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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីរសូវ អញច ឹងជទូេទរសូវគឺេយងដដុំះេនកនុងែខវសស 
និងេនកនុងរដូវរបងំ ែដលរដូវវសស េគេហថរសូវវសស រឯីេនេពលែដលេគដដុំះេនកនុងរដូវរបងំ 
គឺេយងេហថរសូវរបងំ អញច ឹងេដយសរែតរបជជនកមពុជគឺ 90 ភគរយគឺជកសិករ 
អញច ឹងគត់មនរបកបមុខរបរដរំសូវ ឬក៏េធវរសូវ។  
 
អញច ឹងេយងមកេមលេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ គឺកសិករមន ក់ គត់កំពុងែតភជួរែរស 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ េយងេឃញគត់ភជួរែរសេដយេរបសតវរកបី 
អញច ឹងសតវរកបីគឺមនពណ៌េខម  សតវរកបីមនពណ៌េខម  េហយមនេជង ៤ 
និងមនកនទុយមួយផងែដរ កនទុយគឺេនខងេរកយ េហយវមនែសនង ២ រសួចៗ 
អញច ឹងែសនងរបស់សតវរកបីគឺេនេលកបល េហយែសនងរបស់សតវរកបីគឺេកងនិងរសួច 
អញច ឹងមនកសិករមន ក់ គត់កំពុងែតភជួរែរស េដយគត់ពក់អវសៃដែវង 
េហយេសលៀកេខពណ៌ផក ឈូកេជងែវង គត់មនពក់មួកសលឹកេតន តផងែដរ 
អញច ឹងេដយសរែតករេធវែរស េគេធវេនេពលរពឹក េរពះថរបសិនេបេធវេនេពលៃថងគឺវេកដ  
គឺពិបកេធវករ ដូេចនះគឺេគភជួរែរស ឬក៏រស់ែរសេនេពលរពឹក អញច ឹងគត់ពក់អវៃដែវង េខេជងែវង 
និងមនពក់មួក េដមបីករពរកេមដ ផងែដរ េរពះថេនេពលែដលេធវែរសគឺេកដ  ដូេចនះេហយ 
គត់រតូវករពរកេមដ ផងែដរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញសតវរកបីកំពុងែតេដរអូសនងគ័ល 
ឬអូសរនស់ អញច ឹងឧបករណ៍សរមប់ភជួរែរស េយងេហថនងគ័ល 
េហយឧបករណ៍សរមប់េធវឲយដីរប ងយរសួលេធវែរស េយងេហថរនស់ 
អញច ឹងសតវរកបីកំពុងែតេដរអូសរនស់ េដយមនកសិករឈរពីេរកយ ឬក៏េដរតមេរកយ 
េដមបីបញជ  អញច ឹងេគេធវែរសេនកនុងដីលបប់ េដយសរែតមនេភលៀង ឬក៏មនទឹកេនកនុងែរស 
េទបេគអចភជួររស់បន ដូេចនះគឺេគេធវែរសេនកនុងដីលបប់ េដយេយងេឃញេនខងេរកយ 
គឺមនេដមេឈពណ៌ៃបតង ដូចជេដមេតន ត និងេដមេសម ផងែដរ 
អញច ឹងវលែរសគឺអត់សូវមនេដមេឈេរចនបុ៉នម នេទ គឺវលែរសសមបូរែតេដមេតន ត 
អញច ឹងេនខងេល េយងេឃញមនពពកកំពុងែតេហះផងែដរ អញច ឹងបនន័យថេមឃរសឡះ 
អញច ឹងគឺេមឃអត់េភលៀងេនះេទ បនន័យថអចេភលៀងពីយប់ផងែដរ អញច ឹងេពលរពឹកេឡង 
គឺេមឃអត់េភលៀង គឺងយរសួលកនុងករភជួរែរស អញច ឹងរូបភពទី ១ គឺកសិករ គត់កំពុងែតភជួរែរស 
េដយេរបសតវរកបី។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញកសិករដែដលេនះ គត់បនភជួរែរស 
េដយេរបម៉សីុនភជួរែរសវញិមដង អញច ឹង ពីេដម ឬក៏ពីមុន គឺេយងេរបរបស់កមល ងំសតវ 
េដមបីអូសទញេនកនុងករភជួរែរស ឬក៏េនកនុងកររស់ែរស ក៏បុ៉ែនតឥឡូវ េដមបីចំេណញេពល 
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គឺកសិករ គត់េរបម៉សីុនវញិមដង ជក់ែសដងដូចេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ គឺេយងេឃញកសិករមន ក់ 
ែដលគត់ពក់អវពណ៌ស េខេជងែវងពណ៌ផក ឈូក និងមនពក់មួកសលឹកេតន តផងែដរេនះ 
គឺគត់កំពុងែតកន់ចងកូតម៉សីុន េដមបីបញជ ម៉សីុនកនុងករភជួរែរស អញច ឹងករភជួរែរសេដយេរបម៉សីុន 
គឺមនលកខណៈេលឿន េហយរហ័សនិងងយរសួល 
េដយសរែតមិនេរបរបស់កមល ងំអូសទញៃនសតវេនះេទ អញច ឹងវេលឿន 
េហយងយរសួលកនុងករេធវែរស អញច ឹងគឺចំេណញេពលេវលដល់កសិករ ដូេចនះេនកនុងសម័យឥឡូវ 
ឬក៏បចចុបបនន គឺកសិករ គត់ភគេរចន គឺគត់ចូលចិតតេរបរបស់ម៉សីុន 
ជជងករេរបរបស់កមល ងំសតវរកបី អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ២ គឺកសិករ គត់កំពុងែតភជួរែរស 
េដយេរបរបស់ម៉សីុន។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញកសិករ គត់កំពុងែតចក់រគប់ពូជ 
រតេំទកនុងទឹក អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ េយងេឃញមនចនែដកធំមួយ 
អញច ឹងចនែដកធំមួយ ពណ៌េរៀងរបេផះ េហយមនទឹកេនកនុងេនះផងែដរ អញច ឹងកសិករ 
គត់កំពុងែតចក់រគប់រសូវេចញពីកនុងថង់មួយ ឬកញច ប់មួយ ចក់េចញពីកនុងថង់ ឬក៏កនុងកញច ប់ 
ែដលមនពណ៌ផក ឈូក េហយគត់ចក់រគប់រសូវ ឬក៏រគប់ពូជេនះ ចូលេទកនុងចនែដក 
អញច ឹងរគប់រសូវែដលេរបសរមប់ដដុំះេនកនុងករេធវែរស គឺេយងេហថរគប់ពូជ អញច ឹង កសិករ 
គត់ចក់ចូលេទកនុងចនែដក េដមបីរតរំគប់ពូជ ជទូេទរគប់ពូជ គឺេយងរតូវរតពីំមួយៃថងេទពីរៃថង 
េដមបីឲយរគប់ពូជេនះដុះបនលអ អញច ឹងមុននឹងយកេទេធវែរស 
គឺេគរតូវរតរំគប់ពូជេនកនុងទឹកជមុនសិន ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ គឺកសិករ 
គត់កំពុងែតចក់រគប់ពូជរតេំនកនុងទឹក មុននឹងគត់យកេទេធវែរស។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញកសិករ 
គត់កំពុងែតេដរបចរសូវចូលេទកនុងែរស អញច ឹងអមបញ់មិញ 
េដយសរែតគត់រតរំគប់ពូជរចួេហយ េហយែរសរបស់គត់បនភជួររស់រចួេហយ អញច ឹងគឺវ 
គឺជេពលសរមប់េធវករសបរពួសរគប់ពូជរសូវរបស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ 
េយងេឃញកសិករមន ក់ដែដល ែដលគត់ពក់អវៃដែវង េខេជងែវង និងមនពក់មួក 
គត់កំពុងែតកន់ករនតកមួយ អញច ឹងករនតករបស់គត់ពណ៌ផក ឈូក េហយមនៃដយួរផងែដរ 
េដយគត់ស៊កករនតកេនះចូលេទកនុងៃដសដ រំបស់គត់ រឯីៃដេឆវងគត់ចប់រគប់ពូជេចញពីករនតក 
បចចូលេទកនុងែរស អញច ឹងករេធវរេបៀបេនះ េគេហថករសបរសូវ ឬក៏កររពួសរសូវ 
អញច ឹងគត់េដរេនកនុងែរសែដលភជួររស់រចួេហយេនះ ែដលេយងេឃញេនកនុងែរសរបស់គត់ 
គឺមនទឹកដក់តិចៗ អញច ឹងទឹកដក់តិចៗេនះ គឺេធវឲយដីរបស់គត់គឺមនសំេណ ម 
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និងេធវករដដុំះបនលអ ដូេចនះគត់ក៏កន់រគប់ពូជរសូវែដលគត់បនរតរំចួ 
បចេទកនុងែរសរបស់គត់ មដងមួយកដ ប់ៗ អញច ឹងគត់កដ ប់រគប់រសូវេចញពីកនុងករនតករគប់ពូជ 
េហយគត់បចចូលេទកនុងែរស ែដលេយងេហថករសបរសូវ ឬក៏កររពួសរសូវ 
អញច ឹងេយងេឃញេនៃថងេនះ គឺមនេមឃរសឡះលអ អញច ឹងគត់េធវែរសេនេរកមេមឃរសឡះ 
ែដលជទូេទេយងេធវែរសេនេពលរពឹក រឯីេជងគត់ េយងេឃញគត់េដរេនកនុងលបប់ 
ឬក៏េដរេនកនុងភក់ ែដលលបប់ឬក៏ភក់េនះ គឺជដីែរសរបស់គត់ ែដលគត់បនភជួររស់រចួរល់េហយ 
អញច ឹងដីែរសែដលភជួររស់រចួរល់ គឺជេពលសរមប់ែតេធវករសបរសូវ ឬក៏រពួសរសូវេដមបីដដុំះ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញជសំណបមួយគុមពធំ អញច ឹង 
េរកយេពលែដលេយងសប ឬក៏េយងរពួសរគប់រសូវចូលេទកនុងែរសរចួរល់េហយ 
រយៈេពលមួយសបត ហ៍ ឬក៏ ២ សបត ហ៍េរកយមក រគប់រសូវេនះនឹងដុះេទជេដមរសូវ 
អញច ឹងេដមរសូវ េនេពលែដលវេនខច ី[េយងេហថ] េដមរសូវខច ីគឺេយងេហថសំណប 
អញច ឹងសំណប េនេពលែដលវដុះបនបនតិច របែហលជលូតែវងបនតិចេរកយមក 
គឺកសិករនឹងចប់េផដមដកសំណបេនះយកមកចងជបច់ៗ 
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ គឺកសិករដកេដមរសូវតូចៗ 
ឬក៏េយងេហថសំណបេនះរចួរល់េហយ េហយគត់ក៏ចងជបច់ៗ េដមបីយកេទសទូង 
អញច ឹងគត់ចងជបច់ៗ បុ៉ែនតគត់អត់យកេទណឆង យេចញពីែរសរបស់គត់េទ គឺគត់ចងេហយ 
គត់ដក់េនកនុងែរសរបស់គត់ដែដល េដមបីរង់ចរំយៈេពលសទូង 
អញច ឹងេដមបីកំុឲយសំណបរបស់គត់រយប៉យ ឬក៏រយប៉យេនកនុងែរសរបស់គត់ 
គត់រតូវចងសំណបេនះជបច់ៗ េដមបីឲយមនសណដ ប់ធន ប់និងរេបៀបេរៀបរយ 
មុននឹងយកេទេធវករសទូងរសូវ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់ដកសំណបរបស់គត់ 
េចញពីកនុងែរសរចួរល់េហយ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ 
គឺកសិករកំពុងែតយកេដមរសូវ ឬក៏េដមសំណបេនះេទេដតចូលេនកនុងែរសវញិ 
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 េហយៃដមខ ងេទៀត ែដលជៃដេឆវង គត់ក៏ចប់េដមរសូវ 
េដតចូលេទកនុងែរសរបស់គត់មដងមួយេដមៗ ជជួរៗ អញច ឹងជទូេទករសទូងរសូវ 
គឺេគសទូងមួយេដមៗ េហយសទូងជជួរៗរបស់វឲយមនសណដ ប់ធន ប់ 
អញច ឹងេយងេឃញសនទូងគឺមនសណដ ប់ធន ប់ជងសំណប 
េដយសរែតសំណបគឺេកតេឡងេចញពីករបចរគប់រសូវចូលេទកនុងែរស អញច ឹងវដុះរយប៉យ 
ឬក៏រប៉ត់រប៉យ បុ៉ែនតសនទូង គឺេយងយកេដមរសូវខច ីឬក៏សំណប 
យកមកេដតចូលេទកនុងែរសមដងេទៀត េដយេដតជជួរៗមដងមួយេដមៗ 
ដូេចនះេយងេឃញសនទូងគឺមនសណដ ប់ធន ប់ជងសំណប។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញសនទូងកំពុងែតែបកគុមព 
អញច ឹងេរកយពីេពលសទូងបនរយៈេពលរបែហលជមួយែខ អញច ឹងរបែហលជមួយែខេរកយមក 
គឺសនទូងចប់េផដមែបកគុមព េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺេដមរសូវខចីៗេនះ 
គឺមនសភពធំជងមុន បនន័យថកលេពលសទូងគឺេយងសទូងែតមួយេដមៗ អញច ឹងវតូច 
ក៏បុ៉ែនតេរកយេពលមួយែខេរកយមក គឺេដមរសូវចប់េផដមរកីធំេទៗ បនន័យថវកំពុងែតែបកគុមព 
បនន័យថេដមរសូវមួយេដមេនះវដុះេចញេរចនេដម អញច ឹងេធវឲយគុមពរបស់វធំៗជងមុន 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺេដមរសូវ ឬក៏សនទូង កំពុងែតែបកគុមព េដយេយងេឃញ 
េគដវំេនកនុងទឹកដែដល អញច ឹងសនទូងគឺរតូវករទឹកេរចន 
ដូេចនះេយងអត់រតូវឲយរងីទឹកពីកនុងែរសេនះេទ របសិនេបរងីទឹក អញច ឹងសនទូងអចនឹងងប់ 
អញច ឹងេគអត់ឲយរងីទឹកេទ គឺេគរតូវករឲយមនទឹកេនកនុងែរសជេរៀងរហូត គឺេនេពលណែដលរងីទឹក 
គឺកសិករនឹងបូមទឹកបញចូ លែរសមដងេទៀត េដមបីឲយទឹក េដមបីឲយរបកដថ 
មនទឹកេនកនុងែរសរបស់េគរគប់រគន់ េដមបីេធវឲយសនទូងរបស់េគលូតលស់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី 
៧ គឺេយងេឃញសនទូងកំពុងែតែបកគុមពេនកនុងែរស។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ គឺេយងេឃញកសិករកំពុងែតរចូតរសូវ អញច ឹងរសូវ 
ឬក៏េដមរសូវែដលទំុ គឺមនពណ៌រកហម អញច ឹងអមបញ់មិញ េនកនុងរូបភពទី ៧ 
េយងេឃញសនទូងពណ៌ៃបតងកំពុងែតែបកគុមព រហូតមកដល់រូបភពទី ៨ គឺរសូវែផល េហយទំុ 
អញច ឹងេនេពលែដលរសូវទំុ គឺមនពណ៌មស ឬក៏ពណ៌េលឿង អញច ឹងេដមរសូវក៏មនពណ៌មស 
ឬក៏ពណ៌េលឿងដូចគន  េនេពលែដលរសូវទំុ អញច ឹងេហយ េនេពលែដលរសូវទំុ គឺកសិករ 
គត់កំពុងែតរចូតរសូវ អញច ឹងកររបមូលផលរសូវ គឺេយងេហថកររចូតរសូវ 
េដយេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញកសិករ គត់កំពុងែតេដរេនកនុងរសូវរបស់គត់ 
េដរេនកនុងេដមរសូវរបស់គត់េដមបីរចូត េដយេយងេឃញៃដេឆវងគត់កន់េដមរសូវពណ៌េលឿង 
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រឯីៃដសដ គំត់កន់ឧបករណ៍សរមប់រចូតរសូវ អញច ឹងឧបករណ៍សរមប់រចូតរសូវ 
េយងេហថកេណដ ៀវ អញច ឹងេគអត់េរបកបិំត ឬក៏ពូេថ េដមបីេទកត់េដមរសូវេនះេទ 
គឺេគមនឧបករណ៍សរមប់កត់េដមរសូវ េយងេហថកេណដ ៀវ ែដលវមនមុខ 
មនេធមញតូចៗដូចរណរែដរ ែតវមនរងេកង េហយវមនដងេឈសរមប់ចប់កន់ 
អញច ឹងវជេធវអំពីែដក េដយមនដងេឈសរមប់ចប់កន់ េហយវមនេធមញតូចៗ ដូចរណរ 
ក៏បុ៉ែនតវមនរងេកងខងមុខបនតិច េដមបីងយរសួលកនុងកររចូតរសូវ អញច ឹងកររបមូលផលរសូវទំុ 
េយងេហថកររចូតរសូវ េហយឧបករណ៍សរមប់រចូតរសូវ គឺេយងេហថកេណដ ៀវ េនកនុងរូបភពទី 
៨ គឺកសិករ គត់កំពុងែតរបមូលផលរសូវ ឬក៏គត់កំពុងែតរចូតរសូវ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទ ប់ពីគត់រចូតរសូវរចួរល់េហយ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីកសិករ គត់រចូតរសូវរចួរល់េហយ េយងេឃញកសិករ គត់កំពុងែតយកេដមរសូវ 
ែដលមនរសូវទំុ ឬមនែផលរសូវទំុេនជប់េដមេនះ មកេបកេទនឹងកដ រ ឬក៏េទនឹងថមមួយ 
អញច ឹងករេធវែបបេនះ េយងេហថករេបករសូវ ឬក៏ករែបនរសូវ 
អញច ឹងេដមបីរបេឡះយករគប់រសូវេចញពីេដម 
គឺេយងអត់េរបៃដេយងរបេឡះរគប់រសូវមដងមួយរគប់ៗេនះេទ គឺវេរបេពលយូរ 
េដយសរែតេដមរសូវនីមួយៗគឺមនែផលេរចន េហយកនុងែរសនីមួយៗគឺមនេដមរសូវេរចនផងែដរ 
ដូេចនះ េដមបីឲយចំេណញេពលេវល គឺេយងយកេដមរសូវទងំេនះេទេបកេទនឹងថម 
ឬក៏េបកេទនឹងកដ រមួយបនទះ េដមបីឲយរគប់រសូវរជុះមកេរកម 
អញច ឹងេដមបីរបមូលផលរសូវឲយបនលអ គឺេគអត់េបកេទផទ ល់នឹងដីេនះេទ 
គឺេគមនរកលកេនទលមួយ ែដលរបជជនកមពុជែតងែតេរបកេនទលែដលេធវអំពីសលឹកេតន ត 
អញច ឹងគឺេយងេបករសូវេនេលកេនទលសលឹកេតន ត េហយេនេពលែដលរគប់រសូវរជុះមក 
គឺរជុះេនេលកេនទល ដូេចនះកសិករងយរសួលរបមូល 
េដយមិនឲយរគប់រសូវទងំេនះរបឡក់ជមួយនឹងដី អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញកសិករ 
គត់ពក់អវៃដែវង េខេជងែវងដែដល េរពះថេដមរសូវគឺេធវឲយេយង អចេធវឲយេយងរមស់បន 
របសិនេបេយងអត់ពក់អវៃដែវង ឬក៏អត់ពក់េខេជងែវងេទ 
េនេពលែដលេយងប៉ះពល់ជមួយេដមរសូវ គឺេដមរសូវអចេធវឲយេយងរមស់ខលួនបន 
ដូេចនះេដមបីកំុឲយរមស់គឺេយងរតូវករពរខលួនេយងេដយពក់អវៃដែវង ឬក៏េខេជងែវងជេដម 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់កំពុងែតកន់េដមរសូវមួយគុមព េហយេបកេទនឹងថមមួយ 
អញច ឹងេនេពលែដលេបក គឺេយងេឃញគត់េបកមដងមួយគុមពៗ 
េហយេយងេឃញរគប់រសូវកំពុងែតរជុះេចញពីេដមរសូវទងំេនះ អញច ឹងេយងេឃញេនខងមុខថម 
គឺមនរគប់រសូវពណ៌េលឿងជេរចន ែដលរជុះេនខងមុខថម អញច ឹងេយងេឃញថ 
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គត់េបករសូវេដមបីយករសូវេចញពីេដមរសូវ េដយេនខងេរកយគត់ េយងេឃញ 
មនេដមរសូវជេរចនេទៀត ែដលមិនទន់េបករចួរល់ ដូេចនះកសិករគត់រតូវែតេបករសូវ 
េដមបីរបមូលផលរសូវេចញពីេដមរសូវ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងរបមូលផលរសូវេចញពីេដមរសូវរចួរល់េហយ 
េដមរសូវែដលអត់មនរគប់រសូវ េយងេហថចំេបង អញច ឹងេដមរសូវគឺមនរបេយជន៍ផងែដរ 
េនេពលែដលេយងរបមូលផល ឬក៏របមូលរសូវ េបករសូវេចញពីេដមអស់េហយ 
គឺេយងអចយកេដមរសូវទងំេនះ យកេទឲយសតវេគ ឬក៏សតវរកបីសីុ អញច ឹងសតវេគ ឬសតវរកបី 
វសីុេដមរសូវ ឬក៏ចំេបង ជអហរ ដូេចនះកសិករគត់អត់យកចំេបង 
ឬក៏េដមរសូវែដលអស់រគប់េនះ យកេទេបះេចលេនះេទ គឺគត់អចយកេទឲយេគ 
ឬរកបីរបស់គត់សីុជអហរផងែដរ ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ៩ គឺកសិករ 
គត់កំពុងែតេបករសូវរបស់គត់េទនឹងថម ឬក៏េបករសូវរបស់គត់េទនឹងកដ រមួយបនទះ 
េដមបីរបមូលរគប់រសូវេចញពីេដមរសូវ េហយយករគប់រសូវេនះេទេរបរបស់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញ បនទ ប់ពីកសិករ 
គត់របមូលផលរសូវ ឬក៏គត់របេឡះរគប់រសូវ េបករសូវេចញពីេដមរសូវរចួរល់េហយ 
គត់យករគប់រសូវេនះមកហល អញច ឹងជទូេទគឺរគប់រសូវ េនេពលែដលេយងរបមូលផលរចួ 
គឺមនលកខណៈេសមៗបនតិច អញច ឹងេដមបីឲយវសងួតលអ េដមបីឲយរគប់រសូវេនះសងួតលអ 
គឺេយងរតូវយកវមកហលេរកមពនលឺរពះអទិតយ ែដលរូបភពទី ១០ េនះ 
េយងេឃញមនផទះមួយខនងពណ៌របេផះ េហយផទះេនះគឺជផទះរេបៀបែដល[អនក]េនរសុកែរស 
គឺគត់េធវផទះខពស់ផុតពីដី ែដលមនេជងសសរផងែដរ អញច ឹងេនកនុងផទះេនះ 
េយងេឃញមនេជងសសរបួន េហយមនកជំេណដ រមួយេដមបីេឡងេទេលផទះ 
អញច ឹងេនខងមុខផទះគឺមនរនហល េដយេឡងពីកជំេណដ រេទ េយងេឡងេទដល់រនហល 
បនទ ប់មកគឺេយងេឃញផទះមនបងអួច និងមនដំបូលមួយផងែដរ 
អញច ឹងផទះេនះគឺជផទះរេបៀបរសុកែរស ែដលេគេធវខពស់ផុតពីដី 
ែដលេនែកបរផទះេនះគឺេយងេឃញមនពងមួយ ពងសរមប់ដក់ទឹក 
អញច ឹងជទូេទេនរសុកែរសចំករ គឺអត់មនទឹកម៉សីុនេនះេទ ដូេចនះេហយគឺកសិករ 
គត់េរបរបស់ពង េដមបីរតងទឹកេភលៀង អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀងមក 
គឺកសិកររតងទឹកេភលៀងដក់ចូលកនុងពងេដមបីទុកេរបរបស់ 
េហយេយងេឃញេនខងេរកយផទះគឺមនភនំមួយ អញច ឹងភនំមួយេនះ គឺេនជិតផទះរបស់គត់ 
េហយមនេដមេឈជេរចនផងែដរ ែដលេយងេឃញេដមខលះ គឺជេដមេតន ត 
េហយេដមេឈេផសងៗេទៀតជេរចនែដលដុះេនែកបរៗផទះរបស់គត់ 
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េដយេយងេឃញេនខងមុខផទះគឺមនកេនទលមួយ ឬក៏តង់េកសូ៊មួយពណ៌េខៀវ 
េហយេនេលតង់េកសូ៊ ឬក៏េនេលកេនទលពណ៌េខៀវេនះ គឺមនរគប់រសូវពណ៌មសជេរចន 
អញច ឹងរគប់រសូវទំុគឺមនពណ៌មស ឬក៏ពណ៌េលឿង េហយមនកលិនរកអូបផងែដរ គឺ 
អចេនេពលែដលេយងេដរែកបររសូវទំុ គឺេយងមនរកអូប ឬក៏របេហររសូវទំុផងែដរ 
ករហលរសូវគឺេយងហលេនេរកមពនលឺរពះអទិតយ អញច ឹងេយងេឃញរពះអទិតយកំពុងែតរះ 
និងបេញចញពនល ឺនិងបេញចញកេមដ មកេលរគប់រសូវេដមបីឲយសងួត 
ដូេចនះរគប់រសូវែដលេយងេទបែតរបមូលផលបនភល មៗ គឺមនសភពេសមៗ 
ដូេចនះេហយគឺេយងអត់អចយកមកេរបរបស់បនេទ 
អញច ឹងេយងរតូវេធវយ៉ងណឲយរគប់រសូវសងួតជមុនសិន មុននឹងេយងយកមកេបកឬក៏យកមកកិន 
េដមបីេចញជអងករ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១០ គឺេយងេឃញកសិករ 
គត់កំពុងែតហលរសូវរបស់គត់េនេរកមពនលឺរពះអទិតយ េដមបីឲយរសូវរបស់គត់សងួត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញមនតបល់មួយ 
អញច ឹងតបល់សរមប់បុករសូវ េដយតបល់េនះគឺេយងេឃញជតបល់ជន់ េដយេយងេធវអំពីេឈ 
េដយតបល់េនះគឺមនសសរពីរេដម សសរពីរេដមេនះេចះេដយែដកមួយ 
េហយមនសសរមួយេទៀតេនកណដ ល ែដលមនរងែវងបនតិចេផដកេទមុខ អញច ឹងសសរទងំពីរ 
ទងំបីេនះ ភជ ប់គន េដយែដកមូលមួយេនកណដ ល 
េហយេនេពលែដលេយងេឃញសសរេផដកេនះ គឺមនចុងមខ ង គឺមនបណដូ ល ដូេចនះគឺ 
បណដូ លេនះ គឺជ េយងេហថអែរងសរមប់បុករសូវ អញច ឹងតបល់េនះគឺជរបេភទតបល់ជន់ 
េហយេយងជន់េនចុងមខ ង េដមបីឲយចុងមខ ងេទៀតបះ េហយេនេរកមតបល់េផដក ឬក៏េឈេផដកេនះ 
គឺេយងេឃញមនតបល់មួយ ែដលមនរងរបេហងកណដ ល 
ដូេចនះេយងដក់រសូវចូលេទកនុងរបេហងកណដ លេនះ េហយេយងជន់អែរង 
េដមបីបុករសូវឲយេចញជអងករ េនះគឺជវធីិបុរណសរមប់េធវករបករគប់រសូវ េដមបីយកអងករ 
គឺេយងេហថបុករសូវេដមបីយកអងករ អញច ឹងវធីិបុរណេនះគឺវពិបកេនកនុងករេរបរបស់បនតិច 
េដយសរែតេយងរតូវេរបរបស់កមល ងំេរចន េដមបីបករគប់រសូវ េដមបីយកអងករពណ៌ស 
អញច ឹងេដមបីមុននឹងបនអងករ គឺេយងរតូវបុករសូវជមុនសិន េដមបីឲយរគប់រសូវទងំេនះែបក 
េហយេចញជអងករមក បុ៉ែនតបចចុបបននេនះគឺេគេរបម៉សីុន ដូចជេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១១ 
ដែដល ែដលេនខងសដ ៃំដ គឺជម៉សីុនកិនរសូវ អញច ឹងេនសម័យបចចុបបនន េគែលងេរបតបល់ជន់ 
ឬក៏តបល់បុករសូវេទៀតេហយ េដយសរែតវយូរនិងពិបក េហយេរបរបស់កមល ងំេរចន 
ដូេចនះេគេរបម៉សីុនេដមបីកិនរសូវែតមដង អញច ឹងេយងរគន់ែតចក់រគប់រសូវរបស់េយង 
ែដលហលរចួ ែដលហលសងួតរចួ ចូលេទកនុងម៉សីុន េនះម៉សីុននឹងចប់េផដមកិន 
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េហយបំែបករគប់រសូវេដយបករគប់រសូវេចញជអងករភល មៗ 
អញច ឹងអងករគឺព័ទធេដយរគប់រសូវសំបករសូវ អញច ឹងេនេពលែដលេយងបកសំបករសូវេនះេចញ 
នឹងមនអងករពណ៌សេនកនុងេនះ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចក់រគប់រសូវែដលសងួត 
ចូលេទកនុងម៉សីុន ម៉សីុននឹងេធវករបករគប់រសូវេនះឲយេចញជអងករពណ៌សែតមដង 
គឺវចំេណញេពល និងមិនសូវពិបកដល់កមល ងំមនុសសផងែដរ េហយសំបករសូវ 
ែដលបកេចញជអងករេហយ វនឹងកល យេទជកនទក់ 
ដូេចនះកនទក់គឺេយងអចយកេទចិញច ឹមសតវផងែដរ ដូចជសតវរជូកគឺវសីុកនទក់ 
ែដលជសំបករសូវេនះឯង េហយអងករគឺមនុសសយកមកបរេិភគ ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ១១ 
គឺបងហ ញអំពីករបករគប់រសូវពីវធីិបុរណនិងវធីិសម័យ េដយវធីិបុរណ េគបករគប់រសូវ 
េដយេរបរបស់តបល់បុករសូវ ឬក៏តបល់ជន់ រឯីសម័យ ឬក៏េពលបចចុបបនន 
គឺេយងេរបរបស់ម៉សីុនកិនរសូវ ដូេចនះករបករគប់រសូវគឺមនវធីិពីរ គឺេរបរបស់វធីិបុរណ 
និងេរបរបស់វធីិសម័យ ឬក៏បចចុបបនន េដយេរបរបស់ម៉សីុនកិនរសូវ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញ បនទ ប់ពីេគកិនរសូវេហយ 
រសូវេនះនឹងកល យេទជអងករ អញច ឹងអងករគឺមនពណ៌សែដលខុសពីរសូវ េដយរសូវគឺមនពណ៌មស 
េដយសរែតសំបករបស់អងករគឺមនពណ៌េលឿង 
ដូេចនះេនេពលែដលអងករមិនទន់បនបកសំបកេចញេគេហថរសូវ 
េនេពលែដលេគបកសំបកេចញរចួេហយ គឺេគេហថអងករ អញច ឹងអងករគឺមនពណ៌ស 
ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ១២ គឺេយងេឃញេគកំពុងែតយកចនមួយចូកអងករេចញពីកនុងបវ 
អញច ឹងចនមួយ គឺេយងេឃញមនៃដមួយកំពុងែតកន់ចនពណ៌េខៀវ 
េហយចូកអងករពណ៌សេចញពីកនុងបវពណ៌េលឿងមួយ អញច ឹងេគចូកអងករ 
េដមបីយកេទេរបរបស់ដូចជដបំយ ឬក៏ដបំបរេផសងៗ អញច ឹងរូបភពេនះ 
គឺេគកំពុងែតវល់អងករេចញពីកនុងបវេដមបីយកេទដបំយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺេយងេឃញ 
បនទ ប់ពីេគវល់អងករេចញពីកនុងបវេហយ េគក៏ចក់អងករេនះចូលេទកនុងឆន ងំមួយ អញច ឹងេដមបីឲយ 
ចបស់លស់េនកនុងករដបំយ គឺេយងេរបកំបុ៉ង ឬក៏េរបចនេដមបីវល់ អញច ឹងវជរងវ ស់រងវ ល់ 
េដមបីវស់ថេតេយងរតូវករអងករបុ៉នម នេដមបីញុរំគប់គន  ដូេចនះគឺេយងេរបកំបុ៉ងឬក៏ចន 
េដមបីវល់អងករ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺេយងេឃញ 
បនទ ប់ពីេគយកចនដួសអងករេចញពីកនុងបវេហយ េគយកអងករេនះេទចក់ចូលេទកនុងឆន ងំ 
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េដយេនកនុងឆន ងំេនះ េយងេហថឆន ងំដបំយ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេយងយកអងករចក់ចូលេទកនុងឆន ងំេដមបីដបំយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញ 
បនទ ប់ពីេយងវល់អងករចក់ចូលេទកនុងឆន ងំរចួរល់េហយ គឺេគចក់ទឹកចូលេទកនុងឆន ងំផងែដរ 
អញច ឹងេដមបីដបំយ ឬក៏ដបំបរ គឺេយងរតូវករអងករ និងរតូវករទឹក 
អញច ឹងបនទ ប់ពីេគដក់អងករចូលកនុងឆន  ំេគរតូវចក់ទឹកលមមចូលេទកនុងឆន ងំបយេនះផងែដរ េដមបីដ ំ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនះ គឺេយងេឃញ េយងេឃញេគកំពុងែតចក់ទឹកចូលេទកនុងឆន ងំ 
កនុងករមិតបរមិណមួយលមមេដមបីដបំយ បនទ ប់មកេទៀតគឺេគយកគរមបឆន ងំេដមបីរគប 
េហយេគយកឆន ងំេនះេទដក់េនេលេភលង ឬក៏ដក់េនេលចរងក ន អញច ឹងេដមបីដបំយ 
គឺេគរតូវករេរបរបស់េភលងចរងក ន េដមបីដឲំយេកដ ផងែដរ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់ទឹកលយជមួយអងករេទកនុងឆន ងំ 
េហយយកេទដក់េនេលចរងក នែដលមនេភលង េនះទឹកនឹងចប់េផដមពុះ 
េនេពលែដលទឹកចប់េផដមពុះ អងករែដលេនកនុងឆន ងំនឹងចប់េផដមរកី 
អញច ឹងេយងេឃញមនែផសងហុយេចញពីគរមបឆន ងំផងែដរ អញច ឹងេនេពលែដលែផសងហុយ 
គឺមនន័យថទឹកពុះ ឬក៏បយពុះ អញច ឹងេយងរតូវេមលថេតអងករេនះរកីេហយឬេន 
េនេពលែដលអងកររកី គឺបនន័យថវកល យេទជបយ អញច ឹងមុនេពលែដលដគឺំេយងេហថអងករ 
េនេពលែដលេយងយកេទដជំមួយនឹងទឹក េហយវរកីេហយ គឺេយងេហថបយ 
ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ១៤ គឺេគកំពុងែតដបំយ េដយេយងេឃញមនឆន ងំបយកំពុងែតពុះ 
ហុយែផសងេចញេទេល បនន័យថឆន ងំេនះកំពុងែតេកដ  េហយបយកំពុងែតពុះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ គឺេយងេឃញ 
េគកំពុងែតដួសបយេចញពីកនុងឆន ងំ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះ គឺេយងេឃញ 
េគេបកគរមបឆន ងំបយ ែដលមនែផសងហុយៗេចញពីកនុងឆន ងំបយ េហយមនៃដពីរ 
ែដលកំពុងែតដួសបយេចញពីកនុងឆន ងំេដយេរបែវកពណ៌េលឿងមួយ 
អញច ឹងេគដួសបយដក់ចូលេទកនុងចន តមករមិតមួយលមមែដលេគអចហូបអស់ 
អញច ឹងេគដួសបយេដយេរបែវក ឧបករណ៍សរមប់ដួសបយេចញពីកនុងឆន ងំ េយងេហថែវក 
អញច ឹងេគ េយងេឃញេគកំពុងែតដួសបយេចញពីកនុងឆន ងំមដងមួយែវកៗដក់ចូលេទកនុងចន 
េដយេយងេឃញេនែកបរេនះគឺមនចនេគមពីរ គឺពណ៌ទឹករកូច អញច ឹងចនមួយគឺមនបយេពញ 
ឯចនមួយេទៀតគឺេគកំពុងែតដួសបយេចញពីកនុងឆន ងំដក់ចូលេទកនុងចន អញច ឹងរូបភពទី ១៥ 
គឺេគកំពុងែតដួសបយដក់ចូលេទកនុងចន។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ គឺេយងនិយយអំពីឧបករណ៍សរមប់ដក់បយ 
អញច ឹងឧបករណ៍សរមប់ដក់បយគឺមនេរចន អញច ឹងឆន ងំគឺេយងេរបសរមប់ដបំយ 
រឯីចនគឺេយងេរបរបស់សរមប់ដក់បយ អញច ឹងេនេពលែដលេយងញុបំយ 
គឺេយងអត់ញុេំនកនុងឆន ងំេនះេទ គឺេយងញុេំនកនុងចន ដូេចនះេយងរតូវដួសបយដក់កនុងចន 
េដមបីញុ ំរឯីជំនន់បុរណ ឬក៏សម័យបុរណ គឺេគអត់មនចនេរបរបស់េនះេទ បនន័យថចន 
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