Nagano អ្នកអាច
សបែបាយរើករាយជាមួយនឹងអុងសែន(ទឹកក្តៅ)នៅ Zao ខែត្ត
Yamagata  ទែសភាពពែលិនៅ Shirakawago នែខែត្ត Gifu ជា
កន្លែងមានផ្ទះបែបបែពែណីបុរាណចាស់ដែលតែូវបានចុះបញ្ជី
បែតិកភណ្ឌពិភពលែាក។
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រដូវផ្ការីក រដូវក្តៅ រដូវស្លឹកឈើជេុះ រដូវរងា

អាកាសធាតុនិងរដូវ
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ការណេនាំដើមេបីទទួលបានវីសា

យន្តហោះទៅបេទេសជប៉ុន

	តើអ្នកអាចទទួលបានទិដ្ឋាការនៅឯណា?

	ជើងហោះហើរផ្ទាល់ 	ជើងហោះហើរបេយោល	

	តើតេវូការរយៈពេលបុ៉ន្មានដើមេបីទទួលបានទិដ្ឋាការ?

	តើការទទួលបានទិដ្ឋាការតេូវអស់តម្លេប៉ុន្មាន?

		តើអ្នកតេូវការអ្វីខ្លះដើមេបីដាក់ពាកេយសុំទិដ្ឋាការ?

ស្ថន្ទូតជបុ៉ននៅកម្ពជុា

ព័ត៌មានលំអិតអំពីឯកសរ (ជាភាសខ្មរ្)

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

មានជើងហោះហើរជាចែើនពីកម្ពុជាទៅជប៉ុន។  ខាងកែមនែះយើងនឹងណែនាំ
ពីការហោះហើររបស់អ្នកតំណាង។

បច្ចុបែបន្នមានតែ ANA តែប៉ុណោ្ណោះដែលមានជើងហោះហើរ
ដោយផ្ទាល់រវាងបែទែសកម្ពុជា និងជប៉ុន។  ពែលហោះហើរគឺ
បែហែល 6 ម៉ាង។

មានជើងហោះហើរជាចែើនទៅបែទែសជប៉ុន។ បែទែសដទែ
ទៀតពែលវែលាហោះហើរពីម៉ាងបែហែល 8 ម៉ាងចូរពិនិតែយមើល
កាលវិភាគជើងហោះហើរនៅលើគែហទពំរ័កែុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍
នីមួយៗកន្លែងស្វែងរកសំបុតែនៅកន្លែងធ្វើដំណើរជាដើម។

អ្នកដក់ពាកែយសំុនឹងទទួលបានលទ្ធផលទិដ្ឋាការក្នងុរយៈពែល៥ថ្ងែ
រាប់ទំាងថ្ងែដក់ពាកែយសំុ បុ៉ន្តែការពិនិតែយលើពាកែយស្នើសំុអាចមានការ
ខុសៗពីគា្នាអាសែ័យលើឯកសារ។ លើសពីនែះ ការទទួលបាន
លទ្ធផលទិដ្ឋាការអាចតែូវការពែលវែលាចែើនជាងនែះ ពែលមាន
ការកើនឡើងនែចំនួនអ្នកដក់ពាកែយសុំ។  ហែតុនែះអ្នកដក់ពាកែយសុំ
គួរតែលែពែលដក់ពាកែយសុំទិដ្ឋាការទុកជាមុនអោយបានយូរ មិន
គួរដក់ពាកែយសុំទិដ្ឋាការកៀកថ្ងែចែញដំណើរពែកទែ។

ទិដ្ឋាការចូលតែមួយដងៈ ១០៥ ០០០រៀល
ទិដ្ឋាការចូលចែើនដងៈ ២១៥ ០០០រៀល
ទិដ្ឋាការឆ្លងកាត់ៈ ២៥ ០០០រៀល

*ពែលវែលាអាចផ្លាស់ប�ូរ

1. លិខិតឆ្លងដែន 
2. ពាកែយស្នើសុំទិដ្ឋាការ 
3. រូបថត (4.5cm x 4.5cm  *ផ្ទែពណ៌ស) មួយសន្លឹក 
4. ឯកសារដើមែបីបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការចំណាយសមែប់ថ្លែ
    ធ្វើដំណើរ
5. គមែងកម្មវិធីសា្នាក់នៅ 

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

• 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

រៀបចំដើមេបីទៅដើរលេង

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



29

មធេយោបាយធ្វើដំណើរនៅបេទេសជបុ៉ន

យន្តហោះ

តាក់សុី

រថភ្លើង

ផ្លូវកេោមដី

រថភ្លើងលេបឿនលឿន	"Shinkansen"

ផ្លូវហាយវេសមេាប់រថយន្ត	/	
ផ្លូវរថយន្តកេុងក្នុងទីកេុង

នាវា

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពី 
"Japan Rail Pass"

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពីផ្លវូក្្មដី
នៅក្នងុវ្បសយ "Japan Visitor"

មធែយាបាយសំខាន់នែការធ្វើដំណើរនៅក្នុងបែទែសជប៉ុនមាន
ដូចខាងកែម

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
ងយសែលួ ខណៈពែលដែលរថភ្លើងនិងឡានកែងុមិនអាចទៅដល់
បាន។

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

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

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

ផ្លវូដែលបានបែើបែស់ដោយឡានកែងុតភា្ជាប់ទូទំាងបែទែសជបុ៉ន។
យើងអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចែើនហើយធូរថ្លែជាងបើបែៀបធៀប
ទៅនឹងយន្តហោះ និងរថភ្លើង Shinkansen។ ដូចគា្នានែះផងដែរ
មានឡានកែងុដឹកជញ្ជនូមានកំណត់នៅគែប់កែងុ និងទីបែជំុជនក្នងុ
បែទែសងយសែលួក្នងុការផ្លាស់ទីកន្លែងដែលរថភ្លើងមិនឆ្លងកាត់។

កែពីនាវាដឹកជញ្ជូនក្នុងសែុកដូចជាខែសែតភា្ជាប់កំពង់ផែនែកោះ
សំខាន់ៗ 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, 016-657-290
Mail: nyonyum@cisinc.co.jp

nyonyum.net

សំរាប់ការផែសព្វផែសាយពាណិជ្ជកម្មសូមទំនាក់ទំនង

ទសែសនាវដ្តីយើងខ្ញុំចែញផែសាយរៀងរាល់

    ពីរខែម្តង នៅថ្ងែទី១០   ខែគូសូមធ្វើការផែសព្វផែសាយពាណិជ្ជកម្ម
ជាមួយទសែសនាវដ្តីយើងខ្ញុំ

30



31

012-500-052, 016-657-290
@khmer.nyonyum

សូមធ្វើការផែសព្វផែសាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយទសែសនាវដ្តីយើងខ្ញុំ លោកអ្នកចូលទៅកាន់គែហទំព័រហ្វែសប៊ុក "ញញឹមខ្មែរ" ដើមែបីមើលព័ត៌មានបន្ថែម !!!
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