




សៀវ  

ស្ត ីពី

ដំណា ំ   ច

រៀបចំ  យ
នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម  សហកា រជា មួយ

នា យកដា  នដំណា ំឧស   ហកម្ម  នេអគ្គ នា យកដា  នកសិកម្ម  

 ះពុម្ព លើកទី១ ចំនួន ២០០០ ច   ប់

ឧបត្ថ ម្ភ កា រ  ះពុម្ព  យៈ ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ

រក   សិទ្ធ  យៈ នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម 



សមា សភា ពចូលរួមចំណកផលិតសៀវ  
ស្ត ីពីដំណា ំ   ច
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I. ទី  កឹ   ផ្ត ល់  បល់ៈ
១. បណ ិត  ហ៊ា ន វណ្ណ ហន  អគ្គ នា យកដា  នកសិកម្ម 

 ២. បណ ិត ៉ មីនា     នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម

៣. ក ខា ន់ សំបា ន    នា យកដា  នដំណា ឧំស   ហកម្ម

 ៤.  ក  ប៉ន វុទ្ធ ី     នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្មទ 

៥.  ក  គឹម ដា រ៉ា     នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម

II. អ្ន ករៀបរៀងៈ
១. ក ផា ន ទូច      នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម 

III. អ្ន ក   វ   វៈ
 ១.  ក ខា ន់ សំបា ន     នា យកដា  នដំណា ំឧស   ហកម្ម 
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៤. ក ឈុន សុភ័ក ្ត     នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម  
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១. សចក្ត ីផ្ត ើម
 ដំណា ំ   ចជា  ភទរុក្ខ ជា តិវល្ល ិ ស្ថ ិតក្ន ុងអម្ប ូរ (Pipperacee) ហើយ  ូវ

បា នគដា ំដើម្ប ីយកផ្ល  និងហា លសម្ង ួតស   ប់ជា  ឿងទស និង  ឿង   ក្ន ុងកា រ

បង្ក ើនរសជា តិនអា ហា រ។   ចមា នដើមកំណើត មកពី  ទសឥណា  ភា គខា ងត្ប ូង

ហើយ  ូវបា នគយកមក ដា ំរហូតដល់កន្ល ងដទទៀត  ក្ន ុងតំបន់  ូពិក។   ច

គឺជា  ឿងទសមួយ ក្ន ុងចំ  ម  ឿងទសជា  ើន ដល  ូវគបា នដា ក់បញ្ច ូល

បន្ថ ម  ក្ន ុងអា ហា រអឺរ៉ុប ស   ប់ជួយដល់សុខភា ពទៀតផង។ ពា ក់ព័ន្ធ នឹងដំណា ំ

  ចនះ បច្ច ុប្ប ន្ន  ទសវៀតណា ម គឺជា អ្ន កផលិត និងនា ំចញធំបំផុត  លើពិភព

 ក ស   ប់ផលិតផល   ច ។ 

 ដំណា ំ   ចអា ចដា ំដុះលូតលា ស់ល្អ  ក្ន ុងកម្ព ស់ទឹកភ្ល ៀង  ចា ំឆា  ំពី ២០០០-

២៥០០ មម  ឬ  ើនជា ងនះ។   ទសកម្ព ុជា យើង ដំណា ំ   ចជា ដំណា ំឧស   

ហកម្ម យា៉ ងសំខា ន់ ស   ប់បង្ក ើន   ក់ចំណូលក្ន ុង  ួសា រ និងសដ្ឋ កិច្ច ជា តិ។

២. សា  នភា ពទូ  ដំណា ំ   ច
           ២.១ សា  នភា ពដំណា ំ   ច  លើពិភព  ក                     
        ផលិតផល   ច ដលបា នផលិតពី  ទសជា សមា ជិករបស់សហគមន៍

  ចអន្ត រជា តិចំនួន ៦  ទស រួមមា ន   សីុល ឥណា   ឥណ នូសីុ ម៉ា ទ្ប សីុ  លីងា្ក   

និងវៀតណា ម បា ន  មា ណជា  ៨៥% នផលិផលសរុបទូទា ងំពិភព  ក។ ក្ន ងុ  ះ

ទិន្ន ផល   ចទូទា ំងពិភព  ក ឆា  ំ២០១១ ចំនួន ២៥០.៧៨០  ន  យទទួល

បា នទឹក   ក់ចំនួន ១.៥៨ ពា ន់លា នដុលា  រ រីឯឆា  ំ២០១៣ ទិន្ន ផល   ចមា នចំនួន 

២៤៩.៥០០  ន បា នទទួលទកឹ   ក់ចំនួន ១.៩ពា ន់លា នដុលា  រ ចំណកក្ន ុងឆា  ំ

២០១៤ នះក្ន ុងរយៈពល ៦ខដើមឆា  ំបា នទិន្ន ផល   ច ចំនួន ២៤៧.៥០០  ន 

 យទទួលបា នទឹក   ក់ចំនួន ២.៤ពា ន់លា នដុលា  រ ហើយគសង្ឃ ឹមថា  ទិន្ន ផល

  ចនឹងកើនទ្ប ើងរហូតដល់ ៣៥០.០០០  ន ក្ន ុង១ឆា  ំ  យទិន្ន ផលកើនទ្ប ើង 

៥% ក្ន ុង១ឆា  ំៗ ជា រៀងរា ល់ឆា  ំ។  យទ្ប កទិន្ន ផល   ចរបស់  ទសវៀតណា ម 

ក្ន ុងឆា  ំ២០១៣ មា នចំនួន ១៣២.៩៥៥  ន បា ននា ំចញ  លក់   ទសចំនួន 
០១



១០០ លើពិភព  ក  យទទួលបា នចំណូលជា ទឹក   ក់ចំនួន ៩០០លា នដុលា  រ 

ចំណកក្ន ុងឆា  ំ ២០១៤ ក្ន ុងរយៈពលត ៦ខដើមឆា  ំ ទទួលបា នចំណូលពីកា រលក់

ផលិតផល   ចចំនួន ៧២៦.២លា នដុលា  ។ 
 ២.២ សា  នភា ពដំណា ំ   ច   ទសកម្ព ុជា 
 កា រកត់សមា្គ  ល់ អំពីដំណា ំ   ច  កម្ព ជុា  ដលមា នមកយូរជា ងគ គឺមា ន  

ក្ន ុងសា រណា របស់  ក ជីវតា កា  ន់ (១២៩៥-១២៩៧)។  សម័យ  ះ   ចមា ន

 ើន  ភទ ដុះឯងក្ន ុង     ក្ន ុង  ះមា ន  ភទខ្ល ះ  ូវបា នគដា ំដុះ។ ក្ន ុងឥណ ូចិន

ភា គខា ងត្ប ូង ដំណា ំ   ចទើបតមា ន មិនមនមា នមុនសតវត្ស ទី១៩ឡើយ។ រវា ង

ឆា  ំ១៩៤០ ជនជា តិចិនមកពីហណា ន បា នអនុវត្ត កា រដា ំដុះដា ំ   ច   ហា ទៀង

ហើយចញពីទី  ះមក ទើបគព  ីកដំណា ំនះមកកម្ព ុជា  ដលស្ថ ិត  ក្ន ុង  ុក

កំពង់   ច និង  កុបនា  យមា ស អស់រយៈកា លយូរបង្គ រួ។ ដំណា ំ   ចក៏បា នរីកសា យ

ចូលក្ន ងុខត្ត កំពត នា ឆា  ១ំ៨៨៩ (ចប់សម័យអសន្ត សុិខ) និងជា ពិសសក្ន ងុឆា  ១ំ៨៩២

ដល  ឆា  ំ  ះ   ចខ្ម រ  ូវបា នអនុ   ះឱ្យ រួចពន្ធ ក្ន ុងកា រនា ំចូល  ទសបា រា ំង។ 

 វត្ត ិន   ចខ្ម រ គឺ  រពញ   យ  ឹត្ត ិកា រណ៍ផ្ស ងៗជា បន្ត បនា  ប់ រួមមា នវិបត្ត ិ

 យលក់មិនដា ច់ម្ត ង មា នត  ួវកា រខ្ព ស់ឡើងវិញយា៉ ងសកម្ម ។  ឹត្ត ិកា រណ៍នះ 

បណា្ខ  លមកពីកា រ    លួខា  ងំពក នតម្ល   ចលើទីផ   រអន្ត រជា តិ។ រា ជរដា  ភិបា ល

បា នទប់ទល់  យបា នដា ក់ចុះនូវវិធា នកា រណ៍ជា បន្ត បនា  ប់ ទា ក់ទងខា ងផ្ន ក សដ្ឋ កិច្ច  

និងពន្ធ ដា រ។ កា របំបា ត់ពន្ធ ដា រ (១៨៩២) កា រកំណត់បរិមា ណ និងពលវលា នា ចំញ 

(១៩០២-១៩២៨) កា រក  ិតកា រដា ំដុះមិនឱ្យ លើចំនួន (ពី ១៩៣៥ ដល់ ១៩៤៩) 

កា រដា ក់ពន្ធ អា ករធ្ង ន់។ ចដន្យ នជំងឺតា ំងពីឆា  ំ ១៩៣៥ បា នបន្ថ មទម្ង ន់  លើបុព្វ 

ហតុសដ្ឋ កិច្ច នកា រដើរថយក  យ និងកា រ  ះបង់  លចមា្ក  រចា ស់ម  ៉ ង និងម  ៉ ង

ទៀតបា នជំរុញអ្ន កដា ំ ឱ្យ  រកដីថ្ម ី  ភា គខា ងលិច។ កា រថយចុះនចំនួនដើម   ច

ដលមា នយ៉ា ងច   ស់ពីឆា  ំ១៩៣០   ១៩៤០ បា ន  ូវជំរុញថមទៀត  យកា រ

បញ្ឈ ប់កា រនា ំចញពីឆា  ំ ១៩៤២ ដល់ ១៩៤៥ ចំណុចទា បបំផុតនបនា  ត់ខ្ស  ង

៉ក  ហ្វ ិក  ៉មា នពីឆា  ំ១៩៤៩ ដល់ ១៩៥៥ ក្ន ុងរយៈពល  ះ ចំនួនដើម   ចចុះមក
០២



 ក  ម១លា ន ដើម  ទល់នឹង  ១.៩៤៤.០០០ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៤៤, ២.៦៤៧.០០០

ក្ន ុងឆា  ំ១៩៣៧, ៣.៨០០.០០០ ក្ន ុងឆា  ំ ១៩២៧, ៤.៦០០.០០០ក្ន ុងឆា  ំ១៩០២។ 

ចា ប់ពីពល  ះមកផលិតកម្ម   ច បា នរីកច  ើនខ្ល ះៗវិញ  ជុំវិញឈូងសមុ  

កំពង់  ម ក្ន ុងឆា  ំ១៩៦៧ មា នចមា្ក  រ   ច ៧០០ ហិកតា  ក្ន ុង  ះ ៤៥០ហិកតា  

កំពុងផ្ត ល់ផល។ កា រនា ំចញជា មធ្យ មក្ន ុងកំឡុង ១០ឆា  ំចុង ក  យនះ ដលមា ន 

១.២០០  ន នា ំឱ្យ   ចជា ប់ចំណា ត់ថា  ក់លខ៤ ឬលខ៥  តា មឆា  ំនីមួយៗ 

ចំ  ះតម្ល ផលិតផលកសិកម្ម នា នា ដលបា ននា ំចញ។   

 បណា្ខ  មូលដា  នសំខា ន់ៗនផលិតកម្ម ដំណា ំ   ច មា នកា រអភិវឌ្ឍ ន៍ជា បន្ត 

បនា  ប់ដូចជា ក្ន ុង  ុកកំពង់   ច កំពត វា លរញ ខត្ត  ះសីហនុ។ចមា្ក  រ   ចថ្ម ីៗ

សព្វ ថ្ង នះរីកសា យ  ក ុងកំពង់  ម និងក្ន ុងខត្ត  ះកុង។ ពិសសបា នធ្វ ើកា រ

កា រសា កល្ប ងព  ីក  លើដីក ហម នខត្ត កំពង់ចា មក្ន ុងឆា  ំ១៩៥០-១៩៥៣។

       ក្ន ុងឆា  ១ំ៩៦០ផ្ទ ដីដា ដុំះដំណា ំ   ច  មា ណជា ៨៦០ហ.ត ហើយបរិមា ណផល 

២៥២៩  ន ឆា  ំ១៩៧៩-១៩៩៣ ផ្ទ ដីដា ំដុះដំណា ំ   ចបា នដា ំទ្ប ើងវិញ  មា ណ

ជា  ២៧៧ ហ.ត   ខត្ត កំពត  ះសីហនុ  ះកុង តា កវ និងកំពង់ចា ម ចា ប់ពីឆា  ំ

២០០០មកទីផ   រ   ចមា ន តម្ល កសិករចា ប់ផ្ត ើមដា ំដុះដំណា ំ   ចទ្ប ើងវិញ ធ្វ ើឱ្យ 

ផ្ទ ដីដា ំដុះដំណា ំ   ចមា នកា រកើន ទ្ប ើងរហូតដល់សព្វ ថ្ង ។

ឆា  ំ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ផ្ទ ដី(ហត) ៨៦១ ៨៧៩ ១,៤៤៤ ២,២៧៩ ២,៦៥៣ ៤,៦៤៥ ៦,១២៤ ៦,៦៧៨

បរិមា ណ

ផល(ត)

១,២៥០ ១,៤៥០ ៥,៤០០ ៦,០០០ ៧,៥០០ ៩,៨៤៥ ១១,៨១៩ ២០,០៥៤

០៣

តា រា ងផ្ទ ដីដា ដុំះ និងបរិមា ណផល   ច ២០១០-២០១៧



០៤

ក  ហ្វ កិផ្ទ ដីដា ដុំះ និងបរិមា ណផល   ច ២០១០-២០១៧

តា រា ងផ្ទ ដីដា ដុំះ  ផ្ទ ដី  មូលផល និងបរិមា ណផល របស់ដំណា ំ   ច ឆា  ២ំ០១៥

ល.រ ខត្ត -ក ុង
២០១៥

ផ្ទ ដីដា ំដុះ 
សរុប(ហ.ត)

ផ្ទ ដី  មូលផល 
(ហ.ត)

បរិមា ណផល 
សរុប(  ន)

១ បា ត់ដំបង ៣៤ ១៦ ៤៥

២ កំពង់ចា ម ៧៤ ៣០ ១២០

៣ កំពង់ស្ព ឺ ១០ ៤ ១០

៤ កំពង់ធំ ៦២ ១៣ ១៩

៥ កំពត ១២៥ ២៩ ៤៦

៦  ះកុង ១១៨ ៥១ ១២៨



០៥

លរ ខត្ត ផ្ទ ដីដា ំដុះ 
(ហ.ត)

ផ្ទ ដី  មូលផល 
(ហ.ត)

បរិមា ណផល 
(  ន)

១ ត្ប ូងឃ្ម ុំ ២,៧៦២ ១,២០៥ ៨,៥៦៦

២ រតនគិរី ៧៧២ ៣៥៣ ៩០២

៣ ក ចះ ៦៥៧ ១៥៦ ៩២០

៤ មណ លគិរី ៤៧២ ៧៨ ២០៥

៥  ះវិហា រ ២៦៦ ១០២ ២២៦

៦ កំពត ១៩៧ ៤៧ ៨៧

តា រា ងផ្ទ ដីដា ដុំះ ផ្ទ ដី  មូលផល និងបរិមា ណផលដំណា ំ   ច ដា ដុំះ១៩ ខត្ត  ឆា  ២ំ០១៦

៧ ក ចះ ៤៥២ ៨៧ ៦០០

៨ មណ លគិរី ២៣៥ ២៣ ៦១

៩  ះវិហា រ ៤១ ៤១ ៩០

១០  ធិសា ត់ ១០៥ ២២ ៨៨

១១ រតនៈគិរី ៤០៧ ១០៣ ២៨៩

១២ សៀមរា ប ៧៦ ៤០ ៧០

១៣  ះសីហនុ ៦១ ១៧ ៦៧.៥

១៤ ស្ទ ឹង   ង ៨ ៥ ១៣

១៥ តា កវ ២០ ២០ ៣០

១៦ ឧត្ត រមា នជ័យ ៨ - -

១៧ កប ៩០ ៥ ៦

១៨ ប៉លិន - - -

១៩ ត្ប ូឃ្ម ុំ ២,៧១៩ ១,១៦៦ ៨១៦២

សរុប ៤,៦៤៥ ១,១៧២ ៩,៨៤៥



០៦

៧ កំពង់ចា ម ១៩៤ ៤៤ ១៧៨

៨  ធិសា ត់ ១៥២ ៦១ ១៥២

៩ សៀមរា ប ១៣៥ ៤០ ៧៩

១០ កប ១១០ ១៧ ៩០

១១ កំពង់ធំ ៩៦ ១៨ ២៧

១២ បា ត់ដំបង ៨៥ ៣២ ៨៩

១៣  ះសីហនុ ៦៥ ៥៥ ៨៣

១៤  ះកុង ៦៣ ៣៥ ៧១

១៥ តា កវ ៤៣ ៣៩ ១១៥

១៦ កំពង់ស្ព ឺ ១៥ ៥ ១២

១៧ ប៉លិន ១៥ ២ ៣

១៨ ឧត្ត រមា នជ័យ ១៥ - -

១៩ ស្ទ ឹង   ង ១០ ៥ ១៤

សរុប ៦,១២៤ ២,២៩៤ ១១,៨១៩

តា រា ងផ្ទ ដីដា ដុំះ ផ្ទ ដី  មូលផល និងបរិមា ណផលដំណា ំ   ច ឆា  ២ំ០១៧

ល.រ ខត្ត -ក ុង
ស្ថ ិតិ   ច ឆា  ំ២០១៧

ផ្ទ ដីដា ំដុះ 
សរុប(ហ.ត)

ផ្ទ ដី  មូលផល 
(ហ.ត)

បរិមា ណផល 
សរុប(  ន)

១ បា ត់ដំបង ១២០ ១២០ ១៧៨

២ កំពង់ចា ម ១៨៧ ៩២ ៤៦៦

៣ កំពង់ស្ព ឺ ១៥ ៥ ១២

៤ កំពង់ធំ ៩៦ ១៨ ២៧

៥ កំពត ៣៧៣ ៧០ ១២៣,៩



 ២.៣ សា រៈ   ជន៍នដំណា ំ   ច
      ប់   ច និង   ង   ចបា នផ្ត ល់ផល   ជន៍ជា  ើនចំ  ះសុខភា ព

ស  ស់ និងជា ថា  ំស   ប់ព   បា លដ៏ចម្ប ងមួយចំនួនដូចខា ងក  មៈ   

  ២.៣.១ សា រៈ   ជន៍ន   ប់   ច
   ចំ  ះសុខភា ពៈ គឺជួយ  ឆា ងំនឹងជា តិអុកសីុតកម្ម  និងបា ក់តរី ដលជួយ

ដល់កា ររំលា យអា ហា រពិសសក ពះ និង  ះវៀន។ ម៉   ងទៀត បា នជួយរា រា ងំមិនឱ្យ 

កើតនូវ ជា តិអា សុីតហា យ  ូក្ល រីដក្ន ុងក ពះ។ មិនតបុ៉   ះ បា នជួយប ្ច ញញើស 

ជួយបំផា  ញនូវសា រធា តុធ្វ ើឱ្យ ធា ត់ កា ត់បន្ថ យជា តិខា  ញ់ រក   សមតុល្យ ក្ន ុងរា ងកា យ

ផ្ត ល់កមា  ំងថា មពល កា ត់បន្ថ យកា រញៀនបា រី ជួយ  ូបយកសា រធា តុមា ន   ជន៍

០៧

៦  ះកុង ៩០.២ ៣៤.៧ ៧១.២៦

៧ ក ចះ ៧២៨ ៧២៥ ១,២១៦

៨ មណ លគិរី ៥២៣ ២២០ ៤៧៣

៩  ះវិហា រ ៣១២ ២៥០ ៥៥០

១០  ធិសា ត់ ១៥៥.៣ ៦១ ១៥២

១១ រតនគិរី ៩៧១.១០ ៤៧០.៨០ ១,២៣៤.០៤

១២ សៀមរា ប ១៣៥ ៤០ ៨០

១៣  ះសីហនុ ៧១ ៥៥.៥ ៨៥

១៤ ស្ទ ឹង   ង ៨ ៨ ១៤,៤

១៥ តា កវ ២២ ២២ ៧៤

១៦ ឧត្ត រមា នជ័យ ១៥ ដា ំថ្ម ី ដា ំថ្ម ី

១៧ កប ១២២.៥០ ១២២.៥០ ៣៣៤,៣៤

១៨ ប៉លិន ១៤ ២ ៣

១៩ ត្ប ូងឃ្ម ុំ ២,៧២០ ២,៧២០ ១៤,៩៦០

សរបុ ៦,៦៧៨ ៥,០៣៧ ២០,០៥៤



០៨

ចំ  ះរា ងកា យ ដូចជា  វីតា មីនប កា ល់ស្យ ូម បតា កា រូ៉អុីន កា ត់បន្ថ យកា ររលា កក ពះ 

ហើយ  ឆា ំងជា មួយសា រធា តុ ដលបង្ក ឱ្យ កើតជា ជំងឺមហា រីកផងដរ។ 

    ចំ  ះស  ស់ៈ មា នដូចជា  កា រកើតមុន សុខភា ពស្ប ក និងជួយកា រពា រ

ស្ប កពីជំងឺមហា រីក។  

   ជា ថា  ំព   បា ល ជំងឺពុកធ្ម ញ ជំងឹឈឺធ្ម ញ  គដំ  មា ត់ កមា  ត់ច និង

អង្គ  ជំងឺ   ង  គរមា ស់ និងជួយបង្ក ើនកា រចងចា ំ។ 

     ២.៣.២ សា រៈ   ជន៍ន   ង   ច 
   ង   ចគឺគច   ញ់ចញពី   ចទំុ ដើម្ប ីបំបា ត់អា កា រៈឈឺសនា  ក់ដជើង 

ធ្វ ើឱ្យ ចរន្ត ឈា មរត់បា ន  លួ បំបា ត់អា កា រៈផា  សសា យ អា រម្ម ណ៍មួរ  ៉ ជួយស  លួ

ដលក់ា ររំលា យអា ហា រ ជំងឺស្ព កឹ ថា  សំមា  ប់ម  គ បន   បជា តិពិស ថា  សំ  ើប ថា  បំញ្ច ះុ 

ថា  ំបំប៉នកមា  ំង បំបា ត់កា រហើម  ះ និងកា ររលា កភ្ល ើង  ឆា ំងនឹងបា ក់តរីក្ន ុងមា ត់ 

និង  ះវៀនធំ ជា ំមុខ ជួយ  ូបយកជា តិខា  ញ់ក្ន ុងខ្ល ួន និងធ្វ ើឱ្យ សមា  ធឈា មដើរ

 ួល។ល។

 ២.៤ ពូជដំណា ំ   ច  កម្ព ុជា   
                     កម្ព ជុា  គឃើញមា ន   ចក្ន ងុ  កុ២  ភទ    ច១  ភទមា នស្ល កឹ

ធំៗ និងសា ច់ច   ះថា  ំងវងៗ   ចនះហា ក់ដូចជា  បគា   នឹង   ចឡំបុ៉ងរបស់

 ទសឥណ នូសីុ។   ច១  ភទទៀត  ថា   ចកំចា យ ដលជា   ះភូមិភា គ

មួយ  ជិតកំពត មា នស្ល កឹតូចៗ សា ច់ច   ះថា  ងំខ្ល ីៗ  ហើយមា នភិនភា គ  ដៀងនឹង

  ចបង់កា ន  ទសឥណ នូសីុ។   ចកំចា យ  ហលជា សូ៊   នឹំងភា ពរលួយគល់

ជា ង។ សមត្ថ ភា ពនះ មា នដូច   ចបឡង់តឹង ដលមា នដើមកំណើតពី  ទសជា   

បុ៉ន្ត  ូវបា ននា ំចូលពី  ទសមា៉ ដា ហា្ក  សា្ក   ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៤៧  ក្ន ុងពូជជា មួយ   ច

ឡំប៉ុង ដលមា នស្ល ឹកធំ។ បច្ច ុប្ប ន្ន នះឃើញមា នពូជ   ចមួយចំនួនបា ននា ំចូលពី

 ទសជិតខា ងគឺពូជ Vinh linh សុីទ   នខា វ និងពូជ Pannyure I។ 

 គដឹងថា ដើម   ចជា វល្ល ិ៍ រស់បា នយូរ ដលអា ចវា រឡើងបា នខ្ព ស់ បុ៉ន្ត ក្ន ុង

កា រដា ំដុះ គរក   ទុកត  ឹម៣,៤ ឬ៥ ម៉   ឱ្យ ឡើងតា មជន្ល ង់ងា ប់ ឬ រស់។ លើដើម 
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មា នលក្ខ ណៈពិសស  យតា មថា  ងំនីមួយៗមា នដុះឫសស   ប់  ងជន្ល ង់ និងមា ន

ចញមកមួយដលផ្ត ល់ផ្ល ។ ផ្ល វា មា នទងដុះជា ច ្ក  មៗញឹក ពីដំបូងពណ៌បតង 

បនា  ប់មកលឿង ហើយក ហម  ពលវា ទុំ។ ផា្ក  ជា ធម្ម តា មា នទា ំងពីរភទរួមគា   

"ញី និង   ល '' បុ៉ន្ត អា ចមា នតមួយភទ ចំ  ះដើមណា ដលដុះពី   ប់ឬមា ន

ផា្ក  ញីផ្ស ងផា្ក    លផ្ស ងពីគា   គា  នផល   ជន៍ចំ  ះផលិតកម្ម ។

៣. បរិសា  នវិទ   
 អា កា សធា តុ   ជា គំរូដី     ស់ទឹក  ជា ក់ក្ន ុង  ប់រដូវ ទា ំងអស់នះជា 

កា រទា មទា រជា  ះឹរបស់ដំណា ំ   ច។   ចអា ចផ   ំខ្ល នួ  ក្ន ងុតំបន់   បើសិនជា រដូវ

នះជា រូបភា ពដំណា ំដីផ្ល ីដលស្ថ ិតក្ន ុងអំបូរជា មួយដំណា ំ   ច
(អំបូរ Pipperacee)
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  ងំមិនខា  ងំកា  ហួសពក ដូច្ន ះ   ទសកម្ព ជុា ភូមិភា គឆ្ន រសមុ  គឺ សម  បបង្គ រួ

ខា ងផ្ន កអា កា សធា តុ បុ៉ន្ត ចំនួនទឹកភ្ល ៀង  ើនលើសលប់ក្ន ុងខ សីហា -ក ្ញ   លើស

ពី១ម ក្ន ងុមួយខ  ក ងុកំពង់  ម អា ចជា  កា រមិនល្អ  វិញ។ រដូវ   ងំ   ខា  ងំ

ពក ក៏មិនអំ  យផលដល់ដើម   ចដរ បុ៉ន្ត មា ន   ជន៍មិនផា  ល់  យធ្វ ើ

ឱ្យ   ចចញផា្ក   និងផ្ល  ុះគា   បើគដា ក់ជីសម  ប  ដើមរដូវវស   ។

 កតា  ផ្ស ងៗនអា កា សធា តុៈ កំ   និងសំណើមបរិយា កា សមធ្យ ម ខ្ព ស់ មិនមា ន

កា រ    ួលខា  ំងជា  ចា ំថ្ង  ឬ  ចា ំរដូវ អវត្ត មា ននខ្យ ល់បក់ខា  ំង ដលធ្វ ើឱ្យ របើក

ដើម   ច កតា  ទា ំងអស់ នះជា ធម្ម តា មា ន  តា មទីទំនា បៗ។  ក្ន ុងធម្ម ជា តិ   ច

ជា រុក្ខ ជា តិមា នត  ូវកា រម្ល ប់។ ដូច្ន ះគអា ចដា ំ   ចក  មម្ល ប់ឈើរស់បា ន បុ៉ន្ត ក៏គ

អា ចដា ំ   ចក  មកំ  ជា អតិបរមា បា នផងដរ លើកលងតពល   ច  តូច ជា ក់

ស្ត ង ដូចជា គបា នអនុវត្ត  កម្ព ជុា   យ  ើជន្ល ង់ឈើងា ប់ ដើម្ប ីបង្ខ ំ   ចឱ្យ ឆា ប់ផ្ល ។

 ចំ  ះដីបណា្ខ  គុណភា ពរូបសា  ្ត  ូវតពិនិត្យ ជា ដំបូងបង្អ ស់ (ទ  ង់រចនា 

សម្ព ័ន្ធ  ភា ព   បទឹក សមត្ថ ភា ពបៀមទឹក និងហួតទឹក) ពី   ះ   ចជា ដំណា មិំនធន់

 នឹងភា ពជា ំទឹក និងពពួកសត្វ ដូចអន្ទ ង់តូចៗ ជំងឺផ្ស ិត ដលជា ធម្ម តា  តងតមា ន

មក  មគា  ជា មួយនឹងបិរមា ណទឹកហួស  មា ណក្ន ុងបរិវណដល   ចចា ក់ឫស។

          ដូច្ន ះដីណា ដលសម្ប ូរដីឥដ្ឋ  រឹង មិន   បទឹក គឺ  វូតជៀសវា ង។  យឡក 

 ភទដីក ហម ដលកើតពីសិលា បា សា ល់ ឆ្ល ើយតបសឹងតសុក ិត្យ ចំ  ះកា រទា ម

ទា ររបស់ដំណា ំ   ច បុ៉ន្ត ភា ព   ះទឹកខា  ំងរបស់ដី  ះ គួបផ្ស ំជា មួយនឹងកា រឡើង

ក   ខា  ងំ  រដូវ   ងំ ពិសសលើតំបន់ខ្ព ង់រា ប ទា មទា រជា ចា បំា ច់ នូវកា រអនុវត្ត បច្ច ក

ទសដា ដុំះខុសគា   ពីបច្ច កទសរបស់ខ្ម រអ្ន កដា ំ   ច  យជន្ល ង់រស់ ម្ល ប់ដលស  លួ

បា នដល់កា រ   ច  ព។

  ភូមិភា គឆ្ន រសមុ   លើដីដលជា ធម្ម ជា តិ កើតមកពីថ្ម សំលៀង គធ្វ ើចមា្ក  រ

  ច  តា មជើងភ្ន  ំដល  ទី  ះជ   ដីគឺមា ន  ប់   ន់ ហើយ   ដល  ជិតៗ

 ះ អា ចផ្ត ល់ឈើស   ប់ធ្វ ើជន្ល ង់ និងដីមា នជីជា តិស   ប់ចា ក់ជា រង។ បុ៉ន្ត ដីមួយ

ចំនួនធំ  ើនតមា នជា តិអា សីុត  ើន pH=៤- ៤.៥ ហើយជា ពិសស មា នភា គដីខ   ច់
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ម៉ត់ខ្ព ស់ពកដលនា ំ ឱ្យ ដីឆា ប់ហា ប់ និងបៀមទឹក  ះបី  លើដីលើកក៏  យ។

កា រវិភា គលើដីដា ំ   ចមួយកន្ល ង  កប ដលបា នរា យកា រណ៍  យម៉ា រីណបងា  ញ

ឱ្យ ឃើញភា គម៉ត់  ើនណា ស់  ហល ៩៥ភា គរយ ហើយក្ន ុងដីម៉ត់នះមា នក  ិត

ដីខ   ច់ម៉ដ្ឋ ខ្ព ស់  ហល៦០ភា គរយ ហើយនឹងធា តុម៉ដ្ឋ ដទទៀត ក្ន ុងលំដា ប់កើន

ឡើងតា មជ   ដី (ដីឥដ្ឋ  ៩,៧៦ភា គរយ ពីជ   ០   ១៥ស.ម, ១៦,២៤ភា គរយ

ពីជ    ៧៥   ១០០ស.ម) ក្ន ងុសា  នភា ពនះ កា រ   ច  ពដលសំខា ន់ស   ប់

ដំណា ំពំុអា ចធា នា បា នទ។

 ៤.លក្ខ ណៈរូបសា ្ត  នដំណា ំ   ច

 ៤.១ ស្ល ឹក
 ស្ល ឹកមា នរា ងដូចផា  អា ល់មុ៉ន រា ង

ស្តួចនៅខាងចុងហើយមានពណ៌បៃតង

ចា ស់ និងភ្ល ឺ  ខា ងលើ និងពណ៌បតង

ស្ល ក  ផ្ន កខា ងក  ម ដលដុះតំរៀប

ឆា  ស់គា   លើទង   ច។ 

 ៤.២ ផា្ក  
 ផា្ក  ចញជា ច ្ក  ម    តា មទងផា្ក   

ដល  វូបា នគសា្គ  ល់ថា ជា កួរ។ ផា្ក  មា ន

ពណ៌ស  បតងរា ងលឿងពី ៥០-១៥០

ផា្ក  បង្ក ើតបា នជា មួយទងផា្ក  ។

         ៤.៣ ផ្ល 
 ផ្ល រា ងមូលដូចផ្ល ប៊ីរី មា នអង្ក ត់

ផ្ច ិតរហូតដល់ ៦ មីលីម៉  ។  ពល

ដំបូងវា មា នពណ៌បតង បុ៉ន្ត   ជា ពណ៌

ក ហម  ពលទុំ។ 
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ផ្ល មួយៗមា ន   ប់មួយ ហើយក្ន ងុមួយទង

ផ្ល មា នផ្ល ពី ៥០-៦០ផ្ល ។ ផ្ល  ូវបា នគ

បេះនៅពេលវាមានពណ៌បៃតងនិងពេញ

វ័យ ដើម្ប ីផលិតជា   ចបតង។  ពល

ដលវា ចា ស់ពញលញត  ពណ៌បតង

ភ្ល  ឺគយកធ្វ ើជា   ច    និងពលវា ទំុបន្ត ចិ

គផលិតជា   ចស (ដលផ្ល   ច  ូវ

បា នគ   ំទឹក ដើម្ប ីយកសំបកខា ងក  

ចញ)។ 

៥. បច្ច កទសដា ំដុះ
         ដំណា ំ   ចគអា ចដា ំតា មរយៈកា រ

កា ត់ទងយក  ដា ំ  យផា  ល់និងកា រកា ត់

យកទង   ចមកបណ្ណ ុះ  ថា  លបណ្ណ ុះ
កូនរួចយក  ដា ំ  ឯចមា្ក  រ។

 ៥.១ កា រ  ើសរីសពូជ
         ទង   ចដលយើងយកមកដា ំ  ូវមា នអា យុយា៉ ងតិច១ឆា  ំ ហើយមា នដុះឫស

ខ្ច ី  ប់ថា  ំងទា ំងអស់ និងមា នមក  ប់ថា  ំង ហើយគា  នកើតជំងឺ និងជា ពូជដលផ្ត ល់

ទិន្ន ផលខ្ព ស់  មទា ំងមា នត  ូវកា រ  ើន  លើទីផ   រ មា នទង  វងពី ៥០   ៦០

ស.ម មា នថា  ំងញឹក ច   ះថា  ំងនីមួយៗមា ន  វង ១០ស.ម។ ទងដលកា ត់ចញពី

ចមា្ក  រ  ូវយក  ដា ំមិនឱ្យ លើសពី ៤៨ ៉ ងទ្ប ើយ  យ  ូវរៀបចំទុកដា ក់ឱ្យ បា ន

សម  បតា ម លក្ខ ណបច្ច កទស។

 ៥.២ វិធីសា  ្ត បណ្ណ ុះកូន   ច
           ៥.២.១ កា រដា ំ   ចស   ប់យកទង
            យើង  ូវរៀបចំថា  លបណ្ណ ះុកូន   ចស   ប់យកទង ក្ន ងុ  ះ  វូរៀបចំ  ង

កា រពា រក    ហើយរៀបចំជន្ល ង់ស   ប់   ចវា រទ្ប ើង  យគធ្វ ើពីថង់បា  ស្ទ ីក ឬឈើ 
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ឬលើកជា រង ដលធ្វ ើពីចំបើង  ពលកូន   ចទា ងំ  ះអា យុបា ន ១ឆា   ំទើបគកា ត់

យក  ដា ំ ឬក៏បណ្ណ ុះ  ថា  លបណ្ណ ុះកូន  យទុកគល់ ស   ប់កា រដុះលូតសា ល់

ជា ថ្ម ី ដើម្ប ីយកទង   ើ   ស់នា ឆា  ំបនា  ប់។

 

 ៥.២.២ កា របំ   ឬផ  ៊ ំ   ច
 ក៉ា រដា  ំ ៉  យផ   ំមក ដើម្ប ីបា នកូនមា នឫស  ើន និងសា កមក ដលកា ត់

យក ពីដើមសម្ប ូរផ្ល ។ បច្ច កទសសា កពីរបប បា ន  ូវធ្វ ើឡើងៈ 



កា រសា ក  យសៀតមកក្ន ុងរន្ធ ចំហៀង  '' J. Carre ''  និងកា រសា ក   បមក''  ើ

 ឥណា   '' ។

 ៥.២.៣ កា របណ្ណ ុះកូន   ចក្ន ុងថា  ល
           ដំបូង  ូវរៀបចំ  ង និងថា  លបណ្ណ ុះកូន   ចជា មុនសិន ទើបចា ប់ផ្ត ើម កា ត់

ទង   ច ដលមា នសុខភា ពល្អ  និងជា ពូជផ្ត ល់ទិន្ន ផលខ្ព ស់ ពីថា  លបណ្ណ ុះកូន   ច

ស   ប់យកពូជ ឬពីដើម   ច ដលយើងដា តំា មចមា្ក  រមា នអា យុរយៈពល១ឆា   ំដល

មា ន  វងពី ១,៨ម-២,៧ម បនា  ប់មកយកមកពូជទា ំង  ះមកកា ត់ ជា ង១ថា  ំង ឬ 

២ថា  ងំ ឬ ៣  ៤ថា  ងំ រួចយកមក   ទឹំក រយៈពលពី ១-២  ៉ង មុនយក  ដា ំ  

ក្ន ុងថង់បា  ស្ទ កីទំហំ ១២,៥សមx ២០សម ដលបា ន  កដីមា នជីជា តិលា យជា មួយ

ផះអងា្ក  មស   ប់បណ្ណ ះុកូន ហើយទើប   ចទឹក និងធ្វ ើកា រថទា កូំន   ចទា ងំនះ

រហូតកូន   ចដុះលូតលា ស់បា នល្អ មុនយក  ដា ំ  តា មចមា្ក  រ។

១៤



 ៥.៣ វិធីសា ្ត  ដា ំដុះ
           ៥.៣.១ កា ររៀបចំដី
               ដី  ូវភ្ជ ួររា ស់ឱ្យ បា ន   គឺចា ប់ពី ៣០  ៤០សម និងឱ្យ បា នពី ២  ៣

សា រ ហើយរា ស់បំបកឱ្យ បា នម៉ត់ល្អ   មទា ំង  មូល    និងកំទចកំទីចញឱ្យ អស់

ពីចមា្ក  រ ដើម្ប ីងា យ  ួលដា ំដុះ   ច ក៏ដូចជា ចៀសផុតពីកា របំផា  ញពីពពួកសត្វ ល្អ ិត

និងជំងឺផ្ស ិតផ្ស ងៗ។  ូវរា ស់ព   បដីឱ្យ បា នរា បស្ម ើ ដើម្ប ីផ្ត ល់លទ្ធ ភា ពនកា រដុះ

១៥



១៦

លូតលា ស់ដំណា ំ   ច និងងា យ  ួលបញ្ច ូលទឹក   ច  ព  រដូវ   ំង ហើយ

បង្ហ រូទឹកចញ  រដូវភ្ល ៀងធា  ក់  គជា ។ំ លើកដីពូនរងកម្ព ស់ ពី១៥  ២០ស.ម ដល

មា នទំហំពី ១ម   ១,២ម ដើម្ប ីទុកស   ប់ដា ំ  មទា ំង  ះប ្គ  លកូនឈើតូចៗ

 លើរងដលបា នលើក  តា មច   ះរង និងច   ះគុម្ព ដល  ូវដា ំដើម្ប ីជីកឬខួង

រ ្ខ   ដា ំដុះ។ចំណកឯច   ះរង និងច   ះគុម្ព   ចដល គនិយមដា ំមា ន ២ម x

២ម ឬ ២,២ម x ២,២ម ឬ២,៥ម x ២,៥ម អា  យ័  តា មសា  នភា ព និង  ភទដី។          

 ៥.៣.២ របៀបដា ំ
 ៥.៣.២.១ កា រដា ំ  យកា ត់ទងដា ំ
          ជា ទូ  កា រដា ំដំណា ំ   ចដលទទួលបា នលទ្ធ ផលល្អ   ូវអនុវត្ត ដា ំចា ប់ពីខ

កក្ក ដា  និងសីហា ។មកពូជគកា ត់យកមកដលមា នអា យុ១ឆា   ំដុះតា មគល់ចា ស់ដល

គដា ំពី១ឆា  ំមុនឬយកពីថា  លបណ្ណ ុះកូន   ច។ មកមួយ  វង១,៨០ម  ២,៧០ម

អា ចកា ត់បា ន៣កំណា ត់ដលមួយកំណា ត់មា នថា  ំងពី៥  ៦ថា  ំង(៥០  ៦០សម)

ហើយលើមកកំណា ត់នីមួយៗត  ូវកា ត់មកតូចៗចញឱ្យ អស់ ទុកតមកតូចៗ២

ខា ងចុង ។ ហើយមុនដា ំ  ូវ   ំទង   ចក្ន ុងទឹក រយៈពលពី ១  ២ ៉ ង ដើម្ប ីឱ្យ 

ទងមា នលទ្ធ ភា ពដុះឫសថ្ម ីៗបា នល្អ ។  ូវជីករ ្ខ  លើខ្ន ងរងមា នទំហំ ០,៤ម x

០,៤ម x ០,៥ម  យដា ំ ២ទងក្ន ុង១រ ្ខ   ហើយកប់ជ    ៤  ៥ថា  ំង  ក្ន ុងដី 

 លគឺមកពូជនះគដា ំពីរទងក្ន ុងមួយរ ្ខ    ង់ឡើងលើចមា  យ ៥ស.ម ពីជន្ល ង់ 

និងឃា  តពីគា   ហល ១០ស.ម ដា ក់ឫសបរ  ជន្ល ង់ កប់ទង  ះទុកត ២ថា  ំង

ខា ងលើ។ ក  យពីបា នលុបដី និងជា ន់បងា  ប់ឱ្យ ណន គរៀបចំធ្វ ើកំពង។ ចំនួន

ដើមក្ន ងុ ១ហិកតា  ពី ១៦០០ជន្ល ង់  ២៥០០ជន្ល ង់ វា អា  យ័  លើច   ះរង និង

ច   ះគុម្ព  ដលបា នដា ំ។ បនា  ប់ពីដា ំរួច  ូវ  បស្ល ឹកឈើ ឬសំណា ញ់កា រពា រក   

ដើម្ប ីកា រពា រក   ថ្ង  កន្ល ង ដលបា នដា ។ំ ក  យរយៈពលពី ៣  ៤ខ ជា ពល

ដលយើងពិនិត្យ មើលថា តើ ដំណា ំ   ចមា នកា រដុះលូតលា ស់ល្អ ហើយឬ  ។  ូវ

ដា ក់ជន្ល ង់ឈើខ្ល ឹមរឹងមា ំ ដលមា នអង្ក ត់ផ្ច ិតពី ១០  ២០ស.ម តា មបណា្ខ  គុម្ព   ច

នីមួយៗ បើសិនជា  ើឈើជន្ល ង់មិនល្អ  អា ចជួបកា រលំបា កក្ន ុងកា រប្ត ូរជន្ល ង់ពល   ច



១៧

កំពុងដុះលូតលា ស់ល្អ ។  

 ៥.៣.២.២ កា រដា ំ  យកូនបណ្ណ ុះក្ន ុងថង់
          កា រដា ដុំះ  យកូន   ចបណ្ណ ះុក្ន ងុថង់មា នលក្ខ ណៈងា យ  លួក្ន ងុកា រដា ជំា ង

កា រដា ំ  យទង  យកូន   ចបា នដុះលូតលា ស់រួចហើយ តពលដា ំកា រពា រកំុឱ្យ 

បកដីក្ន ុងថងដលអា ចធ្វ ើឱ្យ កូន   ចអន់ ឬងា ប់ រីឯរបៀបដា ំគឺ  ហា ក់  ហល និង

កា រដា ំ  យទងដរ។ 



១៨

 ៥.៤  របៀបថទា ំ    



១៩

          ូវជ  ះ   ធ្វ ើឱ្យ បា ន  ើនសា រពលឃើញ   ដុះ  ើន ដលជា ហតុធ្វ ើឱ្យ 

  ចអន់ កា រជ  ះ    ូវធ្វ ើពី ២  ៣សា រ ក្ន ុងរដូវ   ំង និងពី៤  ៥សា រក្ន ុងរដូវ

វស   រ ។  ូវកា ប់ ឬ ភ្ជ ួរពូរនគល់   ចឱ្យ បា ន២ដងក្ន ុង១ឆា  ំគឺដើមរដូវភ្ល ៀង(ឧសភា -

មិថុនា ) និងចុងរដូវភ្ល ៀង(តុលា -វិច្ឆ ិកា )។ ចា ប់ពីរដូវ   ំងទី១ កា រចា ក់បន្ថ មដីថ្ម ី 

(ដី  )ពី ៣  ៤អំរក ក្ន ុង   ច១គុម្ព   យធ្វ ើ២ដងក្ន ុង១ឆា  ំ គឺ  ដើមនឹងចុង

រដូវភ្ល ៀង ដើម្ប ីបង្ក ើនជីជា តិដី និង  កា រលូតលា ស់ឫសខា ងលើនដើម   ច។ កា ចា ក់

ដីបន្ថ មគឺ  ើនអនុវត្ត ន៍  តា មបណា្ខ  ខត្ត មួយចំនួនដូចជា  ខត្ត កំពត  ះសីហនុ 

 ះកុង តា កវ និងកំពង់ស្ព ឺ។

          បនា  ប់ពីដា ំបា នរយៈពលពី៤  ៥ខគឃើញដើម   ចនីមួយៗដុះចញពី

ទងទា ំង២ ជា បួនទងហើយគចងទង   ចទា ំង៤   ប  នឹងជន្ល ង់  ង់កន្ល ងមា ន

ថា  ងំ គធ្វ ើយ៉ា ងនះ តា មលំដា ប់លំ  យដលវា លូតលា ស់ ខ្ស ចំណងគយកវល្ល ិ៍ ខ្ល ង

(Pauhinia)។ កា រចង  ង់ កន្ល ងមា នថា  ំងសំរួលឱ្យ ឫសងា យ  ងជន្ល ង់និងឱ្យ មក

ផ្ត ល់ផ្ល លូតលា ស់បា នល្អ ។

 ក្ន ុងរយៈពល ២ឆា  ំ កា រងា រថទា ំ  ូវធ្វ ើជា ប់ជា និច្ច ៈ

     ចទឹក

   យកម្ល ប់ចញ ក  យពី ៦ខ

   លប់កំពង  រដូវវស    និងធ្វ ើឡើងវិញ  រដូវ   ំង

   ដា ក់ជីម្ត ង (ខឧសភា -មិថុនា ) ឬជា ពីរដង (តុលា និងវិច្ឆ កិា )។ ក្ន ងុ   ច

មួយដើម ២បង្គ រីជី កំបុ៉ស្ត  ២បង្គ រីដី    ឬជីគីមី 

   ចា ប់សត្វ កំពូងដលសុីស្ល ឹក

   កា របរ  សអង្អ ល បះផា្ក   លរហូតដល់ឆា  ំទី៣

   ឆា  ំទីពីរផា  ស់ជន្ល ង់ប ្ខ  ះអា សន្ន  ដា ក់ជន្ល ង់សា  ពរជំនួស កូនឈើ  វង 

៥ម អង្ក ត់ផ្ច ិត ១០  ១៥ស.ម បកសំបកចញ។  ក្ន ុងអំឡុងខ មិថុនា -កក្ក ដា  កូន

  ច អា យុ ១ឆា   ំ  វូបះចញពីជន្ល ង់និងកា ត់  ល  ង់កម្ព ស់ ១៥ឬ២០ស.ម ពីដី។



ដើម   ច ដលកា ត់នះ ផ្ត ល់មកពូជស   ប់ព  ីកចមា្ក  រ ឬស   ប់លក់។

 ជន្ល ង់ឈើងា ប់មា នតតួនា ទីមកា និក ស   ប់ជា  ឿងទប់ ដូច្ន ះគ  ើសរីស

 ភទឈើរឹង មិនពុក សត្វ ល្អ ិតមិនសូវសុី ជា ពិសសសត្វ កណ្ណ ៀរ។ ឈើដលល្អ 

ជា ងគៈ 

    មា៉ ស់ Vatica astrotricha Dipterocarpee

   ផ្ច ឹក Shorea obtusa Dipterocarpee

   សុក ំ Xylia dolabriformis Loguminouse

   នា ងផ្អ ក Cyadonaphne Combretacee

    គំុ Payena elliptica Sapotacee

    ូស Garcinia ferra Guttifere

     ភ្ន ំ Aglaia baillonii Meliacee

   មៀន    Le Longanier sauvage សា  ច់ Le Melaleuca មា៉ ក់   ង Le

Bovea ក៏មា នគ  ើដរ បុ៉ន្ត ពំុសូវជា ប់បា នយូរទ។ ជន្ល ង់ល្អ ជា ប់បា នជា មធ្យ ម ១០

ឆា  ំ កា រផា  ស់ជន្ល ង់ជា កា រងា រ  ូវធ្វ ើ  យហ្ម ត់ចត់។ ដូច្ន ះដំណា ំ   ច  ើ   ស់ជន្ល ង់

 ើនណា ស់ កា រកា ប់ឈើធ្វ ើជន្ល ង់នា ំឱ្យ វា ល   ឈើផងដរ។

 ឆា  ំទី៣ ខមិថុនា  ជា រដូវ   ចផា្ក    យសា រគដា ក់ជី គទុកតផា្ក  ណា ដល

  ឹម ១-៣ ចុះមកក  ម ផា្ក  នះឱ្យ ផលអា ចបះបា នក្ន ុងរដូវ   ំងជា បនា  ប់។ 

ក  យពីបះផា្ក  និងផ្ល ខា ងលើ  លហើយ គ  ូវចា ប់ផ្ត ើមបា ញ់ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត

(le tigre de poivrier) ដលដង្ក ូវរបស់វា តងតទិចពន្ល កផា្ក  ។ កា លពីដើមជនជា តិចិន

បា ញ់ថា  ំតដើមណា ដលមា នសត្វ ល្អ ិតសុី  យ  ើ  នុងស្ល ឹកថា  ំជក់បុក  បា ច់ក្ន ុង

ទឹក ឬមើមក្ប ៀស (Stemona) ហើយគបា ញ់នឹងស្ន ប់ធ្វ ើពីឫស្ស ីពក។

 ឆា  ំទី៤ ដើម   ចឡើងដល់ចុងជន្ល ង់  ូវជា  ៤,៥ម។ ពល  ះវា ប ្ច ញ

ទិដ្ឋ ភា ពដូចជា សរសរមូលមួយហ៊ុំជិត  យស្ល ឹកបតង  ងា ត់ ប៉ុន្ត ខ្យ ល់ចញចូល

២០



បា នងា យ គ  បឹកំពូលខា ងលើ  យកា ត់ចុងមកណា ដលធា  ក់  យា កមកក  ម។

ចា ប់ពីពល  ះមក គទុកផា្ក  ទា ងំអស់។ ចំ  ះ កា រងា រថទា  ំនិងកា របះផ្ល   វូមា ន

មនុស្ស មា  ក់ស   ប់   ច ៥០០ដើម ថមដីដា ក់ជី   ចទឹក   ឹត្ត កម្ម ផា  ស់ជន្ល ង់

ដលបា ក់ សមា  តដី បះផល។ រដូវចញផា្ក  មា នថរវលា  ១ខ  ២ខ ហើយទំរា ដំល់

ពលបះផ្ល មា នរយៈពល៨-៩ខ កា របះផលគឺធ្វ ើជា បន្ត  តា ងំពីខកុម្ភ ៈ-ចុងខមសា  

គបះផល៣សា រយា៉ ងតិច  យបះច ្ក  មណា ដលមា ន   ប់លឿង  ើន បើទុក

យូរពកអា ច  ូវសត្វ សា  បសុី  ើន។ 

 ទិន្ន ផលជា   ច   ស្ង ួតមា ន  ហល ០,៥០០គ.ក  ក្ន ុងឆា  ំទី៣ ១គ.ក  ក្ន ុង

ឆា  ទីំ៤ ១,៥០០គ.ក  ចា ប់ពីឆា  ទីំ៥  វូជា  ៣.៧៥០គ.ក  ក្ន ងុ១ហិកតា  រហូតដល់ ២០

ឆា   ំបនា  ប់មកទិន្ន ផលថយចុះវិញរហូតដល់៣០ឆា  ។ំ  ះជា យ៉ា ងនះក៏មា នចមា្ក  រ   ច

ចា ស់ជា ងនះដរ បុ៉ន្ត ផ្ទ យុ  វិញ ក្ន ងុចមា្ក  រដលទើបបង្ក ើតថ្ម ីៗ   យសា រមា ន   ច

ងា ប់  ើនពក ក៏គ  ះបង់  លចមា្ក  ររវា ងឆា  ទីំ១០ ឬឆា  ទីំ១២ដរ។ ទិន្ន ផល    លួ

 តា មលក្ខ ណៈអា កា សធា តុ និងកា រ  ើ   ស់ជី ពី   ះ   ចធ្វ ើ  តិកម្ម ឆា ប់ណា ស់ 

ចំ  ះកា របន្ថ មជី ឬកា រខ្វ ះជី បុ៉ន្ត ក៏មា នកា រ    ួលចំ  ះដើមនីមួយៗដរ ដូច្ន ះ

លទ្ធ ភា ពធ្វ ើកា ររីសស   ំងពូជបា ន ពី   ះមា នដើម   ចខ្ល ះអា ចផ្ត ល់ផលដល់ ៤-៥

គ.ក    ប់ស្ង ួត។ 

៦. កា រដា ំឱ្យ ឡើងជន្ល ង់រស់
 ក្ន ុង  ទសជា  ើន   ច  វូបា នដា ឱំ្យ ឡើងជន្ល ង់រស់ ដលជា ដំណា ដំើម

ចម ឬពំុមនជា ដំណា ំដើមចមឡើយ ក្ន ុង  ប់ករណីជន្ល ង់រស់នះផ្ត ល់ម្ល ប់ ផ្ត ល់ជា តិ

សរីរា ង្គ  ហើយធ្វ ើឱ្យ ដើម   ច ស្ថ ិត  ក្ន ុងភា ព  ហា ក់  ហលគា   និងសា  នភា ព

នទីកន្ល ងធម្ម ជា តិរបស់វា ។

 ជន្ល ង់រស់ដលល្អ   ូវមា នគុណភា ពផ្ស ងៗ ដលជួលកា លបរជា ផ្ទ ុយ កា រ

ដុះលូតលា ស់លឿន ឫស    សំបកសម  បដល់សចក្ត ី  ូវកា រ ភា ពស៊ូ   ំចំ  ះ

កា រលះមកជា បន្ត បនា  ប់ កម្ព ស់ដើមសម  ប។ 

២១



គេបានសាកល្បងចំពោះដើមឈើជាច្រើន

បប  ដើមរលួស   ដើមខ្ន រុ សា    សូ៊ សំបួរ

ទស មា្ក  ក់  ន អងា្ក  ញ  សូ៊ និងសំបួរ

ទស ផ្ត ល់លទ្ធ ភា ពល្អ  សើរជា ងគ លើ

ដីក ហម  ជប់។ ដើមមន  និងសា  យចន្ទ ី

មិនល្អ ទ។ 

២២

៧.កា រ  មូលផល   ច
 ដំណា ំ   ចផ្ត ល់ផលចា ប់ពីឆា  ំទី៣   ក៏បុ៉ន្ត វា អា  ័យ  លើកា រថទា ំ និង

គុណភា ពនដីដា ំដុះ  ះ គក៏អា ច  មូលផលដំណា ំ   ចបា ន  ឆា  ំទី២ផងដរ។ 

ទិន្ន ផលមា នកា រ    ួល  តា មអា យុកា លរបស់   ចដលក្ន ុងរយៈពលពី ៣-៨ឆា  ំ  

  ចផ្ត ល់ទិន្ន ផល មធ្យ មពី ៤-១០ គីទ្ប ូក  មក្ន ុង១ជន្ល ង់ ឬពី ១០-២០  ន ក្ន ុង១



២៣

ហិកតា   ច  ស់ ឬស្ម ើ ២-៤  ន   ចស្ង ួត ក្ន ុង១ហិកតា ។   ចចា ប់ពីអា យុ 

១២-១៥ឆា   ំទិន្ន ផល   ច  ស់ទទួលបា ន ពី២-២,៥ គីទ្ប ូក  មក្ន ងុ១ជន្ល ង់។ ទិន្ន ផល

   ួល  តា មលក្ខ ណៈអា កា សធា តុ និងកា រ  ើ   ស់ជី ពី   ះ   ច ធ្វ ើ  តិកម្ម 

ឆា ប់ណា ស់ចំ  ះកា របន្ថ មជី ឬកា រខ្វ ះជី បុ៉ន្ត ក៏មា នកា រ    លួចំ  ះដើម នីមួយៗ 

ដរ ដូច្ន ះលទ្ធ ភា ពធ្វ ើកា ររីសស   ំងពូជជា កា រចា ំបា ច់ ពី   ះមា នដើម   ចខ្ល ះអា ច

ផ្ត លផ់ល ដល់ ៤-៥គ.ក    ប់ស្ង តួ។ យើងបះ   ប់   ចទំុពញលញ យកមកហា ល

សម្ង ួត  យកំ  ថ្ង  ឬក៏ទ្ប សម្ង ួត។ ចំណកឯកា រ  មូលផល   ចមា នកា រខុសៗ

គា   តា មតំបន់នីមួយៗ ដូចមា នក្ន ុងតា រា ងខា ងក  មៈ

     ខ

 ទស

មករា កុម្ភ ៈ មីនា មសា ឧសភា មិថុនា កក្ក ដា សីហា ក ្ញ   តុលា 

កម្ព ុជា  

វៀតណា ម

ឥណា   

ឥណ ូនសុី

  សុីល

មា៉ ទ្ប សី

 ីលងា្ក  



២៤

៨.សត្វ ល្អ ិត និងជំងឺ
        សត្វ ល្អ ិតម   ៉ងមា នសា  ប Elasmognatus nepalensis ដលគថា ខា    ចអា ច

បណា្ខ  លឱ្យ មា នកា រខូចខា តយ៉ា ង  ើន។ សត្វ ពញវ័យរស់  ក  មស្ល កឹ ហើយដង្ក វូ

របស់វា សីុចា ក់ចូលក្ន ងុពន្ល កផា្ក   បណា្ខ  លឱ្យ ផា្ក   ះខះ រហូតនា ឱំ្យ ច ្ក  ម ផា្ក  ទា ងំមូល

រ ្គ  ះ  ះុ។ ដើម្ប ី  ឆា ងំនឹងខា    ច ពីដើមជនជា តិចិន បា ញ់ថា  ផំ្ស ំឡើង  យ  នុងស្ល កឹ

ថា  ំជក់ ឬ មើមក្ប ៀស។  គអា ចបន្ថ យ  មគា  តម្ត ងនូវកា ររា តត   តរបស់ខា    ច និង

ចំនួននកា របា ញ់ថា   ំ  យបះ  លផា្ក   ដលដុះក  យរដូវបះផល បនា  ប់មក  យ

ដា ក់ជីតម្ត ង ក្ន ងុខឧសភា ។ សត្វ កំពូងម   ៉ងតូចៗ ពពួក Apoganin សីុស្ល កឹ  ពល

យប់ ហើយពលថ្ង វា ពួន  នឹងគល់   ចដល  ទី  ះគងា យចា ប់វា  ឬសមា  ប់វា 

 យថា  សំមា  ប់សត្វ ល្អ តិ។ សត្វ  cochenillos '' អណ្ណ ើកមា ស ម   ៉ងមា នក  ះ ឬម   

លើសា  ប '' ជួនកា លមា ន  ើន  លើច ្ក  មផា្ក   គសមា  ប់វា  យថា  ំ Systemics ។ 

 ជំងឺ   ក   ន ជា មូលហតុធំធ្វ ើឱ្យ ដំណា ំ   ចឆា ប់ងា ប់តា ំងពី  តូច។ 

ប   របស់វា  ដលមា ន  ើនយ៉ា ង នា ឱំ្យ គសា  ន  លើកា រកើតមា នតំណា លគា   ឬ

កា រកើតមា នជា បន្ត បនា  ប់នភា  ក់ងា រចម្ល ងជំងឺ  ើនបប ឬមូលហតុសរីរូបសា  ្ត ។ ពី

ដំបូងគដា ក់កំហុស  លើសត្វ អន្ទ ង់តូចៗ ពពួក Tylenchus '' ដលបណា្ខ  លឱ្យ   ច

'' បង់កា  '' ឡើងពណ៌លឿងៗ '' ឬពពួកHeterodera, radicicola និង Hetorodera 

marioni ដលបណា្ខ  លឱ្យ កើត '' ជំងឺរមា ស់ ''  លើឫស   ច។



២១២៥

 សត្វ ល្អ តិដូចអន្ទ ង់តូចៗនះ  ើនតកើត  ក្ន ងុដីសម្ប ូរខ   ច់ជូរ  ជា ក់ គា  ន

សរីរា ង្គ ។ គ  យុទ្ធ នឹងវា  យកា របង្ហ រូទឹកចញឱ្យ ស្ង តួ  យកា រ  ើ   ស់ជីដល

មិនបង្ក ឱ្យ កើតអា សុីដ។ ។

 ជំងឺរលយួគល់ ដលកើតមា នចា ប់ពី  មឹដីឡើង  លើ គឺបណា្ខ  លមកពីផ្ស ិត

ម  ៉ ងៈPhytophtora palmivora។   ចកំចា យ ពូជស្ល ឹកតូចស៊ូ   ំបា ន  សើរជា ង

ពូជស្ល ឹកធំ  ភទ   ច '' បឡង់តឹង '' ពី  ទសជា  មា នករ ិ៍   ះល្ប ីថា ស៊ូ   ំបា ន

 សើរជា ង  ទៀត ដូច្ន ះគអា ចមា នលទ្ធ ភា ពដា ំវា  យផ   ំមក ឬ  ើ   ស់វា ជា 

គល់ស   ប់ទទួលមកសា ក។  យខ្វ ះខា តមធ   បា យមា ន  សិទ្ធ ភា ពស   ប់

 ឆា ំង និងជំងឺ   ក   ន គមា នត  ុង  យ័ត្ន ពីដំបូង  យ  ើបច្ច កទស

ក្ស  សា  ្ត ដា ំ   ច ដូចជា   ូវរៀបចំដីបា នសា  តល្អ  រចនា សម្ព ័ន្ធ សម  ប ។ 



២៦

 ៩. បច្ច កវិជា  
   ប់   ចមា នធា តុគីមី ៣ក មុ ក្ន ងុបរិមា ណខុសៗគា    តា មជា លិកា ផ្ស ងៗ

   ជា តិ '' អា ល់កា ឡូអី៊ដម  ៉ ង  ថា ជា តិ   ច '' La piperine ក្ន ុងក ុមជា 

មួយ '' នីកូទីន '' ដលផ្ត ល់រសជា តិហឺរ

     ង   ច ដលផ្ត ល់រសជា តិក អូប  ហើរ

   ជ័រម  ៉ ងដលផ្ត ល់រសជា តិចត់និងហឺរ។

កា របងចកធា តុផ្ស ំទា ំងនះ    ួល  តា ម   ប់   ចទា ំងមូល''   ច   '' ឬ  

តា ម   ប់គា  នសំបក''   ចស'' : 

  ច     ចស
Piperine ៥,០-៩,០ ភា គរយ ៥,០-៧,០ ភា គរយ
Essence du poivere ០,៦-២, ៣ ភា គរយ ០,៥-១,៥ ភា គរយ
Oleoresine ០,៨-២,០ ភា គរយ ០,៧-២,០ ភា គរយ

 ក្ន ុងពា ណិជ្ជ កម្ម  គឃើញមា ន   ច ៣បបៈ  ក្ន ុង  ទសមា ន   ចខ្ច ី ក្ន ុង

កា រនា ំចញ មា ន   ច      ចស និង   ចក ហម។ មួយខឬពីរខ មុនទំុ '' ខ

វិច្ឆ ិកា  - ធ្ន ូ '' ផ្ល   ច បតង ជា  ឿងទសពំុសូវហឺរ បុ៉ន្ត ក អូប ដលគ  ើ   ស់

ផ្ស ំធ្វ ើម្ហ ូបអា ហា រៈ ឆា កា  ម ឬទា ទឹម។ គ  ឡះ   ប់   ំទឹកខ្ម ះធ្វ ើអំពី   ។ ដើម្ប ី

បា ន   ប់   ច    គ   ន់តហា លផ្ល   ចទា ំងច ្ក  មឱ្យ បា ន  ើនថ្ង  រួចបន

នឹងជើងហើយរង ក្ន ងុពលហា លសម្ង តួ ផ្ន កខា ងក  នសំបក   ប់ឡើង  ួញ និង

ឡើង    ១០០គ.ក  ផ្ល   ច  ស់ទា ំងច ្ក  មផ្ត ល់ ៣៥គ.ក    ប់   ច   ស្ង ួត។

ចំ  ះកា រនា ំចញ   ប់   ច     ូវមា នសំណើមតិចជា ង ១៥ ភា គរយ និងទម្ង ន់

យា៉ ងតិច ៤៨០ក  មក្ន ុងមួយលី  ។ មួយហា ប   ច រងា  ស់រងា  ល់ជា  ពណី មា ន 

ទម្ង ន់ ៦៣, ៤២០.គ.ក ។ 

 គផលិត   ច ស  យយក   ច    បក់ ឬរងយក   ប់ធំៗ គយក

  ប់ធំៗ នះ   កបា វ   ំទឹកសា ប ឬ   បន្ត ិចៗ អស់រយៈពល១០  ១៥ថ្ង ។



២៧

សំបករីកហើយរលួយ។ គ  បា ច់លា ងឱ្យ  ះសំបកនះ ហើយហា លឱ្យ ស្ង ួត

គឺ   ច ស។ ទម្ង ន់របស់វា  គឺ  ូវមា នលើសពី៦៥០ក  ក្ន ុងមួយលី  ។ ១០០គ.ក  

  ច  ស់ផ្ត ល់ ៣៤-៣៦គ.ក    ច    ឬ២៤-២៥ គ.ក    ច ស។ ទិន្ន ផល   ច

ស   ច   ៈ ៧០ ភា គរយ។

   ចក ហមបា នមកពី   ប់ក ហមពញទំហឹង ហា លឱ្យ ស្ង តួ។ គឺជា   ច

មា នគុណភា ពខ្ព ស់ គធ្វ ើតបន្ត ិបន្ត ូចស   ប់  ើ   ស់ក្ន ុង  ួសា រ។ បុ៉ន្ត មា នគលក់

  ចនះមួយភា គដរក  ម   ះថា    ចអា ចម៍សត្វ ។   ចអា ចម៍សត្វ ពិត   កដ

បា នមកពី   ចទំុដលសត្វ សា  បសុីហើយដុះមកវិញ ហើយដលគរីសពីក  មដើម

ឈើ  ជិតៗ ចមា្ក  រ   ច។   ចនះមា នតិចតួចហើយថ្ល   ហលវា មា នគុណភា ព

ធ្វ ើឱ្យ កើតត   ក។

ឯកសា រ  ង:
 ១.  សៀវ  កសិកម្ម  កម្ព ុជា  នា យកដា  នរុកា្ខ   មា ញ់, ១៩៨៧

 ២.  International Pepper Community (IPC), កិច្ច  ជំុលើទី៤០ ពីថ្ង ទី

       ៣០ខតុលា ដល់ថ្ង ទី០២ ខវិច្ឆ កិា  ឆា  ២ំ០១២   Colombo, Sri Lanka.

 ៣.  International Pepper Community (IPC), កិច្ច  ជំុលើទី៤២ ពីថ្ង ទី

                  ២៧- ៣០ ខតុលា ឆា  ំ២០១៤   Ho Chi Minh , Vietnam . 

 ៤.  ដំណា ំ   ច នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម (កម្ម វីធីអភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យកសិម្ម )

                  ឆា  ំ២០០៨

 ៥.  ស្ថ ិតិដា ំដុះដំណា ំ   ចរបស់នា យកដា  នដំណា ំឧស   ហកម្ម ៕  
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