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អារម្ភកថា 

ការបណុ្ុះចំណណុះដឹង និងជំនាញវទិាសាស្រ្តក្នងុការក្សាងធនធានមនុ្ស គឺ
ជាក្ត្តត ចំបាច់្ម្រាប់ជួយរមួចំណណក្ការអភិវឌ្ឍម្របណទ្ជាតិ និងឲ្យកាន់ណតានភាពរកី្
ចណម្រមើន។ ម្រក្្ួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា និងសាា ប័នអប់រនំានាណម្រកាមឱវាទ រមួជាមួយដដគូ
អភិវឌ្ឍ និងអង្គា រណម្រៅរដ្ឋា ភិបាល បាននឹងកំ្ពុងយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្យ៉ាងស្្ស្សាក់្ស្្ស្សាកំ្នុង
ការណលើក្ ក្មព្់គុណភាពដនការបណម្រងៀន និងណរៀនវទិាសាស្រ្តណៅម្របណទ្ក្មពុជានាណពល
បចចុបបនន ណម្ររុះ វាជាមូលដ្ឋា នដ៏្ំខាន់ដនបណចចក្វទិា ្ម្រាប់ការអភិវឌ្ឍណ្ដាកិ្ចចជាតិ។  

ណដើមបជីាជំនួយសាា រតីដល់ការបណម្រងៀន និងណរៀនវទិាសាស្រ្តណនុះ វទិាសាា នជាតិអប់រ ំ
បានខិតខំពាយមស្សាវម្រជាវ និងចងម្រក្ងឯក្សារជាណម្រចើន ទំងណៅក្ម្រមិតមធយម្ិក្ា និង 
ឧតតម្ិក្ា ណ ើយណ្ៀវណៅណនុះគឺជា្មិទធិផលមួយ ក្នុងចំណោម្មិទធផលទំងណនាុះ។ 

«សស្ៀវសៅណណនាំស្ដីពីឧបករណ៍ពិសោធ ស្ម្រាប់មន្ទីរពិសោធវទិ្យាោស្រស្ត» ណនុះ 

ម្រតូវបាននិពនធ និងចងម្រក្ងណ ើង ណដ្ឋយណដ្តណៅណលើ្ាា រពិណសាធទំងឡាយណដលម្រក្្ួង
អប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡាបានបំរក់្រចួមក្ណ ើយណៅត្តមសាលាធនធាន ក៏្ដូចជា ្ាា រ
ពិណសាធណដលបានផ្ល់ជូនដល់វទិាល័យនានាទូទំងម្របណទ្ក្មពុជា។ ខលឹមសារឯក្សារណនុះ
បានពនយល់ បក្ស្សាយអំពី (១)ម្របណភទ្ាា រ (២)រណបៀបណម្របើម្របា្់ (៣)រណបៀបទុក្ដ្ឋក់្ និង
(៤)បម្រមងុម្របយ័តន ្ម្រាប់្ាា រនីមួយៗយ៉ាងលអិតលអន់ ម្រពមទំងានបង្គា ញនូវរបូភាព
ជាក់្ណ្ង្ ដន្ាា រទំងណនាុះផងណដរ។  

អនកនិពនធ្ ងឃមឹថា ណ្ៀវណៅណនុះ នឹងអាចជំនួយមួយយ៉ាង្ំខាន់ និងាន
តដមលបំផុត្ម្រាប់ការបណម្រងៀន និងណរៀនវទិាសាស្រ្ត ពិណ្្ណលើការង្គរក្នុងមនទីរពិណសាធ
មុខវជិាា វទិាសាស្រ្ត ណៅមធយម្ិក្ា ក៏្ដូចជាណៅត្តមបោ្ម្រគឹុះសាា នអប់រនំានា ណដើមបី
ឲ្យការណម្របើម្របា្់្ាា រពិណសាធកាន់ណតានភាពចា្់លា្់ និងានម្រប្ិទធិភាពខព្់។ 

ណទុះជាយ៉ាងោក៏្ណដ្ឋយ ឯក្សារណនុះអាចនឹងណៅានកំ្ ុ្ឆាង ឬខវុះចណនាល ុះ
ណដ្ឋយម្របការោមួយណចៀ្មិនផុតណ ើយ។ ណយើងខ្ុំ្ងឃឹមថា ណលាក្ម្រគ ូ អនក្ម្រគ ូ
មិតតអនក្អានម្រគប់មជឈដ្ឋា ននឹងផ្ល់មតិណយបល់បំណពញបណនាមក្នុងន័យសាា បនា នូវរាល់ក្ងវុះ
ខាតទំងណនាុះ ទំងណលើខលឹមសារ បណចចក្ណទ្ និងអក្ខរាវរិទុធ ណដើមបឲី្យណ្ៀវណៅណនុះកាន់ណតាន
ភាពលអម្របណ ើ្រណ ើងណថមណទៀត។    

    រាជធានីភនំណពញ, ដថៃទី០១ ណខឧ្ភា   ឆ្ន ំ២០១២ 
                    អនរនិពនធ 
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អនរនិពនធ 

សោក សិ្ត សស្ង អនុម្របធានការ.ិស្សាវម្រជាវ ដនវទិាសាា នជាតិអប់រ ំ

   ឯកទេសគីមីវេិា 

គណៈកម្មការកកលម្អ 

សោក សិ្ត សស្ង អនុម្របធានការ.ិស្សាវម្រជាវ ដនវទិាសាា នជាតិអប់រ ំ

សោក ណប៉ែន្ ស្ាំភា សាស្រសាត ចរយគីមីវទិា ដនវទិាសាា នជាតិអប់រ ំ

សោក ណុប    វុឍ  សាស្រសាត ចរយគីមីវទិា ដនវទិាសាា នជាតិអប់រ ំ

គណៈកម្មការររួរពិនិរយ និងវាយរម្ម្ល 

ឯកឧតតមបណឌិ ត សស្ៀង  សុ្វណ្ណា   នាយក្វទិាសាា នជាតិអប់រ ំ

 សោក            រតន        ហួត  នាយក្រងវទិាសាា នជាតិអប់រ ំ

 សោក    ឌី         ប ុណ្ណា  នាយក្រងវទិាសាា នជាតិអប់រ ំ

បណឌិ ត           នូ្វ        វរី៉ែ   នាយក្រងវទិាសាា នជាតិអប់រ ំ

រក្សាសិទ ធគិ្របយ់៉ាងក្សនុងការថតចម្លង 

វិទ្យាស្ថា នជារិអប់រ ំ

២០១២ 
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ករវបបកស៊ែ 

 
 
 
 

 
ការដុតកម្ដៅ សូលុយសយុង 

 
 
 

 
ការម្ធវើសូលុយសយុង 

 
 
 
 
 
 

១. ព្បបភទ 
 កកវទបកស៊ែអាចជាកកវឬជាជ័រថ្លា កែលមាន
េំហំទផេងៗគ្នន ែូចជា10mL, 25mL, 50mL, 
100mL, 250mL, 500mL, 1000mL…។
កកវទបកស៊ែកែលផលិតពីកកវមានពីរប្បទភេទេៀតគឺ
កកវ PYREX និងមិនកមនជាPYREX។ទយើងអាច
ែឹងពីប្បទភេកកវទំងទនេះទោយពិនិតយទមើលអកេរ
កែលទគសរទសរទៅទលើសំបកកកវស្រាប់។ កកវ
ប្បទភេ PYREX មានលកខណៈធន់នឹងកទដៅ ជាង
កកវកែលមិនកមនជាប្បទភេPYREX កតទគអាច
ទប្បើវាបានែូចគ្នន ។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
កកវទបកស៊ែអាចប្តូវបានទគទប្បើសប្មាប់៖ 

 ែុតកទដៅ អងគធាតុរាវទផេងៗឲ្យពុេះ។ 
 ផទុការធាតុគីមីទផេងៗកនុងរយៈទពលខ្ាី។ 
 រលំាយនិងទធវើសូលុយសយុងទផេងៗ។ 
 ទផទរសូលុយសយុងឬារធាតុគីមី។ 

៣. ការទុរដារ ់
 ប្តូវេុកកកវទបកស៊ែទៅកនុងកក្រែ ងននកកវទប
កស៊ែែូចគ្នន កែលសមាា តប្តឹមប្តូវ។ 

 មិនប្តូវេុកកកវទបកស៊ែទៅទលើទធនើរខ្ពស់ផុតពី
នែទ េះទេ ទប្រេះវាអាចបណ្ដៅ លឲ្យធាា ក់
កបកខ្ណៈទពល កែលយកវាទចញមក
ទប្បើប្បាស់។ 

៤. បព្មុងព្បយត័ន៖ 
 ប្តូវសមាា តកកវទបកស៊ែឲ្យាា តតាមវធីិា
ស្រសតប្តឹមប្តូវភ្លា មៗប ទ ប់ពីទប្បើ
ប្បាស់រចួនិងសមងួតឲ្យបានលា។ 

 មិនប្តូវយកកកវទបកស៊ែទៅសៅុកេុក
សូលុយសយុង ឬារធាតុគីមីកនុង
រយៈទពលយូរអកងវងទេ ទប្រេះវាអាច
បណ្ដៅ លឲ្យារធាតុគីមីទំងទ េះខូ្ច
គុណភ្លពទោយារកតមាត់របស់វាធំ
និងគ្នា នគប្មបប្គបឲ្យជិតលា។ 
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ការម្ផទរសូលុយសយុង 

 មិនប្តូវទប្បើកកវទបកស៊ែសប្មាប់ែុតកទដៅ ឬ
រហួំតារធាតុរងឹទោយផ្ទទ ល់អណ្ដៅ តទភាើង
ជាោច់ខាតទប្រេះវាអាចកបកទោយកទដៅ
ទបើទទេះជាកកវទ េះជាប្បទភេ PYREX 
ក៏ទោយ។ 

 ប្កិតកែលមានទៅទលើកកវទបកស៊ែមិនមាន
តនមាសុប្កិតែូចកកវវាស់មាឌែនេែូចជា
សីុឡំងប្កិតឬពីកប៉ែតទេ។ 

 
ករវកអ៊ែរកែន 

 
 
 
 
 
 

 
ការដុតកម្ដៅ និងផទុកសូលុយសយុង 

 

 

របតិកមមបម្ចេញឧសម័ន 

 
១. ព្បបភទ 
 (ដូចគ្នន នឹងកកវម្បកស៊ែ) 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ដូចគ្នន នឹងកកវម្បកស៊ែកដរកតកកវកអ៊ែកឡនម្េ
អាចម្របើវាសរាប់សតុកទុកសូលុយសយុងបាន
ម្ររោះវាានាត់តូចបិតម្ោយឆនុកបាន។ មួយ
វញិម្ទៀតកកវកអ៊ែកឡនម្េនិយមម្របើសរាប់ោក់
សូលុយសយុងកដលរតូវម្ធវើអរាកនុងពិម្ោធន៍
អរាកមមម្ររោះវាអាចជួយការររពីការខ្ទទ ត ឬ
កំពុបសូលុយសយុងបានរបម្សើរជាងកកវម្បកស៊ែ។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 (ដូចគ្នន នឹងកកវម្បកស៊ែ) 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 (ដូចគ្នន នឹងកកវម្បកស៊ែ) 
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បំពង់ស្ថរ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ការដុតកម្ដៅ សូលុយសយុង 

 
 
 

 
ការប្តងនិងទតសតឧសា័ន 

 
១. ព្បបភទ 
 បំពង់ោកអាចានទំហំតូចធំនិងាន
របម្ភទPYREX និងមិនកមនPYREX កដលម្េអាច
ម្មើលម្ ើញម្ៅម្លើបំពង់ោក។បំពង់ោកខ្លោះ
ានរកិតាឌម្ៅម្លើម្ ោះកតបំពង់ោកភាេម្រចើន
ពំុានរកិតម្ទ។ 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 បំពង់ោកអាចរតូវបានម្របើសរាប់៖ 

 ដុតកម្ដៅ អងគធាតុរងឹម្ផេងៗម្ោយផ្ទទ ល់
អណ្ដៅ តម្ភលើងកនុងរបតិកមមបំកបកម្ោយ
កម្ដៅ ។ 

 ដុតកម្ដៅ អងគធាតុរាវ។ 
 ម្តសតម្មើលពីរបតិកមមម្ផេងៗដូចជាការបៅូរ
ពណ៌ការបម្ងកើតកក 
និងការបម្ងកើតឧសម័នជាម្ដើម។ 

 រតងយកឧសម័នកដលភាយម្ចញពីរបតិកមម
ម្ផេងៗដូចជាកនុងអេគិសនីវភិាេ។ 
 

៣. ការទុរដារ ់
 រតូវលាងសាា តបំពង់ោកភាល មៗប ទ ប់ពី
ម្របើរបាស់រចួ។ 

 រតូវសមងួតបំពង់ោកឲ្យសងួតលាមុននឹងទុក
ម្ៅទីសតុក។ 

៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 រតូវម្របើបំពង់ោកPYREX សរាប់ដុត
កម្ដៅ អងគធាតុរងឹ  ម្ររោះវាធន់នឹងកម្ដៅ
ជាងបំពង់ោកធមមា។ 

 ការដុតកម្ដៅ សូលុយសយុងរាវរតូវរេកលង
តិចៗ ឬម្របើថមបំកបកពពុោះ (ឬកម្មទចឥដឋ) 
បនៅិចម្ដើមបីសរមួលការពុោះសពវលានិង
បម្ចជ ៀសនូវការផទុោះកដលអាចម្កើតាន។ 
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កទម៉ែូកម៉ែព្ត 
 

 
កទម៉ែូកម៉ែរតអាណ្ដឡុក(អាល់កុល) 

 
 
 
 
 

 
កទម៉ែូកម៉ែរតឌីជីថល 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

១. ព្បបភទ 
 កទម៉ែូកម៉ែរតានពីររបម្ភទេឺរបម្ភទអាណ្ដ
ឡុក និងរបម្ភទឌីជីថល។កទម៉ែូកម៉ែរតកដលម្េម្របើ
ញឹកញាប់កនុងមនទីរពិម្ោធន៍េឺរបម្ភទអាណ្ដឡុក
កដលរបម្ភទម្នោះអាចជាកទម៉ែូកម៉ែរតបារ ៉ែត (ពណ៌ស
ដូចរបាក់) និងកទម៉ែូកម៉ែរតអាល់កុល(ពណ៌រកហម
ឬម្ខ្ៀវ)។កទម៉ែូកម៉ែរតអាល់កុលអាចម្របើសរាប់វាស់
សីតុណហ ភាពបានរតឹមម្ៅចម្ ល ោះរបកហល0oC 
ដល់100 oCកតកទម៉ែូកម៉ែរតបារ ៉ែតមួយចំនួនអាចវាស់
សីតុណហ ភាពបានកនុងចម្ ល ោះសីតុណហ ភាពចាប់ពី
របកហល -20oC រហូតដល់ម្ៅរបកហល300 oC។ 
 ចំកណកឯកទម៉ែូកម៉ែរតឌីជីថលវញិាន
សមតថភាពវាស់សីតុណហ ភាពបានកនុងចម្ ល ោះកាន់
កតធំេឺអាចពី-200 oCដល់700oC។ កទម៉ែូកម៉ែរត
ឌីជីថលជាទូម្ៅម្េម្របើថមអេគិសនីនិងានម្អឡិច
រតូតម្លាហៈ កដលម្េអាចវាស់សីតុណហ ភាពបាន
ម្ោយោរម្អឡិចរតូតម្លាហៈម្នោះនិងអាចអាន
តម្មលសីតុណហ ភាពបានាមរយៈចរ(ម្អរកង់)។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េអាចម្របើកទម៉ែូកម៉ែរតវាស់សីតុណហ ភាព
ម្ផេងៗដូចជាសីតុណហ ភាពរលាយសីតុណហ ភាព
រពុំោះម្នោរធាតុេីមីជាម្ដើមម្ោយោក់រកដក់ 
(ចំម្រោះកទម៉ែូកម៉ែរតអាណ្ដឡុក) ឬម្អឡិចរតូត
ម្លាហៈ (ចំម្រោះកទម៉ែូកម៉ែរតឌីជីថល) ម្ៅតំបន់
កដលចង់វាស់សីតុណហ ភាពនិងអានតម្មលាមរយៈ
រកិតឬចរ(ម្អរកង់)។ 
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកកទម៉ែូកម៉ែរតកនុងម្រោមវញិប ទ ប់ពី
ម្របើរបាស់រចួនិងយកម្ៅទុកកនុងកក្ចេ ងកដលផទុក
កទម៉ែូកម៉ែរត។ 
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កទម៉ែូកម៉ែរតឌីជីថលម្ផេងម្ទៀត 
 
 

 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 មិនរតូវវាស់សីតុណហ ភាពកដលានតម្មល
ខ្ពស់ជាងតម្មលអតិបរាិរបស់កទម៉ែូកម៉ែរតជាោច់ខ្ទត
ម្ររោះវាអាចបណ្ដៅ លឲ្យកទម៉ែូកម៉ែរតកបកឬខូ្ច។ 
 ចំម្រោះកទម៉ែូកម៉ែតបារ ៉ែត រតូវានការរបុង
របយ័តនឲ្យបានខ្ទល ំងម្ៅម្ពលម្របើរបាស់ ម្ររោះវា
អាចកបកបាក់ និងខ្ទទ តម្ចញនូវធាតុបារ ៉ែតកដលម្ៅ
កនុងកទម៉ែូកម៉ែរតម្នោះ។ ម្បើានករណីម្នោះម្កើតម្ឡើង 
រតូវពាយាមរបមូលយកធាតុបារ ៉ែតកដលខ្ទទ តម្ចញ
ម្ ោះឲ្យអស់ និងសាា តឲ្យោា តាមនិតិវធីិរតឹម
រតូវ ម្ដើមបីម្ចៀសវាងផលប៉ែោះរល់ម្នបារ ៉ែត។ 

 
សុ៊ីឡងំព្រិត 

 
 

ការរតងឧសម័ន 
 
 
 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 សីុឡំងរកិតានជារបម្ភទកកវនិងរបម្ភទ
ជ័រ។វាអាចានទំហំតូចធំដូចជាចំណុោះ10mL, 
50mL, 100mL, 500mL, 1000mL។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 មុខ្ងារសំខ្ទន់ម្នការម្របើរបាស់សីុឡំងរកិ
តេឺម្ដើមបីវាស់ាឌរបស់វតថុ  អាចជាអងគធាតុរាវ
រងឹនិងឧសម័ន។ម្រៅពីម្ ោះម្េក៏អាចម្របើសីុឡំង
រកិតសរាប់ពរងាវសូលុយសយុងជំនួសកកវវាស់
ាឌផងកដរ។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 ដូចសាា រកកវម្ផេងម្ទៀតកដររតូវទុកោក់វា
ម្ោយរបុងរបយ័តនបំផុត។រតូវោក់វាម្ផៅកកនុង
កក្ចេ ងនិងោក់វាម្ៅម្លើម្ធនើរខ្ទងម្រកាមម្េ។ 
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រម្បៀបអានាឌអងគធាតុរាវ 

 

 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវលាងសាា តភាល មៗប ទ ប់ពីម្របើរបាស់
រចួនិងហាលសមងួតវាឲ្យសងួតមុននឹងយកវា
ម្ៅទុកម្លើម្ធនើរ។ 

 រតូវកាន់សីុឡំងរកិតម្ោយរបុងរបយ័តន។
ម្ោយោរវាកវងវាងាយនឹងដួលកដល
បណ្ដៅ លឲ្យកបកបាក់។ 

 មិនរតូវទុកសីុឡំងរកិតម្លើម្ធនើរខ្ពស់ម្ទ 
 មិនរតូវទុកវាឲ្យលានម្ចញពីម្ធនើរមកម្រៅ
ម្ទម្ររោះវាអាចបណ្ដៅ លឲ្យម្ដើរម្ទើស និង
ធាល ក់កបក។ 

 មិនរតូវម្របើសីុឡំងរកិតសរាប់ដុតកម្ដៅ
ជាោច់ខ្ទត។ 
 

ដបលាង 
 

 
 
 

 
 

១. ព្បបភទ 
 ជារបម្ភទដបជ័រកដលានទុម្យារងឹភាជ ប់
ម្ៅនឹងេរមបសរាប់បាញ់ទឹកលាង
ឧបករណ៍ម្ផេងៗ។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ជាទូម្ៅដបម្នោះសរាប់ោក់ទឹកបិទឬទឹក
បណៅូ រអីុយ៉ែុងឬជាទឹកោា តសរាប់បាញ់លាង
ជរមោះឧបករណ៍ពិម្ោធន៍ម្ៅវេគចុងម្រកាយប ទ ប់
ពីលាងជាមួយទឹកោប៊ែូនិងទឹកា៉ែ សីុនរចួ។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 ម្េរតូវរកាទុកវាម្ៅកកនលងលាងសាា ត
ឧបករណ៍ពិម្ោធន៍ម្ផេងៗម្ោយានបំម្ពញ
ម្ោយទឹកបិទ ឬទឹកោា តជាប់ជានិចេ។ 
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៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 ដបលាងសាា តរតូវរកាឲ្យោា តជានិចេ
មិនរតូវឲ្យានរបឡក់ជាមួយោរធាតុេីមីម្ផេងៗ
ជាោច់ខ្ទតម្ររោះវាអាចបណ្ដៅ លឲ្យកងវក់ដល់
ឧបករណ៍កដលរតូវលាងសាា ត។ 
 

តាល ់
 

 
 

១. ព្បបភទ 
 អាចានជារបម្ភទកកវនិងរបម្ភទ
ប័ុកសីុកឡននិងានទំហំតូចធំម្ៅាមរបម្ភទ
របស់វា។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្របើសរាប់កិនកម្មទចោរធាតុេីមីរងឹ
ម្ផេងៗពីរគ្នប់ធំៗម្ៅរគ្នប់តូចៗឬកិនឲ្យម៉ែត់។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 ម្ោយវាជាឧបករណ៍កដលានទមងន់ធងន់
ម្េរតូវទុកវាម្ៅម្លើម្ធនើរខ្ទងម្រកាមម្េប ទ ប់ពីលាង
សាា តនិងសមងួតវារចួ។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 កំុម្របើកាល ំងបុកោរធាតុេីមីខ្ទល ំងដូច
ជាបុកម្រេឿងសមលម្ររោះវាអាច
បណ្ដៅ លឲ្យកបកតាល់កតរតូវបុក
តិចៗជាលកខណៈកិនម្ោយកូនអករង
ជំនួសវញិ។ 

 កំុទុកម្ៅម្លើម្ធនើរខ្ពស់ផុតពីម្ដម្ររោះវា
អាចបណ្ដៅ លឲ្យធាល ក់កបកឬម្រគ្នោះថ្នន ក់
ម្ៅម្ពលយកវាមកម្របើ។ 

 រតូវលាងទុកោក់ភាល មៗប ទ ប់ពីម្របើរចួ
ម្ររោះវាអាចពិបាកលាងសាា តោន ម
របឡក់ម្បើម្យើងទុកវាយូរ។ 
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ព្រដាសតួណឺសលុ 

 
 
 
 
 

 
អាសីុត                          បាស 
ការម្តសតអាសីុត-បាស
ម្ោយរកោសតួណឺសុល 

១. ព្បបភទ 
 រកោសតួណឺសុលានពីររបម្ភទេឺ 
រកោសតួណឺសុលម្ខ្ៀវនិងរកោស់តួណឺសុល
រកហម។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 រកោសតួណឹសុលរតូវបានម្េម្របើម្ដើមបីម្ធវើ
ម្តសតលកខណៈអាសីុត-បាសម្នសូលុយសយុង។
ទំងរកោសតួណឺសុលម្ខ្ៀវនិងរកហមវានឹងករប
ជាពណ៌កាន់កតរកហមម្បើវារតូវបានម្េរជលួកកនុង
សូលុយសយុងអាសីុតនិងករបជាពណ៌កាន់កតម្ខ្ៀវ
ម្បើវារតូវបានម្េរជលួកកនុងសូលុយសយុងបាស និង
មិនករបពណ៌ខុ្សពីពណ៌ម្ដើមរបស់វាម្ទ របសិនម្បើ
ម្េរជលួកវាកនុងសូសលុយសយុងណឺត។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុករកោសតួណឺសុលកនុងរបអប់របស់
វារេបឲ្យជិតនិងទុកកកនលងកដលគ្នម នសំម្ណើ មនិង
គ្នម នចំហាយអាសីុតឬបាស។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 រតូវរេបរបអប់ឲ្យជិតម្ដើមបីការររកំុឲ្យប៉ែោះ
សំម្ណើ មឬចំហាយអាសីុតឬបាស។ 

 
ព្រដាសp់H 

 
 
 
 
 

១. ព្បបភទ 
 រកោសpH មិនានម្រចើនរបម្ភទម្ទ
ម្បើម្ទោះជាខ្លោះម្េម្ធវើវាជារកោសតូចៗឬជាដំុរមូ
ក៏ម្ោយ ក៏វាម្ៅកតជារបម្ភទដូចគ្នន ដកដល។ 
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ការម្តសតអាសីុត-បាស 

២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 រកោសpHរតូវបានម្េម្របើរបាស់ដូចជា
រកោសតួណឺសុលកដរកតរកោស pH ាន
លកខណៈរបម្សើរជាងរតង់ម្េអាចបា៉ែ ន់ោម នកាល ំង
អាសីុតបាសបានម្ោយម្េអាចដឹងតម្មលpH ម្ន
ភាេសំណ្ដកម្ៅាមពណ៌ខុ្សៗគ្នន របស់វា។ 
ម្ទោះជាយា៉ែងណ្ដក៏ម្ោយតម្មលpH ទំងម្ ោះពំុាន
លកខណៈសុរកិតដូចជាតម្មលកដលវាស់បានាម
រយៈpH កម៉ែរតម្ទ។ 
 
 ម្ដើមបីវាស់ pH ម្នសូលុយសយុងភាេ
សំណ្ដកមួយម្េយករកោសpH បនៅិចរជលួកកនុង
សូលុយសយុងម្ ោះរចួម្លើកមកវញិម្ហើយរេលាស់
តិចៗម្ដើមបីឲ្យសងួតបនតិចម្ទើបម្េយកវាម្ៅម្របៀប
ម្ធៀបពណ៌សៅង់ោរបស់វា និងអានតម្មលpH 
ម្ៅាមម្ ោះ។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 (ដូចករណីរកោសតួណឺសុលកដរ) 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 មិនរតូវម្របើពណ៌ម្នដំុរកោសpH ម្ផេង
យកមកម្របៀបម្ធៀបគ្នន ម្ទម្ររោះវាអាច
ានពណ៌ខុ្សគ្នន  និងឲ្យតម្មលខុ្សគ្នន ។ 

 ករណីម្ផេងម្ទៀតរតូវអនុវតតដូចរកោ
សតួណឺសុលកដរ។ 
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pH កម៉ែព្ត 

 
 
 
 
 

 
 

pHកម៉ែរតចល័តរបម្ភទម្ផេងៗគ្នន  
 
 
 
 

 

 
 

pHកម៉ែរតអចល័តមួយរបម្ភទ 
 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 pH កម៉ែរតជាឧបករណ៍ឌីជីថលានពីរបម្ភទេឺpH 
កម៉ែរតចល័តនិងpH កម៉ែរតអចល័តកដលរបម្ភទនីមួយៗ
ានម្រចើនម៉ែូកដលអារស័យាមការផលិតរបស់រកុមហ៊ែុន
ខុ្សៗគ្នន ។pH កម៉ែរតចល័តជារបម្ភទតូចម្របើថមកដលម្េ
អាចទុកោក់ាមខ្លួន ឬអាចម្របើចល័តម្ៅម្រៅថ្នន ក់បាន។ 
ចំម្រោះ pH កម៉ែរតអចល័តជារបម្ភទធំម្របើចរនតអេគិសនី
ជាទូម្ៅម្េកតងកតោក់វាម្ៅម្លើតុមួយកកនលង។pH កម៉ែរត
អចល័តបងាហ ញតម្មលជាក់លាក់និងសុរកិតជាង pH កម៉ែរត
ចល័ត។កតតម្មលកដលផៅល់ម្ោយ pH កម៉ែរតចល័តក៏ម្េអាច
យកជាការបានកដរនិងានភាពសុរកិតជាតម្មលកដល
វាស់ម្ោយរកោសpH។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ទំងរបម្ភទpHកម៉ែរតចល័តនិងpHកម៉ែរតអចល័ត
ានរម្បៀបម្របើដូចគ្នន ។មុនដំម្ណើ រការវាស់ម្េរតូវកត
កំណត់សតង់ោរវាម្ោយសូលុយសយុងតំប៉ែុងជាមុនសិន។
ខ្ទងម្រកាមជាដំម្ណើ រការកំណត់សៅង់ោរ pHកម៉ែរត
ទូម្ៅមួយ៖ 

1. ម្បើកកុងាក់ភាជ ប់ចរនតអេគិសនី 
2. លាងម្អឡិចរតូតរបស់ pHកម៉ែរតជាមួយទឹកបិទ
ឲ្យោា តជូតជាមួយរកោសជូតាត់ឲ្យសងួត (កំុប៉ែោះ
កភនករបស់ម្អឡិចរតូត) រចួោក់វាចូលកនុងសូលុយ
សយុងតំប៉ែុងសៅង់ោរកដលានតម្មលpH= 4.00។ 

3. អានតម្មល pH ម្ៅម្លើចរ (ម្អរកង់) ម្បើវាមិនបងាហ ញ
តម្មលម្សមើ4.00ម្ទរតូវតរមូវតម្មលម្នោះឲ្យវាបងាហ ញ
ម្លខ្4.00ម្ោយមួលប៊ែូតុង (ករណីpHកម៉ែរត
អចល័ត) ឬម្របើទួឡឺវសី (ករណីpHកម៉ែរតចល័ត)
ម្ៅរតង់កកនលងកដលសរម្សររកយថ្នCalibrate។ 

4. ដកម្អឡិចរតូត pHកម៉ែរតម្ចញពីសូលុយសយុង
តំប៉ែុងខ្ទងម្លើរចួបាញ់លាងម្ោយទឹកបិទនិង
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ការវាស់តម្មល pH 

ជូតម្ោយរកោសជូតាត់ឲ្យោា ត។ 
5. ោក់ម្អឡិចរតូតរបស់ pHកម៉ែរតចូលកនុងសូលុយ
សយុងតំប៉ែុងសៅង់ោរកដលានតម្មលpH= 7.00 
វញិមៅង។ 

6. អានតម្មល pH ម្ៅម្លើចរ (ម្អរកង់) ម្បើវាមិន
បងាហ ញតម្មលម្សមើ7.00ម្ទរតូវតរមូវតម្មលម្នោះឲ្យ
ម្សមើ7.00ម្ោយមួលប៊ែូតុង (ករណីpHកម៉ែរត
អចល័ត) ឬម្របើទួឡឺវសី (ករណីpHកម៉ែរតចល័ត)  
ម្ៅរតង់កកនលងកដលសរម្សររកយថ្នSlope ។ 

7. ដកម្អឡិចរតូត pHកម៉ែរតម្ចញពីសូលុយសយុង
តំប៉ែុងខ្ទងម្លើរចួបាញ់លាងម្ោយទឹកបិទនិងជូត
ម្ោយរកោសជូតាត់ឲ្យោា ត។ 

8. ឥឡូវpHកម៉ែរតរបស់អនកអាចម្របើម្ដើមបីវាស់តម្មល 
pHសូលុយសយុងភាេសំណ្ដកម្ផេងៗបាន
ម្ហើយ។ 
 

៣. ការទុរដារ ់
 ករណីpHកម៉ែរតចល័តរតូវរេបម្អឡិចរតូតម្ោយ
េរមបនិងទុកកនុងរបអប់បិទជិតរបស់វា។ 

 ករណីpHកម៉ែរតអចល័តម្េអាចរេបម្អឡិចរតូត
ម្ោយេរមបរបស់វាផងកដរកតជាញឹកញាប់
ម្េអាចទុកវាម្ោយោក់រាំម្អឡិចរតូតម្ៅកនុង
ដបកដលោក់ទឹកបិទនិងរេបឲ្យជិត។ 
 

៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 រតូវលាងសាា តម្អឡិចរតូតជាមួយនឹងទឹកបិទ
និងជូតឲ្យោា តជាមួយរកោស់ជូតាត់ោា ត
ជានិចេមុនម្ពលវាស់ភាេសំណ្ដកនីមួយៗ។ 

 រតូវរបយ័តនកំុប៉ែោះកភនករបស់ម្អឡិចរតូតpHកម៉ែរត
ខ្ទល ំងម្ពកម្ររោះវាងាយនឹងកបកឬខូ្ច។ 

 រតូវបិទចរនតអេគិសនីប ទ ប់ពីម្របើរបាស់រចួ។ 
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 ម្រកាយពីបិទកុងាក់របកហល១៥ ទីនិងម្បើចង់
ម្របើវាម្ដើមបីវាស់តម្មលpHម្នសូលុយសយុងភាេ
សំណ្ដកម្ផេងម្ទៀត រតូវដំម្ណើ រការ
សៅង់ោរpHកម៉ែរតម្ឡើងវញិមៅងម្ទៀត។ 

 
ប៊ែុយករ ៉ែត 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ប៊ែុយករ ៉ែតអាចានទំហំធំតូចដូចជា25mL ឬ50mL 
និងផលិតអំពីកកវ។ 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ជាទូម្ៅប៊ែុយករ ៉ែតរតូវបានម្េម្របើសរាប់ម្ធវើអរា
កមមរកកំហាប់ម្នសូលុយសយុងភាេសំណ្ដកកដលម្យើង
មិនោគ ល់ ម្ោយម្របើសូលុយសយុងសៅង់ោរកដលោគ ល់
កំហាប់ចាស់លាស់។អរាកមមកដលម្ពញនិយមជាងម្េ
េឺអរាកមមម្នរបតិកមមបនាបអាសីុត បាស។កនុងដំម្ណើ រ
ការអរាកមមម្េរតូវោក់សូលុយសយុងសៅង់ោរកដលម្េ
ោគ ល់កំហាប់ចាស់លាស់កនុងប៊ែុយករ ៉ែតម្ធវើយា៉ែងណ្ដកំុឲ្យ
ានខ្យល់ម្ៅកនុងប៊ែុយករ ៉ែតនិងោក់សូលុយសយុងកដលរតូវ
ម្ធវើអរារកកំហាប់ម្ៅកនុងកកវម្បកស៊ែឬកកវកអ៊ែកកឡន និង
ានបកនថមអងគធាតុចងាុលពណ៌ពីរម្ៅបីតំណក់។ ម្ពល
អរាម្េម្ធវើការបនៅក់សូលុយសយុងសៅង់ោរពីប៊ែុយករ ៉ែតចូល
កនុងសូលុយសយុងកដលរតូវម្ធវើអរាម្ៅកនុងកកវម្បកស៊ែឬ
កកវកអ៊ែកឡនរហូតដល់វាករបពណ៌កដលបងាហ ញថ្នដល់
ចំណុចសមមូលម្ទើបម្េឈប់បនៅក់។ាមរយៈការអាន
ាឌសូលុយសយុងមុនបនៅក់និងម្រកាយបនៅក់ម្េអាចដឹង
បរាិណសូលុយសយុងសៅង់ោរកដលរតូវការចំាបាច់កនុង
ការអរាប ទ ប់មកម្េអាចម្ធវើការេណ កំហាប់
សូលុយសយុងភាេសំណ្ដកកដលរតូវបានអរាបាន។ 
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ការដំម្ឡើងប៊ែុយករ ៉ែតសរាប់

អរាកមម 
 
 

៣. ការទុរដារ ់
 ម្ោយប៊ែុយករ ៉ែតជាឧបករណ៍កវងនិងានតម្មលម្ថលម្េ
រតូវទុកោក់ម្ោយរបុងរបយ័តនបំផុត។ប ទ ប់ពីសមងួត
រចួម្េរតូវទុកម្ផៅកម្ៅម្លើម្ធនើរកផនកខ្ទងម្រកាមម្េ។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 មិនរតូវទុកឲ្យម្ៅលានម្ចញពីម្ធនើរមកម្រៅម្ឡើយ
ម្ររោះវាអាចបាក់កបកម្ៅម្ពលម្យើងម្ដើរប៉ែោះវា។ 

 មិនរតូវលាងជរមោះប៊ែុយករ ៉ែតកផនកខ្ទងកនុងម្ោយ
រចាស់ជាោច់ខ្ទតម្ររោះវាអាចម្ធវើឲ្យាឌកលង
សុរកិត។ 

 
 
ព៊ីកប៉ែត 

 
ពីកប៉ែតម្ផទរពីកប៉ែតរកិត 

 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ពីកប៉ែតានម្រចើនរបម្ភទដូចជាពីកប៉ែតម្ផទរ (ខ្លោះ
ម្ៅថ្នពីកប៉ែតកណៅ ក់) ពីកប៉ែតរកិតពីកប៉ែតបនៅក់និងមីរកូ
ពីកប៉ែត។ (សូមម្មើលរបូ) 

 ពីកប៉ែតម្ផទរានទំហំខុ្សៗគ្នន ដូចជា1mL, 2mL, 
2.5mL, 5mL, 10mL, 25mLនិងានរកិតកតមួយ 

 ពីកប៉ែតរកិតក៏ានទំហំខុ្សៗគ្នន កដរដូចជា1mL, 
2mL, 2.5mL, 5mL, 10mL, 25mL កតពីកប៉ែតម្នោះ
ខុ្សពីកប៉ែតម្ផទររតង់វាានរកិតលមាិតជាម្រចើន
កដលអាចឲ្យម្យើងានជម្រមើសម្រចើនកនុងការវាស់
ាឌអងគធាតុរាវ។ 

 មីរកូពីកប៉ែតមិនានរកិតម្ទកតវាអាចវាស់ាឌ
អងគធាតុរាវបានតូចជាមីលីលីរតម្ៅម្ទៀតេឺ
មីរកូលីត។ពីកប៉ែតរបម្ភទម្នោះជាទូម្ៅានប៊ែូតុង
សរាប់តរមូវាឌអងគធាតុរាវម្ៅាមចំនួនកដល
ម្េចង់បាន។ 
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ពីកប៉ែតបនៅក់ 

 

 
មីរកូពីកប៉ែត 

 

 
      (ក)           (ខ្)          (េ) 

កាលពីកប៉ែត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្រៅពីពីកប៉ែតបនៅក់ពីកប៉ែតរេប់របម្ភទអាចរតូវ
បានម្របើម្ដើមបីវាស់ាឌសូលុយសយុងជាក់លាក់ និង
សុរកិតទំងអស់។ 
 ករណីពីកប៉ែតម្ផទរនិងពីកប៉ែតរកិតម្ដើមបីបូម
សូលុយសយុងម្េរតូវម្របើកាលបូមភាជ ប់ម្ៅនឹងពីកប៉ែតកដល
ម្េម្ៅថ្នកាលពីកប៉ែត។កាលពីកប៉ែតានបីរបម្ភទ 
(សូមម្មើលរបូ)។ 
 កាលពីកប៉ែត(ក)ម្េនិយមម្របើញឹកញាប់។វាាន
ចំណុចសំខ្ទន់បីម្ៅម្លើកាលពីកប៉ែតម្នោះកដលម្េ
សរម្សរជាអកេរA E និងS។ម្បើម្េរចបាច់រតង់ A ាន
ន័យថ្នម្េបម្ចេញខ្យល់ (Air) ម្ចញពីកាលពីកប៉ែត។ ចូរ
ចងចំាថ្ន ម្បើកនុងកាលពីកប៉ែតម្ពញម្ៅម្ោយខ្យល់ ម្ ោះ
ម្េមិនអាចបូមសូលុយសយុងចូលម្ៅកនុងពីកប៉ែត 
ឬបម្ចេញសូលុយសយុងម្ចញពីពីកប៉ែតបានម្ទ លុោះរាណ្ដ
កតម្េ បម្ចេញខ្យល់ម្ ោះឲ្យអស់ម្ោយរចបាច់រតង់ចំណុច 
A និងរចបាច់ម្បាល កខ្យល់ពីកប៉ែតម្ ោះ។ចំណុចS ម្េរចបាច់
ម្ដើមបីបឺតសូលុយសយុង(Suction) ចូលម្ៅកនុងពីកប៉ែត។ 
ចំកណកឯចំណុច E ម្េម្របើម្ដើមបីបម្ចេញសូលុយសយុង 
(Expel) ម្ចញពីពីកប៉ែតវញិ។ 
 កាលពីកប៉ែត (ខ្)ជាម៉ែូកដលម្រកាយកដលម្េ
ផលិតម្ឡើងម្ដើមបីសរមួលការម្របើរបាស់ឲ្យកាន់កតាន
ភាពងាយរសួលជាងរបម្ភទ(ក)។ ម្ដើមបីបូមសូលុយសយុង 
ម្េរគ្នន់កតម្របើម្មម្ដបងវិលកង់ (ប៊ែូតុង)មូលកផនកខ្ទងម្លើ 
ម្ដើមបីឲ្យពីសយុងវាបូមសូលុយសយុងម្ឡើង និងរចបាច់
កុងាក់កផនកខ្ទងម្រកាមម្ ោះបនតិច ម្ដើមបីបម្ចេញ
សូលុយសយុងពីពីកប៉ែតចូលម្ៅកនុងកកវម្ផទរ។ 
 កាលពីកប៉ែតរបម្ភទ (េ) ម្េម្របើសរាប់កតជាមួយ
ពីកប៉ែតបនៅក់ ឬឧបករណ៍បនៅក់ប៉ែុម្ណ្ដណ ោះ។ មុននឹងរជលួក
ពីកប៉ែតចូលសូលុយសយុងកដលរតូវបូម ម្េរតូវរចបាច់
កាលពីកប៉ែតម្នោះឲ្យជាប់ ម្ដើមបីកំុឲ្យានខ្យល់ម្ៅកនុងម្ ោះ 
និងរបកលងវាមកវញិម្ៅម្ពលចុងពីកប៉ែតរតូវបានរជមុជ
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ការបូមម្ផទរសូលុយសយុង 
ម្ោយម្របើពីកប៉ែតរកិត 

និងកាលពីកប៉ែតរបម្ភទ (ខ្) 

ចូលម្រៅម្ៅកនុងសូលុយសយុង ម្ពលម្ ោះសូលុយសយុង
នឹងបឺតម្ឡើងចូលម្ៅកនុងពីកប៉ែត។ ម្ដើមបីបម្ចេញសូលុយ
សយុងវញិ ម្េរតូរចបាច់កាលពីកប៉ែតម្នោះវញិ ឬរចបាច់
វាតិចៗម្បើម្េចង់ឲ្យសូលុយសយុងម្ចញជាតំណក់ៗ។ 
 
 ពីកប៉ែតបនតក់ ម្េមិនម្របើវាសរាប់វាស់ាឌសូលុយ
សយុងម្ទ កតម្េម្របើវាសរាប់បូម និងបនតក់សូលុយសយុង
មួយតំណក់មៅងៗ កនុងករណីពិម្ោធន៍ម្ធវើម្តសតភាេ
សំណ្ដកបនតិចបនតួច ឬដូចជាការបនៅក់អងគធាតុចងាុល
ពណ៌ចូលកនុងសូលុយសយុងអរាកមមជាម្ដើម។ 
  
 មីរកូពីកប៉ែត ម្េម្របើម្ដើមបីវាស់ាឌសូលុយសយុង
ភាេសំណ្ដកកនុងបរាិណកាន់កតតិច និងសុរកិតបំផុត។
ដូចមីរកូពីកប៉ែតបងាហ ញកនុងរបូ វាអាចវាស់ាឌសូលុយ
សយុងកដលានាឌកនុងចម្ ល ោះពី 5 ម្ៅ 50L។ម្ដើមបី
វាស់ាឌសូលុយសយុងម្ៅបរាិណណ្ដមួយកនុងចម្ ល ោះ
តម្មលខ្ទងម្លើម្នោះម្េរគ្នន់កតតរមូវតម្មលម្លខ្ម្ៅរតង់
កកនលងតរមូវាឌសូលុយសយុងកដលរតូវវាស់រចូម្េចុច
ប៊ែូតុង (ពីសៅុង) ម្ៅកផនកខ្ទងម្លើពីកប៉ែតម្នោះឲ្យកប់ដល់
ម្រកាមនិងរជមុចចុងពីកប៉ែតចូលម្ៅកនុងសូលុយសយុងកដល
រតូវវាស់ប ទ ប់មកម្េរបកលងពីសៅុងពីកប៉ែតវញិម្ ោះ
ពីកប៉ែតនឹងបូមយកភាេសំណ្ដកម្ៅាមចំនួនកដលបាន
កំណត់ម្ោយសវ័យរបវតតិ។ម្ដើមបីម្ផទរសូលុយសយុងម្ចញ
វញិម្េរគ្នន់កតចុចសងកត់ពីសតុងពីកប៉ែតម្ ោះវញិជាការ
ម្រសច។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 (ដូចករណីប៊ែុយករ ៉ែតកដរ) 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 (ដូចករណីប៊ែុយករ ៉ែតកដរ) 
 

  

បម្ចេញខ្យល់ 

បូមភាេសំណ្ដក 

បម្ចេញភាេសំណ្ដក 

បម្ចេញភាេសំណ្ដក 
កដលម្ៅសល់ចុងពីកប៉ែត 
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បជើងទព្មសមងួតព៊ីកប៉ែត 

 
 

 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ជារបម្ភទជ័រ (ម្មើលរបូ) 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្របើសរាប់ោក់សមងួតពីកប៉ែតប ទ ប់ពីលាង
សាា តរចួម្ហើយ។ 
 
៣. ការទុរដារ់ ់
 រតូវទុកម្ៅកកនលងលាងឧបករណ៍។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 មិនរតូវោក់ម្ៅរបម្បោះកេមតុម្ទម្ររោះវាអាចនឹង
ដួលរលំឬធាល ក់កបកពីកប៉ែត។ 
 

គំរអូាតូម 

 

 
េំរឃូ្លល ត 

 
 
 

១. ព្បបភទ 
 ានពីររបម្ភទេឺេំរហូាប់និងេំរឃូ្លល ត។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 តភាជ ប់ពីេំរអូាតូមមួយម្ៅមួយម្ោយអងកត់សមព័នធ
ម្ៅាមរបម្ភទម៉ែូម្លេុលកដលម្យើងចង់បាន។ជាទូម្ៅម្េ
កំណត់របម្ភទអាតូមម្ៅាមពណ៌ខុ្សៗដូចជា៖ 

 អាតូមកាបូន  → ពណ៌ទមា  
 អាតូមអីុប្ែូកសន → ពណ៌ស 
 អាតូមអុកសីុកសន → ពណ៌ប្កហម 
 អាតូមអាសូត  → ពណ៌ទខ្ៀវ 
 អាតូមោព ន់ធ័រ  → ពណ៌ទលឿង 
 អាតូមការ  → ពណ៌នបតងខ្ែ ី
 អាតូមប្បូម  → ពណ៌ាវ យស្រាល 
 អាតូមអីុយ៉ែូត  → ពណ៌ាវ យចាស់ 
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េំរហូាប់ 

៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកោក់កនុងម្កសឬរបអប់វាវញិប ទ ប់ពីម្របើ
របាស់រចួ។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 រតូវតភាជ ប់ឬដកសមព័នធម្ោយរបុងរបយ័តនម្ររោះ
វាអាចបាក់សមព័នធម្ធវើឲ្យពំុអាចម្របើរបាស់តម្ៅម្ទៀតបាន។ 

 
ករវបំណិតឬករវាែងុ
មានកននង 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 កកវបំណិតបាតមូលដូចកកវបាឡុងកដរនិងានក
កវងម្ោយានកខ្នងមួយ។កកវបំណិតអាចានទំហំចាប់ពី
500 mL ម្ឡើងម្ៅ។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើកកវបំណិតម្ដើមបីម្ធវើបណិតរបភាេភាេសំ
ណ្ដកម្ដើមបីកញកយកអងគធាតុរាវសុទធម្ចញពីភាេសំណ្ដក
ឧទហរណ៍ដូចជាបំណិតយកអាល់កុលសុទធម្ចញពីលាយ
អាល់កុលនិងទឹក។ 
 ម្ដើមបីដំម្ណើ រការបំណិតបានម្េរតូវដំម្ឡើង
ឧបករណ៍កកវបំណិតម្នោះជាមួយឧបករណ៍ជាម្រចើនម្ទៀត
ដូចជាសីតករម្ជើងទរមទុម្យាទឹកម្ចញចូលច្ងាក ន
ប៊ែុនសិុនឬចម្ងកៀងអាល់កុលឬច្ងាក នម្ផេងម្ទៀតនិង
កទម៉ែូកម៉ែរត។ (ម្មើលរបូ) 
 
 
 
 
 
   ការដំម្ឡើងឧបករណ៍បំណិត  
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៣. ការទុរដារ់
 រតូវទុកឧបករណ៍ម្នោះកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយកឡក
ពីម្េម្ោយោរវាជាកកវម្សៅើងនិងានកខ្នងងាយបាក់កបក។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវកាន់កកវម្ដពីរម្ោយរបុងរបយ័តនម្ោយម្ដមួយ
កាន់កកកវនិងម្ដមួយម្ទៀតរទេូថកកវពីម្រកាម។ 

 ម្ពលដំម្ឡើងឧបករណ៍បំណិតរតូវរបយ័តនរតង់កខ្នង
ជាពិម្សសម្ររោះវាងាយនឹងបាក់កបកករណីោក់
សីតករមិនរសបសីុគ្នន បានលា។ 

 ម្ពលបចេូ លឆនុកជ័រម្ៅម្លើកខ្នងកកវបំណិតម្នោះរតូវ
កាន់កខ្នងឲ្យម្កៀកម្ៅនឹងឆនុកនិងម្ផេើមទឹកបនៅិចមុន
ម្ពលម្ពលបចេូ លនិងបចេូ លយឺតៗម្ោយរបុង
របយ័តនបំផុត។ 

 ករណីឆនុកជ័រខំ្ទជាប់នឹងកខ្នងរបស់វាមិនរតូវ
ពាយាមដកវាម្ចញម្ពម្បើករណីដកមិនបានរតូវទុក
វាម្ចានិងសរាប់ម្របើម្ពលម្រកាយកតមៅង។ 

 រតូវោក់ភាេសំណ្ដកកតរបកហលកនលោះកកវបំណិត
បានម្ហើយសរាប់ដំម្ណើ រការបំណិតមៅងៗម្ដើមបី
ការររការពុោះខ្ពុលសូលុយសយុងភាេសំណ្ដកម្ៅ
ម្ពលបំណិត។ 

 
ករវាែងុ 
 

 
កកវបាឡុងេូថមូល 

 
 

១. ព្បបភទ 
 កកវបាឡុងានពីររបម្ភទេឺកកវបាឡុងេូថមូលនិង
កកវបាឡុងេូថទល។វាានរាងដូចជាកកវបំណិតកដរកតកកវ
បាឡុងពំុានកខ្នងម្ទ។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 កកវបាឡុងអាចរតូវបានម្េម្របើសរាប់ម្ធវើបំណិត
ភាេសំណ្ដកដូចកកវបំណិតកដរកតករណីម្នោះម្េរតូវបនៅ-ក
កដលានកខ្នងសរាប់ភាជ ប់ម្ៅនឹងសីតករ(ម្មើលរបូ)។ 
ម្រៅពីម្ ោះម្េក៏អាចម្របើកកវបាឡុងសរាប់ជាមណឌ ល



សស្ៀវសៅណែន ាំស្ដីពីឧបករែ៍ពិសោធ-មន្ទីរពិសោធវទិ្យាោស្រស្ត 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
កកវបាឡុងេូថទល 

ការដំម្ឡើងឧបករណ៍បំណិត
ម្ោយម្របើកកវបាឡុងបាតមូល 

របតិកមមម្ផេងៗបានដូចកកវម្បកស៊ែកដរកតកកវបាឡុងាន
ាត់តូចងាយរសួលភាជ ប់ម្ៅនឹងឧបករណ៍ម្ផេងៗម្ទៀតនិង
អាចដុតកម្ដៅ បាន។បម្រមើបរាស់កកវបាឡុងភាេម្រចើន
េឺម្ៅកនុងពិម្ោធន៍េីមីសររីាងគ។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 (ដូចករណីកកវបំណិតកដរ) 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 (ដូចករណីកកវបំណិតកដរ) 
 

 
ស៊ីតររ 

 
សីតកររតង់ 

 

 
សីតករអងគួញ 

 

 
១. ព្បបភទ 
 សីតករានបីរបម្ភទសំខ្ទន់ៗេឺសីតកររតង់សីតករ
អងគួញនិងសីតករម្ឃ្លល ក។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 សីតករជាឧបករណ៍ម្របើសរាប់បចេុ ោះសីតុណហ ភាព
ម្ោយម្របើចរនតទឹករតជាក់។ជាទូម្ៅម្េម្របើសរាប់បំណិត
របភាេឬរបតិកមមេីមីកដលម្េចង់ឲ្យផលិតផលរបស់វារង
ជាកំណម្ញើសពីចំហាយរបស់វានិងកាល យជាអងគធាតុរាវ។ 
 សីតករទំងបីអាចរតូវបានម្េដំម្ឡើងកនុងរបូភាព
ខុ្សៗគ្នន អារស័យម្ៅាមវតថុបំណងម្នពិម្ោធន៍នីមួយៗ។ 
កតម្ទោះជាយា៉ែងណ្ដក៏ម្ោយចរនតទឹកម្េរតូវកតបងហូរឲ្យហូរ
ពីកផនកខ្ទងម្រកាមម្ៅកផនកខ្ទងម្លើម្នសីតករជានិចេម្ដើមបី
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សីតករម្ឃ្លល ក 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ការដំម្ឡើងសីតកររតង់ 

 
 

ឲ្យចរនតទឹករតជាក់ានម្ពញបរបូិរម្ៅកនុងបំពង់សីតករ។ 
 
 សីតកររតង់ម្េរតូវដំម្ឡើងវាម្ោយោក់ឲ្យម្ទបនតិច
ភាជ ប់ពីកកវបំណិតម្ដើមបីឲ្យចំហាយម្ធវើដំម្ណើ រយឺតៗនិងាន
ម្ពលម្វលារេប់រគ្នន់ម្ដើមបីរងជាកំណម្ញើស។ 
 
 

 សីតករអងគួញម្េរតូវដំម្ឡើងវាម្ោយ
ោក់បចឈរភាជ ប់ពីកកវបំណិត 
(ម្មើលរបូ)។ម្ធវើកបបម្នោះម្ដើមបីឲ្យកំណម្ញើស
កដលបាន
កម្កើតពីចំហាយងាយហូរចុោះម្រកាមចូលកនុង
កកវរតង។ម្េមិនអាចដំម្ឡើងម្ោយោក់ឲ្យ
ម្ទរដូចករណីសីតកររតង់ម្ទម្ររោះការ
ដំម្ឡើងកបបម្ ោះកំណម្ញើសមិនអាចហូរ
បានម្ទ។ 

 
 
 ចំម្រោះសីតករម្ឃ្លល កវញិម្េរតូវដំម្ឡើងវាម្ោយោក់
ឲ្យរតង់ដូចករណីសីតករអងគួញកដរកតខុ្សគ្នន រតង់សីតករ
ម្ឃ្លល កម្េតភាជ ប់បចឈរវាជាមួយកកវបំណិតផ្ទទ ល់និងឲ្យ
ចំហាយភាយម្ឡើងម្ៅម្លើនិងអាចហូរចុោះចូលកនុងកកវ
បំណិតវញិម្ពលវាកាល យជាកំណម្ញើសម្ហើយចំម្រោះផលិត
ផលខ្លោះកដលភាយម្ចញហួសសីតករម្េអាចរតងវាមកវញិ
ម្ៅកផនកខ្ទងម្លើ។ជាទូម្ៅសីតកររបម្ភទម្នោះ ម្េមិនម្របើ
កនុងបំណិតរបភាេម្ទកតម្េម្របើរគ្នន់កតម្ដើមបីរកាទិននផល
កំុឲ្យបាត់បង់ម្ៅខ្ណៈកដលលាយរបតិកមមរតូវបានម្េដុត
កម្ដៅ ឲ្យពុោះនិងានចំហាយភាយម្ឡើងឧទហរណ៍ដូចជាករ
ណីរបតិកមមម្អកសទកមម។ 
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ការដំម្ឡើងសីតករអងគួញ 

 

 
ការដំម្ឡើងសីតករម្ឃ្លល ក 

 
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកសីតករកនុងសណ្ដឋ នម្ផៅកម្ៅម្លើម្ធនើរជាន់
ម្រកាមបងាស់ម្ដើមបីម្ជៀសវាងការធាល ក់កបក។ 
 
បព្មុងព្បយត័ន 

 ម្ពលដំម្ឡើងរតូវកាន់ម្ោយរបុងរបយ័តននិងចាប់
ភាជ ប់ម្ៅនឹងម្ជើងទរមឲ្យបានជាប់លាម្បើអាចរតូវ
រទប់រកចាប់ម្ោយរកោសបនៅិចម្ដើមបីកំុឲ្យកដក
រកចាប់ប៉ែោះកកវសីតករផ្ទទ ល់ម្ររោះវាអាចកបក។ 

 រតូវតរបាញ់ទឹកឲ្យហូរពីម្រកាមម្ៅខ្ទងម្លើជានិចេម្បើ
ពំុម្ ោះម្ទសីតករអាចនឹងកបកម្ោយោរកតកម្ដៅ
ម្កើនម្ឡើងខ្ទល ំង។ 

 រតូវលាងសាា តភាល មប ទ ប់ពីម្របើរបាស់រចួនិង
សមងួតវាឲ្យបានរតឹមរតូវ។ 

 រតូវទុកម្ផៅកម្ៅម្លើម្ធនើរកផនកខ្ទងម្រកាមម្េ។ 

 
ករវវាសម់ាឌ 

 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 កកវវាស់ាឌានទំហំខុ្សៗគ្នន ដូចជា25mL, 50mL, 
100mL, 250mL, 500mL និង1000mL។កកវវាស់ាឌាន
រកិតកតមួយម្ទកដលរកិតម្ ោះបងាហ ញពីចំណុោះាឌម្នកកវ
ម្ ោះកតមៅង។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 កកវវាស់ាឌរតូវបានម្េម្របើសរាប់ម្ធវើការពរងាវ
សូលុយសយុងនូវាឌជាក់លាក់ណ្ដមួយម្ៅាមចំណុោះ
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ការអានាឌ 

 
 

 
ការម្ផទរសូលុយសយុង 

 
 

 
ការពរងាវសូលុយសយុង 

 
 
 

របស់កកវ។ខ្ទងម្រកាមេឺជាដំម្ណើ រការកនុងការពរងាវ
សូលុយសយុងម្ោយម្របើកកវវាស់ាឌ៖ 

1. វាល់ាឌឬថលឹងា៉ែសភាេសំណ្ដកម្ដើមកដលរតូវ
ការចំាបាច់សរាប់ការពរងាវោក់ចូលម្ៅកនុង
កកវវាស់ាឌ។ 

2. កថមទឹកបិទចូលរបកហលកនលោះកកវវាស់ាឌរចូរេប
និងរេលុកឲ្យភាេសំណ្ដករលាយអស់កនុង
សូលុយសយុង។ 

3. បកនថមទឹកបិទរហូតដល់ាឌម្កើនដល់េំនូសរកិតម្ន
កកវវាស់ាឌម្ ោះម្េទទួលបានសូលុយសយុងនូវបរ ិ
ាឌកំហាប់និងាឌកដលម្េចង់បាន។ 

៣. ការទុរដារ ់
 ម្េរតូវទុកកកវវាស់ាឌកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយ
កឡកពីកកវដម្ទម្ររោះវាានកកវងកដលងាយបាក់កបកម្ៅ
ម្ពលប៉ែោះទងគិច។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវកាន់កកវម្នោះម្ោយរបុងរបយ័តនម្ោយម្ដ
មួយកាន់កកកវនិងម្ដមួយម្ទៀតរទេូថកកវពី
ខ្ទងម្រកាម។ 

 រតូវលាងសាា តកកវភាល មៗប ទ ប់ពីម្របើរបាស់រចួ 
 មិនរតូវម្របើកកវវាស់ាឌម្នោះសរមប់សៅុកទុកសូ
លុយសយុងជាោច់ខ្ទត។រតូវម្ផទរសូលុយសយុង
ចូលម្ៅកនុងកកវសៅុកម្ផេងម្ទៀតប ទ ប់ពីម្ធវើ
សូលុយសយុងរចួ។ 

 ម្បើករណីចង់រកាទុកសូលុយសយុងកនុងកកវវាស់
ាឌមួយរយៈម្ពលណ្ដមួយរតូវយកបំកណក
រកោសបនតិចោក់រទប់េរមបកកវម្ៅម្ពលរេប
វា។ម្ធវើយា៉ែងម្នោះម្ដើមបីបម្ចជ ៀសនូវការជាប់
េរមបដកមិនម្ចញ។ 

 មិនរតូវម្របើកកវវាស់ាឌសរាប់ដុតកម្ដៅ
សូលុយសយុងឬភាេសំណ្ដកម្ឡើយ។ 
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ចានចំប ះឬចានរលំាយ 

 
 

 

 

 
 

ការដុតរលំាយធាតុេីមី 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ចានចំម្ហោះម្ធវើពីប័ុកសីុកឡនានរាងម្រៅានេរមប
និងធន់នឹងកម្ដៅ ខ្ទល ំង។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើចានចំម្ហោះម្នោះម្ដើមបីដុតចំម្ហោះឬរលំាយធាតុ
េីមីមួយចំនួនម្ោយកម្ដៅ ជាពិម្សសពពួកម្លាហៈដូចជា
ម្លាហៈា៉ែ ម្ញ៉ែសយូមជាម្ដើម។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 មិនានលកខណៈពិម្សសសរាប់ទុកោក់ឧបករ
ណ៍ម្នោះម្ទ។ម្េអាចទុកោក់កនុងកក្ចេ ងម្ោយកឡកជាមួយ
ចានសមងួតក៍បាន។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវចាប់ចានម្ោយដម្ងកៀបម្ពលដុតកម្ដៅ ។ 
 កំុោក់ចានកដលកំពុងម្ៅៅ ម្ៅម្លើកកនលងរតជាក់ដូច
ជាករាលឥដឋម្ររោះវាអាចកបក។ 

 រតូវលាងសាា តភាល មនិងម្កាសសនឹមឲ្យោា តប ទ ប់
ពីម្របើរបាស់រចួ។ 

 
ដបងកៀប 

 
ដម្ងកៀបចាប់ចានចំម្ហោះ 

 
ដម្ងកៀបចាប់បំពង់ោក 

 

 
១. ព្បបភទ 
 ដម្ងកៀបានម្រចើនរបម្ភទណ្ដស់។ម្ៅទីម្នោះម្យើង
សូមម្លើកយកដម្ងកៀបចំនួនបីរបម្ភទកដលម្េម្របើញឹកញាប់
ម្ៅកនុងមនទីរពិម្ោធន៍េឺដម្ងកៀបចានចាប់ចានចំម្ហោះដម្ងកៀប
ចាប់បំពង់ោកនិងដម្ងកៀបាត់រកម្ពើ (ម្មើលរបូ)។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់

 ដម្ងកៀបចាប់ចានចំម្ហោះម្េម្របើសរាប់ចាប់ចាន
ចំម្ហោះម្ៅម្ពលដុតកម្ដៅ ម្ដើមបីម្ចៀសវាការ
រលាកម្ដម្ោយកម្ដៅ ។ម្េក៏អាចម្របើដម្ងកៀប
របម្ភទម្នោះចាប់អវីម្ផេងៗម្ទៀតម្រៅពីចាន 
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ដម្ងកៀបាត់រកម្ពើ 

 
 

 
 

 

ការម្របើដម្ងកៀបចាប់ចានចំម្ហោះ 
 
 
 

 
ការម្របើដម្ងកៀបចាប់បំពង់ោក 

 
 
 
 
 

 
 
ចំម្ហោះបានកដរម្ៅាមអវីកដលអាចម្របើបានដូច
ជាចាប់កកវម្បកស៊ែជាម្ដើម។ 

 ដម្ងកៀបចាប់បំពង់ោកម្េម្របើសរាប់ចាប់បំពង់
ោកម្ៅម្ពលដុតកម្ដៅ ោរធាតុេីមីម្ោយ
ម្របើរបាស់បំពង់ោក។ 

 ដម្ងកៀបាត់រកម្ពើម្េម្របើសរាប់ចាប់ោរធាតុ
េីមីឬអាចម្របើសរាប់ចាប់អវីម្ផេងៗម្ទៀតក៏បាន
ម្ដើមបីម្ចៀសវាងការរលាកម្ោយកម្ដៅ ឬការ
របឡក់ោរធាតុេីមីជាម្ដើម។ 
 

៣. ការទុរដារ ់
 មិនានលកខណៈពិម្សសសរាប់ទុកោក់ឧបករ
ណ៍ម្នោះម្ទ។ម្េអាចទុកោក់កនុងកក្ចេ ងម្ោយកឡកនិងោក់
កកបរចានរហួំតឬចានចំម្ហោះឬបំពង់ោកម្ររោះឧបករណ៍
ទំងម្នោះរតូវបានម្របើជាញឹកញាប់។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 ពំុានអវីជាបរមុងរបយ័តនពិម្សសសរាប់ការម្របើ
របាស់សាា រទំងម្នោះម្ទ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការម្របើដម្ងកៀបាត់រកម្ពើចាប់ោរធាតុេីមី 

  



សស្ៀវសៅណែន ាំស្ដីពីឧបករែ៍ពិសោធ-មន្ទីរពិសោធវទិ្យាោស្រស្ត 

25 
 

 
ននូរមា៉ែ ប ៉ែទិច 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
រគ្នប់ខ្នូរា៉ែ ម្ញ៉ែទិច 

 
១. ព្បបភទ 
 ខ្នូរា៉ែ ម្ញ៉ែទិចានម្រចើនម៉ែូកដលម្ៅាមការផលិត
របស់រកុមហ៊ែុននីមួយៗ។ជាទូម្ៅខ្នូរា៉ែ ម្ញ៉ែទិចានមុខ្ងារ
ពីរេឺកូរផងនិងកម្ដៅ សូលុយសយុងផង។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ខ្នូរា៉ែ ម្ញ៉ែទិចរតូវបានម្េម្របើម្ដើមបីកូរសូលុយសយុងឬ
រលំាយអងគធាតុរងឹកនុងអងគធាតុរលំាយរាវឲ្យរលាយសពវ
លា។ម្ៅខ្ណៈម្ពលកូរម្េក៏អាចម្របើកម្ដៅ រសបជាមួយគ្នន
ផងកដរ។ 
 ខ្ទងម្រកាមេឺជាដំម្ណើ រការរតូវរបតិបតត៖ 

1. ប ទ ប់ពីភាជ ប់ចរនតរចួម្ហើយោក់កកវសូលុយសយុង 
(ជាទូម្ៅជាកកវម្បកស៊ែឬកកវកអ៊ែកកឡន) ម្ៅម្លើ
ា៉ែ សីុនខ្នូររចួោក់រគ្នប់ខ្នូរម្មកដកចូល។ 

2. មួលប៊ែូតុងបម្ងកើនម្លបឿនកូរយឺតៗរហូតដល់ម្លបឿន
កដលម្យើងចង់បាន។ 

3. មួលប៊ែូតុងកម្ដៅ ម្ៅាមទំហំសីតុណហ ភាពកដល
ម្យើងរតូវការ។ 

4. បិទម្លបឿនកូរប៊ែូតុងកម្ដៅ និងផ្ទៅ ច់ចរនៅអេគិសនី
ម្ពលម្របើរបាស់រចួ។ 

៣. ការទុរដារ ់
 ទុកកនុងរបអប់បិទជិតនិងទុកម្ៅកកនលងសមរសប។
រតូវទុករគ្នប់ខ្នូរម្ៅជាមួយា៉ែ សីុនខ្នូរជានិចេ។ 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 មិនរតូវបម្ងកើនម្លបឿនកូរឲ្យម្លឿនហួសខ្ទល ំងម្ពក
ម្ទម្ររោះវាអាចបណ្ដៅ លឲ្យខ្ទទ តសូលុយសយុង ឬ
អាចបណ្ដៅ លឲ្យកបកកកវ។ 

 មិនរតូវោក់សូលុយសយុងកដលរតូវកូរម្ពញកកវ
ម្ពកម្ទម្ររោះវាងាយនឹងខ្ទទ តម្ចញ។ 

 រតូវផ្ទៅ ច់ចរនតម្ៅម្ពលម្របើរបាស់រចួ។ 
 រតូវទុករគ្នប់ខ្នូរម្ៅជាមួយា៉ែ សីុនខ្នូរជានិចេ។ 
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មា៉ែ សុ៊ីនរងវិលចារផចិត 

 
ា៉ែ សីុនរងវិលចាកផេិត
បងវិលម្ោយម្ដ 

 
ា៉ែ សីុនរងវិលចាកផេិត
បងវិលម្ោយម្ដ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ា៉ែ សីុនរងវិលចាកផេិត
ម្ដើរម្ោយចរនៅអេគិសនី 

១. ព្បបភទ 
 ា៉ែ សីុនរងវិលចាកផេិតានពីរបម្ភទេឺា៉ែ សីុនបងវិល
ម្ោយម្ដនិងម្ោយា៉ែ សីុនកដលម្ដើរម្ោយចរនតអេគិសនី។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់

 ម្េម្របើា៉ែ សីុនរងវិលចាកផេិតម្ដើមបីកញកយកកករវលិ
វលុម្ចញពីសូលុយសយុងរាវម្ោយចាក់សូលុយសយុង
កដលានកករវលិវលុចូលកនុងបំពង់ោករចួោក់
ចូលម្ៅកនុងឡតា៉ែ សីុនរងវិលចាកផេិត និងបងវិល
ម្ៅាមម្លបឿនកដលម្យើងចង់បានម្ោយម្ដ 
ឬម្ោយចរនតអេគិសនី។ 

 រតូវោក់សូលុយសយុងចូលម្ៅកនុងឡតរបស់ា៉ែ សីុន 
កនុងលកខណៈសីុម្មរទីគ្នន ជាោច់ខ្ទត ម្ដើមបីម្ជៀសវាង
ការម្ធវើឲ្យា៉ែ សីុនឆាប់ខូ្ច និងសូលុយសយុងកញកមិន
បានលា។ 

 ម្បើានសូលុយសយុងកតមួយបំពង់ោក រតូវោក់ោក់
បំពង់ោកមួយម្ទៀតកដលបំម្ពញម្ោយទឹកកនុង
បរាិណាឌម្សមើគ្នន នឹងសូលុយសយុងរតូវកញក ចូល
កនុងឡតមួយម្ទៀតកដលានទីាំងសីុម្មរទីគ្នន ។ 

 
៣. ការទុរដារ ់
 ករណីា៉ែ សីុនរងវិលចាកផេិតបងវិលម្ោយម្ដម្យើង
អាចម្េៀបភាជ ប់វាម្ៅនឹងម្ជើងទរមអវីមួយដូចជាតុជាម្ដើម។ 
ចំម្រោះា៉ែ សីុនរងវិលចាកផេិតបងវិលម្ោយចរនតអេគិសនី 
រតូវោក់វាកនុងរបអប់បិទជិត និងទុកម្ៅកកនលងសមរសប។ 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវដកបំពង់ោកម្ចញពីឡតា៉ែ សីុនប ទ ប់ពីម្របើ
រចួ 

 រតូវផ្ទៅ ច់ចរនតអេគិសនីនិងបិទរេបឲ្យជិតប ទ ប់ម្បើពី
ម្របើរបាស់រចួ។ 

 រតូវសាា តឲ្យោា តជានិចេ 
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ករវនិងស្ថា បព្ាចំប ះ 

 
 
 

 
ោល បររចំម្ហោះ 

 

១. ព្បបភទ 
 ជារបម្ភទកកវកវងនិងានេរមប។ោល បររ
ចំម្ហោះជាោល បររកដលានដងកវងនិងានកនៅក់សរាប់
ោក់ោរធាតុេីមីសរាប់ម្ធវើចំម្ហោះ។(ម្មើលរបូ) 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើកកវម្នោះម្ដើមបីដុតចំម្ហោះធាតុេីមីម្ផេងៗដូច
ជាម្លាហៈកដកស័ងកសីកាបូនោព ន់ធ័រជាម្ដើម។ម្េអាចោក់
បកនថមនូវឧសម័នអុកសីុកសនម្ៅកនុងម្ ោះករណីម្េចង់បាន
ចំម្ហោះសពវ។ជាទូម្ៅម្េរតូវម្របើោល បររចំម្ហោះម្ដើមបីងាយ
រសួលកនុងការោក់នូវធាតុេីមីកដលរតូវចំម្ហោះ។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 ទុកកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយកឡកជាមួយរេបរបស់វា
និងោក់ម្ៅជិតឬជាមួយោល បររចំម្ហោះម្ររោះវានឹងរតូវម្របើ
ជាមួយគ្នន ។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវទុកោក់និងកាន់ម្ោយរបុងរបយ័តនម្ររោះវាអាច
កបកបាក់។ 

 រតូវលាងសាា តនិងសមងួតម្រកាយពីម្របើរបាស់
រចួម្ហើយ។ 

 
ករវបមើល 

 
 
 
 
 
 

១. ព្បបភទ 
 អាចជារបម្ភទកកវឬជ័រកដលានរាងមូលរតកប៉ែតដូ
ចជាកូនចាន។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើកកវម្មើលសរាប់ោក់ភាេសំណ្ដកម្ដើមបី
ពិនិតយម្មើលឬរហួំតាមសរមួលឬម្េអាចម្របើសរាប់ជាេ
រមបកកវម្បកស៊ែម្ដើមបីរេបរការភាេសំណ្ដកកនុងរយៈ
ម្ពលខ្លីបាន។ 



សស្ៀវសៅណែន ាំស្ដីពីឧបករែ៍ពិសោធ-មន្ទីរពិសោធវទិ្យាោស្រស្ត 

28 
 

 
 

 
ការម្របើសរាប់ោក់
ភាេសំណ្ដក 

 

 
ការម្របើជាេរមប 

 

 
 
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកកនុងកក្ចេ ងម្ោយកឡកពីម្េ។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវកាន់និងម្របើរបាស់ម្ោយរបុងរបយ័តនចំម្រោះ
កកវម្មើលកដលម្ធវើពីកកវម្ររោះវាអាចបាក់កបក។ 

 មិនរតូវម្របើចានម្មើលសរាប់ដុតកម្ដៅ
ភាេសំណ្ដកជាោច់ខ្ទត ម្ររោះវាមិនធន់នឹង
កម្ដៅ ម្ទ។ 

 រតូវលាងសាា តនិងសមងួតម្រកាយពីម្របើរបាស់
រចួម្ហើយ។ 
 

 
ឡវក រ 
 
 

រម្បៀបកាន់និងរេលុក 
 

 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ជារបម្ភទកកវានឆនុកនិងានម្វុ ើលសរាប់បិទម្បើក
និងបងហូរសូលុយសយុង។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើឡវកញកសរាប់កញកសូលុយសយុង ឬ
អងគធាតុរាវពីរ កដលានផ្ទសពីរម្ផេងគ្នន  (មិនរលាយចូល
គ្នន )។ ភាេម្រចើនម្េម្របើម្ៅកនុងដំម្ណើ រការកញកម្នសាស
ធាតុសររីាងគ ឬសូលុយសយុងកំផលិច កដលជាទូម្ៅផ្ទសមួយ
រលាយកនុងទឹក ផ្ទសមួយម្ទៀតរលាយកនុងអងគធាតុរលាយ
សររីាងគ។ ខ្ទងម្រកាមេឺជាដំម្ណើ រការទូម្ៅមួយកនុងការម្របើ
របាស់ឡវកញក៖ 

1. បិទម្វុ ើល និងចាក់សូលុយសយុងលាយាមាត់ 
ឡវកផនកខ្ទងម្លើ 
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ការទុកឲ្យផ្ទសសូលុយសយុង
ពីរម្ៅកញកោច់ពីគ្នន  

 
 

2. បិទឆនុកឲ្យជិត និងកាន់ឡវម្ៅាមលកខណៈ
បម្ចេកម្ទស (ម្មើលរបូ)។ ម្ដមួយខ្ទប់ឆនុកឲ្យជាប់ 
និងម្ដមួយម្ទៀតកាន់រតង់ម្វុ ើលឡវកញក។ 

3. រេលុក ២ ម្ៅ ៣ ដង រចួកាន់យកកផនកម្វុ ើលោក់ម្ៅ
ខ្ទងម្លើ រចួមួលម្វុ ើលម្បើកម្ដើមបីឲ្យឧសម័នម្ចញ។ 

4. បិទម្វុ ើលវញិ និងម្ធវើដូចដំម្ណើ រការទី3រហូតដល់អស់
ានឧសម័នម្ចញនិងេិតថ្នការរេលុកបានសពវ
លាម្ហើយ។ 

5. បិទម្វុ ើលនិងោក់លាយកដលរេលុយរចួកនុង
ឡវកញកម្នោះឲ្យនឹងមួយកកនលងម្ៅម្លើម្ជើងទរម
ម្ដើមបីទុកឲ្យសូលុយសយុងកញកផ្ទសពីរម្ផេង
គ្នន បានលា។ 
 

៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយកឡកពីម្េ។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវទុកោក់និងកាន់ម្ោយរបុងរបយ័តនម្ររោះវាអាច
កបកបាក់។ 

 រតូវលាងសាា តនិងសមងួតម្រកាយពីម្របើរបាស់
រចួម្ហើយ។ 

 
 
បំពង់រាងអរសរU 

 
 

 
១. ព្បបភទ 

 ជាបំពង់កដលម្ធវើអំពីកកវនិងានរាងដូចអកេរU។ 
បំពង់រាងU អាចានទំហំធំ និងតូចម្ៅាមរបម្ភទ
ម្របើរបាស់របស់វា។ បំពង់រាង U អាចានពីររបម្ភទេឺ 
បំពង់រាងជាអកេរU ានកខ្នង និងគ្នម នកខ្នង។ 
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បំពង់រាងជាអកេរU ានកខ្នង 

 

 
 

ការម្របើបំពង់រាងអកេរ U 
សរាប់ម្ធវើអេគិសនីវភិាេ 

 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់

 ម្េម្របើរបាស់បំពង់រាងអកេរU ម្នោះភាេម្រចើនម្ៅ
កនុង ដំម្ណើ រការអេគិសនីវភិាេ កដលាត់បំពង់ាខ ងោក់
ម្អឡិចរតូតមួយ និងាខ ងម្ទៀតោក់ម្អឡិចរតូតមួយម្ទៀត 
ខ្ណៈកដលសូលុយសយុងវភិាេរតូវបានម្េោក់ចូលម្ៅកនុង

បំពង់ម្នោះ។ ការម្របើបំពង់រាងអកេរUសប្មាប់អគគិសនីវភិ្លគ
ទនេះ វាបងកឲ្យមានភ្លពងាយស្រសួលកនុងការពិនិតយ សទងកត
ទមើលផលិតផលកែលទកើតមានទៅខាងទអឡិចប្តូត
នីមួយៗបានចាស់លាស់។ 

 

៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយកឡកពីម្េ ឬទុកកនុង
កកចេ ងជាមួយបំពង់ោកក៏បាន។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវទុកោក់និងកាន់ម្ោយរបុងរបយ័តនម្ររោះវាអាច
កបកបាក់។ 

 រតូវលាងសាា តនិងសមងួតម្រកាយពីម្របើរបាស់
រចួម្ហើយ។ 

 
 
ចានរ ួំត 

 
 
 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ជារបម្ភទចានកដលម្ធវើពីប័ុកសឺកឡន ម្សៅើងជាង 
ចានចំម្ហោះ និងានទំហំខុ្សៗគ្នន ។ 
 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើចានរហួំតសរាប់ម្ធវើការម្ធវើការរហួំតភាេ
សំណ្ដក ទំងអងគធាតុរងឹ និងអងគធាតុរាវ ម្ោយកម្ដៅ  
ឬម្ោយសរមួល។ 
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ការដុតកម្ដៅ ភាេសំណ្ដក 
ម្ោយម្របើចានសមងួត 

 

 
 
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកម្ៅកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយកឡកពីម្េ ឬទុក
ជាមួយចានចំម្ហោះ ក៏បាន កតរតូវោក់វាឲ្យម្ៅជិតដម្ងកៀប 
ម្ររោះជានិចេជាកាល វារតូវការម្របើរបាស់ជាមួយគ្នន ។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវចាប់ចានម្ោយដម្ងកៀបម្ពលដុតកម្ដៅ ។ 
 កំុោក់ចានកដលកំពុងម្ៅៅ ម្ៅម្លើកកនលងរតជាក់ដូច
ជាករាលឥដឋម្ររោះវាអាចកបក។ 

 រតូវលាងសាា តភាល មនិងម្កាសសនឹមឲ្យោា តប ទ ប់
ពីម្របើរបាស់រចួ។ 

បជើងទព្ម និងព្រចាប ់

 
 

 

១. ព្បបភទ 
 ភាេម្រចើនម្ជើងទរម និងឧបករណ៍ម្ផេងៗម្ទៀត
របស់វាដូចជា រកចាប់ កងកដកជាម្ដើមរតូវបានម្េម្ធវើពី
ម្លាហៈ។ ានម្ជើងទរមខ្លោះក៏ម្េម្ធវើអំពីម្ឈើផងកដរ។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើរបាស់ម្ជើងទរមសរាប់ចាប់រទ ឬដំម្ឡើង
ភាជ ប់ជាមួយឧបករណ៍ម្ផេងម្ទៀតដូចជាឧបករណ៍បំណិត 
ឡវកញក ឬការដុតកម្ដៅ ម្ផេងៗម្ៅាមតរមូវការ។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយកឡក និងោក់ម្ៅ
ម្លើម្ធនើរខ្ទងម្រកាមម្េ ម្ររោះវាជារបស់ធងន់។ ឧបករណ៍
ម្ផេងៗម្ទៀតដូចជារកចាប់ កងម្លាហៈជាម្ដើម រតូវោក់ម្ៅ
កកបរគ្នន  ម្ររោះជានិចេជាកាលម្េរតូវការម្របើវាជាមួយគ្នន ។ 
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៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 ពំុានបរមុងរបយ័តនអវីពិម្សសសរាប់ការទុកោក់
ឬការម្របើរបាស់ឧបករណ៍ម្នោះម្ទ។ 
 

ឧបររណ៍សព្មាប់ដុតរបដៅ  
 

 
 
 
 

 
េប្មទជើងបី 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

១. ព្បបភទ 
 ឧបករណ៍សរាប់ដុតកម្ដៅ ជាការរបមួលផៅុំម្ន
ឧបករណ៍ម្ផេងៗបចេូ លគ្នន  ដូចជា ប៊ែុនសិុន ទរមម្ជើងបី 
បនទោះអាមញ៉ែង់ ទរមដុតរាងរតីម្កាណជាម្ដើម។ 
  
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 រតូវដំម្ឡើងឧបករណ៍ដូចកនុងរបូ។ ករណីដុតកម្ដៅ
ភាេសំណ្ដកម្ោយម្របើកកវធំៗ ដូចជាកកវម្បកស៊ែកកវ
កអ៊ែកកឡន កកវបាឡុងជាម្ដើម ម្េម្របើបនទោះអាមញ៉ែង់ ម្ដើមបី
រទកកវ និងម្ដើមបីរកាកម្ដៅ ឲ្យម្កើនាមសរមួល។ កតករណី
ដុតកម្ដៅ ភាេសំណ្ដកម្ោយម្របើចានតូចៗ ដូចជាចាន
ចំម្ហោះជាម្ដើម ម្េម្របើទរមរតីម្កាណ ម្ដើមបីរទចានម្ោយ
ោក់ពីម្លើទរមម្ជើងបី។ 
 
 ខ្ទងម្រកាមេឺជារម្បៀបម្របើប៊ែុនសិុន៖ 

1. បិទម្វុ ើលខ្យល់ ម្ៅម្លើប៊ែុនសិនឲ្យជិត។ 
2. ម្បើកម្វុ ើលឧសម័ន (ហាគ ស)។ 
3. ម្របើម្ឈើេូស ឬកដកម្កោះដុតចុងប៊ែុនសិុនាម
ទិសម្ៅពីខ្ទងម្រកាមាត់ប៊ែុនសិុន ម្ោយរបុង
របយ័តន។ 

4. ម្បើកម្វុ ើលខ្យល់ ម្ៅម្លើប៊ែុនសិុន ម្ដើមបីកកតរមូវ
អណ្ដៅ តម្ភលើងឲ្យានពណ៌ម្ខ្ៀវ (អណ្ដៅ តម្ភលើង
ម្មើលមិនសូវម្ ើញ)។ 

5. បិទម្វុ ើលទំងអស់ ទំងម្វុ ើលខ្យល់ និងម្វុ ើលឧសម័ន 
ប ទ ប់ពីដុតកម្ដៅ រចូ។ 
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ការែុតកទដៅ ភ្លគសំណ្ដកកនុង 
កកវទបកស៊ែ (ទប្បើប ទ េះអាមញ៉ែង់) 

 
 
 
 

 
ការែុតកទដៅ ភ្លគសំណ្ដកកនុង

ចានចំទហេះ 
(ទប្បើេប្មងប្តីទកាណ) 

 

 
 

 
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកោក់ឧបករណ៍ទំងម្នោះម្ៅម្ធនើរខ្ទងម្រកាមម្េ 
និងោក់ម្ៅកនុងរកុមជាមួយគ្នន  ម្ដើមបីងាយរសួលកនុងការ
កសវងរក ម្ររោះជាទួម្ៅម្េម្របើឧបករណ៍ទំងម្នោះកនុងម្ពល
ជាមួយគ្នន ។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 មិនរតូវម្ដើរម្ចាលឧបករណ៍/ពិម្ោធន៍កដល
កំពុងកតដុតកម្ដៅ ជាោច់ខ្ទត។ 

 រតូវបិទប៊ែុនសិុន ឬរបភពកម្ដៅ  ប ទ ប់ពី
ដុតកម្ដៅ រចួ។ 

 រតូវម្រៀបចំសាា រឲ្យបានោា ត និងោក់ាមរកុម 
ម្ៅកកនលងម្ដើមរបស់វាវញិ ប ទ ប់ពីម្របើ
របាស់រចួ។ 

 
 
 
 

 
 
 
 
ការម្របើកងម្លាហៈ សរាប់ដុតកម្ដៅ  

 
ជញ្ជ ៊ីងបអែចិព្តូនិច 

 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ជចជ ីងម្អឡិចរតូនិច ជាជចជ ីងកដលម្ដើរម្ោយ
ថ្នមពលអេគិសនី។ ជចជ ីងខ្លោះអាចម្របើថមពិលក៏បាន។ ជចជ ីង
ម្នោះ អាចានសមតថភាពថលឹងបានសុរកិតខ្ទល ំង រហូតម្េអាច
ទទួលបានតម្មលម្លខ្ ៤ ខ្ទង់ម្រកាយម្កបៀស ម្ៅាមរបម្ភទ
ជចជ ីងកដលម្េផលិត។ 
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២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ខ្ទងម្រកាមេឺជារម្បៀបថលឹងម្ោយម្របើជចជ ីង
ម្អឡិចរតូនិច៖ 

1. ចុចកុងាក់ភាជ ប់ចរនតអេគិសនី។ 
2. ោក់រកោសរទប់ោរធាតុេីមីឬឧបករណ៍ម្ផេង
ម្ទៀតដូចជាកកវម្បកស៊ែឬកកវកអ៊ែកឡនជាម្ដើម។ 

3. ចុចប៊ែូតុងកដលានសរម្សរអកេរថ្ន“TARE” 
ឬ“Zero” ម្ដើមបីផ្ទត់សំបកនិងឲ្យជចជ ីងបងាហ ញ
ម្លខ្សូនយ។ 

4. ោក់ោរធាតុេីមីចូលម្ដើមបីថលឹងនូវចំនួនកដលម្យើង
រតូវការ។ 

5. បិទកុងាក់អេគិសនីវញិប ទ ប់ពីម្របើរបាស់រចួ។ 
 

៣. ការទុរដារ់ 
 រតូវទុកជចជ ីងម្ៅមួយកកនលងម្ៅកកនលងណ្ដមួយរស
ឡោះពីឧបករណ៍ដម្ទនិងរេបឲ្យជិតម្ដើមបីការររធូលី។ 

 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 មិនរតូវោក់វតថុម្ផេងម្ចាលម្ៅម្លើថ្នសជចជ ីង
ជាោច់ខ្ទន។ 

 មិនរតូវថលឹងវតថុអវី កដលធងន់ម្លើសពីសមតថភាព
ជចជ ីងម្ឡើយ។ 

 មិនរតូវរកិំល ឬម្លើកជចជ ីងចុោះម្ឡើងម្ទ ម្ររោះ 
វាអាចបាត់បង់នូវភាពសុរកិតរបស់ជចជ ីង។ ម្បើ
ករណីរតូវផ្ទល ស់បៅូរទីកកនលង រតូវទុកជចជ ីងឲ្យម្ៅ
មួយកកនលងឲ្យបានយា៉ែងម្ហាចណ្ដស់ ១៥  ទី 
សិន មុនម្ពលចាប់ម្ផៅើមថលឹង។ 
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ជញ្ជ ៊ីងដងប៊ី 
 
 

 
 
 
 

 
ការថលឹង 

 
 

 
ការអានា៉ែស (347.00g) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ជារបម្ភទជចជ ីងបូលកូនកដលានដងបីនិងាន
កូនទមងន់បីម្ផេងៗគ្នន ។ជចជ ីងម្នោះានសមតថភាពថលឹងចាប់
ពី0.01g រហូតដល់ 500gនិងានលកខណៈសុរកិតដូចជា
ជចជ ីងម្អឡិចរតូនិចកដរ។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់

1. រកិំលកូនទមងន់ម្ៅម្លើដងជចជ ីងទំងបីមក
ចំណុចសូនយទំងអស់។ 

2. មួលតរមូវប៊ែូតុងសរាប់បូលកូនម្ដើមបីឲ្យចុង
ដងជចជ ីងចងាុលចំេំនូសលំនឹង។ 

3. ោក់វតថុម្ៅម្លើថ្នសជចជ ីង។ 
4. ចាប់ម្ផៅើមរកិំលកូនទមងន់ម្ៅម្លើដងកណ្ដៅ លម្េ 

(ធំជាងម្េ) ឲ្យចំរកិតនីមួយៗម្ៅម្លើដង
ជចជ ីងរហូតដល់ដងជចជ ីងធាល ក់ចុោះម្រកាមេំនូស
លំនឹងរតូវរកិំលកូនជចជ ីងមកម្រកាយ
មួយរកិតវញិ។ 

5. ចាប់ម្ផៅើមរកិំលកូនទមងន់ម្ៅម្លើដងជចជ ីង
ខ្ទងម្រកាយម្េ (ទំហំប ទ ប់) 
មួយរកិតមៅងរហូតដល់រហូតដល់ដងជចជ ីងធាល ក់
ចុោះម្រកាមេំនូស
លំនឹងរតូវរកិំលកូនជចជ ីងមកម្រកាយ
មួយរកិតវញិ។ 

6. ចាប់ម្ផៅើមរកិំលកូនទមងន់ម្ៅម្លើដងជចជ ីងខ្ទង
មុខ្ម្េ (តូចជាងម្េ) រហូតដល់ដងជចជ ីងចងាុល
ចំេំនូសលំនឹង។ 

7. អានតម្មលម្លខ្សរបុម្នដងជចជ ីងទំងបី (ម្មើល
របូ) កដលតម្មលម្ ោះជាា៉ែសរបស់វតថុកដលថលឹង។ 
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៣. ការទុរដារ់ 
 រតូវទុកោក់ម្ៅទីរសឡោះនិងកំុោក់របស់របរអវី
ម្ផេងៗពីម្លើជចជ ីង។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 រតូវោក់កងម្ោន រ ឬជ័រម្ៅនឹងកម្នថ្នសជចជ ីង 
ប ទ ប់ពីម្របើរបាស់រចួ ម្ដើមបីការររឲ្យដងជចជ ីងានលំនឹង
លា ម្ៅខ្ណៈម្ពលកដលទុកមិនម្របើរបាស់វា។ 

 
ព្រូណូកម៉ែព្ត 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
១. ព្បបភទ 
 រកូណូកម៉ែរតជារបម្ភទ ឡិកាឌីជីថលកដលអាច
ម្របើជា ឡិកាសរាប់ម្មើលម្ា៉ែងផងនិងសរាប់វាស់រយៈ
ម្ពលផង។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 រកូណូកម៉ែរតរតូវបានម្េម្របើជាទូម្ៅសរាប់វាស់
រយៈ
ម្ពលម្ផេងៗទំងខ្ទងកផនកសិកាវទិាោស្រសតនិងកផនកកីឡ
។វាានប៊ែូតុងចំនួនបីេឺ៖ 
 
MOOD : 
សរាប់ចុចផ្ទល ស់បៅូរពីការបងាហ ញម្ា៉ែងម្ៅជារកូណូកម៉ែតស
រាប់វាស់រយៈម្ពល។ម្បើចង់វាស់រយៈម្ពល
អវីមួយរតូវចុចប៊ែូតុងMOOD 
បៅួរម្ៅជារកូណូកម៉ែរតកដលវាបងាហ ញម្លខ្0:00:00។ 
START/STOP 
:សរាប់ចុចម្ពលចាប់ម្ផៅើមវាស់រយៈម្ពលនិងចុចមៅងម្ទៀត
ម្ៅម្ពលការវាស់រតូវបានបចេ ប់។រយៈម្ពលកដលបានវាស់
ម្ ោះនឹងបងាហ ញម្ៅម្លើចរ (ម្អរកង់) របស់រកូណូកម៉ែរត។ 
RESET :សរាប់ចុចឲ្យម្លខ្បៅូរម្ៅជា0:00:00 វញិម្ដើមបី
វាស់រយៈម្ពលម្ផេងម្ទៀត។ 
៣. ការទុរដារ ់
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 រតូវទុកកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយកឡកពីម្េ និងោក់ 
ឲ្យឆាង យពីទឹក ឬសំម្ណើ ម។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 រតូវដកថមម្ចញពីរកូណូកម៉ែរតជានិចេប ទ ប់ពី
ម្របើរបាស់រចួ។ 
 

 
ឧបររណ៍ននួងឆនុរ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ជាបំពង់ម្លាហៈ កដលានាត់មុតដូចមុខ្កំាបិទ 
និងានម្ដសរាប់កាន់ទប់ម្ៅម្ពលម្របើរបាស់។ 
  
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើឧបករណ៍ខ្នួងឆនុកម្ដើមបីម្ចាោះរនធឆនុកជ័រ ឬឆនុក 
ម្ឈើម្ផេងៗកនុងមនទីរពិម្ោធ។ ឧបករណ៍ម្នោះានទំហំមុខ្
ខ្ទត់ខុ្សៗគ្នន  កដលអាចឲ្យម្េម្ចាោះរនធឆនុកម្ៅាមទំហំកដល
ម្េចង់បាន។ ម្េក៏អាចម្របើឧបករណ៍ម្នោះសរាប់ម្ចាោះរនធ
ម្លើឧបករណ៍ម្ផេងៗម្ទៀត ម្រៅពីឆនុកផងកដរ។ 
 ម្ដើមបីម្ចាោះរនធឆនុក ម្េរតូវោក់ឆនុកបចឈរ រចួោក់ាត់
ឧបករណ៍ខ្នូងឆនុកម្នោះពីម្លើឆនុក រតង់កកនលងកដលរតូវម្ចាោះ 
រចួម្របើម្ដាខ ងទប់ឆនុក និងម្ដាខ ងម្ទៀតកាន់ម្ដឧបករណ៍ខ្នួង
ឆនុកសងកត និងមួលាមរទនិច ឡិការាមសរមួល បនៅិច
មៅងៗ រហូតដល់ឆនុកធលុោះ។ ដកឧបករណ៍ខ្នួងឆនុកម្ចញ និង 
រកុយកបំកណកជ័រកដលជាប់កនុងឧបករណ៍ខ្នួងឆនុកម្ ោះ
ម្ចញពីបំពង់។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 ជាទូម្ៅឧបករណ៍ម្នោះម្េរតូវោក់កនុងកូនកក្ចេ ង
មួយ ម្ៅជិតឆនុកជ័រ ឬឆនុកម្ឈើ ម្ររោះជានិចេជាកាលម្េកតង
កតម្របើរបាស់វា កាលណ្ដម្េរតូវការម្របើឆនុក។ 
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រម្បៀបកាន់ម្ចាោះរនធ ម្ោយម្របើ

ឧបករណ៍ខ្នួងឆនុក 

៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 ម្ពលម្ចាោះរនធ រតូវកាន់ទប់ឆនុក និងឧបករណ៍ខ្នួងឆនុក 
ម្ោយរបុងរបយ័តនបំផុត ម្ររោះវាងាយនឹងរកឡច់ កដល ំ
ឲ្យមុតម្ដ។ 
 

 
កវ៉ែនតាការារ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

បលារ ណុប វុឍ 
អតីតោោត  ងចារយេីមីវទិា
ដ៏ម្ឆនើមម្នវទិាោថ នជាតិអប់រ ំ
គ្នត់បានទទួលមរណៈភាព 

កនុងឆាន ំ២០១៥ 
ម្ោយោរជំងឺគំ្នងម្បោះដូង 

 
១. ព្បបភទ 
 កវ ៉ែនាការររានម្រចើនរបម្ភទ ាមម៉ែូដម្ផេងៗ
គ្នន ។ វាជារបម្ភទជ័រ កដលម្េរច រេបកភនកយា៉ែងជិតលា។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើកវ ៉ែនាការររ ម្ដើមបីរក់ការររកភនកម្ៅ
ម្ពលម្ធវើពិម្ោធន៍។ 
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយកឡកពីម្េ និងរតូវ
ឧសាហ៍ពិនិតយម្មើលកចេ ក់របស់វា។ ម្បើកចេ ក់របស់វា ាន
ភាពរសអាប់ ឬឆកូតខ្ទល ំងកដល ំឲ្យម្មើលមិនសូវចាស់ រតូវ
ម្បាោះកវ ៉ែនាម្ ោះម្ចាល។ កំុម្របើវា។ 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 រតូវរបយ័តនកំុឲ្យកចេ ក់កវ ៉ែនាឆកូត ឬរសអាប់។ 
ម្បើានសូមកំុម្របើវា រតូវម្របើកវ ៉ែនាណ្ដកដលានកចេ ក់ថ្នល
ចាស់លា។ 
 

ចង្ក្រក នរបដៅ អគគិសន៊ី 
 

 
 
 

១. ព្បបភទ 
 ជារបម្ភទស៊ែុ៊ុំ កដលម្ដើរ ម្ោយចរនតអេគិសនី និងាន
ប៊ែូតុងសរាប់តរមូវបរាិណកម្ដៅ  ឬករមិតសីតុណហ ភាព 
កដលម្េចង់បាន។ 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើឧបករណ៍ម្នោះសរាប់កម្ដៅ សូលុយសយុង 
ឬលាយរបតិកមម និងពិម្សសសរាប់កតឧបករណ៍កដល
ានបាតមូលដូចជាកកវបាឡុងកតប៉ែុម្ណ្ដណ ោះ។ 
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៣. ការទុរដារ ់
 រតូវទុកោក់កនុងរបអប់របស់វា និងម្ៅកកនលងកដល
គ្នម នធូលី។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 មិនរតូវលាងឧបករណ៍ម្នោះជាោច់ខ្ទត។ 

 
ម៉ែុលទ៊ីកម៉ែព្ត 
 

 
ម៉ែុលទីកម៉ែរតរបម្ភទអាណ្ដឡុក 

 
ម៉ែុលទីកម៉ែរតរបម្ភទឌីជីថល 
 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ម៉ែុលទីកម៉ែរតានពីរបម្ភទេឺ របម្ភទអាណ្ដឡុក 
និងរបម្ភទឌីជីថល កដលទំងពីររបម្ភទម្នោះ អាចម្របើរបាស់ 
បាន និងានមុខ្ងារម្របើរបាស់ដូចគ្នន ។  
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម៉ែុលទីកម៉ែរតជាឧបករណ៍មួយានរម្បៀបម្របើរបាស់
ោំញំុា ម្ោយោរវាានមុខ្ងារម្រចើន។ ម៉ែុលទីកម៉ែរតអាច 
រតូវបានម្របើកនុងមុខ្ងារជាអំកពកម៉ែរតសរាប់វាស់អំាងតង់ 
សីុម្តចរនត ជាវ៉ែលុកម៉ែរតសរាប់វាស់តម្មលតង់សយុង និងជា 
អូមកម៉ែរតសរាប់វាស់តម្មលម្រសីុសៅង់។ 
 
កផនកសំខ្ទន់ៗម្នម៉ែុលទីកម៉ែរត និងតួ ទីរបស់វា៖ 

1. ច (ម្អរកង់) សរាប់បងាហ ញតម្មលម្លខ្ 
2. ប៊ែូតុងម្រជើសម្រ ើសកាលីប 

(ម្ដើមបីម្រជើសម្រ ើសមុខ្ងាររបស់វាដូចជា អំកពកម៉ែរត 
វ ៉ែលុកម៉ែរត ឬ អូមកម៉ែរតជាម្ដើម) 

3. DCmA ានមុខ្ងារជាអំកពកម៉ែរតសរាប់វាស់ 
ចរនតជាប់ 

4. DCV ានមុខ្ងារជាវ ៉ែលុកម៉ែរតសរាប់វាស់ 
តង់សយុងជាប់ 

5. ACV ានមុខ្ងារជាវ ៉ែលុកម៉ែរតសរាប់វាស់ 
តង់សយុងឆាល ស់ 

6. ានមុខ្ងារជាអូមកម៉ែរត សរាប់វាស់តម្មល 
ម្រ ៉ែសីុសៅង់ 
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7. ម្គ្នលា៉ែស (-COM)។ 
8. ម្គ្នល (+)  
9. រទនិចចងាុលតម្មលម្លខ្ (ចំម្រោះម៉ែុលទីកម៉ែរត 
អាណ្ដឡុក) 

ការម្រជើសម្រ ើសកាលីប៖ 

 កាច់កាលីបម្ដើមបីម្រជើសម្រ ើសមុខ្ងារកដលអនកចង់វាស់ ដូចជា DCmA, DCV, 
ACV ឬ។ 

 ម្រជើសម្រ ើសតម្មលម្លខ្ឲ្យធំជាងតម្មលកដលម្យើងចង់វាស់ ម្ររោះតម្មលម្លខ្ របស់ 
កាលីបនីមួយៗជាតម្មលម្លខ្អតិបរាិម្នការវាស់។ ឧទហរណ៍  កាលីប 25V 
ម្យើងអាចវាស់តង់សយុងពី 0V ម្ៅ 25V។ 

 របសិនម្បើម្យើងចង់ដឹងតម្មលម្លខ្ពិតរបាកដ ម្យើងេួរម្របើកាលីបកដល ាន 
តម្មលធំជាងម្េបំផុត។ 

 ម្ដើមបីវាស់តង់សយុងរបស់ថមពិលមួយ កដលម្យើងមិនោគ ល់តម្មលរបស់វា
ពិតរបាកដ ជាដំបូងម្យើងេួរម្រជើសម្រ ើសយកមុខ្ងារ DCV និងចាប់ម្ផៅើមវាស់ពី
កាលីបធំបំផុត (1000V)។ 

 របសិនម្បើរទនិចរបស់មុលទីកម៉ែរតមិនានលំងាក ឬម្លខ្ឌីជីថលមិនបងាហ ញ
តម្មល អនកេួរបនថយតម្មលកាលីបពីធំ មកតូចជាបនតប ទ ប់ រហូតដល់អនកម្ ើញ
មួយជាក់លាក់។ 

 
ការវាស់តង់សយុងថមពិល 
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រម្បៀបភាជ ប់ឧបករណ៍កដលចង់វាស់ជាមួយនឹងម៉ែុលទីកម៉ែរត៖ 

 ការវាស់តង់សយុង 
o តវ ៉ែលុកម៉ែរតជាកខ្នងជាមួយនឹងម្គ្នលទំងពីរម្នថមពិល ឬម្រសីុសតង់កដល
រតូវវាស់ 

o ភាជ ប់វាម្ោយឲ្យចរនតចូលាមប៉ែូល (+) និងម្ចញាមប៉ែូល (-) 
 ការវាស់អំាងតង់សីុម្តចរនត 

o ភាជ ប់អំកពកម៉ែរតជាម្សរជីាមួយនឹងម្រ ៉ែសីុសតង់។ ចូររបយ័តន! កំុភាជ ប់វាម្ៅ
នឹងរបភពដូចជាថមពិល ឬអាេុយ ម្ររោះអាចម្ធវើឲ្យអំកពកម៉ែរតម្ឆោះខូ្ច។ 

o ភាជ ប់វាម្ោយឲ្យចរនតចូលាមប៉ែូល (+) និងម្ចញាមប៉ែូល (-) ម្បើពំុ
ម្ ោះម្ទ វានឹងបងាហ ញតម្មលអវជិជាន ឬម្ធវើឲ្យរទនិចងាកប្រេ ស់។ 

 ការវាស់ម្រ ៉ែសីុសតង់ 
o ភាជ ប់កខ្េចមលងពណ៌ម្មម ម្ៅនឹងម្គ្នល - COM 
និងកខ្េពណ៌រកហមម្ៅនឹង ម្គ្នល(+)  

o ម្រជើសយកមុខ្ងារជាអូមកម៉ែរត និងតម្មលកាលីបកដលរតូវម្របើ 
o ម្ធវើម្តសតអូមកម៉ែរតរយៈម្ពលខ្ល ីម្ោយោក់កខ្េរកហមឲ្យប៉ែោះកខ្េម្មម  
ម្ដើមបីឲ្យរទនិចរបស់វាចងាុលរតង់ចំណុចសូនយ។ 
របសិនម្បើរទនិចមិនចងាុលចំចំណុចសូនយម្ទ រតូវម្លតរមូវតម្មល ម្ដើមបី
ឲ្យវាងាកមករកចំណុចសូនយ។ កតម្បើវាម្ៅកតមិនចងាុលចំចំណុច
សូនយម្ទ អនករតូវបៅូរថមពិលថមី។ 

o កំុវាស់ម្រ ៉ែសីុសតង់កនុងម្សៀេវីបិទ 
o ភាជ ប់កខ្េចមលងម្ៅនឹងម្គ្នលទំងពីរម្នម្រ ៉ែសីុសតង់ និងអានតម្មលម្លខ្។ 

 
៣. ការទុរដារ់ 

 រតូវទុកោក់ម៉ែុលទីកម៉ែរតកនុងកក្ចេ ងមួយម្ោយកឡក រមួគ្នន ជាមួយកខ្េរបស់វា និង
ោក់ម្លើម្ធនើរ ឬទូរសមរសប។ 

៤. បព្មុងព្បយត័ន 

 រតូវដកថមម្ចញ ម្ពលទុកមិនម្របើរបាស់វា ម្ររោះវាអាចខូ្ចកដលបណ្ដៅ លមកពី
ម្ឡើងករចោះ។ 
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ចានបប៉ែព្ទ៊ី 
 

 
 
 

 
ចានម្ប៉ែរទី ទំហំម្ផេងៗគ្នន  
 

 
ការបណៅុ ោះពពួកផេិត 
ម្ោយម្របើចានម្ប៉ែរទី 

 

 
១. ព្បបភទ 
 ចានម្ប៉ែរទីអាចានជារបម្ភទកកវ ឬជ័រថ្នល  កដល
ានចាន និងេរមប។ ចានម្ប៉ែរទីអាចានានទំហំខុ្សៗ
គ្នន ។  
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើចានម្ប៉ែរទីភាេម្រចើនសរាប់បណៅុ ោះពពួក
ម្កាសិកាតូចៗ ដូចជា បាក់ម្តរ ីឬផេិតជាម្ដើមកនុងជីវវទិា ឬ
មីរកូជីវវទិា។ ម្េក៏អាចម្របើវាសរាប់រកាទុកភាេសំណ្ដក
េីមី ម្ដើមបីរតួតពិនិតយាមោនបនត និងអាចម្របើរបាស់
សរាប់ការម្ធវើម្តសតរបតិកមមម្ផេងៗជំនួសបំពង់ោក
ផងកដរ។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 ចានម្ប៉ែរទីរតូវរកាទុកឲ្យបានោា តជានិចេ និង
ោក់កនុងកក្ចេ ងោា ត រមួគ្នន ទំងេរមបរបស់វាផង។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 ករណីចានម្ប៉ែរទីម្ធវើអំពីកកវ  រតូវរបុងរបយ័តនជាប់
ជានិចេម្ពលម្របើរបាស់វា ម្ររោះវាងាយបាក់កបក។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការសិកាឥទធិពលរបស់ថ្នន ំម្ប៉ែនីសីុលីន 
ម្ៅម្លើបាក់ម្តរ ី
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ចងកកះករវ 

 
 

 
 
 

 
 
 

១. ព្បបភទ 
 ជារបម្ភទចងកឹោះ កដលម្ធវើអំពីកកវ អាចានកវង ឬខ្លី
ម្ៅាមរបម្ភទរបស់វា។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េម្របើចងកឹោះកកវសំខ្ទន់សរាប់កូរសូលុយសយុង 
ម្ៅម្ពលម្េពរងាវសូលុយសយុង ឬម្ៅម្ពលដំម្ណើ រការ
របតិកមមេីមីមួយចំនួន ម្ដើមបីឲ្យលាយម្សមើោច់លា។ 
ចងកឹោះកកវក៏រតូវបានម្េម្របើជាជំនួយកនុងការម្ផទរសូលុយសយុង
ពីកកវមួយម្ៅមួយកដល ម្ដើមបីការររពីការកំពុប ឬខ្ទទ ត។ 
 
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវោក់ចងកឹោះកកវម្ៅកនុងកូនកក្ចេ ងមួយោច់ម្ោយ
កឡកពីម្េ និងោក់ម្ៅម្លើម្ធនើរឲ្យបានសមរសប។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 រតូវរបុងរបយ័តនជាប់ជានិចេម្ៅម្ពលម្របើរបាស់
ឬទុកោក់ចងកឹោះកកវ ម្ររោះវាងាយបាក់កបក និងងាយបងក
ឲ្យានរបួសម្ោយោរបំកណករបស់វា។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ការម្របើចងកឹោះកកវជាជំនួយកនុងការម្ផទរសូលុយសយុង 
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រនូស្ថា ព្ា 
ដួសស្ថរធាតុគ៊ីម៊ី 

 

 
 

 
 
 

 
១. ព្បបភទ 
 ជារបម្ភទកូនោល បររ កដលភាេម្រចើនម្េម្ធវើពី
ម្លាហៈ ម្ហើយខ្លោះក៏ានម្ធវើពីជ័រផងកដរ។ កូនោល បររដួស
ោរធាតុេីមីានម្រចើន របម្ភទម្ៅាមមុខ្ងារកដល ម្េម្របើ 
និងានទំហំខុ្សៗគ្នន ។ 
 
២. របបៀបបព្បើព្ាស ់
 ម្េរបកូនោល បររដួសោរធាតុេីមីម្ដើមបីម្ផទរ
ោរធាតុេីមីរងឹពីដបសតុក ចូលម្ៅកនុងឧបករណ៍កកវ ឬម្របើ
សរាប់ដួសោរធាតុេីមីរងឹម្ៅម្ពលថលឹងជាម្ដើម។ ចុងាខ ង
របស់ោល បររកដលម្េម្ធវើវាឲ្យសំកប៉ែត រសួចបនតិចេឺម្ដើមប ី
ចាក់បំកបកដំុោរធាតុេីមីរងឹ ធំៗ ម្ដើមបីងាយរសួលកនុងការ
ដួសយក។ 
  
៣. ការទុរដារ ់
 រតូវរកាទុកកនុងកូនកក្ចេ ងតូច និងោក់ម្លើម្ធនើរ
សមរសប។ 
 
៤. បព្មុងព្បយត័ន 
 មិនរតូវម្របើកូនោល បររម្នោះសរាប់ដួសមហូម ឬដួស
ញំុារបស់ម្ផេងជាោច់ខ្ទត។ វារតូវបានម្របើកតសរាប់ដួស
ោរធាតុេីមីកនុងមនទីរពិម្ោធកតប៉ែុម្ណ្ដណ ោះ។ 
 

  
 

 

 

 

 

ការែួសារធាតុគីមី 
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 ស្ថា រសញ្ញា សវុតាិភាពមួយចំនួន  

បព្បើរនងុមនទ៊ីរពិបស្ថធវិទាស្ថង្ក្សត 

 

  

របយ័តនសតថ របយ័តនសតថ របយ័តនមុត របយ័តនម្ៅៅ  របយ័តនឧបករណ៍កកវ 

របយ័តនោរធាតុេីមី
(ពុល ឬម្រគ្នោះថ្នន ក់) 

របយ័តនឆក់អេគិសនី របយ័តនកភនក និងមុខ្ របយ័តនម្ភលើង 

របយ័តនសាសធាតុជីវៈ របយ័តនពនលឺឡកស៊ែ របយ័តនធាតុវទិយុសកមម របយ័តនផទុោះ 

របយ័តនពុល របយ័តនម្រគ្នោះថ្នន ក់ របយ័តនភាន ក់ងារ
អុកសីុតកមម 

របយ័តនោរធាតុកាត់សីុ 
និងពុល 
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ឧបររណ៍ពិបស្ថធកដលបគបព្បើព្ាស ់ករញាប ់
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បនទប់ពិបស្ថធវិទាស្ថង្ក្សតគំរ ូ
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ឧបតាមភនិពនធ និងចងព្រងឯរស្ថរ 
បដាយ 

ថវិកា PB ឆ្ន  ំ២០១២
របសវ់ិទាស្ថា នជាតិអប់រ ំ

ឧបតាមភបាះពុមព 

បដាយ 

គបព្មាងអប់រពំ្គូវិទាស្ថង្ក្សត 

របសអ់ងកការ JICA/STEPSAM2 

បាះពុមពចំនួន ៣០០០ ចាប ់


