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អនកកកស្ំរល
ួ ៖ វ ិជជបណ្ិ ឌ ត ឌិក ថិនស្លី គឺ ជាគ្គូកដលមានបទពិស្ោ្ន៏ខ្ពស្់ស្ៅមហាវ ិទាល័យរដឋ
ខ្ូ លូរាដូ ស្ហរដឋអាស្មរ ិច។ គាត់ ធ្លលប់ស្្វើការជាង្ទស្វតយមកស្ហើយស្ៅការឲស្ោបល់កននកអភិវឌឍន៏ គំ
ស្រាង្កស្ិកមម និង្រាប់ទីកកនលង្ននទវីបអាស្ុីនិង្ទវីបអាគ្ពិ ច។ ស្ៅកនុង្អថិ បទស្នេះ ស្ោកវ ិជជបណ្ិ ឌ ត ឌិក ថិន
ស្លីនឹង្គ្បមូ លន្ំុស្ៅបពិ ស្ោ្ន៏ទីកកនលង្កដលរដ្ឋឋភិបាលបានអភិ វឌឍន៏កននកគ្គាប់ ពូជនិង្បានកចកចាយ
ស្ៅដល់អក
ន កដលខ្វេះខាតស្ដើ មបីរ ីកចំ ស្រ ើននិង្បានស្ូមស្្វើ"ការស្រោចបកនលតាមស្នប់ទឹក"បងាាញដល់គ្គប់
អង្គការស្គ្ៅរដ្ឋឋភិ បាលអាចយកគំ រស្ូ ៅស្្វើបានស្ដើ មបីបស្ង្កើនគ្គាប់ពូជ។
ការកណ្នំ
ស្ោង្ស្ៅតាមស្ស្ដឋកិចប
ច រ ិោានទូស្ៅស្ៅកនុង្គ្បស្ទស្កំ ពុង្អភិ វឌឍន៏ ជា្មមតារដ្ឋឋភិ បាលគ្តូវ

ចូ លរួមកនុង្ការនកុតនកង្់ស្ស្វាកមមស្ៅកនុង្រស្ុក រួមទំង្កននកកស្ិកមមនង្កដរ រស្ស្ដៀង្ស្ៅគ្បស្ទស្អភិ វឌឍ
ន៏ ។ជា្មមតាការថិតស្ថរគឺមានកំ រ ិតស្ៅស្លើគ្បាក់ជំនួយនិ ង្មានលទឋិនលស្ៅស្លើគ្កដ្ឋស្់ជាស្គ្ចើ នជាង្

ការពិ ត។ស្ពលកដលអាចស្្វើបាន ស្ំខាន់ ជាង្ស្គគឺ ស្ស្វាកមមដូចជាស្ស្វាកមមអភិ វឌឍន៏ ស្ំាររេះគ្គាប់ ពូជ
និ ង្ការកចកចាយ។ អង្គការជាស្គ្ចើនស្្វើការជាមួ យគ្កុមស្ហគមន៏គឺជាឪកាស្កដលមានតំ នលស្ដើ មបីន្ល់
តំ នលនិង្មាំទំស្ៅកននកស្ស្វាកមមស្ដ្ឋយគ្គាប់ ស្គ្គាង្ចំនួនតូ ចកតមានគុ ណ្ារពខ្ពស្់ស្ៅស្លើដំណំនន
ស្ហគមន៏ របស្់ពួកស្គ។ បនាប់មកពួកស្គអាចលក់ ស្ៅកនុង្ស្ហគមន៏ ឬកចកស្អាយកស្ិករស្ៅទី ស្នេះ ឬ
លក់ ស្ៅទីនារកដលមានតំនលស្ៅតាមការដ្ឋក់ ស្អាយកដលារគស្គ្ចើ នមានតំនលស្ទវដង្។
ហិរញវតាុទប់ទល់និង្ស្ស្ដឋកិចន
ច ឹង្ហិរញវតានក
ក ់រដ្ឋឋភិបាល
ុ ត់នង្
ស្ៅស្លើបញ្ហ
ា ជាដកដលៗស្ៅគ្បស្ទស្កំពុង្អភិ វឌឍន៏គឺហិរញវតាុទប់ ោកត់ ស្ស្ដឋកិកចចដលតំ នលស្ំ

រាប់នលិតនលស្ៅកនុង្រស្ុកស្ៅអនកស្គ្បើទំនិញគ្បកហល១-៣ស្ៅ១-៥ននគ្បស្ទស្អភិវឌឍន៏ ស្ពលអភិវឌឍន៏
គ្បាក់ កខ្និង្គ្បាក់ ឈ្ូលគ្បកហលគ្បស្ទស្១-២០កតគ្បស្ទស្អភិ
ន
វឌឍន៏បុ ស្ណ
្ េះ។

(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/FinancialSuppressed.htm)លទិ ឋនលវ ិស្មាមាគ្តននការស្ំស្រចចិ តត
ស្គ្ចើនជាង្ារគរយននការចំនូលឬស្ស្ារារពនលិតនលគ្គាន់ កតមូ លដ្ឋឋនគ្គឹ ស្បុស្ណ
្ េះ ារគស្គ្ចើនមាន
៨០ារគរយននចំ ណ្ូលស្ៅកនុង្គ្បស្ទស្កំ ពុង្អភិ វឌឍន៏ស្គ្បៀបស្្ៀបស្ៅនឹ ង្១២ស្ៅ១៥ារគរយននគ្បាក់

ចំ ណ្ូលននគ្បស្ទស្អភិ វឌឍន៏ ។ចាប់ តាំង្ពី ការយកពនឋស្ដើមបីជំនួយដល់ស្ស្វាកមមរដ្ឋឋភិ បាលលុយស្នេះ
បានកមពីគ្បាក់កខ្និ ង្មិនកមនជាការចាំបាច់ ចំនញជាស្ស្ារារព មានការយកពនឋមានកំណ្ត់ភកាគ
ស្គ្ចើនស្្វើស្ៅស្លើគ្បស្ទស្កំពុង្អភិវឌឍន៏។ ស្តើពនឋអី ារ
វ គស្គ្ចើ នបានគ្បមូ លមកយកស្ៅជួ ស្ជុ លការោង្
ោំង្ គ្បាក់ កខ្ គ្បាក់ ចូលនិ វតត ស្ុខ្ារពនិង្នាេះស្ំកបង្នង្កដរ។ បនាត់ ខាង្ស្គ្កាមកដលគាមនការគ្គាប់
គ្គង្គ្បាក់ជំនួយជួ យដល់ការស្្វើដំស្ណ្ើរគ្បាក់ គ្បចាំនថៃ ជី ស្ំរាប់ ដំស្ណ្ើរការគំ រន
ូ ិង្ការបងាាញស្អាយស្គ
ស្មើ ល ស្ូមបីកតគ្កដ្ឋស្បីច មាស្ុីនគ្ពី ន គឺ ជាស្ំាររេះគ្តូវការ៕ល។
លទឋិនលស្ៅកនុង្រដ្ឋឋភិ បាលកដលហិរញវតតុនកត់នកង្់ដល់មន្រនតីរាជការកដលស្្វើការស្ៅការ ិោល័យ មានឪ
កាស្ស្ំរាប់នឹកកតនិ ង្រ ិេះរកវ ិ្ីទទួ លបានគ្បាក់ជំនួយស្ំរាប់នកត់នង្
ក ់ កមមវ ី្ី ស្ៅតាមភូមិស្ហគមន៏

(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/FinanciallyStalled.htm)ពួ កស្គនង្កដរក៏នង្
ច ់ ស្ៅស្លើគ្បាក់ចំនួល
បកនាមស្ទៀត ដូ ចជាគ្បាក់ កខ្ស្ំរាប់ អភិ វឌឍន៏ អង្គការស្ំរាប់អនកចុ េះវាលស្ហគមន៏ ,ស្ស្វារស្នសៀង្ស្ទៀតៗ។
ស្ដើមបីជំរញ
ុ ការពិ ារកាឲស្ោបល់កស្ិករកដលអាចចំ នយឲមានស្ហតុនល
(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/InformalIncome.htm)ស្ៅចុង្បញ្ចប់ គ្បស្ទស្កដលអភិ វឌឍន៏ ហ់យ
មានការគ្បឆំង្ការទំង្ស្នេះ បុ កនតវាការរស្បចាប់និង្ការស្លើកទឹ កចិតតស្ៅដល់គ្បស្ទស្កំពុង្អភិ វឌឍន៏
និ ង្អនកចុ េះស្ៅស្ហគមន៏។
ជេះទនឋិពលស្ៅស្លើអភិវឌឍន៏គ្គាប់ពូជនិង្ការកចកចាយ
មានហិរញវតាុស្គ្ចើ នគឺ បាននកត់នកង្់ដល់រដ្ឋឋភិ បាលនិង្មានបញ្ហ
ា ការអភិ វឌឍន៏ គ្គាប់ ពូជដំណំនិង្

ស្ំាររេះស្នសៀង្ស្ទៀតនិ ង្ការកចកចាយនង្កដរ។

(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/VarietyImprovement.htm)ស្ដ្ឋយមិនមានហរ ិញវតាុពី ទរពនឋស្ដើមបី
បំ ស្ពញស្ៅការស្្វើស្កើ នស្

ើង្គ្គាប់ពូជ បុកនតស្ៅកតគ្តូវស្ំាររេះទំ ស្នើ បស្ដើមបីបស្ង្កើនទនឋនលនិង្ទប់ទល់នឹង្

ស្តវលិត
អ គ្បស្ទស្ជាស្គ្ចើនចង្់ មានការអភិវឌឍន៏និង្ពិស្ោ្ន៏ គ្គាប់ ពូជជាមួ យមជឈមណ្ឌលរោវគ្ជាវ
កស្ិកមមអន្រជាតិ (IARC) ស្ហើយស្នសៀង្ពី ស្នេះមានគ្កុមស្មរាប់ ពិារការស្ំរាប់អន្រជាតិ ជាស្គ្ចើ នស្ទៀត
(CGIAR)។ និ ង្មានមជឈមណ្ឌលរោវគ្ជាវគ្គាប់រស្ូវ(IRRI)និង្ស្ហមគន៏អភិវឌឍន៏ រស្ូវោលីនិង្អង្ករ
រស្ូប(CIMMYT)។
ចាប់ តាំង្ពី កមមវ ី្ី ស្ឆង្ចាប់ អក
ន ជំនួយអន្រជាតិ របស្់IARC កដលពួកស្គមានលុយគ្គាប់ គ្គាន់ ស្ំរាប់
គ្គប់ គ្គង្កិ ចចការទំង្ស្នេះ។ តំនលននការនចិតនចង្់ស្ៅស្លើការកចកចាយរបស្់IARC , IRRI, នឹ ង្គ្កុមអន្រ
ជាតិ(International Network for Genetic Evaluation of Rice (INGER) បនាប់មកមានការបងាកត់ពូជ ស្ទេះជា
ោង្ណជាការទទួ លបានពូជដំណំថី ច
ម ូ លកនុង្គ្បស្ទស្កដលស្គ្កាមការបាន់តំនលពី គ្កុមរោវគ្ជាវស្ៅ
កនុង្រស្ុកនិ ង្បស្ញ្ចញគ្គាប់ពូជថមីជាស្គ្ចើន។ពី ស្គ្រេះពូជទំង្ស្នេះមានកាស្មើ លតំនលស្គ្កាមការគ្កុម

រោវគ្ជាវ ពួគស្គមិនបានស្ៅដល់កស្ិដ្ឋឋនកតមតង្។ មន្រនតីគ្បស្ទស្ណមួ យមានការជំ នួយការស្ៅការ
ពិ ស្ោ្ន៏គ្គាប់ពូជទំង្ស្នេះ។ស្ដ្ឋយមិនការពិ ស្ោ្ន៏កតម្ង្ជាមួ យកមមវ ិ្ីIARCs ការអភិវឌឍន៏ពូជអាច
បញ្ហ
ច ក់ បានថានគត់នគង្់និង្មន្រនតីរោវគ្ជាវមិ នស្ូវមានការកថរកានូវធ្លនគារស្មស្រាគ។ស្នេះជាស្រឿង្របស្់
គ្បស្ទស្ ថាន់ ស្ាននិ ង្ហាកន(Tanzania&Ghana)កដលមានោាប័នរោវគ្ជាវមិ នបានទទួ លពូ ជកដល
មានស្ុខ្ារពលអជាង្១០ឆនំមកស្ហើយ។
ស្ពលកដលគ្គាប់ ពូជមួ យបានបស្ញ្ចញ គ្តូវមានស្ំាររេះនិ ង្ការកចកចាយគឺ ពឹង្កនអកស្ៅស្លើរដ្ឋឋភិ បាល
កដលទក់ទង្ស្ៅនឹង្ហិរញវត្ុនង្កដរ។ អំ

ុង្ស្ពលគ្បស្ទស្កំពុង្អភិ វឌឍន៏ ជាក់ កស្្ង្រដ្ឋឋភិ បាលមាន

ស្ំាររេះស្ំរាប់គ្គាប់ពូជនិង្លិខ្ិតបញ្ហ
ច ក់ ស្ៅកកនលង្ណមួ យ ឬគ្កដ្ឋស្។ ពួកស្គារគស្គ្ចើ នមិនមាន
ស្មតាារពស្ដើ មបីនត
ត ់ នង្
គ ់ ស្គ្ចើ នជាង្ារគរយេះតិចននគ្គាប់ ពូជស្

ើយ ស្ូមបីកតបុកកលិកនិ ង្អនកគ្គប់ គ្គង្ហរ ិ

វត្ុគ្តូវការជំនួយកំ រ ិតស្្ង្់តា្គ្គាប់ ពូជអនតរជាតិ ស្ដើមបីនកត់នកង្់កស្ិដ្ឋឋនគ្គាប់ពូជ។ ឧទហណ្៏៏ៈ ស្គ្កាយ

ឆនំ១៩៩០ គ្បស្ទស្នថនលិតបានកតគ្គាប់ ស្កណ្្កបុ ស្ណ
្ េះគឺ ១-ទី ៦ននគ្គប់រក
ុ ខជាតិ គ្បស្ទស្។ស្ទេះបី ជា
មិ នអាចលក់វាបានក៏ ស្ដ្ឋយ ក៏ ពួកស្គស្ៅកតដ្ឋំដុេះជានិ ច។
ច
វាបានបនសល់៥-៦ននគ្គាប់ស្កណ្្កស្ៅទីនាគ្គាប់ពូជកដលបានកចកចាយស្ហើយក៏ បាន
បាត់ បង្់ អតតញ្ហាណ្ពូជស្នេះ។ ពីរបី ឆនំមុនស្ៅគ្បស្ទស្កិ នោមានពូ ជស្កណ្្កថមីពីរគ្បស្ភទនលិតស្ដ្ឋយ
IITAបានបស្ញ្ចញស្អាយស្គ្បើគ្បាស្់។ស្ទេះជាោង្ណស្ដ្ឋយក៏ ោាបន័ រោវគ្ជាវននគ្បស្ទស្កិនោ(KARI)
បានបរាជ័ យកនុង្ការបញ្ហ
ជ ក់ អតតស្ញ្ហាណ្ននគ្គាប់ពូជស្ំរាប់ កស្ិករ្ំ ឬតូច។
កស្ិករដ្ឋំគ្គាប់ពូជណកដលរស្ួលដ្ឋំនឹង្កថរកា ស្ូមបីកតពូជកដលស្ល់ពីឆនំមុនឬារគស្គ្ចើន
បានទិ ញពី ទីនារ( ជា្មមតាគឺ ទីនារគ្គាប់ ពូជ)។ារគស្គ្ចើ នទំនង្ជាស្លើស្៩០ារគរយគ្តូវបានអនុ វតតន៏
ដ្ឋំដុេះគ្គាប់ពូជជុំវ ិញពិភកស្ោក រួមទំង្ការដ្ឋំរស្ូវោលីដូចជាគ្បស្ទស្កដលអភិវឌឍន៍ ស្ហើយ។
ឧទហណ្៏៖ ស្ៅកនុង្រដឋខាលូរាដូ ២៥ស្ៅ៣០ារគរយននននាដីដ្ឋំដុេះរស្ូវោលីគ្តូវបានទុកពូ ជស្ំរាប់ ដ្ឋំ
ដុ េះស្ៅឆនំស្គ្កាយស្ទៀត។

រស្ស្ដៀង្ស្ៅគ្បស្ទស្នី ហាកស្រៀរ(Nigeria)មានគ្កុមមួ យកដលបានបញ្ហ
ច ក់ គ្គាប់ពូជស្ៅកនុង្រដឋកា

ណ្ូ ជារដឋកដលមានជំ នញកស្ិកមមស្ិត
ា ស្ៅខាង្គ្បស្ទស្ ស្ហើយគាមនរដឋណមួយកដលមានជំ នញដូច
ជារដឋស្នេះស្ទ។គ្កុមស្នេះរ ំពឹង្ទុកថានឹង្ោង្ស្ង្់កស្ិដ្ឋឋន៣ស្ដើមបីស្្វើទស្សន៏ៈកិចចរស្រៀង្រាល់ស្ពលដំណំ
ដ្ឋំដុេះ គ្គាប់ និមួយៗជាទូ ស្ៅគ្តូវបានស្គដ្ឋំស្ៅស្គ្កាម១ហិចតាននកស្ិដ្ឋឋន។ កាលវ ិារគននការស្្វើ
ទស្សន៏ៈកិចចមាន៖
1. ស្ដើមរដូវកាល កដលស្្វើស្អាយពូ ជស្នេះមានការលូតោស្់រប
ូ រាង្ខ្ុ ស្ពីគ្គាប់ពូជ
2. រក់ កណ
្ លរដូ វស្ដើ មបីពិនិតយស្មើ លដ្ឋំណំមិនតាមកបបបទ

3. ចុ ង្រដូ វ គឺស្ដើមបីពិនិតយការស្ំអាតនិង្ជំរេះស្មម
ស្នេះជាកិចចការកដលមិ នអាចស្ៅរួចស្ំរាប់មួយ
គ្កុមជាមួ្នធ្លនកដលមានការកំណ្ត់ កដល
គ្កុមារគស្គ្ចើនរវល់ជាមួ យអតិថីឲជ
ិ នរបស្់ពួក
ស្គ។ស្តើ ថាមានកំ រ ិតលអស្ទស្ំរាប់ គ្បពឋនទំង្ស្នេះ
មានការស្ោមេះគ្តង្់ គ្បកហលជាមានការទទួ លពី
កកនលង្ណមួ យ( ដូ ចជាដ្ឋំណំស្រតកដលមិ ន
ស្រៀបចំ ស្ៅកស្ិដ្ឋឋនស្ៅគ្បស្ទស្ណ្ឲនី ហាកស្រៀ(
Nigeria) បងាាញស្ៅរូបារពទី ១)ដូចជាគ្គាប់ ពូជ
កដលបានបញ្ហ
ជ ក់ នឹង្តំ នលដល់ដ្ឋំណំ និ ង្
បស្ង្កើតង្ស្អាយមានស្ំណ្ួរស្ដើមបីបញ្ហ
ច ក់ ការនលិ
តគ្គាប់ពូជស្គ្កាមការអនុញ្ហាតនិង្គ្បាក់

រូបារពទី ១៖ ចំការកដលមិនស្រៀបចំស្ៅគ្បស្ទស្នីហស្ក រៀកដលរ ំពឹង្
ទុកថាទទួលការទទួ

ោកល

ចំ ណយមានការស្ាិតស្ស្ារជាង្មុនស្ៅកនុង្ភូ មិស្ៅគុណ្ារពបនាប់មកមានការលក់ ឬកចកចាយស្ៅទី

នាស្ៅកនុង្ភូមិនិង្នក់ កចកចាយណមួ យស្ដើមបីបស្ង្កើនតំនលស្ទវដង្និង្ជាការលអកដរបូ ករួមនឹង្ោវាកមម
ដឹ កជញ្ូជ នកដរ។

ោានារពបញ្ហ
ជ ក់ ស្អាយស្

ើញថាកស្ិករមានការោាក់ ស្ស្ាើរនូ វការវ ិនិច័ យ
ឆ បញ្ហ
ជ ក់ គ្គាប់ ពូជ

ស្ដ្ឋយពឹ ង្កនអកស្ៅស្លើស្ៅនារកតមួ យគត់គឺមានន័ យថាអតតស្ញ្ហាណ្គ្គាប់ពូជគ្តូវបានបាត់បង្់ តាម
តំ បន់ ខ្ុស្ៗគានគ្បកហលមានទំ នក់ ទង្លអនឹង្គាន
តារាង្ទី១ ការស្គ្បៀបនតឹមទិនន
ន លននតាមគស្គ្មាង្ និង្ គ្គាប់ពូជ៣ោង្របស្់កស្ិករ
ោបារ ីមាទី
្នធ្លន

ទិនន
ន ល

ស្ាមស្បៀ
្នធ្លន

(ស្តាន/ហិតា)
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ទិនន
ន ល

្នធ្លន

(ស្តាន/ហិតា)

ទិនន
ន ល
(ស្តាន/ហិតា)

គស្គ្មាង្

១.៧២

គស្គ្មាង្

០.៦១

គស្គ្មាង្

១.៤៤

កស្ិករទី១

២.២៤

កស្ិករទី៤

១.១១

កស្ិករទី ៧

០.៩៧

កស្ិករទី ២

២.០១

កស្ិករទី៥

១.០១

កស្ិករទី៨

១.៦៨

កស្ិករទី៣

១.៥៦

កស្ិករទី៦

០.៤២

កស្ិករទី៩

២.២៨

ម្យមារគ

១.៨៩

ម្យមារគ

០.៧៩

ម្យមារគ

១.៥៩

អភិ.ស្តង្់ដ្ឋរ

០.៥៧

អភិ.ស្តង្់ដ្ឋរ

០.៥៧

អភិ.ស្តង្់ដ្ឋរ

០.៨០

្នធ្លន៖ ការអភិវឌឍន៍កស្ិកមមខានតតូច៖ ទស្សន៏ៈពិភពស្ោក

បណ
ត ញកស្ិកមមបានបងាាញស្អាយស្

ើញថាកស្ិកមមខានតតូច

មិ នមានគ្គាប់ ពូជរស្ស្់លគ
អ ឺ មានកតគ្កុមហុនខានត្ំបុស្ណណេះ ស្ទេះជា
ោង្ណកកនលង្កដលមានគ្គាប់ ពូជបុ រាណ្ណមួ យគឺ នតល់ទិនន
ន ល
ទប ស្ហើយគ្បកហលជាមានស្តវលិត
អ កថមស្ទៀតនង្។ ស្យើង្គ្តូវការ
គ្គាប់ ពូជរស្ស្់ជានិ ចស្ច ដើមបីនលិតស្ហគមន៍កស្ិដ្ឋឋន លុេះគ្តាកតទិនន
នលមានលកខណ្៏ៈខ្ុ ស្គានរវាង្គ្គប់ ពូជកដលបានបញ្ហ
ជ ក់ ស្ហើយ និ ង្
គ្គាប់ ពូជស្ៅកនុង្ទីនារ។ គ្គាប់ ពូជមានលកខណ្៏ៈងាយរស្ួលកនុង្ការ
បញ្ូជ នស្ៅកនុង្ស្ហគមន៍មាននលវ ិបាកស្គ្មាប់ នំស្ចញកនុង្ចំនួន
ស្គ្ចើន ការបងាាញស្អាយស្

ើញទិ នន
ន លកដលមានគ្បស្ោជន៍ កដល

បានបញ្ហ
ជ ក់ ស្ហើយស្ៅស្លើទីនារគឺ មានការពិ បាកណស្់ ដូចជាកដល
បានបងាាញស្ៅ

រូបទី២៖ មានកមពស្់ជាង្៣កមគ្ត មិនស្ូវដ្ឋំស្រតតាមកបប
បុរាណ្ ស្ៅគ្បស្ទស្នីហាគស្រៀ ស្គ្បៀបនាឹមស្ៅនឹង្ពូជកបប
ទំស្នើបកដលមានកមពស្់ស្គ្កាម២កមគ្ត

តារាង្ទី ១ខាង្ស្លើននការស្គ្បៀបនាឹមននោាប័នមួ យនឹង្រស្ូវបីោង្ស្ៅកនុង្គ្បស្ទស្

ថាស្ាន(Tanzania)។

ដំណំពូជកដលស្រោចរស្ពស្ដ្ឋយគ្បព័នស្
ធ ប
ន ់ ជាទូស្ៅារពអវតតមានស្មស្រាគកដលស្កើ តចំ ស្រេះ
គ្គាប់ ពូជកដលោង្ស្ជឿទុកចិតតបានស្ហើយជានលូវការគឺ បុ ស្ិ៍គ្ត គាប់ពូជកនុង្ការស្្វើស្អាយស្កើ នស្

ើង្ និង្ការ

កចកចាយ។ ការកណ្នំស្អាយកស្ិករគ្តូវការគ្គាប់ពូជរស្ស្់គឺមានារពងាយរស្ួលស្ដ្ឋយគ្គាន់អង្គការ
ចុ េះស្្វើការជាមួ យ

ស្ហគមន៍ ដំស្ណ្ើរការស្នេះអាចស្្វើបានស្ដ្ឋយគ្គាន់ កតស្យើង្ទក់ទង្ជាមួ យមន្រនតី

កនុង្តំ បន់ ស្ដ្ឋយារជប់ ទំនក់ទំនង្ជាមួ យ IARCs កដលស្្វើការកនុង្ការរោវគ្ជាវគ្គាប់ ពូជជាតិ និង្ អភិ វឌឍ
ន៍ ។ ស្យើង្គ្តូវការពួកគាត់ស្អាយចុ េះស្ៅស្ហគមន៍និង្ស្អាយគ្គាប់ពូជស្ដើមបីដ្ឋំបនតស្អាយស្កើ នស្

ើង្និ ង្

កចកចាយគ្គាប់មគ្នី ត IARCs ារគស្គ្ចើ នមានទំ នក់ទំនង្ជាមួ យោាប័នរោវគ្ជាវកស្ិកមមស្ហើយពួកគាត់
ស្បាយរ ីករាយនិង្កចកចាយគ្គាប់ ពូជកដលមានចំនួនតិ ចគ្បស្ហើស្កនលេះគី

ូ ស្ៅ ១គី

ូ។ ទំនង្ជា

ពួ កគាត់ ស្ស្នើរស្ុំស្អាយពួកស្យើង្ចូ លរួមកនុង្ការបញ្ហ
ជ ក់អី ម
វ ួ យ ឬ ោកលបង្ ស្ហើយស្នេះក៏ ជាលកខណ្៏ៈចុ ង្
ស្គ្កាយននការអភិ វឌឍន៍ គ្គាបពូជស្ដើ មបីបស្ញ្ចញស្អាយស្គ្បើ គ្បាស្់ស្ដ្ឋយគិ តទុកជាមុ នថានឹ ង្គ្តូវបានស្្វើ
ស្

ើង្ស្ៅកនុង្កស្ិដ្ឋឋនរបស្់កស្ិករ។ IARCs ារគស្គ្ចើនកស្វង្រកអនកស្ម័គ្គចិតតស្្វើការវគគខ្ី ល ស្ដ្ឋយមានការ

ោវគមន៍ និ ង្ស្លើកទឹកចិតត ស្ហើយស្ស្នើរស្ុំស្អាយគ្បមូលទិ នន
ន ័ យ និង្ ការបញ្ូជ នស្ៅវ ិញបុ ស្ណណេះ គ្គាប់
ពូ ជណមួ យគ្តូវបានបស្ញ្ចញថមីស្ដ្ឋយខ្លួនឯង្ ឬ គ្គាប់ ពូជកដលបស្ង្កើតស្ដ្ឋយស្ហគមន៍ កុង្គ្គួ
ន
ោរ
ណមួ យ។ អំ

ង្ស្ពលគ្គាប់
ពូជកំពុង្កតដុ េះស្យើង្គួរស្លើកទឹ កចិតតស្អាយកស្ិករពិនិតយស្មើ លមតង្ស្ទៀត
ុ

អំ ពីគ្បស្ភទពូជ និ ង្ទិនននលននចំនួនគ្គាប់ ពូជស្ដ្ឋយទទួ លយកស្ោបល់តបស្់ពួកស្គ ថាពួ កស្គចូ លចិ តត
ឬមិនចូ លចិតតស្ដ្ឋយគ្បាកដថាបានគ្គប់ គ្គង្អតតស្ញ្ហាណ្របស្់គ្គាប់ពូជ ឬគ្គាប់ ពូជកដលបានបងាកត់
ជាការលអស្នេះ ស្យើង្គួ រកតបញ្ហ
ជ ក់ស្អាយបានចាស្់ស្ៅស្លើវាលករស្កតមតង្។ ស្ៅកនុង្ចុ ង្រដូវទី១ កស្ិករ

គួ រកតខ្ំគ្បឹង្បស្ង្កើតទនិន
ន លស្អាយបានស្គ្ចើនកំ

ង្ស្ពលគ្គាប់
ពូជកំ ពុង្ដំស្ណ្ើរការស្ដ្ឋយស្អាយនលមិ ន
ុ

លអស្យើង្អាចបំ ផ្លលញស្ចាល។ ជមួ យនឹ ង្គ្គាប់្ុញ្ាជាតិ និង្ គ្គាប់ ស្កណ្តកអាចបស្ង្កើនបានអគ្តាស្លើស្ពី
៥០ ដល់ ១។ស្បើ ស្ិនជាអនកចាប់ ស្នតើមដ្ឋំវាមួ យគី
កនុង្ឆនំទី២ ស្នេះអនកនឹង្ទទួលនលបាន ២៥០០គី

ូគ្កាម នឹង្ទទួ លបាននល ៥០គី

ូគ្កាមកនុង្ឆនំទី១។

ូគ្កាម និង្ ឆនំទី៣ ទទួ លបាននលស្គ្មាប់ ស្ហគម

ន៍ ទំង្មូ ល ោង្ស្ហាចណស្់ជួយដល់កស្ិករកដលមានចំណប់ អារមមណ្៍កនុង្ការដ្ឋំដុេះនង្កដរ។ចូ រ

គ្បាកដថាបានកថរកានិង្ទុ កអតតស្ញ្ហាណ្បានចាស្់ោស្់។វតាុបំ ណ្ង្កដលគាមនគ្ពំកដនស្នេះគឺ គ្តូវ

មានពូជ៣ស្ៅ៤មុខ្ដ្ឋំដុេះស្ៅកនុង្ស្ហគមន៏ ស្អាយមានចំនួនស្ស្មើរគាន។ការដ្ឋំដំណំ៣ស្ៅ៤មុ ខ្ពិតជា

ការររស្ហគមន៏និង្ស្ជៀង្វាង្ជំង្ឺស្តវលិត
អ និ ង្ជំង្ឺមហតតរាយបំ ផ្លលញពូ ជស្នេះបាត់ បង្់ ស្ៅ(ស្មស្រាគបាន
ចូ លស្ៅស្ំង្ំស្ៅកនុង្ពូជស្នេះកដលស្្វើស្អាស្យើង្គ្តូវបំផ្លលញស្ចាល)។
ដំ ស្ណ្ើរការកនុង្ការកណ្រនំនិង្វាយតំនលស្ំរាប់ ពូជមួយថមីស្ទៀតគ្តូវការ៣ស្ៅ៤ឆនំ។វាគ្តូវការស្ពលស្វោ
ស្ដើមបី

នលិតពូជថមី និ ង្មិ នអាចមានការផ្លលស្់បូរមុ
្ ខ្ងារស្ៅោង្ណស្់៤ឆនំ។

ស្ដ្ឋយការគ្គប់ គ្គង្គ្គាប់ពូជកដលស្ៅស្រោចស្ដ្ឋយស្នប់ទឹកគឺ មានគ្បស្ោជន៏ដល់ស្ហគមន៏ និង្គ្គប់
អង្គការទំង្អស្់អាចមានឥទិពលបានយូរស្ៅស្លើស្ហគមន៏ ជាមួ យតំ នលកដលមានកំ ណ្ត់និង្គ្បថុ យ
គ្បថាន។ ស្ដ្ឋយគ្គាន់កតមានអត់ ្ត
ម ់ គ្បកហល២ស្ៅ៣រដូ វជាជំហានដំបូង្ស្ដើមបីបស្ង្កើននល។ស្គ្បើ ស្ិនស្បើ
ស្ៅកនុង្ដំ ស្ណ្ើរការតាមកបបបុរាណ្ជំ នួស្ឲកបបទំ ស្នើបកដលទទួ លបានចំ នួននលស្គ្ចើន និ ង្គ្បស្ិនស្បើ

គ្គាប់ ពូជស្ៅកតបនតរកាទុកនិង្យកស្ៅដ្ឋំដុេះស្ៅស្ហគមន៏ ការជេះឥទិពលមានការឋិតស្ឋរបានលអស្ំ
រាប់អង្គការកដលជួ យអនកគ្កគ្កី ។
ការស្រោចរស្ង្់ គ្គាប់ពូជតាមគ្បពនឋស្ប
ន ់ពិតជាមានោរេះស្ំខាន់ណស្់និង្ស្្វើឲគ្បស្ស្ើរស្
ស្ទៀតដល់ស្បស្នកមមមិនបានស្រៀបចំ ដំស្ណ្ើរការពូជ

ើង្កថម

រូបារពទី៣ . អនកកចកចាយឈ្មួញកណ
្ លស្ៅគ្បស្ទស្នថ

បានចូ លស្ៅបុ ស្ជា
ត នលូវការ។ វាដំ ស្ណ្ើរយឺតដូចជា

កស្ិករបានស្ៅស្លង្ោច់ញាតិ អនកចូ លរួមកនុង្ការស្រៀនារគខ្លីៗ៕ល។ ឬតាមរយេះវគគខ្ីក
ល ុង្ការបញ្ហ
ន
ជ ក់
ស្ចញពី ស្ហគមន៏។

មានឧទហស្ន៏ បញ្ូច លស្ៅកនុង្IR ១៥៦១ កនុង្ការនលិតIRRIកដលបានស្គ្បើគ្បាស្់ស្ៅកស្ិដ្ឋឋនកដលបាន
បញ្ហ
ជ ក់ស្ៅកនុង្រក់ឮកណ
្ ល១៩៧០។ កស្ិករបានស្ពញចិតតនិង្វាបានកាលយជាលបីបានស្គ្បើ គ្បាស្់

ស្ពញគ្បស្ទស្ហវីលីពីនជាង្២០ឆនំ ស្ទេះជាមិនបានស្រៀបចំ ឲបានគ្តឹ មគ្តូវកនុង្ដ្ឋក់ ឲស្គ្បើគ្បាស្់តាមនលូវការ
ក៏ ស្ដ្ឋយឬដ្ឋក់ ស្្មេះគ្គាប់ពូជ( និ ង្គាមនគ្គាប់ បានបញ្ហ
ជ ក់ )។

មានឧទហស្៏មានស្ទៀតកដលជាពូជរស្ូវកដលលបីលាញកដលស្ៅថា ស្ាមស្បៀរស្ៅារគខាង្តបូវនន
គ្បស្ទស្ថានស្ាស្នៀ ដូ ចបានបងាាញស្ៅតារាង្ទី ១ខាង្ស្លើអញ្ចឹង្កដរ។ គាមនជនជាតិ ស្ាមស្បៀឬថាន

ស្ាស្នៀណមួ យបាននលិតវាស្ចញមកស្ទ។តាមពិត
ស្នេះមាននរណមានក់ ថាន់ស្ាស្នៀបានយកពូជស្នេះ
មួ យដ្ឋ្ប់ នដស្ៅគ្បស្ទស្ហាមស្បៀរ។បានបាត់បង្់ ពូជ
កដលស្ៅកនុង្រស្ុក បនាប់ពីបានយកគ្គាប់ ពូជចូ ល

ស្ៅកនុង្គ្បស្ទស្ថានស្ាស្នៀរ គ្គាប់ពូជស្នេះបានស្ៅ
ថា ហាមស្បៀរ រស្ស្ដៀង្និង្ស្ៅគ្បស្ទស្នី ហឺស្គ រៀរស្គ្ប

ជាជនស្ៅទី ស្នេះបានស្ៅថា កាមរួន(ជាគ្បស្ទស្កាម
រូន)។ ស្ៅគ្បស្ទស្អាហាវហាគនី ោានរស្ូវោលីកដលបានស្ៅស្្មេះថា កមចស្សីផ្លក។ស្នេះជាពូ ជពិត
គ្បាកដកដលគ្កុម Nobel laureate Norman Borlaug កដលនលិតជាង្៦០ឆនំមុន គំស្រាង្គ្តូវបានស្្វើស្ៅ
គ្បស្ទស្ស្មស្ិចកូ បានចូ លរួមជាមួ យCIMMYT។ពួ កស្គចង្់ស្អាយ គ្គាប់ពូជស្នេះបានស្គ្បើ គ្បាស្់ស្ៅបាហគី
ថានបុ កនតគ្តូវបានមានការគ្បស្ហស្គ្តូវបានឆ្លង្កដន។ម្ង្ស្ទៀត ស្នេះគ្គាប់ស្នេះមិនបានស្រៀបចំស្ដ្ឋយរដ្
ឋាភិ បាលអាហាវហាគនី ថាន។មន្រនតីស្ៅកនុង្រស្ុកមិនបានរ ិករាយស្ៅការទំង្ស្នេះស្

ើយ បុ កនតតាមពិ តស្នេះ

ពួ កស្្វើអី បា
វ នស្ទ។

ការគ្គប់គ្គង្ពូជកុំស្អាយមានការបងាកត់គាន៖ ចំណ្ុចមួយរបស្់ពូជកដលស្រោចរស្បស្ដ្ឋយគ្បពនឋ័ស្ប
ន ់គឺ
ទុ ស្កាអយវាបនតពូជស្ដ្ឋយខ្លួនឯង្មិនកមនស្ដ្ឋយការផ្លកត់ ស្នេះស្ទ។វាអាចកាត់បនាយការការផ្លកត់ម្ង្មួ យ

ជំ នន់ដូចជាស្រតនិ ង្ផ្លកឈ្ូករ ័តកដលបានផ្លកត់ គាន។ ពូជកដលបានផ្លកត់គឺF1 ការផ្លកត់ គឺមានការអន់ថយ
មួ យស្ៅមួ យជំ នន់ ដូចស្ឆ្នេះស្ហើយការទុកគ្គាប់ពូជស្ុទឋគឺជាការលអបំនុតស្ហើយគ្តូវការវាស្រៀង្រាល់រដូ វកា
ល។ស្បើពុំស្នេះស្ទការបងាាញលទឋិនលនិ ង្បងាាញស្អាយស្

ើញថាគ្គាប់ ពូជមិ នស្រៀបចំ បានលអមិនគ្តូវតាម

ស្្ង្់ដ្ឋនិង្មានទនឋិនលទប។ស្ំរាប់ស្ហតុនលគឺ មានការ្មមតានិង្ការស្អាយស្ោបលគឺគួកតស្គ្បើ គ្គាប់
ពូ ជកដលផ្លកត់ តាមគ្គួោរតូ ចជាការលអនិង្ស្ហគមន៏ ។ចាប់ តាំង្ពីអនកគ្គប់ គ្គង្ពិ បាកស្ៅការកថរកា
ស្ៅគំ ស្រាង្និង្ការជំនួយគ្តូវបានដួ លមក។ស្ទេះជាោង្ណក៏ ស្ដ្ឋយពូ ជស្រតនិង្ផ្លកឈ្ូករ ័តគ្តូវបានដ្ឋំ
ដុ េះ( ឧ.ស្គ្ជើ ស្ស្រ ើស្គ្គាប់ពូជណកដលមិ នលអតាមខានត) ស្ំរាប់៣ស្ៅ៤ពូ ជជំ នន់ ស្ទើ បគ្គាប់ពូជស្នេះគ្តូវ
បានស្រៀបចំ តាមលំដ្ឋប់ ។ទននិនលមានអគ្តាគ្បកហល១០ស្ៅ១៥ារគរយតិចជាង្ពូជកដលបានបងាកត់
បុ កនតទននិនលគឺ ស្ៅកតស្ាិតស្ស្ារជាស្រៀង្រាល់ឆនំនិង្គ្គាប់ រដូ វ។( អតាបទEDN88’ ការបងាកត់ពូជស្រត’ ចង្់
និ ោយអំពីថាស្តើ ការបងាកត់ ពូជស្រតននវដតឬការកស្កើតននកស្ិករជនជាតិ មិចស្ិច។
http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/edn88.pdf]។ មានពន៏ មានពូ ជដំ ណំស្រោចរស្បតាមគ្បពនឋ័ស្ប
ន ់ ជាស្គ្ចើ នដូចជាគ្គាប់
រស្ូវ រស្ូវោលីនិង្ស្គ្ចើ នស្លើគ្គាប់ ្ុញជាតិ ជាស្ដើ ម គ្គាប់ ពូជគ្បស្ភទដូ ជបកនល ដំ

ូង្ ដំ

ង្ជា
វ។
ូ

ទំនក់ទំនង្ជាមួយអនកកចកចាយទំនិញកស្ិកមម ជាការជួ យដល់ស្យើង្កដរ, ពួកគាត់ ជាអនកទំ នក់ទំនង្
ដល់ស្ហគមន៏និង្កូនស្ោរស្ំរាប់ និោយជាមួ យកស្ិករតាមភូ មិរស្ុក( CBFE) បងាាញស្ៅរូបារពទី
៣។ អនកកចកចាយជាកននកស្ៅស្ហគមន៏ និង្ជាស្នស្រននស្ហគមន៏។ពួកគាត់មានដី ស្ំរាប់ ដ្ឋំគ្គាប់ពូជ
រោប់និង្អាចបស្ង្កើននលកាន់ កតស្គ្ចើ ន។អនកកចកចាយកស្ិកមមមានអតឋិពលខាលំង្ណស្់ដល់កស្ិករ
ខានតតូច និ ង្អាចដឹង្មុ នបាន។ ពួកគាត់គឺជាកននកដ៏ស្ំខាន់ ស្ំរាប់ ដំស្ណ្ើរគំ ស្រាង្។មានគ្គួោរតិ ច
ណស្់ស្ំរាប់ ស្បើ កមុ ខ្របរស្នេះ។ អនកកចកចាយកស្ិកមមារគស្គ្ចើនមានការគិតទុកមុនស្លើស្គ្បមាណ្
បុ កនតគ្គាប់ ការទំង្អស្់គាមនគ្តូវការទននិន័យ។តាមពិតពួកគាត់គ្គាប់ គ្គង្ស្ៅការទទួ លចំ ណ្ូលមានកំរ ិ
ត។ ពួគគាត់ មានការស្ហការខ្ពស្់ឬមានការារពជំនួយការជាមួ យគ្គួោរនិ ង្នដគូរកដលមានទឹ កចិ តត
ស្ៅវ ិស្័យកស្ិកមមកដរ)អនកកចកចាយកននកស្ិកមមក៏ជាកូ នស្ោរស្ំរាប់ទំនក់ទំនង្ជាមួ យគ្គួោរនង្កដរ
រួមជាមួ យស្ៅការចំ នញស្ៅស្ពលចំ បាច់។
គុណ្ារពគ្គាប់ពូជ ៖ ចំណ្ុចមួ យននស្ហតុនលកដលស្្វើដំណំស្អាយតាមរស្បៀបស្រោចរស្បតាមស្នប់
ទឹ កនឹ ង្ជួ យដល់គុណ្ារពគ្គាប់ ពូជ។ មានចំ ណ្ុចដំបូង្៣ោង្ស្ំរាប់ គ្គាប់ ពូជមានគុ ណ្ារព៖ ១.ការ
ជំ ស្រ ើស្គ្គាប់ពូជ ២.គ្គាប់ពូជអាចមានការបនតពូជលអ
និ ង្ ៣.ស្ំអាតស្អាយោអត។ ស្ៅគ្គប់ ជំហានទំង្៣
ស្នេះងាយនូវការកចកចាយដល់កស្ិករខានតតូចស្ៅ
តាមស្ហគមន៏ តាមរយេះអងាករនន។
ស្ំរាប់គ្ចុេះគ្គាប់ពូជស្យើង្គ្តូវយកស្ចញស្ៅ
រុកខជាតិកដលមិនលអ( ឧ. រុកជា
ខ តិ ស្មមរ) ។ ការទំង្
ស្នេះអាចស្្វើស្ៅបានតាមស្ៅមុ នកពលការគ្បមូ លន
ល។ ឬតាមអាចស្្វើស្ៅបានតាមការកាត់ ស្ដ្ឋយកន្
ស្ដៀវកដលទុកគល់ខ្ពស្់ជាង្ដីដូចកស្ិករស្ៅគ្បស្ទស្ឡាវបានស្្វើស្ៅកនុង្រូបារពទី ៤ ។ ស្ទេះជាោង្
ណក៏ ស្ដ្ឋយ ចំណំការកដលជំ ស្រ ើស្គ្គាប់ពូជមិ នគ្តូវកបនវាស្

ើយ។វាបណ
្ លស្ដ្ឋយបាត់ គុណ្ារព។

រូបារពទី៤. កស្ិករស្ៅគ្បស្ទស្ឡាវកំពុង្កបនគ្គាប់ពូជ ថត
រូបស្ដ្ឋយIRRI

ស្ៅចំ ហានបនាបស្ទៀតការស្រ ើស្យកពូ ជការកដលអាចបនតពូជបាន។ ជា្មមតាគ្គប់ គ្គាប់ពូចទំង្អស្់
កដលបានកថរស្កាទុកតាមរស្បៀបរបប, និ ង្ជាោពនចំ លង្ដល់ការបនតពូជកដលមានស្មតាារពខ្ពស្់។
គ្បស្ិនស្បើគ្គាប់ពូជមានបញ្ហ
ា គ្បកហលជាបណ
្ លមកពី ស្មស្រាគស្ហើយស្យើង្គួហាលស្ៅនឹង្នថៃស្ៅ
ស្លើកស្ណ្តលជាស្ដើម។ ការហាលនឹ ង្នថៃនឹង្បណ
្ លស្ដ្ឋយគ្គាប់ ពូជមានការមិនរស្ួលនិ ង្ស្្វើស្អាយវា

មានរាង្ស្ៅកស្ណ្តល។ បនាប់ ពីស្នេះស្ពលកដលគ្គាប់ពូជបានរាង្លអវ ិញ ស្តវលិត
អ បានថយចុ េះកំ ោង្
ំ [
Ed: មានវ ិ្ី ជាស្គ្ចើនស្ំរាប់គ្គប់គ្គង្ស្តវលិត
អ ពីវាយលុកគ្គាប់ពូជ ចូ លស្ៅកនុង្ស្គហទំ ព័រ របស្់ស្ហគម
ន៏ ស្អកូhttp://www.echocommunity.org/resource/resmgr/a_to_z/azch10st.htm#Table] ។ស្ៅតាមគំនិត

ននអគ្តាការបនតពូជគឺ អាចស្ៅដល់៩០ារគរយឬស្គ្ចើនជាង្ស្នេះ។ ស្ៅកនុង្ការោក់ ខ្ណ្ខកដលការបនតពូ
ជ។(ឧ. ធ្លលក់ ស្ៅដល់៦០ារគរយ) ស្យើង្គួ របស្ង្កើនស្ៅចំ នួនគ្គាប់ ពូជអំ

ុង្ស្ពលដ្ឋំណំស្ដើមបីស្ៅស្ង្

ស្ៅគុ ណ្ារពការបនតពូជស្ខ្ាយ។ ការបនាពូជអាចស្្វើស្តស្បានតាមរយេះការ(ស្ូមស្មើ លឯកាោរស្នេះ)
(ftp://ftp-fc.sc.egov.usda.gov/GA/PMC/JLW/ragdoll.pdf)។បានបងាាញស្អាយស្

ើញថាការស្្វើស្តស្តាម

រស្បៀបស្នេះមិ នទន់ រស្បស្ទតាមស្តង្់ដ្ឋរស្ទស្ដ្ឋយ ស្ីតុណ្ាារព/ការរ ំហួត បុ កនតវាមាននលគ្បស្ោជន៏
ស្ៅតាមស្ហគមន៏តូចតូចកដលមានចំណប់ អារមមណ្៏នូ វនលិតដ្ឋំណំបនតស្ទៀត។
នូ វការគ្ពួយបារមមណ្៏ស្លើកចុ ង្ស្គ្កាយគឺ ការស្ំអាតកដលស្្វើស្អាយគ្គាប់ ពូជជាស្ំាររេះ។ ការស្អយរលួ
យ
ុ

មិ នជាការបញ្ហ
ា ដូ ជជាមិនងាយរស្យលស្ទ។ លុេះគ្តាកតការបុ កដ្ឋំគ្គាប់ពូជកដលកំ រណស្់ស្ំរាប់ ស្ហ
គមន៏ គ្គប់ ស្ំាររេះកដលយកពី ខាង្ស្គ្ៅគ្បស្ទស្មកមាន
ការស្កើនស្

ើង្ស្ំរាប់ ស្គ្បើ គ្បាស្់។ ការជំរេះរុកខជាតិស្មមរលអិត

គួ ស្្វើវាគ្តូវបានស្កើ នស្

ើង្ស្ៅស្ំាររេះបរស្ទស្។ស្ទេះជា

ោង្ណក៏ ស្ដ្ឋយ ការស្ំអាតគ្គាប់ពូជគួ យកគ្គាប់ពូជ
កដលគាមនគ្បស្ោជន៏ ស្ចញឬដីថម។ (ស្ូមស្មើ លរូបារពទី ៥)
វ ិ្ី ស្នេះគឺ ជាការគ្ចុេះគ្គាប់ពូជស្ហើយគ្បកហលជាមាននល
ដល់១០ារគរយននគ្គាប់ពូជកដលបានលក់ ( ស្នេះជាចំនួន
គ្គាប់ ពូជកដលគាមនគ្បស្ោជន៏ បានស្្វើគ្គាប់ ពូជពិតបាន
ថយចុ េះបនាប់ពីការយកកំស្ទចកំ ទីស្ចញ) ថង្់កដលោអតគឺ រូបារពទី៥៖ ការស្ំអាតគ្គាប់ពូជស្ដ្ឋយមាស្ុីននដស្ៅ
ជាចំ ណ្ុចទីមួយគឺ មានតំនលស្ហៀយស្្វើស្ៅបានតាម
គ្គួោរនិង្ស្ហគមន៏ នន។

គ្បស្ទស្ហាគន។កដលស្គ្បើស្ដ្ឋយនដ វាអាចមានការលំបាក
បនតិចស្ៅស្ភលើង្បុកនតវាការររការស្ខ្ាៀតស្ចញននគ្គាប់ពូជ

(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/CleanBag.htm)។ការជំនួយពីCBFEមតង្ស្ទៀតស្ដើ មបីគ្គប់ គ្គង្គ្គាប់
ពូ ជនិ ង្ស្ំអាតគឺ ជាការដ៏លដ
អ ល់អងាករននស្ំរាប់ជំនួយដល់ស្ហគមន៏ ស្អាយមានការរ ីកចំស្រ ើន
ដល់ស្ហគមន៏។
គ្បតិកមមនូវការ
ល
ការគ្បតិ កមមតាមនលូវការននគ្គាប់ ពូជដ្ឋំណំដ្ឋំស្ដ្ឋយស្រោចរស្បស្ដ្ឋយស្នប់មានការជេះឥទិពល

ដល់កមមវ ិ្ី របស្់រដ្ឋឋភិ បាលគ្បកហលជាមានការរ ិេះគុណ្ដល់គុណ្ារពគ្គាប់ពូជនង្កដរ។ជាមួ យការ

គ្ពួយបារមមណ្៏របស្់គ្គាប់ពូជមានការស្អយរលួ
យស្នេះ ការបនតពូជរបស្់គ្គាប់ពូជស្ខ្ាយនិង្មិ នបានជំ
ុ

ស្រ ើស្បានគ្តឹមគ្តូវ។ ស្នេះជាការនសពវនាយដល់កមមវ ិកមមរដ្ឋឋភិ បាល រួមបញ្ូជ នទំង្គ្គាប់ពូជកដលបស្ញ្ជញ
ស្អាយស្គ្បើនង្និង្ក៏ស្អាយមានទស្សវ ិស្័យនង្កដរ។ស្ទេះជារដ្ឋឋភិ បាលមិនបានមានហរ ិវតាុនិង្្នធ្លន
ស្ដើមបីជំរញ
ុ ស្អាយស្កើ នស្

ើង្និង្នគត់នគង្់គំស្រាង្។ដូ ចស្ឆ្នេះស្ពលកដលមានការតវា គាមនអវីស្ោេះគ្តូវបាន

ទទួ លោកល់។ការគ្តូវស្លើស្លុបននគ្គាប់ពូជរស្ស្់ចូលស្ៅកនុង្ស្ហគមន៏ និង្កស្ិករស្ដើមបីមានពូជ
កាន់ កតស្គ្ចើ ននិង្ទនឋិនលកាន់ ស្គ្ចើ នកថមស្ទៀត។
កមមស្ទ
ិ ផ្ល
ឋ ា ល់ខ្ន
ួល
មានពូជថមីជាស្គ្ចើ នគ្តូវបានដ្ឋំដុេះស្ដ្ឋយគ្កុមហុនឯកជនអនតជាតិ តាមនលូវជំ នញជាមួ យការបានចាយ

វាយស្ំរាប់ ការស្គ្បើ គ្បាស្់ ស្ទេះជាមកពី កស្ិករតូ ចតាច៕តាមការស្អាយទនឋិនលគ្តូវមានការគ្ពួយបារមម
ណ្៏ពី អំស្ពើអហស្ាស្ៅស្លើស្ិទឋមនុ ស្ស,ល។ ស្ទេះជាោង្ណ IARC គ្តូវកតមានការចូ លរួមនកត់នគង្់ស្ៅ
គ្បាក់ ជំនញពី គ្បស្ទស្ជំនួយស្ហើយគ្គប់ គ្គង្តាមោធ្លណ្េះ។ ដូ ចស្ឆ្នេះពូ ជរុកខជាតិ កដលបាននលិតគ្តូវ
បានស្គ្បើ តាមោធ្លរណ្េះ គ្បស្ទស្កំពុង្អភិ វឌឍន៏ណមួ យ តាមតំ រវូ ការឯកជននិង្ោធ្លរណ្៏ៈ។

ស្ស្ង្ខប
ស្ពលកដលដំណំគ្គាប់ ពូជកដលស្រោចតាមស្នប់កុង្អតា
ន
បទស្នេះ មានតំ នលណស្់ស្គ្បើ ស្ៅគំ ស្រាង្របស្់

គ្បស្ទស្ជាតិណមួ យកដលគាមនហរ ិវតាុនិង្្នធ្លនផ្លាល់ខ្ួនស្ដើ
ល
មបីនតត់នគង្់ការអភិវឌឍន៏ គ្គាប់ពូជស្នេះ។
ការបស្ង្កើនគ្គាប់ពូជនិង្ការកចកចាយគ្គាប់ពូជ។

ចនលឺស្ននអងាកនន(NGO) កដលស្្វើការជាមួ យគ្កុម

ស្ហគមន៏ តូចឬគ្គាប់ពូជកដលមានចំ នួនតិ ចតួ ចកដលពូ ជមានខ្ុ ស្ៗគាននិង្ស្្វើការបណ្ុ្ េះជាមួ យគ្គួោរ
តាមស្ហគមន៏ស្ដើមបីស្អាយគ្គួោស្នេះបគ្ង្ី កតាមស្ហគមន៏ នន។ ការទំង្ស្នេះគ្តូវមានការស្ចេះការ
កថរកាគ្គាប់ពូជនង្កដរ ចុ ចស្ៅគ្តង្់ ស្ដើមបីទយយកស្ដ្ឋយ Dr. Tim Motis
http://www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB174D9D8C3EDD4/Seed_SavingTips_&Technologies.pdf] ។ គ្បស្ិនស្បើរដ្ឋឋភិ បាលឬោាប័ នននមិនមាន
ស្មតាារពស្ដើ មបីនត
ក ់ នង្
គ ់ពូជថមីៗស្ទរ ស្យើង្គួ កតឲគ្គប់អងាគរទំង្អស្់ជំនួយការដល់ស្យើង្ ។ដូចជាកិចច
ការអវ ិជជមានរយេះស្ពលកវង្ស្ៅស្ហគមន៏ កដលមានចូលរួមពីអងាកនដគូ ននស្ដើមបីមានគ្បាក់ ជំនួយនង្
កដរ។
Ed: ដី ក តី នស្លី( Dick tinsley) ជាអនកពិពនឋស្ស្ៀវស្ៅ ការអភិវឌឍន៏កស្ិកមមខានតតូ ចស្ៅកនុង្ស្ហគមន៏(
Developing smallholder Agriculture) ទស្ស៏ៈវ ិស្័យពិ ភពស្ោក។មានស្គហទំព័រ

www.smallholderagriculture.comនិង្បស្គ្ង្ៀនអំពីការបនតការស្ិកាតាមគ្បពនឋកណ្តស្វ ើក ជំ រញ
ុ កស្ិកមម

ខានតតូច ( Challenges to smallholder Agriculture(http://villageearth.org/training-and-consulting/online).
។

