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ករទុក ក់្រសូវឲយមនសុវតថិភព ជកិចចករសំខន់មួយកនុងចំេ មកិចច្របតិ្តបត្តេ្រកយេពល្របមូលផល។ ្រគប់្រសូវ
ចទទួលរងករខូចខតបរមិណ និងគុណភព េបើសិនេយើងមិនយកចិត្តទុក ក់េលើបរកិខ  និង្របព័នធទុក ក់េនះេទ។ 

ជទូេទ ករទុក ក់្រតូវបនែចកេចញជពីរធំៗគឺ ែបបបិទជិត និងចំហរ។ បរកិខ ស្រមប់ទុក ក់្រសូវមនេ្រចើនទ្រមង់ 
ឬ្របេភទ ្រស័យេទ ម្របេភទ្រសូវ (ពូជ ឬចំណី) ែដល្រតូវទុក ក់ េគលបំណង និងទីកែន្លង។ ជទូេទចំេពះ្រសូវ
ចំណី គួរែតទុក ក់កនុងទ្រមង់ជ្រគប់្រសូវ្របេសើរជងអងករ េ យ រសំបក្រសូវ (អងក ម) ចករពរ្របឆំងពីករ
បំផ្ល ញរបស់សត្វល្អិត និងជួយករពរពីករខូចគុណភព។ 
 
ករទុក កប់ិទជិត 
្របព័នធទុក ក់បិទជិត ែដលមនដូចជ ធុងជ័រ ែដក ឬ្រចកកនុងថង់ស្វិត េ យបិទ
មត់ជិត ចកត់បនថយករបត់បង់បរមិណ និងគុណភព ែថរក អ្រ សំេណើ ម
េដើមរបស់្រគប់្រសូវ មិនឲយែ្រប្របួល ទប់ ក ត់ករបំផ្ល ញពីសត្វល្អិតចៃ្រងេ យមិន
េ្របើថន ំគីមី មរយៈករថយចុះនូវក្រមិតអុកសីុែសន រហូតដល់ ១០ ដល់ ១៥ ភគ
រយ រក ដំណុះ្រគប់ពូជឲយេនខពស់រហូតដល់ ៨ េទ ១០ ែខ (ខពស់ជង ១៩ ភគរយ 
េធៀបនិងករទុក ក់ធមម ) ករទុក ក់រេបៀបេនះក៏ ចរក  គុណភព ពិេសសពណ៌ ក្លិន និងរស់ជតិេពលចម្អិន។ 
 
េដើមបីទុក ក់្រសូវ មវធីិ ្រស្តែបបេនះឲយមនសុវតថិភព និង្របសិទធភពខពស់ ្រតូវ
សម្អ ត និងសមងួត្រគប់្រសូវ (ពូជ ១២ ភគរយ និងចំណី ១៤ ភគរយ) េ យ្រចក
កនុងធុងជ័រ ឬថង់ផ្ល សទិក េ យចងមត់ថង់ឲយជិតរចួ ក់កនុងករ ៉ងុមួយជន់េទៀត 
ចំេពះធុងគួេ្របើខ្ល ញ់េគ បគ្រមបមុនេពលបិទភជិត និងេធ្វើករ ងសម្អ តធុង
េ យ្របុង្របយ័តនមុននិងយកេទេ្របើ្របស់ម្តងេទៀត។ 
 
េតើករទុក ក់េ យចំហរ ចេកើតមនបញ្ហ អ្វីខ្លះ? 
េបើេយើងទុក ក់្រសូវកនុងជ្រងុកមិនសម្រសប មិនមន្របព័នធករពរពីសត្វកេករ និងសត្វ ្ល ប ឬបំងករពរទឹកេភ្ល ង
េនះេទ សំេណើ ម្រគប់្រសូវ ចមនករែ្រប្របួលេឡើងចុះ ្រស័យសំេណើ ម
បរយិកស េធ្វើឲយេកើតមនផ ិត និងវត្តមនសត្វល្អិតចៃ្រង ពិេសស្របេភទខមូត ែដល
ជេហតុបងករឲយខូចគុណភព្រគប់ ជពិេសសដំណុះ្រគប់ពូជ និងថយចុះយ៉ងឆប់
រហ័ស ស្រមប់្រសូវចំណីេធ្វើឲយអ្រ អងករេដើមតិចជង ១០ ភគរយ េធៀបនិង
ទុក ក់បិទជិត េហើយ្រគប់អងករមនពណ៌ ្អ ប់ ក្លិនមិនល្អ និងបត់បង់រស់ជតិ ។ 
ករទុក ក់ែបបេនះ ច ទទួល រងនូវក ្ត ចៃ្រងេផ ងៗេទៀតដូចជ មកសត្វ ទឹក
េនម និងេ មសត្វែដល ច បងករជេមេ គស្រមប់អនកេ្របើ្របស់។ 
 
េហតុអ្វីបនជករ្រគប់្រគងសត្វចៃ្រងមន រៈសខំន់? 
េសចក្តី្រតូវកររបស់អតិថិជន គឺ្រគប់្រសូវ ្អ ត គម នសត្វល្អិត និងគម នសំណល់ រធតុគីមី ដូេចនះករ្រគប់្រគងសត្វល្អិត
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កនុងកំឡុងេពលទុក ក់គឺជករសំខន់ េហើយគួរែតេធ្វើ មរេបៀបច្រមុះ និងេ យយកចិត្ត
ទុក ក់ េដើមបីែថរក បរមិណ និងគុណភព្រគប់្រសូវឲយបនយូរ ទំងករបរេិភគ និង
លក់េចញបនតៃម្លៃថ្ល។ េដើមបី្រគប់្រគងសត្វល្អិត្របកបេ យ្របសិទធភព រមួមន៖ ្រតូវអនុ
វត្ត មបេចចកេទសសម្រសប ទំងករ្របមូលផល ករសមងួតមុនេពលទុក ក់្រសវូ េរៀបចំ 
សមភ ៈបរកិខ ទុក ក់ ជពិេសសគួរេធ្វើករែកលម្អរជ្រងុក េ យេធ្វើយ៉ង េចៀស ងករេធ្វើ
ឲយ្រសូវេសើមេឡើងវញិ េ យទឹកេភ្ល ង ក់សំ ញ់ជំុវញិករពរកណ្តុ រ និងសត្វ ្ល ប ែក
ស្រមួលេជើងជ្រងុក ្រតួតពិនិតយ និងករពរកំុឲយពពួកសត្វល្អិតេកើតមនកនុងេពលទុក ក់។ 
 
ករបំផ្ល ញរបសស់ត្វកណ្តុ រ 
កណ្តុ រែ្របងេពញវយ័មួយកបលសីុ្រសូវ្របែហល ២៥ ្រកម េហើយកណ្តុ រតូចៗ្របែហលជ ៣ េទ ៤ ្រកម កនុងមួយៃថង។ 
ពួក េធ្វើឲយ្រប ក់្រគប់្រសវូែដលរក ទុក មរយៈទឹកេនម មក េ ម 
និងភន ក់ងរបងកេ គេផ ងៗេទៀតជេ្រចើន។ េនេពលែដល្រគប់្រសូវរងឥទធិពល

្រកក់ពីពពួកសត្វកេករទំងេនះ ប ្ត លឲយខូចទំងគុណភព និងបត់បង់
ទំងបរមិណ ជពិេសសគុណភពដំណុះធ្ល ក់ចុះ ស្រមប់្រសូវពូជ និងបត់បង់រស់
ជតិស្រមប់្រសូវចំណី ជងេនះេទេទៀត កណ្តុ លចម្លងជំងឺ្របែហល ៥០ ្របេភទ េទ
េលើមនុស  ដូចជជំងឺ្រគុនេពះេវៀន ជំងឺកមរមស់ ្រគុនេក្ត  ។ល។ មយ៉ងេទៀត ក៏ជភន ក់ងរចម្លងជំងឺមួយ ែដលជះឥទធិ
ពល ្រកក់េទេលើពពួកសត្វ្រសុក។ 
 
លកខខណ្ឌ ទកុ កផ់លតិផលេ យមនសវុតថភិព 
រយៈេពលទុក ក់កន់ែតយូរ អ្រ សំេណើ ម្រគប់ស្រមប់ករទុក ក់សុវតថិភពកន់ែតទប។ ្រសូវចំណី និង្រសូវពូជ
ែដលទុក ក់កនុងអ្រ សំេណើ មខពស់ជង ១៤ ភគរយ ប ្ត លឲយេកើតមនករដុះផ ិត និងេធ្វើឲយគុណភពបត់បង់យ៉ង
ឆប់រហ័ស ជពិេសសដំណុះរបស់្រគប់្រសូវពូជ និងបត់បង់រសជតិ។ 

លកខខណ្ឌ ដ៏ល្អបំផុតស្រមប់ករេកើតមនសត្វល្អិតគឺេនសីតុណ្ហ ភពពី ២៨ េទ ៣៣ អង េស និងសំេណើ មេធៀបពី ៦០ 
េទ ៨០ ភគរយ ជមួយគន េនះែដរ ក៏បេងកើតចំនួនកូនេចបនេ្រចើន ស់ែដរ។ 

 
 
 
 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករយិល័យវសិ្វកមមកសិកមម មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល និងព័ត៌មន ករយិល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម 

ៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងក ត់្របទះ ង ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនំេពញ ឬ ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ 

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤        េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh 

ទូរអកខរៈ sbunna@cardi.org.kh trin@cardi.org.kh                                                   hunyadana@cardi.org.kh 

ផលិតផល អ្រ សេំណើ មសុវតថភិព (%) ផលិតផល អ្រ សេំណើ មសុវតថភិព (%) 
េពត ១៣ សែណ្ត ក ១៥ 

្រសូវ លី ១៣ សែណ្ត កដ ី ៧ 
្រសូវ ១៤ កកវ ៧ 
អងករ ១៣ កេហ្វ ១៣ 

ងខងេ្រកមបង្ហ ញពីអ្រ សេំណើ មសុវតថភិពស្រមបទុ់ក ក់ផលិតផលេផ ងៗ 

រយះេពលទុក ក់ អ្រ សេំណើ មសុវតថភិព បញ្ហ ចេកើតមន 

២-៣ ទិតយ ១៤-១៨ %  ផ តិ ែ្របពណ៌ បត់បងដណំកដេង្ហើម 
៨-១២ ែខ ១២-១៣ % សត្វល្អិតបផំ្ល ញ 

េលើសពី ១ ឆន  ំ ៩ % ឬទបជង បត់បង់គុណភព (ដណុំះទប) 

ងខងេ្រកមបង្ហ ញពីអ្រ សេំណើ មសុវតថភិពស្រមបក់រទុក ក់្រសូវ 

 


