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 អនកកកសំ្រលួ៖ វជិជបណ្ឌិ ត ឌិក ថិនស្លី គឺជាគ្គូកដលមានបទពិស្ោ្ន៏ខ្ពស់្ស្ៅមហាវទិាល័យរដឋ
ខូ្លូរាដូស្ហរដឋអាស្មរចិ។ គាត់ធ្លល ប់ស្្វើការជាង្ទស្វតយមកស្ហើយស្ៅការឲស្ោបល់កននកអភិវឌឍន៏ គំ
ស្រាង្កសិ្កមម និង្រាប់ទីកកនលង្ននទវីបអាសីុ្និង្ទវីបអាគ្ពិច។ ស្ៅកនុង្អថិបទស្នេះ ស្ោកវជិជបណ្ឌិ ត ឌិក ថិន
ស្លីនឹង្គ្បមូលន្ុំស្ៅបពិស្ោ្ន៏ទីកកនលង្កដលរដ្ឋឋ ភិបាលបានអភិវឌឍន៏កននកគ្គាប់ពូជនិង្បានកចកចាយ
ស្ៅដល់អនកកដលខ្វេះខាតស្ដើមបីរកីចំស្រ ើននិង្បានសូ្មស្្វើ"ការស្រោចបកនលតាមស្នប់ទឹក"បងាា ញដល់គ្គប់
អង្គការស្គ្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលអាចយកគំរសូ្ៅស្្វើបានស្ដើមបបីស្ង្កើនគ្គាប់ពូជ។ 

ការកណ្នំ 

ស្ោង្ស្ៅតាមស្ស្ដឋកិចចបរោិា នទូស្ៅស្ៅកនុង្គ្បស្ទស្កំពុង្អភិវឌឍន៏ ជា្មមតារដ្ឋឋ ភិបាលគ្តវូ
ចូលរមួកនុង្ការនកុតនកង់្ស្ស្វាកមមស្ៅកនុង្រសុ្ក រមួទំង្កននកកសិ្កមមនង្កដរ រស្ស្ដៀង្ស្ៅគ្បស្ទស្អភិវឌឍ
ន៏។ជា្មមតាការថិតស្ថរគឺមានកំរតិស្ៅស្លើគ្បាក់ជំនួយនិង្មានលទឋិនលស្ៅស្លើគ្កដ្ឋស់្ជាស្គ្ចើនជាង្
ការពិត។ស្ពលកដលអាចស្្វើបាន សំ្ខាន់ជាង្ស្គគឺស្ស្វាកមមដូចជាស្ស្វាកមមអភិវឌឍន៏ សំ្ាររេះគ្គាប់ពូជ
និង្ការកចកចាយ។ អង្គការជាស្គ្ចើនស្្វើការជាមួយគ្កមុស្ហគមន៏គឺជាឪកាស្កដលមានតំនលស្ដើមបីន្ល់
តំនលនិង្មំាទំស្ៅកននកស្ស្វាកមមស្ដ្ឋយគ្គាប់ស្គ្គាង្ចំនួនតូចកតមានគុណ្ារពខ្ពស់្ស្ៅស្លើដំណំនន
ស្ហគមន៏របស់្ពួកស្គ។ បនា ប់មកពួកស្គអាចលក់ស្ៅកនុង្ស្ហគមន៏ឬកចកស្អាយកសិ្ករស្ៅទីស្នេះ ឬ
លក់ស្ៅទីនារកដលមានតំនលស្ៅតាមការដ្ឋក់ស្អាយកដលារគស្គ្ចើនមានតំនលស្ទវដង្។ 

ហិរញវតាុទប់ទល់និង្ស្ស្ដឋកិចចនឹង្ហិរញវតាុនកត់នកង់្រដ្ឋឋ ភិបាល 

ស្ៅស្លើបញ្ហា ជាដកដលៗស្ៅគ្បស្ទស្កំពុង្អភិវឌឍន៏គឺហិរញវតាុទប់ោក ត់ស្ស្ដឋកិកចចដលតំនលសំ្
រាប់នលិតនលស្ៅកនុង្រសុ្កស្ៅអនកស្គ្បើទំនិញគ្បកហល១-៣ស្ៅ១-៥ននគ្បស្ទស្អភិវឌឍន៏ ស្ពលអភិវឌឍន៏
គ្បាក់កខ្និង្គ្បាក់ឈ្នូលគ្បកហលគ្បស្ទស្១-២០កតគ្បស្ទស្អភិវឌឍន៏ប ុស្ណ្េះ។
(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/FinancialSuppressed.htm)លទិឋនលវសិ្មាមាគ្តននការសំ្ស្រចចិតត
ស្គ្ចើនជាង្ារគរយននការចំនូលឬស្ស្ារារពនលិតនលគ្គាន់កតមូលដ្ឋឋ នគ្គឹស្ប ុស្ណ្េះ ារគស្គ្ចើនមាន
៨០ារគរយននចំណូ្លស្ៅកនុង្គ្បស្ទស្កំពុង្អភិវឌឍន៏ស្គ្បៀបស្្ៀបស្ៅនឹង្១២ស្ៅ១៥ារគរយននគ្បាក់

http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/FinancialSuppressed.htm


ចំណូ្លននគ្បស្ទស្អភិវឌឍន៏។ចាប់តំាង្ពីការយកពនឋស្ដើមបីជំនួយដល់ស្ស្វាកមមរដ្ឋឋ ភិបាលលុយស្នេះ
បានកមពីគ្បាក់កខ្និង្មិនកមនជាការចំាបាច់ចំនញជាស្ស្ារារព មានការយកពនឋមានកំណ្ត់ភកាគ
ស្គ្ចើនស្្វើស្ៅស្លើគ្បស្ទស្កំពុង្អភិវឌឍន៏។ ស្តើពនឋអវីារគស្គ្ចើនបានគ្បមូលមកយកស្ៅជួស្ជុលការោង្
ោំង្ គ្បាក់កខ្ គ្បាក់ចូលនិវតត សុ្ខ្ារពនិង្នាេះសំ្កបង្នង្កដរ។ បនា ត់ខាង្ស្គ្កាមកដលគាម នការគ្គាប់
គ្គង្គ្បាក់ជំនួយជួយដល់ការស្្វើដំស្ណ្ើ រគ្បាក់ គ្បចំានថៃ ជីសំ្រាប់ដំស្ណ្ើ រការគំរនិូង្ការបងាា ញស្អាយស្គ
ស្មើល សូ្មបីកតគ្កដ្ឋស្ប ីច មា សីុ្នគ្ពីន គឺជាសំ្ាររេះគ្តូវការ៕ល។ 

លទឋិនលស្ៅកនុង្រដ្ឋឋ ភិបាលកដលហិរញវតតុនកត់នកង់្ដល់មន្រនតីរាជការកដលស្្វើការស្ៅការោិល័យ មានឪ
កាស្សំ្រាប់នឹកកតនិង្រេិះរកវ ិ្ ីទទួលបានគ្បាក់ជំនួយសំ្រាប់នកត់នកង់្កមមវ ី្ ីស្ៅតាមភូមិស្ហគមន៏
(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/FinanciallyStalled.htm)ពួកស្គនង្កដរក៏នចង់្ស្ៅស្លើគ្បាក់ចំនួល
បកនាមស្ទៀត ដូចជាគ្បាក់កខ្សំ្រាប់អភិវឌឍន៏អង្គការសំ្រាប់អនកចុេះវាលស្ហគមន៏,ស្ស្វារស្នសៀង្ស្ទៀតៗ។
ស្ដើមបីជំរញុការពិារកាឲស្ោបល់កសិ្ករកដលអាចចំនយឲមានស្ហតុនល
(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/InformalIncome.htm)ស្ៅចុង្បញ្ច ប់គ្បស្ទស្កដលអភិវឌឍន៏ហ់យ
មានការគ្បឆំង្ការទំង្ស្នេះ ប ុកនតវាការរស្បចាប់និង្ការស្លើកទឹកចិតតស្ៅដល់គ្បស្ទស្កំពុង្អភិវឌឍន៏
និង្អនកចុេះស្ៅស្ហគមន៏។ 

ជេះទនឋិពលស្ៅស្លើអភិវឌឍន៏គ្គាប់ពូជនិង្ការកចកចាយ 

 មានហិរញវតាុស្គ្ចើនគឺបាននកត់នកង់្ដល់រដ្ឋឋ ភិបាលនិង្មានបញ្ហា ការអភិវឌឍន៏គ្គាប់ពូជដំណំនិង្
សំ្ាររេះស្នសៀង្ស្ទៀតនិង្ការកចកចាយនង្កដរ។
(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/VarietyImprovement.htm)ស្ដ្ឋយមិនមានហរញិវតាុពីទរពនឋស្ដើមបី
បំស្ពញស្ៅការស្្វើស្កើនស្ ើង្គ្គាប់ពូជ ប ុកនតស្ៅកតគ្តវូសំ្ាររេះទំស្នើបស្ដើមបបីស្ង្កើនទនឋនលនិង្ទប់ទល់នឹង្
ស្តវលអិត គ្បស្ទស្ជាស្គ្ចើនចង់្មានការអភិវឌឍន៏និង្ពិស្ោ្ន៏គ្គាប់ពូជជាមួយមជឈមណ្ឌ លរោវគ្ជាវ
កសិ្កមមអន្រជាតិ(IARC) ស្ហើយស្នសៀង្ពីស្នេះមានគ្កមុស្មរាប់ពិារការសំ្រាប់អន្រជាតិជាស្គ្ចើនស្ទៀត
(CGIAR)។ និង្មានមជឈមណ្ឌ លរោវគ្ជាវគ្គាប់រស្ូវ(IRRI)និង្ស្ហមគន៏អភិវឌឍន៏រស្ូវោលីនិង្អង្ករ
រស្ូប(CIMMYT)។ 

ចាប់តំាង្ពីកមមវ ី្ ីស្ឆង្ចាប់អនកជំនួយអនរ្ជាតិរបស់្IARC  កដលពួកស្គមានលុយគ្គាប់គ្គាន់សំ្រាប់
គ្គប់គ្គង្កិចចការទំង្ស្នេះ។ តំនលននការនចិតនចង់្ស្ៅស្លើការកចកចាយរបស់្IARC , IRRI, នឹង្គ្កមុអនរ្
ជាតិ(International Network for Genetic Evaluation of Rice (INGER) បនា ប់មកមានការបងាក ត់ពូជ ស្ទេះជា
ោ ង្ណជាការទទួលបានពូជដំណំថមីចូលកនុង្គ្បស្ទស្កដលស្គ្កាមការបា ន់តំនលពីគ្កុមរោវគ្ជាវស្ៅ
កនុង្រសុ្កនិង្បស្ញ្ចញគ្គាប់ពូជថមីជាស្គ្ចើន។ពីស្គ្រេះពូជទំង្ស្នេះមានកាស្មើលតំនលស្គ្កាមការគ្កមុ
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រោវគ្ជាវ ពួគស្គមិនបានស្ៅដល់កសិ្ដ្ឋឋ នកតមតង្។ មន្រនតីគ្បស្ទស្ណមួយមានការជំនួយការស្ៅការ
ពិស្ោ្ន៏គ្គាប់ពូជទំង្ស្នេះ។ស្ដ្ឋយមិនការពិស្ោ្ន៏កតម្ង្ជាមួយកមមវ ិ្ ីIARCs ការអភិវឌឍន៏ពូជអាច
បញ្ហច ក់បានថានគត់នគង់្និង្មន្រនតីរោវគ្ជាវមិនសូ្វមានការកថរកានូវធ្លនគារស្មស្រាគ។ស្នេះជាស្រឿង្របស់្
គ្បស្ទស្ ថាន់ស្ាននិង្ហាក ន(Tanzania&Ghana)កដលមានោា ប័នរោវគ្ជាវមិនបានទទួលពូជកដល
មានសុ្ខ្ារពលអជាង្១០ឆន ំមកស្ហើយ។ 

ស្ពលកដលគ្គាប់ពូជមួយបានបស្ញ្ចញ គ្តវូមានសំ្ាររេះនិង្ការកចកចាយគឺពឹង្កនអកស្ៅស្លើរដ្ឋឋ ភិបាល
កដលទក់ទង្ស្ៅនឹង្ហិរញវត្ុនង្កដរ។ អំ ុង្ស្ពលគ្បស្ទស្កំពុង្អភិវឌឍន៏ ជាក់កស្ង្្រដ្ឋឋ ភិបាលមាន
សំ្ាររេះសំ្រាប់គ្គាប់ពូជនិង្លិខិ្តបញ្ហច ក់ស្ៅកកនលង្ណមួយ ឬគ្កដ្ឋស្។ ពួកស្គារគស្គ្ចើនមិនមាន
ស្មតាារពស្ដើមបីនតត់នគង់្ស្គ្ចើនជាង្ារគរយេះតិចននគ្គាប់ពូជស្ ើយ សូ្មបីកតបុកកលិកនិង្អនកគ្គប់គ្គង្ហរ ិ
វត្ុគ្តូវការជំនួយកំរតិស្ង់្្ត្ាគ្គាប់ពូជអនតរជាតិស្ដើមបនីកត់នកង់្កសិ្ដ្ឋឋ នគ្គាប់ពូជ។ ឧទហណ៏្៏ៈ ស្គ្កាយ
ឆន ំ១៩៩០ គ្បស្ទស្នថនលិតបានកតគ្គាប់ស្កណ្្កប ុស្ណ្េះគឺ១-ទី៦ននគ្គប់រកុខជាតិគ្បស្ទស្។ស្ទេះបីជា
មិនអាចលក់វាបានក៏ស្ដ្ឋយ ក៏ពួកស្គស្ៅកតដំ្ឋដុេះជានិចច។ 

 វាបានបនសល់៥-៦ននគ្គាប់ស្កណ្្កស្ៅទីនាគ្គាប់ពូជកដលបានកចកចាយស្ហើយក៏បាន
បាត់បង់្អតតញ្ហា ណ្ពូជស្នេះ។ ពីរបីឆន ំមុនស្ៅគ្បស្ទស្កិនោ មានពូជស្កណ្្កថមីពីរគ្បស្ភទនលិតស្ដ្ឋយ
IITAបានបស្ញ្ចញស្អាយស្គ្បើគ្បាស់្។ស្ទេះជាោ ង្ណស្ដ្ឋយក៏ោា បន័រោវគ្ជាវននគ្បស្ទស្កិនោ (KARI) 

បានបរាជ័យកនុង្ការបញ្ហជ ក់អតតស្ញ្ហា ណ្ននគ្គាប់ពូជសំ្រាប់កសិ្ករ្ំឬតូច។ 

 កសិ្ករដំ្ឋគ្គាប់ពូជណកដលរស្ួលដំ្ឋនឹង្កថរកា សូ្មបីកតពូជកដលស្ល់ពីឆន ំមុនឬារគស្គ្ចើន
បានទិញពីទីនារ( ជា្មមតាគឺទីនារគ្គាប់ពូជ)។ារគស្គ្ចើនទំនង្ជាស្លើស្៩០ារគរយគ្តូវបានអនុវតតន៏
ដំ្ឋដុេះគ្គាប់ពូជជំុវញិពិភកស្ោក រមួទំង្ការដំ្ឋរសូ្វោលីដូចជាគ្បស្ទស្កដលអភិវឌឍន៍ស្ហើយ។     
ឧទហណ៏្៖ ស្ៅកនុង្រដឋខាលូរាដូ ២៥ស្ៅ៣០ារគរយននននាដីដំ្ឋដុេះរសូ្វោលីគ្តវូបានទុកពូជសំ្រាប់ដំ្ឋ
ដុេះស្ៅឆន ំស្គ្កាយស្ទៀត។ 

 រស្ស្ដៀង្ស្ៅគ្បស្ទស្នីហាក ស្រៀរ(Nigeria)មានគ្កុមមួយកដលបានបញ្ហច ក់គ្គាប់ពូជស្ៅកនុង្រដឋកា
ណូ្ ជារដឋកដលមានជំនញកសិ្កមមស្ាិតស្ៅខាង្គ្បស្ទស្ ស្ហើយគាម នរដឋណមួយកដលមានជំនញដូច
ជារដឋស្នេះស្ទ។គ្កមុស្នេះរពឹំង្ទុកថានឹង្ោង្ស្ង់្កសិ្ដ្ឋឋ ន៣ស្ដើមបីស្្វើទស្សន៏ៈកិចចរស្រៀង្រាល់ស្ពលដំណំ
ដំ្ឋដុេះ គ្គាប់និមួយៗជាទូស្ៅគ្តូវបានស្គដំ្ឋស្ៅស្គ្កាម១ហិចតាននកសិ្ដ្ឋឋ ន។ កាលវាិរគននការស្្វើ        
ទស្សន៏ៈកិចចមាន៖ 

1. ស្ដើមរដូវកាល កដលស្្វើស្អាយពូជស្នេះមានការលូតោស់្របូរាង្ខុ្ស្ពីគ្គាប់ពូជ 

2. រក់កណ្លរដូវស្ដើមបីពិនិតយស្មើលដំ្ឋណំមិនតាមកបបបទ 



3. ចុង្រដូវ គឺស្ដើមបពិីនិតយការសំ្អាតនិង្ជំរេះស្មម  

ស្នេះជាកិចចការកដលមិនអាចស្ៅរចួសំ្រាប់មួយ
គ្កមុជាមួ្នធ្លនកដលមានការកំណ្ត់ កដល
គ្កមុារគស្គ្ចើនរវល់ជាមួយអតិថីឲជិនរបស់្ពួក
ស្គ។ស្តើថាមានកំរតិលអស្ទសំ្រាប់គ្បពឋនទំង្ស្នេះ
មានការស្ោម េះគ្តង់្ គ្បកហលជាមានការទទួលពី
កកនលង្ណមួយ( ដូចជាដំ្ឋណំស្រតកដលមិន
ស្រៀបចំស្ៅកសិ្ដ្ឋឋ នស្ៅគ្បស្ទស្ណ្ឲនីហាក ស្រៀ( 
Nigeria) បងាា ញស្ៅរបូារពទី១)ដូចជាគ្គាប់ពូជ
កដលបានបញ្ហជ ក់នឹង្តំនលដល់ដំ្ឋណំ និង្                                                        
បស្ង្កើតង្ស្អាយមានសំ្ណួ្រស្ដើមបីបញ្ហច ក់ការនលិ
តគ្គាប់ពូជស្គ្កាមការអនុញ្ហា តនិង្គ្បាក់
ចំណយមានការស្ាិតស្ស្ារជាង្មុនស្ៅកនុង្ភូមិស្ៅគុណ្ារពបនា ប់មកមានការលក់ឬកចកចាយស្ៅទី
នាស្ៅកនុង្ភូមិនិង្នក់កចកចាយណមួយស្ដើមបបីស្ង្កើនតំនលស្ទវដង្និង្ជាការលអកដរបូករមួនឹង្ោវាកមម
ដឹកជញ្ជូ នកដរ។ 

ោា នារពបញ្ហជ ក់ស្អាយស្ ើញថាកសិ្ករមានការោា ក់ស្ស្ាើរនូវការវនិិចឆ័យបញ្ហជ ក់គ្គាប់ពូជ
ស្ដ្ឋយពឹង្កនអកស្ៅស្លើស្ៅនារកតមួយគត់គឺមានន័យថាអតតស្ញ្ហា ណ្គ្គាប់ពូជគ្តូវបានបាត់បង់្ តាម
តំបន់ខុ្ស្ៗគាន គ្បកហលមានទំនក់ទង្លអនឹង្គាន  

តារាង្ទី១ ការស្គ្បៀបនតឹមទិនននលននតាមគស្គ្មាង្ និង្ គ្គាប់ពូជ៣ោ ង្របស់្កសិ្ករ 
ោបារមីា ទី ស្ា មស្បៀ IR 54 

្នធ្លន ទិនននល 

(ស្តាន/ហិតា) 
្នធ្លន ទិនននល 

(ស្តាន/ហិតា) 
្នធ្លន ទិនននល 

(ស្តាន/ហិតា) 
គស្គ្មាង្ 

កសិ្ករទី១ 

កសិ្ករទី២ 

កសិ្ករទី៣ 

១.៧២ 

២.២៤ 

២.០១ 

១.៥៦ 
 

គស្គ្មាង្ 

កសិ្ករទី៤ 

កសិ្ករទី៥ 

កសិ្ករទី៦ 

០.៦១ 

១.១១ 

១.០១ 

០.៤២ 
 

គស្គ្មាង្ 

កសិ្ករទី៧ 

កសិ្ករទី៨ 

កសិ្ករទី៩ 

១.៤៤ 

០.៩៧ 

១.៦៨ 

២.២៨ 
 

ម្យមារគ 
អភិ.ស្តង់្ដ្ឋរ          

១.៨៩ 
០.៥៧ 

ម្យមារគ 
អភិ.ស្តង់្ដ្ឋរ 

០.៧៩ 
០.៥៧ 

ម្យមារគ 
អភិ.ស្តង់្ដ្ឋរ 

១.៥៩ 

០.៨០ 
្នធ្លន៖ ការអភិវឌឍន៍កសិ្កមមខាន តតូច៖ ទស្សន៏ៈពិភពស្ោក 

របូារពទី១៖ ចំការកដលមិនស្រៀបចំស្ៅគ្បស្ទស្នីហកស្រៀកដលរពឹំង្
ទុកថាទទួលការទទួ ោក ល 



 បណត ញកសិ្កមមបានបងាា ញស្អាយស្ ើញថាកសិ្កមមខាន តតូច
មិនមានគ្គាប់ពូជរស្ស់្លអគឺមានកតគ្កមុហ ុនខាន ត្ំប ុស្ណណ េះ ស្ទេះជា
ោ ង្ណកកនលង្កដលមានគ្គាប់ពូជបុរាណ្ណមួយគឺនតល់ទិនននល
ទប ស្ហើយគ្បកហលជាមានស្តវលអិតកថមស្ទៀតនង្។ ស្យើង្គ្តូវការ
គ្គាប់ពូជរស្ស់្ជានិចចស្ដើមបីនលិតស្ហគមន៍កសិ្ដ្ឋឋ ន លុេះគ្តាកតទិនន
នលមានលកខណ្៏ៈខុ្ស្គាន រវាង្គ្គប់ពូជកដលបានបញ្ហជ ក់ស្ហើយ និង្
គ្គាប់ពូជស្ៅកនុង្ទីនារ។ គ្គាប់ពូជមានលកខណ្៏ៈងាយរសួ្លកនុង្ការ
បញ្ជូ នស្ៅកនុង្ស្ហគមន៍មាននលវបិាកស្គ្មាប់នំស្ចញកនុង្ចំនួន
ស្គ្ចើន ការបងាា ញស្អាយស្ ើញទិនននលកដលមានគ្បស្ោជន៍កដល
បានបញ្ហជ ក់ស្ហើយស្ៅស្លើទីនារគឺមានការពិបាកណស់្ ដូចជាកដល
បានបងាា ញស្ៅ       តារាង្ទី១ខាង្ស្លើននការស្គ្បៀបនាឹមននោា ប័នមួយនឹង្រសូ្វបីោ ង្ស្ៅកនុង្គ្បស្ទស្    
ថាស្ា ន(Tanzania)។ 

 ដំណំពូជកដលស្រោចរស្ពស្ដ្ឋយគ្បព័នធស្នប់ ជាទូស្ៅារពអវតតមានស្មស្រាគកដលស្កើតចំស្រេះ
គ្គាប់ពូជកដលោ ង្ស្ជឿទុកចិតតបានស្ហើយជានលូវការគឺប ុស្តិ៍គ្គាប់ពូជកនុង្ការស្្វើស្អាយស្កើនស្ ើង្ និង្ការ
កចកចាយ។ ការកណ្នំស្អាយកសិ្ករគ្តវូការគ្គាប់ពូជរស្ស់្គឺមានារពងាយរស្ួលស្ដ្ឋយគ្គាន់អង្គការ
ចុេះស្្វើការជាមួយ       ស្ហគមន៍ដំស្ណ្ើ រការស្នេះអាចស្្វើបានស្ដ្ឋយគ្គាន់កតស្យើង្ទក់ទង្ជាមួយមន្រនតី
កនុង្តំបន់ស្ដ្ឋយារជ ប់ទំនក់ទំនង្ជាមួយ IARCs កដលស្្វើការកនុង្ការរោវគ្ជាវគ្គាប់ពូជជាតិ និង្ អភិវឌឍ
ន៍។ ស្យើង្គ្តូវការពួកគាត់ស្អាយចុេះស្ៅស្ហគមន៍និង្ស្អាយគ្គាប់ពូជស្ដើមបីដំ្ឋបនតស្អាយស្កើនស្ ើង្និង្
កចកចាយគ្គាប់មគ្នីត IARCs ារគស្គ្ចើនមានទំនក់ទំនង្ជាមួយោា ប័នរោវគ្ជាវកសិ្កមមស្ហើយពួកគាត់
ស្បាយរកីរាយនិង្កចកចាយគ្គាប់ពូជកដលមានចំនួនតិចគ្បស្ហើស្កនលេះគី ូ ស្ៅ ១គី ូ។ ទំនង្ជា
ពួកគាត់ស្ស្នើរសំុ្ស្អាយពួកស្យើង្ចូលរមួកនុង្ការបញ្ហជ ក់អវីមួយ ឬ ោកលបង្ ស្ហើយស្នេះក៏ជាលកខណ្៏ៈចុង្
ស្គ្កាយននការអភិវឌឍន៍គ្គាបពូជស្ដើមបីបស្ញ្ចញស្អាយស្គ្បើគ្បាស់្ស្ដ្ឋយគិតទុកជាមុនថានឹង្គ្តវូបានស្្វើ
ស្ ើង្ស្ៅកនុង្កសិ្ដ្ឋឋ នរបស់្កសិ្ករ។ IARCs ារគស្គ្ចើនកស្វង្រកអនកស្ម័គ្គចិតតស្្វើការវគគខ្លី ស្ដ្ឋយមានការ
ោវ គមន៍ និង្ស្លើកទឹកចិតត ស្ហើយស្ស្នើរសំុ្ស្អាយគ្បមូលទិននន័យ និង្ ការបញ្ជូ នស្ៅវញិប ុស្ណណ េះ គ្គាប់
ពូជណមួយគ្តវូបានបស្ញ្ចញថមីស្ដ្ឋយខ្លួនឯង្ ឬ គ្គាប់ពូជកដលបស្ង្កើតស្ដ្ឋយស្ហគមន៍កនុង្គ្គួោរ         
ណមួយ។ អំ ុង្ស្ពលគ្គាប់ពូជកំពុង្កតដុេះស្យើង្គួរស្លើកទឹកចិតតស្អាយកសិ្ករពិនិតយស្មើលមតង្ស្ទៀត
អំពីគ្បស្ភទពូជ និង្ទិនននលននចំនួនគ្គាប់ពូជស្ដ្ឋយទទួលយកស្ោបល់តបស់្ពួកស្គ ថាពួកស្គចូលចិតត
ឬមិនចូលចិតតស្ដ្ឋយគ្បាកដថាបានគ្គប់គ្គង្អតតស្ញ្ហា ណ្របស់្គ្គាប់ពូជ ឬគ្គាប់ពូជកដលបានបងាក ត់
ជាការលអស្នេះ ស្យើង្គួរកតបញ្ហជ ក់ស្អាយបានចាស់្ស្ៅស្លើវាលករស្កតមតង្។ ស្ៅកនុង្ចុង្រដូវទី១ កសិ្ករ

របូទី២៖ មានកមពស់្ជាង្៣កម គ្ត មិនសូ្វដំ្ឋស្រតតាមកបប
បុរាណ្ ស្ៅគ្បស្ទស្នីហាគ ស្រៀ ស្គ្បៀបនាឹមស្ៅនឹង្ពូជកបប
ទំស្នើបកដលមានកមពស់្ស្គ្កាម២កម គ្ត 



គួរកតខំ្គ្បឹង្បស្ង្កើតទនិននលស្អាយបានស្គ្ចើនកំ ុង្ស្ពលគ្គាប់ពូជកំពុង្ដំស្ណ្ើ រការស្ដ្ឋយស្អាយនលមិន
លអស្យើង្អាចបំផ្លល ញស្ចាល។ ជមួយនឹង្គ្គាប់្ុញ្ាជាតិ និង្ គ្គាប់ស្កណ្ត កអាចបស្ង្កើនបានអគ្តាស្លើស្ពី 
៥០ ដល់ ១។ស្បើសិ្នជាអនកចាប់ស្នតើមដំ្ឋវាមួយគី ូគ្កាម នឹង្ទទួលបាននល ៥០គី ូគ្កាមកនុង្ឆន ំទី១។ 
កនុង្ឆន ំទី២ ស្នេះអនកនឹង្ទទួលនលបាន ២៥០០គី ូគ្កាម និង្ ឆន ំទី៣ ទទួលបាននលស្គ្មាប់ស្ហគម
ន៍ទំង្មូល ោ ង្ស្ហាចណស់្ជួយដល់កសិ្ករកដលមានចំណប់អារមមណ៍្កនុង្ការដំ្ឋដុេះនង្កដរ។ចូរ
គ្បាកដថាបានកថរកានិង្ទុកអតតស្ញ្ហា ណ្បានចាស់្ោស់្។វតាុបំណ្ង្កដលគាម នគ្ពំកដនស្នេះគឺគ្តូវ
មានពូជ៣ស្ៅ៤មុខ្ដំ្ឋដុេះស្ៅកនុង្ស្ហគមន៏ស្អាយមានចំនួនស្ស្មើរគាន ។ការដំ្ឋដំណំ៣ស្ៅ៤មុខ្ពិតជា
ការររស្ហគមន៏និង្ស្ជៀង្វាង្ជំងឺ្ស្តវលអិតនិង្ជំងឺ្មហតតរាយបំផ្លល ញពូជស្នេះបាត់បង់្ស្ៅ(ស្មស្រាគបាន
ចូលស្ៅសំ្ងំ្ស្ៅកនុង្ពូជស្នេះកដលស្្វើស្អាស្យើង្គ្តូវបំផ្លល ញស្ចាល)។ 

ដំស្ណ្ើ រការកនុង្ការកណ្រនំនិង្វាយតំនលសំ្រាប់ពូជមួយថមីស្ទៀតគ្តវូការ៣ស្ៅ៤ឆន ំ។វាគ្តូវការស្ពលស្វោ
ស្ដើមបី      នលិតពូជថមី  និង្មិនអាចមានការផ្លល ស់្ប្ូរមុខ្ងារស្ៅោ ង្ណស់្៤ឆន ំ។ 

ស្ដ្ឋយការគ្គប់គ្គង្គ្គាប់ពូជកដលស្ៅស្រោចស្ដ្ឋយស្នប់ទឹកគឺមានគ្បស្ោជន៏ដល់ស្ហគមន៏ និង្គ្គប់
អង្គការទំង្អស់្អាចមានឥទិពលបានយូរស្ៅស្លើស្ហគមន៏ជាមួយតំនលកដលមានកំណ្ត់និង្គ្បថុយ
គ្បថាន។ ស្ដ្ឋយគ្គាន់កតមានអត់្មត់គ្បកហល២ស្ៅ៣រដូវជាជំហានដំបូង្ស្ដើមបីបស្ង្កើននល។ស្គ្បើសិ្នស្បើ 
ស្ៅកនុង្ដំស្ណ្ើ រការតាមកបបបុរាណ្ជំនួស្ឲកបបទំស្នើបកដលទទួលបានចំនួននលស្គ្ចើន និង្គ្បសិ្នស្បើ
គ្គាប់ពូជស្ៅកតបនតរកាទុកនិង្យកស្ៅដំ្ឋដុេះស្ៅស្ហគមន៏ ការជេះឥទិពលមានការឋិតស្ឋរបានលអសំ្
រាប់អង្គការកដលជួយអនកគ្កគ្កី។                                             

ការស្រោចរស្ង់្គ្គាប់ពូជតាមគ្បពនឋស្នប់ពិតជាមានោរេះសំ្ខាន់ណស់្និង្ស្្វើឲគ្បស្ស្ើរស្ ើង្កថម
ស្ទៀតដល់ស្បស្នកមមមិនបានស្រៀបចំដំស្ណ្ើ រការពូជ
បានចូលស្ៅប ុស្តជានលូវការ។ វាដំស្ណ្ើ រយឺតដូចជា
កសិ្ករបានស្ៅស្លង្ោច់ញាតិ អនកចូលរមួកនុង្ការស្រៀនារគខ្លីៗ៕ល។ ឬតាមរយេះវគគខ្លីកនុង្ការបញ្ហជ ក់
ស្ចញពីស្ហគមន៏។ 

មានឧទហស្ន៏បញ្ចូ លស្ៅកនុង្IR ១៥៦១ កនុង្ការនលិតIRRIកដលបានស្គ្បើគ្បាស់្ស្ៅកសិ្ដ្ឋឋ នកដលបាន
បញ្ហជ ក់ស្ៅកនុង្រក់ឮកណ្ល១៩៧០។ កសិ្ករបានស្ពញចិតតនិង្វាបានកាល យជាលបីបានស្គ្បើគ្បាស់្
ស្ពញគ្បស្ទស្ហវីលីពីនជាង្២០ឆន ំ ស្ទេះជាមិនបានស្រៀបចំឲបានគ្តឹមគ្តូវកនុង្ដ្ឋក់ឲស្គ្បើគ្បាស់្តាមនលូវការ
ក៏ស្ដ្ឋយឬដ្ឋក់ស្ ម្ េះគ្គាប់ពូជ( និង្គាម នគ្គាប់បានបញ្ហជ ក់)។ 

មានឧទហស៏្មានស្ទៀតកដលជាពូជរសូ្វកដលលបលីាញកដលស្ៅថា ស្ាមស្បៀរស្ៅារគខាង្តបូវនន
គ្បស្ទស្ថានស្ាស្នៀ ដូចបានបងាា ញស្ៅតារាង្ទី១ខាង្ស្លើអញ្ច ឹង្កដរ។ គាម នជនជាតិស្ាមស្បៀឬថាន

របូារពទី៣ . អនកកចកចាយឈ្មួញកណ្លស្ៅគ្បស្ទស្នថ 



ស្ាស្នៀណមួយបាននលិតវាស្ចញមកស្ទ។តាមពិត
ស្នេះមាននរណមាន ក់ថាន់ស្ាស្នៀបានយកពូជស្នេះ
មួយដ្្ឋប់នដស្ៅគ្បស្ទស្ហាមស្បៀរ។បានបាត់បង់្ពូជ
កដលស្ៅកនុង្រសុ្ក បនា ប់ពីបានយកគ្គាប់ពូជចូល
ស្ៅកនុង្គ្បស្ទស្ថានស្ាស្នៀរ គ្គាប់ពូជស្នេះបានស្ៅ
ថា ហាមស្បៀរ រស្ស្ដៀង្និង្ស្ៅគ្បស្ទស្នីហគឺស្រៀរស្គ្ប
ជាជនស្ៅទីស្នេះបានស្ៅថា កាមរនួ(ជាគ្បស្ទស្កាម
រនូ)។ ស្ៅគ្បស្ទស្អាហាវ ហាគ នីោា នរស្ូវោលីកដលបានស្ៅស្ ម្ េះថា កមចស្សីផ្លក។ស្នេះជាពូជពិត
គ្បាកដកដលគ្កមុ Nobel laureate Norman Borlaug កដលនលិតជាង្៦០ឆន ំមុន គំស្រាង្គ្តវូបានស្្វើស្ៅ
គ្បស្ទស្ស្ម សិ្ចកូបានចូលរមួជាមួយCIMMYT។ពួកស្គចង់្ស្អាយ គ្គាប់ពូជស្នេះបានស្គ្បើគ្បាស់្ស្ៅបា ហគី
ថានប ុកនតគ្តូវបានមានការគ្បស្ហស្គ្តូវបានឆ្លង្កដន។ម្ង្ស្ទៀត ស្នេះគ្គាប់ស្នេះមិនបានស្រៀបចំស្ដ្ឋយរដ្
ឋាភិបាលអាហាវ ហាគ នីថាន។មន្រនតីស្ៅកនុង្រសុ្កមិនបានរកិរាយស្ៅការទំង្ស្នេះស្ ើយ ប ុកនតតាមពិតស្នេះ
ពួកស្្វើអវីបានស្ទ។ 

ការគ្គប់គ្គង្ពូជកំុស្អាយមានការបងាក ត់គាន ៖ ចំណុ្ចមួយរបស់្ពូជកដលស្រោចរស្បស្ដ្ឋយគ្បពនឋ័ស្នប់គឺ
ទុស្កាអ យវាបនតពូជស្ដ្ឋយខ្លួនឯង្មិនកមនស្ដ្ឋយការផ្លក ត់ស្នេះស្ទ។វាអាចកាត់បនាយការការផ្លក ត់ម្ង្មួយ
ជំនន់ដូចជាស្រតនិង្ផ្លក ឈូ្ករត័កដលបានផ្លក ត់គាន ។ ពូជកដលបានផ្លក ត់គឺF1 ការផ្លក ត់គឺមានការអន់ថយ
មួយស្ៅមួយជំនន់ ដូចស្ឆ្នេះស្ហើយការទុកគ្គាប់ពូជសុ្ទឋគឺជាការលអបំនុតស្ហើយគ្តូវការវាស្រៀង្រាល់រដូវកា
ល។ស្បើពំុស្នេះស្ទការបងាា ញលទឋិនលនិង្បងាា ញស្អាយស្ ើញថាគ្គាប់ពូជមិនស្រៀបចំបានលអមិនគ្តូវតាម
ស្ង់្្ដ្ឋនិង្មានទនឋិនលទប។សំ្រាប់ស្ហតុនលគឺមានការ្មមតានិង្ការស្អាយស្ោបលគឺគួកតស្គ្បើគ្គាប់
ពូជកដលផ្លក ត់តាមគ្គួោរតូចជាការលអនិង្ស្ហគមន៏។ចាប់តំាង្ពីអនកគ្គប់គ្គង្ពិបាកស្ៅការកថរកា
ស្ៅគំស្រាង្និង្ការជំនួយគ្តវូបានដួលមក។ស្ទេះជាោ ង្ណក៏ស្ដ្ឋយពូជស្រតនិង្ផ្លក ឈូ្ករត័គ្តវូបានដំ្ឋ
ដុេះ( ឧ.ស្គ្ជើស្ស្រ ើស្គ្គាប់ពូជណកដលមិនលអតាមខាន ត) សំ្រាប់៣ស្ៅ៤ពូជជំនន់ស្ទើបគ្គាប់ពូជស្នេះគ្តវូ
បានស្រៀបចំតាមលំដ្ឋប់។ទននិនលមានអគ្តាគ្បកហល១០ស្ៅ១៥ារគរយតិចជាង្ពូជកដលបានបងាក ត់ 
ប ុកនតទននិនលគឺស្ៅកតស្ាិតស្ស្ារជាស្រៀង្រាល់ឆន ំនិង្គ្គាប់រដូវ។( អតាបទEDN88’ ការបងាក ត់ពូជស្រត’ ចង់្
និោយអំពីថាស្តើការបងាក ត់ពូជស្រតននវដតឬការកស្កើតននកសិ្ករជនជាតិមិចសិ្ច។
http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-

9B9733AAB8F1/edn88.pdf]។ មានពន៏មានពូជដំណំស្រោចរស្បតាមគ្បពនឋ័ស្នប់ជាស្គ្ចើនដូចជាគ្គាប់
រសូ្វ រសូ្វោលីនិង្ស្គ្ចើនស្លើគ្គាប់្ុញជាតិជាស្ដើម គ្គាប់ពូជគ្បស្ភទដូជបកនល ដំ ូង្ ដំ ូង្ជាវ ។ 

http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn88.pdf
http://www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn88.pdf


ទំនក់ទំនង្ជាមួយអនកកចកចាយទំនិញកសិ្កមម ជាការជួយដល់ស្យើង្កដរ, ពួកគាត់ជាអនកទំនក់ទំនង្
ដល់ស្ហគមន៏និង្កូនស្ោរសំ្រាប់និោយជាមួយកសិ្ករតាមភូមិរស្ុក( CBFE) បងាា ញស្ៅរបូារពទី
៣។ អនកកចកចាយជាកននកស្ៅស្ហគមន៏និង្ជាស្នស្រននស្ហគមន៏។ពួកគាត់មានដីសំ្រាប់ដំ្ឋគ្គាប់ពូជ
រោប់និង្អាចបស្ង្កើននលកាន់កតស្គ្ចើន។អនកកចកចាយកសិ្កមមមានអតឋិពលខាល ំង្ណស់្ដល់កសិ្ករ
ខាន តតូច និង្អាចដឹង្មុនបាន។ ពួកគាត់គឺជាកននកដ៏សំ្ខាន់សំ្រាប់ដំស្ណ្ើ រគំស្រាង្។មានគ្គួោរតិច
ណស់្សំ្រាប់ស្បើកមុខ្របរស្នេះ។ អនកកចកចាយកសិ្កមមារគស្គ្ចើនមានការគិតទុកមុនស្លើស្គ្បមាណ្ 
ប ុកនតគ្គាប់ការទំង្អស់្គាម នគ្តូវការទននិន័យ។តាមពិតពួកគាត់គ្គាប់គ្គង្ស្ៅការទទួលចំណូ្លមានកំរ ិ
ត។ ពួគគាត់មានការស្ហការខ្ពស់្ឬមានការារពជំនួយការជាមួយគ្គួោរនិង្នដគូរកដលមានទឹកចិតត
ស្ៅវស័ិ្យកសិ្កមមកដរ)អនកកចកចាយកននកសិ្កមមក៏ជាកូនស្ោរសំ្រាប់ទំនក់ទំនង្ជាមួយគ្គួោរនង្កដរ
រមួជាមួយស្ៅការចំនញស្ៅស្ពលចំបាច់។ 

គុណ្ារពគ្គាប់ពូជ ៖ ចំណុ្ចមួយននស្ហតុនលកដលស្្វើដំណំស្អាយតាមរស្បៀបស្រោចរស្បតាមស្នប់
ទឹកនឹង្ជួយដល់គុណ្ារពគ្គាប់ពូជ។ មានចំណុ្ចដំបូង្៣ោ ង្សំ្រាប់គ្គាប់ពូជមានគុណ្ារព៖ ១.ការ
ជំស្រ ើស្គ្គាប់ពូជ ២.គ្គាប់ពូជអាចមានការបនតពូជលអ
និង្ ៣.សំ្អាតស្អាយោអ ត។ ស្ៅគ្គប់ជំហានទំង្៣
ស្នេះងាយនូវការកចកចាយដល់កសិ្ករខាន តតូចស្ៅ
តាមស្ហគមន៏តាមរយេះអងាក រនន។ 

 សំ្រាប់គ្ចេុះគ្គាប់ពូជស្យើង្គ្តូវយកស្ចញស្ៅ
រកុខជាតិកដលមិនលអ( ឧ. រកុខជាតិស្មម រ) ។ ការទំង្
ស្នេះអាចស្្វើស្ៅបានតាមស្ៅមុនកពលការគ្បមូលន
ល។ ឬតាមអាចស្្វើស្ៅបានតាមការកាត់ស្ដ្ឋយកន្
ស្ដៀវកដលទុកគល់ខ្ពស់្ជាង្ដីដូចកសិ្ករស្ៅគ្បស្ទស្ឡាវបានស្្វើស្ៅកនុង្របូារពទី៤ ។ ស្ទេះជាោ ង្
ណក៏ស្ដ្ឋយ ចំណំការកដលជំស្រ ើស្គ្គាប់ពូជមិនគ្តវូកបនវាស្ ើយ។វាបណ្លស្ដ្ឋយបាត់គុណ្ារព។ 

  
 

 

ស្ៅចំហានបនា បស្ទៀតការស្រ ើស្យកពូជការកដលអាចបនតពូជបាន។ ជា្មមតាគ្គប់គ្គាប់ពូចទំង្អស់្ 
កដលបានកថរស្កាទុកតាមរស្បៀបរបប, និង្ជាោព នចំលង្ដល់ការបនតពូជកដលមានស្មតាារពខ្ពស់្។
គ្បសិ្នស្បើគ្គាប់ពូជមានបញ្ហា  គ្បកហលជាបណ្លមកពីស្មស្រាគស្ហើយស្យើង្គួហាលស្ៅនឹង្នថៃស្ៅ
ស្លើកស្ណ្ត លជាស្ដើម។ ការហាលនឹង្នថៃនឹង្បណ្លស្ដ្ឋយគ្គាប់ពូជមានការមិនរស្ួលនិង្ស្្វើស្អាយវា

 របូារពទី៤. កសិ្ករស្ៅគ្បស្ទស្ឡាវកំពុង្កបនគ្គាប់ពូជ   ថត
របូស្ដ្ឋយIRRI 



មានរាង្ស្ៅកស្ណ្ត ល។ បនា ប់ពីស្នេះស្ពលកដលគ្គាប់ពូជបានរាង្លអវញិ ស្តវលអិតបានថយចុេះកំោំង្[ 

Ed: មានវ ិ្ ីជាស្គ្ចើនសំ្រាប់គ្គប់គ្គង្ស្តវលអិតពីវាយលុកគ្គាប់ពូជ ចូលស្ៅកនុង្ស្គហទំព័រ របស់្ស្ហគម
ន៏ស្អកូhttp://www.echocommunity.org/resource/resmgr/a_to_z/azch10st.htm#Table] ។ស្ៅតាមគំនិត 
ននអគ្តាការបនតពូជគឺអាចស្ៅដល់៩០ារគរយឬស្គ្ចើនជាង្ស្នេះ។ ស្ៅកនុង្ការោក់ខ្ណ្ខ កដលការបនតពូ
ជ។(ឧ. ធ្លល ក់ស្ៅដល់៦០ារគរយ) ស្យើង្គួរបស្ង្កើនស្ៅចំនួនគ្គាប់ពូជអំ ុង្ស្ពលដំ្ឋណំស្ដើមបសី្ៅស្ង្
ស្ៅគុណ្ារពការបនតពូជស្ខ្ាយ។ ការបនាពូជអាចស្្វើស្តស្បានតាមរយេះការ(សូ្មស្មើលឯកាោរស្នេះ)
(ftp://ftp-fc.sc.egov.usda.gov/GA/PMC/JLW/ragdoll.pdf)។បានបងាា ញស្អាយស្ ើញថាការស្្វើស្តស្តាម
រស្បៀបស្នេះមិនទន់រស្បស្ទតាមស្តង់្ដ្ឋរស្ទស្ដ្ឋយ សី្តុណ្ា ារព/ការរហួំត ប ុកនតវាមាននលគ្បស្ោជន៏
ស្ៅតាមស្ហគមន៏តូចតូចកដលមានចំណប់អារមមណ៏្នូវនលិតដំ្ឋណំបនតស្ទៀត។ 

នូវការគ្ពួយបារមមណ៏្ស្លើកចុង្ស្គ្កាយគឺការសំ្អាតកដលស្្វើស្អាយគ្គាប់ពូជជាសំ្ាររេះ។ ការស្អុយរលួយ
មិនជាការបញ្ហា ដូជជាមិនងាយរស្យលស្ទ។ លុេះគ្តាកតការបុកដំ្ឋគ្គាប់ពូជកដលកំរណស់្សំ្រាប់ស្ហ
គមន៏ គ្គប់សំ្ាររេះកដលយកពីខាង្ស្គ្ៅគ្បស្ទស្មកមាន
ការស្កើនស្ ើង្សំ្រាប់ស្គ្បើគ្បាស់្។ ការជំរេះរកុខជាតិស្មម រលអិត
គួស្្វើវាគ្តូវបានស្កើនស្ ើង្ស្ៅសំ្ាររេះបរស្ទស្។ស្ទេះជា
ោ ង្ណក៏ស្ដ្ឋយ ការសំ្អាតគ្គាប់ពូជគួយកគ្គាប់ពូជ
កដលគាម នគ្បស្ោជន៏ស្ចញឬដីថម។ (សូ្មស្មើលរបូារពទី៥)
វ ិ្ ីស្នេះគឺជាការគ្ចុេះគ្គាប់ពូជស្ហើយគ្បកហលជាមាននល
ដល់១០ារគរយននគ្គាប់ពូជកដលបានលក់( ស្នេះជាចំនួន
គ្គាប់ពូជកដលគាម នគ្បស្ោជន៏បានស្្វើគ្គាប់ពូជពិតបាន
ថយចុេះបនា ប់ពីការយកកំស្ទចកំទីស្ចញ) ថង់្កដលោអ តគឺ
ជាចំណុ្ចទីមួយគឺមានតំនលស្ហៀយស្្វើស្ៅបានតាម
គ្គួោរនិង្ស្ហគមន៏នន។
(http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/CleanBag.htm)។ការជំនួយពីCBFEមតង្ស្ទៀតស្ដើមបគី្គប់គ្គង្គ្គាប់
ពូជនិង្សំ្អាតគឺជាការដ៏លអដល់អងាក រននសំ្រាប់ជំនួយដល់ស្ហគមន៏ស្អាយមានការរកីចំស្រ ើន            
ដល់ស្ហគមន៏។ 

គ្បតិកមមនលូវការ 

 ការគ្បតិកមមតាមនលូវការននគ្គាប់ពូជដំ្ឋណំដំ្ឋស្ដ្ឋយស្រោចរស្បស្ដ្ឋយស្នប់មានការជេះឥទិពល
ដល់កមមវ ិ្ ីរបស់្រដ្ឋឋ ភិបាលគ្បកហលជាមានការរេិះគុណ្ដល់គុណ្ារពគ្គាប់ពូជនង្កដរ។ជាមួយការ
គ្ពួយបារមមណ៏្របស់្គ្គាប់ពូជមានការស្អុយរលួយស្នេះ ការបនតពូជរបស់្គ្គាប់ពូជស្ខ្ាយនិង្មិនបានជំ

របូារពទី៥៖ ការសំ្អាតគ្គាប់ពូជស្ដ្ឋយមា សីុ្ននដស្ៅ
គ្បស្ទស្ហាគ ន។កដលស្គ្បើស្ដ្ឋយនដ វាអាចមានការលំបាក
បនតិចស្ៅស្ភលើង្ប ុកនតវាការររការស្ខ្ាៀតស្ចញននគ្គាប់ពូជ 

http://www.echocommunity.org/resource/resmgr/a_to_z/azch10st.htm#Table
ftp://ftp-fc.sc.egov.usda.gov/GA/PMC/JLW/ragdoll.pdf
http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/CleanBag.htm


ស្រ ើស្បានគ្តឹមគ្តូវ។ ស្នេះជាការនសពវនាយដល់កមមវកិមមរដ្ឋឋ ភិបាល រមួបញ្ជូ នទំង្គ្គាប់ពូជកដលបស្ញ្ជញ
ស្អាយស្គ្បើនង្និង្ក៏ស្អាយមានទស្សវស័ិ្យនង្កដរ។ស្ទេះជារដ្ឋឋ ភិបាលមិនបានមានហរវិតាុនិង្្នធ្លន
ស្ដើមបីជំរញុស្អាយស្កើនស្ ើង្និង្នគត់នគង់្គំស្រាង្។ដូចស្ឆ្នេះស្ពលកដលមានការតវា  គាម នអវីស្ោេះគ្តូវបាន
ទទួលោក ល់។ការគ្តូវស្លើស្លុបននគ្គាប់ពូជរស្ស់្ចូលស្ៅកនុង្ស្ហគមន៏និង្កសិ្ករស្ដើមបីមានពូជ
កាន់កតស្គ្ចើននិង្ទនឋិនលកាន់ស្គ្ចើនកថមស្ទៀត។ 

កមមសិ្ទឋផ្លា ល់ខ្លួន 

មានពូជថមីជាស្គ្ចើនគ្តូវបានដំ្ឋដុេះស្ដ្ឋយគ្កុមហ ុនឯកជនអនតជាតិតាមនលូវជំនញជាមួយការបានចាយ
វាយសំ្រាប់ការស្គ្បើគ្បាស់្ ស្ទេះជាមកពីកសិ្ករតូចតាច៕តាមការស្អាយទនឋិនលគ្តូវមានការគ្ពួយបារមម
ណ៏្ពីអំស្ពើអហស្ាស្ៅស្លើសិ្ទឋមនុស្ស,ល។ ស្ទេះជាោ ង្ណ IARC គ្តូវកតមានការចូលរមួនកត់នគង់្ស្ៅ
គ្បាក់ជំនញពីគ្បស្ទស្ជំនួយស្ហើយគ្គប់គ្គង្តាមោធ្លណ្េះ។ ដូចស្ឆ្នេះពូជរកុខជាតិកដលបាននលិតគ្តូវ
បានស្គ្បើតាមោធ្លរណ្េះ គ្បស្ទស្កំពុង្អភិវឌឍន៏ណមួយ តាមតំរវូការឯកជននិង្ោធ្លរណ្៏ៈ។    

 

ស្ស្ង្ខប 

ស្ពលកដលដំណំគ្គាប់ពូជកដលស្រោចតាមស្នប់កនុង្អតាបទស្នេះ មានតំនលណស់្ស្គ្បើស្ៅគំស្រាង្របស់្
គ្បស្ទស្ជាតិណមួយកដលគាម នហរវិតាុនិង្្នធ្លនផ្លា ល់ខ្លួនស្ដើមបនីតត់នគង់្ការអភិវឌឍន៏គ្គាប់ពូជស្នេះ។
ការបស្ង្កើនគ្គាប់ពូជនិង្ការកចកចាយគ្គាប់ពូជ។    ចនលឺស្ននអងាក នន(NGO) កដលស្្វើការជាមួយគ្កមុ
ស្ហគមន៏តូចឬគ្គាប់ពូជកដលមានចំនួនតិចតួចកដលពូជមានខុ្ស្ៗគាន និង្ស្្វើការបណុ្្េះជាមួយគ្គោួរ
តាមស្ហគមន៏ស្ដើមបីស្អាយគ្គួោស្នេះបគ្ងី្កតាមស្ហគមន៏នន។ ការទំង្ស្នេះគ្តវូមានការស្ចេះការ
កថរកាគ្គាប់ពូជនង្កដរ  ចុចស្ៅគ្តង់្ស្ដើមបីទយយកស្ដ្ឋយ Dr. Tim Motis 

http://www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1-

74D9D8C3EDD4/Seed_SavingTips_&Technologies.pdf]  ។ គ្បសិ្នស្បើរដ្ឋឋ ភិបាលឬោា ប័នននមិនមាន
ស្មតាារពស្ដើមបីនកត់នគង់្ពូជថមីៗស្ទរ ស្យើង្គួកតឲគ្គប់អងាគ រទំង្អស់្ជំនួយការដល់ស្យើង្ ។ដូចជាកិចច
ការអវជិជមានរយេះស្ពលកវង្ស្ៅស្ហគមន៏កដលមានចូលរមួពីអងាក នដគូននស្ដើមបីមានគ្បាក់ជំនួយនង្
កដរ។  

Ed: ដីក តីនស្លី( Dick tinsley) ជាអនកពិពនឋស្ស្ៀវស្ៅ ការអភិវឌឍន៏កសិ្កមមខាន តតូចស្ៅកនុង្ស្ហគមន៏( 
Developing smallholder Agriculture) ទស្ស៏ៈវស័ិ្យពិភពស្ោក។មានស្គហទំព័រ
www.smallholderagriculture.comនិង្បស្គ្ង្ៀនអំពីការបនតការសិ្កាតាមគ្បពនឋកណ្តស្វ ើក ជំរញុកសិ្កមម

http://www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1-74D9D8C3EDD4/Seed_SavingTips_&Technologies.pdf
http://www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1-74D9D8C3EDD4/Seed_SavingTips_&Technologies.pdf
http://www.smallholderagriculture.com/


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

។ 

                           

http://villageearth.org/training-and-consulting/online

