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បុព្វកថា 
កេសរេូល ជាអបូំរដធ៏ំមួយកៅេនុងរជ្ជរុេខជាត។ិ វគឺជារុេខជាតិដដលមានទងកេសរញីមាន

ទំហធំំជាងកេសរកមម ល និងផុសកេញពីេញំុ្កេសរផ្កា   លយកេញដូេេាលដដេកោល។ ពាេយ
 ”កេសរេូល” បានមេពីភាសាបាលី ឬសំរសឹតដដលមានន័យថាបុបាផ ដដលមានបណ្តូ លកេសរដតមួយ។ 
ដមមរសម័យទំកនីបនិយមកៅរុេខជាតិកនេះថា អរ័គីកដរ (Orchid) គឺកៅកៅតាមភាសាបារងំតាងំពី
សម័យអាណានិគមនិយមបារងំមេកមលលេះ។ 
សពវថ្ងៃរបជាជ្នដមមរភាគករេីនបានគតិថាកេសរេូល គឺជារបកភទផ្កា ដដលនេូំលមេពី

បរកទស និងមិនមានវតតមានកៅេនុងរបកទសេមពុជាកឡយី។ ការយល់ដបបកនេះកោយសារដតកេសរេូល
ដដលកគក ញីមានកៅតាមទីផារ េនុងសួន ឬថាន លលេ់េូនក  ី នងិកៅតាមេដនលងលេផ់្កា នន 
ភាគករេីនជារបកភទកេសរេូលដដលបង្កា ត់កេញពីពូជ្កេសរេូលថ្រពធមមជាតិ កដីមបបីកងាីនេំនួន
ផ្កា  ទំហ ំ ភាពធន់ បង្កា ត់ពណ៌្ និងកសាភ័នណ្ឌ ភាពរបស់ផ្កា ។ ដតតាមការពិតកេសរេូលមាន
វតតមានកៅេនុងរបកទសេមពុជាតាងំពបុីរណ្កាលមេកមលេះ។ ជាេ់ដសតង េមាល េ់ កេសរេូលដដល
មានកៅកលីជ្ញ្ជ ងំរបាសាទបាយន័ បនទ យរសី និងអងគរវតត គឺជាភសតុតាងដស៏ំខាន់មួយដដលបាន
បញ្ជ េ់អំពីវតតមានរបស់រុេខជាតិកនេះកៅេមពុជា កហយីេអ៏ាេឱ្យកយងីសននិោា នបានថាកេសរេូល រតូវបាន
បុពវបុរសដមមរកយងីដងឹ នងិសាគ ល់ រពមទងំករបីរបាស់ជាវតថុលមអ តាងំពសីម័យអងគរ ឬមុនអងគរមេកមលលេះ។ 
កៅកលីភពដផនដីកយងីកនេះ កគបានកធវីការេតរ់តាកេសរេូលកៅេនុងធមមជាតិបានេនំួនជាង 

២៥,០០០របកភទ ដដលេនុងកនេះជាង១០,០០០របកភទ រតូវបានកគរេក ញីកៅេនុងតំបន់រតូពិេ
រមួទងំរបកទសេមពុជាផងដដរ។ ជាករៀងរល់ឆ្ន  ំមានកេសរេូលថ្រពរបកភទងមីៗរប់រយរបកភទ រតូវ
បានកគរេក ញី និងោេ់កមម េះតាមលេខណ្ៈវទិាសាស្តសតរបស់វ។ 
កោយដឡេកៅេមពុជា រេុមអនេសិេារសាវរជាវបាន និងេំពុងេត់រតាកេសរេូលថ្រព ដដល

មានវតតមានកៅេនុងដដនធមមជាតិបានេំនួនរបមាណ្៣០០របកភទ។ មានកេសរេូលថ្រពេមពុជា 
របមាណ្ ៤០% រតូវបានកគរេក ញីកៅតំបន់ជ្ួរភនំរេវលញ (រមួទងំតំបន់ភនបូំេកោ) ៣៥% 
សថិតកៅតំបន់កននរ ១៣% កៅតំបន់ថ្រពរកបាេះសៃួត និង១០% កទៀតរតូវបានកគរេក ញីកៅតំបន់
របសពវោន ថ្នទកនលកមគងគ។ ករៅពីកនេះ កេសរេូលថ្រពេមពុជា អាេមានកៅតំបន់ជ្ួរភនដំងដរេ និង
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តំបន់ខាងកេតីបឹងទកនលសាប។  េំនួនកេសរេូលថ្រពដដលបានេត់រតារេួ មានេំននួតិេតេួបំផុត 
កបីករបៀបកធៀបកៅនឹងរបកទសជ្ិតខាងដដលបានសិេាមុនកយងី រមួមានរបកទសថ្ងមានេំនួន
ជាង ១,៥០០របកភទ កវៀតណាមមានជាង ៧០០របកភទ និងឡាវមានជាង ៥០០របកភទ។ 
អារស័យកហតុកនេះ រេមុអនេសិេារសាវរជាវយល់ថា កបីដផអេកលីេតាត ភូមិសាស្តសត សណាា នដី របព័នធ
កអេូឡូសីុ និងអាកាសធាតុថ្នរបកទសេមពុជាដដលមានលេខណ្ៈរបហាេ់របដហលនឹងរបកទសជ្ិតខាង 
កេសរេូលថ្រពេមពុជាអាេមានេំនួនករេីនជាង ៥០០របកភទ របសិនកបកីយងីកធវីការសិេារសាវរជាវ
ឱ្យបានេាស់លស់ និងរគប់រជ្ុងករជាយ។ កហតុកនេះកហយីកទីបមានកេសរេូលថ្រពេមពុជារបកភទងមីជា
ករេីនបាន និងេំពុងកធវីេំណ្តរ់តាជាបនតបនទ ប។់ ជាេ់ដសតងកៅឆ្ន ២ំ០១៦ មានកេសរេូលថ្រពេំនួន
៨របកភទ រតូវបានកគរេក ញី និងេត់រតាជាេណំ្ត់រតាងមីសរមាប់េមពុជា។ 
 េនលងមេការសិេាដបបវទិាសាស្តសតអំពកីេសរេូលថ្រពេមពុជា កៅមានេរមិតតិេតេួណាស ់
មណ្ៈដដលកេសរេូលថ្រពកៅេនុងដដនជ្រមេធមមជាតបិាន និងេពុំងដតទទួលរងនូវការគំរម
េំដហងយល ងខាល ងំ តាមរយៈការកាប់ឆ្ា រថ្រពកដមីបកីធវីេសិេមម និងសេមមភាពរបមូលកេសរេូលថ្រព 
េនុងកោលបំណ្ងកធវពីាណិ្ជ្ជេមមមុសេាប់។ល។ និង។ល។ ដសវងយល់ពីការរងករោេះថ្នរបកភទ
នន ពិកសសកេសរេូលថ្រព និងកយងកលីភាពចបំាេ់េនុងកាអភិរេសធនធានធមមជាតិ រជ្រោា ភបិាល
េមពុជា បាន និងេំពុងយេេិតតទុេោេ់ទប់សាា ត់រល់សេមមភាពទងំឡាយណាដដលបងាការគំរម
គំដហងដល់កេសរេូលថ្រព និងផតល់ផលអវជិ្ជមានដល់ទីជ្រមេ និងរបព័នធកអេូឡូសីុ រពមទងំ
កលីេទឹេេិតតឱ្យមានការសាត រកឡងីវញិនូវរបកភទកេសរេូលថ្រពកៅេនុងធមមជាតិ។  
 កៅកដីមឆ្ន ២ំ០១៩ រជ្រោា ភិបាលេមពុជា បានអនុញ្ា តឱ្យរេុមរបឹេាជាតិអភិវឌ្ឍន៍កោយេីរភាព
បកងាីតនូវមជ្ឈមណ្ឌ លរសាវរជាវ និងអភិរេសកេសរេូល សុម អាន ភនំគូដលន េនុងកោលបណំ្ង
សរមាប់ការសិេារសាវរជាវ ការអភិរេស ការអប់រផំសពវផាយ និងការេមានត។  
 កនលីយតបកៅនងឹកសេេតសីករមេរបស់រជ្រោា ភបិាល អគគកលខាធកិារោា នរេុមរបេឹាជាតិ
អភិវឌ្ឍនក៍ោយេីរភាព ដដលមាននយេោា នជ្ីវៈេរមុេះជាកសនធិការ បានផតួេកផតីមគំនិតករៀបេ ំ
កសៀវកៅមគគុកទសេ៍សដពីីកេសរេូលថ្រពេមពុជា ភាគទី១ កនេះកឡងី កដីមបកីលីេេមពសក់ារយល់ដឹង 
និងការសិេារសាវរជាវ ពីរបកភទនិងអតថរបកយជី្ន៏របស់កេសរេូលថ្រព រពមទងំកលីេទឹេេិតតឱ្យ
មានការេូលរមួេនុងការដងរេា ការពារ និងអភិរេសកេសរេូលថ្រពកៅេមពុជា។ 
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 កសៀវកៅកនេះ គឺជាការចប់កផដីមេងរេងជាផលូវការនូវរបកភទកេសរេូលដរពដំបូងកគកៅេមពុជា 
កោយបានកធវីការពិពណ៌្នលមអិតពីលេខណ្ៈសំខាន់ៗរបស់កេសរេូលថ្រពេំនួន ១៨របកភទ និង 
៦៦របកភទកទៀត បានេំណ្ត់អតតសញ្ា ណ្រេួ និងបានេត់រតាកៅេនុងកសៀវកៅភាគទ១ីកនេះដដរ។ 
កសៀវកៅកនេះ នឹងកធវីបេ្ុបបននភាពជារបចកំោយបញូ្លនូវរបកភទងមីៗ និងេំណ្ត់រតាននដដល
នយេោា នជ្ីវៈេរមុេះ ថ្នអគគកលខាធកិារោា នរេុមរបឹេាជាតិអភវិឌ្ឍន៍កោយេីរភាព បាននិង
េំពុងសិេា រសាវរជាវបដនថមនកពលខាងមុម។ 
 កសៀវកៅមគគុកទសេ៍សដពីីកេសរេូលថ្រពេមពុជា េរ៏តូវបានករៀបេំកឡងីកដមីបជីាការតបសនងដល់
ការយេេិតតទុេោេ់ នងិការឧបតថមភោរំទ របសឯ់េឧតតម សាយ សអំាល ់របធានរេុមរបឹេាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍កោយេីរភាព និងជារដាមស្តនតីរេសួងបរសិាថ ន េ៏ដូេជាការកនលីយតបនូវតរមូវការ នងិការ
ដណ្នផំតល់អនុសាសនប៏កេ្េកទសរបសឯ់េឧតតម ទនិ ពនលក អគគកលខាធិការ ថ្នអគគកលខាធកិារោា ន
រេុមរបឹេាជាតអិភិវឌ្ឍន៍កោយេីរភាព ដដលដតងដតកលីេទេឹេិតត នងិោរំទដលរ់ល់សេមមភាព
ថ្នការអភិរេសកេសរេូលថ្រព និងដំកណី្រការការង្កររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លអភិរេសកេសរេូល។ ជាមួយ
ោន កនេះដដរ កសៀវកៅកនេះ បានករៀបេំកឡងីកដមីបជីាការេូលរមួអបអរសាទរេំកពាេះការកបីេទពំ័រថ្ន
េិេ្សហរបតបិតតិការរវង រេុមរបឹេាជាតិអភិវឌ្ឍន៍កោយេីរភាព និងសារៈមនទីររបវតតិសាស្តសតធមមជាតិ
ទីរេុងបាល រសី របកទសបារងំ ដដលបានេុេះអនុសារណ្ៈថ្នេិេ្សហរបតិបតតិការ និងការរបារពធ
កវទិកាកេសរេូលកលីេទី១ កៅេមពុជា នថ្ងៃទ១ី០ ដមេុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 ការករៀបេំនូវ កសៀវកៅមគគុកទសេ៍សដពីីកេសរេូលថ្រពេមពុជា ដំបូងកគកនេះ គឺជាសមិទធផិលដ៏ធំ
មួយ ដដលបានបញ្ជ េ់អំពីការមិតមំរបឹងដរបងរបស់រមនតីទងំអស់ថ្ននយេោា នជ្ីវៈេរមុេះ េនុង
ការ សិេារសាវរជាវ េងរេង និងផលិតជាឯេសារអប់រ ំ ផសពវផាយ។ េិេម្ិតមំរបឹងដរបងកនេះ 
នឹងកៅដតបនតដំកណី្រកឆ្ព េះកៅការករៀបេំនូវកសៀវកៅមគគុកទសេ៍កេសរេូលភាគបនតបនទ ប់ និងឯេសារ
រសាវរជាវននកទៀតនកពលអនគត។ 
 កសៀវកៅកនេះគឺជាភាគទ១ី និងជាកលីេដំបូងដដលនយេោា នជ្ីវៈេរមុេះបានករៀបេំ ដូកេនេះ
ភាពមវេះេកនល េះអាេនឹងកេីតមាន កហយីនយេោា នជ្ីវៈេរមុេះរេីរយ និងសូមទទួលនូវមត ិ
កយបល់ទងំឡាយណាដដលមានបណំ្ង ការដេតរមូវ េនុងនយ័សាថ បន។ 
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សក្េរក្លូក្ន្ទុយមយរូ៉ា  (Aerides houlletiana) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្លក្នទុយមយូរ៉ 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖  Houllet's Aerides 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Aerides houlletiana 
- របភពសដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់ក្មពុោ ឡាវ ព្ថ សវៀតណ្តម 
- ទីាងំ ៖ ភាគក្ណ្តត លរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ២០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សដីមមានរបថ្វងរបថ្ហល១៥េម-៣០េម េលឹក្មាន

ឆនូតចំក្ណ្តត ល  ថ្ដលមានរបថ្វងរបថ្ហល១៥េម ទទឹង
េលឹក្របថ្វង ៤េម ទងផ្កា មានរបថ្វង ៤០េម ផ្កា មាន
ទំហ ំ២,៥េម សៅ ៤េម 

- រដូវផ្កា រកី្ ៖ ឧេភា - មិថុ  
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ រេទាប់ផ្កា មានពណ៌េ និងមានបនតក្់ពណ៌ស្លវ យសៅ

ថ្ផនក្ខាងចុង ថ្ផនក្ខាងសរកាយព្នផ្កា សរចីនមានពណ៌
ស្លវ យោ ំ ចំថ្ណក្ឯរតបក្មាត ់ ព្នផ្កា មានពណ៌េ ែលះ
ផ្កា ឈូក្រស្លល  នឹងមានពណ៌ផ្កា ឈូក្ដតិសៅថ្ផនក្ខាងចុង 

- បរយិាយ  ៖ សរចីនស ញីមានដុះសៅាមតបំន់ព្រពេំសណីមែពេ់ នងិ
ែលះអាចរក្ស ញីសៅាមព្រពសរស្លង តំបនែ់ពង់របក្នុងរយៈ
ក្មពេច់្ឆប់ពី  ៧០០ម  ពីរយៈក្មពេទ់កឹ្េមុរទ សហយី
វាចូលចិតតដុះាមព្រពថ្ដលមានមលបែ់លះៗ និងមានរូបរង
ដូចថ្ែេរេំថ្ប៉ត េលឹក្ថ្ឆក្ោ២ សៅថ្ផនក្ខាងចុងក្ញាុ ំផ្កា
រេយុងចុះសរកាម  មានេណ្តា នរកាេ់ ថ្ដលភាោ ប់ទង
ផ្កា ពី១២ សៅ ២០ផ្កា  សហយីមានក្លិនរក្អូបខាល ងំ។ 
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សក្េរក្លូភួងមា៉ា លយ័ (Aerides multiflora) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្លភួងម៉ាលយ័ 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ Multi-flower aerides 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Aerides multiflora  
- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយ ៍សនប៉ាល់។ 
- ទីាងំរបមូល ៖ ភាគខាងសជងីរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ២០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សក្េរកូ្លមានក្មពេ ់២៥ សៅ ៣០េ.ម េលកឹ្មានរង

រទថ្វង តសរមៀបោពីរជួរ សហីយរបថ្វងេលឹក្មានទំហំ 
១២ សៅ ៣៤េ.ម ទទឹងេលឹក្ ១,៣ សៅ ៣,៥េ.ម។ 
ក្ញាុ ំផ្កា មានេណ្តា នថ្វង ផ្កា តសរមៀបោន ោជួរេំយុងចុះ
សរកាម មានចំនួនច្ឆប់ព ី៥០ស ងីសៅ។ 

- រដូវផ្កា រកី្ ៖ ថ្ែសមស្ល ដលឧ់េភា 
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ ផ្កា មានពណ៌ស្លវ យរស្លលរតបក្តូច និងរតបក្ធំមាន

ពណ៌េ មានស្លន មអុចៗពណ៌ស្លវ យសៅខាងចុងនិង
មានពណ៌ស្លវ យដិតសៅថ្ផនក្ខាងចុងរតបក្ រតបក្មាត់
ពណ៌ស្លវ យ។  

- បរយិាយ                             ៖ សក្េកូ្លរបសភទសនះមានដុះសៅាមសដីមសឈសីៅក្នុង
តំបន់ព្រពសរស្លង េលឹក្មានេណ្តា នដូចអំបូរពកួ្Vanda 
ចូលចិតតរេ់សៅតបំន់សៅត សេីមរតូពិចក្នុងរយៈក្មពេ់
ច្ឆប់ពី៥០០-២០០០ថ្ម៉រត។  
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សក្េរក្លូ អណ្តត តពេ ់(Agrostophyllum planicaule) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្ល អណ្តត តពេ់ 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ The flat stemmed agrostophyllum  
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Agrostophyllum planicaule 
- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់របសទេក្មពុោ ឥណ្តា  ឡាវ ព្ថ ។ 
- ទីាងំរបមូល ៖ តំបន់ក្ណ្តត លព្នរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ២០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សដីមមានរបថ្វង១០-១៥េម េំថ្ប៉តសហយីេវតិ 
- រដូវផ្កា រកី្ ៖ មិថុ -ក្ក្ាដា 
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ មានទំហ៣ំ-៦មម ផ្កា មានពណ៌ទឹក្សដាះសោមួយក្ញាុ ំ

ផ្កា មាន១០ សៅ២០ផ្កា  
- បរយិាយ ៖ សក្េរកូ្លរបសភទសនះមានេណ្តា នតូចេវិត និងមាន

សដីមេំថ្ប៉ត សកាត បេលកឹ្ចំនួនពីររងរទថ្វង ថ្ដលសរចីន
សចញផ្កា សៅចុងរដូវេលឹក្សឈលីាេ់ និងសដីមរដូវសៅត  ផ្កា
សរចីនមានក្រមាេ់រកាេ់ ទងផ្កា មានេព្េសេតីងថាល ៗ 
គល់ធំរេួចចុង រេទាបស់រកាយផ្កា មានពណ៌សាន តច្ឆេ់។ 
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សក្េរក្លូស្លែ បេងិហ (Bulbophyllum lepidum) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្លស្លល បេិងហ 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ Venus Fan bulbophyllum 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Bulbophyllum lepidum 
- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបនអ់ាេីុអាសគនយ ៍
- ទីាងំរបមូល ៖ តំបន់ក្ណ្តត លព្នរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សមីមមានទំហ ំ២េ.ម សៅ ៣េ.ម 
- រដូវផ្កា រកី្ ៖ េីហា - ធនូ 
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ ទងនីមួយៗមានរបថ្វង១៥េ.ម សៅ២២េ.ម ទងផ្កា

មានពណ៌ស្លវ យភលឺរលង និងមានរងោបពំង់ រេទាប់
ផ្កា មានរងរេួច ដុះរបសរជៀតោន  ផ្កា មានពណ៌រក្ហម
សាន តមានចំននួ១១ សៅ១៣ទងដុះសចញពីគល់េលឹក្ និង
មានេណ្តា នដូចឆរត័ ផ្កា មានទំហពំី ៣េ.ម សៅ ៥េ.ម 

- បរយិាយ ៖ សក្េរកូ្លសរចីនមានដុះ  សៅតំបន់ព្រពពាក្់ក្ណ្តត ល
សរស្លងនិងព្រពេំសណីមែពេ់សរចីនដុះសៅាមថមមានថ្េលរ 
និងសដីមសឈមីានរយៈក្មពេ់៣០០ ដល១់ ១០០ថ្ម៉រត  
សក្េរកូ្លមានទហំតូំច សរចីនដុះលូតលាេ់ក្នុងតំបន់
សៅត សេីម េថិតក្នុងអបូំរសក្េរកូ្លសផញីរបាណមានសក្តៀង
េណ្តា នដូចសឈមីានទំហចំ្ឆប់ពី១េ.ម សៅ២េ.មសៅ
ចស ល ះរងស្លជីមានរងមិនសេមីោន ចំននួរបាមំុំ សមីមមាន
ពណ៌ព្បតងច្ឆេ់ភលឺរសលាង។  
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សក្េរក្លូសទពមច្ឆា  (Bulbophyllum macranthum) 

- ស ម្ ះថ្ែមរក្នុងតំបន ់ ៖ សក្េរកូ្លសទពមច្ឆា  
- ស ម្ ះភាស្លអង់សគលេ ៖ The large flowered  bulbophyllum 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Bulbophyllum macranthum 
- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយ។៍ 
- ទីាងំរបមូល ៖ តំបន់ក្ណ្តត លព្នរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ២០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សក្េរកូ្លមានក្មពេ់ច្ឆប់ពី៨េ.ម សៅ ១០េ.ម េលឹក្

មានេណ្តា នរងពងរក្សពីរេួចចុង និងមានរបថ្វង ១០
េ.ម សៅ ១២េ.ម ទទឹងេលឹក្ទំហរំបថ្វង ៥ េ.ម សៅ 
៥.៥ េ.ម 

- រដូវផ្កា រកី្ ៖ មិថុ  - ក្ក្ាដា 
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ ផ្កា មានមានរបថ្វង ២.៥េ.ម សៅ ៣.៥េ.ម រតបក្ព្ន

ផ្កា មានពណ៌ទឹក្សដាះសោ ថ្ផនក្គល់ព្នរតបក្ធំមាន
ពណ៌ស្លវ យលាយរក្ហម រតបក្មាតម់ានពណ៌ទង់ថ្ដង
សៅសពលរកី្ 

- បរយិាយ ៖ សក្េរកូ្លសនះេថិតក្នុងអំបូរសផញីរបាណថ្ដលមានសរមដុះ
សៅាមសក្តៀង និងដុះតសរមៀបដាច់ពីោន យ៉ាងលអឥតសខាា ះ
សមីមនីមយួៗរងធំសៅគល ់និងតូចចុងដូចពងរក្សព ី និង
សរស្លបសៅសដាយេំណ្តញ់ដូចេលកឹ្។ វាសរចីនមានដុះ
សៅសលីសដីមសឈ ីក្នុងតំបន់ព្រពពាក្់ក្ណ្តត លសរស្លង និង
ព្រពសរស្លង មានេលឹក្ធំៗ  សរចីនដុះសៅាមតំបន់ែពង់រប 
និងតំបន់ភនំសៅក្នុងរយៈក្មពេ់ច្ឆប់ពី៧០០ថ្ម៉រត ដល់
១៥០០ថ្ម៉រត។ ផ្កា របសភទសនះសធវីការបនតពូជសដាយេតវ
រុយ។ 
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សក្េរក្លូក្ន្ទុយក្ស្ជោ ង (Bulbophyllum rufinum) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្លក្នទុយក្ស្ជោ ង 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ The fox red bulbophyllum 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Bulbophyllum rufinum 
- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយ។៍ 
- ទីាងំរបមូល ៖ តំបន់ក្ណ្តត លព្នរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖  ឆ្ន ២ំ០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សក្តៀងមានរបថ្វង ៦ម.ម សមីមមានទំហ ំ៨េ.ម ថ្ដលដុះ

សចញពីសក្តៀង េលឹក្មានរបថ្វង ១០េ.ម សៅ១៥េ.ម។ 
- រដូវផ្កា រកី្ ៖ វចិាិកា - ធនូ 
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ ទងផ្កា មានរបថ្វង ៣៦េ.ម សៅ៤០េ.ម រតបក្តូច

និងរតបក្ធំមានពណ៌សលឿង និងមានស្លន មថ្ែេរពណ៌ស្លវ យ
សៅពីសលីរតបក្មាត់មានពណ៌សលឿង។ 

- បរយិាយ ៖  សក្េរកូ្លេថិតក្នុងអំបូរសផញីររបាណ សរចីនមានដុះក្នុង
តំបន់ព្រពេតុក្សៅាមសដីមសឈ ីនិងថ្មក្សឈ ីមានសពល
ែលះមានស ញីដុះសៅាមថម ថ្ដលមានសដីមទហំពំីតូច
សៅមធយម ដុះលូតលាេ់សៅតំបន់សៅត សេីម សក្េរកូ្ល
របសភទសនះសរចីនដុះសៅរយៈក្មពេ់១៥០ថ្ម៉រត សៅ
១០០០ថ្ម៉រត។ 
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សក្េរក្លូភួងអមរ(Bulbophyllum clandestinum) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្លភួងអមរ 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ The hidden bulbophyllum 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Bulbophyllum clandestinum 

- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបនអ់ាេីុអាសគនយ ៍បូសណអូ ។ 
- ទីាងំរបមូល ៖ តំបន់ក្ណ្តត លព្នរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ព្ថៃទី២០ ថ្ែេីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សមីមមានទំហ១ំ៥េម សៅ២េ.ម និងមានរបថ្វង៣មម 

េលឹក្មានទំហ ំ០,៧េ.ម និង របថ្វង ២េ.ម អាចមាន
ដល់របថ្វង ៤ េ.ម។ 

- រដូវផ្កា រកី្ ៖ ឧេភា - ធនូ 
- លក្ខណៈផ្កា  ៖  រតបក្តូច និងរតបក្ធំមានពណ៌សលឿងសៅថ្ផនក្ខាងចុង 

ចំថ្ណក្ឯថ្ផនក្គល់ ព្នរតបក្មានពណ៌ទឹក្សដាះសោ 
រតបក្មាត់មានពណ៌សលឿងលាយព្បតង។ 

- បរយិាយ ៖ សក្េរកូ្លមានទហំតូំច សរចីនដុះសៅតំបន់ព្រពេំសណីម
ែពេ់តំបន់ែពង់រប ាមចុងថ្មក្សឈសីហយីដុះសាងភាោ ប់
សៅសរកាមថ្មក្សឈសីៅក្នុងរយៈក្មពេ់ច្ឆប់ពី ១០០០ថ្ម៉រត
ពីនីវូទឹក្េមុរទ សរចនីដុះសៅតំបន់សៅត សេីមថ្ដលេថិត
ក្នុងអំបូរសផញីរបាណសៅាមតំបន់វាលក្នុងព្រព។ សក្េរកូ្ល
ង្កយនឹងដុះលូតលាេ់សៅរគប់ទីក្ថ្នលង ដូចោសៅាម
តំបន់ព្រពាមដងផលូវក្នុងតំបន់ែពង់រប។ 
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សក្េរក្លូប្រពះក្មាា ត់ (Cleisostoma fuerstenbergianum) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្លរពះក្មាា ត ់
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ Fuerstenberg’s cleisostoma   
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Cleisostoma fuerstenbergianum 
- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់ក្មពុោ ឡាវ ព្ថ ចិន មីយ៉ាន់ម៉ា។ 
- ទីាងំរបមូល ៖ តំបន់ក្ណ្តត លព្នរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ២០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សដីមមានរបថ្វង ៣០េ.ម ដល៥់០េ.ម មានក្រមាេ់

សេតីងរបថ្ហល៤េ.ម សៅ៥េ.មោម នថ្មក្មានថ្តេលកឹ្ 
ថ្ែនងេលឹក្មានទំហ ំ៣េ.ម សៅ ៤េ.ម េលឹក្ដុះតំសរៀប
ោន ោជួរមានរងពងរក្សពីមានរបថ្វង២០េ.ម សៅ២៥
េ.ម និងទំហពំី២មម សៅ៣មម ក្ញាុ ំផ្កា ដុះសចញពី
សរកាយេលឹក្ថ្ដលអាចមានរបថ្វងច្ឆបព់ី ២០េ.ម ដល ់
២៥េ.ម ភាគសរចីនដុះែលីោងេលឹក្ ទងផ្កា របថ្វង២េ.ម 
សៅ៤េ.ម ថ្ដលមានផ្កា ដុះឃ្លល តៗពោីន  

- រដូវផ្កា រកី្ ៖  តុលា - វចិាិកា 
- លក្ខណៈផ្កា   ៖ រតបក្តូច និងរតបក្ធមំានពណ៌សលឿង សហយីមានរក្ឡា

ពណ៌សាន តលាយស្លវ យរស្លល ចំថ្ណក្រតបក្មាត់មាន
ពណ៌េ សៅថ្ផនក្ខាងសរកាយរតបក្មានពណ៌ស្លវ យ រតបក្
ធំមានរបថ្វង ២ម.ម សៅ៤.៥ មម រតបក្តូចមានរបថ្វង 
១.៥ម.ម សៅ៤ម.ម។ ផ្កា ទាងំមូលមានទំហ ំ១េ.ម 

- បរយិាយ  ៖ សក្េរកូ្លរបសភទសនះដុះក្នុងរយៈក្មពេ់ច្ឆប់ពី ៥០០ថ្ម៉រត
ដល ់២០០០ថ្ម៉រត ថ្ដលមានទំហពំីតូចសៅទំហ ំសក្េរកូ្ល
រពះក្មាា ត់សនះដុះសៅតបំន់សៅត សេីម សដីមរបេ់វាមាន
រងសកាងសហយីដុះបញឈរស ងីសលីសដីម និងេលឹក្មានរង
ពងរក្សពី េលឹក្ក្ំសប៉ាង។  
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សក្េរក្លូលថំ្ពងរជ (Coelogyne trinervis) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្លលំថ្ពងរជ 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ The three veined coelogyne 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Coelogyne trinervis 

- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយ ៍
- ទីាងំរបមូល ៖ តំបន់ក្ណ្តត លព្នរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ២០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សមីមមានរបថ្វងរបថ្ហល ៥េ.ម សៅ៨េ.ម េលឹក្មាន

របថ្វង ២៥េ.ម សៅ២៥ េ.ម  
- រដូវផ្កា រកី្ 
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ ផ្កា មានទំហ ំ ៤េ.ម មានពណ៌េរងទកឹ្សដាះសោសៅសលី

រតបក្តូច និងរតបក្ធំ រតបក្មាត់ពណ៌ទកឹ្សដាះសោ 
និងមានពណ៌សាន តសៅេងខាងក្រមាលសក្េរ ស្លល ប
រតបក្មាត់មានពណ៌សាន តសៅថ្ផនក្ខាងក្នុង និងសរៅ 

- បរយិាយ ៖ សក្េរកូ្លមានទហំមំធយមសរចីនដុះ សៅតំបន់សៅត សេីម 
េថិតសៅក្នុងអបូំរសផញីរបាណ និងដុះសលីថម សៅក្នុងរយៈក្មពេ់
ទាប ១០០ថ្ម៉រតសៅ ១៦០០ថ្ម៉រត សមីមរបេ់វាមានពណ៌
សាន តរស្លលថ្ដលសកាត បកាន់េលឹក្២ សៅថ្ផនងខាងចុង 
េលឹក្នីមួយៗមានរងរេួច និងេំយុងចុះសរកាមផ្កា សរចីន
រកី្សៅរដូវេលឹក្សឈរីជុះ។ 
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សក្េរក្លូ លថំ្ពងប្រពះរមផ្កា ប្រក្ហម (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្ល លំថ្ពងរពះរមផ្កា រក្ហម 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ The aloe leafed cymbidium 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 

- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយ ៍
- ទីាងំរបមូល ៖ តំបន់ក្ណ្តត លព្នរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ២០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សក្េរកូ្លមានសដមីរងឹ និងមានឬេសរចីនសៅថ្ផនក្គល់ 

េលឹក្មានរបថ្វង ៣០-៣៥េ.ម និងមានទទឹងេលឹក្
របថ្វង២េ.ម រងរទថ្វង និងមានចុងទាល 

- រដូវផ្កា រកី្ ៖ មិ  - ឧេភា 
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ ទងផ្កា មានរបថ្វង ៧៥េ.ម ក្នុងមួយក្ញោុ ំថ្ដលមានផ្កា

ចំនួន ៧៥ទង ផ្កា នីមយួៗមានទហំចំ្ឆប់ព៤ី សៅ៤,២៥
េ.ម។ ផ្កា សរចនីមានពណ៌រក្ហមច្ឆេ់សៅសលីរតបក្តូច 
សហយីរតបក្ធមំានពណ៌េសៅាមថ្គម ព្នរតបក្ធ ំ
រតបក្មាត់សរចនីមានឆនូតពណ៌រក្ហមស្លវ យ ដងសក្េរ
មានពណ៌សលឿង។ 

- បរយិាយ ៖ សក្េរកូ្លរបសភទសនះ ភាគសរចនីរក្ស ញីសៅព្រពសរស្លង
តំបន់សៅត ថ្ដលភាគសរចនីដុះសៅាមថ្មក្សឈ ី និងែលះ
សទៀតមានដុះសៅាមថមថ្ដលមានថ្េល នងិសៅាមសឈី
ង្កប់ សហយីចូលចិតតដុះសៅាមតបំន់វាលមានមលប់តិចៗ
ក្នុងព្រព។ សក្េរកូ្លសនះសរចីនដុះសៅក្នុងរយៈក្មពេច់្ឆប់
ពី ១ ដល ់៥០០ម ពីនីវ ៉ទូឹក្េមុរទ។ 
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សក្េរក្លូលថំ្ពងសតសោ (Cymbidium ensifolium) 

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្លលំថ្ពងសតសោ 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ cymbidium with the sword shaped leaves 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Cymbidium ensifolium 

- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយ។៍ 
- ទីាងំរបមូល ៖ ភាគខាងតបូងរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ២០១៣ 
- េណ្តា ន ៖ សក្េរកូ្លមានសមីមតូចៗថ្ដលរុពំទ័ធសដាយេលឹក្ ក្នុងសមីម

នីមួយៗមានេលឹក្ច្ឆបព់ី ៣-៤ មានក្រមាេ់រកាេ់រេួច
ចុង សពលែលះេលឹក្វាមានលក្ខណៈឆលក្ពណ៌ នងិសចញផ្កា
សៅថ្ផនក្គល់។ 

- រដូវផ្កា រកី្ ៖ ក្ជដ  ដល់តុលា និងថ្ែមិថុ  
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ ទងផ្កា មានរបថ្វង ៣០េ.ម ក្នុងមួយទងផ្កា មានរបថ្ហល

៩-១២ទង រកី្បានយូរ សហយីមានក្លនិរក្អូបឈៃុយ។ ផ្កា
នីមួយៗមានទំហ៦ំ,៥េ.ម។ 

- បរយិាយ ៖ សក្េរកូ្លរបសភទសនះសរចីនមានដុះសៅាមព្រពថ្ដលមាន
េំសណីមែពេ់ នងិមានអាកាេធាតុរតោក្់ សហយីសរចនី
ដុះសៅាមដី និងសៅសលីថមថ្ដលមានថ្េលរកាេ់ក្នុង      
រយៈក្មពេ ់ ១៥០០ម ពីនីវ ៉ូទឹក្េមុរទថ្ដលោរបសភទ
សក្េរកូ្លដីថ្ដលដុះសៅតំបន់សៅត សេីម។ 
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សក្េរក្លូថ្ែលប្រពះរម (Dendrobium aloifolium)  

- ស ម្ ះថ្ែមរ/ស ម្ ះក្នុងតបំន ់ ៖ សក្េរកូ្លថ្ែលរពះរម 
- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ The Aloe Large Dendrobium 
- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Dendrobium aloifolium 
- របភពសដីម/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖ តំបន់អាេីុអាសគនយ ៍សកាះេូ៊ម៉ារា ំសកាះហគសីណ។ 
- ទីាងំរបមូល ៖ ភាគក្ណ្តត លរបសទេក្មពុោ 
- កាលបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
- េណ្តា ន ៖ សក្េរកូ្លមានទហំមំធយមថ្ដលមានថ្មក្ថ្វងៗអាចមាន

របថ្វងដល៦់០េ.ម សៅសលីថ្ផនក្េងខាងព្នថ្មក្ ចំថ្ណក្
ព្នេលឹក្ថ្ដលដុះសៅសលីថ្មក្មានរបថ្វង ៣០េ.ម សៅ
ថ្ផនក្ខាងចុងសដីមគឺោរេទាប់ផ្កា ច្ឆេ់ៗ ថ្ដលោថ្ផនក្
មួយថ្ដលវាបសញាញផ្កា  េលឹក្របេ់សក្េរកូ្លរបសភទសនះ
មានរងេំថ្ប៉ត និងមានរបថ្វងរបថ្ហល ១,៥េ.ម សហយី
មានទទឹង ៦ម.ម។ 

- រដូវផ្កា រកី្ ៖ មិ  - សមស្ល 
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ ផ្កា មានទំហតូំច មានពណ៌េ សហយីសពលែលះមានពណ៌

សលឿង និងមានទហំ៤ំម.ម 
- បរយិាយ ៖ សក្េរកូ្លរបសភទសនះសរចីនដុះសៅាមតបំន់ែពងរ់ប នងិ

សៅាមទីទួលក្នុងព្រព ក្នុងរយៈក្មពេ៦់០០ម ពីនីវ ៉ូទឹក្
េមុរទ ថ្ដលោសក្េរកូ្លមានទំហពំីមធយមសៅធំ សរចនី
ដុះក្នុងតំបនម់ានអាកាេធាតុរតូពិច និងោរបសភទ
សក្េរកូ្លសផញីរបាណ ថ្ដលសដីមរបេ់វាមយួៗដុះេំយ៉ុង
ចុះសរកាម េលឹក្របេ់វាដុះតសរមៀបោជួរសៅាមថ្ផនក្ ព្ន
សដីមមានរងរេួចចុង និងឆ្ប់រជុះសចញពចីសង្កា មេលឹក្
សៅក្នុងរដូវរបាងំ សហយីវាក្៏បសញាញផ្កា សៅាមគល់េលឹក្
ថ្ដលជរមុះសច្ឆលទាងំស ះវញិសៅរដូវសភលៀង។  
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សក្េរក្លូមយរូឆប្រត (Dendrobium anosmum) 

- ស ម្ ះោភាស្លថ្ែមរ ៖  សក្េរកូ្លមយូរឆរត 

- ស ម្ ះោភាស្លអង់សគលេ ៖ Unscented Dendrobium 

- ស ម្ ះវទិាស្ល្េត ៖ Dendrobium anosmum  
- របភពសដមី/សដីមក្ំសណីតរបសភទ ៖  តំបនអ់ាេីុអាសគនយ ៍បូសណអូ ម៉ា ូគូ ។ 
- ទីាងំរបមូល ៖ តបំនក់្ណ្តត លរបសទេក្មពុោ 
- កាលរបរសិចាទព្នការរបមូល ៖ ឆ្ន  ំ២០១៣ 
- េណ្តា ន ៖ សក្េរកូ្លរបសភទសនះមានសដីមរបថ្វង១២០េ.ម  
- រដូវផ្កា រកី្ ៖ កុ្មភៈ - មិ  
- លក្ខណៈផ្កា  ៖ ផ្កា ភាគសរចីនមានពណ៌េលាយពណ៌ស្លវ យសរពឿងៗ ភាគ

សរចីនមានចំននួចស ល ះព ី៧-២០ទង ក្នុងមួយសដមី សហយី
ផ្កា នីមួយៗមានទំហ៧ំេ.ម រកី្បានយូរនិងមានក្លិន
រក្អូប ោទូសៅផ្កា អាចមានដល់១00ទង ក្នុងមួយគុមព។ 

- បរយិាយ ៖ សក្េរកូ្លរបសភទសនះមានសដីមថ្វង ថាន ងំសដមីមានភាព
ថ្បលក្ ថ្ដលវាជរមុះេលឹក្សច្ឆល ថ្ដលសរចីនមានដុះសៅព្រព
សរស្លងាមចសងាះភនំ ក្នុងរយៈក្មពេ់ច្ឆប់ពី១ ៣០០ម
សដីមរបេ់វាមានរងេីុឡាងំថ្វងសហយីសកាង នងិជួនកាល
មានេណ្តា នរញួរគប ់ ថាន ងំព្នសដីមទាងំអេ់ថ្ដលថាន ងំ
នីមួយៗរតូវបានរុពំ័ទធសៅ សដាយរេទបផ្កា ថ្ដលមានរង
ធំរទថ្វងសៅថ្ផនក្គល ់នងិរេួចចុង។ 
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បញោ ីសក្េរកូ្លព្រពសៅ 
មជឈមណា លរស្លវរោវ និងអភិរក្េសក្េរកូ្ល េុែ អាន ភនគូំថ្លន 

 
1. Acampe praemorsa 

 
2. Aerides houlletiana 

 

 

 
3. Agrostophyllum panicuale  

4. Arundina graminifolia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Bulbophillum lobbii          
 

6.  Bulbophyllum affine 
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7. Bulbophyllum dayanum 

 
8. Bulbophyllum lepidum 

 
9. Bulbophyllum orientale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Cleisostma lanatum 

 
11. Cleisostoma aspersum 

 
12.Cleisostoma fuerstenbergianum 
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13. Coelogyne trinervis 

 
14. Cymbidium aloifolium 

 
15. Cymbidium ensifolium 

 
16. Cymbidium finlaysonianum 

 
17.  Dendrobium secundum  

 
18. Dendrobium acerosum 
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19. Dendrobium acinaciforme 

 
20. Dendrobium aloifolium 

 
21. Dendrobium anosmum 

 
22. Dendrobium aphyllum 

 
23. Dendrobium crumenatum 

 
24. Dendrobium delacourii 
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25. Dendrobium draconis 

 
26. Dendrobium ellipsophyllum 

 
27. Dendrobium equitan 

 
28. Dendrobium fimbriatum 

 
  29. Dendrobium hercoglossum 

 
30. Dendrobium heterocarpum 
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   31. Dendrobium leonis 

 
32. Dendrobium lindleyi 

 
33. Dendrobium primulinum semi-alba 

 
34. Dendrobium salacense 

 
35. Dendrobium scarbrillingue 

 
36. Dendrobium umbonatum 
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37. Dipodium pictum  

38. Eria lasiopetala 

 
39. Eria pannea  

40. Eria velutina 

 
41. Eulophia andamanensis 

 
42.Gastrochilus obliquus 
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43. Geodorum attenautum 

 
44. Habenaria lucida 

 
45. Malaxis ophrydis 

 
46. Mycaranthes oblterata 

 
47. Paphilonanthe pedenculata  

48. Paphiopedilum callosum 
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49. Pelatantheria ctenoglossum  

50. Phaius tankervilleae 

 
51. Phalenopsis cornu-cervii 

 
52. Phalenopsis pulcherrima 

 
53. Pholidota articulata 

 
54. Pinalia xanthocheila 
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55. Pomatocalpa naevata 

 
56. Porpax capussinorum 

 
57. Rhynchostylish gigantea  

58.  Robiquetia spathulata 

 
59. Robiquetia succisa 

 
60. Spathoglottis affinis 
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61. Thrixspermum centipeda 

 
62.  Trichoglottis fasciata 

 
63. Trichoglottis seidenfadenii 

 
64. Vanda liouvillei 

 
65. Thecostele alata 

 
66. Thrixspermum acuminatissimum 
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