
វីដីេ�អូូដេ�ះត្រូ�ូវីបា�ដេ�ៀបដេ�ៀងដេ�ើងដេ�ើម្បីីីឲ្យយអូនកដេ�ើើកា�ដេ�កន្លែ�ែងកា�ងា�ជាងផ្សាា�

អាចសិិកាពីីមូ្បីលដ្ឋាា �នៃ�សុិវី�ិិភាពី �ិងអូនាម័្បីយ។

溶接の安全衛生
まん が で わ か る ភាសាន្លែ�ែ�

クメール語

ន្លែសិើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវីចល

សុិវី�ិិភាពីអូនាម័្បីយកា�ងា�ជាងផ្សាា�



•	ត្រូ�ូវីបា�គាប/ត្រូ�ូវីបា�ទាក់ចូល

•	កា�បះះ�ឹងវី�ិុមា�កដេ�ៅ �ពស់ិ

•	ខ្ទាា �/ធ្លាែ ក់ម្បីកពីីដេលើ

•	ធ្លាែ ក់/�ួល

•	ដេ�ែើងឆក់ដេដ្ឋាយសា�ច��ៅដេ�ែើងដេពីលផ្សាា�

•	�លាកសួិ�ដេដ្ឋាយសា�ន្លែផ្សាែងផ្សាា�ន្លែ�ក

•	កា�បះះពាល់ន្លែ�នកបណ្តាៅ លម្បីកពីីផ្កាា ដេ�ែើងដេពីលផ្សាា�

ក�ណីីដេត្រូគាះថ្នាន ក់កា�ងា�ដេ�កនុងកា�ងា�ជាងផ្សាា�

បាទ/ច៎ា៎!

នៃ�ៃដេ�ះដេយើងដេ�ៀ�ពីី
សុិវី�ិិភាពីអូនាម័្បីយដេ�
កន្លែ�ែងកា�ងា�ជាងផ្សាា�!

ដេដ្ឋាយសា�វាជាកា�ងា�ដេត្រូបើត្រូបាស់ិ

សិមាា �ៈ�ុញ�ៃ�់ជាមួ្បីយ�ឹងកដេ�ៅ �ពស់ិ

�ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នអំូពីីសុិវី�ិិភាពី។

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ!

ដេ�ើដេគំដេ�ើើកា�ងា�
ន្លែបបណ្តា�ែះដេ�?

ដេ�ើត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន

ជាមួ្បីយ�ឹង

ចំណុីចណ្តា�ែះន្លែ��?
កា�ងា�ជាងផ្សាា�

មា�ដេត្រូគាះថ្នាន ក់ដេផ្សាែងៗជាដេត្រូចើ�។

ដេតាះ
ម្បីកដេម្បីើលសិា�ភាពីដេកើ�ដេ�ើង

នៃ�ដេត្រូគាះថ្នាន ក់កា�ងា�។

មូ្បីលដេ��ុចម្បីីងបងាឲ្យយដេកើ�មា�
ដេត្រូគាះថ្នាន ក់កា�ងា�ដេ�កនុង

កា�ងា�ជាងផ្សាា� មា��ូចជា៖



ពិី�ន្លែម្បី�ដេ�ើយ។

ហ៎ា៎?

ដេតាះ ម្បីកដេម្បីើល
ឧទា��ណ៍ីជាន្លែសិៅងនៃ�

ដេត្រូគាះថ្នាន ក់កា�ងា�!

សិមាា �ៈ�លំចុះម្បីក
ឬធ្លាែ ក់ចុះម្បីក

បុកត្រូ�ូវីរាងកាយ។

ដេ��ុអូើីបា�ជា
មា�ដេត្រូគាះថ្នាន ក់កា�ងា�
ដេកើ�ដេ�ើងន្លែបបដេ�ះ?

កតាៅ សំិខ្ទា�់មួ្បីយកនុងចំដេណ្តាម្បីដេនាះគឺំ
មិ្បី�បា�ដេគា�ពីតាម្បីវី�័ិយ
ដេ�ើម្បីីី�កាសុិវី�ិិភាពី។

ឧទា��ណ៍ីមា��ូចជា
ក�ណីីគាបត្រូមាម្បីនៃ�ជាមួ្បីយ�ឹង

បះុសិៅ�ផ្សាា�ដេដ្ឋាយសា�មិ្បី�ដេគា�ពីវី�័ិយ

ដេ�ើមា�វី�័ិយ
ន្លែបបណ្តា�ែះន្លែ��?

គឺំន្លែបបដេ�ះដេទ។

សាែ �ន្លែ�មា�វី�័ិយអីូ
សិែុគំសាែ ញខ្ទាែ ំង។

ដេ�ើម្បីីីបញ្ឈឈប់កំុឲ្យយមា�
ដេត្រូគាះថ្នាន ក់កា�ងា�

សំិខ្ទា�់ត្រូ�ូវីដេគា�ពីវី�័ិយ
ជាដ្ឋាច់ខ្ទា�!

បា បាទ!

កា�ត្រូ�ួ�ពិី�ិ�យ �ិងជួីសិជុីល កា�ជីត្រូម្បីុះវី�ិុដេផ្សាែងដេចញ

ន្លែ�លជាកា�ងា��ុសិពីីដេពីល�ម្បីែតា ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវីដេ�ើើដេ�ើង

ដេដ្ឋាយបិទមាះ សីុិ�ផ្សាា� ដេ�ើយពិី�ិ�យបញ្ជាា ក់ថ្នាវាពិី�ជា

បា�ឈប់�ំដេណីើ �កា�ន្លែម្បី�។



ដេតាះ

ដេ�កន្លែ�ែងជាក់ន្លែសិៅង

ពិី�ិ�យដេម្បីើល!

ដេត្រូ�ពីីដេ�ះដេ�មា�
កា�ធ្លាែ ក់ចុះម្បីកពីីជីដេណីៅើ � �ិង
�នាា �ន្លែ�លបា�ដ្ឋាក់ដេ�កន្លែ�ែង

គាែ �លំ�ឹង ដេ�ើើឲ្យយបាក់ឆឹឹង

�ិងក�ណីីផុ្សាងដេជីើងដេលើ�នាា �
ដេ�កា�ដ្ឋាា �សំិណីង់
ដេ�ើយធ្លាែ ក់ចុះម្បីក។

កា�ងា�គឺំដេ�ន្លែកី�
ដេត្រូគាះថ្នាន ក់ជា�ិចច។

អូញ្ឈច ឹងដេ�ើយដេទើប�ិយាយថ្នា
កា�ដេគា�ពីវី�័ិយឲ្យយបា�ខ្ទាា ប់�ាួ�

គឺំសំិខ្ទា�់ណ្តាស់ិ។

ដេ�ើម្បីីីកា�ពា��ែួ�ឲ្យយបា�លឹ

ត្រូ�ូវីដេត្រូ�ៀម្បីឧបក�ណ៍ីកា�ពា�

តាម្បីអូើីន្លែ�លបា�កំណី�់។

ត្រូ�ូវីដេ�ើើកា�ងា�ដេដ្ឋាយ
ពាក់វាឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។

ដេត្រូ�ពីីដេ�ះ ក៏ត្រូ�ូវី
ត្រូបុងត្រូបយ័�នចំដេពាះ

កា�បះះពាល់�ឹងវី�ិុន្លែ�ល
មា�កដេ�ៅ �ពស់ិផ្សាងន្លែ��។

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ។

ពិីដេសិសិត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន

ដេពីលដេ�ើើកា�ងា�ផ្សាា�ន្លែ�ក។

កា��លាកដេដ្ឋាយសា�

ផ្កាា ដេ�ែើងខ្ទាា �ម្បីកក៏មា�ន្លែ��។

ដេ�ើយក៏មា�ដេត្រូគាះថ្នាន ក់

ដេ�ើើឲ្យយដេឆះ ឬផ្សាាុះផ្សាងន្លែ��។

�ំុំយល់ដេ�ើយ។



កំពុីងដេ�ើើកា�ងា�ផ្សាា�ន្លែ�ក

ជាង១០នាទីដេត្រូកាយ

ជានៃ�ៃមួ្បីយន្លែ�លដេ�ៅ

ណ្តាស់ិ។

នៃ�ៃដេ�ះរាងមា��យល់

ប�ៅិចន្លែម្បី� ន្លែ�

�ើី�ីិ�ន្លែ�ជាវី�័ិយ

ក៏បះុន្លែ�ៅ

ពាក់ជិី�ដេពីក
ដេ�ៅ ខ្ទាែ ំងណ្តាស់ិ។

សិិសិែចីង!
ទីដេ�ះដេ�ដេលើ�យល់

�ូដេចនះ

�កមាះ ស់ិកា�ពា��ូលី

ដេចញបា�ដេទ?

កា�ងា�ផ្សាា�ន្លែ�ក

ដេដ្ឋាយសា�មា�

ន្លែផ្សាែង*�ុុយ

ដេទាះដេ�ដេលើ�យល់ក៏ដេដ្ឋាយ
ដេបើស្រូសិូបចូលកនុង�ែួ�

គឺំដេត្រូគាះថ្នាន ក់ណ្តាស់ិ។ ដេទាះដេ�ៅ យាះ ងណ្តា
ក៏ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវី

ពាក់មាះ ស់ិន្លែ��។

ពាក់ឲ្យយជិី�

ដេ�ើយត្រូបឹងដេ�ើង!

ដេ�ើម្បីីីកំុឲ្យយមា�
អាកា�ៈដេ�ៅ �ែួ�ខ្ទាែ ំង

ត្រូ�ូវីសិត្រូមាកដេ�
កន្លែ�ែងត្រូ�ជាក់ឲ្យយបា�ញឹក។

ដេ�ើយត្រូ�ូវីបំដេពីញជា�ិទឹក
�ិងជា�ិអំូបិលកនុង�ែួ�

កំុឲ្យយ�ើះឲ្យយដេសាះ។

ក�ណីីទី១

ចូ�ពាក់ឧបក�ណ៍ីកា�ពា�

*ន្លែផ្សាែងគឺំសំិដេ�ដេលើដេលា�ធ្លា�ុន្លែ�លបា��លាយ ដេត្រូកាយកាែ យជាចំហា៎យ*ន្លែផ្សាែងគឺំសំិដេ�ដេលើដេលា�ធ្លា�ុន្លែ�លបា��លាយ ដេត្រូកាយកាែ យជាចំហា៎យ

ដេពីលត្រូ�ជាក់ដេ�វាដេ�ជាលំអូង�ូលី។ ដេម្បីើលដេ�ដេ�ើញ�ូចជាន្លែផ្សាែង។ដេពីលត្រូ�ជាក់ដេ�វាដេ�ជាលំអូង�ូលី។ ដេម្បីើលដេ�ដេ�ើញ�ូចជាន្លែផ្សាែង។



ដេ�ប�ៅិចដេទៀ�ដេទ

ន្លែ��ួ�កាល�ូចជា

រាងសឺិៗដេម្បីះចដេទ។

ដេ�ៅ  ដេ�ៅ ណ្តាស់ិ
ន្លែបកដេញើសិ��ូ�។

ល!ឹ
សិដេត្រូម្បីចដេ�ើយ!

ទឹក ទឹក ទឹក!

�ឺុយ

�ូចបា��ស់ិដេ�ើងវីញិ

ចឹង។

អ៎ា
ដេ�ៅ ន្លែម្បី�។

មិ្បី�បា�
�កឌុុយ!

អូូយ! អ៎ា!

ដេតាះ

ដេ�ៀបចំទុក។

កាលផ្សាា�

ត្រូ�ូវីបា�

ទុកដេចា៎ល។



កា�សិដេងេបអំូពីីក�ណីីទី១

ត្រូ�ូវីពាក់ឯកសិណ្តាា � �ិង
ឧបក�ណ៍ីន្លែ�លបា�កំណី�់!

ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នដេ�ែើងឆក់!1 2

・	មុ្បី�ដេ�ើើកា�ត្រូ�ូវីពិី�ិ�យប�កិាេ �សុិវី�ិិភាពី

・	ពិី�ិ�យហា៎�ិ�័យដេ�ែើងឆក់ ឬវីធិ្លា�កា�ដេពីលអាសិ�ន

・	សំិដេលៀកបំពាក់ដេសិើម្បី�ឹងដេញើសិអាចបងាឲ្យយឆក់ន្លែ�� 

 �ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន

・	ភាា ប់ន្លែ�ែដេ�ែើងឧបក�ណ៍ីផ្សាា�ឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី

ត្រូបុងត្រូបយ័�នកំុឲ្យយស្រូសិូបន្លែផ្សាែងចូល�ែួ�!TIPS

ដេដ្ឋាយសា�ដេ�ដេលើ�យល់

ចឹងមិ្បី�បាច់ពាក់មាះ ស់ិ

ក៏ត្រូបន្លែ�លមិ្បី�អីូន្លែ��។

បះុនាែ �ដេមាះ ងដេត្រូកាយ

ដេ�ៅ ដេដ្ឋាយសា�
ដេលា�ធ្លា�ុ

អូូយ ឈឺសិនាែ ក់

អូស់ិកមាែ ំងលិិ�នៃល ិ

ដេ�ើយ�ងា�។

*ដេ�ៅ ដេដ្ឋាយសា�ដេលា�ធ្លា�ុ(ន្លែផ្សាែងដេលា�ធ្លា�ុ)គឺំដេកើ�ដេ�ើងដេដ្ឋាយសា�កា�ស្រូសិូបន្លែផ្សាែងដេលា�ធ្លា�ុ
ចូល�ែួ� ដេ�ើើឲ្យយមា�អាកា�ៈឈឺកាល ដេ�ៅ �ែួ� �ងា� ឈឺសាច់�ំុ កឹួ� ន្លែស្រូសិកទឹក លិិ�នៃលកិនុង�ែួ�។

ដេពីលសិងែ័យថ្នាដេ�ៅ ដេដ្ឋាយសា�
ដេលា�ធ្លា�ុ
ត្រូ�ូវីដេ�ម្បី�ាី�ដេពីទយភាែ ម្បី។

ដេ�ើយដេពីល�ួល

បុកត្រូ�ូវីនៃ�ខ្ទាងសាៅ ំ

ដេ�ើើឲ្យយបាក់ឆឹឹង។

�ំុំយល់ដេ�ើយ!

ជួីយផ្សាង!

បះុនាែ �ដេមាះ ងដេត្រូកាយ
ត្រូ�ូវីបា�ញ្ឈាូ �ដេ�ម្បី�ាី�ដេពីទយ

ត្រូ�ូវីដេ�ែើងឆក់

ភំាក់ដេពីកដេ�ើើឲ្យយ�ួល។

ជ័ី�ដេស្រូសាប�ងផ្សាា�

បា��បក

ដេពីលកំពុីងដេ�ើើកា�

ដេដ្ឋាយសា�មា�ពាក់

ដេស្រូសាម្បីនៃ�ន្លែសិីក

ដេទើបអូ�់បា�ចា៎ប់អា�ម្បីែណ៍ី

ឆក់ន្លែ�ែដេ�ែើងអាច�ឹង

ដេ�ើើឲ្យយបះះពាល់�ល់ជីីវី�ិ។

ត្រូបាប់ដេ�ើយថ្នាឲ្យយដេត្រូបើ

ត្រូបព័ី�ធកា�ពា�ដេ�ែើងឆក់សិើ័យត្រូបវី�ៅិ

មិ្បី�សាៅ ប់តាម្បីបញ្ជាា គឺំមិ្បី�លដឹេទ។

ជួីបដេ�ឿងឈឺចា៎ប់ចឹង
បា�គា�់�ឹងថ្នា
កា�ដេគា�ពីវី�័ិយ
គឺំសំិខ្ទា�់យាះ ងណ្តា។



ចដេនាែ ះដេពីលចប់
ដេមាះ ងសិត្រូមាកនៃ�ៃត្រូ�ង់
ដេ�អាហា៎�ដ្ឋាា �បុគំគលិក

ដេ�ើញដេ�ើយៗ!

ដេ�កា�ដ្ឋាា �
ដេគំកំពុីង�កឯង។

មួ្បីយត្រូកុម្បីពីី�នាក់

ដេបើអូ�់ ត្រូគំប់គាន ចា៎ប់ដេផ្សាៅើម្បីដេ�ើើ

មិ្បី�បា�ដេទ។

អីូដេគំ!

ន្លែសិីកដេជីើងសុិវី�ិិភាពី

�បស់ិ�ំុំអូ�់ដេ�ើញដេទ!

អូូ
ចឹងផ្សាង!

ដេ�ែចថ្នាដេ�ដេពីលនៃ�ៃ

មា�កា�ងា�ត្រូបញាប់

ត្រូ�ូវីដេ�ើើផ្សាង!

ត្រូ�ូវីត្រូបញាប់ផ្សាង!

ន្លែសិីកដេជីើង�ម្បីែតា

ក៏បា�ន្លែ��!

សំុិដេទាសិ
ន្លែ�លឲ្យយ�ង់ចំា៎!

...ន្លែណ៎ី ឯង

ដេម្បីះចពាក់ន្លែសិីកដេជីើង�ម្បីែតាចឹង។

ដេបើមិ្បី�ពាក់ន្លែសិីកដេជីើងសុិវី�ិិភាពីដេទ

គឺំដេត្រូគាះថ្នាន ស់ិណ្តាស់ិ។

ទីបំផុ្សា�ម្បីកដេ�ើយ
�ំចំា៎យូ�ដេ�ើយ។

បា�ដេ�ើយ

ត្រូ�ូវីចា៎ប់ដេផ្សាៅើម្បី

ដេ�ើើកា�ងា�ភាែ ម្បី!

�ំុំ�កន្លែសិីកដេជីើង
សុិវី�ិិភាពី�បស់ិ�ែួ�

មិ្បី�ដេ�ើញដេទ។

អូនកទំាងពីី�បា�សិ�កា�គាន
ជីញ្ឈាូ �សិមាា �ៈ�៏�ំដ្ឋាក់ដេ�
ដេលើកន្លែ�ែងដេ�ើើកា�។

ដេ�ើយពួីកដេគំ
ក៏បា�ចា៎ប់ដេផ្សាៅើម្បីផ្សាា�

ក�ណីីទី២

ត្រូបុងត្រូបយ័�នចំដេពាះវី�ិុធ្លាែ ក់ម្បីក ឬខ្ទាា �ម្បីក



ល!ឹ

ដេតាះដេយើងដេ�យក

សិមាា �ៈបនាា ប់ដេទៀ�។

សំុិដេទាសិ

�ំុំស្រូសាប់ន្លែ�

មិ្បី�ស្រូសិួលដេពាះ។

ដេ�ប�ាប់ទឹក
ប�ៅិចសិិ�!

�ំុំ�ឹងម្បីកវីញិភាែ ម្បី
ចំា៎�ំុំប�ៅិច។

ត្រូបឹង។

ដេ�មិ្បី��ចួដេទ។

អូ�់បា�ដេទ!
�ៃ�់ដេពីកដេ�ើយ!

មាន ក់ឯងក៏ត្រូបន្លែ�លជា

អាចជីញ្ឈាូ �បា�ន្លែ��។
សាកលីង

ដេលើកវាដេ�ើង។

យូ�ន្លែម្បី�
កា�ងា�ត្រូ�ូវីត្រូបញាប់ផ្សាង។

ដេ�ចដេនាែ ះដេពីលដេនាះ
ត្រូ�ូវីដេ�ជីញ្ឈាូ �សិមាា �ៈ
ដេផ្សាែងដេទៀ�ម្បីក។

ដេពីលផ្សាា��ចួរាល់ដេ�ើយ
ត្រូ�ូវីទុកវាឲ្យយត្រូ�ជាក់សិិ�។

កន្លែ�ែងដ្ឋាក់សិមាា �ៈ

១០នាទីដេត្រូកាយ



កា�សិដេងេបអំូពីីក�ណីីទី២

កា�ជីញ្ឈាូ �សិមាា �ៈ ត្រូ�ូវីដេ�ើើ
តាម្បី�ី�ិវី�ីិន្លែ�លបា�កំណី�់!

ដេពីលដេ�ើើកា�ត្រូ�ូវីពាក់
ន្លែសិីកដេជីើងសុិវី�ិិភាពី!1 2

ន្លែសិីកដេជីើងសុិវី�ិិភាពីមា�ប�ាះន្លែ�កដេ�ខ្ទាងមុ្បី�
អាចកា�ពា�ចុងដេជីើង។

ដេត្រូបើសំិដេលៀកបំពាក់ខ្ទាងកនុងន្លែ�លដេ�ើើពីីកបាសិ!
ដេពីលផ្សាា�មិ្បី�ត្រូ�ូវីពាក់អាវីដេ�ើើពីីអំូដេបាះ គីំមី្បីដេទដេត្រូពាះវាងាយដេឆះ!

TIPS

នៃ�ៃដេ�ះបា�សាកលីង

ដេសិែៀកសំិដេលៀក

បំពាក់ខ្ទាងកនុងន្លែ�លដេ�ើើពីី

អំូដេបាះគីំមី្បី។

ន្លែ�ដេដ្ឋាយសា�រាងដេ�ៅ ប�ៅិច

ក៏បា�ដេដ្ឋាះដេ�វីអាវីដេត្រូ�

កំទិចដេលា�ធ្លា�ុ

ន្លែ�ល�លាយបា�ខ្ទាា �់

ដេលាកដេអូើយ!
កំទិចដេលា�ធ្លា�ុបា�ចូល

តាម្បីចដេនាែ ះដេ�ើម្បីត្រូទូង!!!

មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេ�ើើមាន ក់ឯងទំាងបងេំដេ�ើយ។

អូនកទំាងពីី�បា�សិ�កា�គាន
ជីញ្ឈាូ �សិមាា �ៈ�៏�ំដ្ឋាក់ដេ�
ដេលើកន្លែ�ែងដេ�ើើកា�។

・	･ដេបើគាែ �កា�ចំា៎បាច់

 មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេ�ជិី�ន្លែផ្សានកផ្សាា�ដេទ។

・	･ត្រូ�ូវីពាក់ឯកសិណ្តាា �តាម្បីកា�កំណី�់។

・	អាវីដេ�ើើពីីអំូដេបាះសិនៃសិគីំមី្បី គឺំងាយដេឆះ។

កា�ពីាបាលទំាងមូ្បីល
ត្រូ�ូវីចំណ្តាយដេពីល២ន្លែ�។
ដេបើបា�ពាក់ន្លែសិីកដេជីើង
សុិវី�ិិភាពី គឺំមិ្បី�មា�

�បួសិ�ៃ�់ន្លែបបដេ�ះដេទ។

ដេ�ម្បី�ាី�ដេពីទយ

ភាែ ម្បី!

អូូយ! ន្លែណ៎ី!
ដេកើ�អីូ�នឹង?

សិមាា �ៈបា�ធ្លាែ ក់

ដេលើកដេជីើង!

ដេបើឯងត្រូ�ូវី�បួសិ
មិ្បី�ៅ�័កា �ិងត្រូគំួសា�

សុិទធន្លែ�បា�ម្បីាទំាងអូស់ិ។
�ំុំបា�យល់ដេ�ើយថ្នា

កា�ដេគា�ពីវី�័ិយគឺំជា

មូ្បីលដ្ឋាា �ត្រូគឹំះ�៏សំិខ្ទា�់។
គា�់បា�សិី�កនុងចិ�ៅថ្នា

ដ្ឋាចខ្ទា�ត្រូ�ូវីដេគា�ពីវី�័ិយ។

ដេ�ើយពួីកដេគំ
ក៏បា�ចា៎ប់ដេផ្សាៅើម្បីផ្សាា�



កា�ផ្សាា�សិមាា �ៈបា�ចប់ដេ�ើយ
កា�ឆាបពឹីងដេលើឯងដេ�ើយណ៎្តា។ បាទ!

គាែ �ជីដេត្រូម្បីើសិដេទ

ចឹងត្រូ�ូវីពាក់មាះ ស់ិ

ដេ�ើយ។

មាះ ស់ិកា�ពា��ូលី

គឺំពាក់ដេ�ើម្បីីីកំុឲ្យយ

ស្រូសិូបកំទិចចូល�ែួ�

វាចំា៎បាច់ណ្តាស់ិ!

ឱ! កំទិចដេត្រូចើ�ដេម្បីែះះ!

ជិី�ចប់ដេ�ើយ។

ត្រូបសិិ�ដេបើមិ្បី�បា�

ពាក់មាះ ស់ិកា�ពា��ូលី

ដេ�ើយស្រូសិូបកំទិចចូល�ែួ�

គឺំដេត្រូគាះថ្នាន ក់ន្លែម្បី�។

ដេទាះដេ�ៅ យាះ ងណ្តា

ក៏ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវី

ពាក់មាះ ស់ិន្លែ��។

ដេ�ើើដេដ្ឋាយមិ្បី�ចំា៎បាច់
ពាក់មាះ ស់ិកា�ពា�

�ូលីអីូដេទ។

នៃ�ៃដេ�ះដេ�ៅ ណ្តាស់ិ

ពាក់ជិី�ដេពីកដេ�ើើឲ្យយ

ដេចញដេញើសិ��ូ�។

�ដេទៀ�មិ្បី�ចង់
ពាក់មាះ ស់ិកា�ពា�
�ូលីដេទៀ�ដេទ។

ន្លែណ៎ី!

ក�ណីីទី៣

ត្រូបុងត្រូបយ័�នចំដេពាះន្លែ�នក



ដេញើសិចូលន្លែ�នក!
ន្លែវី ះ�តាកា�ពា�
ដេវីៀចដេ�ើយ។

នៃ�ៃដេ�ះដេ�ៅ ន្លែម្បី�

ន្លែបកដេញើសិ��ូ�។

អូូ?

មា�ជាប់សិឹី។

�ូចរាងឈឺន្លែ�នក។

ទឹកន្លែ�នក�ូ�អូ�់ឈប់!
ន្លែ�នកដេ�ើងត្រូក�ម្បីខ្ទាែ ំង!

មិ្បី�អាច
ប�ៅដេ�ើើកា�ដេទ!

សិិសិែចីង សំុិដេទាសិ
�ំុំឈឺន្លែ�នក

មិ្បី�អាចប�ៅដេ�ើើកា�ដេទ។

ឲ្យយ�ំុំសំុិ

ដេម្បីើលប�ៅិច។

ឈឺ ឈឺ
ត្រូទំាមិ្បី�បា�ដេទ។

ឆាប់ដេ�
លាងដេចញសិិ�!

វីវីី�ដេ�ើយ
ឆាប់ដេ�ដេពីទយន្លែ�នក

ភាែ ម្បី!

ដេលាកដេម្បីកា�!

ន្លែ�នក�បស់ិគា�់

�ូចមា�កំទិចចូល!

ថ្នាដេម្បីះច!?

មា�កំទិចចូល?

គា�់បា�ដេ�ឲ្យយ
ដេពីទយន្លែ�នកពិី�ិ�យ។



កា�សិដេងេបអំូពីីក�ណីីទី៣

ដេស្រូសាម្បីនៃ�ន្លែ�លមា�ជាប់កំ
ទិចន្លែ�ក មិ្បី�ត្រូ�ូវីយកដេ�បះះ
ន្លែកី�ន្លែ�នកដេ�ើយ។

ដេពីលមា�កំទិច ឬប�ាះន្លែ�កចូល
កនុងន្លែ�នក ត្រូ�ូវីលាងដេចញភាែ ម្បី1 2

ដេទាះបីជាលាងដេ�ើយដេ�ឈឺដេទៀ�
ត្រូ�ូវីឲ្យយដេពីទយន្លែ�នកពិី�ិ�យ។
ក�ណីីត្រូគាប់ន្លែ�នកមា��បួសិ ឬជាប់អូើីមួ្បីយ
ដេបើទុកដេចា៎លអាចបណ្តាៅ លឲ្យយពិីកា�ន្លែ�នក។

កំុដេម្បីើលពី�ែឺដេពីលផ្សាា�ដេដ្ឋាយន្លែ�នកទដេទ!TIPS

ឯងបា�សិម្បីែឹងដេម្បីើល

ពី�ែឺផ្សាា�ដេដ្ឋាយន្លែ�នកទដេទ

ន្លែម្បី�ដេទ?

សិិសិែចីងពិី�ជាពូីន្លែកផ្សាា�

ដេ�ើយដេ�ើើបា�ដេលឿ�ដេទៀ�...។ដេ�ើយដេ�ើើបា�ដេលឿ�ដេទៀ�...។

លទធផ្សាលន្លែ�លសិម្បីែឹងដេម្បីើលជាប់

ដេលើកា�ងា��បស់ិសិិសិែចីង

ឈឺន្លែ�នក

ដេ�ើយ�ូ�ទឹកន្លែ�នក

��ូ�!

ដេ�ើើកា�ងា�ចប់ត្រូ�ូវីលាងនៃ�។ ដេ�ដេពីលជូី�ដេញើសិ
ត្រូ�ូវីដេដ្ឋាះដេស្រូសាម្បីនៃ�ត្រូបឡាក់ដេចញ។

មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេម្បីើលពី�ែឺផ្សាា�ដេដ្ឋាយន្លែ�នក

ទដេទដេ�ើយ។ វាអាចបណ្តាៅ លឲ្យយ

ន្លែ�នកដេ�ាយ�ិង�លាកន្លែ�នក

ដេ�ើយក៏អាចបណ្តាៅ លឲ្យយពិីកា�

ន្លែ�នកបា�ន្លែ��។

ន្លែ�នក�ូចជាត្រូ�ូវីបា�កកិ�
មា�កំទិចបះុនាែ �ត្រូគាប់

ជាប់�ឹងត្រូគាប់ន្លែ�នក
ដេ�ើើឲ្យយកកិ�ត្រូ�ូវីត្រូគាប់ន្លែ�នក។

បា�យកវាដេចញដេ�ើយ
ដេលើកដេ�ះមិ្បី�អីូដេទ។

បះុន្លែ�ៅ ដេបើទុកវាដេចា៎ល

អាច�ឹងពិីកា�ន្លែ�នក។

អូនកន្លែ�លពិីបាក

មិ្បី�ន្លែម្បី�មា�ន្លែ�

�ែួ�ឯងដេនាះដេទ។

សូិម្បីត្រូបុងត្រូបយ័�ន
មិ្បី�ត្រូ�ូវីយកនៃ�ដេ�បះះ

ដេ�ន្លែកី�ន្លែ�នកទំាងដេស្រូសាម្បីនៃ�
មា�ជាប់កំទិចន្លែ�កដេទ។

�ំុំ�ឹងចងចំា៎កនុងចិ�ៅ!

គា�់បា�សិដេត្រូម្បីចចិ�ៅថ្នា

ដេពីលដេ�ើើកា�ងា�ឆាប

ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�នខ្ទាែ ំង។

កា�ន្លែ�ល�បួសិន្លែ�នក
�ូចដេលើកដេ�ះ

អាចបណ្តាៅ លឲ្យយពិីកា�ន្លែ�នក។
ដេទាះជាមិ្បី�ពិីកា�ន្លែ�នក

ក៏អាចមា�ផ្សាលបះះពាល់
ដេកើ�ដេ�ើងចំដេពាះន្លែ�នកន្លែ��។



ដេ�ើយ…

ដេត្រូគាះថ្នាន ក់គឺំ
ដេ�ន្លែកី�ៗ�ែួ�

ដេសិាើ�ន្លែ��ឹកសាែ �មិ្បី��ល់
�ឹងដេទ?

ដេ�ើកន្លែ�ែងដេ�ើសិត្រូបន្លែ�សិ

�បស់ិ�ួអូងគទំាងឡាយ 

មា��ូច��ណ្តា�ែះ?
អីូដេគំ? 

�ិយាយថ្នាដេម្បីះច?

ដេ�ើម្បីីីឲ្យយមា�សុិវី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ
ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា� ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវីមា�កា�ដេគា�ពីវី�័ិយ

�ិងសាែ ��ីយកចិ�ៅទុកដ្ឋាក់ពីីម្បី�ុសិែត្រូគំប់គាន ។

ល!ឹ
�ំុំ�ឹងដេគា�ពីវី�័ិយ 

ដេ�ើយ�ំត្រូបឹងដេ�ើើកា�រាល់នៃ�ៃ!

ដេ�ើម្បីីីកា�ពា�

ដេពីលមា�អូើីដេកើ�ដេ�ើង

កា�ត្រូបាស្រូស័ិយទាក់ទងគាន

ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា�

គឺំមា�សា�ៈសំិខ្ទា�់ណ្តាស់ិ។

ចូ�ចងចំា៎ថ្នា
កា�ដេគា�ពីវី�័ិយគឺំជាកា�

កា�ពា�«រាងកាយ» «ត្រូគំួសា�» 
«កា��ស់ិដេ�»។

ដេត្រូគាះថ្នាន ក់កា�ងា�
ដ្ឋាច់ខ្ទា�មិ្បី�ន្លែម្បី�ត្រូគា�់ន្លែ�ជាដេ�ឿង

អូនក�នៃទដេទគឺំជាដេ�ឿងន្លែ�លអាចដេកើ�
ដេ�ើងន្លែកី��ែួ�ដេយើង។



ត្រូបសិិ�ដេបើទំ�ំមិ្បី�ត្រូ�ូវី�ែួ�

ឬមា�ភាពីមិ្បី�ត្រូបត្រូក�ី

ត្រូ�ូវីរាយកា�ណ៍ីត្រូបាប់

អូនកដេម្បីើលកា��ុសិត្រូ�ូវី។

ឧបក�ណ៍ី
កា�ពា�

កឹបន្លែ�ែដេ�ចងាា �ឲ្យយជាប់កំុឲ្យយ�បូ�។

ដេបើបុកត្រូ�ូវីម្បីៅងដេ�ើយត្រូ�ូវីបៅូ�ដេចញ។

ដេត្រូបើស្រូសិបតាម្បីត្រូបដេ�ទវី�ិុដេត្រូគាះថ្នាន ក់ �ិងវី�ិុមា�ហា៎�ិ�័យ។ដ្ឋាក់ឲ្យយត្រូ�ូវីអឹូប�ឹងនៃផ្សាាមុ្បី�។

ដេត្រូបើឲ្យយត្រូ�ូវីតាម្បី�ត្រូម្បីូវីកា�។

កា�ពា�នៃផ្សាាមុ្បី�
ពីីកំទិចន្លែ�កផ្សាា�
�ិងកា�ពា�ន្លែ�នក
ពីីពី�ែឺខ្ទាែ ំង។

កា�ពា�ន្លែ�នក
ពីីពី�ែឺខ្ទាែ ំង។

វី�ិុកា�ពា��លាកសួិ�

កា�ពា�ន្លែ�នកពីីកដេ�ៅ
វី�ិុខ្ទាា �់ លំអូង�ូលី

វី�ិុកា�ពា�កា�ស្រូសិូបលំអូង�ូលីចូល។

មា�មុ្បី�ងា�កា�ពា��ពស់ិជាងមាះ ស់ិកា�ពា��ូលី

ផ្សាៅល់�យល់ដេចញចូល តាម្បីកងិា�ដេត្រូបើដេ�ែើង

ដេដ្ឋាយប�ែុ��យល់ឆែងកា�់សំិណ្តាញ់(�ត្រូម្បីង)�ូលី។

មាះ ស់ិកា�ពា��ូលី

ឧបក�ណ៍ីកា�ពា�ផ្សាែូវី�ដេងិើម្បីន្លែ�លមា�កងិា�ដេត្រូបើដេ�ែើង(PAPR)

□	ដេ� ើសិដេ� ើសិមាះ ស់ិឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី

·	ផ្សាលិ�ផ្សាលទទួលសាគ ល់ដេដ្ឋាយកា�ពិី�ិ�យ�បស់ិ��ា

·	ពាក់ឲ្យយជាប់អឹូប�ឹងនៃផ្សាាមុ្បី��បស់ិ�ែួ�

·	ដេត្រូជីើសិដេ� ើសិស្រូសិបតាម្បីត្រូបដេ�ទកា�ងា�

□	ពិី�ិ�យបញ្ជាា ក់ភាពីអឹូបជាប់

□	ពិី�ិ�យមុ្បី�ដេពីលចា៎ប់ដេផ្សាៅើម្បីដេ�ើើកា�

·	ភាពីក�ើក់ ន្លែត្រូប�បូរាងដេ�នៃផ្សាា ឬកន្លែ�ែងបៅូ��យល់

·	សិាះន្លែផ្សានក�ត្រូម្បីង

·	ន្លែ�ែ��ឹ�ូចគុំណីភាពី

ពាក់ន្លែសិីកដេជីើងន្លែ�លមា�ទំ�ំត្រូ�ូវី�ឹង�ែួ�ឯង។ ពាក់កំុឲ្យយមា�ភាពី�លុង។

កា�ពា�នៃ�ពីីវី�ិុដេ�ៅ  �ិងមុ្បី�

ដេត្រូបើដេស្រូសាម្បីនៃ�ន្លែសិីកសិត្រូមាប់កា�ងា�ផ្សាា�។

ដេត្រូបើ�បស់ិន្លែ�លមា�នៃ�ន្លែវីង។

កា�ពា�ដេជីើងពីីវី�ិុ�ៃ�់ ជាវី�ិុកា�ពា�កំុឲ្យយកំទិចន្លែ�កផ្សាា�ចូល

ពីាយាម្បីពាក់ឲ្យយបា��ពស់ិ។

កា�ពា�រាងកាយពីី
កំទិចន្លែ�កផ្សាា� �ិងកដេ�ៅ

ដេត្រូបើជាមួ្បីយមាះ សីុិ�ផ្សាា�

ត្រូបព័ី�ធកា�ពា�ដេ�ែើងឆក់សិើ័យត្រូបវី�ៅិ

ឧបក�ណ៍ីកា�ពា�ដេ�ែើងឆក់។ ដេពីលដេ�ើើកា�ងា�ផ្សាា�

(ផ្សាា�ន្លែ�ក) ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវីដេត្រូបើដេ�ដេពីលន្លែ�លមា�បញ្ជាា ពីីអូនក

ដេម្បីើលកា��ុសិត្រូ�ូវីដេ�កា�ដ្ឋាា �។

កា�ពា�ន្លែផ្សានកកាល
ពីីកា�បុកទងគិច

ឧបក�ណ៍ីកា�ពា�
ផ្សាែូវី�ដេងិើម្បី

មួ្បីកកា�ពា�

ន្លែវី ះ�តាកា�ពា�ពី�ែឺ

កាងំផ្សាា�កា�ពា�មុ្បី�

ន្លែវី ះ�តាកា�ពា�

ន្លែសិីកដេជីើងសុិវី�ិិភាពី ដេស្រូសាម្បីកា�ពា�ដេជីើង

ដេអូត្រូបុង

ដេស្រូសាម្បីនៃ�



ដេចញផ្សាាយន្លែ�មី្បីនា ឆាន ំ២០២១

ដេចញផ្សាាយដេដ្ឋាយ៖ ត្រូកសួិងសុិខ្ទា�ិបាល កា�ងា� �ិងសុិ�ុមាលភាពី

ដេ�ៀបចំដេដ្ឋាយ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.

សិ�កា�ដេដ្ឋាយ៖ ត្រូកុម្បីកា�ងា�ដេ�ៀបដេ�ៀងសិមាា �ៈអូប់�សំិៅីពីីសុិវី�ិិភាពីពាក់ព័ី�ធ�ឹង

កា�ងា�ជាងផ្សាា�

ផ្សាលិ�ដេដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ន្លែសិើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវីចល

សុិវី�ិិភាពីអូនាម័្បីយកា�ងា�ជាងផ្សាា�សា�ធ្លា�ុគីំមី្បី



កន្លែ�ែងទំនាក់ទំ�ងពាក់ព័ី�ធ�ឹងឯកសា�ដេ�ះ

ត្រូកសួិងសុិខ្ទា�ិបាល កា�ងា� �ិងសុិ�ុមាលភាពី

ម្បី�ាី�សិៅង់ដ្ឋា�កា�ងា�

ន្លែផ្សានកសុិវី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ

កា�យិាល័យសុិវី�ិិភាពី


