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ការដាំសែើ រការអាជីវកមម តាមរយៈការសផ្លត តស្ាំខាន់សលើការសធវើទីផារ ការរគប់រគង
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កនុងទរមង់ជាម៉ាូឌុល រួចបញ្ចូ លសៅកនុងកមមវធីិណដលមានស្ស្នប់។ 

សស្វាទទួលស្នន ក់សៅតាមផទុះ  
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បរោិកាស្មួយដូចសៅកនុងផទុះរបស់្ខលួន អាំ ុងសពលសៅតាំបន់សទស្ចរែ៍ជាក់លាក់ណ្ត

មួយ។ ការស្នន ក់សៅសនុះ សធវើឱ្យសភាៀវសទស្ចរែ៍ណស្វងយល់អាំពីបរោិកាស្អនកស្ស្រក/ភូមិ ឬ 

អាចបសងកើនជាំនញភាស្នកនុងមូលោា នរបស់្ពួកសគសទៀតផង។ សនុះជាជសរមើស្សរៅពី

ការស្នន ក់សៅកនុងស្ណ្តា ោ ផទុះស្ាំណ្តក់ ឬ ការសធវើដាំសែើ រណបបស្នក់កាដូ។ ការសធវើជាមាច ស់្

ផទុះផដល់សស្វាទទួលស្នន ក់សៅសនុះ អាចជាបទពិសស្នធន៍មួយដ៏លអ ស្រមាប់ទាាំងមាច ស់្ផទុះ 

និងសភាៀវសទស្ចរែ៍។ មាច ស់្ផទុះអាចរករបាក់ចាំែូល ជួបមនុស្សលអៗ  និងណចករ ាំណលក

របថ្ពែី និងវបបធម៌សៅឱ្យសភាៀវសទស្ចរែ៍ ណដលចង់ណស្វងរកបទពិសស្នធន៌ណបលកៗ សៅ

តាំបន់ទាក់ទាញសភាៀវសទស្ចរែ៍។    

ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត លស្រមាប់សស្វាទទួលស្នន ក់សៅតាមផទុះ 

វគគបែដុ ុះបណ្តដ ល ៖ 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 
  

x 

ករមងវគគបែតុ ុះបណ្តត លស្រមាប់សស្វាទទួលស្នន ក់សៅតាមផទុះ គួររតូវបាន

សរបើរបាស់្សដើមបីជួយដល់មាច ស់្ផទុះផដល់សស្វាទទួលស្នន ក់សៅ និងអនកណដលចង់កាល យជា

មាច ស់្ផទុះផដល់សស្វាទទួលស្នន ក់សៅ កនុងការចាប់សផតើម និងណកលមអអាជីវកមមរបស់្ខលួន។ 

វគគបែតុ ុះបណ្តត លទាាំងសនុះសផ្លត តសលើសោលការែ៍អាជីវកមមស្ាំខាន់ៗស្រមាប់ជា

មូលោា ន សោយណផអកសលើអវីណដលសិ្កាខ កាមបានដឹងពីមុនអាំពីការរគប់រគងអាជីវកមម 

របស់្ខលួន និងជួយពួកសគឲ្យណស្វងយល់បណនថម។ មយ៉ា ងសទៀត វាអាចសរបើរបាស់្

ជាមូលោា នថ្នការសិ្កាពីឧបករែ៍កមមវធីិ C-BED សផសងសទៀត ដូចជា SBO ឬ AE។ 

សិ្កាខ កាមណចករ ាំណលកបទពិសស្នធន៍ និងផតល់ណផនការស្កមមភាពអាទិភាព (ោ៉ាងសហាច

ណ្តស់្ ស្កមមភាព ៣ ស្រមាប់បងាា ញពីការណកលមអអាជីវកមមរបស់្ពួកសគ)។      

សៅសពលបញ្ច ប់វគគបែតុ ុះបណ្តត ល សិ្កាខ កាមនឹង ៖ 

 មានស្មតថភាពកនុងការវភិាគណផនកការងារ ឬស្នថ នភាពការងារបចចុបបនន 

 មានស្កាត នុពលថ្នការអភិវឌឍស្ហរោស្ 

 កាំែត់បាននូវជាំហាន និងស្កមមភាពននសដើមបីណកលមអអាជីវកមមរបស់្ខលួន ឬ

ចាប់សផតើមគាំនិតអាជីវកមមថមី 

 សធវើសស្ចកតីស្សរមចពីស្កមមភាពសៅសពលអនគត 

 ចាប់សផតើមសរៀបចាំណផនការកិចចស្ហការ និងទាំនក់ទាំនងរបកបសោយ

របសិ្ទធភាព។ 

សោលការែ៍ថ្នការអនុវតតលអ (GPG) ៖ 

សោលការែ៍ថ្នការអនុវតតលអ (GPG) រតូវបានបសងកើតស ើងសដើមបីជួយ
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xi 

មាច ស់្អាជីវកមមផដល់សស្វាទទួលស្នន ក់សៅតាមផទុះទាាំងអស់្កនុងការចាប់សផដើម និងណកលមអ

អាជីវកមមរបស់្ខលួន។ កនុងសពលបែតុ ុះបណ្តត ល សិ្កាខ កាមនឹងទទួលបានព័ត៌មាន និង

មានចាំសែុះដឹងស្តីពីសោលការែ៍ថ្នការអនុវតតលអ។ សទាុះជាោ៉ាងណ្ត ចាំសពាុះអនក

ណដលមិនបានចូលរួមវគគបែដុ ុះបណ្តដ ល ក៏អាចសរបើរបាស់្ GPG បានណដរ។ 

សោលការែ៍ថ្នការអនុវតតលអមានឧបករែ៍ ការណែនាំ និងលាំហាត់ ស្រមាប់

អនុវតតជាក់ណស្ដង សដើមបីជួយដល់មាច ស់្អាជីវកមម ឬ អនកណដលចង់ផដល់សស្វាទទួល

ស្នន ក់សៅតាមផទុះ។ 

 

  



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 
  

xii 

រសបៀបសរបើរបាស់្សោលការែ៍ថ្នការអនុវតតលអ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

និិយមន័យ 

ករែីសិ្កា 

ឧបករែ៍ថ្នការអនុវតតលអ 

លាំហាត់ 

ការណែនាំ 

ព័ត៌មានបណនថមស្រមាប់កត់ស្មាគ ល់ 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 
  

xiii 

 

  

រសបៀបចាបស់្តើម 
្តលស់េវា្ទះស្នន ក្់សៅ 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 
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១. រសបៀបចាប់សផតើមផតល់សស្វាផទុះស្នន ក់សៅ 

 

១.១. ការចាប់សផតើម 

 របសិ្នសបើអនកចាប់សផតើមអាជីវកមមផដល់សស្វាទទួលស្នន ក់សៅតាមផទុះ អនករបណហល
ជារតូវការជាំនួយសរចើនពីរគួស្នរ។ សូ្មសួ្រខលួនឯង ៖ សតើរគួស្នររបស់្ខាុាំសរតៀមខលួនជា
សស្ស្ចសដើមបីសធវើអាជីវកមមណបបសនុះ ឬសៅ? 

 

1. សូ្មគិតពីការសរតៀមខលួនរបស់្រគួស្នរកនុងការជួយអនកឱ្យចាប់សផតើមអាជីវកមមផដល់ 
សស្វាទទួលស្នន ក់សៅតាមផទុះ។  

2. សូ្មសួ្រខលួនឯងនូវស្ាំែួរខាងសរកាម សហើយគូស្ស្ញ្ញា  X កនុងកូសោន 
“បាទ/ច៎ា”  ឬ កូសោន “សទ” ។  

 

វគគសិ្កាសនុះ មានសោលបាំែង ៖ 

 ជួយអនកកនុងការចាប់សផតើម 

 ពិចារណ្តពីតួនទីរបស់្រគួស្នរ 

 ណស្វងយល់ពីអវីណដលអនកមាន និងអវីណដលអនករតូវការ 

សោលការែ៍ថ្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល 

 ស្នរៈស្ាំខាន់ថ្នវគគសិ្កាសនុះ រតូវបានគូស្បញ្ញា ក់កនុងវគគបែដុ ុះបណ្តដ លទី ២ ប៉ាុណនតមិនស្ូវ
សីុ្ជសរៅប៉ាុនម នសទ។  



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 
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 សតើសនុះមានន័យដូចសមតច? របសិ្នសបើអនកសឆលើយ “បាទ/ច៎ា” ចាំសពាុះរាល់ស្ាំែួរ 
មានន័យថាអនកងាយស្ស្ួលចាប់សផតើមផតល់សស្វាផទុះស្នន ក់សៅ។ របសិ្នសបើអនកសឆលើយ “សទ” 
ចាំសពាុះចសមលើយខលុះ អនកនឹងមានការលាំបាកសរចើនកនុងការចាប់សផតើមសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ។  

 សួ្រខលួនអនក៖ សតើខាុាំ រតូវសធវើអវីខលុះសដើមបីសរៀបចាំផទុះខាុាំស្រមាប់ផទុះស្នន ក់សៅ? របសិ្នសបើ
អនកចាប់សផតើមសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ អនកនឹងរតូវការ៖  

តារាង ១.១.១ ៖ រគួស្នររបស់្ខាុាំ បាទ/ច៎ា សទ 

សតើស្មាជិករគួស្នរទាាំងអស់្របស់្ខាុាំោាំរទគាំនិត ណដរឬសទ?   

សតើរគួស្នររបស់្ខាុាំ រកីរាយនឹងជួបជាមួយមនុស្សចណមលកៗឬសទ?   

សតើរគួស្នររបស់្ខាុាំផតល់តថ្មល និងយល់ពីវបបធម៌ដថ្ទសទៀតណដរឬសទ?    

សតើរគួស្នររបស់្ខាុាំ សុ្ខចិតតបាត់បង់ភាពជាឯកជនខលុះ  ណដរឬសទ?    

សតើស្មាជិករគួស្នរទាាំងអស់្របស់្ខាុាំ នឹងជួយសៅកនុងផទុះស្នន ក់សៅសនុះ ណដរឬសទ?    

សតើមានអនកណ្តកនុងរគួស្នររបស់្ខាុាំ សចុះនិោយភាស្នមួយសផសងសទៀតឬសទ?    

សតើមានអនកណ្តកនុងរគួស្នររបស់្ខាុាំ សចុះនិោយភាស្នអង់សគលស្ឬសទ?    

សតើមាននរណ្តកនុងរគួស្នររបស់្ខាុាំ ពូណកខាងគិតសលខ ណដរឬសទ?    

សតើមាននរណ្តកនុងរគួស្នររបស់្ខាុាំ ចូលចិតតសធវើមាូប ណដរឬសទ?    

សតើរគួស្នររបស់្ខាុាំ មានបាំែងរកាភាពស្នអ តកនុងករមិតខពស់្សៅកនុងផទុះរបស់្
ខាុាំឬសទ?  

  

សតើរគួស្នររបស់្ខាុាំ មានបាំែងរកាអនម័យករមិតខពស់្ណដរសទ?    
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1. បនទប់សភាៀវស្នអ តនិងមានផ្លសុ្កភាព ោ៉ាងតិចចាំនួនមួយ 

2. បនទប់ទឹកទាំសនើបស្នអ តមួយ  

3. កណនលងបរសិភាគអាហារ មានភាពស្នអ ត និងផ្លសុ្កភាព ចាំនួនមួយ  

  

 ផទុះស្នន ក់សៅខលុះ មានបនទប់សគងស្រមាប់សភាៀវសលើស្ពីមួយនក់ ប៉ាុណនតមុនដាំបូង 
អនករតូវការណតមួយប៉ាុសណ្តណ ុះ សដើមបីចាប់សផតើម។ ផទុះ ស្នន ក់សៅខលុះ មានបនទប់
ទឹកោច់សោយណ កមួយស្រមាប់ណតសភាៀវប៉ាុសណ្តណ ុះ។ ការសធវើដូសចនុះគឺមិនចាាំបាច់សនុះសទ 
ប៉ាុណនតរបសិ្នសបើសភាៀវមានបនទប់ទឹកជាមួយរគួស្នររបស់្អនក អនករតូវណតរកាបនទប់ទឹកសនុះ 
ឲ្យស្នអ តជានិចច។  

 

 

1. សួ្រខលួនអនក សតើអនកមានស្មាា រទាាំងសនុះដូចសៅកនុងតារាងសនុះ សហើយឬសៅ? 

2. គូស្ស្ញ្ញា  X កនុងកូសោន “មាន” ឬកូសោន “ោម ន” ។  

តារាងទី ១.១.២ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ស្មាា រកនុងផទុះ 

បនទប់សភាៀវ មាន ោម ន បនទប់សភាៀវ មាន ោម ន 

បនទប់សភាៀវមួយឬពីរ   អាំពូលសភលើងពិោន/ជញ្ញា ាំង   

ណរគមានពូក   
ចសងកៀងស្រមាប់អានអកសរ 
ជាប់នឹងណរគ 

  

សខនើយ   សធនើរ   

ស្មាគ ល់ 
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ភួយ   របោប់ពយួរសខាអាវចាប់ជាប់ជញ្ញា ាំង   

ករមាល និងសស្ស្នមសខនើយ   វាាំងននបងអួច   

មុង   
ករមាលឥដាស្រមាប់ជូតសជើង
ោក់ជិតទាវ រ 

  

តុតូច   ធុងស្ាំរាម   

សៅអី   សរគឿងតុបណតលមអ (សិ្លបុះ ផ្លក )   

ឌុយសភលើង   សស្នទាវ រ   

បនទប់ទឹក មាន ោម ន កណនលងញុាំបាយ មាន ោម ន 

បងគន់កាច់/ចាក់ទឹក    តុ   

ទឹកផ្លក ឈូកសៅត /រតជាក់   សៅអី និង/ឬ បង់អងគុយ   

ចានលាងថ្ដ    ករមាលតុ   

អាំពូលសភលើងពិោន/ជញ្ញា ាំង   ចាន   

កណនសងសភាៀវ   ចានសោម   

ករមាលឥដាសៅមាត់ទាវ របនទប់ទឹក   ណពង   

សធនើរជាប់ជញ្ញា ាំង និងទាំពក់ពយួរ   ណកវ   

កញ្ច ក់ពីសលើចានលាងថ្ដ   ស្ម កាាំបិត ស្នល បរពា   
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ឌុយសភលើង    ចងកឹុះ   

រកោស្បងគន់   កាំប៉ាុងអាំបិលសរមច   

ស្នប៊ាូ   ទឹកដប   

ធុងស្ាំរាម   បាំពង់ទឹកសៅត    

រចាស្ដុស្បងគន់   ណត ស្ករ ណរកម   

វាាំងននបងអួច   
កណនសង/រកោស្ជូតមាត់សៅសពល
បរសិភាគអាហារ 

  

សស្នទាវ រ   សរគឿងតុបណតងលមអ (សិ្លបុះ  ផ្លក )   

សតើសនុះមានន័យដូចសមតច? 

 របសិ្នសបើអនកសឆលើយ “មាន” ស្រមាប់ស្មាា រទាាំងសនុះភាគសរចើន មានន័យថា 
អនកមានភាពងាយស្ស្ួលកនុងការចាប់សផតើមផតល់សស្វាផទុះស្នន ក់សៅ។ របសិ្នសបើអនកសឆលើយ 
“ោម ន” ស្រមាប់ភាគសរចើនថ្នស្មាា រទាាំងសនុះ មានន័យថា អនកមានការលាំបាកកនុងការ
ចាប់សផតើមសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ។  

  

 សោងតាមការអសងកតមួយណដលសធវើស ើងកនុងទីរករងបាងកកឆ្ន ាំ២០១០ សៅសលើ
សទស្ចរែ៍អនតរជាតិ ណដលមានបាំែងស្នន ក់សៅកនុងផទុះណដលផតល់សស្វាស្នន ក់សៅ៖ 

 ៧០% ចង់បានបងគន់កាច់/ចុចទឹក  

ស្មាគ ល់ 
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 ៤៤% ចង់បានមា៉ា សីុ្នទឹកសៅត ស្រមាប់មុជ1 

 សួ្រខលួនអនក ៖ សតើខាុាំ នឹងទទួលបានរាល់ស្មាា រណដលខាុាំរតូវការសដើមបីចាប់សផតើមសស្វា
ផទុះស្នន ក់សៅ ដូចសមតច? ណផនកទី៤ នឹងជួយអនកបណនថម សដើមបីសឆលើយនឹងស្ាំែួរសនុះ។  

  

                                                
 
1  ពី៖ ទស្សនៈនិងការយល់សឃើញរបស់្ "សភាៀវសទស្ចរ" អាំពីបទពិសស្នធន៍ស្នន ក់សៅកនុងផទុះជាក់ណស្តងកនុងរបសទស្ថ្ថ៖ 
សតើគួរសធវើការណកស្រមួលចាំែុចមួយចាំនួនស្រមាប់ភាពសជាគជ័យថ្នសស្វាឬសទ?” អនកនិពនធ៖ Peter Masters, 
មហាវទិយល័យអនតរជាតិ ស្កលវទិយល័យខុនសកឿន (Khon Kaen University)  
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ការបស្កើតប្បពន័្ធ 
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២. ការបសងកើតរបព័នធ 

   

 ផទុះស្នន ក់សៅណដលសជាគជ័យសរបើរបព័នធណដលងាយអនុវតត។ បនទ ប់ពីអនកបាន
កាំែត់ថា រគួស្នររបស់្អនកសរតៀមខលួនជាសស្ស្ច សដើមបីចាប់សផតើមសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ 
សហើយខលួនអនកផ្លទ ល់មានរាល់ស្មាា រទាាំងអស់្ណដលរតូវការសហើយសនុះ គឺដល់សពលណដល
រតូវសរៀនពីរសបៀបសបើកសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ។ ជាំហានទី១ រតូវយល់ពីស្នរៈស្ាំខាន់ថ្នការ
សរបើរបាស់្របព័នធដ៏លអ ដូសចនុះបុគគលិករបស់្អនកនឹងដឹងពីអវីណដលអនកចង់ឲ្យពួកសគសធវើ។  

២.១. ទស្សនទានគនលឹុះ 

បុគគលិក ៖ 

 សៅសពលអនកសបើកសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ មានន័យថា អនកចាប់សផតើមអាជីវកមមមួយ។ 
រាល់អាជីវកមមទាាំងអស់្ រតូវការបុគគលិក (មនុស្សណដលសធវើការជាមួយអាជីវកមមសនុះ)។ 
បុគគលិកផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក រួមមាន ខលួនអនកផ្លទ ល់ ស្មាជិករគួស្នរ និងអាចជា
មនុស្សមាន ក់ ឬសរចើននក់ ណដលអនកជួលឲ្យជួយសៅកនុងផទុះស្នន ក់សៅសនុះ។   

របព័នធ ៖  

 របព័នធគឺជាបែដុាំ នីតិវធីិលមអិត ណដលរតូវបានបសងកើតស ើងសដើមបីស្សរមចបាន
កិចចការណ្តមួយ។ ជាសរឿយៗ សគអាចបសរងៀនអនកដថ្ទឲ្យសរបើរបព័នធ សោយសរបើបញ្ា ី
កិចចការចាស់្លាស់្ ណដលរតូវសធវើមួយជាំហានមតងៗ (តារាងសផទៀងផ្លទ ត់)។ របព័នធ
អាចជួយឱ្យអនកដាំសែើ រការសស្វាផទុះស្នន ក់សៅសោយរលូន។ អតថរបសោជន៍ថ្ន
ការសរបើរបាស់្របព័នធរួមមាន៖  

វគ្គសិក្សាននេះ មាននោលបំណង ៖  
 ជួយអ្នក្សឲ្យដឹងពីប្បព័នធដដលប្រូវការ 
 ជួយអ្នក្សឱ្យនរៀបចំប្បព័នធទំងននេះ 

 
នោលការណ៍ននវគ្គបណ្ត េះបណ្្តល ៖ 

 នយើងនឹងពិភាក្សាចំណត ចននេះ ក្សនតងនេនរៀនទី២  
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 សរបើរបាស់្ធនធាន (សពលសវលា អាហារ ទឹក ។ល។) របកបសោយភាពឆ្ល តថ្វ 

 សធវើឲ្យសភាៀវស្បាយចិតត ដូសចនុះពួកសគនឹងណែនាំសស្វាផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក 

 សធវើឲ្យបុគគលិកដឹងចាស់្ពីភារកិចចសរៀងខលួន និងរសបៀបរបាស្ស័្យទាក់ទងជាមួយ
សភាៀវ 

 បងាក របញ្ញា  និងការតអូញណតអរ  

 ដឹងពីរសបៀបសោុះស្ស្នយបញ្ញា  ឬការតអូញណតអរ សៅសពលសកើតស ើង។  

២.២. តារាងសផទៀងផ្លទ ត់របព័នធផទុះស្នន ក់សៅ 

 របសិ្នសបើអនកមិនទាន់មានរបព័នធ GPG សនុះ នឹងផតល់ព័ត៌មានពីរសបៀបបសងកើត
របព័នធទាាំងសនុះ។ សូ្មសរបើតារាងសផទៀងផ្លទ ត់របព័នធផទុះស្នន ក់សៅខាងសរកាម សដើមបីកាំែត់
ពីរបព័នធណដលអនកមានស្ស្នប់ ការណកលមអរបព័នធណ្តមួយ និងការបសងកើត
របព័នធណ្តមួយ។  

 

1. ចូរបាំសពញតារាងសនុះ សដើមបីណស្វងយល់សតើរបព័នធអវីខលុះណដលអនករតូវការ និង
អវីណដលរតូវណកលមអ។  

2. កូសោនទី ១៖ បញ្ា ីរបព័នធស្ាំខាន់ៗបាំផុតណដលរតូវការសដើមបីសបើក
សស្វាផទុះស្នន ក់សៅ។  

3. កូសោនទី ២៖ ផតល់ចាំណ្តត់ថាន ក់របព័នធ (១ ២ ឬ ៣)។ 

a. ១ = របព័នធលអមានរួចសៅសហើយ 

b. ២ = របព័នធបចចុបបននរតូវការណកលមអ 

c. ៣ = ពុាំទាន់មានរបព័នធសៅស ើយសទ 

4. កូសោនទី ៣៖ កាំែត់អនកទទួលខុស្រតូវស្រមាប់របព័នធសនុះ (អនក 
បតី/របពនធរបស់្អនក កូនរបស់្អនក បង/បអូនរបរស្/ស្សី្របស់្អនក មាត យមីង ពូ 
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មិតតភកតិ ។ល។)។ បនទ ប់មក ចូរសរៀបរាប់ស ម្ ុះបុគគល
ណដលរតូវជួយដាំសែើ រការរបព័នធសនុះ។  

5. កូសោនទី ៤៖ ពិពែ៌នអាំពីស្កមមភាពនន ណដលរតូវអនុវតតសដើមបីណកលមអ ឬ
បសងកើតរបព័នធទាាំងសនុះ។  

6. កូសោនទី ៥៖ សរជើស្សរ ើស្កាលបរសិចេទកាំែត់ សដើមបីសរៀបចាំរបព័នធនីមួយៗឲ្យ
បានចាស់្លាស់្ និងដាំស ើងជាសស្ស្ច។ ផតល់សពលសវលារគប់រោន់ដល់ខលួនអនក 
សដើមបីពិភាកាអាំពីរបព័នធនីមួយៗ ជាមួយអនកទទួលខុស្រតូវ និងអនកណដល
រតូវជួយ។ របការស្ាំខាន់រតូវមានការយល់រពមពីភាគីពាក់ព័នធ មុននឹង
ោក់ឲ្យអនុវតតរបព័នធទាាំងសនុះ។ 

 

តារាងទី ២.២ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ថ្នរបព័នធ 

របព័នធផទុះស្នន ក់សៅ 

ចូលផតល់
ចាំណ្តត់
ថាន ក់  
១ ២ ឬ ៣ 

សតើអនកណ្តទទួល
ខុស្រតូវ? 
សតើអនកនឹងជួយ? 

ណផនការស្កមមភាព 

 

កាល
បរសិចេទ 

ការកត់ទុកមុន 

ការទទួលទូរស័្ពទ និង
ការកក់ទុកមុន
តាមអីុនសធើែិត ការ
សធវើការជាមួយភាន ក់ងារ
សទស្ចរែ៍ 

   

 

 

 

 

 

សភាៀវចុុះស ម្ ុះចូល  
និងចុុះស ម្ ុះសចញ 

រួមបញ្ចូ លទាាំងការទទួល
របាក់ពីសភាៀវ 
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សគហកិចច 

ការស្មាអ តបនទប់សភាៀវ បនទប់
ទឹក និងកណនលងសផសងសទៀត
កនុងផទុះ  

   

 

 

 

គែសនយយនិងហិរញ្ាវតថុ 

ការតាមោនចាំែូល 
ចាំណ្តយ និងការស្នសាំ
ស្រមាប់ជួស្ជុល 

   

 

 

 

ការសោុះស្ស្នយបញ្ញា  

ការរគប់រគងបញ្ញា
ណដលសកើតស ើងជាមួយសភាៀវ 
ឬកនុងចាំសណ្តមបុគគលិក 

   

 

 

 

ការណកលមអសស្វា 

កិចចការសនុះរតូវណតសធវើ ស ើង
ជាបនតបនទ ប់ សៅកនុងផទុះ
ស្នន ក់សៅ ណដលសជាគជ័យ 

    

អាហារស្រមាប់សភាៀវ 

ការសៅទីផារទិញឥវា៉ា ន់ 
សផសងៗ ការសធវើមហាូប 
ការបសរមើមាូប ការស្មាអ ត 
និងការសរៀបចាំបនទប់
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២.៣. ការបសងកើតរបព័នធ 

ការរការូបរាងខាងសរៅ ៖  

ញុាំបាយ 

ស្មាា រ មាូបអាហារ 

ការទិញ ឬផលិតស្មាា រ 
មាូបអាហារ និងរកាទុក
បរមរង
ស្រមាប់សពលខាងមុខ  

    

តាំណហទាាំ 

ការជួស្ជុល និងណកលមអ
អោរ ទីធាល  និង
ឧបករែ៍បរកិាខ រ  

    

ណផនកសផសងៗសទៀត 

ការយកចិតតទុកោក់សលើ
បនទប់ថាវ យបងគាំរពុះ 
សួ្នចារ ។ល។ 

    

ការសធវើ ទីផារ 

ការផសពវផាយអាំពីសស្វាផទុះ
ស្នន ក់សៅ (អីុនសធើែិត 
ភាន ក់ងារសទស្ចរែ៍ 
ការោិល័យសទស្ចរែ៍ 
។ល។)។  

ការណស្វងរក និងសធវើការ
ជាមួយ
ថ្ដគូផសពវផាយលក់។ 
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 ចាំណ្តប់អារមមែ៍ដាំបូងមានស្នរៈស្ាំខាន់ខាល ាំងណ្តស់្។ សៅសពលសភាៀវរបស់្អនក
មកដល់ភាល ម ពួកសគគួរណតសឃើញបនទប់ស្នន ក់សៅរបស់្អនកស្នអ ត និងមានផ្លសុ្កភាព។ 
របសិ្នសបើវាដូសចនុះណមន សភាៀវរបស់្អនកនឹងចង់វលិរត ប់មកមតងសទៀត សហើយណែនាំ
ផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនកដល់អនកដថ្ទសទៀត (ការទទួលបានអនុស្នស្ន៍គឺជាវធីិដ៏លអបាំផុត
សដើមបីទាក់ទាញអតិថិជនថមី)។  

 សៅកនុងណផនកសនុះ អនកនឹងសរៀនពីរសបៀបបសងកើតរបព័នធសដើមបីជួយរការូបភាពថ្នថ្ផទ
ខាងសរៅ និងខាងកនុងថ្នផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក។  

សតើសគរតូវការរបព័នធអវីខលុះ? 

 របព័នធតាំណហទាាំសដើមបីរកាឲ្យអោរ និងរទពយស្មបតតិស្ថិតកនុងស្នថ នភាពលអ។ 

 របព័នធសរៀបចាំផទុះស្ណមបងសដើមបីឲ្យរបាកដថា រគប់កណនលងមានភាពស្នអ តជានិចច។   

 របព័នធណកលមអមួយសដើមបីធានថា អនក និងបុគគលិករបស់្អនក ណតងណតគិតពីវធីិណក
លមអផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក។  

 

 ការឲ្យបុគគលិករបស់្អនក (ស្មាជិករគួស្នរទាាំងអស់្ និងមិតតភកតិណដលសធវើការ
ជាមួយអនកសៅកនុងផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក) ចូលរួមកនុងការសរៀបចាំបសងកើត និងសរបើរបាស់្
របព័នធទាាំងសនុះ នឹងសលើកទឹកចិតតពួកសគឲ្យអនុវតតតាមជាំហានននណដលរតូវការ
សដើមបីចាត់ណចងដាំសែើ រការផទុះស្នន ក់សៅសោយសជាគជ័យ។ 

 

 សរៀបចាំបញ្ា ីថ្នស្មាា រណដលរតូវពិនិតយជារបចាាំ (ចាប់សផតើមជាមួយតារាងសផទៀងផ្លទ ត់
ចាំនួនបីខាងសរកាមសនុះ និងបណនថមស្មាា រសផសងសទៀត អាំពីផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក 
សៅសលើបញ្ា ីទាាំងសនុះ)។  

 ឲ្យបុគគលិកទទួលបនទុកមាន ក់ សដើរជុាំវញិផទុះស្នន ក់សៅ ជាមួយបញ្ា ីទាាំងសនុះមតងកនុង
មួយស្បាត ហ៍ រពមទាាំងគូស្ស្ញ្ញា  ✔ សៅជាប់នឹងស្មាា រណ្តណដលរតូវការ
ការយកចិតតទុកោក់។  

កា រណែ ន ាំ 

តារាងនផទៀងផ្ទទ រ់ននប្បព័នធ 
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 កត់រតាកាលបរសិចេទថ្នស្កមមភាពណដលបានសធវើ សដើមបីជួស្ជុល ឬណកលមអស្មាា រ
សនុះ។  

តារាងទី ២.៣.១ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ តាំណហទាាំ 

តារាងសផទៀងផ្លទ ត់របព័នធតាំណហទាាំ ✔ កាលបិរសចេទ 

សួ្នចារ ៖ រុកខជាតិរតូវបានសរៀបចាំលអ និងសស្ស្នចទឹក ដកសមម    

ោម នបងអួចណបកបាក់   

ោម នស្ាំរាម/ស្មាា រណបកបាក់សៅជុាំវញិផទុះ   

បងាក ន់ថ្ដរតូវបានោក់សៅកណនលងណដលរតូវការសុ្វតថិភាព   

អាំពូលសភលើងភលឺទាាំងអស្់   

រគប់កណនលងណ្តមានសុ្វតថិភាពស្រមាប់សភាៀវសៅសពលសដើរសហើរ   

របព័នធផគត់ផគង់ទឹក មានដាំសែើ រការ (បងគន់ ចានលាងថ្ដ ទឹកផ្លក ឈូក)   

ថាន ាំលាបអោរ ស្ថិតកនុងស្នថ នភាពលអ   

កង់មានស្នថ នភាពលអ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   
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សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

 

តារាងទី ២.៣.២ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់សគហកិចច 

តារាងសផទៀងផ្លទ ត់របព័នធសគហកិចច ✔ កាលបរសិចេទ 

សកាល ងទាវ រខាងមុខ មានភាពស្នអ ត និងទាក់ទាញ   

ករមាលឥដា និងជសែតើ រ មានភាពស្នអ ត និងោម នស្ាំរាម   

ករមាលពូក សស្ស្នមសខនើយ ភួយ កណនសង និងករមាលតុ មានភាពស្នអ ត និង
ោម នរបោក់ 

  

បងអួច និងជញ្ញា ាំង មានភាពស្នអ ត   

ោម នពីងពាង ឬស្តវលអិតចថ្រងកនុងផទុះ   

បនទប់សភាៀវ និងទីកណនលងស្នធារែៈ មានភាពស្នអ ត និងទាក់ទាញ   

ធុងស្ាំរាម រតូវបានស្មាអ តនិងយកស្ាំរាមសចញ   

ោម នរុកខជាតិស្នល ប់   

អាហារស្រមន់រតូវបានរកាទុកកនុងស្តុក និងសរៀបចាំោ៉ា ងមានរសបៀប   
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សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

តារាងទី ២.៣.៤ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ការណកលមអ 

តារាងសផទៀងផ្លទ ត់របព័នធណកលមអ ✔ 
កាល
បរសិចេទ 

សរគឿងតុបណតងលមអកាន់ណតរបសស្ើរ (ផ្លក  រុកខជាតិ 
ផ្លទ ាំងរកណ្តត់ពយួរលមអជាប់នឹងជញ្ញា ាំង រូបភាព ។ល។) 

  

ទាំពក់បណនថមសទៀតកនុងបនទប់សភាៀវ និងបនទប់ទឹកស្រមាប់ពយួរស្មាា រ   
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សធនើរបណនថមសទៀតកនុងបនទប់សភាៀវ   

ដុាំរកោស្អនម័យបរមរងមួយដុាំសទៀតកនុងបនទប់ទឹក   

ទឹកសុ្ទធឥតគិតថ្ថលកនុងបនទប់សភាៀវ   

ករមាលឥដាស្រមាប់ជូតសជើងកនុងបនទប់សភាៀវ   

សខនើយរទាប់ស្រមាប់សៅអី/ បង់អងគុយកនុងបនទប់បរសិភាគអាហារ   

វាាំងននបងអួចស្នអ ត   

មង់កនុងបនទប់សភាៀវ (សបើរតូវការ)   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

សផសងៗ   
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ការ្សពវ្ាយអាំពី្ទះស្នន ក្់សៅរបេអ់នក្ 
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៣. ការសធវើទីផារ ផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក 

 

៣.១. ការសធវើទីផារសៅដល់អតិថិជនរបស់្អនក 

សតើនរណ្តខលុះជាអតិថិជនរបស់្អនក?  

 សស្វាផទុះស្នន ក់សៅកាំពុងណតមានរបជារបិយកាន់ណតខាល ាំងស ើងជុាំវញិពិភពសលាក 
ប៉ាុណនតមិនណមនអនកសធវើដាំសែើ ររគប់ោន ចាប់អារមមែ៍នឹងការស្នន ក់សៅកនុងផទុះរបស់្អនក 
ស ើយ។ ខាងសរកាមសនុះគឺជារបសភទថ្នអនកដាំសែើ រណដលរកីរាយនឹងការស្នន ក់សៅកនុង
ផទុះរបស់្អនក ៖  

 សភាៀវសទស្ចរែ៍ណដលមានថវកិាតិច  

 និស្សិត 

 សភាៀវណដលចង់ណស្វងយល់ពីវបបធម៌ (រួមទាាំង អាហាររបស់្អនក) 

 សភាៀវណដលចង់បានបទពិសស្នធន៍សធវើដាំសែើ រណបលកៗ 

 សភាៀវណដលចង់សជៀស្វាងជាំនួញនិយម  

 សភាៀវណដលសរៀនភាស្នរបស់្អនក  

 សភាៀវណដលស្ស្ោញ់ធមមជាតិ (ជាពិសស្ស្ ពួកសគចូលចិតតស្នន ក់សៅផទុះតាម 
ជនបទ) 

សតើអនកអាចផសពវផាយសៅដល់អនកដាំសែើ រទាាំងសនុះសោយវធីិណ្ត? 

វគគសិ្កាសនុះ មានសោលបាំែង ៖ 
 ជួយអនកឱ្យផសពវផាយសៅដល់អតិថិជនណដលមានស្កាត នុពល 
 ជួយអនកឲ្យទទួលបានសភាៀវនិងកថ្រមកាន់ណតសរចើន  

 
សោលការែ៍ថ្នការបែតុ ុះបណ្តត ល ៖ 

 ណផនកសនុះមានកនុងវគគបែដុ ុះបណ្តដ ល ទី ៣ 
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 ភាគសរចើនអនកដាំសែើ រទាាំងសនុះ សធវើការកក់ទុកមុនតាមអីុនសធើែិត។ 
ខាងសរកាមសនុះ គឺជាសគហទាំព័រណដលអាចស្មស្ស្បស្រមាប់ផទុះស្នន ក់សៅ ៖ 

 www.homestay.com (កថ្រមសជើងស្នរ ១៥% ទូទាត់សៅសពលកក់។ អនកដាំសែើ រ
ទូទាត់របាក់សៅស្ល់សោយផ្លទ ល់ដល់រគួស្នរណដលជាមាច ស់្ផទុះ) 

 www.homestaybooking.com (ជសរមើស្ទី ១ ៖ កថ្រមសជើងស្នរ ១០% ទូទាត់សៅ
សពលកក់។ អនកដាំសែើ រទូទាត់របាក់សៅស្ល់សោយផ្លទ ល់ដល់រគួស្នរមាច ស់្ផទុះ។ 
ជសរមើស្ទី ២ ៖ រគួស្នរមាច ស់្ផទុះអាចមានការទទួលស្នគ ល់សោយចាំណ្តយរបាក់ 
១៩,៩០ អឺរ ៉ាូ និងទទួលរបាក់ ២០% ជាមុន សហើយសភាៀវនឹងទូទាត់របាក់សៅស្ល់
សោយផ្លទ ល់សៅមាច ស់្ផទុះ។) 

 www.airbnb.com (រតូវោក់ផទុះស្នន ក់សៅសរកាមរបសភទ “ណរគ និងអាហារ
សពលរពឹក”) 

 www.tripadvisor.com (រតូវោក់ផទុះស្នន ក់សៅសរកាមរបសភទ “B & B”)  

 http://www.lonelyplanet.com/contact/business_listing/new (អនកអាច
បាំសពញពាកយសស្នើសុ្ាំ សដើមបីឲ្យរករមហ៊ាុន Lonely Planet ពិនិតយស ើងវញិសលើ 
ផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក) 

 www.booking.com (រតូវោក់ផទុះស្នន ក់សៅសរកាមរបសភទ “ផទុះស្ាំណ្តក់”) ឬ B & 
B”) 

ការចូលមកស្នន ក់សៅសពលថ្ថៃ 

 សនុះគឺជាជសរមើស្ដ៏លអមួយ។ វាអាចរតូវការសពលសវលាខលុះមុននឹងអាជីវកមមសស្វា
ផទុះស្នន ក់សៅបានចាំសែញ។ ពីដាំបូង សគអាចផតល់ជសរមើស្ “ស្នន ក់សៅសពលថ្ថៃ” (សោយ 
មិនរួមបញ្ចូ លសពលយប់)។ សភាៀវខលុះចង់បានបទពិសស្នធន៍ពិតៗ ប៉ាុណនតសៅណតចង់សគង
កនុងស្ណ្តា ោរទាំសនើបណដលមានមា៉ា សីុ្នរតជាក់ និង Wi-Fi ។ ស្រមាប់អនកដាំសែើ រ
ទាាំងសនុះ ការមកស្នន ក់សៅសពលថ្ថៃគឺជាជសរមើស្លអបាំផុត។ វាអាចជាវធីិលអបាំផុត
ស្រមាប់ផទុះស្នន ក់សៅសដើមបីចាប់សផតើមរករបាក់ចាំែូលបានសោយរហ័ស្។  

 ការចូលមកស្នន ក់សៅសពលថ្ថៃ នឹងរួមបញ្ចូ លស្កមមភាពទាាំងោយ ដូចជា ៖ 

http://www.homestay.com/
http://www.homestaybooking.com/
http://www.airbnb.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.lonelyplanet.com/contact/business_listing/new
http://www.booking.com/
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 អាហារថ្ថៃរតង់សៅផទុះមូលោា នពិតៗ 

 ស្កមមភាពមួយឬសរចើន (ការបងាា ញពីរសបៀបសធវើមាូប ការសនស្នទរតី ការជួល
កង់ជិុះរយៈសពលមួយសមា៉ា ងឬពីរសមា៉ា ង ការសរៀនរាាំ ការបងាា ញរសបៀបរាាំ ការរបគាំ
តន្តនតី ការបងាា ញពីរសបៀបសធវើកសិ្កមម ការបងាា ញពីរសបៀបតាញ/រកង។ល។) 

 ស្ណ្តា ោរកនុងតាំបន់ រកីរាយនឹងសធវើការផសពវផាយអាំពីសស្វាស្នន ក់សៅសពលថ្ថៃ
ទាាំងសនុះដល់សភាៀវ ពីសរពាុះវាមិនណមនជាការរបកួតរបណជងជាមួយអាជីវកមមសពលយប់
របស់្ពួកសគស ើយ។  

៣.២. យុទធស្នស្តស្តទីផារ 

 អនករតូវមានវតតមានសៅសលើសគហទាំព័រមួយ! ភាគសរចើនសភាៀវរបស់្អនកនឹងណស្វងរក
អនកតាមអីុនសធើែិត។  

 ផសពវផាយផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនកសៅសលើសគហទាំព័រសផសងៗ ឲ្យបានសរចើនបាំផុត
តាមណដលអាចសធវើសៅបាន (សោយចាប់សផតើមជាមួយសគហទាំព័រទាាំង៦ ណដលបាន
សរៀបរាប់ខាងសលើ)។ សគហទាំព័រថមីៗរតូវបានបសងកើតស ើងរគប់សពលសវលា ដូសចនុះ 
សូ្មផតល់ព័ត៌មានថមីៗ អាំពីអវីណដលអនកមានបចចុបបនន។ 

 ចុុះបញ្ា ីជាមួយការោិល័យសទស្ចរែ៍ថាន ក់តាំបន់និងថាន ក់ជាតិ (ទុកប័ែណព័ត៌
មានជាមួយការោិល័យទាាំងសនុះ - រួមទាាំងរូបថត និងតថ្មល - សបើអាចសធវើបាន)។ 

 បសងកើតទាំនក់ទាំនងជាមួយ ៖  

 ថ្ដគូវស័ិ្យឯកជន (ភាន ក់ងារសទស្ចរែ៍ មគគុសទទស្ក៍សទស្ចរែ៍កនុងស្ស្រក) 

 ស្ណ្តា ោរ “កនុងរករង” សៅជិតៗ - សដើមបីផតល់ឱ្កាស្ឱ្យសភាៀវរបស់្ពួកសគ
ពនយរសពលការស្នន ក់សៅរបស់្ខលួនសៅកនុងតាំបន់ និងទទួលបទពិសស្នធន៍
សផសងៗ។  

 ទីភាន ក់ងារណដលមានឯកសទស្ខាងដាំសែើ រទស្សនចរែ៍របស់្និស្សិត 

 ទីភាន ក់ងារណដលមានឯកសទស្ខាងសធវើដាំសែើ រជារករមតូច (ស្មស្ស្បបាំផុត
ស្រមាប់សទស្ចរែ៍សៅតាមស្ហគមន៍ ណដលអាចទទួលរករមតូចៗបាន) 
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 ជាំរុញផសពវផាយផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក សោយណផអកសលើអវីណដលអនកមានស្រមាប់
អនកដាំសែើ រ៖  

 បទពិសស្នធន៍សធវើដាំសែើ រពិតរបាកដជាក់ណស្តង 

 ឱ្កាស្ណបលកៗ សដើមបីមានទាំនក់ទាំនងផ្លទ ល់ជាមួយវបបធម៌កនុងស្ស្រក។ 

 បទពិសស្នធន៍ខាងសរៅដ៏ស្មបូែ៌ណបប (របសិ្នសបើអាចអនុវតតបាន) 

 ការភលក់រស្ជាតិអាហារកនុងស្ស្រកពិតរបាកដ 

 ស្កមមភាពណដលគួរឲ្យចាប់អារមមែ៍នន (ដាំសែើ រកមានតឆ្ៃ យៗ ការសដើរ
យឺតៗ កនុងរយៈចមាៃ យឆ្ៃ យ  ការសនស្នទរតី ការសធវើមាូប។ល។) 

 សជៀស្វាងការោក់បញ្ចូ លព័ត៌មានសរចើនសពកអាំពីអងគការផតល់ជាំនួយសៅកនុង
ស្នរផសពវផាយលក់ 

 របសិ្នសបើអនកសធវើដាំសែើ រគិតថា ផទុះស្នន ក់សៅសនុះមានការោាំរទលអ ពួកសគអាច
សៅកណនលងសផសងសទៀតសដើមបីចាំណ្តយរបាក់ដុលាល រណដលពួកសគមានតាមខលួន
សៅទីសនុះ។  

 សជៀស្វាងការសរបើស្នរណដលមានលកខែៈពាែិជាកមមខាល ាំងសពក 

 រកាស្នរឲ្យស្នមញ្ា និងពិតរបាកដ 

 កុាំសធវើការ “លក់ខាល ាំងសពក” - ប៉ាុណនតរតូវោក់បញ្ចូ លការពិពែ៌ន និងតថ្មល
ស្រមាប់ស្កមមភាពនិងសស្វាទាាំងោយណដលអនកមានស្រមាប់សភាៀវ។   

 សធវើឲ្យស្នរមានលកខែៈបុគគល ៖  

 ោក់បញ្ចូ លស ម្ ុះស្មាជិករគួស្នររបស់្អនក 

 របាប់សរឿងនិទានអាំពីរបវតតិរគួស្នរខលុះៗ 

 ោក់បញ្ចូ លរួបថតរបស់្ស្មាជិករគួស្នរណដលមានទឹកមុខញញឹមកនុង
លកខែៈស្នមញ្ា តាមធមមជាតិ  

 បងកលកខែៈងាយស្ស្ួលស្រមាប់សភាៀវបង់របាក់ (សៅទីបាំផុត រតូវពិចារណ្ត
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ទទួលយកកាតឥែទាន និងការទូទាត់តាម PayPal)។  

 

 

 សូ្មពិចារណ្តសបាុះពុមពទរមង់ស្នមញ្ាៗ ដូចជាទរមង់ខាងសរកាម សដើមបីឲ្យសភាៀវ 
(ទាាំងសពលយប់ និងសពលថ្ថៃ) យកសៅតាមខលួន សដើមបីណចកជូនអនកសធវើដាំសែើ រដថ្ទសទៀត។  

 

 

 

អ ន សុា ស ន ភ៍្ ញៀ វ 
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សូ្មអសញ្ា ើញមកស្នន ក់សៅជាមួយរគួស្នរកនុងស្ស្រកសៅតាំបន់ ________ សដើមបីទទួលបាន
បទពិសស្នធន៍ដាំសែើ រកមានដណបលកៗ និងពិតរបាកដ។ 

អាចស្នន ក់សៅសពលយប់ក៏បាន សពលថ្ថៃក៏បាន។  

                        រគួស្នរផតល់សស្វាផទុះស្នន ក់សៅ ៖ 
..................................................................................................................... 

ទូរស័្ពទសលខ៖................................................................................................. 

អីុណមល៖ ………………………………………………………............................................. 

អាស្យោា ន៖.................................................……………………. ......................... 

..................................................................................................................... 

សូ្មផសពវផាយប័ែណសនុះបនតសទៀត!  

សូ្មអគុែ និងសធវើដាំសែើ ររបកបសោយកដីរកីរាយ។ 
សូ្មអរគុែអនក និងសូ្មរកីរាយជាមួយការសធវើដាំសែើ ររបស់្អនក។  
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 ការសរៀបចាំថវិកា ន្ិ្ការក្ាំែត់ថ្ថៃ 
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៤. ការសរៀបចាំថវកិា និងការកាំែត់ថ្ថល 

 

 

៤.១. ចាំណ្តយ 

 ចូរគិតអាំពីថវកិាណដលអនករតូវចាំណ្តយសដើមបីចាប់សផតើមសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ និង
របភពណដលអនកអាចណស្វងរកថវកិាទាាំងសនុះ។  

 

1. សូ្មសមើលបញ្ា ីទាាំងសនុះ រួចបា៉ា ន់ស្នម នថវកិាណដលអនករតូវចាំណ្តយស្រមាប់ស្មាា រ
នីមួយៗ។  

2. អនកអាចមានចាំណ្តយដូចខាងសរកាម ៖  

 ោម នចាំណ្តយ ($0) 

 របសិ្នសបើអនកមានស្មាា ររួចសៅសហើយ សហើយវាស្ថិតកនុងស្នថ នភាពលអ
អាចសរបើការបាន 

 តថ្មលបា៉ា ន់ស្នម នថ្នការណកលមអ  

 របសិ្នសបើអនកមានស្មាា រ ប៉ាុណនតរតូវសធវើការណកលមអមុននឹងអាចសរបើការ 
បាន 

ការសិ្កាសនុះ មានសោលបាំែង ៖ 
 កាំែត់ពីតរមូវការចាំណ្តយស្រមាប់សស្វាផទុះស្នន ក់សៅ 
 កាំែត់តថ្មលសស្វាណដលអនកអាចយកពីសភាៀវ 

 
សោលការែ៍ថ្នវគគបែតុ ុះបណ្តត ល ៖ 

 ណផនកសនុះនឹងពិភាកាកនុងវគគបែដុ ុះបណ្តដ លទី៤ 
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 តថ្មលបា៉ា ន់ស្នម នថ្នស្មាា រ  

 របសិ្នសបើជារបស់្ណដលអនករតូវទិញ 

 តថ្មលបា៉ា ន់ស្នម នថ្នស្មាា រ និងពលកមម  

 របសិ្នសបើអនករតូវជួលនរណ្តមាន ក់ឲ្យជួយអនកកនុងការស្នងស្ង់ ឬ
ដាំស ើងវា។  

តារាង ៤.១.១ ៖ ចាំណ្តយ 

បនទប់សភាៀវ ចាំណ្តយ បនទប់សភាៀវ ចាំណ្តយ 

បនទប់សភាៀវ ១/២   អាំពូលសភលើងពិោន/ជញ្ញា ាំង  

ណរគមានពូក  
អាំពូលសភលើងស្រមាប់អានអកសរ
ណកបរណរគ 

 

សខនើយ  សធនើរ  

ភួយ  
ទាំពក់ជាប់ជញ្ញា ាំងស្រមាប់ពយួរ
សខាអាវ 

 

ករមាលពូក និងសស្ស្នមសខនើយ  វាាំងននបងអួច  

មុង  ករមាលជូតសជើងសៅជិតទាវ រ  

តុតូច  ធុងស្ាំរាម  

សៅអី  សរគឿងតុបណតងលមអ (សិ្លបុះ  
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ផ្លក ) 

រពីសភលើងជាប់ជញ្ញា ាំង  សស្នទាវ រ  

ស្រុបរងទី ១  ស្រុបរងទី ២  

បនទប់ទឹក ចាំណ្តយ កណនលងញុាំបាយ ចាំណ្តយ 

បងគន់កាច់/ចុចទឹក   តុ  

ទឹកផ្លក ឈូកសៅត /រតជាក់  សៅអី និង/ឬ បង់អងគុយសលង  

ចានលាងថ្ដ   ករមាលតុ  

អាំពូលសភលើងពិោន/ជញ្ញា ាំង  ចាន  

កណនសងសភាៀវ  ចានសោម  

ករមាលឥដាណកបរទឹកផ្លក ឈូក  ណពង  

សធនើរ និងទាំពក់ជាប់ជញ្ញា ាំង  ណកវ  

កញ្ច ក់ពីសលើចានលាងថ្ដ  ស្ម កាាំបិត ស្នល បរពា  

រពីសភលើងជាប់ជញ្ញា ាំង  ចងកឹុះ  

រកោស្បងគន់  កាំប៉ាុងអាំបិលសរមច  

ស្នប៊ាូ  មា៉ា សីុ្នទឹកសៅត   
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ធុងស្ាំរាម  ណត ស្ករ ណរកម  

វាាំងននបងអួច  
កណនសង /រកោស្ជូតមាត់
សពលបរសិភាគអាហារ 

 

សស្នទាវ រ  
សរគឿងតុបណតងលមអ (សិ្លបុះ 
ផ្លក ) 

 

ស្រុបរងទី ៣  ស្រុបរងទី ៤  

ស្រុប (បូកស្រុបរងទាាំង ៤ ) ៖ _________________________ 

 សៅសពលអនកចាប់សផតើមផតល់សស្វាផទុះស្នន ក់សៅ  អនកនឹងមានមនុស្សបណនថមសទៀត
រស់្សៅកនុងផទុះរបស់្អនក។ អនករតូវណតពិចារណ្តអាំពីការសកើនស ើងនូវចាំណ្តយរបស់្អនក 
ស្រមាប់តរមូវការសផសងៗដូចជា អគគិស្នី ចាំែីអាហារ និងទឹក សៅសពលអនកមាន
សភាៀវស្នន ក់សៅជាមួយ។ 

 

1. ចូរស្ស្ថ្មថា អនកមានបតីរបពនធ ៣គូ (មនុស្ស ៦នក់) សោយមួយគូៗ ចាំណ្តយ
សពល១យប់ស្នន ក់សៅជាមួយអនកកនុងអាំ ុងណខតុលា។ សនុះមានន័យថា មនុស្ស
៦នក់បណនថមសទៀត សរបើសភលើងអគគិស្នី មាូបអាហារ ទឹក ។ល។ សៅផទុះរបស់្អនក
កនុងអាំ ុងណខសនុះ។   

2. ចូរបា៉ា ន់ស្នម នសតើអនករតូវចាំណ្តយបណនថមប៉ាុនម នសទៀតកនុងរយៈសពលមួយណខស្រមាប់
មនុស្ស៦នក់បណនថមសទៀត សដើមបីស្នន ក់សៅកនុងផទុះរបស់្អនក។ សូ្មចងចាាំថា អនក
រតូវផតល់ជូនអាហារសពលលាៃ ច អាហារសពលរពឹក និង (របណហល) អាហារថ្ថៃរតង់
សទៀតផង ស្រមាប់សភាៀវទាាំងសនុះ។  

តារាង ៤.១.២ ៖ ចាំណ្តយស្រមាប់សភាៀវ 
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ចាំណ្តយបណនថមស្រមាប់សភាៀវ ចាំណ្តយបា៉ា ន់ស្នម ន 

អគគិស្នីបណនថម (ស្រមាប់អាំពូលសភលើងកនុងបនទប់សភាៀវ ។ល។)  

ហាគ ស្បណនថម (ស្រមាប់ចមអិនមាូបសភាៀវ ។ល។)  

ទឹកបណនថម (ស្រមាប់ស្មាអ ត ចមអិនមាូប សភាៀវមុជ ។ល។)  

មាូបស្រមាប់សភាៀវ (រួមទាាំង អាំបិល សរមច សរគឿងសទស្ ។ល។)  

ទឹកសុ្ទធស្រមាប់សភាៀវ  

សភស្ជាៈសផសងៗ (ណត កាសហវ ណរកម ។ល។)  

រកោស្បងគន់  

ស្នប៊ាូ  

ស្នប៊ាូសបាកគក់   

ស្មាា រស្មាអ ត (ទឹកស្នប៊ាូ រចាស្ដុស្បងគន់ ។ល។)   

អាំពូលសភលើង  

ថម/អាគុយ  

សផសងៗ  

សផសងៗ  

ស្រុបចាំណ្តយបណនថមស្រមាប់សភាៀវ  
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 សៅសពលអនកសបើកសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ  អនករតូវណថទាាំអោរទាាំងអស់្ឲ្យបានស្នអ តលអ 
និងមានភាពទាក់ទាញ។ ដូសចនុះ អនករតូវណថរកាអោរ និងស្មាា រទាាំងអស់្ខាងសរកាម
សនុះ របកបសោយស្តង់ោរខពស់្ សដើមបីឲ្យមានភាពទាក់ទាញដល់សភាៀវ (និងសធវើឲ្យសភាៀវ
មានអារមមែ៍សុ្វតថិភាព និងផ្លសុ្កភាព) ៖ អោរ ដាំបូល ជសែតើ រ បងាក ន់ថ្ដ ផលូវសដើរ 
សួ្នចារ ។ល។  

 

1. ចូរគិតអាំពីរបសភទថ្នរបស់្របរណដលអនករតូវជួស្ជុល ណថទាាំ និងណកលមអកនុងរយៈ
សពលមួយឆ្ន ាំថ្នការសបើកសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ។  

2. បា៉ា ន់ស្នម នចាំណ្តយស្រមាប់ការងារជួស្ជុលរបចាាំឆ្ន ាំទាាំងសនុះ។ 
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 ដូចណដលអនកបានសឃើញស្ស្នប់ មានចាំណ្តយជាសរចើនណដលទាក់ទងនឹងការចាត់
ណចងផទុះស្នន ក់សៅ ណដលសគមិនបានគិតទុកជាមុន។ សនុះគឺជាចាំណ្តយពិតរបាកដណដល
អនករតូវសរតៀមជាមុន របសិ្នសបើអនកសបើកសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ។  

សួ្រខលួនអនក៖  

 សតើខាុាំអាចរកចាំែូលបានរគប់រោន់ពីផទុះស្នន ក់សៅរបស់្ខាុាំ សដើមបីទូទាត់ចាំណ្តយ
បណនថមទាាំងអស់្សនុះ ណដរឬសទ?   

 សតើខាុាំអាចរកចាំែូលបានរគប់រោន់ សដើមបីទទួលបានរបាក់ចាំសែញ ណដរឬសទ? 

 របសិ្នសបើខាុាំខចីរបាក់សគ សដើមបីចាប់សផតើមសស្វាផទុះស្នន ក់សៅសនុះ សតើខាុាំអាចរកចាំែូល
បានរគប់រោន់សដើមបីស្ងកមចីសនុះកនុងសពលសវលាស្មស្ស្ប ណដរឬសទ? 

តារាងទី ៤.១.៣៖ ចាំណ្តយណថទាាំជាបនតបនទ ប់ 

ចាំណ្តយបណនថមសលើការណថទាាំជាបនតបនទ ប់ ចាំណ្តយបា៉ា ន់ស្នម ន 

ថាន ាំលាបផទុះ  

ស្មាា រសឈើស្រមាប់ជួស្ជុល  

ស្មាា ររងឹ (ណដកសោល វសី្ ។ល។) ស្រមាប់ជួស្ជុល  

ស្មាា រស្រមាប់ជួស្ជុលដាំបូល  

សផសងៗ  

សផសងៗ  

ស្រុបចាំណ្តយណថទាាំជាបនតបនទ ប់  
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 សនុះគឺជាតារាងស្នមញ្ាមួយសដើមបីតាមោនចាំែូល និងចាំណ្តយកនុងរយៈសពល
ណតមួយ។  

 របភពចាំែូលរួមមាន៖ ថ្ថលជួលបនទប់ អាហារស្រមន់ ថ្ថលជួលកង់ ការបងាា ញ
រសបៀបសធវើមាូប ស្កមមភាពសនស្នទ ស្កមមភាពវបបធម៌ អាហារថ្ថៃរតង់ខចប់ (ស្រមាប់សភាៀវ
យកតាមខលួន) ការសដើរកមានតតាមថ្រពភនាំ ឬ ការសដើរកមានដឆ្ៃ យៗ ។ល។  

 មុខចាំណ្តយរួមមាន៖ អាហារ ទឹកសុ្ទធ រកោស្អនម័យ ស្នប៊ាូ ស្នប៊ាូសបាកគក់ 
អគគិស្នីបណនថម ហាគ ស្បណនថម ថាន ាំលាបផទុះ ណដកសោល ។ល។  

តារាង ៤.១.៤ ៖ ចាំែូល និងចាំណ្តយ 

ចាំែូលរបចាាំណខពីផទុះស្នន ក់សៅ ចាំណ្តយរបចាាំណខស្រមាប់ផទុះស្នន ក់សៅ 

កាល
បរសិចេទ 

បរោិយ តថ្មល 
កាល
បរសិចេទ 

បរោិយ តថ្មល 

      

      

      

      

      

      

តា រា ង ច ាំែ ូល ន ងិ ច ាំណា យ ប្រ ច ាំណែ  
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ស្រុប  ស្រុប  

៤.២. តថ្មលបនទប់ 

 របាក់ណដលអនកយកពីសភាៀវស្រមាប់ការស្នន ក់សៅកនុងបនទប់ស្នន ក់សៅកនុងផទុះរបស់្
អនក គឺជាណផនកដ៏ស្ាំខាន់មួយថ្នណផនការហិរញ្ាវតថុរបស់្អនក។  

 របសិ្នសបើអនកយកថ្ថលចាំនួន X ស្រមាប់សភាៀវមាន ក់ស្រមាប់ការស្នន ក់សៅមួយយប់ 
អនកមិនអាចគិតថា ថ្ថលចាំនួន X ជាកថ្រមរបស់្អនកស ើយ សហើយគិតថា អនកអាចចាំណ្តយ
ចាំនួនសនុះស្រមាប់ខលួនអនក និងរគួស្នររបស់្អនកសនុះស ើយ។ 

 សូ្មចងចាាំថា អនករតូវមានចាំណ្តយបនតបនទ ប់ សដើមបីរកានិរនតរភាពផទុះស្នន ក់សៅ
របស់្អនក និងចាំណ្តយននណដលរតូវបង់សចញពីថ្ថលសស្វាណដលអនកយកពីសភាៀវរបស់្
អនក។ សៅកនុងស្បាត ហ៍ ឬណខនីមួយៗ អនករតូវទូទាត់ចាំណ្តយទាាំងអស់្ណដលទាក់ទងនឹង
ផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក (កមចី អាហារ ទឹក អគគិស្នី ការជួស្ជុល ការណកលមអ ។ល។)។ 
បនទ ប់ពីអនកបានទូទាត់ចាំណ្តយទាាំងសនុះសហើយ របសិ្នសបើមានរបាក់សៅស្ល់ 
របាក់សនុះគឺជាកថ្រមរបស់្អនក។ សនុះគឺជាចាំនួនរបាក់ណដលអនកអាចចាំណ្តយជាក់ណស្តង
ស្រមាប់ខលួនអនក និងរគួស្នររបស់្អនក។  

 សតើអនកគួរយកថ្ថលជួលពីសភាៀវរបស់្អនកប៉ាុនម ន? តថ្មលខពស់្បាំផុតណដលសភាៀវជាសរចើន
សុ្ខចិតតចាំណ្តយ។ សតើអនកស្រមចចិតតសលើតថ្មលសនុះដូចសមតច? អនករតូវសធវើការស្ស្នវរជាវ
សដើមបីណស្វងយល់ពីតថ្មលជួលរបស់្ផទុះស្នន ក់សៅ និងកណនលងស្នន ក់សៅសផសងសទៀត។  

 

 

1. សធវើការស្ស្នវរជាវទីផារ សដើមបីកាំែត់ពីតថ្មលដ៏លអ ស្រមាប់ផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក។ 
អនករតូវមានអីុនសធើែិតសដើមបីសធវើការស្ស្នវរជាវសនុះ។  

2. ណស្វងយល់អាំពីតថ្មលផទុះស្នន ក់សៅ និងផទុះស្ាំណ្តក់ដថ្ទសទៀត ។ល។ សៅកនុង
របសទស្ តាំបន់ សខតត រករង និងភូមិរបស់្អនក ស្រមាប់បនទប់ស្នន ក់សៅរបស់្
ពួកសគ។  



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 
  

50 

3. សរបៀបសធៀបផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក និងផទុះស្នន ក់សៅដថ្ទសទៀតណដលស្ស្សដៀងោន ។ 
សតើផទុះស្នន ក់សៅទាាំងសនុះរបសស្ើរជាងឬសទ? សបើរបសស្ើរជាង សតើរបសស្ើរជាងសៅ
សលើអវីខលុះ? សតើផទុះស្នន ក់សៅទាាំងសនុះងាយចូលសៅដល់ជាង ឬសទ? សតើវាស្នអ ត និង
មានផ្លសុ្កភាពជាង ឬសទ? សតើរគួស្នរសនុះមានភាពស្និទធស្នន ល និងរាក់ទាក់
ឬសទ? សតើមានស្កមមភាពណដលជាទីចាប់អារមមែ៍ស្រមាប់សភាៀវសធវើណដរឬសទ? ឬ 
សតើផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនករបសស្ើរជាងឬសទ?  

4. កាំែត់តថ្មលរបស់្អនក សោយណផអកសលើតថ្មលរបស់្កណនលងស្នន ក់សៅសផសងសទៀតកនុង
តាំបន់។ របសិ្នសបើផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនកស្ស្សដៀងោន  ចូរចាប់សផតើមសោយកាំែត់
តថ្មលដូចោន  (ឬទាបជាងបនតិច រហូតដល់អនកកស្នងសករ តិ៍ស ម្ ុះបានជាផទុះស្នន ក់
សៅដ៏លអមួយ)។ របសិ្នសបើផទុះស្នន ក់សៅមិនលអូដូចសគ សូ្មចាប់សផតើមយកតថ្មលទាប
ជាង។ របសិ្នសបើផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនករបសស្ើរជាងសគ សូ្មកាំែត់តថ្មលបនទប់ 
ខពស់្ជាងសគបនតិច។  

 សៅសពលអនកកាំែត់តថ្មលស្រមាប់សភាៀវមាន ក់កនុងមួយបនទប់ រតូវរបាកដថា តថ្មល 
សនុះវារគប់រោន់សដើមបីទូទាត់ចាំណ្តយពាក់ព័នធ និងស្ល់របាក់ចាំសែញខលុះ។ របសិ្នសបើ
អនកគិតថា អនកអាចរ ាំពឹងថានឹងរករបាក់បានរគប់រោន់សដើមបីទូទាត់ចាំណ្តយ និងទទួល
បានកថ្រមណដលអាចទទួលយកបាន សនុះវានឹងកាន់ណតងាយស្ស្ួលស្រមាប់អនកចាប់
សផតើមសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ។ ប៉ាុណនត របសិ្នសបើអនកគិតថា ចាំណ្តយសលើការចាត់ណចងផទុះស្នន ក់
សៅមានករមិតខពស់្ខាល ាំង សហើយគិតថា អនកមិនអាចយកថ្ថលឈនួលបានរគប់រោន់សដើមបី
រា៉ា ប់រងចាំណ្តយសទសនុះ ការចាប់សផតើមសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ របណហលជាមិនណមនជាគាំនិតលអ
ស្រមាប់អនកសនុះស ើយ។  

៤.៣. តថ្មលស្រមាប់ស្កមមភាព និងសស្វាបណនថម 

 ផទុះស្នន ក់សៅជាសរចើនផតល់ស្កមមភាពននស្រមាប់ឲ្យសភាៀវទិញ។ សនុះគឺជាវធីិដ៏លអ 
សដើមបីរករបាក់ចាំែូលបណនថម និងសធវើឲ្យការស្នន ក់សៅរបស់្សភាៀវអនកកាន់ណតរកីរាយ បណនថម
សទៀត។ ស្កមមភាពជាទូសៅរួមមាន៖ ការសនស្នទ ការសដើរកមានតឆ្ៃ យៗ ឬសៅតាំបន់
ថ្រពភនាំ សោយមានមគគុសទទស្ក៍ ការបងាា ញពីរសបៀបសធវើមាូប ការបងាា ញពីសិ្លបៈ
និងសិ្បបកមម ការបងាា ញពីស្កមមភាពកសិ្កមម ការស្ណមដងវបបធម៌ ឬរបគាំតន្តនតី ។ល។ 

 សស្វាបណនថមរួមមាន៖ សបាកគក់ ជួលកង់ អាហារស្រមន់  ឬ ចាំែីសរៅសពល 
សភស្ជាៈ ណដលមិនរតូវបានោក់បញ្ចូ លជាមួយអាហារ (ស្ស្នសបៀរ ទឹកសុ្ទធ ទឹកណផលសឈើ 
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។ល។) មសធយបាយសធវើដាំសែើ រ។  

 សដើមបីកាំែត់ពីតថ្មលណដលរតូវយកស្រមាប់ស្កមមភាព និងសស្វាបណនថម សូ្មណស្វង 
យល់សតើផទុះស្នន ក់សៅដថ្ទសទៀត ផទុះស្ាំណ្តក់ ឬស្ណ្តា ោរតូចៗ យកតថ្មលប៉ាុនម ន 
រពមទាាំងកាំែត់តថ្មលរបស់្អនកសៅតាមសនុះណដរ។  

៤.៤. សតើរតវូណស្វងរករបាក់សៅឯណ្ត សដើមបចីាប់សផតើមសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ (ចាំណ្តយស្រមាប់ចាប់
សផតើម) 

 អាជីវកមមជាសរចើនរតូវខចីរបាក់សដើមបីចាប់សផតើម។ ចាំណែកឯផទុះស្នន ក់សៅ ក៏ដូសចាន ុះ
ណដរ។ របសិ្នសបើមានទាំនុកចិតតថា ផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនកអាចសជាគជ័យរគប់រោន់សដើមបី
ទូទាត់ចាំណ្តយទាាំងអស់្ណដលពាក់ព័នធ រពមទាាំងទទួលបានរបាក់ចាំសែញសនុះ អនក
អាចខចីបុលសគសដើមបីចាប់សផតើមអាជីវកមមសនុះ។  

 របសិ្នសបើផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនកអាចទទួលយកបានរួចសៅសហើយ (មាន
សុ្វតថិភាព និងស្នអ តស្រមាប់សភាៀវ) សពលសនុះ របណហលជាអនកមិនចាាំបាច់ខចីរបាក់
សគសដើមបីចាប់សផតើមសនុះសទ។ របសិ្នសបើអនករតូវសធវើការណកលមអជាមូលោា នខលុះ មុនសពលផទុះ
របស់្អនកអាចសបើកទទួលសភាៀវបាន អនកអាចរតូវខចីរបាក់សគខលុះសដើមបីចាប់សផតើម។   

 

 

 ខចីរតឹមចាំនួនណដលអនករតូវការបាំផុតណតប៉ាុសណ្តណ ុះ។ ការស្ងកមចីធាំ អាចមាន
ការពិបាក។ សូ្មចាប់សផតើមជាមួយបនទប់ស្នន ក់សៅកនុងផទុះមួយ ណដលស្នមញ្ាប៉ាុណនត
ស្នអ ត រពមទាាំងសធវើការណកលមអសៅសពលណដលអាជីវកមមរបស់្អនករកីចសរមើន។  

 សូ្មពយោមខចីរបាក់ណដលោម នការរបាក់។ ឧទាហរែ៍ អនកអាចខចីរបាក់ពី
ស្មាជិករគូស្នរ ឬមិតតភកតិ។  

 សូ្មណស្វងយល់ថាសតើរោា ភិបាលថាន ក់មូលោា ន ថាន ក់តាំបន់ ឬថាន ក់ជាតិរបស់្អនក 
មានកមមវធីិកមចីពិសស្ស្ណ្តមួយឬសទ។ ឧទាហរែ៍ កមមវធីិណដលជួយអាជីវកមម
ជាលកខែៈរគួស្នរ ឬអាជីវកមមសៅជនបទសដើមបីចាប់សផតើមដាំបូង។ កមចីទាាំងសនុះ
អាចោម នការរបាក់ ឬមានការរបាក់ទាប។ 

កា រណែ ន ាំ 
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 សូ្មទាក់ទងធនោរកនុងស្ស្រករបស់្អនក និងពិភាកាអាំពីការខចីរបាក់ណដលមាន
ការរបាក់ទាបបាំផុតតាមណដលអាចសធវើសៅបាន។   
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កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 
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ការស ះប្ស្នយបញ្ហា រមួគ្នន  
ន្ិ្ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលកិ្របេអ់នក្ 
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៥. ការសោុះស្ស្នយបញ្ញា រួមោន  និងការអភិវឌឍបុគគលិក 

 

 រគប់អាជីវកមមទាាំងអស់្ណតងណតមានបញ្ញា  - សូ្មបីណតអាជីវកមមជាលកខែៈរគួស្នរ
តូចតាចដូចជាផទុះស្នន ក់សៅកតី។ ការសរៀនសរបើរបាស់្របព័នធសោុះស្ស្នយបញ្ញា  អាចជួយ
អនកសោុះស្ស្នយបញ្ញា សោយរហ័ស្និងរបកបសោយរបសិ្ទធភាព។ របការស្ាំខាន់រតូវឲ្យ
បុគគលិករបស់្អនកចូលរួមកនុងការសោុះស្ស្នយបញ្ញា ។ សហតុអវី?  

 ពួកសគអាចបសងកើនជាំនញរបស់្ខលួន 

 ពួកសគរតូវការរតួតពិនិតយតិចជាងមុន 

 ពួកសគមានអារមមែ៍ថា ពួកសគគឺជាស្មាជិកថ្នអាជីវកមមណដលរតូវបានសគផតល់
តថ្មល។  

៥.១. ការបាំផុស្គាំនិត 

 វធិានបីស្រមាប់ការបាំផុស្គាំនិតដ៏មានរបសិ្ទធភាព ៖  

 សលើកទឹកចិតតឲ្យរគប់ោន រួមចាំណែកជាគាំនិត 

 ណស្វងរកគាំនិតឲ្យបានសរចើនបាំផុតតាមណដលអាចសធវើសៅបាន សទាុះបីជាគាំនិតមិន
ធមមតាកតី 

 សធវើឲ្យរគប់ោន មានអារមមែ៍ថាមានសុ្វតថិភាព និងងាយស្ស្ួលរួមចាំណែកជាគាំនិត 

 

វគគសិ្កាសនុះ មានសោលបាំែង ៖ 
 ជួយអនកណស្វងរកបញ្ញា សៅកនុងផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក 
 ជួយអនកសោុះស្ស្នយបញ្ញា រួមោន ជាមួយបុគគលិករបស់្អនក 

 
សស្ៀវសៅស្កមមភាព៖ 

 សយើងនឹងពិភាកាណផនកសនុះ  កនុងវគគបែដុ ុះបណ្តដ លទី ៥ 
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56 

 

1. ជួបបុគគលិករបស់្អនក សដើមបីកាំែត់រកបញ្ញា ថ្នផទុះស្នន ក់សៅ ណដលអាចសកើតមាន 

2. បាំផុស្គាំនិតសដើមបីកាំែត់រកបញ្ញា ថ្នផទុះស្នន ក់សៅ ណដលអាចសកើតមាន 

3. ឲ្យរគប់ោន  រួមចាំណែកជាគាំនិតអាំពីអវីណដលអាចដាំសែើ រការសៅខុស្ 

4. ចងចាាំវធិានទាាំង ៣ ស្រមាប់ការបាំផុស្គាំនិតដ៏មានរបសិ្ទធភាព 

5. កត់រតាចាំែុចទាាំងសនុះ ខាងសរកាម ៖  
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1. ហវឹកហាត់សោុះស្ស្នយបញ្ញា ណដលទាក់ទងនឹងការងារជាមួយបុគគលិករបស់្អនក។  

2. សរជើស្សរ ើស្បញ្ញា ណ្តមួយសចញពីបញ្ា ីរបស់្អនកខាងសលើ។ 

3. ចងចាាំវធិាន ៣ ស្រមាប់ការបាំផុស្គាំនិតដ៏មានរបសិ្ទធភាព ឲ្យបុគគលិកទាាំងអស់្
ផតល់ជាគាំនិតននស្រមាប់សោុះស្ស្នយបញ្ញា សនុះ។ 

 

តារាង ៥.១.១ ៖ ការបាំផុស្គាំនិត 

ឲ្យនរណ្តមាន ក់ស្រសស្របញ្ញា ណដលអាចសកើតមាន សៅទីសនុះ៖  
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តារាង ៥.១.២ ៖ ការសោុះស្ស្នយបញ្ញា រួមោន  

 សរជើស្សរ ើស្បញ្ញា មួយពីបញ្ា ីរបស់្អនក និងស្រសស្របញ្ញា សនុះសៅទីសនុះ៖ 

ស្រសស្រគាំនិតសៅទីសនុះ៖  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 សរជើស្សរ ើស្ជសរមើស្លអបាំផុតទាាំងបី។ ពិភាកាអាំពីគុែស្មបតតិនិងគុែវបិតតិថ្ន
ជសរមើស្នីមួយៗ។ ពិភាកាពីអវីណដលអនករតូវសធវើស្រមាប់ជសរមើស្នីមួយៗ។  
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 គុែស្មបតតិ គុែវបិតតិ 
សតើជសរមើស្សនុះរតូវការអវីខលុះ?  
ថវកិា សពលសវលា ស្មាា រ
។ល។ 

ជសរមើស្ទី ១    

ជសរមើស្ទី ២   
 

 

ជសរមើស្ទី ៣    

ឥ ូវសនុះ សូ្មសរជើស្សរ ើស្ជសរមើស្ណដលលអបាំផុត សហើយស្រសស្រោក់រតង់កណនលងសនុះ៖ 

 សូ្មស្រសស្រអាំពីអនកទទួលខុស្រតូវ វធីិស្នស្តស្ត និងសពលសវលា ៖ 
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តារាង ៥.១.៣ ៖ ទរមង់សោុះស្ស្នយបញ្ញា នសពលអនគត 

ពិពែ៌នអាំពីបញ្ញា ៖ 

សោយសរបើរបាស្់ជាំហានទាាំង៣ស្រមាប់ការបាំផុតគាំនិតរបកបសោយរបសិ្ទធភាព សូ្មសលើកទឹកចិតត 
បុគគលិករបស់្អនកឱ្យផដល់ដាំសណ្តុះស្ស្នយ ៖ 

ចូរសរជើស្សរ ើស្ជសរមើស្លអបាំផុតបី។ ពិភាកាអាំពីគុែស្មបតតិ  និងគុែវបិតតិ ថ្នជសរមើស្នីមួយៗ។ 
ចូរពិភាកាអាំពីអវីណដលអនករតូវសធវើស្រមាប់ជសរមើស្នីមួយៗ។  

ពិភាកា៖ គុែស្មបតតិ  គុែវបិតតិ 
សតើជសរមើស្សនុះរតូវការអវីខលុះ (ថវកិា 
សពលសវលា ស្មាា រ ។ល។) 

ជសរមើស្ទី ១     

  
 

 

 

ជសរមើស្ទី ២     
  
 

ទ ប្រ ង រ់ ាំផ សុ គ ាំន តិ  ន ងិ ភ ោះស្រ សា យ រ ញ្ហ ា រ រួ គ្ន ា 
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ជសរមើស្ទី ៣ 

 
    

  
 

 

 

ឥ ូវសនុះ សូ្មសរជើស្សរ ើស្ដាំសណ្តុះស្ស្នយដ៏លអបាំផុត រួចស្រសស្រ (១) អនកអនុវតតស្កមមភាព (២) 
ស្កមមភាព និង (៣) សពលសវលា។  
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៥.២. សធវើឲ្យបុគគលិកស្បាយចិតត  

 ការបសរមើការងារកនុងផទុះផដល់សស្វាទទួលស្នន ក់សៅ ជួនកាល អាចសធវើឲ្យអនក និង
បុគគលិករបស់្អនកមានភាពតានតឹងកនុងអារមមែ៍។ ឧទាហរែ៍ សគអាចរតូវការសពល
សវលាមួយចាំនួនសដើមបីស្រមបតាមស្តង់ោរអនតរជាតិថ្នភាពស្នអ ត និងសស្វាកមម។ សទាុះ
ជាោ៉ាងណ្ត សដើមបីឲ្យផទុះស្នន ក់សៅទទួលបានសជាគជ័យ សគចាាំបាច់រតូវសធវើការណកតរមូវ
ទាាំងសនុះ។  

 របសិ្នសបើបុគគលិករបស់្អនកមិនស្បាយចិតត សភាៀវរបស់្អនកនឹងដឹង សហើយ
វានឹងសធវើឲ្យសភាៀវរបស់្អនកមានអារមមែ៍មិនស្ស្ែុក។ ដូសចនុះ របការស្ាំខាន់គឺរតូវសធវើឲ្យ
បុគគលិករបស់្អនកស្បាយចិតត។  

 អនកគឺជាអនករគប់រគងអាជីវកមមផទុះស្នន ក់សៅ។ ការរបរពឹតតរបស់្អនកសៅសលើ
បុគគលិក (រួមទាាំងស្មាជិករគួស្នរផង) អាចបសងកើតបរោិកាស្ស្បាយរកីរាយ
ណដលសភាៀវរបស់្អនកនឹងស្សងកតសឃើញ រពមទាាំង ស្ណមដងនូវការសពញចិតត។  

 

 

1. សធវើការវាយតថ្មលសលើខលួនឯង សោយសួ្រខលួនឯងនូវស្ាំែួរទាាំងសនុះ  

2. គូស្ស្ញ្ញា  X កនុងកូសោន “បាទ/ច៎ា” ឬ “សទ” ។  

តារាង ៥.២ ៖ ផទុះស្នន ក់សៅណដលសជាគជ័យ គឺជាផទុះស្នន ក់សៅណដលស្បាយរកីរាយ 

ការវាយតថ្មលខលួនឯង បាទ/ច៎ា សទ 

សតើបុគគលិកទាាំងអស់្យល់ចាស់្ពីអវីណដលខាុាំ រ ាំពឹងទុក ឬសទ?     

របស្ិនសបើពួកសគមិនយល់ សតើខាុាំពនយល់ដល់ពួកសគរបកបសោយភាពស្និទធស្នន ល 
សោយវធីិណ្ត?  

   

សតើខាុាំស្រសស្ើរពួកសគជាសរៀងរាល់ថ្ថៃឬសទ?    
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សតើខាុាំ ខឹងពួកសគឬសទ របសិ្នសបើពួកសគសធវើឲ្យមានកាំហុស្?     

សតើខាុាំ ណរបកាល យកាំហុស្ឲ្យសៅជាឱ្កាស្ស្រមាប់សិ្កាសរៀនសូ្រតកនុងន័យវជិាមាន 
ឬសទ?  

   

សតើខាុាំយកចិតតទុកោក់សលើបុគគលិកទាាំងអស់្សោយសស្មើភាពណដរឬសទ?   
 

សតើខាុាំយកចិតតទុកោក់នឹងបុគគលិកទាាំងអស់្សោយការសោរព  ណដរឬសទ?   
 

សតើខាុាំ សលើកទឹកចិតតឲ្យពួកសគផតល់គាំនិត និងស្ាំែូមពរ និងស្នត ប់ពួកសគវញិ 
ណដរឬសទ?  

 
 

សតើសយើងបានចាំណ្តយសពលរគប់រោន់សដើមបីបនធូ រអារមមែ៍ 
និងរកីរាយជាមួយោន ណដរឬសទ?  

 
 

សតើមានសហតុផលអវីណដលសធវើឱ្យបុគគលិកណ្តមាន ក់មិនស្បាយចិតតណដរឬសទ?     

សបើដូសចាន ុះណមន សតើខាុាំអាចសធវើអវីបានសដើមបីជួយពួកសគណដរឬសទ?     

សតើខាុាំធាល ប់សធវើអវីមិនគបបី ឬអយុតតិធម៌ចាំសពាុះពួកសគណដរ ឬសទ?    

សតើខាុាំ ណស្ស្កោក់ពួកសគ ឬចាំអកឲ្យពួកសគ ណដរឬសទ?    

 

 

 

 

 

 



កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 
  

64 

 សូ្មសរៀបរាប់ពីអវីណដលអនកអាចសធវើបាន សដើមបីធានថាបុគគលិករបស់្អនក 
មានអារមមែ៍វជិាមាន និងស្បាយចិតតចាំសពាុះការបសរមើការងារ កនុងផទុះស្នន ក់សៅរបស់្
អនក ៖  
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ការណក្លមអសេវា 
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៦. ការណកលមអសស្វា 

 

៦.១. ការណកលមអបនតបនទ ប់ 

 ការគិតរុិះរកវធីិសធវើឲ្យសស្វារបស់្អនករបសស្ើរស ើងជាបនដបនទ ប់ នឹងសធវើឲ្យផទុះស្នន ក់
សៅរបស់្អនកកាន់ណតមានសជាគជ័យ។ ការដឹងពីអវីណដលសភាៀវរបស់្អនកចូលចិតត និងមិន
ចូលចិតត គឺការសរឿងស្ាំខាន់ស្រមាប់ការសធវើឲ្យសស្វារបស់្អនកកាន់ណតរបសស្ើរ។ កាលណ្ត
សភាៀវរបស់្អនក កាន់ណតរកីរាយនឹងការស្នន ក់សៅជាមួយអនក ពួកសគកាន់ណតណែនាំឲ្យអនក
ដថ្ទសទៀតមករកផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនកកាន់ណតសរចើន។ ការណដលសភាៀវរបស់្អនកណែនាំផទុះ
ស្នន ក់សៅដល់អនកដថ្ទសទៀត គឺជាវធីិដ៏លអបាំផុតសដើមបីណស្វងរកអតិថិជនថមី។   

សតើអនកអាចដឹងថាសភាៀវចូលចិតតអវី និងមិនចូលចិតតអវី សោយវធីិណ្ត? 

 សួ្របុគគលិករបស់្អនក 

 សួ្រសភាៀវរបស់្អនក 

ការសរៀនសូ្រតពីបុគគលិក ៖  

 សលើកទឹកចិតតឲ្យបុគគលិករបាស្ស័្យទាក់ទងជាមួយសភាៀវរបស់្អនកកនុងន័យវជិាមាន 
និងស្និទធស្នន ល។  

 បែតុ ុះបណ្តត លបុគគលិកឱ្យយកចិតតទុកោក់ោ៉ាងដិតដល់សៅសលើអវីណដលសភាៀវ
ចូលចិតត និងមិនចូលចិតត 

 និោយជាមួយបុគគលិកឲ្យបានញឹកញប់អាំពីអវីណដលសភាៀវចូលចិតត និងមិន

វគគសិ្កាសនុះ មានសោលបាំែង ៖ 
 ជួយបាំសពញតរមូវការរបស់្សភាៀវឱ្យកាន់ណតរបសស្ើរ 
 ផតល់ឧបករែ៍ សដើមបីធានបាននូវស្តង់ោរសស្វារបកបសោយស្ងគតិភាព។  

 
សស្ៀវសៅស្កមមភាព៖  

 សយើងនឹងពិភាកាណផនកសនុះ កនុងវគគបែដុ ុះបណ្តដ លទី ៦ 
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ចូលចិតត  

 បសងកើតសស្ៀវសៅកាំែត់រតាស្រមាប់បុគគលិកសធវើការកត់រតាការមិនសពញចិតត
របស់្សភាៀវសៅសពលពួកសគស្នត ប់ឮពីសភាៀវ។ តាមវធីិសនុះ អនកអាចពិនិតយសមើល
សស្ៀវសៅកាំែត់រតាកនុងថ្ថៃនីមួយៗ រពមទាាំងចាត់វធិានការសោុះស្ស្នយការមិន
សពញចិតតទាាំងសនុះភាល មៗ។  

 បុគគលិករបស់្អនក នឹងរបាប់អនកពីអវីណដលសភាៀវមិនចូលចិតត របសិ្នសបើពួកសគ
មានអារមមែ៍ងាយស្ស្ួលកនុងការនិោយរបាប់អនកអាំពីការពិតសនុះ។  

 ជានិចចកាល រតូវអរគុែបុគគលិកចាំសពាុះការស្ណមដងភាពសស្នម ុះរតង់ និងរបាប់អនក 
មិនរតឹមណតអវីណដលសភាៀវចូលចិតតសនុះសទ ណថមទាាំងអវីណដលសភាៀវមិនចូលចិតត
ផងណដរ។  

សិ្កាសរៀនសូ្រតពីសភាៀវ ៖  

 សរបើរបាស់្ទរមង់មតិរបស់្សភាៀវ សដើមបីសលើកទឹកចិតតសភាៀវឲ្យរបាប់ពីអវីណដលពួកសគ
ចូលចិតត និងមិនចូលចិតត (សូ្មសមើលគាំរូខាងសរកាម)។  

 សតើអនកសធវើអវីខលុះរបសិ្នសបើសភាៀវមិនសពញចិតត? 

 អនកអាចសុ្ាំសទាស្។ 

 សូ្មពយោមសោុះស្ស្នយបញ្ញា ភាល មៗតាមណដលអាចសធវើសៅបាន។ 

 របសិ្នសបើអនកមិនអាចសោុះស្ស្នយបញ្ញា បានសទ សៅកនុងសពលណដលសភាៀវសៅទី
សនុះ សូ្មបងាា ញពីការយកចិតតទុកោក់របស់្អនក សោយពនយល់ពីវធីិណដល
អនកសោុះស្ស្នយបញ្ញា សនុះស្រមាប់សភាៀវកនុងសពលអនគត។  

 សធវើោ៉ា ងណ្តឲ្យរបាកដថា សភាៀវរបស់្អនកចាកសចញសៅជាមួយអារមមែ៍
វជិាមាន ដូចសចនុះពួកសគនឹងណែនាំផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក ដល់អនកដថ្ទសទៀត។  

 

 

  

ទរមង់មតិសោបល់របស់្សភាៀវ 
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សភាៀវ  

 អាជីវកមមជាសរចើនសរបើទរមង់មតិសោបល់របស់្សភាៀវ ណដលសុ្ាំឲ្យសភាៀវរបាប់អនក
ពីអវីណដលពួកសគចូលចិតត និងឲ្យពួកសគផតល់ជាស្ាំែូមពរស្រមាប់ណកលមអ។ របសិ្នសបើ
អនកស្សរមចសរបើរបាស់្ទរមង់សនុះ សូ្មទុកទរមង់មួយស្នលឹកកនុងបនទប់សភាៀវសរៀងរាល់
សពលណដលអនកមានសភាៀវ។  

 ខាងសរកាមសនុះគឺជាទរមង់គាំរូ៖ 

[បញ្ចូ លស ម្ ុះ] ផទុះស្នន ក់សៅ 

សយើងផតល់តថ្មលដល់មតិសោបល់របស់្អនក!  

សូ្មសមតាត ចាំណ្តយសពលបនតិច សដើមបផីតល់មតិសោបល់ និងជួយសយើងណកលមអផទុះស្នន ក់សៅ  
[បញ្ចូ លស ម្ ុះ]។ 

ស ម្ ុះ ៖ 

សស្វាចុុះស ម្ ុះចូល និងចុុះស ម្ ុះសចញ សស្វាមាូបអាហារ 

ចាំែុចលអ ៖ 

 

 

 

 

ចាំែុចលអ ៖ 

 

 

ចាំែុចណកលមអ ៖  

 

 

ចាំែុចណកលមអ ៖ 
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សគហកិចច មតិសោបល់បណនថម 

ចាំែុចលអ ៖ 

 

 

 

 

ចាំាំែុចណកលមអ ៖ 

 

 

 

 របសិ្នសបើសលាកអនកសពញចិតតនឹងបទពិសស្នធន៍ជាមួយផទុះស្នន ក់សៅ [បញ្ចូ ល
ស ម្ ុះ] សូ្មសលាកអនកសមតាត ណែនាំសយើងដល់សភាៀវដថ្ទសទៀត តាមរយៈសគហទាំព័រ
សទស្ចរែ៍នន ដូចជា Homestay.com Trip Advisor and Lonely Planet។  

សូ្មអរគុែជាអាណែក និងសូ្មរកីរាយជាមួយការសធវើដាំសែើ ររបស់្អនក! 

៦.២. គាំនិតអាំពីការអភិវឌឍបុគគលិក 

 សលើកទឹកចិតតបុគគលិកឲ្យណែនាំខលួនពួកសគដល់សភាៀវ 

 របសិ្នសបើបុគគលិកណ្តមាន ក់មានស ម្ ុះពិបាកសៅ ចូរសរបើស ម្ ុះណ្ត
ណដលស្នមញ្ា  ឬស ម្ ុះសៅសរៅ។ 

 សូ្មពិចារណ្តសធវើផ្លល កស ម្ ុះណដលស្ស្ួលអានស្រមាប់បុគគលិក 

 បែតុ ុះបណ្តត លបុគគលិកឲ្យសរៀនសៅស ម្ ុះរបស់្សភាៀវ និងសរបើស ម្ ុះ
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ពួកសគសៅសពលនិោយជាមួយពួកសគ (ឧ. សូ្មនិោយថា “អរុែសួ្ស្តី 
សលាក លី”) 

 សូ្មសលើកទឹកចិតតដល់បុគគលិកឲ្យសធវើកិចចការបណនថមសទៀត សដើមបីសធវើឲ្យ
ការស្នន ក់សៅរបស់្សភាៀវកាន់ណតមានភាពរកីរាយ។  

 ញញឹមោក់សភាៀវ 

 សបើកទាវ រឲ្យសភាៀវ 

 ោក់ផ្លក ស្ស្ស់្សៅកណនលងណដលសភាៀវអាចសមើលសឃើញ 

 របាប់សភាៀវពីអវីណដលគួរសធវើ ឬទីកណនលងននណដលគួរសៅសលង 

 ោក់ណផលសឈើឱ្យសភាៀវ ឬទឹកណផលសឈើមួយណកវ (របស់្ឥតគិតថ្ថល ឬមិន
ចាំណ្តយសរចើនស្រមាប់អនក) 

 របសិ្នសបើអនកនិោយភាស្នដូចោន  សូ្មសួ្រសភាៀវអាំពីការសធវើដាំសែើ ររបស់្
ោត់ ឬ ទីកណនលងណដលពួកោត់រស់្សៅ។  

 សលើកទឹកចិតតឲ្យបុគគលិក សរៀនពាកយ និងឃ្លល ជាភាស្នអង់សគលស្មូលោា ន 
(ក៏ដូចជាភាស្នដថ្ទសទៀតណដលពាក់ព័នធ) 

៦.៣. របព័នធ ៖ សស្វាទទួលសភាៀវលអ 

តូនទីរបស់្អនកទទួលសភាៀវ៖ 

 ទទួលការកក់ជាមុន ចុុះស ម្ ុះសភាៀវចូលនិងសចញ ទទួលយកការបង់របាក់ 
ទទួលសភាៀវសោយរាក់ទាក់ សឆលើយនឹងស្ាំែួររបស់្សភាៀវ និងជួយសោុះស្ស្នយបញ្ញា
របស់្សភាៀវ។  

 សស្វាទទួលសភាៀវបានលអ ផដល់នូវអតថរបសោជន៍ជាសរចើន ៖  

 បងកលកខែៈងាយស្ស្ួលឲ្យសភាៀវសធវើការកក់ជាមុន 

 បសងកើតទាំនុកចិតតរបស់្សភាៀវសៅសលើផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក 

 បសងកើតចាំណ្តប់អារមមែ៍លអពីដាំបូង 
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 បសងកើនការសពញចិតតរបស់្សភាៀវ 

 សផ្លត តសលើការពិនិតយស ើងវញិជាវជិាមាន 

 សោុះស្ស្នយបញ្ញា សោយរបសិ្ទធភាព និងជួយបងាក របញ្ញា មិនឲ្យសកើតស ើង  

 ណចករ ាំណលកព័ត៌មានស្ាំខាន់ៗជាមួយបុគគលិកទាាំងអស់្ឲ្យបានទាន់សពលសវលា។  

    

 

 ការសរបើរបាស់្របព័នធទទួលសភាៀវមួយណដលលអ នឹងជួយអនករកាភាពស្និទធស្នន ល 
និងមានស្ណ្តត ប់ធាន ប់លអសៅកនុងផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក។ ណផនកសនុះពនយល់អាំពីរសបៀប
សរបើរបព័នធណដលមានដប់ជាំហានស្រមាប់ចាត់ណចងសស្វាទទួលសភាៀវលអសៅកនុងផទុះស្នន ក់
សៅរបស់្អនក។  

1. រតូវរកាភាពស្និទធស្នន ល និងទាំនុកចិតត សៅសពលនិោយជាមួយសភាៀវ 

 ញញឹមសពលអនកនិោយ 

 និោយឲ្យឮៗសដើមបីឲ្យសភាៀវស្នត ប់ឮចាស់្ 

 ស្មលឹងមុខសភាៀវសៅសពលអនកនិោយ 

 សរកាកឈរឲ្យរតង់ សោយោក់ស្នម សៅសរកាយបនតិច កនុងជាំហរស្នវ ហាប់។  

2. រតូវរកាភាពស្នអ ត និងមានស្ណ្តត ប់ធាន ប់ជានិចច 

 អនកទទួលសភាៀវចាំណ្តយសពលសរចើនជាមួយសភាៀវ ដូសចនុះពួកសគរតូវរកា
អនម័យ និងមានរសបៀបសរៀបរយជានិចច។ 

 យកចិតតទុកោក់សៅសលើស្ក់ រកចកថ្ដ ស្ាំសលៀកបាំពាក់ និងណស្បកសជើង 

 សូ្មសមើលណផនកទី ៧ ឧបករែ៍ OSH ទី ២ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់អនម័យ
ផ្លទ ល់ខលួន 

3. សរៀបចាំការងារកក់បនទប់ស្នន ក់សៅរបស់្អនកឲ្យមានរសបៀបសរៀបរយលអ 

១ ០  ជ ាំហា ន  ស ប្ា រ ច់ ត ណ់ច ង ភស វា ល អ 
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 អនកទទួលសភាៀវ 
រតូវធានសរៀបចាំបនទប់ឲ្យរួចរាល់ជាសស្ស្ចសៅសពលសភាៀវមកដល់។  

 សជៀស្វាងការកក់បនទប់ណតមួយឱ្យសភាៀវពីរនក់កនុងសពលណតមួយ 
(សលើកណលងណតពួកសគសធវើដាំសែើ ររួមោន ) 

 ជសរមើស្ស្នមញ្ាបាំផុតស្រមាប់តាមោនការកក់បនទប់ គឺរតូវសរបើរបតិទិន
របចាាំណខ។ របសិ្នសបើបនទប់ស្នន ក់សៅកនុងផទុះរបស់្អនកមានបនទប់សភាៀវណតមួយ
ឬពីរ វាអាចរគប់រោន់។  

 របសិ្នសបើផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនកមានបនទប់សភាៀវសលើស្ពីពីរ អនករបណហលជា
រតូវការរបព័នធទាំសនើបជាងសនុះ (ឧ. សស្ៀវសៅកាំែត់រតា ឬតារាងរពីនសចញពី
កុាំពយូទ័រ)  

 សូ្មសមើលការចាត់ណចងឧបករែ៍ទទួលសភាៀវរបស់្អនក ១ ២ ៣ និង ៧ 

4. សឆលើយទូរស័្ពទសោយការគួរស្ម 

 ការសចុះគួរស្ម ចាស់្លាស់្ និងមានរបសិ្ទធភាពតាមទូរស័្ពទ នឹងផតល់ឱ្យ 
សភាៀវនូវអនកនូវទាំនុកចិតតកនុងផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក។  

 ការណែនាំខលុះៗ អាំពីសុ្ជីវម៌ថ្នការសឆលើយទូរស័្ពទបានលអ ៖  

 សលើកទូរស័្ពទសៅសពលមានស្សមលងសរាទ៍ ២-៣ ដង 

 កុាំទុកឲ្យសភាៀវរង់ចាាំសលើស្ពី ៣០វនិទី សបើចាាំបាច់ កត់សលខទូរស័្ពទពួកសគ
សដើមបីទូរស័្ពទសៅសៅពួកសគវញិ  

 រតូវមានប៊ាិច និងរកោស្សៅណកបរទូរស័្ពទ សដើមបីកត់រតា។  

 ចាប់សផតើមនិោយទូរស័្ពទសោយពាកយគួរស្ម ៖ “សួ្ស្តី សនុះជាផទុះស្នន ក់
សៅស ម្ ុះ ___ សតើខាុាំអាចជួយអវីដល់សលាក/សលាកស្សី្បានសទ?”  

 បញ្ច ប់ការនិោយទូរស័្ពទសោយពាកយគួរស្ម៖ “អរគុែសលាកអនក
ណដលបានទូរស័្ពទមក សយើងខាុាំ រង់ចាាំស្នវ គមន៍ការស្នន ក់សៅរបស់្អនក
ជាមួយសយើងខាុាំ”។ របសិ្នសបើអនកមិនយល់ចាស់្ សូ្មនិោយថា ៖ 
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"សូ្មអភ័យសទាស្ សូ្មសលាក/សលាកស្សី្និោយឲ្យបានឮៗ និងយឺតៗ
ជាងសនុះបនតិចបានសទ?”  

 សូ្មសមើលឧបករែ៍ទទួលសភាៀវរបស់្អនក ទី ៤។ 

 

5. សធវើការកក់ទុកមុនតាមទូរស័្ពទ 

 របមូលព័ត៌មានជាមូលោា ន (កាលបរសិចេទមកដល់ និងចាកសចញ 
ចាំនួនបនទប់ និងមនុស្ស របសភទណរគ)។ 

 ពិនិតយសមើលសតើមានបនទប់ទាំសនរឬសទ។   

 របសិ្នសបើមានបនទប់ សហើយសភាៀវយល់រពមសលើតថ្មលរួចសហើយ សូ្មបនតការកក់
បនទប់សនុះ។   

 របមូលព័ត៌មានបណនថមសទៀត (ស ម្ ុះសពញ ព័ត៌មានទាំនក់ទាំនង សពលសវលា 
មកដល់) 

 សធវើបចចុបបននកមមរបតិទិនបនទប់។  

 បញ្ាូ នអីុណមលសៅសភាៀវ សដើមបីបញ្ញា ក់ការកក់បនទប់ 

 សូ្មសមើលឧបករែ៍ទទួលសភាៀវ ទី៦ និង ទី៧ 

6. សធវើការកក់បនទប់ជាមុនសោយអីុណមល 

 ការកក់បនទប់ជាមុនតាមអីុណមល ឬស្នរទូរស័្ពទ  គឺជាវធីិណដលសគនិយម
សរបើកាន់ណតសរចើនស ើង។  

 សរបើទរមង់សឆលើយតបតាមអីុណមលគាំរូ និងទរមង់គាំរូស្រមាប់បញ្ញា ក់អាំពីការកក់ 
សៅកនុង GPG សដើមបីជួយអនកបសងកើតការសឆលើយតបតាមអីុណមលផ្លទ ល់ខលួន
របស់្អនក។  

 សៅសពលអនកទទួលការកក់ រតូវកត់ចូលកនុងរបតិទិនស្រមាប់ការមកដល់និង
ការសចញដាំសែើ ររបចាាំណខ (សូ្មសមើលគាំរូខាងសរកាម)។ ឬ សរបើរបព័នធមួយ
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សទៀតស្រមាប់តាមោនការកក់។  

 សូ្មសមើលឧបករែ៍ថ្នការទទួលសភាៀវ ទី៦ និង ៧   

7. ទទួលការកក់ស្រមាប់សភាៀវសដើរចូល  

 រតូវស្ណមដងភាពរាក់ទាក់ និងមានទាំនុកចិតតសៅសពលសភាៀវសទស្ចរែ៍សដើរ
ចូលមក សដើមបីសួ្ររកបនទប់ 

 រតូវសរៀបរាប់របាប់អាំពីលកខែៈពិសស្ស្ថ្នបនទប់ស្នន ក់សៅ ឧ. 

 ស្មាា របរកិាខ រកនុងបនទប់ 

 សស្វាមាូបអាហារ 

 អាហារណដលបូកបញ្ចូ ល  

 សភស្ជាៈណដលបូកបញ្ចូ ល 

 ទីតាាំងថ្នកណនលងញុាំបាយ 

 សពលសវលាថ្នការហូបអាហារ 

 សស្វា និងស្កមមភាពដថ្ទសទៀត ឧ. 

 អាហារស្រមន់សរៅសពល ទឹកសុ្ទធ 

 សស្វាសបាកគក់ 

 ការជួលកង់ 

 ស្កមមភាពវបបធម៌ 

 ការបងាា ញអាំពីវធីិសធវើមាូប 

 ការសនស្នទរតី 

 ការសដើរកមានត ឬសដើរចមាៃ យឆ្ៃ យៗណដលមានការណែនាំ  
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 មសធយបាយដឹកជញ្ាូ ន 

 សូ្មសមើលឧបករែ៍ទទួលសភាៀវ ទី ៥ និងទី ៦ 

8. ជួយសភាៀវណដលមានបញ្ញា  

 របសិ្នសបើមានបញ្ញា សកើតស ើង សភាៀវរបណហលជានឹងចង់ពិភាកាជាមួយ
អនកទទួលសភាៀវ។ របសិ្នសបើដូសចាន ុះ រតូវរកាភាពសស្ៃៀមស្នៃ ត់ និងសធវើតាមជាំហាន
ទាាំងអស់្សនុះ ៖  

 ស្នត ប់បញ្ញា របស់្សភាៀវ សោយមិននិោយកាត់ 

 សុ្ាំសទាស្ 

 ពិភាកាពីដាំសណ្តុះស្ស្នយណដលអាចមាន 

 របាប់សភាៀវឱ្យចាស់្ពីអវីណដលអនកនឹងសធវើ 

 កុាំស្នយអវីណដលមិនអាចសធវើបាន រោន់ណតពយោមសធវើឲ្យសភាៀវស្បាយចិតត  

 តាមោនសភាៀវសដើមបីឲ្យរបាកដថា ពួកសគសពញចិតត។ 

 

 

ស្មាគ ល់៖   

 សៅកនុងវស័ិ្យសទស្ចរែ៍ សយើងនិោយថា "ការតអូញណតអរគឺជាកាដូមួយ" ពីសរពាុះ
វាផតល់ដល់អនកនូវឱ្កាស្សដើមបីបងាា ញដល់សភាៀវរបស់្អនកថា អនកយកចិតតទុកោក់ោ៉ាង
សពញសលញកនុងការសោុះស្ស្នយបញ្ញា ជូនពួកសគ។ របសិ្នសបើអនកសោុះស្ស្នយបញ្ញា បាន 
សភាៀវរបស់្អនកកាន់ណតស្បាយចិតតកនុងការស្នន ក់សៅកនុងបនទប់ស្នន ក់សៅកនុងផទុះរបស់្អនក។  

9. ផតល់សស្វាបសរមើអតិថិជនលអ 

 ការផតល់សស្វាបសរមើអតិថិជនលអ គឺជាគនលឹុះកនុងការចាត់ណចងផទុះស្នន ក់សៅសោយ
សជាគជ័យ។ អនកទទួលសភាៀវ គួរផតល់ព័ត៌មានរបកបសោយភាពស្និទធស្នន ល។ ខាងសរកាម
សនុះគឺជាអវីណដលអនកទទួលសភាៀវ គួរមានស្មតថភាពពនយល់ឲ្យបានលអ៖  

ស្មាគ ល់ 
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 ព័ត៌មានលមអិតអាំពីសស្វាមាូបអាហារ 

 អាហារស្រមន់សរៅសពល និងសភស្ជាៈ (ណត ទឹក ។ល។) 

 ទីកណនលងសផសងៗសទៀតណដលអាចរកអាហារហូបបានសៅកនុងតាំបន់ 

 អីុនសធើែិត / Wi-Fi (សបើមាន) 

 ទីតាាំងថ្នមា៉ា សីុ្នសបើករបាក់ ATM សៅជិតបាំផុត (សបើមាន) 

 ស្មាា រណដលបាត់បង់ និងរកសឃើញវញិ 

 បញ្ញា តាំណហទាាំ 

 សស្វា និងស្កមមភាពបណនថម 

 មសធយបាយដឹកជញ្ាូ នកនុងស្ស្រក (រថយនតរករង ម៉ាូតូរុមឺ៉ាក ។ល។) 

 ទីកណនលងសទស្ចរែ៍កនុងតាំបន់ 

10.  ចុុះស ម្ ុះសភាៀវចូល និងសចញ 

 ការសរបើរបាស់្របតិទិនលមអិតអាចជួយ អនករគប់រគងការចុុះស ម្ ុះសភាៀវចូល
និងសចញសោយរលូន និងរបកបសោយវជិាា ជីវៈ។  

 ឲ្យសភាៀវបង់ថ្ថលបនទប់ និងបង់ពនធពាក់ព័នធសៅសពលពួកសគចុុះស ម្ ុះចូល។ 

 ឲ្យពួកសគបង់របាក់ស្រមាប់សស្វានិងស្កមមភាពបណនថម
សៅសពលពួកសគសចញសៅវញិ។  

 ផតល់ដល់សភាៀវនូវកូនសស្នបនទប់មួយ សបើអាចសធវើសៅបាន។ 

 ចុុះស ម្ ុះចូល ៖ អនកទទួលសភាៀវគួរពនយល់ពីព័ត៌មានទាាំងោយដូចខាង
សរកាម។  

 សស្វាមាូបអាហារ 

 សស្វាសរៀបចាំផទុះស្ណមបង (ស្រមាប់សភាៀវណដលស្នន ក់សៅសលើស្មួយយប់) 
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 សស្វានិងស្កមមភាពសផសងៗសទៀត 

 អនកទទួលសភាៀវគួរសដើរសៅជាមួយសភាៀវ សៅកាន់បនទប់របស់្ពួកសគ 
ជាស្ញ្ញា ថ្នសស្វាបសរមើអតិថិជនលអ។ ខែៈសពលកាំពុងសដើរណបបសនុះ 
ចូរអសញ្ា ើញសភាៀវឲ្យសួ្រស្ាំែួរសផសងៗ។  

 ការរាយការែ៍សចញសៅវញិ ៖  

 ឲ្យនរណ្តមាន ក់ណឆកបនទប់ សដើមបីសមើលសតើមានអវីខូចខាត ឬបាត់បង់ឬសទ។ 
របសិ្នសបើមានការខូចខាត ឬបាត់បង់របស់្របរណ្តមួយ ចូរបូកបណនថម
តថ្មលស្រមាប់ការជួស្ជុល ឬការបតូរ សៅសលើវកិកយបរតរបស់្សភាៀវ។  

 យករបាក់ថ្ថលសស្វាស្រមាប់ស្កមមភាពណដលសៅស្ល់មិនទាន់ទូទាត់ 
(សបាកគក់ ស្កមមភាពនន ។ល។) 

 របមូលកូនសស្នបនទប់របស់្សភាៀវ។  

 ជួយសភាៀវកនុងការដឹកជញ្ាូ នឥវា៉ា ន់ (សបើអាចសធវើបាន) 

 សូ្មសមើលឧបករែ៍ Running your reception tools សៅ ៨ និង ៩ 
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តារាង ៦.៣.១ ៖ របព័នធចុុះស ម្ ុះសភាៀវចូល 

ឧបករែ៍ទី ១ 

ស្មាា រណដលរតូវរតួតពិនិតយមុនសពលសភាៀវមកដល់   
✓ 

សស្ៀវសៅចុុះស ម្ ុះសភាៀវសរតៀមជាសស្ស្ច (សដើមបីកត់រតាស ម្ ុះសភាៀវ កាលបរសិចេទថ្នការស្នន ក់សៅ 
សលខលិខិតឆលងណដន និងរបសទស្កាំសែើ ត - អាជាា ធរមូលោា នគួរណតមានគាំរូ) 

 

របតិទិនមកដល់និងសចញដាំសែើ ររបចាាំណខរតូវបានពិនិតយ (សូ្មសមើលឧបករែ៍ទទួលសភាៀវទី៧ 
ខាងសរកាម) 

 

បងាក ន់ថ្ដទទួលស្រមាប់បនទប់សភាៀវសរតៀមជាសស្ស្ច (សូ្មសមើលឧបករែ៍ទទួលសភាៀវទី៨)  

ប៊ាិច ឬសមម ថ្ដសរតៀមជាសស្ស្ច  

ព័ត៌មានស្រមាប់សទស្ចរែ៍សរតៀមជាសស្ស្ច (ប័ែណព័ត៌មាន ណផនទី កូនសស្ៀវសៅព័ត៌មាន ។ល។)   

ទីកណនលងទាាំងអស្់កនុងផទុះមានភាពស្នអ ត   

ឧ រ ក រែ ៍ទ ទ លួ ភ្ ញៀ វ 
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ជញ្ញា ាំង និងពិោនស្នអ ត   

កងាា រស្នអ ត   

ផ្លទ ាំងគាំនូរ និងវចិិរតស្នលស្នអ ត   

រកណ្តត់ និងករមាលជូតសជើងស្នអ ត មិនរណហក   

បងអួច និងសធនើ របងអួច ស្នអ ត   

ករមាលឥដារតូវបានសបាស្ និងជូតស្មាអ ត   

ករមាលឥដាស្ស្ ុះស្នអ តោម នវតថុ ឬស្មាា រសៅសលើសនុះ   

សរគឿងស្ងាា រមិរតូវបានជូតស្មាអ តធូលី និងមានភាពស្នអ ត   

រុកខជាតិរតូវបានសស្ស្នចទឹក និងកាត់តរមឹម   

ចសងកៀងសភលើង និងសភលើងបាំភលឺមានភាពស្នអ ត សហើយអាំពូលសភលើងទាាំងអស់្មានដាំសែើ រការ   

ធុងស្ាំរាមមានភាពស្នអ ត និងោម នស្ាំរាម   

សផសងៗ   

សផសងៗ   
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តារាង ៦.៣.២ ៖ បញ្ា ីផគត់ផគង់ជាបនត 

ឧបករែ៍ទី ២ 

ស្មាា រណដលរតូវការរកាកុាំឲ្យអស់្ស្តុក 
កាលបរសិចេ

ទពិនិតយ 

រតូវបាំសព

ញ

ស ើងវញិ

? 

កាល

បរសិចេទ

បាំសពញ

ស្តុក

ស ើងវ ិ

ញ 

ប័ែណចុុះស ម្ ុះចូល និងរាយការែ៍សចញ     

ទរមង់ប័ែណឥែទាន (Credit card forms) (សបើ

រតូវការ) 
    

ឃីតស្សន្តងាគ ុះបឋម     

ទរមង់មតិសោបល់របស់្សភាៀវ    



 

កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 
  

82 

សស្ៀវសៅកាំែត់រតា    

រកោស្ស្រមាប់មា៉ា សីុ្នរពីន (សបើរតូវការ)    

រកោស្ស្រមាប់ស្រសស្រស្នរ    

ប៊ាិច និងសមម ថ្ដ    

សស្ៀវសៅបងាក ន់ថ្ដ    

ព័ត៌មានសទស្ចរែ៍ស្រមាប់សភាៀវ (ប័ែណព័ត៌មាន 

ណផនទី) 
   

សផសងៗ    

សផសងៗ    

សផសងៗ    

សផសងៗ    
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- 

សផសងៗ    

តារាង ៦.៣.៣ ៖ សលខទូរស័្ពទ 

ឧបករែ៍ទី ៣ 

សលខទូរស័្ពទស្ាំខាន់ៗណដលអនកទទួលសភាៀវរតូវមានរគប់សពល 

មាច ស្់បនទប់ស្នន ក់សៅ ៖   

បុគគលិក ៖  

នគរបាល ៖  

ណផនកពនលត់អគគិភ័យ ៖  

សវជាបែឌិ ត ៖  

រថយនតគិលានស្សន្តងាគ ុះ ៖  
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មនទីរសពទយ ៖  

ឱ្ស្ថស្នថ ន ៖  

រករមហ៊ាុនអគគិស្នី ៖  

អនកផគត់ផគង់ហាគ ស្ ៖  

រករមហ៊ាុនទឹក ៖  

រករមហ៊ាុនអីុនសធើែិត ៖  

រថយនតជួល ៖  

រថយនតតាក់សីុ្/ម៉ាូតូរមឺ៉ាក ៖  

រករមហ៊ាុនសទស្ចរែ៍ ៖  

សផសងៗ ៖  

សផសងៗ ៖  
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សផសងៗ ៖  

សផសងៗ ៖  

តារាង ៦.៣.៤ ៖ ទរមង់ស្នរទូរស័្ពទ 

ឧបករែ៍ទី ៤ 

អនកទទួលសភាៀវ (ឬបុគគលិកដថ្ទសទៀត) គួរសរបើទរមង់សនុះសៅសពលកត់ស្នរទូរស័្ពទ៖ 

កាលបរសិចេទ ៖ សមា៉ា ង ៖  

ស្នរស្រមាប់នរណ្ត (ស ម្ ុះ) ៖  

អនកទូរស័្ពទចូល (ស ម្ ុះ) ៖  

សលខទូរស័្ពទរបស់្អនកសៅទូរស័្ពទចូល 

៖ 
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ស្មាគ ល់ ៖  

 ឧបករែ៍ទី ៥ ៦ ៨ និង ៩ គួរមានជាភាស្នជាតិ និងភាស្នរបស់្របសទស្ទាាំង

ោយណដលមានចាំនួនសភាៀវសរចើនជាងសគបាំផុត ឧ. ចិន អង់សគលស្ បារាាំង បាស្នហា កូសរ ៉ា 

និង ជប៉ាុន។  

អីុណមលរបស្់អនកសៅទូរស្័ពទចូល ៖  

ស្នរ ៖ 

 

 

 

 

 

1. អានស្នរស ើងវញិដល់អនកសៅទូរស័្ពទ សដើមបីបញ្ញា ក់ឲ្យចាស់្។ 

2. ផតល់ស្នរសៅឲ្យអនកណដលរតូវទទួល ឲ្យបានឆ្ប់បាំផុតតាមណដលអាចសធវើ សៅបាន។ 

ការណែនាំ 

ស្មាគ ល់ 
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- 

ឧបករែ៍ទី ៥ 

ការសឆលើយតបនឹងស្ាំសែើ សុ្ាំកក់បនទប់តាមអីុណមល 

ជូនចាំសពាុះ សលាក និងសលាកស្សី្ លី 

សូ្មអរគុែចាំសពាុះចាំណ្តប់អារមមែ៍របស់្អនកកនុងការស្នន ក់សៅជាមួយសយើង។  

ដូចណដលអនកបានសស្នើសុ្ាំ សយើងមាន [ោក់បញ្ចូ លចាំនួន និងរបសភទបនទប់] ពី [ោក់បញ្ចូ លកាលបរសិចេទ
មកដល់] ដល់ [ោក់បញ្ចូ លកាលបរសិចេទសចញដាំសែើ រ]។ 

បនទ ប់រតូវបានកាំែត់តថ្មល [ោក់បញ្ចូ លតថ្មល] មួយយប់ និងរួមបញ្ចូ ល [ោក់បញ្ចូ លលកខខែឌ ថ្នកញ្ច ប់ 
ឧ. អាហារសពលលាៃ ច និងអាហារសពលរពឹក]។ ពនធគឺ [ោក់បញ្ចូ លពនធ] ដូសចនុះ ទឹករបាក់ស្រុប
ណដលរតូវបង់សៅសពលចុុះស ម្ ុះចូលគឺ [ោក់បញ្ចូ លចាំនួនទឹករបាក់]។  

អនកអាចសឃើញរូបភាពបនទប់របស់្សយើងសៅសលើសគហទាំព័ររបស់្សយើង 
[ោក់បញ្ចូ លអាស្យោា នសគហទាំព័រ]។ សតើឲ្យខាុាំ សរតៀមបនទប់ទុកឲ្យអនកឬសទ?  

សយើងកាំពុងរង់ចាាំស្នវ គមន៍អនក ចូលមកស្នន ក់សៅសៅឯបនទប់ស្នន ក់សៅ __________ ។  

ស្រមាប់ព័ត៌មានបណនថម ឬរបសិ្នសបើចង់សធវើការផ្លល ស់្បតូរណ្តមួយចាំសពាុះការកក់បនទប់របស់្អនក សូ្ម
ទាក់ទងជាមួយសយើងខាុាំ។  

សូ្មសមើលសគហទាំព័ររបស់្សយើងស្រមាប់ព័ត៌មានលមអិតស្តីពីសោលនសោបាយថ្នការកក់ និង
ការលុបសចាល។  

សូ្មទទួលការរាប់អានដ៏រជាលសរៅពីសយើងខាុាំ  

សលាក/សលាកស្សី្ ________ 

[ោក់បញ្ចូ លមុខតាំណែងការងារ ឧ. អនកទទួលសភាៀវ] _________  

ទូរស័្ពទរបស្់ផទុះផតល់បនទប់ស្នន ក់ ៖  

សគហទាំព័ររបស់្ផទុះផតល់សស្វាបនទប់ស្នន ក់សៅ ៖ 
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ឧបករែ៍ទី ៦ ៖ 

អីុណមលបញ្ញា ក់ការកក់បនទប់ 

ជូនចាំសពាុះសលាក និងអនកស្សី្ លី  

សូ្មអរគុែសលាក និងអនកស្សី្ ណដលបានសរជើស្សរ ើស្យកការស្នន ក់សៅជាមួយផទុះស្នន ក់សៅ _______។ 
ព័ត៌មានលមអិតអាំពីការកក់បនទប់របស់្អនក រតូវបានបញ្ញា ក់ដូចខាងសរកាម ៖  

កាលបរសិចេទកក់ ៖ [ោក់បញ្ចូ លកាលបរសិចេទថ្នការកក់បនទប់ណដលបានសធវើ ស ើង] 

ស ម្ ុះសភាៀវ ៖ 

កាលបរសិចេទចុុះស ម្ ុះចូល ៖ 

កាលបរសិចេទសចញ ៖ 

ចាំនួនយប់ស្នន ក់សៅស្រុប ៖ 

របសភទណរគ ៖ សទាល  / សភាល ុះ 

ចាំនួនសភាៀវ ៖ 

តថ្មលបនទប់ ៖ 

ពនធ ៖ 

 

 របសភទថ្នការទូទាត់ ៖ 

ទឹករបាក់ស្របុណដលរតវូបង់ ៖ 

 សពលសវលាមកដល់បា៉ា ន់ស្នម ន ៖ 

 សពលសវលាសចញដាំសែើ របា៉ា ន់ស្នម ន ៖ 

ការណែនាំពិសស្ស្ (សបើមាន) ៖ 
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តារាង ៦.៣.៥ ៖ របតិទិនរបចាាំណខ 

ឧបករែ៍ទី ៧ 

ណខ ៖ កញ្ញា  [ោក់បញ្ចូ លណខណដលពាក់ព័នធ] 

ចាំនួនណរគសទាល - 1 នក់ - (x) យប់ ៖ 4 

ចាំនួនណរគសភាល ុះ - 2 នក់ - (xx) យប់ ៖ 5 

អាទិតយ ច័នទ អងាគ រ ពុធ រពហស្បតិ សុ្រក សស្នរ ិ៍ 

 1 2 3 4 5 6 

 

M/M Lee 

Wang 

មកដល់

សមា៉ា ង 3 

រសស្ៀល 

xx 

 

 

 

 

xx 

 

M/M Lee 

Wang សចញ

ដាំសែើ រសមា៉ា ង 

9 រពឹក 

  

Ms. Susie 

Shue 

មកដល់សមា៉ា ង 

1 រសស្ៀល 

x 
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7 8 9 10 11 12 13 

Ms. Susie 

Shue 

សចញ

ដាំសែើ រ

សមា៉ា ង 11 

រពឹក 

 

Mr. Lue 

Kato 

មកដល់

សមា៉ា ង 6 

លាៃ ច 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Mr. Lue 

Kato សចញ

ដាំសែើ រ ? 

(សមា៉ា ង អត់

ដឹង) 

 

 

14 15 16 17 18 19 20 

    

M/M Phan 

មកដល់

សមា៉ា ង 4 

លាៃ ច 

 

xx 

M/M Phan 

សដញ

ដាំសែើ រ

សមា៉ា ង 2

រសស្ៀល 
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21 22 23 24 25 26 27 

 

 

 

M/M Joe 

Smith 

មកដល់ 

សមា៉ា ង១

រសស្ៀល 

xx 

 

 

 

 

 

xx 

M/M Joe 

Smith 

សចញដាំសែើ រ

សមា៉ា ង ១

រសស្ៀល 

 

 

 

 

 

28 29 30 31    
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តារាង ៦.៣.៦ ៖ បងាក ន់ថ្ដទទួលរបាក់ស្រមាប់បនទប់សភាៀវ (យករបាក់សពលមកដល់) 

ឧបករែ៍ ៨ 

កាលបរសិចេទ [ោក់បញ្ចូ លកាលបិរសចេទថ្ថៃសនុះ] ៖ 

 

ស ម្ ុះសភាៀវ ៖  

 

កាលបរសិចចទចូល ៖ កាលបរសិចេទសចញ ៖ 

ចាំនួនយប់ ៖ 

 

តថ្មលបនទប់ ៖  ពនធ ៖  
ស្រុប (រួបបញ្ចូ លទាាំង

ពនធ) រតូវបង់ ៖ 

ទឹករបាក់ណដល

បានបង់ ៖ 

 

ហតថសលខារបស់្សភាៀវ 

 

 

ផទុះស្នន ក់សៅ [ោក់ស ម្ ុះ]  
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អាស្យោា ន ៖ 

អីុណមល ៖ 

ទូរស័្ពទ ៖ 

សគហទាំព័រ ៖ 



 

កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 
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តារាង ៦.៣.៧ ៖ បងាក ន់ថ្ដទាំនិញ សស្វាកមម និងស្កមមភាព 

ឧបករែ៍ទី ៩ក 

កាលបរសិចេទ [ោក់បញ្ចូ លកាលបរសិចេទថ្ថៃសនុះ] ៖  

ស ម្ ុះសភាៀវ ៖ 
កាលបរសិចេទចុុះស ម្ ុះ

ចូល ៖ 
កាលបរសិចេទសចញ 

បរោិយថ្នការទិញ (ការជួលកង់ ស្កមមភាព 

វចិិរតស្នល សិ្លបៈស្មូនឆ្ន ាំងដី ការសបាកគក់ 

។ល។) 

 

 

 

 

តថ្មល + ពនធ ៖ 

ចាំនួនទឹករបាក់ស្រុប (រួមទាាំងពនធ) ណដលរតូវបង់ ៖ ចាំនួនទឹករបាក់ណដលបានបង់៖ 
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ហតថសលខារបស់្សភាៀវ 

 

 

 

ផទុះស្នន ក់សៅ [ោក់ស ម្ ុះ]  

អាស្យោា ន ៖ 

អីុណមល ៖ 

ទូរស័្ពទ ៖ 

សគហទាំព័រ ៖ 

 

តារាង ៦.៣.៧ ៖ បងាក ន់ទទួលរបាក់ទាំនិញ សស្វាកមម និងស្កមមភាព 

ឧបករែ៍ទី ៩ក 

កាលបរសិចេទ [ោក់បញ្ចូ លកាលបរសិចេទថ្ថៃសនុះ] ៖  

ស ម្ ុះសភាៀវ ៖ 
កាលបរសិចេទចុុះស ម្ ុះ

ចូល ៖ 
កាលបរសិចេទសចញ 
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96 

បរោិយថ្នការទិញ (ការជួលកង់ ស្កមមភាព 

វចិិរតស្នល សិ្លបៈស្មូនឆ្ន ាំងដី ការសបាកគក់ 

។ល។)  

 

 

 

 

 

តថ្មល + ពនធ ៖ 

ចាំនួនទឹករបាក់ស្រុប (រួមទាាំងពនធ) ណដលរតូវបង់ ៖ ចាំនួនទឹករបាក់ណដលបានបង់ ៖ 

ហតថសលខារបស់្សភាៀវ 
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ផទុះស្នន ក់សៅ [ោក់ស ម្ ុះ]  

អាស្យោា ន ៖ 

អីុណមល ៖ 

ទូរស័្ពទ ៖ 

សគហទាំព័រ ៖  

 



 

កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 
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តារាង ៦.៣.៨ ៖ បងាក ន់ទទួលរបាក់ទាំនិញ សស្វាកមម និងស្កមមភាព 

ឧបករែ៍ទី ៩ខ 

បងាក ន់ថ្ដស្រមាប់សភាៀវ 

 

ស ម្ ុះសភាៀវ ៖ 

កាលបរសិចេទមកដល់   
កាលបិរសចេទ

សចញដាំសែើ រ 
 

បរោិយ ឯកតា តថ្មល 

អាហារសពលលាៃ ច   

ទឹកសុ្ទធ   

ទឹកណផលសឈើ    

ណត/កាសហវ   
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ស្ស្នសបៀរ   

សុ្កូោ   

ដាំ ូងចាំែិត   

សបាកគក់   

ជួលកង់   

ការរបគុាំតន្តនតី    

សនស្នទ   

ការសដើរកមានតឆ្ៃ យៗ   

ការសធវើបងាា ញវធីិសធវើមាូប   

ការសធវើបងាា ញវធីិោាំដាំណ្តាំ

កសិ្កមម 
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ការសធវើបងាា ញណផនកវបបធម៌   

សផសងៗ   

សផសងៗ   

ស្រុប   
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៦.៤. សគហកិចចលអ 

តួនទីរបស់្អនកសរៀបចាំផទុះ  

 ស្មាអ ត និងណថទាាំបនទប់សភាៀវ និងកណនលងស្នធារែៈថ្នផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក។  

ផទុះស្នន ក់សៅស្នអ ត និងមានស្ណ្តត ប់ធាន ប់លអ ផដល់នូវអតថរបសោជន៍ជាសរចើន ដូចជា៖ 

 សភាៀវចូលស្នន ក់សៅកាន់ណតសរចើន  

 ថ្ថលបនទប់ខពស់្ជាងមុន  

 សភាៀវយកចិតតទុកោក់ណថទាាំរទពយស្មបតតិរបស់្អនកជាងមុន 

 សភាៀវស្នន ក់សៅកាន់ណតយូរ លាំណហកាយ និងទិញរបស់្របរកាន់ណតសរចើន  

 សភាៀវរត ប់មកវញិកាន់ណតសរចើន   

 សភាៀវណែនាំផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនកសៅអនកដថ្ទកាន់ណតសរចើន 

 បុគគលិកមានសមាទនភាព 

 បញ្ញា សុ្ខភាពនិងសុ្វតថិភាពកាន់ណតតិច (ស្តវលអិតចថ្រង សរោុះថាន ក់ ដុុះផសិត 

។ល។) 
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S 

 ការសរបើរបាស់្របព័នធសគហកិចចលអ នឹងជួយឱ្យអនករកាបនទប់ស្នន ក់សៅស្នអ ត និង

មានរសបៀបសរៀបរយ។ ណផនកសនុះពនយល់ពីរសបៀបសរបើរបាស់្របព័នធ ៦ ជាំហាន សដើមបីធាន

បាននូវសស្វាសគហកិចចលអស្រមាប់សភាៀវទាាំងអស់្។ 

ជាំហានទី ១ ៖ ការចូលបនទប់សភាៀវ 

 សរបើរបព័នធស្តង់ោរសៅសរៀងរាល់សពលណដលអនកចូលបនទប់សភាៀវ។ ការសធវើណបបសនុះ 

នឹងជួយ ៖  

 សធវើឱ្យសភាៀវកាន់ណតមានផ្លសុ្កភាព  

 បសងកើនរបសិ្ទធភាពរបស់្អនក 

 សូ្មសមើលឧបករែ៍សគហកិចចលអ ទី១   

ជាំហានទី ២ ៖ ការសរបើរបាស់្ណបបបទថ្នការស្មាអ តលអ 

 សរបើរបាស់្របព័នធស្មាអ តស្តង់ោរសដើមបីស្នសាំស្ាំថ្ចសពលសវលា។ សដើមបីអនុវតត 

អនកគួរណត ៖ 

 សរៀបចាំស្មាា រស្មាអ តទាាំងអស់្សៅណកបរខលួន មុននឹងអនកចាប់សផតើមស្មាអ ត  

 សោរពតាមសោលការែ៍ណែនាំស្តីពីសុ្វតថិភាព សៅសពលសរបើរបាស់្ផលិតផល

ជ ាំហា ន  ៦  ស ប្ា រ ច់ ត ណ់ច ង ភស វា ភគ ហ ក ចិ ចល អ 
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ស្មាអ ត   

 សូ្មសមើលឧបករែ៍សគហកិចចលអ ទី ២ និង ទី៣ ។  

ជាំហានទី ៣ ៖ ការស្មាអ តបនទប់សភាៀវ 

 ជានិចចកាល ស្មាអ តបនទប់សភាៀវពីសលើ (ពិោន អាំពូលសភលើង ជញ្ញា ាំង បងអួច) 

ចុុះសរកាម (សរគឿងស្ងាា រមិ ករមាលឥដា ធុងស្ាំរាម)។ ការសរបើរបាស់្របព័នធស្មាអ តសនុះ 

នឹងជួយអនក ៖  

 សធវើការបានសលឿន  

 សជៀស្វាងការរ ាំលងកណនលងណ្តមួយ  

 សជៀស្វាងការស្មាអ តកណនលងដណដល 

 សូ្មសមើលឧបករែ៍សគហកិចចលអ ទី ៤ 

ជាំហានទី ៣ ៖ ការស្មាអ តកណនលងស្នធារែៈ 

 ជាថមីមតងសទៀត សូ្មសរបើរបាស់្របព័នធសនុះ និងស្មាអ តពីសលើ (ពិោន សភលើង ជញ្ញា ាំង 

បងអួច) ចុុះសរកាម (សរគឿងស្ងាា រមិ ករមាលឥដា ធុងស្ាំរាម)។ សៅសពលស្មាអ ត

សៅកណនលងស្នធារែៈ ៖ 

 មិនរតូវឲ្យសភាៀវសដើរសលើករមាលឥដាសស្ើម (សរបើស្ញ្ញា  និងសៅអីឃ្លាំងកណនលង
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សស្ើម)។  

 ទទួលសភាៀវសោយភាពរាក់ទាក់និងស្និទធស្នន ល។ ញញឹម សហើយនិោយថា 

“អរុែសួ្ស្តី/ស្នយ័នតសួ្ស្តី/ទិវាសួ្ស្តី សលាក/សលាកស្សី្!” 

ជាំហានទី ៤ ៖ ការស្មាអ តបនទប់ទឹក 

 សូ្មចងចាាំ ៖ សភាៀវអាចយកចិតតទុកោក់ោ៉ាងខាល ាំងសលើភាពស្នអ តថ្នបនទប់ទឹក។ 

ការមិនសពញចិតតរបស់្សភាៀវជាទូសៅ រួមមាន ៖  

 កញ្ច ក់កខវក់ 

 បងគន់កខវក់ 

 ស្ក់រជរុះកនុងបនទប់ទឹក (អាងទឹក ករមាលឥដា ទឹកផ្លក ឈូក ចានលាងថ្ដ) 

 រកោស្បងគន់មិនរគប់រោន់ (ជានិចចកាល រតូវទុកោក់រកោស្ពីរដុាំ

កនុងបនទប់ទឹក)  

 សូ្មសមើលឧបករែ៍សគហកិចចលអ ទី ៥ 

ជាំហានទី ៥ ៖ ការស្មាអ តបនទប់ស្នន ក់សៅសលើស្ពីមួយយប់ 

 បនទប់ស្នន ក់សៅសលើស្ពីមួយយប់ មានន័យថា សភាៀវស្នន ក់សៅសលើស្ពីមួយយប់។ 

របការស្ាំខាន់ រតូវធានថាបនទប់ទាាំងសនុះ ថមី និងស្នអ ត ជាសរៀងរាល់ថ្ថៃ ប៉ាុណនតអនកមិន
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ចាាំបាច់បតូរករមាលពូក និងកណនសងរាល់ថ្ថៃស ើយ។ ស្រមាប់សភាៀវស្នន ក់សៅរយៈសពលណវង 

រតូវដូរករមាលពូក និងកណនសងសរៀងរាល់ ៣/៤ ថ្ថៃមតង។ 

 សូ្មសមើលឧបករែ៍សគហកិចចលអទី ៦ ។  

តារាង ៦.៤.១ ៖ ការចូលបនទប់សភាៀវ 

ឧបករែ៍ទី ១ 

ក ៖ ការចូលបនទប់សភាៀវ 

១- សោុះទាវ រជាមុន។  

២- និោយថា “សរៀបចាំបនទប់” ឲ្យឮៗ (ជាភាស្នអង់សគលស្) សដើមបីឲ្យមនុស្សសៅខាងកនុង

ស្នត ប់ឮអនក។ 

៣-  របសិ្នសបើោម នចសមលើយសទ អនកអាចចូលកនុងបនទប់បាន។  

៤-  សបើទាវ រចាំហ សៅសពលស្មាអ ត បនទប់។ 

ខ ៖ ករែីសភាៀវសៅកនុងបនទប់ 

១- សោុះទាវ រ 

ឧ រ ក រែ ៍ភគ ហ ក ចិ ច 
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២-  និោយថា “សរៀបចាំបនទប់” ឲ្យឮៗ (ជាភាស្នអង់សគលស្) សដើមបីឲ្យមនុស្សខាងកនុង

ស្នត ប់ឮ 

៣-  របសិ្នសបើសភាៀវសៅកនុងបនទប់សនុះ និងសឆលើយតបមកអនកវញិ សូ្មនិោយ (ឲ្យឮៗ) 

ថា “សុ្ាំសទាស្ ខាុាំនឹងមកមដងសទៀត សៅសពលសរកាយ ” 

៤- ស្មាអ តកណនលងសផសង ឬសធវើកិចចការសផសងសទៀត  

៥-  រត ប់មកវញិសពលសរកាយ សូ្មសោុះទាវ រ សហើយនិោយថា “សរៀបចាំបនទប់” 

៦-  របសិ្នសបើោម នចសមលើយ សូ្មចូលកនុងបនទប់សនុះ 

៧-  សបើទាវ របនទប់ចាំហ សៅសពលស្មាអ ត  

 

តារាង ៦.៤.២ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ស្មាា រស្មាអ ត 

ឧបករែ៍ទី ២ 

  

មា៉ាស្់មុខ និងសស្ស្នមថ្ដ  

ធុងស្រមាប់ោក់ស្មាា រស្មាអ ត   

 អូស្នណវល 

 



 

កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 
  

107 

 ស្នរធាតុស្មាអ តរគប់មុខ 

 ទឹកជូនកញ្ច ក់  

 ទឹកលាងបងគន់ 

ធុង  

អាំសបាស្ និងរបោប់ចូកស្ាំរាម  

រកណ្តត់ស្នអ ត  

ថាន ាំបាញ់ស្មាល ប់ស្តវលអិត  

ថង់/កន្តនតកស្រមាប់ោក់ស្ាំសលៀកបាំពាក់របោក់  

ថង់/កន្តនតកស្រមាប់ស្មាា រ ៖ 

 ទឹកសុ្ទធ 

 ស្នប៊ាូ 

 រកោស្បងគន់ 

 

ថង់ស្ាំរាមធាំស្រមាប់ោក់ស្ាំរាមយកសៅសចាល  
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រកណ្តត់ជូតឥដា  

រចាស្ដុស្ស្មាអ ត  

រចាស្ដុស្បងគន់  

ថង់/កន្តនដកស្រមាប់ោក់ករមាលពូក និងកណនសងស្នអ ត  

តារាង ៦.៤.៣ ៖ កតាត រតូវសធវើ និងកតាត មិនរតូវសធវើ កនុងការសរបើរបាស់្ស្មាា រស្មាអ ត  

ឧបករែ៍ទី ៣ 

កតាត រតូវសធវើ 

 សធវើតាមសស្ចកតីណែនាំរបស់្សរាង

ចរកផលិត 

 សបើកបងអួច 

 ពាក់មា៉ាស្់មុខ និងសស្ស្នមថ្ដ 

 លាយពរងាវស្នរធាតុស្មាអ តសៅតាម

ការណែនាំរបស់្សរាងចរកផលិត 

 កតាត មិនរតូវសធវើ  

 ោក់ស្នរធាតុស្មាអ តកនុងដបណដលោម ន 

ស្នល កស្មាគ ល់ 

 លាយស្នរធាតុគីមី 

 ោក់ស្នរធាតុស្មាអ តជិតអាហារ 

 ជក់បារ  ីបរសិភាគ ឬផឹក កនុងសពលកាំពុងសរបើ

របាស់្ស្នរធាតុស្មាអ ត 
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 បិទគរមបឲ្យជិតលអ 

តារាង ៦.៤.៤ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ស្កមមភាពស្មាអ តបនទប់សភាៀវ 

ឧបករែ៍ទី ៤ 

  

ការស្មាអ តពីសលើចុុះសរកាម ៖ សធវើស្កមមភាពនីមួយៗ តាមលាំោប់លាំសោយ សោយស្មាអ តពីសលើចុុះសរកាម 

និងមតងមួយៗ  

សបាស្ស្មាអ តពិោន (ស្ាំបុកពីងពាង ផសិត ធូលី)  

សបាស្ស្មាអ តជញ្ញា ាំង និងសរគឿងសឈើ  (ស្ាំបុកពីងពាង ផសិត ធូលី និង ដី)  

ស្មាអ តបងអួច និងសធនើ របងអួច   

សបាស្ និងជូតស្មាអ តសោយរកណ្តត់សស្ើមចាំសពាុះស្មាា រមួយចាំនួន (ទូរទស្សន៍ សរគឿង

ស្ងាា រមិ សរគឿងតុបណតងលមអ ថ្ដទាវ រ កងាា រ) 

 

សបាស្ និងជូតករមាលឥដា  

យកស្ាំរាមសចញ និងស្មាអ តធុងស្ាំរាម  
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តារាង ៦.៤.៥ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ការស្មាអ តបនទប់ទឹក 

ឧបករែ៍ទី ៥ 

  

ពាក់មា៉ាស្់ និងសស្ស្នមថ្ដ  

បតូរ/សរៀបចាំករមាលពូក  

សរៀបចាំរបស់្របរទាាំងអស់្ឲ្យមានស្ណ្តត ប់ធាន ប់  

ស្មាអ តបនទប់ទឹក  

បនទ ប់ពីស្មាអ តរួច 

បិទបងអួច របសិ្នសបើអាច 

បិទកងាា រ/មា៉ា សីុ្នរតជាក់ 

បិទអាំពូលសភលើង 

បិទ និងចាក់សស្នទាវ រ 
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ស្មាអ តពិោន  

ស្មាអ តជញ្ញា ាំង (សរបើអូស្នណវល និងរចាស្ដុស្សដើមបីជរមុះស្នឹម/ណស្ល)  

ស្មាអ តវាាំងននទឹកផ្លក ឈូក ឬទាវ រ សោយសរបើរចាស្ដុស្  

ស្មាអ តបងគន់  

ស្មាអ តកញ្ច ក់សោយសរបើទឹកជូតកញ្ច ក់ និងរកណ្តត់ស្ៃួត  

ស្មាអ តសធនើរទាាំងអស់្ និងវតថុចាប់ភាា ប់ជញ្ញា ាំងដថ្ទសទៀតកនុងបនទប់ទឹកសោយសរបើរកណ្តត់

សស្ើម  
 

លាង និងជូតស្មាអ តចានលាងថ្ដ  

ោក់បាំសពញស ើងវញិនូវស្មាា រស្រមាប់សរបើរបាស់្កនុងបនទប់ទឹក (រកោស្បងគន់ ស្នប៊ាូ)  

ស្មាអ តករមាលឥដា (សបាស្ជូត)  

មិនរតូវឲ្យសឃើញស្ក់រជរុះសៅកណនលងណ្តមួយស ើយ (ចានលាងថ្ដ ទឹកផ្លក ឈូក បងគន់ 

ជញ្ញា ាំង ករមាលឥដា) 
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យកស្ាំរាមសចញ និងស្មាអ តធុងស្ាំរាម  

 

 

តារាង ៦.៤.៦ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ការស្មាអ តបនទប់ស្នន ក់សៅសលើស្ពីមួយយប់ 

ឧបករែ៍ទី ៦ 

  

ស្មាអ តបនទប់សភាៀវតាមធមមតា  

របស្ិនសបើករមាលពូកសខនើយសៅសលើណរគមិនទាន់របោក់ 

រោន់ណតសរៀបចាំស ើងវញិសៅបានសហើយ - សបើរបោក់ រតូវដូរករមាលសចញ។  
 

សលើករ ាំកិលស្មាា ររបស់្សភាៀវ សៅសពលណដលរតូវស្មាអ តណតប៉ាុសណ្តណ ុះ  

យកស្ាំរាមសចញ និងស្មាអ តធុងស្ាំរាម  

ស្មាអ ត និងបាំសពញស្មាា រសរបើរបាស់្កនុងបនទប់ទឹកស ើងវញិ តាមធមមតា  
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៦.៥. សស្វាមាូបអាហារ 

  

 ការសរបើរបាស់្របព័នធសស្វាមាូបអាហារ នឹងជួយអនករកាកណនលងហូបអាហារឲ្យមាន

ភាពស្នអ ត និងទាក់ទាញ។ ចាំែុចសនុះ នឹងជួយឱ្យអនកបសរមើមាូបអាហាររបកបសោយ

ភាពស្និទធស្នន ល និងរបសិ្ទធភាព។  

ជាំហានទី ១ ៖ ការសរៀបចាំកណនលងបរសិភាគអាហារ 

 សរៀបចាំកណនលងបរសិភាគអាហារ សៅមុនសពលសភាៀវមកដល់។ 

 ធានថា បុគគលិកណផនកចមអិនអាហារ រកាស្តង់ោរអនម័យខពស់្។  

ជាំហានទី ២ ៖ ការបសរមើមាូប 

 ញញឹម និងរាក់ទាក់សភាៀវ សៅសពលបសរមើមាូបអាហារ 

 រតូវយកចិតតទុកោក់សលើតរមូវការរបស់្សភាៀវ 

 ពនយល់ពីអវីណដលមានសៅកនុងមុខមាូប 

 ពយោមសឆលើយតបតាមស្ាំសែើ សុ្ាំស្នមញ្ាៗ របសិ្នសបើអាចសធវើបាន 

ជាំហានទី ៣ ៖ ការស្មាអ តសរកាយសពលអាហារ - សៅសពលបញ្ច ប់ការបសរមើមាូប ៖ 

 ស្មាអ តកណនលងបរសិភាគ 

 សរៀបចាំរាល់អវីៗរគប់ស្ពវ ស្រមាប់ការបសរមើមាូបបនទ ប់  

ជ ាំហា ន  ៣  ស ប្ា រ ច់ ត ណ់ច ង ភស វា រ ាូរ ល អ 
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114 

 

តារាង ៦.៥.១ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ការសរៀបចាំកណនលងបរសិភាគអាហារ 

ឧបករែ៍ទី ១ 

ស្មាអ តកណនលងបរសិភាគអាហារ ពីសលើចុុះសរកាម (ពិោន ជញ្ញា ាំង សរគឿងស្ងាា រមិ ករមាលឥដា)  

សរៀបករមាលតុ កណនសងជូតមាត់ ចងកឹុះ កាាំបិត ស្ម ស្នល បរពា ណកវ ណពង ។ល។  

ោក់សរគឿងបណនថមរស្ជាតិ សលើតុ តាមតរមូវការ (អាំបិល សរមច ប៊ាីសចង ទឹករជលក់ ។ល។)  

សរៀបចាំសស្វាសភស្ជាៈ (កាសហវ កញ្ច ប់ណត ទឹកសៅត  ទឹកសោុះសោ ស្ករ ។ល។)  
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តារាង ៦.៥.២ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ការបសរមើមាូប 

ឧបករែ៍ទី ២ 

ទទួលរាក់ទាក់សៅសពលសភាៀវមកដល់  

សៅសពលសភាៀវចូលអងគុយ សូ្មរបាប់ពីមុខមាូប និងសភស្ជាៈ ណដលនឹងរតូវបសរមើជូន   

បសរមើសភស្ជាៈជូនសភាៀវ (ទឹក កាសហវ ណត)  

សលើកមាូបជូនសភាៀវ សៅសពលសរៀបចាំរួចរាល់សហើយ   

ពយោមបាំសពញតាមការសស្នើសុ្ាំអាហារស្នមញ្ាៗ ឧ. អនកខលុះមិនហូបស្នច់  

សៅសពលសភាៀវចាកសចញ សូ្មញញឹម និងនិោយថា “អរគុែ សូ្មឱ្យរកីរាយថ្ថៃសនុះ” (ឬ

លាៃ ចសនុះ) 
 

ស្មាអ តតុ និងកណនលងបរសិភាគ បនទ ប់ពីសភាៀវសចញ  
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តារាង ៦.៥.៦ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ការស្មាអ តបនទ ប់ពីបរសិភាគអាហារ 

ឧបករែ៍ទី ៣ 

ស្មាអ តតុ និងសៅអី (ឬ បង់អងគុយ) - ស្មាអ តមាូបកាំពប់ និងកសមទចមាូប  

ស្មាអ តករមាលឥដា  

ស្មាអ ត និងបាំសពញសរគឿងបណនថមរស្ជាតិ (អាំបិល សរមច សរគឿងសទស្ ។ល។)   

ស្មាអ ត និងបាំសពញស្មាា របណនថម (កណនសងជូតមាត់ សឈើចាក់សធមញ ។ល។)  

សរៀបចាំសរគឿងបណនថមរស្ជាតិ និង ស្ម ស្នល បរពា កាំបិត ឲ្យមានរសបៀបសៅសលើតុ ឬ រកាទុកមួយ 

ណ ក។  
 

យកករមាលតុ កណនសងជូតមាត់ណដលរបោក់ ។ល។ សៅសបាកគក់  

សបាស្ជូតស្មាអ តករមាលឥដា  

លាង និងជូតឱ្យស្ៃួត ណពង ណកវ ចាន ស្ម ស្នល បរពា កាាំបិត ចងកឹុះ ។ល។  
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េវុតថិភាព 
ន្ិ្េខុភាព 
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៧. សុ្វតថិភាព និងសុ្ខភាព 

 

 សៅសពលអនកសបើកសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ អនកទទួលខុស្រតូវសលើសុ្វតថិភាព និង

សុ្ខភាពរបស់្សភាៀវនិងបុគគលិករបស់្អនក។ ការរបកាន់ខាា ប់នូវស្តង់ោរសុ្វតថិភាពនិង

សុ្ខភាពលអសៅកនុងផទុះស្នន ក់សៅ នឹងជួយអនកទាក់ទាញសភាៀវ សធវើឲ្យអាជីវកមមរបស់្អនក 

រកីចសរមើន និងផតល់នូវសស្ចកតីសុ្ខណផនកផលូវចិតត។  

 វគគសិ្កាសនុះ ផតល់នូវទិដាភាពរួមថ្នណផនកសផសងៗថ្នសុ្វតថិភាពនិងសុ្ខភាព ណដល

ទាក់ទងនឹងផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក។ គាំរូតារាងសផទៀងផ្លទ ត់ រតូវបានោក់បញ្ចូ ល សហើយ

អនកអាចសធវើការផ្លល ស់្បតូររបសិ្នសបើចាាំបាច់ សដើមបីបាំសពញតាមតរមូវការរបស់្អនក។ 

ណចករ ាំណលកព័ត៌មានជាមួយបុគគលិករបស់្អនក សដើមបីឲ្យពួកសគអាចអនុវតតតាមការណែនាំ  

និងដាំបូនម នទាាំងសនុះ រពមទាាំងរកាស្តង់ោរខពស់្ស្រមាប់ផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក។  

វគគសិ្កាសនុះ មានសោលបាំែង ៖ 

 សលើកកមពស់្ស្ុវតថិភាព និងសុ្ខភាពស្រមាប់អនកបសរមើសស្វាផទុះស្នន ក់សៅ និងសភាៀវ 

 ផតល់នូវឧបករែ៍ និងតារាងសផទៀងផ្លទ ត់សដើមបីធានស្តង់ោរសុ្វតថិភាពនិងសុ្ខភាពលអសៅកនុង

ផទុះស្នន ក់សៅរបស្់អនក។  

សស្ៀវសៅស្កមមភាព ៖ 

 សយើងនឹងពិភាកាអាំពីណផនកកនុងវគគបែដុ ុះបណ្តដ ល ទី ៧ 
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 អនកអាចរកាស្តង់ោរសុ្វតថិភាពនិងសុ្ខភាពខពស់្ សៅកនុងផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក 

សោយចាំណ្តយបនតិចបនតួចប៉ាុសណ្តណ ុះ។  

 ការខកខានមិនបានរកាស្តង់ោរខពស់្ នឹងសធវើឲ្យថយចុុះនូវចាំនួនសភាៀវស្នន ក់

សៅផទុះរបស់្អនក។  

 អនកអាចសជៀស្វាងសរោុះថាន ក់ និងបញ្ញា មួយចាំនួន សោយអនុវតតរបព័នធសុ្វតថិភាព

និងសុ្ខភាពជាមូលោា ន។  

 អនកមិនអាចទប់ស្នក ត់សរោុះថាន ក់ និងបញ្ញា ទាាំងអស់្បានសទ ប៉ាុណនតការដឹងជាមុន

ពីវធីិសឆលើយតបនឹងសរោុះថាន ក់ និងបញ្ញា ទាាំងសនុះ អាចកាត់បនថយករមិតថ្ន

ការខូចខាត និងការបាត់បង់។ 

៧.១. សុ្វតថិភាព និងសុ្ខភាពការងារ ៖ 

ការបងាក រសរោុះថាន ក់ ៖  

 សរោុះថាន ក់ជាសរចើន អាចបងាក របានជាមួយនឹងការសរៀបចាំណផនការសោយរបរង

របយ័តន។ ការសរបើរបាស់្របព័នធណថទាាំអោរជារបចាាំ ការសរៀបាំស្ណ្តត ប់ធាន ប់ និង

ការស្មាអ តទីកណនលងណដលសរបើរបាស់្រួមោន  និងការរកាស្នតិសុ្ខបនទប់សភាៀវ អាចបងាក រ

របួស្ ឬការខូចខាតចាំសពាុះស្មាា រផ្លទ ល់ខលួន។ ការធានថា បុគគលិករបស់្អនកសស្លៀក 

កាំែត់ស្មាគ ល់ 
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ស្ាំសលៀកបាំពាក់ការពារសុ្វតថិភាព សហើយពួកសគទាាំងអស់្ដឹងពីវធីិសរបើរបាស់្ឧបករែ៍

សោយសុ្វតថិភាពសនុះ គឺអាចកាត់បនថយសរោុះថាន ក់សៅកណនលងសធវើការ និងសធវើឲ្យស្តង់ោរ

របស់្អនកកាន់ណតរបសស្ើរស ើង (សូ្មសមើលឧបករែ៍ OSH ទី១ និងទី២)។    

អនម័យលអ ៖ 

 អនក និងបុគគលិករបស់្អនក ចាាំបាច់រតូវអនុវតតរបព័នធអនម័យលអសៅកណនលងសធវើការ 

ដូចជា ការលាងថ្ដជារបចាាំ និងការចងស្ក់សៅខាងសរកាយសៅសពលចមអិនមាូប 

(សូ្មសមើលឧបករែ៍ OSH ទី៣)។  

សុ្វតថិភាពអគគិភ័យ ៖  

 អនកអាចកាត់បនថយហានិភ័យអគគិភ័យ សោយអនុវតតរបព័នធបងាក រសរោុះថាន ក់ 

រួមមាន ការណថទាាំឧបករែ៍បរកិាខ រ ការរតួតពិនិតយហាគ ស្ និងចរនតអគគិស្នីជារបចាាំ 

ការសរៀបចាំស្ណ្តត ប់ធាន ប់តាមផលូវសដើរ និងសធវើោ៉ា ងណ្តកុាំឲ្យមានអវីបាាំងផលូវសដើរនិងទាវ រ។ 

ជាសរឿយៗ អគគិភ័យបងកឲ្យមានការភាា ក់សផអើលដល់មនុស្ស។ ការបសងកើតតារាងសផទៀងផ្លទ ត់

សុ្វតថិភាពអគគិភ័យអាចកាត់បនថយការខូចខាត (សូ្មសមើល ឧបករែ៍  OSH ទី៤ )។  

ការកមាច ត់ស្តវលអិតចថ្រង ៖  

 ការអនុវតតរបព័នធអនម័យនិងភាពស្នអ តជាមូលោា នសៅកនុងផទុះស្នន ក់សៅរបស់្អនក 

អាចជួយទប់ស្នក ត់មិនឲ្យស្តវលអិតចថ្រងចូល (សូ្មសមើល ឧបករែ៍ OSH ទី ៥) 
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ការសឆលើយតបចាំសពាុះសរោុះថាន ក់ ៖  

 ការសរបើរបាស់្របព័នធសឆលើយតបសរោុះថាន ក់អាចជួយកាត់បនថយការខូចខាត 

សៅសពលសរោុះថាន ក់សកើតស ើង។  

ការស្សន្តងាគ ុះបឋម ៖  

 សតើអនកមានរបអប់ស្មាា រស្សន្តងាគ ុះបឋមសដើមបីពយបាលរបួស្ និងជាំងឺស្ស្នលៗ

ឬសទ? សតើវាងាយស្ស្ួលយកមកសរបើ ឬសទ? សតើបុគគលិករបស់្អនកដឹងថារបអប់ស្មាា រសនុះ

សៅកណនលងណ្ត ឬសទ? សតើវាមានរគប់ស្មាា រណដលអនករតូវការ ឬសទ? សតើវាផុតកាល

កាំែត់សរបើរបាស់្ ឬសៅ? (សូ្ម ឧបករែ៍ OSH ទី ៦)។  

ការសឆលើយតបនឹងអគគិភ័យ ៖  

 សតើអនកមានណផនការអវីខលុះ កនុងករែីមានអគគិភ័យសកើតស ើង? សតើអនក និងបុគគលិក

របស់្អនកដឹងថារតូវសធវើអវីខលុះ ឬសទ? ការមានតារាងសផទៀងផ្លទ ត់ស្រមាប់ការសឆលើយតបនឹង

អគគិភ័យមួយ និងការសរៀបចាំឲ្យមានការហវឹកហាត់ពនលត់អគគិភ័យជាសទៀងទាត់ អាចជួយ

អនកស្សន្តងាគ ុះជីវតិ និងកាត់បនថយការខូចខាតសៅសលើរទពយស្មបតតិរបស់្អនក (សូ្មសមើល

ឧបករែ៍ OSH ទី៧) 

 

 

តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ OSH 
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តារាង ៧.១.១ ៖ កតាត រតូវសធវើ និងកតាត មិនរតូវសធវើចាំសពាុះសុ្វតថិភាព និងស្នតិសុ្ខថ្នផទុះស្នន ក់សៅស្រមាប់

អនករគប់រគង  

ឧបករែ៍ទី ១ 

កតាត រតូវសធវើ ៖ 

 ោក់សភលើងបាំភលឺតាមផលូវសដើរ និងកណនលង

ណដលសរបើរួមោន  

 ោក់បងាក ន់ថ្ដសៅតាមជសែតើ រ 

ទាាំងអស់្ 

 ោក់សស្នបងអួច និងទាវ រ 

 ណថរកាកាាំជសែតើ រ និងជសែតើ រ

ឲ្យស្ថិតកនុងស្នថ នភាពលអ 

 ភាា ប់រពីសភលើងសៅនឹងដី (កនុងដី) 

 ណថទាាំឧបករែ៍ពនលត់អគគិ ភ័យ 

 ធានថាស្មាា រស្សន្តងាគ ុះបឋមមាន

រគប់រោន់  

  

  

កតាត មិនរតូវសធវើ  ៖ 

 ទុករបស់្របរបាាំងកណនលងស្នធារែៈ ឬ

ផលូវសចញរោអាស្នន  

 ោក់ទាំពក់កមពស់្រតឹមណភនក 

 ឲ្យស្តវស្ស្រកចូលកនុងផទុះបាយ ឬ កណនលង

បរសិភាគអាហារ  

 សរបើកាាំបិតណដលោម នសុ្វតថិភាព 

 ចាក់សស្នទាវ រសចញស្រមាប់អគគិភ័យ 

 ទុកស្មាា រមានតថ្មលសចាល 

 សរបើឧបករែ៍ខូច 

 ឲ្យបុគគលិកសធវើការសរចើនហួស្សហតុ 

 កាន់ឬយួរវតថុខពស់្ជាងណភនក 

 មិនចាក់សស្នរទាវ របនទប់សភាៀវ  

 ្នសជើងណវងសពកសពលស ើងជសែតើ រ 
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តារាង ៧.១.២ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់អនម័យខលួនរបាែស្រមាប់បុគគលិកណដលទាក់ទងជាមួយសភាៀវ 

Tool 2 

 

សតើខាុាំ ៖ 

 ោក់របាាំងសៅកណនលងឥដាសស្ើម 

សៅសពលស្មាអ តសដើមបីកុាំឲ្យមនុស្ស

រអិលដួល 

 អនុញ្ញា តឲ្យបុគគលិក (រួមទាាំងខលួន

អនកផ្លទ ល់) ស្រមាកសៅសពលឈឺ 

 ពាក់ណស្បកសជើងជាំនួយ ណដលមុាាំ 

 

 ពាក់ណស្បកសជើងមាាំជាប់លអ។  

 ពាក់មា៉ាស្់ និងសស្ស្នមថ្ដសៅសពល

សធវើការជាមួយជាតិគីមីពុល។  

 ប៉ាុះរពីសភលើងសោយថ្ដសស្ើម 

 ពយោមជួស្ជុលអវីមួយសោយខលួនឯង របសិ្ន

សបើមិនមានសុ្វតថិភាព ឲ្យនរណ្តមាន ក់ជួយ។ 
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 បានមុជទឹក ឬលាងស្មាអ តខលួនសហើយ 

ឬសៅថ្ថៃសនុះ? 

 បានសរបើរបាស់្ថាន ាំលាបសកលៀកសហើយ 

ឬសៅ? 

 បានដុស្សធមញសហើយ ឬសៅថ្ថៃសនុះ? 

 បានស្មាអ ត និងកាត់តរមឹមរកចកសហើយ

ឬសៅ? 

 បានលាងថ្ដសរៀងរាល់សរកាយសពលចូល

បនទប់ទឹកសហើយ ឬសៅ? 

 បានលាងថ្ដសៅមុន/សរកាយសពល

បរសិភាគអាហារសហើយ ឬសៅ? 

 បានចងស្ក់សៅសរកាយសពលសៅ

ណកបរមអូបអាហារសហើយ ឬសៅ?  

 

 

 បានសស្លៀកស្ាំសលៀកបាំពាក់ស្នអ ត និងមាន

រសបៀបសរៀបរយសហើយ ឬសៅ? 

 បានពាក់ណស្បកសជើង និងស្ាំសលៀកបាំពាក់

ការពារសុ្វតថិភាពកនុងសពលសធវើការសហើយ 

ឬសៅ? 

 បានសរបើរបាស់្ថ្ស្បរុ ាំមុខរបួស្សហើយ 

ឬសៅ? 

 បានខទប់មាត់សៅសពលកអក ឬកណ្តត ស់្ 

ឬសទ? 

 បានសបាុះសចាលរកោស្អនម័យណដល

របោក់ភាល មៗ  ឬសទ? 

 បានស្រមាករបសិ្នសបើខាុាំឈឺ ណដរឬសទ? 
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តារាង ៧.១.៤ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ការកមាច ត់ស្តវលអិតចថ្រង   

តារាង ៧.១.៣ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ សុ្វតថិភាពអគគិភ័យ 

ឧបករែ៍ទី ៣ 

  

 បាំពាក់កែតឹ ងរបកាស្អាស្ននអគគិភ័យកនុងបនទប់សភាៀវនីមួយៗ (សបើអាចសធវើ សៅបាន)  

 នីតិវធីិសរកាយសពលជសមលៀស្សចញ សៅណផនកខនងទាវ រថ្នបនទប់សភាៀវនីមួយៗ 

 អនុវតតនីតិវធីិជសមលៀស្ជាមួយបុគគលិករបស់្អនកឲ្យបានសទៀងទាត់ 

 សរជើស្សរ ើស្យកកណនលងមានសុ្វតថិភាពសដើមបីជសមលៀស្សៅទីសនុះ 

 បាំពាក់ឧបករែ៍ពនលត់អគគិភ័យសៅតាមជាន់នីមួយៗ 

 សរៀបចាំឲ្យមានរចកសចញស្ស្ួលពីបនទប់សភាៀវនីមួយៗ (ណែនាំឱ្យមានពីរផលូវ 

ឧទាហរែ៍ តាមទាវ រ និងតាមបងអួច)  

 សរៀបចាំឲ្យមានមសធយបាយសុ្វតថិភាពស្រមាប់អនកស្នន ក់សៅទាាំងអស់្ ចុុះសៅកាន់ជាន់

ផ្លទ ល់ដី  

 ធានថាបងអួច និងទាវ រទាាំងអស់្ អាចសបើកបានសៅសពលមានអគគិភ័យ  

 យល់ដឹង និងសោលរពតាមចាប់អគគិភ័យជាតិនិងកនុងមូលោា នទាាំងអស់្ 
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ឧបករែ៍ទី ៤ 

 ពិនិតយសមើលស្តុកសរគឿងមាូបអាហារ ណរកងសលាមានស្តវលអិតចថ្រង 

 រកាមាូបអាហារទាាំងអស់្កនុងរបអប់បិទជិត  

 ស្មាអ តសរគឿងកាំពប់ និងកសមទចកមទីអាហារភាល មៗ  

 កុាំទុកស្ាំែល់អាហារចាំហសចាល 

 រតូវបិទទាវ រ និងបងអួចឲ្យបានជិតលអ 

 បិទរនធ និងស្នន មសរបុះកនុងករមាលឥដា និងជញ្ញា ាំង 

 បិទរបសហាងទុសោ 

 ស្មាអ តកណនលងទុកមាូប និងទុកឲ្យស្ៃួត  

 បិទគរមបធុងស្ាំរាមទាាំងអស់្ 

 ស្មាអ ត និងរមាៃ ប់សមសរាគធុងស្ាំរាមឲ្យបានញឹកញប់ 

 ឧបករែ៍ទាាំងអស់្រតូវស្នអ តជានិចច 

 កាត់តរមឹមរុកខជាតិជារបចាាំ 

 រកាភាពស្នអ តកនុងករមិតខពស់្ 
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តារាង ៧.១.៦ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ ស្មាា រស្សន្តងាគ ុះបឋម (ស្មាា រណដលគួរមាន) 

ឧបករែ៍ទី ៦ 

  

 ណរកមកមាច ត់សមសរាគ 

 បង់រុ ាំរបួស្រគប់ទាំហាំ និងស្ណ្តា ន 

 កុាំណរបស្សស្ទរលី  

 

តារាង ៧.១.៥ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ សរោុះថាន ក់ ឬសរោុះអាស្នន 

ឧបករែ៍ទី ៥ 

  

 យកមនុស្សណដលពាក់ព័នធសៅកាន់កណនលងមានសុ្វតថិភាព 

 សៅរកជាំនួយ របសិ្នសបើចាាំបាច់ (សរបើសលខទូរស័្ពទស្សន្តងាគ ុះបនទ ន់របស់្អនក

ទទួលសភាៀវ) 

 ជួយអនករបួស្ របសិ្នសបើអាចសៅរួច (សរបើរបាស់្ស្មាា រស្សន្តងាគ ុះបឋមណដលមាន

ស្ស្នប់) 

 ណស្វងរកមូលសហតុណដលបងកសរោុះថាន ក់ ឬសរោុះអាស្នន សហើយពយោមកាត់បនថយ

ការខូចខាត 

 បនទ ប់មក ពិភាកាពីវធីិបងាក រសរោុះថាន ក់ ឬសរោុះអាស្ននមិនឲ្យសកើតស ើងមតងសទៀត  
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 កញ្ច ប់ស្ាំ ី 

 ស្គុត 

 មាុលខាទ ស់្  

 ណទរម៉ាូណម៉ារត 

 ថាន ាំបាំបាត់ការឈឺចាប់ (អាស្ពីរនី) 

 ដសងកៀប 

 ស លាបបសែត ញមូស្ (calamine) 

 កថ្ន្តនត 

 សផសងៗ? 

 

តារាង ៧.១.៧ ៖ តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ សតើរតូវសធវើអវីខលុះកនុងករែីមានអគគិភ័យ 

ឧបករែ៍ទី ៧ 

  

 របកាស្អាស្ននដល់របជាជនកនុងតាំបន់ សដើមបីឲ្យពួកសគអាចចាកសចញសៅរកកណនលង

មានសុ្វតថិភាព  

 ចុចកែតឹ ងរបកាស្អគគិភ័យ  

 ទូរស័្ពទសៅអងគភាពពនលត់អគគិភ័យជាបនទ ន់ 

 របស្ិនសបើមានមនទិលស្ងស័យ រតូវជសមលៀស្មនុស្សសចញពីអោរ 
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 យកសភាៀវ និងបុគគលិកសចញសោយរហ័ស្ និងសស្ៃៀមស្នៃ ត់ សៅកាន់កណនលងសុ្វតថិភាព 

 យករបាក់សចញទាាំងអស់្ សបើអាចសៅរួច  

 យករបតិទិនស្រមាប់ការសធវើដាំសែើ រមកដល់និងសចញដាំសែើ ររបចាាំណខ របសិ្នសបើ

អាចសៅរួច  

 បិទទាវ រ និងបងអួច របសិ្នសបើអាចសៅរួច  

 បិទរបព័នធសរបងឥនធនៈ ឬ កសៅត  (ហាគ ស្ ឬអគគិស្នី) របសិ្នសបើអាចសៅរួច  

 រកាការសៅចូល  

 រតូវរបរងរបយ័តនកនុងករែីមានសចារលួច 

 សរបើរបាស់្ឧបករែ៍ពនលត់អគគិភ័យ របសិ្នសបើមានសុ្វតថិភាព 

 កុាំសរបើទឹកជុះសៅសលើសភលើង សបើមានឧបករែ៍អគគិស្នី សរបង ឬ ខាល ញ់   

 រុ ាំភួយជុាំវញិខលួនអនកណដលសខាអាវអស្់ សដើមបីកុាំឱ្យសភលើងសឆុះ  

 ទូរស័្ពទសៅរថយនតស្សន្តងាគ ុះបនទ ន់ ឬ សៅរកជាំនួយពីសពទយ របសិ្នសបើចាាំបាច់ 
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្ទះស្នន ក្់សៅន្ីមួយៗ ឬ ្ទះស្នន ក្់សៅ
របេេ់ហគ្មន្៍សទេចរែ៍? 



 

កមមវធីិការរបកួតរបណជងវស័ិ្យអាជីវកមមខាន តតូចសៅអាស្ន៊ា ន 

 
  

134 

8. ផទុះស្នន ក់សៅោច់សោយណ កមួយៗ ឬផទុះស្នន ក់សៅរបស់្ស្ហគមន៍សទស្ចរែ៍ (CBT)? 

 អនកខលុះចូលចិតតសបើកសស្វាផទុះស្នន ក់សៅមួយោច់សោយណ ក រឯីអនកខលុះសទៀតចូល

ជាមួយរគួស្នរដថ្ទសទៀតកនុងស្ហគមន៍ សហើយបសងកើតផទុះស្នន ក់សៅរបស់្ស្ហគមន៍មួយ 

ណដលសគស្នគ ល់ថាជាផទុះស្នន ក់សៅរបស់្ស្ហគមន៍សទស្ចរែ៍។ ជាទូសៅ ផទុះស្នន ក់សៅ

នីមួយៗ មានដាំសែើ រការលអបាំផុតសៅទីរបជុាំជន សហើយផទុះស្នន ក់សៅរបស់្ស្ហគមន៍

សទស្ចរែ៍ មានដាំសែើ រការលអបាំផុតសៅតាមជនបទ។   

   

 សទស្ចរែ៍តាមស្ហគមន៍ គឺជាសទស្ចរែ៍របកបសោយនិរនតរភាពណផនកស្ងគម 

ណដលជាធមមតា រតូវបានបសងកើតស ើង និងសធវើរបតិបតតិការផ្លត ច់មុខសោយរបជាជន

មូលោា ន និងរបជាជនសដើមភាគតិច។ ការដឹកនាំរួមោន បងាា ញពីសុ្ខុមាលភាព

វគគសិ្កាសនុះ មានសោលបាំែង ៖  

 ជួយអនកឲ្យយល់ពីអតថរបសោជន៍ថ្នវស័ិ្យសទស្ចរែ៍តាមស្ហគមន៍ 

 ជួយអនកឱ្យធានថា សទស្ចរែ៍មានឥទធិពលវជិាមានសលើស្ហគមន៍។  

សោលការែ៍ថ្នវគគបែដុ ុះបណ្តដ ល ៖ 

 សតើសនុះគឺជាវគគបែដុ ុះបណ្តដ លបនទ ប់បនសាំ ? 

និយមន័យ ៖ សទស្ចរែ៍តាមស្ហគមន៍  
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របស់្ស្ហគមន៍សរចើនជាងកថ្រមបុគគល ផដល់អាំណ្តចសស្មើោន កនុងស្ហគមន័ និង

សលើកកមពស់្វបបធម៌របថ្ពែី ការអភិរកស និងការរគប់រគងដីធលីរបកបសោយការទទួល

ខុស្រតូវ។  

 របសិ្នសបើអនក និងស្ហគមន៍របស់្អនក ចាប់អារមមែ៍នឹងការបសងកើតកមមវធីិផទុះ

ស្នន ក់សៅស្រមាប់វស័ិ្យសទស្ចរែ៍តាមស្ហគមន៍ អនករតូវពីចារណ្តចាំែុច

ខាងសរកាម ៖  

អតថរបសោជន៍ថ្នផទុះស្នន ក់សៅ CBT បញ្ញា របឈមថ្នផទុះស្នន ក់សៅ CBT  

អាចផតល់ស្កមមភាព និងសស្វាកមមជាសរចើន

ណថមសទៀត 

បសងកើតជាវធិានសដើមបីបតូរសវនការស្នន ក់សៅ

របស់្សភាៀវស្រមាប់រគួស្នរនីមួយៗ 

ងាយស្ស្ួលកនុងការលក់និងសធវើទីផារ 

(ប័ែណព័ត៌មាន សគហទាំព័រ ការសៅទូរស័្ពទ

សដើមបីផសពវផាយលក់ ការចូលសៅជួប

ការោិល័យសទស្ចរែ៍ផ្លទ ល់។ល។) 

ការបសងកើតរចនស្មព័នធអងគការនិងកាល

មា៉ា សីុ្នដឹកនាំរបកបសោយរបសិ្ទធភាព  

អាចទទួលការកក់និងបង់របាក់ជាមុន 

តាមរយៈ “ការោិល័យ” កណ្តត ល  

ការធានការងារសស្មើភាព និងការសបតជាា

ចិតតពីស្មាជិកទាាំងអស់្ 
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អាចទាក់ទាញថវកិាពីខាងសរៅ រួមទាាំង

អាំសណ្តយសផសងៗ 

ការរកាបាននូវគុែភាពរបហាក់

របណហលោន កនុងចាំសណ្តមរគួស្នរ

ណដលជាស្មាជិកស្ហគមន៍ 

អាចទាក់ទាញជាំនួយស្រមាប់ការបែតុ ុះ

បណ្តត ល និងការអភិវឌឍជាំនញ 

ការរបឈមនឹងស្មាព ធកនុងការបណនថម

រគួស្នរ របសិ្នសបើមិនមានតរមូវការ

រគប់រោន់សដើមបីោាំរទដល់ពួកសគ 

ោាំរទបរមរងកនុងករែីមានបញ្ញា

ជាមួយផទុះស្នន ក់សៅណ្តមួយ 

ការណស្វងរកថវកិាមាច ស់្ជាំនួយស្រមាប់

រគួស្នរកនុងសពលអនគត  

ោាំរទស្មាជិកស្ហគមន៍មូលោា ន និង

ការណចករ ាំណលកគាំនិត  

ពឹងណផអកខាល ាំងសលើសលើថវកិា ឬជាំនួយ

ខាងសរៅ 

របសិ្នសបើសធវើសៅបានសោយសស្មើភាព អាច

ពរងឹងស្នម រតីស្ហគមន៍ 

របសិ្នសបើសធវើមិនបានសស្មើភាព អាច

បសងកើតជាកាំហឹង និងការណបកបាក់កនុង

ស្ហគមន៍។  

 

ការណែនាំ 
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 កាំែត់ថាសតើអាចនឹងមានសភាៀវរគប់រោន់ សដើមបីសបើកសស្វាផទុះស្នន ក់សៅតាម

រគួស្នរជាសរចើនសៅកនុងស្ហគមន៍ ឬសទ? 

 វាយតថ្មលសហោា រចនស្មព័នធ (ផលូវថនល់ ទឹក អគគិស្នី ។ល។) និងរតូវរបាកដថា 

សហោា រចនស្មព័នធទាាំងសនុះមានដាំសែើ រការលអ។ 

 បសងកើតស្ហគមន៍ស្ស្បចាប់មួយ ណដលមានស្ហគមន៍ជាមាច ស់្រួមោន ។ 

 បសងកើតគែៈកមាម ធិការរគប់រគង ណដលមានស្មាជិកមកពីស្ហគមន៍ សហើយ

គែៈអភិបាលទាាំងអស់្ រតូវសរជើស្សរ ើស្តាមរយៈការសបាុះសឆ្ន តសោយ

ស្ហគមន៍។ 

 ស្រសស្រឯកស្នររគប់រគងមួយណដលបញ្ញា ក់ពីវធិានថ្នកិចចស្ហការ ណដលមាន

លកខែៈសស្មើភាព យុតតិធម៌ រួមបញ្ចូ ល ជាក់ណស្តង និងតមាល ភាព (ឧ. សបើកចាំហឲ្យ

ស្មាជិកសធវើការពិនិតយស ើងវញិ)។ ឯកស្នរសនុះរតូវណចងពីវធិានចាស់្លាស់្

អាំពីសពលសវលា និងរសបៀបណដលរតូវទទួលរគួស្នរថមី  ។ 

 សរបើរបាស់្វធីិស្នស្តស្តទូទាាំងស្ហគមន៍សដើមបីបសងកើតទីកណនលង សហោា រចនស្មព័នធ 

ស្កមមភាព និងជាំនញរបស់្បុគគលិក និងអនករគប់រគង។  

 សផ្លត តសលើការអភិវឌឍជាំនញ ទទួលថវកិា អភិវឌឍសហោា រចនស្មព័នធ រចនស្មព័នធ

រគប់រគង ការលក់ និងការផសពវផាយទីផារ (រួមបញ្ចូ លទាាំងការបងាា ញស្នល ក

យីសហា និងការរគប់រគងស្នល កយីសហា) 
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 ពិចារណ្តសរជើស្សរ ើស្ទីភាន ក់ងារសទស្ចរែ៍ឯកជនណដលមានស្ស្នប់ ណដល 

ទីផារធាំទូលាយ សដើមបីសដើរតួជាអងគភាពលក់និងផសពវផាយទីផារបឋមស្រមាប់

សទស្ចរែ៍សៅកនុងស្ហគមន៍របស់្អនក។ សូ្មពិចារណ្តឲ្យទីភាន ក់ងារ

សទស្ចរែ៍ឯកជន ទទួលភារកិចចខាងកក់ និងទទួលរបាក់ជាមុន។  

 សជៀស្វាងការសផ្លត តស្ាំខាន់សលើពាែិជាកមមខាល ាំងសពក ណដលសធវើឲ្យបាត់បង់ភាពពិត

ជាក់ណស្តង។ សភាៀវសទស្ចរែ៍នឹងឈប់មកស្នន ក់សៅ របសិ្នសបើអនកគិតណត

ពីសរឿងយកលុយស្រមាប់រគប់សស្វាតូចតាចទាាំងអស់្។ ឧទាហរែ៍ ការយកថ្ថល

ឈនួលថតរូប ជាសដើម។  

 ខិតខាំឲ្យមានការបែតុ ុះបណ្តត លឲ្យបានសរចើនបាំផុតតាមណដលអាចសធវើសៅបាន។ 

រតូវចាត់ទុកការបែតុ ុះបណ្តត លភាស្នអង់សគលស្ជាកតាត ចាាំបាច់ខានមិនបាន។  

 សរៀបចាំ និងរពីនឯកស្នរណចកជូនសភាៀវ ណដលមានពាកយគនលឹុះជាសរចើនភាស្ន (ចិន 

អង់សគលស្ បារាាំង ឥែឌូ សែសីុ្ កូសរ ៉ា ជប៉ាុន ។ល។)។   

 ណស្វងរក និងណចកចាយស្មាា រ/ឯកស្នរសិ្កាភាស្នអង់សគលស្ស្រមាប់ស្មាជិក

ស្ហគមន៍ទាាំងោយ ណដលភាគសរចើនបសរមើសភាៀវអនតរជាតិសោយផ្លទ ល់។ 

 បសងកើតមូលនិធិអភិវឌឍន៍ស្ហគមន៍របកបសោយចីរភាព (ឧទាហរែ៍ ១%-៥% 

ថ្នរបាក់ចាំែូល) សដើមបីផតល់អតថរបសោជន៍ដល់ស្ហគមន៍ទាាំងមូល មិនរតឹមណត

រគួស្នរស្ហគមន៍សទស្ចរែ៍ប៉ាុសណ្តណ ុះសទ។ ការសធវើណបបសនុះនឹងជួយស្ហគមន៍

ទាាំងមូល ទទួលបានសជាគជ័យកនុងការផតល់សស្វាផទុះស្នន ក់សៅរបស់្ស្ហគមន៍

សទស្ចរែ៍។ វាក៏សលើកទឹកចិតតផងណដរដល់ពួកសគឲ្យមានភាពរាក់ទាក់ និង
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ស្នវ គមន៍សភាៀវ។ 

 របសិ្នសបើមានតរមូវការសរចើន សហើយអាចបណនថមរគួស្នរសរចើនណថមសទៀតសនុះ 

ចូរបសងកើតកមមវធីិផដល់កមចី សដើមបីជួយពួកសគសោយផតល់ជាសដើមទុនស្រមាប់ចាប់

សផតើមអាជីវកមម។ ការសធវើណបបសនុះមានស្នរៈស្ាំខាន់ជាពិសស្ស្ របសិ្នសបើរគួស្នរ 

CBT ដាំបូងៗ បានទទួលអតថរបសោជន៍ពីសដើមទុនខាងសរៅស្រមាប់ចាប់សផតើម

អាជីវកមម ណដលរគួស្នរបណនថមសទៀតមិនអាចទទួលបានកនុងរយៈសពលសរកាយមក

សទៀតសនុះ។  

 

 សដើមបីធានគុែភាពរបកបសោយស្ងគិតភាពកនុងចាំសណ្តមផទុះស្នន ក់កនុង

ស្ហគមន៍ សូ្មសរបើរបាស់្ស្វនកមមផទុះស្នន ក់សៅសដើមបីវាយតថ្មលពីគុែភាពសស្វាទទួល

ស្នន ក់សៅតាមផទុះនីមួយៗ។  

 សដើមបីអនុវតតឱ្យបានសរបើសស្ើរបាំផុត រតូវមានមនុស្សបីនក់កនុងមួយរករម ណដលជា

បុគគលមិនលសមអៀង និងមានយុតតិធម៌ កនុងការសធវើស្វនកមមផទុះស្នន ក់សៅនីមួយៗ។  

 ស្វនកមមផទុះស្នន ក់សៅគួរសធវើស ើងមដងសហើយមដងសទៀតឱ្យបានសទៀងទាត់ 

(របណហលសរៀងរាល់ ៦ ណខមតង)។  

  

តារាងសផទៀងផ្លទ ត់ គាំរូស្វនកមម 
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ស្វនកមមផទុះស្នន ក់សៅ 

ទីធាល ថ្នផទុះស្នន ក់សៅ លអ រតូវណកលមអ មតិសោបល់ 

ផលូវសដើរខាងសរៅ    

ទាវ ររបង/សកាល ងទាវ រ    

ទីធាល /សួ្នចារ    

រទរង/សរកាលស្តវ    

សភលើងបាំភលឺ    

របព័នធខយល់សចញចូល    

បនទប់ទឹក    

បងគន់    

ទឹកផ្លក ឈូក    

បនទប់សភាៀវ    

កណនលងបរសិភាគអាហារ    
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 កណនលងសរបើរបាស់្រួមោន     

ផទុះបាយ    

ភាពស្នអ តជាទូសៅ    

ភាពទាក់ទាញ    
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