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មតិក 

េសចក្តីែណនំ           ៤ 

វ             ៤ 

កែន្លងែដលបនសិក           ៤ 

ធនគ្រគប់ពូជេអកូរ (ECHO) េន សីុ       ៦ 

វធីិ ្រស្ត           ៧ 

ករសំភសន៍ មផទះ និងសកមមភពចូលរមួេផ ងៗ      ៧ 

ករ ំងពិពណ៌្រគប់ពូជ         ៨ 

ករ្របមូល្រគប់ពូជ និងករពិេ ធន៍លទធភពរកីលូត ស់របស់្រគប់ពូជ   ៩ 

លទធផលពីករ្រ វ្រជវ         ១២ 

ករសន ំ្រគប់ពូជរបស់សហគមន៍េន សីុ េគនយ៍      ១២ 

្របេភទរកុខជតិែដលេ្របើ្របស់មិន្រគប់្រគន់ែដលបនកំណត់អត្តសញញ ណ   ១៣ 

្របវតិ្តិៃនករសន ំ្រគប់ពូជ         ១៤ 

តួនទីរបស់េយឌ័រេនកនុង្របព័នធ្រគប់ពូជ       ១៦ 

ករេធ្វើពណិជជកមម្រគប់ពូជធមម         ១៩ 

ករេ្រជើេរ ើស និងករេធ្វើេតសពីលទធភពរស់របស់្រគប់ពូជ     ២១ 
 ករសននិ ្ឋ ន           ២៤ 
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េសចក្តីែណនំ 

េ្រកមករទទួលគំ្រទពីគំ ង Horticulture Collaborative Research Support Program 
(CRSP) របស់អងគករ USAID,អងគករ ECHO សីុ សហករជមួយសកលវទិយល័យ េមចូ(Maejo) 
េន្របេទសៃថ ្រពមជមួយសកលវទិយល័យ Pennsylvania បនផ្តួចេផ្តើមគំនិតកនុងករ្រពឹង្របព័នធ្រគប់
ពូជមន     លកខណៈសម័ញញេនកនុងភូមិភគខងេជើងៃន្របេទសៃថ និងកមពុជ។ គំេ ង្រ វ្រជវេនះ
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមនក ្ត ពិត្របកដមួយចំនួនដូចជ៖ 

១ ្របព័នធករេ ះដូរ្រគប់ពូជមនលកខណៈសម័ញញ ដូចជ ករេ ះដូររ ងកសិករ  ករសន ំ្រគប់ពូជ
េ យផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ ែដលទំងេនះមនលកខណៈសមុក ម ញចំេពះ្របព័នធធនធន្រកី្រកេនកនុង
ករ្របកបកសិកមម 

២  ភពេ្រចើនសំបូរែបបរបស់្របេភទរុកខជតិេផ ងៗែដលមនមុខងរេនកនុង្របព័នធទំងេនះ ជពិេសស
េនតំបន់ជនជតិជតិភគតិច េន្របេទសៃថ និងកសិករេន្របេទសកមពុជ។ 

៣  លទធភពេនកនុងករែថរក  ករប្រងឹងនិងែចកចយ្រគប់ពូជនេពលបចចុបបននមិនទន់មន      
លកខណៈ្របេសើរេនេឡើយ ជមួយគន េនះ ចំេនះដឹងែដលជលកខណៈកនុងតំបន់ចំេពះ្របព័នធ្រគប់ពូជ 
មនករគំ មកំែហង និងឈនេទរកភពបត់បង់។ 

៤  េដើមបីេលើកកំពស់្របព័នធ្រគប់ពូជែដលមនលកខណៈសម័ញញកនុងតំបន់ែបបេនះេយើង្រតូវ យល់េ យ
បន្របេសើរចំេពះលកខណៈេផ ងៗរបស់្របព័នធេនះ ្រពមទំងព្រងឹងសមថភពអនកែដលពក់ព័នធ ជួយ  
េ យមនករទទួលបននូវពត៌មនេផ ងៗ  បេចចលេទស និង្រគប់ពូជែដលមនគុណភពខពស់។
េគលេ ចំបងរបស់គំេ ងេនះ សិក អំពីលកខណៈេផ ងៗរបស់្របព័នធ្រគប់ពូជែដលមនលកកខណៈ
សម័ញញកនុង្រសុក ្រពមទំងេធ្វើករចង្រកងជឯក រចំេពះ្របេភទដំ ំ្របចំឆន ំ និង្របេភទដំ ំ 
ែដលមនែដលមន យុកលយូរ កររកីលូត ស់របស់្រគប់ពូជនិងកំ ំងរបស់  ្រពមទំងចរន្ត
ៃនករេ ះដូរ្រគប់ពូជ និង “germplasm gatekeepers” និងេធ្វើករកត់្រ ចំេពះចំេនះដឺងជំុវញិ្របព័នធ
េនះ។ េគលេ បែនថមេផ ងេទៀតរមួមន ភពសំរបសំរលួៃនករេ ះដូរ ករែថរក រទុក និងករែចក
ចយ្របេភទពូជសំខន់ៗែដលបនសិក េនេពលកំពុង្រ វ្រជវ និងភពរកីចំេរ ើនរបស់អនក្រសុកកនុង
ករែស្វករក្រគប់ពូជែដលមនគុណភពល្អ និងពត៌មនសំខន់អំពី្រគប់ពូជ។ 

វ  

កែន្លងៃនករ្រ វ្រជវ Renowned Russian botanist, Nikolay Vavilov បនបញច ក់ថតំបន់
េន សីុេ យចប់គិតពីទ្វីបរណអិនេឌៀកត់ ម សីុ េគនយ៍ ្រតូវបនេគទទួល គ ល់ថជកែន្លង
មជឈមណ្ឌ លដ៏សំខន់សំ ប់រកុខជតិែដល ចយកមកេធ្វើជចំណី រ។ មន្របមណរកុខជតិចំនួន



5 
 

េ្រចើនជង ១៧០ ្របេភទ ែដលមនេដើមកំេណើ តេនតំបន់េនះ។ េនជិតតំបន់មជឈមណ្ឌ លេនះ ្រតូវបន
កែន្លងចំនួនបីសំ ប់ករសិក ្រ វ្រជវេនះ។ កែន្លងធ្វីករ្រ វ្រជវពីរកែន្លង្រប្រពឹត្តេទេនជិត្រពំ
ែដន្របេទសភូម និង្របេទសៃថ និងមួយកែន្លងេទៀតេធ្វើេឡើងេនេខត្ត ្វ យេរៀង ភគខងតបូងឈង
ខងេកើត្របេទសកមពុជ ជប់ជមួយ្រពំែដន្របេទសេវៀត ម។ កែន្លង្រ វ្រជវពីរកែន្លងេនភគ
ខងេជើងៃន្របេទសៃថ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនេខត្ត ឈងៃម៉ និងឈងៃរ ៉ គឺ្រតូវបនេគ គ ល់ថជតំបន់
ខពង់ ប។ សហគមន៍េនឈងៃម៉ គឺបណ្តុំ េ យជនជតិភនងជេ្រចើន ែដលកនុងេនះមនជនជតិ
ហូរតិចតូច។ ជនជតិេនសហគមន៍ឈងៃរម៉នលកខណៈចំរះុេ្រចើនជងេនតំបន់ឈងៃម៉ ែដលកនុង
េនះរមួមន ជនជតិ ហូរចំនួនបី្រកុមេផ ងគន  (ែសបកេខម  ែសបកេលឿង និងែសបក្រកហម) ្រពមទំង
មនជនជតិភគតិច ល់ករ។ ែតផទុយេទវញិ ្របជជនែដលចូលរមួសិក េនះគឺជជនជតិែខមរទំង
អស់។ 

េទះបីជជនជតិភគតិចទំងេនះមនភ េផ ងគន  និង សនេផ ងគន  ពួកេគមន្របវត្តិ
និងកររស់េន្រសេដៀងគន  ។ សហគមន៍ទំងពីរេន្របេទសៃថ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងពីជនអេន្ត ្របេវស
ន៍មកពី្របេទសភូមែដលករឆ្លងែដនេនះបនចប់េផ្តើមេឡើងេនកំឡុងឆន ំេដើមឆន ំ ១៩៦០ និងពក់ក

្ត ល១៩៨០។ សំ ប់ជលកខណៈអនកចូលរមូកនុងករ្រ វ្រជវេនះ គឺជជនជតិេនកនុងតំបន់ែដល
សល់ពីសម័យស្រងគ មេវៀត ម និងែខមរ និងែខមរ្រកហម (១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩)។ 

េន មបេ ្ត យ្រពំែដន្របេទសភូម មនជនជតិភគតិចេ្រចើន េបើេទះជមិនទំងអស់ មិន
បនទទួលសញជ តិជជនជតិៃថេទ។ េយងេទ មតំបន់ែដលពួកេគរស់េនជតំបន់ភនំ េហើយ ច់
្រសយល បនេធ្វើេ យពួកេគ ចទទួលបនតិចតួចចំេពះឳកសករអប់រ ំ និងេស កមមេផ ងៗ 
ែដលបនផ្តល់េ យេនកែន្លងេផ ងៗេទៀត្របេទសៃថ។ បុ៉ែន្តចំេពះករព្រងីក្របព័នធផ្លូវថនល់ និង      
អគគីសនីបនកំពុងព្រងីកេទតំបន់ខពង់ ប។ ចំែណកេន ្វ យេរៀងវញិ េបើេទះជមិនមនបញ្ហ ខង
ែផនកចូលជសញជ តិ និងឯក រេផ ងៗ ផ្លូវេនតំបន់ជនបទេនមិនទន់មនករឈូសឆយេនេឡើយ 
រមួទំង្របព័នធអគគីសនីមិនទន់មកដល់េនេឡើយ។ 

្របសិនេបើេធ្វើករេ្រប បេធៀបេទ្របក់ចំណូលជមធយមរបស់្របជជនៃថែដលមន្របមណ 
១៤១ ៤៨០ បត (៤១៧៦ ដុ ្ល ) ជទូេទជនជតិភគតិចេនតំបន់ទំងពីេនះមន្របក់ចំណូល្របចំ
ឆន ំ្របមណ២៨ ២២៩បត(៩៤១ដុ ្ល )។ចំែណកេនេខត្ត ្វ យេរៀងវញិ្របក់ចំនូល្របចំឆន ំមន      
លកខណៈទបជងយ៉ងខ្ល ំងែដល្រប ក់្របែហល ២២០ដុ ្ល ែតបុ៉េ ្ណ ះកនុង្រគួ រែដលមន
សមជិក៩នក់។េនកនុង្របេទសៃថ តំបន់ែដលបនសិក ទំងពីេនះស្តិតេនេលើដីរបស់រដ្ឋ (ែដលជ
តំបន់សួនឪទយនជតិ និងតំបន់ៃ្រពអភិរក ) ដូចេនះពួកេគមិនមនសិទធកន់កប់ជលកខណៈ្រសប
ចបប់ និងប្លង់កមមសិទធិេនះេទ។ េបើេទះជពួកេគ្របកបរបរេផ ងៗេដើមបីជួយផគត់ផគង់បែនថមក៏េ យ  ក៏
របរកសិកមមេនែតជរបរមួយយ៉ងសំខន់សំ ប់កររស់េនរបស់ពួកេគជមួយនឹងករ ំ្រសូវ ករ ំ



រកុខជតិេផ
ឬក៏ ំផ្ល ស
េភ្ល ង។ 
ែតងែតម
បែន្លមកពី

ជ
េគេធ្វើែ្រស
្រគន់សំ
េ្រប បេធៀ
ដណ្ដ ប់តិច
េនែតជប

ធនគរ្រគ

ធនគេអ

ធ
ករយ៉ងជ
កន់ែតេ្រច
េដើរតួយ៉ង
សហគមន
សំខន់ៗជ
ដំ ំសំខ
ដល់ករស
បននូវ 
ធនគរ្រគ

ផ ងៗែដល
ស់ប្តូរ។ មន
បុ៉ែន្តេទះជ

មនករេធ្វើសូន
ពីកនុងៃ្រព។ ភ

ជទូេទ អនក្រ
សេនរដូវវស

ប់ែតចិញច ឹមជី
ៀបេទនឹងភ
ចតួចបំផុត 
បុព្វេហតុែដល

្រគប់ពូជ ECH

អកូ(ECHO)

នគរ្រគប់ព
ជិតសនិទធជមួ
្រចើន ជពិេស
ងសំខន់កនុង
ន៍ននេ យ
ជេ្រចើនរបស់
ខន់ ៗ ម
សន ំ និង ក

 សំភរៈរកុខ
្រគប់ពូជ ECH

ច្របមូលផល
ជនជតិភគ
យ៉ង ក៏េ
នចបរដំ ំេ
ភពអសន្តិសុខ

្រសុក ្វ យេ
។ ជទូេទ

ជីវតិ ឬមនក
គខងេជើងៃន
ជេហតុែដល

លនំេ យកុ

HO សីុ 

សីុ 

ពូជ ECHO 
យកសិករែដ

សសេនតំបន់ក
ករគំ្រទែផនក

យេធ្វើករ្របកប
ស ECHO Asi
តំបន់េ្រជើសេ

ករែចកចយ្រ
កខជតិដៃទេទៀ
HO Asia គឺជ

លេលឿនដូចជ
តិចចំនួនតិច
េ យ សហ
ន មផទះ 
ខេសប ងេនប

រៀងេធ្វើែ្រសចំ
ទផលិតកមមចំ
ករខ្វះខត។
ន្របេទសៃថ 
លេធ្វើេ យក
មរជេ្រចើនេ

 

សីុ គឺជេស
លមនែ្រសច
កសិកមម។ T
កបេចចកេទស
បេ យ្របសិ
a គឺេដើមបីបេង
េរ ើសកនុងចំេ
្រគប់ពូជ ម
ៀត ែដល
ជឃ្ល ំងមួយែ
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ជ េពត និង
ចតួចបុ៉េ ្ណ ះ
ហគមន៍ទំងពី
ជពិេសសេ

បន្តជ និភ័

ករ ចទទួល
ចណី រ
្រគួ រភគ
តំបន់ សី

កររកចំណី
េន មប ្ដ

ស កមមមួយរប
ចំករតូចៗេន
he ECHO A

ស េដើមបីជួយ
សទធភព។ េគ
ងកើនលទធភព
មអនកបំេរ ើក

មតំបន់ ្រពម
ចមនភពច

ែដលមន្របម

ងសែណ្ត ក ែដ
ែដល ចេធ្វើ
ពីរែដលបនេ
នរដូវវស

ភ័យចំេពះ្រគួ

លដី ំដុះប
ម្រគួ រ 

គេ្រចើនគឺមន
សីុអេគនយ៍ៃន្រប

រកនុងៃ្រពម
េខត្ត ្ល ប់ប

បស់ ECHO 
នតំបន់ សីុ 
Asia Impact
ដល់អងគករ 
គលេ សំខ
ែដល ចទទួ
ករងរអភិវឌ
ទំងេដើមបីកំណ
ចំបច់សំ ប់
មណ ១៧០

ដលែតងែត្រត
ធែ្រសេ យពឺ
េធ្វើករ្រ វ្រជ

្រពមទំង្រប
រជេ្រចើន

នតិច េហើយ
គឺសថិតេនកំ
សួនបែន្លខន ត
បេទសកមពុជ
មនកំរតិ។ 
បត់បង់ជីវតិ។

Asia Impac
េដើមបីេ យ

t Center ជ
និង អនកបំេ

ខន់មួយកនុងចំ
ទួលបននូវ្រគ
ន៍ទំង យ

ណត់លទធភព
បកសិកមមកនុង
 ្របេភទ្រគប

្រតូវបន ំជ្រ
ពឺងែផ្អកេទេល
្រជវេន្របេទ
្របមូលផលរកុខ
។ 

យជញឹកញប
ករតិមួយែដល
តតូចេន ម

ជមនៃ្រពេឈើ
បញ្ហ កង្វះជីវ
។ 

t Center ែដ
យទទួលបន

ជអងគករមួយែ
េរ ើករងរអភិវ
ចេ មេគល
្រគប់ពូជសមរ
យ និងេដើមបី
ពែដល ចទ
្រសុក។ ថមីៗ
ប់ពូជសំខន់

្របចំ 
លើទឹក
សៃថ 
កខជតិ    

ប់ពួក
ល្រគប់
មផទះ។ 

ឈើ្រគប
វជតិ

លេធ្វើ
នផល
ែដល
វឌឈន៍
លេ
រមយពី
ជំរញុ 
ទទួល
ៗេនះ 
ៗកនុង



្រសុក និង
េ្រជយ

វធីិ ្រស្ត

ក
េទរយៈេ
េតស្ដពីល
កមម្រគប់ព
បញច ប់ករ
្រ វ្រជវ

ករសំភស

របូភពៃន

្រក
(semi-stru
វត្តន៍ករស
អស់កនុងភូ
្រស្ដីកនុងតំប
ពូជជបន្ដ

ង មនទី ំ
មតំបន់ខពង់

ស 

ករ្រ វ្រជវេ
ពលមួយែខ 

លទធភពរស់ៃន
ពូជមួយកនុងចំ
រ្រ វ្រជវេល
វរបស់ៃថ ឬក

សន៍ ម្រគួ

នករេ្រជើសេរ ើស

កុម្រ វ្រជវ
uctured) ែដ
សន ំ្រគប់ពូជ
ភូមិនីមួយៗែដ
បន់នីមួយៗ 
ន្ដបនទ ប់។  

ងេនកនុង្រសុ
ប (UHDP) 

េលើែ្រសចំករ
េ យមនក
ន្រគប់ពូជស
ចំេ មភូមិទ
លើែ្រសចំករែ
កមពុជ បនរស

រ និង សក

សកតរបូភព

វបនជួបជមួ
លមនចំនួន

ជ និង ករទទួ
ដលមនេនកន

និងបនអេ

កេម យ (
ែដលេនភគ

រកនុងតំបន់នីមួ
ករ្របមូលទិនន
ន ំរបស់កសិ
ទំងបុ៉នម នែដ
ដលមនភព
ស់េនកនុងសហ

មមភពចូលរមួ

 

ពេនកមពុជ 

មួយអនកដឹកនំ
នសរបុ ១៧១
ទួលបន្រគប
កនុង្រគប់្រសទ
េញច ើញពួកគត
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( Mae Ai) 
គខងេជើង្រប

មួយៗកនុងចំេ
ននន័យពីកសិក
សករ និង ប

លបនចូលរួ
ពចំបច់េនះ 
ហគមន៍កនុងភូ

ម 

នំថន ក់ភូមិ និ
១  ករសំភ
ប់ពូជ ជមួយ
ទប់េសដ្ឋកិចចស
ត់េ យចូល ួ

កនុងបរេិវណ
បេទសៃថជប់

មតំបន់េជ
ករ និង ករអ
បនឈនេទ
រមួកនុងករ្រ

្រកុមករង
មិនីមួយៗរយ

និង បនកំណ
សន៍សេងកតជ

យ្រគួ រចំនួន
សងគម។ អនក
រមួកនុង្រពឹត្តិក

របស់គំេ ងអ
ប្រពំែដន្របេទ

ជគជ័យទំង
នុវត្តន៍ ករ្រប
រក្រពឹត្តិករណ
វ្រជវេនតំ

ងររបស់ េម
យៈេពលមួយែ

ណត់រចនស
ជមូល ្ឋ នទ
ន ១០% ៃនច
្រ វ្រជវប

ករណ៍ពិព័ណ៌

អភិវឌ ន៍្រគប់
ទសភូម។ 

ងបី បន្រប
្របមូល និង ក
ណ៍ពិព័ណ៌ព
បន់េនះ។ 
មរកិ និង 
ែខ។  

សមព័នធថន ក់ក ្ដ
ទក់ទងនឹងក
ចេងក ម្រគួ រ
បនជួបជមួយ
ណពណិជជកមម្រ

ប្រជុង

ប្រពឹត្តិ
ករេធ្វើ
ណិជជ
េដើមបី
អនក

្ដ ល 
ករអនុ
រទំង

យ្រកុម
្រគប់



ប
េនះែដរ 
សរេសរតិ
បំផុត្របច
េយងជក
ពីវត្តមន 
បង្ហ ញពីអ
ផ្លូវលំៃន្រគ
េផ ងៗទ
ពលកមម
ជំនន់កនុង
តំ ក់ក

ករ ំងពិ

្រគប់ពូជែ

េគ
មក  ែខ

បេចចកេទសែដ
ជមួយមន

តិចតួច។ 
ចំឆន ំចំនួន ៧
ក់ែស្ដងទូេទម
និង រៈ្រប
អត្តសញញ ណ
្រគប់ពូជ ្រពម
ទក់ទងនឹង្រប

មកំរតិ្រគួ
ង្របេទសកមពុ
កលៃនករេធ្វើ

ពព័ណ៌្រគប់ពូ

ែដលបនមក

គបនេធ្វើពិព័ណ
កុមភៈ និង ែ

ដលចូលរមួ និ
នុស ជេ្រចើន
្រកុមអនក្រ

៧៧ មុខ និង
មួយ និងេដើម

បេយជន៍ៃនប
ណ្រគួ រទំង
មទំងប ្ដ
ព័នធ្រគប់ពូជ
រ។ ងេ

ជបន ៉យ ៉
ធ្វើអន្តរកមមជមួ

ពជ 

កពីករ ំងពិព

ណ៌ពណិជជក
ែខមិន ឆន ំ២

និង ករេមើល
ន្រកុម ែដ
វ្រជវបន្រប

ង បែន្លកនុង្រ
មបីទទួលបន
បែន្លទំងេនះ
អស់ែដលម
ញពណិជជក
 គឺជវធីិដ៏
េពលេវ មួ
៉ ប់ពីករផ្ល ស

មួយឧស ហ

 

ពណ៌េនេឈៀ

កមមបីដង គឺេគ
០១១។ ពិព័
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េឃើញក៏បន
លមនភ
្របមូលផ្ដុំនូវប័
្រសុកែដល
េឈម ះដំ ំ
កនុងភូមិនីមួយ
នកំរតិេសដ្ឋក
មម។ ប័ណ្ណេយ

ដ៏រកី យមួយ
យែដលបន
ស់ប្ដូរជេ្រចើនក
កមម្រគប់ពូជ

ឈៀង វ 

គេធ្វើមួយដងកន
ណ៌ទីមួយប

បញជ ក់ថម
េផ ងៗគន ជ
ណ្ណរបូភពដ៏
ចរស់េនបន
ំជភ កនុង

យៗៃនតំបន់េន
កិចចសងគមេផ
យនឌ័រ (Gen
កនុងករនិយ
បេងកើតេឡើងជ
កនុង្របព័នធកស
ជពណិជជកមម

កនុងចំេ មភ
បនេធ្វើេឡើងេន

ន្របេយជន៍
ជពួកអនកែដល
ធំមួយែដលម
នយូរ េដើមបីេ
ង្រសុក ្រពមទ
នះ។ ែផនទី
ងៗគន  និង

nder) ែដលែ
យពីករែបង
ជមួយនឹង្រកុ
សិកមមរបស់អន
ជង៦ទសវត

ភូមិនីមួយៗ េ
នកនុងសហគ

ន៍កនុងករ្រ វ
លេចះ ននិង
មនបែន្លសំខ
េ យបនចំ
ទំងេដើមបីពិភ
ទីែដលចូលរមួ
ង បនបង្ហ
ែចកជសកមម
ែចក ឬកំ

កុមមនុស ជ
កភូមិ 
ត រ។៍ 

េពលគឺេនកន
មន៍Pang D

វ្រជវ
ងេចះ       
ខន់ៗ
ណុច
ភក
មបន
ងញពី    
មមភព

ំង    
េ្រចើន
និង         

កនុងែខ
aeng 
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Nawk ៃនេខត្តេឈៀង វ េហើយពិព័ណ៌ទីពីរបនេធ្វើេឡើងេនMae Yaoជតំបន់ ច់្រសយលៃនេខត្ត
េឈៀងៃរ ៉ េហើយពិព័ណ៌ទីបីបនេធ្វើេឡើងេនកនុងេខត្ត ្វ យេរៀង ្របេទសកមពុជ។ ពិព័ណ៌ពណិជចកមម
្រគប់ពូជ   ម្ដងៗ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងជ្រពឹត្តិករណ៍មួយែដលមនរយៈេពលកន្លះៃថងរមួទំងករចុះ
េឈម ះ និង ករហ្វឹកហ្វឺន/ពិភក ្រតួសៗ ទក់ទងេទនឹងផលិតកមម្រគប់ពូជែដលបនចំេរ ើនេឡើង និង 
បេចចកេទសកនុងករសន ំ។ សរបុមក មនមនុស ជង ១៥០នក់ពីសហគមន៍ជិតៗេនះបនចូលរមួ 
និង បននំយកមកជមួយនូវ្រគប់ពូជជង ៥០០កញច ប់ េដើមបីេធ្វើករេ ះដូរ បែនថមេលើករផគត់ផគង់
្រគប់ពូជរបស់ECHO Asia េដើមបីេធ្វើករេ ះដូរេនះ សិកខ កម្រតូវបនេធ្វើករែបងែចកេទ ម្រកុម
ភូមិ េដើមបីអនុញញ តេ យបុគគលមន ក់ៗបនែណនំពី្រគប់ពូជែដលខ្លួនបនយកមក។ បនទ ប់ពីេនះមក 
្រគប់ពូជជេ្រចើន្រកុមពីភូមិនីមួយៗែដលទទួលបនករចប់ រមមណ៍ខ្ល ំង ្រតូវបនេគែណនំេទដល់
្រកុមធំ ែដលេធ្វើេ យមនករចប់ រមមណ៍យ៉ងខ្ល ំងេលើករេ ះដូរ្រគប់ពូជ។ 

ករ្របមូល្រគប់ពូជ និង ករេធ្វើេតស្ដេលើលទធភពរស់របស់្រគប់ពូជ 

យុទធ ្រស្ដកនុងកររក ទុកខ និង ករបងក រ្រគប់ពូជែដលកសិករបនែកែ្របថមី ្រតូវបនកត់្រ
ទុកេនកនុងភូមិនីមួយៗ។ កនុងអំឡុងេពលសំភសន៍ សមជិក្រគួ រទំងអស់្រតូវបនសំុេ យែចក
រែំលកពី្រគប់បែន្លអេន្ត ្រគមេផ ងៗរបស់ពួកេគ បរចិច ក្រគប់ពូជេទេ យធនគរ្រគប់ពូជECHO 
Asia ្រពមទំងេរៀប ប់ពីយុទធ ្រស្ដកនុងកររក  និង ករទុក ក់ពូជរបស់ពួកេគ េនកញច ប់ពូជ
នីមួយៗែដលបនបរចិច កេ យ។ ព័ត៌មនអំពី្រគប់ពូជែដលផ្តល់េ យពីអនកភូមិ្រតូវបន្របមូល និង 
បនបេងកើតេឡើងរមួមនៈ 

១. ចំនួនប័ណ្ណេយងមួយសន្លឹកពី្របេភទជេ្រចើនកនុងប័ណ្ណ ែដល្រគួ រទំងអស់ ចកំណត់អត្ត
សញញ ណយ៉ងចបស់ និង ភជ ប់ជមួយ្រគប់ពូជែដលបនបរចិច ក។ 

២. េឈម ះជភ ំងេបើសិនជមន 

៣. រកុខជតិកនុង្រសុក និង េឈម ះេផ ងៗ 

៤. កលបរេិចឆទ្របមូលផលែដលប៉ន់្របមណ 

៥. េតើមនករពយបល្រគប់ពូជេនះមុននឹងរក ទុក 

៦. ្រកឡែដលបនេ្របើសំ ប់រក ទុក 

៧. កែន្លងរក ទុក 

៨. ចំនួន្រគប់ពូជែដលទទួលកនុងកញច ប់្រគប់ពូជនីមួយៗ 



ប
ឧបគមន៍

 េដើមបីយ
ករ យតំ
្រតូវបនេរៀ
្រគប់ពូជ 
ពូជេនឯធ
េ្របើ្របស់
េធ្វើករពិេ
បែនថមេផ

 

ក
នូវទិននន័យ
ពត៌មន ន
បនេគបេ
ែដលរុេំ
ែដល ក
ែដលមន
១២០w ភជ
េពលេវ
បំពង់ែដល
#8 ែខមក

បនទ ប់ពី ក់្រគ
ន៍្រគប់ពូជនីមួ
យកេទកន់ធ
តៃល ្រពមទំង
រៀបចំជសំភ
២៥% េទៀត
ធនគរ្រគប់

សមួយដងគឺ៤
ធន៍ពីលទធ

ងេទៀតេលើចំ

ករពិេ ធន៍ពី
យេពលេវ
និង ករ្រ
េងកើតេឡើងេ
យ្រក សស
កសមនឹងករ
នកំ ំង១១w
ភជ ប់ជជួរេទ
ែដលេទៀង

លមនផក  េដើ
ក  ឆន ំ២០១១

្រគប់ពូជែដល
មួយៗេនះ ្រគ
ធនគរ្រគប់
ងករ ំដុះ និ

ភរៈ្រគប់ពូជ 
្រតូវបន ក់
បពូជ ECHO 
០ េហើយចំ
ទធភពរស់ និ
ចំណុចចប់េផ្ដើ

ពីលទធភពរស
ពិត្របកដៃន
វ្រជវអំពីករ
យេ្របើទូច្រងក

សំឡី។ សីតុ
របិុចេចញនូវ

wេនែផនកខង
ទនឹងថមរយៈេវ
កនុងរយៈេពល
មបីទទួលបន

១)។ 

លខូច ឬ្រគប់
គប់ពូជ ២៥%
បពូជECHO 
និង ករែចកច

េដើមបីេ្រប
កេនកនុងកញច ប

Asia (របូភ
ចនួនអតិបរមិ
ង យកមកពិ
ផ្ដើមេនះ គឺ្រតូវ

ស់របស់្រគប់
នករបណ្ដុ ះ 
ចប់ រមមណ៍
ងក ន លុយមី
ណ្ហ ភពេឋរគឺ
ពន្លក្រគប់ពូ
ងេ្រកយភជ ប់

មួយ និង
ល ១៥នទីប
ននូវសីតុណ្ហ ភ
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ពូជែដលមន
% ្រតូវបន
Asia េនMa
ចយែដលម
្របើសំ ប់េធ្វើក
ប់្រក ស េដើ

ភពទី១)។ ចំនួ
មៃន្រគប់ពូជ
ពិេ ធន៏គឺម
វបនបែនថមេ

 

ពូជ ្រតូវបន
ខណៈ

ណរបស់្របជជ
មីញូ៉មែដលម
គឺ (២៨-៣០c
ជ គឺ្រតូវបន

បនឹងេធនើរនីមួយ
ង ឧបករណ៍
បនផ្ដល់សំេឡ
ភពេឋរ និង

នជំងឺ ម្របេ
ក់ េទកនុងក

ae Ai ្របេទ
មនសុពលភ
ករពិេ ធន៍េ
ដើមបីេ្របើេនកនុ
នួនអបបបរមិ
ែដល ចេ្របើ
មន២០០ និ
ទកនុងធនគ

នេធ្វើេឡើងេទ
េពលែដលេគ
ជនេនកនុងភូ
មនទំហំ៊ 
c) េហើយសំេ
នេគកំណត់េ
យៗកនុងទូរេន

ណបំែឡងេភ្លើង
ឡងេឡើងចុះ
 សំេណើ មែដ

េភទរបស់  និ
កញច ប់្រក ស
សៃថ សំ ប់
ពេផ ងេទៀត
េលើលទធភពរ
ងករពិេ ធ
ៃន្រគប់ពូជែ
បើបនកនុងមួយ
ង ៥០េរៀងៗ

គរ្រគប់ពូជE

មកំរតិភូមិ
គកំពុងេធ្វើករ
មិ។ ទូបណ្ដុ ះ
(១២២x៧៧
េណើ មែដលែ្រ

យេ្របើអំពូល
នះ េហើយផ្ដល
ពីDC-AC។ 
ៃនរយៈេវ

ដលែ្រប្របួល 

និង េបះេច
ស ម្របេភទរ
បអត្តសញញ ណ
។ ្រគប់ពូជ៥
រស់របស់្រគប
ធន៍ពីកំ ំង្រ
ែដលបនយ
យឧបគមន៍ស
ៗខ្លួន។ ្រគប
CHO Asia។

 េដើមបីទទួល
រ្រ វ្រជវ្រប
ះ្រគប់ពូជមួយ
x៤១សង់ទីែ
្រប្របួលខពស់ប
លមនផក ចំនួ
ល់ថមពលស
ឧបករណ៍កំ
បិទ/េបើកស

(សូមេមើល 

លនូវ
របស់

ណកមម 
៥០%
ប់ពូជ 
្រគប់
កមក
សំ ប់
ប់ពូជ
 

លបន
បមូល       
យ្រតូវ
ម៉្រត) 
បំផុត
នួនពីរ
សូ
ណត់
សំ ប់
EAN 
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កររកីលូត ស់នូវពន្លក្រគប់ពូជ (ករេចញពន្លក ឫសកូនរកុខជតិ) េ យេ្របើចនជ័រថ្ល  ្រតូវ
បនេគេ្របើេដើមបីកំណត់ពីលទធភពរស់ៃន្រគប់ពូជសន ំរបស់កសិករ។ ្រគប់ពូជសំ ប់េធ្វើករបណ្ដុ ះ
្រតូវបនេគ្រតួតពិនិតយេមើលមួយៃថងបនទ ប់ពីករចប់េផ្ដើមេធ្វើពិេ ធន៍ េហើយបនទ ប់មកេទៀត្រតូវ្រតួត
ពិនិតយេមើលេរៀង ល់ៃថង ្រពមទំងដកេចញ និង កត់្រ ចុះនូវចំនួន្រគប់ពូជែដលបនដុះពន្លក។     
លទធភពរស់ៃនដំណុះ្រគប់ពូជគិតជភគរយ និង ចេន្ល ះេពលៃនដំណុះ៥០% ្រតូវបនេគគណន   
សំ ប់ឧបគមន៍នីមួយៗ សំ ប់្រគួ ររកុខជតិនីមួយៗ និង សំ ប់ចេងក មភូមិនីមួយៗ។ បែនថមេលើេនះ
េទៀត ករពិេ ធន៍ពីកំ ំងរបស់្រគប់ពូជ្រតូវបនេគេធ្វើេឡើងេន ឯធនគរ្រគប់ពូជេ យេ្របើធុង
សំ ប់ យចូលគន  (potting mix ) ែដល២៥%គឺជ្រគប់ពូជែដលបន្របមូល (seed lots) ក់េន
េ យែឡកសំ ប់ករកំណត់ពីកំ ំង។
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របូភពទី១. ងេធ្វើេតស្ដពីលទធភពរស់របស់្រគប់ពូជ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លទធផលពីករ្រ វ្រជវ 

ករសន ្ំរគប់ពូជេនកនុងសហគមន៍ សីុអេគនហ៍ជនបទ 

១‐២សប្ដ ហ៍ 

្របមូល្រគប់ពូជរកុខជតិែដលជ
េដើមទុនពីកសិករ  

បេងកើតseed lot មួយសំ ប់្របេភទ្រគប់ពូជ
នីមួយៗែដលបន្របមូលពីកសិករមន ក់ៗ 

េហើយកត់្រ ព័ណ៌មនឧបគមន៍ 

ែចកេចញជ្របេភទសត្វល្អិត ជំងឺ 
ឧបបត្តិេហតុ កត់្រ ទុក េហើយ

នូវ្រគប់ពូជល្អពីseed lot េនះ (េ យមនអបបប
រមិចំនួន៤០្រគប់ )ចត់ែចងេ យ្រពវៗ 

២សប្ដ ហ៍ 

២៥%េទធនគរECHO 
សីុ េ យគម នែដន
កំណត់ខពស់ជង 

៥០%េទករពិេ ធន៍ពីលទធ
ភពរស់របស់្រគប់ពូជ (២ស
ប្ដ ហ៍ជមួយែដនកំណត់ខពស់

២៥%េទករពិេ ធន៍ពីកំ
ំង្រគប់ពូជ (២សប្ដ ហ៍) 

ជមួយនឹងែដនកំណត់ខពស់

យកេទធនគរ្រគប់ពូជECHO 
សីុេនឯ េម ៃអ (Mae Ai) 

ែបងែចក្រគប់ពូជេទជ
២បំែណក េសមើរគន  (២

reps)

េធ្វើ មពិធីករៃនលទធ
ភពរស់របស់្រគប់ពូជ
េ យេ្របើចនេកសូ៊ថ្ល  

ែបងែចក្រគប់ពូជេទជ
២បំែណកេសមើរគន  (២

reps)

េធ្វើ មពិធីករៃនកំ ំង
របស់្រគប់ពូជេ យេ្របើ
ចនសំែប៉ត and soil‐less 



អនកចូលរមួ

ក
កសិករជ
េ្រចើនរបស
្រគប់ពូជស
្រគប់ពូជែ
្រគប់ពូជស
មកពីករ្រ
ពូជកនុងេន
ពូជ ករខូ
ចូលចិត្តេ្រ
ចំហរេនេ
ចំនួនបន
ដំេណើ រក
ពូជទុកេន

្របេភទរកុខ

្រប
្រសុក េហ

មករ ងំពិព

សិករទំងអស
ជេ្រចើនសន ំេ
ស់ពួកេគ ្រគ
សំ ប់េធ្វើពណ
ែដលបនទិញ
សន ំផទ ល់រប
្របមូល្រគប់
នកនុងែ្រសឬក
ខូចខតជក់ែ
្របើកនុងករសំង
េលើ ច្រងក ន។
ន យករណ៍ម
ករេនះ។ ផទុយ
នេ្រកផទះ គឺេ

កជតិែដលេ្របើ

បេភទុកខជតិែ
ហើយ េដើរតួយ

 

ពណ៌្រគប់ពូជ

ស់េនកនុងភូមិ
សទើរែត្រគប់្រគ
គប់បែន្លទំង
ណិជជកមមេនប៉
ញ។ េនកនុង
បស់បុគគលមន
ពូជេនេពល
ករស្រមំងទុ
ែស្ដងចំេពះស
ងួត្រគប់ពូជ
។ ខណៈែដល
មកថពន្លឺ្រព
យពីសហគម
នេ្រកមេដើម

្របើ្របស់មិន្រគ

ែដលេ្របើ្រប
យ៉ងសំខន់

ជ 

មិសិក សន ំ
គប់រកុខជតិទ
េនះមិនមនល
បុ៉នម នឆន ំថមីៗេ
តំបន់ទំងពីរ
នុស មន ក់ៗ។
្រចូតកត់េហើ
កមុបេពលទុ
សំបក្រគប់ពូ
េ្រកយករ្រច
លករសំងួត្រ
ះ ទិតយមន
ន៍ននេនកនុ
មេឈើ។ 

្រគប់្រគន់ែដល

ស់មិន្រគប់្រ
កនុង្រគួ រក
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្រគប់បែន្លជ
ទំងអស់របស់
លក់េទ។ េន
េនះ បន
រេនះ ករទិញ
 កសិករជ
យ េហើយ
ក ក់្រគប់
ជ ឬក៏កររខំ
ចូតកត់ និង
្រគប់ពូជេ យ
នេ្រគះថន ក់ចំ
ង្របេទសៃថ

លបនកំណត់

្រគន់ គឺម
សិករែដលម

េ្រចើនរបស់ពួ
សពួកេគ កន
ន្របេទសកម
េធ្វើេ យមន
ញ្រគប់រកុខជ
េ្រចើនសន ំ្រគ
មួយចំនួនតូច
ពូជេ យគិត
ខនេ យស
ង ករបងក រស
យ្រពះ ទិតយ
ចេពះ្រគប់ពូ
ថ កសិករកមព

តអត្តសញញ ណ

មន រៈសំ
មនែ្រសចំករ

ពួកេគ េហើយ
កនុងចំេ មដ
មពុជ ករេកើ
នករពឹងែផ្អក
តិមកពីផ រម
គប់រកុខជតិស
ចបនអនុវត្តន
តេទេលើទំហំ៊
ត្វចៃ្រង។ យុ
សត្វចៃ្រង គឺរ
យ្រតូវបន្របតិ
ជ និង 
មពុជបនអនុវ

ណ 

ខន់ចំេពះ្រប
រតូចៗ។ ្រប

យសំ ប់ភូមិៃ
ដំ ំសំខន់
កើនេឡើងៃន្រប
កយ៉ងខ្ល ំងេទ
មនភពខពស់
សំ ប់ ំែដល
ន៍េ្រជើសេរ ើស្រ
ឬសុខភព្រគ

យុទធ ្រស្តែដ
រក ទុកកនុងក
តិបត្តិ កសិករ
បនេជៀស

វត្តន៍កររក ្រ

្របព័នធ្រគប់ពូ
បេភទរកុខជតិែ

ថវញិ 
នៗជ
បេភទ
ទេលើ
សជង
លបន
្រគប់
គប់
លេគ
កេញជ ើរ
រមួយ
ងពី

្រគប់

ជកនុង
ែដល
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មិនសូវមនេគ គ ល់ទំងេនះមនសក្ដ នុពលយ៉ងសំខន់ ែដលេគមិនទន់បនទញយក្របេយជន៍
សំ ប់ករេធ្វើពណិជជកមម។ ផលប៉ះពល់សំខន់ៃនគំេ ងគឺឯក រអំពីដំ ំបែន្លែដលរស់េនបនយូរ
អែង្វង និង ដំ ំបែន្លកនុង្រសុក្របចំឆន ំសំខន់ៗេនកនុងភូមិទំងបុ៉នម នែដលេធ្វើករ ទ បសទង់េមើល 
( ងទី១, ទី២, ទី៣)។ គួរេ យកត់សំគល់ែដរថភគេ្រចើនៃនភពខុសគន ច់្រសឡះែដលមន
េនកនុង្របព័នធ រេនភគខងេជើង្របេទសៃថ គឺេ យេ្រពះែត្របេភទរកុខជតិែដល ចរស់បន
យូរែដល្រតូវបនេគេ្របើេធ្វើជបែន្ល។ ជទូេទរកុខជតិសំខន់ៗែដលរស់េនយូរអែង្វងកនុង្រសុក ែតងែត
ផ្ដល់ ររបូតថមភដល់្រកុម្រគួ រ មរេបៀបសំខន់ៗជេ្រចើនយ៉ង បុ៉ែន្តេពលខ្លះ ្រតូវបនេគេមើល
រលំងកនុងអំឡុងេពលេធ្វើបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ បែន្លកនុង្រសុកេគេ្របើ្របស់មិនបន្រគប់្រគន់។ ជករពិត

ស់ េបើសិនជ្របេភទរកុខជតិទំងេនះ្រតូវបនេគរកពីកនុងៃ្រពមក េនះ ្របឆំងេទនឹងគំេ ងសួន
បែន្លឬែ្រសចំកររបស់កសិករ។ ្របេភទរកុខជតិយូរអែង្វងែដលេគេ្របើ្របស់មិនបន្រគប់្រគន់ក៏មន

រៈសំខន់ែដរពីទស នៈមួយែដល ច្រទ្រទង់បននូវ្របព័នធបរ ិ ថ ន។ េនភគខងេជើង្របេទសៃថ 
ែ្រសចំកររបស់កុលសមព័នធកសិករែដល មតំបន់ភនំមនករខូចខតេ្រចើន។ ករផ្ល ស់ប្ដូរេទរក្របេភទ
ដំ ំ្របចំឆន ំែដលមនលកខណៈងយ្រសួលេ្រចើននឹងនំមកនូវបញ្ហ យ៉ងេ្រចើនចំេពះផលិតភព និង 
ករ្រទ្រទង់បនយូរអែង្វងៃន្របព័នធកសិ ្ឋ នរបស់កុលសមព័នធែដលេន មតំបន់ភនំ។ ងទី១ ផ្ដល់នូវ
បញជ ីរកុខជតិសំខន់ៗមួយចំនួនេចញពីលទធផលៃនករ ទ បសទង់េនះ ជ្របេភទរកុខជតិែដល ចយូរ
អែង្វងែដលេគេ្របើ្របស់មិនបន្រគប់្រគន់ ។  

 

្របវត្តិ ្រស្ដៃនករសន ្ំរគប់ពូជ 

្រគប់ពូជបនេដើរតួរយ៉ងសំខន់េនកនុងេរឿងនិទនផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកភូមិ អំពី្របវត្តិ ្រស្ដ
របស់ពួកេគ អត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ និង ករេធ្វើអេន្ត ្របេវសន៍របស់ពួកេគ។ ករសំភសន៍ និង ករ
វភិគពី ងេពលេវ  បនបង្ហ ញនូវភពខុសគន សំខន់ៗអំពីចេងក មភូមិេផ ងៗពីគន  អំពី
្រពឹត្តិករណ៍ែដលកំណត់ថពួកេគជ្រកុមមនុស មួយ្រកុម និង ជសហគមន៍មួយ ្រពមទំងករពឹងែផ្អក
របស់ពួកេគេទេលើចំេណះដឹងកនុង្រសុក និង ្របព័នធៃន្រគប់ពូជធមម ។ សហគមន៍ជនជតិៃថែដល
េនភគខងេជើងជេ្រចើន បនផ្ល ស់ប្ដូរទីលំេនជេ្រចើនដងេ្រចើន រមកពីតំបន់េផ ងៗ មនទំងករ
ឆ្លងកត់្រពំែដនអន្តរជតិពី្របេទសភូម ្របេទសចិន និង ្របេទស វ។ សហគមន៍កមពុជបនឆ្លងកត់
បទពិេ ធន៍ៃន្របវត្តិ ្រស្ដែដលប៉ះទងគិចផ្លូវចិត្តយ៉ងខ្ល ំងេ្រកមរបបពលពត និង ករផ្ល ស់ប្ដូរជ
េ្រចើនេ្រកយករដួលរលំរបបែខមរ្រកហម។ ្រគប់សហគមន៍ទំងអស់បនរងឥទធិពលផទ ល់ មរេបៀប
មួយចំនួនពីសំ ក់អំេពើហិង  បដិវត្ដន៍ និង ករបះេបរ េហើយករអនុវត្តន៍ករសន ំ្រគប់ពូជ និង 
្របព័នធកសិកមមរបស់ពួកេគនេពលបចចុបបននេនះ បនឆ្លុះបញច ំងពីបទពិេ ធន៍ៃនករដកទំងឫស និង 
ករេធ្វើ     អេន្ត ្របេវសន៍ បូករមួទំងករប៉ះទងគិចពីស្រងគ មអូសបន្ល យរបស់េវៀត ម។ 
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េនកនុងសហគមន៍មួយរបស់ជនជតិៃថភគខងេជើង េរឿងនិទនខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីរេបៀបែដល
្របជជនរលឹំក្របវត្តិ ្រស្ដៃនកសិកមម និង ករេធ្វើអេន្ត ្របេវស្ដន៍ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ មរយៈេរឿង ៉ វ
ៃនករបងក រ្រគប់ពូជ ករបត់បង់្រគប់ពូជ និង ករទទួលបន្រគប់ពូជមកវញិៈ 

 បុរសមន ក់ យុ៧៧ឆន ំ ពីកុលសមព័នធផ ំង (Palaung) បនរលឹំកពីករែដល្រគួ ររបស់គត់
េធ្វើដំេណើ រេ យេថមើរេជើងពីភូមិមួយេនកនុងរដ្ឋកហ ន (Shan State)ៃន្របេទសភូមេនកនុងឆន ំ
១៩៤៤ េ យេ្រពះែតសថិតិ្របជជន និង កររងសំពធពីសត្វល្អិត។ ពួកេគបនយក
(germplasm) ែដល ចរស់បនយូរអែង្វងពី្របេភទ្រសូវ និង េពតមួយចំនួនក៏ដូចជពី 
“ដំ ំសំខន់ៗទំង៧មុខរបស់កុលសមព័នធផ ំង (Palaung) គឺៃសពេក្ត ប (pak gaad) ២
្របេភទ សីុ ន្រតូ (cilantro ជស្លឹករកុខជតិមយ៉ងសំ ប់បែនថមរស់ជតិេទេលើម្ហូប រ) 
សែណ្ដ ក ប ប (lablab beans) ្រតសក់២្របេភទ និង bitjukjuk”។ េ យករ ំងលំេន
ជថមី ពួកេគ ចចប់េផ្ដើមសួនបែន្លជលកខណៈ្រគួ រមួយជមួយនឹង្រគប់ពូជទំងអស់េនះ
េនជិតផទះរបស់ពួកេគ និង ំ្រសូវេនកនុងែ្រសជរង ្រពមទំងបែន្លបងក រ។ េនេដើមកំឡុងឆន ំ
១៩៨០ ្រគួ រេនះបនេភៀសខ្លួនពីកររកុ ន និង ករវ ិ ទរបស់កងទ័ព េ យយកេទ
ជមួយនូវ្របេភទបែន្លសំខន់ទំង៧មុខេនះ ែដលជពូជដូចគន ពីភូមិរបស់ពួកេគេនរដ្ឋហ ន 
(Shan State) េហើយពួកេគបនផ្ល ស់ទីលំេនជមួយជនេភៀសខ្លួនជេ្រចើននក់េទៀតេទកន់
តំបន់ែណន ន់ ប់មួយេន េ យអង់កង (Doi Angkhang) ្របេទសៃថ។ រយៈេពលេទើបែត
េ្រកយមួយរដូវកល ំដុះេនេ យអង់កង (Doi Angkhang) ពួកេគបនមកដល់្រសុក 
េឈៀង វ (Chiang Dao) ជមួយនឹង្រគប់ពូជែដលមរតកដែដលេនះែដលពួកេគបន ំ និង 
សន ំេនេ យអង់កង (Doi Angkhang)។ ពួកេគបនេទកន់ភូមិតូចមួយ េហើយពួកេគ ច
មនដី្រគប់្រគន់ និង ជដីមនជីជតិ េបើសិនជពួកេគ្រតួស្រ យចូលេទកនុងៃ្រពជិតខង    
បន្ដិច។ េនទីេនះពួកេគបនពយយម ំ្រគប់ពូជែដលជមរតករបស់ពួកេគ បុ៉ែន្ត្រគប់ពូជ
ែដលដុះបន (្របែហលជមកពីភពខុសគន ៃនកំពស់)េនះគឺមនែត្រសូវ និង េពតបុ៉នម នមុខ
បុ៉េ ្ណ ះ។ កនុងរយៈេពលៃនករ ំងលំេន និង ករសំរបខ្លួនេឡើងវញិេនះ ្រគួ រេនះបនសំុ
្រគប់ពូជពី្រគួ រេផ ងេទៀតែដលេនកនុងតំបន់េនះយូរយរមកេហើយ និង បនបងករបេងកើត
ផលជេ្រចើនផង។ មទំេនៀមទំ ប់្របៃពណី ពួកេគបនទទួល្រគប់ពូជមួយចំនួនពីអនកជិត
ខងរបស់ពួកេគ េ យមិនចំបច់បង់ៃថ្ល ឬេធ្វើករេ ះដូរជទំនិញអ្វីមួយេឡើង។ អស់រយៈ
េពល៥ឆន ំ ្រគួ រេនះ ច ំេពត និង ្រសូវែដលជមរតករបស់ពួកេគេនកនុងសួនបែន្លកនុង
ៃ្រព ក៏ដូចជបែន្លែដល ំជរងែដលពួកេគទទួលបនពីអនកជិតខងែដរ។ បនទ ប់មក មុនេពល
េវ ្រចូតកត់ចូលមកដល់ អនកភូមិ្រតូវបនេគេចទ្របកន់ពីករ ំដំ ំេនេលើដីអភិរក  
េហើយដំ ំរបស់ពួកេគ្រតូវដុតបំផ្ល ញអស់។ ដូេចនះ គម នដំ ំេទេនឆន ំេនះ េហើយ្រគប់
ពូជែដលជមរតកចុងេ្រកយក៏្រតូវបំផ្ល ញែដរ។ េ្រកយពីេនះមក ពួកអនកភូមិ្រតូវបនេគ
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តួនទីេយ

ករែបកែច

ក
ពីតួនទីចំ
ែដលបន
េធ្វើផ្ដ ច់មុខ
បនេធ្វើផ្ដ
នីមួយៗ។
្រស្ដីជអនក
្រគប់ពូជ 
េចញ ក
បុរស និង

ែណនំេ យ
េ្រកយករបងខ
េហើយេ យម
សំ ប់ពួកេគ 
បងប្អូនជីដូនមួ
េគ គ ល់មួយ
ម្ដងៗ ភូមិេនះ

យនឌ័រ (Gende

ចកដំ ំេផ

ករវភិគេយន
ចបងរបស់្រស្ដី
នកំណត់អត្តស
ខេនះេទ។ 

ផច់មុខ។ របូ
។ សកមមភព
កេធ្វើ បង្ហ ញ
និង េ្រកយ
រ្រចូតកត់ ែ

ង ្រស្ដី។ ទំង

យផ្ល ស់ទីលំេន
ងខំេ យេចញ
មនករជួយ
និង កសិកមម
មួយ េដើមបី

យចំនួនែដល
ះបនេកើនដល

er) កនុង្របព័នធ

ងៗចំេពះសួ

នឌ័រ (Gende
ស្ដីកនុង្របព័នធ្រគ
សញញ ណទំង
ផទុយេទវញិ 
ភពទី២ បង្ហ
ដូចជករ ំ
ញេ យេឃើញ

យករ្របមូលផ
ែដលតំរវូកំ
បុរស និង ្រស

ន េហើយ
ញពីដីេនះ ួ
យពី្រគូបេ្រង ន
មមខន តតូច។ ជ
បីេធ្វើជេដើមទុ
ច ំេនកនុង

ល់ ៥៨្រគួ

នធ្រគប់ពូជធមម

 

សួនដំ ំផទះប

r) ែដលបន
គប់ពូជធមម
ងបុរស និង 
មនសកមមភ

ង្ហ ញពីករែច
ដុះ ករសំ ងំ
ញថ្រស្ដីជអន
ផល។ កនុងរ
ំងពលកមមេ

ស្ដីគឺសកមមកនុង
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យចំករេឈើសំ
ពួកេគបនម

នសម័្រគចិត្តកនុង
ជថមីម្ដងេទៀត
ន្រគប់ពូជរប
ងតំបន់ថមីរបស
រ ជមួយនឹង

មម  

បយ 

េធ្វើេឡើងកនុងច
។ គម នស
្រស្ដី ែដលប
ភពជេ្រចើន
ចកសកមមភព
ង្រគប់ពូជ ក
អនកែដលេធ្វើក
ងេនះ សក
យៃដជេ្រ

ងករ្របមូល 

សំ ប់សង់ផទះក
មកជមួយគន កន
ង្រសុក ពួកេ
ត ពួកេគបន
បស់ពួកេគេឡ
ស់ពួកេគបន។
ងផលិតផលសួ

ចេងក មភូមិទំ
កមមភព
ង្ហ ញេ យេ
ែដលបនបង្ហ
ព្របព័នធ្រគប់
ករសំ ត និ
ករងរផ្ដ ច់មុខ
មមភពដូចជ
្រចើន ែដលជ
និង ករលក់

ក៏្រតូវបនេគ
កនុងលកខណៈជ
េគបន្របមូល
នសំុ្រគប់ពូជព
ឡើងវញិរមួជមួ
។ េពលេវ
សួនបែន្ល មផទ

ទំងបី បនបង្ហ
មួយកនុង្របព័
េឃើញថបុរស
ង្ហ ញេ យេឃ
បពូជផទ ល់ខ្លួន
ង ករសំងួត
ខទំងតំ ក
ករដកេ ម ឬ

ជទូេទករង
ក់ដូរ្រគប់ពូជ

ំេនតំបន់េន
ជសហគមន
លលុយេទទិញ
ពីភូមិជិតខង
មួយនឹងបែន្លែ
វ កន្លងេទប
ផទះដ៏បរបូិរណ៍

ង្ហ ញេ យេឃ
ព័នធ្រគប់ពូជធ
សជអនកែដល
ឃើញថ្រស្ដីជ
នសំ ប់ចេងក ម
ត្រគប់ពូជជ
ក់កល បេ
ឬកូនរកុខជតិ
រេនះេធ្វើេឡើង
 ខណៈែដល

នះ។ 
ន៍មួយ 
ញផទះ
ង និង 
ែដល

ទបន្ដិច   
ណ៍។ 

ឃើញ
ធមម
លបន
ជអនក
មភូមិ           
ទូេទ
េ្រពះ
តូចៗ
ងទំង 
លមន

 



17 
 

ែតសកមមភពមួយគត់កនុងចេងក មភូមិទំងបីែដលសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់បុរសេ្រចើន េនះគឺករ 
សំេរចចិត្តអំពីករ ំដុះេនកនុងេខត្ត ្វ យេរៀង ្របេទសកមពុជ។ 

ករវភិគេនះក៏បនបង្ហ ញពីករយល់ដឹងេផ ងៗៃន Gendered អំពី្របព័នធ្រគប់ពូជរ ងបុរស 
និង ្រស្ដីែដរ។ បុរស និង ្រស្ដីមិនែតងែតសថិតកនុងករ្រពមេ្រព ងថអនក ទទួលខុស្រតូវសំ ប់
សកមមភពនីមួយៗេនះេទ។ មរយៈករសួរេទកន់បុរស និង ្រស្ដីេ យែឡកពីគន អំពីសកមមភព
េផ ងគន េនះ របូភពមួយ យឡំគន កន់ែតេ្រចើនអំពីតួនទីរបស់បុរស និង ្រស្ដីកនុង្របព័នធ្រគប់ពូជ
ធមម ទំងេនះបនេលចេឡើង។ សរបុមក ្របេភទប័ណ្ណអំពី (Gender) និង ករសំភសន៍ ម្រគួ រ
បនបង្ហ ញ   េ យេឃើញថ ្រស្ដីសកមមជងបុរសកនុង្របព័នធ្រគប់ពូជធមម ។ េនះគឺេ យ រែតមូល
េហតុសំខន់ពីរយ៉ងៈ 

 ១. ករកន់កប់ទីកែន្លងខុសគន  របស់បុរស និង ្រស្ដី។ ្រស្ដីរកី យនឹងករែថទំសួនបែន្លេនផទះ
ជមួយនឹងដំ ំជេ្រចើនេទៀតសំ ប់ករេ្របើ្របស់កនុង្រគួ រ។ ករែថទំសួនបែន្លទំងេនះ 
អនុញញ តេ យពួកេគមនៃដមួយកនុងករផគត់ផគង់សំ ប់្រគួ ររបស់ពួកេគ ខណៈែដលពួក
េគេនមនេពលពីសកមមភពែដល្រស្ដី្រតូវេធ្វើដូចជករេមើលកូន ករសំ ត និង េបកគក់ 
សំេលៀកបំពក់។ ផទុយេទវញិ ករកន់កប់ទីកែន្លងរបស់បុរសគឺែតងែតេនឆង យពីផទះ
សំែបងដូចជ ករ្របមូលផលិផលពីកនុងៃ្រព (េនកនុង្របេទសៃថបុ៉េ ្ណ ះ) ករចំចំករ ករបរ
បញ់ និង ករេ ះ្រ យជមួយសត្វពហៈនៈដូចជ្រជូក ្រតី និង មន់ជេដើម។ 

 ២. ករែបងែចកចំេណះដឹង មេភទ កនុងសហគមន៍ទំងេនះ។ ករចូលរមួរបស់្រស្ដីកនុងសួនបែន្ល
មផទះ បញជ ក់ពីតួនទីរបស់ពួកេគថ ជអនកយមទ្វ រែដលមនចំេណះដឹងអំពី្របេភទបែន្ល

កនុង្រសុកសំ ប់ករេ្របើ្របស់កនុង្រគួ រ។ ករេ ះ្រ យនូវ្របេភទរកុខជតិសំខន់ៗកនុង
្រសុករបស់ពួកេគពីមួយៃថងេទមួយៃថង េធ្វើេ យពួកេគថនឹកនឹងដំ ំជេ្រចើន្របេភទែដលពួក
េគ គ ល់យ៉ងចបស់ជងបុរស។ េនេពលេនះ បុរសេ្របើេពលេវ របស់ពួកេគកនុងករេរៀន
សូ្រតពីសហ្រគស្រគួ រសំខន់ៗ ែដលធ្ល ក់ចូលកនុងករ្រគប់្រគងរបស់ពួកេគ។ ជទូេទ 
បុរសមិនមនចំនង់ចំនូលចិត្តកនុងករេ្រជើសេរ ើស្រគប់ពូជ ករែញក្រគប់ពូជេចញពីគន  និង 
កររក ្រគប់ពូជពី្របព័នធ ដូចជ្រស្ដីេនះេទ។  
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     ករេបចេ ម      ករសំេរចចិត្ដ 

     ករ្រចូតកត់     ករ ំ 

     ករលក់ដូរ     ករេ្រជើសេរ ើស 

    ករេធ្វើពណិជជកមមទិញដូរ កនុង្រសុក  ករសំងួត 

     កររក ទុក  ករ្របមូលទុក  ករេរៀបចំ រ 

 

បុរស   បុរស/      ្រស្ដី/    ្រស្ដី
ទំងពីរ  ទំងពីរ    ទំងពីរ  

             
         ករសំេរចចិត្ត ំដុះ 

     ករេបចេ ម       ករ ំ  

     ករ្រចូតកត់      ករេ្រជើសេរ ើស 

     ពណិជជកមម   ករលក់ដូរ  ករសំ ត 

     ករទិញដូរ   រ   ករសំងួត 

     កររក ទុក   ករេរៀបចំ ករ្របមូលកនុង្រសុក 

 

បុរស   បុរស/      ្រស្ដី/    ្រស្ដី 

   ទំងពីរ  ទំងពីរ    ទំងពីរ  
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         ករកប់ឆក រៃ្រព 

         ករ្រចូតកត់ 

         ករលក់ដូរ  ករ ំ 

         ករេ្រជើសេរ ើស  ករសំ ត 

   ករ ំ  ករ្របមូលកនុង្រសុក  ពណិជជកមម  ករសំងួត 

  ករសំេរចចិត្ត  កររក ទុក   ករទិញដូរ ករេរៀបចំ រ
  

 

បុរស   បុរស/      ្រស្ដី/    ្រស្ដី 

   ទំងពីរ  ទំងពីរ    ទំងពីរ  

របូភពទី២. តួនទី (Gender) កនុង្របព័នធ្រគប់ពូជធមម េនេឈៀង វ (Chiang Dao) ្របេទសៃថ [ខង
េលើ] ឈងៃរ ៉ (Chaing Rai) ្របេទសៃថ [ក ្ដ ល] និង ចេងក មភូមិកនុងេខត្ត ្វ យេរៀង ្របេទសកមពុជ 
[ខងេ្រកម]។ 

 

ករេធ្វើពណិជជកមម្រគប់ពូជធមម  

គំេ ង កលបងេនះបនបេងកើតេ យមនទិននន័យខពស់កនុងករចូលចិត្ត និង ករអនុវត្តន៍ករ
េធ្វើពណិជជកមម្រគប់ពូជធមម  ែដលនឹងេធ្វើករវភិគសំ ប់ករេបះពុមពផ យេនេពលអនគត។   
លទធផលដំបូងចង្អុលបង្ហ ញេ យេឃើញថ ចេងក មភូមិទំង យបនបំភ្លឺពីករអនុវត្តន៍ករេធ្វើ
ពណិជជកមម្រគប់ពូជ្រសេដៀងៗគន ។ កសិករ យករណ៍មកថ ករេធ្វើករេ ះដូរ្រគប់ពូជកនុង
ចំេ មអនកភូមិេទវញិេទមកគឺជេរឿងធមម េសទើរែតគម នករេលើកែលង េហើយពួេគេ្រត មជេ្រសច
កនុងករផ្ដល់េ យេពល ែដលពួកេគ្រតូវបនសំុេ យផ្ដល់េ យ គឺេ យគម នកររពឹំងទុកជមុន
នូវករបង់ជ ច់្របក់សុទធ ករ្របគល់្រគប់ពូជ្រតឡប់មកវញិ ឬករផលិតេនះេឡើយ។ របយ
ករណ៍កសិករកំពុង េសនើរសំុនូវចំនួន្រគប់ពូជតិចតួច (ចំណុះមួយក្ដ ប់) ពី ច់ញញ តិ និង អនកជិតខង
េនេលើមូល ្ឋ នមួយែដលយូរៗម្ដង។ ្រគួ រភគេ្រចើនបនសន ំ្រគប់ពូជរកុខជតិភគេ្រចើនរបស់ពួក
េគផទ ល់ មនែតយូរៗម្ដងបុ៉េ ្ណ ះែដលពួកេគ្រតូវករ្រគប់ពូជពី្រគួ រជិតខងេផ ងេទៀត។ ភូមិទំង
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េនះមិនមនប ្ដ ញកំណត់មួយអំពីអនករក ្រគប់ពូជែដលបំេរ ើករជអនកផលិត និង អនកផគត់ផគង់ដ៏
សំខន់(germplasm)ដ៏សំខន់សំ ប់ចំនួន្រគួ រដ៏េ្រចើនេនះេទ។ ករជំពក់ជំពិនកនុងលទធផលទំង
េនះបង្ហ ញពីេសចក្ដី្រតូវករកមមវធីិអភិវឌឈន៍វស័ិយកសិកមមែដលជទិសេ ធំទូ យទក់ទងេទនឹង
ជីវតិខងកសិកមម និង ផលិតកមមេផ ងៗគន ។ កមមវធីិទំង យមិន ចប៉ន់ ម នបនថជំនញ ឬសំ
ភរៈសំ ប់ករ ំទំងអស់ែដលបនផគត់ផគង់េទេ យបុគគលសំខន់ នឹងបនេទដល់កសិករដៃទេទៀត
ជេ្រចើនេ យផទ ល់ និង ភ្ល មៗេនះេទ។ 

្រគប់ពូជេសទើរែត្រតូវបនេគេធ្វើករេ ះដូរទំងអស់រ ង្របជជនែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ 
ដូចជសមជិក្រគួ រ ឬមិត្តភក្តិ េហើយចំនួន្រគប់ពូជែដលបនែចកចយគឺ ្រស័យេទេលើកំ ំង
ៃនទំនក់ទំនងរ ង្របជជនែដលមនចំែណកកនុងករជំនួញេនះ។ ករមិនេ ះដូរ្រគប់ពូជេទវញិ
េទមកគឺជវធីិមួយកនុងករ ងសង់ទំនក់ទំនង។ ជទំេនៀមទំ ប់កនុងករែចកចយ្រគប់ពូជជ
ទំនិញសំខន់ែដលជវធីិមួយកនុងករ ងសង់សហគមន៍។ ករេធ្វើពណិជជកមម្រគប់ពូជធមម រ ង
្រកុមមនុស មួយ្រកុមៗគឺជេរឿងសំខន់ និង មនលកខណៈ ច់េ្រសចេនកែន្លង ែដលទំនក់ទំនង  
សហគមន៍មនលកខណៈល្អ្របេសើរ ជមួយនឹងករេធ្វើពណិជជកមម និង ករទិញដូរដ៏េ្រចើនែដលេកើត
េឡើងេនទីផ រកនុង្រសុក។ ករេរៀបចំ្រទពយសមបត្តិជជន់ថន ក់គឺជភស្ដុ ងៈ កសិករមួយចំនួនេពញ
ចិត្តសំុ្រគប់ពូជពីអនកែដលមកពី្រកុមមនុស េផ ង ជជងសំុពីអនកែដលមនេសដ្ឋកិចចេផ ងពីគន  េហើយ
កសិករ្រកី្រកជចូលចិត្តសំុ្រគប់ពូជជងកសិករែដលមន។ 

ពិព័ណ៌ពណិជជកមម្រគប់ពូជែដលបនេធ្វើេឡើងេនកនុងតំបន់នីមួយៗ បនេលើកកំពស់ករេ ះ
ដូរធមម  និង រេបៀបេធ្វើពណិជជកមមេបើកចំហ ្រពមទំង្របេភទរកុខជតិែដល្រតូវបនេគេធ្វើពណិជជកមមជ         

ធរណៈ។ ្រគប់ពូជេផ ងៗែដល សំខន់បំផុតែដលេគបននំយកមករមួមន ្របេភទ្រតសក់    
េផ ងៗ សែណ្ដ កកួរ ្រតប់ស ្ដ យ សែណ្ដ កចំករ ្រតប់ វ សែណ្ដ កឈន ង និង បែន្លlablab។ ែត
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ្របេភទបែន្លមិនសំខន់ពីរបីមុខក៏បនបង្ហ ញខ្លួនែដរ រមួទំងសែណ្ដ កស 
(Lima bean)យ៉ងេ្រចើន និង ្រគប់ធុញញជតិមួយចំនួនដូចជjob’s tear, sorghum និង ្រសូវមីេយ 
(millet)។ កនុង្រពឹត្តិករណ៍ពិព័ណ៌ពណិជជកមម្រគប់ពូជេន្របេទសៃថ មនករេធ្វើអន្តរកមម និង ករេ ះ
ដូរ្រគប់ពូជកនុងចំេ មអនកចូលរមួែដលមកពីេឈៀងៃរ ៉(Chiang Rai) េ្រចើនជងកនុងចំេ មអនកែដល
បនចូលរមួេនេឈៀង វ (Chiang Dao)។ េ យេ្រពះមនគំ តកន់ែតធំរ ងសហគមន៍ទំងបួន
ែដលបនបង្ហ ញក៏ដូចជភពខុសគន ៃន្រកុមមនុស ជេ្រចើន (ឧ. ហូ៊ពណ៌េខម , ហូ៊ពណ៌េលឿង 
និង ក) េនេឈៀងៃរ ៉ (Chiang Rai)  ្រគប់ពូជែដលបនសន ំពីដំ ំកនុងសួនបែន្លែដលកំពុងដុះ
េនតំបន់េនះ ចមនភពខុសគន កន់ែតខ្ល ំងេ្រប បេធៀបនឹងពួកអនកែដលេនកនុងសហគមន៍ផ ង 
(Palaung) េនេឈៀង វ (Chiang Dao)។ េបើដូេចនះែមន ភពខុសគន កន់ែតធំៃនដំ ំ ចនឹងបេងកើត
េ យមនចំ ប់ រមមណ៍កនុងករេ ះដូរ្រគប់ពូជ។ 



ករ ំងពិ

េន
្រពឹត្តិករណ
រមួមនេស
្របេយជន
សុទធែតជ
បុ៉េ ្ណ ះែ
ករេ ះដូ
ចំនួន្របំក

 
ករេ្រជើេរ ើស

េន
កំណត់ 
េគេពញនិ
ែដលេគេព
្រគប់ពូជែ
ច្រងក នផទះ
បនពីឧប
គឺជករល្អ
្រសបេពញ
ជក់ ក់
៤០.៦អង
េដើមបីបង្ហ

មរយៈក

ពពណ៌្រគប់ពូ

នេពលែដល
ណ៍េនះបនដំ
សចក្ដីរកី យ
ន៍ពីករទញ

ជជនជតិែខមរ 
ដល្រតូវបន
ដូរ បនបង្ហ
កញច ប់។ 

ស និងករេធ្វើ
នេពលែដល

មរយៈ
និយមេ្របើស្រម
ពញនិយមេដើ
ែដលេគេពញ
ះបយ ឬចង
បករណ៍ស្តុកទ
ល្អមួយ ពីេ្រ
ញមួយៃថង េន
ក។ ជទូេទេ

េស េហើយ
ងញពីទំនក់ទំ
ករេធ្វើបទស

ពជេនេឈៀង

លេធ្វើពិព័ណ៌ព
ដំេណើ រករេទ
កនុងករេ ះដ
យកអនកចូល ួ
និង ជនជ

េ្រជើសេរ ើសេន
ងញជមធយមភ

េតសពីលទធភ
លឧបករណ៍ 

ងរមួមួយេន
្រមប់ទុក ក់
ដើមបីរក ទុក្រ
ញនិយម ជទ
ង ពយួរេនេល
ទុកទិននន័យមួ
្រពះេភ្លើងច្រងក
នេពលេគ ដុ
េនពីេលើច្រងក
យក្រមិតៃនសំ
ទំនងវជិជមនមួ
មភ សន៍ ្រប

 

ងៃរ ៉

ពណិជជកមម្រគ
ទយ៉ង្របេសើ
ដូរ្រគប់ពូជ។
រួមពីតំបន់ភូមិ
ជតិដៃទេទៀ
នឯពិព័ណ៌ព
ភគថ អនក

ភពរស់របស់
និងទីកែន្ល

នខងេ្រកម 
្រគប់ពូជ េ
្រគប់ពូជផងែ
ទូេទ្រគប់ពូជ
លើជញជ ំងេ
យបនបង្ហ ញ
ងក ន ចបេងកើ
តេភើ្លង នឹងេន
ងនផទះបយ
សេណើ មមនពី
មួយជមួយ 
្របជជនមួយ
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គប់ពូជចុងេ្រក
សើរ និង បន
។ ពិព័ណ៌ពណ
មិ ្រស្ដយ៉ង
តតិចតួចក៏េ
ពណិជជកមម្រគ
ចូលរមួមន ក់ៗ

ស្រគប់ពូជ 
ន្លងស្រមប់រក

្រតូវបនេគ
ហើយករទុក
ែដរ ( ង៤
ជ្រតូវបនេគ
យ្រចកកនុង 
ញឲយដឹងថ 
តឲយមនសីត
នេពលែដល

មនកំរតិស
ព ៤៥% េទ 
និងករេកើនេ
ចំនួនបន យ

កយ កនុង
ជួយសំរលួយ
ណិជជកមម្រគប
ងធំែដរ 
យ។ មន

គប់ពូជេនក
ៗបនទំងេ

ក ទុក្រគប់ពូ
គរកេឃើញថ
េនពីេលើច្រងក

៤)។ ឧបករណ៍
រក ទុកេ យ
ថង់ប្ល សទិចបិ
ករពយួរ្រគប់
តុណ្ហ ភពេឡើ

លេគមិនដុតេភ្លើ
សីតុណ្ហ ភព 
៩២%។ ក្រ
ឡើងៃនក្រមិត
យ ៉ ប់ថ 

េខត្ត ្វ យេរៀ
យ៉ងេជគជ័យ
ប់ពូជេនកមពុជ
េទះបីជអនក

ន្របេភទ្រគប
មពុជ។ ករ
យ និង ទ

ពូជែដលេគស
េបប្ល សទិចគឺជ
ងក នផទះបយ

ណ និងទីកែន្លង
យចង ជចេ
បទជិត។ ទិនន
បពូជេនពីេលើ
ឡើងចុះ និងម
ភ្លើង េនកនុងអំ
ចប់ពី ២២.
្រមិតៃនសំេណើ
តសីតុណ្ហ ភព
កររក ទុក្រ

រៀង្របេទសក
យ េហើយអនក
ជក៏បនផ្ដល់
កចូលរមួទំង
ប់ពូជែត ២២
រ ទ បសទង់េ្រ
ទទួលនូវ្រគប

ស្រមំងរចួ្រតូវ
ជឧបករណ៍ែ
គឺ ជទី ំង
ងស្រមប់ស្តុ
េងក មពយួរេន
ននន័យែដល្រប
លើច្រងក ន ផទះ
មនសំេណើ ម
អឡុងេពលេវ
៨ អង េស 

ណើ មេកើតមន
ព (្រកហ្វិក 
្រគប់ពូជេន

កមពុជ
កចូល
លផល
ងអស់
២មុខ
្រកយ
ប់ពូជ

វបន
ែដល
ងមួយ
កទុក
ពីេលើ        
បមូល
បយ 
មសម

ដ៏
ដល់ 
េឡើង 
៣)។ 
ពីេលើ        
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ច្រងក នផទះបយ ក៏ ចជួយករពរកររកុ នពីពពួកសត្វល្អិតផងែដរ ពីេ្រពះ ែផ ងេភ្លើង និងកំេ
ចបេងកើតឲយមនបរ ិ ថ នសម្រសបមួយស្រមប់រក ្រគប់ពូជពីករបំផ្ល ញៃនសត្វល្អិត។  

 

ង ៤. ងរមួបង្ហ ញពីទី ំង និងសមភ រៈទុក ក់្រគប់ពូជែដលបនេ្រជើសេរ ើសរចួ 
ស

មភ
ររៈ

េ្រប
ើស

្រម
ប់ស

្តក្រ
គ

ប់ពូ
ជទុ

ក 

ទីកែន្លងរក ទុក 

  

េនពី
េលើេភ្លើ
ង 

ពយួរេន
េលើ 
ជញជ ំង 

េនេលើឬកនុងក្លុ
ប កនុងផទះបយ 

េនេ្រក
ផទះ សរបុ 

ភគរយ 
សរបុ 

បវប្ល សទិច ៧ ១៣ ៣ ០ ២៣ ២៩៩. 
ករចងជចេ្រងក ម ១៣ ៤ ១ ១ ១៩ ២៤.៧ 
បវ្រក ត់ ៩ ៥ ២ ០ ១៦ ២០.៨ 
បវ្រក ស ១ ២ ៤ ០ ៧ ៩.១ 
ថង់សំ ញ់ប្ល
សទិច ៥ ០ ១ ០ ៦ ៧.៨ 
ដបប្ល សទិច ០ ២ ១ ០ ៣ ៣.៩ 
កនុងកេញជ ើ ០ ០ ០ ២ ២ ២.៦ 
ដបែកវ ០ ០ ១ ០ ១ ១.៣ 
សរបុ ៣៥ ២៦ ១៣ ៣ ៧៧ ១០០.០ 

ភគរយសរបុ ៤៥.៤ ៣៣.៨ ១៦.៩ ៣.៩% 
១០០.
០   

  

សរបុរមួ មន្រគប់ពូជចំនួន ១០,៩១៥្រគប់ ែដលតំ ងឲយពូជែដលេគេ្រជើសេរ ើស ចំនួន ៩៥
្របេភទ ្រតូវបនផ្តល់ឲយអនក្រ វ្រជវស្រមប់ េ្របើេនកនុងធនគរ្រគប់ពូជ េអកូ(ECHO) សីុ ្រពម
ទំងេ្របើស្រមប់េធ្វើករពិេ ធន៍េដើមបីេមើលលទធភពរស់របស់ ផងែដរ។ កនុង ចំេ ម្រគប់ពូជទំង 
១០,៩១៥្រគប់េនះ មន្រគប់ពូជចំនួន៩០.០% (្រគប់ពូជ ៩,៥៣២្រគប់ តំ ងឲយពូជចំនួន ៨០
្របេភទ) ចេ្របើ្របស់បនស្រមប់ធនគរ្រគប់ពូជ និងេធ្វើករពិេ ធន៍ (្រកហ្វិក ១)។ កនុង
ចំេ ម្របេភទពូជែដលបនេ្រជើសេរ ើសទំងអស់ ចេងក មភូមិេនកនុងតំបន់ឈង វ បនផ្តល់្របេភទ
្រគប់ពូជ ចំនួន ៣៣្របេភទែដល ចេ្របើបន, ចេងក មភូមិេនកនុងតំបន់ឈងៃរបនផ្តល់ ្រគប់ពូជ
ែដល ចេ្របើ្របស់បន ចំនួន ២៩្របេភទ និងចេងក មភូមិកនុង្របេទសកមពុជបនផ្តល់ឲយចំនួន ១៨
្របេភទ។ ពកយថ “ ចេ្របើ្របស់បន” សំេ េទេលើ្របេភទពូជែដលមន្រគប់្រគប់្រគន់ និងមន
លកខណៈេពញេលញ េដើមបីេ្របើ្របស់យកមកេធ្វើករ ពិេ ធន៍េមើលលទធភពរស់របស់ ។ កនុង
ចំេ មកតរបូភពរកុខជតិ ទំង៧៩ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងស្រមប់្របជជនេធ្វើករត្រមបេទ ម 
្របេភទរបស់  អនកសិក ្រ វ្រជវទទួលបន្របេភទពូជ ចំនួន៣៣.៣% កនុងចំេ ម្របេភទរកុខជតិ
ទំងអស់ែដលមនេនេលើកត។  



្រគប់ពូជែ
៦៤.៣%, 
្រគប់ពូជែ
មធយមចំេព
សិក  កន
បុ៉េ ្ណ ះ, 
ៃថង, ចំែណ
ៃថង។ សរុ
្របេសើរស
លទធភពរ
េនះក៏
ឲយបន ៥

អំបូរ  េហ្វ
ពូជសថិតកនុ
បំផុត គឺប
សន ំ ្រគ
្របេទសក
បង្ហ ញពីល
៨៥.៥% 
មនលទធភ

្រកហ្វិក ៣. 

ែដលបនេ្រជើ
អ្រ ដំណុះ
ែដលស្រមំង
ពះលទធភព
កនុង្របេទសក
លទធភពដំ

ណកឯលទធភ
បមក ្រតូវប

ស្រមប់ ឱកស
រស់បនតិចជ
ចបង្ហ ញពីក

៥០%។   

មរយៈករស
ហ្វេបសីុ (Faba
កនុងអំបូរ សូេល
បន្រតឹមែត ២
គប់ពូជកនុងអំបូ
កមពុជមនអ្រ
លទធភពរស់
ឯេ ះ។ ជ
ភពរស់ទប 

កំរតិសីតុណ្ហ ភព 

ជើសេរ ើសេចញ
្រគប់ពូជែដ

ងមកពីតំបន់េ
ដំណុះ៥០%

កមពុជលទធភ
ណុះ្រគប់ពូជ
ពដំណុះ្រគ

បនេគទទួល
ស ចរស់ប
ជងចេងក មភូ
ម្ល ំងដ៏អ ច រយ

សិក ្រជវកនុង
aceae) (សែ
លេនសីុ(Sola
២១.៥% បុ៉េ ្ណ
បូរ េហ្វេបសីុ 
្រ ដំណុះទប
ខពស់បំផុតរប
ជទូេទ្រគប់

(៣៥.៥% និ

និងសំេណើ មស្រម

ញពីចេងក មភូមិ
ល េ្រជើសេរ ើស
គលេ ្រ

% ស្រមប់្រគ
ពដំណុះ ប
ជែដលយក 
ប់ពូជែដលយ
គ ល់ថករ

នរបស់្រគប់
មិេនកនុងតំប
រយែដល ច

ងចេងក មភូមិទ
ណ្ត ក) មនល
anaceae) (េប

្ណ ះ (្រកហ្វិ
(Fabaceae)
បបំផុតយ៉ង
ស់ពូជកនុងអំប
បពូជកនុងអំបូរ 
និង៤១.៦% េ

មប់្រគប់ពជូែដល
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មិេនកនុងតំបន
សេចញពីតំប
វ្រជវកនុង្រប

គប់ពូជែដលប
បនេ្របើរយៈេ
មកពីចេងក ម

យកមកពីតំបន
េ្របើចំនួនៃថងតិ

បពូជ។ ដូេចនះ
បន់ពីរ េទៀតយ
ចដុះបនេ យ

ទំង៣តំបន់ 
លទធភពរស់ខព
ប៉ងេប៉ះ, ្រទ

ហ្វិក ៤)។ ម
ស់ េហើ
ក៏េ យ 

បូរ េហ្វេបសីុ
ខយូកេខើបបី៊

េនកនុង្របេទស

លេគរក ទុកេនពីេ

ន់ឈងៃរ ម
ន់ឈង វ
បេទសកមពុជ 
បនេ្រជើសេរ ើស
ពលទបជង
មភូមិកនុងតំបន់
ន់ឈងៃរ គឺ
តិច ចំេពះដំ
េទះបីជ្រគ
យ៉ង ក៏េ
យេ្របើរយៈេព

បនបង្ហ ញ
ខពស់បំផុតគឺម
ទប់, េមទស) ប
មចេងក មភូមិកន
យេទះបីជ្រ

ក៏ប ្ត
ស (Fabaceae
េតសីុ (Cucu
សកមពុជ និង

េលើច្រងក នផទះបយ

មនអ្រ ដំណ
មន៥៤.៤%
មន៤៤.២

សេចញពីចេង
ងេគគឺមនរយ
នឈង វ 
គឺេ្របើរយៈេពល
ណុះឲយបន 
ប់ពូជរបស់្រប
យ ែត្រគប

ពលខ្លីជងេគ

ឲយេឃើញថ 
មនរហូតដល់
បនបង្ហ ញពី
កនុងតំបន់នីមួយ
្រគប់ពូជែដល
លភូមិកនុង្រប

e) ែដលមន
urbitaceae) 
ងឈង វ) 

យ 

ណុះខ្ល ំងរហូត
% និង អ្រ ដំ
២%។ ចំនួនៃ
ងក មភូមិេគល
យៈេពលែត៥.
េ្របើរយៈេពល
លរហូតដល់ 
៥០% គឺជ

្របេទសកមពុជ
ប់ពូជែដលប
កនុង ក

ពូជែដលសថិ
ល ៧០.៨% េហ
ពីលទធភពរស់
យៗគឺពូែកកនុង
លទទួលបនម
្របេទសកមពុជ
នរហូត ដល់ 
(េ ព  និងេឃ
ែតេទះបីជ

តដល់ 
ដណុះ
ៃថងជ
លេ
.៣ៃថង

ល៥.៥
៦.១

ជករ
ជមន
បនដុះ
ករដុះ

តកនុង
ហើយ

សទប
ងករ
មកពី

ជបន
 េទ 
ឃ្ល ក) 
យ៉ង



ក៏េ
៧៤.២%។
្រគួ រកស
ពិបកកនុង
េនកនុងតំប
ករសន ំ 
ពួកេគពូែក
្របេទស ក
លទធភពរ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សននិ ្ឋ ន 

គ
្រ វ្រជវ
និងកសិក
អងគករែដ
នូវគុណ្រប
សិក ថ 
តួអងគកនុងត
បនេធ្វើឲយ

្រកហ្វិក៤. ្រប
ខ្ល ងំេនះេទ 

ដំណុ
ះៃន

្រគ
ប់ពូ

ជ (
%)

 

យ្រគប់ពូជ
។ ចំេពះ្រគ
សិករមួយេទ
ងករែថរក ្រ
បន់ជក់ ក់
ពូជដំ ំជ
កកនុងកសន ំ
កមពុជ និង្រគ
រស់មនអ្រ

េ្រមងរយៈេព
វេនថន ក់តំប
ករកនុង្របព័នធែ
ដលេធ្វើេលើធន
្របេយជន៍ជ

មនសក្ត
តំបន់។ ទំន
យ្របេសើរេឡើង

បសិទធភពៃនអំបូររុ
ល់ ្វ (alpha

A A 

NA NA 

ឈងៃរ 

ែដលបនមក
្រគប់ពូជែដល
ទ្រគួ រកសិ
្រគប់ពូជែដល
ក មួយ។ 
ជក់ ក់ ជល

ំ។ ជភស្តុ
គប់ពូជកនុងអំ
ភគរយខពស់

ពល១ឆន ំេនះ
ន់ េលើ្របព័នធ
ចកចយ្រគ
នគរ្រគប់ពូ
េ្រចើនផងែដរ

កនុពលេនកនុង
នក់ទំនងរ ង
ងដល់និរន្តរភ

រកុខជតិេលើដំណុះ្រ
a) ្របែហល = ០

A 

B 

ក ពីភូម
លមនលទធភ
ករមួយេទៀត

លមនលទធភ
ចំណុចែដល

លកខណៈ ្រគួ
ង្រគប់ពូជ

បូរ ខយូកេខើប
ស់។  

បនចង្អុលប
នធែចកចយ្រគ
ប់ពូជមិនផ្លូវក
ជ គឺជករម
។ ពូជជេ្រចើ
ងបរបិទអភិវ
កុលសមព័នធភនំ

ភព្របព័នធ, 

្រគប់ពូជ មចេងក
.០៥។ 

A 

AB 

AB

ចេងក មភូម ិ
ឈង វ 
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មិកនុងតំបន់ឈ
ពដុះបនល្អ

ត ករេធ្វើែប
ពដុះបនល្អ

ល្រតូវ េរៀនស
រ និងពីវធីិ

កនុងអំបូរ េហ្វ
បី៊េតសីុ (Cuc

បង្ហ ញពីតៃម្លៃ
គប់ ពូជមិនផ្ល
ករ ជមួយភន
មួយែដល
ចើនែដលេគេ្រ
ឌ ន៍កនុងតំបន

ភនថន ក់តំបន់ 
បនផ្តល់

ងមភមូិនីមយួៗ។

A

BC 

BC 

C 

ឈងៃរបនប
េឃើញថ 

បបេនះគឺពីេ្រព
េ យខ្លួនឯង
សូ្រត ចេរៀន
ធី ្រស្តកនុងក
ហ្វេបសីុ (Faba

curbitaceae)

ៃនកិចចខិតខំ្រ
ផ្លូវករកនុង្រស
ភន ក់ងរមិនែម
ចនំឲយមនក
្របើ្រតូវបនេគ
ន់ េហើយក៏កំ
និងធនគរ្រ

ល់នូវឱកសេស

កូេ នែដលមន

A 

B

BNA NA 

កមពជុ 

បង្ហ ញពីលទធភ
គឺមនករេ
ពះេ យ
ង ចំេពះ្របេ
នបនពីចេងក
ករ ស្តុកទុក 
aceae) ែដល
) ែដលបនម

្របឹងែ្របង 
សុក។ ករភជ ប
មនរ ្ឋ ភិបល
ករផ្ល ស់ប្តូរ 
គបង្ហ ញ េន
កពុងែត្រតូវប
្រគប់ពូជេអកូ
សដ្ឋកិចចថមីៗស

នអក រដូចគន គឺមិន

      

           
          

           
          

          

ភពរស់រហូត
ះដូរយ៉ងេ្រ
រែតកសិករមន
េភទពូជពិេស

ងមភូមិនីមួយ
ស្រមប់ពូជែ

លទទួលបនម
មកពីតំបន់ឈ

កនុងករស
ប់សមគមក
ល កនុងតំបន់ 
េហើយ ចន

នកនុងភូមិេគល
បន យតៃម្លេ

 (ECHO) 
ស្រមប់កសិក

មនភពខុស គន

       (េហ្វេបសុី)

          (ខយូកេខើបប៊េី
      (សូេលេនសុី) 

     (ម៉លេវសីុ)
        (េ្របសសិកេខ

   (េអេភៀសុី) 

តដល់ 
្រចើនពី
មន ក់ៗ
សសៗ 
ៗអំពី
ែដល
មកពី

ឈងៃរ 

សិក
សិករ 
និង 

នំមក
លេ

យ
សីុ 

ករកនុង

េតសុី)
ខសុី) 
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តំបន់ និងបេងកើននូវករែចកចយែដល មនគុណភពខពស់ ចំេពះ្រគប់ពូជែដលេគេ្របើេនកនុងតំបន់ 
ស្រមប់កសិករ និងម្រន្តីអភិវឌ ន៍េផ ងៗេនកនុងតំបន់។   
 

មរយៈលទធផលរបស់េយើងបនបង្ហ ញឲយេឃើញថ ្រគប់ពូជែដលផលិតេ យកសិករជ
ទូេទមនគុណភព្រប ក់្របែហលនឹង្រគប់ ពូជែដលេគទិញមកពីទីផ រ។ ចំេពះ្រគប់ពូជែដល
មនគុណភពល្អគឺកន់ែតមនករេពញនិយមេឡើង េហតុដូចេនះេហើយ បនេធ្វើឲយ មនករេកើន
េឡើងនូវករ ផលិតេដើមបីបំេពញនូវតំរវូករ េហើយ ក៏ ច្របឈមមុខជមួយបញ្ហ ផងែដរ។ ែត
េទះបីជយ៉ង ក៏េ យែផនករ ែបបេនះពិតជផ្តល់នូវឱកសទីផ រថមីដល់កសិករកុលសមព័នធភនំជ
្រស្តី ពីេ្រពះធនគរ្រគប់ពូជក៏បនែចកចយ្រគប់ពូជដល់កសិករ្រកី្រក ្រពមទំងអនកេធ្វើករអភិវឌ ន៍
ផងែដរ។ ចំេពះ្របព័នធែដលបនពិពណ៌នេនទីេនះក៏ ចជួយស្រមបស្រមួលដល់ចលន និងករ 
អនុវត្តកនុង ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់្រគប់ពូជពី្របព័នធែចកចយ្រគប់ពូជជលកខណៈផ្លូវករ។ ករ
ទំងអស់េនះ ច្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យែផ្អកេទ េលើបទពិេ ធន៍ ចំេណះដឹង និងជំនញែដល
មន្រ ប់េនកនុង       តំបន់។ បនផ្តល់ឲយកសិករ្រកី្រកែដលមិនមនលទធភពទិញ្រគប់ពូជែដល 
មនគុណភពខពស់ពី    ទីផ រ េ យករេ្របើពូជេផ ងៗែដលមនេនកនុងតំបន់។ េហើយមយ៉ងវញិេទៀត
ក៏ ចតំ ងឲយវធីិ ្រស្តមួយ្រគប់្រជុងេ្រជយ និងរងឹមំ េនេពលែដល ពឹង ្រស័យេលើភពជ

ៃដគូ និងប ្ត ញមកពី្រគប់របូភពៃន្របព័នធែចកចយ្រគប់ពូជមិនផ្លូវករ។  ក៏មន រៈសំខន់កនុង
ករកត់ចំ ំផងែដរ ថគេ្រមងេនះគឺជគេ្រមងែដលសិក ដំបូង េហើយទំហំ និងរយៈេពលៃនករ
សិក ក៏មន កំណត់ផងែដរ។ ភពេខ យ និងករ ងំសទះក៏្រតូវបនកំណត់េនកនុងករសិក
្រ វ្រជវេនះ េដើមបីទុកជតឹក ងស្រមប់យកមកេធ្វើករសិក  និងែកសំរលួបន្តេទៀត។  
 

ករសិក ្រ វ្រជវេនះឆ្លុះបញច ំងឲយេឃើញពីសកមមភព និងជំ នជក់ែស្តងស្រមប់ព្រងឹង
្របព័នធែចកចយ្រគប់ពូជកនុង្រសុកេនកនុង សហគមន៍ភគខងេជើងៃន្របេទសកមពុជ និងៃថ េហើយនិង
ព្រងីកបែនថមេទៀតនូវឥទធិពល និងទំហំៃនករសិក  ឲយកន់ែតមនតៃម្ល ចំេពះពូជដំ ំែដល្រតូវបន
េគ្របីេនថន ក់តំបន់។ គន្លឹះសំខន់េដើមបីឲយទទួលបនេជគជ័យគឺជករអនុវត្តន៍នូវវធីិ ្រស្ត្រគប់្រជុង 
េ្រជយ ែដលផ្តល់អំ ចដល់្រគួ រ និងសហគមន៍ែដល្រកខ ត់ធនធន, ព្រងឹងដល់ករែចកចយ
ពូជកនុង្រសុក, េលើកកំពស់ដល់ មេធយបយកនុងករែចកចយ្រគប់ពូជែដលធ្ល ប់អនុវត្តបនល្អ, អភិរក  
និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់្របព័នធជីវៈចំរះុៃន្រគប់ពូជ។ េដើមបីបន្ត កនុងករព្រងឹង្របព័នធែចកចយ្រគប់
ពូជែដលមិនផ្លូវករេនកនុងថន ក់តំបន់ ករសិក ្រ វ្រជវេនះចំបច់្រតូវេធ្វើករសិក បែនថមេទៀត 
េហើយ ្រពមទំងេធ្វើករព្រងីកតំបន់សិក េន មប ្ត លសហគមន៍ និង្របេទសេផ ងៗេទៀតផង   
ែដរ។ ករសិក ្រ វ្រជវបែនថមេទៀតេនះ គឺសំខន់កនុងករករពរ្របព័នធជីវៈចំរះុ, ករធននូវ      
សន្តិសុខេសប ង និង ករស្រមបស្រមួលដល់ករអភិវឌ ន៍ែដលមននិរន្តរភពៃន្របព័នធ េក ្រតបរ ិ ថ ន
ជនបទ។ េដើមបីទទួលបននូវឥទធិពលជអតិបរម សងឃឹមថវធីិ ្រស្តកនុងករព្រងឹង្របព័នធែចកចយ
ពូជមិនផ្លូវករេនះ ច្រតូវ បនេគផ ព្វផ យេទកន់ប ្ត ្របេទសេន សីុខងតបូង និង សីុ      

េគនរយ៍ែដល្របឈមុខជមួយនឹងអសន្តិសុខេសប ងេនកនុង សហគមន៍ រមួមន ្របេទសបង់ក្ល េដស, 
្របេទសកមពុជ, ្របេទស វ និង្របេទសេវៀត មជេដើម។   
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ង ១. បញជ ី្របេភទរកុខជតិែដលមនេឈម ះជយូមកេហើយែដលបនកំណត់េ យសហគមន៍េនភគខងេជើង្របេទសកមពុជ និងៃថ 

ល.រ អំបូរ េឈម ះេ ជ អក រ ងំ 
េឈម ះេ ធមម

 

ករពិពណ៌នពីរកុខ
ជតិ  - ែផនកែដល

ចហូបបន 
ស្រមប់េធ្វើជបែន្ល 

ថ នភពចបរ ម
តំបន់/ វធិី ្រស្ត
កនុងករ ដំុះ 

វត្តមនៃនដំ ំ
េនកនុង តំបន់ចុះ
សេងកតនីមួយៗ 

១ 
Alliaceae ( ល់
េលសុី) 

Allium fistulosum ( ល់េលៀម 
ហ្វីសសទូ ហ ឹម) 

Welsh onion, 
bunching onion 
(េដើមខទឹម) 
 

ជ្របេភទែដលមន
ំពី យូរ ស់ 

មកេហើយ, ស្លឹក
្រតូវបនេគេ្របើ 
ស្រមប់េ យពីេលើ
ឆ 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគនិយម ំ, 
េគ ំ េ យ
បំែបកកូន 

Ca (4), CD (4); 
CR (4) 

២ 
Alliaceae( ល់
េលសុី) 

Allium tuberosum ( ល់
េលៀម ធូបឺ ៉ហ ឺម) 

garlic chives 
(េដើមកឆយ) 

ស្លឹករបស់ ្រតូវបន
េគេ្របើ េធ្វើជម្ហូបជ
េ្រចើន្របេភទ 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគមិនសូវ 
និយម ំ, េគ ំ
េ យបំែបកកូន 

Ca (2); CD (0); 
CR (3) 

៣ 

Anacardiaceae
(េអ កេដ
សុី) 

Mangifera indica (េម៉ងហគីស
ហ្វឺ ៉  អុីនឌីក) Mango ( ្វ យ) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគ ចហូប
ស្លឹកខចីៗ និងែផ្លបន 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគនិយម ំ,  
កូនបណ្តុ ះេ យ
្រគប់ 

Ca (4); CD (4); 
CR (3) 

៤ 
Anacardiaceae
(េអ កេដ

Spondias pinnata (សពន់ ស 
ភីនេនថ)  

hog plum  
(េដើមមក ក់) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគ ចហូប

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគនិយម ំ, 

Ca (3); CD (1); 
CR (2) 
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សុី) ្រតួយ និងែផ្លបន ្រតូវបនេគ ំ
េ យ្រគប់ និង
េ យ កត់ែមកប
ណ្តុ ះ 

៥ 
Araceae (េអេរ
សុី) 

Colocasia esculenta (ខលឡូ
កេខេសៀ េអឃយូលេលនថ) Taro (្រ វ) 

ជ្របេភទទិណ
េទសែដលមនជ
យូ មកេហើយ, ជ
្របេភ ំ ំ ែដល
េគ ហូបេមើម និង
េដើម   

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគនិយម ំ, 
េគ ំ េ យ
បំែបកកូន 

Ca (4); CD (3); 
CR (3) 

៦ 
Araceae (េអេរ
សុី) 

Lasia spinosa (េឡេសៀ សពីន
ណូហ ) 

spiny 
vegetable 
(បែន្លមយ៉ងែដល
មនបន្ល ) 

ជ្របេភទទិណ
េទសែដលមនជ
យូ មកេហើយ, ស្លឹក
ខចីៗរបស់ េគ ច
ហូប បន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព, ក្រមរមន 
េគ ំ ស់, េគ ំ
េ យបំែបកកូន 

Ca (0); CD (2); 
CR (0) 

៧ 
Araliaceae (េអ
េរលីេអសុី) 

Eleutherococcus trifoliatus 
(េអសយូហ ឺរសូខខូស ្រទីហ្វូ
លែលតូស) 

climbing 
ginseng 
(្របេភទយិនសុី
ងមយ៉ង) 

ស្លឹករបស់ េគ ច
ហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដល េគនិយម ំ 
េនតំបន់ខពង់ ប, 
េគ ំ េ យ្រគប់
ឬេ យកត់ែមកប
ណ្តុ ះ 

Ca (0); CD (3); 
CR (4) 
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៨ 
Araliaceae (េអ
េរលីេអសុី) 

Trevesia palmate (េ្រតេវេសៀ 
ផមេមត) 

snowflake tree 
(េដើមសនូេហ្វ្លក) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
តូចមយ៉ង ែដលេគ 

ចហូបពន្លកឃន ង 
និងផក បន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព, ក្រមរមន 
េគ ំ ស់, េគ ំ
េ យកត់ែមក ប

ណ្តុ ះ ឬេ យ្រគប់ 
Ca (0); CD (4); 
CR (1) 

៩ 

Arecacea (េអេរ
េខេសៀ)  
(Palmae)(ផែម៊) 

Caryota mitis (ែខរយី៉ូ  ម៉យ
ធីស) 

fishtail palm 
(េដើមអែន )  

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលមនធងេ្រចើន
, បណ្តូ លកំពូល
របស់ េគ ច ហូប
បន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព, ជ្របេភទ រកុខ
ជលំអរជទី េពញ
និយមរបស់ៃថ, 
េគ ំ េ យ្រគប់ 

Ca (0); CD (4); 
CR (3) 

១០ 

Arecacea (េអេរ
េខេសៀ) 
(Palmae) (ផ
ែម៊) 

Calamus siamensis (ែខេលមឺ
ស េសៀែមនសីស) 

bitter rattan 
(្របេភទេផ្ត
មយ៉ង) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
បន្ល  ែដលបណ្តូ ល 
ពន្លកខចីៗ របស់ េគ

ចហូបបន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព, ជួនកល 
្របេភទរកុខជតិេនះ
្រតូវបនេគយក មក

ំផងែដរ, េគ ំ
េ យ្រគប់ 

Ca (0); CD (4); 
CR (1) 

១១ 

Arecacea (េអេរ
េខេសៀ) 
(Palmae) (ផ
ែម៊) 

Calamus viminalis (ែខេលមឺស 
វមីីនែនលីស) 

white thorn 
rattan (្របេភទ
េផ្ត មយ៉ង) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
បន្ល  ែដលបណ្តូ ល 
ពន្លកខចីៗ របស់ េគ

ចហូបបន 

ជ្របេភទ រ
ៃ្រព, ជួនកល 
្របេភទរកុខជតិេនះ
្រតូវបនេគយក មក

ំផងែដរ, ំ
Ca (0); CD (4); 
CR (3) 
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េ យ្រគប់ 

១២ 

Asclepiadaceae 
(េអសខ្លីបែពេដ
សុី) 

Gymnema inodorum (ជីមេណ
ម៉ អុីនអដរមុ) 

Kwangtung 
gymnema 
(េដើមជីមមីមក្វ
ងទុង) 

ជ្របេភទរកុខជតិវ
ល្លិ៍, ពន្លក្រតួយ
របស់ េគ ចហូប
បន 

រកុខជតិេនះមិន្រតូវ
បនេគ គ ល់ 
េឈម ះេទេនតំបន់
សិក , 
េគ ំ េ យកត់
ែមកបណ្តុ ះ 

Ca (0); CD (0); 
CR (0) 

១៣ 
Athyriaceae (េអ
ស ុីេរសុី) 

Diplazium esculentum (ឌីេផ្ល
េហ ម េអសឃយូលេឡនធឺម) 

tropical 
vegetable fern 
(បែន្លបណ្ណ
ងគជតិ) 

ជ្របេភទបណ្ណ
ងគជតិ ែដលស្លឹក 
ធងរបស់ េគ ច
ហូបបន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព, រកុខជតិ្របេភទ
េនះក្រមរមនេគ ំ

ស់, 
េគ ំ េ យ
បំែបកកូន 

Ca (1); CD (0); 
CR (0) 

១៤ 
Basellaceae 
(េបែសេលសុី) 

Basella alba (េបេសល  
ល់ប) 

Malabar 
spinach (ម៉
ប) 

ជ្របេភទទិ
ណេទស ែដលមន
ជយូ មកេហើយ, 
ពន្លកខចីៗរបស់ េគ

ច ហូបបន  

ជ្របេភទទិណ
េទសែដលេគ
និយម ំ, េគ ំ
េ យបំែបកកូន 
និងេ យ្រគប់ 
 

Ca (3); CD (0); 
CR (1) 

១៥ 
Bignoniaceae 
(ប៊ីក ន់េន

Oroxylum indicum (អរកុសុិល
លូម អុីនឌីកឃយូម) 

Indian trumpet 
(្របេភទរកុខជតិ

ជ្របេភទរកុខជតិ
តូចមយ៉ង ែដលផក  

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព, រកុខជតិ 

Ca (0); CD (0); 
CR (1) 
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សុី) មយ៉ងែដល ផក
ងដូចែ្រត) 

និងែផ្លខចីៗរបស់  
េគ ចហូបបន 
 

្របេភទេនះេគ
និយម ំខ្លះៗ, 
េគ ំ េ យ្រគប់ 

១៦ 
Caricaceae (ែខ
េរសខសុី) 

Carica papaya (ែខរខី ផបផ
យ៉) Papaya (ល្ហុង) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ងែដល ែផ្លរបស់
េគហូប និងស្ល

បន  

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគនិយម ំ, 
្រគប់របស់ ែតង
ែត្រតូវបន េគរក
ទុក 

Ca (4); CD (4); 
CR (4) 

១៧ 

Convolvulaceae 
(ខន់ ល់វយូេល
សុី) 

Ipomoea aquatic (អុីភូម៉ូលីយុឺ 
ែអកេខ្វតទីក) 

morning glory 
(្រតកួន) 

ជ្របេភទទិណ
េទសែដល មនជ
យូ មកេហើយ, ្រតូវ
បនេគ ំជ្របចំ
ឆន ំ ែដល្រតួយខចីៗ
របស់ េគ ច ហូប
បន  

ជ្របេភទទិណ
េទសែដលេគ
និយម ំ ( ំជ
លកខណៈសួន), 
្រគប់ របស់ ្រតូវ
បនេគទិញមកពី
ផ រ 

Ca (4); CD (1); 
CR (2) 

១៨ 

Convolvulaceae 
(ខន់ ល់វយូេល
សុី) 

Ipomoea aquatic (អុីភូម៉ូលីយុឺ 
ែអកេខ្វតទីក) 

aquatic 
morning glory  
(្របេភទ្រតកួន
មយ៉ងែដល ដុះ
កនុងទឹក) 

ជ្របេភទទិណ
េទសែដល មនជ 
យូមកេហើយ, ្រតួយ
ខចីៗរបស់ េគ ច  
ហូបបន 

ជ្របេភទទិណ
េទសែដលេគ
និយម ( ដុះេន

ម ្រប យ /
្រតពំង), េគ ំ
េ យកត់ែមក ប

Ca (1); CD (1); 
CR (1) 
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ណ្តុ ះ 

១៩   

Convolvulaceae 
(ខន់ ល់វយូេល
សុី) 

Ipomoea batatas (អុីភូម៉ូលីយុឺ 
េបតេថ ស) 

sweet potato 
(ដំឡូងជ្វ ) 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលមនជយូមក 
េហើយ, េមើម និង
្រតួយខចីៗរបស់ េគ 

ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគនិយម េន

មសួន /េន ម
ល, 

េគ ំ េ យកត់
េដើម ំ  

Ca (4); CD (3); 
CR (4) 

២០ 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

Coccinia grandis (ខកសុីនេនៀ 
េ្រហគនឌីស) 

ivy gourd (ស្លឹក
បស) 

ជ្របេភទទិ
ណេទស ែដលស្លឹក
របស់ េគ ចហូប
បន  

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព ែដលេគនិយម, 
ជួនកល្របេភទរកុខ
ជតិេនះ្រតូវបន 
េគយកមក ំផង
ែដរ 

Ca (2); CD (1); 
CR (1) 

២១ 
Euphorbiaceae 
(យូហ្វេបសុី) 

Manihot esculenta (េមននី
ហត េអសឃយូេឡនថ) 

Cassava 
(ដំឡូងមី) 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដល េមើម និងស្លឹក 
របស់ េគ ចហូប 
បន (ស្លឹកេឆមន
ជតិ តុកសិច) 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគនិយម ំ
េន ម ល, េគ

ំ េ យកត់
េដើម ំ 

Ca (3); CD (4); 
CR (4) 

២២ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Acacia concinna (េអកេខេសៀ 
ខនសុីន ) 

shikakai, soap 
pod acacia (ក
្រន្តុំេថត) 

ជ្របេភទេដើមេឈើ 
ែដលស្លឹក ផក  និង 
ែផ្លរបស់ េគ ច

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគមិននិយម

ំ, 
Ca (0); CD (0); 
CR (0) 
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ហូបបន  េគ ំ េ យកត់
ែមក បណ្តុ ះ 

២៣ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Acacia pennata (េអកេខេសៀ 
េភនេនថ) cha-om (ស្អំ) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដល ្រតួយ
របស់ េគ ចហូប
បន  

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព, េគនិយម ំ 
េន មចបរដំ ំ, 
េគ ំ េ យ កត់
ែមកបណ្តុ ះ  

Ca (4); CD (4); 
CR (1) 

២៤ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Cajanus cajan (ែខចនុស ែខ
ចន) 

pigeon pea (ស
ែណ្ត កប ងំ) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដលេគ ច 
ហូបផក  និងែផ្លខចីៗ 
របស់ បន 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគនិយម ំ
ជលកខណៈចបរ 
និង ល, ពូជរបស់

 ្រតូវបនេគរក
ទុក 

Ca (3); CD (4); 
CR (3) 

២៥ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Lablab purpureus ( ប ប 
ភឺភយួរយូស) 

vegetable 
lablab bean 
(សែណ្ត ក ប

ប) 

ជ្របេភទទិនណ
េទសែដលមនជ 
យូមកេហើយ, ែផ្ល
ខចីៗរបស់ េគ ច 
ហូបបន  

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគនិយម ំ
ជលកខណៈចបរ, 
ពូជរបស់ ្រតូវបន 
េគ រក ទុក 
 

Ca (1); CD (4); 
CR (4) 

២៦ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Leucaena leucocephala (លយូ
េខន  លយូខឺេសបេហ្វ ) 

ipil ipil (ក្រន្តំេថ
ត) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដល្រតួយ 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព េហើយជួន 

Ca (4); CD (2); 
CR (1) 
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និងែផ្លខចីៗរបស់ 
េគ ចហូបបន 

កលេគក៏ ច ំ
បនែដរ, េគ ំ  
េ យ្រគប់  

២៧ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Psophocarpus 
tetragonolobus (សូហ្វូខពូស 
េថតេ្រតកហគនណូឡូបឺស) 

winged bean 
(ពពយ្រជុង) 

ជ្របេភទទិណ
េទសែដលមនជ
យូ មកេហើយ, ែផ្ល
របស់ េគ ចហូប
បន 

ជ្របេភទ ំ ំ
ែដលេគនិយម ំ, 
េហើយពូជ របស់
្រតូវបនេគ រក ទុក

Ca (4); CD (4); 
CR (3) 

២៨ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Sesbania grandiflora (េសស
េបណេនៀ េ្រហគនឌីសហ្ល្វ ៉ ) 

Sesbania 
(េ ន ) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
តូចមយ៉ង ែដលផក  
របស់ េគ ចហូប
បន  

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគេពញ
និយម, េគ ំ
េ យ្រគប់ 

Ca (3); CD (4); 
CR (0) 

២៩ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Tamarindus indica (េថមែម៉រនី
ឌឺស អុីនឌីកខ) 

Tamarind 
(អំពិល) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដល្រតួយ 
ស្លឹករបស់ េគ ច
ហូបបន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគេពញ
និយម, ពូជរបស់
ដុះេចញពី្រគប់ 

Ca (3); CD (2); 
CR (4) 

៣០ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Senna siamea (េសន  សុី
មេមៀ) 

cassod tree 
(អងក ញ់) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដល្រតួយ 
ស្លឹក និងផក របស់  
េគ ចហូបបន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព េហើយេគនិយម 

ំផងែដរ, េគ ំ
េ យ្រគប់ 

Ca (0); CD (1); 
CR (2) 
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៣១ 
Lamiaceae (េល
េមសុី) 

Clerodendrum glandulosum 
(េ្រករេូដន្រ ំ េ្រគ្លនដូឡូ ំ) 

Glory bower 
(ជ្របេភទរកុខ
ជតមយ៉ង) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ងែដល្រតួយ 
ស្លឹករបស់ េគ ច
ហូបបន 

ជ្របេភទ រ
ៃ្រព, ្រតូវបនេគ 

ំែតឯកឯង, េគ ំ
េ យកត់ែមក ប

ណ្តុ ះ  
Ca (3); CD (2); 
CR (0) 

៣២ 
Malvaceae (ម៉
លេវសុី) 

Hibiscus sabdariffa (ហីបប៊ីសគឺ
ស បែឌរ ី ្វ )  

Roselle (មជូ
្រពឹក) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ងតូច ែដល
ពន្លករបស់ េគ ច
ហូបបន  

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេត ំជ លកខ
ណៈសួន, ពូជរបស់
្រតូវបន េគរក

ទុក 
Ca (0); CD (3); 
CR (1) 

៣៣ 
Meliaceae (ែម៊
លីេអសុី) 

Azadirachta indica ( សហ
យអុីេរចថ អុីនឌីកខ) Neem (េ ្ត ) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដល្រតួយ 
ស្លឹក និងផក របស់
េគ ចហូបបន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគមិនសូវ 
និយម ំ, ជធមម
េគ ំ េ យ្រគប់ 

Ca (3); CD (4); 
CR (0) 

៣៤ 
Moraceae (ម៉េរ
សុី) 

Artocarpus heterophyllus (
តធឺខពូស េហតធឺរហូ្វីលឡូស) Jackfruit (ខនុរ) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ងែដល ែផ្លរបស់
េគ ចយកម

កហូប និងស្លគីរ ី
បន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគេពញ
និយម, ជធមម េគ

ំ េ យ្រគប់ 
Ca (4); CD (4); 
CR (4) 

៣៥ 
Moraceae (ម៉េរ
សុី) 

Broussonetia kurzii (្របូស
សូនេណថ ឃឺសេហ អុី) sa lae ( ែឡ) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ងែដលផក  របស់

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព េហើយេគក៏ 

Ca (0); CD (0); 
CR (0) 
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េគ ចហូបបន ចយក មក ំ
បនែដរ, ប៉ុែន្តេគ
មិន សូវនិយម ំេទ
, េគ ំ េ យកត់ 
ែមក   បណ្តុ ះ 

៣៦ 
Moraceae (ម៉េរ
សុី) 

Ficus racemosa (ហ្វីកខឺស េរ
សុីមូហ ) 

cluster fig 
(្របេភទ ្វ
មយ៉ង ែដល 
មនែផ្លជ
ចេងក ម) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដល្រតួយ 
ស្លឹករបស់ េគ ច
ហូបបន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព, ្រតូវបនេគ 

ំេន ច់េ យ
ែឡកពីេគ, េគ ំ  
េ យកត់ែមក       
បណ្តុ ះ 

Ca (0); CD (0); 
CR (0) 

៣៧ 
Moraceae (ម៉េរ
សុី) 

Ficus virens (ហ្វីខឺស ៉យអុីេរ
ន) 

white fig; red 
shoot fig  ( ្វ
ស), ( ្វ
្រកហម) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដល្រតួយ 
ស្លឹករបស់ េគ ច
ហូបបន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព, ជួនកល ក៏ 
្រតូវបនេគយកមក

ំផងែដរ, េគ ំ  
េ យកត់ែមក   ប
ណ្តុ ះ 

Ca (0); CD (1); 
CR (0) 

៣៨ 
Moringaceae 
(ម៉រងីេហគសុី) 

Moringa oleifera (ម៉រងី ក  អ
លីសហ្វឺ ៉ ) Moringa (្រមុំ) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដល្រតួយ 
ស្លឹក និងែផ្លរបស់
េគ ចហូបបន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគេពញ
និយម, េគ ំ
េ យេ្របើ្រគប់ និង 

Ca (4); CD (4); 
CR (0) 



36 
 

កត់ែមកបណ្តុ ះ 

៣៩ 
Musaceae (មយូ
េសសុី) 

Musa x paradisiacal (មញូហ  
អុិច ផេរេដេហ ខល) Banana (េចក) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ង ែដលែផ្ល ផក  
និងបណ្តូ លេដើម
របស់ េគ ច ហូប
បន 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគនិយម ំ, 
េគ ំ េ យ
បំែបកកូន 

Ca (4); CD (4); 
CR (4) 

៤០ 

Phyllanthaceae 
(ហ្វីេលនេសន
សុី) 

Sauropus androgynus (ស៊ូរូ
ភឺស េអន្រឌូេ្រហគននឺស) 

katuk/sweet 
leaf (ងុប) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ងែដល ្រតួយ
របស់ េគ ចហូប
បន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដល េគេពញ
និយម, េគ ំ
េ យកត់ែមកប
ណ្តុ ះ 

Ca (1); CD (4); 
CR (4) 

៤១ 
Piperaceae (ភី
បភឺេរសុី) 

Piper sarmentosum (េផភឺ 
េមនធឺសហ ឺម) 

leaf pepper (ជី
ភ្លូ) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
មយ៉ងែដលដុះេន 
ទបៗ, ស្លឹករបស់
េគ ចហូបបន 

រកុខជតិ្របេភទេនះ
េគមិនសូវនិយម ំ
ប៉ុនម នេទ, េគ ំ

េ យបំែបក កូន ឬ
េ យកត់បណ្តុ ះ 

Ca (0); CD (3); 
CR (0) 

៤២ Poaceae (ផូសុី) 
Gigantochloa apus (ហគីកេហគន
ធឺក្លូ េអបភឺស) 

large bamboo 
(ឬស ីធំ) 

ទំពំងរបស់ ច
ហូបបន 

្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព េហើយ ក៏ ច
្រតូវេគយកមក ំ
បនែដរ, 
េគ ំ េ យែខនង/

Ca (0); CD (2); 
CR (0) 



37 
 

េ យេដើម 

៤៣ Poaceae (ផូសុី) 
Thyrsostachys siamensis (ធី
សូស ្ត ឃីស េសៀេមនសុីស) 

umbrella 
bamboo  (ឬស ី
ឆ្រត័) 

ទំពំងរបស់ ច
ហូបបន 

្រតូវបនេគ ំ
ព្រងយ, េគ ំ
េ យ បំែបកែខនង 

Ca (0); CD (1); 
CR (0) 

៤៤ Poaceae (ផូសុី) Dendrocalamus giganteus 
giant bamboo 
(ឬស ីយកខ) 

ទំពំងរបស់ ច
ហូបបន 

្រតូវបនេគ ំ
ព្រងយ, េគ ំ
េ យ េ្របើែខនង 

Ca (1); CD (2); 
CR (0) 

៤៥ Poaceae (ផូសុី) 
Dendrocalamus strictus (េដន
្រដូកែលមឺស ្រសទីកធឺស) 

male bamboo 
(ឬស ី ន់) 

ទំពំងរបស់ ច
ហូបបន 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ែដលេគនិយម ំ, 
េគ ំ េ យែខនង/
េដើម 

Ca (1); CD (2); 
CR (1) 

៤៦ 
Solanaceae (សូ
េលេនសុី) 

Solanum indicum (សូេលនឺម 
អុីនឌីកខំ) 

Indian 
nightshade (េប
េប៉ះឥ ្ឌ ) 

មនែផ្លតូចៗ 
(ពណ៌េលឿង ឬទឹក
្រកូចចស់) 

ជ្របេភទរកុខជតិ
ៃ្រព េហើយ ក៏្រតូវ 
បនេគយកមក ំ
ផងែដរ, េគនិយម

ំ េន មតំបន់, 
ពូជរបស់ ្រតូវបន 
េគរក ទុក 

Ca (0); CD (0); 
CR (0) 

៤៧ 
Solanaceae (សូ
េលេនសុី) 

Solanum stramonifolium (សូ
េលនឺម េ្រសទមមឺននីហ្វរលយូម) 

red-fruited 
nightshade 

មនែផ្លពណ៌
េលឿង េហើយ ្រតូវ 

ជ្របេភទ ំ ំ
ែដលេគនិយម ំ 

Ca (0); CD (0); 
CR (0) 
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(េប៉ងេប៉ះមយ៉ង
តូច) 

បនេគេ្របើស្រមប់ 
បែនថមេទេលើម្ហូប 
ជេ្រចើនមុខ 

េន មតំបន់ជ
លកខណៈចបរ ែដល
មនជយូមក
េហើយ, ពូជរបស់ 
្រតូវបនេគរក ទុក 

៤៨ 
Solanaceae (សូ
េលេនសុី) 

Solanum torvum (សូេលនឺម ថ
រ ៉ម) 

Thai pea 
eggplant (្រតប់
ពុធញង) 

ែផ្លរបស់ មនពណ៌
េខៀវតូចៗ េហើយ
្រតូវបនេគេ្របើ
ស្រមប់ បែនថមេទ
េលើម្ហូបជេ្រចើនមុខ 

ជ្របេភទ ំ ំ
ែដលេគនិយម ំ 
ជលកខណៈចបរ 
ែដលមនជយូមក 
េហើយ, ពូជរបស់
្រតូវបន េគរក ទុក
,  

Ca (4); CD (3); 
CR (0) 

 
*ជទូេទែផនកជេ្រចើនរបស់រកុខជតិ ទំងរកុខជតិៃ្រព និងរកុខជតិ្រសុកេគ ចហូបបន ដូចជ ស្លឹក ទំពំង/ពន្លក េមើម បន្តូលេដើម ផក  និងែផ្ល។ 
ែផនកទំងេនះ្រតូវបនេគហូបស្រមប់េធ្វើជែផនកដ៏សំខន់ ៃនមុខម្ហូបមួយចំនួន(ឧ. ឡូក ក់, ស៊ុប, ករ)ី, េ្រកពីពពួក្រគប់ធុញញជតិ, ពពួែដល
សំបូរេ យកបូនៃហ្រ ត ឬ្របេភទ ំ ំេមើម និងពពួកែផ្លេឈើែដលេគ ចយកមកេធ្វើជបែង្អម។ 
 
 
 

ង ២. បញជ ីេឈម ះ្របេភទរកុខជតិស្រមប់ ំ្របចំឆន ំែដលបនកំណត់េ យសហគមន៍េនភគខងេជើង្របេទសកមពុជ និងៃថ 
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ល.រ អំបូរ 
េឈម ះេ ជ 
អក រ ងំ 

េឈម ះេ ធមម  

ករពិពណ៌នពី     
រកុខជតិ  - ែផនក
ែដល ចហូប
បន ស្រមប់េធ្វើ
ជបែន្ល 

ថ នភពចបរ មតំបន់/ វធិី ្រស្តកនុង
ករ ដំុះ 

វត្តមនៃន
ដំ ំេន
កនុង តំបន់ចុះ
សេងកត
នីមួយៗ 

៤៩ 

Amaranthaceae 
( ម៉េរនេស
សុី) 

Amaranthus 
tricolor (េអែម
េរនធឺស ្រទីក
ខលឺ) 

vegetable 
amaranth (ផទីដូង) 

ទំងស្លឹកខចីៗ 
និងេដើមតូចៗ 
េគ ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំបែន្លែដលេគនិយម ំ
ម តំបន់, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគទិញ

មកពី ទីផ រ 
Ca (4); CD 
(0); CR (0) 

៥០ 

Amaranthaceae 
( ម៉េរនេស
សុី) 

Celosia 
argentea (សុី
ឡូេហ  
េហគនធ) 

celosia/cockscomb 
(េដើមេសមន់) 
 

មែតដឹងកល
ពីស្លឹករបស់  
្រតូវបនហូប
េ យជនជតិ 
ភគតិចផលួង
(Palaung) 

ជ្របេភទផក លំអរែដលេគេពញ
និយម, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុក 

Ca (4); CD 
(4); CR (0) 

៥១ 

Amaranthaceae 
( ម៉េរនេស
សុី) 

Spinacia 
oleracea (សពី
េនេហ  អលឺ
េអេហ ) 

Spinach (្របេភទ
បែន្លស្លឹកមយ៉ង) 

ស្លឹករបស់ េគ
ចហូបបន 

ជ្របេភទបែន្ល ែដលខ្លះេគនិយម ំ,
ពូជរបស់្រតូវបនេគទិញមកពីទីផ រ 

Ca (1); CD 
(2); CR (0) 

៥២ 
Asteraceae (េអ
សទ័រេរសុី) 

Lactuca 
indica (េឡកធូ

Indian/tropical 
lettuce ( ត់្រតូ

ស្លឹករបស់ េគ
ចហូបបន, 

ជ្របេភទបែន្ល ែដលេគមិននិយម ំ, 
ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុកេ យ

Ca (1); CD 
(0); CR (1) 
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កខ អុីនឌីក
ខ) 

ពិក/ ឥ ្ឌ ) ស្លឹក     ចស់ៗ
មនរសជតិ 
ល្វីងតិចៗ 

ខ្លួនឯង 

៥៣ 
Asteraceae (េអ
សទ័រេរសុី) 

Lactuca 
sativa (េឡកធូ
កខ េសទី ៉) Lettuce ( ត់) 

ស្លឹកេឆរបស់
្រតូវបនេគ េ្របើ
េធ្វើជេលបយ
ផទ ប់្រជលក់ ទឹក
េមទស និងសម្លគី
រ ី

ជ្របេភទបែន្ល ែដលេគមិនសូវនិយម
ំ, 

ពូជរបស់ ្រតូវបនេគទិញមកពីទីផ រ 
Ca (0); CD 
(1); CR (1) 

៥៤ 

Brassicaceae 
(េ្របសសិកេខ
សុី) 

Brassica 
alboglabra 
(េ្របសុីកខ 

ល់បូេ្រក្ល
ប្រប) 

Chinese kale (ខត់
) 

េដើម និងផក
របស់ េគ ច 
ហូបបន 

ជ្របេភទបែន្ល ែដលខ្លះេគនិយម ំ, 
ពូជរបស់ ្រតូវបនេគទិញមកពីទីផ រ 

Ca (0); CD 
(2); CR (3) 

៥៥ 

Brassicaceae 
(េ្របសសិកេខ
សុី) 

Brassica 
chinensis (េ្រប
សុីកខ ឈីន
េននសុីស) 

Chinese mustard 
cabbage (ៃសព្រជួក) 

ស្លឹក និងស្លឹក
េក្ត បរបស់ េគ 

ចហូបបន 

ជ្របេភទបែន្ល ែដលមិនសូវមនេគ
និយម ំ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគទិញ
មកពីទីផ រ 

Ca (3); CD 
(4); CR (4) 

៥៦ 

Brassicaceae 
(េ្របសសិកេខ
សុី) 

Brassica 
juncea (េ្របសុី
កខ ជូនេសៀ) 

mustard greens; 
leaf mustard (ៃសព
េខម ) 

ស្លឹករបស់ េគ
ចេ្របើបន ជ

េ្រចើនមុខ  

ជ្របេភទបែន្លែដលេគនិយម ំេន
តំបន់ ខពង់ បជលកខណៈចបរ និង ល
, ពូជរបស់ ែតងែត្រតូវបនេគរក ទុក 

Ca (0); CD 
(3); CR (3) 
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៥៧ 

Brassicaceae 
(េ្របសសិកេខ
សុី) 

Brassica 
oleracea var. 
capitata (េ្រប
សុីកខ អលឺ
េអេហ  ៉ េខ
បភីតេថតថ) 

Cabbage (ៃសពេក្ត
ប) 

ស្លឹកេក្ត បរបស់
េគ ច ហូប

បន 

ជ្របេភទបែន្លែដលេគមិននិយម ំ
ជ លកខណៈសួនេទ, ពូជរបស់ ្រតូវ
បន េគទិញមកពីទីផ រ 

Ca (1); CD 
(1); CR (1) 

៥៨ 

Brassicaceae 
(េ្របសសិកេខ
សុី) 

Brassica 
oleracea 
var.botrytis 
(េ្របសុីកខ អ
លឺេអេហ  ៉ 
បត្រទីទីស) 

Broccoli (្របេភទ
ខត ផក មយ៉ង) 

ស្លឹក និងផក
របស់ េគ ច
ហូបបន  

ជ្របេភទបែន្លចបរ ែដលេគមិន
និយម ំេនះេទ, ពូជរបស់ ្រតូវបន
េគទិញ មកពីទីផ រ 

Ca (0); CD 
(0); CR (0) 

៥៩ 

Brassicaceae 
(េ្របសសិកេខ
សុី) 

Brassica rapa 
(េ្របសុីកខ េរ
បផ) 

turnip mustard 
(្របេភទៃសពេមើម
មយ៉ង) 

ស្លឹក និងេមើម
របស់ េគ ច 
ហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគនិយម ំ
េនតំបន់ ខពង់ ប, ពូជរបស់ ្រតូវបន
េគរក រទុក 

Ca (0); CD 
(3); CR (1) 

៦០ 

Brassicaceae 
(េ្របសសិកេខ
សុី) 

Raphanus 
sativus var. 
longipinnatus 
(េរ ្វ នឺស 
េសទីេវ ើស ៉ 
ឡងហគីបភីន

daikon radish 
(្របេភទៃឆថវ
មយ៉ង) 

ស្លឹក, និង េមើម
របស់ េគ ច
ហូបបន  

ជ្របេភទដំ ំ ែដលមិនសូវមនេគ
និយម ំេទ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគ
ទិញមកពីទីផ រ េហើយជួនកលក៏េគ

ចរក ទុកបនែដរ  
Ca (3); CD 
(3); CR (2) 
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េនត ធឺស) 

៦២ 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

Benincasa 
hispida (េបន
នីនេខ  ហី
សសពីត ) 

wax gourd; winter 
melon (្រត ច) 

មនែផ្លធំ, ែផ្ល
របស់ ្រតូវបន
េគ េ្របើេធ្វើជ
បែន្ល ស្រមប់ស្ល 

ជ្របេភទដំ ំបែន្លចបរ និងចំករ 
ែដល េគនិយម ំ, ពូជរបស់ ែតងែត
្រតូវបនេគ រក ទុក 

Ca (4); CD 
(4); CR (4) 

៦៣ 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

Cucurbita 
maxima (ខយូក
េខើបប៊ីតថ េម៉
កសុីម៉) Pumpkin (េ ព ) 

ែផ្ល និង ចុង
្រតួយរបស់  េគ

ចហូប 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគនិយម ំ, 
ពូជរបស់ ្រតូវបនេគទិញមកពីទីផ រ 
ឬ ចរក ទុក េ យខ្លួនឯង 

Ca (2); CD 
(4); CR (1) 

៦៤ 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

Cucurbita 
moschata (ខយូ
កេខើបប៊ីតថ 
ម៉សេសកតថ) 

pumpkin/squash 
(េឃ្ល ក) 

ជ្របេភទដំ ំ
ែដលេគ ំជ 
លកខណៈចបរ/ចំ
ករ, ែផ្ល ្រតួយ 
និងផក របស់េគ

ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំចំករ និងចបរែដល
េគ និយម ំ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគ
រក ទុក បនយ៉ងទូលំទូ យ  

Ca (4); CD 
(4); CR (4) 

៦៥ 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

Cucumis 
sativus (ខយូក
ខយូមមីស េស
ទីេវ ើស) 

Cucumber 
(្រតសក់) 

ែផ្លរបស់ េគ
ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំចំករ និងចបរែដល
េគ និយម ំ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគ
រក ទុក បនយ៉ងទូលំទូ យ 

Ca (4); CD 
(4); CR (4) 

៦៦ Cucurbitaceae Lagenaria calabash; bottle ែផ្ល និង ្រតួយ ជ្របេភទដំ ំែដលេគនិយម ំ, Ca (4); CD 
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(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

siceraria (េឡ
កេហគនែនេរៀ 
សុីសឺេរេរៀ) 

gourd (េឃ្ល កែដល
មន ងដូចដប) 

របស់ េគ ច 
ហូបបន 

ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុកបន
យ៉ងទូលំទូ យ 

(3); CR (3) 

៦៧ 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

Luffa 
cylindrical 
( ស ្វ  សុី
លីន្រឌីកខល) 

smooth luffa gourd 
(នេនង) 

ែផ្លខចីៗរបស់ េគ
ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគនិយម ំ, 
ពូជរបស់  ្រតូវបនេគរក ទុកបន
យ៉ងទូលំទូ យ 

Ca (4); CD 
(4); CR (2) 

៦៨ 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

Momordica 
charantia (ម៉ម
ម៉រឌីកខ ែឃ
េរនធ) bitter melon (្រមះ) 

ែផ្លខចីៗរបស់ េគ
ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគនិយម ំ, 
ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុក 

Ca (4); CD 
(0); CR (1) 

៦៩ 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

Trichosanthes 
cucumerina 
(្រទីកខូែហ ន 
ខយូកខយូមេមរ ី
ន ) 

snake gourd  
(នេនងឆ្អ ប) 

ែផ្លខចីៗ និង្រតួយ
របស់ េគ ច
ហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំែដលក្រមរមនេគ
ំ ស់, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក

ទុក  
Ca (0); CD 
(3); CR (1) 

៧០ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Canavalia 
gladiate (េខន
ែនេវលីអឺ េក្លឌី
េអថ) 

sword bean 
(្របេភទសែណ្ត ក 
មយ៉ង ងសំែប៉ត) 

មនែផ្លធំៗ
េហើយមន្រគប់ 
ពណ៌ផក ឈូក/
្រកហម ែដលេគ

ចហូបបន 
ជ្របេភទដំ ំែដលេគមិននិយម
ំ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុក 

Ca (2); CD 
(1); CR (1) 
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៧១ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Phaseolus 
lunatus (េហ្វ
េហ លូស 
លូនេនតធឺស) 

lima bean(សែណ្ត ក 
េលម៉) 

ស្លឹក, ្រគប់ និង 
ែផ្លខចីៗ របស់
េគ ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគមិននិយម
ំ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុក 

Ca (2); CD 
(4); CR (0) 

៧២ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Phaseolus 
vulgaris (េហ្វ
េហ លូស 
៉ល់ គ រសី) 

French bean 
(សែណ្ត កប ងំ) 

ែផ្លខចីៗរបស់ េគ
ចហូបបន  

ជ្របេភទដំ ំែដលេគមិននិយម
ំ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុក និង

រកទិញ បនេនេលើទីផ រ 
Ca (1); CD 
(2); CR (0) 

៧៣ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Pisum 
sativum (ភីស
ហ ំ េសទី
េវ ើម) 

sugar pea (្របេភទ
សែណ្ត កប ងំ
មយ៉ង) 

ែផ្ល និង្រតួរបស់
េគ ច ហូប

បន 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគមិននិយម
ំ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុក និង

រកទិញ បនេនេលើទីផ រ 
Ca (1); CD 
(1); CR (1) 

៧៤ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Vicia faba (វ ី
េសៀ េហ្វប) 

fava bean (្របេភទ
សែណ្ត កមយ៉ង) 

្រគប់របស់ េគ
ចហូបបន  

ជ្របេភទដំ ំែដលេគមិននិយម
ំ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុក 

Ca (2); CD 
(0); CR (1) 

៧៥ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Vigna 
umbellate (វ ី
ក  ំេប
លេឡថ) 

rice bean  
(សែណ្ត កបយ) 

្រតូវបនេគ ំ
េធ្វើជ ដំ ំ
្រគបដី/ជី្រសស់, 
ែផ្លខចីៗរបស់ េគ

ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគនិយម ំ 
េនតំបន់ជក់ ក់, ្រតូវបនេគ ំ 
ជដំ ំចំករ, ពូជរបស់ ្រតូវបន េគ
រក ទុក 

Ca (1); CD 
(4); CR (0) 

៧៦ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Vigna 
unguiculata (វ ី

black bean/bush 
(cowpea)          (ស

ែផ្លខចីៗរបស់ េគ
ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគនិយម ំ, 
្រតូវ បនេគ ំជដំ ំសួន និងជ

Ca (1); CD 
(4); CR (3) 
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ក  ន់ខ្វី
កខយូេលថ)  

ែណ្ត េសៀង) ដំ ំចំករ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគ
រក ទុក  

៧៧ 
Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

Vigna 
unguiculata 
ssp. 
Sesquipedalis 
(វកី  ន់
ខ្វីកខយូេលថ 
េអសេអសភី. 
េសសខ្វីភេផដ
លីស) 

Yard
long/asparagus 
bean (សែណ្ត កកួរ) 

ែផ្លខចីៗរបស់ េគ
ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំចបរែដលេគនិយម
ំ ជទីបំផុត, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគ

រក ទុក បនយ៉ងទូលំទូ យ 
Ca (4); CD 
(4); CR (3) 

៧៨ 
Malvaceae (ម៉
លេវសុី) 

Abelmoschus 
esculentus 
(េអបលម៉សគឺ
ស េអសខយូ
េឡនធឺស ) 

Okra (អក្រក) 

ែផ្លរបស់ េគ
ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំចបរែដលេគនិយម
ំ, ពូជរបស់ ្រតូវបនេគរក ទុកបន

យ៉ងទូលំទូ យ 
Ca (2); CD 
(4); CR (0) 

៧៩ 
Solanaceae (សូ
េលនេនសុី) 

Lycopersicon 
esculentum 
(លីខូបភឺសុិ
កខន េអសខយូ
េឡនធឺម) Tomato (េប៉ងេប៉ះ) 

ែផ្លរបស់ េគ
ចហូបបន 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគនិយម ំជ
យូ មកេហើយ (េគ ំ ្របចំឆន ំ), ពូជ
របស់  ្រតូវបនេគរក ទុក 

Ca (3); CD 
(4); CR (3) 



46 
 

៨០ 
Solanaceae (សូ
េលនេនសុី) 

Solanum 
melongena 
(សូេឡនឺម េម៉
លឡងេហគ
ន ) 

common eggplant 
(្រតប់ែវង) 

មនេ្រចើន
្របេភទ 
(្រទង់្រទយ និង
ពណ៌) េគេ្របើ
េធ្វើជបែន្ល 
ស្រមប់ មុខម្ហូប
ជេ្រចើនមុខ 

ជ្របេភទដំ ំែដលេគនិយម ំជ
យូ មកេហើយ (េគ ំ ្របចំឆន ំ), ពូជ
របស់ ្រតូវ បនេគរក ទុក 

Ca (4); CD 
(2); CR (3) 

 
*ជទូេទែផនកជេ្រចើនរបស់រកុខជតិ ទំងរកុខជតិៃ្រព និងរកុខជតិ្រសុកេគ ចហូបបន ដូចជ ស្លឹក ទំពំង/ពន្លក េមើម បន្តូលេដើម ផក  និងែផ្ល។ 
ែផនកទំងេនះ្រតូវបនេគហូបស្រមប់េធ្វើជែផនកដ៏សំខន់ ៃនមុខម្ហូបមួយចំនួន (ឧ. ឡូក ក់, ស៊ុប, ករ)ី, េ្រកពីពពួក្រគប់ធុញញជតិ,            
ពពួែដលសំបូរេ យកបូនៃហ្រ ត ឬ្របេភទ ំ ំេមើម និងពពួកែផ្លេឈើែដលេគ ចយកមកេធ្វើជបែង្អម។ 
 

ង ៣. បញជ ី្របេភទ្រគប់ពូជបែនថមពីេលើករ្របមូលផ្តុំរបស់ធនគរ្រគប់ពូជេអកូ(ECHO) សុីជលទធផលៃនគេ្រមង 

ល.រ េឈម ះវទិយ ្រស្ត អំបូរ េឈម ះេ ធមម  

េឈម ះជ
ភ ៃថ ឬ 
េ ម
តំបន់ ពណ៌្រគប់ 

មកពីតំបន់ឈង វ 

១ 

Momordica charantia 
(ម៉មម៉រឌីកខ ែឃេរនធ) 

Cucurbitaceae
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) Bitter melon (្រមះ) มะระ   
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២ 
Vigna unguiculata (វ ី
ក  ន់ខ្វីកខយូេលថ) 

Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

bush cowpea  
(សែណ្ត កេសៀង) ถั้วแขกพุม่ ពណ៌េខម  

៣ 
Luffa cylindrical ( ស

្វ  សុីលីន្រឌីកខល) 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) Angle luffa (នេនង្រជុង) บวบเหลี่ยม   

៤ 
Lablab purpureus 
(េលបេលប ភឺបពយួរយូស) 

Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) Lablab (សែណ្ត មយ៉ង) ถัว่แปบไร่   

៥ 
Mucuna pruriens (មញូស
ខយូន  ្រប៊ូេរៀន) 

Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) Velvet bean (ែខញ) หมามุ่ย ពណ៌េខម  

៦ 

Phaseolus lunatus (េហ្វ
េហ លូស លូនេនតធឺ
ស) 

Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) lima bean (សែណ្ត កលីម៉) ถัว่ราชมาษ   

៧ 

Anehthum graveolens 
linn. (េអនេណសធឺម 
េ្រកវវយីូែលន លីន) 

Umbelliferae 
( ំេបលលីហ្វឺ
ែរ) Dill (្របរកុខជតិមយ៉ង) ผกัชีลาว   

៨ 

Citrullus lanatus (សុី្រតឺ
លលឺស ែលននឺតធឺស) 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) Water melon (ឪឡឹក) แตงโม   

៩ 

Celosia argentea 
L.var.cristata (ែសលឡូ
សេសៀ ែអល. ៉.្រគីេស្តត

Amaranthaceae 
( ម៉េរនេស
សុី)  

Common cockscomb, 
Crested celosin (ផក េសមន់) หงอนไก่   
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ថ) 

១០ 

Cucumis sativus (ខយូក
ខយូមមីស េសទីេវ ើស) 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) 

Cucumber melon (្រតសក់្រសូ
វ) แตงลาย   

១១ 
Sorghum bicolor  (សក
ឃឹម បីកខល់ល័រ) 

Sorghum (សរ
ឃឹម) Millet (្រសូវមីេយ) ขา้วฟ่างเปียก   

១២ 

Vigna unguiculata ssp. 
Sesquipedalis (វកី  

ន់ខ្វីកខយូេលថ េអស
េអសភី. េសសខ្វីភេផដ
លីស) 

Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) Yardlong bean (សែណ្ត កកួរ) ถัว่ฝักยาว   

១៣ 

Benincasa hispida 
Cogn (េបននីនេខ  ហី
សសពីត  ខន) 

Cucurbitaceae 
(ខយូកេខើបប៊ីេត
សុី) Wax gourd (្រត ច) ฟักเขียว ពណ៌ស 

មកពីតំបន់ឈងៃរ 

១ 

Phaseolus lunatus (េហ្វ
េហ លូស លូនេនតធឺ
ស) 

Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) lima bean (សែណ្ត កលីម៉) ถัว่ราชมาษ

ពណ៌ ្វ យ
ចស 

២ 
Vigna unguiculata (វ ី
ក  ន់ខ្វីកខយូេលថ) 

Fabaceae (េហ្វ
េបសុី) 

bush cowpea (សែណ្ត
កអងគុយ) ถั้วแขกพุม่ ពណ៌េ ន ត 
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