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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីរដូវរង

ែដលេនកនុងរបេទសកមពុជេយងគឺមនករែបងែចកជពីររដូវ រដូវរបំង និងរដូវវសស។
រដូវរបំងគឺេយងសំេដេទេលរដូវេកដ និងរដូវវសសគឺេយងសំេដេទេលរដូវ រដូវេភលៀង

គឺេយងសំេដេទេលរដូវេភលៀង។ ប៉ុែនតេនឆនខ
ំ លះ េន េន[អំឡុង] េនអំឡុងែខ ១២ ឬក៏ែខ ១

េនអំឡុងែខ ១២ ឬក៏ែខ ១ េយង អត់មនពនលឺៃថង និងមនខយល់បក់ ដូេចនះវគឺជរដូវរងសរមប់
សរមប់របជជនែខមរ។ េដយសរែតេនកមពុជេយងអត់មន

េដយសរែតេនកមពុជេយងអត់មនទឹកកកធលក់េទ ប៉ុែនតេនេពលែដល េនេពលែដល មន

េនេពលែដលមនខយល់បក់ខលង
ំ និងអត់មនពនលឺៃថង និងអត់មនពនលឺៃថង និងេពលខលះមនេភលៀងតិចៗ
េនះគឺជរដូវរតជក់សរមប់ពួកេយង។ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ រូបភពទី ១

េយងេឃញមនបុរសមនក់ គត់កំពុងេគងលក់យ៉ងរសួលេនេលែរគកនុងបនទប់េគងរបស់គត់
ែដលេយងេឃញេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ េយងេឃញមនែរគេគងមួយ

ែដលែរគេគងរបស់គត់គឺដក់េនជប់នឹងជញជង
ំ ជិតនឹងមត់បងអួចកញច ក់របស់គត់។

ំ ននអមសងខង ប៉ុែនតគត់មិនបនបិទវង
ំ ននេនះេទ
ែដលបងអួចកញច ក់របស់គត់គឺមនវង
េដយសរែតគត់ចង់ឲយមនពនលឺរពះអទិតយចំងចូលមកខងកនុងបនទប់របស់គត់

េនេពលរពឹកេនេពលែដលរពះអទិតយរះ។ និងេនែកបរបងអួចកញច ក់េនះេយងេឃញមនរូបថតមួយ
េយងេឃញមនរូបថតមួយ ែដលពយរជប់
នឹងជញជង
ំ ែកបរនឹងមត់បងអួចេនះ របែហលជរូបថតគត់
ួ
ឬក៏រូបថត[រគួសរ] របែហលជរូបថតគត់ ឬក៏ជរូបថតរគួសររបស់គត់

ែដលមនឪពុកមដយនិងគត់។ ែដលេយងេឃញ និង និងេយងេឃញបុរសមនក់េនះ
គត់មិនទន់ភញក់ គត់មិនទន់េរកកពីេគងេទ គត់មិនទន់េរកកពីេគងេទ
អញច ឹងេយងេឃញគត់េគងលក់យ៉ងរសួល េយងេឃញគត់េគងលក់រសួលេនេលែរគរបស់គត់
េដយេយងេឃញគត់េកយេខនយនិងដណដប់ភួយ។ េដយសរែតេយងរកេឡកេមលេទខងេរក
េយងេឃញមន េយងេឃញមនខយល់បក់ខលង
ំ និងអត់មនរពះអទិតយ ដូេចនះវគឺចប់េផដម
ដូេចនះគឺចប់េផដមរដូវរង អញច ឹងគត់រតូវដណដប់ភួយេបេទះបីជគត់េនកនុងផទះ

ឬក៏កុ ងបនទ
ន
ប់េគងរបស់គត់ក៏េដយ។ ពីេរពះរបសិនេបគត់មិនបនដណដប់ភួយេទ គត់អច

គត់អចឈឺ ឬក៏ផដសយយ៉ ងងយរសួល េដយសរែតខងេរកគឺមនអកសធតុរតជក់។
និងេយងេឃញេនែកបរែរគរបស់គត់ ែកបរកបលែរគរបស់គត់េយងេឃញមនតុមួយ
ែដលតុេនះេយងេឃញមនបីថត តុេនះេយងេឃញមនបីថត
េនេលតុេនះេយងេឃញមនអំពូលេភលងបញឈរដក់េនតុេនះ
ែដលអំពូលេភលងេនះគឺេរបសរមប់បិទ ឬក៏េបក មនន័យថេនេពលែដលគត់
មនន័យថមុនេពលែដលគត់ចូលេគង គត់អចេរបអំពូលេភលងេនះេដមបីអនេសៀវេភ
ឬក៏េមលទូរទសសន៍។ ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់ចូលេគង គត់អចបិទអំពូលេភលងេនះ
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េដយរគន់ែតេឈងៃដចុចកុងតក់ អញច ឹងអំពូលេភលងេនះនឹងរលត់។
និងេយងេឃញេនែកបរអំពូលេភលងបញឈរេនះ េយងេឃញមននឡិកេរទ៍មួយ
ែដលនឡិកេរទ៍េនះគឺេរបសរមប់កំណត់េម៉ ង ឬក៏កំណត់េពលេវលែដលគត់ចង់ ែដលគត់ចង់
ែដលគត់ចង់េរកកពីេគង េដមបី េដមបីកុំឲយយឺតកនុង េដមបីកុំឲយយឺតេទសល អញច ឹងគត់រតូវ
គត់រតូវកំណត់េម៉ ង គត់រតូវកំណត់េម៉ ង ពីេរពះេនេពលែដលគត់កំណត់េម៉ ងណមួយ
នឡិកេនះនឹងេរទ៍បេញច ញសំេឡងជសញញរបប់ដល់គត់។
និងរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េរកយេពលែដលគត់ េរកយេពលែដលនឡិកេនះេរទ៍
េនេពលរពឹករពលឹម អញច ឹងេរកយេពលែដលនឡិកេរទ៍ គត់ក៏ គត់ក៏ភញក់ដឹងខលួន

គត់ក៏ភញក់ដឹងខលួន។ បនទប់មកគត់ក៏េរកកអងគុយ គត់ក៏េរកកអងគុយ ប៉ុែនតគត់មិនទន់
គត់មិនទន់េរកកេចញពីែរគេទ គត់េនអងគុយេនេលែរគេនេឡយ

េដយភួយរបស់គត់ដណដប់េនេលេជងរបស់គត់។ អញច ឹង[គត់] គត់រគន់ែតេរកកអងគុយ
និងពត់ខួ ន
ល និងសងប។ អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់ពត់េទេលចុះេរកម
និងៃដមខងេទៀតគឺទប់មត់របស់គត់េដយសរែតគត់សងប

េនេពលែដលសងបគឺមត់របស់េយងហធំ ដូេចនះគត់យកៃដទប់មត់របស់គត់
អញច ឹងគត់កំពុងែតសងបនិងពត់ខួ ន
ល េរកយេពលែដល េរកយេពលែដលភញក់

េរកយេពលែដលនឡិកេរទ៍ដស់គត់ឲយេរកកេដមបីេទសលេរៀនឲយទន់េពល
អញច ឹងេយងេឃញ អញច ឹងេយងេឃញគត់េរកកអងគុយែដល ែដលគត់ខនងរបស់គត់ែផអកនឹង
ែផអកនឹងេខនយ និងពត់ខួ នបេណ
ល
ដ រសងបបេណដរ។

អញច ឹងនឡិកេនះបនេរទ៍ដស់គត់ឲយភញក់ដឹងខលួន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េរកយេពលែដលគត់ភញក់ដឹងខលួនេហយ
គត់ក៏បនចុះពីេលែរគេដរតរមង់េទកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់។

េយងេឃញគត់េសលៀកពក់ឯកសណ
ឋ នជ ជេខអវេគងយប់ មនន័យថគត់េសលៀក
គត់េសលៀកពក់េខអវេគងយប់សរមប់េគងយប់។
េដយសរែតេខអវេគងយប់គឺេរៀងធំជងខលួនបនតិច និង ឬក៏រលុង ដូេចនះេធវឲយ
ដូេចនះេនេពលែដលេគងគឺគត់ចូលចិតតេសលៀកពក់េខអវណរលុង

េសលៀកពក់េខអវណែដលរលុង និងមិនចេងអៀត អញច ឹងេយងេឃញេខអវេគងយប់របស់គត់គឺ

េយងេឃញមនអវៃដែវង និងមនេឡវមួយជួរេនខងមុខ និងេសលៀកេខ និងគត់េសលៀកេខេជងែវង
និងគត់េសលៀកេខេជងែវងែដលជេខអវេគងយប់របស់គត់។ ជទូេទេខអវេធវករ
េខអវេទសលេរៀន ឬក៏េខអវ េខអវេធវករ ឯកសណ
ឋ នសិសសេទសលេរៀន
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េខអវសរមប់េគងយប់។ អញច ឹងគឺេយងមនខុសគន និងែបងែចកខុសគន អញច ឹងេយងេឃញគត់
គត់េដរតរមង់ចូលមកកនុងបនទប់ទឹកែដលេយងេឃញគត់មនកន់កែនសងេពះេគេនកនុងៃដ

កន់កែនសងេពះេគេនកនុងៃដខងសដរំ បស់គត់ អញច ឹងគត់យកកែនសងេពះេគេនះសរមប់េន
សរមប់ជូតខលួន េនេពលែដលគត់ងូតទឹកេហយ

គត់អចេរបកែនសងេពះេគេនះជូតខលួនគត់ឲយសងួត ពីេរពះរបសិនេប

របសិនេបគត់មិនបនជូតខលួនឲយសងួតេទគឺ េនេពលែដលទឹក េនេពលែដលទឹកធលក់ ធលក់េន[ឥដឋ]
េនេលឥដឋ អញច ឹងអចេធវឲយគត់េដររអិលដួល អចេធវឲយគត់េដររអិលដួលបន។
និងេនេពលែដលគត់មិនបនជូតខលួនសងួត

េនេពលែដលគត់ពក់េខអវេគងយប់េនះេដមបីរតលប់េទបនទប់េគងបដូរេខអវរបស់គត់
អញច ឹងអចេធវឲយេខអវេគងយប់េនះទទឹក។

និងេពលខលះេនេពលែដលេយងពក់អវទទឹកអចេធវឲយេយងផដសយ និងឈឺផងែដរ
េដយសរែតអកសធតុេនខងេរករតជក់ផង
អញច ឹងេយងេឃញគត់តរមង់េដរចូលមកកនុងបនទប់ទឹក។ េយងេឃញេនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់
េយងេឃញមន េយងេឃញមនដូចជ[ម៉ សុីន] េយងេឃញមនម៉ សុីនទឹកេកដ
ម៉ សុីនទឹកេកដគឺេយងេរបសរមប់េធវឲយទឹកេកដ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ងូតទឹកេកដេយងរគន់ែតចុចកុងតក់ ឬក៏[...] ឬក៏ ឬក៏
ឬក៏បញជកុងតក់េនះ េដមបីឲយទឹកេនះេកដអ៊ុនៗ ឬក៏េកដអ៊ុនៗ ឬក៏េកដលមម
អញច ឹងេយងអចងូតទឹកផកឈូកេនះបនេដយមិនបច់ដទ
ំ ឹកេទ។ ជធមមត ឬក៏ជ ជធមមត
ឬក៏ជទូេទ េនផទះខលះគឺគត់អត់មនម៉ សុីន គឺគត់អត់មនម៉ សុីនសរមប់េធវឲយ
អត់មនម៉ សុីនទឹកេកដេទ អត់មនម៉ សុីនេធវឲយទឹកេកដេទ អញច ឹងគត់រតូវេរកកពីរពលឹម
និងរតូវបងកត់េភលង ឬក៏គត់រតូវបងកត់េភលង ឬក៏គត់េរបចរងកន ចរងកនហគសេដមបីដទ
ំ ឹកឲយេកដ។
បនទប់មកគត់យកទឹកែដលដំេនះយកចក់ចូលេទកនុងធុង និងលយទឹករតជក់ េដមបីឲយ
េដមបីងូតទឹកេកដអ៊ុនៗ េដយសរែតអកសធតុេនខងេរករតជក់។

អញច ឹងរបសិនេបគត់ងូតទឹករតជក់គត់អចឈឺ ឬក៏ផដសយបនយ៉ ងងយរសួល
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៣ គឺគត់មនម៉ សុីន ម៉ សុីនទឹកេកដ ម៉ សុីនទឹកេកដ

អញច ឹងេយងេឃញម៉ សុីនទឹកេកដេនះគឺ េយងេឃញ េយងេឃញមនទឹកផកឈូក និងមនម៉ សុីន
និងមនកុងតក់េរបសរមប់បញជ ឬក៏កុងតក់េរបសរមប់េធវឲយ
េធវឲយទឹកែដលេចញមកខងេរកេនះគឺេកដលមម លមមសរមប់ងូត និងេយងេឃញមន

ំ ននបំងេនះ
អញច ឹងេយងេឃញមនកែនលង មនកែនលងផលស់េខអវ ឬក៏េយងេឃញវង
របែហលជគត់ចូលេទខងកនុងេនះេដមបីផលស់េខអវ

ំ ននេនះគត់អចងូតទឹកេនកនុងេនះក៏បនែដរ។ អញច ឹងេយង
ឬក៏កុ ងវ
ន ង
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អញច ឹងេយងេឃញគត់េដរចូលតរមង់េទម៉ សុីនទឹកេកដេនះសរមប់ េដមបីងូតទឹកេកដអ៊ុនៗ
ពីេរពះេដយសរែតេនខងេរកអកសធតុរតជក់។ អញច ឹងអនកេនទីរកុងគឺគត់ងយរសួល
គត់រគន់ែតចូលេទកនុងបនទប់ទឹក មនម៉ សុីនទឹកេកដរសប់េធវឲយទឹកេកដ
និងមនទឹករតជក់ផងែដរ។ ប៉ុែនតអនកែដលរស់េនតមជនបទ

ឬក៏រគួសរខលះគត់អត់មនលទធភពទិញម៉ សុីនទឹកេកដេនះេទ។ អញច ឹងគត់រតូវដំទឹកេនះឲយេកដ
និងលយជមួយនឹងទឹករតជក់ េដមបីឲយទឹករតជក់េនះេកដលមម ដូេចនះគត់អចងូតបន។
និងេយងេឃញ [និង]េយងេឃញេនខងេរកមឥដឋេនះដូចជមន

ដូចជមនរកណត់សរមប់ជូតេជង អញច ឹងមនន័យថេនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងបនទប់
ំ ននបំងេនះ េយងេឃញមនវង
ំ ននបំងេនះ
ែដលមន េយងេឃញមនវង

គត់អចចូលេទងូតទឹកេនខងកនុង បនទប់មកគត់អចេចញមកខងេរក និងជូតេជង[ជមួយ]
និងជូតេជងឲយសងួតជមួយនឹងរកណត់ជូតេជងែដលគត់ដក់េនកនុងបនទប់ទឹកេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េដមបីចង់ឲយទឹកេនះេចញមកខងេរកេកដលមម។
ដូេចនះគត់រតូវចុចកុងតក់េដយេយងេឃញកុងតក់េនកនុងម៉ សុីនេនះគឺមនពណ៌រកហម
អញច ឹងគត់េធវឲយទឹកេនះេកដលមមែដលអចងូតបន។

េពលខលះរបសិនេបេយងអត់េចះេរបកុងតក់េនះេទ អញច ឹងេពលខលះេយងចុចកុងតក់
េយងចុចកុងតក់ខុសទឹកេនះេកដខលង
ំ អញច ឹងេនេពលែដលងូតេនេលខួ នេយ
ល
ង

អចេធវឲយេយងរលកបន អញច ឹងេយងមន េយងមនកុងតក់សរមប់ សរមប់ េធវឲយទឹករតជក់
ឬក៏ទឹកេកដអ៊ុនៗ ឬក៏ទឹកេកដខលង
ំ ែដលេយងេឃញ េយងេឃញទឹកផកឈូករបស់គត់
គឺេយងេឃញទឹកផកឈូករបស់គត់ និងមន[ម៉ សុីន] ទឹកផកឈូករបស់គត់មន មនម៉ សុីន
មនម៉ សុីនេធវឲយទឹកេកដ មនម៉ សុីនេធវឲយទឹកេកដ អញច ឹងទឹកផកឈូកេនះ
េនេពលែដលេបកេយងចង់ េនេពលែដលេបក
េបសិនេបេយងចង់េបកទឹករតជក់េយងរគន់ែតេបក េយងរគន់ែតេបកកុងតក់េទ
េយងរគន់ែតេបក ឬក៏មួលវេទ អញច ឹងទឹកនឹងេចញមកខងេរករតជក់
របសិនេបេយងចង់បនទឹកេកដអ៊ុនៗលមម េយងរគន់ែតចុចកុងតក់ អញច ឹងទឹកេចញមកខងេរក
គឺេកដអ៊ុនៗលមមនឹងេយងងូត។
រូបភពទី រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់ចុចកុងតក់េហយ ទឹក
ទឹកក៏បនេចញពីកបល េចញពីកបលផកឈូក អញច ឹងេយងេឃញគត់ងូតទឹក
េដយទឹកេនះគឺទឹកេកដអ៊ុនៗ េដយសរែតគត់ចុចកុងតក់
េដមបីឲយទឹកេនះេចញមកខងេរកគឺេកដលមម អញច ឹងេយងេឃញគត់ គត់
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គត់ងូតទឹកបេណដរគត់កក់សក់របស់គត់បេណដរ និង និងគត់ដុសសប៊ូេនេលខួ នគត់
ល
និងគត់ដុសសប៊ូេនេលខួ នគត់
ល
បេណដរ អញច ឹងគត់ដុសសប៊ូេនេលខួ នរបស់
ល
គត់មុន

បនទប់មកគត់កក់សក់របស់គត់ គត់កក់សក់របស់គត់ គត់កំពុងែតញីសក់របស់គត់
េដមបីឲយសប៊ូេនះរជបចូលេទសច់កបល េដមបីអចកមចត់េមេរគ
និងកុំឲយរមស់េនេលសច់កបល និងសប៊ូែដលដុសខលួនគឺ សប៊ូែដលដុសខលួន

អញច ឹងេនេពលែដលេយងមន[អរមមណ៍] េនេពលែដលខលួនរបស់េយងែបកេញស

ិ
ឬក៏មនធូលីដីេរកយេពលែដលេយងជិះម៉ូតូេចញេទខងេរក អញច ឹងេពលរតលប់មកវញ
ិ េយងរតូវដុសសប៊ូេនះ ឬក៏េពលខលះេយងដុសសប៊ូដុសខលួនេនះ
ឬក៏េពលរតលប់មកវញ
េដមបីឲយកលិនខលួនរបស់េយងរកអូប េដយសរែតេយងែបកេញសេពញមួយៃថង

េដយសរែតេយងែបកេញសេពញមួយៃថង ប៉ុែនតេពលខលះេរកយេពលែដលេយងេរកកពីេគង
េយងចង់ េយងចង់ឲយ េយងចង់ឲយខលួនរបស់េយងរកអូប ដូេចនះេយង ដូេចនះបុរសមនក់េនះគត់បន
គត់បនដុស គត់បនដុសសប៊ូេលខួ នរបស់
ល
គត់ និងកក់សក់របស់គត់ េដយគត់េរប
េដយគត់េរបទឹកេកដអ៊ុនៗ េចញពីម៉សុីន ម៉ សុីនទឹកេកដរបស់គត់។
រូបភពទី រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េរកយេពលែដលគត់ងូតទឹក

ិ
និងជូតសមអតខលួនរបស់គត់សួ តេហ
ង
យ គត់ក៏េដររតលប់មកបនទប់េគងរបស់គត់វញ

បនទប់មកគត់ក៏បូ ដរេខអវ អញច ឹងគត់េដះេខអវេគងយប់េចញ បនទប់មកគត់ក៏ពក់[ឯកសណ
ឋ ន]
គត់ក៏ពក់ឯកសណ
ឋ នសលេដមបីេរៀបចំខួ នេទសលេរៀន
ល

េយងេឃញឯកសណ
ឋ នសលរបស់គត់ េយងេឃញមន េយងេឃញអវរបស់គត់ដូចជអវៃដខលី
អវេបកកៃដខលី និងមនេឡវមួយជួរេនខងមុខ និងគត់េសលៀកេខពណ៌សេជងែវង

គត់េសលៀកេខពណ៌សេជងែវង អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតពក់អវ ពក់អវនិងកំពុងែតបិទេឡវ
េដយសរែតអវគត់គឺមនេឡវមួយជួរេនខងមុខ អញច ឹងគត់ គត់ពក់អវ
គត់េដះអវេគងយប់េចញ អញច ឹងគត់ពក់អវឯកសណ
ឋ នសិសសសល និងគត់កំពុងែត
គត់កំពុងែត គត់កំពុងែតបិទេឡវ អញច ឹងគត់បិទេឡវបេណដរគត់រកេឡកេមលេទេម៉ ងបេណដរ
េដយសរែតគត់មិនចង់ឲយហួសេម៉ ងេរៀន
បនទប់មកេទៀតេដយសរែតអកសធតុេនខងេរករតជក់
គត់ក៏បនទញយកអវៃដែវងមួយេទៀតែដលជអវរង េដមបីពក់ខងេរក េដមបីពក់ខងេរក

ពីេរពះឯកសណ
ឋ នសលគត់គឺ េបេទះបីជ េបេទះបីជេខេជងែវង ប៉ុែនតអវរបស់គត់គឺអវៃដខលី
ដូេចនះរបសិនេបគត់ជិះម៉ូតូេចញេទខងេរក អញច ឹងអកសធតុេនខងេរករតជក់ផង
ដូេចនះអចេធវឲយគត់ អចេធវឲយគត់រង អចេធវឲយគត់រងបន អញច ឹងគត់រតូវពក់អវ
គត់រតូវពក់អវមួយេទៀត អវៃដែវង ែដលេយងេហថអវរងេនះេនខងេរកមួយជន់េទៀត
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អញច ឹងេយងេឃញគត់ស៊កៃដបនមខងេហយ បនទប់មកគត់ស៊កៃដមខងេទៀត
អញច ឹងគត់ស៊កអវចូលខលួនបេណដរគត់េមលេម៉ ងបេណដរ។ បនទប់មកេទៀត
េរកយេពលែដលគត់ពក់អវរងស៊កចូលខលួនរបស់គត់រច
ួ រល់េហយ
គត់ក៏បនទញយកមួកសុវតថិភពពក់េនេលកបលរបស់គត់
េដមបីករពរសុវតថិភពេនេពលែដលជិះម៉ូតូ

អញច ឹងជទូេទអនកែដលជិះឡនគឺគត់ពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព ប៉ុែនតអនកែដលជិះម៉ូតូេយងរតូវពក់
េយងរតូវពក់មួកករពរសុវតថិភព េដមបីករពរកបលរបស់េយង របសិនេបេយងមនករដួល
ឬក៏ប៉ះទងគិច រតូវនឹងកបលមួកករពរអចជួយករពរកបលរបស់េយងបន

អញច ឹងេយងេឃញគត់បនទញមួកករពរមកពក់េនេលកបលរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលគត់េរៀបចំខួ នរួ
ល ចរល់េហយ
និងពក់មួកសុវតថិភពរួចរល់េហយ គត់ក៏បនេឡងម៉ូតូ និងជិះម៉ូតូេទសលេរៀន។

េយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់ េយងេឃញ េយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់ េយងេឃញមនកង់ពីរ
កង់ខងមុខមួយ កង់ខងេរកយមួយ។ េនខងមុខម៉ូតូេយងេឃញមនចេងកៀង ឬក៏េភលង
ឬក៏អំពូលេភលងម៉ូតូ េរបសរមប់បំភលឺផូ វេនេពលយប់
ល
ឬក៏េនេពលេភលៀង

ឬក៏េនេពលែដលមនេមឃងងឹត និងេយងេឃញមនកញច ក់ដក់អម ដក់សងខង
កញច ក់គឺេយងេរបសរមប់ងយរសួលេមលេទខងេរកយ របសិនេបេយងអត់ពក់មួកសុវតថិភព
និងម៉ូតូរបស់េយងអត់ដក់កញច ក់េទ េពលខលះប៉ូលិសនឹងផក
េពលខលះប៉ូលិសនឹងផកលុយរបស់េយង េដយសរែតេយងមិនបនពក់មួកសុវតថិភព
និងដក់កញច ក់សរមប់េមលេរកយ ឬក៏េមលេឆវងសដ ំ អញច ឹងេយងេឃញម៉ូតូគត់េលឿន
អញច ឹងគត់ជិះម៉ូតូយ៉ងេលឿនេទសលេរៀន។

រូបភពទី រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ គត់ក៏ គត់ក៏ជិះម៉ូតូមកដល់សល

ប៉ុែនតគត់រតូវចុះពីេលមូ៉តូបេណដរម៉ូតូចូលេទកនុងកែនលងេផញមូ៉តូ អញច ឹងរបែហលជសលមួយចំនួន

គត់អត់អនុញញតឲយេយងជិះម៉ូតូចូលេទខងកនុងេទ។ អញច ឹងេយងរតូវបេណដរម៉ូតូចូលេទខងកនុង
េដយេយងេឃញេនខងកនុងបរ ិេវណសលេនះមនម៉ូតូជេរចន ែដលឈប់ចតេនទីេនះ
ែដលម៉ូតូទង
ំ អស់េនះជម៉ូតូរបស់សិសសសលេផសងៗេទៀត

ែដលគត់េរបមូ៉តូេនះជមេធយបយេធវដំេណរពីផទះរបស់គត់មកសលេរៀន

អញច ឹងេយងេឃញេនសលខលះកែនលងេផញមូ៉តូគឺយក ២០០ ឬក៏ ៥០០។ ៥០០
អញច ឹងគត់កិបសំបុរតឲយេយង អញច ឹងគត់េមលែថម៉ូតូរបស់េយងរហូតដល់េយងចប់ ចប់ថនក់េរៀន
េយងអចមកយកម៉ូតូបនេដយរគន់ែតបងហញសំបុរតម៉ូតូេទគត់ និង និងឲយលុយេទគត់ ២០០
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ឬក៏ ៥០០ អញច ឹងគត់នឹងអនុញញតឲយេយងយកម៉ូតូេនះ អញច ឹងកែនលងខលះគឺយក ២០០ ឬក៏ ៣០០
កែនលងខលះយកៃថលេផញមូ៉តូ ៥០០។ ប៉ុែនតកែនលងខលះគឺយកៃថលេផញមូ៉តូ ១០០០ អញច ឹងវតមកែនលង
តមកែនលង ប៉ុែនតជ ប៉ុែនតេនកនុងសលេដយសរែតពួកគត់គឺជសិសស

អញច ឹងពួកគត់អត់ទន់មនករងរេធវេនេឡយេទ។ គត់ចយលុយរបស់ឪពុកមដយរបស់គត់

របស់ពួកគត់ អញច ឹងជទូេទករេផញមូ៉តូេនសលគឺអត់ៃថលេទ គឺរតឹមែត ២០០ ៣០០ ឬក៏យ៉ងេរចន
៥០០ ែតប៉ុេណណះ អញច ឹងេយងេឃញគត់មកដល់សល គត់ចុះពីេលមូត
៉ ូ និងគត់ចុះពីេលមូត
៉ ូ
េយងេឃញគត់សពយកបូប កបូប ែដលេនកនុងកបូបេនះគឺមនសមភរៈសរមប់សិកស
មនដូចជេសៀវេភ មនេសៀវេភ ប៊ិច ឬក៏េខមៃដ អញច ឹងេយងេឃញ[របស់] េយងេឃញ
សមភរៈសរមប់សិកសគឺគត់ដក់េនកនុងកបូបសពយខងេរកយរបស់គត់

អញច ឹងេនេពលែដលគត់មកដល់សល គត់មកដល់សល គត់ក៏បេណដរម៉ូតូចូលេទសលេដមបី
េដមបីឈប់ចតម៉ូតូេនះេនកែនលងេផញមូ៉តូ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩
េរកយេពលែដលគត់ចតម៉ូតូេនះឈប់េនកនុងបរ ិេវណសលរួចេហយ គត់ក៏បនេបកែកបម៉ូតូ
គត់ក៏េបកែកបម៉ូតូែដលេនខងកនុងេនះគឺជកែនលងសរមប់ចក់សង
ំ និងេនកនុងេនះគឺមន

គឺមនថតមួយសរមប់ដក់អីវ៉ន់ សរមប់ដក់អីវ៉ន់ចូលេទកនុងេនះ អញច ឹងេយងអចេបកែកបម៉ូតូ
និងដក់អីវ៉ន់ និងដក់អីវ៉ន់ចូលេទខងកនុងែកបម៉ូតូេនះ អញច ឹងេដយសរែត

េដយសរែតគត់មកដល់សល អញច ឹងគត់អត់អចពក់មួកករពរសុវតថិភព
ឬក៏អវរងចូលេទកនុងសលបនេទ

អញច ឹងគត់រតូវេបកែកបម៉ូតូេនះេដមបីដក់របស់ទង
ំ អស់េនះចូលេទខងកនុង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់េបកែកបម៉ូតូេនះរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនេដះអវរងេចញពីខួ នរបស់
ល
គត់

បនទប់មកគត់ក៏បនេដះមួកករពរសុវតថិភពេចញពីេលកបលរបស់គត់
និងគត់ដក់មួកករពរសុវតថិភពនិងអវរងចូលេទកនុង ចូលេទកនុងែកបម៉ូតូរបស់គត់
ែដលេយងេឃញេនេពលែដលគត់េបកែកបម៉ូតូ េយងេឃញមនឃលុបមួយេនខង

េយងេឃញមនឃលុបមួយ ែដលឃលុបម៉ូតូេនះគឺេយងេរប គឺេយងអចដក់ េយងអចដក់អីវ៉ន់
េយងអចដក់អីវ៉ន់ ឬក៏េន េនខងកនុងេនះគឺជកែនលងសរមប់ចក់សង
ំ ផងែដរ។
និងមនរបេឡះមួយ េយងអចដក់អីវ៉ន់េនខងកនុងេនះបនយ៉ ងងយរសួល
ពីេរពះរបសិនេបេយងដក់មួកេនខងេរក េពលខលះ

េពលខលះអចបត់េដយសរែតមនអនកចូលមកខងកនុងសល
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និងលួចយកមួកេនេលមូត
៉ ូរបស់េយង អញច ឹងេយងេឃញគត់របយ័តន
អញច ឹងេយងេឃញគត់មនកររបុងរបយ័តន
គត់យកមួកនិងអវរងេនះដក់ចូលេទកនុងម៉ូតូរបស់គត់ ឬក៏ថតម៉ូតូរបស់គត់ ឬក៏
ឬក៏ឃុ បម៉
ល ូតូរបស់គត់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់ដក់មួកករពរសុវតថិភព
ិ
ឬក៏អវរងរួចរល់េហយ គត់ក៏បនបិទែកបម៉ូតូរបស់គត់វញ។
អញច ឹងេនេពលែដលគត់បិទែកបម៉ូតូ អត់មនអនកណអច
អត់មនអនកណអចេបកែកបម៉ូតូេនះបនេទ េដយសរែតែកបម៉ូតូេនះគឺមនចក់េស
ដូេចនះមិនអច មិនអចេបកែកបម៉ូតូេនះលួចយកមួកឬក៏អវរងេនះបនេទ។
រូបភពទី ១២ េយងេឃញ េយងេឃញមននឡិកពីរចងអុលេទេម៉ ង ទី ១ គឺចងអុលេទេម៉ ង ៨
រពឹក ៨ រពឹក អញច ឹងជទូេទអកសធតុរតជក់គឺេនេពលរពឹក និងេនេពលលងច

គឺអកសធតុរតជក់ ប៉ុែនតេយងេឃញេម៉ ងទី ២ គឺចងអុលេទកន់េម៉ ង ១ គឺចងអុលេទកន់េម៉ ងជិត
១ ខវះ ខវះ[៤០] ខវះ ៤០ នទីេទៀតគឺេម៉ ង ១។ អញច ឹងអកសធតុចប់េផដមេកដ

ជទូេទអកសធតុរតជក់ភគេរចនគឺេនេពលរពឹករពលឹម រពឹករពលឹម និងេនេពលលងច
អញច ឹងចប់េផដមមនខយល់ និងអត់មនពនលឺៃថង។ ប៉ុែនតចប់េផដមពីេម៉ ង ១២ ឬក៏េម៉ ង ១
គឺអកសធតុចប់េផដមេកដបនតិច អញច ឹងេយងេឃញ[រូប] េយងេឃញនឡិកទី ១

គឺចងអុលេទេលអកសធតុេនេពលរពឹករពលឹមគឺវេរៀងរតជក់បនតិច។ នឡិកទី ២

គឺចងអុលេទកន់ចំណុចជិតេម៉ ង ចងអុលេទកន់េលខជិតេម៉ ង ១ ដូេចនះអកសធតុបូ ដរេទរង
រងេកដបនតិច។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី [១]៣ េយងេឃញេនកនុងសលេរៀនេយងេឃញ
េយងេឃញសលេរៀន

េយងេឃញមនកូនសិសសជេរចនកំពុងេដរចូលេទកនុងថនក់េរៀនរបស់ពួកគត់ របស់ពួក

របស់ពួកគត់ េយងេឃញ េយង េដយសរែតពួកគត់េរៀនេនេវនៃថង េយងេឃញរពះអទិតយរះ
និងមនកេមដេកដ រពះអទិតយរះ និងមនកេមដេកដ និងមន និងមនដុំពពកផងែដរ។

អញច ឹងេយងេឃញសលេរៀនរបស់គត់មនដំបូលពណ៌ទឹករកូច និងជញជង
ំ សលេរៀនគឺលបពណ៌
ភគេរចនគឺលបពណ៌េលឿង ឬក៏លបពណ៌ ឬ ឬក៏លបពណ៌ទឹករកូចតិចៗ ទឹករកូចតិចៗ។
អញច ឹងេយងេឃញសិសសសលទំងអស់កំពុងែតេរៀបចំ កំពុងែតេរៀបចំខួ នចូ
ល លេរៀន
េរៀបចំខួ នចូ
ល លេទកនុងថនក់ ឬក៏េដមបីចូលេរៀន
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េយងេឃញេនខងមុខសលរបស់គត់មនទង់ជតិមួយ ែដលទង់ជតិេនះគឺេយងេរបសរមប់
គឺេយងេរបសរមប់េរចៀងចេរមៀងជតិេនេពលរពឹកនិងេនេពលលងច។
អញច ឹងមនន័យថេនេពលរពឹកគឺេយងេរចៀងចេរមៀងបទេគរពទង់ជតិ

ិ
និងបងហូតទង់ជតិេឡងេទេល និងេនេពលែដលរតូវខយល់ទង់ជតិេនះបក់រវច។

ប៉ុែនតេនេពលលងចេម៉ ង ៥ េនេពលែដលសិសសសលទំងអស់េចញពី េចញពីសលេរៀន

អញច ឹងេយងរតូវជួបជុំគនតរមង់ជួរេគរពទង់ជតិមដងេទៀត េដមបីបងហូតទង់ជតិេនះចុះមកខងេរកម

េដមបីយកទង់ជតិេនះេទរកសទុកេនកនុងបនទប់។ អញច ឹងេនេពលរពឹកគឺេយងបងហូតេឡងេទខងេល
េនេពលលងចគឺេយងបងហូតទង់ជតិចុះមកខងេរកម និងមនេរចៀងចេរមៀងបទទង់ជតិផងែដរ។
រូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េដយសរែតអកសធតុេកដេនេពលអំឡុងេម៉ ង ១២ ឬក៏េម៉ ង ១
រពះអទិតយចប់េផដមរះ និងមនដុំពពកយ៉ ងរកស់ អញច ឹងចប់េផដមអកសធតុចប់េផដមេកដ
អញច ឹងេយងេឃញបុរសមនក់េនះគត់េដរ គត់េដរបេណដរ េយងេឃញមនេញសហូរមក
េយងេឃញមនេញសហូរធលក់មកបេណដរ។ អញច ឹង
អញច ឹងេយងេឃញេនេពលរពឹកគឺអកសធតុរតជក់គត់ពក់អវរង
ប៉ុែនតេនេពលែដលមនកេមដ[ៃថង] ប៉ុែនតេនេពលែដលេបកៃថង ឬ េនេពលែដលេបកៃថង

មនរពះអទិតយនិងមនដុំពពករកស់ៗ អញច ឹងចប់េផដមេកដេធវឲយគត់ែបកេញស។ អញច ឹងគត់េដរ
គត់េដរបេណដរេញសហូរបេណដរ អញច ឹងេយងេឃញគត់ពក់ឯកសណ
ឋ នសិសស
ឯកសណ
ឋ នរបស់គត់នឹងទទឹកេដយសរែតេញសហូរធលក់
េដយសរែតេញសរបស់គត់ហូរធលក់ចុះមកខងេរកម។ និងគត់មនសពយកបូបេនខងេរកយ
ែដលកបូបរបស់គត់គឺដក់សមភរៈសរមប់សិកស ឬក៏កបូបលុយេនខងកនុងេនះ។
អញច ឹងេយងេឃញគត់េមលេទដូចជេកដសអុះ េដយសរែតមនេញសហូរធលក់

េដយសរែតមនេញសហូរមកយ៉ ងខលង
ំ និងគត់េដរេនេរកមពនលឺរពះអទិតយផងែដរ។
រូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េយងេឃញ េយងេឃញនឡិកចងអុលេទកន់េម៉ ង ៦ លងច

អញច ឹងេម៉ ង ៦ លងចគឺគត់រតលប់ គឺគត់េចញពីសល គឺគត់េចញពីេរៀន គឺគត់េចញពីេរៀន

ិ
អចរតលប់មកផទះវញបន
អញច ឹងេនេម៉ ង ៦ លងចរពះអទិតយលិច េយងេឃញរពះអទិតយលិច
អកសធតុចប់េផដមរតជក់មដងេទៀត អកសធតុចប់េផដមរតជក់ឬក៏រងមដងេទៀត
េដយមនខយល់បក់ និង េដយមនខយល់បក់ និងេនេពលែដលេយង
និងេនេពលែដលរពះអទិតយលិច អញច ឹងេនេពលែដលរពះអទិតយលិចនិងមនខយល់ផងេនះ
អញច ឹងអកសធតុចប់េផដមរតជក់មដងេទៀត។ អញច ឹងេយងេឃញេម៉ ង

អញច ឹងជទូេទអកសធតុរតជក់គឺចប់េផដមពីេម៉ ង ពីរពឹករពលឹម ពីរពឹករពលឹម និងេពលលងច
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និងេពលលងច អកសធតុចប់េផដមរតជក់មដងេទៀត។ អញច ឹងេនេម៉ ងជិត ៦
េយងរកេឡកេមលេទខងេរកបងអួច េយងេឃញមនផទះមួយគឺេនែកបរភនំ
អញច ឹងេយងេឃញរពះអទិតយគឺលិច គឺលិច និងមនដុំពពកផងែដរ។

រូបភពទី រូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ េដយសរែត េដយសរែតេម៉ ង ៦
េដយសរែតេម៉ ង ៦ េហយ ដូេចនះសលគឺ គឺបញច ប់ គឺសលគឺបញច ប់។

ិ
សិសសែដលេរៀនេនកនុងសលទំងអស់គឺពួកគត់អចរតលប់មកផទះវញបន។

ិ
អញច ឹងបុរសមនក់េនះគត់ក៏បន បុរសមនក់េនះគត់ក៏បនជិះម៉ូតូរតលប់មកផទះរបស់គត់វញ

េយងេឃញគត់ជិះម៉ូតូរបស់គត់ េយងេឃញគត់ជិះម៉ូតូរបស់គត់យ៉ងេលឿន និងគត់ពក់អវ
និងគត់ពក់អវរង អញច ឹងគត់យកមួកករពរនិងអវរងេចញពី េចញពីែកបម៉ូតូ
េចញពីែកបម៉ូតូខងកនុង។ អញច ឹងគត់យកមួកនិងអវរងេនះយកមកពក់

អញច ឹងគត់ពក់អវរងេដយសរែតេពលលងចអកសធតុចប់េផដមរតជក់មដងេទៀត
ិ
និងគត់ពក់មួកករពរសុវតថិភពេដយសរែតគត់ជិះម៉ូតូរតលប់េទផទះវញ។
ដូេចនះគត់រតូវពក់មួកសុវតថិភពរគប់េពលេនេពលែដលគត់េបកបរ
និងេយងេឃញគត់សពយកបូបេនខងេរកយខនងរបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញគត់

េយងេឃញគត់ពក់អវរងេសលៀកេខេជងែវងជមួយនឹងែសបកេជងប៉ ត និងមួកករពរ និងមន
និងមនកបូបសពយេនខងេរកយ និងមនកបូបសពយេនខងេរកយផងែដរ។

ិ
អញច ឹងគត់កំពុងែតជិះម៉ូតូរតលប់មកផទះរបស់គត់វញេរកយេពលែដលគត់
េរកយេពលែដលគត់
េនេពលែដលគត់េចញពីសល ឬក៏េនេពលែដលគត់េរៀនចប់ពីសល។
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