ការដាក់បង្ហាញរគប់ពូជ៖ ការរកាទុកកា
ខ រផ្លលស់បូរគប់
ឋ
ពូជកបុងតំបន់ដ ើមផីរទរទង់
ជីវះរគប់របដភទ។

ECHO កំណត់រាអាសុី
ការផគត់ផគង់តាមតំបន់សំរាប់កំណត់រតាអភិវឌ្ណន៏អុ៊ីកូ
ចេញថ្ថៃទ៊ី១២,ខែមករា,ឆ្នំ២០១២
ដដាយ លូរ ដអស ម៉ នឺ យូ ឺ( Laura S. Meitzner Yoder, Ph.D )និង វ ីនដសន រ ីសីអាឌី
(Vincent Ricciardi)

ការណណនំ៖
ដពលអបកឆលងកាត់ តំបន់ ពិដសសននពូជ ំ ណំណ ល ុ ះកបុងតំ បន់ របស់អបកដនះ,

ដតើអបកដធវើយ៉ងណអាចឲកសិករទនទដទៀតសាកលផងដាំពូជ ំណំទំងដនះ? ដរបើ សិនដបើកសិករឲ
អបក៣០រគប់ពូជណ លណបលកពី តំបន់ដនះ, ដតើអក
ប ផឋល់ឲរគប់ ពូជដនះយ៉ ងដម៉ ច? ដតើ រគប់ពូជរគប់
ណឋប់កុងសហគមន៏
ប
ណ លអបកដធវើការដដាយរដបៀបណ?

ដៅកបុងអតទបទដនះ, ដយើងនិ ងណចកចាយអំពី
Echo អាស៊ី ខែលមានបទពិចោធន៏កុងកា
ន
ទទួ លចភញៀវថ្នដាក់បង្ហាញររប់

ពូ ជ៤ែងែុ សគ្ននៗ។ ចយើងផឋល់ចៅប៊ី ចៅបួ នេំ
នុ េសំខាន់ ៗថ្នសមាសភាពការដាក់ តាំងររប់
ពូ ជ, ែូ ចេឆេះអនកអាេចរៀនព៊ីបទពិ ចោធន៏ របស
ចយើង ចរបើ សិនចបើ អងគការរបស់ចាប់ អារមមណ៏កនុង
ការបងាញររប់ពូជខែរ។

េំ ណុេសំខាន់ សកមមភាពថ្នបណ្ដ
ឋ ញថ្ែររូ រ
និ មួយួៗរបស់Echoរឺ ចែើ មប៊ីជួយរទរទង់កសិករកនុងតំបន់ ,ការចធើព
វ ិ ចោធន៏ ,និ ងផឋល់ឲពូជរុកខជាតិខែល
ែុ េះបានលអចៅកនុងតំបន់ច

េះ។ ែំ ណ្ដំនិងពូជខែលអាេឲផលចៅកនុងតំ បន់ ច

េះរឺ សំខាន់ សំរាប់

សំរាប់ែំណ្ដំពិតរបាកែច

េះ។ យល់ែឹងអំ ព៊ីររប់ របស់កសិករ, សំភារេះ, និងការអនុវតត រឺ ជាខផនក

កសិករតាមសហរមន៏ តូេៗ។ ភារចរេើនកនុងចពលការផ្លលស់បូខែលចរបើ
ឋ
រចបៀបពាណិជជកមមររប់ ពូជ
សំខាន់ បំផុតចែើមប៊ីឲរបព័នដា
ឌ ំែុេះរ ៊ីកេំ ចរ ើន។
ធ

គ្នរររប់ពូជរបស់ECHO

[http://www.echonet.org/content/SeedBank,
http://asia.echonet.org/content/ECHO%20Asia%20Seed%20Bank]បចងកើនពូជ
ដាំណ្ដំ។ ការដាក់តាង
ំ ររប់ពូជជាខផនកមួយខែលជេះឥទិព
ឌ លនិងរ ៊ីករាយសំរាប់ការផ្លលស់ររប់ពូជគ្ននចៅវ ិញចៅមក
, ការបង្ហាញញនិងរួមេំ ខណកខេកចាយថ្នររប់ ពូជលអបំផុតការទទួ លយកសំភារេះចែើ មប៊ីចធវើការោកលបងព៊ីកសិករ
ែថ្ទចទៀតខតមតង។ ការចធវើរពឹ តិ កា
ត រណ៏ចនេះណ្ដំ កសិករទំងអស់រម
ួ គ្នន,ជាមួ យររប់ ពូជរបស់ពួកចរ, ចហើយមាន
អតថន័យថ្នការដាំែុេះតាមតំបន់កុងសកមម
ន
ទំងចនេះ៖ បទបង្ហាញអំ ព៊ីពូជខែលពួកចរបានដាំ, ចធវើជំនួយររប់ពូជដាំ

ណ្ដំ , ការ ពិ ភាកាបញ្ហ
ា រររប់ សំខាន់ របស់ពួកចរ, ចហើយបានចរៀនចរេើនចទៀតអំ ព៊ីការចរជើ សចរ ើសររប់ ពូជនិ ងការ

រកាទុកខ។ ចៅកនុងតំ បន់ ែលេះខែលកសិករបានបាត់បង់ពូជឬដាំណ្ដមកនុងតំ បន់ ច

េះ, ោឋលចឡើងវ ិញនិងពរង៊ីក

ររប់ ពូជតាមតំបន់ ជាកចនលើសខែលអាចេជួ យកសិករចជៀសផុតព៊ី បំណុលែខែលនិ ងបចងកើតសនតិសុែចសបៀងកនុង
១

តំ បន់ ។

កនុងឆ្នំ២០១០ -២០១១, Echo តំ បន់ អាស៊ី មជឈមណឍលឥទិព
ឌ លនិងថ្ែរូរ

២

មានការររប់ររងកនុងការ

ស្រោវរជាវរបព័នឌររប់ពូជចៅកនុង៣ភួមិរយេះចពល៣ខែខែលរបមូ លផឋំុចៅភូមិភារខាងចជើងថ្នរបចទសថ្ថ
និ ងកមពុជា។កនុងតំ បន់និមួយៗ,ការស្រោវរជាវខាលំងបំផុតច

េះរឺ ការបង្ហាញររប់ពូជ,កសិករររប់ រប
ូ បានេូលរួម

ចរៀនព៊ី ររប់ ពូជព៊ី គ្នននិងមានែុ េះែូ រររប់ ពូជគ្ននចៅវ ិញចៅមក។ ពួ កចយើងបានជួយការដាក់ បង្ហាញររប់ ពូជចៅ
របចទសឥណ្ដ
ឍ ។ការបង្ហាញផឋល់ចៅឪកាសកនុងការចរៀនចរេើនព៊ី កសិករមួ យចៅកសិករមួ យចទៀតចហើយអាេ
ផ្លលស់បូពូ
ឋ ជបខនលផងខែរ។ កនុងការដាក់បង្ហាញមឋងៗរបស់ពួកចយើង, កសិករនិងអនកេូ លរួមែថ្ទចទៀតអាេច

ើញ

ចៅពូ ជែលេះនិ ងពូជរបចភទតាមតំបន់ខែលពួ កចរមិនធ្លលប់ បានោកល់,ឬក៍ពួកគ្នត់ រិតថាបានបាត់ បង់ ចៅចហើយ។

ចពលមានការបង្ហាញររប់ពូជ
តាមការមានបទពិ ចោធន៏របស់ពួកចយើង, បានចរៀនព៊ី កតាតសំខាន់ ៗប៊ី ចៅបួ នេំនុេថ្នការររប់ ររងការដាក់
បង្ហាញររប់ពូជ, ែូ េជា៖

១) របមូលផឋំុរកុមកសិករនិងអនកែឹក
ររប់ពូជ។
បំណងច

េះ។

តា
ំ មតំបន់, ដាក់ចៅចគ្នលបំណងព៊ីរចៅប៊ីថ្នការដាក់តាង
ំ បង្ហាញ

ប ទ ប់មកសំចរេចៅទ៊ីតាង
ំ ,ចពលចវលា,សំបុរតអច្ជញ
ើ ,និងចធវើខផនការចែើមប៊ីជួយែល់វតថុ

រណៈកមាមធិ ការកនុងតំបន់និងបចងកើតចៅសនលសំ
ខាន់ថ្នភូ មិច
ូ

េះចដាយមានភាពជាអនកែឹ ក

ំនិងភាពជាមាាស់,

និ ងជួ យសំរល
ួ ែល់រពិតតការណ៏។ពិ ចារណ្ដចៅេំណុេសំខាន់ ខាងចរកាមចនេះ៖


ចតើអ៊ីវជាចមចរៀនសំខាន់ខែលអនកឲអនកេូលរួមទំងអស់បានយកចមចរៀនជ៊ីវេះររប់របចភទថ្ន
ែំណ្ដំតាមតំបន់,កសិករផលិតររប់ពូជ,ឬរបធ្លនបទចផសៀងៗចទៀត?



ចតើអ៊ីវជាោថនភាពលកខណេះថ្នការរការទុកររប់ពូជនិងជ៊ីវេះររប់របចភទចៅកនងេំការរបស់
កសិករ,ចតើអ៊ីអា
វ េឲកសិកមមមានឥទិ ឌពលនិ ងផ្លលស់បូឋរតំបន់របស់អនក?ចតើអនតរកមមអ៊ីវខែលកសិករ
មាននិងពាណិជជកមមឧសាហកមមររប់ពូជ?



ចតើមានតំរវូ តាមតំបន់ ចៅរបចភទបខនលឬកសិរជ៊ី វៈចែើ មប៊ីអប់រ ំែល់អនកមានអាទិ ភាពកនុងតំ បន់
របស់អក
ន ?



ចតើអងកការរបស់អនកចរបើរបាស់ការបង្ហាញររប់ពូជចែើមប៊ីចរៀនអំព៊ី(ការស្រោវរជាវ,កំណត់រតារ
,និង/របមូលទុកខ)ចតើ កុងេំ
ន
ចណ្ដមពូ ជតាមតំបន់ ច
ដាក់បង្ហាញររប់ពូជ?



េះចៅខតែុ េះចទ?ចតើ អាេសមស្រសបចៅកនុងការ

ចតើមានេាប់(ចបើមាន)រដាឌភិបាលតាមនិងភានក់ង្ហរកសិកមមេូលរួមការដាក់តាំងរបស់ចយើង,និង
ចតើអ៊ីវខែលអនកេង់ពួកគ្នត់ចរៀនព៊ីអ៊ីវអំព៊ីជ៊ីវេះរបស់កសិករនិងរបចភទពូជតាមតំបន់តាមខែលពួក
គ្នត់បានេូលរួម?





ចធវើសុនទរកថា,ពិភាការតាមរកុម,ចលងណលផង,បទចំដរៀង,សំណ ងដរឿង,ការអប់រ ំមនការជាក់
លក់និងមិនជាក់លក់,ឬការដធវើបទបង្ហាញរបស់កសិករដរៀនពី វតទុបំណងពិតរាក សំរប់
រពិតថការណ៏ដនះ?ចូរមនការបដងកើតគំនិត!

២)ចរជើសចរ ើសទ៊ីកខនលងជួបជុំនិងអនកេូលរួម
រគប់ ការបង្ហាញញគឺ ដយងដៅាមបរ ិបទ
ខុ សៗគ្នប,របមូ លផឋំុពីការរបជុំននបុ គគលិក

អងកការ(NGO)ណ លទក់ទងដៅនិងកសិកមម,
ដធវើចំការដ ើ មផីចិញ្ចឺមជីវ ិតដៅកបុងភូ មិ,

ដអាយសហគមន៏ ភ្ជជប់ ជាមួយពាណិជជកមម
របព័ នក
ន សិកមម។
ការដាក់ ាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជដលើក ំ បូង
ដអាយមនការចូ លរួមពីអងគការកបុងតំ បន់
(NGO),ដហើយរពឺ តិ កា
ថ រណ៏ នទដធវើដដាយ

ខលួនឯង,មនការចូ លរួមពីសមសភ្ជពអបកមនចំ ដណះ ឹ ង,ការដាក់ ាំងបង្ហាញកបុងកណនលងណ លអបក
រ ំពឹងគិតថាអបកចូ លរួមរបមូ លផឋំុដដាយវបផធម៏ ដផគងៗគ្នប,សាសន,ឬ ណ លផថល់តនមលនិងជាសាាន
ចំ លងសំរប់ពួកគ្នត់ ណ លមនវតថមន។ ការទំងដនះអាចបដងកើតបណ
ថ ញរគ្នប់ពូជកបុងតំបន់,

ូ ចជាកសិករអាចទំ នក់នងដៅកសិករមួ យដទៀត ុយពួ កដគានទទួ លរគ្នប់បណនទមឬពត៏ មនអំពី
ំ ណំដនះ។មនស្រសថីដរចើនជាងបុ រសានចូ លរួមនិងនំយកមកនូវរគ្នប់ពូជដាក់ ដៅកបុងការដាក់

ាំងបង្ហាញដនះ,ដដាយមនមូ លដហតុពីរយ៉ ង:ថមីៗដនះពួកដយើងានស្រសាវរជាវនិ ងសមាសន៏ រកុម
ស្រសថីនិងបញ្ជ
ជ ក់ពីការផថល់ដអាយ ល់ការាំងបង្ហាញរគ្នប់ ពូជ,និងពួកដយើងានបដងកើញរពិតិ កា
ថ រណ៏
ដៅកបុងភូមិណ លមនទី ាំងស្រសថីទំងអាចចូ លរួមទំងអស់គ្នប។
ខិ តខំ ដ ើ មផីបញ្ជ
ជ ក់ ថា លកខណះរគប់រគ្នន់ និងបង្ហាញពី រគ្នប់ពូជងដៅកបុងរពឺ តិកា
ថ រណ៏ដនះ។

រគ្នប់ពូជណ លមនផលខាសប
់ ំផុតនិងចំដណះ ឹងលកបងការ
ុះ ូរពីកសិករមួយណ លយករគ្នប់ពូជពី
ុ
តំបន់ឆា្ងយៗ, រួមជាមួ យភូមិណ លជិតបំផុតកបុងការដាក់ ាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជដនះ,កសិករគ្នមនការ

ចាប់ អារមមណ៏ណ លពួកដគមនដហើយឬអវីណ លពួកអាចដធវើដដាយខលួនឯងាន។ ដទះជាយ៉ ងក៏ ដដាយ
របមូ លយកមនុ សគទីតំបន់ឆា្ងយៗរួមជាមួ យនិងដពលដវលដធវើ ំដណើរនិ ង

នថលចាយវយ,និងជួ យផគត់ផគង់ភ្ជសានិ យយនិ ងកាថដផគងដទៀតណ លមនតនមលកុងតំ
ប
បន់ ដនះ។
មនការអដញ្ជើញមន្រនថីរជការ, រកសួងកសិកមម, និងអងគការ នទដទៀតអាចានចំ ដណះ ឹ ងពីជីវះ
ំ ណំពីកសិករតំ បន់ ដនះ។មនុ សគណ លានចូ លរួមរពឹតិ កា
ថ រណ៏រគប់ ការដាក់ាំងបង្ហាញរគ្នប់ ពូជ
មនការភ្ជញក់ដផអើលពី រគ្នប់ពូជទំងដនះគឺ ានមកពីកសិករ,ដនះជាឪកាស ៏បំផុតដ ើ មផីរទរទង់កុង
ប
ដគ្នលការណ៏អនុ វតថន៏និងកមមវ ិធី ណ លការពារ ំណំដផគងៗណ លថយចុ ះ។ ដទះជាយ៉ ងណក៏

ដដាយអបកដរៀបចំ រាក ថាមនដពលដវលកបុងដធវើសុនក
ធ ថាដលើសដពកឬចំណយដពលដរចើនណ ល
មិ នរតូវដៅនិងដគ្នលបំ ណងននការបង្ហាញរគ្នប់ពូជ។ រគ្នប់ពូជរបស់កសិករដៅរគ្នប់ ពូជរបដសើ
កសិករមួ យដទៀតនិងបឋូរពត៏ មនគ្នបដៅវ ិញដៅមក។

៣) ដទៀងទត់ដពលដវល
ការាំងបង្ហាញរគប់ ពូជរតូវណតមនការដកើ តដឡើងដៅដពលកសិករដាំ ុះសំរប់ទុកដធវើពូជៈ បនធប់ ពី
ការរបមូ លនិងមុ នការដាំ ុះរបស់ពួកដគ។ ថមីៗដនះពួ កដយើងានចុ ះដធវើសិតិក
ទ ុងរ
ប
ូវដាំ ុ ះានបង្ហាញ
ឲដឃើញថាមនរគប់ ពូជតិចតូចដៅកបុងផធះ,

ូដចបះដហើយដធវើឲមនរគប់ តិចតូចកបុងការផ្លលស់បូរ។
ឋ

ពួ កដយើងក៏ បដងកើតឲមនការាំងបង្ហាញរគប់ ពូជដៅដពលរពឹកនិ ងមិនណមនជានថងលំណហកាយណ រ,
ដពលណ លអបកភូ មិអាចមនដពលចូ លរួមាន។ ដរបើសិនជាគិតថាជាសិសគដៅសិកា,ស្រសថី,ឬក៏ ជន
ជាតិ ភ្ជគតិ ច/រគប់សាសនមកចូ លរួម,រាក ថាគំដរងននការដាក់ ាំងបង្ហាញរតូវដពលពួ កគ្នត់
អាចចូ លរួមាន។

៤)ការអដញ្ជើញអបកចូលរួមនិងពិភ្ជកាជាមួយពួកគ្នត់អំពីរគប់ពូជអវីរតូវយកមកដាក់ាង
ំ
ពួ កដយើងានអដញ្ជើញអបកណ លានចូ លរួម
កបុងបទសមាសន៏ អំពីរបពន័នឌរគ្នប់ពូជកបុង
តំ បន់ របស់ពួកដគ។ កបុងតំបន់របស់ពួកដយើង,
ណចកជូនរគប់ពូជបណនលចំនួនតិ ចតូ ចដដាយមិន
គិ តនថលឬសងរគប់ ពូជវ ិញដទ។
ដយើងានពិ ភ្ជកាអំ ពីដគ្នលបំ ណងពី ការ
ាំងបង្ហាញរគប់ ពូជ, និងបញ្ជ
ជ ក់បណនទមថា
ដនះជាដពលណ លរតូវណចកចាយអំ ពីពូជរុកខ
ជាតិ មិនធមមដាកបុងការាំងបង្ហាញដនះ។
ដយើង្ហានរ ំលឹក ល់ពួកគ្នត់ ដទៀតថា

សកមមភ្ជពគឺដផ្លឋតដៅដលើពូជបណនលកុងតំ
ប
បន់,

មិ នណមនពូជ ំ ណំយករគ្នប់ ។ពួ កដយើងានកំណត់និងបញ្ជ
ជ ក់ឲកសិករមិ ននំយកមកដៅពូ ជ
រុកខជាតិណ លមនរួចនិងពូជណ លានផ្លកត់ ដឡើយ។ថវីដបើ ការពនយល់ទំងអស់ដនះ,
កសិករខលះាននយក
មកកញ្ជប់រគ្នប់ធុញ្ដជាតិណ លានផ្លកត់ , ឬរគ្នប់ ពូជស្រសូវកបុងតំបន់ ,បណនថ៉សុទឌសឹងណតកញ្ចប់ ទំងដនះ
មិ នណមនានមកពីកសិករទំងស្រសុងដទ,

រគ្នប់ ពូជដៅដលើតុទំងដនះគឺ សល់ពីការាំងបង្ហាញរគ្នប់ ពូជ--ាមការរបដមើ លដៅមិ នសូវមនការ
ចាប់ អារមមណ៏ពីកសិករ នទរដទៀតពីបទបង្ហាញសឋីពី
សណណឋតនិ ងពូជបណនលដទ។

៥) ការផឋលជ
់ ូនដៅថង់ទដទសំរប់ដាក់រគ្នប់ពូជមុននថងចាប់ដផឋើម

កបុងដពល ំ បូងននការចាប់ ដផឋើមការបឋូររគ្នប់ពូជរបស់បុគគលិកអងគការកសិកមមរបស់ដយើង, ពួកដគយក
រគ្នប់ ពូជយ៉ ងដរចើន, បនធប់ ពីពួកដគានលឺអំពីពូជណ លមនុ សគ នទដទៀតានយកមកនិងបញ្ូច ន
កបុងបញ្ចីរពូ ជណ លគួ រឲចាប់ អារមមណ៏, ពួកដយើងានណចកពូជជាចំដណកជាដរចើនកបុងថង់ រយះដពល
របជុំ ដនះ។ រពឹ តិ កា
ថ រណ៏ដនះចំ នយដពលជាដរចើន,បនធប់ ពីពួកដយើងានណចកជូនថង់ ផ្លលសធិកតូច
ល់អក
ប ចូ លរួមកបុងដពលដយើងអដញ្ជើញចូ លរួមការាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជ, ដយើងានបិតរកដាស់

សំរប់ សរដសរដៅដ្មះ,ទី កណនលង,កាលបរ ិដចឆតនននថងរបមូ លផល, របដភទននពូ ជ,និ ងលកខណះ
ពិ ដសសននរគ្នប់ ពូជដនះ,គូ សចំណំជាអកគរណតមួ យដៅដលើថង់ ដនះកបុងពូ ជមួយខុ សៗគ្នប

(ដាក់ សាលក់ សញ្ជដដៅដលើថង់ ដនះឲដហើយ)ដធវើមនភ្ជពង្ហយស្រសួលដ ើ មផីកត់ រាទិ ន័ យ
ប កបុងការាំង
បង្ហាញរគ្នប់ពូជ, បញ្ជ
ជ ក់ថារាក ថាមនរគ្នប់ ពូជរគប់ រគ្នន់ សំរប់ ការាមដាន, ពួ កដយើងដសបើរ

សូមឲកសិករដាក់ រគប់ ពូជ២០រគ្នប់ យ៉ងតិចណស់ (ជូចរគ្នប់ សណណថតជាដ ើ ម), សំរប់រគ្នប់ លិ អ
តៗយ៉ ងតិ ចណស់មួយសាលបរពាកាដហវ។ ឲដៅរកដាស់អដញ្ជើញអំ ឡុងដពលការផឋល់កញ្ជប់ រគប់
ពូ ជដ ើមផីបញ្ជ
ជ ក់ ឲកសិករស្រសថីគិតថាការ
ចូ លរួមពិតរាក ។

៦) សំដរចចិតន
ថ ិង ឹងរាក ថាដតើពន៏មនអវីរតូវយក
ការាំងបង្ហាញរគ្នបពូ ជគឺជាឪកាស ៏ លអ
សំរប់កសិករដរៀនពី គ្នបដៅវ ិញដៅមក,ប៉ ណនថ
រពឹតិ កា
ថ រណ៏ដនះក៏ ដអាយឪកាសអងអការ
ដផគៀងដរៀនពីកសិករវ ិញណ រ។ការដាំរគ្នបពូ ជ
ដលើកទឹកចិ តន
ថ ិងក៏ ឹ ងទឹកមុ ខថាដតើកសិករ
រពួយារមមណ៏ពី រគ្នបពូជប៉ុ ណត។

ដ

ម
អបកនិ ងមនឪកាសានឮពី ការបរ ិយយពី ដាំ
របស់ពួកគ្នត់ ចំៗ,និងពូជណ លពិ ដសសដៅ
កបុងតំ បន់ របស់។
យកចិតថទុកដាក់ សាថប់ដពលពួ កដគបរ ិយយដតើពួកដគរបមូ លរគ្នប់ពូជនិ ងដាំ។ដតើពួកណគមនជំ នញ
កបុងការដាំដៅទីកណនលងគួឲភ័ យខ្លលចនិ ងមិនមនធនធាន
ចាស់លស់ឬមនដរចើ នដពកនិ ងមិនកំណត់ ដៅកបុងរបព័នឌកសិកមមរបស់ពួកគ្នត់ ?
របសិនជាពណ៏មនណ លានរបមូ លមកដហើយមនមួ យដៅជាដគ្នលបំណងរបស់អក
ប , រាក ថា
ទិ នន
ប ័ យដគ្នលបំ ណងរបមូលរគប់រគ្នន់កុងការរទរទង់
ប
,

ូចជាមនការរអាក់ រអូលដពលមនការ ុ ះ

ូ ររគ្នប់ ពូជ។ សំដរចដៅដគ្នលបំ ណងពណ៏មនណ លអបករតូវការ,បញ្ជ
ជ ក់ ពីដ ើម ំបូងណ លអបកអាច

របមូ លនិងទុកដាក់ មនការដរៀបចំ។ ចាស់លស់ថាពណ៏មនណ លអបករតូវការរតូវណតមុ នដពល,
មនការណចនឆបកុងការកត់
ប
រានិ ងវ ិធី សាស្រសថ នទ( ូចជាថតរូបកសិករជាមួ យរគ្នប់ ពូជរបស់ពួកដគ,ឬ
ថតឲចំៗដៅពណ៏មនដៅសាលករបស់រគ្នប់ ពូជ) សំរប់ កត់ រាទុ កដខ ៅចំនួនរគ្នប់ ពូជណ លកសិករ

យកមក។ កត់ រាដៅដ្មះនិងទីកណនលងរបស់កសិករទុកខង្ហយស្រសួលកបុងការទំ នក់ទំនងដ ើមផីឲ

កសិករ នទដទៀតចង់ ានរគ្នប់ ពូជឬពណ័មនដរកាយៗដទៀត។ រគប់ កញ្ចប់ រគ្នប់ ពូជ, របមូ លយក
ដាំណំកុងតំ
ប
បន់ និងដ្បះរគ្នប់ ពូជ,ទីកណនលងដាំ ុ ះ,ដពលដវលដាំ ុ ះ,និងលកខណះពិ ដសសននពូ ជ(
ពណ៏ខុ សពីធមមដា, ទំ ហំ,ដលើន/យឺតដពលរបមូ លផល, ុ ះយូរដពក,រស់ជាតិ,ដៅមនគុ ណភ្ជពទុកខ

ានយូរ, មនលកខណះដៅមនចំអិន,តំរវូ ការមនផលិត,ល.....)។ របមូលណតព័ណមនណ លអបករតូវ
ការ,ដរបើតំរង់ធមមា, ដពលដវលមនកំ ណត់ ,និ ងទំ រង់កត់រាមនការសមកសា
ម ញនិ ងព័ ណមនមិន
ុ
ចាំាច់ និងចំ នយដពលដរចើ ននិ ងគ្នមនរបដយជន៏ ។ រួមបញ្ូច នសំណួរចុ ងអតទបទ ូ ចជា”ដតើ ណ ល
ពិ ដសសឬលកខណៈននពូ ជ?”

៧)សំដរចនូវការរបមូលទិនន
ប ័យរគ្នប់ពូជមុនដពលឬមុនដពលចាប់ដផឋើមននការបង្ហាញរគ្នប់ពូជ
អងគការរបស់អក
ប របណហលជាមនដាក់បង្ហាញរគ្នប់ពូជគឺ ជាណផបកននការដរៀនកាន់ដរចើននិងការរបមូល
ព័ណមនអំពីរគ្នប់ពូជរុកជា
ខ តិាមតំបន់,ឬបញ្ជ
ជ ក់ននរបដភទរគ្នប់ពូជ។ ដៅរគប់ ដពលការដាក់ ាំង
បង្ហាញរគ្នប់ពូជរបស់ពួកដយើង, មនករដលើកទឹកចិតយ
ថ ៉ ងខ្លលំង,ពី ដរពាះព័ ណមនដផគៀងៗយកដពល
ជាដរចើនដ ើ មផីសរដសរទុកព
ខ ័ ណមនទំងដនះ។ពួកដយើងកំ ណត់ យកដៅចំនួនអបកចូ លរួមពីដរពាះ
ដពលដវលដ ើមផីរបមូលព័ណមនអំពីរគ្នប់ពូជនិមួយៗមនរយះដពលយូរ។ ជាមួ យការអាននិងសរ
ដសររបស់កសិករមនកំណត់ , ពួកដយើងភឹងណផអកដៅដលើជំនួយការកបុងការទំនក់ ទំនងាមតំ បន់

ភ្ជសានិ ងសរដសរអំ ពីពត័មនរគ្នប់ពូជកបុងភ្ជសាដ ើម,ចាប់ ដផឋើមភ្ជលមៗដពលកសិករមក ល់ទីកណនលង
របជុំ ។ដទះជាសរដសរដលើរកដាសដរពៀងក៏ដដាយ,រតូវការអបកជំនួយការរាំពីរអបកចំ នយដពលពី រ

ដម៉ ងដ ើ មផីកត់ រាពត័ មនរគ្នប់ ពូជចំ បងរបស់កសិករសាមសិបអបក។ ពិតជាលអណស់ណ លាន
ទទួ លដភញៀវណ លមនបរ ិយកាសស្រសស់ថាលដពលណ លដភញៀវមក ល់/ដពលចុ ះដ្មះ។
ពួ កដយើងដលើកចិ តថ ល់អក
ប គួ រយកពត័ មនមុ នដពលចាប់ ដផថើមកមមវ ិធីដបើ អាចដៅរួច,ដៅដលងផធះរបស់
អបកចូ លរួមមុនដពលចាប់ដផឋើមការដាក់ ាំងបង្ហាញរគ្នប់ ពូជ។ ដទះជាយ៉ ងណ,ពូ កដយើងានរក
ដឃើញអបកជំនួយការសំរប់ជួយសំរល
ួ ការង្ហរចុ ះដ្មះអបកចូ លរួមណ លមក ល់— សំរប់ ជំនួយការ
មបក់ យ៉ងដ

៉ ចអាចកត់រាអបកចូ លរួមចំនួន៥នក—ដ ើមផីបញ្ចប់ ការង្ហរដនះាមដពលកំ ណត់ ។

ពួ កដយើងានសាកសួកសិករណ លានចាកដចញដ ើមផីរាក ថាពួកដគានផ្លលស់បូររគ្នប់
ឋ
ពូជគ្នបរ
ដៅវ ិញដៅមកនិ ងមនរគ្នប់ ពូជថមីៗយកដៅផធះ។
អំ ពីពត័ មនរគ្នប់ ពូជរតូវពាយមកត់ រាយ៉ ងដ

ចណស់២កណនលងៈដៅដលើកញ្ជប់ ថង់ រគ្នប់ ពូជ,

ូ ដចឆះអបកអបកទទួ លដភងៀវង្ហយស្រសួល ឹ ងពីតំបន់ រគ្នប់ពូជមកពីណ, ចំ ណនកឯរកដាសទិ នន
ប ័ យមួ យ
ដទៀតរកាទុកខ ូចជាការទទួ លដភងៀវរបស់អងគការ។ កំណត់ រាទំងពីរដធវើឲ ំ ដណើការដនះមនការ
រហ័សទន់ ដពលដវលដនះគឺ ជាការសំខ្លន់ណស់។

៨)រគប់រគងសំភ្ជរះកបងរពឹ
តកា
ថ រណ៏
ុ

មុ នដពល,បុកគលិកការាំងបង្ហាញគួ រដរៀបចំ អា

រសំរន់និងដភសជៈ,និងអា

រនថងរតង់ ទំងអស់គ្នប,

បង្ហាញដៅមុនមាូបណ លដចញពី ការ ុ ះ ូ រ,បនធប់ពីរពឹតថដនះ។គួ រមនការរបជុំ ,ពិភ្ជកា,និងដរៀបចំ

រគ្នប់ ពូជណ លានបឋូរគ្នបដហើយ,មនអបកសំរបសំរល
ួ កបងតំ
ុ បន់កាន់កាប់កមមវ ិធីដនះពិតជា
សំខ្លន់ ណស់។ដរៀបចំ ចាប់ ការង្ហរពិ តរាក (ឧទហណ៏,,អបករបមូ លឯកសារ,អបកបកណរបភ្ជសារ,
អបកនិ យយ,និងជំនួយការបកណរបកបុងរកុម) បុ កគលមបក់ ៗានមកចូ លរួមការាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជ
ដនះដធវើឲកមមវ ិធី ដនះ ំ ដណើរការកាន់ណតលអរបដសើរ។មនការរចូ លរួមពីវបផធម៏ាមតំបន់ដផគងៗវ

មនការទំនកទំនងគ្នបរវងការរការគប់ពូជនិងជវ ីៈដផយងៗ,រួមបញ្ូជ លទំងបទចំ ដរៀងឬដលខនអំ ពីវ ីធី

ការរការគ្នប់ ពូជឬកសិកមមាមតំ បន់, ទំងដនះអាចដធវើឲកសិករមនការចាប់អារមមណ៏កាន់ ខ្លលំងនិ ង
ចង់ដរៀនអំពីវផងណ រ។ អបកដរៀបចំ គួរមនការផចិតផចង់ដតើកមមវ ីធី រតូវនិងការាំងបង្ហាញរគ្នប់ ពូជដទៈ
ការរបជុំ មនការចាស់លស់,ណ លការរួមសហការ,ឬក៏ រគ្នន់ណតកមមវ ីធី បុណយអវីមួយ។
ដទះជាយ៉ ងណគួអដញ្ជើញដភងៀវដឡើងមកនិ យយ,សុនធកថា,បទបង្ហាញាមរកុមននកសិករទំង
ដនះណ លរស់ដៅតំបន់ខុសគ្នប, មនការតន្រនថីរ,ឬក៏មនកមមវ ិធី អីម
វ ួ យដផគៀងដទៀតដ ើ មផីសំដរចដៅ
ដគ្នលបំ ណងរពឹ តិ កា
ថ រណ៏ដនះ។

៩)មនគំដរងកបងការអប់
រំ
ុ

មួ យននដគ្នលបំ ណង ៏ ចំបងននការបដងកើតរពឹ តិ កា
ថ រណ៏ដាក់ ាំងរគ្នប់ពូជគឺ ចង់ពិភ្ជកាជាមួយកសិករ
ដៅជំដនឿរនិងការអនុវតថកងការរការនិ
ងដរបើពូជកបងតំ
ុប
ុ បន់,និងណចកចាយដៅទិចនិចកបងការរការគ្នប់
ុ
ពូជ។រគប់ មនការាំងរគ្នប់ ពូជមឋងៗរួមបញ្ូជ លដៅ៣០នទី សំរប់បទបង្ហាញការវ ិភ្ជគននការ
របមូ លដៅរគ្នប់ ពូជណ លដចញពី រក
ុ ខជាតិ មនសុខភ្ជពលអ,
ការសំអាតរគ្នប់ ពូជនិង

លឲសងតលអ
,និង
ួ
គំ និតដផគៀងៗកបុងការរការរគ្នប់ ពូជ។សហភ្ជពរតូវដធវើយ៉ងណសំដរចដៅតំ នលននការដរៀនរបស់

កសិករាមរយះវ ិធី ដធវើបទបង្ហាញទំងដនះ,ផ្លលស់បូរសំ
ឋ
នួរអំពីការអនុ វតថដៅដលើរគ្នប់ ពូជជាមួ យការ
រួមបញ្ូច លពត័ មនននលកខណៈការរកាទុ ករខ គ្នប់ពូជ។ពួកដយើងានដរបើដៅរកនត់ និងានគូ ររូប

ដ ើមផីដធវើបទបង្ហាញដៅអវីណ លចង់ មនន័ យកបុងភ្ជសារដនះ។រកាការទំងដនះមុ នដពលការពិ ភ្ជការ
របស់កសិករមក ល់ដយើងគួ រឲរបធានបទអវីមួយដ ើមផីឲពួ កគ្នត់ ពិភ្ជការដៅកបុងរកុមតូ ចៗរបស់
ពួ កដគ។

បទបង្ហាញទំងដនះ,ណ លមនទំងសំនួរនិ ងចំ ដលើយពី កសិកររគប់ រប
ូ ,ផឋល់ឪកាសសំរប់ពិភ្ជការ
និ ងបង្ហាញយ៉ ងចាស់លស់ការអនុវតថការរការរគ្នប់ ពូជណ លដយើងានដរៀនដពលការាំងបង្ហាញ
រគ្នប់ ពូជ។ ឹងអំ ពីបទពិ ដសាធន៏ ជាមួ យការរការគ្នប់ ពូជ ដនះជាសារៈសំខ្លន់ ននការចាប់ដផឋើមដៅ
ការនឆបរប ិ តដៅនថងអនគតនិងការបដងកើនរបពឌន័រគ្នប់ ពូជ
ាមតំបន់,រួមបញ្ូជ លនិងធានគ្នរគ្នប់ ពូជកបុងភូ មិ។ឧទហ៏រ,ការរជាវស្រសាវភូ មិពីមុនៗណ លចងអុល
បង្ហាញថាកសិករភ្ជគដរចើនមិន
លរគ្នប់ ពូជឲានសងតលអ
ដនះទុកខជាការអនុ វតថន៏មិនលអ,និងមន
ួ

ការពិ ភ្ជការកបុងរកុមដៅកបុងរពឹ តថការណ៏ដនះដធវើយ៉ងណឲអបកភូមិអនុ វតថន៏ាមការសំងួតរគ្នប់ពូជ
កបុង២រដបៀបៈ របមូ លផលណ លដៅស្រសស់ឬរគ្នប់ណ លដសើមសំងួតកបុងកន្រនថត់ឬដសអើរដភលើងណតមឋង,
បនធប់ ដាក់ កុង
ប

កណនលងរតជាក់ (មនកំពស់,ឬកណនលងណណ លកបុងផធះ)ការរការយះដពលយូរ។ផឋល់ឪកាសឲកសិករ

បដញ្ជញដៅមតិននរកដឃើញរបស់ពួកគ្នត់ និងបទពិ ដសាធន៏កុងការរការគ្នប់
ប
ពូជ,ឧទហណ៏,កបុង
របដទសកមាុជាដយើងានដរៀនអំ ពីអបកភូមិខលះទុ ករខ គប់សណណថត ូ ចជាដខបើយឬាមរនបផលូវដ ើរ។
ការរដងគើររបស់រគ្នប់ពូជកាត់ បនទយបញ្ជ
ា សតវលិត
អ ។៣

១០) ដគ្នលបំណងចំបងននរពឹតិកា
ថ រណ៏ៈ កសិករានពិភ្ជការគ្នបនិងមនការបង្ហាញពីរគ្នប់
ពូជរបស់ពួកដគ
ចាប់ពីដគ្នលបំណងពីបឋមមកគឺការ
ផ្លលស់បូរគ្នប់
ឋ
ពូជ,ដយើងរតូវណតមន
ដម៉ ងសំរប់កសិករពិភ្ជការអំពី

រគ្នប់ពូជរបស់ពួកដគណ លានយក
មក។ការដាក់ាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជ
ានដជាគជ័យដៅាមវ ីធី ដផគៀងៗ។
ជំ

នទីមួយ, កសិករពិភ្ជការពី

គុណភ្ជពននរគ្នប់ពូជរបស់រគ្នបពូជ
របស់ពួកជាមួយអបកភូមិគ្នត់,បនធប់
មកដរ ើសយករគ្នប់ពូជ ៏លប
អ ំ ផុតដ ើ មផីដធវើបទបង្ហាញកបុងរកុមរបស់ពួកគ្នត់,ដទះជាយ៉ ង
ណក៏ដដាយ,ការដធវើជូចដនះបដងកើតឲមនការសហការណ៏ពីអក
ប ភូមិមួយដៅអបកភូមិមួយ
ដទៀត។ដនះជាវ ិធីណ លានដជាគជ័ យបំ ផុតកបុងការបដងកើតការាំងបង្ហាញរគ្នបពូជដៅ

របដទសកមាុជា,ណ លអងគការសំរបសំរល
ួ ានបញ្ូច លរកុមណ លមកពី តំបន់ខុសគ្នប,ទុ កឲអបក
អបកទំងដនះពិភ្ជការយះដពលមួយដម៉ ងអំ ពីរបធានបទកបុងការណថរការរគ្នប់ ពូជ,របព័ នឌ
រគ្នប់ពូជ,និងគុណសមផតថិននពូជាមតំបន់ៈ


បដចចកដទសននការរថាររគ្នប់ពូជដផគៀងៗ មបក់ៗណ លានដរបើរាស់ឬានលឺ
អបកភូមិ នទដទៀតានដរបើរាស់,និងពិភ្ជការអំពីបទបឲពិដសាធទ៏និង
លទឌផលននបដចចកដទស ៏នទដទៀត(មនរបដយជន៏/គ្នមនរបដយជន៏)



វបផធម៏និងការអនុវតថននការ ុះ ូរនិងណចកចាយរគ្នប់ពូជ ដៅកបុងភូ មិរបស់ពួក
ដគណមួយនិងរកុមរគួសា/ាមរយះមិតថភ្ជក



ពូជរបស់រគ្នប់ពូជណ លពួកដគានយកមក និងលកខណៈពិដសស,ការដសបើរ
សម,ឬភ្ជពអាចទទួលយកានននពូជដនះ។

១១) គំដរងកបុងការផ្លលស់បូររគ្នប់
ឋ
ពូជ
ដាក់កាលវ ិភ្ជគសំរប់ពិភ្ជការាមធមមានិងដពលរាប់បង្ហាញដ ើ មផីបដងកើនការសហការ
ណ៏រវងកសិករនិងកសិករ។កសិករ នទដទៀតអាចសួរកសិករ នទដទៀតចំៗពីពូជរគ្នប់ពូជ

របស់កសិករដនះណ លានយកមក។ ាមការណចកចាយចំ នួនរគ្នប់ពូជ ៏ តូចកបុងករណីមិ ន
រតូវការចំណយ,កបុងការកមមវ ិធីការដាក់ាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជពួកដយើងមនផថល់ថង់សំរប់
ដាក់រគ្នបពូ ជដដាយមិ ននថលកុងផ្ល
ប
ល ស់បូររវងកសិ
ឋ
ករ។ សំរប់ឧទហណ៏ននការ ុ ះ ូ ររគ្នប់

ពូជណ លមនចំនួនដរចើនណ លដរបើន័យដផគៀងកបុងសំរល
ួ ការផ្លលស់បូរ,អានអំ
ឋ
ពី“រគ្នប់ដរចើនដៅ
នថងអាទិតយ”ដៅកបុងរបដទសអង់ដគលស(http://www.seedysunday.org/),នដាយ៉ របពឌ័ន
រគ្នប់ពូជ(http://www.navdanya.org/earth-democracy/seed-sovereignty),
និងរគឹសាទននប៉តងដធវើការជាមួយធនគ្នរគ្នប់ពូជ

(http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seedsupply/community-seed-banks-for-maintaining-genetic)កបុងរបដទសណណ
ខ ។
ពិចាណរដតើ រគ្នប់ ពូជប៉ុនមនានណចកចាយនិ ងមនណទិពលការបថូររគ្នប់ពូជគ្នបរ។

ដៅដពលមនការាំងរគ្នប់ពូជ ំបូង,អងអការECHOានយកពីធនគ្នររគ្នប់ពូជពីរបដទស
នថ,ណ លកសិករានរកដមើ លកបុងដពលណតមួយដហើយការផ្លលស់បូររគ្នប់
ឋ
ពូជកសិករនិ ងកសិករ
ានដកើតដឡើង។កសិករពិតជាចង់ានកញ្ជប់ រគ្នប់(ណ លមនន័យថាពួកដគចង់ានរបស់
ណ លមនតំនលជាងរគ្នប់ពូជរបស់ពួកដគ)មនន័យថាពួកដគបំដភលចដចាលរគ្នប់ពូជរបស់
ពួកដគនិងបថូអារមមណ៏ចង់ានរគ្នប់ ពូជកបុងធនគ្នររគ្នប់ ពូជដៅវ ិញ,ណ លបញ្ចប់កុងការ
ប

ផ្លលស់បូរគ្នប់
ថ
កុងតំ
ប
បន់យ៉ងឆា្ប់ រហ័ស។ បនធប់ការាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជរួច,រគប់កសិករ

ទំងអស់និងតទទួលដៅរបស់ដផគៀងគ្នប“ការ ូរ”ននធនគ្នររគ្នប់ពូជ, ូដចបះការណចកចាយមិន
កំណត់ននការផ្លលស់បូរគ្នប់
ថ
ពូជ។
១២) ំដណើរការទិនន
ប ័យការាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជនិងាមដានជាមួយសហគមន៏ចូលរួម
រពឹតិថការណ៏ានចប់ដៅយ៉ ងដលើន,
អងអការរបស់អក
ប គួដធវើដឡើងវ ិញដៅការ
ពិភ្ជការសំរប់បុកល
គ ិក,ដ ើមផីដធវើយ៉ង
ណឲរ ីកចំដរ ើនសំរប់ការដាក់ាំងបង្ហាញ
រគ្នប់ពូជដពលដរកាយដទៀត។ អងអការ
កំពុងណតការដាក់ាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជ
ាមតំបន់អាចដធវើការាមដានពីបញ្ជ
ា ,
ការសំដរចចិត,ថ អវីណ លកសិកររពួយពី,ឬ
មនគំនិតអវីមួយដៅកបុងដពលការាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជ។ កសិករអាចបញ្ជ
ជ ក់នូវរបដភទពូជ

ណ លពួកចង់រកាទុកខ,ឬមនគំនិតដតើដធវើយ៉ងណអាចបដងកើតធនគ្នរគ្នប់ពូជាមសហគម
ន៏ាន,ឬដសបើសូមនូវពូជដផគៀងដទៀត,ពាយមសួរពួកគ្នត់អំពីដតើានដាំពូជថមីៗណ លឬដទ,

ដតើពួកដាំយ៉ងដម៉ច,ដហើយនិងដតើកសិករដរៀនអវីានដរចើនបំផុតពីការដាក់ាំងបង្ហាញរគ្នប់
ពូជឬពួកដគចង់មនកមមវ ីធី ដនះដៅនថងអនគត។
ចំណុចមនរបដយជន៏ខះល និងលទឌផលននការដាក់ាង
ំ បង្ហាញរគ្នប់ពូជៈ


កសិករនិងអងគការកសិកមមននមនភ្ជពរ ីករយកបុងរពឹ តិកា
ថ រណ៏,និ ងមនឪកាសកបុង
ការពិភ្ជកាអំពីតំនលននបណនលណ លពួកដគានផលិត។



បុកល
ក ក
ិ អងគការនិងអបកភូមិមនឪកាសកបុងការពិភ្ជកាអំពីបញ្ជ
ា រគ្នប់ពូជកបុងតំបន់និង
គំនិតដតើដធវើយ៉ងណឲពួកដគដធវើយ៉ងរួមន គ្នបដ ើមផីពរងឹងរបព័នឌរគ្នប់ ពូជកបុង

តំបន់។អងគការកបុងតំបន់គួផឋល់អាទិ ភ្ជពដៅ ល់អងគការធនគ្នជាតិរបស់Echoដៅ
អាសុី។



រគប់ បណបបយ៉ ង,ជាអបកមនបទពិ ដសាធទ៏ កុងការអភិ
ប
វឌណន៏ កសិកមម/ឬរកសួង
កសិកមមានណផញកដផញើលដៅជី វះរគប់របដភទាន ុ ះកបុងសហគមន៏ ។

ការដាក់ាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជចាយថវ ិការដរចើនជាងបនថិចបនថចដរបើ
សិនរួមបញ្ូច ល
ួ
ទំងការបង្ហាត់បំប៉នបណនទមឬការរបជុំ។



ការដាក់ាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជផថល់នូវឪកាសសំរប់កសិករពិភ្ជកានូវការរកាទុកខ
ដៅរគ្នប់ពូជណ លភ្ជជប់ការទក់ទងដៅពាណិ ជ កមមរបព័នក
ឌ សិកមម។
ដៅកបុងបទពិដសាធន៏របស់ពួកដយើង,កសិករណណ លានដាំ ុ ះរគ្នប់ ពូជណ លពួ ក
ដគានរកាទុកខពីមុន(្ងដាវ,្ងនរ ៉)ណ លាននំយកដៅរគ្នប់ពូជបណនល ៏លអ
ដៅកបុងកមមវ ិធីបង្ហាញរគ្នប់ ពូជបនធប់ កសិករណ លានធាលប់ដធវើពាណិ ជ កមមរគ្នប់ពូជ
(របដទសកមាុជា)។ កសិករពិភ្ជកាាមរកុមដៅដពលកំពុងាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជនិង

អាចពិចារណដៅទិ ឌភ្ជពននផលិតផលរបស់ពួកដគ។ឧទហរណ៏,ពួកដគសួរាមសំ
នួរ: ដតើដៅដពលណនិ ងដតើ កសិករដធវើការ ឺ កជញ្ូជ នរគ្នប់ ដៅកណនលង រគ្នប់ ពូជយ៉ ង
ដម៉ច?ឮដតើមនពូ ជដៅកបុងតំ បន់ណ លមនតំនលគ្នមនដៅកបុងធនធានពាណិជកមម?ដតើ

ពួកដគមនបទពិដសាធន៏ឬាត់បង់ដៅដពល ំណំ?ដតើដដាយរដបៀបណណ លសហ
គមន៏ របស់ពួកដគរការគ្នប់ ពជកបុងតំបន់?ពួកដគគួណតពិភ្ជកាដ ើមផី្នការដៅ

ល់ពាណិជជកមមរគ្នប់ ពូជង្ហយស្រសួលកបុងការរតូវការ,លអបំផុតពួកគួរ ពរងឹងកបុងការ

រការគ្នប់ពូជរបស់ពួកដគ។

អងគការECHOមនចំណំអារមមណ៏យ៉ ងខ្លលំងកបុងការចូ លរួមគដរមងការដាក់ាំងបង្ហាញ
រគ្នប់ពូជ។សូមដមាថដផញើមកនូវគំនិតនិងបទពិ ដសាធន៏ ណ លអាចជួយ ល់កសិករកបុងការ
ដាំពូជ ំណំណ លស្រសប់ាមតំបន់ដនះ៕
សំរប់ពត៏មនបណនទម

ពីរចំណុច,ធនធានអនុវតថន៏អនឡាញពី ការដផថើមគំនិតដនកបុងទវីបអារហិចនិ ងជួ យការ
បណនទមកបុងការដរៀបចំ,ផាយពាណិជជកមម,និ ងជួ យកបុងការទទួលចំ ដណះ ឹ ងពី ការដាក់
រគ្នប់ពូជរបស់អបក។ដៅកបុងរបដទសឋានសាន

(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/ag387e/ag387e00.pdf),ការដាក់តាំងបង្ហាញរគ្នប់
ពូ ជររប់ របចភទបានចាប់ចផតើមរកុមកសិករតូ េមួ យ(ែូ េខែលចយើងបានរា៉ា យរា៉ា ប់ )រកុមថ្នកសិករ,
និ ងកសិករឯកជនរាប់ ពាន់

ក់ ។រួមប្ូជ លចដាយកសិករជំ

ញចធវើបទបង្ហាញែល់អក
ន វ ឹកវ ឹនចៅ

ចលើរគ្នប់ពូជ,ស្រសង់ យកេំនុេសំខាន់ និងអតតបទចផសងចទៀត។ពួ កចរឲរំនិតថារួ ខតចធវើការដាក់
តាំងបង្ហាញរគ្នប់ ពូជជាចរៀងរាល់ឆ្នំ,និងរួមប្ូា លរំនិតវបបធម៏ ចៅចលើកសិកមមររប់ របចភទច

េះ

បចងកើតនូ វការចាប់ អារមមណ៏ខថមចទៀត,ទយយុវជនឲចាប់ អារមមណ៏,និ ងជួ យែល់អនកេូ លរួមចរៀន
ព៊ី រពឹ តិ កា
ត លច

េះចដាយជាប់ ជានិេា។ ឯកោរចនេះមានផតុកចៅការដាក់ តាំងបង្ហាញរគ្នប់ ពូជចា

ចរេើននិងជារំ ររូ អាេចធវើចៅតាម។ ចៅកនុងរបចទសមូោមប៊ី

(http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/women-and-food-sovereignty/saveseed) កសិករានដធវើការសហការជាដរៀនរល់ឆា្បំជាមួ យអងគការ,មជឈមណុឍ លាំង

បង្ហាញរគ្នប់ពូជនិងការាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជាមតំបន់នន,និងាមកដនលងតូចៗដផគៀង
ដទៀត។
ឯកសារជំនួយ
គំដរង FAO-LinKS,មិថុន,២០០៦,ការាំងបង្ហាញរគ្នប់ពូជដផគៀងដៅកបុងរបដទស
ឋានសានៈ ការណណនំកុងការាំ
ប
ងរគ្នប់ ពូជ,រាយការដលខ៥១ .

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

ឬ

បាកឺ,ន៊ី កូនិងហវ៊ីល៊ី ហសឺនិន មា៉ា ត៊ី ចន ចមនែូោ,ខែកញ្ហដ២០០៩ ចរបើ សិនអនកមិ នរកាទុកខរគ្នប់ ពូ
របស់អក
ន ,អនកមិនជាកសិករពិតរបាកែចទ។

http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/women-and-foodsovereignty/save-seed

េំណ្ដំ
១

សងគមអភិវឌ្ណន៍ ឌ្៊ីកុង ចៅកនុងរបចទស ឥណ្ដ
ឍ អានរដា របាចែស បានចធវើការយ៉ា ងធំ កនុងមួ យ
ទសសវតសន៍ ចែើ មប៊ីជួយឲយរបជាជនកនុងភូ មិសចរមេបាននូវសុែចសបៀងអាហារចៅកនុងតំ បន់ែ៊ីសត
ួៃ
ខកខរបែ៊ី ឲយមានជ៊ី វជាតិ និង ចរបើ របាស់ែំណ្ដំពូជកនុងតំ បន់ ។ សហរមន៍ធ
កំ ពុងខតពាយមបំចពញកិេាការច

គ្នរ រគ្នប់ពូជ បាន

េះ។ សរមាប់ ពត័មានបខនថម សូមេូ លចៅកាន់ ចរហទំព័រ

http://www.ddsindia.com/www/default.asp
២

មជឈមណឍលឥទធិពលECHO អាសុ៊ី បានរបតិ បតតិកាណ៍ចផ្លតេះផតូររគ្នប់ពូជជាមួយ NICORD។

របចទសថ្ថ និង របចទសកមពុជាបានរបារពវការតាំងបង្ហាញរគ្នប់ ពូជជាថ្ែរូ បានចរៀបេំ ចឡើង
ចដាយ សកលវ ិទាល័យថ្នរែឌចផនសលចវចញៀ (សហរែឌអាចមរ ិក) សកលវ ិទាល័យមា៉ា េូ

(របចទសថ្ថ) អងគការអភិ វឌ្ឈន៍ ហូល៊ីសិក
ទ (របចទសកមពុជា) ។ ការសិកាចដាយចផ្លតតចលើែំណ្ដំ

ចែើមប៊ីបចងកើនរគ្នប់ ពូជ ខែលអាេបរ ិចភារបាន។ មានន័ យថា ការចផ្លតតសំខាន់ចៅចលើែំណ្ដំមិន
ខមនរគ្នប់ធុ្ដជាតិ ខែលមានជ៊ី វជាតិបំប៉ានែពស់ បរ ិោថនវ ិទា និងតថ្មលចសកិេ។
ា
៣
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