
បេចចកេទសេ កយ បមលូផលបែនច ូ
បេចចកេទស មញញស មប់បេងកនចំណូល និងទីផ រ



 



 
 
 
 
 
 
 
 

បេចចកេទសេ្រកយ្របមូលផលបែន្ល 
បេចចកេទស មញញស្រមប់បេងកីនចំណូល និងទីផ រ 

 
 
 
 
 
 
 

េ យ Antonio L. Acedo Jr. 

Katinka Weinberger 
 

ែ្របស្រមួលេ យ៖ េ ក បុ៊នតុង បូ រនិ 
 
 
 
 

េបះពុមពេលើកទីពីរ 
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AVRDC – មជឈមណ្ឌ លបែន្លពភិពេ ក 

 RED – កមម ធអី វឌ នេ៍សដ្ឋកិចចតបំន់
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េបះពុមពេលកីទី២េ យ  
AVRDC - មជឈមណលបែនពិភពេ ក និង 

RED - កមមវធីអីភិវឌ ន៍េសដកចិចតំបន់ 
 

AVRDC - មជឈមណលបែនពភិពេ ក គឺជអងគករអនរជតនិមុំខេគ មិនគិតកំៃរ េ យបន
េបជញ ចិតកត់បនថយភព កី ក និងកងះជីវជតិកនុង បេទសតតីយេ ក មរយៈករបេងកីនផលិត
កមម និងករេ បី បស់បែនែដលមនសុវតថិភព។ 
ទំនកទ់ំនង៖ AVRDC - មជឈមណលបែនពិភពេ ក 
   P.O. Box 42, Shanhua, Tainan 74199 

TAIWAN 
Tel: +886 6 583 7801 
Fax: +886 6 583 0009 
Email: info@worldveg.org 
Web: www.avrdc.org 

 
 

RED - កមមវធីអីភវិឌ ន៍េសដកចិចតបំន់ គឺជកមមវធិីអភវិឌ ន៍កមពុជ ផល់មូលនិធិេ យ កសងួ
សហ បតិបតិករ នងិអភិវឌ នេ៍សដកិចចសហព័នធ លឺម៉ង ់ ែដលមនេគលបំណងជំរុញដល់ករ
អភិវឌ ន៍េសដកចិចជនបទ េ យ ប់បញចូ លទងំករ បកួត បែជងបែន និងែផេឈកីនុងតំបន់ ម
រយៈវធិី សជំរុញទីផ រ េដមីបបីេងកនីករចូលរមួពីអនក កី កជនបទ កនុងករបេងកីតតំៃលបែនថមេន 
ផ រេស ម ប នងិករក ងសមតថភព េដមីបេី ះ យភព ងំសទះពីផលតិកមមរហូតដល់ករ
េ បី បស់។ 
  

ទំនកទ់ំនង៖ RED Green Belt 

P.O. Box 93221, G.P.O. 17000, Siem Reap 
CAMBODIA 
Tel.: +855 63 761 931, +855 12 876 890 
E-mail: martin.orth@gtz.de, andreas.lewke@ded-cambodia.org 

 
 
 

© 2010 AVRDC - មជឈមណលបែនពិភពេ ក និង RED - កមមវធីអីភិវឌ ន៍េសដកិចចតំបន់ 
 
សមបជ់ឯក រេយង 
Acedo AL Jr., Weinberger K. 2010. Vegetables postharvest: Simple techniques for 
increased income and market. AVRDC – The World Vegetable Center, Taiwan 
and RED-Regional Economic Development Program, Cambodia. 38 p. 
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មតិក 
  ទំពរ័ 
រៈសខំន់ៃនបេចចកេទសេ្រកយ្របមូលផលបែន្ល ៥ 
ករបតប់ង់េ្រកយ្របមូលផល ៥ 
ករកតប់នថយករបត់បងេ់្រកយ្របមូលផល ៦ 
ករយល់ដឹងពីផលិតផល ៦ 
ករយល់ដឹងពីត្រមូវករទីផ រ ៧ 
ករបញចូ លបេចចកេទសច្រមុះេ្រកយ្របមូលផល ៧ 

ករ្របមូលផល និងករ្របតិបត្តិេនចំករ ៩ 
វយ័្របមូលផល ៩ 
េពលេវ ្របមូលផល ១០ 
វធីិ ្រស្ត្របមូលផល ១១ 
ករ្របតិបត្តិេនចំករ ១១ 

្របតិបត្តិករេនកែន្លងេវចខចប់ ១៣ 
កែន្លងេវចខចប ់ ១៣ 
រហូំរសកមមភព ១៤ 
ករ ងសំ ត ១៥ 
ករែចក្របេភទ/ករេធ្វីចំ ត់ថន ក ់ ១៥ 
ករេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមមផលិតផល ១៦ 
ករេវចខចប់ ១៧ 

ករេធ្វើឲយ្រតជក់ និងករស្តកុទុក ២០ 
ករបញចុ ះកំេ បឋម (្រពីខូលីង) ២០ 
ករស្តុកទុក្រតជក់ ២២ 
ករស្តុកទុក្រតជកេ់ យចំ យ ២២ 
ករស្តុកទុក និងករេវចខចបេ់ យកំែណបរយិកស ២៣ 
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ករដឹកជញចូន ២៥ 
ករ្របតិបត្តិេនទីផ រលក់ដុំ និងលក់ យ ២៧ 

្របតិបត្តិករ ២៨ 
ករេធ្វីអនមយ័ ៣០ 
ករ ក់ ងំបង្ហ ញ ៣១ 

ករែកៃចន ៣២ 

ករបេងកីតផលិតផលសមងួត ៣២ 
ករផលិតទឹកេប៉ងេប៉ះ ៣៣ 
ករផលិត្រជកពី់បែន្លស្លឹកេ យបនទុ ំផ្អ ប់ ៣៣ 

ឯក រេយង  ៣៦ 
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រៈសខំន់ៃនបេចចកេទសេ្រកយ្របមូលផលបែន្ល 

 បែន្លគឺជដំ ែំដលផ្តល់្របកចំ់ណូល និងជីវជតិ រខពស់ ។ 
 បេចចកេទសេ្រកយ្របមូលផលជដំ កក់លសំខនម់ួយ ែដលផលិតផល ចលក់បន 
និងធនបននូវ្របក់ចំណូល ។ 

 ផលិតផលែដល ចលកប់ន ្រស័យ មគុណភពែដលបេងកីតេឡងីកនុងេពលផលិតកមម 
និងករជំរុញេ្រកយ្របមូលផល ។ 

ករបត់បង់េ្រកយ្របមូលផល 

 ករបតប់ង់បែន្លមនកំរតិខពស់(៩-២៥%ៃនផលិតកមម)េ យ រកង្វះបេចចកេទស 
និងមេធយបយេ្រកយ្របមូលផល។ 

  

ករេវចខចប់ នងិ ងសំ តមនិ្រតមឹ្រតូវ                ករដកឹជញជូ នមនិ្រតមឹ្រតូវ  

   

ករបក់ែបកស្លឹក និងករ ច់រែហក     ែផ្លេ្របះែបក នងិស្អុយ 

 កង្វះជេ្រមីសេ្រកយ្របមូលផលនឲំយបត់បងផ់លិតកមមទងំ្រសុង។ 
 ជទូេទករបត់បងេ់្រកយ្របមូលផល្រតូវបន្រសូបយកេ យកសិករ មករបនថយតំៃល
េពលលកេ់ចញ េហយីអនកេ្របី្របស់ ទិញកនុងតំៃលេកីនេឡងី។ 
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ករកត់បនថយករបត់បង់េ្រកយ្របមូលផល 
 ជេ្រមីសបេចចកេទស និងទីផ រ នឹងកតប់នថយករបត់បងេ់្រកយ្របមូលផល និងបេងកីន្របក់
ចំណូល ្រពមទងំឱកសទីផ រ។ 

   
េ ក បូ៉ េព្រជ ជកសិករពេីខត្តក ្ត លេ្របពូីជេប៉ងេប៉ះែកលំអព ីAVRDC បនេជៀសផុតពកីរបត់បង់យ៉ង
្របេសីរទងំកនុងផលិតកមម នងិេ្រកយ្របមូលផល (ពមុីនបត់ ១០គក/២០០គក) េហយីបេងកីន្របក់ចំណូល
េទ្វរដង្របចឆំន ។ំ 

 
េ ក េម៉ សន ជកសិករពកីំពង់សព ឺបនចូលរមួេនមជឈមណ្ឌ លកសិកមមជយ្រកុងែដលផគត់ផគង់បែន្លសរ ី ងគ 
ស្រមប់ទផី រទំេនបី េហយីែដលសន សំំៃចបនបួនដងេលីសករផគត់ផគង់ មែបប្របៃពណី។ 

ករយលដ់ឹងពីផលតិផល 
 េនះជករចបំចេ់ដីមបកំីណត់នូវអន្ត គមនេ៍្រកយ្របមូលផលឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 
 បែន្លែដល្របមូលផលរចួគឺជភវៈរស់ គឺថ ដកដេង្ហីម បតប់ង់ទឹក ផលិតេអទីែឡនែដល
ជំរុញឲយឆបទំុ់ និងមន្របតិកមមេទនឹងបរ ិ ថ ន(ឧ.េពលេក្ត ដំេណីរករខងេលីេកីនេឡងី)។ 

 បែន្លជ ររបស់មី្រកូសរ ី ងគ បងកឲយផលិតផលខូច និងមនជំងឺដល់មនុស  (ឧ. 
Escherichia coli, Salmonella)។ 
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បុព្វេហតុចំបងៃនករបត់បង់គុណភព៖ ទុំ្រជុល េឡងីេលឿង ស្វតិ្រជួញ នងិ/ឬស្អុយចំេពះេប៉ងេប៉ះ េមទស 
សែណ្ត កកួរ ្រមះ ្រតសក់ នងិ្រតប់។ ស្វតិ្រសេពន េឡងីេលឿង នងិ/ឬស្អុយចំេពះខត់  រលួយេ យបក់េតរ ី
នងិ្រសេពន្រសទប់ខងេ្រកចំេពះៃសពេក្ត ប។ 

ករយលដ់ឹងពីត្រមូវករទីផ រ 
 េនះធនបនពីករបត់បង់ផលិតផល ្រតឹម្រតូវេទ មេពលេវ  តំៃលសម្រសបជមួយ 
នឹងគុណភព្រតឹម្រតូវផងែដរ។ 

 គុណភពគឺជបន ពីំលកខណៈរបស់ផលិតផលែដលែចកចយគុណតំៃលដល់អនកបរេិភគ។ 
គុណភពខងេ្រកជទូេទមន រៈសំខនខ់្ល ងំ រឯីគុណភពខងកនុង (ឧ. រសជតិ) 
កំណត់បនពីករជវម្តងេទៀត។ 

 សុវតថិភពគឺជលកខណៈគុណភពមយួេទៀតែដលបេងកីនត្រមូវករេ យអនកេ្របី្របស់។ កមមវធីិ
សុវតថិភពចំណី រ (ឧ. ករអនុវត្តនល៍្អករងរកសិកមម GAP) គរួបំេពញបំណងេទ ម
ត្រមូវករទីផ រ។ 

ករបញចូលបេចចកេទសច្រមុះេ្រកយ្របមូលផល 

 បេចចកេទសេ្រកយ្របមូលផលគឺ្រតូវបន ក់បញចូ លច្រមុះចប់ពីចំកររហូតដល់ទីផ រ។ 
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ដំ ក់កលទូេទេ្រកយេពល្របមូលផលបែន្ល 

 បេចចកេទសេ្រកយ្របមូលផលេនដំ ក់កលនិមយួៗ៖ 
- ចំករ៖   ករ្របមូលផល និងបេចចកេទស្របតិបត្តិេនចំករ។ 
- កែន្លងេវចខចប៖់ បេចចកេទសសំ ត ែចក្របេភទ/េធ្វីចំ ត់ថន ក ់ អនមយ័ ្រគប្់រគង

េមេ គ ករេវចខចប ់និងស្តុកទុក។ 
- ករដឹកជញជូ ន៖ បេចចកេទសេលីក ក/់េលីកចុះ ក្់រតួតគន  និងបេចចកេទសករពរ

ផលតិផល។ 
- ទីផ រ៖   បេចចកេទសែចក្របេភទ េវចខចបេ់ឡងីវញិ និងស្តុកទុក។ 
- ករែកៃចន៖  ករសមងួតផលិតមមទឹក្រជលក ់និងករបនទុ ំផ្អ ប់។ 

ចំករ 

កែន្លងេវចខចប់
ផលតិផល្រសស់

ដឹកជញជូន
ទីផ រ 

ែកៃចន 
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ករ្របមូលផល និងករ្របតិបត្តិេនចំករ 
 

 បេចចកវទិយេ្រកយ្របមូលផល ចបេ់ផ្តីមពីេពលផលិតកមមបញចប ់គឺថេនេពល្របមូលផល។ 

វ័យ្របមូលផល 

 គុណភពមិន ចបេងកីនបនេទបនទ បពី់្របមូលផលរចួ។ ្រតូវ្របមូលផលបែន្លេនវយ័ែដល 
្របេសីរបំផុត។ 

  

បែន្លែដល្របមូលផលចស់េពក ឬ ខចេីពក មនិ ចរក ទុកបនយូរេទ។ 

 
េគេបះេមទស នងិេប៉ងេប៉ះេ យែផ្អក មពណ៌្រកហម។ ស្រមប់ទផី រែដលេនឆង យ នងិពនយ យុកល េគ្រតូវ 
េបះេប៉ងេប៉ះេនវយ័ៃបតងចស់ (ធំេពញរូប ង ភ្ល ឺ្រគប់មនិ ចកត់បនេពលេគពុះែផ្ល) ឬ្រកហមតិចៗ ែតេន 
រងឹ។  េគេបះេមទសេនពណ៌ៃបតងស្រមប់េគលបំណង/ទផី រជក់ ក់ បុ៉ែន្ត នងឹមនិទុំ្រប្រកតេីទ។ 

១ ៃបតង 

២ ៃបតងែ្របេលឿង
តិចជង ១០% 

៣ ៃបតងែ្រប្រកហម
ៃបតងេ្រចើនជង 
្រកហម 

៤ ្រកហមផក ឈកូ 
េ្រចើនជងៃបតង 

៥ ្រកហម្រ ល 

៦ ្រកហមេពញ 
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េគេបះ្រមះ ្រតសក់ ្រតប់ នងិសែណ្ត កកួរេពលេនខច ី នងិទន់ បុ៉ែន្ត មទំហែំដលចង់បនេដមីបបីនទនិនផលសម 
្រសប។ ភពេលឿងរបស់្រមះ ្រតសក់ នងិ្រតប់, ភពរងឹរបស់្រតប់ នងិភពេប៉ងរបស់្រគប់សែណ្ត កកួរបង្ហ ញពវីយ័
ចំ ស់្រជុលហួស។ 

  

េពលេវ ្របមូលផល 

 ចូរ្របមូលផលេនេពល្រតជក់ៃនៃថងេដីមបបីនថយកំេ ផលិតផល&បេងកីន្របសិទធភពអនកេបះ 

   

 ចូរ្របមូលផលេ យ្របុង្របយត័នេពល្រពលឹមេ្រពះរុកខជតិេនផុយ្រសួយនិងងយរងខូចខត 
 កំុ្របមូលផលេនេពល ឬបនទ ប់ពីេភ្ល ង េ្រពះសំេណីមជលកខខណ្ឌ សម្រសបដល់ករខូចខត
ផលិតផល។ ្របសិនេបីមិនដូេចន ះេទ ្រតូវ ងសំ ត និងសមងួតឲយល្អ។ 

ៃសពេក្ត បចស់មនភពែណន នងិរងឹ(សងកត់េ យៃដ)។ 
េក្ត បែដលផតេប៉ងជេក្ត បមនិទន់ចស់ខណៈែដលេក្ត ប
េ្របះែបកជេក្ត ប ែដលចស់្រជុល។ េគកត់ខត់ េដមី 
េពលេពញខន តល្អ បុ៉ែន្តេនខច។ី េដមីែដលចស់្រជុលមនស្លកឹ 
រងឹម ំនងិមនរសជតលិ្វីង។ 

ផលិតផល្របមូលេនេពលៃថងេក្ត មន
សីតុណ្ហ ភពខពស់ែដលបេងកីនករបត់បង់
គុណភព ដូចេនះទុក ឲយ យកំេ េន
កនុងម្លប់ 
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វិធី ្រស្ត្របមូលផល 
 ចូរ្របមូលផលេ យ្របុង្របយត័នេដីមបកីតប់នថយករខូចខតរូប ង និងែថរក គុណភព។ 

 
េបះេ យៃដ (1) េ យដេងក ប (2) ដងក ប់ (3) ឬកៃ្រន្ត នងិកបំតិ (4) កត់បនថយករខូចខតជអបប
បរមិ។ េជៀស ងករចប់ទញែផ្ល េដមីបកីរពរករ ច់ទង នងិខូចខតដល់េដមី នងិែផ្លែដល្រតូវេបះេលីក
េ្រកយ។ េគកត់ៃសពេក្ត ប នងិខត់  េ យកបំតិ ជជងករមួល ឬកញឆ ក់ទញេក្ត បែដលនឲំយ ច់ 
នងិមនគល់ទងមនិេសមគីន ។ 

 
េ្រប្ីរបស់ធុង/េកស្របមូលផលតូចលមម នងិរេ ង។ អនកេបះ្រតវូេស្ល កពក់សំេលៀកបំពក់ករពរេដមីបេីជៀស ង
កររ កែសបក  ្រក យ ឬ្របតិកមម្របឆងំពេី្របងេមទស ឬព្ីរពយុរុកខជត ិ(េប៉ងេប៉ះ ្រតសក់ ្រតប់)។ 

ករ្របតិបត្តិេនចំករ 

 អនុវត្តឲយ្រតឹម្រតូវ និង្របុង្របយត័នកនុងករេលីក កផ់លិតផលពីចំករ េទកែន្លងេវចខចបេ់ដីមប ី
កត់បនថយករខូចខត និងែថរក គុណភព។ 

 េនឯចំករេគ ចេធ្វីបន កនុងករែចក្របេភទ ករេវចខចប ់ (្របតិបត្តិករេនកែន្លងេវចខចប់) 
និងករេលីក ក់ នស្រមបដឹ់កជញជូ នេទផ រ។ 

2 4 

3 1 
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កែ្រញចងប្ល សទិក្រតូវបនែណនឲំយេ្របីកន់ែតេ្រចនីេឡងី។ ស្រមប់េកសែដលមនៃផទមនិរេ ង (កេញឆឬស )ី ចូរ
េ្របី្រទនប់ដូចជស្លកឹេចក ឬ្រក សកែសតជេដមី។ 

 

េជៀស ងករទម្ល ក់ផលិតផល ឬេកសផលិតផល ករ ក់ លៃថង នងិ ក់ផទ ល់ដ ី ែដលជ្របភពបងកេ គដល់
មនុស  នងិេធ្វឲីយខូចខតផលិតផល។ 

 

ករ្របតបិត្តេិនចំករចប់ពកីរេលីកផលិតផល នងិចក់គរផលិតផលែដល្របមូលផលរចួេដមីបែីបងែចក្របេភទ 
េវចខចប់ ថ្លងឹ នងិេលីក ក់ចូលកនុងរថយន្តស្រមប់ដកឹជញជូ នេទទផី រ។ 
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្របតិបត្តិករេនកែន្លងេវចខចប់ 
 

 សកមមភពេរៀបចំផលិតផលស្រមបទី់ផ ររមួមន ករសំ ត ករែចក្របេភទ/ករេធ្វីចំ ត់
ថន ក ់ករេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមមេលីផលិតផល និងករេវចខចប។់ 

កែន្លងេវចខចប់ 

 កែន្លងស្រមបេ់្រតៀមេរៀបចំសកមមភពេផ ងៗ។ 

 
កែន្លងេវចខចប់ មញញស្រមប់េប៉ងេប៉ះ នងិៃសពេក្ត បស្រមប់ករែចក្របេភទ នងិេវចខចប់ 

 
ជន់ផទ ល់ដេីន មផទះជនបទ ចេ្រប្ីរបស់ជកែន្លងេវចខចប់បន 

         
កែន្លងេវចខចប់ទំេនបី មឯកេទស    កែន្លងេវចខចប់ចល័ត 
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រហូំរសកមមភព 

 ្របតិបត្តិករេវចខចប់ និងរហូំរករងរ ខុសគន ម្របេភទផលិតផល និងទីផ រ។ 

 

 េបង៉េប៉ះ េមទស ្រតសក ់ ្រមះ និងសែណ្ត កករួ៖ សំ ត-ែចក្របេភទ- ងទឹកក្លរនី- ល 
សមងួត-ចំ ត់ថន ក់-េវចខចប់ ។ 

 ្រតប់៖ សំ ត-ែចក្របេភទ- ងទឹកក្លរនី- លសមងួត-េវចខចប់។ 
 ៃសពេក្ត ប និងខត់ ៖ សំ ត-ែចក្របេភទ - ្រតួតពិនិតយជំងឺរលួយ ឬ ងទឹកក្លរនី- ល
សមងួត-ែចកទំហ-ំេវចខចប។់ 

 
សកមមភពេនកែន្លងេវចខចប់ស្រមប់ៃសពេក្ត បលក់េទផ រទំេនបី៖ កត់្រ ផលិតផលមកដល់ - បកសន្លកឹេ្រក 
ៃសពេក្ត បេចញ កត់ត្រមមឹគល់ នងិ បកំេបរេដមីបកីរពរបក់េតររីលួយ - ខចប់ថង់ប្ល សទកិ - េវចខចប់ - ករបញចុ ះ
កំេ បឋម(្រពខូីលីង) នងិស្តុកទុក។ 

កែន្លងថ្លឹង 

េកសទរេទ 

សងំួតេ យខយល ់

ចំ ត់ថន ក/់
ែចក្របេភទ េវចខចប់

ងសំ ត/
ែចក្របេភទ 

្រប្រពឹត្តកិមមបែន្ល
( រធតុអនម័យ/ក្លរនី បញចុ ះកំេ
បឋម ករពរជមងឺរលួយៃសពេក្ត ប។ល។) 

បែន្ល្របមូល
ផលថមីៗ  

ផលតិ
ផលេវច
ខចប់រចួ 

កែន្លងបេញ
ចញ
បែន្ល

កែន្លងទទលួ
បែន្លមកដល

 ់
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ករ ងសំ ត 

 សំ តផលិតផលេ យ៖ 
- កត់ត្រមឹមទងរបស់្រតប ់និង គល់របស់ៃសពេក្ត ប កដូ៏ចជគល់ខត់ ។ 
- បកស្លកឹខងេ្រករបស់ៃសពេក្ត បេ យទុក ៣-៤ សន្លឹកស្រមប់ករពរករខូចខត និងកត ់
ស្លកឹេលឿងរបស់ខត់ េចល។ 

- ជូតសំ តែផ្លេប៉ងេប៉ះ ្រមះ ្រតសក ់និង ្រតប់ េ យ្រក ត់ ្អ តទន់។ 
- ងសំ តេដីមបជី្រមះធូលដីី និងកំេទចកំទីេផ ងេទៀតេចញឲយអស់។ 

 

េជៀស ង ក់ផលិតផលផទ ល់ដេីនកែន្លងេវចខចប់។ េ្របកី្រមល្រកល នងិ ក់េលីតុខពស់។ 
 េនេពលសំ ត េគ ចេធ្វីករែចក្របេភទ េដីមបកីត់កែន្លងខូច កែន្លងមនជំងឺ ផលិតផល
ែដលខុសរូប ង និងផលិតផលខុសខន តេចញ។ 

ករែចក្របេភទ/ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ 

 ករែចក្របេភទ/ចំ តថ់ន កជ់ួយែថរក គុណភពផលិតផលេ យករពរករឆ្លងេមេ គ 
និងឥទធិពលពីេអទីែឡន ជយួស្រមួលទីផ រ និងបេងកីន្របកចំ់ណូលពី ៤០-៦០%។ 

 ផលិតផលែដលបនែចក្របេភទ្រតូវបនែចកេទ មចំ តថ់ន ក់ ឬក្រមិតជេ្រចីន េ យ
ែផ្អកេទ មទំហ ំនិងវយ័ចំ ស់ផលិតផលែដលត្រមូវ មទីផ រ។ 

 អនកែចក្របេភទ/ចំ តថ់ន ក្់រតូវមនជំនញេពញេលញ។ ផ្តល់ពន្លឹឲយបន្រគប្់រគន់ េម៉ង 
សំ ក និងឧបករណ៍ជំនួយៃនករែចក្របេភទឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 



16 
 

 
តុ មញញស្រមប់ែចក្របេភទបែន្ល 

ករេធ្វើ្រប្រពឹត្តិកមមផលតិផល 

 ករ ងសំ តេ យទឹកក្លរនី - ងសំ តកនុងទឹកក្លរនី ១០០-២០០ ppm ( យទឹក
អូ ែវលែដលមនសូដយូមអីុប៉ូក្លរតី ឬ NaOCl ៥,២៥% ចំនួន ៤-៨ ្ល ប្រពបយ កនុងទឹក 
១ធុងចំណុះ ៣,៧៥ លី្រត) កនុងរយៈេពលពី ១-៣ នទី េដីមបេីធ្វីអនម័យបែន្ល និង ចកត់
បនថយេមេ គេលី្រតប់បន។ 

 
ងសំ តេ យទកឹក្លរនី កត់បនថយភពស្អុយេ យករ ង

សំ តជមួយ NaOCl 

មិនេ្របើ  NaOCl      េ្របើ NaOCl 

ែចក្របេភទ/េ្រជើសទហំ ំ េវចខចប ់
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 ងសំ តេ យប៊ីកបូ ត – ចំេពះេបង៉េប៉ះករ ងសំ តកនុងទឹកប៊ីកបូ ត ២% 
(២០្រកម េម សូ  កនុងទឹក១លី្រត) ចកតប់នថយភពស្អុយេពលស្តុកទុកពី ៤-៣៣% 
ជមួយនឹងចំណូលសុទធពី ០,២៦-០,៤០ ដុ ្ល  កនុងមួយ គក ។ 

 ករ្រគប្់រគងជមងឺរលយួរបស់ៃសពេក្ត ប – េគ ចកត់បនថយបកេ់តរេីធ្វីឲយរលួយែដលជបញ្ហ
យ៉ងធងន់ធងរកនុងតំបន់េក្ត េហយីេសីម បនពី ២៤-៣៧% ជមួយនឹងករទទលួបន្របក់
ចំណូលសុទធពី ០,០៩-០,១៥ ដុ ្ល  កនុងបែន្លមួយ គក េ យេ្របី ច់ជូរ ១០% ( ចជូ់រ 
១០្រកម កនុងទឹក ១០០ មល) េ យករ បកំេបរ ( យេម កំេបរ និងទឹក ម
សមម្រត ១:១) ឬេ យករចំ ញ់ស្លឹក្រតែបក ( យទឹកចំ ញ់ពីស្លឹក្រតែបកសុទធជមយួ
ទឹក មសមម្រត ១:១) េលីគល់ៃសពេក្ត ប។ 

 

ករ បកំេបរ ច់ជូរ ស្លកឹ្រតែបកចំ ញ់េដមីប្ីរគប់្រគងជំងឺរលួយ។ 
ករេវចខចប់ 

 ្របតិបត្តិករសំខនេ់នកែន្លងេវចខចប។់ 
 ្រតូវករពរផលិតផលពីករខូចខត និងបំេរជីែផនកេលីក កយ៉់ងមន្របសិទធភព។ 

 

ទឹក 

កំេបរ ច់ជូរ 

ស្លកឹ្រតែបកចំ ញ ់

ជេ្រមេកសេ្រជេពក     េកសេលីសចំណុះ            ករេវចខចប់្រតឹម្រតូវ 
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 ករអនុវត្តន៍ករេវចខចប់បែន្ល និងបេចចកេទសថមី មញញ៖ 

 

  

កែ្រញចងឬស  ី កែ្រញចង នងិេកស
ប្ល សទកិ េកសេឈមីនបនទះ្រក ស
េនខងកនុង នងិ្របេភទែដល ច
បកបន ្របអប់េ ន  នងិេកស
្រក ស ។ 

 

សំបកកញច ប់ករពរ េ យេ្របីបនទះ
ខណ្ឌ /្រទនប់ (្រក សកែសត), 
កររុ ំ ច់េ យែឡក, ក់រនធខយល់
កនុង្របអប់្រក សេដមីបបីនថយ 
ករេកនីកំេ ។ 

កេញឆ ្រទប់េ យស្លឹកេចក្រសស់ៗ និង្រក សកែសត 
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 ករេ្របីប៉ែឡត ឬ កផ់្តុ ំគន េពលេលីក ក់ េដីមបកីតប់នថយចំននួដងៃនករេលីក ក ់ និង
បនថយករខូចខតផលិតផល។ 

 

 សំបកេវចខចបក់រពរេផ ងេទៀត៖ 

- េ្របី្របស់េកសែដល ្អ ត។ 
- ្របសនិេបីេលកី កេ់ យៃដ ្រតូវេ្របីេកសមនចំណុះ (ឧ. តិចជង ៤០ គក) ែដល

ចេលកី ក់បនយ៉ងងយេ យមនុស ទូេទ។ 
- ក់បំេពញកញចប់ មចំណុះ។ កំុ កេ់លីស (ខូចខតេ យករសងកតក់នែ់ត្រចីន) 
ឬ ខ្វះ(ខូចខតេ យរញ័ំរ)។ 

- េវចខចបែ់ផ្លេឈនូីវវយ័ចំ ស់ែតមួយកនុងមួយេកស។ 
- កំុឲយផលតិផលមនចលនេនកនុងេកស។ អ្រងួនេកសថនមៗ េដីមបឲីយេពញចេន្ល ះ
ទំេនរ។ 

- ក់កញចប់ឲយមនសុវតថភិពេ យចងរតឹ ឬ រុឲំយបន្រតឹម្រតូវ។ 
- េវចខចប ់និង ក្់រតួតគន េនកនុងកែន្លង្រតជក។់ 
- អេងកតេ យ្របុង្របយត័ន កនុងេពលេវចខចប់ និងេលីក កក់ញចប/់េកស។ 

 េ្របីកែ្រញចងប៉ូលីសទីែរន៉ចំណុះ ២៥ គក េ យមន ក់កំេទច្រក ស ែដល ចកត់បនថយ
ករខូចខតេបង៉េប៉ះពី ១១-១៨% េ្របៀបេធៀបេទនឹងេកស្រក ស េហយីែដលបង្ហ ញនូវ
ចំណូលមកវញិពី ០,០២- ០,០៥ ដុ ្ល /គក។ 
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ករេធ្វើឲយ្រតជក់ និងករស្តកុទុក 

 ករេធ្វីឲយ្រតជក់ គឺជមូល ្ឋ ន ៃនករករពរគុណភពផលិតផល េ យ រ ពនយតឺដំេណីរ
ករសររីៈវទិយ និងករលូត ស់េមេ គ។ 

 ្រគប់ដឺេ្រកៃនករបនថយសីតុណ្ហ ភពបនទប់ បេងកីន យុកលស្តុកទុក។ ដូចេនះ្រគបទំ់រងៃ់ន
ករេធ្វីឲយ្រតជក់ គឺមន្របេយជន ៍ េទះបីមិនទន្់របេសីរបំផុតកេ៏ យ (ឧ. ករ្របមូលផល
េនេពល្រតជក ់ឬករេ្របីខយល់្រតជកេ់នេពលយប់ េជៀស ងករ ក់ លៃថង) ។ 

 ករេធ្វីឲយ្រតជក ់ និងករស្តុកទុកបែនថមតំៃលដល់ផលិតផល។ ដូចេនះ ចូររក ទុកែតផលិត
ផល ែដលមនគុណភពល្អ និង្រគប្់រគងសីតុណ្ហ ភពឲយបន្រតឹម្រតូវ ។ 

ករបញចុ ះកំេ បឋម (្រពីខូលងី) 

 ជករដកកំេ ផលិតផលឲយបនេលឿន។ ជទូេទេធ្វីជមយួករស្តុកទុក្រតជក។់ 
 ករបញចុ ះសីតុណ្ហ ភពេ យទឹក (ករ ក់កនុងទឹក្រតជក់) ែតមយួ ឬជមយួកញចប់ទឹកកក 
េគ ចេធ្វីេ យមិនេ្របី្របស់ឧបករណ៍ៃថ្លៗេទ។ 

 

ឧបករណ៍បញចុ ះសីតុណ្ហ ភពេ យទកឹស្រមប់្រពីខូលីងបែន្ល នងិែផ្លេឈ ីបេងកីតេន FAVRI, េវៀត ម នងិ 
ករ្របងឹែ្របងកត់បនថយរបួសេប៉ងេប៉ះ(ចំណុចពណ៌េ ន ត) កនុងករស្តុកទុកេន ១០ oC ។ 

មិនបញចុ ះកំេ បឋម 

បញចុ ះកំេ បឋមរយៈេពល ១២ នទ ី
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បេចចកេទសេវចខចប់េ យទកឹកក នងិដបទឹកកកស្រមប់ករស្តុកទុក នងិដកឹជញជូ នបែន្ល ែដលបនថយសីតុណ្ហ ភព
ដល់ ២០-២៥ oC ព ី៣៥-៤០ oC កនុងកញច ប់ផលិតផល ែដលបតិេនេពលៃថង នងិដកឹជញជូ នេនេពល្រពឹកបនទ ប់។ 

ករេវចខចប់បែន្លស្លកឹ េ យទឹកកកេន្របេទស វ 

ករផលតិដបទឹកកក ដបទឹកកក

ករេ្របើដបទកឹកក
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ករស្តកុទុក្រតជក់ 

 ្របសិនេបី ច ចូរេ្របីម៉សុីន្រតជកែ់ដលជមេធយបយយ៉ងមន្របសិទធភពកនុងករែថរក
គុណភពផលិតផល ប៉ុែន្ត្រតូវេ្របី េ យ្របុង្របយត័ន។ 

 ផលិតផល្រតូពិច (េប៉ងេប៉ះ េមទស ្រមះ ្រតសក ់ ្រតប ់ សែណ្ត កករួ) ងយរងរបសួេ យ 
សីតុណ្ហ ភព្រតជក់ ទបជងករែណន។ំ របសួកនែ់តេកីនេឡងីេនសំេណីមទប។ 

 អនុ សន៍៖ ្រតសក ់េបង៉េប៉ះ ១០-១៣°C, សំេណីម ៩០-៩៥%។ េមទស ១០°C សំេណីម 
៨៥-៩០%។ ្រមះ ១២-១៣°C សំេណីម ៨៥-៩០%។ ្រតប់ សែណ្ត កករួ ១២-១៥°C, 
សំេណីម ៩០-៩៥%។ ៃសពេក្ត ប ០-៣,៥°C សំេណីម ៩៥-៩៨%។ ខត់  ៨-១០°C 
សំេណីម ៩៥-៩៨%។ 

  

បនទប់្រតជក់ នងិករត្រមួតេកសផលិតផល េដមីបមីនខយល់វលិចុះេឡងី្រគប់្រគន់ 

 ្រតូវគិតពីសីតុណ្ហ ភព សំេណីមបរយិកស និងករផលិតេអទីែឡន ក៏ដូចជភពរសួរបស់
ផលិតផលេផ ងៗេនេពលស្តុកទុកជមយួគន ។ 

ករស្តកុទុក្រតជក់េ យចំ យ 

 ករេធ្វីឲយ្រតជកែ់ដលមនតំៃលេថកេ យចំ យទឹកេនជំុវញិផលិតផល។   សីតុណ្ហ ភព
ថយចុះមនកំរតិទបពី ១-៦ oC ទបជងលកខខណ្ឌ ធមម  ប៉ុែន្តសំេណីមេកីនេឡងីេ្រចីនជង
រហូតដល់េលីសពី ៩០% ែដលេធ្វីឲយ មន្របសិទធភពកនុងករកត់បនថយករបត់បង់
សំេណីម (បត់បង់ទំងន់)។ 

 បេចចកេទស មញញ–បន ច/េផ មីេ យទឹក រចនសមពន័ធ្រតជកេ់ យចំ យស្រមប់ករ
ស្តុកទុករយៈេពលខ្លី។ 
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 ទូ្រតជកេ់ យចំ យមនជញជ ងំជឥដ្ឋ និងជ្របអបេ់ឈ ី បនថយករបតប់ង់ទំងន់
េបង៉េប៉ះ េមទស ្រមះ ្រតសក ់ ្រតប ់សែណ្ត កករួ ៃសពេក្ត ប និងខត់  យ៉ងេ ច ស់
បនពីរដងេធៀបេទនឹងករស្តុកទុកចំហរ ែដលជលទធផល េគទទួលបន្របកចំ់េណញពី 
០,១៨-០,៣៣ ដុ ្ល /គក។ 

ករេវចខចប់ និង ករេវចខចប់េ យកំែណបរយិកស 

 ករេវចខចប់ ឬករស្តុកទុកេ យកំែណបរយិកស (MAP) ជទូេទកំរតិអុកសុីែសនទប និង
ឧសម័នកបូនិចខពស់ខុសពីខយល់ (O2 ២១% និងCO2 ០,០៣%) ្រតូវបនេធ្វីេ យករ ក់
ផលិតផលកនុងថង់ប្ល សទិកបិតជិត ែដលបេងកីតឲយមនទងំលកខខណ្ឌ សំេណីមេកីតេឡងី។ 

 
ថង់ស្រមប់ MAP ែដល ចរកបន មទីផ រស្រមប់េវចខចប់ នងិស្តុកទុកបែន្ល 

ទូ្រតជក់េ យចំ យមនជញជ ងំជឥដ្ឋមនវមិឌជ
្របែវង ទទងឹ នងិកពំស ់៤,៥ x ២,៥ x ០,៦ ម។ ចេន្ល ះ
ជញជ ងំ ១៥-២០ សម ជមួយខ ច់េសើម 

ទូ្រតជក់េ យចំ យ្របេភទជ្របអប់
មនវមិឌ ១,៣ x ០,៩ x ២,០ ម ជមយួ 
បវ្រកេចេសើម 
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ថង់ MAP ស្រមប់េវចខចប់ផលិតផល មទំហជំក់ ក់ ឬជ្រទនប់កញច ប់ ស្រមប់រុ ំនងិ្រគប ឬេ្រ បប៉ែឡត។ 
ស្រមប់ករេវចខចប់ េគ្រតូវេ្របជីមួយេកសរងឹេ្រពះ មនិ ចផ្តល់ករករពរ្រគប់្រគន់ពកីរខូចខតេទ។ 

 ករទុកកនុងថងប់៉ូលីេអទីែឡនក្រមស់២៥មី្រកុង ឬប៉ូលី្របូពីែឡនពី ៣-១០ៃថង បនថយករបត់
បង់ទំងន់េ្រចីនជង ៤ដង និងបេងកីនចំណូលសុទធពី ០,២១-០,៧០ ដុ ្ល /គកៃនផលិតផល។ 

 

ករេវចខចប់េ យ MAP ពនយករទុំេប៉ងេប៉ះ នងិភពេលឿងរបស់សែណ្ត កកួរ នងិកត់បនថយភព្រជួញរបស់ែផ្ល នងិ
ភព្រសេពនរបស់ស្លកឹ។ ចូរកុំេចះរនធថង់ស្រមប់ខត់  ្រមះ នងិ ្រតសក់ េ្រពះងយេឡងីេលឿង។ 

ចំហរ ្រចកថង ់ កនងុទូរ កនងុទូរ ្រចកថង់

្រចកថង ់

ចំហរ 

ចំហរ
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ករដឹកជញជូន 

 ែផនកមយួៃនករបតប់ង់ផលិតផលខពស់ គឺប ្ត លពីកង្វះលកខខណ្ឌ ដឹកជញជូ ន ករេលីក ក់
រញិុងរញុងំ និងករពនយេពលដឹកជញជូ ន។ 

 ្របសិនេបី ច ចូរេ្របី្របស់ករដឹកជញជូ នែដលមនម៉សុីន្រតជក់ (ដូចស្តុកទុក្រតជក់) ។ 
 កនុងករដឹកជញជូ នគម នម៉សុីន្រតជក ់ េគ ចេ្របី្របស់ករេធ្វីឲយ្រតជកេ់ យចំ យ និង 

MAP បន។ 

 
ករេធ្វឲីយ្រតជក់េ យចំ យ (េ្រប្ីរបស់្រក ត់េសីម) នងិថង់ MAP ្រទប់េនកនុងករដកឹជញជូ ន 

ករដឹកជញជូ នែដលមន្រទប់ប្ល សទិកេដីមបបីេងកីត
កំែណបរយិកស និង្រក ត់េសីមេដីមបបីញចុ ះ
សីតុណ្ហ ភពផលិតផលេ យរហួំត 

ករេផ មីកនុងទឹក និងករេវចខចបទ់ងំេនេសីមេដីមបេីធ្វីឲយ្រតជកេ់ពលដឹកជញជូ ន  ្រគប្រក ត់េសីមស្រមប់បញចុ ះកំេ  
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វធិនករណ៍ដកឹជញជូ នេដមីបបីនថយករបត់បង់ៈ A- នដកឹមនដំបូលករពរកំេ ្រពះ ទតិយ េភ្ល ង ឬខយល់ខ្ល ងំ 
( ងំនួន សំពត់តង់) នងិេឈសីនទះខណ្ឌ រ ង្រសទប់នមិួយៗកនុងេកស។ B- ែខ រត៉ នងិជេណ្តី រ ឬេធនែីដលបន
ែកលំអេដមីបសី្រមួលករេលីកេឡងី នងិករ ក់ចុះ។  C- ្របព័នធខយល់េចញចូលេដមីបបីនថយករេកនីកំេ េនកនុង
បនទុកទំនញិ។ 

 វធិនករណ៍េផ ងេទៀត–ករ កគំ់នរកញចបឲ់យជប់ េ យករចងទប់ និង/ឬចងរុឲំយរងឹម,ំ  
េលកី ក់កញចបេ់ យ្របុង្របយត័ន ពយរួកនុង នេដីមបកីត់បនថយឥទធិពលពីរញ័ំរ និងភព
រ ក់របស់ផ្លូវ។  

A 

B 

C 
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ករ្របតិបត្តិេនទីផ រ-ករលក់ដុំ និងលក់ យ 

 ្របតិបត្តិករេនទីផ រេគលេ  គឺផ្តល់ផលិតផលែដលមនគុណភពល្អឲយអនកេ្របី្របស់ 
មែដល ចេធ្វីបន។ 

 
កែន្លងេបះដុំេនផ រ ដៃថ 

 

កែន្លងលក់ យ មែបប្របៃពណីកនុងផ រ ធរណៈ 

 
កែន្លងលក់ យបែន្លេនផ រអូតរករ ្រកុងបងកក ្របេទសៃថ 
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្របតិបត្តិករ 

 េលីកកញចប់ផលិតផលចុះេនេ្រកមដំបូល/ម្លប ់ អេងកតេ យ្របុង្របយត័នេដីមបបីនថយករខូច
រូប ងផលិតផល។ 

 
  េរ ើកញចបប់ែន្លេចញេនកនងុម្លប ់     ្របតបិត្តិេ យ្របុង្របយត័នេនេពលេលើក ក ់

 
 

 
 

សំ តេឡើងវិញេ យកត់ត្រមឹម និង ងទកឹ 

        ករែចក្របេភទេឡើងវិញ       ករេវចខចប់េឡើងវញិ           ករថ្លឹងទងំន់ និង ក់ ងំ 
សកមមភព្របតបិតបិត្តកិរេនទផី រលក់ដុំ 
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 ងសំ តេឡងីវញិ ជមួយទឹកក្លរនី េ្រពះថបែន្លែដល ្អ តជករទកទ់ញដល់អនកទិញ។ 

 ជករចបំច់កនុងករេ្រជីសេរសី ឬចំ តថ់ន កេ់ឡងីវញិ ស្រមប់បែន្លែដលមិនមនគុណ
ភពឯកស ្ឋ ន ឧ. មនវយ័ច្រមុះ ជពិេសសមនជមងឺ ឬខូចខត ។ ចូរេធ្វីដូេចនះ េដីមបធីន
បនពីគុណភព និងស្រមប់ករ ងំបង្ហ ញ។ 

 េនកែន្លងលកដំុ់/ យ េគ្រតូវេវចខចប់ផលិតផលែដលបនេ្រជីសេរសីរចួេឡងីវញិ េទ ម
ទំហ/ំបរមិណ ឲយបនសម្រសបបំផុតស្រមប់អតិថិជន។ 

 
ករកត់ត្រមមឹេឡងីវញិ នងិករេ្រជសីេរសីេឡងីវញិេនកែន្លងលក់ យ 

 

ករេវចខចប់បែន្ល្រសស់េឡងីវញិេនកែន្លងលក់ យ 

 ចូរេលីក កប់ែន្ល និង ក់ ងំបង្ហ ញផលិតផលេនកនុងកែន្លងម្លប់។ 

 េ្របះទឹកេទេលីបែន្លស្លឹក េដីមបេីជៀស ងករបត់បងស់ំេណីមេលីសលប។់ 
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ករេធ្វើអនម័យ 

 

ករលក់ផលិតផល ែដលមនិមនអនម័យ នងិគុណភពេនកែន្លងលក់ យ មផ រកនុង្រសុក 

 ដកផលិតផលែដលខូច/ស្អុយេចញឲយបន្រតឹម្រតូវ េដីមបបីេងកីនេ ភ័ណ្ឌ ភពករ ក់បង្ហ ញ 
និងពនយ យុកលរបស់ផលិតផលែដល ក់ ងំ។ 

 សំ ត និងេធ្វីអនមយ័េ យទឹកក្លរនី ២០០ ppm េនកែន្លងស្តុកទុក/កែន្លងេវចខចប ់
ទីធ្ល េរៀបចំ និងឧបករណ៍ស្រមប់ ក់ ងំ ។ 

 ក់បង្ហ ញផលិតផលែដលេវចខចប់កនុងថង់ប្ល សទិច។ េ្របីសំពត់តង ់ ឬកេនទល ្អ ត ជ
ក្រមល។ ស្រមបផ់លិតផលែដលចំហរ ចូរេ្របីកែ្រញចង ជល ល្អី ែដលល្អ ្អ ត ។ 

 ្រតូវគិតគូរពីអនមយ័របស់អនកលក់ និងករពរពីករបះ៉េ យផទ ល់ជមួយសត្វ ( មផ រ)។ 

 
ករ ក់ ងំផលិតផលែដលមនអនម័យេនផ រលក់ដុ ំ
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ករ ក់ ងំផលិតផលមនអនម័យេនផ រលក់ យ 

 
ករកត់បែន្លេដមីបបីង្ហ ញគុណភពខងកនុង 

 េលីសពីេគលបំណង ក់ ងំផលិតផល ករពុះកត់បែន្លធំៗឲយេទជចំណិតៗ (េ ព  ល្ហុង 
្រត ច ៃសពេក្ត ប…។ល។) គរួ្រតូវេជៀស ង។ គួរេ្របី្របស់្រក សែកវ ឬថងថ់្ល ្អ តរុេំដីមបី
ធនបនពីអនមយ័។ 

ករ ក់ ងំបង្ហ ញ 
 ក ្ត សំខន់ែដល្រតូវគិត េនេពលេ្រជីសេរសីទី ងំស្រមប់ករលក់ យ គឹភព ចេមីល
េឃញី ភព ចចូលជិតផលិតផល និងភពងយ្រសួលកនុងករកន់េមីលផលិតផល។ 

 េគគរួ ក់ ងំកនុងទូរ្រតជកស់្រមប់ផលិតផលែដលឆប់ខូច។ 

 ជវធីិល្អបំផុត ្រតូវែញកបែន្លែដលផលិតេអទីែឡន និងបែន្លែដលងយខូចេ យេអទីែឡន
ច់ពីគន េនកែន្លងស្តុកទុក ឬេនទូ ងំ េដីមបេីជៀស ងករទំុមិន មេពលកំណត់េសមីគន  

និងបំផ្ល ញដល់ផលិតផល្រសស់េផ ងេទៀត។  
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ករែកៃចន 

 ករែកៃចនផ្តល់េសថរភព និងភពសំបូរែបបៃនករផគត់ផគង់ រ េធ្វីឲយមនផលិតផលជបន្ត
បនទ ប់េលសីពីរដូវ ដុំះ។ 

 ផលិតផលែដលែកៃចន គឺកនែ់តមនេសថរភព បេងកីនភពរ យ និងេធ្វីឲយមនភពសំបូរែបប
ៃនរបប រកន់ែតេ្រចីន។  

ករបេងកើតផលតិផលសមងួត 

 ករសមងួត –  ជវធីិ ្រស្តែកៃចន មញញ។ ជទូេទករសមងួតេ យ លៃថង មនដំេណីរករ
យតឺ ពឹងែផ្អកេលី កសធតុ និងមិនមនអនម័យ េ យ្របឈមេទនឹងករឆ្លងពីេមេ គ 
និងសំ មេផ ងៗ។ 

 ឧបករណ៍សមងួតេ យពន្ល្ឺរពះ ទិតយ – េលឿនរហ័ស និងមនអនម័យ។  

 
ម៉សីុនសមងួត្របេភទជទូ(១) ម៉សីុនសមងួតជមួយបនទះ្រសូបពន្ល ឺ នងិបនទប់សមងួតេធ្វពីបីនទះប្ល សទកឹ (២, ៤) ឬ 
កញច ក់ នងិបនទះសងកសី (៣, ៥, ៦)្រពមជមួយបនទប់កំេ ស្រមប់សមងួតេនេពលេភ្ល ង/េមឃ្រសទុំ (៦)។ 

 ម៉សុីនសមងួតេ យពន្លឺ្រពះ ទិតយ ចសមងួតេមទស និងៃសពេក្ត បឲយមនសំេណីមតិចជង 
១០% ែដលមនរយៈេពលខ្លីជង យ៉ងេ ច ស់េទ្វរដងពីករ លៃថងធមម ។ ស្រមប់
េមទស ករ្រជលកទឹ់កេក្ត  (ទឹក ៦៥oC រយៈេពល ៣ នទី) ជយួបេងកីនពណ៌របស់ផលិតផល
សងួតបន។ 

កមពុជ េវៀត ម 

វ

១ 

២ 

៣ 

៤ 

៥ ៦ 
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ករសមងួតៃសពេក្ត ប៖ ងេក្ត ប ចតិជសរៃស យជមួយ អបំលិ ៥% បនទុ ំមួយយប់ នងិ ក់កនុងទូរសមងួត។ 
សមងួតឲយដល់បរមិណសំេណីមតចិជងឬេសម ី១០% ចេ្របេីពល្រតមឹ១ៃថង េបី ក់ លៃថងេ្របេីពលព២ី-៣ ៃថង។ 

 េគបិតភជិតផលិតផលសងួតេនកនុងថង់ប្ល សទិក្រកស់ (ឧ. ប៉ូលី្របូពីែឡន ឬប៉ូលីេអទីែឡន 
ក្រមស់ ១០០មី្រកុង) េដីមបកីតប់នថយករ្រសូបសំេណីម េហយីស្តុកទុកេនកែន្លង្រតជក ់
ងងឹត និងកែន្លងសងួត។ 

ករផលតិទឹកេប៉ងេប៉ះ  

 ទឹកេបង៉េប៉ះ គឺជផលិតផលខប់ែដលមន រធតុរងឹរ យអបបបរមិ២៤%។ ្របសិនមិន
មនរ្ឺរ ្វ ក់តូែម្៉រតេទ រធតុរងឹរ យែដលចង់បន ចកំណត់ មភពស្អិតរបស់ទឹក
េបង៉េប៉ះ គឺថ ស្អិតជប់េនេលី ្ល ប្រព និងហូរយតឺៗេនេលី្រក ស។ 

  ទឹកេបង៉ប៉ះល្អគម ន្រគប ់គម នកកសំបក និងគម នែផនករងឹេផ ងេទៀតរបស់ែផ្លជបេ់ទជមយួ 
ច់ ភ្លឺរេ ង មិនស្អិតេពក មិនបត់បងព់ណ៌ និងមិនបត់បងក់្លិន េហយីមនេមេ គតិច

ជង 101-3 ។  
 ែផ្លទំុ្រកហមល្អ ទំហធំំ ជពូជែដល្រតូវករ េ្រពះ ងយបកសំបក និងយក្រគបេ់ចញ េដីមបី
ទទលួបនពណ៌ទឹកេបង៉េប៉ះ្រកហមល្អ។ 

ករផលតិ្រជក់ពីបែន្លស្លកឹ េ យបនទុំផ្អ ប់ 

 ្រជក់បែន្លេ យបនទុ ំផ្អ ប ់ ផលិតេឡងី មសកមមភព សីុត ក់ទិចបកេ់តរែីដលបំែលងសករ
ឲយេទជ សុីតកនុងផលិតផល។ បេងកីនគុណតំៃល រធតុចិញច ឹម និងជយួបេងកីនភព
រ ំ យ រ។  

 វធីិ ្រស្តេធ្វី្រជកប់នទុ ំ ស្រមបៃ់សពេក្ត ប និងៃសពេជីងទ ចបេងកីនទិននផលេលីស ២០% េ្រចីន
ជង្របក់ចំណូលែដលបនពីករលកផ់លិតផល្រសស់។ 
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ករែកៃចនទកឹេប៉ងេប៉ះ៖ េ្រជសីេរសីែផ្ល្រកហមល្អ ងសំ ត ពុះជចំណិត យក្រគប់េចញ ចំហុយ ៣០នទ ី
េដមីបសី្រមួលករបកសំបក កូរ បងខ ប់េ យចំអនិ យេ្រគឿង មចំណូលចតិ្ត នងិទុកឲយ្រតជក់ដល់ ៦៥ 
អង េស មុន្រចកចូលកនុងដបប្ល សទកិែដលេស្តរលីរចួ។ 

 

១. ែចក្របេភទ ២. ងសំ ត ៣. ចិត នងិយក្រគប់េចញ

៤. ចំហុយ ៣០នទី ៥. បកសំបក ៦. កនិ/កូរ្រចបល់ ៧. 

េរៀបចំេ្រគឿងផ េំផ ងៗ៨. ចំអិនេ យពិនិតយេមីល រធតុរងឹរ យ 

និងបញចុ ះកំេ ឲយដល់ ៦៥ អង េស ៩. ្រចកដប 

ពូជ 

ពូជ 

ពូជ 

ពូជ 

ពូជ

ពូជ
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្រជក់េ យបនទុ ំផ្អ ប់៖ ែចក្របេភទផលិតផល ពុះជពរី (ៃសព) ឬជបួន (ៃសពេក្ត ប) ងទកឹ នងិទុកឲយសងួត 
ក់ចូលកនុង្រកឡ បែនថមសូលុយសយុងអំបលិ ៨% ស្រមប់ៃសព ឬ ១០% ស្រមប់ៃសពេក្ត ប មអ្រ  ១:១ (ឧ 

ផលិតផល ៥ គកៈទកឹអំបលិ ៥ គក)។ សងកត់េ យដុែំដលមនទំងន់ េដមីបពីន្លចិផលិតផលកនុងសូលុយសយុង 
បនទុ ំផ្អ ប់ ២ែថង ងទកឹជ្រមះ ក់េនកនុងថង់ ឬដបែកវចំណុះ ៣០០ េទ ៥០០្រកម បែនថមសូលុយសយុងករពរ 
( យសករ ៣% អំបលិ ៥% សីុតសីុ្រទចិ ០,៤% នងិ សីុតសបិ៊ច ០,០៥%) ្រសុះ (ប៉សទ័រ) កនុងទកឹេក្ត  ៨០ 
អង េស រយៈេពល ១០នទ ីនងិទុកឲយ្រតជក់ដល់ ៣៥ អង េស កនុងទកឹ េហយីបនទ ប់មកទុកេនកនុងសីតុណ្ហ
ភពបនទប់មុនស្តុកទុក។

េរៀបចំបែន្ល  ្រកឡ បនទុំផ្អ ប ់នងិសលូយុសយងុអំបិល 

បកសន្លឹកេ្រក/សន្លឹកែដលមនិល្អ ពុះពក់ក ្ត ល និងកត់ត្រមឹមពន្លកខចីចំេពះៃសពេជើងទ ងសំ ត និង សងំួត 

ក់កនងុ្រកឡ ជមួយសំ ក ៣,៥គក/្រកឡ សងកត់បនទះឬស  ីបែនថមអំបលិ ៥គក/្រកឡ 

ករេរៀបចំេពលបនទុផំ្អ ប ់

្រជក់ៃសពេក្ត ប ឬៃសពេជើងទកនងុដបែកវ 
ឬកនងុថង់ជមួយ រធតុករពរ 
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