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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីទូរស័ពទៃដ េដយេយងដឹងេហយថ

ទូរស័ពទគឺមនពីររបេភទ គឺ ទូរស័ពទមនែខស ឬក៏ទូរស័ពទេលតុ េហយនិងទូរស័ពទមួយរបេភទេទៀត
គឺជទូរស័ពទៃដ ឬក៏ទូរស័ពទចល័ត េដយសរែតវមនរងតូច ងយរសួលយកតមខលួន

អញច ឹងេគេហថទូរស័ពទចល័ត ឬក៏ទូរស័ពទៃដ ចំែណកឯទូរស័ពទេលតុ គឺេយងពិបកនឹងយកតមខលួន
េដយសរែតវមនរងធំ េហយវរតូវករេរបរបស់េភលងអគគិសនីេដមបីដំេណរករ
ដូេចនះេគទុកវែតេនេលតុែតប៉ុេណណះ េដយសរែតវមនភជប់ជមួយនឹងែខស
អញច ឹងទូរស័ពទគឺមនពីររបេភទ គឺទូរស័ពទៃដនិងទូរស័ពទេលតុ េហយេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេយងនឹងនិយយអំពីទូរស័ពទៃដ។

ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ គឺជ រូបខងមុខៃនទូរស័ពទ

បនន័យថេអរកង់ទូរស័ពទ អញច ឹងទូរស័ពទៃដគឺមនពីររបេភទ ែដលទី ១ គឺទូរស័ពទមនរគប់ចុច
ឬក៏ទូរស័ពទមនប៊ូតុង រ ីឯទី ២ គឺទូរស័ពទអត់មនរគប់ចុច ឬក៏េយងេហថ ទូរស័ពទប៉ះេលេអរកង់
ែដលជសមញញ ជទូេទ របជជនកមពុជ េយងែតងែតេហថ ទូរស័ពទថច់រសគីន

អញច ឹងទូរស័ពទមនពីររបេភទ ែដលកលពីមុនគឺេយងេរបរបស់ទូរស័ពទែដលមនរគប់ចុច
េដយវមនរគប់ចុចេលខជេរចនេនេលទូរស័ពទ ក៏ប៉ុែនតដល់េពលបចចុបបននគឺទូរស័ពទកន់ែតទំេនប
អញច ឹងគឺអត់មនរគប់ចុចេទៀតេទ េដយេយងរគន់ែតយករមមៃដប៉ះេលេអរកង់របស់វ
គឺេយងអចបញជេលទូរស័ពទបនែតមដង អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺជទូរស័ពទមួយ

ែដលអត់មនរគប់ចុច បនន័យថ ទូរស័ពទេនះគឺជទូរស័ពទរបេភទទូរស័ពទថច់រសគីន
ជទូរស័ពទេស៊រ ីទំេនប អញច ឹងវអត់មនរគប់ចុចេទ ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់បញជទូរស័ពទ
គឺេយងប៉ះេទេលេអរកង់ែតមដង ែដលេនះគឺជរូបភពខងមុខៃនទូរស័ពទ
ែដលេយងេឃញមនរសគីនធំ ឬក៏េអរកង់មួយធំ ែដលងយរសួលកនុងករេមល
េហយមនរគប់ចុចចំនួនែតបីែតប៉ុេណណះ ែដលរគប់ចុចបីេនះ

គឺជរគប់ចុចសរមប់បញជទូរស័ពទសំខន់ៗ អញច ឹងវអត់មនរគប់ចុចេរចនេនះេទ
ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបទូរស័ពទរគប់ចុចគឺមនរគប់ចុចេរចន អញច ឹងេយងេឃញេនខងៗ
ខងៗគឺមនរគប់ចុចពីរេទៀតសរមប់ដំេឡងសំេឡង និងបនថយសំេឡងទូរស័ពទ

ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់ដំេឡងសំេឡង ឬក៏ចង់បនថយសំេឡង េយងរគន់ែតចុចប៊ូតុង
រគប់ចុចពីរខងៗេនះ គឺជករេរសច ែដលេយងអចដំេឡងសំេឡងបន ឬក៏បនថយសំេឡងបន
តមករចង់បនរបស់េយង អញច ឹងរូបភពទី ១ គឺជរូបភពខងមុខៃនទូរស័ពទ។
ចូលដល់រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គឺជរូបភពៃនែផនកខងេរកយៃនទូរស័ពទ
អញច ឹងែផនកខងេរកយៃនទូរស័ពទ គឺេយងអត់មនអវីេរចនេទ អញច ឹងបនន័យថ
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ែផនកខងេរកយគឺេយងមនសំបកទូរស័ពទជមួយនឹងថមទូរស័ពទ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ២
េនះ គឺជែផនកខងេរកយៃនទូរស័ពទែដលបិទគរមបរួច

អញច ឹងរបសិនេបេយងេដះគរមបខងេរកយេនះេចញ េយងនឹងេឃញមនថមទូរស័ពទ
និងសុីមទូរស័ពទ ឬក៏ទូរស័ពទខលះគឺមនអងគចងចំ ឬក៏េយងេហថ memory
អញច ឹងទូរស័ពទខលះមនដូចជ ទូរស័ពទ Samsung ឬក៏ទូរស័ពទ LG ជេដម វមនដក់អងគចងចំបន
ឬក៏ដក់ memory េរកបន អញច ឹងេនខងេរកយគឺមនសុីមទូរស័ពទជមួយនឹងអងគចងចំ
ប៉ុែនតទូរស័ពទទំេនបខលះេទៀតគឺអត់មនអងគចងចំខងេរកេទ បនន័យថ
វមនអងគចងចំេនកនុងទូរស័ពទែតមដង ដូចជ iPhone ជេដម អញច ឹងវអត់មនដក់ memory

េរកបនេនះេទ ដូេចនះរបសិនេបេយងេដះគរមបខងេរកេចញ េយងនឹងេឃញមនថមទូរស័ពទ
ក៏ដូចជកែនលងដក់សុីមជេដម េហយែផនកខងេរកយគឺេយងមនកេមរ៉ ផងែដរ

ី
អញច ឹងកេមរ៉ ែផនកខងេរកយគឺេយងទុកសរមប់ថតរូប ឬក៏ថតវេដអូ
េផសងៗែដលេយងចង់បន
អញច ឹងេយងេរបរបស់កេមរ៉ ែផនកខងេរកយ ចំែណកឯទូរស័ពទខលះេទៀត
គឺគត់មនកេមរ៉ ខងមុខផងែដរ អញច ឹងរបសិនេបគត់ចង់ថតរូបខលួនឯង
គត់អចេរបកេមរ៉ ខងមុខ េហយរបសិនេបគត់ចង់ថតរូបអនកដៃទ
គត់អចេរបរបស់កេមរ៉ េនខងេរកយ ដូេចនះរូបភពទី ២ េនះ
គឺេយងនិយយអំពីែផនកខងេរកយៃនទូរស័ពទ ែដលមនដូចជកេមរ៉ មនថមទូរស័ពទ
មនកែនលងដក់សុីម និងមនកែនលងដក់អងគចងចំ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ គឺទូរស័ពទេនះ គឺេយងេឃញគត់កំពុងែតចុចេលខកូដ
េដមបីេដះេស អញច ឹងទូរស័ពទេស៊រ ីទំេនប េដមបីកុំឲយេគចូលេលងប៉ះពល់ទូរស័ពទរបស់េយងបន

េយងែតងែតចក់េសទូរស័ពទេដយេរបរបស់េលខកូដសមងត់ អញច ឹងជធមមត ទូរស័ពទេស៊រ ីទំេនបខលះ
គឺេគេរបរបស់េលខកូដសមងត់ រ ីឯទូរស័ពទខលះេទៀត េគេរបរបស់មុខងរែសគនរកេយៃដ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនៃដមួយ ៃដេនះគឺជៃដខងសដ ំ គត់កំពុងែតកន់ទូរស័ពទ
េហយយកេមៃដរបស់គត់ចុចេទេលេលខេនេលទូរស័ពទ េនេលេអរកង់ទូរស័ពទ

េដមបីបញចូ លេលខសមងត់ អញច ឹងគត់េរបរបស់េលខសមងត់េដមបីចក់េសទូរស័ពទរបស់គត់

អញច ឹងេនេពលែដលទូរស័ពទចក់េស បនន័យថទូរស័ពទេនះ េយងអត់អចេរបរបស់បនេនះេទ
បនន័យថេអរកង់របស់វ ឬក៏មុខងររបស់វេនកនុងទូរស័ពទរតូវបនគំងទំងអស់
លុះរតែតេយងេដះេសេចញ អញច ឹងពីមុនេយងអត់មនេលខសមងត់េនះេទ
ទូរស័ពទេយងអត់មនេលខសមងត់េទ ក៏ប៉ុែនតដល់េពលបចចុបបនន
គឺេដមបីរកសសុវតថិភពទិននន័យេនកនុងទូរស័ពទ

គឺេគេរបរបស់ករចក់េសេដយេរបរបស់េលខសមងត់ េហយរបសិនេបទូរស័ពទទំេនបកន់ែតទំេនប
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គឺេយងមនមុខងរែសគនរកេយៃដ
ដូេចនះទល់ែតអនកែដលមនរកេយៃដដូចេទនឹងទូរស័ពទេនះេទបអចែសគនរកេយៃដេដះេសបន
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣ គឺជករេដះេសទូរស័ពទេដយេរបរបស់េលខកូដសមងត់។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញមនបុរសមនក់

័
ែដលគត់មនវយរបែហលជអយុ
៣០ ឆន ំ អញច ឹងបុរសេនះគត់មនសក់ខលីពណ៌េខម
េហយមនែភនកតូចៗ អញច ឹងគត់ពក់អវពណ៌ផកឈូកៃដខលី េហយៃដមខង ជៃដខងេឆវងរបស់គត់
ដក់ចុះ ដក់ចុះេទេរកម ឬក៏ទមលក់ចុះេរកម
រ ីឯៃដសដរំ បស់គត់កំពុងែតកន់ទូរស័ពទដក់នឹងរតេចៀក អញច ឹងជទូេទទូរស័ពទគឺមនរងតូច
េហយសំេឡងវអត់សូវឮេនះេទ ដូេចនះេដមបីនិយយគន ឬក៏េដមបីនិយយទូរស័ពទ
គឺេយងរតូវករេរបរបស់ េយងយកទូរស័ពទេនះេទដក់េនែកបររតេចៀករបស់េយងេដមបីសដប់ឮ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតទក់ទងេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់
ឬក៏ទក់ទងេទកន់រកុមរគួសររបស់គត់េដយេរបរបស់ទូរស័ពទ

ដូេចនះេហយគត់យកទូរស័ពទដក់េនែកបររតេចៀកបនទប់ពីគត់ចុចេលខទូរស័ពទេហយ គត់ខលេទ
ឬក៏គត់េហេទមិតតភកតិរបស់គត់ អញច ឹងេដមបីអចនិយយគនបន េដមបីនិយយគនឮ
េហយឲយភគីមខងេទៀតឮ គឺគត់រតូវដក់ទូរស័ពទែកបររតេចៀក និងែកបរមត់របស់គត់
េដមបីនិយយគន ដូេចនះរូបភពទី ៤ គឺបុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតនិយយទូរស័ពទេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ ឬក៏េទកន់រកុមរគួសររបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គឺជ េយងេឃញៃដមួយកំពុងែតកន់ទូរស័ពទ
េហយេមៃដកំពុងែតចុចេលអកសរេនេលទូរស័ពទ បនន័យថចុចេទេលេអរកង់ទូរស័ពទែដលមនអកសរ
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេលងសរ ឬក៏គត់េផញសរ អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ

ិ េផញសរេរចន បទ កមមវធី
ិ ែដលេយងេរបរបស់េដមបីេផញសរគឺមនេរចន
គឺេយងមនកមមវធី
ិ Line កមមវធី
ិ WhatsApp កមមវធី
ិ Messenger ឬក៏កមមវធី
ិ Viber ជេដម
ដូចជកមមវធី

អញច ឹងគឺមនេរចន ដូចជ Telegram អីផងែដរ េដយេយងេពញនិយមេលងេនកនុងរបេទសកមពុជ
ិ ែដលេយងេពញនិយមេលងជងេគបំផុតេនះ គឺកមមវធី
ិ Line និង Messenger
េហយកមមវធី
័
ែដលភគេរចនជទូេទគឺយុវជន ឬក៏យុវវយេនកន
ុ ងរបេទសកមពុជ
ិ ទង
គឺគត់ចូលចិតតេលងេនកនុងកមមវធី
ំ ពីរេនះណស់

េដយសរែតវមនភពងយរសួលកនុងករេលងសរតមទូរស័ពទរបេភទេនះ

ិ របេភទេនះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតេផញសរេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់
ឬក៏តមកមមវធី
ឬក៏េទកន់រកុមរគួសររបស់គត់ េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតសរេសរអកសរេនេលសរ
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ិ ទង
ិ Line កមមវធី
ិ Messenger ឬក៏កមមវធី
ិ
េនេលទូរស័ពទេដមបីេផញ ប៉ុែនតកមមវធី
ំ អស់េនះ ដូចជកមមវធី
Viber ជេដម គឺេយងរតូវករេរបរបស់អុីនធឺណិតេដមបីេលង
អញច ឹងកលពីមុនេនេពលែដលទូរស័ពទអត់ទន់មនអុីនធឺណិត គឺេយងេរបរបស់សរេនកនុងទូរស័ពទ
ិ
េដមបីេផញេទគនេទវញេទមក
ដូេចនះេយងអត់ចប
ំ ច់រតូវករអុីនធឺណិត

ក៏េយងអចេផញសរជែជកគនេលងបនដូចគន អញច ឹងេនេពលែដលបចចុបបនន
េនេពលែដលទូរស័ពទទំេនប គឺេយងអចេរបរបស់អុីនធឺណិតបន

ិ អុីនធឺណិតមួយចំនួន េដមបីទក់ទងគន
ដូេចនះេយងអចេរបរបស់កមមវធី
េដមបីសនសំសំៃចមិនសូវចំណយលុយេរចនផងែដរ ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ

គឺគត់កំពុងែតចុចេផញសរជែជកកមសនតេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ ឬក៏េទកន់មិតតរសីរបស់គត់
េដមបីជែជកគនេលងជំនួសឲយករនិយយទូរស័ពទ េរពះេពលខលះមនុសសេយង អនកខលះ

គត់អត់ចូលចិតតនិយយទូរស័ពទេរចនេនះេទ ដូេចនះេហយគត់េរបរបស់ករសរេសរ

ិ អញច ឹងគត់មនជេរមស គឺគត់េរបរបស់កមមវធី
ិ េផញសរជែជកកមសនត
ជំនួសឲយករនិយយវញ
េដមបីជែជកេលងជមួយមិតតភកតរិ បស់គត់ជំនួសឲយករនិយយ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ គឺេយងេឃញមនៃដមួយ

កំពុងែតកន់ទូរស័ពទដែដល អញច ឹងទូរស័ពទេនះគឺជទូរស័ពទសមតហវូន ែដលេយងេហថ
័
ទូរស័ពទវយឆ
ល ត ែដលអត់មនរគប់ចុច េហយេអរកង់ធំៗ

អញច ឹងគត់កំពុងែតេលងបណ
ដ ញទំនក់ទំនងសងគម គឺេយងេហថ Facebook
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់កំពុងែតេបកេមល Facebook របស់គត់

ថេតមនមិតតភកតិរបស់គត់បេងហះរូបភពអវី ឬក៏បេងហះសរអវីេនកនុងបណ
ដ ញទំនក់ទំនងសងគម
Facebook េនះ ដូេចនះគត់កំពុងែតែឆកេមល អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញមិតតភកតិរបស់គត់មនក់ មិតតភកតិរបស់គត់មនក់

គឺគត់បនបេងហះរូបឆមេទកនុងបណ
ដ ញសងគម Facebook ផងែដរ អញច ឹងេយងេឃញេហយថ
េនកនុងេនះគឺមនរូបឆមមួយ កំពុងែតបេងហះ េហយមនអនកចូលចិតតចំនួន ១៥០ នក់
េហយមនអនកជែជកចំនួន ២០ នក់ផងែដរ

អញច ឹងបនន័យថមិតតភកតិរបស់គត់បេងហះរូបភពឆមចូលេទកនុងបណ
ដ ញសងគម Facebook

ចំែណកឯេនកនុងរបេទសកមពុជ Facebook គឺជបណ
ដ ញសងគមែដលមនរបជរបិយភពបំផុត
បនន័យថមនុសសមនក់ៗចូលចិតតេលងបណ
ដ ញសងគម Facebook ខលង
ំ ណស់ េហយេរកពី
Facebook គឺេយងមនបណ
ដ ញសងគមេផសងៗេទៀតផងែដរែដលេយងចូលចិតតេលង ដូចជ
Instagram ជេដម ែដលភគេរចនគឺគត់ចូលចិតតបេងហះរូបេនកនុង Instagram

ិ Line ផងែដរ ក៏េគមនករបេងហះរូបេនកនុងកមមវធី
ិ ជែជកកមសនត Line
េហយចំែណកឯកមមវធី
Copyright © 2017 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — PHONE (SAKANAN)

ផងែដរ ដូេចនះេនកនុងរបេទសកមពុជគឺេយងអចេលងបណ
ដ ញសងគម Facebook

ិ បណ
ឬក៏កមមវធី
ដ ញសងគមបនេរចន មនដូចជ Line មនដូចជ Facebook មនដូចជ
Instagram ជេដម អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ គឺគត់េរបរបស់ទូរស័ពទចល័តរបស់គត់
័
ទូរស័ពទវយឆ
ល តរបស់គត់ ឬក៏សមតហវូនហនឹង េដមបីេលងេរបរបស់បណ
ដ ញសងគម
េដមបីេលងជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់ ឬក៏រកុមរគួសររបស់គត់។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញមនបុរសមនក់អយុរបែហលជ ៣០ ឆន ំ
ដែដលេនះ ែដលគត់មនសក់ខលី ពក់អវៃដខលីពណ៌ផកឈូក េសលៀកេខពណ៌េខម
អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតកន់ទូរស័ពទរបស់គត់េដមបីថតសតវឆម
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺបុរសេនះ គត់េរបរបស់ៃដទំងសងខងរបស់គត់
ឬក៏ៃដទំងពីររបស់គត់ កំពុងែតកន់ទូរស័ពទរបស់គត់យ៉ងជប់ េហយគត់េបកកេមរ៉ ទូរស័ពទ

ឬក៏េបកមុខងរម៉ សុីនថតេនកនុងទូរស័ពទរបស់គត់ េដមបីថតសតវឆមេនខងមុខគត់េនះផងែដរ
េដយេយងេឃញេនខងមុខគត់គឺមនសតវឆមមួយពណ៌េលឿង អញច ឹងសតវឆមគឺជសតវពហនៈ
ឬក៏សតវេជងបួន អញច ឹងេយងេឃញសតវឆមពណ៌េលឿងមួយកំពុងែតអងគុយ

អញច ឹងសតវឆមគឺមនរតេចៀកពីរែវងៗ េហយមនពុកមត់េននឹងរចមុះរបស់វផងែដរ
អញច ឹងពុកមត់របស់វគឺដុះេនេលមត់ែកបររចមុះ េហយពុកមត់របស់វគឺែវងៗ
វមនកនទុយមួយែវងេនខងេរកយ េហយកនទុយរបស់វអចបក់េទេឆវងេទសដប
ំ ន
 បួន អញច ឹងឆមគឺវេដរេដយេជង
 បួន េដយវមនេរមជត
ិ ខលួនែតមដង
េហយវមនេជង
ិ ួ នរបស់វែតមដង
គឺសតវឆមគឺមនេរម ែដលេរមរបស់វគឺេរមជិតខលួនជុំវញខល

អញច ឹងខលួនរបស់សតវឆមគឺេពរេពញេដយេរម េហយេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ សតវឆមកំពុងែតអងគុយ
័
េដមបីឲយបុរសែដលមនវយរបែហល
៣០ ឆនេំ នះ គត់េរបរបស់ទូរស័ពទៃដរបស់គត់
េដមបីេបកកេមរ៉ ថតរូប យករូបសតវឆមេនះផងែដរ។
័
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញបុរសែដលមនវយរបែហល
៣០
ឆនដ
ំ ែដលេនះ គត់កំពុងែតេរបរបស់កេមរ៉ របស់គត់ថតរូបខលួនឯង ប៉ុែនតេលកេនះ

ិ
គត់េរបរបស់កេមរ៉ ខងមុខវញម
្ដង េដយរូបភពទី ៧ គឺគត់េរបរបស់កេមរ៉ ខងេរកយ
េដមបីថតសតវឆម េហយរូបភពទី ៨ គឺគត់េរបរបស់កេមរ៉ ខងមុខ េដមបីថតរូបខលួនឯង

ែដលេយងេហថ selfie អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ គឺគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ផកឈូកដែដល
េហយៃដេឆវងរបស់គត់គឺកន់ទូរស័ពទេដយែបរេអរកង់ ឬក៏ែបរែផនកខងមុខេទរកមុខរបស់គត់
អញច ឹងគត់ៃដសដ ំ គត់េលកៃដរមមៃដពីរេឡង េដមបីជសញញេដមបីថតរូប
ឬក៏ជសតយរបស់គត់េដមបីថតរូប េហយគត់បនបិទែភនកសដម
ំ ួយចំេហៀង
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េហយែភនកមួយចំេហៀងេទៀតរបស់គត់េនះ គត់សមលឹងេទេមលកេមរ៉ ទូរស័ពទ
អញច ឹងៃដសដរំ បស់គត់កំពុងែតចុចថតរូបខលួនគត់

បនន័យថគត់ថតរូបខលួនឯងេដយេរបរបស់កេមរ៉ ខងមុខ

អញច ឹងទូរស័ពទចល័តបចចុបបននគឺមនកេមរ៉ សងខង បនន័យថមនកេមរ៉ ខងមុខផង
និងមនកេមរ៉ ខងេរកយផង ែដលកេមរ៉ ខងេរកយេយងអចថតរូបអនកដៃទ
ឬក៏ថតរូបេទសភពេផសងៗ ចំែណកកេមរ៉ ខងមុខេយងអចថតរូបខលួនឯង

បនន័យថេយងថតរូបខលួនឯងជមួយនឹងមិតតភកតិ ឬក៏ជមួយនឹងទីកែនលងេផសងៗ

គឺេយងអចេរបរបស់កេមរ៉ ខងមុខបន ដូេចនះ េនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ គឺបុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតយកទូរស័ពទ េដមបីថតរូបខលួនឯង។

័
បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ គឺេយងេឃញបុរសែដលមនវយរបែហល
៣០ ឆនេំ នះ គឺគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ផកឈូកដែដល ប៉ុែនតេលកេនះ

គឺគត់អងគុយេនេលសឡុងមួយ ែដលសឡុងេនះគឺមនពណ៌េលឿង អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតអងគុយេលសឡុង េហយៃដទំងពីររបស់គត់កំពុងែតកន់ទូរស័ពទ

េដយែភនករបស់គត់គឺកំពុងែតសមលឹងេមលទូរស័ពទ េហយមុខរបស់គត់កំពុងែតញញឹម
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតញញឹមេដមបីេមលទូរស័ពទរបស់គត់

ី
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ គឺគត់កំពុងែតេមលវេដអូ
កុ ងទូ
ន រស័ពទ

ី
អញច ឹងទូរស័ពទែដលមនេអរកង់ធំៗ គឺេយងងយរសួលកនុងករេមលវេដអូ
េនកនុងទូរស័ពទ
េដយេយងអត់ចប
ំ ច់េមលទូរទសសន៍េនះេទ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ
ី
ី
ី
បុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតេមលវេដអូ
ដូច ែដលវេដអូ
េនះគឺជវេដអូ

ិ បណ
ិ យូធូប
ែដលេនកនុងកមមវធី
ដ ញសងគមផងែដរ គឺកមមវធី
ី
ិ យូធូបផងែដរ េដយគត់េមលបេណដរ
អញច ឹងគត់កំពុងែតេមលវេដអូ
េនកនុងកមមវធី

និងញញឹមបេណដរ អញច ឹងទូរស័ពទែដលមនអុីនធឺណិត ឬក៏េយងអចភជប់េទនឹងអុីនធឺណិតបន
ី
េយងអចេមលវេដអូ
េនកនុងបណ
ដ ញសងគមយូធូបបនផងែដរ
ី
េដយមនវេដអូ
េរចនេនកនុងបណ
ដ ញសងគមមួយេនះ

ី
េរពះថបណ
ដ ញសងគមយូធូបគឺមនវេដអូ
េរចនែដលេយងអចចូលេមលបន

ី
េដយេរបរបស់អុីនធឺណិត ក៏ប៉ុែនតេរកពីយូធូបគឺេយងអចបញចូ លវេដអូ
េទកនុងទូរស័ពទរបស់េយង
េដមបីេមលផងែដរ របសិនេបេយងអត់មនអុីនធឺណិតេទ

ី
គឺេយងអចបញចូ លវេដអូ
េទកនុងទូរស័ពទរបស់េយង េហយេយងអចេមលបន

អញច ឹងដូចជេយងេមល ចង់េមលេរឿងេផសងៗែដលយូរៗ េហយេយងអត់ចង់េរបរបស់អុីនធឺណិត
អញច ឹងេយងអចបញចូ លភជប់ជមួយេទនឹងកុំពយូទ័ររបស់េយង
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ី
េដមបីបញចូ លវេដអូ
េផសងៗចូលេទកនុងទូរស័ពទរបស់េយង

ី
ដូេចនះេហយេយងអចេមលវេដអូ
ពីទូរស័ពទរបស់េយង េដយេរបរបស់អុីនធឺណិតផង
និងមិនបច់េរបរបស់អុីនធឺណិតផង ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ គឺបុរសមនក់េនះ

ី
គត់កំពុងែតអងគុយេលសឡុង េហយៃដទំងពីររបស់គត់កន់ទូរស័ពទេដមបីេមលវេដអូ
ពីកុ ងយូ
ន
ធូប។
ចូលមកដល់រូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ គឺបុរសមនក់េនះ េយងេឃញ មនបុរសមនក់
័
ែដលមនវយរបែហល
៣០ ឆនេំ នះ ៃដរបស់គត់មខងកំពុងែតកន់េទេលរបររថយនតរកុង

ឬក៏រថេភលង េហយៃដមខងេទៀតកំពុងែតកន់ទូរស័ពទ ចំែណករតេចៀកគត់គឺេដតជប់េទនឹងកស
បនន័យថគត់កំពុងែតសដប់ចេរមៀងេដយេរបរបស់កសសដប់រតេចៀក អញច ឹងកស
េយងេឃញគត់ពក់កសពណ៌េខម េដយេយងេឃញចុងកសគឺមខងេដតជប់េទនឹងទូរស័ពទ
េហយចុងកសមខងេទៀងគឺភជប់េទនឹងរតេចៀករបស់គត់ទង
ំ សងខង
ដូេចនះគត់កំពុងែតសដប់ចេរមៀង ែដលេយងេឃញេនែកបរគត់គឺមនអកសរចេរមៀងេហះេឡងេល
បនន័យថគត់កំពុងែតឈរជិះរថេភលងបេណដរ ឬក៏ជិះឡនរកុងបេណដរ សដប់ចេរមៀងបេណដរ
ែដលេយងេឃញេនែកបរគត់គឺមនមនុសសជេរចនេទៀតផងែដរ
ដូចជេនខងេរកយគត់គឺមនរសតីមនក់ ែដលកំពុងែតសពយកបូប ឈរេនែកបរ
ឈរេនកនុងរថយនតរកុងេនះជមួយគន េដយែកបរនឹងបុរសមនក់េទៀតកំពុងែតឈរដូចគន
អញច ឹងមនមនុសសជេរចនេនេលឡនរកុង ឬក៏េនេលរថេភលងេនះ

កំពុងែតេធវដំេណរេនេលឡនរកុង ដូេចនះរបសិនេបេយងមនទូរស័ពទទំេនប
េយងអចេបកចេរមៀងសដប់បេណដរ និងឈរជិះេលរថយនតរកុងបេណដរបន

េដយេយងអចកំដរអរមមណ៍ ឬក៏កមសនតអរមមណ៍បន ដូចជបុរសមនក់េនះ អនកេនកនុងរូបភពទី
១០ េនះ គឺគត់កំពុងែតេធវដំេណរេទកន់ទីកែនលងជួបមិតតភកតិរបស់គត់ ប៉ុែនតេនេលឡនរកុង
គឺគត់ដក់កសេនកនុងរតេចៀករបស់គត់ េដមបីសដប់ចេរមៀងពីកុ ងទូ
ន រស័ពទ
េដយសរែតគត់េរបរបស់ទូរស័ពទទំេនប ែដលអចចក់ចេរមៀងបន

ដូេចនះកុំឲយមនសំេឡងរ ំខនេទអនកដៃទ េរពះថរបសិនេបេយងអត់ដក់កសេទ
គឺអចមនសំេឡងរ ំខនេចញពីកុ ងទូ
ន រស័ពទេទកន់អនកដៃទបន អញច ឹងអនកដៃទអចនឹងមិនេពញចិតត
ឬក៏គត់អចខឹង ដូេចនះ របសិនេបេយងចង់សដប់ចេរមៀង គឺេយងអចដក់កស
េដមបីសដប់មនក់ឯងបន ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១០ បុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតចក់ចេរមៀងសដប់េនកនុងកសមនក់ឯង។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ គឺេយងេឃញៃដមួយកំពុងែតកន់ទូរស័ពទ
េហយេលងែលបងកមសនតេនកនុងទូរស័ពទ អញច ឹងទូរស័ពទគឺមនមុខងរេរចន
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បនន័យថេយងអចេរបរបស់បនេរចន ទូរស័ពទៃដ គឺេយងអចចក់ចេរមៀង

ី
េយងអចេមលជវេដអូ
េយងអចទក់ទងេទកន់មិតតភកតិរបស់េយង ែដលករនិយយទូរស័ពទ
ឬក៏ករេផញសរ េយងអចថតរូបបន ចំែណកឯមុខងរមួយេទៀត គឺជមុខងរែលបងកមសនត
បនន័យថ េនេពលែដលេយងអផសុក េយងេនមនក់ឯង អត់មនមិតតភកតិេនជមួយ

អញច ឹងេយងអផសុក ដូេចនះេយងចង់េលងែលបង េយងអចេលងែលបងេនកនុងទូរស័ពទបន
បនន័យថជែលបងកមសនត ឬក៏ជេហគមេនកនុងទូរស័ពទ ែដលេនកនុងរូបភពេនះ

គឺជេហគមតេរមៀបែផលេឈ បនន័យថេយងរតូវតេរមៀបែផលេឈឲយដូចៗគន េនះេយងអចឈនះ
អញច ឹងេនកនុងទូរស័ពទៃដ គឺទង
ំ អស់ គឺរគប់ទូរស័ពទៃដ គឺសុទធែតមនែលបងកមសនត

េដមបីកំដរកុំឲយេយងអផសុកបន អញច ឹងេនេពលែដលេយងអផសុក េនេពលែដលេយងេនមនក់ឯង
គឺេយងអចេរបរបស់ទូរស័ពទ េដមបីេលងែលបងកមសនត ឬក៏េលងេហគមេនកនុងទូរស័ពទបន
េដយឥតគិតៃថល បនន័យថេហគមេនកនុងទូរស័ពទគឺេយងអត់គិតលុយេនះេទ

ដូេចនះមនុសសមនក់ៗែដលេរបរបស់ទូរស័ពទ គឺគត់ចូលចិតតេលងេហគមេនកនុងទូរស័ពទគត់ផងែដរ
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ

គឺេយងេឃញមនមនុសសកំពុងែតេលងេហគមេនកនុងទូរស័ពទរបស់គត់។
ចូលមកដល់រូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ គឺ េរកពីមុខងរេលងេហគមេនះ
េយងេឃញេគអចេរបរបស់ទូរស័ពទរបស់េគ េដមបីែសវងរកទីតង
ំ ផងែដរ

អញច ឹងទូរស័ពទទំេនបបចចុបបននគឺមនរបព័នធ GPS ែដលេយងេហថរបព័នធ GPS
គឺជរបព័នធមួយែដលអចឲយេយងែសវងរកទីតង
ំ ែដលេយងចង់េទបន

ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ គឺគត់កំពុងែតែសវងរកហងកេហវ

ែដលេយងេឃញគត់មនអកសរហងកេហវេនេលេអរកង់ទូរស័ពទរបស់គត់ េនកែនលងែសវងរក
៉
អញច ឹងគត់អចៃវអកសរ
ឬក៏វយអកសរេផសងៗ ឬក៏េឈមះទីកែនលងែដលគត់ចង់េទ
អញច ឹងរគន់ែតវយេនកនុងកែនលងែសវងរក កែនលងែដលគត់ចង់េទេនះ

ែផនទីេនកនុងទូរស័ពទនឹងបងហញរបប់េយងថេតេយងរតូវេទតមផលូវណខលះ

េដមបីេទដល់ទីកែនលងែដលេយងចង់េទ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ

គឺគត់េរបរបស់ទូរស័ពទរបស់គត់ េដមបីែសវងរកហងកេហវ អញច ឹងគត់វយពកយ ហងកេហវ
ចូលេទកនុងកែនលងែសវងរក ឬក៏របអប់ែសវងរក បនទប់មកគត់ចុចេលពកយែសវងរក
ដូេចនះែផនទីេនះនឹងបងហញទីតង
ំ ហងកេហវែដលគត់ចង់េទ

េហយនិងទីតង
ំ ែដលគត់កំពុងែតេន ដូេចនះគត់អចដឹងថេតេដមបីពីទីតង
ំ ែដលគត់កំពុងែតេន
េទដល់ហងកេហវែដលគត់ចង់េទ គឺរតូវេរបរបស់ចំណយេពលប៉ុនមន
េហយនិងរតូវេទតមផលូវណខលះ ដូេចនះេយងមនភពងយរសួល
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េដយេយងអត់ចប
ំ ច់កន់ែផនទីធំៗេនកនុងៃដេយងេនះេទ

គឺេយងរគន់ែតេរបរបស់ទូរស័ពទចល័តរបស់េយង េដមបីែសវងរកផលូវែដលេយងចង់េទ
គឺងយរសួលជងករកន់ែផនទីធំៗេនកនុងខលួន

ែដលវពិបកេនកនុងករទុកដក់េនកនុងខលួនរបស់េយង ដូេចនះេយងអចេរបរបស់ទូរស័ពទ
ិ សរមប់នផ
េដមបីជកមមវធី
ំ ូ វរបស់
ល
េយងេទកន់ទីកែនលងែដលេយងចង់េទបន

ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ គឺេគេរបរបស់ទូរស័ពទ េដមបីែសវងរកហងកេហវ
េដមបីេទញុក
ំ េហវ ឬក៏េដមបីេទជួបមិតតភកតិរបស់េគេនទីេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺេយងេឃញទូរស័ពទចល័តដែដល
ិ របតិទិន បនន័យថេនកនុងទូរស័ពទមួយ
ប៉ុែនតេលកេនះគឺេគេបកកមមវធី

គឺមនមុខងរេរចនៗែមនែទន បនន័យថេយងអចេរបរបស់វបនេរចនរបេភទ
ី
េដយេយងអចេលងេហគមផង េយងអចេមលវេដអូ
េយងអចសដប់ចេរមៀង

េយងអចទក់ទងេទមិតតភកតិ េហយក៏េយងអចដឹងអំពីៃថងែខ ឬក៏ដឹងអំពីកលបរ ិេចឆទបន
អញច ឹងេយងអចដឹងអំពីៃថងែខ ឬក៏កលបរ ិេចឆទបនេនកនុងទូរស័ពទរបស់េយង
ិ របតិទិន អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
េដយេយងេរបរបស់កមមវធី

គឺគត់ចង់ដឹងថេតៃថងេនះជៃថងទីប៉ុនមន ឬក៏មិតតភកតិរបស់គត់មនខួបកំេណតេនកនុងៃថងណ
អញច ឹងគត់អចេបកទូរស័ពទរបស់គត់ េដមបីែឆកេមលរបតិទិនបន

អញច ឹងេនកនុងរបតិទិនគឺេយងអចែឆកេមលថៃថងេនះជៃថងទីប៉ុនមន

េហយក៏េយងអចសរេសរេនករចងចំរបស់េយងមួយចំនួន ឬក៏ករកត់រតមួយចំនួន

ិ អី ដូចជឧទហរណ៍ថ េនកនុងៃថងទី ១០ ែខ េមស ឬក៏ៃថងទី ១០
ថេតៃថងទីប៉ុនមន េយងមនកមមវធី
ិ ខួបកំេណតមិតតភកតិរបស់គត់
ែខ សីហ គឺគត់មនកមមវធី

ដូេចនះគត់អចសរេសរកត់រតទុកេនេលរបតិទិនរបស់គត់ ថេនៃថងទី ១០
គឺមនខួបកំេណតមិតតភកតិ ដូេចនះេនេពលែដលៃថងទី ១០ គឺទូរស័ពទនឹងេរទ៍េឡង េដមបីរ ំលឹកេយងថ
ិ េនកនុងៃថងេនះ ដូេចនះវងយរសួលជងករេរបរបស់របតិទិនេនខងេរក
េយងមនកមមវធី

បនន័យថេនរបតិទិនខងេរកគឺេយងរតូវករកត់រតទុកចំខួ នឯង
ល
េហយេយងរតូវកររ ំលឹក
ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងេរបរបស់របតិទិនេនកនុងទូរស័ពទ គឺងយរសួល

គឺទូរស័ពទនឹងជអនករ ំលឹកេយងែតមដង ថេយងេនកនុងៃថងេនះគឺេយងរតូវេធវអីវខលះ រតូវេធវអីខ
វ លះ
គឺទូរស័ពទជអនករ ំលឹកេយងែតមដង

ដូេចនះគឺមនភពងយរសួលកនុងករេរបរបស់របតិទិនេនកនុងទូរស័ពទ

ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺគត់កំពុងែតេមលរបតិទិនែដលេនកនុងទូរស័ពទរបស់គត់។
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ចូលមកដល់រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ គឺេយងេរបរបស់ទូរស័ពទរបស់េយង

េដមបីវស់សីតុណហភព អញច ឹងេដមបីចង់ដឹងពីសីតុណហភពពីមុន េនេពលែដលអត់ទន់មនទូរស័ពទ
គឺេយងេរបរបស់សីតុណហមរត បនន័យថរបដប់វស់សីតុណហភព

អញច ឹងគឺេយងេរបសីតុណហមរតរបស់េយងដក់េនេលៃថង ឬក៏ដក់េនកនុងផទះរបស់េយង េដមបីដឹងថ
េតៃថងេនះមនសីតុណហភពចំនួនប៉ុនមនអងស ក៏ប៉ុែនតេនេពលបចចុបបនន
គឺេយងអត់រតូវករសីតុណហមរតេដមបីវស់សីតុណហភពេនះេទ

គឺេយងអចេរបរបស់ទូរស័ពទរបស់េយងេដមបីដឹងអំពីសីតុណហភពរបចំៃថងបន
េដយសរែតទូរស័ពទៃដឥឡូវគឺ ឬក៏ទូរស័ពទៃដបចចុបបននគឺមនភជប់របព័នធអុីនធឺណិត

ដូេចនះវអចទទួលទិននន័យពីេលអុីនធឺណិតបនថេតៃថងេនះ េនតំបន់ែដលេយងកំពុងែតរស់េន
មនសីតុណហភពប៉ុនមន? េហយៃថងែសអកមនសីតុណហភពប៉ុនមន? េហយមនេភលៀងែដរឬេទ?
ដូេចនះេយងអចតមដនសីតុណហភពរបចំៃថងេនកនុងតំបន់របស់េយងរស់េន

តមរយៈទូរស័ពទៃដរបស់េយងបន េហយរបសិនេបេយងេរបរបស់សីតុណហមរតេនខងេរក
េដមបីវស់សីតុណហភព គឺេយងអចដឹងែតេនកនុងបរ ិេវណតំបន់ែដលេយងរស់េនែតប៉ុេណណះ
ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងេរបរបស់ទូរស័ពទៃដ គឺេយងអចែឆកដឹងតំបន់េផសងៗេទៀតផងែដរ
ឬក៏របេទសេផសងេទៀតផងែដរ ដូចជេយងចង់េទេរករបេទស អញច ឹងេយងចង់ដឹងថេត
េនកនុងបចចុបបននគឺ េនេរករបេទសេនះគឺជរដូវរតជក់ឬក៏រដូវេកដ

េយងអចែឆកេមលេនកនុងទូរស័ពទរបស់េយងថ េតរបេទសែដលេយងចង់េទេនះ
មនសីតុណហភពប៉ុនមន អញច ឹងគឺេយងអត់ចប
ំ ច់ទំនក់ទំនងេទសួរអនកណ
ែដលេនរបេទសេនះៗេទ េយងរគន់ែតែឆកេនកនុងទូរស័ពទរបស់េយង

គឺេយងអចដឹងសីតុណហភពបនដូចគន អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៤ គឺេគេរបរបស់ទូរស័ពទៃដ
េដមបីែឆកសីតុណហភព។

ចូលមកដល់រូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ គឺេយងេឃញ រូបភពទូរស័ពទដែដល
ប៉ុែនតជេអរកង់ែផនកខងេល អញច ឹងេអរកង់ែផនកខងេលទូរស័ពទ

គឺេយងេឃញមនបងហញរូបភពេសវទូរស័ពទ រូបភពេសវអុីនធឺណិត រូបភពេម៉ ង ឬក៏េពលេវល
និងរូបភពថម អញច ឹងបនន័យថ ថមពលរបស់ទូរស័ពទេនកនុងរូបភពេនះគឺជិតអស់េហយ

គឺបនន័យថមនែត ២៦ ភគរយែតប៉ុេណណះ អញច ឹងថមពលែដលគត់េរបរបស់គឺេពញមួយៃថង
អញច ឹងេធវឲយថមពលថមរបស់ទូរស័ពទ គឺអស់ អស់ថមទូរស័ពទ ដូេចនះទូរស័ពទគឺេនែត ២៦
ភគរយែតប៉ុេណណះ ដូេចនះគត់អត់ អត់ចង់េរបរបស់ទូរស័ពទរបស់គត់េទៀតេទ
អញច ឹងរបសិនេបេយងេរបរបស់រហូតទល់ែតអស់ថមពលទូរស័ពទ ទូរស័ពទនឹងរលត់
ដូេចនះេដមបីកុំឲយទូរស័ពទរលត់ អញច ឹងេយងអត់រតូវេរបរបស់ឲយអស់ថមេនះេទ បនន័យថេយងសល់ថម
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ិ ែដលេនកនុងរូបភពទី ១៥
១០ ភគរយ ឬក៏ ២០ ភគរយ េយងរតូវបញចូ លថម ឬក៏សកថមេឡងវញ
េនះ គឺបងហញអំពីែផនកខងេលៃនេអរកង់ទូរស័ពទ ែដលមនដូចជេសវទូរស័ពទៃដ េសវអុីនធឺណិត
េម៉ ង ជមួយនឹងថមទូរស័ពទែដលកំពុងែតជិតអស់ ែដលេនសល់ ២៦ ភគរយ។

ចូលមកដល់រូបភពចុងេរកយ គឺរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ
បនទប់ពីថមទូរស័ពទរបស់គត់ជិតអស់ អញច ឹងេគក៏យកទូរស័ពទមកសកេទនឹងអគគិសនី
ិ ឬក៏បញចូ លថម អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
បនន័យថគត់សកថមេឡងវញ

េយងេឃញទូរស័ពទចល័តរបស់គត់កំពុងែតេដតជប់ែខសមួយ ែដលចុងមខងភជប់ជមួយនឹងទូរស័ពទ
េហយចុងមខងេទៀតភជប់ជមួយនឹងរពីេភលង បនន័យថជឌូយេភលង
េហយគត់េដតចូលេទកនុងរពីេភលង េដមបីសកថមទូរស័ពទពីកុ ងអគគ
ន
ិសនី

អញច ឹងេដមបីបញចូ លថមពលទូរស័ពទ េយងរតូវេរបរបស់ថមពលអគគិសនី ែដលេនកនុងទីរកុង
គឺេយងអចេរបរបស់េភលងអគគិសនី រ ីឯេនតមជនបទគឺេយងអចេរបរបស់េភលងអគុយ
េដមបីសកទូរស័ពទ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ គឺេគេរបរបស់េភលងអគគិសនី

ិ េដមបីេរបរបស់បនតេទៀត
េដមបីសកថមទូរស័ពទរបស់េគឲយមនថមពលេឡងវញ
អញច ឹងេគអត់អចេរបរបស់ទូរស័ពទរហូតទល់ែតអស់ថមេនះេទ េរពះវអចេធវឲយទូរស័ពទឆប់ខូចបន
ិ
ដូេចនះ េយង េនេពលែដលេយងេរបរបស់ថមទូរស័ពទជិតអស់ េយងអចបញចូ លថមេឡងវញ
េដយេរបរបស់េភលងអគគិសនី ឬក៏េភលងអគុយបន ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៦
គឺេគេរបរបស់េភលងអគគិសនី េដមបីសកថមទូរស័ពទ។
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