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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលស្្ពីី
ការអនតវត្្កស្កិម្មលអ

CamGAP

រ ៀបចំរោយ៖ កា ិ . រ ើកកម្ពស់គុណភាព និងសុវត្ថិភាពផ ិត្ផ កសិកម្ម
នននាយយកោឋាន នកា ារ ំំណំ អនាយម័្យ និងភូត្គាម្អនាយម័្យ



- ការអនុវត្តកសិកម្មល្អ គឺជាសតងដ់ារសម័គ្គចិត្តម្យួសគ្ាបអ់នុវត្តការងារ

កសិកម្មល្អ កនុងអំទ្បងុពេល្ព្វើផលិ្ត្កម្ម ពេល្គ្បម្លូ្ផល្ និងពគ្កាយ

ពេល្គ្បម្ូល្ផល្សគ្ាបប់ន្នែ និងន្ផែព ើគ្សស់

- ការអនុវត្តកសិកម្មល្អគពឺ ើម្បកីារពារ ឬ កាត្ប់នថយនូវពគ្រោះថ្នន កន់្ ល្

ពកើត្ពទ្ប ើងឱ្យនូវទាបបផុំត្ ព ើយវាអាចានឥទ្ធេិល្ពល្ើន្ផនកសុវត្ថិភាេ

ចំណីអាហារ គុណភាេផលិ្ត្ផល្ ការគ្គបគ់្គងបរសិ្ថថ ន នងិសុខភាេ

សុវត្ថិភាេសុខាល្ភាេរបស់កម្មករ។

ដូចម្ម្្ចដដលម្ៅថាការអនតវត្្
កស្កិម្មលអ?



ស្ង្់ដាការអនតវត្្លអកនតងការងារកស្កិម្មអាស៊ា ន

គុណភាេផលិ្ត្ផល្ ការគ្គបគ់្គងបរសិ្ថថ នសុវត្ថិភាេចំណីអាហារ សុខភាេសុវត្ថិភាេនិង
សុខាល្ភាេរបស់កម្មករ



គ្កសួងកសិកម្មរកុាា គ្បាញ់និងពនស្ថទ្

អគគនាយកដាា នកសិកម្ម

10 Depts.

នាយកដា្ឋ នការពារ
ដំណំ អនាមយ័
និងភតូគាម

ស្តងដ់ា្ការអនុវតតកសិ្កមមល្អថ្នា កជ់ាតបិានអនុមត័ដដា្យ 
ក្កសួ្ងកសិ្កមម រកុាា ក្រមាញ់ និងដនសាទ ដដា្យដស្ចកតី
ក្រកាស្ររស់្រដឋមន្រនត ីចុុះដល្ខ០០៩ ថ្ងៃ១០ ខខមនីា ឆ្ា ំ
២០១០
ដស្ចកតីក្រកាស្ររស់្រដឋមន្រនត ីមាន៦មាក្ា
អគ្គនាយកដា្ឋ នកសិ្កមមគ្ទឺទួល្ខុស្ក្តូវដល្ើការអនុវតត

កសិ្កមមល្អកមពុជា និងជាសាា រន័រញ្ជា កវ់បិ័រន័កមម

មនទីរពដិសាធន៍
ជាតកិសិ្មម

ការយិាល័្យដល្ើកកមពស់្គុ្ណភាព និងសុ្វតាភិាព  ផលិ្តផល្កសិ្កមម 

ការអនតវត្្កស្កិម្មលអកម្ពតជា



➢ដគាល្ការខណនាកំ្តូវបានរដងកើតដ ើង
➢បានរដងកើតនូវស្មាា រស្ក្មាររ់ណតុ ុះរណត ល្ 
និងសិ្កាា សាលាដល់្កសិ្ករ (សុ្វតាិភាពចំណី
អាហារ និងម ខូដល្គុ្ណភាពផលិ្តផល្)
➢រដងកើតសាា កស្ញ្ជា  GAP និង ការរដងកើតក្រពន័ធ 
QR code

➢ដ ម្ ុះជាផាូវការររស់្ការអនុវតតកសិ្កមមល្អ
កមពុជា និងសាា កស់្ញ្ជា ក្តូវបានអនុមត័ដដា្យ
ក្កសួ្ងកសិ្កមម រកុាា ក្រមាញ់ និងដនសាទ 
(ក្រកាស្ដល្ខ ១៨២ ថ្ងៃទី១៨ ខខកុមាៈ ឆ្ា ំ
២០១៦) និងចារដ់ផតើមអនុវតតជាផាូវការដៅថ្ងៃទី 
០២ ខខមនីា ឆ្ា ២ំ០១៧

ដអអកម្លើម្ូលដាា នស្ង្់ដាGAP ថាន ក់ជាត្ិ



CamGAP Logo



ពាកយម្ស្នើស្តុំចតុះបញ្ជកីារអនតវត្្កស្កិម្មលអ



ការបម្ងកើត្សា បន័វញិ្ញា បនបត្ត្ការអនតវត្ក្ស្កិម្មលអកម្ពតជា

8

Accreditation body

Certification body (GDA)

Inspection 
body

Laboratory 
Testing body

Auditing 
body

Advisory body (DPPSPS)

Stakeholders and Consumers 



ដបបបទននការអ្លវ់ិញ្ញា បនបត្ត្
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GAP Certificate



ប្រព័ន្ធQR Code 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលស្្ពីី

ការអនតវត្្កស្កិម្មលអ



ម្ោលបុំណងននវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល

 រដងកើនការយល់្ដឹងអំពីបពចេកពទ្សស្តីពីការអនុវតតកសិ្កមមល្អកមពុ
ជា (CamGAP) ដដើមបកី្គ្រក់្គ្ងគុ្ណភាព និងសុ្វតាិភាពចំណីអា
ហារ។



លទធអលននវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល

សិកាា កាម្នឹងយល់្ ឹងអំេីីៈ
 កត្តត ជំរញុកំពណើ នននត្គ្ម្ូវការន្ផនកគុណភាេនិងគ្បេន័ធសុវត្ថភិាេ
ចំណីអាហារ

 ម្ូល្ព តុ្និងគ្បពេទ្ននពគ្រោះថ្នន កក់នុងចំណីអាហារន្ ល្អាចពកើត្
ព ើងកនុងពេល្ព្វើផលិ្ត្កម្មពេល្ពេល្គ្បម្ូល្ផល្និងពគ្កាយ
ពេល្គ្បម្ូល្ផល្

 ត្គ្ម្ូវការចបំាច(់សតងដ់ារ)  ននការអនុវត្តកសិកម្មល្អកម្ពុុជា



ម្ស្ចក្ីម្អ្ើម្
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- ការអនុវត្តកសិកម្មល្អ គឺជាសតងដ់ារសម័គ្គចិត្តម្យួសគ្ាបអ់នុវត្តការងារ

កសិកម្មល្អ កនុងអំទ្បងុពេល្ព្វើផលិ្ត្កម្ម ពេល្គ្បម្លូ្ផល្ និងពគ្កាយ

ពេល្គ្បម្ូល្ផល្សគ្ាបប់ន្នែ និងន្ផែព ើគ្សស់

- ការអនុវត្តកសិកម្មល្អគពឺ ើម្បកីារពារ ឬ កាត្ប់នថយនូវពគ្រោះថ្នន កន់្ ល្

ពកើត្ពទ្ប ើងឱ្យនូវទាបបផុំត្ ព ើយវាអាចានឥទ្ធេិល្ពល្ើន្ផនកសុវត្ថិភាេ

ចំណីអាហារ គុណភាេផលិ្ត្ផល្ ការគ្គបគ់្គងបរសិ្ថថ ន នងិសុខភាេ

សុវត្ថិភាេសុខាល្ភាេរបស់កម្មករ។

ដូចម្ម្្ចដដលម្ៅថាការអនតវត្្
កស្កិម្មលអ?



ម្េត្តអវីៗបានជាត្ត្ូវមានការអនតវត្្
កស្កិម្មលអ?

ស គម្នព៍ស ាកិចេអាស្ថ៊ា នពៅឆ្ន ំ
២០១៥

ត្គ្ម្ូវឲ្យានការបពងកើត្

តំ្បនព់ាណិជជកម្មពសរកីនុងត្ំបនអ់ាស្ថ៊ា ន



ស្ង្់ដាការអនតវត្្លអកនតងការងារកស្កិម្មអាស៊ា ន

គុណភាេផលិ្ត្ផល្ ការគ្គបគ់្គងបរសិ្ថថ នសុវត្ថិភាេចំណីអាហារ សុខភាេសុវត្ថិភាេនិង
សុខាល្ភាេរបស់កម្មករ



ក្ីស្ងឃមឹ្ននអនកម្ត្បើត្បាស្ក់នតងម្ពលបចចុតបបននន

សុវត្ថភិាេចំណីអាហារ
ទុ្កចិត្តពល្ើ

-អនកល្ករ់ាយ
-រដាា េបិាល្

-និងឧសា កម្ម

គ្គបអ់នកពគ្បើគ្បាស់
គុណភាេផលិ្ត្ផល្
ពជឿជាកព់ល្ើអនកល្ករ់ាយ
ផតល់្ការពគ្ជើសពរ ើស

អនកពគ្បើគ្បាស់ខែោះ

ផលិ្ត្កម្មន្កនចនគ្ត្ូវានគុណភាេ

សត្វពា នីៈានសុខាល្ភាេបរសិ្ថថ ន
ការពារជីវចគ្ម្រោះគ្បេេនគ្េព ើ

គ្បជាេល្រ ាានសុខាល្ភាេ សររីាងគ

ជំនួញយុត្តិ្ម្៌និងានសីល្្ម្៌

ានឥសសរភាេកនុងការយល់្គ្េម្



ត្បត្ិកម្មម្ដាយត្បម្ទស្នុំចូល

 ការបងាំឲ្យគ្តួ្ត្េិនិត្យអនាម្យ័និងេតូ្រម្អន័ាយសគ្ាបជំ់នញួបន្នែនិងន្ផែព ើ
គ្សស់ជាល្កាណីៈអនតរជាតិ្ជាេិពសសការគ្តួ្ត្េិនិត្យ តឹ៏្ងរងឹទាងំពនោះានពៅកនុង

គ្បពទ្សអាពម្រចិអសូ្ត្ស្ថត លី្និងជប នុ

 កនុងរវាងឆ្ន ១ំ៩៩៥និង២០០០វធិានការអនាម្យ័និងេតូ្រម្អនាម្យ័ជិត្

២៧០គ្តូ្វបានន្ណនាឲំ្យគ្បឆ្ងំនឹងការនាចូំល្បន្នែនិងន្ផែព ើគ្សស់ពៅទូ្ទាងំ

េិេេពោក



ស្មាស្ធាត្តននត្ចកចូលទីអារ

ល្កានតិកីៈ/បទ្បញ្ញត្តិ
(WTO/SPS)

ត្គ្មូ្វការល្កានតកិីៈ
• ចត្តត  ីស័ក
• សុវត្ថិភាេចំណីអាហារ/ចាបច់ំណីអាហារទូ្ពររបស់EU

ការព្វើពាណិជជកម្ម(អនកល្ករ់ាយ)

ត្គ្មូ្វការពាណិជជកម្ម
• GLOBALGAP

• LEAF (Linking Environmental and Farming)

• Field-to-fork

• Assured Produce Scheme

• Natures Choice
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កំពណើ នននចងាវ កផ់គត្ផ់គងរ់បស់ទ្ីផារទ្ំពនើប
ពល្ើេិេេពល្ើក

ការពកើនព ើននូវពាណិជជកម្មេិេេ
ពោកនិងពាណិជជកម្មពសរ ី

ការផ្លែ ស់បតូរ ំពណើ រជីវតិ្របស់អនកពគ្បើគ្បាស់

ពាណិជជកម្មពអ ិចគ្ត្ូនិក

ស គម្នទ៍ាម្ទារឲ្យ
ានការទ្ទ្ួល្ខុសគ្ត្ូវ

ពរល្នពោបាយរដាា េបិាល្

ពសចកតីគ្ត្ូវការឲ្យានចាបរ់បស់រដាា េបិាល្(ចាបសុ់វត្ថិភាេចំណីអាហារនិងអនាម្យ័)  

ការត្គ្ម្ូវឲ្យានគុណភាេខនិងសុវត្ថិភាេចំណីអាហារ

ចំណីអាហារានសុវត្ថិភាេ បរសិ្ថថ នម្និគ្កខវក់

គុណភាេានភាេគ្ត្ឹម្គ្ត្ូវ កម្មករគ្ត្ូវបានការពារ



ការអេវិឌ្ឍនព៍ ដាា រចនាសម្ពុន័

កំពណើ នគ្បាកចំ់ណូល្

ឧ

ការផ្លែ ស់បតូរចំណងច់ំណូល្ចិត្ត
និងឥរោិបទ្របស់អនកពគ្បើគ្បាស់

អា រ ៍នី រណ៍
ការព្វើ ំពណើ ររបស់គ្បជាជនអាសីុ

កំពណើ នអនកពទ្សចរណ៍

កំពណើ នទ្ីផារទ្ំពនើប

ពសចកតីគ្ត្ូវការឲ្យានចាបរ់បស់រដាា េបិាល្(ចាបសុ់វត្ថិភាេចំណីអាហារនិងអនាម្យ័
ការត្គ្ម្ូវឲ្យានគុណភាេខាងល្ករ់ាយនិងសុវត្ថិភាេចំណីអាហារ

ចំណីអាហារានសុវត្ថិភាេ បរសិ្ថថ នម្និកងវក់

គុណភាេានភាេគ្ត្ឹម្គ្ត្ូវ កម្មករគ្ត្ូវបានការពារ

អនុភាេត្បំនន់្ ល្ជំរញុឲ្យាន
ត្គ្ម្ូវការខាងគុណភាេ នងិ
សុវត្ថិភាេចំណីអាហារ



ការអនតវត្្លអកនតងការងារកស្កិម្ម

កម្មករគ្តូ្វបានការពារបរសិ្ថថ នម្និកងវក់

គុណភាេគ្តឹ្ម្គ្តូ្វអាហារានសុវត្ថភិាេ

ពគ្បើព ើម្បកីាត្ប់នថយជាអត្បិរាិនូវហានីេយ័ពល្ើផលិ្ត្ផល្កនុងពេល្ផលិ្ត្កម្ម គ្បម្ូល្ផល្ និង
ពគ្កាយពេល្គ្បម្ូល្ផល្បន្នែ និងន្ផែព ើ



ការអនតវត្្លអការងារកស្កិម្មជតុំវញិពភិពម្ោក

ChinaGAP

Freshcare
NZGAP

JGAP

ChileGAP

Tesco Natures 

Choice

GLOBALGAP

GAP guides

Kenya GAP

IndiaGAP

LEAF

Mexico GAP



ការអនតវត្្លអកនតងការងារកស្កិម្មកនតងត្ុំបន់អាស៊ា ន

Thailand Q GAP

Malaysia SALM

Indonesia GAP

Singapore GAP-VF

Philippines GAP

Brunei 

Darussalam 

GAP

Viet GAP Lao GAP Cam GAP



GAP Logo in ASEAN Country

 





Indonesia L0G0  

PRIMA 2PRIMA 3 PRIMA 1

Food Safety Food Safety and Product 

Quality

Food Safety, Product Quality and 

Environmental Management 

(Worker Health, Safety and Welfare 

are Integrated in Every Activities)



Video clip (ASEAN GAP)
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និនន ការការងារកស្កិម្មនម្ពលអនគ្ត្

 រដាា េបិាល្នឹងបនតពរៀបចំពរល្ការណ៍ការពារសុខភាេអនកពគ្បើគ្បាស់ និងការពារកម្មករ
និងបរសិ្ថថ ន

 កម្មវ ិ្ ីការអនុវត្តល្អកនុងការងារកសិកម្មជាត្ិគ្ត្វូបានេគ្ងកី

 សុវត្ថិភាេចំណីអាហារ និងគុណភាេផលិ្ត្ផល្គ្ត្ូវគិត្គូរ ល់្ត្គ្ម្វូការបរសិ្ថថ ន និង
សងគម្

 ទ្ីផារទ្ំពនើបនងឹបនតេគ្ងីកជាល្កាណីៈេិេេពោក និងព វ្ើការផគត្ផ់គងត់្តម្ត្គ្ម្ូវការ ព ើម្ប ី
ព ែ្ើយត្បពរត្តម្សតងដ់ារ



ដអនកស្តវត្ាភិាពចុំណីអាារ
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ម្េត្តអវីស្តវត្្ិភាពចុំណីអាារមានសរៈស្ុំខាន់?

ព ើម្បកីារពារសុខភាេអនកពគ្បើគ្បាស់

ព ើម្បចូីល្ ល់្ពរផារ

- ត្គ្ម្ូវការអនកល្ករ់ាយ

- ត្គ្ម្ូវការរបស់រាជរដាា េបិាល្



ម្េត្តអវីក៏ការអ្តុះម្ ើងនូវជុំងឺកនតងស្តវត្ាិភាពចុំណី
អាារមានការម្កើនម្ ើង? 

➢ កំពណើ នកនុងវស័ិយពាណិជជកម្មេិេេពោក

➢ បពចេកវជិាជ ថ្មីៗសំរាបផ់លិ្ត្កម្មនិង សំរាបក់ាររកាទុ្ក

➢ ផលិ្ត្ផល្គ្សស់។ល្។



ម្ត្ើអវីជាត្នម្ៃស្តវត្ាិភាពចុំណីអាារ?

សុខភាពមនុសស
សសដ្ឋកិច្ច
បគុគល្
គ្ករម្ ៊ាុន

ឧសា កម្ម
រដាា េបិាល្
សងគម្



អវីជាត្នម្ៃ?

តម្មៃបគុ្គល
❑ បាត្ប់ងក់ារងារនិងបាត្គ់្បាកន់្ខ
❑ ចំណាយសំរាបអ់នកន្ថ្រកា
❑ ខជោះខាជ យពេល្ពវោ

តម្មៃក្កុមហ នុ
ការបដឹងត្វា និងការពបាោះពចល្ផលិ្ត្ផល្

ត្នម្ែបន្នថម្ននសកម្មភាេគ្តឹ្ម្គ្តូ្វ
 េិនយ័
 បាត្ប់ងព់ករ តិ៍ព ម្ ោះ
 បាត្ប់ងអ់ត្ិថ្ិជននិងការចូល្ទ្ីផារ



អវីជាត្នម្ៃ? (ត្)

តម្មៃឧសាហកមម
បាត្ប់ងក់ារពជឿជាករ់បស់អត្ិថ្ជិនកនុងផលិ្ត្ផល្

 ការល្ក ូ់រថ្យចុោះ
តម្មៃរដ្ឋឋ ភិបាល
 បាត្ប់ងផ់ល្ទុ្នពគ្ៅគ្បពទ្ស
 ត្នម្ែននការពសុើបអពងកត្ជំងឺនិងសិកាវាយត្នម្ែហានិេយ័
 ការគ្ត្ួត្េិនិត្យបញ្ហា ន្ ល្ពកើត្ានព ើង
 នីត្ិវ ិ្ ីេូត្រម្អនាម្យ័



ម្ត្ោុះថាន ក់កនតងស្តវត្ាិភាពចុំណីអាារ

ពគ្រោះថ្នន កក់នុងសុវត្ថិភាេចំណី
អាហារ

គមី្ី

ជវីស្ថស្ត្សដ របូស្ថស្ត្សដ



ម្ត្ោុះថាន ក់សរធាត្តគ្ីម្ី

ការេុល្ស្ថរធាតុ្គីម្ី
កាកសំណល់្ថ្នន កំសិកម្មពៅកនុង
ផល្ ំណាំពល្ើសេីកំរតិ្កាក
សំណល់្ជាតិ្េុល្អតិ្បរា
(MRL’s)



ថាន ុំកស្កិម្ម

MRL 

 កំរតិ្កាកសំណល់្ជាត្ិេុល្អត្បិរាន្ ម្ឲ្
ល្ានកនុងបន្នែនិងន្ផែព ើគ្សស់

 ចំនួនស្ថរធាតុ្គមី្អីត្បិរាន្ ល្អនុញ្ហញ ត្ិ
ឲ្យានពៅកនុងន្ផែព ើ និងបន្នែគ្សស់
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MRL Vsកាកស្ុំណលថ់ាន ុំកស្កិម្ម

0.00

0.05

0.10

0.15

1 2 3 4

MRL Vs real pesticide residue level

ppm

or

Mg/kg

MRLដែលអន្ុញ្ញា ត្ត

Real Residue Level

កប្រិត្កាកសំណល់ថ្ន ំជាកក់ដសតង



ម្ូលម្េត្តដដលនុំឲ្យមានកាកស្ុំណលថ់ាន ុំកស្កិម្មម្ត្ចើនេួស្ម្េត្ត
១-ការទិញថាន ុំកស្កិម្ម

ទ្ិញថ្នន កំសិកម្មេីអនកល្ក់
ន្ ល្រម នការអនុញ្ហញ ត្

ផ្លែ ស់បដូរការអនុម្ត័្ រម ន MRL កនុងគ្បពទ្សនាចូំល្

ថ្នន នំ្ ល្ម្និអនុម្ត័្ឲ្យពគ្បើពល្ើ
 ំណាំ
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ថាន ុំកស្កិម្មដដលត្ត្ឹម្ត្ត្ូវ

ត្ត្វូរត្រើសរ ើសថ្ន ំកសិកម្ម ដំ 
មានរ ខបញ្ជ ីកា ។

- រ ខបញ្ជ ីកា អាចបញ្ចា ក់ថ្
ថ្ន ំពុ កសិកម្មបានចុុះបញ្ជ ីរៅ
ត្កសួងកសិកម្ម ដំ អាច
បញ្ចជ ក់បានថ្ ទំង គុណ
ណភាព ប មិាណ....ត្ត្ូវបាន
ត្ត្ួត្ពិនិត្យត្តឹ្ម្ត្ត្វូ ។

 យៈរព ហាម្ឃាត់្បនាយា ប់ពីបាញ់ថ្ន ំ
Restricted Entry Interval (REI)



ស្ថរធាតុ្គីម្គី្ត្ូវបានរកាទុ្កពៅកនុងគ្បអប/់
្ុងន្ ល្ពគពគ្បើសំរាបព់បោះផល្ ំណាំ

ម្ូលម្េត្តដដលនុំឲ្មានកាកស្ុំណលថ់ាន ុំកស្កិម្មម្ត្ចើនេួស្ម្េត្ត
២-ការរកាទតកថាន ុំកស្កិម្ម

រកាទុ្កម្និបានគ្ត្ឹម្គ្ត្ូវ

(ពៅជិត្នឹងផល្ ំណាំគ្បអប/់
្ុងនិងសំភារីៈពវចខេប់ព ើយ
ការកំេបក់ព៏កើត្ានព ើង) 

ស្ថរធាតុ្គីម្ចីស់ៗម្និបាន
កបព់ចល្ឬម្និបានដាក់
ស្ថែ កសញ្ហញ ឲ្យចាស់ោស់
ន្ ល្ព្វើឲ្ពគគ្ច ំពគ្បើវា

កន្នែងរកាទុ្កសថិត្ពៅជាបនឹ់ង
ទ្ំនបទ់្ឹកចំការនិងពកើត្ាន
នូវការធាែ យចូល្ពរកនុងទ្ឹក

ស្ថរធាតុ្គីម្បីានរកាទុ្កពៅ
កនុង្ុងរម នស្ថែ កសញ្ហញ ន្ ល្
ព្វើឲ្ពគពគ្បើស្ថរធាតុ្គីម្ខុីស



ម្ូលម្េត្តដដលនុំឲ្យមានកាកស្ុំណលថ់ាន ុំកស្កិម្មម្ត្ចើនេួស្ម្េត្ត
៣-ការម្ត្បើត្បាស្ថ់ាន ុំកស្កិម្ម

 ថ្នន កំសិកម្មន្ ល្ម្និបានអនុម្ត័្ឲ្យពគ្បើសំរាប ់ំណាពំរល្ពៅ
 ការោយម្និគ្ត្ឹម្គ្ត្ូវ

 េុំានការេិនិត្យពម្ើល្រយីៈពេល្ទុ្កដាក់
 កំ ុសឧបករណ៌ឬ ម្និបានគ្កិត្ត្តម្ខាន ត្
 េុំបានសំអាត្ឧបករណ៌បនាា បេ់ីពគ្បើរចួ
 ថ្នន កំសិកម្មពៅកនុង ីន្ ល្សល់្េីការពគ្បើពល្ើកម្ុន
 ការកប់ឬការកំេបថ់្នន កំសិកម្មពដាយនច នយចូល្ពរកនុង ីឬ គ្បេេទ្ឹក
 ស្ថរធាតុ្គីម្គី្តូ្វបានពគពគ្បើញឹកញាបព់េក
 ស្ថរធាតុ្គីម្នី្ ល្បាញ់ស្ថចចូល្ពរបែុកឬចំការម្យួពទ្ៀត្

 ម្និពររេត្តម្រយីៈពេល្រងចមំ្ុនពេល្គ្បម្ូល្ផល្(Pre-harvest interval )
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អវីជារយៈម្ពលរងចុំម្តនម្ពលត្បម្ូលអល(PHI)

1st PHI

2nd PHI



ម្ត្ោុះថាន ក់សរធាត្តគ្ីម្ី
ម្ិនដម្នថាន ុំពតលកស្កិម្ម

 ការពគ្បើស្ថរធាតុ្គីម្មី្និបានគ្ត្ឹម្គ្ត្ូវសំរាបសំ់អាត្ និងព្វើ
អនាម្យ័

 ការពល្ចពគ្បង/ ខាែ ញ់/ ថ្នន ោំបពៅពល្ើឧបករណ៌ន្ ល្ប ោះ
ជាម្យួផល្ ំណាំ

 ពគ្បើគ្បាស់ឧបករណ៍រមួ្រន  (ពគ្បើគ្បអប/់្ុងពគ្បើសគ្ាបគ់្បម្ូល្
ផល្ផង និងដាកស់្ថរធាតុ្ គីម្ផីង (ឧ. ជី/ ពគ្បង/ ឥនធនីៈ...)

 ការកំេបស់្ថរធាតុ្គីម្ី (ពគ្បងា សីុន/គ្បដាបសំ់អាត្/ស្ថរធាតុ្
គីម្កីំចត្ស់ត្វចនគ្ង)ពៅន្កបរផល្ ំណាំ និងសំភារីៈពវចខេប់

ស្ថរធាតុ្េុល្ន្ ល្ម្និន្ម្នជាថ្នន ំ
កសិកម្ម
- ពគ្បងា សីុន/ ស្ថរធាតុ្សំអាត្
និងអនាម្យ័/ ថ្នន ោំប/ ស្ថរធាតុ្
ព វ្ើឲ្យគ្ត្ជាក/់ ស្ថរធាតុ្គីម្កំីចត្់
សត្វចនគ្ង/ ជ/ី កាវ/ បាែ សាិច

ការពុលសារធាតុគ្ីមី មូលសហតុម្នការពុល



ម្ត្ោុះថាន ក់សរធាត្តគ្ីម្ី

 ការបនដពគ្បើជីានកំរតិ្ពោ ីៈ្ងនខ់ពុស់
 កំរតិ្ខពុស់ននពោ ីៈ្ងន់ពៅកនុង ីន្ ល្ពកើត្ព ើងពដាយ្ម្ម

ជាតិ្ឬពកើត្ព ើងេីការពគ្បើពល្ើកមុ្នឬពល្ចេីទី្កន្នែង
ឧសា កម្ម

កាកសំណល់្ពោ ីៈ្ងន់(សំណ/ បារ  
ត្) ពៅកនុងផល្ ំណាពំល្ើស កំរតិ្អតិ្
បរា(MRLs)

ការពុលសារធាតុគី្មី មូលសហតុម្នការពុល



Taiwan - 2005

រកព ើញ carbendazim កំរតិ្ខពុស់កនុងផ្លក  ូករត័្ន
ពៅឯផារទ្ំពនើបចំនួន១៩និងផារកនុងគ្សរក
(9 x MRL)

India – 2006

កាកសំណល់្ខពុស់ននពោ ីៈ្ងនន់្ ល្បានរក
ព ើញកនុង ំណាបំន្នែពៅត្ំបនឧ់សា កម្ម

Philippines – 2006

បពាឈបក់ារ ឹកជញ្ជូ នពចញនូវន្ផែស្ថវ យចូល្គ្បពទ្ស
ជប ុនពដាយស្ថរន្ត្កាកសំណល់្ថ្នន សំាែ បស់ត្វល្អិត្
ពល្ើសកំរតិ្MRL

ម្ត្ើការអ្តុះម្ ើងនូវជុំងឺកនតងស្តវត្្ិភាពចុំណីអាារមានការរកី
រាលដាលយ៉ា ងដូចម្ម្្ច?



ករណីកម្ពតជា

 ស គម្នអ៍ុឺរ  បុបានបនាា បកាកសំណល់្ថ្នន ំ Tricyclazole
ពីកត្មិ្ត្1mg/kg (1ppm) ម្ក0.01mg/Kg (0.01ppm) 
អងក រ ើអងក ដំ នំាយចូ សហគម្ន៍អុ៊ឺ  បុ

ច្ំណាត់ការរបស់សហគ្មន៍អុ៊ឺរ  ុប
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ម្ត្ោុះថាន ក់ជីវស្ស្ដ

ម្គី្កូសររីាងគានគ្បពោជន៌

ម្គី្កូសររីាងគបងកពរាគ

បាកព់ត្រ ី
បា រា សីុត្

វរីសុ

ពគ្រោះថ្នន កជ់ីវស្ថស្ត្សដ

ម្គី្កូសររីាងគព្វើឲ្យខូចរលួ្យ



ការអ្តុះជុំងឺកនតងស្តវត្្ិភាពចុំណីអាារ

USA, – 2015 បាកព់ត្រ ីSalmonella  ពល្ើគ្ត្សក់
- ានម្នុសស៩០៧នាកគ់្ត្ូវបានរាយការថ្នធាែ ក់

ខែួន ឺ(ពត្ើានប ុនាម ននាកន់្ ល្ម្និបានរាយការណ៍) 
- កនុងពនាោះ២០៤នាកត់្គ្ម្ូវឲ្យសគ្ាកកនងម្នាីពេទ្យ

- កនុងពនាោះ៦នាកគ់្ត្ូវបានបញ្ហជ កថ់្នបានស្ថែ ប់

USA, – 2015 បាកព់ត្រ ីE-coli  ពល្ើនសពុជប ុន(Spinach)

- ានម្នុសសជាង២០០នាកគ់្ត្ូវបានរាយការណ៍ថ្ន
ធាែ កខ់ែួន ឺ(ពត្ើានប ុនាម ននាកន់្ ល្ម្និបានរាយការណ៍) 

- កនុងពនាោះ៣នាកគ់្ត្ូវបានបញ្ហជ កថ់្នបានស្ថែ ប់



USA, – 2003 Hepatitis A  ពល្ើសែឹកខាឹម្(Green Onion)

- ានគ្បាណជាង6០1ករណីនាកគ់្ត្ូវបានរាយការណ៍
ថ្នធាែ កខ់ែួន ឺ(ពត្ើានប ុនាម ននាកន់្ ល្ម្និបានរាយការណ៍) 

- កនុងពនាោះាន១២៤ករណីគ្តូ្វបានរាយការណ៍ថ្នចូល្
សគ្ាកពេទ្យ

-៣នាកគ់្ត្ូវបានបញ្ហជ កថ់្នបានស្ថែ ប់

ការអ្តុះជុំងឺកនតងស្តវត្្ិភាពចុំណីអាារ



បាក់ម្ត្រ ី

 បាកព់ត្រគីឺជាម្ូល្ព តុ្ទូ្ពរជាងពគននជំងឺពៅកនុងចំណីអាហារ
 ត្គ្ម្ូវឲ្ានអាហារបំប ននិងល្កាខណឌ គ្ត្ឹម្គ្ត្ូវព ើម្បលូី្ត្ោស់

ឧទា រណ៌៖
Salmonella

 E. coli (Escherichia coli)
 Shigella

 Listeria monocytogenes



បាក់ម្ត្រអីាចលតូ្ោស្យ់៉ា ងម្លឿនម្ៅកនតងរយៈម្ពលដ៏ខ្ៃី

ពៅកនុងរយីៈពេល្៧ពា ងពកាសិកាបាកព់ត្រមី្យួអាចបពងកើត្ជាពកាសិកាពល្ើសេីម្យួោន



បា៉ា រា៉ា ស្តតី្

 អាចបងកពរាគពដាយចំនួនសររីាងគគ្ត្ឹម្ន្ត្បនដិចបនដួចប ពុណាណ ោះ
 ន្ផែព ើ និងបន្នែអាចព វ្ើជាោនដចលំ្ងបា រា សីុត្េសីត្វពរម្នុសសឬ េីម្នុសសពរម្នុសស
 សថិត្កនុងជវីតិ្គ្កាងំវាអាចានជីវតិ្រយីៈពេល្យូរអន្ងវង

 ឧទា រណ៌ីៈCryptosporidium

 Cyclospora

 Giardia

 Helminthes



វីរ តស្

 ចំនួនវរីសុត្ិចតួ្ចន្ ល្ពៅរស់ពល្ើផល្ ំណាអំាចបងកឲ្យានជងំបឺាន
 ផល្ ំណាអំាចព វ្ើជាោនដចលំ្ងវរីសុេីសត្វពរម្នុសសឬេីម្នុសសពរម្នុសសបាន
 ឧទា រណ៌ីៈ

Hepatitis A

 Norwalk virus

 Norwalk-like virus



ត្បភពននការចម្ៃងម្រាគ្បណ្តដ លពីម្ត្ោុះថាន ក់
ជីវស្ស្ដ

 ី និង្ូលី្

ទ្ឹកសអុយ

ោម្កសត្វទ្ឹក

សត្វពា នីៈ និងសត្វ
ចនគ្ង

កម្មករកសិដាា ន

ឧបករណ៍ ្ុង ោន
យនត



ម្ត្ោុះថាន ក់ននបុំដរបុំរលួការចម្ៃងម្រាគ្ជីវស្ស្ដ

រសបៀបដ្ឋផំលដំ្ណា ំ
ផល្ ំណានំ្ ល្ដាជំិត្នឹង ី(ន្ថ្នវ) ានពគ្រោះថ្នន កខ់ពុស់ជាងផល្ ំណានំ្ ល្ដាពំៅខពុស់ឆ្ង យេី ី
(ស្ថវ យ)
ផល្ ំណាដំានំ្ ល្ានការប ោះពាល់្ជាម្យួទ្ឹកជាពរឿយៗានពគ្រោះថ្នន កខ់ពុស់ជាង

ក្រសភទម្ផៃផលដំ្ណា ំ
ផល្ ំណានំ្ ល្ាននផា្ំម្និពសមើរន (ស្ថឡាត្)់ ានពគ្រោះថ្នន កខ់ពុស់ជាងផល្ ំណានំ្ ល្ាននផារពោង
(ពបា ង)

រសបៀបសក្រើក្ាស់ផលដំ្ណា ំ
ផល្ ំណានំ្ ល្បរពិភាគពៅ(បន្នែសែឹក) ានពគ្រោះថ្នន កខ់ពុស់ជាងផល្ ំណាំន្ ល្ពគចំអិន (ពប ងពបា ោះ)
ផល្ ំណានំ្ ល្អាចបរពិភាគបានទាងំសំបក(ទ្ំពាងំបាយជូរ) ានពគ្រោះថ្នន កខ់ពុស់ជាងផល្ ំណាំ
ន្ ល្ានសំបកបរពិភាគម្និបាន(ពចក)។



ត្បម្ភទអលដុំណ្តុំដដលទទួលរងម្ត្ោុះថាន ក់

កំពណើ នពគ្រោះថ្នន ក់
បរពិភាគពដាយចម្អនិ បរពិភាគពដាយម្និបានចម្អនិ

នផាខាងពគ្ៅ្ំម្និពសមើរនសំបករពោង



Video clip (Biological hazard)
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ន្កវ

 ីនិងថ្ម

វត្ថុផ្លា ល់្ខែួន

ពគ្គឿងអល្ងាក រ, កាត្ស់ក់
ព ើ, ពោ ីៈ, ថ្នន ោំប, ន្ខសពេែើង

ន្ម្កព ើតូ្ចៗ, ពមម ចនគ្ង

សត្វចនគ្ង



Video clip (Physical hazard)
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ម្ត្ោុះថាន ក់របូស្ស្ដ

 ការគ្បម្ូល្ផល្ ំណាដំាជំាប ់ីពៅពេល្ានអាកាសធាតុ្ពសើម្

 ឧបករណ៌គ្បម្ូល្ផល្និងសំរាបព់វចខេបគ់្កខវក,់ គ្បអប/់្ុង

ពបោះកងវក/់ សំភារីៈពវចខេបគ់្កខវក់

 ការគរគ្បអប/់្ុងកងវកព់ៅេីពល្ើផល្ ំណាំ

ការពុលសដ្ឋយរូបសាស្រសដ
ស្ថរធាតុ្កំពទ្ចកំទ្ីេីបរោិកាសីៈ ី, 
គ្គួស, ន្ម្កព ើតូ្ចៗ, គ្របព់មម

មូលសហតុម្នការពុល



ម្ត្ោុះថាន ក់របូស្ស្ដ

 ពេែើងន្បកធាែ កព់ល្ើឧបករណ៌ពវចខេប់និងពល្ើកន្នែងទុ្កផល្

 ំណាំ

 គ្បអប/់្ុង, ឧបករណ៌ពវចខេប់និងគ្បម្ូល្ផល្, និងទ្ីធាែ 

រកាទុ្កផល្ ំណាខូំច

 េុំានការសំអាត្ឲ្បានគ្គបគ់្រន់បនាា បេ់ីជួសជុល្និង

ន្ថ្ទារំចួ

ស្ថរធាតុ្កំពទ្ចកំទ្ីេីឧបករណ៌, គ្បអប/់ 
្ុង, អាររនិងរចនាសម្័ពុនីៈកពាេ ក,់ 
ព ើ, ន្ ក, បាែ សាិច,  ំណកទ់្ឹកថ្នន ោំប

ការពុលសដ្ឋយរូបសាស្រសដ មូលសហតុម្នការពុល



ម្ត្ោុះថាន ក់របូស្ស្ដ

 ភាេព្វសគ្បន្ សរបស់បុគគលិ្ក, េុំានការបណដុ ោះបណាដ ល្

បុគគលិ្ក
 សំពល្ៀកបំពាកម់្និគ្ត្ឹម្គ្ត្ូវ

ស្ថរធាតុ្កំពទ្ចកំទ្ីេីការពល្ើកដាក់

ផល្ ំណាពំដាយម្នុសសីៈពគ្គឿង

អល្ងាក រ, គ្បដាបរ់បសក,់ វត្ថុផ្លា ល់្

ខែួន

ការពុលសដ្ឋយរូបសាស្រសដ មូលសហតុម្នការពុល



ការអនតវត្្កស្កិម្មលអ

ម្ដើម្បនតី្គ្ប់ត្គ្ងស្តវត្ាិភាពចុំណី
អាារ



តតើតម្រូវការ (ស្តង់ដារ)
ការអនុវតតកសិ្ករមល្អ(Cam-GAP)ករពុជា

មានអវីខ្លះ?
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ត្ត្ម្ូវការននការអនតវត្ដកស្កិម្មលអ
ដអនកស្តវត្ាិភាពចុំណីអាារ

១. គ្បវត្ដិទ្ីកន្នែងនិងការគ្គបគ់្គង
២. បំន្ណកេូជ ំណាំ
៣. ជីនិងស្ថរធាតុ្បន្នថម្ដាកក់នុង ី
៤. ទឹ្ក
៥. ស្ថរធាតុ្គីម្ី
៦. ការគ្បម្ូល្ផល្និងការពល្ើកដាកព់គ្បើគ្បាស់កសិផល្
៧. ភាេអាចន្សវងរកព ើញនិងការគ្បមូ្ល្គ្ត្ បម់្កវញិ
៨. ការបណដុ ោះបណាដ ល្
៩. ឯកស្ថរនិងកំណត្គ់្ត្តនានា
១០. ការេិនិត្យពម្ើល្ព ើងវញិនូវការអនុវត្ដន៌



GAP  វាយត្ំនល្េីហានិេយ័ននការព្វើឲ្យានភាេគ្កខវក ់ល់្កសិផល្ពដាយស្ថរធាតុ្េុល្គីម្ីនិង
ជីវស្ថស្ត្សដន្ ល្ានពៅកនុងឬកព៏ៅជាបទ់្ីកន្នែងពនាោះព ើម្បបីងាក រនូវការព្វើឲ្គ្កខវក ់ល់្
ទ្ីកន្នែងផលិ្ត្កម្ម។

 ទ្ីកន្នែងននភាេគ្កខវកប់ណាដ ល្ម្កេីស្ថរធាតុ្គីម្ីនិងជីវស្ថស្ត្សដ ម្និគ្ត្ូវពគ្បើទ្ីកន្នែងពនាោះ
សំរាបផ់លិ្ត្កម្មស្ថកវបបកម្មព ើយឬគ្ត្ូវចត្វ់ធិានការទ្បស់្ថក ត្់ព ើម្បគី្គបគ់្គងហានិេយ័
ពនាោះ។

១.ត្បវត្ដិទីកដនៃងនិងការត្គ្ប់ត្គ្ង



GAP • គ្បសិនពបើបំន្ណកេូជ ំណាគំ្ត្ូវបានផលិ្ត្ពៅចំការពនាោះពគគ្ត្ូវកត្គ់្ត្តទុ្កអំេីការពគ្បើ
គ្បាស់គ្បគ្េឹត្ដកម្មគីម្ណីាម្យួនិងអំេីមូ្ល្ព តុ្ននការពគ្បើគ្បាស់ពនាោះ។

• គ្បសិនពបើបំន្ណកេូជ ំណាំបានម្កេីចំការពផសងឬេីកន្នែងបណដុ ោះកូនព ើពផសងពនាោះគ្ត្ូវ
កត្គ់្ត្តទុ្កនូវព ម្ ោះរបស់អនកផគត្ផ់គង់និងកាល្បរពិចេទ្ននការផគត្ផ់គង។់

២.  បុំដណកពូជដុំណ្តុំ



GAP• ទ្ីកន្នែងព្វើកំប ុសដគ្ត្ូវន្ត្សថិត្ពៅទ្ីត្តងំជាកោ់ក់និងគ្ត្ូវស្ថងសងព់ ើងព ើម្បបីងាក រនូវការព្វើ
ឲ្យកងវក ់ល់្ទ្ីកន្នែងផលិ្ត្កម្មនិងគ្បេេទ្ឹក។

•ម្និគ្ត្ូវពគ្បើស្ថរធាតុ្សររីាងគ(ពទាោះបីជាបានព្វើគ្បគ្េឹត្ដកម្មកដីឬេុំបានព្វើគ្បគ្េឹត្ដកម្មកីដ)ដាកព់ៅ
ទ្ីកន្នែងន្ ល្អាចព្វើឲ្យប ោះផ្លា ល់្ជាម្យួន្ផនកបរពិភាគបានរបស់ ំណាពំ ើយ។

៣.ជីនិងសរធាត្តបដនាម្ដាក់កនតងដី



GAP
• គ្ត្ូវវាយត្ំនល្ហានិេយ័ននភាេកងវកព់ដាយស្ថរធាតុ្គីម្ីនិងជីវស្ថស្ត្សដ ល់្កសិផល្ម្កេីទ្ឹក
• ទ្ីកន្នែងន្ ល្ហានិេយ័ននភាេកងវកព់ដាយស្ថរធាតុ្គីម្ីនិងជីវស្ថស្ត្សដានសភាេ្ងន់្ ងរពគគ្ត្ូវ

ន្ត្ពគ្ជើសពរ ើសពគ្បើគ្បេេទ្ឹកានសុវត្ថិភាេឬកគ៏្ត្ូវព្វើគ្បគ្េឹត្ដកម្មទ្ឹកនិងគ្ត្ួត្េិនិត្យវាឲ្យបាន
គ្ត្ឹម្គ្ត្ូវ។

៤.  ទឹក

ការពគ្ស្ថចគ្សេពដាយពគ្បើ Sprinkler ការពគ្ស្ថចគ្សេន្បបគ្បនេណី



៥. សរធាត្តគ្ីម្ី

GAP
• គ្ត្ូវពគ្បើថ្នន កំសិកម្មន្ ល្បានអនុម្ត័្ឲ្យពគ្បើពល្ើ ំណាពំរល្ពៅពដាយន្ផអកពរត្តម្ការន្ណនាពំល្ើ
ស្ថែ កសញ្ហញ ឬពរត្តម្ការអនុញ្ហញ ត្ន្ ល្ពចញពដាយអាជាា ្ររដាា េបិាល្និងពរត្តម្ពេល្ពវោ
ព ើម្បបីងាក រកំរតិ្កាកសំណល់្ជាត្ិេុល្ពៅកនុងផល្ ំណាំពល្ើសកំរតិ្MRL

• ស្ថរធាតុ្គីម្ទីាងំអស់គ្ត្ូវន្ត្រកាទុ្កពៅកន្នែងន្ ល្ានរចនាសម្ពុន័រងឹាំនិងានសនដិសុខល្អ
ពរត្តម្ការន្ណនាពំៅពល្ើស្ថែ កសញ្ហញ

៥.១- ក្រសភទសារធាតុគ្ីមី



78

៥. សរធាត្តគ្ីម្ី
៥.១- ក្រសភទសារធាតុគ្ីមី



79
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៥. សរធាត្តគ្ីម្ី
៥.១- ទីកន្នៃងទុកដ្ឋក់



81

៥. សរធាត្តគ្ីម្ី
៥.១- ទីកន្នៃងទុកដ្ឋក់

• ពគ្បើវធិានការណ៍ IPM



Video clip (IPM)
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៦. ត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.១. ឧបករណ៌, សំភារៈក្រមូលផល

GAP • គ្បអប/់្ុងសំរាបក់ារគ្បម្ូល្ផល្និងពវចខេបគ់្ត្ូវន្ត្េិនិត្យពម្ើល្ភាេរងឹាំនិងភាេស្ថអ ត្របស់

វាម្ុននឹងពគ្បើ និងគ្ត្ូវសំអាត្, ជួសជុល្កព៏បាោះពចល្គ្បសិនពបើចបំាច់
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៦. ត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.២. ការក្រមូលផល
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៦. ត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.២. ការក្រមូលផល



៦. ការត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.៣- អាគារ និង សំណង់

GAP
• អាររនិងរចនាសម្ពុន័ទាងំឡាយន្ ល្ពគ្បើសំរាបដ់ា ុំោះ, ពវចខេប,់ ពល្ើកដាក់និងរកាទុ្កគ្ត្ូវ

ន្ត្ស្ថងសង់និងន្ថ្ទាំព ើម្បកីាត្ប់នថយហានិេយ័ន្ ល្ព្វើឲ្យានភាេគ្កខវកព់ល្ើផល្ ំណាំ
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៦. ការត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.៣- អាគារ និង សំណង់



៦.៤. -ការលាងសំអាតកសិផល (ការស្វើក្រក្ពឹតតិកមមកសិផល)

GAP • គ្ត្ូវព្វើអត្ដសញ្ហញ ណកន្នែងនិងឧបករណ៌, គ្បដាបគ់្បដា, ្ុង/គ្បអប់និងសំភារីៈពវចខេប,់
ពល្ើកដាកព់គ្បើគ្បាស់ន្ ល្អាចជាគ្បេេននភាេកងវក ់ល់្កសិផល្និងគ្ត្ូវពរៀបចំនិងអនុវ
ត្ដត្តម្ពសចកដីន្ណនាអំំេីការសំអាត្និងការព្វើអនាម្យ័។

៦. ការត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល



៦. កាត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល

GAP • ទឹ្កសំអាត្ចុងពគ្កាយន្ ល្ពគ្បើោងន្ផនកបរពិភាគបានរបស់កសិផល្គ្តូ្វានគុណភាេពសមើ
ពរនឹងសដងដ់ាទ្ឹកសំរាបផ់ឹក

•ការពគ្បើគ្បាស់, រកាទុ្កនិងការពបាោះពចល្ស្ថរធាតុ្គីម្ពីគ្បើបនាា បេ់ីការគ្បម្ូល្ផល្រមួ្ាន
ថ្នន កំសិកម្មនិងគ្កម្នួគ្តូ្វអនុវត្ដ ូចរន ពរនឹងអវីន្ ល្ានន្ចងពៅកនុងន្ផនកគីម្ី

៦.៤. -ការលាងសំអាតកសិផល (ការស្វើក្រក្ពឹតតិកមមកសិផល)
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៦.៤. -ការលាងសំអាតកសិផល (ការស្វើក្រក្ពឹតតិកមមកសិផល)
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៦.៤-ការលាងសំអាតកសិផល (បទពិសសា្ន៍)
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៦.៤-ការលាងសំអាតកសិផល (បទពិសសា្ន៍)
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៦.៤-ការលាងសំអាតកសិផល (បទពិសសា្ន៍)
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៦.៤-ការលាងសំអាតកសិផល (ការរលាស់ទឹក)
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លំហូរផលិតផលសៅកន្នៃងសេច្ខចប់



លំហូរផលិតផលសៅកន្នៃងសេច្ខចប់
96
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លំហូរផលិតផលសៅកន្នៃងសេច្ខចប់



GAP • ម្និគ្ត្ូវឲ្យសត្វគ្សរកនិងសត្វចំការចូល្ពរកនុងកន្នែងផលិ្ត្កម្មព ើយជាេិពសសចំពពាោះ ំណាដំាំ
ពៅកនុងនិងជិត្ ីនិងម្និគ្ត្ូវឲ្យចូល្ពរកនុងកន្នែងគ្បម្ូល្ផល្, ពវចខេប់និងរកាទុ្កកសិផល្
ព ើយ

• គ្ត្ូវចត្វ់ធិានការទ្បស់្ថក ត្វ់ត្ដានរបស់សាភាេចនគ្ងពៅកនុងនិងជុំវញិកន្នែងពល្ើកដាកព់គ្បើ
គ្បាស់, ពវចខេប់និងរកាទុ្កព ើយ។

៦. កាត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.៥. -ការកំចាត់សតវ និងសមាសភាពច្ម្ក្ង



៦. កាត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.៦-អនាម័យផ្ទៃ ល់ខៃួន

GAP • គ្ត្ូវន្ចកពសចកដីន្ណនាជំាោយល័្កាអកសរអំេីការអនុវត្ដនអ៌នាម្យ័ផ្លា ល់្ខែួន ល់្កម្មករចំការ
ឬគ្ត្ូវដាកត់្តងំពៅកន្នែងន្ ល្ងាយពម្ើល្ព ើញ

• បងគន់និងសំភារីៈោងសំអាត្ន គ្តូ្វពរៀបចំជាពគ្សចសំរាបក់ម្មករចំការនិងគ្ត្ូវន្ថ្រទាឲំ្យាន
អនាម្យ័។
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៦. កាត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.៦-អនាម័យផ្ទៃ ល់ខៃួន



GAP • ោនយនដសំរាប ់ឹកជញ្ជូ ន គ្ត្ូវន្ត្េិនិត្យពម្ើល្ភាេស្ថអ ត្/ កំពទ្ចកំទ្ីពផសងៗនិងការរកុរាន
របស់សត្វចនគ្ងម្ុននឹងពគ្បើវានិងគ្ត្ូវសំអាត្វាគ្បសិនពបើានហានិេយ័្ងន់្ ងរន្ ល្អាចព្វើឲ្យាន
ភាេគ្កខវក ់ល់្កសិផល្។

៦. កាត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.៧-ការដឹ្កជញ្ជូ ន



GAP

៦. កាត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.៧-ការដឹ្កជញ្ជូ ន



GAP

៦. កាត្បម្ូលអលនិងការម្លើកដាក់ម្ត្បើត្បាស្ក់ស្អិល
៦.៧-ការដឹ្កជញ្ជូ ន



៧. ភាពអាចដស្វងរកម្ ើញនិងការត្បម្ូលត្ត្ ប់ម្កវិញ

GAP • ទ្ីកន្នែងផលិ្ត្កម្មដាចព់ដាយន្ កេីរន នមី្យួៗគ្ត្ូវកំណត្អ់ត្ដសញ្ហញ ណពដាយព ម្ ោះ ឬពល្ខកូ 

• គ្បអប/់្ុងកសិផល្ន្ ល្បានពវចខេប់គ្ត្ូវន្ត្ដាកអ់ត្ដសញ្ហញ ណសំរល់្ឲ្យចាស់ោស់ព ើម្បងីាយ
ន្សវងរកព ើញចំការឬទី្កន្នែងន្ ល្ដាវំា
•គ្ត្ូវរកាទុ្កកំណត្គ់្ត្តអំេីកាល្បរពិចេទ្ននការផគត្ផ់គង់់បរាិណផលិ្ត្ផល្និងទ្ិសពៅកសិផល្
ម្យួម្ុខៗ

កំណត់ក្ា
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៧. ភាពអាចដស្វងរកម្ ើញនិងការត្បម្ូលត្ត្ ប់ម្កវិញ

អត្តន័យនន C09182306:

C09= បលុកC  ងទី09
18: ឆ្ន ំ2018
23: សបាត ហ៍ទី23
06: នងៃរៅ ៍



៨. ការបណដត ុះបណ្តដ ល

GAP
• និពោជកនិងកម្មករគ្ត្ូវានចំពណោះ ឹងសម្រម្យឬគ្ត្ូវបណដុ ោះបណាដ ល្ពៅកនុងន្ផនកទ្ទ្ួល្ខុស

គ្តូ្វរបស់េួកពគអំេីការអនុវត្ដកសិកម្មល្អនិងឯកស្ថរអំេីការបណដុ ោះបណាដ ល្គ្ត្ូវន្ត្រកាទុ្ក។



៩. ឯកសរនិងកុំណត្់ត្ានន

GAP
• កំណត្គ់្ត្តអំេីការអនុវត្ដកសិកម្មល្អគ្ត្ូវន្ត្រកាទុ្កកនុងរយីៈពេល្ជាអបបបរាោ ងពហាច
ណាស់កេ៏ីរឆ្ន នំ្ រឬ កនុងរយីៈពេល្ន្វងជាងពនោះគ្បសិនពបើចាបរ់ ា និងអត្ិថ្ិជនត្ំរវូ។



១០. ការពិនិត្យម្ម្ើលម្ ើងវិញនូវការអនតវត្ដន៌

ភាេេុល្ស្ថរធាតុ្គីម្ី
បាទ្
ពទ្
រម ន

ត្គ្ម្ូវការសកម្មភាេ

កម្មករគ្ត្ូវបានបណដុ ោះបណាដ ល្អំេីសុវត្ថិភាេនន
ការពគ្បើគ្បាស់ស្ថរធាតុ្គីម្ី

ស្ថរធាតុ្គីម្គី្ត្ូវន្ត្រកាទុ្កពៅកន្នែងន្ ល្
ានេនែឺល្អសំណងរ់ងឹាលំ្អនិងានសុវត្ថិ
ភាេពដាយដាក់កំ ិត្ឲ្យន្ត្អនកន្ ល្ានការ
អនុញាត្ិពចញចូល្ន្ត្ប ុពណាណ ោះ

GAP• រាល់្ការអនុវត្ដនទ៌ាងំឡាយគ្ត្ូវន្ត្ព្វើការេិនិត្យពម្ើល្ព ើងវញិោ ងពហាចណាស់ម្ដងកនុងម្យួឆ្ន ំជា
ពរៀងរាល់្ឆ្ន ំព ើម្បីធានាថ្នការអនុវត្ដនទ៌ាងំពនាោះបានព្វើព ើងគ្ត្ឹម្គ្ត្ូវនិងគ្ត្ូវចត្វ់ធិានការន្កត្ំរវូចំពពាោះ
កំ ុស្គងណាម្យួន្ ល្បានរកព ើញ។



ការាម្ដាន
និងត្ត្ួត្ពិនិត្យនអ្កនតង



ការតារដាន្ន្ិងប្ត្ួត្ពិន្ិត្យ
11

0

កា ត្ត្ួត្ពិនិត្តរ ើឯកសា 
(កំណត់្ត្ា....)

កា ពិនិត្យរៅទីាំង
(ាម្ យុះកា អរងកត្ជាត់្ដសតង)

សមាា សន៍
(សួ រ ើំម្បីដសែងយ ់ពីព័ត៌្មានបដនថម្)

ការវិភាគសំណាកនៅ
រន្ទីរពិនោធន្៍



១. ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យនលើឯកោរ(កំណត្់ប្តា)
11
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១. ឯកស្ថរសតីេីទី្កន្នែង(ន្ផនទី្ពគ្បើគ្បាស់ ី...)
២. កំណត្គ់្ត្តសតុក(ពចញចូល្) េូជ ំណា,ំ ជី, ថ្នន ំ
៣. កំណត្គ់្ត្តការពគ្បើគ្បាស់ជី, ថ្នន ំ, ការគ្បម្លូ្ផល្..
៤. កំណត្គ់្ត្តល្ក់
៥. កំណត្គ់្ត្តពផសងៗពទ្ៀត្



២. ការពិន្ិត្យ(ការអនងេត្)ទីតាំងជាកក់ដសតង
11

2

១. សពងកត្េីល្កាណីៈទូ្ពរ ូចជាអនាម្យ័កនុងចកំារ... 
២. ទី្ត្តងំផលិ្ត្កម្ម(កន្នែងដា)ំ  រមួ្ទាងំការអនុវត្តជាកន់្សតង
៣. កន្នែងទុ្កដាក់ថ្នន ,ំ ជីនិងស្ថរធាតុ្គីម្ី
៤. ការគ្បម្លូ្ផល្រមួ្ទាងំការអនុវត្តជាកន់្សតង
៥. កន្នែងោងសាអ ត្(ការព វ្ើគ្បគ្េឹត្តកម្មផលិ្ត្ផល្)   រមួ្ទាងំ

ការអនុវត្តជាកន់្សតង
៦. ការទុ្កដាក់និងការ ឹកជញ្ជូ ន.... ។ល្។
៧. ការអនុវត្តជាកន់្សតង



៣. ការសម្ភា សន្៍
11
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១. ព ើម្បបំីពេញបន្នថម្េត័្ា៌នន្ ល្ម្និអាចទ្ទ្លួ្បានត្តម្
រយីៈឯកស្ថរឬការអពងកត្

២. ព ើម្បបីញ្ហជ កប់ន្នថម្ឲ្យកានន់្ត្ចាស់
៣. អាចសួរកម្មករឬអនកន្ ល្អាចផតល់្េត័្ា៌នបានព ើម្ប ី

បញ្ហជ ក់
៣. គរួពគ្បើសំនរួន្ ល្ងាយយល់្និងចាស់ល្អព ើម្បទី្ទ្លួ្

បានេត័្ា៌នពេញពល្ញ



ការវាយត្នម្ៃកស្ដិាា ន



អនកវាយត្ម្រៃប្ត្ូវ

 ានចំពណោះ ឹងគ្គបគ់្រនេី់ការចុោះវាយតំ្នល្ការគ្បម្លូ្សំណកវភិាគ….
 ានសាា រីៈសគ្ាបប់ំពេញការងារពេល្ចុោះវាយត្នម្ែ(សាា រីៈគ្បម្លូ្រកាទុ្ក

និង ឹកជញ្ជូ នសំណាក)
  ឹងេត័្ា៌នេីម្នារីេិពស្ថ្ន៍ន្ ល្អាចវភិាគបាន(ISO 17025)
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កសិដាា ន្ប្កុរកសកិរ(សហគរន្៍កសិករម)

១. កត្តត ត្គ្មូ្វម្នុចុោះវាយត្នម្ែេីខាងពគ្ៅ

 សាជិកធាែ បទ់្ទ្លួ្វគគបណតុ ោះបណាត ល្សតីេីការអនុវត្តកសិកម្មល្អ

 កសិដាា នស គម្នក័សិកម្មត្គ្មូ្វឲ្យានគ្បេន័ធត្តម្ដាននផាកនុងInternal 
Control System (ICS)/ Internal Inspection System

 ត្គ្មូ្វឲ្យានការវាយត្នម្ែផ្លា ល់្ខែួន(100% ននសាជិក) ម្នុពេល្ពសនើសំុវាយ
ត្នម្ែេីស្ថថ បន័ផតល់្វញិ្ហញ បនបគ័្ត្

 ានចំការន្ ល្កំេុងគ្បម្លូ្ផល្(កសិផល្ន្ ល្អាចយកម្កព វ្ើជាសំណាក
វភិាគ)
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កសិដាា ន្ប្កុរកសកិរ(សហគរន្៍កសិករម) ត្

២. ចំននួកសិករន្ រពគ្ជើសពរ ើសសគ្ាបក់ារវាយត្នម្ែ

 ឬសកាពរ  ននចំននួសាជិកស គម្ន៍

ឧ1៖ស គម្នា៍នសាជិក២០➔ ចំននួកសិករគំរគឺូ៥
ឧ2៖ស គម្នា័ន៥២សាជិកន្ចកជា

កសិករដាសំ្ថវ យ២០➔ ចំននួកសិករគំរសូគ្ាបស់្ថវ យគឺ៥
កសិករដាលំ្ាុង៣០➔ ចំននួកសិករគំរសូគ្ាបល់្ាុង គឺ៦
កសិករដាាំន ស់១២➔ ចំននួកសិករគំរសូគ្ាបា់ន ស់ ៤

អាចពគ្ជើសពរ ើសយកចំននួកសិករគំរពូគ្ចើនជាងពនោះត្តម្ល្ទ្ធភាេន្ ល្អាចព វ្ើបាន
ឬកនុងករណីានម្នាិល្សងសយ័
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កសិដាា ន្ប្កុរកសកិរ(សហគរន្៍កសិករម) ត្

៣. ការវាយត្នម្ែបន្នថម្
ករណីបំន្របំរលួ្សាជិកឬនផា ីដា ុំោះឬបន្នថម្គ្បពេទ្ ំណាំ

 ស គម្នគ៍្តូ្វជូន ំណឹង ល់្ស្ថថ បន័ផតល់្វញិ្ហញ បនបគ្ត្

 គ្តូ្វព វ្ើការវាយត្នម្ែសាជិកថ្មីពដាយគ្បកានព់រល្ការណ៍ឬសកាពរ  ននចំននួ
សាជិកថ្មី
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កសិដាា ន្ឯកករមសិទធិ(កសិដាា ន្ប្កុរហ ុន្)
11

9
១. កត្តត ត្គ្មូ្វម្នុចុោះវាយត្នម្ែេីខាងពគ្ៅ

 ធាែ បទ់្ទ្លួ្វគគបណតុ ោះបណាត ល្សតីេីការអនុវត្តកសិកម្មល្អ

 ឲ្យានការវាយត្នម្ែផ្លា ល់្ខែួនម្នុពេល្ពចោះវាយត្នម្ែេីស្ថថ បន័ផតល់្វញិ្ហញ បនបគ័្ត្

 ានចំការន្ ល្កំេុងគ្បម្លូ្ផល្(កសិផល្ន្ ល្អាចយកម្កព វ្ើជាសំណាក
វភិាគ)



កសិដាា ន្ប្កុរកសកិរ(ប្កុហ ុន្) ត្

២. ការវាយត្នម្ែបន្នថម្
ករណីបំន្របំរលួ្ឬនផា ីដា ុំោះឬបន្នថម្គ្បពេទ្ ំណាំ

 គ្តូ្វជូន ំណឹង ល់្ស្ថថ បន័ផតល់្វញិ្ហញ បនបគ្ត្

 គ្តូ្វព វ្ើការវាយត្នម្ែបន្នថម្កនុងកសរណីានការបន្នថម្នផា ីដា ុំោះឬគ្បពេទ្
 ំណាថំ្មី

12

0



ការប្រជុំ

 ស គម្ន៍ឬគ្ករម្ ៊ាុនានសិទ្ធិទ្ទ្លួ្បានេត័្ា៌នេីការវាយត្នម្ែ

 អនកវាយត្នម្ែគ្តូ្វព វ្ើគ្បជំុរាយការណ៍េីល្ទ្ធផល្សតីេីការវាយត្នម្ែអាចជា
របាយការណ៍ោយល្កាអកសរឬផ្លា ល់្ាត្់(កនុងករណីរបាយការណ៍ោយ
ល្កាអកសរម្និអាចបំពេញទានព់េល្ពវោ) 
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ការស្តុំបន្វិញ្ញា បនបត្ត្



ការសុំរន្តវិញ្ញា រន្រប្ត្សប្ម្ភរ់កសិដាា ន្សហគរន្៍ន្ិងប្កុរហ ុន្

 ស គម្ន៍ឬគ្ករម្ ៊ាុនគ្តូ្វពសនើសំុ ល់្ស្ថថ បន័ផតល់្វញិ្ហញ បនបគ្ត្ព ើម្បសំុីបនត
វញិ្ហញ បនបគ្ត្

 អនកវាយត្នម្ែគ្តូ្វព វ្ើការវាយត្នម្ែពេញពល្ញ(គ្គបព់រល្ការណ៍) ពទាោះជាកសិ
ដាា នស គម្ន៍ឬគ្ករម្ ៊ាុនម្និានកំ ុសណាម្យួកំ ុងពេល្
វញិ្ហញ បនបគ្ត្ានសុេល្ភាេកព៏ដាយ
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ការវាយត្នម្ៃម្ដាយអ្ល់
ដុំណឹងជាម្តននិងម្ិនជូន

ដុំណឹង



ការវាយត្ម្រៃនដាយជូន្ែំណឹង

១. ការវាយត្ម្រៃនដាយជូន្ែំណឹង
 គ្តូ្វព វ្ើការវាយត្នម្ែពដាយជូន ំណឹង ល់្ាេ ស់កសិដាា នឬស គម្ន៍ោ ង

ពហាចណាស់ម្យួឆ្ន មំ្តងកនុងកំ ុងសុេល្ភាេននវញិ្ហញ បនបគ្ត្

២. ការវាយត្ម្រៃនដាយរិន្ជូន្ែំណឹង
 ព វ្ើព ើងកនុងករណីានភាេម្និគ្បគ្កតី្ឬានការត្វា ណាម្យួពកើត្ព ើង
 អនកវាយត្នម្ែគ្តូ្វពសនើសំុការចុោះគ្តួ្េិនិត្យកនុងកំ ុងរយីៈពេល្៤៨ពា ង
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សនងេរ
12
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កសិោឋាន នឯករន កសិោឋាន នសហគម្ន៍ វាយត្នម្លរោយ រព រវលា
-កា វាយត្នម្លរោយខលួនឯង

កា វាយត្នម្លរោយខលួនឯង(១០០%ននសមារិក)
ខលួនឯង ខលួនឯង

កា វាយត្នម្លរ ើំម្បីរសនើសំុ
វញិ្ចា បនបត្ត្

កា វាយត្នម្លរ ើំម្បីរសនើសំុ
វញិ្ចា បនបត្ត្

រោយសាថ បនផត ់
វញិ្ចា បនបត្ត្(CB)

មានកា រសនើសំុ

កា វាយត្នម្លរ ើំម្បបីនតសុ
ព ភាពវញិ្ចា បនបត្ត្

កា វាយត្នម្លំម្បីបនតសុ
ព ភាពវញិ្ចា បនបត្ត្

រោយសាថ បនផត ់
វញិ្ចា បនបត្ត្(CB)

មានកា រសនើសំុ

កា វាយត្នម្លបដនលម្ កា វាយត្នម្លបដនលម្ រោយសាថ បនផត ់
វញិ្ចា បនបត្ត្(CB)

បដនលម្សមារិក/
នផាំី/ត្បរភទ
ំំណំ

កា វាយត្នម្លរោយរូន
ំំណឹង

កា វាយត្នម្លរោយរូន
ំំណឹង

រោយសាថ បនផត ់
វញិ្ចា បនបត្ត្(CB)

១ឆ្ន ំម្តងកំឡុង
រព សុព ភាព

កា វាយត្នម្លរោយមិ្ន
រូនំំណឹង

កា វាយត្នម្លរោយមិ្ន
រូនំំណឹង

រោយសាថ បនផត ់
វញិ្ចា បនបត្ត្(CB)

ក ណីមានភាព
មិ្នត្បត្កតី្/មាន
កា ត្វា 
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លកេណឌ ទទួលបាន្វិញ្ញា រន្រប្ត្

- នោលការណ៍ចំបាច់ដាច់ខាត្(Major Must)៖ត្ប្រូវឲ្យរំនពញឲ្យ
បាន្នពញនលញ(100%)

- នោលការណ៍ត្ប្រូវ (Minor Must) ៖ត្ប្រូវឲ្យរំនពញឲ្យបាន្
យ៉ា ងនោចណាស់80% (≥80%)

- នោលការណ៍ត្ប្រូវរន្ទទ រ់រន្សំ(Recommendation)៖ ត្ប្រូវ
ឲ្យរំនពញឲ្យបាន្យ៉ា ងនោចណាស់75% (≥75%)



ទណឌ កម្ម



១. ការប្ពម្ភន្

ការគ្េានអាចព វ្ើព ើងទាងំកសិដាា នស គម្នក៍សិកម្មនិងកសិកដាា នឯកកម្ម
សិទ្ធ (កសិដាា នគ្ករម្ ៊ាុន)

- ានភាេម្និគ្បគ្កតី្ណាម្យួពកើត្ាន(ករណីម្និយល់្គ្េម្ឲ្យានការវាយ
ត្នម្ែពដាយម្និផតល់្ ំណឹង)

- ម្និន្កត្គ្មូ្វបនាា បេី់ានការវាយត្នម្ែកនុងរយីៈន្ ល្ត្គ្មូ្វឲ្យន្កលំ្អរ

- កនុងករណីកសិដាា នម្និយកចិត្តទុ្កដាកព់ល្ើការគ្េាន

- កនុងករណី ង្ន់្ ងរ ំណាកក់ារទ្ណឌ កម្មអាច្ន ល់្ការេយរួវញិ្ហញ បនបគ្ត្
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២. ការពយួរវិញ្ញា រន្រប្ត្

ការគ្េានអាចព វ្ើព ើងទាងំកសិដាា នស គម្នក៍សិកម្មនិងកសិកដាា នឯកកម្ម
សិទ្ធព ើយរយីៈពេល្អាគ្ស័យពល្ើកត្តត ម្និអនុពឡាម្ន្ត្ម្និអាចពគ្ចើនជាង១ឆ្ន ំ

- ម្និន្កត្គ្មូ្វបនាា បេី់ានការគ្េាន

- ការេយរួវញិ្ហញ បនបគ្ត្អាចព វ្ើទាងំគ្សរងឬជាចំពពាោះ ូចជាកសិផល្គ្បពេទ្
ណាម្យួឬបែុកចំការណាម្យួ

- កំ ុងពេល្ានការេយរួវញិ្ហញ បនបគ្ត្កសិដាា នម្និអាចពគ្បើគ្បាស់ផ្លែ កសញ្ហញ
សតងដ់ារការអនុវត្តកសិកម្មល្អបានពទ្

-
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៣. ការែកវិញ្ញា រន្រប្ត្

ការ កវញិ្ហញ បនបគ្ត្អាចព វ្ើព ើងទាងំកសិដាា នស គម្នក៍សិកម្មនិងកសិកដាា ន
ឯកកម្មសិទ្ធព ើយត្គ្មូ្វឲ្យកសិដាា នដាកព់ាកយពសនើសំុវាយត្នម្ែព ើម្បពីសនើសំុ
វញិ្ហញ បនបគ្ត្ព ើងវញិ

- ករណីានការបនែំផលិ្ត្ផល្ថ្នជាកសិកផល្ការអនុវត្តកសិកម្មល្អ

- កសិដាា នម្និាន្នាោះកនុងការន្កលំ្អរកត្តត ម្និអនុពឡាម្បនាា បេី់ានការេយរួ
វញិ្ហញ បនបគ្ត្

- ការ កវញិ្ហញ បនបគ្ត្ព វ្ើព ើងចំកសិដាា នទាងំអស់និងគ្គបផ់លិ្ត្ផល្ទាងំអស់

ករណី ង្ន់្ ងរកសិកដាា នន្ ល្គ្តូ្វបាន កវញិ្ហញ បនបគ្ត្អាចគ្តូ្វេយរួសិទ្ធកនុងការពសនើ
សំុវាយត្នម្ែជាកសិកដាា នការអនុវត្តកសិកម្មល្អកនុងរយីៈពេល្ណាម្យួឧ.២ឆ្ន ំ
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Thank you 


