
    ឯកសាររបស់អេកូអាស ៊ី

ការអ្វើជ៊ីកំប  សតទ្រ៊ីកូអៅកន ងទ្បអរសបង់កាា ដែស 

អោយអោក េិមឌ៊ី មកខ្ា៊ីសឺ រ ម ន និង ភ៊ីល៊ីព ម ថាយ បឺគ៊ី 

[.កំណត់ទ្ារបស់េនកនិពនធ: ជាអទ្រើនឆ្ន ំមកអនេះ អេកូអាស ៊ីបានសទ្មបសទ្មួលការស្រសាវទ្ជាវ អរៀបរំវគគបណត េះ
បណ្តត ល និងផ្សពវផ្ាយព៊ីការអទ្បើទ្បាស់ផ្សិតជ៊ីវទ្គប់ទ្គងដែលអគសាគ ល់ថាជា ទ្រ៊ីកូអែមនិងប ូវអឺរៀ។េតថបរ
សអងេបខ្ា៊ីអនេះដរករដំលកព៊ីការរកអ ើញអោយគណេះកមមការមជឈមណឌ លម៊ីណូណណណនទ្បអរសបង់កាា ដែស 
និងវរិាសាថ នស្រសាវទ្ជាវដផ្នកកសិកមមរបស់ទ្បអរសបង់កាា ដែស េំព៊ីគ ណទ្បអោជន៍និងបអរេកអរសណនការអទ្បើ
ទ្បាស់ទ្រ៊ីកូកំប  សតិ] 

អសរកត៊ីដណនំ 

អតើទ្រ៊ីកូកំប  សតគឺជាេវ៊ី? 

ទ្រ៊ីកូកំប  សតិគឺជាសំភារេះដែលជាលរធផ្លអៅអពលដែលអមជ៊ីវតិតណនផ្សិតដែលមនទ្បអោជន៍ ទ្រ៊ីកូអែម អេសភ៊ី 

ទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់កន ងែំអណើ រការជ៊ីកំប  សតិ។ ទ្រ៊ីកូអែមអេសភ៊ី គឺជាេនកទ្បកួតទ្បដជងដបប្មមជាតិទ្បឆំ្ងនឹង

ជាតិដែលអាទ្កក់មួយរំនួន អពលដែលវាទ្តូវបានបដនថមអៅជ៊ីកំប  សតិ អទ្កាយមកវាអារអ្វើការជាភាន ក់ងារ

ទ្បឆំ្ងនឹងផ្សិតអែើមប៊ីការពារែំណំ្តកន ងរំការ។ 

អតើទ្រ៊ីកូអែមអារររួលបានមកព៊ីណ្ត? 

ទ្រ៊ីកូអែមគឺជាវតតមនណនេំបូរផ្សតិដែលមនទ្បអោជន៍កន ង្មមជាតិ វាទ្តូវការអៅោរ់អោយដែកព៊ីែ៊ីអែើមប៊ី

ររួលបានការែ េះែ៏ស រធណនទ្រ៊ីកូអែម។ សំណ្តកែ៊ីព៊ីតំបន់ឬសណនរ កេជាតិគឺទ្តូវបានពទ្ងាវែល់អៅ១០៦ែងអៅ

កន ងរឹកមិននឹងអ ើយអទ្កាយមកទ្តូវបានអទ្បើជាសំភារេះសំរប់ចាក់រំលងកន ងចា ួយែ៏សាា ត់ជំនញណនែំែូង

បនស ត (PDA) ជាម្យមអែើមប៊ីអអាយផ្សិតែ េះលូតោស់អែើង។ ព៊ីការអាណ្តនិគមរបស់ផ្សិតកនិងPDAបានែ េះ

ជាម្យម ទ្រ៊ីកូអែម គឹអៅឯអកា(អោយការេអងេតអមើលអមជ៊ីវតិ)អ ើយបនា ប់មកទ្តូវបានោក់សំរប់ការែ េះស រធ

កន ងលកេខ្ណឌ េះជាម្យម។ ការពទ្ងាវដែលខ្ពស់ជាងអនេះណនសំណ្តកែ៊ីនឹងនំអអាយរំនួនបាក់អតរ ៊ីែ េះលូត

ោស់កន ងលកេខ្ណឌ ម្យម ជាជាងផ្សិតដែលអគមិនរង់បាន។ 

ការចាក់បញ្េូ លផ្សិតទ្រ៊ីកូអែមគឺជាែំអណើ រការស្រសស់អ ើយស រធណនទ្រ៊ីកូអែមអេសភ៊ី ទ្តូវបានអទ្បើអៅកន ងការ

អរៀបរំជ៊ីកំប  សត៊ីទ្រ៊ីកូអែម។ វាជា្មមាបានបអងេើតអែើងអៅកនងរ៊ីពិអសា្ន៍ ដែលទ្បអភរទ្រ៊ីកូអែមជាក់ោក់

មួយអារទ្តូវបានអគបំដបកអោយដែកអ ើយនិងបអងេើនរំនួនអៅអលើការែ េះោល់ជាម្យមអោយគ្មម នការរំ

លងអរគព៊ីផ្សិតទ្បអភរអផ្សងអរៀត។ 



អតើេវ៊ីអៅជារឹកទ្រ៊ីកូអែម? 

រឹករោំយទ្រ៊ីកូអែមគឺជាវតថ រវ/ខាប់ ដែលបានមកព៊ីពំនូកជ៊ីកំប  សតិ ជាលរធផ្លណនែំអណើ រការជ៊ីកំប  សត៊ី(Nahar 

et al., 2012). រឹកអនេះដតងដតមនជាតិអមទ្រ៊ីកូអែមខ្ពស់កន ងមួយឯកាជាងរំនួនកំប  សតិខ្ាួនឯង។ រឹកអនេះមន

គ ណតំណលអាហាររបូតថមភសំរប់រ កេជាតិ អ ើយអារទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់ជាថាន ំបាញ់អលើសាឹក(កន ងរំរង់រោយ) សំ

រប់រ កេជាតិ។ ជាជំអរ ើស វាអារទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់ជាអមរំលងទ្រ៊ីកូអែមសំរប់ការអរៀបរំអ្វើជ៊ីកំប  សត៊ីអពល

អទ្កាយអរៀត(Deepthi and Reddy, 2013) ការអទ្បើទ្បាស់ជាពិសាត រណនរឹកទ្រ៊ីកូអែមទ្តូវបានបកស្រសាយអពល

អទ្កាយកន ងេតថបរអនេះ។ 

ការអ្វើកំប  សតទ្រ៊ីកូ 

អទ្គឿងផ្ស ំ

កន ងឆ្ន ំ២០០៨ MCC ទ្តូវបានអរៀបរំអោយ BARI អែើមប៊ីអ្វើការស្រសាវទ្ជាវអៅអលើកំប  សតិទ្រ៊ីកូ។ BARI បានអ្វើការ

េភិវឌឍន៍វ ិ្ ៊ីមួយសំរប់ការផ្លិតកំប  សតិអនេះ ដតទ្តូវការជំនួយកន ងការដសវងរកវ ិ្ ៊ីអែើមប៊ីសំរបវាសំរប់អទ្បើទ្បាស់

អោយេងគការនិងកសិករកន ងទ្បអរសបង់កាា ដែស អទ្ពាេះទ្បព័នធបរេ បបននរបស់អគគឺមិនសូវមនទ្បសិរធិភាពសំ

រប់អគ្មលបំណងអនេះអែើយ។ ជាវគគយ រធសាស្រសតMCC ដែលជាណែគូរមួយរបស់អគ Grameen Krishok 

Shahayok Sangstha (GKSS), ជាទ្កុមមួយដែលបានអ្វើជ៊ីកំប  សតិព៊ីអារម៌ជអនានររួអ ើយ អ ើយពួកអគយល់

ទ្ពមជួយស្រសាវទ្ជាវការអនេះ។ាមរយេះគ្មរស្រសាវទ្ជាវនិងការអ្វើអតសតតអៅរំការ លាយជាប់ោប់មួយទ្តួវ

បានបអងេើតអែើងែូរខាងអទ្កាមអនេះ 

 ២៥%ណនអារម៌អគ្ម (ដែលមនអាសូត ជាមួយនឹងរតយូកាបូននិងអាសូត(C:N) of 8) 

 ៥%ណនអារម៌រណ្ត (ដែលជាទ្បភពណនកាបូន) 

 ៣៦%ណនអារម៌មន់(អែើមប៊ីផ្តល់កាល់សយូមនិងអាសូត និងកាត់បនថយការរំលងអរគដែលអកើតព៊ីែ៊ី) 

 ៣៣%ណនរឹកអែើមផ្កេ ោ កស ៊ីន(អែើមប៊ីផ្តល់ជាតិប ូាសយូម) 

 0.៥%ណនអផ្េះ(អែើមប៊ីផ្តល់ជាតិប ូាសយូម) 

 0.៥%ណនកនាក់អពាត(ជារំណ៊ី សំរប់ការបញ្េូ លរំលងអម) 

គ ណទ្បអោជន៍ណនអទ្គឿងផ្ស ំ

ការោយបញ្េូ លគ្មន ទ្តូវបានអ្វើការសំអរររិតតអផ្កត តអលើអ ត ផ្លមួយរំនួន។អារម៌អគ្មនឹងរឹកោ កស ៊ីនគឺពិត

ជាអាររកបានកន ងទ្បអរសបង់កាា ដែសអ ើយជា្នធានែ៏លអសំរប់ជាអាហាររបូតថមភនិងកាកសំណល់កន ងែ៊ី។ 

អារម៌សតវបកស៊ីទ្តូវបានបដនថមសំរប់ជាសារធាត អាហាររូបតថមភរបស់វាកែូរជាទ្បឆំ្ងនឹងឥរធិពលរបស់ទ្ពូន

អនម ថូតនិងបាក់អតរ ៊ី។កន ងការពិអសា្ន៍របស់MCC អៅកន ងទ្បអរសបង់កាា ដែសអនេះ អយើងបានរកអ ើញថា

ការអទ្បើទ្បាស់អារម៌បកស៊ីជ ំវញិរ កេជាតិបានផ្តល់ជាលរធផ្លកន ងការទ្គប់ទ្គងែ៏មនអជាគជ័យែល់ការរូញរបស់

អប ងអបាេះនិងទ្តប់ (របាយការណ៍របស់MCC) អៅអពលដែលអទ្បើទ្បាស់អារម៌បកស៊ីកន ងទ្រ៊ីកូកំប  សតិ កំប  សតិអៅ

ដតមនគ នភាពលអ។ អារម៌បកស៊ីមនសារធាត អ វណ លដែលអែើរតួជាេនកទ្បឆំ្ងជាមួយនឹងពពួកបាក់អតរ ៊ីរញួ



សាឹក។អារម៌បកស៊ីក៏មនជាតិអាសូតនិងកាលសយូខ្ពស់ដែលអ្វើអអាយអកាសិការរបស់រ កេជាតិមនភាពរងឹមំនិង

អអាយរ កេជាតិ្ន់នឹងជំងឺែូរជាពកឬសព៊ីរំលងអនម ថូត((Faruk et al., 2011),ែូអរនេះអ ើយបានជួយការពារ

ការរំលងអោយបាក់អតរ ៊ីនិងផ្សិតដែលបណ្តត លអអាយរញួសាឹកអ ើយនិងអ្វើអអាយមនជាតិសំអណើ មលអ។ 

រឹកោ កស ិនបានផ្តលនូវកាកសំណល់ែ៏លអណ្តស់ ដតអាទ្ាអរតយូរបស់វាគឺខ្ពស់ វាមន២៩ែងណនជាតិកាបូន

អទ្រើនជាងអាសូត  (Mathew et al., 2014). អារម៌បកស៊ីនិងអារម៌អគ្ម អោយផ្ា យគ្មន  មនជាតិអាសូតអទ្រើន

ណ្តស់ដែលអាររោយរូលកន ងែំអណើ រការជ៊ីកំប  សតិបានោ់ងអលឿនអ ើយអារទ្តូវបានបាត់បង់ជាសកាត ន 

ពលអៅកន ងបរោិកាសជាអាមូអនៀ។ អនេះមនន័យថាការោយបញ្ជូ លគ្មន របស់រឹកោ កស ិនជាមួយអារម៌

បកស៊ីអារបអងេើនអាទ្ារទ្តួC:N ណនលាយជ៊ីកំប  សតិទំងស្រសុងែូអរនេះអ ើយវាបានកាត់បនថយការបាត់បង់អាសូត

កន ងកំប  សតិ(មូលោា នទ្គឹេះណនកំប  សតិ ២០១៥) រប់បញ្េូ លទំេរឹកោ កស ិនកន ងទ្រ៊ីកូកំប  សតិេន ញ្ញា តិអអាយអា

សូតជាប់អោយម៊ីទ្កូសរ ៊ីរងគេំែ ងអពលែំអណើ រការជ៊ីកំប  សតិ។អទេះប៊ីជារឹកអនមព៊ីសតវមិនទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់

កន ងលាយកំប  សតិទ្រ៊ីកូអនេះក៏អោយ ក៏វានអៅដតជាជំអរ ើសែ៏លអសំរប់្នធានអាសូត ជាមួយនឹងអារម៌បកស៊ី 

វតតមនណនរឹកោ កស ៊ីនក៏អារជួយទញយកអាសូតកន ងកំប  សតិបានដែរ រឹកោ កស ៊ីនណបតងពិតជាបានអែើរតួ

ជា្នធានមួយដែលមនកាបូេ ៊ីទ្ោត (Luu and Getsinger, 1990) កន ងលាយកំប  សតិ អទ្ពាេះ្នធានកាបូេ ៊ី

ទ្ោតវាអារជំនួសសំភារេះណបតងែណរអរៀតបាន ដតទ្បដ លជាមិនមនកាបូនអទ្រើនែូជារឹកោ កស ៊ីនអនេះ

អែើយ។ 

អផ្េះបានបដនថមសំភារេះមួយរំនយនអៅកំប  សត៊ីជាពិអសសប ូាសយូម។ កនាក់ព៊ីអពាតទ្តូវបានបដនថមសំរប់ការ

លូតោស់ម្យម (្នធានកាបូេ ៊ីទ្ោត/ថាមពល) សំរប់ទ្រ៊ីកូអែមអែើមប៊ីលូតោស់និងបអងេើនបរមិណោ ង

សាវ ហាប់កន ងលាយកំប  សតិ ជាពិអសសកន ងណថៃែំបូងណនការអ្វើកំប  សតិ។ 

អទ្ៅព៊ីធា្នធានសំរប់ជាតិកាបូនអ ើយ ទំងអារម៌រណ្តនិងរឹកោ កស ៊ីនបានអ្វើអអាយលាយកំប  សតិ

ស្រសរន់និងជួយ អអាយមនខ្យល់អរញរូល។អារម៌រណ្តក៏បានជួយការពារផ្ងដែរនូវផ្លិតផ្លសំអររ (ជ៊ី

កំប  សតិ) ព៊ីការអែើងរងឹអ ើយជាប់គ្មន  ែូអរនេះវាអ្វើអអាយផ្ យស្រសួយ។អទ្គឿងផ្សំទំងេស់អនេះគឺពិតជាអាររកបាន

អៅកន ងទ្បអរសបង់កាា ដែសកន ងតំណលសមរមយទ្បសិនអបើអទ្បៀបអ្ៀបអៅនឹងជំអរ ើសអផ្សងអរៀត។ អទេះប៊ីជាោ ង

ណ្តក៏អោយ ការទ្តួតពិនិតយណនតំណលរ៊ីផ្ារគឺទ្តូវដតមន អទ្ពាេះតំណលនឹងការអាររកបានណនសំភារេះទំងអនេះ

ទ្បដ លជាខ្ សៗគ្មន ាមអពល។ 

ការោយបញ្េូ លគ្មន កន ងការបញ្េូ លអមទ្រ៊ីកូអែម 

លាយបញ្េូ លអមទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់អៅកនងទ្បអរសបង់កាា ដែសគឺមួយល៊ីទ្តណនអមទ្រ៊ីកូអែមោយជាមួយរឹក

េំអៅ0.5គទ្ក និងព៊ី២០អៅ២៥ល៊ីទ្តណនរឹក កន ងជ៊ីកំប  សតិមួយអាន។ អទ្គឿងផ្សំទំងអនេះទ្តូវបានោយគ្មន

អ ើយបដនថមអៅអលើរបូមនតអ្វើជ៊ីកំប  សតិែូរបានអរៀបរប់ខាងអលើ។ ជ៊ីកំប  សតិនិងលាយបញ្េូ លអមទ្តូវបានោយ

គ្មន បានោ ងលអម នអពលអគយកអៅោក់កន ងទ្រុងជ៊ីកំប  សតិ។ ជាែំបូង MCC បង់កាា ដែសបានពាោមោក់

លាយកំប  សតិកន ងទ្រុងអោយការអទ្បើវ ិ្ ៊ីជាស្រសទប់ៗ បារលាយអមាមស្រសទប់ន៊ីមួយៗ។អទេះជាោ ងណ្តក៏

អោយ វ ិ្ ៊ីសាស្រសតស្រសទប់អនេះគឺជាវ ិ្ ៊ីសាស្រសតេន់អោយមនអ ត ផ្លមួយរំនួន ែូរជាវាទ្តូវការកំោំងពល



កមមអទ្រើន វាងាយនឹងទ្តូវការទ្កែ កទ្របល់កំប  សតិអែើមប៊ីអអាយផ្សិតទ្រ៊ីកូអែមោយជាមួយសំភារេះកំប  សតិអអាយ

បានជាសារ់មួយសំរប់អអាយកាា យជាកំប  សតិអអាយបានលអណនសំភារេះដែលអៅកន ងស្រសទប់អនេះ(គឺជាការងារ

ដែលមនកាិនសអ យដែលកមមករមិនរូលរិតត) អ ើយនិងការទ្របល់បានរខំានោ ងខាា ំងែល់បរសិាថ នកំអៅ្មម

ជាតិដែលផ្សិតរូលរិតត។ វ ិ្ ៊ីសាស្រសតបរេ បបននណនការអ្វើជ៊ីកំប  សតិគឺអទ្បើទ្បាស់លូបងគន់ អោយពនយល់កន ងេតថបរ

ខាងអទ្កាមអនេះ ែំអណើ រការបានោ ងលអ(អោយផ្តល់ថាកំប  សតិបានោយបានោ ងលអ កំរតិសំអណើ មគឺទ្តូវបាន

ដថរកាបានោ ងសមរមយ និងជ៊ីកំប  សតិគឺមិនសងេត់ដននអែើយ។ 

 

 (របូខាងអលើ) េិមឌ៊ី អា វាប អាល៊ី កំព ងបងាា ញកដនាងជ៊ីកំប  សតិរបស់គ្មត់ោក់ផ្កា សាិកអខ្ៀវអៅខាងអទ្កាម 
លូបានសំរបសំរលួណនការទ្បមូលរឹកទ្រ៊ីកូអែម (របូខាងអទ្កាម) េិមឌ៊ី បាសាឺ រ ស ៊ីែ កំព ងោយសំភារេះអ្វើជ៊ី
កំប  សតិម នអពលោក់វារូលរអៅកន ងទ្រុងជ៊ីកំប  សតិឬកន ងលូ 



 

រំ ំណនទ្រងុជ៊ីកំប  សតិនិងការអទ្បើទ្បាស់លូបងគន់ 

កំពស់ណនទ្រុងជ៊ីដែលអគអទ្បើសំរប់អ្វើជ៊ីកំប  សតិមនសារេះសំខាន់ណ្តស់អទ្ពាេះបញ្ញា សំពា្សងេត់។ អោយសារ

ដតលាយជ៊ីកំប  សតិមន៣៣%ជារឹកោ កស ៊ីនស្រសរន់ អោយសារដតែំអណើ រការកាា យអៅជាកំប  សតិកំព ងរ ៊ីករំអរ ើ

ន វាបានកាត់បនថយវ  លូ៊ីមោ ងសំខាន់ ែូអរនេះអ ើយ ទ្បសិនអបើពំនូកជ៊ីកំប  សតិមិនខ្ពស់លមមអរ ដតកន ងរយេះអពល

ព៊ីរប៊ីណថៃប  អណ្តណ េះវានឹងកាត់បនថយអៅកន ងស្រសទប់អសតើងជាង អ ើយទ្បដ លជាមិនបានផ្តល់អអាយបរសិាថ នកំ

អៅដបប្មមជាតិដែលទ្រ៊ីកូអែមរូលរិតតអែើយ។ កន ងការស្រសាវទ្ជាវរបស់អគ ប គគលិករបស់អយើងបានរកអ ើញ

ថាទ្រុង10’ x 5’ x 4.5’ គឺជារំ ំែ៏លអបំផ្ តសំរប់ការអ្វើជ៊ី។ រំ ំអនេះគឺវាតូរលមមសំរប់អអាយខ្យល់ទ្គប់ទ្គ្មន់

ដត្ំលមមដែលទ្រ៊ីកូអែមអារបអងេើតកំអៅសំរប់វាបាន ដែលជាការបដនថមអលបឿនណនែំអណើ រការ។ ទ្បសិនអបើ

ទ្រុង្ំអពក ខ្វេះខ្យល់អរញរូលកាា យអៅជាការទ្ពួយបារមមណ៍។ ទ្បសិនអទ្បើទ្រុងតូរអពកជ៊ីនឹងបាត់បង់កំអៅ

បានព៊ីកាកសំណល់រប់សវានិងទ្រ៊ីកូអែមែំអណើ រការយឺត។ 

ការផ្តល់អអាយនួវតទ្មូវការទំងអនេះ សពវណថៃអនេះ MCC អៅទ្បអរសបង់កាា ដែសភាគអទ្រើនអទ្បើទ្បាស់ លូស ៊ីម ង់

អ្វើបងគន់សំរប់អ្វើជាទ្រុងកំប  សតិ លូទំងអនេះទ្តូវបានោក់អលើគ្មន ប៊ីជាន់អ ើយបំអពញជាមួយនឹងសំភារេះជ៊ី

ទ្បដ លជា៤០០គទ្កមនទំងរឹក២៤០ល៊ីទ្ត ជាលរធផ្លកន ងទ្បដ លជា១២០អៅ១៤០គទ្កណនផ្លិតផ្ល

សំអររនឹងបានព៊ីលូទំងប៊ីអនេះ។ លូអនេះទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់អោយសារដតទ្បដ លជាការដែលអាររកបានជា

រូអៅរបស់កសិករអៅទ្បអរសបង់កាា ដែស អ ើយវាសមរមយអោយសារដតវាមនរំ ំសមអៅនឹងេវ៊ីដែល

កសិករទ្តូវការទ្បសិនអបើអគមនអគ្មមួយ។ជារូអៅររនរំ ំ 10’ x 5’ x 4.5’ ទ្រុងអនេះនឹងមនបានស ៊ីម ង់

ដែលមមនទ្បព័នធបងាូររឹកអរញដែលនំអៅែល់កដនាងសំរប់ររួលបានរឹកជ៊ីដែល ូរអរញព៊ីកំប  សតិ។ 

អៅកន ងលូបងគន់របស់MCC ទ្បអរសបង់កាា ដែស អនេះមិនដមនសមរមយសំរប់ជាពាណិជជកមមអែើយ ែូអរនេះជំនួស

មកវញិ កំរលដែលទ្កាលបាតជាតិប ូល៊ីដតនផ្កា សាិកទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់អទ្កាមទ្រុងអនេះ ដែលែំអណើ រការបាន

ោ ងលអជាកំរលដែលមិនទ្ជាបរឹកបអណ្តត េះអាសនន ែរបណ្តវាមិនបានរដ ក។ រឹកជ៊ីគួរទ្តូវបានទ្បមូលរ ក

អ ើយចាក់វារូលអៅកន ងកំប  សតិវញិសំរប់រយេះអពល១០ណថៃែំបូង។ រឹកដែលអរញមកកន ង១០ណថៃែំបូងគឺពិតជា

មិនដមនលរធផ្លណនែំអណើ រការជ៊ីកំប  សតិអែើយ ដតវាអរញអទ្រើនព៊ីរឹកជាតិរឹកដែលមនអទ្រើន ួស(ជាមួយអម

ទ្រ៊ីកូអែម)ព៊ីលាយកំប  សតិ។ ការោក់វាអៅវញិទ្រុងជ៊ីនឹងរកាអអាយវាមនជាតិសំអណើ មនិងជួយែល់ែំអណើ រ

ការជ៊ីកំប  សតិ។ ព៊ី១៥ណថៃបនា ប់ព៊ីការអរៀបរំែំអណើ រការអ្វើជ៊ីកំប  សតិមក រឹកវាទ្បដ លជាអារទ្បមូលរ កបាន

អ ើយទ្រកែប អទ្ពាេះវាមនគ ណទ្បអោជន៍អទ្រើនណ្តស់សំរប់ការអទ្បើទ្បាស់ដែលនឹងពនយល់អៅអពលអទ្កា

យ។ សូមធានថាមនការបំរមបិរជាមួយែប អទ្ពាេះរឹកអនេះអៅដតមនជាតិហាគ សដែលអារផ្ា េះែបបាន។
(Deepthi and Reddy, 2013). 

ការទ្ពតួពិនិតយទ្រងុជ៊ីកំប  សតិនិងការដថទំជាទ្បចំា 

បនា ប់ព៊ីកំប  សតិទ្តូវបានោក់អៅកនងទ្រុងអ ើយ រំបារ់អអាយមនការទ្តួតពិនិតយខ្ាេះ។ប គគលិកMCCរបស់

ទ្បអរសបង់កាា ដែសបានផ្តអលើជាេន សាសន៍អអាយដែកអមើលស ៊ីត ណា ភាពណនគំនរន៊ីមួយៗអោយការោក់ដរមូ



ដម ទ្ត (រងជាប់នឹងែង)ឬក៏ដរមូដម ទ្តមជ លោក់រ េះអៅកន ងកណ្តត លជ៊ីអរៀងរល់៧អៅ១៥ណថៃ អៅអពលដែលទ្រ៊ីកូ

អែមចាប់អផ្តើមលូតោស់អ ើយនឹងបអងេើត ស ៊ីត ណា ភាពណនកំប  សតិនិងអកើនអែើងែល់អៅ៥០អៅ៦០េងាអស 

អោយដផ្អកអៅអលើស ៊ីត ណា ភាពខាងអទ្ៅនិងរំ ំណនទ្រុង។ ការថយរ េះណនកំអៅគឺជាសញ្ញា មួយដែលថាមន

ជាតិសំអណើ មតិរអពកសំរប់ទ្រ៊ីកូអែម ឬថាែំអណើ រការជិតបានសំអររអ ើយ។ រំរង់មួយអរៀតណនការទ្តួតពិនិ

តយគឺការោក់អ ើរ េះអៅរំកណ្តត លណនកំប  សតិែល់បាតអ ើយទញវាអរញវញិអែើមប៊ីពិនិតយអមើលពណ៌ខ្ សៗគ្មន

ដែលជាប់នឹងអ ើ សំភារេះដែលបអងេើតជាកំប  សតិនិងអ្វើអអាយអ ើអៅជាពណ៌អមម  ដតអបើមិនអកើតជាកំប  សតិអរ

លាយកំប  សតិនឹងអ្វើអអាយអ ើមិនសូវអមម អែើយ (ពណ៌្មមជាតិណនអារម៌អគ្ម)។ 

ែំអណើ រការអកើតអៅជាកំប  សតិចាប់អផ្តើមព៊ីណផ្ាអ ើយបនតរ េះអទ្កាមអោយសារដតភាពអារររួលបានណនេ កស ៊ី

ដសនកន ងតំបន់ណផ្ាខាងអលើ ដែលអអាយទ្រ៊ីកូអែមលូតោស់បានអលឿនជាងម ន កាិនគឺជាសូរនករមួយអរៀត

សំរប់ការជិតអកើតជាជ៊ីកំប  សតិ កំប  សតិដែលអកើតអ ើយមនកាិនហាក់ែូរជាដផ្អម អបើអទ្បៀបអ្ៀបកាិនែំបូងណន

អារម៌អគ្មរនិងរលួយ។ កន ងបរពិអសា្អៅទ្បអរសបង់កាា ដែស េំែ ងអពលរែូវអៅត  អៅអពលដែលស ៊ីត ណា

ភាពជាម្យមគឺ៣៥េងាអសកន ងទ្បអរសអនេះ ែំអណើ រការជ៊ីកំប  សតិរំណ្តយអពលរ ័ស៤៥ណថៃ អ ើយេំែ ង

អពលរែូវរងា អៅអពលដែលស ៊ីត ណា ភាពរ េះែល់អៅ១០េងាអស ែំអណើ រការជ៊ីកំប  សតិែល់អៅ៧០ណថៃ 

ការអទ្បើទ្បាស់ទ្រ៊ីកូកំប  សត 

ទ្រ៊ីកូកំប  សតជាបឋមទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់សំរប់ការដកដទ្បែ៊ី ែូរជាកំប  សតដបបវបប្ម៌ដែរ វាបអងេើនគ ណភាពែ៊ី 

បអងេើនសមតថភាពរប់រឹក អារជួយកំរតិជាតិអប ហាសរបស់ែ៊ី និងអារជួយដថរកាស ៊ីត ណា ភាពែ៊ី។ វាគួរទ្តូវ

បានអទ្បើទ្បាស់កន ងកំរតិព៊ី2 to 2.5អានកន ងមួយ ិាែល់រំការែំណំ្ត។ វាអារទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់កន ងែំកាល

ណនការអរៀបរំែ៊ីអ ើយនិងឬជាែូសរ៊ីព៊ីរឬោក់ព៊ីអលើរ កេជាតិរបស់កសិករ 

ទ្រ៊ីកូកំប  សត មនគ ណទ្បអោជន៍បដនថមជាអទ្រើនអរៀតអបើអទ្បៀបអ្ៀបអៅនឹងជ៊ីកំប  សតាមដបបវបប្ម៌ 

 ទ្រ៊ីកូកំប  សតអែើរតួែូរជាភាន ក់ងារទ្បឆំ្ងនឹងជាតិផ្សិតដបប្មមជាតិដែលវាបានទ្បឆំ្ងអៅនឹងផ្សិត

រណទ្ង (Pythium sp, Sclerotium sp, Phytophthora sp, Rhizoctonia sp, Fusarium sp, Botrytis sp, 

Sclerotonia sp ),ដែលភាគអទ្រើនររួលខ្ សទ្តូវអលើជំងឺដែលអកើតព៊ីែ៊ីនិងផ្សិតដែលអ្វើអអាយសាឹករួ

ញ។ 

 អោយសារដតការបញ្េូ លអារម៌បកស៊ី ទ្រ៊ីកូកំប  សតបានផ្តល់នូវភាពសា ំជាមួយនឹងបាក់អតរ ៊ីរញួអ ើយ

និងែងេូវទ្ពូនអនម ថូត(Gapasin, 2007; Nahar et al., 2012); 

 ទ្រ៊ីកូកំប  សត ទ្បដ លអ្វើការជាេនកបអងេើនការលូតោស់ែល់រ កេជាតិ (Celar and Valic, 2005; 

Rabeerdran et al.,2000; Inbar et al.,1994; Lynch et al.,1991; Hoyos-Carvajal et al.,2009). 

ែូរដែលបានអរៀបរប់ព៊ីម នមកអ ើយ រឹកទ្រ៊ីកូអែម ជាេន ផ្លណនែំអណើ រការជ៊ីកំប  សត មនការអទ្បើទ្បាស់ជា

អទ្រើន ការទ្ប មម ខ្មួយអៅទ្បអរសបង់កាា ដែសគឺថា អមរំលងទ្រ៊ីកូអែមគឺមនភាពសម គសាម ញបនតិរសំរប់

កសិករកន ងការផ្លិត អ ើយទមទរអអាយមនការពិអសា្ន៍។ការអនេះអ្វើអអាយអមទ្រ៊ីកូអែមពិបាកែល់

កសិករកន ងការររួលបាន។ អែើមប៊ីអោេះស្រសាយអរឿងអនេះ MCCអៅទ្បអរសបង់កាា ដែស បានស្រសាវទ្ជាវជាមួយ



ណែគូររបស់អយើងនិងអ ើញថារឹកទ្រ៊ីកូអែមមនអមទ្គប់ទ្គ្មន់ដែលអគអារអទ្បើទ្បាស់បានជាជំនួសែល់អមដែល

អារអទ្បើបានែល់អៅ៦ជំនន់ណនផ្លិតផ្លជ៊ីកំប  សតម នអពលដែលអមស្រសស់ថម៊ីទ្តូវការមតងអរៀត។ ការ

ស្រសាវទ្ជាវបដនថមអរៀតកំព ងដតែំអណើ រការអែើមប៊ីអមើលថាអតើែំអណើ រអនេះបានផ្លិតជ៊ីកំប  សតដែលមនគ ណ

ទ្បអោជន៍ែូរជាជ៊ីដែលអគអ្វើព៊ីអមបញ្េូ លដែរឬអរ។ 

ការអទ្បើរឹកទ្រ៊ីកូអែមជាបឋមមួយអរៀតអៅកន ងទ្បអរសបង់កាា ដែសគឺការបាញ់អៅអលើសាឹក សំរប់ការអទ្បើ

ទ្បាស់របស់វា វាទ្តូវការទ្តង(អោយសារមនវតតមនរបស់រងឹកន រឹកដែលអារកកសាេះែល់បំពង់បាញ់) ម ន

អពលោក់វាអៅកន ង  ្ងបាញ់ អ ើយោយវាជាមួយរឹករំនួន២០មលកន ងរឹកមួយល៊ីទ្ត។ការបាញ់ជាអនេះជា

ែំបូងអគអទ្បើសំរប់(ដតមិនកំណត់អែើយ) ការបាញ់អែើមអ ើ ូបដផ្ាេំែ ងអពលវាអរញផ្កេ  អទ្ពាេះវាផ្តល់ទំង

ការបអងេើនជំនួយែល់អាហាររូបតថមភនិងេ័មូនែល់អ ើកន ងេំែ ងអពលែំណ្តក់កាលសំខាន់ណនការផ្លិត។ 

MCC បង់កាា ដែសក៏បានរកអ ើញដែរព៊ីលរធផ្លែ៏លអអោយការបាញ់អៅែំណ្តក់កាលែំទ្គ្មប់និងការលូត

ោស់របស់បដនា។ អទ្ពាេះដតរឹកវាក៏មនម៊ីទ្កូសារជាតិផ្ងដែរ េនកអទ្បើទ្តូវដតែឹងថាការអទ្បើអទ្រើន ួសអពក

អពលកំព ងលូតោស់ណនរ កេជាតិអារ  រលរធផ្លលូតោស់សាឹកអពកដែលអារនំអអាយមនដផ្ាតិរវញិ

(ផ្លប េះពាលព៊ីជ៊ីអទ្រើនអពក) ការបាញ់រឹកវាអៅអលើដផ្ានិងបដនាព៊ីរប៊ីណថៃម នទ្បមូលផ្លអារ  រលរធផ្លដផ្ា

និងបដនាមនកាិនសអ យព៊ីរឹកអនេះ។ 

អរឿងរបស់េិមឌ៊ី អាប់ឌ ល ម ណ្តន់ 

កំណត់ទ្ា ខាងអទ្កាមអនេះគឺជាអរឿងព៊ីរអបៀបកសិករអៅជិតបូទ្កា]បានររួលផ្លោ ងអទ្រើនព៊ីការអទ្បើទ្បាស់ជ៊ី

កំប  សតទ្រ៊ីកូអែម 

េិមឌ៊ី អាប់ឌ ល ម ណ្តន់ គឺជាកសិករអៅទ្បអរសបង់កាា ដែសព៊ីស្រសុកបូទ្កា ទ្បភពរំណូលសំខាន់របស់គ្មត់គឺ

ការោំបដនា។គ្មត់មនកូស្រស៊ីមន ក់និងកូនទ្បុសព៊ីរនក់ អគទំងេស់គ្មន កំព ងដតអៅសិកាអៅកំរតិមហាវរិាល័

យ ម ណ្តន់រស់អៅជាមួយមត យចាស់របស់គ្មត់ ជារមួ សមជិកទ្គួសារមនគ្មន ៥នក់រស់អៅកន ងផ្ាេះរបស់គ្ម

ត់។ 

េ៊ីមឌ៊ី ម ណ្តន់ មនែ៊ី0.485 ិា ដែលគ្មត់បាននិងកំព ងោំំែ េះបដនាបងាេ និងស្រសូវជាអទ្រើនឆ្ន ំមកអ ើយ 

អ ើយអរៀងរល់ឆ្ន ំ ម ណ្តន់បានែឹងថាគ្មត់ទ្តូវការបាញ់ថាន ំសំោប់សតវលអិតអទ្រើនណ្តស់អែើមប៊ីទ្គប់ទ្គងសតវ

លអិតអៅកន ងែ៊ីរំការបដនានិងស្រសូវរបស់គ្មត់។គ្មត់ក៏ទ្តូវដតអទ្បើទ្បាស់ជ៊ីជាអទ្រើនផ្ងដែរអៅរំការរបស់គ្មត់។

អោយសារដតរបស់ដែលគ្មត់អទ្បើមនតំណលណថា គ្មត់មិនបានររួលផ្លរំអណញមកវញិបានអទ្រើនអែើយព៊ី

ែំណំ្តរបស់គ្មត់។គ្មត់មនការពិបាកណ្តស់កន ងការដរកព នតំណលរំណ្តយសំរប់ការរស់អៅរបស់ទ្គួសារគ្មត់ 

ក៏ែូរជាណថារំណ្តយសំរប់កូនអៅអរៀនដែរ។ 

ណថៃមួយម ណ្តន់ ទ្តូវបានអទ្ជើសអរ ើសជាេនកររួលផ្លកន ងគំអរង Grameen Unnayan Prokolpo (GUP),ជា

េងគការណែគូរបស់MCCបង់កាា ដែសដផ្នកគំអរងសនតិស ខ្អសបៀង។  GUP បានេន វតតន៍អោយការបញ្េូ ល

បអរេកអរសណនការទ្គប់ទ្គងសតវលអិតរណទ្ង (IPM)អៅកន ងការោំបដនា។ម ណ្តន់បានររួលព័ត៌មនេំព៊ីIPM 

អៅឯការទ្បជ ំអទ្កាយផ្ាេះGUP. ការទ្បជ ំអនេះគឺជាការទ្បជ ំខ្ា៊ីមួយជាមួយកសិករមួយទ្កុមជួបជ ំគ្មន អៅរាមួយ 



ែូរជាសាោបណត ប េះបណ្តត លកសិករ។គ្មត់ក៏បានកត់ទ្ាព៊ីព័ត៌មនអលើកាត និងបា ណូដែលGUPនិងMCC 

បានបងាា ញកន ងតំបន់ដែលគំអរងGUPទ្តូវបានេន វតតន៍ 

បនា ប់ព៊ីររួលបានការគំ្មទ្រដផ្នកវគគបណត េះបណ្តត លព៊ីGUPមក ម ណ្តន់បានចាប់អផ្តើមអ្វើទ្រ៊ីកូកំប  សតនិងកំប  

សតព៊ីជអនាន(កំប  សតដែលអរៀបរំអោយអទ្បើទ្បាស់ជអនាន) អៅកន ងផ្ាេះរបស់គ្មត់។ គ្មត់ក៏បានអរៀនព៊ីការអទ្បើទ្បាស់

អ រ  មូូនអែើមប៊ីការពារសតវលអិតរណទ្ង។ អភររបស់អ រ  មូូនគឺជាជាតិគ៊ីម៊ីដែលជារូអៅបអញ្េញអោយសតវលអិត

ញ៊ីអែើមប៊ីទក់ទញអមម លណនពូជដតមួយណនការពាក់គ្មន   (Knodel, Petzoldt, and Hoffmann, 1995). អ រ  មូូន

សំអោគខ្ាួនឯងទ្តូវបានអទ្បើជាន យកន ងេនា ក់អែើមប៊ីទក់ទញសតវលអិតអមម អអាយជាប់េនា ក់ងាប់ ែូអរនេះ

អ ើយវារ កអអាយមនដតសតវលអិតញ៊ីដែលមិនអារពាក់គ្មន បានឬមិនអារបអងេើតអែើងវ ៊ីញបាន។បនា ប់ព៊ីការផ្

លិតកំប  សតនិងអ រ  មូូនទំងអនេះអ ើយ គ្មត់ក៏បានអទ្បើកំប  សតកន ងរំការបដនារបស់គ្មត់។ 

អោយការអទ្បើទ្រ៊ីកូកំប  សត កំប  សតជអនាន និងអ រ  មូូន អោកម ណ្តន់ក៏អារកាត់បនថយណថារំណ្តយអៅអលើជ៊ី

និងថាន ំសំោប់សតវលអិតបានោ ងអទ្រើន។ បដនថមព៊ីអនេះអរៀត គ្មត់បានបអងេើតែំណំ្តបដនាដែលមនគ នភាពលអ

ព៊ីរំការរបស់គ្មត់។ ថម៊ីៗអនេះ គ្មត់បានទ្បមូលផ្លទ្តប់ សដណត ក (Lablab purpureus), សដណត កគួ សាឹកបាស 

និងអមាសអៅអលើែ៊ីរបស់គ្មត់។ អោយការអទ្បើទ្បាស់វ ៊្ី ៊ីសាស្រសតកសិកមមដបបសរ ៊ីរងគដែលគ្មត់បានអរៀនាម

រយេះ GUP ម ណ្តន់ បានររួលផ្លិតផ្លែំណំ្តដែលខ្ពស់ជាងម ន ក៏ែូរជាពណ៌លអនិងការលូតោស់លអ

ណ្តស់។ឆ្ន ំអៅមិញគ្មត់រកបាន៨៦៥ែ ោា ព៊ីការលក់បដនា អទ្បៀបអ្ៀបអៅនឹងរំនួន២៨៨ែ ោា អោយរំណូល

្មយមរបស់កសិករដែលមនែ៊ីទ្បដ លគ្មត់។ គ្មត់មនការសបាយរិតតណ្តស់ដែលបានអ ើញព៊ីគ ណ

ទ្បអោជន៍ណនបអរេកអរសIPM គឺអោយសារដតបអរេកអរសIPMអនេះអ ើយដែលគ្មត់អាររកបានល យអទ្រើន

ជាងឆ្ន ំម ន។ឥែូវអនេះគ្មត់និងទ្គួសារមនការសបាយរិតតជាខាា ំងអោយសាររំណូររបស់អគមនការអកើនអែើ

ង។ អោយសារភាពអជាគជ័យអនេះអ ើយ អោកម ណ្តន់អៅដតបនតរេន វតតន៍បអរេកអរសIPM អៅកន ងរំការរង

បស់គ្មត់ែដែលអ ើយនិោយថាគ្មត់នឹងបនតរកាេន វតតន៍បអរេកអរសទំងអនេះអៅណថៃេនគត។ 

 

ខាងអែវង) អោកអាប់ឌ ល ម ណ្តន់ អៅជ៊ីតេនា ក់អ រ  ូមូនកន ងរំការបាសរបស់គ្មត់(របូខាងសាត ំ) អោកអាប់
ឌ ល ម ណ្តន់អៅជាមួយទ្រ៊ីកូកំប  សតអោយបងាា ញជ៊ីកំប  សត 
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