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កំណ្ត់ប្តារបស់េនកនិពនធ អេជ្ជ តាន់ សវ៊ីអ ៀន មកព៊ីកូឡាឡំាពួ ប្បអេសម៉ា អេស ៊ី អ ើយជា

សមជិ្ករបស់អេកូតំាងព៊ីឆ្ន ំ១៩៨០មកអមលេះ។ នាងបានបញ្ច ប់ថ្នន ក់បណ្ឌិ តរបស់នាងអៅសក េេិា

 ័យម៉ាឡាយ៉ា  ប្បអេសម៉ា អេស ៊ី ម នអព អ្វើការកន ងការស្រសាេប្ជាេអៅេេិាសាា នស្រសាេប្ជាេនិង

េភិេឌ្ឍន៍ម៉ា អេស ៊ី (MARDI) រយេះអព ៣៧ឆ្ន ំ 

អៅម៉ា អេស ៊ី កសិកមមមនការេន េតតន៍អោយកសិករជាអប្រើន ចាប់ព៊ីការោំដ េះជា កខណ្េះប្រួសារ

ដ ់អៅ កខណ្េះេំអនើប ជាស ប្រិនអដើរអោយពាណិ្ជ្ជកមម។ ប្កុមអប្កាយមកមនភាពសាា ត់

ជំ្នាញណាស់កន ងការេេួ បានបអរចកេេិានិងេវ៊ីអសេងៗដដ ថ្ម៊ី អ ើយក៏បានបអងកើតររួអ ើយនូេ

រង្វវ ក់េ៊ីសារ។ កតាត ប្បឈមសំរាប់េនកកសិកមមនិងេនកេេិាសាស្រសតដូរជាខ្ ំរឺការកំណ្ត់ព៊ីរអបៀបអសារ

បអរចកេេិាដដ បអងកើតតាមបអរចកអេសនិងដឹងព៊ីរអបៀបអ្វើអអាយបានដ ់កសិករដូរដដ បានអរៀប

រាប់។ 



ខ្ ំបានអ្វើការជាមួយេេិាសាា នស្រសាេប្ជាេកសិកមមរបស់រោា ភិបា រយេះអព ៣៧ឆ្ន ំជាេនកបង្វក ត់ពូជ្

រ កខជាតិនិងជាេនកអកេប្តេេិា មនជំ្នាញដសនកដំេូងម៊ី (cassava (Manihot esculenta) និងដំេូង

ជាវ   (Ipomoea batatas), ម នអព រូ និេតតន៍ព៊ីការង្វរអពញអម៉ាង ខ្ ំបានបនតរការង្វរជាមួយកសិករ

និងស ប្រិនដដ មនរំណាប់អារមមណ៍្ជាមួយដំណំាអមើមទំងព៊ីរប្បអភេអនេះ។ អៅកន ងេតាបេ

អនេះ ខ្ ំសូមដរករដំ កបេពិអសា្ន៍របស់ខ្ ំខលេះជាមួយសមជិ្កបណាត ញអេកូអាស ៊ី ដដ មនេំនាក់

េំនងកន ងការពប្ង៊ីករំអណ្េះដឹងអៅដ ់កសិករ។ 

 

អមអរៀនដដ បានអរៀនខលេះៗ 

1. សូមក ំសនមត់ថ្នការអរៀនតាមអសៀេអៅរឺសំខាន់ជាងបេពិអសា្ន៍អ្វើជាក់ដសតងឬសូមប៊ីដត

ស ភេនិិរឆ័យ។ 

ថ្ថ្ៃមួយ មនកសិករមន ក់បានមករកខ្ ំអអាយជួ្យអៅអព ដដ ដំណំាដំេូងម៊ីរបស់គាត់

ដដ កំព ងដតោំបានបង្វា ញថ្ន បំដណ្កថ្នការមិន ូតលាស់ ជាមិតតដ៏មនន័យដដ មន

សញ្ញា បប្តដសនកេេិាសាស្រសតកសិកមម បានដននំាគាត់អអាយដថ្មជ្៊ីអេៀត ដតកាន់ដតអប្រើនដបជា

េត់បានជួ្យេវ៊ីអេើយ។ តាមពិតអៅប្បពនធរបស់កសិករអារមនសមតាភាពកំណ្ត់បញ្ញា

អនេះបាន។ នាងបានប្បាប់ខ្ ំថ្នការកាត់អដើមដំេូងយកមកោំកន ងរំការរឺអ្វើអេើងម នការភជួរ

រាស់ដ៊ីសំរាប់ការអតៀមររួជាអស្រសរអដើមប៊ីោំ។ គាត់បានកត់សំគា ់ថ្ន ការកាត់អដើមអនេះបាន

េ កអចា អៅកណាត  វា  ប្តូេថ្ថ្ៃ ខណ្េះអព ដដ ប្តូេចំាយកអៅោំ (នាងក៏បានដរក

រដំ កជាមួយកសិករអៅអព ោំដដរដតភារអប្រើនអរប្ពអងើយកអណ្តើ យ)។ 

ពិតណាស់ ការអនេះបណាត  អអាយអដើមដដ កាត់សៃតួនិងអៅអព ោំ វាសឹងដតមិនរស់សង 

ប្បសិនអបើវារស់ដមន វានឹងប្កិនមិន ូតលាស់អេ។ អលាកស្រស៊ីកសិករអនេះដថ្មទំងបានសតួរ

អសតើមកន ងការជ្៊ីកអមើ ដំេូង អ ើយជាអ ត ស  មនដតឬសព៊ីរប៊ីប៉ា អណាណ េះដដ ប្បឹង ូត

លាស់ ដដ ជា្មមជាតិរឺមិនអារេេួ យកជ្៊ីដដ បានបដនាមអនាេះអេើយ។ 

 

2. ការបង្វា ញរឺប្បអសើជាងការប្បាប់ 

បងប្បុសរបងអៅកន ងប្កមុប្រួសារមួយដដ មនបេពិអសា្ន៍២៥ឆ្ន ំកន ងការោំដំេូងម៊ីដតង

ដតសនមត់ថ្នការ ូតលាស់សលឹកដ៏ អរឺជាសូរនាករថ្នការបង្វា ញថ្នមនេិននស អមើមអប្រើ

ន។ គាត់ដតងដតអប្បើប្បាស់ជ្៊ីេ៊ីនអប៉ាកាអអាយមនត  យភាពគាន  NPK fertilizer (15:15:15), 
ដូរដដ ចាស់ប្ពឺទធ ចារយបានអ្វើ គាត់ដតងដតគាស់បានអមើមដំេូង្ំៗមកបង្វា ញខ្ ំ ដតដបជា

មនការខករិតតអៅេញិ(អ ើយមនការអាម៉ាស់) ដដ អ ើញមនរ ់អមើមអរៀេតូរ។ ស្រសត៊ី



មន ក់បានអដើររូ មកអ ើយនិយយថ្ន ខ្ ំបានមកេ៊ីអនេះ(ជាថ្ថ្ៃដំបូងថ្នការង្វរកន ងអាជ្៊ីព

របស់ខ្ ំ) មកប្បាប់គាត់ថ្នដំេូងប្តូេការជាតិប៉ាូតាសយូមយ៉ាងអោរណាស់ព៊ីដង (K)ជាងអា

សូត (N) សំរាប់អអាយអមើមបានស អប្រើន។ បអូនប្បុសមន ក់ក៏បានសំអរររិតតអ្វើអោយខលួនឯង

នូេការពិអសា្ន៍ថ្នការោំកន ងដ៊ីតូរមួយ អោយោក់ជ្៊ីប៉ាូតាសយូមអអាយបានអប្រើនជាង 

(12:6:22:3). មនាិ សងេ័យរបស់បងប្បុសក៏េស់អៅអព ដដ រដូេប្បមូ ស បានមកដ ់

អ ើយដ៊ីរំការបានសត ់ស ដដ មនអមើមអពញ។ 
 

អមអរៀនជំ្នួយ កសិករបអូនមនេំនងដូរជាអបើករំ រកន ងការេេួ យករំនិតថ្ម៊ីជាងបងប្បសុ) 

 

កំណ្ត់ប្តារបស់េនកនិពនធ អនេះរឺជាឧទ រណ៍្ដ៏េសាច រយថ្នរ នប្បអយជ្ន៍ព៊ីការស្រសាេប្ជាេ

ដដ បានអ្វើអេើងជាមួយកសិករ អោយអប្បើយ េធសាស្រសតតាមដបបរូ រមួ កា ព៊ីម នអេកូ

បានអ្វើការអៅអ ើយ េធសាស្រសតរូ រមួអនេះ  see EAN #18, Fraiser និងអមើ MEAS project, 

and ECHO Asia’s work on the continuing role of the Small Farm Resource Center.] 

3. ជួ្នកា  កសិករថ្ម៊ីរឺេេួ យកបអរចកេេិាថ្ម៊ីបានអប្រើនជាង 

អៅកន ងរំអរាងសាក បងកសិកមមមួយប្កុមកនងការោំដំេូងជាវ សំរាប់អរាងរប្កអមៅម៊ី វាដតង

ដតមនស  ំបាកណាស់កន ងការអអាយកសិករដដ បាននិងកំព ងោំដំេូងជាវ ជាយូរមក

អ ើយអអាយេេួ យកកញ្ច ប់កសិកមមតាមការថ្ននំា។ កសិករទំងអនេះមនអារមមណ៍្ថ្នអរ

មនបេពិអសា្ន៍ររួអ ើយកន ងការោំដំេូងជាវ  ដូអរនេះមនប្តូេអរៀនេ៊ីអេៀត? ពួកអរមន

បំណ្ងរង់បានពូជ្ថ្ម៊ីជាជាងេេួ បាននូេការេន េតតន៍ដបបកសិកមមរបស់អរ ដូរជាអាប្តា

ថ្នការោក់ជ្៊ីនិងរំលាតក មព សា យអៅេញិ កសិករទំងអនាេះ ដដ មិនដដ បានោំដំេូងជាវ ព៊ី

ម នបានអបើករំ រេេួ យកកញ្ច ប់កសិកមមអ ើយអ្វើវាបានប្តឹមប្តេូ អណាស់។ 

 

4. អទេះប៊ីជាកសិករដដ មនរំអណ្េះដឹងទប ក៏អារេេួ សាា  ់ព៊ីដំអណ្ើ រការេេួ បាន

រំអណ្ញអនេះដដរ 

សូមក ំសនមត់ថ្នកសិករដដ មនរំអណ្េះដឹងតិរតួរឬមិនបានអរៀនសូប្តមិនយ ់ឬមិន

េេួ សាា់  ់ព៊ីការ អអអាយអសាេះ (= ឪកាសមួយដដ រក  យបាន) អៅអព ដដ អរ

អ ើញវា។ េ ិ្ ៊ីដ៏ អបំស តកន ងការអសារបអរចកេេិាដដ មនការរ ៊ីករំអរ ើនរឺអោយការបង្វា ញពិត

រឺជាការប្បអសើជាង។ េ ិ្ ៊ីសាស្រសតដដ យកអព មកអ្វើអតសតរឺជាការោំអៅកដនលងមួយអដើមប៊ី

http://c.ymcdn.com/sites/members.echocommunity.org/resource/collection/0ADF35ED-72B3-44AA-92B5-D50F9B4A741D/Asia_Notes_18_Round_Two.pdf
http://www.meas-extension.org/
http://www.meas-extension.org/meas-offers/case-studies/sfrc-asia


បង្វា ញេ ិ្ ៊ីសាស្រសតតាមដបបប្បថ្ពណ្៊ី យ៍ អៅជាប់គាន រឺជាមួយបលង់អេៀតដដ អប្បើប្បាស់េ ិ្ ៊ី

សាស្រសតតាមបអរចកេេិាថ្ម៊ី។ 

 

 

 

ការេន េតតន៍តាមដបបប្បថ្ពណ្៊ី យ៍: 

ដូរជាអាប្តាអប្បើជ្៊ីចាស់ 

 

 

 

 

 

ការេន េតតន៍តាមដបបរ ៊ីករំអរ ើន: 

ដូរជាអាប្តាអប្បើជ្៊ីថ្ម៊ី 

 

 

 

 

 

អរអារពប្ង៊ីកវាអៅជា៤បលង់សំរាប់បង្វា ញ 

1 

ការេន េតតន៍តាមដបបប្បថ្ពណ្៊ី យ៍: 

ពូជ្ចាស់ 

ការេន េតតន៍កសិកមមដបបចាស់ 

 

2 

ការេន េតតន៍តាមដបបេំអនើប 

1: 

ពូជ្ថ្ម៊ី 

ការេន េតតន៍កសិកមមដបបចាស់ 

3 

ការេន េតតន៍តាមដបបប្បថ្ពណ្៊ី

េំអនើប2: 

ពូជ្ចាស់ 

ការេន េតតន៍កសិកមមដបបថ្ម៊ី 

4 

ការេន េតតន៍តាមដបបរ ៊ីករំអរ ើន: 

ពូជ្ថ្ម៊ី 

ការេន េតតន៍កសិកមមដបបថ្ម៊ី 

 

បលង់រ ងអប្កាយប៊ីអារប្តូេបានបង្វា ញរាស់លាស់ណាស់ថ្នេិននស មនការអកើនអេើងកន ង

ករណ្៊ី ន៊ីមួយៗ កន ងការអប្បៀបអ្ៀបជាមួយេវ៊ីដដ កសិករបាននិងកំព ងអ្វើកន ងេត៊ីតកា  

(បលង់ដំបូង) 

 



5. ការអសារបអរចកេេិា ដូរជាការេំនាក់េំនង រឺជាសលូេព៊ីរអៅមក 

ការរ េះព៊ីអសេះដ៏ខពស់របស់េនកនិងការបនាា បខលួនអរៀនសូប្តពិតជាជួ្យបានអប្រើនណាស់ គាម ន

េវ៊ីដដ បានេេូ ការអគារពព៊ីកសិកររំអពាេះការោំដ េះជាជាងការអ្វើការជាមួយពួកអរអេើយ 

សូមក ំប្គាន់ដតឈរដបខនងអ ើយសត ់ការបអប្ងៀនព៊ីេវ៊ីដដ ប្តេូអ្វើដតប៉ា អណាណ េះអនាេះអេើយ។ 

 

ដំបូនាម នដបបេន េតតន៍ដដ អរៀនបានព៊ីកសិករ 

1.  (ការដថ្ទំមិនអអាយមនប្ជ្ូកថ្ប្ព: ប្ជ្កូថ្ប្ពរូ រិតតដំេូងជាវ ណាស់និងដំេូងម៊ីដដ អារ

 ូបបានអសេងៗអេៀត(វាអារឈម សកកាយពូជ្ណាដដ មនស េតតិភាពអអាយវាស ៊ីបាន) 

សូមប្បមូ ដអងកៀបអកៀបសក់ព៊ីជាងអ្វើសក់អៅកន ងតំបន់អ ើយបារវាអៅកន ងដំណំារបស់

េនក ការង្វរអនេះរឺមនព៊ីររអបៀប 

 កលិនរបស់មន សេអដញវាអអាយអៅឆ្ៃ យ 

 ការ ិតកលិននិងេំលាប់ឈម សកកាយរបស់ប្ជ្កូថ្ប្ពនំាអៅរកដអងកៀបអកៀបសក់

អ ើយ ិតកលិនវា ដដ មិនប៉ាេះពា ់ដ ់ប្ជ្កូអេ ដតវាជាបេពិអសា្ន៍ដដ ប្ជ្កូ

មិនរូ រិតត 

 

2. ការដថ្ទំមិនអអាយមនសាវ  សតវសាវ បណាត  អអាយមនការខូរខាតអោយការបំដបកបណ្តូ
 និងអដើមព៊ីរ កខជាតិដំេូងម៊ី (ជួ្នកា វាប្គាន់ដតការអ ងសបាយរបស់វា) សូមោក់

េនាា ក់សាវ មួយ លាបវាពណ៌្ប្ក មអ ើយដ ងវាអៅេញិ។ សាវ ដដ លាបពណ៌្ប្ក មនិង

អ្វើអអាយរូកនរបស់វាភ័យខាល រ េ ិ្ ៊ីអនេះមិនដមនជាដំអណាេះស្រសាយប្តូេជានិរចកា អនាេះ

អេើយ សាវ អរៀនអ ឿនណាស់ថ្ន េត់មនេវ៊ីដដ ប្តូេខាល រអេើយ។ 

 

3. សលូេមួយណាអៅដ ់? ការកាត់អដើមដំេូងម៊ីប្តូេបានោំប្តង់ឬអសតកកប់កន ងដ៊ី កន ងករណ្៊ី ព៊ីម ន 

អដើមដដ កាត់ប្តូេដតោំឈរ(ដូរជា ពនលកប្េួយឈរអេើងអ ើ) មិនេញ្ច ឹងអេវានិងមិនមនឬ

ស អនិងង្វប់អៅរ ងបញ្ច ប់។ អៅអព ដដ អរៀបរំការកាត់ សូមប្បមូ អដើមដដ ដេង

ជាមួយគាន ជាបារ់ដដ មនរ ងរ ់ដូរគាន  អ ើយរងវាអអាយមនរអនាល េះអេៀងទត់។កាត់វា

ព៊ី២០អៅ២៥សមអ ើយេ កអអាយបារ់ដដ តូរជាងដួ ឈរអៅកន ងថ្នសដដ មនលាប

អាោរប្ក ម(ពណ៌្ខាល ំងកាន់ដត អ) អដើមប៊ីអអាយរ ងដដ ប្តេូប៉ាេះដ៊ីថ្នការកាត់អនេះមន

សាន មប្បឡាក់។ការអនេះនឹងនំាអអាយកសិករដឹងថ្នណាមួយជារ ់និងជារ ងអៅអព ោំ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការបតូ អយប ់ជាមួយកសិករ 
 

ការសននិោា ន 

ការអ្វើការជាមួយកសិករខាន តតូរអារជួ្នកា មនការខកបំណ្ងសំរាប់េនកេេិាសាស្រសតដដ រង់

បានខាល ំង (អ ើយមិនមនការេត់្មត់) អដើមប៊ីជំ្រ ញដ ់ការអប្បើប្បាស់បអរចកេេិារបស់អរ។ ការបនាា ប

ខលួន ការសាន ក់អៅជាមួយនិងការជួ្យជាេ ិ្ ៊ីសាស្រសតដដ មនប្បអយជ្ន៍ដដ េប់ដំអណ្ើ រជាមួយកន ង

ការោំដ េះស ឆនាេះជាមួយកសិករ។ អៅអព ដដ កសិកររ ងបញ្ច ប់បានេេួ យកការេន េតតន៍ថ្ម៊ី

ដដ នំាអអាយមនេិននស ប្បអសើរជាងម នអ ើយបានរំណូ្ ជាងម ន សាន មញញឹមដ៏្ំអៅអ ើថ្សា

ម ខរបស់អរនិងអ្វើអអាយេនកសបាយរ ៊ីករាយអ ើយជាថ្ថ្ៃរបស់េនក អ ើយសងមកេនកេញិទំងេស់

ដដ េនកខិតខំប្បឹងដប្បង។ 


