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ជពូំកទ ី1 ៖របូភាពវជិ្ជា ជវីៈ 
 

1. ពពលផ្តល់ពេវា ជ្ជងព្វើក្កចកចាបព់ផ្តើមេន្ទនាជ្ជមយួអតិថិជន្ ជ្ជងព្វើក្កចកពៅហាងកកេមផេសទងំអេ់គួរ
កត៖ 

ពចៀេវាងបង្អា កក់ារេន្ទនា 

 

2. ពពលស្តត បក់ារពេនើេ ំរបេ់អតិថិជន្ ជ្ជងព្វើក្កចកគួរកត៖  

ប និ្ក្បេពវកន ងការផ្ដល់ពោបល់។ 

 

3.ក្បេិន្ពបើក្កចករបេ់អតិថជិន្ពមើលពៅមនិ្ស្តា តពោយស្តរកតការបពក្មើពេវាកមីពហីាងកកេមផេសមយួពទៀត
ពនាោះជ្ជងព្វើក្កចកគួរកត៖  

មនិ្ន្ោិយអវអីពំពីេវាកមពីនាោះពទ។ 

 

4. ជ្ជងព្វើក្កចកគួរកតេិកាវធិាន្ខាងពក្កាមេដីពីេីល្មវ៌ជិ្ជា ជីវៈ៖  

ហាមន្ោិយព ើមអតថិជិន្ ន្ងិអនករមួការង្អរ។ 

 

5. ការេម្អា តម្អតជ់្ជពទៀងទតន់្ឹងជួយ ការពារ៖ 

កលនិ្ម្អតេ់ា យ (ខ្យល់ ពងហើមមនិ្លា) 
 

6.ក្បេិន្ពបើអនកព្វើការជ្ជមយួគ្នន ម្អន្កលិន្េា យ ពតើអនកគួរព្វើ ូចពមតច? 

ន្ោិយជ្ជមយួពៅហាវ យរបេ់អនកជ្ជលកខណៈឯកជន្ 

 

7. ព ើមបរីកាអនាមយ័ផ្ទទ ល់ខ្លួន្ ន្ិងរេ់ពៅស្តា ត អនកគួរព្វើតាមកបួន្នន្៖ 

ការរេ់ពៅក្បកបពោយេ ខ្ភាពលា។ 

 

8. បនាទ បព់ីព្វើក្កចកព ើយ អតិថិជន្បងន់ថលពេវាកមី ន្ិងលាបក្កចករបេ់គ្នតព់ោយោកន់  ពលើក្កណាត ់ជ្ជងព្វើ
ក្កចកគួរកត៖ 

លាបក្កចកឲ្យអតថិជិន្ពោយមនិ្គតិនថល។ 

 

9. ក្បេិន្ពបើអតថិិជន្រអ ូរទកំ្ាបអ់នកអពំីអនកបពចេកពទេពផ្សងពទៀត អនកគួរកត៖ 

ឲ្យពោបល់អតថិជិន្ ន្ងិឲ្យអនកបពចេកពទេបកក្ស្តយ។ 
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10. ជ្ជងព្វើក្កចកគួរកតរេ់ពៅពៅរពបៀបរបប ូចខាងពក្កាមនន្េីល្ម ៌ពលើកកលងកត៖ 

ការបង្អហ ញការអន្ ពក្គ្នោះ ល់អតថិជិន្។ 

 

11. ព ើមបមី្អន្ទំនាកទ់ំន្ងលាជ្ជមយួអនករមួការង្អរអនកគួរកត៖ 

ពគ្នរពមតរិបេ់ពកួពគ។ 

 

12. បញ្ហហ ផ្ទទ ល់ខ្លួន្គួរកត៖ 

ទ កពៅផ្ទោះ។ 
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ជពូំកទ ី2៖ាកព់តរ ីន្ងិភាន កង់្អរចមលងពមពោគពផ្សងពទៀត 
 

1. ព្ីោះរបេ់ា៉ា ោ៉ា េ ីតបកន្លក លាន្រកព ើញពៅពលើស្តចព់ក្កាមក្កចកជ្ជអវី? 

កក្េង 

 

2. ពគ្នលបំណងនន្ឧបករណ៍ពលា ៈធាត េម្អល បព់មពោគពន្ោះគ៖ឺ 

ទបស់្តា តក់ាររកីោលោលាកព់តរកី លបងាពក្គ្នោះថ្នន ក។់ 

 

3. ាកព់តរកី លមនិ្កមន្ជ្ជធាត បងាជងំឺបពងាើតាន្ាកព់តរជីិត៖ 

70% 

 

4. ជ ំ ាកព់តរកី លបពងាើតជ្ជខ្ទ ោះក្តូវាន្ពគពៅថ្ន៖ 

co-chi 
 

5. ាកព់តររីេ់ពៅ  លូតលាេ់ ន្ិងពកើន្ចនំ្ួន្លាបផំ្ តពៅកកន្លងក ល៖ 

ពតត  ងងតឹ ន្ងិកខ្វក។់ 

 

6. ផ្សតិក្កចក ជ្ជ្មីតាពលចព ើងពណ៌ពេលកពៅពលើក្កចកក លោលោលពៅរក៖ 

កេបកគល់ក្កចក។ 

 

7.  ំណាកក់ាល ំបូងនន្ផ្សតិក្កចកអាចក្តូវាន្កណំត ូ់ចពៅចំណ ចក លាន្លាបពណ៌៖ 

ពលឿងនបតង។ 

 

8. អនកបពចេកពទេក្កចកក លម្អន្ជំងឺទូពៅក លអាចឆ្លងគួរកត៖ 

ពៅផ្ទោះ។ 

 

9. ឧទ រណ៍នន្ការឆ្លងពមពោគា៉ា ោ៉ា េ ីតបកន្លគ៖ឺ 

ពោគកក្េង 
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ជពូំកទ ី3៖ អនាមយ័ 

 

1.បនាទ បព់ីពក្បើក្ាេ់រចួមដងៗ ការព្វើក្កចកគួរកត៖ 

ម្អន្អនាមយ័។ 

 

2. ពតើពពលណាក្តូវេម្អា តកន្ន្តកាតក់េបកគល់ក្កចក? 

បនាទ បព់ពីក្បើក្ាេ់រចួ។ 

 

3. បនាទ បេ់ម្អា តេម្អា រកន ងេូល យេយ ងពេើមរចួ ក្តូវរកាទ កពៅ៖ 

ពៅកន ង  ្ងេម្អា តេងួត។ 

 

4. កផ្នកខាងពលើនន្កកន្លងព្វើក្កចកគួរកតេម្អា ត៖ 

ម ន្អតថិជិន្ម្អន ក់ៗ ចូលព្វើ។ 

 

5. ត េម្អា តក្កចកក្តូវរងំ្អបព់មពោគជ្ជជ្ជពរឿងេំខាន្៖់ 

ទបស់្តា តក់ារោលោលជងំកឺ្កចកក លបងាពាីកព់តរ។ី 

 

6. ផ្លិតផ្លមយួណាខាងពក្កាមក្តូវកតម្អន្ពៅពលើត េម្អា តក្កចកក្គបព់ពលក លផ្តល់ពេវា? 

ស្តរធាត េម្អល បព់មពោគ 

 

7. ពគ្នលបំណងនន្ការព្វើអនាមយ័េងួតគ៖ឺ 

រកាឧបករណ៍ឲ្យម្អន្អនាមយ័រ ូត ល់ពពលពក្បើក្ាេ់ពលើកពក្កាយ។ 

 

8. វតថ ខាងពក្កាមមយួណាក លមនិ្ក្តូវាន្ពក្បើកន ងន្តិិវ ិ្  ីWET? 

េំ ីេម្អា តក្តពចៀក 

 

9. ក្តូវផ្ទល េ់បតូរកន្ន្តកាតក់េបកគល់ក្កចកពៅពពល៖ 

ម្អន្ពក្ចោះ។ 

 

10. ពពលក លឧបករណ៍មយួមនិ្ម្អន្េ វតថិភាពេក្ម្អបក់ារពក្បើក្ាេ់អនកព្វើក្កចកគួរកត៖ 

ផ្ទល េ់បតូរភាល ម។ 
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11. បនាទ បព់ីការពក្បើក្បោបខ់ាតក់្កចករចួព ើយ ក្បោបខ់ាតក់្កចកពនាោះគួរកត៖ 

ពាោះពចាល។ 

 

12.អំ  ងពពលព្វើក្កចក េម្អា រគួរកតក្តូវាន្រការកន ង៖ 

កកវអាល់ក ល។ 

 

13. ពតើកកន្លងណាខ្លោះកន ងហាងកកេមពេសក លគួរកតេម្អា តបនាទ បព់ីាន្ទទួលអតិថជិន្ន្ីមយួៗ? 

កកន្លងព្វើការ។ 

 

14. ផ្លិតផ្លេំខាន្ព់ៅកន ងការព្វើអនាមយ័ពេើមគឺ៖ 

េូល យេយ ងេម្អល បព់មពោគ។ 

 

15. ការេម្អល បព់មពោគអវីជ្ជ?  
 ពំណើ រការេម្អល ប ់ន្ងិទបស់្តា តា់កព់តរ។ី 

 

16. ពតើអនកទ កកកន្សងក លក្បលាកព់ៅឯណា? 

ពៅកន ងទូរបទិជតិ 

 

17. ផ្លិតផ្លក លាន្ពក្បើក្ាេព ើមបេីម្អា តកកន្លងព្វើការគឺ៖ 

ម្អន្ជ្ជតអិាលក ល 70% ។ 

 

18. ផ្លិតផ្លក លាន្ពក្បើក្ាេ់េក្ម្អបេ់ម្អា តក្កចកឲ្យេគឺ៖ 

ទកឹអ កេ ីកេន្ 

 

19. េម្អល បា់កព់តរជី្ជមយួទកឹក លម្អន្េីត ណាហ ភាព 212 ហាវ រនិ គឺជ្ជ ំពណើ រការក្តូវាន្ពៅ៖ 

ទកឹព ោះ។ 

 

20. កកវផ្ទ កក លាន្េម្អល បព់មពោគ ន្ិងក្ជលកទ់ឹកក្តូវាន្ពៅ៖ 

អនាមយ័ពេើម 

 

21. ម្អន្កតស្តរធាត េម្អល បព់មពោគមយួប៉ា ពណាណ ោះក លពគស្តា ល់ថ្នេម្អល បព់មពោគពអេ ព៍នាោះគឺ៖ 

ទកឹថ្នន លំាងេម្អា តផ្ទោះ។ 

 

 

 

 

http://www.lowellec.com/


 

120 Cross Street. Lowell Mass 01851 Tel: 978 459 5300   Direct: 978 888 8099 
                                             Email: SRlowelleduc@gmail.com    www.lowellec.com Page 6 
 

22. ធាត ោវក លអាចេម្អល ប ់ឬបង្អា កក់ារលូតលាេ់នន្ាកព់តរគីឺ៖ 

ថ្នន េំម្អល បព់មពោគ។ 
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ជពូំកទ4ី៖េ វតថភិាពកន ងហាងកកេមផេស 
 

1. ពតើស្តថ ន្ភាពខាងពក្កាមមយួណាក លគំោមកំក ងេ វតថិភាពស្តធារណៈ? 

ជ្ជងព្វើក្កចកជកា់រពីៅពពលព្វើក្កចក 

 

2. ព ើមបបីង្អា រក្កចកពីការាតប់ងភ់ាពខាល ងំ េម្អា រគួររកាទ ក 

កន ងកកន្លងេងួតក្តជ្ជក។់ 

 

3. ព ើមបរីកាស្តរធាត គីមឲី្យម្អន្េ វតថិភាពគួរកតទ កពៅ៖ 

ពៅកន ងទូរបទិជតិ។ 

 

4. ព ើមបឲី្យកកន្លងរបេ់អនកម្អន្ខ្យល់លា ក្តូវេម្អា តថងេំ់ោមាល េទិចរបេ់អនក៖ 

ពក្ចើន្ ងកន ងមយួនថង។ 

 

5. ពតើអនកអាចទទួលាន្ MSDS (េន្លឹកទនិ្នន្យ័េ វតថិភាពេម្អា រ) ពៅកកន្លងណា? 

ពៅតបំន្ក់ចកចាយរបេ់អនក (ក្កមុ   ន្) 

 

6. ក លង្អយន្ឹងពឆ្ោះ៖ 

ង្អតក្េួលពឆ្ោះជ្ជព្លើង។ 

 

7. ត ើពពលណាអនកជពមលៀេមន្ េសពីកន ងហាងកកេមផេស? 

ពពលណាព្លើងពឆ្ោះោល 
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ជពូំកទ ី5 ៖កាយវភិាគស្ត្េត ន្ងិេររីវទិា 

 

1. ឆ្ាឹងកន ងក្ម្អមន ក្តូវាន្ពៅថ្ន៖ 

ឆ្ាងឹច ងក្ម្អមន  ក្ម្អមពជើង។ 

 

2. ព្ីោះមយួពទៀតេក្ម្អបឆ់្ាងឹកន គ៖ឺ 

ឆ្ាងឹកន ។ 

 

3. ពតើម្អន្ឆ្ាឹងប៉ា នីាន្ពៅកន ងកន របេ់អនក? 

8 (ក្ាបំ)ី 

 

4. ពតើម្អន្ឆ្ាឹងប៉ា នីាន្កន ងក្ម្អមន ? 

5 (ក្ា)ំ 

 

5. ស្តច ់ កំ លអាចឲ្យសី្តពលើក ន្ិងបងវិលន ាន្ក្តូវាន្ពគពៅថ្ន 
ស្តច ់ េំនាល កសី់្ត។ 

 

6. ត ើសាច់មួយណាដែលពក្ងឹងកន  ន  ន្ងិក្ម្អមន ពោយក្តង?់ 

ស្តច ់ ពំនាល តេនាល ក ់

 

7. ពគម្អន្ថ្នន ងំក្ម្អមប៉ា នីាន្កន ងក្ម្អមន ទងំក្ា?ំ 

14 ( បប់នួ្) 

 

8. ឆ្ាឹងតូចៗកន ងកំ្នួ្ន ពៅពលើកផ្នកកតមយួគ ូឺចន្ឹងក្ម្អមន ពមរបេ់អនក ពៅថ្ន៖ 

ឆ្ាងឹកផំ្នួ្ន ខាងម ខ្ 

 

9. ស្តច  ំក លាន្កបងកចកពៅក្ម្អមន ក្តូវាន្ពៅ៖ 

ស្តច ់ គំនាល ត 

 

10. ស្តច ់ ំក លទញក្ម្អមន ចូលគ្នន ក្តូវាន្ពៅ៖ 

ស្តច ់ គំនាល ត 
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11. ឆ្ាឹង្ំពៅពលើកផ្នកកូន្ន នន្កន គ៖ឺ 

ឆ្ាងឹកផំ្នួ្ន តូច 

 

12. ពក្គ្នងពន្ោះក្តូវាន្ផ្សពំ ើងពោយ៖ 

206 ឆ្ាងឹ 
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ជពូំកទ ី6៖ ក្កចក ន្ងិភាពអតេ់ណត បធ់ាន បរ់បេ់ក្កចក 
 

1. ពតើពាកយណាក លពណ៌នាអំពីចំកណកជ្ជកក់េដងពពញពលញនន្ក្កចក?  
 ងក្កចក (កក្ម្អេក្កចក)។ 

 

2.  ងក្កចកគឺម្អន្ទីតាងំពៅ៖  
ពៅកផ្នកខាងច ងនន្ស្តចព់ក្កាមក្កចក។ 

 
3. ឬេក្កចកគឺ៖ 

ឬេក្កចកគពឺៅពក្កាមកេបក។     
 

4. ពាកយពចេកពទេនន្ការកាតក់្តចកគ៖ឺ 
ទម្អល បន់ន្ការកាតក់្កចក 

 

5. ពាកយបពចេកពទេេក្ម្អបជ់ំងឺក្កចកគឺ៖ 

ពោគេណដ កក្កចក 
 

6. ព្ីោះបពចេកពទេេក្ម្អបក់ារ  ោះស្តចក់្កចកគ៖ឺ 
ជងំផឺ្សតិពលើក្កចក 

 

7. ព្ីោះពផ្សងពទៀតេក្ម្អបក់ារ  ោះស្តចក់្កចកគ៖ឺ  
ជងំផឺ្សតិពលើក្កចក 

8.ព្ីោះបពចេកពទេេក្ម្អបក់ំពណាងគល់ក្កចកពៅថ្ន៖ 

កពំណាងគល់ក្កចក 
 

9. ក្កចកពណ៌ពខ្ៀវគឺបណាត លមកព៖ី  
 ពំណើ រ្មរតត់ចិ។  
 
10. ស្តចក់ ល  ោះពៅគល់ក្កចកជ្ជ្មីតាបណាដ លមកព៖ី  
ភាពេងួត ន្ងិភាពព្វេក្បក េ។ 
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11. ជ្ជងព្វើក្កចកមនិ្ក្តូវព្វើក្កចកឲ្យអតថិិជន្ក លម្អន្ជងំឺ៖ 
ពោគពេើរកេបក 

 
12. ជ្ជងព្វើក្កចកមនិ្ក្តូវព្វើក្កចកឲ្យអតថិិជន្ក លម្អន្៖ 
ពោគផ្សតិក្កចក 

 
13. ពតើស្តថ ន្ភាពណាក លព្វើឲ្យជ្ជងព្វើក្កចកមនិ្អាច  េក្កចក ឬពាាលក្កចកាន្?  
ពោគកក្េង 

 
14. ការពាាលការឆ្លងជងំឺក្កចកក្តូវកតអន្ វតតពោយ៖  
ក្គពូពទយពាាល (ពវជាបណឌិ ត)។ 

 
15. ការព្វើឲ្យខូ្ចេរោីងាក្កចកគួរកតពាាលពៅកន ងហាងកកេមផេសឬ?  
ជងំកឺ្កចកពេតើង (ក្កចកទន្ ់ឬ ក្កចកផ្ យ ក្កចកក្េួយ) 
 
16. ពតើស្តថ ន្ភាពណាក លមនិ្តក្មូវឲ្យម្អន្ការពាាល? 
ពោគផ្សតិក្កចក 
 
17. អតិថជិន្ម្អន្ផ្ទា ក្កចកាន្មកហាង ជ្ជងព្វើក្កចកគួរ៖ 
 ពំណើ រការព្វើក្កចកជ្ជ្មតីា។ 

18. ការេងាតខ់ាល ងំពពកពលើរងក្កចកពោយក កឆ្ាឹេអាចព្វើឲ្យខូ្ចក្កចករ ូត៖ 

ម្អ៉ា ក្ទេី 
 

19. ក្កចកន្ងឹមនិ្លូតលាេ់ពទក្បេិន្ពបើ៖  
ស្តរោីងាម្អ៉ា ក្ទេីខូ្ចខាត។ 
 
20. េរោីងាក្កចកបន្តពូចពៅថ្ន៖  
េរោីងាម្អ៉ា ក្ទេី។ 
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21. េភាពក្កចកក លម្អន្េ ខ្ភាពលាគ៖ឺ  
អាចបតក់បន្ (ទន្រ់លាេ់ក លអាចបតា់ន្) 
 
22. ពតើក្កចកម្អន្េ ខ្ភាពជ្ជ្មីតាជ្ជក្កចក ូចពមដចពៅ? 

វាម្អន្ពន្លពឺណ៌ផ្ទា ឈូក ឬពណ៌ក្ក ម។ 
 
23.ក្បេិន្ពបើអតថិិជន្ម្អន្ជងំឺក្កចក ជ្ជងព្វើក្កចកក្តូវកត៖ 
កណនាអំតថិជិន្ឲ្យពៅជបួក្គពូពទយ (ក្គពូពទយពាាល)។ 
 
24. ចំពពាោះមន្ េសពពញវយ័ អក្តាលូតលាេ់ក្កចកជ្ជម្មយមភាពកន ងមយួកខ្គ៖ឺ 

1/8 អ ងី 
 
25. ក្កចកក លម្អន្ស្តធាត ក្បមូលផ្ដ ំពៅថ្ន៖ 
Keratin 

26. ពាកយពចេកពទេេក្ម្អបក់្កចកគ៖ឺ 

Onyx 

 

27. ក្កចកក ល  ោះស្តចគ់ឺក្តវូាន្ ឹងថ្ន៖ 
ឈពឺោយស្តរស្តច ់ ោះពលើគល់ក្កចក 

 

28. ក្កចកក្កាេ់៖ 
(កក្ម្អេ់ ឬក្បកវងក្កចកក ល  ោះកវងក្ជលុ) 
 

29. ចងាូរក្កចម្អន្ទីតាងំពៅ៖ 

កគមនន្ក្កចក។ 

 

30. ស្តថ ន្ភាពក លការពារក្កចកឲ្យ  ោះលាគឺ៖  
លំហាតក់្ាណ។ 
 
31.ពតើអវពីៅក លក្គបក់្គបអ់ាក្តាលូតលាេ់នន្ក្កចក?  
េរោីងាម្អ៉ា ក្ទេី 
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32.ភាពក្ជួញក លពគស្តា ល់គ៖ឺ  
ក្កចករលក។ 

 

33. ព្ីោះមយួពទៀតេក្ម្អបក់្កចកក លពេតើង ពណ៌េ ន្ងិពកាងក្តូវពៅថ្ន៖ 
ក្កចកក្េួយ។ 

 

34. ស្តថ ន្ភាពម្អន្ចនំ្ ចេពលចព ើងពៅពលើក្កចក៖ 
ផ្ទា ក្កចក។ 
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ជពូំកទ ី7៖ កេបក ន្ងិភាពអតេ់ណាដ បធ់ាន បរ់បេ់កេបក 
 

1. គល់ក្កចកេងួតអាចបណាដ លឲ្យ៖ 
ក្កចក  ោះស្តច។់ 

 
2. កេបកម្អន្របេួស្តន មពក្បោះពៅពលើន ពៅថ្ន៖ 

 ពំៅស្តន មពក្បោះ។ 
 

3. ពតើអវីក លជ្ជេញ្ហា នន្ជំងឺកក្េងពៅពលើន ? 
រងវងក់ លម្អន្ពណ៌ក្ក ម 

 

4. កផ្នកនន្កេបកក លពៅជ ំវញិក្កចកគឺពៅថ្ន៖  
ជ្ជលិកាជ វំញិក្កចក 

 

5. គល់ក្កចកក លកវងគ៖ឺ 

ស្តចក់បងកខ្នង 

 

6. ពតើអវីជ្ជស្តចក់បងកខ្នងក្កចក? 

គល់ក្កចកក លកវងពៅពលើស្តចព់ក្កាមក្កចក 
 

7. ស្តចក់្តពចៀកក្កាញ់ក លលូតលាេ់គួរក្បុងក្បយត័នពោយកាតព់ចញពោយពក្បើ៖ 
កន្ន្តកាតស់្តចក់្កចក។ 

 

8. ព្ីោះទូពៅេក្ម្អបក់េបកក្កិន្គឺ៖  
Keratoma 

9. ការរលាកជ្ជលិការកេបកគឺ៖  
ក្ក ម ន្ងិ ពំៅ។ 

 
10. កេបកម្អន្ស្តល កស្តន មព ើងពណ៌ក្ស្តលបន្តចិពៅថ្ន៖  
ស្តន ម 
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ជពូំកទ8ី៖ ការពពិក្គ្នោះពោបល់អតថិជិន្ 

1.ពតើេកមីភាពខាងពក្កាមមយួណាក លជ្ជការទទួលខ្ េក្តូវខ្ពេ់បំផ្ តរបេ់ជ្ជងព្វើក្កចក ក្បេិន្ពបើអតិថិជន្
ព្លចចិព េ្ ៀន្ក លម្អន្តនមលបនាទ បព់ីព្វើក្កចកព ើយ? 

ពៅទូរេ័ពទ ន្ងិក្ាបអ់តថិជិន្។ 

 

2. ព ើមបបីង្អហ ញការចាបអ់ារមណ៍ីវជិ្ជា ជីវៈអតិថជិន្ ជ្ជងព្វើក្កចកគួរកត៖ 

ទកទ់ងពោយពក្បើកាយវកិារក្នក ន្ងិស្តត បព់កីងវល់របេ់អតថិជិន្។ 

 

3. គួរកតពិភាកាជ្ជមយួអតថិជិន្អំពីការេក្មួចក្កចក៖ 

បនាទ បព់កីាតស់្តចក់ារចារក្កចកពចាល។. 

 

4.ការពិភាការរវាងជ្ជងព្វើក្កចក ន្ិងអតិថជិន្គួរកតកណំតថ់្ន៖ 

កថរទកំ្កចក។ 

 

5. អតិថជិន្ថីីៗ ក្ពួយារមាអពំីការពកើតផ្សតិក្កចក ជ្ជងព្វើក្កចកគួរកត៖ 

ពន្យល់លទធភាព ន្ងិការបង្អា រការពកើតផ្សតិក្កចក។ 

 

6. កផ្នកេំខាន្ប់ផំ្ តកន ងការវភិាគក្កចកគឺព ើមបកីំណតថ់្នពតើ៖ 

ការេក្មចួក្កចកមយួណាក លេមជ្ជងពគេក្ម្អបអ់តថិជិន្។ 

 

7. ជ្ជងព្វើក្កចកគួរកតកណនាឲំ្យអតិថិជន្ឲ្យពៅជួបក្គូពពទយ (ពវជាបណឌិ ត) ពបើក្កចកអតិថជិន្ម្អន្ពោគេញ្ហា នន្៖ 
ពោគផ្សតិក្កចក 
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ជពូំក 9៖ ការខាតក់្កចក ន្ងិការកថទកំ្កចក 

 

1. ព ើមបពីជៀេវាងក្កចករក ក ន្ិងរបេួ ក្កចកក្តូវកត៖ 

េក្មចួព ើមបតីក្មវូតាមក្ទងក់្ទយក្កចក ន្ងិរពបៀបរេ់ពៅ។ 

 

2. ពតើក្ម្អមន មយួណាក លជ្ជងព្វើក្កចកក្តូវចាបព់ផ្តើមេក្មួចម ន្?  

កូន្ន  

 

3. ក្កចកក្តូវរ េពី៖ 

កគមពៅកណាត ល។ 

 

4. កន ងការេក្មួចក្កចក ក្កចកក្តូវរ េពី៖ 

កគមពៅកណាត ល។ 

 

5. ពៅពពលបតូរក្ទងក់្ទយក្កចក្មីជ្ជតិ ជ្ជងព្វើក្កចកក្តូវរ េ៖ 

ពកីគមខាងពក្តពៅកណាត ល។ 

 

6. ការរ េទទឺងការលូតលាេ់របេ់ក្កចក៖ 

បណាត លឲ្យរពបើកក្កចក។ 
 

7. កាត ររ េក្កចកពក្បើេក្ម្អប៖់ 

េក្មចួ ន្ងិប ឆ្ ិត (ព្វើឲ្យរពលាង) ក្កចក។ 

 

8. ព ត អវអីនកក្តូវរ េក្កចកឲ្យាន្ក្តឹមក្តូវ? 

ព ើមបបីង្អា រក្កចកពកីាររក ក ន្ងិក្សំ្ត 

 

9. ពតើអនកកាតព់ចាលកគមក្កចកពក្គើមក លពៅេល់បនាទ បព់ីរេូរចួតាមរពបៀបណា? 

រ េប ឆ្ ិត (ព្វើឲ្យរពលាង) ក្កចក 

 

10. អំ  ងពពលេម្អា តក្កចក ំបូង ក្បអបន់ ក្តូវក្ជលកចូ់លកន ងទឹកពតត បនាទ បព់៖ី 

ក្កចកាន្េក្មចួរចួោល់។ 
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11. ក្ទងក់្ទយក្កចកក លក្តូវរ េ អវីក លក្តូវកំណត ់ំបូងគឺ៖ 

ស្តថ ន្ភាពក្កចក។ 

 

12. ក្ទងក់្ទយក្កចកក លស្តា តម្អន្ោង៖ 

ោងពងក្កពពើ។ 

 

13. កន ងការព្វើក្កចក ំបូង ពតើក្តូវអន្ វតតជំហាន្អវីភាល មៗបនាទ បព់ីជូតេម្អា តថ្នន ចំាេ់ពចញ (ថ្នន លំាប)? 

ក្តវូេក្មចួក្កចក 

 

14. ម ន្ន្ឹងេក្មួចក្កចក ជ្ជងព្វើក្កចកក្តូវ៖ 

ជូតថ្នន  ំ េខាតច់ាេ់ពចញ (ថ្នន លំាប)។ 

 

15. ព ើមបេីក្មួចក្កចក្មីជ្ជតិ ឧបករណ៍ក លពពញន្ិយមពក្បើគឺ៖ 

 ក ករេូលា។ 
 

16. ឧបករណ៍ពក្បើេក្ម្អបេ់ក្មួចកគមក្កចកគឺ៖ 

ពឈើរ េ (កាត ររេូ) 
 

17. ជ្ជងព្វើក្កចកព្វើក្ស្តលៗ ន្ិងរ ័េព ើមប៖ី 

លាបថ្នន កំ្កចក (ថ្នន ខំាត)់ 
 

18. ពណ៌ថ្នន ខំាតក់្កចក (ថ្នន លំាប) ក្តូវលាប៖ 

លាបថ្នន មំយួក្លតៗឲ្យាន្ប ីង។ 

 

19. ម ន្ពពលលាបពណ៌ ន្ិងថ្នន ៖ំ 

ជ្ជងព្វើក្កចកក្តវូេមងួតន  ន្ងិក្កចកឲ្យាន្ស្តា ត។ 

 

20. ពតើេកមីភាពមយួណាខាងពក្កាមក លក្តូវអន្ វតតពពលលាបថ្នន ពំលើក្កចក? 

លាបថ្នន មំយួក្លតៗឲ្យាន្ប ីង។ 

 

21. ថ្នន ខំាតក់្កចក (ថ្នន លំាប) ក្តូវលាប៖ 

បនាទ បព់លីាបពណ៌។ 
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22. ម ន្លាបថ្នន ខំាតក់្កចក (ថ្នន លំាប) ន របេ់អតិថិជន្ពេើម ពតើអនកក្តូវព្វើ ូចពមតច? 

េមងួតក្បអបន់ អតថិជិន្ 
 

23. ពគ្នលបំណងនន្ការ  េខាត ់(ការលាប) ពោយលាបថ្នន ខំាតក់ផ្នកខាងពលើក្កចក (ថ្នន លំាប) ពក្កាមក្កចកគឺ
ព ើមប៖ី 

បកន្ថមការគ្នកំ្ទ ន្ងិការការពារ។ 

 

24. លាបថ្នន កំផ្នកខាងពលើក្កចកពោយព្វើតាម៖ 

ពណ៌ថ្នន ខំាត ់(ថ្នន លំាប)។ 

 

25. ពតើផ្លិតផ្លអវជីួយ បង្អា រមនិ្ឲ្យក្បឡាកក់្កចក? 

ថ្នន ពំណ៌។ 
 

26. ផ្លិតផ្លពក្បើម ន្លាបថ្នន ពំលើក្កចក (ថ្នន  ំ េខាត)់៖ 

ថ្នន ពំណ៌។ 

 

27. ពតើពពលណាអនកក្តូវលាបថ្នន ពំណ៌? 

ម ន្លាបថ្នន ពំណ៌ពលើក្កចក (ថ្នន លំាប) 
 

28. អំ  ងពពលព្វើក្កចកឲ្យជន្ជ្ជតិាោងំ ច ងក្កចកេក្តូវលាប៖ 

ម ន្លាបថ្នន ពំណ៌ (ថ្នន លំាបក្កចក)។ 

 

29. អំ  ងពពលព្វើក្កចកឲ្យជន្ជ្ជតិាោងំ ពតើក្តូវលាបអវបីនាទ បព់លីាបច ងក្កចកពណ៌េ? 

លាបថ្នន ពំណ៌ (ថ្នន លំាប) 
 

30. ពតើអវជី្ជន្ិយមន្យ័នន្ការព្វើក្កចក? 

ព ើមបកីថទកំ្បអបន់  ន្ងិក្កចក 

 

31. ជំហាន្ទីមយួកន ងការពរៀបចំក្កចកេក្ម្អបព់្វើក្កចកគឺ៖ 

ល បថ្នន  ំ េខាតច់ាេ់ពចញ (ថ្នន លំាប) ពកី្កចក។ 
 

32. ពតើអវជី្ជវ ិ្ ីក្តឹមក្តូវកន ងការលាយថ្នន ខំាតក់្កចកកន ង ប? 

ល ញ បពៅចពនាល ោះាតន ទងំពរីថនមៗ 
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33. ពតើវ ិ្ សី្ត្េតខាងពក្កាមជួយ រកាក្បអបន់ ឲ្យរពលាង ន្ងិជំរ ញឲ្យម្អន្ចរន្ត្ម? 

ការព្វើការម្អ៉ា េាន  

 

34. ពគ្នលបំណងនន្ការម្អ៉ា េាន  ន្ិងក្បអបន់ គឺព ើមប៖ី 
ជរំ ញឲ្យម្អន្លំ ូរ្ម ន្ងិព្វើឲ្យអតថិជិន្ាន្េក្ម្អកលំក ។ 

 

35. ការម្អ៉ា េាក្បអបន់ ក្តូវ៖ 

ព្វើថនមៗ។ 
 

36. ម្អ៉ា េាន អតិថិជន្ជ្ជមយួក្ទនាបព់មន របេ់ជ្ជងព្វើក្កចកជ្ជេញ្ហា នន្៖ 

ចរន្ត្ ម (ការម្អ៉ា េា)។ 
 

37. កក្កមេក្ម្អបម់្អ៉ា េាអាចលាបពលើក្បអបន់ ក្គបព់ពលខាងពក្កាមពលើកកលង៖ 

បនាទ បព់លីាបថ្នន ពំលើក្កចក។ 

 

38. ការម្អ៉ា េាក្បអបន់ ប េ្បម់ ន្ពពល៖ 

លាបថ្នន ខំាតក់្កចក (ថ្នន លំាប)។ 
 

39. ការម្អ៉ា េាន ក្តូវប េ្បក់្តឹម៖ 

កកងន ។ 

 

40. ពតើអវជី្ជការម្អ៉ា េាេងាតស់្តច ់ ?ំ 

វាជ្ជចលនាេងាតព់ោយន ។ 
 

41. ពពលក្តូវព្វើការម្អ៉ា េាន  ន្ិងក្បអបន់ ៖ 

លាបកក្កមេក្ម្អបម់្អ៉ា េាន  ន្ងិក្បអបន់ ។ 

 

42. ក្បេិន្ពបើអតិថិជន្ម្អន្ការឈចឺាបេ់នាល កក់ន ងន របេ់ពួកពគ ពតើអនកន្ឹង ំពណើ រការការម្អ៉ា េាពនាោះពោយ
រពបៀបណា? 

ម្អ៉ា េាថនមៗពៅក្តងេ់នាល ក ់
 

43. េមងួតកេបកគល់ក្កចក ន្ិងក្កចកក លង្អយព កផ្ យអាចព្វើាន្លាបំផ្ តជ្ជមយួការព្វើក្កចកក្បព្ទអវី? 

ការព្វើក្កចកពោយពក្បើពក្បងពតត  
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44. អំ  ងពពលព្វើក្កចកពោយពក្បើពក្បងពតត  ក្តូវព្វើម្អ៉ា េាពលើក្បអបន់ ៖ 
ម ន្ន្ងឹត បកតងពលើកេបកគល់ក្កចក។ 

 

45. បនាទ បព់ីព្វើការពាាលពោយពក្បើពក្បង ជំហាន្ខាងពក្កាមគឺ៖ 

ព ើមបពី្វើការម្អ៉ា េាក្បអបន់ ។ 

 

46. ពៅពពលព្វើក្កចកពោយពក្បើពក្បង៖ 
កពតត ពក្បង (ស្តរធាត គមី)ី កន ងម្អ៉ា េ ីន្កពតត ពអ ិចក្តនូ្ចិព ើមបបី េ្ូ លពៅកន ងគល់ក្កចកឲ្យាន្កាន្ក់តរ ័េ។ 

 

47. ការព្វើក្កចកពោយពក្បើពក្បងក្តូវាន្កណនាឲំ្យពក្បើពៅពពល៖ 

ម្អន្្េ័ត តាងភាពេងួតពៅពលើគល់ក្កចក។ 
 

48. េម្អា រខាងពក្កាមពក្បើេក្ម្អបក់ារព្វើក្កចកពោយពក្បើពក្បងពលើកកលងកត៖ 

ពម៉ាៅេម្អល បេ់តវេពងាើច។ 

 

49. ផ្តល់ការព្វើក្កចកពោយពក្បើពក្បងបនាទ បព់ី៖ 

ក្ជលកចូ់លកន ងធាត រលំាយកក្កម។ 
 

50. ម ន្ន្ឹងក្ជលកក់្បអបន់ ចូលកន ងពក្បង អនកព្វើក្កចកក្តូវលាប៖ 

ធាត រលំាយគល់ក្កចក។ 

 

51. ជ្ជងព្វើក្កចកោកក់្បអបន់ របេ់អតិថជិន្កន ងពក្បងបនាទ បព់ី៖ 
េក្មចួក្កចករចួោល់។ 

 

52. ការព្វើក្កចកជ្ជមូលោា ន្ក្តូវប េ្ូ ល៖ 

ការកថទគំល់ក្កចក។ 

 

53. ពគ្នលបំណងនន្ការក្តាកំ្ម្អមន គឺ៖ 
ព ើមបបីន្ទន្គ់ល់ក្កចក។ 
 

54. ពតើជំហាន្មយួណាខាងពក្កាមក្តូវអន្ វតតព ើមបពី្វើឲ្យស្តចគ់ល់ក្កចករកី? 

រកាស្តចក់្កចកឲ្យពេើម 
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55. ពតើអវជី្ជផ្លិតផ្លពក្បើេក្ម្អបប់ន្ទន្ស់្តចគ់ល់ក្កចក៖ 
ទកឹបន្ទន្ស់្តចគ់ល់ក្កចក។ 
 

56. ពគ្នលបំណងេំខាន្ន់ន្ការក្ជលកក់្បអបន់ ពៅកន ងទឹកពតត ឧណហ ៗ (កន ងេពាយក្ជលកន់ ) គឺ៖ 

ព ើមបេីម្អា ត ន្ងិបន្ទន្ស់្តចគ់ល់ក្កចក។ 

 

57. ព បន្ទន្ក់្កចកក្តូវលាបស្តចគ់ល់ក្កចកបនាទ បព់ី៖ 
ស្តចគ់ល់ក្កចកក្តវូក្ជលកចូ់លកន ងទកឹពតត ឧណហ ៗ។ 

 

58. ពេវាខាងពក្កាមមនិ្ក្តវូព្វើជូន្អតិថិជន្ក លម្អន្ពោគទឹកពនាមកផ្ាមពទ៖ 

ការកថទកំ្កចក ន្ងិការកាតស់្តចគ់ល់ក្កចក។ 

 

59. ពៅពពលអនកព្វើក្កចកកំព ងកាតស់្តចគ់ល់ក្កចករបេ់អតិថិជន្ ស្តចក់្កចកក្តូវកត៖ 

រ ញពៅពក្កាយថនមៗ ន្ងិកាតត់ក្មមឹក្កចក។ 

 

60. ពគ្នលបំណងេំខាន្ន់ន្ ងពឈើពណ៌ទឹកក្កូចគ៖ឺ 

ព ើមបលីាងេម្អា តក្កចក។ 
 

61. ពតើការអន្ វតតមយួណាខាងពក្កាមក្តូវពក្បើព ើមបេីម្អា តកគមខាងៗ? 

 ងពឈើពណ៌ទកឹក្កចូពោយម្អន្េំ ីរ ពំទ័ធពៅខាងច ង 
 

62. ក្ចាេ  េក្កចកពក្បើពក្ចើន្េំខាន្េ់ក្ម្អប៖់ 
េម្អា តក្កចកន  ន្ងិយកស្តចគ់ល់ក្កចកពចញ។ 

 

63. ពតើក្បអបន់ របេ់ជ្ជងព្វើក្កចកក្តូវព្វើអនាមយ័ញឹកញាបប់៉ា ណាណ ? 

ម ន្ ន្ងិបនាទ បព់្វើក្កចកព ើយមយួពលើកៗ 
 

64. ពតើទក្មងក់ារអវីក្តូវព្វើ ំបូងពគកន ងការព្វើក្កចក ំបូង? 

ព្វើអនាមយ័ក្បអបន់ អតថិជិន្ 
 

65. ពតើពពលណាក្តូវោកចូ់លកន ងពាយក្តាកំ្ម្អមន ? 

ពពល ពំ ើងត  
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66. ពតើផ្លិតផ្លមយួណាខាងពក្កាមក លពក្បើេក្ម្អបប់្ឈបក់ារ ូរ្មតិចៗ? 

ពម៉ាៅឃាត់្ ម 

 

67. េម្អា រពក្បើព ើមបកីាតត់ក្មមឹគល់ក្កចកពៅថ្ន៖ 

កន្ន្ត។ 

 

68. ពតើក្តូវព្វើអវីព ើមបពីក្បើកាតស់្តចគ់ល់ក្កចកពចញពីគល់ក្កចក? 
កន្ន្ត។ 

 

69. ពគ្នលបំណងេំខាន្ន់ន្កន្ន្តក កគឺ៖ 

ព ើមបកីាតស់្តចគ់ល់ក្កចកក លពក្ចើន្ពចញ។ 

 

70. ពតើក្តូវព្វើក្កចកញឹកញាបប់៉ា ណាណ ? 

ពរៀងោល់េាត  ៍ 

 

71. ចពងាៀងពលើត ព្វើក្កចកក្តូវម្អន្ព្លើងពោយម្អន្កម្អល ងំវា៉ា ត៖់ 

40។ 

 

72. ពក្គឿងេម្អា ងេក្ម្អបក់្កចករមួម្អន្េម្អា រ ូចខាងពក្កាមទងំអេ់ ពលើកកលងកត៖ 

អាល់ក ល។ 

 

73. ការព្វើក្កចកជូន្អតិថជិន្ក្គបស់្តថ ន្ភាពទងំអេ់ពលើកកលងកត៖ 
ម្អន្ជងំកឺាក។ 
 

74. ការកាតត់ក្មមឹ ការេក្មួច ន្ិងការខាតក់្កចកពជៀង ក ូ៏ចជ្ជព្វើម្អ៉ា េាពជើងពៅថ្ន៖ 
ការកថទពំជើង។ 

 

75. ចលនាចរន្ត្ មកន ងាតន គជឺ្ជបពចេកពទេម្អ៉ា េាស្តា ល់ថ្នជ្ជ៖ 

ការម្អ៉ា េាខ្នង។ 

 

76. ផ្តល់ពណ៌្លឺៗ  ល់ក្កចកតាមការឌីេាញ ក្តូវពក្បើ៖ 
ទកឹពផ្លកៗ (តបូងពផ្លកៗ)។ 
 
 

http://www.lowellec.com/


 

120 Cross Street. Lowell Mass 01851 Tel: 978 459 5300   Direct: 978 888 8099 
                                             Email: SRlowelleduc@gmail.com    www.lowellec.com Page 23 
 

 

77. ព ើមបបីំាតភ់ាពពេើមពក្កាមន  ក្តូវពក្បើ៖ 

ស្តរធាត ក្បឆងំពញើេ (ផ្លិតផ្លល ញពកលៀក)។ 

 

78. ព ត អវអីនកចាាំចក់្តូវពក្បើេម្អា ររ ញស្តចគ់ល់ក្កចក? 

ព ើមបបីន្ទន្ស់្តចគ់ល់ក្កចក។ 

 

79. បនាទ បព់ីកាតស់្តចគ់ល់ក្កចក ពតើអនកក្តូវពក្បើអវីព ើមបេីម្អា តកន្ន្ត? 

អាល់ក ល 

 

80. ព ើមបកីាតក់្កចកកវង កាតក់្កចកឲ្យខ្លពីោយ៖ 
កន្ន្តកាតក់្កចកន ។ 
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ជពូំក 10: ការពក្បើច ងក្កចក 

 

1. ពតើច ងក្កចកព្វើព ើងពីអវី? 

វាព្វើព ើងពាីល េទិក ស្តរធាត េិបបន្មិីតិ ឬអាពេតាត។ 

 

2. បកន្ថមច ងពៅពលើក្កចក្មីជ្ជតិព ើមបបីកន្ថម៖  

ក្បកវង។ 
 

3. ច ងក្កចកគី្នន្េំបកពក្ស្តបគឺ៖  

ពខ្ាយណាេ់។ 

 

4. ច ងគី្នន្េំបកពក្ស្តបគឺ៖  

កព៏គ ងឹថ្នពក្បើបពណាត ោះអាេន្ន។ 
 

5. ច ងក្កចកមនិ្ក្តូវពក្ស្តបពក្ចើន្ជ្ជង៖  

ពាកក់ណាត លក្កចក្មជី្ជត ិ(ក្បកវងក្កចក)។ 
 

6. កាវបិទក្កចកគឺ៖  

កាវក លធានាថ្នច ងក្កចកជ្ជបន់្ងឹក្កចក្មជី្ជត។ិ 
 

7. ពពលណាបិទកាវបិទក្កចក អនកបពចេកពទេខាងក្កចកក្តូវកត៖  

ពាកក់វ ៉ាន្តាការពារេ វតថភិាព។ 

 

8. ចំណ ចភាា បរ់វាងក្កចក្មជី្ជតិ ន្ិងច ងក្កចកពៅថ្ន៖  

ចណំ ចក្បេពវ។ 

 

9. អនកព្វើក្កចកក្តូវខាតប់ន្ទោះក្កចកពោយពក្បើពក្គឿងខាតព់ ើមប៖ី  

យកពក្បង្មជី្ជតពិចញពកី្កចក។ 

 

10. ពៅពពលរកំិលន ពៅពលើច ងក្កចក ក្តូវឈបព់ៅកគមក្កចកពៅ៖ 
ម  ំ45  ពឺក្ក។ 
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11. ច ងក្កចកក្តូវក្គបពីពលើពោយ៖  

ក្គប ស្តរធាត េំពោគ ឬកជល។ 
 

12. ពេវាេក្ម្អបច់ ងក្កចកបពណាត ោះអាេន្នក្តូវាន្កណនាឲំ្យពក្បើ៖  
ពរៀងោល់េាត  ៍។ 

 

13. យកច ងក្កចកពចញ៖  

ពក្បើទកឹលាងកាវពចញ ឬអាពេតូន្។ 

 

14. កាវបិតច ងក្កចកពលើក្កចក្មីជ្ជតិ ន្ិងកាន្ឲ់្យេងួតក្បក ល៖  
45 វនិាទ។ី 
 

15. ម្អ៉ា េ ីន្េម្អល បព់មពោគពក្បើេក្ម្អប៖់  

េម្អា ត ន្ងិបាំតេំ់ពណើ ម ន្ងិពក្បងពៅពលើក្កចក្មជី្ជតេិក្ម្អបប់តិកាវជ្ជបល់ា។ 

 

16. ព ើមបពី្វើទំ ចំ ងក្កចកឲ្យាន្ក្តឹមក្តូវ៖ 

វាេ់កវងពចីពំ ៀងម្អខ ងពៅចពំ ៀងម្អខ ងពទៀតនន្ក្កចក្មជី្ជត។ិ 
 

17. ពគ្នលបំណងនន្ការលាងេម្អា តន  ន្ិងរ េក្កចកគពឺ ើមប៖ី  

យកពក្បងពលើនផ្ទក្កចក្មជី្ជតពិចញ។ 
 

18. ក្តូវយកកាវពៅេល់ពចញពីក្កចក្មីជ្ជតិ ក្តូវពក្បើ៖  

បន្ទោះពឈើពគៀរគ ណភាពលា 
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ជពូំក 11៖  ការពក្ស្តបក្កចក 

 

1. េម្អា រខ្េបព់្វើពី៖  

េូក្ត កក្ម្អល ឬសី្តច។់ 
 

2. សី្តច៖់  

ជ្ជេំណាញ់េំពោគជ្ជមយួេំណាញ់រល ងៗព ើមបកីាវអាចក្ជ្ជបចូលាន្ រងឹម្អ ំន្ងិជ្ជបា់ន្យូរ។ 

 

3. េំពតព់្វើពីេរនេរ កខជ្ជតមិា៉ាង៖  

ជ្ជេម្អា រក្កងជ្ជប់ៗ គ្នន ពក្បើេក្ម្អបរ់ កំ្កចក។ វាព្វើឲ្យក្េអាបប់នាទ បព់ពីក្បើកាវ។ 

 

4. េូក្តរ ពំ្វើព ើងពី៖  
ក្កោេពេតើង ន្ងិរលាយកន ងទងំស្តរធាត អាពេតូន្ ន្ងិស្តរធាត មនិ្កមន្អាពេតូន្។ 
 

5. ពគ្នលបំណងនន្ការពក្បើក្ទនាបក់្កចក៖  

គពឺ ើមបពី្វើឲ្យក្កចក្មជី្ជតរិងឹម្អ។ំ 

 

6. រកាក្ទនាបក់្កណាតក់ លាន្ព្វើរចួោល់ពរៀងោល់បនួ្េាត  ៍៖  

ពោយពក្ស្តបពលើក្កចកថីកី លលូតលាេ់ជ្ជមយួកាវបតិ (កាវ)។ 

 

7. ការកថរកាក្កណាតក់្តូវប េ្បព់រៀងោល់ពីរេាត  ៍៖  

ពោយពក្ស្តបពលើក្កចក  េពោយពក្បើកាវបតិ (កាវ) ឬកាវក្ចាច។់ 
 

8. លាបកាវពេតើងៗពពីក្កាមពៅកណាត លក្កចកក លម្អន្ក្ទនាបរ់ ពំលើក្កចក្មីជ្ជតិ ពោយខ្ិតឲ្យឆង យពី៖  
ស្តចគ់ល់ក្កចក។ 

  

9. បិតក្ទនាបព់លើក្កចក្មីជ្ជតិ៖  
1/16 អ ងីឆង យពគីល់ក្កចក។ 

 

10. កាតក់្កណាតព់ចញ៖  

 កាតទ់ទងឺ ន្ងិក្ទងក់្ទយនន្កក្ម្អេ់ក្កចក (តកួ្កចក) ឬច ង (កគមក្កចក)។ 
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11. តក្មមឹក្ទនាប៖់  

1/16 អ ងីឆង យពកីគមខាងក្កចក ន្ងិកគមក្កចក តូចពេតើងជ្ជងកក្ម្អេ់ក្កចកព ើមបបីង្អា រក ឲំ្យធាល កក់្ទនាប។់ 

 

12. ក្ទនាបក់្កចកក្តូវយកពចញពោយពក្បើ៖  

អាពេតូន្។ 

 

13. បញ្ហហ ចមបងពពលបិតក្ទនាបក់្កចកគ៖ឺ  
បតិកាវពលើស្តចគ់ល់ក្កចក។ 
 

14. ពតើក្តូវេងាតប់ន្ទោះពៅកកន្លងណាពលើក្ទនាបព់េតើង? 
ពៅចណំ ចពខ្ាយ 
 

15. បិតក្ទនាបព់ ើមប៖ី  
ព្វើឲ្យក្កចករងឹម្អ។ំ 
 

16. ក្ទនាបក់្កចកព្វើពអីវីក្គបោ់៉ា ងពលើកកលងកត៖  

េំ ី។ 

 

17. ក្ទនាបក់្កចកក្តូវរកាបនាទ បព់ពីីរេាត  ៍ពោយពក្បើ៖  

កាវក្ចាច។់ 

 

18. ពគ្នលបំណងនន្ការបិតកាវពលើក្កចកទងំមូលពោយពក្បើកាវក្ចាចគ់ពឺ ើមប៖ី  

បតិក្ទនាបស់្តរជ្ជថី។ី 
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ជពូំក 12៖ ក្កចកអាក្គលីីក 
 

1. ពតើស្តរធាត គីមអីវីពក្បើេក្ម្អបព់្វើក្កចកអាក្គីលីក?  

ស្តរធាត ោវអាក្គលីីក (ម៉ាណូូកម) ន្ងិពម៉ាៅអាក្គលីីក (ប៉ាលីូកមរ)។ 

 

2.  ស្តរធាត ោវអាក្គីលីកកក៏្តូវាន្ពគស្តា ល់ថ្ន៖  

ម៉ាណូូកមរ។ 

 

3. ពម៉ាៅអាក្គីលីកកក៏្តូវាន្ពគស្តា ល់ថ្នជ្ជ៖  

ប៉ាលីូកមរ។ 

 

4. ទងំប៉ាូលីកមរ ន្ិងម៉ាូណូកមរម្អន្ស្តរធាត  ូចគ្នន ៖  
ស្តរធាត គមី។ី 
 
5. ក្បតិកមតីប៖  
ជ្ជការប ា្ូ ន្ក លពកើតព ើង ន្ងិបតូរស្តរធាត ោវម៉ាណូូកមរពៅកន ងស្តរធាត ពម៉ាៅក លពៅថ្នប៉ាលីូកមរ។ 

 

6. កាតាលី៖  

បកន្ថមពៅកន ងប៉ាលីូកមរពពលលាយជ្ជមយួម៉ាណូូកម វាបងាជ្ជកពតត ព ើមបបីពងាើត ន្ងិព្វើឲ្យក្កចករងឹ  ពំណើ រការក្តវូាន្
ពគពៅថ្នប៉ាលីូកមរកម។ី 
 

7. ក្េទបថ់្នន លំាប ំបូង៖  

ជ្ជអាេ ីតពក្បើព ើមបបីពងាើន្ការបតិតភាា បក់្កចកអាក្គលីីកពៅន្ងឹក្កចក្មជី្ជត។ិ 

 

8. ពតើផ្លិតផ្លអវពីក្បើព ើមបភីាា បក់្កចកជរ័ពៅន្ឹងក្កចក្មីជ្ជត?ិ 

ក្េទបថ់្នន លំាប បំងូ 

 

9. ពតើផ្លិតផ្លអវបីណាត លឲ្យម្អន្ការរលាកកេបក? 
 ក្េទបថ់្នន លំាប បំងូ 
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10. កពមទចថ ី េ៖  

ជ្ជចនំ្នួ្កពមទច  េខាតព់ក្បើេក្ម្អបរ់េូក្កចក (កាត ររេូក្កចក) ឬ  រំេូក្កចក។  ទ ំំកាន្ក់តតូច ចនំ្នួ្កពមទចថកីាន្់
កតពក្ចើន្ក លពក្បើ (កពមទចពក្បើ)។ 

 

11. ទក្មងក់្កចក៖  

ក្តវូោកព់ៅច ងក្ម្អមន ព ើមបតីក្កចកអាក្គលីីកឲ្យកវង ួេស្តចច់ ងក្កចក។ 

 

12. បិទក្កចកជរ័ពៅជិតស្តចគ់ល់ក្កចកពពកអាចបណាត លឲ្យ៖  

របតូក្កចកជរ័។ 

 

13. ជរ័ក្ចាចន់្ឹងម្អន្ស្តរេំខាន្ព់ពល៖  

ពរី ឬបេីាត  ៍អាក្េ័យពលើរពបៀបក លក្កចក  ោះ។ 

 

14.  ំពណើ រការបិតកាវព ើងវញិ៖  

យកកកន្លងក លម្អន្ពណ៌ពតាន តពចញ ព ើយជនំ្េួបនាទ បថ់ី។ី 

 

15. ការព្វើក្កចកក លម្អន្ពីរផ្ទទ ងំ៖  

ជ្ជបពចេកពទេក លពមើលពៅ ូចក្កចក្មជី្ជតពិោយលាបច ងក្កចកពណ៌េពៅច ងក្កចក។ 

 

16. ប៉ាូលីកមរ៖  

ជ្ជស្តរធាត បពងាើតព ើងពោយផ្សមំ៉ាពូលគ លតូចៗជ្ជពក្ចើន្ (ម៉ាណូូកមរ) កន ងទក្មងក់្ចវា៉ា ក ូ់ចៗគ្នន កវងៗ។ 

 

17. កគមច ងក្កចក៖  

ជ្ជក្កចកក លមនិ្ភាា បព់ៅន្ងឹកេបកពៅច ងក្កចក ឬក្កចកពជើង 

 

18. ពក្បើឯកស្តរពអ ិចក្តូន្ិចពៅ៖  

ម  ំ45  ពឺក្ក។ 
 

19. ពតើទក្មងអ់វីនន្ស្តរធាត គមីកី លម្អន្ពក្គ្នោះថ្នន កប់ំផ្ ត? 

ស្តរធាត ោវ 
 

20. ពតើអនកទទួលអាជ្ជា បណ័ណ ក្តូវព្វើអវីក្បេិន្ពបើកាវព ៀរពៅ ល់គល់ក្កចក ឬកេបក? 
ពក្បើអាពេតូន្ព ើមបយីកកាវពចញ 
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21. ក្បេិន្ពបើរកព ើញថ្នម្អន្ពព ោះពៅចពនាល ោះច ងក្កចក ន្ងិក្កចក្មីជ្ជត៖ិ  

យកច ងក្កចកពចញ ព ើយពក្បើថីមីយួពទៀត។ 
 

22. ពៅពពលអតិថិជន្បង្អហ ញថ្នម្អន្េញ្ហា ពផ្សងៗគ្នន នន្ភាពមនិ្ង្អយក្េួលនន្ស្តរធាត អាក្គីលីក ពតើអនកទទួល
អាជ្ជា បណ័ណ ក្តូវព្វើ ូចពមតច? 

ប្ឈបក់ារផ្តល់ពេវាកម ី

 

23. ពៅពពលបិទច ងក្កចកពៅន្ឹងក្កចក្មីជ្ជតិ កាវព ៀរពលើកេបកជ ំវញិក្កចក ពយើងក្តូវលាងពចញ៖  
ភាល មៗម ន្ន្ងឹវាប៉ាោះពៅពលើកេបក។ 

 

24. ព ើមបរីកំិលក្កចកជរ័ អនកក្តូវពក្បើ៖  

អាពេតូន្។ 
 

25. ព ើមបបីង្អា រក្កចកព ើបពពលលាបក្េទបថ់្នន លំាប បំងូ អនកក្តូវ៖  

រកាក្េទបថ់្នន លំាប បំងូឲ្យផ្ តពសី្តចគ់ល់ក្កចក។ 

 

26. បនាទ បព់ីបិតក្កចកជរ័រចួ ជំហាន្បនាទ បគ់ឺ៖  
ក្តវូរេូក្កចក។ 
 

27.  ំពណើ រការច ងពក្កាយនន្ការព្វើក្កចកជរ័ពៅថ្ន៖  

ប៉ាលីូកមរកម។ី 

 

28. ព ើមបេីម្អា ត ន្ងិយកលាយពចញពបីន្ទោះក្កចក (តួក្កចក) ក្តូវពក្បើ៖  

ម្អ៉ា េ ីន្េមងួត។ 

 

29. ព ើមបបីពងាើន្ការបិទភាា បក់្កចកជរ័ពៅន្ឹងក្កចក្មីជ្ជតិ ក្តូវលាប៖  

ក្េទបថ់្នន លំាប បំងូ។ 
 

30. ក្កចកអាក្គីលីកក្តូវពេតើងជ្ជងពៅរកស្តចគ់ល់ក្កចក ច ងក្កចក ន្ិងកគមខាងក្កចកអំ  ងពពលបិទក្កចកអា
ក្គីលីក ព ើយ៖ 
ការេក្មចួក្កចក។ 
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ជពូំក 13៖ កជលលាបក្កចក 

 

1. ពន្លអឺ  លក្តាវយូីពល (UV)៖  

ជ្ជកមរីេីីក លពមើលមនិ្ព ើញក្េពម្អលពណ៌ក លខ្លបីផំ្ ត ន្ងិក្ជ្ជបការំេីីពន្ល។ឺ 

 

2. ពពលថី្នខំាតក់្តូវយកពចញាន្ពកីជលក្កចក ពណ៌ក្កចក្មីជ្ជតពិៅកត៖  

 ូចគ្នន ។ 

 

3. ព ើមបជូីតកជលក្កចក UV៖ 

ជូតពណ៌ពចញ មយួក្េទបម់តងៗ។ 

 

4. ព ើមបលីាបកជលក្កចកស្តរជ្ជថីី ក្តូវពក្បើ៖  

ពឈើរ េ (កាត ររ េក្កចក) ព ើយយកពណ៌ពចញ។ 

 

5. ពតើអនកក្តូវរកាកជលក្កចកពោយរពបៀបណា? 

អពូំលពន្ល ឺUV។ 

 

6. កជលស្តា តរងឹពពលក លប៉ាោះពៅន្ឹង៖  

អពូំលពន្ល ឺUV។ 

 

7. ក្េទបន់្ីមយួៗនន្កជលតក្មូវឲ្យេថិតពក្កាម៖  

អពូំលពន្ល ឺUV។ 

 

8. កជលក្កចកពោយពក្បើការំេីី UV ក្តូវាន្យកពចញពោយពក្បើ៖ 
យកក្េទបព់ចញមតងមយួក្េទប់ៗ ។ 
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ពផ្សងៗ 

 

1. ក្តអក៖ 

ពន្ោះជ្ជពាកយទូពៅព ើមបពីរៀបោបអ់ពំជីងំរឺលាកកេបកោ នំរ ៉ាពោយមនិ្ ងឹមលូព ត ។ 

 

2. អាចមរ៍ យ៖ 

ក្តវូាន្ពគស្តា ល់ផ្ងក រថ្នជ្ជក្េទបជ់្ជតខិាល ញ់ពក្ៅបផំ្ តពៅកន ងក្េទបក់េបក។ 

 

3. ពតើអវីពៅជ្ជផ្លិតផ្លក លក្តូវាន្ពក្បើក្ាេ់ព ើមបេំីអាតពផ្ើងម្អ៉ា េាាទពជើង? 

ស្តរធាត េម្អល បព់មពោគមន្ទរីពពទយ 
 

4. ពតើអនកទទួលអាជ្ជា បណណ ក្តវូព្វើ ូចពមតចក្បេិន្ពបើក្កចកន របេ់អតិថជិន្ម្អន្ពណ៌នបតង ន្ិងឆ្លងជំងឺ? 

ប ា្ូ ន្ពៅក្គពូពទយពាាល (ពវជាបណឌិ ត) 

 

5. ពពលព្វើការជូន្អតិថិជន្ ពតើអនកក្តូវព្វើ ូចពមតចព ើមបកីណនាឲំ្យអតិថិជន្ក្ត បម់កពៅពពលពក្កាយពទៀត?? 

ស្តថ ន្ភាពក្កចក។ 

 

6. ក្បេិន្ពបើអតិថិជន្ម្អន្ក្កចកពីរខ្លី ន្ិងបីកវង ពតើអនកក្តូវរេូ ូចពមតច? 

រ េក្កចកទងំអេ់ ូចៗគ្នន ទងំក្បកវង ន្ងិក្ទងក់្ទយ។ 

 

7. ពតើម្អន្ឆ្ាឹងក្បអបន់ ប៉ា នីាន្កន ងាតន ? 

ម្អន្ឆ្ាងឹក្បអបន់  5 កន ងាតន  

 

8. ការពក្បើក្ទនាបក់្ទបម់ ន្លាបថ្នន គំឺព ើមប៖ី  

ការពារបន្ទោះក្កចក (តកួ្កចក)។ 

 

9. ពតើពពលណាអនកបតូរកាលេម្អា រឆ្ាឹោះក្កចក? 
បនាទ បព់អីតថិជិន្មយួពៅអតថិជិន្មយួពទៀត 

 

10. ពតើពពលណាអនកបតូរកាត ររេូក្កចក? 

បនាទ បព់អីតថិជិន្មយួពៅអតថិជិន្មយួពទៀត 

 
 

http://www.lowellec.com/


 

120 Cross Street. Lowell Mass 01851 Tel: 978 459 5300   Direct: 978 888 8099 
                                             Email: SRlowelleduc@gmail.com    www.lowellec.com Page 33 
 

 

11. ព ត អវអីនកចាាំចក់្តូវ  េខាតព់ជើងរបេ់អតិថិជន្? 

ព ើមបជីយួ យកកេបកេងួត ន្ងិកក្កម ក លម្អន្ ូចជ្ជកេបកពក្គើម។ 

 

12. រ ញខាល ងំទល់ន្ឹងស្តចគ់ លក្កចកពោយពក្បើក ករ ញអាចបំផ្ទល ញ៖  

Eponychium។ 

 

13. ពៅពពលរកព ើញថ្នម្អន្ផ្សតិអំ  ងពពលព្វើអាក្គីលីក៖  

ប្ឈបក់ារព្វើ ព ើយប ា្ូ ន្អតថិជិន្ពៅក្គពូពទយពាាល (ពវជាបណឌិ ត)។ 

 

14. ផ្លិតផ្លទងំពន្ោះក្តូវាន្ពក្បើព ើមបយីក្ូលី ីពចញ ន្ិងេម្អា តក្បអបន់  ន្ិងក្បអបព់ជើងពលើកកលងកត៖  

អាេ ីតកលរកី្ឌកី។ 

 

15. ព ត អវជី្ជងព្វើក្កចកក្តូវកេវងយល់ពជីំងឺពកើតពលើក្កចកទងំអេ់? 

ជងំពឺកើតពលើក្កចកក្តវូប ា្ូ ន្ពៅក្គពូពទយពាាល (ពវជាបណឌិ ត)។ 

 

16. ព ើមបរីកាស្តរធាត គីមកី្បកបពោយេ វតថិភាពពៅកកន្លងកកេមផេស ពតើជ្ជងព្វើក្កចកក្តូវព្វើអវីម ន្ ំបូង? 

អាន្ក្កោេទនិ្នន្យ័រកាស្តរធាត គមីកី្បកបពោយេ វតថភិាព។ 

 

17. ព ត អវអីនកព្វើក្កចកក្តូវយល់ពីការរកាេ វតថិភាពផ្លិតផ្ល? 

េក្ម្អបក់ារពារអតថិជិន្ 

 

18. ព ត អវជី្ជងព្វើក្កចកក្តូវរកាកកន្លងព្វើការឲ្យម្អន្អនាមយ័បនាទ បព់ីព្វើឲ្យអតិថិជន្ន្ីមយួៗព ើយ? 

ព ើមបបីង្អា រការឆ្លងជងំ ឺន្ងិាកព់តរ។ី 

 

19. ពតើអាកលកេ ីជ្ជអវ?ី 

ផ្លប៉ាពពាល់្មតីា។ 

 

20. ជំងផឺ្ទា ក្កចកគជឺ្ជ៖  

គី្នន្េណាដ បធ់ាន ប។់ 
 

21.  កក្កចកពចញក្ស្តលៗ៖  
ភាពក្ជញួ (ព្វើពអាយកេបកក្ជញួ)។ 
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22. ព ើមបបីង្អា រស្តចគ់ល់ក្កចកពចញពកីារឈចឺាបព់ោយស្តរឧបករណ៍ពលា ៈេក្ម្អបទ់ញពពលព្វើឲ្យស្តច់
គល់ក្កចករកី ឧបករណ៍ពលា ៈេក្ម្អបទ់ញក្តូវពក្បើ៖  

ម  ំ90  ពឺក្ក។ 

 

23. ពយើងព្វើការេម្អា តព ើមប៖ី  

រកាាកព់តរកី លបងាពក្គ្នោះថ្នន កព់កីារលូតលាេ់។ 

 

24. ពពលអនកប េ្បព់េវាព្វើក្កចករបេ់អនក អនកក្តូវកត៖  

ការវភិាគពលើក្កចក។ 

 

25. ម ន្ចាបព់ផ្តើមព្វើក្កចក អនកក្តូវន្ិោយពៅអតិថិជន្អពំីេ ខ្ភាពព ើមប៖ី  
ក្បងុក្បយត័ន ន្ងិបង្អា រការឆ្លងជងំតឺាមក្កចក។ 

26. ជ្ជងព្វើក្កចកអាចម្អ៉ា េា៖  

ន  ន្ងិពជើង។ 

 

27. ព ើមបជូីតស្តន មក្បឡាកព់កី្កចកក្ម្អមន  ក្តូវពក្បើ៖  

ទកឹក្កចកពោយម្អន្ H2O2 6% H2O2 (ទកឹ)។ 
 

28. អតិថជិន្ក លម្អន្ពោគផ្សតិក្កចក ឬការឆ្លងាកព់តរកី្តូវពាាលពោយពក្បើ៖  
ក្គពូពទយពាាល (ពវជាបណឌិ ត)។ 

 

29. ក្កោេទិន្នន្យ័េ វតថិភាពពលើេម្អា រផ្តល់ជូន្ ូចខាងពក្កាមពលើកកលងកត៖  
ពណ៌ម្អន្តនមល។ 

 

30. ការកម្អេ តព់មពោគ េម្អា រេងួតក្តូវរកា៖  

ពោងតាមបទប ា្តតរិបេ់រ ារបេ់អនក។ 
 

31. ក្បេិន្ពបើអនកព្វើឲ្យម តន អតិថិជន្ពោយនច ន្យពោយពឈើរ េរបេ់អនក អនកក្តូវ៖  

ោកថ់្នន កំម្អេ តព់មពោគពលើកន្ន្ត។ 

 

32. រកាផ្លិតផ្លជំនាញ៖  

ពៅទតីាងំក្តជ្ជក ់ងងតិ ន្ងិេងួត។ 
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33. ស្តរធាត ក លបពងាើន្ការបិទភាា បព់ៅន្ឹងក្កចក៖  

ថ្នន លំាបក្ទនាប ់បំងូ។ 

 

34. បន្ទោះក្កចក(តួក្កចក) គភឺាា បព់ៅន្ឹងស្តចព់ក្កាមក្កចកពោយក្េទបជ់្ជលិការពៅថ្ន៖  
ក្េទបជ់្ជលិកាក្គបេរោីងា។ 

 

35. េម្អេធាត េំខាន្ន់ន្បន្ទោះក្កចក (តួក្កចក) គឺជ្ជក្បូពតអ ីន្េរនេពៅថ្ន៖  
Keratin 
 

36.  អនកបពចេកពទេខាងក្កចកមនិ្ក្តូវបំពពញពេវាជូន្អតថិិជន្ពទក្បេិន្ពបើម្អន្ ៖ 
 ការឆ្លងជងំ។ឺ 
 

37. ឆ្នូតកវងៗបពណាត យក លឆ្លងកាតក់្កចកពគពៅថ្ន៖ 
 ឆ្នូតក្ជញួពៅពលើក្កចក 
 

38. ស្តន មកបក ឬកក៏្កចកក្បោះក លម្អន្ឆ្នូតតគ្នន តាមបពណាដ យពគពៅថ្ន៖ 
ជងំកឺ្កចកពេដើង 
  
39. ជំងឺក្កចក ឬពោគក្កចកក លេំពៅពៅពាកយបពចេកពទេគឺ៖ 
ជងំកឺ្កចក 
 

40. ការរលាក្ំពលើកេបក្មតីាពគពៅថ្ន៖ 
កេបកក្កនិ្ 
 

41.ពត័ម៌្អន្អំពីេ ខ្ភាពទូពៅរបេ់អតិថិជន្គួរកតកេវងរកព ើញពោយ៖ 
កផ្នកពវជាស្ត្េត។ 
  
42.  ឹងអពំីេ ខ្ភាពទូពៅរបេ់អតិថិជន្ក លន្ឹងបង្អហ ញឲ្យពីការអន្ វតតក្បកបពោយេ វតថិភាពគឺ៖ 
ការម្អ៉ា េាន  ន្ងិពជើង។ 
 

43. អតិថជិន្ម្អន្ក្កចកឆ្នូត ក្កចកផ្ យ ឬកក៏េបកក្កចកេងួតគួរ៖ 
ខាតក់្កចកពោយពក្បើពក្បងពតដ  
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44. ព ើមបពីជៀេវាងកេបកេងួត ឬកេបកក្កិន្ ក្តូវពក្បើ៖ 
េម្អា ររ េពជើង។ 
 

45. ព ើមបពីជៀេវាងកេបកេងួត កេបកពេដើង ន្ិងកេបកក្កនិ្ក លពកើតព ើងពៅពលើពជើងក្តូវពក្បើ៖  
េម្អា រ  េជូត។  

 

46. ម ន្ន្ងឹាន្ កំពូលក្កចកពេដើង អតិថិជន្គួរកតលាងន ជ្ជមយួ៖  
ស្តប កូ្បឆងំាកព់តរ ី
  

47. ព ើមបលីាយច ងក្កចកេិបបន្ិមតិតជ្ជមយួ ន្ិងក្កចក្មីជ្ជតិ អនកគួរកត៖  
រ េថនមៗ ព ើយខាត។់ 
 

48. ព ើមបតីច ងក្កចកេិបបន្មិតិត ក្តូវពក្បើកាវ ឬ៖ 
អាពេតូន្។  

 

49. ព ើមបជូីតកាវពចញពសី្តន មពលើក្កចក្មីជ្ជតិពចញពក្បើ៖ 
 ក្បោបខ់ាតក់្ទនាប។់ 
 

50. ពតើអនកអាចពក្បើេម្អា រខាតជ់្ជពលើកទីពីរពៅពពលណា? 
ក្គបក់ាលៈពទេៈ 
 

51. ពតើម្អន្អវីពកើតព ើងពៅពពលក លអនកពៅជិតក្ជុងនន្ក្កចក? 
វាន្ងឹព្វើពអាយស្តចក់្កចក  ោះ 
 

52. ព ត អវីាន្ជ្ជអនកទទួលាន្បណ័ណ េួររកក្បវតតិនន្ការពាាលរបេ់អតថិិជន្? 
េក្ម្អបក់ារពារអតថិជិន្ 

 

53. ព ត អវាីន្ជ្ជអនកក្តូវចាបព់ជើងអតថិិជន្ឲ្យកណន្ពៅពពលលាបផ្លិតផ្ល?  
ព ើមបកី ឲំ្យពកួគ្នតរ់ពេើប 
 

54. ពតើអវីក លអនកពក្បើកន ងចងាូរក្កចក? 
ទកឹថ្នន បំណត ោះក្កចក 
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55. ពតើអវីក លជ្ជអនកជួយ ពអាយឆបម់្អន្ក្បតិកមី? 
េម្អា រព្វើក្កចក 
 

56. េម្អា រព្វើក្កចកក លបកន្ថមពមៅ ៉ាប៉ាូលីកមពៅថ្នអវី? 

ទកឹអ កេ ីកេន្ Benzoyl (BPO) 

 

57. Monomer គឺ៖  

Methacrylate. 

 

58. ពមៅ Polymer គឺ៖ 

Methacrylate 

 

59. ពតើអវពីៅជ្ជកផ្នកនន្ក្ចាេក លពក្បើេក្ម្អបេ់ងាត ់ន្ិងព្វើឲ្យរពលាងពៅពលើកគមក្កចក?  
កផ្នកកណាត ល។ 

 

60. ពតើម្អន្គ ជប៉ា នីាន្ក្តូវាន្ពក្បើព ើមបបីពងាើតក្កចកមយួ? 
ប ី

 

61. ពតើអនកក្តូវរ េស្តន មពក្បោះពលើក្កចក ូចពមតចព ើមបឲី្យាតស់្តន មពក្បោះពនាោះ? 
A ោងអកស “V”  

 

62. ពតើព្ីោះមយួពផ្សងពទៀតេក្ម្អបប់ំពពញគឺជ្ជអវី? 

ព្វើឲ្យពេីើរព ើងវញិ 

 

63. ពតើពន្លឺការំេីី UV អាចរលាកកេបកឬពទ? 

ាទ/ចាេ 

 

64. ពតើអវីពៅជ្ជផ្លិតផ្លក លក្តូវាន្ពក្បើក្ាេ់ព ើមបពីក្ងឹងកជលក លគី្នន្ពណ៍? 
អនកព្វើឲ្យេកមពី ើង 
 

65. ក្េទបក់ារំេីី UV ំបូងក្តូវាន្ពគពៅថ្ន៖ 

អាក្េ័យពលើក្េទបព់ក្តកជល។ 
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66. ក្េទបក់ារំេីី UV ទីពីរក្តូវាន្ពគពៅថ្ន៖ 

បពងាើន្ក្េទបព់ក្ត។ 

 

67.កជលការំេីី UV ពាាលជ្ជមយួន្ឹងនផ្ទខាងពក្តមនិ្ស្តា តព់ៅ៖ 
ក្េទបក់ារពារ។ 

 

68. ពតើអនកកម្អេ តក់្េទបក់ លមនិ្ស្តា តពោយវ ិ្ ីណា? 

បពំពញកពមទច 180-240 កពមទច ឬជ្ជមយួន្ងឹអាល់គ ល ន្ងិអាពេតូន្ ។ 

 

69. ពតើអវីជ្ជមូលព ត បណាត លឲ្យក្កចកមនិ្ពេីើ? 

ជងំ ឺឬរបេួ្ងន្់្ ងរ ូចជ្ជជងំរឺលាកេួត របេួ្ងន្់្ ងរ ឬក្គនុ្ពតត ខាល ងំ។ 
 

70. ពតើអវីជ្ជមូលព ត អវបីណាត លឲ្យក្កចកោចព់ចញពីកេបកពក្កាមក្កចក? 

េភាពម្អន្ក្កចកធាល កព់ចញ 

 

71. ការេក្មួចក្កចកពោងតាមអវី? 

ស្តថ ន្ភាពក្កចក 
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