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ម្រត្ក និងត្ម្ម្ៃឫសស ី
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ម្រត្ក និង ត្ម្ម្ៃឫសស ី
នៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា នត្នជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប 

 
ដោយ៖ ដោកប្ណ្ឌិ រ ផុន កសិកា១, ដោក ប្ត្ប្ង ពិសិដ្ឋ២, ដោក ដៅ ស្ថមន៣ និងកញ្ញា  តាដករ ស័កោ៤ 

១. អនុត្ប្ធានវទិ្យាស្ថា នវប្បធម៌ និងវចិិត្រសិល្បៈននរាជប្ណ្ឌិ រយសភាកមពុជា;  
២. ដល្ខាអចិន្នៃយ៍ននវទិ្យាស្ថា នវប្បធម៌ និងវចិិត្រសិល្បៈននរាជប្ណ្ឌិ រយសភាកមពុជា;  

៣. ឧទ្យាននុរកសននឧទ្យានរាជប្ណ្ឌិ រយសភាកមពុជាដរដជាប្សន ឫសសតី្រឹប្;  
៤. ម្នៃីសម័ត្រចិរៃននវទិ្យាស្ថា នវប្បធម៌ និងវចិិត្រសិល្បៈននរាជប្ណ្ឌិ រយសភាកមពុជា 

 

 
នត្ពឫសសដុី្ុះកនុងប្ណុ្្ុំ ទួ្យល្ឡសលប្ដ្កត្រព ុំងឫសសតី្រឹប្ 

នសកដីន្ដើម្ 
ត្បតទស្ក្ម្ពុជាស្ថិត្ក្នុងត្ំបន់អាសុ្ីអាតននយ៍ ក្នុងត្ំបន់ត្ត្ូពិច តតៅ ត ីយតស្ីម្ ត្ពម្ទងំស្ថិត្តៅក្នុងត្ំបន់

អាសុ្ីមូ្សុ្ង ស្ម្បូរត្លៀង ផដលបងកលក្ខណ្ៈលអត្បតស្ីរដល់រុក្ខជាត្ិ និងដំណំត្នប់ត្បត្ទលូត្លាស់្បានលអ។ 
ត្បតទស្ក្ម្ពុជាស្ម្បូរតៅតោយជីវសាស្រស្ៅចត្ម្រុះ និងមានព្ត្ពព្បត្ងតៅត្ំបន់ទំនាបធំជាងតនទី៣តៅក្នុងត្ំបន់អាសុ្ីអា
តននយផ៍ដលមានពូជរុក្ខជាត្ិរ ូត្ដល់២៣០០ពូជ1។ 

ឫស្សីក៏្ជាពូជរុក្ខជាត្ិម្ួយត្បត្ទតៅត្បតទស្ក្ម្ពុជាផដរ ត ីយដុុះតៅត្នប់ត្ំបន់ទំងអស់្ក្នុងត្បតទស្។ 
ឫស្សនីឺជា«ត្ចសារជាត្ិ»2ម្ួយត្បត្ទ ដុុះទំពងំតចញជានុម្ព តដីម្មានថ្ន ងំ មានតត្ចីនត្បត្ទ ដូចជាឫស្សតី្ស្រក្ 
                                                           
1 https://www.usaid.gov/cambodia/environment-and-global-climate-change (14 October 2018) 
2 តបីតាម្វចនានុត្ក្ម្អក្ខរាវរុិទធព្នភាសាផមែរ តចញែាយតោយវទិាសាថ នភាសាជាត្ិ ព្នរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា, ២០១៥, អាន
ថ្ /តាច់-ចាក់្-សា-រ  ៈ-ជាត្/ (បា.,សំ្. ត្វក្ារជាត្ិ) ជាជាត្ិត ផីដលមានស្ំបក្ជាមលឹម្ឬមានមលឹម្តៅត្ត្ង់ស្ំបក្ ដូចយ ងឫស្ស,ី 
តតាន ត្, ដូងជាតដីម្ ។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9E%BC%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
https://www.usaid.gov/cambodia/environment-and-global-climate-change%20(14
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ឫស្សពី្ត្ព ឫស្សរីតលៀក្3។ ឫស្សមីានអត្ថត្បតយជន៍តត្ចីនផបបយ ង រាប់ទងំទំពងំ តដីម្ និងស្លឹក្ ពិតស្ស្តពលថ្ែីតនុះ 
តដីម្ឫស្សអីាចយក្តធវីជាធយូងបានផដរ4។ តដីម្ឫស្សមីានត្បតយជន៍ស្ត្មាប់ត្ត្ម្ូវការតត្បីត្បាស់្ក្នុងជីវភាពរស់្តៅ
ត្បចាពំ្ថ្ៃរបស់្ត្បជាពលរដឋក្នុងត្បតទស្ក្ម្ពុជា។ តដីម្ឫស្សអីាចយក្តៅតធវីជាតត្នឿងស្ំណ្ង់ែទុះ, តត្នឿងស្ង្ហា រមិ្ (ផត្ន 
តុ្ ទូ ជាតដីម្), ឧបក្រណ៍្តនសាទ (លប ត្ទូ លាន់ ជុច ត្ពួល ជាតដីម្), ឧបក្រណ៍្ស្ត្មាប់ោក់្វត្ថុតែសង (ដូចជា 
ក្ត ជ្ ី ចតងអរ ជាល លអី អត្ងរត្ត្ក្រងមាន់ បំពង់ទឹក្តតាន ត្ ក្ស្រនៅងត្ប ុក្ ត្ទនាប់ឆ្ន ងំ), ឧបក្រណ៍្ត្លង (១. រនាត្ឯក្ 
រនាត្ធុង រនាត្តថ្ង មលុយ បុីពក្ ផនន ្លយ នងឫស្ស)ី និងតត្នឿងអនុស្ារយី៍។ល។ ចំផណ្ក្តៅត្បតទស្ចិនវញិ 
តោយសារមានឫស្សតីត្ចីនជាងតនក្នុងពិ្ពតលាក្ តនតៅត្បតទស្ចិនថ្ជា «អាណចត្ក្ឫស្សី» មានពូជឫស្សី
តលីស្ព៤ី០០ពូជ5 ត្ពម្ទងំមានអត្ថត្បតយជន៍រ ូត្ដល់២៨មុ្ម6។  

ឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប បតងកីត្ត ីងតោយត្ពុះរាជត្ក្ឹត្យតលម នស្/រក្ត្/
០៤១៤/៤៣៦ ចុុះព្ថ្ៃទី១៧ ផមតម្សា ឆ្ន ២ំ០១៤ មានព្ែទដីត្ក្ឡាចំនួន១១៤៣៥ ិក្តា7 ផដលមានទីតាងំស្ថិត្
ក្នុងឃុផំែប១ និងឃុផំែប២ ត្ស្រក្ផែប តមត្ៅត្ពុះវហិារ។ ថ្ែីៗតនុះ ម្ស្រនៅីត្សាវត្ជាវព្នវទិាសាថ នវបបធម៌្ និងវចិិត្ត្ស្ិលបៈ 
តោយមានការចូលរមួ្ពីម្ស្រនៅីឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប បានស្ិក្ាត្សាវត្ជាវ និងរុក្រក្
សាថ នីយបុរាណ្តៅឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប បានរក្តឃីញសាថ នីយបុរាណ្ និងវត្ថុ
បុរាណ្ មានដូចជា ទួលស្នលុង (ទួល ស្លផដក្) ចំនួន៥៤ ត្ត្ពងំស្នលុងចំនួន២៩ ត្ត្ពងំបុរាណ្ចំនួន៦៦ និង
បុរាណ្វត្ថុម្ួយចំនួន ដូចជាឧបក្រណ៍្ថ្ែរលំីងក្នុងយុនថ្ែរលំីង (ផដលមានអាយុកាល២០០០ឆ្ន មុំ្នត្និស្ៅស្ក្រាជ) 
កុ្លាលភាជន៍ ត្ត្ផ ក្តូ្ច ត្ត្ផ ក្ធំ ដុំថ្ែ្ក់្តត្បីក្នុងការស្ែិត្ផដក្ ផែលចបជីក្ ផែលដឹង ចងកំដងកាបំិត្ ដងកាបំិត្ និង 
ផដក្តោលជាតដីម្8។ តត្តពីធនធានផដលជាម្រត្ក្វបបធម៌្ ឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប 
តៅមានធនធានជាម្រត្ក្ធម្ែជាត្ិ ផដលត្នបដណ្ដ ប់ទងំក្នុងព្ត្ពតត្សាង និងព្ត្ពរតបាុះ មានតដីម្ត ីធំៗ (ត្ស្តៅ 
ត្តាច តបង ែចឹក្ ក្តកាុះ ធនង់ នាងនួន។ល។) និងត្បត្ទត ីដូចជាតដីម្រកា ខ្វវ វ ត្ត្តស្ក្ តដីម្ព្ត្ជ តដីម្តត្ចុះ តដីម្
ធលក្ តដីម្ចំបក់្ តដីម្មទុ ំ តដីម្ត្ក្ឡាញ់ តដីម្ពតពល តដីម្តដដ  តដីម្ត្ពីង តដីម្ត្ត្តក្ៀបកាដ ម្ តដីម្រវាង តដីម្រពុំក្ តដីម្
ក្តណដ ល តដីម្រមុាងំ តដីម្ប ត្បក្ តដីម្ធលូ តដីម្ទវ រ តដីម្ត្បាតំ្ម្លឹង វលលិ៍ផស្លង វលលិ៍ចារ វលលិ៍តដដ 9 ។ល។ 

 

                                                           
3 វចនានុត្ក្ម្ផមែរ, តបាុះពុម្ពតលីក្ទ៥ី 
4 http://www.geres.eu/en/development-of-a-sustainable-bamboo-charcoal-production-center ( 14 October 2018) 
5 http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm (15 October 
2018) 
6 https://globalfoodbook.com/28-incredible-benefits-of-the-bamboo-plant (15 October 2018) 
7 ត្ពុះរាជត្ក្ឹត្យស្ដីពី ការបតងកីត្ “ឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សីត្តឹ្ប” តលម នស្/រក្ត្/០៤១៤/៤៣៦ ចុុះព្ថ្ៃ
ទី១៧ ផមតម្សា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
8 នូ ចាន់សុ្្ី, ែុន ក្សិ្កា, ផត្បង ពិសិ្ដឋ… “ស្ម្បត្ៅិតបតិ្ក្្ណ្ឌ វបបធម៌្រូបី និងម្រត្ក្វបបធម៌្អរូបី តៅឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភា
ក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សីត្តឹ្ប និងការសិ្ក្ាអតងកត្ម្រត្ក្វបបធម៌្អរូបីដូចោន តៅតមត្ៅក្ំពងធ់ំ  តមត្ៅស្ទឹងផត្ត្ង និងតមត្ៅត្ក្តចុះ”, 
វទិាសាថ នវបបធម៌្ និងវចិិត្ត្សិ្លបៈ, រាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា, ២០១៨។ 
9 បទស្មាា ស្ន៍តលាក្ សួ្ង សាត្ ត្បជាពលរដឋរស់្តៅក្នុង្ូម្ិផែបលិច ឃុផំែប១ ត្ស្រក្ផែប តមត្ៅត្ពុះវហិារ។ 

http://www.geres.eu/en/development-of-a-sustainable-bamboo-charcoal-production-center
http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm%20(15
https://globalfoodbook.com/28-incredible-benefits-of-the-bamboo-plant%20(15
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រូបតលម១៖ ព្ត្ពត្ស្តៅដុុះក្នុងឧទាន 

 

 
រូបតលម២៖ ព្ត្ពតត្សាងក្នុងឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា 
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I. ម្រត្កឫសសនីៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពជុា នត្នជាសសន ឫសសតី្ត្បឹ 
១- ស្ថា ននាម្ទាក់ទ្យងនឹងពាកយ «ឫសស»ី 

 ក្នុងការត្បស្ិទធនាម្ ឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជាតត្តជាផស្នឫស្សីត្តឹ្ប  នឺមានពក្យ «ឫស្សតី្ត្ឹប» ជា
ពក្យននលឹុះម្ួយស្ត្មាប់ស្មាា ល់ទីតាងំព្នឧទានតនុះ។ អនក្ត្ស្រក្ផែប តមត្ៅត្ពុះវហិារ បានសាា ល់យ ងចាស់្អំពីទី
សាថ នតនុះ។  

តាម្ការស្ិក្ាត្សាវត្ជាវ តយីងបានដឹងថ្ ស្ត្មាប់ត្បជាជនរស់្តៅ្ូម្ិដងែលិត្ ឫស្សីត្តឹ្ប ស្ំតៅដល់តដីម្
ឫស្សផីដលដុុះតៅត្ំបន់ត្ត្បឹ(ត្ំបន់មានត្ស្ុះឬត្ត្ពងំប ី10) តពលនឺ ឫស្សីម្ក្ពីត្តឹ្ប ។ រាល់ត្ត្ម្ូវការតត្បីត្បាស់្តដីម្
ឫស្ស ី(និងទំពងំស្ត្មាប់ទទួលទន) ត្បជាជនរស់្តៅ្ូម្ិដងែលិត្ផត្ងផត្តៅកាប់ពីត្ំបន់ត្ត្ឹប ផដលជាត្ំបន់មាន
តដីម្ឫស្សដុីុះតត្ចីនជាងតន។ ជាម្ួយោន តនាុះ ក្នុងត្ំបន់ផដលមានដុុះតដីម្ឫស្សតីត្ចីនតៅត្ំបន់ត្ត្ឹបតនាុះ ក៏្មានត្ស្ុះឬ
ត្ត្ពងំម្ួយត ែ្ ុះថ្ ត្ត្ពំងឫស្សី ផដរ។ ដូតចនុះ ពក្យ «ឫស្ស»ី តៅក្នុងនាម្របស់្ឧទានតនុះ នឺបានបញ្ជជ ក់្អំពី
សាថ នភាពក្នុងត្ំបន់ឧទានផដលមានដុុះតដីម្ឫស្សែីង និងបានបញ្ជជ ក់្អំពីសាថ ននាម្ែង (ត្ស្ុះឬត្ត្ពងំឫស្ស)ី។ 

តត្តពីសាថ ននាម្ ត្ត្ពងំឫស្សី  មានសាថ ននាម្តែសងតទៀត្តៅក្នុងឧទានផដលមានពក្យ «ឫស្ស»ី ត ីយ
ផដលសាថ ននាម្តនាុះសុ្ទធស្ឹងមានដុុះតដីម្ឫស្សជីាក់្ផស្ៅង ដូចជា សាថ ននាម្ ត្ត្ពងំឫស្សបីលល័ងក ជាតដីម្។    
 

២- ឫសសនីិងសនៃុង 
តត្តពីរុក្ខជាត្ិតូ្ច ធំតែសងៗ តៅឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជាក៏្មានរុក្ខជាត្ិឫស្សីដុុះយ ងតត្ចីនផដរ 

ពិតស្ស្តនាុះ ឫស្សដុីុះក្នុងត្ំបន់បណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងស្លផដក្ផត្ម្ដង។ លក្ខណ្ៈពិតស្ស្តោយផ ក្ម្ួយរបស់្ឫស្សតីៅ
ឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា នឺដុុះតៅផត្ក្នុងត្ំបន់បណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងស្លផដក្ ផដលមានចំនួន៥បណ្ដុ ំ ទួលស្នលុង 
ត ីយបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងតស្ទីរផត្ទងំអស់្មានឫស្សដុីុះតត្ចីន តលីក្ផលងផត្បណ្ដុ ំ ទួលស្នលុង្ូម្ិក្ំបុត្ចាស់្ផដលម្ិន
មានឫស្សដុីុះ។ 

តាម្រយៈការស្ិក្ាតធវីផែនទីសាថ នីយបង្ហា ញពីវសិាលភាព និងបរមិាណ្ព្នឫស្សដុីុះក្នុងឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យ
ស្ភាក្ម្ពុជាបង្ហា ញថ្ ឫស្សដុីុះក្នុងបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងត្ត្ពងំត្ត្ឹប និងក្នុងបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងត្ត្ពងំឫស្សតី្ត្ឹប អាចមាន
ទំ រំ ូត្ដល់ ៦៤  កិ្តា។ តទុះបីក្នុងបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងទងំ២មានឫស្សតីត្ចីន ប ុផនៅតៅមានត្បត្ទតដីម្ត តូី្ច ធំ 
និងរុក្ខជាត្ិតែសងៗតទៀត្ដុុះលាយ ែំងផដរ។ ចំផណ្ក្ឫស្សកី្នុងបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងត្ត្ពងំត្ក្សាងំដុុះក្នុងទំ ដំីត្ត្ឹម្ផត្
៥ កិ្តា ត យីដុុះរតងវលីៗពីោន ។ រឯីតៅក្នុងបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងត្ត្ពងំឫស្សបីលល័ងកវញិ ឫស្សដុីុះក្នុងទំ ដំីត្បមាណ្ ៨
 កិ្តា ត យីដុុះរតងវីលពីោន  ប ុផនៅញឹក្ស្កុះតៅជុំវញិត្ត្ពងំឫស្សបីលល័ងក។  

                                                           
10 តំ្បន់ម្ួយផដលមានត្ស្ុះឬត្ត្ពងំបី នឺ ត្ស្ុះឬត្ត្ពងំត្តឹ្ប(ត្ត្ពងំមានទំ ធំំ ស្ថិត្តៅខ្វងលិចថ្នល់), ត្ត្ពងំឫស្សតី្តឹ្បតលី (ត្ស្ុះត្សី្) 
និងត្ត្ពងំឫស្សតី្តឹ្បតត្កាម្ (ត្ស្ុះត្បរស្) ផដលស្ថិត្តៅខ្វងតកី្ត្ថ្នល់។ តំ្បន់តនុះស្ថិត្តៅស្ងខ្វងែលូវនិងតស្ទីរជាចំណុ្ចក្ណៅ លរវាងថ្នល់
ពីែលូវជាតិ្តលម ៦៤ តៅ្ូមិ្ដងែលិត្។ 
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ផែនទីបង្ហា ញពីវសិាលភាពឫស្សដុីុះក្នុងឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប 

 

 
រូបតលម៣៖ ព្ត្ពឫស្សដុីុះក្នុងបណ្ដុ ំ ទួល ស្លផដក្ត្ត្ពងំត្ត្ឹប 
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រូបតលម៤៖ ព្ត្ពឫស្សដុីុះក្នុងបណ្ដុ ំ ទួល ស្លផដក្ត្ត្ពងំឫស្សតី្ត្ឹប 

៣- ត្បនេទ្យឫសស ី
តាម្ការស្ិក្ាត្សាវរក្តឃញីថ្ តៅឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប មានឫស្សចីំនួន

៤ត្បត្ទ ដូចខ្វងតត្កាម្៖  
 ៣.១. ឫស្សឃី្លៃលលក  
 តដីម្មានតូ្ចៗ ដុុះតស្អក្ស្កុះ ញឹក្ត្បនរោន  ចាប់ពីនល់តៅចុងថ្ន ងំរបស់្វាមលី។ តនយក្ឫស្សពី្ឃលលលក្តធវីដង
ចបកាប់ និងដងចបជីក្។ ទំពងំព្នត្បត្ទឫស្សពី្ឃលលលក្តនុះមានរស្ជាត្ិផែអម្ ម្ិនហាងដូចទំពងំឫស្សតី្បត្ទ
តែសងៗតទ។  
 

         
រូបតលម៥ និង៦៖ ឫស្សពី្ឃលលលក្ 

 



7 
 

៣.២. ឫស្សទី្រនំមាន ់
 តដីម្មានទំ ធំំៗ ដុុះរតងវីលឃ្លល ត្ពីោន ត្បផវងពី ១៥ស្.ម្. តៅ ២០ស្.ម្.។ ចំផណ្ក្ឯថ្ន ងំរបស់្វាវញិ មាន
ស្ភាពញឹក្ មានទំ ំធំលែម្ ោែ នបនាល តទ។ តនយក្តដីម្របស់្វាតៅតធវីជាចត្ម្ឹងរបង របារបង និងយក្តធវីែទុះ។ល។ 
ទំពងំព្នឫស្សតី្បត្ទតនុះមានរស្ជាត្ិដូចតៅនឹងទំពងំព្ឃលលលក្ផដរ ផត្មានតរាម្តៅនឹងស្ម្បក្របស់្វាតត្ចីន។ 
 

                
រូបតលម៧ និង៨៖ ឫស្សតី្ទនំមាន់ 

 
៣.៣. ឫស្សសីាញ 

 តដីម្មានទំ តូំ្ច ថ្ន ងំញឹក្ ចាក់្ផត្ស្ុះចូលោន  មានក្ំពស់្ត្បផ ល៣ផម្ ត្ត្ ត្បផវងមុ្មកាត់្ពី១៥ស្.ម្. តៅ 
២០ស្.ម្.។ ទំពងំព្នឫស្សតី្បត្ទតនុះម្ិនអាចបរតិភានបានតទ។ 
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រូបតលម៩៖ ឫស្សសីាញ 

៣.៤. ឫស្សធីម្មតា 
 តដីម្មានទំ ំធំ ត ីយចាក់្ផត្ស្ុះចូលោន ជានុម្ពៗ ផដលមានមុ្មកាត់្១៥ស្.ម្. តៅ ២០ស្.ម្. ត យីមាន
ស្ភាពស្ៅុក្។ តដីម្របស់្វាអាចយក្តៅតធវីជា ត្ទូ លប ន្ ង អត្ងរត្ ត្ពួល ក្ស្រនៅក្ ត្នរុះ ចតងអរ ត្ក្ង់ និងអាចយក្តធវី
ជាតត្នឿងស្ំណ្ង់ែទុះបាន។ ទក់្ទងត្បតយជន៍ស្ត្មាប់អាហារវញិ ម្នុស្សចាស់្ស្ម័្យតដីម្ផត្ងយក្ផ្កក ឫស្សចីាស់្ៗ
តៅបុក្តធវីជាបាយ ជំនួស្អងករបាន ត្បស្ិនតបីោែ នអងករស្ត្មាប់បរតិភាន។ រឯីទំពំង តនយក្តធវីជាបផនលស្ត្មាប់
បរតិភាន ស្លស្ម្លរ តធវីត្ជក់្ទំពងំជូរ ឬទំពងំព្ត្ប។ល។  
 

 
រូបតលម១០៖ ឫស្សធីម្ែតា 
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II- ត្ម្ម្ៃឫសសនីៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពជុា នត្នជាសសនឫសសតី្ត្ឹប 
   ឫស្សតីៅឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប ក្ំពុងតដីរត្ួនាទីស្ំខ្វន់ម្ួយ និងបំតពញ
ត្ត្ម្ូវការរបស់្ត្បជាពលរដឋក្នុងស្ នម្ន៍ ពិតស្ស្ត្បជាពលរដឋក្នុងឃុំផែប១ និងឃុំផែប២ និងត្បជាពលរដឋម្ក្ពី
ត្ស្រក្ តមត្ៅឆ្ៃ យៗតទៀត្ែង ដូចជាម្ក្ពីតមត្ៅក្ំពង់ធំ ជាតដីម្។ ចំផណ្ក្ឯអងាភាពឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា 
តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប តៅម្ិនទន់ត្បមូ្លែលពីឫស្សទីងំអស់្តនាុះតសាុះត យីតោយត តុ្ថ្ទុក្ឱកាស្ឱយស្ -
នម្ន៍ទញត្បតយជន៍ពីអនុែលព្ត្ពត ីដូចផដលពួក្តនធាល ប់អនុវត្ៅក្នលងម្ក្11។ ជាតរៀងរាល់ឆ្ន  ំជាពិតស្ស្តៅរដូវ
ត្បមូ្លែលទំពងំ ស្ នម្ន៍ក្នុងត្ំបន់ត្ស្រក្ផែប និងត្បជាពលរដឋម្ក្ពីត្ស្រក្ឆ្ៃ យៗម្ក្ជីក្ទំពងំជាលក្ខណ្ៈ
ត្នួសារែង និងអាចជាលក្ខណ្ៈលក់្ដូរែងផដរ។ តត្តពីែលទំពងំ ស្ នម្ន៍ក្នុងត្ស្រក្ផែបផត្ងម្ក្កាប់តដីម្ឫស្សី
យក្តៅតត្បីត្បាស់្ស្ត្មាប់ត្ត្ម្ូវការរបស់្ពួក្តន ដូចជា ត្ទូ លប ន្ ង អត្ងរត្ ត្ពួល ក្ស្រនៅក្ ត្នរុះ ចតងអរ ត្ក្ង់ និង
តត្នឿងស្ំណ្ង់ែទុះ ពិតស្ស្ពួក្តនក៏្យក្ឫស្សធីម្ែតាតធវីនំត្ក្ឡានផដរ12។  

អត្ថត្បតយជន៍ព្នឫស្សតីៅឧទានម្ិនត្ត្ឹម្ែដល់ដល់ម្នុស្សប ុតណណ ុះតទ ស្ត្វព្ត្ពមានដូចជា តត្បីស្ ក៏្ចូល
ចិត្ៅសុ្ីទំពងំឫស្សផីដរ។ ឫស្សនីឺជាចំផណ្ក្ម្ួយព្នការតធវីឱយមាននត្ម្បព្បត្ងផដលជាភាន ក់្ង្ហរជួយដល់បរសិាថ ន និង
លំនឹងបរសិាថ នផដរ។  
 ឫស្សជីារុក្ខជាត្ិម្ួយត្បត្ទផដលម្នុស្សយក្ម្ក្ោជំាតត្នឿងលំអផដរ។ តនតត្ចីនោជំារបង ឬជាប់នឹងែលូ វ
ចូល ឬតៅតាម្ស្ងខ្វងែលូវ។ ដូចតៅបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងឫស្សតី្ត្ឹប និងបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងត្ត្ពងំឫស្សីត្ត្ឹប ឫស្សីជា
ចំផណ្ក្លំអម្ួយដល់ទីតាំងតនុះ តត្ពុះទួលស្នលុងម្ិនផម្នជាត្បាសាទផដលទក់្ទញផ្នក្អនក្តទស្ចរតទ ប ុផនៅ
តោយសារមានតដីម្ឫស្សដុីុះជាតត្ចីន តធវីឱយបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុងមានស្ត្ម្ស់្ម្ួយផបប។ 
  
នសចកដសីននដិ្ឋា ន  

ឫស្សតីៅឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប ដុុះតៅទីតាងំផដលមានទួលស្នលុងស្លផដក្
ប ុតណណ ុះ។ ឫស្សទីងំតនាុះមានបួនត្បត្ទនឺឫស្សពី្ឃលលលក្ ឫស្សតី្ទនំមាន់ ឫស្សសីាញ និងឫស្សធីម្ែតា មុស្ពី
ឫស្សពូីជក្នុងត្ស្រក្តែសងតទៀត្ ផដលមានត ែ្ ុះ ដូចជាឫស្សពី្ត្ព ឫស្សពីីងពុង ឫស្សពី្ត្ព ឫស្សរីតលៀក្...។ល។ ប ុផនៅ 
តៅតពលថ្ែីៗតនុះ តននាយំក្ពូជឫស្សពីីបរតទស្តោយមានពីត្បតទស្ចិនែង ដូចជាឫស្សទីំពងំផែអម្ផដលតនក្ំពុង
តពញនិយម្ោតំត្ចីន។ តទុះបីពូជមុស្ោន ឬត ែ្ ុះម្ិនដូចោន  ផត្យ ងណអត្ថត្បតយជន៍ព្នឫស្សមី្ិនមុស្ោន តទ ស្ំខ្វន់
ម្នុស្សតចុះផក្ព្ចនទញយក្អត្ថត្បតយជន៍ពីឫស្សបីាន។ បចចុបបនន ព្ត្ពត ីផដលជាត្ត្ម្ូវការរបស់្ម្នុស្សកាន់ផត្មាន
បរមិាណ្ត្ិចៗតៅ ត ីយតៅព្ថ្ៃអនានត្នឹងម្ិនអាចបំតពញតស្ចក្ដីត្ត្ូវការតត្បីត្បាស់្របស់្ម្នុស្សបានត ីយ។ តៅ
ត្បតទស្តក្នយ  ក្នុងទវីបអាស្រ វកិ្ ក្ំពុងជំរុញឱយសាថ ប័នពក់្ព័នធ និងវស័ិ្យឯក្ជនខ្វងក្ស្ិក្ម្ែឱយអ្ិវឌ្ឍការោតំដីម្
                                                           
11 កិ្ចចស្មាា ស្នជ៍ាម្យួឯក្ឧត្ៅម្ សូ្ត្ត្ សំ្ណង ត្បធានឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្តឹ្ប។ 
12 ជាតរៀងរាល់រដូវតធវីនំត្ក្ឡាន តៅរដូវត្ចូត្កាត្់រចួ (ផមវចិចិកា និងផមធនូ) បងបអូនត្បជាពលរដឋតៅឃុំផែប១ និងផែប២ ត្ស្រក្ផែប តមត្ៅត្ពុះ
វហិារ តធវីនំត្ក្ឡានបរតិភានផដលតត្នឿងែសំមុស្ពីនំត្ក្ឡានតៅតំ្បន់តមត្ៅតែសងៗតទៀត្ក្នុងត្បតទស្ក្ម្ពុជា ដូចជាតត្បីលៃ និងស្ផណ្ដ ក្ក្ត្ៅិក្ 
ពិតស្ស្មានទំ ធំំមុស្ផបលក្ពីនំត្ក្ឡានតៅត្ស្រក្តមត្ៅតែសងៗផដរ។  
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ឫស្សសី្ត្មាប់ជំនួស្ការតត្បីត្បាស់្ត ីផដលក្ំពុងបាត់្បង់13។ ត្ស្បតពលោន តនុះផដរ ឫស្សអីាចជំនួស្ត ីក្នុងត្ត្ម្ូវ
ការជាតត្ចីនបាន។ ដូតចនុះ ការោដុំុះឫស្សបីផនថម្តលីព្ែទដីទំតនរ អាចបតងកីត្ឱយមាននត្ម្បព្បត្ងជួយដល់បរសិាថ នត្ពម្
ទងំអត្ថត្បតយជន៍តែសងៗតទៀត្។  
 ឫស្សតីៅត្បតទស្ចិនដុុះតាងំពី៧០០០ឆ្ន មុំ្នត្និស្ៅស្ក្រាជ14។ តោយផ ក្តៅត្បតទស្ក្ម្ពុជាម្ិនមានការ
ស្ិក្ាផបបវទិាសាស្រស្ៅបង្ហា ញពីអាយុកាលឫស្សដុីុះដំបូងតៅត ីយ។ អត្ថបទតនុះម្ិនបានពិចារណដល់តពលណ
ផដលឫស្សតីៅឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប ចាប់តែដីម្ដុុះតនាុះតទ។ ប ុផនៅ តយីងែៃល់ថ្ តត្ីតពល
ណផដលឫស្សចីាប់តែដីម្ដុុះក្នុងទឹក្ដីឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប? និងសាក្លបងតស្នី
ស្ម្ែត្ិក្ម្ែ ថ្ «តត្ីអនក្ស្លផដក្ និងស្ែិត្ផដក្តៅទីតនុះ តត្បីធយូងឫស្សសី្ត្មាប់ស្លផដក្ និងលត់្ផដក្ផដរឬតទ?»។ 
ស្ម្ែត្ិក្ម្ែតនុះអាចផបលក្បនៅិច ផត្រ ូត្ម្ក្ដល់តពលតនុះ ទងំអនក្ត្សាវត្ជាវជាត្ិ ទងំអនក្ត្សាវត្ជាវអនៅរជាត្ិ ក្ំពុង
ពាយម្ស្ិក្ាត្សាវត្ជាវរក្ត្បត្ទត ី ផដលតនបានយក្ម្ក្តធវីធយូងស្ត្មាប់ស្លរលំាយផរ  ផដក្តៅស្ម័្យបុរាណ្
ត យីផដលក៏្ពុំទន់រក្តឃញីតៅត យី។ ក្នលងម្ក្ ពុំមានអនក្ត្សាវត្ជាវណមាន ក់្បាននិត្ដល់ស្ម្ែត្ិក្ម្ែតនុះត យី។ 
ការណ៍្ផដលតធវីឱយតយីងតលីក្ស្ម្ែត្ិក្ម្ែតនុះត ីង តោយសារ ១-ឫស្សតីៅក្នុងឧទានដុុះតៅផត្ក្នុងបណ្ដុ ំ ទួលស្នលុង
ស្លផដក្ផត្ប ុតណណ ុះ, ២-តៅស្ម័្យបចចុបបនន តនក៏្យក្ធយូងតធវីពីឫស្សមី្ក្តត្បីត្បាស់្ស្ត្មាប់ដុត្ក្តដដ ផដរ ត យីក្តដដ
តទៀត្តសាត្ក៏្មានក្តដដ ខ្វល ំងជាងធយូងតដីម្ត ីដព្ទតទៀត្។ ការស្ិក្ាត្សាវត្ជាវម្ួយនួរត្ត្ូវអនុវត្ៅតាម្ផបបវទិា
សាស្រស្ៅតដីម្បបីក្ត្សាយស្ម្ែត្ិក្ម្ែខ្វងតលី ត្ពម្ទងំបង្ហា ញថ្ ឫស្សមីានការតត្បីត្បាស់្ក្នុងតពលណម្ួយ ឬក៏្អាច
តត្បីផក្ព្ចនជាធយូងស្ត្មាប់ដុត្រលំាយផរ  ផដក្តដីម្បទីញយក្ផដក្ម្ក្តត្បី។ 
 តយងីម្ុ ំសូ្ម្ែដល់អនុសាស្ន៍ដល់ឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្ជាផស្ន ឫស្សតី្ត្បឹ នួរត្នប់ត្នងម្រត្ក្
ឫស្សផីដលមានត្សាប់ និងអ្ិវឌ្ឍដំណឫំស្សផីដលអាចជាទិស្តៅអាទិភាពម្យួ តោយោឫំស្សតីៅទីតាងំដីណ
ផដលម្ិនសូ្វមានជជីាត្ិ នងិមានតដីម្ត ដុីុះរតងវលីៗ តោយឫស្សជីាត្បត្ទរុក្ខជាត្ិង្ហយោ ំ ម្ិនតរសី្ដី ត យីអាច
ោដុំុះជាម្ួយរុក្ខជាត្ិតែសងៗតទៀត្បាន ទុក្ជាអត្ៅស្ញ្ជា ណ្ម្ួយព្នត្ំបន់ឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្ជាផស្ន 
ឫស្សតី្ត្ឹប ត យីអាចទញែលឫស្សយីក្ម្ក្ផក្ព្ចនតាម្ត្ត្ម្ូវការតែសងៗ ក៏្ដូចជាបនៅជួយស្ នម្ន៍ឱយមានឫស្សី
តត្បីត្បាស់្ជាតរៀងរ ូត្៕ 
 
  

                                                           
13 Kigomo, Bernard N., Guidelines for Growing Bamboo, KEFRI Guideline Series: No. 4-April 2007, Kenya Forestry 
Research Institute, 2007 
14 http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm  
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ឯកស្ថរនោង 
 

ត្ពុះរាជត្ក្ឹត្យតលម នស្/រក្ត្/០៤១៤/៤៣៦ ចុុះព្ថ្ៃទី១៧ ផមតម្សា ឆ្ន ២ំ០១៤ ស្ដីពី ការបតងកីត្ឧទាន
រាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សីត្តឹ្ប 

នូ ចាន់សុ្្ី, ែុន ក្ស្ិកា, ផត្បង ពិស្ដិឋ… «ស្ម្បត្ៅិតបតិ្ក្្ណ្ឌ វបបធម៌្រូបីនិងម្រត្ក្វបបធម៌្អរូបី តៅឧទាន
រាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សីត្តឹ្ប និងការសិ្ក្ាអតងកត្ម្រត្ក្វបបធម៌្អរូបីដូចោន តៅតមត្ៅក្ំពងធ់ំ  តមត្ៅ
ស្ទឹងផត្ត្ង និងតមត្ៅត្ក្តចុះ», វទិាសាថ នវបបធម៌្ និងវចិិត្ត្ស្លិបៈ, រាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា, ២០១៨ 

វចនានុត្ក្ម្ផមែរ, តបាុះពុម្ពតលកី្ទី៥ 

ក្ិចចស្មាា ស្ន៍ជាម្ួយឯក្ឧត្ៅម្ សូ្ត្ត្ ស្ណំង ត្បធានឧទានរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាក្ម្ពុជា តត្តជាផស្ន ឫស្សតី្ត្ឹប 

ក្ិចចស្មាា ស្ន៍តលាក្ ស្ងួ សាត្ ត្បជាពលរដឋរស់្តៅក្នុង្ូម្ផិែបលិច ឃុផំែប១ ត្ស្រក្ផែប តមត្ៅត្ពុះវហិារ 

Bernard N. Kigomo, Guidelines for Growing Bamboo, KEFRI Guideline Series: No. 4-April 2007, Kenya 
Forestry Research Institute, 2007 
 
https://www.usaid.gov/cambodia/environment-and-global-climate-change  
 
http://www.geres.eu/en/development-of-a-sustainable-bamboo-charcoal-production-center  
 
https://globalfoodbook.com/28-incredible-benefits-of-the-bamboo-plant  
 

http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm 
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