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自動車整備業の安全衛生
យល់់ដឹឹងតាាមរយះម៉ាាាង់ហ្គាាាក់់(Manga)
ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីអនាាម័យនៃ�ឧសុាាហក់មមថែ�ទាំា�រ�យ�ត

ん が でで わ か る ភាាសាាថែ�មរ
クメール語版



តោះ�ះ�!
ថ្ងៃ�ៃតោះ��តោះ�ើងសិិក្សា�ះស្វែសិែង�ល់់
ពីីសិុវត្ថិិិភាះពីអនាះម័័�ថ្ងៃ�ឧសិ�ះហក្សាម័ម
ស្វែ�ទាំះ�រ���តណ៎ាាះ។

"ធ្លាាះក់្សាពីីតោះល់ើ/ដួួល់ធ្លាាះក្សា់"�ិង
"តោះក្សាៀបជាះប់/ម័ូរចូូល់"
តោះ�ចូើ�ស្វែម័�ស្វែ��ស្វែ�។

ជាះកាះរងាះរឡូូ�
ស្វែដួល់កាះរពាះរសិុវត្ថិិិភាះពី
អនក្សាជិះិ�រ���តស្វែម័�ស្វែ�។

ស្វែម័�តោះហើ�!

អញ្ចឹឹ�ង
តោះ�ះ�តោះ�ើងតោះម័ើល់ស្ថាាះ�ភាះពី
តោះក្សាើត្ថិមាះ�តោះ��ះ�កាះរ(Rosai)
ឬតោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់កាះរងាះរ!

ម័ូល់តោះហត្ថិុចូ�បងថ្ងៃ�តោះ��ះ�កាះរ(Rosai)
មាះ�ដួូចូតោះ��ណ៎ាាះបូូ�ៗ។

បាះ-�! ចាះ-សិ!

បុុស្វែ�ត កាះរងាះរស្វែ�ទាំះ�រ���ត
មាះ�តោះ�ចូើ�មិ័�ថ្នាះអញ្ចឹឹ�ង។

ចាះប់អាះរម័មណ៍៍ដួល់់តោះហើ�។

តោះ�ះង៖ សិមាះគម័បងាាះរ�ប់ស្ថាាះត្ថិ់តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់កាះរងាះរក្សាណ៎ាាះល់

"�ិ�ន័�វិភាះគតោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់កាះរងាះរ ឧសិ�ះហក្សាម័មស្វែ�ទាំះ�រ���ត(ឆ្នាំាះ�២០១៨)"(ស្វែ�៨ឆ្នាំាះ�២០១9បចូឹ�បប�នភាះពី)

ចំ��ួ�ក់រណីីកើក់ើត្ថិម៉ាា�កើ��ាះថ្នាាាក់់កាារងាារ

១ ធ្លាាះក្សា់ពីីតោះល់ើ/ដួួល់ធ្លាាះក្សា់ ១១០ នាះក្សា់

2 តោះក្សាៀបជាះប់/ម័ូរចូូល់ ១០២ នាះក្សា់

3 ដួួល់ 79 នាះក្សា់

4 ហក្សា់ម័ក្សា/ធ្លាាះក្សា់ចូុ� 56 នាះក្សា់

5 ចូល់នាះផ្ទុុ��ដួ�តោះណ៍ើកាះរ/ដួ�តោះណ៍ើកាះរបងំ�ហួសិ 54 នាះក្សា់



ហន�ងតោះហើ�។

ឧទាំះហរណ៍៍
ក្សារណ៍ី"តោះក្សាៀបជាះប/់ម័ូរចូូល់"

តោះពីល់ក្សា�ពីុងពីិ�ិត្ថិយតោះម័ើល់តោះជិះើងក្សាង់

�ស្ថាះប់ស្វែត្ថិ��តកាះរីតោះផ្ទុេងតោះ�ៀត្ថិ 

��លាះក្សា់�បដាះប់តោះល់ើក្សាចូុ�

 តោះ�ែើតោះអាះ�តោះជិះើងតោះក្សាៀបជាះប់��ងប�ុ�, 

តោះ�ែើកាះរជាះម័ួ�រ���ត
អាះចូ��ងបណ៎ាាះល់តោះអាះ�មាះ�តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់�ៃ�់។

ម័ូល់តោះហត្ថិុតោះ�ះខាះងតោះ�កាះ�តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់

គឺ���ង�ែ���នាះក្សា់���ងរវាះង��តកាះរី

ដួូចូ�ាះផ្ទុងណ៎ាាះ។

�បស្វែហល់គិត្ថិថ្នាះ
តោះ�ែើកាះរជាះម័ួ��ាះ�ម័ម�ះ មិ័�អីតោះ�។

ស្វែម័�។

ស្វែត្ថិរាះ�កាះរណ៍៍តោះ�ះវិញតោះ�ះម័ក្សារាះល់់តោះល់ើក្សា
អាះចូ�ុញ�ទាំះ�់ស្វែដួរ...

តោះពីល់តោះក្សាើត្ថិមាះ�ភាះពីម័ិ��ប�ក្សាត្ថិីស្វែត្ថិប�តិចូ
ដាះចូ់ខាះត្ថិរាះ�កាះរណ៍៍ណ៎ាាះ!

បាះ...បាះ...បាះ�!

អាះចូអញ្ចឹឹ�ងស្វែដួរ
ស្វែត្ថិតោះដួើម័បីតោះ�ែើកាះរ�បក្សាបតោះដាះ�សិុវត្ថិិិភាះពី
កាះរ�បាះប់�ាះពីិត្ថិជាះសិ�ខាះ�់ណ៎ាះសិ់។

តោះហើ�តោះពីល់ក្សា�ពីុងពីិ�ិត្ថិយតោះម័ើល់ត្ថិួមាាះសិុី�
�ស្ថាះប់ស្វែត្ថិ��តកាះរីតោះផ្ទុេងតោះ�ៀត្ថិ
បតោះញ្ចឹឹ�មាាះសិុី� ក្សា៏មូ័រចូូល់ត្ថិួបងែិល់(ស្វែ�េពាះ�ក្សាងាាះរ)
ស្វែដួល់ជាះតោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់តោះក្សាើត្ថិមាះ�។

ហ៎ាាះសិ?

ហ៎ាះាហ៎ាះាហ៎ាះាហ៎ាះាហ៎ាះាហ៎ាះា



តោះហើ�តោះ�ះក្សាស្វែ�ែងតោះ�ែើកាះរផ្ទាាះល់់
តោះដាះ�ស្ថាះរតោះ�បើ��ក្សា�ស្ថាាះ�លាះងតោះ�គឿងបនាាះសិ់
�ិងស្ថាះ�ងស្វែដួល់ងាះ�ឆ្នាំះបតោះ��, 

�ិងពីិ�ិត្ថិយតោះម័ើល់ត្ថិួមាាះសិុី�
ស្វែដួល់អាះចូតោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់រលាះក្សាតោះដាះ�ក្សា�តោះ�ះខាាះ�ង
បាះ�ជាះចាះ�បាះចូ់�បុង�ប�័ត្ថិនជាះ�បចាះ�។

ចូ�តោះពាះ�កាះរ"ធ្លាាះក្សា់ពីីតោះល់ើ/ដួួល់ធ្លាាះក្សា់"
តោះត្ថិើមាះ�ឧទាំះហរណ៍៍តោះ��ះ�កាះរ(Rosai)
�ាះងណ៎ាះ�ែ�?

មាះ�ក្សារណ៍ី��តកាះរី
ស្វែដួល់ក្សា�ពីុងតោះ�ែើកាះរពីិ�ិត្ថិយតោះម័ើល់

តោះ�ះ�អញ្ចឹឹ�ង

តោះអើត្ថិតោះម័ើល់

ប�តិចូ

ក្សាស្វែ�ែងតោះ�ែើកាះរផ្ទាាះល់់?

�ស្ថាះប់ស្វែត្ថិធ្លាាះក្សា់ពីីតោះល់ើតោះពីល់ចូុ�ម័ក្សា
តោះដាះ�ស្ថាះរក្សា�ហុសិ

ជាះពីិតោះសិសិកាះរឆ្នាំះបតោះ��
ស្វែដួល់អាះចូបណ៎ាាះល់តោះអាះ�តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់��
ដួូចូតោះ��តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់ស្វែម័�!

ដួូចូតោះ��តោះដួើម័បីតោះ�ែើកាះរ
តោះដាះ�សិុវត្ថិិិភាះពីផ្ទុងតោះនាះ�

តោះហើ�ពាះក្សា់តោះអាះ�បាះ��ត្ថិ�ម័�ត្ថិូវ
រួចូតោះ�ើបតោះ�ែើកាះរ

តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់...!

�ត្ថិូវតោះរៀបចូ�របសិ់របរ

ស្វែដួល់ក្សា��ត្ថិ់តោះដាះ�តោះ�ះល់កាះរ 

អូាអូា



ថ្ងៃ�ៃតោះ��រវល់់ផ្ទុង
ស្វែត្ថិ�ត្ថិូវតោះ�ែើកាះរ�ប�័ត្ថិន
�បស្វែ�ងតោះវើ�!

ស្វែ�ទាំះ�ពីីរនាះក្សា់តោះ�ះ។

ជិះួ�តោះម័ើល់ផ្ទុងណ៎ាាះ!

�ំ��ពីិ�ិត្ថិយតោះម័ើល់ខាះង
ក្សាន�ងរ���ត...

ឯងពិី�ិត្ថិយតោះម័ើល់តួ្ថិមាាះសិុី�ណ៎ាាះ។

អូតោះ�
���ប�ង!

អូតោះ�
តោះបើក្សាគ�ម័បត្ថិួមាាះសិុី�...

វាាះ
តោះ�ាះ!?

ចូ�ហ៎ាះ�តោះ�ាះខាាះ�ង!

មាាះសិុី�ឡាះ�តោះបើក្សាតោះ�ើបឈប់ម័ិញ-តោះ�ាះ

�ប�័ត្ថិនផ្ទុង។ ចូប់បាះត្ថិ់...
តោះម័ជាះង�ិ�ះ�អញ្ចឹឹ�ង...។

ហមឺ? ��ក្សាសូិ��ត្ថិជាះក្សា់់
�ែ�តោះវើ�បុុស្វែ�តមាះ�ពិី�ិត្ថិយ

តោះម័ើល់ឡាះ�បនាាះប់ផ្ទុង
�ត្ថិូវស្វែត្ថិ�បញាះប់!

តោះម័ើល់តោះម័ើល់មាះ�តោះល់ចូ��ក្សាសិូ��ត្ថិជាះក្សា់
ពីីឧបក្សារណ៍៍តោះ�ែើតោះអាះ��ត្ថិជាះក្សា់ស្វែដួរតោះ�...

ចូ�ណ៍ះ�តោះ�បងអូតោះ�...។

ក់រណីីទីី១:
�ប�័ត្ថិនចូ�តោះពាះ�កាះរតោះក្សាៀបជាះប/់របសិ់តោះ�ាះខាាះ�ង
(វគគ កាះរងាះរតោះពីល់ពីិ�ិត្ថិយតោះម័ើល់ឡាះ�/ត្ថិួមាាះសិុី�)



តោះក្សាើត្ថិអីហន�ង!?

��ក្សាសិូ��ត្ថិជាះក្សា់តោះ�ះតោះ�ាះ...តោះ�ាះ!!!

តោះពីល់តោះបើក្សាគ�ម័ប
ឧបក្សារណ៍៍តោះ�ែើតោះអាះ��ត្ថិជាះក្សា់
�ប�័ត្ថិនផ្ទុងណ៎ាាះ សិល់់�ុក្សាតោះអាះ��ំ��។

បាះ�...
សិុ�តោះទាំះសិ...។

ហ៎ាះ...ហ៎ាះ...

...អត្ថិ់អីតោះ�
សិ�ម័ួល់អាះរម័មណ៍៍ម័ក្សាវិញ

តោះ�ែើអីស្វែដួល់អាះចូតោះ�ែើបាះ�។

ម័ិ�ទាំះ�់ពីិ�ិត្ថិយតោះម័ើល់
ស្វែផ្ទុេងសិុីមាាះ�ងតោះ�ណ៎ាាះ...?

បតោះញ្ចឹះ�ស្ថាះក្សាតោះម័ើល់។

បាះ�, �បុងតោះ�បៀប
អូតោះ�!

បតោះញ្ចឹះ�មាាះសិុី�តោះហើ�ណ៎ាាះ-

ក្សា�ពីុងតោះផ្ទាាះត្ថិកាះរងាះរស្វែ�េពាះ�ក្សាងាាះរ

�ប�័ត្ថិនផ្ទុងណ៎ាាះ។

បតោះញ្ចឹះ�មាាះសិុី�!

តោះហូសិ...។

តោះ��តោះហើ�!?

មាះ�សិរតោះសិរស្វែដួរ។មាះ�សិរតោះសិរស្វែដួរ។

អាះ- ប�ណ៎ាះច់ូស្វែត្ថិ�បគល់់តោះអាះ�តោះ�ែើតោះហើ�។អាះ- ប�ណ៎ាះច់ូស្វែត្ថិ�បគល់់តោះអាះ�តោះ�ែើតោះហើ�។



អូ�ជិះួ�ផ្ទុង!?

មាះ�អែីស្វែដួរបាះ�!?

អាាះ, ថ្ងៃដួបះ��ម័ូរចូូល់

សិងសិ�ក្សាតោះដាះ�ស្ថាះរសិងសិ�ក្សាតោះដាះ�ស្ថាះរ
�ត្ថិូវបាះ��ពីមាះ�?�ត្ថិូវបាះ��ពីមាះ�?

តោះ� តោះ� តោះ�
ម័ិ�អាះចូតោះ�!?

តោះក្សាើត្ថិអីហន�ង!?

តោះ�ែើតោះអាះ��ចាះល់
��ក្សាសិូ��ត្ថិជាះក្សា់ម័ក្សា
���ងម័ិ��សិួល់

បតោះញ្ចឹះ�មាាះសិុី�ភាាះម័ៗ
តោះពីល់ក្សា�ពីុងតោះ�ែើកាះរ!

ស្វែ�សិក្សា�បាះប់ស្វែដួរ...។

...��ក្សាសិូ��ត្ថិជាះក្សា់
តោះពីល់សិ�ពាះ��ពសិ់�ិងក្សា�តោះ�ះខាាះ�ង
ក្សា៏បាះញ់តោះចូញម័ក្សា

ដួូចូតោះ���ត្ថិូវចាះ�តោះអាះ���ក្សាសិូ��ត្ថិជាះក្សា់
ចូុ��ត្ថិជាះក់្សាសិិ�។

កាះរស្វែដួល់ស្វែ�សិក្សា�បាះប់តោះហើ�ហន�ងកាះរស្វែដួល់ស្វែ�សិក្សា�បាះប់តោះហើ�ហន�ង
�ត្ថិូវបញ្ជាាះក្សា់តោះម័ើល់ផ្ទុងថ្នាះ�ល់់អត្ថិ់�ត្ថិូវបញ្ជាាះក្សា់តោះម័ើល់ផ្ទុងថ្នាះ�ល់់អត្ថិ់ ម័ិ�ដួូចូតោះនាះ� 

អត្ថិ់�័�តោះ�

តោះ�ែើសិក្សាម័មភាះពីតោះដាះ�គិត្ថិតោះចូញ
ពីី�ែ��ឯងល់ូតោះហើ�

ស្វែត្ថិតោះ�ែើកាះរចូ�ះសិ់លាះសិ់-
ម័ិ��ត្ថិូវរហ�់តោះ�ណ៎ាាះ។

តោះ�កាះ�ម័ក្សា បូូ�ចូូល់�មី
តោះពីល់តោះ�ែើអែីក្សា៏តោះដាះ� 
តោះម័ើល់បញ្ជាាះក្សា់រួចូតោះ�ែើកាះរ។

ស្វែ�េពាះ�ក្សាងាាះរ។

ក្សា�តោះ�ះក្សា�តោះ�ះ តោះ�ែើដួ�តោះណ៍ើរកាះរតោះ�ែើដួ�តោះណ៍ើរកាះរ

�ល់់�ាះ�ល់់�ាះ



បូូ�ចូូល់�មីតោះ�ែើ�ុសិ 
រួចូពីិបាះក្សាចូិត្ថិត...

តោះណ៍ាើ�
ម័ិ�បាះចូ់ពីិបាះក្សាចូិត្ថិតអីតោះ�។

ក្សា�ហុសិត្ថិិចូត្ថិួចូ
ស្វែត្ថិអាះចូបណ៎ាាះល់តោះអាះ�របួសិ�ៃ�់បាះ�។

�ិ�ះ�ត្ថិ�ងរឹងក៏្សាតោះដួើម័បីឯង
�ិងអនក្សាទាំះ�ងអសិ់�ាះស្វែដួរណ៎ាាះ។

អូតោះ�, តោះ�ះ�
តោះល់ើក្សា�បដាះប់តោះល់ើក្សាតោះឡូើង។

បាះ�, តោះល់ើក្សាតោះហើ�។

ពី�ងតោះម័ើល់ស្វែសិបក្សា�ហ៎ាំះ�ង�ិងថ្នាះសិ់ក្សាង់។

ពី�ងអនក្សាចូូល់�មី 
ក្សាង់ឡាះ�ស្ថាាះ�

ឯង ក្សាង់ឡាះ�តោះ�ែង។

តោះដាះ�ក្សាង់ តោះម័ើល់បញ្ជាាះក្សា់ស្វែសិបក្សា�ហ៎ាំះ�ង�ិ
ងថ្នាះសិ...។

ស្វែសិបក្សា�ហ៎ាំះ�ង
�ត្ថិូវ�ក្សាខាាះញ់�ិងសិ�អាះត្ថិ
តោះដាះ���ក្សា�ស្ថាាះ�លាះងតោះ�គឿងបនាាះសិ់!

អូតោះ�សិ�អាះត្ថិរួចូតោះ�សិចូ!
បនាាះប់ម័ក្សាសិ�ងួត្ថិ...។

�បញាះប់ផ្ទុង
តោះ�បើកា�ះ�តោះ�ែើង�យល់់ផ្ទុែ��
សិៃ�ត្ថិសិិ�។

ក់រណីីទីី2:

�ប�័ត្ថិនចូ�តោះពាះ�កាះរហក្សា់ម័ក្សា/ដួួល់
(វគគ កាះរងាះរតោះពីល់ពីិ�ិត្ថិយតោះម័ើល់ឡាះ�/តោះជិះើងក្សាង់�ិងបាះត្ថិតោះ�កាះម័)



ទាំះញ...
�ុតោះ�ះ�យល់់ពីីពិីដាះ�តោះល់ើ។

អូតោះ� តោះ�ះរួចូតោះត្ថិើ...

ស្វែ�បសិៃ�ត្ថិភាាះម័ៗ...

�ូល់ីជាះប់ប�ុ�ស្វែសិបក្សា

ចូូល់ស្វែ�នក្សា�ិងមាះត្ថិ់!

អុញ?
អនក្សាចូូល់�មី�ាះងតោះម័ុចូហន�ង?

អនក្សាចូូល់�មី
អត្ថិ់ពាះក្សា់ស្វែវ��ះកាះរពាះរផ្ទុង!

�ត្ថិូវ�បញាះប់�បាះប់តោះ�ើបបាះ�។�ត្ថិូវ�បញាះប់�បាះប់តោះ�ើបបាះ�។

អី�ាះសិ!?

�ីហន�ង! ដួូចូមាះ�អីជាះប់តោះជិះើង...។

សិូីអតោះញ្ចឹឹ�...។

អាាះ
�ុតោះ�ះ�យល់់...។

�ត្ថិួត្ថិពីិ�ិត្ថិយតោះជិះើងក្សាង់
�ិងបាះត្ថិតោះ�កាះម័រួចូរាះល់់។



មាះ�អីគុ�គួ��ំ��?

បាះ�សិុ�តោះទាំះសិ
�ំ��តោះផ្ទាាះត្ថិអាះរម័មណ៍៍...!

�ុតោះ�ះ�យល់់តោះ�ចូើ�ទាំះក្សា់តោះជិះើង

តោះម័ើល់ជិះុ�វិញ
�បាះប់�ាះរួចូសិ�ម័តោះ�ែើ។

�ំ��តោះពីល់�ែ�តោះ�ែចូតោះម័ើល់ចូុងតោះជិះើងស្វែដួរ
ដួូចូតោះ���ត្ថិូវ�ប�័ត្ថិនណ៎ាាះ។

បាះ�សិុ�តោះទាំះសិ...!
ចូុម័!? ��ក្សាស្វែ�នក្សា...
�ំ���ិ�ះ��ជិះុល់តោះហើ�ដួ�ង...!?

ម័ិ�ដួល់់ថ្នាាះក្សា់��...។

តោះ�
ម័ិ�ស្វែម័�តោះ�...។

�ូល់ីតោះហើរចូូល់ស្វែ�នក្សា

តោះដាះ�ស្ថាះរកា�ះ�តោះ�ែើង�យល់់... អត្ថិ់�ល់់ហមង
ឯងតោះ��!

កាះរងាះរតោះជិះើងក្សាង់�ិងបាះត្ថិតោះ�កាះម័
រូូសិ័រថ្ងៃ�ដុួ��ហ៎ាំះ�ង�ិង�ូល់ីអាះចូ
ខាាះត្ថិ់តោះហើរម័ក្សា ស្វែវ��ះកាះរពាះរ�ត្ថិូវពាះក្សា់ដាះចូ់ខាះត្ថិ!ស្វែវ��ះកាះរពាះរ�ត្ថិូវពាះក្សា់ដាះចូ់ខាះត្ថិ!

អាាះ... តោះរឿងតោះ��ក្សា៏�ត្ថិូវបាះ��បាះប់តោះហើ�។អាាះ... តោះរឿងតោះ��ក្សា៏�ត្ថិូវបាះ��បាះប់តោះហើ�។

�ី! ស្វែ�នក្សាតោះ�ះឈឺ!?

បាះ���ស្ថាាះ�...។
ពីិត្ថិជាះមិ័��ល់់ឯងតោះ�!?

�ំ���ត្ថិូវមាះត្ថិ់អញ្ចឹឹ�ងស្វែដួរ
ពីីរាះម័ចូបងស្វែដួល់គួតោះអាះ���ក្សានាះ។

តោះ��!តោះ��!



ថ្ងៃ�ៃតោះ�� 
�ត្ថិូវចូងចាះ�រតោះបៀបតោះ�បើ
�បដាះប់តោះល់ើក្សាណ៎ាាះ។ �បដាះប់តោះល់ើក្សា...!

បាះ�! �ំ�����ប�ង!

ឧបក្សារណ៍៍�ប់ស្ថាាះត់្ថិធ្លាាះក្សា់ ឧបក្សារណ៍៍អាះម័ឡូ�ក្សា

ម័ុ�តោះ�បើ�បដាះប់តោះល់ើក្សា

អែី�ត្ថិូវតោះ�ែើដាះចូ់ខាះត្ថិគឺ

តោះម័ើល់បញ្ជាាះក្សា់ថ្នាះតោះម័ើល់បញ្ជាាះក្សា់ថ្នាះ
ឧបក្សារណ៍៍សិុវត្ថិិិភាះពីគឺON។ឧបក្សារណ៍៍សិុវត្ថិិិភាះពីគឺON។

តោះម័ើល់បញ្ជាាះក្សា់ផ្ទុងណ៎ាាះ

ឧបក្សារណ៍៍អាះម័ឡូ�ក្សាមាះ�ដួ�តោះណ៍ើកាះរ

�ប់រ���តក្សាុ�តោះអាះ�ធ្លាាះក្សា់។

តោះពីល់តោះ�បើ�បដាះប់តោះល់ើក្សាមាះ�សិរសិរពីីរតោះពីល់តោះ�បើ�បដាះប់តោះល់ើក្សាមាះ�សិរសិរពីីរ

ស្វែ�ចូ��ចូវាះក្សា់ ឬមាះ�ពីត់្ថិបត្ថិ់ស្វែដួរអត្ថិ់ស្វែ�ចូ��ចូវាះក្សា់ ឬមាះ�ពីត់្ថិបត្ថិ់ស្វែដួរអត្ថិ់

ស្ថាាះ�ភាះពីវិល់ថ្ងៃ�រូក្សាតោះ�ះល់ូស្វែដួរតោះ�ស្ថាាះ�ភាះពីវិល់ថ្ងៃ�រូក្សាតោះ�ះល់ូស្វែដួរតោះ�

ដាះចូ់ខាះត្ថិ�ត្ថិូវពិី�ិត្ថិយតោះម័ើល់�ែ��ឯង។ដាះចូ់ខាះត្ថិ�ត្ថិូវពិី�ិត្ថិយតោះម័ើល់�ែ��ឯង។

តោះម័ើល់បញ្ជាាះក្សា់តោះហើ� 
គឺចូូល់ដួល់់សិិត្ថិ�ីង។

តោះម័ើល់បញ្ជាាះក្សា់ថ្នាះមាះ�តោះ�បើ��នាះប់��
ស្វែដួល់មាះ�របួសិស្ថាាះម័ស្វែដួរតោះ�។

��នាះប់��តោះ�បើសិ�ក្សា�ូចូ,

តោះបើម័ិ�តោះក្សាើត្ថិតោះ�ដួូរភាាះម័។

បនាាះប់ម័ក្សាតោះរៀបដាះក្សា់

��នាះប់��តោះ�ះចូ��ុចូតោះល់ើក្សា

ក់រណីីទីី3:
កាះរងាះរ�បដាះប់តោះល់ើក្សា
(តោះ�បើ�បាះសិ់�បដាះប់តោះល់ើក្សាតោះដាះ�សិុវតិិ្ថិភាះពី)



តោះល់ើក្សា�បដាះប់តោះល់ើក្សាតោះឡូើងតិ្ថិចូ,
តោះម័ើល់មាះ�រតោះផ្ទុូ�ងរតោះងគើស្វែដួរតោះ�។

វាះអាះចូបាះត្ថិ់ល់���ង
ដួូចូតោះ���ត្ថិូវ�ប�័ត្ថិនតោះអាះ�ស្វែម័�ស្វែ��!

រួចូតោះហើ� តោះល់ើក្សាប�តតោះ�ៀត្ថិ
ជាះកាះរតោះ�សិចូ

មាះ�តោះរឿងស្វែដួល់"ម័ិ��ត្ថិូវតោះ�ែើ" 
បង�បាះប់�ុក្សាម័ុ�។

ហ៎ាះម័ដាះចូ់ខាះត្ថិ"តោះល់ើក្សាម័ួ�ចូ�តោះហៀង"
ទាំះ�ងក្សាង់ម័ុ� ទាំះ�ងក្សាង់តោះ�កាះ�ណ៎ាាះ

វាះអាះចូធ្លាាះក់្សាផ្ទុង 
តោះហើ�តោះ�ែើតោះអាះ�ប�ុ�ក្សា�ៃ�់
ហួសិក្សា�ម័ិត្ថិដួល់់�បដាះប់តោះល់ើក្សា។

ម័ួ�តោះ�ៀត្ថិ តោះពីល់តោះក្សាើត្ថិរញ្ចឹួ��ដួី...
�ត្ថិូវ�បញាះប់ឃ្លាាះត្ថិតោះចូញ។

តោះពីល់រញ្ចឹួ��ខាាះ�ង 
ឡាះ�អាះចូធ្លាាះក្សា់ណ៎ាាះ។

តោះពីល់មាះ�តោះក្សាើត្ថិអី
�គួស្ថាះរ�ពីួ�បាះរម័ភណ៎ាាះ។

តោះម័ជាះង 
�ំ��អរគុណ៍ណ៎ាះសិ់!

អញ្ចឹឹ�ង ថ្ងៃ�ៃតោះ��ស្វែដួរ
ទាំះ�ងពីីរនាះក្សា់ជួិះ�កាះរងាះរ
ពីិ�ិត្ថិយតោះម័ើល់ឡាះ�តោះអាះ�ផ្ទុង។

តោះល់ើក្សា�បដាះប់តោះល់ើក្សាតោះឡូើង

អូតោះ� ត្ថិួមាាះសិុី��តួ្ថិត្ថិពីិ�ិត្ថិយរួចូ។ តោះម័ើល់តោះជិះើងក្សាង់
�ិងបាះត្ថិតោះ�កាះម័!

ខាាះចូ...ខាាះចូ...



បញ្ចឹឈប់�បដាះប់តោះល់ើក្សា!

តោះ�ះមាះ�អនក្សាក្សា�ពីុងតោះ�ែើកាះរតោះវើ�!

បាះ បាះ�!

តោះអេ!!

អាាះ- រួចូរាះល់់តោះដាះ�ម័ិ�មាះ�អី...។

�ត្ថិូវតោះ�ែើកាះរហមត្ថិ់ចូត្ថិ់...!

តោះ�ែចូតោះម័ើល់បញ្ជាាះក់្សាស្វែត្ថិម័ួ�

ឡាះ�អាះចូធ្លាាះក្សា់បាះ�។

ល់ូ...
ឥត្ថិតោះខាះះ�...។

ចូប់កាះរងាះរ ក្សា៏ដួក្សាចូិត្ថិត!

តោះពីល់��លាះក្សា់�បដាះប់តោះល់ើក្សា
�ត្ថិូវស្វែ�សិក្សា�បាះប់ផ្ទុងតោះវើ�!

តោះម័ជាះង...
�ំ��មាះ�អី�ល់់ចូង់�បាះប់។

តោះ�ែើកាះរងាះរជាះម័ួ�បូូ�ចូូល់�មីតោះ�ែើកាះរងាះរជាះម័ួ�បូូ�ចូូល់�មី
អាះចូស្ថាាះប់តោះពីល់ណ៎ាះម័ិ�ខាះ�។អាះចូស្ថាាះប់តោះពីល់ណ៎ាះម័ិ�ខាះ�។

តោះអាះ��ំ��សិុ�តោះទាំះសិ 
ស្វែម័�បាះ�!

តោះ�កាះ�ម័ក្សាពីីរនាះក់្សាតោះនាះ�
តោះ�ែើកាះរជាះថ្ងៃដួគូរជាះម័ួ��ាះដ៏ួល់ូ។

ស្វែ�សិក្សា�បាះប់អនក្សាជិះុ�វិញ
ជាះចូ�ះប់ដាះច់ូខាះត្ថិ!

ឯងស្វែដួរ
តោះពីល់តោះ�ែើកាះរតោះ�ះបាះត្ថិតោះ�កាះម័



តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់មាះ�ស្វែក្សាបរៗ�ែ��
ស្ថាាះ�ម័ិ�ដួល់់
ដួ�ងចូ�ះសិ់តោះ�ះ?

សិុវត្ថិិិភាះពីអនាះម័័�ក្សាស្វែ�ែងតោះ�ែើកាះរ

ចាះ�បាះចូ់ណ៎ាះសិ់មាាះក្សា់ៗ�ល់់ដួ�ង

�ិងតោះ�ះរពីវិ�័�។

�ត្ថិ�ម័តោះ��
ស្ថាះក្សាតោះម័ើល់តោះឡូើងវិញ
តោះ�សិស្ថាាះឌីីម័តងតោះ�ៀត្ថិ។

ក្សាស្វែ�ែង�ុសិ�បស្វែហសិ
ថ្ងៃ�ត្ថិួអងគតោះចូញម័ក្សាតោះ��
ដួូចូអនក្សាណ៎ាះអតោះញ្ចឹឹ�។ ហមឺ?

ថ្នាះតោះម័ុចូ?

អាាះ អាាះ អាាះ..អាាះ អាាះ អាាះ..
កើក់ៀបជាាប់�បដាាប់កើល់ើក់

មូរចំូល់ត្ថិួបងិ�ល់ដឹូចំថែ�ែពាា�ក់ងាាារជាាកើដឹើម 

ដឹួល់កើដាាយសាារទាំាក់់ទីុកើ�ា�យល់់

ដឹួល់ធ្លាាាក់់ពីីរ�យ�តសុូ�ចំកើ�ើង

ចំ��ុចំថែដឹល់�ត្ថិូវ�បុង�បយ័ត្ថិន
ចំ�កើពាាះឧសុាាហក់មមថែ�ទាំា�រ�យ�ត

រលាាក់

ហក់់មក់

កើក់ៀបជាាប・់មូរចំូល់

ដឹួល់・ដឹួល់ធ្លាាាក់់
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តោះ��ះ�កាះរ(Rosai)
ដាះចូ់ខាះត្ថិម័ិ�ស្វែម័�ស្វែត្ថិជាះតោះរឿងអនក្សាដួ៍ថ្ងៃ�តោះ�
គឺជាះបញ្ជាាះស្វែក្សាបរ�ែ��។

តោះដួើម័បីតោះពីល់មាះ�បញ្ជាាះតោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់អី

��នាះក្សា់���ងជាះមួ័�

អនក្សារួម័កាះរងាះរជាះ�ម័ម�ះ

ក្សា៏សិ�ខាះ�់ស្វែដួរណ៎ាះា។

បាះ�!
�ំ��តោះបតជាាះ���ប�ងរាះល់់ថ្ងៃ�ៃ

តោះដាះ��បុង�ប�័ត្ថិនចូ�តោះពាះ�

តោះ��ះ�កាះរ(Rosai)

�ំ��ចូង់តោះអាះ�ចាះ�ថ្នាះ
កាះរតោះ�ះរពីវិ�័�ជាះ
កាះរតោះ�ះរពី"�ែ��ឯង", "�គួស្ថាះរ" 
�ិង"ជិះីវភាះពី"។

ហន�ងតោះហើ�ៗហន�ងតោះហើ�ៗ

សុ�ក់ាាថែសុិងយល់់តាាមរយះ 

គំ��ូរ/រូប�ត្ថិ

តោះ�ះ�ស្ថាាះល់់អ�ពីីតោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់ស្វែដួល់បងកប់ក្សាន�ងតោះពីល់ក្សា�ពីុងតោះ�ែើកាះរតោះ�ះក្សាស្វែ�ែងកាះរងាះរ!

កាារហឹិក់ហ្គាាត្ថិ់ប៉ាាា�់�បម៉ាាណីកើ��ាះថ្នាាាក់់ 
(KYT or Kiken Yochi Training)

កើ�ះជាាចំ��ុចំនៃ�
កើ��ាះថ្នាាាក់់!

�បដាះបត់ោះល់ើក្សា
 �ត្ថិវូតោះ�បើ�បាះសិ់ �ះម័វ�ិី
ស្ថាះ�សិត�ត្ថិ�ម័�ត្ថិវូ

ម័ិ��ត្ថិូវចូូល់ជិះិត្ថិ�បដាះប់
តោះល់ើក្សា ស្វែដួល់ក្សា�ពីុង
��លាះក្សា់ចូុ�តោះ�

ម័ុ�តោះល់ើក្សាតោះឡូើង
តោះម័ើល់មាះ�រតោះផ្ទុូ�ងរតោះងគើ
ស្វែដួរតោះ�។

ម័ិ��ត្ថិូវជិះិ�ក្សាន�ងរ���ត
ស្វែដួល់តោះល់ើក្សាតោះឡូើងតោះ�

សាាក់គំ�ត្ថិកើមើល់ថ្នាាក់ថែ�ែងណាាកើ��ាះថ្នាាាក់់!

① ②

③ ④

① ②

③ ④

① ②

③ ④

① ②

③ ④
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�ល់់ដួ�ង�ះម័រ��មាាះង់ហ៎ាាះក្សា់(Manga)

ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីអនាាម័យនៃ�ឧសុាាហក់មមថែ�ទាំា�
រ�យ�ត

តោះបាះ�ពីុម័ពផ្ទុ�ះ�ស្វែ�3ឆ្នាំាះ�2020

តោះបាះ�ពីុម័ពផ្ទុ�ះ�តោះដាះ�៖ �ក្សាសិួងសិុ�ុមាះល់ភាះពី�ិងកាះរងាះរ
តោះរៀបចូ�គតោះ�មាះងតោះដាះ�៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.
�តួ្ថិត្ថិពីិ�ិត្ថិយ�ិពី�ធតោះដាះ�៖ គណ៍ៈក្សាមាាះ�ិកាះរតោះល់ើក្សាក្សាម័ពសិ់កាះរតោះរៀបចូ�សិមាាះរៈអប់រំសិតីពីីសិុវត្ថិិិភាះពី

អនាះម័័�កាះរងាះរ
ក្សាិចូឹកាះរតោះរៀបចូ�សិមាាះរៈអប់រំសិតីពីីសិុវត្ថិិិភាះពីទាំះក្សា់�ង��ង ឧសិ�ះហក្សាម័មស្វែ�ទាំះ�រ���ត

ផ្ទុល់ិត្ថិតោះដាះ�៖ Sideranch Inc. 

��នាះក់្សា���ងម័ក្សាតោះ�ើងសិតីពីីឯក្សាស្ថាះរតោះ��

ស្វែផ្ទុនក្សាសិុវត្ថិិិភាះពី កាះរិ�ះល់័�សិុវត្ថិិិភាះពីអនាះម័័�
នាះ�ក្សាដាាះ�សិតង់ដាះរកាះរងាះរ �ក្សាសិួងសិុ�ុមាះល់ភាះពី�ិងកាះរងាះរ


