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កាដំំុុ ំំណំម� 

១.េ់ច�ងេ�ង�ម 

 ស�ឹកមនគឺជាអរមូលដ នស្រមាដង�ូវនងរនានេ ឈ�Bombyx mori ។�ដង�ូវនង�

្មាេភានឈ ចិ�� ឹមខ�ួនាលករសសុចំណុស�ឹកមនែតមួយមសខគតា (មនMorus)។  

 ាគលមំណងងនករដំដសឈមនះមននលយ គឺាដម្ុីលិតះមននា្ចននូវមររិណស�ឹក

មនែដលរនគសណណភ និង �ីសកនូវសររតសចិ�� ឹមខមសា។�ាដម្ុមាង�នីលិតីលស�ឹកមន�្ភម

ទំងកតាមននយតងម�ីលិតកមេ� ្តតវរនករភឹងែ យីកាលកររនសវតតសកមេណភមាច�កាភសជ

ា្ចនដូចជ� ករគិតភុាសដកិច�ងនមររិណណុ្តតវា្ម្នសា� ករសកាែតងែមក� និងករា្ណស

យកកមេវធុិា�សច�សភសម�សម។� មែននមាលានឈាភៀត ្តតវសិកកភុភិដណភភូាទងនករដំ

ដំណំ�និងសិកកភុលភីណភីលិតស�ឹករមសាដំណំមនសមលកលណ�ាសដកិច�។ 

ាដយរនករភភួលយកនូវមាច�កាភសងនីលិតកមេដំណំមនសមែមមវភិវសទសត�

ាគាច្មមូលីលស�ឹកមននន�២០ាសន�កកសងង �ីដុននដំ ១ហិកស�ាហយាចភភួល្តលមា�

មកវញិាដយីលិតននសំមសកដង�ូវនងជមធមម�១០០០គុឡូ្កម  និងីលិតននជសរងស

សូ្តចំនួន ១៥០ គុឡូ្កម។� ាដយាធ�ករា្មរមាធៀមតងម�ជមួយដំណំដងភាភៀត�  ្តតវ

ននាគនបនាសេ ន តងម�រមសាសូ្តែដលីលិតននជកាែសតងា្ចនជងតងម�រមសា�សតវ និង

តងម�រមសាដំណំដងភាភៀត។  

២.កត �នតេពេូេ�ំំណំម� 

 មនដសឈលូតលសាលយាេតំមនារនាកសរតសមិន្តជកាន� ំង� មបសែនត រកុសយណយ

យបងភូលំភូលយាេកកសងតំមនា និងលតសនឹីងភុតំមនា្តតភិកាទតំមនា្តជកាមងាួរ។ តំមនា

ែដលននរកុដសឈដលា្ចនជងាគគឺ  តំមនាាសសុ រួមរន កូារ ប  ចិន�និងណមបសន ាហយរនសវតតសម

ាដយតំមនាាសសុាាគកយ៍ណគកណត ល  ាសសុនងាកត�និងណគនងត្ូងរឺរ បសម។ 

 កសត ធមេជតិរមសា ដុ� និងាកសរតស ជកសត ំនចាមំ សីតែដល្តតវរនសវតតជមួយ

ដំណំមនាដម្ុះមមនរនណភមនកំាទនឹងមរសិន ន� ាដយាហតសានឈាហយ ាភមរនករដំ

ដំណំមនានឈាដម្ុរេិវឌ្ាចញជ្មាេភភូណាី្ងងកកសងាគលមំណង រកភូណណែដលរន

ករដសឈលូតលសាននលយ។� ទំងមនែដលដសឈកកសងង្ភនិងមនននដំដសឈ� ្តតវននាគែមងែចកជ�

២៤្មាេភដំមូងាគ។ភូណដំដសឈះេុ ននមកភុភូណមូលដ នមុ្មាេភែដលរនានេ ឈ� Morus 

Lhou (Ser.) Koidz, Morus alba L.និង Morus bombycis Koidz។ 

 មនរនភំានរាទរកករមនកំខ�ួនាទនឹងលកលខ័ណ� មរសិន នាដយខ�ួនួង� ាេកែន�ង

ែដល ននដំដសឈ។� ភូណមួយែដលាគភភួលសា លាលយមំ សីតស្រមាករដំដសឈាេតំមនាភិាសស

មួយ� មិនាចម�� កា ជភូណែដល តីលាីលលយាេតំមនាដងភាភៀតននាភ។ ដូាចកឈចំាណឈ

ដឹងរំភុភូណនុមួយង�  ំនចាស្រមាករា្ណសារ សយកភូណណែដលសម�សមាេតំមនា

ានឈ។ 
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 ២.១ ាដមកំាណ ត�និង្មវតតិដំណំមន 

 ្មាភសចិនជ្មាភសដំមូងាគ�ែដលននចិ�� ឹមដង�ូវនង និងដំដំណំមន�ាហយនន

�សវយកសរងសសូ្ត ភុសំមសកដង�ូវនង�ជង៥០០០ឆក ំមកាហយ និងជ្មាភសីលិតសូ្ត

ធំជងាគាេកកសងភិេភាលកាយងានឈ។� មន� មាភុ១០០០ឆក ំកន�ងមក ដំណំមនននរកុរល

ដលាទាសសុកណត ល� � និងរឺរ បសម។� ភុសតវត្រភុ៍៩ដលា១១� ដំណំមនននរកុរលដលដលា 

្មាភសារសសុម�ាហ�ិកនងាណង� � ារសអបញ� Sicily និងណគនងត្ូងរសស្ុ។ ភុសតវត្រភុ៍១២

ដលា១៣ននរកុរលដលដលា្មាភសរសុសលុ� និងសតវត្រភុ៍១៥� រកុរលដលដលា្មាភស

នរងំ។ ្មាភសកូារ បននរេិវឌ្ន៍វស័ិយសូ្ត និងដំដំណំមនជង៣០០០ឆក ំមកាហយ�

ួ្មាភសណមបសនវញិននរេិវឌ្ន៍វស័ិយានឈ ៣០០ឆក ំា្កយ្មាភសកូារ ប។ ្មាភសសណ� និង

្មាភសាេាសសុាាគកយ៍� រួមទំង្មាភសសណ�ូ ានសសុ� ននរេិវឌ្ន៍វស័ិយសូ្តាេាដមងន 

្គិសតសករណ ។� ាេភ�ុមាាមរកិ ននរកុចំារ នាេវស័ិយសូ្តនឆក ំ១៥២២កកសងានឈរន 

សហរដាាមរកិ�និងា្មសសុល(FAO Agricultural Services Bulletin73/2)។ 

 ២.២�សន នណភដំណំមនាេាលភិេភាលក 

         ្មាភសសំននាងាេាលភិេភាលកែដលរនដំដំណំមន� 

  •ភ�ុមាសសុ� រន�� ្មាភស� ចិន� ណមបសន� សណ� � កូារ ប� រសុរ បង� តួគុ ាវៀតណម� មងាក� ាដស� �សសុរ ុ

សណ�ូ ានសសុ�ាអា នុសន ន�លុមងា�ភអវ�េូរ�កមមសជ�ងះ�នប គុសន ន�និង�រសុរបកា។ 

  •ភ�ុមរឺរ បសមរន��្មាភសរសស្ុ�មបសលអា រ�ុរ បូរនុ�រសុសលុ ្កិក�ារសអញ�ហសងអា រ�ុយូាអា ស� វ�ុ�

មបូភ្ូញ�ាលាននុ�ា កូស�ូ គុ�នរងំ និងាភ្ឺមបង។ 

  •ភ�ុមាហ�ិករន�� ្មាភស� ារសសុម� � កសងាអា � របដអា ស� � នុាសបរយុប � សររណ�រដ

ាហ�ិកកណត ល��ាលាាសបរ�ុ�តងសប នុ�រប រូកូ�និង�អា ណ 

  •ាាមរកិកភុនរន�� ្មាភស� ា្មសសុល� នបរបអា យ� កូភ ស្ ំមុ� ាសបងភុន� ារក� ដរ�័ និង

កូសត រកុ(FAO Agricultural Services Bulletin73/2)។ 

២.៣ សន នណភដំណំមនាេ្មាភសាេកមមសជ  

ករដំដំណំមន� និងករតអញសូ្ត� ្តតវននរនសវតតាេ្មាភសកមមសជមាសំងភុ

សតវត្ភុ១៣មក។� មន� មាភុសងា មាលកាលកភុ២� ាកាសយមវម្កមេាេ្មាភសកមមសជ

្តតវននរេិវឌ្ន៍ាដយរនករដំដសឈដំណំមនាលង �ីដុ្មែហល� ៦០០០ហិកស។� ាេ

ភសវត្ឆក ១ំ៩៦០� ្មាភសកមមសជាចីលិតសរងសសូ្តននចំនួន� ២០ាសនន១ឆក ំ� ខណ�

ែដលត្មតវករស្រមាជតិសរសម្មំឆក ំ�៨០ាសនន១ឆក ំ។ 

            ាេកំឡសងាភលរមមែខេរ្កហម� (ឆក ំ១៩៧៥-១៩៧៩) ីលិតីលសរងសសូ្ត� និង

សកមេណភតអញ� ្តតវនននតាមងាាស�រគេ នសលា។�មន� មាភុសម័យរមមែខេរ្កហមានឈ� ្មជ

ណនែដលរនចំាណឈដឹងកកសងករចិ�� ឹមដង�ូវនងភុមសន� មាា តីមសកមេណភានឈាឡងវញិ� មបសែនត

ភភួលននភិនកីលតិចតួចមំ សីត។� មាភុឆក ំ១៩៨០សកមេណភតអញកកសង្មាភសកមមសជនន
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មាា តីមសរជះេុ ាដយាេត តសំននាាលករតអញសូ្តែដលនំចូលភុ្មាភសាវៀតណម

(គងាសំារឿន,២០១០)។ 

ាេាភលមច�សម្នក� ីលិតីលសរងសសូ្ត� និងករតអញគឺជសកមេណភចំមងកកសង    

រនសវស័ិយានឈ។� ាទឈមុជយបងណកងាដយ� ីលិតកមេសរងសសូ្តែដលសំននារនែតាេ�

េកំ�ស�ក�កកសងាខតតមន� យរនណ័យមបសាណា ឈ (ដំមនាលង �ីដុ្មែហល�១០០ហិកស� និង្តតវនន

កំភសងះយចសឈនាភលមច�សម្នក) ែដល្តតវននតាភសកជ មណ្មណ� លាកាសយមវម្កមេ

្មងភណុ។ ករដំដសឈមនះេុង ្តតវននមាា តីមរនសវតតាេាខតតកំភត� និងាខតតាសៀមរម� ាដយ

វស័ិយួកណន។�ីលិតីលសរងសសូ្ត្មំឆក ំ្តតវននាគនបនសេ នរនតិចជង៥ាសន។�

តមអញសូ្តរនសកមេណភកនាែតាកនាឡងងាេសមតំមនាណនមភ� ាដយសរករាកន

ាឡងនូវត្មតវករ្កណតាសូ្តាេភុភុីករកកសង�ស�កកងដូចជភុីកររនតរជតិ។� ាេ�រវាភសចរ

ននាកនាឡងយបងគំហបសក ាហយសកមេណភតអញរនាេកកសងាខតតមួយចំនួនដូចជ ាខតត

សែកវ� (�ស�កសំារង� �ស�កនភុ� និង�ស�កង្ភកមអស)� ាខតតកំភងាម� (ែ្ភកចង� ន)�

ាខតតង្ភែវង� (សសុធរកណត ល)� ាខតតមន� យរនណ័យ� (េកំ�ស�ក)� និងកកសងាខតតាសៀមរម។� ាេឆក ំ

២០០១្តតវននាគនបនសេ នរនរកកតអញ្មែហល� ១០០០០្គគសរ� កកសង្មាភសកមមសជ    

( គងាសំារឿន,២០១២ ) ។ 

២.៤�សរ�្មាយណន៍ដំណំមន 

 ដំណំមនមិនែមនជដំណំ្គនាែតស្រមាយកស�ឹកមកចិ�� ឹមដង�ូវនងមួយមសខាភ�

ែតស�ឹកមន� ាគាចយកាទែកងចកាធ�ជ� ែត� ស្រមាកតាមននយជតិស�រកកសងនម។� ជងានឈ

ាទាភៀត�ែ �ីរមសា �ាគាចហូម�សសា�់កងែកងចកាធ�ភឹកែ �ីា��សសា�ភឹកែ �ីា�កំមបសងននជ

ា្ចន្មាេភ� ជ�ស្កហម� និងាធ�ជាអរស្រមារវកសយនិកាភៀតីង� រ ុួ សំមកងន

ាដមមនាគយកាទែកងចកជ្កណតាស្រមាាធ�សំាលៀកមំេកាននាភៀត។ 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
២.៥�ភូណដំណំមន 

ាេកកសង្មាភសកមមសជាយងសភ�ងះ�រនភូណមនចំនួន� ២៤ភូណ កំភសងែតរនវតតរនដំ

ាេកកសង្មាភសកមមសជទំងភូណកកសង�ស�ក�និងភូណនំចូលែដលភូណទំងានឈរនដូចនងា្កម 
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• ភូណកកសង�ស�កចំនួន ៩ភូណ រនដូចជ� ភូណលជសង� ភូណែកវ� ភូណនយ� ភូណសំាព 

ភូណ្នសកា ភូណBR4 Salun ភូណKhun Pay2 ភូណCanva  និងភូណNM60។ 

• ភូណនំចូលភុ្មាភសកូារ បរនចំនួន ១២ភូណ ដូចជ� ភូណSuwon ភូណchongil ភូណSuhon 

ភូណSuseong ភូណDaryung ភូណSangil ភូណMilseong ភូណSange ភូណGeomseol ភូណShinil 

ភូណYeongchun និងភូណKoeryan។ 

• ភូណនំចូលភុ្មាភសាវៀតណមរនចំនួន� ៣ភូណ ដូចជ� ភូណLimdong1 ភូណLimdong2 

និងភូណLimdong3។ (គងស់�េអឿន,២០១២) 

២.៦ ភិនកីលស�ឹក 

 កសត ែដលចូលរួមចំែណកដលាករ តីលាភិនកីលស�ឹកមនគឺ� ចំនួនែមក� ភំហំស�ឹក� ចំនួន�

និងកំរសារមសាស�ឹកមន� និង្មែវងរមសាចាន� ឈក ំង។� កសត ទំងានឈគួរ្តតវ្តគតភិនិតមាដម្ុ�

មាង�នសមតនណភីលិតស�ឹករមសាដំណំមន។� សមរយ�ករសិកកមងជ ញ ភិនកីលស�ឹកមន�

ា�ស័យាលចំនួននិង្មែវងសរសមរមសាែមក�និងភម�នាស�ឹករមសា ។ 

 ២.៧�គសណណភស�កឹ 

 ជភូាទគសណណភស�ឹកមនរនសភិីភលាលករលូតលសាទំង៥ដំណកាកល� រមសា

ដង�ូវនង� ជភិាសសាលគសណណភសរងសសូ្ត។� ាដម្ុ យតងម�គសណណភស�ឹករមសាភូណមន

មួយ� កកសងកររនសវតត� ាគកំណតាលភីីលមន� មាភុ� �សវសូ្តដង�ូវនង� ជជងករភិនិតម

សររតសគុមុែដលរនកកសងស�ឹកមន។ 

 ២.៨ ណភសស ងំនណំងឺ�និងា្គឈធមេជតិ 

 រនណម�ឺាី្ងងគក ជា្ចនាកតាលាដមមនេសាភញ្មាភសកូារ ប។� ណម�ឺែដលធ�នាធ�រ

ជងាគរនានេ ឈណម�ឺាតឿ់្កិន។� ណម�ឺានឈមណត លាាយខូចែេកកាដមមន (die-back) និង 

រលួយឫស។� ាដមមនកងងយរងករមបឈេលាាដយា្គឈធមេជតិីងែដរ� ដូចជករមំេ� ញ 

ាដយ ាកសរតស្តជកា�រងំស�ួត�ខមលាន� ំង� និងកង�ឈភន�ឺ។�ករមង� តាមនែដលធនា្ទំនឹង�

ា្គឈ ធមេជតិ�និងណំងឺជចំណស ចមួយែដលគួរយកមកភិរណះមននខមសា។ 

៣.ផរ�ខណ័� បា�កត �េ�ំំណំម� 

 ៣.១�សុតសណជ ណភ 

 ដំណំមនាចដំដសឈនិងលូតលសាននាេសុតសណជ ណភចាន� ឈភុ� ១៣-៣៨រងកាស�

ែតសុតសណជ ណភែដលលយមំ សីតស្រមាករលូតលសាគឺ� ២៤-២៨រងកាស� (FAO agricultural 

services bulletin 80)។ 

 ៣.២�ភន�ឺ 

 ដំណំមន្តតវករភន�ឺភុ�៩-១៣�ារបងន១ងះ�(FAO agricultural services bulletin 80)។ 

 ៣.៣�សំាណ ម 

 ដំណំមន្តតវករសំាណ មមរយិកសភុ� ៦៥-៨០%� ស្រមាករលូតលសា� (FAO 

agricultural services bulletin 80)។ 
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 ៣.៤�ត្មតវករភឹក 

 ដំណំមនាចដំដសឈននាេតំមនាែដលរនកំភសាភឹកាេ�រងជមធមម្មំឆក ំ� ៦០០-

២៥០០ម.មន១ឆក ំ(FAO agricultural services bulletin 80)។ 

 ៣.៥�ដុ 

 ដំណំមនាចដសឈលូតលសាននាលដុណគា្ចនមំ សីត� មបសែនត ដសឈលូតលសាលយាលដុ

ែដលរនណុជតិ�ដុមិនជំភឹក�ែដលរន�pHភុ ៥,៥ - ៧,០�(Buckingham,2010)។ 

៤.ផរ�ណៈា ពបកា់ងេ�ំំណំម� 

 ៤.១�លកលណ�ាដម 

 ាដមមនាភលាេខ�ុដសឈលូតលសារងដូចធ�ុស� 

មបសែនតមន� មាមកនឹងដសឈលូតលសាយឺត�និងកំររនដលា 

កំភសា�១០-២០ ម�ណសា(wikipedia.org)។ 

 

 ៤.២�លកលណ�ស�ឹក 

 ស�ឹកមនជ្មាេភស�ឹកឆ� សា�ស�ឹកាភញ�រនភង 

ស�ឹកញឹក�ាហយជភូាទភងស�ឹកានឈរនា្ចនាេាភល 

ាដម្តគយលសាះេុ�ជងាេាលាដមរនែមកសា�ាហយ 

រនរងដូចាធេញរណរាេសមែគមស�ឹក(wikipedia.org)។� 

ស�ឹកាដរតួរដូចជារងច្ក�ជរកកីលិតកមូនរសុ្សតភុ 

កមូនឌុរសកសសុត�ភឹក�និងភន�ឺ្ភឈាភិតម។�ស�ឹកកងជរកក 

សំាយគសររតសាី្ងងែដលាដម្តតវករ។ករលូតលសារមសាភន�ក្តគយជមធមម្មំងះ�

ាេែខស�ឹកា�លសា�៣ស.ម�និងរដូវាកត �១ស.ម�(FAO agricultural services bulletin 80)។ 

 ៤.៣�លកលណ�េ�  

 េ� មនរងខ�ុ�រនភណន ងមតង សំយបសងចសឈា្កមាេ  

ជចាង� មមិនចអសាលសាែដលរនាេសមរ័ក្ងនែមក 

ែដលលសាភុរដូវះេុ�និងសមែេកកងនែមកសា។ភួក  

ដំាណ រលំរងសមរយ�ខមលាាហយករដំដសឈ ខ�ឈាច  

ីលិតែ �ីាដយមិននចា �ងកតាករដំាណ រលំរង។ដំាណ រ 

លំរងកតាគឺមិនំនចាាភ។�ាេកលុហ�ូ បីករដកាែ �ី ាដយមិនរនករដំាណ រលំរងាភ 

(crfg.org) ។ 

 ៤.៤�លកលណ�ែ �ី 

 ែ �ីមនគឺករី្ំាឡងងនភហសែ �ី�ែដលរន្មែវងភុ 

 ២-៣�ស.ម។ ែ �ីាភញវយ័រនភណន  ស ភណន ងមតង�់ 

ភណន ាលឿងាស�ក។ ភូណណគា្ចនែ �ីែ្មភណន ជេ� �ូក  
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និងមន� មា ាទជភណន ្កហមាភលមាា តីមភសំ� ាហយកងាទជភណន ស� យ� ់ាឬេ និងរន

រសជតិែ យីមាភល ភសំាភញាលញ។� ាភលាយងយក្គមាមនភុែ �ីភណន សាទដំ� ាយងនឹង

ភភួលននែ �ី ភណន សែដរាេាភលភសំ� ែ �ីានឈកងែ យីមែដរ� ែតមិនែ យីមន� ំងដូចែ �ីរនភណន  

ាឬេ ាភ(wikipedia.org)។ 

 ៤.៥�លកលណ�់ស 

 ់សដំណំមនែដល�សតមយកខមលា�សររតសចិ�� ឹម 

និងភឹកគឺ់សចំាហៀង់ ់សដសឈា តីក�សមង �ីដុ។�ដំណំមន 

ជរសកលជតិរន់ស្កសា�ាហយរលដលាទចំាហៀង�សម 

ង �ីនងាលដុភុាដមមន�និងរនណំាេ្តឹម�២៤រសិញ ភុង �ីនង 

ាលងនដុ។�ា្កភុរន់សចំាហៀង�សមង �ីដុា្ចន�ាដមមនកង 

រន់សដសឈសមចំាហៀងតូចងែដរ�ែដល់សទំងានឈដសឈចសឈ 

ា្កម ាដម្ុរកកលំនឹងរមសាាដម(crfg.org)។  

៥.្កាប�ងត ពូ ាប់�ំ ំណំម� 

 វធុិសទសតមនតភូណរមសាដំណំមនាច្ម្ភឹតតាទននសមរយ�្គមា� និងសមរយ�

សររុងាលូតលសា។� ាយងាចយក្គមាមនមកមណតស ឈដំ� ែត ្តតវកររយ�ាភលយូរ� និង

មិនសូវលយដូចករមនតភូណសមរយ�សររុងាលូតលសា។� ករមនតភូណាដយសររុងាលូតលសាគឺ

ជករដំេ� លានឹងដុែតមតង។� ករាធ�ែមមានឈាធ�មកូនះេុ ែដលននដំរនលកលណ�ួក

សណ នណភាេកកសងចំករ។� វធុិសទសតមនតភូណាដយសររុងាលូតលសារនដូចជ� ករមំាជ�

ករសកែមក� និងករកតាែមកដំ។� ករមំាជជវធុិសទសតាភញនិយមែដលាគរនសវតតាេ

្មាភសរនសុតសណជ ណភាកត មងាួរ�និងវធុិសទសតកតាែមកដំាភញនិយមាេតំមនាសបសម្តតភិច។ 
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៦.្កាបេងង�រចំកាំំណំម� 

 ៦.១�វធុិសទសតដំ 

 វធុិសទសតដំមនា�ស័យាលលកលខ័ណ� ាកសរតស� និងដុាេសមតំមនានុមួយង។�

ាយង្តតវារៀមចំក លស្រមាដំដំណំមនះមននលយ្ តឹម្តតវ។ 

  ក. ករារៀមចំរាេត � ាភលាវលែដលលយមំ សីតស្រមាមង�លកលណ�ដុះមននលយ

្មាសរ គឺាេាភលារៀមចំដុស្រមាដំ។�ាយង្តតវគិតដលាលកលខ័ណ� ស្រមាះម់សដំណំមន

រេិវឌ្ន៍ននលយ។ ្តតវណុករាេត ះមធំ ាហយ្តតវដកាសររតសសររុងាាេនតរាេត  យកឫស

ែដលាកតណំងឺ� និងរលួយាចញមសនដំ ាទកកសងរាេត  ។� វធុិានឈនឹងាធ�ះមមនដសឈលូតលសាលយ�

និងរនសសខណភលយាភៀតីង។ 

  ខ.�ករដំ� ា្ណសារ សកូនមនែដលរនភំហំមបសនងគក មកដំ� ាដម្ុរន ដសឈ

លូតលសាននាសេងគក ាេកកសងចំករ។� ដកាកូនមនចូលកកសងរាេត � និង្តតវាណៀស ងកសំះម់ស

មនមបឈេ� លាជមួយណុធមេជតិែដលាយងដកាាេនតរាេត �រួចលមាមំាភញដុភុាល។ 

  គ.�្មាេភងនករដំមន 

 រនករដំមនភុរ្មាេភគឺ្មាេភដំែតមួយណួរ�និងដំជភុរណួរ�(គូ)។ 

្មាេភដំមួយណួរ� មន្តតវននដំចាន� ឈណួរ�និងចាន� ឈគសមមាសេងគក ទំងរសាកកសងចំករ។ 

្មាេភដំជភុរណួរ�្តតវននាគដំឆ� សាគក ភុណួរមួយាទណួរមួយមតងភូលយ� មតងចាងយរត� និងី្ំ

ាឡងភុ�២-៣ ់ា្ចនណួរ។�វធុិសទសតានឈគឺជវធុិសទសតែដលាគាភញនិយមណគា្ចន។ 

  ឃ.� ចាន� ឈគសមម� ចាន� ឈគសមមស្រមាដំមនគឺ ា�ស័យាលលកលខ័ណ� រូមសទសត

រមសាភូណ�និងលកលខ័ណ� រមសាដុាេតំមនាស្រមាដំានឈ។ 

ង.�ករកំណតាចាន� ឈគសមមែ យីកាលវធុិសទសតកតា 
 

 ភំរងា ្មាេភ ចាន� ឈណួរ(m) ចាន� ឈគសមម(m) កំណតាសំគលា 

តំមនាាកត មងាួរ កតាទម មួយណួរ 1.5-1.8 0,5-0.8 ្មាេភសា 

 ណួររនាដមគូរ ចាន� ឈធំ1.8 

ចាន� ឈតូច0.6 

0.5 រនសសសន៍ះេុង 

កតាមធមម មួយណួរ 2-2.5 0.8-1.2  

តំមនា្តតភិច កតាទម ្មភ័នីរាេត  

្មភ័នីណួរ 

0.9-0.75 
 

0.4-0.6 

0.9-0.75 
 

0.5-0.6 
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៦.២ កររនសវតតាេតំមនា្តតភិច 

 តំមនា្តតភិចាសមែដលរនសុតសណជ ណភខមសា�រនាេ�រងរ� កាជ្មំ�និងដុមារករន

ណុជតិ� គឺជកែន�ងរនលកលខ័ណ� សម�សមស្រមាករលូតលសារមសា់សសមវធុិសទសត

កតាដំ។ រនភូណកកសង�ស�កមួយចំនួនែដលាចលូតលសាននយបងលយកកសងលកលខ័ណ� ែមម

ានឈ។�ករកតាែ កីកងនែមកមកដំាចីលិតជកូនមននន។ 
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  ក. វធុិសទសត 

 ករកតាែមកដំ��កំឡសងាភលរដូវវសកគឺជាភលាវលលយមំ សីតាដម្ុរនសវតតករកតាែមក

យកដំ។ ្មសិនាមរនភឹកា្ចនសម�សមាភញមួយឆក ំ ាយងាចរនសវតតវធុិានឈាភលណ

កងនន។ 

 ករដំ�� កកសងកំឡសងាភលរដូវាេ�រង� ករកតាែមកាចដំាដយេ� លាាលដុចំករែតមតង។�

រាេត ែដលននដកាណុកំមបសសតរួចនឹងណួយមាង�នករដសឈលូតលសារមសាកូនមនននយបងលយ។ 

៧.្កាតរ�រង(ការរ�បរងេំ�ម�� ំំ ំប ពងប 

 ករភតារងរមសាាដមមន ចាន� ឈគសមមសម�សម� និងវធុិសទសត្ មមូលីលសម�សម 

រនសភិីភលាទាលភិនកីលស�ឹកមន។ 

 ៧.១�ភំរងាងនករកតាទម�  

           វធុិសទសតានឈគឺជភូាទ្តតវននាគែណនំះមា្ម្នសា ាលកែលងែតកែន�ងែដលរន

ាេ�រង�់្ភិលា្ចន�ែដល នឹងមណត លាាយស�ឹកនងា្កមខូច។ 
 

 
 

 ៧.២�ករភតារង(ករសកាែតងាដម)កកសងករណុែដលករដំា យីរង 

  ក.�ាេចាន� ឈ១-៤�ែខមន� មាភុដំ 

− មន� មាភុករដំែមកែដលកតាានឈាហយាដមនុមួយងគួរែតភសកះមដសឈែតភន�ក្តគ

យែតមួយែដលាយងរភឹំង នឹងក� យជាដមាម។ 
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− ាេាភល លូតលសាននកំភសា� ១ម ាេាយស៤ែខ� ់យូរជងានឈ�  ្តតវនន

កតាភសកះមាេ្តឹមែត្មែវង១៥ស.ម�ភុដុ។ 

− ែ កីកែដលាេសលាក� យជាដមាមែដលរនែេកក� ៣-៤នឹង្តតវដសឈាចញជភន�ក

ះេុាភលា្កយ។ 

ខ.�មាភុាយស៩ែខមន� មាភុដំ 

− មន� មាភុភន�កះេុានឈរនកំភសា្មែវង� ១ម� គឺាេាយស្មែហល៩ែខមន� មាភុដំ 

ភន�កខ�ុ៣្តតវននា្ណសារ សាចញភុភន�កែដលដសឈលូតលសាលយានឈ� ្តតវកតា

ភសកកំភសា ១០ស.ម�ភុដុ�ចំាភល្មមូលីលាលភុមួយ។ 

− វធុិកតា្មាេភានឈ� ភន�កខ�ុាេែ កីកនងាលងនាដម្តតវននកតាមនតិចមតងង 

ខ�ុាឡងង� និងែ កីកនងា្កមងនាដមកនាែតែវងមនតិចមតងង� ដូាចកឈកំភូលរមសា

្តគយទំង៣ានឈគឺរនលកលណ�ាស�ែត្មអកា្មែហលនងាលដុ។ 

− ាេាភលាដម ីលិតា្ចនជង៣្តគយ�្តគយ៣ែដលធំជងាគ្តតវភសក �ាហយ

្តគយាី្ងាភៀត្តតវកតាាលះម្តឹមាដម។ 

− កកសងករណុែដលាដមមិនសូវលូតលសា� កររនសវតតែមមានឈ្តតវភនវរាភលរយ�

ាភល២-៣ែខ។      
៨.្ការរ�បរងបមរ 

 ករសកាែតងែមកនន្តឹម្តតវគឺជកសត សំននាាដម្ុែះរកកែ កីកនងាលរមសាាដមមន

ស្រមាករែមកែមកដងរន្មសិភីណភ។� ែមកលយនឹងីលិតននភិនកីលស�ឹកខមសា� និងាដម

ែដលននភតារងរួចនឹងាធ�ះមាដមាមលាឃញសយ ត។ 

 ៨.១�្មាេភងនករសកាែតង 
 

     
 
រងដូចកណត មាងដ  រងមិនដូចកណត មាងដ 

ាធ�ះមែេកកមិនទនាដសឈមាា តីមដសឈ�

ាេែក្រគលា� 

ភន�កតិចែតរងឹរំ 

ងយ�សគលភតារង�

និង្គមា្គងសត�លយិតចង្ង 

ភន�កស្រមាដសឈជែមក�

កែន�ងែដល្តតវកតា 

ចំនួនរមសាែមកដសឈលូតលសា 

ស្រមារនសវតតករដំដសឈ 

ែេកកធមេស� ១០ស.ម�

នងាលគលា 

ែមកា្ចនែតាខកយ 

ភិនកនឹងកំណតារង 
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 ៨.២�ាគលករណ៍ែកស្មគលាដមែដលាេសលា 

ករកតាែវង�(ភសក�៣-៥ម) កតាខ�ុ(ែក្រគលា) 

ែមកងនាដមាេខ�ុ 

ែមករនភំហំធំ 

ែមកែ កីកនងាល 

ែមកងនាដមែដលន� ំង 

ែមកងនាដមសា 

ែមករនភំហំតូចង 

ែមកាេនងា្កម 

ែមកងនាដមាខកយ 

 
 ៨.៣�វធុិសទសតកតាែមក 

 ាដម្ុែកស្មគលែមកែដលាេសលា�ែមក្តតវកតាះមននសម�សមដូចនងា្កម� 

           
៩.្កាេ្្�្�់�ូ ស 

 មររិណ� និងណភញឹកីមាងនករា្ម្នសាណុា�ស័យាលករលូតលសារមសាាដម

មន�ករសកាែតងែមក�វធុិសទសត្ មមូលីល�ភឹកាេ�រង�្មាេភដុ�និងលកលខ័ណ� ាកសរតស។ 

 ៩.១�តំមនា្តតភិច� មររិណណុ�និងវធុិសទសតា្ម្នសា្តតវននមងជ ញដូចនងា្កម� 

− ាេដំណកាកលភុI: ្តតវា្ម�៥០-៥០-៥០ គុឡូ្កមនហិកស 

− ាេដំណកាកលភុII: ្តតវា្ម�៥០-០-០ គុឡូ្កមនហិកស 

− ាេដំណកាកលភុIII: ៥០-៥០-៥០�គុឡូ្កមនហិកស 

− ាេដំណកាកលភុIV: ៥០-០-០�គុឡូ្កមនហិកស 

− ាេដំណកាកលភុV: ៥០-០-០�គុឡូ្កមនហិកស 
 



 

12 

 

    
 
៩.២ វធុិសទសតា្ម្នសា 

− ករនច�� ាេចំករមនែដលរនដុរមាសេ� ណុ្តតវននាគនចាេចាន� ឈគសមមងន

ាដមមន។� ដុនិងណុ្តតវលយជមួយគក ាដយា្មចម។� វធុិសទសតានឈសម�សម

ស្រមាមនាភញវយ័។ 

                                    
− ករនចណសំវញិ�� សម�សមស្រមាដុណំរល� និងមនាេាកេង។� ្តតវណុករាេត

រកាងែក្រគលាមនរួចដកាណុកកសងរាេត ានឈនិងកមាដុភុាល។ 

 
− សររតសសររុងា�� ណុកំមបសសត្ តតវដកាកកសងរាេត ដកាាេចាន� ឈងនណួររមសាមន។�

ចំាមងនិងណុ�សសាយកភុរសកលជតិតូចង� ់ស�ឹកា� ាចដកាាេភុាលរាេត ណុ 

កំមបសសតានឈ។               

 
 

១០. កា្្ប�្ ្ងេ�រ 

 កំភសាភឹកាេ�រងសម�សម្មំងះ�គឺ ៤-៥ម.ម�ាេរដូវដសឈលូតលសា។�ករា�សច�សភ

្តតវកររនសវតត្មសិនាមកំភសាភឹកាេ�រងទមជងកំរតិកំណតា។� ករា�សច�សភជមធមមភុ�
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២០០-២៥០t/ha ារៀងរលា�៤-៥ងះ�មតង។�ករា្មគ្មមដុាដយសររតសសររុងា្គមដុាចកតា

មននយកររហួំតភឹក�និងមាង�នរនីស្រមា �ីសកភឹកាេកកសងដុនន។ 

១១.្កា្្ប�្ ្ងេគង  �ពង�ធ�កាកាកា 

 ាសេ ្មែណង�សតមយកសររតសចិ�� ឹម� ភន�ឺ� និងភឹកភុដំណំមន។� វរិនករគុមុ� វរិន

ករាមកនិច� និងវរិនករាក្្តសទសត� ្តតវននា្មាដម្ុកំតាាសេ ចង្ង ាហយណំារ ស

ងនករា្មគឺា�ស័យាលកសត កកសងតំមនា។ 

 ១១.១ វរិនករគុមុ�� ក ំសំលមាាសេ ្តតវនននញាែ កីកនងាលងនង �ីដុាដម្ុករេរ

កសំះមាសេ ដសឈ� ់ាចា្មាដយេ� លាាលាសេ កំភសងលូតលសា� មបសែនតណភំនចាមំ សីត្តតវករេរ

កសំះមក ំមបឈស�ឹកមន។ 

 ១១.២  វរិនករាក្្តសទសត�� ចំាមង� និងសររតសសររុងាាី្ងង� ្តតវននដកា្គម

េ� លាាលដុាដម្ុករេរកសំះមាសេ ដសឈ� ាដយសរាសេ ភសំាច�សតមយក� ភន�ឺ្ភឈាភិតមានឈ

នន។� វធុិានឈណួយមាង�តមារកដលាដុ� និងសម�សមមំ សីតស្រមាដុណំរល។� ្មសិនាមរន

សត�លយិតចង្ងាេកកសងគំរមដុានឈាយងាចា្មក ំសំលមាសត�លយិតនន។ 

 

១២.្កា្្ម ពផ�ផ 

 រនវធុិសទសត២យបងកកសងករ្មមូលីលស�ឹកមន។� ណា្មសនុមួយងា�ស័យាលលកល

ខ័ណ� ធមេជតិ វធុិសទសតចិ�� ឹមដង�ូវនង� និងករចំណយាលភលកមេាភល្មមូលីល។ល។�

ករា្ណសារ ស្តគយ� និងស�ឹកមន� មាភុ្តគយកងជកសត សំននាស្រមាចិ�� ឹមដង�ូវាេតូចង (ដំ

ណកាកលភុមួយ)� រ ុួ ស�ឹកមនតមន� មាស្រមាដង�ូវាេដំណកាកលមនតាភៀតរហូតដលាស�ឹក

សាស្រមាចិ�� ឹមដង�ូវាភញវយ័ាេដំណកាកលភុ៥មសន ាភ្ងសំមសក។ 

 ១២.១�វធុិសទសតាមឈស�ឹក� វធុិសទសតានឈភិតជ្តតវករចំណយកំលំងា្ចន។ ករាមឈ

ស�ឹក្តតវននាគាធ�ាឡងាេរដូវាេ�រងរ� កា និងរដូវរាំហយ និងករាមឈែមក្តគយាេកំឡសងរដូវ

ស�ឹកា�លសាែដលជរដូវចិ�� ឹមដង�ូវនង។�

វធុិសទសតភិាសសាដម្ុាមឈស�ឹកមនគឺកំមិតជមា្រមងដស្រមាកតាស�ឹក�

និងែមកស�ឹកទំងមូល។ 
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 ១២.២� វធុិសទសតកតាយកែមក� វធុិសទសតានឈ្តតវននាគែណនំះមរនសវតតា្េឈ មិន

ចំណយកំលំងា្ចន។� ករ្មមូលីលា�ស័យាលរដូវកលងនករចិ�� ឹមដង�ូវនង� និងវធុិ

សទសត� លកលខ័ណ� សររុ�រមសាមន� ្មសិភីណភងនករា្មភលកមេ� និងករដសឈលូតលសាភន�ក

្តគយះេុ។ 
                

                   

 
  
            ១២.៣�វធុិសទសតសកាែតងែមកស្រមាកូនដង�ូវាភមីសា 

 ស�ឹកខ�ុភនាលូតលសាកំឡសងាភលរដូវាេ�រង។ ាដម្ុីលិតស�ឹកខ�ុែដលរនគសណណភ

ស្រមាដង�ូវនងាភមីសាាេរដូវរាំហយគឺជករំនចាមួយ្តតវរនសវតតសមមាច�កាភស។�

ានឈគឺជករសំននាាដម្ុរននននូវសំមសកដង�ូវនងែដលរនភិនកីលលយ។� វធុិានឈរនសវតតែត

ាេតំមនាាកត មងាួរែតមបសាណា ឈ។ 

    វធុិសទសតកតាចសង្តគយ 

1. ែមកមន្តតវកតាយបងាអចណសា�២ាទ៣ែខមសនចិ�� ឹមដង�ូវនង 

2. ាេាភល្តគយខ�ុលសានន្មែហល�១៥ស.ម�្តតវមាា តីមកតា 

3. កតាភន�ក្តគយ១៥ស.ម� នងាលែមក។� ាមឈស�ឹកេកាកណត លែ កីកនងាល� ចំែណក

េកាកណត លងនែ កីកនងា្កមភសក។ 
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4. ាភលាវលសម�សមស្រមារនសវតតវធុិានឈគឺាេ ២០-២៥ងះ� មសនាភលដង�ូវនងាឡង

សំមសក�ាេរដូវាេ�រង�់ ៣០-៣៥ងះ� មសនាភលាឡងសំមសកាេរដូវ្នំង។ 

5. មន� មាភុានឈ២់៣ងះ�� ភន�កចំាហៀងនឹងដសឈាចញជា្ចនែដលាចសម�សមស្រមា

កូនដង�ូវាភមីសា។ 

6. មន� មាភុ្មមូលីល�ែមក្តតវននកតាដលាគលា�និង្តតវដកាណុដលាមន។ 

7. ដំណំមន្មែហល៥០ាដមមនាចចិ�� ឹមដង�ូវនងនន១្មរមា 
 

                                      
 

 
 

១៣.្្ម ពផ�ផេេរបំ��្ ររតពច្�ពងការរ�បរងបមរ 

 ាេណគា្ចនងនតំមនា្តតភិច� ស�ឹកមន្តតវនន្មមូលីលសមរយ�ករាមឈជមនតាភញ

មួយឆក ំ។� ករាមឈមនតែមមានឈាធ�ះមស�ឹកមិនរនគសណណភ� និងចំណយភលកមេា្ចន។�

ករ្មមូលីលែមកមិន្តតវននាគភភួលយកភូលំភូលយាភ។ 

 ១៣.១�មាភុដំរហូតដលាាភល្មមូលីលាលកដំមូង�  

នងា្កមានឈមងជ ញភុករលូតលសាដំមូងរមសាដំណំមន រហូតដលាាភល្មមូល

ីលាលកដំមូង។� ាេដំណកាកលានឈ� មនលូតលសាដលាចំណស ចកំភូល� និង្មភ័នីដំណំ

ចំរសឈ ្តតវននាគរនសវតត។ 

• មន� មាភុដំនន៦ែខមនដសឈលូតលសានិងមាា តីមែមកែមក 

• ាេាយស�៩ែខមន� មាភុដំ�ាច្មមូលស�ឹកមួយចំនួនស្រមាចិ�� ឹមដង�ូវនង�កតាែ កីក

នងចសងាដម្ុមាង�នករលូតលសា្តគយ។ 

• ាេាយស�១១ែខមន� មាភុដំ�្មមូលីលស�ឹកភុែមកមន� មា 

• ាេាយស ១៥ែខមន� មាភុដំ្មមូលីលែមកភុមុ 
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• មន� មាភុ្មមូលីលរសា្តតវសកាែតងែមក� និងមន� មាភុសកាែតងែមករួច ស�ឹកាច

្មមូលីលននាេរយ�ាភល�២-៣ែខ�និងមន� មា២-៣ែខ�ដងភាភៀត។ 

១៣.២�វធុិសទសតដំណំចំរសឈ  

ករា្មវធុិានឈា�ស័យាលភំហំសម�សមរមសាចំករដំណំមន។ 

១៣.៣�ករ្មមូលីល 

សរងនងា្កមមងជ ញភុចំករនុមួយង្តតវននកតាា�ស័យាលត្មតវករចិ�� ឹមដង�ូវ

នង។�ចំករែដលននកតា្តតវកររយ�ាភល�២-៣ែខាដម្ុដសឈាឡងវញិ។ 
 

កូន 

ែ�ស 

ភុ១ ភុ២ ភុ៣ ភុ៤ ភុ៥ ភុ៦ ភុ៧ ភុ៨ ភុ៩ ភុ១០ ភុ១១ ភុ១២ 

I             

II             

III             

IV             
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                                                                   ងរកាេ់ង 

១. គងា� សំារឿន,� ២០១២.រនយករណ៍វឌ្ណភសតុភុលភីីលងនកររនសវតតគា្រងគំ្ភករ

សត រាឡងវញិវស័ិយសូ្តាេកមមសជ 

២. គងា� សំារឿន, ២០១០.រនយករណ៍សកមេណភរនសវតតករងរគា្រងគំ្ភករសត រាឡង

វស័ិយសូ្តាេកមមសជ 

៣. Dr. Sung Gyoo Byung, 2013. Sericultural & Apicultural Materials Division Department of 
Agricultural Biology, National Academy of Agricultural Science, RDA, Republic of 
Korea 

៤. Alan Backingham,2010. Grow Fruit: Gardens, Yards, Bolconies, Roof terraces, page 
162 

៥. FAO Agricultural Services Bulletin 80,1990. Sericulture training manual 

៦. FAO Agricultural Services Bulletin 73/2,1992. Silkworm rearing 

៧. www.en.wikipedia.org/wiki/Morus_(Plant), 29 August 2014 at 9:40am 

៨. www.crfg.org/pubs/ff/mulberry.html, 9 September 2014 at 4:20pm 
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