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ការណណនំ៖ 
ដពលអបកឆលងកាត់តំបន់ពិដសសននពូជ ំណំណ ល ុះកបុងតំបន់របស់អបកដនះ, 
ដតើអបកដធវើយ៉ងណអាចឲកសិករទនទដទៀតសាកលផងដំាពូជ ំណំទំងដនះ? ដរបើសិនដបើកសិករឲ 
អបក៣០រគប់ពូជណ លណបលកពីតំបន់ដនះ, ដតើអបកផឋល់ឲរគប់ពូជដនះយ៉ងដម៉ច?  ដតើរគប់ពូជរគប់
 ណឋ ប់កបុងសហគមន៏ណ លអបកដធវើការដដាយរដបៀបណ? 

ដៅកបុងអតទបទដនះ,  ដយើងនិងណចកចាយអំពី
Echo អាស៊ី ខែលមានបទពិចោធន៏កនុងកា 

ទទួលចភញៀវថ្នដាក់បង្ហា ញររប់ 
ពូជ៤ែងែុសគ្នន ៗ។  ចយើងផឋល់ចៅប៊ីចៅបួនេំ
នុេសំខាន់ៗថ្នសមាសភាពការដាក់តំាងររប់
ពូជ, ែូចេឆេះអនកអាេចរៀនព៊ីបទពិចោធន៏របស 

ចយើង ចរបើសិនចបើអងគការរបស់ចាប់អារមមណ៏កនុង 
ការបងាញររប់ពូជខែរ។ 
េំណុេសំខាន់សកមមភាពថ្នបណ្ដឋ ញថ្ែររូរ 

និមួយួៗរបស់Echoរឺចែើមប៊ីជួយរទរទង់កសិករកនុងតំបន់,ការចធើវពិចោធន៏,និងផឋល់ឲពូជរកុខជាតិខែល
ែុេះបានលអចៅកនុងតំបន់ច េះ។  ែំណំ្ដនិងពូជខែលអាេឲផលចៅកនុងតំបន់ច េះរឺសំខាន់សំរាប់
កសិករតាមសហរមន៏តូេៗ។  ភារចរេើនកនុងចពលការផ្លល ស់បឋូខែលចរបើរចបៀបពាណិជជកមមររប់ពូជ
សំរាប់ែំណំ្ដពិតរបាកែច េះ។   យល់ែឹងអំព៊ីររប់របស់កសិករ, សំភារេះ, និងការអនុវតត រឺជាខផនក
សំខាន់បំផុតចែើមប៊ីឲរបព័នឌដំាែុេះរ ៊ីកេំចរ ើន។ 

 
ធ គ្នរររប់ពូជរបស់ECHO [http://www.echonet.org/content/SeedBank, 

http://asia.echonet.org/content/ECHO%20Asia%20Seed%20Bank]បចងកើនពូជ 
ដំាណំ្ដ។  ការដាក់តំាងររប់ពូជជាខផនកមួយខែលជេះឥទិឌពលនិងរ ៊ីករាយសំរាប់ការផ្លល ស់ររប់ពូជគ្នន ចៅវញិចៅមក
, ការបង្ហាញ ញនិងរមួេំខណកខេកចាយថ្នររប់ពូជលអបំផុតការទទួលយកសំភារេះចែើមប៊ីចធវើការោកលបងព៊ីកសិករ
ែថ្ទចទៀតខតមតង។ ការចធវើរពឹតតិការណ៏ចនេះណំ្ដកសិករទំងអស់រមួគ្នន ,ជាមួយររប់ពូជរបស់ពួកចរ, ចហើយមាន
អតថន័យថ្នការដំាែុេះតាមតំបន់កនុងសកមមទំងចនេះ៖ បទបង្ហា ញអំព៊ីពូជខែលពួកចរបានដំា, ចធវើជំនួយររប់ពូជដំា
ណំ្ដ, ការ ពិភាកាបញ្ហា រររប់សំខាន់របស់ពួកចរ, ចហើយបានចរៀនចរេើនចទៀតអំព៊ីការចរជើសចរ ើសររប់ពូជនិងការ

http://www.echonet.org/content/SeedBank
http://asia.echonet.org/content/ECHO%20Asia%20Seed%20Bank


រកាទុកខ។ ចៅកនុងតំបន់ែលេះខែលកសិករបានបាត់បង់ពូជឬដំាណ្ដមកនុងតំបន់ច េះ, ោឋ លចឡើងវញិនិងពរង៊ីក
ររប់ពូជតាមតំបន់ជាកចនលើសខែលអាចេជួយកសិករចជៀសផុតព៊ីបំណុលែខែលនិងបចងកើតសនតិសុែចសបៀងកនុង
តំបន់។១ 

កនុងឆ្ន ំ២០១០ -២០១១, Echo តំបន់អាស៊ី មជឈមណឍ លឥទិឌពលនិងថ្ែរូរ២   មានការររប់ររងកនុងការ
ស្រោវរជាវរបព័នឌររប់ពូជចៅកនុង៣ភួមិរយេះចពល៣ខែខែលរបមូលផឋុំចៅភូមិភារខាងចជើងថ្នរបចទសថ្ថ 
និងកមពុជា។កនុងតំបន់និមួយៗ,ការស្រោវរជាវខាល ំងបំផុតច េះរឺការបង្ហា ញររប់ពូជ,កសិករររប់របូបានេូលរមួ
ចរៀនព៊ីររប់ពូជព៊ីគ្នន និងមានែុេះែូរររប់ពូជគ្នន ចៅវញិចៅមក។ ពួកចយើងបានជួយការដាក់បង្ហា ញររប់ពូជចៅ
របចទសឥណ្ដឍ ។ការបង្ហា ញផឋល់ចៅឪកាសកនុងការចរៀនចរេើនព៊ីកសិករមួយចៅកសិករមួយចទៀតចហើយអាេ
ផ្លល ស់បឋូពូជបខនលផងខែរ។ កនុងការដាក់បង្ហា ញមឋងៗរបស់ពួកចយើង, កសិករនិងអនកេូលរមួែថ្ទចទៀតអាេច ើញ
ចៅពូជែលេះនិងពូជរបចភទតាមតំបន់ខែលពួកចរមិនធ្លល ប់បានោក ល់,ឬក៍ពួកគ្នត់រិតថាបានបាត់បង់ចៅចហើយ។ 
ចពលមានការបង្ហា ញររប់ពូជ 
តាមការមានបទពិចោធន៏របស់ពួកចយើង,  បានចរៀនព៊ីកតាត សំខាន់ៗប៊ីចៅបួនេំនុេថ្នការររប់ររងការដាក់
បង្ហា ញររប់ពូជ,  ែូេជា៖ 
 
១) របមូលផឋុំរកមុកសិករនិងអនកែឹក ំតាមតំបន់, ដាក់ចៅចគ្នលបំណងព៊ីរចៅប៊ីថ្នការដាក់តំាងបង្ហា ញ 
ររប់ពូជ។ ប ទ ប់មកសំចរេចៅទ៊ីតំាង,ចពលចវលា,សំបុរតអច ជ្ ើញ,និងចធវើខផនការចែើមប៊ីជួយែល់វតថុ
បំណងច េះ។ 
 
រណៈកមាម ធិការកនុងតំបន់និងបចងកើតចៅសនូលសំខាន់ថ្នភូមិច េះចដាយមានភាពជាអនកែឹក ំនិងភាពជាមាា ស់, 
និងជួយសំរលួែល់រពិតតការណ៏។ពិចារណ្ដចៅេំណុេសំខាន់ខាងចរកាមចនេះ៖ 

 ចតើអវ៊ីជាចមចរៀនសំខាន់ខែលអនកឲអនកេូលរមួទំងអស់បានយកចមចរៀនជ៊ីវេះររប់របចភទថ្ន
ែំណំ្ដតាមតំបន់,កសិករផលិតររប់ពូជ,ឬរបធ្លនបទចផសៀងៗចទៀត? 

 ចតើអវ៊ីជាោថ នភាពលកខណេះថ្នការរការទុកររប់ពូជនិងជ៊ីវេះររប់របចភទចៅកនងេំការរបស់
កសិករ,ចតើអវ៊ីអាេឲកសិកមមមានឥទិឌពលនិងផ្លល ស់បឋូរតំបន់របស់អនក?ចតើអនតរកមមអវ៊ីខែលកសិករ
មាននិងពាណិជជកមមឧសាហកមមររប់ពូជ? 

 ចតើមានតំរវូតាមតំបន់ចៅរបចភទបខនលឬកសិរជ៊ីវៈចែើមប៊ីអប់រែំល់អនកមានអាទិភាពកនុងតំបន់
របស់អនក? 

 ចតើអងកការរបស់អនកចរបើរបាស់ការបង្ហា ញររប់ពូជចែើមប៊ីចរៀនអំព៊ី(ការស្រោវរជាវ,កំណត់រតារ
,និង/របមូលទុកខ)ចតើកនុងេំចណ្ដមពូជតាមតំបន់ច េះចៅខតែុេះចទ?ចតើអាេសមស្រសបចៅកនុងការ
ដាក់បង្ហា ញររប់ពូជ? 

 ចតើមានេាប់(ចបើមាន)រដាឌ ភិបាលតាមនិងភាន ក់ង្ហរកសិកមមេូលរមួការដាក់តំាងរបស់ចយើង,និង
ចតើអវ៊ីខែលអនកេង់ពួកគ្នត់ចរៀនព៊ីអវ៊ីអំព៊ីជ៊ីវេះរបស់កសិករនិងរបចភទពូជតាមតំបន់តាមខែលពួក
គ្នត់បានេូលរមួ? 



 ចធវើសុនទរកថា,ពិភាការតាមរកមុ,ចលងណលផង,បទចំដរៀង,សំណ ងដរឿង,ការអប់រមំនការជាក់
លក់និងមិនជាក់លក់,ឬការដធវើបទបង្ហា ញរបស់កសិករដរៀនពីវតទុបំណងពិតរាក សំរប់ 

 រពិតថការណ៏ដនះ?ចូរមនការបដងកើតគំនិត! 
២)ចរជើសចរ ើសទ៊ីកខនលងជួបជំុនិងអនកេូលរមួ 

 រគប់ការបង្ហាញ ញគឺដយងដៅាមបរបិទ 
ខុសៗគ្នប ,របមូលផឋុំពីការរបជំុននបុគគលិក 
អងកការ(NGO)ណ លទក់ទងដៅនិងកសិកមម, 
ដធវើចំការដ ើមផីចិញ្ច ឺមជីវតិដៅកបុងភូមិ,  
ដអាយសហគមន៏ភ្ជជ ប់ជាមួយពាណិជជកមម
របព័ននកសិកមម។ 
ការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជដលើក ំបូង 
ដអាយមនការចូលរមួពីអងគការកបុងតំបន់ 
(NGO),ដហើយរពឺតថិការណ៏ នទដធវើដដាយ 
 

ខលួនឯង,មនការចូលរមួពីសមសភ្ជពអបកមនចំដណះ ឹង,ការដាក់ាំងបង្ហា ញកបុងកណនលងណ លអបក
រពឹំងគិតថាអបកចូលរមួរបមូលផឋុំដដាយវបផធម៏ដផគងៗគ្នប ,សាសន,ឬ ណ លផថល់តនមលនិងជាសាា ន 
ចំលងសំរប់ពួកគ្នត់ណ លមនវតថមន។ ការទំងដនះអាចបដងកើតបណថ ញរគ្នប់ពូជកបុងតំបន់, 
 ូចជាកសិករអាចទំនក់នងដៅកសិករមួយដទៀត ុយពួកដគានទទួលរគ្នប់បណនទមឬពត៏មនអំពី
 ំណំដនះ។មនស្រសថីដរចើនជាងបុរសានចូលរមួនិងនំយកមកនូវរគ្នប់ពូជដាក់ដៅកបុងការដាក់
ាំងបង្ហា ញដនះ,ដដាយមនមូលដហតុពីរយ៉ង:ថមីៗដនះពួកដយើងានស្រសាវរជាវនិងសមា សន៏រកុម
ស្រសថីនិងបញ្ជជ ក់ពីការផថល់ដអាយ ល់ការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ,និងពួកដយើងានបដងកើញរពិតថិការណ៏
ដៅកបុងភូមិណ លមនទីាំងស្រសថីទំងអាចចូលរមួទំងអស់គ្នប ។                                            
ខិតខំដ ើមផីបញ្ជជ ក់ថា លកខណះរគប់រគ្នន់ និងបង្ហា ញពីរគ្នប់ពូជងដៅកបុងរពឺតថិការណ៏ដនះ។ 
រគ្នប់ពូជណ លមនផលខាស់បំផុតនិងចំដណះ ឹងលកបុងការ ុះ ូរពីកសិករមួយណ លយករគ្នប់ពូជពី
តំបន់ឆា្ង យៗ, រមួជាមួយភូមិណ លជិតបំផុតកបុងការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជដនះ,កសិករគ្នម នការ
ចាប់អារមមណ៏ណ លពួកដគមនដហើយឬអវីណ លពួកអាចដធវើដដាយខលួនឯងាន។  ដទះជាយ៉ងក៏ដដាយ
របមូលយកមនុសគទីតំបន់ឆា្ង យៗរមួជាមួយនិងដពលដវលដធវើ ំដណើ រនិង 
នថលចាយវយ,និងជួយផគត់ផគង់ភ្ជសានិយយនិងកាថ ដផគងដទៀតណ លមនតនមលកបុងតំបន់ដនះ។ 
 
មនការអដញ្ជ ើញមន្រនថីរជការ, រកសួងកសិកមម, និងអងគការ នទដទៀតអាចានចំដណះ ឹងពីជីវះ
 ំណំពីកសិករតំបន់ដនះ។មនុសគណ លានចូលរមួរពឹតថិការណ៏រគប់ការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ 
មនការភ្ជញ ក់ដផអើលពីរគ្នប់ពូជទំងដនះគឺានមកពីកសិករ,ដនះជាឪកាស ៏បំផុតដ ើមផរីទរទង់កបុង
ដគ្នលការណ៏អនុវតថន៏និងកមមវធីិណ លការពារ ំណំដផគងៗណ លថយចុះ។  ដទះជាយ៉ងណក៏
ដដាយអបកដរៀបចំរាក ថាមនដពលដវលកបុងដធវើសុនធកថាដលើសដពកឬចំណយដពលដរចើនណ ល
មិនរតូវដៅនិងដគ្នលបំណងននការបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ។ រគ្នប់ពូជរបស់កសិករដៅរគ្នប់ពូជរបដសើ
កសិករមួយដទៀតនិងបឋូរពត៏មនគ្នប ដៅវញិដៅមក។ 



 
៣) ដទៀងទត់ដពលដវល 
 
ការាំងបង្ហា ញរគប់ពូជរតវូណតមនការដកើតដឡើងដៅដពលកសិករដំា ុះសំរប់ទុកដធវើពូជៈ បនធ ប់ពី
ការរបមូលនិងមុនការដំា ុះរបស់ពួកដគ។ ថមីៗដនះពួកដយើងានចុះដធវើសិតទិកបុងរ ូវដំា ុះានបង្ហា ញ
ឲដឃើញថាមនរគប់ពូជតិចតូចដៅកបុងផធះ,  ូដចបះដហើយដធវើឲមនរគប់តិចតូចកបុងការផ្លល ស់បឋូរ។ 
ពួកដយើងក៏បដងកើតឲមនការាំងបង្ហា ញរគប់ពូជដៅដពលរពឹកនិងមិនណមនជានថងលំណហកាយណ រ, 
ដពលណ លអបកភូមិអាចមនដពលចូលរមួាន។ ដរបើសិនជាគិតថាជាសិសគដៅសិកា,ស្រសថី,ឬក៏ជន
ជាតិភ្ជគតិច/រគប់សាសនមកចូលរមួ,រាក ថាគំដរងននការដាក់ាំងបង្ហា ញរតូវដពលពួកគ្នត់
អាចចូលរមួាន។ 
 
៤)ការអដញ្ជ ើញអបកចូលរមួនិងពិភ្ជកាជាមួយពួកគ្នត់អំពីរគប់ពូជអវីរតវូយកមកដាក់ាំង 
                                                           
ពួកដយើងានអដញ្ជ ើញអបកណ លានចូលរមួ 
កបុងបទសមាសន៏អំពីរបពន័នឌរគ្នប់ពូជកបុង
តំបន់របស់ពួកដគ។ កបុងតំបន់របស់ពួកដយើង, 
ណចកជូនរគប់ពូជបណនលចំនួនតិចតូចដដាយមិន
គិតនថលឬសងរគប់ពូជវញិដទ។  
ដយើងានពិភ្ជកាអំពីដគ្នលបំណងពីការ
ាំងបង្ហា ញរគប់ពូជ, និងបញ្ជជ ក់បណនទមថា
ដនះជាដពលណ លរតវូណចកចាយអំពីពូជរកុខ
ជាតិមិនធមមដាកបុងការាំងបង្ហា ញដនះ។ 
ដយើង្ហានរលឹំក ល់ពួកគ្នត់ដទៀតថា
សកមមភ្ជពគឺដផ្លឋ តដៅដលើពូជបណនលកបុងតំបន់, 
មិនណមនពូជ ំណំយករគ្នប់។ពួកដយើងានកំណត់និងបញ្ជជ ក់ឲកសិករមិននំយកមកដៅពូជ 
រកុខជាតិណ លមនរចួនិងពូជណ លានផ្លក ត់ដឡើយ។ថវីដបើការពនយល់ទំងអស់ដនះ, 
កសិករខលះាននយក 
មកកញ្ជ ប់រគ្នប់ធុញ្ដជាតិណ លានផ្លក ត់, ឬរគ្នប់ពូជស្រសូវកបុងតំបន់,បណនថ៉សុទឌសឹងណតកញ្ច ប់ទំងដនះ
មិនណមនានមកពីកសិករទំងស្រសុងដទ, 
រគ្នប់ពូជដៅដលើតុទំងដនះគឺសល់ពីការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ--ាមការរបដមើលដៅមិនសូវមនការ
ចាប់អារមមណ៏ពីកសិករ នទរដទៀតពីបទបង្ហា ញសឋីពី 
សណណឋ តនិងពូជបណនលដទ។ 
 
៥) ការផឋល់ជូនដៅថង់ទដទសំរប់ដាក់រគ្នប់ពូជមុននថងចាប់ដផឋើម 
 



កបុងដពល ំបូងននការចាប់ដផឋើមការបឋូររគ្នប់ពូជរបស់បុគគលិកអងគការកសិកមមរបស់ដយើង, ពួកដគយក
រគ្នប់ពូជយ៉ងដរចើន, បនធ ប់ពីពួកដគានលឺអំពីពូជណ លមនុសគ នទដទៀតានយកមកនិងបញ្ចូ ន
កបុងបញ្ច ីរពូជណ លគួរឲចាប់អារមមណ៏, ពួកដយើងានណចកពូជជាចំដណកជាដរចើនកបុងថង់រយះដពល
របជំុដនះ។  រពឹតថិការណ៏ដនះចំនយដពលជាដរចើន,បនធ ប់ពីពួកដយើងានណចកជូនថង់ផ្លល សធិកតូច
 ល់អបកចូលរមួកបុងដពលដយើងអដញ្ជ ើញចូលរមួការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ,  ដយើងានបិតរកដាស់ 
សំរប់សរដសរដៅដ ម្ ះ,ទីកណនលង,កាលបរដិចឆតនននថងរបមូលផល, របដភទននពូជ,និងលកខណះ 
ពិដសសននរគ្នប់ពូជដនះ,គូសចំណំជាអកគរណតមួយដៅដលើថង់ដនះកបុងពូជមួយខុសៗគ្នប  
(ដាក់សាល ក់សញ្ជដ ដៅដលើថង់ដនះឲដហើយ)ដធវើមនភ្ជពង្ហយស្រសួលដ ើមផកីត់រាទិនប័យកបុងការាំង
បង្ហា ញរគ្នប់ពូជ, បញ្ជជ ក់ថារាក ថាមនរគ្នប់ពូជរគប់រគ្នន់សំរប់ការាមដាន, ពួកដយើងដសបើរ
សូមឲកសិករដាក់រគប់ពូជ២០រគ្នប់យ៉ងតិចណស់ (ជូចរគ្នប់សណណថ តជាដ ើម), សំរប់រគ្នប់លអិ
តៗយ៉ងតិចណស់មួយសាល បរពាកាដហវ។   ឲដៅរកដាស់អដញ្ជ ើញអំឡុងដពលការផឋល់កញ្ជ ប់រគប់
ពូជដ ើមផបីញ្ជជ ក់ឲកសិករស្រសថីគិតថាការ 
ចូលរមួពិតរាក ។ 
 
៦) សំដរចចិតថនិង ឹងរាក ថាដតើពន៏មនអវីរតវូយក    
                             

ការាំងបង្ហា ញរគ្នបពូជគឺជាឪកាស ៏លអ 
សំរប់កសិករដរៀនពីគ្នប ដៅវញិដៅមក,ប៉ណនថ
រពឹតថិការណ៏ដនះក៏ដអាយឪកាសអងអការ
ដផគៀងដរៀនពីកសិករវញិណ រ។ការដំារគ្នបពូជ 
ដលើកទឹកចិតថនិងក៏ ឹងទឹកមុខថាដតើកសិករ
រពួយារមមណ៏ពីរគ្នបពូជបុ៉ណត ។ ដ ើមផីឲកសិករដរៀនពីគ្នប ដៅវញិដៅ 
 មក, បណនថ៉រពឹតថិការណ៏ដនះក៏ជដវលសំរប់ឲអងគការរបស់អបកដរៀនពីពូជ, ការដំា ុះរគ្នប់ពូជ,កសិសករកាន់ណតដរចើនណថមដទៀតនិងដលើកទឹកចិតថនិងទប់សាក ត់ពីការខវះរគ្នប់ពូជ។ 
អបកនិងមនឪកាសានឮពីការបរយិយពីដំា
របស់ពួកគ្នត់ចំៗ,និងពូជណ លពិដសសដៅ
កបុងតំបន់របស់។ 

យកចិតថទុកដាក់សាថ ប់ដពលពួកដគបរយិយដតើពួកដគរបមូលរគ្នប់ពូជនិងដំា។ដតើពួកណគមនជំនញ
កបុងការដំាដៅទីកណនលងគួឲភ័យខ្លល ចនិងមិនមនធនធាន 
ចាស់លស់ឬមនដរចើនដពកនិងមិនកំណត់ដៅកបុងរបព័នឌកសិកមមរបស់ពួកគ្នត់? 
 
របសិនជាពណ៏មនណ លានរបមូលមកដហើយមនមួយដៅជាដគ្នលបំណងរបស់អបក, រាក ថា
ទិនបន័យដគ្នលបំណងរបមូលរគប់រគ្នន់កបុងការរទរទង់,  ូចជាមនការរអាក់រអូលដពលមនការ ុះ
 ូររគ្នប់ពូជ។ សំដរចដៅដគ្នលបំណងពណ៏មនណ លអបករតូវការ,បញ្ជជ ក់ពីដ ើម ំបូងណ លអបកអាច
របមូលនិងទុកដាក់មនការដរៀបចំ។ ចាស់លស់ថាពណ៏មនណ លអបករតវូការរតូវណតមុនដពល, 
មនការណចនឆបកបុងការកត់រានិងវធីិសាស្រសថ នទ( ូចជាថតរបូកសិករជាមួយរគ្នប់ពូជរបស់ពួកដគ,ឬ
ថតឲចំៗដៅពណ៏មនដៅសាល ករបស់រគ្នប់ពូជ) សំរប់កត់រាទុកខដៅចំនួនរគ្នប់ពូជណ លកសិករ



យកមក។ កត់រាដៅដ ម្ ះនិងទីកណនលងរបស់កសិករទុកខង្ហយស្រសួលកបុងការទំនក់ទំនងដ ើមផឲី
កសិករ នទដទៀតចង់ានរគ្នប់ពូជឬពណ័មនដរកាយៗដទៀត។ រគប់កញ្ច ប់រគ្នប់ពូជ, របមូលយក
ដំាណំកបុងតំបន់និងដ ប្ ះរគ្នប់ពូជ,ទីកណនលងដំា ុះ,ដពលដវលដំា ុះ,និងលកខណះពិដសសននពូជ( 
ពណ៏ខុសពីធមមដា, ទំហំ,ដលើន/យឺតដពលរបមូលផល, ុះយូរដពក,រស់ជាតិ,ដៅមនគុណភ្ជពទុកខ
ានយូរ, មនលកខណះដៅមនចំអិន,តំរវូការមនផលិត,ល.....)។ របមូលណតព័ណមនណ លអបករតវូ
ការ,ដរបើតំរង់ធមមា, ដពលដវលមនកំណត់,និងទំរង់កត់រាមនការសមកុសាម ញនិងព័ណមនមិន
ចំាាច់និងចំនយដពលដរចើននិងគ្នម នរបដយជន៏។ រមួបញ្ចូ នសំណួរចុងអតទបទ ូចជា”ដតើណ ល
ពិដសសឬលកខណៈននពូជ?” 
 
៧)សំដរចនូវការរបមូលទិនបន័យរគ្នប់ពូជមុនដពលឬមុនដពលចាប់ដផឋើមននការបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ 
 
អងគការរបស់អបករបណហលជាមនដាក់បង្ហា ញរគ្នប់ពូជគឺជាណផបកននការដរៀនកាន់ដរចើននិងការរបមូល
ព័ណមនអំពីរគ្នប់ពូជរកុខជាតិាមតំបន់,ឬបញ្ជជ ក់ននរបដភទរគ្នប់ពូជ។ ដៅរគប់ដពលការដាក់ាំង
បង្ហា ញរគ្នប់ពូជរបស់ពួកដយើង, មនករដលើកទឹកចិតថយ៉ងខ្លល ំង,ពីដរពាះព័ណមនដផគៀងៗយកដពល
ជាដរចើនដ ើមផីសរដសរទុកខព័ណមនទំងដនះ។ពួកដយើងកំណត់យកដៅចំនួនអបកចូលរមួពីដរពាះ
ដពលដវលដ ើមផរីបមូលព័ណមនអំពីរគ្នប់ពូជនិមួយៗមនរយះដពលយូរ។ ជាមួយការអាននិងសរ
ដសររបស់កសិករមនកំណត់, ពួកដយើងភឹងណផអកដៅដលើជំនួយការកបុងការទំនក់ទំនងាមតំបន់
ភ្ជសានិងសរដសរអំពីពត័មនរគ្នប់ពូជកបុងភ្ជសាដ ើម,ចាប់ដផឋើមភ្ជល មៗដពលកសិករមក ល់ទីកណនលង
របជំុ។ដទះជាសរដសរដលើរកដាសដរពៀងក៏ដដាយ,រតូវការអបកជំនួយការរាំពីរអបកចំនយដពលពីរ
ដម៉ងដ ើមផីកត់រាពត័មនរគ្នប់ពូជចំបងរបស់កសិករសាមសិបអបក។ ពិតជាលអណស់ណ លាន
ទទួលដភញៀវណ លមនបរយិកាសស្រសស់ថាល ដពលណ លដភញៀវមក ល់/ដពលចុះដ ម្ ះ។ 
  
ពួកដយើងដលើកចិតថ ល់អបកគួរយកពត័មនមុនដពលចាប់ដផថើមកមមវធីិដបើអាចដៅរចួ,ដៅដលងផធះរបស់
អបកចូលរមួមុនដពលចាប់ដផឋើមការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ។ ដទះជាយ៉ងណ,ពូកដយើងានរក 
ដឃើញអបកជំនួយការសំរប់ជួយសំរលួការង្ហរចុះដ ម្ ះអបកចូលរមួណ លមក ល់— សំរប់ជំនួយការ
មប ក់យ៉ងដ ៉ចអាចកត់រាអបកចូលរមួចំនួន៥នក—ដ ើមផបីញ្ច ប់ការង្ហរដនះាមដពលកំណត់។ 
ពួកដយើងានសាកសួកសិករណ លានចាកដចញដ ើមផីរាក ថាពួកដគានផ្លល ស់បឋូររគ្នប់ពូជគ្នប រ
ដៅវញិដៅមកនិងមនរគ្នប់ពូជថមីៗយកដៅផធះ។ 
អំពីពត័មនរគ្នប់ពូជរតូវពាយមកត់រាយ៉ងដ ចណស់២កណនលងៈដៅដលើកញ្ជ ប់ថង់រគ្នប់ពូជ,
 ូដចឆះអបកអបកទទួលដភងៀវង្ហយស្រសួល ឹងពីតំបន់រគ្នប់ពូជមកពីណ, ចំណនកឯរកដាសទិនបន័យមួយ
ដទៀតរកាទុកខ ូចជាការទទួលដភងៀវរបស់អងគការ។ កំណត់រាទំងពីរដធវើឲ ំដណើ ការដនះមនការ
រហ័សទន់ដពលដវលដនះគឺជាការសំខ្លន់ណស់។ 
៨)រគប់រគងសំភ្ជរះកបុងរពឹតថការណ៏ 
 



មុនដពល,បុកគលិកការាំងបង្ហា ញគួរដរៀបចំអា រសំរន់និងដភសជៈ,និងអា រនថងរតង់ទំងអស់គ្នប ,
បង្ហា ញដៅមុនមាូបណ លដចញពីការ ុះ ូរ,បនធ ប់ពីរពឹតថដនះ។គួរមនការរបជំុ,ពិភ្ជកា,និងដរៀបចំ
រគ្នប់ពូជណ លានបឋូរគ្នប ដហើយ,មនអបកសំរបសំរលួកបុងតំបន់កាន់កាប់កមមវធីិដនះពិតជា 
សំខ្លន់ណស់។ដរៀបចំចាប់ការង្ហរពិតរាក (ឧទហណ៏,,អបករបមូលឯកសារ,អបកបកណរបភ្ជសារ,
អបកនិយយ,និងជំនួយការបកណរបកបុងរកុម) បុកគលមប ក់ៗានមកចូលរមួការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ
ដនះដធវើឲកមមវធីិដនះ ំដណើ រការកាន់ណតលអរបដសើរ។មនការរចូលរមួពីវបផធម៏ាមតំបន់ដផគងៗវ
មនការទំនកទំនងគ្នប រវងការរការគប់ពូជនិងជវៈីដផយងៗ,រមួបញ្ជូ លទំងបទចំដរៀងឬដលខ នអំពីវធីី
ការរការគ្នប់ពូជឬកសិកមមាមតំបន់, ទំងដនះអាចដធវើឲកសិករមនការចាប់អារមមណ៏កាន់ខ្លល ំងនិង
ចង់ដរៀនអំពីវផងណ រ។ អបកដរៀបចំគួរមនការផចិតផចង់ដតើកមមវធីីរតូវនិងការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជដទៈ 
ការរបជំុមនការចាស់លស់,ណ លការរមួសហការ,ឬក៏រគ្នន់ណតកមមវធីីបុណយអវីមួយ។ 
ដទះជាយ៉ងណគួអដញ្ជ ើញដភងៀវដឡើងមកនិយយ,សុនធកថា,បទបង្ហា ញាមរកុមននកសិករទំង
ដនះណ លរស់ដៅតំបន់ខុសគ្នប , មនការតន្រនថីរ,ឬក៏មនកមមវធីិអវីមួយដផគៀងដទៀតដ ើមផីសំដរចដៅ
ដគ្នលបំណងរពឹតថិការណ៏ដនះ។ 
៩)មនគំដរងកបុងការអប់រ ំ
មួយននដគ្នលបំណង ៏ចំបងននការបដងកើតរពឹតថិការណ៏ដាក់ាំងរគ្នប់ពូជគឺចង់ពិភ្ជកាជាមួយកសិករ
ដៅជំដនឿរនិងការអនុវតថកបុងការរការនិងដរបើពូជកបុងតំបន់,និងណចកចាយដៅទិចនិចកបុងការរការគ្នប់ 
ពូជ។រគប់មនការាំងរគ្នប់ពូជមឋងៗរមួបញ្ជូ លដៅ៣០នទីសំរប់បទបង្ហា ញការវភិ្ជគននការ 
របមូលដៅរគ្នប់ពូជណ លដចញពីរកុខជាតិមនសុខភ្ជពលអ, 
ការសំអាតរគ្នប់ពូជនិង លឲសងួតលអ,និង 
គំនិតដផគៀងៗកបុងការរការរគ្នប់ពូជ។សហភ្ជពរតូវដធវើយ៉ងណសំដរចដៅតំនលននការដរៀនរបស់
កសិករាមរយះវធីិដធវើបទបង្ហា ញទំងដនះ,ផ្លល ស់បឋូរសំនួរអំពីការអនុវតថដៅដលើរគ្នប់ពូជជាមួយការ
រមួបញ្ចូ លពត័មនននលកខណៈការរកាទុកខរគ្នប់ពូជ។ពួកដយើងានដរបើដៅរកនត់និងានគូររបូ
ដ ើមផីដធវើបទបង្ហា ញដៅអវីណ លចង់មនន័យកបុងភ្ជសារដនះ។រកាការទំងដនះមុនដពលការពិភ្ជការ
របស់កសិករមក ល់ដយើងគួរឲរបធានបទអវីមួយដ ើមផីឲពួកគ្នត់ពិភ្ជការដៅកបុងរកុមតូចៗរបស់
ពួកដគ។ 
 
បទបង្ហា ញទំងដនះ,ណ លមនទំងសំនួរនិងចំដលើយពីកសិកររគប់របូ,ផឋល់ឪកាសសំរប់ពិភ្ជការ 
និងបង្ហា ញយ៉ងចាស់លស់ការអនុវតថការរការរគ្នប់ពូជណ លដយើងានដរៀនដពលការាំងបង្ហា ញ
រគ្នប់ពូជ។ ឹងអំពីបទពិដសាធន៏ជាមួយការរការគ្នប់ពូជ ដនះជាសារៈសំខ្លន់ននការចាប់ដផឋើមដៅ
ការនឆបរប ិតដៅនថងអនគតនិងការបដងកើនរបពឌន័រគ្នប់ពូជ 
ាមតំបន់,រមួបញ្ជូ លនិងធានគ្នរគ្នប់ពូជកបុងភូមិ។ឧទហ៏រ,ការរជាវស្រសាវភូមិពីមុនៗណ លចងអុល
បង្ហា ញថាកសិករភ្ជគដរចើនមិន លរគ្នប់ពូជឲានសងួតលអដនះទុកខជាការអនុវតថន៏មិនលអ,និងមន
ការពិភ្ជការកបុងរកមុដៅកបុងរពឹតថការណ៏ដនះដធវើយ៉ងណឲអបកភូមិអនុវតថន៏ាមការសំងួតរគ្នប់ពូជ
កបុង២រដបៀបៈ របមូលផលណ លដៅស្រសស់ឬរគ្នប់ណ លដសើមសំងួតកបុងកន្រនថត់ឬដសអើរដភលើងណតមឋង,
បនធ ប់ដាក់កបុង 
កណនលងរតជាក់(មនកំពស់,ឬកណនលងណណ លកបុងផធះ)ការរការយះដពលយូរ។ផឋល់ឪកាសឲកសិករ 



បដញ្ជញដៅមតិននរកដឃើញរបស់ពួកគ្នត់និងបទពិដសាធន៏កបុងការរការគ្នប់ពូជ,ឧទហណ៏,កបុង 
របដទសកមាុជាដយើងានដរៀនអំពីអបកភូមិខលះទុកខរគប់សណណថ ត ូចជាដខបើយឬាមរនបផលូវដ ើរ។ 
ការរដងគើររបស់រគ្នប់ពូជកាត់បនទយបញ្ជា សតវលអិត។៣ 

១០) ដគ្នលបំណងចំបងននរពឹតថិការណ៏ៈ កសិករានពិភ្ជការគ្នប និងមនការបង្ហា ញពីរគ្នប់
ពូជរបស់ពួកដគ 

ចាប់ពីដគ្នលបំណងពីបឋមមកគឺការ
ផ្លល ស់បឋូរគ្នប់ពូជ,ដយើងរតូវណតមន
ដម៉ងសំរប់កសិករពិភ្ជការអំពី
រគ្នប់ពូជរបស់ពួកដគណ លានយក
មក។ការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ
ានដជាគជ័យដៅាមវធីីដផគៀងៗ។
ជំ នទីមួយ, កសិករពិភ្ជការពី
គុណភ្ជពននរគ្នប់ពូជរបស់រគ្នបពូជ
របស់ពួកជាមួយអបកភូមិគ្នត់,បនធ ប់ 
  

មកដរ ើសយករគ្នប់ពូជ ៏លអបំផុតដ ើមផីដធវើបទបង្ហា ញកបុងរកុមរបស់ពួកគ្នត់,ដទះជាយ៉ង
ណក៏ដដាយ,ការដធវើជូចដនះបដងកើតឲមនការសហការណ៏ពីអបកភូមិមួយដៅអបកភូមិមួយ 
ដទៀត។ដនះជាវធីិណ លានដជាគជ័យបំផុតកបុងការបដងកើតការាំងបង្ហា ញរគ្នបពូជដៅ
របដទសកមាុជា,ណ លអងគការសំរបសំរលួានបញ្ចូ លរកុមណ លមកពីតំបន់ខុសគ្នប ,ទុកឲអបក
អបកទំងដនះពិភ្ជការយះដពលមួយដម៉ងអំពីរបធានបទកបុងការណថរការរគ្នប់ពូជ,របព័នឌ
រគ្នប់ពូជ,និងគុណសមផតថិននពូជាមតំបន់ៈ 

 បដចចកដទសននការរថាររគ្នប់ពូជដផគៀងៗ មប ក់ៗណ លានដរបើរាស់ឬានលឺ
អបកភូមិ នទដទៀតានដរបើរាស់,និងពិភ្ជការអំពីបទបឲពិដសាធទ៏និង 
លទឌផលននបដចចកដទស ៏នទដទៀត(មនរបដយជន៏/គ្នម នរបដយជន៏) 

 វបផធម៏និងការអនុវតថននការ ុះ ូរនិងណចកចាយរគ្នប់ពូជ ដៅកបុងភូមិរបស់ពួក
ដគណមួយនិងរកុមរគសួា/ាមរយះមិតថភ្ជក 

 ពូជរបស់រគ្នប់ពូជណ លពួកដគានយកមក និងលកខណៈពិដសស,ការដសបើរ 
សម,ឬភ្ជពអាចទទួលយកានននពូជដនះ។ 

 
១១) គំដរងកបុងការផ្លល ស់បឋូររគ្នប់ពូជ 
 
ដាក់កាលវភិ្ជគសំរប់ពិភ្ជការាមធមមានិងដពលរាប់បង្ហា ញដ ើមផីបដងកើនការសហការ
ណ៏រវងកសិករនិងកសិករ។កសិករ នទដទៀតអាចសួរកសិករ នទដទៀតចំៗពីពូជរគ្នប់ពូជ



របស់កសិករដនះណ លានយកមក។ ាមការណចកចាយចំនួនរគ្នប់ពូជ ៏តូចកបុងករណីមិន
រតូវការចំណយ,កបុងការកមមវធីិការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជពួកដយើងមនផថល់ថង់សំរប់
ដាក់រគ្នបពូជដដាយមិននថលកបុងផ្លល ស់បឋូររវងកសិករ។ សំរប់ឧទហណ៏ននការ ុះ ូររគ្នប់
ពូជណ លមនចំនួនដរចើនណ លដរបើន័យដផគៀងកបុងសំរលួការផ្លល ស់បឋូរ,អានអំពី“រគ្នប់ដរចើនដៅ
នថងអាទិតយ”ដៅកបុងរបដទសអង់ដគលស(http://www.seedysunday.org/),នដាយ៉ របពឌ័ន
រគ្នប់ពូជ(http://www.navdanya.org/earth-democracy/seed-sovereignty), 

និងរគឹសាទ ននប៉តងដធវើការជាមួយធនគ្នរគ្នប់ពូជ
(http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-

supply/community-seed-banks-for-maintaining-genetic)កបុងរបដទសណណខ ។ 
 
ពិចាណរដតើរគ្នប់ពូជបុ៉នម នានណចកចាយនិងមនណទិពលការបថូររគ្នប់ពូជគ្នប រ។ 
ដៅដពលមនការាំងរគ្នប់ពូជ ំបូង,អងអការECHOានយកពីធនគ្នររគ្នប់ពូជពីរបដទស
នថ,ណ លកសិករានរកដមើលកបុងដពលណតមួយដហើយការផ្លល ស់បឋូររគ្នប់ពូជកសិករនិងកសិករ
ានដកើតដឡើង។កសិករពិតជាចង់ានកញ្ជ ប់រគ្នប់(ណ លមនន័យថាពួកដគចង់ានរបស់
ណ លមនតំនលជាងរគ្នប់ពូជរបស់ពួកដគ)មនន័យថាពួកដគបំដភលចដចាលរគ្នប់ពូជរបស់
ពួកដគនិងបថូអារមមណ៏ចង់ានរគ្នប់ពូជកបុងធនគ្នររគ្នប់ពូជដៅវញិ,ណ លបញ្ច ប់កបុងការ
ផ្លល ស់បថូរគ្នប់កបុងតំបន់យ៉ងឆា្ប់រហ័ស។ បនធ ប់ការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជរចួ,រគប់កសិករ
ទំងអស់និងតទទួលដៅរបស់ដផគៀងគ្នប “ការ ូរ”ននធនគ្នររគ្នប់ពូជ, ូដចបះការណចកចាយមិន
កំណត់ននការផ្លល ស់បថូរគ្នប់ពូជ។ 
 
១២) ំដណើ រការទិនបន័យការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជនិងាមដានជាមួយសហគមន៏ចូលរមួ 

 
រពឹតថិការណ៏ានចប់ដៅយ៉ងដលើន, 
អងអការរបស់អបកគួដធវើដឡើងវញិដៅការ
ពិភ្ជការសំរប់បុកគលិក,ដ ើមផីដធវើយ៉ង
ណឲរកីចំដរ ើនសំរប់ការដាក់ាំងបង្ហា ញ
រគ្នប់ពូជដពលដរកាយដទៀត។ អងអការ
កំពុងណតការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ
ាមតំបន់អាចដធវើការាមដានពីបញ្ជា ,
ការសំដរចចិតថ, អវីណ លកសិកររពយួពី,ឬ

មនគំនិតអវីមួយដៅកបុងដពលការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជ។ កសិករអាចបញ្ជជ ក់នូវរបដភទពូជ
ណ លពួកចង់រកាទុកខ,ឬមនគំនិតដតើដធវើយ៉ងណអាចបដងកើតធនគ្នរគ្នប់ពូជាមសហគម
ន៏ាន,ឬដសបើសូមនូវពូជដផគៀងដទៀត,ពាយមសួរពួកគ្នត់អំពីដតើានដំាពូជថមីៗណ លឬដទ, 

http://www.seedysunday.org/
http://www.navdanya.org/earth-democracy/seed-sovereignty
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-supply/community-seed-banks-for-maintaining-genetic
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-supply/community-seed-banks-for-maintaining-genetic


ដតើពួកដំាយ៉ងដម៉ច,ដហើយនិងដតើកសិករដរៀនអវីានដរចើនបំផុតពីការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់
ពូជឬពួកដគចង់មនកមមវធីីដនះដៅនថងអនគត។ 
ចំណុចមនរបដយជន៏ខលះនិងលទឌផលននការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជៈ 

 កសិករនិងអងគការកសិកមមននមនភ្ជពរកីរយកបុងរពឹតថិការណ៏,និងមនឪកាសកបុង
ការពិភ្ជកាអំពីតំនលននបណនលណ លពួកដគានផលិត។ 

 បុកកលិកអងគការនិងអបកភូមិមនឪកាសកបុងការពិភ្ជកាអំពីបញ្ជា រគ្នប់ពូជកបុងតំបន់និង
គំនិតដតើដធវើយ៉ងណឲពួកដគដធវើយ៉ងរមួន គ្នប ដ ើមផីពរងឹងរបព័នឌរគ្នប់ពូជកបុង 
តំបន់។អងគការកបុងតំបន់គួផឋល់អាទិភ្ជពដៅ ល់អងគការធនគ្នជាតិរបស់Echoដៅ
អាសីុ។ 

 រគប់បណបបយ៉ង,ជាអបកមនបទពិដសាធទ៏កបុងការអភិវឌណន៏កសិកមម/ឬរកសួង
កសិកមមានណផញកដផញើលដៅជីវះរគប់របដភទាន ុះកបុងសហគមន៏។ 

 ការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជចាយថវកិារដរចើនជាងបនថិចបនថួចដរបើសិនរមួបញ្ចូ ល
ទំងការបង្ហា ត់បំប៉នបណនទមឬការរបជំុ។ 

 ការដាក់ាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជផថល់នូវឪកាសសំរប់កសិករពិភ្ជកានូវការរកាទុកខ
ដៅរគ្នប់ពូជណ លភ្ជជ ប់ការទក់ទងដៅពាណជិ កមមរបព័នឌកសិកមម។ 
ដៅកបុងបទពិដសាធន៏របស់ពួកដយើង,កសិករណណ លានដំា ុះរគ្នប់ពូជណ លពួក
ដគានរកាទុកខពីមុន(្ងដាវ,្ងនរ)៉ណ លាននំយកដៅរគ្នប់ពូជបណនល ៏លអ
ដៅកបុងកមមវធីិបង្ហា ញរគ្នប់ពូជបនធ ប់កសិករណ លានធាល ប់ដធវើពាណជិ កមមរគ្នប់ពូជ
(របដទសកមាុជា)។ កសិករពិភ្ជកាាមរកុមដៅដពលកំពុងាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជនិង
អាចពិចារណដៅទិ ឌភ្ជពននផលិតផលរបស់ពួកដគ។ឧទហរណ៏,ពួកដគសួរាមសំ
នួរ: ដតើដៅដពលណនិងដតើកសិករដធវើការ ឺកជញ្ជូ នរគ្នប់ ដៅកណនលង  រគ្នប់ពូជយ៉ង
ដម៉ច?ឮដតើមនពូជដៅកបុងតំបន់ណ លមនតំនលគ្នម នដៅកបុងធនធានពាណិជ កមម?ដតើ
ពួកដគមនបទពិដសាធន៏ឬាត់បង់ដៅដពល ំណំ?ដតើដដាយរដបៀបណណ លសហ
គមន៏របស់ពួកដគរការគ្នប់ពជកបុងតំបន់?ពួកដគគួណតពិភ្ជកាដ ើមផី្នការដៅ
 ល់ពាណិជជកមមរគ្នប់ពូជង្ហយស្រសួលកបុងការរតូវការ,លអបំផុតពួកគួរ ពរងឹងកបុងការ
រការគ្នប់ពូជរបស់ពួកដគ។ 
 

អងគការECHOមនចំណំអារមមណ៏យ៉ងខ្លល ំងកបុងការចូលរមួគដរមងការដាក់ាំងបង្ហា ញ
រគ្នប់ពូជ។សូមដមាថ ដផញើមកនូវគំនិតនិងបទពិដសាធន៏ណ លអាចជួយ ល់កសិករកបុងការ
ដំាពូជ ំណំណ លស្រសប់ាមតំបន់ដនះ៕ 
 
សំរប់ពត៏មនបណនទម  
 



ពីរចំណុច,ធនធានអនុវតថន៏អនឡាញពីការដផថើមគំនិតដនកបុងទវីបអារហិចនិងជួយការ
បណនទមកបុងការដរៀបចំ,ផាយពាណិជជកមម,និងជួយកបុងការទទួលចំដណះ ឹងពីការដាក់
រគ្នប់ពូជរបស់អបក។ដៅកបុងរបដទសឋានសាន 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/ag387e/ag387e00.pdf),ការដាក់តំាងបង្ហា ញរគ្នប់
ពូជររប់របចភទបានចាប់ចផតើមរកមុកសិករតូេមួយ(ែូេខែលចយើងបានរា៉ាយរា៉ា ប់)រកមុថ្នកសិករ,
និងកសិករឯកជនរាប់ពាន់ ក់។រមួប ជ្ូ លចដាយកសិករជំ ញចធវើបទបង្ហា ញែល់អនកវកឹវនឹចៅ
ចលើរគ្នប់ពូជ,ស្រសង់យកេំនុេសំខាន់និងអតតបទចផសងចទៀត។ពួកចរឲរំនិតថារួខតចធវើការដាក់
តំាងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជជាចរៀងរាល់ឆ្ន ំ,និងរមួប ា្ូ លរំនិតវបបធម៏ចៅចលើកសិកមមររប់របចភទច េះ
បចងកើតនូវការចាប់អារមមណ៏ខថមចទៀត,ទយយុវជនឲចាប់អារមមណ៏,និងជួយែល់អនកេូលរមួចរៀន
ព៊ីរពឹតតិកាលច េះចដាយជាប់ជានិេា។ ឯកោរចនេះមានផតុកចៅការដាក់តំាងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជចា
ចរេើននិងជារំររូអាេចធវើចៅតាម។ ចៅកនុងរបចទសមូោមប៊ី
(http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/women-and-food-sovereignty/save-
seed)  កសិករានដធវើការសហការជាដរៀនរល់ឆា្ប ំជាមួយអងគការ,មជឈមណឍុ លាំង
បង្ហា ញរគ្នប់ពូជនិងការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជាមតំបន់នន,និងាមកដនលងតូចៗដផគៀង
ដទៀត។ 
ឯកសារជំនួយ 
គំដរង FAO-LinKS,មិថុន,២០០៦,ការាំងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជដផគៀងដៅកបុងរបដទស 
ឋានសានៈ ការណណនំកបុងការាំងរគ្នប់ពូជ,រាយការដលខ៥១ . 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/ag387e/ag387e00.pdf ឬ 

http://www.fao.org/docrep/009/ag387e/ag387e00.htm 

      បាកឺ,ន៊ីកូនិងហវ៊ីល៊ី ហសនិឺន  មា៉ាត៊ីចន ចមនែូោ,ខែកញ្ហដ ២០០៩ ចរបើសិនអនកមិនរកាទុកខរគ្នប់ពូ 

      របស់អនក,អនកមិនជាកសិករពិតរបាកែចទ។
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/women-and-food-

sovereignty/save-seed 
 

 

 

េំណំ្ដ 

១ សងគមអភិវឌ្ណន៍ ឌ្៊ីកុង ចៅកនុងរបចទស ឥណ្ដឍ  អានរដា របាចែស បានចធវើការយ៉ាងធំ កនុងមួយ
ទសសវតសន៍ ចែើមប៊ីជួយឲយរបជាជនកនុងភូមិសចរមេបាននូវសុែចសបៀងអាហារចៅកនុងតំបន់ែ៊ីសៃួត 
ខកខរបែ៊ីឲយមានជ៊ីវជាតិ និង ចរបើរបាស់ែំណំ្ដពូជកនុងតំបន់។ សហរមន៍ធ គ្នរ រគ្នប់ពូជ បាន
កំពុងខតពាយមបំចពញកិេាការច េះ។ សរមាប់ពត័មានបខនថម សូមេូលចៅកាន់ចរហទំព័រ 
http://www.ddsindia.com/www/default.asp  
២ មជឈមណឍ លឥទធិពលECHO អាសុ៊ី បានរបតិបតតិកាណ៍ចផ្លត េះផតូររគ្នប់ពូជជាមួយ NICORD។ 
របចទសថ្ថ និង របចទសកមពុជាបានរបារពវការតំាងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជជាថ្ែរូ បានចរៀបេំចឡើង
ចដាយ សកលវទិាល័យថ្នរែឌចផនសលចវចញៀ (សហរែឌអាចមរកិ) សកលវទិាល័យមា៉ា េូ 
(របចទសថ្ថ) អងគការអភិវឌ្ឈន៍ហូល៊ីសទិក (របចទសកមពុជា) ។ ការសិកាចដាយចផ្លត តចលើែំណំ្ដ

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/ag387e/ag387e00.pdf
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/women-and-food-sovereignty/save-seed
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/women-and-food-sovereignty/save-seed
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/ag387e/ag387e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/009/ag387e/ag387e00.htm
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/women-and-food-sovereignty/save-seed
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/women-and-food-sovereignty/save-seed
http://www.ddsindia.com/www/default.asp


ចែើមប៊ីបចងកើនរគ្នប់ពូជ ខែលអាេបរចិភារបាន។ មានន័យថា ការចផ្លត តសំខាន់ចៅចលើែំណំ្ដមិន
ខមនរគ្នប់ធុ ដ្ជាតិ ខែលមានជ៊ីវជាតិបំប៉ានែពស់ បរោិថ នវទិា និងតថ្មលចសកិេា។ 
៣ សំរាប់ពត័មានបខនថមអំព៊ី់” វធិ៊ីធមមតាសំរាប់រកាទុកខរគ្នប់សខណត ត“ព៊ីអងកការECHOសូមេូល
ចៅកាន់ចរហទំព័រhttp://www.echonet.org/content/100cropSeed/758. 

សចងខបអំព៊ីការដាក់តំាងបង្ហា ញរគ្នប់ពូជចដាយECHOអាសុ៊ីកនុងឆ្ន ២ំ០១០‒២០១១ 

ទីតាំង  សីលូង,ខាងជ ើង
ររជទសឥណ្ឌា  

ឆាងដាវ,ខាងជ ើង
ររជទសថៃ 

 ឆាងថ ៉ៃ,ខាងជ ើង
ររជទសថៃ 

 ស្វវ យជ ៀងររជទសកម្ពុជា 

ររជេទេូម្ ិ សហគម្នដ៏ែល
ដាចឆ់ាា យពីគ្នា  

 កសិកម្មគឺជាដនាកថន
កា ចញ្ច ឹម្ ីវតិដររ
ម្ធ្យម្,សនតិសុខែី
ៃយចុុះ 

 កសិកម្មគឺជាដនាក
ថនកា ចញ្ច ឹម្ ីវតិ
ដរររឋម្,សនតិសុខ
ែីលអ 

កា ជធ្វើពាណិិជ កម្មនិង
កសិកម្មគឺជាដនាកថនកា ច
ញ្ច ឹម្ ីវតិដរររឋម្ 

កា និយម្ ការគ្នរ់
ពូ  រស់កសិក  

 ខពស់  ខពស់លមម្   ខពស់ ទារលមម្ 

 អាកចូល មួ្ អាកកសិកម្ម៣៦
នាកប់ានចូល មួ្ 

កសិក ៣៣៧នាក់
(ស្រសតី២១,រ ុស១៦,
ពួកជគជាជាជាតិឌា
រាង) អាកបានយក
រគ្នរពូ់ ម្ក២៩នាក់
(ស្រសតី២១,រ ុស៨នាក់ 

កសិក ៣០នាក់
(ស្រសតី២២នាករ់ ុស
៨នាក)់ នជាតិឡា
ហូនិងអាខា,ទាាំង
៣០នាក់យករគ្នរ់
ម្ក 

កសិក ៦០នាក(់ស្រសតី ៣៤
នាក,់រ ុស២៦នាក)់ពួកជគ
 នជាតិដខម,៥៤នាកប់ាន
យករគ្នរពូ់ ម្ក 

ចាំនួនេូម្សិ្វស្រសតថន
េូម្ ិ 

១៦នាកព់ីអងគកា 
NEររជទសឥណ្ឌា  

៣េូម្មិានចាំងាយពី 
រីគីឡូ  

៤េូម្មិានចាំងាយ
ពី រីគីឡូ 

១១ េូម្មិានចាំងាយ
ហាសិរគីឡូ 

 ចាំនួនថនរកុម្ ន
ជាតិភាគតិច  

១២⁺ ២  ៤ ១ 

ចាំនួនរគ្នរពូ់ ដែល
បានយកម្ក 

២៥ពូ យកម្ក ១៨១កញ្ជរ់ ២៤៧កញ្ជរ់  រសដាងគ្នា ៣៥០ពូ កាុង
កសិក ៥នាក់ 

 ទិនានយ័រគ្នរពូ់ 
 រស់កសិក  

ធ្ម្មត  សតងដ់ារ៉ៃដនតពិបាក
រាំជពញ 

ជររើទាំ ងខ់លី សកិក ជទើរម្កែល់កដនលង
ចុុះជ ម្ ុះ,រុកគលិកសួ ៦សាំ
នួ អាំពីរគ្នរពូ់ ,និងវធិ្ីដៃ
 កា 
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