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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេបកេខអវ បទ 
អញច ឹងជទូេទេរៀងរល់ៃថងចុងសបត ហ៍ បនទ ប់ពីេយងមកពីេរៀន បនទ ប់ពីេយងសរមកពីករងរ 
ឬក៏បនទ ប់ពីេយងសរមកពីករសិកស អញច ឹងេយងែតងែតមនេខអវេដមបីេបក 
េរពះថេយងេសលៀកពក់មួយអទិតយ អញច ឹងេធវឲយេខអវេយងកខវក់ ដូេចនះេយងរតូវេបកេខអវ។ 
 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនេកមងរបុសមន ក់ បទ េកមងរបុសមន ក់ 
អយុគត់របែហលជ ១៨ ឆន  ំេដយេកមងរបុសមន ក់ហនឹង គត់មនសក់ខលីពណ៌េខម  
គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ស បទ េហយគត់េសលៀកេខពណ៌សផងែដរ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់ហនឹង 
កំពុងែតឈររចត់ចេងកះ គត់ឈររចត់ចេងកះ 
េដយែភនករបស់គត់គឺសមលឹងេទេមលេនកនុងទូេខអវរបស់គត់ 
អញច ឹងេយងេឃញេនពីមុខរបស់គត់ េនពីមុខគត់ េយងេឃញមនទូេខអវចំនួនមួយ បទ 
ទូេខអវចំនួនមួយ េហយទូេខអវេនះគឺកំពុងែតេបកទវ រ អញច ឹងគត់េបកទវ រទូេខអវ 
េដមបីរកេមលេខអវេនកនុងទូ បុ៉ែនតេយងេឃញថេនកនុងទូេខអវេនះ គឺអត់មនេខអវេនះេទ 
អញច ឹងទូេខអវគឺអត់េឃញមនេខអវេទ គឺេយងេឃញែតមនសម អវ 
អញច ឹងសម អវគឺេយងេរបសរមប់ពយួរេខ ឬក៏ពយួរអវ េដមបីដក់េនកនុងទូឲយមនសណដ ប់ធន ប់ 
េពលខលះេខអវគឺ េនេពលែដលេយងដក់េនកនុងទូ គឺេយងបត់ េធវករបត់វ ឬក៏េធវករពយួរវ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងមិនមនសម អវសរមប់ពយួរេនះេទ េយងអចបត់វ បទ ក៏បនែដរ 
អញច ឹងេយងបត់វដក់កនុងទូ េទបវមនសណដ ប់ធន ប់និងមិនរបឡក់ េរពះថេខអវថមីៗ 
របសិនេបេយងដក់េនខងេរក វអចនឹងហុយដីរបឡក់ជក់ជពំុខន 
អញច ឹងេយងយកវេទដក់កនុងទូ េហយបិទទវ រឲយជិត 
អញច ឹងវអត់របឡក់េទេនេពលែដលេយងេបកេហយ េនកនុងរូបភពេនះគឺ 
គត់អត់មនេខអវេនកនុងទូេទៀតេទ េរពះគត់េរបរបស់ 
ឬក៏គត់េសលៀកពក់េខអវរបស់គត់អស់មួយអទិតយ អញច ឹងគត់អត់ទន់បនេបក 
ដូេចនះអត់មនេខអវេនកនុងទូេខអវរបស់គត់េទ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញបុរសដែដលេនះ 
គត់បនេដរេទរកករនតកេខអវ បទ ករនតកេខអវ។ 
អញច ឹងគត់បនេដរេដយេទរកករនតកេខអវរបស់គត់ែដលគត់ដក់េខអវែដលរបឡក់ 
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់េដរមករកតុមួយ បទ តុមួយែដលេនខងមុខគត់ 
តុេនះកមពស់របែហលរតឹមចេងកះរបស់គត់ អញច ឹងតុរបែហលរតឹមចេងកះ េហយេនេលតុេនះ 
គឺមនករនតកមួយ បទ ករនតកហនឹងគឺគត់ទុកនូវេខអវជេរចនេនកនុងេនះ 
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ែដលជេខអវរបឡក់ៗ ែដលគត់បនេរបរបស់សរមប់រយៈេពលមួយអទិតយ អញច ឹងេខអវ 
េយងេសលៀកពក់គឺេយងរតូវផល ស់បដូរជេរៀងរល់ៃថង ដូចជេនេពលែដលេយងេទេធវករ 
េយងមកពីេធវករវញិ េយងរតូវផល ស់េខអវេធវករ េដយេសលៀកពក់សេមលៀកបំពក់េនផទះ 
បនទ ប់មកេនេពលែដលេយងចូលេគង េយងផល ស់សេមលៀកបំពក់េនះ 
េហយេយងេសលៀកពក់េខអវេគងមដង អញច ឹងេពលខលះេយងអចបដូរបីកំេបលកនុងមួយៃថង 
ឬក៏ពីរកំេបលកនុងមួយៃថង េរពះថេនេពលែដលេយងេសលៀកេខអវមួយកំេបលៗយូរេពក 
គឺវេធវឲយរបឡក់ និងមនករកខវក់ េខអវេនះនឹងកខវក់ ដូេចនះវអចនឹងមនេមេរគេតង 
អញច ឹងេយងរតូវផល ស់បដូរឲយបនញឹកញប់ េដមបីរកសអនម័យេនកនុងខលួន ជក់ែសដងបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនេសលៀកពក់ចំនួនមួយអទិតយ ដូេចនះគត់េរបរបស់េខអវយ៉ងេរចន 
េយងេឃញេខអវគត់[...]េពញករនតកែតមដង េយងេឃញេនកនុងេនះមនដូចជេខ មនដូចជអវ 
មនេរសមេជង បទ េដយេយងេឃញេរសមេជងេនខងេលេគ គឺេរសមេជងពណ៌ៃបតង 
អញច ឹងគត់ទុកេខអវរបឡក់របស់គត់េនកនុងករនតកមួយ េដមបីរកសសណដ ប់ធន ប់ 
េរពះរបសិនេបគត់មិនទុកេនកនុងករនតកេទ េខអវរបស់គត់នឹងរយប៉យ អញច ឹងរយប៉យ 
អចរយប៉យេពញផទះ ឬក៏រយប៉យេពញបនទប់របស់គត់ េធវឲយគម នសណដ ប់ធន ប់ 
ែដលេធវឲយបនទប់របស់គត់រេញ៉រៃញ៉ អញច ឹងគត់រតូវដក់មួយកែនលង ឬក៏ដក់េនកនុងករនតកមួយ 
េដមបីឲយេខអវរបស់គត់មនសណដ ប់ធន ប់។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បុរសមន ក់េនះបនយកករនតកេខអវែដលរបឡក់ 
េហយេដរេទដល់កែនលងេបកេខអវ អញច ឹងគត់បនយួរករនតកេនះ 
េដយេយងេឃញករនតកេនះមនកែនលងចប់សរមប់កន់ពីរ បទ មនកែនលងសរមប់កន់ពីរ 
គឺេនខងេឆវងមួយ និងេនខងសដ មំួយ េដយកែនលងសរមប់កន់េនះគឺវេចះជរបេឡះ 
េដមបីឲយេយងងយរសួលដក់រមមៃដេដមបីកន់េលកនូវករនតកេខអវេនះេឡង 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់េលកករនតកេខអវរបស់គត់េដរេទរកកែនលងេបកេខអវ 
េដយេយងេឃញេនខងមុខរបស់គត់ គឺេយងេឃញមនម៉សីុនេបកេខអវចំនួនមួយ បទ 
ម៉សីុនេបកេខអវ េហយេនេលេធនរ េនេលម៉សីុនេបកេខអវេនះេយងេឃញមនេធនរមួយ 
អញច ឹងេធនរេនះ េយងេឃញមនដូចជដក់សបូ៊ កំបុ៉ងសបូ៊ ឬក៏កំបុ៉ងទឹករកអូប 
ឬក៏កញច ប់សបូ៊េមសជេដម។ អញច ឹងេយងេរបរបស់សបូ៊េដមបីេបកជមួយនឹងេខអវ 
េហយជទូេទេនរបេទសកមពុជ គឺភគេរចនគឺេយងអត់សូវេរបម៉សីុនេបកេខអវេនះេទ 
ជពិេសសេនតមទីជនបទ េរពះថេនតមទីជនបទ 
គឺេយងអត់ទន់មនអគគិសនីេរបរបស់រគប់រគន់ អញច ឹងគត់េបកេខអវេដយេរបៃដរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់េបកេខអវនឹងៃដ េដយគត់យកៃដរបស់គត់ញីេខអវែដលរបឡក់ ឬក៏េរបរចស 
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េដមបីដុសសមអ តៃនសន មរបឡក់នន េដយគត់ពំុមនម៉សីុនេបកេខអវេដមបីេរបរបស់េនះេទ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថបុរសមន ក់េនះ របែហលជគត់រស់េនទីរកុង 
ដូេចនះេហយេទបគត់មនម៉សីុនេបកេខអវ េរពះម៉សីុនេបកេខអវគឺរតូវករទឹក ទឹកម៉សីុន 
ជមួយនឹងេភលងអគគិសនី េទបអចេធវឲយវដំេណ រករបន អញច ឹងេនរបេទសកមពុជ 
េនទីជនបទគឺេយងអត់សូវមនទឹកម៉សីុនឬក៏អគគិសនីេទ 
ដូេចនះេយងពំុសូវមនម៉សីុនេបកេខអវសរមប់េរបរបស់េនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលមកដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតរែំលកេខអវេចញជពីរ បទ គត់កំពុងែតរែំលកេខអវ 
េដយគត់ែបងែចកេខអវេនះ េដយគត់យកអវសដក់មួយែឡក និងអវពណ៌ដក់មួយែឡក 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតដក់ករនតកេខអវេនេលតុមួយ 
ែដលមនកមពស់រតឹមចេងកះរបស់គត់ បនទ ប់មកគត់យកៃដរបស់គត់ចប់រែំលកេខអវ 
េដយគត់េរ សយកពណ៌សដក់មខ ងនិងេខអវពណ៌ដក់មខ ង អញច ឹងេយងេឃញរូបេនះ 
គឺគត់យកេខអវសដក់េទខងេឆវងៃដរបស់គត់ ចំែណកឯខងេខអវពណ៌ 
គឺេនខងសដ ៃំដរបស់គត់ 
គត់េធវែបបេនះគឺេដមបីកំុឲយមនកររចឡូករចឡំគន រវងអវសនិងអវពណ៌ 
េរពះថរបសិនេបេយងេបកេខអវអវពណ៌ជមួយនឹងអវសរចបូករចបល់គន  
វអចនឹងរបឡក់អវស េរពះេពលខលះអវពណ៌វអចនឹងេចញពណ៌ 
ដូចជេយងពក់េខអវពណ៌េខៀវ េពល[ែដល]េយងេបក គឺវអចេចញពណ៌ែដលេគរជលក់ 
េនេពលែដលរជលក់ថន អំត់លអ គឺវេចញពណ៌េនេពលែដលេយងេបក 
អញច ឹងរបសិនេបេយងេបកជមួយអវស ពណ៌េនះអចនឹងេចញមករបឡក់អវសជក់ជមិនខន 
ដូេចនះេហយបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនរែំលកេខអវេចញជពីរចំែណក េដយយកអវសេបកេផសង 
និងេខអវពណ៌េបកេផសង។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញមនរូបចំនួនពីរ េដយេនកនុងរូបភពទី ៥ 
េនះ គឺេនរូបេនខងេឆវងៃដ គឺេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតេបកគរមបម៉សីុនេបកេខអវ អញច ឹងជទូេទម៉សីុនេបកេខអវគឺមនគរមបមួយ 
េដមបីទុកបិទេបកេនេពលែដលេយងដំេណ រករម៉សីុន េរពះថរបសិនេបអត់មនគរមបេនះេទ 
វអចខទ តទឹកេចញមកេរក ឬក៏ខទ តេខអវេចញមកេរក 
េហយមួយេទៀតរបសិនេបេយងអត់បិទគរមប អត់មនគរមប េនេពលែដលម៉សីុនកំពុងដំេណ រករ 
វអចនឹងមនេរគះថន ក់ដល់េយង របសិនេបេយងរចឡំលូកៃដចូលេទកនុងេនះ 
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ដូេចនះម៉សីុនេបកេខអវែតងែតមនគរមបមួយ េដមបីទុកេបកនិងបិទ 
េនេពលែដលម៉សីុនដំេណ រករ ឬក៏បនទ ប់ពីេយងេរបរបស់រចួ អញច ឹងេហយេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់កំពុងែតចង់េរបម៉សីុនេបកេខអវ ដូេចនះគត់រតូវេបកគរមបម៉សីុនេបកេខអវសិន 
មុននឹងដក់េខអវចូល បនទ ប់មកេយងេឃញេនរូបភពទីខងសដ  ំេនកនុងរូបភពខងសដ ៃំដ 
េនកនុងរូបភពទី ៥ ដែដលេនះ េយងេឃញ បនទ ប់ពីគត់េបកគរមបម៉សីុនេបកេខអវរចួេហយ 
បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនយកេខអវពណ៌របស់គត់ ែដលបនរែំលកអមបញ់មិញ 
ដក់ចូលេទកនុងម៉សីុន អញច ឹងគត់យកេខអវពណ៌ េដមបីរែំលកេនះ ែដលបនរែំលកេនះ 
ដក់ចូលេទកនុងម៉សីុនេបកេខអវរបស់គត់េដមបីេបក។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ 
បនទ ប់ពីគត់ដក់េខអវពណ៌របស់គត់ចូលេទកនុងម៉សីុនេបកេខអវរចួេហយ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនចក់ទឹកសបូ៊ បទ គត់ចក់ទឹកសបូ៊ចូលេទកនុងែកវមួយ 
អញច ឹងេយងេបកេខអវជមួយនឹងទឹកសបូ៊ឬក៏សបូ៊េមស េដយជទូេទសបូ៊េមស 
េនកនុងរបេទសកមពុជេគចូលចិតតេរបសរមប់េបកេខអវជង េរពះវមនតៃមលសមរមយ 
ែដលេយងអចេរបរបស់បនរគប់គន  អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ 
េយងេបកេខអវជមួយនឹងសបូ៊េមស បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់េរបរបស់សបូ៊ទឹក 
អញច ឹងសបូ៊ទឹកឬក៏សបូ៊រវហនឹងគឺមនគុណភពដូចគន ជមួយនឹងសបូ៊េមស 
បុ៉ែនតរគន់ែតថសបូ៊ទឹកគឺ គឺឆប់រលយេនកនុងទឹកជង េដយសរែតវជទឹករសប់ 
អញច ឹងេហយេនកនុងរូបភពេនះ េនេពលែដលេយងេបកេខអវជមួយនឹងម៉សីុន 
េយងរតូវេរបសបូ៊ទឹក េដមបីេបកជមួយនឹងេខអវ 
េដមបីលងជរមះសន មរបឡក់េចញពីេខអវរបស់េយង។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ចក់ទឹកសបូ៊ចូលេទកនុងែកវមួយេហយ គត់ក៏បនយកែកវេនះ 
េដមបីចក់ទឹកសបូ៊ចូលេទកនុងម៉សីុនែដលគត់បនដក់េខអវចូល អញច ឹងម៉សីុនេបកេខអវ 
បនទ ប់ពីគត់ដក់េខអវែដលរបឡក់ចូលេទកនុងម៉សីុនេហយ 
គត់ក៏បនបែនថមសបូ៊ចូលេទកនុងម៉សីុនេនះេទៀត េដមបីឲយវលងជរមះេខអវឲយបនសអ ត 
េរពះរបសិនេបេយងេបកមិនេរបរបស់សបូ៊េនះេទ គឺេយងេបកអត់សអ តេនះេទ 
េរពះសន មរបឡក់គឺេនកន់ជប់នឹងសច់រកណត់ែតមដង ដូេចនះេយងរតូវែតេរបរបស់សបូ៊ 
េដមបីឲយសបូ៊េទលងជរមះេខអវរបស់េយងឲយបនកន់ែតសអ ត េនកនុងរូបភពទី ៧ ដែដលេនះ 
េនខងសដ ៃំដ គឺេយងេឃញរូបភពេនខងសដ ៃំដេនះ គឺបុរសមន ក់េនះ បនទ ប់ពីគត់ដក់េខអវ 
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គត់ដក់សបូ៊ចូលរចួេហយ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនបិទគរមបម៉សីុនមកវញិ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីេយងដក់េខអវចូលរចួេហយ េហយនិងដក់សបូ៊ចូល 
េយងរតូវែតបិទគរមបម៉សីុនេដមបីដំេណ រករម៉សីុន របសិនេបេយងមិនបិទគរមបេនះេទ 
ម៉សីុនេបកេខអវក៏មិនអចដំេណ រករបនែដរ ដូេចនះគត់រតូវែតបិទគរមប 
េដមបីឲយម៉សីុនដំេណ រករបន។ 
 
បនទ ប់ពីគត់បិទគរមបម៉សីុនេហយ គត់ក៏បនចុចនូវរគប់ចុចេនេលម៉សីុន បទ 
ឬក៏ចុចបូ៊តុងេនេលម៉សីុន េដមបីឲយម៉សីុនដំេណ រករ អញច ឹងកនុងករេបកេខអវ 
ម៉សីុនេបកេខអវមនកមមវធីិជេរចនសរមប់េបកេខអវេផសងៗគន  ដូចជសរមប់េបកភួយ 
សរមប់េបកេខអវកីឡ សរមប់េបកេខអវធមមត សរមប់េបកសរៃសសូរតជេដម 
អញច ឹងរបសិនេបេយងជេខអវធមមតេទ េយងចុចេលរគប់ចុច 
ឬក៏ចុចេលបូ៊តុងសរមប់េបកេខអវធមមត 
ដូេចនះម៉សីុននឹងដំេណ រករេបកបេញចញកមល ងំម៉សីុនធមមតែដរ េដយវមិនរបឹងខល ងំេពក 
ឬក៏វមិនរបឹងេខសយេពក អញច ឹងេធវឲយម៉សីុនរបស់េយងមិនងយខូច 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេបកេខអវធមមត េហយេយងចុចកមមវធីិឲយវដំេណ រករេលករេបកភួយ 
អញច ឹងម៉សីុនរបស់េយងេធវករខល ងំ ដូេចនះវអចេធវឲយឆប់ខូច 
អញច ឹងេយងរតូវកំណត់កមមវធីិឲយម៉សីុនដំេណ រករេទតមរបេភទេខអវែដលេយងចង់េបក 
េដមបីឲយម៉សីុនមិនងយខូចនិងេរបរបស់បនយូរ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមន ក់េនះ 
គត់បនេបកេខអវធមមត ដូេចនះេហយបុរសមន ក់េនះ 
ក៏គត់េរជសេរ សកមមវធីិឲយម៉សីុនេបកេខអវធមមត េហយក៏គត់ចុចបូ៊តុង start ឬក៏បូ៊តុងចប់េផដម 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចុចបូ៊តុងចប់េផដមេនះេហយ 
ម៉សីុននឹងចប់េផដមដំេណ រករេបកេខអវរបស់គត់ែតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ចុចបូ៊តុងឲយ[េទ]ម៉សីុនដំេណ រកររចួេហយ 
ម៉សីុនក៏បនេលតជសញញ មួយមករបប់គត់ េដមបីឲយគត់រង់ចរំយៈេពល ៤៥ នទី 
អញច ឹងេដយសរែតេខអវគត់េរចន បទ េដយសរែតេខអវគត់េរចន 
អញច ឹងគត់រតូវកររង់ចរំយៈេពលយូរែដរ គឺរយៈេពល ៤៥ នទី កនុងកររង់ចេំនះ 
គឺអរស័យេទេលេខអវរបស់េយង អញច ឹងរបសិនេបេខអវតិច សេមលៀកបំពក់របស់េយងតិច 
េនះេយងរង់ចរំយៈេពលខល ីដូចជ ២០ នទី ឬក៏ ៣០ នទីជេដម 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងមនេខអវេរចន អញច ឹងេយងរតូវរង់ចរំយៈេពលយូរ 
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េរពះថម៉សីុននឹងេធវករយូរែដរ េដមបីសមអ តេខអវេយងឲយបនសអ ត ដូេចនះេហយ គត់ 
េនកនុងរូបភពេនះ គត់រតូវរង់ចរំយៈេពល ៤៥ នទីេដមបីេបកេខអវរបស់គត់។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១០ ចូលេនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនកំពុងែតយកេខអវេចញពីម៉សីុនវញិ អញច ឹងបនន័យថ 
ម៉សីុនេនះបនដំេណ រករេបកេខអវរចួរល់េហយ បនន័យថកនលងេទ ៤៥ នទីេហយ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់រង់ចរំយៈេពល ៤៥ នទី 
គត់ក៏បនមករបមូលេខអវេចញពីម៉សីុនេបកេខអវគត់ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ 
គត់បនេបកគរមបម៉សីុនេឡង បទ គត់បនេបកគរមបម៉សីុនេឡង 
រចួេហយរបមូលេខអវពណ៌របស់គត់ដក់ចូលេទកនុងករនតកមួយ 
អញច ឹងគត់យកករនតកែដលគត់ដក់សេមលៀកបំពក់របឡក់េនះ គឺគត់យកមកវញិ 
រចួេហយគត់របមូលសេមលៀកបំពក់ែដលគត់េបកេនកនុងម៉សីុនរចួរល់េនះ 
ដក់េទកនុងករនតកេនះ េដមបីយកេទហល។ 
 
អញច ឹងគត់បនរបមូលដក់េទកនុងករនតកមួយ បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១១ 
េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីបុរសមន ក់េនះ គត់បនរបមូលេខអវ េរសមេជង 
ជមួយនឹងេខអវពណ៌េផសងៗ ដូចជអវយឺត អវេនផទះនិងអវេគងយប់របស់គត់េនះ 
ដក់ចូលកនុងករនតកេហយ បុរសមន ក់េនះក៏បនេលកករនតកទងំេនះ េលកករនតកេខអវទងំេនះ 
មកដក់េនខងេរកេដមបីហល អញច ឹងេយង េនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថគត់កំពុងែតេលកករនតក េហយេដរមកកន់សនួហលេខអវមួយ អញច ឹងរបដប់ 
ឬក៏ឧបករណ៍សរមប់ហលេខអវ េយងេហថសនួ អញច ឹងសនួហលេខអវ 
គឺេធវេឡងសរមប់ឲយេយងហលេខអវបនទ ប់ពីេយងេបករចួ េហយេយងហលេខអវ 
គឺរតូវហលេនេរកមពនលឺរពះអទិតយ េដមបីឲយវឆប់សងួត ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
បុរសមន ក់េនះគត់បនយួរេខអវរបស់គត់េដមបីេចញេរកផទះ អញច ឹងជធមមតេយងហលេខអវ 
គឺេយងហលេនខងេរកផទះ េនខងមុខផទះ ឬក៏េនកនុងដីែដលេនខងេរកផទះរបស់េយង 
េរពះថេនខងេរកេទបមនពនលឺរពះអទិតយរគប់រគន់ េដមបីេធវឲយេខអវឆប់សងួត 
និងមនខយល់អកស េរពះថេខអវនឹងសងួតេនេពលែដលវរតូវខយល់និងរតូវពនលឺរពះអទិតយ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតយកេខអវមកេដមបីហល 
េរពះថេខអវែដលេបកេចញពីម៉សីុនេហយ គឺវេនេសមេនេឡយ គឺមន គឺេនមនទទឹក 
គឺបនន័យថេខអវេនទទឹក ឬក៏េនេសម ដូេចនះគត់រតូវហលេខអវសិន 
មុននឹងគត់អចេរបរបស់េខអវេនះបន។ 
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បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ១២ ចូលមកដល់រូបភពទី ១២ េយងេឃញថ 
គត់បនយកេខអវែដលគត់េបករចួេនះ មកហលេនេលសនួទងំអស់ អញច ឹងេយងេឃញសនួេនះ 
គឺជសនួែដក បទ ជសនួែដក េហយ[បន] គត់បនយកេខអវរបស់គត់មកពយួរពីេលសនួេនះ 
មដងមួយៗរហូតដល់ែតអស់ អញច ឹងេពលខលះគឺេនទីរកុង ឬក៏េនកែនលងែដលទីរបជំុជននន 
គឺេយងេរបរបស់សនួែដកមួយែដលេយងទិញ ែដលសនួេនះគឺបងកលកខណៈងយរសួល 
េដមបីឲយេយងហលេខអវ បុ៉ែនតរបសិនេបេយងមិនមនសនួែដកេទ 
េនកនុងរបេទសកមពុជជទូេទគឺេយងចងែខស អញច ឹងេយងអចចងែខសពីរបងផទះមកដល់សសរផទះ 
ឬក៏ចងែខសពីរបងមខ ងេទរបងមខ ងេទៀត បទ េដមបីចងែខសេហយេដមបីហលេខអវេនេលែខសេនះ 
អញច ឹងេទះបីជចងែខស ក៏េយងេហថសនួហលេខអវែដរ 
ដូចគន នឹងសនួហលេខអវែដកែដលេយងទិញពីផសរផងែដរ អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ 
គឺេយងេរបរបស់សនួហលេខអវែដលជែខស ែដលេយងចងេទេលរបង 
េរចនជងករហលេខអវេទេលសនួែដក។ 
 
បនទ ប់មកេនកនុងរូបភពទី ១៣ ចូលដល់រូបភពទី ១៣ បនទ ប់ពីគត់ហលេខអវេហយ 
បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនចូលមកកនុងផទះរបស់គត់វញិ បទ 
េរពះថគត់ហលេខអវេនខងេរកផទះ [េន]ហលេកដ  
អញច ឹងគត់រតូវចូលមកកនុងផទះរបស់គត់វញិ េដមបីរង់ចឲំយេខអវគត់សងួត 
ដូេចនះរបសិនេបគត់រង់ចេំនខងេរក គឺមនរយៈេពលយូរេហយេកដ  អញច ឹងគត់អចនឹងេកដ  
ឬក៏អចេធវឲយគត់មិនរសួលេនកនុងខលួន េរពះថគត់ឈរហលេកដ  ដូេចនះគត់រតូវចូលមកកនុងផទះ 
េដមបីរកមលប់ េហយអងគុយេលងចុចទូរស័ពទ េដមបីរង់ចរំហូតដល់េខអវរបស់គត់សងួតវញិ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ គត់កំពុងែតអងគុយេនេលសឡុងមួយ បទ 
អញច ឹងគត់អងគុយេនេលសឡុង េដយៃដរបស់គត់ដក់េនេលបងក ន់ៃដសឡុង 
េហយខនងរបស់គត់ែផអកេទេលបែងអករបស់សឡុងេនះ បទ េហយៃដមខ ងេទៀត 
គត់កំពុងែតចុចទូរស័ពទ េដយែភនករបស់គត់េមលេទកនុងទូរស័ពទ 
េនកនុងេនះគត់អចជេលងេហវសបុ៊ក ឬក៏គត់អចឆតជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់ 
ឬគត់អចេផញសរេទេលងមិតតភកតិរបស់គត់ជេដម ឬក៏គត់កំពុងែតេលងេហគមទូរស័ពទជេដម 
ដូេចនះគត់អងគុយេលងេហគមទូរស័ពទ ឬក៏គត់េលងទូរស័ពទរបស់គត់េដយអងគុយេលសឡុង 
េដមបីរង់ចឲំយេខអវរបស់គត់សងួត។ 
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បនទ ប់មករូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់រង់ចរំយៈេពលយូរមកេហយ េខអវគត់ក៏ចប់េផដមសងួត 
អញច ឹងគត់ក៏បនេទសេខអវយកមកវញិ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពេនះ 
គឺគត់េដរេទរកសនួេខអវរបស់គត់វញិ េដយេយងេឃញថ សនួេខអវរបស់គត់គឺេកដ  
េដយេយងេឃញកនុងរូបភពេនះគឺមនែផសង គឺេគេធវដូចជែផសង បទ ហុយេចញពីសនួហលេខអវ 
បុ៉ែនតវមិនែមនជែផសងេនះេទ គឺរូបភពេនះគឺជរលកកេមដ  អញច ឹងេយងេហថរលកកេមដ  
ែដលេចញពីែដក អញច ឹងែដក េនេពលែដលដក់ហលៃថង គឺវេកដ  ដូេចនះវនឹងមនរលកកេមដ  
េដមបីភយេចញមកខងេរក អញច ឹងេខអវែដលេយងហលៃថងគឺឆប់សងួត 
ដូេចនះគត់ក៏េទសេខអវរបស់គត់ែដលហលរចួេហយ េហយរបមូលយកមកទុកវញិ 
េនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ េយងេឃញៃដរបស់គត់មួយចំេហៀង ឬក៏មួយខង 
ៃដរបស់គត់មខ ងកំពុងែតកងេខអវ បទ អញច ឹងេយងយកេខអវមកដក់េលេដមៃដរបស់េយង 
េហយដក់ភជ ប់េទនឹងខលួន េដយដក់េខអវេនេលៃដ ដូេចនះេយងេហថកង 
អញច ឹងគត់កំពុងែតកងេខអវរបស់គត់ 
េហយៃដមខ ងេទៀតកំពុងែតរបមូលេខអវយកពីសនួហលអវ េដមបីយកេទទុក។ 
 
បនទ ប់មកេនកនុងរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់សេខអវរបស់គត់ែដលហលរចួេនះរចួេហយ គត់ក៏យកេខអវេនះមកកនុងផទះ 
រចួេហយដក់េនេលតុមួយ បនទ ប់មកគត់ក៏បនបត់េខអវ អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់េបកេខអវេហយ 
គត់ហល បនទ ប់ពីគត់ហលេហយ គត់សេខអវេនះ េដមបីយកមកបត់ទុក 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់បត់េខអវទុកេទ េខអវរបស់េយងនឹងមិនមនសណដ ប់ធន ប់ 
េហយវអចេធវឲយរបឡក់េខអវេយងផងែដរ ដូេចនះេដមបីរកសសណដ ប់ធន ប់េខអវរបស់េយង 
េយងរតូវបត់េខអវេនះឲយមនសណដ ប់ធន ប់លអ េហយយកេទទុកេនកនុងទូ 
ឬក៏ទុកេនកនុងកែនលងណមួយែដលសអ ត ដូេចនះេខអវរបស់េយងនឹងមិនរបឡក់េទៀតេនះេទ 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ េនខងសដ ៃំដរបស់បុរសេនះ 
គឺមនេខអវជេរចនែដលមិនទន់បត់ 
ែដលជេខអវែដលគត់េទបែតសមកពីសនួហលេខអវរបស់គត់អមបញ់មិញ 
អញច ឹងគត់សេហយគត់យកមកទុកេលតុមួយ បនទ ប់មកគត់កំពុងែតបត់េខអវ ែដលគត់ 
គត់កំពុងែតបត់អវែដលមនពណ៌ ពណ៌សវ យ បទ គត់កំពុងែតបត់េខអវែដលមនពណ៌សវ យ 
េហយេនជិតគត់ែដលេនខងេឆវងៃដរបស់គត់េនះ 
េយងេឃញមនេខអវែដលគត់បត់េហយជេរចន ែដលមនពណ៌រកហម ពណ៌េខៀវ 
ពណ៌េលឿងជេដម អញច ឹងគត់ហលេខអវេហយគត់សយកមកេដមបីបត់ទុក ែដលេខអវខលះ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — LAUNDRY (SAKANAN)  

  

	 	 	
Copyright © 2016 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are 
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

េពលខលះ ដូចជអវយឺត ឬក៏េខេខវប៊យជេដម េយងមិនចបំច់ពយួរេនះេទ 
អញច ឹងេយងរគន់ែតបត់វជករេរសចេដមបីឲយមនសណដ ប់ធន ប់ 
េរពះេខអវទងំេនះគឺេនេពលែដលេយងយកមកពក់ គឺវមិនេខទចេនះេទ 
េដយសរែតវជអវយឺត េហយនឹងជេខេខវប៊យ ដូេចនះគឺេយងអចពក់វភល មៗែតមដង 
ែដលេយងមិនរតូវករអុ៊តេនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់បត់េខអវរចួរល់េហយ បទ េខអវយឺតរបស់គត់ អវយឺតេខេខវប៊យ េយងរតូវបត់ 
បនទ ប់ពីគត់បត់អវយឺតរចួរល់េហយ អវេផសងេទៀត ដូចជអវឯកសណឋ នេទេរៀន 
ឯកសណឋ នេទសល ឬក៏ឯកសណឋ នែដលគត់ពក់េទេធវករជេដម អញច ឹងេខអវទងំេនះ 
េយងមនិអចបត់បនេទ េរពះថេនេពលែដលេយងបត់ វអចឲយេខទចសច់រកណត់ 
អញច ឹងេយងពិបកេនកនុងករពក់េដមបីេទេធវករ ដូេចនះេហយេខអវឯកសណឋ នសល 
ឬក៏ឯកសណឋ នេដមបីេទេធវករ េយងរតូវពយួរវឲយមនសណដ ប់ធន ប់ គឺេយងមិនបត់េនះេទ 
អញច ឹងេយងរតូវពយួរ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសេនះ គត់បនយកេខអវមួយចំនួន 
ែដលជអវេធវកររបស់គត់ េទពយួរេនកនុងទូវញិ េដយេយងេឃញគត់េបកទវ រទូមដងេទៀត 
េហយយកសម អវរបស់គត់ សម អវែដលេនកនុងទូេនះ មកពយួរជមួយនឹងអវ 
ដូេចនះគត់យកអវរបស់គត់េទពយួរនឹងសម អវ រចួេហយយកេខអវែដលពយួររចួេនះ 
េទដក់េនកនុងទូ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
មនអវចំនួនពីរេនកនុងទូរបស់គត់ ែដលគត់បនពយួររចួេហយ ដូចជអវេនះ ពណ៌ ដូចជសវ យ 
េហយនិងអវពណ៌េខៀវ អញច ឹងេនកនុងៃដរបស់គត់ គឺមនអវពណ៌េលឿងមួយេទៀត 
ែដលជអវៃដែវង អញច ឹងគត់កំពុងែតយកអវៃដែវងពណ៌េលឿងេនះ េទពយួរេនកនុងទូមួយេទៀត 
េដមបីទុកឲយវមនសណដ ប់ធន ប់ និងេចៀសផុតពីកររបឡក់ 
េហយគត់េរតៀមសរមប់ករេសលៀកពក់េទេធវករេនៃថងែសអកេទៀត។ 


