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 ស ៀវសៅណែនាំបគុ្គលិកអាំពីការចាត់ណែងសារធាតុគី្មី 

 

ភាសាខ្មែរ 

យល់ដឹងពីលក្ខណៈរបស់សារធាតុគីមី 

ដដើមបីចាត់ខ្ែងឲ្យមានសុវតថ ិភាព! 
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ស ែកត ីស្តើម 

ដសៀវដៅខ្ណនាំ 

ដនេះសដងខបពីរដបៀបអានព័ត៌មានសដ ីពីដ្រេះថ្នា ក់្ននសារធាតុគីមីខ្ដលបុគគលិក្គួរយល់ដឹ

ងដៅដពលចាត់ខ្ែងសារធាតុគីមី។  

 

 

1. ពិនិតយសមើល ស្រោះថ្នា ក់ រប ់សារធាតុគី្មីមុននងឹចាត់ណែងវា! 

2. កាំែត់ ម្គគ ល់កន ុងការអានសាា កព័ត៌ម្គនអាំពីសារធាតុគី្មី 

3. សតើរបូ ញ្ញា សៅសលើសាា កសនោះម្គនអតថន័យដូែសមេែ? 

4. សតើស្រោះថ្នា ក់ការងារណដលបណ្តត លមកពីសារធាតុគី្មីសកើតស ើងដូែសមតែ? 

5. ការបងាា រទុកជាមុនសៅសពលចាត់ណែងសារធាតុគី្មី 

(ពិនិតយសមើលសាា កឲ្យបានែា ់) ! 

6. ែាំែុែណដល្តវូអនុវតតតាមសៅកន ុងការងារ្បចាាំថ្ងៃ 

 

 ម្គ ភាពអតថបទ 
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1. ពិនិតយសមើលស្រោះថ្នា ក់រប ់សារធាតុគី្មីមុននងឹចាត់ណែងវា ! 

 

 

 

 

ក្ុាំដលេែពិនិតយដមើលសាេ ក្មុននឹងដ្បើវា។ 

  

សតើមួយណ្តម្គនស្រោះថ្នា ក់？ 

សតើមួយណ្តម្គន្លប ោះពាល់? 

្តវូ្បាកដថ្នបានទទួលការបែុ្ោះបណ្តេ លអាំពី ុវតថ ិភា

ពការងារនិង ុខភាព េ ីពីស្រោះថ្នា ក់សារធាតុគ្មីី 

ណដលម្គន រស រសៅសលើសាា ក! 

សតើអាកយល់ដឹងពីស្រោះថ្នា ក់ថ្នសារធាតុគ្ីមីសទ? 
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2. កាំែត់ ម្គគ ល់កន ុងការអានសាា កព័ត៌ម្គនអាំពីសារធាតុគី្មី 

ែូរពិនិតយដមើលសាេ ក្ GHS។ សាេ ក្ដនេះមាន 5 ខ្នាក្ 

និងមានព័ត៌មានអាំពីអាក្នគត់នគងដូែខាងដ្ោម។ 

 

① ដ ែ្ េះនលិតនលគីមី 

 

② ោរ្ពមាន 

 

③ របូសញ្ញា  

 

④ ព័ត៌មានអាំពីដ្រេះថ្នា ក្់ 

 

⑤ ោរពណ៌នអាំពីោរបង្កា រទុក្ជាមុន 

 

①  ពិនិតយដមើលដ ែ្ េះនលិតនលគីមី 

និង្បក្ដថ្នដតើវាពិតជា្បដលទខ្ដលអាក្ែង់ដ្បើខ្ដរឬដទ។ 

ដៅដពលអាក្បដ រូវាដាក្់ក្ន ុងធុងដនេង ែូរបិទសាេ ក្វាឱ្យបាន្តឹម្តូវ។ 

②  ដដើមបីជាោរ្ពមាន ្តូវបិទភាា ប់ពាក្យ "ដ្រេះថ្នា ក្់" ឬ 

"្បយ័តា"ដៅតាមក្្មិតដ្រេះថ្នា ក្់របស់វា។ អានពាក្យ "ដ្រេះថ្នា ក្់" ថ្ន 

"មានដ្រេះថ្នា ក្់!" និង "ោរ្ពមាន" ថ្ន "្បងុ្បយ័តា!" ។ 

③  របូសញ្ញា បង្កា ញពី្បដលទដ្រេះថ្នា ក្់របស់សារធាតុគីមី។ 

ែូរពិនិតយដមើលរបូសញ្ញា ទាំងឡាយ 

ដដើមបី្ជាបអាំពដី្រេះថ្នា ក្់ននសារធាតុគីមីទាំងដនេះ។ 

④ ព័ត៌មានដ្រេះថ្នា ក្់ពណ៌នពីដ្រេះថ្នា ក្់ដៅតាម្បដលទនិងថ្នា ក្់របស់វា។  

⑤ ពិពណ៌នអាំពីែាំណុែទាំងឡាយខ្ដលគួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់ក្ន ុងចាត់ខ្ែងសារធាតុគី

មី។ អាក្អាែខ្សែងយល់អាំពីលក្ខមណឌ អសុវតថ ិភាពននសារធាតុគីមី 

និងអាក្បបក្ិរយិា្បក្បដដាយដ្រេះថ្នា ក្់តាមរយៈោរពណ៌នអាំពីោរបង្កា រជា

មុន។ សូមអានវាដដាយយក្ែិតតទុក្ដាក្់  

មានក្ាំណតស់មាគ ល់ខ្ដ

លទក្់ទងនឹងដ្រេះ

ថ្នា ក្់/នលប េះពាល់។ 
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3. សតើរបូ ញ្ញា សៅសលើសាា កសនោះម្គនអតថន័យដូែសមេែ ? 

ខាងដ្ោមដនេះគឺជាោរបង្កា ញអាំពីអតថន័យននរបស់របូសញ្ញា  ។ 

ែូរពិនិតយខ្សែ ងយល់អាំពដី្រេះថ្នា ក្់តាមរបូសញ្ញា ។ 

 

អណ្តត តដលេ ើ

ង 

 

 
 

ឧសែ ័នង្កយឆាប

ដ េះ 

សារធាតុរាវង្កយ

ឆាបដ េះ 

សារធាតុរងឹង្ក

យឆាបដ េះ 

សារធាតុនិង

លាយខ្ដលមាន

សែ ័យ្បតិក្មែ 

អណ្តត តដលេ ើ

ងដៅដលើក្

ង 

 

ឧសែ ័នអុក្សុីត

ក្មែ 

សារធាតុរាវអុក្

សុីតក្មែ 

សារធាតុរងឹអុក្

សុីតក្មែ 

្រប់ខ្បក្

ន្េុះ 

 

 

ដ្គឿងន្េុះ 

(ខ្នាក្ 1.1-1.4) 

សារធាតុនិង

លាយខ្ដលមាន

សែ ័យ្បតិក្មែ 

សារធាតុដប រ ុក្

សុីតសររីាងគ 

ោរោត់សុ ី

 

 

ោត់ដោហធាតុ 

ោត់ខ្សបក្ 

(្បដលទ 1) 

ប េះពាល់ខ្លាក្ធង

ន់ធងរ 

(្បដលទ 1) 

បាំពង់ឧសែ ័

ន 

 

ឧសែ ័នរងសមាា ធ សញ្ញា ក្ាល

ដខាែ ែ 

 

ពុលភាព្សួែ

្សាវ 

(្បដលទ 1-3) 

ោរ្ពមាន 

 

 

 

ពុលភាព្សួែ

្សាវ 

(្បដលទ 4) 

្ក្ហាយខ្សបក្ 

(្បដលទ 2) 

្ក្ហាយខ្លាក្ 

(្បដលទ 2A) 

អាឡាក់្សុីខ្សបក្ 

ពុលែាំដពាេះសររីា

ងគដរលដៅជាក់្

ោក់្ 

(្បដលទ 3) 

ដនេងៗ 

 

បរសិាថ ន 

 

 

 
 

 

ដ្រេះថ្នា ក់្ែាំ

ដពាេះបរសិាថ នក្ន ុ

ងទឹក្  

ដ្រេះថ្នា ក់្

ែាំដពាេះសុម

ភាព 

 

ប េះពាល់នល វូដដងា ើ

ម 

ប េះពាល់ខ្ហេន

ដោសោិបនតពូ

ជអែិន្នតយ ៍

បងាជាំងឺមហារកី្ 

ពុលដល់សុមភា

ពបនតពូជ 

ពុលែាំដពាេះសររីា

ងគដរលដៅជាក់្

ោក់្ (្បដលទ 1, 

2)  

ដនេងៗ 
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4. សតើស្រោះថ្នា ក់ការងារណដលបណ្តត លមកពីសារធាតុគី្មីសកើតស ើងដូែសមតែ ? 

 
ដ្រេះថ្នា ក្់ោរង្ករបណ្តដ លមក្ពមូីលដហតពុីរយា ង។ 
 

⚫ “លកខខែឌ អ ុវតថ ិភាព” 

ពាក្់ព័នធនឹងវតថ ុននដូែជាដ្គឿងបរោិខ រនិងវតថ ុធាតុដដើមខ្ដលជាបរសិាថ នោរង្ករ 

⚫ “អាកបបកិរយិា្បកបសោយស្រោះថ្នា ក់”ពាក្់ពន័ធនឹងោរង្កររែ នជាំនញរបស់បុ

គគលិក្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដតើដ្រេះថ្នា ក្់ដៅក្ខ្នេងោរង្ករខ្ដលបណ្តត លមក្ពីសារធាតុគីមីដក្ើតដ ើងដូែដមតែ? 

ដ្រេះថ្នា ក្់ោរង្ករដក្ើតដ ើងដៅដពលលក្ខមណឌ អសុវតថ ិភាពននសារធាតុគីមី 

និងអាក្បបក្ិរយិា្បក្បដដាយដ្រេះថ្នា ក្់របស់បគុគលិក្ដក្ើតដ ើង្ពមរា ។ 

ដដើមបីបង្កា រដ្រេះថ្នា ក្់ោរង្ករ 

ដយើងអាែដ េ ើយតបបាន្បសិនដបើដយើងអាែយលដ់ឹងពីលក្ខមណឌ អសុវតថ ិភាពននសារធា

តុគីមី និងអាក្បបក្ិរយិា្បក្បដដាយដ្រេះថ្នា ក្់ដៅដពលចាត់ខ្ែងសារធាតុគីមី។ 

ែាំណុែខ្ដល្តូវដែៀសវាងលក្ខមណឌ និងអាក្បបក្ិរយិ្បក្បដដាយដ្រេះថ្នា ក្់មានសរដសរ

ដៅដលើសាេ ក្។ 

 

  

សតើស្រោះថ្នា ក់ការងារបណ្តេ លមកពីភាពែសនា ោះ្បសោងណបបណ្តខាោះ? 

ភាពែសនា ោះ្បសោងកន ុងការ្គ្ប់្គ្ង ុវ

តថ ិភាពការងារនិង ុខភាព 

អាកបបកិរយិា្បកបសោយស្រោះថ្នា ក់ 

(កាំហុ រប ់មនុ ស។ល។ ) 

លកខខែឌ អ ុវតថ ិភាព  

(មូលសហតុថ្នបរសិាថ នការងារ) 
សាថ នភាពពីរដក្ើត

ដ ើង្ពមរា  

ដហើយដ្រេះថ្នា ក់្ោ

រង្ករដក្ើតដ ើង 



7 

 

5. ការបងាា រជាមុនសៅសពលចាត់ណែងសារធាតុគី្មី 

 (ពិនិតយសមើលសាា កឲ្យបានែា ់!) 

មានោរបង្កា ញអាំពីប្មងុ្បយ័តាដៅតាមលក្ខណៈរបស់ ដ្រេះថ្នា ក្់ 

ដដាយមានោរពិពណ៌នតាមឧទហរណ៍ខាងដ្ោម។ 

តាមោរពណ៌នអាំពីោរបង្កា រជាមុន 

ជាោរសាំខាន់អាក្មិន្តូវបដងា ើតសាថ នភាពអសុវតថ ិភាពននសារធាតុគីមី 

និងមិន្តូវ្ប្ពឹតតដដាយមែេះោរ្បងុ្បយ័តាដ ើយ ដៅដពលចាត់ខ្ែងសារធាតុគីមី។ 

 
ដៅដលើសាេ ក្មានោរបង្កា ញអាំពីោរបង្កា រទុក្ជាមុនែាំដពាេះោរចាត់ខ្ែង 

និងទុក្ដាក្់សារធាតុគីម 

ដហើយអាក្គួរខ្តពិនិតយដមើលលក្ខមណឌ រក្ាទុក្។ល។ដៅក្ន ុងខ្នាក្ប្មងុ្បយ័តា។ 

ឧទាហរែ៍៖ ោរពណ៌នអាំពីោរបង្កា រទុក្ជាមុនអាំពីពុលភាព្សួែ្សាវ 

និងសារធាតុរាវខ្ដលង្កយឆាបដ េះ។ ល។ 

 រក្ាទុក្ដៅទីក្ខ្នេងខ្ដលមានមយល់ដែញែូល្គប់្រន់។ បិទគ្មបធុងឲ្យជិត។ 

 រក្ាទុក្ដៅទីក្ខ្នេងខ្ដលមានមយល់ដែញែូល្គប់្រន់។ 

ដាក្់ដៅក្ន ុងក្ខ្នេង្តជាក្់។ 

 
ហាមអនុវតតន្យុពីោរពណ៌នអាំពីោរបង្កា រទុក្ជាមុនខ្ដលមានសរដសរដៅដលើសាេ ក្។ 

ឧទាហរែ៍៖ 

ោរពណ៌នអាំពីោរបង្កា រទុក្ជាមុនសដ ីពីពុលភាពែាំដពាេះសុមភាពបនតពូជ 

ោរបងាជាំងឺមហារកី្។ល។ 

 អានដសៀវដៅខ្ណនាំមុនដពលដ្បើ្បាស់ 

 លុេះណ្តខ្តអាក្បានអាននិងយល់្ជួត្ជាបអាំពោីរបង្កា រសុវតថ ិភាពទាំងអស់សិន 

ដទើបចាត់ខ្ែងសារធាតុគីមី។ 

6. ែាំែុែណដល្តវូអនុវតតតាមសៅកន ុងការងារ្បចាាំថ្ងៃ 

 យល់ដឹងពីលក្ខណៈរបសស់ារធាតុគីមី ដហើយដៅក្ន ុងោរង្ករ្បចាាំនងងរបស់អាក្ 

អាក្គួរពិនិតយដមើលែាំណុែដូែតដៅដនេះឲ្យបានែាស់។ 

◆ ពិនិតយសមើលរសបៀបបាំសពញការងារជាក់លាក់ (បទោា នការងារ) 

និងោមបាំសពញការងារតាមរសបៀបស្សង។ 

◆ ណ ែ ងយល់ឲ្យបានែា ់ពីត្មូវការស្បើ្បា ់ស្គ្ឿងបរកិាខ រការពារ និងពាក់ វា 

ឲ្យបាន្តឹម្តវូ។ 

◆ ណ ែ ងយល់ពីអែ ីណដលគួ្រនិងមិនគួ្រស ែ្ ី 

សោយឈរសលើទ សនៈ ុខភាពនិង ុវតថ ិភាពការងារ។ 

◆ ្ប ិនសបើអាកមិនដឹងអាំពីរសបៀបបាំសពញការងារសទ 

ែូរ្បាកដថ្នបានពិស្រោះជាមួយអាកទទួលខុ ្តវូ។ 

◆ ែូរ្បងុ្បយ័តាសទាោះបីជាអាកងាឹកែាំសពាោះការចាត់ណែងវាក៏សោយ 

និងោមចាត់ណែងឬវនិិែឆ ័យវាសោយស ែ្ ្បណហ ។ 

ោមទុកសារធាតុគី្មីសចាលសោយខែោះការ្បងុ្បយ័តា 

ែូរ្បងុ្បយ័តាសៅសពលចាត់ណែងសារធាតុគី្មី 


