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សួសដ!ី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីេរគះថន ក់ចរចរណ៍ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេធវដំេណ រតមផលូវ ក៏ដូចជតមផលូវទឹក តមផលូវេគក គឺ 
េពលខលះគឺមនេរគះថន ក់ អញច ឹងេរគះថន ក់េនេពលែដលេយងេធវដំេណ រ 
េយងេហថេរគះថន ក់ចរចរណ៍ េយងេហថេរគះថន ក់ចរចរណ៍ 
េរពះេនេពលែដលេយងេធវដំេណ រេនតមផលូវ គឺេយងេហថេធវចរចរណ៍ 
អញច ឹងេនេពលែដលមនេរគះថន ក់ គឺេយងេហថេរគះថន ក់ចរចរណ៍។ 
 
អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន  េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសវយ័េកមងមន ក់ 
ែដលគត់េមលេទគត់មនវយ័របែហលជ ២៨ ឆន  ំគត់ពក់អវពណ៌សវ យៃដខល ី
េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតជិះម៉ូតូ 
បនន័យថគត់កំពុងែតេបកម៉ូតូរបស់គត់េទមុខយ៉ងេលឿន អញច ឹងគត់ជិះេលឿន 
ក៏បុ៉ែនតម៉ូតូរបស់គត់ េយងេឃញមនពណ៌ផក ឈូក មន ម៉ូតូរបស់គត់គឺមនពណ៌ទឹករកូច 
េហយម៉ូតូរបស់គត់គឺមនកញច ក់សរមប់េមលេរកយផងែដរ 
អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលគត់ជិះម៉ូតូ គត់អត់ចបំច់ងកេរកយេទ 
គត់អត់ចបំច់ងកេរកយេទ គឺគត់រគន់ែតេមលតមកញច ក់ 
គឺគត់េមលដឹងថេតមនអវីេនខងេរកយគត់ ឬក៏េនេពលែដលគត់ចង់បត់េឆវង ឬក៏បត់សដ  ំ
គត់អចេមលកញច ក់ែដលេនែកបរចងកូតម៉ូតូបន អញច ឹងគត់អត់ចបំច់ងកេរកយេទ 
េរពះថករងកេរកយ េនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ គឺវអចបងកឲយេយងមនេរគះថន ក់បន 
គឺវេរគះថន ក់ខល ងំណស់ េរពះេពលខលះ េនេពលែដលេយងងកេរកយ 
គឺេយងអត់អចេឃញអវីេនខងមុខេនះេទ ដូេចនះេយងអចេរចងកូតម៉ូតូេទប៉ះអនកដៃទ 
ឬក៏េទប៉ះម៉ូតូេផសងេទៀត ឬក៏េទប៉ះឡន ឬក៏េទប៉ះឡនែដលេធវដំេណ ររសបទិសគន  
អញច ឹងេយងអចប៉ះឡនែដលេធវដំេណ ររសបទិសគន បន ដូេចនះេយង[េមល]រគន់ែតេមលកញច ក់ 
វងយរសួលជងករងកេមលខងេរកយ េរពះវអចកត់បនថយេរគះថន ក់ចរចរណ៍បន។ 
អញច ឹងបុរសមន ក់ហនឹង គត់ពក់មួកសុវតថិភពករពរកបលរបស់គត់ផងែដរ 
អញច ឹងជទូេទករពក់មួកសុវតថិភព គឺអចករពរកបលរបស់េយង 
េនេពលែដលេយងេរគះថន ក់ចរចរណ៍ េហយមយ៉ងវញិេទៀត 
របសិនេបេយងជិះម៉ូតូអត់ពក់មួកសុវតថិភពេទ េនះបូ៉លិសនឹងផកេយងជមិនខន 
េដយសរែតវខុសេទនឹងចបប់ចរចរណ៍ អញច ឹងេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ 
េយងរតូវមនកញច ក់េមលេរកយនិងពក់មួកសុវតថិភពឲយជប់ជនិចច េដមបីករពរសុវតថិភពផង 
និងេដមបីេគរពចបប់ចរចរណ៍ផង ក៏បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសមន ក់េនះ គត់ 
របែហលជគត់របញប់េទកែនលងណមួយ អចគត់ណត់ជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់ 
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េដមបីេទកែនលងនិយយគន េលង ឬក៏គត់របញប់េទកែនលងណមួយ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់ជិះម៉ូតូយ៉ងេលឿន ែដលករជិះម៉ូតូេលឿនគឺវអត់មនសុវតថិភពេទ 
គឺវងយនឹងបងកេរគះថន ក់ចរចរណ៍ខល ងំណស់ អញច ឹងរបសិនេបេយងេធវដំេណ រ 
េយងរតូវេធវដំេណ រេដយលមមៗ េដយមិនរតូវេបកេលឿនេពក ឬក៏មិនរតូវេបកយឺតេពកេនះេទ 
េរពះេនេពលែដលេយងេបកេលឿនេពក វងយរសួលនឹងេរគះថន ក់ចរចរណ៍ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេបកយឺតេពក វអចេធវឲយសទះចរចរណ៍បន 
បនន័យថអនកដៃទែដលេនពីេរកយ គឺគត់អត់អចេទមុខបនេលឿន 
ដូេចនះវេធវឲយសទះចរចរណ៍េគេនខងេរកយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញបុរសែដលគត់ជិះម៉ូតូេលឿនអមបញ់មិញ 
គឺគត់ជិះម៉ូតូ របែហលជគត់មនណត់េទជមួយនឹងមិតតភកតរិបស់គត់េទឆង យ 
េហយរបែហលជគត់េទយឺតេម៉ង ដូេចនះគត់ជិះយ៉ងេលឿន 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ជិះម៉ូតូេលឿន េដយសរែតផលូវមនទឹក របែហលជេនកនុងៃថងេនះ 
គឺេទបែតេមឃរងំេភលៀងេហយ អញច ឹងអចនឹងេមឃេទបែតរងំេភលៀង 
ដូេចនះេធវឲយមនទឹកដក់េនតមផលូវ អញច ឹងេនេពលែដលទឹកដក់េនតមផលូវ 
គឺវងយរសួលនឹងបងកេរគះថន ក់ខល ងំណស់ េដយសរែតេពលខលះ េនេពលែដលមនទឹកដក់ 
េយងអត់អចេមលេឃញរកឡុក ឬក៏េយងអត់អចដឹងថមនរកឡុកធំ ឬក៏តូចេនតមផលូវេនះេទ 
េដយសរែតមនទឹកេយងេមលអត់េឃញ ដូេចនះវនឹងអចបងកេរគះថន ក់បន 
របសិនេបេយងជិះេទប៉ះរកឡុកឬក៏រអិលេនេលផលូវទឹកេនះ េរពះរបសិនេបអត់មនរកឡុក 
ឬក៏អត់មនរកឡុកេទ េពលផលូវដក់ទឹកគឺអចេធវឲយផលូវរអិល ដូេចនះវពិបកេនកនុងករេធវដំេណ រ 
របសិនេបេយងជិះមិនរបុងរបយ័តន គឺវអចេធវឲយកង់ឡន ឬក៏កង់ម៉ូតូរបស់េយងហនឹង 
ងយរសួលនឹងរអិលេចញពីផលូវ េហយរបសិនេបេយងជិះឡន 
គឺអចេធវឲយេយងេរចងកូតឡនេទេឆវងឬក៏េទសដ  ំអចប៉ះពល់ដល់អនកដៃទ 
េហយរបសិនេបេយងជិះម៉ូតូ វអចេធវឲយេយងរអិលម៉ូតូដួលបន អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ 
គឺបុរសមន ក់េនះ គត់បនជិះម៉ូតូកិនផលូវែដលមនទឹកដក់ 
ដូេចនះេយងេឃញថគត់រអិលម៉ូតូរបស់គត់ កង់ខងមុខរបស់គត់បនកិនេលទឹក 
អញច ឹងម៉ូតូមនកង់ពីរ គឺកង់ខងមុខមួយ និងកង់ខងេរកយមួយ អញច ឹងេនកនុងរូបភពហនឹង 
េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ គត់ កង់ខងមុខរបស់គត់ កង់ម៉ូតូខងមុខរបស់គត់ 
គឺកិនផលូវែដលមនទឹកដក់ ដូេចនះេធវឲយវរអិល េដយសរែតគត់ជិះេលឿនផង 
អញច ឹងេដយសរែតគត់េបកបរេនកនុងេលបឿនេលឿន េនកនុងេលបឿនេលឿន 
ដូេចនះវេធវឲយគត់េនេពលែដលគត់ប៉ះផលូវរអិលគឺវពិបកនឹងទប់ចងកូត 
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អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតពយយមទប់ចងកូតរបស់គត់ែដលរអិល 
េរពះគត់កិនេនេលទឹក ដូេចនះវរអិលចងកូតេធវឲយេរចងកូត អញច ឹងរបសិនេបគត់ទប់ចងកូតអត់នឹងេទ 
គឺវអចេធវឲយគត់មនេរគះថន ក់បន គឺវអចេធវឲយគត់ដួលបន អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
េនកនុងរូបភពទី ២ គឺគត់កំពុងែតពយយមទប់ចងកូតម៉ូតូរបស់គត់កំុឲយដួល 
ឬក៏កំុឲយរអិលេនេពលែដលគត់ជិះេនេលផលូវែដលមនទឹកដក់ េដយសរែតៃថងេនះ 
របែហលជមនេភលៀងធល ក់ ឬក៏របែហលជេទបែតរងំេភលៀង ដូេចនះេធវឲយមនទឹកដក់េនតមផលូវ 
ែដលជេហតុងយបងកឲយមនេរគះថន ក់ចរចរណ៍។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បុរសមន ក់េនះ គត់ 
េទះបីជគត់ពយយមទប់ចងកូតរបស់គត់កំុឲយរអិលយ៉ងណក៏េដយ 
ក៏បុ៉ែនតេដយសរែតគត់ជិះេលឿនេពក េដយសរែតគត់េបកបរកនុងេលបឿនេលឿនេពក 
ដូេចនះេនេពលែដលគត់កិនផលូវរអិល ជិះកត់ផលូវរអិល ឬក៏ជិះកត់ទឹក 
អញច ឹងវេធវឲយគត់ទប់ចងកូតអត់ជប់ ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ 
ម៉ូតូរបស់គត់ក៏បនដួល អញច ឹងរបសិនេបេយងជិះយឺតៗ ឬក៏ជិះលមមៗ 
គឺេនេពលែដលេយងជិះកត់ផលូវរអិល ឬក៏ជិះកត់រកឡុក ឬក៏ជិះកត់ទឹកដក់ 
គឺេយងអចទប់ចងកូតបន បនន័យថេយងអចទប់លំនឹងម៉ូតូរបស់េយងមិនឲយេរ 
ឬក៏មិនឲយរអិលដួលបន ឬក៏េយងអចដក់េជងទប់ជប់បន 
បនន័យថេយងរគន់ែតដក់េជងដក់ចុះមកដី គឺវអចទប់លំនឹងម៉ូតូរបស់េយងកំុឲយដួលបន 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងជិះេលឿនេពក របសិនេបេយងជិះេលឿនេពក េនេពលែដលម៉ូតូរអិល 
គឺេយងអត់អចទប់ជប់េនះេទ បនន័យថម៉ូតូរបស់េយងនឹងអចដួលបន 
េរពះេនេពលែដលេយងជិះេលឿនគឺេលបឿនម៉ូតូនឹងេធវឲយម៉ូតូរអិលខល ងំ 
ដូេចនះេយងអត់អចទប់ជប់េនះេទ េដយជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ បុរសមន ក់េនះ 
គត់អត់អចទប់េលបឿនម៉ូតូរបស់គត់ជប់ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ជិះកត់ផលូវរអិល 
េពលែដលគត់ជិះកត់ផលូវរអិលេធវឲយម៉ូតូគត់ដួល អញច ឹងេយងេឃញគត់ខទ តេចញពីម៉ូតូ 
េដយសរែតគត់ជិះេលឿន ដូេចនះេនេពលែដលម៉ូតូដួលេធវឲយគត់ខទ តេចញពីម៉ូតូ 
េហយដួលេបកេទនឹងថនល់ អញច ឹងេដយសរែតគត់ពក់មួកករពរសុវតថិភព 
ដូេចនះកបលរបស់គត់របែហលជអត់មនបញហ េនះេទ ក៏បុ៉ែនតខលួនរបស់គត់របែហលជមនបញហ  
េដយសរែតេយងេឃញេនទីេនះ គឺគត់កំពុងែតខទ តេចញពីម៉ូតូែដលគត់កំពុងែតជិះ 
េដយសរែតគត់រអិលដួល េដយសរែតម៉ូតូរបស់គត់កិនេទេលផលូវរអិល 
េហយម៉ូតូរបស់គត់បនដួល និងេដយសរែតគត់ជិះកនុងេលបឿនេលឿនផង 
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ដូេចនះេនេពលែដលម៉ូតូគត់ដួល េធវឲយគត់ខទ តេចញពីម៉ូតូយ៉ងឆង យ 
េហយម៉ូតូរបស់គត់អូសេលផលូវយ៉ងឆង យផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បុរសមន ក់េនះ គត់បនដួលម៉ូតូ 
បនទ ប់មកេយងេឃញគត់ខទ តពីេលម៉ូតូេហយមកេដកេទនឹងថនល់ 
អញច ឹងេដយសរែតគត់ខទ តេចញពីម៉ូតូ ដូេចនះខលួនរបស់គត់បនេបកេទនឹងថនល់ 
អញច ឹងេធវឲយគត់មនករឈចឺប់េនេលខលួន េនេលៃដ េនេលេជងគត់យ៉ងខល ងំ 
ក៏បុ៉ែនតកបលរបស់គត់ េដយសរែតគត់ពក់មួកសុវតថិភពករពរ 
ដូេចនះគត់មិនមនេរគះថន ក់កបលេនះេទ អញច ឹងគត់រគន់ែតឈខឺលួន ឈេឺរគះថន ក់ចំៃដ 
ចំេជងែតបុ៉េណណ ះ ក៏បុ៉ែនតកបលរបស់គត់គឺមនសុវតថិភពេដយសរែតគត់ពក់មួកសុវតថិភព 
អញច ឹងបុ៉ែនតេទះបីជយ៉ងណក៏េដយ េដយសរែតគត់ជិះម៉ូតូេលឿន 
េហយេដយសរែតម៉ូតូគត់ដួល គត់ដួលេបកេទនឹងថនល់ ដូេចនះគត់អត់អចេងបរចួេនះេទ 
េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថឈចឺប់ខល ងំ េដយសរែតគត់េបកេទនឹងថនល់ 
េរពះេពលខលះថនល់េកសូ៊ ឬក៏ថនល់េបតុង េយងចក់សីុម៉ងត៍េបតុង 
អញច ឹងេធវឲយេនេពលែដលេយងប៉ះទងគិចខល ងំ គឺវេធវឲយខលួនេយងដួលេហយនិងឈ ឺ
េហយេពលខលះវអចេយងរគរំគ ឬក៏រគខំនងបន ដូេចនះេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺបុរសមន ក់េនះ បនទ ប់ពីគត់ដួលម៉ូតូ គឺគត់េងបអត់រចួេនះេទ គឺគត់បនេដកេននឹងថនល់ 
េនកែនលងែដលគត់ដួលម៉ូតូេនះ េនកែនលងែដលគត់ខទ តេចញពីម៉ូតូ 
អញច ឹងេយងេឃញមនអនកដំេណ រេផសងេទៀត ែដលគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ 
គឺគត់ភញ ក់េផអលយ៉ងខល ងំ ែដលេយងេឃញេនែកបរបុរសមន ក់េនះ គឺមននរមីន ក់ 
ែដលគត់េសលៀកសំពត់ពណ៌េខៀវ ពក់អវៃដខលីពណ៌ស និងមនពក់ែវន៉តផងែដរ 
នរមីន ក់េនះគឺមនសក់ខល ីេហយគត់ភញ ក់េផអលយ៉ងខល ងំ ែដលគត់កំពុងែតរត់មកេមល 
ឬក៏រត់មកជួយបុរសមន ក់េនះ ែដលេនខងេរកយនរមីន ក់េនះគឺមនមនុសសរបុសរសីេផសងេទៀត 
ែដលកំពុងែតរត់មកជួយែដរ បនន័យថេនេពលែដលេយងេឃញមនុសសេរគះថន ក់ចរចរណ៍ 
ជទូេទមនុសសែដលេនែកបរៗេនះ គត់ែតងែតរត់មកជួយ 
គត់រត់មកេមលថេតេរគះថន ក់ចរចរណ៍េនះខល ងំែដរឬេទ 
េហយរបសិនេបខល ងំគឺគត់នឹងេតេហឡនេពទយ េហយរបសិនេបមិនខល ងំេទ 
គឺេយងអចពយបលខលួនឯងបន អញច ឹងពួកគត់ អនកែដលេនែកបរកែនលងេកតេហតុ 
គត់ែតងែតមកេមលជនរងេរគះនិងជួយជនរងេរគះេទតមលទធភពរបស់គត់។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីរត់មកេមលជនរងេរគះេហយ នរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏សេរមចចិតតេតេទកន់ឡនេពទយ អញច ឹងេពលខលះ េនេពលែដលមនេរគះថន ក់ចរចរណ៍ 
អនកែដលេនជិតខង ឬអនកែដលេនកែនលងេកតេហតុ 
គត់រត់មកេមលជនរងេរគះថេតជនរងេរគះរបួសធងន់ឬេទ 
អញច ឹងេពលខលះរបសិនេបរបួសគត់រគន់ែតរបួសរសល 
បនន័យថរបួសរសលគឺគត់របួសអត់ធងន់ធងរេទ គឺរបួសគត់រតឹមែតរលត់ៃដ រលត់េជង 
ឬក៏រលត់ែសបកែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងគត់អចលបថន  ំឬក៏យកថន េំទេលបគឺអចជសះេសបយ 
ដូេចនះគត់អត់ចបំច់េទេពទយេទ េដយសរែតគត់មនរបួសរសល ក៏បុ៉ែនតអនកខលះេទៀត គត់ 
េនេពលែដលគត់េរគះថន ក់ចរចរណ៍គឺគត់របួសធងន់ ដូចជេដយសរែតគត់ជិះេលឿន 
ឬក៏េដយសរែតេរគះថន ក់ចរចរណ៍េនះគឺធងន់ធងរ ដូេចនះអនកខលះគត់អចបក់ៃដ បក់េជង 
អនកខលះគត់អចែបកកបល ឬក៏អនកខលះគត់អចសនលប់ អញច ឹងេនេពលែដលមនរបួសធងន់ធងរ 
អនកែដលេនកែនលងេកតេហតុ ឬក៏អនកែដលេនែកបរៗេនះ 
គត់ែតងែតេតេទេហឡនេពទយឲយមកជួយសេរងគ ះ េរពះថរបសិនេបអត់េហឡនេពទយេទ 
គត់អចនឹងមនេរគះថន ក់ដល់ជីវតិបន អញច ឹងរបសិនេបគត់មនរបសួរសល 
គឺេយងអត់ចបំច់េហឡនេពទយេទ គឺេយងរគន់ែតអចេទេពទយេដយខលួនឯង 
ឬក៏េទគលីនិកែដលេនជិតៗេនះ េដមបីទិញថន  ំឬក៏េដមបីលងរបួសជករេរសច 
េដយេយងអត់ចបំច់េទេពទយេទ ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបខល ងំ គឺេយងរតូវេទេពទយ 
ែដលមនឡនេពទយមកជំនួយ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសមន ក់េនះ 
គត់មនេរគះថន ក់ចរចរណ៍ែដលមនរបួសធងន់ ដូេចនះអនកែដលេនែកបរេនះ 
ែដលជនរមីន ក់ែដលពក់អវសៃដខល ីនិងមនពក់ែវន៉តេនះ 
គត់បនសេរមចចិតតេតេហឡនេពទយ េដមបីមកជួយសេរងគ ះគត់ឲយផុតពីេរគះថន ក់ដល់ជីវតិ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េយងេឃញមនឡនេពទយមួយកំពុងែតេបកបរ 
អញច ឹងឡនេពទយ បនទ ប់ពីបនទទួលព័ត៌មន 
ឬក៏ទទួលទូរស័ពទរបស់នរមីន ក់េតរបប់គត់អំពីេរគះថន ក់ចរចរណ៍មួយេនះេហយ 
អញច ឹងឡនេពទយគត់ក៏មក ជិះសំេដមករកកែនលងេកតេហតុ េដមបីជួយសេរងគ ះបុរសមន ក់េនះ 
អញច ឹងជទូេទឡនេពទយគឺខុសពីឡនេយងធមមត េដយសរែតឡនេយងធមមត 
េយងែតងែតជិះកនុងេលបឿនធមមត ក៏បុ៉ែនតឡនេពទយគឺេយងេឃញមនបិទសញញ បូកេនេលទវ រ 
េនេលកញច ក់ឡនេពទយទងំអស់ េដមបីបញជ ក់ថគឺជឡនេពទយ 
េហយមយ៉ងវញិេទៀតឡនេពទយគឺមន ែតងែតមនេភលងសីុែរន៉ េយងេហថេភលងសីុែរន៉ 
េដមបីបនលឺសំេឡងផង និងេដមបីបេញចញេភលង សំុផលូវផង 
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េដយសរែតឡនេពទយគឺរបញប់េទជួយសេរងគ ះអនកដៃទែដលមនេរគះថន ក់ 
ឬក៏ជួយសេរងគ ះអនកជំងឺ ដូេចនះឡនេពទយគឺមនអទិភព 
បនន័យថេនេពលែដលគត់េធវដំេណ រេនេលផលូវ ឬក៏េធវចរចរណ៍េនេលផលូវ 
គឺអនកទងំអស់គន ែដលជិះេនខងមុខឡនេពទយ គឺរតូវែតេចៀសផលូវឲយឡនេពទយេទមុន 
គឺឡនេពទយគត់បនបេញចញសីុែរន៉ និងបេញចញេភលងសីុញូ៉ េដមបីសំុផលូវបនេទមុន 
េរពះថគត់របញប់េទជួយសេរងគ ះអនកជំងឺ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេឃញឡនេពទយ 
េយងអត់រតូវេបកបរេនខងមុខឡនេពទយេនះេទ េរពះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន 
េដយសរែតឡនេពទយេបកេនកនុងេលបឿនេលឿន ដូេចនះេនេពលែដលេយងឮសូរសំេឡងឡនេពទយ 
ឬក៏ឮសីុែរន៉ឡនេពទយ េយងរតូវេចៀសមកខងចិេញច មផលូវ េដមបីទុកកណដ លផលូវ ផលូវរទូងផលូវ 
ឲយឡនេពទយេបកបរ េរពះគត់របញប់េទជួយសេរងគ ះេគ អញច ឹងឡនេពទយ 
េនេពលែដលរបញប់េទជួយសេរងគ ះ គឺែតងែតេបកេភលងសីុែរន៉ និងេបកេភលងសីុញូ៉ 
េដមបីសំុផលូវជនិចច។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញរកុមសេរងគ ះបឋមរបស់រគូេពទយ 
អញច ឹងរកុមរគូេពទយគត់បនមកដល់កែនលងេកតេហតុ េហយមកេមលបុរសមន ក់េនះ 
អញច ឹងេយងេឃញមនេពទយចំនួនពីរនក់ េពទយចំនួនពីរនក់ 
ែដលគត់េសលៀកពក់ឯកសណឋ នជេពទយ គឺពក់អវស េខស និងមនចងបូរសញញ រូបេពទយ 
ឬគឺសញញ បូកេលខពណ៌រកហម សញញ បូកពណ៌រកហមេននឹងៃដសដ រំបស់គត់ 
េហយគត់បនេទរតួតពិនិតយេទេលបុរសែដលេរគះថន ក់ចរចរណ៍េនះផងែដរ 
អញច ឹងគត់បនសទ បនឹងបនេលកបុរសែដលមនេរគះថន ក់េនះមកដក់េនេលរហវង់កមួយ 
អញច ឹងគត់នគំន ែសងបុរសមន ក់េនះ បុ៉ែនតេដយសរបុរសមន ក់េនះ 
គត់មនេរគះថន ក់ចរចរណ៍ែដលប៉ះពល់េទនឹងេជង និងៃដ និងគត់ឈខឺលួន 
េដយសរែតគត់េបកេទនឹងថនល់ខល ងំេពក អញច ឹងេនេពលែដលគត់ដួល 
គត់េបកេទនឹងថនល់ខល ងំ ដូេចនះបនេធវឲយគត់ឈយ៉ឺងខល ងំ 
អញច ឹងេនេពលែដលេពទយគត់េលកបុរសមន ក់េនះដក់រហវង់ក គឺេធវឲយគត់ឈ ឺនិងែរសកយ៉ងខល ងំ 
េដយសរែតគត់មនរបួស ដូេចនះេពទយនឹងពយយមេលកថនមៗ េដមបីកំុឲយរបួសកន់ែតធងន់ធងរ 
េដយសរែតបុរសមន ក់េនះគត់េងបអត់រចួ 
េដយសរែតបុរសមន កេ់នះគត់េងបេដរអត់រចួេដយខលួនឯង 
ដូេចនះេពទយរតូវែសងគត់េដយេរបរបស់រហវង់ក 
អញច ឹងេពទយជដំបូងគត់េលកបុរសមន ក់េនះពីថនល់ េហយដក់េនេលរហវង់ក 
េដមបីែសងដក់ចូលឡនេពទយ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ េដយសរែតបុរសមន ក់េនះ 
គត់េដរអត់រចួ ដូេចនះេពទយក៏ចប់េផដមែសងគត់ដក់េលរហវង់ក 
េនេពលែដលគត់ដក់េលរហវង់ករចួរល់េហយ អញច ឹងេពទយទងំពីរនក់ េលករគូេពទយទងំពីរនក់ 
ក៏បនែសងបុរសេនះចូលេទកនុងឡនេពទយ េដយសរែតមនកររបុងរបយ័តន 
េដមបីកំុឲយអនកជំងឺធល ក់ពីេលរហវង់ក ដូេចនះរហវង់កនីមួយៗែតងែតមនែខសរកវត់រតឹអនកជំងឺកំុឲយធល ក់ 
េរពះេដយសរែតរហវង់កគឺជរកណត់មួយផទ ងំ ែដលេយងដក់ែដក ឬក៏ដក់េឈេនសងខង 
េហយដក់អនកជំងឺេនេលរកណត់េនះេដមបីែសង អញច ឹងវអត់មនជញជ ងំ 
េដមបីទប់អនកជំងឺកំុឲយធល ក់េនះេទ ដូេចនះេដមបីធនសុវតថិភពអនកជំងឺកំុឲយធល ក់ពីេលរហវង់ក 
េយងរតូវរុែំខសរកវត់អនកជំងឺឲយជប់េដមបីកំុឲយគត់ធល ក់ េរពះេដយសរែតគត់កំពុងែតមនរបួស 
ដូេចនះរបសិនេបគត់ធល ក់គឺអចេធវឲយរបួសគត់កន់ែតធងន់ធងរបន 
អញច ឹងរគូេពទយរតូវែតមនកររបុងរបយ័តនជនិចច។ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញ 
រគូេពទយែសងបុរសមន ក់េនះចូលេទកនុងឡនេពទយ េដយចូលេទតមទវ រចំេហៀង 
អញច ឹងឡនេពទយគឺមនទវ រេរចន គឺមនទវ រកែនលងអនកេបកបរចំនួនពីរ ទវ រចំេហៀងចំនួនមួយ 
សរមប់េលកអនកជំងឺចូល និងទវ រខងេរកយចំនួនមួយផងែដរ 
េរពះរបសិនេបអនកជំងឺគត់ធងន់ធងរខល ងំ គឺែសងអត់បន គឺេរបរហវង់ករុញ 
ដូេចនះរបសិនេបេគេរបរហវង់ករុញ គឺេគចូលតមទវ រខងេរកយៃនឡន 
បុ៉ែនតរបសិនេបេគេរបរហវង់កែសង គឺេគចូលតមទវ រចំេហៀង ដូេចនះេពទយគត់បនេបកទវ រចំេហៀង 
េដមបីែសងបុរសមន ក់េនះចូលេទកនុងឡន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ 
បនតិចេរកយមកឡនេពទយក៏បនមកដល់មនទីរេពទយ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីឡនេពទយគត់បនេទជួយសេរងគ ះ និងបនេទយកអនកជំងឺពីកែនលងេកតេហតុ 
ឬក៏កែនលងេរគះថន ក់ចរចរណ៍េហយ អញច ឹងឡនេពទយគត់េបករតលប់មកេពទយវញិ 
េដយសរែតេនមនទីរេពទយគឺមនរចកពីរ បនន័យថេនេពលែដលអនកមនជំងឺធងន់ធងរ 
ឬក៏អនកែដលរតូវសេរងគ ះបនទ ន់ េគឲយ[រចក]ចូលរចកេផសង គឺរចកសេរងគ ះបនទ ន់ 
ចំែណកឯអនកជំងឺធមមត គឺចូលេទកនុងរចកអនកជំងឺធមមត េរពះថអនកែដលឈធឺងន់ធងរ 
គឺរតូវសេរងគ ះបនទ ន់ េដយសរែតមនកររបញប់ ដូេចនះមនកររបញប់ជងអនកជំងឺធមមត 
របសិនេបគត់ចូលរចកជំងឺធមមត គឺអចេធវឲយគត់មនករពយបលយឺតយ៉វ 
ដូេចនះអចេធវឲយគត់មនេរគះថន ក់ធងន់ធងរ ឬក៏អចេរគះថន ក់ដល់ជីវតិ អញច ឹងរបសិនេបគត់ធងន់ធងរ 
គឺេគចូលរចកអនកជំងឺធងន់ធងរែដលចូលេទរចកសេរងគ ះបនទ ន់ 
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េដមបីឲយរកុមរគូេពទយេធវករជួយសេរងគ ះពួកគត់បនទន់េពលេវល 
ចំែណកឯអនកែដលមនជំងឺធមមត ឬក៏ជំងឺរសល 
គឺេយងអត់ចបំច់ចូលេទកនុងរចកអនកជំងឺសេរងគ ះបនទ ន់េទ គឺេយងចូលរចកធមមត 
េហយេយងអចចប់េលខ ឬក៏េធវេទតមនីតិវធីិរបស់េពទយ េដមបីពយបលជំងឺធមមតរបស់េយង 
បុ៉ែនតរបសិនេបអនកមនជំងឺធងន់ធងរ គឺេគចូលេទរចកអនកជំងឺសេរងគ ះបនទ ន់ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់របែហលជធងន់ធងរេដយសរែតគត់េរគះថន ក់ចរចរណ៍ខល ងំ 
ដូេចនះឡនេពទយក៏បនដឹកជញជូ នគត់ចូលេទកនុងកែនលងអនកជំងឺែដលរតូវសេរងគ ះបនទ ន់ 
អញច ឹងឡនេពទយបនឈប់េទនឹងេខល ងទវ រ ឈប់ខងមុខេខល ងទវ រមនទរីេពទយ េដមបីដក់អនកជំងឺចុះ 
េដយេយងេឃញេនទីេនះ គឺមនេខល ងទវ រចំនួនពីរ េហយទវ រគឺជទវ រកញច ក់ 
ែដលេយងេឃញេនសងខងផលូវគឺមនសញញ បូក អញច ឹងសញញ បូកគឺជសញញ េពទយ 
បនន័យថេនេពលែដលេយងេទេពទយ េយងែតងែតេឃញមនសញញ បូកមួយ េរពះសញញ បូកេនះ 
គឺតំណងឲយសញញ េពទយ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះរតូវបនដឹកជញជូ នតមរយៈឡនេពទយ 
មកដល់មនទីរេពទយ េដមបីសេរងគ ះបនទ ន់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីបុរសមន ក់េនះមកដល់មនទីរេពទយេហយ 
រកុមរគូេពទយក៏បនែសងបុរសមន ក់េនះេចញពីឡនេពទយ 
អញច ឹងេដយសរែតេនកនុងឡនេពទយអត់មនឧបករណ៍សេរងគ ះរគប់រគន់េនះេទ 
ដូេចនះេគរតូវែសងបុរសមន ក់េនះេចញពីឡនេពទយ េដយដក់េនេលែរគរុញមួយ 
អញច ឹងេគដក់គត់េនេលែរគរុញ េហយមនអនករគូេពទយមន ក់ គត់រុញែរគ 
រុញែរគរបស់បុរសេនះចូលេទកនុងបនទប់ពយបល 
អញច ឹងេយងេឃញអមបញ់មិញេនេពលែដលេទជួយសេរងគ ះេនកែនលងេកតេហតុ 
រគូេពទយគឺជមនុសសរបុស ក៏បុ៉ែនតេនេពលែដលមកដល់មនទីរេពទយ េយងេឃញថមនអនករគូេពទយរសី 
អនករគូេពទយរសី េដមបីចជួំយពយបល អញច ឹងគត់បនដក់ឲយបុរសមន ក់េនះេគងេទេលែរគរុញមួយ 
ែសងបុរសមន ក់េនះ[គឺ]ឲយេគងេទេលែរគរុញ 
េហយអនករគូេពទយរសីេនះបនរុញបុរសមន ក់េនះចូលេទកនុងបនទប់ េដមបីជួយសេរងគ ះ 
ឬក៏េដមបីពយបល អញច ឹងេដយសរែតបុរសមន ក់េនះគត់ឈខឺល ងំ ដូេចនះគត់អត់អចដឹងខលួនបនេទ 
គត់អត់អចេដរខលួនឯងបនេទ ែដលគត់កំពុងែតឈេឺជងយ៉ងខល ងំ និងឈខឺលួនគត់យ៉ងខល ងំ 
េដយសរែតគត់ដួលម៉ូតូេបកេទនឹងថនល់ េដយសរែតគត់ជិះម៉ូតូេលឿនេពក។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ បនទ ប់ពីគត់ចូលដល់បនទប់សេរងគ ះបនទ ន់េហយ 
អញច ឹងរកុមរគូេពទយក៏ចប់េផដមចក់ថន ឲំយគត់ េដយសរែតគត់មនរបួស 
ដូេចនះអនករគូេពទយក៏ចប់េផដមពយួរេសរ ៉ូម េដមបីបំបត់ករឈចឺប់ 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញរគូេពទយកំពុងែតយកមជុលមកចក់ៃដរបស់គត់ 
អញច ឹងមជុលចក់ថន គឺំជមជុលែដលតូចមួយ ែដលមនរបេឡះ 
ឬក៏មជុលេនះគឺមនរបេហងេនខងកនុង េដមបីបងហូរថន ចូំលេទកនុងខលួន អញច ឹងមជុលេពលខលះ 
គឺេគេរបមជុលចក់ថន  ំរបសិនេបេយងអត់សូវធងន់ធងរេទ គឺរគន់ែតយកមជុលឬយកសឺរុងំ 
សឺរុងំមកចក់ថន េំយងជករេរសច ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបអនកខលះគត់ធងន់ធងរ គឺេគរតូវពយួរេសរ ៉ូម 
អញច ឹងេសរ ៉ូមគឺជធុងទឹក ឬក៏ដបទឹកមួយ ដបទឹកថន មំួយដប ែដលេគេរបរបស់ទុេយ 
ភជ ប់ជមួយនឹងមជុលចក់ថន េំដមបីបងហូរចូលេទកនុងខលួន អញច ឹងេគយកមជុលចក់ចូលេទកនុងសរៃសេយង 
េហយបងហូរជតិថន ចូំលេទតមមជុលេនះតិចៗ េរពះេពលខលះអនកជំងឺធងន់ធងរ គឺេគរតូវេរបេសរ ៉ូម 
េដមបីឲយអនកជំងឺេនះមនសភពធមមតេឡងវញិ ក៏បុ៉ែនតេនេពលែដលអនកជំងឺធូរេសបយេហយ 
េគរគន់ែតេរបមជុលចក់ថន  ំេដយេរបសឺរុងំតូចៗែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងេដមបីពយួរេសរ ៉ូមបន 
េនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញេគចក់មជុលចូលេទកនុងៃដរបស់បុរសមន ក់េនះេហយ 
បនទ ប់មកគត់បនយកសកុតមកបិទរតង់មុខមជុលេដមបីកំុឲយរបូត 
េដយសរែតេសរ ៉ូមគឺរតូវកររយៈេពលយូរ េដមបីឲយវរសក់អស់េចញពីកនុងដប 
ដូេចនះរគូេពទយរតូវយកសកុតមករុមុំខមជុល េដមបីកំុឲយរបូតេចញពីៃដ 
េរពះេពលខលះរបសិនេបរបូតេចញពីៃដ គឺពិបកេនកនុងករេដតចូលវញិ 
អញច ឹងេគរតូវបិទយ៉ងរបុងរបយ័តនបំផុត េដមបីកំុឲយេសរ ៉ូមេនះរបូតេចញពីៃដ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេបកែភនកេនេពលែដលរកុមរគូេពទយគត់បនពយួរេសរ ៉ូមេហយ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញគត់កំពុងែតេគងេនេលែរគេពទយ 
េដយែរគេនះគឺេយងអចបត់បន អញច ឹងេយងេឃញេនេជង េនែផនកខងេរកម 
គឺេយងេឃញរតង់ធមមត បុ៉ែនតែផនកខងេលចប់ពីចេងកះដល់កបល 
គឺេយងេឃញខពស់ជងខងេរកមបនតិច គឺេដមបីឲយគត់ងយរសួលេគង 
អញច ឹងេគេធវែបបេនះេដមបីឲយគត់ងយរសួលេគង 
េហយេយងេឃញគត់ឈេឺជងរបស់គត់យ៉ងខល ងំ េដយសរែតគត់ដួលេបកេទនឹងថនល់ 
េហយេជងរបស់គត់បនប៉ះទងគិចខល ងំ ដូេចនះគត់ឈេឺជងយ៉ងខល ងំ 
េហយេនែកបរែរគរបស់គត់េគងេយងេឃញមនទូរទសសន៍ចំនួនមួយ 
ែដលទូរទសសន៍េនះគឺជឧបករណ៍សរមប់វស់ចងវ ក់េបះដូង អញច ឹងេពលខលះរបសិនេបេយងធងន់ធងរ 
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អនកជំងឺេនះធងន់ធងរ គឺេគរតូវវស់ចងវ ក់េបះដូងជនិចច េរពះេដមបីឲយរបកដថអនកជំងឺេនះ គត់ 
ចងវ ក់េបះដូងរបស់គត់េនេដរ ដូេចនះគត់អចេនមនជីវតិរស់េន 
ក៏បុ៉ែនតេពលខលះរបសិនេបចងវ ក់េបះដូងែលងេដរ ទូរទសសន៍េនះក៏ែលងេលតអំពីចងវ ក់េបះដូង 
អញច ឹងបនន័យថអនកជំងឺអចបត់បង់ជីវតិ ឬក៏អចសល ប់បន។ 
ដូេចនះេហយេនេពលែដលសេរងគ ះបនទ ន់ រកុមរគូេពទយែតងែតវស់ចងវ ក់េបះដូងរបស់អនកជំងឺជនិចច 
េដមបីឲយរបកដថអនកជំងឺគឺេនរស់ េហយេយងេឃញេនែកបរជប់ែរគរបស់គត់គឺជបេងគ លមួយ 
បេងគ លេនះគឺសរមប់ពយួរដបេសរ ៉ូម បនន័យថគត់កំពុងែតពយួរេសរ ៉ូម េដមបីបំបត់ករឈចឺប់ 
អញច ឹងេសរ ៉ូមេនះអចជេសរ ៉ូមថន សំពឹក ឬក៏អចជេសរ ៉ូមថន សំនលប់ 
េដយសរែតគត់មនេរគះថន ក់ចរចរណ៍ ដូេចនះេពលខលះេពទយគត់អចេធវករវះកត់ 
អញច ឹងេដមបីកំុឲយមនករឈចឺប់េនេពលករវះកត់ េគអចេរបរបស់ថន សំពឹក 
គឺថន មំយ៉ងែដលេធវឲយេយងែលងមនអរមមណ៍ថឈ ឺ
បនន័យថេនេពលែដលេយងចក់ថន សំពឹកេហយ គឺកែនលងែដលេយងចក់ថន  ំ
គឺែលងមនអរមមណ៍ថឈ ឺេទះបីជេគយកកបិំត ឬក៏មជុលមកវះ ឬក៏កបិំតមកវះក៏េដយ 
គឺេយងអត់មនអរមមណ៍ថឈែឺដរ។ បុ៉ែនតរបសិនេបធងន់ធងរ ឬក៏គត់ករវះកត់េនះធំ 
គឺេគរតូវេរបថន សំនលប់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងរតូវថន សំនលប់ គឺេយងសនលប់អត់ដឹងខលួនេទ 
ដូេចនះេគអចេធវករវះកត់បនេដយេយងអត់សូវឈ ឺេដយេយងអត់ដឹងខលួនថឈេឺនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េដយសរែតបុរសមន ក់េនះ 
គត់មនអករៈធងន់ធងរេននឹងេជងរបស់គត់ េដយសរែតគត់ប៉ះទងគិចធងន់ធងរ 
េដយសរែតេជងរបស់គត់រតូវប៉ះទងគិចធងន់ធងរ 
ដូេចនះរកុមរគូេពទយក៏បនពយួរេសរ ៉ូមថន សំនលប់ឲយគត់។ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនសនលប់េនេពលែដលគត់រតូវេសរ ៉ូមថន សំនលប់េនះ។ 
ដូេចនះេហយរកុមរគូេពទយក៏ចប់េផដមេធវករវះកត់េជងរបស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ 
េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនសនលប់ ក៏បុ៉ែនតៃដរបស់គត់េនែតពយួរេសរ ៉ូមដែដល 
េរពះេដមបីឲយរបកដថ ករវះកត់េជគជ័យ បុរសមន ក់េនះេនមិនទន់ដឹងខលួន 
ដូេចនះគឺេគរតូវដក់ថន េំសរ ៉ូមសនលប់ឲយគត់េនេពលែដលេគកំពុងែតវះកត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញរគូេពទយមន ក់ គត់កំពុងែតកន់កបិំតនិងកៃរនត 
េហយវះកត់េជងបុរសមន ក់េនះកែនលងែដលមនរបួស អញច ឹងមន ករវះកត់គឺមនរគូេពទយចំនួនពីរ 
ែដលរគូេពទយមួយេទៀតគឺជជំនួយករ 
អញច ឹងជំនួយកររគូេពទយែតងែតកន់ឧបករណ៍េនែកបររគូេពទយជនិចច 
េដមបីយកឧបករណ៍ែដលរគូេពទយរតូវករយកមកឲយេលករគូេពទយេធវករវះកត់េជង 
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អញច ឹងេនកនុងេនះ គឺេយងេឃញម៉ូនីទ័រឬក៏េអរកង់ទូរទសសន៍េនះ 
កំពុងែតេលតចងវ ក់េបះដូងរបស់បុរសមន ក់េនះ េដយសរែតេគដក់ថន សំនលប់ឲយគត់ 
ដូេចនះរកុមរគូេពទយរតូវករវស់ចងវ ក់េបះដូងរបស់បុរសមន ក់េនះជនិចច 
េដមបីឲយរបកដថគត់អចេនដឹងខលួនេនេឡយ គត់មិនទន់បត់បង់ជីវតិ 
អញច ឹងគត់េធវករវះកត់េជងរបស់បុរសមន ក់េនះ េដមបីយកកេមទចកមទីេចញ 
ឬក៏េដមបីេធវករពយបលឆអឹងរបស់គត់ែដលបនបក់ បនទ ប់ពីករវះកត់េហយ 
គឺរកុមរគូេពទយរតូវករេដរផចិតមុខរបួសេឡងវញិ អញច ឹងេដមបីកំុឲយបុរសមន ក់េនះមនករឈចឺប់ 
េនេពលែដល កនុងករវះកត់ក៏ដូចជេនកនុងេពលែដលេដរមុខរបួសេនះឲយជិតវញិ 
ដូេចនះបុរសមន ក់េនះរតូវបនេគដក់ថន សំនលប់េនកនុងេសរ ៉ូមរបស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺបុរសមន ក់េនះ គត់សនលប់អត់ដឹងខលួនេទ 
បនន័យថអត់ដឹងថរកុមរគូេពទយកំពុងែតេធវករវះកត់េនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី [១៤] េនកនុងរូបភពទី [១៤] េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីបុរសមន ក់េនះវះកត់រចួរល់េហយ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនវះកត់េជងរបស់គត់រចួរល់េហយ 
ដូេចនះរកុមរគូេពទយក៏បនយកគត់មកសរមកេនកនុងបនទប់អនកជំងឺធមមតវញិ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតេគងេនេលែរគេពទយ 
េដយេយងេឃញខនងរបស់គត់គឺែផអកេទនឹងេខនយ េទនឹងែរគេពទយែដលេគេលកេឡងខពស់ 
េហយេជងរបស់គត់រុេំទនឹងប៉ង់មួយ អញច ឹងេដយសរែតេជងរបស់គត់មនរបួសបក់ឆអឹង 
ដូេចនះេពទយរតូវករបិទសីុម៉ងត៍ គត់បិទសីុម៉ងត៍េហយគត់រុនឹំងប៉ង់ េដមបីឲយេជងរបស់គត់រតង់ 
មិនអចកេរមកបន េរពះេជងែដលមនរបួសគឺេយងអត់អចកេរមកេនះេទ របសិនេបកេរមក 
របសិនេបកេរមកវអចេធវឲយមិនងយនឹងជ បនន័យថវេធវឲយេយងយូរនឹងជ ដូេចនះ 
ឬក៏អចេធវឲយមុខរបួសកន់ែតធងន់ធងរ អញច ឹងេពទយក៏បនេរបរបស់របស់រងឹ 
េដមបីរុឬំក៏អបេជងរបស់បុរសមន ក់េនះកំុឲយកេរមក េហយេលកេជងបុរសមន ក់េនះយួរេឡងេល 
អញច ឹងគត់បនយកប៉ង់េដមបីយួរេជងបុរសេនះេឡងេល េដមបីកំុឲយកេរមក 
េដមបីឲយបុរសមន ក់េនះឆប់ជ េហយេយងេឃញេនចុងែរគរបស់គត់ 
គឺេយងេឃញមនមនុសសចស់ចំនួនពីរនក់ ែដលមនុសសចស់ទងំពីរនក់េនះអយុគត់របែហលជ 
៦០ ឆន  ំែដលមន ក់គឺជរសត ីនិងមន ក់េទៀតគឺជបុរស ែដលមនុសសចស់ទងំពីរនក់េនះ 
របែហលជឪពុកមដ យរបស់គត់ ែដលបនមកសួរសុខទុកខគត់ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលមនអនកជំងឺេនមនទីរេពទយ 
គឺេយងែតងែតមនសច់ញតិមកសួរសុខទុកខជនិចច េដយជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
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គឺឪពុកមដ យរបស់គត់បនមកសួរសុខទុកខគត់េនកនុងមនទីរេពទយ 
េដមបីចង់ដឹងអករៈរបស់គត់េតបនធូរេសបយេហយឬេន។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ 
េរកយេពលចូលសរមកេនកនុងមនទីរេពទយបនមួយរយៈ េរកយមកេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏ចប់េផដមេរៀនេដរេឡងវញិ បុ៉ែនតេដយសរែតេជងរបស់គត់អត់ទន់ជរសួលបួល 
អញច ឹងេជងរបស់គត់អត់ទន់ជរសួលបួលេនះេទ 
ដូេចនះករេរៀនេដររបស់គត់គឺរតូវពឹងែផអកេទេលេឈរចត់ 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះឪពុកមដ យរបស់គត់ជួយទប់គត់សងខង 
គឺេនេឆវងមួយនិងេនសដ មំួយ េដយឪពុករបស់គត់គឺឈរេនខងេឆវង 
និងមដ យរបស់គត់ឈរទប់គត់េនខងសដ  ំចំែណកឯគត់ ៃដទងំសងខងរបស់គត់ 
គឺកន់េឈរចត់ចំនួនពីរ េហយគត់កំពុងែតេរៀនេដរេនតមផលូវ 
េដមបីឲយេជងរបស់គត់សុេំទនឹងករេដរេឡងវញិ។ េរពះេដយសរែតេជងរបស់គត់បក់ 
ដូេចនះពិបកេនកនុងករេដរណស់ េនេពលែដលគត់ជភល មៗ 
អញច ឹងេហយគត់រតូវករេរបរបស់េឈរចត់េដមបីជជំនួយេនកនុងករេដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីបុរសមន ក់េនះ 
គត់ពយបលបនជសះេសបយេហយ គត់ក៏បនយកវកិកយបរតេពទយេដមបីមកេមល អញច ឹងជទូេទ 
េពលខលះេពទយេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺរបសិនេបេយងេទេគងេនកនុងេពទយធំៗគឺមនតៃមលៃថល 
ចំែណកឯេពទយតូចៗគឺមនតៃមលេថក េហយសរមប់ករពយបលគឺពឹងែផអកេទេលករពយបល 
អញច ឹងរបសិនេបេយងេគងេនកនុងេពទយយូរ គឺករពយបលគឺអស់ៃថល 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេគងេពទយរតឹមែតមួយៃថងឬក៏ពីរៃថង េយងអចចំណយអស់រតឹមែតពី ១០០ 
ដុលល រេទ ៣០០ ដុលល រែតបុ៉េណណ ះ ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេគងេពទយរយៈេពលយូរ 
េយងអចចំណយអស់ពី ៥០០ េទដល់ ១០០០ ដុលល រ ឬក៏អចេលសេនះ 
េរពះេដយសរែតតៃមលេទតមេពទយ េពទយធំនិងេពទយតូច 
អញច ឹងបុ៉ែនតេពលខលះគឺេយងអចេរបរបស់ធនរ៉ប់រង េសវធនរ៉ប់រងរបស់រកុមហុ៊នមួយចំនួន 
អញច ឹងបុ៉ែនតភគេរចនេនកនុងរបេទសកមពុជ 
របជជនកមពុជគត់អត់សូវេរបរបស់េសវធនរ៉ប់រងេនះេទ អញច ឹងេនេពលែដលគត់មនជំងឺ 
ឬក៏េនេពលែដលគត់មនេរគះថន ក់ េហយេទពយបលេនមនទីរេពទយ គឺគត់េចញលុយខលួនឯង 
បនន័យថគត់ចំណយលុយផទ ល់ខលួន បុ៉ែនតសរមប់អនកែដលគត់េរបរបស់េសវធនរ៉ប់រង 
គឺគត់អត់ចបំច់េចញលុយ ឬក៏ចំណយលុយផទ ល់ខលួនេនះេទ 
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គឺរកុមហុ៊នធនរ៉ប់រងនឹងទទួលរ៉ប់រងនូវករចំណយពយបលរបស់គត់ទងំរសុង 
េដយគត់រគន់ែតបង់េសវរបចឆំន េំទឲយរកុមហុ៊នធនរ៉ប់រងែតបុ៉េណណ ះ 
េហយរកុមហុ៊នធនរ៉ប់រងគឺេយងអចធនរ៉ប់រងេនេពលែដលេយងមនេរគះថន ក់ 
ឬក៏េនេពលែដលេយងមនជំងឺបន េដយករធនរ៉ប់រងេនះ េពលខលះ រកុមហុ៊នខលះ 
គឺគត់ធនរ៉ប់រង ២៤ េម៉ងរគប់ទីកែនលងទងំអស់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនជំងឺ 
ឬក៏េនេពលែដលេយងេរគះថន ក់ េយងរគន់ែតេទមនទីរេពទយ 
េនះរកុមហុ៊នធនរ៉ប់រងនឹងេចញៃថលេសវថន េំពទយ េហយនិងៃថលពយបលឲយេយងទងំអស់ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងអត់មនធនរ៉ប់រងេទ គឺេយងរតូវចំណយរបក់ផទ ល់ខលួន 
េដមបីពយបលជំងឺរបស់េយង ែដលជក់ែសដងបុរសមន ក់េនះ 
របែហលជគត់អត់មនេសវធនរ៉ប់រងេទ បនន័យថគត់អត់បនទិញេសវធនរ៉ប់រងេទ 
ដូេចនះេនេពលែដលគត់កន់វកិកយបរតេពទយមក គឺគត់ភញ ក់េផអលយ៉ងខល ងំ របែហលជអស់េរចន 
បនន័យថេដយសរែតគត់បក់េជងនិងេនេពទយយូរ ដូេចនះករចំណយរបស់គត់គឺអស់េរចន 
អញច ឹងេហយេទបគត់េមលេទកនុងវកិកយបរតេពទយបេណដ រ គត់មនអករៈភញ ក់េផអលបេណដ រ 
េដយសរែតេឃញតៃមលៃថលេពក េដយសរែតេឃញវកិកយបរតេនះគឺមនតៃមលៃថលេពក។ 


