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ការភ្ណរនំ 

សៅាមតំបន់អាេីុរតូពិចភាគសរចើន, េំខាន់បំផុតសៅវាលភ្រេមានសភលៀង,ធាល ប់មានការសក្ើនស ើងយ៉ាងសលឿនថ្នចំ
ការសោតភ្ លោំរាប់ជាអា។ ការសក្ើនស ើងថ្នផលិតផលសោតអាចសធវើឲតំរវូការចំណីេតវសក្ើនស ើង, 

ស ើយវាជំនូេក្ភ្នលង ំណំបុរាណជាសរចើន,រមួទំងតំបន់ោំរេូវ ីខ្ពេ់ផងភ្ រ។ 

 ំណំសោតសៅអាេីុបចែុបបនមានអទិភាពលូតោេ់យ៉ាងខាល ំង, េូមបីភ្ត 

ប៉ាុនែ នោន់ឆ្ែ ំមុនពួក្ឈ្មួញមក្ពីអឺរ ៉ាបុយក្ ំណំសៅទិេខាងសក្ើត, ោំណំសនោះ
សៅថា ចបធា(coix lacryma-jobi) ោំណំសនោះបាន ុោះសៅទិេខាងតបូង, អាេីុខាង
តបូងនិងអាេីុខាងសក្ើត។ ោំណំសនោះនូវភ្តបនឋោំ ុោះេពវថ្ថញ, វាោំណំរាប់ធុញ្ជជ តិ
េំរាប់មនុេសទូសៅ,ស ើយវាក៏្ជាចំណីេតវផងភ្ រ(រាប់ធុញ្ដជាតិនិងចំណីេតវ)។ 

ាមរកុ្ខវទិយ, ោំណំចបធាគឺោំណំរបចំឆ្ែ ំ(១ឆ្ែ ំ), របសភទសមម រតង់,របភ្វង១សៅ២ភ្ម៉ាត សមម សនោះមានញីនិង
សមម ល,វាមានផ្កក ញីនិងផ្កក សមម លខុ្េាែ សៅសលើស ើម។ ផ្កក ញីមានពណ៏សលឿង,សាវ យ ឬរាប់ពណ៏សាែ ត, ភាគ
សរចើនរាង ូចទឹក្ភ្ភែក្(ស តុសនោះសទើបសគសមម ោះទឹក្ភ្ភែក្សោក្យ៉ាូប)។ ពូជភ្ លមានេំបក្ទន់រតូវបានសគយក្សៅ
បរសិភាគ(coix lacryma-jobi Var. ma-yuen)និងពូជភ្ លមានពូជេំបក្រងឹ( coix lacryma-jobi var. stenocarpa និង 

monilifer) ភាគសរចើនសរបើសៅសលើេំភារោះតុបភ្តង(FAO)។ 

ោំណំចបធាមិនរតូវបានចត់ទុក្ខោំណំចមបងសទ, ស ើយវាភ្តងភ្តថយចុោះសោយសា ំណំរេូវបាននំមុន,
ឧទ ណ៏ រាប់ធុញ្ដជាតិមួយភ្ផែក្តូចបានោំេំរាប់ចំណីអាហារនិងចំណីេតវ។ កាត់បនែយស ើមរេូវ,អវីភ្ ល



ចង់និយយថ្នFAO អាហារបំប៉ានសំារាម់មនុេសរគប់របូសៅរាប់រេូវនិងរាប់ធុញ្ដជាតិ គឺោំណំចបធា(ស ើមទឹក្
ភ្ភែក្យ៉ាូប) គឺ“ោំណំបនា ប់បនសំយ៉ាងេំខាន់”។ របភ្ លស ើមចបធាគួភ្តមានការយក្ចិតតសរចើនជាងសនោះ។ 

ស ើមចបធាសរបើរបាេ់សៅាមភ្បបបុរាណ 

ស ើមចបធារតូវបានសរបើរបាេ់ជាចំណីអាហារផងនិងចំណីេតវផង។ ាមរយោះសគ រទំព័រសវបសាយPROSEAថ្ន
ស ើមចបធាcoix lacryma-jobi,ទំនង់១០០រកាមថ្នរាប់ចបធាភ្ លអាចបរសិភាគបានផាុក្សៅ: ទឹក្ ១០.១សៅ ១៥.០
រកាម, របូសតអីុន ៩.១ សៅ ២៣.០រកាម, ខាល ញ់ ០.៥សៅ ៦.១រកាម, កាបូហាយសរ ត(ជាតិេករេំរាប់រាងកាយ)
៥៨.៣សៅ៧៧.២រកាម,ហាវ ប័រ(ផឋល់េុខ្ភាព ល់រាងកាយ)០.៣សៅ៨.៤រកាមនិងជាតិសផេ០.៧សៅ២.៦រកាម។
ជាតិថាមពលរបភ្ ល១៥០០គី ូេសូលក្ែុង១០០រកាម(1500kj/100g)។សទោះបីជាោំណំអន់ថយក៏្សោយ, 

ស ើមចបធាជារាប់ធុញ្ដជាតិអាហារបំប៉ាន,វាផាុក្ជាតិខាល ញ់និងរបូសតអីុនសរចើន
ជាងរាប់អងករនិងរេូវសាលី។ 

ពូជេអឹតនិងមិនេអឹតទំងពីរសនោះរតូវបានោំ ុោះសៅតំបន់ភាគខាងតបូងនិងទិេ
អាសគែយ៏ថ្នទវីបអាេីុ, ូចជារបសទេចិន។ស ើមចបធារតូវបានសរបើរបាេ់បាន
សរចើនចភ្បបយ៉ាង៖ ឧទ ណ៏, សៅក្ែុងរបូភាពវារតូវោំ ូចបាយនិងមានទឹក្             

   ១ស ើមចបធាបានចំអិន               េំលរនិងសរគឿងទឹក្( ូចជាទឹក្រតី......)និងបភ្ងអម។ផងភ្ លនំភ្ លសធវើពីស ើម
ចបធាវាមិនស ើងពីសរោោះការបាត់បង់ថ្នសារជាតិក្លូធិន(gluten), ការភ្ណនំថ្នសាលបំណងការោយសធវើនំបា៉ា ង់គឺ
សមស៉ាសធវើពីរេូវសាលី៧០%និង៣០%ថ្នសមស៉ាសធវើពីចបធា(PROSEA)។ 

ស ើមចបធាក៏្អាចសធវើជារសាសបៀរផងភ្ រ, អែក្េិក្ារពីមនុេសសោក្វជិជបណឍិ ត, (Dr.Malcolm Cairns)មា៉ាខ្ម 
សខ្ឿន បានផឋល់របាយការថាោំណំមួយសនោះមានការបាត់បង់ពីតមបន់ ីខ្ពេ់ថ្នAngami Nagas (អង់ហាគ មីណ
ហាគ )ភូមិភាគឥសានរបសទេឥណឍ , ស ើមចបធាគឺជា ំណបុរាណរបេ់របជាជនក្េិក្រណហាគ បានោំ ុោះសធវើជា
រសា,និងសធវើជាអាហារេំរ ៉ាន់និងទឹក្ភ្តរផងភ្ រ។ 

របជាក្េិក្រសៅតំបន់ណហាគ ក៏្យក្ស ើមចបធាសធវើជាចំណីរជូក្និងចំណីមាន់ផងភ្ រ,វាជាធនធានចំណីេតវក្ែុង
តំបន់,ស ើមចបធាអាចផឋល់េតវសពលសៅេល់គល់ឬវាខូ្ចឬទំងលអផង,របាយការណ៏របេ់PROTEAបាននិយយ
ថាសមស៉ាស ើមចបធាអាចជំនួេសមស៉ាសោតេំរាប់ចំណីេតវ ូជជាចំណីមាន់,ទ....។ 

េំរាប់សាលបំណងរសាវរជាវ, FAO’s coix lacryma-jobi L.រក្ុម ីសមម  សៅក្ែុងសគ ទំព័របានរបាប់ថាស ើមចបធា
ជារកុ្ខជាតិពណ៏ថ្បតងភ្ លមានរេ់ជាតិឆ្ែ ញ់។ ាមពណ៏មានក៏្បានរបាប់សទៀតថាជាអាហារបំប៉ាន់រេេ់,
របសទេឥណឍ បានោំសធវើជាបភ្នល ២៩.៩%សពលរាងេងួត, ៨.៥%របូសតអីុន,២៧.៩%ហាវ ប័រ,៨.៩៦%សផេ,២.៧%វ ិ
ខ្យុរ ័េក្មម,(ether extract)និង៥១.៩%អីុរតូភ្េន(nitrogen-free extract)។ 



របាយការណ៏របេ់FAOថារបសទេឥណឍ , ស ើមរកុ្ខជាតិចបធាទទួលបានទនធិផលរបភ្ ល១៣.៩សានថ្នរកុ្ជាតិ
ថ្បតងរបសភទសនោះក្ែុង ិចា(៦.១ រវាេ់អាសមរចិ សាន/អា)។  ីវាលសមម ថ្នរបសទេឥណឍ និងសាែ ប័នរសាវរជាវ
ចំណីេតវបានផឋល់នូវពូជចបធា,រមួជាមួយBidhan Coix 1.ពូជសនោះរតូវបាន ុោះយ៉ាងលអសៅតំបន់បាង គលខាង
លិច,អូរសីា,អាសាម,បីហាខាងសជើង ស ើយមានទនធិផលជាមធយម៣៤សាន/ ិចា(១៥.២២ រវាេ់អាសមរចិ សា
អា)និងទនធិផលសពលរាងំេងួត៦.៩សាន/ ិចា(៣.០៤ រវាេ់អាសមរចិ សាន/អា)។ និងបានកាត់យក្សៅឲចំណី
េតវក៏្បានភ្ រ។ 

បភ្នែមសៅនិងេំភារោះក្េិក្មមនិងអាហារបំប៉ាន,ស ើមចបធារតូវបានធាល ប់យក្សៅសធវើថាែ ំពយបាលសៅរបសទេចិននឹង
របសទេឥណឍ ផងភ្ រ។រាប់ធុញ្ដជាតិសនោះផាុក្សៅសារជាតិក្ង់ោអីុត(Kanglaite)ជាអងគធាតុរាវាម នជាតិភ្ ល
សចញពីអីុន ូសេពើម(endosperm)ភ្ លអាចពយបាល ល់េួតនិងសថលើម,រក្ពោះនិងមហារកី្ េ់(េុ ន)ភ្ លរោឆ ភិ
បាលថ្នរបសទេចិនបានសធវើ។ ផលរបសយជន៏ថ្នឧេតរាប់ធុញ្ដជាតិចបធាភ្ លមានសារជាតិអានធីតូមារ
(antitumaor)ក្ែុងសនោះមានរមួជាមួយ ខូ្េិនូោយ(coixenolide)ផ្កលមីតីចអាេីុត(palmaitic acid)សេតរកិ្អាេីុត
(stearic acid)អូលិក្អាេីុត(oleic acid)និងលីនូលិក្អាេីុត(linoleic acid) (Waraluck, et al.)។ 

ចុងបចចប់,រាប់រកុ្ខជាតិរបសភទសនោះភ្ លមិនអាចញំុបាន(coix lacryma-jobi var. stenocarpa និង var. monilifer)
ពួក្វារតូវយក្សៅសធវើសរគឿងអង្ក ំភ្ លស រភាជ ប់សៅនិងរក្មារឬេំភារោះភ្ លសរបើេំរាប់តុបភ្តងសៅវញិ។ 

ចំ ុងផ្កកាម(Jamlong Pawkham),ជាមួយនឹងគំសរាងការអភិវឌ្ឃន៏ ីខ្ពេ់ ូលីេាីក្(Upland Holistic 
Development project)ភ្ លមានទីាំងសៅឆ្ងថ្មរបសទេថ្ថបានបក្
រសាយពីភ្ផលរងឹ,ការយក្ស ើមចបធាសធវើសរគឿងអលល័ងការស ើយមានរាងភ្វង
និងរាងពងរក្សពើរ។រាប់សនោះេែូលខាងក្ែុងមិនេូវរងឹស ើយង្យរេួល
សធវើជាអង្គ ំ។ ផ្កខាម(Pawkham)គីជាផារមួយេំរាប់សរគឿងក្ែុងផាោះភ្ លសធវើ
ពីរាប់ធុញ្ដជាតិសៅឯភាគខាងសជើងរបសទេថ្ថរបជាជនសធវើជាក្ភ្នសងថ្ 
ភ្បបជាជនជាតិភាគតិចបុរាណ។សៅក្ែុងឆ្ែ ំ២០១០បានរបកាេថាតំថ្ល
ថ្នរាប់ចបធា២០លីតមានតំថ្ល៤០០បាតរបាក់្របសទេថ្ថ($១៣.០០
 ុោល )។                                                                                              ២សរគឿងអលលង័ការសធវើពីស ើមចបធា 

ឪកាេផាយោណិជជក្មមថ្នរាប់ធុញ្ដជាតិចបធា‒ ផារភ្ លអាចសៅរចួ? 

ោណិជជក្មមទីផារេំរាប់រាប់ធុញ្ដជាតិចបធាបានមានស ើង,ជាពិសេេរបសទេចិននិងរបសទេថ្តវា៉ាន់,េំរាប់ផា
ទំងសនោះ,មាន ំណំបភ្នលជាសរចើនខុ្េាែ និងបភ្នលមានេលឹក្សរចើនស ើយផារសនោះសៅថា“សផៀលបាលីចិន”(Chinese 
Pearl Barley)ថវីសបើោំណំមិនរបាក្ ថាទសទរសាត(Hordeum vulgare)។សបើសរបៀបសធៀបសៅនឹងសោតនិងោំណំ
 ថ្ទសទៀត,ការអភិវឌ្ណន៏ោំណំចបធាមានការថយចុោះ។ 



ចប់ាំងពីឆ្ែ ំ១៩៩០មក្,ការផាយោណិក្មមស ើមចបធាបានភ្ចក្ចយសៅរបសទេោវនោះក៏្ជាការកាត់បនែយ
ភាពរកី្រក្សៅជនបទ។ សទោះជាយ៉ាងណ,ការភ្េត2006 UNESCAP-CAPSAបានចុោះផាយពីតំថ្លផលិតផល
ក្េិក្មម,រមួបញ្ជូ លស ើមចបធានិងោំណំ ថ្ទសទៀត,សៅភ្តមានតំថ្លទមសរោោះឈ្មួញក្ណឋ លជាអែក្ចចរតំ
ថ្ល។ពីក្េិោឍ ន,ចបធាសៅក្ែុងរេុក្នំសចញសៅសរៅរបសទេ ូចជាវតែុសៅាម ំសណើ រការ,បនា ប់ពីបញ្ជ ប់
ផលិតផលបាននំចូលរបសទេោវ,ភ្ លអាចបរសិភាគបានបភ្នឋ៉ាវាមានតំថ្លខ្ពេ់ភ្មន។អែក្េរសេរបានសអាយ
សយបល់ថាគួោក់្ទុនឲមាន ំសណើ រការសក្ើនស ើងស ើមចបធាសៅរបសទេោវស ើមបីជួយក្េិក្ររបសទេោវមាន
កំ្ថ្រខ្ពេ់( ុងសាវាតនិងប័ ឹម)។ 

េំណងណេ់,ស ើមចបធាសៅក្ែុងរបសទេោវបាន ំសណើ រការយ៉ាងពិតរបាក្ ។របព័នធេមាជិក្របេ់សអកូ្
សមម ោះខឺ្បីរជ័ូរ(Kirby Rogers)បានឲរបាយការថារក្ុម  ុនអីុក្ភី(XP Trading Co.)ាមសគ រទំព័រ
(http://xptradingcompany.com/),រក្ុម  ុនសនោះមានទីាំងសៅវាធាន(Vientiane),ចបធាសពលបក្េំបក្សចញ
េល់ភ្តរាប់(ឧទ រណ៏ រាប់ធុញ្ដជាតិ)ភ្ លអាចញំុបាន,សរគឿងសទេឬសមស៉ា។ 

ក្ភ្នលងសផសៀងៗសៅទវីបអាេីុនរតីិ,អែក្វទិយសាស្រេតភ្ផែក្អាហារបានរក្វធីិស ើមបី ំសណើ រការ ំណំរាប់ធុញ្ដជាតិ
ចូលសៅក្ែុងអាហារក្ែុងតំបន់។ឧទ រណ៏....អែក្វទិយសាស្រេតសៅេក្លវទិយល័យមា៉ា ជូរ(Mae Jo university)កំ្ពុង
េិក្ារអំពីេកាត នុពលការសធវើកាសរ ៉ាមពីរាប់ចបធា(Waraluck et al.)។ 

បរសិាែ នវទិយថ្នស ើមចបធា 

PROSEA បានបរយិយថាស ើមចបធាគឺជារបសភទរយោះសពលខ្លីថ្នការោំ ុោះ (ឧទ ណ៏.....វាធន់និង ុោះផ្កក សលឿន
សៅរយោះសពលខ្លី, បុភ្នឋ៉ានឹងមានផ្កក រយោះសពលភ្វងឬសពលខ្លីាមសាែ នភាព) ការសនោះរតូវការេីតុណហ ភាពខ្ពេ់សោយ
សភលៀងសរចើននិងមាន ីជាវជាតិេមស តុផល។ 

សៅតំបន់រតូពិចរកុ្ខជាតិអាច ុោះបានកំ្ពេ់ខ្ពេ់ជាងេមុរទ២០០០ភ្ម៉ាត
(៦៥៦១ វិត)។េ 

សពលមានការរាងំេញួតយូ,ស ើមចបធាអាច ុោះមានទឹក្ជនបាន,ថ្រពភ្ ល ុោះ
សោយឯក្ឯងភាគសរចើនបានរក្ស ើញសៅតំបន់សេើមាមបសណឋ យរបោ
យ។ សោក្វជិជបណឍិ ត លូរ ីលីរអូី(Dr.Lory Lirio)ជនជាតិ វីលីពីនភ្ផែក្រកុ្ 

៣ថ្រព ុោះឯក្ឯងចបធា 

 

http://xptradingcompany.com/


រក្ស ើមចបធា,បានបង្ហ ញ,តំបន់ ីភក់្លបប់,ថ្រពភ្ ល ុោះឯក្ឯងភាគសរចើន ុោះជាបនតាែ ាមរយោះពនលក្និងរាប់
ពូជភ្ លធាល ក់្ចុោះ។ស ើមចបធាអាចបនតពូជបានរេួលសោយធមមជាតិ,បភ្នត៉ាមានការលូតោេ់យឺតបនតិច,សៅតំបន់
ភ្ លសពញចិតត(FAO)សទោះជាយ៉ាងណក៏្សោយាមរយោះវជិជបណឍិ តលីរអូី,សៅាមតំបន់ភាគសរចើនថ្រពចបធាសៅ
សរកាមការកំ្រាមកំ្ភ្ ងស ើមបីឲរាប់ពូជធងន់បានរបមូលសៅសនោះនឹងការោរថ្រព ុោះសោយខ្លួនឯង។ 

សរៀបចំ ីេំរាប់ស ើមចបធា 

ចបធាភាគសរចើនរក្ស ើញសៅតំបន់ថ្រពឬតំបន់ ីទួល។ាមរយៈPROSEAS’សគ រទំព័រCoixlacryma-jobi ការោរ

ពីមុនោំជាមួយថាែ ំេំោប់ផសិត, ឬរាំទឹក្សៅឋ អ ុនៗជាមុន(៦០-៧០°C/១៤០-១៥៨°F )របភ្ លជា១០នទី
ស ើមបីរគប់រគងឬគំចត់ផសតិ(Ustilagocoicis)។ បនា ប់មក្សយើងអាចយក្សឈ្ើចុោះ ីជំសៅរបភ្ ល៥េង់ទី
ភ្ម៉ាត(២អីុច)ស ើយចប់សផឋើមោំសៅស ើមរ ូវសភលៀង។ទីទួលរតវូសខ្លៀតពីាែ ៣០េង់ទីភ្ម៉ាត(១២អីុច)ជួរគួ
សខ្លៀតពីាែ រ៤០សៅ៨០េង់ទីភ្ម៉ាត(១៦សៅ៣២អីុច)ថ្ផារក្ោទំងសនោះគួរចំនយរាប់ពូជ៧សៅ១៥គី ូ/
ក្ែុងមួយ ិចា(៦.២សៅ១៣.៤សផ្កន/ក្ែុងមួយអារ)។ការកាត់ស ើមោំបនឋអាចសធវើសៅបាន,ជាពិសេេេំ
រាប់ចំនីេតវ,សទោះជាវាាែ នពន័មានចាេ់ោេ់។ រាប់ពូជសនោះមានពនលក្របភ្ ល១សៅ២អាទិតយ។រកុ្ខ
ជាតិសនោះ ុោះសចញជារកុ្ខជាតិយ៉ាងស ចណេ់៤ភ្ខ្ភ្ រមុនសពលសចញផ្កក រឬលំអងសក្ើតស ើង។ស ើមបឲី
រាប់មានសាច់សពញរបភ្ លជា២ភ្ខ្។ស ើមរបេ់វាចប់សផឋើមេញតួសៅសពលញរាប់ពូជអេ់ទឹក្។បនា ប់
ពីកិ្នយក្រាប់ស ើយ,(កាល យជាអងករ)រាប់សនោះមិនេូវលអទុក្ខបានយូរ,̶ បុភ្នត៉ារាប់ពូជភ្ លមិនទន់បក្
េំបក្អាចទុចបានយូរជាង(PROSEA)។ 

សាែ ប័នទំងពីFAOនិងPROSEAបានឲរបាយការណ៏ថាទិនឌផលរបេ់ចបធា២សៅ៤សានថ្នរាប់បក្
េំបក្ស ើយក្ែុងមួយ ិចា (០.៩សៅ១.៨រវាេ់អាសមរចិ គិតជាសាន/អារ)ជាមួយក្នាួគិតជាភាគរយ(ចំ
នូនរាប់ពូជបនា ប់ពីគិតជាអងករ)ថ្ន៣០សៅ៥០ភាគរយ។ 

ស តុអវីផសប់ផាយស ើមចបធា? 

រក្មុភាគតិចជាក្េិក្រផ្កោង(Palaung ) ,ណម សេៀងលូងមួង(Nam SaengLoongmuang)បានរា៉ាយរាប់
ថាគឺជា ំណំបភ្នែមេំរាប់ ីទីទួលបនា ប់ពីរេូវ ីទួល, ីភែំាមរយោះភ្ខ្សបនា ត់របសទេថ្ថនិងភូមា៉ាបាន
សធវើវធីីបុរាណោយជាមួយរាប់ពូជសោត,រេូវ(Sorghum)(Sorghum bicolor)ស ើយរាប់ពូជចបធាគឺជា
ចំណីសពលមានសរាោះទុរភិិក្ស(សពលស ើមរេូវមានបញ្ជហ )ស ើយក៏្ជាចំណីបភ្នែមេំរាប់មនុេសនិងេតវេំ
រាប់យក្សៅបរសិភាគបានភ្ រ។ភាពសផសៀងៗថ្នោំណំរាប់ពូជ,ក្េិក្រភ្ លចិញ្ជ ឹមជិវតិណមួយ,សនោះ
ជាស តុផលលអបំផុតគួរោំស ើមចបធា។ 



ផលរបសយជន៏មួយសទៀតថ្នស ើមចបធាគឺជាោំណំធន់នឹងជំងឺ,ជំងឺភ្ លប៉ាោះោល់មានតិចណេ់និង
េតវលអិតមានការយក្ចិតតទុក្ខោក់្តិច។ោំណំរបសភទសនោះអាចោំក្ែុងទឹក្បានផង, ីភ្ លមានជាតិ
អាេីុត(Acidcand lateritic), ីភ្ លខូ្ចស ើយឬ ីសទ,សផអៀង(Pandey និងRoy)។ 

រាប់ភ្ លមានរេ់ជាតិឆ្ញ ញ់និងមានអាហារបំប៉ានសរចើនជាងរេូវនិងរេូវសាលី,ស ើមចបធាមានេកាឋ
នុពលេំរាប់ោំសៅជំុវញិពិភក្សោក្បាន។សរៅពីសនោះរាប់ពូជអាចយក្សៅសធវើជាចំណីេតវផងភ្ រ។ 

ធនារាប់ពូជរបេ់ECHOបានរបមូលរាប់ពូជចបធាសៅថា"សមគង់ម ិច"(Mekong Mix)ចុចរតង់សគ
 ទំព័រសនោះស ើមបទីទួលពត័មានបភ្នែមអំពីរាប់ពូជនិងកាម៉ាុងរាប់ពូជ2012 ECHO Asia Seed Bank 

Catalog. 
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