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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះរថេភលងេនេពលយប់ ឬក៏ករជិះរថេភលងររតី 
អញច ឹងេពលយប់ឬក៏េពលររតី េយងអចេហបនពីរ េយងអចេហបនថេពលយប់ 
ឬក៏េហថេពលររតី  
 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនសថ នីយរថេភលងមួយ ែដលសថ នីយរថេភលងេនះ 
គឺេយងេឃញមនទង់ជតិមួយេនខងេល ែដលដំបូលសថ នីយរថេភលង គឺមនរងេកង 
េហយមនដំបូលចំនួនបី េហយេនខងមុខសថ នីយរថេភលងេនះ គឺេយងមន 
េឃញនឡិកចំនួនមួយផងែដរ េដយសថ នីយរថេភលងេនះ 
គឺរបែហលជសថ នីយរថេភលងែដលេនកនុងរបេទសៃថ ឬក៏របេទសសិងហបុរ ី
ឬក៏របេទសម៉េឡសីុជេដម េរពះថេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេយងមនសថ នីយរថេភលងែដរ 
ក៏បុ៉ែនតសថ នីយរថេភលងគឺចស់ អញច ឹងេយងអត់េរបរបស់េទ គឺេយងេរបរបស់សរមប់ែតដឹកអីវ៉ន់ 
ឬក៏ដឹកទំនិញែតបុ៉េណណ ះ េដយេយងអត់េរបរបស់សរមប់កនុងករដឹកជញជូ នមនុសសេនះេទ 
េរពះែតសថ នីយរថេភលងរបស់េយងចស់ េហយេយងមនែតរថេភលងចស់ៗ ែដលសល់ពីជំនន់េដម 
អញច ឹងគឺេយងអត់មនរថេភលងថមីសរមប់ដឹកអនកដំេណ រេនះេទ អញច ឹងេយងេមលេឃញកនុងរូបភពទី 
១ េនះ គឺជសថ នីយរថេភលង ែដលរបែហលជសថ នីយេនកនុងរបេទសៃថ ឬក៏របេទសសិងហបុរជីេដម 
េដយេយងេឃញេនជំុវញិសថ នីយរថេភលង េយងេឃញមនេដមេឈតូចធំជេរចនដុះជំុវញិេនះ 
េដយេយងេឃញេមលេទមនពណ៌ៃបតង គឺបនន័យថសថ នីយរថេភលងេនះ គឺេនជយរកុង 
អញច ឹងេនតំបន់ជយរកុងគឺសមបូររថេភលងណស់ ដូេចនះេហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺមនេដមេឈជេរចន ែដលដុះេនតមជយរកុង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ មនមនុសសរបុសរសី 
និងេកមងចស់ជេរចន កំពុងែតឈរតរមង់ជួរគន  េដមបីទិញសំបុរតរថេភលង 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ គឺមនមនុសសឈរតរមង់ជួរគន ជេរចន ែដលេន 
េនអនកែដលឈរេនខងមុខេគ គឺអនកែដលឈរេនជិតកែនលងលក់សំបុរត គឺគត់ជមនុសសរបុស 
ែដលគត់មនសក់ខល ីគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង និងេខេជងែវងពណ៌េខម  េនែកបរខលួនគត់ 
គឺមនកបូបពណ៌ទឹករកូចចំនួនមួយ ែដលកបូប ឬក៏កតបេនះគឺជសរមប់ដក់អីវ៉ន់របស់គត់ 
អញច ឹងបនន័យថគត់េធវដំេណ រផលូវឆង យ េនេពលែដលេយងេធវដំេណ រផលូវឆង យ 
េយងរតូវមនកបូប ឬក៏កតប ឬក៏វ៉លិស សរមប់ដក់េខអវ ឬក៏ដក់សមភ រៈេផសងៗ 
េដមបីេរបរបស់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់មនវ៉លិសពណ៌ទឹករកូចមួយ អញច ឹងគត់ដក់េខអវនិងសមភ រៈេរបរបស់ផទ ល់ខលួនរបស់គត់ 
េនកនុងវ៉លិសពណ៌ទឹករកូចេនះ េរពះគត់រតូវេធវដំេណ រតមរថេភលងេទឆង យ 
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បនទ ប់មកេទៀតអនកែដលឈរេនកណដ ល អនកែដលឈរេនកណដ ល គឺមនេកមងរសីមន ក់ 
និងបុរសមន ក់ ែដលបុរសមន ក់េនះ គឺជឪពុករបស់េកមងរសី េដយេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់ឈរជប់នឹង[េកមង]កូនរសីរបស់គត់ែតមដង េរពះខល ចកូនគត់វេងវង 
េដយសរែតមនុសសេនកនុងសថ នីយរថេភលងគឺមនេរចន 
ដូេចនះរបសិនេបគត់ឲយកូនគត់េដរឆង យពីគត់ គត់អចនឹងវេងវងគន  
គត់អចវេងវងបត់កូនរសីរបស់គត់ ដូេចនះគត់មិនអនុញញ តឲយកូនរសីរបស់គត់េដរឆង យេនះេទ 
េដយេយងេឃញកូនរសីមន ក់េនះ គត់េឃញ េយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌ទឹករកូចៃដែវង 
េហយចងសក់ទីទុយ េកមងរសីេនះ គត់េសលៀកេខពណ៌សេជងែវង និងពក់ែសបកេជងប៉ត 
គត់ឈរជប់នឹងឪពុករបស់គត់ ែដលមនពក់អវពណ៌សៃដខល ីេខេជងែវងពណ៌ស 
េហយមនវ៉លិសពណ៌ៃបតងេនែកបរគត់ផងែដរ អញច ឹងបុរសែដលជឪពុកេនះ 
គត់មនវ៉លិសពណ៌ៃបតងផងែដរ េដយសរែតគត់រតូវេធវដំេណ រផលូវឆង យដូចគន  
អញច ឹងគត់រតូវករែត រតូវករវ៉លិសមួយសរមប់ដក់សមភ រៈេរបរបស់ផទ ល់ខលួន មនដូចជេខអវ 
សបូ៊កក់សក់ េខ ែសបកេជងជេដម េដយគត់ដក់េនកនុងវ៉លិសពណ៌ៃបតងរបស់គត់េនះ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរេដមបីទិញសំបុរតរថេភលង 
ែដលេយងេឃញេនខងេរកយបុរសែដលពក់អវសេនះ េយងេឃញមនបុរសមន ក់េទៀត 
េដយគត់មនវយរបែហលជ ២០ ឆន  ំអញច ឹងគត់ពក់អវពណ៌សវ យៃដខល ីេខេជងែវងពណ៌ស 
េយងេឃញគត់សព យកតបមួយផងែដរ េដយេពលខលះេយងអត់ចបំច់េរបវ៉លិសេនះេទ 
េយងរគន់ែតេរបកតបតូចមួយ េដមបីលមមសរមប់ដក់សមភ រៈផទ ល់ខលួនេយងក៏បនែដរ 
េនេពលែដលេយងេធវដំេណ រ អញច ឹងរបសិនេបេយងេទមន ក់ឯង េយងអត់មនគន េរចន 
េយងអចេរបកតប េដមបីដក់េខអវបនតិចបនតួចរបស់េយង ដូចជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ 
គឺបុរសែដលពក់អវពណ៌សវ យ គត់សព យកតបមួយ ៃដរបស់គត់គឺរចត់េទចេងកះ 
គឺែរជងេហេប៉ អញច ឹងគត់យកៃដរបស់គត់ែរជងេហេប៉ េដយៃដខងសដ រំបស់គត់ 
គឺលូកចូលកនុងេហេប៉ េហយៃដខងេឆវងរបស់គត់គឺទមល ក់ចុះ 
អញច ឹងេយងេហថគត់កំពុងែតឈរែរជងេហេប៉ អញច ឹងពួកគត់ទងំអស់គន  គឺកំពុងែតតរមង់ជួរគន  
េដមបីទិញសំបុរតរថេភលង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញបុរសមន ក់ែដលពក់អវពណ៌េលឿង 
ៃដខលីេនះ គត់កំពុងែតរបប់េទអនកលក់សំបុរតរថេភលង េដមបីទិញសំបុរតរថេភលងមួយសនលឹក 
េដយគត់របប់អំពីកែនលងេចញដំេណ រ កែនលងេទដល់របស់គត់ែដលគត់ចង់េទ 
អញច ឹងគត់របប់អំពីេគលេដរបស់គត់ ែដលគត់ចង់េទ ដូេចនះេហយេយង 
ជទូេទគឺរថេភលងគឺមនេរចនែខស េហយមនេរចនរបេភទ បនន័យថរថេភលងមនេរចនែខស 
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ដូចជេពលរពឹក ែខសរត់េពលៃថង ែខសរត់េពលយប់ជេដម អញច ឹងអនកលក់នឹងសួរេទបុរសមន ក់េនះថ 
េតគត់ចង់បនែខសមួយណ ែខសយប់ ែខសរពឹក ឬក៏ែខសៃថង 
េហយរថេភលងគឺមនេកអីេផសងៗគន ផងែដរ េយងេហថេកអីវអីយភី និងេកអីធមមត 
អញច ឹងរបសិនេបគត់ជអនកមន គឺគត់ចង់ទិញ គត់ចង់អងគុយេកអីែដលមនផសុខភព 
គត់អចទិញយកេកអីវអីយភី បុ៉ែនតេកអីវអីយភីគឺៃថលជងេកអីធមមត 
េដយសរែតេកអីវអីយភីគឺមនករបេរមនិងករយកចិតតទុកដក់េរចនជងេកអីធមមត 
េហយេកអីធមមតគឺមនតៃមលេថក អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេយងអត់សូវមនលុយ 
េយងទិញេកអីធមមត បុ៉ែនតសរមប់អនកមន េគេរបរបស់ ឬក៏េគអងគុយេកអីវអីយភី 
េហយជទូេទរថេភលង ជធមមតគឺែតងែតមនេកអីអងគុយពីរេទបីជួរ ដូេចនះអនកលក់នឹងសួរេយងថ 
េតេយងចង់បនេកអីជប់បងអួច ឬក៏េកអីជប់ផលូវេដរ អញច ឹងរបសិនេបេយងចូលចិតតេមលេទសភព 
េយងអចអងគុយេកអីជប់មត់បងអួច បុ៉ែនតរបសិនេបេយងអត់ចូលចិតតេទសភពេទ 
េយងអចអងគុយជប់ផលូវេដរបន ដូេចនះអនកលក់នឹងសួរេទកន់េយង 
េនេពលែដលេយងទិញសំបុរតរថេភលង អញច ឹងេហយបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនរបប់េទដល់អនកលក់ថទិញសំបុរតមួយចបប់ ឬក៏មួយសនលឹក េដយយកេកអីជប់បងអួច 
េហយមនែរគេគងផងែដរ េរពះថរថេភលងេពលយប់ អញច ឹងរថេភលងេពលយប់ គឺមន 
ែតងែតមនែរគេគងមួយសរមប់អនកដំេណ រេគងេពលយប់ ដូេចនះរបសិនេបគត់យកែរគេគង 
គឺេគនឹងឲយសំបុរតែដលមនែរគេគង ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបគត់អត់ចង់េគងេទ 
គឺេគអត់ឲយសំបុរតែរគេគងេនះេទ េរពះថែរគេគងេនេលរថេភលង គឺមនកំណត់ គឺមនចំនួនកំណត់ 
អញច ឹងេគឲយែតអនកចង់បនចង់េគងែតបុ៉េណណ ះ របសិនេបេយងអត់ចង់េគង េគនឹងអត់ឲយេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនទិញបនសំបុរតរថេភលងមួយសនលឹក ែដលេនេលសំបុរតរថេភលង 
េយងេឃញសរេសរពីទីរកុងបងកកេទដល់ទីរកុងកូឡឡពួំរ 
អញច ឹងេយងដឹងេហយថទីរកុងបងកកគឺជទីរកុងរបស់របេទសៃថ អញច ឹងរបេទសៃថ 
រជធនីរបស់របេទសៃថ គឺមនេឈម ះថបងកក ចំែណកឯកូឡឡពួំរ 
គឺជទីរកុងរបស់របេទសម៉េឡសីុ អញច ឹងរជធនីរបស់កូឡឡពួំរ គឺេយងេហថ ម៉េឡសីុ 
រជធនីរបស់របេទសម៉េឡសីុ គឺេយងេហថកូឡឡពួំរ 
អញច ឹងទីរកុងបងកកនិងទីរកុងកូឡឡពួំរ គឺេនកនុងរបេទសពីរេផសងគន  
បុ៉ែនតរបេទសទងំពីរេនកនុងតំបន់អស៊នដូចគន  អញច ឹងេយងដឹងថអស៊ន គឺជតំបន់មួយ ែដលមន 
១០ របេទស ដូចជ កមពុជ របេទសៃថ របេទសឡវ របេទសមីយ៉ន់ម៉ របេទសេវៀតណម 
របេទសម៉េឡសីុ របេទសឥណឌូ េនសីុ របេទសសិងហបុរ ីជេដម។ អញច ឹងរបេទសទងំដប់ 
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គឺេនកនុងតំបន់អស៊នែតមួយ អញច ឹងកនុងករេធវដំេណ រពីទីរកុងបងកកេទទីរកុងកូឡឡពួំរ 
េយងអចជិះរថេភលងក៏បន េយងអចជិះយនតេហះក៏បនែដរ េដយសរែតេនជិតគន  
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសមន ក់េនះ គត់បនេទ េទទីរកុងកូឡឡពួំរ 
េដយចកេចញពីទីរកុងបងកកៃនរបេទសៃថ េទដល់ទីរកុងកូឡឡពួំរៃនរបេទសម៉េឡសីុ 
េដយេរបរថេភលង អញច ឹងេនេលសំបុរតេយងេឃញថ គឺជសំបុរតរថេភលង 
ែដលេយងេឃញមនរូបភពរថេភលងកំពុងែតសេណដ ងរុមឺ៉ក អញច ឹងរថេភលងគឺមនេរចនទូ 
គឺមនកបលរថេភលង មនខលួនរថេភលងជេរចន េហយេនែកបររូបភពរថេភលងេនះ 
គឺេឃញមនែរគេគង អញច ឹងបនន័យថសំបុរតរថេភលងរបស់គត់ គឺជសំបុរតែដលមនែរគេគង 
អញច ឹងបនន័យថគត់អចអងគុយេនកែនលងែដលមនែរគេគងបន 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ងងុយេគង គត់អចេគងេលែរគបន 
េហយេនេពលែដលគត់អត់ងងុយេគងេទ គត់អចអងគុយបនេនេលរថេភលងេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីគត់ទទួលបនសំបុរតរថេភលងរចួរល់េហយ 
បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនេដរមកកន់កែនលងេចញដំេណ រ អញច ឹងេនកនុងសថ នីយរថេភលងេនះគឺធំ 
គឺេយងេឃញថមនសថ នីយរថេភលង ឬក៏កែនលងេចញដំេណ រចំនួនជេរចន ដូចជេគបនដក់េលខ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺមនចំនួនបី អញច ឹងអនកដំេណ រែដលេនេទកែនលងេផសង 
មិនែមនេទទីរកុងកូឡឡពួំរ គឺេធវដំេណ រេទរចកេចញដំេណ រកែនលងេផសង ែដលមនេលខមួយ 
េលខពីរ និងេលខបីជេដម អញច ឹងេដយសរែតរចកេលខបី 
គឺជរចករថេភលងសរមប់េទរបេទសកូឡឡពួំរ ឬក៏របេទសម៉េឡសីុ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេដរមកកន់រចកេចញដំេណ រេលខបី 
េដយេយងេឃញមនអនកដំេណ ររបុសរសីជេរចនេទៀត កំពុងែតឈរចរំថេភលង 
េទតមេជងេចញដំេណ ររបស់េគ េដយសរេគេទកែនលងេផសង ដូេចនះេគេនចរំចកទីមួយ 
រចកទីពីរជេដម េហយេគមិនមកចរំចកទីបីេទ 
េដយសរែតរចកទីបីគឺជរចកេចញដំេណ ររបស់រថេភលងសរមប់េទរបេទសម៉េឡសីុ 
េនកនុងទីរកុងកូឡឡពួំរ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់បនេដរមកកន់រចកេចញដំេណ រទីបី 
េដមបីេទកន់របេទសម៉េឡសីុ ឬក៏េទទីរកុងកូឡឡពួំរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីគត់មកដល់រចកេចញដំេណ រេហយ 
បនតិចេរកយមក រថេភលងក៏មកដល់ អញច ឹងរថេភលងបនេបកទវ រ េនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ 
រថេភលងបនេបកទវ រ បនទ ប់មកបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងរថេភលងេនះ 
េដយេយងេឃញគត់ ៃដមខ ងរបស់គត់កន់ទវ រេដមបីេតងេឡង 
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អញច ឹងបនន័យថគត់រតូវឈនេឡងខពស់ ដូេចនះគត់រតូវេតងេដមបីទប់លំនឹងរបស់គត់កំុឲយដួល 
េរពះថរបសិនេបេយងដួលេនសថ នីយរថេភលង គឺអចមនេរគះថន ក់ ជពិេសសេនេលផលូវរថេភលង 
របសិនេបេយងអចដួល វអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ដល់ជីវតិបន 
ដូេចនះេយងរតូវទប់ខលួនេដយេតងទវ រកំុឲយដួល េដយេយងេឃញៃដមខ ងេទៀតរបស់គត់ 
កំពុងែតអូសវ៉លិស អញច ឹងវ៉លិសគត់ គឺជវ៉លិសអូស ឬក៏ជវ៉លិសមនកង់រុញ 
ដូេចនះគត់ពំុចបំច់យួរេទ គត់រគន់ែតអូសជករេរសច អញច ឹងគត់បនចប់បងក ន់ៃដរបស់វ៉លិស 
រចួេហយអូសវ៉លិសេទតមខលួនរបស់គត់ េដយគត់មិនចំណយកមល ងំ 
េដមបីេលកវ៉លិសេឡងេនះេទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ 
គឺគត់កំពុងែតអូសវ៉លិសេឡងេលរថេភលង េដមបីេចញដំេណ រេទកន់ទីរកុងកូឡឡពួំរ 
ៃនរបេទសម៉េឡសីុ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់េឡងដល់រថេភលងេហយ 
េយងេឃញថ គត់ក៏បនមកអងគុយេនេលេកអីរបស់គត់ េដយគត់បនទិញសំបុរត 
អញច ឹងសំបុរតរបស់គត់ គឺជសំបុរតអងគុយែដលេនែកបរបងអួច េរពះគត់ចូលចិតតេមលេទសភព 
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនទិញេកអី ឬក៏ទិញសំបុរតរថេភលង ែដលអងគុយេនជិតមត់បងអួច អញច ឹងេយង 
េនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េយងេឃញបុរសមន កេ់នះ គត់ក៏បនអងគុយ េហយគត់បនញញឹម 
និងេធវទឹកមុខសបបយរកីរយ េដយសរែតគត់បនអងគុយជិតបងអួច 
ែដលគត់អចេមលេទសភពេទខងេរកេឃញ គឺេយងេឃញមនពពកពណ៌សជេរចន 
កំពុងែតរសត់េនេលេមឃ អញច ឹងៃថងេនះេមឃរសឡះ គឺអត់មនេភលៀងេទ អញច ឹងមន 
េយងេឃញមនពពកពណ៌សជេរចនកំពុងែតរសត់េនេលេមឃ េហយេយងេឃញមនេទសភព 
មនេដមេឈពណ៌ៃបតងជេរចន ែដលកំពុងែតដុះេនេលដី អញច ឹងេនទីេនះ 
េយងេឃញមនផទះចំនួនមួយ គឺជផទះរបជជន ដូេចនះេយងេឃញថេនជយរកុង 
គឺសមបូរេទេដយៃរពេឈពណ៌ៃបតង អញច ឹងេហយគឺមនេទសភពរសស់សអ ត 
ដូេចនះរបសិនេបេយងជិះរថេភលង គឺេយងជិះ 
េនជិតបងអួចេទបេយងអចេមលេឃញេទសភពរសស់សអ ត េនតមដងផលូវបន 
ជក់ែសដងដូចបុរសមន ក់េនះ គត់បនយកេកអីជប់មត់បងអួច េដមបីេមលេទសភពេនតមដងផលូវ 
ែដលថេរពះគត់ចូលចិតតេមលេទសភពតមដងផលូវ េដយមនរុកខជតិ ឬក៏ធមមជតិពណ៌ៃបតង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់េឡងដល់រថេភលងមួយសនទុះេរកយមក គឺមនបុរសមន ក់មកែឆកសំបុរត 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងជិះរថេភលង ឬក៏េយងជិះឡនរកុង 
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េនេពលែដលឡនេរៀបេចញដំេណ រ ឬក៏រថេភលងជិតេចញដំេណ រ គឺែតងែតមនមនុសសមន ក់ 
េដមបីមកពិនិតយសំបុរតរបស់េយងថេតេយងបនទិញសំបុរតេហយឬេន 
ឬក៏េតេយងេឡងរថេភលងរតឹមរតូវែដរឬេទ េរពះខលះ េពលខលះរបសិនេបេគអត់េឡងមករតួតសំបុរតេទ 
េពលខលះមនអនកខលះ គត់អត់ទិញសំបុរតរថេភលងេទ គឺគត់បនល ំ
គត់េឡងជិះេដយមិនទិញសំបុរតរថេភលង ដូេចនះេគមិនអនុញញ តឲយជិះរថេភលង 
េដយមិនមនសំបុរតេនះេទ េហយេពលខលះមនអតិថិជនខលះេទៀត ឬក៏មនអនកដំេណ រខលះេទៀត 
គត់រចឡំេជងរថេភលង បនន័យថរបសិនេបគត់េទកែនលងេផសង 
គត់មិនអចេឡងមករថេភលងេទកូឡឡពួំរេទ 
អញច ឹងេនេពលែដលេគពិនិតយេឃញសំបុរតេនះខុស េគនឹងឲយអនកដំេណ រេនះ េចញពីរថេភលងេនះ 
េដមបីេទរករថេភលងេផសងេទៀត ែដលរតូវេទេគលេដរបស់េគ 
អញច ឹងេហយេគែតងែតមនអនកពិនិតយសំបុរតេមលថ 
េតអនកដំេណ រទងំអស់មនសំបុរតរតឹមរតូវែដរឬេទ េដមបីេឡងជិះរថេភលងមួយេនះ 
របសិនេបមិនរតឹមរតូវេទ េគនឹងឲយែសវងរករថេភលងេផសងេទៀត ែដលរតូវេទដល់េគលេដរបស់េគ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសែដលពក់អវេលឿង 
គត់បនហុចសំបុរតេទឲយបុរសមន ក់ ែដលពក់អវពណ៌ៃបតងៃដែវង អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់គឺជអនករតួតពិនិតយសំបុរត អញច ឹងេយងេឃញថ គត់បនយកសំបុរតេនះ 
េទែហកកនទុយសំបុរតេចញ េរពះសំបុរតែតងែតមនពីរែផនក អញច ឹងសំបុរតរថេភលងមនពីរែផនក 
អញច ឹងេគយកកនទុយសំបុរត អញច ឹងអនករតួតពិនិតយសំបុរតរថេភលង គត់ែហកយកកនទុយសំបុរត 
េដយយកសំបុរតែវងឲយេទបុរសមន ក់េនះវញិ េដយបុរស អនករតួតពិនិតយសំបុរត 
គត់រគន់ែតយកកនទុយសំបុរតែតបុ៉េណណ ះ េដមបីយកេទរតួតពិនិតយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់អងគុយេមលេទេកមងរបុសមន ក់ ែដលមនអយុរបែហល ១៨ ឆន  ំ
គត់កំពុងែតអំពវនវលក់ចំណីអហរេនេលរថេភលង អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
មនេកមងរបុសមន ក់អយុ ១៨ ឆន  ំគត់ពក់អវសៃដខល ីេខេជងែវងពណ៌ស 
េហយគត់កំពុងែតសព យនូវចំណីជេរចន មនដូចជនំ មនដូចជេភសជជៈជេដម 
ែដលគត់ដក់េភសជជៈ ឬក៏នំទងំេនះេនេលថសមួយ េហយគត់ចងែខសថសេនះ 
េទនឹងខលួនរបស់គត់ អញច ឹងគត់េដរសព យថសេនះ េហយៃដមខ ងរបស់គត់េលកចំណីេនះេឡង 
ឬក៏េលកនំេនះេឡង េដមបីអំពវនវលក់ អញច ឹងគត់េដរែរសកសួរេទដល់អនកដំេណ រទងំអស់ 
ថេតចង់ញុនំំ ឬក៏ចង់ទិញនំរបស់គត់ែដរឬេទ អញច ឹងរបសិនេបទិញ 
គត់អចលក់ឲយអនកដំេណ រទងំអស់េនះបន េដយគត់េដរបេណដ រ េលកនំគត់បេណដ រ 
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េហយអំពវនវលក់បេណដ រ អញច ឹងគត់េដរឆលងពីកែនលងមួយេទកែនលងមួយ 
ពីទូរថេភលងមួយេទទូរថេភលងមួយ េដមបីអំពវនវលក់នំរបស់គត់េនេលរថេភលង 
ចំែណកឯបុរសែដលពក់អវេលឿង េនេពលែដលឮេគអំពវនវលក់ចំណីអហរ 
គត់ក៏បនងកេមលផងែដរ ក៏បុ៉ែនតគត់អត់បនទិញេនះេទ 
គឺគត់រគន់ែតងកេមលអនកលក់ែតបុ៉េណណ ះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េនេពលែដលគត់ជិះមួយសនទុះ 
ឬក៏ជិះយ៉ងយូរេម៉ង ឬក៏ជិះយ៉ងេរចនេម៉ងេរកយមក វក៏ជេពលយប់ អញច ឹងគឺេនេពលយប់ 
បនន័យថពីទីរកុងបងកកេទទីរកុងកូឡឡពួំរគឺឆង យគួរសម ដូេចនះេហយេទបេយងជិះពីេពលៃថង 
រហូតដល់េពលយប់ មិនទន់េទដល់េទ អញច ឹងេដយសរែតបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនទិញេកអីែដលមនែរគេគង ដូេចនះេនេពលែដលយប់ គត់អចលេកអីរបស់គត់ 
េធវជែរគេគងបន អញច ឹងេកអីែដលគត់អងគុយ គត់អចលតេទជពូក េដមបីេគងេនេពលយប់ 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសែដលពក់អវេលឿងេនះ 
គត់កំពុងែតលតេកអីរបស់គត់ឲយេទជែរគមួយេដមបីេគង 
អញច ឹងេយងេឃញេនខងេរកគឺមនរពះចនទ េហយមនផក យជេរចនកំពុងែតរះ 
អញច ឹងបនន័យថវជេពលយប់ ដូេចនះេយងអត់អចេមលេឃញេទសភពពណ៌ៃបតងេនះេទ 
គឺអវីៗទងំអស់ គឺនឹងែរបេទជពណ៌េខម  េដយសរែតផលូវរថេភលង ជទូេទគឺេធវេនតមទីជនបទ 
ដូេចនះអត់មនេភលងអគគិសនីបំភលឺផលូវេទ អញច ឹងេនេពលយប់គឺែតងែតងងឹត 
េដយសរអត់មនេភលងអគគិសនី អញច ឹងេហយេយងអត់អចេមលេទសភពេឃញេទ 
គឺេយងេឃញែតមនែតពណ៌េខម ែតបុ៉េណណ ះ េហយេយងេឃញេនកែនលងេគងរបស់បុរសមន ក់េនះ 
គឺេយងេឃញមនវងំននពីរ អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលេយងអងគុយ 
េយងអត់ចបំច់បិទវងំននេទ ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងចង់េគង គឺេយងអចបិទវងំននបន 
េដមបីកំុឲយអនកដៃទេមលេឃញេយង ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ គត់អត់ទន់បិទវងំននេទ 
េដយសរែតគត់អត់ទន់េគង គឺគត់េទបែតេរៀបចំែរគេគងរបស់គត់ែតបុ៉េណណ ះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ បនទ ប់ពីគត់លតែរគេគងរបស់គត់េហយ 
បនទ ប់ពីគត់លតែរគេគងរបស់គត់េហយ គត់បនយកេខនយនិងភួយមក 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងជិះរថេភលងេនេពលយប់ េហយេយងយកេកអីែដលមនែរគេគង 
អញច ឹងេគែតងែតឲយេខនយេយងមួយនិងភួយេយងមួយ សរមប់េគងេនេលែរគេនះ 
ដូេចនះេហយេនេពលែដលេយងលតែរគេគង េយងនឹងេឃញេខនយ េយងនឹងេឃញភួយ 
ែដលេគដក់េនេលែរគ ដូេចនះបុ៉ែនតមុននឹងេពលេគង េយងរតូវរលស់ភួយេនះេចញសិន 
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េរពះថរបសិនេបេយងអត់រលស់ភួយេទ គឺអចមនសតវេនកនុងភួយេនះ 
ឬក៏មនដីេនកនុងភួយេនះ អចេធវឲយេយងពិបកេគង មយ៉ងវញិេទៀតរបសិនេបមនសតវលអិត 
វអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន េដយសរែតវដិត ឬក៏វខេំយង 
អញច ឹងវអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បនេដយសរែតសតវលអិត ដូេចនះមុននឹងេយងដណដ ប់ភួយ 
េយងរតូវែតរលស់ភួយឲយេចញសិន េដមបីឲយអស់ដី ឬក៏េដមបីឲយអស់សតវ 
ឬក៏ឲយសតវខទ តេចញពីភួយេនះ មុននឹងេយងេគង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់េរៀបចំកែនលងេគងេហយ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនេគងេទេលែរគរបស់គត់ 
េដយគត់េគងេកយេលេខនយ េហយគត់ដណដ ប់ភួយ េដយសរែតមនអកសធតុរតជក់ 
ដូេចនះគត់រតូវដណដ ប់ភួយេដមបីកំុឲយរង គឺេដមបីរកសកេមដ េនកនុងខលួនកំុឲយរង 
អញច ឹងេហយគត់រតូវដណដ ប់ភួយ បនទ ប់មកេទៀតគត់បនបិទវងំននរបស់គត់ 
អញច ឹងវងំននបងអួចែដលេមលេទសភព គឺេយង បងអួចែដលេមលេទសភព គឺមនវងំននពីរផងែដរ 
ដូេចនះរបសិនេបេយងអត់ចង់ឲយមនពនលរឺពះចនទជះចូលកនុងកែនលងេយងេគងេទ 
េយងអចបិទវងំននបន េដមបីឲយេយងេគងបនងយរសួលកនុងករេគងលក់ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមន ក់េនះ គត់អត់បនបិទវងំននផលូវេដរេនះេទ 
េរពះកែនលងរបស់គត់មនវងំននផលូវេដរែដរ ក៏បុ៉ែនតគត់អត់បនបិទវងំននផលូវេដរេទ 
គឺគត់រគន់ែតបិទវងំននែដលសរមប់េមលេទសភពែតបុ៉េណណ ះ 
េរពះគត់អត់ចង់ឲយមនពនលរឺពះចនទជះចូលេទកនុងកែនលងេគងរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បនទ ប់ 
េរកយពីគត់េគងយ៉ងយូរមក រពះអទិតយក៏ចប់េផដមរះ អញច ឹងបនន័យថវជេពលរពឹក 
ដូេចនះេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញេនខងេរកយបុរសមន ក់េនះ 
េយងេឃញមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ អញច ឹងជទូេទមួយៃថង គឺមនបួនេពល គឺមនេពលរពឹក 
េពលៃថងរតង់ េពលរេសៀល និងេពលយប់ អញច ឹងគត់ជិះរថេភលងចប់ពីេពលៃថងរហូតដល់េពលយប់ 
េហយេពលរពឹកេឡងគឺគត់ភញ ក់ពីេគងេនេលរថេភលង 
អញច ឹងេយងេឃញេនខងេរកគឺជរពះអទិតយកំពុងរះ េហយេយងេនេពលែដលរពះអទិតយរះ 
េយងអចេមលេឃញេទសភពេនតមដងផលូវបនយ៉ងងយរសួលនិងយ៉ងរសស់សអ ត 
េដយេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ គត់បនេងបេឡង េហយអងគុយពត់ខលួនេនេលែរគរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់បនេងបពីែរគេគងេនេលរថេភលងេនះ បុ៉ែនតគត់អត់េងបេចញេទ គឺគត់អងគុយេនេលែរគ 
េហយគត់េលកៃដមខ ងដក់េទរតង់ ៃដមខ ងេទៀតខទប់មត់របស់គត់កំពុងែតសង ប 
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អញច ឹងគត់កំពុងែតសង បបនទ ប់មកពីគត់េរកកពីេគង វហក់បីដូចជគត់មិនទន់អស់ងងុយ 
អញច ឹងបនន័យថគត់អត់ទន់អស់ងងុយេទ គឺគត់េនងងុយេគងតិចៗ 
បុ៉ែនតដល់េម៉ងេរកកពីេគងេហយ ដូេចនះគត់រតូវែតេរកក អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរកកពីេគង 
េហយេយងអត់ទន់អស់ងងុយ គឺេយងែតងែតសង ប អញច ឹងេយងែតងែតពត់ខលួន េហយសង ប 
េដមបីឲយមនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេរកយពីេរកកពីេគង ជក់ែសដងបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនេរកកពីេគង េហយសង ប េដយយកៃដរបស់គត់មខ ងខទប់មត់ 
ៃដមខ ងេទៀតគឺពត់ខលួនរបស់គត់ េដយេយងេឃញេនេលែរគរបស់គត់ គឺមនេខនយេកយមួយ 
និងមនភួយមួយសរមប់ដណដ ប់ បុ៉ែនតេដយសរែតគត់េងបពីេគង 
ដូេចនះគត់អត់ដណដ ប់ភួយេទៀតេទ គឺភួយរបស់គត់គឺេនេលែរគរបស់គត់ដែដល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ បនទ ប់ពីគត់េរកកពីេគងេហយ 
គត់ក៏បនេឡងអងគុយ អញច ឹងគត់បនេរៀបចំែរគរបស់គត់ឲយេទជេកអីអងគុយវញិ 
េដយសរែតគត់ឈប់េគងេហយ អញច ឹងគត់រតូវេរៀបេកអីរបស់គត់ឲយេទជកែនលងអងគុយ 
េដមបីអងគុយេនែកបរបងអួចេមលេទសភព បុ៉ែនតមួយសនទុះេរកយមក 
គឺមនករបេរមអហរេពលរពឹកេនេលរថេភលងផងែដរ 
អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេយងជិះរថេភលងផលូវឆង យ ជិះេរចនេម៉ង 
គឺេគែតងែតមនបេរមអហរេនេលេនះ េដមបីកំុឲយអនកដំេណ រគត់ឃល ន 
េរពះរបសិនេបេយងេធវដំេណ រយូរ គឺអចេធវឲយអនកដំេណ រឃល ន អញច ឹងេនេលរថេភលង 
េគែតងែតេរៀបចំជអហរសរមន់ េដមបីកំុឲយអនកដំេណ រឃល ន ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺអនកបេរមេនេលរថេភលង គត់បនយកនំ ឬក៏[ហបឺំហគរឺ] ឬក៏សងំវចិមួយ េហយនិងកេហវមួយែកវ 
មកឲយបុរសមន ក់ែដលពក់អវពណ៌េលឿងេនះ អញច ឹងេយងេឃញបុរសមន ក់ពក់អវពណ៌ៃបតង 
គត់កំពុងែតកន់សងំវចិ ឬក៏កន់[ហបឺំហគរឺ] េហយនិងៃដមខ ងរបស់គត់ គឺកន់ែកវកេហវមួយ 
ែដលកំពុងែតេកដ  ែដលទងំអស់េនះគឺជអហរេពលរពឹកសរមប់បុរសពក់អវេលឿងេនះ 
អញច ឹងេនេលរថេភលងគឺេគបេរមអហរេពលរពឹក េដយមិនគិតៃថលេនះេទ 
េដយសរែតេយងបនទិញសំបុរតរចួេហយ ដូេចនះេនេពលរពឹកេឡង េដមបីកំុឲយអនកដំេណ រឃល ន 
គឺេគែតងែតបេរមអហរេពលរពឹកេទដល់អតិថិជនរបស់េគ 
ឬក៏បេរមអហរេពលរពឹកេទដល់អនកដំេណ រទងំអស់ែដលជិះេនរថេភលង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ មួយសនទុះេរកយមក គឺគត់ 
រថេភលងបនមកដល់ទីរកុងមួយ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់បនអងគុយេនមត់បងអួច 
េហយមុខរបស់គត់ងកេចញេទេរក េដយគត់ញញឹមនិងសបបយរកីរយ េរពះថបន 
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គត់បនមកដល់ទីរកុងេហយ អញច ឹងអចជទីរកុងកូឡឡពួំរៃនរបេទសម៉េឡសីុ 
េដយសរែតេនកនុង េនកនុងេទសភព ែដលេនេរកបងអួចេនះ េយងេឃញមនអគរតូចធំជេរចន 
ែដលតេរមៀបគន េនតមដងផលូវ អញច ឹងរបសិនេបេនទីជនបទ គឺអត់សូវមនអគរធំៗេទ 
គឺេរចនែតមនេដមេឈធំៗ េហយេទសភពពណ៌ៃបតង 
ក៏បុ៉ែនតេនទីរកុងគឺេយងអត់សូវមនេដមេឈេទ ក៏បុ៉ែនតសមបូរេទេដយអគរធំៗ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញ េនខងេរកគឺមនអគរធំៗជេរចន និងផទះថមីជេរចន 
ដូេចនះបនន័យថគត់មកដល់ទីរកុងេហយ េហយៃផទេមឃគឺរសឡះ គឺមនពពកស 
កំពុងែតរសត់េនេលអកស គឺអត់មនេភលៀងេទ អញច ឹងអកសធតុលអ េមឃរសឡះលអ 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់សបបយរកីរយយ៉ងខល ងំ 
េដយគត់អងគុយេមលេទសភពេនខងេរករថេភលង អងគុយេមលេទសភពេនតមដងផលូវ 
េហយគត់បនមកដល់ទីរកុងេហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីមកដល់ទីរកុង 
េយងេឃញរថេភលងក៏បនមកដល់សថ នីយរថេភលងផងែដរ 
អញច ឹងបនន័យថគត់មកដល់ទីរកុងកូឡឡពួំរេហយ 
ដូេចនះរថេភលងក៏បនចូលេទដល់សថ នីយរថេភលង រចួេហយក៏ឈប់ អញច ឹងេនេពលែដលរថេភលងឈប់ 
គឺរថេភលងបនេបកទវ រឲយអនកដំេណ រេចញ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៦ េនះ 
បុរសែដលពក់អវេលឿងេនះ គត់ក៏បនចុះពីេលរថេភលង េដយគត់េដរបេណដ រ 
និងអូសវ៉លិសគត់បេណដ រ េដយវ៉លិសគត់មនកង់ ដូេចនះគត់អត់ចបំច់យួរេនះេទ 
គឺគត់រគន់ែតចប់កន់កែនលងអូសរបស់វ៉លិសេនះ េហយគត់អូសវ៉លិសេទេលដី 
េដយសរែតវ៉លិសមនកង់ ដូេចនះវងយរសួលកនុងករអូស 
វងយរសួលកនុងករឲយេយងយកតមខលួនេធវដំេណ រផលូវឆង យ 
េដយេយងមិនចបំច់េរបកមល ងំេលកវ៉លិសេនះេឡងេនះេទ េដយគត់ 
េដយេយងរគន់ែតអូសវ វនឹងេទតមេយងេដយតមសរមួល 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញបុរសមន ក់ែដលពក់អវេលឿងេនះ 
គត់អូសវ៉លិសគត់េចញពីរថេភលង េដមបីេធវដំេណ រេទកន់េគលេដរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់េចញពីេលរថេភលងេហយ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនេនកនុងសថ នីយរថេភលង 
េហយគត់ក៏បនេធវដំេណ រេចញពីសថ នីយរថេភលងេនះ េដយគត់េដរបេណដ រ 
េចញេទតមេខល ងទវ របេណដ រ េហយអូសវ៉លិសគត់បេណដ រ 
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អញច ឹងគត់អូសវ៉លិសពណ៌ទឹករកូចរបស់គត់ េចញេទេខល ងទវ រ េដយេនេលេខល ងទវ រេនះ 
េយងេឃញមនសរេសរអកសរថ កូឡឡពួំរ អញច ឹងបនន័យថវគឺជទីរកុងរបស់របេទសម៉េឡសីុ 
អញច ឹងគត់បនមកដល់ទីរកុងកូឡឡពួំរៃនរបេទសម៉េឡសីុេហយ 
េដយគត់ចកេចញពីទីរកុងបងកកៃនរបេទសៃថ 
េហយេធវដំេណ រមកកន់ទីរកុងកូឡឡពួំរៃនរបេទសម៉េឡសីុ េដយជិះរថេភលងេពលយប់ 
អញច ឹងគត់ជិះរថេភលងេពលយប់ គត់េគងេនេលរថេភលងផង គត់អងគុយផង 
េដយេនេលរថេភលងគឺមនបេរមអហរេពលរពឹកផងែដរ អញច ឹងេនកនុងសថ នីយរថេភលងេនះ 
េយងេឃញមនរសតមីន ក ់កំពុងែតឈរចសំច់ញតិ អញច ឹងគត់ឈរកន់វ៉លិសរបស់គត់ែដល 
េដយគត់ឈរ គត់អត់េធវដំេណ រេទណេទ អញច ឹងរបែហលជគត់ចមំិតតភកត ិ
ឬក៏ចបំងបអូនរបស់គត់ េដមបីមកទទួលគត់េទផទះ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេទណ 
ឬក៏េទកែនលងឆង យមនបងបអូន េយងែតងែតេហឲយបងបអូនរបស់េយង ឬក៏មិតតភកតិរបស់េយង 
មកទទួលេយងេដមបីយកេទផទះ េរពះេយងអត់មនសគ ល់កែនលងណេនះេទ 
ចំែណកឯបុរសមន ក់េនះ របែហលជគត់អត់មនបងបអូនេនទីេនះេទ 
របែហលជគត់ជអនកេទសចរណ៍ ដូេចនះេហយគត់អត់មនបងបអូន 
អញច ឹងគត់អត់ចបំងបអូនគត់េនសថ នីយរថេភលងេទ គឺគត់យួរវ៉លិសរបស់គត់េទខងេរក 
េចញពីសថ នីយរថេភលង េដមបីរកកែនលងសរមក េដមបីេធវដំេណ រកមសនតរបស់គត់ 
េនទីរកុងកូឡឡពួំរៃនរបេទសម៉េឡសីុ។ 


