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សមត្ថភាពបច្ចេកច្េសជាក់លាក់ច្េខ1 

 

ការប្បឡងវាស់សទ ង់សមត្ថភាពបច្ចេកច្េសឧសាហកមមផេិត្ 

ច្ប្រឿងបរចិ្ភារ 

 

ប្បជ ុំវាកយសពទ ពីច្សៀវច្ៅអត្ថបេសប្ាប់សិកា 

 

ច្ ោះព មពច្េើកេី2 (ខខត្ លា ឆ្ន ុំ2020) 

 

 

 

នីត្ិប រគេមូេនិធិេូច្ៅ មជឈមណ្ឌ េឧសាហកមមចុំណ្ីអាហារ 

 

 

ប្រជ ុំវាក្យសព្ទសនោះនឹងព្នយ ់អុំព្ីវាក្យសព្ទសុំខាន់ៗខែ ប្ត្ូវ នសប្រើប្ ស់សៅក្ន ុងសសៀវសៅអត្ថរទសប្ារ់សិក្ា។ 

សូម្អនក្សប្រើរមួ្ជាមួ្យសសៀវសៅអត្ថរទសប្ារ់សិក្ា។ 

 

 

 

ប្រជ ុំវាក្យសព្ទខែ សប្រើញឹក្ញារ់សៅក្ន ុងផ ិត្ក្ម្មសប្រឿងររសិោរ 

 

<<ជួរあ>> 

 

សារ ូ ក្ខណៈអា ់កាឡុំង ”arukarisei senzai” 
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សារ ូ ខែ ាន ក្ខណៈជាសារធាត្ អា ់កាឡុំង ជប្ម្ រោះោព្ក្ែវក្់សោយប្រត្ិក្ម្មជាមួ្យជាត្ិសប្រងសៅក្ន ុងសារធាត្  

ក្ែវក្់។ 

 

អាហារសោរប្រត្ិក្ម្ម ”arerugi shokuhin” 

អាហារខែ ផទ ុក្សារធាត្ (ោរសប្រើនជាប្រូសត្អ ីន)ខែ ោងកាយសាា  ់ថាជាសារធាត្ រខម្ែក្ សៅសប្កាយសព្  

ររសិោរអាហារស ោះរូ ។ សារធាត្ ខែ រងកជាសោរប្រត្ិក្ម្ម  និង  ក្ខណៈថ្នប្រត្ិក្ម្ម អារានោព្ែ សគ្នន សៅ 

តាម្ម្ន សសាន ក្់ៗ សោយសោរសញ្ញា ធ្ៃន់អារសធ្វ ើសអាយ ត្់រង់ជីវតិ្។ 

 

ឧរក្រណ៍ស វត្ថ ិោព្ ”anzen souchi” 

ឧរក្រណ៍ខែ ប្ត្ូវ នរុំពាក្់ោា រ់សៅនឹងា៉ា ស ីន សែើម្បីរង្កក រការសក្ើត្ស ើងថ្នឧរទទវសេត្ ខែ រណ្ដា  ម្ក្ព្ីរសរៀរ 

ែុំសណើរការែ សឬការែូរា៉ា ស ីន។ 

 

ោព្ែ សប្រប្ក្ត្ី ”ijyou” 

ការខែ ាន ក្ខណៈែ សព្ីសព្ ធ្ម្មតា។ 

 

ការប្ររ់ប្រងអ ម្័យទូសៅ”ippan eisei kanri” 

ប្រព្័នធ សរៀររុំនិងរក្ាអ ម្័យររសិាថ ន ក្ខណៈមូ្ ោា ន។ អារសៅថាការប្ររ់ប្រងោព្ានអ ម្័យទូសៅ 

 

ខែ សរត្  ”itotekina” 

សធ្វ ើសោយានសគ្ន រុំណង។ 

 

ការលាយ ុំរូ ថ្នសារធាត្ រខម្ែក្ ”ibutsu konnyu” 

ការានសារធាត្ ម្ិនខម្នជាវត្ថ ុធាត្ សែើម្សថ ិត្សៅលាយ ុំសៅក្ន ុងអាហារ។ 

 

ការស ោះព្ ម្ពអក្សរ ”inji” 

ការរង្កា ញអក្សរសៅស ើផ ិត្ផ សោយសប្រើា៉ា ស ីន។ ឬជាអក្សរខែ  នរង្កា ញសោយា៉ា ស ីនស ោះព្ ម្ពអក្សរ។ 

 

ការទទួ រូ  ”ukeire” 

ការទទួ យក្វត្ថ ុធាត្ សែើម្ឬសាា រៈសផសងៗរូ សៅក្ន ុងទីក្ខនែងររស់ែល នួ។ 

 

ការប្ររ់ប្រងអ ម្័យ ”eisei kanri” 

ការរក្ាទីក្ខនែងផ ិត្ក្ម្មសអាយសថ ិត្ក្ន ុងររសិាថ នខែ ានអ ម្័យ។ ការលាងថ្ែនិងការលាងសាា ត្ប្រោរ់ប្រោ 

សផសងៗ។ ។ 

 

ត្ុំរង់ានក្ងវក្់ ”osen ku” 

ត្ុំរន់ការង្ករខែ ប្ត្ូវសប្រើប្ ស់វត្ថ ុខែ ក្ែវក្់ 
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ទឹក្ក្ែវក្់ ”osui” 

ទឹក្ខែ ក្ែវក្់។ 

 

<<ជួរか>> 

 

រុំណ្ដត្់ការខក្ ម្ា ”kaizen sochi” 

ការខក្ខប្រអវ ីខែ ានរញ្ញា និងសាថ នោព្ខែ សក្ើត្ានរញ្ញា សៅជា ា ប្រសសើរវញិ។ 

 

សរើក្សប្រើ “Kaihu” 

ការសរើក្វត្ថ ុផទ ុក្ឬក្ញ្ចរ់សវរែចរ់ខែ ម្ិនទាន់ប្ត្ូវ នសរើក្។ 

 

សព ័រ ”Gahou” 

ជាររ សម្ព ័នធ ប្សសែៀងនឹងប្គ្នរ់ពូ្ជខែ សប្សារការពារសោយសម្បក្ខែ ផ ិត្សោយ ក្់សត្រមួី្យរុំនួនសៅសព្ វាក្ុំ

ព្ ងសថ ិត្ក្ន ុងររសិាថ នព្ិ ក្ ូត្លាស់។ សៅសព្ វាសថ ិត្ក្ន ុងររសិាថ នខែ ង្កយប្សួ  ូត្លាស់ វានឹងប្ត្ រ់រក្ 

សាថ នោព្ធ្ម្មតាជា ក្់សត្រសីព ័រវញិ ររួសធ្វ ើការសក្ើនរុំនួនសាជាងមី។ សថ ិត្ក្ន ុងសាថ នោព្ជា ក្់សត្រសីព ័រ វានឹងង្ករ់សោយ 

សារក្សដា ។ 

 

ប្រខេ ជាអារ ”kamo sire nai” 

ម្ិនប្ ក្ែសទ រ៉ា ខនែ   ទធោព្ថ្នការសក្ើត្ស ើងអារាន។ 

 

ក្សដា  ”kanetsu” 

សធ្វ ើសអាយសដា សោយសប្រើស ែ្ ើង។ ។ 

 

ការឆ្ែងសម្សោរ ”kansen” 

ការខែ  ក្់សត្រឬីវរី សសប្ជៀត្រូ ក្ន ុងោងកាយឬសថ ិត្សៅស ើប្សទារ់ខសបក្ខាងស ើ។ 

 

ការប្ររ់ប្រង ”kanri” 

ការអន វត្ែក្ិរចការសផសងៗ សោយម្ិនសធ្វ ើសអាយែ សឆ្ាងព្ីរទោា នក្ុំណត្់មួ្យស ើយ។ 

 

ការរញ្ញា ា៉ា ស ីន ”kikai sousa” 

ការសធ្វ ើសអាយា៉ា ស ីនក្សប្ម្ើក្។ 

 

ក្តាែ រ៉ាោះពា ់ ”kigai youin” 

សារធាត្ សៅក្ន ុងអាហារឬសាថ នោព្ថ្នអាហារខែ ាន ទធោព្អារនឹងកាែ យជាមូ្ សេត្ រងកឥទធិព្ អាប្ក្ក្់ែ ់ស ែ

ោព្ម្ន សស។ វារមួ្ានក្តាែ ជា ក្ខណៈជីវៈែូរជា ក្់សត្រឬីណូរ វូរី សខែ រងកផ រ៉ាោះពា ់ជាសែើម្ ក្តាែ ជា 

 ក្ខណៈរីម្ីែូរជាថាន ុំក្សិក្ម្មឬថាន ុំប្រឆ្ុំងសម្សោរខែ សប្ជៀត្រូ ក្ន ុងវត្ថ ុធាត្ សែើម្ និង ក្តាែ ជា ក្ខណៈររូែូរជា 

សលាេៈធាត្  ងម ខក្វជាសែើម្។ 
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រទោា ន ”kijyun” 

តួ្ស ែឬសាថ នោព្ខែ សប្រើប្ ស់ជាមូ្ ោា នសគ្ន សប្ារ់ការវនិិរឆ ័យសៅសព្ សធ្វ ើការសប្រៀរសធ្ៀរអវ ីមួ្យ។ 

 

ជសណា ើរអរ ”kyatatsu” 

រមួ្ផស ុំសោយជសណា ើរកាុំរុំនួន2សថ ិត្សៅសងខាងផុ្ុំជារ់គ្នន  សោយានរុំពាក្់កាា រសៅខផនក្ខាងស ើ។ 

 

ការខរងខរក្ ”kubun” 

ការរសងក ើត្រទោា នមួ្យសប្ារ់សធ្វ ើការខរក្សរញជាប្រស្ទសផសងគ្នន ។ 

 

ការរ៉ាោះទងា ិរខាែ ុំង ”gekitotsu” 

ការរ ក្រ៉ាោះគ្នន យ៉ា ងខាែ ុំង។ 

 

មូ្ សេត្  ”genin” 

អវ ីខែ រងកសអាយសក្ើត្ានជាសាថ នោព្ឬរខប្ម្រប្មួ្ អវ ីមួ្យ។ 

 

វត្ថ ុធាត្ សែើម្ ”genzairyou” 

សារធាត្ សែើម្ឬវត្ថ ុធាត្ ខែ សប្រើប្ ស់សៅសព្ ផ ិត្អាហារខក្ថ្រន។ សារធាត្ សែើម្សុំសៅសៅស ើសារធាត្ ខែ ម្ិន 

រនស ់ទ ក្នូវទប្ម្ង់សែើម្ឬ ក្ខណៈថ្នសារធាត្ ទាុំងស ោះសទ សេើយវត្ថ ុធាត្ សុំសៅសៅស ើធាត្ ខែ រនស ់នូវ ក្ខណៈ 

ទាុំងស ោះ។ 

 

រុំណ រប្តួ្ត្ព្ិនិត្យ ”kensa koumoku” 

ការប្ត្ូវអន វត្ែការប្តួ្ត្ព្ិនិត្យខែ ប្ត្ូវ នខរងខរក្ ប្សរសៅតាម្រទោា នណ្ដមួ្យ។ 

 

ឧរក្រណ៍ព្ិនិត្យរក្ ”kensyutu ki” 

ឧរក្រណ៍ខែ ប្ត្ូវ នសប្រើប្ ស់សៅក្ន ុងការព្ិនិត្យរក្សារធាត្ ណ្ដមួ្យ។ 

 

ការប្ររ់ប្រងស ែោព្ ”kenkou kanri” 

ការប្ររ់ប្រងខែ ប្ត្ូវ នអន វត្ែសែើម្បីការពារស ែោព្ររស់រ រា ិក្។ 

 

សគ្ន ការណ៍ ”gensoku” 

រទរញ្ាត្ែ ិឬការក្ុំណត្់ជាមូ្ ោា នសប្ារ់ការសប្រើប្ ស់ជារមួ្។ 

 

ផ រ៉ាោះពា ់ស ែោព្ ”kenkou syougai” 

ការ ត្់រង់សាថ នោព្ានស ែោព្ ា សោយសារមូ្ សេត្ ណ្ដមួ្យ។ 

 

5s ”go esu” 
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សក្ម្មោព្សុំខាន់ៗសៅក្ន ុងការប្ររ់ប្រងអ ម្័យជាទូសៅ សែើម្បីការរក្ាស វត្ថ ិោព្និងរ ណោព្ថ្នផ ិត្ផ ។ 

សុំសៅសៅស ើសក្ម្មោព្ទាុំង5 ខែ រមួ្ាន សណ្ដា រ់ធាន រ់ រសរៀរសរៀររយ សាា ត្ ត្ អ ម្័យ និង ទាែ រ់។ 

 

ការរម្ែងក្ងវក្់ ”kousa osen” 

ការខែ អាហាររម្ា ិនររួរ៉ាោះពា ់ឆ្ែងជាមួ្យវត្ថ ុធាត្ សែើម្ សធ្វ ើសអាយសក្ើត្ានក្ងវក្់សោយសារសម្សោររងកជុំងឺជាសែើម្។ 

 

ែុំសណើរការ ”koutei” 

①  ុំោរ់ ុំសោយថ្នផ ិត្ក្ម្មឬការង្ករ។ 

② សុំសៅសៅស ើផ ិត្ក្ម្មនីមួ្យៗ។ (ឧទាេរណ:៍ ែុំសណើរការក្សដា  ែុំសណើរការសធ្វ ើសអាយរ ោះប្ត្ជាក្់ ែុំសណើរការ 

សវរែចរ់) 

 

<<ជួរさ>> 

 

 ក្់សត្រ ី”saikin” 

សម្សោរឯក្សកាសិកាមួ្យប្រស្ទខែ សថ ិត្ក្ន ុងប្ក្ រម្ជាោវៈរស់ប្រូការយី៉ាូ ត្ខែ គ្នម នោន សខណវ យ៉ាូ ។ 

 

ផ ិត្ផ សសប្ម្រ ”saishuu seihin” 

ផ ិត្ផ ខែ សថ ិត្សៅរ ងសប្កាយសរថ្នែុំសណើរការផ ិត្ក្ម្ម  សោយ នរញ្ចរ់ការសវរែចរ់និងការប្តួ្ត្ព្ិនិត្យររួ 

ោ ់។ 

 

រូ ម្ នសរញម្ ន ”sakiire sakidashi” 

ការរសញ្ចញផ ិត្ផ ខែ  នផ ិត្ររួោ ់ម្ ន។ 

 

ការសាែ រ់សម្សោរ ”sakkin” 

ការសាែ រ់(ក្ាច ត្់សោ )សម្សោរសោយសធ្វ ើការក្សដា វត្ថ ុធាត្ ឬសប្រើប្ ស់ឱសង។ ម្យ៉ាងសទៀត្ ជាការជប្ម្ រោះសរញសោយ 

សប្រើត្ប្ម្ងជាសែើម្។ 

 

សារ ូ ក្ខណៈអាស ីត្ ”sansei senzai” 

សារ ូ ខែ ាន ក្ខណៈជាសារធាត្ អាស ីត្។ វាជប្ម្ រោះោព្ក្ែវក្់ សោយសប្រើក្ាែ ុំងអាស ីត្សែើម្បីរំលាយសារធាត្ ក្ែវក្់ ឬ 

សប្រើក្ាែ ុំងអាស ីត្សែើម្បីរនារោព្ក្ែវក់្ខែ រងកសោយសារធាត្ អា ់កាឡុំង។ 

 

សូែយូ ម្អ ីរ៉ាូក្ែ រតី្ (Sodium hypochlorite) ”jiaensosan natoriumu” 

ថាន ុំសាែ រ់សម្សោរខែ ប្ត្ូវ នសប្រើញឹក្ញារ់សៅក្ន ុងផ ិត្ក្ម្មសប្រឿងររសិោរ។ វាសាែ រ់សម្សោរសោយសក្ម្មោព្ 

អ ក្ស ីត្ក្ម្មថ្នសារធាត្ ក្ែ រខែ ានប្រសិទធោព្សាែ រ់សម្សោរ។ អ ីរ៉ាូក្ែ រតី្សូោ។ អង់ទីេវ មូ្ីន។ 

 

ការរងអ ុ សោយរសញ្ចញសសម្ែង ”yubisashi kosyou” 

ការប្តួ្ត្ព្ិនិត្យសញ្ញា  សាែ ក្រង្កា ញ ឧរក្រណ៍វាស់ វត្ថ ុខែ ប្ត្ូវសធ្វ ើការជាមួ្យជាសែើម្ សោយសប្រើប្ាម្ថ្ែសធ្វ ើកាយវកិារ 
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រងអ ុ  ររួរសញ្ចញសសម្ែងសៅសព្ ព្ិនិត្យស ម្ ោះនិងសាថ នោព្ថ្នវត្ថ ុទា ុំងស ោះ សែើម្បរីង្កក រសប្គ្នោះថាន ក្់និងក្ន ុងសគ្ន  

រុំណងព្ិនិត្យស វត្ថ ិោព្ជាសែើម្។ 

 

 វធិានការខក្សប្មួ្  ”shuusei sochi” 

ការខក្ខប្រខផនក្ខែ ានរញ្ញា សអាយ ន ា ប្រសសើរវញិ។ 

 

ការឆ្ែងជាប្ក្ រម្ ”shuudan kansen” 

សាថ នោព្ថ្នជុំងឺឆ្ែងខែ រណ្ដា  ម្ក្ព្ីវរី សឬ ក្់សត្ររីងកការឆ្ែងព្ីប្រ្ព្រម្ែងខត្មួ្យែូរគ្នន សៅកាន់ម្ន សសជាសប្រើ

ន ក្់។ 

 

រុំណ រប្ររ់ប្រងសុំខាន់ ”jyuuyou kanri ten”  

ខផនក្ខែ ម្ិនអារសក្ើត្ានក្ុំេ សឆ្ាង សោយសថ ិត្សប្កាម្ការប្ររ់ប្រងសៅក្ន ុងែុំសណើរការផ ិត្ក្ម្ម។ 

 

សាថ នោព្ ”jyoukyou” 

សោព្សៅ ័ក្ខែ័ណឌ សព្ ស ោះ។ 

 

ការប្រមូ្ ទុំនិញរូ វញិ ”syouhin kaisyuu” 

ការខែ ផ ិត្ក្រប្ត្ូវប្រមូ្ រូ នូវផ ិត្ផ ខែ អារសថ ិត្ក្ន ុងសាថ នោព្ែូរជា ម្ិន នអន វត្ែការរង្កា ញ 

ព្័ត្៌ាន នប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ ឬ សៅសព្ ខែ សងស័យថាានការលាយ ុំរូ ថ្នសារធាត្ រខម្ែក្ជាសែើម្។ 

 

អនក្សប្រើប្ ស់ ”shouhisha” 

អនក្ខែ ទិញនិងសប្រើប្ ស់វត្ថ ុឬសសវាក្ម្ម។ ក្ ងសយូ ម្សម្ើ (Consumer)។ 

 

ការព្  អាហារ ”shoku chuudoku” 

ការររសិោរអាហារខែ ានផទ ុក្សម្សោរឬសារធាត្ រីមី្ខែ រងកផ រ៉ាោះពា ់ជាសែើម្ សេើយសក្ើត្ានអាការៈែូរជា 

ឈឺសពាោះ ម្ិនប្សួ ក្ន ុងែល នួ ោក្រសូ ឬ សដា ែល នួ។ ។ 

 

រារ់មូ្ ោា នសា ីព្ីស វត្ថ ិោព្រុំណីអាហារ ”shokuhin anzen kihon hou”  

រារ់ខែ ានសគ្ន សៅជប្ម្ រញជារមួ្នូវវធិានការទាក្់ទងនឹងការធា ស វត្ថ ិោព្ថ្នរុំណីអាហារ។ ានការក្ុំណត្់ 

ទាក្់ទងនឹងទុំនួ ែ សប្ត្ូវនិងកាត្ព្វក្ិរចររស់ពាណិជាក្រខែ សប្រើប្ ស់រុំណីអាហារ។ 

 

រារ់សា ីព្ីការរង្កា ញសៅស ើរុំណីអាហារ ”shokuhin hyouji hou” 

រារ់ខែ ានសគ្ន សៅធា ស ើស វត្ថ ិោព្សៅសព្ អនក្សប្រើប្ ស់ររសិោររុំណីអាហារ ប្ព្ម្ទាុំង អារសអាយអនក្ 

សប្រើប្ ស់សប្ជើសសរសីរុំណីអាហារ ក្ខណៈឯក្ោជយនិងសម្សេត្ ផ ។ 

 

ថ្ងៃផ ត្ក្ុំណត្់ថ្នការសប្រើប្ ស់ ”shouhi kigen” 

រយៈសព្ ក្ុំណត់្ខែ ម្ិនោុំ រ់ប្ត្ូវប្ពួ្យ រម្ាអុំព្ីការសក្ើត្ានផ រ៉ាោះពា ់ទាក្់ទងនឹងអ ម្័យជាមួ្យនឹងការ 
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ងយរ ោះរ ណោព្ ក្រណី នរក្ាទ ក្សៅតាម្វធីិ្ខែ  នក្ុំណត្់ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ។ 

 

ថ្ងៃផ ត្ក្ុំណត្់ថ្នការរក្ារសជាត្ិ ”shoumi kigen” 

រយៈសព្ ក្ុំណត់្ខែ ធា ប្ររ់យ៉ា ងស ើរ ណោព្ថ្នរុំណីអាហារនិងអារររសិោរ នឈង ុ យឆ្ៃ ញ់ ក្រណី ន 

រក្ាទ ក្សៅតាម្វធីិ្ខែ  នក្ុំណត្់ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ។ 

 

ការលាងសាា ត្ ”senjou” 

ការលាងជប្ម្ោះសអាយសាា ត្។ 

 

រយៈសព្ រដ រូជុំ ន់ ”sedai koutai jikan” 

រយៈសព្ ខែ  ក្់សត្របី្ត្ូវការសែើម្បីខរក្ែល នួមួ្យែង។ 

 

ការសក្ើនស ើង ”zoushoku” 

ការសក្ើនរុំនួនកាន់ខត្សប្រើនសៅៗ។ 

 

ខែសសកាងរង្កា ញការសក្ើនស ើង ”zoushoku kyokusen” 

ប្ការខែ រង្កា ញអុំព្ីរសរៀរថ្នការសក្ើនស ើងររស់ ក្់សត្រជីាសែើម្។ 

 

រុំណ្ដត្់ការ ”sochi” 

ការអន វត្ែនីត្ិវធីិ្ខែ ោុំ រ់សែើម្បីសោោះប្សាយរញ្ញា ។ 

 

ការសងសុំណងែូរខាត្ ”songai baishou” 

សោយសារទសងវ ើប្រឆ្ុំងនឹងរារ់ អនក្ខែ  នរងកមូ្ សេត្ ប្ត្ូវសងការែូរខាត្រុំសពាោះអនក្ខែ ទទួ រងការែូរខាត្ 

ស ោះ។ 

 

<<ជួរた>> 

 

 វធិានការ ”taisaku” 

 វធិ្ីឬម្សធ្យ យសែើម្បីការពារក្ ុំសអាយសក្ើត្ានឧរទទវសេត្ ។ 

 

រសទោះរ ញ ”daisha” 

កាា ររនទ ោះខែ ទារ ានក្ង់ និងសប្រើសែើម្បីែឹក្ជញ្ជ នូវត្ថ ុសោយរ ញ។ 

 

សីត្ ណាោព្រុំណ រក្ណ្ដា   ”chuushin ondo” 

សីត្ ណាោព្សៅខផនក្ក្ណ្ដា  ថ្នអាហារខែ ប្ត្ូវរម្ា ិនសោយសប្រើក្សដា ។ 

 

ការផ្លែ ស់រដ រូជាសទៀងទាត្់ ”teiki koukan” 
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ការក្ុំណត្់រយៈសព្ មួ្យរាស់លាស់ សែើម្បីផ្លែ ស់រដ រូសប្រឿងរ ែ ស់ សោយម្ិនអាប្ស័យសៅស ើសាថ នោព្ររស់សប្រឿង 

រ ែ ស់ទាុំងស ោះសទ។ 

 

ការប្តួ្ត្ព្ិនិត្យ ”tenken” 

ការព្ិនិត្យថាសត្ើានក្ខនែងម្ិន ាឬែ សប្រប្ក្តី្ខែរឬសទ។ 

 

រងកក្ ”touketsu” 

ានន័យែូរសៅនឹងក្ុំណក្ និងប្ត្ូវ នសប្រើប្ ស់សៅសព្ រង្កា ញអុំព្ីែុំសណើរការផ ិត្ក្ម្ម។ (ឧទាេរណ:៍ 

ែុំសណើរការរងកក្ ការរងកក្ឆ្រ់រេ័ស) 

 

សារធាត្ ព្   ”dokuso” 

សារធាត្ ានជាត្ិព្  ខែ ោវៈរស់ផ ិត្សរញម្ក្។ 

 

វត្ថ ុធាត្ សែើម្ក្ុំណត្់ជាក្់លាក្់ ”tokutei genzairyou” 

ោុំ រ់ប្ត្ូវរង្កា ញសៅស ើអាហារខក្ថ្រនខែ ប្ត្ូវ នសវរែចរ់ក្ន ុងវត្ថ ុផទ ុក្ឬក្ញ្ចរ់។ អាហារទាុំង7ម្ ែខែ ប្ត្ូវ ន 

ក្ុំណត្់ជាក្់លាក្់សៅក្ន ុងរទោា នសា ីព្ីការរង្កា ញសៅស ើអាហារ ក្ន ុងរុំសណ្ដម្វត្ថ ុធាត្ សែើម្ខែ ជាមូ្ សេត្ ថ្នសោរ 

ប្រត្ិក្ម្មសោយសារអាហារទាុំងអស់។ រង្កា  កាា ម្ ប្សូវសា ី ទឹក្សោោះសគ្ន ម្ីសូ  ស  ត្ សខណា ក្ែី(Peanuts)។ 

 

សារធាត្ រីម្ីព្  និងសារធាត្ រីម្ីរងកផ រ៉ាោះពា ់ ”dokubutsu・gekibutsu” 

សារធាត្ ខែ ប្ត្ូវ នក្ុំណត្់សៅក្ន ុងរារ់ សប្ដព្ីឱសងព្យ  និងផ ិត្ផ ម្ិនខម្នឱសងព្យ  ។ សរ ន 

ខរងខរក្សារធាត្ ខែ នឹងរងកការព្  ខាែ ុំងកាែ ែ ់សត្វឬម្ន សសជា”សារធាត្ រីម្ីព្  ” សេើយសារធាត្ ខែ នឹងរងក  

ការព្  ខាែ ុំងជា ”សារធាត្ រីម្ីរងកផ រ៉ាោះពា ់” ។ 

 

<<ជួរな>> 

 

សប្គ្នោះថាន ក្់ទីព្ីរ ”niji saigai” 

សប្គ្នោះថាន ក្់សផសងសទៀត្ខែ សក្ើត្ស ើងសោយសារមូ្ សេត្ ែុំរូងខែ ជាការសក្ើត្ស ើងថ្នឧរទទវសេត្ ឬសប្គ្នោះថាន ក្់ 

ណ្ដមួ្យ។ 

 

រញ្ា ីសរញរូ ឃ្ែ ុំង ”nyuushukko daichou” 

រញ្ា ីខែ ក្ត្់ប្តាសៅសព្ ានការរូ ឃ្ែ ុំងឬសរញព្ីឃ្ែ ុំងថ្នវត្ថ ុធាត្ សែើម្ឬឱសង សោយរមួ្ានការសរសសរអុំព្ី 

ររាិណសប្រើប្ ស់ កា ររសិរឆទសប្រើប្ ស់ អនក្សប្រើប្ ស់ សគ្ន រុំណងថ្នការសប្រើប្ ស់។ ។ 

 

ការប្តួ្ត្ព្ិនិត្យតាម្សុំណ្ដក្ ”nukitori kensa” 

ការប្តួ្ត្ព្ិនិត្យសៅស ើផ ិត្ផ មួ្យខផនក្ខែ ប្ត្ូវ នសប្ជើសសរសីសរញព្ីផ ិត្ក្ម្មទាុំងមូ្ ថ្នផ ិត្ផ ខែ ប្ត្ូវព្ិនិ

ត្យ សយងសៅតាម្វធីិ្ខែ  នក្ុំណត្់ររួជាសប្សរ។ 
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អាការៈែយ ់សោយសារសដា ខាែ ុំង ”nechuu shou” 

សាថ នោព្ខែ សីត្ ណាោព្ោងកាយសក្ើនស ើង សេើយសក្ើត្ានអត្  យោព្ថ្នជាត្ិទឹក្និងជាត្ិអុំរិ ក្ន ុងោងកាយ ឬ 

ប្រព្័នធ ប្ររ់ប្រងសីត្ ណាោព្ោងកាយម្ិនអារែុំសណើរការ ន ា ប្រសសើរ សធ្វ ើសអាយសក្ើត្ានោព្ែ សប្រប្ក្ត្ីសផសងៗថ្ន 

ោងកាយ។ 

 

ក្ុំហារ់ ”noudo” 

ោររយថ្នសារធាត្ ជាក្់លាក្់មួ្យខែ សថ ិត្សៅក្ន ុងអងាធាត្ ោវរុំណ ោះក្ុំណត្់រាស់លាស់មួ្យ។ 

 

<<ជួរは>> 

 

កាា ររនទ ោះប្ទ ”palette” 

កាា រខែ សប្រើសៅសព្ ែឹក្ជញ្ជ នូវត្ថ ុសោយសប្រើសប្រឿងរប្ក្ស ើក្ោក្់ទុំនិញជាសែើម្។ 

 

សម្សោរ ”biseibutsu” 

ោវៈរស់តូ្រៗខែ សម្ើ ម្ិនស ើញនឹងខ ន្ក្ទសទររស់ម្ន សស។ 

 

ផ ិត្ផ ម្ិនរុំសព្ញ ័ក្ខែ័ណឌ  ”hutekigouhin” 

សុំសៅសៅស ើផ ិត្ផ ខែ ម្ិន នរុំសព្ញប្ររ់ ក្ខណៈសម្បត្ែ ិជាទុំនិញ ក្ន ុងរុំសណ្ដម្ផ ិត្ផ ខែ ផ ិត្ 

 ន។ 

 

ងង់ផទ ុក្ទុំនិញ ”hurekonbag”  

ងង់សប្ារ់រក្ាទ ក្ឬែឹក្ជញ្ជ នូឥវា ន់ខែ រមួ្ានប្គ្នរ់មូ្ តូ្រៗ ា ិត្ ែូរជា ប្គ្នរ់ធ្ញ្ាជាត្ិឬសម្ៅជាសែើម្។ ពាក្យ 

កាត្់ថ្នពាក្យថាងង់ផទ ុក្ទុំនិញ ក្ខណៈរត់្ខរន (Flexible container bag)។ 

 

ការវោិរ ”bunseki” 

ការខរងខរក្ក្ិរចការជាមួ្យខផនក្ៗ សេើយក្ុំណត្់អត្ថន័យជាសែើម្ថ្នខផនក្នីមួ្យៗសអាយានោព្រាស់លាស់។ 

 

ការសវរែចរ់ ”housou” 

ការរ ំែចរ់ផ ិត្ផ សអាយសថ ិត្ក្ន ុងសាថ នោព្អាររសញ្ចញទុំនិញ ន។ 

 

ការប្ររ់ប្រងស ើការរក្ាទ ក្ ”hokan kanri” 

ការសរៀររុំផ ិត្ផ សអាយានសណ្ដា រ់ធាន រ់ សោយរក្ា ននូវរ ណោព្និងអារយក្ម្ក្សប្រើប្ ស់ នោែ ម្ៗ។ 

 

សុំណ្ដក្រក្ាទ ក្ ”hokan sample” 

ផ ិត្ផ ខែ ប្ត្ូវ នរក្ាទ ក្ក្ន ុងសគ្ន រុំណងសប្រើសៅក្ន ុងការវោិរសៅសព្ ានោព្ោុំ រ់ណ្ដមួ្យសក្ើត្ស ើង 

ក្ន ុងអុំ រ ងរយៈសព្ ក្ុំណត្់ថ្នការសប្រើប្ ស់។ 
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ឧរក្រណ៍ការពារ ”hogo gu” 

វត្ថ ុខែ ពាក្់ជារ់សៅែល នួសែើម្បីការពារោងកាយព្ីឧរទទវសេត្ ឬសប្គ្នោះថាន ក្់ក្ន ុងសព្ ក្ុំព្ ងសធ្វ ើការង្ករ។ មួ្ក្ការង្ករ 

មួ្ក្ស វត្ថ ិោព្ ខសបក្សជើងស វត្ថ ិោព្ សប្សាម្ថ្ែ ខវ នតាការពារ ខវ នតា ល ុរ ា៉ា ស់ ។ ។ 

 

<<ជួរま>> 

 

សារធាត្ អសរោីងា  ”mukibutsu” 

សារធាត្ ខែ ម្ិនខម្នជាសារធាត្ សរោីងា។ ក្រណីជាអាហារ រមួ្ាន អុំរិ  ទឹក្ជាសែើម្។ 

 

<<ជួរや>> 

 

សារធាត្ សរោីងា ”yuuki butsu” 

សារធាត្ ខែ ានផទ ុក្អាតូ្ម្ការូន។ វត្ថ ុធាត្ សែើម្ថ្នអាហារសសទ ើរប្ររ់ទា ុំងអស់ខែ ានផទ ុក្ជាត្ិសក រ។ 

 

ខែ រងកផ រ៉ាោះពា ់ ”yuugai na” 

អាប្ក្ក្់រុំសពាោះោងកាយ។ ផា ់ផ រ៉ាោះពា ់។ ានឥទធិព្ អាប្ក្ក្់។ 

 

សោរសញ្ញា ឈឺរសងកោះ ”youtsuu shou” 

សោរសញ្ញា ខែ រងកការឈឺោរ់ខាែ ុំងសៅរសងកោះ សោយសារោព្ែ សប្រប្ក្ត្ីសៅឆ្ា ឹងឬសារ់ែ ុំថ្នែនងនិងរសងកោះ។ 

 

<<ជួរら>> 

 

ទឹក្េូរ ”ryuusui” 

ទឹក្ខែ ានរ  េូរ។ 

 

ការសធ្វ ើសអាយរ ោះប្ត្ជាក្់ ”reikyaku” 

ការសធ្វ ើសអាយានសោព្ប្ត្ជាក្់។ ការរ ោះប្ត្ជាក្់។ 

 

ការរក្ាសាថ នោព្ប្ត្ជាក្់ ”reizou” 

ការសធ្វ ើសអាយប្ត្ជាក្់និងរក្ាទ ក្សប្កាម្សីត្ ណាោព្ទារក្ន ុងក្ប្ម្ិត្ម្ិនក្ក្។ 

 

ក្ុំណក្ ”reitou” 

ការសធ្វ ើសអាយក្ក្សែើម្បីរក្ាទ ក្។ 

 

សប្គ្នោះថាន ក្់ការង្ករ ”roudou saigai” 

ការខែ អនក្សធ្វ ើការង្ករសក្ើត្ានររួសឬានជុំងឺឬ ត្់រង់ជីវតិ្ 

សៅទីក្ខនែងការង្ករឬសៅតាម្ផល វូសៅនិងម្ក្ព្ីសធ្វ ើការ។ 



ប្រជ ុំវាក្យសព្ទព្ីសសៀវសៅអត្ថរទសប្ារ់សិក្ា (ស ោះព្ ម្ពស ើក្ទី2)                                           ថ្ងៃទី1 ខែត្ លា ឆ្ន ុំ2020                                                                                             

 

 

 

រារ់សា ីព្ីស វត្ថ ិោព្និងអ ម្័យក្ន ុងព្ ក្ម្ម  ”roudou anzen eisei hou” 

រារ់ខែ ានសគ្ន រុំណងការពារស វត្ថ ិោព្និងស ែោព្ររស់អនក្សធ្វ ើការង្ករទាុំងអស់សៅទីក្ខនែងការង្ករ និង 

សែើម្បីរសងក ើត្ររសិាថ នថ្នទីក្ខនែងការង្ករខែ ផា ់ផ្លស ក្ោព្។ 


