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ជំពូក 1

ចំេណះដឹងអំពី ៉ សុីនសចចល័តែដល ចេលើក

របស់្រ លៗ

1.1 និយមន័យ ៉ សុីនសចចល័ត លក្ខណសម ត្តិរបស់
អ្នកប ្ជ  និង បេច្ចកសព្ទ

1.1.1 និយមន័យ
៉ សីុនសចចល័ត្រតវ ននិយមន័យ  "េ្រគឿងច្រកែដល េលើក បន៉ក េហើយដឹកជញនបន៉ក ងំេ ះ មទិសេផ្តក

េ យ េ្របើ្រ ស់អនុ ព ចលករ។ ៉ សីុន ងំេនះ នេ្រគឿង ប់េផ្ដើមអនុ ពចលករែដល នដំេឡើងមក មួយ េហើយ
ច ្ល ស់ទីេ កាន់ទី ំងែដលមិន នប ្ជ ក់"។ ក៉ងចំេ ម ៉ សីុន ងំេនះ ៉ សីុនសចចល័តែដល នបន៉ក ស្រ ប់

េលើក ចំនួន  មួយេ ន ឬេលើសេនះ និងតិច ង្រ ំេ ន្រតវ នេ  " ៉ សីុន សចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ"។

ន ៉ សីុន ប់េផ្តើមអនុ ពមូ៉ទ័រមក មួយ្រ ប់

្ល ស់ទីេ កាន់ទី ំងែដលមិន នប ្ជ ក់

ដឹកជញនបន៉ក មទិសេដក

េលើកបន៉កេ យេ្របើ្រ ស់េ្រគឿង

ប់េផ្ដើមអនុ ពចលករ

របូ ព 1-1 និយមន័យៃន ៉ សុីនសចចល័ត

1.1.2 លក្ខណសម ត្តិរបស់អ្នកប ្ជ
េគែបងែចកលក្ខណសម ត្ត ិរបស់ដំេណើរការ ៉ សីុនសចចល័តេ យែផ្អកេលើបន៉កស្រ ប់េលើករបស់ ៉ សីុនសចចល័តនី
មួយៗ។ េដើម ី ចប ្ជ ៉ សីុនសចចល័តដូចប ្ហ ញេ ក៉ង ង 1-1 នត្រមវឲ  ន ្ញ ប័ណ្ណ អ្នកប ្ជ ៉ សីុនសច
ចល័ត ឬបញ្ចប់មុខវ ិ ្ជ បណ៉ះប ្ត លជំ ញ ឬការអប់រពិេសសស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសចចល័ត។ េគែបងែចក
លក្ខណសម ត្ត ិរបស់ េ យែផ្អកេលើបន៉ក ស្រ ប់េលើក និងសមត្ថ ពផក៉របស់ ៉ សីុនសចចល័តែដលនឹង្រតវ េធ្វ ្របតិបត្ត ិ
ការ ប៉ុេ ្ណ ះ េហើយមិនែបងែចក េ យែផ្អក េលើ ៉ សពិត ្រ ក ដ ៃនបន៉កែដលនឹង្រតវេលើកេ ះេទ។

ង 1-1 ៉ សុីនសចចល័តែដល ច្របតិបត្ត ិការ នេ មលក្ខណសម ត្តិរបស់អ្នកប ្ជ

បន៉កស្រ ប់េលើក
៉ សីុនសច ចល័ត

្ញ ប័ណ្ណ របស់
អ្នកប ្ជ

មុខវ ិ ្ជ បណ៉ះប ្ត លជំ ញស្រ ប់
្របតិបត្តិការ ៉ សុីនសចចល័តែដល

នសមត្ថ ពផក៉្រ ល

ការអប់រពិេសសស្រ ប់
្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសច

ចល័ត
មតិេ បល់

្រ ំេ នេឡើងេ ○ ✖ ✕
េនះមិន ប់បញលនូវ
្របតិបត្ត ិការែដល
ក់ព័ន្ធនឹងការ

េបើកបរេ េលើផ វេទ

មួយេ នេឡើងេ  និង
តិច ង្រ ំេ ន

○ ◯ ✕

0.5 េ នេឡើងេ  និង
តិច ងមួយេ ន

○ ◯ ○
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1.1.3 បេច្ចកសព្ទ

(1) ការេ ងបង្ហ ត/ការប ្ទ បចុះ ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច ការពនត ពន្ល ឹប 
េចញចូល និងការវលិ

េគេធ្វ្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សីុនសចចល័តេ យេ្របើ្រ ស់ការេ ងបង្ហ ត/ការប ្ទ បចុះ ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច ការ
ពនតពន្ល ឹបេចញ ចូល ឬការវលិរមួ ្ន ។

ការេ ងបង្ហ ត និងការប ្ទ បចុះ ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច ការពនតពន្ល ឹបេចញចូលៃនៃដសច ការវលិ

របូ ព 1-2 ចល ៉ សុីនសចចល័ត

(2) ៃដសច
ៃដសចគឺ ៃដែដល នកំណល់ដងថ្លឹងស្ថ ិតេ ងចុងៃនរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិៃន ៉ សីុនសចចល័ត។ នៃដ
សច ងដូច្របអប់ និងៃដសច ងដូចសុ៊ម្របដឹស្រប ក់ េធ្មញ ្រតីេ យ ្រស័យេលើ្រទង់្រ យេផ ង ្ន ។ ៉ សីុនសចចល័ត
ែដល ចេលើករបស់្រ លៗ េហើយ ន បន៉ក ស្រ ប់េលើកតិច ង្រ ំេ ន សុទ្ធែត នៃដសច ងដូច ្របអប់ សឹងែត 
ងំអស់។

ៃដសចបែន្ថមែដល្រតវ នដំេឡើងេ ងចុងៃនៃដសចេម្រតវ នេ ៃដសចជំនួយប ្ទ ប់បន ។ំ ៃដសចេមរបស់
៉ សីុនសចចល័ត ទូេ សំេ េ េលើដងេកា្ត ងសច។ បែន្ថមពីេលើេនះេទ ត េ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ យអីុ្រដលីកែដល
 ន មុខ រ  ដងសចេ្របើ្រ ស់ៃដសច គ ្ល ក់កង់ៗត ្ជ ប់ ្ន ។ ែផ្នកែដលេ ជិតច កចូក្រតវ នេ ៃដសច 

ែផ្នកែដលេ ជិត េ  អីរបស់អ្នកប ្ជ ្រតវ នេ ដងេកា្ត ងសច (សូមេមើល របូ ព 1-14 ទំព័រទី 11 (km))។

(3) កាចំ ្ង យស្រ ប់េធ្វការ
កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការគឺ ច ្ង យ មទិសេដកពីចំណុចផ្ចិតៃនការវលិេ កាន់ែខ ប ្ទ ត់ មទិសឈរែដលកាត់ ម
ចំណុចក ្ត លៃនេង ងទម្ពក់ (របូ ព 1-3)។ សូមកត់ស ្គ ល់ មិនែមន ច ្ង យពីក ្ល ស់ ្ទ ស់េជើងេ្រកាមៃន
ដងេកា្ត ងសចេ កាន់ចំណុចក ្ត លៃនេង ងទម្ពក់េទ។

ក ្ល ស់ ្ទ ស់េជើង
េ្រកាមៃនដងេកា្ដ ងសច
ៃនក ល ៉ សីុនសច

ប្លង់េដក

ៃដសច
មុំៃដសច

ផ្ចិតៃន
ការវលិ

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ

អ័ក ៃនៃដសច

ចំណុចៃដសច

ការពនតេពញបន៉កៃនរនុកគន្ល ឹះ
ចំណុចៃដសច

A

B

C

្របែ
វងៃ
ដស

ច

របូ ព 1-3  បេច្ចកសព្ទ ៃនៃដសច

A: កម្ពស់ស្រ ប់េលើកខ្ពស់ផុតដី
B: កម្ពស់ស្រ ប់េលើកេ េ្រកាមដី
C: កម្ពស់ស្រ ប់េលើកសរុប
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(4) បន៉កស្រ ប់េលើក
បន៉កស្រ ប់េលើកគឺ បន៉កអតិបរ ែដល ច ក់ នេ េពលេជើងែ្រជងដងសច្រតវ ន តសន្ធ ឹងេពញេលញ 
េហើយកំាច ្ង យស្រ ប់ េធ្វការ ្រតវ ន បន្ថយ ឲ តិច អប បរ  (ែដល ស ពេ េពលែដល្របែវងៃដ សច្រតវ ន 
បន្ថយឲ តិច អប បរ ៉ ងេពញទំហឹង េហើយមុំៃដសច ្រតវ ន បេង្ក ើន ឲ  េ្រចើន អតិបរ )។ បន៉កស្រ ប់េលើក
រមួ ន ៉ សៃនេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ក ដូច េង ងទម្ពក់ ឬច កចូកស្រ ប់ ប់។

បន្ថយ្របែវងៃដសចឲ
តិច អប បរ

បេង្ក ើនមុំៃដសចឲ ធំ
អតិបរ

បន៉កស្រ ប់េលើក (ស្រ ប់
៉ សីុនសចចល័ត តៃម្លអតិបរ ៃន 

បន៉ក ែដល នកំណត់សរុប)

៉ សៃនេ្រគឿង ្ជ ប់

ដងសចស្រ ប់

េលើកបន៉ក

បន៉កែដល
នកំណត់

ការពនតេពញបន៉ក

របូ ព 1-4 បន៉កស្រ ប់េលើក

(5) បន៉កែដល នកំណត់
បន៉កែដល នកំណត់គឺ បន៉កែដលទទួល នេ យការដកនូវ ៉ សៃនេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ក 
(ដូច េង ងទម្ពក់ ឬច ក ចូក ស្រ ប់ ប់) ពីបន៉កអតិបរ ែដល ច ក់ នេ េលើ ៉ សីុនសច ចល័ត 
េ ងេ មរច សម្ព ័ន្ធ  វត៉ តុស ស គ មុំៃដសច និង ្របែវង ៃដសចរបស់ ។

៉ សៃនេង ងទម្ពក់ និងេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសច
ស្រ ប់េលើកបន៉កដៃទេទ ត

បន៉កែដល នកំណត់

បន៉កែដល ន
កំណត់សរុប

របូ ព 1-5  បន៉កែដល នកំណត់សរុប
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(6) បន៉កែដល នកំណត់សរុប
បន៉កែដល នកំណត់សរុបគឺ ៉ សែដលទទួល នេ យការបែន្ថម ៉ សៃនេង ងទម្ពក់ ឬេ្រគឿងត ្ជ ប់ដងសច
ស្រ ប់េលើកបន៉កដៃទេទ ត មួយ េ នឹងបន៉កែដល នកំណត់ (របូ ព 1-5 ទំព័រទី 5 (km))។ ស្រ ប់ ៉ សីុនសច
ចល័ត េង ងទម្ពក់ េ្រចើន្រតវ នេ្របើ្រ ស់  ញឹក ប់ ្រស័យេលើ្របេភទៃនការ រ។ សូម ីែតេ េពលែដល្របែវងៃដ
សច និងកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វការដូច ្ន ក៏ េ យ ក៏បន៉កែដល នកំណត់ែ្រប្របលែដរេ េពលេង ងទម្ពក់ខុស ្ន  ្រតវ
នេ្របើ្រ ស់។ េហតុេនះេហើយ បន៉កែដល នកំណត់សរុបែដលទទួល នេ យការ បែន្ថ  ម ៉ សៃនេង ងទម្ពក់ ឬេ្រគឿង
្ជ ប់ស្រ ប់េលើកបន៉កដៃទេទ ត  មួយ េ េលើបន៉កែដល នកំណត់ ទូេ ្រតវ នប ្ហ ញ។ តៃម្លអតិបរ ៃនបន៉ក

ែដល នកំណត់សរុបេស្ម ើនឹងបន៉កស្រ ប់េលើក។

(7) បន៉កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ងលក្ខខណ្ឌ មិន នបន៉ក
បន៉កែដល នកណំត់សរុបេ ក៉ងលក្ខខណ្ឌ មនិ នបន៉កគឺ ក សព្ទែដលេ្របើែតស្រ ប់ ៉ សីុនសចែបបបន៉ក្របេភទ
ន្រទងុប៉េុ ្ណ ះ។ ្រតវ នកណំត់េ យែផ្អកេលើស្ថ រិ ពៃនដងសចេពលែដល ្ម នបន៉កេ េលើៃផ្ទ តេ្រកាមស្រ ប់ ក់

ទនំញិ (ស ពមិន ន់ នបន៉ក) កដូ៏ច ក ្ល ងំៃនៃដសច នងិស ស គេផ ងេទ ត។ ប ្ហ ញនូវដំេណើរការរបស់
៉ សីុនសចចលត័េ េពលេជើងែ្រជងដងសចស្ថ តិេ ្របែវងទទងឹពនតេពញបន៉ករបស់  (ែដលផ្តល់នូវស្ថ រិ ពៃន ដងសច 
អតបិរ ) នងិេពលែដលៃដសចកពុំងែបរមខុេ នងឹ តបំន ់ េ ងេ្រកាយ នងិតបំនេ់ ងចេំហ ង។

(8) Jigiri (ការេលើកេឡើងផុតដី)
Jigiri (ការេលើកេឡើងផុតដី) សំេ េ េលើការេ ងបង្ហ តៃនបន៉ក ក៉ង លក្ខណៈ ែដល េ ខ្ពស់ផុតពីដី ទ្រមស្រ ប់េធ្វការ 
ឬពីដុំកំណល់ ស្រ ប់ ្រទ បន្ត ិច។

ក៉ងអំឡុង្របតិបត្ត ិការេ ងបង្ហ ត ចូរេលើកបន៉ក ៉ ងេស្ង ម ្ង ត់េ យ នចល បន្ត ិចបនច េហើយឈប់េ េពល
ែដលបន៉ក្រតវ ន េលើក េឡើង ផុតពីដី និងប ្ជ ក់ពីស្ថ ិរ ពៃនបន៉កែដល នេលើកេឡើង។ េហើយប ្ទ ប់មក ប ្ជ ក់ពី
លក្ខខណ្ឌ ៃន្រប ប់្រប រ tamagake (ការចងែខ ) េ យពិនិត េមើល េតើ កំពុងែតព រេ ក៉ង កែន្លងេលើ េង ងទម្ពក់
ែដរឬេទ េដើម ី ននូវសុវត្ថ ិ ព។ 

ការេ ងបង្ហ ត

េលើកបន៉កបន្ត ិចពីដី

របូ ព 1-6 Jigiri (ការេលើកេឡើងផុតដី)

(9) កម្ពស់ស្រ ប់េលើក
កម្ពស់ស្រ ប់េលើកគឺ ច ្ង យបញ ររ ងែដនកំណត់ ងេលើ និង ងេ្រកាមែដលក៉ងច ្ង យេ ះេង ងទម្ពក់ ឬេ្រគឿង
្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើក បន៉កដៃទេទ ត ច្រតវ នេលើកេឡើង និងប ្ទ បចុះ ៉ ង ន ្របសិទ្ធ ព  ែផ្អកេលើ្របែវងៃដ

សច និងមុំៃដសច។ ក្រមិតចេ ្ល ះៃនកម្ពស់ស្រ ប់េលើកេឡើងេលើពីៃផ្ទដី (ៃផ្ទែដល ៉ សីុន សច ចល័ត ្រតវ ន ក់ពីេលើ) ្រតវ
នេ  "កម្ពស់ស្រ ប់េលើកខ្ពស់ ផុត ដី" ក្រមិតចេ ្ល ះៃនកម្ពស់ស្រ ប់េលើកចុះេ ងេ្រកាម្រតវ នេ  "កម្ពស់

ស្រ ប់េលើកេ េ្រកាមដី" េហើយកម្ពស់សរុប្រតវ នេ  "កម្ពស់ ស្រ ប់េលើកអតិបរ " (កំពស់ស្រ ប់េលើកសរុប) 
(របូ ព 1-3 ទំព័រទី 4 (km))។ ទូេ  មួយនឹង ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉្របេភទ ន្រទងុ កម្ពស់ ស្រ ប់េលើកខ្ពស់ផុតដី
េ េពលែដលៃដសចស្ថ ិតេ ្របែវងអតិបរ របស់ ្រតវ នកំណត់ កម្ពស់ស្រ ប់េលើកខ្ពស់ផុតដីអតិបរ  េហើយ
កម្ពស់ស្រ ប់េលើកេ េ្រកាមដីមិន្រតវ នកំណត់េទ។
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1.2 ្របេភទៃន ៉ សុីនសចចល័ត

1.2.1 ៉ សុីនសច្របេភទ ន្រទងុ

(1) ៉ សុីនសច្របេភទ ន្រទងុ
៉ សីុនសច្របេភទ ន្រទងុែដល នបន៉កស្រ ប់េលើកតិច ង្រ ំេ ន េរឿយៗ នទូករេទះ ន បទ ្ឋ នែដល

្រតវ នព្រងឹងឲ ំេ យ នរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិ (ឧបករណ៍ដងសច) ្រតវ ន ដំេឡើង េហើយ្រតវ ន បំ ក់
េ  េ យេជើងែ្រជងដងសច េដើម ីបេង្ក ើន ស្ថ ិរ ព ក៉ងអំឡុង ្របតិបត្ត ិការ ប ្ជ  ៉ សីុនសច។

បែន្ថមេលើេនះ កាប៊នពីរ្រតវ នដំេឡើងេ េលើ ៉ សីុនសច្របេភទ ន ្រទងុ នីមួយៗ មួយស្រ ប់្របតិបត្ត ិការប ្ជ
៉ សីុនសច េហើយមួយ េទ ត ស្រ ប់េបើកបរ ៉ សីុនសច។ ្របព័ន្ធអុី្រដលីក ឬ្របព័ន្ធ េមកានិចបញនអនុ ពេ កាន់

ឧបករណ៍ដងសច។ គេ្រចើនៃន ៉ សីុនសចចល័តែដល នបន៉កស្រ ប់េលើកតិច ង្រ ំេ ន គឺេ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធអុី
្រដលីក។

របូ ព 1-7 ៉ សុីនសច្របេភទ ន្រទងុ

(2) ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុផក៉ឧបករណ៍ដងសចែដល ចេលើករបស់្រ លៗរ ង តេ្រកាមស្រ ប់
ក់ទំនិញ និងកាប៊ន និង ប ្ជ ឧបករណ៍ដងសចេ យ ញបេញ្ចញអនុ ពចលករពី ៉ សីុន ប់េផ្តើមអនុ ពមូ៉ទ័រ 

( ៉ សីុន) ស្រ ប់េបើកបរ ៉ សីុនសច។ ្របេភទ ៉ សីុនសច េ្រចើន នបន៉កស្រ ប់េលើកតិច ងបីេ ន។ របូ ងៃដ
សច នពីរ្របេភទ ដូច ៃដសច្រតង់ និងៃដសច គ ្ល ក់ កង់ៗ ត ្ជ ប់ ្ន ។

ៃដសច្រតង់ ៃដសច គ ្ល ក់កង់ៗត ្ជ ប់ ្ន

របូ ព 1-8 ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
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1.2.2 ៉ សុីនសច នកង់

(1) ៉ សុីនសច នកង់
៉ សីុនសច នកង់្រតវ នបំ ក់េ េ យដំុរុញែដលត្រមវេ ម្របេភទែដលេ េលើេ ះរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់

វលិ (ឧបករណ៍ដងសច) ្រតវ នដំេឡើង។ ៉ សីុនសច នកង់ែដល ចអនុ ្ញ តឲ េធ្វ្របតិបត្ត ិការេបើកបរ និង្របតិបត្ត ិ
ការ ប ្ជ ៉ សីុនសចពីកាប៊នែតមួយ មួយនឹង ៉ សីុន ប់េផ្តើមអនុ ពមូ៉ទ័រែតមួយ ន។ ន ្របេភទកង់បួន និង
កង់បី (កង់មុខពីរ កង់ ងេ្រកាយមួយ)។ ក៉ងខណៈែដល ៉ សីុនសច េ្រចើន្រតវ នបំ ក់េ េ យេជើងែ្រជងដងសច 
េដើម ីបេង្ក ើនស្ថ ិរ ព នមួយចំនួនតូច្រតវ នបំ ក់េ េ យ កង ែដកេ េលើែផ្នក ងេ្រ ៃនសម កេ ស៊ូ កង់មុខ។ 
កងែដកប៉ះនឹងដីក៉ងអំឡុងការេលើក េហើយបេង្ក ើនស្ថ ិរ ព។

របូ ព 1-9 ៉ សុីនសច នកង់

(2) ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប
៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុបគឺ ៉ សីុនសចស្វយ ក់្រ នែដលអនុ ្ញ តដល់្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសច និង

ការេបើកបរពីកាប៊នែត មួយ។ ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប្រតវ នរមួបញលេ េ្រកាមចំ ត់ ្ន ក់
៉ សីុនសច នកង់។ ៉ សីុនសច ងំេនះ ចេបើកបរ នេ េលើដីមិន បេស្ម ើ និងដីែដល  ន លក្ខណៈទន់េ យកែន្លង 

េ យ រពួក ន េ ះ េវ ន កង់ ធំ និង្របព័ន្ធ ្របអប់េលខរុញ្រ នេ េលើកង់ ងំអស់។ ៉ សីុនសច ងំេនះក៏្រតវេគ
បំ ក់េ យវធិី ្រស្តកាច់ចង្ក តបួន្របេភទ (ការកាច់ចង្ក ចេ យកង់មុខពីរ ការកាច់ចង្ក តេ យកង់ េ្រកាយ ពីរ ការ
កាច់ចង្ក តេ យកង់បួន និងការកាច់ចង្ក តកាប៊ន) ផងែដរ េហតុ ដូេច្នះ ពួក នចលន ព្របេសើរបំផុតេ ក៉ងទី
លំហចេង្អ ត។

របូ ព 1-10 ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប
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(3) ៉ សុីនសច្របេភទ នកង់ដូចរថេ្រកាះ
៉ សីុនសច្របេភទ នកង់ដូចរថេ្រកាះ្រតវ នបំ ក់េ េ យ្រច ក់កង់រថេ្រកាះស្រ ប់ការ ្ល ស់ទី ែដល សុ៊ម

ស្រ ប់រុញ្រ ន េហើយ ន រច សម្ព ័ន្ធ ង េលើស្រ ប់វលិែដល្រតវេគបំ ក់េ េលើ  េហតុដូេច្នះេហើយ តំបន់ ប៉ះ ្ន របស់
ពួក គឺធំ ងតំបន់ប៉ះ ្ន ៃនេ ះេវ នកង់របស់ ។ េនះអនុ ្ញ តឲ ៉ សីុនសច្របេភទ នកង់ដូចរថេ្រកាះ ចេបើកបរ
ន សូម ីែតេ ក៉ងទី ំង នដីទន់ និងមិនេស្ម ើ ្ន ក៏េ យ។ ម៉ូ ែដល ៉ សីុនសច្របេភទ នកង់ដូចរថេ្រកាះែដល ច

េលើករបស់្រ លៗខ្លះ ្រតវ នេ ៉ សីុនសច្របេភទ នកង់ដូចរថេ្រកាះ ្ន តតូច ែដលបំ ក់េ េ យេជើងែ្រជង
ដងសចេដើម ីបេង្ក ើនស្ថ ិរ ព។

របូ ព 1-11 ៉ សុីនសច្របេភទ នកង់ដូចរថេ្រកាះែដល ចេលើករបស់្រ លៗ
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1.2.3 ៉ សុីនសចចល័តេលើផ វែដក
៉ សីុនសចចល័តេលើផ វែដក នឧបករណ៍ដងសច (រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើ ស្រ ប់ វលិ) ្រតវ នដំេឡើងេ ែផ្នក ងេលើៃន 

ដុំ រុញ ែដល នកង់រត់ េ ែផ្នក ង េលើៃនែខ ប ្ទ ត់ផ វែដក។ ៉ សីុនសចចល័តេលើផ វែដក្រតវ នេ្របើ្រ ស់េ ក៉ង
ការ ងសង់ផ វែដក។ 

របូ ព 1-12 ៉ សុីនសចចល័តេលើផ វែដក

1.2.4  ៉ សុីនសចអែណ្ត ត
៉ សីុនសចអែណ្ត ត នឧបករណ៍ដងសច្រតវ នដំេឡើងេ ងេលើៃន ឡង់។ ន ្របេភទែដលក៉ងេ ះៃដសចមិន

េធ្វការសចចុះេឡើង ឬវលិេទ។ ៉ សីុនសចអែណ្ត ត ្ល ស់ទីឆ្លងកាត់ៃផ្ទទឹក មរយៈស្វយ ក់្រ ន ឬ មិន ែមនស្វយ ក់
្រ ន េហើយ ៉ សីុនសច េ្រចើន នសមត្ថ ព គួរឲ  ស្ញប់ ែស្ញង ស្រ ប់េលើកបន៉កធ ំនិងធ្ងន់ៗ។

របូ ព 1-13 ៉ សុីនសចអែណ្ត ត
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1.2.5 ៉ សុីនសច ចល័តេផ ងេទ ត
្របេភទ ៉ សីុនសចចល័តមួយេផ ងេទ ត គឺ្របេភទអូសែប៉ល (េ្រគឿង ច្រក កាយដីេដើរេ យអីុ្រដលីកែដល នមុខ រដង
សច [របូ ព 1-14])។ េ្រគឿងច្រកកាយដី ងំេនះ្រតវ នបំ ក់េ យមុខ រ ៉ សីុនសច ដូច េង ងទម្ពក់ស្រ ប់
េលើកបន៉កេ េលើេ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ យអីុ្រដលីក និងឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព។ ពិេសសេ ះ េង ងទម្ពក់ែដលត្រមវ
ម្របេភទនីមួយៗ្រតវ ន ្ជ ប់ េ នឹង ងេ្រកាយៃនច កចូក (េង ងទម្ពក់ែដលពន្ល ឹបេចញចូល ន ែដល ច្រតវ
នទុក ក់េ ក៉ងែផ្នក ងេ្រកាយៃនច កចូកគឺេឃើញ នេគេ្របើ្រ ស់េ្រចើន [របូ ព 1-15]) េហើយេ យការដំេឡើង

េង ងទម្ពក់ និងបំែណប ៉ សីុនសច ឬបំែណបេ្រគឿងច្រកកាយដីេ យ្រសបេ ម្របតិបត្ត ិការ ចេ រចួក៉ងការេ្របើ
្រ ស់ ៉ សីុនសច ែតមួយស្រ ប់ ងំ្របតិបត្ត ិ ការ កាយដី និង ៉ សីុនសច។ សូមកត់ស ្គ ល់  េនះមិនរមួបញលនូវ
៉ សីុនសចែដលេ ក៉ងេ ះ េង ងទម្ពក់ែដលេធ្វត្រមវ ម ៉ សីុនសចគឺ្រ ន់ែត្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹងែផ្នក ងេ្រកាយ

ៃនច កចូកេ ះេទ។

ដងេកា្ត ងសច

ៃដសច

ច កចូក

េង ង ទម្ពក់ែដល
ពន្ល ឹបេចញចូល ន  

ង បន៉កែដល
នកំណត់

្ល កព័ត៌ នលម្អ ិតៃន ៉ សីុនសចចល័ត

េភ្ល ើងស ្ញ /ឧបករណ៍កំណត់បន៉កែដល នកំណត់

កាប៊ន

ចេង្ក ង្រព ន ងេ្រ  
(េឡើងភ្ល ឺេ េពលេ ក៉ងបំែណប ៉ សីុនសច)

កង់ែបប្រច ករថេ្រកាះ

របូ ព 1-14  េ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ យអុី្រដលីកែដល នមុខ រដងសច

(a) មិនពន្ល ឹបចូលវញិ (b) នពន្ល ឹបចូលវញិ

របូ ព 1-15  េង ងទម្ពក់ែដលពន្ល ឹបេចញចូល ន
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1.3 រច សម្ព ័ន្ធេមៃន ៉ សុីនសចចល័ត

1.3.1 រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិ
រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិសំេ េលើរច សម្ព ័ន្ធ ែដលេ ក៉ងេ ះៃដសច និងឧបករណ៍ដងសចស្រ ប់េ ងបង្ហ ត/
សចចុះេឡើង ឬអ្វ  ែដលដូច ្ន េនះ ្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ងសុ៊មៃនរច សម្ព ័ន្ធ ្រតវ នផ រ ្ជ ប់ េហើយេ  "សុ៊មស្រ ប់
វលិ"។ សុ៊មស្រ ប់វលិ្រតវ នបន៉បពី ងេលើៃន នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម ងំេនះ មរយៈ ៉ ងស្រ ប់វលិ។ តួ
ងំមូលវលិេ េឆ្វង និងេ ្ត ។ំ

េ ក៉ងរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិៃន ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប ៃដសច យន្តការៃនការសចេឡើងចុះ 
(សីុ ំងស្រ ប់សច ចុះ េឡើង  ) យន្តការេ ងបង្ហ ត និងកាប៊នស្រ ប់េធ្វ្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុន សច និង្របតិបត្ត ិការ
េបើកបរ្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ងេជើង្រគឹះស្រ ប់វលិ ែដល ស្ថ ិតេ េលើសុ៊មស្រ ប់វលិ (របូ ព 1-16 ទំព័រទី 13 (km))។ ទម្ងន់
ផយ៉ ឬរច សម្ព ័ន្ធ ែដល ន ក់ទម្ងន់េផ ងេទ តស្រ ប់ រក  តុល  ព្រតវ នដំេឡើងេ ងេ្រកាយៃនយន្តការេ ង
បង្ហ ត។

ស្រ ប់ ៉ សីុនសច្របេភទ ន្រទងុ រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើគឺសឹងែតដូច ្ន  ប៉ុែន្តកាប៊នស្រ ប់ែត ្របតិបត្ត ិការប ្ជ
៉ សីុនសចប៉ុេ ្ណ ះ្រតវ ន ដំេឡើង េ ក៉ងសុ៊មស្រ ប់វលិ។ កាប៊នស្រ ប់្របតិបត្ត ិការេបើកបរ្រតវ នផ្តល់ជូនេ ក៉ង
នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម។ រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិៃន ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ ន

ផក៉នូវយន្តការេ ងបង្ហ ត និងយន្តការៃនការសចេឡើងចុះ (សីុ ំងស្រ ប់សចចុះេឡើង) េ ក៉ងសុ៊មស្រ ប់វលិ េហើយ
ៃដសច្រតវ ន ដំ េឡើងេ ក៉ងែផ្នក ងេលើ (របូ ព 1-17 ទំព័រទី 13 (km))។ បែន្ថមពីេលើេនះេទ ត ឧបករណ៍ស្រ ប់
្របតិបត្ត ិការ្រតវ នផ្តល់ជូនេ  ចំេហ ងសង ងៃន នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម។ ៃដសចគឺសមមូលេ នឹងៃដេពល
េលើកបន៉ក េហើយ ក់េ្របើ្រ ស់  សំ ន់  នូវក ្ល ំងែដលេធ្វឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង (បន៉កែដលប ្ត ល ឲ ធ្ន ឹម េឡើងេកាង)។ 
នៃដសនចែបប ន្របអប់្រទងុ និងៃដសចែបបស៊ុម្របដឹស្រប ក់ េធ្មញ្រតី េហើយ ងៃនពំនុះកាត់ទទឹងៃនៃដសនច

ែបប ន្របអប់្រទងុ គឺ ចម ង ន ងចតុេកាណ ឬពហុេកាណ េដើម ីផ្តល់ក ្ល ំងែដល្រតវការ ំ ច់េដើម ីធន់្រ ំ ន
េ នឹងក ្ល ំងែដលេធ្វឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង (របូ ព 1-20 និង របូ ព 1-21 ទំព័រទី 13 (km))។ ៃដសចៃន ៉ សីុនសចចល័ត
ែដល ចេលើករបស់្រ លៗ គេ្រចើនគឺ ៃដសច ង្របអប់្រទងុ។
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របូ ព 1-16  រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិរបស់

៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប

របូ ព 1-17  រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉

បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ

របូ ព 1-18 ឧ ហរណ៍ៃនកាប៊ន ៉ សុីនសចស្រ ប់

ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប

របូ ព 1-19 ឧ ហរណ៍ៃនកុង ក់/ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងរបស់

៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ

របូ ព 1-20  ៃដសនចែបប ន្របអប់្រទងុ របូ ព 1-21  ៃដសចែបបស៊ុម្របដឹស្រប ក់េធ្មញ្រតី

ៃដសច

យន្តការ
េ ងបង្ហ ត

េជើង្រគឹះ
ស្រ ប់វលិ

យន្តការៃនការសច
េឡើងចុះ (សីុ ំងសច

ចុះេឡើង)

កាប៊ន

យន្តការៃនការវលិ

ៃដសច

យន្តការេ ងបង្ហ ត

សុ៊មស្រ ប់វលិ
(បេ ្គ ល)

យន្តការៃនការសចេឡើងចុះនូវៃដសច
(សីុ ំងសចចុះេឡើង)

❶ ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក
❷ កុង ក់្រ ្វ ំងស្រ ប់ការវលិ
❸ កុង ក់ PTO
❹ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ការវលិ
❺ ្ន ស់ស្រ ប់ការពនតពន្ល ឹបេចញចូល
❻ កុង ក់ប ្ជ េជើងែ្រជងដងសច
❼ ្ន ស់ដងេ ងបង្ហ តេម
❽ ្ន ស់ស្រ ប់ដងេ ងបង្ហ តជំនួយ
❾ ្ន ស់សចចុះេឡើង

❶ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ក
❷  ្ន ស់ស្រ ប់ការពនតពន្ល ឹបេចញចូល
❸ ្ន ស់ស្រ ប់េ ងបង្ហ ត
❹ ្ន ស់ស្រ ប់សចចុះេឡើង
❺ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ការវលិ
❻  កុង ក់ស្រ ប់ការពន្ល ឹប/ការពនត
េង ងទម្ពក់

❼ កុង ក់ែដក្រគីប

ពំនុះកាត់ទទឹងៃន
រច សម្ព ័ន្ធ ៃដសច
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1.3.2 យន្តការៃនការវលិ
យន្តការៃនការវលិគឺ ឧបករណ៍ែដលបង្វ ិលរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិ េ េឆ្វង និង ្ត ក៉ំងខណៈែដល្រតវ នដំេឡើង
េ ក៉ង នដឹកជញន ្រទពី ងេ្រកាម។ យន្តការ េ្រចើន នរច សម្ព ័ន្ធ ែដលក៉ងេ ះ ៉ ងស្រ ប់វលិ្រតវ ន
ដំេឡើងេ កាន់ែផ្នក ងេលើៃនសុ៊មរបស់ នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម និងរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិ្រតវ ន
ដំេឡើងេ ៃផ្ទ ងេលើ ៃន ៉ ងស្រ ប់វលិ។ រង្វ ិល 360º េ យ ្ម នែដនកំណត់គឺ ចេធ្វេ ន មួយ នឹង ្របេភទៃន
យន្តការៃនការវលិេនះ។ (សូមេមើល “យន្តការៃនការវលិ” (ទំព័រទី 24) (km))

1.3.3 នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម
នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាមគឺ រច សម្ព ័ន្ធ រងែដល្រតវ នផក៉េឡើងេ េលើរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិ េហើយទុក

ដឹក ៉ សីុនសច។ មក មួយនឹង្របេភទដូច ងេ្រកាមេ យែផ្អកេលើ្របព័ន្ធ ៃនការេបើកបរ។

(1) នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាមៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ
ន្រទងុ

ចំេ ះ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ ន្រទងុដឹក ទំនិ ញ្រតវ នេ្របើ្រ ស់ក៉ងការព្រងឹងបែន្ថមនូវ
ទី ំងែដលឧបករណ៍ដងសច្រតវ នបន៉បពីេលើ (រ ងកាប៊ន និង តស្រ ប់ផក៉ទំនិញ ៃន ន ្រទងុដឹកទំនិញធម្ម )។ 
ក៏ នផងែដរនូវមូ៉ែដល ែដលឧបករណ៍ដងសច្រតវ នដំេឡើងេ  ក៉ង តស្រ ប់ ក់ទំនិញ ឬេ ងេ្រកាយ។

របូ ព 1-22 នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាមៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
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(2) នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាមៃន ៉ សុីនសច នកង់ (រមួ ងំ ៉ សុីន សច 
ស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប)

នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាមៃន ៉ សីុនសច នកង់្រតវ នផលិតេឡើង ពិេសសស្រ ប់េ្របើ្រ ស់េ ក៉ង ៉ សីុនសច
នកង់។ មធម្ម នអ័ក ពីរ េហើយម៉ូ ែដលែដល ន្របអប់េលខរុញ្រ នកង់ ងំ បួន (4WD) គឺេឃើញ ន ទូេ  

េ យ ន្របេភទែដលេធ្វឲ  ការ កាច់ ចង្ក តេ យកង់ ងំបួន ចកា្ល យ បទ ្ឋ នទូេ ។ អនុ ពចលករស្រ ប់
េបើកបរ និង្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សីុនសច្រតវ នផ្តល់ជូនេ យ ៉ សីុនែតមួយគត់ េហើយ្របតិបត្ត ិការ ងំអស់្រតវ ន 
េធ្វេឡើងពីេ អីអ្នកេបើកបរែត ្ន ក់។ ក៉ងខណៈែដល ៉ សីុនសច នកង់្រតវេគបំ ក់េ េ យេជើងែ្រជងដងសច 
ម៉ូ ែដលខ្លះ ្ម នេជើងែ្រជងដងសចហ្ន ឹងេទ ម៉ូ ែដល ងំេនះ ន រច សម្ព ័ន្ធ ៃនកងែដកែដល ន អង្កត់ផ្ចិតតូច បន្ត ិច ង
សម កេ ះេវ នកង់ េហើយ្រតវ នដំេឡើងេ  ែផ្នក ងេ្រ ៃនសម កកង់។ កងែដក ងំេនះប៉ះនឹងដីក៉ងអំឡុង
្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សីុនសច េហើយ បេង្ក ើនស្ថ ិរ ព។

ដ ទ័រ

៉ សីុន

្រប ប់បែម្លងក ្ល ំងបង្វ ិល

ការេផ្ទរ

មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវលិ

ដង ្ល បច្រក

សីុ ំងស្រ ប់កាច់ចង្ក ត

េជើងែ្រជងដងសច
កង់ ងេ្រកាយ

្របព័ន្ធ រស័រ ៉ សីុនសច

ធុងេ្របងឥន្ធនៈ កង់មុខ

របូ ព 1-23 នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាមៃន ៉ សុីនសច នកង់
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(3) េជើងែ្រជងដងសច
េជើងែ្រជងដងសច្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ង ៉ សីុនសច្របេភទ ន្រទងុ ៉ សីុនសច នកង់ (រមួ ងំ ៉ សីុនសចស្រ ប់
ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប) និង ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុេដើម ីបេង្ក ើនស្ថ ិរ ពក៉ងអំឡុង្របតិបត្ត ិការ។ 
េជើងែ្រជងដងសច្របតិបត្ត ិការេ យេ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធអុី្រដលីក។ នេជើងែ្រជង្របេភទ H និង X។

របូ ព 1-24 េជើងែ្រជងៃដសច្របេភទ H 

( ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប)

របូ ព 1-25 េជើងែ្រជងៃដសច្របេភទ X 

( ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប)

ធ្ន ឹមៃនេជើងែ្រជងដងសច

ធ្ន ឹមៃនេជើងែ្រជងដងសច

សីុ ំងអូសរកិល

សីុ ំងអូសរកិល

សីុ ំង្រគីប

a៖ ការពនតអប បរ
b៖ ការពនតមធ ម
c៖ ការពនតេពញបន៉ក

សីុ ំង្រគីប

ត្រមវធ្ន ឹមៃនេជើងែ្រជងដងសចស្ថ ិតេ ្រតង់ទទឹងព ្ល តសន្ធ ឹងែដល នកំណត់ និង្រតវ ន ្ជ ប់ឲ នឹងេ យែដក
រនុកស្រ ប់ ្ទ ស់  ក់ េ  េពល េធ្វ្របតិបត្ត ិការ។ ស្រ ប់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ េជើងែ្រជង ដង 
សច សឹង ងំអស់្រតវ នព ្ល តសន្ធ ឹងេ យៃដេ កាន់ចំេហ ងៃន ៉ សីុនសច េហើយចល បញ រៃនៃដសច្រតវ ន
េធ្វេឡើង លក្ខណៈអីុ្រដលីក។

េ ង្រទ
បែណ្ត ត

រនុកគន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់
ក់េ

រន្ធ ្របេ ងៃនរនុកគន្ល ឹះ

របូ ព 1-26 រ ររនុក ្ទ ស់ស្រ ប់ ក់េ  និង្របេ ងៃនរ ររនុក ្ទ ស់ស្រ ប់ េជើង ែ្រជងដងសច្របេភទ  X
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1.3.4 ែខ ពួរេធ្វពីលួស
ែខ ពួរេធ្វពីលួសែដល្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹងសីុ ំងសលែខ ្ន រេ េលើតួៃន ៉ សីុនសចចល័ត្រតវ នេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់
េ ងបង្ហ ត។ ែខ ពួរេធ្វពីលួស ងំេនះ្រតវែតរង ំ ពិេសស ដូេច្នះេហើយព័ត៌ ន បេច្ចកេទសែដលេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់
ពួក គឺខុសពីព័ត៌ នបេច្ចកេទសែដលេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់ែខ ចងសច tamagake។ ក់ទងនឹងក ្ល ំងរបស់  ក ្ត
សុវត្ថ ិ ពចំនួន 4.5 ឬខ្ពស់ ង្រតវ ន ែចងស្រ ប់ែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់េ ងបង្ហ ត និងការសចចុះ េឡើង េ  យ ៃដ
សច 3.55 ឬេលើសេនះស្រ ប់ការពនតពន្ល ឹបេចញចូលរបស់ៃដសច និង 3.75 ឬេលើសេនះស្រ ប់ែខ ពួរេធ្វពីលួសែដលេ្របើ
េដើម ី្រទៃដសច។ ក ្ត សុវត្ថ ិ ពគឺ បន៉កែដលេធ្វឲ ច់ែខ ពួរេធ្វពីលួសែចកនឹងតៃម្លអតិបរ ៃនបន៉កែដល្រតវ ន
ក់េ េលើែខ ពួរេធ្វពីលួស។

(1) រច សម្ព ័ន្ធែខ ពួរេធ្វពីលួស
ែខ ពួរេធ្វពីលួស្រតវ នផលិតេ យការមួលព័ទ្ធសរៃសែខ េ្រចើនចូល ្ន ។ សរៃសែខ នីមួយៗ្រតវ នេរ បចំេឡើងេ យ
មួលព័ទ្ធចូល ្ន នូវែខ លួសែដលេគហូត ក់ ងេពល ្រត ក់ែដល ្ម ន ្ន មមុខតំណែដល្រតវ នេធ្វេឡើងេ យ
ែដកែថប យកាបូនែដល នគុណ ពខ្ពស់។

សរៃសែខ
ែខ លួស

សល

សល៖ កសព្ទទូេ ស្រ ប់សលេធ្វពី ច់សរៃសរុក្ខ តិ សលសរៃសែខ  និងសល េធ្វពីែខ ពួរ។ (េនះបេង្ក ើត ន ចំណុច

ក ្ត លៃនែខ ពួរ ឬសរៃសែខ )

សរៃសែខ ៖ ស ស គៃនែខ ពួរេធ្វពីលួសែដលេធ្វេឡើងពីែខ លួស េ្រចើនមួលព័ទ្ធចូល ្ន ។

ែខ លួស៖ ែខ លួសេធ្វពីែដកែថបែដលបេង្ក ើត ន សរៃសែខ ។ នែខ លួស្រ ត និងែខ លួសេ្រ បេ ហៈ ងេ្រ ។

របូ ព 1-27 រច សម្ព ័ន្ធែខ ពួរេធ្វពីលួស
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សលេធ្វពី ច់សរៃសរុក្ខ តិ ឬសលេធ្វពីែខ ពួរេ ចំណុចក ្ត លៃន ែខ  ពួរេធ្វពីលួសេធ្វការេដើម ីរក របូ ងរបស់ែខ ពួរ 
ផ្តល់ ពបត់ែបន និង ្រសប យកការប៉ះទង្គ ិច និងរញ័រេដើម ីប ្ក រសរៃសែខ មិនឲ ច់។ េនះគឺ យន្តការៃនសល។ ស្រ ប់
៉ សីុនសចចល័ត ែខ ពួរេធ្វពីលួសែដល នសរៃសែខ ្រ ំមួយ សរៃស មួលព័ទ្ធចូល ្ន ្រតវ នេគេ្របើ្រ ស់ ទូេ ។ 

រច សម្ព ័ន្ធ ៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស ទូេ ្រតវ នចង៉លប ្ហ ញេ យេលខកូដរច សម្ព ័ន្ធ  (ចំនួនសរៃសែខ ) x (ចំនួន
ែខ លួសែដល នេ ក៉ង សរៃសែខ នីមួយៗ) ដូច  6 x 37។ ក៉ងចំេ មែខ ពួរេធ្វពីលួសេផ ងៗ ្ន ែដល នអង្កត់ផ្ចិត
នប ្ជ ក់ ែខ ពួរេធ្វពីលួស ងំ យ ែដលេធ្វេឡើងេ យចំនួនកាន់ែតធំៃនែខ លួស កាន់ែតេស្ត ើង ទូេ ន ព

បត់ែបន ្ល ងំ ង។

ង 1-2 េលខកូដរច សម្ព ័ន្ធែខ ពួរេធ្វពីលួស និងពំនុះកាត់ទទឹង

េលខកូដ
រច សម្ព ័ន្ធ

6 x 37 IWRC6 x Fi(29) IWRC6 x WS(26)

ទិដ្ឋ ពពំនុះ
កាត់ទទឹង

លក្ខណៈ
សលេធ្វពី ច់សរៃសរុក្ខ តិ 
ផ្តល់នូវ ពបត់ែបនល្អ ។

ែខ ពួរេធ្វពីលួសឯក ជ ែតមួយសរៃស
្រតវ នេ្របើ្រ ស់ សល េហើយសល ន
ែខ លួសស្រ ប់បិទភ្ជ ិតចេ ្ល ះ្របេ ង
ែដលចង ច់ចូល ្ន ។ េនះ្រតវ ន
េ្របើ្រ ស់េ េពល្រតវការបន៉កែដល
េធ្វឲ ច់ខ្ពស់។

ែខ ពួរេធ្វពីលួសឯក ជ ែតមួយ
សរៃស្រតវ នេ្របើ្រ ស់ សល។ 
ន ពបត់ែបន ៉ ងល្អ ្របេសើរ 

និងធន់នឹងការសឹកេរច រល។

ការេ្របើ្រ ស់
ការេ ងបង្ហ ត/ការចងែខ
សច Tamagake

ការេ ងបង្ហ ត/ការចងែខ សច 
Tamagake

ការេ ងបង្ហ ត
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(2) ្របេភទៃនរេង្វល
េពលរេង្វញែខ ពួរេធ្វពីលួស និងរេង្វញៃនសរៃសែខ ស្ថ ិតេ ក៉ង ទិសេ  ផយ៉ ្ន  េនះ្រតវ នេ  "ែខ ពួរែដល នរេង្វល
សរៃសប្រ ្ច ស" េ  េពល រេង្វញ ងំេនះស្ថ ិតេ ក៉ងទិសេ ដូច ្ន  េគេ  "ែខ  ពួរ នសរៃសត ញែដល នទិសរេង្វល
្រសប ្ន "។ រេង្វល ងំេនះ្រតវ នែបងែចកតេ េទ តេ  "រេង្វល ងអក រ Z" និង "រេង្វល ងអក រ S" ្រស័យេលើ
ទិសេ រេង្វលៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស។

េបើេ្រប បេធ បនឹងែខ ពួរេធ្វពីលួសែដល នសរៃសត ញ នទិសរេង្វល្រសប ្ន  ែខ ពួរែដល នរេង្វលសរៃសប្រ ្ច ស
សឹកេរចរល ប់ ង ប៉ុែន្ត យ ្រសលក៉ងការ ប់កាន់េផ្ទរចុះេឡើង ង េ្រ ះ មិនសូវទទួលរងការរ  ឬកួចរមួល។ 
ដូេច្នះេហើយ ែខ ពួរេធ្វពីលួសែដល នរេង្វលសរៃសប្រ ្ច ស ងអក រ Z ្រតវ នេ្របើ្រ ស់ ទូេ ។

រេង្វលែខ ង អក រ Z ធម្ម រេង្វលែខ ង អក រ S ធម្ម ែខ ពួរែដល នសរៃសត ញ ន
ទិសរេង្វល្រសប ្ន អក រ Z

ែខ ពួរែដល នសរៃសត ញ ន
ទិសរេង្វល្រសប ្ន អក រ S

ែខ ពួរែដល នរេង្វលសរៃសប្រ ្ច ស ែខ ពួរ នសរៃសត ញ នទិសរេង្វល្រសប ្ន

របូ ព 1-28 ្របេភទៃនរេង្វល

(3) អង្កត់ផ្ចិតែខ ពួរេធ្វពីលួស
អង្កត់ផ្ចិតៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស្រតវ ន ងេ យអង្កត់ផ្ចិតៃនរង្វង់ែដលព័ទ្ធវង់ជុំ វញិពំនុះមុខកាត់ទទឹងរបស់ ។ ្រតវ ន
កំណត់េ យការ ស់អង្កត់ផ្ចិតៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស េ យេ្របើ ្រប យ ស់្របេភទអូសរកិលេ ក៉ងទិសេ បីេ ្រតង់ពំនុះ
កាត់ទទឹងែដល នប ្ជ ក់ េហើយប ្ទ ប់មករកមធ ម គៃនលទ្ធផលែដល ស់ ន។ ក្រមិតធន់នឹងអង្កត់ផ្ចិតេ្រ
មធ មែដល្រតវ នកំណត់េ េពលផលិត (អង្កត់ផ្ចិតេ្រ មធ មេ ងេ ម JIS) ្រតវែត នតៃម្ល ប់ ពី 0% ដល់ 
+7% (សូមកត់ស ្គ ល់ េនះគឺ 0% រហូតដល់ 10% ស្រ ប់ ែខ  ពួរេធ្វពីលួសែដល នអង្កត់ផ្ចិតេ្រកាម 10 mm)។

អង្កត់ផ្ចិត = 

វធិី ្រស្ត ស់ែវង្រតឹម្រតវ វធិី ្រស្ត ស់ែវងមិន្រតឹម្រតវ

របូ ព 1-29 វធីិ ្រស្ត ស់ែវងអង្កត់ផ្ចិតែខ ពួរេធ្វពីលួស
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(4) ការពិនិត េមើលែខ ពួរេធ្វពីលួស

a. ចំណុច្រតតពិនិត ស្រ ប់ែខ ពួរេធ្វពីលួស

● ែខ លួស ច់

● អង្កត់ផ្ចិតថយចុះ និងសឹកេរចរល

● នកួចរមួល និងការខូច្រទង់្រ យ

● ការកាត់សីុ

● ពមិន្រប្រកតីេ ក៉ងការរុកួចែខ បញ្ចប់

b. លក្ខណៈវនិិច្ឆ ័យស្រ ប់ែខ ពួរេធ្វពីលួសែដលេគ ម ត់

● ែខ លួស ច់៖ ក៉ងការ ក់ព័ន្ធ ែខ ពួរេធ្វពីលួសនីមួយៗ ្របសិនេបើេលើសពី 10 គរយៃន ចំនួនសរុបៃនែខ លួស 
(មិន ប់ែខ លួសស្រ ប់ភ្ជ ិតបំេពញ ចេ ្ល ះ ្របេ ង ) ែខ លួសនឹង ច់។

ចំនួនសរៃសែខ ែដកលួស ស្រ ប់ បន រ 

្របែវងៃនរេង្វលមួយជំុៃនែខ ពួរ
េធ្វពីលួស ( នែខ  6 សរៃស)

របូ ព 1-30 ការ ក់ព័ន្ធែខ ពួរេធ្វពីលួសមួយ ន់

● អង្កត់ផ្ចិតែដលថយចុះ៖ ែខ លួសែដល នអង្កត់ផ្ចិតថយចុះចំនួនេលើសពី្រ ំពីរ គរយៃនអង្កត់ផ្ចិតេ្រ មធ ម។

● ការខូច្រទង់្រ យ  ៖ ែខ លួសែដល នការកួចរមួល (េ ក៉ងករណីេនះ សូមកុំជួសជុល និងេ្របើ ្រ ស់េឡើងវញិ)។

កួចរមួល លក្ខខណ្ឌ ែដល ្ម នការកួចរមួល

កួច រមួលវជិ្ជ ន

កួចរមួលអវជិ្ជ ន

របូ ព 1-31 កួចរមួល
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● ការកាត់សីុ៖ ែខ លួសែដលរងការកាត់សីុ និង/ឬខូច្រទង់្រ យធ្ងន់ធ្ងរ។ (របូ ព 1-32 និង របូ ព 1-33)

(a) ែខ លួសែដលរមួល ្ល ងំ (b) ែខ លួសែដល នៃផ្ទ ងេលើែបកេខ្ទច

(c) ែខ លួសែដល នការេកាង ្ល ងំ (d) ែខ លួសែដល នការខូច តធ្ងន់ធ្ងរ

របូ ព 1-32  ការខូច្រទង់្រ យធ្ងន់ធ្ងរ 

លក្ខណៈវនិិច្ឆ ័យៃនែខ ពួរេធ្វពីលួសែដល នេរ ប ប់ ងេលើ គឺ លក្ខណៈ វនិិច្ឆ ័យស្រ ប់ការដកយកេចញែដល្រតវ ន
ែចងេ យច ប់ និង បទ បញ្ញត្ត ិ។ យកល្អ គួរបរែខ ពួរេធ្វពីលួសែដល នសរៃសលួស ច់ ឬការថយចុះ េ្រចើន នូវអង្កត់ផ្ចិត
េ យែខ ពួរថ្មីឲ ន ប់ មុនេពលពួក នដល់ លក្ខណៈ វនិិ ច្ឆ ័យែដល នប ្ជ ក់ ងេលើ។

េលើសពីេនះេទ ត ែខ ពួរេធ្វពីលួសគួរ្រតវ នដកេចញក៉ងករណីែដលែខ  ពួរ េធ្វពីលួសទទួលរងប៉ះ ល់េ យប ្ហ ចូល ្ន
ពីរ ឬេ្រចើន ដូច ការខូច ្រទង់្រ យ ការសឹកេរចរល និងរែហក ឬែខ ពួរ ច់។ េនះ នន័យ េបើេ ះបី ការខូច ត
មួយៗស្ថ ិតេ េ្រកាមលក្ខណៈវនិិច្ឆ ័យស្រ ប់ការដកយកេចញក៏េ យ ក៏ែខ ពួរេធ្វពីលួសគួរែត្រតវ ន ដក យកេចញ 
េ េពលែដលការខូច តសរុបចូល ្ន មកពីបុព្វេហតុ ងំេនះ នដល់ក្រមិត ក់ ក់មួយ។

របូ ព 1-33  ការកាត់សុីធ្ងន់ធ្ងរ 
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1.4 យន្តការស្រ ប់ការេលើកេឡើង ការសចចុះេឡើង ការវលិ 
និង ្របតិបត្តិការេផ ងេទ ត

1.4.1 PTO (ឧបករណ៍េផ្ទរ មពល)
យន្តការេនះ ញអនុ ពចលករពី ៉ សីុនែដលផ្តល់អនុ ពដល់ចល  េហើយេ្របើ្រ ស់ េដើម ី្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសច។ 
្រតវ នេ្របើ្រ ស់េ យបិទ និងេបើក ។ PTO ្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹងមុខតំណែដល នដំេឡើង េ ក៉ង ្របអប់ េលខ 
ឧបករណ៍ស្រ ប់េបើកបរ ឬែផ្នកដៃទេទ ត ែដល ញអនុ ពចលករ ពី ៉ សីុនេ យេធ្វឲ ចូលេលខ។ ប ្ទ ប់មក
រុញ្រ នបូមអុី្រដលីកែដលេ្របើ្រ ស់ស្រ ប់ ៉ សីុនសច េហើយ មួយនឹងស ្ព ធអុី្រដលីកែដលបេង្ក ើត ន េធ្វ្របតិបត្ត ិ 
ការស្ព ឺ ស្រ ប់ រុញ ្រ នៃនឧបករណ៍ដងសច (ដូច ម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក និង សីុ ំងអុី្រដលីក)។

៉ សីុនរបស់ ន្រទងុ

ការេផ្ទរ

PTO

បូមអុី្រដលីក

យន្តការ
កាច់ចង្ក ត

យន្តការៃន
ការវលិ យន្តការេ ង

បង្ហ ត

PTO

៉ សីុន

្រប ប់បែម្លងក ្ល ំង
បង្វ ិល

ងស៉កេ្របងអុី្រដលីក

បូម 
អុី្រដលីក

យន្ដការពន្ល ឹប
េចញចូល/សច
េឡើងចុះនូវៃដសច

៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ (ឧ ហរណ៍) ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប (ឧ ហរណ៍)

របូ ព 1-34  ្របភពអនុ ពៃនឧបករណ៍ដងសច

1.4.2 យន្តការេ ងបង្ហ ត
យន្តការេ ងបង្ហ ត នម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក ស្ព ឺបន្ថយេល ឿន ៃន ការេ ងបង្ហ ត ដុំ ្ន រស្រ ប់េ ងបង្ហ ត និងែផ្នក
េផ ងេទ ត។ ដុំ ្ន រ្រតវ នបង្វ ិលេ យេ្របើ្រ ស់ក ្ល ំងបង្វ ិលៃនមូ៉ទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីកស្រ ប់ការរុ/ការព ្ល រែខ ពួរេធ្វ
ពីលួស និងេដើម ីេ ងបង្ហ ត និង ប ្ទ ប បន៉ក។

ម៉ូទ័រេដើរេ យអុី្រដ
លីក

ស្ព ឺបន្ថយេល ឿនៃនការ
េ ងបង្ហ ត

ដុំ ្ន ររង្វ ិលស្រ ប់
េ ងបង្ហ ត

ម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីកដឹកេផ្ទរក ្ល ំង
បង្វ ិលរបស់

ស្ព ឺបន្ថយេល ឿនៃនការេ ងបង្ហ តបន្ថយេល ឿន
បង្វ ិលៃនមូ៉ទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក និង នក ្ល ំង
បង្វ ិលកាន់ែត ្ល ងំេឡើង

ការេ ងបង្ហ ត និងការប ្ទ បែខ ពួរ
េធ្វពីលួស

របូ ព 1-35 រច សម្ព ័ន្ធយន្តការេ ងបង្ហ ត
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(1) យន្តការេ ងបង្ហ តរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប
េ េពលបច៉ប ន្នេនះ ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប ្រតវ ន បំ ក់េ េ យយន្តការស្រ ប់ដងេ ងបង្ហ ត
ចំនួនពីរ៖ មួយស្រ ប់ ្របតិ បត្ត ិ ការដងេ ងបង្ហ តេមេ យេ្របើ្រ ស់ៃដសចេម និងមួយេទ ត ស្រ  ប់ ្របតិបត្ត ិការ
ដងេ ងបង្ហ តជំនួយ េ យៃដ សច ជំនួយ ។ ្រ ្វ ំងរបស់ ្របេភទស្វយ្របវត្ត ិែដល្របតិបត្ត ិការេ យខនឯង េ េពល
ែដល ្ម នអ្នកប ្ជ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង្រប ប់រៃវ រ ។

(2) យន្តការេ ងបង្ហ តរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ មធម្ម ្រតវ នបំ ក់េ េ យយន្តការេ ងបង្ហ តេមែតមួយប៉ុេ ្ណ ះ។ 
៉ សីុនសច ងំេនះមិនអនុ ្ញ តដល់ "ទ ្ល ក់េសរ" េទ — គឺការប ្ទ បចុះ ៃនេង ងទម្ពក់េ យការេ ះ ្ត ច់អំ្រ ៉  និង

ឲ ដំុសល ្ន រ ្ល ក់ ចុះេ យ េសរ (្រគប់្រគងប ្ជ េល ឿនរបស់ េ យ្រ ្វ ំងេជើង)។ យន្តការេ ងបង្ហ ត នេ េ យម៉ូទ័រេដើរ
េ យអីុ្រដលីក ស្ព ឺស្រ ប់ បន្ថយ េល ឿន ្រ ្វ ំងេមកានិច និងដុំសលស្រ ប់េ ងបង្ហ ត។

(3) យន្តការ្រ ្វ ងំរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
ស្រ ប់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ េ យ រែតកង្វះ ៃន ចេ ្ល ះលំហស្រ ប់ដំេឡើង ្រ ្វ ំងេមកានិច
្រតវ នេ្របើ្រ ស់។ ្រ ្វ ំង ងំេនះ្រតវ នបេង្ក ើតឲ េ ស្ព ឺស្រ ប់កាត់បន្ថយយន្តការេ ងបង្ហ ត។ ្រ ្វ ំងេមកានិច
្របតិបត្ត ិការេ យស្វយ្របវត្ត ិេ េពល ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង្រតវ នកំណត់េ ណឺត េហើយ្រ ្វ ំងស្វយ្របវត្ត ិ ច
ទប់បន៉ក ឲ េ ប់នឹងកែន្លង ន។

ដងែដលេ ប់ ្ទ ល់ 
(ស្ព ឺលីប)

ែដកបន្ទះកកិត

ស្រ ្វ ំង

កង់លីប
ស្ព ឺ

េ ្ច ្រ ្វ ំង

ការេ ងបង្ហ ត

ក៉ងអំឡុង
ការេ ង
បង្ហ ត

សូ៊ ៉ ប់ទប់ស្ព ឺ កង់លីប

ការ ក់

របូ ព 1-36 យន្តការរបស់្រ ្វ ងំេមកានិច
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1.4.3  យន្តការៃនការវលិ
យន្តការៃនការវលិគឺ ឧបករណ៍ែដល នម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក ស្ព ឺស្រ ប់កាត់បន្ថយេល ឿន ស្ព ឺលីប និង ៉ ងស្រ ប់
វលិ េហើយ  បង្វ ិលរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិេ េឆ្វង និង ្ត ។ំ ៉ ងស្រ ប់វលិ្រតវ នដំេឡើងេ ែផ្នក ងេលើៃន
សុ៊មរបស់ នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម េហើយរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិ្រតវ ន ដំេឡើងេ  ៃផ្ទ ងេលើ ៃន ៉ ង
ស្រ ប់វលិ។

ម៉ូទ័រេដើរេ យអុី្រដ
លីក

ម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីកេផ្ទរបញន
ក ្ល ំងបង្វ ិលរបស់ ។

ស្ព ឺបន្ថយេល ឿនៃនការេ ងបង្ហ តបន្ថយេល ឿន
បង្វ ិលរបស់ម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក និងទទួល ន
មកនូវក ្ល ំងបង្វ ិលកាន់ែត ្ល ងំ។

ការចូល ំ ប់ ្ន ៃនលីប 
និងស្ព ឺស្រ ប់ការវលិ។

សុ៊មស្រ ប់វលិ ប់បន្ត។

ស្ព ឺបន្ថយេល ឿនៃន
ការេ ងបង្ហ ត លីប ៉ ងស្រ ប់វលិ ស៊ុមស្រ ប់វលិ

របូ ព 1-37 រច សម្ព ័ន្ធយន្តការៃនការវលិ

(1) យន្តការៃនការវលិរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប
េ ក៉ងយន្តការៃនការវលិស្រ ប់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប ៉ ងស្រ ប់វលិ្រតវ នដំេឡើងេ ែផ្នក
ងេលើៃនសុ៊ម របស់ នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម េហើយរច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិ្រតវ ន ដំេឡើងេ ៃផ្ទ ងេលើ

ៃន ៉ ងស្រ ប់វលិ។ អនុ ពវលិមកពីម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីកែដល្រតវ នដំេឡើងេ ររច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិ
្រតវ នកាត់បន្ថយ េហើយដឹក ំេផ្ទរេ កាន់ ស្ព ឺ លីប ែដលេនះប ្ត លឲ ននូវការ េំធ្មញចូល ្ន មួយ នឹងស្ព ឺ ៃន ៉  
ង ស្រ ប់វលិ។ េនះប ្ត លឲ នការថយសំទុះតេ េទ ត េហើយបង្វ ិលរច សម្ព ័ន្ធ  ងេលើ ស្រ ប់វលិែដល្រតវ ន
ក់ឲ េ ប់នឹងេ នឹងកង្រកវលិ ៉ ង ងក៉ង។ េ ក៉ង ៉ សីុនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ ស្ព ឺៃន ៉
ង ស្រ ប់ វលិ្រតវ នផ្តល់ជូនេ ែផ្នក ងេ្រ ។

(2) យន្តការៃនការវលិរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
ឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការរបស់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ង នដឹកជញន
្រទពី ងេ្រកាម ដូេច្នះ ស្ព ឺលីបែដល្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹងែផ្នកចុងៃនដងទិន្នផលស្ព ឺបន្ថយការវលិ្រតវ នដំេឡើងេ ៃផ្ទ
ងេ្រ ៃន ៉ ងស្រ ប់វលិ។ ៉ ងស្រ ប់វលិបេង្ក ើត ន េធ្មញ ងេ្រ ។

កង្រកវលិ ងក៉ងៃន ៉
ងស្រ ប់វលិ

ស្ព ឺស្រ ប់វលិ
ស្ព ឺលីប

ស្ព ឺចង្ក ឹះរេង្វល ( នមក្រ ប់)
ម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក

របូ ព 1-38 យន្តការៃនការវលិរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ (្របេភទ ៉ ងស្រ ប់វលិ)



25(km)

យន្តការៃនការវលិស្រ ប់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុក៏ ននូវយន្តការស្ព ឺ្រតង់ែដលេ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធ
ែដលក៉ងេ ះសីុ ំងអុី្រដលីកេធ្វឲ ស្ព ឺ្រតង់ែដល្រតវ នកាត់េ យ ៉ សីុនេ ចំេហ ងមួយៃនច្រមឹងែដក ្ល ស់ទីេ េឆ្វង 
និង ្ត  ំេហើយបង្វ ិលស្ព ឺស្រ ប់វលិ។ ្របព័ន្ធ េនះមិនអនុ ្ញ តរង្វ ិល 360° េ យ ្ម នែដនកំណត់េ ះេទ ដូេច្នះ ការេ្របើ្រ ស់
ន ្ល ក់ចុះ។

សរសរ

េ ហៈ ងេលើ

េ ហៈ ងេ្រកាម

សរសរ

ស្ព ឺស្រ ប់វលិ ស្ព ឺ្រតង់

ស្ព ឺ្រតង់

ស្ព ឺស្រ ប់វលិ

រន្ធកែន្លងបំេពញេ្របងចូល

រន្ធបញល/បេញ្ចញេ្របង

សីុ ំងស្រ ប់វលិ
ច្រមឹងពីស៉ង

សីុ ំង អុី្រដលីក

ស្ព ឺស្រ ប់វលិ

ស្ព ឺ្រតង់

របូ ព 1-39 យន្តការៃនការវលិរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ (្របេភទស្ព ឺ្រតង់)
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1.4.4 យន្តការៃនការសចេឡើងចុះនូវៃដសច
ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច្រតវ នេធ្វេឡើងេ យេ្របើ្រ ស់សីុ ំងស្រ ប់សចេឡើងចុះេដើរេ យអីុ្រដលីក ឬេ យ
េ្របើ្រ ស់ដុំ ្ន រស្រ ប់សចចុះេឡើង េដើម ីរុ និងព ្ល រែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចចុះេឡើង ប៉ុែន្ត  ការ េ្របើ្រ ស់ែខ ពួរេធ្វពី
លួសស្រ ប់សចចុះេឡើងមិនសូវ នេទ តេទ។ ៉ សីុនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ គេ្រចើនែដល នបន៉ក
ស្រ ប់េលើកតិច ង្រ ំេ នេ្របើ្រ ស់សីុ ំងអុី្រដលីកស្រ ប់សចចុះេឡើង។ េលើសពីេនះ ្របេភទែដលេ្របើ្រ ស់សីុ ំង
អុី្រដលីក្រតវ នែបងែចក េ  ្របេភទ ញេឡើង និង្របេភទរុញ្រ ន េហើយ ប៉ុ ្ម ន ្ន ំ ថ្មីៗេនះ ្របេភទ រុញ្រ នកាន់ែត
េឃើញ្រតវ នេគេ្របើេ្រចើនេឡើងៗ។ យន្តការសចចុះេឡើងេ ក៉ង ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប និង ៉ សីុនសច
ស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ គេ្រចើនេ្របើ្រ ស់សីុ ំងអុី្រដលីក ្របេភទរុញ្រ ន។ ទូេ ការសចចុះេឡើងៃនៃដ
សច្រតវ នេធ្វេឡើងេ យសីុ ំងសចចុះេឡើងេដើរេ យអីុ្រដលីក ឬេ ក៉ងេ្រគឿងច្រកកាយដីេដើរេ យអីុ្រដលីក ែដល
នមុខ រ ៉ សីុនសច ដងេកា្ត ងសចគឺ សីុ ំងេដើរេ យ អុី ្រដលីក ្របេភទរុញ្រ ន េហើយៃដ ន ងសីុ ំងេដើរ

េ យអីុ្រដលីក្របេភទ ញេឡើង។

សីុ ំងស្រ ប់សចចុះេឡើង
្របេភទរុញ

របូ ព 1-40 យន្តការៃនការសចេឡើងចុះែដលេ្របើ្រ ស់សុី ំ ងអីុ្រដលីក
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1.4.5 យន្តការពនតពន្ល ឹបេចញចូល
ការពនតពន្ល ឹបេចញចូលរបស់ៃដសច្រតវ នេធ្វេឡើងែតេ យសីុ ំងអុី្រដលីក ឬេ យរមួ ្ន មួយសីុ ំងអុី្រដលីក 
និងែខ ពួរេធ្វពីលួសែដល ពនតពន្ល ឹបេចញចូល េដើម ីេធ្វឲ ទម្ងន់ទេទៃនៃដសចកាន់ែត្រ លេឡើង។ ៃដសចែដល ន
រហូតដល់បីដំ ក់កាល េរឿយៗេ្របើ្រ ស់សីុ ំងអុី្រដលីក និងៃដសច ងំ យ ែដល នបួន ឬេ្រចើន ងបួន
ដំ ក់កាលែដល  េរឿយ ៗ  េ្របើ្រ ស់រមួ ្ន មួយនឹងសីុ ំងអុី្រដលីក និងែខ ពួរ េធ្វពី លួស ពនត ពន្ល ឹប េចញចូល។ េលើស
ពីេនះ ក់ទងនឹងវធិី ្រស្ត ពនតពន្ល ឹបេចញចូលរបស់ៃដសច ន "្របេភទពនតពន្ល ឹបេចញចូល មលំ ប់លំេ យ" 
ែដលេ ក៉ងេ ះការ ពនតពន្ល ឹបេចញចូលេកើតេឡើង មលំ ប់លំេ យ។ ឧ ហរណ៍ ដំ ក់កាលទីបីសន្ធ ឹងែវងេ េពល
ែដលដំ ក់កាលទីពីរ បញ្ចប់ការសន្ធ ឹងែវង និងដំ ក់កាលទីបួនសន្ធ ឹងែវងេ េពលដំ ក់ កាល ទីបីបញ្ចប់ការសន្ធ ឹងែវង។ 
ក៏ នផងែដរនូវ "្របេភទពនតពន្ល ឹបេចញចូល្រសះុ ្ន " ែដលក៉ងេ ះ ការពនតពន្ល ឹបេចញចូលេកើតេឡើងដំ លេពល ្ន
ស្រ ប់ដំ ក់កាលទីពីរ ទីបី និងទីបួន។ េ េពលេធ្វ្របតិបត្ត ិការពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូល េង ងទម្ពក់េ ង បង្ហ ត 
ឬប ្ទ បចុះ ្រស័យេលើចល ពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូល េហតុ ដូេច្នះ ្រតវ្របយ័ត្នចំេ ះទី ំងេង ងទម្ពក់ េ េពល
េធ្វការពនតពន្ល ឹប ៃដសចេចញចូល។ ក៏ នផងែដរនូវមូ៉ែដលែដល នមុខ ររក េ យស្វយ្របវត្ត ិនូវការទុកគ ្ល ត
រ ងេង ងទម្ពក់ និងចុងៃដសចរមួ ្ន មួយនឹង ការព នត ពន្ល ឹបៃដសចេចញចូល។

ៃដសច (ដំ ក់កាលទី 1) ៃដសច (ដំ ក់កាលទី 2)

សីុ ំងេលខ 1 សីុ ំងេលខ 2

ៃដសច (ដំ ក់កាលទី 3)

របូ ព 1-41 រច សម្ព ័ន្ធៃដសចពនតពន្ល ឹបេចញចូល មលំ ប់លំេ យែដល ន 3 ដំ ក់កាល

ៃដសច 
(ដំ ក់កាលទី 1)

ៃដសច 
(ដំ ក់កាលទី 2)

ែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់
ពនតពន្ល ឹបេចញចូល

ៃដសច (ដំ ក់កាលទី 3)

សីុ ំងេលខ 1 សីុ ំងេលខ 2

ៃដសច 
(ដំ ក់កាលទី 4)

របូ ព 1-42 រច សម្ព ័ន្ធៃដសចពនតពន្ល ឹបេចញចូល្រសះុ ្ន / មលំ ប់លំេ យែដល ន 4 ដំ ក់កាល
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1.4.6 េផ ងៗ

(1) េង ងទម្ពក់
៉ សីុនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ ទូេ េ្របើ្រ ស់េង ងទម្ពក់ែតមួយ។ េ្រ ះែត ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត

ដីរដិបរដុប និង ៉ សីុនសចេផ ង េទ ត្រតវ នបំ ក់េ យយន្តការដងេ ងបង្ហ តេម និងដងេ ង បង្ហ ត ជំនួយ ពួក
្រតវ នបំ ក់េ េ យេង ងទម្ពក់ែដល នអ័ក េទ្វ ស្រ ប់ការេ ងបង្ហ តចម ង និងេង ងទម្ពក់ស្រ ប់ដងេ ង
បង្ហ ត ជំនួយ។ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ នយន្តការេ ងបង្ហ តែតមួយគត់ ដូេច្នះពួក
ន្រតឹមែតេង ងទម្ពក់ស្រ ប់ដង េ ងបង្ហ ត េម ប៉ុេ ្ណ ះ េហើយ ទូេ នេង ងទម្ពក់ែដល នអ័ក ែតមួយ គត់ែដល 

អនុ ្ញ តដល់កម្ពស់ស្រ ប់េលើកធំ។ េង ងទម្ពក់្រតវែតបំ ក់េ យរនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ែខ ពួរេធ្វពីលួស 
tamagake។

(a) េង ងទម្ពក់ នអ័ក េទ្វស្រ ប់
ដងេ ងបង្ហ តេម

(b) េង ងទម្ពក់ នអ័ក ែតមួយ

របូ ព 1-43 េង ងទម្ពក់ដងេ ងបង្ហ តេម របូ ព 1-44 េង ងទម្ពក់ស្រ ប់ដងេ ងបង្ហ តជំនួយ

អ័ក កង់រក

រនុកគន្ល ឹះ
សុវត្ថ ិ ព

រនុកគន្ល ឹះ
សុវត្ថ ិ ព

អ័ក កង់រក/
េង ងទម្ពក់

រនុកគន្ល ឹះ
សុវត្ថ ិ ពអ័ក េង ង

ទម្ពក់

(2) យន្តការពន្ល ឹបចូលៃនេង ងទម្ពក់
៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ និង ៉ សីុនសចស្រ ប់ ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប េពលថ្មីៗេនះ្រតវ ន

បំ ក់េ េ យយន្តការស្រ ប់ទុក ក់េង ងទម្ពក់េ ក៉ងែផ្នក ងចុងៃនៃដសចេពលការ រ្រតវ នបញ្ចប់។ 
ដំេណើរការទុក ក់ ប់េផ្តើមេ យេលើកេង ងទម្ពក់េពញេលញ ទន្ទ ឹមនឹង េ ះ ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួសក្រមិត្រតវ ន
េបើកដំេណើរការ។ េពលការរុឈប់ (ស្រ ប់្របេភទែដល នែតឧបករណ៍ឲ ស ្ញ   សន្ន  ឈប់រុេង ងទម្ពក់េ េពលែដល
ឧបករណ៍ ្រព នពីការ រុហួស ក្រមិត បន្ល ឺសំេឡង) ការទុក ក់្រតវ ន ប់េផ្តើមេឡើងេ យេ្របើ្រ  ស់ កុង ក់ទុក ក់
េង ងទម្ពក់ ឬ ្ន ស់ទុក ក់េង ងទម្ពក់។ េង ងទម្ពក់នឹង្រតវ នទុក ក់េ យស្វយ្របវត្ត ិេ ៃផ្ទ ងេ្រកាមៃនៃដសច។

ការពន្ល ឹបចូល

ការ ញេចញ

របូ ព 1-45 យន្តការពន្ល ឹបចូលៃនេង ងទម្ពក់ របូ ព 1-46 កុង ក់ពន្ល ឹបចូល/ ញបេញ្ច ញនូវេង ងទម្ពក់
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1.5 មុខ រឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព និង្រ ្វ ងំរបស់ ៉ សុីនសច
ចល័ត

៉ សីុនសចចល័ត្រតវ នបំ ក់េ េ យមុខ រឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព និង្រ ្វ ំងេដើម ីេធ្វការ រេ យសុវត្ថ ិ ព។ 
ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព នមុខ របន្ល ឺសំេឡងឧបករណ៍្រព ន សន្ន  ឬ បញប់្របតិបត្ត ិការេ យស្វយ្របវត្ត ិ (ដូច  
ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួស ក្រមិត និងឧបករណ៍្រព នពីការរុហួសក្រមិត)។ ឧបករណ៍ ងំេនះ្រតវ នេបើកដំេណើរការ
េ េពលការ រេលើសពីសមត្ថ ពរបស់ ៉ សីុនសចចល័ត ឬ្របតិបត្ត ិការ្រតវ នេធ្វេឡើងេលើសពីចេ ្ល ះ តៃម្ល ែដល ន
ប ្ជ ក់។ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពរមួ នឧបករណ៍ េដើម ីការ រ ៉ សីុនពីការេ្របើ ្រ ស់ ក ្ល ំងេ្រចើនហួសេហតុ (ដូច ឧបករណ៍
កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក និងឧបករណ៍ ស្រ ប់ប ្ក រការផក៉េលើសចំណុះ) ឧបករណ៍េដើម ីប ្ក រកំេណើនស ្ព ធខុស ពី ធម្ម
េ ក៉ងេស គ្វអុី្រដលីក និងការ រស ្ភ របរកិា្ខ រអីុ្រដលីក (ដូច  ល់បនរស ្ព ធ) និងឧបករណ៍េដើម ីប ្ក របន៉កមិនឲ
្ល ក់ចុះ ្ល មៗ េ  េពល នការ ្ល ក់ចុះស ្ព ធខុសពីធម្ម  (ដូច ល់្រតតពិនិត )។ មុខ រ្រ ្វ ំងរមួ ន្រ ្វ ំងែដល
ំ ច់ស្រ ប់ ប់្រ ្វ ំងទប់ចល  រក ស ពឈប់្រទឹង និង ប់្រ ្វ ំងការ ្ល ក់ចះុៃនបន៉ក ឬៃដសច។

ល់្រតតពិនិត  (ឧបករណ៍ ក់េ ្ទ ស់េដើរេ យអីុ្រដលីកៃន
សីុ ំងស្រ ប់ពនតពន្ល ឹបេចញចូល)

េភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់មុំៃដសច/
េភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉ក

េភ្ល ើងស ្ញ /ឧបករណ៍កំណត់បន៉ក
ែដល នកំណត់

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ក

ល់បនរស ្ព ធ

ឧបករណ៍្រព ន

ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួសក្រមិត/ឧបករណ៍្រព នពីការ
រុហួសក្រមិត

រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ព

ល់្រតតពិនិត  (ឧបករណ៍ ្ទ ស់ ក់េ េដើរេ យអីុ្រដលីក សីុ ំង ស្រ ប់ សចចុះេឡើង)

ល់្រតតពិនិត  (ឧបករណ៍ ្ទ ស់ ក់េ េដើរ
េ យអីុ្រដលីក សីុ ំង ស្រ ប់ សចចុះេឡើង)

ឡិកាស្ទង់ ព បេស្ម ើ

របូ ព 1-47 ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
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1.5.1 ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួសក្រមិត
ការរុែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ តហួសក្រមិត ឬការសន្ធ ឹងតេ  េទ តៃនៃដសចេ យ ្ម នការប ្ទ បេង ងទម្ពក់
ចប ្ត លឲ ននូវេ្រ ះ ្ន ក់ ដូច ការបុកជល់ ្ន ៃនេ្រគឿងបង៉ំរបស់េង ងទម្ពក់ មួយនឹង ៃដសចែដលបំ ្ល ញដល់

េ្រគឿងបង៉ំេង ងទម្ពក់ កង់រកែផ្នក ងេលើ និង ៃដ សច ការ ច់ែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ ត ឬការ ្ល ក់ប ន៉ក ែដល 
នេ ងបង្ហ ត។ ឧបករណ៍ែដលេ្របើ្រ ស់េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ ងំេនះ្រតវ នេ ដូច ងេ្រកាម៖ "ឧបករណ៍្រព ន

ពីការរុហួសក្រមិត" ែដលេ េពលេង ង ទម្ពក់ េ ជិតដល់កម្ពស់អតិបរ  ចូរេបើកដំេណើរការកុង ក់េ យេលើកទម្ងន់ 
ែដល្រតវ នប ្ទ បចុះេ មបេ ្ត យែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ ត និងបន្ល ឺសំេឡងឧបករណ៍ផ្តល់ស ្ញ ្រព ន 
េហើយ "ឧបករណ៍ប ្ក រ ការរុហួសក្រមិត (ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួសក្រមិត្របេភទរុញ្រ ន េ យ ្ទ ល់ )" ែដលអនុវត្តការឈប់
េ យស្វយ្របវត្ត ិ។ េដើម ីេធ្វឲ ឧបករណ៍ ងំេនះបំេពញមុខ រ ៉ ង ន្របសិទ្ធ ព ច ្ង យ ក៉ងទិសបញ ររ ងៃផ្ទ ងេលើ
ៃនេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ក ដូច េង ងទម្ពក់ (រមួ នៃផ្ទ ងេលើៃនកង់រកស្រ ប់េ ងបង្ហ តរបស់ 
េ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចែដល នេរ ប ប់ ងេលើ) និងៃផ្ទ ងេ្រកាមៃន កង់ រកៃនចុងៃដសចែដល ចនឹងប៉ះ មួយៃផ្ទ
ងេលើែដល នេ ល ងេលើ ្រតវ នប ្ជ ក់េ យបទ ្ឋ នរច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័តដូច ងេ្រកាម។ 

្រតវែតៃលត្រមវេ មេ ះ។

● ឧបករណ៍្រព នពីការរុហួសក្រមិត្រតវែតបន្ល ឺសំេឡងេ ទ៍្រព នពី សន្នេ ្រតឹមេពលែដល្របែវង (ែម៉្រត) នដល់
តៃម្លសមមូល េ  នឹង 1.5 ដងៃនេល ឿនេលើកអតិបរ  (ែម្៉រត/វ ិ ទី) (ឬ 1.0 ដងស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័តែដលក៉ង
េ ះការេ ងបង្ហ តៃនេ្រគឿង ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ក ឬការសន្ធ ឹងែវងៃនៃដសច ចបញប់ នេ យ្របតិ 
បត្ត ិការ ែតមួយ)។

● ស្រ ប់ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួសក្រមិត ការេ ងបង្ហ ត្រតវែតបញ ប់េ  0.25 ែម៉្រត ឬេលើសេនះ (0.05 ែម៉្រត ឬេលើស
េនះស្រ ប់ឧបករណ៍ ប ្ក រ ការ រុហួសក្រមិត្របេភទរុញ្រ នេ យ ្ទ ល់)។

កុង ក់ស្រ ប់
ពិនិត រកេឃើញការ
វលិហួសក្រមិត

ទម្ងន់ស្រ ប់
ពិនិត រកេឃើញការ
វលិហួសក្រមិត

ឧ ល័រស្រ ប់ការឲ ស ្ញ
សន្ន  និង រ សំេឡង

្រព នពីការរុហួស ក្រមិត

ឧបករណ៍បន្ល ឺសំេឡង
ស្រ ប់្រព នអំពីការរុ
ហួសក្រមិត
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1.5.2 ឧបករណ៍ែដលប ្ក រការផក៉េលើសចំណុះ
៉ សីុនសចែដល នៃដសច ដូច ៉ សីុនសច នៃដសច និង ៉ សីុន សច ចល័ត ចនឹង្រក ប់ ឬៃដសច ចនឹង
ក់េ េពលព របន៉ក ហួសពីបន៉កែដល នកំណត់។ ដំេណើរការរបស់ ៉ សីុនសចចល័ត្រតវ នកំណត់េ យ្របែវងៃដ

សចែផ្អកេលើទី ំងការ រ មុំៃដសច (កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ) េតើ ៃដសចជំនួយ ប ្ទ ប់បន ្ំរតវ នេ្របើ្រ ស់ឬអត់ 
ទទឹងៃនការសន្ធ ឹងរបស់េជើងែ្រជង ដងសច តំបន់ស្រ ប់េធ្វការ រ (ទិសេ ៃដសច)។ល។ លក្ខណៈ ងំេនះ កំណត់ បន៉ក
ែដល នកំណត់សរុប។ ការេលើសពីចេ ្ល ះតៃម្លៃនបន៉ក នកំណត់សរុបែដល នកំណត់េនះ ចនឹងប ្ត លឲ
៉ សីុនសចចល័ត្រក ប់ ឬេធ្វឲ តួរបស់ ខូច ត។ ដូេច្នះេហើយ ការដំេឡើង "ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក" ឬ "ឧបករណ៍ 

ស្រ ប់ប ្ក រការផក៉េលើសចំណុះេ្រ ពីឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក" ដូច ង េ្រកាមេនះ គឺ ំ ច់ េដើម ីប ្ក របន៉ក
ែដលេលើសពីចេ ្ល ះ តៃម្ល ៃនបន៉ក ែដល នកំណត់សរុបែដលកំណត់មិនឲ ក់េ្របើ។
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(1) ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក
េ ក៉ងបទ ្ឋ នរច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័ត ៉ សីុន សចចល័តែដល នបន៉កស្រ ប់េលើកចំនួនបីេ ន ឬ
េលើសេនះ្រតវែត ន ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក។ ្របសិនេបើបន៉កែដល្រតវ នេលើកជិតេ ដល់បន៉កែដល នកំណត់
សរុបក៉ងកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ េ ះឧបករណ៍ឲ ស ្ញ សន្នបន្ល ឺ សំេឡ ង េដើម ី ក់ ញការយកចិត្តទុក ក់របស់
អ្នកប ្ជ  ឬ្របតិបត្ត ិការ ៉  សីុនសចឈប់េ យស្វយ្របវត្ត ិេ េពលបន៉កែដល នកំណត់សរុប្រតវ ន ក់េលើសកំណត់។ 
សូម ីែត ៉ សីុនសចឈប់េ យស្វយ្របវត្ត ិក៏េ យ ក៏្របតិបត្ត ិការ្របកប េ យ សុវត្ថ ិ ព ដូច ការប ្ទ បបន៉កចុះ និង
ការពន្ល ឹបចូល ឬការេលើក ៃដ សចេឡើង ចេធ្វេ រចួែដរ។

ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក

ការឈប់េ យស្វយ្របវត្ត ិ (ក ្ត បន៉កម៉ូម៉ង់ 100% ឬេលើសេនះ) ការ្រព នេ យស្វយ្របវត្ត ិ

ការប ្ទ បៃដសចចុះ

ការពនតៃដសច

ការេ ងបង្ហ ត
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(2) ឧបករណ៍ស្រ ប់ប ្ក រការផក៉េលើសចំណុះេ្រ ពីឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក
ស្រ ប់ ៉ សីុនសចដូច ងេ្រកាម ែដល្រតវ នពិពណ៌ េ ក៉ង ្រ  ទី 27 ៃនបទ ្ឋ នរច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សីុនសច
ចល័ត ការដំេឡើង "ឧបករណ៍ស្រ ប់ប ្ក រការផក៉េលើសចំណុះេ្រ ពីឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក" ្រតវ ន ត់ទុក
ចទទួលយក ន ជំនួសឲ ឧបករណ៍កំណត់ ម៉ូម៉ង់បន៉ក។

● ៉ សីុនសចចល័តែដល នបន៉កស្រ ប់េលើកតិច ងបីេ ន

● ៉ សីុនសចចល័តែដល នមុំ និង្របែវងៃដសចេថរ

មែបបធម្ម  ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប្រតវ នបំ ក់ េ េ យឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក
េ យ របន៉កស្រ ប់េលើករបស់ពួក គឺចំនួនបីេ ន ឬេលើសេនះ។ ចំែណកឯ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ
ន្រទងុែដល នបន៉កស្រ ប់េលើកតិច ងបីេ នវញិ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ករបស់ ចរកេឃើញ បន៉កែដល្រតវេលើក 

េហើយេគដំេឡើង ជំនួសឧបករណ៍ កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក។ ប៉ុែន្ត  ប់ ំងពីៃថ្ងទី 1 ែខមី  ្ន ំ 2018 មក ឡិកា ស់ស្ទង់ 
បន៉ក ្រតវ នដកេចញពី "ឧបករណ៍ស្រ ប់ប ្ក រការផក៉េលើសចំណុះេ្រ ពី ឧបករ ណ៍ កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក" េ ក៉ង
បទ ្ឋ នរច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័ត។ េហតុេនះេហើយ កា្ល យ ំ ច់ក៉ងការដំេឡើងឧបករណ៍កំណត់បន៉ក 
ែដល នកំណត់ ឬេភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉កែដល នកំណត់។

● ឧបករណ៍កំណត់បន៉កែដល នកំណត់៖ ឧបករណ៍ែដល ចបញប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសចចល័ត ្ល មៗ និង េ យ 
ស្វយ ្របវត្ត ិ ្របសិនេបើបន៉កែដល នកំណត់្រតវ ន ក់េលើស។

● េភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉កែដល នកំណត់ េ េពល ន និភ័យពីការេលើសបន៉កែដល  នកំណត់ ឧបករណ៍មួយ
ែដល ចបេញ្ចញ សំេឡងេ ទ៍ នផ្តល់ស ្ញ សន្នមុនេពលបន៉កេលើស ការកំណត់ ។

វ ិ នការអន្ត រកាល ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉កេ ែត ចេ្របើ្រ ស់ ន ស្រ ប់ម៉ូ ែដលែដល្រតវ នបំ ក់េ េ យ
ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉កែដលស្ថ តិេ ក៉ង្របតិបត្ត ិការ ប់ ំងពីមុនការពិនិត ែកស្រមលេឡើងវញិ ងេលើៃនបទ ្ឋ ន

រច សម័្ពន្ធស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័ត។ ឡិកាស្ទង់បន៉ករមួ ន៖ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉កេដើរេ យអីុ្រដលីក និង  ឡិកា
ស្ទង់បន៉កឌីជីថល។
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1) ឡិកា ស់ស្ទ ង់បន៉កេដើរេ យអុី្រដលីក

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉កេនះបែម្លងស ្ព ធស្រ ប់្របតិបត្ត ិការៃនមូ៉ទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីកស្រ ប់យន្តការេ ងបង្ហ តឲ
េ បន៉ក។ ដូេច្នះ ៉ សបន៉ក្រតវ នប ្ហ ញែតេ េពលេ ងបង្ហ ត បន៉កេ យ េ្របើ ្រ ស់យន្តការេ ងបង្ហ តប៉ុេ ្ណ ះ 
េហើយមិន្រតវ នប ្ហ ញេទេ  េពល បញប់ ប ្ទ បចុះ ឬ្របតិបត្ត ិការមួយេផ ងេទ តកំពុងដំេណើរការេ ះេទ។ េហតុដូេច្នះ 
ម រឲ នការយល់ដឹង្រគប់្រ ន់អំពីេសចក្ត ីែណ ំរបស់ ្រកមុហុ៊នផលិតស្រ ប់ការេ្របើ្រ ស់។ ការ ស់ស្ទង់ ៉ ស

បន៉កេ យេ្របើ្រ ស់ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ក ទូេ ្រតវ នេធ្វេឡើងដូចតេ េនះ។

1.  បន្ថយេល ឿនរបស់ ៉ សីុន។

2.  េធ្វ្របតិបត្ត ិការេ ងបង្ហ តេ យ ្ម នបន៉ក្រតវ នេលើក (ស ព េពល ្ម នបន៉ក) េហើយៃលត្រមវេល ឿន ៉ សីុន 
េដើម ឲី ម៉ល្រទនិច ឡិកា ស់ស្ទ ង់បន៉កចង៉លេ ្រតង់សូន ។

3.  េ្រជើសេរសស ្ញ គំនូសចំ ំ ្រត ្ឋ នែដល្រតវ នែផ្អកេលើចំនួនែខ ពួរេ េលើេង ងទម្ពក់ៃនែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់
សចបង្ហ តែដល្រតវេ្របើ្រ ស់។

4.  ក់បន៉កេ េលើេង ងទម្ពក់ េហើយេលើក បន្ត ិច។ នតៃម្លៃន ្រត ្ឋ ន ( ៉ សបន៉ក) ែដលប ្ហ ញេ យម៉ល្រទនិច 
ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉កេ យែផ្អកេលើស ្ញ គំនូសចំ ំ ្រត ្ឋ នែដល នេ្រជើសេរសក៉ងអំឡុងការេលើក។

របូ ព 1-50 ឡិកា ស់ស្ទ ង់បន៉កេដើរេ យអុី្រដលីក

2) ឡិកា ស់ស្ទ ង់បន៉កឌីជីថល

ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉កេនះប ្ហ ញ លក្ខណៈឌីជីថលនូវ ៉ សបន៉កេ េលើេអ្រកង់ប ្ហ ញបន៉ក។ ក៉ងេពលបុ៉ ្ម ន ្ន ំថ្ម ីៗ
េនះ ចំនួន ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុែដល្រតវ នបំ ក់េ េ យឧបករណ៍េនះ នកំពុង
េកើនេឡើង។ ឡិកា ស់ ស្ទង់បន៉កឌីជីថលមិនដូចេ នឹង ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉កេដើរ េ យអីុ្រដលីកេទ េ្រ ះ ច
ប ្ហ ញ ប់ និច្ចនូវ ៉ ស បន៉កក៉ងខណៈែដលបន៉ក្រតវ នេលើកេឡើង។

របូ ព 1-51 ឡិកា ស់ស្ទ ង់បន៉កឌីជីថល
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1.5.3 ល់បនរស ្ព ធ
ល់បនរស ្ព ធសំេ េលើ ល់្រគប់្រគងស ្ព ធេ ក៉ងបទបញ្ញត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ ៉ សីុនសច។ េ េពលស ្ព ធអុី្រដលីក
េ ក៉ងេស គ្វអុី្រដលីក នដល់ស ្ព ធែដល នប ្ជ ក់ ល់្រគប់្រគងស ្ព ធបេញ្ចញេ្របងខ្លះ ឬ ងំអស់េ យស្វយ 
្របវត្ត ិ េដើម ីប ្ក រស ្ព ធែដល្រតវ នប ្ជ ក់កុំឲ េលើស និងការ រឧបករណ៍ េដើរេ យអីុ្រដលីក។ 

ការៃលត្រមវេ ្ច

ច្រមឹងស្រ ប់រុញ

្រត ល់

េ កាន់ ង (្រចកេចញ)

្រចកចូល

របូ ព 1-52  ល់បនរស ្ព ធ
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1.5.4 រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ព
រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ពប ្ក រែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake កុំឲ របូតេចញពី េង ង ទម្ពក់េ េពល ៉ សីុនសចចល័តេលើកបន៉ក។ 
នរច សម្ព ័ន្ធ ្របេភទរស័រ និង្របេភទទម្ងន់ ក៉ងខណៈែដល ៉ សីុនសច ចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ គេ្រចើន

េ្របើ្រ ស់្របេភទរស័រ។

រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ព

របូ ព 1-53 រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ព

្រស័យេលើលក្ខខណ្ឌការ រ ែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake ចនឹងរបូត េចញពីេង ងទម្ពក់។ ដូេច្នះេហើយ ឧបករណ៍រនុក
គន្ល ឹះចំនួនពីរ្រតវ នេ្របើ្រ ស់េ ក៉ងករ ណី ខ្លះ ។ របូ ព 1-54 ប ្ហ ញពីយន្តការៃន “ការរបូតេចញ”។

េ េពលែខ ពួរេធ្វពីលួសែដលកួចរមួលធូរវញិ ពួក វលិ ៉ ង ្ល ងំេ ម បេ ្ត យ
េង ងទម្ពក់ (①) ចុងបញ្ចប់េ ផុតពីចុងៃនេង ងទម្ពក់ (②) េហើយចូលេ ក៉ងចេ ្ល ះ
រ ងចុងេង ងទម្ពក់ និងរនុកគន្ល ឹះ សុវត្ថ ិ ព េដើម ីរបូតេចញ (③)។

របូ ព 1-54  រេប បែដល របូតេចញ

1.5.5 ឧបករណ៍កំណត់រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វការ រ
ឧបករណ៍កំណត់រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វការ រ្រគប់្រគងប ្ជ មុខ រ ដូច ការពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូល ការសច
ចុះេឡើង និងការវលិ។ ក៏ ក់កំហិតផងែដរេ េលើតំបន់ស្រ ប់េធ្វការ េដើម ី ក់ក្រមិតដល់ ្របតិបត្ត ិការែដលេលើសពី
រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វការ រែដល នចុះបញ្ជ ី មុន រមួ នកម្ពស់ និងច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ និងក្រមិតចេ ្ល ះ ស្រ ប់ 
វលិ ។ កាន់ែត ក់ ក់េទ តេ ះ មុខ រៃនឧបករណ៍កំណត់រយៈចេ ្ល ះ ស្រ  ប់  េធ្វការ រគឺដូចតេ េនះ។

● ការ ក់ក្រមិតេលើការដំេឡើងខ្ពស់ និងការ តសន្ធ ឹងែវងៃនៃដសច៖ មុខ រេនះប ្ក រៃដសចមិនឲ មកជិតែខ េភ្ល ើង 
ែខ េភ្ល ើងរបស់ផ វ ែដក ។ល។

● ការ ក់ក្រមិតេ េលើការវលិ៖ មុខ រេនះ ក់ក្រមិតចំេ ះតំបន់ស្រ ប់វលិស្រ ប់ចល េ ងចំេហ ង និងមុំ
វលិ េដើម ីប ្ក រៃដសច ឧ ហរណ៍ មិនឲ ចូលេ ក៉ង ផ វ េ  េលើ ចំេហ ងទល់មុខ។

● ការរកេឃើញនូវចំនួនការរុដំបូង និងបញ ប់េ យស្វយ្របវត្ត ិ ( មួយនឹងការចុច្រប ប់រមូរស្រ ប់ែខ ពួរេធ្វពីលួស)៖ 
្របតិបត្ត ិការឈប់េ យស្វយ្របវត្ត ិ ក៉ងអំឡុងការប ្ទ បចុះ េ េពលចំនួន ៃនជំុវលិែដលេ សល់របស់ែខ ពួរេធ្វពីលួស
េ ក៉ងដុំ ្ន ររមូរគឺបីជុំ េដើម ី ប ្ក រការប ្ទ បចុះតេ េទ ត។
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1.5.6 ឧបករណ៍្រព ន
ឧបករណ៍្រព នប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ ដូច  ការ ប់េ ចេ ្ល ះរ ង ៉ សីុន សច និងវត៉មួយេផ ងេទ តេ យបន្ល ឺសំេឡង
េដើម ីឧបករណ៍ឲ  ស ្ញ សន្ន  ដល់ អ្នក ងំ យ ែដលេ ែក រ ង េ េពលែដល ៉ សីុនសចចល័តកំពុងវលិ។ 
កុង ក់ឧបករណ៍ឲ ស ្ញ សន្ន ្រតវ នដំេឡើងេ ្រតង់ ្ន ស់ស្រ ប់ការវលិេ ក៉ងកាប៊ន ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត
ដីរដិបរដុប និងេ  ្រតង់ ្ទ ងំ្រគប់្រគងប ្ជ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ។

កុង ក់ឧបករណ៍ឲ ស ្ញ សន្ន

របូ ព 1-55 ឧបករណ៍្រព ន ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប (ឧ ហរណ៍)

1.5.7 មុខ រ្រ ្វ ងំ
៉ សីុនសចចល័ត្រតវ នផ្តល់ជូនមកេ យ ន្រ ្វ ំងពីរ្របេភទ៖ ្រ ្វ ំង របស់ នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម និង្រ ្វ ំង

ស្រ ប់យន្តការៃន ការេលើក។ល។

(1) ្រ ្វ ងំរបស់ នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម
្រ ្វ ំងរបស់ នដឹកជញន្រទពីេ្រកាម នពីរ្របេភទខុសៗ ្ន  េហើយ្រ ្វ ំង ងំេនះ្រតវ នផ្ដល់ជូនេ យែឡកពី ្ន ៖ 
្រ ្វ ំងស្រ ប់ចល របស់ ៉ សីុនសចចល័ត និង្រ ្វ ំងស្រ ប់រក ស ពែដល នបញ ប់។ ចំេ ះ្រ ្វ ំងរបស់ចល
៉ សីុនសចចល័ត ច ្ង យស្រ ប់ឈប់ ែដល ំ ច់្រតវ នប ្ជ ក់េ ងេ ម ៉ សសរុបរបស់ ៉ សីុនសចចល័ត 

េល ឿន ៃនការេបើកបរអតិបរ  និងេល ឿន ប់្រ ្វ ំងដំបូងរបស់ ៉ សីុនសច។

(2) ្រ ្វ ងំស្រ ប់យន្តការៃនការេលើក។ល។
យន្តការេលើក សចចុះេឡើង និងពនតពន្ល ឹបេចញចូល ន្រ ្វ ំង ស្រ ប់ ប់្រ ្វ ំងការ ្ល ក់បន៉ក ឬៃដសច។ ក ្ល ំង
បង្វ ិលរបស់្រ ្វ ំងគឺ 1.5 ដង ឬេលើសេនះៃនតៃម្លក ្ល ំងបង្វ ិល ស្រ  ប់ ការេលើក ការសចចុះេឡើង ឬការពនតពន្ល ឹប
េចញចូលរបស់ យន្តការ ៉ សីុនសច ចល័ត េ េពល ៉ សីុនសចចលត័េលើកបន៉កែដល សមមូលេ នឹង បន៉ក ែដល ន
កំណត់។
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1.5.8 ឡិកាស្ទ ង់ ព បេស្ម ើ
ឡិកាស្ទង់ ព បេស្ម ើគឺ ឧបករណ៍ស្រ ប់ ស់ស្ទ ង់ែដលេ្របើ្រ ស់េដើម ី ស់រយៈកម្ពស់របស់តួ ៉ សីុនសច។ េ យ រ

ដំេណើរការបំេពញមុខ ររបស់ ៉ សីុនសចចល័ត (ដូច បន៉ក ែដល នកំណត់សរុប) ្រតវ នកំណត់េ យតួែដល្រតវ
ន ក់ក៉ង ទិស េផ្តក ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប្រតវ ន បំ ក់េ យ ឡិ កាស្ទង់ ព បេស្ម ើែដល

អនុ ្ញ តដល់ការពិនិត េមើល ព បេស្ម ើៃនតួ ៉ សីុនសច។ ដំេណើរការបំេពញមុខ ររបស់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក
្របេភទ ន្រទងុក៏្រតវ នកំណត់ផងែដរេ េលើលក្ខខណ្ឌ ែដល ទិសេ ងំអស់ៃនតួ ៉ សីុនសចគឺេស្ម ើ ្ន ។ េហតុដូេច្នះ
េហើយ ្រតវប ្ជ ក់ ទិស ងំអស់គឺេស្ម ើ ្ន េ យេ្របើ្រ ស់ ឡិកា ស្ទង់ ព បេស្ម ើេ េពលដំេឡើង។

ពពុះខ ល់

ឡិកាស្ទង់
ព បេស្ម ើ

ពពុះខ ល់

ែខ ប ្ទ ត់
េ ង

ឡិកាស្ទង់ ព បេស្ម ើ

របូ ព 1-56 ឡិកាស្ទ ង់ ព បេស្ម ើរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់

ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប

របូ ព 1-57 ឡិកាស្ទ ង់ ព បេស្ម ើរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉

បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
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1.6 ការ ត់ែចងឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្តិការរបស់
៉ សុីនសចចល័ត

1.6.1 ការេរ បចំឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្តិការ

(1) ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប
កាប៊នរបស់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប្រតវ នបំ ក់េ យ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ៉ សីុនសច ្ន ន់
ន់ កុង ក់ ឡិកាស្ទង់ ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក និងឧបករណ៍្រព ន។ល។

ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក
កុង ក់ PTO

កុង ក់្រគប់្រគងប ្ជ េពល សន្ន

្ន ន់េល ឿន

្ន ស់ស្រ ប់ដងេ ង
បង្ហ តជំនួយ

្ន ស់ដងេ ងបង្ហ តេម

្ន ស់ស្រ ប់សច
ចុះេឡើង

កុង ក់្រ ្វ ំងស្រ ប់ការវលិ

កុង ក់េពលប ្ទ ន់ស្រ ប់ការរុ
ហួសក្រមិត

្ន ន់ស្រ ប់ដងេ ង
បង្ហ តជំនួយ

្ន ន់ ន់ស្រ ប់ការពនត
ពន្ល ឹបេចញចូល

្ន ស់ស្រ ប់ការពនតពន្ល ឹបេចញចូល

្ន ស់ស្រ ប់ការវលិ (ែដល ន
កុង ក់ឧបករណ៍ឲ ស ្ញ សន្ន )

្ទ ងំប ្ជ ្រគប់្រគងេជើង
ែ្រជងដងសច

របូ ព 1-58  ការេរ បចំឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្តិការេ ក៉ងកាប៊ន ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប (ឧ ហរណ៍)
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(2) ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
េ ក៉ង ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ ឧបករណ៍ស្រ ប់ ្របតិបត្ត ិការ ( ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង) 
ទូេ ្រតវ នដំេឡើង េ  ង េឆ្វង និង ង ្ត ៃំនឧបករណ៍ដងសច េហើយ ច្របតិបត្ត ិការ នពី ង មួយក៏ ន។ 

ថ្មីៗេនះ នការេពញនិយមេ្របើឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យែដលអនុ ្ញ ត ឲ អ្នកប ្ជ  េធ្វ្របតិបត្ត ិការេ ទីកែន្លង ន
សុវត្ថ ិ ព ្ង យពី ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ  ្រគប់្រគង។ ស្រ ប់ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ ន្របេភទែដលប ្ជ េ យ នែខ  
(ឧប ករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ) និង្របេភទប ្ជ េ យ ្ម នែខ  (ឧបករណ៍ប ្ជ  វទុិ )។

របូ ព 1-59 ្របេភទ្របតិបត្ត ិការេ យឥតែខ  

(្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ វទុិ )

របូ ព 1-60 ្របេភទ្របតិបត្ត ិការេ យ នែខ  

(្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ)

1) ្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ េ យ ្ទ ល់

ឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ្របេភទប ្ជ េ យ ្ទ ល់រមួ នឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ងំបួនៃនការេ ងបង្ហ ត/
ការប ្ទ បចុះនូវេង ងទម្ពក់ ការសចចុះេឡើងៃនៃដសច ការពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូល និងការ វលិ។ ក៏ នផងែដរនូវ
ឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការេជើងែ្រជងដងសច និងេង ង ទម្ពក់ ្ន ន់ បេង្ក ើនេល ឿន។ល។

②  ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងការសច
ចុះេឡើងៃនៃដសច

③  ្ន ស់ស្រ ប់ ប ្ជ ្រគប់្រគងការេ ង
បង្ហ ត/ការ ប ្ទ បចុះនូវ េង ងទម្ពក់

④  ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងការពនត
ពន្ល ឹបេចញចូលៃដសច

⑤ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងការវលិ

⑥  ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងេជើងែ្រជង
ដងសច

① ្ន ន់េល ឿន

េល ឿនខ្ពស់េល ឿន ប

បត់េឆ្វងបត់ ្ត ំ

ប ្ទ បេង ងទម្ពក់េ ងបង្ហ តេង ងទម្ពក់

េជើងែ្រជងដងសច (ចំេហ ង ង
អ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ)៖ ចូលក៉ង

េជើងែ្រជងដងសច (ចំេហ ង ង
អ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ)៖ េចញេ្រ

ប ្ទ បៃដសចេលើកៃដសច

េជើងែ្រជងដងសច (ចំេហ ង
ទល់មុខ)៖ ចូលក៉ង

េជើងែ្រជងដងសច 
(ចំេហ ងទល់មុខ)៖ េចញេ្រ

ពនតៃដសចពន្ល ឹបៃដសច

របូ ព 1-61 វធីិ ្រស្ត ្រគប់្រគងប ្ជ េ យ ្ទ ល់នូវ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងស្រ ប់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ 

(ឧ ហរណ៍)

2) ្របេភទ្របតិបត្ត ិការេ យ នែខ  (្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ)

្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យមិនរងប៉ះ ល់េ យ ររលកស ្ញ រ ន និងស ្ញ រ ន្របេភទ វទុិ េទ ប៉ុែន្តត្រមវឲ
នការ្របងុ្របយ័ត្ន េ  េពល កាន់បែង្វរែខកាបរបស់ឧបករណ៍ប ្ជ ។ ដូច ្ន ផងែដរ ឧបករណ៍ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ

្របេភទឧបករណ៍ ប ្ជ  ពី ច ្ង យខ្លះ ្ម នការប ្ហ ញបន៉កេទ។ េហតុេនះេហើយ ំ ច់ក៉ងការពិនិត េមើលបន៉កែដល
កំពុង្រតវ ន េលើក េ យេ្របើ្រ ស់ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ក ឬេភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់ ដៃទ េទ ត េ េលើតួ ៉ សីុនសច។
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3) ្របេភទ្របតិបត្ត ិការេ យឥតែខ  (្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ វទុិ )

្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ វទុិ ្ម នែខកាបប ្ជ េទ ែដលអនុ ្ញ ត ឲ អ្នកប ្ជ  ច ្ល ស់ទីេ យ យ្រសល។ េហតុេនះេហើយ 
ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ គេ្រចើនគឺ ្របេភទេនះ។ េ យ រ យទទួលរងស ្ញ រ ន និងស ្ញ រ ន្របេភទវទុិ  ្រតវ 
ន បំ ក់េ យមុខ រេដើម ីបេញ្ច សេ្រហ្វកង់ែដលរ ន។

❶ ្ន ន់េល ឿន ( ្ន ស់េល ឿន)
❷ េអ្រកង់ប ្ហ ញបន៉ក
❸ កុង ក់េ្រជើសេរស្របតិបត្ត ិការ
❹ កុង ក់ប ្ជ ការវលិ
❺ កុង ក់សចចុះេឡើង
❻ កុង ក់េ ងបង្ហ ត/ប ្ទ បចុះនូវេង ងទម្ពក់
❼ កុង ក់ពនតពន្ល ឹបេចញចូល

របូ ព 1-62 ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ 

(្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ វទុិ ) (ឧ ហរណ៍)

1.6.2 វធីិ ្រស្ត ្របតិបត្តិការស្រ ប់ឧបករណ៍្របតិបត្តិការ
្របតបិត្តកិារប ្ជ ៉ សីុនសចចលត័្រតវ នេធ្វេឡើងេ យេ្របើ្រ ស់ការេ ងបង្ហ ត/ការប ្ទ បចះុ ការសចេឡើងចះុៃនៃដសច/
ការពនតពន្លបឹ េចញ ចូល នងិការវលិរមួ ្ន ។ បន៉ក ច្រតវ ន ្ល ស់ទរី ងចណុំច ងំអសេ់ ក៉ងក្រមតិចេ ្ល ះដេំណើរការ
របស់ ៉ សីុនសចែដល្រតវ នកណំត់េ យបន៉កែដល នកណំត់សរុប កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ កម្ពស់ស្រ បេ់លើក។ល។

(1) ្របតិបត្តិការៃន ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង

1) ្របតិបត្តិការេ យេ្របើ្រ ស់ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងតួរបស់ ៉ សុីនសច

តួ ៉ សីុនសច ន ្ន ស់ស្រ ប់មុខ រទីៃទពី ្ន របស់ ៉ សីុនសច (របូ ព 1-58 ទំព័រទី 38 (km))។ យន្តការៃន ្ន ស់គឺ៖ 
េពលអ្នកប ្ជ េបើកបេញ្ចញ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ  ្រគប់ ្រគង ពួក វលិ្រតឡប់េ យស្វយ្របវត្ត ិេ កាន់ទី ំងណឺតវញិ េហើយ 
បញប់ ្របតិបត្ត ិការ។ ប្លង់ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងខុស ្ន ្រស័យេលើ្រកមុហុ៊នផលិត ដូេច្នះ ន រៈសំ ន់ ស់
ក៉ងការ នឲ នេពញេលញនូវេស វេ ក ន ែណ ំ ែដល នផ្ដល់មក មួយ ៉ សីុនសច។

2) ្របតិបត្តិការ មរយៈឧបករណ៍ស្រ ប់ប ្ជ ពីច ្ង យ (ឥតែខ  ឬ ន ែខ )

ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យស្រ ប់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុរមួ ន្របេភទ្របតិបត្ត ិការឥតែខ  
(ឧបករណ៍ប ្ជ វទុិ ) និង្របេភទ ្របតិ បត្ត ិការ នែខ  (ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ) ែដលអនុ ្ញ តដល់ការេធ្វ ្របតិ បត្ត ិការ
ប ្ជ ៉ សីុនសចពីច ្ង យ។ មនុស េ្រចើនេ្របើ្រ ស់្របេភទឥតែខ ែដលេ្របើ មពល បេ មស្តង់ ក់ ក់ េហើយ
េ្រហ្វកង់របស់ ្រតវ ន ្ល ស់បរេ យ បិទឧបករណ៍ និង េបើក វញិ្របសិនេបើស ្ញ រ នេកើត ន។ ប្លង់កុង ក់ស្រ ប់
្របតិបត្ត ិការេ េលើឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យខុស ្ន ្រស័យេលើ្រកមុហុ៊នផលិត ដូេច្នះ ន រៈសំ ន់ ស់ក៉ងការ ន 
ឲ  នេពញេលញនូវេស វេ ក នែណ ំែដល នផ្ដល់មក មួយ ៉ សីុនសច។

(2) PTO (ឧបករណ៍េផ្ទរ មពល)
PTO គឺ យន្តការេដើម ីេ្របើ្រ ស់អនុ ពៃន ៉ សីុនស្រ ប់ េបើកបរ  អនុ ពស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសច។ PTO 
ផ្តល់អនុ ពដល់បូមអុី្រដលីកេ េពល្រតវ នបរពីបិទ េ េបើក មុនេពល្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសច ប់េផ្តើមប ្ទ ប់ពីការ
េបើកបរេ េលើផ វ។

ដូច ្ន េនះែដរ មុនេពលការេបើកបរេលើផ វេ្រកាយ្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុន សច ្រតវ នបញ្ចប់ ចូរបរ PTO ពីេបើក េ បិទ េដើម ី
បញ ប់បូមអុី្រដលីក។
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(3) ្ន ន់េល ឿន
េ ក៉ង ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប ្ន ន់េល ឿន ស្រ ប់ េបើក បរ ក៏បេ្រមើ ទីផងែដរ ្ន ន់េល ឿនស្រ ប់
៉ សីុនសច។ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ ទូេ េ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធ ្ន ន់េល ឿនស្វយ្របវត្ត ិ ែដល ្ជ ប់
្ន ន់េល ឿនរបស់ ន្រទងុេ នឹង ្ន ស់ ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងចំេ ះមុខ រេរ ងៗខន។ េល ឿន្របតិបត្ត ិការ ច្រតវ ន

ៃលត្រមវែផ្អកេលើចំនួនៃនចល ្ន ស់ េហើយអនុ ្ញ តឲ េធ្វ្របតិបត្ត ិការែដល នេល ឿនពីយឺតេ ខ្ពស់េ យេ្របើ ្ន ស់
ែតមួយ។ ្ន ន់េល ឿនប ្ជ េ យៃដក៏្រតវ នផ្តល់ជូនផងែដរ។

េពលេ្របើ្រ ស់្របេភទឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ េល ឿន ច្រតវ នៃល ត្រមវេ យេ្របើ្រ ស់ ្ន ស់េល ឿនែដលផ្តល់ជូនេ
េលើឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ។

្ន ន់េល ឿន

ឧបករណ៍បេង្ក ើនេល ឿនស្វយ្របវត្ត ិែដល ្ជ ប់េ
នឹង ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង

្ន ស់ស្រ ប់
ប ្ជ ្រគប់្រគង

េល ឿនខ្ពស់ េល ឿនខ្ពស់

េល ឿន ប េល ឿន ប

ការេ េស្ង ម

្ន ន់េល ឿនេដើរេ យៃដ

កុង ក់ ្ន ន់េល ឿន

បេង្ក ើន

េល ឿនេ េស្ង ម

(a) ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត
ដីរដិបរដុប

(b) ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ

របូ ព 1-63 ្របតិបត្តិការៃន ្ន ន់េល ឿន

(4) េជើងែ្រជងដងសច
ឧបករណ៍្របតិបត្ត ិការេជើងែ្រជងដងសចៃន ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប្រតវ នដំេឡើងេ ក៉ងកាប៊នៃន
រច សម្ព ័ន្ធ ងេលើស្រ ប់វលិ និងេ មុខចំេហ ងៃន នដឹកជញន្រទពី ងេ្រកាម។ េ ក៉ង ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉
បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ េជើងែ្រជងដងសច ទូេ  ្រតវ ន តសន្ធ ឹងេ យេ្របើ្រ ស់្របព័ន្ធ តសន្ធ ឹងេដើរេ យៃដ 
ប៉ុែន្តខ្ល ះ េទ ត េ្របើ្រ ស់សីុ ំងអុី្រដលីក។ មធម្ម  ែដក្រគីប្រតវ នរុញ្រ នេ យសីុ ំងអុី្រដលីក មរយៈ ្ន ស់
ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ឬ្របតិបត្ត ិការកុង ក់េអឡិច្រទិច។ េពលថ្មីៗេនះ ែដក្រគីបខ្លះ្រតវ ន្របតិបត្ត ិការេ យ
ឧបករណ៍ ប ្ជ  ពីច ្ង យ ឬឧបករណ៍ប ្ជ វទុិ ។

ការពនតេ យៃដ

ការពនតេដើរ
េ យអីុ្រដលីក

របូ ព 1-64 ការ តសន្ធ ឹងៃនេជើងែ្រជងដងសចេ យេ្របើៃដ ( ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក ្របេភទ ន្រទងុ)
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េ េពលពនតេជើងែ្រជង ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ ចូរ្រពែលង ្ន ស់ស្រ ប់ ក់េ  និង ប់ច ម
្ន ស់ែដលប៉ះែតមួយដង (ែដល្រតវ នត ្ជ ប់េ យ ្ទ ល់េ នឹងរនុកគន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ ) ែដលេធ្វឲ រនុកគន្ល ឹះ

ស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ ្រជះុរបូត មុនេពល ត សន្ធ ឹង េជើង ែ្រជងដងសច។ េពលថ្មីៗេនះ ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក
ែដលអនុ ្ញ តឲ អ្នក ប ្ជ  ្របតិបត្ត ិការពិនិត េមើល និងចុះកត់្រ ្ថ ន ពេជើងែ្រជងដងសចេ យ ៃដ គឺ នការ
េកើនេឡើង។ មួយចំនួន្រតវ នបំ ក់េ យឧបករណ៍ស្រ ប់ ប់រកទទឹងៃនការ តសន្ធ ឹងរបស់េជើងែ្រជងដងសច 
ែដល មមិនឲ អ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិការឲ ចុះ កត់ ្រ  ្ថ ន ពេជើងែ្រជងដងសចខុសេ យរុករកេឃើញកែន្លងែដលរនុក
គន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ ្រតវ នស៊កបញល។

្ន ស់ប៉ះែតមួយដង 
(្រតវ នត ្ជ ប់េ យ ្ទ ល់េ នឹងរ ររនុក ្ទ ស់ស្រ ប់ ក់េ )

េបើកបនរ ្ន ស់ស្រ ប់ ក់េ

្ន ស់ស្រ ប់ ក់េ

្ន ស់ែដលប៉ះែតម្តង (្រតវ ន
ត ្ជ បេ់ យ ្ទ ល់េ នងឹរនកុ
គន្ល ឹះ ស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ )

របូ ព 1-65 ការ ក់េ េជើងែ្រជងដងសច

1.6.3 ការ ត់ែចង ៉ សុីនសចចល័ត
េពល្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសចចល័ត ត្រមវឲ នការយល់ដឹង្រគប់ ្រ ន់ អំពីដំេណើរការបំេពញមុខ រ និងមុខ ររបស់
ពួក ។ ពិេសស ្រតវែតយល់ និងទេន្ទញ ំឲ ន្រគប់សព្វអំពីដ ្រកាម ៃនរ យៈ ចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វការ រែដលរមួ នកាំ
ច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ - ដ ្រកាម កម្ព ស់ស្រ ប់េលើក និង ងបន៉កែដល នកំណត់សរុប។ ការេរ នសូ្រត និងអនុវត្ត
វធិី ្រស្ត ត់ែចង និង្របតិបត្ត ិការ ្រប ំក៏  គន្ល ឹះសំ ន់ផងែដរ។ េ ក៉ងការ ត់ែចង ៉ សីុនសចចល័ត ទិដ្ឋ ពដ៏
សំ ន់បំផុតែដល្រតវ ្របងុ្របយ័ត្នគឺការអនុវត្ត វ ិ នការ  េដើម ីប ្ក រការ្រក ប់េ េពល ពិនិត េមើលដីែដលតួ
៉ សីុនសច្រតវ នដំេឡើង េ យេ្របើ្រ ស់េជើង ែ្រជង ដង សចឲ ន្រតឹម្រតវ និងេបើកដំេណើរការឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព  

និច្ច ។

(1) ផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកប ្ជ ្របតិបត្តិការ
● ជំ នទីមួយ នេ កាន់សុវត្ថ ិ ពគឺ្រតវ្រ កដ េធ្វ មក នច ប់របស់កែន្លងេធ្វការ។

● េធ្វការេ្រត មេរ បចំឲ ន្រគប់្រ ន់ ក់ទងនឹងសេម្ល កបំ ក់ មួក សុវត្ថ ិ ព ែស កេជើងសុវត្ថ ិ ព។ល។

● យល់ឲ នេពញេលញនូវដំេណើរការ និងមុខ ររបស់ ៉ សីុន សចចល័ត េដើម ី ្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុន ន ៉ ងល្អ ្រតឹម្រតវ។

● កុំេធ្វ្របតិបត្ត ិការេ យ នឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពបិទដំេណើរការ។

● កុំ ្ល ចនឹងបដិេសធមិនេធ្វ្របតិបត្ត ិការែដល ្ម នសុវត្ថ ិ ព េបើេ ះបី អ្នក្រតវ នេស្ន ើសំុឲ េធ្វែបបេ ះក៏េ យ។

● េ ក៉ងការ រេ ទីកែន្លងខ្ពស់ (2 ែម៉្រត ឬខ្ពស់ ងេនះ) ស្រ ប់ការ ្រតត ពិនិត  ឬការែថ  ំ្រតវ្រ កដ េ្របើ្រ ស់
ស ្ភ របរកិា្ខ រប ្ក រ ការ ្ល ក់ មួយនឹងការអនុវត្តការ រែដលត្រមវ ំ ច់។

● ស ្ញ ែដលផ្តល់េ យអ្នកឲ ស ្ញ េឡើងវញិ។



43(km)

(2) ការេរ បចំបេង្កើតែផនការេធ្វការ
េដើម ី្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសចចល័តេ យសុវត្ថ ិ ព និង្របកបេ យ ្របសិទ្ធ  ព ំ ច់្រតវយល់ ៉ ងេពញេលញអំពី
ដំេណើរការ របស់ ៉ សីុន សចចល័ត។ ដូេច្នះេហើយ ន រៈសំ ន់ ស់ក៉ងការប ្ជ ក់ពីដំេណើការេលើករបស់ ៉ សីុនសច
ចល័ត (បន៉កែដល នកំណត់សរុបែដលកំណត់េ យ កំា ច ្ង យ ស្រ ប់េធ្វការ េ យ នទំ ក់ទំនងេ នឹងទទឹងៃន 
ការពនត េជើង ែ្រជងដងសច និង្របែវងៃដសច) សេ្រមច កែន្លង ្រតវ ក់ ៉ សីុន សច និង វធិី ្រស្ត េធ្វការ និង
ពិនិត េមើល េតើ ៉ សីុនសច ច ្រតវ ន ្របតិបត្ត ិ ការ េ យសុវត្ថ ិ ពែដរឬេទ។

1) ក ្ត ងំបីែដលកំណត់ដំេណើការរបស់ ៉ សុីនសចចល័ត

a. អនុ ពេ ងបង្ហ ត

អនុ ពេ ងបង្ហ តអតិបរ េ ងេ មដំេណើរការៃនយន្តការេ ងបង្ហ ត។

b. ស្ថ ិរ ពៃនដងសច

េពលេលើកបន៉ក ស្ថ ិរ ព នកាន់ែត ្ល ងំេ ជិតផ្ចិតៃនការវលិ ក៉ងខណៈែដល ថយចុះេពលែដលកំាច ្ង យស្រ ប់
េធ្វការរកធំ។ េហតុដូេច្នះេហើយ ្របសិនេបើបន៉កែដល នកំណត់សរុបសម្រសបស្រ ប់ កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការេលើស េ ះ
៉ សីុនសចនឹងេលើសចំណុះ េហើយ្រក ប់ េ  យ រ ត់បង់ស្ថ ិរ ព។

c. ក ្ល ងំៃនដងសច

ក ្ល ំងៃនដងសច្រតវ នកំណត់ ចម ងេ យក ្ល ំងៃដសច េហើយការ ផក៉េលើសចំណុះ ចនឹងប ្ត លឲ នការ ក់ 
ឬបង្កការខូច ត េផ ង េទ ត ។ សូម ីែត ្ម នការ្រក ប់ ឬការ ក់ៃដសច ្ល មៗក៏េ យ ក៏ការផក៉េលើស ចំណុះគឺេ្រ ះ ្ន ក់ 
េ យ រ ចនឹងប ្ត លឲ នការចុះេខ យេ  េលើែផ្នករបស់ ៉ សីុនសច ែដលេធ្វឲ ពួក កាន់ែត យនឹង ក់។ 
ស្រ ប់ក ្ល ំងៃដសច ក ្ល ំងក៉ងការេកាងេឡើងគឺ ន រៈសំ ន់ ស់ េ ជុំ វញិផ្ចិតៃនការវលិ ក៉ងខណៈេពលក ្ល ំង 
ែដលេធ្វ ឱ  ធ្ន ឹមេឡើងេកាងកាន់ែតសំ ន់ ្ល ងំេឡើង ង េ េពលកំាច ្ង យស្រ ប់ េធ្វការរកកាន់ែតធំេ ៗ។

ដូចែដល នពិពណ៌ ងេលើ ដំេណើរការេលើករបស់ ៉ សីុនសចចល័ត (បន៉កែដល នកំណត់សរុប) ្រតវ នេរ បចំេឡើង
េដើម ីមិនឲ  េលើសពី ក្រមិត កំណត់ៃនក ្ត ងំបីេនះេឡើយ។

កា
រ

ក់

បន៉កែដល នកំណត់
សរុប (េ ន)

ក ្ត ទី 1៖ បន៉កែដល្រតវ នកំណត់េ យអនុ ពេ ងបង្ហ ត
ៃន្រប ប់ ររៃវ

ក ្ត ទី 2៖ បន៉កែដល្រតវ នកំណត់េ យស្ថ ិរ ពៃនដងសច

ក ្ត ទី 3៖ បន៉កែដល្រតវ នកំណត់េ យ
ក ្ល ំងៃនដងសច

ការ្រក ប់

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ (ែម៉្រត)ផ្ចិតៃនការវលិ
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2) បន្ទះសំែប៉ត

េ អីរបស់អ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិករេ ក៉ង ៉ សីុនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ្រតវ នបំ ក់េ យបន្ទះសំែប៉ត
េដើម ីផ្តល់ព័ត៌ ន ំ ច់ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ។

3) ការ នកាចំ ្ង យស្រ ប់េធ្វការ - ដ ្រកាមៃនកម្ពស់ស្រ ប់េលើក (ដ ្រកាម រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់
េធ្វការ រ)

ស្រ ប់ការ រ មួយ ៉ សីុនសចចល័ត ន រៈសំ ន់ ស់ ក៉ងការ ប ្ជ ក់ពីចំនួនបន៉កប៉ុ ្ម នេ នែដល្រតវេលើក 
និងក៉ងការពិ រ ពី ទិដ្ឋ ពដូច ច ្ង យ (ែម៉្រត) ស្រ ប់េលើកបន៉កផុតពីដី កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ (ែម៉្រត) ពីទី
ំង ៉ សីុនសចចល័ត ្របែវងែដលស័ក្ដ ិសមបំផុត (ែម៉្រត) ៃនៃដសចស្រ ប់្របតិបត្ត ិការដ៏ នសុវត្ថ ិ ព និងមុំៃដសច។ 

ដ ្រកាមកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ-កម្ពស់ស្រ ប់េលើក (ដ ្រកាមរយៈ ចេ ្ល ះ ស្រ ប់េធ្វការ) គូសប ្ជ ក់នូវក្រមិតចេ ្ល ះ
ែដលបន៉ក ច្រតវ ន េលើក េ យេ ងេ មការ ្ល ស់បរេ ក៉ងមុំ និង្របែវងៃដសច។ មធម្ម  អ័ក េដកប ្ហ ញ
កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ េហើយអ័កឈរប ្ហ ញ នូវកម្ពស់ស្រ ប់េលើកខ្ពស់ផុតដី។ ដ ្រកាមេនះេធ្វឲ យល់ពីទំ ក់ទំនង
រ ងកំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ និង កម្ពស់ស្រ ប់េលើកខ្ពស់ផុតដីែដល ្ល ស់បរ ្រស័យេលើ្របែវងៃដសច ្របែវង ៃដ សច
ជំនួយ និងមុំៃដសច។ ដ ្រកាមកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ-កម្ពស់ស្រ ប់េលើក្រតវ នប ្ហ ញេ ក៉ងព័ត៌ នបេច្ចកេទស 
្រពម មួយនឹង ងបន៉កែដល ន កំណត់ សរុប ។ បែន្ថមពីេលើេនះ ក៏្រតវ នផុ្តល់ជូនេ ក៉ងកាប៊ន ៉ សីុនសចផង
ែដរ ដូេច្នះ ្រតវ នេ្របើ្រ ស់មិន្រ ន់ែតក៉ងអំឡុងេពល្របតិបត្ត ិការបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថម ងំេ េពលេរ បចំបេង្ក ើត
ែផនការការ រេទ តផង។ ស្រ ប់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុេ យ នដ ្រកាមកាំច ្ង យស្រ ប់
េធ្វការ-កម្ពស់ស្រ ប់េលើក្រតវ នប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 1-67 េពលៃដសច្រតវ នពនតដល់ដំ ក់កាលទីបួន 
(្របែវងៃដសច ចំនួ ន 10 ែម៉្រត) េ ក៉ងមុំៃដសចចំនួន 60 ដឺេ្រក េ ះកម្ពស់ស្រ ប់ េលើក ខ្ពស់  ផុត ដី នតួេលខអំ ន 
10.2 ែម៉្រត និងកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ ន  េលខ អំ ន 4.8 ែម៉្រត។

ក
ម
្ពស់
ស
្រ

ប
់េល
ើក
ខ
្ពស់
ផ
ុត
ដ
ី

Ⓐ៖ ទី ំងៃនរនុកគន្ល ឹះៃដសច
Ⓑ៖ ទី ំងៃនចុង បរបស់េង ងទម្ពក់

ដំ ក់កាលទី 2
(5.65 ែម៉្រត)

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ

ដំ ក់កាលទី 3
(7.83 ែម៉្រត)

ដំ ក់កាលទី 4
(10.00 ែម៉្រត)

របូ ព 1-67  កាចំ ្ង យស្រ ប់េធ្វការ - ដ ្រកាមៃនកម្ពស់ស្រ ប់ េលើកៃន ៉ សុីន សច  ស្រ ប់  ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ



45(km)

4) កំណត់ស ្គ ល់ស្រ ប់ការ នកាចំ ្ង យស្រ ប់េធ្វការ - ដ ្រកាមៃនកម្ពស់ ស្រ ប់ េលើក

● ដ ្រកាមកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ - កម្ពស់ស្រ ប់េលើកមិន ប់បញលការ ្ល ត ក េចញៃនៃដសចេទ។ េ េពលេលើក
បន៉ក ៃដសចពត់េកាង េហើយេធ្វឲ កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការធំ ង បន្ត ិច។ ្របការេនះេធ្វឲ តៃម្លបន៉កែដល ន
កំណត់សរុបកាន់ែតតូច។

● ស្រ ប់ការ រេ ្រតង់កម្ពស់ស្រ ប់េលើកេ េ្រកាមដី ្រតវប ្ជ ក់ពី ចំនួ ន ៃនការរ រការរុ (ពីរ ឬេ្រចើនជុំេ សល់
េ ក៉ងដុំ ្ន រ) និងកំណត់កម្ពស់ ស្រ ប់េលើកេ េ្រកាមដី ែដល្របតិបត្ត ិការ ចេធ្វេ ន េហើយេ្រជើស េរសគំរ។ូ

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ - 
ដ ្រកាមៃនកម្ពស់ស្រ ប់េលើក
មិនបូករមួបញល លំ ក េចញ ៃន
ៃដសចេទ។ េពលេលើកបន៉ក ៃដ
សចេកាងេ ងេ មបន៉ក 
េធ្វឲ កំាច ្ង យ ស្រ ប់ េធ្វការ
កាន់ែតធំេឡើង។

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការេ យ ្ម នបន៉កែដល្រតវ
នេលើក

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការេ យ នបន៉កែដល្រតវ នេលើក

របូ ព 1-68 ការ ្ល ស់បរេ ក៉ងកាចំ ្ង យស្រ ប់េធ្វការេ យ រការ ្ល ត កេចញ

5) ការ ន ងបន៉កែដល នកំណត់សរុប

បន៉កែដល នកំណត់សរុបរបស់ ៉ សីុនសចចល័តែ្រប្របល ្រស័យេលើអ្វៗដូច ទទឹងការ តសន្ធ ឹងរបស់េជើងែ្រជងដង
សច និងតំបន់ស្រ ប់េធ្វការ ( ងមុខ ងចំេហ ង ងេ្រកាយ) និង្របែវងៃដសច។ ដូច ្ន ផងែដរ េ េពលតៃម្លបន៉ក
ែដល នកំណត់សរុបរបស់ ៉ សីុន សចចល័ត្រតវ ន ៉ ន់ ្ម នេ យសន្មត ៉ សីុនសច្រតវ ន ក់ក៉ងទិសេផ្តកេ
េលើដីរង ដី្រ លេទរ និងដីទន់្រតវែតព្រងឹងបែន្ថមេ យដំុឥដ្ឋ និង្រទ ប់្រ ប់េជើងែ្រជងដងសចេដើម ី ក់តួ ៉ សីុនសច
មទិសេផ្តក។ េ លការណ៍ ៉ សីុនសច្រតវែត្របតិបត្ត ិការេ យ នេជើងែ្រជងដង សចពនតេពញបន៉ក។



46(km)

6) ការ ន ងបន៉កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ងលក្ខខណ្ឌ ្ម នបន៉ក

បន៉កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ងលក្ខខណ្ឌ មិន នបន៉កគឺ ក សព្ទែដល្រតវ នេ្របើ្រ ស់ែតស្រ ប់ ៉ សីុនសច
ស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ និង្រតវ នកំណត់េ យែផ្អកេលើស្ថ ិរ ពៃនដងសចែដល ្ម ន បន៉កេ េលើៃផ្ទ ត
ស្រ ប់ ក់បន៉ក (លក្ខខណ្ឌ មិន នបន៉ក)។ េ េលើ ងបន៉កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ងលក្ខខណ្ឌ មិន នបន៉ក
្រតវ នប ្ហ ញេ ក៉ង ង 1-3 េ យ នេជើងែ្រជងដងសច្រតវ នពនត េពញបន៉ក េហើយៃដសចែដល ន្របែវង 
3.54 ែម៉្រត ឬ 5.78 ែម៉្រត្រតវ នេ្របើ្រ ស់ េ ះបន៉កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ងលក្ខខណ្ឌ  មិន ន បន៉កគឺ 1.33 
េ នេ ក៉ងកាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ្របែវង 4.0 ែម៉្រត។ ៉ ងេនះក្ត ី មួយនឹងេជើងែ្រជងដងសចែដល នការពនត
មធ ម ឬ ន ការពនតអប បរ  េ ះបន៉កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ង លក្ខខណ្ឌ  មិន នបន៉កគឺ 0.53 េ ន។

ង 1-3  ងបន៉កែដល នកំណត់សរុបេ ្រតង់ែផ្នក ៉ សុីនក៉ងលក្ខខណ្ឌ ្ម នបន៉ក 

(េ តំបន់ ងចំេហ ង េ តំបន់ ងេ្រកាយ)៖ (េ ន)

្របែវង
ៃដសច 
(ែម៉្រត)

កំាច ្ង យ
ស្រ ប់
េធ្វការ
(ែម៉្រត)

េជើងែ្រជង
 ដងសច

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.59 6.0 6.5 7.0 7.79 8.0 9.0 9.95 10.0 11.0 12.11

3.58/
5.78

ការពនត
េពញបន៉ក

2.93 2.93 2.78 2.23 1.68 1.33 1.08 0.88 0.73

 ការពនត
អប បរ

1.73 1.73 1.23 0.88 0.68 0.53 0.43 0.38 0.28

7.98

ការពនត
េពញបន៉ក

2.23 2.23 2.23 2.03 1.68 1.33 1.08 0.88 — 0.63 0.55 — 0.38

ការពនត
អប បរ

0.63 0.63 0.63 0.53 0.43 0.33 0.28 0.23 — 0.13
្របតិបត្តិការ្រតវ ន

ម ត់

10.14

ការពនត
េពញបន៉ក

1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 0.93 0.83 — 0.63 — 0.48 — 0.35 0.30 0.28

 ការពនត
អប បរ

្របតិបត្តិការ្រតវ ន ម ត់

12.3

ការពនត
េពញបន៉ក

0.76 0.76 0.76 0.76 0.63 — 0.48 — 0.40 — 0.35 0.30 — 0.28 0.25 0.20

 ការពនត
អប បរ

្របតិបត្តិការ្រតវ ន ម ត់

● “្របតិបត្ត ិការ្រតវ ន ម ត់” ( នពណ៌េ ្ន តខ្ច ី) សំេ  ដល់តំបន់ែដល្របតិបត្ត ិការ្រតវ ន ម ត់េ យគិតពិ រ ពីស្ថ ិរ ពៃនដងសច 
េ យ រការ្រក ប់ ចនឹងេកើតេឡើងេ យ ្ម នបន៉ក។

● “ទេទ” ( នពណ៌្របេផះ) សំេ ដល់តំបន់ែដលការ រ មិន ចេធ្វេ ន មួយនឹង ៉ សីុនសចេ យ រយន្តការរបស់ពួក ។ ឧ ហរណ៍ តំបន់
ែដលៃដសចមិន ចេចញចូល ន ឬតំបន់ែដលេង ង ទម្ពក់មិន ចយកមកជិត នសូម ីែតេ េពលែដលៃដសច្រតវ នេលើកេឡើងខ្ពស់ ៉ ង
េពញេលញេហើយក៏េ យ។ 

● តៃម្លែដលប ្ហ ញពីកំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការរហូតដល់េលខទស គពីរខ្ទង់គឺ កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការអតិបរ េ ្របែវងៃដសចែដល្រតវ ្ន ។ តៃម្ល
ស្រ ប់្របែវងៃដសចេផ ងេទ តេ កាំច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ ងំេនះមិន្រតវ នប ្ហ ញេទ (ប ្ហ ញ  "___")។

(3) តំបន់ស្រ ប់េធ្វការ
េពល ៉ សីុនសចចល័តវលិក៉ងខណៈកំពុងេលើកបន៉ក ដំេណើរការេលើក (ស្ថ ិរ ព ៃនតួ) ែ្រប្របល ្រស័យេលើតំបន់ស្រ ប់
េធ្វការ ( ងមុខ ង េ្រកាយ ងចំេហ ង)។ េហតុដូេច្នះេហើយ ន រៈសំ ន់ ស់ែដលអ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុន 
សចចល័តយល់នូវតំបន់ស្រ ប់េធ្វការរបស់ ៉ សីុនសច។ េ ក៉ងការវលិពីតំបន់ស្រ ប់េធ្វការេ យ នដំេណើរការេលើក
ខ្ពស់េ ក៉ងទិសេ ែដល នដំេណើរការេលើក ប (ឧ ហរណ៍ ពី ងេ្រកាយេ ង ចំេហ ង) តួ ៉ សីុនសច ចនឹង
្រក ប់ ន ដូេច្នះត្រមវឲ នការ្របងុ ្របយ័ត្ន។ ការ្រក ប់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ េរឿយៗ
េកើតេឡើងក៉ងអំឡុងការវលិមកពីទី ំង នលំនឹង ែដលបន៉កេ  េលើ ត ស្រ  ប់ ក់ទំនិញ្រតវ នេលើក េ កាន់
ចំេហ ងៃន ៉ សីុនសច (ទិសេ  មិន នស្ថ ិរ ព)។ ្រពំែដនៃនតំបន់ស្រ ប់េធ្វការរបស់ ៉ សីុនសចចល័តែ្រប្របល
្រស័យេលើ្របេភទ ៉ សីុនសច និង្រកមុហុ៊នផលិត ប៉ុែន្ត ច្រតវ នឲ និយមន័យ ដូចតេ េនះ។



47(km)

1) ចំេ ះ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ

េ ក៉ងការេលើកបន៉កេ យ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ ស្ថ ិរ ពៃនដងសចែ្រប្របលក៉ងចំេ ម
តំបន់េ ងេ្រកាយ តំបន់េ ងចំេហ ង និងតំបន់េ ងមុខៃន ន្រទងុ។

តំបន់េ ងេ្រកាយ៖ េ យ នស្ថ ិរ ពខ្ពស់បំផុត។

តំបន់េ ងចំេហ ង៖  េ យ នស្ថ ិរ ពខ្ពស់បំផុតទីពីរ។ ប៉ុែន្ត  ក្រមិតពណ៌្រកហម Ⓐ ែដលប ្ហ ញេ  ក៉ង របូ ព ន
ស្ថ ិរ ពអន់ ្ល ងំ។ េ យ រមូលេហតុេនះេហើយ បន៉កែដល នកំណត់សរុបេ ក៉ងលក្ខ  ខណ្ឌ  
មិន នបន៉កេ តំបន់ ងចំេហ ង និង ងេ្រកាយ្រតវ នកំណត់ េ យក្រមិតចេ ្ល ះ
ងំេនះ។ ការវលិពីតំបន់េ ងេ្រកាយែដល នស្ថ ិរ ពខ្ពស់េ កាន់តំបន់េ ងចំេហ ង

ែដល នលំនឹងអន់ ង ច ំ ន្រក ប់ ន ៉ ង យ េហតុដូេច្នះេហើយ ត្រមវឲ នការ
្របងុ្របយ័ត្ន។

តំបន់េ ងមុខ៖  េ យ នស្ថ ិរ ពតិចបំផុត។ ការ រគួរែត នេធ្វេឡើងេ យ ន 25% ឬតិច ងៃនដំេណើរការ 
េលើក ៃនតំបន់ ងេ្រកាយ និងតំបន់ ងចំេហ ង។ ពិេសស ការេលើកេ ក៉ងតំបន់េ ង
ចំេហ ង និងការវលិេ កាន់តំបន់ េ ងមុខ ចនឹងប ្ត លឲ នការផក៉បន៉កេលើសចំណុះ ន
៉ ង យ ្រសល េហតុដូេច្នះេហើយ ត្រមវឲ នការ្របងុ្របយ័ត្នឲ ន្រគប់ ្រ ន់ ។

ត
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ន
់េ

ង
េ្រកា

យ

ត
ំប
ន
់េ

ង
ម
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តំបន់េ ង
ចំេហ ង

ចំណុចក ្ត លៃនេជើងែ្រជងដងសច

ផ្ចិតៃនការវលិ

ស្ថ ិរ ពៃនដងសចៃនតំបន់េ ងមុខគឺអន់ 
ដូេច្នះេហើយការ រ គួរ េធ្វេឡើងេ យ ន 25% 
ឬតិច ងៃនបន៉កែដល នកំណត់ សរុប 
េ ក៉ងលក្ខខណ្ឌ មិន នបន៉ក។

ក្រមិតចេ ្ល ះ នស្ថ ិរ ពអន់។ បន៉កែដល នកំណត់
សរុប (ឬបន៉កែដល នកំណត់) េ ក៉ងលក្ខខណ្ឌ  មិន
នផក៉បន៉ក្រតវ នកំណត់េ យដំេណើរការេ

ទិសេ េខ យបំផុតេ េលើតំបន់ចំេហ ង។

តំបន់េ ង
ចំេហ ង

របូ ព 1-69 តំបន់ស្រ ប់េធ្វការរបស់ ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ

2) ចំេ ះ ៉ សុីនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប

ងបន៉កែដល នកំណត់សរុបរបស់ ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប្រតវ នកំណត់ចំេ ះលក្ខខណ្ឌ េ្របើ្រ ស់
េជើងែ្រជងដងសច ្របែវងៃដសច និង្របែវងៃដសចជំនួយប ្ទ ប់បន នំីមួយៗ។ ៉ ងេនះក្ត ី តំបន់ស្រ ប់េធ្វការ្រតវ ន
ក់ក្រមិតេ យ រដំេណើរ ការ របស់ ៉ សីុនសចែដល នេជើងែ្រជងដងសចពនតមធ ម។ មួយនឹងេជើងែ្រជងដងសច

ែដលពនតេពញបន៉ក ៃដសច និងៃដ សចជំនួយ នដំេណើរការដូច ្ន ស្រ ប់បរ ិ ្រត ងំមូល។ រ ងការពនតមធ ម 
និងការពនតអប បរ ៃនេជើង ែ្រជង ដងសច តំបន់េ ងមុខ និងតំបន់េ ងេ្រកាយ នដំេណើរការដូច ្ន  េ នឹង
េពលែដលេជើងែ្រជងដងសចពនតេពញបន៉ក។ នែតតំបន់េ ងចំេហ ងប៉ុេ ្ណ ះេទើប នបន៉កែដល នកំណត់
សរុបែដល នប ្ជ ក់េ យេ ងេ មទទឹងៃនការពនត (របូ ព 1-70(a), ទំព័រទី 48 (km))។

បែន្ថមពីេលើេនះ ដំេណើរការេលើកៃនតំបន់េ ងមុខរបស់ ៉ សីុន សច ្របេភទ ន្រទងុគឺពី 21% េ  54% ៃនបន៉កែដល
នកំណត់សរុប ៃន តំបន់ េ ងចំេហ ង និងតំបន់េ ងេ្រកាយ (របូ ព 1-70(b), ទំព័រទី 48 (km))។



48(km)

3) ស្រ ប់ ៉ សុីនសច្របេភទ នកង់្រច ក់ដូចរថេ្រកាះ (រមួ ងំេ្រគឿង ច្រកកាយដីេដើរេ យអុី្រដ
លីក្របេភទ នកង់្រច ក់រថេ្រកាះែដល នមុខ រ ៉ សុីនសច)

តំបន់ស្រ ប់េធ្វការគឺរមួ ្ន  េហើយបន៉កែដល នកំណត់សរុបគឺេថរ ស្រ ប់ បរ ិ ្រត ងំមូល (របូ ព 1-70(c))។

តំបន់េ ងមុខ

តំបន់េ
ងេ្រកាយ

ការពនត
េពញបន៉ក

េ ងចំេហ ង/
តំបន់េ
ងេ្រកាយ

តំបន់េ ងមុខ

្របែហល 1.0 ែម៉្រត
្របែ
ហល

 1.1 

ែម៉្រ
ត

 (a) ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប  (b) ៉ សីុនសច្របេភទ ន្រទងុ  (c) ៉ សីុនសច នកង់្រច ក់រថេ្រកាះ

របូ ព 1-70  តំបន់ស្រ ប់េធ្វការបស់ ៉ សុីនសចេផ ងេទ ត

(4) ស្ថ ិរ ពៃនដងសច
ស្ថ ិរ ពៃនដងសចប ្ហ ញពី ព ច្រក ប់ ៉ សីុនសចចល័ត ឬក៏អត់។ មធម្ម  ប ្ហ ញ ផលេធ ប េ យ ន
ម៉ូម៉ងស្ថ ិរ ព គយក និងម៉ូម៉ង់ៃនការេផ្អ ង គែបង។ េ េពលតៃម្លេនះេកើនេឡើង ស្ថ ិរ ព នក៏កាន់ែត ្ល ងំ
េឡើង។ ៉ សីុនសចចល័ត្រតវែតឆ្លងកាត់ ប់ការេតស្តស្ថ ិរ ពៃនដងសច មបទបញ្ញត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ ៉ សីុនសច 
ែដលពួក ្រតវេលើកបន៉ក 1.27 ដងៃនបន៉កែដល នកំណត់។

(5) ការប ្ជ ក់ច ស់ ស់េ យការ ្ឋ នេធ្វការ
ម ត់កម្មករ ្ន ក់ែដលមិន ក់ព័ន្ធ មួយការ រមិនឲ ចូលេ ក៉ងការ ្ឋ នេធ្វការ េហើយបិទផ យការ្រព ន

អំពីចំណុចេនះេ  ទីកែន្លង ែដល ចេមើលេឃើញ ន។

(6) ការដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត

1) ការប ្ជ ក់កាចំ ្ង យស្រ ប់េធ្វការ

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការប ្ហ ញពីច ្ង យក៉ងទិសេដកពីចំណុចក ្ត លៃនការវលិរបស់ ៉ សីុនសចចល័តេ កាន់
ែខ ប ្ទ ត់បញ រែដល តសន្ធ ឹងចុះេ្រកាមពីចំណុចក ្ត លៃនេង ងទម្ពក់។ េហតុដូេច្នះេហើយ េ េពលសេ្រមចចិត្តអំពី
ទី ំងរបស់ ៉ សីុនសចចល័ត ស្រ ប់េធ្វការ សូមពិ រ នូវរយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វការ រ និងការ ត សន្ធ ឹងៃនកាំ
ច ្ង យស្រ ប់េធ្វការេ យ រការ ្ល ត កេចញៃនៃដសច ក៏ ដូច ច ្ង យមកពីចំណុចក ្ត លៃនការវលិេ កាន់ចុង
ៃនេជើងែ្រជងដងសច ឬមកពីចំណុចក ្ត លៃនការវលិេ កាន់ែផ្នក ងចុង របស់ រថ យន្ដ  (េ្រកាយ/មុខ)។

ផ្ចិតៃនការវលិ

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ

L1៖ ក្រមិត ក់ែស្ដ ងែដល្របតិបត្ត ិ
ការ ចេធ្វេឡើង ន
L2៖ ក្រមិតចេ ្ល ះែដល ំ ច់
ស្រ ប់ការដំេឡើង ៉ សីុនសច

ផ្ចិតៃនការវលិ

របូ ព 1-71 រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វការ រ ក់ែស្ដ ង



49(km)

2) ទិដ្ឋ ពទូេ ៃនការដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត

ដំេឡើង ៉ សីុនសចចល័តេ េលើដី បេស្ម ើ និងរង ំ េដើម ីឲ តួ របស់  ស្ថ ិត េ ទិសេផ្តក។

ៃដសច

េជើងែ្រជងដងសច

េលើកសម កកង់ឲ ផុតពីដី។

ៃដសច

ទំនិញ

កុំេលើកសម កកង់ឲ ផុតពីដី។

រនុកគន្ល ឹះស្រ ប់
្ទ ស់ ក់េ

រ ររនុក ្ទ ស់ស្រ ប់
ក់េ ការពនតមធ ម

េជើងែ្រជង ដងសច

ស្រ ប់ការពនតេពញបន៉ក
រន្ធ ្របេ ងៃនរនុកគន្ល ឹះ

ស្រ ប់ការពន្ល ឹបចូល
រន្ធ ្របេ ងៃនរនុកគន្ល ឹះ

េជើងែ្រជងដងសច
ធ្ន ឹម

(a) ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប (b) ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ

ការពនតេពញបន៉ក

េជើងែ្រជងដងសច្របេភទ X

ការពនតេពញបន៉ក

េជើងែ្រជងដងសច្របេភទ H

(c) ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប

របូ ព 1-72 ទិដ្ឋ ពទូេ ៃនការដំេឡើង ៉ សុីនសចចល័ត

ស្រ ប់ដីទន់ ្រតវ ក់្រទ ប់ែដល នក ្ល ំងខ្ពស់្រគប់្រ ន់ (ឧ ហរណ៍ កំ ត់េឈើ ងកាេរ បន្ទះសំែប៉តស្រ ប់្រកាល
ត ឬបន្ទះសំែប៉ត  ែដ ក ) េ េ្រកាមកូនេ ងកំណល់េជើងែ្រជងដងសច េហើយ្រតវ្រ កដ  េ ង កំណល់េជើងែ្រជងដង

សចមិនលិចចូលេ ក៉ងដី។ ដូច ្ន ផងែដរ េ លការណ៍ េជើងែ្រជងដងសចគួរែត្រតវ ន ត សន្ធ ឹង ៉ ងេពញេលញ
ស្រ ប់ការដំេឡើង។ តសន្ធ ឹងធ្ន ឹមេជើងែ្រជងដងសចឲ នេពញេលញ ៉ ងេស្ម ើ ្ន េ ចំេហ ង ងំសង ង ប ្ទ ប់មក
ស៊កបញលរនុកគន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ  េដើម ី ចង ្ជ ប់ពួក ។ ការពនតមធ ម ឬការពនតអប បរ ច្រតវ ន េ្របើ 
្រ ស់ែត្របសិនេបើទីកែន្លងដំេឡើង ន ពរតត ិត េហើយការពនតេពញ បន៉កមិន ចេ រចួែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ្រតវ្រ កដ
ចង ្ជ ប់ធ្ន ឹមេជើងែ្រជងដងសចេ យរនុកគន្ល ឹះស្រ ប់ ្ទ ស់ ក់េ ។

ដីេ ជិតទីកែន្លងកាយដីែដល នជ ្ជ ំងការ រ ក់រអិលដី ឬ ្ល បផ វ េខ យមិនរង ំ ដូេច្នះ្រតវដំេឡើងេជើងែ្រជងដង
សចឲ ្ង យពីទីកែន្លង ែបបេ ះ។

ការដំេឡើងេជើងែ្រជងដងសចេ ែក រគំនរសន្ល ឹកេ ហៈៃនជ ្ជ ំងការ រ
ការរអិល ក់ដីគឺ នេ្រ ះ ្ន ក់ ( គឺដូច ្ន ស្រ ប់ ្ល បផ វ)

របូ ព 1-73 ការដំេឡើងេជើងែ្រជងដងសច្របកបេ យេ្រ ះ ្ន ក់ (ឧ ហរណ៍)
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(7) ចំេណះដឹងអំពីដី
េពលដំេឡើង ៉ សីុនសចចល័ត ន រៈសំ ន់ ស់ក៉ងការពិនិត  េមើល  ស ពៃនដី េហតុេនះេជើងែ្រជងដងសចមិន
លិចចុះ។ ្របការេនះ្រតវការចំេណះដឹងពីប ្ហ ដូច លក្ខណៈដី និង ពរង ំ របស់ ដី។ េ ក៉ងការ រវសិ្វ កម្មសីុវលិ 
ពរង ំរបស់ដី្រតវ ន ស់ស្ទង់ និងប ្ជ  ក់ ទុក មុន ប៉ុែន្តការ ស់ស្ទ ង់េផ្តើមដំបូង េរឿយៗ្រតវ ន លុបេ ល េ  

េពល ដំេឡើង ៉ សីុនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ។ េហតុដូេច្នះេហើយ ពរង ំៃនដី មធម្ម ្រតវ នវនិិច្ឆ ័យ
េ យពិនិត  េមើលជេ្រ ៃន ្ន ម នេជើងែដលបនល់ទុកេ យមនុស ែដលេដើរ ឬៃន ្ន ម នកង់ នែដលបនល់ទុក
ក៉ងខណៈកំពុងេបើកបរ ៉ សីុន ដូច  ៉ សីុនសច ្របេភទ ន្រទងុ ឬេ យការពិនិត េមើលេ យ ែភ្នក នូវ្រប េភទ និង
លក្ខណៈដី និងេ្របើ្រ ស់ពួក ការែណ ំ។ ពរង ំ ចបេង្ក ើន នេ យ ក់អនុវត្តការព្រងឹងបែន្ថម ឬការ ប ្ហ ប់ 
ឲ ែណន ឬេ យ ក់្រកាលអ្វមួយដូច បន្ទះសំែប៉តេធ្វពីែដក ឬ្រទ ប់្រ ប់េជើងែ្រជងដងសច។

បន៉កអតិបរ ែដល្រតវ ន ក់េ េលើេ ងកំណល់េជើងែ្រជងដងសចមួយ
គឺសមមូលេ នឹង 70% េ  80% ៃន ៉ សសរុបៃនតួ ៉ សីុនសច និង បន៉ក
ែដល្រតវ នេលើកពិត្រ កដ។

្របសិនេបើេ ងកំណល់្រតវ ន ក់េ យ ្ទ ល់
េ េលើដី បន៉កែដល ក់ េ េលើេជើងែ្រជងដង
សច្រតវ នផ៉ំេ ្ត តេលើៃផ្ទតូច ែដលប ្ត ល ឲ  
ដី ផុង ្រសតុ។

ការព្រងីកៃផ្ទស្រ ប់្រទេ យេ្របើ្រ ស់្រទ ប់
្រ ប់េជើងែ្រជងដងសចធំ ្ល ងំ កា្ល  នឹងរក ដី
មិនឲ ផុង្រសតុ។

របូ ព 1-74 ការដំេឡើងេជើងែ្រជងដងសច

(8) ប្រមងុ្របយ័ត្ន មុនៃនការ រ

1) ការ រេ ចំេហ ងែក រផ វ

េពលដំេឡើង ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុេ ែក រប ្ក ន់ៃដ ំងការ រ េដើម ីេរបន៉កេចញ ទិសេ  និង
តំបន់ជេម្ល សគួរ្រតវ ន សេ្រមចចិត្តមុនេពល ប់េផ្តើមការ រ។ ្របសិនេបើ ៉ សីុនសច្រក ប់ក៉ងអំឡុងេពល
បំេពញការ រ មិន ន ចេ ្ល ះលំហស្រ ប់ជេម្ល សេចញេ ងចំេហ ងច្រមឹងរបងខ័ណ្ឌការ រេទ េ ះេធ្វឲ េ្រ ះ ្ន ក់
៉ ង ្ល ងំ (របូ ព 1-75)។ ្ថ នការណ៍ដែដលេនះេកើតេឡើងេ េពលេរបន៉កេ ែក របន៉ក ្របសិន េបើ ្ម នទីលំហេ ែក រ

ពួក  ដូេច្នះេហើយ សូម្របយ័ត្នចំេ ះទី ំងេធ្វការ (របូ ព 1-76)។

របូ ព 1-75  ការ រេ ចំេហ ងែក រផ វ របូ ព 1-76  ការ រេរបន៉កេចញេ ែក របន៉ក
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2) ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ

េ ក៉ង្របតិបត្ត ិការែដលេ្របើ្រ ស់ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ (ដូច  ឧបករណ៍ប ្ជ វទុិ ) កុំែបរខ្នង ក់បន៉កក៉ងខណៈ
កំពុងេធ្វការ។ មិន្រតឹមែតមិន្រតវែបរខ្នងរបស់អ្នក ក់តួ ៉ សីុនសច និងេមើលេ កាន់ បន៉ក ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត ែថម ងំ
្រតវ្របយ័ត្នចំេ ះចល របស់ ៉ សីុន សច ផង ែដរ។ ្របសិនេបើអ្នកេឃើញស ្ញ ៃនេ្រ ះ ្ន ក់ មួយ ដូច ការ្រក ប់ ្រតវេរ 
បន៉ក េចញ ឬជេម្ល សខនេចញ ្ល ម។ េធ្វ្របតិបត្ត ិការេ ទីកែន្លងសុវត្ថ ិ ព និងកុំេ្របើ្រ ស់ៃដរបស់អ្នក េដើម ី ្រទបន៉ក
ែដលព រក៉ងអំឡុង្របតិបត្ត ិការ។

របូ ព 1-77 ឧបករណ៍ប ្ជ ពីច ្ង យ

3) ការ ម ត់េ េលើការ ញបន៉កេ ចំេហ ង

កុំ ញបន៉កេ ចំេហ ងមុនេពលេធ្វការេលើកេឡើងផុតដី ឬេលើកបន៉ក េ យបញ្ឆ ិត។ បន៉កធំែដលមិន នរពឹងទុក
េ យការ ញបន៉កេ ចំេហ ង ចប ្ត លឲ នការខូច តដល់ ៉ សីុនសច ឬការេ ល ្ល ងំេ ខណៈ េពល ែដល 
បន៉ក កេចញពីដី ឬេពលែដលបន៉កែដលកំពុង្រតវ នព ររបូត។

របូ ព 1-78 ការ ម ត់េ េលើការ ញបន៉កេ ចំេហ ង និងេលើក េ យបញ្ឆ ិត
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4) ទី ងំេង ងទម្ពក់

េ េពលេលើក ្រតវ ក់ទី ំងេង ងទម្ពក់េ ចំពីេលើទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន៉ក (របូ ព 1-79)។ ្របសិនេបើទី្របជុំទម្ងន់របស់
បន៉ក និងែខ ប ្ទ ត់បញ រែដល តសន្ធ ឹង ចុះេ្រកាមពីចំណុចក ្ត លៃនេង ងទម្ពក់មិន្រតង់ជួរ ្ន េទ បន៉ក េ ល េ
ខណៈេពលែដល ្រតវ នេលើក។ ដូច ្ន ផងែដរ ការេលើកេ យ ្ម នេង ងទម្ពក់ែដល្រតវ ន ក់ទី ំង ែតបន្ត ិចេ ចំពី
េលើទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន៉កប ្ត លឲ បន៉ក ្ល ស់ទីេ មចំនួនៃន ពមិន្រតង់ជួរ ្ន រ ងទី ំងេង ងទម្ពក់ និងទី្របជុំ
ទម្ងន់ ៃន បន៉ក ។ ្របការេនះ ចនឹងប ្ត លឲ បន៉កបុកជល់ មួយមនុស  ឬវត៉េ ជុំ វញិ  ឬប ្ត លឲ អ្នកប ្ជ ប
ប់េ ចេ ្ល ះបន៉ក (របូ ព 1-80)។

ទី្របជុំទម្ងន់ ៃន
បន៉ក

ែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake ែដល ន
្របែវងដូច ្ន

ពមិន្រតង់ជួរ ្ន រ ងទី ំងេង ងទម្ពក់ 
និងទី្របជុំទម្ងន់ៃនបន៉ក

ទី ំងៃនទី្របជុំទម្ងន់

របូ ព 1-79  ទី ងំេង ងទម្ពក់េ េពលេលើក របូ ព 1-80  ទី្របជំុទម្ងន់ និងចល បន៉ក

5) ការេលើកេឡើងផុតដី និងការប ្ជ ក់

មួយនឹងស ្ញ េ ងបង្ហ តមកពីអ្នកឲ ស ្ញ  ្រតវប ្ជ ក់ពី ៉ សរបស់ បន៉ក េ យ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉កក៉ងខណៈកំពុង
េធ្វឲ ែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake េឡើងតឹង េហើយឈប់ បេ ្ត ះ សន្ន។ ្របសិនេបើ ៉ សបន៉កស្ថ ិតេ ក៉ងរង្វង់ែដន
ចេ ្ល ះបន៉កែដល នកំណត់សរុប ្រតវេធ្វការេលើកផុតពីដី និងឈប់ បេ ្ត ះ សន្នម្តងេទ តេ  មុន េពល ប ្ជ ក់ពី
ស ពៃន tamagake។

្រតវបញ ប់
្របតិបត្ត ិការ!

ពិនិត  េមើល!

របូ ព 1-81 ការេលើកេឡើងផុតដី និងការប ្ជ ក់
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6) ការប ្ជ ក់េ យឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព

មួយ ៉ សីុនសចចល័ត ការ រ្រតវែតេធ្វេឡើងេ យឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព ែដល នដំេណើរការ ដូច ឧបករណ៍កំណត់
ម៉ូម៉ង់បន៉ក។ េពល ្ល ស់ទីេ កាន់ចំេហ ង នេ្រ ះ ្ន ក់េ យ នបន៉ក្រតវ នេលើក ចូរយកចិត្តទុក ក់ចំេ ះតៃម្ល
របស់ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក និង ស ្ញ ្របកាស សន្ន។

ឧបករណ៍កំណត់
ម៉ូម៉ង់បន៉ក 
មិនអីេទ!

ក ្ត បន៉កម៉ូម៉ង់
(្រកាហ្វ ិក រ រ)

មុំៃដសចជំនួយប ្ទ ប់បន ំ មុំៃដសចេម

បន៉កពិត្រ កដ

បន៉កែដល នកំណត់
សរុប

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការ

ទី ំងវលិ

កុង ក់ PTO
( មពល)

កុង ក់្រគប់្រគងប ្ជ
េពល សន្ន

ក ្ត បន៉កម៉ូម៉ង់
(តៃម្ល េលខ)

ចំនួនៃនការវលិ រ

្របែវងៃដសចជំនួយប ្ទ ប់បន ំ

្របែវងៃដសចេម

ទទឹងការ តសន្ធ ឹងៃនេជើង

ែ្រជងៃដសច

កុង ក់េពលប ្ទ ន់ស្រ ប់ការរុហួសក្រមិត

របូ ព 1-82 ឧ ហរណ៍ៃនេអ្រកង់ប ្ហ ញរបស់ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក ( ៉ សុីន សចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប)

7) ការ ម ត់្របតិបត្តិការេ យែផ្អកេលើការ ្ម ន

ក៉ងអំឡុង្របតិបត្ត ិការ ្រតវ មស ្ញ របស់អ្នកឲ ស ្ញ េឡើងវញិ េហើយ្របតិបត្ត ិការេ យ្រសបេ មស ្ញ ។ កុំេធ្វ
្របតិបត្ត ិការេ យែផ្អកេលើការ ្ម ន នេ្រ ះ ្ន ក់។ សូម ីែតេ េពលេធ្វការេ កែន្លង ច់ ្ង យពីេគឯងក៏េ យ 
ក៏្រតវឈប់ បេ ្ត ះ សន្នបន្ត ិច ប ្ទ ប់ពីការេលើកេឡើងផុតដី េហើយប ្ជ ក់ស ព ៃន tamagake។

ស ្ញ  
មិនអី!

របូ ព 1-83 ការ ម ត់្របតិបត្តិការេ យែផ្អកេលើការ ្ម ន
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8) ការ ម ត់ការជិះ និងការចូល

កុំេលើកបន៉កេ យ នន ្ន ក់ជិះពីេលើបន៉ក (របូ ព 1-84)។ ដូច ្ន ផងែដរ កុំអនុ ្ញ តឲ នរ ្ន ក់ចូលតំបន់េ
េ្រកាម បន៉ក ែដល ្រតវ នេលើក ឬេ ក៉ងែដនចេ ្ល ះៃនការវលិរបស់បន៉ក (របូ ព 1-85)។ ្របសិនេបើ ននរ ្ន ក់
េ ក៉ងរង្វង់ែដនចេ ្ល ះៃនទិសេ ែដលបន៉កនឹង្រតវ ន ្ល ស់ទី សូមឲ ពួកេគជេម្ល សេចញមុន ្ល ស់ទីបន៉ក។

របូ ព 1-84  ការ ម ត់មិនឲ ជិះ របូ ព 1-85  ការ ម ត់មិនឲ េ ែក រៗទី ងំេ្រ ះ ្ន ក់

9) ប្រមងុ្របយ័ត្ន មុនស្រ ប់ការវលិ

េពលវលិ ្រតវេធ្វ មស ្ញ របស់អ្នកឲ ស ្ញ ។ េពលេ ងបង្ហ តបន៉កធ្ងន់ ្រតវ្រ កដ វលិេ ក៉ងេល ឿន ប។ េ េល ឿន
ៃនការវលិរហ័ស បន៉ក្រតវ នេ លេចញេ្រ េ យ រ ក ្ល ំង ក ផ្ចិត ែដល ំឲ នស ពដូច ្ន េ នឹងកាំច ្ង យ
ស្រ ប់េធ្វការធំែដរ។ លទ្ធផល ៉ សីុនសច ចនឹង្រក ប់។ ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ ន
ស្ថ ិរ ពកាន់ែត បេ តំបន់េ ងចំេហ ង េហតុដូេច្នះេហើយ ្រតវ្របងុ្របយ័ត្នកុំេធ្វឲ ្រក ប់ ៉ សីុនសចេពលវលិ។

10) បន៉ក ្ល ក់ពី តស្រ ប់ ក់ទំនិញ

េពលេរបន៉កេចញពី ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ ្រតវ យកចិត្តទុក ក់ចំេ ះលំ ប់លំេ យៃនការ
េរបន៉កេចញ េដើម ី ប ្ក រ ការដួលរលំៃនបន៉កទំនិញ។ ្រតតបន៉កេ ក៉ងលក្ខខណ្ឌ នលំនឹង និងចងពួក  ្របសិនេបើ
ំ ច់ េដើម ីប ្ក រការដួលរលំ ឬការ ្ល ក់េ យ ររញ័រ ឬចល េផ ងេទ ត ក៉ង ខណៈកំពុងេបើកបរ។
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11) បន៉កស្រ ប់េលើកេលើតំបន់េ ងមុខ

ស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័ត ស្ថ ិរ ព និងដំេណើរការេលើកស្រ ប់តំបន់ស្រ ប់ េធ្វការ នីមួយៗែ្រប្របល ្រស័យេលើម៉ូ ែដល។ 
េ ក៉ងការេលើកបន៉កេ េលើតំបន់ ងមុខៃន ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ ពិេសស េ េពលវលិ
េ កាន់ទិសេ ែដល នស្ថ ិរ ព អន់ ម៉ូ ែដលែដលឈប់េ យស្វយ្របវត្ត ិ នមុខ រប ្ក រការ្រក ប់ េហើយ ៉ សីុនសច
ឈប់ក៉ងរង្វង់ែដនចេ ្ល ះៃនសមត្ថ ពផក៉។ ម ៉ងេទ ត ម៉ូ ែដលែដលមិនឈប់េ យស្វយ្របវត្ត ិេទ ន និភ័យ ្រក  ប់ 
េ េពលវលិេ កាន់តំបន់េ ងមុខ េ យស្ថ ិរ ពថយចុះេ ដល់ 25% ឬតិច ងេនះ ៃនបន៉កែដល នកំណត់សរុប
េ ក៉ង លក្ខខណ្ឌ  មិន ន ផក៉បន៉ក។

(េជើងែ្រជងដងសច) េ េពលបន៉ក
ស្ថ ិតេ តំបន់េ

ងមុខ

េ េពលបន៉កស្ថ ិតេ
តំបន់េ ងេ្រកាយ

របូ ព 1-86 ចំណុចេផ្អ ងេទរៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ

12) ្របតិបត្តិការ្រ ្វ ងំ

កុំបញ ប់ ៉ សីុនសចចល័តេ យ្រ ប់ែត ប់្រ ្វ ំង ្ល មៗ ឬេ យ្របតិ បត្ត ិ ការ ្ន ស់ ៉ ង្របថុចញុ៉ចែដល ចនឹងេធ្វឲ
៉ សីុនសចមិន នស្ថ ិរ ព េ យ រក ្ល ំងទង្គ ិច ែដលប ្ត លឲ ្រក ប់ ឬខូច តចំេ ះវត៉ តុ របស់រច សម្ព ័ន្ធ។

13) ការ ក់បន៉កចុះេលើដី

េ េពល ក់បន៉កែដល្រតវ នេលើកចុះេលើដី ្រតវប ្ទ បបន៉កេ  េល ឿ ន ប េហើយឈប់ែតបន្ត ិចេ ពីេលើផុតដី 
ប ្ទ ប់មក ក់ បន៉ ក ចុះថ្នម ៗ  េ យេធ្វ មស ្ញ របស់អ្នកឲ ស ្ញ ។ េពល ក់ចុះេលើដី ្រតវឈប់ បេ ្ត ះ សន្ន  េហើយ
ប ្ជ ក់ បន៉ក នលំនឹង ប ្ទ ប់មកប ្ទ ប ចុះតេ េទ ត។
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14) ការ ញែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake េចញ

េពល ញែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake េចញពីបន៉ក ន និភ័យែដល ែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake នឹង ប់
េ េលើបន៉ក ែដលប ្ត លឲ បន៉ក ដួល ្ល ក់ចុះ។ េហតុដូេច្នះេហើយ កុំ ញែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake េចញេ យ
េ្របើ្រ ស់ ្របតិបត្ត ិការេ ងបង្ហ តរបស់ ៉ សីុនសច។

មិន្រតវេ្របើ្របតិបត្ត ិការេ ងបង្ហ តស្រ ប់ការ
ញេចញេ្រ េឡើយ។

ការ ញេចញេ្រ ្រតវែតេធ្វេឡើង
េ យអ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ។

េ្រ ះ ្ន ក់

របូ ព 1-87 ការ ញែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake េចញ
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15) ការរុកួចែខ បញ្ច ប់ៃនែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ ត

សូមេមើល របូ ព 1-88 និង របូ ព 1-89។

①  េធ្វការរុកួចែខ បញ្ចប់ឲ នសម្រសប 
េហតុេនះ មិន ធូររលុង។

②  ស៊កបញលែខ ពួរេធ្វពីលួស 
ដូេច្នះេហើយ ្រតង់ជួរ មួយ ស
្រទ ប់ស្រ ប់រត ្ជ ប់។

④  ញ និងចង ្ជ ប់ ្ន ។ ④  ចុងែខ មិនេចញពីកែន្លង យ ងេ  ង 
េ្រ  ៃនសីុ ំងសល រស្រ ប់េ ងបង្ហ ត។

ដុំ ្ន ររង្វ ិលស្រ ប់េ ងបង្ហ ត

េស្ន ត

ែគមកង់③  យកចិត្តទុក ក់ចំេ ះទិសេ ៃន
េស្ន តស្រ ប់កល់។

របូ ព 1-88  ការរុកួចែខ បញ្ច ប់េ ចំេហ ង ងសុី ំ ង ្ន រស្រ ប់េ ងបង្ហ ត

①  េធ្វការរុកួចែខ បញ្ចប់ឲ នសម្រសប 
េហតុេនះ មិន ធូររលុង។

④  ញ និងចង ្ជ ប់ ្ន ។

②  ស៊កបញលែខ ពួរេធ្វពីលួស 
ដូេច្នះេហើយ ្រតង់ជួរ មួយ រន្ធ  
តូចៃនឌុយរបស់ែខ លួស។

③  យកចិត្តទុក ក់ចំេ ះទិសេ
ៃនេស្ន តស្រ ប់កល់។

ឌុយែខ េភ្ល ើង

េស្ន ត

6d ឬេលើសេនះ

5d ឬតិច ង
េនះ

d៖ អង្កត់ផ្ចិតែខ ពួរេធ្វពីលួស

④  យកចិត្តទុក ក់
ចំេ ះ្របែវងៃនចុង
ែខ ែដលេចញមក 
េ្រ ឌុយែខ េភ្ល ើង។

⑤  ្រចឹបត្រមឹម (យកចិត្ត
ទុក ក់ចំេ ះ
ទិសេ  និង ទី ំង) 

ែផ្នកដំេឡើង (េ ងៃដសច) ៃន
ែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ ត

របូ ព 1-89  ការរុកួចែខ បញ្ច ប់េ ចំេហ ង ងៃដសច
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16) ការ្របងុ្របយ័ត្ន មុនេ េពលេ្របើែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ ត

a. ការលុបបំ ត់ការពួតរមួល

្របសិនេបើែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ តពួតរមួល េហើយ េង ងទម្ពក់ វលិ េនះ ច ំឲ នេ្រ ះ ្ន ក់ដូច  បន៉ក ្ល
ក់ ឬែខ ពួរេធ្វពីលួស ស្រ ប់ សចបង្ហ ត ច់។ េហតុដូេច្នះេហើយ ្រតវែត្រ យការពួតរមួលេចញ។ ្របសិនេបើ ែខ ពួរេធ្វពីលួស
ស្រ ប់សចបង្ហ តកួចរមួល សូមេធ្វ ម ជំ ន េ ក៉ង របូ ព 1-90 េដើម ីបំ ត់ការកួចរមួល។ ប៉ុែន្ត  កុំពួតបង្វ ិល ្រ ំ
ដង ឬេលើសេនះែតក៉ងេពលែតមួយដំ ល ្ន ។ ្របសិនេបើវធិី ្រស្ត ងេលើមិន ច្រ យការពួតរមួលេចញ នេទ 
្រតវែត បរ ែខ ពួរេ យែខ ពួរេធ្វពីលួសថ្មី។

របូ ព 1-90  ការដកយកេចញនូវការរមួលពីែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ ត

ការចងែខ សចៃនែខ ពួរ
ែដល នចំនួន n
(ចំនួនែខ ពួរ)

ពិនិត េមើលទិសេ  
និងចំនួនៃនការ
កួចរមួល។

ប ្ទ បេង ងទម្ពក់
េ នឹងដី។

យកឡតេ្រ បការ រេចញពីៃដសច។
ព ្ល រការ របង្វ ិលេ ក៉ងទិសេ
ច្រ សៃនការកួចរមួល។

េធ្វឲ ្របែវងៃដសចែវង អតិបរ  
េធ្វឲ មុំសចេឡើងចុះធំ អតិបរ  និង 
េ ងបង្ហ ត និង ប ្ទ បចុះេង ងទម្ពក់
ម្តងេហើយម្តងេទ ត េ្រចើន ដង។

b. ចំនួនៃនការរុអប បរ ស្រ ប់សុី ំ ង ្ន រស្រ ប់េ ងបង្ហ ត

េ េពលប ្ទ បែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ តេ ដល់ក្រមិតអតិបរ េហើយ ្រតវទុកការបង្វ ិល រដំបូង
៉ ងេ ច ស់ពីរជំុេ េលើ សីុ ំង ្ន រ ស្រ ប់េ ងបង្ហ ត។ ស្រ ប់ការ រេ ្រតង់កម្ពស់ស្រ ប់េលើកេ េ្រកាមដី ្រតវ

ពិនិត េមើល ចំនួន ៃនការព ្ល រ ពិេសស (ចំនួនែដលេ សល់េ េលើសីុ ំង ្ន រ) េហើយ កំណត់កម្ពស់ស្រ ប់េលើកែដល
ចេធ្វការ នេ េ្រកាមដី។

ការបង្វ ិល រដំបូង (2 ឬេលើសេនះ)

ដុំ ្ន ររង្វ ិលស្រ ប់េ ងបង្ហ ត

ែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ ត

របូ ព 1-91 ចំនួនៃនការរុអប បរ ស្រ ប់សុី ំ ង ្ន រស្រ ប់េ ងបង្ហ ត

17) ការ ម ត់មិនឲ កេចញពីទី ងំ្របតិបត្តិការ

អ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិការមិន្រតវ កេចញពីទី ំង្របតិបត្ត ិការេ យ នបន៉ក្រតវ នេលើកេឡើយ។ អ្នកប ្ជ ្របតិបត្ត ិការ
ក៏្រតវែតប ្ទ បបន៉កេ កាន់ដីផងែដរេ េពល ្អ កការ រ។

18) ពមិន្រប្រកតីក៉ងអំឡុង្របតិបត្តិការ

ក៉ងខណៈប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត ្រតវែតយកចិត្តទុក ក់ចំេ ះ ព មិន ្រប្រកតី រញ័រ កេ ្ដ  និងក្ល ិនែដលេចញមកពី
ឧបករណ៍ ដូច ឧបករ ណ៍ ្របតិបត្ត ិការ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព និងេអ្រកង់ប ្ហ ញ។ ្របសិនេបើ នប ្ហ េកើតេឡើង ដូច
ពមិន្រប្រកតីេ ក៉ងមុខ រ របស់ឧបករណ៍ ការ ត់េអ្រកង់ប ្ហ ញ សំេឡងរ នខុសពីធម្ម  ឬរញ័រ ខុសពីធម្ម  

សូមបញ ប់្របតិបត្ត ិការ ្ល ម។ ប ្ទ ប់មក េសុើបអេង្កតរកបុព្វេហតុ េហើយ យការណ៍ពីប ្ហ េនះ េ កាន់ អ្នកេមើល
ការខុស្រតវរបស់អ្នក េហើយែស្វ ងរកការែណ ំស្ត ីអំពី ដំេ ះ ្រ យ ។

19) ការ ម ត់ការពិនិត េមើល និងសកម្ម ពេផ ងេទ តក៉ងអំឡុង ្របតិ បត្តិ ការ

ក៉ងខណៈែដល ៉ សីុន ប់េផ្តើមអនុ ពមូ៉ទ័រកំពុង្របតិបត្ត ិការ ចូរកំុ េធ្វសកម្ម ពដូច ការស ្អ ត ការបំេពញ
េ្របងឥន្ធនៈ និងជួសជុល េឡើយ។
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(9) នីតិវធីិេ ចុងបញ្ច ប់ៃនការ រ

1) ការកំណត់ទី ងំេពលបញ្ច ប់ការ រ និង ្ល ស់ទី

េ េពលបញ្ចប់ការ រ ្រតវទុក ក់េង ងទម្ពក់ និងបិទ PTO។ េពលវលិ្រតឡប់េ កាន់ការ ិ ល័យ ឬ ្ល ស់េ កាន់ការ
្ឋ នេធ្វការ មួយ េផ ងេទ ត សូមេបើកបរេ ក៉ងទី ំងែដល ន ត់ ំងជូន។

កែន្លងទុក ក់េ ងមុខ កែន្លងទុក ក់ ងេ្រកាយ 
(េង ងទម្ពក់ែដល្រតវ នទកុ ក)់

កែន្លងទុក ក់ ងេ្រកាយ 
(ែខ ពួរែដល្រតវ នចង ្ជ ប)់

(a) ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ (b) ៉ សីុនសច្របេភទ ន្រទងុ ស្រ ប់
ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប

របូ ព 1-92 ការកំណត់ទី ងំក៉ងខណៈកំពុងេបើកបរ

2) ការពិនិត េមើលេ ចុងបញ្ច ប់ការ រ

េធ្វការពិនិត េមើលដូច ងេ្រកាមេពលែដលការ រ នចប់។

● ្រតតពិនិត េឡើងវញិ និងប ្ជ ក់ពីចំណុចទីកែន្លងែដលរកេឃើញ ព មិន ្រប្រកតី ក៉ងអំឡុង្របតិបត្ត ិការ និង្រតវ
ត់វ ិ នការ សន្នប ្ទ ន់។

● ប ្ជ ក់ពីចំនួនេ្របងឥន្ធនៈ េ្របង ្ល ញ់ និង រ តុ វេផ ងេទ ត ស ្អ ត ៉ សីុនសច និងទុក ក់ េ ក៉ងទី ំង
ែដល ន ត់ ំង។ េលើសពីេនះេ េទ ត ្រតវកត់្រ ស ពៃន ៉ សីុនសចក៉ងអំឡុង ការ រ េ ក៉ងកំណត់េហតុ
ការ រ។

3) ការ្របគល់េផ្ទរ្របតិបត្ត ិការៃន ៉ សុីនសចចល័ត

េ េពល្របគល់េផ្ទរ្របតិបត្ត ិការៃន ៉ សីុនសចចល័តេ កាន់មនុស ្ន ក់េផ ងេទ ត សូមឲ ្រ កដ នជ្រ បដល់
មនុស ្ន ក់េ ះនូវស ព របស់ ៉ សីុនសច និង េតើ ន ពមិន្រប្រកតី មួយែដរឬេទ។
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(10) េផ ងៗ

1) ប្រមងុ្របយ័ត្នស្រ ប់ការេបើកបរ

a. ការពន្ល ឹបចូលៃនេង ងទម្ពក់ និងេ េផ ងៗ

េ េពលេបើកបរ ្រតវ្រ កដ ្របតិបត្ត ិការយន្តការពន្ល ឹប ចូលៃនេង ង ទម្ពក់ ឬចង ្ជ ប់េង ងទម្ពក់ ប់េ នឹងកែន្លង 
េដើម ីប ្ក រ  មិនឲ  េ ល ក៉ងខណៈកំពុងេបើកបរ េហើយ ក់េ េ ្ទ ស់ការវលិ (្រ ្វ ំង ស្រ ប់ ការវលិ)។ ដូច ្ន ែដរ 
ទុក ក់េជើងែ្រជងដងសច េហើយប ្ទ ប់មកប ្ជ ក់ េ  របស់ េជើងែ្រជងដងសច ែដលចងធ្ន ឹមៃនេជើងែ្រជងដងសច
េ ក៉ង ្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសច និងេ ក់េពលេបើកបរ ែដលប ្ក រការេល ន េចញ ៃនេជើងែ្រជងដងសចក៉ងខណៈ
កំពុងេបើកបរ ្រតវ ន ក់េ ។

ៃដសចេ លក៉ងខណៈ
កំពុងេបើកបរ

②  ទុក ក់េជើងែ្រជង
ចំេហ ង្ន ស់ប៉ះែតមួយដង

្ន មចំ ពំណ៌េខ វ

① ពន្ល ឹបេជើងែ្រជងដង
សចចូល មទិសឈរ 

ក់េ្របើ ្ន ស់ស្រ ប់ ក់េ ។

្ន ស់ស្រ ប់ ក់េ

របូ ព 1-93 ប្រមងុ្របយ័ត្ន មុនស្រ ប់ការេបើកបរ ( ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក ្របេភទ ន្រទងុ)

b. ្ន ស់ PTO

កំណត់ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ងំអស់េ ណឺត និងបិទ ្ន ស់ PTO។ ្របសិនេបើ ្ន ស់្រតវ នទុកេ លឲ េ េបើក 
ឧបករណ៍ដងសច ច នឹង្របតិបត្ត ិការក៉ងខណៈកំពុងេបើកបរ។

c. ការេបើកបរេ េលើផ វ

េពលឆ្លងកាត់េ េ្រកាម ្ព ន កាស ឬរច សម្ព ័ន្ធ េផ ងេទ ត ែដល ន ការ ក់កំហិតចំេ ះកម្ពស់ ចូរបន្ថយេល ឿន
េ យ ស ្ភ របរកិា្ខ រ រមួ ងំៃដសចមិនប៉ះ មួយរច សម្ព ័ន្ធ  េ យយកចិត្តទុក ក់ឲ  ន ្រតឹម្រតវចំេ ះែដន
កំណត់ៃនកម្ពស់។ េ ក៉ងទីកែន្លងែដល ំងការេមើលេឃើញ ឬ ព ចេមើលេឃើញ ន ពី េ អី របស់្របតិបត្ត ិករមិនច ស់
េ យ រៃដសច សូមប ្ជ ក់ ្ថ ន ព គឺ នសុវត្ថ ិ ពមុនេពលេបើកបរ។
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2) ប្រមងុ្របយ័ត្ន មុនស្រ ប់ កាស តុ ្រកក់

ស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័តែដលេធ្វការេ ងេ្រ អ រ ្រតវែត ពិ រ  អំពី កាស តុ។ ្របសិនេបើេល ឿនខ ល់
មធ មស្រ ប់រយៈេពល 10 ទី គឺ10 ែម៉្រត/វ ិ  ទី ឬខ្ពស់ ងេនះេ េពលែដលេធ្វការ រ មួយ ៉ សីុនសចចល័ត 

្រតវែត ្អ កការ រសិន។ េនះគឺេ្រ ះែតបន៉ក ចនឹងេ ល ឬវលិេ យ រខ ល់ ែដលេធ្វឲ  កម្ម ករស្ថ ិតេ ក៉ង ព
េ្រ ះ ្ន ក់។ ដូច ្ន ផងែដរ េ េពលេលើកបន៉កែដល នដល់បន៉កែដល នកំណត់ ស ្ព ធខ ល់ ចនឹងប ្ត លឲ កំា
ច ្ង យស្រ ប់េធ្វការៃនបន៉កេកើនេឡើង ែដល ចនឹងេធ្វឲ បន៉ក នទម្ងន់េលើសពីបន៉កែដល នកំណត់។ 
៉ សីុនសចចល័តកាន់ែត យរងេ្រ ះ ្ល ងំេឡើងពីខ ល់ កាល បន៉ក ែដល្រតវ នេលើកកាន់ែតធ្ងន់ បន៉កែដល្រតវ
នេលើកកាន់ែតខ្ពស់ ៃដ សចកាន់ែតែវង ឬៃដសច្រតវ នេលើកេឡើងកាន់ែតខ្ពស់េឡើង។

បន៉ក ្ល ស់ទីដូចេនះ
េ េពលែដល
ខល់ ្ល ងំប៉ះ ។

a៖ កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការេ េពល ្ម នខ ល់
b៖ កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការែដល្រតវ នព្រងីកេ យខ ល់

ការបុកជល់

របូ ព 1-94 ផលប៉ះ ល់េ យ រខ ល់

េពលេលើកបន៉កេ យ នតំបន់ធំទទួលខ ល់ ដូច បន្ទះែដក ខ ល់ ែដល បក់មកពី ងមុខ ងេ្រកាយ ឬ ងចំេហ ង
ៃនៃដសច ច នឹងេធ្វឲ ៉ សីុនសច្រក ប់ ឬេធ្វឲ ខូច តៃដសច ន។ ខល់មកពី ងមុខៃនៃដសចក៏ ចនឹងេធ្វឲ
បន៉កបុកជល់ ្ន មួយៃដសច េហើយេធ្វឲ ខូច នផងែដរ។ មួយនឹងៃដសច្រតវ នេលើកេឡើងខ្ពស់េពញទំហឹង
េ យ ្ម នបន៉ក ៉ សីុនសច ចនឹង្រក ប់េ េ្រកាយ ន ្របសិនេបើខ ល់បក់មកពី ង មុខៃនៃដសច។ េលើសពីេនះ
េ េទ ត េ យ រស្ថ ិរ ពៃន ៉ សីុនសចចល័ត ្រតវ ន គណ េ យមិនគិតពីបន៉កខ ល់ និភ័យៃនការ្រក ប់េ  
ក៉ង ខល់ ្ល ងំ េកើនេឡើង ពិេសស េ យ រៃដសចែវងែដល យរងេ្រ ះ ៉ ង ្ល ងំ េ  នឹងខ ល់។
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1.6.4 ការែឆកេមើល/ការ្រតតពិនិត  និងការែថ ំ
េដើម ី នូវសុវត្ថ ិ ពក៉ងអំឡុងការ រ និងែកលម្អឲ ្របេសើរេឡើងដល់ ្របសិទ្ធ ពៃនការ រ ន រៈសំ ន់ែដល្រតវ
រក ែផ្នក ងំអស់ៃន ៉ សីុ នសចចល័តឲ នស ពល្អ ្របេសើរបំផុត។ េដើម ីេធ្វដូេ ្ន ះ ន ្រតវេធ្វការ្រតតពិនិត មុន
េពលេធ្វការ េធ្វការ ្រតត ពិនិ ត  េ យខនឯង មេពលកំណត់ និងេធ្វការពិនិត េ េលើ ដំេណើរការ។ ្របសិនេបើេឃើញ ន
ពមិន្រប្រកតី មួយ ្រតវជួសជុលពួក  ្ល ម ៗ ។ ការខក នក៉ងការពិនិត  និងការែថ ឲំ ន្រតឹម្រតវ ចនឹង 

ប ្ដ ល ឲ ននូវេ្រ ះ ្ន ក់ ដូេច្នះការពិនិត  និងការែឆកេមើលដូច ង េ្រកាម េនះ ្រតវ នត្រមវ ំ ច់េ យច ប់។

(1) ការពិនិត មុនេពលេធ្វការ
មុនេពល ប់េផ្តើមេធ្វការ អ្នកប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត្រតវែតេធ្វការ  ពិនិត ដូច ងេ្រកាមេ េលើលក្ខខណ្ឌ ៃន ៉ សីុនែដល
នឹង្រតវ្របតិបត្ត ិការ។ ការពិនិត េនះ្រតវែតេធ្វេឡើងេ យេ ងេ ម ងពិនិត េមើលៃនគំរែូដល្រតវ នផ្តល់ជូន
េ យ្រកមុហុ៊នផលិត។ ្របសិនេបើរកេឃើញ ន ពមិន្រប្រកតី ្រតវែត យការណ៍ពីប ្ហ  េ ះ ្ល ម េ កាន់អ្នកេមើល
ការខុស្រតវ េហើយ្រតវេធ្វការជួសជុល ្រតឹម ្រតវ មុន េពលេធ្វការ។

● េដើម ីេមើលមុខ រឧបករណ៍្រព នអំពីការរុហួសក្រមិត ្រតវេធ្វការ េ ង បង្ហ តេង ងទម្ពក់ េលើកទម្ងន់មួយ េហើយ
្ត ប់ឧបករណ៍ ឲ  ស ្ញ  សន្ន។ ស្រ ប់មុខ រឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួសក្រមិត ្រតវេ ងបង្ហ តេង ង ទម្ព ក់ េលើក

ទម្ងន់មួយ េហើយប ្ជ ក់ េតើយន្តការេ ងបង្ហ តឈប់ែដរឬេទ។

● េដើម ី្រតតពិនិត េមើលមុខ រេភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉កែដល នកំណត់ និង ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក សូម
េ្របើ្រ ស់វធិី ្រស្ត ែដល នគូស ប ្ជ ក់េ យ្រកមុហុ៊នផលិត។

● េដើម ីពិនិត េមើលមុខ រៃនឧបករណ៍្រព នដៃទេទ ត ្រតវេបើកកុង ក់ េហើយ ្ត ប់រកេមើលសំេឡងឲ ស ្ញ សន្ន។

● េដើម ពិីនិត េមើលមុខ រៃន្រ ្វ ំង និងអំ្រ ៉ ស្រ ប់ យន្តការ េ ង បង្ហ ត ្រតវ ្របតិបត្ត ិការ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ
្រគប់្រគងយន្តការេ ងបង្ហ ត េហើយពិនិត េមើល លក្ខ  ខណ្ឌ ៃនេង ងទម្ពក់ែដល នេ ងបង្ហ ត។

● េដើម ីពិនិត េមើលមុខ រៃន ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង (ឧបករណ៍ប ្ជ  ្រគប់្រគង) ្រតវពិនិត េមើលចល ៃន ្ន ស់
ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ។

(2) ការពិនិត េមើលេ ចុងបញ្ច ប់ការ រ

1) ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ែំខ មេពលកំណត់

ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ំែខ មេពលកំណត់គឺ ំ ច់ ្ល ងំ ស់ស្រ ប់ ជីវកម្ម ងំអស់ែដល ន
៉ សីុនសចចល័ត។ ការ្រតតពិនិត មេពលកំណត់គួរេធ្វេឡើងក៉ងមួយែខម្ដង េហើយ គួរែតកត់្រ លទ្ធផលទុក និង

រក ទុករយៈកាលបី ្ន ំ។

2) ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ំ ្ន ំ មេពលកំណត់

ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ំ ្ន ំ មេពលកំណត់គឺ ំ ច់ ្ល ងំ ស់ស្រ ប់ ជីវកម្ម ងំអស់ែដល ន
៉ សីុនសចចល័ត។ ការ្រតតពិនិត មេពលកំណត់េនះគួរែតេធ្វេឡើងក៉ងមួយ ្ន ំម្ដង េហើយ គួរែតកត់្រ លទ្ធផលទុក 

និងរក ទុករយៈកាលបី ្ន ំ។ េ េពលេធ្វការ្រតតពិនិត  ការេធ្វេតស្តបន៉ក*1 ្រតវ នេធ្វ េឡើងក៉ងអំឡុងការ្រតតពិនិត
េ យខនឯង្រប ំ ្ន ំ មេពលកំណត់្រសបេ ម “េ លការណ៍ែណ ំស្ដ ីពីការ្រតតពិនិត េ យខនឯង ម េពល 
កំណត់េលើ ៉ សីុនសចចល័ត”។ កាន់ែតល្អ េ ះ អ្នក ងំ យែដលចូលរមួេ ក៉ងការ្រតតពិនិត េ យ ខនឯង្រប ំ
មកាលកំណត់គួរទទួល នការបណ៉ះប ្ដ លក៉ងក្រមិតមួយ ក់ ក*់2។

*1 បន៉កែដលសមមូលេ នឹងបន៉កែដល នកំណត់្រតវេលើក េហើយ សកម្ម ព  ដូច ការេលើក ការវលិ និងការេបើកបរ្រតវ ន េធ្វ េឡើង េ ក៉ង
េល ឿនែដល នកំណត់។

*2 អ្នក ងំ យែដល នបញ្ចប់ការបណ៉ះប ្ត លអំពីសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់អ្នកេធ្វការ្រតតពិនិត េ យខនឯង មេពលកំណត់េលើ ៉ សីុនសចចល័ត 
ែដល្រតវ នផ្តល់ជូនេ យស គម ៉ សីុនសចជប៉ុន។ល។
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3) ការ្រតតពិនិត េផ ងៗេទ ត

បែន្ថមពីេលើការ្រតតពិនិត េ យខនឯង មេពលកំណត់ ច ប់ ត្រមវ ៉ សីុនសចចល័តែដល នបន៉កស្រ ប់េលើក
ចំនួនបីេ ន ឬេលើស េនះ្រតវែតឆ្លងកាត់ការពិនិត េមើលដំេណើរការមួយដងេរ ង ល់ពីរ ្ន ំម្តងេ យ ្ថ ប័នពិនិត េមើល
ដំេណើរការែដល នចុះបញ្ជ ីការក៏ដូច ការពិនិត េមើលការែ្រប្របលេ េពលបរៃដសចថ្មី ឬែផ្នកដៃទេផ ងេទ ត។

4) ប្រមងុ្របយ័ត្ន មុនស្រ ប់ការែឆកេមើល និងការ្រតតពិនិត

េ ក៉ងការែឆកេមើល និង្រតតពិនិត ៉ សីុនសចចល័ត ការខក ន មិន េ្របើ្រ ស់នីតិវធីិែដល ន្របសិទ្ធ ពបំផុត ច
នឹងេធ្វឲ តេពលេវ  ែដលប ្ត លឲ នការរលងចំណុច្រតវពិនិត េមើល។ េដើម ីប ្ក រប ្ហ េនះ ្រតវយល់ដឹងឲ ន
្រគប់សព្វអំពីរច សម្ព ័ន្ធ  និង មុខ រៃន ៉ សីុនសចែដលនឹង្រតវេគ្រតតពិនិត  នងិេដើម ីេធ្វការេរ ប ចំមុនការែឆកេមើល/
មុនការ្រតតពិនិត េ យ្រតវចង ំនូវចំណុចដូច ងេ្រកាម េដើម ីេធ្វការែឆកេមើល និង្រតតពិនិត ្របព័ន្ធ។

● ក៉ងអំឡុងេពលែឆកេមើល និង្រតតពិនិត  គួរ្រតវ នគូ សប ្ជ ក់ ៉ ង ច ស់ ស់ ៉ សីុនសចចល័តគឺ "កំពុង
ស្ថ ិតេ្រកាមការ្រតតពិនិត "។ េនះប ្ក រកំុឲ គីទីបីចូលេ ក៉ងតំបន់្រតតពិនិត  និង ន នូវសុវត្ថ ិ ព។

● ៉ សីុនសចែដលនឹង្រតវែឆកេមើល និង្រតតពិនិត ្រតវែតចតេ េលើដីរង និង បេស្ម ើ។ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពគួរ្រតវ ន
េបើកដំេណើរការ។ េពល ំ ច់ក៉ងការេលើកតួ ៉ សីុនសចេ យ្រសបេ មព័ត៌ នលម្អ ិតៃនការែឆកេមើល និងការ
្រតតពិនិត  សូម ឲ ននូវសុវត្ថ ិ ព េ យ ក់េឈើេ ចេ ្ល ះរ ងតួ និងដីេដើម ីរក ឲ េ ប់មួយកែន្លង។

● ្របសិនេបើរកេឃើញ ពមិន្រប្រកតី មួយក៉ងអំឡុងេពលែឆកេមើល និង ្រតតពិនិត  ្រតវផ្តល់ដំណឹង ្ល មដល់
អ្នកេមើលការខុស្រតវរបស់អ្នក េហើយឲ អ្នក ផ្ដល់េស ែថ ជំំ ញេធ្វការែថ  ំនិងជួសជុល។
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ជំពូក 2

ចំេណះដឹងអំពី ៉ សុីន ប់េផ្តើម នុ ពម៉ូទ័រ 

និងអគ្គ ិសនី

2.1 ៉ សុីន ប់េផ្តើម នុ ពម៉ូទ័រ
៉ សីុន ប់េផ្តើម នុ ពមូ៉ទ័របែម្លង មពល េ្រចើន្របេភទេ មពលេមកានិច។ ៉ សីុន ប់េផ្តើម នុ ព

ម៉ូទ័រមួយចំនួនែដល្រតវ នេ្របើេ ក៉ង ៉ សីុនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗគឺ មូ៉ទ័រអគ្គ ិសនី ប៉ុែន្ត ពួក  គ 
េ្រចើនគឺ ៉ សីុនចំេហះ ងក៉ង។

2.1.1 ៉ សុីនចំេហះ ងក៉ង
៉ សីុនចំេហះ ងក៉ងរមួ ន ៉ សីុន ៉ សូ៊តែដលេ្របើេ្របង្រ ល ឥន្ធនៈ និង ៉ សីុនេ្របើ ងំែដលេ្របើេ្របង ងំ។ 
៉ សីុន ប់េផ្តើមអនុ ពមូ៉ទ័រ ពួក សម្រសបស្រ ប់ ៉ សីុនសច ចល័ត ែដល្រតវការការចល័ត។ ៉ សីុនសចចល័តែដល
ចេលើករបស់្រ លៗមួយចំនួនគឺេ្របើ ៉ សីុនេ្របើ ងំ ប៉ុែន្ត គេ្រចើនគឺេ្របើ ៉ សីុន ៉ សូ៊ត េ យ រលក្ខណៈ្របេសើរ ង 

របស់ ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង ង 2-1។

ង 2-1  ការេ្រប បេធ បអំពី ៉ សុីន ៉ ស៊ូ ត និង ៉ សុីនេ្របើ ំង

ចំណុច
្របេភទ

៉ សីុន ៉ សូ៊ត ៉ សីុនេ្របើ ងំ

្របេភទឥន្ធនៈ េ្របង្រ ល ងំ

្របេភទបេញ្ឆ ះ
ការបេញ្ឆ ះេ យខនឯងេ យកេ ្ដ ៃនការ

បែណ្ណ នខ ល់
ការបេញ្ឆ ះេ យ ្ក េភ្ល ើងអគ្គ ិសនី

៉ ស ៉ សីុនក៉ងមួយក ្ល ំងេសះ ធំ តូច

តៃម្ល ៉ សីុនក៉ងមួយក ្ល ំងេសះ ខ្ពស់ ប

្របសិទ្ធ ពកេ ្ត ល្អ  (30% - 40%) អន់ (20% - 28%)

ចំ យ្របតិបត្ត ិការ ប ខ្ពស់

និភ័យៃនអគ្គ ិភ័យ ប ខ្ពស់

សំេឡងរ ន និងរញ័រ ធំ តូច

សមត្ថ ពបេញ្ឆ ះេ ក៉ង កាស តុ
្រត ក់

អន់ ល្អ
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៉ សីុន ៉ សូ៊ត នឧបករណ៍េផ ងៗដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 2-1។

រន្ធត្រមងេ្របង ៉ សីុន

រ រ ក់េ្របងឥន្ធនៈរមួស្រ ប់
្របព័ន្ធ ក់េ្របងឥន្ធនៈ
(ឧបករណ៍សន សំំៃចេភ្ល ើង)

បូមេ្របងឥន្ធនៈស្រ ប់្របព័ន្ធ ញ់
ក់េ្របងឥន្ធនៈ

ឧបករណ៍ស្វយបេញ្ឆ ះ

ទ្រមេ្របង
បំពង់ហឺតខ ល់

ក ្ហ រ

របូ ព 2-1  ៉ សុីន ៉ ស៊ូ ត
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2.1.2 ្របតិបត្តិការ
៉ សីុនគឺ េបះដូងៃន ៉ សីុនសច។ េហតុដូេច្នះេហើយ្រតវែត្របតិបត្ត ិ មការ្របងុ្របយ័ត្នែដល នេរ ប ប់ ងេ្រកាម 

េដើម ីេច ស ងការខូចមុខ រ ងំ្រសងុរបស់ ៉ សីុន សចចល័ត េ យ រែតការប ្ជ មិន្រតឹម្រតវ ឬេ យ រការខូច
៉ សីុន។

(1) ការ្របងុ្របយ័ត្នមុនេពលបេញ្ឆ ះ ៉ សុីន

a. េ្របង ៉ សុីន

្រតវពិនិត េមើល បរ ិ ណេ្របង ៉ សីុនែដល នកំណត់េ េ្របើ្រ ស់ ឡិកាស្ទង់ក្រមិតេ្របង។ ក់បំេពញេ្របង 
្របសិនេបើបរ ិ ណមិន្រគប់្រ ន់។

b. ទឹកស្អ ំ ៉ សុីន

េដើម ី្រតតពិនិត បរ ិ ណទឹកស្អ ំ ៉ សីុន ្រតវពិនិត ក្រមិតទឹកេ ក៉ង ធុង រង (ធុងផក៉) ប ្ទ ប់ពីប ្ជ ក់ ៉ សីុន ន
្រត ក់ ងំ្រសងុេហើយ។ ក់បំេពញទឹកស្អ ំ ៉ សីុន ្របសិនេបើបរ ិ ណ មិន ្រគប់្រ ន់។ ្របព័ន្ធស្អ ំ ៉ សីុនឲ ្រត ក់របស់
៉ សីុនបញ៉ះកេ ្ដ ែដលេ្របើទឹកមួយចំនួនធំគឺ ្របេភទេ្របើស ្ព ធ។ ដូេច្នះេហើយ ការដកគ្រមប ដ ទ័រេ េពល ៉ សីុន

កំពុងែត េ ្ដ ចេធ្វ ឱ ចំ យ ឬទឹកេ ្ដ ញ់េចញមក ប ្ដ លឱ រ ក។ េ យេហតុផលេនះ េ យេហតុផលេនះ 
េ ក៉ងកាលៈេទសៈធម្ម  គឺមិន្រតវេបើកគ្រមប ដ ទ័រេ េពល ៉ សីុនកំពុងេ ្ដ េទ។

① រន្ធ ្ជ ប់ទុេ ងេលើ
② ធុង ងេលើ
③ គ្រមប ដ ទ័រ
④ ឆ៉កបង្ហ រ
⑤ ធុង ងេ្រកាម
⑥ សល ដ ទ័រ
⑦ រន្ធ ្ជ ប់ទុេ ងេ្រកាម
⑧ ធុងស៉ក

របូ ព 2-2 ដ ទ័រ

c. េ្របងឥន្ធនៈ

្រតវពិនិត េមើលបរ ិ ណេ្របងឥន្ធនៈេ យ ឡិកាស្ទង់ក្រមិតេ្របងឥន្ធនៈ េហើយ្រតវ ក់បំេពញ េបើសិន បរ ិ ណមិន
្រគប់្រ ន់។

d. ែខ នក ្ហ រ

្រតវពិនិត េមើល ែខ នក ្ហ រមិនរលុង ឬខូច េហើយេមើល មិន ន េ្របង ឬស ្ភ រេផ ងេទ ត ប់នឹង ។
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(2) ្រតវេមើលប ្ជ ក់ តំបន់ជំុវញិ ៉ សុីន នសុវត្ថ ិ ព។
● ប ្ជ ក់ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ងំអស់្រតវ នកំណត់េ ទី ំងអព ្រកឹត។

● ពិនិត េមើល ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង ងំអស់្រតវ នកំណត់េ ទី ំងអព ្រកឹត។

● ពិនិត េមើល ្រ ្វ ំងៃដគឺស្ថ ិតក៉ងស ពេបើក។ ពិនិត េមើល ចង្ក ឹះេលខបញន្រតវ នកំណត់េ ទី ំងអព ្រកឹត។

● ពិនិត េមើល ចង្ក ឹះេលខ PTO ស្ថ ិតេ ទី ំងបិទ។

ប ្ទ ប់ពីប ្ជ ក់នូវលក្ខខណ្ឌ ងេលើរចួេហើយ ្រតវបេញ្ឆ ះ ៉ សីុន ន់ េលើ ្ន ន់អំ្រ ៉ េពញទំហឹង កាច់ចង្ក ឹះេលខ 
PTO េបើក រចួបនរ ្ន ន់ អំ្រ  ៉ យឺតៗ។

(3) ការ្របងុ្របយ័ត្នស្រ ប់្របតិបត្តិការកេ ្ដ ៉ សុីន
● ពិនិត េមើល ស ្ព ធអុី្រដលីក ស ្ព ធខ ល់ និង្រទនិចេផ ងេទ តចង៉ល េ  តៃម្លធម្ម ។

● ពិនិត រកេមើលការេលច ្ល យទឹក ឬេ្របង។

● ពិនិត េមើល ពណ៌ែផ ងឧស្ម ័នបេញ្ចញគឺធម្ម ។

● ពិនិត េមើល ៉ សីុនេដើរធម្ម ។

(4) ការ្របងុ្របយ័ត្នស្រ ប់្របតិបត្តិការ
● ពិនិត េមើល ស ្ព ធអុី្រដលីកគឺ្រតឹម្រតវ។

● ពិនិត េមើល សីតុណ្ហ ពទឹកស្អ ំ ៉ សីុនគឺ្រតឹម្រតវ។

● ពិនិត េមើល គុយ ក ន្រគប់្រ ន់។

● ពិនិត រកេមើលសំេឡងែដលមិន្រប្រកតី។

(5) ការ្របងុ្របយ័ត្នស្រ ប់ការបញ្ច ប់្របតិបត្តិការ
● ពិនិត េមើល ៃដសច និងេជើងែ្រជងដងសច្រតវ នទុកេ យសុវត្ថ ិ ព។

● កាច់ចង្ក ឹះេលខ PTO បិទ និងពិនិត េមើល េភ្ល ើងស ្ញ ៃន PTO នបិទ។ (មិន្រតវេបើកបរេ េពល PTO កំពុងែត
េបើកេទ។)

● ប ្ទ ប់ពីប ្ជ ក់ពីលក្ខខណ្ឌ ងេលើរចួេហើយ ្រតវបញ ប់ ៉ សីុន េហើយ ក់ បំេពញធុងេ្របងឥន្ធនៈ។

● ប ្ទ ប់ពី ក់េ្របងឥន្ធនៈរចួេហើយ ្រតវយកកូនេ ៉ សីុនេចញ េហើយ យ ក េ ទុក។
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2.2 ្របព័ន្ធអីុ្រដលីក
មួយនឹងការអភិវឌ ៃនបេច្ចកវទិ អុី្រដលីក ៉ សីុនសចចល័ត គ េ្រចើន នេ្របើ្របព័ន្ធអុី្រដលីកក៉ងរយៈេពលបុ៉ ្ម ន
្ន ំថ្ម ីៗេនះ។ ង 2-2 ប ្ហ ញនូវឧ ហរណ៍អំពីគុណសម ត្ត ិ និងគុណវបិត្ត ិៃន្របព័ន្ធ  អុី្រដលីក ។

ង 2-2  គុណសម ត្តិ/គុណវបិត្ត ិៃន្របព័ន្ធអីុ្រដលីក

គុណសម ត្ត ិ គុណវបិត្ត ិ

• របូ ងតូច និងទម្ងន់្រ ល។
• យ្រសលក៉ងការប ្ក រការផក៉េលើសចំណុះក៉ងចំេ ម
ឧបករណ៍ដងសច។

• យ្រសលក៉ងការសេ្រមច ននូវការ ្ល ស់បរេល ឿនែដល
្ម នជំ ន។

• រញ័រ ប និង្របតិបត្ត ិការរលូន។
• យ្រសលេធ្វការប ្ជ ពីច ្ង យ។

• ពិ កក៉ងការព្រ យ្របព័ន្ធទុេ ។
• េ្របងអុី្រដលីកគឺ យេឆះ យេលច ្ល យ និង យរង ព
កខ្វក់។

• ្របសិទ្ធ ពរបស់ ៉ សីុនែ្រប្របល ្រស័យេលើសីតុណ្ហ ពរបស់
េ្របងអុី្រដលីក។

2.2.1 េ លការណ៍ស ្ព ធអីុ្រដលីក
េ លការណ៍ស ្ព ធអុី្រដលីកគឺែផ្អកេលើច ប់ ៉ ្ក ល់។ ដូច នប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 2-3េ ក៉ងធុងមួយផំ៉េ យ
សីុ ំងពីរ ែដល ន ពីស៉ងែដល ន្រក ៃផ្ទ 10cm2 និង 1 cm2 េរ ង ្ន  ការេ្របើ ក ្ល ំង 10 N (ញូតុន) េ េលើពីស៉ងែដល
តូច ង នឹងបញនក ្ល ំង 100 N េ ្រក ៃផ្ទៃនពីស៉ងែដលធំ ង។ េ លគឺ ក ្ល ំងែដលេ្របើេ េលើពីស៉ងែដលតូច ង 
គឺ្រតវ ន ព្រងីក ម ស ្រតនឹង្រក ៃផ្ទៃនពីស៉ងែដលធំ ង។

របូ ព 2-3  ទំ ក់ទំនង រ ង្រក ៃផ្ទៃនពីស៉ង និងក ្ល ងំ
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2.2.2 យន្តការ និងរច សម្ព ័ន្ធៃន្របព័ន្ធអីុ្រដលីក

(1) រច សម្ព ័ន្ធៃន្របព័ន្ធអីុ្រដលីក
្របព័ន្ធអុី្រដលីក នឧបករណ៍ដូច ងេ្រកាម។

្របព័ន្ធអុី្រដលីក

បូមអុី្រដលីក
សីុ ំងអុី្រដលីក
ម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក
ល់្រគប់្រគងទិសេ
ល់្រគប់្រគងលំហូរ
ល់្រគប់្រគងស ្ព ធ
ធុងស៉កេ្របងអុី្រដលីក
ត្រមង ឡិកាស្ទង់ស ្ព ធ ។ល។

មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវលិ
្របព័ន្ធទុេ  (្របព័ន្ធទុេ  ្របព័ន្ធបន្ត ្ជ ប់)

៉ សីុនេភ្ល ើង េដើរ េ យស ្ព ធអុី្រដលីក

ឧបករណ៍េធ្វឲ ដំេណើរការេ យអីុ្រដលីក

ល់្រគប់្រគងអុី្រដលីក

េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ

(2) យន្តការៃន្របព័ន្ធអីុ្រដលីក
ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 2-4េ េពល ញ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង េ ះ  នឹង រកិល ្ន រ ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស
េ ងេឆ្វង េហើយេ្របងែដល បេញ្ចញពីបូមអុី្រដលីកហូរចូលេ ចំេហ ង ① ៃនសីុ ំង េដើម ីរកិល ពី ស៉ង េ ង ្ដ ។ំ 
េ្របងេ ចំេហ ង ② ្រតឡប់េ រកធុងស៉កេ្របងអុី្រដលីក ម រយៈ ល់ ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស។ ប្រ ្ច សមកវញិ េ េពល
ញ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង នឹងរកិល ល់ ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរសេ ង ្ដ  ំេហើយេ្របងនឹងហូរេ ចំេហ ង ② ៃន

សីុ ំង េដើម ីរកិលពីស៉ងេ ងេឆ្វង។

ពីស៉ង

្ន រ

ឡិកាស្ទង់ស ្ព ធ

ធុងស៉កេ្របងអុី្រដលីកល់បនរស ្ព ធ

បូមអុី្រដលីក

ត្រមងបឺត

សីុ ំង អុី្រដលីក

រុញ ញ

្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង

ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស

ល់្រគប់្រគងលំហូរេ្របងឥន្ធនៈេ កាន់ ៉ សីុន

របូ ព 2-4  យន្តការៃន្របព័ន្ធអីុ្រដលីក
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2.2.3 ្របព័ន្ធអីុ្រដលីកៃន ៉ សុីនសចចល័ត
ការ្របតិបត្ត ិបូមអុី្រដលីកេ យេ្របើក ្ល ំង ៉ សីុន នឹងបញន េ្របង អុី្រដ លីក ែដល នរងស ្ព ធេ យ របូមេ សុី ំង
អុី្រដលីក (សីុ ំងពនត ពន្ល ឹបៃដសចេចញចូល) ឬមូ៉ទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក មរយៈ ល់្រគប់ ្រគង ទិសេ ។ ប ្ដ លឱ
នការពនតពន្ល ឹបេចញចូលៃនសីុ ំងអុី្រដលីក និងការវលិ ៃនម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក េហតុេធ្វឱ ឧបករណ៍េផ ងៗ្រតវ
ន ញ។ េ្របងអុី្រដលីកែដលបេញ្ចញពីម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក ឬសីុ ំងអុី្រដលីក នឹង បន្ថយស ្ព ធ រចួ្រតឡប់េ កាន់

ធុងស៉កេ្របងអុី្រដលីកវញិ មរយៈ ល់្រគប់្រគង។

ដុំ ្ន រស្រ ប់េ ងបង្ហ ត

ស្ព ឺបន្ថយេល ឿនការេ ងបង្ហ ត
សីុ ំងស្រ ប់
សចេឡើងចុះ

៉ ងស្រ ប់វលិ

ម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក

មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវលិ
ស្ព ឺបន្ថយេល ឿន
វលិ

ត្រមង្រតឡប់

ធុងស៉កេ្របងអុី្រដលីក

ល់្រគប់្រគង

េជើងែ្រជងដងសច
សីុ ំង្រគីប

ឡិកា ស់ស្ទង់
បន៉ក

ត្រមងបឺត

៉ សីុន
បូម

អុី្រដលីក

PT
O

ម៉ូទ័រស្រ ប់ការវលិ

សីុ ំងពនតពន្ល ឹបៃដសចេចញចូល

របូ ព 2-5 េស គ្វអីុ្រដលីកៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ

(1) ៉ សុីនេភ្ល ើងេដើរេ យស ្ព ធអីុ្រដលីក
បូមអុី្រដលីកែដលេ្របើស្រ ប់ ៉ សីុនេភ្ល ើងេដើរេ យស ្ព ធអុី្រដលីក ្រតវ ន ញេ យ ៉ សីុន និងម៉ូទ័រអគ្គ ិសនី។ េ្របង
ែដលបឺតពីធុងស៉កេ្របងអុី្រដលីក ្រតវ នបេញ្ចញ េ្របងស ្ព ធ និងបញនេ ឧបករណ៍េធ្វឱ ដំេណើរការេ យអីុ្រដលីក។ 
ចំេ ះបូមអុី្រដលីកៃន ៉ សីុនសចចល័ត ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក ្របេភទ ន្រទងុេ្រចើនេ្របើបូម្របេភទ នស្ព ឺ 
(របូ ព 2-6) េហើយ ៉ សីុនសច ស្រ ប់ ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុបេ្រចើនេ្របើបូម (ពីស៉ង) ្របេភទពីស៉ង (របូ ព 2-7)។

រន្ធបឺត

រន្ធបេញ្ចញ

ន្រក ច់

ដងបង្វ ិល
ស្រ ប់
េបើកបរ

ពីស៉ង
តួសីុ ំង

រន្ធបេញ្ចញ

ស ល់

រន្ធបេញ្ចញ

រន្ធបឺត

រន្ធបឺត

របូ ព 2-6  បូម្របេភទ នស្ព ឺ របូ ព 2-7  បូម្របេភទពីស៉ង
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(2) ឧបករណ៍េធ្វឲ ដំេណើរការេ យអុី្រដលីក
ឧបករណ៍េធ្វឲ ដំេណើរការេ យអីុ្រដលីកបែម្លងេ្របងស ្ព ធែដល នបញនពីបូមអុី្រដលីកេ ចល េមកានិច។ 
ឧបករណ៍េធ្វឲ ដំេណើរការ ងំេនះ្រតវ នែបងែចក ៉ ងទូលំទូ យែផ្អកេលើរេប បែដលពួក េធ្វចល ៖ សីុ ំងអុី្រដលីក
គឺស្រ ប់ចល ្រតង់ េហើយម៉ូទ័រេដើរេ យក ្ល ំងអុី្រដលីកគឺស្រ ប់ចល រង្វ ិល។

1) សុី ំ ងអីុ្រដលីក

សីុ ំងអុី្រដលីកៃន ៉ សីុនសចចល័ត ទូេ គឺ សីុ ំងេ ្ល មួយេធ្វការ សង ង។ សីុ ំងេធ្វការសង ង ងំេនះ ន
្វ រេ្របងអុី្រដលីក ងំសង ង។ េ្របងអុី្រដលីកហូរចូល និងេចញ ម ្វ រ ងំេនះ មចល េ មុខេ  េ្រកាយ។

េ្របងអុី្រដលីក
សីុ ំង

ពីស៉ង

ច្រមឹង

េ្របងអុី្រដលីក

របូ ព 2-8 សុី ំ ងអីុ្រដលីក (េធ្វការសង ង)

2) ម៉ូទ័រេដើរេ យអុី្រដលីក

ខុសពីបូបអុី្រដលីក ម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីកបង្វ ិលដងបញនក ្ល ំងបង្វ ិល េ េពលែដលេ្របងស ្ព ធ្រតវ នបញលេ
ក៉ងម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក។ ធម្ម  ៉ សីុនសចចល័តេ្របើម៉ូទ័រ្របេភទពីស៉ង ម៉ូទ័រេដើរ េ យអីុ្រដ លីក ស្រ ប់ការ
េ ងបង្ហ ត ការបង្វ ិល និងការរុញ្រ ន។ ម៉ូទ័រ្របេភទពីស៉ងអ័ក  (របូ ព 2-9) នពីស៉ងែដលេគេរ បចំឱ នទិស
ដូច ្ន  នឹងទិសៃនអ័ក រង្វ ិល ចំែណកឯម៉ូទ័រ្របេភទពីស៉ងកាំរង្វង់ (របូ ព 2-10) នពី ស៉ង ែដលេគេរ បចំឱ នទិស
ែកងនឹងអ័ក រង្វ ិល។ េ ក៉ង្របេភទ ងំពីរេនះ ដងបង្វ ិល ងេ្រ េនះវលិ មួយចល រង្វ ិលេ  មក របស់ពីស៉ងេ យ
េ្របងស ្ព ធ។

ន្រក ច់

ដងបង្វ ិល ងេ្រ

ពីស៉ង

េ កាន់ធុង

ស ្ព ធអុី
្រដលីក 

តួសីុ ំង

ពីស៉ង

ដងបង្វ ិល

របូ ព 2-9  ម៉ូទ័រ្របេភទពីស៉ងអ័ក របូ ព 2-10  ម៉ូទ័រ្របេភទពីស៉ងការំង្វង់
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(3) ល់្រគប់្រគងអីុ្រដលីក
ល់្រគប់្រគងអុី្រដលីក្រគប់្រគងេលើទិសេ ៃនលំហូរ ស ្ព ធ និងអ្រ  លំ ហូរ ៃនេ្របងអុី្រដលីក។ ល់្រគប់្រគង ងេ្រកាម
េនះ្រតវ នេ្របើេ ចំណុចេផ ងៗ ្ន េ ក៉ងេស គ្វអុី្រដលីក ្រស័យ មមុខ រ និងលក្ខណៈរបស់ពួក ។

ល់្រគប់្រគងលំហូរ

ល់្រគប់្រគងទិសេ

ល់្រគប់្រគងស ្ព ធ

ល់្រគប់្រគងលំហូរេ្របងឥន្ធនៈេ កាន់ ៉ សីុន
ល់បិទបញ ប់លំហូរ រ តុ វ

ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស
ល់្រតតពិនិត
ល់្រតតពិនិតការ កល ង

ល់បនរស ្ព ធ
ល់កាត់បន្ថយស ្ព ធ
ល់្រគប់្រគងលំ ប់ៃន្របតិបត្ត ិការ
ល់ស្រ ប់ទប់ទម្ងន់

ទ្រមង់ៃន ល់ ងំេនះ នដូច ងេ្រកាម។

1) ល់្រគប់្រគងទិសេ

ល់្រគប់្រគងទិសេ ្រគប់្រគងេលើចំណុចដូចតេ ៖ ការបរទិសេ ៃនលំហូរ េ្របងអុី្រដលីក ចល ឯកទិសៃនលំហូរេ្របងអុី
្រដលីក និងការ ប់េផ្ដើម និងការបញ ប់ឧបករណ៍េធ្វឲ ដំេណើរការេ យអីុ្រដលីក។

a. ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស

ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរសបរទិសេ ៃនលំហូរេ្របង េដើម ី ្ល ស់បរទិស េ  ៃន ចល របស់សីុ ំងអុី្រដលីក និងរង្វ ិលៃន
ម៉ូទ័រេដើរេ យអីុ្រដលីក។ ចង្ក ឹះេលខែដលប ្ជ ការេ ងបង្ហ ត និងការប ្ទ ប ៉ សីុនសចចល័ត ការ សចដងសចចុះេឡើង 
ការពនតពន្ល ឹបដងសចេចញចូល និងការបង្វ ិល គឺ្រតវ ន្រគប់្រគងេ យការប ្ជ មរយៈ ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស។

្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគង

របូ ព 2-11 ល់ស្រ ប់បរការេ្រជើសេរស
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b. ល់្រតតពិនិត ការ កល ង

ល់្រតតពិនិត អនុ ្ញ តឱ េ្របងឆ្លងកាត់េ យេសរ មទិសេ មួយ ប៉ុែន្ត  ទប់ ្ក ត់មិនឱ ហូរ មទិសេ ប្រ ្ច ស
មកវញិេទ។ ផយ៉េ វញិ ល់្រតតពិនិតការ កល ងអនុ ្ញ តឱ េ្របងហូរ មទិសេ  ប្រ ្ច ស។ ល់្រតតពិនិត
ការ កល ង្រតវ នេ្របើ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពស្រ ប់េ េពលែដលេស គ្វអុី្រដលីកេជើងែ្រជងដងសចខូចេ ក៉ង
៉ សីុនសចចល័ត។

រន្ធ េ្របងអុី្រដលីក
(ែផ្នក ងពនតេចញៃនសីុ ំងែកង)

ល់្រតតពិនិត
ការ កល ង

សីុ ំងែកង

ស ្ព ធ កល ង

រន្ធ េ្របងអុី្រដលីក (ែផ្នកពន្ល ឹបចូលៃនសីុ ំងែកង)រន្ធ
េ្របងអុី្រដលីក (ែផ្នកពន្ល ឹបចូលៃនសីុ ំងែកង)

របូ ព 2-12 ល់្រតតពិនិត ការ កល ង

2) ល់្រគប់្រគងស ្ព ធ

ល់្រគប់្រគងស ្ព ធ្រគប់្រគងស ្ព ធេ្របងអុី្រដលីក េដើម ី្របតិបត្ត ិការ ្របព័ន្ធ  អុី្រដលីក្របកបេ យសុវត្ថ ិ ព និងរក
មពល ំ ច់ស្រ ប់ ្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសច។ ល់្រគប់្រគងស ្ព ធរមួ ន ល់បនរស ្ព ធដូច នប ្ហ ញេ ក៉ង 

របូ ព 1-52 (ទំព័រទី 34 (km)) ល់កាត់បន្ថយស ្ព ធែដលេធ្វឱ ស ្ព ធអុី្រដលីកេ ែផ្នកមួយៃនេស វគ្វអុី្រដលីក ប ង
ស ្ព ធអុី្រដលីកេ ែផ្នកេផ ងៗេទ ត ល់្រគប់្រគង លំ ប់ៃន្របតិបត្ត ិការែដលេ្របើេ ក៉ងេស វគ្វពនតពន្ល ឹបេចញចូលនូវ
ដងសចរបស់ ៉ សីុនសចចល័ត និង ល់ស្រ ប់ទប់ទម្ងន់េដើម ីរក េល ឿន ថយចុះឱ េថរេ េពលេធ្វ្របតិបត្ត ិការប ្ទ ប
េលើ ៉ សីុនសចចល័ត។

(4) េ្រគឿងប ្ទ ប់បន ំ

1) ធុងស៉កេ្របងអីុ្រដលីក

េ្របងអុី្រដលីក ែដលរងស ្ព ធេ យបូមអុី្រដលីក នឹងេធ្វ្របតិបត្ត ិការ េលើ ឧបករណ៍ដងសចេ យការេបើកដំេណើរការនូវ
ឧបករណ៍េធ្វឲ ដំេណើរការេ យអីុ្រដលីក មរយៈបំពង់។ ដូេច្នះេហើយ ធុងស៉កេ្របងអុី្រដលីក ែដលស៉កេ្របងអុី្រដលីក 
គឺ្រតវ ន បំ ក់ េ យឧបករណ៍្រសបខល់ចូលេដើម ីការ រមិនឱ ធូលី និង តុ កខ្វក់ចូល។ ក៏្រតវ នបំ ក់េ យ
ត្រមងេដើម ីយក រ តុកខ្វក់េចញពីេ្របង េដើម ីឱ ធុងស៉កេ្របងទទួលែតេ្របងែដល នស ្អ ត និង នេធ្វឱ  ្រត ក់
 េហើយ និច្ច។
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2) ឡិកាស្ទ ង់ស ្ព ធ

ឡិកាស្ទង់ស ្ព ធផ្ដល់នូវអំ នស ្ព ធេ ក៉ងេស គ្វ។ ឡិកាស្ទង់ស ្ព ធែបបបំពង់ Bourdon ្រតវ នេ្របើ ៉ ង
ទូលំទូ យ េហើយ្រតវ នេ្របើេ ក៉ង ៉ សីុនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុេធ្វ ឡិកា ស់ស្ទង់បន៉ក។ េ ះ
៉ ង  សូមកត់ចំ ំ  ការដំេឡើង ឡិកាស្ទង់ស ្ព ធេធ្វ  ឧបក រណ៍ស្រ ប់ការ រការផក៉េលើសចំណុះគឺមិន្រតវ ន

អនុ ្ញ តេទប ្ទ ប់ពីែខមី  ្ន ំ 2019 មក។

សរៃវ រស័រលំនឹង
្រទនិចពីញុ៉ង
បំពង់ Bourdon

ចុងេសរ

ច្រមឹង

ក លេ សុី

វស ្ជ ប់

របូ ព 2-13 ឡិកាស្ទ ង់ស ្ព ធ

3) ៉ សុីនបន្ថយកេ ្ដ េ្របង

៉ សីុនបន្ថយកេ ្ដ េ្របងនឹងបញ៉ះកេ ្ដ េ្របងេ េពលែដលសីតុណ្ហ ពេកើនេឡើងខុស្រប្រកតី។ សីតុណ្ហ ពេ្របងនឹង
េកើនេឡើងេ េពល្របព័ន្ធអុី្រដលីកដំេណើរការ ប់។ េ យ រសីតុណ្ហ ព 55°C - 60°C គឺ សីតុណ្ហ ព្របេសើរ ស្រ  ប់  េ្របើ
ចំេ ះេ្របង េបើេលើសពីក្រមិតេនះនឹងប ្ដ លឱ នប ្ហ េ្រចើន។ េហតុដូេច្នះេហើយ ៉ សីុនបន្ថយកេ ្ដ េ្របង្រតវ ន
ដំេឡើងេដើម ីប ្ក រការ េកើនេឡើងៃនសីតុណ្ហ ពេ្របង។

4) មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវលិ

មុខតំណ ្ជ ប់ែដលវលិ្រតវ នេ្របើេដើម ី ្ជ ប់េស គ្វអុី្រដលីករ ងរច  សម្ព ័ន្ធ  ង េលើស្រ ប់វលិ និង នដឹកជញន្រទពី
ងេ្រកាម។ េលើសពីេនះ ចំេ ះ ៉ សីុនសចស្រ ប់ភូមិ ្រស្ត ដីរដិបរដុប ពួក ក៏្រតវ នេ្របើេ ក៉ងេស គ្វ ្របតិបត្ត ិការអំ

្រ ៉ ៃនយន្តការេ ងបង្ហ ត្រ ្វ ំងស្វយ្របវត្ត ិែដលបំ កេ់ យឧបករណ៍ែដលអនុ ្ញ តឱ នទ ្ល ក់េសរផងែដរ។

2.2.4 ការែថ  ំ្របព័ន្ធអីុ្រដលីក
េ លបំណងៃនការែថ គំឺរក ែផ្នកនីមួយៗៃន្របព័ន្ធអុី្រដលីកឱ ស្ថ ិតក៉ង ្ថ ន ព្របេសើរបំផុត េដើម ី សុវត្ថ ិ ព
ក៉ងអំឡុងេពល្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសច និងេដើម ីបេង្ក ើន្របសិទ្ធ ពៃន្របតិបត្ត ិការ។ ការខូច្របព័ន្ធអុី្រដលីក គេ្រចើន
គឺ ក់ទងនឹង រ តុកខ្វក់េ ក៉ងេ្របងអុី្រដលីក និងការេលច ្ល យេ្របងេ ក៉ង្របព័ន្ធទុេ ។ ដូេច្នះេហើយ ំ ច់
ែដល្រតវ ក់ ទិ ពេលើការែថ  ំនិងការ ្រតត ពិនិត  ពួក ងំេនះ។
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(1) ការបរ និងការ យតៃម្លេ្របងអីុ្រដលីក
ខ ល់ែដលចូលេ ក៉ងធងុស៉កេ្របងអុ្ីរដលីកែតងែតផក៉នូវ រ តុកខ្វក ់នងិសំេណើម។ េលើសពីេនះ ឧបករណ៍អុ្ីរដលីកប
េង្ក ើតនូវកេម្ទចកទំបីន្តចិម្ដងៗេ យ រ ការសឹកេ េពល ដំេណើរការ។ ដូេច្នះេហើយ ្រតវបរេ្របងអុ្ីរដលីកឱ នេទ ង ត។់ 
្របសនិេបើេ្របងអុ្ីរដលីកកខ្វក់ ្ល ងំ ្រតវបរ េចញ េ ះបមីនិ នដ់ល់ េពល ែដល ្រតវបរក៏េ យ េហើយក្៏រតវបរ តុត្រមងផង
ែដរ។

ង 2-3  រេប ប យតៃម្លេ្របងអីុ្រដលីក មរយៈការេមើលលក្ខណៈ ងេ្រ

លក្ខណៈ ងេ្រ ក្ល ិន មូលេហតុ វ ិ នការេឆ្ល ើយតប

្ល  មិនែ្របពណ៌ ល្អ — បន្តេ្របើ្រ ស់ មធម្ម

្ល  ប៉ុែន្ត េស្ល កពណ៌ ល្អ នេ្របងមួយ្របេភទេទ ត យចូល
ពិនិត េមើលក្រមិតអន្ធ ិល និងបន្តេ្របើ្រ ស់
ធម្ម  ្របសិនេបើសម្រសប

ែ្របេ ពណ៌ស
ទឹកេ ះេ

ល្អ ន យពពុះខ ល់ និងទឹក បរេ្របងអុី្រដលីក

ែ្របេ ពណ៌េ ្ន ត ស់
មិនល្អ ថយគុណ ព ការបរេ្របងអុី្រដលីក

្ល  ប៉ុែន្ត េឃើញ នចំណុច
េ ្ម តូចៗ

ល្អ ន យ រ តុកខ្វក់
សំុឲ ្រកមុហុ៊នផលិតេ្រ ះេ្របងអុី្រដលីក 
ឬបរ ។

េចញពពុះ —

ន យ ្ល ញ់ បរេ្របងអុី្រដលីក

ន យ
ខល់

ស្ទ ះត្រមងបឺត ស ្អ ត ឬបរត្រមងបឺត

នការរ នៃផ្ទេ្របងេ ក៉ង
ធុងបឺត

ពិនិត េមើលេ្របងអុី្រដលីក េហើយបំេពញ
្របសិនេបើមិន្រគប់្រ ន់

នពពុះខ ល់េកើតេឡើង
េ ក៉ងបូម

ត្រមវសីតុណ្ហ ពេ្របងអុី្រដលីកឲ ន្របេសើរ 
េហើយកាត់ ្ដ ច់្របភព មពលអុី្រដលីក 
រចួទុក េ ល មធម្ម ។ 

ពិនិត េមើលបរ ិ ណេ្របងអុី្រដលីកេពល ៉ សីុនសចកំពុងេ្រត មស្រ ប់ការេបើកបរ។ ក្រមិតេ្របង្រតវេ ែតេ ចេ ្ល ះ
គំនូសស ្ញ  ខ្ពស់ (ែដនកំណត់ ងេលើ) និង ប (ែដនកំណត់ ងេ្រកាម)។ ខណៈេពលែដលកំពុងពិនិត េមើលបរ ិ ណ
េ្របង េ្របងអុី្រដលីកនឹងរក េហើយក្រមិតេ្របងនឹងេកើនេឡើងេ េពលសីតុណ្ហ ពេ្របងេឡើងខ្ពស់។ ផយ៉េ វញិ ្របសិនេបើ
សីតុណ្ហ ពេ្របង ប (ឧ ហរណ៍ េ ក៉ងតំបន់ ែដល ន កាស តុ្រត ក់) េ្របងនឹងរមួ េហើយក្រមិតេ្របង នឹង ថយ 
ចុះ។ ដូេច្នះេហើយ យកល្អ គួររក សីតុណ្ហ ពេ្របងអុី្រដលីកេ សីតុណ្ហ  ព បន្ទ  ប់ (្រប ណ 20°C - 30°C) េដើម ីពិនិត េមើល
បរ ិ ណេ្របង។

េ្របង

ឆ៉កបង្ហ រ

របូ ព 2-14 រេប បប ្ជ ក់ពីក្រមិតេ្របង
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(2) ត្រមង
ត្រមង ន រៈសំ ន់ ្ល ងំ ស់។ យក រ តុកខ្វក់េចញពីេ្របងអុី្រដលីកេដើម ីរក េ្របងឱ ន ្អ ត និច្ច ែដល
នឹងការ រឧបករណ៍អុី្រដលីកមិនឱ ខូច និងបេង្ក ើន យុកាល េ្របើ្រ ស់របស់ឧបករណ៍អុី្រដលីក។ ដូេ ្ន ះេហើយ ្រតវបរ
ត្រមងឱ នេទ ង ត់ែផ្អកេលើរយៈេពលែដល ៉ សីុន ន្របតិបត្ត ិការ (រយៈេពលេ្របើ្រ ស់)។ េលើសពីេនះេទ ត ត្រមង
បឺត (ក្រន្តង) គឺ នេ ែផ្នក ងបឺតៃនធុង ស៉ក េ្របងអុី្រដលីក។ យកត្រមងបឺតេចញ ល់េពលែដលបរេ្របងអុី្រដលីក។ 
ប ្ទ ប់ពីេធ្វដូេច្នះរចួេហើយ ្រតវ ងស ្អ តត្រមងេ យេ្របើេ្របង្រ ល ែដល ្អ ត ឬទឹកស្រ ប់ ងស ្អ ត េហើយ
ប ្ទ ប់មកេធ្វ ឱ សត រចួ ដំេឡើ ង ចូលវញិ។
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2.3 េ្រ ះ ្ន ក់ៃនការឆក់អគ្គ ិសនី

(1) ការ្របងុ្របយ័ត្ន ក់ទងនឹងការឆក់អគ្គ ិសនី
ការឆក់អគ្គ ិសនីគឺសំេ េ េលើចរន្តអគ្គ ិសនីែដលរត់កាត់ខនមនុស  និងបង្កឱ នការឈឺ ប់ ឬផលប៉ះ ល់េផ ងៗ
េទ ត។ ក្រមិតៃនផលប៉ះ ល់ែដលប ្ត លមកពីការឆក់អគ្គ ិសនីគឺ ្រស័យេលើក ្ត េផ ងៗដូច ៖ ទំហំៃនចរន្ត  រយៈេពល
ៃនការចម្លងចរន្តអគ្គ ិសនី ្របេភ ទ  ៃនចរន្ត  (ឧ.ចរន្ត ្ល ស់ ឬចរន្ត ប់) និងែផ្នករបូវន្ត  និង ្ថ ន ព សុខ ពរបស់បុគ្គល
្ន ក់ៗ។ ពិេសស ទំហំៃនចរន្ត  និងរយៈេពលៃនការចម្លងចរន្តអគ្គ ិសនី នផ ល ប៉ះ ល់ ៉ ង ្ល ងំ។ េ្រ ះ ្ន ក់ដល់ ្ល ប់

េកើតេឡើងេ យ រការឆក់អគ្គ ិសនី េបះដូងក្រ ្ត ក់ ប់ ខុស្រប្រកតី (ែដលេគេ េខ យេបះដូង) និង ំងដេង្ហ ើម
េកើត េឡើង េ ក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនី ប។ េ្រ ពីេ្រ ះ ្ន ក់ ងំេនះ េ ក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់ នឹង ន ការ 
រ កេ យ រែតកេ ្ដ ្ក េភ្ល ើងែដលប ្ត លមកពីការប៉ះ ឬកេ ្ដ សូ៊ល ែដលប ្ត លមកពីការឆ្លងកាត់ៃនចរន្ត។ េបះដូង
ក្រ ្ត ក់ ប់ខុស្រប្រកតីគឺ ការេ តខុស្រប្រកតីេ ថតេបះដូងែផ្នក ងេ្រកាម េ យ រចរន្តអគ្គ ិសនីរត់ចូលតំបន់
េបះដូង។ ្របការេនះ ងំមិនឱ េបះដូងក្រ ្ត ក់ និងព្រងីក និងប ្ត លឱ ត់បង់ ចរន្ត  មរត់។ ្របការេនះនឹងប ្ត ល
ឱ ្ល ប់។ េបះដូងក្រ ្ត ក់ ប់ខុស្រប្រកតីគឺ តុភូតែដលមិន ច្រតឡប់ថយេ្រកាយ ន។ េ ះបី ការឆក់អគ្គ ិសនី
ឈប់េហើយក៏េ យ ក៏ការក្រ ្ត ក់េបះដូង ប់ ខុស្រប្រកតីនឹងមិន សះេស ើយវញិេទ លុះ្រ ែត នការបញ ប់ ការ ក្រ ្ត  ក់
ប់ៃនេបះដូងេ យេ្របើ AED (ឧបករណ៍ឆក់េបះដូងស្វយ្របវត្ត ិ)។ េលើសពីេនះ ការរ កេ យ រអគ្គ ិសនី ច្រ បចូល
៉ ងេ្រ េ  ក៉ង ខនក៏ដូច បំ ្ល ញេកាសិកាៃន ងកាយ មរេប បមួយែដល្រសេដ ងនឹងការរ កេចញពី្របភពកេ ្ដ
ងេ្រ ែដរ។
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ខណៈែដលលក្ខណៈវនិិច្ឆ ័យស្រ ប់ យតៃម្លេ្រ ះ ្ន ក់ៃនការឆក់អគ្គ ិសនី ញឹក ប់្រតវ នប ្ហ ញែត មួយតៃម្លៃន
ចរន្តអគ្គ ិសនី គណៈកម្មការ បេច្ចកវទិ អគ្គ ិសនីអន្ត រ តិ (IEC) ប ្ហ ញពីលក្ខណៈវនិិច្ឆ ័យ មផល គុណ  ៃនចរន្តអគ្គ ិសនី 
និងរយៈេពល ដូច នប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 2-15។ តៃម្លេ ក៉ងដ ្រកាមេនះសន្មត  ចរន្តអគ្គ ិសនីកំពុងរត់ពី
ៃដេឆ្វងេ  េជើង ងំពីរ។ ដ ្រកាមប ្ហ ញ ការក្រ ្ត ក់ ប់ៃនេបះដូងគឺប ្ដ លមកពីការប៉ះ្រតវចរន្តអគ្គ ិសនី 
50 mA ក៉ងរយៈេពល 1000 មិល្ល ីវ ិ ទី ចរន្ត  100 mA ក៉ង រយៈេពល 500 មិល្ល ីវ ិ ទី និងចរន្ត  500 mA ក៉ងរយៈេពល 
10 មិល្ល ីវ ិ ទី។ ងំេនះគឺបង្ក និភ័យដល់ការ ្ល ប់។ ៉ ង ក្ដ ី េ ះបី ងកាយរបស់មនុស ប៉ះ ល់នឹង តង់សុ ង 
អគ្គ ិសនី ខ្ពស់ ែដល នចរន្តខ្ពស់ ្ល ងំរត់កាត់ ម ងកាយក៏េ យ ្របែហល  ច ប ្ត លឱ នែតការរ កបុ៉េ ្ណ ះ 
្របសិនេបើការចម្លងអគ្គ ិសនី រយៈ េពលខ្ល ី ្ល ងំ។

រយ
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្លង
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ិល
្លីវ
ិ
ទ
ី)

ចរន្ត រត់ (mA)

AC-1៖ ចដឹង ន ប៉ុែន្ត ទូេ មិន ន្របតិកម្ម ‘េធ្វឱ ្ញ ក់’ េទ។ 

AC-2៖ ក្រ ្ត ក់ ច់ដុំេ យមិនដឹងខន ទូេ មិនបង្កផលប៉ះ ល់ែដលេ្រ ះ ្ន ក់ ងសររ ្រស្ត េទ។

AC-3៖  ក្រ ្ត ក់ ច់ដុំ ្ល ងំេ យមិនដឹងខនពិ ក ដក ដេង្ហ ើម នការរ ន ដល់ មុខ រេបះដូងែដល ចវលិ្រតឡប់ដូចេដើមវញិ ទូេ មិន ន 

ការ ខូច តដល់សរ ង្គេទ។

AC-4៖  ផលប៉ះ ល់ ងេ គសររ ្រស្ត ដូច  េបះដូងឈប់េដើរ ំងដេង្ហ ើម និងរ ក។ រ ូ ប៊លីេតៃនការក្រ ្ត ក់ ប់ៃនេបះដូងេកើនេឡើង

មួយនឹងចរន្ត  និង េពលេវ ។

AC-4.1៖ ្រប ប៊លីេតៃនការក្រ ្ត ក់ ប់ៃនេបះដូង៖ ្របែហល 5% ឬ តិច ងេនះ

AC-4.2៖ ្រប ប៊លីេតៃនការក្រ ្ត ក់ ប់ៃនេបះដូង៖ ្របែហល 50% ឬ តិច ងេនះ

AC-4.3៖ លទ្ធ ពៃនការេ ត ប់ខុសច ្វ ក់ៃនេបះដូងថតេ្រកាម៖ េលើសពី 50%។

របូ ព 2-15  ែដនកំណត់សុវត្ថ ិ ពចំេ ះចរន្តៃនការឆក់អគ្គ ិសនី (វេិ ធនកម្មៃន IEC60479-1)

និភ័យៃនការឆក់អគ្គ ិសនី្រតវ នកំណត់េ យចរន្ត  ប៉ុែន្ត ្របភព ម ពល  ទូេ ្រតវ នប ្ហ ញ តង់សុ ងអគ្គ ិសនី។ 
ដូេច្នះេហើយ យ្រសលយល់ ង ្របសិនេបើ និភ័យៃនការឆក់ អគ្គ ិសនី ្រតវ នប ្ហ ញ តង់សុ ងអគ្គ ិសនី។ េហតុដូេច្នះ
េហើយ ្របេទសមួយចំនួនប ្ជ ក់  តង់សុ ងអគ្គ ិសនីែដល មិន បង្កេ្រ ះ ្ន ក់ដល់ ងកាយមនុស គឺ តង់សុ ងអគ្គ ិសនី
ែដល នសុវត្ថ ិ ព។ ឧ ហរណ៍ តង់សុ ង 24 V ្រតវ ន ត់ទុក នសុវត្ថ ិ ពេ ក៉ង ្របេទស ល្ល ឺម៉ង់ និងអង់េគ្លស 
ខណៈែដលតង់សុ ង 50 V ្រតវ ន ត់ ទុក នសុវត្ថ ិ ពេ ក៉ង្របេទសហូឡង់។ ងេនះេ េទ ត ៃដសច និងែខ ពួរ
េធ្វពីលួសគឺ អង្គ តុចម្លង ែដល ច ឱ ចរន្តអគ្គ ិសនីរត់កាត់ មពួក ន ៉ ង យ។ លទ្ធផល េ ះបី ពួក
្រ ន់ែតេ ជិតែខ េភ្ល ើងែដល ន តង់សុ ង អគ្គ ិ ស នីខ្ពស់ (េហើយមិន នប៉ះក៏េ យ) ចរន្តអគ្គ ិសនីក៏ ច នឹង រត់ ពី ៃដ សច
មរយៈតួ ៉ សីុនសចេ ដីេ យ រការបេញ្ចញបន៉កអគ្គ ិសនីែដរ។ ដូេច្នះ ំ ច់ក៉ងការ ច ្ង យែដល ចចូល

ជិត ន អប បរ  ពី ែខ  េភ្ល ើង េហើយនិង្របងុ្របយ័ត្នកុំចូលេ ជិតពួក ។
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(2) ការ្របងុ្របយ័ត្នស្រ ប់ការេធ្វការេ ជិតែខ េភ្ល ើង
ការបញន មពលអគ្គ ិសនីគឺសំេ េ េលើការបញនអគ្គ ិសនីពីេ ងច្រកអគ្គ ិសនីេ ប ្ដ ្ថ នីយ និង ្ថ នីយបរ។ 
ការែចក យអគ្គ ិសនីសំេ េលើការបញនអគ្គ ិសនីពីប ្ដ ្ថ នីយរង និង ្ថ នីយបរ េ កាន់អ្នកេ្របើ្រ ស់។ អគ្គ ិសនី 
( នុ ពអគ្គ ិសនី = តង់សុ ងអគ្គ ិសនី x ចរន្ត ) ្រតវ នេផ្ទរេ  ក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់េដើម ីកាត់បន្ថយ
ការ ត់បង់ឱ ដល់ក្រមិតអប បរ ។ េហតុដូេច្នះេហើយ អគ្គ ិសនី្រតវ នេផ្ទរេ ប ្ដ ្ថ នីយរង និង ្ថ នីយបរ េ
ក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់បំផុត (22,000 V - 500,000 V)។ ប ្ទ ប់មក ្រតវ នបញនេ អ្នកេ្របើ្រ ស់ទូេ េ
ក្រមិត តង់សុ ង អគ្គ ិ សនីខ្ពស់ (6,600 V) េហើយប ្ទ ប់មក្រតវ នប ្ទ បដល់ 100 V - 200 V ស្រ ប់េគហ ្ឋ ន មរយៈ
្រតង់ស ្ជ ប់បេ ្គ ល។ ៉ ង ក្ដ ី ស្រ ប់ការេ្របើ្រ ស់លក្ខណៈឧស ហកម្ម ្រតវ នផ្គត់ផ្គង់ េ ក្រមិត 200 V - 400 V 
ឬ 6,600 V។ េដើម ីបេង្ក ើតែផន ការ ការ រែដលត្រមវឱ នការចូលេ ជិតែខ េភ្ល ើង ម រឱ  នការ ពិ  ក អំពី
កាលវ ិ គការ រឱ នច ស់ ស់ មុន មួយនឹង ្ច ស់ែខ េភ្ល ើង ឧ ហរណ៍្រកមុហុ៊នអគ្គ ិសនីក៉ងមូល ្ឋ ន ្រតវ
ពិ ក េលើ ្រប ន បទ មួយចំនួនដូច  វធិី ្រស្ត ៃនការ រ វ ិ នការប ្ក រ និងវធិី ្រស្ត  ្រតត ពិនិត ។

េ េពលបំេពញការ រ ្រតវ កម្មករែដល ក់ព័ន្ធ នយល់ច ស់ អំពី ែផន ការ ការ រ។ េលើសពីេនះ ្រតវប ្ជ ក់
ន ត់វ ិ នការេដើម ីការ រការឆក់អគ្គ ិសនី ដូច េ្រ មេ្រ បការ រែខ េភ្ល ើងស្រ ប់ការ ងសង់ និងែខ េភ្ល ើង

្រព នែដល នេលើកឲ ខ្ពស់/េ្រគឿង ំងការ រ និងប ្ជ ក់  ន ត់ ំងអ្នក្រតតពិនិត ។ ស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័ត
ែដល នឧបករណ៍កំណត់រយៈចេ ្ល ះស្រ ប់េធ្វការ រ ្រតវចុះរយៈចេ ្ល ះការ រែដល ច ្ង យ ្ល ត េចញ្រគប់ ្រ ន់ ពី 
ែខ  េភ្ល ើង មុន។

េ្រ មេ្រ បការ រែខ េភ្ល ើងស្រ ប់ែខ ែចក យ

ែខ េភ្ល ើង្រព នែដល នេលើកឲ ខ្ពស់/
េ្រគឿង ំងការ រ

ការដំេឡើងការ រ
ឧបករណ៍កំណត់រយៈ
ចេ ្ល ះការ រ

វ ិ នការេដើម ីការ រ
ការចូលេ យ ្ម ន
ការអនុ ្ញ ត

ត់ ំងអ្នក្រតតពិនិត េមើល
ការខុស្រតវ

របូ ព 2-16 េធ្វការេ ជិតែខ េភ្ល ើង
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ដូចែដល នេរ ប ប់ ងេលើ ែខ បញនអគ្គ ិសនីែដល នតង់សុ ង អគ្គ ិ សនីខ្ពស់ ចនឹងបេញ្ចញបន៉កអគ្គ ិសនី 
េ ះបី ៃដសច ឬែខ ពួរ េធ្វ ពី លួស មិនប៉ះ ្ទ ល់នឹងែខ េភ្ល ើងក៏េ យ។ ដូេច្នះេហើយ ្រកមុហុ៊ន មពលអគ្គ ិសនី នកំណត់
ច ្ង យែដល ចចូល ជិត នអប បរ ពីែខ េភ្ល ើង មក្រមិតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីេដើម ីឱ ការ រ នសុវត្ថ ិ ព។ ្រតវ

េ រព មច ្ង យ ងំេនះ។ ្រតវ នការ្របងុ្របយ័ត្នឱ ន្រគប់្រ ន់េ េពលេធ្វការពនត េលើក ឬ បង្វ ិលៃដ
សចជិតែខ េភ្ល ើង។ ការឱ ៃដសច ឬែខ ពួរេធ្វពីលួសចូលជិត ឬប៉ះនឹងែខ េភ្ល ើងេ យៃចដន  នឹងេធ្វឱ អ្នកប ្ជ  និង
កម្មករចង Tamagake (ចងែខ ) ឆក់អគ្គ ិសនី។

ែខ ែចក យែដល នតង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់

ែខ បញន

ែខ េភ្ល ើង ្ល ក់ែដល ន
តង់សុ ងអគ្គ ិសនីខ្ពស់
(េ្រ ះ ្ន ក់ ្ល ងំ)

ែខ េភ្ល ើងែដល
នតង់សុ ង

អគ្គ ិសនី ប

្រតង់ស

តំបន់សុវត្ថ ិ ព តំបន់
សុវត្ថ ិ ព

ែខ ដីេ ផុតក ល

ែខ បញន

ែផ្នក ងផ្ទះ ែផ្នក ងផ វ
តំបន់សុវត្ថ ិ ព

ែខ ែចក យ

របូ ព 2-17 ច ្ង យែដល ចចូលជិត នអប បរ  (ច ្ង យ ្ល តេចញ) (ℓ េ ក៉ង របូ៖ តំបន់េ្រ ះ ្ន ក់)
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ង 2-4 ច ្ង យែដល ចចូលជិត នអប បរ  និងចំនួនអុីសូឡង់ែដល ្រកមុ ហ៊ុន មពលអគ្គ ិសនី នេ្របើ

្របេភទ

តង់សុ ង
អគ្គ ិសនី
ធម្ម

(V)

ច ្ង យែដល ចចូលជិត នអប បរ  (m)
ចំនួន
អុីសូឡង់

(តៃម្ល
េ ង)

H
ok

ka
id

o-
ep

co

To
ho

ku
-e

pc
o

To
ky

o-
ep

co

Ch
ub

u-
ep

co

H
ok

ur
ik

u-
ep

co

Ka
ns

ai
-e

pc
o

Ch
ug

ok
u-

ep
co

Sh
ik

ok
u-

ep
co

Ky
us

hu
-e

pc
o

O
ki

na
w

a-
ep

co

J-
PO

W
ER

តង់សុ ង
អគ្គ ិសនី ប

(ែខ ែចក យ)

100 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 — 1

200 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 — 1

តង់សុ ង
អគ្គ ិសនីខ្ពស់

(ែខ ែចក យ)
6600 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 — 1 - 2

តង់សុ ង
អគ្គ ិសនីខ្ពស់

្ល ងំ
(ែខ បញន)

11000 — — 3.0 3.0 — — — — — — —

13800 — — — — — — — — — 2.0 —

22000 3.0 3.0 3.0 3.0 — 3.0 3.0 — 2.0 2.0 — 2 - 4

33000 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 — 2.0

44000 — — — 3.0 — — — — — — —

66000 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 — 4.0 4.0 4.0 2.2 2.2 5 - 8

77000 — — — 4.0 4.0 4.0 4.0 — — — 2.4

110000 5.0 — — — — — 5.0 5.0 4.0 — 3.0

132000 — — — — — — — — — 3.6 —

154000 — 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 — — — — 4.0 10 - 16

187000 7.0 — — — — — — 6.0 — — 4.6

220000 — — — — — — 6.0 — 6.0 — 5.2

275000 10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 — — — — 6.4 16 - 24

500000 — 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 — 10.8 35

េ្រ ពី្រកមុហុ៊ន មពលែដល នប ្ជ ក់េ ក៉ង ង ្រកមុហុ៊នេផ ងៗ េទ ត ដូច  JR គឺ អ្នក្រគប់្រគងែខ េភ្ល ើង។ ដូេច្នះ ត្រមវឱ នការប ្ជ ក់អំពី

ច ្ង យែដល ចចូលជិត ន អប បរ  ពី្រកមុហុ៊ន ងំេនះ។

្របសិនេបើៃដសច ឬែខ ពួរេធ្វពីលួសៃន ៉ សីុនសចចល័តែដល ន កាប៊ន ប៉ះនឹងែខ េភ្ល ើងេ យៃចដន ក៉ងអំឡុងេពល
េ្របើ អ្នកប ្ជ ្រតវដក ែផ្នក ែដលប៉ះេចញឱ ្ង យពីែខ េភ្ល ើងរចួេចញពីកាប៊នេ្រកាយេពលែដល ច ្ង យែដល ចចូល
ជិត នអប បរ រចួេហើយ។ ្របសិនេបើមិន ចប ្ជ ៉ សីុនសច នេទ ្រតវេ ក៉ងកាប៊នរហូត ដល់ការចម្លង មពល
អគ្គសិនី នបញ ប់។ េបើសិន ំ ច់្រតវែតេចញពីកាប៊ន អ្នកប ្ជ ្រតវែតេចញេ យមិន ចុះ ម កំាជេណ្ដ ើរ ឬប៉ះ
ប ្ក ន់ៃដេឡើយ។ េ្រ ះអគ្គ ិសនី ច្រតវ នចម្លងម្ដងេទ ត េ ះបី ឈប់ម្ដងេហើយ ក៏ េ យ។ ផយ៉េ វញិ អ្នកប ្ជ
គួរែតេ តចុះឱ ន ្ង យ មែដល ច េធ្វេ  ន ពីតួ ៉ សីុនសច ្រតវ្របយ័ត្ន្របែយងកុំឱ ខនរបស់ ត់កា្ល យ  វត៉ 
ចម្លង អគ្គ ិសនី។ េ េពលេ ះ អ្នកេផ ងេទ តែដលេ េលើដីមិន្រតវប៉ះតួ ៉ សីុនសច ែខ  ពួរេធ្វ ពីលួស ឬែផ្នក មួយ
េផ ងេទ តេឡើយ។ ចំេ ះ ៉ សីុនសចែដលអ្នកប ្ជ េធ្វការប ្ជ ពីេលើដី ដូច ៉ សីុនសច ស្រ  ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ
ន្រទងុ កម្មករមិន្រតវប៉ះតួ ៉ សីុនសច ឬបន៉ ក ែដល នេលើក រមួ ងំ ្ន ស់ស្រ ប់ប ្ជ ្រគប់្រគងេទ េ្រកាយ េពល ន 

េ្រ ះ ្ន ក់អគ្គ ិសនី។ កម្មករ្រតវែតពិនិត េមើលេ យ្របងុ្របយ័ត្ននូវ ៉ សីុនសចចល័តែដល្រតវ នបញល មពលេដើម ី
រកេមើលការខូច តែខ ពួរេធ្វពីលួស ការេឆះក ្ល ស់ ្ទ ស់េជើងេ្រកាមៃនដងេកា្ត ងសច និងការខូច្របព័ន្ធអគ្គ ិសនី (រមួ
ងំឧបករណ៍ កំណត់ ម៉ូម៉ង់បន៉ក)។
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(3) ការខូច ៉ សុីនសចេ យ ររលកវទុិ  (ឯក រេ ង)
ៃដសច និងែខ ពួរេធ្វពីលួសៃន ៉ សីុនសច្របេភទេឡើង មកម្ពស់សំណង់ និង ៉ សីុនសចចល័ត ចដំេណើរការដូច
អង់ែតនេ យការទទួលរលកវទុិ ែដលបញនពីអង់ែតនបញនរលកក ្ដ ល (AM)។ ចបេង្ក ើតតង់សុ ងអគ្គ ិសនីមិន
្រប្រកតី និងប ្ត លឱ កម្មករចង ែខ សច tamagake ឆក់អគ្គ ិសនី ន។

1) តុភូតសំ ន់ៗ

● ការប៉ះេង ងទម្ពក់ៃន ៉ សីុនសច ឬែខ ពួរេធ្វពីលួស ប ្ត លឲ នការ ឆក់ អគ្គ ិសនី និងរ ក។

● ឧបករណ៍ប ្ជ ៉ សីុនសច ដូច បន្ទះេស គ្វកុំព ទ័រ ្រតវខូច។

● ឧបករណ៍កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉កដំេណើរការមិនល្អ ។

● េង ងទម្ពក់ៃន ៉ សីុនសច និងែខ ពួរេធ្វពីលួស្រ ប់ែតប៉ះនឹង សុ៊ម ែដក ែថ ប ែដលប ្ត លឱ ន ្ក េភ្ល ើង និងេធ្វឱ
ខូចែខ ពួរេធ្វពីលួស។

2) ឧ ហរណ៍ៃនវ ិ នការេឆ្ល ើយតប

● េ្របើែខ ចងសច្របេភទ្រក ត់សំែប៉ត (្រតវ នប ្ជ ក់េ យ JIS) ស្រ ប់ បរកិា្ខ  Tamagake។

● េ្រ បេង ងទម្ពក់េ យជ័រអីុផូសីុ (ែដល្រតវបិទេ យសំឡីែកវ)។

● ត្រមវឲ កម្មករចងែខ សច tamagake ក់េ្រ មៃដេ ស៊ូ  (ស្រ ប់ការ រ មួយែខ េភ្ល ើងរស់ែដល នតង់សុ ង
អគ្គ ិសនីខ្ពស់) េបើ ំ ច់។

● េ្រ បែខកាប្រគប់្រគងេ យវត៉ តុការ រែខ េភ្ល ើង ឬជំនួសេ យែខ  េភ្ល ើងការ រ។

● ្រគប ្ទ ងំប ្ជ េ យសំ ញ់លួស។

● ្រតវ្រ កដ ែខ ពួរេធ្វពីលួសស្រ ប់សចបង្ហ តមិនប៉ះ មួយសុ៊មែដកែថបែដលព័ទ្ធជុំ វញិ។
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ជំពូក 3

ចំេណះដឹងអំពីឌី មិកែដល ំ ច់ស្រ ប់

្របតិបត្តិការប ្ជ ៉ សុីនសចចល័តែដល ច

េលើករបស់្រ លៗ

3.1 ប ្ហ ែដល ក់ព័ន្ធនឹងក ្ល ងំ

3.1.1 តុបីៃន ក ្ល ងំ 
ក ្ល ំង នម៉ូឌុល និងទិសេ ។ ្របសិនេបើចំណុចៃនអំេពើេ េលើវត៉មួយ្រតវ ន ្ល ស់បរ េ ះឥទ្ធិពល របស់ េ េលើវត៉
េ ះនឹង ្ល ស់បរ ករណីេនះក៏ដូច ្ន ែដរ េ េពលមូ៉ឌុល ឬទិស េ ្ល ស់បរ។ មរេប បេនះ ក ្ល ំងែតងែត នម៉ូឌុល 
ទិសេ  និងចំណុចៃនអំេពើ និច្ច ែដលេគេ  “ តុបីៃនក ្ល ំង”។ េដើម ី ងក ្ល ំងេ ក៉ងដ ្រកាម ដូចប ្ហ ញ
េ ក៉ង របូ ព 3-1 ចំណុចៃនអំេពើ ្រតវ ន ក់េ ្រតង់ចំណុច A រចួេគគូសប ្ទ ត់្រតង់មួយេចញពីចំណុច A ម
ទិសេ ៃនក ្ល ំងេដើម ី ន្របែវង AB ែដលស ្រតនឹង ម៉ូឌុល ៃន ក ្ល ំង។ ឧ ហរណ៍ េបើេគឱ ក ្ល ំង 1 N េស្ម ើនឹង
្របែវង 1 m េ ះក ្ល ំង 5 N េស្ម ើ នឹង្របែវង 5 m។ ប ្ទ ត់្រតង់ែដលគូសប ្ល យពី AB េគេ  “ប ្ទ ត់ៃនអំេពើ”។ ទិសេ
ៃនក ្ល ំង្រតវ នប ្ហ ញេ យស ្ញ ្រពញ។ ចំណុចៃនអំេពើរបស់ក ្ល ំង នឥទ្ធិពលដូច ្ន មិន ្រតវ ន ្ល ស់ទី
េ កែន្លង េលើប ្ទ ត់ៃនអំេពើេទ។

តុបីៃន ក ្ល ំង 

ទិសេ

ម៉ូឌុល

ចំណុចៃនអំេពើ   

ម៉ូឌុលៃនក ្ល ំង

ចំណុច ៃនអំេពើ របស់ក ្ល ំង ទិសៃនក ្ល ំង

ប ្ទ ត់ៃនអំេពើ
របស់ក ្ល ំង

របូ ព 3-1  តុបីៃន ក ្ល ងំ

3.1.2 អំេពើ និង ្របតិកម្ម
េ េពលវត៉មួយក៉ងចំេ មវត៉ពីរបេញ្ចញក ្ល ំងេ េលើវត៉មួយេទ ត វត៉ទីពីរែតងែតបេញ្ចញក ្ល ំងមួយេទ តេលើវត៉ទីមួយ
និច្ច។ ក ្ល ំងដំបូងេគេ  “អំេពើ” េហើយក ្ល ំងមួយេទ តេគេ  “្របតិកម្ម ” ។ អំេពើ និង្របតិកម្ម នអំេពើេ េលើ

ប ្ទ ត់្រតង់ែតមួយ ែដល នម៉ូឌុល ដូច ្ន  និង នទិសេ ផយ៉ ្ន ។
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3.1.3 ការផបក ្ល ងំ
ក ្ល ំងពីរ ឬេ្រចើនែដល នអំេពើេលើវត៉ែតមួយ ច រមួ បញល ្ន េ  ក ្ល ំងែតមួយែដល នផលដូច ្ន ។ រមួបញល ្ន
ន ក ្ល ំងែតមួយែដលេគេ  “ក ្ល ំងសរុប” ៃន ក ្ល ំងពីមុនពីរ ឬេ្រចើន។ ការកំណត់ក ្ល ំងសរុបេគេ  “

ស ស គៃនក ្ល ំង”។

ឧ ហរណ៍ ដូច ប ្ហ ញក៉ងរបូ របូ ព 3-2(a) េ េពល មនុស  ពីរ ក់ ញដង្គត់ េឈើេ យេ្របើែខ ពួរ ដង្គត់េឈើ ្រតវ ន
ញ មទិស េ ៃនស ្ញ  ្រពញ។ មរេប បេនះ ក ្ល ំងពីរែដល នអំេពើេលើវត៉មួយ្រតវ ន ជំនួស េ យ ក ្ល ំង មួយ 

(ក ្ល ំងសរុប) ែដល នឥទ្ធិពលដូច ្ន ។

របូ ព 3-2(b) ប ្ហ ញពីរេប បកំណត់ក ្ល ំងសរុប។ េបើសិន ្របេលឡ្រកាម (OBDA) មួយ្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងែដល្រជងុ 
ពីរ របស់ ផ េំឡើងពីក ្ល ំងែដល នទិសេ េផ ង ្ន  F1 និង F2 នអំេពើេលើចំណុច O េពលេ ះេគ ចកំណត់ ននូវ 
អង្កត់ ្រទង R ែដល ងឱ ម៉ូឌុល និងទិសេ ៃនក ្ល ំងសរុប។ េនះ្រតវ នេគេ  “ច ប់្របេលឡ្រកាម”។

 (a)  (b)

របូ ព 3-2  ក ្ល ងំសរុប

ចំេ ះក ្ល ំងសរុបែដលក ្ល ំងបី ឬេ្រចើន នអំេពើេលើចំណុចែតមួយ ក ្ល ំងសរុប ចរក នេ យការបេង្ក ើត
្របេលឡ្រកាមម្ដងេហើយម្ដងេទ ត។ ឧ ហរណ៍ ត់ទុក ក ្ល ំង F1, F2, F3 និង F4 នអំេពើេលើចំណុច O ដូចប ្ហ ញ
េ ក៉ង របូ ព 3-3។ ក ្ល ំងសរុប R1 ស្រ ប់ F1 និង F2 គឺរក ន ម ច ប់្របេលឡ្រកាម។ ក ្ល ំងសរុប R2 ស្រ ប់ R1 
និង F3 គឺរក ន ម រេប បដូច ្ន េនះែដរ េហើយក ្ល ំងសរុបៃន R2 និង F4ែដល នក ្ល ំងសរុប R នអំេពើេលើចំណុច 
O ក៏ ចរក ន ែដរ។

របូ ព 3-3  ការផបក ្ល ងំ
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3.1.4 ការបំែបកក ្ល ងំ
ការបំែបកក ្ល ំងគឺ ការែបងែចកក ្ល ំងែតមួយែដល នអំេពើេ េលើវត៉មួយេ ក ្ល ំងពីរ ឬេ្រចើនែដល នមុំ
ក់ ក់ចំេ ះ ្ន ។ ក ្ល ំងនីមួយៗែដលក ្ល ំងែតមួយ នែបងែចកេ ះ េគេ  “ក ្ល ំង ស ស គ” ៃនក ្ល ំង

េដើម។ េដើម ីរកក ្ល ំង ស ស គ ច ប់្របេលឡ្រកាម ែដល នេរ ប ប់ េ  ក៉ងែផ្នកស ស គៃនក ្ល ំង្រតវ ន
េ្របើប្រ ្ច សមកវញិេដើម ីែបងែចកក ្ល ំងែតមួយេ ក ្ល ំងពីរ ឬេ្រចើនែដល នមុំ ក់ ក់ចំេ ះ ្ន ។

ឧ ហរណ៍ វមួយ្រតវ នេគ ញ ដូចេ ក៉ង របូ ព 3-4(a)។ ែខ ពួរ្រតវ នេគ ញ មប ្ទ ត់េ្រទតេឡើងេលើ ប៉ុែន្ត
ក៉ងេពលដំ ល ្ន វ្រតវ នេលើកេឡើងេលើ និង ញ មទិសេដក។ ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-4(b) ក ្ល ំង F (OA) 
ចែបងែចកេ  F1 (OB) និង F2 (OC) េ យេ្របើច ប់្របេលឡ្រកាម ម លក្ខណៈ ប្រ ្ច ស។ េនះគឺ ការបំែបកក ្ល ំង 

ែដលប ្ហ ញ ក ្ល ំង មទិសេដករបស់ វគឺ F1 (OB)។

 (a)  (b)

របូ ព 3-4  ការបំែបកក ្ល ងំ

3.1.5 ម៉ូម៉ង់ៃនក ្ល ងំ
ម៉ូម៉ង់ៃនក ្ល ំងគឺផលៃនក ្ល ំង ែដលព ម បង្វ ិល វត៉មួយ។ េ េពលមួលបន្ត ឹងប៊ូ ឡុងេ យេ្របើ ៉ េឡត េ េពលែដល
កាន់ ៉ េឡត េ  ជិត ងចុងដង ម រក ្ល ំងតូច ងេបើេធ បនឹងេពលកាន់  េ  ែផ្នកក ្ដ ល ដូចប ្ហ ញក៉ង 
របូ ព 3-5។

របូ ព 3-5  ម៉ូឌុលៃនក ្ល ងំ និង្របែវងៃនៃដ ្ន ស់

មរេប បេនះ ម៉ូម៉ង់ៃនក ្ល ំងគឺ ចំនួនមួយែដល ងេ យ ផលគុណ រ ងម៉ូឌុលៃនក ្ល ំង និង្របែវងៃនៃដសច 
ស្រ ប់អ័ក  ឬកំណល់ ដង ថ្លឹង ៃន រង្វ ិលែដលេគឱ ។ ដូេច្នះ េបើម៉ូឌុលៃនក ្ល ំងគឺ F េហើយ្របែវងៃដសចគឺ L េ ះ ម៉ូម៉ង់ M 
ៃនក ្ល ំង គឺ M = F x L។ េ េពលមូ៉ឌុលៃនក ្ល ំង F គិត  N (ញូតុន) េហើយ្របែវងៃនៃដសច L គិត  m (ែម៉្រត) េ ះ
ម៉ូម៉ង់ៃនក ្ល ំង M គិត  N•m (ញូតុនែម៉្រត)។
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3.1.6 លំនឹងៃនក ្ល ងំ
េបើសិន វត៉មួយមិន នចល  េ ះបី នក ្ល ំងេ្រចើន នអំេពើ េលើ  េ ះក ្ល ំង ងំេនះគឺ នលំនឹង។ 
ឧ ហរណ៍ េ ក៉ង របូ ព 3-6 េគេឃើញ បន៉ក្រតវ នេគលីេ យដំបង។ េដើម ីរក ដំបងឱ េ ្រតឹមកម្ពស់ ្ម  េគ
គួរែត្រទដំបងចំក ្ដ ល េ េពល បន៉ក ងំពីរ ន ៉ សេស្ម ើ ្ន ។ េ េពល ន ៉ សខុស ្ន  េគគួរែត្រទដំបងេ ចំណុច
ែដលជិតបន៉ក ែដល ធ្ងន់ ង។ េដើម ីេធ្វឱ ក ្ល ំង្រសប នលំនឹង គឺេធ្វឱ ម៉ូម៉ង់ៃនក ្ល ំង នលំនឹង េ ល គឺ េធ្វឱ
ម៉ូម៉ង់ែដល នទិស្រសប និងប្រ ្ច សទិស្រទនិច ឡិកាេស្ម ើ ្ន ក់ ទងនឹងផ្ចិតៃនរង្វ ិល។

ផ្ចិតៃនរង្វ ិល

របូ ព 3-6  លំនឹងៃនក ្ល ងំ

មរេប បេនះ ត់ទុក ្ម គឺ ផ្ចិតៃនរង្វ ិលស្រ ប់ម៉ូម៉ង់ៃនក ្ល ំង េបើសិន ទី ំង្រទបន៉ក (ច ្ង យ មទិសេដក
រ ងបន៉ក និង ្ម ) េ េលើដំបងែដល ន ៉ សបន៉ក m1 និង m2 គឺ L1 និង L2

ម៉ូម៉ង់ែដល នទិស្រសប្រទនិច ឡិកាគឺ M1 = 9.8 x m1 x L1

ម៉ូម៉ង់ែដល នទិសប្រ ្ច ស្រទនិច ឡិកាគឺ M2 = 9.8 x m2 x L2 និង

M1 = M2 មលក្ខខណ្ឌ លំនឹងៃនម៉ូម៉ង់ ក់ទង នឹង ផ្ចិត ៃនរង្វ ិល។
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ពិ រ េលើករណីដូចករណីែដល នប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-7 ែដល ៉ សីុនសច ស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ
កំពុងេលើកបន៉កែដល ន ៉ ស់ m1 ម៉ូម៉ង់ែដល នអំេពើេធ្វឱ បះ្រក ប់ ៉ សីុនសចគឺ ខុស ្ន  រ ង េ េពលែដលៃដសច
្រតវ នប ្ទ បដល់ចំណុច A និងេ េពល ែដល ្រតវ នប ្ទ បដល់ចំណុច B។ េ យ នេជើងែ្រជងដងសច ចំណុច 
េផ្អ ង ្របែវងៃដសចស្រ ប់ម៉ូម៉ង់្រសបទិស្រទនិច ឡិកា (ែដលេ  “ម៉ូម៉ង់ៃនការេផ្អ ង”) គឺ L1 និង L2 េរ ង ្ន , េហើយ 
L1 < L2។ ដូេច្នះ ម៉ូម៉ង់គឺ 9.8 x m1 x L1 < 9.8 x m1 x L2។ ម៉ូម៉ង់ៃនការេផ្អ ងគឺធំ ង េ េពលែដលៃដសច្រតវ នប ្ទ ប
ដល់ ចំណុច B។

របូ ព 3-7  ម៉ូម៉ង់ៃន ៉ សុីនសចស្រ ប់ផក៉បន៉ក្របេភទ ន្រទងុ

េ ក៉ងរបូេនះ េ េពលែដលេធ្វឱ ៉ សីុនសច នស្ថ ិរ ព ម៉ូម៉ង់ែដល ន ទិសប្រ ្ច ស្រទនិច ឡិកា (ែដលេ  
“ម៉ូម៉ង់ស្ថ ិរ ព”) 9.8 x m2 x L គឺេថរ។ ការបន្ថយមុំៃនៃដសច ឬការពនតៃដសច នឹងេធ្វឱ ៃដសចកាន់ែតែវង េ ះបី
មួយនឹង ៉ ស់បន៉កដែដលក៏េ យ ែដលប ្ត លឱ មូ៉ម៉ង់ ៃនការ េផ្អ ងេកើនេឡើង។ ៉ សីុនសចបះ្រក ប់េ េពលែដល
ម៉ូម៉ង់្រសប្រទនិច ឡិកាេលើសពីម៉ូម៉ង់ប្រ ្ច ស្រទនិច ឡិកា។

េហតុដូេច្នះេហើយ ចំេ ះការ រែដល្រតវអនុវត្តេ យ ៉ សីុនសចចល័ត ន រៈសំ ន់ ស់ែដល្រតវប ្ជ ៉ សីុនសច
េ យ នម៉ូម៉ង់ស្ថ ិរ ពធំ ងម៉ូម៉ង់ៃនការេផ្អ ង។ េបើេជើងែ្រជងដងសចស្ថ ិតក៉ង ្ថ ន ពពនតមធ ម ឬពនត
អប បរ  (េ ក៉ង ្ថ ន ពពន្ល ឹបចូល ងំ្រសងុ) ម៉ូម៉ង់ស្ថ ិរ ពថយ ចុះេ េពល ែដល្របែវងពនតៃនេជើងែ្រជងដងសច 
L ថយចុះ។ េហតុដូេច្នះ បន៉កែដល នកំណត់សរុប (បន៉កែដល នកំណត់) ្រតវ ន កំណ ត់ ឱ ប ងេធ បនឹងការ
ពនតេពញបន៉ក េដើម ីបន្ថយម៉ូម៉ង់ៃនការ េផ្អ  ង និងប ្ក រមិនឱ ៉ សីុនសចបះ្រក ប់។

O៖ ចំណុចេផ្អ ង
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3.2 ៉ ស និងទី្របជំុទម្ងន់

3.2.1 ៉ ស
ង 3-1 ប ្ហ ញពី ៉ ស់្រប ក់្របែហលក៉ងមួយែម៉្រតគូប (m3) ចំេ ះ រ ូ ប តុខុសៗ ្ន ។ មរយៈការេ្របើ ងេនះ
មរេប បប្រ ្ច ស េគ ចរក ៉ ស់ៃនវត៉ មួយ ន េបើសិន េគដឹង ឌ (m3) របស់ ។ ឧ ហរណ៍ េដើម ីរក ៉ ស់ m (t) 

ៃនបន៉ក ្រតវយក ឌៃនបន៉ក V (m3) គុណនឹង ៉ ស់ d (t) ក៉ងមួយែម៉្រតគូប មវត៉ តុៃនបន៉ក (m = d x v)។

ង 3-1  ៉ សៃនវត៉ក៉ងមួយែម៉្រតគូប

្របេភទៃនវត៉ ៉ ស់ក៉ងមួយែម៉្រតគូប (t) ្របេភទៃនវត៉ ៉ ស់ក៉ងមួយែម៉្រតគូប (t)

សំណ 11.4 ខ ច់ 1.9

្ព ន់ 8.9 េម ធ ងថ្ម 1.0

ែដកែថប 7.8 ដុំធ ងថ្ម 0.8

ែដកស្ម ិត 7.2 ធ ងកូក 0.5

លុយមីញ៉ម 2.7 ទឹក 1.0

ថ្ម្រកានីត 2.6 េដើមែសន 0.9

េបតុង 2.3 េដើមសីុ 0.4

ដី 2.0 យេ្របស 0.4

្រកស 1.9 េឈើប៉ូ  ឡ េញ៉ 0.3

3.2.2 ទម្ងន់យ ្របេភទ
ទម្ងន់យ ្របេភទៃនវត៉មួយគឺ ផលេធ បរ ង ៉ សរបស់ នឹង ៉ សៃនទឹកសុទ្ធែដល ន ឌដូច ្ន េ សីតុណ្ហ ព 
4°C។ ្រតវ នប ្ហ ញេ យសមីការ ងេ្រកាម។

ទម្ងន់យ ្របេភទ = ៉ ស់របស់វត៉ / ៉ ស់របស់ទឹកសុទ្ធែដល ន ឌ ដូច ្ន  េ សីតុណ្ហ ព 4°C។

៉ ស់របស់ទឹកសុទ្ធេ សីតុណ្ហ ព 4°C គឺ 1 kg ស្រ ប់ 1 L និង 1 t ស្រ ប់ 1 m3 ដូេច្នះ តៃម្លៃនទម្ងន់យ ្របេភទ្រប ក់
្របែហល ស្រ ប់ វត៉ តុខុសៗ ្ន នប ្ហ ញេ ក៉ង ង 3-1។
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3.2.3 ទី្របជំុទម្ងន់
ទំ ញែផនដី នអំេពើេលើ្រគប់វត៉ ងំអស់។ ឧប វត៉ ងំេនះ្រតវ នែបងែចក េ្រចើនែផ្នក ទំ ញែផនដីនឹង ន 
អំេពើេលើែផ្នកនីមួយៗ។ ចំេ ះក ្ល ំងសរុបៃនទម្ងន់ ងំេនះ ទម្ងន់ ងំអស់ ច្រតវ ន េគ ត់ ទុក េ ្ត តេលើចំណុច
ែតមួយ។ ចំណុចៃនអំេពើៃនក ្ល ំងសរុបេនះេគេ  “ទី្របជុំទម្ងន់”។ ទី្របជុំទម្ងន់របស់វត៉គឺ ចំណុចេថរ។ េ ះបី ការ
ក់ ឬទី ំងរបស់វត៉ ្ល ស់បរក៏េ យ ក៏ទី្របជុំទម្ងន់មិន ្ល ស់បរ (របូ ព 3-8(a))។ េលើសពីេនះ ទី្របជុំទម្ងន់មិន ំ ច់

ែតេ ងក៉ងវត៉ (របូ ព 3-8(b))  េទ។

ទី ំងៃន ទី្របជុំទម្ងន់

ទី ំងៃន 
ទី្របជុំ
ទម្ងន់

 (a)  (b)

របូ ព 3-8  ទី ងំៃនទី្របជំុទម្ងន់

3.2.4 ស្ថ ិរ ពៃនវត៉
្របសិនេបើវត៉េ នឹងថ្កល់ែដល្រតវ នេធ្វឱ េផ្អ ងេ យៃដព ម្រតឡប់េ កែន្លងពីមុនរបស់ េ េពលែដលេគ្រពែល
ងៃដ ្រតវ នេគ ត់ទុក នស្ថ ិរ ព (របូ ព 3-9(a))។ ផយ៉េ វញិ េបើសិន វត៉បះ្រក ប់ ្រតវ នេគ ត់ទុក 
មិន ន ស្ថ ិរ ព (របូ ព 3-9(b))។ ឧ ហរណ៍ េបើវត៉មួយែដល ក់េ េលើៃផ្ទ បេស្ម ើ្រតវ នេធ្វឱ  េផ្អ ងដូច េ  ក៉ង 

របូ ព 3-9(a) េហើយប ្ទ ប់មកេគ្រពែលងៃដ នឹង្រតឡប់េ កែន្លង េដើម រ បស់ ។

G៖ ទី្របជុំទម្ងន់
W៖ ទម្ងន់
O៖ ចំណុចេផ្អ ង

 (a) ែដល នស្ថ ិរ ព  (b) ែដល ្ម នស្ថ ិរ ព

របូ ព 3-9  ស្ថ ិរ ពៃនវត៉

េនះក៏េ្រ ះែតទំ ញដីែដល នអំេពើេលើទី្របជុំទម្ងន់ G បេញ្ចញមូ៉ម៉ង់ ែដល នទិសេ េធ្វឱ វត៉្រតឡប់េ រកកែន្លងេដើម
របស់ វញិ េ យ ន ផ្ចិតរង្វ ិល O កំណល់ដងថ្លឹង។ េបើសិន វត៉េផ្អ ងរហូតដល់ប ្ទ ត់ឈរែដលឆ្លងកាត់ទី្របជុំទម្ងន់ 
េចញ េ្រ ចំណុចេផ្អ ង O ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-9(b)េ ះវត៉មិន្រតឡប់េ  កែន្លង េដើមេទ ប៉ុែន្ត នឹង្រក ប់។
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3.3 ចល

3.3.1 ចល
វត៉ែដល ្ល ស់បរទី ំងរបស់ េធ បនឹងវត៉មួយេផ ងេទ ត េ  “ចល ”។ េគែបងែចកចល ចល ឯកស ្ឋ ន 
និងចល មិនឯកស ្ឋ ន។ េ ក៉ងចល ឯកស ្ឋ ន េល ឿនេ េថរ្រគប់េពល ងំអស់។ េ ក៉ងចល មិន
ឯកស ្ឋ ន ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-10 េល ឿនេស្ម ើ 0 េ  ចំណុចេចញដំេណើរ នដល់េល ឿនអតិបរ េ ចំណុច
ក់ ក់ េល ឿន ថយ ចុះេ ចំពីមុខេ លេ  រចួេស្ម ើ 0 វញិ។ គឺ្រសេដ ង ្ន េ នឹង នយន្តែដលេគកំពុងេបើកបរ។

ចល មិនឯកស ្ឋ ន

ចំណុចេចញដំេណើរ ចំណុចេ ដល់

ចល មិនឯកស ្ឋ នេល ឿនអតិបរ

របូ ព 3-10  ចល

3.3.2 េល ឿន/ វិចទ័រេល ឿន
“េល ឿន” សំេ េ េលើច ្ង យែដលវត៉ នចល េធ្វដំេណើរ នក៉ង រយៈ េពល ក់ ក់ មួយ។ េបើសិន វត៉ នច ល
ចល ឯកស ្ឋ ន ្ល ស់ទី ន 50 ែម៉្រត ក៉ងរយៈេពល 10 វ ិ ទី េ ះេល ឿនរបស់ គឺ 5 ែម៉្រត/វ ិ ទី។ េ ះ ៉ ង  

េដើម ីកំណត់ចល របស់វត៉មួយ ការគិតែតេលើេល ឿនែត មួយ មុខគឺ មិន្រគប់្រ ន់ទ ្រតវគិតេ េលើទិសេ ៃនចល ផង
ែដរ។ វិចទ័រេល ឿនគឺ ចំនួនែដលប ្ហ ញ មរយៈ ងំទិសេ  ងំេល ឿនៃន ចល ។

3.3.3 និចល ព
វត៉មួយ នទំេ រេ នឹងថ្កល់ ដ បេបើ កំពុងស្ថ ិតក៉ង ពេ នឹង េហើយ នទំេ រេធ្វចល ្រតង់ េរ ងរហូត េបើ
កំពុងែត ្ល ស់ទីក៉ង ទិសេ ្រតង់ េលើកែលងែត ទទួលរងក ្ល ំងមួយចំនួនពី ងេ្រ ។ ទំេ រេនះ្រតវ នេគេ  "
និចល ព"។ ម៉ូឌុលនិចល ព ្រស័យេលើ ៉ ស់របស់វត៉។ និចល ពេកើនេឡើងេ េពលែដល ៉ ស់េកើនេឡើង។

េបើសិន រថេភ្ល ើងែដលកំពុងឈប់ែបរ េ មុខ ្ល មៗ មនុស ែដលឈរ េ ងក៉ងនឹងទំនង ដួល មទិសេ ផយ៉
នឹងទិសេ ែដលរថេភ្ល ើងកំពុងេធ្វចល  ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-11។ េលើសពីេនះ េបើសិន រថេភ្ល ើងែដលកំពុង
្ល ស់ទី ែបរ ឈប់ ្ល មៗ េ ះ មនុស ែដលឈរេ ងក៉ងនឹងទំនង ដួល មទិសេ ែដលរថេភ្ល ើងកំពុងេ ។ 

ឧ ហរណ៍ េបើសិន ្របតិបត្ដ ិការៃន ៉ សីុនសចឈប់ ្ល មៗ ខណៈេពល ែដល បន៉កកំពុង ្ល ស់ទី មទិសេដក េ ះបន៉ក
មិនឈប់ ្ល មៗេទ ប៉ុែន្ត   នឹងេ ល។ េនះគឺេ យ រែតក ្ល ំងនិចល ព។

ការ ប់
េផ្ដើម ្ល មៗ!

របូ ព 3-11  និចល ព
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3.3.4 ក ្ល ងំចូលផ្ចិត និងក ្ល ងំ កផ្ចិត
េ េពលែដលវត៉មួយកំពុង នចល រង្វង់ នក ្ល ំងពីរ ែដល បេញ្ចញ េលើ ៖ ក ្ល ំង កផ្ចិត ែដលេធ្វការេដើម ីេធ្វឱ
វត៉េ ះេចញពីរង្វង់ និងក ្ល ំងចូលផ្ចិតែដល ំ េ ្ព ះេ រកអ័ក រង្វ ិលេដើម ីកុំឱ ្ទ តេចញ។ ក ្ល ំង ងំេនះរក លំនឹង
របស់វត៉។ ក ្ល ំង កផ្ចិត និងក ្ល ំងចូលផ្ចិត ងំេនះ នម៉ូ ឌូលបុ៉ន ្ន  និងទិស េ  ផយ៉ ្ន ។

ក ្ល ំង កផ្ចិត  ក ្ល ំង កផ្ចិត  
ក ្ល ំង ចូលផ្ចិត 

ក ្ល ំង ចូលផ្ចិត 

ទិសេ ក ្ល ំងប៉ះ ទិសេ
ក ្ល ំងប៉ះ

ចំណុចក ្ត ល ចំណុច
ក ្ត ល

របូ ព 3-12 ក ្ល ងំចូលផ្ចិត និងក ្ល ងំ កផ្ចិត

៉ ស់និងវិចទ័រេល ឿនរបស់វត៉កាន់ែតធំ ក ្ល ំង កផ្ចិតនិងក ្ល ំងចូល ផ្ចិត កាន់ ែតធំ។ េ យ រេល ឿនបង្វ ិលរបស់បន៉ក
េកើនេឡើង ប ្ត លឱ បន៉កេបុើងេចញ កាន់ែត ្ង យេ ងេ្រ ។

a

b

កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការែដល ន
េកើនេឡើងេ យ រក ្ល ំង កផ្ចិត

របូ ព 3-13 ការេបុើងេចញេ្រ ៃនបន៉កេ យ រក ្ល ងំ កផ្ចិត និងកាចំ ្ង យ ស្រ  ប់ េធ្វការ

ក៉ងករណីែបបេនះ ម៉ូម៉ង់ែដលដំេណើរការេធ្វឱ ្រក ប់ ៉ សីុនសច ចល័ត េកើន េឡើង ៉ ង ្ល ងំ េបើេធ បេ នឹងករណីែដល
បន៉កកំពុងេ នឹងថ្កល់។ ំ ច់ែដល្រតវ្របងុ្របយ័ត្ន េ្រ ះ ៉ សីុនសច ច្រក ប់។

3.3.5 ក ្ល ងំកកិត
េបើសិន ក ្ល ំង ញ្រតវ នអនុវត្តេ េលើវត៉េ េលើក្រ ល នឹង  ញវត៉ មបេ ្ត យៃនៃផ្ទក្រ ល េហើយបេង្ក ើត
ក ្ល ំងទប់រ ង ៃផ្ទ ៃន ក្រ ល និងវត៉។ ្របការេនះនឹង ងំចល របស់វត៉។ វត៉មិន ្ល ស់ទីេ យក ្ល ំង ញែដលតូចេទ 
ប៉ុែន្ត នឹង ប់េផ្តើម ្ល ស់ទី េ េពលែដលក ្ល ំងេលើសពីក្រមិត ក់ ក់មួយ។ េរសីុស្ដ ង់ែដលបេញ្ចញេ េលើៃផ្ទប៉ះៃនវត៉
ែដលនឹងថ្កល់ េគេ  “ក ្ល ំង កកិត ្ត ទិច”។ ក ្ល ំងកកិតែដល នបេញ្ចញេលើវត៉មួយែដល ្ល ស់ទី ខណៈេពលែដល 
កំពុង ប៉ះ មួយវត៉មួយេទ តេ  “ក ្ល ំងកកិតឌី មិច”។ ក ្ល ំងកកិត ងំពីរេនះគឺស ្រតេ នឹងក ្ល ំងបញ រ 
េ យមិនគិត ពី្រក ៃផ្ទៃនៃផ្ទប៉ះ។ ក ្ល ំងកកិតឌី មិចតូច ងក ្ល ំងកកិត ្ត ទិច។ េ លគឺ វត៉ែដលេ នឹងថ្កល់
្រតវការក ្ល ំងេ្រចើន ង េដើម ី ប់េផ្តើម ្ល ស់ ទីេលើៃផ្ទៃនក្រ ល។

a៖ កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វការមុនការវលិ
b៖ កំាច ្ង យស្រ ប់េធ្វេពលកំពុងវលិ
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3.3.6 ដុំកង់រក
េ េពលេលើកបន៉កេឡើងេ យេ្របើែខ ពួរេធ្វពីលួស បន៉កែដលកំពុង េលើក កាន់ែតធ្ងន់នឹង្រតវការក ្ល ំងកាន់ែតេ្រចើន។ 
ដុំកង់រក្រតវ នេ្របើេដើម ីកាត់បន្ថយក ្ល ំងេលើកបន៉កេឡើង ឬេដើម ី ្ល ស់ បរទិសេ របស់ក ្ល ំង។ ដុំកង់រកស្រ ប់
៉ សីុនសច ច្រតវ នែបងែចក ្របេភទដូច ងេ្រកាម៖

(1) កង់រកអចល័ត
កង់រកអចល័ត្រតវ ន ្ជ ប់នឹងទី ំង ក់ ក់ ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-14។ ្រតវ នេ្របើេដើម ី ្ល ស់បរទិសេ
ៃនក ្ល ំង។ ក៉ងការេ្របើ្រ ស់  ្រ ន់ែត ញែខ ពួរចុះេ្រកាមេដើម ីឱ បន៉ក្រតវ ន េលើក េឡើងេលើ។ ខណៈេពលែដល
ទិសេ ៃនក ្ល ំង្រតវ នបរ ម៉ូឌុលៃនក ្ល ំងែដល្រតវ ការេ មិន ្ល ស់បរ។ េដើម ីេលើកបន៉កេឡើង 1 m ្រតវ ញែខ ពួរ
ចុះេ្រកាម 1 m។

ការ ញែខ ពួរ 1 m
េលើកបន៉ក 1 m។

កង់រកអចល័ត

របូ ព 3-14  កង់រកអចល័ត

(2) កង់រកចល័ត
កង់រកចល័ត្រតវ នេ្របើេ ក៉ងេ្រគឿងបង៉ំេង ងទម្ពក់ៃន ៉ សីុនសច ដូចប ្ហ ញេ ក៉ងរបូ ព 3-15។ ្ល ស់ទីេឡើងេលើ 
និងចុះេ្រកាមេ េពលែខ ពួរែដល ្ជ ប់ េ េលើ  ្រតវ ន ្ល ស់ទីេឡើងេលើ ឬចុះេ្រកាម។

ការ ញែខ ពួរ 2 m
េលើកបន៉ក 1 m។

កង់រកចល័ត

របូ ព 3-15 កង់រកចល័ត

កង់រកចល័ត្រតវ នេ្របើ េដើម ីកាត់បន្ថយក ្ល ំងែដល ញែខ ពួរ។ េ េពលេ្របើកង់រកចល័តេដើម ីេលើកបន៉កេឡើង 
ក ្ល ំងែត ក់ក ្ដ ល ៃនទម្ងន់របស់បន៉ក (ក ្ល ំងចុះេ្រកាមែដលេកើតេឡើងេ យ រ ៉ ស) គឺ្រគប់ ្រ ន់ ប៉ុែន្ត េ េពល
េលើកបន៉កេឡើង 1 m នឹង ម រ ញែខ ពួរ ឱ ន 2 m។ េ លគឺ ម រក ្ល ំងតិច ង មួយនឹងកង់រក ប៉ុែន្ត
ច ្ង យែដល ញគឺេទ្វមួយ ពីរ។ េលើសពីេនះ ទិសេ ៃនក ្ល ំង ញគឺេឡើងេ េលើ េនះគឺ ទិសេ ដូច ្ន  ែដលបន៉ក
កំពុង ្ល ស់ទី ដូេច្នះទិសេ ៃនក ្ល ំងមិន ្ល ស់បរេទ។
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(3) កង់រកច្រមះុ
កង់រកច្រមះុរមួបញល ្ន នូវកង់រកចល័ត និងកង់រកអចល័តេ្រចើន។ ចេលើក ឬប ្ទ បបន៉កធ្ងន់េ យេ្របើក ្ល ំងតូច។ 
បន ំ ្ន រ ងកង់រកចល័តពីរ និងកង់រកអចល័តពីរ ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-16(a) ចេលើកបន៉កមួយេ យក ្ល ំង
ែតមួយ គបួនៃន ទម្ងន់របស់ បន៉កប៉ុេ ្ណ ះ េ យសន្មត មិន នការកកិតកង់រក េហើយេ្រគឿងបង៉ំ េង ងទម្ពក់ រមួ ងំ
កង់រកចល័ត គឺ ្ម នទម្ងន់។ េ ះ ៉ ង  េដើម ីេលើកបន៉ក 1 m គឺ ម រឱ ញែខ ពួរឱ ន 4 m។ របូ ព 3-16(b) 
ប ្ហ ញពីឧ ហរណ៍ៃនកង់រកច្រមះុែដលេគេ្របើេ  ក៉ង ៉ សីុន សច ចល័ត ។

កង់រក
ចល័ត

កង់រក
អចល័ត

កង់រក
អចល័ត

កង់រក
ចល័ត

 (a)  (b)

របូ ព 3-16  កង់រកច្រមះុ
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3.4 បន៉ក តំណឹង ក ្ល ងំៃនវត៉ តុ

3.4.1 បន៉ក
បន៉កគឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វការែផ្នក ងេ្រ េ េលើវត៉ (ក ្ល ំង ងេ្រ )។ េ ក៉ងែផ្នកេនះ ្រតវ ន ត់ទុក ក ្ល ំង
ងេ្រ  (ឯក ៖ N, kN)។ េគែបងែចក មវធិីេផ ងៗ ្ន េ ងេ មរេប បែដលក ្ល ំងេធ្វការ។

(1) ចំ ត់ ្ន ក់ មទិសេ ៃនក ្ល ងំ (បន៉ក)

1) បន៉កតំណឹង

“បន៉កតំណឹង” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វការេដើម ី ញវត៉ តុ។ ដូច ប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-17 ក ្ល ំង F េធ្វការ មអ័ក
បេ ្ដ យៃន ដំបងេដើម ី ញ  េនះគឺ បន៉កតំណឹង។ បន៉កេនះ្រតវ នអនុវត្តេ េលើែខ ពួរេធ្វពីលួសែដលេលើកបន៉ក។

របូ ព 3-17   បន៉ក តំណឹង

2) បន៉កសង្កត់

“បន៉កសង្កត់” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វការេដើម ីសង្កត់វត៉ តុ ផយ៉ពីបន៉ក តំណឹង។ ដូច ប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-18ក ្ល ំង 
F េធ្វការេដើម ីសង្កត់ដំបង ម ទិស បេ ្ដ  យ េនះគឺ បន៉កសង្កត់។ បន៉កេនះ្រតវ នអនុវត្តេ េលើ្រគីបេជើងែ្រជងដង
សច។

របូ ព 3-18  បន៉កសង្កត់

3) បន៉កែដលេធ្វឲ ច់រយះ

“បន៉កែដលេធ្វឲ ច់រយះ” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វការ្រសេដ ង ្ន េ នឹង កៃ្រន្ត  ស្រ ប់កាត់វត៉ តុ។ ដូច ប ្ហ ញេ ក៉ង 
របូ ព 3-19ក ្ល ំង F េធ្វការេដើម ីកាត់ប៊ូ ឡុងែដលរតបន្ទះ ែដក ែថប ពីរ មប្ល ង់ែដល្រសបនឹងក ្ល ំង F។

របូ ព 3-19  បន៉កែដលេធ្វឲ ច់រយះ
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4) បន៉កែដលប ្ត លឲ ធ្នឹមេឡើងេកាង

“បន៉កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វការេដើម ីេធ្វឱ  វត៉ តុេកាង។ ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 
3-20(a) ធ្ន ឹមែដល្រទេ ចុង ងំពីរនឹងេកាងេបើសិន  នក ្ល ំងែកង F េធ្វអំេពើេលើ  េនះគឺ បន៉កែដលប ្ត លឲ
ធ្ន ឹម េឡើង េកាង។ រមួបញលទម្ងន់ៃនបន៉ក ឬ្រតេឡ ក់េ េលើធ្ន ឹមៃនដងសចេធ្វ ដំេណើរ ចល័តេ ខ្ពស់ផុតក ល ឬបន៉ក
ែដលេធ្វការេដើម ីពត់ៃដសចៃន ៉ សីុន សចឲ េកាង ដូចេ ក៉ង របូ ព 3-20(b)។

 (a)  (b)

របូ ព 3-20  បន៉កែដលប ្ត លឲ ធ្នឹមេឡើងេកាង

5) បន៉កែដលេធ្វឲ រមួល ែខ  េ ង 

“បន៉កែដលេធ្វឲ រមួលែខ េ ង” គឺ ក ្ល ំងែដលេធ្វការេដើម ីស ្ភ ររមួល។ ដងបង្វ ិលនឹងរមួល េបើសិន ចុង ្ខ ងរបស់
្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹង េហើយ ក ្ល ំង F ែដលេធ្វការក៉ងទិសេ ផយ៉ ្ន  ្រតវ នអនុវត្តេ  េលើវង់ មណ្ឌ ល ៃន ចុង ្ខ ងេទ ត 
ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-21។ េនះគឺ បន៉កែដល្រតវ នអនុវត្តេ េលើដងបង្វ ិលៃនដំុ ្ន រេ ងបង្ហ តែដល្រតវ
ន ញ និងមួលេ យែខ ពួរេធ្វពីលួស។ 

របូ ព 3-21  បន៉កែដលេធ្វឲ រមួល ែខ  េ ង 

6) បន៉កផប

បន៉កែដល នេរ ប ប់ ងេលើ នអំេពើេលើែផ្នកេផ ងៗៃន ៉ សីុនសចញឹក ប់ ងេ េពលរមួបញល ្ន  ងេពល
េ ែតឯង។

ឧ ហរណ៍ ងំែខ ពួរេធ្វពីលួស និង ងំេង ងទម្ពក់គឺរងនូវបន៉កតំណឹង និងបន៉កែដលប ្ត លឲ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង ខណៈ
ែដលដងបង្វ ិលែដល េ្របើ អគ្គ ិសនីទូេ រងបន៉កែដលប ្ដ លឱ ធ្ន ឹមេឡើងេកាង និងរមួល។
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3.5 ក ្ល ងំៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស េង ងទម្ពក់ និងស ស គ
ត ្ជ ប់ ដង សចស្រ ប់េលើកបន៉កេផ ងេទ ត

ក៉ងអំឡុងេពលេធ្វការ ក់ែស្ដ ងៃន ៉ សីុនសច េរឿងធម្ម េទ ែដល េ្របើ ែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake (ការចងែខ ) និង
្រច ក់ tamagake េ្រចើន េដើម ីអនុវត្ត tamagake និងេលើកបន៉កេឡើង។ បន៉កអតិបរ ែដលែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake 
និង្រច ក់ tamagake ងំេនះ ចេលើក ន មចំនួនែខ ពួរ/្រច ក់ និងមុំៃនការេលើក េគេ  “ែដនកំណត់ៃន
បន៉កសចេ ង"។

េលើសពីេនះ បន៉កែដលេធ្វឱ ក់បរកិា្ខ  tamagake រមួ ងំែខ ពួរេធ្វ ពីលួស tamagake និងេង ងទម្ពក់ tamagake េគ
េ  “បន៉កែដល េធ្វ ឱ  ក់”។ ផលេធ បរ ងបន៉កែដលេធ្វឱ ក់ និងក ្ល ំងែដល្រតវ ្ន នឹងែដន កំណត់ ៃនបន៉កសច
េ ង េគេ  “េមគុណសុវត្ថ ិ ព”។

(1) បន៉កែដលេធ្វឲ ក់
បន៉កែដលេធ្វឲ ក់គឺ បន៉កអតិបរ ែដលេ ក្រមិតេ ះឧបករណ៍ tamagake និងែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake មួយ
ក់ ( ្ន ត៖ kN)។

(2) េមគុណសុវត្ថ ិ ព
េមគុណសុវត្ថ ិ ពគឺ ផលេធ បរ ងបន៉កែដលេធ្វឱ ក់ស្រ ប់បរកិា្ខ  tamagake ឧ ហរណ៍ែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake 
ឬ្រច ក់ tamagake និងបន៉កអតិបរ ែដល្រតវអនុវត្តក៉ងេពលេ្របើ។ ្របេភទ របូ ង វត៉ តុ និងវធិី ្រស្ត េ្របើៃនបរកិា្ខ  
tamagake ្រតវ ន យកមកពិ រ ក៉ងការកំណត់េមគុណសុវត្ថ ិ ព។ េមគុណសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់បរកិា្ខ  tamagake ្រតវ
នកំណត់ដូច ង េ្រកាម េ ក៉ងបទប ញ្ញត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ ៉ សីុនសច។

● ែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake៖ 6 សរៃសេឡើងេ

● ្រច ក់ tamagake៖ 5 ្រច ក់េឡើងេ  (ឬ 4 ្រច ក់េឡើងេ   េ េពល បំេពញ ន ម លក្ខ  ខណ្ឌ  ក់ ក់)

● ្រកវលិទំពក់ និងេង ងទម្ពក់ tamagake៖ 5 សរៃសេឡើងេ

របូ ព 3-22 ប ្ហ ញពីដ ្រកាមៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake និង្រច ក់ tamagake គំរ។ូ

ចំណងកំណួច កង/្រកវលិ

កង/្រកវលិ

េង ងទម្ពក់

(a) ែខ ពួរេធ្វពីលួសែដល នចំណងកំណួច
េ ចុងសង ង

ែខ ពួរេធ្វពីលួស នកង (c) ្រច ក់ នេង ងទម្ពក់

របូ ព 3-22  ែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake និង្រច ក់ tamagake គំរ ូ
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(3) ែដនកំណត់ៃនបន៉កសចេ ង មបទ ្ឋ ន
ែដនកំណត់ៃនបន៉កសចេ ង មបទ ្ឋ នគឺ បន៉កអតិបរ ែដល ច្រតវ នេលើកបញ រេ យេ្របើែខ ពួរេធ្វពីលួស 
tamagake ែតមួយ េ យ គិតពីេមគុណសុវត្ថ ិ ព។ េគ ចរក ន មរយៈសមីការ ងេ្រកាម។

ែដនកំណត់ៃនបន៉កសចេ ង មបទ ្ឋ ន (t) = [បន៉កែដលេធ្វឲ ក់ (kN)] / [9.8 x េមគុណសុវត្ថ ិ ព]

(4) ែដនកំណត់ៃនបន៉កសចេ ង
“ែដនកំណត់ៃនបន៉កសចេ ង” (បន៉កសចេ ង) គឺ បន៉កសច េ  ង អតិបរ  (t) ែដល ចឱ េគេលើកេឡើង ន
េ យេ្របើឧបករណ៍ tamagake រមួ ងំែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake និង្រច ក់ tamagake េ ង មមុំៃនការេលើក និង
ចំនួនែខ ពួរ/្រច ក់។
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3.6 ទំ ក់ទំនងរ ងចំនួនៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake 
មុំៃនការ េលើក និងបន៉ក

3.6.1 ស ្ញ ណៃនបន៉កែដលអនុវត្តេ េលើែខ ពួរេធ្វពីលួស
បន៉កែដល្រតវ នអនុវត្តេ េលើ ែខ ពួរេធ្វពីលួស ែ្រប្របល ្រស័យ េលើ ៉ ស ៃនបន៉ក ចំនួនៃនែខ ពួរ និងមុំៃនការេលើក។

(1) ចំនួនៃនែខ ពួរ និងមុំៃនការេលើក
“ចំនួនៃនែខ ពួរ” សំេ េ េលើចំនួនៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស។ េគប ្ហ ញ  "ែខ ចងសចេជើងមួយ មួយពីរចំណុច", 
"ែខ ចងសច េជើង ពីរ មួយពីរចំណុច", "ែខ ចងសចេជើងបី មួយបីចំណុច" ឬ "ែខ  ចងសចេជើងបួន មួយបួនចំណុច" 
្រស័យេលើចំនួនៃនចំណុច ចងសច េ ែផ្នក ងបន៉ក។ “មុំៃនការេលើក” គឺ មំុរ ងែខ ពួរេធ្វពីលួស tamagake ែដល
្ជ ប់នឹង េង ង ទម្ពក់។

ប ្ទ ត់អង្កត់្រទង

ែខ ចងសចេជើងមួយ មួយពីរចំណុច ែខ ចងសចេជើងបី មួយបីចំណុច ែខ ចងសចេជើងបួន មួយបួនចំណុច

របូ ព 3-23 ចំនួនៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស និងមុំៃនការេលើក (“a” េ ក៉ងដ ្រកាមគឺសំេ  េ េលើមុំៃនការេលើក)

ដូចប ្ហ ញេ ក៉ង របូ ព 3-24 េ េពលេលើកបន៉ក េឡើងេ យែខ ពួរពីរ ក ្ល ំង ្រទ ៉ ស់បន៉ក m គឺក ្ល ំងសរុប (F) ៃន
តំណឹង (F1, F2) ែដល នអនុវត្តេ េលើែខ ពួរ ងំពីរ។ F1 និង F2 ធំ ង F/2, េរ ង ្ន ។ េ ះបី មួយនឹងបន៉កែដល ន
៉ ស់ដូច ្ន ក៏េ យ េ េពលែដលមំុៃន ការេលើកកាន់ែតធំ េ ះតំណឹងៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស F1 និង F2 នឹងេកើនេឡើង។ 

ដូច ្ន េនះែដរ េ េពលមំុៃនការេលើកកាន់ែតធំ ក ្ល ំង ស ស គ ម ទិសេដក P ៃន F1 និង F2 េកើនេឡើង។ ក ្ល ំង
ស ស គ មទិសេដក P េនះ នអំេពើេលើបន៉កដូច ក ្ល ំង សង្កត់ េ យព ម ញែខ ពួរេធ្វពីលួសចូលក៉ង 

ដូេច្នះ្រតវែតយក ចិត្តទុក ក់ចំេ ះមុំៃនការេលើកែដលកាន់ែតធំ។

ែខ ពួរេធ្វពីលួស 
tamagake

ការេលើក
មុំ

m៖ ៉ សបន៉ក (t)

Fw៖ 9.8 x m (kN)

F1, F2៖ តំណឹងៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake

F៖ ក ្ល ំងសរុប (F=Fw)

P៖ ក ្ល ំងែដល ញែខ ពួរេធ្វ ពីលួស tamagake ចូល ក៉ង (kN)

របូ ព 3-24  តំណឹងៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake
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(2) ក ្ត តំណឹង
“ក ្ត តំណឹង” គឺ តៃម្លស្រ ប់គណ បន៉ក (តំណឹង) ែដលអនុវត្តេលើ ែខ  ពួរេធ្វពីលួស tamagake ឬបរកិា្ខ  tamagake 
េផ ងេទ ត មមុំ ៃន ការ េលើក។ តំណឹងេ ក៉ងែខ ពួរេធ្វពីលួសមួយែខ ច្រតវ នគណ េ យេ្របើក ្ត  តំណឹង និង
ចំនួនែខ ពួរ េ ះបីចំនួនែខ ពួរ ្ល ស់បរក៏េ យ។

របូ ព 3-25 ប ្ហ ញពីទំ ក់ទំនងរ ងមុំៃនការេលើក និងតំណឹងៃន ែខ ពួរ េធ្វ ពី លួស ។ េ េពលមំុៃនការេលើកេកើនេឡើង 
តំណឹងែដល្រតវ នអនុវត្តេ  េលើែខ  ពួរ េធ្វពីលួសេកើនេឡើង េ ះបី ៉ ស់បន៉កេ មិន ្ល ស់បរក៏េ យ។ ដូេច្នះ ្រតវែត
េ្របើែខ ពួរេធ្វពីលួសែដល្រកាស់ ង។ េលើសពីេនះ េបើសិន េបើមុំៃនការេលើកេកើនេឡើង ្ល ងំេពក កំណួចៃនែខ  ពួរេធ្វពី
លួស tamagake ចរបូតេចញពីេង ងទម្ពក់ ដូេច្នះ្រតវ្រ កដ មំុ ៃន ការេលើក នទំហំ 60 ដឺេ្រក ឬតិច ងេនះ។

របូ ព 3-25  ទំ ក់ទំនងរ ងមុំៃនការេលើក និងតំណឹងែដលអនុវត្តចំេ ះ ែខ ពួរ េធ្វ ពីលួស Tamagake

(3) ក ្ត បំែណប
“ក ្ត បំែណប” គឺ ផលេធ បរ ងែដនកំណត់ៃនបន៉កសចេ ងៃន ែខ  ពួរ េធ្វពីលួស tamagake ឬឧបករណ៍ tamagake 
េផ ងេទ តេ ចំនួនែខ  ពួរ ក់ ក់ និងមុំៃនការេលើក ក់ ក់េ នឹង ែដនកំណត់ៃនបន៉ក សច េ ង មបទ ្ឋ ន។ 
តៃម្លក ្ត បំែណប ដំបូងគឺែ្រប្របល ្រស័យេលើមុំៃនការេលើក ប៉ុែន្ត ្រតវ នកំណត់ឱ េថរស្រ ប់ចេ ្ល ះមុំៃនការេលើកនី
មួយៗែដល ន ក់ ្រកមុ មចេ ្ល ះ ក់ ក់ េដើម ី យ្រសលក៉ងការេ្របើ្រ ស់។
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ស ្ញ ស្រ ប់្របតិបត្តិការៃន ៉ សុីនសចចល័ត

ែដល ច េលើក របស់្រ លៗ

4.1 ស ្ញ ស្រ ប់្របតិបត្តិការៃន ៉ សុីនសចចល័តែដល
ច េលើក របស់្រ លៗ

ស ្ញ ែដលអ្នកផ្ដល់ស ្ញ េ្របើក៉ងការ ក់ទង មួយអ្នកប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត នដូច  ស ្ញ ៃដ និងស ្ញ ទង់ 
ជួនកាលេពល ំ ច់ ន ងំ ការ េ្របើកែញ្ច រមួផ ែំថមេទ ត។ េ ះ ៉ ង ក៏េ យ អ្នកផ្ដល់ស ្ញ មិន្រតវេ្របើកែញ្ច ែត
ម ៉ង ក៉ង ការ ផ្ដល់ ស ្ញ េ ះេទ េ្រ ះ ច ំឱ នេ្រ ះ ្ន ក់ ន ៉ ង យ។ ទូេ  ស ្ញ ៃដ្រតវ នេគេ្របើ ៉ ង
ទូលំទូ យ។ េ ះ ៉ ងេនះ ក៏េ  យ ការសំ ន់ក៉ងការេធ្វសកម្ម ព ក់ ក់ច ស់ ស់។

មច ប់ េ េពលអនុវត្តការ រែដលេ្របើ ៉ សីុនសចចល័ត និេ ជក ្រតវែតកំណត់ស ្ញ ប់ ប់ ស្រ ប់ប ្ជ
៉ សីុនសចចល័ត ត់ ំង អ្នកផ្ដល់ស ្ញ  និង នអ្នកផ្ដល់ស ្ញ េធ្វការផ្ដល់ស ្ញ ងំេ ះ។ អ្នក ផ្ដល់ស ្ញ ែដល្រតវ ន
ត់ ំង ្រតវែតផ្ដល់ស ្ញ ប់ ប់។ េ យ រ នេសចក្ដ ីប ្គ ប់  កម្មករនិេ ជិតែដលចូលរមួក៉ងការ រ ្រតវែត

េធ្វ មស ្ញ  ដូេច្នះអ្នកែដលកំពុងប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត ្រតវែត េ រពនិងេធ្វ មស ្ញ ពីអ្នកផ្ដល់ស ្ញ ។

ការសំ ន់ចំេ ះអ្នកប ្ជ ៉ សីុនសចចល័តែដលកំពុងេធ្វការេ ឯការ ្ឋ នសំណង់ក៉ងការេ រព មស ្ញ ែដល្រតវ
េ្របើ។ ម៉ ងវញិេទ ត េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ែដលេកើតេឡើងពីការផ្ដល់ស ្ញ  មិន ្រតឹម ្រតវ អ្នកប ្ជ េ្រគឿងច្រក្រតវែតបញ ប់
្របតិបត្ត ិការៃន ៉ សីុនសច ចល័ត បេ ្ត ះ សន្នក៉ងករណីដូច ងេ្រកាម៖

● េ េពល នស ្ញ មិនច ស់

● េ េពលអ្នកប ្ជ ៉ សីុនសចចល័តទទួល នស ្ញ ខុសពីស ្ញ ប់ ប់

● េ េពលអ្នកប ្ជ ៉ សីុនសចចល័តទទួលស ្ញ ពីអ្នកផ្ដល់ស ្ញ ប់ពីពីរ ក់េឡើងេ

● េ េពលស ្ញ ្រតវ នផ្ដល់េ យកម្មករនិេ ជិតែដលមិន អ្នកផ្ដល់ស ្ញ ែដល្រតវ ន ត់ ំង
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ច ប់ និងបទប ញ្ញ ត្ត ិែដល្រតវអនុវត្ត 

(ទិដ្ឋ ពទូេ )

5.1 ច ប់ស្ដ ីពីសុវត្ថ ិ ព និង សុខ ពែផ្នកឧស ហកម្ម

ជំពូកទី 4 វ ិ នការេដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ ឬការចុះេខ យសុខ ពរបស់
កម្មករ

(វ ិ ន ែដល ្រតវអនុវត្ត េ យនិេ ជក)

្រ  20

និេ ជក្រតវ ត់វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ែដល បង្ក េឡើង េ យេ្រគឿង ៉ សីុននិងបរកិា្ខ រដៃទេទ ត 
េ យ រ តុែដល យផះ៉ ប និងេឆះ និងេ យអគ្គ ិសនី កេ ្ដ  និង មពលដៃទេទ ត។

[បទប ញ្ញ ត្ត ិស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពែផ្នកឧស ហកម្ម]

(ការេ្របើ្រ ស់េ្រគឿង ៉ សុីន និងបរកិា្ខ រេផ ងេទ ត្រតវអនុេ មេ ម បទ ្ឋ ន ងំ យ)

្រ  27

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើ្រ ស់េ្រគឿង ៉ សីុន និងបរកិា្ខ រដៃទ េទ ត េឡើយ ្របសិនេបើពួក មិនបំេពញ ម
បទ ្ឋ ន ងំ យ ែដល្រតវ ន ែចង ក៉ងច ប់េ យរដ្ឋម្រន្ត ី្រកសួងសុ ភិ ល ការ រ និង សុខុ ល ព។

(ការែថរក ្របកបេ យ្របសិទ្ធ ពៃនឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព)

្រ  28

និេ ជក ច់ ត្រតវ្រតតពិនិត  និងែថ ឧំបករណ៍សុវត្ថ ិ ព េដើម ី ឱ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព្រតវ នេ្របើ្រ ស់ក៉ង
លក្ខខណ្ឌ ន្របសិទ្ធ ព។

(ការប ្ក រការឆក់អគ្គ ិសនី)

្រ  349

និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់វ ិ នការមួយ ឬេ្រចើន ងេនះ ដូច ង េ្រកា ម ឱ នសមរម  េ េពល ន និភ័យ
ៃនការឆក់អគ្គ ិសនីដល់ កម្មករ និេ ជិតក៉ងអំឡុងេពលេធ្វការ ឬេពលឆ្លងកាត់។

1. ្ល ស់បរទី ំងេស គ្វែដល នបន៉ក។

2. ដំេឡើងរ ំងហុ៊មព័ទ្ធ េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ៃនការឆក់អគ្គ ិសនី។

3. បំ ក់េស គ្វែដល នបន៉កេ យឧបករណ៍ការ រអីុសូឡង់។

4.  ្របសិនេបើកិច្ចការ ងេលើ នការពិ ក ្ល ងំក៉ងការេធ្វ ម ចូរ ត់ ំង អ្នកេមើលការខុស្រតវ េហើយឱ ពួកេគ
ម នេលើការ រេ ះ។



102(km)

្រ  21

និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ ែដល េកើតេឡើងពីវធិី ្រស្ត បំេពញការ រែដល
ក់ព័ន្ធនឹង្របតិបត្ត ិការ ដូច  ការជីកកាយ ការ ស់ថ្ម ការ ត់ែចងទំនិញ ឬការកាប់េឈើ។

2.  និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ ែដល ក់ទងនឹងកែន្លងែដលកម្មករ ចនឹង
្ល ក់ចុះ ឬកែន្លងែដល ន និភ័យៃនការរអិល ក់ដី។

្រ  24

និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីប ្ក រការេ្រ ះ ្ន ក់ែផ្នក ឧស ហកម្មែដលេកើតេឡើងពីសកម្ម ព
្របតិបត្ត ិការរបស់កម្មករ។

្រ  25

និេ ជក ច់ ត្រតវបញ ប់ ប ្ទ ន់នូវ្របតិបត្ត ិការ ងំ យ ្របសិន េបើ នេ្រ ះ ្ន ក់ៃនការេ្រ ះ ្ន ក់ែផ្នក
ឧស ហកម្មែដលជិតនឹងេកើតេឡើង មួយ េហើយ ត់វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីជេម្ល សកម្មករនិេ ជិតេចញ ពីកែន្លង
េធ្វការ។

[បទប ញ្ញ ត្ត ិស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពែផ្នកឧស ហកម្ម]

្រ  29

កម្មករនិេ ជិត ច់ តមិន្រតវយកឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពេចញ ឬបិទ ដំេណើរ ការ ពួក េឡើយ។ ្របសិនេបើ ំ ច់្រតវ
េធ្វដូេ ្ន ះ កម្មករនិេ ជិត្រតវ នការអនុ ្ញ ត ពីនិេ ជក មុនសិន។ ប ្ទ ប់ពីសកម្ម ពែបបេ ះែលង
ការ ំ ច់េហើយ ច់ ត្រតវ ក់ ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពឱ ដូចេ នឹង ្ថ ន ពេដើមរបស់ពួក េឡើងវញិ ្ល ម ៗ។ 
្របសិនេបើកម្មករនិេ ជិតរកេឃើញ ពួក ្រតវ នយកេចញ/បិទដំេណើរការ កម្មករនិេ ជិត្រតវជូនដំណឹងេ
និេ ជកអំពីេរឿងេ ះ។

(វ ិ នការ ែដល្រតវអនុវត្តេ យ អ្នក ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សុីន និងឧបករណ៍េផ ងៗេទ ត)

្រ  33

អ្នក ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សីុន ច់ ត្រតវ ត់វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីប ្ក  រការ រ ងរបួសែផ្នកឧស ហកម្ម េ យ រែត
េ្រគឿង ៉ សីុន ក់ព័ន្ធ  េ  កែន្ល  ង េធ្វការរបស់និេ ជកែដលទទួលជួល ។

2.  និេ ជកែដលទទួលជួលេ្រគឿង ៉ សីុនពីអ្នក ក់ជួល ច់ ត ្រតវ ត់វ ិ នការ ំ ច់ េដើម ីប ្ក រការេ្រ ះ ្ន ក់
ឧស ហកម្ម េ យ រែត ការ េធ្វ្របតិបត្ដ ិការេ្រគឿង ៉ សីុន ក់ព័ន្ធ  ្របសិនេបើអ្នកប ្ជ េ្រគឿង ៉ សីុនេនះមិនែមន
កម្មករនិេ ជិតែដល្រតវ នជួលឱ បេ្រមើការ រេ ទីេ ះ។

3.  កម្មករនិេ ជិត ែដលេធ្វ្របតិបត្ត ិការប ្ជ េ្រគឿង ៉ សីុន ច់ ត ្រតវេ រព មវ ិ ន ំ ច់ េ យ្រសប ម
វ ិ នការែដលនិេ ជក ែដល ទទួលជួលេ្រគឿង ៉ សីុនេនះអនុវត្ត។



103(km)

[បទប ្ជ ស្រ ប់ការអនុវត្តច ប់ស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពែផ្នកឧស ហ កម្ម]

(េ្រគឿង ៉ សុីនែដល្រតវ នកំណត់និយមន័យេ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋម្រន្ត ី ែដល នែចងេ ក ខណ្ឌ  (1) ៃន ្រ  
33 ៃនច ប់េនះ)

្រ  10

េ្រគឿង ៉ សីុនែដល្រតវ នកំណត់និយមន័យេ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋម្រន្ត ី ែដល នែចងក៉ងក ខណ្ឌ  (1) ៃន ្រ  
33 ៃនច ប់េនះ គឺ ៉ សីុន សចចល័តែដល នសមត្ថ ពសចេលើក ន ប់ពី 0,5 េ នេឡើងេ ។

[បទប ញ្ញ ត្ត ិស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពែផ្នកឧស ហកម្ម]

(ការេធ្វឯក វបូនីយកម្មៃនស ្ញ ស្រ ប់េធ្វ្របតិបត្តិការប ្ជ ៉ សុីនសច)

្រ  639

និេ ជកចម ងែដល នប ្ជ ក់ ច់ ត្រតវែតកំណត់ស ្ញ ឯក ព ងំ យ ស្រ ប់េធ្វ្របតិបត្ត ិការប ្ជ
៉ សីុនសច ក៉ងករណីកម្មករ និ េ  ជិត ៃននិេ ជកចម ងែដល នប ្ជ ក់ និងអ្នកេ ៉ ការែដល ក់ ព័ន្ធ  អនុវត្ត

ការ រេ កែន្លងែតមួយ េ យេ្របើ្រ ស់ ៉ សីុនសច។ និេ ជកចម ងែដល នប ្ជ ក់្រតវ្រ ប់អំពីស ្ញ ឯក ព
ងំ យឱ អ្នកេ ៉ ការែដល ក់ព័ន្ធ នដឹង។

(វ ិ នការែដល្រតវអនុវត្តេ យអ្នក ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សុីន)

្រ  666

អ្នក ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សីុន ច់ ត្រតវ ត់វ ិ នការដូច ងេ្រកាម េ  េពល ក់ជួលេ្រគឿង ៉ សីុន ក់ព័ន្ធ េ ឱ
នេិ ជកដៃទេទ ត។

1.  ពិនិត េ្រគឿង ៉ សីុន ក់ព័ន្ធ មុន េហើយេធ្វការជួសជុល និងែថ ំ ំ ច់ដៃទេទ ត ្របសិនេបើរកេឃើញ ន
ពមិន្រប្រកតី មួយ។

2.  ចូរេចញនូវឯក រែដលប ្ហ ញពីសមត្ថ ព លក្ខណៈ និងចំណុច្របងុ ្របយ័ត្ន ងំ យ ស្រ ប់េ្រគឿង ៉ សីុន
ក់ព័ន្ធដល់និេ ជកែដល ពួក  ្រតវ ន ក់ជួលឱ ។



104(km)

ជំពូកទី 5 បទប ញ្ញ ត្ត ិស្ត ីពីេ្រគឿង ៉ សុីន និង រ តុេ្រ ះ ្ន ក់
(ការេចញវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត )

្រ  39

៉ សីុនសចចល័ត (ែដល នសមត្ថ ពសចេលើក ប់ពីបីេ ន េឡើង េ  ) ច់ ត្រតវឆ្លងកាត់ការ្រតតពិនិត
ការផលិត េ យទី ្ន ក់ រែដល្រតវ នចុះបញ្ជ ីស្រ ប់េធ្វការ្រតតពិនិត េ្រកាយការផលិត េ  េព ល ៉ សីុន ងំេនះ្រតវ
នផលិត ំចូល ដំេឡើង រេឡើងវញិ ឬេ្របើ ្រ ស់ រេឡើងវញិ។ វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត នឹង្រតវ នេចញ ្របសិនេបើ
ប់ការ្រតត ពិនិត  ។ េ េពលស ស តុរច សម្ព ័ន្ធចម ងរបស់ ៉ សីុនសចចល័ត្រតវ នែកែ្រប ៉ សីុន ងំេនះ

្រតវែតឆ្លងកាត់ការ្រតតពិនិត េ យ ្រប ន ការ ិ ល័ យ ្រតតពិនិត បទ ្ឋ នការ រ។ វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ្រតវ ន
េចញ ឬវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត  ែដល ន េចញរចួេហើយ្រតវ នឯក ព ្របសិនេបើការ្រតតពិនិត ន ប់។

(ការរតត ិតេលើការេ្របើ្រ ស់)

្រ  40

៉ សីុនសចចល័ត (ែដលសចេលើកបន៉ក ន ប់ពីបីេ នេឡើងេ ) ែដល វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត មិន្រតវ នេចញជូន 
ច់ តមិនយក មក េ្របើេឡើយ។ ៉ សីុនសច ងំេនះ ច់ តមិន្រតវេផ្ទរ ឬ ក់ជួលេឡើយ លុះ្រ ែត ន វ ិ ្ញ បនប្រត

្រតតពិនិត អម មួយ។

(រយៈេពល នសុពល ព ៃនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត )

្រ  41

ជនែដល នបំណងបន្តសុពល ពវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត  ច់ ត្រតវឆ្លងកាត់ការពិនិត េមើលដំេណើរការ េ យ
ទី ្ន ក់ រ ែដល ្រតវ នចុះបញ្ជ ីស្រ ប់េធ្វការពិនិត េមើលដំេណើរការ។

(ការរតត ិតេលើការេផ្ទរ)

្រ  42

េ្រគឿង ៉ សីុន ែដលមិន្រតវ នប ្ជ ក់េ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋម្រន្ត ី ែដល នែចងក៉ងក ខណ្ឌ  (1) ៃន ្រ  37 ៃន
ច ប់េនះ ប៉ុែន្ត ែដល ំ ច់ ក៉ង ការេធ្វ្របតិបត្ត ិការការ រែដល ចបង្កេ្រ ះ ្ន ក់ ឬអន្ត យ ែដល ្រតវ នេ្របើ្រ ស់
េ កែន្លងេ្រ ះ ្ន ក់ ឬ្រតវ នេ្របើេដើម ី ប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ ដល់កម្មករនិេ ជិត និងការចុះអន់េខ យដល់សុខ ព កម្មករ 
និេ  ជិត និងែដល្រតវ នកំណត់េ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋម្រន្ត ី ច់ ត មិន្រតវេផ្ទរ ជួល ឬដំេឡើងេឡើយ លុះ្រ ែត ្រតវ
នបំ ក់នូវឧបករណ៍ សុវត្ថ ិ ព ឬបំេពញ មបទ ្ឋ នែដល នែចងេ យរដ្ឋ ម្រន្ត ី ្រកសួង សុ ភិ ល ការ រ និង

សុខុ ល ព។

[បទប ្ជ ស្រ ប់ការអនុវត្តច ប់ស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពែផ្នកឧស ហ កម្ម]

(េ្រគឿង ៉ សុីនែដល្រតវអនុេ ម មបទ ្ឋ ន ឬ្រតវបំ ក់នូវឧបករណ៍ សុវត្ថ ិ ព ែដល្រតវ នកំណត់េ យ
រដ្ឋម្រន្ត ី្រកសួងសុ ភិ ល ការ រ និងសុខុ ល ព)

្រ  13

េ្រគឿង ៉ សីុន ែដល្រតវ នកំណត់េ យ បទប ្ជ  គណៈរដ្ឋម្រន្ត ីែដល ន ែចង េ ក៉ង ្រ ទី 42 ៃនច ប់ ្រតវែត
៉ សីុនសចចល័ត ែដល ន សមត្ថ ព ចេលើក បន៉ក ន 0.5 េ នេឡើងេ  ប៉ុែន្ត  តិច ង បីេ ន ។



105(km)

(ការ្រតតពិនិត មេពលកំណត់េ យខនឯង)

្រ  45

និេ ជក ច់ ត្រតវេ រព មបទប ្ជ គណៈរដ្ឋម្រន្ត ី េធ្វការ្រតត ពិ និត  និងកត់្រ លទ្ធផលេលើេ្រគឿង ៉ សីុននិង
បរកិា្ខ រដៃទេទ ត ដូច  ឡេ ្ង រ ដូច នែចងេ យបទប ្ជ គណៈរដ្ឋម្រន្ត ី។ រដ្ឋម្រន្ត ី្រកសួងសុ ភិ ល ការ រ និង
សុខុ ល ព ្រតវេចញេ ល ការណ៍ ែណ ំ ំ ច់ស្រ ប់េធ្វការ្រតតពិនិត េ យខនឯង េហើយេបើ ំ ច់ ចផ្តល់នូវ
ការែណ ំ ំ ច់េលើេ លការណ៍ែណ ំស្រ ប់ការេធ្វការ្រតតពិនិត េ យខនឯងដល់ប ្ដ និេ ជក ្ន ក់ រ
្រតតពិនិត ែដល នចុះបញ្ជ ី និងស គម ងំ យ។

[បទប ្ជ ស្រ ប់ការអនុវត្តច ប់ស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពែផ្នកឧស ហ កម្ម]

(េ្រគឿង ៉ សុីន និងបរកិា្ខ រដៃទេទ តែដល្រតវអនុវត្តការ្រតតពិនិត េ យខនឯង ្រប )ំ

្រ  15

ការ្រតតពិនិត េ យខនឯង ច់ ត្រតវអនុវត្តេលើ ៉ សីុនសចចល័ត និងឧប ករណ៍ កំណត់ម៉ូម៉ង់បន៉ក េហើយ្រតវ
កត់្រ លទ្ធផលរបស់ ទុក។



106(km)

ជំពូកទី 6 វ ិ នការេ េពលជួលកម្មករនិេ ជិត
(ការអប់រអំពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ព)

្រ  59

េ េពលជួលកម្មករនិេ ជិតថ្មី និេ ជក ច់ ត្រតវអប់រ កម្មករនិ េ ជិត េ ះអំពីសុវត្ថ ិ ព ឬសុខ ព ក់ទងនឹង
្របតិបត្ត ិការ ងំ យ ែដល កម្មករនិេ ជិតេ ះ្រតវចូលរមួេធ្វ េ យអនុេ ម មបទប ្ជ  របស់ ្រកសួងសុ ភិ ល 
ការ រ និងសុខុ ល ព។

(បទប ញ្ញ ត្ត ិស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពែផ្នកឧស ហកម្ម)

(ការ រែដល្រតវការ ំ ច់នូវការអប់រ ពិេសស)

្រ  36

្របតិបត្ត ិការែដលបង្កេ្រ ះ ្ន ក់ឬអន្ត យេផ ងៗ ែដល នែចងក៉ង ្រ  59 ៃនច ប់េនះ ្រតវេ ង មចំណុច
ដូច ងេ្រកាម។

16.  ្របតិបត្ដ ិការ ក់ព័ន្ធនឹង ៉ សីុនសចចល័ត ែដល នសមត្ថ ព សច េលើក តិច ងមួយេ ន (មិន ប់បញល
្របតិបត្ត ិការែដល ក់ ព័ន្ធ  នឹង ការេបើកបរេលើដងផ វ) 

្រ  60

នេិ ជក ច់ ត្រតវេធ្វការអបរ់អពីំសុវត្ថ ិ ព ឬសុខ ពស្រ ប់េម ការ ងំ យែដលេទើបនងឹទទួល ននូវតួ ទថី្មីៗ  
នងិកម្មករ នេិ  ជតិដៃទេទ តែដលេទើបនងឹទទួល ននូវតួ ទថី្មីៗ ែដលដឹក  ំឬេមើលការខុស្រតវេ យ ្ទ ល់េលើកម្មករ
នេិ ជតិ ងំ យេ ក៉ង្របតបិត្ដកិារ (េលើកែលងែត្រប នែផ្នក្របតបិត្ដកិារ)។ 

[េ លការណ៍ ែណ សំ្ដ ីពី ការអប់រែផ្នកសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពដល់ កម្មករ ងំ យែដលបច៉ប ន្នកំពុងេធ្វ្របតិបត្តិ
ការែដលបង្កេ្រ ះ ្ន ក់ឬ អន្ត យ]

ការអប់រែផ្នកសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពស្រ ប់្របតិបត្ត ិករប ្ជ ៉ សីុន សចចល័ត

ស្រ ប់កម្មករនិេ ជិតែដលចូលរមួបំេពញការ រ ែដលត្រមវឱ ន  ្ញ បណ្ណ អ្នកប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត 
ច់ ត្រតវបញ្ចប់មុខវ ិ ្ជ  បណ៉ះ  ប ្ត លជំ ញស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ ឬ 

ការ អ ប់ រ ពិេសសស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ៉ សីុនសចចល័ត និង ការ អប់ រ ែផ្នក  សុវត្ថ ិ ពនិងសុខ ព េ ចេ ្ល ះេពល
េទ ង ត់ ឬេ េពលេ្រគឿង ៉ សីុន និងបរកិា្ខ រ្រតវ ន ្ល ស់ជំនួសេ យេ្រគឿងនិងបរកិា្ខ រថ្មី។ េលើសពីេនះេទ ត 
ការ្របេសើរក៉ងការផ្តល់ការអប់រែផ្នកសុវត្ថ ិ ព និង សុខ ព ស្រ ប់បុគ្គលដូច ងេ្រកាម៖ កម្មករនិេ ជិតែដល
នឹង ្រតវ ចូល រមួេ ក៉ងការ រ ក់ព័ន្ធ េលើកដំបូង ក៉ងរយៈេពល ង 3 ្ន ំ ប ្ទ ប់ ពីទទួល នគុណវុឌ ិរបស់ខន 
និងកម្មករនិេ ជិតែដលមិន ន ចូលរមួក៉ងការ រ ក់ព័ន្ធអស់រយៈេពល ង 5 ្ន ំ េហើយនឹង្រតវ ចូល េធ្វ ការ រ
ក់ព័ន្ធ េ ះម្តងេទ ត។

(ឧបសម្ពន្ធ ៖ កម្ម វធិីអប់រែផ្នកសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពស្រ ប់្របតិបត្ត ិករ ប ្ជ ៉ សីុន សច រយៈេពលសរុប 6 េ ៉ ង)

មុខវ ិ ្ជ តិកា េ ៉ ង

៉ សីុនសច និងឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ពថ្មីៗ រច សម្ពន្ធ  និងយន្តការ្រតតពិនិត 2.0 េ ៉ ង

ការប ្ជ  និងែថ ំ ៉ សីុនសច
វធិី ្រស្ត ្របតិបត្ត ិការ ែផនការការ រ ការ
្រតតពិនិត  និងការែថ ំ

2.5 េ ៉ ង

ករណីឧបទ្ទវេហតុ និងច ប់ ក់ព័ន្ធ
វ ិ នការប ្ក រ និងបទប ្ជ សំ ប់ការអនុវត្ត
ច ប់ស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និង សុខ ពែផ្នក
ឧស ហកម្ម

1.5 េ ៉ ង



107(km)

(ការរតត ិតេលើការចូលរមួ)

្រ  61

និេ ជក ច់ តមិន្រតវ ត់ែចងកម្មករនិេ ជិតឱ េធ្វ្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សីុនសច ឬ្របតិបត្ត ិការេផ ងេទ ត
មួយែដលកំណត់ េ យ បទ ប ្ជ គណៈរដ្ឋម្រន្ត ីេឡើយ ្របសិនេបើកម្មករនិេ ជិតេ ះមិន នទទួល ្ញ  បណ្ណ ពី យក

ការ ិ ល័យការ រ្រប ំែដនដី មិន នបញ្ចប់មុខវ ិ ្ជ បណ៉ះ ប ្ត លជំ ញ ឬមិន នគុណវុឌ ិដៃទេទ តែដលកំណត់
េ យ បទ ប ្ជ គណៈរដ្ឋម្រន្ត ី។ េ េពលចូលរមួក៉ង្របតិបត្ត ិការ ងំេនះ កម្មករនិេ ជិត ងំ យ ច់ ត្រតវ ន
ឯក រប ្ជ ក់ពីគុណវុឌ ិរបស់ខន។

[បទប ្ជ ស្រ ប់ការអនុវត្តច ប់ស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពែផ្នកឧស ហ កម្ម]

(្របតិបតិ្តការ ក់ទងនឹងការរតត ិតេលើការចូលរមួ)

្រ  20

្របតិបត្ត ិការែដល នែចងក៉ង ្រ  61 ៃនច ប់េនះ្រតវ នដូច ង េ្រកាម។

7.  ្របតិបត្ដ ិការប ្ជ ៃន ៉ សីុនសចចល័ត ែដល នសមត្ថ ព េលើក ប់ ពី មួយេ នេឡើងេ  (មិន ប់បញល
្របតិបត្ត ិការ ក់ព័ន្ធនឹង ការ េបើក បរ េលើដងផ វ)

16.  ការ រ Tamagake (ចងែខ ) ែដល ក់ព័ន្ធនឹង ៉ សីុនសច និង ៉ សីុនសច ចល័ត ែដល នសមត្ថ ពេលើក
ប់ពីមួយេ នេឡើងេ

[បទប ញ្ញ ត្ត ិស្ត ីពីសុវត្ថ ិ ព និងសុខ ពែផ្នកឧស ហកម្ម]

(គុណវុឌ ិ ក់ទងនឹងការរតត ិតេលើការ រ)

្រ  41

ចំេ ះ្របតិបត្ត ិការែដល នែចងក៉ងចំណុច 7 ៃន ្រ  20 ៃនបទ ប ្ជ  ស្រ ប់ការអនុវត្តច ប់ស្ដ ីពីសុវត្ថ ិ ព 
និងសុខ ពឧស ហកម្ម កម្មករនិេ ជិត ែដល នសិទ្ធិចូលរមួ្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៃន ៉ សីុនសច ចល័ ត  ែដល ន
សមត្ថ ពសចេលើកតិច ង្រ ំេ ន ច់ ត្រតវ ន ្ញ   បណ្ណ អ្នកប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត ឬ នបញ្ចប់មុខវ ិ ្ជ
បណ៉ះប ្ត ល ជំ ញ ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សីុនសចចល័តែដល ចេលើករបស់្រ លៗ។
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5.2 បទបញ្ញ ត្ត ិសុវត្ថ ិ ពស្រ ប់ ៉ សុីនសច

ជំពូកទី 1 បទប ញ្ញ ត្ត ិទូេ
(ការេលើកែលងការ ក់ ក សំុ)

្រ  2

បទប ្ជ រដ្ឋម្រន្ត ីេនះមិនអនុវត្តចំេ ះ ៉ សីុនសច ៉ សីុនសចចល័ត ឬ ឧបករណ៍សច ែដល នសមត្ថ ពសចេលើកតិច ង 
0,5 េ នេទ។

ជំពូកទី 3 ៉ សុីនសចចល័ត
ែផ្នកទី 1 ការផលិត និងដំេឡើង

(ការ្រតតពិនិត េលើផលិតកម្ម)

្រ  55

និេ ជកែដល នផលិត ៉ សីុនសចចល័តែដល នសមត្ថ ពសចេលើក ប់ពីបីេ នេឡើងេ  ច់ ត្រតវឆ្លងកាត់ការ
្រតតពិនិត  ការផលិត ៉ សីុនសចចល័តេ យ យកការ ិ ល័យការ រ្រប ំែដនដីែដល នសមត្ថកិច្ច។

2.  ការ្រតតពិនិត េលើផលិតកម្មនឹងត្រមវឱ នការពិនិត េលើរច សម្ពន្ធ  និងមុខ រៃនែផ្នកនីមួយៗៃន ៉ សីុនសច
ចល័ត និងការអនុវត្តការ េធ្វេតស្ត  បន៉ក និងស្ថ ិរ ព។

3.  ការេធ្វេតស្តបន៉ក នឹង ត្រមវឱ នការអនុវត្តការេលើក ការវលិ ការ េបើកបរ និង្របតិបត្ត ិការ ដៃទ េទ ត ខណៈេពល
កំពុងេលើកបន៉ក ែដលសម មូល នឹង 1,25ដង ៃនបន៉កែដល នកំណត់។

4.  ការេធ្វេតស្ដស្ថ ិរ ពត្រមវឱ នការអនុវត្ត Jigiri (ការេលើកផុតដី) េ្រកាមលក្ខខណ្ឌ មិន អំេ  យ ផលបំផុតស្រ ប់
ស្ថ ិរ ព ខណៈេពលេលើកបន៉កែដលសម មូលនឹង 1,27ដង ៃនបន៉កែដល នកំណត់។

(វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ស្រ ប់ ៉ សុីនសចចល័ត)

្រ  59

យកការ ិ ល័យការ រ្រប ែំដនដីែដល នសមត្ថកចិ្ច ឬ យក ការ ិ ល័យការ រ្រប ែំដនដ ី្រតវេចញវ ិ ្ញ បនប្រត
្រតតពិនតិ  ៉ សីុន សច ចល័ត ែដល ន ប់ការ្រតតពិនតិ េលើផលិតកម្ម ឬការ្រតតពនិតិ  ការ េ្របើ ្រ ស់េរ ងៗខន។

2.  ្របសិនេបើវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ៉ សីុនសចចល័ត្រតវ នរងការខូច ត ឬ ត់បង់ ច់ ត្រតវែតេចញេឡើងវញិ
រ ថ្មី។

3.  ្របសិនេបើ នការ ត់ ំងការ រេឡើងវញិចំេ ះកម្មករនិេ ជិតែដល នដំេឡើង ៉ សីុនសចចល័ត េ ះ
វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត  ៉ សីុន សចចល័ត ច់ ត្រតវែតបន្តសុពល ព ថ្មី ក៉ងរយៈេពល10 ៃថ្ង ប ្ទ ប់ ពី
ការ ត់ ំងការ រេឡើងវញិេ ះ។

(រយៈេពល នសុពល ពៃនវ ិ ្ញ បនប្រត ្រតតពិនិត )

្រ  60

វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ៉ សីុនសចចល័ត នសុពល ពរយៈេពលពីរ ្ន ំ។ េ ះ ៉ ង  ែផ្អកេលើលទ្ធផលៃនការ
្រតតពិនិត េលើផលិតកម្ម ឬការេ្របើ ្រ ស់ រយៈេពលៃនសុពល ពែដល ក់ព័ន្ធ ចនឹង្រតវ ន ក្រមិតមក ្រតឹម 
តិច ង ពីរ ្ន ំ។

(រ យការណ៍ស្រ ប់ការដំេឡើង)

្រ  61

និេ ជកែដល នបំណងដំេឡើង ៉ សីុនសចចល័ត ច់ ត្រតវ ក់ជូននូវរ យការណ៍ដំេឡើង ៉ សីុនសចចល័ត
មួយនឹងព័ត៌ នលម្អ ិត ស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័ត និងវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ៉ សីុនសចចល័តេ  កា ន់ យក

ការ ិ ល័យ្រតតពិនិត បទ ្ឋ នការ រែដល នសមត្ថកិច្ច មុនសិន។ ចំណុចេនះមិនអនុវត្តចំេ ះនិេ ជកែដល្រតវ
នផ្តល់ជូនការទទួល ្គ ល់េ ះេទ។
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(ការេធ្វេតស្ដ បន៉ក ។ល។)

្រ  62

និេ ជកែដល នដំេឡើង ៉ សីុនសចចល័ត ច់ ត្រតវែត អនុវត្ត ការ េធ្វេតស្តបន៉ក និងការេធ្វេតស្ដស្ថ ិរ ពរបស់
៉ សីុនសច។

ែផ្នកទី 2 ការេ្របើ្រ ស់ និង្របតិបត្តិការ

(ការផ្តល់ជូនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត )

្រ  63

និេ ជក ច់ ត្រតវផ្តល់វ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ៉ សីុនសចចល័តស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័ត េ េពលអនុវត្តការ រ
េ យេ្របើ ៉ សីុន សច ចល័ត ។

(ការរតត ិតេលើការេ្របើ្រ ស់)

្រ  64

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើ្រ ស់ ៉ សីុនសចចល័តែដលមិនេ រព មបទ ្ឋ នែដល នកំណត់េ យរដ្ឋម្រន្ត ី
្រកសួងសុ ភិ ល ការ រ និងសុខុ ល ពេឡើយ។

(លក្ខខណ្ឌ ផក៉ដូចេ នឹងមូល ្ឋ នរច )

អត្ថបទ 64-2

និេ ជក្រតវគិតគូរពីលក្ខខណ្ឌ ផក៉ ែដលការរច ៉ សីុនសចចល័ត្រតវ ន ែផ្អកេលើ។

(ការែកស្រមលេលើឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួសក្រមិត)

្រ  65

ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួសក្រមិតៃន ៉ សីុនសចចល័ត ច់ ត្រតវែតែកស្រមល េធ្វ ៉ ង ឱ នច ្ង យ ប់ពី 
0,25 ែម៉្រតេឡើងេ  ( ប់ 0,05 ែម៉្រតេឡើងេ  ស្រ ប់ឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួស ក្រមិត្របេភទ ប ្ជ  េ  យ ្ទ ល់) 
ពីៃផ្ទ ងេលើៃនស ស គត ្ជ ប់ស្រ ប់េលើកបន៉ក។

(ការែកស្រមល ល់បនរស ្ព ធ)

្រ  66

ល់បនរស ្ព ធ ច់ ត្រតវែកស្រមល េធ្វ ៉ ង ឱ ដំេណើរការមិន េលើស ពីបន៉កែដល នកំណត់អតិបរ ។

្រ ទី 66-2

េដើម ីប ្ក រេ្រ ះ ្ន ក់ដល់កម្មករនិេ ជិត និេ ជក ច់ ត្រតវ បេង្ក ើត វធិី ្រស្ត ្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សីុនសច ចល័ត 
វធិី ្រស្ត ប ្ក រការ្រក ប់ ៉ សីុន សចចល័ត ការ ត់កែន្លងការ រកម្មករនិេ ជិត និង្របព័ន្ធ  ត្រមង់ទិសការ រ
ក់ទងនឹង្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត។

(ការេ្របើ្រ ស់រនុកគន្ល ឹះសុវត្ថ ិ ព)

្រ ទី 66-3

េ េពលេលើកបន៉កេ យេ្របើ ៉ សីុនសចចល័ត ច់ ត្រតវេ្របើ្រ ស់ រនុក គន្ល ឹះ សុ វត្ថ ិ ព។

(ការរតត ិតេលើការចូលរមួ)

្រ  68

ក់ទងេ នឹង្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សីុនសចចល័តែដល នសមត្ថ ពេលើក ន ប់ពី 1 េ ន េឡើងេ  និងតិច ង 
5 េ ន ( ៉ សីុនសច ចល័តែដល ចេលើក នែតរបស់្រ លៗ) កម្មករនិេ ជិតែដល នបញ្ចប់មុខវ ិ ្ជ បណ៉ះ ប ្ត  ល
ជំ ញស្រ ប់្របតិបត្ត ិការប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត ច្រតវចូល រមួ េ  ក៉ងការ រេនះ។



110(km)

(ែដនកំណត់ៃនមុំៃដសនច)

្រ  69

នេិ ជក ច់ តមនិ្រតវេ្របើ ៉ សីុនសចចលត័ែដលកពុំងផក៉ េ យ បន៉ក ែដលេលើសពីបន៉កែដល នកណំត់របស់ េទ។

ែដនកំណត់ៃនមុំៃដសនច

្រ  70

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើ ៉ សីុនសចចល័តែដល នមុំៃដសនចហួសក្រមិតមុំែដល នែចងក៉ងព័ត៌ នលម្អ ិតៃន
៉ សីុនសចចល័តេទ។

(ការចង៉លប ្ហ ញអំពីសមត្ថ ពែដល នកំណត់)

្រ ទី 70-2

និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់វ ិ នការចង៉លប ្ហ ញពីបន៉កែដល នកំណត់ េដើម ីឱ អ្នកប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត និង
អ្នកប ្ជ  tamagake ចប ្ជ ក់ ន និច្ច។

(ការ ម្រ មេលើការេ្របើ្រ ស់)

្រ ទី 70-3

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើ្រ ស់ ៉ សីុនសចចល័ត ស្រ ប់េធ្វការេ  កែន្លងែដល ន និភ័យៃនការ្រក ប់
េ យ រែតដីទន់ ឬេធ្វឱ ខូច តដល់វត៉ែដលកប់ក៉ងដីេឡើយ។ េ ះ ៉ ង  ចំណុចេនះមិនអនុវត្តចំេ ះករណីែដល
វ ិ នការ ប ្ក រការ ្រក ប់ (បន្ទះក្រ ល បន្ទះែដក ។ល។) ្រតវ នេគយកេ អនវុត្ត េ  កែន្លង ែដល ក់ព័ន្ធ េឡើយ។

(ទី ងំៃនេជើងែ្រជងដងសច)

្រ ទី 70-4

េ េពលេធ្វ្របតិបត្ត ិការេ យេ្របើ ៉ សីុនសចចល័តែដលេ្របើ្រ ស់េជើងែ្រជងដងសច និេ ជក ច់ ត្រតវ ក់ពួក
េ េលើ្រទ ប់េជើង ែ្រជង ដងសច ដូច បន្ទះែដក េ ទី ំងែដល ្ម ន និភ័យៃនការ ្រក ប់ ៉ សីុន សចចល័ត។

(ការពនតេជើងែ្រជងដងសច)

្រ ទី 70-5

និេ ជក ច់ ត្រតវ ក់េជើងែ្រជងដងសចឱ លូត នេពញបន៉ក េ េពលអនុវត្ត្របតិបត្ត ិការេ យេ្របើ ៉ សីុនសច
ចល័តែដល នបំ ក់នូវេជើងែ្រជងដងសច។ េ ះ ៉ ង  ្របការេនះមិនអនុវត្តចំេ ះករណី ងំ យ ែដល េជើង 
ែ្រជងដងសចមិន ចពនត នេពញបន៉កេ ះេទ េហើយបន៉កែដល្រតវ ក់េលើ ៉ សីុនសចចល័ត្រតវ ន ៉ ន់្រប ណ
៉ ងច ស់ ស់ មិន ្រតវ េលើសពីបន៉កែដល នកំណត់ែដល្រតវ ្ន នឹង្របែវងទទឹងៃនេជើង ែ្រជង  ដងសចែដល ន

ពនត។

(ស ្ញ ស្រ ប់្របតិបត្តិការ)

្រ  71

េ េពលអនុវត្តការ រេ យេ្របើ ៉ សីុនសចចល័ត និេ ជក ច់ ត ្រតវកំណត់ស ្ញ ប់ ប់ស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ
របស់ ៉ សីុនសចចល័ត ត់ ំងឱ កម្មករនិេ ជិត ្ន ក់ អ្នកផ្តល់ស ្ញ ងំេនះ េហើយឱ  កម្ម ករនិេ ជិតេ ះផ្តល់
ស ្ញ ប់ ប់ ងំេនះ។ េ ះ ៉ ង  ចំណុចេនះមិន្រតវ នអនុវត្តចំេ ះករណីែដលអ្នកប ្ជ  ៉ សីុនសចចល័ត
អនុវត្តការ រែត ្ន ក់ឯងេឡើយ។



111(km)

(ការរតត ិតេលើការជិះ)

្រ  72

និេ ជក ច់ តមិន្រតវដឹកកម្មករនិេ ជិតេ យេ្របើ្រ ស់ ៉ សីុនសចចល័តេឡើយ េហើយក៏មិនអនុ ្ញ តឱ កម្មករ
និេ ជិតេធ្វការ រ េពល កំពុងព រពី ៉ សីុនសចចល័តែដរ។

្រ  73

និេ ជក ចផ្តល់ជូននូវបរកិា្ខ រស្រ ប់ ជិះ ែដល ន កំណត់ េលើស ស គត ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ក 
េហើយ អនុ ្ញ ត ឱ កម្មករនិេ ជិតជិះេលើ ៉ សីុនសចចល័ត ន ក៉ងករណីែដលមិន ច េច ស ន េ យ រលក្ខណៈ
ៃនការ រ ឬក៉ងករណីែដលបរកិា្ខ រេ ះ ំ ច់  េដើម ីអនុវត្តការ រេ យសុវត្ថ ិ ព។

(ការ ម្រ មចំេ ះការចូល)

្រ  74

និេ ជក ច់ តមិន្រតវអនុ ្ញ តឱ កម្មករនិេ ជិតចូលកែន្លងែដល ន និភ័យៃនេ្រ ះ ្ន ក់ដល់កម្មករ មរយៈ
ការប៉ះនឹងរច  សម្ព ័ន្ធ  ងេលើស្រ ប់វលិរបស់ ៉ សីុនសចចល័តេទ។

្រ ទី 74-2

និេ ជក ច់ តមិន្រតវអនុ ្ញ តឱ កម្មករនិេ ជិតេ ពីេ្រកាមបន៉កែដល នេលើកេឡើង ក៉ងករណីចូលក៉ងចំណុច
មួយ ងេ្រកាម។

1. េ េពលបន៉ក្រតវ នេលើកេ យេ្របើ្រ ស់េង ងទម្ពក់។

2. េ េពលបន៉ក្រតវ នេលើកេ យេ្របើ្រ ស់អង្គ ំែតមួយ។

3. េ េពលបន៉ក្រតវ នេលើក េ យែខ ចងសចេជើងមួយ  មួយនឹង ចំណុ ច មួយេ យេ្របើែខ ពួរេធ្វពីលួសែតមួយ

4. េ េពលបន៉កេ្រចើន្រតវ នេលើក េហើយពួក មិន្រតវ ន ្ជ ប់នឹង ដូច ចង ច់ និង ក់ក៉ង្របអប់។

5.  េ េពលបន៉កមួយ្រតវ នេលើកេ យេ្របើ្រ ស់ស ស គត ្ជ ប់ ដង សចស្រ ប់េលើកបន៉ក ឬបរកិា្ខ  tamagake 
ែដល ្ជ ប់ េ យ រ ក ្ល ំង ៉ េញទិក ឬស ្ព ធអវជិ្ជ ន។

6.  េ េពលបន៉កមួយ ឬស ស គត ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ក្រតវ   ន ប ្ទ ប េ យវធិី ្រស្ត េ្រ ពីវធិីេ្របើ
មពល។

(ការ ្អ កការ រក៉ងេពល នខ ល់បក់ ្ល ងំ)

អត្ថបទ 74-3

និេ ជក ច់ ត្រតវ ្អ កការ រែដល ក់ទងនឹង ៉ សីុនសចចល័ត េ េពលរពឹង នឹង នខ ល់បក់ ្ល ងំ ែដលេធ្វ
ឱការបំេពញការ រ ន េ្រ ះ ្ន ក់។

(ការប ្ក រការ្រក ប់េ េពល នខ ល់បក់ ្ល ងំ)

្រ ទី 74-4

េ េពលការ រ្រតវ ន ្អ កេ យ រ នខ ល់បក់ ្ល ងំ និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់វ ិ នការ  ដូច ការចងៃដ
សច េដើម ីប ្ក រការបង្ក េ្រ ះ ្ន ក់ដល់កម្មករនិេ ជិតេ េពល ន និភ័យៃនការ្រក ប់ ៉ សីុន សចចល័ត។ 

(ការ ម្រ មេលើការទុក ៉ សុីនសចចល័តេ លេ យ ្ម នអ្នកេមើល)

្រ  75

អ្នកប ្ជ ៉ សីុនសចចល័ត ច់ តមិន្រតវទុកទី ំង្របតិបត្ត ិការ េ ល េ យ នបន៉កែដល នេលើកេឡើងេ ះេទ។



112(km)

(ការ របង៉ំៃដសច)

្រ ទី 75-2

ក ខណ្ឌ  (1)

និេ ជក ច់ ត្រតវ ត់វ ិ នការដូច ងេ្រកាមេនះ េ េពលផំ៉ ឬេ ះៃដសចៃន ៉ សីុនសចចល័ត។

1.  ត់ ំងបុគ្គល ្ន ក់ឱ ្រតតពិនិតការ រេនះ េហើយឱ កម្មករនិេ  ជិត ងំ យអនុវត្តការ រេនះេ្រកាមការ
្រតតពិនិត របស់បុគ្គលេ ះ។

2.  ម្រ មមិនឱ អ្នក ្ន ក់េ្រ ពីកម្មករនិេ ជិតែដល ក់ព័ន្ធ ក៉ងការ រេនះ ចូលការ ្ឋ នេធ្វការ និងបិទេសចក្ត ី
ជូនដំណឹងែដលប ្ជ ក់ពី ការ ម្រ មេនះ។

3.  មិន្រតវអនុ ្ញ តឱ កម្មករនិេ ជិតចូលរមួក៉ងការ រេឡើយ េ េពលរពឹង នឹង ន កាស តុ ្រកក់ ែដល ច
នឹងបង្កេ្រ ះ ្ន ក់េ ក៉ង ការអនុវត្តការ រ។

ក ខណ្ឌ  (2)

និេ ជក ច់ ត្រតវឱ កម្មករនិេ ជិតែដល្រតតពិនិត េលើការ រ េនះ អនុវត្តការ រដូច ងេ្រកាម។

1. កំណត់វធិី ្រស្តការ រ និងការ ក់កម្មករនិេ ជិត និង្រតតពិនិត េលើ ការ រ។

2.  ពិនិត េមើល ពខ្វះចេ ្ល ះេ ក៉ងស ្ភ រ ងំ យ ដំេណើរការៃនេ្រគឿង បរកិា្ខ រ និងឧបករណ៍ ងំ យ និងយករបស់
ែដល នខ្វះចេ ្ល ះ េ ះ េចញ។ 

3.  ពិនិត ម នការេ្របើ្រ ស់បរកិា្ខ រប ្ក រការ ្ល ក់ េ យេ្របើមួកសុវត្ថ ិ ព ែដល នដំេណើរការ មលក្ខខណ្ឌ ត្រមវ 
ក៉ងេពលបំេពញការ រ។

ែផ្នកទី 3 ការ្រតតពិនិត មេពលកំណត់េ យខនឯង

(ការ្រតតពិនិត មេពលកំណត់េ យខនឯង)

្រ  76

និេ ជក ច់ ត្រតវេធ្វការ្រតតពិនិត េ យខនឯង ំ ្ន ំេលើ ៉ សីុនសចចល័តម្តងក៉ងមួយ ្ន ំ ប ្ទ ប់ពី
ដំេឡើង ៉ សីុនសចចល័ត។

3.  និេ ជក ច់ ត្រតវអនុវត្តការេធ្វេតស្តបន៉កេ ក៉ងការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ំ ្ន ំ។ េ ះ ៉ ង  
ចំណុចេនះមិន្រតវ នអនុវត្តចំេ ះ ៉ សីុនសចចល័ត ែដលរយៈេពល នសុពល ពៃនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ្រតវ
នកំណត់ អស់សុពល ពេទ។

4.  ការេធ្វេតស្តបន៉ក្រតវ នអនុវត្តស្រ ប់្របតិបត្ត ិការ ដូច ការេលើក ការវលិ និងការេបើកបរក៉ងេល ឿនែដល ន
កំណត់ខណៈេពលេលើកបន៉ក មួយ ៉ ស់ែដល្រតវនឹងបន៉កែដល នកំណត់។

្រ  77

និេ ជក ច់ ត្រតវេធ្វការ្រតតពិនិត េ យខនឯង្រប ំែខនូវចំណុច ងេ្រកាម ស្រ ប់ ៉ សីុនសចចល័ត ក៉ងមួយ
ែខម្តង។

1. ពមិន្រប្រកតី ងំ យេលើឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព ឧបករណ៍្រព ន ្រ ្វ ំង និងអំ្រ ៉ ស

2. ការខូច តែខ ពួរេធ្វពីលួស និង្រច ក់ស្រ ប់េលើក

3. ការខូច តស ស គត ្ជ ប់ដងសចស្រ ប់េលើកបន៉ក ដូច េង ង ទម្ពក់ និងច កចូក

4. ការខូច តែខ េភ្ល ើង បន្ទះកុង ក់ និងឧបករណ៍ប ្ជ



113(km)

(ការពិនិត មុនបំេពញការ រ មុនេពល ប់េផ្តើមការ រ)

្រ  78

និេ ជក ច់ ត្រតវពិនិត េមើលដំេណើរការៃនឧបករណ៍ប ្ក រការរុហួសក្រមិត េភ្ល ើងស ្ញ ប ្ជ ក់បន៉កែដល នកំណត់ 
និងឧបករណ៍្រព ន ដៃទ េទ ត ្រ ្វ ំង អំ្រ ៉ ស និងឧបករណ៍ប ្ជ  មុនេពល ប់េផ្តើមេធ្វ ការ្រប ំៃថ្ង េ េពលអនុវត្ត
ការ រេ យេ្របើ ៉ សីុនសចចល័ត។

(កំណត់្រ ៃនការេធ្វការ្រតតពិនិត េ យខនឯង)

្រ  79

និេ ជក ច់ ត្រតវែតកត់្រ លទ្ធផលៃនការេធ្វការ្រតតពិនិត េ យខនឯង និង រក  កំណត់្រ ងំេនះ
ក៉ងរយៈេពលបី ្ន ំ។

(ការជួសជុល)

្រ  80

និេ ជក ច់ ត្រតវេធ្វការជួសជុល ប ្ទ ន់ េ េពល ន ព មិ ន ្រប្រកតី មួយ្រតវ នរកេឃើញក៉ងអំឡុងេពល
ៃនការ្រតតពិនិត េ យខនឯង ឬការពិនិត េមើល។

ែផ្នកទី 4 ការ្រតតពិនិត េមើលដំេណើរការ

(ការ្រតតពិនិត េមើលដំេណើរការ)

្រ  81

ស្រ ប់ការ្រតតពិនិត េមើលដំេណើរការ ៉ សីុនសចចល័ត និង ពដំេណើរការ ៃនែផ្នកនីមួយៗៃន ៉ សីុនសចចល័ត ការ
េធ្វេតស្តបន៉កនឹង្រត វ ន អនុវត្ត។

(ការបន្តរយៈេពល នសុពល ពៃនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត )

្រ  84

ទី ្ន ក់ រពិនិត េមើលដំេណើរការែដល នចុះបញ្ជ ី្រតវបន្ត រយៈេពល នសុពល ពៃនវ ិ ្ញ បនប្រត្រតតពិនិត ៉ សីុនសច
ចល័ត េ េពល ៉ សីុនសចចល័ត ន ប់ ការពិនិត េមើលដំេណើរការ។



114(km)

ែផ្នកទី 5 ការ ្ល ស់បរ ការ ្អ កេ្របើ្រ ស់ និងការឈប់េ្របើ

(េសចក្ត ីជូនដំណឹងស្រ ប់ការ ្ល ស់បរ)

្រ  85

និេ ជក ែដល នបំណង ្ល ស់បរែផ្នក មួយែដល ន យក៉ង ចំេ  ម ចំណុចដូច ងេ្រកាម ្រតវ ក់េសចក្ត ី
ជូនដំណឹងស្ត ីពីការ ្ល ស់បរ ៉ សីុ ន សចចល័ត េ យ នគំនូស ង ជូន យកការ ិ ល័យ្រតតពិនិត  បទ ្ឋ នការ រ។

1. ៃដសច ឬែផ្នករច សម្ព ័ន្ធដៃទេទ ត

2. ៉ សីុន ប់េផ្តើមអនុ ពមូ៉ទ័រ

3. ្រ ្វ ំង

4. យន្តការៃនការេលើក

5. ែខ ពួរេធ្វពីលួស ឬែខ ្រច ក់ស្រ ប់េលើក

6. េ្រគឿង ្ជ ប់ ស្រ ប់េលើកបន៉ក ដូច េង ងទម្ពក់ និង ច កចូក ប់យក

7. េ្រ ងតួរថយន្ដ



115(km)

ជំពូកទី 8 Tamagake
ែផ្នកទី 1 បរកិា្ខ  Tamagake

(េមគុណសុវត្ត ិ ពៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស Tamagake)

្រ  213

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើពួរេធ្វពីលួស  ឧបករណ៍ tamagake ស្រ  ប់ ៉ សីុនសច ៉ សីុនសចចល័ត ឬបរកិា្ខ សចេទ 
លុះ្រ ែតេម គុណ សុវត្ថ ិ ព នតៃម្លេស្ម ើ 6 ឬេលើសេនះ ។

(េមគុណសុវត្ត ិ ពៃនែខ ្រច ក់ Tamagake)

្រ ទី 213-2

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើែខ ្រច ក់េទ លុះ្រ ែតេមគុណសុវត្ថ ិ ព របស់ េស្ម ើនឹង ឬធំ ងតៃម្ល ងេ្រកាម ្រស័យ
ម្របេភទៃនែខ  ្រច ក់ ។

1. ែខ ្រច ក់ែដល នតៃម្លៃនក ្ល ំងតំណឹង 400 N/mm2 ឬេលើសេនះ៖ 4

2. ែខ ្រច ក់ែដល នតៃម្លៃនក ្ល ំងតំណឹងតិច ង 400 N/mm2៖ 5

(ការ ម ត់នូវការេ្របើ្រ ស់ែខ ពួរេធ្វពីលួសែដលមិន្រគប់្រ ន់)

្រ  215

និេ ជក ច់ តមិន្រតវេ្របើែខ ពួរេធ្វពីលួស ែដលចូលក៉ងចំណុច  មួយដូច ងេ្រកាមស្រ ប់ឧបករណ៍ tamagake 
របស់ ៉ សីុនសច ៉ សីុន សចចល័ត ឬឧបករណ៍សចេទ។

1.  ែខ ពួរេធ្វពីលួស ច់៖ េ ក៉ងរេង្វលនីមួយៗៃនែខ ពួរេធ្វពីលួស ្របសិនេបើ នេ្រចើន ង 10 គរយៃនចំនួនែខ លួស
សរុប (មិន ប់បញលែដកលួសស្រ ប់ បន រ) នខូច។

2.  អង្កត់ផ្ចិតថយចុះ៖ ែខ ពួរេធ្វពីលួស ែដល នអង្កត់ថយចុះេលើសពី្រ ំពីរ គរយ េ្រចើន ង អង្កត់ផ្ចិតធម្ម ។

3. ការខូច្រទង់្រ យ៖ ែខ ែដល នកួចរមួល។

4. ការកាត់សីុ ែខ ែដលខូច្រទង់្រ យ និង/ឬេ្រចះ ប់ ំ្ល ង។

ែផ្នកទី 2 ការរតត ិតេលើការ រ

(ការរតត ិតេលើការ រ)

្រ  221

និេ ជកមិន្រតវឱ កម្មករនិេ ជិតចូលរមួក៉ងការ រ Tamagake ស្រ ប់ ៉ សីុនសច ែដល នបន៉កេលើក ប់ពីមួយ
េ នេឡើងេ េទ លុះ្រ ែតកម្មករនិេ ជិត ងំេ ះចូលក៉ងចំណុច មួយឬេ្រចើន ដូច ងេ្រកាម។

1. កម្មករនិេ ជិតែដល នបញ្ចប់មុខវ ិ ្ជ បណ៉ះប ្ត លជំ ញស្រ ប់ Tamagake

2.  កម្មករនិេ ជិតែដល នបញ្ចប់មុខវ ិ ្ជ បណ៉ះប ្ត ល tamagake េ្រកាម ច ប់ ស្ដ ីពីការេលើកកម្ពស់ការអភិវឌ
ធន នមនុស

3. េផ ងេទ តែដល ន កំណត់េ យ ្រកសួង សុ ភិ ល ការ រ និង សុខុ ល ព



116(km)


