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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះទូក 
អញច ឹងជទូេទមេធយបយេនកនុងករេធវដំេណ រគឺមនបី គឺមន 
េយងេឃញករេធវដំេណ រតមផលូវេគក ែដលេយងមនថនល់ មនផលូវថនល់ មនផលូវលំ 
មនផលូវជតិជេដម េហយមួយេទៀតផលូវេគកែដរ ែដលេយងេហថផលូវែដក 
អញច ឹងករេធវដំេណ រតមផលូវែដកគឺេយងជិះរថេភលង អញច ឹងរថេភលងរត់តមផលូវែដក េហយឡន 
ឬក៏រថយនត ម៉ូតូ គឺេយងរត់េលផលូវថនល់ ឬផលូវជតិ ែដលេយងេហថផលូវេគក 
េហយមេធយបយេធវដំេណ រមួយរបេភទេទៀត គឺេយងេធវដំេណ រតមផលូវអកស 
អញច ឹងេដមបីេធវដំេណ រតមផលូវអកស គឺេយងជិះយនតេហះ 
ចំែណកឯមេធយបយេធវដំេណ រមួយវញិេទៀតេនះ ែដលេយងែតងែតេរបរបស់ែដរ 
គឺជមេធយបយេធវដំេណ រតមផលូវទឹក អញច ឹងេដមបីេធវដំេណ រតមផលូវទឹកបន 
គឺេយងរតូវេរបរបស់ទូក ែដលទូកមនដូចជទូកអំុ ទូកែចវ ឬក៏ទូកម៉សីុនជេដម អញច ឹងទូកខលះធំ 
ទូកខលះតូច េទតមរបេភទៃនទូកនីមួយៗ េហយេពលខលះេយងចង់ជិះទូកេលងកមសនតតមទឹក 
ក៏េយងអចជិះទូកបនផងែដរ េដយទូកក៏មនដំេណ រកមសនតែដរ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺជករជិះទូកកមសនតតមផលូវទឹក េនេលទឹក អញច ឹងេយងអចជិះទូកកមសនត 
េនេមលេនេលេទសភព ជំុវញិមត់ទឹក េហយក៏ដូចជេទសភព 
ែដលេនេលរចងំែកបរទឹកទេនលផងែដរ 
 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ បុរសមន ក់ គត់កំពុងែតឈរេនមត់ទឹក 
ែដលបុរសេនះ គត់មនវយ័របែហលជ ២៥ ឆន  ំគត់មនសក់ខលីពណ៌េខម  
េហយគត់ពក់អវពណ៌េរៀងសវ យៃដខល ីអញច ឹងបុរសមន ក់េនះ េយងេឃញទឹកមុខគត់ញញឹម 
េហយគត់កំពុងែតឈរេនមត់ទឹក ែដលេយងេឃញទឹកមនទឹករលកតិចៗផងែដរ 
បនន័យថទឹកេនះដូចជទឹកទេនល អញច ឹងជធមមតេនកនុងទឹកទេនលក៏មនរលកែដរ 
ក៏បុ៉ែនតវអត់សូវរលកខល ងំដូចេនកនុងទឹកសមុរទេនះេទ េរពះទេនលជទឹកតូច 
អញច ឹងវអត់សូវមនរលកេទ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់ឈរេនមត់ទេនល 
េហយគត់កំពុងែតកន់ែផនទីេដមបីេមល អញច ឹងបុរសមន ក់ហនឹង គត់ឈរមត់ទេនល េដមបីរង់ចជិំះទូក 
ដូេចនះេហយគត់ក៏កន់ែផនទីមួយ េដមបីេមលថេតទូកកមសនត េគេចញពីណេទណ 
េហយកត់តមកែនលងណខលះ អញច ឹងគត់អចសេរមចចិតតថជិះទូកមួយណបន 
ឬក៏ជិះទូកមួយណ ែដលេទណែដលគត់ចង់េទ ឬក៏គត់ចង់េទកែនលងណ 
គត់អចេមលែផនទីេនះបន េហយេយងេឃញេនេលមត់រចងំមខ ងេទៀត អញច ឹងេយងេឃញ 
េគេហថេរតយមខ ង ែដលជទូេទទេនលគឺមនេរតយចំនួនពីរ េរតយមខ ង និងេរតយមខ ងេទៀត 
ែដលបុរសមន ក់េនះ គត់ឈរេនេរតយមខ ង រឯីេរតយមខ ងេទៀតែដលេនទល់មុខគត់ 
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គឺេយងេឃញមនអគរតូចធំជេរចន មនខពស់ មនទប អញច ឹងបនន័យថទេនលេនះ 
គឺជទេនលែដលេនជយរកុង ដូេចនះេហយេយងអចេឃញរសេមលទីរកុងេនខងមុខគត់បន 
ែដលមនអគរជេរចន េនតមមត់ទេនលេនះផងែដរ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់ឈរេមលែផនទី 
េហយគត់ចង់ជិះទូក អញច ឹងគត់េមលែផនទីថេត េគលេដរបស់គត់ រតូវជិះេទតមកែនលងណខលះ 
អញច ឹងទូកែដលគត់រតូវជិះ េតគត់រតូវជិះមួយណ ដូេចនះេហយេដមបីឲយចបស់ 
គឺគត់រតូវែតេមលែផនទី។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញថ េយងេឃញមនមនុសសរបុសរសីជេរចន 
កំពុងែតឈរេនកំពង់ែផ អញច ឹងកែនលងចំណតទូក េយងេហថកំពង់ែផ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងេនះ មនមនុសសរបុសរសីេកមងចស់ជេរចន 
គត់កំពុងែតឈរេនកនុងេរងមួយ ែដលកំពង់ែផ េយងែតងែតេឃញមនេគដក់ដំបូល 
អញច ឹងេដមបីឲយេភញៀវ ឬក៏អនកេទសចរណ៍ ឬក៏អនកដំេណ រ គត់ឈររជកមលប់ 
េនកនុងេពលកំពុងែតរង់ចទូំក អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ដក់ដំបូលេទ គឺអចេធវឲយអនកដំេណ រេកដ  
េរពះថទូកេពលខលះគឺយូរ គឺេយងរង់ចយូំរ មុននឹងទូកេនះមកដល់ ដូេចនះរបសិនអត់មនដំបូល 
េនេពលែដលេមឃេកដ  អនកដំេណ រទងំអស់នឹងេកដ  ឬក៏េនេមឃេភលៀង 
អនកដំេណ រទងំអស់នឹងទទឹកេភលៀង អញច ឹងេយងរតូវេធវដំបូល េដមបីករពរអនកដំេណ រកំុឲយគត់ពិបក 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនមនុសសជេរចនកំពុងែតឈរចទូំក េដយមននរមីន ក់ 
គត់ឈរកន់កបូប េហយបុរសមន ក់េទៀត គត់កំពុងែតឈរែរជងេហេប៉ ឬក៏ឈររចត់ចេងកះ 
ែដលេយងេឃញមននរពីីរនក់េនែកបរេនះ គត់កំពុងែតឈរនិយយគន  េហយមនបុរសមន ក ់
គត់កំពុងែតកន់ែផនទីេដមបីេមល ថេតគត់រតូវេទណខលះ គត់េទដល់ណខលះ 
ទូករបស់គត់រតូវជិះេតេទដល់ណខលះ អញច ឹងជទូេទកំពង់ែផគឺេយងែតងែតេឃញមនកង់ឡន 
ែដលេនជប់នឹងកែនលងចតទូក េដមបីេនេពលែដលទូកមកដល់ គឺទូកចូលជិតេទនឹងែផ 
ដូេចនះរបសិនេបេយងអត់ដក់កង់ឡនេទ ឬក៏អត់ដក់ជ័រ ឬក៏អត់ដក់េកសូ៊េនទប់េទ 
ទូកអចកកិតនឹងកំពង់ែផែដលេធវឲយទូកខូច េរពះកំពង់ែផរងឹ េហយទូកគឺេយងេធវេឡងអំពីែដក 
ដូេចនះេពលខលះ េនេពលែដលែដកប៉ះនឹងរបស់រងឹ វអចកំបិុត ឬក៏អចខូច ឬក៏អចធល យបន 
នឲំយមនេរគះថន ក់ ដូេចនះេដមបីកត់បនថយករប៉ះទងគិចគន រវងទូកនិងកំពង់ែផ 
គឺេយងេឃញថេគេរបរបស់កង់ឡន ឬក៏ជ័រេកសូ៊ េដមបីដក់ទប់ កំុឲយទូកប៉ះផទ ល់េទនឹងកំពង់ែផ 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនកង់ឡនចំនួនបួន ែដលកង់ឡនេនះគឺពណ៌េខម  
េហយេយងេឃញេគចងែខសកង់ឡនជប់េទនឹងែផរបស់ទូក 
េដមបីកត់បនថយភពកកិតរវងកំពង់ែផនិងទូក េនេពលែដលវប៉ះគន ។  
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគឈរបនបនតិចេរកយមកទូកក៏មកដល់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញ 
មនមនុសសមន ជេរចនកំពុងែតជិះទូក ែដលទូកេនះគឺជទូកកមសនត ែដលេយងេឃញមនដំបូល 
អញច ឹងជទូេទទូកែតងែតមនដំបូល េរពះថេនេពលែដលេយងជិះទូក គឺេយងេធវដំេណ រហលៃថង 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ដក់ដំបូល គឺអនកដំេណ រទងំអស់ ែដលេនេលទូក គឺេកដ  
អញច ឹងពួកេគពិបកេធវដំេណ រខល ងំណស់ ដូេចនះេដមបីឲយងយរសួលកនុងករេធវដំេណ រ 
និងេដមបីករពរកំុឲយអនកដំេណ រេកដ  ក៏ដូចជទទឹកទឹកេភលៀង ទូកក៏េយងរតូវករដក់ដំបូលែដរ 
ក៏បុ៉ែនតទូកអត់មនជញជ ងំេទ អញច ឹងភគេរចនទូកកមសនតគឺអត់មនជញជ ងំេទ 
េរពះេដមបីឲយអនកដំេណ រទងំអស់អចេឃញេទសភពនូវសងខងបន 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងជទូកេធវដំេណ រពីកែនលងមួយេទកែនលងមួយ េគអចេរបរបស់ជញជ ងំ 
េដមបីករពរកំុឲយមនករ មនអនកដំេណ រទងំអស់មនេរគះថន ក់ 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងរគន់ែតជិះទូក េដមបីេធវដំេណ រកមសនតេមលេទសភព គឺេគអត់ដក់ជញជ ងំេទ 
េរពះរបសិនេបដក់ជញជ ងំគឺវបងំ េយងអត់អចេមលេទសភពបនេទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺទូកមកដល់កំពង់ែផ េហយទូកក៏បនចូលជិតេទនឹងកំពង់ែផ 
េហយទូកេនះក៏បនប៉ះេទនឹងកង់ឡន េដមបីដក់ទប់ កំុឲយទូកប៉ះនូវកំពង់ែផ 
អញច ឹងេនេពលែដលទូកមកដល់ គឺអនកេបកបរទូក គត់ែតងែតចតទូកឲយេកៀកេទនឹងកំពង់ែផ 
ឬក៏េទឲយប៉ះនឹងកង់ឡនែដលចងនឹងកំពង់ែផ េដមបីចតដក់អនកដំេណ រ 
ឬក៏ឲយអនកដំេណ រគត់េចញពីទូក ឬក៏ឲយអនកដំេណ រគត់ចុះពីេលទូក ឬក៏ចូលេទកនុងទូកវញិ 
អញច ឹងេយងេឃញកំពង់ែផ គឺមនបងក ន់ៃដែដរេនខងៗ េរពះថេដមបីដក់ទប់ 
កំុឲយអនកដំេណ រគត់ធល ក់កនុងទឹក េរពះរបសិនេបអត់ដក់បងក ន់ៃដេទ 
េពលខលះេនេពលែដលអនកដំេណ រមិនរបយ័តន គត់អចធល ក់ចូលកនុងទឹក 
េហយអចនឹងមនេរគះថន ក់បន អញច ឹងេគរតូវដក់បងក ន់ៃដេនសងខង េដមបីទប់េពល 
េពលែដលអនកដំេណ រគត់េទជិតកំពង់ែផ ឬក៏េទជិតនឹងទឹក គឺវនឹងេទសបងក ន់ៃដ 
ដូេចនះវអត់អចធល ក់េទ អនកដំេណ រអត់អចធល ក់េទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីទូកមកដល់េហយ  
បនទ ប់ពីទូកមកដល់ េយងេឃញអនកដំេណ រទងំអស់ ែដលេនខងេលកំពង់ែផ 
គឺគត់អត់ទន់ចុះចូលទូកេទ េរពះថមនុសសេនកនុងទូកគឺេរចន ដូេចនះេនេពលែដលទូកមកដល់ 
គឺេគអនកេនខងេលរង់ចឲំយអនកេនកនុងទូក គត់េចញពីទូកឲយអស់សិន 
េរពះរបសិនេបគត់បេរញជ ៀតគន ចូល ឬក៏ដេណដ មគន ចូល គឺអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន 
េដយសរករប៉ះទងគិចគន អចេធវឲយេយងដួល ឬក៏អចេធវឲយេយងធល ក់េទកនុងទឹក 
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នឲំយមនេរគះថន ក់បន ដូេចនះគឺេយងអត់រតូវបេរញជ ៀតគន  ឬក៏អត់រតូវបងខំេពកេទ 
គឺេយងរតូវចុះតមសរមួលមដងមន ក់ៗ េដយជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ 
េយងេឃញមនមនុសសរបុសរសីជេរចន គត់កំពុងែតេចញពីទូក េដយេយងេឃញេនខងមុខេគ 
គឺមនបុរសមន ក់និងនរមីន ក់ ែដលពក់អវពណ៌ទឹករកូច ែដលបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតេដរេចញពីទូក េហយនរមីន ក់េនះ គត់កន់កបូបរបស់គត់ 
េដយៃដខងសដ រំបស់គត់ េដយៃដខងេឆវងរបស់គត់ គត់កន់យួរកបូប 
គឺៃដកបូបរបស់គត់ដក់ចូលេទកនុងេដមៃដខងេឆវង េហយគត់យួរេទេដមបីេចញពីទូក 
ចំែណកឯបនទ ប់មកគឺេឃញ េយងេឃញមនបុរសពក់អវពណ៌ៃបតង នរពីក់អវពណ៌ស នរ ី
បុរសែដលពក់អវពណ៌សវ យៃដែវង និងមនុសសពីរនក់េផសងេទៀតកំពុងែតេចញពីទូក 
េហយេដរសំេដេទរកេគលេដរបស់េគែដលចង់េទ អញច ឹងពួកេគគឺជអនកដំេណ រែដលេនេលទូក 
ឬក៏មកពីេគលេដេផសង ដូេចនះពួកេគមកដល់េគលេដមួយេនះ គឺពួកេគរតូវចុះ 
េហយេទកែនលងែដលពួកេគចង់េទ ចំែណកឯអនកដំេណ រេផសងេទៀត ែដលមិនទន់េឡងេលទូក 
ពួកគត់អត់ទន់េឡងេទ ជក់ែសដងគឺបុរសែដលពក់អវពណ៌សវ យៃដខល ីែដលកន់ែផនទី 
និងនរមីន ក់ែដលពក់អវពណ៌ៃបតង សំពត់ពណ៌េលឿង ែដលយួរកបូប 
គឺគត់អត់ទន់េឡងេលទូកេទ គឺគត់រង់ចេំមលេតអនកដំេណ រេចញពីេលទូកអស់ឬេន 
អញច ឹងរបសិនេបអត់ទន់អស់េទ គត់ក៏អត់ទន់េឡងែដរ េដយសរែតខល ចប៉ះទងគិចគន  
េធវឲយមនេរគះថន ក់ អញច ឹងគត់ច ំរង់ចទំល់ែតអនកដំេណ រែដលេនេលទូក គត់េចញអស់ 
បនន័យថអនកណមកដល់េគលេដគត់េចញអស់េហយ េហយែលងមនអនកេចញពីទូកេហយ 
េទបពួកគត់េដរចូល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីអនកដំេណ រគត់េចញអស់ពីទូកេហយ 
េយងេឃញបុរសែដលពក់អវសវ យ គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងទូកមដង 
អញច ឹងជទូេទគឺទូកនិងកំពង់ែផ គឺអត់េនេកៀកគន េទ គឺមនចេនល ះធំ 
េរពះេយងេឃញថគមល តៃនកង់ឡន ទំហំកង់ឡនគឺរកស់ 
អញច ឹងេនេពលែដលទូកប៉ះនឹងកង់ឡន គឺេធវឲយវអត់ដល់ែផេទ អត់ដល់កំពង់ែផេទ 
ដូេចនះេធវឲយមនចេនល ះ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេឡងេលទូក េយងរតូវឈនជំហនឲយធំ 
ឬក៏េបះជំហនឲយែវង ជក់ែសដងបុរសមន ក់េនះ គត់េបះជំហនយ៉ងែវង េដមបីេឡងេលទូក 
េដយេជងេឆវងរបស់គត់េនេលកំពង់ែផ រឯីេជងសដ គំត់ឈនយ៉ងែវងេឡងេទេលទូក 
េដយសរែតទូកនិងកំពង់ែផគឺមនចេនល ះរវងគន និងគន  គឺអត់ជិតគន េទ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងឈនជំហនតិចេពក េយងឈនជំហនេយងជំហនខលីេពក 
គឺអចេធវឲយេយងមិនដល់ទូក ឈនអត់ដល់ទូក ដូេចនះវអចេធវឲយេយងធល ក់េនកនុងទឹក 
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េធវឲយមនេរគះថន ក់បន ឬក៏េធវឲយេយងដួលប៉ះទងគិចេទនឹងទូក 
ែដលអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បនដូចគន  អញច ឹងេដមបីេឡងេលទូក 
េយងរតូវេបះជំហនឲយែវងៗ ឲយផុតចេនល ះ េដមបីកំុឲយធល ក់ទឹក មយ៉ងវញិេទៀតរបសិនេបេកមង 
េកមងគត់អត់អចឈនដល់េទ គឺគត់ឈនអត់ដល់េទ អញច ឹងរបសិនេបមនេកមងចង់ជិះទូក 
េយងរតូវេលកេពរេកមងេឡង ឬក៏ជួយេលកេកមង េដមបីដក់ចូលេទេលទូក 
េដយអត់ឲយគត់ឈនខលួនឯងេទ េរពះថរបសិនេបគត់ឈនេឡងេលទូកខលួនឯង 
គត់អចនឹងមនេរគះថន ក់ េដយសរែតគត់ឈនអត់ដល់ ជក់ែសដងបុរសមន ក់េនះ 
គត់េបះជំហនយ៉ងែវង េដយៃដរបស់គត់មខ ងកន់ែផនទី 
េហយៃដមខ ងរបស់េទៀតគត់េបះថយេរកយ គឺេដមបីឈនជំហនឲយបនែវង 
េហយេយងេឃញនរែីដលឈរខងេរកយេនះ គត់កំពុងែតេដរេឡងេលទូកែដរ 
េដយៃដមខ ងគត់យួរកបូប ៃដមខ ងគត់េតងទូកេនខងេល បនន័យថគត់េតងដំបូលទូក 
េហយគត់ក៏ឈនេជងេឡងេលទូកផងែដរ េដយអនកទងំពីររតូវឈនជំហនឲយែវងៗ 
េដមបីេឡងេលទូក កំុឲយមនេរគះថន ក់ ឬកំុឲយរអិលដួល ឬក៏ធល ក់ចូលេទកនុងទឹក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកគត់េឡងមកដល់េលទូកអស់េហយ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េឡងេលទូក 
គឺជធមមតែតងែតមនអនកលក់សំបុរតទូកមកែកបរគត់ េដមបីលក់សំបុរតេទឲយគត់ 
អញច ឹងជទូេទទូកគឺអត់សូវដូចឡនរកុងនិងអត់ដូចយនតេហះេទ 
គឺឡនរកុងេនេពលែដលេយងេឡងជិះ េយងរតូវទិញសំបុរតជមុនសិន េដមបីជិះឡនរកុង 
បុ៉ែនតទូកលុះរតែតេយងេទដល់េឡងេលទូកេហយ េទបេគលក់សំបុរតឲយេយងតមេរកយ 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសមន ក់ែដលពក់អវពណ៌សវ យៃដខលីេនះ 
គត់កំពុងែតអងគុយេនេលេកអី េហយមនបុរសមន ក់េទៀត ែដលមនវយ័ចំណស់ អយុរបែហលជ 
៤០ ឆន  ំគឺេយងេឃញសក់គត់ទំែពកនិងមនសកូវផងែដរ អញច ឹងសក់សៗ េយងេហថសកូវ 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់អងគុយពីេរកយ បុរសែដលពក់អវសវ យៃដខល ី
េហយេនែកបរបុរសែដលពក់អវសវ យៃដខល ីគឺមនេកអីមួយេទៀត ែដលអត់ទន់មនមនុសសអងគុយ 
អញច ឹងេកអីមនពីរ បុ៉ែនតអត់ទន់មនមនុសសអងគុយេទ គឺគត់េទបែតអងគុយមន ក់ឯង 
ជមួយនឹងបុរសសក់សកូវមន ក់ ែដលអងគុយពីេរកយ ែដលេកអីទំេនរ 
គត់ដក់ែផនទីរបស់គត់េនេលេនះ អញច ឹងេនេពលែដលេកអីទំេនរ 
េយងអចដក់សមភ រៈេនេលេនះបន ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបមនអនកដំេណ រេផសងេទៀតមក 
េយងរតូវដកសមភ រៈរបស់េយងេចញ េដមបីឲយអនកដំេណ រេផសងេទៀតអងគុយ េហយបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនសមលឹងេទេល េទេមលបុរសមន ក់េទៀត ែដលពក់ឯកសណឋ នជអនកលក់សំបុរត 
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អញច ឹងេនេលទូកគឺេយងែតងែតមនឯកសណឋ នមួយសរមប់បុគគលិក 
េដមបីកំុឲយរចឡំជមួយនឹងអនកដំេណ រ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនបុរសមន ក់ ពក់អវសៃដខល ី
េសលៀកេខពណ៌សែដរ គត់កំពុងែតេដរលក់សំបុរតឲយអតិថិជន 
អញច ឹងរបសិនេបអតិថិជនណអត់ទិញសំបុរតេទ គឺគត់អត់ឲយជិះទូកេនះេទ គឺគត់ឲយេចញពីទូកវញិ 
ដូេចនះេហយអនកែដលជិះទូកទងំអស់រតូវែតទិញសំបុរតេដមបីជិះទូក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ គឺបនទ ប់ពីបុរសអនកលក់សំបុរតមកដល់េហយ 
គត់ក៏បនេបករបអប់សំបុរតមួយ របអប់សំបុរតរបេភទេនះគឺជរបអប់សំបុរតែដលមនវលិ 
មនកង់វលិ ែដលអតិថិជនទងំអស់រតូវចប់ទញសំបុរតេចញពីរបអប់េនះ 
េហយផដ ច់យករតឹមែតសំបុរតមួយែតបុ៉េណណ ះ បនទ ប់មករតូវដក់លុយចូលេទកនុងបំពង់េនះ 
អញច ឹងបំពង់េនះគឺជបំពង់លក់សំបុរតផង មនសំបុរតេនកនុងេនះផង និងមនកែនលងដក់របក់ផង 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺជរូបភពែដលេយងចយកក់ 
អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលគត់ទញសំបុរតេចញ គឺគត់រតូវេបះកក់តៃមលៃនសំបុរតេនះ 
ចូលេទកនុងបំពង់េនះវញិ េដយអនកលក់សំបុរត គឺគត់េបកបំពង់េនះ 
េដមបីឲយអនកដំេណ រចប់ទញសំបុរត អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ 
គឺេយងអត់សូវមនករលក់សំបុរតែបបេនះេទ គឺេនរបេទសកមពុជ េដមបីជិះទូក 
គឺេយងរតូវបង់លុយេដមបីទិញសំបុរតេនេលកំពង់ែផ េដយេហយជទូេទ 
គឺកំពង់ែផេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺអត់មនទូកេដមបីជិះេធវដំេណ រេទកែនលងមួយេទកែនលងមួយេទ 
គឺមនែតទូកេដមបីជិះដំេណ រកមសនតេនកនុងទេនល េហយរតលប់មកវញិ 
េហយេយងទិញសំបុរតេនេលកំពង់ែផ បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺជរូបភពែដលលក់សំបុរតតមរយៈបំពង់ តមរយៈអនកលក់សំបុរតេនេលទូក 
អញច ឹងបនន័យថេនកនុងរបេទសកមពុជគឺអត់មនេទ េហយេនកនុងរូបភពេនះគឺេគចយកក់ 
ែដលជភគេរចន ចយកក់គឺ កមពុជអត់មនចយកក់េទ គឺេយងចយលុយេរៀល 
បនន័យថលុយរកដសរបក់ បុ៉ែនតរបេទសែដលចយកក់គឺមនដូចជរបេទសេវៀតណម 
របេទសៃថជេដម ែដលគត់ចយកក់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
អចជករជិះទូកេនកនុងរបេទសៃថក៏ថបនែដរ េរពះមនចយកក់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
អនកដំេណ រគត់រតូវទញសំបុរតេចញពីបំពង់េនះ េហយគត់រតូវដក់លុយ 
ឬក៏កក់ចូលេទកនុងបំពង់េនះវញិ េដមបីឲយអនកលក់សំបុរតយកេទលក់សំបុរតឲយអនកដៃទេទៀត 
េដយមនុសសមន ក់ទញបនសំបុរតែតមួយសនលឹកែតបុ៉េណណ ះ េហយមន ក់េទៀតរតូវ 
របសិនេបេយងមនគន ពីរនក់ គឺេយងទញពីរសំបុរត េហយរតូវដក់លុយតៃមលចំនួនពីរសំបុរត 
ចូលេទកនុងបំពង់េនះផងែដរ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីអនកដំេណ រេឡងេពញទូកេហយ ទូកេនះក៏ចប់េផដមេចញដំេណ រ 
អញច ឹងទូកេនះគឺជទូកកមសនត របែហលជទូកកមសនត ឬក៏ជិះកមសនតតមដងទេនល 
ដូេចនះេហយេយងេឃញទូកេនះែវង េហយែវង េហយមនមនុសសជេរចន កំពុងែតអងគុយេនេលទូក 
ែដលមនេកមងចស់រសីរបុសជេរចន េហយេយងេឃញទូកគឺមនដំបូល និងមនពីរជន់ 
បនន័យថដំបូលគឺមនពីរជន់ ែដលដំបូលទីមួយគឺទប េហយដំបូលខងេរកយគឺខពស់ 
ែដលេនេលដំបូលទងំពីរគឺមនេដតទង់ជតិ អញច ឹងជទូេទទូកនីមួយៗែតងែតមនទង់ជតិ 
េដមបីសមគ ល់ថេតទូកេនះជទូករបស់របេទសមួយណ េរពះេពលខលះករដឹកជញជូ នអីវ៉ន់តមទូក 
ក៏អចេធវដំេណ រតមផលូវទឹកផងែដរ អញច ឹងេយងរតូវេដតទង់ជតិ េដមបីឲយដឹងថ 
ទូកេនះមកពីរបេទសមួយណ េហយទូកកមសនតែដលជិះតមដងទេនល 
ក៏េយងរតូវេដតទង់ជតិផងែដរេដមបីសមគ ល់ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះគឺទូកជិះកមសនតមួយេនះ 
គឺគត់េដតទង់ជតិពីរេទេលទូករបស់គត់ េដមបីសមគ ល់ថ ទូកេនះជទូករបស់របេទសណ 
េដយសរែតេធវដំេណ រតមផលូវទឹកគឺជួបនឹងរលក ជទូេទគឺទឹកគឺែតងែតមនរលក មិនថទឹកទេនល 
ឬក៏ទឹកសមុរទេនះេទ រគន់ែតថទឹកទេនលគឺរលកតូចជងទឹកសមុរទែតបុ៉េណណ ះ 
អញច ឹងេនេពលែដលទូកេធវដំេណ រកត់រលកវែតងែតេឃល ង អញច ឹងពកយថេឃល ង 
បនន័យថវេផអៀងមដងេទេឆវង មដងេទសដ  ំមដងេឡងេល មដងចុះេរកម េទតមចងវ ក់ៃនទឹករលក 
ដូេចនះេធវឲយទូកអត់នឹងេនះេទ អញច ឹងអនកែដលជិះេនេលទូកក៏អត់នឹងែដរ គឺេឃល ងេទតមទឹករលក 
មដងេផអៀងេទេឆវង មដងេផអៀងេទសដ  ំមដងបះេឡងេល មដងមុជចុះេរកម 
គឺទឹករលកេធវឲយទូកមិនមនលំនឹង បត់បង់លំនឹង អញច ឹងទឹករលកេធវឲយទូកបត់បង់លំនឹង 
ដូេចនះអនកជិះេនកនុងទូក គឺរតូវែតរបុងរបយ័តនជនិចច េហយរតូវេតងឲយជប់ 
ជពិេសសេកមងៗគឺេយងអត់រតូវរបែលងឲយវរត់េផដសផដ សេទ របសិនេបេកមងរត់េនេលទូក 
អចនឹងមនេរគះថន ក់ េដយសរែតទឹករលកេឃល ងទូក េធវឲយវដួល ឬក៏េពលខលះ 
េនេពលែដលទឹករលកខល ងំ េធវឲយេឃល ងទូកខល ងំ អញច ឹងេកមងអចធល ក់ពីេលទូកបន 
ដូេចនះរបសិនេបេកមងធល ក់ពីេលទូក របសិនេបេកមងេនះអត់េចះែហលទឹកេទ គឺវអចលង់សល ប់បន 
ដូេចនះវអចមនេរគះថន ក់ដល់ជីវតិ អញច ឹងេយងរតូវរបុងរបយ័តនជនិចចេនេពលែដលេយងជិះទូក 
េហយេយងអត់េចះែហលទឹក របសិនេបេយងអត់េចះែហលទឹក គឺមនេរគះថន ក់ខល ងំណស់ 
េនេពលែដលលិចទូក។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ ជេរៀងរល់េពល 
េនេពលែដលេយងជិះទូក គឺទូកែតងែតេឃល ង មដងេផអៀងេឆវង មដងេផអៀងសដ  ំមដងបះេឡងេល 
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មដងមុជចុះេរកម អញច ឹងអនកជិះទូកគឺភគេរចនគឺគត់ពុលរលក អញច ឹងអករៈពុលរលក 
គឺរសេដៀងនឹងអករៈពុលឡនែដរ ករពុលឡន ពុលយនតេហះ ពុលរលក គឺមនអករៈដូចគន  
ែដលេយងមនអករៈវលិមុខ ឈកឺបល និងចង់កអួត េដយសរែតេយងមិនអចទប់ទល់ 
និងករឃលីងេឃល ងរបស់ទូកបន ែដលជក់ែសដងអនកខលះែដលគត់មនសុខភពេខសយ 
អនកខលះែដលគត់មនសុខភពទនេ់ខសយ គឺគត់ែតងែតពុល មិនថគត់ជិះឡន ជិះយនតេហះ 
ឬក៏ជិះទូកេនះេទ គឺេនេពលែដលគត់ជិះបនបនតិច គឺគត់ែតងែតមនអករៈឈកឺបល វលិមុខ 
និងចង់កអួត ែដលជក់ែសដងបុរសែដលេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ បុរសែដលពក់អវពណ៌សវ យៃដខល ី
គឺគត់កំពុងែតពុលរលក េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតយកៃដខទប់កបលរបស់គត់ 
បនន័យថគត់ឈកឺបល ឬក៏វលិមុខយ៉ងខល ងំ ែដលេយងេឃញែភនករបស់គត់ កំពុងែតរសេឡវ 
គឺសមលឹងេទរកគន េទវញិេទមក អញច ឹងគត់មនអរមមណ៍ថវលិមុខ េដយសរែតពុលរលក 
េហយមត់របស់គត់គឺកំពុងែតេរកៀម ឬក៏កំពុងែតខំបិទមត់ េរពះថមត់របស់គត់គឺគត់ចង់កអួត 
អញច ឹងអនកែដលពុលរលកទងំអស់ គឺែតងែតចង់កអួត មនអករៈចង់កអួត និងវលិមុខ និងឈកឺបល 
ដូេចនះដូចជមនុសសឈ ឺអញច ឹងែដរគឺមិនរសួលកនុងខលួនេនះេទ គឺែតងែតឈកឺបល វលិមុខ 
េនេពលែដលេយងពុលរលក ដូេចនះបុរសមន ក់េនះ េនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ គឺគត់កំពុងែតពុលរលក 
និងមនអករៈឈកឺបល វលិមុខ និងចង់កអួត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ ជទូេទករជិះទូក 
គឺមិនែមនជិះែតឯងេនះេទ បនន័យថមនទូកេផសងេទៀត ក៏មនករេបកបរេនេលផលូវទឹកេនះែដរ 
អញច ឹងករេធវដំេណ រតមផលូវទឹក មនដូចជទូកកណូត មនដូចជកប៉ល់ធំៗជេរចន 
អញច ឹងរបសិនេបកប៉ល់ពីរជិះទនទឹមគន  អចនឹងសចទឹកដក់គន  ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១០ 
េនះ របែហលជមនកប៉ល់ធំណមួយ ឬក៏របែហលជមនកប៉ល់េលឿនណមួយ 
ជិះមកែកបរទូករបស់គត់ ដូេចនះេហយេធវឲយមនសចទឹកពីកនុងទេនលចូលេទកនុងទូក 
អញច ឹងរបសិនេបេយងជិះេនកនុងទូកែដលអត់មនជញជ ងំ េហយេយងអងគុយខងេគ 
េនេពលែដលមនទឹករលកសចចូល គឺអចេធវឲយេយងេសមកនុងខលួនបន 
គឺអចេធវឲយេយងេសមបន ដូេចនះេយងរតូវែតរបងុរបយ័តន េនេពលែដលអងគុយេនេលទូក 
េរពះថេពលខលះ េនេពលែដលមនទូកណេលឿន ឬក៏មនទូកធំជងទូកែដលេយងអងគុយ 
ជិះេនែកបរេយង គឺនឹងខទ តទឹករលកចូលេទកនុងទូក ែដលេធវឲយេយងេសមបន េសមសេមលៀកបំពក់ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១០ េនះ េយងេឃញថ មនទឹករលកមួយយ៉ងធំ 
បនជះចូលេទកនុង បនសចចូលេទកនុងទូក ែដលេធវឲយេសមេទដល់បុរស 
ែដលពក់អវពណ៌សវ យៃដខល ីនិងបុរសចំណស់មន ក់ ែដលពក់អវពណ៌សេនះ 
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គឺគត់េសមទងំពីរនក់ែតមដង េដយសរែតរលកទឹកធំេពក េដយសរែតមនទូកធំ ជិះមកែកបរ 
ដូេចនះេហយេធវឲយមនទឹកសចចូលេទកនុងទូករបស់គត់ែដលកំពុងអងគុយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ គឺទូកបនមកដល់កំពង់ែផមួយេទៀតេហយ 
អញច ឹងេនេពលែដលមកដល់កំពង់ែផ អនកែដលរតូវេធវដំេណ រមកកំពង់ែផមួយេនះ 
គឺរតូវចុះពីេលទូកទងំអស់ អញច ឹងជក់ែសដងបុរសមន ក់េនះ គត់ចង់ចុះេនកនុងកំពង់ែផមួយេនះ 
ដូេចនះេនេពលែដលទូកឈប់ គត់ក៏បនេចញពីទូក អញច ឹងេយងេឃញ 
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញថ េនេពលែដលទូកចត គឺអត់មនលំនឹងេទ 
អញច ឹងទូកអចអែណដ តេទកែនលងេផសងេទៀតបន ដូេចនះេដមបីទប់ឲយវលំនឹង 
េដមបីឲយទប់ឲយវនឹងមនមួយកែនលង គឺេយងរតូវេរបែខសពួរ េដមបីថពក់ជប់េទនឹងកំពង់ែផ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ កនទុយទូក គឺមនែខសមួយចងនឹងទូក ែដលែខសពួរធំ 
ជទូេទេយងេរបែខសពួរ េដមបីចងនឹងទូក េហយកនទុយែខសមខ ងេទៀត 
គឺថពក់ជប់េទនឹងបេងគ លែដកេនកំពង់ែផ ករេធវដូេចនះគឺេធវឲយទូកមិនរលក 
ឬក៏មិនអែណដ តេទកែនលងណេផសងេរកពីកំពង់ែផ ក៏បុ៉ែនតទូកែដលចតេនកំពង់ែផ 
ជទូេទែតងែតមនចេនល ះធំ បនន័យថគមល តពីកំពង់ែផេទទូកគឺធំ ែដលេយងេមលេឃញថ 
គមល តទងំេនះគឺធំ ដូេចនះអនកដំេណ រទងំអស់ ែដលរតូវេឡងេលទូក ឬក៏រតូវចុះពីទូក 
រតូវេបះជំហនឲយបនែវងៗ េដមបីឈនពីទូកមកដល់កំពង់ែផ របសិនេបេយងឈនជំហនខលីេពក 
គឺអចេធវឲយេយងធល ក់ចូលកនុងទឹក និងមនេរគះថន ក់បន ឬក៏ដួល ឬក៏ទក់េជងដួល 
អចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់រគលុកៃដរគលុកេជង ឬក៏ែបកកបលជេដម 
អញច ឹងេយងរតូវេបះជំហនឲយែវងៗេដមបីេចញពីទូក ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺបុរសមន ក់េនះ គឺគត់បនេបះជំហនយ៉ងែវង េបះេចញពីទូក េឡងមកេលកំពង់ែផ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េយងេឃញថ មនរបេភទទូកជេរចន 
ែដលេធវដំេណ រតមផលូវទឹក អញច ឹងេនកនុងករេធវដំេណ រតមផលូវទឹក គឺេយងមនមេធយបយជេរចន 
ដូចជេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ បុរសមន ក់ គត់កំពុងែតអំុទូក អញច ឹង[មន]ទូកមនរបេភទជេរចន 
ដូចជទូកអំុ ទូកែចវជេដម ែដលទូកអំុេនះគឺេយងេរប[រចវ] េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតអងគុយ េហយៃដរបស់គត់ទងំពីរកំពុងែតកន់[រចវ] េដមបីែចវទូក 
អញច ឹងគត់ែចវចុះេឡងៗ េដយកយទឹក េដមបីឲយទូកេទមុខ ែដលេយងេឃញរូបភពេនះ 
គឺៃដបុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតេបះរតង់េទមុខ េហយកន់[រចវ] ែដល[រចវ] 
កនទុយ[រចវ]េនកនុងទឹក គល់[រចវ]ែដលគត់កំពុងែតកន់ េហយកនទុយ[រចវ]កំពុងែតបក់ទឹក 
ឬក៏កយទឹក េដមបីឲយទូកលូនេទមុខ ែដលទូកេនះេគេហថទូកអំុ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ គឺជរបេភទទូកេកដ ង អញច ឹងេនកនុងេនះ េរកពីទូកអំុ 
េយងនឹងមនទូកេកដ ងេទៀតផងែដរ ែដលទូកេកដ ងគឺេយងអត់េរបម៉សីុនេទ 
គឺេយងអត់េរបម៉សីុនេទ េហយក៏េយងអត់េរប[រចវ]េដមបីអំុ ឬក៏ែចវែដរ គឺេយងេរបេកដ ង 
អញច ឹងទូករបេភទេនះ គឺពឹងេទេលកមល ងំខយល់ េនេពលណែដលមនកមល ងំខយល់ 
េនះទូកេនះនឹងេទមុខ េដយសរែតេកដ ងគឺជរបេភទរកណត់េកសូ៊មួយ ែដលទប់លំនឹងខយល់ 
អញច ឹងេគចងរកណត់ឬក៏េកសូ៊េនះជបនទះធំេដយរតដងេទេលអកស ឬក៏ជប់នឹងទូក 
រតដងេទខងេល ហូតេទខងេល ដូេចនះេនេពលែដលមនខយល់មកបក់នឹងរកណត់េនះ 
ឬក៏បក់នឹងផទ ងំេកសូ៊េនះ នឹងរុញទូកឲយេទមុខតមកមល ងំខយល់ជក់ជពំុខន 
ដូេចនះទូកេនះគឺេគអត់េរបម៉សីុនេទ ម៉សីុនក៏េគអត់េរប [រចវ]ក៏េគអត់េរបែដរ គឺេគេរបខយល់ 
គឺេគេរបរកណត់េដមបីឲយខយល់បក់មកចំរកណត់ េហយរុញទូកឲយេទមុខ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ មនទូកមួយេទៀត 
ែដលទូកេនះគឺជទូកម៉សីុន អញច ឹងទូកម៉សីុនគឺជទូកមួយរបេភទ ែដលេយងេរបរបស់ម៉សីុន 
េដមបីេធវឲយទូកេនះេទមុខ េដយេយងអត់េរបចំណយកមល ងំមនុសសេនះេទ 
អញច ឹងវខុសពីទូកអំុនិងទូកេកដ ង េដយសរែតទូកេកដ ងេរបរបស់កមល ងំខយល់ 
ចំែណកឯទូកអំុគឺេរបរបស់កមល ងំមនុសស កន់រចវកយទឹកេដមបីឲយទូកេទមុខ 
ចំែណកឯទូកមួយេទៀតេនះ គឺេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនះ គឺជរបេភទទូកម៉សីុន 
ែដលេយងេហថកណូត អញច ឹងទូករបេភទេនះគឺេលឿន 
េដយសរែតវេរបរបស់ម៉សីុននិងម៉ូទ័រេនខងេរកយ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថ ទូកេនះគឺមនលកខណៈបះខងមុខ េដយសរែតវេលឿន 
ដូេចនះមនុសសេនអងគុយខងេរកយ និងម៉សីុនេនខងេរកយ អញច ឹងវធងន់ជងខងមុខ 
ដូេចនះេធវឲយវបះខងមុខ និងមយ៉ងេទៀតេដយសរែតទូកេនះេលឿងផង ដូេចនះវេធវឲយវបះ 
េដយសរែតកមល ងំម៉សីុនខល ងំ អញច ឹងេនេពលែដលម៉សីុនខល ងំ េនះទូកេនះកន់ែតេលឿន 
េដយេយងអត់ចបំច់ចំណយកមល ងំ េដមបីអំុ ឬក៏ពឹងពក់េទេលខយល់ េដមបីឲយវេទមុខេនះេទ 
េយងរគន់ែតេរបរបស់កមល ងំម៉សីុន ែដលម៉សីុនេនះគឺជម៉សីុនចក់សងំ ឬក៏ម៉សីុនចក់ម៉សូ៊ត 
ែដលេនខងេលគឺម៉សីុន ចំែណកឯេនកនុងទឹកគឺជកងហ រ ែដលេយងេហថសល បចក់ 
អញច ឹងសល បចក់គឺេនកនុងទឹកកំពុងែតបក់ទឹកេដមបីឲយរុញទូកឲយេទមុខ 
អញច ឹងេនេពលែដលសល បចក់វលិកន់ែតញប់ ទូកកន់ែតេទេលឿន 
របសិនេបេយងចង់បងអង់េលបឿន េយងរតូវបនថយសល បចក់កំុឲយវវលិញប់េពក 
អញច ឹងទូកេនះគឺជទូកម៉សីុន។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ គឺជរបេភទកប៉ល់ េយងេហថកប៉ល់ 
អញច ឹងេនេពលែដល ទូកេនេពលែដលតូច េយងេហថទូក េនេពលែដលវេលឿន 
េយងេហថកណូត បុ៉ែនតេនេពលែដលទូកេនះធំ េយងេហថកប៉ល់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺមនកប៉ល់ចំនួនមួយ ែដលជកប៉ល់ដឹកទំនិញ ែដលេយងេឃញេនេលកប៉ល់េនះ 
គឺមនយុថក មួយសរមប់េបះឲយជប់េទនឹងទឹក អញច ឹងកប៉ល់គឺ េនេពលែដលចតេនកំពង់ែផ 
គឺេយងអត់េរបរបស់ែខសពួរ េដមបីទក់េទនឹងកំពង់ែផេនះេទ េដយសរែតកប៉ល់គឺធំ 
ដូេចនះេរបែខសពួរអត់ជប់េទ វអចនឹងដច់ែខសពួរ អញច ឹងេដមបីចតកប៉ល់ េគរតូវេរបយុថក  
ែដលយុថក គឺជរចវក់ែដក ែដលចងភជ ប់នឹងែដកមួយដំុយ៉ងធំនិងធងន់ 
ែដលអចទប់លំនឹងកប៉ល់បន អញច ឹងែដក ដំុែដកែដលធំេនះ 
គឺេគចងភជ ប់េទនឹងរចវក់េចញពីទូក អញច ឹងេនេពលែដលេគចង់ឈប់ គឺេគរតូវទមល ក់ដំុែដកេនះ 
ចូលេទកនុងរហូតដល់េទដល់បតទឹក ឬក៏បតទេនល ឬក៏បតសមុរទ េដមបីឲយទូកេនះមនលំនឹង 
អញច ឹងជទូេទកប៉ល់ គឺេយងេរបរបស់ែតេនេលៃផទសមុរទែតបុ៉េណណ ះ េរពះកប៉ល់គឺធំ 
ដូេចនះសមុរទគឺធំែដរ អញច ឹងកប៉ល់ងយរសួលកនុងករេបកបរ 
របសិនេបេយងេរបរបស់កប៉ល់េនេលៃផទទេនលគឺវរក់ េហយវតូច អញច ឹងកប៉ល់អចនឹងេកឿង 
អចមិនេទមុខ អញច ឹងកប៉ល់អត់េទមុខេទ េនេពលែដលេបកេនទេនល ដូេចនះេគរតូវេបកេនសមុរទ 
ែដលកប៉ល់ជទូេទគឺដឹកកុងតឺន័រ បនន័យថដឹកទូកុងតឺន័រ េដមបីដឹកជញជូ នទំនិញ 
ពីរបេទសមួយេទរបេទសមួយ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
អចជកប៉ល់េចញពីរបេទសចិនេទដល់របេទសអេមរកិ 
ឬក៏េចញពីរបេទសកមពុជេទរករបេទសៃថជេដម ែដលេនេលេនះគឺមនទំនិញជេរចន 
ែដលេនកនុងកុងតឺន័រ អញច ឹងករដឹកជញជូ នអីវ៉ន់ ឬក៏ដឹកជញជូ នទំនិញតមផលូវទឹក 
វអចមនករយឺតយ៉វជងករដឹកជញជូ នអីវ៉ន់ ឬក៏ទំនិញតមផលូវអកស និងតមផលូវេគក 
េរពះផលូវទឹកគឺមន គឺេយងេបកបរបនយឺតៗ េហយៃផទទឹកធំ គឺមនរលក ដូេចនះគឺមនឧបសគគេរចន 
កនុងករដឹកទំនិញតមៃផទទឹក បុ៉ែនតរបសិនេបេយងដឹកទំនិញតមផលូវអកស គឺងយរសួល គឺវេលឿន 
អញច ឹងេយងអចដឹកបនឆប់រហ័ស ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ គឺជករដឹកជញជូ នទំនិញតមៃផទទឹក 
របែហលជករដឹកទំនិញពីរបេទសចិនេទរបេទសេវៀតណមជេដម ែដលទំនិញទងំអស់េនះ 
េគដក់េនកនុងកុងតឺន័រ េហយេគដក់េនេលកប៉ល់េដមបីដឹកជញជូ ន។ 


