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១- កនទួត 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរនិយម្ដ្ឋាំគៅតាម្គរ ដ្ឋា ន ស្មាប់គធវើជាគ្រឿងគេស ដផ្លគឈើ និងឱសង។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ក្នទួត 
- អាំបូរ ៖  PHYLLANTHACEAE(១) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Phyllanthus acidus (L.) Skeels (១,២,៣,៤,៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Star Gooseberry 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Girembellier                                       
- ្បភពគដើម្ ៖  Brazil(៣)  គរ ាំចូលម្ក្្បគេសគៅត  ក្នុងតាំបន់អា្ ិវក្ និងអាសុើ  
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ គដើម្មានក្ម្ពស់៥-១០ម្ មានជ័រ មានរល់រគោង មានផ្កក ញើ (female flowers) និង

ផ្កក គឈ្លម ល (male flowers) គលើគដើម្ដតមួ្យ (monoecious plant) ជួនកាលគលើគដើម្គ ោះ 
អាចមានផ្កក គេវគភេដដរ (bisexual flowers) ដម្ក្្សួយគ្រឿម្ៗគដ្ឋយសារសាន ម្ធាង
រគបោះ្ជុោះ។ សលឹក្គទលដុោះឆ្ងល ស់េង មានោងពង្ក្គពើ្សួចចុង ្បដវង្បដ ល៥-៧ស.ម្ 
េេឹង៣-៥ស.ម្។ ផ្កក តូចពណ៌្ក្ ម្គ្ពឿងៗជាចគងាក ម្គចញតាម្គដើម្តាម្ដម្ក្ ដដល
មានសាន ម្ធាងរគលោះ។ ផ្កក គឈ្លម លមាន្តបក្៤ ពណ៌្ក្ ម្ គាម ន្សទប់ និងមាន
គក្សរគឈ្លម ល៤។ ផ្កក ញើមាន្តបក្៤ ពណ៌្ក្ ម្ គាម ន្សទប់ គក្សរញើមាន ៦-៨ ដក្លប។ 
ដផ្លោ (drupe) មាន្គាប់ដត១គ ើយរងឹ ឯសាច់គ្ៅេន់ ជាក្ញចុ ាំៗគលើធាងឬតួគដើម្
ពណ៌គលឿងតិចៗោងមូ្លមានអងកត់ផ្ចិត១,៥-២,៥ស.ម្ និងគៅគលើដផ្លមានចងអូរ៦-៨។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖  ផ្កក ដុោះគចញផ្កទ ល់គលើតួគដើម្ (cauliflory) ឬផ្កទ លគ់លើដម្ក្ (ramiflory)។ ផ្កក គឈ្លម លគ្ចើន
ដុោះគលើដម្ក្ងមើៗគ ើយដវង ផ្កក ញើដុោះគលើដម្ក្ចស់គ ើយមិ្នសូវដវង។ ដផ្លមាន្គាប់ដតមួ្យ 
បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ សម្បក្គដើម្ឬសម្បក្ដម្ក្មានជាតិពុល ្ តូវ្ បយត័នកុ្ាំយក្ម្ក្បរគិភារ។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ ដុោះគសទើរ្រប់ក្ដនលង គៅ្បគេសក្ម្ពុជា។  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖ ជាគ្រឿងគេស៖ ដផ្លគធវើជាម្ជូរ (បុក្្តើគ អ្ើរ) សលឹក្គ្បើ្ាស់ជាបដនល (អាម្៉ាុក្) និងអនលក់្។ 

ជាឱសង៖ ជ័រដដល ូរគចញពើដម្ក្ កាត់គធវើថាន ាំក្អួត។ សលឹក្បុក្ពាាលចុក្ចគងកោះ ឈសឺរនសគជើង 
្រុនគៅត  និងឈ្លម្អញ្ញច ញគធមញ(៦, ៧)។ សលឹក្និងឫស គ្បើស្មាប់ឃាត់ឈ្លម្ គធវើឱយ
ឈ្លម្រត់្សួល និងរ ាំោយឈ្លម្។ ដផ្លជាថាន ា្ំ តជាក់្ពាាលក្អក្។ សម្បក្គដើម្ពាាល
បូសសាវ យ គសាា រងូតស្មាប់ពាាលដចងនងា(៨)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-153279 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/12800249 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/194610-2 

(៤)  M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 457. 

(៥) P.C. VAN WELZEN & K. CHAYAMARIT (2007). Euphorbiaceae, in Flora of Thailand, vol. 8 (2). The Forest Herbarium, National Park, Wildlife and Plant Conservation 

department, Bangkok, p. 477. 
(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ៤៩៦ 
(៧) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 157. 
 (៨) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជា របស់្ក្សួងសុខាភិាល ឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ១ េាំព័រេើ២ 

០១ 



 

 

១- កនទួត 

 
 

 
 

 

០២ 



 

 
 

២- កម្ន្រនាទ ក 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលដុោះគៅតាម្េើជនបេ្សុក្ដ្សចមាក រ ដដលសលឹក្វាគរយក្ម្ក្បង់គៅក្នុងសម្លម្ជូរគ្រឿង គដើម្បើឱយ
មានក្លិនឈាុយ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ  ៖  ក្គន្រ ទ ក្   
- អាំបូរ ៖ RUTACEAE(១) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត   ៖ Murraya koenigii (L.) Spreng.(១,២,៣,៤,៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Curry leaf 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង         ៖ Feuilles de curry indien, kaloupilé  
- ្បភពគដើម្ ៖ ក្ម្ពុជា  នង េាវ  គវៀតណាម្ ឥណាឌ  ្សើលងាក  ចិន(៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ គដើម្មានក្ម្ពស់២-៥ម្ ដម្ក្ខ្ចើមានគោម្គ្ចើន។ សលឹក្រួម្សនិតគសស (odd-pinnate or 

imparipinnate) កូ្នសលឹក្ (leaflet) មានចាំនួន១៧-៣១ ដរម្សលឹក្គ្ចើនមានក្ាំពក្តូចៗ។ 
ផ្កក ពណ៌ស្ក្អូប្បគ ើរផ្កក ផ្តុ ាំ ២  ៗជាចគងាក ម្ដបក្សាខា (paniculate cyme) ដុោះគៅចុងដម្ក្ 
(terminal inflorescence) ្ តបក្ (sepal) ផ្កក ៥ ្ សទប់ (petal) ផ្កក ៥ពណ៌ស គក្សរគឈ្លម ល 
(stamen) ១០ មានេង (anther stalk) ពណ៌ស។ ដផ្លមូ្លេន់ (berry) េុាំពណ៌គមម  មាន
្គាប់តិច (១ឬ២)។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ សលឹក្្សស់មានក្លិន្ក្អូបឈាុយ ដល់សាួត្តូវអស់ក្លិនគនោះ ផ្កក និងដផ្លមានក្លិន្បគ ើរ។ 
សាច់ដផ្លគរអាចបរគិភារាន ប៉ាុដនត្តូវយក្្គាប់គចញ គ្ពាោះមានជាតិពុល។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ ដុោះជារុម្ពគលើដើវាល ឬក្នុងន្ពរគាោះ ឬន្ពរគមាព ត។  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ បង់ក្នុងសម្លរម្ជូរគ្រឿង ការ ើ ្តើក្ប់។      

ជាឱសង៖ សម្បក្ ឫស និងសលឹក្គធវើជាថាន ាំគលើក្ក្មាល ាំង  ពាាលជាំងឺដសបក្  បិេក្ដនលងពស់ចឹក្ 
និងបនាបជាតិពុល(៦)។ សលឹក្គសាា រស្មាប់ពាាលក្ម្រមាស់ េល់ោម្ក្ ចុក្គពាោះ ោក្(៧) ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-28100029 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/28100029 

(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូhttp://powo.science.kew.org/taxon/774433-1 

(៤) D. ZHANG & D.J. HARTLEY (2008). Rutaceae, in Flora of China, vol. 11, Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 94. 
(៥) A. GUILLAUMIN (1911). Rutacées, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 1 (6). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 658. 
(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ៤៤៩ 
(៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជា របស់្ក្សួងសុខាភិាល ឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៣ េាំព័រេើ១២ 

០៣ 



 

 
 

២- កម្ន្រនាទ ក 
 

 

០៤ 



 

 
 

៣- ព្កម្កា ឬព្កម្កាសាត 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំយក្្គាប់គធវើជាគ្រឿងគេស និងឱសងស្មាប់ពាាលគោរ  ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ  ៖ ្ក្គកា ឬ្ក្គកាសាត 
- អាំបូរ ៖ ZINGIBERACEAE(១,៣) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Elettaria cardamomum (L.) Maton (១,២,៣,៤,៥)                                   

synonyms: Amomum repens Sonn. (៦) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Cardamom(៣), green cardamom      
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Cardamome, cardamome de Malabar, cardamome verte, cardamome aromatique  
- ្បភពគដើម្ ៖   ឥណាឌ  (៣) គរ ាំចូលម្ក្ ក្ម្ពុជា នង េាវ និងគកាោះខ្លោះនន្បគេសឥណឌូ គនសុើ (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្រងឹមាាំ (robust) មានក្ម្ពស់២-៣ម្ ដុោះដបក្រុម្ពគ្ចើន។ សលឹក្ដវងរួម្តូចគៅរល់ 

្សួចចុង (elliptic-linear) ៥៥ x ៤-៦ស.ម្ េងសលឹក្ខ្លើៗ មាន្បដវង០,៥-១ស.ម្។ 
គគាលេ្ម្ក្ញចុ ាំផ្កក  (peduncle of inflrescence, floral stem or scape) ដុោះគចញពើគក្តៀង
ជិតរល់គដើម្ ឬគចញគលើតួគដើម្គលើរល់បនតិច មិ្នសូវ្តង់គៅគលើគេ គ្ចើនដតគ្េតចុោះ
គ្កាម្្កាបគលើដើ។ ផ្កក ផ្តុ ាំជាក្ញចុ ាំៗដបក្ដម្ក្ (panicles)។ បាំពង់្តបក្ផ្កក មាន្បដវង
១៤-១៥ស.ម្ មានគធមញ៣ ្សទប់ផ្កក ៣ពណ៌នបតងថាល  គក្សរគឈ្លម ល (stamen) មាន
១ពណ៌សថាល  ចុងគាល ក្លម្អង (anther) បត់គចញគ្ៅ។ ្សទប់ធាំ (labellum) ពណ៌ស 
មាន ន្ូតៗពណ៌សាវ យ ឬ្ក្ ម្្ក្គ ៉ា ។ គក្សរឥតផ្ល (staminodes) មាន២ មួ្យៗ
គៅសងខាងរល់្សទប់ធាំ។គក្សរញើមាន៣ដក្លប (3-lobed)។ ដផ្លសាួត (capsule) 

ោងមូ្ល្េដវង (ellipsoid) ១,៥-២,៥ x ០,៥-១,៥ស.ម្ មាន៣្ជុង ដតមិ្នសូវចាស់ 
គ្ពាោះមានក្ាំពក្ៗដវងដូច្ជុងគៅគលើសម្បក្គ ើយ ពណ៌នបតងខ្ចើ។ មាន្គាប់គ្ចើន
(១៥-២០)។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ រល់េ្ម្ផ្កក ដុោះគចញពើគក្តៀងឬគចញពើគដើម្គលើរល់បនតិច គ្ចើនដតគ្េតវារគលើដើ។ គរគបោះ
្បមូ្លដផ្លេាំយក្គៅហាលឱយសាួត ្គាប់មានក្លិន្ក្អូបឈាុយ។ ដផ្លគនោះមានលក់្គៅ
គ្ចើន្បគេស។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ ដុោះក្នុងន្ពសាត គៅតាំបន់ជួរភនាំ្ក្វាញ គខ្តតគពាធិ៍សាត់។ គដើម្លូតោស់ លអគៅតាំបន់ដើគសើម្ 
ដតមិ្ន្តូវឱយមានេឹក្ដក់្។ 

- ការគ្បើ្ាស់ ៖ ជាគ្រឿងគេស៖  ្គាប់ោយជាមួ្យគ្រឿងការ ើ គដើម្បើបគងកើនក្លិន និង ឱជារសសម្លការ ើ គៅ 
បរគេសគរគ្ចើនគ្បើ្គាប់ដ្ឋក់្ក្នុងគ្រឿងបដងអម្ដូចក្នុងអាហារដដរ។  
ជាឱសង៖ ឫសនិងដផ្ល គធវើថាន ាំក្មាល ាំង ជួយឱយបត់គជើងធាំ្សួល(៥)។ 

 
 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-243056 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/34500572 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូhttp://powo.science.kew.org/taxon/796556-1 
(៤) J. LEONG-ŠKORNČKOVA & M. NEWMAN (2015). Gingers of Cambodia, Laos & Vietnam. Singapore Botanic Gardens, National Parks Board, in association with Royal Botanic 

Garden Edinburgh & PhaTad Ke Botanic Garden, p. 23. 
(៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា របស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ២៧២ 
 (៦) F. GAGNEPAIN (1908). Zingiberacées, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 6 (1). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 107. 
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៣- ព្កម្កា ឬព្កម្កាសាត 
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  ៤- ព្កវាញ 

 ជារុក្ខជាតិ ដុោះគដ្ឋយខ្លួនឯងក្នុងន្ពធម្មជាតិ ពិគសសគៅតាំបន់ជួរភនាំ្ក្វាញ គខ្តតគពាធិ៍សាត់។ ្បជាជនដខ្មរ
គយើង គ្បើ្ាស់រុក្ខជាតិគនោះជាគ្រឿងគេស និងឱសង។  
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ្ក្វាញ  
- អាំបូរ ៖ ZINGIBERACEAE(១) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Wurfbainia vera (Blackw.) Škorničk. & A.D. Poulsen (១, ២,៣) 

 Synonyms: Amomum verum blackw. (៤) 
       Amomum krervanh Pierre ex Gagnep. (៥,៦) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Cardamom, Siam cardamom 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Cardamome, cardamome du Siam                                       
- ្បភពគដើម្ ៖ ក្ម្ពុជា នង គវៀតណាម្ និងឥណឌូ គណសុើ  (១, ២) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ គដើម្មានក្ម្ពស់៣-៤ម្ ដុោះដបក្ជារុម្ព រស់ានយូរឆ្ងន ាំ គដើម្មួ្យៗមានសលឹក្ចាំនួន១៥-១៨។ 

សលឹក្ោង្េដវង (oblong) រួម្គៅដផ្នក្រល់្សួចដវងគៅចុង ២៥-៧០ x ៦-១៨ស.ម្ 
គាម នេង (sessile) នផ្ទសលឹក្គាម នគោម្ ដតដរម្សលឹក្មានគោម្រងឹ។ គគាលេ្ម្ផ្កក  (peduncle) 

មាន ្ បដវង៤-២០ស.ម្ ដុោះគចញពើរល់គដើម្ មានគោម្គ្ចើន ។ ក្ញចុ ាំផ្កក ជាចគងាក ម្កួ្រ្តួត
គលើគាន ជាបាំពង់ (conical shape) ្បដវង៨-១០ស.ម្ អងកត់ផ្ចិត៤-៥ស.ម្។ គៅរល់ផ្កក មួ្យៗ
មានសទប និងកូ្នសទប (bracts, bracteoles) ្ តួតគលើគាន ដូច្សកា (scales) ។ ផ្កក ពណ៌គលឿង 
មាន្តបក្ពណ៌សជាបាំពង់មានគធមញ៣គៅចុង្សទប់ផ្កក ៣ពណ៌សជាបាំពង់គៅដផ្នក្គ្កាម្
គក្សរគឈ្លម ល (stamen) ១ពណ៌ស មានេង (stalk) រ ើក្សាំដប៉ាតដវង គាល ក្លម្អងផ្កក  (anther) 

ពណ៌ស ចុងគាល ក្លម្អងផ្កក ដចក្ជា៣ ដផ្នក្ក្ណាា លសាំដប៉ាត ដផ្នក្សងខាងោងដូច្តគចៀក្។ 
្សទប់ធាំ (labellum) ពណ៌សមាន ន្ូតពណ៌គលឿង គក្សរឥតផ្ល (staminode) ពណ៌ស
គៅសងខាងរល់្សទប់ធាំ។ ដផ្ល (capsule) មាន៣-៤ដក្លប សម្បក្្សស់មានគោម្ដតដល់ 
សាួតអស់គោម្ ដផ្លោងដុាំមូ្ល (globose) មានេាំ ាំ១៥-១៦ម្.ម្ ពណ៌សោយគលឿង្សាល 
មាន ន្ូត្ក្ ូង៨-៩ និងមាន៥-៩្គាប់។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ បនតពូជគដ្ឋយគម្ើម្គក្តៀង។ រុក្ខជាតិគនោះរស់ានយូរ (perennial plant)។ ្ គាប់មានជាតិក្បូរ 
(camphor) ដដលផ្តល់ក្លិន្ក្អូប (ដូចគេពវិរូ) គ ើយ្ួល ដូចជាតិម្៉ាង់តុល (menthol)។ 
េ្ម្ផ្កក គចញពើគក្តៀងគៅរល់គដើម្។ គរគ្ចើន្ច ា្ំ ក្វាញជាមួ្យ្សគកាសាត។ ដផ្ល្ក្វាញ 
ដដលលក់្តាម្ពាណិជជក្ម្មអនតរជាតិគ្ចើនដតដផ្លរបស់្សគកា (Green Cardamom) ប៉ាុដនត 
គរគៅ្ក្វាញដដរ។ 

- លក្ខណៈគអកូ្ ូសុើ ៖  ដុោះោយជាមួ្យ្ក្គកា ក្នុងន្ពរងគ្កាម្ម្លប់គដើម្គឈើធាំៗ គៅតាំបន់មិ្នសូវគៅត គ ើមានដើ
និងអាកាសគសើម្ គ្ចើនដុោះគៅតាំបន់ជួរភនាំ្ក្វាញ គខ្តតគពាធិ៍សាត់។ 

- ការគ្បើ្ាស់ ៖ ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្ខ្ចើយក្គៅគធវើបដនលស្មាប់សល។ 
ជាឱសង៖ ដផ្លមានធាតុគៅត អាចជួយឱយគដើរខ្យល់្សួល និងជាថាន ាំពាាល្ក្ពោះ ចុក្
គសៀត្ចលខ្យល់ និងអាហារមិ្នរោយ(៧)។ សលឹក្ស្មាប់ពាាលសពឹក្្សពន់ និង
គ ើម្អញ្ញច ញគធមញ។ ផ្កក ពាាលឈឬឺ្សវា ាំងដភនក្។ គម្ើម្យក្គៅគធវើថាន ាំក្មាល ាំង (៨)។  
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៤- ព្កវាញ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/77178294-1 

(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្  https://www.tropicos.org/name/100492861  
(៣) De Boer H. et al. (2018). Convergent morphology in Alpinieae (Zingiberaceae): recircumscribing Amomum as a monophyletic genus. Taxon 67(1): 30. 

(៤) Lamxay V. & Newman M.F. (2012). A Revision of Amomum (Zingiberaceae) in Cambodia, Laos and Vietnam. Edinburgh Journal of Botany 69 (1): 191 
(៥) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 162. 

(៦) F. GAGNEPAIN (1908). Zingiberacées, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 6 (1). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 111. 
(៧) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា របស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ៣២ 
(៨) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជា របស់្ក្សួងសុខាភិាល ឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ២ េាំព័រេើ៣២ 

០៨ 

https://www.tropicos.org/name/100492861
https://www.tropicos.org/name/100492861


 

 
 

៥- ព្កសាងំសុសីលែ 
 ជារុក្ខជាតិ ដដលដុោះគៅតាម្េើជនបេ្សុក្ដ្សចមាក រ ស្មាប់យក្ដផ្លម្ក្គធវើជាម្ជូរគ្រឿង។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ្ក្សាាំងសុើដផ្ល 
- អាំបូរ ៖ RUTACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Citrus lucida (Scheff.) Mabb. (១, ២) 

 Synonym: Feroniella lucida (Scheff.) swingle (៣,៤) 

 Feronia lucida Scheff. (៥) 

- គឈ្លម ោះអង់គរលស  ៖ Wood apple tree 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង  ៖ Arbre de fer                                       
- ្បភពគដើម្ ៖ ក្ម្ពុជា នង គវៀតណាម្ េាវ និងគកាោះជាវ (Java) (១) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ គដើម្មានក្ម្ពស់៦-២០ម្ មានប ល រងឹដវង (៨ស.ម្) ដុោះគៅគសទើរដត្រប់ដផ្នក្នើមួ្យៗនន

គដើម្ ដតមានដម្ក្ខ្លោះគាម នប ល គេ។ សលឹក្រមួ្សនិតគសស (odd-pinnate or imparipinnate) 
កូ្នសលឹក្ (leaflet) មានចាំនួន៣-៤រូ(៤) គាម នេង (petiolule) ឬអាចមានេងខ្លើៗ។ ផ្កក គចញ
ជាក្ញចុ ាំតាម្រល ់ឬចុងដម្ក្ មានពណ៌សនិងគលឿងខ្ចើ មាន្តបក្ផ្កក  (sepals) ៤-៦្សទប់ផ្កក  
(petals) ៤-៦ពណ៌ស គក្សរគឈ្លម ល១៦-២០ពណ៌ស ដវងគសមើនឹង្សទប់ផ្កក  គ ើយមាន 
េងជាប់គាន គៅាត។  ដផ្លោងដុាំមូ្ល (globose) មានអងគត់ផ្ចិត៤-៨ស.ម្។ សម្បក្ដផ្ល 
(pericarp)  រងឹមានពណ៌នបតងចស់ និងមាន្គាប់គ្ចើន។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ ផ្កក មានក្លិន្ក្អូប្បគ ើរ មានគក្សរគឈ្លម លគ្ចើន និងគចញដផ្លគៅក្នុងដខ្ម្ើ -ក្ក្កដ្ឋ។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ជាេូគៅ្ក្សាាំងសុើដផ្លដុោះគៅតាម្ដើពុាំសូវមានជើជាតិ គៅេើជនបេ ្សុក្ដ្ស ចមាក រ ដដលជា

ភូមិ្ចាំណាស់។                                    
- ការគ្បើ្ាស់ ៖   ជាគ្រឿងគេស៖ ផ្កក និងសលឹក្ខ្ចើគធវើជាអនលក់្េឹក្គ្រឿង និងសម្លក្កូ្រ។ ដផ្លគធវើជាម្ជូរស្មាប់ 

សម្លម្ជូរគ្រឿង ្ប ុក្ក្ប់។ល។ 
ជាឱសង៖ សម្បក្គដើម្ជាំនួយសរនសគពាោះន្រសតើគេើប ល្ងេគនល ទស់សរនស ្ គាា្ំ គា គ ើម្គពាោះ 
សបូន្សុត និងផ្កត សាយ (៤,៦)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/77104907-1 

(២) Mabberley D. J. (2010). The species of Citrus (Rutaceae) with pinnate leaves. Blumea 55: 73–74. doi:10.3767/000651910X499222. 

(៣) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 496. 

(៤) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 81. 
(៥) A. GUILLAUMIN (1911). Rutacées, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 1 (6). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 684. 
 (៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជា របស់្ក្សួងសុខាភិាល ឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ១ េាំព័រេើ១៤ 

០៩ 



 

 
 

៥- ព្កសាងំសុសីលែ 
 

 

 

 
១០ 



 

 
 

៦- ព្កូចឆ្មម រសមមរ 

 ជារុក្ខជាតិ ដដល្បជាជនដខ្មរដតងដតដ្ឋាំ និងគ្បើ្ាស់ជាគ្រឿងផ្សាំ(ម្ជូរ)ក្នុងអាហារ។  
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ្កូ្ចឆ្ងម រ   
- អាំបូរ ៖ RUTACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Citrus x aurantiifolia (Christm.) Swingle (១,២,៣,៤,៥) 

- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Lime 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Citron vert                                        
- ្បភពគដើម្ ៖  ឥណាឌ (៣)  ជារុក្ខជាតិពូជកាត់ ដដលគរគ្ចើនដ្ឋាំគៅតាំបន់្បគេសគៅា េូគៅ  
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ គដើម្មានក្ម្ពស់៥ម្ ដម្ក្មានប ល ្បដវង២-៣,៥ស.ម្។ សលឹក្គទលោងស ុតឬ្េដវង

(ovate-elliptic) ៥–៨ x ២-៤ស.ម្ មូ្លរល់រ ើក្ធាំក្ណាា ល្សួចចុង សលឹក្្កាស់មាន
្ក្គពញតូចៗជាគ្ចើន ដរម្សលឹក្មានក្ាំពក្ៗដូចជាេឹក្រលក្។ ផ្កក ពណ៌ស ជួនោយ
្ក្ ម្្ក្គ ៉ា ឬសាវ យ ៤-៥ឬ៧ផ្កក ដតងផ្តុ ាំជាក្ញចុ ាំ (fascicle) ជួនកាលមានផ្កក គទលខ្លោះដដរ។ 
្តបក្ផ្កក ជាប់គាន មានោងជាកូ្នដក្វគ ើយគលើដរម្មានគធមញ៤-៥។ ្ សទប់ផ្កក ៤-៥ពណ៌ស 
ខាងក្នុង ពណ៌សាវ យខ្ចើខាងគ្ៅ។ គក្សរគឈ្លម លគ្ចើន ១៥-២៥។ ដផ្លោងដុាំមូ្ល (globse) 
មានអងកត់ផ្ចិត៤-៥ស.ម្ មាន៩-១២ដក្លប សម្បក្ដផ្ល (pericarp) មាន្ក្គពញគ្បងគ្ចើន។ 
ដផ្លពណ៌នបតងចស់គពលគៅខ្ចើ ពណ៌គលឿងគៅគពលេុាំ។ ដក្លបនើមួ្យៗមាន០-៣្គាប់។ 
្គាប់ោងមូ្លសតួចចុង (ovoid) សាំដប៉ាតមាខ ង។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ គដើម្មានផ្កក គៅរដូវចប់ធាល ក់្គភលៀង មានដផ្លគៅរដូវអន់គភលៀងរ ូតដល់ដ្ឋច់រដូវគៅត ។ សលឹក្និង 
សម្បក្ដផ្ល មាន្ក្គពញគ្បង្ក្អូបឈាុយ។ សាច់ក្នុងដក្លប (sarcocarp) មានជាតិជូរខាល ាំង។  

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ គរដ្ឋាំគៅគសទើរ្រប់េើក្ដនលងគៅក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា តាំបន់ដើមិ្នលិចេឹក្ មានធាតុអាកាស
គសើម្គ ើយគៅត លមម្។ 

- ការគ្បើ្ាស់ ៖ ជាគ្រឿងគេស៖ ជាម្ជូរក្នុងម្ហូបអាហារ ដូចជាគសាា រ្ ជក់្ េឹក្្តើបុក្ ្ ជក់្ ភាល  ្ កូ្ចងុាាំង៉ាូវ។ល។ 
ជាឱសង៖ បញចុ ោះក្គ ត  បនទន់ោម្ក្ ជាំនួយក្មាល ាំង ្សពន់នដគជើង សពឹក្ ឈឺស ល ក់្ អ្ឹង 
ឈឺបាំពង់ក្ ក្អក្ ោក់្សុើគធមញ និងកាត់គសលសម(៦)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/28100391     
(២) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យូ (Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/59599-2 
(៣) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du  

 Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 493. 
(៤) D. ZHANG & D.J. MABBERLEY (2008). Rutaceae, in Flora of China, vol. 11, Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 94. 
(៥) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 79. 

 (៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជា របស់្ក្សួងសុខាភិាល ឆ្ងន ាំ២០១០ ភារ៤ េាំព័រេើ៥ 

១១ 



 

 
 

៦- ព្កូចឆ្មម រសមមរ 
 

១២ 



 

 
 

៧- ព្កូចឆ្មម របារាងំ 

 ជា្បគភេរុក្ខជាតិដដលមានដផ្លពណ៌គលឿង ោង្េដវង មានលក់្តាម្ផ្ារស្មាប់គធវើជាម្ជូរក្នុងម្ហូបអាហារ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ្កូ្ចឆ្ងម រាោ ាំង 
- អាំបូរ ៖ RUTACEAE(១) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Citrus x limon (L.) Osbeck (១,២,៣,៤) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Lemon                                        
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Citron 
- ្បភពគដើម្ ៖ ជាពូជកាត់ គរគ្ចើនដ្ឋាំគៅ្បគេសរងារបងគួរ។ 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ គដើម្មានក្ម្ពស់ពើ៤-៥ម្ គដើម្និងដម្ក្មានប ល តូចៗ។ សលឹក្គទលោងស ុតមានចុង ្សួច

បនតិច (ovate) ដតសលកឹ្ខ្លោះរ ើក្ធាំមូ្លគៅចុង គ ើយរមួ្តូចគៅរល់ (obovate) ដរម្សលឹក្មាន
គធមញឬក្ាំពក្តូចៗ (crenulate)។ ផ្កក គទល ឬផ្ាុ ាំ២-៣ជាក្ញចុ ាំ (fascicle) ្តបក្ផ្កក  (sepals) 

៤-៥ ្ សទប់ផ្កក  (petals) ៤-៥ពណ៌សខាងក្នុង្ក្ ម្ឬសាវ យខាងគ្ៅ។ គក្សរគឈ្លម ល 
(stamens)  គ្ចើន២០-២៥-៣០ មានេងសាំដប៉ាតពណ៌ស គ ើយជាប់គាន ជាាច់ៗ។ ដផ្លដតង
មានោងមូ្ល្េដវង (ellipsoid-oblong) មាន្បដវង ៨-១២ស.ម្ សាច់ក្នុង (sarcocarp) 

មាន៨-១១ដក្លប សម្បក្្កាស់មាន្ក្គពញគ្បងគ្ចើន និងមានពណ៌គលឿង។ 
- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ ្តូវការពនលឺ្ពោះអាេិតយ្ រប់្គាន់គដើម្បើលូតោស់ានលអ។ អាចដុោះគៅ គលើដើជាគ្ចើន្បគភេ 

រមួ្ទាំងដើមិ្នសូវមានជើជាតិ និងដើមានជាតិអាសុើតតិច (៥)។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ ដុោះគៅតាម្ចមាក រ (ដដលគរ ាំយក្ពូជម្ក្ដ្ឋាំក្នុង្សុក្)។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖ ជាគ្រឿងគេស៖ គធវើជាម្ជូរក្នុងអាហារ ដូច្កូ្ចឆ្ងម រដខ្មរដដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/60454758-2 

(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/28101732    
(៣) D. ZHANG & D.J. MABBERLEY (2008). Rutaceae, in Flora of China, vol. 11, Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 87. 
(៤) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុ ង្ បគេសក្ម្ពុជា របស់គោក្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ១៥៩ 
 (៥) Gardening know how: How to grow lemon tree www.gardeningknowhow.com 

១៣ 

http://www.gardeningknowhow.com/


 

 
 

៧- ព្កូចឆ្មម របារាងំ 

 
 

 

 
 

១៤ 



 

 
 

៨- ព្កូចភ្លែ  ឬព្កូចលវងី 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរគ្ចើនយក្ដផ្លគធវើម្ជូរក្នុងអារហារដូចជាគសាា រ្ជក់្ ភាល  ្ជក់្ និងការគ្បើ្ាស់គផ្សងៗ។  
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ្កូ្ចភាល  ឬ្កូ្ចលវើង 
- អាំបូរ ៖ RUTACEAE(១) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Citrus x aurantium L. (១,២,៣,៤) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Bigarade, bitter orange                                    
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Bigarade, orange amère 
- ្បភពគដើម្           ៖ ជាពូជកាត់ ដដលគរគ្ចើនដ្ឋាំគៅ្បគេសគៅា (២) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ ជា្បគភេរុក្ខជាតិដបក្ដម្ក្សាខា មានក្ម្ពស់២-១០ម្។ គៅគលើតួគដើម្ និងដម្ក្មាន

ប ល ដវង(៨ស.ម្)ដុោះគៅរល់េងសលឹក្។ សលឹក្មូ្ល្េដវង (elliptic, ovate-elliptic) រួម្តូច
គៅរល់គ ើយ្សួចចុង ដរម្សលឹក្មានគធមញតូចៗ។ ផ្កក ពណ៌ស គទលឬ២-៣ជាក្ញចុ ាំ
(fascicle) គៅរល់េងសលឹក្ ្ តបក្ផ្កក ៥ជាប់គាន ជាបាំពង់ ្សទប់ផ្កក ៥ពណ៌ស គក្សរគឈ្លម ល 
២០-២៥ មានេងពណ៌សជាប់គាន ជាាច់ៗ។ ដផ្លជាដុាំមូ្ល (globose) គ ើយគ្ចើនដតសាំដប៉ាត 
ខាងគលើ (oblate) សាច់ក្នុង (sarcocarp) មាន១០-១៣ដក្លប និងមាន្គាប់គ្ចើន។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ ផ្កក  សលឹក្ និងសម្បក្ដផ្លមាន្ក្គពញគ្បង សាំខាន់ៗគ្ចើនគ ើយ 
មានក្លិន្ក្អូប្ួល។ ដផ្លេុាំមានរសជាតិជូរឬដផ្អម្ ម្ៗនិងលវើង គរអាចបរគិភារាន។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ ដុោះគសទើរ្រប់េើក្ដនលងក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា គៅតាំបន់គៅត  មានដើលបប់គ ើយគសើម្។                               
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ គធវើជាម្ជូរក្នុងភាល សាច់គគា ភាល សាច់្តើ ្ជក់្។ល។ 

គផ្សងៗ៖ គរអាចយក្ម្ក្ក្ក់្សក់្ បាំាត់ក្លិនគក្លៀក្ គ្រឿងផ្សាំគធវើសាប ូ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2723957      
(២) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យូ (Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/59600-2 
(៣) D. ZHANG & D.J. MABBERLEY (2008). Rutaceae, in Flora of China, vol. 11, Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 95. 
 (៤)  A. GUILLAUMIN (1911). Rutacées, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 1 (6). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 679. 

១៥ 

http://powo.science.kew.org/taxon/59600-2
http://powo.science.kew.org/taxon/59600-2


 

 
 

៨- ព្កូចភ្លែ  ឬព្កូចលវងី 
 

 
 

១៦ 



 

 
 

៩- ព្កូចម្សើច 

 ជារុក្ខជាតិដដលគរដ្ឋាំគៅតាម្េើជនបេ្សុក្ដ្សចមាក រ និងេើ្កុ្ងផ្ងដដរ និងគ្បើសលឹក្គដើម្បើ ឱយមានក្លិន
ឈាុយក្នុងអាហារ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ្កូ្ចគសើច 
- ្រួសារ ៖ RUTACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Citrus hystrix DC. (១,២,៣,៤,៥,៦)  
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Kaffir lime                                       
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Combava, limettier hérissé 
- ្បភពគដើម្ ៖ ក្ម្ពុជា ភូមា នង គវៀតណាម្ មា៉ា គ សុើ  វើលើពើន ឥណឌូ គណសុើ(៣) 

 គរ ាំពូជម្ក្ដ្ឋាំគៅ្រប់្បគេសគៅត  
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ គដើម្មានក្ម្ពស់៣-៦ម្ ដម្ក្មានប ល តូចៗ្សួចដវង។ សលឹក្គទលោងពង្ក្គពើ ចុងោង 

ទលដតមានក្ាំពក្្សួចបនតិច (mucronate) ៥-៨ x ២-៤ ស.ម្ ដរម្មានរមឹ្្ក្ចូលបនតិច  ៗ
(crenulate) មាន្ ក្គពញ គ្បង្ ក្អូប្ បគ ើរ េងសលឹក្មានសាល បោតគៅខាងធាំ្សគដៀងសលឹក្។ 
ផ្កក គទលឬ៣-៥ជាក្ញចុ ាំ (fascicles) គៅរល់ដម្ក្ ្តបក្ផ្កក ៤ពណ៌ស និងសាវ យគៅចុង 
្សទប់ផ្កក ៤-៥ពណ៌សខាងក្នុង ពណ៌សាវ យឬ្ក្ ម្ខាងគ្ៅ គក្សរគឈ្លម លគ្ចើនពើ
១៥-៣០ មានេងដ្ឋច់ពើគាន ។ ដផ្លមានសម្បក្្កាស់្ជួញក្ាំពើក្ក្ាំពក្ មាន្ក្គពញគ្បង
្ក្អូប្ួល សាច់ដផ្លពណ៌នបតងខ្ចើរសជាតិជូរហាង។ មាន្គាប់គ្ចើន ោងដូចតាំណក់្េឹក្ 
១,៥-១,៨ x ១-១,២ស.ម្។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ មានរសជាតិជូរហាង និងមានសារធាតុគ្បង្ក្អូប ជាពិគសសគៅគលើសលឹក្ និងសម្បក្ដផ្ល 
ដដលមាន្ក្គពញគ្បងសាំខាន់ៗ (essential oils) គ្ចើន។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  គរដ្ឋាំជិតផ្ទោះ ក្នុងសួនចមាក រ គៅតាំបន់ដើេួលមិ្នលិចេឹក្។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្ស្មាប់ម្ជូរគ្រឿង ឆ្ងគ្រឿង ការ ើ ក្កូ្រ។ល។ 

ជាឱសង៖ គរគ្បើសលឹក្ សម្បក្ និងដផ្លោយជាមួ្យរុក្ខជាតិគផ្សងគេៀតស្មាប់ ព្ុង។ ជួនកាល 
គរគ្បើ្ាស់ដផ្លវាស្មាប់ក្ក់្សក្់ផ្ងដដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2724129 

(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/50119437     
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/771927-1 

(៤) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du  

     Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 494.  
(៥) D. ZHANG & D.J. MABBERLEY (2008). Rutaceae, in Flora of China, vol. 11, Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 92. 
 (៦) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 80. 

១៧ 
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៩- ព្កូចម្សើច 
 

 

 
 
 

១៨ 



 

 
 

១០- ខ្ជា យ 

ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំគៅតាម្េើ្កុ្ង និងជនបេ្សុក្ដ្សចមាក រ គរយក្គម្ើម្ខាជ យម្ក្គធវើជាគ្រឿងគេស 
ស្មាប់ជួយបគងកើនក្លិនឈាុយ និងឱជារសក្នុងអាហារ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ខាជ យ 
- អាំបូរ ៖  ZINGIBERACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (១,២,៣,៤) 

 Synonym: Kaempferia pandurate Roxb. (៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Finger root, Chinese Keys, Chinese ginger 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Petits doigts, clés chinoises 
- ្បភពគដើម្ ៖  ក្ម្ពុជា ភូមា នង ចិន គវៀតណាម្ មា៉ា គ សុើ  គកាោះជាវ  ឥណឌូ គណសុើ(១) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ រុក្ខជាតិគនោះមានគម្ើម្ជាចគងាក ម្ប៉ាុន្មាម្នដ គដើម្មានក្ម្ពស់ ៥០-៨០ស.ម្។ គដើម្មួ្យៗ

មានសលឹក្តិច(៣-៥) សលឹក្រមួ្តូចគៅរល់ ្ សួចចុង គ ើយរ ើក្ធាំគៅដផ្នក្ក្ណាា ល (ovate 

or ovate-elliptic) មាន្បដវង២៥-៥០ស.ម្ េេឹង៨-១២ស.ម្ ពណ៌នបតងចស់ សទបសលឹក្ 
(sheath) ពណ៌្ក្ ម្ េងសលឹក្្បដវង៦-១៦ស.ម្។ ផ្កក មាន១-២ គៅចុងគគាលេ្ម្ ដដល 
ដុោះគចញគលើសទបសលឹក្ខ្ពស់បនតិចពើរល់គដើម្។ ផ្កក មានក្លិន្ក្អូប ្តបក្ផ្កក ជាបាំពង់្បដវង
១,៥-២ស.ម្ ្សទប់ផ្កក ពណ៌សឬផ្កក ឈូក្។ ្សទប់ធាំ (labellum) ពណ៌សឬគលឿង្សាល 
និងពណ៌្ក្ ម្ោយសាវ យគៅចុង្សទប់។ ផ្កក មានគក្សរគឈ្លម ល១ (stamen) ក្ប់ក្នុង 
្សទប់ផ្កក គដ្ឋយមានេងខ្លើ(១-៣ម្.ម្) គៅសងខាង្សទប់ធាំមានគក្សរឥតផ្ល (staminode) 
ោតធាំ្សគដៀង្សទប់ផ្កក  គ ើយមានពណ៌ផ្កក ឈូក្្សាល។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ គក្តៀងពណ៌គលឿង។ គចញពើគក្តៀងមួ្យៗមានដុោះគម្ើម្៥-១០ ពណ៌គលឿង សាច់គម្ើម្មាន
ក្លិនឈាុយ។  

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ្តូវានគរ ាំចូលយក្ម្ក្ដ្ឋាំគៅ្រប់េើក្ដនលងគៅក្ម្ពុជា។  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ គម្ើម្សលសម្លេឹក្ខាជ យ ្បគ ើរ ម្ជូរគ្រឿង។ល។ 

ជាឱសង៖ គម្ើម្ពាាលជាំងឺឈគឺពាោះ គ្បោះមាត់ សាួតមាត់ ឈឺ្ ក្ពោះ បញចុ ោះេឹក្គ ម្ ោក្មួ្ល 
អាសននគោរ ពិស និងធាល ក់្ស(៥)  ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/872224-1 
(២) https://www.tropicos.org/name/34500543 
(៣) http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-221874 
(៤) D. WU & K. Larsen (2000). Zingiberaceae, in Flora of China, vol. 24, Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 367. 
(៥) F. GAGNEPAIN (1908). Zingiberacées, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 6 (1). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 52. 
 (៦)  គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជា របស់្ក្សួងសុខាភិាល ឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ១ េាំព័រេើ៥៦ 

១៩ 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-221874
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-221874


 

 
 

១០- ខ្ជា យ 
 

 

 

 
 

២០ 



 

 
 

១១- មញ ី

 ជារុក្ខជាតិគម្ើម្ ដដលគរដ្ឋាំគៅតាម្េើ្កុ្ង និងជនបេ្សុក្ដ្សចមាក រក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ខ្្ើ 
- អាំបូរ ៖ ZINGIBERACEAE  (១)            
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Zingiber officinale Roscoe (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Ginger 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Gingembre 
- ្បភពគដើម្ ៖ ឥណាឌ   ចិន គរយក្គៅដ្ឋាំគៅតាំបន់គៅត  ននេវើបអាសុើ  អូន្រសាត លើ  និងមា៉ា ដ្ឋហាគ សកា(៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  រុក្ខជាតិគនោះមានគម្ើម្ដបក្ដខ្នងសាខា សាច់គម្ើម្ពណ៌គលឿងខ្ចើ គ ើយមានក្លិន្ក្អូប្ួល 

គដើម្មានក្ម្ពស់០,៨-១ម្។ សលឹក្ោងដវង្សួចចុង (ovate-linear) ១៥-៣០ x ២-៣ស.ម្ 
ដុោះឆ្ងល ស់គាន គ ើយគរៀបជាពើរជួរ (distichous, two-ranked) សលឹក្គាម នេង។ គគាលេ្ម្ក្ 
ញចុ ាំផ្កក  (peduncle) ដុោះ្តង់គចញពើគក្តៀង ក្ញចុ ាំផ្កក ជាកួ្រ (spike) ផ្កក មួ្យៗមានសទប (bracts) 

ពណ៌នបតង ដតដល់ចស់ពណ៌្ក្ ម្ សទបផ្កក ្តួតគលើគាន ជា្សកាៗ។ ផ្កក មាន្តបក្ជា
បាំពង់ដដលមាន គធមញ៣គៅចុង ្សទប់ផ្កក ៣ពណ៌សឬគលឿងភាល វ មានគក្សរគឈ្លម ល១
ពណ៌្ក្ ម្្ក្គ ៉ា ដតេងពណ៌គលឿង។ ្ សទប់ធាំ (labellum) ពណ៌្ក្ ម្្ក្គ ៉ា និងអុច  ៗ
ពណ៌គលឿងខ្ចើ គៅ សងខាងរល់្សទប់ធាំមានគក្សរឥតផ្លពណ៌្ក្ ម្្ក្គ ៉ា ។ ដផ្លោង 
មូ្លអាចដបក្ជា៣ដផ្នក្ (trivalve capsule) ដតគរក្្ម្គ ើញដផ្ល។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ គម្ើម្មានេឹក្គ្ចើន  រឹ និងមានក្លិន្ក្អូប្បគ ើរ្ ួល។ ខ្្ើដុោះ លូតោស់ លអគៅរដូវរ ាំគ ើយ 
ធាតុអាកាសគសើម្។ ការដ្ឋាំដុោះរបស់រុក្ខជាតិគនោះអាចគធវើានតាម្រយៈគម្ើម្ មិ្នដម្នតាម្រយៈ
្គាប់គេ។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ ខ្្ើ្តូវការសើតុណហ ភាពពើ២៤-២៩អងាគស ស្មាប់ការដុោះលូតោស ់និងគចញគម្ើម្ានលអ។  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖ ជាគ្រឿងគេស៖ ដ្ឋក់្ក្នុងឆ្ង ្ ជក់្ សម្ល គចៀន ស ុប និងបដងអម្។ គម្ើម្េុក្ ជាវតាុគលើក្ក្មាល ាំង  

និងគធវើឱយអាហារឆ្ងប់រោយ។ 
ជាឱសង៖ ជួយឱយរដូវគដើរានគេៀងទត់ រមាា ប់គម្គោររោក្គដើម្ក្ ឈគឺធមញ ជាថាន ាំប ូវ
ស្មាប់បុរស(៤) ពាាលជាំងឺោក្ គ ើម្គពាោះ ចុក្គពាោះ ក្អួតចគងាអ រ ផ្កត សាយ តឹង្ចមុ្ោះ ក្អក្ 
ឈសឺ ល ក់្ អ្ឹង និងបនាបជាតិពុល ពើគម្ើម្អាចម៍្ ព្ឹស( ៦, ៧)។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-273361 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/34500018 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/798372-1 

(៤) D. WU & K. LARSEN (2000). Zingiberaceae, in Flora of China, vol. 24. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 325. 
(៥) F. GAGNEPAIN (1908). Zingiberacées, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 6 (1). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 82. 
(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុ ង្ បគេសក្ម្ពុជា របស់គោក្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ៦៤៤ 
 (៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជា របស់្ក្សួងសុខាភិាល ឆ្ងន ាំ២០០៨ ភារ២ េាំព័រេើ៤៨  

២១ 

http://powo.science.kew.org/taxon/798372-1
http://powo.science.kew.org/taxon/798372-1


 

 
 

១១- មញ ី
 

 

 
 

២២ 



 

 
 

១២- មទឹតព្កហត 

 ជាខ្ទឹម្មួ្យ្បគភេ ដដលគរនិយម្គម្ើម្ និងសលឹក្របស់វាគធវើជាគ្រឿងបដនាម្ជួយឱយម្ហូបអាហារមានក្លិនឈាុយ 
និងគសាភ័ណភាព។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ខ្ទឹម្្ក្ ម្ 
- អាំបូរ ៖  AMARYLLIDACEAE(១) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Allium ascalonicum L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Shallot 

- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  échalotte 
- ្បភពគដើម្ ៖  ម្ជឈមឹ្បូព៌ា្បគេស  
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ ក្ម្ពស់២០-៣០ស.ម្ គម្ើម្ោងមូ្ល្េដវងគៅក្នុងគ្សាម្គសតើងពណ៌្ក្ ម្ សាច់ខាងក្នុង

ពណ៌សោយ្ក្ ម្មានគ្ចើនដក្លបនិងជា្សទប់ៗ។ សលឹក្ពណ៌នបតង្បគហាងពើរល់
រ ូតដល់ចុង គចញពើគម្ើម្គ ើយមានគ្ចើនដុោះជារុម្ព។ េងេ្ម្ក្ញចុ ាំផ្កក  (peduncle) 

មាន្បគហាងក្នុង ដុោះគចញពើគម្ើម្ចាំក្ណាា លរុម្ពសលឹក្។  ផ្កក ពណ៌ផ្កក ឈូក្ ឬគខ្ៀវោងសាវ យ 
ោយស ផ្តុ ាំជាក្ញចុ ាំមូ្ល (globose) គៅចុងគគាល េ្ម្ក្ញចុ ាំផ្កក ។ ផ្កក មាន្តបក្ (sepals) ៣ 
និង្សទប់ (petals) ៣ដូចគាន (បរបុិាា perianth) ពណ៌គខ្ៀវោយសាវ យ គក្សរគឈ្លម ល៦ 
មានេងដវងគ ើយជាប់ជាមួ្យបរបុិាា គៅដផ្នក្គ្កាម្។ គក្សរញើមូ្ល្េដវងបនតិចមាន 
៣ដក្លប។ ដផ្លសាួតមូ្លដវង (ovoid) ៥-៦ x ៣ស.ម្ អាចដបក្ជា៣ដផ្នក្ មាន្គាប់គ្ចើន 
ពណ៌គមម ។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ គម្ើម្មានរសជាតិ រឹ ជាតិេឹក្គ្ចើន និងក្លិន្ួលខាល ាំង។ គចញផ្កក គៅដខ្មិ្ងុ -ក្ក្កដ្ឋ និង
បនតពូជគដ្ឋយគម្ើម្។ ពើគម្ើម្គម្ដតមួ្យអាចគចញកូ្នគម្ើម្គ្ចើនគ ើយដុោះជារុម្ព ពើកូ្នគម្ើម្
មួ្យៗដុោះតួគដើម្ងមើ។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ គៅក្ម្ពុជាគរគ្ចើនដ្ឋាំតាម្ដងេគនល និងដ្ឋាំក្នុងគផ្ើងតាម្ផ្ទោះជាលក្ខណៈ ្រួសារ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖ ជាគ្រឿងគេស៖ គ្រឿងផ្សាំបដនាម្ជួយឱយអាហារមានក្លិនឈាុយ និងគសាភ័ណភាព។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-295055 

(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/18400404 

(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/30185627-2 
(៤) F. GAGNEPAIN (1934). Liliacées, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 6 (6). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 812. 
 (៥) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 169. 

២៣ 

http://powo.science.kew.org/taxon/30185627-2
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១២- មទឹតព្កហត 

 

 

២៤ 



 

 
 

១៣- មទឹតបារាងំ 

 ជាខ្ទឹម្មួ្យ្បគភេ ដដលគរដ្ឋាំតិចតួចគៅក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា និងភារគ្ចើន ាំចូលពើបរគេស គ ើយគម្ើម្គរ
យក្ម្ក្គធវើជាបដនល និងគ្រឿងគេស គដើម្បើកាត់ក្លិនឆ្ងអ ប និងបគងកើនឱជារស។  
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ខ្ទឹម្ាោ ាំង 
- អាំបូរ ៖  AMARYLLIDACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Allium cepa L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Onion 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Oignon 
- ្បភពគដើម្ ៖  ម្ជឈមឹ្បូព៌ា្បគេស(៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ ក្ម្ពស់២០-៦០(-៩០)ស.ម្ គម្ើម្ោងដុាំមូ្លជួនកាលសាំដប៉ាតបនតិច (cylindric or applanate-

globose) ជា្សទប់ៗ្ របដណា ប់គលើគាន  ្ សទប់មួ្យ រឺៗជាដផ្នក្គ្កាម្ននសលឹក្ គ ើយ្កាស់ 
ពណ៌សមានេឹក្គ្ចើន ្សទប់គម្ើម្ខាងគ្ៅសាួតគសាើងពណ៌គតាន ត។ សលឹក្ពណ៌នបតង 
្បគហាងពើរល់រ ូតដល់ចុង្ របគលើគាន  គៅរល់មានសទប (leaf shteath) រុ ាំពើគ្ៅ។ ចុងតួគដើម្ 
ជាគគាលេ្ម្ផ្កក  (scape) ្ បគហាងក្នុង ផ្កក គ្ចើនគ ើយផ្ាុ ាំជាក្ញចុ ាំមូ្ល (terminal umbel 

globose) គៅចុងេ្ម្។ ផ្កក មានបរបុិាា (perianth ្ តបក្និង្សទប់ផ្កក ដូចគាន ) ពណ៌ស 
ឬផ្កក ឈូក្។  គក្សរគឈ្លម លពណ៌គលឿង មានេងដវងជាងបរបុិាា គ ើយ គលៀនគចញគ្ៅផ្កក  
(stamens exserted)។ ក្នុងមួ្យគដើម្មានគគាលេ្ម្ផ្កក ដតមួ្យ។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ គម្ើម្មានរសជាតិ ឹរ ជាតិេឹក្គ្ចើន និងក្លិន្ួលខាល ាំង។ គចញផ្កក គៅដខ្មិ្ងុ -ក្ក្កដ្ឋ 
និងបនតពូជគដ្ឋយ្គាប់ និងគម្ើម្។  

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគលើដើលាយខ្ាច់ក្នុងតាំបន់្តជាក់្។ គៅក្ម្ពុជាក៏្គ ើញមានការដ្ឋាំដុោះតិចតួចផ្ងដដរ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ ជាគ្រឿងផ្សាំស្មាប់កាត់ក្លិនឆ្ងអ ប និងគធវើជាបដនល។ 

ជាឱសង៖ គម្ើម្គ្បើស្មាប់ប៉ាូវក្មាល ាំង ពាាលសរនស្បសាេ ឈឺ្ េូង ផ្កត សាយ គក្ើតបូស 
សតវលអិតេិច ឈមួឺ្យចាំគ ៀងក្ាល  េឹក្គ ម្ដផ្អម្ ឈគឺធមញ(៦) ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-295261 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/18401646 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK)  http://powo.science.kew.org/taxon/527795-1 
(៤) X. JIEMEI & R.V. KAMELIN (2000). Allium L., in Liliaceae, Flora of China, vol. 24. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 193. 
(៥) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 169. 
 (៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជា របស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ១ េាំព័រេើ៥៤ 

២៥ 

http://powo.science.kew.org/taxon/527795-1
http://powo.science.kew.org/taxon/527795-1


 

 
 

១៣- មទឹតបារាងំ 

 

 
 

 

២៦ 



 

 
 

១៤-  មទឹតស 

 ជាខ្ទឹម្មួ្យ្បគភេ ដដលគរដ្ឋាំគៅតាម្េើជនបេ្សុក្ដ្សចមាក រ និងយក្គម្ើម្គ្បើជាគ្រឿងផ្សាំដ៏ចម្បងក្នុង
ម្ហូបអាហាររបស់ដខ្មរគយើង គដើម្បើបគងកើនក្លិនឈាុយ និងឱជារស។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ខ្ទឹម្ស 
- អាំបូរ ៖  AMARYLLIDACEAE(១) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Allium sativum L. (១,២,៣,៤,៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Garlic 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Ail 
- ្បភពគដើម្ ៖  េវើបអាសុើម្ជឈមឹ្បូព៌ា(៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  ក្ម្ពស់២០-៥០ស.ម្ គម្ើម្មានដក្លបឬក្ាំពឹសគ្សាបគដ្ឋយសម្បក្គសតើងពណ៌ស។ សលឹក្

សាំដប៉ាតដវង្តង់ ១៥-២៥ x ១,៥-២ស.ម្ ្របដណត ប់គលើគាន គៅ្តង់រល់។ គគាលេ្ម្
ក្ញចុ ាំផ្កក ដុោះ្តង់មាន្បដវង២៥-៥០ ស.ម្ ក្ញចុ ាំផ្កក ជាដុាំមូ្ល (umbel) គៅចុងគគាលេ្ម្ 
មានគ្សាម្ (spathe) រុ ាំពើគ្ៅ ជួនកាលក្នុងគ្សាម្គ ោះមានកូ្នគម្ើម្ខ្ទឹម្តូច  ៗ (bulblets) 

ោយគាន ជាមួ្យនឹងផ្កក ។ ផ្កក ពណ៌ស ពណ៌ផ្កក ឈូក្ ឬពណ៌សាវ យ។ ្ តបក្ផ្កក និង្សទប់ផ្កក  
ដូចគាន (បរបុិាា perianth) គក្សរគឈ្លម ល៦ គក្សរញោងមូ្លមាន៣ដក្លប (ovary 3-loculed)។ 
ដផ្លគាម នការលូតោស់គពញគលញ  គាម ន្គាប់។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ មានក្លិន្ួល បនតពូជគដ្ឋយក្ាំពឹសននគម្ើម្។ គរអាចបណាុ ោះកូ្នគម្ើម្ខ្ទឹម្ដដលមានក្នុងគ្សាម្ 
ជាមួ្យផ្កក ដូចគរបណាុ ោះគម្ើម្ដដលយក្ពើក្នុងដើ។  

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដ្ឋាំគៅគសទើរ្រប់េើក្ដនលង 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ គ្រឿងផ្សាំដ៏ចម្បងក្នុងសម្ល ស ុប ឆ្ង េឹក្្តើបុក្ ។ល។ 

ជាឱសង៖ គម្ើម្មាន្បសេិធភាពសមាល ប់ាក់្គតរ ើ សមាល ប់គម្គោរគពាោះគវៀន បាំាត់ការចុក្ចប់ 
េមាល ក់្្ពូន ពាាលោក្មួ្លដដលបងកគេបើងម្ក្ពើា៉ា ោ៉ា សុើតនិងអាម្ើប ក្អក្មាន់  រោក្សួត 
ផ្កត សាយ  រោក្្ចមុ្ោះ បាំពង់ក្   និងកាត់បនាយកូ្គលគសតរ ៉ាលូ(៤, ៥)។  អនក្គេបើងឈ្លម្គរពិសា 
ខ្ទឹម្សគ្ចើនគដើម្បើី៝ឱយឈ្លម្ចុោះវញិ។ គពលខ្ទួយ ឬខ្ាដាំរ ើេិច គរអាចយក្ខ្ទឹម្សបិេគលើ
មុ្ខ្របួសាន(៦,៧)។ ក៏្ប៉ាុដនតម្នុសសមួ្យចាំនួនជួបបញ្ញហ លាំាក្ក្នុងការរ ាំោយអាហារគ្កាយពើ 
បរគិភារខ្ទឹម្សរចួ ដដលទាំងគនោះបណាត លម្ក្ពើសារធាតុ allergenic toxicity និង 
organosulfur compounds  ផ្ទុក្ក្នុងខ្ទឹម្។ 

 
 
 
 
 
 
 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-296499 

(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/18401720 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK)  http://powo.science.kew.org/taxon/528796-1 
(៤) X. JIEMEI & R.V. KAMELIN (2000). Allium L., in Liliaceae, Flora of China, vol. 24. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 200. 
(៥) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 169. 

(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ២៤ 
 (៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជា របស់្ក្សួងសុខាភិាល ឆ្ងន ាំ២០០៨ ភារ៤ េាំព័រេើ២០    

២៧ 

http://powo.science.kew.org/taxon/528796-1
http://powo.science.kew.org/taxon/528796-1


 

 
 

១៤-  មទឹតស 

២៨ 



 

 
 

១៥- មទឹតសនែឹក ឬ មទឹតសសណេ ក 

 ជាខ្ទឹម្មួ្យ្បគភេ ដដលគរនិយម្គ្បើសលឹក្គ្ចើនជាងគម្ើម្ គធវើជាគ្រឿងបដនាម្ជួយឱយម្ហូបអាហារ មានក្លិនឈាុយ 
និងគសាភ័ណភាព។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ខ្ទឹម្សនលឹក្ (ខ្ទឹម្សលឹក្ ឬខ្ទឹម្សដណត ក្) 
- អាំបូរ ៖  AMARYLLIDACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Allium fistulosum L. (១,២,៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ Spring onion, green onion 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Ciboule, cive, cébette, oignon gallois 
- ្បភពគដើម្ ៖  ្បគេសចិន  ដតគរដ្ឋាំគៅ្រប់្បគេសគលើសក្លគោក្(៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  ក្ម្ពស់៤០-៥០ស.ម្ គម្ើម្ពណ៌ស គទលឬគ្ចើនផ្ាុ ាំគ ើយរ ើក្ក្ាំគា៉ា ង មានោងមូ្លដវង

(cylindric) មានអងកត់ផ្ចិត១-៣ស.ម្ ជារល់សលឹក្។ សលឹក្ដវង(៣០-៤០ស.ម្)្បគហាងក្នុង
ោងដូចបាំពង់ដុោះលូតោស់ជាក្ញចុ ាំ។ គគាលេ្ម្ក្ញចុ ាំផ្កក  (scape) ជាបាំពង់្បគហាងក្នុង 
គ ើយដវងគសមើនឹងសលឹក្ មាន្បដវង ៣០-៥០ស.ម្។ ផ្កក ពណ៌សផ្ាុ ាំជាក្ញចុ ាំោងមូ្ល 
(umbel globose)  គៅចុងគគាលេ្ម្។ ្ តបក្ផ្កក ៣ ្ សទប់ផ្កក ៣ ដូចគាន (បរបុិាា perianth) 

ពណ៌ស គក្សរគឈ្លម ល៦មានេងពណ៌សដដរដតដវងជាងបរបុិាា ពើរដង គ ើយគលចគចញ 
គ្ៅផ្កក  គាល ក្លម្អងផ្កក ៦ពណ៌គលឿង គក្សរញើមាន្ក្គពញគៅដផ្នក្គ្កាម្គ ើយមានក្
(style) ដវងគសមើនឹងេងគក្សគឈ្លម ល មានចុង (stigma) ជាដុាំមូ្លពណ៌នបតង។ ដផ្លមាន
អងកត់ផ្ចិត៥ម្.ម្។ ្គាប់តូចៗោងមូ្ល (spheroidal) ឬោងជា្ជុង (rhomboidal) 
៣-៤ X ០,២៥ម្.ម្ មានគ្ចើន គ ើយពណ៌គមម ។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ រស់គៅាន១ ឬ២ឆ្ងន ាំ និងដ្ឋាំគដ្ឋយគម្ើម្គៅក្ម្ពុជា គរអាចបណាុ ោះ្គាប់ានដដរ។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាំបន់្តជាក់្ និងគៅត បងគួរ។  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ គរនិយម្គ្បើសលឹក្គ្ចើនជាងគម្ើម្ស្មាប់សម្លដូចជា ស ុប គសាា រ ឆ្ង។ល។ 

ជាឱសង៖ ពាាល្រុនគៅត  ្រុនផ្កត សាយ ឈឺក្ាល ជួយផ្សោះ។ល។ រល់ខ្ទឹម្បុក្គ្បើ
បាំគពាក្បិេគៅគលើរបួស(៦)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-295569 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/18400035 

(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/528046-1 
(៤) X. JIEMEI & R.V. KAMELIN (2000). Allium L., in Liliaceae, Flora of China, vol. 24. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 193. 
(៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ២៣ 
(៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៤ េាំព័រេើ២១  

២៩ 

http://powo.science.kew.org/taxon/528046-1
http://powo.science.kew.org/taxon/528046-1


 

 
 

១៥- មទឹតសនែឹក ឬ មទឹតសសណេ ក 
 

 
 

៣០ 



 

 
 

១៦- ជតពូព្ជលក ់

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំស្មាប់យក្ជាតពណ៌្ក្ ម្គៅក្នុង្គាប់របស់វាផ្សាំជាគ្រឿងសម្លការ ើ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ជម្ពូ្ជលក់្  
- អាំបូរ ៖  BIXACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Bixa orellana L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Lipstick Tree, Achiote, Arnatto 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Roucou, Roucouyer, Arbre à rouge à lèvres 
- ្បភពគដើម្ ៖  តាំបន់្តូពិក្ននេវើបអាគម្រកិ្ (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្មានក្ម្ពស់២-១០ម្ គលើដម្ក្មានគោម្ពណ៌គតាន តោយ្ក្ ម្ គោម្មាន្ក្គពញ។ 

សលឹក្គទលដុោះឆ្ងល ស់េង (alternate) សលឹក្ោងបើ្ជុង (deltoid, triangular) ្សួចចុង រលោ់ង
មូ្លឬក្ាំបុត្តង់ (truncate) ជួនកាលមានោងជាគបោះដូង (cordate)  ១០-២៥ x ៥-១៥ ស.ម្ 
ដរម្សលឹក្គពញ (entire leaf margin)។ ក្ញចុ ាំផ្កក ជាចគងាក ម្សាខា (panicle) គៅចុងដម្ក្។ 
ផ្កក ពណ៌សឬពណ៌សុើជម្ពូ ្តបក្ផ្កក ៥ ្សទប់ផ្កក ៥ គក្សរគឈ្លម លគ្ចើន មានេង្បដវង 
៧-៨ម្.ម្ ដុោះគចញជាគ្ចើនជួរជុាំវញិគក្សរញើ គក្សរញើោងមូ្លធាំគ្កាម្សាួចគលើ ឬ
ជាដុាំមូ្ល (ovoid to subglobose) មានគោម្គ្ចើនគ ើយរងឹ មានដក្លបដត១ (unilocular)។ 
ដផ្លសាួត (capsule) ោងដុាំមូ្ល (globose or subglobose) ២-៥ x ២-៤ស.ម្ មានប ល េន់ៗ
ដវង១-២ស.ម្។ គៅគពលេុាំដផ្លដូរពណ៌ពើនបតងគៅ្ក្ ម្គ ើយដបក្ជា២ផ្កទ ាំង (2 valves) 
មាន្គាប់គ្ចើន។ ្គាប់មូ្ល្េដវង (ovoid) មាន្បដវង៤-៥ម្.ម្ ោងបើ្ជុងគ្សាបគៅគដ្ឋយ 
សាច់ពណ៌្ក្ ម្ អ្ិន។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ ្គាប់មានសារជាតពណ៌្ក្ ម្ោយគលឿង (bixin) ដដលគរយក្ម្ក្គ្បើជាគ្រឿងអាហារ 
(food coloring) (៤)។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាំបន់គៅត បងកួរ ្តូវការដើគសើម្មានជើជាតិលមម្។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ ្គាប់េុាំយក្ម្ក្លើងជាមួ្យខាល ញ់ ឬគ្បងគដើម្បើយក្ជាតពណ៌្ក្ ម្

ស្មាប់ដ្ឋក់្ក្នុងសម្លការ ើ។ 
ជាឱសង៖ សលឹក្យក្ដ្ឋាំេឹក្ងូត ឬ្តាាំពាាល្រុនចញ់ ផ្កត សាយ កាត់គសលសម គក្ើត តឺ 
ោក្មួ្ល គ ើម្គពាោះ បនទន់ោម្ក្ និងេមាល ក់្្ពូន (៥)។ 
គផ្សងៗ៖ គរដតងយក្្គាប់នចនគធវើជាល័ក្ខណ៍្ជលក្់ពណ៌គខាអាវ (៦, ៧)  

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-22274 

(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/3800005 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/33335-2 

(៤)  M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 140. 
(៥) M. LESCOT (1970). Bixaceae, in Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, vol. 11. Muséum national d’histoire naturelle, Laboratoire de Phanérogamie, Paris, p. 101. 
(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ៩៤ 
 (៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០១០ ភារ២ េាំព័រេើ៦៨  

៣១ 



 

 
 

១៦- ជតពូព្ជលក ់

 

៣២ 



 

 
 

១៧-  ជីរព្កសាងំទំហ ំ

 ជាជើរមួ្យ្បគភេ ដដលគរដ្ឋាំយក្គធវើជាគ្រឿងបដនាម្ជួយឱយម្ហូបអាហារមានក្លិនឈាុយ និងគសាភ័ណភាព។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ជើរ្ក្សាាំងេាំ ាំ 
- ្រួសារ ៖  POLYGONACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Persicaria odorata (Lour.) Soják (១, ២, ៣) 

 Synonym: Polygonum odoratum Lour. (៤) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  jao jam, rau ram, Asian Mint 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Polygone odorante, coriandre vietnamienne, menthe cambogienne 
- ្បភពគដើម្ ៖  ឥណឌូ ចិន  ឧបេវើបមា៉ា គ សុើ  
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  តិណជាតិ (herb) គនោះមានក្ម្ពស់១៥-៤០ស.ម្ គដើម្ដុោះ្តង់គ ើងគលើ ដម្ក្ខ្លោះគសទើរវារមាន

ឫសគៅតាម្ថាន ាំង មានគោម្តិចៗ និង្ក្គពញ។ សលឹក្ដុោះឆ្ងល ស់គាន ោងពង្ក្គពើ្សួចដវង 
គៅចុង (ovate, ovate-elliptic) ៣-៩ x ១-២ស.ម្ ្ េនុងសលឹក្ក្ណាា ល្តង់គ ើយចាស់ នផ្ទ និង
ដរម្សលឹក្មានគោម្ និង្ក្គពញអុចៗមានក្លិន្បគ ើរឈាុយ េងសលឹក្ (petiole) ខ្លើ២-៥ម្.ម្។ 
ក្ញចុ ាំផ្កក ជាកួ្រគ ើយគរៀបជាចគងាក ម្ (spikes or spicate panicle) គៅចុងគដើម្ (terminal 

inflorescence) ឬគៅរល់សលឹក្ (axilary) េងផ្កក  (pedicel) ខ្លើ២-៤ម្.ម្។ ផ្កក មានបរបុិាា (tepal) 

៥ពណ៌សឬសុើជម្ពូ ជាប់គាន ជាបាំពង់គៅដផ្នក្គ្កាម្ដតដ្ឋច់គាន គៅដផ្នក្គលើ គក្សរគឈ្លម ល 
៨មានរល់េង (filament) ជាប់គៅបរបុិាា  គាល ក្លម្អងផ្កក ពណ៌ស។ គក្សរញើមានោងជា 
បើ្ជុង មានក្ (style) ៣។ ដផ្លសាួតមិ្នដបក្ (achene) តូចៗ  ១-២ម្.ម្ ោងបើ្ជុង រលើង ពណ៌គមម ។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ ដ្ឋាំគលើដើគសើម្ជានិចច មានក្លិន្បគ ើរឈាុយ បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់នឹងកាត់ដម្ក្គៅបណតុ ោះ
(cuttings)។ គរដតង្ច ា្ំ បគភេគនោះជាមួ្យ្បគភេឯគេៀតដដលមានសលឹក្្សគដៀងគាន  ដូគចនោះ 
្តូវបដនាម្ការពិនិតយលក្ខណៈផ្កក ។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះលអគៅតាំបន់គៅត គសើម្ គរដ្ឋាំពូជគនោះគៅគ្ចើន្បគេស។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ ជួយកាត់ក្លិនឆ្ងអ ប ពិគសស ូបជាមួ្យពងទកូ្ន បគងកើនក្លិនឈាុយក្នុង

ម្ហូបអាហារដូចជាញាំ ភាល  និងគ្បើជាបដនលគលាយនាំបញចុ ក្ គលាយាញ់ដ្វ ។ល។   
ជាឱសង៖ គរបុក្សលឹក្យក្េឹក្ោបដ្សង។  គដើម្និងសលឹក្ គ្បើជួយបញចុ ោះេឹក្គ ម្ បនាយក្គ ត  
គៅគពល្រុនគៅត  (៥)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (១) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden,UK) http:// powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:695083-1 

 (២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្  https://www.tropicos.org/name/100397393 
(៣) A. Li et al. (2003). Polygonaceae, in Flora of China, vol. 5. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 288. 
(៤) L. COURCHET (1910). Polygonacées, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 5 (1). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 32.  
 (៥) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ភារ៤ េាំព័រេើ៣៧ 

៣៣ 

https://www.tropicos.org/name/100397393
https://www.tropicos.org/name/100397393


 

 
 

១៧-  ជីរព្កសាងំទំហ ំ

 
 

 

 
៣៤ 



 

 
 

១៨- ជីរថាព លព់្ត ី

 ជាជើរមួ្យ្បគភេ ដដលគរយក្ម្ក្គធវើជាគ្រឿងបដនាម្ឱយមានគសាភ័ណភាព និងក្លិនឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារ ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ជើរថាព ល់្តើ (ជើរោបកា ឬជើរឆ្ងអ ប)  
- ្រួសារ ៖  SAURURACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Houttuynia cordata Thunb. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Chameleon Plant, Hymalayan spinach 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Houttuynie, Hottonie, Coriandre des bois, Plante caméléon                                          
- ្បភពគដើម្ ៖  គៅេវើបអាសុើភារអាគរនយ ៍និងបូព៌ា (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  តិណជាតិ (herb) គនោះក្ម្ពស់៣០-៥០ស.ម្ តួគដើម្វារគៅដផ្នក្គ្កាម្ ដតគងើប្តង់គៅដផ្នក្គលើ 

មានឬសគ្ចើនដបក្ដខ្នងវារគ្កាម្ដើ។ សលឹក្្សួចចុង រល់មានោងដូចគបោះដូង (ovate-cordate) 

៤-១០ x ២-៦ស.ម្ នផ្ទសលឹក្មាន្ក្គពញគ្ចើនឱយក្លិន្ក្អូប្បគ ើរ។ ក្ញចុ ាំផ្កក ជាកួ្រ (spike) 

គៅចុងគដើម្។ ផ្កក គាម ន្តបក្ គាម ន្សទប់ មានគក្សរគឈ្លម ល៣ដដលមានេង (filament) 

ដវងាាំងគលើគក្សញើ គាល ក្លម្អង ផ្កក ពណ៌គលឿងមាន្បដវង២ម្.ម្ គក្សរញើ៣ជាប់គាន
ជាដក្លបដត១ (1-loculed) ក្គក្សរញើ (style) ៣ឃាល តគចញពើគាន ។ គៅរល់េ្ម្ក្ញចុ ាំផ្កក
មានសទបផ្កក  (bracts) ៤-៥ ពណ៌ស ដដលគរដតង្ច ាំថា្សទប់ផ្កក ។ ដផ្លសាួតដបក្ជា
៣ដផ្នក្ មាន្គាប់៤-៥។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖  សលឹក្ខ្លោះដដល្តូវនងាគៅា ខាល ាំងអាចដូរពណ៌ពើនបតងគៅពណ៌្ក្ ម្ (chameleon plant)។ 
បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់ ឬគដ្ឋយឫសដខ្នងគចញពើក្នុងដើ។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាំបន់គៅត បងកួរ ដត្តូវការដើនឹងធាតុអាកាសគសើម្។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖  បដនាម្ឱយមានក្លិនឈាុយ និងគសាភ័ណភាពក្នុងម្ហូបអាហារ និងអាចយក្

គធវើជាគលាយអនលក់្ និងបដនលញាំ ភាល ជាគដើម្(៦) ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2853867 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/29000006 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/927252-1 

(៤) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge.Éditions Privat, Toulouse, p. 513. 
(៥) K. LARSEN (2000). Saururaceae, in Flora of Thailand, vol. 7 (2). The Forest Herbarium, Royal Forest department, Bangkok, p. 344 
 (៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ៣៥១ 

៣៥ 



 

 
 

១៨- ជីរថាព លព់្ត ី

 

 

៣៦ 



 

 
 

១៩- ជីរនាងវង  

 ជាជើរមួ្យ្បគភេ ដដលគរយក្ម្ក្គធវើជាគ្រឿងបដនាម្ឱយមានគសាភ័ណភាព និងក្លិនឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារ ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ជើរ ងវង  
- ្រួសារ ៖  LAMIACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Ocimum basilicum L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Basil  
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Basilic, basilic romain, basilic commun, basilic aux sauces 
- ្បភពគដើម្ ៖  េវើបអាសុើ  អូន្រសាត លើ (៣)  
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ តិណជាតិ (herb) គនោះមានក្ម្ពស់៣០-៩០ស.ម្ មានក្លិនឈាុយ្បគ ើរ គាម នគោម្ឬមាន

គោម្តិច ោងមូ្លឬបួន្ជុង (round-quadrangular) ពណ៌នបតង។ សលឹក្ឈម្ ពណ៌នបតង 
ោង្េដវង (ovate-oblong) ១-៥ x ០,៥-២ស.ម្ គាម នគោម្ឬមានតិច មាន្ក្គពញ។  
ក្ញចុ ាំផ្កក គៅចុងដម្ក្ អ័ក្សេ្ម្ក្ញចុ ាំផ្កក មានគោម្។ ផ្កក ពណ៌សឬសាវ យខ្ចើ មានេងខ្លើ ១-២ម្.ម្ 
មានសទប (bract) គ្សាបគដ្ឋយ្ក្គពញផ្កក ពណ៌សនិងសាវ យ។ បាំពង់្តបក្ផ្កក មាន
គោម្គៅដផ្ទក្នុង ្តបក្ផ្កក មាន្បដវង៤-៥ម្.ម្ ដតអាចលូតដល់៦-៨ម្.ម្គ្កាម្ដផ្ល មាន
២ផ្កទ ាំង(2-lipped) ផ្កទ ាំងគ្កាម្ (lower lip) មាន៤សនលឹក្ គ ើយដវងជាងផ្កទ ាំងគលើ (upper lip) 
ដដលមានដត១សនលឹក្ នផ្ទគ្ៅបាំពង់្តបក្មាន្ក្ពញ។ ្ សទប់ផ្កក ពណ៌សោយសាវ យ 
មាន្បដវង៧-៨ម្.ម្ ដចក្ជា២ផ្កទ ាំង(2-lipped) ផ្កទ ាំងគ្កាម្មានដត១សនលឹក្ គ ើយដវង
ជាងផ្កទ ាំងគលើ ដដលមាន៤សនលឹក្។ ផ្កក មានគក្សរគឈ្លម ល៤ពណ៌ស មានេងដវង គក្សរញើ 
មានក្ដវងគ ើយមានចុងដបក្ជា២។ ដផ្លសាួតមិ្នដបក្ (nutlet) មាន្គាប់ដត១។ ្គាប់តូច  ៗ
ពណ៌គមម  មានក្ាំពក្តូចៗ មានជាតិគម្ៅ (mucilage) គបើ្តូវេឹក្អាចរ ើក្អនធិលៗ គរអាច
បរគិភារាន។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ សលឹក្មានក្លិន្ក្អូប្បគ ើរ បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។  
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាំបន់គៅត  និង្តជាក់្បងគួរ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖   បដនាម្ឱយមានក្លិនឈាុយ និងគសាភ័ណភាពក្នុងម្ហូបអាហារ គធវើជាអនលក់្

បដនលគលាយ។ ្គាប់ជើរ ងវងគរដតងគៅ "្គាប់ជើរ” ដ្ឋក់្្តាាំេឹក្គធវើជាគភសជជៈ។ 
ជាឱសង៖ ពាាលគោរឈឺក្ាល ឈឺ្ ក្ពោះ ្រុនគៅត  ផ្កត សាយ ក្អក្ េមាល ក់្្ពូន និង
បាំគពាក្បូស (៦)។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-136820 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/17600210 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/452874-1 
(៤) SUDDEE, S., A. J. PATON, & PARNELL, J. (2005). Taxonomic Revision of Tribe Ocimeae Dumort. (Lamiaceae) in Continental South East Asia III. Ociminae. Kew Bulletin , 60 (1), p. 30. 
(៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ៤៧៦ 
(៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០១០ ភារ៣ េាំព័រេើ៣៨ 

៣៧ 



 

 
 

១៩- ជីរនាងវង 
 

 
 

៣៨ 



 

 
 

២០- ជីរព្បម្ហើរ 

 ជាជើរមួ្យ្បគភេ ដដលគរយក្ម្ក្គធវើជាគ្រឿងបដនាម្ឱយមានគសាភ័ណភាព និងក្លិនឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារ ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ជើរ្បគ ើរ (ជើរស ឬជើរ ងល័ក្ខ) 
- អាំបូរ ៖  LAMIACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Ocimum x africanum Lour. (១, ២, ៣, ៤) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Clove basil,  
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖ Basilic africain 
- ្បភពគដើម្ ៖  េវើបអាន្រ វកិ្ និង អាសុើ (១, ៤)  
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  តិណជាតិគនោះមានក្ម្ពស់១០-៦០ស.ម្ ោងមូ្លឬគសទើរបួន្ជុងមាន គោម្ដវងៗគ្ចើន

គៅតាម្ថាន ាំង។ សលឹក្ឈម្ ោងពង្ក្គពើ (elliptic) ១-៣,៥ x ០,៥-២ស.ម្ ដរម្សលឹក្មាន 
គធមញរណារតូចៗ។ នផ្ទសលឹក្ខាងគលើគាម នគោម្ឬមានគោម្ខ្លើៗ គ ើយមាន្ក្គពញអុចៗ
ឱយក្លិន្បគ ើរដូចសលឹក្ន្រ េងសលឹក្ខ្លើឬដវង២-២០ម្.ម្។ ក្ញចុ ាំផ្កក គចញគៅចុងដម្ក្ េងេ្ម្ 
ក្ញចុ ាំផ្កក មានគោម្គ្ចើន ផ្កក ពណ៌សឬសាវ យខ្ចើ។ បាំពង់្តបក្ផ្កក មានគោម្គៅដផ្ទក្នុង ្តបក្
ផ្កក ខ្លើ១-២ម្.ម្ដតអាចលូត ដល់៤-៥ម្.ម្គ្កាម្ដផ្លដចក្ជាពើរផ្កទ ាំង(2-lipped) ផ្កទ ាំងគ្កាម្ 
(lower lip) ដវងជាងផ្កទ ាំងគលើ (upper lip) មានគោម្និង្ក្គពញ។ ្សទប់ផ្កក ពណ៌ស ឬ
សាវ យខ្ចើ មាន្បដវង៤-៥ម្.ម្ អាចមានគោម្និង្ក្គពញ ដចក្ជា ២ផ្កទ ាំង(2-lipped)។  
គក្សរគឈ្លម ល៤ពណ៌ស។ ដផ្លសាួតមិ្នដបក្ (nutlet) មាន្គាប់ដត១។ ្គាប់តូច្បដវង
១-១,៥ម្.ម្ ពណ៌គមម  មានក្ាំពក្តូចៗ  គ ើយមានជាតិគម្ៅ (mucilage) ដដលអាចរ ើក្អនធិល  ៗ
គបើ្តូវេឹក្ ដូច្គាប់ជើរ ងវងដដរ។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖  ក្លិន្ក្អូប្បគ ើរដូចក្លិនសលឹក្ន្រ ឬដូចខាន់ភលូ (cloves) បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាំបន់គៅត  និង្តជាក់្បងគួរ  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ បដនាម្ឱយមានក្លិនឈាុយ និងគសាភ័ណភាពក្នុងម្ហូបអាហារ។ 

ជាឱសង៖ សលឹក្និងដម្ក្សាួតដ្ឋាំេឹក្ផឹ្ក្ ពាាលក្អក្ ផ្កត សាយឬ្រុនគៅត ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK)  http://powo.science.kew.org/taxon/452969-1 
(២) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-136798 
(៣) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្  https://www.tropicos.org/name/100230783  
 (៤) SUDDEE, S., A. J. PATON, & PARNELL, J. (2005). Taxonomic Revision of Tribe Ocimeae Dumort. (Lamiaceae) in Continental South East Asia III. Ociminae. Kew Bulletin, 60 (1), p. 25-26. 

៣៩ 

http://powo.science.kew.org/taxon/452969-1
http://powo.science.kew.org/taxon/452969-1
https://www.tropicos.org/name/100230783
https://www.tropicos.org/name/100230783


 

 
 

២០- ជីរព្បម្ហើរ 
 

 

៤០ 



 

 
 

២១- ជីរព្តះម្ព្ៅ 

 ជាជើរមួ្យ្បគភេ ដដលគរយក្ម្ក្គធវើជាគ្រឿងបដនាម្ឱយមានគសាភ័ណភាព និងក្លិនឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារ ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ  ៖  ជើរ្ម្ោះគ្ៅ 
- ្រួសារ ៖  LAMIACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Ocimum tenuiflorum L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) Synonyme: Ocimum sanctum L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Holy basil sacred basil, Tulasi 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Basilic des moines, Basilic sacré, Basilic tulsi  

- ្បភពគដើម្ ៖  អាសុើ  អូន្រសាត លើ (៣, ៤, ៥)  
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  តិណជាតិ (herb) គនោះមានក្ម្ពស់០,៥-១ម្។ តួគដើម្និងដម្ក្គ្ចើនពណ៌្ក្គ ៉ា ឬ្ក្ ម្ 

ោងមូ្ល គ ើយមានបួន្ជុង (round-quadranguar) មានគោម្ដវង  ៗនិង្ក្គពញ។ សលឹក្ឈម្ 
(opposite) មូ្ល្េដវង (ovate-oblong) ១-៤ x ០,៥-២ស.ម្ នផ្ទសលឹក្មានគោម្តិចៗនិង
្ក្គពញគ្បងក្លិន្ក្អូប ដរម្សលឹក្មានោងគធមញរណារ េងសលឹក្្បដវង៤-១៥ម្.ម្គ ើយ
មានគោម្គវងៗ។ ផ្កក (៥-៦)ផ្ាុ ាំជាក្ញចុ ាំ (thyrses) ជាគ្ចើនថាន ក់្(៨-១០)គៅចុងដម្ក្ 
(terminal inflorescences) េ្ម្ក្ញចុ ាំផ្កក មានគោម្ដវងៗ។ ផ្កក ពណ៌ស ្ក្ ម្្ក្គ ៉ា ឬសាវ យ 
េងផ្កក ្បដវង២-៤ម្.ម្មានគោម្ គៅរល់ផ្កក មានសទបពណ៌នបតងឬសាវ យគ ើយមានគោម្។ 
បាំពង់្តបក្ផ្កក គាម នគោម្ ដផ្នក្គលើបាំពង់មាន២ផ្កន ាំង (2-lipped)។ ្សទប់ផ្កក មាន២ផ្កទ ាំង 
ផ្កទ ាំងគលើដចក្ជា៤(4-lobed) ផ្កទ ាំងគ្កាម្រ ើក្ធាំគ ើយដវងជាងផ្កទ ាំងគលើ។ គក្សរគឈ្លម ល៤
មានេងដវងពណ៌សោយសាវ យ។ គក្សរញើមានក្ (style) ដបក្ជា២គៅចុង។ ដផ្លសាួត (nutlet)  
ពណ៌គតាន ត តូចៗ ១ x ០,៥ម្.ម្ ោងមូ្ល្េដវង (ovoid) មិ្នដបក្ (indehiscent fruit) 
មាន្គាប់ដត១ ដដលមិ្នរ ើក្គេគបើ្តូវេឹក្។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ មានក្លិន្ក្អូបឈាុយឬ្បគ ើរ បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាំបន់គៅត បងគួរ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្គ្បើជួយឱយមានក្លិនឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារ ជាពិគសសសម្លម្ជូរ ឆ្ងគ្រឿង 

ឆ្ងគៅត  និង្តើក្ប់។ល។  
ជាឱសង៖ អាចពាាលជាំងឺ តឺ (athma) ផ្កត សាយ្រុនគៅត  ឬឈឹ្ ក្ពោះ ចុក្ គ ើម្គពាោះ(៤, ៥, ៧)។
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-137105 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/17607553 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូhttp://powo.science.kew.org/taxon/453130-1 

(៤) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 316. 
(៥) SUDDEE, S., A. J. PATON, & PARNELL, J. (2005). Taxonomic Revision of Tribe Ocimeae Dumort. (Lamiaceae) in Continental South East Asia III. Ociminae. Kew Bulletin , 60 (1), p. 26. 
(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ៤៧៧ 
(៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០១០ ភារ១ េាំព័រេើ៩៨ 

៤១ 



 

 
 

២១- ជីរព្តះម្ព្ៅ 
 

 
 

៤២ 



 

 
 

២២- ជីររណារ ឬ ជីរបារាងំ 

 ជាជើរមួ្យ្បគភេ ដដលគរយក្ម្ក្គធវើជាគ្រឿងបដនាម្ឱយមានគសាភ័ណភាព និងក្លិនឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារ ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ជើររណារ ឬ ជើរាោ ាំង  
- អាំបូរ ៖  APIACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Eryngium foetidum L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Sawtooth, coriander Spiny, long coriander 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Panicaut fétide, coriandre longue 
- ្បភពគដើម្ ៖  តាំបន់្តូពិក្ននេវើបអាគម្រកិ្ 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  តិណជាតិ (herb) គនោះមានក្ម្ពស់១៥-៦០ស.ម្ គដើម្ពណ៌នបតងគងើប្តង់ ដម្ក្ដបក្ជាពើរ

គ្ចើនដង។ សលឹក្គចញជារងវង់ (rosettte-forming) គ្ចើនដងគលើគដើម្តាាំងពើរល ់សលឹក្មួ្យ  ៗ
ោង្េដវង (ovate-oblong) ៥-៣០ x ១-៤ស.ម្ គាម នេង ដរម្សលឹក្មានគធមញ្សួចដូចប ល ។ 
ក្ញចុ ាំផ្កក មួ្យៗមានោងជា្័្ត (umbel) ផ្ាុ ាំគាន ជាដុាំមូ្ល  (cylindrical heads) សទបក្ញចុ ាំ
ផ្កក គ្ចើន៥-៧ (involucre of bracts) មានប ល គលើដរម្ គ ើយដវងជាងក្ញជ ាំផ្កក ។ ផ្កក គាម នេង 
(sessile) គៅរល់ផ្កក មួ្យៗមានកូ្នសទប (bracteoles)។ ្តបក្ផ្កក ជាបាំពង់ខ្លើមានគធមញ
៥្សួច ជាប ល  ្សទប់ផ្កក ៥ពណ៌សគលឿង្សាលឬនបតងខ្ចើ។ គក្សរគឈ្លម ល៥ គក្សរញើ 
គៅគ្កាម្ (inferior ovary) មាន២ដក្លប (bilocular)។ ដផ្លសាួតតូចៗមូ្ល (ovoid-globose) 
មាន្គាប់១-២តូចៗ។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ សលឹក្មានក្លិនឈាុយ បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់ ឬគដ្ឋយបាំដបក្កូ្នតូចៗដដលគចញពើរល់គដើម្ 
(stump sprout)។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាម្តាំបន់គៅត  និង្តជាក់្បងគួរ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្គ្បើជាគ្រឿងបដនាម្ជួយឱយអាហារមានក្លិនឈាុយ និងគសាភ័ណភាព 

ពិគសសគសាា រស ុប បបរគ្រឿង។ល។ 
ជាឱសង៖ ពាាល្រុន ផ្កត សាយ រោក្គពាោះគវៀន ឈឺ្ក្ពោះ ចុក្ ឬគ ើម្គពាោះ ក្អួត 
ផ្លូ វរមាល យអាហារគខ្ាយ ោក្ បិេ្តង់ក្ដនលងរបួស ឬពស់ចឹក្  េឹក្គ ម្ដផ្អម្ និង
គេបើងឈ្លម្(៦)។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2799284 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/1700080 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/841793-1 
(៤) M.-L. TARDIEU-BLOT (1967). Umbelliferae, in Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, vol. 5. Muséum national d’histoire naturelle, Laboratoire de Phanérogamie, Paris, p. 28.  
(៥) I.C. HEDGE & J.M. LAMOND (1992). Umbelliferae, in Flora of Thailand, vol. 5 (4). The Forest Herbarium, Royal Forest department, Bangkok, p. 449. 
 (៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០១០ ភារ៤ េាំព័រេើ៣៦ 

៤៣ 

http://powo.science.kew.org/taxon/841793-1
http://powo.science.kew.org/taxon/841793-1


 

 
 

២២- ជីររណារ ឬ ជីរបារាងំ 

 

៤៤ 



 

 
 

២៣- ជីរវា៉ា ន់ស យុ 

 ជាជើរមួ្យ្បគភេ ដដលគរដ្ឋាំយក្គធវើជាគ្រឿងបដនាម្ជួយឱយម្ហូបអាហារមានក្លិនឈាុយ និងគសាភ័ណភាព។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ជើរវាន់ស ុយ 
- ្រួសារ ៖  APIACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Coriandrum sativum L.(១, ២, ៣, ៤, ៥, ៦) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Coriander 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Coriandre 
- ្បភពគដើម្ ៖  គៅេវើបម្ជឈមឹ្បូព៌ា និងអាសុើខាងលិច (៣)។ 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  តិណជាតិ (herb) គនោះមានក្ម្ពស់៣០-៧០ស.ម្។ សលឹក្គៅដផ្នក្គ្កាម្ដ្ក្មានចគ្ម្ៀក្

ោ៉ា ងគ្ៅ (pinnatisect) មានេងដវង២-១០ស.ម្។ ផ្កក ជាក្ញចុ ាំ៣-៥រមួ្េង (umbels compound) 

គ្ចើនគៅចុងដម្ក្។ ផ្កក ពណ៌សជួនកាលមានោយពណ៌កូ្េាបមានេងខ្លើៗ២-៥ម្.ម្។ 
្តបក្ផ្កក ៥ ្សទប់ផ្កក ៥ពណ៌សឬផ្កក ឈូក្។ គក្សរគឈ្លម ល៥ គក្សរញើគៅគ្កាម្ 
(inferior ovary) មាន២ដក្លប (bilocular)។ ដផ្លោងមូ្ល (globose) ៣-៣ម្.ម្ រគោង 
ពណ៌គតាន ត ្គាប់តូចៗោងមូ្ល (terete or subterete)។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ មានក្លិន្ក្អូប្ួល និងបនតពូជគដ្ឋយ្គាប់ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដ្ឋាំគៅតាម្្បគេសតាំបន់គៅត  និង្តជាក់្បងគួរ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្និងគដើម្គ្បើជាគ្រឿងបដនាម្ជួយឱយមានក្លិនឈាុយ និងគសាភ័ណភាព

ក្នុងម្ហូបអាហារ ពិគសសបបរគ្រឿង។ ្គាប់គ្បើស្មាប់អប់នាំ។ រល់និងឫសបុក្គធវើជា
េឹក្្តើ្ជលក់្។ 
ជាឱសង៖ សលឹក្្សស់គ្បើបុក្ពូតយក្េឹក្ោយ្សាោបក្នទួលគសើរដសបក្គក្មងគក្ើត
ក្ន្រញជ ឹល។ ដផ្លគ្បើស្មាប់ជួយរ ាំោយអាហារ បញចុ ោះេឹក្គ ម្ បនាយេឹក្គដ្ឋោះ និងន្រសតើ
មានរដូវមិ្នគេៀង (៧)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2737546 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/1700064 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូhttp://powo.science.kew.org/taxon/840760-1 
(៤) M.-L. TARDIEU-BLOT (1967). Umbelliferae, in Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, vol. 5. Muséum national d’histoire naturelle, Laboratoire de Phanérogamie, Paris, p. 28. 
(៥) I.C. HEDGE & J.M. LAMOND (1992). Umbelliferae, in Flora of Thailand, vol. 5 (4). The Forest Herbarium, Royal Forest department, Bangkok, p. 450. 

(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុ ង្ បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ១៧៣ 
 (៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០១០ ភារ៤ េាំព័រេើ៣៥ 

៤៥ 

http://powo.science.kew.org/taxon/840760-1
http://powo.science.kew.org/taxon/840760-1


 

 
 

២៣- ជីរវា៉ា ន់ស យុ 
 

 

 
 

៤៦ 



 

 
 

២៤-  ជីរអង្កា ត 
 ជាជើរមួ្យ្បគភេ ដដលគរយក្ម្ក្គធវើជាគ្រឿងបដនាម្ឱយមានគសាភ័ណភាព និងក្លិនឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារ ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ជើរអងាក ម្ 
- អាំបូរ ៖  LAMIACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Mentha canadensis L. (១, ២, ៣, ៤)                                      

Synonym: Mentha arvensis L. var. canadensis (L.) Kuntze 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Mint 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Menthe 
- ្បភពគដើម្ ៖  អាគម្រកិ្ខាងគជើងនិងអាសុើ (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្្បគភេគមម មានក្ម្ពស់៣០-៦០ស.ម្ មានគោម្តិចៗ ដបក្ដម្ក្សាខា មានគក្ាៀងគ្ចើន

(stolon) វារគ្កាម្ដើ ដដលអាចចក់្ឫសគ ើយ មានដុោះកូ្នគដើម្ងមើ។ សលឹក្ឈម្ ោងពង្ក្គពើ 
(ovate, ovate-oblong) ៣-៦ x ១-៣ស.ម្ មានគោម្តិច  ៗដរម្សលឹក្មានោងគធមញរណារតូច  ៗ
េងសលឹក្ខ្លើ្បដវង២-១០ម្.ម្។ ផ្កក ផ្ាុ ាំជាក្ញចុ ាំមូ្ល (verticillasters) គៅគក្លៀក្សលឹក្ (axillary) 

េងផ្កក ខ្លើ២ម្.ម្។ ្តបក្ផ្កក មានគោម្ និង្ក្គពញ ជាបាំពង់ខ្លើមានគធមញ៥ ្សទប់ផ្កក
មានគោម្តិចៗ ពណ៌សឬសាវ យ គក្សរគឈ្លម ល៤មានេងដវង គក្សរញើមានក្ដវងដបក្
ជាពើរគៅចុង ោនគចញគ្ៅផ្កក ។ ដផ្លរងឹ (nutlet) ោងពង្ក្គពើ ពណ៌គតាន ត។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ មានក្លិន្ក្អូប្បគ ើរ បនតពូជគដ្ឋយកូ្នគដើម្តូចៗដដលដុោះគចញពើថាន ាំងឫសដខ្នង។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាំបន់គៅត  និង្តជាក់្បងគួរ។  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ បដនាម្ឱយមានក្លិនឈាុយ និងគសាភ័ណភាពក្នុងម្ហូបអាហារ និងអាចយក្ 

គធវើជាអនលក់្ បដនលគលាយ និងជាគភសជជៈ។ 
ជាឱសង៖ គ្បើជាថាន ាំគលើក្ក្មាល ាំង ថាន ាំគដើរខ្យល ់និងបាំាត់គ ើម្គពាោះ។ គរដ្ឋាំេឹក្ឬ្ុងផឹ្ក្
ស្មាប់ពាាលជាំងឺ្រុនគៅត  ផ្កត សាយ និងក្អក្ (៥, ៦)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-124520  
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/17603412  
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូhttp://powo.science.kew.org/taxon/450311-1 
(៤) H.W. LI & I.C. HEDGE (1994). Lamiaceae, in Flora of China, vol. 17. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 237. 
(៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័រ៤៣៥ 
(៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០១០ ភារ៤ េាំព័រេើ៣៣ 

៤៧ 



 

 
 

២៤-  ជីរអង្កា ត 
 
 

 
 
 

៤៨ 



 

 
 

២៥- ដ្ីបែី ឬម្ព្តចសវង 

 ជារុក្ខជាតិវលលិ៍ ដដលគរដ្ឋាំយក្ដផ្លម្ក្គធវើជាគ្រឿងគេសបគងកើនរសជាតិ រឹក្នុងម្ហូបអាហារ និងគធវើជាឱសង។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ដើបលើ ឬគ្ម្ចដវង 
- អាំបូរ ៖ Peperaceae 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Piper retrofractum Vahl (១, ២, ៣, ៤, ៥)    
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Long pepper 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Poivre long (៤) 
- ្បភពគដើម្ ៖  អាសុើភារអាគរនយ ៍(៣, ៤) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  ជារុក្ខជាតិវលលិ៍គតាងគដើម្គឈើឬអគារ អាចមានក្ម្ពស់៥-១០ម្ មានផ្កក គឈ្លម លឬផ្កក ញើ

គលើតួគដើម្ខុ្សគាន  (dioecious plant)។ គដើម្គាម នគោម្ មូ្លដវងមាន ន្ូត។ សលឹក្ឆ្ងល ស់ោង្ េដវង 
(elliptic) ៨-១៦ x ៣-៧ស.ម្ មាន្ក្គពញគ្ចើន។ ក្ញចុ ាំផ្កក ជាកួ្រេល់មុ្ខ្េង (leaf-opposed) 

ក្ញចុ ាំផ្កក គឈ្លម លមាន្បដវង៥-៦ស.ម្ ក្ញចុ ាំផ្កក ញើ្បដវង៣-៤ស.ម្។ ផ្កក គាម ន្តបក្ 
គាម ន្សទប់ មានគក្សរគឈ្លម ល២-៣។ ផ្កក ញើមានគក្សរញើ (ovary) តូចគ ើយក្ប់ក្នុង
េ្ម្ផ្កក  គក្សរញើ ៣ខ្លើ។ ដផ្លមានសាច់គ្ៅេន់ ពណ៌្ក្ ម្គៅគពលេុាំ មាន្គាប់១។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ ដផ្លមានរសជាតិ រឹខាល ាំងជាងគ្ម្ច។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ជា្បគភេវលលិ៍ដុោះក្នុងន្ពធាំគៅ្បគេសក្ម្ពុជា គវៀតណាម្ ឡាវ និងឥណឌូ គនសុើ។  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ ដផ្លស្មាប់ដ្ឋក់្ក្នុងម្ហូបអាហារគធវើឱយមានរសជាតិ រឹ(ខាល ាំងជាងគ្ម្ច)។ 

ជាឱសង៖ ដផ្លេុាំគសាា រផឹ្ក្ អាចពាាលជាំងឺឈកឺ្ាល ស ល ក់្ អ្ឹង (rheumatism) ខាន់គលឿង 
(jaundice) គ ើម្ខ្លួន េឹក្គ ម្ដផ្អម្ និងអាចជួយ្រប់្រងក្្មិ្តជាតិសករក្នុងឈ្លម្(៦, ៧)។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-25004117 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/25004117 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូhttp://powo.science.kew.org/taxon/683079-1

 

(៤)  M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 464. 
(៥) Y.C. TSENG, N. XIA & M.G. GILBERT (1999). Piperaceae, in Flora of China, vol. 4. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 128. 
(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០ េាំព័៥០១-៥០២ 
 (៧) អតាបេ េើក្សិក្ម្ម (Thmey Thmey.com) 

៤៩ 



 

 
 

២៥- ដ្ីបែី ឬម្ព្តចសវង 
 

 

  

៥០ 



 

 
 

២៦- ម្តើយ 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំគៅតាម្េើ្កុ្ង និងជនបេ ស្មាប់យក្ជាតពណ៌នបតង និងក្លិនឈាុយពើសលឹក្របស់
គ្បើ្ាស់ក្នុងអាហារ នាំ និងគភសជជៈ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  គតើយ 
- អាំបូរ ៖  PANDANACEAE             
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Pandanus amaryllifolius Roxb. ex Lindl. (១, ២, ៣, ៤) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Pandan plant 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Pandan, Pandanus comestible 
- ្បភពគដើម្ ៖  គកាោះ Moluques គរដ្ឋាំគៅអាសុើភារអាគរនយ៍ (១, ២, ៣)             
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្ជាចុលល្ ពឹក្ស (shrub) មានក្ម្ពស់២-៤ម្ ខាងគលើដបក្ដម្ក្សាខា ដផ្នក្គ្កាម្ននតួគដើម្ 

អាចមានឫសអាកាសគ្ចើន (aerial roots)។ សលឹក្ដវង្តង់ (linear) ១៥០-២០០ x ៧-៩ស.ម្ 
គាម នប ល  ដតជួនកាលអាចមានប ល តូចៗតាម្ដរម្។ រុក្ខជាតិមានផ្កក ញើឬផ្កក គឈ្លម ល 
គលើគដើម្ខុ្សគាន  (dioecious) ដតគរក្្ម្គ ើញផ្កក ។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖  សលឹក្មានក្លិន្ក្អូប្បគ ើរ ដដលគរដតងយក្ម្ក្គធវើគ្រឿងម្ហូប និងបដងអម្។ គដើម្មួ្យៗធាំ
ឬចស់មិ្នទន់ គ្ពាោះគរកាប់ដម្ក្យក្សលឹក្ខ្ចើៗ ដូគចនោះគ ើយគដើម្មួ្យៗក្្ម្មានផ្កក (២)។  
បនតពូជគដ្ឋយការផ្ាាំកូ្នគដើម្តូចៗដដលគរបាំដបក្យក្គចញពើគម្។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  គរនិយម្ដ្ឋាំរុក្ខជាតិគនោះក្នុងតាំបន់គៅា  ពិគសស្បគេសគៅតាំបន់អាសុើភារអាគរនយគ៍លើដើ 
ដដលមានជើជាតិលអ ។ 

- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ គរគ្បើសលឹក្ដដលមានសារជាតពណ៌នបតង និងក្លិន្ក្អូប គដើម្បើបគងកើន
ឱជារសអាហារ នាំ និងគភសជជៈ ដូចជាាយ បបរ ាញ់ឌុ្ក្ លត េឹក្សដណត ក្គខ្ៀវ 
ដតនបតង។ល។(៤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/670690-1 

(២) C. STONE (1983). Pandanaceae, in Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, vol. 20. Muséum national d’histoire naturelle, Laboratoire de Phanérogamie, Paris, p. 45. 
(៣) K. SUN & R.A. DEFILLIPS (2010). Pandanaceae, in Flora of China, vol. 23. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 128. 
 (៤) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ៤៨៧ 

៥១ 

http://powo.science.kew.org/taxon/670690-1
http://powo.science.kew.org/taxon/670690-1


 

 
 

២៦- ម្តើយ 

 

៥២ 



 

 
 

២៧- ព្ទលងឹទឹង 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំគៅតាម្េើ្កុ្ង និងជនបេ ស្មាប់គធវើជាគ្រឿងគេសជូរ និងឱសង។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ្េលឹងេឹង 
- អាំបូរ ៖  OXALIDACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Averrhoa bilimbi L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Bilimbi Tree, Tree Sorrel                                     
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Bilimbi, Arbre à cornichons, Zibeline 

- ្បភពគដើម្ ៖  គកាោះ មា៉ា លុរូ ស ូឡាវា៉ាសើ (ឥណឌូ គនសុើ) (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្មានក្ម្ពស់៥-១៥ម្។ សលឹក្រួម្សនិតគសស (odd-pinnate or imparipinnate) មាន

្បដវង១៥-៦០ស.ម្ គ្ចើនផ្ាុ ាំគាន គៅចុងដម្ក្។ កូ្នសលឹក្ោងពង្ក្គពើ្សួចចុង ១២ x ៤ស.ម្ 
ចាំនួន១០-២០រូ មានគោម្គៅនផ្ទគ្កាម្។ ផ្កក ផ្ាុោះជាចគងាក ម្ (panicles) ្បដវង៥-២០ស.ម្ 
គ្ចើនគចញគៅគលើដម្ក្ឬគលើគដើម្ (ramiflorous, cauliflorous) ដតមានផ្កក ខ្លោះគចញគៅ
រល់សលឹក្ (axillary)។ ផ្កក ពណ៌្ក្ ម្ មានេងខ្លើ ៧-១៤ម្.ម្។ ្ តបក្ផ្កក ៥ ្ សទប់ផ្កក ៥ 
គក្សរគឈ្លម ល១០ គក្សរញើមាន៥ដក្លប មានក្៥។ ដផ្លមានសាច់េន់ (berry) ោងមូ្ល្េដវង 
ពណ៌នបតងនិងគលឿងខ្ជើ គ ើយមានចងអូរ៥។ ្ គាប់សាំដប៉ាតគ ើយគាម នសាច់រុ ាំគេ (exarillate)។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ ដផ្លមានរសជាតិជូរខាល ាំង បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាំបន់ដដលមានអាកាសធាតុគៅត  និង្តជាក់្បងគួរ  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖ ជាគ្រឿងគេស៖ ដផ្លយក្ម្ក្សលម្ជូរ និងអាហារគផ្សងៗ ដូចជាផ្អក្ ្េលឹងេឹង។ 

ជាឱសង៖   ដផ្លពាាល្រុន  គ ើម្កូ្នក្ណតុ រ និងគ្បើោងសមាអ តគខាអាវ្ បេាក់្េឹក្គមម (៦)។ 
ផ្កក ពាាល្ជាាំងអណាត ត ឈគឺធមញ ផ្សោះដាំគៅ ក្ម្រមាស់(៧)។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2666745 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/23700044 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យូ http://powo.science.kew.org/taxon/371869-1 

(៤) J.F. VELKAMP (1970). Oxalidaceae, in Flora of Thailand, vol. 2 (1). The ASRCT Press, Bangkok, p. 22. 
(៥) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 435. 

(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ៥៤ 
 (៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ២ េាំព័រេើ១០៨ 

៥៣ 



 

 
 

២៧- ព្ទលងឹទឹង 

  

៥៤ 



 

 
 

២៨- ព្ទតូង 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលដុោះខ្លួនឯងក្នុងន្ពធម្មជាតិ និងមានដ្ឋាំគៅតាម្ចមាក រដក្បរផ្ទោះ ស្មាប់យក្សលឹក្គធវើជាគ្រឿង
គេសជូរ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ្េមូ្ង 
- អាំបូរ ៖  CLUSIACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Garcinia oliveri  Pierre (១, ២, ៣, ៤) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖ មិ្នទន់មានព័ត៌មាន 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Tromoung                                        
- ្បភពគដើម្ ៖  ក្ម្ពុជា  ឡាវ  គវៀតណាម្ (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្គនោះមានក្ម្ពស់២០-៣០ម្ សាច់គឈើពណ៌្ក្ ម្ នផ្ទសម្បក្គឈើមានជ័រពណ៌គលឿង 

ដម្ក្គ្ចើនគផ្អៀងក្ចុោះគ្កាម្។ សលឹក្្េដវង (oblong) ១០-២៥ x ៤-៨ស.ម្ ្សួចជុង។ 
ផ្កក ៣ឬ៦ផ្ាុ ាំជាក្ញចុ ាំ (fasciculate) គៅចុងដម្ក្ឬរល់សលឹក្ រុក្ខជាតិគនោះមានផ្កក ញើផ្កក គឈ្លម ល 
ឬផ្កក គេវគភេគលើគដើម្ដតមួ្យ (polygamous)។ ្តបក្ផ្កក ៤ ្សទប់ផ្កក ៥ គក្សរគឈ្លម ល 
១២-២៦ដតងជាប់គាន ជា៥ដុាំ គក្សរញើមាន៩-១០ដក្លប (9-10-locular)។ ដផ្លោងមូ្ល 
(globose) ៤-៥ x ៣-៤ស.ម្ មាន្គាប់គ្ចើន(៦-១០) មានសម្បក្គ្ៅ (pericarp) ្ កាស់ 
ពណ៌្ក្ ម្។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖  សលឹក្និងដផ្លមានរសជាតិជូរ។ មានផ្កក ញើ ផ្កក គឈ្លម ល ឬផ្កក គេវគភេគលើគដើម្ដតមួ្យ។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះក្នុងន្ព គៅតាំបន់មានអាកាសធាតុគៅត គ ើយគសើម្។ 
-  ការគ្បើ្ាស់ ៖ ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្គ្បើជាគ្រឿងគេសស្មាប់សលម្ជូ រ  ដផ្លអាចបរគិភារាន។  

ជាឱសង៖ សម្បក្្េមូ្ងនិងសម្បក្្ព ូតបុក្ឱយម្៉ាត់ោយជាមួ្យ្សាស ោបគលើនដ
គជើងពាាលគ្រចគថាល ោះ(៥)។ 
គផ្សងៗ៖ គឈើ្ េមូ្ងគធវើជាបគងាគ ល និងកាត រគងឿ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2817049 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/100340482 

(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យូ (Kew Garden,UK) http://powo.science.kew.org/taxon/428135-1 

(៤) C.-J. Pitard (1910). Guttifères, in Flore Générale de l’Indochine I (4). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 309. 

 (៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ៣១០ 

៥៥ 



 

 
 

២៨- ព្ទតូង 

  

៥៦ 



 

 
 

២៩- ព្ព្ង 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលដុោះខ្លួនឯងក្នុងន្ពគលាោះច្មុ្ោះ និងមានដ្ឋាំតាម្ភូមិ្ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា ស្មាប់យក្ដផ្លេុាំ
គធវើជាគ្រឿងគេសជូរ។   
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ព្ង 
- អាំបូរ ៖  SAPINDACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Schleichera oleosa (Lour.) Oken (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Malay Lac tree 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Quenettier rose, Pongro (៣) 
- ្បភពគដើម្ ៖  ក្ម្ពុជា គវៀតណាម្ េាវ ឥណាឌ  និង្បជុាំគកាោះជាវ (១)។ 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្មានក្ម្ពស់១៥-៤០ម្ មានផ្កក ញើនិងផ្កក គឈ្លម លគលើគដើម្ខុ្សគាន  (dioecieous)។ សលឹក្រមួ្ 

សនិតរូ (even-pinnate or paripinnate) កូ្នសលឹក្២-៤រូ ោងពង្ក្គពើ (ovate) ឬមូ្ល្េដវង 
គ ើយធាំគលើតូចរល់ (obovate) ៤-១៨(-២០) x ២-៨ស.ម្ មានគោម្គៅនផ្ទគ្កាម្។ ផ្កក ពណ៌ 
គលឿងខ្ចើឬ្បគផ្ោះមានក្លឹន្ក្អូប្បគ ើរ ដុោះជាចគងាក ម្គៅរល់សលឹក្ ្ បដវង១៥-១៨ស.ម្។ 
្តបក្ផ្កក ៤-៦ គាម ន្សទប់ផ្កក គេ គក្សរគឈ្លម ល៦-៨(ផ្កក គឈ្លម ល)។ ដផ្លខ្ចើោងមូ្ល្េដវង 
(ovoid) ដតដល់េុាំដផ្លមានោងមូ្ល (subglobular) ១៥-២០ x ១២-១៤ម្.ម្ មានសាច់ក្នុង
ពណ៌គលឿង មាន្គាប់១-២។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ ដផ្លេុាំមានរសជាតិជូរ ្គាប់មានគ្បង។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅតាម្តាំបន់ន្ពគលាោះច្មុ្ោះ ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា។ គដើម្ព្ងដតងមានសតវលអិត

មួ្យពួក្េាំគលើដម្ក្ បគងកើតជាល័ក្ខណ៍ធម្មជាតិពណ៌្ក្ ម្ស្មាប់្ជលក្់សូ្ត(៦)។  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ ដផ្លេុាំយក្ម្ក្សលម្ជូរពង្តើ។ 

ជាឱសង៖ សម្បក្គសាា រ ពាាល្រុនចញ់និងគ ើម្ គ្បងច្មាញ់ពើ្គាប់ យក្ម្ក្
ោបសក្់ឱយឆ្ងប់ដុោះ (៧)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/784721-1 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/28600017 
(៣) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 508. 

(៤) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 91. 

(៥) P.C. VAN WELZEN (1999). Sapindaceae, in Flora of Thailand 7 (1). The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok, p. 241. 
(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ៥៥០     
 (៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ២ េាំព័រេើ១៥៤ 

៥៧ 

http://powo.science.kew.org/taxon/784721-1
http://powo.science.kew.org/taxon/784721-1


 

 
 

២៩- ព្ព្ង 
 
 

 

 

៥៨ 



 

 
 

៣០- ម្តទសខ្ជម ងំ 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំស្មាប់គធវើជាគ្រឿងគេស រឹ និងឱសង។ ្បជាជនដខ្មរគយើងនិយម្គ្បើដផ្ល្សស់ជា
គ្រឿងផ្សាំបគងកើនឱជារសនាំបញចុ ក្ និងគ្បើដផ្ល្ជក់្ ឬ្តាាំ ូបជាមួ្យរុយទវ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  គម្ទសខាម ាំង 
- អាំបូរ ៖ SOLANACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Capsicum annuum L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Pepper, hot pepper 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Piment, Poivron 
- ្បភពគដើម្ ៖  តាំបន់គៅត ្តូពិក្ននេវើបអាគម្រកិ្ក្ណាត ល (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  តិណជាតិ ឬរុម្ព្ពឹក្ស (herb or shrub) គដើម្ឈរ្តង់ដបក្ដម្ក្សាខា មានរល់រងឹ ក្ម្ពស់ 

២០-៨០(-១០០)ស.ម្។ សលឹក្គទលឬគចញជារូ ោងពង្ក្គពើ្សួចចុង (ovate-elliptic) 
៤-១៥ x ១,៥-៥ស.ម្ េងសលកឹ្ខ្លើ ឬដវង ៣-៧ស.ម្។ ផ្កក គៅរល់សលឹក្ (axillary) មាន១ឬ 
២-៣ផ្ាុ ាំគាន ។ េងផ្កក ១-២ស.ម្ ោងគកាងគៅចុង។ ផ្កក មាន្តបក្៥ជាបាំពង់ខ្លើមាន្បដវង
២-៣ម្.ម្ ចុងបាំពង់ោបឬមានគធមញ៥តូចៗ។ ្សទប់ផ្កក ពណ៌សមាន៥្បដវង៦ម្.ម្ 
គៅដផ្នក្គលើ ដផ្នក្គ្កាម្ជាប់គាន ជាបាំពង់តូចរ ើក្គលើ (campanulate or bell-shaped)  ្ បដវង 
៥ម្.ម្។ គក្សរគឈ្លម ល៥ មានេងខ្លើ  ៗ១-១,៥ម្.ម្។ គក្សរញើដតងមាន២ដក្លប (bilocular) 
មានក្ខ្លើ៥-៦ម្.ម្។ ដផ្លមានសាច់េន់ (berry) ោងមូ្ល្េដវង មាន្គាប់គ្ចើន។   

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគសទើរ្រប់តាំបន់មានអាកាសធាតុគៅត  ឬ្តជាក់្បងគួរ។ គៅ្បគេសគៅា គរដតងគ ើញ
មានគដើម្គម្ទសដុោះគ្ៅពើេើធាល ជនបេឆ្ងា យពើភូមិ្ចមាក រ (ecaped crops) ខ្វោះការដងទាំ ឬក្នុង 
រុម្ព្ពឹក្សគលើដើសាួតគាម នជើជាតិ គដ្ឋយសារគរានដ្ឋាំពើមុ្ន គ ើយគរគាោះបង់ជនបេគ ោះ។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖  មានក្លិន្ួល រសជាតិ ឹរខាល ាំង បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្ខ្ចើសលបនាបជាតិហាងក្នុងសម្លេាំពាាំង។ ដផ្លចស់ និងេុាំ គ្បើបគងកើន

រសជាតិ រឹក្នុងអាហារ ពិគសសនាំបញចុ ក្ និងយក្គធវើជា្ជក់្ស្មាប់បរគិភារជាមួ្យរុយទវ។ 
ដផ្លេុាំហាលឱយសាួតេុក្គ្បើគពលគ្កាយ តាម្ត្មូ្វការគផ្សងៗ។ 
ជាឱសង៖ បរគិភារជួយគធវើឱយអាហារក្នុង្ក្ពោះឆ្ងប់រោយ និងអាចពាាលជាំងឺគងលើម្គ ើម្ 
និងគក្ើតគលឿង(៦)។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2698415 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/29600002 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(KewGarden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/316944-2  

(៤) S. Hul & P. Dy Phon (2014). Solanaceae, in Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, vol. 35. Muséum national d’histoire naturelle, Publications scientifiques, Paris, & 

Royal Botanic Garden Edinburgh, p. 65.  
 (៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ១៣២ 
 (៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៤ េាំព័រ៨៩  

៥៩ 

https://www.tropicos.org/name/29600002
https://www.tropicos.org/name/29600002


 

 
 

៣០- ម្តទសខ្ជម ងំ 
 
 

 
 

៦០ 



 

 
 

៣១- ម្តទសនដ្នាង 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំតាម្្សុក្ដ្សចមាក រ និងយក្គធវើជាគ្រឿងគេស រឹ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  គម្ទសនដ ង 
- ្រួសារ ៖  SOLANACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Capsicum annuum L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Pepper, hot pepper 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Poivron, piment 
- ្បភពគដើម្ ៖  តាំបន់គៅត ្តូពិក្ននេវើបអាគម្រកិ្ក្ណាត ល(១) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្ឈរ្តង់ដបក្ដម្ក្សាខា មានរល់រងឹ មានក្ម្ពស់៦០-១៥០ស.ម្ មានផ្កក ពណ៌ស

ឬនបតងខ្ចើ។ ដផ្លសាំយ៉ាុងចុោះគ្កាម្ ោងមូ្ល្េដវង សតួចចុង និងមានពណ៌្ក្ ម្គៅគពលេុាំ។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ ដុោះគសទើរ្រប់តាំបន់មានអាកាសធាតុគៅត បងគួ រ។    
- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ មានក្លិន្ួល រសជាតិ ឹរខាល ាំង បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ ដផ្លេុាំជួយបគងកើនរសជាតិ រឹ និងគសាភ័ណភាពក្នុងចាំណើ រអាហារដូច

ជាគសាា រ ឆ្ងគៅត  ញាំ ភាល  សម្លម្ជូរ េឹក្្តើបុក្ និង ្បេាក់្សាច់ជាគដើម្។ 
ជាឱសង៖ បរគិភារជួយគធវើឱយអាហារក្នុង្ក្ពោះឆ្ងប់រោយ និងអាចពាាលជាំងឺគងលើម្ 
និងគ ើម្(៦)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2698415 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/29600002 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(KewGarden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/316944-2  
(៤) S. Hul & P. Dy Phon (2014). Solanaceae, in Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, vol. 35. Muséum national d’histoire naturelle, Publications scientifiques, Paris, & 

Royal Botanic Garden Edinburgh, p. 65. 
 (៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ១៣២ 
 (៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៤ េាំព័រ៨៩  

៦១ 

https://www.tropicos.org/name/29600002
https://www.tropicos.org/name/29600002


 

 
 

៣១- ម្តទសនដ្នាង 
 

 

៦២ 



 

 
 

៣២- ម្តទសម្លែ ក 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំគៅតាម្្សុក្ដ្សចមាក រ និងយក្គធវើជាគ្រឿងគេស បដនល និងឱសង។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  គម្ទសគផ្កល ក្ 
- អាំបូរ ៖  SOLANACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Capsicum annuum L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Pepper 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Poivron, piment doux, piment blanc 
- ្បភពគដើម្ ៖  តាំបន់គៅត ្តូពិក្ននេវើបអាគម្រកិ្ក្ណាត ល (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្ឈរ្តង់ដបក្ដម្ក្សាខា មានរល់រងឹ និងមានក្ម្ពស់ ៥០-១៥០ស.ម្។ សលឹក្គទល 

ដុោះឆ្ងល ស់េង ោងដផ្លលាំដពង មានបគណាត យ៤-៥ស.ម្ និងេេឹង២-៣ស.ម្។ ផ្កក គទល
ដុោះគចញពើ្បគាបសលឹក្។ ដផ្លសាំយ៉ាុងចុោះគ្កាម្ មានោងជាសាជើ (conic or  cone-shaped) 
៨-១០ x ១០-១៥ស.ម្ គៅខ្ចើមានពណ៌នបតង គពលេុាំមានពណ៌គលឿង គលឿងេុាំ ្ ក្ ម្គ្បឿង  ៗ
្ក្ ម្្សអាប់ឬសាវ យ្ក្គ ៉ា  ។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖ គរដ្ឋាំគៅតាំបន់ដដលមានអាកាសធាតុគៅត បងគួ រ 
- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖  មានក្លិន្ួល រសជាតិ រឹតិចៗឬ រឹរួរសម្ ដតជួនកាលមិ្ន រឹគេ បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ 
-  ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ បគងកើនរសជាតិ រឹក្នុងអាហារដូចជា ឆ្ងគៅត  ញាំ ភាល  សម្លម្ជូរ អនលក់្ េឹក្្តើបុក្ 

ជាគដើម្ និងបគងកើនក្លិនឈាុយគដ្ឋយជាតិពណ៌្ក្ ម្។ គរលើងគម្ទសគផ្កល ក្ ហាលឱយសាួត 
រចួបុក្េុក្ដ្ឋក់្ក្នុងសម្លការ ើ ឬដ្ឋក់្ក្នុងសម្លម្ជូរគ្រឿង ្ប ុក្ខ្ទិោះជាគដើម្។  
ជាឱសង៖ គរគសាា ររមាា ស់ឫសរបសវ់ា ផឹ្ក្ពាាលរោក្ផ្លូវគ ម្បុរស-ន្រសតើ(៥)។ បុក្សលឹក្ សស ់
ោបគលើដសបក្ស្មាប់ពាាលពិសសតវលអិតេិចឬខាាំ ពស់ចឹក្ និងរមាស់ពងដបក្(៦)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2698415 

(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/29600002 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(KewGarden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/316944-2  
(៤) S. Hul & P. Dy Phon (2014). Solanaceae, in Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, vol. 35. Muséum national d’histoire naturelle, Publications scientifiques, Paris, & 

Royal Botanic Garden Edinburgh, p. 65.  
(៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ១៣២ 
 (៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៤ េាំព័រ៨៩  

៦៣ 

https://www.tropicos.org/name/29600002
https://www.tropicos.org/name/29600002


 

 
 

៣២- ម្តទសម្លែ ក 

 

 
 

៦៤ 



 

 
 

៣៣- ម្តទសស 

ជាគម្ទសមួ្យ្បគភេដដល្បជាជនគៅតាម្ជនបេ េើ្កុ្ង ្សុក្ដ្ស ចមាក រគរនិយម្ដ្ឋាំ 
គៅតាម្លាំគៅដ្ឋា នស្មាប់លម្អ និងគធវើជាគ្រឿងគេស រឹ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  គម្ទសស  
- អាំបូរ ៖  SOLANACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Capsicum annuum L. 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Pepper, hot pepper 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Poivron, piment 
- ្បភពគដើម្ ៖  តាំបន់គៅត ្តូពិក្ននេវើបអាគម្រកិ្ក្ណាត ល 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្ដបក្ដម្ក្សាខា និងមានក្ម្ពស់ពើ៥០-១០០ស.ម្ ។ 
- លក្ខណៈជើវៈសាន្រសត ៖  មានក្លិន្ួល រសជាតិ ឹរ និងបនតពូជគដ្ឋយ្គាប់ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះ្រប់សាា នភាពដើគៅតាំបន់គៅត    និង្តជាក់្បងគួរ។                                     
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ ដផ្លេុាំជួយបគងកើនរសជាតិ ឹរក្នុងអាហារដូចជា ឆ្ង គសាា រ និងបុក្េឹក្្តើ

ជាគដើម្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

៦៥ 



 

 
 

៣៣- ម្តទសស 
 
 

 
 

៦៦ 



 

 
 

៣៤- ម្ព្តច 

 ជារុក្ខជាតិវលលិ៍គតាងគេបើងជនលង់ ដដលគរនិយម្ដ្ឋាំក្នុងគខ្តតមួ្យចាំនួនក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា រមួ្មានគខ្តតក្ាំពត 
ក្ាំពង់ចម្ រតនរិរ ើ ម្ណឌ លរិរ ើ។ល។  
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  គ្ម្ច  
- អាំបូរ ៖  PIPERACEAE(១, ២, ៣, ៤) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Piper nigrum L. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Black pepper 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Poivre (noir ou blanc) 
- ្បភពគដើម្ ៖  ឥណាឌ  (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  រុក្ខជាតិមានផ្កក ញើឬផ្កក គឈ្លម លគលើគដើម្ខុ្សគាន  (dioecious) ជួនកាល ផ្កក ញើឬផ្កក គឈ្លល

អាចមានគៅគលើគដើម្ជាមួ្យគាន  (monoecious) គ ើយអាចមានផ្កក គេវគភេដដរ គដើម្វារ
គ ើងគ្េើង (climbing) ្បដវង ៥-៨ម្ មានឫសតាម្ថាន ាំងស្មាប់គតាង។ សលឹក្ឆ្ងល ស់ 
(alternate) ្សួចចុង (ovate-elliptic) ពណ៌នបតង្ក្គ ៉ា រគោង ១០-១៥ x ៥-៩ស.ម្។ 
ក្ញចុ ាំផ្កក ជាកួ្រ ដុោះេល់សលកឹ្ (leaf-opposed)។ ផ្កក គាម នេង គាម ន្តបក្ គាម ន្សទប់ មាន
គក្សរគឈ្លម ល២-៦។ ដផ្លមានសាច់គ្ៅេន់មាន្គាប់ដត១ (drupe) មូ្ល (globose)  
តាំគរៀបជាកួ្រដវងៗ។ ដផ្លខ្ចើពណ៌នបតងចស់ គពលេុាំមានពណ៌គលឿង ្ក្ ម្ រួចដ្បជា
ពណ៌គមម  សម្បក្្ជួញ គ្កាយគពលហាលសាួត។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ មានក្លិន្ួល រសជាតិ រឹ បនតពូជគដ្ឋយដខ្នង (cuttings)។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដ្ឋាំក្នុងតាំបន់មានអាកាសធាតុគៅត  ពិគសសគៅតាំបន់ដើ្ក្ ម្។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ បគងកើនរសជាតិ ឹរ និងជួយកាត់ក្លិនឆ្ងអ បក្នុងម្ហូបអាហារដូចជាសម្ល ឆ្ង 

្បេាក់្ ចាំ ុយ និងេឹក្្ជលក់្។ល។ គ្ម្ចក៏្អាចយក្ម្ក្គធវើជាបដនលានដដរ ពិគសស
ស្មាប់ឆ្ង(ដផ្លខ្ចើ)។ 
ជាឱសង៖ ពាាល្រុន ចុក្គពាោះ ោក្មួ្ល  ក្អួតចគងាអ រ និងជួយរ ាំោយ អាហារ(៦, ៧)។ 
គផ្សងៗ៖ គរគធវើគ្ម្ចស ឬគ្ម្ចអាចម៍្សតវ គដ្ឋយយក្គ្ម្ចេុាំ ម្ក្ោង ឈលើយក្សម្បក្គចញ 
និងហាលឱយសាួត(៦)។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2569664 

(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/25000013 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/682369-1 
(៤) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 463. 

(៥) Y.C. TSENG, N. XIA & M.G. GILBERT (1999). Piperaceae, in Flora of China, vol. 4. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 115. 
(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ៥០២ 
 (៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៤ េាំព័រ៨៨ 

៦៧ 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2569664
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2569664
https://www.tropicos.org/name/25000013
https://www.tropicos.org/name/25000013
http://powo.science.kew.org/taxon/682369-1
http://powo.science.kew.org/taxon/682369-1


 

 
 

៣៤- ម្ព្តច 
 

 

៦៨ 



 

 

៣៥- តអតកាេ ត 

 ជារុក្ខជាតិគមម  ដុោះតាម្វាលដ្ស និងេាំ បលិចេឹក្(េឹក្សាប)គផ្សងៗ ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  ម្អម្កាត ម្  
- អាំបូរ ៖  PLANTAGINACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Limnophila repens (Benth.) Benth. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Swam leaf, creeping marshweed 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Herbe odorante, Guimauve rampante                                                                                 
- ្បភពគដើម្ ៖  ក្ម្ពុជា នង គវៀតណាម្ េាវ ឥណាឌ  ចិនខាងតបូង  អូន្រសាត លើ (៣, ៤) 

- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  ជារុក្ខជាតិគងើប្តង់ឬវារគ ើយដបក្ដម្ក្សាខា គដើម្មានគោម្គៅដផ្នក្គលើ ក្ម្ពស់្បដ ល 
៥-៤៥ស.ម្។ សលឹក្ឈម្  (opposite) គាម នេង ោងពង្ ក្គពើ (ovate-oblong) ២-៣ x ១-១,៥ស.ម្ 
មានគោម្គៅនផ្ទគលើ ដរម្មានគធមញតូចៗ។ ផ្កក គទលឬផ្ាុ ាំជាចគងាក ម្ខ្លើៗដុោះគចញពើ្បគាបសលឹក្ 
េងផ្កក ោងមាាំដតខ្លើមាន្បដវង១-២ម្.ម្ គ ើយមានគោម្ដវងនិង្ក្គពញ។ ្តបក្ផ្កក ៥ 
្បដវង៤-៥ម្.ម្ ជាប់គាន គៅដផ្នក្គ្កាម្គ ើយមានគោម្និង្ក្គពញ។ ្សទប់ផ្កក ្បដវង
៦-៧ម្.ម្ មានគោម្គៅនផ្ទក្នុង ពណ៌សគៅដផ្នក្គ្កាម្ ដផ្នក្គលើពណ៌សាវ យគ ើយដចក្ជា 
២ផ្កទ ាំង (bilabiate) ផ្កទ ាំងគលើដចក្ជា២ក្ាំពក្ ផ្កទ ាំងគ្កាម្ ដចក្ជា៣។ គក្សរគឈ្លម ល៤ ផ្គុ ាំគាន  
២គលើ២គ្កាម្ (didynamous)។ ដផ្លសាួត (capsule) ោង្េដវងបនតិច (ovoid) ២,៥-៣ x ២ម្.ម្ 
ដបក្ជា៤ផ្កទ ាំង។ មាន្គាប់គ្ចើន ោង្េដវង (ellipsoid) មានក្ាំពក្តូចៗ។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ សលឹក្មានរសជាតិលវើងតិចៗ បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគលើដើខ្ាច់គសើម្ៗតាម្វាលដ្ស និងេាំ បលិចេឹក្គផ្សងៗ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ គ្បើជួយឱយមានក្លិនឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារ ពិគសស ក្នុងសម្ល និងគ្រឿងភាល (៥)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-29208222 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/29208222 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/804354-1 
(៤) T. YAMAZAKI (1985). Scrophulariaceae, in Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, vol. 21. Muséum national d’histoire naturelle, Laboratoire de Phanérogamie, Paris, p. 60. 
 (៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ៤០៣ 

៦៩ 

http://powo.science.kew.org/taxon/804354-1
http://powo.science.kew.org/taxon/804354-1


 

 

៣៥- តអតកាេ ត 
 

៧០ 



 

 

៣៦- តអតសព្ស 

 ជារុក្ខជាតិគមម  ដុោះខ្លួនឯងតាម្វាលដ្ស និងេាំ បលិចេឹក្គផ្សងៗ ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជា។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ ម្អម្ដ្ស  
- អាំបូរ ៖  PLANTAGINACEAE  
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Limnophila geoffrayi Bonati (១, ២, ៣) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Swam leaf 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Herbe odorante                                         
- ្បភពគដើម្ ៖  ក្ម្ពុជា  េាវ  គវៀតណាម្  និង នង (១, ២, ៣) ។ 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្មានគោម្គ្ចើន ក្ម្ពស់១០-៣៥ស.ម្។ សលឹក្ឈម្ពើរៗ  គាម នេង ោងពង្ ក្គពើ (ovate-oblong) 

១-៣ x ០,៥-១ស.ម្ ដរម្សលឹក្មានគធមញរណារតិចៗ។ ផ្កក ២-១០ផ្ាុ ាំជាចគងាក ម្គៅចុងដម្ក្ 
ឬគៅរល់សលឹក្ មានេងគសាើង្បដវង៣-៥ម្.ម្។ ្តបក្ផ្កក ៥្បដវង៣ម្.ម្ ជាប់គាន គៅ
ដផ្នក្គ្កាម្ គាម នគោម្ឬមានគោម្ខ្លើៗ។ ្សទប់ផ្កក ្បដវង១០-១៥ម្.ម្ ដចក្ជា២ផ្កទ ាំង 
(bilabiate) ពណ៌្ក្ ម្សាវ យមានគោម្។ គក្សរគឈ្លម ល៤ផ្គុ ាំគាន ២គលើ២គ្កាម្  (didynamous)។  
ដផ្លោងមូ្ល្េដវង ៣ x ១,៥ ម្.ម្។ ្គាប់គ្ចើនោង្ជុង (angular) ពណ៌គតាន ត។   

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ ដម្ក្និងសលឹក្មានក្លិនហាង្ួលោយ្ក្អូបតិចៗ(៣,៤)។  បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។  
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគលើដើគសើម្ក្នុងេឹក្ោក់្ៗ តាម្វាលដ្ស(េឹក្សាប)។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖  គ្បើជួយឱយមានក្លិនឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារពិគសស សម្លម្ជូរ (ទាំង្សស់ និង 

្គាម្) និងស ុប(៣)។  
ជាឱសង៖ ពាាលក្អក្មាន់ ្ រុន គក្ើតបូស ពិសពស់ចឹក្ រោក្ដសបក្មានខ្ទុោះ និងរមាស(់៤)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK)  http://powo.science.kew.org/taxon/804316-1 
(២) T. YAMAZAKI (1985). Scrophulariaceae, in Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, n° 21. Muséum national d’histoire naturelle, Laboratoire de Phanérogamie, Paris, p. 64. 
(៣) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ៤០២ 
 (៤) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ១ េាំព័រ១៩៨  

៧១ 

http://powo.science.kew.org/taxon/804316-1


 

 

៣៦- តអតសព្ស 

 

 
 

៧២ 



 

 

៣៧- រម្តៀត 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរនិយម្ដ្ឋាំស្មាប់គធវើជាគ្រឿងគេស និងឱសង ពិគសសជួយកាត់ក្លិនឆ្ងអ ប និងបគងកើនក្លិន
ឈាុយក្នុងម្ហូបអាហារ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖ រគម្ៀត 
- អាំបូរ ៖  ZINGIBERACEA 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Curcuma Longa L. (១, ២, ៣, ៤, ៥, ៦) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Turmeric, Golden Spice, Indian Saffron 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Curcuma, Safran des Indes  
- ្បភពគដើម្ ៖  ឥណាឌ (៣, ៤, ៥) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  ក្ម្ពស់១-១,៥ម្ មានគម្ើម្គក្តៀងពណ៌គលឿងេុាំ។ សលឹក្មានសទប (sheath) គៅរល់សលឹក្ោង្េដវង 

(elliptic-oblong) ៣០-៤០ x ១២-១៥ស.ម្។ ក្ញចុ ាំផ្កក ជាកួ្រ (spike) គៅចុងគដើម្ គរៀបោងជា
បាំពង់្បដវង២០ស.ម្ ដុោះគចញតាម្ចគ ល ោះសលឹក្។ ផ្កក មួ្យៗមានសទប (bract) គាម នេងផ្កក  
(pedicel flower)។ គៅក្ាំពូលបាំពង់េ្ម្ផ្កក  សទបផ្កក មួ្យ ដៗតងមានពណ៌សគៅដផ្នក្គ្កាម្ 
គ ើយពណ៌ផ្កក ឈូក្គៅចុង។ ផ្កក គពលរ ើក្គលចគចញពើសទប ្តបក្ផ្កក ពណ៌ស ្សទបផ់្កក
ពណ៌គលឿងខ្ចើ ្សទប់ធាំ (labellum) មាន្ នូតពណ៌គលឿងេុាំ គក្សរគឈ្លម លឥតផ្ល២្របគដ្ឋយ 
្សទប់ផ្កក  គក្សរគឈ្លម ល១មានេងជាប់ចាំពាក់្ក្ណាា លគាល ក្លម្អង (anther versatile) 

ដផ្នក្គ្កាម្គាល ក្លម្អងផ្កក មានខាន យ២ (anther spurred at base)។ គក្សរញើមូ្លដវងមាន
គោម្តិចៗមាន៣ដក្លប (3-loculed)។ ដផ្លជា្បគភេដផ្លសាួត (capsule) មូ្លដវង (ellipsoid) 
អាចដបក្ជា៣ដក្លប (3-valved) មាន្គាប់គ្ចើនគ ើយមានសាច់រុ ា្ំគាប់ (arillate)។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ គម្ើម្ពណ៌គលឿង មានជាតិេឹក្គ្ចើន ក្លិន្ក្អូបឈាុយ សម្បូរគៅគដ្ឋយជាតិឱសង curcumin 
និងបនតពូជគដ្ឋយគម្ើម្គក្តៀង។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគសទើរ្ រប់សាា នភាពដើគៅតាំបន់មានអាកាសធាតុគៅត បងគួរ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ បគងកើនរសជាតិ ក្លិនឈាុយ និងពណ៌ក្នុងអាហារ។ គម្ើម្ស្មាប់សល 

ម្ជូរគ្រឿង សល្បគ ើរ សលក្កូ្រ ឆ្ងគៅត  ឆ្ងគ្រឿង។ល។ សលឹក្ខ្ចើស្មាប់សលម្ជូរពង្តើ ្តើក្ប់ 
្ប ុក្ដុត។ល ។(៥,៦)  
ជាឱសង៖ គម្ើម្ បុក្ោបមុ្ខ្ និងដងខ្លួន ស្មាប់ន្រសតើដដលគេើប ល្ងេគនលរចួ។ គម្ើម្ពាាល 
ស ល ក់្ អ្ឹង សួត ្ រុន ឈគឺពាោះ ដាំគៅ្ក្ពោះ ពិស អាហារមិ្នរោយ អ្ល់គពាោះ គ ើម្គពាោះ 
ោក្មួ្ល  ក្អក្ រោក្អញ្ញច ញគធមញ ោ ាំងរដូវ ចុក្ខ្នង ចុក្គ្កាម្ អ្ឹងជាំនើ។ គម្ៅរគម្ៀត
ោយជាមួ្យេឹក្្កូ្ចឆ្ងម រ ោបពាាលខាទ ាំ គថាល ោះគ្រច រមាស់ និងដាំគៅកាល យ  ( ៧, ៨)     ។ 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-235249 

(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/34500029 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/796451-1 
(៤) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 541. 

(៥) J. LEONG-ŠKORNČKOVA & M. NEWMAN (2015). Gingers of Cambodia, Laos & Vietnam. SingaporeBotanic Gardens, National Parks Board, in association with Royal Botanic 

Garden Edinburgh & Pha Tad Ke Botanic Garden, p. 23-24. 
(៦) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 163. 
(៧) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ១៨៤ 
 (៨) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៤ េាំព័រ១០៧ 

៧៣ 

http://powo.science.kew.org/taxon/796451-1


 

 

៣៧- រម្តៀត 
 

៧៤ 



 

 

៣៨- រមំ្ដ្ង 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរគ្បើគធវើជាគ្រឿងគេស ជួយកាត់ក្លិនឆ្ងអ ប និងបគងកើនក្លិនឈាុយ ក្នុងអាហារ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  រ ាំគដង  
- អាំបូរ ៖  ZINGIBERACEAE (១, ២, ៣) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖ Alpinia galanga (L.) Willd. (១, ២, ៣, ៤, ៥) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Greater Galanga, Maranta galanga, Siamese Ginger 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Galanga, grand galanga 
- ្បភពគដើម្ ៖  អាសុើភារអាគរនយ ៍(៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្មានក្ម្ពស់២-៣ម្ មានគក្តៀងដបក្ដខ្នង។ សលឹក្សាួចដវង ២០-៣០ x ៥-១០ស.ម្។ ផ្កក

ផ្ាុ ាំជាចគងាក ម្ ដបក្ដម្ក្ពើរឬបើដង (panicles) គចញគៅចុងគដើម្។ ផ្កក ពណ៌សរោយនបតងខ្ចើ។ 
្តបក្ផ្កក ជាបាំពង់មានគធមញឬក្ាំពក្៣ (3-lobed) ្សទប់ផ្កក ជាបាំពង់គៅដផ្នក្គ្កាម្ដផ្នក្គលើ 
ដចក្ជា៣សនលឹក្ដូចគាន ពណ៌ស។ ្សទប់ធាំ (labellum) ពណ៌សមាន ន្ូតគលឿងនិង្ក្ ម្ 
គៅចុង មាន្ក្ ូងចាំក្ណាា ល។ គក្សរគឈ្លម លមានដត១ គាល ក្លម្អងផ្កក រ ើក្ធាំពណ៌គលឿង។ 
គក្សរគឈ្លម ល ឥតផ្ល២តូចៗ ដូចគធមញគៅរល់្សទប់ធាំ។ គក្សរញើគៅគ្កាម្ (ovary inferior) 

មាន៣ដក្លប (3-loculed)។ ដផ្លសាួតមូ្លពណ៌្ក្គ ៉ា ឬ្ក្ ម្។ ្ គាប់៣-៦ មានសាច់រុ ា្ំគាប់ 
(seeds arillate)។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ រុក្ខជាតិមានក្លិន្ក្អូប គម្ើម្មានសារធាតុ រឹ (camphoric) ដូចខាន់ភលូ (cloves) បនតពូជ
គដ្ឋយគម្ើម្គក្តៀង។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគសទើរ្រប់សាា នភាពដើគៅតាំបន់មានអាកាសធាតុគៅត បងគួរ។        
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ បគងកើនរសជាតិ និងក្លិនឈាុយ ឬកាត់ក្លិនឆ្ងអ បក្នុងអាហារដូចជាម្ជូរគ្រឿង 

ឆ្ងគៅត  មុាាំលហុង ស ុប ្បឡាក្់សាច់។ល។ 
ជាឱសង៖ គម្ើម្ដ្ឋាំេឹក្ផឹ្ក្ពាាលគោរ្ អល់គពាោះ អាហារមិ្នរោយ និងគ្បើជាថាន ាំគលើក្ក្មាល ាំង។ 
គម្ើម្កិ្នជាគម្ៅពាាលដងកូវសុើគធមញ (៥)។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-218790 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/34500284 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/795279-1 
(៤) F. GAGNEPAIN (1908). Zingiberaceae, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 6 (1). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 87. 
(៥) J. LEONG-ŠKORNČKOVA & M. NEWMAN (2015). Gingers of Cambodia, Laos & Vietnam. SingaporeBotanic Gardens, National Parks Board, in association with Royal Botanic 

Garden Edinburgh & Pha Tad Ke Botanic Garden, p. 116. 
 (៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ ២៦ 

៧៥ 

http://powo.science.kew.org/taxon/795279-1
http://powo.science.kew.org/taxon/795279-1


 

 

 
៣៨- រមំ្ដ្ង 

 

 
 
 

៧៦ 



 

 

៣៩- រមំ្ដ្ងនព្ព្ 

  ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំស្មាប់គធវើជាគ្រឿងគេស។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  រ ាំគដងន្ព 
- អាំបូរ ៖  ZINGIBERACEAE 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖   Alpinia conchigera Griff. (១, ២, ៣, ៤, ៥, ៦) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Wild ginger,  Lesser Alpinia   
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Petit galanga 
- ្បភពគដើម្ ៖  ចិន  ឥណាឌ   ភូមា  នង  ឡាវ  ក្ម្ពុជា  គវៀតណាម្  មា៉ា គ សុើ  ឥណឌូ គនសុើ (១) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  ជារុក្ខជាតិមានក្ម្ពស់០,៦០-២ ម្ គម្ើម្គក្តៀងមូ្លដវងមិ្នសូវដបក្ដខ្នង សលឹក្ដវង (ovate-linear), 

២០-៣០ x ១-៥ស.ម្។ ផ្កក គរៀបជាចគងាក ម្ គៅចុងគដើម្ (terminal panicle)។ ផ្កក មានេងខ្លើៗ
(៣-៥ម្.ម្) ្តបក្ផ្កក ពណ៌នបតងខ្ចើជាបាំពង់មានគធមញ៣ ្សទប់ផ្កក ពណ៌ស ឬគខ្ៀវ
ខ្ចើោយនបតង។ ្ សទប់ធាំ (labellum) ពណ៌សមាន ន្ូតពណ៌្ក្ ម្។ គក្សរគឈ្លម លមាន
១ ពណ៌គលឿង។ គក្សរគឈ្លម លឥតផ្ល២ ពណ៌្ក្ ម្ មានោង៤្ជុង ជាប់គៅរល់
្សទប់ធាំ។ ដផ្លោងមូ្លពណ៌នបតងគៅជា្ក្ ម្ដលស់ាួត គ ើយមានោង្េដវង។ ្គាប់មាន 
៣-៥ ក្លិន្ក្អូប។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ គម្ើម្មានក្លិនឈាុយ្បគ ើរនិងរសជាតិ រឹ (camphoric substance) មានជាតិគ្បងសាំខាន់ៗ
គ្ចើន។ ដផ្លអាចយក្គៅបរគិភារាន។ 

- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះក្នុងតាំបន់ដដលមានអាកាសធាតុគៅត  គៅដើគសើម្ននន្ពរង ន្ពគ្សាង  គរអាចយក្ម្ក្ដ្ឋាំ
ក្នុងសួនដាំណាាំឬបដនល។    

- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ បគងកើនរសជាតិ និងក្លិនឈាុយ ឬកាត់ក្លិនឆ្ងអ បក្នុងអាហារដូចជាម្ជូរគ្រឿង  
ឆ្ង ស ុប ្បឡាក់្សាច់។ល។ 
ជាឱសង៖ តាម្្រូដខ្មរ គរយក្គម្ើម្និងសលឹក្ងមើៗម្ក្ដ្ឋាំេឹក្ផឹ្ក្ គដើម្បើពាាលគោរ អ្ល់
គពាោះ ឬគ ើម្គពាោះគ្កាយពើស្មាលកូ្ន គរគសាា រសលឹក្និងគម្ើម្យក្ម្ក្បុក្ គ ើយគធវើជា
្ក្មួ្នបូក្គលើស ល ក់្នដគជើងគដើម្បើពាាលជាំងឺឈសឺ ល ក់្ អ្ឹង(៧)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/34500725  
(២) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-218722  
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូhttp://powo.science.kew.org/taxon/795246-1 
(៤) F. GAGNEPAIN (1908). Zingiberaceae, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 6 (1). Muséum d’histoire naturelle, p. 99. 
(៥) Anita H., Mustafa A.M., Ibrahim H. (2000). Studies on essential oils of Alpinia conchigera Griff. from Malaysia. Malaysian Journal of Science 19 (1): 1-5. 
(៦) J. LEONG-ŠKORNČKOVA & M. NEWMAN (2015). Gingers of Cambodia, Laos & Vietnam. SingaporeBotanic Gardens, National Parks Board, in association with Royal Botanic 

Garden Edinburgh & Pha Tad Ke Botanic Garden, p. 112. 
 (៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៤ េាំព័រ១០៦ 

៧៧ 

http://powo.science.kew.org/taxon/795246-1
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៣៩- រមំ្ដ្ងនព្ព្ 
 

 

 
 

 

៧៨ 



 

 

៤០- សណាេ ន់ 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលដុោះគៅតាម្មាត់េឹក្ និងគរនិយម្ដ្ឋាំស្មាប់គធវើជាគ្រឿងគេសជូរ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  សណាត ន់ 
- អាំបូរ ៖  CLUSIACEAE (១, ២) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Garcinia cochinchinensis (Lour.) Choisy (១, ២, ៣, ៤) 

Synonym: Garcinia loureiroi Pierre (៤) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  False mangosteen 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Faux mangoustan, mangoustanier sauvage 
- ្បភពគដើម្ ៖  ក្ម្ពុជា និងគវៀតណាម្ (២) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្មានក្ម្ពស់១០-១៥ម្ សម្បក្គ្ៅពណ៌គមម  ខាងក្នុងមានជ័រពណ៌គលឿង។ ដម្ក្ោង្ជុង 

គៅគពលខ្ចើ ោងមូ្លគពលចស់។ សលឹក្ឈម្ (opposite) ោងពង្ក្គពើ្កាស់ មាន្បដវង
៨-១៥ស.ម្ េេឹង៣-៥ស.ម្។ ផ្កក គេវគភេ ឬមានគភេដតមួ្យ(ផ្កក ញើឬផ្កក គឈ្លម ល)គលើគដើម្ 
ខុ្សគាន  (dieocious plant) គចញគៅតាម្បគាបសលឹក្ ឬគៅចុងដម្ក្ ផ្កក ោយ ឬជាក្ញចុ ាំមាន១-៥។ 
្តបក្ផ្កក ៤ ្សទប់ផ្កក ៤-៥្កាស់រងឹពណ៌េឹក្្កូ្ចោយសាវ យឬសនិង្ក្ ម្គៅនផ្ទក្នុង។ 
ដផ្លោងមូ្ល្េដវងដូចស ុត។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖   សលឹក្មានរសជាតិជូរ ចត់ និងលវើងតិចៗ រ ើឯដផ្លមានរសជាតិជូរ។  បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។  
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះក្នុងន្ពរ ម្ ឬន្ព្កាស់គលើដើេាំ ប (៥)។  
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្បុក្ស្មាប់សលម្ជូរគ្រឿង។ ដផ្ល្សស់ និងគ្ក្ៀម្ស្មាប់ជាគ្រឿងម្ជូរ 

ក្នុងសម្លម្ជូរ  ។ ដផ្ល្សស់គ្បើជាម្ជូរ ស្មាប់្ប ុក្គៅចិន្រញ្ញច ាំ។ 
ជាឱសង៖ សម្បក្ពាាលក្ ទ ល្តអាក្ និងជាំងឺគសើរដសបក្  គផ្សងៗ(៣)។ សលឹក្និងដផ្ល
គសាា រ្តាាំពាាលគក្ើតពិស គោរគលឿង និងធាំគពាោះ(៦)។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2816773 
(២) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យូ (Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/427888-1 
(៣) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 155. 
(៤) C.-J. PITARD (1910). Guttifères, in Flore Générale de l’Indochine, vol. 1 (4). Muséum d’histoire naturelle, Paris, p. 99. 
(៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ ៣០៧ 
 (៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ១ េាំព័រ២៤២ 

៧៩ 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2816773
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2816773
http://powo.science.kew.org/taxon/427888-1
http://powo.science.kew.org/taxon/427888-1


 

 

៤០- សណាេ ន់ 

 
 
 

៨០ 



 

 

៤១- សណាេ ន់ម្ទស  តាូរបារាងំ ឬសែកឹជូរ 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរដ្ឋាំយក្សលឹក្ម្ក្គធវើជាគ្រឿងគេសជូរស្មាប់សម្លម្ជូរ។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ  ៖  សណាត ន់គេស ម្ជូរាោ ាំង សលឹក្ជូរ 
- អាំបូរ ៖  MALVACEAE (១, ២, ៣) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Hibiscus sabdariffa L. (១, ២, ៣, ៤) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Red Sorrel, Roselle 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Oseille de Guinée, Thé rose d’Abyssinie, Groseille de Noël                                     
- ្បភពគដើម្ ៖  អាន្រ វកិ្ (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្ពណ៌្ក្ ម្មានក្ម្ពស់១-៣ម្ ដុោះគេបើងគលើ្តង់ មានសរនសលអស្មាប់តាញ(៥)។ 

មានសលឹក្ោងពង្ក្គពើគៅដផ្នក្គ្កាម្ជិតរលគ់ដើម្ ដតនផ្ទសលកឹ្ដ្ក្ជាបើ (palmately 3-lobed) 

គៅដផ្នក្គលើ។ ផ្កក គទលដុោះគចញគៅរលស់លឹក្។ គៅគ្កាម្ក្ញចុ ាំ្តបក្ផ្កក មានក្ញចុ ាំកូ្នសទបផ្កក  
(epicalyx) ្តបក្ផ្កក ៥ជាប់គាន គៅរល ់ពណ៌្ក្ ម្គ ើ្ត ្សទប់ផ្កក ពណ៌គលឿងខ្ចើ ឬសុើជម្ពូ 
គ ើយមានពណ៌្ក្ ម្្ក្គ ៉ា គៅនផ្ទគ្កាម្។ គក្សរគឈ្លម ល៥ មានេងដវងជាប់គាន ជាបាំពង់។ 
គក្សរញើមូ្លមាន៥ដក្លបគ ើយក្គក្សរញើ ទាំង៥ដវងជាប់គាន គៅក្នុងបាំពង់គក្សរគឈ្លម ល។ 
ដផ្លសាួតមូ្ល្េដវង។ មាន្គាប់គ្ចើន។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ សលឹក្និង្តបក្ផ្កក មានរសជាតិជូរ បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះតាម្តាំបន់ន្ពភនាំ ដើវាលេាំគនរ និងន្ពរគាោះ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្គរគ្បើគធវើជាម្ជូរអាចជាំនួស្កូ្ចឆ្ងម រ និងអម្ពិលាន (៥)។ 

ជាឱសង៖ សលឹក្ពាាលក្អក្។ ផ្កក ដ្ឋក់្ក្នុងេឹក្ ជួយរ ាំោយអាហារ ពាាលចុក្គពាោះ។ 
ដផ្លជួយបញចុ ោះខាល ញ់ក្នុងឈ្លម្ និងពាាលដាំគៅ្ក្ពោះ។ ្គាប់ជាថាន ាំប៉ាូវ(៦)។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2850461 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/19600047 

(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/326388-2 
(៤) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 360. 
(៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ ៣៤៣ 
 (៦) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៣ េាំព័រ៩៩ 
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៤១- សណាេ ន់ម្ទស  តាូរបារាងំ ឬសែកឹជូរ 

 

៨២ 



 

 

៤២- សែកឹនព្គ្ 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរនិយម្ដ្ឋាំ និងយក្គធវើជាគ្រឿងគេសដ៏សាំខានស់្មាប់បគងកើនរសជាតិ និងក្លិនឈាុយ ឬ
កាត់ក្លិនឆ្ងអ បក្នុងអាហាររបស់ដខ្មរគយើង។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  សលឹក្ន្រ  
- អាំបូរ ៖  POACEAE (១, ២, ៣) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Cymbopogon nardus (L.) Rendle (១, ២, ៣, ៤, ៥, ៦) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Citronella oil 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Citronelle, citronnelle de Ceylan                                    
- ្បភពគដើម្ ៖  អាន្រ វកិ្  អាសុើ (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖ ក្ម្ពស់០,៨០-១,៥ម្ សលឹក្ដុោះគចញពើគក្ាៀង មានក្លិន្ក្អូបឈាុយ សាំដប៉ាតដវង (linear) 

្សួចចុង ៣០-៩០ x ១-២ស.ម្ មានគោម្ខ្លើគ ើយរងឹ (scabrous) គៅនផ្ទគ្កាម្ នផ្ទគលើរលើង 
ដរម្សលឹក្មានគោម្ខ្លើ គៗ ើយរងឹអាចមុ្ត សលឹក្មាន្េនុងក្ណាត ល្កាស់គ ើយរងឹ។ ក្ញចុ ាំផ្កក  
្កាស់ជាចគងាក ម្កួ្រខ្លើ  ៗ(spikelets) គៅក្នុងសទបផ្កក  រឺមានសទបគ្ៅឬសទបេើ១  (lower glume)  

និងសទបក្នុងឬសទបេើ២ (upper glume) ។ គៅគ្កាម្ផ្កក មួ្យៗមានកូ្នសទប រឺកូ្នសទបគ្ៅ 
(lemma) និងកូ្នសទបក្នុង  (palea)។ ក្នុងចគងាក ម្កួ្រមានផ្កក គេវគភេមូ្ល្េដវង និងផ្កក គឈ្លម ល។ 
ផ្កក គេវគភេគាម នេង មានគក្សរគឈ្លម ល៣គៅគ្កាម្គក្សរញើ គក្សរញើោងមូ្លដវង មាន 
ដក្លបដត១ (uni-loculed) មានក្ពើរ ក្មួ្យៗមានគោម្ដូចសាល ប។ ផ្កក គឈ្លម លមានេង។ ដផ្លសាួត 
ោង្េដវង មិ្នដបក្ មាន្គាប់ដត១ជាប់នឹងសម្បក្គសាើង (caryopis) ។  

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ គដើម្មានក្លិន្ក្អូប្បគ ើរ បនតពូជគដ្ឋយបាំដបក្កូ្នគដើម្គចញពើរល់។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគសទើរ្ រប់សាា នភាពដើគៅតាំបន់មានអាកាសធាតុគៅត បងគួរ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ បគងកើនរសជាតិ និងក្លិនឈាុយ ឬកាត់ក្លិនឆ្ងអ បក្នុងអាហារដូចជា ឆ្ងគ្រឿង 

ក្កូ្រ ្បគ ើរ ការ ើ គសាា រ្ជក់្។ល។ 
ជាឱសង៖ សលឹក្ន្រដ្ឋាំេឹក្ផឹ្ក្ពាាលរោក្េងសួត ជាំងឺគដក្មិ្នលក់្ ជួយរ ាំោយអាហារ 
បញចុ ោះក្គ ត  និងបញចុ ោះេឹក្គ ម្។ គ្បើជាមួ្យគ្ម្ច ពាាលគោររដូវមិ្នគេៀង និងចគងាអ រ។ 
ព្ុងបគញចញគញើស។ គ្បងសលឹក្ន្រ ោបការពារមិ្នឱយមូ្សខាាំ គ្បើស្មាប់ មា៉ា សា ោបរតឺ 
ពាាលគថាល ោះ រិច និងក្មាច ត់ក្លិនគ អ្ោះក្នុងបនទប់េឹក្ ឬបងគន់អ ម័្យ(៧)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-406227 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/25509468 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden, UK) http://powo.science.kew.org/taxon/396972-1 
(៤) S.L. CHEN & S.M. PHILIPS (2006). Poaceae, in Flora of China. Flora of China, vol. 22. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA, p. 628. 
(៥) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 163. 
(៦) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ ១៨៩ 
 (៧) គសៀវគៅរុក្ខជាតិឱសងក្ម្ពុជារបស់្ក្សួងសុខាភិាលឆ្ងន ាំ២០០៦ ភារ៤ េាំព័រ១៣៤ 
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៤២- សែកឹនព្គ្ 
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៤៣- អតពិល 

 ជារុក្ខជាតិ ដដលគរនិយម្ដ្ឋាំយក្សលឹក្ ផ្កក  និងដផ្លស្មាប់គធវើជាគ្រឿងគេសជូរ និងឱសង។ 
- គឈ្លម ោះដខ្មរ ៖  អម្ពិល 
- អាំបូរ ៖  FABACEAE (១, ២, ៣) 
- គឈ្លម ោះវេិាសាន្រសត ៖  Tamarindus indica L. (១, ២, ៣, ៤, ៥, ៦, ៧,) 
- គឈ្លម ោះអង់គរលស ៖  Tamarind 
- គឈ្លម ោះាោ ាំង ៖  Tamarin 
- ្បភពគដើម្ ៖  មា៉ា ដ្ឋហាគ សាក រ (៣) 
- លក្ខណៈរូបសាន្រសត ៖  គដើម្ខ្ពស់ដបក្ដម្ក្សាខា ក្ម្ពស៨់-១៥(-២៥)ម្។ គដើម្ និងដម្ក្សវិតមិ្នងាយាក់្គទោះបើជា 

ដម្ក្តូចក៏្គដ្ឋយ។ សលឹក្រួម្សនិតរូ (paripinnate) កូ្នសលឹក្មាន១០-១៨រូ។ ផ្កក ផ្តុ ាំជាចគងាក ម្ 
(raceme) គៅចុងដម្ក្ (terminal) ផ្កក ពណ៌គលឿងខ្ចើោយ្ក្ ម្ឬសុើជម្ពូ។ ្តបក្ផ្កក ៤ 
ជាប់គាន គៅដផ្នក្គ្កាម្។ ្សទប់ផ្កក ៥មាន៣ោងធាំគលើតូចគ្កាម្ (obovate) និង២គេៀត 
តូចដូច្សកា (scalelike)។ គក្សរគឈ្លម ល៣ គក្សរឥតផ្លតូចៗមានគៅរល់េង
គក្សរគឈ្លម ល។ គក្សរញើមូ្លដវង (terete-oblong) មានគោម្។ ដផ្ល (legume or bean) 

មូ្លដវង ៥-១៥ x ១-២,៥ស.ម្ ្ តង់ឬគកាង សម្បក្គ្ៅ (exocarp) រងឹពណ៌គតាន ត។ ដផ្លេុាំ 
មានសាច់ក្នុង្កាស់េន់គ ើយមានជាតិជូរ។ ្គាប់តិចឬគ្ចើន៣-១៤ សាំដប៉ាតឬគា៉ា ង 
១៥ x ១០ម្.ម្ ពណ៌គមម រគោង។ 

- លក្ខណៈជើវសាន្រសត ៖ រស់ជាតិជូរ បនតពូជគដ្ឋយ្គាប់។ 
- លក្ខណៈគអកូ្េបូសុើ ៖  ដុោះគៅ្រប់សាា នភាពដើគៅតាំបន់គៅត ។ 
- ការគ្បើ្ាស់ ៖  ជាគ្រឿងគេស៖ សលឹក្ខ្ចើនិងដផ្ល គ្បើស្មាប់គធវើគ្រឿងគេសជូរ។ 

ជាឱសង៖ សលឹក្គសាា រ្តាាំពាាលជាំងឹរមាស់គជើង។ គសាា រសម្បក្ផឹ្ក្ពាាលោក្(៤)។ 
លើង្គាប់យក្សម្បក្(្គាប់) បុក្ឱយម្៉ាត់ ោយជាមួ្យេឹក្គៅត  ពាាលោក្មួ្ល (៥)។ 
គផ្សងៗ៖ ្គាប់លើង យក្គធវើបដងអម្ាន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(១) ្បព័នធេិននន័យបញជ ើរុក្ខជាតិ http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-1720 
(២) ្បព័នធេិននន័យ្តូពិក្ https://www.tropicos.org/name/13033329 
(៣) ្បព័នធេិននន័យសួនរុក្ខឧេានខ្យ ូ(Kew Garden,UK) http://powo.science.kew.org/taxon/520167 

(៤) M. LÉTI, S. HUL, J.-G. FOUCHÉ, S.K. CHÉNG & B. DAVID (2013). Flore photographique du Cambodge. Éditions Privat, Toulouse, p. 257. 
(៥) វច នុ្ក្ម្រុក្ខជាតិគ្បើ្ាស់ក្នុង្បគេសក្ម្ពុជារបស់គោក្្សើបណឌិ ត DY PHON PAULINE ឆ្ងន ាំ២០០០េាំព័រ ៥៩៣ 
(៦) K. LARSEN, S.S. LARSEN & J.E. VIDAL (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae, in Flora of Thailand 4 (1). The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok, p. 124. 
 (៧) M.A. MARTIN (1971). Introduction à l’Ethnobotanique du Cambodge. CNRS, Paris, p. 99. 
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៤៣- អតពិល 
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សសៀវសៅមគ្គសេសក៍សតីពីស្គ្ឿងសេសសៅ្រសេសកមពុជា 

 

ដឹក្ ាំគរៀបចាំ   ៖ គោក្ជាំទវ ចន់ សុមា៉ា លើ អនុរដាគលខាធិការ ្ក្សួងបរសិាា ន 
ចង្ក្ង   ៖ គោក្ ចក្់ សុខ្វជិជបុ្ត 
អតាបេ និងខ្លឹម្សារ  ៖  គោក្ គសង រដាធា គោក្ អ ុង សាំគអឿន គោក្ ឈនិ សុភា  
    គោក្ គាត  ប ុនថាន និងគោក្ ដខ្ក្ ភារម្យ 
ដក្ស្ម្ួលបគចចក្គេស ៖ គោក្្សើបណឌិ ត   ុល សុវណណគមាលើ  
    សាន្រសាត ចរយ សារម្នទើរ្បវតតិសាន្រសតធម្មជាតិា៉ា រ ើស ្បគេសាោ ាំង 
ផ្តល់គោបល់   ៖  ឯក្ឧតតម្ គម្៉ាង មុ្នើរក្ស គោក្្សើ ដក្ន បូ្ពាង  
    និងគោក្្សើ លើ វជិជុតា 
រូបភាព   ៖ គោក្ គសង រដាធា គោក្ ចក្់ សុខ្វជិជបុ្ត គោក្ ចនធើ សុគម្តាត   
    គោក្ ឈិន សុភា និងគោក្ ដខ្ក្ ភារម្យ 
រច    ៖  គោក្ ចនធើ សុគម្តាត   និងគោក្ សាន សម្ម្ងគល 
គាោះពុម្ព   ៖ ្ក្សួងបរសិាា ន 
   

 
គយើងខ្្ុ ាំសងឃមឹ្ថា គសៀវគៅម្រគគេសក្ស៍តើពើគ្រឿងគេសគៅ្បគេសក្ម្ពុជា រឺជាឯក្សារ

គគាលចាំាច់ម្ួយ ស្មាប់យក្គៅគ្បើ្ាស់តាម្ត្ម្ូវការ  ។ គទោះជាោ៉ា ងណាក្៏គដ្ឋយ 
គសៀវគៅគនោះ ម្ិនទន់ានពណ៌ អាំពើរុក្ខជាតិគ្រឿងគេសទាំងអស់គៅក្នុង្បគេសក្ម្ពុជាគៅ
គ ើយ គ ើយក្៏អាចគៅមានភាពខ្វោះចគ ល ោះម្ួយចាំនួន ដដលនឹង្តូវការដក្ស្ម្ួលជាបនតប ទ ប់។ 
ដូគចនោះ ោល់ម្តិគោបល់ស្មាប់ដក្លម្អ និងព័ត៌មានបដនាម្ សូម្េាំ ក្់េាំនងម្ក្កាន់៖  

េូរស័ពទ៖  - ០១២ ២២៧៤០១ 
- ០១២ ៥១៩ ៩២១ 
- ០១២ ៥១៩ ២៧៩ 

E-mail៖  someta.chanthy@gmail.com 

sopheachhin@gmail.com 

ratheaseng2007@gmail.com 
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