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សេចក្តីថ្លែងអណំរគុណ 

េូមថ្លែងអំណរគុណោ៉ា ងក្ាល្សក្ៅដល់្នាយក្ដ្ឋា នជ្ីវៈចក្មុុះ ឃ្នអគគសល្ខាធ្ិការដ្ឋា នក្ក្ុមក្បឹក្ា
ាតិអភិវឌ្ឍនូ៍សដ្ឋយចីរភាេ និងក្ក្េងួបរោិា ន ថ្ដល្បានេក្មបេក្មួល្ និង្តួចស្តីមឱ្យមាន
គសក្មាងក្នុងការេិក្ាក្ោវក្ាវេីធ្នធានជ្ីវៈចក្មុុះថ្ដល្មានតឃ្មែសេដាក្ិចច សៅឧទានាតិក្េុះ
ជ្័យវរ មន័-នសោតតម ”ភនំគូថ្ល្ន” ក្នុងសោល្បំណងក្ត់ក្ានូវក្បសភទអនុ្ល្ឃ្ក្េស ី ឬ្លិ្ត្ល្េី
ជ្ីវៈចក្មុុះសៅក្នុងតំបន់ និងេកាត នុេល្ឃ្នការសក្បីក្បាេ់ និងតឃ្មែសេដាក្ិចចរបេ់ក្បសភទទាងំសនាុះ
សដីមបជី្ក្មុញនិងសធ្វីឱ្យក្បសេីរសែងីនូវថ្សសេង្វវ ក្់តឃ្មែ ាេិសេេសធ្វីោ៉ា ងណាឱ្យមានការអភិរក្សជ្ី
វៈចក្មុុះ និងជ្ីវភាេក្បាេហគមនូ៍បានក្បសេីរសែងី។  

េូមអរគុណាេិសេេដល់្អងគការ GIZ ថ្ដល្បាន្តល់្មូល្និធ្ិាមរយៈ GFA Consulting 
Group ដល់្ការអនុវតតគសក្មាងការេិក្ាក្ាវ និងចងក្ក្ងឯក្ោរសនុះសែងីេក្មាប់ាក្បសោជ្នូ៍ 
ដល់្ោរធារណជ្នឱ្យបានោគ ល់្េីក្បសភទអនុ្ល្ឃ្ក្េស ីមានតឃ្មែសេដាក្ិចចសៅ ភនំគូថ្ល្ន នងិ
ាឯក្ោរមូល្ដ្ឋា នេក្មាប់ក្បាេហគមនូ៍ថ្ដល្រេ់សៅក្នុងតំបន់ឧទានាតិភនំគូថ្ល្ន ក្៏ដូចា
អនក្ថ្ដល្រេ់សៅក្នុងេហគមនូ៍តំបន់ការពារធ្មមាតិស្សងសទៀតឱ្យបានដឹងេីក្បសភទអនុ្ល្ឃ្ក្េ
ស ីថ្ដល្មានតឃ្មែសេដាក្ិចច ថ្ដល្អាចជ្ួយឱ្យជ្ីវភាេរបេ់េួក្ោត់បានកាន់ថ្តក្បសេីរសែងី។  

េូមថ្លែងនូវការអរគុណ្ងថ្ដរដល់្ មនទីរបរោិា នសសតតសេៀមោបថ្ដល្បានជ្ួយេក្មបេក្មួល្ដល់្
ក្ក្ុមេិក្ាក្នុងការសធ្វីការេមាា េនូ៍ ការចុុះសៅក្នុងឃ្ក្េផ្ទទ ល់្ និងសរៀបចំក្បជុ្ំាមួយក្បាេហគមនូ៍។ 

សយងីក្៏េូមអរគុណ្ងថ្ដរដល់្ក្ក្ុមអនក្បសចចក្សទេឃ្នោក្ល្វទិាល័្យភូមិនទភនំសេញ នងិអាាា ធ្រ
ក្េុះវហិារ ថ្ដល្បានចូល្រមួេិនិតយ និងស្ទៀងផ្ទទ ត់សៅសលី្ល្ក្ខណៈបសចចក្សទេ និងសែឹមោរអតាបទ
របេ់ក្បសភទនីមួយៗ។  
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សេចក្តីស្តមី 

បចចុបបននក្បសទេក្មពុាមានតំបន់ការពារធ្មមាតិចំនួនាង ៥០ក្ថ្នែង ថ្ដល្ក្គបដណត ប់សលី្ឃ្្ទដី
ាង ៧,៥លានហចិា ឬសេមីនឹងជ្ិត ៤១% ឃ្នឃ្្ទក្បសទេទាងំមូល្។ សហយីក្បសទេក្មពុាបាន
កាែ យាក្បសទេមួយក្នុងចំសណាមក្បសទេនានាសលី្េិភេសលាក្ថ្ដល្មានភាគរយឃ្្ទដីតបំន់ការពារ
ធ្មមាតិសពេ់ាងសគ។ តំបន់ការពារធ្មមាតិសៅក្មពុាមានោរៈេំខាន់ខាែ ំងណាេ់េក្មាប់ជ្ីវៈចក្មុុះ
ថ្ន ក្់ាតិ ថ្ន ក្់តំបន់ និងេិភេសលាក្។ ាមការបា៉ា ន់ោម ន ៤០% ឃ្នសេដាក្ិចចេិភេសលាក្ នងិ 
៨០% ឃ្នសេចក្តីក្តូវការរបេ់អនក្ក្ក្ីក្ក្ គឺបានមក្េីធ្នធានជ្ីវៈចក្មុុះ សហយីជ្ីវៈចក្មុុះសនុះសទៀតសោត
ក្៏ចូល្រមួក្នុងការបសងកីនភាេធ្ន់ក្ទានំឹងបញ្ហា ក្ប មមួយចំនួនរបេ់េិភេសលាក្ េិសេេការថ្ក្ប
ក្បួល្អាកាេធាតុ។ សក្ៅេីសនុះ តំបន់ការពារធ្មមាតិក្៏បាន្តល់្នូវ្លិ្ត្ល្ធ្មមាតិ និងសេវា
ក្មមចក្មុុះោ៉ា ងេមបូរថ្បបដល់្េហគមនូ៍ជ្នបទថ្ដល្េឹងថ្្អក្សលី្ធ្នធានឃ្ក្េស ីដូចា៖ ក្បូសត
អុីន ឱ្េល ជ្ក្មក្ និងអនុវ្ល្ឃ្ក្េស ី។  

ឧទានាតិក្េុះជ្័យវរ មន័-នសោតតម ”ភនំគូថ្ល្ន” ាតំបន់ការពារធ្មមាតិមួយរបេ់ក្បសទេក្មពុា
ថ្ដល្បានក្ំណត់សដ្ឋយក្េុះោជ្ក្ក្ឹតយសៅឆ្ន ១ំ៩៩៣ សលី្ឃ្្ទដី ៣៧,៣៧៥ហចិា ក្គបដណត ប់
សដ្ឋយក្េុក្ចំនួនបីឃ្នសសតតសេៀមោប គឺក្េុក្ោវ យសលី្ ក្េុក្បនាទ យក្េី និងក្េុក្វា៉ា រនិ។ ក្បាជ្ន
ក្មពុាបានចាត់ទុក្ភនំគូថ្ល្ន ាភនំេក្តិេិទធាងសគសៅក្មពុា និងាក្ថ្នែងសេញនិយមេក្មាប់ការ
សោរេបូា និងការលំ្ថ្ហរសៅសេល្ចុងេបាត ហូ៍ និងសៅសេល្បុណយមតងៗ។ ឧទានាតិភនំគូថ្ល្ន 
ក្តូវបានចាត់ទុក្ាតំបន់មានតឃ្មែសពេ់េក្មាប់ការអភិរក្ស សដ្ឋយថ្្អក្សលី្ទិដាភាេចមបងៗចំនួនបី គឺ
៖ ភាេេមបូរថ្បបឃ្នជ្ីវៈចក្មុុះ សេវាក្មមក្បេ័នធសអកូ្ែូេីុ និងមុសង្វរេងគម។  

ាមការេិក្ាបានបង្វា ញថ្ ឧទានាតិភនំគូថ្ល្នមានរុក្ខាតិចំនួន ៧៧៩ក្បសភទ េតវោែ ប
១៩៨ក្បសភទ ល្មនូ៦០ក្បសភទ លល្ជ្លិ្ក្២៥ក្បសភទ និងចំនួនក្បសចៀវ២៥ក្បសភទ។ អវីថ្ដល្កាន់ថ្ត
េិសេេេក្មាប់ឧទានាតិភនំគូថ្ល្ន គឺការេិក្ាលមីៗបានបង្វា ញថ្ក្នុងចំសណាមរុក្ខាតិទាំង
៧៧៩ក្បសភទ គឺមានចំនួន ២៨ក្បសភទ េាិតសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហមេតីេីក្បសភទរងការគក្មាមក្ំថ្ហង
របេ់អងគការេហភាេអនតរាតិសដីមបីអភិរក្សធ្មមាតិ និងធ្នធានធ្មមាតិ (IUCN)។  
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សេវាក្មមក្បេ័នធសអកូ្ែូេីុេំខាន់ៗសៅឧទានាតិភនំគូថ្ល្នរមួមាន៖ លមភក្់ ឃ្ក្េស ី និងក្បភេ
ទឹក្ដ៏េំខាន់មួយេក្មាប់សសតតសេៀមោប ាេិសេេសេវារក្ាក្បភេទឹក្សក្កាមដីថ្ដល្ាអនក្រក្ា
េាិរភាេក្គឹុះក្បាោទនានាក្នុងតំបន់អងគរ។ សោងាមការេិក្ា ភនំគូថ្ល្នាក្បភេ្តល់្ទឹក្ដល់្
បណាត ញ្ែូវទឹក្ទាំង៣៦សៅសសតតសេៀមោបទាងំមូល្។  

ក្បេ័នធសអកូ្ែូេីុឃ្ក្េស ីសៅភនំគូថ្ល្ន បាន្តល់្គុណតឃ្មែោ៉ា ងេិសេេដល់្ក្បាេល្រដាក្នុង
មូល្ដ្ឋា នាមរយៈការអភិវឌ្ឍសទេចរណូ៍ ធ្មមាតិ និងការទាញយក្ធ្នធានធ្មមាតិេក្មាប់ការ
ក្បក្បាេ់ផ្ទទ ល់្ក្នុងក្គួោរ និងពាណិជ្ជក្មម ាេិសេេអនុ្ល្ឃ្ក្េស ី ថ្ដល្រួមមាន៖ រុក្ខាតិឱ្េល 
ថ្្ែស ីឃ្ក្េ ជ្័រទឹក្ និងសក្គីងល្មអរ។  

សៅក្នុងឯក្ោរសនុះ សយងីេូមសលី្ក្យក្នូវរុក្ខាតិថ្ដល្ាអនុ្ល្ឃ្ក្េស ីមានតឃ្មែសេដាក្ិចច សៅ
ភនំគូថ្ល្នចំនួន ២៥ក្បសភទ សដីមបាីមូល្ដ្ឋា នចំសណុះដឹងដល់្ក្បាេហគមនូ៍ថ្ដល្រេ់សៅក្នុង
តំបន់ឧទានាតិភនំគូថ្ល្ន ក្៏ដូចាអនក្ថ្ដល្រេ់សៅក្នុងេហគមនូ៍តំបន់ការពារធ្មមាតិស្សង
សទៀតឱ្យបានដឹងេីក្បសភទអនុ្ល្ឃ្ក្េស ីថ្ដល្មានតឃ្មែសេដាក្ិចច ថ្ដល្អាចជ្ួយឱ្យជ្ីវភាេរបេ់
េួក្ោត់បានកាន់ថ្តក្បសេីរសែងី ាេិសេេជ្ក្មុញការចូល្រមួអភិរក្សជ្ីវៈចក្មុុះ និងការអភិវឌ្ឍនូ៍
សដ្ឋយចីរភាេសៅក្មពុា។  



4 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ឫេសឃី្លែ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Spiny bamboo, giant thorny bamboo, indian thorny bamboo 

- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Bambusa bambos (L.) Voss 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ ចិនភាគខាងតបូង និងឥណាា   
- របាយក្បសភទ ៖ ាឫេសធី្ំមា៉ាង មានរបាយធ្មមាតិដុុះសៅក្នុងក្បសទេ

 ចិន ឥណាា  ភូមា ឃ្ល ឡាវ ក្មពុា និងសៅសវៀតណាម។  
 បចចុបបនន ឫេសឃី្លែ ក្តូវបានសគដ្ឋដុំុះេឹងពាេសេញ           
តំបន់ក្តូេិក្ និងតំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ ាេិសេេសៅ
ក្បសទេឥណាូ សនេីុ ក្បសទេេិងាបុរ ីឧបទវីបមា៉ា សែេីុ ឃ្ល 
និងក្បសទេហវលីី្េីន។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ឫេសឃី្លែមិនទាន់ក្តូវបានសគេិក្ាវាយតឃ្មែេីោា នភាេ  
គក្មាមក្ំថ្ហងរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហមរបេ់ IUCN 
សៅសែយីសទ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ េែឹក្សចីរបេ់ឫេសីឃ្លែេេួក្េតវឃ្ក្េ និងេតវពាហនៈចូល្ 
ចិតតេីុណាេ់។ ទំពាងំរបេ់វាក្តូវបានសក្បីក្បាេ់សធ្វីា
បថ្នែេក្មាប់េែរសធ្វីមាូប។ សដីមរបេ់វាក្តូវបានសគសក្បីក្បាេ់ 
សក្ចីនោ៉ា ងេក្មាប់េង់្ទុះ ោងេង់ោព ន និងសធ្វីក្បូន
ាសដីម។ ក្ក្មនួថ្ដល្មានជុ្ំវញិសដមីសចីៗ របេ់វាគឺសគអាច 
យក្សៅសធ្វីក្ក្ដ្ឋេកាសបានបាន។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ វល្ែិ៍ថ្ែែ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Willow-leaved climbing fern 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Lygodium salicifolium C.Presl  
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ ចិន ឥណាា  សនបា៉ា ល់្ ប ូាន 
- របាយក្បសភទ ៖ វល្ែិ៍ថ្ែែ មានរបាយដុុះេឹងពាេសេញតំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ 

 រមួមាន ក្បសទេក្មពុា ឡាវ សវៀតណាម ឃ្ល មា៉ា សែេីុ
 ឥណាូ សនេីុ ភូមា និងមានដុុះសៅចិន ឥណាា  សនបា៉ា ល់្
 និងប ូាន។ សៅក្មពុា វាមានដុុះាសក្ចីនសៅាមឃ្ក្េ
 សក្ោង និងឃ្ក្េពាក្់ក្ណាត ល្សក្ោងឃ្នតំបន់ទំនាបេឹង
 ពាេសេញក្បសទេ មានសៅសសតតសេៀមោប សពាធ្៌ោត់ 
 សកាុះកុ្ង ក្ំេត ក្ក្សចុះ មណា ល្គីរ ី រតនគីរ ី ក្េុះេីហនុ
 និងសសតតក្េុះវហិារាសដីម។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ វល្ែិ៍ថ្ែែមិនទាន់ក្តូវបានសគេិក្ាវាយតឃ្មែេីោា នភាេ 
គក្មាមក្ំថ្ហងរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហមរបេ់ IUCN 
សៅសែយីសទ ប៉ាុថ្នតវាក្តូវបានសគចាត់ទុក្ាក្បសភទោតតាត 
ថ្ដល្អាច្តល់្្ល្ប៉ាុះពាល់្ ដល់្ការលូ្តលាេ់របេ់
សដីមស ីដឃ្ទថ្ដល្វាសាងសែងី។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់៖ សៅក្នុងតំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ ថ្្នក្សដីមរបេ់វាក្តូវបានសគ
សក្បីក្បាេ់សធ្វីាេមាា រតមាញ ថ្ដល្សេល្សែុះក្តូវបានតាញ 
លាយាមួយសតត និងឫេសសីធ្វីាកាបូបឃ្ដ មួក្ ក្ថ្ស្រញ្ចង 
និងវតាុអនុេាវរយីូ៍ាសក្ចីនក្បសភទសទៀត។  សេល្សែុះថ្្នក្ 
េំបក្ឃ្នសដីមវល្ែិ៍របេ់វា ក្៏ក្តូវបានសគសក្បីក្បាេ់េក្មាប់
តុបថ្តងសោភណា ភាេបថ្នាមសៅសលី្វតាុ ឬេមាា រមួយ
ចំនួន ថ្ដល្ក្តូវបានសគតាញរចួសហយីមាន ក្ថ្ស្រញ្ចង និង
ក្បសភទវតាុអនុេាវរយីូ៍ស្សងៗសទៀត។ 
 

-  
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ក្ក្សកា 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Green Cardamom 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត  ៖ Amomum ovoideum Pierre ex Gagnep 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ 
- របាយក្បសភទ ៖ ារុក្ខាតិមួយក្បសភទ ដុុះសក្ចីនសៅក្នុងឃ្ក្េសក្ោង

តំបន់ទំនាប និងតំបន់ឃ្ក្េក្ជ្ុុះេែឹក្ ថ្តក្៏មានដុុះ្ង
ថ្ដរសៅក្នុងឃ្ក្េសក្ោងតំបន់ភនំ។ ក្ក្សកា មានរបាយដុុះ
េឹងពាេសេញតំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ ថ្ដល្របាយធ្មមាតិ
របេ់វាសគសលញីមានដុុះសៅក្បសទេភូមា ឃ្ល ក្មពុា 
ឡាវ សវៀតណាម មា៉ា សែេីុ និងឥណាូ សនេីុ។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ក្ក្សកា មិនក្តូវបានសគចាត់ចូល្ាក្បសភទទទួល្រងការ
គក្មាមក្ំថ្ហងសទ ប៉ាុថ្នតតក្មូវការដ៏សពេ់សៅក្នុងតំបន់
មូល្ដ្ឋា ន (សៅតំបន់អាេីុអាសគនយូ៍) សៅក្នុងក្បនួឱ្េ
លបុោណ និងអាហារ បានបងកឱ្យមានការក្បមូល្
ក្ក្សកាេីឃ្ក្េសៅក្នុងក្ក្មិតហួេក្បមាណ ាេិសេេ
គឺការក្បមូល្ក្ោប់សក្ចីនសលី្េលុ្ប ថ្ដល្អាចបងកឱ្យ
បាត់បង់នានាភាេសេសនទិចរបេ់វា។ សលី្េេីសនុះ 
ការបាត់បង់ឃ្ក្េ និងការកាប់បំផ្ទែ ញក្បសភទស ីធ្ំៗ 
បានសធ្វីឱ្យបាត់បង់ជ្ក្មក្ មែប់ថ្ដល្េំខាន់ចាបំាច់
េក្មាប់ការលូ្តលាេ់របេ់វា។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ សៅតំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ ក្ក្សកាក្តូវបានចាត់ទុក្ា
ក្បសភទអនុ្ល្ឃ្ក្េស ី ថ្ដល្ថ្្ែ និងក្ោប់របេ់វា
ថ្តងក្តូវបានក្បាជ្នក្នុងតំបន់មូល្ដ្ឋា ន ក្បមូល្យក្
មក្សក្បីក្បាេ់ទាងំសៅក្នុងក្បនួឱ្េលបុោណ និង
បរសិភាគាអាហារ។ សៅក្នុងក្បនួឱ្េលបុោណថ្សមរ 
ក្ក្សកាក្តូវបានសក្បីក្បាេ់េាបាល្បញ្ហា ្ែូវដសងាីម និង
ក្បេ័នធរលំាយអាហារ។ 



10 
 

 
 

  



11 
 

- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ខាន់មា៉ា  
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ ោម ន 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត  ៖ Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ ចិនភាគខាងតបូង ឥណាា   
- របាយក្បសភទ  ៖ ខាន់មា៉ា  ាក្បសភទរុក្ខាតិវល្ែិ៍មានដុុះសៅក្នុងក្បសភទ 

ឃ្ក្េតំបន់ទំនាប ឃ្ក្េតំបន់ភនំ និងឃ្ក្េសក្ោង។ របាយ
របេ់វាសៅក្នុងធ្មមាតិ មានដុុះសៅក្នុងក្បសទេក្មពុា 
ចិន ឥណាា  ឥណាូ សនេីុ ឡាវ មា៉ា សែេីុ ភូមា េិងាបុរ ី
ឃ្ល និងសវៀតណាម។ សៅក្បសទេក្មពុា ខាន់មា៉ា មាន
ដុុះសដ្ឋយសែួនឯងសៅក្នុងឃ្ក្េេឹងក្គប់សសតត។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ខាន់មា៉ា  មិនទាន់ក្តូវបានសគេិក្ាវាយតឃ្មែេីោា នភាេ 
គំោមក្ំថ្ហងរបេ់វា សៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហមរបេ់ IUCN 
សៅសែយីសទ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ េែឹក្ខាន់មា៉ា  (េែឹក្ចាេ់ៗ) ក្តូវបានសគក្បមូល្ក្ក្ង និង 
សដរសធ្វីជ្ញ្ហជ ងំ្ទុះ និងក្បក្់ដំបូល្្ទុះាសដីម។ រុក្ខាតិ
ទាងំមូល្ និងឫេរបេ់វាក្តូវបានសគសក្បីក្បាេ់េក្មាប់ 
េាបាល្ ឺឆ្អឹងសនងេពឹក្  ជ្ួយសធ្វីឱ្យស្រេតីសក្កាយឆ្ែងទសនែ 
ឆ្ប់មានក្ំលាងំ សក្បីេាបាល្ក្គុនចាញ់ និងោគមួល្ 
សដ្ឋយការដ្ឋទំឹក្្ឹក្ ឬក្៏ក្ាកំ្ោ្ឹក្។  
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ កុ្មារសេជ្យ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ ោម ន 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត  ៖ Stephania rotunba Lour. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់ឥណាូ ចិន 
- របាយក្បសភទ  ៖ សឈ្ម ុះវល្ែិ៍មា៉ាងមានក្បថ្វងេី ៥-១៥ ម ដុុះសដ្ឋយសែួន 

 ឯងសៅាមឃ្ក្េភនំ ថ្ដនដីេមបូរលម ឬដំបូក្មានាតិ 
 ក្ំសបារ មានរបាយដុុះសៅក្នុងក្បសទេក្មពុា ឡាវ និង 
 សវៀតណាម ាេិសេេមានសក្ចីនាងសគសៅក្បសទេ 
 សវៀតណាមភាគខាងសជ្ីង។ សៅក្មពុា កុ្មារសេជ្យក្តូវ 
 បានជ្ួបក្បទុះសក្ចីនាងសគសៅក្នុងសសតតក្េុះវហិារ។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស  ៖ កុ្មារសេជ្យ មិនទាន់ក្តូ វបានសគេិក្ាវាយតឃ្មែេី  
 ោា នភាេគំោមក្ំថ្ហងរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហមរបេ់  
 IUCN សៅសែយីសទ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ សមីមរបេ់កុ្មារសេជ្យមានទំហធំ្ំៗ ោងមូល្េណ៌សាន ត 
  អាចមានទមងន់ដល់្២០គីែូក្កាម។ ាមក្បូនឱ្េល 
  បុោណសមីមសនុះ ាថ្ន ំជ្ំនួយសលី្ក្ក្ំលាំង និង 
  េក្មាប់ េាបាល្ជ្មងឺក្ស្រនាត ក្់ញាក្់ោច់ដុំ ាេិសេេ 
  ោច់ដុំឃ្នសក្គ ងក្បេ័នធរលំាយអាហារ េាបាល្ការ 
   ឺសពាុះ  ឺក្ក្េុះ  ឺក្ាល្  ឺេនាែ ក្់ឃ្ដសជ្ីង          
   េាបាល្សេែេមូ៍ និងជ្ំនួយ្ែូវសភទ។ ចំថ្ណក្វល្ែិ៍ និង 
  េែឹក្េាបាល្ រសបងេតួ ហតឺ ោគមូល្ ថ្ណនសដីម 
   ក្ទូង ទឹក្សនាមថ្្អម និងទមាែ ក្់រដូវ។ េែឹក្របេ់វាល្វីង 
  សក្បីបិតរបួេ និងដំសៅោុឃំ្រ ៉ា។ ផ្ទក របេ់វាជ្ួយដល់្ការ 
  រលំាយអាហារ និងក្នទួល្សេីថ្េបក្។  
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ គុយ (វល្ែិ៍) 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Edible Willughbeia 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Willughbeia edulis Roxb. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ បង់កាែ ថ្ដេ ឥណាា   
- របាយក្បសភទ ៖ វល្ែិ៍ធ្ំមួយក្បសភទវារសាងសែងី មានដុុះសៅតំបន់ឃ្ក្េភនំ   

ឃ្ក្េសក្ោង និងមានតិចតចួសៅាមឃ្ក្េរសបាុះ។ របាយ 
ធ្មមាតិរបេ់វាមានដុុះសៅក្នុងក្បសទេបង់កាែ ថ្ដេ ឥណាា  
ភូមា ឃ្ល មា៉ា សែេីុ ក្មពុា ឡាវ និងក្បសទេសវៀតណាម។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ គុយាក្បសភទរុក្ខាតិថ្ដល្មិនទាន់ក្តូវបានសគេិក្ា 
វាយតឃ្មែអំេីោា នភាេអភិរក្សរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ី ក្ក្ហម 
IUCN សទ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ ថ្្ែគុយក្តូវបានសគចូល្ចិតតបរសិភាគណាេ់ សហីយ 
សេល្សែុះក្តូវបានសគដ្ឋក្់ល្ក្់សៅាមទី្ារ។ ាមក្បនួ
ឱ្េលបុោណ សគកាត់សដីម (វល្ែិ៍) វាាក្ង់ៗសោង រឱ្យ 
នារសីទីបេក្មាល្កូ្នសហយី្ឹក្ាថ្ន ជំ្ំនួយសលី្ក្ក្ំលាងំ។ 
ឫេ និងវល្ែិ៍សដីមរបេ់វាក្៏ក្តូវបានសគសក្បីក្បាេ់េាបាល្ 
ោគមូល្ ជ្មងឺសលែីម ក្នាទ ល្ក្តអាក្ សដ្ឋយដ្ឋទំឹក្ ឬក្ាំ
ក្ោ្ឹក្។ ជ្័ររបេ់វាសគអាចសក្បីេក្មាប់េាបាល្ដំសៅ 
េាបាល្ដងកូវេីុសធ្មញ សដ្ឋយបនតក្់ជ្័រចូល្សធ្មញដងកូវេីុ 
និងេាបាល្បូេ សដ្ឋយលាបេីសលី្បូេ។  
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ វល្ែិ៍ធ្ែក្ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ ោម ន 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Secamone lagenifera (Kerr) Klack. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ សៅក្នុងតំបន់អាេីុអាសគនយូ៍  
- របាយក្បសភទ ៖ វល្ែិ៍ធ្ែក្ មានរបាយធ្មមាតិដុុះថ្តសៅក្នុងក្បសទេក្មពុា     

និងក្បសទេឃ្លប៉ាុសណាណ ុះ។ សៅក្បសទេក្មពុា វល្ែិ៍ធ្ែក្ក្តូវ 
  បានសគក្ត់ក្ាមានដុុះសៅក្នុងសសតតក្ំេង់ធ្ំ ក្ំេង់ឆ្ន ងំ 
  និងសសតតសេៀមោបាសដីម។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ សគមិនទាន់ដឹងអំេីោា នភាេអភិរក្សរបេ់វល្ែិ៍ធ្ែក្សៅ
សែយីសទ (មិនទាន់មានការេិក្ាវាយតឃ្មែសៅក្នុងបញ្ជ ី 

  ក្ក្ហម IUCN) ប៉ាុថ្នតវាក្ម៏ិនក្តូវបានសគេិចារណាចាត់ 
  ទុក្ាក្បសភទទទួល្រងការគក្មាមក្ំថ្ហងសនាុះសទ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖  មិនមានឯក្ោរណាមមួយបញ្ហជ ក្់េីការសក្បីក្បាេ់របេ់  
  វល្ែិ៍ធ្ែក្សនាុះសទ។ សៅក្បសទេក្មពុា វល្ែិ៍ធ្ែក្ក្តូវបាន 
  េហគមនូ៍មូល្ដ្ឋា នសៅសលី្ភនំគូថ្ល្នយក្មក្សក្បីក្បាេ់
  សធ្វីាេមាា រៈតមាញ (ដូចវល្ែិ៍ថ្ែែថ្ដរ) ដូចា សធ្វី
  ាក្ងឃ្ដ និងវតាុអនុេាវរយីូ៍មួយចំនួនសទៀត។  
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ រសំចក្ក្េុក្ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ ោម ន 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Pandanus humilis Lour. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ 
- របាយក្បសភទ ៖ រសំចក្ក្េុក្ មានដុុះសៅក្នុងឃ្ក្េតំបន់ទំនាបមានេំសណីម   

(ថ្ក្បរមាត់ទឹក្ដូចា េទឹង ឬអូរាសដីម) ឃ្ក្េគសមាព ត
សលី្ទួល្ និងមានដុុះសៅក្បសភទដីមានលមេាិតសៅថ្ក្បរ
មាត់ទឹក្។ របាយធ្មមាតិរបេ់វាមានដុុះសៅក្មពុា 
ឡាវ សវៀតណាម ឃ្ល និងមា៉ា សែេីុ។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖  រសំចក្ក្េុក្ មិនក្តូវបានសគក្េួយបារមាសលី្បញ្ហា គក្មាម 
ក្ំថ្ហងចំសពាុះវាសែយី សហយីក្៏មិនមានការេិក្ា
វាយតឃ្មែេីោា នភាេអភិរក្សរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម 
របេ់IUCN សទ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ េែឹក្រសំចក្សគសក្បីេក្មាប់តាញក្សនទល្ ផ្ទក របេ់វា 
ក្ក្អូបសគសក្បីេក្មាប់អប់េំេត់អាវ។ ឫេរបេ់វាសគ
សក្បីេក្មាប់សធ្វីថ្ន ំេាបាល្ជ្មងឺោវ យ និងក្បសមុះ។ 
ឫេសចញេីសដីមមិនទាន់ដល់្ដី សគសក្បីជ្ំនួយក្ំលាងំ 
សភទ និងបញ្ចុ ុះទឹក្សនាម។ ឫេវាសក្បីលាយាមួយ
គល់្មាន េ់ដ្ឋំ្ ឹក្ សដីមបបីញ្ចុ ុះទឹក្សនាម េាបាល្សនាម 
តឹង សនាមទាេ់ សនាមសចញឈ្ម។ សគនិយមដ្ឋរំសំចក្
ក្េុក្សធ្វីារបងក្េេ់។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ សតត ថ្ក្ក្ក្, សតត សោក្, សតត ល្វីង, សតត ក្សនទល្ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Rattan 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត  ៖ Calamus viminalis Willd. 

- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ អាេីុអាសគនយូ៍ ចិន ឥណាា  បង់កាែ ថ្ដេ 
- របាយក្បសភទ ៖  ក្បថ្វងសដីម ២-១៥ ម មានដុុះសៅក្នុងឃ្ក្េក្កាេ់

មធ្យម ក្នុងឃ្ក្េោម ច់ ឃ្ក្េសក្ោងតំបន់ទំនាប ឃ្ក្េពាក្់ 
ក្ណាត ល្សក្ោង ឃ្ក្េក្ជ្ុុះេែឹក្ចក្មុុះ សៅសលី្ដីទួល្ក្នុង 
ឃ្ក្េក្ជ្ុុះេែឹក្ Dipterocarp និងធ្ន់នឹងតំបន់សគកាប់  
ឆ្ក រ។ របាយធ្មមាតិរបេ់វាមានសៅក្នុងក្បសទេក្មពុា                       
ឡាវ សវៀតណាម បង់កាែ ថ្ដេ ចិន ឥណាា  ភូមា ឃ្ល 
ឥណាូ សនេីុ និងមា៉ា សែេីុ។ ក្បសភទសតត ថ្ក្ក្ក្មានរបាយ 
ដុុះេឹងពាេសេញក្បសទេក្មពុា។  

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ សតត ថ្ក្ក្ក្ ាក្បសភទសតត ថ្ដល្មិនក្តូវបានសគក្េួយបារមា 
សលី្បញ្ហា អភិរក្សរបេ់វាសនាុះសទ សដ្ឋយោរវាាក្បសភទ 
ថ្ដល្េក្មបសែួនសៅនឹងការបាត់បង់ឃ្ក្េស ី និងធ្ន់
បានល្អសៅនឹងការកាប់ក្បមូល្យក្វាេីឃ្ក្េ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ គមរបេ់សតត ថ្ក្ក្ក្អាចបរសិភាគសធ្វីាបថ្នែ សហយីសដីម  
(វល្ែិ៍) របេ់វាមានគុណភាេល្អ សគយក្សតត សនុះសធ្វីា
ទូសេៀវសៅ សៅអី ោែុង ក្សញ្ច ី ល្អី ក្ថ្ស្រញ្ចង ឬអាច
សវញាថ្សស និងសធ្វីាស ីក្ចត់ាសដីម។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ សតត ឈ្វ ងំ, សតត ជូ្រ, ក្បង់,ក្សស្រនាទ ង, ាអួញ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Rattan 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Calamus palustris Griff. 

- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ 
- របាយក្បសភទ ៖ ទំហសំដីមធ្ំ ក្បថ្វងសដីមរហូតដល់្៣០ម ដុុះសៅឃ្ក្េ

សក្ោងតំបន់ទំនាបឬតំបន់ភនំមធ្យម ឃ្ក្េពាក្់ក្ណាត ល្
សក្ោង សេល្សែុះមានដុុះាមឃ្ក្េលិ្ចទឹក្ាសដីម និង 
ជ្ួនកាល្ដុុះសៅថ្ក្បរភូមិ។ របាយរបេ់វាមានដុុះសៅ
ក្មពុា ឡាវ សវៀតណាម ភូមា ឃ្ល និងមា៉ា សែេីុ។ សតត  
ឈ្វ ងំក្តូវបានសគក្បទុះសលញីមានដុុះសៅក្នុងឃ្ក្េក្កាេ់ 
ល្មមេឹងពាេសេញក្បសទេក្មពុា។  

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ សតត ឈ្វ ងំ ាក្បសភទសតត ថ្ដល្មិនក្តូវបានសគក្េួយ
បារមាសលី្បញ្ហា អភិរក្សរបេ់វាសៅសែយីសទ សហយីក្៏
មិនទាន់មានការេិក្ាវាយតឃ្មែោា នភាេអភិរក្សរបេ់  
វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម IUCN ថ្ដរ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ ថ្្ែ និងគមរបេ់សតត ឈ្វ ងំអាចបរសិភាគបាន សដីមរបេ់ 
វាទន់ និងាប់ល្អណាេ់ សគសក្បីការបានសក្ចីនោ៉ា ង
េក្មាប់សធ្វីទូរសេៀវសៅ សៅអី តាញក្ស្រនតក្ ក្ថ្ស្រញ្ច ង 
ល្អី និងសវញាថ្សសាសដីម។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ សតត សោម 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Rattan 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Daemonorops jenkinsiana (Griff.) Mart. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ ចិន ឥណាា  សនបា៉ា ល់្ ប ុយាន 
- របាយក្បសភទ ៖ ក្បថ្វងសដីមរហូតដល់្ ៣០ម ដុុះសៅក្នុងឃ្ក្េសក្ោង

តំបន់ទំនាបឬតំបន់ភនំមធ្យម តំបន់មានេំសណីមឃ្ន
ឃ្ក្េពាក្់ក្ណាត ល្សក្ោង ឃ្ក្េលិ្ចទឹក្ សហយីវាធ្ន់នឹង
តំបន់សគរុក្ោន។ របាយធ្មមាតិរបេ់វាមានដុុះសៅ
ក្មពុា ឡាវ សវៀតណាម បង់កាែ ថ្ដេ ប ុយាន ចិន 
ឥណាា  ភូមា សនបា៉ា ល់្ និងក្បសទេឃ្ល។ សតត សោមមាន
របាយដុុះេឹងពាេសេញក្បសទេក្មពុា។  

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ សតត សោម ាក្បសភទសតត ថ្ដល្មិនក្តូវបានសគក្េួយ
បារមាសលី្បញ្ហា អភិរក្សរបេ់វាសៅសែយីសទ សហយីក្៏
មិនទាន់មានការេិក្ាវាយតឃ្មែោា នភាេអភិរក្ស
របេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម IUCN ថ្ដរ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ គមរបេ់សតត សោមក្តូវបានសគយក្មក្បរសិភាគសធ្វីា 
បថ្នែ។ ថ្្នក្សដីមរបេ់វាង្វយេត់បាន ថ្ដល្ក្តូវបាន
សគក្បមូល្យក្មក្សក្បីក្បាេ់សៅក្នុង្លិ្តក្មមសក្គ ង
េង្វា ររមឹ (សធ្វីតុ ទូ សៅអី…)។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ សតត ដំបង 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Rattan 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Calamus rudentum Lour. 

- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ 
- របាយក្បសភទ ៖ មានទំហសំដីមធ្ំ ក្បថ្វងសដីមថ្វងរហូតដល់្ ១០០មដុុះ

សៅក្នុងឃ្ក្េសក្ោងតំបន់ទំនាប និងឃ្ក្េលូ្តលាេ់
បនាទ ប់ (Succession Forest) ឃ្ក្េពាក្់ក្ណាត ល្
សក្ោង និងឃ្ក្េលិ្ចទឹក្ថ្ដល្ហ ុ ៊ុំេ័ទធសដ្ឋយឃ្ក្េក្ជ្ុុះ
េែឹក្ Dipterocarp។ របាយក្នុងធ្មមាតិរបេ់វាមាន
ដុុះសៅក្មពុា ឡាវភាគខាងតបូង សវៀតណាម ភូមា 
និងក្បសទេឃ្ល។ សតត ដំបង មានរបាយពាេសេញ
ភាគខាងសក្ីត ភាគអាសគនយូ៍ និងភាគនិរតីឃ្នក្បសទេ
ក្មពុា។  

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ការអភិរក្សសតត ដំបងមិនទាន់ក្តូវបានសគយក្ចិតតទុក្  
   និងដឹងេីោា នភាេអភិរក្សបចចុបបននរបេ់វាសៅសែយីសទ 

សហីយក្៏មិនទាន់មានការេិក្ាវាយតឃ្មែោា នភាេ 
អភិរក្សរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម IUCN ថ្ដរ។ ថ្ត
ោ៉ា ងណាវញិ សតត ដំបងក្តូវបានោយការណូ៍ ថ្ាក្បសភទ 
សតត ថ្ដល្សគចូល្ចិតតក្បមូល្េក្មាប់សធ្វីការជ្ួញដូរសៅ 
សវៀតណាម ថ្ដល្បងកសធ្វីឱ្យមានការគក្មាមក្ំថ្ហងឃ្ន
ការក្បមូល្ហួេក្ក្មិតេីឃ្ក្េ។ 

 អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ ថ្្ែរបេ់សតត ដំបងអាចបរសិភាគបាន សដីមរបេ់វាសគសក្បី 
ការបានសក្ចីនោ៉ា ងដូចា សធ្វីក្បូន សធ្វីថ្សស សធ្វីេួរចង
នាវា សធ្វីទូរសេៀវសៅ សៅអី តុ ទូ ក្ស្រនតក្ក្ថ្ស្រញ្ចង ល្អី 
ថ្សសចងេតវពាហនៈ និងសធ្វីស ីក្ចត់ក្បណិត ។ល្។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ថ្េេឹង, សតត ចក្ងិត, សតត លាព ក្់, សតត ោង, សតត ថ្េង 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Rattan 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Calamus tetradactylus Hance 

- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ សៅក្េុក្ឃ្ហណា ំ(Hainan) ក្បសទេចិន 
- របាយក្បសភទ ៖ ក្បសភទសតត ដ៏ធ្ំ មានក្បថ្វង ២០-៧០ម មានដុុះសៅ

ក្នុងតំបន់ឃ្ក្េសក្ោងតំបន់ទំនាប និងតំបន់ឃ្ក្េក្ជ្ុុះ
េែឹក្ចក្មុុះទទួល្រងការរខំាន។ របាយធ្មមាតិរបេ់វា
មានដុុះសៅក្នុងក្មពុា ឡាវ សវៀតណាម ឃ្ល និងចិន។ 
សៅក្បសទេក្មពុា សគក្បទុះសលញីវាមានដុុះសៅាម
ឃ្ក្េសៅជ្ិតមាត់ទឹក្ និងាមតំបន់ទំនាបេឹងពាេ
សេញក្បសទេក្មពុា។  

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ថ្េេឹងមិនទាន់ក្តូវបានសគដឹងអំេីោា នភាេអភិរក្ស
របេ់វាសៅសែយីសទ សហយីក្៏មិនទាន់មានការេិក្ា
វាយតឃ្មែោា នភាេអភិរក្សរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម 
IUCN ថ្ដរ។ សៅក្បសទេឃ្ល ថ្េេឹងក្តូវបានចាត់ទុក្
ថ្ាក្បសភទសតត មិនទាន់ទទួល្រងការគក្មាមក្ំថ្ហង
សៅសែយីសទ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ ថ្្ែរបេ់សតត ថ្េេឹងសនុះអាចបរសិភាគបាន សដីមរបេ់ 
   វាសគអាចសក្បីក្បាេ់សធ្វី តុ ទូ សៅអី និងសវញាថ្សសរេួរ

ាសដីម សហីយឫេរបេ់វាសគអាចយក្សោង រ្ ឹក្េាបាល្ 
អាការៈក្គុនសៅត ។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ចងអូរ, ថ្ក្តេអំសបាុះ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Rattan 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Plectocomia pierreana Becc. 

- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ និងក្បសទេចិន  
- របាយក្បសភទ ៖ មានក្បថ្វង ១០-៣០ម ដុុះសៅក្នុងឃ្ក្េសក្ោងតំបន់

ទំនាប ឬតំបន់ភនំ និងសៅក្នុងឃ្ក្េពាក្់ក្ណាត ល្សក្ោង
ទទួល្រងការរខំាន។ របាយធ្មមាតិរបេ់វាមានសៅ
ក្នុងក្មពុា ឡាវ សវៀតណាម ឃ្ល និងក្បសទេចិន។ សតត
ថ្ក្តេអំសបាុះមានដុុះេឹងពាេសេញតំបន់ឃ្ក្េក្កាេ់ 
និងឃ្ក្េសក្ោងសៅក្បសទេក្មពុា និងេមបូរដុុះសៅ
ាមជ្ួរភនំក្ក្វាញ។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ សតត ថ្ក្តេអំសបាុះមិនទាន់ក្តូវបានសគដឹងអំេីោា នភាេ 
អភិរក្សក្នុងសេល្បចចុបបននរបេ់វាសៅសែយីសទ សហយី
ក្៏មិនទាន់មានការេិក្ាវាយតឃ្មែោា នភាេអភិរក្ស
របេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម IUCN ថ្ដរ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ ថ្្នក្សដីមរបេ់វាសគអាចសក្បីក្បាេ់េក្មាប់សធ្វីាថ្សសេួរ 
និងសធ្វីាក្សញ្ច ី ល្អី ទូ សៅអី ។ល្។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ក្ាច, ក្ាច-េ, ក្ាចថ្េនង, ក្ាចក្េ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ ោម ន 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Dipterocarpus intricatus Dyer 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់ឥណាូ ចិន 
- របាយក្បសភទ ៖ ាក្េឹក្សមានក្មពេ់ ១៥-៣០ម ដុុះសៅតំបន់ឃ្ក្េក្ជ្ុុះ

េែឹក្ តិចតួចជ្ួបក្បទុះវាសៅាមឃ្ក្េតំបន់ទំនាបលិ្ច
ទឹក្។ របាយធ្មមាតិរបេ់វាមានសៅក្នុងក្មពុា ឡាវ 
សវៀតណាម និងឃ្ល។ សៅក្មពុា ក្ាចមានដុុះសៅក្នុង
ក្ំេង់ចាម ក្ំេង់ឆ្ន ងំ ក្ំេង់េពឺ ក្េំង់ធ្ំ ក្េំត ក្ណាត ល្ 
សេៀមោប និងេទឹងថ្ក្តង។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ក្ាច ក្តូវបានវាយតឃ្មែចាត់បញ្ចូល្ាក្បសភទ “ទទលួ្ 
រងសក្ោុះ(EN)” សៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហមIUCN។វាទទួល្
រងការគក្មាមក្ំថ្ហងសដ្ឋយោរការបាត់បង់ និងការ
លយចុុះទីជ្ក្មក្ ថ្ដល្បណាត ល្មក្េីការវាតដីសធ្វី
ក្េិក្មម ាេិសេេការេក្ងីក្ដីសធ្វីថ្ក្េ ចមាក រចនទី និង
ដំែូងាសដីម។ សលី្េេីសនុះ ការដក្ហូតស ីក្ាចហួេ 
ក្ក្មិតេីឃ្ក្េក្៏ាក្ាត គក្មាមក្ំថ្ហងដល់្វា្ងថ្ដរ។  

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ សដីមក្ាចមានេណ៌ក្ក្ហមក្ក្ស ៉ា  ាក្បសភទស ីមាន
តឃ្មែគួរេម ថ្ដល្សគសក្បីក្បាេ់េក្មាប់េង់្ទុះ សធ្វី 
សក្គ ងេង្វា រមឹ ឬសធ្វីរសទុះសោាសដីម។ ជ្័រក្ាចសគ
សក្ចីនសក្បីេក្មាប់សធ្វីចនែុុះ។ ធ្យូងក្ាចក្តូវបានសគសក្បី
េាបាល្សក្គចចសងកុះ សដីមរបេ់វាសក្បីជ្ំនួយក្ំលាំង 
បំបាត់ចុក្ចាប់ ោគមួល្ សហយីសែឹមរបេ់វាសក្បីេាបាល្ 
្សុះសលែីម សដ្ឋយសក្បីដ្ឋទំឹក្្ឹក្។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ក្ក្េុល្បាយ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Indian laurel, Soft bollygum, Bolly beech, Brown 

bollygum,  

- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ សៅតំបន់អាេីុក្តូេិក្ 
- របាយក្បសភទ ៖ ក្េឹក្សមានក្មពេ់ ៥-១៥ម ដុុះក្នុងឃ្ក្េធ្ំ និងឃ្ក្េក្កាេ់

មធ្យមសៅតំបន់អាេីុក្តូេិក្។ របាយធ្មមាតិរបេ់វា
មានសៅឥណាា  បង់កាែ ថ្ដេ មា៉ា សែេីុ ក្មពុា ឡាវ 
ភូមា សនបា៉ា ល់្ ញូហគសីនៀ ឥណាូ សនេីុ ហវលីី្េីន ក្េី
ល្ង្វក រ ឃ្ល និងសវៀតណាម។ សៅក្មពុា វាមានដុុះសៅ
សសតតក្ំេង់ឆ្ន ងំ ក្ំេត សកាុះកុ្ង សេៀមោប និងសៅ
តំបន់ទសនែសមគងគ (រវាងក្ក្សចុះ និងេទឹងថ្ក្តង)។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ក្ក្េុល្បាយ មិនទាន់ក្តូវបានសគដឹងអំេីោា នភាេ
អភិរក្សក្នុងសេល្បចចុបបននរបេ់វាសៅសែយីសទ សហយី
ក្៏មិនទាន់មានការេិក្ាវាយតឃ្មែោា នភាេអភិរក្ស
របេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម IUCN ថ្ដរ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ េែឹក្ក្ក្េុល្បាយអាចសធ្វីចំណីេតវសោ-ក្ក្បីបាន។ 
ក្នុងក្បូនឱ្េលបុោណថ្សមរ េំបក្សដីមវាបុក្ល្មអិត 
សក្បីេក្មាប់េាបាល្បូេរយ រលាក្សដ្ឋុះ សរមី (សក្បី
ខាងសក្ៅ) សហយីេំបក្វាក្៏អាចដ្ឋទំឹក្្ឹក្េាបាល្
រមាេ់  ឺចាប់ក្នុងេបូន ចុក្ោច់ដុ ំ េពឹក្-សវិន និង
 ឺក្នុងឆ្អឹង។ េែឹក្សក្បីដូចេំបក្ថ្ដរ បុក្បិទសលី្របួេ
ជ្ួយឃាត់ឈ្ម។ ឫេេាបាល្ោគមួល្ និងរលាក្
សពាុះសវៀន (ដ្ឋំ្ ឹក្)។ 

  



36 
 

  



37 
 

- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ រដំួល្ (េីុថ្្ែ) 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ White Cheesewood 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Melodorum fruticosum Lour. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាគនយូ៍ 
- របាយក្បសភទ ៖ ាក្េឹក្សមានក្មពេ់ ៣ - ១០ម មានរបាយធ្មមាតិ

សៅក្នុងក្មពុា ឡាវ សវៀតណាម និងក្បសទេឃ្ល។ សៅ
ក្មពុា រដំួល្មានដុុះសៅសសតតក្ំេង់ធ្ំ សេៀមោប និង
តំបន់ទសនែសមគងគ (រវាងសសតតក្ក្សចុះ និងេទឹងថ្ក្តង)។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ រដំួល្ មិនទាន់ក្តូវបានសគដឹងអំេីោា នភាេអភិរក្ស
ក្នុងសេល្បចចុបបននរបេ់វាសៅសែយីសទ សហយីក្៏មិនទាន់ 
មានការេិក្ាវាយតឃ្មែោា នភាេអភិរក្សរបេ់វាសៅ
ក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម IUCN ថ្ដរ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ ថ្្ែរដំួល្ សគចូល្ចិតតបរសិភាគណាេ់ និងជ្ួនកាល្មាន
ដ្ឋក្់ល្ក្់សៅាមទី្ារ្ងថ្ដរ។ ផ្ទក របេ់វាមានក្ែិន 
សហយីសេល្សែុះសគដ្ឋសំដីមរដំួល្សៅក្នុងេនួឧទាន 
សដីមបតុីបថ្តងភាេក្េេ់ោអ ត និងមានភាេទាក្់ទាញ។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖  ក្បូូ៍រ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖  Camphor Tree, Camphorwood, Camphor Laurel 

- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖  Cinnamomum camphora (L.) J. Presl 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖  តំបន់អាេីុថ្ប៉ាក្ខាងសក្ីត(ចិន ជ្ប៉ាុន កូ្សរ ៉ា សវៀតណាម) 
- របាយក្បសភទ ៖ ាក្េឹក្សមានក្មពេ់ ១០ - ១៥ម ដុុះសៅតំបន់ឃ្ក្េ

បឋម (Primary Forest) ឃ្ក្េថ្ក្បរមាត់ទឹក្ សៅាម
ាយតំបន់ឃ្ក្េរងទឹក្សភែៀង ឬសៅតំបន់ថ្ក្បរ្ែូវ ថ្ដល្
របាយធ្មមាតិរបេ់វាមានដុុះសៅសវៀតណាម ចិន 
ជ្ប៉ាុន និងកូ្សរ ៉ា សហយីក្តូវបានសគនាចូំល្មក្ដ្ឋំ 
(Introduced) សៅក្បសទេាសក្ចីនរមួមាន ក្មពុា 
ឥណាា  បង់កាែ ថ្ដេ ហវជី្ី សនបា៉ា ល់្ និងអាសមរកិ្ាសដីម។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ក្បូូ៍រ ាក្បសភទថ្ដល្មិនក្តូវបានសគក្េួយបារមាសលី្
បញ្ហា អភិរក្សរបេ់វាសនាុះសទ ថ្តោ៉ា ងណាវាក្តូវបាន
សគសគចាត់បញ្ចូ ល្ាក្បសភតោតតាតសៅក្នុងតំបន់នាំ
ចូល្មក្ដ្ឋ ំសដ្ឋយោរវាមានគក្មបសដីមក្កាេ់ (Dense 

Canopy) និងមានក្បក្ួតក្បថ្ជ្ងក្នុងការលូ្តលាេ់
ាមួយក្បសភទរុក្ខាតិសដីមក្នុងតំបន់ (Native Species)។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ សដីមរបេ់ក្បូូ៍រអាចសក្បីក្បាេ់សធ្វីាស ីេក្មាប់ោង
េង់ សហយីសគអាចចំោញ់វាយក្សក្បងថ្ដល្មានក្ែិន
ក្បសហរីឆ្ួល្ េក្មាប់សក្បីក្បាេ់ាថ្ន  ំឺក្ាល្  វលិ្មុស 
និងតឹងក្ចមុុះ។ សក្បងរបេ់វាក្តូវបានសគចំោញ់សចញេី
ថ្្នក្ឫេ ថ្មក្ឃ្នសដីមស ី ឬេែឹក្ឃ្បតង។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ សតត  
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Neem Tree, Margosa Tree  
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Azadirachta indica Ant. Juss.  
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់ឧបទវីបឥណាា  និងសៅតំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ 
- របាយក្បសភទ ៖ សដីមស ីក្មពេ់ ១០-១៥ម ដុុះេឹងក្គប់ទីក្ថ្នែងសៅ

តំបន់ទំនាបក្តូេិក្ សៅាមតំបន់ទីវាល្ និងមានដុុះ
សៅតំបន់សពង់ោប។ របាយធ្មមាតិរបេ់សតត ហាក្់មិន
មានភាេចាេ់លាេ់សៅសែយីសទ ប៉ាុថ្នតវាក្តូវបានសគ
សជ្ ថ្មានក្បភេសៅឥណាា  បា៉ា គីោា ន បង់កាែ ថ្ដេ 
ក្េីល្ង្វក រ និងសៅភូមា ឥណាូ សនេីុ និងមា៉ា សែេីុ។ វា
ក្តូវបានសគនាចូំល្មក្ដ្ឋសំៅក្បសទេាសក្ចីនក្នុងេិភេ 
សលាក្។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ សតត  ក្តូវបានវាយតឃ្មែចាត់បញ្ចូល្សៅក្នុងក្ក្ុម “មាន
ការក្េួយបារមាតិចតួច (Least Concern)” សៅក្នុង
បញ្ជ ីក្ក្ហម IUCN។ សតត  ក្តូវបានសគចូល្ចិតតដ្ឋំ
ោ៉ា ងទូលំ្ទូលាយ ប៉ាុថ្នតេ័ត៌មានអំេីប៉ាូប ុយឡាេយុង
របេ់វាក្នុងតំបន់ឃ្ក្េធ្មមាតិក្តូវបានសគដឹងតិចតួច
ណាេ់។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ េែឹក្ និងផ្ទក សតត ក្តូវបានសគចូល្ចិតតបរសិភាគាបថ្នែ
សដ្ឋយក្ោន់ថ្តក្ជ្ល្ក្់ទឹក្សៅត ាមុន សដីមបកុី្ំឱ្យវាល្វីង
សេក្។ ទឹក្សោង រេំបក្សដីមអាចេាបាល្ក្គុនចាញ់ 
ថ្េបក្សល្ ង ក្គុន សលែីម និងលាងរបួេ។ េំបក្ឫេ 
និងថ្្ែសចីាថ្ន បំ៉ាូវ និងបញ្ចុ ុះក្ំសៅ។ េែឹក្បុក្េសពាក្
េក្មក្សហមី សក្ីតេិេ បូេ យក្េែឹក្ដ្ឋទំឹក្លាងឱ្យ
េុះ។ ផ្ទក សក្ក្ៀម សក្បីប៉ាូវ លាងឈ្ម សហយីថ្្ែវាាថ្ន ំ
បញ្ចុ ុះនិងទំលាក្់ក្េូន និងជ្ួយបញ្ហា សេីថ្េបក្។ 
េំបក្សដីម ជ្័រ េែឹក្ ក្ោប់ េាបាល្េេ់ចឹក្ និង
សាដំរទីិច។ សែឹម ាថ្ន សំ្រេតីធាែ ក្់េ និងចំសរនីអាយុ។ 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



43 
 

- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ្ចឹក្ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ ោម ន 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Shorea obtusa Wall. ex Blume 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់ឧបទវីបឥណាូ ចិន 
- របាយក្បសភទ ៖ ្ចឹក្ាក្េឹក្ស ក្មពេ់ ១០-៣០ម ដុុះក្នុងឃ្ក្េសក្ោងសលី្

ទួល្ ឬភនំ (មានរយៈក្មពេ់េី ១៥០-១៣០០) មាន
របាយធ្មមាតិដុុះសៅក្នុងឧបទវីបឥណាូ ចិន (រមួមាន
ក្មពុា ឡាវ សវៀតណាម ឃ្ល និងភូមា)។ សៅក្បសទេ
ក្មពុា ្ចឹក្មានដុុះសៅសសតតក្ំេង ់ ក្ំេង់ចាម ក្ំេង់
ឆ្ន ងំ ក្ំេង់េពឺ ក្ំេត ឃ្ក្េថ្វង សពាធ្៌ោត ់និងេទឹងថ្ក្តង។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ្ចឹក្ក្តូវបានវាយតឃ្មែចាត់បញ្ចូល្សៅក្នុងក្ក្ុម “ជ្ិត
ទទួល្រងការគក្មាមក្ំថ្ហង (Near Threatened)” 
សៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម IUCN។ ចំនួនប៉ាូប ុយឡាេយុង
របេ់្ចឹក្មានការលយចុុះសដ្ឋយោរការបាត់បង់ទីជ្ក្មក្ 
និងការថ្ក្ថ្ក្បដីឃ្ក្េសៅាដីក្េិក្មម។ ្ចឹក្ក្៏ក្តូវបាន
ទទួល្រងការគក្មាមក្ំថ្ហងសដ្ឋយោរការកាប់យក្ស  ី
េក្មាប់ការជ្ួញដូរ្ងថ្ដរ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ ាក្បសភទស ីសល្សមួយ រងឹល្អ េក្មាប់សធ្វីាោព ន សធ្វី
ក្ំណល់្ ឬេក្មាប់ោងេង់្ទុះ។ សបីដ្ឋក្់ហាល្សភែៀង 
ស ីសនុះាប់ក្តឹមថ្ត ១០ - ១៥ ឆ្ន សំទ ថ្តសបីសៅក្នុង
មែប់អាចាប់យូរេី ៥០ - ៦០ ឆ្ន ។ំ ជ្័ររបេ់វាសគអាច
សក្បីសធ្វីាចនែុុះ ឬ្សំសធ្វីឱ្េលក្គុនចាញ់។ ជ្័ររបេ់វា 
សគសក្បឱី្យក្ជ្ូក្េីុកុ្ំឱ្យមានកូ្ន និងេំបក្សក្បីដ្ឋទំឹក្
្ឹក្េក្មាប់ស្រេតីសក្កាយឆ្ែងទសនែ សដីមបជី្ំនួយេុសភាេ។ 
សែឹម សក្បីេក្មាប់្សុះ ធាែ ក្់េ ចំសរនីអាយុ សហយីឫេ
របេ់វា សក្បីាថ្ន េំនាក្ំសណីត (សដ្ឋយដ្ឋទំឹក្្ឹក្)។  
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ស ីទាល្ទឹក្, ស ីទាល្បាយ, ស ីទាល្ធ្ំ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ ោម ន 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don 

- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ ឧបទវីបឥណាូ ចិន និងាវ  
- របាយក្បសភទ ៖ ាក្េឹក្ស ក្មពេ់ ២៥ - ៤០ម ដុុះសៅក្នុងឃ្ក្េសក្ោង ឬ

ឃ្ក្េក្កាេ់មធ្យម សៅរយៈក្មពេ់េី៣០០ - ៩០០ម 
ថ្ដល្មានរបាយធ្មមាតិដុុះសៅក្នុងឧបទវីបឥណាូ ចិន 
(ក្មពុា ឡាវ សវៀតណាម ឃ្ល ភូមា) និងាវ (Malay 

Peninsula) ឥណាា  ក្េីល្ង្វក រ និងបង់កាែ ថ្ដេ។ សៅក្មពុា 
ស ីទាល្ទឹក្មានដុុះសៅក្នុងសសតតក្ំេង់េពឺ ក្ំេង់ធ្ំ 
សេៀមោប ក្ំេត សពាធ្៌ោត់ និងេទឹងថ្ក្តង។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ស ីទាល្ទឹក្ក្តូវបានវាយតឃ្មែចាត់បញ្ចូ ល្សៅក្នុងក្ក្ុម 
“ង្វយរងសក្ោុះ (Vulnerable)” សៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម 
IUCN។ ចំនួនប៉ាូប ុយឡាេយងរបេ់វាមានការលយចុុះ 
សដ្ឋយោរការកាប់បំផ្ទែ ញឃ្ក្េស ី ការកាប់ដក្ហូតស ី 
និងការដក្ហូតយក្ជ្័ររបេ់វាហួេក្ក្មិតេក្មាប់សធ្វី
ពាណិជ្ជក្មម។ ស ីទាល្ទឹក្ក្ំេុងក្តូវបានសគក្េួយបារមា 
េីការបាត់បង់នានាភាេឃ្នសេសនទិចរបេ់ប៉ាូប ុយឡា
េយងក្បសភទរបេ់វា។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ ស ីមានតឃ្មែណាេ់េក្មាប់ោងេង់្ទុះ ឬសធ្វី
ក្បដ្ឋប់ាងំល្មអ។ ាសរ យៗ សគថ្តងចំោញ់យក្ជ្័រេី
សដីម េក្មាប់សក្បីការស្សងៗដូចា បិទទូក្ ឬទុក្សធ្វី
ថ្ន រំមាង ប់សោគ។ ក្គូថ្ន ថំ្សមរយក្ជ្័រស ីទាល្ទឹក្លាយ
ាមួយក្ក្មួនសធ្វីថ្ន បំំសពាក្សលី្ដំសៅរល្យួ។ េំបក្
សដីមតូច សៗទីបទងមានេែឹក្ ២-៤ សគសក្បីាថ្ន េំាបាល្ 
ជ្មងឺ េនាែ ក្់ឆ្អឹង សលែីម ។ល្។ សេទយេតវសោង រេំបក្ឱ្យ
េតវពាហនៈ្ ឹក្ សដីមបឱី្យវាេីុសតម បានសក្ចីនឆ្ប់ធ្ំធាត់។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ គូថ្ល្ន 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Lychee, Litchi 

- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Litchi chinensis Sonn. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ ចិនភាគខាងតបូង និងសវៀតណាមភាគខាងសជ្ីង 
- របាយក្បសភទ ៖ ាក្េឹក្ស ក្មពេ់ ៨-១០ម ដុុះសៅក្បសទេចិនខាងតបូង 

និងសវៀតណាមខាងសជ្ីង សហយីេួក្ាវ  (Malaysia) 
បាននាមំក្ដ្ឋយូំរណាេ់សហយី។ សៅក្បសទេក្មពុា 
សគសលញីសដីមគូថ្ល្នដុុះឯងៗ ថ្តសលី្ភនំគូថ្ល្នសទ ថ្ត
ក្៏ក្តូវបានសគដ្ឋាំចមាក រ្ងថ្ដរ។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ គូថ្ល្នមិនទាន់ក្តូវបានសគដឹងេីោា នភាេអភិរក្ស
របេ់វាសទ សហយីក្៏មិនទាន់មានការេិក្ាវាយតឃ្មែេី
ោា នភាេគក្មាមក្ំថ្ហងរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហម
របេ់ IUCN ថ្ដរ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ ថ្្ែេក្មាប់សធ្វីាអាហារ ថ្្ែក្េេ់មានជ្ីវាតិ A និង 
B ាសក្ចីន ថ្តថ្្ែក្ោមោម នជ្ីវាតិសនាុះសទ ថ្្ែសចីសគសក្បី
សធ្វីថ្ន អុំតធ្ំ។ ក្គូថ្ន បុំោណសោង រផ្ទក  េំបក្ និង ឫេ
គូថ្ល្នេាបាល្ជ្មងឺបំេង់ក្។ ក្ោប់ាថ្ន សំពាុះសវៀន និង 
េាបាល្ជ្មងឺសែនចុក្ េងសកាប រលំាយេក្  ឺក្ក្េុះ 
 ឺសពាុះសវៀនតូច។ ោច់អាចបំបាត់ការសក្េក្ទឹក្ 
ហត់សហមីេតួ កូ្នក្ណតុ រ។  
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ អនទង់-េ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Malaysian Ginseng 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Eurycoma longifolia Jack 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយូ៍ 
- របាយក្បសភទ ៖ អនទង-់េ ាចុល្ែក្េឹក្សមា៉ាងក្មពេ់ ២-៥ម មានដុុះ

សៅក្នុងឃ្ក្េបឋម (Primary Forest) ឃ្ក្េដុុះបនត
បនាទ ប់ (Succession Forest) ឃ្ក្េក្ជ្ុុះេែឹក្ចក្មុុះ
រងទឹក្សភែៀង ឃ្ក្េតំបន់សឆ្នរដីសាច់ និងមានដុុះសៅសលី្
ដីលមភក្់ាសដីម ថ្ដល្របាយធ្មមាតិរបេ់វាមានដុុះ
សៅក្មពុា ឡាវ សវៀតណាម ឃ្ល ភូមា និងមា៉ា សែេីុ។  

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ អនទង-់េ មិនទាន់ក្តូវបានេិក្ាវាយតឃ្មែេីោា នភាេ
គក្មាមក្ំថ្ហងរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ីក្ក្ហមរបេ់ IUCN 
សទ ប៉ាុថ្នតវាក្តូវបានសគដឹងថ្ថ្្នក្ឫេរបេ់វាក្តូវបាន
សគសក្បីក្បាេ់សក្ចីនាងសគ ថ្ដល្ការក្បមូល្អាចក្តូវ
បានសធ្វីសែងីសដ្ឋយការោេ់រសលី្ង្តួល្សដីមទាងំមូល្ 
សដីមបកី្បមូល្យក្ឫេ ថ្ដល្ាមូល្សហតុសធ្វីឱ្យមាន
ការក្េួយបារមាសលី្និរនតរភាេឃ្នការសក្បីក្បាេ់របេ់វា។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ េំបក្ ថ្្ែ និងឫេ េក្មាប់សធ្វីឱ្េលបុោណ។ េំបក្
ាថ្ន រំមាង ប់សោគ ឬេាបាល្បញ្ហា ក្នុងក្បេ័នធរលំាយ
អាហារ  ថ្្ែាឱ្េលោគមូល្  ឫេេក្មាប់បនាប
េិេ និងសធ្វីឱ្យបាត់ក្េវងឹក្ោ។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ សមីមថ្ន ចំិន, ប៉ាសក្បីេ 
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ China Root, Sarsaparilla 
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Wall. ex Roxb. 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់ឥណាូ ចិន ក្បសទេចិន និងឥណាា  
- របាយក្បសភទ ៖ សមីមថ្ន ចំិន ាក្បសភទវល្ែិ៍មានបនាែ វារសែងីស ីធ្ំៗ

ក្នុងឃ្ក្េក្កាេ់ និងឃ្ក្េសក្ោង ដុុះសលី្លម សលី្ភនំ ថ្ដល្
មានក្មពេ់ដល់្ ១៥០០ម។ របាយធ្មមាតិរបេ់វា
មានដុុះសៅក្នុងក្បសទេឥណាា  ចិន ឃ្ល ក្មពុា ឡាវ  
សវៀតណាម និងភូមា។ 

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ សមីមថ្ន ចំិន មិនទាន់ក្តូវបានសគដឹងេីោា នភាេអភិរក្ស 
របេ់វាសៅសែយីសទ សហយីក្៏មិនទាន់មានការេិក្ា
វាយតឃ្មែេីោា នភាេគក្មាមក្ំថ្ហងរបេ់វាសៅក្នុងបញ្ជ ី 
ក្ក្ហមរបេ់ IUCN ថ្ដរ។ 

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ សដីមវាអាចសក្បីសធ្វីចំណងបាន សមីមវាសគថ្តងក្ាំក្ោ
្ឹក្ាថ្ន សំលី្ក្ក្ំលាងំ។ 
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- សឈ្ម ុះថ្សមរ/សឈ្ម ុះក្នុងតំបន់ ៖ ចនទនូ៍ក្ក្ោន  
- សឈ្ម ុះាភាោអង់សគែេ ៖ Agarwood  
- សឈ្ម ុះវទិាោស្រេត ៖ Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte 
- ក្បភេសដីម/សដីមក្ំសណីតក្បសភទ ៖ តំបន់ឥណាូ ចិន  
- របាយក្បសភទ ៖ ស ីធ្ំក្មពេ់ ១៥-២០ម ដុុះក្នុងឃ្ក្េសក្ោងដីទំនាប 

ឃ្ក្េបឋម ឃ្ក្េដុុះបនតបនាទ ប់ សៅសលី្ក្បសភទដីមានលម 
និងសៅាមតំបន់ថ្ក្បរមាត់ទឹក្ក្នុងឃ្ក្េ។ របាយធ្មម
ាតិរបេ់ចនទនូ៍ក្ក្ោន មានសៅក្នុងក្បសទេក្មពុា ឡាវ 
សវៀតណាម និងឃ្ល។ សៅក្មពុា វាមានដុុះសៅសសតត
ក្ំេង់ធ្ំ សេៀមោប ក្ំេត ក្ណាត ល្ និងសសតតសកាុះកុ្ង។  

- ោា នភាេអភិរក្ស ៖ ច័នទក្ក្ោន  ក្តូវវាយតឃ្មែចាត់បញ្ចូល្សៅក្នុងក្ក្ុម “ទទួល្ 
រងសក្ោុះធ្ងន់ធ្ងរ (Critically Endangered) សៅក្នុង
បញ្ជ ីក្ក្ហម IUCN។ វាទទួល្រងការគក្មាមក្ំថ្ហង
ធ្ងន់ធ្ងរសដ្ឋយោរការដក្ហូតហួេក្ក្មិតេក្មាប ់ យក្
សែឹមនិងសក្បងក្ក្អូបរបេ់វាសធ្វីពាណិជ្ជក្មម។ សៅក្មពុា 
ច័នទក្ក្ោន ក្តូវបានសគវាយតឃ្មែថ្សៅមានចំននួ តចិតួច 
និងសៅមានថ្តក្នុងតំបន់ការពារធ្មមាតិថ្តប៉ាុសណាណ ុះ។  

- អតាក្បសោជ្នូ៍ និងការសក្បីក្បាេ់ ៖ សែឹមច័នទក្ក្ោន ក្ក្អូបណាេ់ សក្បីសធ្វីបុណយសខាម ច សដ្ឋយ
ឆ្ែ ក្់ារូបផ្ទក ក្នុងសែឹម ថ្ដល្សគកាត់សេតីងៗ សហយីដុត
សេល្បូាេេ។ សែឹមរបេ់វា សក្បីជ្ំនួយរលំាយអាហារ 
សដីរសយល់្ កាត់សេែេមូ៍ បំបាត់ក្ែិន ឆ្ង ញ់បាយ បំបាត់
 ឺចុក្ចាប់ បំបាត់រលាក្ បំបាត់លែង ់ សធ្វីឱ្យសចញ
សញីេ ជ្ំនួយឱ្យមានក្ំសៅ និងជ្ួយបញ្ហា រលាក្តំរង
សនាម។ ោច់ស ីអាចជ្ួយឱ្យឆ្ង ញ់បាយ ជ្ួយឱ្យមាន
ក្ំសៅ និងរលាក្តំរងសនាម។ សក្បងេាបាល្ថ្េបក្ 
ជ្ំងឺេនាែ ក្់ឃ្ដសជ្ីង ហតឺ និងរលាក្ទងេតួ។ ឫេ 
េាបាល្សោគេ័នធឆ្ែុង (សហមីសេញសែួន)។ សែឹម ោច់
ស ី និងឫេអាចសក្បីដ្ឋទំឹក្ហូប ឬសធ្វីាថ្ន កំ្ោប់។ 
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