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អារមភក្សថា 

ក្សន តងរយៈសពលប ុនាម នឆ្ន ំងម ីៗសនុះ ទំសនារននការផ្សារក្សំពុងផ្លា ស់ប្ រូពីការសស្បើឧសម ័នសៅការផ្សារផ្លក សភា ើង ប ុប្នា  

សទុះបីបេច តបបនន សនុះក្ស៏សោយ េំសពាុះការកាត្់ ភាគសស្េើនគឺសស្បើស្បាស់ការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan)។ 

មយ ងសទៀត្ ការផ្សារឧសម ័នក្ស៏សៅប្ត្ស្ត្ូវបានសស្បើស្បាស់សៅក្សន តងក្សប្នាងការងារជាសស្េើនសៅសពលបេច តបបនន  

សោយស្ថរប្ត្ឧបក្សរណ៍ោនភាពស្ថមញ្ញ សហើយអាេសស្បើរមួោន ជាមួយការងារកាត្់ 

សហើយពនា ឺកាំរសម ីគឺស្ស្ថលជាងការផ្សារផ្លក សភា ើង។ ក្ស៏ប ុប្នា  ឧសម ័នអាសសទីប្ ន 

(asechiren)ប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន នឹងផ្្សតុះសោយស្ថរការប ុះទងា ិេបនា ិេបន្េួឬអគា ិសនីស្ថា ទិេ 

សហត្ុសនុះស្បសិនសបើសស្បើស្បាស់មិនស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

វាោនភាពសស្ោុះថាន ក់្សប្ដលបងកឲ្យសក្សើត្ោនសស្ោុះថាន ក្ស់ធ្ៃន់ធ្ៃ រដូេជាការផ្្សតុះឬអគា ីភ័យជាសដើម។  

ងម ីៗសនុះ េំសពាុះឧបក្សរណ៍ដូេជាដបផ្្សតក្សអាសសទីប្ ន (asechiren)និងអុក្សសុីប្សន (sanso) 

នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) ក្សាលផ្សារ (tochi) ជាសដើមផ្សងប្ដរ 

ផ្សលិត្ផ្សលប្ដលគិត្ដល់សុវត្ា ិភាពក្សំពុងពស្ងីក្សវសិ្ថលភាពទូលំទូលាយ។ សទុះោ ងណ្តក្ស៏សោយ 

ស្បសិនសបើ វធិ្ីសស្បើស្បាស់ដបផ្្សតក្ស ឬវធិ្ីសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)ឬក្សាលផ្សារ (tochi) 

ជាសដើម គឺមិនសមស្សប សនាុះនឹងអាេបណ្តា លឲ្យោនសស្ោុះថាន ក្ស់ធ្ៃន់ធ្ៃរ។ 

ជាក់្សប្សា ង សស្ៅពីការរលាក្សសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័នជាសដើម សស្ោុះថាន ក្ស់ដូេជាការផ្្សតុះប្បក្ស (haretu) ការផ្្សតុះ 

អគា ីភ័យជាសដើមក្សន តងសពលក្សំពុងផ្សារ គឺក្សំពុងសក្សើត្ោនស ើង 

សហើយក្ស៏ោនការស្ពួយបារមភពីការសក្សើត្ស ើងននជំងឺសោយស្ថរការងារដូេជាជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pne

umoconiosis) ( jinpai) ជាសដើមប្ដរ។ សៅឆ្ន ំ2018 

ោនការសក្សើត្ស ើងេំនួន82ក្សរណីននសស្ោុះថាន ក្ស់ស្ថា ប់របួសប្ដលស្ត្ូវឈប់សស្ោក្សពីការងារចប់ពី4នងៃស ើង

សោយមូលសហត្ុបណ្តា លមក្សពីឧបក្សរណ៍ផ្សារឧសម ័ន។ 

(ពីអារមភក្សថារបស់សសៀវសៅសិក្សា) 
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ជំពូក្សទី1 ឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់សស្ោប់ការផ្សារឧសម ័នជាសដើម 

1.1 ស្ទឹសា ីមូលោា នននការផ្សារឧសម ័នជាសដើម 
1.1.1 មូលោា នននការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន 

・ លក្សខណៈពិសសសននការផ្សារឧសម ័ន (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី2)

គុណសមបត្ា ិនិងគុណវបិត្ា ិននការផ្សារឧសម ័នសបើសស្បៀបសធ្ៀបសៅនឹងការផ្សារផ្លក សភា ើងោនដូេខាងសស្កា

ម។

●គុណសមបត្ា ិ

・ សោយស្ថរឧបក្សរណ៍ោនភាពស្ថមញ្ញ សហើយមិនស្ត្ូវការស្បភពថាមពលអគា ិសនី

សហត្ុសនុះឲ្យប្ត្ោនស្បភពផ្សាត្់ផ្សាង់ឧសម ័ន(ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័ន)

គឺអាេសធ្វ ើការងារបានសទុះសៅក្សប្នាងណ្តក្ស៏សោយ

・ ស្បសិនសបើមិនស្ត្ូវការសលាហៈផ្សារប្ដលជាស្ថេ់ននមុខត្ំណ

សនាុះអាេផ្សារសោយមិនសស្បើធូ្បផ្សារបាន

・ មិនសូវសក្សើត្ោនកាំរសម ីស្ថវ យអ ុលស្តាប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់និងក្សសមេេធូ្លី  (hyumu)

ការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta)

(ភាគលែ ិត្ឬក្សសមេេសលាហៈរលាយប្ដលខាេ ត្សពលក្សំពុងសធ្វ ើការងារកាត្់ឬផ្សារ)

●គុណវបិត្ា ិ

・សីត្ុណហ ភាពស្បភពក្សសតា គឺទប

・រយៈសពលដុត្ក្សសតា រហូត្ដល់សលាហៈរលាយគឺយូរ

・វាពិបាក្សក្សន តងការដុត្ក្សសតា ខាា ំងស្ជលុជុំ វញិប្ផ្សនក្សប្ដលស្ត្ូវផ្សារ

・ោនការប្ស្បស្បួលរាងខាា ំង

・ប្ផ្សនក្សរងក្សសតា ោនបរសិវណធ្ំ

・មិនសក្សា ិសមនឹងការផ្សារសលាហៈស្បសភទខុសោន ឬក្សស្ោស់ស្កាស់

・លក្សខណៈពិសសសននការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី2)

េំសពាុះការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan) សោយស្ថរអនុវត្ា សោយសធ្វ ើអុក្សសុីត្ក្សមមសលាហៈ 

សហត្ុសនុះគឺអាេកាត្់បានប្ត្វត្ថ តធាត្ុសដើមស្បសភទប្ដក្សប្ដលសធ្វ ើអុក្សសុីត្ក្សមមសោយសីត្ុណហ ភាពេំសហុះននឧ

សម ័នប ុសណ្តណ ុះ។ ប ុប្នា  ឲ្យប្ត្ជាវត្ថ តធាត្ុសដើមប្ដលសធ្វ ើអុក្សសុីត្ក្សមមសោយសីត្ុណហ ភាពេំសហុះននឧសម ័ន 

សទុះជាក្សស្ោស់ស្កាស់ក្ស៏អាេកាត្់បានប្ដរ។ 

(KM)
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1.1.2 ស្បវត្ា ិននការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន 

・ស្បព័នធបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី4)

ពីជំហរននការបងាក រសស្ោុះមហនារាយក្សន តងការងារ "ស្បព័នធបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញផ្សារឧសម ័ន" 

ប្ដលប្ផ្សែក្សសលើេាប់សា ីពីសា ង់ោរការងារ បានចប់សផ្សា ើមស ើងសៅឆ្ន ំ1967 

ក្សន តងនាមជាវញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព)ចំបាេ់សដើមបីបំសពញការងារផ្សារឧសម ័ន។ ចប់ពីឆ្ន ំ1972 

េាប់សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ (roudou anzen eiseihou) បានកាា យជាេាប់ជាមូលោា ន 

សហើយបានបនាដល់សពវនងៃសនុះ។ 

・ស្បព័នធប័ណណ អនុញ្ញញ ត្អនក្សទទួលខុសស្ត្ូវេមបងននការងារផ្សារឧសម ័ន (gasu yousetu sagyou

shuninsha) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី4) 

សៅឆ្ន ំ1947 ប្ដលជាសពលប្ដលេាប់សា ីពីសា ង់ោរការងារបានេូលជាធ្រោន ស្បព័នធ  

“ប័ណណ អនុញ្ញញ ត្ការផ្សារអាសសទីប្ ន (asechiren)” 

ស្ត្ូវបានបសងក ើត្ស ើងជាវញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព) 

សស្ោប់សក្សមមភាពការងារប្ដលស្ត្ូវបានរតិ្ត្បិត្សោយប្ផ្សែក្សសលើជំហរអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ។  

ជាលទធផ្សល សដើមបីអនុវត្ាការងារប្ដលសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ផ្សារអាសសទីប្ ន 

គឺស្ត្ូវប្ត្សស្ជើសតាំងអនក្សប្ដលទទួលបានប័ណណ អនុញ្ញញ ត្ការផ្សារអាសសទីប្ ន (asechiren) 

ពីស្បធាននាយក្សោា នសា ង់ោរការងាររាជធានីសខត្ា  សធ្វ ើជាអនក្សទទួលខុសស្ត្ូវេមបងននការផ្សារឧសម ័ន។ 

សស្កាយមក្ស ចប់ពីឆ្ន ំ1972 វាបានកាា យជាស្បព័នធ  

"ប័ណណ អនុញ្ញញ ត្អនក្សទទួលខុសស្ត្ូវេមបងននការងារផ្សារឧសម ័ន (gasu yousetu sagyou shuninsha)"។ 

(KM)
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1.1.3 ទិដាភាពទូសៅននភាពសស្ោុះថាន ក្ស់/ផ្សលប ុះពាល់ននការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន 

・ ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់ននការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី4)

ការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន

ក្សំពុងស្ត្ូវបានអនុវត្ាជាស្បចំនងៃសៅតាមសរាងេស្ក្សនិងការោា នសំណង់សផ្សេងៗជាសដើម។

 ោ ងណ្តមិញ ការងារសនុះសស្បើស្បាស់ឧសម ័នប្ដលោនភាពសស្ោុះថាន ក្ស់

សដើមបីបសងក ើត្អណ្តា ត្សភា ើងប្ដលោនសីត្ុណហ ភាពខពស់ 

សហើយសស្ោុះថាន ក្ស់ធ្ៃន់ធ្ៃ រនឹងសក្សើត្ស ើងស្បសិនសបើមិនស្បងុស្បយ័ត្នឲ្យបានស្គប់ស្ោន់។  

វាចំបាេ់ប្ដលស្ត្ូវអនុវត្ាការងារសោយចប់អារមមណ៍ពីសរឿងសនុះជានិេច។ 

អុក្សសុីប្សន (sanso) និងឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ ប្ដលស្ត្ូវសស្បើស្បាស់ គឺោនភាពសស្ោុះថាន ក្ស់។ អុក្សសុីប្សន 

(sanso) សធ្វ ើឲ្យវត្ថ តប្ដលអាេស ុះ (kanensei no mono) ស ុះស ើងោ ងខាា ំង សហើយឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ 

គឺជាសដើមសហត្ុននការផ្្សតុះនិងអគា ីភ័យ។ 

ជាក់្សប្សា ង 

សស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះសោយស្ថរអណ្តា ត្សភា ើងប្ដលោនសីត្ុណហ ភាពខពស់ឆ្បស ុះេំហាយឬឧសម ័នជាសដើមប្ដលអាេ

ស ុះប្ដលសៅជុំ វញិតាមរយៈការសធ្វ ើការងារផ្សារឧសម ័ន គឺសក្សើត្ស ើងជាហូរប្ហរមិនោេ់។ មយ ងសទៀត្ 

សស្ោុះថាន ក្ស់របួសសោយស្ថរប ុះវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់ឬការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) 

(supatta)ជាសដើមប្ដលសៅា ខាា ំង ក្ស៏ក្សំពុងសក្សើត្ស ើងោ ងសស្េើនផ្សងប្ដរ។ 

・ផ្សលប ុះពាល់ននការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី5)

សៅសពលនិោយដល់ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយការងារ មិនប្មនស្ត្ឹមប្ត្ការផ្សារឧសម ័នសទ 

គឺសស្េើនប្ត្ោនទំសនារសផ្លា ត្សៅសលើការបងាក រសស្ោុះថាន ក្ស់របួសនិងស្ថា ប់ 

ប ុប្នាការបងាក រជំងឺសោយស្ថរការងារក្ស៏ចំបាេ់ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នផ្សងប្ដរ។ 

ស្បសិនសបើស្សូបេូលបរោិណសស្េើនក្សន តងរយៈសពលខា ីនូវក្សសមេេធូ្លី 

(hyumu)ប្ដលសក្សើត្ស ើងសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័ន 

សនាុះនឹងអាេសក្សើត្ជំងឺដូេជាជំងឺសៅា ខល នួសោយស្ថរក្សសមេេធូ្លីជាសដើម។ មយ ងសទៀត្ 

សបើស្សូបេូលក្សសមេេធូ្លី (hyumu)ក្សន តងរយៈសពលយូរសទុះបីបរោិណត្ិេក្ស៏សោយ 

សនាុះនឹងអាេសក្សើត្ជំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរដូេជាជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai)ជាសដើម។ 

សលើសពីសនុះ អណ្តា ត្សភា ើងននឧសម ័ន បសញ្ចញកាំរសម ីប្ដលអាេសមើលស ើញភា ឺខាា ំង និងកាំរសម ីស្ថវ យអ ុលស្តា 

កាំរសម ីស្ក្សហមអាំងស្បា ប្ដលបងកឲ្យប ុះពាល់ដល់ប្ភនក្សនិងប្សបក្ស។ 

(KM)
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1.2 ឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារឧសម ័នជាសដើម 
1.2.1 ឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី6) 

ឧបក្សរណ៍ផ្សារគឺមិនប្មនអាេសស្បើរមួេំសពាុះស្គប់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះណ្តក្ស៏សោយសនាុះសទ  

សហើយស្ត្ូវប្ត្សស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ប្ដលសមស្សបអាស្ស័យសលើស្បសភទនិងសោព ធ្ននឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ។  

មយ ងសទៀត្ េំសពាុះការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan) 

គឺអាេសធ្វ ើសៅបានសោយស្ោន់ប្ត្ប្រូបំពង់បាញ់ (suikan)និងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) 

សៅជារបស់សស្ោប់ការកាត្់ សៅក្សន តងេំសណ្តមឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារ (សមើលរបូទី1-1)។ 

ស្េវាក្ស់ការពា
រដួលរលំ 

ឧសម ័
នឥ
នធនៈ

អុក្សសុីប្សន 
(sanso) 

របូទី1-1 ឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan)/ការផ្សារឧសម ័ន 

①នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)សស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso)

②នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)សស្ោប់ឧសម ័នឥនធនៈ

③បំពង់ទុសោ (housu)អុក្សសុីប្សន (sanso) (ពណ៌សខៀវ)

④បំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័នឥនធនៈ (ពណ៌ស្ក្សហមឬពណ៌ទឹក្សស្ក្សូេ)

⑤ឧបក្សរណ៍ផ្សារឬឧបក្សរណ៍កាត្់ (setudanki)

(បំពង់បឺត្និងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)) 

(* របូសនុះគឺជាឧទហរណ៍ននឧបក្សរណ៍កាត្់ (setudanki)) 

⑥ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាពស្បសភទសង ួត្ (kanshiki anzen ki)

សស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso) (ឧបក្សរណ៍ការពារសភា ើងស ុះស្ត្លប់) 

⑦ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាពស្បសភទសង ួត្ (kanshiki anzen ki)

សស្ោប់ឧសម ័នឥនធនៈ (ឧបក្សរណ៍ការពារសភា ើងស ុះស្ត្លប់) 

ស្បភព：
របូពីសោលការណ៍ប្ណនាំបសេចក្សសទសរបស់ វ ទិយស្ថា នជាត្ិអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ 
សោយោនការប្ក្សមួយប្ផ្សនក្ស  

(KM)



10

1.2.2 ក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី7) 

"ក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi)" គឺជាឧបក្សរណ៍សស្ោប់សធ្វ ើការដុត្ក្សសតា  ការផ្សារ ការកាត្់ជាសដើម 

នូវសលាហៈ(វត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់) សោយនដផ្លេ ល់ជាសដើម 

សោយសស្បើស្បាស់មិនស្ត្ឹមប្ត្អណ្តា ត្សភា ើងឧសម ័នប ុសណ្តណ ុះសទគឺសស្បើអាក្សការពារសោយឧសម ័ន (gas shielded 

arc) ឬ អាក្សបាា ស្ថម ជាសដើម។ របូទី1-2 បងាហ ញពីឧទហរណ៍ននក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi) (ឧបក្សរណ៍កាត្់ 

(setudanki)សស្ោប់សោព ធ្ទប)។ 

ឧបក្សរណ៍ផ្សារសស្ោប់ការផ្សារឧសម ័ននិងឧបក្សរណ៍កាត្់ (setudanki)សស្ោប់ការកាត្់សោយឧសម ័ន 

(gasu setudan) គឺជាក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi) ប្ដលលាយឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន 

(sanso)េូលោន សហើយដុត្សដើមបីដុត្ក្សសតា វត្ថ តធាត្ុសដើមសលាហៈ។ 

សពលខា ុះវាស្ត្ូវបានសៅថាបំពង់ផ្សល ត ំឬក្សាលដុត្។ ឧបក្សរណ៍ផ្សារនិងឧបក្សរណ៍កាត្់ (setudanki) ទងំសនុះ 

ផ្សេសំ ើងពីបំពង់បាញ់ (suikan)និងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)។ 

(ផ្សាល់សោយ(ស្ក្សមុហ ុន)នីសស្ថន់TANAKA) 

របូទី1-2：ោ សុីនកាត្់សស្ោប់សោព ធ្ទប

្បេពវ： ្កមុ្ហ ុននីសស្ថន់TANAKA 

(KM)
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・ឧបក្សរណ៍ផ្សារសស្ោប់ការផ្សារឧសម ័ន (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី9)

(ផ្សាល់សោយស្ក្សមុហ ុនក្សុអុិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ ) 

・ោ សុីនកាត្់សស្ោប់ការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី10)

(ផ្សាល់សោយស្ក្សមុហ ុនក្សុអុិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ ) 

របូទី1-4 ឧបក្សរណ៍ផ្សារស្បសភទB(ប្បបបារាងំ) 

ស្បភព ： ស្ក្សមុហ ុនក្សុអុិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ

ក្សាលននក្សាលផ្សារ/កាត្់ 

ប ៊ិេផ្សារ/
កាត្់ 
(higuchi) 

ក្សាលសោសុីបំពង់លាយឧសម ័ន 

បំពង់លាយឧ
សម ័ន 

វា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្ស
សុីប្សន (sanso) វា៉ា នឧសម ័នឥនធនៈ ស្េក្សេូលឧសម ័នឥនធ

នៈ 

របូ1-5 ឧបក្សរណ៍កាត្់ (setudanki) សស្ោប់សោព ធ្ទប(ស្បសភទលាយក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi)) (ប្បបបារាងំ) 

ស្បភព ： ស្ក្សមុហ ុនក្សុអុិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ

ក្សាលននក្សាលផ្សារ/កាត្់ 

ប ៊ិេផ្សារ/
កាត្់ 
(higuchi) 

បំពង់លាយឧសម ័
ន 

បំពង់អុក្សសុីប្សនសស្ោប់កាត្់ 

ឧបក្សរណ៍លា
យឧសម ័ន 

វា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្ស
នក្សសតា ទុក្សជាមុន 

វា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សាលកាត្់ 

វា៉ា នឧសម ័នឥនធនៈ 

(KM)
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1.2.3 ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) 

・ ស្បសភទឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី14)

សោយស្ថរឧសម ័នប្ដលអាេស ុះោនលក្សខណៈខុសៗោន សៅតាមស្បសភទ ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់

(higuchi)ក្ស៏ោនរេនាសមព ័នធខុសៗោន សៅតាមឧសម ័នប្ដលអាេស ុះប្ដរ។

ដូេប្ដលបងាហ ញក្សន តងតារាងទី1-3 ឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) 

គឺងាយស ុះជាងសហើយសលបឿនេំសហុះគឺសលឿនជាងសបើសស្បៀបសធ្ៀបនឹងស្បូបា ន 

(puropan)ប្ដលជាធាត្ុផ្សេសំំខាន់របស់LPG (LPG)។ សហត្ុសនុះ សដើមបីបងាក រសភា ើងស ុះស្ត្លប់ 

សីត្ុណហ ភាពស្ត្ូវបានសធ្វ ើឲ្យមិនឲ្យសក្សើនស ើងតាមប្ដលអាេមុនសពលបាញ់សេញពីប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) 

សហើយជាមួយោន សនុះ វាបាញ់សេញសោយសលបឿនសលឿនពីប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)។ 

・ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់សពលសស្បើខុសស្បសភទឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី16)

រាងរបស់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)សស្ោប់អាសសទីប្ ន (asechiren)និងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ 

(higuchi)សស្ោប់ឧសម ័នដនទសទៀត្គឺខុសោន សោយស្ថរភាពងាយស្សួលចប់សផ្សា ើមស ុះនិងសលបឿនេំសហុះគឺខុសោន េំសពាុះអា

សសទីប្ ន (asechiren)និងឧសម ័នដនទសទៀត្ ។ 

សោយស្ថរអាសសទីប្ ន (asechiren)ោនសលបឿនេំសហុះសលឿនជាងសបើសស្បៀបសធ្ៀបនឹងឧសម ័នប្ដលអាេស ុះដនទសទៀត្  

ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)សស្ោប់អាសសទីប្ ន (asechiren) 

ោនរេនាសមព ័នធ ប្ដលសធ្វ ើឲ្យសលបឿនបាញ់សេញសលឿនជាងសលបឿនេំសហុះសដើមបីការពារសភា ើងស ុះស្ត្លប់។  

 សហត្ុសនុះ សបើសស្បើឧសម ័នប្ដលសលបឿនេំសហុះយឺត្ដូេជាLPG (LPG)ជាសដើមសោយប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ 

(higuchi)សស្ោប់អាសសទីប្ ន (asechiren) សនាុះអណ្តា ត្សភា ើងក្សសតា ទុក្សជាមុន (yonetu 

en)នឹងឃ្លា ត្សេញពីប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) ឬនឹងរលត្់(បាត្់អណ្តា ត្សភា ើងរលត្់)។ 

ផ្្ស តយសៅវញិ LPG (LPG)ជាសដើមគឺោនរេនាសមព ័នធ ប្ដលសលបឿនេំសហុះយឺត្សហើយពិបាក្សចប់សផ្សា ើមស ុះ  

សហត្ុសនុះឧសម ័នស្ត្ូវបានដុត្ក្សសតា សៅប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) សហើយសលបឿនបាញ់សេញស្ត្ូវបានសធ្វ ើឲ្យយឺត្។ សហត្ុសនុះ 

សបើសស្បើអាសសទីប្ ន (asechiren) សោយប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)សស្ោប់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះសផ្សេង 

សនាុះនឹងសក្សើត្ោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់ប្ដលោនសស្ោុះថាន ក្ស់ោ ងខាា ំង។  

最低着火温度

（酸素中）

【℃】

燃焼速度

（中性混合比）

【m/sec】

アセチレン 296 7.2

プロパン 470 2.7

表1-3：アセチレンガスとプロパンガスの燃焼速度

※数値は日本溶接協会「要説 熱切断加工の"Q&A"」(2012年)を参考にした。

តារាងទី1-3 សលបឿនេំសហុះននឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) និងឧសម ័នស្បូបា ន 
(puropan) 

អាសសទីប្ ន (asechiren) 

ស្បូបា ន (puropan) 

សីត្ុណហ ភាពចប់សផ្សា ើមស ុះទ
បបំផ្សុត្ 

(ក្សន តងអុក្សសុីប្សន (sanso)) 

សលបឿនេំសហុះ 
(សោោស្ត្លាយណឺត្) 

* : តួ្សលខគឺប្ផ្សែក្សសលើ "សសងខប "សំណួរេសមា ើយ" អំពីការប្ក្សនេន សោយការកាត្់សស្បើក្សសតា " (ឆ្ន ំ2012) 
របស់សោគមបនារជប ុន។  

(KM)
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1.2.4 នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) និងឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki) 

・នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី17)

អុក្សសុីប្សន (sanso) និងឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ ប្ដលស្ត្ូវបានបញ្ច ូលក្សន តងដបផ្្សតក្ស 

គឺមិនអាេសស្បើស្បាស់បានសទសបើោម នការបំពាក្ស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) សមស្សប។ 

នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) គឺសស្ោប់នលត្ស្មូវសោព ធ្សដើមរបស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) 

សៅជាសោព ធ្ប្ដលសមស្សបសស្ោប់ការផ្សារនិងការកាត្់។ សោយស្ថរលក្សខណៈវត្ថ តធាត្ុសដើម 

រេនាសមព ័នធជាសដើម គឺខុសោន សៅតាមស្បសភទ សោព ធ្ បរោិណលំហូរ របស់ឧសម ័ន 

សហត្ុសនុះចំបាេ់ស្ត្ូវប្ត្ពិនិត្យឲ្យបានលែ នូវលក្សខណៈនិងលក្សខខណឌ សស្បើស្បាស់របស់ឧសម ័ន  

សហើយសស្ជើសសរ ើសឧសម ័នប្ដលសមស្សប។ 

・េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់ក្សន តងការសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី18) 

សៅសពលសធ្វ ើការផ្សារជាសដើម វា៉ា នសៅក្សន តងនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) 

ស្ត្ូវប្ត្សធ្វ ើឲ្យោនលំនឹងសៅក្សន តងស្ថា នភាពប្ដលោនេសនាា ុះជាក្ស់លាក្ស់មួយ។ ោ ងណ្តមិញ 

សៅសពលឧសម ័នក្សំពុងហូរ ក្សរណីប្ដលស្ទនិេនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) 

រសងា ើត្ិេៗឬោនសំស ងខុសស្បស្ក្សត្ីសេញពីនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)  

ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ការក្សំណត្់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) សហើយបិទវា៉ា នសៅខាងសោព ធ្

ទបសិនរេួសបើក្សវញិយឺត្ៗ។ 

សបើបាត្ុភូត្ដប្ដលសនុះសៅប្ត្សក្សើត្ស ើងសទុះបីសធ្វ ើប្បបសនុះប ុនាម នដងរេួសហើយក្ស៏សោយ 

ស្ត្ូវបញ្ឈប់ការសស្បើស្បាស់សហើយោក្ស់ជួសជុល។ 

(KM)
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・នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) សស្ោប់អាសសទីប្ ន (asechiren) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី19)

នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) សស្ោប់ឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) ស្ត្ូវប្ត្សស្បើសស្ោប់ប្ត្អាសសទីប្ ន 

(asechiren)។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា ស្បសភទប្ដលោនឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាពស្បសភទសង ួត្ (kanshiki anzen ki) បំពាក្ស់សៅខាងក្សន តង 

ក្ស៏ស្ត្ូវបានសស្បើស្បាស់ផ្សងប្ដរ។ 

ដូេបងាហ ញក្សន តងរបូទី1-17 ត្ំណងភាជ ប់សៅោត្់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) មិនោនវ ើសសទ 

សហើយស្ត្ូវបានភាជ ប់ឲ្យនឹងសោយសងកត្់សោយសស្បើស្ក្សចប់រតឹ្។  សហត្ុសនុះ 

គឺមិនអាេភាជ ប់ស្េ ំសៅនឹងដបផ្្សតក្សសស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso) បានសទ។ 

គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា អាសសទីប្ ន (asechiren) អាេនឹងោនស្បត្ិក្សមមជាមួយទង់ប្ដង ស្បាក្ស់ 

និងអងាធាត្ុសោសននធាត្ុទងំសនាុះ សហើយបសងក ើត្បានជាអាសសទីលីត្សលាហៈ(Metallic acetylide) ។ 

អាសសទីលីត្សលាហៈ(Metallic acetylide) អាេស ុះសោយខល នួឯង បងកជាមូលសហត្ុននការផ្្ស តុះបំប្បក្សអាសសទីប្ ន 

(asechiren)។ សហត្ុសនុះ េាប់សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ បានប្េងថា "ទង់ប្ដង" ឬ 

"ស្ថរធាត្ុប្ដលផ្្សតក្សទង់ប្ដងសលើសពី70%" គឺមិនស្ត្ូវសស្បើស្បាស់េំសពាុះទីក្សប្នាងប្ដលសស្បើស្បាស់អាសសទីប្ ន (asechiren) 

សទ។  គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា េំសពាុះដបផ្្សតក្សជាសដើមប្ដលទទួលការអនុវត្ាេាប់សា ីពីការរក្សាសុវត្ា ិភាពឧសម ័នសោព ធ្ខពស់  

មិនស្ត្ូវសស្បើស្បាស់របស់ប្ដលផ្្សតក្សទង់ប្ដងសលើសពី62%សទ។ 

(ផ្សាល់សោយ(ស្ក្សមុហ ុន)នីសស្ថន់TANAKA) 

របូទី1-17 ： ឧបក្សរណ៍នលត្ស្មូវសស្ោប់អាសសទីប្ ន 

(asechiren) 

ស្បភព ： ស្ក្សមុហ ុននីសស្ថន់TANAKA 

(KM)
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・នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) សស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី20)

នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) សស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso) 

ស្ត្ូវប្ត្សស្បើស្បសភទសស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso)។ 

ដូេប្ដលបងាហ ញក្សន តងរបូទី1-18 ត្ំណភាជ ប់សៅោត្់ដបនននា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) 

គឺជាវ ើសមួលសៅស្ថា ំ សហើយមិនអាេភាជ ប់សៅនឹងដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះបានសទ។ 

មយ ងសទៀត្ មិនស្ត្ូវលាបសស្បងសលើនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)សស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso) 

សទ។ 

ត្ំណភាជ ប់សៅោត្់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) អុក្សសុីប្សន (sanso) 

ោន2ស្បសភទគឺប្បបអាលា ឺម ង់ប្ដលជាវ ើសសមម ល និងប្បបបារាងំប្ដលជាវ ើសញី។ ស្សបតាមេំណុេសនុះ 

នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)របស់អុក្សសុីប្សន (sanso) ដូេបងាហ ញក្សន តងរបូទី1-18  

ក្ស៏ោនស្បសភទភាជ ប់សោយក្សាលសោសុីប្ដលោនវ ើសញី(ក្សាលសោសុីសស្ស្ថបជិត្) 

និងស្បសភទភាជ ប់សោយវ ើសប្ដលោនវ ើសសមម ល។ សោយស្ថរប្ត្មិនអាេឆ្ា ស់ោន សស្បើទងំប្បបសនាុះបាន 

សគោនលក្ស់ត្ំណបំប្បាង។ 

សៅត្ំបន់កាន់តូ្ ភាគសស្េើនសគសស្បើស្បសភទភាជ ប់សោយក្សាលសោសុី 

 រ ើឯសៅត្ំបន់កាន់នសភាគសស្េើនសគសស្បើស្បសភទភាជ ប់សោយវ ើស 

សហត្ុសនុះសៅសពលសៅត្ំបន់សផ្សេងបំសពញការងារ ចំបាេ់ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន។ 

(ផ្សាល់សោយស្ក្សមុហ ុនក្សុអុិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ ) 

របូទី1-18 ：  វ ើសភាជ ប់ននឧបក្សរណ៍នលត្ស្មូវសស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso) 

ស្បសភទភាជ ប់សោយក្សាលសោសុី 
(ប្បបអាលា ឺម ង់) 

ស្បសភទភាជ ប់សោយវ ើស (ប្បបបារាងំ) 

ស្បភព ： ស្ក្សមុហ ុនក្សុអុិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ  

(KM)
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・ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki) (ការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន និងសភា ើងស ុះស្ត្លប់)

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី20) 

សៅក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន ស្បសិនសបើមិនសស្បើស្បាស់សោយសមស្សបនូវឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន  

(sanso) សនាុះនឹងអាេសក្សើត្ោនបាត្ុភូត្ប្ដលសៅថា "សភា ើងស ុះស្ត្លប់" 

ប្ដលអណ្តា ត្សភា ើងេូលសៅប្ផ្សនក្សខាងក្សន តងននឧបក្សរណ៍ផ្សារឬបំពង់ទុសោ (housu)។ 

របស់ប្ដលការពារសភា ើងស ុះស្ត្លប់សនុះគឺ ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen 

ki)(ឧបក្សរណ៍ការពារសភា ើងស ុះស្ត្លប់ (gyakka boushi souchi))។ 

សបើឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki) ដំសណើរការស្ត្ឹមស្ត្ូវ សភា ើងស ុះស្ត្លប់នឹងស្ត្ូវបានបញ្ឈប់ 

ប ុប្នា សទុះក្សន តងក្សរណីសនុះក្ស៏សោយ សភា ើងស ុះស្ត្លប់នឹងមនសៅដល់ឧបក្សរណ៍ផ្សារនិងបំពង់ទុសោ 

(housu)ឧសម ័ន រហូត្ដល់ស្ត្ឹមឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki)។ 

វាមិនស្ត្ឹមប្ត្សធ្វ ើឲ្យខូេឧបក្សរណ៍ប ុសណ្តណ ុះសទ 

ប្ស្មងសភា ើងអាេជាប់សៅប្ផ្សនក្សខាងក្សន តងសហើយអាេនឹងស ុះសៅសពលសស្កាយ។ មយ ងសទៀត្ 

ស្បសិនសបើបាត្ុភូត្ "ការស ុះផ្្សតុះ" ប្ដលសលបឿនសភា ើងស ុះស្ត្លប់សលឿនជាងសលបឿនសូរ 

វាអាេនឹងបសងក ើត្រលក្សសោព ធ្(shock wave) សហើយបំពង់ទុសោ (housu)ជាសដើមអាេនឹងផ្្សតុះប្បក្ស 

(haretu)ឬស ុះស ើង។ 

សលើសពីសនុះ ស្បសិនសបើឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki)មិនដំសណើរការ 

សនាុះអណ្តា ត្សភា ើងនឹងស្ត្ ប់មក្សដល់ឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន ប្ដលបងកឲ្យោនសស្ោុះថាន ក្ស់ធ្ៃន់ធ្ៃ រ។ 

មិនស្ត្ូវគិត្ថាមិនអីសទសោយស្ថរប្ត្ោនឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki)សៅសហើយសនាុះសទ 

សំខាន់គឺស្ត្ូវសធ្វ ើោ ងណ្តក្សុំឲ្យសក្សើត្ស ើងសភា ើងស ុះស្ត្លប់។ 

(KM)
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1.2.5 បំពង់ទុសោ (housu)សស្ោប់ការផ្សារ 

・ពណ៌នផ្សេខាងសស្ៅននបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័នសស្ោប់ការផ្សារ/ការកាត្់(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី24)

ពណ៌ស្សទប់សៅស ូ នននផ្សេខាងសស្ៅរបស់បំពង់ទុសោសៅស ូ សស្ោប់ផ្សារ/កាត្់ (yousetu ・ setudan you gomu 

housu)  មិនស្ត្ូវបានក្សំណត្់សោយេាប់សទ ប ុប្នា សៅក្សន តងJIS K 6333 វាស្ត្ូវបានក្សំណត្់តាមស្បសភទឧសម ័ននីមួយៗ។ 

គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា JIS K 6333 សនុះ គឺ "បំពង់ទុសោសៅស ូ សស្ោប់ការកាត្់សោយរំលាយ" ប ុប្នាពាក្សយ "ការកាត្់សោយរំលាយ" 

សនុះសំសៅទងំពីរគឺ ការផ្សារនិងការកាត្់។ មយ ងសទៀត្ សា ង់ោរសនុះក្ស៏ស្ត្ូវបានអនុវត្ាេំសពាុះបំពង់ទុសោ  (housu) 

សស្ោប់ឧសម ័នរបាំង(shield gas) ប្ដលមិនសក្សមមឬសក្សមមសៅក្សន តងការផ្សារផ្លក សភា ើងផ្សងប្ដរ។  

បទបញ្ញ ត្ា ិJIS មិនប្មនជាកាត្ពវក្សិេចតាមផ្សល ូវេាប់សទ ប ុប្នា សដើមបីអនុវត្ាការងារសោយសុវត្ា ិភាព 

គឺស្ត្ូវប្ត្សោរពតាមជានិេច។ បំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័ន គឺសស្ោប់ប្ត្សស្បើជាមួយឧសម ័នសរៀងៗខល នួ 

សហត្ុសនុះមិនស្ត្ូវសស្បើរមួជាមួយឧសម ័នដនទសទៀត្សនាុះសទ។  

・ក្សំណត្់សំោល់អំពីបំពង់ទុសោសៅស ូ សស្ោប់ផ្សារ/កាត្់ (yousetu ・ setudan you gomu housu)

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី24) 

JIS K 6333 ក្សំណត្់ថាសៅសលើបំពង់ទុសោសៅស ូ សស្ោប់ផ្សារ/កាត្់ (yousetu ・ setudan you gomu housu) 

ោ ងសហាេណ្តស់សរៀងរាល់1mមាងស្ត្ូវោក្ស់ក្សំណត្់សំោល់ដូេខាងសស្កាម។ 

・សញ្ញញ សំោល់របស់ស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ឬស្ក្សមុហ ុនផ្សាត្់ផ្សាង់

・សលខបងាហ ញស្បសភទបំពង់ទុសោ (housu)

・សោព ធ្សស្បើស្បាស់អត្ិបរោប្ដលបងាហ ញជាឯក្សតាMPa

・អងកត្់ផ្សច ិត្ (អងកត្់ផ្សច ិត្ខាងក្សន តង) ប្ដលបងាហ ញជាmm

・និមិត្ាសញ្ញញ បងាហ ញស្បសភទឧសម ័ន(តារាងទី1-5)

・ឆ្ន ំផ្សលិត្

ガスの種類

の記号
ガスの種類

外面ゴム層の

色

ACE
アセチレン及び他の燃料用ガス（※）

（LPG、MPS、天然ガス及びメタンは除く）
赤

OXY 酸素 青

SLD 空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素 黒

LMN LPG、MPS、天然ガス、メタン オレンジ

AFG
アセチレン、LPG、MPS、天然ガス、メタン及び

他の燃料ガス
赤とオレンジ

表1-5：ガスの種類の記号及び色識別（JIS K 6333）

　※　製造業者は、水素用途に対する適合性について検討しなければならない

[ឧទហរណ៍ននក្សំណត្់សំោល់] 

 តាមរយៈនិមិត្ាសញ្ញញ សនុះ 
សគដឹងព័ត្៌ោនដូេខាងសស្កាម។ 
① ស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ជាសដើមគឺ “XYZ” ។

② ស្បសភទទុសោគឺ “ស្បសភទទី1”។

③ សោព ធ្សស្បើស្បាស់អត្ិបរោគឺ2MPa។

④ អងកត្់ផ្សច ិត្គឺ10mm។

⑤ ស្បសភទឧសម ័នគឺអុក្សសុីប្សន (sanso)។

⑥ ឆ្ន ំផ្សលិត្គឺឆ្ន ំ2019។

និមិត្ាសញ្ញញ
ននស្បសភទឧ
សម ័ន

ស្បសភទឧសម ័ន 
ពណ៌ននស្សទប់
សៅស ូ នផ្សេខាង

សស្ៅ 

អាសសទីប្ ន (asechiren) 
និងឧសម ័នសស្ោប់ជាឥនធនៈសផ្សេងសទៀត្ (*) 
(សលើក្សប្លង LPG (LPG) MPS ឧសម ័នធ្មមជាត្ិ និងសមតាន) 

ខយល់ អាសូត្ អាហក ត ង កាបូនឌីអុក្សសុីត្ 

អុក្សសុីប្សន (sanso) 

LPG (LPG) MPS ឧសម ័នធ្មមជាត្ិ សមតាន 

អាសសទីប្ ន (asechiren) LPG (LPG) MPS 
ឧសម ័នធ្មមជាត្ិ សមតាន និងឧសម ័នឥនធនៈសផ្សេងសទៀត្ 

* ស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ ស្ត្ូវប្ត្ពិចរណ្តពីភាពសមស្សបេំសពាុះការសស្បើស្បាស់អុីស្ដូប្សន  

ស្ក្សហម 

សខៀវ 

សមម  

ទឹក្សស្ក្សូេ 

ស្ក្សហមនិងទឹក្ស
ស្ក្សូេ 

តារាងទី1-5 ： និមិត្ាសញ្ញញ ននស្បសភទឧសម ័ននិងការក្សំណត្់ពណ៌វ(JISវKវ6333) 

(KM)



18

1.2.6 ឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័ន(ដប(ឬធ្ុង) (bonbe))ស្គប់ស្បសភទ និងឧបក្សរណ៍ផ្សលិត្អាសសទីប្ ន 

(asechiren) 

(1) ក្សំណត្់សំោល់និងពណ៌ននឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័នស្គប់ស្បសភទ

・ស្ថា ក្សបញ្ច ូលឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័ន(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី27)

សៅសលើឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័នោនបិទស្ថា ក្សបញ្ច ូល។ សៅសលើស្ថា ក្សបញ្ច ូលោនសរសសរដូេជា

・សមម ុះឧសម ័នប្ដលបញ្ច ូល

・សោព ធ្ននការបញ្ច ូលឬោ សផ្្ស តក្សសៅសពលបញ្ច ូល

・កាលបរសិេេទននការបញ្ច ូល/សលខសំោល់ ូត្៍ផ្សលិត្

・ព័ត្៌ោនទំនាក្ស់ទំនងននការោិល័យលក្ស់ (អនក្សលក្ស់) / ព័ត្៌ោនទំនាក្ស់ទំនងក្សប្នាងផ្សលិត្(អនក្សផ្សលិត្)

・លក្សខណៈននឧសម ័នប្ដលបញ្ច ូល

・េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នជាទូសៅ

・សសេក្សា ីពនយល់អំពីេំណុេសផ្លា ត្សំខាន់

ជាសដើម។ 

・ពណ៌ននឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័ន(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី28)

ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន តាមេាប់ស្ត្ូវបានក្សំណត្់នូវពណ៌ប្ដលបងាហ ញក្សន តងតារាងទី1-9

សៅតាមស្បសភទឧសម ័ននីមួយៗប្ដលស្ត្ូវបានបញ្ច ូល។ 

េាប់ក្សំណត្់ថាស្ត្ូវោក្ស់ពណ៌ចប់ពាក្ស់ក្សណ្តា លស ើងនននផ្សេរបស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) 

ប ុប្នា សលើក្សប្លងប្ត្ឧសម ័នសស្ោប់សវជជស្ថស្តសា  ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នសោព ធ្ខពស់សសេ ើរប្ត្ទងំអស់ 

ស្ត្ូវបានោក្ស់ពណ៌សពញនផ្សេទងំអស់។ 

គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា ដបផ្្សតក្សប្ដលោនេំណុុះចប់ពី0.1លីស្ត្េុុះសស្កាម និងដបផ្្សតក្សប្ដលសស្បើសោយមិនបិទជិត្ 

អាេនឹងមិនស្សបតាមការប្បងប្េក្សពណ៌សនុះ។ មយ ងសទៀត្ 

សៅសពលអនុវត្ាការងារផ្សារសៅបរសទសដូេជាស្បសទសេិនជាសដើម 

ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នថាពណ៌ដបអាេនឹងខុសោន ពីសៅក្សន តងស្បសទសជប ុន។  

充填ガス 容器の色

酸素 　黒色　■

アセチレン 　褐色　■

水素 　赤色　■

液化炭酸ガス 　緑色　■

液化アンモニア 　白色　□

液化塩素 　黄色　■

その他のガス

（LPGなど）

　灰色　■

表1-9：ガス容器の色

ឧសម ័នប្ដលបញ្ច ូល 

តារាងទី1-9：ពណ៌ឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន  

ពណ៌ដបផ្្សតក្ស 

អុក្សសុីប្សន (sanso) 

អាសសទីប្ ន (asechiren) 

អុីស្ដូប្សន 

អាម ូញាក្ស់ពស្ងាវ 

ឧសម ័នកាបូនឌីអុក្សសុ ីត្ព
ស្ងាវ 

ក្សា រ ើនពស្ងាវ 

ឧសម ័នសផ្សេងសទៀត្ 
(LPG (LPG)ជាសដើម) 

សមម  

សតាន ត្ 

ស្ក្សហម 

ស 

នបត្ង 

សលឿង 

ស្បសផ្សុះ 

(KM)
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(2) ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)អាសសទីប្ ន (asechiren)

・រេនាសមព ័នធខាងក្សន តងននដប(ឬធ្ុង) (bonbe)អាសសទីប្ ន (asechiren) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី28)

អាសសទីប្ ន (asechiren) ជាស្ថរធាត្ុប្ដលោម នលំនឹង សហើយវាគឺសស្ោុះថាន ក្ស់សបើបញ្ច ូលក្សន តងដប(ឬធ្ុង)

(bonbe) ទងំសោព ធ្ខព ស់ប្បបសនាុះ។ សហត្ុសនុះ ដប(ឬធ្ុង)(bonbe)ឧសម ័នអាសសទីប្ ន(asechiren) 

ោនរេនាសមព ័នធខាងក្សន តងខុសោន ខាា ំងពីដប(ឬធ្ុង) (bonbe)សស្ោប់ឧសម ័នដនទសទៀត្។ 

ដបសស្ោប់អាសសទីប្ ន (asechiren you no gasubonbe) ដូេប្ដលបងាហ ញក្សន តងរបូទី1-25 

ោនផ្្សតក្សស្ថរធាត្ុ រងឹប្ដលអាសសតូ្ន ឬឌីសមទីលហវ រោ មីត្(N, N- dimethylformamide)(DMF) 

ស្ត្ូវបានបស្តញ្ញជ បេូល។ វាស្ត្ូវបានសៅថា "ស្ថរធាត្ុោ ស" 

សហើយបេច តបបននកាល់សយូ មសុីលីកាត្ស្ត្ូវបានសស្បើស្បាស់ជាញឹក្សញាប់។ 

ស្ថរធាត្ុោ សចំបាេ់ស្ត្ូវជាប់ការសធ្វ ើសត្សា ប្ដលអនុវត្ា សោយវទិយស្ថា នសុវត្ា ិភាពឧសម ័នសោព ធ្ខពស់។ 

ការបញ្ច ូលអាសសទីប្ ន (asechiren) ស្ត្ូវបានអនុវត្ា សោយវធិ្ីស្ថស្តសា រំលាយបញ្ច ូលសៅក្សន តងអាសសតូ្នឬDMF 

ប្ដលស្ត្ូវបានបស្តញ្ញជ បសៅក្សន តងស្ថរធាត្ុោ ស។ សហត្ុសនុះ សបើសធ្វ ើឲ្យដប(ឬធ្ុង) (bonbe)អាសសទីប្ ន 

(asechiren)ដួលសៅេំសហៀង សនាុះអាសសតូ្ននិងDMFអាេសលេស្ជាបសេញពីស្ថរធាត្ុោ ស 

សហត្ុសនុះចំបាេ់ស្ត្ូវោក្ស់បញ្ឈរ។ សៅសពលវាដួល 

មិនស្ត្ូវសស្បើស្បាស់ភាា មៗបនាេ ប់ពីសលើក្សបញ្ឈរ វញិសទគឺស្ត្ូវរង់ចំបនា ិេសិនសឹមសស្បើស្បាស់។ មយ ងសទៀត្ 

ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ប្ដលសស្បើស្បាស់អាសសទីប្ ន (asechiren)រេួសហើយ ក្ស៏មិនស្ត្ូវោក្ស់សផ្សាក្សប្ដរ។ 

វា៉ា នដប គស្មប 

ហ វ ុយសុីបសំ

សលាហៈរលាយ 

តួ្ដប 

ស្ថរធាត្ុោ ស 

រនធខយល់ 

រ៉ាង(O-ring) 

វត្ថ តបិទភជ ិត្ការពារសល
េ(gland packing) 

ក្សាលសោសុីបិទភជ ិត្ 

(gland nut) 

អ័ក្សេរងវ ិល(spindle) 

វា៉ា នសុវត្ា ិភា
ពហ វ ុយសុីបសំ
សលាហៈរលាយ 

ស្េក្សបសញ្ច ញឧសម ័ន 

វត្ថ តបិទភជ ិត្ការពារសលេ  

ត្ស្មង 

ស្បភព：របូពីសោលការណ៍ប្ណនាំបសេចក្សសទសរបស់វទិយស្ថា នជាត្ិអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ 

របូទី1-25： ដបអាសសទីប្ ន (asechiren)និងវា៉ា នដប 

(KM)
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・លក្សខណៈពិសសសសមើលពីសស្ៅននដប(ឬធ្ុង) (bonbe)អាសសទីប្ ន (asechiren)

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី29) 

ត្ំណភាជ ប់សៅោត្់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)អាសសទីប្ ន (asechiren) 

ស្ត្ូវបានសៅថាស្បសភទត្ំណគងោន (spigot joint) 

សហើយោម នវ ើសសទ(ោនវត្ថ តបិទភជ ិត្ការពារសលេសធ្វ ើពីសៅស ូ ធ្មមជាត្ិ) 

សហត្ុសនុះវាស្ត្ូវបានភាជ ប់សោយរតឹ្បនា ឹងសោយស្ក្សចប់រតឹ្ននេំសហៀងនននា ិកាសោព ធ្  (aturyoku 

chousei ki)។ 

មយ ងសទៀត្ សៅស្ថម ននដបោនហ វ ុយសុីប (yousen) 

សហើយសំសលាហៈរលាយសៅសីត្ុណហ ភាពចប់ពី105oCស ើង សធ្វ ើឲ្យឧសម ័នសៅខាងក្សន តងភាយសេញសស្ៅ។ 

វាគឺសដើមបីការពារដប(ឬធ្ុង) (bonbe)មិនឲ្យផ្្ស តុះប្បក្ស (haretu) សោយស្ថរសោព ធ្ខាងក្សន តងស ើងខពស់។ 

(3) ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះដនទសទៀត្(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី30)

ស្បូបា ន (puropan)/ប ុយតានជាសដើម ស្ត្ូវបានបញ្ច ូលក្សន តងដប(ឬធ្ុង) (bonbe)

ក្សន តងសភាពរាវប្ដលោនសោព ធ្ខពស់។ សោយស្ថរវាស្ត្ូវបានពស្ងាវ

ស្បសិនសបើវា៉ា នដបស្ត្ូវបានសបើក្សខណៈប្ដលដបសផ្សាក្ស

សនាុះធាត្ុរាវសនាុះនឹងហូរសៅខាងងត្សោព ធ្ទបសហើយសោព ធ្សៅខាងសោព ធ្ទបនឹងសក្សើនស ើង

ប្ដលអាេនឹងសធ្វ ើឲ្យដំសណើរការមិនលែ ស្ត្ឹមស្ត្ូវ។

ត្ំណភាជ ប់សៅោត្់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ(និងសអលយូ ម) 

គឺជាវ ើសមួលសៅស វងសលើក្សប្លងប្ត្អាម ូញា ក្ស់ជាសដើម។ 

(4) ដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី30)

អុក្សសុីប្សន (sanso) ប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារ ស្ត្ូវបានបញ្ច ូលក្សន តងដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe)

ក្សន តងសភាពជាឧសម ័នសោយោនសោព ធ្ស្បប្ហលទបជាង15MPaបនា ិេ។ ដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe)

ស្ត្ូវបានបសងក ើត្ស ើងឲ្យស្កាស់សហើយរងឹសដើមបីស្ទសំ្ទនឹងសោព ធ្ខពស់  សហើយវាជាទូសៅធ្ៃន់គួរសម។

ត្ំណភាជ ប់សៅោត្់ដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) (ស្េក្សបញ្ច ូល) 

គឺជាវ ើសមួលសៅស្ថា ំប្ដលបស្តញ្ញច ស់ោន នឹងឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ។ 

អុក្សសុីប្សន (sanso) ោនមុខងារជួយឲ្យវត្ថ តស ុះ សហើយស្ត្ឹមប្ត្បរោិណបនា ិេប ុសណ្តណ ុះ 

សស្បងជាសដើមសបើជាប់នឹងផ្សល ូវលំហូរ គឺនឹងស ុះខាា ំង សហត្ុសនុះវាសស្ោុះថាន ក្ស់ណ្តស់។ 

(KM)
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(5) ឧបក្សរណ៍ស្បមូលផ្្សត ំឧសម ័ន

・អវ ីសៅជាឧបក្សរណ៍ផ្សារស្បមូលផ្្សត ំឧសម ័ន(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី30)

・ការស្គប់ស្គងឧបក្សរណ៍ផ្សារស្បមូលផ្្សត ំឧសម ័ន(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី32)

ក្សរណីអនុវត្ាការផ្សារ ការកាត្់សោយរំលាយ(ការផ្សារ) ឬដុត្ក្សសតា

សលាហៈសោយសស្បើឧបក្សរណ៍ស្បមូលផ្្សតំឧសម ័ន 

ស្ត្ូវប្ត្សស្ជើសតាំងអនក្សទទួលខុសស្ត្ូវេមបងននការងារផ្សារឧសម ័ន (gasu yousetu sagyou shuninsha)។ 

នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) 

ស្បភព：របូពីសោលការណ៍ប្ណនាំបសេចក្សសទសរបស់វទិយស្ថា នជាត្ិអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ 

វា៉ា នសុវ
ត្ា ិភាព 

សៅសរាងេស្ក្ស 

បំពង់ 
បំពង់ភាជ ប់ោន

របូទី1-28： របូទិដាភាពទូសៅននឧបក្សរណ៍ស្បមូលផ្្សតំឧសម ័នអុក្សសុីប្សន (sanso)

(KM)
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1.3 ការសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារឧសម ័នជាសដើម 
1.3.1  វញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី33) 

ការងារផ្សារឧសម ័នជាសដើម 

សបើោម នវញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព)គឺមិនស្ត្ូវអនុវត្ា ស ើយសោយរមួទងំអនក្សប្ដលបានបញ្ចប់ការប

ណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញផ្សារឧសម ័ន។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថាការផ្សារសោយសំណផ្សារ(Brazing) សោយសស្បើក្សាលផ្សារ/កាត្់ 

(tochi)ឧសម ័នប្ដលមិនសស្បើអុក្សសុីប្សន (sanso) 

គឺមិនស្ត្ូវការវញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព)ជាពិសសសសនាុះសទ។ 

មយ ងសទៀត្ ោនការក្សស្មិត្អាយុ 

គឺមិនស្ត្ូវឲ្យអនក្សប្ដលោនអាយុសស្កាម18ឆ្ន ំបសស្មើការងារផ្សារឧសម ័នស ើយ(បទបញ្ញជ សា ីពីសា ង់ោរការងារ

សស្ោប់អនីត្ិជន ោស្តា8 េំណុេទី29)។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា ការងារផ្សារោ សុីនទឹក្សសៅា (Boiler) 

គឺមិនស្ត្ូវឲ្យអនក្សប្ដលអាយុសស្កាម18ឆ្ន ំសធ្វ ើស ើយ ទងំការផ្សារផ្លក សភា ើងនិងការផ្សារឧសម ័ន។ 

(KM)
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1.3.2 ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) និងឧបក្សរណ៍ផ្សលិត្អាសសទីប្ ន (asechiren) 

(1) េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងការដឹក្សជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe)

・េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន សពលដឹក្សជញ្ជ នូតាមោនយនា (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី34)

ដបឧសម ័នប្ដលអាេស ុះប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារ ស្ត្ូវដឹក្សជញ្ជ នូក្សន តងសភាពបញ្ឈរឬសស្ទត្ជានិេច

សហើយភាជ ប់ឲ្យនឹងសៅនឹងឧបក្សរណ៍សស្ោប់សធ្វ ើការងារសនុះឬោនយនា សោយផ្លេ ល់។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា 

េំសពាុះដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) សបើជាឧសម ័នពស្ងាវ (ekika gasu) ស្ត្ូវសរៀបបញ្ឈរ 

សហើយសបើជាឧសម ័នបប្ណណ ន ស្ត្ូវសរៀបសផ្សាក្ស។ 

ទីតាំងត្សស្មៀបដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័ន គឺសរៀបស្បសស្ជៀត្េូលសៅប្ផ្សនក្សខាងមុខននោនយនា  

សហើយឲ្យឃ្លា ត្ពីកាងសស្កាយោនយនាោ ងសហាេ30cm។ សនុះគឺសដើមបីបងាក រក្សុំឲ្យដបផ្្សតក្សផ្្សតុះប្បក្ស 

(haretu)សៅសពលប្ដលស្ត្ូវបានបុក្សពីសស្កាយ។ 

មយ ងសទៀត្ សស្កាយសៅដល់ទីតាំងសោលសៅរេួ 

មិនស្ត្ូវទុក្សសចលទងំក្សន តងសភាពប្បបសនាុះយូរសោ ងស ើយ។ 

・េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន សពលដឹក្សជញ្ជ នូក្សន តងសរាងេស្ក្សជាសដើម(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី36)

ការដឹក្សជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នក្សន តងសរាងេស្ក្សនិងការោា នសំណង់

ស្ត្ូវដឹក្សជញ្ជ នូសោយសស្បើរសទុះសស្ោប់ដឹក្សជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe)។ 

មិនស្ត្ូវសស្បើរសទុះដឹក្សជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe) 

ប្ដលស្ត្ូវបានសោុះសេញប្ខេស្ក្សវា៉ា ត្់ឬប្ខេពួរសស្ោប់េងរតឹ្ស ើយ។ 

មិនស្ត្ូវអូសឬស្បសមៀលដប(ឬធ្ុង) (bonbe)សោយមិនសស្បើរសទុះដឹក្សជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe)។ 

គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា ោនរសបៀបដឹក្សជញ្ជ នូេោៃ យខា ីសោយោក្ស់ដប(ឬធ្ុង) 

(bonbe)ក្សន តងសភាពបញ្ឈរសហើយបងវ ិលសផ្សែៀងបនា ិេ 

ប ុប្នា វធិ្ីស្ថស្តសា ដឹក្សជញ្ជ នូសនុះគឺមិនស្ត្ូវបានប្ណនាំឲ្យសស្បើសទ។ 

ក្សរណីជញ្ជ នូសោយនដ មិនស្ត្ូវជញ្ជ នូសោយកាន់ប្ផ្សនក្សវា៉ា នដបស ើយ។ មយ ងសទៀត្ 

ក្សរណីផ្លា ស់ទីសៅជាន់សផ្សេងក្សន តងអោរប្ដលោនជសណា ើរយនា  ស្ត្ូវសស្បើជសណា ើរយនា សហើយក្សុំសស្បើជសណា ើរសជើង។ 
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(2)  វធិ្ីសស្បើស្បាស់ឧសម ័នក្សន តងដប(ឬធ្ុង) (bonbe)

・ វធិ្ីសស្បើស្បាស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី36)

សៅសពលសស្បើស្បាស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) ស្ត្ូវោក្ស់បញ្ឈរឬសផ្សែៀងជានិេច

សហើយសស្បើស្េវាក្ស់ជាសដើមេងភាជ ប់ឲ្យនឹងសៅនឹងឧបក្សរណ៍សស្ោប់សធ្វ ើការងារសនុះឬជញ្ញជ ំងអោរជាសដើម។  

វា៉ា នដប(ឬធ្ុង) (bonbe) ស្ត្ូវភាជ ប់ឲ្យបានលែ សៅនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)ជាសដើម 

សហើយសបើក្សយឺត្ៗសោយសស្បើឧបក្សរណ៍សស្ោប់សធ្វ ើការងារសនុះ។ ក្សុំសស្បើោ ស ត្។ មយ ងសទៀត្ 

អាស្ស័យតាមស្បសភទឧសម ័ន ោនស្បសភទប្ដលមិនស្ត្ូវសបើក្សឲ្យសពញអស់សទ សហត្ុសនុះស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន។ 

សបើសបើក្សវា៉ា នភាា មៗសពក្ស សនាុះខយល់ប្ដលសល់ក្សន តងនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) 

នឹងស្ត្ូវបានបប្ណណ នសធ្វ ើឲ្យសៅា ខាា ំង 

សហើយវាអាេកាា យជាស្បភពបសញ្េ ុះប្ដលបណ្តា លឲ្យសក្សើត្ោនសស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះ។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា អាសសទីប្ ន 

(asechiren) អាេផ្្សតុះសទុះបីោម នអុក្សសុីប្សន (sanso)ក្ស៏សោយ សហត្ុសនុះស្ត្ូវប្ត្ស្បងុស្បយ័ត្ន។ 

ឧបក្សរណ៍ប្ដលសស្បើសបើក្សវា៉ា ន(សស្ថរ) ស្ត្ូវទុក្សភាជ ប់ទងំប្បបសនាុះរហូត្ដល់សស្បើេប់។ 

・េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់សពលសស្បើស្បាស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី37)

សពលសស្បើស្បាស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នដូេខាងសស្កាម។

[េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់សពលសស្បើស្បាស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)] 

・ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) ស្ត្ូវភាជ ប់ឲ្យនឹងជានិេច។

・ក្សុំសស្បើទងំសពលក្សំពុងោក្ស់វាសៅសលើតួ្ផ្្ស តក្សននរងយនាសស្ោប់ដឹក្សជញ្ជ នូ។

・ក្សុំភាជ ប់ឲ្យនឹងស្ត្ង់ប្ផ្សនក្សក្សដប(ឬធ្ុង) (bonbe)។

・ក្សុំប ុះដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) សោយសស្ស្ថមនដោនជាប់សស្បង។ មយ ងសទៀត្ ក្សុំោក្ស់

ពពួក្សសស្បងសៅប្ក្សបរដប(ឬធ្ុង) (bonbe)។
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(3) េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន សពលសបាុះសចល/ស្បគល់សង

・ការស្បគល់សងជាសដើមននឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័ន(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី37)

ដបផ្្សតក្សឧសម ័នោនក្សរណីប្ដលស្ក្សមុហ ុនខល នួឯងទិញ និងក្សរណីជួលពីស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ឧសម ័ន

ប ុប្នាជាធ្មមតាសសេ ើរប្ត្ទងំអស់គឺជួលពីស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ឧសម ័ន។ សហត្ុសនុះសស្កាយសស្បើស្បាស់រេួ

ស្ត្ូវប្ត្ស្បគល់សងសៅស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ឧសម ័នវញិ។ 

មយ ងសទៀត្ សទុះបីក្សរណីទិញក្ស៏សោយ សៅសពលប្លងស្ត្ូវការដបផ្្សតក្ស 

ស្ត្ូវប្ត្ទក្ស់ទងសៅអនក្សផ្សាត្់ផ្សាង់ឬព័ត្៌ោនទំនាក្ស់ទំនងប្ដលោនសរសសរសលើដបផ្្សតក្ស  

ពឹងពាក្ស់ឲ្យស្បមូលយក្សដបផ្្សតក្សសៅវញិ។ មិនស្ត្ូវទុក្សវាសចលទងំប្បបសនាុះក្សន តងសរាងេស្ក្ស 

ឬសបាុះសចលជាសំរាមឧសាហក្សមមទូសៅស ើយ។ ការកាត្់ដបអុក្សសុីប្សន (sanso)ឬឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ 

គឺសស្ោុះថាន ក្ស់ខាា ំងណ្តស់ សហត្ុសនុះស្ត្ូវសជៀសវាងោេ់ខាត្។ 

ក្សរណីមិនស្ថា ល់ស្ក្សមុហ ុនផ្សាត្់ផ្សាង់ សហើយមិនោនសរសសរព័ត្៌ោនទំនាក្ស់ទំនងសលើដបផ្្សតក្ស 

ស្ត្ូវសោុះស្ស្ថយសោយស្បឹក្សាជាមួយវទិយស្ថា នសុវត្ា ិភាពឧសម ័នសោព ធ្ខពស់របស់រាជធានីសខត្ានីមួយៗ។ 

・េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន សពលស្បគល់សងឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័ន(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី37)

ស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ឧសម ័នភាគសស្េើនសធ្វ ើការក្សំណត្់សៅក្សន តងក្សិេចស្ពមសស្ពៀង(ក្សិេចសនយជាមួយអនក្សទិញឧសម ័ន

)ថា ដបផ្្សតក្សឧសម ័នស្ត្ូវប្ត្ស្បគល់សងសោយក្សុំសស្បើឧសម ័នឲ្យអស់រលីង។  

សនុះសោយស្ថរប្ត្សបើសស្បើឧសម ័នអស់រលីង សនាុះសោព ធ្ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)នឹងសសម ើនឹងសោព ធ្បរោិកាស 

សហើយខយល់ក្សខវក្ស់អាេនឹងេូលសៅក្សន តងដបផ្្សតក្ស។ សហត្ុសនុះ 

ឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័នគឺស្ត្ូវប្ត្ស្បគល់សងសៅស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្សោយក្សុំសស្បើឧសម ័នឲ្យអស់រលីង។  

ក្សន តងការអនុវត្ាជាក់្សប្សា ង 

សគអាេស្បគល់សងបានសៅសពលប្ដលសោព ធ្ខាងសោព ធ្ខពស់របស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei 

ki) មនដល់សោព ធ្ននក្សស្មិត្គំនូសស្ក្សិត្អបបបរោរបស់ស្បោប់វាស់សោព ធ្។ 

(KM)
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1.3.3 នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) 

(1) ការភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី41)

ជំហានក្សន តងការភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)សៅនឹងដប(ឬធ្ុង)

(bonbe)ឧសម ័ននីមួយៗ ោនដូេខាងសស្កាម។

[ជំហានក្សន តងការភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)] 
① សោែ ត្ធូ្លីជាសដើម
・ក្សរណីដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe)：មុនភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)
ស្ត្ូវសបើក្សបងវ ិលវា៉ា នស្បប្ហលពាក្ស់ក្សណ្តា ល ទុក្សសចលស្បប្ហល1 វនិាទី
សដើមបីផ្សល ត ំធូ្លីសៅោត្់ស្េក្សបញ្ច ូលសោយសស្បើឧសម ័ន។

・ក្សរណីដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ：
ជូត្ោត្់ស្េក្សបញ្ច ូលសោយស្ក្សណ្តត្់ជូត្សោែ ត្(សស្គឿងោ សុីន)។

② សផ្សេៀងផ្លេ ត្់វត្ថ តបិទភជ ិត្ការពារសលេ
ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាវត្ថ តបិទភជ ិត្ការពារសលេស្ត្ូវបានភាជ ប់សោយស្ត្ឹមស្ត្ូវសហើយោម នោេ់រលាត្់។

③ ភាជ ប់ស្បោប់វាស់សោព ធ្
・ក្សរណីដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe)：ក្សុំប្បរោត្់ស្េក្សបសញ្ចញមក្សរក្សខល នួឯង
សហើយនលត្ស្មូវទីតាំងសធ្វ ើោ ងណ្តឲ្យស្បោប់វាស់សោព ធ្សា ិត្សៅក្សប្នាងងាយសមើល
សហើយភាជ ប់សធ្វ ើោ ងណ្តឲ្យប្ខេសមច របស់វ ើស(Screw thread )របស់ខាងឧបក្សរណ៍នលត្ស្មូវ
ោនោ ងសហាេណ្តស់5ប្ខេស ើង។ សៅស្ត្ង់សនុះ
ឧបក្សរណ៍ភាជ ប់គឺស្ត្ូវសស្បើឧបក្សរណ៍សស្ោប់សធ្វ ើការងារសនុះ។
ក្សុំសស្បើោ ស ត្សោយស្ថរប្ត្
វាអាេនឹងមិនស្ត្ូវោន ជាមួយក្សាលសោសុីឬសធ្វ ើឲ្យខូេប្ខេសមច របស់វ ើស(Screw thread )។

・ក្សរណីដប(ឬធ្ុង) (bonbe)អាសសទីប្ ន (asechiren)：ក្សុំប្បរោត្់ស្េក្សបសញ្ចញមក្សរក្សខល នួឯង
សហើយនលត្ស្មូវទីតាំងសធ្វ ើោ ងណ្តឲ្យស្បោប់វាស់សោព ធ្សា ិត្សៅក្សប្នាងងាយសមើល
សហើយភាជ ប់ឲ្យនឹងសោយសងកត្់សោយសស្បើស្ក្សចប់រតឹ្។ សៅស្ត្ង់សនុះ
សបើ រតឹ្វ ើសមិនជាប់លែ សនាុះនឹងកាា យជាមូលសហត្ុននការធាា យឧសម ័ន។ ផ្្ស តយសៅវញិសបើ រតឹ្ខាា ំងសពក្ស
វត្ថ តបិទភជ ិត្ការពារសលេនឹងខូេសហើយវាក្ស៏កាា យជាមូលសហត្ុននការធាា យឧសម ័នប្ដរ។

④ សផ្សេៀងផ្លេ ត្់នដនលត្ស្មូវ
សស្កាយភាជ ប់បានស្ត្ឹមស្ត្ូវរេួ

ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថានដនលត្ស្មូវស្ត្ូវបានបងវ ិលអស់សៅខាងស វងសហើយរលុង 
សធ្វ ើោ ងណ្តក្សុំឲ្យវាប្បរេំស្បោប់វាស់សោព ធ្សៅក្សប្នាងសស្ទត្សធ្ៀបនឹងឧបក្សរណ៍នលត្ស្មូវ។ 
គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា សបើនដនលត្ស្មូវរលុង សនាុះឧសម ័ននឹងមិនហូរសទ។ 
ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នថាវាបស្តញ្ញច ស់ោន ពីនដបងវ ិលក្សាលរ៉ាបូ ៊ីសន។ 

⑤ សបើក្សវា៉ា ន
បនាេ ប់មក្ស ស្ត្ូវសបើក្សវា៉ា នដប(ឬធ្ុង) (bonbe)លមមៗយឺត្ៗ។ ក្សុំសបើក្សក្សញ្េ ក្ស់សពក្ស។ ស្បសិនសបើវា៉ា នត្ឹង

ស្ត្ូវសោុះនដសបើក្សបិទស្ស្ថលៗសោយបាត្នដ។ សស្កាយសពលសបើក្សវា៉ា នរេួសហើយក្ស៏សោយ 
ស្ត្ូវទុក្សនដសបើក្សបិទឲ្យសៅដប្ដលទងំប្បបសនាុះ។ 

・ក្សរណីដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe)：ស្ត្ូវសបើក្សវា៉ា នឧសម ័នឲ្យសពញអស់។
・ក្សរណីដប(ឬធ្ុង) (bonbe)អាសសទីប្ ន (asechiren)：

ស្ត្ូវបងវ ិលស្បប្ហល1ជុំក្សនា ុះ(ក្សុំសបើក្សសពញអស់)។ 

⑥ ពិនិត្យការធាា យឧសម ័ន
បនាេ ប់មក្ស

សធ្វ ើការពិនិត្យការធាា យឧសម ័នសោយោក្ស់ទឹក្សស្ថប ូជាសដើមសៅស្ត្ង់ត្ំណសហើយពិនិត្យថាោម នសេញពពុុះ
សោយសមើលោ ងសហាេពី2ទិស។ 

(KM)
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(2) ក្សរណីស ើញោនភាពមិនស្បស្ក្សត្ីេំសពាុះនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

・ការសក្សើនស ើងសោព ធ្សៅខាងសោព ធ្ទប(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី42)

សបើវា៉ា នក្សន តងឧបក្សរណ៍នលត្ស្មូវោនជាប់សំរាម

ឧសម ័នអាេសលេធាា យពីខាងសោព ធ្ខពស់សៅខាងសោព ធ្ទប សទុះបីជានដនលត្ស្មូវគឺរលុងអស់ក្ស៏សោយ។ 

ក្សន តងក្សរណីសនុះ នឹងសក្សើត្ោនបាត្ុភូត្សៅថា "ការហូរសេញ" 

ប្ដលសោព ធ្សៅខាងសោព ធ្ទបសក្សើនស ើងបនា ិេមាងៗក្សន តងខណៈប្ដលឧសម ័នមិនក្សំពុងស្ត្ូវបានសស្បើស្បា

ស់។ 

សបើសក្សើត្ោនការហូរសេញ ស្ត្ូវបញ្ឈប់ការសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍នលត្ស្មូវសនាុះភាា ម 

សហើយសសន ើឲ្យស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ឬហាងលក្ស់សធ្វ ើការជួសជុល។ 

(3) ការស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងការសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី43)

សពលសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នដូេខាងសស្កាម។

【េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់សពលសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)】 

① សពលមិនសស្បើស្បាស់ ស្ត្ូវបងវ ិលនដនលត្ស្មូវសៅស វងឲ្យអស់ឲ្យវារលុង។

② ក្សុំលាបសស្បងឬសស្បងរំអិលសលើប្ផ្សនក្សនីមួយៗននឧបក្សរណ៍នលត្ស្មូវ

ឬសស្បើស្បាស់សោយនដឬសស្ស្ថមនដប្ដលោនជាប់សស្បង។ ជាពិសសស

មិនស្ត្ូវឲ្យសស្បងជាប់នឹងនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)អុក្សសុីប្សន (sanso) សទ។

③ សបើ វ ើសភាជ ប់របស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)ោនការខូេខាត្ ក្សុំភាជ ប់ទងំបងខ ំ។

④ ក្សុំផ្លា ស់ទីដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ទងំោនភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei

ki)សៅនឹងដប(ឬធ្ុង) (bonbe)។

⑤ សបើសោព ធ្អាសសទីប្ ន (asechiren)ធាា ក្ស់េុុះសពលក្សំពុងសធ្វ ើការ

ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់បរោិណសៅសល់ក្សន តងដប(ឬធ្ុង) (bonbe)។

⑥ សពលបញ្ច ប់ឬផ្លែ ក្សការងារ ស្ត្ូវបិទវា៉ា នដប(ឬធ្ុង) (bonbe)

សហើយនដនលត្ស្មូវស្ត្ូវបងវ ិលសៅស វងឲ្យអស់ឲ្យវារលុង។

⑦ ក្សុំសោុះបំប្បក្សឬជួសជុលនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)
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1.3.4 ឧបក្សរណ៍ផ្សារជាសដើម 

(1) ការភាជ ប់(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី43)

ជំហានននការត្ភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)និងឧបក្សរណ៍ផ្សារជាសដើម

ោនដូេខាងសស្កាម។

[ជំហានននការត្ភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)និងឧបក្សរណ៍ផ្សារ] 

① មុនត្ភាជ ប់ ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាបំពង់ទុសោ (housu)មិនោនសឹក្សសរេរលឹឬប្បក្ស។

② សផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាមិនោនសំរាម សត្វលែ ិត្ ឬទឹក្ស សៅក្សន តងបំពង់ទុសោ (housu)។

③ សផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាវា៉ា នបំពង់បាញ់ (suikan)ស្ត្ូវបានបិទជិត្។

④ េំសពាុះអុក្សសុីប្សន (sanso) សស្បើបំពង់ទុសោ (housu)ពណ៌សខៀវ េំសពាុះអាសសទីប្ ន (asechiren)

សស្បើបំពង់ទុសោ (housu)ពណ៌ស្ក្សហម។ មិនស្ត្ូវសស្បើស្បាស់បំពង់ទុសោ

(housu)រមួោន សស្ោប់ឧសម ័នស្បសភទខុសោន ស ើយ។

⑤ សបើសៅេុងសងខាងបំពង់ទុសោ (housu)ោនជាប់ឧបក្សរណ៍ត្ភាជ ប់ស្បសភទវាន់ថាេ់(one touch)

ស្ត្ូវត្ភាជ ប់ខាងបសញ្ចញនននា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) និងបំពង់បាញ់ (suikan)

ឲ្យជាប់លែ ។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថាស្បសភទវាន់ថាេ់(one touch) ោនរេនាសមព ័នធ ប្ដលនា ិកាសោព ធ្

(aturyoku chousei ki)សស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso) និងបំពង់ទុសោ (housu)សស្ោប់អាសសទីប្ ន

(asechiren) មិនអាេត្ភាជ ប់ោន បាន។

សៅស្ត្ង់សនុះ ស្បសិនសបើនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ 

មិនោនឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាពស្បសភទសង ួត្ (kanshiki anzen ki)សទ 

ស្ត្ូវបំពាក្ស់ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាពស្បសភទសង ួត្ (kanshiki anzen ki) សៅខាងបំពង់ទុសោ 

(housu)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ។ 

⑥ បនាេ ប់ពីត្ភាជ ប់រេួអស់សហើយ

ស្ត្ូវពិនិត្យការធាា យឧសម ័នសោយសស្បើទឹក្សស្ថប ូជាសដើមសោយក្សំណត្់សោព ធ្អុក្សសុីប្សន

(sanso)ស្ត្ឹមក្សស្មិត្0.3～0.5MPa ។ សស្កាយបញ្ច ប់ការពិនិត្យការធាា យឧសម ័នអុក្សសុីប្សន (sanso)

ស្ត្ូវក្សំណត្់សោព ធ្ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះស្ត្ឹមក្សស្មិត្0.03～0.05MPa

សហើយសធ្វ ើការពិនិត្យការធាា យឧសម ័នតាមរសបៀបដូេោន ។

⑦ សបើោម នការធាា យឧសម ័នសទ ស្ត្ូវសបើក្សវា៉ា នឧសម ័នប្ដលអាេស ុះននបំពង់បាញ់ (suikan) 2～

3 វនិាទីបសញ្ច ញឧសម ័ន សហើយសធ្វ ើប្បបសនុះ2ដង។ បនាេ ប់មក្ស សបើក្សវា៉ា នឧសម ័នអុក្សសុីប្សន (sanso)

ស្បប្ហល5 វនិាទីបសញ្ច ញអុក្សសុីប្សន (sanso) ក្សន តងស្ថា នភាពប្ដលបិទវា៉ា នឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ។

សនុះគឺសដើមបីបសញ្ច ញសចលខយល់ប្ដលសៅក្សន តងបំពង់ទុសោ (housu)។

សៅស្ត្ង់សនុះ ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នសធ្វ ើោ ងណ្តក្សុំឲ្យដក្សដសងហ ើមេូលឧសម ័នសោយផ្លេ ល់។  អុក្សសុីប្សន 

(sanso)សុទធ គឺមិនអាេនិោយបានថាមិនប ុះពាល់ដល់រាងកាយមនុសេសនាុះសទ។ 

⑧ ជាេុងសស្កាយ បិទវា៉ា នបំពង់បាញ់ (suikan) បិទវា៉ា នដប(ឬធ្ុង) (bonbe) និងបនធ រូនា ិកាសោព ធ្

(aturyoku chousei ki)ទងំស្សងុ សហើយរង់ចំស្បប្ហល5នាទី។ បនាេ ប់មក្ស

សផ្សេៀងផ្លេ ត្់សោព ធ្ខាងសោព ធ្ទបនិងខាងសោព ធ្ខពស់របស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

សហើយសបើខាងណ្តសោព ធ្ធាា ក្ស់េុុះ សនាុះឧសម ័នក្សំពុងសលេធាា យ។ សបើសោព ធ្ខាងសោព ធ្ខពស់ធាា ក្ស់េុុះ

សហើយសោព ធ្ខាងសោព ធ្ទបសក្សើនស ើង សនាុះប្ផ្សនក្សវា៉ា នរបស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ោនបញ្ញហ ។ ក្សន តងក្សរណីណ្តក្ស៏សោយ ចំបាេ់ស្ត្ូវការការជួសជុល។
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(2) ការដុត្បសញ្េ ុះនិងការនលត្ស្មូវអណ្តា ត្សភា ើង

・ការនលត្ស្មូវសោព ធ្ខាងសោព ធ្ទបរបស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី44) 

នលត្ស្មូវសោព ធ្ខាងសោព ធ្ទបសោយជំហានដូេខាងសស្កាម។ 

【ជំហានននការនលត្ស្មូវសោព ធ្ខាងសោព ធ្ទប】 

① សផ្សេៀងផ្លេ ត្់មាងសទៀត្ថាវា៉ា នបំពង់បាញ់ (suikan)ក្សំពុងបិទជិត្។

② បងវ ិលនដនលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សន (sanso)និងឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ សោយនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku

chousei ki) សដើមបីនលត្ស្មូវសោព ធ្ខាងសោព ធ្ទប។

សោព ធ្ប្ដលសមស្សបគឺខុសោន សៅតាមប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)

សហើយោនសរសសរសៅក្សន តងសសៀវសៅប្ណនាំការសស្បើស្បាស់ជាសដើមរបស់ស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់

(higuchi)។ ជាទូសៅ អុក្សសុីប្សន (sanso)គឺ0.2～0.3MPa ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះគឺ0.02～0.03MPa។
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・ការដុត្បសញ្េ ុះនិងការនលត្ស្មូវអណ្តា ត្សភា ើង (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី44)

ដុត្បសញ្េ ុះនិងនលត្ស្មូវអណ្តា ត្សភា ើងសោយជំហានដូេខាងសស្កាម។

【ជំហានននការដុត្បសញ្េ ុះនិងនលត្ស្មូវអណ្តា ត្សភា ើង】(ក្សរណីការផ្សារ) 

① ពាក្ស់ឧបក្សរណ៍ការពារសស្ោប់ការផ្សារ ប្វ៉ានតាការពារពនា ឺផ្សារឧសម ័ន ឲ្យបានស្ត្ឹមស្ត្ូវ។

② សបើក្សវា៉ា នឧសម ័នប្ដលអាេស ុះរបស់បំពង់បាញ់ (suikan)

② ដុត្បសញ្េ ុះសោយឧបក្សរណ៍បសញ្េ ុះសស្ោប់ការងារសនុះ(ប្ដក្សសក្សុះសស្ោប់ការផ្សារ (yousetu you

raita))។ 

④ សបើក្សវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សសតា ទុក្សជាមុន ឲ្យបានសលឿនតាមប្ដលអាេ។

បញ្ញជ វា៉ា នឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ រេួអុក្សសុីប្សន (sanso)

សធ្វ ើោ ងណ្តឲ្យបានអណ្តា ត្សភា ើងពណ៌សប្បក្សសខៀវ។ សៅស្ត្ង់សនុះ

ប្ផ្សនក្សរាងស្ថជីពណ៌សសៅក្សន តងអណ្តា ត្សភា ើងឧសម ័ន(ប្ផ្សនក្សក្សណ្តា លពណ៌សននអណ្តា ត្សភា ើង(េំណុេពណ៌ស)

)ប្ដលសេញសៅោត្់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) ស្ត្ូវសធ្វ ើឲ្យសេញពីេុងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់

(higuchi)ស្បប្ហលនឹងរបូទី②ននរបូទី1-30។ អណ្តា ត្សភា ើងក្សន តងសភាពសមស្សបក្សន តងសពលសនុះគឺសៅថា

អណ្តា ត្សភា ើងណឺត្(neutral flame) ឬអណ្តា ត្សភា ើងសា ង់ោរ។

(ផ្សាល់សោយស្ក្សមុហ ុនក្សុអុិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ ) 

របូទី1-30： ការនលត្ស្មូវអណ្តា ត្សភា ើង

① 

អណ្តា ត្សភា ើងសស្កាយដុត្បសញ្េ ុះភាា ម(អណ្តា ត្សភា ើងស ុះអាសសទី

ប្ នសស្េើនស្ជលុ) 

② សស្កាយនលត្ស្មូវបរោិណអុក្សសុីប្សន (sanso) 

(អណ្តា ត្សភា ើងសា ង់ោរ)

ស្បភព ： ស្ក្សមុហ ុនក្សុអុិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ  
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(3) ការផ្សារនិងការកាត្់

・ការផ្សារ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី45)

ជំហានននការផ្សារោនដូេខាងសស្កាម។

[ជំហានននការផ្សារឧសម ័ន] 

① សរៀបវត្ថ ត ស្ត្ូវផ្សារបសងក ើត្ជាមុខត្ំណ។

② ោក្ស់ឲ្យនផ្សេវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ និងេុងប្ផ្សនក្សក្សណ្តា លពណ៌សននអណ្តា ត្សភា ើង ឃ្លា ត្ោន ស្បប្ហល2～3mm

សហើយដុត្ក្សសតា េុងោខ ងននមុខត្ំណវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់។ សស្កាយមក្សបនា ិេ 

នផ្សេវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារប្ដលស្ត្ូវអណ្តា ត្សភា ើងនឹងប្ស្បជាស្ក្សហម 

សហើយសៅប្ផ្សនក្សក្សណ្តា លនឹងបសងក ើត្បានជាក្សប្នាងរលាយ។ ក្សប្នាងរលាយ នឹងសមើលស ើញភា ឺចំង។ 

ស្បសិនសបើវត្ថ ត ស្ត្ូវផ្សារទងំពីរមិនរលាយេូលោន  ស្ត្ូវសធ្វ ើឲ្យរលាយេូលោន សោយបប្នាមធូ្បផ្សារ។ 

③ បនាេ ប់ពីេុងោខ ងននមុខត្ំណវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ បានរលាយេូលោន

ស្ត្ូវផ្សារតាមរសបៀបដូេោន សនុះេំសពាុះេុងោខ ងសទៀត្ននមុខត្ំណ។

សនុះគឺសដើមបីឲ្យមុខត្ំណននវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារជាប់នឹងបសណ្តា ុះអាសនន  សហើយសគសៅវាថា

ការផ្សារភាជ ប់បសណ្តា ុះអាសនន (tack welding)។ ក្សន តងការផ្សារបនេ ុះសសា ើង

ការសធ្វ ើការផ្សារភាជ ប់បសណ្តា ុះអាសនន សៅសស្េើនេំណុេ អាេការពារមិនឲ្យោនការប្ស្បស្បួលរាងខាា ំង។

④ បនាេ ប់មក្ស សៅេុងោខ ងននមុខត្ំណវត្ថ ត ស្ត្ូវផ្សារ បសងក ើត្ក្សប្នាងរលាយ

សហើយសធ្វ ើការផ្សារខណៈប្ដលរំក្សិលក្សាលផ្សារ (tochi)

សៅរក្សទិសមុខត្ំណសដើមបីរក្សាទំហំក្សប្នាងរលាយឲ្យសៅសងរ។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា ក្សន តងការផ្សារបនេ ុះសសា ើង

ស្ត្ូវសធ្វ ើោ ងណ្តក្សុំបប្នាមធូ្បផ្សារសលើសពីការចំបាេ់។ ផ្្ស តយសៅវញិ

ក្សរណីវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារោនក្សស្ោស់ស្កាស់

ស្ត្ូវសធ្វ ើឲ្យវត្ថ ត ស្ត្ូវផ្សាររលាយសោយទីតាំងជិត្ប្ផ្សនក្សក្សណ្តា លពណ៌សននអណ្តា ត្សភា ើង

សហើយផ្សារបសណា ើរបប្នាមធូ្បផ្សារបសណា ើរ។
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・ការកាត្់ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី45)

ជំហានននការកាត្់ោនដូេខាងសស្កាម។

【ជំហានននការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan)】 

① សរៀបេំវត្ថ តស្ត្ូវកាត្់។

② ដំបូង

ដុត្ក្សសតា វត្ថ ត ស្ត្ូវកាត្់ឲ្យស ើងស្ក្សហមសោយោក់្សប្ផ្សនក្សក្សណ្តា លពណ៌សននអណ្តា ត្សភា ើងឲ្យេំក្សប្នាងេង់

កាត្់សោយសស្បើអណ្តា ត្សភា ើងក្សសតា ទុក្សជាមុន (yonetu en)។

・ក្សរណីកាត្់ពីនផ្សេេុង ដុត្ក្សសតា នផ្សេវត្ថ តស្ត្ូវកាត្់ឲ្យស ើងស្ក្សហមសោយោក្ស់អណ្តា ត្សភា ើង50～

80%េំនផ្សេេុង។ បនាេ ប់ពីវត្ថ តស្ត្ូវកាត្់ស ើងសៅា ស្ក្សហម

សបើក្សវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សាលកាត្់សោយបងវ ិល1ជុំស ើងសៅ។ សៅស្ត្ង់សនុះ

អណ្តា ត្សភា ើងនឹងប្ស្បជាអណ្តា ត្សភា ើងស ុះអាសសទីប្ នសស្េើនស្ជលុ

សហត្ុសនុះស្ត្ូវនលត្ស្មូវវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សសតា ទុក្សជាមុនសដើមបីសធ្វ ើឲ្យប្ស្បជាអណ្តា ត្សភា ើងណឺ

ត្(neutral flame)។

・ក្សរណីេង់កាត្់ពីក្សប្នាងសស្ៅពីេុងននវត្ថ ត ស្ត្ូវកាត្់ ស្ត្ូវបញ្ឈរបំពង់បាញ់ (suikan)ឲ្យស្ត្ង់

បាញ់អណ្តា ត្សភា ើងដុត្ក្សសតា ទុក្សជាមុនសៅស្ត្ង់េំណុេមួយសៅសលើប្ខេប្ដលេង់កាត្់។

សៅសពលក្សប្នាងប្ដលដុត្ក្សសតា ទុក្សជាមុនប្ស្បជាស្ក្សហមឬទឹក្សស្ក្សូេ សផ្សែៀងបំពង់បាញ់

(suikan)បនា ិេ(ស្បប្ហល15ដឺសស្ក្ស) បសញ្ចញអុក្សសុីប្សនសស្ោប់កាត្់ (setudan sanso)

សហើយសចុះរនធក្សន តងវត្ថ ត ស្ត្ូវកាត្់។ សៅស្ត្ង់សនុះ ស្ត្ូវបសញ្ច ញអុក្សសុីប្សនសស្ោប់កាត្់ (setudan

sanso)យឺត្ៗ សោយអស្តាបងវ ិល1ជុំក្សន តង1 វនិាទី។

③ រំក្សិលបំពង់បាញ់ (suikan)ទងំសពលប្ដលោក្ស់ឲ្យវាសផ្សែៀង តាមប្ខេប្ដលេង់កាត្់យឺត្ៗ។

សៅស្ត្ង់សនុះ ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នសធ្វ ើោ ងណ្តឲ្យគោា ត្រវាងប ៊ិេកាត្់ (higuchi) និងវត្ថ តស្ត្ូវកាត្់សៅសងរ

សហើយរំក្សិលសោយសលបឿនសងរសដើមបីឲ្យការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta)ពីការកាត្់

សហាុះខាេ ត្សៅេំពីសស្កាម។

・គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា មូលសហត្ុប្ដលសផ្សែៀងបំពង់បាញ់ (suikan)បនា ិេគឺសោយស្ថរស្បសិនសបើបញ្ឈរ

ការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta) អាេេូលក្សន តងប ៊ិេកាត្់ (higuchi) ។

・ស្បសិនសបើការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta) សហាុះសៅទិសបស្តញ្ញច ស់ពីទិសននការកាត្់

ការសធ្វ ើេលនាគឺសលឿនសពក្ស។ មយ ងសទៀត្ ស្បសិនសបើរំលាយភាជ ប់ស ើងវញិគឺយឺត្សពក្ស។

គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា សបើសលបឿនកាត្់សលឿនហួសសហត្ុ សនាុះនឹងកាា យជាការមិនបានកាត្់(uncut)

សហើយនឹងមិនអាេសធ្វ ើការកាត្់បានទងំស្សងុសនាុះសទ។
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・េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន សពលបំសពញការងារផ្សារ/កាត្់

ក្សរណីោនសំស ងប្បាក្សសេញពីបំពង់បាញ់ (suikan) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី46)

សបើជួនកាលឮសំស ងដូេសលាហៈប ុះោន សស្កាយសពលបសញ្េ ុះ ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)អាេនឹងរលុង 

ឬោនការខូេខាត្។ ស្ត្ូវពនាត្់សភា ើងភាា ម សហើយរតឹ្ឲ្យត្ឹង សហើយសបើសៅប្ត្មិនបាត្់ ស្ត្ូវប្ រូប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ 

(higuchi)។ 

សបើឮសំស ងដូេផ្្សតុះសផ្សសសផ្លុះពីបំពង់បាញ់ (suikan) សពលក្សំពុងផ្សារ ឬកាត្់ 

អាេនឹងោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់សក្សើត្ស ើង។ ស្ត្ូវបញ្ឈប់ការងារភាា មៗ សោែ ត្និងរតឹ្បនា ឹងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ 

(higuchi)ស ើងវញិ សហើយពិនិត្យការធាា យឧសម ័នជាសដើម។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា មូលសហត្ុននសភា ើងស ុះស្ត្លប់ 

អាេោនដូេខាងសស្កាម។ 

[មូលសហត្ុននសភា ើងស ុះស្ត្លប់] 

⚫ សោោស្ត្លាយអុក្សសុីប្សន (sanso)និងឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ បានប្ស្បស្បួល។

⚫ វត្ថ តប្បាក្សដូេជាការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta)ជាសដើម បានេូលក្សន តងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់

(higuchi)។

⚫ េុងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)បានសេ ុះសោយស្ថរបុក្សជាមួយវត្ថ ត ស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់ជាសដើម។

⚫ សីត្ុណហ ភាពននប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)បានសក្សើនស ើង។

⚫ ការរតឹ្បនា ឹងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)មិនបានស្គប់ស្ោន់។

⚫ ខយល់េូលក្សន តងស្បព័នធផ្សាត្់ផ្សាង់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ។

(KM)
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・រសបៀបពនាត្់សភា ើង (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី47)

សៅសពលពនាត្់សភា ើង ដំបូងស្ត្ូវបិទវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សសតា ទុក្សជាមុន រេួបិទឧសម ័នឥនធនៈ។

ក្សន តងក្សរណីសធ្វ ើការងារកាត្់ ស្ត្ូវបិទវា៉ា នតាមលំោប់គឺ អុក្សសុីប្សនសស្ោប់កាត្់ (setudan sanso) 

អុក្សសុីប្សន (sanso)សស្ោប់ការក្សសតា ទុក្សជាមុន ឧសម ័នឥនធនៈ។ 

ក្សន តងក្សរណីសភា ើងរលត្់សពលក្សំពុងផ្សារ/កាត្់ផ្សងប្ដរ ស្ត្ូវបិទវា៉ា នភាា មតាមលំោប់ដូេោន សនុះ។ 

ោ ងណ្តមិញ សបើសក្សើត្ោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់សពលក្សំពុងសធ្វ ើការ 

ស្ត្ូវបិទវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សសតា ទុក្សជាមុនភាា ម បនាេ ប់មក្សបិទវា៉ា នឧសម ័នឥនធនៈ 

សហើយេុងសស្កាយបិទវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សាលកាត្់។ បនាេ ប់មក្ស បិទវា៉ា នឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សអុក្សសុីប្សន 

(sanso)/ឧសម ័ន សហើយបនធ រូនដនលត្ស្មូវសោព ធ្ (aturyoku chousei handoru)។ 

ក្សរណីបានពនាត្់សភា ើងសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់ ស្ត្ូវក្សំណត្់មូលសហត្ុននការសក្សើត្ស ើង 

សហើយចត្់វធិានការ រេួសឹមចប់សផ្សា ើមការងារស ើងវញិ។ 

មិនស្ត្ូវចប់សផ្សា ើមការងារស ើងវញិទងំមិនអាេក្សំណត្់មូលសហត្ុសនាុះស ើយ។ 

(KM)
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1.3.5 ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) 

・ការសស្ជើសសរ ើសប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី47)

ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) 

ចំបាេ់ស្ត្ូវសស្ជើសសរ ើសឲ្យបានសមស្សបសៅតាមស្បសភទននឧសម ័នប្ដលអាេស ុះប្ដលសស្បើនិងក្សស្ោស់វត្ថ តស្ត្ូវ

ផ្សារ/កាត្់ សោយប្ផ្សែក្សសលើសសៀវសៅប្ណនាំសស្បើស្បាស់ជាសដើមរបស់ស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្។  

・រសបៀបភាជ ប់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី47)

ជំហានននការភាជ ប់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)ោនដូេខាងសស្កាម។ 

[ជំហានននភាជ ប់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)] 

① សផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាប្ផ្សនក្សប ុះោន ននប ៊ិេផ្សារ/កាត្់

(higuchi)និងបំពង់បាញ់ (suikan) ោម នការខូេខាត្

ោម នជាប់សំរាមឬសស្បង។

② មួលស្ត្លប់ក្សាលសោសុីបិទភជ ិត្ការពារសលេក្សន តងរបូទី1-31

ឲ្យអស់ (ដល់ស្ត្ឹមប ុះប្ផ្សនក្សស្ជងុស្បាំមួយននតួ្)។

③ មួលប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) ភាជ ប់បំពង់បាញ់

(suikan)ឲ្យដល់ក្សន តងសស្ៅ។

④  រតឹ្បនា ឹងប្ផ្សនក្សស្ជងុស្បាំមួយននតួ្របស់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)

ឲ្យត្ឹងអស់សោយសស្ថរសស្ោប់សធ្វ ើការងារសនុះ។ សៅស្ត្ង់សនុះ

សបើសស្បើោ ស ត្ ក្សាលសោសុីបំពង់ខាងសស្ៅអាេនឹងវលិ

សហត្ុសនុះមិនគួរសស្បើោ ស ត្សទ។

⑤ បងវ ិលក្សាលសោសុីបិទភជ ិត្ការពារសលេសោយនដរហូត្ដល់ោនអារមមណ៍ថាសទើស។

⑥ បងវ ិលក្សាលសោសុីបិទភជ ិត្ការពារសលេសោយសស្ថរសស្ោប់សធ្វ ើការងារសនុះ។ សពលភាជ ប់សលើក្សដំបូង

បងវ ិល1/2 ចប់ពីសលើក្សទីពីរសៅ បងវ ិលស្ត្ឹម1/4។

・រសបៀបសោែ ត្ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី49)

សពលសធ្វ ើការផ្សារ ឬកាត្់ េុងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ 

(higuchi)អាេោនការសេ ុះសោយស្ថរការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta)។ ក្សន តងក្សរណីសនុះ 

ស្ត្ូវសោែ ត្វាសោយសស្បើមជ តលសស្ោប់សោែ ត្ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)។ 

(ផ្សាល់សោយស្ក្សមុហ ុនក្សុអុ ិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ ) 

របូទី1-31：ការភាជ ប់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) 

ស្បភព ：  ស្ក្សមុហ ុនក្សុអុ ិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ

ក្សាលសោសុីបិទភជ ិត្ការ

ពារសលេ 

ប្ផ្សនក្សស្ជងុស្បាំមួយននតួ្  

សស្ថរសស្ោប់សធ្វ ើកា

រងារសនុះ 

(KM)
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1.3.6 បំពង់ទុសោ (housu) 

・ការភាជ ប់ត្ំណវាន់ថាេ់ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី50)

បំពង់ទុសោ (housu)សស្ោប់ការផ្សារឧសម ័ន គឺជាឈុត្ទុសោពីរសដើម មួយសស្ោប់អុក្សសុីប្សន 

(sanso)និងមួយសស្ោប់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ 

សហើយភាគសស្េើនស្ត្ូវបានលក្ស់ក្សន តងទស្មង់ប្ដលសៅខាងេុងសងខាងោនភាជ ប់ត្ំណវាន់ថាេ់ដូេបងាហ ញក្សន ត

ងរបូទី1-36។ 

ក្សរណីទិញបំពង់ទុសោ 

(housu)និងត្ំណវាន់ថាេ់ោេ់សោយប្ ក្សពីោន សហើយស្ត្ូវភាជ ប់ត្ំណវាន់ថាេ់សៅេុងសងខាងននបំពង់ទុ

សោ (housu) ស្ត្ូវសធ្វ ើដូេខាងសស្កាម។ 

【ជំហានននការភាជ ប់ត្ំណវាន់ថាេ់សៅេុងសងខាងននបំពង់ទុសោ (housu)】 

① ភាជ ប់ឲ្យនឹងលែ សោយសស្បើស្ក្សចប់បំពង់ទុសោ (housu bando)។ សៅស្ត្ង់សនុះ

មិនស្ត្ូវសស្បើសស្បងឬសស្បងរំអិល មួលសោយបងខ ំ សេៀរនផ្សេខាងក្សន តង ឬវាយឲ្យទន់ស ើយ។ 

② ស ក្សត្ំណបំពង់ទុសោ (housu)ឲ្យត្ឹង ស្ជមុជក្សន តងអាងទឹក្ស

បប្នាមសោព ធ្ក្សស្មិត្2ដងននសោព ធ្សស្បើស្បាស់អត្ិបរោក្សន តងសពល5នាទីសោយអាសូត្ឬខយល់សង ួត្(

បានប្ត្របស់ោម នជាត្ិសស្បង) សហើយសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាោម នការសលេធាា យឬរបូត្ត្ំណ។

(ផ្សាល់សោយ(ស្ក្សមុហ ុន)នីសស្ថន់TANAKA) 

របូទី1-36：ឧទហរណ៍ននត្ំណវាន់ថាេ់ននការផ្សារឧសម ័ន 

ស្បភព ： ស្ក្សមុហ ុននីសស្ថន់TANAKA

(KM)
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・ការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយសមើលបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័ន (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី51)

មុនសពលសស្បើស្បាស់ ស្ត្ូវសធ្វ ើការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយការសមើលេំសពាុះេំណុេខាងសស្កាម។  ជាពិសសស 

បំពង់ទុសោ (housu)អុក្សសុីប្សន (sanso) សបើសក្សើត្ោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់សទុះបីប្ត្មាងក្ស៏សោយ 

សៅខាងក្សន តងនឹងោនប្ស្មងសភា ើងសតាងជាប់ សហើយសបើសក្សើត្ោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់មាងសទៀត្ 

វាអាេនឹងស ុះោ ងខាា ំង សហត្ុសនុះស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន។ 

[េំណុេស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយសមើលមុនសពលសស្បើ] 

⚫ ការប្បក្សដល់ស្សទប់ពស្ងឹងសៅសលើនផ្សេបំពង់ទុសោ (housu)

⚫ ការសឹក្សឬសបា ង

⚫ ការប្ស្បពណ៌/ស ើងរងឹ

⚫ ការក្សក្សិត្សឹក្សសស្គឿងសលាហៈត្ំណ

⚫ របស់ប្បាក្សសៅខាងក្សន តង(សំរាម សត្វលែ ិត្ជាសដើម) េំសពាុះបំពង់ទុសោ (housu)អុក្សសុីប្សន

(sanso)

ស្បសិនសបើោនភាពមិនស្បស្ក្សត្ីសូមបីប្ត្1េំណុេ ស្ត្ូវប្ រូបំពង់ទុសោ (housu)ងម ីសោយក្សុំជួសជុល។ 

មិនស្ត្ូវជួសជុលក្សប្នាងសលេធាា យរបស់បំពង់ទុសោ (housu)សោយសក ត ត្អុីសូ ង់ជាសដើមស ើយ។ 

・ការស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងការសស្បើស្បាស់បំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័ន (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី52)

សៅសពលសស្បើបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័ន ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នឲ្យបានស្គប់ស្ោន់េំសពាុះេំណុេខាងសស្កាម។ 

[េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នសៅសពលសស្បើបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័ន] 

⚫ ក្សុំសស្បើសោយពត្់ទបជាងឬសសម ើកាំពត្់អបបបរោ

⚫ ក្សុំសស្បើសោយពយួ រសៅសលើ ក្សននដប(ឬធ្ុង) (bonbe) ឬស្ថម របស់អនក្សសធ្វ ើការងារ

⚫ ក្សុំលាបពពួក្សសស្បងឬខាា ញ់សលើបំពង់ទុសោ (housu)

⚫ ក្សុំជួសជុលសស្បើស្បាស់ទុសោប្ដលោនការខូេខាត្

⚫ ក្សុំទុក្សោក្ស់សោយពយួ រនឹងប្ដក្សសោល

⚫ ក្សុំទុក្សោក្ស់សៅក្សប្នាងប្ដលសក្សើត្ោនអូសូន
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1.3.7 ការស្តួ្ត្ពិនិត្យឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន 

・ភាពចំបាេ់ក្សន តងការស្តួ្ត្ពិនិត្យឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន  (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី52)

ឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន 

នឹងសឹក្សសរេរលឹសោយស្ថរការសស្បើស្បាស់ស្បចំនងៃឬការក្សនាងផ្សុត្សៅននសពលសវលាបនាេ ប់ពីទិញសហើយ។  

សហត្ុសនុះ ចំបាេ់ស្ត្ូវអនុវត្ាការស្តួ្ត្ពិនិត្យជាស្បចំនងៃេំសពាុះេំណុេទងំសនុះ  សហើយទនេ ឹមោន សនុះ 

ក្សន តងក្សរណីប្ដលរយៈសពលក្សំណត់្ប្ដលបងាហ ញក្សន តងតារាងទី1-17 បានផ្សុត្ក្សំណត្់ 

ចំបាេ់ស្ត្ូវចត្់វធិានការដូេជាសធ្វ ើការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ឬសបាុះសចលជាសដើម។  

表1-17：各種溶接に用いる機器の廃棄またはメーカによる点検の時期

2回目以降の点検

開始時期 期間 期間

吹管 製造年月後 5年 メーカの指定する期間

圧力調整器 製造年月後 7年 メーカの指定する期間

乾式安全器 使用開始後 3年 メーカの指定する期間

資料：労働安全衛生総合研究所技術指針

対象機器
最初の点検

តារាងទី1-17：  សពលសវលាសបាុះសចលឬស្ត្ួត្ពិនិត្យសោយស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្េំសពាុះឧបក្សរណ៍ប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារនីមួយៗ  

ឧបក្សរណ៍ជា
សោលសៅ 

ការស្តួ្ត្ពិនិត្យសលើក្សដំបូង ការស្តួ្ត្ពិនិត្យចប់ពីសលើក្សទីពីរសៅ 

សពលសវលាចប់សផ្សា ើម រយៈសពល រយៈសពល 

រយៈសពលប្ដលក្សំណត្់សោយស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ 

នា ិកាសោព ធ្ 
(aturyoku chousei ki) 

រយៈសពលប្ដលក្សំណត្់សោយស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ 

បំពង់បឺត្ 

ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាពស្បសភទ
សង ួត្ (kanshiki anzen ki)  

រយៈសពលប្ដលក្សំណត្់សោយស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្ 

សស្កាយប្ខឆ្ន ំផ្សលិត្ 

សស្កាយចប់សផ្សា ើមសស្បើ 

សស្កាយប្ខឆ្ន ំផ្សលិត្ 

5 ឆ្ន ំ

3 ឆ្ន ំ

7 ឆ្ន ំ

ស្បភព：របូពីសោលការណ៍ប្ណនាំបសេចក្សសទសរបស់វទិយស្ថា នជាត្ិអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ 
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・ការស្តួ្ត្ពិនិត្យជាសដើមសលើបំពង់បាញ់ (suikan) (ក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi))

េំណុេស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី53)

ការស្តួ្ត្ពិនិត្យបំពង់បាញ់ (suikan) ចំបាេ់ស្ត្ូវក្សំណត្់េំណុេស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យដូេតារាងទី1-18 

ទុក្សជាមុន សហើយអនុវត្ាឲ្យបានេាស់លាស់។ ការស្តួ្ត្ពិនិត្យស្បចំនងៃ  (nichijou tenken) 

ស្ត្ូវអនុវត្ាមុនសពលចប់សផ្សា ើមការងារក្សន តងនងៃសនាុះ សហើយការស្តួ្ត្ពិនិត្យសរៀងរាល់ប្ខ 

ស្ត្ូវអនុវត្ាការស្តួ្ត្ពិនិត្យសទៀងទត្់សរៀងរាល់ក្សន តង1ប្ខ។ 

点検項目 点検箇所 点検内容 日常点検
毎月の

定期点検

本体、ホース、継

手台及びパイプ

ひび割れや腐食がない

か
● ●

パイプ等 破損又は変形がないか ● ●

火口の当り部、

ホース継手台の当

り部

傷や変形はないか ● ●

火口 変形又は溶損がないか ● ●

バルブ シート漏れはないか ● ●

火口の取付け部 ガス漏れはないか ●

バルブや部品の取

付け部
外部漏れはないか ●

火炎
スムーズに調整できる

か
● ●

切断酸素気流 正常か ● ●

外観検査

気密検査

火炎状態の

確認

表1-18：点検項目（例）តារាងទី1-18： េំណុេស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យ(ឧទហរណ៍) 

េំណុេស្ត្ូវ
ស្តួ្ត្ពិនិត្យ 

ការស្តួ្ត្ពិ
និត្យសមើល
ពីសស្ៅ 

ការស្តួ្ត្ពិ
និត្យការសល
េធាា យ 

ការសផ្សេៀងផ្លេ
ត្់ពីសភាពអ
ណ្តា ត្សភា ើង 

តួ្ បំពង់ទុសោ 
(housu) 
សជើងត្ំណនិងបំពង់ 

ក្សប្នាងស្ត្ូវស្តួ្ត្
ពិនិត្យ 

ខា ឹមស្ថរននការស្តួ្ត្
ពិនិត្យ 

ការស្ត្ួត្ពិនិត្យ
ស្បចំនងៃ  
(nichijou 
tenken) 

ការស្តួ្ត្ពិនិ
ត្យសទៀងទត្់
សរៀងរាល់ប្ខ 

វា៉ា នជាសដើម 

ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) 

ប្ផ្សនក្សប ុះរបស់ប ៊ិេផ្សារ/
កាត្់ (higuchi) 
ប្ផ្សនក្សប ុះរបស់សជើងត្ំណ
បំពង់ទុសោ (housu) 

ប្ផ្សនក្សភាជ ប់របស់វា៉ា ន
និងសស្គឿងបនាា ស់ 

ប្ផ្សនក្សភាជ ប់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ 
(higuchi) 

វា៉ា ន 

អណ្តា ត្សភា ើង 

លំហូរននអុក្សសុីប្សនសស្ោ
ប់កាត្់ (setudan sanso) 

សត្ើោនប្បក្សឬប្ស្េុះសុីសទ
? 

សត្ើោនប្បក្សខូេឬប្ រូស្ទង់ស្ទយសទ? 

សត្ើោនការប្ រូស្ទង់ស្ទយឬពុក្សខូេសទ? 

សត្ើោនខូេខាត្ឬប្រូ
ស្ទង់ស្ទយប្ដរឬសទ? 

សត្ើោនការសលេធាា
យខាងសស្ៅសទ? 

សត្ើោនការធាា យឧសម ័នសទ? 

សត្ើោនការសលេធាា យស្ទនាប់សទ? 

សត្ើអាេនលត្ស្មូវសោយរ
លូនសទ? 

សត្ើវាស្បស្ក្សត្ីសទ? 

(KM)
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・ការស្តួ្ត្ពិនិត្យជាសដើមេំសពាុះនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

េំណុេស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី54) 

ការស្តួ្ត្ពិនិត្យនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) 

ចំបាេ់ស្ត្ូវក្សំណត្់េំណុេស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យដូេតារាងទី1-19 

ទុក្សជាមុន សហើយអនុវត្ាឲ្យបានេាស់លាស់។ 

ការស្តួ្ត្ពិនិត្យស្បចំនងៃ  (nichijou tenken) 

ស្ត្ូវអនុវត្ាមុនសពលចប់សផ្សា ើមការងារក្សន តងនងៃសនាុះ 

សហើយការស្តួ្ត្ពិនិត្យសរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

ស្ត្ូវអនុវត្ាការស្តួ្ត្ពិនិត្យសទៀងទត្់សរៀងរាល់ក្សន ត ង1ឆ្ន ំ។ 

点検項目 点検箇所 点検内容 日常点検
毎月の

定期点検

本体、カバー ひび割れや腐食がないか ● ●

入口継手、出口継手、圧

力計
破損又は変形がないか ● ●

入口継手と容器弁との接

合部及びねじ

傷、変形、気味の付着等

はないか
● ●

圧力計のケース 変形がないか ● ●

指針の位置 ゼロ点に戻っているか ● ●

①入口継手ねじ込み部

②高圧圧力計ねじ込み部

③バックキャップねじ込

み部

圧力調整ハンドルを緩め

た状態でガスを供給し、

石鹸水で確認してガス漏

れはないか

● ●

出口
ガス漏れ（出流れ）はな

いか
● ●

④本体とカバーねじ込み

部

⑤低圧圧力計ねじ込み部

⑥出口継手ねじ込み部

⑦安全弁部

出口を閉止した状態で仕

様圧力に設定し、石鹸水

で確認してガス漏れはな

いか

● ●

●

●

圧力低下の

確認
●

使用状態でガスを流したとき、高圧圧力計の低下が

ないか

表1-9：点検項目（例）

外観検査

気密検査

仕様圧力範

囲の確認

ガスを供給し、圧力調整ハンドルを操作して最高圧

力までの設定が正常に行えるか

安全弁放出口からのガス漏れはないか

របូទី1-40：  សមម ុះប្ផ្សនក្សនីមួយៗនននា ិកាសោព ធ្  (aturyoku 

chousei ki)

ស្បោប់
វាស់សោព ធ្ខាងសោព ធ្ទប

ស្បោប់
វាស់សោព ធ្ខាងសោព ធ្ខពស់

ត្ំណស្េក្សសេញ ត្ំណស្េក្សេូល

 វ ើសេុេ ក្សាលសោសុី

តារាងទី1-19： េំណុេស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យ(ឧទហរណ៍)

េំណុេស្ត្ូវ
ស្តួ្ត្ពិនិត្យ 

ការស្តួ្ត្ពិ
និត្យសមើល
ពីសស្ៅ 

ការស្តួ្ត្ពិ
និត្យការ
សលេធាា យ 

ការសផ្សេៀងផ្លេ ត្់
េសនាា ុះក្សស្មិត្
សោព ធ្លក្សខណៈ
បសេចក្សសទស 

តួ្ គស្មប 

ក្សប្នាងស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យ ខា ឹមស្ថរននការស្តួ្
ត្ពិនិត្យ 

ការស្ត្ួត្ពិនិត្យ
ស្បចំនងៃ  
(nichijou 
tenken) 

ការស្ត្ួត្ពិនិ
ត្យសទៀងទត្់
សរៀងរាល់ប្ខ 

ប្ផ្សនក្សភាជ ប់រវាងត្ំណស្េក្សេូល
និងវា៉ា នដប និងវ ើស 

①  ប្ផ្សនក្សមួលវ ើសេូលននត្ំណស្េក្សេូល 

② ប្ផ្សនក្សមួលវ ើសេូលននស្បោប់

វាស់សោព ធ្ននសោព ធ្ខពស់ 

③  

ប្ផ្សនក្សមួលវ ើសេូលននគស្មបខាងសស្កាយ 

ស្បអប់ននស្បោប់វាស់សោព ធ្ 

សត្ើអាេសបើក្សឧសម ័នសហើយបញ្ញជ នដនលត្ស្មូវសោព ធ្  (aturyoku chousei 
handoru)សដើមបីក្សំណត្់រហូត្ដល់សោព ធ្អត្ិបរោសោយស្បស្ក្សតី្ប្ដរឬសទ ? 

④  តួ្  និងប្ផ្សនក្សមួលវ ើសេូលននគស្មប 

⑤ ប្ផ្សនក្សមួលវ ើសេូលននស្បោប់

វាស់សោព ធ្ននសោព ធ្ទប 

⑥  ប្ផ្សនក្សមួលវ ើសេូលននត្ំណស្េក្សសេញ

⑦ ប្ផ្សនក្សវា៉ា នសុវត្ា ិភាព

ស្េក្សសេញ 

សត្ើោនប្បក្សឬប្ស្េុះសុីសទ? 

សត្ើោនប្បក្សខូេឬប្ រូស្ទង់
ស្ទយសទ? 

ផ្សាត្់ផ្សាង់ឧសម ័នក្សន តងសភាពប្ដលប
នធ រូនដនលត្ស្មូវសោព ធ្ (aturyoku 
chousei handoru) 
សហើយសផ្សេៀងផ្លេ ត្់សោយសស្បើទឹក្សស្ថ
ប ូថាសត្ើោនការធាា យឧសម ័នសទ? 

សត្ើោនការខូេខាត្ 
ប្ រូស្ទង់ស្ទយ 
ភាពរាងសែ ិត្ជាសដើម 

សត្ើោនការធាា យឧសម ័ន(ហូរ
សេញ)សទ? 

ក្សំណត្់ជាសោព ធ្សស្បើស្បាស់ក្សន ត
ងសភាពប្ដលបិទស្េក្សសេញ 
សហើយសផ្សេៀងផ្លេ ត្់សោយទឹក្សស្ថ
ប ូថាសត្ើោនការធាា យឧសម ័ន
សទ? 

ការសផ្សេៀងផ្លេ ត្់
ពីការធាា ក្ស់េុុះ
សោព ធ្ 

ត្ំណស្េក្សេូល 
ត្ំណស្េក្សសេញ ស្បោប់
វាស់សោព ធ្

ទីតាំងស្ទនិេ 

សត្ើោនការធាា យឧសម ័នសេញពីស្េក្សបសញ្ច ញននវា៉ា នសុវត្ា ិភាពសទ? 

សពលបងហ រូឧសម ័នក្សន តងសភាពក្សំពុងសស្បើ សត្ើស្បោប់
វាស់សោព ធ្ននសោព ធ្ខពស់ោនការធាា ក្ស់េុុះសទ? 

សត្ើោនប្ រូស្ទង់ស្ទយសទ? 

សត្ើវាស្ត្ ប់សៅេំណុេសូនយសទ? 

(KM)
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ជំពូក្សទី2 

េំសណុះដឹងមូលោា នអំពីឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន 

(sanso) 

2.1 េំសណុះដឹងមូលោា នអំពីអុក្សសុីប្សន (sanso) 
2.1.1 សសេក្សា ីសផ្សា ើម (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី57) 

អុក្សសុីប្សន (sanso) ជារបស់ចំបាេ់សស្ោប់ឲ្យភាវរស់ជាសស្េើនសៅសលើប្ផ្សនដីរក្សាសក្សមមភាពក្សន តងជី វតិ្

សហត្ុសនុះសគអាេនឹងគិត្ថាវាោនស្បសោជន៍េំសពាុះរាងកាយមនុសេ។ ក្ស៏ប ុប្នា  អុក្សសុីប្សន 

(sanso)ប្ដលោនក្សំហាប់ខពស់គឺោនសស្ោុះថាន ក្ស់ោ ងខាា ំង សហើយទនេ ឹមោន សនុះ 

វាក្ស៏ជាស្ថរធាត្ុប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់ដល់រាងកាយមនុសេផ្សងប្ដរ។  ផ្្ស តយសៅវញិ សបើក្សំហាប់ទប 

វានឹងផ្សាល់ឥទធ ិពលអាស្ក្សក្ស់ធ្ៃន់ធ្ៃ រដល់សុខភាពមនុសេ។ 

មនុសេភាគសស្េើនោនទំសនារសស្បើស្បាស់អុក្សសុីប្សន 

(sanso)សោយងាយៗសោយមិនចប់អារមមណ៍ពីភាពសស្ោុះថាន ក្ស់របស់វា 

ប ុប្នា ដូេោន នឹងស្ថរធាត្ុគីមីប្ដលសស្ោុះថាន ក្ស់និងប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់ដនទសទៀត្  

ចំបាេ់ស្ត្ូវសស្បើស្បាស់សោយស្បងុស្បយ័ត្នខពស់។ 

(KM)
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2.1.2 ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់របស់អុក្សសុីប្សន (sanso) 

・លក្សខណៈពិសសសរបស់អុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី57)

អុក្សសុីប្សន (sanso) ោម នពណ៌ ថាា  និងោម នក្សា ិន។ អុក្សសុីប្សន (sanso) សុទធធ្ៃន់ជាងខយល់ 

សហត្ុសនុះវាអាេនឹងសៅផ្្សតំោន សោយមិនស្ត្ូវបានចប់អារមមណ៍សៅក្សន តងស្ក្សហូងជាសដើមប្ដលសា ិត្សៅទីតាំង

ទប។ 

អុក្សសុីប្សន (sanso) ោនមុខងារជួយឲ្យវត្ថ តស ុះខាា ំង 

សហត្ុសនុះវត្ថ តប្ដលមិនស ុះសៅក្សន តងខយល់ក្ស៏សោយក្ស៏វានឹងសធ្វ ើឲ្យស ុះោ ងខាា ំងប្ដរ។  

សគនិោយថាសៅសពលស្ក្សណ្តត្់ផ្លឌិបប្ដលជាវត្ថ តធាត្ុសដើមននសសមាៀក្សបំពាក្ស់ 

ស្ត្ូវបានដុត្ក្សន តងខយល់ប្ដលស្ត្ូវបានបសងក ើនអុក្សសុីប្សន (sanso) 10% 

វានឹងស ុះសស្បៀបដូេជាហវ  ៊ីលងត្(celluloid film)។ មយ ងសទៀត្ សៅសពលក្សំហាប់អុក្សសុីប្សន (sanso) 

ស ើងខពស់ដូេក្សន តងតារាងទី2-1 សីត្ុណហ ភាពបសញ្េ ុះរបស់ស្ថរធាត្ុសផ្សេងៗប្ស្បជាទបសធ្វ ើឲ្យងាយស្សួលស ុះ។  

សលើសពីសនុះ សីត្ុណហ ភាពេំសហុះសពលស ុះសៅក្សន តងអុក្សសុីប្សន (sanso)  

ខពស់ជាងសពលស ុះសៅក្សន តងខយល់។ ការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័នក្ស៏សស្បើស្បាស់លក្សខណៈពិសសសសនុះប្ដរ។ ដូសេនុះ 

រលាក្សក្សន តងក្សរណីប្ដលសសមាៀក្សបំពាក្ស់ស ុះក្សន តងអុក្សសុីប្សន (sanso)ប្ដលក្សំហាប់ខពស់ 

គឺងាយនឹងសៅជាធ្ៃន់ធ្ៃ រជាងក្សន តងក្សរណីដូេោន សៅក្សន តងខយល់។ 

・ឧទហរណ៍ក្សរណីសស្ោុះថាន ក្ស់សោយស្ថរអុក្សសុីប្សន (sanso)សោព ធ្ខពស់ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី58)

សៅឆ្ន ំ2008 

ោនសស្ោុះថាន ក្ស់មួយបានសក្សើត្ស ើងសោយវា៉ា ននលត្ស្មូវសោព ធ្បានខាេ ត្សហាុះសហើយនិសោជិត្ោន ក្ស់រងរបួស

(រលាក្ស)សៅសពលក្សំពុងស្បត្ិបត្ា ិការដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe)។  

សគបានបា ន់ស្ថម នថាសីត្ុណហ ភាពសៅខាងសោព ធ្ខពស់ននវា៉ា ននលត្ស្មូវសោព ធ្បានសក្សើនស ើងសលឿនសោយ

ស្ថរប្ត្សបើក្សវា៉ា នសលឿនភាា មៗ 

សហើយសំរាមដូេជាក្សសមេេសលាហៈជាសដើមប្ដលោនជាត្ិសស្បងប្ដលជាប់សៅប្ផ្សនក្សខាងក្សន តង 

បានស ុះស ើងបងកឲ្យផ្្ស តុះ។ 

ガソリン 灯油 重油 鋸屑 水素

空気中 383 432 424 310 585

酸素中 272 251 256 280 585

資料：駒宮功額「酸素の危険性と災害防止対策」〔産業安全研究所　所報1961年〕

表2-1：物質の発火温度（℃）តារាងទី2-1：សីត្ុណហ ភាពបសញ្េ ុះរបស់ស្ថរធាត្ុ

ក្សន តងខយល់ 

ក្សន តងអុក្សសុ ីប្សន 
(sanso)

ស្ថំង សស្បងកាត្ 
សស្បងធ្ៃន់(
heavy oil) 

អាេម៍រ
ណ្តរ 

អុីស្ដូប្សន 

ស្បភព ：  ក្សុហាក គុ ក្សុោ មិោ  "ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់របស់អុក្សសុ ីប្សន (sanso) និងវធិានការបងាក រសស្ោុះមហនារាយ" 

(ក្សមមសិទធ ិ វ ទិយស្ថា នស្ស្ថវស្ជាវសុវត្ា ិភាពឧសាហក្សមម  ឆ្ន ំ1961)
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2.1.3 ផ្សលប ុះពាល់របស់អុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី59) 

ទក្ស់ទងនឹងអុក្សសុីប្សន (sanso) 

សោងតាមបំប្ណងប្េក្សGHSនិងេំណុេននផ្សលប ុះពាល់េំសពាុះសុខភាពក្សន តងេំណ្តត្់ថាន ក់្សប្ដលអនុវត្ា សោ

យរោា ភិបាល ពាក្ស់ព័នធនឹង "ភាពពុលដល់ការបងកក្សំសណើត្" អុក្សសុីប្សន 

(sanso)ស្ត្ូវបានចត្់េូលក្សន តងេំណ្តត្់ថាន ក្ស់ទី2 សហើយពាក្ស់ព័នធនឹង 

"ភាពពុលសរ ើរាងាសោលសៅជាក្ស់លាក្ស់/រាងកាយទងំមូល(ស្ត្ូវេំឬស្បឈមប្ត្មួយសលើក្ស)" 

គឺេំណ្តត្់ថាន ក្ស់ទី3(ផ្សលរំខានផ្សល ូវដសងហ ើម)។ សនុះោនន័យថា 

ភាពពុលដល់ការបងកក្សំសណើត្ស្ត្ូវបានសសងកត្ស ើញសៅសលើសត្វប្ដលរងការស្បឈមនឹងអុក្សសុីប្សន  

(sanso) សហើយសស្កាយរងការស្បឈម ោនសលេសេញអាការដូេជាក្សែក្ស ឈឺចប់ ត្ឹងស្េមុុះ 

និងពិបាក្សដក្សដសងហ ើមជាសដើម សហើយមុខងារដសងហ ើមរងបញ្ញហ  ប ុប្នាជាសុះវញិសៅសពលសស្កាយមក្ស។ 
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2.2 ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ 
2.2.1 សសេក្សា ីសផ្សា ើម 

(1) ធាត្ុទងំ3ននេំសហុះនិងក្សរណីសលើក្សប្លង (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី60)

សបើឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ េំហាយ ក្សសមេេធូ្លីជាសដើម សា ិត្សៅក្សន តងខយល់ក្សន តងក្សំហាប់ជាក្ស់លាក្ស់មួយ

វាអាេស ុះជាលក្សខណៈផ្្ស តុះអាស្ស័យសលើស្បភពបសញ្េ ុះ។ សដើមបីឲ្យវត្ថ តមួយស ុះ ចំបាេ់ស្ត្ូវោន

"ធាត្ុទងំ3ននេំសហុះ" គឺវត្ថ តអាេស ុះ អុក្សសុីប្សន (sanso) និងស្បភពបសញ្េ ុះ។

សបើោម នណ្តមួយក្សន តងេំសណ្តមសនុះសទ េំសហុះនឹងមិនសក្សើត្ស ើង ស ើយ។

ការផ្្សតុះគឺជា "េំសហុះ" ោ ងខាា ំង សហត្ុសនុះក្សន តងេំសណ្តមធាត្ុទងំ3ននេំសហុះ សបើោម នធាត្ុណ្តមួយ 

សនាុះជាសោលការណ៍ ការផ្្សតុះក្ស៏មិនសក្សើត្ស ើងប្ដរ។ 

ោ ងណ្តមិញ អាសសទីប្ ន (asechiren)ជាសដើម សទុះបីោម នអុក្សសុីប្សន (sanso)ក្ស៏ "ផ្្ស តុះ" ប្ដរ 

សហើយឧសម ័នសុីោន(Silane)ជាសដើម សទុះបីោម នស្បភពបសញ្េ ុះក្ស៏ស ុះសោយខល នួឯងក្សន តងខយល់ប្ដរ។ 

មយ ងសទៀត្ ងម ីៗសនុះ 

អុីស្ដូប្សនប្ដលទទួលបានការចប់អារមមណ៍ជាឧសម ័នប្ដលអាេស ុះសស្ោប់ការកាត្់សោយឧសម ័ន  (gasu 

setudan) ោនថាមពលសផ្សា ើមេំសហុះអបបបរោប្ដលទបោ ងខាា ំង 

សហត្ុសនុះសបើវាសលេធាា យក្សន តងខយល់សហើយមនដល់ក្សំហាប់ននេសនាា ុះក្សស្មិត្េំសហុះ 

សនាុះការបញ្ឈប់មិនឲ្យផ្្ស តុះសោយវធិ្ីបំបាត្់ស្បភពបសញ្េ ុះ ជាក់្សប្សា ងគឺមិនអាេសៅរេួស ើយ។ 

(2) ក្សស្មិត្ទបបំផ្សុត្សដើមបីផ្្សតុះ (bakuhatu kagen kai) និងក្សស្មិត្ខពស់បំផ្សុត្សដើមបីផ្្សតុះ

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី60) 

ស្បសិនសបើឧសម ័នប្ដលអាេស ុះសលេធាា យសៅក្សន តងខយល់ 

វានឹងមិនផ្្សតុះសទសបើមិនមនដល់េសនាា ុះក្សស្មិត្ក្សំហាប់ជាក្ស់លាក្ស់មួយ។ 

េសនាា ុះក្សស្មិត្សនុះស្ត្ូវបានសៅថាេសនាា ុះក្សស្មិត្េំសហុះ(ការផ្្សតុះ)ជាសដើម។ 

ឧសម ័នប្ដលក្សស្មិត្ទបបំផ្សុត្សដើមបីផ្្ស តុះគឺទប សបើវាសលេធាា យ សនាុះស្ោន់ប្ត្ោនបរោិណបនា ិេប ុសណ្តណ ុះ 

វានឹងមនដល់េសនាា ុះក្សស្មិត្ផ្្សតុះ សហត្ុសនុះគឺអាេនិោយបានថាវាោនសស្ោុះថាន ក្ស់ជាង។ 
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(3) សលបឿនេំសហុះ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រ61)

(ផ្សាល់សោយស្ក្សមុហ ុនក្សុអុិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ ) 

របូទី2-1：ការបសងក ើត្នផ្សេអណ្តា ត្សភា ើង(ប្ផ្សនក្សក្សណ្តា លពណ៌សននអណ្តា ត្សភា ើង) 

សលបឿនេំសហុះឧសម ័ន

សលបឿនេំសហុះឧសម ័ន សលបឿនេំសហុះឧសម ័ន

សលបឿនេំសហុះឧសម ័ន

ប្ផ្សនក្សក្សណ្តា លព
ណ៌សននអណ្តា
ត្សភា ើង(េំណុ
េពណ៌ស)

សលបឿនបាញ់ឧសម ័ន

ប្ផ្សនក្សក្សណ្តា លព
ណ៌សននអណ្តា
ត្សភា ើង(េំណុ
េពណ៌ស)

ត្ំបន់ស្ថា ប់(de
adband)

សលបឿនបាញ់ឧសម ័ន សលបឿនបាញ់ឧសម ័ន សលបឿនបាញ់ឧសម ័ន

【សា ង់ោរ】 រលត្់ សភា ើងស ុះស្ត្លប់

ស្បភព ：  ស្ក្សមុហ ុនក្សុអុ ិក្សិស្ថន់សុកូ្សងយ ូ
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(4) ថាមពលសផ្សា ើមេំសហុះអបបបរោ

・អវ ីជាថាមពលសផ្សា ើមេំសហុះអបបបរោ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី63)

សបើក្សំហាប់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះមនដល់ក្សស្មិត្ប្ដនក្សំណត្់ផ្្ស តុះ

សនាុះឧសម ័នសនាុះនឹងផ្្សតុះសបើោនថាមពលក្សន តងក្សស្មិត្ជាក្ស់លាក្ស់មួយ។ 

・ស្បភពបសញ្េ ុះ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី63)

អាស្ស័យសលើស្ថា នភាពននឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ

សូមបីប្ត្ថាមពលអគា ិសនីស្ថា ទិេននរាងកាយរបស់មនុសេក្ស៏សធ្វ ើឲ្យសក្សើត្ោនការផ្្សតុះឧសម ័នប្ដរ។  

សស្ៅពីសនុះ ោនស្បភពបសញ្េ ុះជាសស្េើនសៅក្សន តងក្សប្នាងសធ្វ ើការដូេជា ម ូ ទ័រអគា ិសនី 

កូ្សនអណ្តា ត្សភា ើងបស្មងុននឧបក្សរណ៍សស្បើឧសម ័ន(pilot light) វត្ថ តប្ដលោនសីត្ុណហ ភាពខពស់ 

ក្សសតា សោយក្សក្សិត្ ផ្លក សភា ើងសោយស្ថរប ុះទងា ិេ (*)ជាសដើម ។ សៅសរាងេស្ក្សទូសៅក្ស៏សោយ 

ស្បភពបសញ្េ ុះោនសស្េើនគួរឲ្យភាា ក្ស់សផ្សែ ើល 

សហើយវាពិបាក្សក្សន តងការបំបាត្់ស្បភពបសញ្េ ុះទងំអស់សោយឲ្យស្បាក្សដថាមិនសមើលរំលង។  

សដើមបីបងាក រសស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះសៅក្សប្នាងការងារផ្សារ ចំបាេ់ស្ត្ូវបងាក រការសលេធាា យឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ។ 

* ផ្លក សភា ើងប្ដលសក្សើត្ស ើងសៅសពលឧបក្សរណ៍ឬសស្គឿងបនាា ស់សលាហៈធាា ក្ស់សលើក្សស្ោលសបត្ុងជាសដើម
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2.2.2 ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះប្ដលសស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារជាសដើម 

(1) លក្សខណៈរបូជាសដើម (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី65)

アセチレン プロパン 水素

色及び臭い 無色・無臭のガス

である。溶接に使

用するアセチレン

には、容器に溶解

充てんするための

溶剤や不純物特有

の臭いがある。

（注1）

無色・無臭のガス

である。一般家庭

で用いられている

プロパンには着臭

剤をつけることが

高圧ガス保安法に

よって義務付けら

れているが、工業

用のLPGにはその

ような義務はな

い。

無色・無臭のガス

である。

化学式

ガス比重（注2） 0.895 1.6 0.07

沸点 -83.6℃ -42.1℃ -252.8℃

最低発火温度 305℃

その他 火炎温度は、他の

溶接用の可燃性ガ

スと比して高いた

め、ガス溶接には

適している

　　2：空気との重さの比。これが1より小さいと天井付近に滞留することが

あり、1より大きいとピットなどに滞留することがある。

　注1：この匂いは、家庭用のプロパンガスの臭いとはかなり異なる。

表2-6：溶接に用いられるガスの物理的性質等

ពណ៌និងក្សា ិន 

របូមនាគីមី 

សីត្ុណហ ភាពបសញ្េ ុះទបបំផ្សុត្

ទមៃន់សធ្ៀបននឧសម ័ន 
(សំោល់2)

េំណុេរំពុុះ 

សស្ៅពីសនុះ 

អាសសទីប្ ន (asechiren)

ជាឧសម ័នោម នពណ៌ 
ោម នក្សា ិន។ 
អាសសទីប្ ន 
(asechiren) 
ប្ដលសស្បើស្បាស់ក្សន តង
ការផ្សារ 
ោនក្សា ិនប្បាក្សរបស់
ថាន រំំលាយនិងវត្ថ តមិន
សុទធប្ដលសស្បើសស្ោ
ប់រំលាយនិងបញ្ច ូល
ក្សន តងដបផ្្សតក្ស។ 
(សំោល់1)

ជាឧសម ័នោម នពណ៌ 
ោម នក្សា ិន។ ស្បូបា ន 
(puropan) 
ប្ដលសស្បើស្បាស់ក្សន តង
សគហោា នទូសៅស្ត្ូវ
បានត្ស្មូវឲ្យោក្ស់
ថាន ភំាជ ប់ក្សា ិនសោយ
េាប់សា ីពីការរក្សា
សុវត្ា ិភាពឧសម ័នស
ោព ធ្ខពស់ 
ប ុប្នាេំសពាុះLPG 
(LPG) 
សស្ោប់ឧសាហក្សមម  
មិនោនកាត្ពវក្សិ
េចប្បបសនុះសទ។ 

ជាឧសម ័នោម នពណ៌ 
ោម នក្សា ិន។ 

ស្បូបា ន (puropan) អុីស្ដូប្សន 

សីត្ុណហ ភាពអណ្តា ត្
សភា ើងគឺខពស់សបើសធ្ៀ
បនឹងឧសម ័នប្ដល
អាេស ុះសស្ោប់ការ
ផ្សារដនទសទៀត្ 
សហត្ុសនុះវាសក្សា ិសម
នឹងការផ្សារឧសម ័ន 

សំោល់1: ក្សា ិនសនុះខុសោន គួរសមពីក្សា ិនឧសម ័នស្បូបា ន (puropan)សស្ោប់សស្បើសៅសគហោា ន 
2: ផ្សលសធ្ៀបទមៃន់សៅនឹងខយល់។ សបើវាតូ្េជាង1 វាអាេស្បមូលផ្្សតំសៅជិត្ពិោន 

សហើយសបើវាធ្ំជាង1 វាអាេស្បមូលផ្្សតំសៅក្សន តងរសតា ជាសដើម។ 

តារាងទី2-6： លក្សខណៈរបូជាសដើមននឧសម ័នសស្បើក្សន តងការផ្សារ 
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(2) ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់និងផ្សលប ុះពាល់

・ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី66)

ឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) ឧសម ័នស្បូបា ន (puropan) និងអុីស្ដូប្សន

គឺជាឧសម ័នប្ដលលក្សខណៈអាេស ុះនិងលក្សខណៈឆ្បស ុះគឺខពស់ សហើយដបផ្្សតក្សឧសម ័នសបើស ើងសៅា

វាអាេនឹងផ្្សតុះ។ អុីស្ដូប្សនងាយស្សួលបសញ្េ ុះ សហើយអណ្តា ត្សភា ើងពិបាក្សសមើលស ើញ។ 

・ផ្សលប ុះពាល់ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី66)

ឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) ឧសម ័នស្បូបា ន (puropan) និងអុីស្ដូប្សន

មួយណ្តក្ស៏សោយសបើស្សូបេូលក្សន តងក្សំហាប់ខពស់ សនាុះនឹងអាេបណ្តា លឲ្យក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou) 

គឺវាសស្ោុះថាន ក្ស់ណ្តស់។ មយ ងសទៀត្ សគនិោយថាការស្សូបេូលឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) 

អាេនឹងបណ្តា លឲ្យសក្សើត្ជំងឺទឹក្សេូលសួត្(pulmonary edema)។ សស្ៅពីសនុះ ឧសម ័នអាសសទីប្ ន 

(asechiren) និងឧសម ័នស្បូបា ន (puropan) សបើស្សូបេូលសនាុះអាេនឹងសធ្វ ើឲ្យងងុយសគងឬវលិមុខ 

សព ឹក្សវញិ្ញញ ណ និងឈឺក្សាល។ 

(3) ការស្បងុស្បយ័ត្នក្សរណីអគា ីភ័យ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី66)

សដើមបីពនាត្់អគា ីភ័យសោយស្ថរឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) ឧសម ័នស្បូបា ន (puropan)

និងអុីស្ដូប្សន ស្ត្ូវសស្បើថាន សំមៅពនាត្់អគា ិភ័យ (hunmatu shouka zai) ឬឧសម ័នមិនសក្សមម (N2 Ar CO2

ជាសដើម)។ ក្សរណីអគា ីភ័យស្ទង់ស្ទយធ្ំ ស្ត្ូវបាេឬបាញ់បាេស្ថេទឹក្ស។

មិនស្ត្ូវបាញ់ទឹក្សសេញរាងស្ត្ង់ដូេដំបងសទ។
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2.3 ឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ 
2.3.1 អវ ីជាឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី67) 

【ស្បសភទឧសម ័នសោព ធ្ខពស់】(សោងតាមេាប់សា ីពីការរក្សាសុវត្ា ិភាពឧសម ័នសោព ធ្ខពស់) 

① ឧសម ័នបប្ណណ ន

ជាឧសម ័នបប្ណណ នប្ដលោនសោព ធ្(សៅថាសោព ធ្សធ្ៀប(Gauge Pressure)។  ត្សៅគឺដូេោន )

ចប់ពី1MPaស ើងសៅសីត្ុណហ ភាពធ្មមតា សហើយជាក់្សប្សា ងពិត្ជាសោព ធ្ចប់ពី1MPaស ើងប្មន 

ឬសោព ធ្ចប់ពី1MPaស ើងសៅសីត្ុណហ ភាព35°C (សលើក្សប្លងឧសម ័នអាសសទីប្ នបប្ណណ ន) 

② ឧសម ័នអាសសទីប្ នបប្ណណ ន

ជាឧសម ័នអាសសទីប្ នបប្ណណ នប្ដលោនសោព ធ្ចប់ពី0.2MPaស ើងសៅសីត្ុណហ ភាពធ្មមតា

សហើយជាក់្សប្សា ងពិត្ជាសោព ធ្ចប់ពី0.2MPaស ើងប្មន 

ឬសោព ធ្ចប់ពី0.2MPaស ើងសៅសីត្ុណហ ភាព15°C  

③ ឧសម ័នពស្ងាវ (ekika gasu)

ជាឧសម ័នពស្ងាវ (ekika gasu)ប្ដលោនសោព ធ្ចប់ពី0.2MPaស ើងសៅសីត្ុណហ ភាពធ្មមតា

សហើយជាក់្សប្សា ងពិត្ជាសោព ធ្ចប់ពី0.2MPaស ើងប្មន 

ឬសីត្ុណហ ភាពសពលប្ដលសោព ធ្សសម ើ0.2MPaគឺចប់ពី35°Cេុុះ 
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2.3.2 ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់ននឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ 

(1) ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់សោយស្ថរស្ត្ូវបានបប្ណណ ន

・ការសក្សើត្ស ើងននសស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្សតុះប្បក្ស (haretu) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី67)

ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នបប្ណណ នធ្មមតា

សៅសពលបញ្ច ូលស្ត្ូវបានបញ្ច ូលសោយសោព ធ្មិនសលើស14.7MPa 

សោងតាមេាប់សា ីពីការរក្សាសុវត្ា ិភាពឧសម ័នសោព ធ្ខពស់។ 14.7MPa គឺជាសោព ធ្

ស្បប្ហល150kgក្សន តងមួយ1cm2។ 

ោនសក្សើត្ស ើងជាសស្េើននូវក្សរណីប្ដលសំណង់អោរជាសដើមប្ដលសៅជុំ វញិរងការខូេខាត្សោយស្ថរសោព ធ្

ខយល់ផ្្ស តុះក្សស្តនាា ក្ស់សោយស្ថរការផ្្សតុះប្បក្ស (haretu)ននអាងឧសម ័ន។ 

សោងតាមស្ក្សសួងសសដាក្សិេច  ពាណិជជក្សមមនិងឧសាហក្សមម  

ជាង93%ននសស្ោុះថាន ក្ស់ពាក្ស់ព័នធឧសម ័នសោព ធ្ខពស់គឺជាការបាញ់សេញ/ការសលេធាា យ 

ប ុប្នាក្ស៏ោនសស្ោុះថាន ក់្សប្ដលឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ជាសដើមផ្្សតុះប្បក្ស  (haretu)/ប្បក្សខូេផ្សងប្ដរ។ 

・សស្ោុះថាន ក្ស់សបុើងសហាុះដប(ឬធ្ុង) (bonbe) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី68)

ការប្បក្សខូេប្ផ្សនក្សវា៉ា នដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ប្ដលស្ត្ូវបានបញ្ច ូល ក្ស៏អាេសធ្វ ើឲ្យដប(ឬធ្ុង)

(bonbe)សហាុះវលិោ ងខាា ំងសោយស្ថរក្សោា ំងឧសម ័នប្ដលបាញ់សេញ 

សហើយសពលខា ុះសហាុះខាេ ត្ដូេស្ោប់រ៉ា ុក្សប្ក្សត្។ ក្សរណីសនុះ សស្ៅពីរង់ចំឲ្យអស់ឧសម ័ន 

មិនោនដំសណ្តុះស្ស្ថយសផ្សេងស ើយ។ 

(2) េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់ក្សន តងការសស្បើស្បាស់ឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី68)

េាប់សា ីពីការរក្សាសុវត្ា ិភាពឧសម ័នសោព ធ្ខពស់បានប្េងថាឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ស្ត្ូវប្ត្ទុក្សោក្ស់សៅក្សប្នា

ងប្ដលោនសីត្ុណហ ភាពមិនសលើស40°C។

温度

（℃）

容器内のガスの

圧力（MPa）

25℃のときの圧力を

1としたときの値

25 17.7 1.0000

35 18.3 1.0335

45 18.9 1.0671

75 20.7 1.1677

85 21.3 1.2012

表2-8：温度による圧力の変化តារាងទី2-8： បំប្របំរលួសោព ធ្សោយស្ថរសីត្ុណហ ភាព 

សីត្ុណហ ភាព សោព ធ្ឧសម ័នសៅក្សន ត
ងដបផ្្សតក្ស (MPa) 

ត្នមាសៅសពលយក្សស
ោព ធ្សៅ25°C សសម ើ1 
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2.4 ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយ 
2.4.1 ស្ថា នភាពសក្សើត្ស ើងននសស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័ន 

・ផ្សលប ុះពាល់សុខភាពសោយស្ថរក្សសមេេធូ្លី (hyumu) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី74)

បរោិណក្សសមេេធូ្លី (hyumu)ប្ដលសក្សើត្ស ើងសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័ន 

មិនោនដល់ក្សស្មិត្របស់ការផ្សារផ្លក សភា ើងសទ 

ប ុប្នាោនការស្ពួយបារមភពីការសក្សើត្ស ើងននជំងឺទឹក្សេូលសួត្សោយស្ថរការកាត្់/ការផ្សារវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ/កា

ត់្ប្ដលស្ក្សូសម ស័ងកសី និងជំងឺមហារ ើក្សសួត្និងហឺត្សោយស្ថរការកាត់្ប្ដក្សប្ងប។ 

មយ ងសទៀត្ ងម ីៗសនុះ 

ឥទធ ិពលសលើសុខភាពេំសពាុះស្បព័នធ ស្បស្ថទក្សណ្តា លសោយស្ថរការផ្សារ/ការកាត្់សស្គឿងទង់ប្ដងប្ដលោន

ជាត្ិម ង់ហាក ប្ណស ក្សំពុងកាា យជាបញ្ញហ ។ 
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2.4.2 ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័ន 

(1) ការបងាក រការរលាក្ស (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី75)

ោស្តា312ននបទបញ្ញជ សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ

បានក្សំណត្់ជាកាត្ពវក្សិេចឲ្យអនក្សបំសពញការងារ

ពាក់្សប្វ៉ានតាការពារនិងសស្ស្ថមនដការពារេំសពាុះការសធ្វ ើការងារផ្សារជាសដើមប្ដលសស្បើឧបក្សរណ៍ផ្សារអាសសទី

ប្ ន

សហើយោស្តា313បានក្សំណត្់ជាកាត្ពវក្សិេចដូេោន េំសពាុះការសធ្វ ើការងារផ្សារជាសដើមប្ដលសស្បើឧបក្សរណ៍ផ្សារ

ស្បមូលផ្្សតំឧសម ័ន។

(ផ្សាល់សោយស្ក្សមុហ ុនស្ថលាបណ្ត ុះបណ្តា លកាសងើភីោ(Caterpillar)) 

របូទី2-10： ឧបក្សរណ៍ការពារសស្ោប់ការផ្សារ 

ស្បភព : ស្ថលាបណ្ត ុះបណ្តា លកាសងើភីោ(Caterpillar) (ស្ក្សមុហ ុន)

ប្សបក្សសជើងសុវ
ត្ា ិភាព 

សស្ស្ថមការ
ពារសជើង 

សអៀមការពារ 

ក្សាំងមុខកា
រពារសស្ោប់
ការផ្សារ 

សស្ស្ថមសដើម
នដ 

មួក្សការពារ 

ប្វ៉ានតាការពារ 

ោ សមុខការពារ
ភាគលែ ិត្ 

សស្ស្ថមនដការពា
រសធ្វ ើពីប្សបក្សស
ស្ោប់ការផ្សារ 
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(2) ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយននការផ្្សតុះ/អគា ីភ័យ

・មូលសហត្ុននសស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរការផ្្សតុះ/អគា ីភ័យ

ស្ថា នភាពសស្ោុះថាន ក្ស់ននការផ្្សតុះ/អគា ីភ័យ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី75)

សស្ោុះមហនារាយក្សន តងការងារសោយស្ថរការផ្្សតុះ/អគា ីភ័យដូេជា សពលក្សំពុងផ្សារឧសម ័ន 

ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះបានសលេធាា យសហើយផ្្សតុះ 

ឬវត្ថ តអាេស ុះប្ដលសៅជុំ វញិចប់សផ្សា ើមស ុះបងកជាអគា ីភ័យជាសដើម គឺសៅប្ត្បនា សក្សើត្ស ើងឥត្ឈប់ឈរ។ 

ជាពិសសស សបើេំហាយឬក្សសមេេធូ្លីផ្្ស តុះសៅក្សន តងនាវាឬអាងឧសម ័នជាសដើម 

ទំហំននការផ្្សតុះអាេនឹងសៅជាខាា ំងកាា សហើយអាេបងកជាសស្ោុះមហនារាយធ្ៃន់ធ្ៃ រ។ 

សៅក្សន តងសស្ោុះថាន ក្ស់ននការផ្្សតុះឬអគា ីភ័យសពលក្សំពុងសធ្វ ើការងារផ្សារឧសម ័នមក្សទល់សពលសនុះ  

សសេ ើរប្ត្ទងំអស់គឺឧសម ័នប្ដលអាេស ុះប្ដលសស្បើសស្ោប់ការផ្សារ បានផ្្សតុះឬឆ្បស ុះស ើង។ 

មូលសហត្ុរមួោន ការសលេធាា យសោយស្ថរការភាជ ប់ឧបក្សរណ៍និងបំពង់ទុសោ (housu)មិនបានលែ

ការសលេធាា យពីបរកិាខ រប្ដលចស់សរេរលឹ ក្ស៏ដូេជាសភា ើងស ុះស្ត្លប់ជាសដើម។ 

អវ ីជាការផ្្សតុះក្សសមេេធូ្លី (hunjin bakuhatu) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី77) 

ស្បសិនសបើសធ្វ ើការផ្សារឧសម ័នសៅក្សប្នាងប្ដលវត្ថ តប្ដលអាេស ុះ (kanensei no mono) 

កាា យជាភាគលែ ិត្តូ្េៗ(ក្សសមេេធូ្លី) សហើយសហាុះសហើរោ ងសស្េើនក្សន តងខយល់ 

វាអាេកាា យជាស្បភពបសញ្េ ុះប្ដលអាេនាំឲ្យសក្សើត្ោនការផ្្សតុះខាា ំងកាា ។ 

េំសពាុះក្សសមេេធូ្លី ឲ្យប្ត្ជាវត្ថ តប្ដលអាេស ុះបានសទុះបីមិនប្មនជាវត្ថ តដូេជាធ្យូ ងក្ស៏សោយ 

ោនដូេជាសមៅស្សូវស្ថលី សក រ បាា សេ ិេ សហើយមិនស្ត្ឹមប្ត្ប ុសណ្តណ ុះសទ 

គឺប្ងមទងំសលាហៈដូេជាអាលុយមីញ ូមនិងប្ដក្សប្ដលមិនស ុះសពលសៅជាដុំផ្សងប្ដរ 

គឺនឹងបងកឲ្យសក្សើត្ស ើង សហត្ុសនុះចំបាេ់ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន។ 
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・ការបងាក រការផ្្សតុះ/អគា ីភ័យ

■ ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយននការផ្្សតុះសោយឧសម ័នឥនធនៈ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី77)

សស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះប្ដលសក្សើត្ស ើងសៅក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន 

សសេ ើរប្ត្ទងំអស់គឺសក្សើត្សោយស្ថរឧសម ័នឥនធនៈដូេជាអាសសទីប្ ន 

(asechiren)ជាសដើមសលេធាា យសៅក្សន តងបរោិកាសក្សប្នាងការងារ 

សហើយអណ្តា ត្សភា ើងននការផ្សារឬប្ដក្សសក្សុះដុត្បសញ្េ ុះកាា យជាស្បភពបសញ្េ ុះ។ សោយសហត្ុសនុះ 

សដើមបីបងាក រសស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះ ការបំបាត្់ការសលេធាា យឧសម ័នឥនធនៈគឺជាមូលោា ន។ មយ ងសទៀត្ 

ជាការលែ គួរសធ្វ ើការផ្លា ស់ប្ រូខយល់ឲ្យបានស្គប់ស្ោន់សៅក្សប្នាងការងារជាស្បចំ។  

សលើសពីសនុះ 

ស្បសិនសបើរំពឹងថានឹងោនការងារេស្មុុះប្ផ្សនក្សជាមួយនឹងស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមដនទសទៀត្ជាសដើម 

ចំបាេ់ស្ត្ូវសធ្វ ើការប្ក្សសស្មួលឲ្យបានស្គប់ស្ោន់ទុក្សជាមុនសដើមបីក្សុំឲ្យការងារលាបជាសដើមស្ត្ូវបានអនុវត្ា

សៅប្ក្សបរ។ 

ពិសសស ក្សន តងក្សរណីសធ្វ ើការប្ក្ស ជួលជុល សោែ ត្ជាសដើមេំសពាុះនាវា 

សៅស្ត្ង់ប្ផ្សនក្សខាងក្សន តងនាវាសនាុះដូេជាក្សប្នាងោក្ស់អីវា៉ា ន់របស់នាវាជាសដើមនិងក្សប្នាងប្ដលសៅជាប់នឹងវា 

ស្ត្ូវប្ត្វាស់ក្សំហាប់ននេំហាយវត្ថ តប្ដលោនលក្សខណៈឆ្បស ុះឬឧសម ័នប្ដលអាេស ុះសៅទីតាំងការងារនិងប

 រសិវណជុំ វញិសៅសពលចប់សផ្សា ើមការងារនិងសៅសពលសមស្សបសពលក្សំពុងសធ្វ ើការងារសនាុះ 

(បទបញ្ញជ សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ ោស្តា328 ក្សថាខណឌ ទី3)។ 
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■ ការបងាក រការផ្្សតុះនិងអគា ីភ័យសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់

សភា ើងស ុះស្ត្លប់និងមូលសហត្ុ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី78) 

ក្សន តងការកាត្់/ផ្សារឧសម ័ន ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន (sanso) 

ោនសៅក្សន តងឧបក្សរណ៍ផ្សារនិងបំពង់ទុសោ (housu)។ សហត្ុសនុះ សបើមិនស្បយ័ត្នឲ្យបានស្គប់ស្ោន់សទ 

"សភា ើងស ុះស្ត្លប់ (Flashback) " នឹងសក្សើត្ស ើង 

គឺអណ្តា ត្សភា ើងនឹងស្ត្លប់មក្សក្សន តងឧបក្សរណ៍ផ្សារឬបំពង់ទុសោ (housu) 

សធ្វ ើឲ្យស ុះឧសម ័នប្ដលអាេស ុះប្ដលសៅខាងក្សន តង។ 

មូលសហត្ុននសភា ើងស ុះស្ត្លប់ អាេោនដូេខាងសស្កាម។ 

[មូលសហត្ុននសភា ើងស ុះស្ត្លប់] 

① ក្សរណីសលបឿនេំសហុះសលឿនជាងលំហូរឧសម ័នសោយស្ថរក្សំសណើនសីត្ុណហ ភាពប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)

បរោិណលំហូរមិនស្គប់ស្ោន់ ការប្ស្បស្បួលននសោោស្ត្លាយជាសដើម។

② ក្សរណីេុងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)សេ ុះសោយស្ថរការប ុះជាមួយនឹងវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់ជាសដើម

ឬការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta)។

② ក្សរណីសស្បើស្បាស់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)សស្ោប់LPG (LPG) សោយអាសសទីប្ ន (asechiren)។

③ ក្សរណីោនខយល់សៅក្សន តងប្ផ្សនក្សខាងក្សន តងននបំពង់ទុសោ (housu)សស្ោប់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ

សោយស្ថរការជស្មុះមិនបានស្គប់ស្ោន់ឬការសលេធាា យខយល់។

⑤ ក្សរណីសៅក្សន តងបំពង់ទុសោ (housu)សស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso)

ោនជាប់សមៅសលាហៈឬប្ស្មងសភា ើងសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់សលើក្សមុន។

សស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី78) 

ការខូេខាត្វត្ថ តសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់ ោនដូេជាការស ុះខូេប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ 

(higuchi)និងបំពង់បាញ់ (suikan)។ មយ ងសទៀត្ បំពង់ទុសោ (housu)អាេនឹងផ្្សតុះប្បក្ស (haretu) 

សោយស្ថរេំសហុះសៅក្សន តងបំពង់ទុសោ (housu)ប្ដលបណ្តា លមក្សពីេំណុេ④និង⑤ខាងសលើ។ 

សទុះបី "សភា ើងស ុះស្ត្លប់" ស្ត្ូវបានបញ្ឈប់សោយឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki)ក្ស៏សោយ 

សបើវាសក្សើត្ស ើងមាងសហើយមាងសទៀត្ ប្ផ្សនក្សខាងក្សន តងននបំពង់ទុសោ 

(housu)ជាសដើមនឹងសៅជាសសា ើងសោយស្ថរេំសហុះ សហើយអាេផ្្សតុះប្បក្ស 

(haretu)សោយស្ថរមិនអាេស្ទសំ្ទនឹងសោព ធ្។ មយ ងសទៀត្ 

សបើោនប្ស្មងសភា ើងសៅជាប់ប្ផ្សនក្សខាងក្សន តងននបំពង់ទុសោ (housu)អុក្សសុីប្សន 

(sanso)សោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់ ប្ស្មងសភា ើងអាេនឹងស ុះជាលក្សខណៈផ្្ស តុះ។ 

ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី79) 

សដើមបីក្សុំឲ្យសភា ើងស ុះស្ត្លប់សក្សើត្ស ើង 

វាសំខាន់ប្ដលស្ត្ូវជស្មុះឧសម ័នឲ្យបានេាស់លាស់មុនសពលចប់សផ្សា ើមការងារ 

អនុវត្ាការស្តួ្ត្ពិនិត្យនិងប្ងទពំពួក្សឧបក្សរណ៍ឲ្យបានេាស់លាស់ 

និងសស្បើស្បាស់ជាសដើមឲ្យស្សបតាមសាង់ោរសស្ោប់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន (sanso)។ 

មយ ងសទៀត្ ស្ត្ូវភាជ ប់ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen 

ki)ឲ្យបានេាស់លាស់ជាការសស្ត្ៀមលក្សខណៈក្សន តងក្សរណីសភា ើងស ុះស្ត្លប់សក្សើត្ស ើង។  
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■ ការបងាក រសស្ោុះថាន ក្ស់អគា ីភ័យសោយមូលសហត្ុសស្ៅពីឧសម ័នឥនធនៈ

ការក្សោច ត្់សេញជាសដើមនូវវត្ថ ត ប្ដលអាេស ុះ (kanensei no mono) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី79) 

វត្ថ តអាេស ុះ ជាសោលការណ៍ស្ត្ូវក្សោច ត្់សេញពីបរសិវណការងារផ្សារ។ 

ក្សរណីមិនអាេក្សោច ត្់សេញវត្ថ តអាេស ុះ ស្ត្ូវស្គបសោយផ្លេ ងំសនា ឹក្សការពារសភា ើង (bouen shito) 

ឬដំស ើង ប់ប្ ។ សពលសធ្វ ើការងារផ្សារ/កាត្់ 

ជាការលែ គួរោនអនក្សឃ្លា ំសមើលស ា ើយត្បនឹងការពនាត្់សភា ើង។ 

សអប ុងប ូលីអ ុយសរតានរងឹប្ដលស្ត្ូវបានសស្បើស្បាស់សៅការោា នសំណង់ងម ីៗសនុះ  

ភាគសស្េើនោនលក្សខណៈពិបាក្សស ុះប្ដលមិនងាយស ុះរាលោល ប ុប្នា សបើសៅក្សប្នាងេសងែៀត្ 

ោនការស្បមូលផ្្សតំោន ននឧសម ័នប្ដលអាេស ុះប្ដលបានសក្សើត្ស ើងសោយស្ថរការដុត្ក្សសតា ននការផ្សារ/

កាត្់ សហើយអាេបងកសស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះឬអគា ីភ័យ។ មយ ងសទៀត្ េំសពាុះសអប ុងប ូលីអ ុយសរតានស្បសភទបាញ់ 

សទុះបីោក្ស់ថា "ពិបាក្សស ុះ" ក្ស៏សោយ សបើសីត្ុណហ ភាពសលើស200°C 

សនាុះនឹងសក្សើត្ោនឧសម ័នប្ដលបំប្បក្សសោយក្សសតា ប្ដលអាេស ុះនិងេំហាយ 

សហត្ុសនុះវានឹងស ុះស ើងអាស្ស័យសលើទីក្សប្នាង ដូសេនុះស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន។ 

ការងារេស្មុុះប្ផ្សនក្សឬការងារជិត្ោន (រមួទងំសលើសស្កាម)ជាសដើម (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី81) 

សៅក្សន តងការងារេស្មុុះប្ផ្សនក្សឬការងារជិត្ោន ដូេជាការងារសៅសលើសស្កាមជាសដើម 

វត្ថ តអាេស ុះប្ដលសស្បើក្សន តងការងារដនទ អាេបសញ្េ ុះឬឆ្បស ុះសោយស្ថរការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) 

(supatta) បងកឲ្យសក្សើត្ោនអគា ីភ័យ។ 

សីត្ុណហ ភាពដំបូងរបស់ការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta)សោយស្ថរការកាត្់សោយឧសម ័ន 

(gasu setudan)ប្ដលសស្បើអាសសទីប្ ន (asechiren) ស្ត្ូវបានបា ន់ស្ថម នថាេសនាា ុះពី2,200 សៅ 

2,300°C។ 

សោយស្សបតាមទសេនៈថាការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) 

(supatta)គឺអាេខាេ ត្ស្បប្ហល10mជាសោល 

វាសំខាន់ប្ដលមិនស្ត្ូវទុក្សោក្ស់វត្ថ តអាេស ុះសៅបរសិវណសនាុះ។ 
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(3) កាំរសម ីប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់ប្ដលសក្សើត្ស ើងសពលផ្សារឧសម ័ន (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី82)

សពលសធ្វ ើការងារផ្សារឧសម ័ន

កាំរសម ីស្ក្សហមអាំងស្បានឹងសក្សើត្ស ើងពីប្ផ្សនក្សប្ដលសៅា ដូេជាវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់និងអណ្តា ត្សភា ើងជាសដើម។

េំសពាុះជំងឺសោយស្ថរការងារប្ដលបណ្តា លមក្សពីកាំរសម ីស្ក្សហមអាំងស្បា សៅក្សន តង

"បញ្ជ ីជំងឺសោយស្ថរការងារ" ននតារាងឧបសមព ័នធ1-2ននបទបញ្ញជ អនុវត្ា ននេាប់សា ីពីសា ង់ោរការងារ

បានសរសសរថា "ជំងឺប្ភនក្សដូេជារលាក្សសរទីន ប្ភនក្សស ើងបាយជាសដើម ឬជំងឺប្សបក្ស

ប្ដលបណ្តា លមក្សពីការសធ្វ ើការងារប្ដលស្បឈមនឹងកាំរសម ីស្ក្សហមអាំងស្បា"។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា

សទុះបីមិនខាា ំងដល់ការផ្សារផ្លក សភា ើង សៅក្សន តងការផ្សារឧសម ័នក្ស៏សក្សើត្ោនកាំរសម ីប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់

(yuugai kousen)ដូេជាកាំរសម ីប្ដលអាេសមើលស ើញ(ពនា ឺសមើលស ើញនឹងប្ភនក្ស)ខាា ំង

និងកាំរសម ីស្ថវ យអ ុលស្តាជាសដើម។

(4) អាការក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី86)

សៅក្សន តងការសធ្វ ើការងារដូេជាការផ្សារឧសម ័នជាសដើមសៅក្សប្នាងប្ដលោម នការផ្លា ស់ប្ រូខយល់ស្គប់ស្ោន់

អាេនឹងសក្សើត្ោនក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou)។

ក្សរណីសធ្វ ើការផ្សារ/ការកាត្់សោយរំលាយសោយឧសម ័នសៅក្សប្នាងប្ដលោម នការផ្លា ស់ប្ រូខយល់ស្គប់ស្ោន់

ស្ត្ូវសធ្វ ើការផ្លា ស់ប្ រូខយល់សោយបងខ ំសោយសស្បើឧបក្សរណ៍ផ្លា ស់ប្ រូខយល់ប្ដលយក្សតាមខល នួបានជាសដើម

សហើយទនេ ឹមោន សនុះ ស្ត្ូវសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo

gu)សមស្សបអាស្ស័យតាមស្ថា នភាព។

គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា សៅក្សប្នាងប្ដលោនសស្ោុះថាន ក្ស់សោយក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou) 

ោនប្ត្ោ សប្ដលផ្សាល់ខយល់ស្សស់ថាា ដូេជាោ សបញ្ជ នូខយល់ជាសដើមប ុសណ្តណ ុះសទើបអាេសស្បើបាន  

សហត្ុសនុះចំបាេ់ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន។ (ក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou) 

ស្ត្ូវបានក្សំណត្់និយមន័យថាជាស្ថា នភាពប្ដលក្សំហាប់អុក្សសុីប្សន (sanso)ក្សន តងខយល់គឺសស្កាម18% 

(បទបញ្ញជ សា ីពីការបងាក រអាការក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou)ជាសដើម ោស្តា2)។ មយ ងសទៀត្ 

សដើមបីសធ្វ ើការសៅក្សប្នាងប្ដលោនសស្ោុះថាន ក្ស់សោយក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou) ចំបាេ់ស្ត្ូវការ 

"ការបណ្ត ុះបណ្តា លពិសសសសស្ោប់ការងារប្ដលោនសស្ោុះថាន ក្ស់សោយក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso 

ketubou)" ) 
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(5) សស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈ

・ក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈនិងឥទធ ិពលសលើសុខភាព

ការសក្សើត្ស ើងននក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័នជាសដើម (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី86)

ក្សសមេេធូ្លី (hyumu) 

គឺជាសលាហៈសីត្ុណហ ភាពខព ស់ប្ដលកាា យជាេំហាយសហើយស្ត្ូវបានបសញ្ចញសៅក្សន តងបរសិ្ថា នការងារ 

សហើយស្ត្ូវបានបញ្ច ត ុះក្សសតា សៅក្សន តងខយល់រេួក្សក្សជាដុំ។ សៅក្សន តងការផ្សារឧសម ័ននិងការកាត្់សោយឧសម ័ន 

(gasu setudan) ចំបាេ់ស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នថាមិនស្ត្ឹមប្ត្វត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់សទ 

សលាហៈប្ដលសៅក្សន តងស្ក្សូសម នផ្សេខាងសលើក្ស៏កាា យជាក្សសមេេធូ្លី (hyumu)ប្ដរ។ 

・ជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai) និងផ្សលវបិាក្សននជំងឺ

ជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី88)

ផ្សលប ុះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃ របំផ្សុត្ប្ដលជាផ្សលប ុះពាល់រុា នំរ៉ាសោយស្ថរក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈ 

គឺជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai) និងផ្សលវបិាក្សននជំងឺសនុះ។ 

សពលសរាគសញ្ញញ វវិឌឍន៍ នឹងោនសលេសេញសរាគសញ្ញញ ដូេជាក្សែក្ស សសា សម  ដក្សដសងហ ើមឮសូរសស្ក្សត្ស្ក្សត្ 

ដសងហ ើមខា ីជាសដើម សហើយសៅជាពិបាក្សដក្សដសងហ ើម។ 

សវជជស្ថស្តសា បេច តបបនន សនុះ មិនអាេសធ្វ ើឲ្យជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) 

( jinpai)ស្ត្លប់មក្សដូេសដើមវញិសទ។ មយ ងសទៀត្ 

មិនស្បាក្សដសទថាសរាគសញ្ញញ នឹងមិនវវិឌឍន៍ខាា ំងជាងសនុះសបើឈប់សធ្វ ើការងារោនក្សសមេេធូ្លី។ 

សទុះបីឈប់សធ្វ ើការក្ស៏សោយ សបើក្សនាងមក្សបានរងការស្បឈមនឹងបរោិណក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សស្េើន 

សនាុះស្ថា នភាពជំងឺអាេនឹងវវិឌឍន៍បប្នាមសទៀត្។ 

ផ្សលវបិាក្សននជំងឺ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី88) 

សបើសក្សើត្ជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai) 

មិនស្ត្ឹមប្ត្មុខងារសួត្ធាា ក្ស់េុុះប ុសណ្តណ ុះសទ គឺអាេនឹងោនជំងឺសផ្សេងៗសក្សើត្រមួផ្សេ។ំ 

ជំងឺ6មុខខាងសស្កាមសនុះស្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់សោយេាប់ថាជាផ្សលវបិាក្សននជំងឺប្ដលោនទំនាក្ស់ទំនងជិ

ត្សន ិទធជាពិសសសជាមួយជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai)។ គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា 

េំសពាុះជំងឺរលាក្សសួត្សោយស្ថរអាសសបស្តស(asbestosis) ប្ដលបងកសោយការរងស្បឈមនឹងស្ថរធាត្ុ

អាសសបសដ ត ស (Asbestos) 

ជំងឺមហារ ើក្សសមសូសត្លីយ ូ ោ (mesothelioma)ក្ស៏ស្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាផ្សលវបិាក្សននជំងឺសនុះប្ដរ។ 

【ផ្សលវបិាក្សននជំងឺប្ដលោនទំនាក្ស់ទំនងជិត្សន ិទធនឹងជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) 

( jinpai) ប្ដលទទួលស្ថា ល់សោយេាប់និងបទបបញ្ញ ត្ា ិ】 

● ជំងឺរសបងសួត្

● រលាក្សសស្ស្ថមសួត្សោយរសបង

● រលាក្សទងសួត្សក្សើត្បនាពីជំងឺសផ្សេង

● អាការរ ើក្សទងសួត្សក្សើត្បនាពីជំងឺសផ្សេង

● ជំងឺខយល់ក្សន តងស្ទងូសក្សើត្បនាពីជំងឺសផ្សេង

● មហារ ើក្សសួត្សក្សើត្ពីដំបូង
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・ វធិានការទប់ទល់នឹងក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី88)

ជាទូសៅ  វធិានការទប់ទល់នឹងការស្បឈមស្សូបេូលស្ថរធាត្ុគីមីនិងក្សសមេេធូ្លី ោន4ោ ងគឺ

ការសធ្វ ើឲ្យោនសុវត្ា ិភាពពីខាងក្សន តងសោយសធ្វ ើោ ងណ្តក្សុំសស្បើស្បាស់ស្ថរធាត្ុប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់  

 វធិានការប្បបវសិវ ក្សមមតាមរយៈឧបក្សរណ៍បសញ្ច ញខយល់ជុំ វញិជាសដើម 

 វធិានការប្បបស្គប់ស្គងដូេជាការអប់រំសុវត្ា ិភាពនិងអនាម័យជាសដើមេំសពាុះនិសោជិត្ 

និងការសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ការពារផ្លេ ល់ខល នួ។ ក្សន តងេំសណ្តមវធិានការទងំសនុះ 

អវ ីប្ដលគបបីផ្សាល់អាទិភាពខពស់បំផ្សុត្គឺការសធ្វ ើឲ្យោនសុវត្ា ិភាពពីខាងក្សន តង 

សហើយបនាេ ប់គឺគបបីផ្សាល់អាទិភាពតាមលំោប់គឺ  វធិានការប្បបវសិវ ក្សមម   វធិានការប្បបស្គប់ស្គង 

សហើយឧបក្សរណ៍ការពារផ្លេ ល់ខល នួគឺគបបីសស្បើស្បាស់េុងសស្កាយសគ។ 

ក្សន តងក្សរណីការផ្សារឧសម ័ន 

ការសធ្វ ើឲ្យោនសុវត្ា ិភាពពីខាងក្សន តងគឺជាការកាត្់បនាយការសក្សើត្ស ើងននក្សសមេេធូ្លី (hyumu) 

ប ុប្នាការបំបាត្់ក្សសមេេធូ្លី (hyumu)ទងំស្សងុប្ត្មាងគឺពិបាក្ស។ 

សហត្ុសនុះ បប្នាមពីសលើការសស្បើវត្ថ តធាត្ុសដើមរំលាយប្ដលោនក្សសមេេធូ្លី (hyumu)ទប 

ស្ត្ូវអនុវត្ាឲ្យេាស់លាស់នូវវធិានការ3គឺ  វធិានការប្បបវសិវ ក្សមម   វធិានការប្បបស្គប់ស្គង 

និងការសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ការពារផ្លេ ល់ខល នួ។ 

ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី90) 

ក្សន តងក្សរណីអនុវត្ាការផ្សារផ្លក សភា ើងសៅខាងសស្ៅអោរឬអនុវត្ាការងារបសណ្តា ុះអាសនន សៅក្សន តងអោរ  

វាពិបាក្សក្សន តងការបំពាក្ស់ឧបក្សរណ៍បសញ្ច ញខយល់ជុំ វញិជាសដើម។ ដូសេនុះ 

ចំបាេ់ស្ត្ូវសស្បើឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu) 

បញ្ច ត ុះក្សំហាប់ស្ថរធាត្ុប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់សៅក្សន តងខយល់ដក្សដសងហ ើមរបស់អនក្សសធ្វ ើការងារឲ្យដល់ក្សស្មិត្ប្ដ

លអាេទទួលយក្សបាន។ 

សហត្ុសនុះស្ត្ូវសស្ជើសសរ ើសឧបក្សរណ៍ការពារសមស្សបសហើយសោរពតាមរសបៀបសស្បើស្បាស់ស្ត្ឹមស្ត្ូវ។  

គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា ការសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu) 

ស្ត្ូវបានចត្់ទុក្សថាជាមួយប្ផ្សនក្សននការស្គប់ស្គងការងារ។ ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល  ូវដសងហ ើម (kokyuu you 

hogo gu) 

គឺជាឧបក្សរណ៍ការពារផ្លេ ល់ខល នួសដើមបីការពារមិនឲ្យអនក្សសធ្វ ើការស្សូបេូលស្ថរធាត្ុគីមីប្ដលោនផ្សលប ុះពា

ល់សៅសពលប្ដលពួក្សសគសា ិត្សៅបរោិកាសការងារប្ដលោនស្ថរធាត្ុគីមីប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់។  

ោ សមុខការពារភាគលែ ិត្ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី90) 

វាជាស្បសភទោ សមុខប្ដលក្សោច ត្់ក្សសមេេភាគលែ ិត្ជាសដើមសៅក្សន តងបរោិកាសការងារសោយត្ស្មងេ

សស្ោុះ។ វាោនស្បសភទប្រូសស្បើស ើងវញិប្ដលអាេប្រូត្ស្មង និងស្បសភទសស្បើរេួសចល។ 

ក្សន តងស្បសភទប្រូសស្បើស ើងវញិ ោនស្បសភទភាជ ប់ផ្លេ ល់ប្ដលត្ស្មងស្ត្ូវបានភាជ ប់ផ្លេ ល់នឹងោ សមុខ 

និងស្បសភទោេ់ពីោន ប្ដលត្ភាជ ប់សោយសស្បើបំពង់ទុសោ (housu)។ 

ស្បសភទោេ់ពីោន ោនសមត្ាភាពខពស់ជាង។ 

ោ សមុខសវជជស្ថស្តសា និងោ សមុខមិនត្ាញស្ក្សណ្តត្់ 

ប្ដលសស្បើសៅសគហោា នទូសៅគឺោម នមុខងារការពារភាគលែ ិត្សទ។ 

(KM)
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(6) សស្ៅពីសនុះ

・ វធិានការបងាក រជំងឺស្ស្កូ្សក្សសតា (heat stroke) (necchuushou) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី92)

ការស្គប់ស្គងស្ថា នភាពសុខភាពស្បចំនងៃ  ក្ស៏សំខាន់ប្ដរេំសពាុះជំងឺស្ស្កូ្សក្សសតា (heat stroke)

(necchuushou) សហត្ុសនុះមិនស្ត្ូវសធ្វ ើការងារជាប់ សោយស្ត្ូវស ា ៀត្សពលសស្ោក្សឲ្យបានសមស្សប។ 

ជាពិសសស សៅក្សប្នាងេសងែ ៀត្ឬខាងសស្ៅអោរសពលរដូវសៅា  ការងារគឺោនក្សសតា ខពស់ សំសណើមខពស់ 

និងពនា ឺនងៃខាា ំង។ ក្សន តងក្សរណីប្បបសនុះ ចំបាេ់ស្ត្ូវអនុវត្ាការងារសោយស្បងុស្បយ័ត្ននឹងWBGT (WBGT) 

(សនេសេន៍ក្សសតា ) និងសធ្វ ើការបំសពញជាត្ិទឹក្សនិងជាត្ិអំបិលឲ្យបានស្គប់ស្ោន់។  គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា 

ប្ត្ជប ុនជាសដើមប្ដលោនជាត្ិកាសហវអុីន ោនមុខងារបញ្ច ត ុះទឹក្សសនាម 

ប្ដលមិនសក្សា ិសមជាវធិានការការពារជំងឺស្ស្កូ្សក្សសតា (heat stroke) (necchuushou)សទ 

សហត្ុសនុះស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន។ 

・ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយននការធាា ក្ស់ (tuiraku saigai) (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី93)

ក្សរណីអនុវត្ាការងារផ្សារសៅទីខពស់ ស្ត្ូវសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ការពារធាា ក្ស់ (tuiraku seishi you

kigu)ឲ្យបានសមស្សបសដើមបីការពារសស្ោុះមហនារាយននការធាា ក្ស់ (tuiraku saigai)។ 

(ការអប់រំពិសសសអំពីប្ខេស្ក្សវាត្់ការពារធាា ក្ស់ គឺចំបាេ់) 

(KM)
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ជំពូក្សទី3 េាប់និងបទបបញ្ញ ត្ា ិពាក្ស់ព័នធ

3.1 ស្បព័នធេាប់ពាក្ស់ព័នធនឹងការផ្សារឧសម ័នជាសដើម (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី101) 

ោនេាប់និងបទបបញ្ញ ត្ា ិជាសស្េើនដូេជា 

េាប់ប្ដលយក្សេាប់សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ (roudou anzen 

eiseihou)ជាសោល អនុស្ក្សឹត្យនិងស្បកាសជាសដើមប្ដលប្ផ្សែក្សសលើេាប់សនុះ 

បានប្េងជាេាប់និងបទបបញ្ញ ត្ា ិពាក្ស់ព័នធនឹងការងារផ្សារឧសម ័ន។ 

សៅជំពូក្សសនុះ នឹងប្ណនាំអំពីេំណុេសំខាន់ៗក្សន តងេំសណ្តមទងំសនុះ។ 

គួរបញ្ញជ ក្ស់ថា  វធិានការអនាម័យសុវត្ា ិភាពការងារ 

កាលពីមុនស្ត្ូវបានប្េងសៅក្សន តងេាប់សា ីពីសា ង់ោរការងារប្ដលជាសា ង់ោរននលក្សខខណឌការងារ  ប ុប្នា សៅឆ្ន ំ1972 

េាប់សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ (roudou anzen 

eiseihou)ស្ត្ូវបានអនុម័ត្ស ើងជាេាប់ោេ់ប្ត្ឯងប្ដលោនខា ឹមស្ថរសពញសលញ សហើយចប់ពីសពលសនាុះមក្ស 

បទបបញ្ញ ត្ា ិនានាសដើមបីបងាក រសស្ោុះមហនារាយការងារសោយប្ផ្សែក្សសលើេាប់សនុះ ស្ត្ូវបានសរៀបេំស ើង។ 

ស្បព័នធេាប់ទងំសនុះោនដូេខាងសស្កាម។ 

※　作業環境測定は、母材等にマンガンなどの対象物が含まれている場合に実施する。

労働安全衛生法

じん肺法施行規則

作業環境測定法施行規則

アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格

アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格

作業環境測定法施行令

労働安全衛生法施行令

作業環境測定法（※）

じん肺法

労働安全衛生規則

鉛中毒予防規則

特定化学物質障害予防規則

酸素欠乏症等防止規則

粉じん障害防止規則（※　屋内作業場等における金属のガス切断に適用）

機械等検定規則

េាប់

អនុស្ក្សឹត្យ 

ស្បកាស(បទបញ្ញជ )
សសេក្សា ីប្ណនាំ/សសេក្សា ីជូនដំណឹង  

(សោលការណ៍ប្ណនាំជាសដើម)

អនុម័ត្សោយសភា 

សសស្មេសោយគណៈរដា

មស្តនា ី 

សសស្មេសោយស្ប
មុខននស្ក្សសួង 

របូទី3-1 ស្បព័នធេាប់ 

េាប់សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ (roudou anzen eiseihou) 

េាប់សា ីពីជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai) 

េាប់សា ីពីការវាស់សេ ង់បរសិ្ថា នការងារ (*) 

អនុស្ក្សឹត្យអនុវត្ាេាប់សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ (roudou anzen eiseihou) 

អនុស្ក្សឹត្យអនុវត្ាេាប់សា ីពីការវាស់សេ ង់បរសិ្ថា នការងារ 

បទបញ្ញជ សា ីពីសុវត្ា ិភាពការងារ 

បទបញ្ញជ សា ីពីការបងាក រការពុលសំណ 

បទបញ្ញជ សា ីពីការបងាក រផ្សលប ុះពាល់ននស្ថរធាត្ុគីមីជាក្ស់លាក្ស់ 

បទបញ្ញជ សា ីពីការទប់ស្ថក ត្់អាការក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou)ជាសដើម 

បទបញ្ញជ សា ីពីការទប់ស្ថក ត្់ផ្សលប ុះពាល់ននក្សសមេេធូ្លី (* អនុវត្ាក្សន តងការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan)វ
ននសលាហៈសៅក្សប្នាងការងារខាងក្សន តងអោរជាសដើម ) 

បទបញ្ញជ សា ីពីការស្តួ្ត្ពិនិត្យោ សុីនជាសដើម 

សា ង់ោរននឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki)របស់ឧបក្សរណ៍ផ្សារអាសសទីប្ ន និងឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen 
ki)របស់ឧបក្សរណ៍ផ្សារស្បមូលផ្្ស ត ំឧសម ័ន  

សា ង់ោររេនាសមព ័នធឧបក្សរណ៍ផ្សលិត្អាសសទីប្ ន (asechiren)របស់ឧបក្សរណ៍ផ្សារអាសសទីប្ ន 

បទបញ្ញជ អនុវត្ាេាប់សា ីពីជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai) 

បទបញ្ញជ អនុវត្ាេាប់សា ីពីការវាស់សេ ង់បរសិ្ថា នការងារ 

* ការវាស់សេ ង់បរសិ្ថា នការងារ ស្ត្ូវអនុវត្ា សៅក្សន តងក្សរណីវត្ថ ត ស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់ជាសដើមោនផ្្ស តក្សវត្ថ តជាសោលសៅដូេជាម ង់ហាក ប្ណសជាសដើម។  

(KM)
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3.2 េាប់សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ (roudou anzen eiseihou) 

(ដក្សស្សង់) 

(ទំនួលខុសស្ត្ូវរបស់ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមជាសដើម) 

ោស្តា3 ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  

មិនស្ត្ឹមប្ត្ស្ត្ូវសោរពតាមសា ង់ោរទបបំផ្សុត្សដើមបីទប់ស្ថក ត្់សស្ោុះមហនារាយការងារប្ដលប្េងក្សន តងេាប់

សនុះប ុសណ្តណ ុះសទ 

គឺស្ត្ូវប្ត្សធ្វ ើោ ងណ្តធានាឲ្យបាននូវសុវត្ា ិភាពនិងសុខភាពរបស់និសោជិត្សៅក្សប្នាងការងារតាមរយៈ

ការបសងក ើត្បរសិ្ថា នការងារប្ដលោនផ្លសុក្សភាពនិងការប្ក្សលមែលក្សខខណឌការងារ។  មយ ងសទៀត្ 

ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  

ស្ត្ូវប្ត្សហការជាមួយវធិានការពាក្ស់ព័នធនឹងការទប់ស្ថក ត្់សស្ោុះមហនារាយការងារប្ដលរដាអនុវត្ា។ 

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី107) 

ោស្តា4 និសោជិត្ សស្ៅពីសោរពស្បការចំបាេ់សដើមបីទប់ស្ថក ត្់សស្ោុះមហនារាយការងារ  

គឺស្ត្ូវប្ត្ស្បឹងប្ស្បងសហការនឹងវធិានការពាក្ស់ព័នធនឹងការទប់ស្ថក ត្់សស្ោុះមហនារាយការងារប្ដលស្បត្ិបត្ា ិ

ក្សរអាជីវក្សមមនិងអនក្សពាក្ស់ព័នធដនទសទៀត្អនុវត្ា។ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី108) 

(ការស្តួ្ត្ពិនិត្យស្បសភទ) 

ោស្តា44ខថាខណឌ ទី2 ក្សន តងេំសណ្តមោ សុីនជាសដើមននោស្តា42 

បុគាលប្ដលផ្សលិត្ឬនាំេូលោ សុីនជាសដើមប្ដលសលើក្សស ើងក្សន តងតារាងឧបសមព ័នធទី4និងក្សំណត្់សោយអនុ

ស្ក្សឹត្យ 

ស្ត្ូវប្ត្ទទួលការស្តួ្ត្ពិនិត្យអំពីស្បសភទននោ សុីនជាសដើមសនាុះប្ដលសធ្វ ើស ើងសោយបុគាលប្ដលទទួលបាន

ការេុុះបញ្ជ ីសោយរដាមស្តនា ីស្ក្សសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុោលភាព (ត្សៅសៅថា 

"ស្ថា ប័នស្តួ្ត្ពិនិត្យស្បសភទប្ដលបានេុុះបញ្ជ ី") 

ប្ផ្សែក្សតាមបទបបញ្ញ ត្ា ិប្េងសោយស្បកាសរបស់ស្ក្សសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុោលភាព។ 

ោ ងណ្តមិញ ក្សន តងេំសណ្តមោ សុីនជាសដើមសនាុះ 

េំសពាុះោ សុីនជាសដើមប្ដលស្ត្ូវបាននាំេូលសហើយជាោ សុីនជាសដើមប្ដលទទួលបានការស្តួ្ត្ពិនិត្យក្សន តងក្ស

ថាខណឌ បនាេ ប់អំពីស្បសភទរបស់វា គឺមិនេូលក្សន តងលក្សខខណឌ សនុះស ើយ។ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី116) 

(សំោល់) បុគាលប្ដលផ្សលិត្ឬនាំេូលោ សមុខការពារភាគលែ ិត្ ោ សមុខការពារជាត្ិពុល 

ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើមសោយោនភាជ ប់ក្សងាហ រអគា ិសនី មួក្សការពារជាសដើម 

ស្ត្ូវបានក្សំណត្់ថាស្ត្ូវប្ត្ទទួល "ការស្តួ្ត្ពិនិត្យស្បសភទ" 

ប្ដលសធ្វ ើស ើងសោយស្ថា ប័នស្តួ្ត្ពិនិត្យស្បសភទប្ដលបានេុុះបញ្ជ ី 

ប្ផ្សែក្សតាមបទបបញ្ញ ត្ា ិប្េងសោយស្បកាសរបស់ស្ក្សសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុោលភាព។ 

(KM)
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(ការរតឹ្ត្បិត្ការងារ) 

ោស្តា61 េំសពាុះការងារសបើក្សបរោ សុីនស្េូនិងការងារដនទសទៀត្ប្ដលក្សំណត្់សោយអនុស្ក្សឹត្យ  

ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  

មិនស្ត្ូវឲ្យបុគាលណ្តបំសពញការងារសនាុះស ើយសបើមិនប្មនជាបុគាលប្ដលបានបញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំ

នាញពាក្ស់ព័នធនឹងការងារសនាុះ 

និងសស្ៅពីសនុះគឺបុគាលប្ដលោនវញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព)ប្ដលក្សំណត្់សោយស្បកាសរបស់ស្ក្សសួង

សុខាភិបាល ការងារនិងសុខុោលភាព។ ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញពាក្ស់ព័នធនឹងការងារសនាុះ 

គឺស្ត្ូវអនុវត្ា សោយបុគាលប្ដលទទួលបានអាជាា ប័ណណ ពាក្ស់ព័នធនឹងការងារសនាុះពីស្បធាននាយក្សោា នការ

ងាររាជធានីសខត្ា  ឬបុគាលប្ដលទទួលបានការេុុះបញ្ជ ីសោយស្បធាននាយក្សោា នការងាររាជធានីសខត្ា។   

2 សោងតាមបទបបញ្ញ ត្ា ិក្សន តងក្សថាខណឌ មុនសនុះ បុគាលសស្ៅពីបុគាលប្ដលអាេបំសពញការងារសនាុះបាន 

មិនស្ត្ូវអនុវត្ាការងារសនាុះស ើយ។ 

3 សោងតាមបទបបញ្ញ ត្ា ិក្សន តងក្សថាខណឌ ទី1 អនក្សប្ដលអាេបំសពញការងារសនាុះបាន 

សៅសពលបំសពញការងារសនាុះ 

ស្ត្ូវប្ត្ោក្ស់តាមខល នួនូវប័ណណ អនុញ្ញញ ត្ប្ដលពាក្ស់ព័នធឬលិខិត្ស្ថន មប្ដលបញ្ញជ ក្ស់ វញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សម

ត្ាភាព)សនាុះ។ 

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី118) 
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3.3 បទបញ្ញជ សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ (ដក្សស្សង់) 

(ការអប់រំសៅសពលទទួលេូលសធ្វ ើការជាសដើម) 

ោស្តា35 ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  សៅសពលទទួលេូលសធ្វ ើការឬសពលប្ក្សប្ស្បខា ឹមស្ថរការងាររបស់និសោជិត្ 

ស្ត្ូវប្ត្អនុវត្ាការអប់រំមិនឲ្យោនការយឺត្ោ វអំពីេំណុេចំបាេ់សដើមបីសុវត្ា ិភាពឬអនាម័យប្ដលពាក្ស់ព័

នធនឹងការងារប្ដលនិសោជិត្សនាុះបំសពញ សៅក្សន តងេំសណ្តមេំណុេបនាេ ប់សនុះ។ ោ ងណ្តមិញ 

េំសពាុះនិសោជិត្ននទីតាំងការងារននស្បសភទការងារប្ដលសលើក្សស ើងសៅបទបញ្ញជ ោស្តា2េំណុេទី3 

ការអប់រំអំពីេំណុេពីេំណុេទី1ដល់ទី4 គឺអាេសលើក្សប្លងបាន។ 

1 ពាក្ស់ព័នធនឹងភាពសស្ោុះថាន ក្ស់ឬផ្សលប ុះពាល់ននោ សុីនជាសដើមនិងវត្ថ តធាត្ុសដើមជាសដើម 

ស្ពមទងំរសបៀបសស្បើស្បាស់វា។ 

2 ពាក្ស់ព័នធនឹងសមត្ាភាពននឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព ឧបក្សរណ៍ស្គប់ស្គងវត្ថ តប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់ 

ឬឧបក្សរណ៍ការពារ ស្ពមទងំរសបៀបសស្បើស្បាស់វា។ 

3 ពាក្ស់ព័នធនឹងជំហានននការងារ។ 

4 ពាក្ស់ព័នធនឹងការស្តួ្ត្ពិនិត្យសៅសពលចប់សផ្សា ើមការងារ។ 

5 ពាក្ស់ព័នធនឹងមូលសហត្ុននជំងឺប្ដលអាេនឹងសក្សើត្ោនពាក្ស់ព័នធនឹងការងារសនាុះ ស្ពមទងំការបងាក រ។ 

6 ពាក្ស់ព័នធនឹងការសស្មិត្សស្ោំង ការសរៀបេំសណ្តា ប់ធាន ប់ ស្ពមទងំការរក្សាអនាម័យ។ 

7 ពាក្ស់ព័នធ វធិានការបនាេ ន់ស្ពមទងំការសភៀសខល នួសៅសពលសស្ោុះថាន ក្ស់ជាសដើម។ 

8 សស្ៅពីេំណុេសលើក្សស ើងខាងសលើ 

េំណុេចំបាេ់សដើមបីសុវត្ា ិភាពឬអនាម័យប្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងការងារសនាុះ។  (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី130) 

2 

េំសពាុះនិសោជិត្ប្ដលស្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាោនេំសណុះដឹងនិងជំនាញស្គប់ស្ោន់ពាក្ស់ព័នធនឹងេំណុេទ ំ

ងអស់ឬមួយប្ផ្សនក្សននេំណុេប្ដលសលើក្សស ើងក្សន តងក្សថាខណឌ មុនសនុះ 

ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមអាេសលើក្សប្លងការអប់រំអំពីេំណុេសនាុះបាន។ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី131) 

(KM)
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(ការសេញជូនស ើងវញិជាសដើមនូវវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ) 

ោស្តា82 

េំសពាុះអនក្សប្ដលបានទទួលការសេញជូននូវវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញសហើយបេច តបបននក្សំ

ពុងបសស្មើការងារឬសស្ោងនឹងបសស្មើការងារពាក្ស់ព័នធនឹងការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញសនាុះ  

សៅសពលបាត្់បង់ឬសធ្វ ើឲ្យខូេលិខិត្បញ្ញជ ក្ស់សនាុះ សលើក្សប្លងប្ត្ក្សរណីប្ដលក្សំណត្់ក្សន តងក្សថាខណឌ ទី3 

ស្ត្ូវប្ត្ោក្ស់ពាក្សយសសន ើសុំសេញជូនស ើងវញិនូវវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ(ទស្មង់សលខ18) 

សៅកាន់ស្ថា ប័នបណ្ត ុះបណ្តា លប្ដលបានេុុះបញ្ជ ីប្ដលបានទទួលការសេញជូនវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះ

បណ្តា លជំនាញ 

សហើយស្ត្ូវប្ត្ទទួលបានការសេញជូនស ើងវញិនូវវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ។ 

2 អនក្សប្ដលស្ត្ូវបានប្េងក្សន តងក្សថាខណឌ មុនសនុះ សៅសពលប្រូសមម ុះ 

សលើក្សប្លងប្ត្ក្សរណីប្ដលក្សំណត្់ក្សន តងក្សថាខណឌ ទី3 

ស្ត្ូវប្ត្ោក្ស់ពាក្សយសសន ើសុំប្ក្សវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ(ទស្មង់សលខ18) 

សៅកាន់ស្ថា ប័នបណ្ត ុះបណ្តា លប្ដលបានេុុះបញ្ជ ីប្ដលបានទទួលការសេញជូនវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះ

បណ្តា លជំនាញ សហើយស្ត្ូវប្ត្ទទួលបានការប្ក្សវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ។ 

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី132) 

(ការបងាក រការផ្្សតុះឬអគា ីភ័យសោយការឲ្យខយល់ ាងកាត្់ជាសដើម) 

ោស្តា261 េំសពាុះក្សប្នាងប្ដលោនេំហាយវត្ថ តប្ដលោនលក្សខណៈឆ្បស ុះ ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ 

ឬក្សសមេេធូ្លីប្ដលអាេស ុះ សហើយអាេនឹងសក្សើត្ោនការផ្្សតុះឬអគា ីភ័យ 

ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមស្ត្ូវប្ត្អនុវត្ា វធិានការដូេជា ការឲ្យខយល់ ាងកាត្់ ការផ្លា ស់ប្ រូខយល់ 

 វធិានការទប់ទល់ក្សសមេេធូ្លីជាសដើម សដើមបីបងាក រការផ្្សតុះឬអគា ីភ័យសោយស្ថរេំហាយ 

ឧសម ័នឬក្សសមេេធូ្លីសនាុះ។ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី133) 

(ការផ្សារជាសដើមននបំពង់ឬឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សប្ដលោនផ្្សតក្សពពួក្សសស្បងជាសដើម) 

ោស្តា285 េំសពាុះបំពង់ឬឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សដូេជាអាង ធ្ុងជាសដើម 

ប្ដលអាេនឹងោនផ្្សតក្សពពួក្សសស្បងប្ដលោនលក្សខណៈឆ្បស ុះប្ដលមិនប្មនវត្ថ តប្ដលសស្ោុះថាន ក្ស់  

ឬក្សសមេេធូ្លីប្ដលអាេស ុះ ឬវត្ថ តប្ដលសស្ោុះថាន ក្ស់ ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមមិនស្ត្ូវឲ្យបំសពញការងារផ្សារ 

ការកាត្់សោយរំលាយនិងការងារសស្បើស្បាស់សភា ើងដនទសទៀត្ 

ឬការងារប្ដលអាេនឹងបងកឲ្យោនផ្លក សភា ើងស ើយ 

លុុះស្តាប្ត្សស្កាយសពលចត្់វធិានការបងាក រការផ្្ស តុះឬអគា ីភ័យដូេជាការក្សោច ត្់ជាសដើមនូវពពួក្សសស្បងទក្ស់

ទញេំសហុះប្ដលមិនប្មនវត្ថ តប្ដលសស្ោុះថាន ក្ស់ ឬក្សសមេេធូ្លីប្ដលអាេស ុះ 

ឬវត្ថ តប្ដលសស្ោុះថាន ក្ស់ទងំអស់សនាុះជាមុនសិន។ 

2 

និសោជិត្មិនស្ត្ូវបំសពញការងារក្សន តងក្សថាខណឌ មុនសនុះស ើយលុុះស្តាប្ត្សស្កាយសពលវធិានការក្សន តងក្សថាខ

ណឌ មុនសនុះស្ត្ូវបានអនុវត្ា។ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី134) 

(KM)
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(ការផ្សារជាសដើមសៅក្សប្នាងប្ដលការឲ្យខយល់ ាងកាត្់ជាសដើមមិនស្គប់ស្ោន់) 

ោស្តា286 សៅក្សប្នាងប្ដលការឲ្យខយល់ ាងកាត្់ឬការផ្លា ស់ប្ រូខយល់មិនស្គប់ស្ោន់ 

សៅសពលអនុវត្ាការងារផ្សារ ការកាត្់សោយរំលាយ ការដុត្ក្សសតា សលាហៈ និងការងារសស្បើសភា ើងដនទសទៀត្ 

ឬការឆ្បសង ួត្សោយោ សុីនឆ្ប ការសចុះកាត្់សោយពនាា ក្ស 

និងការងារប្ដលអាេនឹងបងកឲ្យោនផ្លក សភា ើងដនទសទៀត្ 

ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមមិនស្ត្ូវសស្បើស្បាស់អុក្សសុីប្សន 

(sanso)សស្ោប់ការឲ្យខយល់ ាងកាត្់ឬផ្លា ស់ប្ រូខយល់ស ើយ។ 

2 េំសពាុះនិសោជិត្ ក្សន តងក្សរណីក្សន តងក្សថាខណឌ មុនសនុះ មិនស្ត្ូវសស្បើស្បាស់អុក្សសុីប្សន 

(sanso)សស្ោប់ការឲ្យខយល់ ាងកាត្់ឬផ្លា ស់ប្ រូខយល់ស ើយ។ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី135) 

(ការដំស ើងឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki)) 

ោស្តា306 ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  េំសពាុះឧបក្សរណ៍ផ្សារអាសសទីប្ ន ស្ត្ូវប្ត្បំពាក្ស់ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព 

(anzen ki)សៅស្គប់បំពង់បាញ់ (suikan)ទងំសនាុះ។ ោ ងណ្តមិញ ក្សរណីបានបំពាក្ស់ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព 

(anzen ki)សៅបំពង់សម និងបានបំពាក្ស់ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen 

ki)សៅស្គប់បំពង់បំប្បក្សប្ដលសៅជិត្បំពង់បាញ់ (suikan) គឺមិនេូលក្សន តងលក្សខខណឌ សនុះស ើយ។ 

2 េំសពាុះឧបក្សរណ៍ផ្សារអាសសទីប្ នប្ដលប្ផ្សនក្សស្ត ក្សបស្មងុឧសម ័នសៅោេ់សោយប្ ក្សពីឧបក្សរណ៍ផ្សលិត្  

ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមស្ត្ូវប្ត្បំពាក្ស់ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen 

ki)សៅេសនាា ុះឧបក្សរណ៍ផ្សលិត្និងប្ផ្សនក្សស្ត ក្សបស្មងុឧសម ័ន។ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី137) 

(ការរតឹ្ត្បិត្ការសស្បើស្បាស់ទង់ប្ដង) 

ោស្តា311 ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមមិនស្ត្ូវសស្បើស្បាស់ទង់ប្ដងឬសំសលាហៈប្ដលផ្្សតក្សទង់ប្ដង70%ស ើង 

សស្ោប់បំពង់និងឧបក្សរណ៍ភាជ ប់បប្នាមននឧបក្សរណ៍ផ្សារស្បមូលផ្្សតំឧសម ័នប្ដលសស្បើអាសសទីប្ ន  

(asechiren)រលាយស ើយ។ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី138) 

(KM)
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(ការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយសវយ័ត្ជាស្បចំ (teiki jishu kensa)) 

ោស្តា317 

េំសពាុះឧបក្សរណ៍ផ្សារអាសសទីប្ នឬឧបក្សរណ៍ផ្សារស្បមូលផ្្សតំឧសម ័ន(ក្សន តងេំសណ្តមបំពង់របស់ឧបក្សរណ៍ទងំ

សនុះ សលើក្សប្លងប្ផ្សនក្សប្ដលក្សប់ក្សន តងដី។ ត្សៅក្សន តងោស្តាសនុះ គឺដូេោន ) 

ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមស្ត្ូវប្ត្សធ្វ ើការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយសវយ័ត្អំពីការខូេខាត្ ការប្ស្បស្ទង់ស្ទយ 

ការប្ស្េុះសុីជាសដើមេំសពាុះឧបក្សរណ៍សនាុះស្ពមទងំមុខងាររបស់វា 1ដងសរៀងរាល់ក្សន តង1ឆ្ន ំជាសទៀងទត្់។ 

ោ ងណ្តមិញ 

េំសពាុះរយៈសពលមិនសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ផ្សារអាសសទីប្ នឬឧបក្សរណ៍ផ្សារស្បមូលផ្្សតំឧសម ័នប្ដលមិនស្ត្ូវបា

នសស្បើស្បាស់រយៈសពលសលើស1ឆ្ន ំ គឺមិនេូលក្សន តងលក្សខខណឌ សនុះស ើយ។ 

4 ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមសៅសពលសធ្វ ើការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយសវយ័ត្ដូេក្សន តងក្សថាខណឌ ទី1ឬទី2 

ស្ត្ូវប្ត្ក្សត្់ស្តាេំណុេត្សៅសនុះ សហើយរក្សាទុក្សរយៈសពល3ឆ្ន ំ។ 

1 កាលបរសិេេទស្តួ្ត្ពិនិត្យ 

2  វធិ្ីស្ថស្តសា ស្តួ្ត្ពិនិត្យ 

3 ទីតាំងស្តួ្ត្ពិនិត្យ 

4 លទធផ្សលស្តួ្ត្ពិនិត្យ 

5 សមម ុះអនក្សអនុវត្ាការស្តួ្ត្ពិនិត្យ 

6 ខា ឹមស្ថរវធិានការក្សន តងក្សរណីបានចត្់វធិានការដូេជាជួសជុលជាសដើមប្ផ្សែក្សតាមលទធផ្សលស្តួ្ត្ពិនិត្យ 

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី140) 

(ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu)ជាសដើម) 

ោស្តា593 េំសពាុះការងារសៅក្សប្នាងសៅា ខាា ំងឬស្ត្ជាក្ស់ខាា ំង 

ការងារប្ដលសស្បើស្បាស់វត្ថ តសៅា ឬវត្ថ ត ស្ត្ជាក្ស់ក្សន តងបរោិណសស្េើន ឬវត្ថ តប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់ 

ការងារប្ដលស្ត្ូវរងស្បឈមនឹងកាំរសម ីប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់ 

ការងារសៅក្សប្នាងប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់ប្ដលោនបាេស្ថេឧសម ័ន េំហាយឬក្សសមេេធូ្លី 

ការងារប្ដលោនហានិភ័យខពស់ននការបំពុលសោយភាន ក្ស់ងារបងកជំងឺ 

និងការងារប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់ដនទសទៀត្ សដើមបីឲ្យនិសោជិត្បំសពញការងារសនាុះ 

ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមស្ត្ូវប្ត្បំពាក្ស់ឧបក្សរណ៍ការពារសមស្សបដូេជាសសមា ៀក្សបំពាក្ស់ការពារ 

ប្វ៉ានតាការពារ ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu)ជាសដើម។ (សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី142) 

(KM)
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3.4 បទបញ្ញជ សា ីពីការទប់ស្ថក ត្់ផ្សលប ុះពាល់ននក្សសមេេធូ្លី 

ទិដាភាពទូសៅននបទបញ្ញជ សា ីពីការទប់ស្ថក ត្់ផ្សលប ុះពាល់ននក្សសមេេធូ្លី ោនដូេត្សៅសនុះ 

(ពីសសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី106) 

・ការងារកាត្់សោយរំលាយសលាហៈ (បទបញ្ញជ សា ីពីការទប់ស្ថក ត្់ផ្សលប ុះពាល់ននក្សសមេេធូ្លី)

(សសៀវសៅសិក្សាទំព័រទី106) 

"ការងារកាត្់សោយរំលាយសលាហៈ ឬការងារសេៀរេងអ រូសោយសស្បើអាក្ស(arc) សៅក្សន តងអោរ ក្សន តងរងូ 

ឬសៅប្ផ្សនក្សខាងក្សន តងននអាង នាវា បំពង់ ោនយនាជាសដើម" គឺេូលលក្សខខណឌ នន "ការងារក្សសមេេធូ្លី" 

សៅក្សន តងបទបញ្ញជ សា ីពីការទប់ស្ថក ត្់ផ្សលប ុះពាល់ននក្សសមេេធូ្លី 

(បទបញ្ញជ សា ីពីការទប់ស្ថក ត្់ផ្សលប ុះពាល់ននក្សសមេេធូ្លី ោស្តា2 ក្សថាខណឌ ទី1 េំណុេទី1 

និងតារាងឧបសមព ័នធទី1សលខ20)។ សពាលគឺការងារកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan) 

គឺេូលលក្សខខណឌ ននការងារក្សសមេេធូ្លី។ 

សៅក្សប្នាងការងារក្សន តងអោរជាសដើមប្ដលសធ្វ ើការកាត្់សោយរំលាយសលាហៈ 

ការដំស ើងឧបក្សរណ៍ផ្លា ស់ប្ រូខយល់ទងំមូល (zentai kankisouchi)(ឧបក្សរណ៍ផ្លា ស់ប្ រូខយល់ 

េំសពាុះសៅក្សន តងរងូ)ជាសដើមស្ត្ូវបានោក្ស់ជាកាត្ពវក្សិេច  សហើយសៅក្សប្នាងការងារក្សន តងរងូ 

ការវាស់ក្សំហាប់ននក្សសមេេធូ្លីជាសដើមស្ត្ូវបានោក្ស់ជាកាត្ពវក្សិេច។ 
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ក្សស្មងសំណួរស្ប ងសស្ោប់សសៀវសៅសិក្សាជំនួយការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញផ្សារឧសម ័ន  

ជំពូក្សទី1 សំណួរទក្ស់ទងនឹងឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់សស្ោប់ការផ្សារឧសម ័នជាសដើម 

■សំណួរសលខ1(លក្សខណៈពិសសសននការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan))

អំពីលក្សខណៈពិសសសននការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ឲ្យប្ត្ជាវត្ថ តធាត្ុសដើមប្ដលសធ្វ ើអុក្សសុីត្ក្សមមសោយសីត្ុណហ ភាពេំសហុះរបស់ឧសម ័ន

ក្សស្ោស់ស្កាស់ក្ស៏អាេកាត្់បានប្ដរ។

(2) ក្សន តងការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan) សលាហៈស្ត្ូវបានកាត្់សោយស្ថរអុក្សសុីត្ក្សមម។

(3) វត្ថ តសស្ៅពីវត្ថ តធាត្ុសដើមប្ដលសធ្វ ើអុក្សសុីត្ក្សមមសោយសីត្ុណហ ភាពេំសហុះរបស់ឧសម ័ន ក្ស៏អាេកាត្់បានប្ដរ។

(4) សដើមបីកាត់្ប្ដក្សប្ងប ការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan)ស្ត្ូវបានសស្បើស្បាស់សស្េើនជាងសគ។

■សំណួរសលខ2 (ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់ននការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន)

អំពីភាពសស្ោុះថាន ក្ស់ននការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) អុក្សសុីប្សន (sanso) និងឧសម ័នប្ដលសស្បើស្បាស់ ជាវត្ថ តប្ដលោនភាពសស្ោុះថាន ក្ស់ក្សន តងក្សស្មិត្មួយ។

(2) ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ មិនអាេកាា យជាមូលសហត្ុននការផ្្សតុះឬអគា ីភ័យស ើយ។

(3) សោយស្ថរការងារផ្សារឧសម ័ន

អណ្តា ត្សភា ើងប្ដលោនសីត្ុណហ ភាពខពស់សធ្វ ើឲ្យស ុះេំហាយឬឧសម ័នប្ដលអាេស ុះប្ដលសៅប្ក្សបរ

បងកឲ្យសស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះសក្សើត្ស ើង។ 

(4) សស្ោុះមហនារាយរបួសសោយស្ថរប ុះវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់ឬការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter)

(supatta)ជាសដើមប្ដលសៅា ខាា ំង បានសក្សើត្ស ើងោ ងសស្េើនកាលពីមុន។

(KM)
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■សំណួរសលខ3 (ឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន/ការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan))

អំពីសមម ុះឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន/ការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan)

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) េំសពាុះការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan) ក្សន តងេំសណ្តមឧបក្សរណ៍ប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន

ឲ្យប្ត្ផ្លា ស់ប្ រូបំពង់បឺត្និងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)សៅជាឧបក្សរណ៍សស្ោប់ការកាត្់

សនាុះនឹងអាេសធ្វ ើការកាត្់បាន។ 

(2) ឧបក្សរណ៍ផ្សារ មិនប្មនអាេសស្បើរបស់រមួោន េំសពាុះស្គប់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះបានសទ។

(3) ឲ្យប្ត្ោនឧបក្សរណ៍4គឺ ដបផ្្សតក្សអុក្សសុីប្សន (sanso)និងដបផ្្សតក្សឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ បំពង់ទុសោ

(housu)ប្ដលបញ្ជ នូអុក្សសុីប្សន (sanso)និងឧសម ័នសៅឧបក្សរណ៍ផ្សារ និងឧបក្សរណ៍ផ្សារ

គឺអាេអនុវត្ាការផ្សារឧសម ័នបាន សហើយឧបក្សរណ៍សស្ៅពីសនុះគឺមិនចំបាេ់ទល់ប្ត្សស្ថុះ។ 

(4) ឧបក្សរណ៍ផ្សារស្ត្ូវប្ត្សស្បើស្បាស់របស់ប្ដលសមស្សបសៅតាមស្បសភទនិងសោព ធ្ននឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ។

■សំណួរសលខ4 (ក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi))

អំពីក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស

(1) ឧបក្សរណ៍ផ្សារសស្ោប់ការផ្សារឧសម ័ននិងឧបក្សរណ៍កាត្់ (setudanki)សស្ោប់ការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu

setudan) គឺ ដុត្ឲ្យស ុះប្ត្ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះសដើមបីដុត្ក្សសតា វត្ថ តធាត្ុសដើមសលាហៈ។

(2) ឧបក្សរណ៍សស្ោប់សធ្វ ើការដុត្ក្សសតា  ផ្សារ កាត្់សលាហៈ សៅថាក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi)។

(3) ឧបក្សរណ៍ផ្សារសស្ោប់ការផ្សារឧសម ័ននិងឧបក្សរណ៍កាត្់ (setudanki)សស្ោប់ការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu

setudan) លាយឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន

(sanso)េូលោន សហើយដុត្សដើមបីដុត្ក្សសតា វត្ថ តធាត្ុសដើមសលាហៈ។ 

(4) ឧបក្សរណ៍ផ្សារសស្ោប់ការផ្សារឧសម ័ន និងឧបក្សរណ៍កាត្់ (setudanki)សស្ោប់ការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu

setudan) ផ្សេសំ ើងពីបំពង់បាញ់ (suikan) និងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)។

(KM)



71 

■សំណួរសលខ5 (ស្បសភទឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi))

អំពីស្បសភទឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) អាសសទីប្ ន (asechiren) សបើសធ្ៀបនឹងស្បូបា ន (puropan)

គឺងាយបសញ្េ ុះជាងសហើយសលបឿនេំសហុះគឺសលឿនជាង។

(2) ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ ោនលក្សខណៈខុសោន សៅតាមស្បសភទ ប ុប្នា រេនាសមព ័នធ ននប ៊ិេផ្សារ/កាត្់

(higuchi)គឺដូេោន េំសពាុះស្គប់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ។

(3) ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)ននឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren)

ស្ត្ូវបានសធ្វ ើឲ្យសីត្ុណហ ភាពមិនសក្សើនស ើងតាមប្ដលអាេមុនសពលបាញ់សេញពីប ៊ិេផ្សារ/កាត្់សដើមបីបងាក

រសភា ើងស ុះស្ត្លប់។ 

(4) សបើសភា ើងស ុះស្ត្លប់សក្សើត្ស ើង សនាុះនឹងសស្ោុះថាន ក្ស់ខាា ំងណ្តស់។

■សំណួរសលខ6 (នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki))

អំពីនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) សបើស្បសភទឧសម ័នខុសោន  សនាុះលក្សខណៈវត្ថ តធាត្ុសដើម

រេនាសមព ័នធក្ស៏ខុសោន ប្ដរ។

(2) នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) គឺសស្ោប់នលត្ស្មូវសោព ធ្សដើមរបស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)

សៅជាសោព ធ្ប្ដលសមស្សបសស្ោប់ការផ្សារជាសដើម។

(3) អុក្សសុីប្សន (sanso) និងឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ ប្ដលស្ត្ូវបានបញ្ច ូលក្សន តងដបផ្្សតក្ស

គឺអាេសស្បើស្បាស់បានសទុះបីមិនបំពាក្ស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) សមស្សបក្ស៏សោយ។

(4) ចំបាេ់ស្ត្ូវពិចរណ្តពីលក្សខខណឌ សស្បើស្បាស់និងលក្សខណៈរបស់ឧសម ័នឲ្យបានលែ

សហើយសស្ជើសសរ ើសនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)ប្ដលសមស្សប។

(KM)
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■សំណួរសលខ7 (េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់ក្សន តងការសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki))

អំពីេំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់ក្សន តងការសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ក្សរណីប្ដលស្ទនិេនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

រសងា ើត្ិេៗឬោនសំស ងខុសស្បស្ក្សត្ីសេញពីតួ្នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ស្ត្ូវបិទវា៉ា នសៅខាងសោព ធ្ទបសិនរេួសបើក្សវញិយឺត្ៗ។ 

(2) សៅសពលអនុវត្ាការផ្សារជាសដើម ស្ត្ូវសធ្វ ើឲ្យវា៉ា នោនលំនឹងក្សន តងស្ថា នភាពប្ដលោនេសនាា ុះជាក្ស់លាក្ស់មួយ។

(3) សៅសពលឧសម ័នក្សំពុងហូរ ក្សរណីប្ដលស្ទនិេនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

រសងា ើត្ិេៗឬោនសំស ងខុសស្បស្ក្សត្ីសេញពីតួ្នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ការក្សំណត្់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)។ 

(4) ក្សរណីប្ដលស្ទនិេនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

រសងា ើត្ិេៗឬោនសំស ងខុសស្បស្ក្សត្ីសេញពីតួ្នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ស្ត្ូវបិទវា៉ា នសៅខាងសោព ធ្ខពស់សិនរេួសបើក្សវញិយឺត្ៗ។ 

■សំណួរសលខ8 (ការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន និងសភា ើងស ុះស្ត្លប់)

អំពីការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន និងសភា ើងស ុះស្ត្លប់ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) "ការស ុះផ្្ស តុះ" គឺជាបាត្ុភូត្ប្ដលសលបឿនសភា ើងស ុះស្ត្លប់ សលឿនជាងសលបឿនពនា ឺ។

(2) សបើឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki)ដំសណើរការស្ត្ឹមស្ត្ូវ សភា ើងស ុះស្ត្លប់នឹងឈប់ស្ត្ឹមប ៊ិេផ្សារ/កាត្់

(higuchi) ប ុប្នាឧបក្សរណ៍អាេនឹងោនការខូេខាត្។

(3) សទុះបីជាសភា ើងស ុះស្ត្លប់េូលដល់ឧបក្សរណ៍ផ្សារឬបំពង់ទុសោ

(housu)ឧសម ័នប្ដលសៅស្ត្ឹមឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki)

សហើយសៅប្ផ្សនក្សខាងក្សន តងោនជាប់ប្ស្មងសភា ើងក្ស៏សោយ វានឹងមិនស ុះសទសៅសពលសស្កាយ។ 

(4) ការសធ្វ ើឲ្យមិនសក្សើត្ោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់ គឺជាសរឿងសំខាន់។
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73 

■សំណួរសលខ9 (ពណ៌នផ្សេខាងសស្ៅននបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័នសស្ោប់ការផ្សារ/ការកាត្់)

អំពីពណ៌នផ្សេខាងសស្ៅននបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័នសស្ោប់ការផ្សារ/ការកាត្់

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) បំពង់ទុសោសៅស ូ សស្ោប់ផ្សារ/កាត្់ (yousetu ・ setudan you gomu housu)

អាេសស្បើរមួោន សស្ោប់ឧសម ័នដនទសទៀត្បាន។

(2) JIS K 6333ក្ស៏ស្ត្ូវបានអនុវត្ាេំសពាុះបំពង់ទុសោ (housu) សស្ោប់ឧសម ័នរបាំង(shield gas)

ប្ដលមិនសក្សមមឬសក្សមមសៅក្សន តងការផ្សារផ្លក សភា ើងផ្សងប្ដរ។

(3) ពណ៌ស្សទប់សៅស ូ នននផ្សេខាងសស្ៅរបស់បំពង់ទុសោសៅស ូ សស្ោប់ផ្សារ/កាត្់ (yousetu ・ setudan

you gomu housu)   វាស្ត្ូវបានក្សំណត្់តាមស្បសភទឧសម ័ននីមួយៗសៅក្សន តងJIS K 6333។

(4) បទបញ្ញ ត្ា ិJIS មិនប្មនជាកាត្ពវក្សិេចតាមផ្សល ូវេាប់សទ ប ុប្នា សដើមបីអនុវត្ាការងារសោយសុវត្ា ិភាព

គឺស្ត្ូវប្ត្សោរពតាមជានិេច។

■សំណួរសលខ10 (ស្ថា ក្សបញ្ច ូលននឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន)

អំពីស្ថា ក្សបញ្ច ូលននឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស

(1) សៅសលើស្ថា ក្សបញ្ច ូលននឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន ោនសរសសរត្នមា របស់ឧសម ័ន។

(2) សៅសលើស្ថា ក្សបញ្ច ូលននឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន ោនសរសសរសមម ុះឧសម ័នប្ដលបញ្ច ូល។

(3) សៅសលើស្ថា ក្សបញ្ច ូលននឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន

ោនសរសសរកាលបរសិេេទននការបញ្ច ូល/សលខសំោល់ ូត្៍ផ្សលិត្។

(4) សៅសលើស្ថា ក្សបញ្ច ូលននឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន ោនសរសសរលក្សខណៈននឧសម ័នប្ដលបញ្ច ូល។

■សំណួរសលខ11 (ពណ៌ននឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន)

អំពីពណ៌ននឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័ន ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស

(1) ក្សរណីឧសម ័នប្ដលបញ្ច ូលគឺអុក្សសុីប្សន (sanso) ពណ៌ដបផ្្សតក្សគឺពណ៌សលឿង។

(2) ក្សរណីឧសម ័នប្ដលបញ្ច ូលគឺអាសសទីប្ ន (asechiren) ពណ៌ដបផ្្សតក្សគឺពណ៌សតាន ត្។

(3) ក្សរណីឧសម ័នប្ដលបញ្ច ូលគឺអុីស្ដូប្សន ពណ៌ដបផ្្សតក្សគឺពណ៌ស្ក្សហម។

(4) ក្សរណីឧសម ័នប្ដលបញ្ច ូលគឺឧសម ័នកាបូនឌីអុក្សសុីត្ពស្ងាវ ពណ៌ដបផ្្សតក្សគឺពណ៌នបត្ង។
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■សំណួរសលខ12 (ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះដនទសទៀត្)

អំពីដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះដនទសទៀត្ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ស្បូបា ន (puropan)/ប ុយតានជាសដើម ស្ត្ូវបានបញ្ច ូលក្សន តងដប(ឬធ្ុង) (bonbe) ប្ដលខាងក្សន តងទសទ

ក្សន តងសភាពប្ដលបប្នាមសោព ធ្និងពស្ងាវ។

(2) ត្ំណភាជ ប់សៅោត្់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ(និងសអលយូ ម)

គឺជាវ ើសមួលសៅស វងសលើក្សប្លងប្ត្អាម ូញា ក្ស់ជាសដើម។

(3) ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)របស់ស្បូបា ន (puropan) និងប ុយតានជាសដើម ស្ត្ូវទុក្សោក្ស់ក្សន តងសភាពសផ្សាក្ស។

(4) សបើសបើក្សវា៉ា នដបផ្្សតក្សក្សន តងសភាពោក្ស់សផ្សាក្សដប(ឬធ្ុង) (bonbe)របស់ស្បូបា ន (puropan)

និងប ុយតានជាសដើម សនាុះអាេនឹងបងកឲ្យោនបញ្ញហ ដំសណើរការ។

■សំណួរសលខ13 (ដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe))

អំពីដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស

(1) អុក្សសុីប្សន (sanso) ប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារ ស្ត្ូវបានបញ្ច ូលក្សន តងដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe)

ប្ដលខាងក្សន តងទសទ សោយមិនពស្ងាវសោយោនសោព ធ្ខពស់ស្បប្ហលទបជាង15MPaបនា ិេ។

(2) ត្ំណភាជ ប់សៅោត្់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe) អុក្សសុីប្សន (sanso)

សទុះោនជាប់សស្បងក្ស៏មិនោនបញ្ញហ ប្ដរសបើបរោិណបនា ិេបន្េួ។

(3) ត្ំណភាជ ប់សៅោត្់ដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) (ស្េក្សបញ្ច ូល) គឺជាវ ើសមួលសៅស្ថា ំ។

(4) អុក្សសុីប្សន (sanso) គឺជាឧសម ័នស្ទស្ទង់េំសហុះ។
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■សំណួរសលខ14 ( វញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព))

អំពី វញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស

(1) ការងារដូេជាការផ្សារឧសម ័នជាសដើម

អាេអនុវត្ាបានសទុះបីោម នវញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព)ក្ស៏សោយ។

(2) ការងារផ្សារឧសម ័នជាសដើម

គឺមិនស្ត្ូវអនុវត្ា ស ើយសបើោម នវញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព)ជាក្ស់លាក្ស់មួយដូេជាអនក្សប្ដលបានប

ញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញផ្សារឧសម ័នជាសដើម។ 

(3) មិនស្ត្ូវឲ្យអនក្សប្ដលោនអាយុសស្កាម18ឆ្ន ំបំសពញការងារផ្សារឧសម ័នស ើយ។

(4) ការងារផ្សារោ សុីនទឹក្សសៅា (Boiler) គឺមិនស្ត្ូវឲ្យអនក្សប្ដលអាយុសស្កាម18ឆ្ន ំសធ្វ ើស ើយ

ទងំការផ្សារផ្លក សភា ើងនិងការផ្សារឧសម ័ន។

■សំណួរសលខ15 (េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន សពលដឹក្សជញ្ជ នូក្សន តងសរាងេស្ក្សជាសដើម)

អំពីេំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន សពលដឹក្សជញ្ជ នូក្សន តងសរាងេស្ក្សជាសដើម

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

(1) អាេជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe)សោយអូសសោយមិនសស្បើរសទុះដឹក្សជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe) ក្ស៏បាន។

(2) អាេជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe)សោយស្បសមៀលសោយមិនសស្បើរសទុះដឹក្សជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe)

ក្ស៏បាន។

(3) ក្សរណីជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe)សោយនដ ស្ត្ូវជញ្ជ នូសោយកាន់ប្ផ្សនក្សវា៉ា នដប។

(4) ការដឹក្សជញ្ជ នូឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សបញ្ច ូលឧសម ័នក្សន តងសរាងេស្ក្សនិងការោា នសំណង់

ស្ត្ូវដឹក្សជញ្ជ នូសោយសស្បើរសទុះសស្ោប់ដឹក្សជញ្ជ នូដប(ឬធ្ុង) (bonbe)។
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■សំណួរសលខ16 (េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់សពលសស្បើស្បាស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe))

អំពីេំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់សពលសស្បើស្បាស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) សទុះក្សន តងក្សរណីដប(ឬធ្ុង) (bonbe)មិនោនលំនឹងក្ស៏សោយ មិនចំបាេ់ភាជ ប់ឲ្យនឹងស ើយ។

(2) ក្សុំសស្បើទងំសពលក្សំពុងោក្ស់វាសៅសលើតួ្ផ្្ស តក្សននរងយនាសស្ោប់ដឹក្សជញ្ជ នូ។

(3) សៅសពលភាជ ប់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឲ្យនឹង ក្សុំភាជ ប់ឲ្យនឹងស្ត្ង់ប្ផ្សនក្សក្សរបស់វា។

(4) ក្សុំប ុះដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) សោយសស្ស្ថមនដោនជាប់សស្បង។ មយ ងសទៀត្ ក្សុំោក្ស់

ពពួក្សសស្បងសៅប្ក្សបរដប(ឬធ្ុង) (bonbe)។

■សំណួរសលខ17 (េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នសពលស្បគល់សងឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន)

អំពីេំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នសពលស្បគល់សងឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័ន ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន សបើសៅោនសល់ឧសម ័នគឺោនសស្ោុះថាន ក្ស់

សហត្ុសនុះស្ត្ូវសស្បើឲ្យអស់រលីងរេួសឹមស្បគល់សង។

(2) សបើសស្បើឧសម ័នអស់រលីង សនាុះសោព ធ្ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)នឹងសសម ើនឹងសោព ធ្បរោិកាស

សហើយខយល់ក្សខវក្ស់អាេនឹងេូលសៅក្សន តងដបផ្្សតក្ស។

(3) ឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័នគឺស្ត្ូវប្ត្ស្បគល់សងសៅស្ក្សមុហ ុនផ្សលិត្សោយក្សុំសស្បើឧសម ័នឲ្យអស់រលីង។

(4) ឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន អាេស្បគល់សងបានសៅសពលប្ដលសោព ធ្ខាងសោព ធ្ខពស់របស់នា ិកាសោព ធ្

(aturyoku chousei ki) មនដល់សោព ធ្ននក្សស្មិត្គំនូសស្ក្សិត្អបបបរោរបស់ស្បោប់វាស់សោព ធ្។
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■សំណួរសលខ18 (ការភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (ប្ផ្សនក្សទី1))

អំពីការភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ក្សរណីដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe) មុនភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ស្ត្ូវសបើក្សបងវ ិលវា៉ា នស្បប្ហលពាក្ស់ក្សណ្តា ល ទុក្សសចលស្បប្ហល1 វនិាទី

រេួផ្សល ត ំធូ្លីសៅោត្់ស្េក្សបញ្ច ូលសោយសស្បើឧសម ័ន។ 

(2) ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាវត្ថ តបិទភជ ិត្ការពារសលេស្ត្ូវបានភាជ ប់សោយស្ត្ឹមស្ត្ូវសហើយោម នោេ់រលាត្់។

(3) សពលភាជ ប់ស្បោប់វាស់សោព ធ្ េំសពាុះដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe)

ស្ត្ូវប្បរោត្់ស្េក្សបសញ្ចញមក្សរក្សខល នួឯងសដើមបីឲ្យសមើលស ើញ សហើយស្ត្ូវភាជ ប់ោ ងណ្តឲ្យស្បោប់

វាស់សោព ធ្សា ិត្សៅក្សប្នាងងាយសមើល។ 

(4) 

ស្ត្ូវសធ្វ ើការពិនិត្យការធាា យឧសម ័នសោយោក្ស់ទឹក្សស្ថប ូ សៅស្ត្ង់ត្ំណសហើយពិនិត្យថាោម នសេញពពុុះសោយ

សមើលោ ងសហាេពី2ទិស។ 

■សំណួរសលខ19 (ការភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (ប្ផ្សនក្សទី2))

អំពីការភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) សៅសពលភាជ ប់ស្បោប់វាស់សោព ធ្ េំសពាុះដប(ឬធ្ុង) (bonbe)អាសសទីប្ ន (asechiren)

ក្សុំប្បរោត្់ស្េក្សបសញ្ចញមក្សរក្សខល នួឯង សហើយនលត្ស្មូវទីតាំងសធ្វ ើោ ងណ្តឲ្យស្បោប់

វាស់សោព ធ្សា ិត្សៅក្សប្នាងងាយសមើល សហើយភាជ ប់ឲ្យនឹងសោយសងកត្់សោយសស្បើស្ក្សចប់រតឹ្។ 

(2) សស្កាយភាជ ប់នដនលត្ស្មូវបានស្ត្ឹមស្ត្ូវរេួ

ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថានដនលត្ស្មូវស្ត្ូវបានបងវ ិលអស់សៅខាងស វងសហើយរលុង

សធ្វ ើោ ងណ្តក្សុំឲ្យវាប្បរេំស្បោប់វាស់សោព ធ្សៅក្សប្នាងសស្ទត្សធ្ៀបនឹងឧបក្សរណ៍នលត្ស្មូវ។ 

(3) សៅសពលសបើក្សវា៉ា ន សបើវា៉ា នត្ឹង ស្ត្ូវសស្បើឧបក្សរណ៍សោុះស្ស្ថលៗ។

(4) វា៉ា នននដប(ឬធ្ុង) (bonbe)អាសសទីប្ ន (asechiren) ស្ត្ូវបងវ ិលស្បប្ហល1ជុំ(ក្សុំសបើក្សសពញអស់)។
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■សំណួរសលខ20 (ការស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងការសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (ប្ផ្សនក្សទី1))

អំពីការស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងសពលសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ក្សន តងសពលសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ស្ត្ូវបងវ ិលនដនលត្ស្មូវសៅស វងឲ្យអស់ឲ្យវារលុង។

(2) ក្សុំលាបសស្បងរំអិលឬសស្បងសលើប្ផ្សនក្សនីមួយៗរបស់ឧបក្សរណ៍នលត្ស្មូវ។

(3) សបើ វ ើសភាជ ប់របស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)ោនការខូេខាត្ ក្សុំភាជ ប់ទងំបងខ ំ។

(4) ក្សុំផ្លា ស់ទីដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ទងំោនភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)សៅនឹងដប(ឬធ្ុង)

(bonbe)។

■សំណួរសលខ21 (ការស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងការសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (ប្ផ្សនក្សទី2))

អំពីការស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងសពលសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) េំសពាុះប្ផ្សនក្សនីមួយៗរបស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

ក្សុំសស្បើស្បាស់សោយសស្បើនដឬសស្ស្ថមនដប្ដលោនជាប់សស្បង។

(2) សបើសោព ធ្អាសសទីប្ ន (asechiren)ធាា ក្ស់េុុះសពលក្សំពុងសធ្វ ើការ

ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់បរោិណសៅសល់ក្សន តងដប(ឬធ្ុង) (bonbe)។

(3) សពលបញ្ច ប់ឬផ្លែ ក្សការងារ ស្ត្ូវបិទវា៉ា នដប(ឬធ្ុង) (bonbe)

សហើយនដនលត្ស្មូវស្ត្ូវបងវ ិលសៅស វងឲ្យអស់ឲ្យវារលុង។

(4) នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)ស្ត្ូវសោុះបំប្បក្សជាញឹក្សញាប់សហើយជួសជុលតាមការចំបាេ់។
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■សំណួរសលខ22 (ការត្ភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)និងឧបក្សរណ៍ផ្សារជាសដើម(ប្ផ្សនក្សទី1))

អំពីការត្ភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)និងឧបក្សរណ៍ផ្សារជាសដើម

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) មុនត្ភាជ ប់ ស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាបំពង់ទុសោ (housu)មិនោនសឹក្សសរេរលឹឬប្បក្ស។

(2) សផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាមិនោនសំរាម សត្វលែ ិត្ ឬទឹក្ស សៅក្សន តងបំពង់ទុសោ (housu)។

(3) សផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាវា៉ា នបំពង់បាញ់ (suikan)ស្ត្ូវបានបិទជិត្។

(4) េំសពាុះអុក្សសុីប្សន (sanso) សស្បើបំពង់ទុសោ (housu)ពណ៌ស្ក្សហម េំសពាុះអាសសទីប្ ន (asechiren)

សស្បើបំពង់ទុសោ (housu)ពណ៌សខៀវ។

■សំណួរសលខ23 (ការដុត្បសញ្េ ុះនិងការនលត្ស្មូវអណ្តា ត្សភា ើង)

អំពីការដុត្បសញ្េ ុះនិងការនលត្ស្មូវអណ្តា ត្សភា ើង ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) េំសពាុះការនលត្ស្មូវសោព ធ្ខាងសោព ធ្ទបនននា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)

បនាេ ប់ពីបានសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ស ើងវញិថាវា៉ា នបំពង់បាញ់ (suikan)បានបិទជិត្

ស្ត្ូវត្ស្មូវសោព ធ្សៅខាងសោព ធ្ទបសោយបងវ ិលនដនលត្ស្មូវឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន 

(sanso)យឺត្ៗសោយនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)។ 

(2) មុនចប់សផ្សា ើមការងារដុត្បសញ្េ ុះក្សន តងក្សរណីសធ្វ ើការផ្សារ ស្ត្ូវពាក្ស់ឧបក្សរណ៍ការពារសស្ោប់ការផ្សារ

ប្វ៉ានតាការពារពនា ឺផ្សារឧសម ័ន ឲ្យបានស្ត្ឹមស្ត្ូវ។

(3) បនាេ ប់ពីបានពាក្ស់ឧបក្សរណ៍ការពារសស្ោប់ការផ្សារ

ប្វ៉ានតាការពារពនា ឺសស្ោប់ការផ្សារឧសម ័នឲ្យបានស្ត្ឹមស្ត្ូវរេួ

ស្ត្ូវសបើក្សវា៉ា នឧសម ័នប្ដលអាេស ុះននបំពង់បាញ់ (suikan)សហើយដុត្បសញ្េ ុះ ។ ការដុត្បសញ្េ ុះ 

សស្ៅពីឧបក្សរណ៍បសញ្េ ុះសស្ោប់ការងារសនុះ 

ក្ស៏អាេសស្បើប្ដក្សសក្សុះប្ដលលក្ស់សលើទីផ្សារជាសដើមជំនួសបានប្ដរ។  

(4) សស្កាយសពលដុត្បសញ្េ ុះ ស្ត្ូវសបើក្សវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សសតា ទុក្សជាមុន ឲ្យបានសលឿនតាមប្ដលអាេ។

បញ្ញជ វា៉ា នឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ រេួអុក្សសុីប្សន (sanso)

សធ្វ ើោ ងណ្តឲ្យបានអណ្តា ត្សភា ើងពណ៌សប្បក្សសខៀវ។ 

(KM)
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■សំណួរសលខ24 (េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នសពលក្សំពុងផ្សារ/កាត្់ រសបៀបពនាត្់សភា ើង)

អំពីេំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នសពលក្សំពុងផ្សារ/កាត្់ និងរសបៀបពនាត្់សភា ើង

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) សស្កាយដុត្បសញ្េ ុះ សបើជួនកាលឮសំស ងដូេសលាហៈប ុះោន  ស្ត្ូវពនាត្់សភា ើងភាា ម សហើយរតឹ្ឲ្យត្ឹង

សហើយសបើសៅប្ត្មិនបាត្់ ស្ត្ូវប្ រូប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)។

(2) សបើឮសំស ងដូេផ្្សតុះសផ្សសសផ្លុះពីបំពង់បាញ់ (suikan) សពលក្សំពុងផ្សារ ឬកាត្់

អាេនឹងោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់សក្សើត្ស ើង។ ស្ត្ូវបញ្ឈប់ការងារភាា មៗ

សោែ ត្និងរតឹ្បនា ឹងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)ស ើងវញិ សហើយពិនិត្យការធាា យឧសម ័នជាសដើម។ 

(3) សៅសពលពនាត្់សភា ើង ដំបូងស្ត្ូវបិទវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សសតា ទុក្សជាមុន រេួបិទឧសម ័នឥនធនៈ។

ក្សន តងក្សរណីសធ្វ ើការងារកាត្់ ស្ត្ូវបិទវា៉ា នតាមលំោប់គឺ  អុក្សសុីប្សន

(sanso)សស្ោប់ការក្សសតា ទុក្សជាមុន ឧសម ័នឥនធនៈ អុក្សសុីប្សនសស្ោប់កាត្់ (setudan sanso)។ 

(4) សបើសក្សើត្ោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់សពលក្សំពុងសធ្វ ើការ ស្ត្ូវបិទវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សសតា ទុក្សជាមុនភាា ម

បនាេ ប់មក្សបិទវា៉ា នឧសម ័នឥនធនៈ សហើយេុងសស្កាយបិទវា៉ា ននលត្ស្មូវអុក្សសុីប្សនក្សាលកាត្់។ បនាេ ប់មក្ស

បិទវា៉ា នឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សអុក្សសុីប្សន (sanso)/ឧសម ័ន សហើយបនធ រូនដនលត្ស្មូវសោព ធ្ (aturyoku chousei 

handoru)។ 

(KM)



81 

■សំណួរសលខ25 (ការសស្ជើសសរ ើស ការភាជ ប់ ការសោែ ត្ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi))

អំពីការសស្ជើសសរ ើស ការភាជ ប់ ការសោែ ត្ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) សៅសពលងម ីៗសនុះស្ត្ូវបានបសងក ើត្ឲ្យោនសមត្ាភាពខពស់

សហត្ុសនុះសទុះបីសស្ជើសសរ ើសប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)ណ្តក្ស៏អាេសធ្វ ើការងារបានប្ដរ។

(2) សដើមបីភាជ ប់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) ដំបូងស្ត្ូវសផ្សេៀងផ្លេ ត្់ថាប្ផ្សនក្សប ុះោន ននប ៊ិេផ្សារ/កាត្់

(higuchi)និងបំពង់បាញ់ (suikan) ោម នការខូេខាត្ ោម នជាប់សំរាមឬសស្បង។ បនាេ ប់មក្ស

មួលស្ត្លប់ក្សាលសោសុីបិទភជ ិត្ការពារសលេ(ក្សាលសោសុីននវត្ថ តបិទភជ ិត្ការពារសលេ)ឲ្យអស់ដល់ស្ត្ឹម

ប ុះប្ផ្សនក្សស្ជងុស្បាំមួយននតួ្ សហើយមួលប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) ភាជ ប់បំពង់បាញ់ 

(suikan)ឲ្យដល់ក្សន តងសស្ៅ។ 

(3) បនាេ ប់ពីមួលប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) ភាជ ប់បំពង់បាញ់ (suikan)ឲ្យដល់ក្សន តងសស្ៅរេួ

ស្ត្ូវ រតឹ្ប្ផ្សនក្សស្ជងុស្បាំមួយរបស់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)ឲ្យអស់សោយសស្បើសស្ថរសស្ោប់ការងារសនុះ។

បនាេ ប់មក្ស ស្ត្ូវបងវ ិលក្សាលសោសុីបិទភជ ិត្ការពារសលេសោយនដរហូត្ដល់ោនអារមមណ៍ថាសក្សើល។  

សពលភាជ ប់សលើក្សដំបូង បងវ ិល1/2 ចប់ពីសលើក្សទីពីរសៅ បងវ ិលស្ត្ឹម1/4។ 

(4) សៅសពលេុងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)សេ ុះសោយស្ថរការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta)

ស្ត្ូវសោែ ត្សោយសស្បើមជ តលសស្ោប់សោែ ត្ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)។

■សំណួរសលខ26 (ការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយសមើលេំសពាុះបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័ន)

អំពីការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយសមើលេំសពាុះបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័នប្ដលសធ្វ ើមុនសពលសស្បើស្បាស់

ក្សន តងេំសណ្តម4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) បំពង់ទុសោ (housu)អុក្សសុីប្សន (sanso) សបើសក្សើត្ោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់សទុះបីប្ត្មាងក្ស៏សោយ

សៅខាងក្សន តងនឹងោនប្ស្មងសភា ើងសតាងជាប់ សហើយសបើសក្សើត្ោនសភា ើងស ុះស្ត្លប់មាងសទៀត្

វាអាេនឹងស ុះោ ងខាា ំង។ 

(2) ស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យថាសត្ើោនការប្បក្សដល់ស្សទប់ពស្ងឹងសៅសលើនផ្សេបំពង់ទុសោ (housu) ការសឹក្សឬសបា ង

ការប្ស្បពណ៌/ស ើងរងឹ ការក្សក្សិត្សឹក្សសស្គឿងសលាហៈត្ំណឬសទ។

(3) េំសពាុះបំពង់ទុសោ (housu)អុក្សសុីប្សន (sanso) ស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យថាោនរបស់ប្បាក្សសៅខាងក្សន តងឬសទ។

(4) ជាលទធផ្សលននការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយសមើល សបើោនភាពមិនស្បស្ក្សត្ី

ស្ត្ូវជួសជុលសោយសក ត ត្អុីសូ ង់ជាសដើម។

(KM)
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■សំណួរសលខ27 (ការស្តួ្ត្ពិនិត្យសលើបំពង់បាញ់ (suikan) (ក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi))

អំពីការស្តួ្ត្ពិនិត្យសលើបំពង់បាញ់ (suikan) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ការស្តួ្ត្ពិនិត្យស្បចំនងៃ  (nichijou tenken) ស្ត្ូវអនុវត្ាមុនសពលចប់សផ្សា ើមការងារក្សន តងនងៃសនាុះ។

(2) េំសពាុះការស្តួ្ត្ពិនិត្យសមើលពីសស្ៅេំសពាុះប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)

សទុះបីអនុវត្ា សោយការស្តួ្ត្ពិនិត្យស្បចំនងៃ  (nichijou tenken)ក្ស៏សោយ

ក្ស៏ស្ត្ូវអនុវត្ាការស្តួ្ត្ពិនិត្យសទៀងទត្់សរៀងរាល់ប្ខប្ដរ។ 

(3) សៅក្សន តងការស្តួ្ត្ពិនិត្យការសលេធាា យ ស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យថាសត្ើប្ផ្សនក្សភាជ ប់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់

(higuchi)ោនសលេធាា យឧសម ័នសទ

ប្ផ្សនក្សភាជ ប់របស់វា៉ា ននិងសស្គឿងបនាា ស់ោនសលេធាា យសៅប្ផ្សនក្សខាងសស្ៅសទ។ 

(4) េំសពាុះសភាពអណ្តា ត្សភា ើង

មិនចំបាេ់ស្តួ្ត្ពិនិត្យសទសោយស្ថរប្ត្សពលក្សំពុងសធ្វ ើការគឺអាេរក្សស ើញភាពមិនស្បស្ក្សត្ីភាា មៗ។

■សំណួរសលខ28 (ការស្តួ្ត្ពិនិត្យនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki))

អំពីការស្តួ្ត្ពិនិត្យនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) េំសពាុះការស្តួ្ត្ពិនិត្យសរៀងរាល់ឆ្ន ំ ស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យសទៀងទត្់សរៀងរាល់ក្សន តង1ឆ្ន ំ។

(2) េំសពាុះការស្តួ្ត្ពិនិត្យសមើលពីសស្ៅ ស្ត្ូវអនុវត្ា សោយការស្តួ្ត្ពិនិត្យស្បចំនងៃ  (nichijou tenken)

ការស្តួ្ត្ពិនិត្យសទៀងទត្់សរៀងរាល់ឆ្ន ំ។

(3) សៅក្សន តងការស្តួ្ត្ពិនិត្យការសលេធាា យ

ស្ត្ូវស្តួ្ត្ពិនិត្យថាសត្ើោនការធាា យឧសម ័នឬសទសោយសស្បើសស្បងឬសស្បងរំអិល។

(4) 

សៅក្សន តងការសផ្សេៀងផ្លេ ត្់េសនាា ុះក្សស្មិត្សោព ធ្សស្បើស្បាស់ប្ដលសធ្វ ើស ើងសោយការស្តួ្ត្ពិនិត្យសទៀងទត្់សរៀ

ងរាល់ឆ្ន ំ ស្ត្ូវផ្សាល់ឧសម ័នសហើយបញ្ញជ នដនលត្ស្មូវសោព ធ្ (aturyoku chousei 

handoru)សដើមបីស្តួ្ត្ពិនិត្យថាសត្ើការក្សំណត្់រហូត្ដល់សោព ធ្អត្ិបរោអាេអនុវត្ា សោយស្បស្ក្សតី្ប្ដរឬ

សទ ោនការធាា យឧសម ័នពីស្េក្សបសញ្ច ញននវា៉ា នសុវត្ា ិភាពឬសទ។ 

(KM)
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ជំពូក្សទី2 សំណួរទក្ស់ទងនឹងេំសណុះដឹងមូលោា នអំពីឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន (sanso) 

■សំណួរសលខ29 (លក្សខណៈពិសសសរបស់អុក្សសុីប្សន (sanso))

អំពីលក្សខណៈពិសសសរបស់អុក្សសុីប្សន (sanso) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) អុក្សសុីប្សន (sanso) ោម នពណ៌ ថាា  និងោម នក្សា ិន សហើយស្ស្ថលជាងខយល់។

(2) អុក្សសុីប្សន (sanso) ោនមុខងារជួយឲ្យវត្ថ តស ុះខាា ំង

សហត្ុសនុះវត្ថ តប្ដលមិនស ុះសៅក្សន តងខយល់ក្ស៏សោយក្ស៏វានឹងសធ្វ ើឲ្យស ុះោ ងខាា ំងប្ដរ។

(3) សពលក្សំហាប់អុក្សសុីប្សន (sanso)សៅជាខពស់ សីត្ុណហ ភាពបសញ្េ ុះរបស់ស្ថរធាត្ុដូេជា ស្ថំង សស្បងកាត្

សស្បងធ្ៃន់(heavy oil) អាេម៍រណ្តរ អុីស្ដូប្សន នឹងសៅជាទបសធ្វ ើឲ្យវាសៅជាងាយស ុះ។

(4) េំសពាុះអាសសទីប្ ន (asechiren) សីត្ុណហ ភាពេំសហុះសពលស ុះសៅក្សន តងអុក្សសុីប្សន (sanso)

ខពស់ជាងសពលស ុះសៅក្សន តងខយល់។

■សំណួរសលខ30 (ធាត្ុទងំ3ននេំសហុះ)

អំពីធាត្ុទងំ3ននេំសហុះ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស

(1) សដើមបីឲ្យវត្ថ តមួយស ុះ ចំបាេ់ស្ត្ូវោន "ធាត្ុទងំ3ននេំសហុះ" គឺវត្ថ តអាេស ុះ អុក្សសុីប្សន (sanso)

និងស្បភពបសញ្េ ុះ។

(2) អាសសទីប្ ន (asechiren) សទុះបីោម នអុក្សសុីប្សន (sanso) ក្ស៏ផ្្ស តុះប្ដរ។

(3) ឧសម ័នសុីោន(Silane) សទុះបីោម នស្បភពបសញ្េ ុះក្ស៏ស ុះប្ដរ។

(4) អុីស្ដូប្សនោនថាមពលសផ្សា ើមេំសហុះអបបបរោ ោ ងខពស់

(KM)
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■សំណួរសលខ31 (ថាមពលសផ្សា ើមេំសហុះអបបបរោ)

អំពីថាមពលសផ្សា ើមេំសហុះអបបបរោ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស

(1) ថាមពលអគា ិសនីស្ថា ទិេននរាងកាយរបស់មនុសេ មិនសធ្វ ើឲ្យការផ្្ស តុះឧសម ័នសក្សើត្ស ើងស ើយ។

(2) សៅក្សន តងក្សប្នាងសធ្វ ើការ ោនវត្ថ តប្ដលកាា យជាស្បភពបសញ្េ ុះោ ងសស្េើន។

(3) ការលុបបំបាត្់ស្បភពបសញ្េ ុះទងំអស់ឲ្យបានស្បាក្សដសោយមិនឲ្យសមើលរំលង គឺជាសរឿងពិបាក្ស។

(4) សដើមបីបងាក រសស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះសៅក្សប្នាងការងារផ្សារ ចំបាេ់ស្ត្ូវបងាក រការសលេធាា យឧសម ័នប្ដលអាេស ុះ។

■សំណួរសលខ32 (ផ្សលប ុះពាល់ននឧសម ័នសស្បើក្សន តងការផ្សារ)

អំពីផ្សលប ុះពាល់ននឧសម ័នសស្បើក្សន តងការផ្សារ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) េំសពាុះឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) ឧសម ័នស្បូបា ន (puropan) និងអុីស្ដូប្សន

សទុះបីស្សូបេូលក្សន តងក្សំហាប់ខពស់ក្ស៏មិនោនបញ្ញហ ប្ដរ។

(2) សគនិោយថាការស្សូបេូលឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren)

អាេនឹងបណ្តា លឲ្យសក្សើត្ជំងឺទឹក្សេូលសួត្(pulmonary edema)។

(3) ឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) សបើស្សូបេូលសនាុះអាេនឹងសធ្វ ើឲ្យងងុយសគងឬវលិមុខ សព ឹក្សវញិ្ញញ ណ

និងឈឺក្សាល។

(4) ឧសម ័នស្បូបា ន (puropan) សបើស្សូបេូលសនាុះអាេនឹងសធ្វ ើឲ្យងងុយសគងឬវលិមុខ សព ឹក្សវញិ្ញញ ណ

និងឈឺក្សាល។

(KM)
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■សំណួរសលខ33 (េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងក្សរណីអគា ីភ័យសោយឧសម ័នប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារ)

អំពីេំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងក្សរណីអគា ីភ័យសោយឧសម ័នប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារ

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) សដើមបីពនាត្់អគា ីភ័យសោយស្ថរឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) ឧសម ័នស្បូបា ន (puropan)

និងអុីស្ដូប្សន ស្ត្ូវសស្បើថាន សំមៅពនាត្់អគា ិភ័យ (hunmatu shouka zai) ឬឧសម ័នមិនសក្សមម (N2 Ar CO2

ជាសដើម)។ 

(2) សពលសុវត្ា ិភាពស្ត្ូវបានធានា ស្ត្ូវចត្់វធិានការសដើមបីបងាក រការសលេធាា យ។

(3) ក្សរណីអគា ីភ័យស្ទង់ស្ទយធ្ំសោយស្ថរឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) ឧសម ័នស្បូបា ន

(puropan)និងអុីស្ដូប្សន ស្ត្ូវបាេឬបាញ់បាេស្ថេទឹក្ស។

(4) ក្សរណីអគា ីភ័យសោយស្ថរឧសម ័នអាសសទីប្ ន (asechiren) អាេបាញ់ទឹក្សសេញរាងស្ត្ង់ដូេដំបងបាន។

■សំណួរសលខ34 (សស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះប្បក្ស (haretu)សោយឧសម ័នសោព ធ្ខពស់)

អំពីសស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះប្បក្ស (haretu)សោយឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នបប្ណណ នធ្មមតា

សៅសពលបញ្ច ូលស្ត្ូវបានបញ្ច ូលសោយសោព ធ្មិនសលើស14.7MPa

សោងតាមេាប់សា ីពីការរក្សាសុវត្ា ិភាពឧសម ័នសោព ធ្ខពស់។ 

(2) 14.7MPa គឺជាសោព ធ្ស្បប្ហល150kgក្សន តងមួយ1cm2។

(3) ខយល់ផ្្ស តុះក្សស្តនាា ក្ស់សោយស្ថរការផ្្សតុះប្បក្ស (haretu)ននអាងឧសម ័ន

មិនសធ្វ ើឲ្យសំណង់អោរជាសដើមប្ដលសៅជុំ វញិរងការខូេខាត្ស ើយ។

(4) សស្ោុះថាន ក្ស់សោយស្ថរឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ សសេ ើរប្ត្ទងំអស់គឺជាការបាញ់សេញ/ការសលេធាា យ

សហើយក្ស៏ោនសស្ោុះថាន ក់្សប្ដលឧបក្សរណ៍ផ្្សតក្សឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ជាសដើមផ្្សតុះប្បក្ស

(haretu)/ប្បក្សខូេផ្សងប្ដរ។ 

(KM)
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■សំណួរសលខ35 (សស្ោុះថាន ក្ស់សបុើងសហាុះដប(ឬធ្ុង) (bonbe))

អំពីសស្ោុះថាន ក្ស់សបុើងសហាុះដប(ឬធ្ុង) (bonbe) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ប្ផ្សនក្សវា៉ា នរបស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ប្ដលបានបញ្ច ូលឧសម ័ន សទុះបីប្បក្សខូេក្ស៏ោម នបញ្ញហ ប្ដរ។

(2) សបើប្ផ្សនក្សវា៉ា នរបស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ប្ដលបានបញ្ច ូលឧសម ័ន ប្បក្សខូេ

អាេោនសស្ោុះថាន ក់្សប្ដលដប(ឬធ្ុង)

(bonbe)សហាុះវលិោ ងខាា ំងសោយស្ថរក្សោា ំងឧសម ័នប្ដលបាញ់សេញ។ 

(3) ក្សន តងក្សរណីសស្ោុះថាន ក្ស់សបុើងសហាុះបានសក្សើត្ស ើង សបើសោុះស្ស្ថយសោយបិទវា៉ា ន សនាុះគឺសស្ោុះថាន ក្ស់។

(4) ក្សន តងក្សរណីសស្ោុះថាន ក្ស់សបុើងសហាុះបានសក្សើត្ស ើង សស្ៅពីរង់ចំឲ្យអស់ឧសម ័ន

គឺោម នវធិ្ីសោុះស្ស្ថយសផ្សេងស ើយ។

■សំណួរសលខ36 (េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់ក្សន តងការសស្បើស្បាស់ឧសម ័នសោព ធ្ខពស់)

អំពីការក្សំណត្់ក្សន តងេាប់សា ីពីការរក្សាសុវត្ា ិភាពឧសម ័នសោព ធ្ខពស់

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

(1) ឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ ស្ត្ូវបានក្សំណត្់ថាស្ត្ូវប្ត្ទុក្សោក្ស់សៅក្សប្នាងប្ដលោនសីត្ុណហ ភាពមិនសលើស30°C។

(2) ឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ ស្ត្ូវបានក្សំណត្់ថាស្ត្ូវប្ត្ទុក្សោក្ស់សៅក្សប្នាងប្ដលោនសីត្ុណហ ភាពមិនសលើស35°C។

(3) ឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ ស្ត្ូវបានក្សំណត្់ថាស្ត្ូវប្ត្ទុក្សោក្ស់សៅក្សប្នាងប្ដលោនសីត្ុណហ ភាពមិនសលើស40°C។

(4) ឧសម ័នសោព ធ្ខពស់ ស្ត្ូវបានក្សំណត្់ថាស្ត្ូវប្ត្ទុក្សោក្ស់សៅក្សប្នាងប្ដលោនសីត្ុណហ ភាពមិនសលើស45°C។

(KM)
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■សំណួរសលខ37 (ផ្សលប ុះពាល់សុខភាពសោយស្ថរក្សសមេេធូ្លី (hyumu))

អំពីផ្សលប ុះពាល់សុខភាពសោយស្ថរក្សសមេេធូ្លី (hyumu) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) បរោិណក្សសមេេធូ្លី (hyumu)ប្ដលសក្សើត្ស ើងសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័ន គឺត្ិេជាងបរោិណក្សសមេេធូ្លី

(hyumu)ប្ដលសក្សើត្ស ើងសោយស្ថរការផ្សារផ្លក សភា ើង។

(2) សគនិោយថាក្សសមេេធូ្លី (hyumu)ប្ដលសក្សើត្ស ើងសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័ន គឺមិនប ុះពាល់សុខភាពសទ។

(3) ោនការស្ពួយបារមភពីការសក្សើត្ស ើងននជំងឺមហារ ើក្សសួត្និងជំងឺហឺត្សោយស្ថរការកាត់្ប្ដក្សប្ងប។

(4) ងម ីៗសនុះ

ឥទធ ិពលសលើសុខភាពេំសពាុះស្បព័នធ ស្បស្ថទក្សណ្តា លសោយស្ថរការផ្សារ/ការកាត្់សស្គឿងទង់ប្ដងប្ដលោន

ជាត្ិម ង់ហាក ប្ណស ក្សំពុងកាា យជាបញ្ញហ ។ 

■សំណួរសលខ38 (អវ ីជាការផ្្សតុះក្សសមេេធូ្លី (hunjin bakuhatu))

អំពីការផ្្ស តុះក្សសមេេធូ្លី (hunjin bakuhatu) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស  

(1) ការផ្្សតុះក្សសមេេធូ្លី (hunjin bakuhatu) គឺជាការផ្្សតុះខាា ំងកាា សោយស្ថរវត្ថ តប្ដលអាេស ុះ (kanensei no

mono) ប្ស្បកាា យជាភាគលែ ិត្តូ្េៗ(ក្សសមេេធូ្លី) សហើយសហាុះសហើរោ ងសស្េើនក្សន តងខយល់

សោយោនស្បភពបសញ្េ ុះេូលរមួផ្សេ។ំ

(2) ការផ្្សតុះក្សសមេេធូ្លី (hunjin bakuhatu) ក្ស៏សក្សើត្ស ើងសោយស្ថរសមៅស្សូវស្ថលី សក រ បាា សេ ិេប្ដរ

ឲ្យប្ត្ជាវត្ថ តប្ដលអាេស ុះ។

(3) ការផ្សារឧសម ័ន មិនអាេកាា យជាស្បភពបសញ្េ ុះននការផ្្សតុះក្សសមេេធូ្លី (hunjin bakuhatu)ស ើយ។

(4) ការផ្្សតុះក្សសមេេធូ្លី (hunjin bakuhatu)

ក្ស៏សក្សើត្ស ើងសោយស្ថរសលាហៈដូេជាអាលុយមីញ ូមនិងប្ដក្សប្ដលមិនស ុះសពលសៅជាដុំផ្សងប្ដរ។

(KM)
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■សំណួរសលខ39 (ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយននការផ្្សតុះសោយឧសម ័នឥនធនៈ)

អំពីការបងាក រសស្ោុះមហនារាយននការផ្្សតុះសោយឧសម ័នឥនធនៈ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) សស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះប្ដលសក្សើត្ស ើងសៅក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន

ភាគសស្េើនគឺសក្សើត្សោយស្ថរឧសម ័នឥនធនៈដូេជាអាសសទីប្ ន

(asechiren)ជាសដើមសលេធាា យសៅក្សន តងបរោិកាសក្សប្នាងការងារ 

សហើយអណ្តា ត្សភា ើងននការផ្សារឬប្ដក្សសក្សុះដុត្បសញ្េ ុះកាា យជាស្បភពបសញ្េ ុះ។ 

(2) សដើមបីបងាក រសស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះ ការបំបាត្់ការសលេធាា យឧសម ័នឥនធនៈគឺជាសរឿងចំបាេ់។

(3) ចំបាេ់ស្ត្ូវសធ្វ ើការផ្លា ស់ប្ រូខយល់ឲ្យបានស្គប់ស្ោន់សៅក្សប្នាងការងារជាស្បចំ។

(4) 

សទុះបីក្សរណីរំពឹងថានឹងោនការងារេស្មុុះប្ផ្សនក្សជាមួយនឹងស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមដនទសទៀត្ជាសដើមក្ស៏

សោយ មិនចំបាេ់សធ្វ ើការប្ក្សសស្មួលឲ្យបានស្គប់ស្ោន់ទុក្សជាមុនសទ។ 

■សំណួរសលខ40 (មូលសហត្ុននសភា ើងស ុះស្ត្លប់)

អំពីមូលសហត្ុននសភា ើងស ុះស្ត្លប់ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស

(1) ក្សរណីសលបឿនេំសហុះសលឿនជាងលំហូរឧសម ័នសោយស្ថរក្សំសណើនសីត្ុណហ ភាពប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)

បរោិណលំហូរមិនស្គប់ស្ោន់ ការប្ស្បស្បួលននសោោស្ត្លាយជាសដើម

(2) ក្សរណីេុងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)សេ ុះសោយស្ថរការប ុះជាមួយនឹងវត្ថ តស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់ជាសដើម

ឬការខាេ ត្ក្សសមេេសលាហៈ(sputter) (supatta)

(3) ក្សរណីសស្បើស្បាស់ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)សស្ោប់អាសសទីប្ ន (asechiren) សោយLPG (LPG)។

(4) ក្សរណីសៅក្សន តងបំពង់ទុសោ (housu)សស្ោប់អុក្សសុីប្សន (sanso)

ោនជាប់សមៅសលាហៈឬប្ស្មងសភា ើងសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់សលើក្សមុន

(KM)
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■សំណួរសលខ41 (សស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់)

អំពីសស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស  

(1) ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi) និងបំពង់បាញ់ (suikan) អាេនឹងស ុះខូេសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់។

(2) បំពង់ទុសោ (housu)អាេនឹងផ្្សតុះប្បក្ស (haretu)សោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់។

(3) ឲ្យប្ត្សភា ើងស ុះស្ត្លប់ស្ត្ូវបានបញ្ឈប់សោយស្ថរឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព  (anzen ki)

សទុះបីសភា ើងស ុះស្ត្លប់សក្សើត្ស ើងមាងសហើយមាងសទៀត្ក្ស៏សោយក្ស៏ោម នបញ្ញហ ប្ដរ។

(4) សបើោនប្ស្មងសភា ើងសៅជាប់ប្ផ្សនក្សខាងក្សន តងននបំពង់ទុសោ (housu)អុក្សសុីប្សន

(sanso)សោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់ ប្ស្មងសភា ើងអាេនឹងស ុះជាលក្សខណៈផ្្ស តុះ។

■សំណួរសលខ42 (ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់)

អំពីការបងាក រសស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ការជស្មុះឧសម ័នមុនសពលចប់សផ្សា ើមការងារ គឺជាសរឿងសំខាន់ក្សន តងការបងាក រសភា ើងស ុះស្ត្លប់។

(2) ការស្តួ្ត្ពិនិត្យប្ងទឲំ្យបានេាស់លាស់េំសពាុះពពួក្សឧបក្សរណ៍

គឺជាសរឿងសំខាន់ក្សន តងការបងាក រសភា ើងស ុះស្ត្លប់។

(3) ការសស្បើស្បាស់ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន (sanso)សោយស្សបតាមសា ង់ោរ

គឺជាសរឿងសំខាន់ក្សន តងការបងាក រសភា ើងស ុះស្ត្លប់។

(4) ឧបក្សរណ៍សុវត្ា ិភាព (anzen ki) ោម នស្បសិទធភាពេំសពាុះសភា ើងស ុះស្ត្លប់សទ

សហត្ុសនុះមិនចំបាេ់ភាជ ប់ឲ្យបានេាស់លាស់សទ។
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■សំណួរសលខ43 (សស្ោុះមហនារាយសពលផ្សារឧសម ័ន)

អំពីសស្ោុះមហនារាយប្ដលសក្សើត្ស ើងសពលផ្សារឧសម ័ន ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

(1) សពលសធ្វ ើការងារផ្សារឧសម ័ន

កាំរសម ីស្ថវ យអ ុលស្តានឹងសក្សើត្ស ើងពីប្ផ្សនក្សប្ដលសៅា ដូេជាវត្ថ ត ស្ត្ូវផ្សារ/កាត្់និងអណ្តា ត្សភា ើងជាសដើម។

(2) សៅក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន សក្សើត្ោនកាំរសម ីប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់ (yuugai

kousen)ដូេជាកាំរសម ីប្ដលអាេសមើលស ើញ(ពនា ឺសមើលស ើញនឹងប្ភនក្ស)ខាា ំង

និងកាំរសម ីស្ថវ យអ ុលស្តាជាសដើម។ 

(3) ក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou)

ស្ត្ូវបានក្សំណត្់និយមន័យសៅក្សន តងបទបញ្ញជ សា ីពីការបងាក រអាការក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso

ketubou)ជាសដើមថា ជាស្ថា នភាពប្ដលក្សំហាប់អុក្សសុីប្សន (sanso)ក្សន តងខយល់គឺសស្កាម18%។ 

(4) ក្សរណីសធ្វ ើការផ្សារ/ការកាត្់សោយរំលាយសោយឧសម ័នសៅក្សប្នាងប្ដលោម នការផ្លា ស់ប្ រូខយល់ស្គប់ស្ោន់

ឲ្យប្ត្សធ្វ ើការផ្លា ស់ប្ រូខយល់សោយបងខ ំសោយសស្បើឧបក្សរណ៍ផ្លា ស់ប្ រូខយល់ប្ដលយក្សតាមខល នួបានជាសដើម

សនាុះមិនចំបាេ់សស្បើឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu)សទ។ 

■សំណួរសលខ44 (ការសក្សើត្ស ើងននក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័នជាសដើម)

អំពីក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័នជាសដើម

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) ក្សសមេេធូ្លី (hyumu)

គឺជាសលាហៈោនសីត្ុណហ ភាពខពស់ប្ដលកាា យជាេំហាយសហើយស្ត្ូវបានបសញ្ចញសៅក្សន តងបរសិ្ថា នការងារ

សហើយស្ត្ូវបានបញ្ច ត ុះក្សសតា សៅក្សន តងខយល់រេួក្សក្សជាដុំ។ 

(2) សៅក្សន តងការផ្សារឧសម ័ននិងការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan) សលាហៈប្ដលសៅក្សន តងស្ក្សូសម នផ្សេខាងសលើ

ក្ស៏កាា យជាក្សសមេេធូ្លី (hyumu)ប្ដរ។

(3) ជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai) គឺជាសរាគរុានំរ៉ាធ្ៃន់ធ្ៃរសោយស្ថរក្សសមេេធូ្លី

(hyumu)សលាហៈ។

(4) ជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai)

សទុះបីសរាគសញ្ញញ វវិឌឍន៍ក្ស៏សោយក្ស៏មិនសៅជាពិបាក្សដក្សដសងហ ើមប្ដរ។
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■សំណួរសលខ45 ( វធិានការទប់ទល់នឹងក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈ)

អំពី វធិានការទប់ទល់នឹងក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

(1) ជាទូសៅ  វធិានការទប់ទល់នឹងការស្បឈមស្សូបេូលស្ថរធាត្ុគីមីនិងក្សសមេេធូ្លី ោន3ោ ងគឺ

ការសធ្វ ើឲ្យោនសុវត្ា ិភាពពីខាងក្សន តងសោយសធ្វ ើោ ងណ្តក្សុំសស្បើស្បាស់ស្ថរធាត្ុប្ដលោនផ្សលប ុះពាល់

 វធិានការប្បបវសិវ ក្សមមតាមរយៈឧបក្សរណ៍បសញ្ច ញខយល់ជុំ វញិជាសដើម 

និងវធិានការប្បបស្គប់ស្គងដូេជាការអប់រំសុវត្ា ិភាពនិងអនាម័យជាសដើមេំសពាុះនិសោជិត្។ 

(2) ក្សន តងេំសណ្តមវធិានការទប់ទល់នឹងការស្បឈមស្សូបេូលស្ថរធាត្ុគីមីនិងក្សសមេេធូ្លី

 វធិានការប្ដលគបបីអនុវត្ា សោយអាទិភាពខពស់បំផ្សុត្គឺ វធិានការប្បបវសិវ ក្សមម។

(3) ក្សន តងេំសណ្តមវធិានការទប់ទល់នឹងការស្បឈមស្សូបេូលស្ថរធាត្ុគីមីនិងក្សសមេេធូ្លី

 វធិានការប្ដលគបបីអនុវត្ា សោយអាទិភាពខពស់បំផ្សុត្គឺ វធិានការប្បបស្គប់ស្គង។

(4) ក្សន តងក្សរណីការផ្សារឧសម ័ន

ការសធ្វ ើឲ្យោនសុវត្ា ិភាពពីខាងក្សន តងគឺជាការកាត្់បនាយការសក្សើត្ស ើងននក្សសមេេធូ្លី (hyumu)

ប ុប្នាការបំបាត្់ក្សសមេេធូ្លី (hyumu)ទងំស្សងុប្ត្មាងគឺពិបាក្ស។ 

■សំណួរសលខ46 (ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu))

អំពីឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស  

(1) សទុះបីក្សរណីពិបាក្សបំពាក្ស់ឧបក្សរណ៍បសញ្ច ញខយល់ជុំ វញិជាសដើមក្ស៏សោយ

ការសស្បើឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu)គឺមិនចំបាេ់សទ។

(2) េំសពាុះឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu)

ស្ត្ូវសស្ជើសសរ ើសឧបក្សរណ៍ការពារសមស្សបសហើយសោរពតាមរសបៀបសស្បើស្បាស់ស្ត្ឹមស្ត្ូវ។

(3) ការសស្បើស្បាស់ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu)

ោនទំនាក្ស់ទំនងជាមួយការស្គប់ស្គងការងារ។

(4) ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu) ជាឧបក្សរណ៍ការពារផ្លេ ល់ខល នួ។

(KM)
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■សំណួរសលខ47 (ោ សមុខការពារភាគលែ ិត្)

អំពីោ សមុខការពារភាគលែ ិត្ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស

(1) ោ សមុខការពារភាគលែ ិត្ គឺជាឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu)

ស្បសភទប្ដលក្សោច ត្់ក្សសមេេភាគលែ ិត្ជាសដើមសៅក្សន តងបរោិកាសការងារសោយត្ស្មងេសស្ោុះ។

(2) ោ សមុខការពារភាគលែ ិត្ោនស្បសភទប្រូសស្បើស ើងវញិ និងស្បសភទសស្បើរេួសចល។

(3) រវាងោ សមុខការពារភាគលែ ិត្ស្បសភទភាជ ប់ផ្លេ ល់ និងោ សមុខការពារភាគលែ ិត្ស្បសភទោេ់ពីោន

ស្បសភទភាជ ប់ផ្លេ ល់ោនសមត្ាភាពខពស់ជាង។

(4) ទងំោ សមុខសវជជស្ថស្តសា និងោ សមុខមិនត្ាញស្ក្សណ្តត្់

ប្ដលសស្បើសៅសគហោា នទូសៅគឺោម នមុខងារការពារភាគលែ ិត្សទ។
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ជំពូក្សទី3 សំណួរទក្ស់ទងនឹងេាប់និងបទបបញ្ញ ត្ា ិពាក្ស់ព័នធ  

■សំណួរសលខ48 (ស្បព័នធេាប់ពាក្ស់ព័នធនឹងការផ្សារឧសម ័នជាសដើម)

អំពីស្បព័នធេាប់ពាក្ស់ព័នធនឹងការផ្សារឧសម ័នជាសដើម ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម

េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

(1) ក្សន តងេំសណ្តមេាប់មួយេំនួនប្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងការងារផ្សារឧសម ័ន

េាប់ជាសន លូគឺេាប់សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ (roudou anzen eiseihou)។

(2) ក្សន តងេំសណ្តមេាប់មួយេំនួនប្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងការងារផ្សារឧសម ័ន

េាប់ជាសន លូគឺេាប់សា ីពីជំងឺសួត្សោយស្ថរស្សូបធូ្លី(Pneumoconiosis) ( jinpai)។

(3) ក្សន តងេំសណ្តមេាប់មួយេំនួនប្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងការងារផ្សារឧសម ័ន

េាប់ជាសន លូគឺេាប់សា ីពីការវាស់សេ ង់បរសិ្ថា នការងារ។

(4) ក្សន តងេំសណ្តមេាប់មួយេំនួនប្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងការងារផ្សារឧសម ័ន

េាប់ជាសន លូគឺបទបញ្ញជ សា ីពីការទប់ស្ថក ត្់អាការក្សងវុះអុក្សសុីប្សន (sanso ketubou)ជាសដើម។

■សំណួរសលខ49 (កាត្ពវក្សិេចរបស់ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមជាសដើម)

អំពីកាត្ពវក្សិេចរបស់ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមជាសដើមសៅក្សន តងេាប់សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ

(roudou anzen eiseihou) ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

(1) ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម

ឲ្យប្ត្សោរពតាមសា ង់ោរទបបំផ្សុត្សដើមបីទប់ស្ថក ត្់សស្ោុះមហនារាយការងារប្ដលប្េងក្សន តងេាប់

គឺបានសហើយ។ 

(2) ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម

ស្ត្ូវប្ត្សធ្វ ើោ ងណ្តធានាឲ្យបាននូវសុវត្ា ិភាពរបស់និសោជិត្សៅក្សប្នាងការងារតាមរយៈការបសងក ើត្បរ ិ

ោកាសការងារប្ដលោនផ្លសុក្សភាពនិងការប្ក្សលមែលក្សខខណឌ ការងារ។ 

(3) ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម

ស្ត្ូវប្ត្សហការជាមួយវធិានការពាក្ស់ព័នធនឹងការទប់ស្ថក ត្់សស្ោុះមហនារាយការងារប្ដលរដាអនុវត្ា។

(4) និសោជិត្ សស្ៅពីសោរពស្បការចំបាេ់សដើមបីទប់ស្ថក ត្់សស្ោុះមហនារាយការងារ

គឺមិនចំបាេ់ស្បឹងប្ស្បងសហការនឹងវធិានការពាក្ស់ព័នធនឹងការទប់ស្ថក ត្់សស្ោុះមហនារាយការងារប្ដល

ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមនិងអនក្សពាក្ស់ព័នធដនទសទៀត្អនុវត្ា ស ើយ។ 
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■សំណួរសលខ50 (ការអប់រំសៅសពលទទួលេូលសធ្វ ើការជាសដើម)

អំពីការអប់រំសៅសពលទទួលេូលសធ្វ ើការជាសដើមសៅក្សន តងបទបញ្ញជ សា ីពីអនាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ

ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

(1) ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  សៅសពលទទួលនិសោជិត្េូលសធ្វ ើការ

ស្ត្ូវប្ត្អនុវត្ាការអប់រំអំពីេំណុេចំបាេ់សដើមបីសុវត្ា ិភាពឬអនាម័យប្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងការងារប្ដលេូ

លបសស្មើការសោយមិនឲ្យោនការយឺត្ោ វ។ 

(2) ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  សៅសពលប្ក្សប្ស្បខា ឹមស្ថរការងាររបស់និសោជិត្

មិនចំបាេ់អនុវត្ាការអប់រំអំពីេំណុេចំបាេ់សដើមបីសុវត្ា ិភាពឬអនាម័យប្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងការងារ

ប្ដលេូលបសស្មើការសោយមិនឲ្យោនការយឺត្ោ វស ើយ។ 

(3) ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  សៅសពលទទួលនិសោជិត្េូលសធ្វ ើការ

ស្ត្ូវប្ត្អនុវត្ាការអប់រំអំពីេំណុេទងំអស់ប្ដលចំបាេ់សដើមបីសុវត្ា ិភាពឬអនាម័យប្ដលពាក្ស់ព័នធនឹង

ការងារប្ដលេូលបសស្មើការសោយមិនឲ្យោនការយឺត្ោ វ។ 

(4) ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមម  សៅសពលប្ក្សប្ស្បខា ឹមស្ថរការងាររបស់និសោជិត្

ស្ត្ូវប្ត្អនុវត្ាការអប់រំអំពីេំណុេទងំអស់ប្ដលចំបាេ់សដើមបីសុវត្ា ិភាពឬអនាម័យប្ដលពាក្ស់ព័នធនឹង

ការងារប្ដលេូលបសស្មើការសោយមិនឲ្យោនការយឺត្ោ វ។ 

■សំណួរសលខ51 (ការសេញជូនស ើងវញិជាសដើមនូវវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ)

អំពីការសេញជូនស ើងវញិជាសដើមនូវវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញសៅក្សន តងបទបញ្ញជ សា ីពីអ

នាម័យនិងសុវត្ា ិភាពការងារ ក្សន តងេំសណ្តមការពនយល់ទងំ4ខាងសស្កាម េូរសស្ជើសសរ ើស1ប្ដលខុស 

(1) សៅសពលបាត្់បង់ឬសធ្វ ើឲ្យខូេវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ

ស្ត្ូវប្ត្ទទួលបានការសេញជូនស ើងវញិនូវវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ។

(2) ការសេញជូនស ើងវញិនូវវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ

អាេសធ្វ ើស ើងបានសោយស្ថា ប័នបណ្ត ុះបណ្តា លប្ដលបានេុុះបញ្ជ ីប្ដលបានទទួលការសេញជូនវញិ្ញញ បនប

ស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ។ 

(3)សទុះបីបាត្់បង់វញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញក្ស៏សោយក្ស៏អាេសធ្វ ើការងារពាក្ស់ព័នធនឹងការប

ណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញសនាុះប្ដរ។

(4) សៅសពលប្រូសមម ុះ ស្ត្ូវប្ត្ទទួលបានការប្ក្ស វញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ។
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េសមា ើយស្ត្ឹមស្ត្ូវ 

ជំពូក្សទី1 សំណួរទក្ស់ទងនឹងឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់សស្ោប់ការផ្សារឧសម ័នជាសដើម 

■សំណួរសលខ1(លក្សខណៈពិសសសននការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan)) ········································· : (3)

■សំណួរសលខ2 (ភាពសស្ោុះថាន ក្ស់ននការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន) ····························································· : (2)

■សំណួរសលខ3 (ឧបក្សរណ៍សស្បើស្បាស់ក្សន តងការផ្សារឧសម ័ន/ការកាត្់សោយឧសម ័ន (gasu setudan)) ···· : (3)

■សំណួរសលខ4 (ក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi)) ·································································································· : (1)

■សំណួរសលខ5 (ស្បសភទឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)) ······································· : (2)

■សំណួរសលខ6 (នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)) ······································································ : (3)

■សំណួរសលខ7 (េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់ក្សន តងការសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្  (aturyoku chousei ki)) ······················· : (4)

■សំណួរសលខ8 (ការផ្សារ/កាត្់សោយឧសម ័ន និងសភា ើងស ុះស្ត្លប់) ························································ : (3)

■សំណួរសលខ9 (ពណ៌នផ្សេខាងសស្ៅននបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័នសស្ោប់ការផ្សារ/ការកាត្់) ·········· : (1)

■សំណួរសលខ10 (ស្ថា ក្សបញ្ច ូលននឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន) ············································································ : (1)

■សំណួរសលខ11 (ពណ៌ននឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន) ························································································ : (1)

■សំណួរសលខ12 (ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)ឧសម ័នប្ដលអាេស ុះដនទសទៀត្) ·············································· : (3)

■សំណួរសលខ13 (ដបអុក្សសុីប្សន (sanso bonbe)) ················································································ : (2)

■សំណួរសលខ14 ( វញិ្ញញ បនប័ស្ត្(បញ្ញជ ក្ស់សមត្ាភាព)) ·············································································· : (1)

■សំណួរសលខ15 (េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្ន សពលដឹក្សជញ្ជ នូក្សន តងសរាងេស្ក្សជាសដើម) ································ : (4)

■សំណួរសលខ16 (េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់សពលសស្បើស្បាស់ដប(ឬធ្ុង) (bonbe)) ························ : (1)

■សំណួរសលខ17 (េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នសពលស្បគល់សងឧបក្សរណ៍ផ្្ស តក្សឧសម ័ន) ································ : (1)

■សំណួរសលខ18 (ការភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (ប្ផ្សនក្សទី1)) ·································· : (3)

■សំណួរសលខ19 (ការភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (ប្ផ្សនក្សទី2)) ·································· : (3)

■សំណួរសលខ20 (ការស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងការសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (ប្ផ្សនក្សទី1)) ······················· : (1)

■សំណួរសលខ21 (ការស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងការសស្បើស្បាស់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki) (ប្ផ្សនក្សទី2)) ······················· : (4)
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■សំណួរសលខ22 (ការត្ភាជ ប់នា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)និងឧបក្សរណ៍ផ្សារជាសដើម(ប្ផ្សនក្សទី1)) ··············· : (4)

■សំណួរសលខ23 (ការដុត្បសញ្េ ុះនិងការនលត្ស្មូវអណ្តា ត្សភា ើង) ···························································· : (3)

■សំណួរសលខ24 (េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នសពលក្សំពុងផ្សារ/កាត្់ រសបៀបពនាត្់សភា ើង) ························· : (3)

■សំណួរសលខ25 (ការសស្ជើសសរ ើស ការភាជ ប់ ការសោែ ត្ប ៊ិេផ្សារ/កាត្់ (higuchi)) ································ : (1)

■សំណួរសលខ26 (ការស្តួ្ត្ពិនិត្យសោយសមើលេំសពាុះបំពង់ទុសោ (housu)ឧសម ័ន) ····························· : (4)

■សំណួរសលខ27 (ការស្តួ្ត្ពិនិត្យសលើបំពង់បាញ់ (suikan) (ក្សាលផ្សារ/កាត្់ (tochi)) ······················· : (4)

■សំណួរសលខ28 (ការស្តួ្ត្ពិនិត្យនា ិកាសោព ធ្ (aturyoku chousei ki)) ········································ : (3)

ជំពូក្សទី2 សំណួរទក្ស់ទងនឹងេំសណុះដឹងមូលោា នអំពីឧសម ័នប្ដលអាេស ុះនិងអុក្សសុីប្សន (sanso) 

■សំណួរសលខ29 (លក្សខណៈពិសសសរបស់អុក្សសុីប្សន (sanso)) ································································· : (1)

■សំណួរសលខ30 (ធាត្ុទងំ3ននេំសហុះ) ····································································································· : (4)

■សំណួរសលខ31 (ថាមពលសផ្សា ើមេំសហុះអបបបរោ) ··················································································· : (1)

■សំណួរសលខ32 (ផ្សលប ុះពាល់ននឧសម ័នសស្បើក្សន តងការផ្សារ) ······································································· : (1)

■សំណួរសលខ33 (េំណុេស្ត្ូវស្បងុស្បយ័ត្នក្សន តងក្សរណីអគា ីភ័យសោយឧសម ័នប្ដលសស្បើក្សន តងការផ្សារ) ····· : (4)

■សំណួរសលខ34 (សស្ោុះថាន ក្ស់ផ្្ស តុះប្បក្ស (haretu)សោយឧសម ័នសោព ធ្ខពស់)·············································· : (3)

■សំណួរសលខ35 (សស្ោុះថាន ក្ស់សបុើងសហាុះដប(ឬធ្ុង) (bonbe)) ································································ : (1)

■សំណួរសលខ36 (េំណុេស្ត្ូវយក្សេិត្ាទុក្សោក្ស់ក្សន តងការសស្បើស្បាស់ឧសម ័នសោព ធ្ខពស់) ························· : (3)

■សំណួរសលខ37 (ផ្សលប ុះពាល់សុខភាពសោយស្ថរក្សសមេេធូ្លី (hyumu)) ············································ : (2)

■សំណួរសលខ38 (អវ ីជាការផ្្សតុះក្សសមេេធូ្លី (hunjin bakuhatu)) ···························································· : (3)

■សំណួរសលខ39 (ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយននការផ្្សតុះសោយឧសម ័នឥនធនៈ) ········································· : (4)

■សំណួរសលខ40 (មូលសហត្ុននសភា ើងស ុះស្ត្លប់) ······················································································ : (3)

■សំណួរសលខ41 (សស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់) ······························································· : (3)

■សំណួរសលខ42 (ការបងាក រសស្ោុះមហនារាយសោយស្ថរសភា ើងស ុះស្ត្លប់) ·············································· : (4)

■សំណួរសលខ43 (សស្ោុះមហនារាយសពលផ្សារឧសម ័ន) ················································································· : (4)

■សំណួរសលខ44 (ការសក្សើត្ស ើងននក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈសោយស្ថរការផ្សារឧសម ័នជាសដើម) : (4)

■សំណួរសលខ45 ( វធិានការទប់ទល់នឹងក្សសមេេធូ្លី (hyumu)សលាហៈ) ················································ : (4)

■សំណួរសលខ46 (ឧបក្សរណ៍ការពារផ្សល ូវដសងហ ើម (kokyuu you hogo gu)) ············································ : (1)

■សំណួរសលខ47 (ោ សមុខការពារភាគលែ ិត្) ··························································································· : (3)

(KM)
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ជំពូក្សទី3 សំណួរទក្ស់ទងនឹងេាប់និងបទបបញ្ញ ត្ា ិពាក្ស់ព័នធ  

■សំណួរសលខ48 (ស្បព័នធេាប់ពាក្ស់ព័នធនឹងការផ្សារឧសម ័នជាសដើម) ····················································· : (1)

■សំណួរសលខ49 (កាត្ពវក្សិេចរបស់ស្បត្ិបត្ា ិក្សរអាជីវក្សមមជាសដើម) ························································ : (3)

■សំណួរសលខ50 (ការអប់រំសៅសពលទទួលេូលសធ្វ ើការជាសដើម) ······························································ : (1)

■សំណួរសលខ51 (ការសេញជូនស ើងវញិជាសដើមនូវវញិ្ញញ បនបស្ត្បញ្ច ប់ការបណ្ត ុះបណ្តា លជំនាញ) ·· : (3)

(KM)
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