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V�ចក្តីW្តើម
ទិន្នផលÀ�ូវT��1�សកម្ពុ�TÉ�"នក �ិត3ប ÿើ 

�ៀប  នឹង Tðៀត�ម និង�� !�ល���1�ស ជិតvង។  មូល 
]�តុ ចម�្បងមួយ គឺ�រò�ើæ�ស់ជី"នក �ិត3ប  (Theng & 
Koy 2011) #ះបី� �រoកល�្បង�i�ើន�នប\*ញ` �រ 
ò�ើ æ�ស់  ជី �ំឲ�្យÀ�ូវ "នទិន្នផលខ្ពស់ក៏�យ។ ឧបសគ្គ សំvន់ 
មួយ  ចំÁះកំ&ើន�រò�ើæ�ស់�តុចូល ទំនង�លទ្ធ+ពតូច 
;�  �រទទួល�នស្តុកជី"នគុណ+ពល្អ និងត�្ល� សមរម�្យ។  ជី 
+គ i�ើន !�លកសិករò�ើæ�ស់ �ំចូលមកពីðៀត�ម និង��  
]ើយបÊ* សvំន់ៗ 3កទ់ងនងឹជ3ីងំ�ះ រមួ"ន គណុ+ព   "ន 
មន្ទិល �/កសÊ្ញផលិតផលមិនk�ឹមk�Íវ 	ន មិន5ើត �រផ្គត់ផ្គង់ 
មិន 	ច ទុកចិត្ត�ន �្ល������ល និងព័ត៌"នមិន û�ប់��ន់ ពី 
�រ  ò�ើæ�ស់ជី   និង�តុចូល í�្ស�ង1ៀត។ �រសិក�_ V្អ�ក Kើ 
បទពិ$ធន៍ �ក់Ì្ត�ង�យ Schamel and Hongen  (2003) 
ប\*ញ` កសិករ %�ើស»ីស មិនò�ើæ�ស់ជី ឬò�ើæ�ស់ជីតិច�ង 
ក �ិត �ន���ំ Ð�ះកន្លងមកទីផ�_រជី �/ប់លក់ផលិតផល 
គុណ+ព   មិនល្អឲ�្យពួក[ត់ �្វើឲ�្យ[ត់មិនចង់បង់�្ល�B�ញ សè�ប់ 
ជី !�ល "នគុណ+ព មធ�្យម ។ �រកំណត់ពីបÊ*¿¿ំង�រ 
ò�ើæ�ស់ �តុចូលកសិកម្ម នឹងជួយបំផុសឲ�្យ�ើញនូវអន្ត¿គមន៍ 
úល ន��យ�� µើម�្បីKើកកម្ពស់លទ្ធ+ពរបស់កសិករ 
ក្នុង �រ ទទួល�ន និងò�ើæ�ស់�តុចូល 3ំង�ះ។

ជី	ចបü្កើនផលិតកម្មÀ�ូវ ប៉ុî្ត�បÊ*V្ន�កគុណ+ព�្វើឲ�្យ 
កសិករ"ន �រ¿&�កចិត្តក្នុង�រវិនិ�គបî្ថ�ម JKើ  �តុ ចូល 
កសិកម្ម។ សម្មតិកម្ម;��រសិក�_��ះ គឺលទ្ធ+ពតូច ក្នុង �រ 
ទទួល�នជី គុណ+ពល្អ"នត�្ល� សមរម�្យ �ឧបសគ្គដល់�រ 
បü្កើន ទិន្នផលÀ�ូវ។ �រ��ស ��លúលន��យ µើម�្បី  
�ះ³�យសè�ល បÊ*��ះ 	ចបü្កើនផលិត+ព និង ចំណ�ល 
កសិកម្ម !�លនឹងរួមចំ��កដល់  �រKើកកម្ពស់ សុខុ"ល+ព 
និង�ត់បន្ថយ+ព\យរងD�ះរបស់ កសិករ។ �រសិក�_ ��ះ 
"នúលបំណង៖ ១)  វិ+គពី t�្ស�ច\�ក់  ត�្ល� ជីò�ើæ�ស់ ក្នុង 
�រ\រ កសិកម្ម ២) កំណត់ពីបÊ*ជី "នគុណ+ព3ប និង'�ក 
¼�កÅយ ជី 3ំង�ះ ៣) ពិនិត�្យ6ើងវិញពីúលន��យ 
រ£Ïភិ�ល ក្នុង�រû�ប់û�ងIណិជ្ជកម្មជី និង ៤) កំណត់ រក វិធី 
µើម�្បី  �� លំអទីផ�_រជ។ី

ករណីសិក�_��ះ ò�ើæ�ស់វិធីoÀ្ត���បបរិ"ណក្នុង�រ 
វិ+គពីt�្ស�ច\�ក់ត�្ល�ជី ក្នុងតំបន់សិក�_T��ត្ត s��វ។ ព័ត៌"ន 

១ អត្ថបទ��ះ»ៀប»ៀង�យ½ក (�ង វុទ្ធី �អ្នកស �បស ��លកម្មវិធី +ព��ី 
�� កសិកម្ម និងអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ ;�វិទ�©o¥ន CDRI។ អត្ថបទ��ះដក  À�ង់    ពី 
ករណី សិក�_t�្ស�ច\�ក់ត�្ល�ជី ;�គ��ង ACIAR (ASEM/2009/023) ស្តីពី  
"�រ    អភិ វឌ�្ឍ úលន��យកសិកម្ម  សè�ប់��ព័ន្ធ£ំដុះV្អ�កKើ ដំ�ំ 
À�ូវ  T)វ និងកម្ពុ�" !�លD�ងចប់សព្វû�ប់ Tt�ឧស+ ២០១៤។

�ន��មូលយកពីអ្នកIក់ព័ន្ធខុសៗ[aTក្នុងt�្ស�ច\�ក់  ត�្ល� sម 
រយៈ �រពិ+ក�_ sម��ុម ស្នូល (FGDs) និង�រស"õស�មួយ 
អ្នក ផ្តល់ព័ត៌"នគន្លឹះ (KIIs)។  អ្នកចូលរួមផ្តល់ព័ត៌"ន  
រួម"ន កសិករ  អ្នក�ំចូលជ ី អ្នក¼�កÅយនិងអ្នកលក់¿យ និង  
អ្នកIកព់័ន្ធមយួចំនួន1ៀត ដូច� បុគ្គលិកផ�្សព្វផ�_យ បY្ច�ក1�ស 
កសិកម្ម ��Åំ��ត្ត អ្នក5�្ស�k�វិទ�©Tsម��ត្ត និងអ្នកចូលរួមsក់ 
É�ង ច�øប់កសិកម្មTsម��ត្ត។

លទ្ធផល និង'រពិ\ក�R
ទីផ�Rរជី<S�ត្តTU�វ

ក្នុងទសវត�្សរ៍កន្លងJ ��ត្តs��វ�ន�/ស់ប្តូរï៉ងKឿន 
ពី ផលិតកម្មចិញ្ចឹមÁះ  J�ផលិតកម្មដំ�ំ លក់យកæ�ក់ 
និង  សំ
ប��ើទីផ�_រ !�ល�ំឲ�្យ"នកំ&ើនផលិតកម្មÀ�ូវ គួរ   
ឲ�្យ  កត់ស"âល់។ �រ�/ស់ប្តូរ ï៉ងKឿន��ះ ប�្ខល មក  ពី   �រ  
អភិវឌ�្ឍ��ព័ន្ធ�¿oÀ�្ត  (+ព"នទឹក និង�រ ù�ច À�ព   
�ន ��Xើរ �ងមុន) �រទទួលò�ើæ�ស់+/មៗនូវពូជ À�ូវ   " ន   
ទិន្នផលខ្ពស់ �រò�ើæ�ស់សម�្បូរ6ើងនូវជីនិង`a ំស"/ប់  សត្វ 
ច*� និង កំ&ើនយន្តកម្ម។ Iណិជ្ជកម្មឆ្លង�តó់�ំ!�ន �មួយ 
ðៀត�ម �កsÑសំvន់មួយ1ៀតក្នុង�រ អភិវឌ�្ឍដំ�ំ À�ូវ T 
��ត្តs��វ។ �រលក់À�ូវJឲ�្យ��1�សðៀត�ម សំvន់ v/ំង 
�ស់ Ð�ះ� បុ»�លក្ខខណ¢ធំបំផុតសè�ប់�រ អភិវឌ�្ឍ កសិកម្ម 
និ ង កំ&ើនX�ដ្ឋកិច្ច។ À�ូវæ�ំង �ផលិតផល �ំY�ញ ចម�្បង 
របស់ ��ត្តs��វ ]ើយផលិតផល�ំចូលចម�្បងៗពីðៀត�មរួម
"ន ��ប់ពូជ ជី និង`aំស"/ប់សត្វច*�។

�រទទួលò�ើæ�ស់+/មៗនូវពូជÀ�ូវផ្តល់ទិន្នផល ខ្ពស់ �ំ ឲ�្យ 
"ន�រò�ើជី និង`aំស"/ប់ សត្វច*� i�ើន�ង មុន។ រូប+ព ១ 
ប\*ញ ̀  កសិករ�ង ៨០% T��ត្តs��វ ò�ើæ�ស់ ជីអសរី¿ង្គ 
(inorganic fertilisers) Kើក,�ងÉ�កសិករក្នុងÀ�ុកដូន��វ។ 
ចំណុច ��ះប\*ញ` មិន"នឧបសគ្គvង�រផ្គត់ផ្គង់ជីTKើ 
ទីផ�_រ 1� ]ើយកសិករTក្នុងភូមិសិក�_3ំងអស់ក៏�នបÊ�ក់ពី
o¥ន+ព��ះ!�រ`  មិន"នបÊ*ក្នុង�ររក�នជី 6ើយ។

T��ត្តs��វ "ន��ុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ជីធំៗចំនួន ៦ !�ល ¼�ក   
Åយ ផលិតផលកសិកម្មJឲ�្យÅប់ពី ក �ិត  អ្នក លក់ ដុំ  ក្នុង  ��ត្ត  
រហូត ដល់អ្នកលក់¿យsមទីផ�_រក្នុងភូមិ។ ��ុមហ៊ុន ]�ង B�0� 
Cយ (HPC) "នទីoaក់�រ និង1/ំងស្តុក ទំនិញ ក្នុង ��ត្តs��វ 
រីឯ អ្នកផ្គត់ផ្គង់æ�ំ��ុមហ៊ុន1ៀត "ន ទីoaក់�រ T ��ុងភ្នំB�ញ 
ឬTកî្ល�ង í�្ស�ង ប៉ុî្ត�"នកî្ល�ង¼�កÅយក្នុង��ត្ត s��វ ÿើ 
#ះ � ��[2ន�រិïល័យovTទី�ះក្តី។   ��ុម ហ៊ុន  ផ្គត់ ផ្គង់ 
ជីធំៗពីរ គឺ YITAK  Group និង HPC  "ន£ក់ផលិត ផល TX្ទើរ 
û�ប់ កî្ល�ងលក់ដុំ និងលក់¿យ សូម�្បីÉ�Tsម5ងតូចៗ ក្នុង 
ភូមិក្តី។ 
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អ្នក�ំចូលសÊ�តិកម្ពុ�"ន	� �ប័ណ្ណ É�ងស្តុកជី ក្នុង  
1/ំង  T  ជិត  ó�ំ!�ន និង/ឬ T��ុងភ្នំB�ញ។ ��ុមហ៊ុន HPC 
"នទីoaក់�រក�្ខល និង1/ំងស្តុកទំនិញTÀ�ុក គិរីវង ់
��្ប�រó�ំ!�ន និង"ន រថយន្ត ដឹក ទំនិញ� i�ើន 9�ឿង   សè�ប់   ដឹក 
ជញ្ជូនជកី្នុង��ត្តs��វ  និងJ��ត្ត ឯ 1ៀតៗ។ ��ុមហ៊ុនæ�ំí�្ស�ង 
1ៀត មិន"នស្តុកជី T��ត្តs��វ 1� ប៉ុî្ត� �� "នអ្នកតំ�ង/
ឈ្មួញ សè�ប់�រ¼�កÅយក្នុង��ត្ត។ �្ល� ដឹក ជញ្ជូន �����ល 
	À�័យ  Kើច"<យផ្លូវរ�ង1/ំងស្តុក និង   កî្ល�ង ¼�ក Åយ ]ើយ  
�្ល� ដឹកជញ្ជូន�ទូJ គ�ឺ���ល ០,២៥ដុq/រ/�វ ក្នុងច"<យ 
១០០គឡីូj៉�k�  រីឯ�្ល�Kើក £កជ់ី ពី រថយន្ត គឺ ០,០៥ដុq/រ/�វ។ 
អ្នកÅយ¼�កធំៗ+គi�ើន "ន រថយន្ត  សè�ប់ដឹកជញ្ជូនJ ឲ�្យ  
អ្នកលក់បន្តTsមភូមិÀ�ុក។ 5ង  លក់   Tsមភូម ិÀ�ុក "ន 
ទំហំតូច និងស្តុកជី�នតិច ]ើយ � ទូJ បÊ� ទិញ T រដូវ £ំដុះ 
(ពtី� ឧស+ ដល់កÊ្ញ Tរដូវវស�_ និង ពីt�វិច្ឆិ� ដល់ កុម្ភៈ 
T រដូវæ�ំង) µើម�្បីទុក កî្ល�ង £ក់ទំនិញí�្ស�ង1ៀត។

�ទូJអ្នកលក់¿យ ក្នុងភូម ិ �5ងលក់ទំនិញ û�ប់ មុខ 
!�ល"នលក់�តុចូលកសិកម្មi�ើន��-�ទ ដូច� ចំណី សត្វ 
`aំស"/ប់សត្វច*� ��ប់ពូជ ò�ងoំង និងជី។  T Caំ ២០១១ 
- ២០១២ "នអ្នកជំនួញ����ល ៦៣៤�ក់ !�ល+គ i�ើន  
�  "=ស់ 5ងលក់�តុចូលកសិកម្ម k�Íវ�ន អ>្ជើញ  ឲ�្យ  ចូលរួម  
ក្នុងវគ្គបណ្ណុះប�្ខល ស្តីពីសុវត្ថិ+ព និង�រ ជួញដូរ ផលិតផល 
កសិកម្ម Tក្នុង��ត្ត។ �ទូJ អ្នកលក¿់យ ក្នុងភូម ិ ទិញជីព ី
អ្នកតំ�ងលក�់�Åំ��ត្ត ប៉ុî្ត�"នអ្នកខ្លះ3ក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
ដ?�1ៀត 	À�័យKើ�្ល�ជី និងX��កម្ម!�ល ផ្តល់ឲ�្យ និង/ឬ 
µើម�្បីបំB�ញត �Íវ�រអតិថិជន/កសិករ។ �រទិញលក់�្វើ6ើង
�យយកæ�កដ់ល់�� ឬឥណ3ន។ �រស"õសដល់កî្ល�ង 
ប\*ញ ̀  �រលក់¿យ����លIក់ក�្ខល�្វើ6ើងsម 
ឥណ3ន �យគិត�្ល�បî្ថ�ម ១៥.០០០  J ២០.០០០»ៀល/
�វ ក្នុងមួយរដូវ£ំដុះ (៣ J ៦t�)។

TKើទីផ�_រ"នជី�i�ើន��-�ទ !�លលក់¼�ក Åយ 
�យ អ្នក�ំចូល និងអ្នក¼�កÅយí�្ស�ងៗ[a។ ផលិតផលជី !�ល 
ផ្ទុក oរ�តុចិញ្ចឹមÉ�មួយមុខ គឺ"ន ជីអ៊ុយ» ៉� និងជីប៉ូsស�្យូម 
(muriate of potash (KCI))។ ជី!�ល"នស"ស�តុ 	សូត 
និងប៉ូsស�្យូម (NK) "ន ឌី	ម៉ូញូមផូo�ត (DAP) (18-46-0) 
និង	ម៉ូញូមផូo�ត (16-20-0)។ ជី"នស"ស�តុ	សូត 
ផូស្វ័រ និងប៉ូsស�្យូម (NPK) "ន£ក់លក់Kើទីផ�_រ ក្នុងក �ិតផ�្សំ 
15-15-15, 16-16-8-13s និង 20-20-15។ ជីû�ប់��-�ទ £ក់លក់ 
ក្នុង �វទម្ងន់ ៥០គីឡូC�ម ប៉ុî្ត�កសិករ	ចទិញ�គីឡូ 	À�័យ 
Kើæ�ក់!�ល[ត់"ន ឬត �Íវ�ររបស់[ត់។

ជី+គi�ើន!�លលក់Kើទីផ�_រ "នបិទ�/ក�+ot្ម�រ 
Kើក ,�ងÉ�ជី NPK 16-16-8-13s !�លផលិត T��1�ស 
ហ្វីលីពីន និងជីអ៊ុយ»៉� �ំចូលពី ចិន និងðៀត�ម ប៉ុî្ត � ផលិត 
ផល 3ំង��ះ   "ន បិទÉ�ម តូច �+ot្ម�រ!�រ។  មិន"ន 
ទិន្នន័យ ផ្លូវ�រ បÊ�ក់ពីបរិ"ណជី!�ល�ន¼�កÅយ ឬលក់ 
ក្នុង ��ត្តs��វ1�។ 3ំងឈ្មួញ និងមន្ទីរកសិកម្ម��ត្ត សុទ្ធ É � 
មិន "ន កំណត់D�ពីបរិ"ណជី!�ល�ន�ំចូល ឬ ¼�កÅយ  
ក្នុង ��ត្ត s��វ។ ��ឿ` "ន�ររត់ពន្ធជីក្នុង Î�ង់ þ�យ ធំ ពី 
ðៀត�ម មកកម្ពុ� ]ើយប��ប់មក £ក់លក់ ¼�កÅយ Kើ 
ទីផ�_រ។ ទំនិញ��ចពន្ធ 	ចស"âល់�នï៉ង\យ �យ oរ 
�វ មិន"នបិទ�/ក  ឬបិទÉ�មអក�្សរt្ម�រ។

]�ក^�ក_យជី និង'រវិ\គពី!�្ស�ចLMក់តN្ល�
រច�សម្ព័ន្ធទីផ��រជី កំពុងវិវត្តï៉ងរហ័ស µើម�្បីបំB�ញ ត �Íវ 

�រកសិករ និងប��ើដល់វិស័យដំ�ំÀ�ូវ !�លកំពុង រីក លូត 
qស់  T��ត្តs��វ។ រច�សម្ព័ន្ធទីផ�_រជី "ន�រ»ៀបចំ ï៉ង 
ល្អ និងដឹក�ំ�យ V្ន�ក ឯកជន!�លកំពុងអនុវត្តយុទ្ធoÀ�្ត 
ទីផ�_រ ��កួត ��E�ង[av/ំង ]ើយ"នក �ិត�្ល�កំណត់ �យ 
ក"/ំង ទីផ�_រ។

រូប+ព ១៖ +គរយ;�û��oរò�ើæ�ស់ជីគីមី និង`aំស"/ប់សត្វច*� ក្នុងCaំ២០១០
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ជី `aំស"/ប់សត្វច*�

��ភព៖ ទិន្នន័យឃំុ (២០១០)
ស"âល់៖ +គរយ គណ��យយកចំនួនû��oរសរុប!�លò�ើæ�ស់�តុគីមីកសិកម្ម ¼�កនឹង ចំនួនû��oរសរុបក្នុងភូមិ



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១២

�រសិក�_ដល់កî្ល�ង ប\*ញ` អ្នក¼�កÅយចល័ត ឬ 
ឈ្មួញ ក�្ខល �'�កមួយ1ៀតសè�ប់�រ ¼�កÅយ �តុ  ចូល   
កសិកម្ម។ ពួក��មិន"ន�រិïល័យជំនួញ�ក់ qក់ ]ើយ  
មិនដឹង` មកព�ី�ភព �ច�øស់1� ប៉ុî្ត� "ន  K�ខ  ទូរស័ព្ទ ទំ�ក់  
ទំនង និងម��©�យដឹកជTីB�ល  អ្ន ក  លក់¿យ k�Íវ �រ  X��  កម្ម  
ពីពួក��។ ពួក��"ន ទំ�ក់ទំនង រកសុី ï៉ង ល្អ នងិ  យូរ   អK្វ�ង  � 
មួយ  អ្នក�ំចូលមួយ ចំនួន។  ពួក�� ទិញ  ជី ពី អ្នក �ំចូល និង   ផ្ទុក  �  
ក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញ សè�ប់   ដឹក ជញ្ជូន និងលក់ បន្ត J ឲ�្យ    អ្នក 
លក់  ¿យ sម��ត្ត À�ុក  ភូមិ ឬJដល់ កសិករ ��ល់។ "ន  �រ 
¿យ �រណ៍` ក្នុង ដំ&ើរ  �រ ��ះ អ្នកជំនួញ "នឱ�ស ខ្ពស់ ក្នុង    
�រ   �្ល�ង  បន្លំ  គុណ+ពជី sម�រqយជគីុណ+ព3ប និង ជី   
គុណ+ព  ខ្ពសច់ូល[a ]ើយលក់ក្នុង�្ល�X្មើជីគុណ+ព  ខ្ពស់ ឬ  
�យ យក ជីគុណ+ព3ប'�កក្នុង�វថ្មី !�លបិទQ2ះ ជី   
គុណ+ព   ខ្ពស់ ឬក៏លក់ជី'�ក�វមិនû�ប់ទម្ងន។់ ក្នុងអឡំុង B�ល 
ច ុះ   សិក�_    ដល់ កî្ល�ង "ន�រ¿យ�រណ៍` "នអ្នក µើរ ទិញ �វ 
ជីគុណ+ព ខ្ពស់ពី កសិករ ដូច� �វជី"៉ក YITAK និង HPC � µើម 
]ើយò�ើ � សè�ប់�្វើសកម្ម+ពមិន k�ឹមk�Íវ í�្ស�ងៗ J Kើ ជី។

��្ស�ច��ក់ត�្ល�ជី៖ �្ល�µើម  �្ល�លក់ ត�្ល�Kើក£ក់ ត�្ល�ដឹក 
ជញ្ជូន æ�ក់បង់¦�ផ្លូវ�រsមផ្លូវ និង�្ល�អប�្ប5រយក�យ 
តួ អង្គ  í�្ស�ងៗក្នុងt�្ស�ច\�ក់ផ្គត់ផ្គង់ជី !�ល��ុម³�វ´�វ�ន 

កត់D� ក្នុងអំឡុងB�ល ចុះ សិក�_ ដល់កî្ល�ង ó�ម3ំង�្ល�លក់¿យ 
��Åំt� និង ��ÅំCaំ ;�ផលិតផលជីí�្ស�ងៗ !�លទទួល�នពី 
��ភព ទិន្នន័យ ទី២ �នយកមកò�ើæ�ស់ក្នុង�រវិ+គt�្ស�ច\�ក់
ត�្ល� ជី  T ��ត្តs��វ។

�រវិ+គt�្ស�ច\�ក់ត�្ល� ប\*ញ` �្ល�អប�្ប5រសè�ប់ ឈ្មួញ 
!�លមិនj�ន�អ្នក�ំចូល "នក �ិត3ប ����ល� ១,៥% 
J ២% ចំ��កឯ�្ល�អប�្ប5រសè�ប់ ��ុមហ៊ុន �ំចូល "ន 
����ល ៥% (s¿ង ១)។ តួK�ខ��ះ ប\*ញ ̀  ទីផ�_រជីT 
��ត្ត s��វ "ន�រ��កួត��E�ងv/ំង �ពិX�ស សè�ប់ 
ផលិតផល ò�ើទូJ ដូច� ជីអ៊ុយ»៉� និង DAP។ ��សិនÿើ គិត 
បញ្ចូល �្ល� ��តិបត្តិ�រ��ះផង ឈ្មួញជីT��ត្ត À�ុក និងភូមិ 
ទទួល  �ន អD�æ�ក់ចំ&�ញ3ប �ស់។ TអំឡុងB�លចុះ 
សិក�_  ក្នុងt�កុម្ភៈ ២០១២ ជីអ៊ុយ»៉�  �្ល�����ល ២៨ដុq/រ ]ើយ 
ជី DAP �្ល�����ល ៣៦ដុq/រ ក្នុងមួយ�វ ៥០គីឡូC �ម។

លទ្ធផលសិក�_ប\*ញ` ទីផ�_រជី"ន�រ��កួត��E�ង 
v/ំង ក្នុង ចំ"ម ឈ្មួញ µើម�្បីទទួល�ន ចំ&�ញ បន្ត ពី អ្នក �ំ 
ចូល។ ត�្ល�បî្ថ�ម+គi�ើន!�ល5ើតបន្តពីអ្នក�ំចូល គឺត�្ល� 
ដឹក  ជញ្ជូន ខ្ពស់ពីកî្ល�ង¼�កÅយ Tsម��ត្ត J5ង sម  ភូមិ 
!�លប�្ខល�ចម�្បងពី �របង់æ�ក់¦�ផ្លូវ�រi�ើន J  ឲ�្យ  
ប៉ូលីស sមផ្លូវ  TB�ល   ដឹកជញ្ជូន។ ដូY្ន�ះ ÿើគិតបញ្ចូលត�្ល� 

s¿ង ១៖ �រវិ+គt�្ស�ច\�ក់ត�្ល�ជីអ៊ុយ»៉� និង DAP សè�ប់t� កុម្ភៈ ២០១២

 ជីអ៊ុយ»៉���ប់ DAP (USA)

ដុq/រ/៥០ គីឡូ % ;��្ល�ចូល ដុq/រ/ ៥០គីឡូ % ;��្ល�ចូល

�្ល��ើមជី១�វ�ំចូល%&�ំ'�ន(ៀត* ម - - 31.5 100

 ត�្ល�ដឹកជញ្ជូនមកកម្ពុ�(<100km �្ល� $0.25) - - 0.3 0.8

ត�្ល�ស្តុក - - 0.1 0.2

ត�្ល�ចូល+,ំង%&�ំ'�ន - - 31.8 101.0

�រដូរ�/កសÊ្ញ និងអប�្ប5រKើ �រ�ំចូល - - 1.7 5.3

�្ល�លក់របស់អ្នក�ំចូល 24 100 33.5 106.3

ត�្ល�ដឹកJsម��ត្ត  (100km �្ល� $០,២៥) 0.3 1.0 0.3 0.7

អប�្ប5រគិត�យអ្នក¼�កÅយ និងត�្ល�Kើក£ក់ 0.8 3.1 0.8 2.2

ត�្ល�ចូលស្តុករបស់អ្នក3�ក4យ67ក់8�ត្ត 25.0 104.1 34.5 109.3

�្ល�អប�្ប5រគិត�យអ្នក¼�កÅយ`aក់��ត្ត 0.5 2.0 0.5 1.4

�្ល�លក់របស់អ្នក3�ក4យ 25.5 106.1 35.0 110.7

ត�្ល�ដឹកជញ្ជូនJឲ�្យអ្នកលក់Tsមភូម ិនិងKើក£ក់ - - 1.0 2.9

ត�្ល�ចូលស្តុករបស់អ្នកលក់Tsមភូមិ - - 36.0 113.6

�្ល�អប�្ប5ររបស់អ្នកលក់បន្តសè�ប់�រលក់យក 
æ�កដ់ល់��

3.3 12.7 0.5 1.4

�្ល�លក់9យយក:�ក់ដល់<� 28.8 118.9 36.5 115.0

��ភព៖ �រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ�យV្អ�កKើទិន្នន័យ�នពីស"õសន៍ដល់កî្ល�ង ក្នុងt�កុម្ភៈ ២០១២



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១២

��តិបត្តិ�រ និងត�្ល�V្ន�កផ្គត់ផ្គង់ (logistics) ��ះផង ឈ្មួញ លក់ជី 
+គi�ើន  T ��ត្តs��វ មិន	ចបü្កើត æ�ក់ចំ&�ញ �នi�ើន 
1�។ ត�្ល�បî្ថ�មក �ិតខ្ពស់;�ជ ី រួម"ន �្ល�អប�្ប5ររបស់ អ្នក 
�ំចូល (៥%) និងត�្ល�ផ្គត់ផ្គង់ (៣%)។ លទ្ធផលសិក�_��ះ 
"ន  លក្ខណៈ À�ប[a �មួយនឹង �រសិក�_ របស់ មជ�្ឈ មណ¢ល 
អភិវឌ�្ឍន ៍ ជីអន្តរ�តិ (IFDC 2010)។

ប12W�្ស�ងៗb�ទីផ�Rរជី - dើផលិតផលU្ល�ង
'eយf�+វ8ន �̂ក_យg៉ងដូចj្ត�ច?

បÊ*គុណ+ពជី �ន5ើត"ន �យoរ�្ល�ជីស្ទុះ6ើង 
ï៉ង គំហុកក្នុងCaំ២០០៨ !�លបü្កើតនូវ ឱ�ស សè�ប់�រ 
អនុវត្ត មិនk�ឹមk�Íវក្នុងវិស័យ��ះ µើម�្បី�្លើយតបនឹងត �Íវ�ររបស់
កសិករនូវ ជី "នត�្ល� Vកៗ។ IFDC (2010) �នរក�ើញ  ̀
�រវិ+គរកជីវ�តិក្នុងជីស"ស NPK និង NP X្ទើរÉ�û�ប់��-�ទ 
!�លលក់Kើទីផ�_រ ប\*ញ` �"នក �ិត3បv/ំង�ងត�្ល�
សន្ទស�្សន ៍គុណ+ព !�ល	ចទទួល យក�ន។ #ះï៉ង�ក្តី 
�រវិ+គប\*ញ` បរិ"ណជីវ�តិក្នុងជឯីក�តុ (អ ៊ុយ»៉� និង 
DAP ខ្លះ) ស្ថិតក្នុងក �ិត ស្តង់£	ចទទួលយក�ន (IFDC 
2010: 25-35)។

បÊ*គុណ+ព!�ល5ើត"នទូJ�ង��គឺ ជី�្ល�ង�/យ។ 
ក្នុង អំឡុងB�លចុះសិក�_ និងចុះស"õសដល់កî្ល�ង អ្នកò�ើ æ�ស់ 
អ្នក�ំចូល អ្នក¼�កÅយ និងមX្ត�ី�ន់ខ្ពស់;�មន្ទីរ កសិកម្ម ��ត្ត 
�ន¿យ�រណ៍ ̀  ផលិតផល �្ល�ង�្ល�ង�ើញ"នTX្ទើរ û�ប់ 
កî្ល�ង។ បÊ*��ះមិនj�ន�»ឿងថ្មី1� ]ើយ �"ន លក្ខណៈ  
À�µៀង  [aនឹង លទ្ធផលសិក�_របស់  IFDC (2010) !�រ។ �រ 
អនុវត្ត  ទូJបំផុត គឺ�រð�ចខ្ចប់ 6ើងវិញ នូវជី"នត�្ល� Vក �ង 
ដូច� ជី DAP និងជីអ៊ុយ»៉� ក្នុង�វ"ន�/កសÊ្ញជីគុណ+ព 
ខ្ពស់  ដូច� ជីអ៊ុយ»៉� មកពី�� និង ជី DAP ផលិតT USA !�ល 
��  oâល់`� ផលិតផល"ន គុណ+ព ខ្ពស់។ ដូY្ន�ះ]ើយ ឈ្មួញ 
មួយ  ចំនួន�នð�ចខ្ចប់ 6ើងវិញនូវជី"នគុណ+ព3ប �យò�ើ 
�វ  ជី "នគុណ+ព ខ្ពស់ រួចប> ្ច�ញលក់ Jឲ�្យអតិថិជន។

បÊ*�របន្លqំយជីនឹងoរ�តុí�្ស�ង1ៀត ក"៏ន¿យ 
�រណ៍  �យកសិករអ្នក�្លើយស"õសន៍!�រ ។ កសិករ æ�ប់̀  
ដ�ំំ  របស[់ត់ មិនសូវឲ�្យផលល្អ�មួយជី��ះ ដូច�ល ពី Caំ 
មុន  1� ]ើយ�នប��ស` បÊ*��ះ5ើត6ើង �យoរ ជី "ន   
គុណ  +ព3ប។ #ះï៉ង�ក្តី អ្នកជំ�ញ �រ បY្ច�ក 1�ស 
�ន Y�កZ�ក ̀  បÊ*��ះមិន	ចប��សJKើ គុណ +ព ជី 
É� មួយមុខ1� Ð�ះកsÑí�្ស�ង1ៀត ដូច� លក ្ខខណ¢ រដូវ ខុស 
[a គុណ+ព��ប់ពូជ និង រÿៀប£ំដុះ�µើម ក៏ប៉ះIល់ J 
Kើ   ទិន្នផល !�រ។ #ះបី អ្នកជំ�ញ�រ�ន Y�កZ�ក ដូY្ន�ះក្តី ក៏ 
លទ្ធផល  �នពី�រស"õស�មួយកសិករ អ្នក¼�កÅយ អ្នក �ំ 
ចូល  ជ ីនិង�រវិ+គពីជីវ�តកិ្នុងជី �យ IFDC (2010) TÉ� 
ប\*ញ ̀  ជី"នគុណ+ព3បលក់Tទីផ�_រ �បÊ* ធ្ងន់ធ្ងរ 
!�ល ជះឥទ្ធិពល ដល់ផលដំ�ំ នងិ ប�្ខលឲ�្យកសិករក្នុង តំបន់ 
សិក�_ k�Íវvតបង់æ�ក់�ស។

�រលក់ជីមិនû�ប់ទម្ងន់ និង ជី NKP "នគុណ+ព3ប 
!�ល ���នqយ�តិò�ងµើម�្បី�/ស់ប្តូរពណ៌ជី �ះ ក៏"ន  
¿យ �រណ៍ 6ើង �យកសិករ និងអ្នក¼�កÅយ ក្នុងអំឡុង  
B�ល   ចុះសិក�_ដល់កî្ល�ង!�រ។  ប៉ុî្ត�បÊ*��ះ 5ើត"ន 6ើង ក្នុង  
Caំ២០០៨ ]ើយបច្ចុប�្បន្ន��ះមិនសូវ"ន1� ។ កសិករ�ន  បÊ�ក់ 
` បÊ*!�ល5ើត"ន ទូJ �ង�� គឺ�រ'�ក�វ6ើងវិញ និង 
�រ qយបន្ល។ំ មX្ត�ី�ន់ខ្ពស់;�មន្ទីរកសិកម្ម��ត្ត អ្នក¼�កÅយ 
នងិអ្នក  លក¿់យ �ន¿យ�រណ៍ពី�រថយចុះគរួឲ�្យកតស់"âល់ នវូ  
ផលិត ផល �្ល�ង�/យ ប៉ុî្ត�បÊ*��ះTÉ� ប៉ះIល់ដល់����ល  ពី 
៥ J ១០% ;�ជី£ក់លក់Tទីផ�_រ។

រូប+ព ២ ពិពណ៌�ពី '�ក��ង¼�កផលិតផល�្ល�ង�/យ 
!�ល  	ច5ើត"ន។ មX្ត�ី�ន់ខ្ពស់É�ងច�øប ់vងកសិកម្ម និង 
អ្នក �ំចូលជី ឿ�ក់` អ្នក¼�កÅយ និងអ្នកលក់¿យ+គi�ើន 
មិន �ន¼�កÅយ ជី�្ល�ង�/យJឲ�្យអតិថិជន1�។ ប៉ុî្ត�ពួក���ន 
[ទ �រ ¼�កÅយជី"នបÊ* JKើអ្នកលក់¿យតូចsច ឈ្មួញ 
ក�្ខល និងអ្នក¼�កÅយចល័ត។ កិច្ច��ឹង��ងរួម[a របស់ 
��សួង កសិកម្ម និងមន្ទីរកសិកម្ម��ត្ត  µើម�្បី Åត់វិ�ន�រ បំ�ត់ 
បÊ* ជី "នឥទ្ធិពលតិចតួច�ស់ �យoរមិន"នបទបញ្ញត្តិ 
û�ប់��ន់ និង �រk��ត ពិនិត�្យ អ្នក¼�កÅយឲ�្យ�នk�ឹមk�Íវ។ អ្នក 
លក់ ជី 3ំង��ះ ï៉ង\ច�ស់ក៏គួរÉ�k�Íវ�នចុះបញ្ជី!�រ 
µើម�្បី   	ច  sម£នk��តពិនិត�្យសកម្ម+ពជំនួញរបស់ពួក�� និង 
�ត់ បន្ថយ �អតិបរ"នូវបÊ*�្ល�ងបន្លំqយជី។

Gលនl8យរJKភិ8លmើទីផ�Rរជី
��សួងកសិកម្ម  រុ�]��"ញ់ និង��oទ �	��ធរទទួល 

ខុសk�ÍវKើ�រû�ប់û�ងIណិជ្ជកម្មជីTកម្ពុ�។ �រ �ំ ចូល  
ផលិតផលគីមី កសិកម្ម ដូច� ជី និង`aំស"/ប់សត្វ ច* � k�Íវ 
"ន  	��ប័ណ្ណ !�លអ្នក�ំចូលk�Íវសុំ o�ថ្មី �»ៀង ¿ល់ 
Caំ។ µើម�្បី £ក់Iក�្យសុំ	��ប័ណ្ណ អ្នក�ំចូលk�Íវផ្តល់ព័ត៌"ន 
លំអិត អំពីផលិតផល និង បរិ"ណ!�លk�Íវ�ំចូល ó�ម3ំង 
លទ្ធផល  វិ+គ ពីមន្ទីរពិ$ធន៍Kើផលិតផល�ះ µើម�្បីបÊ�ក់ ពី 
គុណ+ព។ Iក�្យសុំនីមួយៗ មិន`សè�ប់ ជីឯក�តុ ឬ ជី ស"ស 
"ន �រកំណត់បរិ"ណ�ំចូលអតិបរ"k�ឹម ៣០.០០០^ន។

អ្នកជំ�ញ�រvងកសិ	ជីវកម្ម �នY�កZ�ក` នីតិ 
វិធី  ផ្តល់ 	��ប័ណ្ណ�ំចូល"ន +ពស្មុគo2ញ  មិន	ច បំB�ញ 
sម  ត �Íវ�រទីផ�_រ និង£ក់កំហិតKើ�រ��កួត��E�ង T 
ទីផ�_រ។ នីតិវិធី��ះ បü្កើត� ឱ�សរកក_� ¦�ផ្លូវ�រ គឺ"ន 
�រ  បង់æ�ក់ ¦�ផ្លូវ�រ�i�ើនJឲ�្យអ្នកស �បស ��ល µើម�្បី 
ទទួល�ន�រY�ញ 	��ប័ណ្ណឲ�្យ។  ម�©៉ង1ៀត �ររឹត ត�្បិត 
បរិ"ណ  �ំចូលសè�ប់អ្នក�ំចូល"aក់ៗ �ផ្ទុយពី úល�រណ៍ 
ទីផ�_រ �យ�¿¿ំងដល់�រ�ត់បន្ថយបន្ទុកចំ�យsម �រ  
ពý�ីក  ទំហំ	ជីវកម្មរបស់អ្នក�ំចូល។ Tû�ប់X�ដ្ឋកិច្ច ��ប  
ទីផ�_រ វិស័យឯកជន គួរ"នX�រី+ពកំណត់�រផ្គត់ផ្គង់�យ 
V្អ�ក Kើ�រ�យត�្ល�o¥ន+ពទីផ�_រ និងIណិជ្ជកម្ម។ តួ�ទី  
របស់រ£Ïភិ�ល គួរ�ÑតKើ�រk��តពិនិត�្យគុណ+ព �យ V្អ�ក 
Kើច�øប់�/កសÊ្ញ ផលិតផល។ ��ព័ន្ធ	��ប័ណ ្ណ និងកូs ក៏� 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១២

កsÑ ជំរុញឲ�្យ"ន�រ�ំចូលខុសច�øប់ និង¿¿ំង ��ុមហ៊ុន តូចៗ 
មិន ឲ�្យ ចូល��ឡូកទីផ�_រ�ន។

µើម�្បី�្លើយតបនឹងបÊ*ជី!�ល5ើត"នï៉ង i�ើន  Åប់ sំង  
ពី  Caំ ២០០៨ មក និង�ះ³�យ បÊ* ទំនិញ �្ល�ង�/យ �� សួង   
កសិកម្ម និង�រិïល័យនីតិកម្មកសិកម្ម ;� មន្ទីរ កសិកម្ម ��ត្ត  
�ន£ក់Y�ញ នូវ វិ�ន �រ  úល  ន��យ    ប��ន់    � i�ើន Kើ 
បÊ* ដូច� �រY�ញលិខិត អនុÊ្ញត  សè�ប់  អ្នក  លក់  ¿យ និង 
អ្នក ¼�កÅយជី �របណ្ណុះ ប�្ខល ដល់ អ្នក លក់ដុំ អ្នក លក់  ¿យ 
និង កសិករ ពីរÿៀប ស"âល់ ជី �្ល�ង�/យ ជីqយ បន្លំ និង ជី '�ក 
�វ6ើងវិញ �រ��កួត ��E�ងក្នុង  ចំ"ម អ្នក  �ំ ចូល   ជី ចម�្បងៗ  
µើម�្បី�ន ចំ��កទីផ�_រ Tក្នុង ទីផ�_រ សរុប មយួ  "ន   ទំហំតូច និង  
�រអនុម័តច�øប់ថ្មីមួយTចុងCaំ២០១១ µើម�្បី កំណត់  Kើ �រ ចុះ  
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