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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករញុគុំយទវទឹកសុ៊ប។ 
អញច ឹងករញុគុំយទវទឹកសុ៊ប គឺេយងអចញុបំនេនេពលរពឹក េធវជអហរេពលរពឹក 
េហយនិងេពលលង ចែដលេយងញុជំអហរសរមន់។ អញច ឹងជទូេទគុយទវទឹកសុ៊ប 
េយងអត់សូវញុេំពលៃថងេនះេទ េដយសរែតេពលៃថងេយងញុបំយ 
ជទូេទេនកមពុជគឺេយងញុបំយេនេពលៃថង េហយេពលលង ចក៏េយងញុបំយែដរ 
ក៏បុ៉ែនតេពលខលះមុនេពលអហរេពលលង ច េយងអចញុមំីសុ៊ប ឬក៏គុយទវ 
េដមបីជអហរសរមន់។ អញច ឹងភគេរចនករញុគុំយទវទឹកសុ៊បគឺេយងញុេំនេម៉ងបួនលង ច 
ឬក៏របលំង ច ែដលអត់ទន់ដល់េម៉ងបយេទ េរពះថជទូេទេនកមពុជគឺជមធយមេម៉ងបយ 
គឺេម៉ងរបមំួយ ឬក៏េម៉ងរបពីំរលង ច។ ែដលអញច ឹងេដមបីកំុឲយឃល ន គឺេយងញុអំហរសរមន់សិន 
េហយអហរសរមន់ែដលេពញនិយមេនេពលលង ចគឺជគុយទវ ឬក៏មី ែដលមនទឹកសុ៊ប 
ឬក៏ខេគ។ អញច ឹងេពលរពឹកក៏េយងអចញុបំនែដរ េពលរពឹក េយងអចញុជំអហរេពលរពឹក 
ក៏បុ៉ែនតេយងអត់សូវញុគុំយទវទឹកសុ៊បជអហរៃថងរតង់េនះេទ។  
 
អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន  េដយរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ 
េយងេឃញមនេកមងរបុសមន ក់ ែដលអយុគត់របែហលជ ១៨ ឆន ។ំ អញច ឹងេយងេមល 
េកមងរបុសេនះ គឺគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ស អវគត់មនកេបក។ អញច ឹងគត់ពក់អវកេបក 
ែដលអវកេបកេនះ បនន័យថេយង អវេនះមនក េហយេយងអចបត់បន េហយេន 
េនខងេឆវង េនេលអវខងេឆវងរបស់គត់គឺមនេហេប៉តូចមួយ 
អញច ឹងកូនេហេប៉តូចគឺេយងអចដក់លុយ ឬក៏ដក់សមភ រៈេផសងៗ ែដលតូចៗ 
េនកនុងេហេប៉េនះបន។ ែដលជទូេទ សរមប់សិសស ឬក៏អនកេធវករនន 
េហេប៉អវេគែតងែតដក់បិ៊ច។ បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់អត់បនដក់បិ៊ចេនកនុងេហេប៉េទ។ អញច ឹងអវគត់មនេហេប៉តូចមួយ 
សរមប់គត់ដូចជដក់លុយ ឬក៏ដក់រកដសេផសងៗែដលតូចៗេនកនុងេហេប៉អវេនះ។ 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់ហនឹង គត់មនសក់ខល ីេហយគត់កំពុងែតគិត។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ 
េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់យកៃដមខ ងរចត់ចេងកះ 
េហយៃដមខ ងេទៀតចងអុលេទមត់របស់គត់ េដយគត់កំពុងែតគិត។ អញច ឹងៃដេឆវងគត់ចងអុលមត់ 
រឯីៃដសដ រំបស់គត់រចត់ចេងកះ ែដលេយងេឃញគត់យកៃដដក់េលចេងកះ េយងេហថរចត់ចេងកះ។ 
េហយគត់កំពុងែតគិតអំពីមីទឹកសុ៊ប អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតឃល ន ែដលេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់ឃល ន េហយគត់គិតថគត់ចង់ញុទឹំកសុ៊ប េដយេយងេឃញ េនខងេលគត់ 
េនខងេលគត់គឺេយងេឃញមនពពុះមួយ ែដលពពុះេនះគឺជករគិតរបស់គត់ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនចនគុយទវ ឬក៏ចនមីទឹកសុ៊បមួយ 
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ែដលេនកនុងេនះមនសរៃសមី ឬក៏សរៃសគុយទវ។ អញច ឹងជទូេទមីឬក៏គុយទវ 
គឺមនសរៃសែវងៗ ែដលសរៃសែវងៗេនះគឺេនកនុងចន ដក់ចនេគមមួយ េយងេឃញចនេគម 
ដក់សរៃសមឬីសរៃសគុយទវ ែដលមនទឹកសុ៊បេនកនុងេនះ 
េហយេយងេឃញចនេនះកំពុងែតេកដ  អញច ឹងបនន័យថ រល់ករញុមំី ឬក៏ញុគុំយទវទឹកសុ៊ប 
គឺែតងែតមនទឹកសុ៊បេកដ  េដយសរែតទឹកសុ៊បរតជក់េយងញុអំត់េកតេទ 
អញច ឹងេគញុជំមួយនឹងទឹកសុ៊បែដលេកដ  ដូេចនះេហយ េយងេឃញចនមីែដលគត់កំពុងគិតេនះ 
គឺកំពុងែតហុយ។ ែដលបនន័យថេកដ  េហយវមនកលិនឈងុយ េហយេយងេឃញេនេលចនទឹកមី 
ឬក៏ទឹកសុ៊បេនះ េយងេឃញមនចងកឹះមួយគូផងែដរ។ អញច ឹងចងកឹះេនះគឺជឧបករណ៍ 
េយងេហថឧបករណ៍សរមប់ចប់មី។ អញច ឹងរបសិនេបេយងញុបំយ េយងេរបសល បរព 
បុ៉ែនតេបេយងញុមំី ឬក៏ញុគុំយទវគឺេយងេរបចងកឹះេដមបីចប់ 
េរពះសល បរពវពិបកចប់កនុងករចប់សរៃសមីណស់ េដយសរែតសរៃសមីែវង 
េហយសល បរពគឺសំែប៉ត អញច ឹងសល បរពសំែប៉ត ពិបកនឹងចប់សរៃសមីែវងណស់ 
ដូេចនះេគេរបចងកឹះមួយគូេដមបីចប់សរៃសមីងយរសួលជង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេកមងរបុសមន ក់ហនឹង គត់កំពុងែតគិតអំពីមីទឹកសុ៊ប ឬក៏គុយទវទឹកសុ៊បែដលគត់ចង់ញុ ំ
េដយេយងេឃញគុយទវទឹកសុ៊បេនះកំពុងែតហុយែផសង 
េហយនិងមនចងកឹះមួយគូេនេលចនផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ បនទ ប់ពីគត់បនគិតេទដល់មីទឹកសុ៊ប 
ែដលគត់ចង់ញុរំចួរល់េហយ អញច ឹងគត់ក៏បននឹកេទដល់មិតតភកតិរបស់គត់មន ក់េទៀត 
េដយគត់គិតចង់បបួលមិតតភកតិរបស់គត់េទញុមំីទឹកសុ៊បទងំអស់គន  
េរពះជទូេទករញុអំហរែបបេនះ របសិនេបេយងញុមំន ក់ឯងគឺអត់សូវឆង ញ់េទ 
អញច ឹងេយងញុមំន ក់ឯងអត់សូវឆង ញ់េទ ដូេចនះទល់ែតមនគន េទជមួយេទបញុឆំង ញ់ 
េដយសរែតេយង េនេពលែដលេយងមនគន  គឺេយងអចនិយយគន េលង 
ឬក៏ជែជកគន េលងពីករសិកស ឬក៏ជែជកគន ពីករងរ 
អញច ឹង[វ]េធវឲយេយងមនបរយិកសកន់ែតរកីរយ ដូេចនះគត់ក៏បនេទរកមិតតភកតិរបស់គត់ 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បនេទរកមិតតភកតិរបស់គត់ េដមបីបបួលគន េទញុមំីទឹកសុ៊ប 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ២ គឺ េយងេឃញេកមងរបុសែដលមនអយុរបែហលជ ១៨ 
ឆន ហំនឹង គត់ឈរេនខងសដ  ំេហយមិតតភកតិរបស់គត់ឈរទល់មុខគត់។ អញច ឹងេគ 
ពួកេគទងំពីរអនកឈរទល់មុខគន  េដយេយងេឃញមិតតភកតិរបស់គត់ហនឹងក៏ពក់អវៃដខលីពណ៌សែដរ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរអនកសុទធែតពក់អវៃដខលីពណ៌ស េហយបុ៉ែនតមិតតភកតិរបស់េគគឺមនសក់ខល ី
បុ៉ែនតសក់របស់េគគឺបះេឡងេល អញច ឹងគត់េធវម៉ូតសក់បះេឡងេល 
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េដយេយងេឃញសក់ខងមុខរបស់គត់ គឺសិតបះេឡងេល។ អញច ឹងេកមងរបុសទី ១ 
គឺគត់មនសក់រប គត់សិតរប ក៏បុ៉ែនតេកមងរបុសទី ២ ែដលជមិតតភកតិរបស់គត់ 
គឺគត់សិតសក់បះេឡងេល េហយេកមងរបុសទី ១ ហនឹង 
គត់ក៏បននិយយរបប់េទមិតតភកតិរបស់គត់ថគត់ចង់ញុមំីទឹកសុ៊ប 
េដយគត់យកេមៃដចងអុលេទខលួនគត់។ អញច ឹងេយងេឃញៃដសដ រំបស់គត់កដ ប់រមមបួន 
អញច ឹងរមមបួនរបស់គត់គឺកដ ប់ចូលគន  ក៏បុ៉ែនតយកេមៃដមួយេដមបីចងអុលមកខលួនឯង 
អញច ឹងគត់កំពុងែតនិយយេទរបប់មិតតភកតិរបស់គត់ថ គត់កំពុងែតឃល នមីទឹកសុ៊ប 
អញច ឹងគត់អចសួរេទមិតតភកតិរបស់គត់ថ ចង់ញុមំីទឹកសុ៊បែដរឬេទ? ឬក៏សួរមិតតភកតិរបស់គត់ថ 
េតចូលចិតតញុមំីែដរឬេទ ឬក៏សួរមិតតភកតិរបស់គត់ថ េតេគឃល នែដរឬេទ? 
អញច ឹងេយងេឃញេនេលេកមងរបុសទី ១ ហនឹង គឺេយងេឃញមនចនមីទឹកសុ៊បដែដល 
អញច ឹងបនន័យថេកមងរបុសទី ១ គត់កំពុងែតនិយយរបប់មិតតភកតិរបស់គត់អំពីមីទឹកសុ៊ប 
ែដលគត់កំពុងែតចង់ញុ ំេដយសរែតេពលហនឹងគឺជេពលរេសៀល អញច ឹងគត់ឃល ន 
េដយសរែតអត់ទន់ដល់េម៉ងបយេពលលង ច ដូេចនះគត់ឃល ន 
អញច ឹងគត់ក៏បបួលមិតតភកតិរបស់គត់េដមបីេទញុមំីទឹកសុ៊បទងំអស់គន ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បនទ ប់ពីពួកេគបបួលគន េហយ 
មិតតភកតិរបស់េគក៏យល់រពម េដយសរែតមិតតភកតិរបស់េគក៏កំពុងែតឃល នដូចគន ។ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីករងរ ឬក៏ករេធវករហត់េនឿយ ឬក៏បនទ ប់ពីករសិកស អញច ឹងេយងែតងែតឃល ន 
េដយសរែតេយងអស់កមល ងំ អញច ឹងេនេពលែដលេយងអស់កមល ងំ គឺេយងែតងែតឃល ន 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងឃល ន េយងែតងែតរកអហរសរមន់ 
េដមបីញុមុំនេពលអហរេពលលង ចមកដល់។ អញច ឹងជក់ែសដងដូចជេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ 
គឺេកមងរបុសទងំពីរអនកក៏បនបបួលគន  េហយយល់រពមេទញុគុំយទវទឹកសុ៊ប 
ឬក៏មីទឹកសុ៊បទងំអស់គន  េដយេយងេឃញេកមងរបុសទី ១ គត់េដរខងមុខ។ ែដលេកមងរបុសទី ១ 
ហនឹង គត់េសលៀកពក់អវពណ៌សៃដខល ីេហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម  ចំែណកឯេកមងរបុសទី 
២ គឺគត់ពក់អវៃដែវង ពក់អវៃដខលីពណ៌ស េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌សែដរ។ 
អញច ឹងេកមងរបុសទី ១ គឺមនសក់រប េដយែឡកេកមងរបុសទី ២ គឺមនសក់បះ។ 
អញច ឹងពួកេគេដរេទរកកែនលងែដលលក់មីទឹកសុ៊ប ឬក៏ហងលក់មីទឹកសុ៊បទងំអស់គន ។ 
េដយេកមងរបុសទី ១ អនកេដរខងមុខ រឯីេកមងរបុសទី ២ ជអនកេដរខងេរកយ េហយេកមងរបុសទី ១ 
គត់េដរបេណដ រ ងកេរកយបេណដ រ េដមបីនិយយជមួយនឹងេកមងរបុសទី ២ 
ែដលជមិតតភកតិរបស់គត់។ អញច ឹងពួកេគទងំពីរអនកកំពុងែតេដរ េហយេកមងរបុសទី ១ ហនឹង 
គត់ងកមករបប់េកមងរបុសទី ២ ថ េគសគ ល់កែនលងញុទឹំកសុ៊បមួយកែនលង។ 
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េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេកមងរបុសទី ១ គត់បនេដរបេណដ រ ងកេរកយបេណដ រ 
និងងកៃដសដ រំបស់គត់គឺចងអុលេទមុខ។ អញច ឹងគត់ចង់បញជ ក់របប់មិតតភកតិរបស់គត់ថ 
ហងលក់គុយទវ ឬក៏ហងលក់មីទឹកសុ៊បហនឹង គឺេនខងមុខ មិនឆង យេនះេទ 
េដយេដរែតបនតិចេទដល់េហយ។ អញច ឹងពួកេគទងំពីរអនក េដរបេណដ រ និយយគន បេណដ រ 
េដយនិយយគន ពីហងទឹកសុ៊បបេណដ រ ឬក៏និយយគន អំពីករេលងកីឡ 
ឬក៏និយយគន អំពីករសិកសជេដម។ អញច ឹងរបសិនេបេយងេទញុអំហរមនគន េរចន 
គឺែតងែតសបបយរកីរយ េដយសរែតេយងអចជែជកគន េលងបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយពីពួកេគេដរបេណដ រ និយយគន បេណដ រ 
និងេដរមួយសនទុះេរកយមក េយងេឃញថពួកេគក៏បនេដរមកដល់កែនលងលក់មីទឹកសុ៊បមួយកែនលង 
ឬក៏កែនលងលក់គុយទវទឹកសុ៊បមួយកែនលង។ ក៏បុ៉ែនតេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺពួកេគទងំពីរនក់ អត់ទន់បនចូលេទរកកែនលងលក់មីទឹកសុ៊បេនះេទ 
គឺពួកេគឈរេនខងមុខហងេនះសិន ឬក៏ឈរេនខងមុខរេទះលក់មីេនះសិន។ 
េដយសរែតរេទះលក់មីេនះ គឺជកែនលងែដលលក់េនតមចិេញច មថនល់ 
អញច ឹងគត់មិនែមនជេបកហងធំ ឬក៏តូបធំេនះេទ គឺគត់លក់េដយរេទះ េហយរេទះរបស់គត់ 
គឺេនចិេញច មថនល់។ អញច ឹងករលក់េនចិេញច មថនល់ បនន័យថគត់លក់េនែកបរផលូវ 
ែដលគត់មិនែមនលក់េនេលផលូវេនះេទ ក៏បុ៉ែនតគត់លក់េនែកបរៗផលូវ 
ែដលេយងេហថចិេញច មថនល់។ អញច ឹងេយងេឃញេនខងេរកយគត់ គឺជរសេមលៃនទីរកុងមួយ 
អញច ឹងបនន័យថ គត់ជអនកែដលរស់េនទីរកុងែដរ ក៏បុ៉ែនត គត់ េកមងរបុសទងំពីរនក់ 
គត់បនេចញពីទីរកុង ឬក៏េដរឆង យពីទីរកុងបនតិច េដមបីមករកកែនលងលក់មី។ អញច ឹងករលក់មីេនះ 
គឺជករលក់មីតមចិេញច មផលូវ ក៏បុ៉ែនតេយងេឃញថ េទះបីជចិេញច មផលូវ ក៏បុ៉ែនតេពលខលះ 
គឺមីេនះគឺមនរសជតិឆង ញ់ េដយមិនចញ់ហងធំៗេនះេទ េហយមយ៉ងវញិេទៀត មីទឹកសុ៊ប 
ឬក៏គុយទវទឹកសុ៊បែដលលក់េនតមចិេញច មផលូវ គឺមនតៃមលេថកជងេនកនុងហង 
ក៏បុ៉ែនតរសជតិមិនចញ់គន េទ។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ េយងេឃញមនរសតីមន ក់ 
ែដលគត់កំពុងែតឈរេនកនុងរេទះលក់មី ឬក៏លក់គុយទវរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញេនកនុងរេទះេនះគឺមនដំបូលមួយ េនេលរេទះគឺមនដំបូលមួយ 
េហយេនខងកនុងេនះគឺមនចនេគមជេរចន ែដលចនេគមគឺជចនសរមប់ដក់មីទឹកសុ៊ប 
េដយសរែតចនេគមអចដក់ទឹកសុ៊បបន ដូេចនះេគេរបចនេគមេដមបីដក់មីទឹកសុ៊ប 
ឬក៏គុយទវទឹកសុ៊ប។ េហយេនែកបរចនេនះេយងេឃញមនឆន ងំគុយទវ ឬក៏ឆន ងំមីទឹកសុ៊ប 
េដមបី សរមប់េធវគុយទវ ឬក៏េធវមីទឹកសុ៊បឲយអតិថិជន។ ែដលេយងេឃញរសតីអនកលក់េនះ 
គត់បួងសក់េឡងេល េហយគត់មនពក់េអៀមមួយផងែដរ 
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េដមបីករពរកំុឲយរបឡក់េខអវរបស់គត់។ អញច ឹងេយងេឃញរេទះលក់មីេនះ 
គឺជករលក់មីេនតមចិេញច មថនល់ េហយេកមងរបុសទងំពីរ គត់េដរមកេដមបីញុមំីទឹកសុ៊ប 
ឬក៏ញុគុំយទវទឹកសុ៊បទងំអស់គន ។ 
  
បនទ ប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកេគេដរមកដល់កែនលងលក់មីេហយ ឬក៏កែនលងលក់គុយទវេហយ 
ពួកេគក៏បនេដររកតុមួយេដមបីអងគុយ។ អញច ឹងជទូេទកែនលងលក់ម ី
េទះជេបជេគលក់េដយសររេទះក៏េដយ 
ក៏បុ៉ែនតេគែតងែតមនកែនលងអងគុយរតឹមរតូវឲយអតិថិជនរបស់េគ េរពះថរបសិនេបអត់មនតុ 
ឬក៏អត់មនេកអីអងគុយេនះេទ អតិថិជនរបស់េគនឹងពិបកញុខំល ងំណស់។ 
េដយេគមិនអចឈរញុបំនេនះេទ។ អញច ឹងេពលខលះអនកទិញគឺេពលខលះគត់ទិញខចប់ 
េដយករខចប់។ ករខចប់បនន័យថឲយអនកលក់គត់េធវមីទឹកសុ៊ប ឬក៏គុយទវទឹកសុ៊បឲយគត់េហយ 
គត់យកេទផទះេដមបីញុ ំេដយគត់រចកចូលេទកនុងថង់មួយ ឬក៏ចូលេទកនុងចនជ័រមួយ 
េដមបីឲយគត់យួរេទផទះេដមបីញុ ំបុ៉ែនតអនកខលះេទៀតគត់អត់ចង់យួរេទ េដយសរផទះគត់េនឆង យ 
អញច ឹងគត់ចង់អងគុយញុេំននឹងកែនលង បនន័យថអងគុយញុេំនកែនលងែកបរគុយទវទឹកសុ៊បេនះ 
ដូេចនះអនកលក់រតូវែតមនតុ និងមនេកអី សរមប់អនកទិញ េដមបីអងគុយញុ។ំ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ េយងេឃញថ អនកលក់គុយទវទឹកសុ៊បេនះ 
េទះបីជគត់លក់តមរេទះក៏េដយ អញច ឹងេទះបីជគត់លក់តមរេទះ ក៏គត់មនេកអី 
និងមនតុសរមប់អតិថិជនរបស់គត់អងគុយផងែដរ។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេកមងរបុសទងំពីរ គត់បនេដរមករកតុមួយ អញច ឹងតុេនះគឺមនេកអីចំនួនពីរផងែដរ 
េហយមនេរគឿងេទសជេរចនែដលេនេលតុ។ អញច ឹងតុែដលគត់េដរមករកហនឹង គឺអត់ខពស់េទ 
គឺជកូនតុតូចមួយេហយនិងទប អញច ឹងបនន័យថលមមសរមប់ករអងគុយរបស់អតិថិជន 
កនុងករញុ ំគឺងយរសួលញុ ំគត់អត់េរបតុខពស់េទ គត់េរបតុទប ជមួយនឹងេកអីចំនួនពីរ 
ែដលរតូវនឹងសរមប់ពួកេគពីរនក់ែដលមកញុគុំយទវេនះែតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីពួកេគបនេដរមកដល់តុេដមបីអងគុយេហយ 
ពួកេគក៏បនចូលអងគុយេនេលេកអី។ អញច ឹងពួកេគអងគុយទល់មុខគន  េដយពួកេគអងគុយទល់មុខគន  
េដយេកមងរបុសែដលមនសក់បះ ឬក៏េកមងរបុសទី ២ គត់អងគុយខងេឆវង ចំែណកឯេកមងរបុសទី ១ 
ែដលេសលៀកេខពណ៌េខម  គត់អងគុយខងសដ ។ំ េដយពួកេគទងំពីរអនកគឺអងគុយទល់មុខគន  
េហយមនកូនតុតូចមួយេនចំកណដ ល។ អញច ឹងកូនតុតូចេនះ គឺសរមប់ដក់ចនគុយទវ 
ឬក៏ចនមីេដមបីញុ ំេហយេនេលកូនតុេនះគឺេយងេឃញមនេរគឿងេទសជេរចន។ 
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អញច ឹងេរគឿងេទសហនឹង គឺជេរគឿងសរមប់ផសំរសជតិ េនកនុងករញុមំីឬក៏ញុគុំយទវ 
អញច ឹងេពលណែដលេយងញុ ំគឺេយងេរបេរគឿងេទសេដមបីផសំរសជតិវឲយបនឆង ញ់បែនថមេទៀត 
េដយសរែតេពលខលះទឹកសុ៊បអត់រតូវចិតតរបស់េយងេទ ដូេចនះេយងរតូវែថមេរគឿង 
េដមបីឲយចំរសជតិែដលេយងចូលចិតត។ អញច ឹងរូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីេកមងរបុសទងំពីរអនក 
គត់មកដល់អងគុយេលតុេហយ គត់អងគុយេលេកអីេនែកបរតុេនះេហយ េកមងរបុសទី ១ 
ក៏បនេលកៃដេឡង អញច ឹងគត់េលកៃដសដ គំត់េឡង ែដលេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថគត់េលកៃដេឡងេដមបីជសញញ េហអនកលក់។ អញច ឹងជទូេទេពលខលះ 
របសិនេបេយងេទកនុងហង េយងេហអនកលក់អត់ឮេទ ក៏បុ៉ែនតេពលខលះេយង[...] 
េយងរគន់ែតេលកៃដជសញញ  េនះអនកលក់េមលេឃញ េនេពលែដលអនកលក់េមលេឃញ 
អនកលក់នឹងមករកេយងជក់ជពំុខន។ េដយជក់ែសដងេកមងរបុស[អនក]មន ក់េនះ 
គត់បនេលកៃដេឡង េដមបីេហអនកលក់ កនុងករេធវកុមម៉ង់ កនុងករកុមម៉ង់ េដមបីញុគុំយទវ 
ឬក៏ញុមំី។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េរកយពីពួកេគបនចូលអងគុយេលតុេហយ 
ពួកេគក៏បនេហអនកលក់េដមបីកុមម៉ង់អហរញុ។ំ 
  
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ បនទ ប់ពីេកមងរបុសទងំពីរនក់េនះេហ 
ឬក៏េកមងរបុសទី ១ គត់េលកៃដេហអនកលក់េហយ អនកលក់ក៏មកដល់ 
អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់េនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់ជមនុសសរសី គត់បួងសក់េឡងេល 
េហយគត់ពក់េអៀម េដយមនពក់អវពណ៌សៃដខល ីក៏បុ៉ែនតេដយសរអវគត់ស គត់ខល ចរបឡក់ 
ដូេចនះគត់ពក់េអៀមពីេលមួយេទៀត។ អញច ឹងគត់ចងេអៀម ែដលេអៀមជរកណត់មួយ 
សរមប់ចងបងំេនខងមុខកំុឲយរបឡក់េខអវ។ អញច ឹងអនកលក់េរៀងធត់បនតិច 
បុ៉ែនតគត់ជរសតវីយ័ចំណស់ ែដលមនអយុរបែហលជ ៣០ ឆន  ំេហយគត់េរៀងធត់បនតិច។ 
អញច ឹងគត់មកដល់េដមបីសួរេទដល់េកមងរបុសទងំពីរថចង់ញុអីំ 
េរពះថអមបញ់មិញេកមងរបុសទងំពីរនក់េនះបនេហគត់មកេដមបី[...]ករកុមម៉ង់អហរញុ។ំ 
អញច ឹងគត់បនសួរេទេកមងរបុសទី ១ ជមុនសិន េដយគត់សួរថេតបអូនចង់ញុអំវី ឬក៏រតូវករអវី? 
អញច ឹងេកមងរបុសទី ១ េនះ គត់ក៏បនរបប់េទដល់អនកលក់ថគត់ចង់ញុមំីែដលមនទឹកសុ៊ប 
ឬក៏គុយទវទឹកសុ៊ប។ អញច ឹងេកមងរបុសទី ១ គត់ចង់ញុគុំយទវទឹកសុ៊ប 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនចនគុយទវទឹកសុ៊បមួយ កំពុងែតហុយ អញច ឹងជធមមត 
គុយទវទឹកសុ៊ប ឬក៏មីទឹកសុ៊ប គឺែតងែតេកដ  េរពះេគេរបទឹកេកដ េដមបីឆុងមី ឬក៏ឆុងគុយទវ។ 
េដយអញច ឹងរបសិនេបេយងេរបទឹករតជក់ ឬទឹកសុ៊បរតជក់ គឺអត់ឆង ញ់េទ គឺបនន័យថម ី
ឬក៏គុយទវេនះ ញុអំត់េកតេទ ដូេចនះេហយេទបេយងេឃញមនែផសងហុយេចញពីចន។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលគត់សួរេកមងរបុសទី ១ េហយ 
អញច ឹងេកមងរបុសទី ១ គត់បនកុមម៉ង់មីែដលមនទឹកសុ៊បរចួរល់េហយ 
អនកលក់ក៏បនងកមករកេកមងរបុសទី ២ េដមបីសួរេទៀត។ អញច ឹងបនទ ប់មកេទៀតេកមងរបុសទី ២ េនះ 
ក៏បនេឆលយថ គត់ចង់ញុគុំយទវែដលអត់ទឹកសុ៊ប អញច ឹងឬក៏េគេហថគុយទវេគក 
ឬក៏មីេគក។ អញច ឹងជទូេទមីគឺមនពីររបេភទែដលេគលក់ មិនែមនពីរេទ គឺេរចនរបេភទែដរ 
េដយេយងេឃញមនទងំមីឆ មីទឹកសុ៊ប មីខ ឬក៏គុយទវខ ឬក៏គុយទវទឹកសុ៊បជេដម។ 
អញច ឹងេពលខលះគឺេយងអចញុគុំយទវេគកផងែដរ េដយមនរសជតិឆង ញ់ដូចគន  
តមចំណង់ចំណូលចិតតអនកញុ។ំ អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតទឹកសុ៊ប 
អនកខលះគត់អត់ចូលចិតតទឹកសុ៊បេទ គឺគត់ចូលចិតតញុមំីេគក ែដលេយងេហថមីេគក។ 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ េកមងរបុសទី ២ គត់អត់ចូលចិតតញុគុំយទវ 
ឬក៏មីទឹកសុ៊បេនះេទ ក៏បុ៉ែនតគត់ចូលចិតតញុមំីេគក 
ដូេចនះគត់ក៏បនរបប់េទអនកលក់ថគត់ចង់ញុមំីេគក។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទ ប់ពីគត់កុមម៉ង់រចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់កុមម៉ង់រចួរល់េហយ អនកលក់ក៏បនយកែកវទឹកចំនួនពីរ េដមបីមកឲយពួកគត់ទងំពីរនក់។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ េយងេឃញអនកលក់គត់បនកន់ែកវទឹកចំនួនពីរ 
ែដលែកវទឹកេនះមនទឹកកកេនកនុងេនះផងែដរ។ អញច ឹងេគដក់ទឹកកកចូលេទកនុងែកវទងំពីរ 
េហយមនបំពង់បឺតពីរេនកនុងែកវនីមួយៗ អញច ឹងបនន័យថែកវមួយមនបំពង់បឺតមួយ 
ែកវមួយេទៀតមនបំពង់បឺតមួយ។ េដយសរែតកែនលងេនះគឺជកែនលងលក់សធរណៈ 
បនន័យថមនអតិថិជនេរចន អញច ឹងមនអតិថិជនេរចន ដូេចនះករេរបរបស់ែកវ 
គឺជករេរបរបស់ែកវរមួ អញច ឹងេហយេដមបីរកសអនម័យ គឺអនកលក់ 
គត់អត់ឲយអតិថិជនរបស់គត់ញុផំទ ល់េទនឹងែកវេនះេទ អញច ឹងេគអត់ញុផំទ ល់េទខល ចឆលងេមេរគ 
ដូេចនះកនុងករញុទឹំកេនែកវេនះ គឺេគរតូវេរបបំពង់បឺត។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គត់បនដក់បំពង់បឺតចូលេទកនុងែកវទងំពីរ េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់ញុទឹំក 
េដយេរបបំពង់បឺតវញិ េដយេគញុេំហយេគេបះេចលបំពង់បឺតេនះែតមដង 
េហយេគដក់ទឹកកកេនកនុងែកវ េដមបីឲយេនេពលែដលេយងដក់ទឹក 
គឺទឹកកកនឹងេធវឲយទឹកេនះរតជក់។ អញច ឹងជទូេទករមកញុែំបបេនះ គឺែតងែតរតូវករទឹកកក 
ឬក៏ទឹករតជក់ ដូេចនះេហយអនកលក់ែតងែតដក់ទឹកកកចូលេទកនុងែកវឲយអតិថិជនរបស់គត់។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ បនទ ប់ពីគត់បនទទួលែកវទឹកចំនួនពីរេហយ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់បនទទួលែកវទឹកចំនួនពីរេហយ េកមងរបុសទងំពីរនក់េនះ ក៏យកែកវទឹកេនះ 
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យកមកដក់េលតុ បនទ ប់មកេគក៏គស់ទឹករកូចមួយកំបុ៉ង អញច ឹងទឹករកូចមួយកំបុ៉ង 
េដមបីចក់ចូលេទកនុងែកវទងំពីរេនះ។ អញច ឹងេដយសរែតពួកេគអត់សូវចង់ចំណយលុយេរចន 
អញច ឹងេគេរប េគញុទឹំករកូចមួយកំបុ៉ងពីរនក់ែតមដង។ េដយេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញេគចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវទងំពីរែដលមនទឹកកករសប់។ 
អញច ឹងេនេពលែដលទឹករកូចចក់ចូលេទកនុងែកវែដលមនទឹកកក វនឹងេធវឲយទឹករកូចេនះរតជក់ 
អញច ឹងទឹករកូចរតជក់គឺមនរសជតិកន់ែតឆង ញ់។ េហយពួកេគក៏យកែកវេនះមកញុ ំ
បុ៉ែនតពួកេគអត់ញុេំដយនឹងផទ ល់មត់េទនឹងែកវេទ គឺេគញុេំដយេរបរបស់បំពង់បឺត។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១០ េនះ េយងេឃញេគកំពុងែតចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវទងំពីរ 
េដយបរមិណេសមៗគន ។ អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់ គឺែចកគន េសម បនន័យថពក់កណដ លមន ក់ 
អញច ឹងេនេពលែដលទឹករកូចេពញកំបុ៉ង គឺេគចក់ពក់កណដ លេទកនុងែកវទី ១ 
េហយពក់កណដ លេទៀតេគចក់េទកនុងែកវទី ២ េដយពួកេគទងំពីរអនកគឺចក់េសមៗគន  
ដូេចនះពួកេគអត់ចបំច់ចំណយលុយេរចន េដមបីទិញទឹករកូចពីរកំបុ៉ងេនះេទ។ 
អញច ឹងេដយសរែតទឹករកូចគឺេរចនលមមសរមប់គន ពីរនក់ញុែំដរ 
ដូេចនះេគទិញែតមួយកំបុ៉ងេដមបីញុពីំរអនកែតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ គឺបនទ ប់ពីពួកេគអងគុយរង់ចបំនបនតិច 
េដយពួកេគចក់ទឹករកូចេដមបីញុេំហយ មួយសនទុះេរកយមក 
អនកលក់ក៏បនរតលប់មកតុរបស់ពួកេគទងំពីរនក់វញិ។ អញច ឹងមដងេនះគឺអនកលក់មកទងំ ៃដទងំ 
គត់ទងំសងខងគឺកន់មីចំនួនពីរចន ឬក៏គុយទវចំនួនពីរចន។ 
េដយេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញ អនកលក់គត់បនកន់ចនមីទឹកសុ៊បេនកនុងៃដេឆវងរបស់គត់ 
េហយចនមីេគកេនកនុងៃដសដ រំបស់គត់។ អញច ឹងចនមីទងំពីរគឺេកដ  គឺកំពុងែតេកដ  
បនន័យថេយងេឃញមនែផសងហុយៗេចញពីចន អញច ឹងេកដ ផង និងមនកលិនឈងុយផង 
េរពះជទូេទ មីទឹកសុ៊ប ឬក៏គុយទវទឹកសុ៊ប គឺែតងែតមនកលិនទឹកសុ៊បឈងុយ 
ែដលហិតេទគឺគួរឲយចង់ញុែំមនែទន េហយចន េដយសរែតេកដ ៗផង 
ដូេចនះរសជតិវគឺកន់ែតឆង ញ់ែតមដង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ គឺអនកលក់គត់បនេធវម ី
ឬក៏េធវគុយទវទឹកសុ៊បឆអិនេហយ ដូេចនះគត់ក៏បនដួសដក់ចន េដមបីយកមកឲយអតិថិជនរបស់គត់ 
ែដលជេកមងរបុសទងំពីរនក់េនះ េដមបីញុែំតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីពួកេគទងំពីរនក់ 
ឬក៏េកមងរបុសទងំពីរនក់ គត់បនទទួលចនមីទឹកសុ៊បរបស់គត់ែដលបនកុមម៉ង់រចួរល់េហយ 
អញច ឹងពួកេគក៏បនទទួលពីអនកលក់ េដយអនកលក់យកចនទងំពីរេនះមកដក់េលតុរបស់ពួកេគ 
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េដយដក់ចនគុយទវទឹកសុ៊បឲយេកមងរបុសទី ១ និងចនគុយទវេគក 
ឬក៏មីេគកេទឲយេកមងរបុសទី ២ េដមបីញុ។ំ អញច ឹងបនទ ប់ពីពួកេគបនទទួលមីេគក 
េហយនិងមីទឹកសុ៊បេហយ េនកនុងរូបភពទី ១២ ពួកេគក៏បនយកចងកឹះមក។ អញច ឹងជធមមត 
ករលក់េនតមចិេញច មផលូវគឺែតងែតមនដីហុយ អញច ឹងចងកឹះ និងសល បរព 
របសិនេបេយងអត់រកសអនម័យេទ វនឹងរបឡក់ដីមិនខន 
ដូេចនះជធមមតចងកឹះេគដក់េនកនុងេរសមមួយ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ 
ពួកេគក៏បនែហកេរសមចងកឹះ េដមបីដកចងកឹះេចញពីេរសម។ ែដលេរសមចងកឹះ 
េពលខលះគឺេធវពីថង់បល សទិក េហយេពលខលះេទៀតេគេធវអំពីរកដស អញច ឹងេរសមចងកឹះេនះ 
គឺបនរុចំងកឹះកំុឲយរបឡក់ដី េរពះថេពលខលះករលក់ែបបេនះគឺមនដីហុយ េដយសរែតមនឡន 
ម៉ូតូ គត់េបកតមផលូវេរចន អញច ឹងេធវឲយដីហុយរបឡក់ 
ដូេចនះេហយេទបគត់ដក់កនុងេរសមេដមបីរកសអនម័យ របសិនេបអត់រកសអនម័យេទ 
អតិថិជនរបស់គត់អចឈ ឺេដយសរឆលងេមេរគ េដយសរមនធូលីជប់នឹងចងកឹះជេដម។ 
  
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ែហកេរសមចងកឹះេហយ េយងេឃញពួកេគទងំពីរនក់ក៏បនេបករបអប់មួយ 
អញច ឹងេនេលតុរបស់ពួកេគក៏មនរបអប់មួយែដរ សរមប់ដក់សល បរព 
អញច ឹងរបអប់េនះគឺជរបអប់សរមប់ដក់សល បរព េដមបីរកសអនម័យកំុឲយសល បរពេនះរបឡក់ដី 
ដូេចនះេហយ អនកលក់ក៏បនយកសល បរពេទដក់កនុងរបអប់បិទជិតមួយ។ 
អញច ឹងរបសិនេបគត់ដក់កនុងរបអប់បិទជិត គឺដីអត់ហុយចូលេទ។ 
េដយដីទងំអស់េនះគឺអត់ហុយចូលរបអប់េទ អញច ឹងរបអប់របស់គត់អត់របឡក់េនះេទ។ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់ ក៏បនេបករបអប់មួយេដមបីយកសល បរពេចញពីរបអប់េនះ។ 
េហយបនទ ប់មកេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៣ ដែដល 
បនទ ប់ពីពួកេគយកសល បរពេចញពីរបអប់េនះេហយ 
ពួកេគក៏បនយកសល បរពេនះមកជូតនឹងរកដសអនម័យ។ 
អញច ឹងជទូេទេនេលតុគុយទវែតងែតមនរកដសអនម័យមួយរបអប់ផងែដរ 
េដមបីឲយអតិថិជនជូតចងកឹះ និងជូតសល បរពរបស់ពួកេគ។ អញច ឹងជទូេទេយងញុមំី 
ឬក៏ញុគុំយទវេដយេរបចងកឹះ ក៏បុ៉ែនតសល បរពគឺេយងយកេដមបីហុតទឹកសុ៊ប។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសទី ១ គត់ក៏បនយកសល បរព េដមបីជូតសមអ ត 
េដមបីេធវករហុតទឹកសុ៊បរបស់គត់ េដយសរែតគត់កុមម៉ង់មីមនទឹកសុ៊ប។ 
អញច ឹងេដមបីឲយរបកដថសល បរពេនះសអ ត គឺរតូវជូតបែនថមេទៀតេដយេរបរកដសអនម័យ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់បនទទួលចនមីទងំអស់េហយ េកមងរបុសទី ១ េកមងរបុសទី ១ 
ែដលបនកុមម៉ង់មីមនទឹកសុ៊បហនឹង គត់ក៏បនបែនថមេរគឿងចូលេទកនុងចនមីរបស់គត់ 
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ េយងេឃញគត់បនបែនថមដូចជេមទស 
អញច ឹងេដយសរែតគត់ចូលចិតតរសជតិហឹរ។ អញច ឹងរូបភពទី ១៤ េនះ គឺេនខងេឆវងៃដ 
រូបភពខងេឆវងៃដគឺគត់កំពុងែតែថមេមទស ចូលេទកនុងចនមីរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញគត់ដក់េមទសមួយសល បរពតូច ឬក៏មួយកូនសល បរពេដមបីញុ។ំ បនទ ប់មកេទៀត 
រូបភពទី ១៤ ែដលេនខងសដ ៃំដ គឺគត់ក៏បែនថមទឹកេខមះចូលផងែដរ។ 
អញច ឹងទឹកេខមះគឺមនរសជតិជូរ ដូេចនះរបសិនេបគត់ដក់ទឹកេខមះ និងដក់េមទស 
បនន័យថគត់ចូលចិតតរសជតិជូរនិងហឹរ។ អញច ឹងទឹកេខមះ គឺជូរដូចរកូចឆម រែដរ 
េពលខលះេយងេរបរកូចឆម រ ក៏បុ៉ែនតេពលខលះេយងេរបទឹកេខមះេដមបីលយផសំេរគឿង 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េគអត់េរបរកូចឆម រេទ គឺេគេរបទឹកេខមះជំនួសរកូចឆម រវញិ 
ក៏បុ៉ែនតវមនរសជតិជូរដូចគន  េដយេមទសមនរសជតិហឹរ និងទឹកេខមះមនរសជតិជូរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញមន ៣ រូបភពផងែដរ 
ែដលរូបភពេនខងេឆវងៃដ គឺេកមងរបុសដែដលេនះ 
គត់ក៏បនចក់ទឹករតីចូលេទកនុងចនមីរបស់គត់េទៀត។ អញច ឹងេដយសរែតម ីឬក៏ទឹកសុ៊ប 
ឬក៏គុយទវទឹកសុ៊បែដលគត់បនកុមម៉ង់ហនឹង គឺរសជតិអត់ទន់រតូវចិតតគត់េទ 
េរពះេពលខលះអនកលក់គត់អត់េធវឲយមនរសជតិៃរបេពក ឬក៏ែផអមេពកេនះេទ 
គឺគត់េធវតរមូវឲយអតិថិជន េដមបីឲយគត់ែថមេរគឿងខលួនឯង។ 
េរពះថេពលខលះរបសិនេបគត់េធវៃរបេពក អតិថិជនរបស់គត់ញុសំប គឺញុអំត់េកតេទ 
បនន័យថអត់ឆង ញ់ អញច ឹងគត់រតូវែតេធវសបលមម េដមបីេនេពលែដលអតិថិជនគិតថមិនរតូវចិតត 
េគអចែថមេរគឿងបន េដយេរគឿង អនកលក់បនដក់េនេលតុរសប់ 
ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់បនែថមេរគឿងជេរចនចូលេទកនុងចនរបស់គត់ 
េដមបីឲយរតូវតមរសជតិែដលគត់ចង់បន។ េដយរូបភពទី ១៥ េនះ 
គត់ក៏បនែថមទឹករតីចូលបនតិច េដមបីឲយមនរសជតិៃរប បនទ ប់មករូបភពេនកណដ ល 
គត់បនែថមសករសមួយកូនសល បរពេទៀត អញច ឹងេដមបីឲយមនរសជតិកន់ែតឆង ញ់ 
គត់ែថមសករសបែនថមេទៀត។ េដយគត់បនបែនថមនូវេមទស គត់បនបែនថមនូវទឹកេខមះ 
េហយគត់បនចក់នូវទឹករតីបនតិច និងសករសបនតិចេដមបីចូលេទកនុងចនគុយទវរបស់គត់ 
េដមបីឲយមនរសជតិកន់ែតឆង ញ់តមអវីែដលគត់ចង់បន។ បនទ ប់មករូបភពទី ១៥ ដែដល 
ែដលេនខងេឆវង េនខងសដ ៃំដ គឺបនទ ប់ពីគត់លយេរគឿងទងំអស់ចូលគន រចួេហយ 
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គត់ក៏បនយកចងកឹះមកកូររចបល់វ េដមបីឲយរសជតិចូលគន េទកនុងមីេនះសពវ។ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់កូរ ឬក៏រចបល់មីទឹកសុ៊បេនះេទ 
រសជតិរបស់វនឹងអត់ចូលជតិសពវេនះេទ បនន័យថកែនលងខលះនឹងជូរ កែនលងខលះនឹងៃរប 
េហយកែនលងខលះនឹងែផអម េហយកែនលងខលះហឹរ គឺអត់េសមសច់េទ 
អញច ឹងេដមបីឲយវមនរសជតិេសមគន រគប់កែនលង េយងរតូវកូរវឲយសពវសិន 
េដមបីឲយេរគឿងរលយចូលេទកនុងទឹកសុ៊ប និងចូលរជបសពវេទកនុងសច់មី 
ដូេចនះេហយេទបេយងរតូវកូរវឲយបនសពវ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៥ 
ែដលេនខងសដ ៃំដេនះ គឺេគកំពុងែតកូរម ីឬក៏កូរគុយទវឲយជមួយនឹងទឹកសុ៊បឲយបនសពវ 
េដមបីឲយេរគឿងរលយចូលសពវទងំអស់មុននឹងេធវករញុ។ំ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ 
បនទ ប់ពីេកមងរបុសទងំពីរនក់បនលយេរគឿងមីរបស់េគរចួរល់េហយ 
អញច ឹងេគលយេរគឿងមីរបស់េគរចួរល់ អញច ឹងបនន័យថ រតូវនឹងរសជតិអវីែដលេគចង់បនេហយ 
ពួកេគក៏ចប់េផដមញុមំីទងំេនះ េដយេកមងរបុសទី ១ គត់ញុមំីមនទឹកសុ៊ប ចំែណកេកមងរបុសទី 
២ គត់ញុមំីអត់ទឹកសុ៊ប ឬក៏មីេគក េហយេយងេឃញពួកេគទងំពីរនក់ គឺេរបចងកឹះមន ក់មួយគូ 
េដមបីចប់សរៃសមីេឡងញុ។ំ អញច ឹងេដយសរែតសរៃសមីែវង េដយសរែតសរៃសមីែវង 
ដូេចនះេយងេឃញេគេរបចងកឹះ េហយម ីសរៃសមីេនកនុងមត់ 
េហយចុងមខ ងៃនសរៃសមីគឺេនកនុងចន។ អញច ឹងគឺវេពលខលះ របសិនេបេយងអត់េចះញុ ំ
គឺពិបកញុណំស់ េដយសរែតវែវងេពក អញច ឹងេពលខលះេគរតូវេរបចងកឹះ 
េដមបីកត់ផដ ច់សរៃសមីឲយខល ីេហយេពលខលះេទៀតេយងេរបេធមញ េដមបីខផំដ ច់សរៃសមី។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់សរៃសមីចូលកនុងមត់បនខលះេហយ េយងេរបេធមញរបស់េយង 
េដមបីខសំរៃសមីទមល ក់ចូលកនុងចនវញិ។ អញច ឹងសរៃសមីណែដលេនេរកមត់ 
គឺវធល ក់ចូលេទកនុងចន ចំែណកឯសរៃសមីែដលេនកនុងមត់ គឺេយងទំពញុែំតមដង។ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសទងំពីរនក់ 
គត់បនេបៀមសរៃសមីេនកនុងមត់របស់គត់ េហយេរបចងកឹះេដមបីកត់សរៃសមីេនះឲយខលី 
េដមបីងយរសួលញុ ំេរពះរបសិនេបេយងអត់កត់ឲយខលីេទ េយងអចសល ក់បន 
អញច ឹងេនេពលែដលមីែវងេពក េនេពលែដលេយងេលបេទវអត់ផុតមត់ ឬក៏អត់ផុតបំពង់ក 
ដូេចនះវអចេធវឲយេយងសល ក់បន អញច ឹងេយងរតូវកត់វឲយខលីៗសិន េដមបីងយរសួលញុ។ំ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីេកមងរបុសទងំពីរគត់បនញុេំហយ េយងេឃញេកមងរបុសទី ១ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — NOODLE SOUP (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. 

គត់ក៏បនចប់េផដមែបកេញស និងេឡងមុខរកហម េដយសរែតមីទឹកសុ៊បេកដ ផង 
េដយសរែតវេកដ  េហយមយ៉ងេទៀត គត់បនដក់េមទសចូលេទកនុងមីរបស់គត់។ 
អញច ឹងេមទសគឺមនរសជតិហឹរ េនេពលែដលហឹរគឺេធវឲយេយងេកដ ខងកនុង 
េធវឲយេយងែបកេញសេរចន និងេនេពលែដលេយងហឹរខល ងំ គឺមុខរបស់េយងនឹងេឡងរកហម 
េដយសរែតេយងហឹរខល ងំេពក និងេកដ ខល ងំេពក។ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញគត់មនែបកេញស េហយមុខរបស់គត់េឡងពណ៌រកហម អញច ឹងគត់រតូវករញុទឹំក 
េរពះេនេពលែដលេយងហឹរខល ងំ គឺេយងញុទឹំកគឺវអចកត់បនថយភពហឹររបស់េយង 
ឬក៏កត់បនថយភពេកដ របស់េយងបន ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតញុទឹំក 
េដមបីកត់បនថយករហឹររបស់គត់។ 
េដយេយងេឃញគត់យកែកវទឹករបស់គត់មកកន់េនៃដខងេឆវងរបស់គត់ 
គត់េរបៃដខងសដ កំន់ែកវទឹក េហយមត់របស់គត់ក៏បនបឺតទុេយទឹក ឬក៏បឺតបំពង់បឺត 
េដមបីបឺតទឹកកកចូលេទកនុងេពះរបស់គត់។ អញច ឹងគត់បឺតទឹកកកេចញពីែកវទឹកកក 
ែដលគត់ចក់ទឹករកូចអមបញ់មិញ អញច ឹងគត់បឺតទឹករកូចែដលរតជក់េនះេចញពីែកវ េដមបីញុ ំ
េដមបីកត់បនថយករហឹរ និងេដមបីកត់បនថយភពេកដ  េដយសរែតគត់ញុេំមទស 
និងញុមំីទឹកសុ៊បែដលមន ែដលេកដ  កំពុងេកដ  េហយនិងញុេំមទសែដលមនរសជតិហឹរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៩ រូបភពទី ១៨ េនកនុងរូបភពទី ១៨ េយងេឃញ 
បនទ ប់ពីពួកេគញុេំហយ ពួកេគក៏បនឲយលុយេទអនកលក់ អញច ឹងជទូេទេរកយេពលែដលេយង 
េរកយេពលែដលញុ ំគឺេយងែតងែតឲយលុយេទអនកលក់ គឺអត់សូវឲយលុយមុនេពលញុេំនះេទ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីញុរំចួ េយងក៏េហអនកលក់មកេដមបីគិតលុយ 
េដយពួកេគក៏បនេហអនកលក់េដមបីមកគិតលុយ បនទ ប់មកអនកលក់ក៏បនមក 
េហយរបប់េគអំពីតៃមលមីទងំពីរចន េដយតៃមលមីេគកេផសង និងតៃមលមីមនទឹកសុ៊បេផសងគន  
ដូេចនះេរកយពីបនដឹងតៃមលមីទងំពីរចនេនះេហយ ពួកេគក៏បនហុចលុយឲយេទអនកលក់ 
េដមបីបង់ៃថលមី ឬក៏ៃថលគុយទវរបស់េគែដលបនញុ។ំ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញេកមងរបុសទី ១ គត់បនហុចលុយេទឲយអនកលក់មួយចំនួន 
េទតមៃថលមីែដលពួកេគបនញុ ំេហយអនកលក់គត់បនេលកៃដពីរទងំញញឹម 
េហយទទួលយកលុយេនះ។ អញច ឹងជទូេទអនកលក់ 
គឺែតងែតមនទឹកមុខញញឹមសវ គមន៍អតិថិជនជនិចច។ េដយរបសិនេបគត់អត់ញញឹមេទ 
អតិថិជនរបស់គត់អចនឹងមិនេពញចិតត េហយែលងមកញុេំនទីេនះេទៀត 
ដូចេនះគត់រតូវែតរក់ទក់ជមួយអតិថិជនេដយសន មញញឹម និងគួរសមជទីបំផុត។ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៨ គឺអនកលក់គត់បនទទួលលុយពីអតិថិជនទងំញញឹម 
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េហយនិយយថអរគុណ ៃថងេរកយអេញជ ញមកេទៀត។ ដូេចនះអនក អនកទិញនឹងៃថងេរកយ 
េនេពលែដលគត់លក់ឆង ញ់ េនេពលែដលគុយទវគត់ឆង ញ់ 
អញច ឹងអនកទិញនឹងអចមកមដងេទៀតេនៃថងេរកយជក់ជពំុខន 
ដូេចនះអនកលក់រតូវែតរក់ទក់េគយ៉ងយកចិតតទុកដក់ និងគួរសមជទីបំផុត។ 


