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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីរសូវ អញច ឹងជទូេទរសូវគឺេយងដំដុះេនកនុងែខវសស
និងេនកនុងរដូវរបំង ែដលរដូវវសស េគេហថរសូវវសស រ ីឯេនេពលែដលេគដំដុះេនកនុងរដូវរបំង
គឺេយងេហថរសូវរបំង អញច ឹងេដយសរែតរបជជនកមពុជគឺ 90 ភគរយគឺជកសិករ
អញច ឹងគត់មនរបកបមុខរបរដំរសូវ ឬក៏េធវរសូវ។

អញច ឹងេយងមកេមលេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ គឺកសិករមនក់ គត់កំពុងែតភជួរែរស
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ េយងេឃញគត់ភួ ជរែរសេដយេរបសតវរកបី
អញច ឹងសតវរកបីគឺមនពណ៌េខម សតវរកបីមនពណ៌េខម េហយមនេជង ៤

និងមនកនទុយមួយផងែដរ កនទុយគឺេនខងេរកយ េហយវមនែសនង ២ រសួចៗ

អញច ឹងែសនងរបស់សតវរកបីគឺេនេលកបល េហយែសនងរបស់សតវរកបីគឺេកងនិងរសួច
អញច ឹងមនកសិករមនក់ គត់កំពុងែតភជួរែរស េដយគត់ពក់អវសៃដែវង

េហយេសលៀកេខពណ៌ផកឈូកេជងែវង គត់មនពក់មួកសលឹកេតនតផងែដរ
អញច ឹងេដយសរែតករេធវែរស េគេធវេនេពលរពឹក េរពះថរបសិនេបេធវេនេពលៃថងគឺវេកដ

គឺពិបកេធវករ ដូេចនះគឺេគភជួរែរស ឬក៏រស់ែរសេនេពលរពឹក អញច ឹងគត់ពក់អវៃដែវង េខេជងែវង
និងមនពក់មួក េដមបីករពរកេមដផងែដរ េរពះថេនេពលែដលេធវែរសគឺេកដ ដូេចនះេហយ

គត់រតូវករពរកេមដផងែដរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញសតវរកបីកំពុងែតេដរអូសនងគ័ល
ឬអូសរនស់ អញច ឹងឧបករណ៍សរមប់ភួ ជរែរស េយងេហថនងគ័ល

េហយឧបករណ៍សរមប់េធវឲយដីរប ងយរសួលេធវែរស េយងេហថរនស់
អញច ឹងសតវរកបីកំពុងែតេដរអូសរនស់ េដយមនកសិករឈរពីេរកយ ឬក៏េដរតមេរកយ
េដមបីបញជ អញច ឹងេគេធវែរសេនកនុងដីលបប់ េដយសរែតមនេភលៀង ឬក៏មនទឹកេនកនុងែរស
េទបេគអចភជួររស់បន ដូេចនះគឺេគេធវែរសេនកនុងដីលបប់ េដយេយងេឃញេនខងេរកយ
គឺមនេដមេឈពណ៌ៃបតង ដូចជេដមេតនត និងេដមេសមផងែដរ

អញច ឹងវលែរសគឺអត់សូវមនេដមេឈេរចនប៉ុនមនេទ គឺវលែរសសមបូរែតេដមេតនត

អញច ឹងេនខងេល េយងេឃញមនពពកកំពុងែតេហះផងែដរ អញច ឹងបនន័យថេមឃរសឡះ
អញច ឹងគឺេមឃអត់េភលៀងេនះេទ បនន័យថអចេភលៀងពីយប់ផងែដរ អញច ឹងេពលរពឹកេឡង
គឺេមឃអត់េភលៀង គឺងយរសួលកនុងករភជួរែរស អញច ឹងរូបភពទី ១ គឺកសិករ គត់កំពុងែតភជួរែរស
េដយេរបសតវរកបី។

ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញកសិករដែដលេនះ គត់បនភជួរែរស
ិ
េដយេរបម៉សុីនភជួរែរសវញមដ
ង អញច ឹង ពីេដម ឬក៏ពីមុន គឺេយងេរបរបស់កមលង
ំ សតវ

េដមបីអូសទញេនកនុងករភជួរែរស ឬក៏េនកនុងកររស់ែរស ក៏ប៉ុែនតឥឡូវ េដមបីចំេណញេពល
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ិ
គឺកសិករ គត់េរបម៉សុីនវញមដ
ង ជក់ែសដងដូចេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ គឺេយងេឃញកសិករមនក់
ែដលគត់ពក់អវពណ៌ស េខេជងែវងពណ៌ផកឈូក និងមនពក់មួកសលឹកេតនតផងែដរេនះ

គឺគត់កំពុងែតកន់ចងកូតម៉ សុីន េដមបីបញជម៉ សុីនកនុងករភជួរែរស អញច ឹងករភជួរែរសេដយេរបម៉សុីន
គឺមនលកខណៈេលឿន េហយរហ័ សនិងងយរសួល

េដយសរែតមិនេរបរបស់កមលង
ំ អូសទញៃនសតវេនះេទ អញច ឹងវេលឿន
េហយងយរសួលកនុងករេធវែរស អញច ឹងគឺចំេណញេពលេវលដល់កសិករ ដូេចនះេនកនុងសម័យឥឡូវ
ឬក៏បចចុបបនន គឺកសិករ គត់ភគេរចន គឺគត់ចូលចិតតេរបរបស់ម៉សុីន

ជជងករេរបរបស់កមលង
ំ សតវរកបី អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ២ គឺកសិករ គត់កំពុងែតភជួរែរស
េដយេរបរបស់ម៉សុីន។

ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញកសិករ គត់កំពុងែតចក់រគប់ពូជ
រតំេទកនុងទឹក អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ េយងេឃញមនចនែដកធំមួយ

អញច ឹងចនែដកធំមួយ ពណ៌េរៀងរបេផះ េហយមនទឹកេនកនុងេនះផងែដរ អញច ឹងកសិករ

គត់កំពុងែតចក់រគប់រសូវេចញពីកុ ងថង់
ន
មួយ ឬកញច ប់មួយ ចក់េចញពីកុ ងថង់
ន
ឬក៏កុ ងកញច
ន
ប់
ែដលមនពណ៌ផកឈូក េហយគត់ចក់រគប់រសូវ ឬក៏រគប់ពូជេនះ ចូលេទកនុងចនែដក

អញច ឹងរគប់រសូវែដលេរបសរមប់ដដ
ំ ុះេនកនុងករេធវែរស គឺេយងេហថរគប់ពូជ អញច ឹង កសិករ

គត់ចក់ចូលេទកនុងចនែដក េដមបីរតំរគប់ពូជ ជទូេទរគប់ពូជ គឺេយងរតូវរតំពម
ី ួយៃថងេទពីរៃថង
េដមបីឲយរគប់ពូជេនះដុះបនលអ អញច ឹងមុននឹងយកេទេធវែ រស

គឺេគរតូវរតំរគប់ពូជេនកនុងទឹកជមុនសិន ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ គឺកសិករ
គត់កំពុងែតចក់រគប់ពូជរតំេនកនុងទឹក មុននឹងគត់យកេទេធវែរស។

បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញកសិករ
គត់កំពុងែតេដរបចរសូវចូលេទកនុងែរស អញច ឹងអមបញ់ មិញ

េដយសរែតគត់រតំរគប់ពូជរួចេហយ េហយែរសរបស់គត់បនភជួររស់រច
ួ េហយ អញច ឹងគឺវ
គឺជេពលសរមប់េធវករសបរពួសរគប់ពូជរសូវរបស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ
េយងេឃញកសិករមនក់ដែដល ែដលគត់ពក់អវៃដែវង េខេជងែវង និងមនពក់មួក

គត់កំពុងែតកន់ករនតកមួយ អញច ឹងករនតករបស់គត់ពណ៌ផកឈូក េហយមនៃដយួរផងែដរ
េដយគត់ស៊កករនតកេនះចូលេទកនុងៃដសដរំ បស់គត់ រ ីឯៃដេឆវងគត់ចប់រគប់ពូជេចញពីករនតក
បចចូលេទកនុងែរស អញច ឹងករេធវរេបៀបេនះ េគេហថករសបរសូវ ឬក៏កររពួសរសូវ

អញច ឹងគត់េដរេនកនុងែរសែដលភជួររស់រច
ួ េហយេនះ ែដលេយងេឃញេនកនុងែរសរបស់គត់
គឺមនទឹកដក់តិចៗ អញច ឹងទឹកដក់តិចៗេនះ គឺេធវឲយដីរបស់គត់គឺមនសំេណម
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និងេធវករដំដុះបនលអ ដូេចនះគត់ក៏កន់រគប់ពូជរសូវែដលគត់បនរតំរច
ួ
បចេទកនុងែរសរបស់គត់ មដងមួយកដប់ៗ អញច ឹងគត់កដប់រគប់រសូវេចញពីកុ ងករនត
ន
ករគប់ពូជ
េហយគត់បចចូលេទកនុងែរស ែដលេយងេហថករសបរសូវ ឬក៏កររពួសរសូវ

អញច ឹងេយងេឃញេនៃថងេនះ គឺមនេមឃរសឡះលអ អញច ឹងគត់េធវែរសេនេរកមេមឃរសឡះ
ែដលជទូេទេយងេធវែរសេនេពលរពឹក រ ីឯេជងគត់ េយងេឃញគត់េដរេនកនុងលបប់

ឬក៏េដរេនកនុងភក់ ែដលលបប់ឬក៏ភក់េនះ គឺជដីែរសរបស់គត់ ែដលគត់បនភជួររស់រច
ួ រល់េហយ
អញច ឹងដីែរសែដលភជួររស់រច
ួ រល់ គឺជេពលសរមប់ែតេធវករសបរសូវ ឬក៏រពួសរសូវេដមបីដដ
ំ ុះ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញជសំណបមួយគុមពធំ អញច ឹង
េរកយេពលែដលេយងសប ឬក៏េយងរពួសរគប់រសូវចូលេទកនុងែរសរួចរល់េហយ

រយៈេពលមួយសបតហ៍ ឬក៏ ២ សបតហ៍ េរកយមក រគប់រសូវេនះនឹងដុះេទជេដមរសូវ

អញច ឹងេដមរសូវ េនេពលែដលវេនខចី [េយងេហថ] េដមរសូវខចី គឺេយងេហថសំណប
អញច ឹងសំណប េនេពលែដលវដុះបនបនតិច របែហលជលូតែវងបនតិចេរកយមក
គឺកសិករនឹងចប់េផដមដកសំណបេនះយកមកចងជបច់ៗ

ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ គឺកសិករដកេដមរសូវតូចៗ

ឬក៏េយងេហថសំណបេនះរួចរល់េហយ េហយគត់ក៏ចងជបច់ៗ េដមបីយកេទសទូង

អញច ឹងគត់ចងជបច់ៗ ប៉ុែនតគត់អត់យកេទណឆងយេចញពីែរសរបស់គត់េទ គឺគត់ចងេហយ
គត់ដក់េនកនុងែរសរបស់គត់ដែដល េដមបីរង់ចរំ យៈេពលសទូង

អញច ឹងេដមបីកុំឲយសំណបរបស់គត់រយប៉ យ ឬក៏រយប៉ យេនកនុងែរសរបស់គត់
គត់រតូវចងសំណបេនះជបច់ៗ េដមបីឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់និងរេបៀបេរៀបរយ
មុននឹងយកេទេធវករសទូងរសូវ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់ដកសំណបរបស់គត់
េចញពីកុ ងែរសរួ
ន
ចរល់េហយ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ

ិ
គឺកសិករកំពុងែតយកេដមរសូវ ឬក៏េដមសំណបេនះេទេដតចូលេនកនុងែរសវញ
អញច ឹងករេដតេដមរសូវ ឬក៏េដតសំណបចូលេទកនុងែរស េយងេហថករសទូង

អញច ឹងេយងេឃញកសិករ គត់កំពុងែតេដរេនកនុងទឹក បនន័យថែរសរបស់គត់គឺមនទឹក

អញច ឹងជទូេទករសទូងរសូវ គឺេយងរតូវករទឹកេនកនុងែរសេរចនជងករសប ឬក៏ករភជួររស់បនតិច
េដយសរែតសនទូងេយងរតូវករទឹក អញច ឹងេដមរសូវែដលេយងយកេទេដតចូលកនុងដី

េយងេហថសនទូង េហយសកមមភពែដលេយងយកេដមរសូវេដតចូលកនុងដី េយងេហថ
ករសទូងរសូវ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញកសិករ គត់កំពុងែតរតកង
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ឬក៏គត់កំពុងែតបីេដមរសូវ ឬក៏បីសនទូង េហយៃដមខងេទៀត ែដលជៃដេឆវង គត់ក៏ចប់េដមរសូវ
េដតចូលេទកនុងែរសរបស់គត់មដងមួយេដមៗ ជជួរៗ អញច ឹងជទូេទករសទូងរសូវ
គឺេគសទូងមួយេដមៗ េហយសទូងជជួរៗរបស់វឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់
អញច ឹងេយងេឃញសនទូងគឺមនសណ
ដ ប់ធនប់ជងសំណប

េដយសរែតសំណបគឺេកតេឡងេចញពីករបចរគប់រសូវចូលេទកនុងែរស អញច ឹងវដុះរយប៉ យ
ឬក៏រប៉ ត់រប៉ យ ប៉ុែនតសនទូង គឺេយងយកេដមរសូវខចី ឬក៏សំណប

យកមកេដតចូលេទកនុងែរសមដងេទៀត េដយេដតជជួរៗមដងមួយេដមៗ
ដូេចនះេយងេឃញសនទូងគឺមនសណ
ដ ប់ធនប់ជងសំណប។

បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញសនទូងកំពុងែតែបកគុមព

អញច ឹងេរកយពីេពលសទូងបនរយៈេពលរបែហលជមួយែខ អញច ឹងរបែហលជមួយែខេរកយមក
គឺសនទូងចប់េផដមែបកគុមព េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺេដមរសូវខចីៗេនះ

គឺមនសភពធំជងមុន បនន័យថកលេពលសទូងគឺេយងសទូងែតមួយេដមៗ អញច ឹងវតូច

ក៏ប៉ុែនតេរកយេពលមួយែខេរកយមក គឺេដមរសូវចប់េផដមរ ីកធំេទៗ បនន័យថវកំពុងែតែបកគុមព
បនន័យថេដមរសូវមួយេដមេនះវដុះេចញេរចនេដម អញច ឹងេធវឲយគុមពរបស់វធំៗជងមុន
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺេដមរសូវ ឬក៏សនទូង កំពុងែតែបកគុមព េដយេយងេឃញ
េគដំវេនកនុងទឹកដែដល អញច ឹងសនទូងគឺរតូវករទឹកេរចន

ដូេចនះេយងអត់រតូវឲយរ ីងទឹកពីកុ ងែរសេនះេទ
ន
របសិនេបរ ីងទឹក អញច ឹងសនទូងអចនឹងងប់

អញច ឹងេគអត់ឲយរ ីងទឹកេទ គឺេគរតូវករឲយមនទឹកេនកនុងែរសជេរៀងរហូត គឺេនេពលណែដលរ ីងទឹក
គឺកសិករនឹងបូមទឹកបញចូ លែរសមដងេទៀត េដមបីឲយទឹក េដមបីឲយរបកដថ

មនទឹកេនកនុងែរសរបស់េគរគប់រគន់ េដមបីេធវឲយសនទូងរបស់េគលូតលស់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី
៧ គឺេយងេឃញសនទូងកំពុងែតែបកគុមពេនកនុងែរស។

បនទប់មករូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ គឺេយងេឃញកសិករកំពុងែតរចូតរសូវ អញច ឹងរសូវ
ឬក៏េដមរសូវែដលទុំ គឺមនពណ៌រកហម អញច ឹងអមបញ់ មិញ េនកនុងរូបភពទី ៧

េយងេឃញសនទូងពណ៌ៃបតងកំពុងែតែបកគុមព រហូតមកដល់រូបភពទី ៨ គឺរសូវែផល េហយទុំ

អញច ឹងេនេពលែដលរសូវទុំ គឺមនពណ៌មស ឬក៏ពណ៌េលឿង អញច ឹងេដមរសូវក៏មនពណ៌មស
ឬក៏ពណ៌េលឿងដូចគន េនេពលែដលរសូវទុំ អញច ឹងេហយ េនេពលែដលរសូវទុំ គឺកសិករ
គត់កំពុងែតរចូតរសូវ អញច ឹងកររបមូលផលរសូវ គឺេយងេហថកររចូតរសូវ
េដយេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញកសិករ គត់កំពុងែតេដរេនកនុងរសូវរបស់គត់

េដរេនកនុងេដមរសូវរបស់គត់េដមបីរចូត េដយេយងេឃញៃដេឆវងគត់កន់េដមរសូវពណ៌េលឿង
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រ ីឯៃដសដគ
ំ ត់កន់ឧបករណ៍សរមប់រចូតរសូវ អញច ឹងឧបករណ៍សរមប់រចូតរសូវ
េយងេហថកេណដៀវ អញច ឹងេគអត់េរបកប
ំ ិត ឬក៏ពូេថ េដមបីេទកត់េដមរសូវេនះេទ
គឺេគមនឧបករណ៍សរមប់កត់េដមរសូវ េយងេហថកេណដៀវ ែដលវមនមុខ
មនេធមញតូចៗដូចរណរែដរ ែតវមនរងេកង េហយវមនដងេឈសរមប់ចប់កន់
អញច ឹងវជេធវអំពីែដក េដយមនដងេឈសរមប់ចប់កន់ េហយវមនេធមញតូចៗ ដូចរណរ
ក៏ប៉ុែនតវមនរងេកងខងមុខបនតិច េដមបីងយរសួលកនុងកររចូតរសូវ អញច ឹងកររបមូលផលរសូវទុំ

េយងេហថកររចូតរសូវ េហយឧបករណ៍សរមប់រចូតរសូវ គឺេយងេហថកេណដៀវ េនកនុងរូបភពទី
៨ គឺកសិករ គត់កំពុងែតរបមូលផលរសូវ ឬក៏គត់កំពុងែតរចូតរសូវ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទប់ពីគត់រចូតរសូវរួចរល់េហយ

អញច ឹងបនទប់ពីកសិករ គត់រចូតរសូវរួចរល់េហយ េយងេឃញកសិករ គត់កំពុងែតយកេដមរសូវ
ែដលមនរសូវទុំ ឬមនែផលរសូវទុំេនជប់េដមេនះ មកេបកេទនឹងកដរ ឬក៏េទនឹងថមមួយ
អញច ឹងករេធវែបបេនះ េយងេហថករេបករសូវ ឬក៏ករែបនរសូវ
អញច ឹងេដមបីរបេឡះយករគប់រសូវេចញពីេដម
គឺេយងអត់េរបៃដេយងរបេឡះរគប់រសូវមដងមួយរគប់ៗេនះេទ គឺវេរបេពលយូរ
េដយសរែតេដមរសូវនីមួយៗគឺមនែផលេរចន េហយកនុងែរសនីមួយៗគឺមនេដមរសូវេរចនផងែដរ
ដូេចនះ េដមបីឲយចំេណញេពលេវល គឺេយងយកេដមរសូវទំងេនះេទេបកេទនឹងថម
ឬក៏េបកេទនឹងកដរមួយបនទះ េដមបីឲយរគប់រសូវរជុះមកេរកម
អញច ឹងេដមបីរបមូលផលរសូវឲយបនលអ គឺេគអត់េបកេទផទល់នង
ឹ ដីេនះេទ
គឺេគមនរកលកេនទលមួយ ែដលរបជជនកមពុជែតងែតេរបកេនទលែដលេធវអំពីសលឹកេតនត
អញច ឹងគឺេយងេបករសូវេនេលកេនទលសលឹកេតនត េហយេនេពលែដលរគប់រសូវរជុះមក
គឺរជុះេនេលកេនទល ដូេចនះកសិករងយរសួលរបមូល
េដយមិនឲយរគប់រសូវទំងេនះរបឡក់ជមួយនឹងដី អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញកសិករ
គត់ពក់អវៃដែវង េខេជងែវងដែដល េរពះថេដមរសូវគឺេធវឲយេយង អចេធវឲយេយងរមស់បន
របសិនេបេយងអត់ពក់អវៃដែវង ឬក៏អត់ពក់េខេជងែវងេទ

េនេពលែដលេយងប៉ះពល់ជមួយេដមរសូវ គឺេដមរសូវអចេធវឲយេយងរមស់ខួ នបន
ល

ដូេចនះេដមបីកុំឲយរមស់គឺេយងរតូវករពរខលួនេយងេដយពក់អវៃដែវង ឬក៏េខេជងែវងជេដម
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់កំពុងែតកន់េដមរសូវមួយគុមព េហយេបកេទនឹងថមមួយ
អញច ឹងេនេពលែដលេបក គឺេយងេឃញគត់េបកមដងមួយគុមពៗ

េហយេយងេឃញរគប់រសូវកំពុងែតរជុះេចញពីេដមរសូវទំងេនះ អញច ឹងេយងេឃញេនខងមុខថម
គឺមនរគប់រសូវពណ៌េលឿងជេរចន ែដលរជុះេនខងមុខថម អញច ឹងេយងេឃញថ
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គត់េបករសូវេដមបីយករសូវេចញពីេដមរសូវ េដយេនខងេរកយគត់ េយងេឃញ
មនេដមរសូវជេរចនេទៀត ែដលមិនទន់េបករួចរល់ ដូេចនះកសិករគត់រតូវែតេបករសូវ
េដមបីរបមូលផលរសូវេចញពីេដមរសូវ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងរបមូលផលរសូវេចញពីេដមរសូវរួចរល់េហយ
េដមរសូវែដលអត់មនរគប់រសូវ េយងេហថចំេបង អញច ឹងេដមរសូវគឺមនរបេយជន៍ផងែដរ
េនេពលែដលេយងរបមូលផល ឬក៏របមូលរសូវ េបករសូវេចញពីេដមអស់េហយ
គឺេយងអចយកេដមរសូវទំងេនះ យកេទឲយសតវេគ ឬក៏សតវរកបីសុី អញច ឹងសតវេគ ឬសតវរកបី
វសុីេដមរសូវ ឬក៏ចំេបង ជអហរ ដូេចនះកសិករគត់អត់យកចំេបង
ឬក៏េដមរសូវែដលអស់រគប់េនះ យកេទេបះេចលេនះេទ គឺគត់អចយកេទឲយេគ
ឬរកបីរបស់គត់សុីជអហរផងែដរ ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ៩ គឺកសិករ

គត់កំពុងែតេបករសូវរបស់គត់េទនឹងថម ឬក៏េបករសូវរបស់គត់េទនឹងកដរមួយបនទះ
េដមបីរបមូលរគប់រសូវេចញពីេដមរសូវ េហយយករគប់រសូវេនះេទេរបរបស់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញ បនទប់ពីកសិករ

គត់របមូលផលរសូវ ឬក៏គត់របេឡះរគប់រសូវ េបករសូវេចញពីេដមរសូវរួចរល់េហយ
គត់យករគប់រសូវេនះមកហល អញច ឹងជទូេទគឺរគប់រសូវ េនេពលែដលេយងរបមូលផលរួច
គឺមនលកខណៈេសមៗបនតិច អញច ឹងេដមបីឲយវសងួតលអ េដមបីឲយរគប់រសូវេនះសងួតលអ
គឺេយងរតូវយកវមកហលេរកមពនលឺរពះអទិតយ ែដលរូបភពទី ១០ េនះ

េយងេឃញមនផទះមួយខនងពណ៌របេផះ េហយផទះេនះគឺជផទះរេបៀបែដល[អនក]េនរសុកែរស
គឺគត់េធវផទះខពស់ផុតពីដី ែដលមនេជងសសរផងែដរ អញច ឹងេនកនុងផទះេនះ

េយងេឃញមនេជងសសរបួន េហយមនកំជេណដរមួយេដមបីេឡងេទេលផទះ
អញច ឹងេនខងមុខផទះគឺមនរនហល េដយេឡងពីកជ
ំ េណដរេទ េយងេឡងេទដល់រនហល
បនទប់មកគឺេយងេឃញផទះមនបងអួច និងមនដំបូលមួយផងែដរ
អញច ឹងផទះេនះគឺជផទះរេបៀបរសុកែរស ែដលេគេធវខពស់ផុតពីដី

ែដលេនែកបរផទះេនះគឺេយងេឃញមនពងមួយ ពងសរមប់ដក់ទឹក
អញច ឹងជទូេទេនរសុកែរសចំករ គឺអត់មនទឹកម៉ សុីនេនះេទ ដូេចនះេហយគឺកសិករ
គត់េរបរបស់ពង េដមបីរតងទឹកេភលៀង អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀងមក
គឺកសិកររតងទឹកេភលៀងដក់ចូលកនុងពងេដមបីទុកេរបរបស់

េហយេយងេឃញេនខងេរកយផទះគឺមនភនំមួយ អញច ឹងភនំមួយេនះ គឺេនជិតផទះរបស់គត់
េហយមនេដមេឈជេរចនផងែដរ ែដលេយងេឃញេដមខលះ គឺជេដមេតនត
េហយេដមេឈេផសងៗេទៀតជេរចនែដលដុះេនែកបរៗផទះរបស់គត់
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េដយេយងេឃញេនខងមុខផទះគឺមនកេនទលមួយ ឬក៏តង់េកស៊ូមួយពណ៌េខៀវ
េហយេនេលតង់េកស៊ូ ឬក៏េនេលកេនទលពណ៌េខៀវេនះ គឺមនរគប់រសូវពណ៌មសជេរចន
អញច ឹងរគប់រសូវទុំគឺមនពណ៌មស ឬក៏ពណ៌េលឿង េហយមនកលិនរកអូបផងែដរ គឺ
អចេនេពលែដលេយងេដរែកបររសូវទុំ គឺេយងមនរកអូប ឬក៏របេហររសូវទុំផងែដរ
ករហលរសូវគឺេយងហលេនេរកមពនលឺរពះអទិតយ អញច ឹងេយងេឃញរពះអទិតយកំពុងែតរះ
និងបេញច ញពនលឺ និងបេញច ញកេមដមកេលរគប់រសូវេដមបីឲយសងួត

ដូេចនះរគប់រសូវែដលេយងេទបែតរបមូលផលបនភលមៗ គឺមនសភពេសមៗ
ដូេចនះេហយគឺេយងអត់អចយកមកេរបរបស់បនេទ
អញច ឹងេយងរតូវេធវយ៉ងណឲយរគប់រសូវសងួតជមុនសិន មុននឹងេយងយកមកេបកឬក៏យកមកកិន
េដមបីេចញជអងករ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១០ គឺេយងេឃញកសិករ

គត់កំពុងែតហលរសូវរបស់គត់េនេរកមពនលឺរពះអទិតយ េដមបីឲយរសូវរបស់គត់សួ ត។
ង
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញមនតបល់មួយ

អញច ឹងតបល់សរមប់បុករសូវ េដយតបល់េនះគឺេយងេឃញជតបល់ជន់ េដយេយងេធវអំពីេឈ
េដយតបល់េនះគឺមនសសរពីរេដម សសរពីរេដមេនះេចះេដយែដកមួយ
េហយមនសសរមួយេទៀតេនកណ
ដ ល ែដលមនរងែវងបនតិចេផដកេទមុខ អញច ឹងសសរទំងពីរ
ទំងបីេនះ ភជប់គនេដយែដកមូលមួយេនកណ
ដ ល
េហយេនេពលែដលេយងេឃញសសរេផដកេនះ គឺមនចុងមខង គឺមនបណូ ដ ល ដូេចនះគឺ

បណូ ដ លេនះ គឺជ េយងេហថអែរងសរមប់បុករសូវ អញច ឹងតបល់េនះគឺជរបេភទតបល់ជន់

េហយេយងជន់េនចុងមខង េដមបីឲយចុងមខងេទៀតបះ េហយេនេរកមតបល់េផដក ឬក៏េឈេផដកេនះ
គឺេយងេឃញមនតបល់មួយ ែដលមនរងរបេហងកណ
ដ ល
ដូេចនះេយងដក់រសូវចូលេទកនុងរបេហងកណ
ដ លេនះ េហយេយងជន់អែរង

ិ បុរណសរមប់េធវករបករគប់រសូវ េដមបីយកអងករ
េដមបីបុករសូវឲយេចញជអងករ េនះគឺជវធី

ិ បុរណេនះគឺវពិបកេនកនុងករេរបរបស់បនតិច
គឺេយងេហថបុករសូវេដមបីយកអងករ អញច ឹងវធី
េដយសរែតេយងរតូវេរបរបស់កមលង
ំ េរចន េដមបីបករគប់រសូវ េដមបីយកអងករពណ៌ស

អញច ឹងេដមបីមុននឹងបនអងករ គឺេយងរតូវបុករសូវជមុនសិន េដមបីឲយរគប់រសូវទំងេនះែបក
េហយេចញជអងករមក ប៉ុែនតបចចុបបននេនះគឺេគេរបម៉សុីន ដូចជេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១១

ដែដល ែដលេនខងសដៃំ ដ គឺជម៉ សុីនកិនរសូវ អញច ឹងេនសម័យបចចុបបនន េគែលងេរបតបល់ជន់
ឬក៏តបល់បុករសូវេទៀតេហយ េដយសរែតវយូរនិងពិបក េហយេរបរបស់កមលង
ំ េរចន
ដូេចនះេគេរបម៉សុីនេដមបីកិនរសូវែតមដង អញច ឹងេយងរគន់ែតចក់រគប់រសូវរបស់េយង
ែដលហលរួច ែដលហលសងួតរួច ចូលេទកនុងម៉ សុីន េនះម៉ សុីននឹងចប់េផដមកិន
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េហយបំែបករគប់រសូវេដយបករគប់រសូវេចញជអងករភលមៗ
អញច ឹងអងករគឺព័ទធេដយរគប់រសូវសំបករសូវ អញច ឹងេនេពលែដលេយងបកសំបករសូវេនះេចញ
នឹងមនអងករពណ៌សេនកនុងេនះ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចក់រគប់រសូវែដលសងួត

ចូលេទកនុងម៉ សុីន ម៉ សុីននឹងេធវករបករគប់រសូវេនះឲយេចញជអងករពណ៌សែតមដង
គឺវចំេណញេពល និងមិនសូវពិបកដល់កមលង
ំ មនុសសផងែដរ េហយសំបករសូវ
ែដលបកេចញជអងករេហយ វនឹងកលយេទជកនទក់
ដូេចនះកនទកគ
់ ឺេយងអចយកេទចិញចឹមសតវផងែដរ ដូចជសតវរជូកគឺវសុក
ី នទក់
ែដលជសំបករសូវេនះឯង េហយអងករគឺមនុសសយកមកបរ ិេភគ ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ១១
ិ បុរណនិងវធី
ិ សម័យ េដយវធី
ិ បុរណ េគបករគប់រសូវ
គឺបងហញអំពីករបករគប់រសូវពីវធី
េដយេរបរបស់តបល់បុករសូវ ឬក៏តបល់ជន់ រ ីឯសម័យ ឬក៏េពលបចចុបបនន

ិ ពីរ គឺេរបរបស់វធី
ិ បុរណ
គឺេយងេរបរបស់ម៉សុីនកិនរសូវ ដូេចនះករបករគប់រសូវគឺមនវធី
ិ សម័យ ឬក៏បចចុបបនន េដយេរបរបស់ម៉សុីនកិនរសូវ។
និងេរបរបស់វធី

បនទប់មករូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញ បនទប់ពីេគកិនរសូវេហយ

រសូវេនះនឹងកលយេទជអងករ អញច ឹងអងករគឺមនពណ៌សែដលខុសពីរសូវ េដយរសូវគឺមនពណ៌មស
េដយសរែតសំបករបស់អងករគឺមនពណ៌េលឿង
ដូេចនះេនេពលែដលអងករមិនទន់បនបកសំបកេចញេគេហថរសូវ
េនេពលែដលេគបកសំបកេចញរួចេហយ គឺេគេហថអងករ អញច ឹងអងករគឺមនពណ៌ស
ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ១២ គឺេយងេឃញេគកំពុងែតយកចនមួយចូកអងករេចញពីកុ ងបវ
ន
អញច ឹងចនមួយ គឺេយងេឃញមនៃដមួយកំពុងែតកន់ចនពណ៌េខៀវ

េហយចូកអងករពណ៌សេចញពីកុ ងបវពណ
ន
៌ េលឿងមួយ អញច ឹងេគចូកអងករ

េដមបីយកេទេរបរបស់ដូចជដំបយ ឬក៏ដប
ំ បរេផសងៗ អញច ឹងរូបភពេនះ
គឺេគកំពុងែតវល់អងករេចញពីកុ ងបវេដ
ន
មបីយកេទដំបយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺេយងេឃញ

បនទប់ពីេគវល់អងករេចញពីកុ ងបវេហ
ន
យ េគក៏ចក់អងករេនះចូលេទកនុងឆនង
ំ មួយ អញច ឹងេដមបីឲយ
ចបស់លស់េនកនុងករដំបយ គឺេយងេរបកំប៉ុង ឬក៏េរបចនេដមបីវល់ អញច ឹងវជរងវស់រងវល់
េដមបីវស់ថេតេយងរតូវករអងករប៉ុនមនេដមបីញុរំ គប់គន ដូេចនះគឺេយងេរបកំប៉ុងឬក៏ចន
េដមបីវល់អងករ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺេយងេឃញ

បនទប់ពីេគយកចនដួសអងករេចញពីកុ ងបវេហ
ន
យ េគយកអងករេនះេទចក់ចូលេទកនុងឆនង
ំ
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េដយេនកនុងឆនង
ំ េនះ េយងេហថឆនង
ំ ដំបយ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេយងយកអងករចក់ចូលេទកនុងឆនង
ំ េដមបីដប
ំ យ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញ

បនទប់ពេី យងវល់អងករចក់ចូលេទកនុងឆនង
ំ រួចរល់េហយ គឺេគចក់ទឹកចូលេទកនុងឆនង
ំ ផងែដរ
អញច ឹងេដមបីដប
ំ យ ឬក៏ដប
ំ បរ គឺេយងរតូវករអងករ និងរតូវករទឹក

អញច ឹងបនទប់ពីេគដក់អងករចូលកនុងឆន ំ េគរតូវចក់ទឹកលមមចូលេទកនុងឆនង
ំ បយេនះផងែដរ េដមបីដ ំ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនះ គឺេយងេឃញ េយងេឃញេគកំពុងែតចក់ទឹកចូលេទកនុងឆនង
ំ
កនុងករមិតបរ ិមណមួយលមមេដមបីដប
ំ យ បនទប់មកេទៀតគឺេគយកគរមបឆនង
ំ េដមបីរគប
េហយេគយកឆនង
ំ េនះេទដក់េនេលេភលង ឬក៏ដក់េនេលចរងកន អញច ឹងេដមបីដប
ំ យ
គឺេគរតូវករេរបរបស់េភលងចរងកន េដមបីដឲ
ំ យេកដផងែដរ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់ទឹកលយជមួយអងករេទកនុងឆនង
ំ

េហយយកេទដក់េនេលចរងកនែដលមនេភលង េនះទឹកនឹងចប់េផដមពុះ
េនេពលែដលទឹកចប់េផដមពុះ អងករែដលេនកនុងឆនង
ំ នឹងចប់េផដមរ ីក

អញច ឹងេយងេឃញមនែផសងហុយេចញពីគរមបឆនង
ំ ផងែដរ អញច ឹងេនេពលែដលែផសងហុយ
គឺមនន័យថទឹកពុះ ឬក៏បយពុះ អញច ឹងេយងរតូវេមលថេតអងករេនះរ ីកេហយឬេន
េនេពលែដលអងកររ ីក គឺបនន័យថវកលយេទជបយ អញច ឹងមុនេពលែដលដំគឺេយងេហថអងករ
េនេពលែដលេយងយកេទដំជមួយនឹងទឹក េហយវរ ីកេហយ គឺេយងេហថបយ
ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ១៤ គឺេគកំពុងែតដំបយ េដយេយងេឃញមនឆនង
ំ បយកំពុងែតពុះ
ហុយែផសងេចញេទេល បនន័យថឆនង
ំ េនះកំពុងែតេកដ េហយបយកំពុងែតពុះ។
បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ គឺេយងេឃញ

េគកំពុងែតដួសបយេចញពីកុ ងឆ
ន នង
ំ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះ គឺេយងេឃញ

េគេបកគរមបឆនង
ំ បយ ែដលមនែផសងហុយៗេចញពីកុ ងឆ
ន នង
ំ បយ េហយមនៃដពីរ
ែដលកំពុងែតដួសបយេចញពីកុ ងឆ
ន នង
ំ េដយេរបែវកពណ៌េលឿងមួយ

អញច ឹងេគដួសបយដក់ចូលេទកនុងចន តមករមិតមួយលមមែដលេគអចហូបអស់

អញច ឹងេគដួសបយេដយេរបែវក ឧបករណ៍សរមប់ដួសបយេចញពីកុ ងឆ
ន នង
ំ េយងេហថែវក
អញច ឹងេគ េយងេឃញេគកំពុងែតដួសបយេចញពីកុ ងឆ
ន នង
ំ មដងមួយែវកៗដក់ចូលេទកនុងចន

េដយេយងេឃញេនែកបរេនះគឺមនចនេគមពីរ គឺពណ៌ទឹករកូច អញច ឹងចនមួយគឺមនបយេពញ
ឯចនមួយេទៀតគឺេគកំពុងែតដួសបយេចញពីកុ ងឆ
ន នង
ំ ដក់ចូលេទកនុងចន អញច ឹងរូបភពទី ១៥
គឺេគកំពុងែតដួសបយដក់ចូលេទកនុងចន។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ គឺេយងនិយយអំពីឧបករណ៍សរមប់ដក់បយ
អញច ឹងឧបករណ៍សរមប់ដក់បយគឺមនេរចន អញច ឹងឆនង
ំ គឺេយងេរបសរមប់ដប
ំ យ
រ ីឯចនគឺេយងេរបរបស់សរមប់ដក់បយ អញច ឹងេនេពលែដលេយងញុប
ំ យ

គឺេយងអត់ញុេំ នកនុងឆនង
ំ េនះេទ គឺេយងញុេំ នកនុងចន ដូេចនះេយងរតូវដួសបយដក់កុ ងចន
ន

េដមបីញុ ំ រ ីឯជំនន់បុរណ ឬក៏សម័យបុរណ គឺេគអត់មនចនេរបរបស់េនះេទ បនន័យថចន
គឺេគេរបរបស់េនសម័យបចចុបបនន ក៏ប៉ុែនតេនកនុងសម័យបុរណគឺេគអត់មនចនេរបរបស់េទ

គឺេគេរបរបស់សុ គ
ម អញច ឹងសមុគគឺជឧបករណ៍សរមប់ដក់បយមួយ ែដលេធវេឡងអំពីសលឹកេតនត
អញច ឹងដូចែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៦ គឺចនមនពណ៌ផកឈូក

ែដលមនបយេនកនុងេនះ ែដលេនែកបរចនេនះគឺមនសមុគមួយពណ៌េលឿង

ែដលេធវអំពីសលឹកេតនត អញច ឹងពីបុរណ េគេរបរបស់សុ គ
ម ែដលេធវអំពីសលឹកេតនត េដមបីដួសបយ
ឬក៏ដក់បយេដមបីហូប អញច ឹងសមុគេធវពីសលឹកេតនត េហយមនគរមបសលឹកេតនតផងែដរ
ែដលឧបករណ៍ទំងពីរេនះ គឺេយងអចេរបរបស់ដក់បយបនដូចគន

ចំែណកឯេយងេឃញមនេនែកបរេនះ គឺមនពំនូកបយមួយេទៀតរងពណ៌រកេមបនតិច
អញច ឹងបយពណ៌រកេមអចជបយដំេណប េយងេហថបយដំេណប
ដូេចនះបយវមនេរចនរបេភទ វមនអងករខសយ ឬក៏អងករធមមត េហយមួយេទៀតគឺអងករដំេណប
អញច ឹងអងករដំេណប ក៏េគេរបរបស់ឬក៏ញុផ
ំ ងែដរេនកនុងរបេទសកមពុជ ក៏ប៉ុែនតអងករដំេណប
ឬក៏បយដំេណប គឺេយងេរបរបស់សរមប់េធវជបែងអម

អញច ឹងេយងអត់ញុេំ នកនុងេពលរបចំៃថងេនះេទ គឺេយងេរបរបស់វសរមប់េធវជបែងអម
េដយេយងមនបែងអមបយដំេណបសំខយជេដម ចំែណកឯអងករខសយ ឬអងករធមមត

គឺេយងដំបយញុរ
ំ ល់ៃថង ជមួយនឹងមហូបេផសងៗ ដូេចនះេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេយងេធវែរស
េដមបីយករសូវ េដមបីយកអងករ យកមកដំបយហូប ឬក៏ដប
ំ យញុជ
ំ មួយនឹងមហូបេផសងៗ
អញច ឹងេនខងអឺរប
៉ុ េយងេឃញគត់អត់សូវញុប
ំ យេនះេទ ប៉ុែនតភគេរចនគត់ញុន
ំ ំបុ័ង

ប៉ុែនតរបជជនេនកនុងអសុី ភគេរចនគឺ ជពិេសសេនកនុងអសុីអេគនយ៍ គឺេយងញុប
ំ យជអហរ

ជក់ែសដងដូចជរបេទសកមពុជ គឺេយងញុប
ំ យជអហររបចំៃថងរបស់េយង សរមប់អហរបីេពល
គឺេពលរពឹក េពលលងច និងេពលៃថងរតង់ គឺេយងេរបរបស់បយអងករធមមតេដមបីញុ ំ

ក៏ប៉ុែនតេនកនុងរបេទសជិតខង ដូចជរបេទសឡវជេដម គឺគត់េរបរបស់អងករដំេណប
េដមបីញុប
ំ យជរបចំៃថង។
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