
 

 

មូលដ្ឋា នគ្ឹឹះមយួននការគរមលូផល នងិការកែននៃកាហ្វេ 
ហ្ដ្ឋយ វាែច់ារ ីគាយស ៍(Zachary Price) ទីគរឹែារហ្នេែហ្ទសជាន់ខ្ពសន់ន 

ហ្េែអូាស  ី 
បកប្របដោយៈ ប ៉ិច ស ៊ីថន 

 
ហ្សនែតីហ្ផតើម 

 វធិីសាស្រ្តននការកែនចៃកាហ្វវអាចផ្លល ្់បតូរយ៉ា ងខ្ល ាំងនូវគុណភាព និងរ្ជាតិននផលតិផលចុងហ្រកាយ
ហ្ៅជាលអ ឬអារែែ់ជាងហ្នេះ។ ហ្ោយការហ្រជី្ ហ្រ ី្ វធិសីាស្រ្តមួយកដលជេះឥទធិពលជាវជិជមានហ្ៅហ្លីគុណភាព
រ្ជាត ិ និងតនមល អ្ៃែផលតិកាហ្វវមាៃ ែ់អាចបហ្ងកនី្កាត នុពលកាហ្វវែៃុងហ្ពលដាំណាលគ្នៃ នឹងការបហ្ងកីនរាែ់
ចាំណូលរប្់ែ្ែិរពីកាហ្វវកដលមានគុណភាពខ្ព្់។ ការហ្របីវធិីកែលមអហ្ដីមបយីែរគ្នប់កាហ្វវ(អ្ង់ដូក្ពម) 
ហ្ចញពកីផលកាហ្វវ គឺជាមហ្ធោាយមួយកដលមានរប្ិទធភាពបាំផុតែៃុងការបហ្ងកីនគុណភាព។ 
 ទីែកនលងនីមួយៗហ្ៅពា្ហ្ពញពិភពហ្ោែមានលែខណៈពហិ្្្ផ្លា ល់ខ្លួន និងែត្តត បរសិាា ន (ហ្ៅថា 
“ដី ភូមិសាស្រ្ត នងិអាកា្ធាតុ”) កដលផតល់នូវគុណភាពកបលែៗ និងបកនាមតនមលដល់ផលតិផលដាំណាាំកដលមាន
គុណភាពខ្ព្ ់ និងផលិតផល ដូចជា កាហ្វវ រសា ្ូែូឡា ឈី្ ។ល។ ការហ្ែីនហ្ ងីជាពិហ្្្ននទផីារកា
ហ្វវ ក្វងរែនូវកាហ្វវកដលមានលែខណៈហ្ដីម កដលអាចបកនាមបទពិហ្សាធន៍រប្់អ្ៃែហ្របីរា្់កាហ្វវ។ មិន
មានវធិ ី “គរម”ូ ហ្ដីមបកីែនចៃកាហ្វវហ្ទ ដរាបណាមានបទោា នកដលមានគុណភាពដ៏ខ្ព្ ់មួយរតូវាន្ហ្រមច។ 
ហ្ េះជាយ៉ា ងណាែ៏ហ្ោយ ហ្ដីមបហី្ធវីការហ្រជី្ ហ្រ ី្ កដលបហ្ងកីនគុណភាព និងរាែ់ចាំណូលហ្ៅែៃុងបរបិទជាែ់
ោែ់រប្់អ្ៃែ ដាំបូងអ្ៃែរតូវយល់ពីមូលោា នរគឹេះននគុណភាពកាហ្វវ នងិការកែនចៃ។ 
 តាំបន់្ាំខ្ន់ៗកដលមានមូលោា នរគឹេះននគុណភាពកាហ្វវ នងិការកែនចៃ រមួមាន ការហ្រជី្ហ្រ ី្ កផលកាហ្វវ 
បាំកបែែមម (ហ្លបងី) និងលែខណៈ្ាំហ្ណីម។ ជាំហាននីមួយៗននវធិសីាស្រ្តែៃុងការកែនចៃកាហ្វវ មានហ្គ្នល
បាំណងហ្ធវីឱ្យរបហ្្ីរហ្ ងី ឬឥទធិពលដល់្មា្ធាតុមយួនន្មា្ធាតុ ាំងបីហ្នេះ។ ្ូមរែហ្ ែហ្មីលមតងមួ
យៗបន្ទា ប់ពីានែាំណត់លែខខ្ណឌ មួយចាំននួ។ 
 កផលកាហ្វវបហ្ងកតីហ្ ងីហ្ោយរ្ ប់ៗ ដូចតហ្ៅៈ 

១. ែាំណាត់ទទងឹចាំែណាត លកផលកាហ្វវ 
២. អ្ង់ដូក្ពម (រគ្នប់) 
៣. រ្ ប់ពណ៌រាែ់ (ក្ពមម៉ាូដឺម) 
៤. រ្ ប់ផ្លចឆាកមន (្មបែរគ្នប់) 
៥. រ្ ប់បុិចទនី/ សាច់កាហ្វវអ្នធិលៗ (អុ្ីនណឺហ្ម្ូកាព) 
៦. សាច់កផល (ហ្ម្ូកាព) 
៧. ្ាំបែខ្ងហ្រៅ (អុ្ចិ្ូកាព) 
 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបទី១៖ កផលកាហ្វវរបីហ្ងកីតហ្ ីងហ្ោយរ្ ប់ៗ  ដូចតហ្ៅៈ ១. ែាំណាតទ់ទឹងចាំែណាត លកផលកាហ្វវ ២. អ្ងដូ់ក ព្ម (រគ្នប)់ ៣. រ្ ប់
ពណ៌រាែ ់ (ក ព្មម៉ាូដឺម) ៤. រ្ បផ់្លចឆាកមន (អ្ងដូ់កាព) ៥. រ្ បបិុ់ចទីន/ ម៉ាុ្្ីុហ្លខ្ (អីុ្នណឺហ្ម្ូកាព) ៦. សាចក់ផល 
(ហ្ម្ូកាព) ៧. ា្ំបែខ្ងហ្រៅ (អិុ្ច្ូកាព) 
 

 និយមនយ័ខ្លឹះៗ៖ 
 កផលកាហ្វវ - រគ្នប់កាហ្វវ(អ្ង់ដូក្ពម)  គឺហ្ៅកតខ្ងែៃុងននកផលកាហ្វវហ្ទ 
 សាច់កផល - កផលកាហ្វវវាានផ្លល ្់ហ្ចញមតងពីរគ្នប់/ អ្ង់ដូក្ពម 

្មបែអ្ង់ដូក្ពម (Parchment) - កាហ្វវាន្ាំងតួដល់ ១២% ប៉ាុកនតហ្ៅកតហ្ៅែៃុង្មបែ (ផ្លច
ឆាកមន) 

 កាហ្វវនបតង - កាហ្វវរតូវាន្មងួតដល់ ១២% ប៉ាុកនតហ្ៅមនិ ន់្ងួតហ្ៅហ្ យី 
 

 ការហ្គរើសហ្រ ើសកផលកាហ្វេ/ គារក់ាហ្វេ(េងដ់ូកសពម) 
ការហ្រជី្ហ្រ ី្ កផលកាហ្វវចាប់ហ្ផតីមពីហ្ៅហ្ដមីកាហ្វវ ការរបមូលផលគឺ្ាិតហ្ៅដាំណាែ់កាលចុងហ្រកាយនន

ែ្ិោា ន ប៉ាុកនតរតូវានហ្គពចិារណាជាដាំណាែ់កាលដាំបូងននការកែនចៃ។ ការហ្រជី្ហ្រ ី្ កផលកាហ្វវកដលរតឹមរតូវ
ហ្ៅហ្ពល្មរ្ប អាចរមួចាំកណែដល់ភាពកផអម និងសាច់កាហ្វវហ្ពញរពម ាំងរ្ជាតិគួរឱ្យែត់្មាគ ល់ជា



 

 

ជាងរ្ជាតជូិរ ឬលវីង។ ពណ៌ននកផលកាហ្វវទុាំវាខុ្្គ្នៃ អារ្័យហ្លីពូជកាហ្វវ ដូហ្ចៃេះហ្ដមីបឱី្យរាែដរតូវហ្ធវីការ
រសាវរជាវ និងសាែលបងពូជជាែ់ោែ់ជាមួយនងឹពូជអ្វីកដលអ្ៃែែាំពុងកតោាំ។ ឧបែរណ៍មួយចាំនួនអាចកណន្ទាំ
ែ្ិែរ និងអ្ៃែកែនចៃកាហ្វវែៃុងការហ្រជី្ហ្រ ី្ កផលកាហ្វវ។ គាំនូ្ត្តងពណ៌ធាំៗ កដលបង្ហា ញពីកផលកាហ្វវហ្ៅ
ដាំណាែ់កាលហ្ផេងៗគ្នៃ ននវគគទុាំ រតូវានបិទហ្ៅហ្លីែកនលងផាុែកាហ្វវរប្់ហ្រាងចរែកែនចៃកាហ្វវជាហ្រចីន ហ្ដីមបី
ធាន្ទថាែ្ិែរដឹងពីែរមតិននភាពទុាំកដលរតូវានរ ាំពឹងទុែ (រូបភាព)។ ត្តរាង(បនាេះកាត រ)កដលពណ៌ន្ទពីភាព
ទុាំននកាហ្វវ ែ៏អាចរតូវានហ្របីហ្ដីមបវីា្់ ថាហ្តីកផលកាហ្វវប៉ាុន្ទម នកផលទុាំននកាហ្វវ១០០កផល ជាមួយនឹងការចាំណាយ 
បន្ទា ប់មែរតូវានហ្លីែទែឹចតិត។ ការហ្រជី្ហ្រ ី្ កផលកាហ្វវហ្ោយនដហ្ៅហ្ពលកដលវាទុាំ គឺជាមហ្ធោាយដ៏លអបាំផុត
ែៃុងការហ្រជី្ហ្រ ី្  ប៉ាុកនតវាទាំនងជារតូវការែមាល ាំងពលែមមហ្រចនី ដូហ្ចៃេះវារតូវចាំណាយហ្រចនី។ ហ្ៅហ្ពលកែនចៃកាហ្វវ 
អ្ៃែចង់រតួតពនិិតយជាំហាននីមយួៗននដាំហ្ណីរការ ហ្ដីមបរីាែដថាអ្ៃែមានផលិតផលកដលមានគុណភាព។ 

ភាល មៗបន្ទា ប់ពីការរបមូលផលកផលកាហ្វវរចួ រតូវោែ់វារត្តាំហ្ៅែៃុងទឹែមួយរយៈខ្ល ី ហ្ដីមបយីែកផលណាកដល 
“អ្កណត តទឹែ” ហ្ចញ (កផលកាហ្វវកដលអ្កណត តហ្ៅខ្ងហ្លីទែឹ កដលមិន ន់ហ្ពញវយ័ ឬខូ្ចរទង់រ យ)។ ការ
ោងជរមេះ និងការតហ្រមៀបកផលកាហ្វវ គួរកតរតូវហ្ធវីភាល មៗត្តមកដលអាចហ្ធវីហ្ៅាន។ ការបាំកបែចាប់ហ្ផតីមហ្ធវភីាល
មៗហ្ៅហ្ពលកផលកាហ្វវរតូវានហ្គហ្រជី្ហ្រ ី្  ដូហ្ចៃេះរយៈហ្ពលននការផាុែកផលកាហ្វវហ្ៅទីវាល ឬរយៈហ្ពលននការ
ដឹែជញ្ជូ នវាហ្ៅទីែកនលងកែនចៃ វានឹងប៉ាេះពាល់ដល់រ្ជាតិកាហ្វវ។ 
 

 ការកែននៃ 
មានវធិី្ាំខ្ន់បីយ៉ា ងែៃុងការកែនចៃកាហ្វវ៖ ដាំហ្ណីរការោង្មាអ ត ដាំហ្ណីរការ្មងួតត្តមធមមជាត ិនិង

ដាំហ្ណីរការយែសាច់កផល ឬទែឹឃមុ ាំហ្ចញត្តមធមមជាតិ។ ហ្ៅែៃុងវធិីសាស្រ្ត្ាំខ្ន់ ាំងបីហ្នេះ បាំករបាំរលួជាហ្រចនីរតូវ
ានហ្របីហ្ដីមបបីហ្ងកីនបរមិាណផលិតែមម នងិ/ឬហ្ដីមបអី្ភិវឌ្ឍរ្ជាតិអារ្័យហ្លបីរបិទ និងកាហ្វវកដលជបួរប
ទេះ។ ដាំហ្ណីរការ្ាំខ្ន់ៗ ាំងបីរតូវានពភិាែាដូចខ្ងហ្រកាម។ 

១. ដាំហ្ណីរការោង្មាអ ត វធិីសាស្រ្តហ្នេះ្ាំហ្ៅហ្ៅហ្លកីាហ្វវកដលរតូវានកែនចៃហ្ៅែៃុងមា៉ា ្ុនីែនិ
ហ្្ីម កដលជារបហ្ភទមា៉ា ្ុនីកដលយែ្មបែ សាច់កផល និងសាច់កាហ្វវអ្នធលិៗហ្ចញ ខ្ណៈហ្ពលកដលកផល
រែវមរតូវានរជាបចូលែៃុងទឹែ។ ដាំបូង កាហ្វវរតូវានបាំកបែហ្ោយហ្មកានិចជាមួយមា៉ា ្ុីនបាំកបែ។ បន្ទា ប់
មែសាច់កាហ្វវអ្នធលិៗរតូវានយែហ្ចញហ្ោយការបាំកបែហ្ោយហ្មកានចិ (មា៉ា ្ុីនបាំកបែសាច់កាហ្វវអ្នធលិៗ) 
ឬហ្ោយការរមួបញ្ចូ លគ្នៃ  ាំងពីរ។ 

ដាំហ្ណីរការោង្មាអ តអ្នុញ្ញា តឱ្យកផលកាហ្វវ នងិរគ្នប់កាហ្វវ(អ្ង់ដូក្ពម)ពណ៌នបតងរតូវានរជាប
ចូលែៃុងទឹែហ្រចនីដងមុនហ្ពលដាំហ្ណីរការ្មងួតចាប់ហ្ផតីម។ រាល់ហ្ពលកដលរគ្នប់កាហ្វវ(អ្ង់ដូក្ពម)អ្កណត ត
ហ្ៅហ្លីទឹែ ហ្វយីអាចយែហ្ចញាន។ ជាលទធផលដាំហ្ណីរការហ្នេះ គឺជាជហ្រមី្ ដ៏លអ្ រមាប់ែ្ោិា នកដលចង់
ហ្ធវីឱ្យរបហ្្ីរហ្ ងីនូវគុណភាពននរគ្នប់កាហ្វវ(អ្ង់ដូក្ពម)កដលរតូវានហ្របី។ 

ហ្ៅហ្ពលកដលដាំហ្ណីរោង្មាអ តរតូវានបញ្ច ប់ រគ្នប់កាហ្វវ(អ្ង់ដូក្ពម)(ហ្ៅកតមានហ្ៅែៃុង
្មបែ/ ្មបែរគ្នប់) រតូវាន្មងួតរវូតដល់្ាំហ្ណីម ១២%។ ែ្ិែរហ្ៅជុាំវញិពភិពហ្ោែ្មងួតកាហ្វវ
រប្់ពួែហ្គត្តមវធិីហ្ផេងគ្នៃ ជាហ្រចីន។ ែ្ិែរខ្លេះ្មងួតរគ្នប់កាហ្វវ(អ្ង់ដូក្ពម) ហ្ោយែាំហ្ៅរពេះអាទិតយ ាំង
ហ្ៅហ្លីដ ី ឬហ្ៅហ្លីករគ្ងួតហ្ោយរកាលនផា្ ាំណាញ់ហ្ដីមបឱី្យខ្យល់ហ្ចញចូលាន។ ហ្ៅែៃុងឧ្ាវែមមកាហ្វវ 
 ាំងហ្នេះរតូវានហ្គចាត់ទុែថាជាករគ្មងួតអាស្រវវែិ។ មា៉ា ្ុីន្មងួតត្តមកបបហ្មកានិចែ៏អាចហ្របាីនកដរ។ 
មា៉ា ្ុីន្មងួតត្តមកបបហ្មកានចិមានពីររបហ្ភទរតូវានហ្របី។ តុរាបហ្្មីដូចមា៉ា ្ុីន្មងួតកដលបែ់ខ្យល់ហ្ៅត ហ្ៅ



 

 

ខ្ងហ្ល ីឬខ្ងហ្រកាមកាហ្វវ និងមា៉ា ្ុនី្មងួតហ្កាងចុេះហ្រកាមដូច្គរកដលរតូវានែាំហ្ៅ និងបងវលិ។ ហ្ៅហ្ពល
យប់រគបកាហ្វវជាមួយនឹងាល ្ាិច (ខ្ងហ្លី និងខ្ងហ្រកាម) ហ្ដីមបកីារពារកាហ្វវែៃុងការរ្ូបយែ្ាំហ្ណីមពី
ទឹែ្ហ្នេមីហ្ៅហ្ពល្ីតុណា ភាពធាល ែ់ចុេះ។ 

ដាំហ្ណីរការោង្មាអ តផតល់នូវគុណ្មបតតិ្ ាំខ្ន់ពីរ៖ ទមីួយ វាអាចឱ្យែ្ែិរកែនចៃកាហ្វវរប្់ពែួ
ហ្គានហ្លឿនជាមួយមា៉ា ្ុីនឧ្ាវែមមហ្ផេងៗ។ ទពីីរ ហ្ោយសារកតកផលកាហ្វវរតូវានយែហ្ចញពរីគ្នប់កាហ្វវ
(អ្ង់ដូក្ពម) ហ្ធវឱី្យការ្មងួតកាហ្វវហ្លឿនជាងកផល ាំងមូល។ ទបីី ទាំវាំរគ្នប់កាហ្វវតូចរតូវការ្រមាប់ដាំហ្ណីរ
ការ រគ្នប់/រគ្នប់កាហ្វវជាមួយសាច់កផលានយែហ្ចញ កដលហ្ធវីឱ្យវាមានទាំវាំតូចជាងកផលកាហ្វវ ាំងមូល។ ហ្ េះជា
យ៉ា ងណាែ៏ហ្ោយ ដាំហ្ណីរការោង្មាអ តហ្ោយហ្របមីា៉ា ្ុីនគឺរតូវការហ្ដីមទុនហ្រចីន និង/ឬភាពជានដគូជាមយួ
្វែរណ៍ែៃុងរ្ុែ។ 
 

២. ដាំហ្ណីរការ្មងួតត្តមធមមជាត ិ ការ្មងួតត្តមកបបធមមជាតិ គឺរតូវានហ្របីយ៉ា ងហ្ពញនិយមហ្ៅ
របហ្ទ្ហ្អ្តយូពី ហ្រប្ុលី នងិរបហ្ទ្កយកមន ហ្វយីជាមយួនឹងកាហ្វវរ ៉ាបូ ូសាត ។ រគ្នប់កាហ្វវ (អ្ង់ដូក្ពម) រតូវ
ាន្មងួតហ្ៅែៃុងកផលកាហ្វវ រវូតហ្ៅ្ាំហ្ណីមែៃុងែរមតិ ១២ភាគរយ (្ូមហ្មលីកផៃែខ្ងហ្រកាម្រមាប់
ែរមិត្ាំហ្ណីម)។ បន្ទា ប់មែកផលកាហ្វវ្ ងួតរតូវានយែហ្ចញត្តមលែខណៈហ្មកានិចជាមួយមា៉ា ្ុីន្មងួត។ 
ែៃុងអ្ាំ ុងននដាំហ្ណីរការហ្នេះ ្ករហ្ៅែៃុងកផលកាហ្វវបហ្ងកតីនូវរ្ជាតិកបលែៗ កដលដល់ទីបាំផុតមានលែខណៈ្ម
រ្បពិហ្្្្រមាប់ទផីារកាហ្វវ។ កផលកាហ្វវរតូវចាំណាយហ្ពលយូរហ្ដីមបី្ មងួត ហ្វយីរតូវការែកនលង្មងួត
ហ្រចីនជាងែកនលង្មងួតរគ្នប់កាហ្វវ ប៉ាុកនតហ្របីានកតមា៉ា ្ុីនែិន្ងួតហ្ទ ដូហ្ចៃេះរតូវការហ្ដមីទុនតិចបាំផុត។ 
 

៣. ដាំហ្ណីរការយែសាច់កផល “ឬទែឹដម” ហ្ចញត្តមធមមជាត ិបហ្ចចែហ្ទ្កែនចៃហ្នេះ គឺជាជហ្រមី្ែណាត ល
រវាងដាំហ្ណីរការ“ ោង្មាអ ត” និង“ ្មងួតត្តមធមមជាត”ិ ។ កផលកាហ្វវរតូវានកែនចៃហ្ៅែៃុងមា៉ា ្ុីនែនិហ្្មី 
កដលរតូវានហ្របីែៃុងដាំហ្ណីរការោង្មាអ ត។ ហ្ េះជាយ៉ា ងណាែ៏ហ្ោយរគ្នប់កាហ្វវ (អ្ង់ដូក្ពម) រតូវាន្
មងួត ាំងមូលហ្ោយទឹែរ ាំអ្លិ ហ្វយី្ងួតរវូតដល់្ាំហ្ណីម ១២ភាគរយ ហ្ៅែៃុង្មបែអ្ង់ដូក្ពម រ្ហ្ដៀង
ហ្ៅនឹងដាំហ្ណីរការ្មងួតត្តមធមមជាតិជាការលអបាំផុត ការអ្នុវតតដាំហ្ណីរការហ្នេះ អ្នុញ្ញា តឱ្យអ្ៃែបនាយចាំននួរគ្នប់
កាហ្វវកដលមនិហ្ពញហ្លញ (ហ្ោយយែហ្ចញនូវរគ្នប់ណាកដលអ្កណត តទឹែ) ប៉ាុកនតហ្ៅកតផាុែជាតិ្ ករ (ហ្ៅែៃុង
ទឹែរ ាំអ្ិល) ហ្ដមីបកីែលមអរ្ជាតិែៃុងអ្ាំ ុងដាំហ្ណីរការ្មងួត។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ពូរកាហ្វេអារ៉ា រ កីាហ្ផេងៗ 

១ កាទីម័រ (Catimore) ៥១៧៥-១ 

២ កាចាយរែវម (Red Catuai)     

៣ ែូនកាត់ជាំន្ទន់ទ១ី កាទីម័រ នងិម៉ាូែកាខ្ព្់ (៥១៧៥-១ xMA ២-៧) 

៤ មា៉ា រា៉ាវគូហាគ យ (Maragogipe) 

៥ ម៉ាូែកាខ្ព្ ់ MA ២-៧(Tall Mokka MA 2-7) 

៦ ហ្អ្្ អ្លិ ២៨ (SL 28) 

៧ ថាយពីកា (Typica) 

៨ ប ួបនហ្លឿង (Yellow Bourbon) 

៩ កាចាយហ្លឿង (Yellow Catuai)     
 

រូបទី២៖ ទរមងហ់្មត្តបូលី្ ាំងមូលននរគ្នបក់ាហ្វវ (អ្ងដូ់ក ព្ម) អារា៉ាប កីារនបតងហ្ផេងគ្នៃ  (Setoyama, 2013) 
 

 រំករែែមម 
ហ្ោយមិនគតិពីជាំហានកែនចៃដាំបូងកដលអ្ៃែហ្របី បាំកបែែមម គឺជាទិដាភាព្ាំខ្ន់ននការកែនចៃកាហ្វវ។

បាំកបែែមម គឺជាដាំហ្ណីរការហ្មត្តប៉ាូលី្ ែៃុងអ្ាំ ុងហ្ពលកដលជាតិ្ កររតូវានបាំកលងហ្ៅជាអា្ុីត ឧ្ម័ន ឬអា
ល់ែុល។ ហ្មផេតិ និងាែ់ហ្តរភីាគហ្រចនីពាែ់ព័នធនងឹដាំហ្ណីរការហ្នេះ  
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fermentation)។ រប្ិនហ្បអី្ៃែរគប់រគងដាំហ្ណីរការននការបាំកបែែមមហ្នេះ
ានលអ អ្ៃែអាចបហ្ងកនីរ្ជាតិនន (និងការតប្ៃងមែវញិ) កាហ្វវាន។ រប្និហ្បែីៃុងដាំណាែ់កាលបាំកបែ
ែមមហ្នេះមានដាំហ្ណីរការមនិលអ អ្ៃែនឹងផលតិានកាហ្វវមនិលអ្ រមាប់ផឹែកដរកដលបណាត លឱ្យមានគុណភាព 
និងរាែ់ចាំហ្ណញ ប។ 

បាំកបែែមមានចាប់ហ្ផតីម ហ្ៅហ្ពលកដលកផលកាហ្វវចាប់ហ្ផតីមទុាំហ្ៅហ្លីហ្ដីម ហ្វយីមានរយៈហ្ពលរវូតដល់
រគ្នប់កាហ្វវាន្មងួតដល់្ាំហ្ណីម ១២% ្រមាប់្តុែទុែ។ អ្រត្ត និងរយៈហ្ពលននដាំហ្ណីរបាំកបែែមម រតូវ
ានរងឥទធពិលមួយចាំនួនននការករបរបួលហ្ផេងៗគ្នៃ  រមួមាន្ីតុណា ភាព ពនលឺរពេះអាទិតយ/ មលប់ លាំវូរខ្យល់ អុ្ែ
្ុីក្ន ឬែងវេះអុ្ែ្ុីក្ន និងចាំណុេះ្ករ។ បាំករបាំរលួ ាំងហ្នេះ នងឹជរមុញ ឬបង្ហអ ែ់ការផលិតាែ់ហ្តរ ី ហ្មផេតិ 
និង/ឬការដុេះផេតិ កដលជេះឥទធិពលដល់ការបាំកបែែមម ដូហ្ចៃេះវាជេះឥទធិពលដល់គុណភាព និងរ្ជាតិកាហ្វវ។ 

ាែ់ហ្តរមីានហ្រចនីហ្ៅែៃុងបរយិកា្ធមមជាតិ កដលមាន្កាត នុពលែៃុងការប៉ាេះពាល់ ាំងគុណភាពលអ 
និងមិនលអត្តមរយៈការបាំកបែែមម។ របហ្ភទហ្មផេតិខ្លេះតិចដុេះលូតោ្់ត្តមធមមជាតិ ហ្ េះយ៉ា ងណាែ៏ហ្ោយ 
ការដុេះលូតោ្់ហ្នេះ វាជេះឥទធិពលជាវជិជមានដល់រ្ជាតិកាហ្វវ។ ផេតិហ្នេះវាប៉ាេះពាល់ដល់កភៃែ និងរចមុេះ
មនុ្េយ៉ា ងង្ហយ វាមនិលអ្ រមាប់កាហ្វវហ្ទ។ ហ្ដមីបបីង្ហក រផេតិ ការពារការបាំកបែែមមពីការហ្ែីតហ្ ងីែៃុងរយៈ
ហ្ពលយូរែៃុងការ្មងួតកាហ្វវហ្ៅហ្រកាមែហ្តត រពេះអាទតិយ ឬជាមួយមា៉ា ្ុីន្មងួតហ្មកានិច និងការពាររគ្នប់កា

 

មិន ន់ទុាំ ទុាំ ពា
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fermentation


 

 

ហ្វវ និង/ឬកផលពី្ ីតុណា ភាពរតជាែ់ហ្ពលយប់ នងិទឹែ្ហ្នេមីហ្ដីមបែុីាំហ្អាយរតូវ្ាំហ្ណីមមតងហ្ទៀត។ ហ្បអី្ៃែ
ហ្ឃញី ឬធាំែលិនផេតិ រតូវរបញាប់្មងួតជាបន្ទា ន់។ 

របហ្ភទធុងកដលរតូវហ្របី្ រមាប់ផាុែមានដូចជា "ធុងបាំកបែែមម" អាចជេះឥទធិពលដល់ការលូតោ្់នន
ពពួែមីរែុប។ ធុង្រមាប់ផាុែកដលមាននផារគ្នត ឬហ្រគីមកផៃែហ្លី ង្ហយនងឹអ្នុញ្ញា តឱ្យាែ់ហ្តរ ីនិងផេតិដុេះលូត
ោ្់ ហ្វយីពិាែែៃុងការ្មាអ តណា្់។ ជាញឹែញាប់ ធុងហ្ោវធាតុ ាល ្ាិច និង្ុីម៉ាងត៍រតូវានហ្របីហ្ៅ
ហ្ពលដាំហ្ណីរបាំកបែែមមកាហ្វវ។ 

ាែ់ហ្តរ ី ហ្មផេតិ នងិផេតិ មានលែខខ្ណឌ ដុេះលូតោ្់ផ្លា ល់ខ្លួនរប្់ពែួវាខុ្្ៗគ្នៃ ។ ាែ់ហ្តរលូីត
ោ្់ានលអបាំផុតហ្ៅដាំណាែ់កាលដាំបូងននដាំហ្ណីរការ្មងួត ហ្ៅហ្ពលកដល្ាំហ្ណីមកផលខ្ព្់។ ហ្ៅហ្ពលកដល
្ាំហ្ណីមធាល ែ់ចុេះ ជាលែខខ្ណឌ អ្នុហ្រគ្នេះដល់ការលូតោ្់ហ្មផេតិ។ ហ្ៅហ្ពលរគ្នប់/ កផលកាហ្វវបនត្ មងួត ការ
លូតោ្់រប្់ផេតិទាំនងនងឹហ្ែីតមាន។ អ្ៃែនឹងចង់ពិហ្សាធជាមយួនឹងកាហ្វវតូចៗ ហ្ដីមបកី្វងយល់អ្ាំពីធមម
ជាតិននហ្មផេតិ។ ឧ វរណ៍ កាហ្វវកដលានកែនចៃពីធមមជាតិ អ្ៃែអាចផ្លអ ែដាំហ្ណីរការ្មងួតកផលកាហ្វវ ហ្ោយ
ផ្លល ្់បតូរភាៃ ែ់ង្ហរ្មងួតតណាមួយ (ដូចជា រពេះអាទតិយ និងខ្យល់) ហ្ៅជាំហានណាមយួែៃុងដាំហ្ណីរការ្មងួត 
(រប្ិនហ្បីអ្ៃែចង់ោាំហ្មផេតិ អ្ៃែអាចរង់ចាាំរវូតដល់រគ្នប់/ កផលកាហ្វវ ានាត់បង់ទមងន់ ៥០% ននទមងន់វាពី
ដាំបូង)។ បន្ទា ប់មែ ហ្ដីមបវីាយតនមលថាហ្តាីែ់ហ្តរ ីនងិហ្មផេតិរបហ្ភទណាកដលែាំពុងដុេះលូតោ្់ អ្ៃែអាចោែ់ 
កផលកាហ្វវហ្ៅែៃុងធុងបាំកបែែមម (ធុងទាំវាំប៉ាុនណាែ៏ាន ជាធុងកដលអាចបិទជតិ ហ្វយីកដលរតូវានផលតិ
ហ្ចញពី្មាា រៈរបហ្ភទ្រមាប់ផាុែហ្្បៀង) ហ្ោយមាន ឬគ្នម នទឹែ។ ហ្មផេតិ ជាធមមត្តផលិតរសាកផអម ឬែលនិចា
វ ួយ។ រប្ិនហ្បីែលិនកាល យជាជូរ ឬចត់ អ្ៃែទាំនងជាចាប់ហ្ផតមីបណតុ េះផេតិ អ្ៃែនឹងរតូវយែរគ្នប់/ កផលកាហ្វវហ្ចញ
ពីធុងបាំកបែែមម ហ្វយីបនតដាំហ្ណីរការ្មងួត។ ខ្ណៈហ្ពលែាំពុងបាំកបែែមម កាហ្វវគួរកតរតូវានរតួតពិនិតយជា
ហ្រចីនដងែៃុងមួយនថង ហ្ដីមបឱី្យ្ញ្ញាណាមួយននការហ្ធវបីាំកបែែមមហ្លី្ លប់ អាចរតូវហ្ធវី្ ែមមភាពយ៉ា ងឆាប់រវ័
្។ ការហ្ធវបីាំកបែែមមហ្លី្ ពីមួយហ្មា៉ា ង ឬែនលេះហ្មា៉ា ងែៃុងមួយនថង នឹងមិនប៉ាេះពាល់ដល់កាហ្វវខ្ល ាំង ដូចការហ្ធវី
បាំកបែែមមខ្ល ាំងកាល ពី ១ ហ្ៅ ៣ នថងហ្ន្ទេះហ្ទ។ វាយតនមលកាហ្វវឱ្យានញឹែញាប់ហ្ៅែរមិតែ្ិោា ន ហ្ោយការដុត 
និងភលែ់រ្់ជាតិវា ហ្ដមីបធីាន្ទថា វធិីកែនចៃកដលែាំពុងផលិតវាហ្ឆលីយតបនងឹលទធផលកដលចង់ាន។ 

ការបាំកបែែមមែ៏រតូវានហ្របីហ្ដមីបបីាំកបែ និងបនធូររ្ ប់បុចិទីន (ជាតិអ្នធលឹ) ពីរគ្នប់កាហ្វវបន្ទា ប់ពី
កផលកាហ្វវរតូវានហ្គយែសាច់ហ្ចញហ្ៅែៃុងដាំហ្ណីរការោង្មាអ ត បន្ទា ប់មែទឹែអ្នធឹលអាចយែហ្ចញាន
យ៉ា ងង្ហយ កដលរតូវយែហ្ចញហ្ោយមា៉ា ្ុនីោង្មាអ តរគ្នប់។ របហ្ភទននការហ្ធវបីាំកបែែមមហ្នេះ អាចរតូវាន
ហ្ធវីហ្ោយមានខ្យល់ (រតូវានហ្គសាគ ល់ផងកដរថាជាការហ្ធវីបាំកបែែមម្ ងួត - ហ្ោយគ្នម នទឹែ) ឬ ហ្ោយគ្នម នខ្យល់ 
(ការហ្ធវីបាំកបែែមមហ្្ីម - ហ្ៅែៃុងទែឹ)។ ដាំហ្ណីរការននការហ្ធវីបាំកបែែមមហ្្មី បហ្ងកីតឱ្កា្មយួហ្ទៀត ហ្ដីមបី
យែរគ្នប់កាហ្វវកដលមនិ ន់ទុាំ និងមិន ន់ធាំហ្ពញលែខណៈកដលអ្កណត តហ្ៅខ្ងហ្លីហ្ចញ។ ហ្ េះយ៉ា ងណាែ៏
ហ្ោយ វាែ៏រតូវការទែឹហ្រចីន និងហ្រាងចរែរបរពឹតតែមមទឹែផងកដរ ហ្រពាេះទែឹមានទាំហ្ន្ទរហ្ៅជាអា្ុតីខ្ល ាំង ហ្ៅែៃុង
ដាំហ្ណីរការននការហ្ធវីបាំកបែែមម ហ្វយីវាអាចបងកអ្នតរាយដល់រុែខជាត ិ និងបរសិាា ន រប្ិនហ្បីវាមនិរតូវានរតតួ
ពិនិតយ។ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

រូបទី៣៖ មា៉ា រទិចមួយននការកែនចៃរ្ជាតិកាហ្វវ បង្ហា ញលទធផលរ្ជាតិពីការកែនចៃហ្ផេងៗគ្នៃ  
របភពៈ www.torchcoffee.asia 

 

 ររមិាណសហំ្ណើ ម 
ការហ្ធវីបាំកបែែមមកដលរតឹមរតូវ គឺមានសារៈ្ាំខ្ន់្រមាប់កាហ្វវមានគុណភាពលអ ការកាត់បនាយ

បរមិាណ្ាំហ្ណីម គឺជាជាំហាន្ាំខ្ន់មួយហ្ទៀត ហ្ៅហ្ពលកដលពោយមផលតិកាហ្វវកដលមានគុណភាពលអបាំផុ
ត។ កផលកាហ្វវកដលរតូវានហ្រជី្ហ្រ ី្ ថមីៗ រ្្់ៗ មានបរមិាណ្ាំហ្ណីមរបកវល ៥០%។ ហ្ោយមនិគិតពីវធិី
សាស្រ្តកដលានហ្របី (ោង្មាអ ត ឬ្ងួតត្តមដាំហ្ណីរការធមមជាតិ) បរមិាណ្ាំហ្ណីមរតូវានកាត់បនាយដល់ 
១២% ហ្វយីរែាទុែហ្ៅទីហ្ន្ទេះជាប់ោប់។ កាហ្វវ្ ងួតរតឹមរតូវនឹងមានរ្ជាតិឆាង ញ់ជាង វាែ៏នងឹមានរយៈ
ហ្ពលយូរែៃុងការ្តុែទុែផងកដរ។ ខ្ងហ្រកាមហ្នេះជាវធិមីួយចាំនួនហ្ដមីបហី្ធវីឱ្យបរមិាណ្ាំហ្ណីម និងគុណភាពកា
ហ្វវឱ្យរបហ្្ីរហ្ ងី។ កាហ្វវគួរកតរតូវ្មងួតហ្រកាមែហ្តត រពេះអាទិតយ ឬជាមួយមា៉ា ្ុីន្មងួតកាហ្វវ។ ហ្ៅែៃុងផាេះ 
កាហ្វវង្ហយនងឹដុេះផេតិ និងមនិអាចរតួតពិនិតយាននូវការហ្ធវីបាំកបែែមម។ ការ្មងួតហ្ៅហ្លីដី អាចផតល់នូវលទធ
ផលមិន្ុគី្នៃ  ហ្រពាេះនផាដ ី ឬហ្បតុងនងឹផ្លល ្់បតូរ្ីតុណា ភាពយ៉ា ងខ្ល ាំងហ្ៅហ្ពលយប់ និងហ្ពលនថង។ ផាុយហ្ៅវញិ 
ការ្មងួតហ្ៅហ្លីករគ (ហ្ោយហ្របីថា្ហ្ធវីពី្ ាំណាញ់ហ្អ្រែង់) អាចជួយរគប់រគងលាំវូរខ្យល់ និង្ីតុណា ភាព
ានលអ។ រគបកាហ្វវហ្រៀងរាល់យប់ ពីហ្ល ីនិងពីខ្ងហ្រកាម ជាឧ វរណ៍ជាមយួវតាុមនិរជាបទឹែ ហ្រពាេះហ្ៅហ្ពល



 

 

្ីតុណា ភាពធាល ែ់ចុេះ ខ្យល់ហ្្ីម និងបហ្ងកីត្ាំហ្ណីមវាមនិអាចរជាបចូលកាហ្វវាន។ វាមិនចាាំាច់បទិជិតហ្ទ 
ហ្ េះជាយ៉ា ងណាែ៏ហ្ោយវាគួរកតរតូវានរុ ាំ ាំងរ្ុងកដរ។ អ្ៃែមិនចង់ឱ្យ្ាំហ្ណីមហ្ន្ទេះរតូវានរ្បូយែហ្ ងី
វញិហ្ោយរគ្នប់កាហ្វវហ្ទ ហ្បីរគ្នប់កាហ្វវរ្បូ្ាំហ្ណីមវញិហ្ន្ទេះ វានងឹបាំផ្លល ញរចន្ទ្មព័នធហ្កា្ិកា និងហ្ធវឱី្យកា
ហ្វវខូ្ចយ៉ា ងរវ័្។ កាហ្វវខូ្ច ជាធមមត្តមានែាំណត់ចាំណាាំរ្ជាតិកដលរតូវាននិយយថាដូចជាហ្ឈ ី។ 

បរមិាណ្ាំហ្ណីមរប្់កផល ឬរគ្នប់កាហ្វវ អាចរតូវានវា្់ហ្ោយឧបែរណ៍វា្់្ាំហ្ណីម ឬអ្ៃែអាច
ហ្របីគណិតវទិោជាមូលោា នហ្ដមីបែីាំណត់បរមិាណ្ាំហ្ណីម។ ្រមាប់ហ្ពលហ្រកាយ ្ូមកញែកាហ្វវចាំនួន ១២
គី ូរកាមហ្ចញហ្ោយក ែ ប៉ាុកនត្ មងួតវាត្តមរហ្បៀបដូចគ្នៃ នងឹចាំនួនហ្ផេងហ្ទៀតកដលហ្ៅ្ល់។ ថលឹង្ាំណាលកា
ហ្វវហ្ន្ទេះហ្រៀងរាល់ហ្ពលនថង នងិហ្ពលយប់ហ្ដីមបែីាំណត់ការាត់បង់/ ហ្ែីនហ្ ងីនន្ាំហ្ណីម។ ហ្ោយមនិគិតពី
ដាំហ្ណីរការកដលអ្ៃែហ្របី អ្ៃែនឹងចង់្មងួតរគ្នប់កាហ្វវរវូតដល់្ាំហ្ណីមហ្ៅ ១២%។ ហ្ េះជាយ៉ា ងណាែ៏
ហ្ោយ ទាំងន់ចុងហ្រកាយនឹងករបរបួលអារ្័យហ្លដីាំហ្ណីរការ្មងួតរប្់អ្ៃែ។ ្រមាប់ដាំហ្ណីរយែសាច់កផលហ្ចញ
ហ្ោយធមមជាត ិ ទាំងន់កផលកាហ្វវកដល្មងួតចុងហ្រកាយគួរកតមាន ៤គ ូីរកាមរប្ិនហ្បីទាំងន់កផលរ្្់ដាំបូងគ ឺ
១២គ ូីរកាម (១៨,៣ គី ូរកាមរប្និហ្បីទាំងន់ដាំបូង ១០០គី ូរកាម)។ ្រមាប់ដាំហ្ណីរការោង្មាអ តកា
ហ្វវ ទាំងន់ចុងហ្រកាយគួរកតមាន ២,២គី ូរកាម រប្ិនហ្បីទាំងន់កផលរ្្់ដាំបូងគ ឺ ១២គី ូរកាម (៣៣
គី ូរកាម រប្ិនហ្បទីាំងន់ដាំបូង ១០០គី ូរកាម)។ ្ូមែត់្មាគ ល់ថា ទមងន់កាហ្វវកដលានកែនចៃត្តមធមម
ជាតិ មិន ែ់ទងនឹងទមងន់កាហ្វវកដលកែនចៃ ហ្ោយការោង្មាអ តហ្ទ ហ្រពាេះកាហ្វវកដលានកែនចៃត្តមធមមជាត ិ
គឺថលឹងកផល ាំងមូល។ 

ជាចុងបញ្ច ប់កាហ្វវគួរកតរតូវានទុែហ្ចាលហ្ៅហ្លដីី (ឧ វរណ៍ហ្ៅហ្លីែាំរាលឥដា)។ ហ្បីអាចហ្ធវីាន
្ូមទុែកាហ្វវហ្ៅែៃុងឃ្ល ាំងកដលមានការកថ ាំានលអ ជាមួយនឹងដាំបូលខ្ព្់ការពារពីទែឹហ្ភលៀង ហ្វយីកដល
ការពារកាហ្វវែុាំឱ្យរតូវែាំហ្ៅរពេះអាទិតយ។ ពិចារណាហ្របថីង់រគ្នប់ធញ្ាជាតិ (http://grainpro.com/gpi/) កដល
ជាថង់ធាំ អាចបិទជតិ/ ចងហ្ ងីវញិាន កដលការពារ្ាំហ្ណីមករបរបួលពខី្ងហ្រៅ ប៉ាុកនតហ្ៅកតអាចឱ្យកាហ្វវ
រ្ូបខ្យល់ាន។ 

្មបែរគ្នប់កាហ្វវ កដលរតវូាន្មងួតរវូតដល់ហ្ៅ្ាំហ្ណីម ១២% គួរកតរតូវានរែាទុែហ្ៅ
្ាំហ្ណីមករបរបួលពី ៦០-៧០% ឬតិចជាងហ្នេះ។ ពិនិតយថា្ាំហ្ណីមករបរបលួរប្់អ្ៃែហ្ៅ ៧០% ែៃុងអ្ាំ ុង
ហ្ពល្តុីណា ភាព បបាំផុតហ្ពលនថងរប្់អ្ៃែ ពីហ្រពាេះការធាល ែ់ចុេះនន្ីតុណា ភាពនងឹបហ្ងកីន្ាំហ្ណីមករបរបួល។ 

កាហ្វវនបតង/ កាហ្វវកដលមនិរតូវាន្មងួតឱ្យហ្ៅ្ាំហ្ណីម ១២% អាចហ្ធវីឱ្យខូ្ចហ្ោយសារការរែី
លូតោ្់ននាែ់ហ្តរ ីផេតិ ឬហ្មផេតិកដលមិនចង់ាន។ ហ្នេះជាការពតិ ជាពិហ្្្ រប្និហ្បីរគ្នប់ពូជរតូវាន
្មាល ប់។ ដរាបណារគ្នប់ពូជហ្ៅកតមានជីវតិ ្ែមមភាពអ្ង់្ុីមនងឹធាន្ទថាគុណភាពហ្ៅកតខ្ព្់។ ហ្ធវីយ៉ា ង
ណាឱ្យែរមតិ្ាំហ្ណីមកាហ្វវរប្់អ្ៃែហ្ៅ បរតមឹ ១២% ភាល មៗបន្ទា ប់ពីរបមូលផល ហ្ដីមបឱី្យរគ្នប់ពូជហ្ៅកត
មានជីវតិ។ រប្ិនហ្បីអ្ៃែ្មងួតកាហ្វវឱ្យហ្ៅ្ាំហ្ណីមហ្រកាម ១០% រគ្នប់កាហ្វវនឹងករបជាផុយរ្ួយ ហ្វយី
អាចនឹងខូ្ចហ្ៅហ្ពលយែ្មបែហ្ចញ។ ហ្នេះរតូវានហ្គនយិយថា ភាពកផអម្រមាប់្ាំហ្ណីមរគ្នប់កាហ្វវ្ ងួត 
គឺហ្ៅចហ្ន្ទល េះពី ១០-១២%។ 
 ហ្សនែតសីនៃដិ្ឋា ន 

ែ្ិែរោាំកាហ្វវខ្ៃ តតូចកដលមានបាំណងបហ្ងកីនរប្ិទធភាពរបមូលផល និងទទលួានតនមលលអបាំផុត
្រមាប់កាហ្វវរប្់ពែួហ្គ រតូវកតហ្រជី្ហ្រ ី្ បហ្ចចែហ្ទ្កែនចៃកាហ្វវកដល្មរ្បនឹងធនធានែៃុងរ្ែុកដល



 

 

ានផតល់ឱ្យដល់ពួែហ្គ (ឧ វរណ៍ ទែីកនលង ទែឹ រពេះអាទិតយ) កដលអាចកាត់បនាយការខ្វេះខ្ត ហ្វយីកដល
្មរ្បនឹង្កាត នុពលរ្ជាតិជាែ់ោែ់រប្់ពូជកាហ្វវ។ គ្នម នវធិណីាមួយកដលរតមឹរតូវែៃុងការកែនចៃកាហ្វវ
ហ្ យី។ ហ្លីែទឹែចតិត និងបាំពាែ់ឧបែរណ៍ឱ្យែ្ែិរហ្ដីមបរីបមូលផលកផលកាហ្វវទុាំ កផល ាំងមូល ហ្ដមីបហី្អាយពួែ
ហ្គទទួលានតនមលលអបាំផុត។ សាែលបង និងពោយមនូវបហ្ចចែហ្ទ្កែនចៃហ្ផេងៗហ្ដមីបហី្មីលថា ហ្តីអ្វីកដល
របហ្្ីរបាំផុត្រមាប់បរបិទ និងទីផារជាែ់ោែ់រប្់អ្ៃែ។ ការរបមូលផល ការកែនចៃ និងការ្តុែទុែរតឹមរតវូ 
អាចហ្ធវឱី្យកាហ្វវមានតនមលខ្ព្់្រមាប់ទផីារកាហ្វវកដលែាំពុងរែីចហ្រមីនហ្ៅហ្លីពភិពហ្ោែ។ 
  
 ឯែសារហ្ោង នងិគរភព 
The author attended a coffee processing class hosted by Torch Coffee Lab in Pu’er China,taught by Dr. Mario 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fermentation 
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