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ទូរស្័ពទទាំនាក់ទាំនង៖០១២៧៦៣៧៤២ 

3 



លកាណៈភូមិ្ោប្ស្តននសេត្តត្បូងឃមរាំ 



លកាណៈភូម្ិោប្ស្តននសេត្តត្បូងឃមរាំ(ត្) 

ត្បូងឃមរាំជាសេត្តសទើបបសងកើត្ស ើងតាម្ប្ពុះរាជប្កឹប្ត្សលេនស្/រកត្/១២១៣/១៤៤៥ចុុះនងៃទ៣ី១ម្េធនូឆ្ន ាំ២០១៣ប្បកាស្ជាផ្សលូវការសៅនងៃទី២ម្េម្ិងុនា

ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ម្ែលមាន៖ 

+ស្ីត្ុណា ភ្ជព ៖ 24-33oC 

+ម្បងម្ចករែូវកាលជាពីរ៖ 

       -រែូវវស្ា(សម្ោែល់ត្ុោ) 

       -រែូវប្រាំង(វិចឆិកាែល់ឧស្ភ្ជ) 
                                               

 



លកាណៈភូម្ិោប្ស្តននសេត្តត្បូងឃមរាំ(ត្ចប់) 

+មានចាំនួន៦ប្ស្រក១ប្ករង ,៦២ឃុាំ២ស្ង្ហក ត្់និង៨៦៥ភូម្ិ 

+មាននផ្សទែី៥.២៥០,៥១គម្២ 

+ ចាំនួនប្បជាពលរែឋ ៨២១.០៤៣នាក់ ប្ស្តី៤២០.៦៨០នាក់ 

+ មានចាំនួន១៧៩.៨៣៣ប្គួោរ(២០១៥) 
 



ោា នភ្ជពននការោាំែុុះែាំណាំសៅកនរងសេត្តត្បូងឃមរាំ 

• ម្បងម្ចកជា៣ត្ាំបនស់កេប្ត្បរោិា ន៖ 
១-ត្ាំបន់េពង់រាបែាំណាំសៅស្ ូ ែាំណាំរួម្ផ្សេាំ 

   និងឧស្ាហកម្មទទួលរបបទកឹសភលៀង 

 

•      ២-ត្ាំបន់វាទាំនាបែាំណាំប្ស្ូវ ែាំណាំរួម្ផ្សេាំ                  
               និង ឧស្ាហកម្ម ទទួលរបបទឹកសភលៀង 

 

៣-ត្ាំបន់លិចទឹកទសនលសម្គងគែាំណាំប្ស្ូវ  

ែាំណាំរួម្ផ្សេាំនិងឧស្ាហកម្ម  
 



ោា នភ្ជពននការោាំែុុះែាំណាំសៅកនរងសេត្តត្បូងឃមរាំ 

• ឆ្ន ាំ២០១៦៖ 

– ែាំណាំប្ស្ូវ៖៨៨.៨០០ហិកតា 

 +រែូវវស្ា៖៧៨.៣០០ហិតា=៨៨,១៧% 

 +វែូវប្រាំង៖១០.៥០០ហិកតា=១១,៨៣% 

– ែាំណាំរួម្ផ្សេាំនិងែាំណាំឧស្ាហកម្មរយៈសពលេលី៖៧៤.៤៣០ ហិកតា 

 +រែូវវស្ា៖៦៤.៨៤០ហិកតា=៨៧,១១% 

 +រែូវប្រាំង៖៩.៥៩០ហិកតា=១២,៨៩% 

  ែាំណាំបម្នល២៨០០ហិកតា 

  លាំហូរបម្នល ផ្សារកនរងប្ស្រក 

    ផ្សារសប្ៅប្ស្រក(ភនាំសពញនិងសេត្តសផ្សេងៗ) 
 

   



 

ការអនុវត្តប្បព័នធកស្ិកម្មចប្ម្រុះ 

តាម្សោលការណ៍ធម្មជាត្ិបនាាំសៅនឹងបម្ប្ម្បប្ម្ួលអាកាស្ធាត្ុភ្ជា បជ់ាម្ួយទីផ្សារ 

 



សោលបាំណងរបស្់គសប្មាង 

• បសងកើនចាំសណុះែឹងែល់កស្ិករពីការអនវុត្តកស្កិម្មបរិោា នលអនងិប្បពន័ធកស្ិកម្មចប្ម្រុះតាម្សោលការណ៍ធម្មជាត្ិបនាាំសៅនឹងបម្ប្ម្បប្ម្លួអាកាស្ធាត្ុ 
 

• កោងស្ម្ត្ាភ្ជពកស្ិករគាំរូឲ្យកាល យជាប្គូកស្ិករសៅកនរងត្ាំបន់ 
 

• បសងកើត្ប្បព័នធកស្ិកម្មចប្ម្រុះតាម្សោលការណធ៍ម្មជាត្ិបនាាំសៅនឹងបម្ប្ម្បប្ម្ួលអាកាស្ធាត្តុាម្រយៈការសធវើបង្ហា ញ 
 

• ទទួលរនចាំសណុះពីការប្គប់ប្គងនងិសប្បើប្រស្់ទកឹប្បកបសោយប្បស្ទិធភ្ជពសលើែាំណាំកស្ិកម្ម 
 

• បសងកើនផ្សលិត្ភ្ជពកស្ិកម្មតាម្រយៈការប្គបប់្គងធនធានែីកស្ិកម្មនិងទឹកឲ្យមាននិរនតរភ្ជព 
 

• បសងកើត្និងសរៀបចាំទីផ្សារបម្នលធម្មជាត្ិសោយសប្បើប្រស្់រសទុះចល័ត្កនរងប្ស្រកនិងហាងបម្នលធម្មជាត្ិសៅភនាំសពញ 

 



• ការសប្ជើស្សរើស្ត្ាំបន់សោលសៅ 

• ការប្បម្ូលពត្៌មាន 
• ប្បជុាំផ្សេពវផ្សាយពីគសប្មាង 
• បសងកើត្ម្ប្ស្បង្ហា ញ 

• បសងកើត្រសទុះចល័ត្ 
• ការប្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នម្ល 
• ការសធវើររយការណ ៍

វិធីោស្តស្ត 



 
១-ស្ិកាា ោោផ្សេពវផ្សាយម្ុនអនុវត្តគសប្មាង 
 -អាជាា ធរសេត្ត 
 -អាជាា ប្ស្រកឃុាំស្ង្ហក ត់្ភូមិ្សោលសៅ 
 -ជាំនាញ់ពាក់ព័នធនិងអងគការនានា 
សោលបាំណង 
 សធវើការផ្សេពវផ្សាយែល់អជាា ធរឲ្យរនយល់និងោាំប្ទគសប្មាង 
២-ចុុះប្បមូ្លពត៌្មាន 
សោលបាំណង 
 សែើម្បីទទួលរនពត្ម៌ានពីធនធានបញ្ហា ត្ប្ម្ូវការនិងែាំសណុះប្ោយរបស្់កស្កិរសៅត្ាំបន់សោលសៅ 
  
 
 

ស្កម្មភ្ជព 



៣-ប្បជុាំផ្សេពវផ្សាយពីគសប្មាងកនរងឃុាំសោលសៅ 
 បង្ហា ញពីស្កម្មភ្ជពនិងសោលបាំណងរបស្់គសប្មាង 
 សប្ជើស្សរើស្កស្ិករនែគូរម្ែលស្ម័ប្គចិត្ត 
 
 
 

៤-បណតរ ុះបណត លពីោា នភ្ជពទូសៅននប្បព័នធកសិ្កម្មចប្ម្រុះតាម្សោល 
   ការណ៍ធម្មជាត្ ិ
 -អាជាា ធរភូមិ្ឃុាំសោលសៅនិងកស្ិករនែគូរ 

  
 
 
 

 



៥-បណតរ ុះបណត ល 
 +បណតរ ុះបណត លសលើកស្ិករនែគូរ 
 +ប្បធានបទ 

 បសចេកសទស្ោាំែុុះែាំណាំប្ស្ូវ 
 បសចេកសទស្ោាំែុុះែាំណាំបម្នល 
 បសចេកសទស្ប្បម្ូលផ្សលបម្នល 
 ការប្បម្ូលផ្សលប្ស្ូវនិងការទុកោក ់
 បសចេកសទស្សធវើជីកាំប ុស្ត 
 បសចេកសទស្សធវើថ្ន ាំផ្សេាំពីរុកាជាតិ្ 
 បសចេកសទស្ចិញ្េឹម្ស្ត្វប្ជូកមាន់សោ 
 ការប្គប់ប្គងទឹក 

 
 
 
 

 



៦-ទស្េនកិចេស្ិកា 
 +កស្ិករគាំរូម្ស្វងយល់ពីត្ប្ម្ូវការបម្នលធម្មជាត្ិ 
 
 
 

 
៧-សរៀបចាំែាំណាំបម្នលបង្ហា ញ 
  +ម្ុនចាប់សផ្សតើោាំែុុះ 

 
 

 
 
 



 +ការោាំែុុះ 
 
  

ការសរៀបចាំែីោាំ 

ការសរៀបចាំែីបណតរ ុះកូន ការបណតរ ុះកូន 

ការសរៀបចាំប្បព័នធទឹក 

ការោាំែុុះ 



+បនាទ ប់ការោាំែុុះ 
 

ការសប្ោចប្ស្ព 

ការប្គប់ប្គងស្ត្វលអិត្ 

ការស្មាអ ត្សមម និងោក់ជីបាំប ន 



៨-ទផី្សារផ្សលិត្ផ្សល 
  

 

 ផ្សារភនាំសពញ :ស្ូនបម្នលនបត្ង   
 ស្ួនបម្នលធម្មជាត្ិ  
និងផ្សារភូម្ិបម្នលធម្មជាត្ិ 

លក់តាម្រសទុះចល័ត្ 

ពិធីតាាំងពិពណ៌កស្ិកម្ម 

លក់សៅចមាក រផ្ទទ ល់ 



៩-ការសផ្សទរចាំសណុះែឹង៖ទស្េនកិចេស្ិកា 

 

អាជាា ធរសេត្តប្ស្រកឃុាំនិងម្ស្តនតីកស្ិកម្ម 

កស្ិករោាំបម្នល 

និស្េិត្កស្ិកម្ម 



១០-ស្ិកាា ោោបញ្េប់គសប្មាង 
  
 
 
 
  



១១-ត្នម្លផ្សលិត្ផ្សល 
 

ម្ុេបម្នល 

ត្នម្លរាយ(រ) 

សប្ៅគសប្មាង កនរងគសប្មាង 

ប្ត្ស្ក់ ២៥០-៧០០ ១៥០០ 

ស្ម្ណត កកួរ ៥០០-១១០០ ២៥០០ 

ខាត្់ណសែើម្ ១៥០០-២០០០ ៥០០០ 

ខាត្់ណផ្ទក  ១៥០០-៣០០០ ៧០០០ 

ខាត្់ណសកាត ប ១៥០០-២០០០ ៤០០០ 

ោឡាែរ ូម្ម្ ន 0 ៥០០០ 

ប្ម្ុះ ៨០០-២០០០ ២៥០០ 



១២-ការចងប្កងឯកោរ 
 ការសរុះពុម្ពឯកោរ និងCD 
 

 



• ចាំណុចលអ(Good point of lesson learned) 
 -សោលគាំនិត្គសប្មាងរនសធវើឲ្យកស្ិករផ្ទល ស្់បតូរឥរិយាបទកនរងការោាំែាំណាំជាពិសស្ស្ការស្នេាំស្ាំនចទឹកគាំនិត្ម្កនចន 
 -កស្ិកររនសម្ើលសឃើញកាន់ម្ត្ចាស្់ពីឥទធិពលននបម្ប្ម្បប្ម្ួលអាកាស្ធាត្ុសហើយចង់រនបសចេកសទស្ោាំែុុះកនរងបរិបទសនុះ 
 -កាត្់បនាយនងលសែើម្ផ្សលិត្សោយសប្បើប្រស់្វត្ារធាត្ុសែើម្ជុាំវិញេលួនសធវើជាជីនិងថ្ន ាំពុលធម្មជាត្ិជាំនួស្ោរធាត្ុគីម្ី 
 -បសងកើនទាំនុកចិត្តែល់អនកសប្បើប្រស្់និងទីផ្សារកស្ិផ្សលធម្មជាត្ិសហើយកស្ិផ្សលលក់រនត្នម្លេពស្់ជាងកស្ិផ្សលមានប្បភពសផ្សេង 
 -កស្ិករទាំងបតីប្បពនធកូនរនចូលរួម្ទាំងអស្់ោន សប្ពាុះយល់ថ្ម្ិនប ុះពាល់ស្ុេភ្ជពពួកោត្់ផ្ទទ ល់។ 
  



 
• ចាំណុចេវុះខាត្(Lack point of lesson learned) 

 -ការោាំែុុះម្ិនទន់បនាាំរនទាំងប្ស្រងនឹងបម្ប្ម្បប្ម្ួលអាកាស្ធាត្ុ 

 -ការសប្ជើស្សរើស្កសិ្ករគាំរូសៅឆ្ៃ យពីោន ពិរកប្បម្ូលផ្សតរាំកសិ្ផ្សលស្ប្មាប់លក់និងម្បងម្ចកសៅកាន់ទីផ្សារនិងការចងប្កងប្ករម្ PGS 

 -ការចាំណយសលើប្បព័នធសប្ោចប្ស្ពសៅេពស្់សៅស ើយលាំរកស្ប្មាប់កស្ិករខាន ត្ត្ូចទិញម្កសប្បើប្រស្់ជាងមី 

 -ទីផ្សារបម្នលធម្មជាត្ិម្ិនទន់ទូលាំទូោយមានម្ត្សៅផ្សារទាំសនើប 

  -និងបរិមាណត្ប្ម្ូវការទីផ្សារបម្នលធម្មជាត្ិសៅមានកប្ម្ិត្ទប។ 
  
  



• បញ្ហា កនរងការអនុវត្តគសប្មាង៖ 
 -ទីផ្សារសលើកទឹកចិត្តែល់ផ្សលិត្ផ្សលសប្បើប្រស្់ោរធាត្ុគីម្ី 
 -េវុះកមាល ាំងពលកម្ម(ម្នុស្េសពញកមាល ាំងមានទាំសនារចាំណកប្ស្រក) 
 -ចាំណយប្រក់ត្ិចម្ត្សប្បើសពលសវោសប្ចើន 
 -ប្ត្ូវការអនកឧស្ាពាយាម្និងហមត្់ចត្់ 
  -បម្ប្ម្បប្ម្ួលអាកាស្ធាត្ុ(អាកាស្ធាត្ុសៅត ខាល ាំងសភលៀងខាល ាំងអាំសណយផ្សលស្ត្វលអិត្) 
  - នងលប្បព័នធសប្ោចប្ស្ពែូចជាទុសយាប្ទីបទុសយាសៅស្ ូប្គបេពស្់សៅស ើយលាំរកស្ប្មាប់កស្ិករខាន ត្តូ្ចទិញម្កសប្បើប្រស្់
ជាងមី 
 -ទីផ្សារបម្នលធម្មជាត្ិម្ិនទន់ទូលាំទូោយ 
 -ការប្បកួត្ប្បម្ជងកស្ិផ្សលប្បភពសផ្សេងម្ែលមានត្នម្លទបជាង 
 -តាម្បណត ទីតាាំងលក់អាហារម្ិនរនចូលរួម្ទិញបម្នលធម្មជាត្ិ។ 
  



• ចាំណុចទទួលរនសជាគជ័យ 
– កស្ិករ៨០% (២០កស្ិករ)សៅបនតការោាំែុុះតាម្សោលការណ៍ធម្មជាត្ិ 
– ត្ប្មូ្វការទីផ្សារសកើនស ើង 
– កស្ិករបនតការផ្សលិត្ជីកាំប ុស្តសោកទឹកនិងថ្ន ាំពុលផ្សេាំពីរុកាជាត្ិសប្បើប្រស្់ 
– កស្ិករសប្ៅគសប្មាងរនចាប់អារម្មណ៍និងយកសៅអនុវត្តតាម្(ោយភ្ជយ) 
– កស្ិករកនរងគសប្មាងរនបនតនិងពប្ងីកនផ្សទែីកាន់ម្ត្ធាំជាងម្ុន 
– កស្ិករជាស្តស្តីចូលរួម្អនុវត្តនិងស្សប្ម្ច។ 



• ែាំសណុះប្ោយបញ្ហា កនរងការអនុវត្ត៖ 
 -ពាយាម្ម្ណនាាំកស្ិករពីោរៈប្បសយាជន៍ននការសប្បើប្រស្់លកាណៈធម្មជាត្ិ 
 -ម្ស្វងរកនែគូប្បម្ូលទិញនិងទីផ្សារបម្នលធម្មជាត្ ិ
 -ពាយាម្បង្ហា ញពីការសប្បៀបសធៀបនងលសែើម្ផ្សលិត្ចាំណូលនិងផ្សលប ុះពាល់ស្ុេភ្ជព 
   -សប្បើប្រស្់វិធីោប្ស្តស្នេាំទឹក(សប្បើទុសយាប្ទីបទុសយាោចចងអូរទុកទឹកប្បព័នធប្បម្ូលទឹកការោាំែាំណាំសោយសប្បើប្រស្់
ទឹកត្ិចោាំកនរងែាំណាំឧស្ាហកម្មនិងប្គបចាំសបើង...)។ 

  

 



• ស្កម្មភ្ជពម្ែលប្ត្ូវអនុវត្តបនត៖ 
– បនតផ្សតល់វគគបណតរ ុះបណត លែល់ប្ករម្កស្ិករនិងអងគភ្ជពពាក់ព័នធ 
– បនតការសធវើបង្ហា ញកស្ិកម្មចប្ម្រុះម្ែលមានលកាណៈសស្ែឋកិចេ 
– បនតសរៀបចាំទីផ្សារបម្នលស្ហគម្ន៍សៅតាម្ទីផ្សារកនរងប្ស្រកសោយមានការោាំប្ទពីអាជាា ធរមូ្លោឋ ន 
– បនតប្បឹងម្ប្បងសរៀបចាំកិចេស្នាបម្នលធម្មជាត្ិជាម្ួយទីផ្សារបម្នល 
– បសងកើត្ប្ករម្PGS (សប្ោងបសងកើត្២ប្ករម្) 
– បញ្េូលបសចេកសទស្ោាំែុុះែាំណាំបម្នលនិងប្ស្ូវតាម្សោលការណ៍ធម្មជាត្ិសៅកនរងស្កម្មភ្ជពរបស្់ម្នទីរកស្ិកម្មរុកាា ប្បមាញ់និង

សនោទ។ 
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• ស្ាំណូម្ពរ 
បសងកើត្ប្ករម្PGS 
បសងកើត្ទីតាាំងលក់ផ្សលិត្ផ្សលប្ទង់ប្ទយធាំ 
ពប្ងឹងស្ម្ត្ាភ្ជពម្ស្តនតីនិងកស្ិករនែគូរ 
ោាំប្ទចមាក របម្នល 
កម្មវិធីផ្សេពវផ្សាយ 
ផ្សតល់ងវិកាមុ្នចាប់សផ្សតើម្គសប្មាង។ 



 
 

ស្ូម្អរគុណ! 


