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រមភកថ 

 

 េសៀវេភ «្រគប់្រគងមនទីរពិេ ធវទិយ ្រស្ត» េនះ្រតូវបន ក់ែតងេឡើង 
េដើមបីេ្របើ្របស់េនកនុងករបណ្តុ ះប ្ដ ល្រគូក្រមិតឧត្ដម «បរញិញ +១» ៃនវទិយ ថ ន
ជតិអប់រ ំ ជពិេសសេលើមុខវជិជ ឯកេទសវទិយ ្រស្ត មនរបូវទិយ គីមី និងជីវវទិយ 
ែដលមនមនទីរពិេ ធ ស្រមប់បំេពញត្រមូវករ និងរមួចំែណកកនុងករព្រងឹង
គុណភពវស័ិយអប់រវំទិយ ្រស្តេនកមពុជ ែដលកំពុងែតេធ្វើករអភិវឌ ខ្លួនេទ ម
កររកីចេ្រមើនឥតឈប់របស់ពិភពេ កទំងមូល។ 

 ខ្លឹម រេមេរៀននីមួយៗកនុងេសៀវេភេនះ មនបង្ហ ញនូវវធីិ ្រស្តសំខន់ៗ
ជេ្រចើនស្ដីអំពីយុទធ ្រស្តទំង យស្រមប់អនក្រគប់្រគង និង្របតិបត្តិេនកនុងមនទីរ
ពិេ ធ សម្រសបេទនឹងសម័យអប់រវំទិយ ្រស្តេជឿនេលឿន នេពលបចចុបបនន។ 
េសៀវេភេនះក៏ ចយកេទអនុវត្តបនេន ម្រគប់ េរៀន វទិយ ថ ន ឬ

កលវទិយល័យនន ែដលមនេរៀបចំជករងរ្របតិបត្តិកនុងមនទីរពិេ ធស្រមប់
សិស  ឬនិស ិតរបស់ខ្លួនផងែដរ។ 

 េទះជយ៉ង ក៏េ យ េយើងខញុំេជឿជក់ថ េសៀវេភេនះ ចនឹងេនមន
ករខ្វះចេន្ល ះេ យេចៀសមិនផុតេឡើយ។ េយើងខញុំសងឃឹមថ េ ក្រគូ អនក្រគូ មិត្ត
អនក ន្រគប់មជឈ ្ឋ ន និងជួយផ្ដល់េយបល់ បំេពញបែនថមកនុងន័យ ថ បន នូវ ល់
កង្វះខតទំង យែដលនឹង ចេកើតមន ទំងេលើខ្លឹម រ និងបេចចកេទស េដើមបី
ឲយេសៀវេភេនះកន់ែតមនភពល្អ្របេសើរេឡើងែថមេទៀត។ 

 

      ភនំេពញ, ៃថងទី០១ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ 

គណៈកមមករនិពនធ និងេរៀបេរៀង 
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េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 1

េមេរៀនទី១ 

វិធីសេ្រងគ ះបនទ ន់បឋមេនកនងុមនទីពេិ ធ 
 

 មចបប់ៃនករអប់របំញជ ក់ថ យ៉ងេ ច ស់្រតូវមន្រគូពីរនក់េន 
កនុង នីមួយៗ ែដលបនហ្វឹកហ្វឺនជំនញសេ្រងគ ះបនទ ន់្រតឹម្រតូវ។ សំខន់

ស់ែដល្រតូវកំណត់ឲយមន្រគូ និងបុគគលិកកនុង ែដលមនជំនញពីវធីិ
សេ្រងគ ះបនទ ន់ េដើមបីផ្តល់នូវករសេ្រងគ ះចំេពះអនកែដលនឹង ចក្ល យជជនរង
េ្រគះកនុងេ្រគះថន ក់េផ ងៗ។ ម៉យងវញិេទៀត ជេគលករណ៍ គួរែតេលើក
ទឹកចិត្តដល់បុគគលិកវទិយ ្រស្តទំងអស់ និងសិស នុសិស េដើមបីឲយទទួលយក
នូវករហ្វឹកហ្វឺនខ្លះៗពីវធីិសេ្រងគ ះបនទ ន់េនះ។ 
 េនកនុង្រពឹត្តិករណ៍េ្រគះថន ក់ធងន់ធងរមួយចំនួន ឬ ល់េពលែដលសថិតេនកនុង
ករសង ័យ្រតូវែស្វងរកជំនួយសេ្រងគ ះ េ យគម នករពនយេពលេឡើយ។ វធីិជួយ
សេ្រងគ ះដ៏មន្របសិទធភពេហើយេលឿនបំផុតេនះគឺទូរស័ពទេទេលខ ១១៩ េដើមបី
េ នេពទយ។ ល់េ្រគះថន ក់េទេលើែភនកទំងអស់្រតូវបនចត់ទុកជេ្រគះថន ក់
ធងន់ធងរ។ 
 

១. េ្រគះថន ក់ដលស់ន្លប់ 
 ចប ្ត លឲយមនករសន្លប់ ឬខយល់ចប់េ យ រេ្រគះថន ក់េផ ងៗ
ែដលេយើងពំុ ច ម នបន។ ខងេ្រកមេនះគឺជវធិនករមួយចំនួន្រតូវអនុវត្ត
េដើមបីសេ្រងគ ះអនករងេ្រគះ ៖ 

1. អនករងេ្រគះគួរែត ក់ឲយេដកេផ្អ ង េ យ ក់េជើងឲយ្រតង់ េហើយ្រតូវ
រក បរយិកសជំុវញិឲយបនល្អ េដើមបីេធ្វើយ៉ង កំុឲយែបកេញើស។ 

2. ្រតូវផ្តល់ករេលើកទឹកចិត្ត និងជំេនឿចិត្តដល់អនករងេ្រគះ។ 
3. ្រតូវបនធូរសេម្ល កបំពក់ឲយធូរេន្រតង់ក េដើម្រទូង និងចេងកះ។ 
4. ជជំនួយ េគ ចផ្តល់ទឹកឲយអនករងេ្រគះជលកខណៈប្រញជ បតិចៗ។ 

មិន្រតូវពយយមផ្តល់ឲយជវតថុ វេផ ងេទៀត ដល់អនករងេ្រគះ េ្រកពីទឹក
េនះេទ។ 
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េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 2

5. ្រតូវពិនិតយជីពចរ និងដំណកដេង្ហើមរបស់អនករងេ្រគះភ្ល មៗ។ ្របសិន
េបើជីពចរេនដំេណើ រករ ្រតូវ ក់អនករងេ្រគះឲយ្រតង់ខ្លួនដូចជ ឲយេដក
េផ្អ ងេ យ ក់កបលឲយ្រតង់ េដើមបីស្រមួលដល់ករបេញច ញវតថុ វពី
មត់របស់របស់អនករងេ្រគះ េហើយ្រតូវេ នេពទយជបនទ ន់។ ្របសិន
េបើដំណកដេង្ហើម និងជីពចមិនដំេណើ រករេទ្រតូវជួយេធ្វើ
ចលនដេង្ហើមសិបបនិមមិតភ្ល ម។ 

 
២. េ្រគះថន ក់េ យករឆក់ចរន្តអគគិសនី 

1. បិទ្របភពចរន្តែដលបងកេ្រគះថន ក់ដល់អនករងេ្រគះ រចួយកគត់េចញពី
កែន្លងេ្រគះថន ក់េ យេ្របើ្រប ប់េធ្វើចលន។ មិន្រតូវប៉ះពល់អនករង
េ្រគះេ យៃដទេទជ ច់ខត រហូតទល់ែតអនក្របកដថ គម នចរន្ត
អគគិសនីេទៀតេទ។ 

2. ពិនិតយេមើលកែន្លងប៉ះេនេលើ ងគកយែដលរ កេឆះ និងមនសភព
ធងន់ធងរ។ េបើ ចេធ្វើបន្រតូវ ក់ថន ំ បរបួសពីេលើកែន្លងរបួស រចួរុបំង់
ពីេលើឲយជិត និង្រតូវែស្វងរកករពយបលពី្រគូេពទយ។ 

3. ្រតូវជួយេធ្វើចលនដេង្ហើមសិបបនិមមិត និងចលនេបះដូងជបនទ ន់្របសិន
េបើករឆក់េនះឈនដល់ករសទះដេង្ហើម និងគំងេបះដូង។ ្រតូវចងចំថ 
េយើង ចជួយអនករងេ្រគះបនរហូតដល់ ៩០% ្របសិនេបើដំណកដេង្ហើម
សបបនិមិត្ត ្រតូវបនចប់េធ្វើមិនេលើសពីមួយនទីបនទ ប់ពីផ្ត ច់ចរន្ត
អគគិសនីភ្ល ម។ ែតក្តីសងឃឹមមនែត ១០% បុ៉េ ្ណ ះ្របសិន េបើេយើងពនយ
េពលរហូតដល់ ៦ នទីេ្រកយ។ 

 

៣. កររ កេ យកេម្ត  
1. ្រតូវេ្រ ច ឬ្រ ំទឹក្រតង់កែន្លងរបួសជមួយទឹក្រតជក់ឲយេ្រចើន ឬយូរ 

េដើមបីបនថយករឈឺចប់។ 
2. មិន្រតូវយក ឬផ្ត ច់េចញនូវេខ វែដលេនជប់កែន្លងរ កេឡើយ។ 
3. មិន្រតូវ បេ្របង ខ្ល ញ់ ឬ រធតុគីមីអ្វីេទេលើកែន្លងរបួសេនះេទ។ 
4. ្រតូវ្រគបពីេលើកែន្លងរបួសជមួយបង់រុរំបួស ឬៃសបសងួតែដលបនសម្ល ប់

េមេ គរចួ និងរុបំង់រុដំំេបពីេលើ។ 
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5. ្រតូវរុឲំយបនសព្វ និងពសឲយបនឆង យពីកែន្លងែដលរបួស មែដល
ចេធ្វើេទបន កនុងេគលបំណងបនថយករឈឺចប់។ 

6. ្រតូវទក់ទងរកថន ំែដលមន្របសិទធភពស្រមប់ពយបល េ យមិនមន
ករពនយេពលេឡើយ។ 

 

៤. េ្រគះថន ក់េ យរ ក រធតុគីមី 
 ទឹកគឺជក ្ត សំខន់មួយែដល្រតូវេ្របើស្រមប់ជួយសេ្រងគ ះេនេពលែដល
មនកររ កេ យ រធតុគីមី។ 

1. េ្រ ចទឹកយឺតៗេទេលើកែន្លងែដលរងរបួសយ៉ងេ ច ស់១០នទី 
េដើមបីករពរករបំផ្ល ញបែនថមេទេលើជលិកែដលរបួស។ 

2. យកកំ ត់សំេលៀកបំពក់េចញថនមៗេនកំឡុងេពលកំពុងេ្រ ចទឹក
េទេលើកែន្លងរបួស។ ទេង្វើេនះ្រតូវែត្របុង្របយ័តន េដើមបីេចៀស ងប៉ះ
ពល់ជមួយ រធតុគីមីែដលកត់។ 

3. ចំេពះកររ កខ្ល ំងក្ល ្រតូវែស្វងរក្រគូេពទយជំនួយជបនទ ន់។ ជករ
សំខន់ែដល្រតូវែតបន្តេ្រ ចទឹកេទេលើកែន្លងរ កកំឡុងេពលែដល
កំពុងែស្វងរក នេពទយ េដើមបីបញជូ នអនករងេ្រគះេទពយបលេនឯមនទីរ
េពទយ។ ភគសំ កគីមីែដលេធ្វើឲយរ កេនះគួរែតយកេទមនទិរេពទយ
ជមួយ េដើមបីជសំ ង ឬរកអត្តសញញ ណកមម។ 

 

៥. េ្រគះថន ក់េលើែភនក 
 ល់េ្រគះថន ក់ទំងអស់េទេលើែភនក្រតូវចត់ទុកថជេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរ និង
្រតូវែស្វងរកករពយបលពី្រគូេពទយេ យមិនពនយេពលេឡើយ។ េទះជយ៉ង
ក៏េ យ ករសេ្រងគ ះបនទ ន់េនែត្រតូវករចំបច់ភ្ល មៗេទេលើករណីមួយចំនួន។ 
ឧទហរណ៏ករ ក់ទឹកថន ំ ងែភនកជេដើម។ កររ កេ យ រចំ យ ឬវតថុ
វ ចនឹង្រតូវពយបលេ យ ងជមួយទឹក្របែហលជ ៣ ឬ ៤នទី េ យ ក់

ឲយអនករងេ្រគះេដកចុះេហើយ ក់កបលរបស់គត់ឲយេផ្អ ងចុះេទខងរបួស ្របសិន
ជេ្រគះថន ក់ែតែភនកមខ ង។ សូមកំុពយយមយកវតថុ វ ឬអំែបងេផ ងៗេនកនុងែភនក
េចញ េ្រកែតពីេធ្វើករ ងជមួយទឹកបែនថម។ ្រតូវ្របញប់្របញល់បញជូ នអនករង
េ្រគះេទេពទយ េដើមបីេធ្វើករសេ្រងគ ះជបនទ ន់។ មិន្រតូវពយយមបន ប រធតុ
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គីមីេ យខ្លួនឯងេទ េ្រពះ ចប ្ត លឲយអនករងេ្រគះកន់ែតមនរបួសេ យ
រ សីុត ឬបសបែនថមេទៀត។ 

 
៦. ករមុត និងករហូរឈម 

1. េជៀស ងប៉ះពល់ជមួយមុខរបួស ឬប៉ះផទ ល់ជមួយឈមេ យៃដទេទ។ 
្រតូវេ្របើេ្រ មៃដជ័រជនិចច ល់េពលប៉ះ។ 

2. ្រតូវសម្អ តមុខរបួសជមួយនឹងទឹក កនុងករណីចំបច់្រតូវេ្របើ បូ៊ េដើមបី
ងសម្អ ត ន ម្រប ក់េផ ងេទៀត។ 

3. ្រតូវ ងជមួយថន ំសម្ល ប់េមេ គជចំបច់។ 
4. រុបំង់ស្រមប់រុរំបួសឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 
5. កនុងករណីធងន់ធងរ អនកជំងឺ្រតូវ ក់ឲយេដកចុះ េ យ ក់ែផនករងបួសឲយេន

ខងេលើ េហើយេ នេពទយជបនទ ន់។ ្រតូវរុមុំខរបួសជមួយៃសបេស្តើង 
្របសិនេបើឈមេនែត្រជបេចញយ៉ងេលឿនមកេ្រក មរនធៃសប ្រតូវែត
រុៃំសបែថមេទៀតេ យមិនចំបច់យកៃសបចស់េចញេទ។ េហើយរុពីំេលើ
េ យបង់រុដំំេបថនមៗបែនថមេទៀត មិន្រតូវរុតឹំងេពកេនះេទ។ 

6. ល់វតថុែដល្រប ក់េ យឈម ្រតូវែត្រតូវបនចត់ែចងឲយបន្រតឹម្រតូវ  
និងមនវធិនករណ៍យ៉ង្របុង្របយ័តនដូចខងេ្រកម ៖ 
ក-េចៀស ងប៉ះពល់ជមួយវតថុែដល្រប ក់ឈមទំងេនះេ យៃដទេទ 

្រតូវពក់េ្រ មៃដជនិចចេន ល់េពលសម្អ ត។ 

ខ-្រតូវេ្របើទឹក បូ៊ េដើមបី ងសម្អ តៃផទែដលមិន ្អ ត។ 

គ- ល់វតថុេ្របើ្របស់ែដល្រប ក់ឈមដូចជ េ្រ មៃដ បង់រុ ំសំឡី 
កំ ត់សេម្ល កបំពក់៘ ្រតូវ ក់េនកនុងេសបងប្ល សទិចពីរជន់ និង
ចងឲយជិត ក់េទកនុងធុងសំ ម េដើមបីយកេទេចល។ ្រតូវែស្វងរកករ
ែណនំពី មនទីរេពទយ នយក ្ឋ នេស កមម្រកុង ឬនយក ្ឋ នេស កមម
ជនបទ កនុងករណីែដលមនសំណល់សំ ម្រប ក់េ យឈមេ្រចើន។ 
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៧. ករពុលេ យ រធតុគីមីរងឹ ឬ វ 
1. ្របសិនេបើេន្រតឹមកនុងមត់ បុ៉ែន្តមិនបនេលបចូលេទកនុង ្រតូវេ ្ត ះ េចញ

មកេ្រក េហើយ ងជ្រមះមត់ជមួយទឹកឲយបនេ្រចើនដង។ 
2. ្របសិនេបើបនេលបចូលេទកនុងេពះ ្រតូវេ េពទយជំនួយជបនទ ន់។ កនុង

ចេន្ល ះេពលេនះែដរ ជនរងេ្រគះគួរែតឲយផឹកទឹកឲយបនេ្រចើន ឬទឹកេ ះ
េគក៏បន។ 

3. កនុងករណីទំងពីរខងេលើ មិន្រតូវឲយេលបថន ំក្អួតេទ។ បុ៉ែន្តទឹកេ ះេគ ច
ឲយអនករងេ្រគះផឹកបន។ 

4. កនុង្រគកំពុងែស្វងរកករសំុេយបល់ពី្រគូេពទយ ភគសំ កជតិពុលែដល
បនេលបចូលេទកនុងេពះ ្រតូវបញជូ នេទកន់មនទីរេពទយ េដើមបីរក
អត្តសញញ ណកមម។ 

 
៨. ករពុលេ យឧសមន័ 

1. ្រតូវយកអនករងេ្រគះេទកន់កែន្លងមនខយល់បរសុិទធ។ 

2. ្រតូវ្រតួតពិនិតយថ ផ្លូវដេង្ហើមរបស់អនករងេ្រគះមិន្រតូវបនសទះ ឬ បិទេទ។ 

3. កំុលូក ឬបងខំឲយអនករងេ្រគះក្អួត។ 

4. ក់អនករងេ្រគះកនុងលកខណៈមួយ្រតង់ខ្លួន េទះបីជគត់មិនសន្លប់ក៍េ យ 
ពីេ្រពះគត់ ចក្អួត។ 

5. ែស្វងរកេពទយជំនួយជបនទ ន់។ 

 
៩. ជំនួយដេង្ហើមសបិបនិមមិត្ត  (ចលនដេង្ហើម) 

ដំណកដេង្ហើមសិបបនិមមិត គឺជជំ នដំបូងៃនករសេ្រងគ ះដ៏សំខន់មួយែដលជ
ត្រមូវករស្រមប់ជនរងេ្រគះមួយចំនួន ែដលជួប្របទះនូវក ្ត កង្វះខតអុកសីុែសន
កនុង រពងគកយ ឬេ យ រដំេណើ រករដេង្ហើម្រតូវបនបញឈប់។ ្រប្រពឹត្តិកមម
េនះ្រតូវែតេធ្វើេឡើងេ យមិនមនករពនយេពលេឡើយ េដើមបីេចៀស ង្របព័នធ្រប ទ
សំខន់ៗ្រតូវរងករខូចខត ែដលមិន ច្រតឡប់ជ្រប្រកតីេឡើងវញិ និង ចេធ្វើ
ឲយេបះដូងឈប់េធ្វើចលនេទៀតផង។ 

វធីិផ្លុំខយល់ចូល ( មរយៈ មត់ និងមត់ ឬមត់ និង្រចមុះ កនុងករណីេបើមត់
មនរបួសធងន់ធងរ) គឺជវធីិមួយែដលមន្របសិទធភព។ 



    វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ

េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 6

េដើមបីអនុវត្ត នូវដំណកដេដ្ហើមសិបបនិមមិត េ យវធីិផ្លុំខយល់ចូលេយើង្រតូវ ៖ 
1. ក់អនករងេ្រគះឲយេដកផង ។ 
2. ពិនិតយភ្ល មេទេលើមត់ និង្រចមុះអនករងេ្រគះ េដើមបី្របកដថ គម នអ្វី ងំ

សទះេទ។ ឧទហរណ៍ បក់េធមញ ........ 
3. ក់កបលរបស់ជនរងេ្រគះឲយ្រតង់េដើមបីស្រមួលផ្លូវដេង្ហើមឲយ្រសឡះ។  
4. ្រសូបខយល់ចូល េ យេបើកមត់របស់អនកឲយធំ និងភជិតផ្លូវខយល់េនពីេលើមត់

របស់អនករងេ្រគះ បិទ្រចមុះអនករងេ្រគះេ យយកៃដរបស់េយើងមខ ងចប់
ចុង្រចមុះ េហើយផ្លុំតិចៗ (្របសិនេបើផ្លុំ ម្រចមុះ្រតូវ្របកដថ បបូរមត់អនក
រងេ្រគះគឺបិទជិត)។  

5. កំឡុងេពលផ្លុំ ្រតូវពិនិតយេមើលភពរកីធំៃនេដើម្រទូង។ 

6. ្របសិនេបើេដើម្រទូងរបស់អនករងេ្រគះមិនកេ្រមើក្រតូវពិនិតយេឡើងវញិ េដើមបី
្របកដថ មត់ និងបំពង់ខយល់របស់គត់គម នអ្វី ងំសទះ និង ក់កបលរបស់
គត់ឲយេងើយេឡើងេលើ។ 

7. ្រតូវផ្លុំឲយញប់ េដើមបីឲយសួតរបស់អនករងេ្រគះមនកររកីេប៉ងបនរហ័ស។ 
បនទ ប់មកេទៀតបនថយមក្រតឹម ១២ដង កនុងមួយនទី ឬផ្លុំ មចង្វ ក់ខយល់
េចញពីសួតរបស់អនករងេ្រគះ។ 

8. េបើអនករងេ្រគះជេកមងតូចៗ ្រតូវផ្លុំកនុងចង្វ ក់២០ដង កនុងមួយនទី េហើយ
ឈប់េនេពលែដលេដើម្រទូងចប់េផ្តើមេធ្វើចលន។  

9. ្រតូវពិនិតយជីពចររបស់អនករងេ្រគះជ្របចំ ្របសិនេបើមិនដំេណើ រករ ្រតូវ
ចប់េផ្តើមេធ្វើចលនេបះដូងេ យម៉ស េដើម្រទូង្រពមៗគន េនះែដរ។ 

 
១០. ្របអប់សេ្រងគ ះបនទ ន់ 
  មនទីរពិេ ធវទិយ ្រស្តទំងអស់ គួរែតបំពក់េ យឧបករណ៍សេ្រងគ ះ
បនទ ន់្រគប់បនទប់។  មចបប់ៃនករអប់រ ំ ត្រមូវឲយ្រគូវទិយ ្រស្ត និងអនក្រគប់្រគង
មនទីរពិេ ធទំងអស់្រតូវែតេចះចបស់ និង គ ល់នូវឧបករណ៍ជំនួយេផ ងៗ និង 
ករេ្របើ្របស់របស់ ។ 

  ឧបករណ៍សេ្រងគ ះបនទ ន់គួែតបំពក់ ឫ ក់េន្រតង់កែន្លងែដលងយេឃើញ 
និងងយ្រសួលកនុងករយកមក េ្របើ្របស់កនុងេពលមន សននកនុងមនទីរពិេ ធ។ 
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្រតូវែតពិនិតយជ្របចំនូវឧបករណ៍ទំងេនះេដើមបីធនថ មនចំនួន្រគប់្រគន់ និង
មនលកខណៈល្អ្រតឹម្រតូវ្រគប់េពលេវ ។ 
 
 ខងេ្រកមេនះជេឈម ះឧបករណ៍ចំបច់មួយចំនួនែដល្រតូវេរៀបចំឲយមនជ
េ្រសចេនកនុង្របអប់សេ្រងគ ះបនទ ន់ ៖ 

(1) ថន ំសម្ល ប់េមេ គ ឧទហរណ៏ ទឹក ងរបួសអីុយូ៉ត 
(2) សំឡី 
(3) េ្រ មៃដប្ល សទិច 
(4) បង់រុ ំឫៃសបែដលសម្ល ប់េមេ គរចួ 

(5) បង់ស្អិត ែដលបនសម្ល ប់េមេ គរចួ(មនេ្រចើនទំហំ) 

(6) តេងក ប 
(7) កន្ល ស់ ឬមជុលខទ ស់ 
(8) កៃ្រន្ត និងសមភ រេផ ងៗេទៀតែដល្រតូវបនគិតថមនលកខណៈចំបច់។ 

 

 

 

 

 



    វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ

េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 8

េមេរៀនទី២       
តួេលខជក់ ក់ និងរង្វ ស ់

 

១  តួេលខជក់ ក់ ឬតួេលខមនន័យ 

១.១ និយមន័យ 

 េលខជក់ ក់ពិតជមន រសំខន់ ស់កនុងវស័ិយវទិយ ្រស្ត ពិេសស
កនុងករ្របមួល កត់្រ  វភិគ និងបង្ហ ញទិននន័យវទិយ ្រស្ត។ ចំេពះតៃម្លចំនួនគត់ 
ដូចជចំនួនសិស កនុងថន ក់េរៀនមួយ ឬចំនួនសមជិកកនុង្រគួ រមួយ ជតៃម្លពិត
ចបស់ ស់ និងងយកំណត់។ បុ៉ែន្ត ចំេពះករ ស់ ឌអងគធតុ វ ចបស់ជមន
ករលំបកកនុងករទទួលបននូវតៃម្លពិត ចបស់ ស់ ៃនមឌអងគធតុ វែដល្រតូវ
ស់េនះ ស់។ កនុងករណីេនះ េយើង្រតូវ បញជ ក់ក្រមិតលំេអៀងកនុងរង្វ ស់េ យ

េ្របើចំនួនៃនេលខជក់ ក់ ែដលជខទង់េលខមនន័យកនុងបរមិណៃនករ ស់ឬ
ករគណន។ 

ចំនួនេលខជក់ ក់គឺជចំនួនខទង់េលខ ែដលេយើង គ ល់តៃម្លចបស់ ស់។ 
េនេពលេយើងេ្របើេលខជក់ ក់ ខទង់េលខចុងេ្រកយ្រតូវបន គ ល់មិនចបស់

ស់េទ។ 
 ឧទហរណ៍ េយើង ស់បរមិណអងគធតុ វ េ យេ្របើសីុ ំង្រកិតែដល
មនក្រមិតលំេអៀងែត 1 mL។ េបើ ស់បន 6 mL មនន័យថចំនួនពិតរបស់ េន
កនុងចេន្ល ះពី 5 mL េទ 7 mL េដើមបីមនភពជក់ ក់ េយើង ងមឌអងគធតុ វ
េ យ (6 1) mL។ 

េនកនុងករណីេនះ មនេលខជក់ ក់ែតមួយគឺខទង់េលខ 6 ែដល ចលំេអៀង
េ យបូក ឬដក 1mL។ េដើមបីឲយលំេអៀងកន់ែតតូច េគ្រតូវេ្របើសីុ ំង្រកិតែដល
មន្រកិតតូចបំផុត េដើមបីឲយមនក្រមិតលំេអៀងែត 0,1 mL បុ៉េ ្ណ ះ េហើយមឌ
អងគធតុ ចសរេសរ 6,0mL ែដលេយើង ចបញជ ក់េ យបរមិណ (6,0 0,1)mL 
េនះតៃម្លពិតេនចេន្ល ះ 5,9 mL និង 6,1 mL។ េយើង ចៃចន្រប ប់ ស់ ្រពមទំង

ចទទួលបនេលខជក់ ក់បែនថមេទៀត ែតេន្រគប់ករណីទំងអស់ ខទង់េលខ
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ចុងេ្រកយេយើង គ ល់មិនចបស់េទ េហើយលំេអៀង ្រស័យេទេលើ្រប ប់រង្វ ស់
ែដលេយើងេ្របើ។ 
 េនកនុងទីពិេ ធ េគេ្រចើនេ្របើជញជ ីងអគគិសនីទំេនើប ែដល ចផ្តល់នូវតៃម្ល
េលខជេ្រចើនខទង់ េហើយជទូេទេគកំណត់យកេលខេ្រកយេកប ស 4 ខទង់។ 
 ឧទហរណ៍ 0,8642 g 3,9745 g  

១.២ វិធនេលខជក់ ក់ 

 េយើងែតងែត្របយ័តន្របែយងេនកនុងករងរវទិយ ្រស្ត េដើមបីសរេសរចំនួន
េលខជក់ ក់សម្រសប។ ជទូេទ េយើងកំណត់េលខជក់ ក់ េទ មវធិន
បន្តបនទ ប់ដូចខងេ្រកម៖ 

- ខទង់េលខេ្រកពីសូនយ ជតួេលខជក់ ក់។ 
ឧទហរណ៍ 845 cm   មន3េលខជក់ ក់ 
  1,234 kg  មន4េលខជក់ ក់ 
  55 m    មន2េលខជក់ ក់ 

- េលខសូនយេនចេន្ល ះខទង់េលខមិនសូនយ ជេលខជក់ ក់។ 
ឧទហរណ៍ 606 m   មន3េលខជក់ ក់ 

   40,501 g  មន5េលខជក់ ក់ 
   100.001 km   មន6េលខជក់ ក់ 

- េលខសូនយទំង យ ែដលេនខងេឆ្វងខទង់េលខមិនសូនយដំបូង 
មិនែមនជេលខជក់ ក់េទ។ 
ឧទហរណ៍ 0,08 L   មន1េលខជក់ ក់ 

   0,0000349 km មន3េលខជក់ ក់ 
   0,00025 kg  មន2េលខជក់ ក់ 

- �េបើចំនួនធំជង 1 េលខសូនយែដលេនបនទ ប់ ជេលខជក់ ក់។ 
ឧទហរណ៍ 1,00 mL  មន3េលខជក់ ក់ 

   40,063 mL   មន5េលខជក់ ក់ 
   2,000020 mL  មន7េលខជក់ ក់ 

 េបើចំនួនតូចជង 1 េលខសូនយែដលេនេ្រកយបង្អស់ និងេនចេន្ល ះ
េលខមិនែមនសូនយជេលខជក់ ក់។ 

ឧទហរណ៍ 0,520 g   មន3េលខជក់ ក់ 
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  0,0902 kg  មន3េលខជក់ ក់ 
  0,30050 L  មន5េលខជក់ ក់ 

- ចំនួនគម នេកប ស េលខសូនយែដលេនបន្តបនទ ប់ចុងេ្រកយបង្អស់ ចជ
េលខជក់ ក់ និង ចមិនែមនជេលខជក់ ក់។ 
ឧទហរណ៍ 400 cm ចមន1េលខជក់ ក់ គឺខទង់េលខជក់ ក់ 4 
     ចមន2េលខជក់ ក់ គឺខទង់េលខជក់ ក់ 40
       ចមន3េលខជក់ ក់ គឺខទង់េលខជក់ ក់ 400 
កនុងករណីេនះ េយើងមិន ចកំណត់ថមួយ ្រតឹម្រតូវ េ យគម នព័ត៌មន

បែនថមេទៀតេនះេទ។ បុ៉ែន្តេ យេ្របើ្របស់សញញ ណវទិយ ្រស្ត េយើង ចេចៀស
ងនូវអតថន័យមិន្របកដ្របជេនះបន។ កនុងករណីេ យែឡកមួយេនះ េយើង ច

សរេសរ 400 cm ជ 4 × 102 ស្រមប់ 1 េលខជក់ ក់ជ 4,0 × 102 ស្រមប់ 2 
េលខជក់ ក់ ឬជ 4,00 × 102 ស្រមប់ 3 េលខជក់ ក់។ 

១.៣ ្របមណវិធីេលខជក់ ក់ 

១.៣.១ ្របមណវិធីបូក-ដក 

 េនកនុង្របមណវធីិបូក និង្របមណវធីិដក ចំនួនេលខជក់ ក់ៃនលទធផល
្រតូវយក មចំនួនេលខជក់ ក់េដើម  ែដលមនខទង់េលខេ្រកយេកប សតិច
ជងេគ។ 
 ឧទហរណ៍  
            
 
 
    
 

 
 
 

 
 

  89,332 

+  1,1                      មន1េលខជក់ ក់េ្រកយេកប ស 
  90,432           ប្រងួមជ 90,4 

  2,097 

- 0,12                      មន2េលខជក់ ក់េ្រកយេកប ស 
   1,977                      ប្រងួមជ 1,98 

    2,5 

+ 11        គម នេកប ស => គម នេលខជក់ ក់ េ្រកយេកប ស 
    5,26                       

   18,76                     ប្រងួមជ 19 
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េដើមបីប្រងួមចំនួនឲយបនជក់ ក់ េយើង្រតូវលុបខទង់េលខទំង យ
ែដលេនបនទ ប់ពីខទង់េលខែដលេយើង ចង់ទុកេនះេចល េបើ តូចជង៥។ 

 
ឧទហរណ៍  8,724 ប្រងួមជ 8,72 ករណីេយើងចង់បន3េលខជក់ ក់ 
 
- េបើ ធំជង ឬេសមើ ៥ េយើង្រតូវបែនថម1េទេលើខទង់េលខែដលេយើងចង់ទុក 
ឧទហរណ៍   8,727 ប្រងួមជ 8,73 ករណីេយើងចង់បន3េលខជក់ ក់ 
  0,4415 ប្រងួមជ 0,442 ករណីេយើងចង់បន3េលខជក់ ក់ 

 
១.៣.២ ្របមណវិធីគុណ-ែចក 
 េនកនុង្របមណវធីិគុណ និង្របមណវធីិែចក ចំនួនេលខជក់ ក់ៃន
លទធផលចុងេ្រកយ ្រតូវយក មចំនួនេលខ ជក់ ក់េដើមតិចជងេគ ។ 
 ឧទហរណ៍   2,8 × 4,5039 = 12,61092      ប្រងួមជ13 
   6,85 : 112,04 = 0,0611388789  ប្រងួមជ0,0611 
ចំ  ំផលគុណ ឬផលែចកែដលបនមកពីករគុណ ឬែចកនឹងចំនួនគត់្រតូវគិត

មចំនួនែដលយកមកគុណេនះ។ 
 ឧទហរណ៍   0,2786 g × 8 = 2,229 g  មន4េលខជក់ ក់ 
       មន4េលខជក់ ក់ 
   (6,64 m + 6,68 m) : 2 = 6,66 m 

២ រង្វ ស្់របែវង 

(1) ចូរ នតៃម្លេនចំណុច A, B និង C េលើរបូបនទ ត់ដូចបង្ហ ញេនខង ្ត ំ។ 

A: ...............cm,  B: ................. cm,  C: .................. cm. 

 

(2) មរយៈរបូបនទ ត់េនះ ចូរកំណត់្របែវងដូចខងដូចខងេ្រកម។ 

 AB : ....................................... cm 

 AC : ....................................... cm 

A 

B 

C 
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 BC : ....................................... cm 

 

(3) ចូរ ស់្របែវងបនទ ត់ខងេ្រកមេនះេ យេ្របើបនទ ត់របស់អនក។ 

 

 

 

 

 

 

 

៣ ករថ្លឹងម៉ស 

(1) ចូររកតៃម្លម្រត ្ឋ នែដលតូចបំផុត ធំបំផុត និងចំនួនខទង់េ្រកយេកប សែដល

ច នបនចំេពះឧបករណ៍រង្វ ស់ ដូចមន យកនុង ងខងេ្រកម។ 

 

ល.រ េឈម ះ ម្រត ្ឋ នធំបំផុត ម្រត ្ឋ នតូចបំផុត ចំនួនខទង់េ្រកយេកប ស 
1 ជញជ ីងថ្លឹងមនុស     
2 ជញជ ីងពយួរ    
3 ជញជ ីងថសមួយ    
4 ជញជ ីងេអឡិច្រតូនិច    
5 ជញជ ីងថសពីរ    
6 ជញជ ីងដងបី    
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(2) ចូរថ្លឹងម៉សរបស់វតថុែដលេនជំុវញិអនកេ យេ្របើជញជ ីងែដលសម្រសប។ 

ល.រ េឈម ះវតថុ េឈម ះជញជ ងី ម៉ស 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

៤  រង្វ សម់ឌ 

៤.១  ឧបករណ៍ែដលមន ងជក់ ក់ 

េយើង ចដឹងចំណុះៃនអងគធតុ វ និងឧសម័នេនកនុងឧបករណ៍មន ងជក់
ក់មួយដូចជ ងសីុ ំង  ងគូប  និង ងជ្របេលពីែប៉តែកង... មរយៈ

របូមន្តរបស់ ។ 
 

 របូមន្តមឌ្របេលពីែប៉តែកង 
 

V = l ×h×w        
  
   
 របូមន្តមឌគូប   V= l 3   

          

  

្រជុងl 

បេ ្ដ យ l 

កមពស់ h 

ទទឹង 
ឬក្រមស់ w 

្រជុងl 
្រជុងl 
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h 

អនវុត្តន៍៖េយើងចង់បំេពញទឹកកនុងឧបករណ៍មួយែដលមនកមពស់៣០ស.ម   
បេ ្ត យ្របែវង ៤០ស.ម េហើយទទឹង្របែវង ២៥ស.ម េតើេយើង ចបំេពញទឹក
បនបុ៉នម នលី្រតេនកនុងឧបករណ៍េនះ? 

.................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
 
 របូមន្តមឌសីុ ំង          
       V =   × R2 × h 

         ឬ  V = S� h 
 

អនុវត្តន៍៖  សីុ ំងមួយមនកមពស់្របែវង ៤០ស.ម និងកំរបស់ ្របែវង 
១២,០ ស.ម េតើេយើង ចចក់ ំងចូល េទកនុងេនះបនបុ៉នម នលី្រត? 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

៤.២ អងគធតុែដលមន ងមិនជក់ ក់ 

 េយើងក៏ ច គ ល់មឌរបស់អងគធតុេផ ងៗ ែដលមន ងមិនជក់ ក់ែដរ 
េ យ្រគន់ែតេយើងចក់ទឹកចូលេទកនុងឧបករណ៍មួយ (មន្រកិតម្រត ្ឋ នមឌ
ចបស់ ស់ ដូចជសីុ ំង្រកិតជេដើម) រចួកំណត់មឌទឹកេនកនុងឧបករណ៍េនះ
ឲយបនជក់ ក់បនទ ប់មក េយើង ក់អងគធតុរងឹ ែដលមន ងមិនជក់ ក់
ចូល។ េពលេនះមឌទឹកែដលេកើនេឡើងគឺជមឌរបស់អងគធតុរងឹ ែដលេយើងចង់
ស់េនះ។ 

 អនុវត្តន៍  េតើេយើង ច គ ល់មឌរបស់ពងមន់បនេ យរេបៀប ? ចូរ
ពនយល់។ 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 

R 



 

៤.៣ 

 
កត់ប
ចំណុ
តេទ
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     ក
-េនកន
 ្រតឹម
-កន់
 ពីកែ
សំគ

 ករពិនិតយ

េយើងបន
បនថយនូវក្រម

ណះមឌេនកនុ
ទ ៖ 

-្រតូវ ក់
-្រតូវ នៃ
សំគល់-ម

  -ម
 

 
 
 

 

ករ្រតួតពិនិតយ
កនុងអ្រ ម
ម្រតូវេទ ម
នទប់កែន្លងបិ
ែន្លងេនះេទ

គល់  ២០តំណ

តយេមើលមឌ

នដឹងេហើយពី
្រមិតេល្អ ងេន
ងឧបករណ៍

ែភនកឲយេសមើច
ៃផទបតៃនសូ
មិន្រតូវ ក់
ែដលេយើង
មិន្រតូវ ន

រេ

តយ និងករបន្ត
្រតេយើង្រតូវ
មតៃម្ល ឬកំ
បិទ/េបើកថនម
។ 

ណក់ ្របែហ

ឌេនកនងុឧ

ពីក្រមិតេល្អ
នះអនកេធ្វើពិេ

ណមួយចំនួនដូ

ចំណុច្រកិត
សូលុយសយុង
ែភនកឲយទប
ស់េទ 

្រកិតៃផទខង

បៀប នម

 
 
 
 

ន្តក់សូលុយ
វែតបន្តក់ម
ប់ែដលេយើ

ៗមិន្រតូវឲយ

ល ១ មីលីល

បករណ៍ពេិ

ងជក់ ក
ធន៍ ប

ដូចជ  សីុ

សូលុយសយុ
ងែដល្រតូវ
ប ឬខពស់ជ

េលើៃនសូល

ឌកនុងសីុ ំ

សយុងេ យប
ឌមួយតំណ
យើងចង់បន
យហូរខ្ល ំងេព

លី្រត 

េ ធ 

ក់ (េនចំណុ
នែណនំេយើ

ំង្រកិត  

ងែដល្រតូវ
ស់។ 
ង ចំណុច

លុយសយុងែដ

ង្រកិត 

បុ៊យែរត៉ 
ក់ម្តងៗ ឲយប
។ 
ក ឬ្រជបេច

វទិយ ថ នជ

ចទី១) ដូចេ
យើងឲយេចះពិ
បុ៊យែរត៉ ឬព

ស់ 

្រកិតៃនសូល

លេយើង ស

បន 

ចញ 

       

ជតិអប់រ ំ

េនះ េដើមបី
និតយេមើល
ពីែប៉តដូច

លុយសយុង

ស់េទ 
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អនុវត្ត ចូរ នតៃម្លមឌរបស់សូលុយសយុងែដលមនេនកនុងឧបករណ៍ខងេ្រកម៖ 

ល.រ េឈម ះឧបករណ៍រង្វ ស់ មឌ 
1 បុ៊យែរត៉  
2 ពីែប៉ត  
3 សីុ ំង្រកិត (ធំ)  
4 សីុ ំង្រកិត (តូច)  

 

៥ ដង់សុេីត 

ដង់សីុេត (d) = ម៉ស (m) /មឌ (V)  

Ex: វតថុមួយមនម៉ស 300g និងមឌ 200mL។ ចូរគណនដង់សីុេតរបស់ ។ 

                                1.5 /  

(1) ចូរកំណត់រកដង់សីុេតរបស់សុ៊តេ ង រ។ 

ម៉ស  
សីុ ំង្រកិត មឌមុនេពល ក់សុ៊ត  

មឌេ្រកយេពល ក់សុ៊ត  
មឌសុ៊ត  
ដង់សីុេត  

(2) ចូរកំណត់រកដង់សីុេតរបស់វតថុមួយេផ ងេទៀត មែដលអនកចូលចិត្ត។ 

េឈម ះវតថុ  
ម៉ស  
សីុ ំង្រកិត មឌមុនេពល ក់វតថុ  

មឌេ្រកយេពល ក់វតថុ  
មឌវតថុ  
ដង់សីុេតវតថុ  
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៦  ករ សស់តុីណ្ហ ភព 
 ខញុំេក្ត ខ្ល ំង ស់  ខញុំមនសីតុណ្ហ ភពហូតដល់ 39oC ខញុំដឹងសីតុណ្ហ ភពខ្លួន
ឯងបនេ យ រែទមូ៉ែម៉្រត ដូចេនះែទមូ៉ែម៉្រតជ ឧបករណ៍ ស់សីតុណ្ហ ភព ។ 
 េយើង ចកំណត់ឯក ស្រមប់ ស់សីតុណ្ហ ភព មបីយ៉ងគឺ ៖ 
 - ម្រត ្ឋ ន ្វ រនិៃហ (Fahrenheit)៖ ម្រត ្ឋ នេនះបនកំណត់េ យជន
ជតិ េមរចិកំង មន ក់េឈម ះ Daniel Fahrenheit េហើយម្រត ្ឋ នេនះេ្រចើនេ្របើេន
្របេទស េមរចិ។ េន េមរចិ ទឹកកកេន 32oF និងទឹកពុះេន 212oF។ 
 *ទំនក់ទំនងរ ងសីតុណ្ហ ភព ្វ រនិៃហ (oF) និងអង េសគឺ៖ 

toF = 9/5  (toC)  + 32 
 អនុវត្តន៍ ខញុំមនសីតុណ្ហ ភព 37oC េតើខញុំមនសីតុណ្ហ ភពបុ៉នម នអង គិតជ
ម្រត ្ឋ ន oF? 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 
 - ម្រត ្ឋ នអង េស៖ ម្រត ្ឋ នេនះកំណត់បនេ យ វទូិជនជតិសុ៊យ
ែអតមន ក់ េនសតវត ទី១៨ េឈម ះេ ក Vaders Celsius ម្រត ្ឋ នេនះ្រតូវបន
េគេ្របើជញឹកញប់ជងេគកនុងករ ស់សីតុណ្ហ ភព េ យេគកំណត់ ទឹកកកេន 
0oC និងពុះេន 100oC . 
 ទំនក់ទំនងរ ងសីតុណ្ហ ភពេនះ និង ្វ រនិៃហគឺ៖ toC =  5/9  ( toF  - 32 ) 
 អនុវត្តន៍  េនសហរដ្ឋ េមរចិមនសីតុណ្ហ ភព 60 oF េតើ មនសីតុណ្ហ ភព
បុ៉នម ន oC?   
 .................................................................................................................
 .................................................................................................................
 - ម្រត ្ឋ នែកលវនិ (Kelvin)៖ ម្រត ្ឋ នេនះកំណត់េ យអនកវទិយ ្រស្ត
អង់េគ្លសេឈម ះ  Lord Kelvin  េនឆន ំ ១៨៤៨េហើយ គត់បនបង្ហ ញសីតុណ្ហ ភព
សូនយ ច់ខតមួយែដលេគមិន ចេធ្វើឲយវតថុ មួយ្រតជក់ហួសេនះេទៀតបនេទ។ 
 សីតុណ្ហ ភពសូនយ ច់ខត = 0K = -273,15 oC = - 459,68 oF។ដូចេនះ
េហើយេនកនុងម្រត ្ឋ នែកលវនិ ទឹកកកេន 273,15K និងពុះេន 373,15K។ ទំនក់
ទំនងរ ងម្រត ្ឋ ន  K ជមួយម្រត ្ឋ ន oC គឺ  K= oC + 273,15។ 
  



    វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ

េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 18

 
សំគល់៖ េនកនុងវទិយ ្រស្ត សីតុណ្ហ ភព្រតូវបនេគកំណត់ជម្រត ្ឋ ន oC 

ចំែណកឯករគណន ែដលពក់ព័នធជមួយសីតុណ្ហ ភពវញិេគេ្របើ
ម្រត ្ឋ នK។ 

 

៧ ទេង្វើសលូយុសយងុ 

 

          អងគធតុរ យ-NaCl  

               

 

 

កំ ប់សលូយុសយងុែដលជួប្របទះញកឹញប់  

 កំ ប់ភគរយជម៉ស=(ម៉សអងគធតុរ យ / ម៉សសូលុយសយុង)×100 

Ex)  NaCl (100 g) + ទឹក    សូលុយសយុង NaCl (500 g)  

=> កំ ប់ភគរយជម៉ស = (100/500)×100 = 20% 

 កំ ប់ជមូ៉ល=ចំនួនមូ៉លរបស់អងគធតុរ យ / មឌរបស់សូលុយសយុង (L) 

Ex)  NaCl (1 mol) + ទឹក     សូលុយសយុង NaCl (2 L) 

=> កំ ប់ជមូ៉ល = 1/ 2 = 0,5 mol/L  

 

 

 

អងគធតុរ ំ យទឹក សូលុយសយុង NaCl 
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អនុវត្តន៍ 

(1) ចូរេធ្វើសូលុយសយុង NaCl កំ ប់្របែហល 0,3 % ចំនួន 500 g េ យេ្របើជញជ ីង 

និងសីុ ំង្រកិត បនទ ប់ពីេឆ្លើយសំណួរខងេ្រកមេនះរចួ។  

1 េដើមបីេធ្វើសូលុយសយុងេនះេតើអនក្រតូវករម៉ស NaCl បុ៉នម ន្រកម? 

 

2 ្រតូវករទឹកចំបច់បុ៉នម ន្រកម?  

 

3 េតើដង់សីុេតរបស់ទឹកេសមើបុ៉នម ន? 

 

4 ដូេចនះ េតើអនក្រតូវករទឹកចំបច់បុ៉នម នមីលីលី្រត?  

 

 

5 ចូរសរេសរពីវធីិទេង្វើរបស់អនក។ 

   

 

(2) ចូរេធ្វើសូលុយសយុង NaCl កំ ប់្របែហល 0,3 mol/L ចំនួន 400 mL 

េ យេ្របើជញជ ីង និងសីុ ំង្រកិត។ (Na=23,0; Cl=35,5) 
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ខន ត្របព័នធ SI  និងករបែំបកខន ត 

 

រង្វ ស្់របែវង (Length) 

[ SI unit : meter (m)] 

1meter  = 1.0936 Yards 

1centimeter= 0.39370 inch 

1 inch = 2.54 centimeters(exactly) 

1Kilometer  = 0.62137 mile 

1mile = 5280 feet 

    =1.6093 Kilometers 

1angstrom = 10-10 meter  

                 =100 Pico meters 

1m =103cm=106m=109nm=1012pm 

រង្វ សម៉់ស (Mass) 

[SI unit : Kilogram(kg)] 

1 kilogram = 1000 gram 

                 = 2.2046 pounds 

1 pound= 453.59 grams 

             = 0.45359 kilogram 

             = 16 ounces 

1ton  =  2000 pounds 

        =907.185 kilogram 

1metric ton= 1000 kilograms 

                 =2204.6 pounds 

1 atomic mass unit = 1.66056 × 10-27  
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រង្វ សម់ឌ (Volume) 

[SI unit :Cubic meter(m3)] 

1 liter  =  10-3 m3 

          =  1 dm3 

          = 1.0567 quarts 

1 gallon  = 4 quarts 

              = 8 pints 

              = 3.7854 liters 

1 quart  = 32 fluid ounces 

               =0.94633 liter 

 

1m3=103dm3 =103L 

1L=1dm3=103mL = 103cm3 

 

រង្វ សស់តីុណ្ហ ភព (Temperature) 

[SI unit :Kelvin] 

0 K  =    -273.15 oC 

       =    -459.67 oF 

   K  =   oC + 273.15 

 

  oC  =  5/9 ( oF –32) 

 

    oF  =  9/5 (oC) + 32 
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េមេរៀនទី៣      

រេបៀបសរេសររបយករណ៍ពិេ ធន៍ 
 

របយករណ៍ពិេ ធន៍ គឺជែផនកមួយយ៉ងសំខន់ស្រមប់ ល់ករសិក
្រ វ្រជវេនកនុងមនទីរពិេ ធ េហើយក៏ជែផនកសំខន់ស្រមប់ ល់ករសិក វទិយ-

្រស្តផងែដរ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជទ្រមង់របយករណ៍ពិេ ធន៍គំរូមួយ ែដល 
្របប់អនកថេតើ្រតូវសរេសរអំពីអ្វី ឬ្រតូវេធ្វើករេរៀប ប់អ្វីខ្លះេនកនុងែផនកនីមួយៗ
ៃនរបយករណ៍ពិេ ធន៍របស់អនក។ របយករណ៍ពិេ ធន៍គឺជករ
សរេសរេរៀប ប់ ពយយមពនយល់អំពីអ្វីែដលអនកបនេធ្វើពិេ ធន៍ អំពីអ្វីែដល 
អនកបនសេងកត អំពីអ្វីែដលលទធផលទទួលបន 
និងអំពីអ្វីែដលអនក្រតូវពនយល់បក្រ យេទេលើលទធផលពិេ ធន៍ទំងេនះ។ 
 

១. ្រកបមុខ 
្រគប់របយករណ៍ពិេ ធន៍ទំងអស់ មិនែមនសុទធែតត្រមូវឲយមន្រកបមុខេនះេទ 
បុ៉ែន្ត្របសិនេបើ្រគូរបស់អនកត្រមូវឲយេធ្វើ  េនះអនកគួរែតេរៀបចំ ដូចែដលមនេរៀប ប់
ខងេ្រកម ៖ 

(1) ចំណងេជើងពិេ ធន៍ 
(2) េឈម ះរបស់អនក និងេឈម ះរបស់ៃដគូករងរ 
(3) េឈម ះរបស់្រគូែណនំ 
(4) កលបរេិចឆទៃនករេធ្វើពិេ ធន៍ ឬកលបរេិចឆទែដលអនក្រតូវ ក់ជូន

របយករណ៍ 

២. ចំណងេជើង 
ចំណងេជើង្របប់អំពីអ្វីែដលអនកបនេធ្វើ។ ចំណងេជើង្រតូវែតសេងខប (យ៉ង

េ្រចើនដប់ពកយ) និងេរៀប ប់នូវចំណុចសំខន់ៃនពិេ ធន៍ ឬករអេងកត។  
ឧទហរណ៍៖ «ឥទធិពលក លីករ MnO2 េលើ្របតិកមមបំែបក H2O2» 
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៣. េសចក្តីេផ្តើម/េគលបំណង 
ជទូេទ េសចក្តីេផ្តើម គឺជកថខ័ណ្ឌ ែដលពនយល់អំពីេគលបំណងៃនករ

ពិេ ធ។ ជួនកល េសចក្តីេផ្តើម ចជករេរៀប ប់អំពីព័ត៌មនជមូល ្ឋ នទំង
យ ជេសចក្តីសេងខបៃនករសែម្តងពិេ ធន៍ ជករបរយិយេទេលើកររកេឃើញ

កនុងពិេ ធ និងជេសចក្តីសននិ ្ឋ នេលើករសេងកត។ េទះបីជអនកមិនសរេសរ
េសចក្តីេផ្តើមេពញេលញទំងអស់ក៏េ យ យ៉ងេ ច ស់ក៏្រតូវេរៀប ប់នូវេគល
បំណងៃនពិេ ធន៍ ឬអំពីេហតុអ្វីបនជអនក្រតូវេធ្វើពិេ ធន៍េនះែដរ។ េហើយេន
ទីេនះក៏ជកែន្លងែដលអនក្រតូវបង្ហ ញពីសមមតិកមមរបស់អនកផងែដរ។ 

៤. សមភ រពិេ ធ 

្រតូវេរៀប ប់ ល់ឧបករណ៍ និង រធតុគីមីែដល្រតូវករកនុងពិេ ធន៍។ 

៥. វិធី ្រស្ត ឬដំេណើ រករពិេ ធ 

្រតូវេរៀប ប់អំពីជំ នទំង យែដលអនក្រតូវអនុវត្តកនុងពិេ ធន៍ និងករ
សេងកត។ ករេរៀប ប់របស់អនក្រតូវែតេធ្វើេឡើងយ៉ងេកបះកបយ ែដលអនកដៃទ ច

នយល់ និងអនុវត្តពិេ ធន៍របស់អនកបន។ ្រតូវសរេសរជរេបៀបែណនំ
អនកេផ ងេទៀតឲយេធ្វើពិេ ធន៍ដូេចន ះែដរ។ កន់ែត្របេសើរ ្របសិនេបើអនក ចគូស
របូបញជ ក់បែនថមនូវករដំេឡើងឧបករណ៍ពិេ ធន៍។ 

៦. ទិននន័យ ឬលទធផលពិេ ធ 

ទិននន័យជេលខែដលទទួលបនពីពិេ ធន៍របស់អនក ជទូេទគឺ្រតូវបង្ហ ញ
ជ ង។ ជទិននន័យពិតជក់ែស្តង ែដលបនកត់្រ េចញពីលទធផលពិេ ធន៍ 
ែតមិនែមនជករពនយល់បក្រ យនូវអតថន័យរបស់ េទ។ 
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៧. ករវិភគ 

ករវភិគ ចជករគណននូវតួេលខ ែដលជទិននន័យពិេ ធន៍។ េន
ទីេនះគឺជកែន្លង ែដលអនក្រតូវេធ្វើករពនយល់បក្រ យអំពីលទធផលពិេ ធន៍ និង
េធ្វើករកំណត់ថេតើសមមតិកមមរបស់អនកែដលបន បេងកើតេនកនុងេសចក្តីេផ្តើមគំ្រទ
េ យពិេ ធន៍ែដរ ឬេទ។ េនទីេនះក៏ជកែន្លងែដលអនក្រតូវេធ្វើករពិភក  រកឲយ
េឃើញនូវកំហុសឆគងទំង យែដលអនក ចមនកនុងកំឡុងេពលេធ្វើពិេ ធន៍ និង
ករសេងកត។ អនកក៏ ចបង្ហ ញនូវគំនិតេយបល់េផ ៗបែនថមេទៀត ែដលអនកគិតថ
នឹងេធ្វើឲយលទធផលែដលទទួលបនកន់ែតមនលកខណៈ្របេសើរេឡើង។  

៨. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
េសចក្តីសននិ ្ឋ នគឺជកថខ័ណ្ឌ មួយ ែដលបូកសរបុ ល់អ្វីៗបនេកើតេឡើង

េនកនុងពិេ ធន៍ ដូចជថេតើសមមតិកមមរបស់អនក្រតូវបនគំ្រទេ យពិេ ធន៍ ឬ
មិនគំ្រទ េហើយថេតើ មនន័យយ៉ងដូចេម្តច? និងេបើ មករយល់េឃើញរបស់អនក 
េតើេហតុអ្វីបនជ ពិេ ធន៍របស់អនកផ្តល់លទធផលែបបេនះ? 

៩. របូ និង្រកហ្វ (ករណីេបើមន) 

របូ និង្រកហ្វ្រតូវែតបង់េលខ និង ក់េឈម ះឲយមនន័យេពញេលញ។ ្រតូវ
ក់េឈម ះអ័ក របស់្រកហ្វឲយបន្រតឹម្រតូវ រមួទំងខន តរង្វ ស់ផងែដរ។ ្រតូវ ក់

ទិននន័យែដលអនកបនេធ្វើបែ្រមប្រមួលេនេលើអ័ក -X និង ក់បែ្រមប្រមួលទិននន័យ
ែដលអនកបន ស់េនេលើអ័ក -Y។ ្រតូវចំថ ល់ករពនយល់្រតូវេយងេទេលើរូប
ែដលអនកបនកំណត់នីមួយៗ។  

១០. ឯក រេយង 

្របសិនេបើករ្រ វ្រជវរបស់អនកែផ្អកេទេលើករងររបស់អនកដៃទេទៀត ឬ
េសចក្តីពនយល់បក្រ យរបស់អនក្រតូវករឯក របញជ ក់ អនក្រតូវែត្របប់ពីឯក រ
េយងទំងេនះ។  ឧទហរណ៍៖ 

េឈម ះអនកនិពនធ/ចំណងេជើងអតថបទ/ទីកែន្លងេបះពុមព/ឆន ំេបះពុមព/ទំព័រ... 
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េមេរៀនទី៤        
ប្រមុង្របយត័នទូេទ 

េដើមប ី
សវុតថិភពេនកនងុមនទីរពេិ ធ 

 

ចំណុចខងេ្រកមេនះ គឺជប្រមុង្របយ័តនមួយចំនួនទក់ទងេទនឹងសុវតថិ-
ភពទីពិេ ធ។ ប្រមុង្របយ័តនទំងអស់េនះ ចជករែណនំស្រមប់ ទំង

យេដើមបីអនុវត្ត និង ចេធ្វើជវធិនៃផទកនុង េដើមបឲីយអនកេ្របើ្របស់មនទីរពិេ ធ
្របតិបត្តិ ម។ 
 

១. វិន័យេនកនងុមនទីរពិេ ធ 
 

(1) សិស ្រតូវ្របតិបត្ត មករែណនំរបស់្រគូឲយបនម៉ត់ចត់។ 
(2) សិស មិន្រតូវចូលមនទីរពិេ ធេ យគម នវត្តមនរបស់្រគូេទ។ 
(3) សិស មិន្រតូវយករបស់របរេចញពីមនទីរពិេ ធេ យគម នករអនុញញ តេទ។ 
(4) សិស មិន្រតូវេធ្វើឲយមនករ្រជួល្រចបល់ ឬ្របែឡងគន េលងេនកនុងមនទីរ

ពិេ ធជ ច់ខត។ 
(5) សិស មិន្រតូវទុកេចលករងរពិេ ធន៍ែដលកំពុងែតេធ្វើេ យគម នករ

្របុង្របយ័តនេទ។ 
(6) ធតុ និង រធតុគីមី្រតូវយកេទទុក ក់ឲយបន្រសួលបួលេនកែន្លង

េដើមវញិភ្ល មបនទ ប់ពីេ្របើបស់រចួ និង ក់ែបរ ្ល កេឈម ះមកខងមុខ។ 
(7) សិស ្រតូវ យករណ៍្របប់្រគូជបនទ ន់ នូវ ល់ករែបកបក់ ឬេ្រគះថន ក់

ទំង យែដលេកើតមន។ 
(8) សិស មិន្រតូវេបៀម្រមមៃដ បិ៊ច ឬេខម ៃដេនេពលកំពុងេធ្វើពិេ ធន៍េទ 

េ្រពះរបស់ទំងេនះ ច្រប ក់ធតុ ឬ រធតុគីមី ឬេមេ គ ែដលនំឲយ
េកើតមនផលប៉ះពល់ដល់សុខភព ឬេកើតជំងឺ។ 
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២. ប្រមុង្របយត័នផទ លខ់្លួនស្រមប់អនកេ្របើ្របសម់នទីរពិេ ធ 
 

(1) មជ ច់ខតនូវ ល់ករញុំ ផឹក និងជក់បរ ីេនកនុងមនទីរពិេ ធ 
និងបនទប់េរៀបចំ រធតុគីមី។ 

(2) ្រតូវពក់ វករពរ ( វពិេ ធ) េនកនុងមនទីរពិេ ធ។ មិន្រតូវពក់ វ
ែដលរែហកេទ េ្រពះ ចប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់។ 

(3) ពក់ែវន៉ ករពរ េនកនុងមនទីរពិេ ធេនេពល េធ្វើពិេ ធន៍ែដល ច
ប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់ដល់ែភនក។ 

(4) ពក់េ្រ មៃដ េនេពល េ្របើ្របស់ រធតុគីមីែដល ចប ្ត លឲយ

រ ក ឬកត់ែសបក ឬ រធតុគីមីពុល។ ្រតូវពក់របំងមុខ ឬ្រប ប់ដក
ដេង្ហើមកនុងករណីចំបច់។ 

(5) ្រតូវមនករយកចិត្តទុក ក់ និង្របុង្របយ័តនជពិេសស េនេពលែដលេធ្វើ
ករជមួយធតុ និង រធតុគីមីែដលេ្រគះថន ក់។ ចំបច់្រតូវ គ ល់ពីមូល
េហតុែដល ចប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់នីមួយៗឲយបនចបស់ េដើមបីងយ 
្រសួលេធ្វើករករពរ ឬេចៀស ង។ 

(6) ងៃដនឹង បូ៊ឲយបន ្អ តបនទ ប់ពីេធ្វើពិេ ធន៍រចួ ជពិេសស ល់ករ
ពិេ ធទំង យែដលពក់ព័នធនឹង រធតុគីមី មី្រកូ រពងគកយ និង

រធតុវទិយុសកមម។ 
(7) ្រតូវបកដថ គម នករ យភយ រធតុគីមីេនកនុងមនទីរពិេ ធ េដើមបី

េចៀស ងេ្រគះថន ក់ែដល ចេកើតមន។ 
(8) េបើសក់ែវង ្រតូវចងឲយបន ្អ ត្រតឹម្រតូវ។ 
(9) ្រតូវេ្របើទូចេ្រមះឧសម័ន (ទូស្រមូប) េនេពលេធ្វើករេផទរ រធតុគីមី វែដល

ពុល។ 
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៣. ករេរៀបចំ និងករ្រគប់្រគងមនទីរពិេ ធ 
 

(1) មនទីរពិេ ធ និងបនទប់ ក់ រធតុគីមី្រតូវែត ្អ ត និងមនរេបៀបេរៀបរយ
ជនិចច។ ែកវែដលែបក និង រធតុ គីមីែដលកំពប់្រតូវែតសម្អ តភ្ល ម។ 

(2) ្ល កសញញ េផ ងៗ្រតូវរក ឲយបនចបស់ និងមិន្រតូវចក់េ ទ្វ រសុវតថិភព
េទេនខណៈែដលកំពុងេធ្វើករកនុងមនទីរពិេ ធ។ ផ្លូវសុវតថិភព (ស្រមប់រត់
េគចេពលមន សនន) ្រតូវែតមន ្ល កសញញ បង្ហ ញឲយ្រគប់គន  ចេមើល
េឃើញចបស់។ 

(3) មនទីរពិេ ធ (ពិេសសមនទីរពិេ ធគីមី) មិន្រតូវជួលស្រមប់បេ្រមើករងរ
េផ ងេ្រកពីបេ្រង នេឡើយ។ 

(4) ្របព័នធេភ្លើងអគគិសនីេនកនុងមនទីរពិេ ធ និងបនទប់ ក់ រធតុគីមី្រតូវែត
មនករេរៀបចំ និងដំេណើ រករបនល្អ និង្រគប់្រគន់។ ករេធ្វើករជមួយនឹង
េភ្លើងភ្លឺមិនចបស់ ចនំឲយមនេ្រគះថន ក់។ 

(5) ល់ដប ក់ធតុ និង រធតុគីមី្រតូវែតមន ្ល កសញញ ចបស់។ ល់ ្ល ក
សញញ ទំង យ ែដលចស់ ឬមិនចបស់្រតូវេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរភ្ល ម មិន្រតូវ
ពនយរេពលេឡើយ។ 

(6) ធតុ និង រធតុគីមីែដលេ្រគះថន ក់្រតូវ ក់យ៉ងមនសុវតថិភពបំផុតេន
កនុងទូែដលមនេធនើររងឹមំ និង ក់ឲយេនឆង យពី្របភពកេម្ត  ្រពមទំងចក់
េ ឲយបនជប់ ប់។ ល់ធតុ និង រធតុគីមីទំងេនះ្រតូវេធ្វើករ្រតួត
ពិនិតយឲយបនញឹកញប់ េហើយរបយករណ៍លម្អិតទក់ទងអំពីធតុ និង

រធតុគីមីទំងេនះ្រតូវរក ទុកឲយបនល្អ។ 
(7) ្រតូវេ្របើទូស្រមូបជនិចចចំេពះករពិេ ធទំង យ ែដលទក់ទងនឹង

ធតុ ឬ រធតុគីមីពុល ឬករពិេ ធ ែដល ចបេញចញនូវឧសម័នែដល
មនក្លិនមិនល្អ ឬឧសម័នពុល។ ដូេចនះ្រតូវរក ទូស្រមូបឲយបន ្អ ត និងេរៀប
រយ្រគប់េពល។ មិន្រតូវេ្របើទូស្រមូបជកែន្លងស្រមប់ផទុកឧបករណ៍េផ ងៗ 
និង រធតុគីមីេឡើយ។ 
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(8) ម្ហូប និងេភសជជៈមិន្រតូវទុកេនកនុងមនទីរពិេ ធេទ េលើកែលងែតរបស់
ស្រមប់េធ្វើពិេ ធន៍។ 

(9) ្រតូវបកដថ មិន្រតូវមនភពភ័យស្លន់េ ្ល េទ េនេពលែដលមនភ័យ
សននេកើតេឡើង។ ្រតូវរក ភពេសង ម ង ត់ េហើយ្រតូវចត់វធិនករេ ះ

្រ យឲយបនឆប់ និងមន្របសិទធភពបំផុត។ 
(10) មុនេពលចកេចញពីមនទីរពិេ ធ (កនុងករណីេចញេទយូរ) ្រតូវបិទកបល

រ ៉បី៊ូេណទឹក កុង ក់េភ្លើង និងឧសម័ន ្រពមទំងចក់េ ទ្វ រឲយបន្រតឹម
្រតូវ។ 

(11) ែវន៉ សុវតថិភព និងរបំងមុខ្រតូវទុក ក់េនកនុងកែន្លងែដលមន
លកខខណ្ឌ ល្អ។ ែវន៉ សុវតថិភព និងរបំងមុខ ែដលមនេកស ឆកូត្រតូវែត
េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរជបនទ ន់ កំុពនយរេពល េ្រពះ ចនំឲយេមើលមិនចបស់
ែដល ចជេហតុប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់។ ែវន៉ សុវតថិភព និងរបំង
មុខែដលមិន ្អ ត្រតូវ ងសម្អ តេ យេ្របើនឹង បូ៊ ឲយបន ្អ ត។ 
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េមេរៀនទី៥    

រធតុគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់ 

និង កររក ទុក 

 

រធតុគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់ ចដឹងចបស់េនេពល េធ្វើឲយមនេ្រគះ
ថន ក់ចំេពះមនុស  និងេធ្វើឲយខូចខតចំេពះសមភ រមួយចំនួន។ រធតុគីមីមន
េ្រគះថន ក់េ យ រែតពួក ចកត់ េឆះ រ ក ពុល េធ្វើឲយមនអុកសីុតកមម ផទុះ 
ឬេធ្វើឲយេកើតជំងឺម រកី និង ចេធ្វើឲយមនេ្រគះថន ក់ជេ្រចើនេទៀត។ 

 
១. កររក ទុក រធតុគីមីទូេទ 
 ករែថរក ដ៏ល្អរមួមន ករ្រតួតពិនិតយជេទៀងទត់ដូចជ ករសម្អ ត និង 
ករបិទ ្ល កសញញ គឺមន រៈសំខន់ ស់ ែដល ចកត់បនថយេ្រគះថន ក់កនុង 
ករស្តុកទុក រធតុគីមី។ 
 ខងេ្រកមេនះជប្រមុង្របយតន័ទូេទកនុងករស្តុកទុកធតុគីមី ៖ 

1- ្ល កសញញ េ្រគះថន ក់ គួរែតបិទេនេលើដបធតុបនទ ល់ និង រធតុគីមី
េ្រគះថន ក់ដៃទេទៀត។ មន ្ល កសញញ ជេ្រចើន ែដល ច្រតូវបនេ្របើ
ស្រមប់ រធតុគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់។ ្ល កសញញ មួយចំនួន្រតូវបន
បង្ហ ញេនកនុងឧបសមព័នធ១។ 

2- ជទូេទ រធតុគីមីពិេសស រធតុែដលមនេ្រគះថន ក់មិន្រតូវទុកេន
េលើេធនើរខពស់េពកេទ េ្រពះ ចេធ្វើឲយ្រសក់ ឬកំពប់េនេពលយកពួក មក
េ្របើ្របស់។ 

3- កែន្លងែដលស្តុកទុក រធតុគីមីគួរែតមនខយល់េចញចូល្រគប់្រគន់។ 
4- បនទប់ែដល ក់ធតុគីមី និងបនទប់ែដលស្តុកទុក រធតុគិមីមិន្រតូវ ក់ឲយ

េនជិតសិស េទ។ 
5- េនកនុង  ទីពិេ ធ ឬកែន្លងពិេ ធ ែដលមិនមនបនទប់ ក់ធតុគីមី 

្រតូវបេងកើនករយកចិត្តទុក ក់ ជពិេសសចំេពះេ ក្រគូខងែផនកវទិយ ្រស្ត 
និងបុគគលិកខងទីពិេ ធ្រតូវដឹងពីេ្រគះថន ក់ែដល ចេកើត េឡើងេ យ
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រធតុគីមី ្រពមទំងសុវតថិភពកនុងករស្តុកទុក និងករចក់េ រទូែដល
ក់ រធតុគីមីឲយជប់ ែដលសិស មិន ចយកបន។ 

6- រធតុគីមីែដល្រតូវរក េនកនុងអងគធតុ វ (ឧទហរណ៍៖  ផូស្វរេនកនុង
ទឹក, សូដយូមេនកនុងេ្របង) មិន្រតូវទុកេនេលើេធនើរជមួយគន េទ េ្រពះ ច
្រចឡំគន ។ 

7- រធតុគីមីែដល ចផ ំគន េហើយបេងកើតជែផ ងជចំ យ ឬជេ្រគ ងផទុះ
មិន្រតូវទុកឲយេនជិតគន ច់ខត។ 

8- អងគធតុ វែដលងយេហើរ គួរែតទុកេនកែន្លង្រតជក់ ក់ឲយឆង យពីពន្លឺ
្រពះ ទិតយ ឬ្របភពកេម្ត ។ ដបែដលផទុកពួក មិន្រតូវបំេពញឲយេពញេពក
េនះេទ។ 

9- អងគធតុ វែដល ចេឆះបនមិន្រតូវទុក េនេលើេធនើរែដលចំហ និងេនជិត
សិស េនះេទ។ ្រតូវទុកពួក េនកនុងទូចក់េ រជប់ េហើយ្រតូវទុក ឆង យ
ពី្របភពេភ្លើង។ 

10- អងគធតុ វេហើរេឆះមិន្រតូវទុក េនកនុងទូរទឹកកកេនះេទ។ ្របសិនេនកនុង
ទូទឹកកកែដលមនែទរមូ៉ ្ត ត ស្រមប់្រតួតពិនិតយសីតុណ្ហ ភព និងកុង ក់
ទ្វ រែដល ចេធ្វើឲយ្រពចផក េភ្លើងេនេពលដំេណើ រករទូទឹកកក េនះចំ យ
របស់អងគធតុ វ ចេឆះជមួយេភ្លើងប ្ត លឲយេកើតមនបនទុះេកើតេឡើង។ 

11- សីុតសុ៊លផួរចិខប់ សីុតនី្រទិចខប់ សីុតក្លរ្ីរឌិចខប់ និងអងគធតុ វ 
ែដលងយេឆះគួរែតទុក េនកនុងេធនើរផទ ល់ដី (្រទប់េ យដីខ ច់)។ 

12- រធតុគីមីែដល្រសូបសំេណើ ម្រតូវែតទុក កនុងដបែដលបិទយ៉ងជិត និង
ដបែដលសងួត ដូចជសូដយូមែពរអុកសីុត ផូស្វរអុកសីុត ផូស្វរក្លរ ួ លុយ
មីញូ៉មក្លរ ួកល់សយូមក្លរ ួកល់សយូមកបួជេដើម។ 

13- ្រគប់ រធតុគីមីទំងអស់្រតូវែតេរៀបចំឲយបន្រតឹម្រតូវ េហើយ្រតូវកត់្រ
ទុកេនកនុងេសៀវេភរបយករណ៍ ្រពមទំងបិទ ្ល កសញញ  និងពិនិតយឲយ
បនេទៀងទត់្រគប់េពលេវ ។ 
 
េនកនុងែផនកខងេ្រកមេនះ មនេរៀប ប់អំពី រធតុគីមីេ្រគះថន ក់មួយ

ចំនួនែដល្របទះេឃើញេនកនុងទីពិេ ធ ្រពមទំងវធីិ្របុង្របយតន័កនុងករស្តុកទុក
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រធតុទំងេនះ។ ែផនកទំងេនះ ចជួយដល់េ ក្រគូ អនក្រគូ ែដលជអនក
វទិយ ្រស្ត បុគគលិកទីពិេ ធ និងសិស កនុងករងរពិេ ធឲយមនសុវតថិភព។ 
 
២. រធតុគីមីែដលកត់សុ ី
 ្រតូវមនករ្របុង្របយ័តនដ៏ពិេសសេនេពលទុក ក់ ឬេ្របើ្របស់ រធតុ
គីមីែដលកត់សីុខងេ្រកម៖ 
 លុយមីញូ៉មក្លរ ួ មូ៉ញក់ ្របូម បង់សូអីុលក្លរ ួ ក្លរ សីុតេអ ណូអិុច 

នី្រទីតេអ ណូអិុច េអ ណូអីុលក្លរ ួឬ េសទីលក្លរ ួ សីុតអីុ្រដូ្របូមិច សីុត
ក្លរ្ីរឌិច អីុយូ៉ត េម ណុល សីុតេម ណូអិុច សីុតនី្រទិច េផណុល ផូស្វរក្លរ ួ
បូ៉ សយូមអីុ្រដុកសីុត សូដយូមអីុ្រដុកសីុត និង សីុតសុ៊លផួរចិ។ 

េ្រគះថន ក់ភគេ្រចើនទក់ទងេទនឹងែសបក។ ដូេចនះ គួរែតពក់េ្រ មៃដមុន
េពលេ្របើ្របស់ រធតុទំងេនះ។ េនេពលមនករ កំពប់ េទេលើែសបក ្រតូវែត

ងជមួយទឹកឲយបនេ្រចើនដង។ 
ករស្តកុទុក រធតុគីមីែដលកត់សុ ី

ធតុគីមី កែន្លងស្តកុទុក 
លុយមីញូ៉មក្លរ(ួសងួត) (AlCl3) ្រតជក់ សងួត កនុងដបែដលបិទជិតល្អ។ 
មូ៉ញក់ (NH3) ្រតជក់ និង ក់ េនជន់ផទ ល់ដី។ 

ក់ ឲយឆង យពី្រកុម ឡូែសន និង
សីុត។ 

្រតូវមនករ្របុង្របយ័តនេនេពលេបើក
គ្រមបដប េ យ រ
មនក្លិនឈួលេឆ្អះខ្ល ំង ែដលប ្ដ ល
ឲយេយើងឈឺកបល វលិមុខ។ 

្របូម (Br2) ទុកេនកនុងកែន្លងែដល្រតជក់។ បិទ
គ្រមបដបឲយជិត បនទ ប់ពីេ្របើរចួ និងេបើក
យ៉ង្របុង្របយតន័េនកនុងទូស្រមូប។ 

(កនុងករទិញ គួរែតសថិតេនកនុងទ្រមង់
ជអំពូល េដើមបីងយ្រសួលកនុងករស្តុក
ទុក)។ 
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សីុតក្លរ្ីរឌិច(ខប់) (HCl) ទុកេនេលើេធនើរផទ ល់ដីកនុងបនទប់ែដលមនខយល់ 
េចញចូល្រគប់្រគន់។ ក់ ឲយឆង យពីភន ក់
ងរ អុកសីុតកមម។ ជពិេសស សីុតនី្រទិច 
ក្ល ៉ត (ClO3

-) និងេម ល់ (ផរម៉លីន ឬ 
ផរម៉ល់េដអីុត)។ 

អីុ្រដូែសនែពរអុកសីុត (H2O2) រក េនកនុងដបពណ៌េ ន ត និងទុក ឲយឆង យ
ពី្របភពកេម្ត  និងពន្លឺ្រពះ ទិតយ។  អីុ្រដូែសន 
ែពរអុកសីុតមនលំនឹងេនេពល សុទ្ឋ បុ៉ែន្ត
នឹងបំែបកេនេពល ប៉ះជមួយភគល្អិត 

េផ ងៗ ដូចជធូលី ឬេ ហៈ។  មន 
សុវតថិភពកនុងកររក ទុកកល េយើងបន
ព្រងវ ។ 

សីុតនី្រទិច(ខប់) (HNO3) ទុក េនេធនើរផទ ល់ដីកនុងបនទប់ែដលមនខយល់ 
េចញចូល្រគប់្រគន់។ ទុក ឲយឆង យពីភន ក់ងរ
េរដុកមម ដូចជេ ហៈ និងពពួកបសខ្ល ំង។ 
ជ រធតុគីមីែដលេធ្វើអុកសីុតកមមផងែដរ។

េម ល់(ផរម៉ល់េដអីុត) 
(HCHO) និង 
ផរម៉លីន(HCONH2)  

ទុកេនកនុងបនទប់ែដលមនខយល់េចញចូល
្រគប់្រគន់។ ក់ ឲយឆង យពី សីុត ក្លរ្ីរឌិច 
ខប់។ ជ រ ធតុគីមីែដលរ កផងែដរ។ 

ផូស្វរ (V) ក្លរ ួ(PCl5) និង ផូស្វរ 
(III) ក្លរ ួ(PCl3) 

ទុកេនកនុងដបបិទជិតល្អ ក់ឲយឆង យពី 
សំេណើ ម និងកេម្ត ។ 

បូ៉ សយូមអីុ្រដុកសីុត(KOH) 
និងសូដយូមអីុ្រដុកសីុត(NaOH) 

ទុកេនកែន្លងសងួត និងកនុងដបបិទជិតល្អ។ 
ទុក ឲយឆង យពី សីុត។ 

សីុតសុ៊លផួរចិខប់ 
(H2SO4) 

ទុក េនេធនើរផទ ល់ដីឲយឆង យពីបសខ្ល ំង 
ក្ល ៉ត(ClO3-) ែពរក្ល ៉ត(ClO4-) និង 
ែពម៉ង់ក ត (MnO4-)។ 
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៣. ធតុគីមីងយេឆះ 
ធតុគីមីងយេឆះ ចជឧសម័ន អងគធតុ វ អងគធតុរងឹ។ បេ្រមើប្រមស់

រធតុគីមីេនកនុងទីពិេ ធវទិយ ្រស្តភគេ្រចើន ចបងកឲយមនអ ្ត តេភ្លើង 
េហើយេពលខ្លះ ចបងកឲយមនេ្រគះថន ក់ែដលប ្ត លមកពីករផទុះផងែដរ។ 
     

  ប្រមុង្របយត័នជមុនែដលគួរអនុវត្ត៖ 
1- មជក់បរ ីឬបងកឲយមនអ ្ត តេភ្លើង។ 
2- ឧបករណ៍ពន្លត់អគគីភ័យ្រតូវេនជិតៃដ។ 
3- ធតុគីមីងយេឆះមិន្រតូវចក់ចូលកនុងបំពង់បង្ហូរេចលេទ។ 

ក-ឧសម័នងយេឆះរមួមន៖ អីុ្រដូែសន អីុ្រដូែសនសុ៊លភីត កបូនមូ៉ណូអុក-
សីុត ឧសម័នស្រមប់ចម្អិន និងឧសម័នអីុ្រដូកបួ។ ចំេហះឧសម័នទំងេនះ

ចបងកឲយផទុះ ្របសិនេបើ សថិតេនជលបយជមួយខយល់ ឬឧសម័ន
អុកសីុែសន។ 

ខ-អងគធតុ វងយេឆះមិន្រតឹមែតេឆះកនុងខយល់បុ៉េ ្ណ ះេទ ែតចំ យ ែថម
ទំង ចបងកឲយផទុះេទៀតផង កល បេងកើតជលបយជមួយខយល់។ 
អងគធតុ វទំងេនះរមួមន បង់ែសន(C6H6) កបូនឌីសុ៊លផួ (CS2) 
ឌីេមទីលបង់ែសន ឬសីុែឡន ((CH3)2C6H4)  េអតុកសីុេអ ន (ឌីេអទីល
េអែទ) (C2H5OC2H5) េអ ណុល(C2H5OH) េអទីលេអ ណូ ត 
(CH3COOC2H5) េម ណុល(CH3OH) េមទីលបង់ែសន ឬតូលុយែអន
(C6H5–CH3) ្របូប៉ណូន ឬ េសតូន(CH3COCH3) និងពពួកេអែទ។ 

ជទូេទអងគធតុ វសរ ី ងគទំងអស់្រតូវបនេគគិតថ ជ រធតុងយេឆះ 
ដូេចនះ្រតូវមនករ្របុង្របយ័តនខពស់េនេពលេ្របើ ។ 

   
ករទុក ក ់អងគធតុ វេហើរងយេឆះ 
អងគធតុ វេហើរងយេឆះគួរទុកេនកនុងកែន្លង្រតជក់ (ែតកំុទុកេនកនុងទូទឹក

កក) ក់េលើេធនើរឲយឆង យពី្របភពកេម្ត  ករពរកំុឲយ្រតូវពន្លឺ្រពះ ទិតយ។ អងគធតុ
ទំងេនះមិនគួរ ក់ឲយេពញដបេពកេទ។ ចូរចងចំថ កបូនឌីសុ៊លផួ និងេអតុក
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សីុេអ ន (ឌីេអទីលេអែទ) ចេឆះបនេនេពលចំ យ ឬអងគធតុ វរបស់
េនះប៉ះនឹងកេម្ត ។ 

្រតូវ្របុង្របយ័តនចំេពះកររក ទុកេអតុកសីុេអ ន (ឌីេអទីលេអែទ)។ េអែទ
ែពអុកសីុតបនមកពីអុកសីុតកមមៃនឌីេអទីលេអែទជមួយខយល់។ េអែទែពអុកសីុត
គឺជេ្រគ ងងយផទុះបំផុត។ ករផទុះេកើតេឡើតេនេពលេគយកភគសំ កចស់ៗ
ៃនឌីេអទីលេអែទេទេធ្វើបំណិត ឬរហួំតឲយក្ល យជមឌតូច េនះេកើតមនកំណៃន
េអែទែពអុកសីុតែដលងយផទុះ។ េបើសង ័យ្រតូវេធ្វើេតស្តជមួយសូលុយសយុងបូ៉
សយូមអីុយូ៉ដួសិន។ េបើមនពណ៌េលឿង ឬពណ៌េ ន តចង្អុល បង្ហ ញថមនែពអុក
សីុតេកើតេឡើងេហើយ។ ឌីេអទីលេអែទមិនគួរទុកេន រយៈេពលយូរេទេនេពល
សល់កន្លះដប។                            

េអ ណុល (េអទីល ល់កុល) មិនគួរទុកជមួយេ្របងកត ឬអងគធតុ
រ ំ យងយេហើរកនុងទីពិេ ធ ឬកនុងថន ក់េរៀនេទ។ 

 
គ-អងគធតុរងឹងយេឆះ៖ អងគធតុរងឹខ្លះេឆះកល ប៉ះនឹងខយល់ ទឹក និង

កេម្ត ។ ករេឆះឯកឯងខ្លះេកើតមនេ យករកកិត ឬេនេពលឧសម័ន
ងយេឆះេនះប៉ះទឹក ឬសំេណើ ម។ អងគធតុរងឹងយេឆះ្របេភទេនះរមួ
មនេម  Al, Mg, P (េលឿង ឬ ស) K, Na, S និងCaC2។ 

 
កររក ទុកអងគធតុរងឹងយេឆះ 

រធតុគីមី កែន្លងស្តងុទុក 
េ ហៈ ល់ក ំង K, Na ក់កនុងដបេ្របងប៉ ៉ហ្វីនបិទជិតល្អ 

រចួរក ទុកេនកែន្លងសងួត។ ទុក ក់ K, 
Na ចស់ៗ (ពិេសសសំណល់) ែដល
មនេលច េឡើងពណ៌េលឿង ែដលជ
កំណៃនសុ៊បែពរ អុកសីុតេ យ្របយ័តន
បំផុត េ្រពះ ច ប ្ត លឲយផទុះបន
កល មនករប៉ះទងគិច ឬរេងគើខ្ល ំង។ 
ដូេចនះ មិន្រតូវយក េទេធ្វើពិេ ធ 
ឬកត់ជបំែណកតូចៗនឹងកំបិតេទ។  

  



    វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ

េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 35

 ខងេ្រកមេនះជអនុ សន៍មួយចំនួន
ស្រមប់ករទិញ និងកររក ទុក
េ ហៈ ល់ក ំង ៖  
ក-ទិញេ ហៈទំងេនះកនុងបរមិណ

តិចតួច ឬលមម្រគប់្រគន់ស្រមប់
េ្របើ្របស់កនុងពិេ ធន៍បនេហើយ។ 

ខ-មិន្រតូវទុកេ ហៈទំងេនះកនុង
ទីពិេ ធេលើសពី100 g េទ។ 

គ- បិទ ្ល កេឈម ះ និងកលបរេិចឆទេន 
េលើដបេ ហៈទំងេនះឲយចបស់។ 

ឃ- ្រតូវឧស ហ៍្រតួតពិនិតយឲយបន
េទៀងទត់។ 

េម េ ហៈ Al, Mg, P ្រតូវទុកេនកែន្លងសងួត និង ក់ឲយឆង យ
ពីភន ក់ងរអុកសីុតកមមខ្ល ំង។ ្រគបកនុង
ដបបិទជិតល្អ  និង ក់ឲយឆង យពីធតុ
គីមីដៃទេទៀត ។ 

កល់សយូមកបួ (CaC2) មន្របតិកមមជមួយទឹក បេងកើត បនជ
កេម្ត  និង េសទីែឡនែដលជឧសម័ន
ងយឆបេឆះ ឬ ចបងកឲយមនបនទុះ
េនកនុងខយល់។ េគគួរទុក េនកែន្លង
សងួត ្រគបឲយជិត និង ក់ឲយឆង យពី
្របភពកេម្ត  ។ 

 
៤. ធតុគីមីេធ្វើឲយរ ក                              
          ធតុគីមីេធ្វើឲយរ ក ជទូេទសំេ េទេលើធតុគីមី ែដល ចបងកេ យខ្លួន
ឯង ឬេ យចំ យរបស់  េធ្វើឲយេហើម ឬរ កភ្ល ម កនុងរយៈេពលឆប់ 
ឬយូរកល ប៉ះពល់ជមួយែភនក ែសបក ឬ្របព័នធដេង្ហើម។ ្រតូវពក់េ្រ មៃដជ័រ
េនេពលកន់ធតុគីមីទំងេនះ និង្រតូវមន ករ្របុង្របយ័តនខពស់េនេពលេបើកដប
ធតុគីមី។ ខងេ្រកមេនះជ្របេភទគីមី ែដលនំឲយរ ក មួយចំនួន ៖  
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1. ឡូែសនជធតុរ កខ្ល ំងដល់ែភនក និងែសបក។ ករពិេ ធែដល
ទក់ទងនឹង ឡូែសនចំបច់្រតូវអនុវត្តេនកនុងទូស្រមូប។ ឡូែសន
ក៏ជ រធតុពុលផងែដរ។ (សូមេមើលែផនក រធតុគីមីពុល) 

2. េផណុលជ រធតុកត់សីុ និង ចនំឲយពងែសបកេនេពលប៉ះពល់
។ ចំ យរបស់ ក៏ជ រធតុពុលែដរ។ (សូមេមើលែផនក រធតុគីមី

ពុល) 
3. អងគធតុ វ និងចំ យរបស់នី្រតូបង់ែសន ចេធ្វើឲយរ កែភនក។ ក៏

ជ រធតុពុលផងែដរ។ (សូមេមើលែផនក រធតុគីមីពុល) 
4. សីុតេអ ណូអិុច្រតជក់ ចេធ្វើឲយរ កែសបក។ ចំ យរបស់ ប៉ះ

ពល់ដល់ ផ្លូវដេង្ហើម ែសបក និងែភនក។  
5. ចំ យៃនធតុបនទ ល់មីឡុង(Millon) (លបយសូលុយសយុងបរតនី្រ ត 

និង សីុតនី្រតឺ ែដលេ្របើ្របស់ស្រមប់េធ្វើេតស្ត្របូេតអីុន។ ភគសំ ក
្រតូវបន យជមួយធតុបនទ ល់ រចួដុតកេម្ត រយៈេពល ២ នទី េន
សីតុណ្ហ ភព ៩៥oC។ កំណពណ៌្រកហមេកើត េឡើងបញជ ក់ពីវត្តមន
្របូេតអីុនកនុងភគសំ កេនះ)។ េធ្វើឲយរ ក្របព័នធផ្លូវដេង្ហើមផងែដរ។ 
ធតុបនទ ល់េនះក៏ជ រធតុគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់ែដរ។ (សូមេមើល

រធតុគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់) 
6. ចំ យេម ល់ (ផរម៉ល់េដអីុត) េធ្វើឲយរ ក្របព័នធផ្លូវដេង្ហើម និង

ែភនក។ អងគធតុ វ និងសូលុយសយុងផរម៉លីនរបស់ េធ្វើឲយរ កែសបក 
និងែភនក។ 

7. ចំ យៃនេផនីល មីន ( នីលីន) េធ្វើឲយរ កែភនក។ (សូមេមើល
រធតុគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់) 

8. ្រទីក្លរ ៉េូម ន (ក្លរផ៉ម) និងចំ យរបស់ េធ្វើឲយរ កែភនក។ រធតុ
គីមីេនះក៏ពុលផងែដរ។ (សូមេមើល រធតុគីមីពុល) 
 
កររក ទុកធតុគីមីេធ្វើឲយរ ក 
រធតុគីមីេធ្វើឲយរ កគួរទុកេនកែន្លង្រតជក់ និងេនកនុងបនទប់ែដលមន

ខយល់េចញចូល្រគប់្រគន់។ 
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៥. រធតុគីមីពុល 
 ករពុលមិនែមនសុទធែតឆ្លង មរយៈមត់េទ ចពុល មរយៈករដក
ដេង្ហើម ឬករ្រជបចូល មែសបក។ រធតុគីមីែដលពុល គឺជ រធតុែដលេធ្វើ
ឲយសុខភពមនេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរ ឬ ុ ៃំរ ៉និង ចដល់ ្ល ប់្របសិនេបើបនដកដេង្ហើម 
េលប ឬ្រជបចូលែសបក។ េដើមបីសុវតថិភព រធតុគីមីទំងអស់គួរែតចត់ទុកថ
ជ រធតុពុល និង្រតូវរក ទុកេទ ម្របេភទរបស់ ។ មិន្រតូវយកធតុគីមី
មកេលងេផ្តសផ្ត សេទ។ ្រគូគួរែតបង្ហ ញសិស ពីេ្រគះថន ក់ែដលប ្ដ លមកពីករ
ញុំ រេនកនុងបនទប់ពិេ ធ និងមិន្រតូវយកែកវេនកនុងទីពិេ ធេទ ក់ទឹក
ផឹកដូចែកវេនផទះបនេទ។ សិស ្រតវូែតទទួលបនករែណនំឲយ ងៃដរបស់ពួក
េគមុននឹងចកេចញពីទីពិេ ធ។ សិស ្រតូវយល់ដឹងនូវេ្រគះថន ក់មួយចំនួនែដល
ទក់ទងនិងករេ្របើ្របស់ រធតុគីមីមួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 

1. សយនួ ជ រធតុពុលខ្ល ំងបំផុតកនុងចំេ មជតិពុលទំងអស់។ ករ
េលបចូល រធតុសយនួ ២ េទ ៣ ្រគប់ ចប ្ត លឲយ ្ល ប់ភ្ល ម។ 

2. េសនិច និងអំបិលរបស់  គឺពុលខ្ល ំង ស់ ករ្រសូបយក រធតុ
េនះ ចប ្ត លឲ្យ ្ល ប់យ៉ងេលឿន។ 

3. បរត ពុលខ្ល ំង ស់ សូមបីចំ យរបស់ េនកំ ប់ទប្រតឹមែត 
10

1  
ក៏ប ្ត លឲយពុលែដរ។ ្របសិនេបើអនក ្រតូវេធ្វើពិេ ធន៍ជមួយចំ យ
ែដលមនជតិបរតេ យខនពំុបន អនក្រតូវេធ្វើេនកនុងទូស្រមូបែដល
ជកែន្លងឮដ៏សម្រសបេនកនុងទីពិេ ធគីមី ឬទីពិេ ធវទិយ ្រស្ត។ 
េនកនុងបរបិទេនះ ករេរៀបចំផលិតអុកសីុែសនេ យករដុតបរត (II) 
អុកសីុតមិន្រតូវបនអនុញញ ត្តឲយេធ្វើជ ច់ខត េ យ រ សូមបីែតេន
សីតុណ្ហ ភពបនទប់ បរតក៏ ចក្ល យជចំ យបនែដរ។ ករកំពប់បរត
្រតូវែត្របមូល ភ្ល មៗ។ េបើ ចេធ្វើេទបន ករកំពប់ រធតុបរតេន
េលើឥដ្ឋ ឬេនេលើកែន្លងអងគុយគួរែត្រតូវបន្របមូលេ យ បំពង់ែកវឆម រ
ែដលភជ ប់េទនឹងម៉សីុនបូមធូលី។ សំណល់ែដលេនសល់កនុង ន ម
េ្របះៃនឥដ្ឋ ឬកែន្លង អងគុយបនទ ប់ពីករ្របមូល ្រតូវែតយកេម ព ន់ធ័រ
មក ក់ពីេលើភ្ល ម។ ចំែណកឯ អំបិលបរតក៏ពុលខ្ល ំង ស់ែដរ។ 
ដូេចនះ កនុងករេ្របើ្របស់ ្រតូវែតមនករ្របុង្របយ័តនជនិចច។ 



    វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ

េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 38

 
4. សីុតេអ នឌីអូអិុច ( សីុតអុក លិច) និងអីុយុ៉ងេអ នឌីអូ ត 

(អុក ត) គឺជ រធតុគីមីែដលពុល មរយៈករដកដេង្ហើម និង
ករេលបចូល។ ្រគូ និងសិស ្រតូវបនែណនំឲយេ្របើ្របស់ពីែប៉តបូម 
្របសិនេបើចង់ ស់មឌសូលុយសយុងភគសំ កទំងេនះ។ 

5. ឡូែសន ជ រធតុែដលពុលខ្ល ំង មរយៈករេលបចូល និងករដក
ដេង្ហើម។ ករពិេ ធែដលទក់ទងនឹង ឡូែសនគួរេធ្វើេនកនុងទូស្រមូប។ 

6. កត់មញូម និងសមសធតុរបស់ គឺពុលខ្ល ំង ស់ គួរែតកន់ េ យ
្របុង្របយ័តនបំផុត។ មិន្រតូវដកដេង្ហើម ឬេលបចូលនូវកត់មញូម និង
សមសធតុរបស់ េទ។ 

7. សំណ និងសមសធតុរបស់  គឺពុល។ ជក់ែស្តងករេលបចូល ឬករ
ដកដេង្ហើមយកចំ យសំណ និងសមសធតុរបស់ កនុងបរមិណែត
បន្តិចបន្តួចក៏ ចប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់ែដរ។ គួរកត់សំគល់ថ ករ
ពុលសំណ គឺមនរយៈេពលយូរ និងមនសភពខ្ល ំងក្ល ។ សិស សិក
វទិយ ្រស្តក៏ដូចជមនុស ធមម ែដរ សុទធែតមនករប៉ះពល់សំណេន
កនុងបរយិកសទំងអស់គន កនុងេពលបចចុបបនន (ឧទហរណ៍ វត្តមនសំណ 
ែដលមនកនុងបំពង់ែផ ង នបនបេញចញមកកនុងបរយិកស និងមកពី
្របភពេផ ងៗេទៀត)។ ្រតូវមនករ្របុង្របយ័តនជនិចចមិន្រតូវ ប៉ះពល់
សំណែដលបនមកពីលទធផលពិេ ធេទ។ 

8. ចំ យេផណុល គឺពុលខ្ល ំង ្របសិនបនដកដេង្ហើម និងបន្រជបចូល
មែសបក។ 

9. នី្រតូបង់ែសន ពុល មរយៈករ្រជបចូល មែសបក និងករេលបចូល។ 
ចំ យ របស់ គឺមនេ្រគះថន ក់ ្របសិនេបើបនដកដេង្ហើមចូល។ នី្រតូ-
បង់ែសនក៏ជ រធតុ ងយេឆះផងែដរ។ 

10. េអតុកសីុេអ ន (ឌីេអទីលេអែទ) ករេលបេអតុកសីុេអ ន ឬករដក
ដេង្ហើម្រសូបនូវចំ យរបស់ ចប ្ត លឲយសន្លប់ ឬសពឹកបន។ 

11. េត្រ ក្លរ ៉េូម ន (កបូនេត្រ ក្លរ)ួ គឺពុលខ្ល ំងេបើបនេលប ឬបន្រជប
ចូល មរយៈែសបក។ ក៏មនេ្រគះថន ក់ចំេពះែភនក និងសួតផងែដរ។ 
ជ រធតុែដល្រតូវបនេគសង ័យថ េធ្វើឲយេកើតជំងឺម រកី។ េន
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េពលែដល ្រតូវបនេគដុត សមសធតុេនះ្រតូវបំែបកឲយជែផ ងពុល
ៃនកបូនីលក្លរ។ួ 

12. ចំ យ្រទីក្លរ ៉េូម ន (ក្លរ ៉ផូម) ចេធ្វើឲយសន្លប់ ឬសពឹក។ េធ្វើឲយេសទើរលក់
េសទើរភញ ក់ រ ប់រសល់ ក្អួត ឬសន្លប់ែតម្ដង។ សូលុយ សយុងរបស់
គឺពុល្របសិនេបើេលបចូល។ 

13. ឧសមន័ពុលេផ ងេទៀត ដូចជ មូ៉ញក់ ្របូម កបូនមូ៉ណូអុកសីុត ក្លរ 
អីុ្រដូែសនក្លរ ួ អីុ្រដូែសនសុ៊លភួ សូតឌីអុកសីុត និង ព ន់ធ័រឌីអុកសីុត 
្រតូវេជៀស ងករ្រសូប ឬហិតក្លិនឧសម័ន ឬចំ យចូល។ ្របសិនេបើអនក
ចង់េធ្វើេតស្តឧសម័នទំងេនះ អនក្រតូវកន់ បំពង់ កែដលមនផទុកឧសម័ន
ទំងេនះឲយឆង យពី្រចមុះរបស់អនក្របែហល ១០ស.ម រចួយកៃដបក់
ឧសម័នេនះតិចៗេឆព ះេទកន់្រចមុះរបស់អនក េហើយពយយមហិត េ យ
្របុង្របយ័តន។ 

  
កររក ទុក រធតុគីមីពុល 

រធតុគីមីពុល្រតូវទុកេនកនុងដបបិទជិតសម្រសប ( រធតុ
ពុលខ្ល ំងគួរទុកេនកនុងដបែដល្រកស់) និងទុកេនកនុងទូចក់េ រយ៉ង
មនសុវតថិភពបំផុត។ 

 
៦. រធតុអុកសុតីកមម 
 រធតុអុកសីុតកមមគឺជ រធតុទំង យ  ែដល ចបេងកើតជ្របតិ-
កមមបេញចញកេម្ត េនេពល មន្របតិកមមជមួយ រធតុដៃទេទៀត ពិេសស រ-
ធតុែដលងយេឆះ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ រធតុអុកសីុតកមមសំខន់ៗមួយចំនួន ៖ 

1. សីុតនី្រទិចខប់៖ បងកឲយមន្របតិកមមយ៉ងខ្ល ំងេនេពល ប៉ះជមួយ
សីុតេអ ណូអិុច េអ ណុល ឬ្របូប៉ណូន។ ក៏ ចបេងកើតបនជ

ចំេហះផងែដរេនេពល ប៉ះជមួយេ ហៈ លុយមីញូ៉ម លីចូម ម៉េញ
សយូម សូដយូម ឬបូ៉ សយូម។ សីុតេនះគួរែតស្តុកទុកកនុងក្រមិតតិចតួច 
េហើយមនថស្រទពីេ្រកម េដើមបី្រទ សីុតេនេពលែដលកំពប់ េហើយ
្រតូវែតរក ទុកឲយឆង យពីេ ហៈ និងឧបករណ៍ងយេឆះេផ ងៗ ប់
បញចូ លទំង រធតុគីមីសរ ី ងគផងែដរ។  
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2. បូ៉ សយូមម៉ងក់ែណស (VII) ឬបូ៉ សយូមែពម៉ងក់ ត៖ នឹងផទុះយ៉ងខ្ល ំងេន
េពលែដល យជមួយេម េ ហៈ ឬសមភ រែដលងយេឆះ។ រធតុ
ទំងេនះគួរែតរក ទុកឲយឆង យពី រធតុងយេឆះែដល មនេនកនុងមនទីរ
ពិេ ធ។ 

3. ក្ល ៉ ត (V) ឬក្ល ៉ ត និងក្ល ៉ ត (VII) ឬែពក្ល ៉ ត៖ គឺជភន ក់ងរអុកសីុតកមមខ្ល ំង។ 
េឈើ និងេខ វែដលេផ ើមេ យសូលុយសយុងៃន រធតុខងេលើេនះ
នឹងេធ្វើឲយវតថុទំងេនះងយេឆះ េហើយ នឹងេឆះកន់ែតខ្ល ំងេនេពល

ែដល សងួត។ ក្ល ៉ត (V) និងក្ល ៉ត (VII) ចនឹងផទុះេ យ្របតិកមមបំែបក
ផងែដរេនេពលដុតកេម្ត ។ រធតុគីមី ទំងេនះគួរែតរក ទុកកនុងភព
្រតជក់ កែន្លង ្អ ត និងឆង យពី រធតុែដល ចេឆះបនដូចជ េឈើ 
ឆុនកេឈើ ដបប្ល សទិច កបូន ព ន់ធ័រ និងេម េ ហៈ៘ 

 
កររក ទុក រធតុអុកសុតីកមម 

រធតុអុកសីុតកមមគួរែតរក ទុកកនុងភព្រតជក់លមម និង ក់ឲយឆង យពី
រធតុងយេឆះ។ 

  
៧. រធតុគីមីងយផទុះ 
 រធតុគីមីងយផទុះ គឺជ រធតុទំង យ ែដលនឹងេកើតមន្របតិ-
កមមេ យឯកឯងេនេពលមនករផ្ល ស់ប្តូរសីតុណ្ហ ភព សមព ធ ករកកិតេ យ
ចលន និងលំញ័រ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ រធតុងយផទុះមួយចំនួន ៖ 

1. 2,4,6-្រទីនី្រតូេផណុល ( សីុតពីរចិ) គឺផទុះយ៉ងខ្ល ំងេនេពលែដរ ប៉ះជ
មួយកេម្ត  កកិត ឬសឹករចិរលិ។ រធតុេនះមិនគួរស្តុកទុកេនកនុង
មនទីរពិេ ធ ម េរៀនេទ។ 

2. ហ ួ (Azide) ចទទួលបនមកពីករបំែលងរបស់ភន ក់ងរតូឡង់
ែដល្រតូវបនេគរក ទុកយូរហួសកំណត់។ មនទំេនរនឹងផទុះេឡើង
េ យគម នករឲយសញញ ជមុនេឡើយ។ មិន្រតូវបនេគអនុញញ តឲយរក
ទុកកនុងរយៈេពលយូរេឡើយ។ 
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កររក ទុក រធតុងយផទុះ 
រធតុគីមីងយផទុះគួរែតរក ទុកកនុងទូរចក់េ រ ឆង យពីកេម្ត  សំេណើ ម 

និង្រតូវ្រតួតពិនិតយេមើលឲយបនេទៀងទត់។ េនេលើឧបករណ៍ែដលផទុក រធតុទំង
េនះ្រតូវែតបិទ ្ល កៃថងែខទទួលឲយបនចបស់ ស់។ ជនិចចជកល រធតុេនះ 
្រតូវបនេគផ្តល់អនុ សន៍ថ គួររក ទុកកនុងបរមិណតិចតួចបនេហើយ។ ចំេពះ 
ករពិេ ធ គួរយកមកេ្របើកនុងបរមិណតិចតួច និង្រគប់្រគន់លមមកនុងករងរ 
ពិេ ធែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 

៨. រធតុគមីីបងកជងំឺម រកី 
 រធតុបងកជំងឺម រកីគឺជ រធតុគីមីទំង យ ែដលបងក 
ឬសង ័យថជមូលេហតុៃនជំងឺម រកី។ េនកនុង្រគឹះ ថ នសិក  រធតុបងកជំងឺ
ម រកីែដលមិនគួរេ្របើមនដូចជ៖ 

- េបស្តូស (Abestos) (េគេ្របើជ រធតុមិនេឆះ) 
- ក្លរ ៉េូអែតន (វនីិលក្លរ ួ) 
- 4- មីណូបី៊េផនីល 
- 4,4-ឌីនី្រតូបី៊េផនីល 
- 1- ប់ទីល មីន 
- 2- ប់ទីល មីន 
- បង់សីុឌីន  
- និងអំបិលៃន រធតុទំងបីចុងេ្រកយ (1- ប់ទីល មីន, 2- ប់ទីល

មីន និងបង់សីុឌីន) 
រធតុេផ ងៗមួយចំនួនធំខងេ្រកម ្រតូវបនេគបង្ហ ញថជេដើមេហតុ

ប ្ត លឲយេកើតជំងឺម រកី ែដលរកីលូត ស់េនកនុង រពងគកយសត្វ េហើយ
ក៏ ចមនផលប៉ះពល់ដូចគន ផងែដរចំេពះមនុស ។  

(1) រ ៉ម៉ូទិចែដលមនែខ បិទេ្រចើន និងធតុ្រស យរបស់  
(2) មីន រ ៉ម៉ូទិច សមសធតុនី្រតូ និងសមសធតុ្រស យរបស់  
(3) សមសធតុ N-នី្រតូសូែដលមនរបូមន្តទូេទ RN(NO)R’ និង្រស យ 

N-នី្រតូ មីន RN(NO)COR’ 
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(4) លបយកំផ្លិចដូចជ េ្របងេឆ ជ័រធយូងថម 
(5) បង់ែសន 
(6) ្រទីក្លរ ៉េូម ន (ក្លរ ៉ផូម) និងេត្រ ក្លរ ៉េូម ន (កបូនេត្រ ក្លរ ួ) 
(7) សមសធតុយថ្របេភទេផ ងេទៀតដូចជ សូសីុេអ ន 1,2-ឌីេអទីល

អីុ្រ សីុន អុ៊េរ ន តយូអុ៊យេរ នី្រតូែសនមូ៉ ្ត ដ សីុក្លូផូ ្វ មីត េត្រ
មីន β-្របូពយូ ក់តូន។ េឈម ះសមសធតុខងេលើ ចបង្ហ ញថ 

មន រធតុជេ្រចើនែដល ចបងកជំងឺម រកី។ 
 

បី៊សក្លរ ៉េូមទីលេអែទ ចេកើតេឡើងេ យឯកឯងពីចំ យេម ល់(ផរ-
ម៉ល់េដអីុត) និង សីុតក្លរ្ីរទិចខប់េ្រកមលកខខណ្ឌ ធមម កុនងទីពិេ ធ។ ជំងឺ
ម រកីកន់ែតមនឥទធិពល េនេពលែដលមន ករ្រសូបចូលនូវ រធតុេនះ ម
ផ្លូវដេង្ហើមជប់រហូត េទះបីជេនកំ ប់ទបក៏េ យ។ ប្រមុង្របយ័តនគួរែតចប់េផ្តើម
ពីករកត់បនថយករ យចូលគន ៃនចំ យរបស់ រធតុពីរកនុងមនទីរពិេ ធ។ 

ជទូេទ ឥទធិពលៃន រធតុគីមីបងកជំងឺម រកីគឺមនរយៈេពលែវង និងមិន
ចបស់ ស់ េហើយ មិនបនបង្ហ ញឥទធិពលភ្ល មៗ និងជក់ែស្តងេទ បនទ ប់ពី រ
ធតុទំងេនះ្រជបចូលេទកនុង រពងគកយ។ រធតុទំងេនះ ច្រជបចូល
េទកនុងខ្លួនមនុស មរយៈករេលប ករដកដេង្ហើម និងករ្រជបចូល មែសបក។ 

មរយៈករសិក ែស្វងយល់ពីជំងឺម រកី ែដល ចេកើតមនេឡើងេលើខ្លួនមនុស
េ យ រធតុខងេលើ េគចប់េផ្ដើម្របកសឲយមនលកខខណ្ឌ ចំេពះ ឧស ហកមម
ទំង យ រមួទំងករផលិត និងករេ្របើ្របស់ផងែដរ។ មិនមនបញ្ហ អ្វីខ្ល ំងក្ល
ចំេពះសិស េទ ខណៈែដរពួកេគប៉ះពល់ជមួយ រធតុទំងេនះកនុងរយៈេពលខ្លី
ែតបុ៉េ ្ណ ះ ដូចជករពិេ ធកនុង េរៀនជេដើម។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
េយើង្រតូវែត្របកដថគម នករេ្របើេលើសចំណុះ និងប៉ះពល់ រធតុទំងេនះកនុង
រយៈេពលយូរេឡើយស្រមប់អនកេធ្វើពិេ ធន៍។ ជករ្របេសើរបំផុតែដល្រតូវមន
ករ្របុង្របយ័តនជមុន ្របសិនេបើព័ត៌មនទក់ទងនឹង រធតុែដល្រតូវយក
មកពិេ ធេនមិនទន់កំណត់្រតឹម្រតូវ និងចបស់ ស់េនេឡើយ។  

កនុងមនទីរពិេ ធ ករេ្របើ្របស់របូធតុ េបស្តូស (Abestos៖ រធតុមយ៉ង
ែដលដុតមិនេឆះ) ្រតូវបនេគ មឃត់។ ជពិេសស ករេ្របើ្របស់របូធតុ
មិនេឆះជេ មសត្វ និងជេម ែដល ចបេងកើតបនជសរៃសរបូធតុ េបស្ដូស 
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គឺ្រតូវបន មឃត់ជ ច់ខត។ កនុងករណីេនះ សំឡីែកវ និងសំឡីែរដូ៉ចជ 
រក៉សីុល (Rocksil) ច្រតូវបនេ្របើជំនួស។ បនទះ មីញ៉ង់ែដលផ ំ េឡើងេ យ
របូធតុ េបស្តូស េនក ្ត លគួរែតជំនួសេ យបនទះ មីញ៉ង់ផ ំពីេស ៉ មិចេន
ក ្ត លវញិ។ បនទះៃនរបូធតុ េបស្តូសគួរែតេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរេចញ។ ឧទហរណ៍ 
េកអីថមស្រមប់អងគុយេលងគួរេធ្វើពីសីុម៉ង េដើមបីឲយរងឹមំបនល្អ និងមិនប៉ះពល់
ដល់សុខភព។ ស្រមប់ េរៀន ករផ្តល់ដំបូនម នជចមបង គឺករេ្របើ្របស់
ជំនួសនូវភួយករពរអគគីភ័យ ែដលផ ំពីរបូធតុ េបស្តូស េ យភួយេធ្វើពីសំឡី
ែកវ ឬអ្វីេផ ងេទៀតវញិ ែដលផ្តល់េ យភន ក់ងរពន្លត់អគគីភ័យ្រតឹម្រតូវ មចបប់។ 
បុ៉ែន្ត្របសិនេបើ េរៀនចង់រក ទុករបូធតុ េបស្តូសកនុង្របេភទជភគសំ ក
ស្រមប់ករបេ្រង នែផនកវទិយ ្រស្ត ្រតូវរក ទុក កនុង្របអប់ប្ល សទិចជិតល្អេដើមបី
ករពរសុវតថិភព។ 

ជអនុ សន៍្រគប់ េរៀនគួរេរៀបចំបញជ ីេឈម ះ និងបរមិណរបស់ រ-
ធតុបងកជំងឺម រកី។ បញជ ីេឈម ះេនះគួរេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ និងែកស្រមួលជនិចច 
ែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេ យបុគគលិកមនបទពិេ ធខពស់។ 

 
កររក ទុក រធតុគីមីបងកជំងឺម រកី 
្រគប់ រធតុបងកជំងឺម រកីទំងអស់ គួរែតរក ទុកកនុង្របអប់បិទយ៉ងជិត 

េបើ ចេទរចួគួរ ក់ ពីរជន់ េហើយបិទ ្ល កសញញ ថ   « រធតុបងកម រកី 
(Carcinogen )» រចួចក់េ រទុកកនុងទូ។ 

 
៩. រធតុគីមីបងកេ្រគះថន ក់េផ ងេទៀត 
 រធតុគីមីែដលបងកេ្រគះថន ក់ គឺជ រធតុទំង យ  ែដលទក់
ទងនឹងេ្រគះថន ក់ចំេពះសុខភព្របសិនេបើដកដេង្ហើមចូល េលបចូល ឬក៏្រជបចូល

មែសបក។ េទះបី រធតុគីមីបងកេ្រគះថន ក់ែដលមនក្រមិតេ្រគះ ថន ក់តិចជង
រធតុគីមីពុលក៏េ យ ក៏្រតូវមនករ្របុង្របយ័តនដូចគន េទនឹង រធតុគីមីពុល

ែដរ ពិេសសេនេពលកន់ ឬប៉ះពល់ រធតុគីមីទំងេនះ។ 
1. ធតុបនទ ល់មីឡុង (Millon) ប ្ត លឲយរ កែសបក និងេធ្វើឲយមន

េ្រគះថន ក់ មរយៈករ្រជបចូល មែសបក ឬករេលបចូល មមត់។ 
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2. េម ល់ (ផរម៉ល់េដអីុត) ជអងគធតុ វ េហើយសូលុយសយុង
របស់  (ផរម៉ល់លីន) គឺ ចប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់្របសិនេបើ
េលប ចូល។ 

3. េផនីល មីន ( នីលីន) និងអីុ្រដូក្លររួបស់  គឺមនេ្រគះថន ក់ ម
រយៈករ្រជបចូល មែសបក និងករេលបចូល។ ចំ យរបស់
ពុល មរយៈករដកដេង្ហើម។ 

4. ប់ ែឡន គឺពុល មរយៈករដកដេង្ហើម្រសូបយកចំ យរបស់
 និងករ្រជបចូល មែសបក។ េលើសពីេនះេទៀត ប់ ែឡន 

្រតូវបនេគរកេឃើញថ ្របែហល 4.5% ៃនេកមង្របុសែដលមនជំងឺ

ខ្វះអង់សីុម គ្លុយកូស-6-ផូ ្វ តេដអីុ្រដូែសន ស់ ¬Glucose-6-

phosphatedehydrogenase¦ ែដល ជជំងឺតពូជ េហើយេនេពលែដល
ប៉ះពល់ ប់ ែឡន ចប ្ត លឲយមនជំងឺឈម្រកកក(បំផ្ល ញ
េកសិកឈម)។ ដូេចនះ ប់ ែឡនមិនគួរេ្របើេន កនុងករពិេ ធ
វទិយ ្រស្តដូចជករកំណត់ចំណុចរ យ និងែខ េកងចុះ្រតជក់
របស់ េទ។ ប់ ែឡន ច្រតូវបនជំនួសេ យ្រកមួន ឬអុក
េដកន-1-អុល េនកនុងករពិេ ធែបបេនះ។ 

 

កររក ទុក រធតុគីមីបងកេ្រគះថន ក់ 
 រធតុគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់គួរែត្រតូវបនទុកេនេលើេធនើរជន់េ្រកម 
និងចក់េ រយ៉ងមនសុវតថិភព។ 
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េមេរៀនទី៦  

រធតុគីមីែដលងយ្របតិកមមជមួយគន  
 

 ធតុគីមីខ្លះគឺមិន ច ក់ជិតគន បនេទ  ពីេ្រពះថពួក ចមន្របតិកមមជ
មួយគន បេងកើតជករកត់សីុ ពុល អ ្ត តេភ្លើង និង ចមនបនទុះជេដើម។ ចំេពះ

រធតុគីមីែដលមិន្រតូវគន ែបបេនះ េយើង្រតូវរក ទុក ឲយឆង យពីគន ។ 
 ខងេ្រកមេនះជ ងៃន រធតុគីមីសំខន់ៗមួយចំនួន ែដលងយរង
្របតិកមមជមួយគន  និងែដលមិនគួរទុក ក់េនជិតគន េទ ៖ 

រធតុគីមី រធតុគីមីែដល ចមន្របតិកមមនឹង  
មូ៉ញក់ (NH3) (d=0.88) ទង់ែដង លុយមីញូ៉ម ស័ងកសី េ ហៈ

េ្រ បេ យស័ងកសី ្របក់និង 
សំេ ហៈៃនេ ហៈទំងេនះ និង
ពពួក ឡូែសន។ 

មូ៉ញូ៉មនី្រ ត (NH4NO3) សមភ រងយេឆះ សីុតខ្ល ំង សមស
ធតុសរ ី ងគ េ ហៈសកមម េម
េ ហៈនី្រ ត(III) (នី្រទីត) ក្ល ៉ត 

ព ន់ធ័រ។ 
្របូម (Br2) សមភ រងយេឆះ េ ហៈដូចជ ែដក 

ទង់ែដង និងសំេ ហៈៃនេ ហៈ
ទំងេនះ េ ហៈ ល់ក ំង។ 

កល់សយូមកបួ (CaC2) ទឹក សូលុយសយុងៃន រធតុគីមីែដល
បេងកើតេឡើងេ យទឹក។ 

កល់សយូមអុកសីុត (CaO) ទឹក សីុតខ្ល ំង។ 
កបូនសកមម (C) កល់សយូមក្ល ៉ត(I) (កល់សយូមអីុបូ៉ក្លរតី) 

និងភន ក់ងរអុកសីុតកមមេផ ងៗេទៀត។ 
ទង់ែដង (Cu) អីុ្រដូែសនែពអុកសីុត។ 
ក្ល ៉ត(ClO3) ែពរក្ល ៉ត(ClO4)  
និង សីុតែពរក្លរចិ (HClO4) 

សីុត ភន ក់ងរេរដុកមម េម េ ហៈ 
ព ន់ធ័រ សមសធតុសរ ី ងគងយេឆះ។ 
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េអ ណុល (េអទីល ល់កុល) 
(CH3CH2OH) 

េ្របងកត អងគធតុរ ំ យេហើរ។ 

អីុ្រដូែសនែពរអុកសីុត (H2O2) សមភ រែដលបងកឲយមនអ ្ត តេភ្លើង 
េ ហៈដូចជ ទង់ែដង ្រកូម ែដក និង
អំបិលៃនេ ហៈទំងេនះ សីុតនី្រទិច 
បូ៉ សយូមែពរម៉ង់ក ត េផនីល

មីន ( នីលីន )។ 
អីុយូ៉ត (Br2) មូ៉ញក់ អំបិល មូ៉ញូ៉ម េស ល់

េដអីុត សមភ រែដលបងកឲយមនចំេហះ 
លុយមីញូ៉ម េ ហៈសកមម 

េម េ ហៈ េ ហៈកបួ មូ៉ញូ៉ម
អីុ្រដុកសីុត។ 

េម ល់ ឬផរម៉ល់េដអីុត 
(HCHO) និងផរម៉លីន 
(H2C(OH)OH)  

សីុតខ្ល ំង បសខ្ល ំង េ ហៈ ល់-
ក ំង មីន មូ៉ញក់ េផណុល។ 
េនេពល យជមួយ សីុតក្លរ្ីរឌិច
ែដលមនកំ ប់ខពស់ បី៊ក្លរ ៉េូមទីលេអែទ
ែដលជ រធតុែដលបងកឲយេកើតជំងឺ
ម រកីេកើតេឡើង។ 

្រកុមនី្រ ត (NO3) សីុតសុ៊លផួរចិ។ 
សីុតនី្រឌិចខប់ (HNO3) េ ហៈ និងសមសធតុសរ ី ងគ។ 

េនេពល យជសូលុយសយុង ច
បងកជេភ្លើងេឆះេកើតេឡើង ឬអុកសីុត 
ៃន សូតែដលជែផ ងពុលេកើតមន
េឡើង។ 

្រកុមនី្រតឺ (NO2) ពពួក សីុត។ 
េផនីល មីន ឬ នីលីន       
(C6H5-NH2) 

អីុ្រដូែសនែពរអុកសីុត បសខ្ល ំង សីុត
ខ្ល ំង ស័ងកសី លុយមីញូ៉ម សូលុយ-
សយុងែដលផទុកនូវអំបិលែដក។ 
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ផូស្វរ (P) ពពួក ល់ក ំងែដលកត់សីុ និង
ភន ក់ងរេរដុកមម។ 

ផូស្វរ (V)ក្លរ ួ(PCl5) ទឹក និងសូលុយសយុងៃនសមសធតុ
គីមីទំង យ ែដលបងកេឡើងេ យ
ទឹក។ 

បូ៉ សយូម ( K ) ទឹក    និងសូលុយសយុងៃនសមស
ធតុគីមីទំង យ ែដលបងកេឡើង
េ យទឹក។ សីុត និងពពួកអីុ្រដូកបួ 
ែដលផ ំជមួយពួក ឡូែសន។ 

បូ៉ សយូមែពរម៉ង់ក ត េអ ន-1,2-ឌីអុល     ្របូប៉ន-1,2,3-
្រទីអុល បង់ ល់េដអីុត សីុតសុ៊ល
ផួរចិ អីុ្រដូែសនែពរអុកសីុត។ 

្របូប៉ណូន ឬ េសតូន 
(CH3COCH3)  

្រទីក្លរ ៉េូម ន (ក្លរ ៉ផូម)។ េនេពលែដល
េយើងេធ្វើករ យ រធតុទំងេនះ
ចូលគន ចមនបនទុះេកើតេឡើង។ 

្របក់ (Ag) សីុតេអ នឌីអូអិុច ( សីុតអុក
លិច) សីុត-2,3-ឌីអីុ្រដុកសីុបុ៊យ
នឌីអូអិុច ( សីុត ក់្រឌិច) សមស

ធតុ មូ៉ញូ៉ម។ 
សូដយូម (Na) ទឹក និងសូលុយសយុងៃនសមសធតុ

គីមីទំង យ ែដលបងកេឡើងេ យ 
ទឹក សីុត និងអីុ្រដូកបួែដលផ ំ
ជមួយពពួក ឡូែសន។ សូដយូមនី្រតឺ
សយនួ សីុតខ្ល ំង សមភ រែដលបងកឲយ
មនចំេហះ សមសធតុសរ ី ងគ 

មូ៉ញូ៉មនី្រ ត និងអំបិល មូ៉ញូ៉ម
េផ ងៗេទៀត។ 
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មសធតុសុ៊លផួ (S2) សីុត ស័ងកសី ទង់ែដង លុយមីញូ៉ម 
និងសំេ ហៈៃនេ ហៈទំងេនះ។ 

សីុតសុ៊លផួរចិ (H2SO4) ពពួក ល់ក ំង ក្ល ៉ត(V) ក្ល ៉ត(VII) 
(ែពរក្ល ៉ត) ែពម៉ង់ក ត េអ ណូអិុច 

នី្រឌិច េសទិច។ សមសធតុែដល
បងកឲយមនចំេហះ។ ្របសិនេបើ ជ

សីុតខប់ មន្របតិកមមយ៉ងខ្ល ំងជ
មួយទឹក។ 
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េមេរៀនទី៧ 

ពិេ ធន៍គមីីែដលទមទរប្រមុង្របយត័នខពស ់
 

 ឆ្លង មបទពិេ ធកន្លងមក េ្រគះថន ក់ែដលេកើតមនេនកនុងបនទប់ពិេ ធ
គឺេ្រចើនែតប ្ដ លមកពីលកខខណ្ឌ មិនសម្រសប និងកំហុសឆគងរបស់អនកពិេ ធ
ផទ ល់ែតម្តង។ េដើមបីកត់បនថយនូវបញ្ហ េ្រគះថន ក់ទំងេនះ្រគូបេ្រង នវទិយ ្រស្ត
្រតូវែតេរៀបចំខ្លួនជេ្រសច និង្រតូវមនជំនញចបស់ ស់ ្រសប មចបប់គរេុក-

សលយរបស់្រគូបេ្រង ន។ ្រគូបេ្រង នវទិយ ្រស្តគួរែតយកចិត្តទុក ក់េលើសិស  

ែដលកំពុងេធ្វើករពិេ ធេនកនុងបនទប់ពិេ ធេ យ្របុង្របយ័តនបំផុត។ ្រតូវេធ្វើករ
េ្រជើសេរ ើសយកែតពិេ ធន៍ ែដលមនសុវតថិភព និងមនេពលេវ សម្រសប
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ែចកចយនូវចំេណះដឹងស្តីពីសុវតថិភពឲយេទសិស បនដឹងមុន និង
្រតូវផ្តល់ដំបូនម នជមុនេទកន់សិស  ឬនិស ិត មិន្រតូវេធ្វើពិេ ធន៍ ែដល
្របកបេទេ យេ្រគះថន ក់ខ្ល ំងេនេ្រកបនទប់ពិេ ធេឡើយ។ 
 ែវន៉ សុវតថិភព្រតូវែតពក់្រគប់េពលេវ ចំេពះករពិេ ធ  ែដល ច
បងកេ្រគះថន ក់ដល់ែភនក។ បញ្ហ េ្រគះថន ក់ទំងេនះ ចេកើតប ្ត លមកពី ករ
ហុយេម  ករកំពប់ និងករខទ ត រធតុគីមី។ សូមបីែតករផទុះតូច ចក៏ ចបងក
ឲយមនេ្រគះថន ក់ែដរ ដូចជករដុតកេម្ត នូវបរមិណតិចតួចៃនបូ៉ សយូមែពរម៉ង់
ក ត ជេរឿយៗែតងែតបងកេ្រគះថន ក់ដល់ែភនក។ ្រស័យេហតុេនះ ល់ដំេណើ រ
ករពិេ ធជមួយធតុគីមី្រតូវពក់ែវន៉ សុវតថិភពជនិចច។ 
 ្របសិនេបើ្រគូប្រមុងនឹងេរៀបចំេធ្វើពិេ ធន៍ ែដល្របកបេ យេ្រគះថន ក់ខ្ល ំង
េដើមបីបង្ហ ញេទដល់សិស េនកនុងបនទប់េរៀនមួយ ្រគូ្រតូវែតេរៀបចំេធ្វើេនកនុងបនទប់
កញច ក់សុវតថិភព ឬក៏េ្របើផ្ល សទិចែដលរងឹយកមកេធ្វើជផទ ំងរបំងករពរសុវតថិភព។ 

 របំងករពរសុវតថិភពែដល ក់េននឹង កែន្លងដំេណើ រករពិេ ធន៍្រតូវ ក់
ឲយឆង យពីទី ំងសេងកតរបស់សិស ។ ្រគូទទួលបនទុកគួរែតពក់ឧបករណ៍ករពរ
សុវតថិភព ែដលសម្រសបបំផុត ដូចជែវន៉ ករពរែភនក ឬរបំងករពរមុខ 
េដើមបីករពរសុវតថិភព។ 
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 េនកនុងករពិេ ធេ យេ្របើ រធតុគីមី ត្រមូវឲយេយើងេធ្វើករ្របុង្របយ័តន
បំផុតចំេពះេ្រគះថន ក់ែដល ចេកើតមនេឡើង។ ជទូេទពិេ ធន៍្រតូវបនែបង
ែចកជបី្របេភទធំៗដូចខងេ្រកម ្រស័យេលើក្រមិតេ្រគះថន ក់របស់  ៖ 

 ១-្របេភទពិេ ធន៍មិនសម្រសប (Unsuitable-U) ៖ ជករពិេ ធែដលេគ
គិតថមិនមនសុវតថិភពស្រមប់េធ្វើេនកនុង េរៀន។ 
 ២-្របេភទពិេ ធន៍បង្ហ ញ (Demonstration-D) ៖ ជករពិេ ធែដលទក់
ទងេទនឹង រធតុគីមីមួយចំនួនែដលមនេ្រគះថន ក់ និងស្រមប់ែត្រគូេធ្វើករ
ពិេ ធបង្ហ ញែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 ៣-្របេភទពិេ ធន៍្របុង្របយ័តន (Caution-C)៖ ជករពិេ ធែដល ច
អនុវត្តបនេ យសិស ផទ ល់ ែត្រតូវមនករែណនំឲយមនករ្របុង្របយ័តន េហើយ
្រតូវសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយយ៉ងយកចិត្តទុក ក់ពី្រគូ។ 
 បែនថមពីេលើេនះេទៀត េនមន្របេភទពិេ ធន៍ែដលគួរែតអនុវត្តេនកនុងទូ
ស្រមូប (Fume-F)។ េទះបីជករ ពិេ ធេផ ងៗេ្របើ រធតុគីមីតិចតួចក៏េ យ 
្រគូទទួលបនទុកគួរែតមនករ្របុង្របយ័តនបំផុត េហើយ្រតូវដឹងថករពិេ ធខ្លះ្រតូវ
េធ្វើេនកែន្លងែដលមនខយល់េចញចូល្រគប់្រគន់។ 
 េទះបីជករពិេ ធ្រតូវបនេធ្វើករែបងែចកេទ ម្របេភទក៏េ យ ក៏េយើង
មិន្រតូវមនករេធ្វស្របែហស ចំេពះដំេណើ រករពិេ ធទំងេនះេឡើយ។ ថ្វីតបិត
ែតករពិេ ធខ្លះមិនបន ប់បញចូ លកនុង្របេភទខងេលើក៏េ យ ក៏ ចបងកឲយមន
េ្រគះថន ក់ជយថេហតុផងែដរ។  
 ខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីពិេ ធន៍មួយចំនួន ែដលបនចត់ទុកថ ឋិតេន
កនុង្របេភទពិេ ធន៍នីមួយៗែដលបនែបងែចកដូចេរៀប ប់ខងេលើ។ ពិេ ធន៍
ែដលនឹងបង្ហ ញកនុងបញជ ីខងេ្រកមេនះ្រតូវបនេគេជឿជទូេទថជពិេ ធន៍ែដល

ចប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់ក្រមិតខពស់។ 
 

១. ្របេភទពិេ ធន៍មិនសម្រសប ឬ ពិេ ធន៍្របេភទ U 
 ពិេ ធន៍ទំងេនះជពិេ ធន៍ែដលគម នសុវតថិភព េហើយ ជេ្រចើន
បនផ ព្វផ យមិនឲយេធ្វើករពិេ ធទំងេនះេនកនុងមនទីរពិេ ធេទ។ សិស  ឬ
និស ិត្រតូវបន មឃត់មិនឲយេធ្វើពិេ ធន៍ទំងេនះេនេ្រក េ យខ្លួនឯង
ផទ ល់េទ។ 
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 U 1 : អុកសីុតកមមៃន មូ៉ញក់ េ យេ្របើអុកសីុែសនេនកនុងលកខខណខ បិទជិត។    
 U 2  : ករដុតកេម្ត មូ៉ញូ៉មឌី្រកូម៉ត ជមួយេម លុយមីញូ៉ម ឬម៉េញសយូម។ 
 U 3 : អគគិសនីវភិគៃនកត់មញូមអីុយូ៉ដួរ យេ យកេម្ត ។ 
 U 4 : ទេង្វើកបូនីលក្លរ។ួ 
 U 5 : ករ យលបយក្ល ៉តជមួយ សីុតសុ៊លផួរចិខប់ ឬ រធតុែដល

ងយេឆះ។ 
 U 6 : ្របតិកមមរ ង្រកុម ឡូែសន និង មូ៉ញក់។ 

 U 7 : ្របតិកមមអីុ្រដូែសន និងក្លរ។ ្របតិកមមេនះសំេ េទេលើករេ្របើ្របសឺ ុ ងំ
ឧសម័ន និងករពិេ ធ្រសេដៀងគន េនះ។ ករដុត អីុ្រដូែសនកនុងបំពង់ែដល
ផទុកឧសម័នក្លរ ចេធ្វើេទបន្រតឹមែតករបង្ហ ញរបស់្រគូែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 U 8 : ្របតិកមមរ ងក្លរ និងេអទីន ( េសទីែឡន) ជ្របតិកមមែដលឧសម័ន្រតូវបន
បេងកើតដំ លគន កល េគបែនថម សីុតក្លរ្ីរឌិច វេទកនុងលបយ
េម អូ ែវល៉ និងកល់សយូមកបួ។ ពិេ ធន៍េនះ ចេធ្វើេទបន្រតឹមែត
ករបង្ហ ញពី្រគូែតបុ៉េ ្ណ ះ។ កនុងករណីេនះ្រតូវមនរបំងករពរសុវតថិភព 
ឬទូស្រមូប្រតឹម្រតូវ។ 

 U 9 : ទេង្វើអុកសីុតៃនក្លរ។ 
 U10 : ទេង្វើសយណូែសន (cyanogen)។ 
 U11 : បនទុះៃនលបយេអែតន ឬេអទីនជមួយអុកសីុែសន។ 
 U12 : ករកិនបំែបក ឬកេម្ត លបយអំបិលក្ល ៉ត ែពរម៉ង់ក ត ឬនី្រ តជ

មួយ រធតុងយេឆះដូចជ កបូន ចម៍រ  ព ន់ធ័រ និងកំេទចេម
េ ហៈមួយចំនួនដូចជ ម៉េញសយូម និង លុយមីញូ៉ម។ 

 U13 : ទេង្វើអីុ្រដូែសនសយនួ េ យសកមមភពៃន សីុតេលើសមសធតុសយនួ 
ឬែដកសយណួ។ 

 U14 : ករ យនី្រ តជមួយ រធតុែដលងយេឆះ។ 
 U15 : កេម្ត សមសធតុនី្រ តជមួយសូដយូមតយូសុ៊លផត ឬសំណប៉ ំង (II) 

ក្លរ។ួ 
 U16 : ទេង្វើ N-នី្រតូ មីន ពី មីន ( ចបងកឲយមនជំងឺម រកី)។ 
 U17 : សកមមភពៃន សីុតែពរក្លរចិ និងែពរក្ល ៉តេលើ រធតុងយេឆះ។ 
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 U18 : ករ យែពរម៉ង់៉ក តជមួយ សីុតសុ៊លផួរចិខប់ ឬ រធតុ

ែដលងយេឆះ។ 
 U19 : ទេង្វើឥនធនៈរ ៉កុែកត (rocket fuels)។ 

២. ្របេភទពិេ ធន៍បង្ហ ញ ឬពិេ ធ្របេភទ D 
 ករពិេ ធន៍ខងេ្រកមេនះ ទក់ទងនឹង រធតុែដលមនេ្រគះថន ក់ និង
អនុញញ តស្រមប់ែតករបង្ហ ញរបស់្រគូែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ្រគូគួរែតយល់ឲយបនចបស់នូវ
បេចចកេទសកនុងករេធ្វើពិេ ធន៍ទំងេនះ។ ករពិេ ធទំងេនះ ្រគូគួរ កលបងជ
មុនសិន មុននឹងេធ្វើករបង្ហ ញដល់សិស េនកនុងបនទប់ជេលើកដំបូង។  
 D 1 : អុកសីុតកមម មូ៉ញក់ េ យេ្របើខយល់ ឬអុកសីុែសនកនុងភជន៍ចំហ។ 
 D 2 : ករកេម្ត មូ៉ញូ៉មឌី្រកូម៉ត ( មនលកខណៈដូចភនំេភ្លើង )។ ទូស្រមូប គឺជ

ត្រមូវករចំបច់េដើមបីេចៀស ងករ្រសូបចំ យ្រកូម៉ត។ ជពិេ ធន៍
្របេភទ -F។ 

 D 3 : ករកេម្ត មូ៉ញូ៉មនី្រ ត ។ ករកេម្ត លបយ មូ៉ញូ៉មក្លរ ួនិងសូដយូម
នី្រ ត្រតូវបនេគគិតថ មនសុវតថិភពជង។ ចូរេ្របើ្របស់របំងករពរ
សុវតថិភព។ 

  D 4 : ទេង្វើ និងករកេម្ត មូ៉ញូ៉មនី្រតឺ។ កនុងករណីេនះសូលុយសយុងគួរែតមន
កំ ប់តិចជង 1 M។  

 D 5 : ដុតេអែតន ឬេអទីនកនុងឡឧសម័ន។ 
 D 6  : ករផលិត និងករ្របមូលអីុ្រដូែសនកនុងបរមិណេ្រចើន។ 
 D 7 : ករដុតអីុ្រដូែសនកនុងខយល់ និងកនុងឧសម័នក្លរ។ ចូរេ្របើ្របស់របំងករពរ

សុវតថិភព។ 
 D 8  : ករផទុះអីុ្រដូែសនជមួយនឹងខយល់ និងជមួយអុកសីុែសន។ កនុងករណីេនះ 

្រតូវេ្របើរបំងករពរសុវតថិភព។ ចូេធ្វើេតស្តែតកនុងបំពង់ កែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 D 9 : ្របតិកមមេរដុកមម េ យេ្របើអីុ្រដូែសន។ ចូរេ្របើ្របស់របំងករពរសុវត្តិភព 

េទះជេធ្វើករពិេ ធន៍ធមម ក៏េ យ។ 
 D10 : ទេង្វើអីុ្រដូែសនសុ៊លផួ  ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ)។ 
 D11 : ករកេម្ត លីចូម។ ចូរេ្របើរបំងករពរសុវតថិភព ។ 
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 D12 : ករកេម្ត បរត ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ) ។ ចំបច់្រតូវេ្របើទូ
ស្រមូប េហើយបំពង់កង្ហ រ្រសូបខយល់េចញ្រតូវែតមន កនុងកំឡុងេពលេធ្វើ
ពិេ ធន៍ កល សីតុណ្ហ ភពបរតេឡើងខពស់ជងសីតុណ្ហ ភពបនទប់។ 

 D13 : កេម្ត បរត (II) អុកសីុត ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ) ចំបច់្រតូវ
េ្របើទូស្រមូប។ 

 D14 : ទេង្វើផូស៉្វីន។ 
 D15 : ករដុតេម ផូស្វរពណ៌ស ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ) ។  
 D16 : ្របតិកមមបូ៉ សយូមជមួយទឹក។ ចូរេ្របើរបំងករពរសុវតថិភព ។ 
 D17 : ករកេម្ត បូ៉ សយូមក្ល ៉ត និងម៉ង់កែណសែពរអុកសីុត ។ មនជេ្រមើស

សុវត្តិភពេ្រចើនស្រមប់ករទេង្វើអុកសីុែសន។ ចូរេធ្វើករបង្ហ ញ្រតឹមែតករ
េ្របើក លីករែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ចូរេ្របើ្របស់របំងករពរសុវតថិភព។ 

 D18 : អគគិសនីវភិគសូដយូមអីុ្រដុកសីុតរ យេ យកេម្ត  ( ជពិេ ធន៍
្របេភទ-F ផងែដរ) ។  

 D19 : ទេង្វើអុកសីុែសនពីសូដយូមែពរអុកសីុត ។ ចូរេ្របើរបំងករពរសុវតថិភព ។ 
 D20 : ្របតិកមមរ ង ព ន់ធ័រ និងស័ងកសី ។ កំុទុកលបយកនុងករណីេផ ងៗ ដូចជ 

ករកេម្ត លបយេលើៃសបេធ្វើពី េស ៉ មិច ឬេលើ ្រក សេធ្វើពីសរៃសែរ។៉ 
ចូរេ្របើរបំងករពរសុវតថិភព។ 

 D21 : ្របតិកមមែទមីតៃនអុកសីុតេ ហៈជមួយេម លុយមីញូ៉ម ។ ចូរេ្របើ
្របស់របំងករពរសុវតថិភព ។ ែដក (III) អុកសីុត និង្រកូម (III) គឺជ
អុកសីុតែដលមនសុវត្តិភពកនុងករេ្របើ្របស់។ ចូរកំុេ្របើ្របស់ទង់ែដង (II) 
អុកសីុត ម៉ង់កែណស (IV) អុកសីុត ឬ្រកូម (VI) អុកសីុត ។ 

 D22 : ករ យបញចូ លគន រ ង សូត និងអីុ្រដូែសន។ េបើេធ្វើពិេ ធន៍េនះ 
្រតូវេ្របើ្របស់សឺ ុ ងំឧសម័ន ។ 

៣-្របេភទពិេ ធន៍្របុង្របយត័ន ឬពិេ ធន៍្របេភទ C 
 ករពិេ ធមួយចំនួនែដលបនបង្ហ ញខងេ្រកមេនះ ចមនេ្រគះថន ក់
ដល់សិស ។ ្រគូគួរែត្របុង្របយ័តនឲយ បនម៉ត់ចត់េនេពលសិស កំពុងេធ្វើករអនុវត្ត
ករពិេ ធទំងេនះ។ 
 C 1 : ្របតិកមម រលី និង សីុល ឡូែសនួ ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ)។ 
 C 2 : ្របតិកមមកល់សយូមកបួជមួយទឹក។ 
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 C 3 : េរដុកមមអុកសីុតេ ហៈជមួយកបូនមូ៉ណូអុកសីុត ( ជពិេ ធន៍
្របេភទ-F ផងែដរ)។ 

 C 4 : ទេង្វើក្លរ េ យេ្របើបូ៉ សយូមែពម៉ង់ក ត និង សីុតក្លរ្ីរឌិចខប់។ 
ជដំបូងចូររ ំ យែពម៉ង់ក តជមួយទឹកសិន។ ករពិេ ធេនះមន
េ្រគះថន ក់យ៉ងខ្ល ំង ្របសិនេបើេ្របើ សីុតសុ៊លផួរចិជំនួស សីុតក្លរ្ីរឌិច។ 
មនសុវតថិភពជង ្របសិនេបើេ្របើេម អូ ែវល៉ ឬសូដយូមអីុបូ៉ក្លរតី ជ

មួយនឹង សីុតក្លរ្ីរឌិច ឬ សីុតសុ៊លផួរចិ វ។ 
 C 5 : ្របតិកមមក្លរជមួយេ ហៈ ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ) ។ 
 C 6 : ករបែនថមទឹក ឬេអ ណុលេទកនុង សីុតខប់ ជពិេសស សីុតសុ៊ល

ផួរចិខប់្រតូវែតេជៀស ងជ ច់ខត។ 
 C 7  : ្របតិកមមែដលទក់ទងនឹងអីុ្រដូែសនសុ៊លផួ ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F 

ផងែដរ)។ 
 C 8 : ករកេម្ត អីុយូ៉តកនុងខយល់ ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ)។ 
 C 9 : នី្រទកមមសមសធតុសរ ី ងគ ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ)។ 

កនុងករណីខ្លះ សីុតនី្រទិច វគឺ ្រគប់្រគន់ស្រមប់ពិេ ធន៍េនះ។ 
ឧទហរណ៍ នី្រទកមមេផណុល។ 

 C10 : ករបូមយកសូលុយសយុង សីុតេអ នឌីអូអិុច ( សីុតអុក លិច) 

និងេអ នឌីអូ ត (អុក ត)។ ្រតូវេ្របើ្របស់កបលពីែប៉ត េដើមបីបូម
យកសូលុយសយុង។ 

 C11 : ្របតិកមមផូស្វរ ឡូែសនួជមួយទឹក ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ)។ 
 C12 : បូ៉លីែមរកមម និងេដបូ៉លីែមរកមមៃន ្រគីលិច ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F 

ផងែដរ)។ 
 C13 : បូ៉លីែមរកមមេផនីលេអែតន ( ជពិេ ធន៍្របេភទ-F ផងែដរ)។ ទូស្រមូប

ចំបច់ ស់កនុងករណីេនះ ។ 
 C14 : ករដុតបូ៉លីែមរកមមដូចជ បូ៉លីវនីីលក្លរ ួ(PVC) បូ៉លីសទីែរន៉។ ល ។  
 C15 : ករកេម្ត បូ៉ សយូមែពរម៉ង់ក ត។ ្រតូវពក់្រប ប់ករពរែភនក។ 
 C16 : េរដុកមមសីុលីសយូម (IV) អុកសីុតជមួយម៉េញសយូម ឬ លុយមីញូ៉ម។ 

អងគធតុ្របតិករគួរែតសងួត។ ចូរេ្របើ្របស់របំងករពរសុវតថិភព ។ 
 C17 : ្របតិកមមសូដយូមជមួយទឹក។ ចូរេ្របើរបំងករពរសុវតថិភព។ 
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 C18 : ្របតិកមមែដលទក់ទងនឹងករេ្របើ សីុតនី្រឌិចខប់។ ចូរេ្របើទូស្រមូប
េ្រពះ សូតឌីអុកសីុតែដលជ រធតុ ពុលបនេកើតេឡើង។ 

  
េនកនុង្របតិកមមជក់ ក់ ឧសម័នបនរេំ ះពីភជន៍្របតិកមមេក្ត  េហើយ្រតូវ

បន្រតង មរយៈឲយឆ្លងកត់ទឹក។ ឧទហរណ៍ ្រកគិញ ឬករបំែបកេ យកេម្ត
ៃនប៉ ៉ហ៉្វីន។ េនកនុងករណីខ្លះ ចេកើតមនៃនករ្រសូបឧសម័ន្រតឡប់ចូល
េទកនុងភជន៍្របតិកមមវញិេនេពល្របភពកេម្ត ្រតូវបនដកេចញមុនេពលផ្ត ច់បំពង់
បង្ហូរឧសម័នពីភជន៍្របតិកមម។ េដើមបីបងក របញ្ហ េនះ ជដំបូងបំពង់បង្ហូរឧសម័ន
្រតូវែតផ្ត ច់ពីភជន៍្របតិកមមជមុនសិន មុននឹង្របភពកេម្ត ្រតូវបនដកេចញ។ 
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េមេរៀនទី៨ 

ករសម្អ ត និងករេចលកកសណំលគ់ីមី 
 
 

១.ករសម្អ ត និងករេចលកកសណំលែ់ដលកំពប់ 
 កកសំណល់គីមីែដលកំពប់ េហើយមិនផ្តល់ផលប៉ះពល់ដូចជ សូដយូមអីុ្រដូ-

ែសនកបូ ត ឬទង់ែដង (II) សុ៊លផតអីុ្រ តេត ច្រតូវបន ងជ្រមះ្របកប
េ យសុវតថិភពជមួយទឹក។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យេនេពលែដល្របឈម
មុខជមួយកកសំណល់គីមីកំពប់ែដល្របកបេទេ យេ្រគះថន ក់ ករេ្របើ្របស់
ឧបករណ៍ករពរសម្រសបគឺជករចំបច់។ ខងេ្រកមេនះគឺជេគលករណ៏ែណ
នំមួយចំនួនស្តីពីករសម្អ ត និងករេចល រធតុគីមីែបបេនះ ៖ 

រធតុគីមីែដលកំពប់ វិធីសម្អ ត និងេចល 
1- សីុត និង សីុត ឡូែសន ្រតូវ ក់សូដយូមបី៊កបូ តរងឹពីេលើេហើយជូត

ជមួយទឹក រចួ ងជ្រមះ និងបង្ហូរេចល។ 

2-អងគធតុ វសរ ី ងគ  
 ក.អងគធតុ វមិនេឆះ 

្រតូវ ក់ យជមួយ បូ៊ 
និងទឹកជូតសម្អ តនិង ងជ្រមះេចល។ 

 ខ. អងគធតុ វងយេឆះ ្រតូវេ យខ ច់ពីេលើេហើយចូក ក់ធុងេ ហៈ
បនទ ប់មក្រតូវដុតវតថុ វទំងេនះេនកែន្លងមន
សុវតថិភព។ 

3-បរត ្រតូវេ្រ បឲយជិតនូវបរតែដលេ្របើ្របស់សល់
ជមួយកេមទចស័ងកសី ឬបនទះ ព ន់ធ័រនិងកំេបរ
េស្តើងៗ ទុកេចល ២ ឬ ៣ េម៉ង េហើយបនទ ប់
មកជូតសម្អ ត ក់ធុងសុវតថិភព។ 
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២. ករេចលកកសណំលគី់មី 
 ករេចលកកសំណល់គីមី្រតូវសថិតេនេ្រកមចបប់ និងករ្រតួតពិនិតយរបស់
្រកសួងបរ ិ ថ ន។ ្រកសួងបរ ិ ថ ន្រតូវកំណត់ឲយ ល់ ថ ប័នអប់រទំំងអស់  រមួ
ទំងអនុវទិយល័យផងែដរ ែដលមនបនទប់ពិេ ធន៍ខងវទិយ ្រស្ត គឺត្រមូវឲយចុះ
េឈម ះជមួយ្រកសួងបរ ិ ថ ន កនុងនមជអនកផលិតកកសំណល់ រធតុគីមី។ 
មជឈមណ្ឌ លអប់រទំំងេនះ្រតូវរក ទុក រធតុគីមីែដលជសំណល់ឲយបន្រតឹម្រតូវ 
រហូតដល់េពលែដល្រតូវ្របមូលយកេទបំផ្ល ញេចល ពី្រកុមអនក្របមូលរបស់្រកសួង
បរ ិ ថ ន ឬភន ក់ងរែដលមនអជញ ប័ណ្ណ្រតឹម្រតូវ។ 
 កកសំណល់ រធតុគីមី ែដលបនមកពីបនទប់ពិេ ធវទិយ ្រស្ត្រតូវបន
េគែចកជបី្របេភទសំខន់ៗ។ កកសំណល់ទំងេនះមនដូចខងេ្រកម ៖ 

 ក. សីុតខ្ល ំង និងបសខ្ល ំងែដលមនកំ ប់ខពស់។ 
 ខ. អងគធតុសរ ី ងគែដលេ្របើ្របស់រចួ និង 
 គ. រធតុគីមីែដលសល់ពីករេ្របើ ឬផុតកំណត់ករេ្របើ្របស់ 
 មបទបញញ តិ េរៀនែដលមនបនទប់ពិេ ធទំងអស់គឺត្រមូវ្រតូវ
បនេគែចកជបី្របេភទសំខន់ៗចុះេឈម ះកនុងនមជអនករក ទុកជអនកផលិត និង
ជអនកេបះេចលកកសំណល់គីមី។ 
 េដើមបីេជៀស ងករកំពប់ រធតុគីមីេ យយថេហតុ កររក ទុក រ-
ធតុគីមី ជពិេសស រធតុគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់ គួរែតទុកកនុងបរមិណតិច
បំផុត និង្រគប់្រគន់ស្រមប់េ្របើ្របស់កនុងករបេ្រង ន និងេរៀនបនេហើយ។ 
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េមេរៀនទី៩ 
ករទុក ក់កកសណំលគី់មី 

 
 ករែណនំអំពីករែបងែចក ករខចប់ បិទ ្ល កសញញ  និងកររក ទុកកក
សំណល់គីមីេនកនុងមនទីរពិេ ធ េរៀន និងករយិល័យរ ្ឋ ភិបលនន 
្រតូវេរៀបចំេឡើងេ យ្រកសួងករពរបរ ិ ថ ន។ 
 
១-េសចក្តីេផ្តើម 
 ករ្រតួតពិនិតយករបំផ្ល ញកកសំណល់គីមីគឺ្រតូវបនែណនំេ យចបប់ៃន
ករ្រគប់្រគង និងបំផ្ល ញកកសំណល់ េដើមបី្រគប់្រគងករកន់ ករ្របមូល ករដឹក
ជញជូ ន និងករបំផ្ល ញកកសំណល់គីមីឲយមន្របសិទធភពខពស់។  
 េសចក្តីែណនំេនះផ្តល់នូវចំណុចសំខន់ៗកនុងករែបងែចក ករេវចខចប់ 
ករបិទ ្ល កសញញ  និងករស្តុកទុកកកសំណល់គីមី េនកនុងមនទីរពិេ ធ 
និងករយិល័យរ ្ឋ ភិបលនន។ 
 
២-ត្រមូវករកនងុករ្រតួតពិនិតយកកសណំលគី់មី 
២.១ ករចុះេឈម ះជអនកបេងកើតកកសណំលគ់ីមី 
 អនកផលិតកកសំណល់គីមី្រតូវែតចុះេឈម ះ្រតួតពិនិតយេននយក ្ឋ នករពរ
បរ ិ ថ ន និងេធ្វើ មលកខន្តិកៈេលើករសម្អ តកកសំណល់គីមី។ ្រគប់ ថ ប័នែដល
្រតូវករបេងកើតមនទីរពិេ ធ្រតូវែតចុះេឈម ះមុនេពលេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ។ 
 
២.២ និយមន័យៃនពកយកកសណំលគី់មី 
 អនក្រតួតពិនិតយបនឲយនិយមន័យកកសំណល់គីមី ជកេមទចសំ មសមភ រ
េ្របើ្របស់ៃនកកសំណល់េចញពីេ ងច្រក និងអនុផលែដលមិនចង់បន ឬក៏ជ
បរមិណេលើសៃនសមសធតុែដលេ្របើ្របស់កនុងទីពិេ ធ។ ចជបរមិណ
ៃនសមសធតុ ឬធតុគីមី មួយែដលេធ្វើឲយមនេ្រគះថន ក់ដល់សុខភព និង
បំផ្ល ញបរ ិ ថ ន។ 
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២.៣ ្រប្រពឹត្តិកមមនិង ករសម្អ តកកសណំលគី់មី 

អនក្រតួតពិនិតយត្រមូវឲយអនកបេងកើតកកសំណល់ េរៀបចំកកសំណល់គីមីរបស់
ពួកេគេ យករេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមម និងសម្អ ត ។ កនុងករណីែដលគម ន ជញ ប័ណ្ណកនុង
ករេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមម និងករសម្អ តកកសំណល់គីមីេទ េនះអនកបេងកើតកកសំណល់
្រតូវែតេធ្វើករេរៀបចំសំុករអនុញញ តពីអនកជំនញ។ 
 អនកបេងកើតកកសំណល់មិន្រតូវបនផកពិន័យេលើករ្រប្រពឹត្តិកមម និងករ
សម្អ តកកសំណល់គីមីេទ ្របសិនេបើគត់បនេផញើកកសំណល់របស់គត់េទកន់

ជញ ធរ្របមូលកកសំណល់ េដើមបីេធ្វើករសម្អ ត។ អនកជំនញត្រមូវឲយអនកបេងកើត
កកសំណល់ផ្តល់ជរបយករណ៍ ឬព័ត៌មនែដលពក់ព័នធ េដើមបីបង្ហ ញថគត់
បនេរៀបចំករ្រប្រពឹត្តិកមម និងសម្អ តកកសំណល់គីមីបនសម្រសប។ 
 
២.៤ ករេវចខចប់ ករបិទ ្ល ក និងករស្តកុទកុកកសណំលគី់មី 
 អនក្រតួតពិនិតយត្រមូវឲយមនករេវចខចប់ ករបិទ ្ល ក និងករស្តុកទុកកក
សំណល់គីមីេនកនុងសីតុណ្ហ ភពមួយ ែដលអនកផលិតបនសនមតទុកមុនេពល្របមូល
យកេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមមនិងករសម្អ ត។ អនក្រតួតពិនិតយក៏្រតូវេ្របើសីតុណ្ហ ភពសម្រសប
ស្រមប់ស្តុកទុកកកសំណល់គីមីកនុងកំឡុងេពលេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមមែដរ។ 
 ត្រមូវករជទូេទគឺេរៀប ក់េលខកូដេលើករេវចខចប់ ករបិទ ្ល ក និងករ
ស្តុកទុកកកសំណល់គីមី។ ស្រមប់របូធតុមិនេឆះ និងកកសំណល់បូ៉លីក្លរនី-9-បី៊
េផនីល អនកផលិតកកសំណល់គួរែតពឹងេទេលើេលខកូដអនុវត្តែដលមនេរៀប ប់
េនកនុងបញជ ី។ 
 
៣-កររក ទុកសណំលគ់ីមីែដល្រតូវមនស្រមប់មនទីរពិេ ធ

 និងករយិលយ័រ ្ឋ ភិបលនន 
៣-១ ចំែណកថន ក់សណំលគី់មីកនងុមនទីរពិេ ធ 
 សំណល់គីមីបនមកពីទីពិេ ធ  និងករយិល័យរ ្ឋ ភិបលជទូេទ
មនបរមិណតិចតួចបំផុត និងជ រធតុព្រងវេនកនុងធមមជតិ។ េទះបីយ៉ង

ក៏េ យ្របេភទសំណល់ធមម តិចតួចគឺជ្របេភទ សំណល់ែដល្របកបេ យ
េ្រគះថន ក់បំផុត និងជ្របេភទសំណល់ែដល ចែចកថន ក់បន ។ ចំែណកថន ក់ 
មនដូចខងេ្រកម ៖ 
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 ក. សីុតខ្ល ំង និង ពួកបសខ្ល ំង 
 ខ. រធតុរ ំ យសរ ី ងគ 
 គ. រធតុគីមីផុតកំណត់ ឬបរមិណេលើស។ 

សំណល់គីមីកនុងមនទីរពិេ ធខងេលើ្រតូវមនបទបញជ តឹងរុងឹ ្រតូវេគរព ម
េគលករណ៍ករេវចខចប់ បិទ ្ល ក រក ទុក ករដឹកជញជូ ន និងេរៀបចំេបះេចលឲយ
បន្រតឹម្រតូវជទីបំផុត។ 

 
៣-២ ករទុកសណំលគី់មី ច់េ យែឡក 
 សំណល់គីមីធមមជតិេផ ងគន ជទូេទបនមកពីទីពិេ ធ  
និងករយិល័យរ ្ឋ ភិបល។ អនកផលិតសំណល់គីមីគួរែចកសំណល់ទំងេនះឲយ

ច់េ យែឡកពីគន ដូចខងេ្រកម ៖ 
 ក. សំណល់ សីុត ក់ខងែផនក សីុត 
 ខ. សំណល់បស ក់ខងែផនកបស 
 គ. រធតុរ ំ យសរ ី ងគ ក់ខងែផនក រធតុរ ំ យសរ ី ងគ 
 សំណល់ែដល្រតូវកន់េ យ្របុង្របយ័តនរមួមន មូ៉ញក់ អីុ្រដូែសនែពរ-
អុកសីុត និងអីុបូ៉ក្លរតី។សំណល់គីមី្របេភទេនះ្រតូវទុក ច់េ យែឡកពីគន  និង 
ខចប់ បិទ ្ល ក េផ ងៗពីគន  ។ 
 ស្រមប់មនទីរពិេ ធគីមី កកសំណល់ែដលមនផទុក រធតុសកមមេផ ងៗ 
ឬ រធតុគីមីែដលមនភន ក់ងរអុកសីុតកមម និងេរដុកមមខ្ល ំង គួរេធ្វើឲយមនសថិរភព
ជមុន មុននឹងទុក ក់េនកនុងឧបករណ៍ផទុកកកសំណល់្របេភទេនះ។ 
 ករសម្អ តកកសំណល់ រធតុគីមីែដលហួសកលបរេិចឆទ ឬសល់ពីករ
េ្របើ្របស់្រតូវែតមនករ្រតួតពិនិតយពី ជញ ធររមួទំងករេវចខចប់ បិទ ្ល ក និងស្តុក
ទុក រធតុគីមី។ ជទូេទកកសំណល់ រធតុគីមីែដលហួសកលបរេិចឆទ ឬ
សល់ពីករេ្របើ្របស់គួរ ក់ឲយ ច់េ យែឡកពីគន  េ យមនករេវចខចប់ បិទ

្ល ក្រតឹម្រតូវស្រមប់ករស្តុកទុក។ គួរកត់សំគល់ថ បរមិណតិចតួចៃន ព ន់ធ័រ 
ែដលបនមកពីទីពិេ ធ គួរេបះេចល។ គួរបេងកើតឲយមនឯក រែណនំ 
សន្លឹកប័ណ្ណអប់រែំផ ងៗ ែដលបង្ហ ញពីវធីិទុក ក់ ឬេបះេចល រធតុគីមីែដល
មនេ្រគះថន ក់។ 
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៣-៣ ករេវចខចប់ 
 ក. ឧបករណ៍ស្តុកែដលមនស្តង ់   
 សំណល់គីមីគួរែតេវចខចប់ និង ក់េនកនុងឧបករណ៍ស្តុកសម្រសប និង 
ករពរករេលច្រជប ឬករេហើរេចញ ៃន រធតុទំងេនះេនកនុងលកខខណ្ឌ
្រប្រកតីៃនករកន់ ស្តុក និងករដឹកជញជូ ន ។ 

  ខ. ចំនួន និង ចំណុះឧបករណ៍ស្តុក 
 អនកផលិតកកសំណល់គីមីគួរ្របកដថ មនឧបករណ៍ស្តុកសំណល់គីមី
េ្រចើន និងចំណុះធំៗស្រមប់ ក់សំណល់គីមីែដលមន ឬែដលបនផលិត 
េនមុនេពល្របមូលេ យអនក្របមូលកកសំណល់ ឬកែន្លងែកៃចនកកសំណល់ ។ 

 គ. ឧបករណ៍ស្តុក្រតូវបិទេ យជិតផុតពីេ្រគះថន ក់ និង សម្អ តៃផទខងេ្រក 
 ល់ឧបករណ៍ស្តុកសំណល់គីមីគួរបិទឲយជិតល្អ និងទុកេនកែន្លង្រតឹម្រតូវ។ 
មិន្រតូវឲយសំណល់គីមី េនេ្រកធុងស្តុកេឡើយ។ 

 ឃ. ឧបករណ៍ស្តុកសថតិកនុងលកខខណ្ឌ ្រតឹម្រតូវ 
 ឧបករណ៍ស្តុកគួរែតជឧបករណ៍ស្តុកសថិតកនុងលកខខណ្ឌ ្រតឹម្រតូវ និងមិនរង
ករកត់សីុមិនេធ្វើឲយកខ្វក់ ឬសំណល់េនះមិនេធ្វើឲយឧបករណ៍ស្តុកខូចខត។ អនក
ផលិតកកសំណល់គីមី្រតូវ្រតួតពិនិតយ និង្រតូវ្របកដថឧបករណ៍ស្តុកសថិតកនុង
លកខខណ្ឌ ្រតឹម្រតូវ មុននឹងយកមកេ្របើ។ 

 ង. បំែបកឧបករណ៍ស្តុកេចញពីគន ស្រមប់សំណល់្របេភទេផ ងៗគន  
 អនកផលិតកកសំណល់គីមីគួរបំែបកេចញពីគន នូវសំណល់្របេភទេផ ងៗគន ។ 
សំណល់អសរ ី ងគគួរ ក់េផ ងពីសំណល់សរ ី ងគ និងសំណល់ សីុត ឬ បសខ្ល ំង
គួរទុកេផ ងពីគន ។ 

 ច. ម ក់ចូលគន រ ងសំណល់មិន្រតូវគន  
 អនកផលិតសំណល់គីមី មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយ ក់បញចូ លគន រ ង្របេភទ
សំណល់មិន្រតូវគន េនកនុងឧបករណ៍ស្តុកែតមួយេទ។ េ្រពះសំណល់គីមីែដលមិន
្រតូវគន ជទូេទ មន្របតិកមមជមួយគន  ៖ 

 ខ្ល ំងក្ល  
 បេងកើតជកេម្ដ ខ្ល ំង 
 បេងកើតជឧសម័នពុល ឬ ឧសម័នបងកទុកខេទស 
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 បេងកើតជ រធតុងយេឆះ 
 បេងកើតជ រធតុពុល 

ឆ. ទុកចេន្ល ះេ យ្រគប់្រគន់ េនេពល ក់េពញធុងស្តុក 
េនេពល ក់កកសំណល់គីមី វេពញធុងស្តុកគួរទុកចេន្ល ះខយល់ េដើមបីករពរ

កររកីមឌៃនអងគធតុ វេ យ រករែ្រប្របួលសីតុណ្ហ ភព ឬបតុភូទរបូេផ ង  ៗ ែដល
ចេធ្វើឲយមនករេលច ឬ្រជបកនុងកររក ទុក ឬេពលដឹកជញចូ ន។ ជទូេទ្រតូវទុកចេន្ល ះ 

១០សម េទើប្រគប់្រគន់។ 
 ជ. ឧបករណ៍ស្តុក្រតូវែតធន់នឹងកកសណំល់ 
 សមភ រេដើមបីេធ្វើជឧបករណ៍ស្តុក និងគ្រមបរបស់ មិន្រតូវរងឥទធិពលេ យ
សំណល់គីមីេឡើយ។ សមភ រេនះមិន្រតូវឲយមន្របតិកមមជមួយសំណល់គីមីេឡើយ 
េ្រពះ ចរងេ្រគះថន ក់។ ឧបករណ៍ស្តុក និងគ្រមបរបស់ គួរករពរេ យ
្រទនប់ខងកនុងមួយ និង បថន ំែដល្រតូវជមួយសំណល់គីមី ។ 

ឧទហរណ៍៖ ធុងស្តុកែដកែថបគួរករពរេ យ្រទនប់ប្ល សទិច្របសិនេបើេ្របើ
ស្រមប់ទុក សីុត ។ 

 
៣-៤ ករបិទ ្ល ក 
 ក- ល់ឧបករណ៍ស្តុកស្រមប់ទុកសំណល់គីមីគួរបិទ ្ល កឲយសម្រសប
ទំងភ ែខមរ និងអង់េគ្លស។ 
 ខ- ករបិទ ្ល ក្រតូវអនុវត្ត មចំណុចដូចខងេ្រកម ៖ 
  - ពកយ និងអក រ  « កកសំណល់គីមី  » 
  - េឈម ះ ស័យ ្ឋ ន េលខទូរស័ពទទំនក់ទំនង អនកផលិតសំណល់ 
  - េឈម ះគីមី   េឈម ះធមម   ឬ ្របេភទសំណល់   
  - សញញ ស់េតឿនេ្រគះថន ក់សម្រសប 

- ទំហំៃនករបិទ ្ល កមិនគួរតូចជង ៩០មម ខ ១០០មម ។ 
 គ- អនកផលិតកកសំណល់គីមីគួរ្របកដថ្រតូវបិទ ្ល កឲយេទៀងទត់ និង
្រគប់្រគន់ មែដល ចេធ្វើេទបន និងសុវតថិភពករកន់ ករទុក និង ករដឹក
ជញចូ នកកសំណល់គីមី ។ 
 ឃ- ករបិទ ្ល កគួរបិទេនែផនកសម្រសប។ ព័ត៌មនេនេលើ ្ល ក គឺងយ
្រសួល ន ទុក សម្អ ត និងគម នករ ងំ។ 
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៣-៥ ករទុកសណំលគី់មី  
 ក- សំណល់គីមី ចទុកេនកនុងទូែដលសម្រសបមនទ្វ រមនេធនើររងឹមំេន
កនុងធុងស្តុក ែដលមនចំណុះធុងធំជងចំណុះកកសំណល់ េដើមបីេជៀស ងករ
កំពប់ ឬេលច្រជបពីឧបករណ៍ស្តុក។ 

 ខ- ឧបករណ៍ ឬសមភ រែដលេ្របើស្រមប់េធ្វើជេធនើរ និងទ្រមស្រមប់ករពរ
ករកំពប់គួរែតធន់នឹងសកមមភពគីមីរបស់កកសំណល់ែដលស្តុកទុក។  

ឧទហរណ៍ ៖ ទ្រមែដលេធ្វើពីែដកអីុណុក្រតូវេ្របើជមួយនឹងកកសំណល់
សរ ី ងគ និង ទ្រមែដលេធ្វើពីជ័រ ្រតូវេ្របើជមួយនឹង កកសំណល់ អសរ ី ងគ 
( រមួមន សីុតខ្ល ំង បសខ្ល ំង ) ។ 

 គ- កកសំណល់គីមីែដលងយមន្របតិកមមជមួយគន បេងកើតបនជផលិត
ផលេ្រគះថន ក់គួរ ក់ ច់េ យែឡក និងឆង យពីគន ។ 
 ឃ- ទូស្តុកគួរែតឲយមនខយល់េចញចូល្រគប់្រគន់ េដើមបីករពរៃនករេកើត
េឡើងនូវចំ យែដលមនកំ ប់ខពស់ និងែដលនំមនេ្រគះថន ក់ ដូចជករផទុះ 
ឬពុលជេដើម ។ 
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េមេរៀនទី១០ 

ករេ្របើ្របស ់និងកររក ទុកឧបករណ៍ែកវ 
 
១. ករេ្របើ្របស ់និងកររក ទុក 

ភគេ្រចើនៃនឧបករណ៍ែដលេគេ្របើកនុងទីពិេ ធ សុទធែតជឧបករណ៍ែដល 
េធ្វើពីែកវ។ ឧបករណ៍ទំងេនះងយនឹងបក់ែបក ខ្ល ំង ស់្របសិនេបើេយើងេ្របើ 
្របស់ ឬទុក ក់ េ យខ្វះករ្របុង្របយ័តន។ ដូេចនះ ករេចះពីរេបៀបែថរក  និង 
រេបៀបេ្របើ្របស់ចបស់ ស់ គឺជករចំបច់ស្រមប់អនកេ្របើ្របស់មនទីរ ពិេ ធ
ទំង យ។ ខងេ្រកមេនះគឺជករែណនំែដលទក់ទងនឹងករេ្របើ្របស់ និង 
កររក ទុកឧបករណ៍ែកវ្របកបេ យសុវតថិភព ស្រមប់ធនឲយមននិរន្តភពកនុង
មនទីរពិេ ធ៖ 

1. ដបែកវធំៗមិន្រតូវេលើក ឬកន់េន្រតង់កេទ។ តួសំខន់ៃនដបែកវ្រតូវែត
កន់យ៉ងជប់។ ្រតូវេ្របើឧបរកណ៍ស្រមប់កន់ែកវ (Winchester) 
េនេពលកន់ែកវ ជពិេសសែកវធំៗ។ 

2. សមភ រែកវែដលខូច ឬមន ន មេ្របះមិន្រតូវយកមកេ្របើកនុងពិេ ធន៍េទ។ 
3. ែកវែដលែបកបក់ និងកេមទចរបស់ ្រតូវ ក់កនុងថង់េ ហៈ ឬប្ល សទិច 

មិន្រតូវ ក់េទកនុងធុងសំ មធមម េទ។ ្របសិនេបើមនបំែណកែកវែបក
កនុងកែន្លង ងៃដ ឬ ងឧបករណ៍ែកវ ្រតូវយកកេមទចែកវទំងេនះ
េចញេ យេ្របើឧបករណ៍ចប់ដូចជតេងក បជេដើម។ មយកេចញ
េ យចប់កន់នឹងៃដផទ ល់។ 

4. េនេពលដុតកេម្ត  ្រតូវេ្របើសមភ រែកវែដលធន់កេម្ត ។ 
5. េពលកត់បំពង់ែកវ ឬចងកឹះែកវ្រតូវេ្របើ្រក ត់ ឬេ្រ មៃដ។ 
6. ចុង្រសួចៃនបំពង់ែកវ ្រតូវែតរលីំងេ យអ ្ត តេភ្លើង េដើមបីេចៀស ង

េ្រគះថន ក់។ 
7. េពលស៊កបំពង់ែកវចូលេទកនុងឆនុកេកសូ៊មិន្រតូវ ក់ឲយចំបតៃដេទេហើយ

ទំហំរនធគួរែត្រតូវគន នឹង ទំហំបំពង់ែកវ។ ្រតូវេ្របើទឹកស្រមប់ឆនុកេ ន  និង
៉សឺលីនស្រមប់ឆនុកេកសូ៊ េដើមបីជួយរអិំល។ 

8. ជនិចចកល្រតូវេបះឆនុកេចល ្របេសើរជងបងខំដកបំពង់ែកវែដលជប់
េនកនុងឆនុកេនះ េ្រពះ ច ប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់។ 
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9. កនុងកររក ទុកបំពង់ែកវគួរែត ក់បញឈរ។ េបើ ក់េផ្តក មិន្រតូវ ក់ឲយ
ចុងេចញហួសពីទ្រមេទ។ 

10. េនេពលេបើកគ្រមបដបែដលតឹង គួរែត ក់េនកនុងថសែដលធំលមម េដើមបី
ករពរែ្រកងមនេ្រគះថន ក់ េហើយគ្រមបដប្រតូវេបើកេ យថមមៗ។ កេម្ត
កដបតិចៗរយៈេពលខ្លី េដើមបីជំនួយកនុងករដក។ 

11. ករ ក់បញចូ លពីែប៉តេទកនុងកបលពីែប៉ត្រតូវ ក់េ យថនមៗ។ កនុងេពល
ដំេណើ រករ្រតូវកន់ពីែប៉តែផនកខងេលើឲយេកៀកនឹងកបលពីែប៉ត មិនែមន
ែផនកខងេ្រកមេទ។ 
 

២. វិធី ងសម្អ តឧបករណ៍ែកវ 
ករ ងឧបករណ៍ែកវ មិនងយ្រសួលដូចជករ ងចនេនះេទ។ េមេរៀន

េនះនឹងបង្ហ ញពីវធីិ ងឧបករណ៍ែកវឲយ ្អ តល្អ និងមនសុវតថិភព ែដលមិនេធ្វើ
ឲយប៉ះពល់ដល់គុណភពៃនករេរៀបចំសូលុយសយុង និងលទធផលពិេ ធ។ 
 
 
២.១ មូល ្ឋ នៃនករ ងសម្អ ត 
 ជទូេទ ករ ងសម្អ តឧបករណ៍ែកវគម នករ
លំបកេទ ្របសិនេបើេយើងេធ្វើេទ មរេបៀបដ៏្រតឹម្រតូវ។ 
េយើងគួរែតេ្របើ បូ៊ែដលេគផលិតេឡើង េដើមបីេ្របើ្របស់
ស្រមប់មនទីរពិេ ធ។ បូ៊ទំងេនះ ចជ បូ៊ែដល
េគេ្របើស្រមប់ ងចនេន មផទះក៏បន។ 
 ភគេ្រចើន ករ ងសម្អ តឧបករណ៍ែកវគឺេគមិន
េ្របើទឹកម៉សីុន និង បូ៊េទ ែតេគ ច ងសម្អ ត
េ យអងគធតុរ ំ យសម្រសបមួយ បនទ ប់មកេគ ង
ជមួយនឹងទឹកបិទពីរដង និងចុងេ្រកយេគ ង ជមួយនឹងទឹកគម នអីយុ៉ង 

(deionized water) ជករេ្រសច។ 
  
 
 



    វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ

េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 66

 
 
២.២ វិធី ងសម្អ តឧបករណ៍ែកវែដលេ្របើជមួយ រធតុគីមី មញញ  

 សូលុយសយុងែដលរ យជមួយទឹក (ឧទហរណ៍៖ សូលុសយុង
សូដយូមក្លរ ួឬសករ) ្រតូវ ងជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ងចំនួន ៣ េទ ៤ ដង 
រចួទុកឧបករណ៍ទំងេនះឲយសងួត។ 

 សូលុយសយុងែដលមិនរ យជមួយទឹក (ឧទហរណ៍៖ សូលុយសយុង
កនុងអិច ន ឬក្លរផូម) ងជមួយេអ ណុល ឬ េសតូន ២ េទ ៣ 
ដង និង ងជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ង ៣ េទ ៤ ដងេទៀត បនទ ប់មកទុក
ឲយសងួត។ កនុងករណីខ្លះ េគ ចេ្របើអងគធតុរ ំ យេផ ងេទៀត ផងែដរ។ 

 សូលុយសយុង សីុតខ្ល ំង (ឧទហរណ៍៖ សីុត HCl ឬ H2SO4 ខប់) 
្រតូវ ងជមួយទឹកម៉សីុនឲយបនេ្រចើន មែដល ចេធ្វើបន និងយ៉ង
្របុង្របយ័តនបំផុត រចួ ងបន្តជមួយទឹក គម នអីុយុ៉ង ៣ េទ ៤ ដងេទៀត 
មុននឹងទុក ឲយសងួត។  

 សូលុយសយុងបសខ្ល ំង (ឧទហរណ៍ៈ សូលុយសយុង NaOH កំ ប់ 6M 
ឬ NH4OH ខប់) ដូចគន នឹងសូលុយសយុង សីុតខប់ែដរ ្រតូវ ងជ
មួយទឹកម៉សីុនឲយបនេ្រចើន មែដល ចេធ្វើបន និងយ៉ង្របុង្របយ័តន
បំផុត រចួ ងបន្តជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ង ៣ េទ ៤ ដង េទៀត មុននឹងទុក
ឲយសងួត។ 

 សូលុយសយុង សីុត វ (ឧទហរហ៍៖ សូលុយសយុង សីុត េសទិច 
ឬសូលុយសយុង សីុត វដូចជ HCl ឬ H2SO4  កំ ប់ 0.1M-1M) ្រតូវ

ងជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ង ចំនួន ៣ េទ ៤ ដង រចួទុកឧបករណ៍ទំង 
េនះឲយសងួត។ 

 សូលុយសយុងបស វ (ឧទហរណ៍៖ សូលុយសយុង NaOH និង NH4OH 
កំ ប់ 0.1M-1M) ្រតូវ ងជមួយទឹកបិទ េដើមបីជ្រមះសូលុយសយុង
បសជមុនសិន បនទ ប់មក ង ជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ង ៣ េទ ៤ ដង
មុននឹងទុក ឲយសងួត។ 
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២.៣ វិធី ងសម្អ តឧបករណ៍ែកវពិេសសមយួចំនួន  

 ឧបករណ៍ែកវែដលេ្របើស្រមប់គីមីសរ ី ងគ  ្រតូវ ងជមួយអងគធតុ
រ ំ យសម្រសបេទ ម ថ នភពជក់ែស្តង។ ឧទហរណ៍៖ ្រតូវ ង
ជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ងស្រមប់ រធតុែដលរ យកនុងទឹក ឬ ងជ
មួយេអ ណុល ស្រមប់ រធតុែដលរ យជមួយអងគធតុរ ំ យ
េអ ណុល រចួ ងជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ងជចុងេ្រកយ។ កនុងករណីចំ
បច់ ្រតូវ ងជមួយអងគធតុរ ំ យេផ ងេទៀត មុនេពល ងជមួយ
េអ ណុល និង ងជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ងជចុងេ្រកយ។ ្របសិនេបើ
្រតូវដុសសម្អ តឧបករណ៍ ្រតូវដុសនឹង្រចសជមួយនឹងទឹក បូ៊េក្ត  រចួ

ងសម្អ តេ យទឹកម៉សីុន និងបនទ ប់មក ងជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ង។ 
 បុ៊យែរត៉ ្រតូវ ងជមួយទឹក បូ៊េក្ត  រចួ ងសម្អ ត ជមួយទឹក

ម៉សីុន និង ងសម្អ តចុងេ្រកយជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ង ៣ េទ ៤ ដង
េទៀត។ ្រតូវ្របកដថ បុ៊យែរត៉្រតូវបន ងយ៉ង ្អ តបំផុត េ្រពះ  
្រតូវបនេគេ្របើេដើមបីកំណត់បរមិណជក់ ក់។  

 ពីែប៉ត និងែកវ ស់មឌ កនុងករណីខ្លះេយើង្រតូវ្រ ំឧបករណ៍ទំងេនះកនុង
ទឹក បូ៊េចលមួយយប់ រចួ ងសម្អ ត េ យទឹក បូ៊េក្ត ឧណ្ហ ៗ។ 
េយើង ច ង េ យេ្របើ្រចស រចួសម្អ តជមួយទឹកម៉សីុន និងទឹក
គម នអីុយុ៉ងជចុងេ្រកយ។  

២.៤ េតើ្រតូវសមងួត ឬមិន្រតូវសមងួតឧបករណ៍ែកវ?  

 មិន្រតូវសមងួតឧបករណ៍ែកវេ យេ្របើ្រក សជូតមត់ កែន ងេពះេគ 
ឬេ យករផ្លុំខយល់េនះេទ េ្រពះវធីិេនះ ចេធ្វើឲយឧបករណ៍ែកវជប់
្រប ក់នូវភពមិន ្អ ត ែដលេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់គុណភពសូលុយ-
សយុងេទវញិេទ។ ជធមម េយើង្រតូវទុកឧបករណ៍ឲយសងួតេ យខ្លួនឯង 
េ យ ល េនេលើេធនើរកនុងខយល់បរយិកស។ ម៉យងវញិេទៀត ្របសិន
េបើេយើង្រតូវេ្របើឧបករណ៍ែកវភ្ល មៗ កនុងករព្រងវសូលុយសយុងជមួយ
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ទឹក េយើង ចេ្របើ ទំងេនេសើមបនេ យគម នបញ្ហ អ្វីេទ េលើកែលង
ែតទឹកេនះ ចមនឥទធិពលេទេលើកំ ប់របស់សូលុយសយុង។ កនុង
ករណីេយើងេធ្វើសូលុយសយុងេ យេ្របើអងគធតុរ ំ យជេអែទ េយើង្រតូវ

ងសម្អ តឧបករណ៍ែកវេ យេអ ណុល ឬ េសតូនជមុនសិន 
េដើមបីឲយអស់ទឹក បនទ ប់មក្រតូវ ង ជមួយនឹងសូលុយសយុង ែដល
្រតូវេ្របើកនុងពិេ ធន៍សេ្រមច េដើមបីឲយអស់ ល់កុល ឬ េសតូន។  

 ករ ងជមួយនឹង រធតុបនទ ល់ េដើមបីេចៀស ងទឹកែដលេនសល់
កនុងឧបករណ៍មនផលប៉ះពល់ដល់កំ ប់របស់លុយសយុង េយើង្រតូវ

ងែកវជមួយនឹងសូលុយសយុងេនះ ២ េទ ៣ ដងសិន មុននឹង
េ្របើ្របស់ ។  

 ្រតូវសមងួត្របសិនេបើេយើងចំបច់្រតូវករេ្របើឧបករណ៍ែកវភ្ល មៗបនទ ប់ពី
ងសម្អ តរចួ និង្រតូវករឲយ សងួត េយើង្រតូវ ង  ២ េទ ៣ ដងជ

មួយ េសតូនសិន។ ករេធ្វើែបបេនះ ចជួយដកទឹកែដលេនេសស
សល់កនុងែកវបន និងជួយឲយមនរហួំតេលឿនេទៀតផង។ ្រតូវចងចំថ 
មិន្រតូវេធ្វើករផ្លុំខយល់ចូលេទកនុងឧបករណ៍ែកវ េដើមបីសមងួតេទ ែតេយើង

ចេ្របើ្របព័នធសុញញ កសេដើមបីជួយរហួំតអងគធតុរ ំ យបន។  

២.៥ កំណត់សគំលប់ែនថម  
 ្រតូវដកឆនុកេចញពីមត់ែកវេនេពលេយើងឈប់េ្របើ្របស់  េបើពំុេនះេទ

នឹង ចជប់ េហើយពិបកដកេចញេនេពលេ្រកយ។ 

 ករ ងជមួយទឹកគម នអីុយុ៉ង គួរែតេមើលេទេឃើញថ ្អ ត (គម នទឹក
ជប់ែកវ)។ ែតេបើសង ័យថេនមនភពមិន ្អ ត ្រតូវែតរកវធីិ ្រស្ត
េផ ងេទៀត។ 
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េមេរៀនទី១១ 

សវុតថិភពៃនករេ្របើ្របសឧ់សមន័ដុតកេម្ដ  
 

 ឥនធនៈឧសម័នគឺជ្របេភទឥនធនៈែដលមនសុវតថិភព ្របសិនេបើ ្រតូវបនេ្របើ
្របស់ឲយបនសម្រសប និង្រតឹម្រតូវ។ មិនគួរពយយមដំេឡើង ឬជួសជុល
បំពង់ឧសម័ន ឬឧបករណ៍ឧសម័នេ យខ្លួនឯងេទ។ មចបប់ករងរែបបេនះ្រតូវេធ្វើ
េឡើងេ យអនកជំនញខងដំេឡើងបំពង់ឧសម័ន្រសបចបប់ ែដលទទួល គ ល់េ យ
រ ្ឋ ភិបល។ 
 ្របសិនេបើេនកនុងមនទីរពិេ ធត្រមូវឲយមនករផគត់ផគង់ និងដំេឡើងបំពង់ឧសម័ន 
េនះ្រតូវមនករយល់្រពមជផ្លូវករពីភន ក់ងរពន្លត់អគគី-ភ័យ ្រពមទំង្រតូវេធ្វើករ
្រតួតពិនិតយឲយបនញឹកញប់។ េដើមបីសុវតថិភពបំពង់ឧសម័ន មិនគួររក ទុក េ្រកម

គរ ឬបនទប់េ្រកមដីែដលគម នខយល់េចញចូល្រគប់្រគន់េនះេទ។ 
បំពង់ឧសម័ន្រតូវមនកបលរ ៉បី៊ូេនបិទេបើក្រតឹម្រតូវ និង្រតូវែតចក់េ រសុវតថិ-

ភពជនិចច។ ្របេភទកបលរ ៉បី៊ូេនែដលចស់ៗ គម នចក់េ រសុវតថិភព េហើយមន
សភពរលុងេ យ រករេ្របើញឹកញប់េពក គួរែត្រតួតពិនិតយជ្របចំ និង្រតូវ
ផ្ល ស់ប្តូរេចញកនុងករណីចំបច់។ 

 ឧបករណ៍ជំនួយករបិទេបើកឧសម័នគួរ្រតូវេ្របើជមួយចំពុះបុ៊នសិន។ ឧបករ-
ណ៍េនះ ចជួយបញឈប់ចរន្តឧសម័ន ែដលេហើរេចញេ យឯកឯងកនុងករណី ច់
ទុេយ្រតង់កែន្លង មួយ។ 
 ទុេយេកសូ៊បំពង់ឧសម័ន ែដលភជ ប់េទនឹងចំពុះបុ៊នសិនគួរែតជ្របេភទ
ទុេយែដលមនលកខណៈសម្រសបស្រមប់ករផគត់ផគង់ឧសម័ន។ េនចុងបំពង់ឧសម័ន
ទំងសងខង្រតូវចងរតឹឲយតឹងេដើមបីករពរភពធូរលុង និងគួរេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ
យ៉ងេ ច ស់បីឆន ំម្តង។ 
 ្រគប់បំពង់ឧសម័នទំងអស់្រតូវែតបិទបនទ ប់ពីពិេ ធរចួ។ េនសនទះបំពង់
ឧសម័ន្រតូវមន ្ល កសញញ េបើកបិទឲយបនចបស់ ែដលងយេមើលេឃើញ េដើមបី
ករពរេពលមនេ្រគះ សននេកើតេឡើង។ ចរន្តឧសម័នខងចុងៃនទុេយ្រតូវែតបិទ
មុនេពលេបើកសនទះេមៃនបំពង់ឧសម័ន។ 
 ្រតូវ្របកដថ មនខយល់េចញចូល្រគប់្រគន់កនុងបនទប់ េដើមបីឲយចំេហះឧសម័ន
េឆះបនល្អ។ េបើមនម៉សីុន្រតជក់េនកនុងទីពិេ ធ ្រតូវបិទទំងអស់េនេពលេធ្វើ
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ករពិេ ធ និង្រតូវេបើកកង្ហ រ េដើមបី្រសូបយកឧសម័នេចញ។ បង្អួចេនកនុងបនទប់
ពិេ ធ្រតូវេបើកេនេពលេធ្វើករពិេ ធ។ 
 េបើសិនជដឹង ឬសង ័យថមនឧសម័នេលច ្រតូវែតបិទសនទះរ ៉បី៊ូេនទំងអស់ 
រមួទំងកបលរ ៉បី៊ូេនេមផង េហើយ្រគប់ទ្វ រ និងបង្អួចទំងអស់្រតូវែតេបើកឲយធំៗ និង
្របញប់ឲយសិស េគចេចញពីទីពិេ ធ្រពមទំងបិទេភ្លើងអគគីសនី និងពន្លត់អ ្ត ត
េភ្លើងចំពុះបុ៊នសិនឲយអស់។ េហតុករណ៍ៃនករេលចឧសម័ន្រតូវែត យករណ៍ជ
បនទ ន់ដល់គណៈ្រគប់្រគង ។ មិន្រតូវេបើកកបលរ ៉បី៊ូេនម្តងេទៀតេទ លុះ្រ ែត
បំពង់ឧសម័នែដលេលចេនះ្រតូវបនជួសជុលេ យអនកឯកេទសចបស់ ស់។  

កនុងករណីឧសម័នេនែតបន្តេលចេចញេនកនុងទីពិេ ធ ឬេនេពលែដលេន
មនធំុក្លិនឧសម័ន េបើេទះជកបលរ ៉បី៊ូេនេដើមបិទេហើយេនះ ្រតូវទក់ទងេទនយក
្ឋ នពន្លត់អគគីភ័យ និង្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ឧសម័នជបនទ ន់។ េ យ រឧសម័នែដល

េយើងេ្របើសព្វៃថងភគេ្រចើនជឧសម័ន ្របូប៉ន និងបុ៊យ ន ែដលជ្របេភទឧសម័ន
ធងន់ជងខយល់ ដូេចនះ ល់ករេលចឧសម័នទំងេនះ នឹងសថិតេន្រសទប់ខយល់ខង
េ្រកមៃនបនទប់ និងមិនងយរ យងយ្រសួលេទ លុះ្រ ែតមនខយល់េចញចូល
្រគប់្រគន់។ ែតេបើកនុងករណីឧសម័ន្រ លជងខយល់ ដូចជឧសម័នេម ន េយើង ច
សម្អ ត េចញពីបនទប់យ៉ងងយ្រសួល េ យ្រគន់ែតេបើកទ្វ  បង្អួចឲយធំៗជករ
េ្រសច។ 
 េដើមបីកន់បនថយេ្រគះថន ក់ មនទីរពិេ ធ ឬ នីមួយៗ្រតូវមនបំពង់ផគត់
ផគង់ឧសម័នកនុងចំនួនមិនេលើសពីករ កំណត់ខងេ្រកម ៖ 

ŪĠЮķ◦ĠеĮ₣сΧ₤Ŋ њĕĊеៗ     şеĕУĕЮŪşЧĕĠеĩНĳ 
អុកសីុែសន      ២ បំពង់ 

សូត      ១ បំពង់ 
កបូនឌីអុកសីុត     ១ បំពង់ 
អីុ្រដូែសន      ១ បំពង់ 
 

 បំពង់ឧសម័នគួរែត្រតូវបនគិតគូ និងយកចិត្តទុក ក់ខ្ល ំងបំផុតេទេលើេ្រគះ
ថន ក់ែដល ចនឹងេកើតមនជយថេហតុេនេពលេ្របើ្របស់ េហើយ្រតូវរក ទុក
បំពង់ឧសម័នឲយេននឹងមួយកែន្លង និងសម្រសប។ 
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 បំពង់ឧសម័នមិនគួរទុកែកបរេភ្លើង ឬ្របភពកេម្ត  ឬមិន្រតូវទុកចំពន្លឺ្រពះ ទិតយ 
ដូចគន នឹង រធតុងយផទុះែដរ។ កនុងករេ្របើ្របស់គួរែត ក់ ឲយេននឹង ឬ ក់
បញឈរេនេលើរេទះរញុ។ េនេពលឈប់េ្របើ្របស់ មិនគួរទុក េនកនុងទីពិេ ធេទ 
ែត្រតូវយក េទទុកេនកនុងបនទប់ែដលមនខយល់េចញចូល្រគប់្រគន់ ឬបនទប់ ក់

រធតុគីមី។ បំពង់ឧសម័នគួរែតចងឲយជប់ ឬ ក់ បញឈរេលើក្រមលឥដ្ឋ េដើមបី
ករពរកំុឲយរអិល។ កង្វក់ េ្របង ឬទឹក ្រតូវែតករពរកំុឲយចូលកនុងសនទះបិទេបើក។ 
បំពង់ឧសម័នគួរែតទុកឲយឆង យពី រធតុកត់សីុ។ 
 មុនេពលេ្របើ សនទះបិទេបើកបំពង់គួរែតពិនិតយឲយបន្រតឹម្រតូវ។ េបើសនទះ
តឹងពិបកេបើក គួរមនករ្របុង្របយ័តន។ ្របសិន ចេធ្វើេទបន គួរែតពយយមេបើក
សនទះយឺតៗេ យកម្ល ំងៃដ ឬេ យកូនេ ជំនួយ។ គួរកត់សំគល់ឲយបនចបស់ 
(ពិេសសបំពង់អុកសីុែសន) កំុេ្របើញញួរ ឬកម្ល ំងខ្ល ំងេពក។ កំុ ក់េ្របងេលើសនទះ 
ឬកំុ កលបងេ្របើបំពង់ ែដលមនសនទះតឹងេនះែតម្តង។ 
 បនទុះក៏ ចេកើតមនប ្ត លមកពីករេបើកសនទះេលឿនេពកផងែដរ។ េ្រគះ
ថន ក់ែបបេនះងយេកើតមនចំេពះបំពង់ឧសម័នអុកសីុែសន។ នឹងេឆះកន់ែតខ្ល ំង
េនេពលមនវត្តមនេ្របង ឬខ្ល ញ់ជមួយអុកសីុែសន និងេ្រកមសមព ធខ្ល ំងជ
េហតុេធ្វើឲយមនបនទុះេកើនេឡើង។  

 

 

 

 

 

 

 

បុ៊នសុនិ 

 



    វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ

េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 72

េមេរៀនទី១២ 

ប្រមុង្របយត័នកនងុករេ្របើ្របសឧ់បករណ៍អគគិសនី 
 

១. ករដំេឡើងឧបករណ៍ 
 មន រៈសំខន់ ស់ ែដលេគ្រតូវែតេធ្វើករដំេឡើងឧបករណ៍អគគិសនី
ស្រមប់បនទប់ពិេ ធ េ យេផ្ដ តជសំខន់េទ មត្រមូវករសុវតថិភព្រតឹម្រតូវ។ 
ឧបករណ៍អគគិសនី ដូចជឌុយេភ្លើង កុង ក់ជេដើម គួរែត្រតូវបនេគយកមកពី
ភន ក់ងរ ឬអនកផគត់ផគង់ែដលមនករទទួល គ ល់្រតឹម្រតូវ មចបប់។ ករងរែដល
ទក់ទងេទនឹងអគគិសនីទំងអស់គួរែត្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈអនកកុង្រ  ឬអនក
េម៉ករែដលមនជំនញខងែផនកអគគិសនីចបស់ ស់ ជមួយនឹងនយក ្ឋ ន
េស កមមែផនកេមកនិច និងអគគិសនី។ កុង ក់េមែដល ចផ្ត ច់ចរន្តទំងអស់កនុង
ទីពិេ ធគួរែត ក់េនកែន្លងសម្រសប។ េដើមបីករពរករ្រជបចរន្តចូលេទកនុងដី 
េគ្រតូវេ្របើឧបករណ៍្រតួតពិនិតយចរន្តេនសល់ ែដល ចផទុកចរន្តបនមិនេលើសពី 
0.03A។ កុង ក់េភ្លើង កែន្លងេ តភជ ប់ចរន្ត (្រពីេភ្លើង) និងអំពូល្រតូវដំេឡើងេនកនុង
កែន្លង ច់េ យែឡកមួយឲយខពស់ និងឆង យពីកបលរ ៉បី៊ូេនទឹក េដើមបីកំុឲយទឹក ច
ប៉ះ។ 
 
២. ករឆក់ចរន្តអគគិសនី 
 ្រតូវែតចងចំថ កល ងគកយរបស់មនុស េយើងមនករឆ្លងកត់េ យ
ចរន្តអគគិសនី េទះបីជតិចតួចក៏េ យ ក៏ ចប ្ត លឲយមនេ្រគះថន ក់ដល់ជីវតិ
ែដរ េ្រពះចរន្តអគ៉គិសនី ចេធ្វើឲយគំងេបះដូងបន។ បរមិណចរន្តេលើស ្របែហល
ពី 0.01A ចឆក់យ៉ងខ្ល ំង េហើយេបើចរន្តេលើសពី 0.03A ចប ្ត លឲយ ្ល ប់
បន។ េ យ រែតតង់សយុងឈន ប់ចរន្តកនុងមនទីរពិេ ធជធមម ្រតូវេគកំណត់
ដូចជ 220V ចរន្តែដលឆ្លងកត់ ងគកយជមូល ្ឋ ន្រតូវកំណត់េ យេរ សីុស្តង់ៃន
ខ្លួនមនុស ។ េរសីុស្តង់ជក់ែស្តងខុសែប្លកគន េ យែផ្អកេទ ម ថ នភព ្រស័យ
េលើចំណុចៃនករប៉ះចរន្ត ដូចជធតុសំេណើ មៃនែសបក និងតង់សយុងៃនែផនកប៉ះជ
េដើម។ េនេពលេសើមេរសីុស្តង់ៃនែសបកថយចុះយ៉ងេ្រចើន បញ្ហ ែបបេនះេហើយ 
ែដលបេងកើននូវឱកសៃនករឆក់យ៉ងធងន់ធងរបំផុត។ ករេ្របើ្របស់ចរន្តអគគិសនីេន
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កនុងបនទប់ពិេ ធវទិយ ្រស្តគឺមនជទូេទ េហើយេ្រគះថន ក់ប ្ដ លមកពីករឆក់
ចរន្តអគគិសនីធងន់ធងរែតងែតេកើតមន។ ដូេចនះ វធិនករ្រគឹះេដើមបីសុវតថិភព្រតូវែត
មនេដើមបីបេញជ សនូវេ្រគះថន ក់ទំង យ ែដល ចេកើតមនជយថេហតុ។ 
 
៣.វិធនករសវុតថិភព 

1. េគ្រតូវេធ្វើយ៉ង ឲយសិស យល់ដឹងឲយបនចបស់ ពីេ្រគះថន ក់ៃនករ
ឆក់ ែដលប ្ត លមកពីករប៉ះពល់ចរន្តអគគិសនី។ េគមិន្រតូវកន់
ឧបករណ៍អគគិសនីេនេពលៃដេជើង ឬ ងគកយរបស់េគេសើម ឬេនេពល
ពួកេគ កំពុងឈរេនេលើក្រមលឥដ្ឋែដលេសើមេនះេទ។ 

2. ្រតូវបិទឧបករណ៍អគគិសនី មុនេពលែដលេគដក ឬេ តឌុយ។ 
3. េគគួរភជ ប់ឧបករណ៍អគគីសនីឲយមន្របសិទធភពេទកន់ដី មរយៈែខ

េភ្លើងផគត់ផគង់ែដលមនសនូលបី និងឌុយមុខបី។ ភុយសីុបគួរែតមនតៃម្ល
េលខ្រតឹម្រតូវចំេពះឧបករណ៍ែដល្រតូវករពរ។ េគ្រតូវែតេធ្វើករភជ ប់
រ ងឧបករណ៍ និងឌុយមុខបីជមួយែខ េភ្លើងសនូលបីែដលមនបង្ហ ញ
តៃម្លចរន្ត្រតឹម្រតូវ្រគប់្រគន់។ ែខ េភ្លើងចល័ត្រតូវែតភជ ប់ជមួយ
ឧបករណ៍ែដល ចយួរបន ែដលមនេ្រ ប រធតុអីុសូឡង់ករពរ
ពីខងេ្រកដូចជប្ល សទិចជេដើម។ 

4. េ្រគះថន ក់ៃនចរន្តអគគីសនី ចេកើតមនេឡើងកនុងបនទប់ពិេ ធ មរយៈ
ភពចស់ សិកេរចរលិ និងករខូចអីុសូឡង់។ ឧបករណ៍ ែដលបេញចញ
កេម្ត ងយេធ្វើឲយអីុសូឡង់ឆប់ខូច ឬរ យ។ ដូេចនះ េគគួរែតេធ្វើករ្រតួត
ពិនិតយអីុសូឡង់ឲយបនញឹកញប់។ 

5. ្រតូវេចៀស ងករេ្របើ្របស់្រប ប់ទប់េភ្លើងែដលដំេណើ រករពីរ ឬបី
មុខងរ េ្រពះ ចផទុកេលើសត្រមូវករដល់ឈន ប់ចរន្ត និងែខ េភ្លើង។ 

6. ្រតូវេធ្វើករជួសជុលជបនទ ន់នូវឧបករណ៍ ែដលចប់េផ្តើមបងកករឆក់
តិច។ េគពំុគួរេ្របើបំែណកៃនឧបករណ៍ ែដលខូចេទ លុះ្រ ែតេគបន
ជួសជុល ្រតឹម្រតូវរចួ ល់។ 

7. ជទូេទេគពំុគួរេបើកឧបករណ៍អគគិសនីទុកេចលេ យគម នអនក្របចំករ
កនុងរយៈេពលយូរេឡើយ។ 
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8. មិន្រតូវទុកអងគធតុ វែដល ចេឆះេនែកបរឧបករណ៍អគគិសនីេនះេទ 
េ្រពះចំ យរបស់ ចេធ្វើឲយមនករ ឆបេឆះេ យ រផក េភ្លើង។ 
ករ កេភ្លើង ដូចជ គុយែដលេធ្វើពី សីុត និងសំណ គួរែតអនុវត្ត
កនុងកែន្លងែដលមនខយល់ កសេចញចូលល្អ។ 

9. ករពិេ ធែដល្រតូវករេ្របើ្របស់តង់សយុងខពស់ នឹងកន់ែតមន
សុវតថិភព្របសិនេបើក្រមលឥដ្ឋ្រតូវបន្រកលេ យ រធតុអីុសូឡង់
ែដលមន្របសិទធភពខពស់។ េគមិនគួរអនុញញ តឲយនរ មន ក់េធ្វើករែត
មន ក់ឯងេនកនុងបនទប់ ខណៈេពលែដលកំពុងេ្របើ្របស់តង់សយុងខពស់
េនះេទ។ េគគួរែតករពរកែន្លងែដលេគតែខ អគគិសនីថមី េហើយមិន្រតូវ
េ្របើ្របស់ែខ ្រ តជ ច់ខត។ របំងែដលសម្រសបស្រមប់ករពរ
្របឆំងនឹងករ ឆក់គួរែត្រតូវបនេ្របើេនេពល ចំបច់ េហើយេគ្រតូវ
ែតរក ឲយបន ្អ តជនិចច នូវឧបករណ៍អគគិសនីែដលេ្របើតង់សយុង
ខពស់ទំងអស់។ 

10. មន រៈសំខន់ ស់ ែដល្រតូវឲយមនេរសីុស្ត័រ ឧបករណ៍កំណត់ 
ឬទប់ចរន្ត េដើមបីេចៀស ងករេឡើងចុះៃនចរន្ត។ 
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េមេរៀនទី១៣ 

ករេ្របើ្របសធ់តុវិទយសុកមម 
 
១. ្របភពបិទជិត 
 ករេ្របើ្របភពវទិយុសកមមបិតជិត ស្រមប់កមមវតថុបេ្រង នេនកនុង េរៀន 
គឺ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យ “ចបប់ស្ដីពីករេ្របើ្របស់្របភពវទិយុសកមមបិទជិត ស្រមប់
ករបេ្រង នេន ម េរៀន” ដូចមនែចងខងេ្រកម ៖ 
 
១.១ ចបប់ទូេទ 

1. ្របភពធតុវទិយុសកមមបិទជិត ចអនុញញ តឲយេ្របើស្រមប់ែតករពិេ ធ
បង្ហ ញងយៗែតបុ៉េ ្ណ ះ។ បែនថមពីេនះេទៀត មេធយបយែដល្រតូវេ្របើ 
្រតូវធនថក្រមិតៃនេ្រគះថន ក់តិចតួចបំផុត។ 

2. មិន្រតូវេធ្វើករពិេ ធបង្ហ ញ ឬឲយសិស ពិេ ធ ែដលទក់ទងេទនឹង
វទិយុសកមមអីុយុ៉ងេទ។ 

3. ករពិេ ធ្រតូវែតបនេលើកគេ្រមងយ៉ងល្អិតល្អន់ េដើមបីចំ យេពល
តិចេហើយ្រតឹម្រតូវ។ ជដំបូង ករអនុវត្តដំេណើ រករពិេ ធេ យេ្របើ
្របភព កលបង ្រតូវែតេធ្វើជមុន េដើមបីធននូវសុវតថិភពទំង យ 
ែដល ចេកើតមនជយថេហតុ។ 
 

១.២ ករ្រតួតពិនិតយ្របភព 
1. េរៀនទំង យែដល្រតូវេ្របើ្របភពធតុវទិយុសកមមបិតជិត ្រតូវែត

េទសំុករអនុញញ តពីេលខធិករៃនគណៈ្រគប់្រគងធតុវទិយុសកមម និង
ែផនកសុខភព េដើមបីមនសិទធិេ្របើ្របស់។ 

2. សមជិកឯកេទសកនុងចំេ មអនកវទិយ ្រស្តទំង យ ្រតូវែតេ្រជើស
េរ ើសជ្របធន្រគប់្រគង េដើមបី្រតួតពិនិតយករេ្របើ្របស់នូវ ល់្របភព
ធតុវទិយុសកមមទំងអស់េនកនុង ។ 

3. ្របធន្រគប់្រគង្រតូវមនទំនួលខុស្រតូវេទេលើករផគត់ផគង់ ឃ្ល ំងស្តុក 
បញ្ហ  និងរបយករណ៍ៃន្របភព ្រពមទំងករេ្របើ្របស់្រតឹម្រតូវៃន
្របភពធតុវទិយុសកមមបិទជិតទំងអស់ ។ 
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4. ្របធន្រគប់្រគង្រតូវេរៀបចំករ្រតួតពិនិតយឲយបនេទៀងទត់ កនុងចេន្ល ះ
េពលមិនេលើសពី៦ែខ េ យេ្របើវធីិេតស្ត Wipe Test1។ លទធផល 
ទំងអស់នឹង្រតូវបញចូ លេទកនុងេសៀវេភកំណត់េហតុ ែដលនឹង្រតូវ្រតួត 
ពិនិតយេ យ ជញ ធរ ្រគប់្រគង ធតុវទិយុសកមម។  ស្រមប់ព័ត៌មន 
លម្អិតបែនថមស្ដីអំពី Wipe Test សូមេមើលអតថបទ “កបួនចបប់ៃន ករេ្របើ
្របស់្របភពវទិយុសកមមបិទជិត ស្រមប់ករបេ្រង នេន ម េរៀន” 
ែដលមនរក ទុកេនែផនកវទិយ ្រស្តសរ ី ងគ  ្រកុម្របឹក ្រតួតពិនិតយ  
និងមនទីរអប់រ។ំ 

5. ្របភពធតុវទិយុសកមមបិទជិតទំងអស់ែដលខកខនមិនបន្រតួតពិនិតយ
ឲយបនេទៀងទត់ ្រតូវែតចត់ទុកជកំហុស េហើយដកេចញពីករ
េ្របើ្របស់។ 

6. ្រគូទទួលបនទុក្រតូវយកចិត្តទុក ក់េលើ្របភពធតុវទិយុសកមមបិទជិតមុន
េពលបេ្រង ន្រតូវបនបញច ប់។ 

7. សិស ចេ្របើ្របភពបិទជិត ែតកនុងករណីមនករ្រតួតពិនិតយេ យ
ផទ ល់ពី្រគូែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

8. ទំនួលខុស្រតូវបនទ ន់េទេលើសុវតថិភពធតុវទិយុសកមមេនកនុងបនទប់
ពិេ ធមួយចំនួនទក់ទងេទនឹងវទិយុសកមមអីុយុ៉ងនឹង្រតូវធ្ល ក់េទេលើ
្រគូទទួលបនទុក។ 
 

១.៣ ករស្តកុទុក និងករបិទ ្ល ក 
1. ្របភពបិទជិត្រតូវទុកេនកនុងទូេ ហៈចក់េ ។ 
2. ករេ្របើ្របស់ទូេនះគួរែតកំណត់សិទធិេ្របើ្របស់ដល់សមជិកៃនបុគគលិក

កនុង ទំងអស់។ 
3. ទូ្រតូវែតបិទ ្ល កសញញ  និងកលបរេិចឆទជអចិៃ្រន្តយ៍ េដើមបីបង្ហ ញថ

មនផទុក រជតិវទិយុសកមម។ 
4. ្របភពខុសគន  ្រតូវែត ក់េនកនុងកែន្លងេផ ងគន  ឬថតេផ ងគន  និងបិទ

្ល កឲយបនសម្រសប។ 

                                                      
1 Wipe Test: The source is wiped with a swab or tissue paper of cotton bud, moistened with ethanol of 

water. The activity removed is measured. Acceptance limit: 185 Ba (0.005 Ci) 
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5. ្រតូវបងកលកខណៈងយ្រសួលបំផុតដល់អនកេ្របើ្របស់ េដើមបីឲយេគ ច
គ ល់្របភពនីមួយៗបនចបស់ភ្ល មៗេនេពលេគយកេទេ្របើ្របស់។ 

 
១.៤ ករប៉ះពលធ់តុវិទយសុកមម 

្របភពៃនធតុវទិយុសកមមបិទជិត្រតូវកន់យ៉ង្របុង្របយ័តន េហើយេបើមិនចំ
បច់មិនគួរកន់ េទ។ ខងេ្រកមេនះជករែណនំមួយចំនួនែដល្រតូវអនុវត្ត ៖ 

1. ្របភព្រតូវែតដឹកជញជូ នពីកែន្លងស្តុកទុក េទទីពិេ ធេ យេ្របើ្របអប់
េវចខចប់្រតឹម្រតូវរបស់ ។ 

2. ធតុវទិយុសកមម  គួរែតកន់េ យេ្របើតេងក ប។ ្រគូគួរែតចងចំថ ្រតូវេ្របើ
តេងក បែដលេធ្វើេឡើងជ ពិេសសស្រមប់ករចប់យក្របភពទំង យ
េ យសុវតថិភព។ 

3. ្របភពវទិយុសកមមបិទជិតែដលបេញច ញកំរសមី α (Alpha) ្រតូវែតកន់យ៉ង
្របុង្របយ័តនបំផុត េ យ រ មន លកខណៈ្រសួយផុយងយបក់ែបក។ 

4. េបើ ចេធ្វើបន ្របភពបិទជិតគួរែតទុកឲយឆង យជង 30cm ពីអនកេ្របើ
្របស់ និងែបរេចញពីមនុស ។ 
 

១.៥ ករបក់ែបក ករបត់បង់ និងករេបះេចល្របភពវិទយសុកមម 
1. ្របភពវទិយុសកមមហួសករកំណត់ ឬមិនចំបច់ គឺ ចប ្ត លឲយមន

ករខូចខត េហើយេបើមនេពលេវ សម្រសប ្រតូវែតយក្របភពទំង
េនះេទទុក ក់េនកែន្លងសុវតថិភព។ ្របភពទំង យ្រតូវែតសងេទ
ឲយអនកផគត់ផគង់វញិ េហើយ យករណ៍េទ ជញ ធរ្រគប់្រគងធតុវទិយុសកមម  
ឬ្រតូវេរៀបចំេនកនុងលកខណៈែបប មួយែដលមន ករបញជ ក់ពី ជញ
ធរ្រគប់្រគងធតុវទិយុសកមម។ 

2. កនុងករណីែបកបក់ ឬបត់បង់នូវ្របភពខ្លះៗ ្រតូវែត យករណ៍ជបនទ ន់
េទអនកែដលមនបទពិេ ធន៍ែផនកករងរសុខភព ឬែផនកកយវទិយ
ៃនមណ្ឌ លសុខភព។ 
 

១.៦ ក្រមិតេ្រគះថន ក់ 
េ យ រធតុវទិយុសកមមចំនួនតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ្រតូវបនអនុញញ តឲយ ក់េ្របើ

េនកនុង  ្រគូ និងសិស ចមន ឱកសេ្របើធតុទំងេនះកនុងករពិេ ធតិច
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តួចែដរ។ ដូេចនះក្រមិតៃនេ្រគះថន ក់ែដល ចេកើតពីអីុយុ៉ងកមម ៃនធតុវទិយុសកមម
ចំេពះពួកេគគឺ តិចតួច ស់។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ជេរឿងសំខន់

ស់ែដលសិស ្រតូវែតដឹងពីក្រមិតេ្រគះថន ក់ និង្រតូវមនករ្របុង្របយ័តនេនេពល
កន់ធតុវទិយុសកមម ។ 
 
២. ្របភពេបើក  

1. លិខិតអនុញញ ត ច្រតូវបនផ្តល់ឲយ េរៀន េដើមបីអនុវត្តេទេលើ
ធតុវទិយុសកមមែដលេ្របើ្របភពេបើក។ ចំេពះអនុវទិយល័យ ករេ្របើ
្របស់ធតុវទិយុសកមមកនុងករសិក ជករណីេលើកែលង េនេពល
មនលិខិតបញជ ក់ ឬ លិខិតអនុញញ ត។ 

2. មិន្រតូវេ្របើ្របភពេបើកដៃទេទៀត ឬធតុវទិយុសកមមេ យមិនមន
ក់នូវឱសថស្រមប់េ្របើកនុងករពយបលេនេពលមនរបួសេនកនុង

េនះេទ។ ចំេពះអនកែដលមនបទពិេ ធន៍ខពស់ែផនកសុខភព
ែដលពក់ព័នធនឹងធតុវទិយុសកមម គួរែតទក់ទងេដើមបីេធ្វើជជំនួយករ។  

3. ្របភពេបើកមិន្រតូវអនុញញ តឲយអនុវត្តកនុងករណី មួយេឡើយ ដូចជ
ករចក់េចលចូលេទកនុង្របព័នធទឹក ឬ្របព័នធបំពង់លូេ្រកមដីធមម
េនះេទ។ ្របភពទំងេនះ្រតូវបនេបះេចលេ យករយល់្រពមពី

ជញ ធរ្រគប់្រគងធតុវទិយុសកមម។ 
4. លកខខណ្ឌ ស្រមប់កររក ទុក និងករបិទ ្ល កៃន្របភពេបើក គឺដូចគន

េទនឹង្របភពបិទែដរ។ 
5. ករេរៀបចំ និងករេ្របើ្របភពេបើក្រតូវែតអនុវត្តយ៉ង្របុង្របយ័តនជទី

បំផុត េដើមបីេចៀស ងករកំពប់។ 
6. ភជន៍ែដល្រតូវេ្របើស្រមប់ ក់ធតុវទិយុសកមម វ្រតូវែតបិទ ្ល កឲយបន

ចបស់ េចៀស ងករ្រចឡំជមួយភជន៍ដៃទេទៀត។ 
 
៣. វិន័យកនងុករអនុវត្តជមួយធតុវិទយសុកមម 
 ខងេ្រកមេនះគឺជវន័ិយកនុងករអនុវត្តជមួយធតុវទិយុសកមម ែដលមន
សកមមភពេខ យេនកនុងទីពិេ ធ។ 
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1. សំេលៀកបំពក់ និងរបស់ែដលជកមមសិទធិរបស់បុគគលមិន្រតូវយកចូល
េទកនុងទីពិេ ធេទ។ 

2. វពិេ ធ្រតូវែតពក់្រគប់េពល និង្រតូវេ ះេចញេនេពលចកេចញពី
បនទប់ពិេ ធ។ 

3. ពក់េ្រ មៃដែដលេធ្វើពីេកសូ៊េនេពលកន់ធតុវទិយុសកមម និង្រតូវេបះ
េចលេ្រ មៃដបនទ ប់ពីេ្របើរចួ។ 

4. មិន្រតូវញុំ ផឹក ទុក រ ឬេ្រគ ងសម្អ ងេផ ងៗេនកនុងបនទប់ពិេ ធ
េឡើយ។ 

5. មិន្រតូវកន់ធតុវទិយុសកមមេ យៃដផទ ល់េនះេទ ែត្រតូវេ្របើតេងក ប 
ស្រមប់ចប់ ឬកន់ ។ 

6. មិន្រតូវ ក់្របភពវទិយុសកមមជិតែភនកេនេពលេធ្វើករពិនិតយេនះេទ។ 
7. មិន្រតូវបឺត ឬបូមធតុវទិយុសកមមេ យផទ ល់មត់េទ។ 
8. មិន្រតូវដុតកេម្ត សូលុយសយុងៃនធតុវទិយុសកមមេនះេទ។ 
9. ករកំពប់ៃនធតុវទិយុសកមម្រតូវែតសម្អ តភ្ល មៗ និង យករណ៍ជបនទ ន់

ដល់គណៈ្រគប់្រគងមនទីរពិេ ធ។ 
10. ្រតូវេបះេចលធតុវទិយុសកមមទំងអស់េទកនុង្រប ប់ស្រមប់ ក់ែដល

បនែចកឲយ មិន្រតូវេបះេចលធតុទំងេនះេនកនុងបំពង់បង្ហូរទឹក 
ឬកែន្លង ងៃដេឡើយ។ 

11. មិន្រតូវេ្របើឧបករណ៍ែដលមនករបក់ែបកេនះេទ។ 
12. ្រគប់ករេរៀបចំធតុវទិយុសកមមទំងអស់្រតូវែតបិទ ្ល កសញញ ឲយបន

ចបស់ ែដលបញជ ក់ពីសកមមភព និងៃថងកំណត់ ៃនករេ្របើ្របស់របស់
ផង។ 

13. េនេពលេ្របើ រចួ ល់េហើយ ្រតូវយក េទ ក់កនុងកែន្លងេដើមវញិ។ 
14. ្រតូវ យករណ៍ភ្ល មៗដល់្រគូែណនំ េនេពលមននរ មន ក់មន

របួសកនុងទីពិេ ធ។ 
15. មុនេពលចកេចញពីបនទប់ពិេ ធ្រតូវ ងៃដឲយបន ្អ ត។ 

 

 



    វទិយ ថ នជតិអប់រ ំ

េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ េ ក សិត េសង េ ក ែប៉ន សភំ 80

ឧបសមព័នធទី១ 

្ល កសញញ សវុតថិភព 
 សញញ សុវតថិភពក៏ដូចជសញញ ្របុង្របយ័តនេ្រគះថន ក់ែដរ គឺ ចជួយឲយអនក
េធ្វើករពិេ ធក៏ដូចជអនក េផ ងៗែដលេធ្វើករេនកនុងេនះមនករ្របុង្របយ័តន។ 
 សញញ ្របុង្របយ័តនែដលេ្របើជទូេទ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីបងក រេ្រគះ
ថន ក់មួយចំនួនដូចជេ្រគះថន ក់ៃនធតុវទិយុសកមម និងកំរសមី ែស៊រជេដើម។ វតថុ
ែដលផទុកធតុវទិយុសកមមជនិចចកល្រតូវែតបិទ ្ល កសំគល់ ែដល ចឲយេគសំគល់
បនថ មនផទុកធតុវទិយុសកមម។ េនេពលមនករដំេណើ រករកំរសមី ែស៊រ
សញញ ្របុង្របយ័តន្រតូវែតបង្ហ ញេនទី ំង ែដលងយេមើលេឃើញ្រសួលសំគល់
ទំងខងកនុង និងខងេ្រក ឬេន្រចកទ្វ ចូលេទកែន្លងេធ្វើពិេ ធ។ 
 ខងេ្រកមេនះជឧទហរណ៍ខ្លះៗៃនសញញ ្របុង្របយ័តន៖ 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

សញញ ្របយ័តនេ្រគះថន ក់ែដល ្ល កសញញ ទំងេនះ ្រតូវបនបិទេទនឹងដប
ផទុក រធតុគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់។ ឧទហរណ៍ ដូចជដបអងគធតុ្របតិករគួរែត
បិទ ្ល កសញញ េ្រគះថន ក់ែដលសម្រសបែដល ចផ្តល់ព័ត៌មនេទេលើក្រមិតេ្រគះ
ថន ក់របស់ រធតុេនះ។ 
  

កំរសមី ែស៊ វទិយុសកមម 
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កត់ 

ទហរណ៍ខ្លះ

ងយេឆះ 

កត់ 

ះៗៃនសញញ

អុកស

និងពុល 

្របុង្របយ័តន

សីុតកមម 

រ ក
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តេ្រគះថន ក់៖

ពុល

ក/េ្រគះថន ក់ 
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ឧបករណ៍ពិេ ធែដលេ្របើ្របសញ់កឹញប់ 
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