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f�ចក្តីg្ល�ងអំណរគុណ

��ុមអ្នកនិពន្ធ �នGរដឹងគុណ�៉ង��ល÷�សø�ប់ជំនួយù�ù�ង់;មូលនិធិដ៏សប�្បុរសពី ទី�Ìក់çរ អភិវឌ�្ឍន៍ 
អន្តរ;តិ   #�Y���សស៊ុយû�ត (Sida) (�ល7នüំុងឲ�្យGរ��វ��វ&�ះអនុវត្ត+7ន។

ឯក%រ&�ះ 7នទទួលផលពីចំó�ះដឹងជំ{ញ និងជំនួយ�ំù��៉ងY��ើរពីសហ��វិក;þ�ើន� 
វិទ�6%¡ន CDRI ។ ��ុមអ្នកនិពន្ធសូមអរគុណ;ពិ��សចំÿះ បណWិត ��ម ផJ¾ ក្នុងGរជួយពិនិត�្យខ្លឹម%រ Gរស4�ប 
ស4�zល និងGរជួយ ;មតិ�៉ងþ�ើន។ ��ុមអ្នកនិពន្ធសូមអរគុណផង(�រ   ដល់អ្នកផ្តល់ព័ត៌�នគន្លឹះ ;þ�ើន មិន*ច 
�ប់ ��ះអស់7ន (�ល7ន ចូលរួមចំ¨�ក�៉ងសំ»ន់�ក្នុងដំ!ក់Gល8�្ស�ងៗ#� Gរសិក��។

��ុមអ្នកនិពន្ធសូមអរគុណដល់ �ក អ៊ំ ភិរម�្យ ;ទីY�ឹក��ក្នុង��ុក (�ល7នជួយត4�ង់ទិសGរçរ ��ុម 
��វ��វ ជួយផ្តល់មតិOើឯក%រ��ង និងជួយy�ស4�zលឯក%រស��ច។

��ុមអ្នកនិពន្ធក៏សូមអរគុណដល់ �ក យូ សិទ្ធីរិទ្ធ �ក Allen Myers និង �ក��ី Susan Watkins (�ល 
7ន  ជួយy�ស4�zល និងពិនិត�្យអត្ថបទ�ើងវិញ និងជួយស4�zលដល់Gរ�ៀបចំ និង�ះពុម្ពផ��យ; ឯក%រ ពិ�ក��; 
�%អង់	្ល�ស និង �%
្ម�រ។ ��ុមអ្នកនិពន្ធសូម�្ល�ងអំណរគុណ�៉ង��ល÷�ចំÿះ បណWិត ��ម រិទ្ធី ;{យក 
Y�តិបត្តិ, �ក Larry Strange ;ទីY�ឹក��;ន់ខ្ពស់, បណWិត Srinivasa Madhur ;Y��ន�្ន�ក��វ��វ , និង �ក 
អុឹង %�នលី ;{យក�្ន�កY�តិបត្តិGរ ចំÿះមតិ¨�{ំ និងGរជួយ ផ្តល់គំនិត (�ល7នOើកទឹកចិត្ត និងជំរុញGរ 
ក%ង ឯក%រ&�ះ។ 
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f�ចក្តីសj្ខ�ប

កសិកម្ម½ើរតួ{ទី�៉ងសំ»ន់ ក្នុងGរជួយù�ទង់ជីវ�ពរស់�3មជនបទ (�ល�នY�;ជន ៨៣% ចូលរួម 
ក្នុង វិស័យ &�ះ (NIS and MAFF 2014) ។ បHកំពុងផុស�ើងមួយ(�លកសិកម្ម>�?វY�ឈម គឺ Gរ��Y�zល 
*Gស�តុ (�ល ��Y�zល មិន�ៀង និងបង្កផលប៉ះÉល់ ដូច; Gរ��Y�zលក្នុងលំ{ំ�្លៀង�¾ក់ សីតុណ�ព 
 ើន�ើង ទឹកជំនន់ និងGរ �ំងស្ងួត ើត�នGន់��ញឹកüប់និង»¾ំងG¾;ងមុន Gរ�តត��តFយសត្វច�� និងជំងឺ 
8�្ស�ងៗ ក៏ ើត�ន Gន់�� þ�ើន�ើង។ បHធ្ងន់ធ្ងរÊំង&�ះ គូសបH�ក់ពីត4�?វGរសំ»ន់នូវGរអនុវត្តកសិកម្ម Û�Ë¾ត 
;មួយនឹង*Gស�តុ (climate-smart agriculture: CSA) (FAO 2013) ។ ក្នុងចំ�មប¦្ច�ក��ស CSA &�ះ 
ប¦្ច�ក��ស មួយ(�ល កំពុង អនុវត្ត�ើយ�កម្ពុ;គឺ Y�ព័ន្ធY�ពលវប�្បកម្ម��ូវ (system of rice intensification: SRI) 
(�ល;រ±ៀប អនុវត្តល្អ បំផុតមួយ ½ើម�្បីប�្កើនទិន្នផល��ូវ�Oើដី��ន ជី;តិ ឲ�្យ7នរហូតដល់ ១៥Îន/ហិក3 
Gត់បន្ថយបរិ�ណ ទឹក ��ច��ព និង«�ើâ�ស់�� �តុចូល ក្នុង��ុក   (Willem 2002; Norman 2007; Kassam, 
Stoop and Uphoff 2011)។

Gរសិក��&�ះកំណត់នូវ ចំó�ះដឹងមូល¸¹ន និងGរអនុវត្ត  SRI �តំបន់កសិ<�កូឡូសុីដីសណ្ណរទ&្ល�%ប និង 
ទ&្ល���គង្គ �ើយ ពិនិត�្យពីចÆ¾ះខ្វះ»តក្នុងរ±ៀបអនុវត្ត�3មមូល ¹̧ន និងផ្តល់មតិពីវិធី បំ\�ញកង្វះ»ត  Êំង&�ះ 
½ើម�្បីជួយឲ�្យ កសិករ*ចទប់ទល់នឹងផលប៉ះÉល់#�Gរ��Y�zល*Gស�តុ។ ក្នុងÆះ ទិន្នន័យបឋម>�?វ 7ន Y�មូល  
ពី អ្នកផ្តល់ ព័ត៌�នគន្លឹះ Gរពិ�ក����ុម ស្នូល និងGរ5្វើស�ëសន៍ សុីជ�� ;មួយ%¡ប័ន និងបុគ្គល Éក់ព័ន្ធ{{។

Gរ��ើស�ីសពូជឲ�្យ7នGន់��Y��ើរ�ើង គឺ;Gអនុវត្តទូ+បំផុត#�  SRI  មកទល់សព្វ ្ង�    �ើយក្នុង&�ះ 
ពូជ��ូវ�ន ត4�?វGរ ខ្ពស់ក្នុងទីផ��រ ;ពូជទទួល7នGរ\�ញនិយម  ;ង	�។ �ន��Gរអនុវត្ត  SRI ខ្លះៗប៉ុ�!ះ 
(�ល>�?វ7ន ទទួលយក នងិ>�?វ7នy���+3មលក្ខខណWមូល¸¹ន។ Y�;ជនក្នុង មូល ¹̧ន��ើសយកGរ អនុវត្ត 
!(�ល�ត់ គិត~�នY�Áជន៍ និងអនុវត្ត ើត។ Gរសិក��ក៏Y�ឹងកំណត់ នូវក3¤8�្ស�ងៗ(�លប៉ះÉល់ដល់Gរ 
��ើស យក&�ះ ដូច; ក3¤�្ន�ក��ដ្ឋកិច្ចសង ្គមកិច្ច  �្ស�>�%�្ត� រូបវន្ត ប¦្ច�ក��ស និង %¡ប័ន ;½ើម។

សហគមន៍�3មមូល¸¹ន >�?វ �ណWY�មូលធន�នក្នុង��ុក។ សកម្ម�ព;សមូហ�ព>�?វអនុវត្ត� ើង 
(�លសំ�Oើ Gរ�្នើសុំ��ករំ#�កព័ត៌�ន ប¦្ច�ក��ស ជំរុញគំនិត$�បថ្មី ½ើម�្បីFះ��យបH&�ច�� និង y� 
ស4�zល រ±ៀប អនុវត្តថ្មីៗ y�លំអលទ្ធ�ពរក7នទីផ��រ និង�តុចូល កំណត់ជ� �ើស8�្ស�ងៗ½ើម�្បីស្តុកទឹកក្នុង មូល ¹̧ន 
និង ��ករំ#�ក 'និភ័យ និងក�¾ំងពលកម្ម។

អង្គGរមិនj�នរ¸¹ភិ7ល{{ គួររួមសហGរឲ�្យ7នGន់��ជិតស្និទ្ធ;មួយប!្ខ��សួងមន្ទីរ;ប់ Éក់ព័ន្ធ 
នឹង  Gរបន��ំុនឹង Gរ��Y�zល*Gស�តុ និង SRI ½ើម�្បីព(�ីក(�ន��បដណ្ណប់#� CSA។ NGOs គួរ)¤ត Gរយក 
ចិត្ត ទុក¸ក់ផង (�រ Oើគំណិត$�បថ្មី8�្ស�ងៗ�3មមូល ¹̧ន និងពិ}រ!ពីលក្ខណៈស្មុគ%�ញ និង �ព}ំ7ច់ 
�្ន�កប¦្ច�ក��ស  8�្ស�ងៗ #�រ±ៀបអនុវត្តនីមួយៗ។

អង្គGរមិនj�នរ¸¹ភិ7ល{{ និង�Ìក់çរផ�្សព្វផ��យប¦្ច�ក��សរបស់រ¸¹ភិ7ល គួរ�នផ្តល់;មតិ¨�{ំ 
និង ��+ 8�្ស�ងៗ ½ើម�្បីជួយកសិករឲ�្យប�្កើតតំណ��ប់;មួយទីផ��រក្នុងមូល ¹̧ន និង�Ë,យៗ។ មន្ទីរ និង %¡ប័ន 
ឯក��ស {{ ក៏>�?វចូលរួមក្នុងGរ��វ��វនិងអភិវឌ�្ឍន៍(�រ។ រ¸¹ភិ7លគួរប�្កើនចំនួន�Ìក់çរ5្វើ សកម្ម�ព3មភូមិ 
និងជំរុញ Y�;ជន 3មមូល¸¹ន ឲ�្យ5្វើGរ;អ្នកផ�្សព្វផ��យប¦្ច�ក��សក្នុងមូល ¹̧នផង(�រ។



1ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១០០

១. f�ចក្តីm្តើម

កសិកម្ម½ើរតួ{ទី�៉ងសំ»ន់ក្នុងGរជួយù�ù�ង់ជីវ�ពរស់�3មតំបន់ជនបទ (�ល�នY�;ជន ៨៣% 
កំពុង ចូលរួម ក្នុងវិស័យ&�ះ (NIS and MAFF 2013)។  ក្នុងËÌំ២០១៣  កសិកម្មរួមចំ¨�ក ៣១,៦% ក្នុង ផសស 
�ើយបច្ចុប�្បន្ន>�?វ Y�ឈមនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ (�ល;បH �ើបផុស�ើង និងកំពុងÊក់ÊញGរយកចិត្ត 
ទុក¸ក់  �៉ងþ�ើន ពីសំ!ក់រ¸¹ភិ7ល -�គូអភិវឌ�្ឍន៍  និង NGOs ។ មូ៉(�លព�6ករណ៍ *Gស�តុ{{ 7ន}ត់  ~Ìក់ 
កម្ពុ;� ក្នុង ចំ�ម Y���សçយរងè�ះ;ង	��*សីុអ	្ន�យ៍ (Yusurf et al. 2009)។ ក្នុង ��!រ ីយ៉ូ  #�Gរ 
��Y�zល *Gស�តុ +;Gន់�� .¤ និង�ើម �ËÌំ២០៥០ Æះ កម្ពុ;*ចប�្កើន ទិន្នផល   ដំ!ំបÈ្ថ�ម7ន 
±ើសិន7ន អនុវត្តប¦្ច�កវិទ�6មួយចំនួន (Spacial Dev and IFPRI 2014)។ Gរប�្កើន Gរ «�ើâ�ស់ *សូត  Y�កបFយ  
Y�សិទ្ឋិ�ព  *ច ប�្កើនទិន្នផលដំ!ំដល់+ ១០,៦% �ើយGរGរÉរដំ!ំពី&� ច�� *ច   ប�្កើន ផលដល់+ 
៩,៩% (Spatial Dev and IFPRI 2014)។ ផលប៉ះÉល់Y��ើល¯ើញ#�Gរ ��Y�zល និង �ព មិន�ៀងÊត់ #� 
*Gស�តុ +Oើ កសិកម្ម �នដូច; Gរ��Y�zលក្នុងលំ{ ំ�្លៀង�¾ក់ សីតុណ�ព ើន�ើង ទឹកជំនន់និងGរ 
�ំងស្ងួត   ើត�នGន់�� ញឹកüប់ និង»¾ំងG¾;ងមុន (MOE and UNDP 2011) ។ Gរ��Y�zល*ចY��ើល¯ើញ 
រួម�ន GរËប់�¾ក់�្លៀង និងរ7យ ទឹក�្លៀងរ+ងតំបន់{{ Fយ�នរដូវវស��ខ្លី ;ងមុន និង�ន�្លៀង�¾ក់»¾ំង 
;ងមុន �ើយរដូវâ�ំង/�ង ;ងមុននិង.¤»¾ំង;ងមុន។ សីតុណ �ព Gន់��.¤ នឹងGត់បន្ថយទិន្នផល��ូវ។ 
ទឹកជំនន់និង Gរ�ំងស្ងួត  ើត�ន Gន់�� ញឹកüប់និង»¾ំង;ងមុន។ Gរ}ប់8្តើម#�រដូវGលGន់��ពិ7ក%�ន 
ដឹងមុន។ សត្វច�� និងជំង ឺ8�្ស�ងៗ >�?វ7ន  រំពឹង~នឹង ើន�ើង �ើយគំ�មកំ0�ងដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម (MOE and 
UNDP 2011)។

½ើម�្បីFះ��យ បH ដូច»ងOើ �នGរ}ប់អនុវត្ត កសិកម្មÛ�Ë¾ត;មួយនឹង*Gស�តុ (CSA) ½ើម�្បី 
ប�្កើន ផលិត�ព កសិកម្ម ប�្កើន�ពធន់របស់សហគមន៍ក្នុងមូល¸¹ន និងGត់បន្ថយ3ម(�ល*ច5្វើ7ននូវ Gរ 
បំ�យ   ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) (FAO 2013)។ CSA រួម�ន ប¦្ច�កវិទ�6 និងរ±ៀបអនុវត្ត;þ�ើន ដូច; Gរ 
��ប់��ង ដីY�កបFយចីរ�ព Y�ព័ន្ធY�ពលវប�្បកម្ម��ូវ(SRI) កសិកម្មអភិរក�្ស និងGរអភិរក�្សទឹក-ដី ;½ើម 
�ើយក្នុង&�ះ SRI �នGរអនុវត្ត �៉ងសកម្ម;2�ច�កម្ពុ;។ SRI គ ឺ;សំណំុ#�រ±ៀបអនុវត្តល្អមួយ (�ល សង�្ឃ  
Gតូលិក 7�ំងក្នុងនិGយ Jesuit ��ះ Henri de Laulaniéto 7នអភិវឌ�្ឍ�ើងដំបូង	��Y���ស �៉¸'្ក%្ក 
ក្នុងទសវត�្សរ៍ ១៩៨០ និង ១៩៩០ ½ើម�្បីប�្កើនទិន្នផល��ូវOើដី��នជី;តិឲ�្យ7នដល់ ១៥Îន/ហិក3 Fយ«�ើ 
ទឹក��ច��ពតិច;ងមុន និង«�ើ�� �តុ ចូលក្នុងមូល ¹̧ន (Stoop 2002; Uphoff 2007; Kassam, Stoop and Up-
hoff 2011)។ ក្នុងទសវត�្សរ៍១៩៩០ សង�្ឃ de Laulaniéto 7នបន្ត 5្វើGរ;មួយកសិករ Fយប�្កើតស�គម Tey Sain 
(�ល�នន័យ~ "½ើម�្បីy�លំអចិត្តគំនិត" (Kassam, Stoop and Uphoff 2011)។ SRI មិនj�ន;ប¦្ច�កវិទ�6�� ប៉ុÈ្ត�
;សំណុំ#�រ±ៀបអនុវត្តមួយសø�ប់ជួយ កសិករ ឲ�្យ "ផលិត7នþ�ើនFយ«�ើ�តុចូលតិច" ដូច; ដី  ទឹក ពលកម្ម 
និង ½ើមទុន (Uphoff 2007) �ើយ NGOs 7នយក++ផ�្សព្វផ��យក្នុងY���ស;þ�ើន។ ដល់>�ឹម ËÌំ២០១១ 
�នកសិករ ៥Jន{ក់ ក្នុង ៥០Y���ស 7នអនុវត្ត ឬ%កល�្បង SRI (Kassam, Stoop and Uphoff 2011)។

¼ើ SRI ជួយFះ��យក្នុងបH ��Y�zល*Gស�តុ&�ះ�៉ងដូច�្ត�ច? SRI >�?វGរទឹកតិច;ង ±ើ5ៀបនឹង 
រ±ៀបអនុវត្ត3មY�7�ណី ឬ3មធម្ម3 �ើយFយ%រត4�?វGរទឹកថយចុះ&�ះ +*ចទប់ទល់នឹងGរ�ំងស្ងួត និង 
ទឹក�្លៀងមិន�ៀងÊត់ (Uphoff 2007; World Bank Institute 2008; and Oxfam America and WWF-ICRISAT 
Project 2010)។ Uphoff (2005) 7នអះ*ង~ រ±ៀប SRI ជួយប�្កើត "Y�ព័ន្ធឫសធំៗ និង�ន សុខ�ពល្អ" 
(�ល�ំÊំ ��ប់:�ន់*ចទប់ទល់នឹងបHទឹក Gរ�ំងស្ងួត ព�្យុះ ខ�្យល់ និង �្លៀងមិន�ៀងÊត់។ �ត់Oើក�ើង(�រ~ 
រ±ៀបអនុវត្ត&�ះ*ចជួយដំ!ំឲ�្យធន់7នល្អនឹងសត្វ�� និង ជំងឺ8�្ស�ងៗ។ ពីដំបូង SRI �ន>�ឹម��វិធីដកស្ទូង និង 
��ន ��ង ពីGរ¸ំ:�ប់��ូវFយ<=ល់��។ SRI អនុវត្ត 7ន ��;មួយY�ព័ន្ធ��ច��ព មិនj�ន;មួយY�ព័ន្ធ ពឹង 



2 Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត�្ន�កប¦្ច�កវិទ�6កសិកម្ម ក្នុងGរបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ

ទឹក�្លៀង�ើយ។ XលGរណ៍ និងរ±ៀប អនុវត្ត SRI ពីដំបូង រួម�ន៖

� កូនសំ!ប៖ កូនសំ!ប�ន*យុ>�ឹម ៨-១២ ្ង� �ើយ±ើសិនGរ¸ំដុះអនុវត្ត7នល្អ 	�រំពឹង~ >�?វ�ន Gរ 
ភ្ជួរ�ស់þ�ើន��ម�ៀត

� «�ើកូនសំ!ប��មួយ½ើម៖ ស្ទូងកូនសំ!ប��មួយ½ើមៗ FយទុកចÆ¾ះឲ�្យ ទូJយ ½ើម�្បីឲ�្យឫសលូតJស់ 
7នធំ

� GរទុកចÆ¾ះ៖ >�?វស្ទូង>¾តពី�Ìធំៗ (មិនញឹក\�ក) ½ើម�្បីជួយឲ�្យឫស លតូJស់ 7នល្អ។ >�?វប្តូរ Gរស្ទូង;ជួរ 
+ស្ទូង ;Gរ�៉�វិញ (២៥x២៥សម)។ @ះបី�៉ង!ក៏Fយគ�¾តរ+ងកូនសន្ទូង  *��័យOើលក្ខខណW 
%¡ន�ព តំបន់ �ើយកសិករ*ច%កល�្បង�ើល7ន។ SRI ក៏ជួយGត់បន្ថយអA�«�ើâ�ស់ :�ប់ពូជផង(�រ

� ដីC��ើម៖ ក្នុង\�ល ២-៣ ្ង��ើបស្ទូងរួច ដីC�>�?វ��ច��ពតិចៗ មិនj�ន¸ក់ទឹកឲ�្យ\�ញC� ឬDគ;ំ 
ដូចធម្ម3Æះ��។ ដូ¦្ន�ះGរ��ច��ព>�?វ5្វើខ្លះ »នខ្លះ។ SRI ក៏ត4�?វឲ�្យC��ន Gរ បង ្ហូរទឹក¦�ញខ្លះ(�រ 
½ើម�្បី ឲ�្យឫស7នប៉ះខ�្យល់ខ្លះផង

� Gរបំ<¾ញ&�ច��៖ Fយ%រវិធីមិន¸ក់ទឹកពន្លិចគល់��ូវ &�ច��ក៏G¾យ;បH ចម�្បង មួយ �ើយ>�?វ 
�ន Gរបំ<¾ញ+;þ�ើនOើក។ សកម្ម�ពបំ<¾ញ&� 5្វើឲ�្យដីធូរ�នខ�្យល់¦�ញចូល និងជួយឲ�្យឫសនិងស្លឹក 
លូតJស់ Gន់��7នល ្អ

� កំបុ៉ស្ត៖ Fយ%រ SRI >�?វ7នប�្កើត�ើងOើដីខ្វះជី;តិ ដូ¦្ន�ះ�នGរ¨�{ំឲ�្យ5្វើជីកំប៉ុស្ត (�ល ;�តុចូល 
ក្នុង ��ុកមួយ � ើយY�;ជនមិន}ំ7ច់ចំ!យâ�ក់ទិញ+ (Uphoff 2000)។

SRI �នលក្ខណៈ*ចបត់$�ន7នFយÁង+3មលក្ខខណWក្នុងមូល ¹̧ន � ើយកសិករ%កល�្បង អនុវត្ត 
3មវិធី !មួយ½ើម�្បីឲ�្យសុី�Ìនឹង%¡ន�ពរបស់ខ្លួន (Uphoff 2007)។ មជ�្ឈមណWលសិក��និងអភិវឌ�្ឍន៍ កសិកម្មកម្ពុ; 
(CEDAC) 7នយក SRI មក �̈{ំបçញ�Y���សកម្ពុ;ក្នុងËÌំ២០០០ Fយ7នគួបផ�្សំXលGរណ៍ SRI 
ស្តីពីGរ��ប់��ង ទឹក និងដំ!ំ ;មួយនឹងXលGរណ៍Y�ពលវប�្បកម្មដំ!ំ��ូវY�កបFយ ចីរ�ព (Yang 2002) ។ 
3ំងពី\�លÆះមក NGOs និងរ¸¹ភិ7ល7នបF្វ�រGរយកចិត្តទុក¸ក់)¤ត+Oើ SRI វិញ។ O�»ធិGរ¸¹ន 
SRI >�?វ7នប�្កើត �ើង�ក្នុង
�មក� ២០០៥ �H�មឱ+ទ{យក ¹̧ន �្ស�>�%��្តនិងy�លំអដី កសិកម្ម  
(�លH�យមក7ន <¾ស់ប្តូរ+;អគ្គ{យក¸¹នកសិកម្ម  (Ngin 2010)។ ម�6៉ង�ៀត �ន ៤៧ NGOs និង គò�ង  
អភិវឌ�្ឍន៍;þ�ើន 7នយក SRI +ផ�្សព្វផ��យ�3ម តំបន់8�្ស�ងៗ�Ìក្នុងY���សកម្ពុ; (Ngin 2010)។ XលGរណ៍ 
និងរ±ៀបអនុវត្ត SRI 7នវិវត្ត+មុខរហូត ½ើម�្បីឲ�្យ��ប3ម%¡ន�ពក្នុងមូល ¹̧ន និង ជួយទប់ទល់នឹងបH 8�្ស�ងៗ 
#�Gរ ��Y�zល *Gស�តុ។ @ះបី�៉ង&�ះក្តី XលGរណ៍ និងរ±ៀបអនុវត្ត ស្នូល�រក��ដ(�ល �\�ល �ន 
Gរy�ស4�zលពីGរ«�ើ Oើ ដីC���ច��ព +«�ើOើដីពឹង�្អ�កOើ ទឹក�្លៀង។ ម�6៉ង�ៀត វិធី¸ំដុះ ក៏មិនj�ន �ន 
>�ឹម�� Gរស្ទូងÆះ�� K�ះបច្ចុប�្បន្ន�នÊំងGរ¸ំ:�ប់��ូវ Fយ<=ល់ និងK�ះ��ូវ �ៀតផង។ CEDAC 7ន 
ជំរុញXលGរណ៍ SRI ១២�៉ង ៖

� ពL�បÍ្ទ�ដី~Ìលសំ!ប និងC� ឲ�្យ7ន�្មើល្អ

� ¸ក់ជីធម្ម;តិ (;ពិ��ស ជីកំប៉ុស្ត)

� >�?វដក&�ច��;ញឹកüប់ ½ើម�្បីឲ�្យដីធូរ�នខ�្យល់¦�ញចូល7ន (ពីរ+បួនដង)

� ទុកចÆ¾ះធំរ+ងកូនសន្ទូង

� ស្ទូងកូនសំ!បឲ�្យOឿន និងFយY�យ័ត្នY�O�ង

� ស្ទូងឲ�្យ�ន;ជួរFយ«�ើâ�ស់
�្ស�
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� រក��កម្ពស់ទឹកÊប�ក្នុងC�

� ស្ទូងកូនសំ!បតិច ស្ទូង��មួយ½ើម;GរY��ើរ (�៉ងþ�ើនបំផុត បី)

� ស្ទូងកូនសំ!ប�ខ្ចី (*យុមិនOើស ១៥ ្ង� ;GរY��ើរ)

� ស្ទូង�ក់ៗ

� �\�លស្ទូង >�?វÊញកូនសំ!ប�ើងវិញបន្តិច½ើម�្បីPៀស+ងGរ7ក់Q�ច½ើម ឬ ឫស

� ស្ទូង��កូនសំ!ប�នសុខ�ពល្អ។

ឥឡូវ&�ះ CEDAC ក៏កំពុង5្វើGរOើGរ¸ំ ឬK�ះ:�ប់��ូវFយ<=ល់ផង(�រ R�មÊំងកំណត់ពីបរ�ិណពូជ 
សម��ប សø�ប់Gរ¸ំដុះ (Yang 2011)។ �ៀវS¨�{ំរបស់ {យក ¹̧នដំ!ំ��ូវ (DRC) #���សួង កសិកម្ម 
រុGïY��ញ់ និង&�%ទ (MAFF) និង វិទ�6%¡ន��វ��វនិងអភិវឌ�្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុ; (CARDI) �នខ្លឹម%រ )¤តOើ 
XលGរណ៍ និងរ±ៀបអនុវត្ត SRI 7នy�លំអ�ើង�ៀត (�លគិតគូរ ដល់កង្វះក�¾ំងពលកម្ម សø�ប់ ដកស្ទូង និង 
Y�ព័ន្ធ¸ំដុះ �គþ�ើន ពឹង�្អ�កOើទឹក�្លៀង�កម្ពុ;។ CARDI មិន«�ើÉក�្យ SRI �� ប៉ុÈ្ត�«�ើÉក�្យ បង្គុំ  ប¦្ច�ក��ស  
ប�្កើនផលិត�ព ដំ!ំ��ូវឬ បង្គុំប¦្ច�ក��ស CARDI (Technology Package for Increasing Rice Productivity: 
TPIRP or just CARDI's Technical Package) រ ីឯ DRC «�ើÉក�្យ បង្គុំប¦្ច�ក��សY�ព័ន្ធ Y�ពលវប�្បកម្ម��ូវ (Tech-
nical Package for System of Rice Intensification: TPSRI) ប៉ុÈ្ត�ប¦្ច�ក��សÊំងពីរ&�ះ  សឹង��ដូច�Ì  ±�ះបិត។ 
Gរ¸ំ ឬពU�ះ :�ប់��ូវFយ <=ល់ ក៏*ចស4�ប+នឹង Gរ< ¾ស់ប្តូរ�តុ*Gស និងGរ��Y�zល *Gស�តុ 
ផង(�រ K�ះ+ Gត់បន្ថយ ត4�?វGរទឹកសø�ប់~Ìលសំ!ប (Pathak et al. 2011)។ 5ៀបនឹងGរ ដកស្ទូងវិញ 
+*ចសំV�ទឹក7នរហូតដល់ ៣២% (Pathak et al. 2011) ។

�ËÌំ២០១០ �នកសកិរY�0�ល ១៣០.០០០{ក់ អនុវត្ត3មXលGរណ៍ និងXលគំនិត½ើមរបស់ SRI 
(ដកស្ទូង)  (Yang 2011)។ @ះបី�៉ង&�ះក្តី �នព័ត៌�នតិចតួច!ស់ស្តីពី Gរអនុវត្តនិងGរy�ស4�zល+3ម 
%¡ន�ពក្នុង មូល¸¹ននូវរ±ៀប¸ំ��ូវសន្ទូង (Ly et al. 2012)។ ;មួយ�Ì&�ះព័ត៌�នពីGរy�លំអ SRI ក៏�ន 
តិចតួចផង(�រ។
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២. nលo និងសំណpរK�វL�វ

Gរសិក��&�ះព�6�មកំណត់នូវ ចំó�ះដឹងនិងរ±ៀបអនុវត្តប¦្ច�ក��ស SRI �ក្នុងមូល ¹̧ន R�មÊំងចÆ¾ះ 
ខ្វះ»ត ក្នុងរ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ និងវិធីបំ\�ញចÆ¾ះខ្វះ»ត½ើម�្ីបទប់ទល់នឹង Gរ��Y�zល*Gស�តុ។ Gរសិក�� 
)¤ត Oើ តំបន់ កសិ-<�កូឡូសុីទ&្ល�%ប និងទ&្ល���គង្គ។

FយW�ក Gរសិក��&�ះព�6�មX្លើយនឹងសំណ�រ»ងH�ម៖

១) រ±ៀបអនុវត្ត SRI {\�លបច្ចុប�្បន្ន�នអ្វីខ្លះ?

២) ¼ើ�នក3¤អ្វីខ្លះ(�លប៉ះÉល់ដល់Gរទទួលយក SRI?

៣. វិធីK�វL�វ

ក្នុងGរY�មូលទិន្នន័យបឋម �នGរស�ëសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌�នគន្លឹះ (KII) Gរពិ�ក��3ម��ុមស្នូល (FDG) 
និង Gរ5្វើ ស�ëសន៍សុីជ�� (II)។ GរY�មូលទិន្នន័យប{=ប់បន�្សំរួម�ន Gរ��ង់ទិន្នន័យ ឬព័ត៌�នពី រ7យGរណ៍ 
និង ឯក%រ8�្ស�ងៗ។ IIs 7ន5្វើ�ើង;មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌�នមកពី%¡ប័នÉក់ព័ន្ធ8�្ស�ងៗ រួម�ន មន្ទីរកសិកម្ម ��ត្ត 
(PDAs) Gរិ�ល័យកសិកម្ម��ុក (DAOs) ��សួងកសិកម្ម CARDI និង គò�ង;ប់Êក់ទងនឹង បH*Gស�តុ 
ដូច; HARVEST,1

១ PADEE,2

២ CEDAC,3

៣ និង CCCA4

៤។ FGDs 7ន5្វើ�ើង;មួយ��ុមរួម�ន ��ឃុំ ស�ជិក��ុម 
Y�ឹក��ឃុំទទួលបន្ទុកOើកសិកម្ម ក្នុងឃុំ និង Y��នឬស�ជិក#� ស�គមកសិករ «�ើâ�ស់ទឹក (FWUC) ។

១ គò�ង ជួយFះ��យ�ពçយរងè�ះ�តំបន់ជនបទ និងស្ថិរ�ពY�ព័ន្ធ*កូឡូសុី (Helping Address Rural 
Vulnerabilities and Ecosystem Stability: HARVEST) ទទួល7នមូលនិធិពី គំនិតផ្តួច8្តើមស្តីពី Gរផ្តល់��្បៀង {\�ល 
អ{គត និងGរ��Y�zល*Gស�តុ%កល (Feed the Future and   Global Climate Initiative) របស់ សហរដ្ឋ*��រិក។

២ គò�ងសø�ប់ Gរអភិវឌ�្ឍកសិកម្ម និងGរផ្តល់សិទ្ធិអំ!ច��ដ្ឋកិច្ច (Project for Agriculture Development and 
Economic Empowerment) ទទួល7នមូលនិធិពី IFAD និង)¤តOើGរOើកស្ទួយជីវ�ពY�;ជន��ី�� 3មGរផ្តល់ 
ប¦្ច�ក វិទ�6 កសិកម្ម និងGរប�្កើតâ�ក់សន�្សំក្នុងមូល¸¹ន។

៣ មជ�្ឈមណWលសិក�� និងអភិវឌ�្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុ; (CEDAC) ; NGO មួយ(�ល�នគò�ង;þ�ើនOើ SRI និង MPF ។
៤ កម្មវិធីសម្ព័ន្ធ�ព��Y�zល*Gស�តុកម្ពុ; (Cambodia Climate Change Alliance: CCCA) ផ្តល់ថវិGដល់ NGOs ក្នុង 

��ុក  ;þ�ើន ឲ�្យ5្វើGរOើGរបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ។
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3�ង ១៖ កÈ្ល�ងសិក��567

តំបន់កសិ 
<�កូឡូសុី

FGD KII

ឃុំ ��ុក Y�ភពទឹក អ្នកចូលរួម %¡ប័ន អ្នកផ្តល់ព័ត៌�ន អ្នកX ្លើយ 
ស�ëសន៍

ទ&្ល�%ប

កំពង់ËÌំង

ធ្លកZៀន

(TV)

%មគ ្គី
�នជ័យ

�្លៀង ��ឃុំ និង
��ុមY�ឹក��ឃុំ

FWUC � 
3ំង��%ំង 
(TKS) ឃុំ#� ��ុក 
ទឹកផុស៥

Y��ន FWUC ��ឃុំ

CEDAC៦ ស�ជិក 
FWUC 
(TKS)

PDA Y��នមន្ទីរ

កំពង់ធំ

%Jវិស័យ
(SV)

â�%ទ
បល្ល័ង្ក

�្លៀង PDA Y��នGរិ�ល័យ  
ផ�្សព្វផ��យ  
ប¦្ច�ក��ស កសិកម្ម

ស�ជិក��ុម 
Y�ឹក��ឃុំ 

អូរគន្ធរ
(OK)

ស្ទឹង[�ន �្លៀង និង Gរ 
��ច��ព

HARVEST ម\្ត�ីជំ{ញ
»ងដំ!ំ��ូវ

Y��ន 
FWUC

HARVEST ម\្ត�ីជំ{ញ»ងបÈ្ល�

��គង្គ 
H�ម

]�/�ង 

ចុងអំពិល
(CA)

ក^ ្ជ�ៀច �្លៀង និង Gរ 
��ច��ព

PDA Y��នមន្ទីរ ស�ជិក��ុម 
Y�ឹក��ឃុំ 

�យ (TH) 7ភ្នំ �្លៀង និង Gរ 
��ច��ព

WOMAN៧ ម\្ត�ី{{ ��ឃុំ

3y�វ

��ពុំឈូក
(KPC)

_ះអ ្̈ណ�ត �្លៀង និង Gរ 
��ច��ព

DAO Y��នGរិ� ល័យ 
~Ìក់��ុក

Y��ន 
FWUC

>�Éំងធំ»ង 
Pើង (TTKC)

A �ំកក់ �្លៀង និង Gរ 
��ច��ព

DAO Y��នGរិ� ល័យ 
~Ìក់��ុក

��ឃុំ

ភ្នំ\�ញ

%¡ប័ន;ប់Êក់ទងនឹង*Gស�តុ

MAFF {យក¸¹ន 
ផ�្សព្វផ��យ
ប¦្ច�ក��ស កសិកម្ម 

Y��នGរិ�ល័យ  
អភិវឌ�្ឍន៍ ធន�ន 
មនុស�្ស

CARDI Y��នGរិ�ល័យ 
 �្ស�>�%�្ត�និង 
Y�ព័ន្ធ¸ំដុះ

PADEE អ្នក��ប់��ង គò�ង 
~Ìក់;តិ

៥ ឃុំ3ំង��%ំង è�ងយក5្វើ FDG មួយ ប៉ុÈ្ត���ុមXល�មិន*ចជួប7ន ដូ¦្ន�ះ7ន5្វើស�ëសY��ន FWUC ជំនួសវិញ។
៦ ��ុម��វ��វមិន7នជួបម\្ត�ី CEDAC �� ក្នុង\�ល5្វើGរសិក��&�ះ ដូ¦្ន�ះព័ត៌�ន7ន��ង់¦�ញពី KII (�ល5្វើ�ើង ក្នុង 

ËÌំ២០១៣ សø�ប់គò�ងមួយ�ៀត;ប់Êក់ទងនឹង*Gស�តុ(�រ។
៧ WOMAN ;អង្គGរក្នុង��ុកមួយទទួលមូលនិធិពី CCCA និង5្វើGរផ្តល់��+ផ�្សព្វផ��យប¦្ច�ក��សកសិកម្ម។



6 Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត�្ន�កប¦្ច�កវិទ�6កសិកម្ម ក្នុងGរបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ

ទិន្នន័យY�មូល7នពី KIIs ��បដណ ្ណប់Oើ%¡ន�ពទូ+#�ផលិតកម្មកសិកម្ម�ក្នុង��ត្ត គò�ង;ប់ 
Êក់ទងនឹង*Gស�តុ ��+ផ�្សព្វផ��យប¦្ច�ក��សកសិកម្ម បHY�ឈម និងត4�?វGរ8�្ស�ងៗក្នុងGរy� លំអ   
ផលិតកម្ម និងបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ និងGរ<¾ស់ប្តូរ�តុ*Gស FGDs បçញពី%¡ន�ពតំបន់ បH
Y�ឈមនិងត4�?វGរ8�្ស�ងៗក្នុងមូល¸¹ន R�មÊំងព័ត៌�នលំអិតពីជំ'ននីមួយៗ#�ផលិតកម្ម��ូវ។ IIs >�?វ 7ន «�ើ  
សø�ប់ %កសួរសុីជ��Oើព័ត៌�នលំអិត;ក់Jក់ អំពីជំ'ននីមួយៗ#�Gរ¸ំដុះក្នុងឃំុនីមួយៗ។ `�ពី ព័ត៌�ន  
បឋម (�លþ�ើន ���នលក្ខណៈ$ �បគុណ�ពÆះ ទិន្នន័យប{=ប់បន�្សំ រួម�ន ទិន្នន័យ$�បបរិ�ណOើ  ផលិតកម្ម 
��ូវ  �កម្ពុ; និងប!្ខ��ត្តXល� និងទិន្នន័យ$�បគុណ�ពOើរ±ៀបអនុវត្ត SRI 7នមកពី  %¡ប័ន8�្ស�ងៗ។

នីតិវិធី��ើស�ីសឃុំសø�ប់5្វើ��ុមពិ�ក�� FGDs និង អ្នកផ្តល់ព័ត៌�នគន្លឹះ សø�ប់ស�ëសន៍ KII និង 
Gរស�ëសសុីជ�� គឺ ៖

� ទី១ ��ើស�ីសតំបន់កសិ-<�កូឡូសុី ពីក្នុងចំ�មតំបន់Êំងបួន ក្នុងÆះតំបន់ចំនួន២ >�?វ7ន��ើស�ីស  K�ះ+ 
; តំបន់ ផលិត��ូវធំៗ;ង	�

� ទី២ ��ើសយក ៤ឃុំ (២ឃុំ ពីក្នុង��ត្តនីមួយៗ) �ក្នុងតំបន់Xល�Êំងពីរ និង;Xល�#�ប!្ខ គò�ង 
កសិកម្ម;ប់Êក់ទងនឹង*Gស�តុ ឬçយរងè�ះFយទឹកជំនន់ និងGរ�ំងស្ងួត។ ឃុំពឹង�្អ�កÊំងOើ 
ទឹក�្លៀង និងÊំងOើGរ��ច��ពក្នុងរដូវវស�� គឺ7ន)¤ត OើGរពិនិត�្យពីរ±ៀបអនុវត្ត SRI ។ អ្នកផ្តល់ 
ព័ត៌�ន  >�?វ7ន ��ើសយកFយ�្អ�កOើGរ;ប់Êក់ទងនឹងសកម្ម�ពÉក់ព័ន្ធនឹង*Gស�តុ។

ព័ត៌�នលំអិតOើឃំុ និងអ្នកផ្តល់ព័ត៌�នគន្លះឹ (�ល7ន��ើសយកសø�ប់Gរសិក��&�ះ �នចុះក្នងុ3�ង ១ ។  
សរុប Êំងអស់ ១៣ KIIs, ៧ FGDs, និង ៨ IIs  >�?វ7ន5្វើ}ប់ពី
�ឧស� ដល់ កក្ក¸ ២០១៤ ។ សø�ប់ IIs ស�ជិក 
�Ìក់ #� FDG នីមួយៗ>�?វ7ន��ើសយក �ើយ�ឃុំ3ំង��%ំង ស�ជិក FWUC �Ìក់>�?វ7ន��ើសយក។

៤. �រសិក�!.ើឯក+រ_នK�ប់ និងt�បខ័ណvវិ-គ
៤.១. w�្ស�x�បរិ+<នដំHំ=�ូវ

 �្ស�>�បរិ%¡នដំ!ំ��ូវ�កម្ពុ; ��ក¦�ញ; ៤Y���ទ៖  �្ស�>�បរិ%¡នខ្ពង់�ប  �្ស�>�បរិ%¡នទំ{បរំពឹង
ទឹក�្លៀង  �្ស�>�បរិ%¡នទឹក÷� និង �្ស�>�បរិ%¡នC�â�ំង ឬ��ច��ព (Nestbitt 1997)។ �តំបន់ទ&្ល�%ប 
និង��គង្គH�ម �ន �្ស�>�បរិ%¡នទំ{បរ ំពឹងទឹក�្លៀង  �្ស�>�បរិ%¡នទឹក÷� និង �្ស�>�បរិ%¡នC �â�ំង ឬ 
��ច��ព។ �តំបន់ ដីទំ{បពឹងOើទឹក�្លៀង ដីC���ក¦�ញ;៖ C�Oើ C�ក!្ខល និងC�H�ម �្អ�កOើ 
%¡ន�ពស!្ឋនដី (Nesbitt 1997; Wang 2012)។ @ះ�៉ង!ក្តី DRCs (2013) 7នឲ�្យដឹង~ �នC� 
មួយY���ទ�ៀត�ក្នុង  �្ស�>�បរិ%¡នដំ!ំ��ូវ(�រគឺ C�½ើមរដូវវស�� (EWS)។ C�½ើមរដូវវស�� *ច; C� 
ក!្ខល ឬC�H�ម �ើយGរ¸ំដុះ >�?វ«�ើទឹកយក ពី Y�bយ ឬ��ះ ឬទឹកH�មដី (DRCs 2013)។ C�Oើ 
>�?វពឹងOើទឹក�្លៀងÊំង��ុង រីឯC�ក!្ខល និងC�H�ម ពឹងOើទឹក�្លៀងផង និងY�ព័ន្ធ��ច��ពផង (Wang 
2012)។ តំបន់ខ្លះ �ន��C�Oើ និងC�H�មបុ៉�!ះ (Nesbitt 1997)។ សø�ប់ �្ស�>�បរិ%¡នទឹក÷� �នដីC� 
២Y���ទ៖ C�លិចទឹកជ�� ៥០ + ១០០សម ក្នុងរយៈ\�ល ១
��៉ងតិច និង C�លិចទឹកជ��÷�;ង 
១០០សម ក្នុងរយៈ\�ល ១
��៉ងតិច។  �្ស�>�បរិ%¡នC�â�ំង ឬ��ច��ព ��ក; ៣Y���ទ៖ C�>�?វ 
��ច��ព ��ូវY�½�ញទឹក និង ��ូវ�ើងទឹក ។
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៤.២. %�ព័ន្ធ%�ពលវប�្បកម្មដំHំ=�ូវ{កម្ពុU

�ËÌំ២០០៥ ��សួងកសិកម្ម រុGïY��ញ់ និង&�%ទ (MAFF) 7ន�ំù� និងជំរុញGរ«�ើâ�ស់ SRI។ 
��នGរ អភិវឌ�្ឍន៍  យុទ្ធ%�្ត�;តិËÌំ២០០៦-១០ និង ២០០៩-១៣ 7ន¸ក់បញ្ចូល SRI សំ�ប�្កើន ផលិត�ព��ូវ។៨ 
»ងH�ម&�ះ ;Gរអនុវត្ត�្នើ�ើងថ្មីៗបំផុត ¦�ញផ��យFយ DRCs ក្នុងËÌំ២០១៣ និង CARDI ក្នុងËÌំ២០១១។

៤.២.១. �រ|�ើស}ីសពូជ=�ូវ

ពូជ��ូវ >�?វ7ន��ើស�ីសFយ�្អ�កOើរយៈ\�លលូតJស់រហូតដល់\�លទំុ និងកម្ពស់សម��ប3ម 
�តុ*Gស *Gស�តុ ដី និង ទឹក �ក្នុងតំបន់។ �តំបន់çយទឹកជន់លិច 	���ើស«�ើពូជ��ូវ លិចទឹក។ កសិករ 
ក៏គួរ��ើស «�ើពូជ��ូវ(�ល�នតc្ល�ទីផ��រ ធន់នឹងសត្វច�� និងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។ MAFF 7នផ�្សព្វផ��យពូជ��ូវ 
៣៨Y���ទ �ើយពូជនីមួយៗសម��បសø�ប់%¡ន�ព;ក់Jក់ មួយចំនួន។ 

�ក្នុងតំបន់សិក�� �ន«�ើពូជ��ូវ;þ�ើន។ Wang (2012) 7ន$�ង��ក��ូវ�កម្ពុ;; ៣Y���ទ គឺ 
��ូវទំ&ើប ��ូវY�7�ណី និង��ូវY�7�ណី7នy�លំអ។ �ËÌំ២០១១ �ជរ ¹̧ភិ7លកម្ពុ; 7ន �̈{ំ«�ើ��ូវ 
១០ពូជ៩ ក្នុង ចំ�ម ៣៨ពូជ(�ល7នផ�្សព្វផ��យ�ើយ ½ើម�្បីប�្កើនផលិតកម្ម ��ូវ និងជំរុញGរ{ំ¦�ញអង្ករ 
(Ouk 2011)។ ក្នុងចំ�ម��ូវÊំង ៣៨ពូជ ��ូវខ្លះធន់នឹង សំÉធ សរីរៈ និងអសរីរៈ ដូច; ទឹកជំនន់ Gរ�ំងស្ងួត 
ម�ចÎÌត កំ� សត្វច�� និង ដង្កូវឆ្នូតសុីរូង½ើម (Ouk 2011)។ ̀ �ពីដង្កូវសុីរូង½ើម¦�ញ សំÉធដe��ៀត សុទ្ធ�� 
Éក់ព័ន្ធនឹងក3¤ *Gស�តុ (Ouk 2011)។ ដូច�នបçញក្នុង3�ង ២ �ពធន់នឹងសំÉធ ��នក4�ិតÊប ប៉ុÈ្ត� 
CARDI កំពុង 5្វើGរ ��វ��វ និងអភិវឌ�្ឍន៍ ½ើម�្បីy�លំអ�ើង�ៀត។ ±ើ�្អ�កOើរយៈ\�លលូតJស់រហូតដល់ទុំ 
ពូជ��ូវ ��ក¦�ញ; ��ូវ��ល (EMV) ��ូវក!្ខល (MMV) និង ��ូវធ្ងន់ (LMV)។

3�ង ២៖ ពូជ��ូវ និងសំÉធÊក់ទងនឹង*Gស�តុ

សំÉធ ទឹកជំនន់/ ទឹកDក;ំ �ំងស្ងួត ម�ចÎÌត កំ� សត្វច��

Y���ទ លិចទឹក ១០-១២ ្ង�៖ 
CAR9 <្ករំដួល* <្ករំ½�ង*

�ំងស្ងួត មធ�្យម៖  
CAR3, CAR4*

IR  �សរ, 
��z, ជល%* 
CAR12

ស្ថិតH�ម Gរអភិវឌ�្ឍ ដង្កូវសុី រូង½ើម៖ ��z, IR72, 
[�នពិFរ*, IR66*

លិចទឹក ៧-១០ ្ង�៖ 
CAR6* <្ករំ¦�ក <្ករ�ៀត*

កណ្ណុរ, ខ�្យងពណ៌�ស និង 
សត្វច��8�្ស�ង�ៀត៖ IPM 
រុក្ខ;តិច��៖ IPM

Y�ភព៖ Ouk 2011
* ១០ពូជ(�ល>�?វ7ន¨�{ំឲ�្យ«�ើ

៤.២.២. �រ}ៀបចំ��ប់ពូជ
:�ប់ពូជ>�?វ�នអA�ដុះ Oើសពី ៨៥%។ កសិករ*ចកំណត់នូវអA�ដុះ Fយ«�ើវិធី ដូចត+៖ ��ើស�ីស 

:�ប់ពូជFយV�ដន�្យ¦�ញពី�្ន�ក»ងOើ �្ន�កក!្ខល និង�្ន�ក»ងH�ម #�7វ��ូវ នីមួយៗ។ ប{=ប់មក��ើស�ីស 
១០០:�ប់ពូជFយV�ដន�្យ ¦�ញពីជ��ើស»ង½ើម។ កសិករ គួរ5្វើដូ¦្ន�ះ ½ើម�្បីឲ�្យ7ន បី ឬបួនសំ!ក  ។ ប{=ប់មក 
>�?វ¸ក់សំ!កA�ំក្នុង ទឹកជ�� ៣សង់ទីj៉�>� និងកូរ+ ឲ�្យសព្វ។ បី ្ង�H�យមក >�?វ�ប់ចំនួន:�ប់ពូជ (�ល ¦�ញ 
ពន្លក។ ចំនួនពន្លក គឺ;អA�ដំណុះ។ វិធី&�ះ ជួយឲ�្យកសិករដឹង7ន~ >�?វ«�ើ:�ប់ពូជបុ៉!!½ើម�្បី5្វើGរ¸ំដុះ។

៨ As of 26 September 2014, SRI international Network and Resources Center listed on its website: http://sri.ciifad.
cornell.edu/countries/cambodia/.

៩ ��វូÊំង១០ពូជ រួម�ន ��វូ��ល (EMVs) ៣មុខ ([�នពិFរ ជល%រ IR66), ��វូក!្ខល (MMVs) ៤មុខ (<្ក រំដួល <្ករ�ៀត 
<្ករំ½�ង <្កច័ន្ទ[�នស) និង��វូធ្ងន់ (LMVs) ៣មុខ (�ំងជ័យ VAR4 និង CAR6) ±ើ�្អ�ក3មGរសិក��របស់ Ouk 2011។



8 Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត�្ន�កប¦្ច�កវិទ�6កសិកម្ម ក្នុងGរបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ

Gរ�ៀបចំ:�ប់ពូជសø�ប់��វូស្ទងូ �ននីតិវិធី;ក់Jក់មួយ។ ដំបូងកសិករ>�?វដឹងពីអA�ដំណុះ រួច��ើស  យក 
�� :�ប់��ូវ(�ល�នពន្លក\�ញO�ញប៉ុ�!ះសø�ប់យក+%ប។ ½ើម�្បី�{~ :�ប់ពូជ (�ល7ន ��ើស យក 
+�នពន្លក\�ញO�ញÆះគ ឺ �មុន\�ល%ប កសិករ>�?វបណ្ណុះ :�ប់ពូជ  Fយ¸ក់+ក្នុង��!ត់ �ើយ A�ំទឹក 
+ចំនួន ២៤h៉ង ប{=ប់មកOើក��!ត់Æះ ¦�ញពីទឹក �ើយ<iប់+ចំនួន ២៤h៉ង�ៀត Fយយកអç្កមមក 
��បពីOើ ½ើម�្បីប�្កើនសីតុណ�ព។ ក្នុងរយៈ\�ល <iប់ Æះ >�?វរក��សំóើម និងបង្វិល��bប់កញ្ចប់��!ត់ 
¸ក់:�ប់ពូជÆះចុះ�ើង �ៀង�ល់ ១២h៉ងម្តង។

Gរ�ៀបចំ~Ìល ក៏�នជំ'ន;ក់Jក់ផង(�រ។ ~Ìល�នពីរY���ទ៖ ~ÌលXក និង¸បុ៉ក។ ~ÌលXក 
>�?វOើកឲ�្យខ្ពស់បន្តិច �ស់ឲ�្យល្អ និង¸ក់ជីកំប៉ុស្ត។ ~Ìល ១j៉�>�G�៉� >�?វ«�ើ:�ប់ពូជ ១០០Å�ម។ :�ប់ពូជ សុទ្ធ 
និងគុណ�ពល្អ ពី ១៥ + ២០គីឡូÅ�ម >�?វស្ទូងOើដីC� ១ហិក3។ ~Ìល¸បុ៉ក >�?វ យកមក«�ើ�\�លកសិករ 
ពិ7ក�ៀបចំ~Ìលសø�ប់%ប និង�\�ល>�?វGរសំ!បក្នុងរយៈ\�លខ្លី។ ~Ìល&�ះ �នGរ�ៀបចំ ស្មុគ%�ញ 
;ង~ÌលXក។ 	�>�?វj�ប់ស្លឹក¦�ក ឬ<=ំង<¾ស្ទិក�ពីH�ម �ើយ«�ើដីJយ;មួយ ជីកំប៉ុស្ត និង8�ះអç្កម។ 
~Ìល ÊំងពីរY���ទ�នគុណសម�្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ �ៀងខ្លួន ដូ¦្ន�ះ>�?វ«�ើâ�ស់+�្អ�ក3ម%¡ន�ពកÈ្ល�ង;ក់[្ត�ង។

៤.២.៣. �រ}ៀបចំដី��
Gរភ្ជរួដី �នY�សិទ្ធ�ព»¾ងំ!ស់½ើម�្ីបឲ�្យដីធូរ �នខ�្យល់¦�ញចូល ស�¾ប់សត្វច�� និង&�ច��។ Gរភ្ជរួដី 

គួរភ្ជួរ ២ដងសø�ប់C�ធម្ម3 និង ៣ដងសø�ប់C�សម�្បូរ&�ច��។ មុន\�លស្ទូង >�?វភ្ជួរ C�ពីរដង និង�ស់ 
មួយដង និងគួរ ៀរÍ្ទ�ដីឲ�្យ7ន�្មើល្អ ក្នុង\�ល;មួយ�Ì។ សø�ប់C��នÍ្ទ�ដី មិន�្មើល្អ កសិករ>�?វOើកភ្លឺតូចៗ 
½ើម�្បី ��ប់��ងទឹក និងGរ«�ើជី។ វិធី&�ះ ជួយGត់បន្ថយ&�ច�� និង*ចឲ�្យសន្ទូង}ក់ឫស 7ន��ួល។ >�?វភ្ជួរ�ក់ 
ឬ÷�ប៉ុ!! *��័យOើY���ទដី។

៤.២.៤. សំHប
*យុសំ!បសø�ប់Gរស្ទូង >�?វ�្អ�ក3មដំ!ក់GលលូតJស់របស់��ូវ។ សំ!ប*យុតិច;ង ១៥ ្ង� 

គួរ«�ើ សø�ប់Y���ទ��ូវ��លមិនY�Gន់រដូវ (photoperiod-insensitive EMVs) � ើយសំ!ប*យុតិច;ង 
២០ ្ង� គួរ«�ើ សø�ប់Y���ទ��ូវក!្ខលY�Gន់រដូវ (photoperiod-sensitive MMVs) និង សំ!ប*យុតិច;ង 
៣០ ្ង� សø�ប់ Y���ទ��ូវធ្ងន់ LMVs ។ បH Êក់ទងនឹង *Gស�តុ��ង ើត�ន;ញឹកüប់ ;ពិ��សកង្វះទឹក 
(�ល5្វើឲ�្យ សំ!ប}ស់*យុ  មុន\�ល*ចយក +ស្ទូង។ ;ធម្ម3 កសិករ}ប់8្តើម�ៀបចំ~Ìលមុន �ើយរង់}ំ 
ឲ�្យដីរួច�ល់ 2�ច7ច់ (ធូរ និង�នភក់��ប់:�ន់) សø�ប់Gរស្ទូង។ បុ៉È្ត�សø�ប់%¡ន�ព*Gស�តុបច្ចុប�្បន្ន 
កសិករគួរ <¾ស់ប្តូរ ទ�¾ប់ Fយ�ៀបចំដី;មុន រួចរង់}ំសំ!បលូតJស់វិញ។

៤.២.៥. វិធី+្រស្ត�ំដុះ
�នវិធី¸ំដុះ ២ របស់ SRI (�ល	�7ន¨�{ំឲ�្យ«�ើ៖ GរK�ះ/¸ំ:�ប់��ូវFយ<=ល់ និងGរស្ទូង។ 

GរK�ះ��ូវ ជួយសំV�ក�¾ំងពលកម្ម និង\�លZ�J ប៉ុÈ្ត�*ចជួបបH&�ច�� សត្វច�� និងជំង ឺ។ GរK�ះ��ូវ 
ក៏>�?វ �ៀបចំ ដី�្មើល្អ(�រ ½ើម�្បី7នទិន្នផលខ្ពស់ និង>�?វ«�ើ:�ប់ពូជþ�ើន»¾ំង;ង Gរស្ទូង។

GរK�ះ��ូវ�ន ៣រ±ៀប។ ទី១ គឺGរK�ះ:�ប់ពូជស្ងួតOើដីស្ងួត និងរង់}ទំឹក�្លៀង ឬបូមយកទឹក ពី 
Y�bយ។ ទី២ គឺGរK�ះ:�ប់ពូជបណ្ណុះ (A�ំក្នុងទឹក ១២h៉ង និង<iប់ ២៤h៉ង Oើដីភក់។ ទី៣ គឺGរK�ះ 
:�ប់ពូជ�ើម Oើដី លិចទឹក។ ក្នុងករណី&�ះ កសិករ>�?វ�ៀបចំដី មុន\�លទឹកលិច �ើយK�ះ :�ប់ពូជ �\�ល 
ទឹកក្នុងC���ក មក� >�ឹមជ��ពី ២០ + ៣០ សង់ទីj៉�>�។ អA�K�ះ:�ប់ពូជ �នក4�ិតខ្ពស់»¾ំង Y�0�ល 
១៥០-២៥០គីឡូÅ�ម/ហិក3 ប៉ុÈ្ត� ±ើ«�ើ ឧបករណ៍K�ះ drum seeder Æះ បរិ�ណ:�ប់ពូជ>�?វ«�ើ*ចថយចុះ 



9ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១០០

មក>�ឹម ៨០-១០០ គីឡូÅ�ម/ ហិក3 សø�ប់តំបន់ ��ច��ព និង ១០០-១២០គីឡូÅ�ម/ហិក3 សø�ប់តំបន់  
ពឹង Oើ ទឹក�្លៀង។ សø�ប់GរK�ះ :�ប់ពូជOើC�ពឹងOើទឹក�្លៀង Y�សិន±ើ�្លៀង�¾ក់យឺត កសិករ*ច�ស់  
ម្តង�ៀតប{=ប់ពីK�ះរួច ½ើម�្ីប�{~ ��ន&�ច��ដុះលូតJស់ និងGរÉរ កំុឲ�្យសត្វ%¾បសីុ:�ប់ពូជ។ Y�សិន±ើ 
មិន�ន drum seeder �� កសិករគួរ«�ើ:�ប់ពូជ>�ឹម ១០០-១៥០គីឡូÅ�ម/ហិក3 Fយ5្វើGរK�ះ:�ប់ពូជ  
�៉ងជំ{ញ 7ន�្មើល្អ។

;លក្ខណៈប¦្ច�ក��សGរស្ទូង��ូវ គួរគិតគូរពី បរិ�ណ គ�¾ត ù�ង់j �យ និង ជ��។ គួរស្ទូង សំ!បខ្ចី  
និងសុខ�ពល្អ ១-២½ើមក្នុងមួយគុម្ព Y�សិន±ើដីC��ើយ2�ច7ច់សø�ប់ស្ទូង។ FយGរ�ំងស្ងួត ;បH ចម�្បង  
��ង ើត �ន�តំបន់ទំ{បពឹងOើទឹក�្លៀង និង5្វើឲ�្យយឺត�៉វដល់Gរស្ទូង ��តុ&�ះកសិករគួរ«�ើសំ!ប}ស់ ្ង� 
បន្តចិពី ៣-៥½ើម ក្នងុមួយគុម្ព។ Y�សិន±ើសំ!ប*យុ Oើសពីមួយ
�កន្លះ Fយ%រGរ�ំងស្ងតួអូសប{¾យ កសិករ  
គួរ%ប;ថ្មី�Oើ~Ìល នូវ:�ប់ពូជY���ទ ��ូវធ្ងន់Y�Gន់រដូវ។ Gរស្ទូងFយទុកគ�¾តពីគុម្ពមួយ+ គុម្ពមួយ 
២០សង់ទីj៉�>� សø�ប់ដី��នជី;តិ និង ២៥សង់ទីj៉�>� សø�ប់ដី�នជី;តិ >�?វ7នOើក�ើង~ ផ្តល់លទ្ធផល 
ល្អបំផុត K�ះកូនសន្ទូង មិន7ច់Y�k�ង�Ìដó ្ណើមពន្លឺ ្ង� និងទឹកÆះ��។ SRI 7នកំណត់¯ើញ~ លំ{ំស្ទូង��ូវ 
;�ងG�៉� ឬGរ«�ើ
�្ស�½ើម�្បីស្ទូង គឺY��ើរបំផុត។ គួរFតកូនសន្ទូងឲ�្យ�ក់ៗ>�ឹម ២សង់ទីj៉�>� Fយ��នបត់ឫស។ 
ប៉ុÈ្ត�Y�សិន±ើ C�;ដីល��យខ��ច់ និងរងGរ�ំងស្ងួតÆះ Gរស្ទូង�ក់ៗ{ំឲ�្យខូចដល់កូនសន្ទូង។ ដូ¦្ន�ះ ជ�� Fត 
កូន សន្ទូង *��័យOើY���ទដី និង ្រហ្វកង់#�R�ឹត្តិGរណ៍Éក់ព័ន្ធនឹង*Gស�តុ។

៤.២.៦. �រ��ប់��ងជីUតិដី
Y���ទដីនីមួយៗ >�?វ�នរ±ៀប��ប់��ងជី;តិដីខុសៗ�Ì។ ផលិតកម្ម��ូវ ÊមÊរជី;តិ þ�ើន�៉ងពីដី 

�ើយជី;តិ ÊំងÆះគួរ>�?វផ្តល់ឲ�្យ+ដីវិញ ½ើម�្បីរក��ចីរ�ពផលិតកម្ម��ូវ។ @ះបី; ដីÊំង ១១Y���ទ ÊមÊរ 
នូវបរិ�ណ និង Y���ទជី;តិខុសៗ�Ìក៏Fយ ក៏+>�?វ�នGរ��ប់��ងជី;តិច4�ុះ�្ទើរ�� ដូចៗ�Ì។ ក្នុង&�ះ�ន 
Gរ¨�{ំឲ�្យ«�ើជី ២Y���ទ គឺជីធម្ម;តិ និង ជីគីមី។

ជីកំប៉ុស្តm ជីរុក្ខ;តិn�តង ជីJមកសត្វ និងGកសំណល់ជីវឧស្ម័ន ;ជីធម្ម;តិ(�លកសិករ *ចផលិតខ្លួនឯង 
Fយ មិន7ច់ចំ!យâ�ក់។ ជីកំប៉ុស្តពី ៣ + ១០Îន *ចយក+¸ក់5្វើ;ជីj�ប់7ត។ ½ើម�្បីបç្ករ  
Gរ7ត់បង់ជី;តិ គួរ�ស់ដី¸ក់ជីកំប៉ុស្តÆះ។ ក្នុងដំ!ក់Gល  ��ូវកំពុងលូតJស់ កសិករ *ច ̧ ក់ ជីកំប៉ុស្ត (�ល 
រលួយសព្វល្អ។ ជីរុក្ខ;តិ n�តង ដូច; Chromolaena odorata (ទo=�ន��ត្ត) ;½ើម គួរ¸ំ និង¸ក់ ���Êប់H�ម 
និង��Êប់Oើដី។ ស¨្ណ�ក�ៀងមិន>�ឹម��ល្អសø�ប់ ប�្កើនជី;តិដី ប៉ុ�!ះ�� ប៉ុÈ្ត���មÊំងផ្តល់â�ក់ចំó�ញ 
�ៀតផង ±ើសិន¸ំ+� ½ើម រដូវ â�ំង  Fយ«�ើ សំóើម �សល់ ក្នុងដី។ កសិករគួរភ្ជួរកp��ំងកប់ក្នុងដី�¾មៗប{=ប់ 
ពីY�មូលផលរួច ;;ង ដុត+qល K�ះ+;Y�ភព ជី;តិដីដ៏ល្អមួយ។

Y�សិន±ើមិន*ចរក7ន ឬខ្វះជីធម្ម;តិ កសិករ*ច«�ើជីគីមីជំនួស+។ ជីគីមី ៣Y���ទ ̄ ើញ�ន«�ើ ;ទូ+  
�កម្ពុ;គឺ៖ *សូត ផូស្វ័រ និងបូ៉3ស�្យូម។ ;លក្ខណៈប¦្ច�ក��ស ជីÊំងÆះ គួរ«�ើ+ដូចត+៖ ជី�ន%រ�តុ 
ផូស្វ័រ គួរ«�ើជីj�ប់7តដីC��\�លភ្ជួរ និងក្នុង\�ល ��ូវ¦�ញ<្ក។ បរិ�ណ >�?វ«�ើ គួរ��ប3ម Gរ¨�{ំរបស់ 
CARDI ។ Gរដកពិrធ;ក់[្ត�ង �មូល¸¹ន ក៏គួរ5្វើ�ើង(�រ។

៤.២.៧. �រ��ប់��ងទឹក

��វូY���ទនីមួយៗ �នត4�?វGរទឹកខុសៗ�Ì។ ពូជ��វូសø�ប់C�ខ្ពង់�ប >�?វGរទឹកតិច;ង ��វូដី ទំ{ប។ 
��វូដីទំ{ប >�?វ�នGរ��ច��ព និងGរOើកភ្លឲឺ�្យ�ំÊំ។ សø�ប់ Gរស្ទងូ��វូវិញ គួររក��ជ��ទឹកពី ១-៥សម។ 
ក្នុងដំ!ក់Gល��ូវកំុពុងលូតJស់ ;ពិ��សក្នុង\�ល ភ្ជួរ ទឹកគួរ�នជ�� ២,៥សម។ គួរបង្ហូរទឹក¦�ញ ពីC� និង 
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ទុក+ដូ¦្ន�ះចំនួន ២-៣ ្ង� ±ើសិនគិត~ មិន�នGរ�ំងស្ងួតÆះ��។ �ចុងរដូវវស�� កង្វះទឹក��ង ើត �ន�ើង 
��តុ&�ះGររក��ឲ�្យ�នទឹក�ក្នុងC� រហូតដល់ចុង:� +}ំ7ច់!ស់។ Gរអនុវត្ត$�ប&�ះ ទំនង  សø�ប ់�� 
តំបន់ ��ច��ពប៉ុ�!ះ។ សø�ប់តំបន់ ពឹងOើទឹក�្លៀង កសិករគួរជីក��ះទំហំ ២០ម x ១០ម សø�ប់ទប់ទល់  
នឹងGរ�ំងស្ងួត ក្នុងរយៈ\�ល ខ្លី។

៤.២.៨. �រ��ប់��ងប����ច�� សត្វច�� និងជំងឺ

�នម5�67យ;þ�ើនសø�ប់��ប់��ងOើបH&�ច��។ Gរភ្ជួរគួរអនុវត្តOើដី�ើម �ើយបន្តFយ Gរ 
�ស់ផង ½ើម�្បី ៀរÍ្ទ�ដីឲ�្យ�្មើល្អ។ គួរបំ<¾ញ&�ច��Fយ-� ឬFយឧបករណ៍8�្ស�ងៗ ឲ�្យ7ន ២ដង គឺ ១៥ ្ង� 
H�យ\�ល ស្ទូង និង ១៥ ្ង�ប{ =ប់ពីÆះ�ៀត ប៉ុÈ្ត�>�?វ�្អ�ក3មGរលូតJស់&�(�រ។ Y�សិន±ើGរអនុវត្ត&�ះ 
មិន�ន Y�សិទ្ធ�ព�� គួរ«�ើ~Ìំស�¾ប់&�។

�នវិធី��ន;តិពុល;þ�ើន សø�ប់Gរ��ប�់�ងសត្វច�� និងព�67លជំងឺ��ូវ ប៉ុÈ្ត�±ើសិន����ន បH 
កសិករ គួរ«�ើ~Ìំស�¾ប់សត្វច�� និង~Ìំស�¾ប់ផ�្សិត។

៤.៣. កb�ជះឥទ្ធិពល.ើ�រទទួលយកប�្ច�ក��ស�ន���ំឲ�្យ��ើ

@ះបី;�នGរជំរុញឲ�្យ«�ើប¦្ច�ក��ស SRI 3ំងពីយូរមក�ើយក្តី ក៏កសិករ(�លទទួលយក ប¦្ច�ក��ស 
Êំង&�ះ +អនុវត្ត��នតិច{ក់ ±ើ5ៀបនឹងកិច្ចY�ឹង��ងរបស់រ¸¹ភិ7ល និង NGOs ។ �នមូល��តុ;þ�ើន 
(�លបç iក់ ទឹកចិត្តកសកិរក្នុងGរទទួលយករ±ៀបអនុវត្តÊំង&�ះ @ះបី	�7ន បçញ~ +�នY�សិទ្ធ�ពក្នុងGរ 
Oើកកម្ពស់ ជីវ�ពក្តី។ 3មGរសិក��;þ�ើន Fយ%រ SRI )¤ត; សំ»ន់ Oើ Gរស្ទូងÆះ ត4�?វGរ ពលកម្មþ�ើន 
;ក3¤ មួយ ជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយក ប¦្ច�ក��ស &�ះ (FAO 2012; Ly et al. 2012; Barrett et al. 2004; Latif 
et al. 2005; Moser and Barrett 2003; Tsujimoto et al. 2009)។ `�ពីក3¤��ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច ឧបសគ្គ�្ន�ក 
រូបវ័ន្តមួយ ��ំង Gរទទួលអនុវត្ត SRI គឺបHទឹក (�ល ើត�ន� ើងFយ%រលក្ខណៈភូមិ%�្ត� Y�ព័ន្ធFះទឹក 
��¸¹រច{សម្ព័ន្ធ ��ច��ព វត្ត�នទឹក �្លៀង�¾ក់មិន�ៀងÊត់ និងជំនន់រហ័ស (Katambara et al. 2013; Feu-
er 2008; Ly et al. 2012; Beadman 2009; Rappocciolo 2012)។ Gរស្តុកទឹក ;ឧបសគ ្គមួយ�ៀត K �ះ SRI 
ÊមÊរលទ្ធ�ព ��ប់��ងទឹក7នល្អ (Laksana et al. 2013; Yang 2011)។ កង្វះលទ្ធ�ព ទទួល7ន�តុចូល ដូច; 
:�ប់ពូជ ជីសរ ី�ង្គ និងអសរី�ង្គ និងQ�ឿង�៉សុីនកសិកម្ម ក៏	�ស�្ក�ត¯ើញ~ 7ន¸ក់កំហិតOើGរទទួលអនុវត្ត 
SRI Fយកសិករ ផង(�រ (McCarthy et al. 2011; Beadman 2009; Ly et al. 2012; Yang 2011; Feuer 2008; 
Rappocciolo 2012)។ កង្វះលទ្ធ�ព ចូល+ទីផ��រ 7នបçiក់ទឹកចិត្តY�;ជនក្នុងGរ5្វើកសិកម្មÛ�Ë¾ត;មួយ នឹង 
*Gស�តុ  �ើយគិតគូរ>�ឹមកសិកម្មចិញ្ចឹមÿះ ប៉ុ�!ះ (FAO 2012; McCarthy 2011; Lamboll and Nelson 
2012)។ �នរ7យGរណ៍~ កសិករ មិនទទួល7ន ឬ�នលទ្ធ�ពតិចតួចក្នុងGរទទួល7នព័ត៌�ន�្ន�កប¦្ច�ក��ស 
និង ��+ផ�្សព្វផ��យ ប¦្ច�ក��សកសិកម្មសម��ប �ើយ&�ះ;ឧបសគ្គមួយ��ំងGរទទួលយករ±ៀបអនុវត្តÊំង&�ះ 
Y�កប Fយ ទំនុកចិត្ត (Lamboll and Nelson 2012; FAO 2012)។ �នGរOើក�ើង~ កសិករ>�?វ Y�ឈមមុខនឹង 
'និភ័យ&�ច��ដុះþ�ើន Y�សិន±ើ�ត់អនុវត្តវិធីK�ះ��ូវ (Farooq et al. 2011; Pathak et al. 2011)។

Gរសិក��;þ�ើន ក៏រក¯ើញនូវក3¤{{(�លជំរុញGរទទួលយកប¦្ច�ក��ស7នOើក�ើង(�រ។ កំóើន 
ទិន្នផល 7នOើកទឹកចិត្តដល់Gរទទួលយក&�ះ (Mao,Tongdeelert and Chumjai 2008; Beadman 2009: 
Tsurui, Yamaji and Suk 2010)។ Gរ«�ើ�តុចូលតិច;ងមុន ដូច; :�ប់ពូជ និងជីអសរ ី�ង្គ ;½ើម ក៏7ន 
Oើកទឹកចិត្ត កសិករ(�រ (Tsurui, Yamaji and Suk 2010; Namara, Weligamage and Barker 2003)។ ឥទ្ធិពល 
បçiក់ ទឹកចិត្ត #�ត4�?វGរ«�ើ ពលកម្មþ�ើន �នOើក� »ងOើរួចមក�ើយ បុ៉È្ត�Gរសិក��របស់ Uphoff (2007), 
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Satyanaraya, Thiyagarajan and Uphoff (2007) និង Tsurui, Yamaji and Suk (2010) អះ*ង~ SRI ជួយ 
Gត់បន្ថយGរ«�ើពលកម្ម។ �នរ7យGរណ៍បH�ក់~ កសិករ7ន��ើសអនុវត្តGរស្ទូង$�ប SRI K�ះ+ ជួយ សំV� 
ក�¾ំងពលកម្មក្នុងGរដក និង ស្ទូងកូនសំ!បþ�ើន½ើម (Tsurui, Yamaji and Suk 2010)។ 3មGរ¸ំ :�ប់ពូជ 
Fយ<=ល់ SRI ជួយGត់បន្ថយ Gរ«�ើពលកម្ម ±ើ5ៀបនឹងGរអនុវត្តទូ+ និងពលកម្មក្នុងGរស្ទូង (Ly et al. 2012; 
Pathak et al. 2011)។ Gរសិក�� មួយចំនួន8�្ស�ង�ៀត ក៏�ំù� ដល់Gរសន្និ¸¹ន~ Gរ¸ំ:�ប់ពូជ Fយ<=ល់ 
ជួយGត់ បន្ថយGរ«�ើពលកម្ម(�រ (Farooq et al. 2011)។ Gរ¸ំ:�ប់ពូជFយ<=ល់ ជួយGត់បន្ថយត4�?វGរទឹក 
ដូ¦្ន�ះ�ើយ �ើបY�;ជន}ប់8្តើម)¤តOើ រ±ៀបអនុវត្ត&�ះ (Farooq et al. 2011; Pathak et al. 2011)។ Gរទប់ទល់ 
នឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ ;ពិ��ស Gរ�ំងស្ងួត ;គុណតc្ល�មួយ�ៀត#�Gរ¸ំ:�ប់ពូជFយ<=ល់ (Pathak 
et al. 2011; Haefele et al. 2010)។ លទ្ធ�ព ទទួល7នព័ត៌�ន�្ន�កប¦្ច�ក��ស ក៏;ក3¤មួយជះឥទ្ធិពល+Oើ 
Gរទទួលយករ±ៀប5្វើ កសិកម្ម(�ល7ន ̈ �{ំផង(�រ (Lamboll and Nelson 2012)។ Gរសិក�� មួយ�Y���ស 
��ីលç្ក រក¯ើញ~ ក3¤&�ះប�្កើនGរទទួល យករ±ៀបអនុវត្ត#� SRI Fយកសិករ �ើយGល! �នកសិករ 
Gន់�� þ�ើន�ើង+ ចូលរួមក្នុងវគ ្គ បណ្ណុះប!្ខលÆះ �គរយកសិករ (�លទទួលយក រ±ៀបអនុវត្ត7ន ̈ �{ំÆះ 
ក៏Gន់��ខ្ពស់�ើង(�រ (Namara, Weligamage and Barker. 2003)។

៤.៤. t�បខ័ណvវិ-គ

Gរពិនិត�្យ�ើងវិញOើGរសិក���ន��ប់មួយស្តីពី រ±ៀបអនុវត្តÉក់ព័ន្ធនឹង CSA ;ពិ��ស SRI ផ្តល់នូវ  
មូល ¹̧ន  ច��ស់Jស់ សø�ប់កំណត់ពីចÆ¾ះខ្វះ»តក្នងុGរអនុវត្ត;ក់[្ត�ង�កម្ព;ុ ពិ��ស � តំបន់ កសិ<�កូឡូសីុ 
ទ&្ល�%ប និង��គង្គH�ម។ តំបន់Êំង&�ះ ទទួល7នGរយកចិត្តទុក¸ក់þ�ើន Êំងពី សំ!ក់រ ¹̧ភិ7ល និង NGOs។ 
;;ង :�ន់��ជីកកGយរកចÆ¾ះខ្វះ»តÆះ Gរសិក��&�ះព�6�ម [្វ�ងរកវិធីបំ\�ញចÆ¾ះខ្វះ»ត»តÊំងbយ 
3មGរ គិតគូរ ពីឧបសគ្គ និងQ�ឿងOើកទឹកចិត្ត 8�្ស�ងៗ។

រូប�ព ១៖ ��បខ័ណWវិ�គ
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៥. ផលិតកម្ម=�ូវ{bមឃុំសិក�!

Gរ5្វើC�;មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតចម�្បង	��ក្នុង ឃំុសិក��Êំង  ៨។ Y�;ជនY�0�ល ៩៨% �ឃំុ ÊំងÆះ 
Y�កប Gរçរចម�្បងក្នុងវិស័យកសិកម្ម (NCDD 2010)។ ��ូវវស��  �ន¸ំ���ប់ឃុំ រីឯ��ូវâ�ំង�ន¸ំ��ក្នុង ៤ឃុំ 
ប៉ុ�!ះ។

រូប�ព ២៖ Y�តិទិន¸ំដំ!ំ�3មភូមិសិក��
 A M J J A S O N D J F M A 

  
EMV: TH
EMV: CA
EMV: KC
EMV: TTKC
EMV: TV
EMV: OK
MMV: TH
MMV: CA
MMV: TTKC
MMV: TV
MMV: TKS       
MMV: SV
MMV: OK
LMV: TH
LMV: CA
LMV: TTKC
LMV: TV
LMV: TKS
LMV: SV
LMV: OK

   
TH       
KC       
TKS       
OK       

   
OK       

  
TH       
CA       
TTKC       

Y�ភព៖ Gរពិ�ក�� និងបទស�ëសន៍ ក្នុងËÌំ២០១៤



13ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១០០

��ូវវស�� ៤Y���ទ �ន¸ំ�ក្នុងឃុំសិក��៖ EWS១០ និង ��ូវÉក់ក!្ខលរដូវវស�� (MWS) (�លរួម�ន 
EMV, MMV និង LMV ។ EWS Gន់���នY�;Y�ិយ�ព�ើង K�ះ+ជួយឲ�្យកសិករ*ច¸ំ7ន ២ ឬ ៣ដង ក្នុង 
មួយËÌំ Fយ%រ+សុី�Ìនឹងលក្ខណៈពូជ��ូវ��ល ដូច; IR504, IR85 និង IR66 ។ រ¸¹ភិ7ល ក៏Y�ឹងជំរុញGរ 
អនុវត្ត&�ះ(�រ K�ះ+រួមចំ¨�កជួយទប់ទល់នឹង Gរ��Y�zល#�របបទឹក�្លៀង និង កូនរដូវâ�ំង�ក្នុងរដូវវស�� (�ល 
��ង   ើត�ើង ក្នុង
�កក្ក¸ និង សី'។ Gរ¸ំ��ូវ EWS ��ង}ប់8្តើម �
���% ឬ ឧស� �ើយ រួច�ល់អស់ 
�
�កក្ក¸ ឬ សី' ចំ¨�កឯ Gរ¸ំ��ូវ EMV សø�ប់Y���ទ��ូវ MWS }ប់8្តើម�
�កក្ក¸ ឬ សី' និង 
Y�មូលផល�
�កH្ញ ឬ វិច្ឆិG។ Gរ¸ំ��ូវ MWS Fយ«�ើពូជ MMV និង LMV }ប់8្តើម�
�ឧស� ឬ មិថុ{ 
�ើយចប់អស់�
�ធ្នូ (រូប�ព ២)។ Gរ¸ំ��ូវâ�ំង (DS) (�លþ�ើន«�ើពូជ EMV }ប់8្តើម�
�ធ្នូ ឬ មក� 
�ើយ Y�មូល ផល�
� មី{ ឬ ��%។ ដំ!ំលក់យកâ�ក់ ក៏�ន¸ំផង(�រ�ក្នុងឃំុចំនួន ៣។ សø�ប់Gរ¸ំដុះ 
�រដូវវស�� Y�ព័ន្ធពឹង�្អ�កOើទឹក�្លៀង ើ̄ញ�ន;ទូ+;ង	� �ក្នុងប!្ខភូមិសិក�� (រូប�ព ៣)។

រូប�ព ៣៖ Y�ភពទឹក�រដូវវស�� ËÌំ២០១០

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

ពឹង�្អ�កOើទឹក�្លៀង Y�bយ/ទំនប់ ទ&្ល�/អូរ/��ះ អណ្ណូងខួង ��ះជីក
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Y�ភព៖ NCDD 2010

�្អ�កOើរ7យGរណ៍��សួងកសិកម្ម ផលិតកម្ម��វូÊំង�រដូវវស�� និងរដូវâ�ងំ កំពុង ើន�ើង � ��ប់��ត្ត។ 
ផលិតកម្ម��ូវវស��ក្នុង ២��ត្ត �តំបន់��គង្គH�ម �នþ�ើន;ង �តំបន់ ទ&្ល�%ប (រូប�ព ៤)។ ;មធ�្យម 
កសិករ �នដីC�ទំហំ ១២៥០ហិក3សø�ប់��ត្តកំពង់ËÌំង ១៧៥៤ហិក3 សø�ប់��ត្តកំពង់ធំ ១១៦១ហិក3  
សø�ប់��ត្ត]�/�ង និង ០,៩១៣ហិក3សø�ប់��ត្ត3y�វ (NIS and MAFF 2014)។ @ះ�៉ង!ក្តី កសិករ; 
þ�ើន{ក់ �នដីC� តិច;ង ១ហិក3 �ើយ ៦៨% #�កសិករ�ឃុំ�យ ក្នុង��ត្ត]�/�ង ស្ថិតក្នុង��ុម&�ះ។

១0 Gរ5្វើC� EWS ក៏�ន«�ើ��ូវ EMV ផង(�រ។
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រូប�ព ៤៖ ផលិតកម្ម��ូវ និងÍ្ទ�ដីY�មូលផល ËÌំ២០០៩-២០១៣
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កំពង់ËÌំង កំពង់ធំ ]�/�ង 3y�វ

Y�ភព៖ MAFF 2013

ស�æល់៖ WSP៖ ផលិតកម្ម��ូវវស��

 DSP៖  ផលិតកម្ម��ូវâ�ំង

 HA៖  Í្ទ�ដីY�មូលផល

រូប�ព ៥៖ ទំហំÍ្ទ�ដី¸ំ��ូវក្នុងËÌំ២០១០
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��នដីC� ដីC�តិច;ង ១ហិក3 ដីC�þ�ើន;ង ១ហិក3
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កំពងËÌំង កំពង់ធំ ]�/�ង 3y�វ

Y�ភព៖ NCDD 2010
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Áង3មរ7យGរណ៍��សួងកសិកម្ម ��ូវâ�ំង និង��ូវវស�� �នទិន្នផលខុស�Ì Fយ��ូវ� រដូវវស�� 
ផ្តល់ពី ២ + ៣,៥Îន/ហិក3 �ើយ��វូ�រដូវâ�ងំ ផ្តល់ពី ៤ + ៤,៨Îន/ហិក3 (រូប�ព ៦)។ Gរ��Y�zល&�ះ 
 ើត�ន�ើងពីរដូវមួយ+រដូវមួយ �ើយក៏ខុស$្ល�ក�Ìរ+ងពូជ��ូវ�ន រយៈ\�ល¸ំដុះខុសៗ�Ì(�រ។ �្អ�ក3ម Gរ 
ពិ�ក�� និងបទស�ëសន៍�ក្នុងឃុំសិក�� ��ូវ��ល�ន ទិន្នផលខ្ពស់;ង��ូវពូជ8�្ស�ង�ៀត។ �ឃំុ��ពុំឈូក 
��ូវ IR85 ផ្តល់ទិន្នផលរហូតដល់ ៧Îន/ហិក3។ ��ូវ 504 និង IR66 ក៏ផ្តល់ទិន្នផល ខ្ពស់(�រ�ឃុំអូរគន្ធរ រហូត 
ដល់ ៥ + ៧Îន/ហិក3។ ទិន្នផលខ្ពស់&�ះ�ន;ប់Êក់ទងនឹងGរ«�ើជីគីមី þ�ើន និងGរផ្គត់ផ្គង់ទឹក��ប់: �ន់។ 
ពូជ��ូវក!្ខល (MMV) �នទិន្នផលល្មម ក្នុងបរិ�ណ;មធ�្យម ៣Îន/ហិក3 រ ីឯ��ូវធ្ងន់ (LMV) ផ្តល់ទិន្នផល 
Y�0�ល ២Îន/ហិក3។ កសិករក៏7នâ�ប់ពី  ទិន្នផលខុស�Ìរ+ង��ូវស្ទូង នឹង��ូវពU�ះផង(�រ (សូម�ើលក្នុង 
�្ន�កលទ្ធផល ��វ��វ)។

រូប�ព ៦៖ ទិន្នផល ËÌំ២០០៩-២០១៣ (Îន/ហិក3)

2009 2010 2011 2012 2013

25
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5

0
WS DS WDS WS DS) WDS WS DS WDS WS DS WDS

កំពង់ËÌំង កំពង់ធំ ]�/�ង 3y�វ

Y�ភព៖ MAFF 2013
សំ�ល់៖ WS៖ ��ូវវស��
 DS៖  ��ូវâ�ំង
 WDS៖ ��ូវវស�� និង��ូវâ�ំង

៦. លទ្ធផលរក�ើញ
៦.១. រ�ៀបអនុវត្ត SRI បច្ចុប�្បន្ន

រ±ៀបអនុវត្ត SRI �ន�ពខុស�Ì+3មតំបន់កសិ<�កូឡូសុី និង%¡ន�ព��ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច។ SRI � 
តំបន់ពឹងOើទឹក�្លៀង និងតំបន់ពឹងOើY�ព័ន្ធ��ច��ព មិនខុស�Ì�� K�ះដីC�ពឹងOើY�ព័ន្ធ��ច��ព មិន�ន  
Y�ព័ន្ធFះទឹក ដូ¦្ន�ះកសិករ�នGរលំ7កក្នុងGរFះទឹក¦�ញពីC�របស់ខ្លួន។ XលGរណ៍ និងជំ'ន {{#� 
SRI មិន7នយកមកអនុវត្តÊំងអស់�� K�ះកសិករ��ងយក+មកy�ស4�zល+3ម%¡ន�ព<=ល់របស់ខ្លួន។ SRI 
ក៏�នអនុវត្តខុសៗ�Ì(�រ @ះបី�ក្នុងភូមិ��មួយក្តី (3�ង ៤)។
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៦.១.១. �រ|�ើស}ីសពូជ=�ូវ

កសិករ�ក្នុងឃុំ{{(�ល>�?វ7នស�ëស �ន«�ើâ�ស់ពូជ��ូវ ៣មុខ។ ប៉ុÈ្ត��្អ�កOើខ្លឹម%រGរពិ�ក�� 
កសិករចូលចិត្ត«�ើពូជទំ&ើប សø�ប់��ូវ�½ើមរដូវវស�� និងរដូវâ�ំង។ ��ូវពូជទំ&ើប �នដូច; IR66 IR 504 11  
និង  IR 85 12 , ��ូវពូជY�7�ណី�នGរy�លំអ �នដូច; �ំងជ័យ <្ករំដួល សូ�៉លី និង<្កម្លិះ និងពូជY�7�ណី 
រួម�ន ��ញុល {ងឃុន និង{ងទំុ។ ក្នុងរដូវវស��ចំតួ កសិករ«�ើ��ូវពូជY�7�ណី និងពូជ Y�7�ណី�នGរy�លំអ។ 
��ូវពូជ ទំ&ើប(�ល��បដណ្ណប់Í្ទ�ដី ៤១% #�ដីC�សរុប គឺ�នមួយ�គធំ ស្ថិត ��គ»ងត�្បូង#�Y���សកម្ពុ;។ 
��គÉយព�្យ�ន ២៧% #�Í្ទ�ដី¸ំ��ូវY�7�ណី �ើយ�គក!្ខល�ន ១៧% #�Í្ទ�ដី¸ំ��ូវ Y�7�ណី�ន 
Gរ y�លំអ (Wang 2012)។ ��តុផលចម�្បងក្នុងGរ��ើស�ីស ពូជ��ូវក្នុងឃំុសិក��ÊំងÆះ គឺតc្ល��Oើទីផ��រ 
%¡ន�ព   �្ស�>�%�្ត� ចំណvលចិត្តអ្នកហូប ទិន្នផល 'និភ័យ និង�ពធន់។ ;ពិ��ស ½ើម�្បីទប់ទល់នឹងGរ��Y�zល 
*Gស�តុ កសិករ7ន<¾ស់ប្តូរពី Gរ«�ើ ពូជ��ូវធ្ងន់Y�Gន់រដូវ +«�ើ ពូជ��ូវ��លមិនY�Gន់រដូវ។ �\�ល 
សួរ~ ��តុអ្វី មិន ��ើស«�ើក្នុងចំ�មពូជ��ូវÊំង ១០មុខ (�ល��សួងកសិកម្ម7ន¨�{ំ �ត់�យGរណ៍~ 
ពូជÊំងÆះ មិន�នតc្ល�ល្អ�Oើទីផ��រ �ើយមួយចំនួនមិនសម��បសø�ប់%¡ន�ព�ត់��។

��ត្ត]�/�ង មិន>�ឹម�នÍ្ទ�ដីC�ធំ;ង	�ក្នុងចំ�ម��ត្តសិក��ÊំងបួនÆះ�� ប៉ុÈ្ត���ត្ត&�ះក៏�នÍ្ទ�ដីC� 
ធំ;ង	�(�រ ±ើ 5ៀបនឹង��ត្ត8�្ស�ង�ៀត (MAFF 2013)។ �រដូវវស�� MMV �នចំ¨�កដី¸ំដុះសរុបធំ;ង	�ក្នុង 
បួន ��ត្ត &�ះ ប{=ប់មកគឺ EMV (រូប�ព ៧)។ �រដូវâ�ំង ��ត្ត3y�វ និង]�/�ង �នÍ្ទ�ដី¸ំដុះធំ;ង	� K�ះ�ន 
Y�ព័ន្ធ��ច��ព។ ទិន្នន័យOើឃំុ{{ពីËÌ២ំ០០៨ ដល់ ២០១០ របស់ NCDD �ក្នងុប!្ខញ អុិនធឺណិត បçញ~ 
ទឹកH�មដីក៏>�?វ7ន«�ើâ�ស់(�រក្នុងរដូវ¸ំដុះនីមួយៗ ក្នុង��ត្តÊំង&�ះ។

រូប�ព ៧៖ ពូជ��ូវ និងÍ្ទ�ដី¸ំដុះ ក្នុង��ត្ត7នចុះសិក�� ËÌំ២០១៣
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Y�ភព៖ MAFF 2013

១១ ពូជ&�ះ �នY�ភព½ើមមកពីY���សZៀត!ម (Wang 2012)។
១២ ពូជ&�ះ �នY�ភព½ើមមកពីY���សZៀត!ម។ +*ច;ពូជTH85 (�ល	�7នផ�្សព្វផ��យសø�ប់5្វើC�ពឹងOើទឹក�្លៀង 

និង C�Y�½�ញទឹក�នGរ��ច��ព(Wang 2012)។



17ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១០០

Y�អប់ ១៖ ផលិតកម្ម��ូវ<្ករំដួលក្នុង��ត្ត]�/�ង
ក្នុងប៉ុ{�នËÌំចុងH�យ&�ះ កសិករក្នុង��ត្ត]�/�ង7ន}ប់8្តើមយកចិត្តទុក¸ក់នឹងពូជ��ូវ<្ករំដួល K�ះ+ 

�ន តc្ល�ល្អ�Oើទីផ��រ (១២៥០�ៀល/គក សø�ប់��ូវវស��) និងrហ៊ុយចំ!យតិចក្នុងGរផលិត។ +ក៏; 
ពូជ ��ូវ��អូប � ើយស័ក្តិសម+នឹងY�ព័ន្ធកសិ<�កូឡូសីុក្នុង��ត្តផង(�រ។ ពូជ��ូវ&�ះ�នចំ¨�ក ២៣,២៩% 
#�Í្ទ�ដី¸ំដុះ��ូវវស��សរុបក្នុង��ត្ត]�/�ង�ËÌំ២០១៣ �ើយ ៦៥% #�ភូមិÊំងអស់�ក្នុង��ត្ត កំពុង¸ំ ��ូវ 
ពូជ&�ះ រីឯÍ្ទ�ដី¸ំដុះក៏ ើន�ើងពីមួយËÌំ+មួយËÌំ។

±ើ5ៀបនឹងពូជ IR (�លផ្តល់ទិន្នផលដល់ ៤,៦Îន/ហិក3 ពូជ<្ករំដួលផ្តល់7ន�� ៣,២Îន/ហិក3 
ប៉ុ�!ះ ប៉ុÈ្ត�+ផ្តល់អA�ចំó�ញ7នខ្ពស់;ង Fយ%រពូជ IR លក់7ន ្ល�Êប;ង។
<្ករំដួល ;ពូជ��ូវក!្ខល (MMV) (�ល>�?វ¸ំដុះពី
�ឧស� ដល់ វិច្ឆិG។ Áង3មGរ5្វើស�ëសន៍ 

;មួយ PDA ពូជ&�ះ*ច¸ំ7ន}ប់ពី
�តុJ វិច្ឆិG ឬ ធ្នូ K�ះ*ច�ន�្លៀងក្នុង
�ធ្នូ ឬ មក� �ើយកសិករ*ច
បំ\�ញបÈ្ថ�មFយយកទឹកពីអណ ្ណូង។

Y�ភព៖ PDA Prey Veng 2013

៦.១.២. �រ}ៀបចំ��ប់ពូជ

កសិករ�គþ�ើន �នវិធី�ៀបចំ:�ប់ពូជ�ៀងៗខ្លួន សø�ប់GរK�ះ និងស្ទូង។ កសិករខ្លះ 5្វើបច្ចុប�្បន្ន�ពវិធី 
របស់ខ្លួន �\�ល7ន�ៀនប¦្ច�ក��សពីGរបណ្ណុះប!្ខល ផ្តល់Fយ PDA/DAOs និង NGOs។ រ±ៀប �ៀបចំ 
:�ប់ពូជ >�?វ7នកំណត់�ើង�ក្នុងមូល¸¹ន។ កសិករ�ឃុំចុងអំពិល និង��ពុំឈូក 7ន%កល�្បង ̧ ំ:�ប់��ូវ 
របស់ ពួក	� ÊំងOើដីស្ងួត និងដី�ើម។ :�ប់ពូជ 	�A�ំទឹក+មួយយប់ និង<iប់+មួយយប់ ប{=ប់មក យក+ K�ះ 
Oើដី �្អ�តទឹក/ដីភក់។ ±ើដីÆះមិន�្អ�តទឹក�� 	�ក៏*ចK�ះ :�ប់ពូជស្ងួត 7ន(�រ។ Gរ5្វើ$�ប&�ះ ជួប'និភ័យ#� 
�្លៀងមិន�¾ក់ មកÊន់\�លZ�J។ ករណីÊំង&�ះ Éក់ព័ន្ធនឹង ដី��នY�ព័ន្ធ��ច��ព ឬដីពឹង�្អ�កOើទឹក�្លៀង។ 
កសិករ�ឃុំអូរគន្ធរ �នវិធី�ៀបចំ:�ប់ពូជ ខុស$្ល�កពី&�ះ បន្តិច K�ះពួក�ត់�នទឹក��ច��ព។ �នវិធី ២�៉ង    
ដូច�Ìគឺ GរA�ំទឹក និង<iប់:�ប់។ : �ប់ពូជ>�?វ A�ំទឹក និង<iប់ដូចធម្ម3 (A�ំទឹកមួយ ្ង� និង<iប់ មួយ ្ង��ៀត) 
�ើយK�ះ+Oើដីភក់ ��មុននឹងK�ះ:�ប់ កសិករ>�?វFះទឹក¦�ញពីC�សិន។ Y�សិន±ើមិនFះ ទឹក¦�ញ��Æះ 
ពូក	� :�ន់��8�្សើម:�ប់ �ើយK�ះ + <=ល�់�ម្តង។ Y�;ជន�ឃំុ8�្ស�ងៗ�ៀតក៏ �យGរណ៍ ផង(�រ~ 7ន%ក 
ល�្បង «�ើ វិធី8�្ស�ងៗក្នុងGរ�ៀបចំ :�ប់ពូជសø�ប់K�ះOើY���ទដី8�្ស�ងៗក្នុងឃំុ របស់ខ្លួន។ ពួក�ត់មិន7ន អនុវត្ត  
3ម Êំង��ុង នូវវិធីនិង ប¦្ច�ក��ស (�ល�នOើក�ើងក្នុងGរបណ្ណុះប!្ខលÆះ��។ �ត់7ន  អនុវត្តJយ�Ì នូវ 
ប¦្ច�ក��ស ទទួល7នពីGរបណ្ណុះប!្ខល �ើយនិងវិធី(�ល�ត់�¾ប់7នអនុវត្ត កន្លងមក។

សø�ប់Gរស្ទូង��ូវ >�?វ�ៀបចំ~Ìលមួយ។ @ះបីកសិករខ្លះ ទទួល7នGរបណ ្ណុះប!្ខលពីរ±ៀប �ៀបចំ 
~Ìល ក៏Fយ  ក៏�ត់���«�ើវិធី3មទ�¾ប់}ស់ដ(�ល។ �ត់អនុវត្ត��ជំ'នខ្លះៗ�ក្នុងរ±ៀប(�ល	�7ន ̈ �{ំ 
ប៉ុ�!ះ �ើយ គូបផ�្សំ+;មួយនឹងចំó�ះដឹង និង%¡ន�ព;ក់[្ត�ង�ក្នុងមូល ¹̧ន។

៦.១.៣. �រ}ៀបចំដី��

>�?វភ្ជួរ�ស់ និង ៀរÍ្ទ�ដីឲ�្យ�្មើ �ើបដីC�7ន�ៀបចំ�ើយ2�ច7ច់សø�ប់Gរស្ទូង ឬK�ះ។ ;ទូ+ 
>�?វភ្ជួរដីពីរដង �ស់មួយដង និង ៀរដីឲ�្យ�្មើមួយដង។ បុ៉È្ត�សកម្ម�ពÊំង&�ះ>�?វ5្វើញឹកüប់ប៉ុ!! *��័យ Oើ 
Y���ទ #�ម5�67យ ភ្ជួរដី និងវិធី%បK�ះ��ូវ។ ;ទូ+ Gរភ្ជួរ>�?វ5្វើពីរដង Y�សិន±ើ កសិករ *ច�ន លទ្ធ�ព 
«�ើ Q�ឿងយន្ត ឬ«�ើសត្វ។ �ឃុំ��ពុំឈូក កសិករភ្ជួរដី��មួយដង�� Fយ«�ើ Q�ឿងយន្ត K�ះ+ ្ល�។ �ឃំុអូរគន្ធរ 
	�ភ្ជួរដី ��មួយដង(�រ Y�សិន±ើ>�?វK�ះ �ើយភ្ជួរពីរដងY�សិន±ើ>�?វ ស្ទូង។ កសិករក៏7ន�យGរណ៍ពីGរ<¾ស់ប្តូរ 



18 Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត�្ន�កប¦្ច�កវិទ�6កសិកម្ម ក្នុងGរបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ

វិធី¸ំដុះផង(�រ Fយ%រ �្លៀង�¾ក់មិន�ៀងÊត់។ ពួក	�មិន រង់}ំÊល់�� �នទឹក�្លៀង��ប់:�ន់ដូច ពីមុនÆះ��។ 
{បច្ចុប�្បន្ន�ត់}ប់8្តើម Gរçរ�¾មៗ H�យ\�ល�ន�្លៀង �¾ក់ ដំបូងក្នុងរដូវវស��។

៦.១.៤. សំHប

ក្នងុចំ�មឃំុÊំង ៨ �ន�� ៤ឃំុបុ៉�!ះ (�ល5្វើ��វូសន្ទងូ (3�ង ៣)។ *យុសំ!ប*��យ័Oើ ពូជ��វូ 
និង បរិ�ណទឹក(�ល�ន។ កសិករដឹង~ កូនសំ!ប�ខ្ចី�នផលិត�ពខ្ពស់ ដូ¦្ន�ះ��ងព�6�ម«�ើâ�ស់+  
ឲ�្យ7ន þ�ើនបំផុត3ម(�ល*ច5្វើ7ន ប៉ុÈ្ត�ក៏*��័យOើបរិ�ណទឹក(�ល�ន(�រ។ 	�}ប់8្តើម ស្ទូង��ូវ�\�ល   
ដី�ន សំóើម �ើយY�សិន±ើសø�ប់ដីC�ពឹង�្អ�កOើទឹក�្លៀង \�លZ�J�្លៀង�¾ក់ គឺ�ន %រៈសំ»ន់ 
»¾ំង!ស់ Y�សិន ±ើ �ន�្លៀង�¾ក់Êន់\�លZ�J 	�*ចស្ទូងសំ!បខ្ចី7ន បុ៉È្ត�5្វើដូ¦្ន�ះ មិន ើត�� Y�សិន±ើ 
�្លៀង �¾ក់យឺត\�ល។ កូនសំ!បគួរ�ន*យុ;មធ�្យមពី ១៥ + ៣០ ្ង�។

៦.១.៥. វិធី�ំ

Gរស្ទូង��ូវ និងGរK�ះ:�ប់ *��័យOើ%¡ន�ព និងរ±ៀបអនុវត្ត�ក្នុងមូល ¹̧ន។ 	�«�ើGរស្ទូង 
K�ះ��ូវ�ន�ពធន់j�ំ +នឹងសត្វច�� និង&�ច��។ �ឃុំធ្លកZៀន កសិករស្ទូង��ូវ½ើម�្បីទប់ទល់នឹង&�  
ច��។ Y�សិន±ើ«�ើវិធីK�ះ�ើយ��ន�្លៀង�ៀត &�ច��ដុះOឿន!ស់។ �ឃំុ%Jវិស័យ កសិករ និយមស្ទងូ 
K�ះផ្តល់ ទិន្នផលខ្ពស់;ងសø�ប់ពូជ��ូវ(�ល�ត់«�ើ  �ើយក៏>�?វ%¡ន�ពដីក្នុងឃំុÆះផង។ �តំបន់ខ្លះ កសិករ 
K�ះ��ូវ K�ះ�ត់មិន}ំ7ច់>�?វចំ!យ\�ល>�zតពិនិត�្យដី។ បច្ចុប�្បន្ន Fយ%រ កង្វះក�¾ំងពលកម្ម កសិករ 
7ន<¾ស់ប្តូរពីGរស្ទូង +K�ះ��ូវវិញ @ះបី�ត់ដឹង~ 7នទិន្នផលÊប ;ង  ក៏Fយ។ កសិករខ្លះ (�លស្ទូង��ូវ 
7ន«�ើរ±ៀបអនុវត្ត SRI ដូច; Gរស្ទងូ;ជួរ Gរ��ើស�ីសសំ!ប �ំមួន Gរស្ទងូកូន សំ!ប ពីមួយ½ើម+បី½ើម 
ក្នុងមួយគុម្ព Fយ«�ើកូនសំ!ប�ខ្ចី។ ក្នុងចំ�មឃំុសិក�� {{ ឃំុធ្លកZៀន �នអ្នក«�ើវិធី%្រស្តÊំង&�ះ 
þ�ើន;ង	� K�ះអង្គGរ CEDAC 7ន5្វើGរក្នុងឃំុ&�ះ;យូរ មក�ើយ។ បុ៉È្ត�កសិករក្នុងឃំុ&�ះ ក៏7ន%កល�្បង 
វិធីK�ះ ��ូវផង(�រ ½ើម�្បីGត់បន្ថយក�¾ំងពលកម្ម។

កសិករ(�លK�ះ��ូវ �ត់«�ើâ�ស់បរិ�ណ:�ប់ពូជខុសពីGរ¨�{ំ Fយ�្អ�ក3ម%¡ន�ពក្នុងតំបន់ 
និងY���ទ ពូជ��ូវ ���ត្ត3y�វ ]�/�ង និងកំពង់ធំ កសិករខ្លះ(�ល«�ើâ�ស់ពូជ��ូវរបស់Zៀត!ម 7ន¸ំ 
%កល�្បង Fយខ្លួនឯង ½ើម�្បីដឹង~>�?វ«�ើ:�ប់ពូជចំនួនបុ៉!!។

3�ង ៣៖ វិធី¸ំ

��ត្ត ឃុំ K�ះ ស្ទូង ជីសរី�ង ្គ 
(រ��ះ/ហិក3)

ជីអសរី�ង ្គ 
(គក/ហិក3)

កំពង់ËÌំង
ធ្លកZៀន (ធវ) X 14 30

3ំង��%ំង (តកស) X X 16 75

កំពង់ធំ
អូរគន្ធរ (អគ) X NA 200

%Jវិស័យ (សវ) X X 15 100

]�/�ង
ចុងអំពិល (ចអ) X 15 150

�យ (ធ) X NA 200

3y�វ
��ពុំឈូក (កឈ) X NA 350

>�Éំងធំ»ងPើង (តធខជ) X X 20 NA
Y�ភព៖ បទស�ëសន៍ និងGរពិ�ក��ក្នុងËÌំ២០១៤
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៦.១.៦. �រ��$�ដី

ជីសរី�ង ្គ �នGរ �̈{ំ;þ�ើនឲ�្យ«�ើ  ½ើម�្បី7នទិន្នផលខ្ពស់។ ជីកំប៉ុស្ត �ន«�ើក្នុងឃំុÊំងអស់ Oើក#�ង 
���ឃុំ អូរគន្ធរ �យ និង��ពុំឈូក (�លកសិករគិត~ >�?វGរ\�លយូរ\�ក ½ើម�្បីទទួល7ន លទ្ធផលល្អ �ើយ�ត់ក៏ 
លំ7កនឹងដឹកជញ្ជូន++ដីC�(�ល�Ë,យ និង�យ7៉យ¸ច់ពី�Ì។ បរិ�ណ ជីកំប៉ុស្ត(�ល	�7ន¨�{ំ ��Y�zល 
ខុស�Ì+3មY���ទដី បុ៉È្ត�បរិ�ណ7ន«�ើ;ក់[្ត�ង+តិច;ងÆះ �ៀត K�ះកសិករ«�ើ>�ឹម��បរិ�ណ (�ល 
�ត់  *ច�៉ងប់រង7ន។

ជីអសរី�ង្គ ក៏	�7ន �̈{ំឲ�្យ«�ើផង(�រ Y�សិន±ើជីសរី�ង្គមិន�ន��ប់:�ន់ ឬមិន*ច«�ើ7ន។ ឆ្លង3ម  Gរ 
បណ្ណះុប!្ខល;þ�ើនវគ្គ កសិករខ្លះ7នដឹងពីY���ទជី និងបរិ�ណ>�?វ«�ើ OើដីY���ទខុសៗ�Ì។ @ះ�៉ង&�ះក្តី  
Y�សិន ±ើកសិករមិន�នលទ្ធ�ពទិញជី�� �ត់ក៏មិន*ច«�ើ+3មGរ¨�{ំ(�រ។ កសិករ 8�្ស�ង�ៀត 7ន«�ើជី 
សរី�ង្គ   þ�ើន!ស់ K�ះមិនដឹង~គួរ«�ើប៉ុ{�ន �ើយPឿ~ 5្វើដូ¦្ន�ះ+ផ្តល់ទិន្នផលGន់�� ខ្ពស់ ឲ�្យ�ត់។ �ឃុំ 
ធ្លកZៀន (�លអង្គGរ CEDAC 7នចុះ5្វើGរ;យូរមក�ើយÆះ ចំó�ះដឹងរបស់ កសិករ 7ន ើន�ើង��ម�ៀត    
អំពីរ±ៀបអនុវត្ត SRI �ើយអ្នកខ្លះ7នÊំងផលិត��ូវសរី�ង្គលក់+ឲ�្យ CEDAC �ៀតផង។

៦.១.៧.  �រ��ប់��ងទឹក

ដីC��នY�ព័ន្ធ��ច��ព ��ងY��ើរ;ងដីពឹងOើទឹក�្លៀង K�ះក្នុងXលGរណ៍របស់ SRI ក4�ិតទឹក 
>�?វ7ន កំណត់ច��ស់ក្នុងដំ!ក់Gលនីមួយៗ#�GរលូតJស់��ូវ �ើយដី>�?វ���ប�្មើ។ សø�ប់Y�ព័ន្ធ¸ំដុះ 
ពឹងOើទឹក�្លៀង កសិករ�នGរលំ7កþ�ើនក្នុងGររក��ឲ�្យ�នទឹកក្នុងC� Y�សិន±ើ�ត់មិន�ន��ះ ឬអូរ 
បÈ្ថ�ម  Oើទឹក�្លៀង��។ កសិករ(�ល�នដី�y�្ប�រ��ះ ឬអូរ *ចFះទឹកOើស¦�ញពីដីC�របស់ �ត់7ន។ 
Gរបណ្ណុះប!្ខល »ង កសិកម្ម Fយ PDA ឬ NGOs 7ន5្វើឲ�្យកសិករ�នGរយល់ដឹងGន់��Y��ើរពីក4�ិតទឹក   
(�ល >�?វ �ន  សø�ប់GរលូតJស់ របស់��ូវ។ ពួក�ត់'ក់ដូច«�ើâ�ស់ចំó�ះដឹង &�ះ7នល្អ Y�សិន±ើ  �ន 
ទឹក��ប់:�ន់ក្នុងC�របស់�ត់។ សø�ប់ដី �នទឹក��ច��ព ក4�ិតទឹកក៏qទបH (�រ Y�សិន±ើ��ន Y�ព័ន្ធ 
Fះទឹក។ @ះបី;�៉ង! កសិករ*ចFះទឹកឆ្លង3មដីC��ជិត»ង7ន។ បុ៉È្ត� �3ម តំបន់  (�ល>�?វ 
បង់ ្ល�ទឹក��ច��ព កសិករក4�ឲ�្យ�នទឹកហូរ¦�ញពី ដីC�របស់�ត់!ស់។ ករណី&�ះ ើត�ន �ើង �ឃុំ 
អូរគន្ធរ (�លទឹក ្ល�ដល់Y��ណ ១១០ដុJ¾រ ក្នុងមួយ រដូវ ̧ ំដុះ។ �3មតំបន់(�ល�នទឹកតិច កសិករ ក៏5្វើ 
ដូ¦្ន�ះ(�រ។ កសិករ�ឃំុ��ពុំឈូក និង>�Éំងធំ»ងPើង �យGរណ៍~ ពួក�ត់មិនFះទឹក ¦�ញ�� K�ះទឹកក្នុង 
*ង�នកំណត់។ ដីC�ក្នងុឃំុសិក��{{  	��យGរណ៍ ~ មិនសូវ�ប�្មើល្អ��។ កសិករ(�ល�នលទ្ធ�ព «�ើâ�ស់ 
Q�ឿងយន្ត ៀរដីឲ�្យ�្មើ មិន�នបH�ើយ បុ៉È្ត�កសិករខ្លះ �ឃុំ ��ពុំឈូក និងចុងអំពិល មិន�ន លទ្ធ�ព «�ើ+��។

Gរ>�zតពិនិត�្យក4�ិតទឹកក្នុងC� >�?វ�្អ�កOើវិធី¸ំដុះ។ កសិករ¸ំ��ូវពU�ះ ក4�ពិនិត�្យដីC�!ស់ ឬមិន 
>�zតពិនិត�្យ �ៀងÊត់�� បុ៉È្ត�សø�ប់កសិករ¸ំ��វូស្ទងូ គឺ>�?វ��ពិនិត�្យក4�តិទឹក និង�ើល��ÊំC� FយY�ងុY�យ័ត្ន។ 
សø�ប់��ូវ ពU�ះ «�ើពូជ��ូវ��ល កសិករ>�?វ5្វើដូច�Ìនឹង��ូវសន្ទូង(�រ។

៦.១.៨. �រ��ប់��ង��ច�� សត្វច�� និងជំងឺ

ដូច�ÌនឹងGរ��ប់��ងទឹក(�រ កសិករ>�?វពិនិត�្យ�ើល&�ច��;�ៀងÊត់ Y�សិន±ើ�ត់¸ំ��ូវសន្ទូង។ 
Gរបំ<¾ញ &�ច��>�?វ5្វើFយ-� �ើយកសិករខ្លះ«�ើ~Ìំស�¾ប់&�។ &�ច�� �នដុះOើY���ទដី មួយចំនួន។ 
�្អ�កOើ បទពិrធន៍ក្នងុមូល ¹̧ន កសិករដឹងពី\�លZ�J>�?វ}ប់8្តើមបំ<¾ញ&�ច��។ តួ�៉ង�ឃំុអូរគន្ធរ កសិករ 
7ញ់~Ìំ ស�¾ប់&��¾មៗ H�យK�ះ��ូវរួច។



20 Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត�្ន�កប¦្ច�កវិទ�6កសិកម្ម ក្នុងGរបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ

ដូច�នចុះក្នុង3�ង ៥ រ±ៀបអនុវត្តទូ+បំផុតក្នុងកញ្ចប់ SRI គឺGរ��ើស�ីសពូជ។ ក្នុងGរ��ើស�ីស &�ះ 
តc្ល�ទីផ��រ ;លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ\�ញនិយម;ង	�។ រ±ៀបអនុវត្ត8�្ស�ង�ៀត �នយកមក«�ើ��ខ្លះៗប៉ុ�!ះ។

3�ង ៤៖ រ±ៀបអនុវត្ត និងGរទទួលយក ឬGរy�ស4�zល

រ±ៀបអនុវត្ត ព័ត៌�នលំអិត កំពង់ËÌំង កំពង់ធំ ]�/�ង 3y�វ សំ�ល់
ធវ តកស អគ សវ ចអ ធ កឈ តធខជ

Gរ��ើស�ីស
ពូជ��ូវ

ទិន្នផលខ្ពស់ √ √ √ √ √ √ Gរ��ើស�ីសពូជ��ូវ 
ក៏*��័យOើត4�?វGរ ពលកម្ម 
Gរបន��ំុ+នឹង�្លៀង�¾ក់មិន �ៀងÊត់ 
និងGរ�ំង ស្ងួត វត្ត�នទឹក និងទ�¾ប់ អនុវត្តន៍ 
ក្នុងមូល¸¹ន។ 

ធន់នឹងសត្វច��/ 
Gរ�ំងស្ងួត/
ទឹកជំនន់

Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

សម��បនឹង 
Y�ព័ន្ធ<�កូឡូសុី

√ √ √ √ √ √ √ √

�នត4�?វGរទីផ��រ √ √ √ √ √ √ √

Gរ�ៀបចំ
:�ប់ ពូជ

Gរ�ៀបចំ:�ប់ពូជ √ √ √ √ √ √ √ √ កសិករទទួលយក និង y�ស4�zលរ±ៀបអនុវត្ត 
+3មY���ទដី ទឹក(�ល�ន និង ទ�¾ប់ 
អនុវត្តន៍ ក្នុងមូល¸¹ន

Gរ�ៀបចំ~Ìល √ Δ Δ Δ

Gរ�ៀបចំ
ដីC�

Gរភ្ជួរ √ √ Δ √ Δ Δ Δ √ រ±ៀបអនុត្តÊំង&�ះ *��័យOើ កសិករ 
«�ើâ�ស់ Q�ឿងយន្ត ឬសត្វ។ Gរភ្ជួរ*ច 
5្វើពីរដង Y�សិន±ើ «�ើសត្វ។ Gរ ៀរដីឲ�្យ 
�្មើ*ច 5្វើ �ើង Fយ ក�¾ំង មនុស�្ស 
ឬQ�ឿងយន្ត *��័យ Oើ ម5�67យ 
របស់កសិករ។

Gរ�ស់ √ √ √ √ √ √ √ √

Gរ ៀរដីឲ�្យ�្មើ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

សំ!ប *យុសំ!ប Δ Δ Δ Δ *យុសំ!ប *��័យ+Oើ បរិ�ណទឹក 
(�ល�ន។Gរ�ៀបចំដីC� Δ Δ Δ

វិធី¸ំដុះ GរK�ះ:�ប់
Fយ<=ល់

Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ រ±ៀបអនុវត្ត�្អ�កOើ ទឹក(�ល�ន 
ត4�?វGរ ពលកម្ម Y���ទដី �ព 
ស្មុគ%�ញ#�រ±ៀបអនុវត្ត 
និងគំនិតថ្មីៗក្នុងមូល¸¹ន

Gរស្ទូង Δ Δ Δ Δ

Gរប�្កើន
 គុណ�ពដី

ជីសរី�ង្គ Δ Δ Δ Δ Δ Gរ¸ក់ជីមិន7ន3ម អA�(�ល CARDI 
¨�{ំ�� Fយ%រ លទ្ធ�ពតិចក្នុងGរ 
ទទួល7នព័ត៌�ន ផ្នត់គំនិត Y�;ជន 
លទ្ធ�ព ចំ!យ និងជីរក7ន

ជីអសរី�ង្គ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

Gរ��ប់��ង
ទឹក

Gរស្តុកទឹក Δ Δ Δ ជ��ើសស្តុកទឹក8�្ស�ង�ៀត `�ពីទឹក�្លៀង 
Y�ព័ន្ធ ��ច��ព Y�bយ 
ឬ*ងទឹក *ច;��ះ និង  អណ្ណូង។ 
Gរជីក+*��័យOើលទ្ធ�ព ចំ!យ 
Y���ទដី និង Gរទទួល7នពត៌�ន។ 
ទឹក(�ល  �ននិងù�ង់ j�យY�bយទឹក 
ជះឥទ្ធិពល Oើលំហូរ និងជ��ទឹក។

ជ��ទឹក Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

Gរ��ច��ព
យូរៗម្តង

Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

Gរ��ប់��ង
&�ច�� 
សត្វច�� 
និង ជំងឺ

&�ច�� Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ កសិករ��ើស�ីស ម5�67យជីវ%��្ត 
ក�¾ំង មនុស�្ស ឬ;តិគីមី 
ក្នុងGរFះ��យបH 
Êំង&�ះគឺ*��័យOើ ទំហំបH 
និងប¦្ច�កវិទ�6 (�ល�ន។

សត្វច�� Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

ជំងឺ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

សំ�ល់៖ √ ៖ ទទួលយក/y�ស4�zល Êំង��ុង Δ ៖ ទទួលយក/y�ស4�zលមិនÊំង��ុង
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ទិន្នផល(�លអ្នក«�ើâ�ស់ SRI ទទួល7ន @ះ5្វើស្ទូង��ូវ ឬ��ូវពU�ះក្តី គឺខ្ពស់;ង SRI ~Ìក់;តិ 
;មធ�្យម  �ËÌំ២០០៩ និងទិន្នផលមធ�្យម;ទូ+�ËÌំ២០១៣ (រូប�ព ៨)។ ទិន្នផល និងបរិ�ណជី7ន«�ើ 
+;ប់ Êក់ទង�Ì។ �ឃុំ��ពុំឈូក ;ឃុំ(�ល«�ើជីអសរី�ង្គþ�ើន;ង	� �ើយក៏ទទួល7ន ទិន្នផលខ្ពស់;ង	�(�រ 
ប៉ុÈ្ត�គួរកត់សំ�ល់~ ដី�តំបន់Æះ�នជី;តិល្អ��ប់។ �ឃុំធ្លកZៀន ដីមិនសូវ�នជី;តិ �ើយGរ«�ើ ជ ីសរី�ង ្គ 
ក៏�នតិច ទិន្នផលគឺ7នÊប។

រូប�ព ៨៖ Gរ«�ៀប5ៀបទិន្នផលទទួល7ន3មវិធី¸ំដុះនីមួយៗ

ធវ តកស អគ សវ ចអ ធ តធខជ

Gរស្ទូង��ូវ GរK�ះ��ូវ មធ�្យម�គ~Ìក់;តិ មធ�្យម�គ SRI
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Y�ភព៖ បទស�ëសន៍ និងGរពិ�ក��ក្នុងËÌំ២០១០; Ngin 2010; MAFF 2013

៦.២. កb�ជះឥទ្ធិពល.ើ�រទទួលយក

បទស�ëសន៍ និងGរពិ�ក��Êំងbយ 7នកំណត់ក3¤;þ�ើន (�លជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយក SRI។ 
��ចក្តី ស�្ខ�ប ពីក3¤នីមួយៗ និងទី3ំង(�ល+ ើត�ើង �នចុះក្នុង3�ង ៦ ;មួយនឹងក3¤ក្នុងរ±ៀបអនុវត្ត នីមួយៗ 
�នចុះក្នុង 3�ង ៧។

៦.២.១. កb�f�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច

� ក�¾ំងពលកម្ម

 Gរ«�ើâ�ស់:�ប់ពូជ ឬសំ!បតិច 7នGត់បន្ថយពលកម្មក្នុងតំបន់មួយចំនួន (�លពីមុន�¾ប់«�ើ:�ប់ពូជ 
ឬសំ!បþ�ើន។ Y�សិន±ើសំ!បថយចុះ ត4�?វGរពលកម្មសø�ប់ស្ទូងក៏ថយចុះ(�រ។ Y�សិន±ើ�ន ក�¾ំង 
ពលកម្ម កសិករនឹង ៀរដីឲ�្យ�្មើK�ះ�ត់ទទួល%æល់~ Í្ទ�ដី�្មើល ្អជួយស4�zលដល់Gរ��ប់��ងទឹក Gរ¸ក់ជី 
GរY�មូលផល និងទិន្នផលខ្ពស់។



22 Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត�្ន�កប¦្ច�កវិទ�6កសិកម្ម ក្នុងGរបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ

 SRI ÊមÊរGរ«�ើពលកម្មþ�ើន 3ំងពី\�ល}ប់8្តើម¸ំដុះ រហូតដល់\�លY�មូលផល ដូច;ក្នុងGរ ៀរដី 
ឲ�្យ�្មើ Fយ«�ើក�¾ំងមនុស�្ស Gរស្ទូង Gរ>�zតពិនិត�្យក4�ិតទឹក និងGរបំ<¾ញ&�ច��Fយ-�។ Gរçរ 
>�?វ«�ើពលកម្ម þ�ើន;ង	� គ ឺGរស្ទូង។ GលពីមុនកសិករFះដូរពលកម្ម�Ì+វិញ+មក (Y�+ស់-�) ប៉ុÈ្ត� 
ឥឡូវ&�ះមិន�ន�ៀត��។ ដូ¦្ន�ះ កសិករ:�ន់��«�ើរ±ៀបអនុវត្ត SRI ខ្លះ ឬមិន«�ើrះ��ម្តង។ បច្ចុប�្បន្ន 
មិនj�ន:�ន់����ន មនុស�្ស��ប់:�ន់ សø�ប់5្វើកសិកម្មÆះ�� ប៉ុÈ្ត�:�ន់��រកមនុស�្សពី��z%រ នីមួយៗ ឲ�្យ+ 
ចូលរួមGរបណ្ណុះប!្ខលអំពី SRI ក៏ពិ7ក(�រ K�ះអ្នកចូលរួម>�?វសកម្ម និង�នGរ±្ត�;wចិត្តខ្ពស់។ សិGïGម 
�ងចំ!ស់បន្តិច þ�ើន��Ëប់ធុញj�ន់។

� ដី

 កសិករ(�ល�នដីþ�ើនកÈ្ល�ង មិនសូវខ្វល់»yយពីGរ«�ើâ�ស់រ±ៀបអនុវត្ត SRI �� �ើយY�សិន±ើដី � Ë,យ 
ពី�Ì ឬË ,យពីផ្ទះ កសិករក៏មិនសូវគិតចង់អនុវត្ត(�រ ;ពិ��ស Gរ«�ើជីសរី�ង្គ K�ះ�ត់ពិ7កដឹកជី +Gន់ 
C�ÊំងÆះ។ \�លZ�Jក៏;ឧបសគ្គចម�្បងមួយ��ំងGរ>�zតពិនិត�្យក4�ិតទឹក និងGរបំ<¾ញ &�ច� � � 
C�Ë,យៗ(�រ។

 Gរស្ទូង��ូវ3មរ±ៀប SRI �គþ�ើនអនុវត្ត�ើងFយកសិករ�នក��លដីតូចៗ K �ះ+çយ�ើល��Êំ។ 
ប៉ុÈ្ត� កសិករ ��ង %កល�្បងស្ទូង��ូវOើដីមួយ�គសិន ½ើម�្បីពិនិត�្យពីY�សិទ្ធ�ព ឬPៀស+ងGរ»តបង់ ធ្ងន់ធ្ងរ 
Fយឧបសគ្គ8�្ស�ងៗ។ �ឃំុ3ំង��%ំង កសិករកំពុងអនុវត្តGរស្ទូង��ូវ3មGរ¨�{ំ (�លពួក�ត់ �ើប 
7ន�ៀនពីGរបណ ្ណុះប!្ខលFយ PDA។

� ផ្នត់គំនិត និងទ�¾ប់អនុវត្តន៍ក្នុងមូល¸¹ន

 ផ្នត់គំនិត និងទ�¾ប់អនុវត្តន៍ក្នុងមូល¸¹ន;បH Y�ឈមចម�្បង	� ក្នុងGរ<¾ស់ប្តូរឥរិ�បថរបស់កសិករ។ 
ពួក�ត់ �¾ប់ ស្ទូងកូនសំ!បម្តងមួយកញ្ចុំ ដូ¦្ន�ះពិ7កy�ទ�¾ប់&�ះ!ស់។ ផ្នត់គំនិត និងរ±ៀបអនុវត្ត&�ះ 
ជះឥទ្ធិពល  +OើGរ ទទួលយកវិធី%្រស្តថ្មីៗ��ប់មុខ។

 ;លក្ខណៈវិជ្ជ�នវិញ គឺ�\�លកសិករទទួល7នGរបណ្ណុះប!្ខល និង ើនចំó�ះដឹង �ត់នឹងទទួលយក 
វិធី! (�លល្អបំផុតសø�ប់Gរ¸ំដុះរបស់�ត់។ ចំណុច&�ះ  ើត�នOើរ±ៀបអនុវត្ត;þ�ើន។ កសិករ មួយ 
ចំនួន �ឃុំ%J វិស័យ >�Éំងធំ»ងPើង និងធ្លកZៀន 7នទទួលយកវិធីស្ទូង��ូវ និងរ±ៀប អនុវត្ត8�្ស�ង�ៀត
(�ល>�?វGរពូជតិច K�ះផ្នត់គំនិតពួក�ត់7ន<¾ស់ប្តូរឆ្លង3មGរបណ្ណុះប!្ខលគំនិត$�ប ថ្មី�ក្នុងមូល ¹̧ន 
និងGរផ�្សព្វផ��យពីសំ!ក់ NGOs ឬ��+ផ�្សព្វផ��យប¦្ច�ក��សកសិកម្មរបស់រដ្ឋ។

៦.២.២. កb�រូបវ័ន្ត
� ទឹក

 កសិករ*ចទទួលយក�៉ងçយនូវរ±ៀបអនុវត្ត SRI Y�សិន±ើ�ត់�នទឹក«�ើâ�ស់\�ញមួយរយៈ\�ល 
¸ំដុះ។ �ត់*ច «�ើ:�ប់ពូជតិច និងស្ទូងកូនសំ!ប�ខ្ចី Fយ��ន7រម ្ភពីGរ�ំងស្ងួត ឬ&�ច��។ 
ជ��ើស8�្ស�ងៗ  ក្នុងGរ ស្តុកទឹក ើ̄ញ�ន�គþ�ើន���ក្នុងតំបន់ខ្លះប៉ុ�!ះ។ ��ត្ត]�/�ង និង3y�វ ទទួល 
7ន ទឹកþ�ើន;ង	� ពី Y�ព័ន្ធ��ច��ព �ើយកសិករក៏*ចយកទឹក��ច��ពពីH�មដីផង(�រ Y�សិន±ើ 
ទឹកOើដីមិន�ន ��ប់:�ន់។ Gរទទួល7នទឹកមិន��ប់:�ន់ ក៏*ចជំរុញកសិករឲ�្យ«�ើរ±ៀបអនុវត្ត(�ល>�?វGរ
ទឹកតិច និងរ±ៀប អនុវត្ត SRI 8�្ស�ងៗ�ៀត (�ល�ត់*ច5្វើ ើត។ �\�លកសិករជួបGរ�ំងស្ងួតមួយរយៈ\�ល
ខ្លី និងមិន*ចរកទឹក7ន Gរ«�ើជីសរី�ង្គ ក៏ជួយGត់បន្ថយរំហួត និងរក��សំóើមដី(�រ។

 ទឹកមិន��ប់:�ន់ *ច;ក3¤អវិជ្ជ�នមួយ��ំងដល់Gរទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI។ ដី¸ំដុះមួយ�គធំ� 
កម្ពុ; ពឹងOើទឹក�្លៀង(�ល{ំឲ�្យលំ7កអនុវត្ត3ម SRI។ �្លៀង�¾ក់ដំបូង�រដូវវស��មិន�ៀងÊត់��ក្នុង១០ ËÌំ 
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ចុងH�យ&�ះ �ើយព័ត៌�នÊក់ទងនឹង*Gស�តុ ក៏មិនសូវច��ស់Jស់ និងមិនçយទទួល7ន 5្វើឲ�្យកសិករ 
�{�ក»¾ចជួប'និភ័យ។ កសិករមិន�នលទ្ធ�ពប�្កើត��ះ 3មGរ¨�{ំ��។ �ក្នុងមូល ¹̧នក៏ 'ក់ដូច 
��នGរផ្តួច8្តើមគំនិត[្វ�ងរកជ��ើសក្នុងGរស្តុកទឹក និង �ណWY�មូលធន�នក្នុង��ុក½ើម�្បីប�្កើត+(�រ។ 
Fយមិន�ន លទ្ធ�ពទទួល7នទឹក កសិករþ�ើន��បំ�្ល�ច�្ទើរ��Êំង��ុងនូវកញ្ចប់ SRI។ រ±ៀបអនុវត្ត Gរ 
��ប់��ង់ទឹក ក៏មិន*ច 5្វើ+7ន K�ះ�នទឹកតិច។

� �តុចូល

 លទ្ធ�ពទទួល7ន�តុចូលកសិកម្ម ;ក3¤កំណត់មួយ�ៀត#�Gរទទួលយកកញ្ចប់រ±ៀបអនុវត្ត SRI។ :�ប់ 
ពូជសុទ្ធ ជីសរី�ង្គនិងអសរី�ង្គ និងQ�ឿង�៉សុីន ជួយឲ�្យកសិករ*ចY�ឹង��ង7នþ�ើន��ម�ៀត ក្នុងGរ y� 
លំអ ឬបH�ក់ពី �ព>�មឹ>�?វ#�រ±ៀប¸ំដុះបច្ចបុ�្បន្នរបស់�ត់។ Fយ�ន�តុចូលដ៏}ំ7ច់Êំង&�ះ កសិករខ្លះ  
7ន 5្វើ¼�ស្តពិrធន៍ �ើលពីបរិ�ណ�តុចូលនីមួយៗ និងវិធីអនុវត្ត(�លសម��បបំផុត សø�ប់Y�ព័ន្ធ 
<�កូឡូសីុក្នុងមូល¸¹ន។ កសិករ �យGរណ៍~ �ត់«�ើបរិ�ណ:�ប់ពូជ3មGរ �̈{ំ Y�សិន±ើ �ត់�ន ធុង 
K�ះ :�ប់��ូវ និងឧបករណ៍ បំ<¾ញ&�។

 កសិករមួយចំនួន���ត្ត3y�វ និង]�/�ង 7នអះ*ង~ Y�សិន±ើ�ត់�នA�ក់ទ័រកង់បួន ឬA�ក់ទ័រកង់ពីរ 
�ត់នឹង5្វើ 3ម Gរ ̈ �{ំ½ើម�្បី�ៀបចំដីC� ;ពិ��ស Gរ ៀរដីឲ�្យ�្មើ (�ល;ជំ'នសំ»ន់បំផុតÆះ។ 
ជី ក៏;�តុចូល សំ»ន់មួយ(�រ � ើយកសិករយល់ដឹង~ +សំ»ន់បំផុតសø�ប់ប�្កើនផលិត�ព បុ៉È្ត�±ើ�ត់ 
មិន�នលទ្ធ�ពទិញ ឬរក+7ន �ត់���¸ក់++3មលទ្ធ�ព*ច5្វើ7ន។ កសិករខ្លះ ��នលទ្ធ�ពទិញ 
:�ប់ពូជសុទ្ធ��  K�ះ+�ន  ្ល�ខ្ពស់។ Gរផ្គត់ផ្គង់:�ប់ពូជÊំង&�ះពី ��ុមហុ៊ន:�ប់ពូជ AQIP, CARDI ឬ 
��ុមហ៊ុន ឯកជន គឺ�នកំណត់។ កសិករ�គþ�ើន�ក្នុងឃំុសិក��{{ �ត់ផលិតពូជ��ូវFយខ្លួនឯង និង 
Fយ��ន Gរបន�្ុសត �ើយ7ន5្វើដូ¦្ន�ះ þ�ើនជំ{ន់មក�ើយ។ �នកសិករមួយចំនួន 7នចូលរួមក្នងុ សកម្ម�ព 
ផលិត:�ប់ពូជ (�ល�ំù�Fយ គò�ង  HARVEST ���ត្តកំពង់ធំ, CARDI ���ត្ត3y�វ,  និង PADEE 
���ត្ត]�/�ង។

� លទ្ធ�ព�្ន�កទីផ��រ

 ទីផ��រក៏*ច;ក3¤មួយ(�រ។ Y�សិន±ើ*ចរក7នទីផ��រ កសិករនឹង5្វើអ្វីៗ��ប់�៉ង(�ល}ំ7ច់ ½ើម�្បី7ន 
ទិន្នផលខ្ពស់ @ះបី�នបHY�ឈមក៏Fយ។ �ឃុំធ្លកZៀន កសិករទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត$�បសរី�ង្គ របស់ 
SRI K�ះអង្គGរ CEDAC ទទួលទិញអង្ករពី�ត់Fយឲ�្យ ្ល�ខ្ពស់;ងធម្ម3។ �ឃំុចុងអំពិល កសិករ7ន 
Êំង %កល�្បងបញ្ចូល គំនិតថ្មី+ក្នុងរ±ៀបអនុវត្ត(�ល	�7ន¨�{ំ ½ើម�្បីស4�ប+3ម%¡ន�ពក្នុង តំបន់ 
� ើយទទួល7នទិន្នផល ខ្ពស់ សø�ប់ផ្គត់ផ្គង+ទីផ��រ។ �ឃុំអូរគន្ធរ កសិករចំ!យ ១១០ដុJ¾រ ក្នុងមួយរដូវ 
¸ំដុះ ½ើម�្បី7នទឹក5្វើC� K�ះ��ូវពូជ IR504 �នតc្ល�ល្អ�Oើទីផ��រ �ើយឈ្មួញក!្ខល ចុះទិញ��ូវ 
ដល់C� និង�¾មៗH�យY�មូល ផល7ន។ ដូ¦្ន�ះ កសិករចង់�ៀន និង%កល�្បងរ±ៀបអនុវត្តថ្មីៗ ½ើម�្បីប�្កើន 
ផលិត�ព �\�ល�នទីផ��រ។

 Y�សិន±ើ��នGរOើកទឹកចិត្ត�្ន�កទីផ��រ�� កសិករ�ត់«�ើរ±ៀបអនុវត្តល្អពីដំបូង ប៉ុÈ្ត�H�យមកឈប់«�ើវិញ។ 
Y�;ជន�ឃុំ�យ �¾ប់¸ំ��ូវ<្ករំដួល(�ល;ពូជផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់សម��ប3ម%¡ន�ពក្នុងតំបន់ ប៉ុÈ្ត� 
7ន ឈប់¸ំ +វិញ K �ះ��នGរOើកទឹកចិត្ត�្ន�កទីផ��រ (លក់ឲ�្យឈ្មួញក!្ខល 7ន ្ល� Êប;ង  ្ល�ទីផ��រ 
ធម្ម3)។ បH&�ះ  ើត�ន�ើង  មកពីY�;ជន�ទីÆះមិនរួម�Ì¸ំពូជ��ូវ&�ះÊំងអស់�Ì ដូ¦្ន�ះ Gរផ្គត់ផ្គង់ 
+Êប;ងត4�?វGរ របស់ឈ្មួញក!្ខល �ើយ	�កម៏ិនR�មមកY�មូលទិញ+ 5្វើឲ�្យ ្ល�ចុះÊប;ង ធម្ម3។



24 Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត�្ន�កប¦្ច�កវិទ�6កសិកម្ម ក្នុងGរបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ

៦.២.៣. កb�ប�្ច�កវិទ��
� លទ្ធ�ពទទួល7នព័ត៌�នប¦្ច�ក��ស

 មុននឹងកសិករ��ើសយករ±ៀបអនុវត្ត!មួយ �ត់>�?វGរព័ត៌�នប¦្ច�ក��ស��ប់:�ន់ K�ះ>�?វ��ដឹង~ 
¼ើ រ±ៀប ! មួយ ជួយ�ត់ទប់ទល់នឹងR�ឹត្តិGរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ �ើយប�្កើនផលិត�ព�ៀតផង។ កសិករ�3ម 
ប!្ខ ឃុំ(�ល7នទទួល ព័ត៌�ន និងGរបណ្ណុះប!្ខល;ញឹកüប់ពី PDAs និង NGOs ដឹងពីអ្វី(�លគួរ5្វើ 
�ើយចំó�ះដឹង&�ះ ត� �ប់ពួក	� +នឹង រ±ៀបអនុត្តÊំងbយ(�ល�នGរ �̈{ំ។ ឃំុធ្លកZៀន (�ល ទទួល 
7នÊំងពត៌�ន  និងGរបណ ្ណុះប!្ខលពី អង្គGរ CEDAC មិន7ន�្នើសុំបÈ្ថ�ម�ៀត�� ប៉ុÈ្ត� ៧ឃំុ8�្ស�ង�ៀត 
7ន�្នើសុំ K�ះ�ន��មនុស�្សមួយ ��ុម តូច ប៉ុ�!ះ(�ល7នទទួលGរយល់ដឹងÊំងÆះ។  កសិករ�ទីÆះ 
មិន7ន ដឹង��ពីបរិ�ណ:�ប់ពូជ>�?វ«�ើ សø�ប់Gរ K�ះ��ូវFយ<=ល់�ក្នុងតំបន់កសិ<�កូឡូសីុ របស់ ខ្លួន។ 
@ះ�៉ង&�ះក្តីកសិករទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI 7នþ�ើន  ឬតិចប៉ុ!! ក៏*��័យOើ ក3¤8�្ស�ងៗ �ៀត(�រ។ 
កសិករខ្លះមិនÊំងដឹង~ �នរ±ៀបអនុវត្ត$�ប&�ះ  �ើយ*ច5្វើ  ើត�ៀតផង។

 រ±ៀប��ករំ#�កព័ត៌�នដល់កសិករ ក៏;ក3¤មួយ(�រ។ សព្វ ្ង�%J�ៀនC� កសិករ (Farmer Field School) 
½ើរតួ{ទី  �៉ងសំ»ន់ក្នងុGរផ�្សព្វផ��យព័ត៌�ន និងចំó�ះដឹងដល់កសិករ។ កសិករ(�លទទួល7ន ព័ត៌�ន និង 
ចំó�ះដឹង ពី%J&�ះ ក៏*ចy�ស4�zលរ±ៀបអនុវត្តសø�ប់មូល ¹̧នរបស់ខ្លួន(�រ។ ប៉ុÈ្ត�%J&�ះ>�?វ 
�ន Gរ �ំù�ពី រ¸¹ភិ7ល និង NGOs ។ គò�ងមួយ�ំù�Fយ CEDAC CARDI និង PADEE កំពុង�� ប�្កើត 
%JÊំង&�ះ។ %J&�ះ ផ្តល់ពត៌�ន ប�្កើនចំó�ះដឹង ជំរុញGរអនុវត្ត$�បថ្មី �ក្នុងមូល ¹̧ន និង ផ្តល់Gរ 
�ំù�  8�្ស�ង�ៀត ដល់កសិករ។ ដូ¦្ន�ះ កសិករ�ត់ទទួលយក និងy�ស4�zលរ±ៀប អនុវត្តÊំង&�ះFយ �ន  ទំនុក 
ចិត្ត  ក្នុងខ្លួន។

 លក្ខណៈ#�ព័ត៌�ន +ជះឥទ្ធិពល+OើGរទទួលយក។ ±ើGរអនុវត្តGន់��çយ��ួល កសិករក៏ទទួលយក 
Gន់�� þ�ើន(�រ។ ចំណុច&�ះ កសិករ�ឃុំ>�Éំងធំ»ងPើង ចុងអំពិល >�Éំងឈូក និងអូរគន្ធរ 7ន 
�យGរណ៍~  ;បH Y�ឈមដ៏ធំមួយ។ បទស�ëសន៍ និងGរពិ�ក��{{បçញ~ កសិករ��ងទទួលយក 
រ±ៀបអនុវត្ត!(�លçយ��ួល និងមិនប¦្ច�ក��ស\�ក។

៦.២.៤. កb�+<ប័ន
� លទ្ធ�ពទទួល7ន��+ពី%¡ប័នជនបទ{{

 លទ្ធ�ពទទួល7ន��+ពី%¡ប័នផ្លូវGរ និងមិនផ្លូវGរ�ជនបទ ជះឥទ្ធិពល+Oើកសិករក្នុងGរទទួលយក 
SRI ។ %¡ប័នផ្លូវGររួម�ន គò�ងរបស់ PDAs DAOs CARDI និង NGO (�លផ្តល់��+ផ�្សព្វផ��យ ប¦្ច�ក��ស 
ដល់កសិករ។ Fយទទួល7នព័ត៌�ន និងGរ�ំù� កសិករទទួលយករ±ៀបអនុត្តÊំងÆះFយ�ន ទំនុកចិត្ត។ 
កសិករក្នុងឃុំសិក�� Êំងអស់ 7នOើកពីវត្ត�នបុគ ្គល�នចំó�ះដឹងមកពី %¡ប័នផ្លូវGរ8�្ស�ងៗ សø�ប់ ជួយ  
ផ្តល់ព័ត៌�នប¦្ច�ក��ស។ ពួក�ត់និ�យ~ ��នអ្នកភូមិ!(�ល�ត់*ចរកសួរ 7ន�� �\�ល�ត់ �ន 
ចម្ងល់។  កសិករខ្លះ7នឈប់អនុវត្ត SRI K�ះ�ន*រម្មណ៍~ ��នអ្នក!<ើ\ើនឹង �ត់។ &�ះ; ឧបសគ្គ 
មួយ�ៀត (�ល %¡ប័នរដ្ឋ និង NGOs >�?វY�ឈមមុខ។

 Fយ%រGរ�ៀបចំ»ង%¡ប័នÊំង&�ះ��នក4�តិ កសិករខ្លះពឹង�្អ�កOើ%¡ប័ន �̀ផ្លវូGរ�ក្នងុ  សហគមន៍ 
ដូច; FWUCs សហករណ៍កសិកម្ម ��ុមសន�្សំ និងប!្ខញសង្គម8�្ស�ងៗ។ ឆ្លង3ម %¡ប័ន  Êំង&�ះ ពួក	� 
*ច��ករំ#�ក ព័ត៌�ន និងចំó�ះដឹង និង5្វើGរçររួម�Ì និងជួយ�Ì។ 3មរយៈ FWUC រលួស �ឃំុ អូរគន្ធរ 
និង%JដីC�កសិករ �ឃុំ%Jវិស័យ កសិករ 7ន�ៀនពី�Ì+វិញ +មក អំពីរ±ៀប អនុវត្ត ល្អបំផុត 
សø�ប់មូល¸¹នខ្លួន។ ពួក	�ក៏7ន ��ករំ#�ក ព័ត៌�ន ;មួយអ្នកជិត»ង ឬ%ច់üតិ ផង(�រ។ សហករណ៍ 
កសិកម្ម�ឃុំ��ពុំឈូក 7នផ្តល់â�ក់កម្ចី និង ជីអសរី�ង ្គ និងY�មូលទិញអង្កររបស់ស�ជិក ផង(�រ។
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៦.២.៥. កb�w�្ស�x�+=្ត�

� 'និភ័យ

 'និភ័យ *ច5្វើឲ�្យកសិករទទួលយក±ៀបអនុវត្ត8�្ស�ងៗFយមិនគិតពីលក្ខខណW។ �\�ល�នGរ<¾ស់ប្តូរ 
Éក់ព័ន្ធ នឹង*Gស�តុ!មួយ ើត�ើង កសិករនឹងព�6�ម«�ើ��ប់ម5�67យ½ើម�្បីរក��ដំ!ំ របស់ខ្លួន។ 
½ើម�្បីទប់ទល់នឹង Gរ�ំងស្ងួតក្នុងរដូវវស�� កសិករ�ឃុំ�យ និង ធ្លកZៀន 7ន<¾ស់ប្តូរពី��ូវក!្ខល (MMV) 
+��ូវ��ល (EMV) �ើយ«�ើជីរុក្ខ;តិþ�ើន;ងជីគីមី ½ើម�្បីប�្កើនសំóើមដី។ Gរ[្វ�ងរក Y�ភពទឹក 
8�្ស�ង�ៀត ដូច; ��ះទឹក�ឃំុ�យ ;½ើម បçញពី$�បបទ(�ល'និភ័យជំរុញកសិករ ឲ�្យ ពិ}រ! ពី 
Gរ ស្តុកទឹក3ម��ចក្តី¨�{ំ សø�ប់តំបន់ពឹង�្អ�កOើទឹក�្លៀង និងតំបន់çយ ជួបGរ  �ំងស្ងួត។ Y���ទដី 
�តុ*Gស  និងY�ព័ន្ធ<�កូឡូសុីក្នុងមូល¸¹ន  គួបផ�្សំនឹងចំនួនក��លដី ជះឥទ្ធិពល+Oើរ±ៀប អនុវត្ត (�ល  
កសិករ��ើស�ីស។ Y�សិន±ើរ ំពឹង7ន~ នឹង�ន កំóើន ទិន្នផល និងGរGត់បន្ថយ#�'និភ័យពី ទឹកជំនន់  
Gរ�ំងស្ងួត និងសត្វច�� កសិករនឹង�នទំនុកចិត្ត ទទួលយក ±ៀប អនុវត្តÆះ។ ឧÊហរណ៍ល្អបំផុតមួយ#� Gរ 
ទទួល យក&�ះគឺ Gរ�ៀបចំដីC�� ឃុំ%Jវិស័យ។ ប{=ប់ពីកសិករ7ន អនុវត្ត3ម &�ច��ក៏7ន ថយចុះ។

 'និភ័យក៏*ច��ំងកសិករក្នុងGរ«�ើâ�ស់ SRI (�រ។ Fយ%រពួក�ត់�¾ប់��K�ះ:�ប�់�ូវþ�ើនៗ និង 
ស្ទូង សំ!ប}ស់ *យុ½ើម�្បីទប់ទល់នឹងè�ះធម្ម;តិ �ត់ក៏គិត~ ;GរY�ថុយY�~ន»¾ំង\�ក  ±ើសិន «�ើ 
:�ប់ពូជតិច ;ងមុន និង«�ើកូនសំ!ប�ខ្ចី។ Fយ%រពួក�ត់>�?វ�៉ប់រងGរ»តបង់Fយខ្លួនឯង ដូ¦្ន�ះ 
��ង�{�កក្នុងGរ អនុវត្ត+។ បH&�ះ7ន ើត�ើង�ើយ �ឃំុ3ំង��%ំង។

� ទិន្នផល

 កំóើនទិន្នផល7នពីរ±ៀបអនុវត្ត SRI ជំរុញកសិករឲ�្យទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI Êំងអស់��ម្តង។ កសិករ 
�ឃុំសិក�� {{  7នដឹង~ រ±ៀបអនុវត្ត SRI នឹងប�្កើនផលិត�ព។ �ឃំុ%Jវិស័យ និង ចុងអំពិល 
កសិករមួយចំនួន (�លយករ±ៀបអនុវត្ត SRI មកy�ស4�zល«�ើ�ក្នុងមូល ¹̧ន �ត់ទទួល7ន ទិន្នផលខ្ពស់ 
;ងមុន (�លសមនឹង Gរ ±្ត�;wចិត្ត និងក�¾ំងY�ឹង��ងរបស់�ត់។

 Y�សិន±ើទិន្នផល7នខ្ពស់;ងរ±ៀបអនុវត្តធម្ម3��បន្តចិបន្តចួ កសិករនឹងមិន«�ើ SRI �� �ើយ��តុGរណ៍&�ះ  
7ន ើត�ើងOើកសិករមួយចំនួន�ឃំុ>�Éំងធំ»ងPើង។ ក្នុងករណីខ្លះ ទិន្នផលទទួល7នខ្ពស់ ;ងមុនþ�ើន 
ប៉ុÈ្ត�Gរចំ!យក៏ខ្ពស់(�រ 5្វើឲ�្យ SRI មិនសូវ7នចំó�ញ �ើយកសិករមិនR�មទទួលយក+��។ Gរចំ!យ 
ខ្ពស់ ±ើសិន>�?វជួលមនុស�្សឲ�្យមកស្ទូង ។

� &�ច��

 Gរ5្វើ��ូវពU�ះ çយនឹង ើត�ន&�ច�� �ើយGន់��çយរងè�ះ»¾ំង�ៀត Y�សិន±ើកសិករK�ះ 
:�ប់តិច;ងGរ¨�{ំក្នុង  SRI។ 3មធម្ម3 ពីដំបូងពួក	�«�ើ:�ប់ពូជ3មបរិ�ណ(�ល�ន �̈{ំក្នុង SRI 
�ើយ ប{=ប់មក ក៏y�ស4�zលបរិ�ណK�ះ:�ប់ពូជ ឲ�្យ��ប+នឹង%¡ន�ពក្នងុមូល ¹̧ន។ ពួក	�«�ើ :�ប់��វូ 
Fយ�្អ�ក +3មពូជ��វូ និង%¡ន�ពកសិ<�កូឡូសីុក្នងុតំបន់។ �ឃំុ%Jវិស័យ កសិករ7ន�យGរណ៍~ 
បH&� ច��+ថយចុះ Y�សិន±ើ7ន�ៀបចំដីC�3មGរ �̈{ំ។ �ឃុំធ្លកZៀន 	�ស្ទូងកូន សំ!ប �ំមួន 
និង�ខ្ចី ពីK�ះ Y�សិន±ើ5្វើ��ូវពU�ះនឹងជួបបH &�ច��។
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3�ង ៥៖ ��ចក្តីស�្ខ�បពី ក3¤ជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយក  SRI
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¡ប័ន

ជន
បទ

'
និភ

័យ

ទិន
្នផល

&
�ច�

�

ធ្លកZៀន -/+ - - - -/+ + + -/+ + + +

3ំង��%ំង - - -/+ -/+ -/+ -/+ - +

អូរគន្ធរ - -/+ -/+ -/+ + -/+ -/+ + + - +

%Jវិស័យ - - -/+ -/+ + -/+ -/+ + +

ចុងអំពិល - - - -/+ -/+ -/+ -/+ + -

�យ - -/+ + + + -/+ + + +

��ពុំឈូក - - -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ + -

>�Éំងធំ»ងPើង -/+ - + -/+ -/+ - + +
សំ�ល់៖ (-) ក3¤បçiក់ទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរទទួលយក SRI

 (+) ក3¤ជំរុញទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរទទួលយក SRI



27ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១០០

3�ង ៦៖ ក3¤ជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI នីមួយៗ

រ±ៀបអនុវត្ត ព័ត៌�នលំអិត

ត4
�?វG

រព
ល
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្ម

ដី 
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ក��
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ដី 
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)
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់គំន

ិត 
និង

ទ�
¾ប់ អ

នុវ
ត្ត 

ក្នុង
មូល
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¹ន

ល
ទ្ធ�

ពទ
ទួល

 7
នទ

ឹក«
�ើâ

�ស
់

ល
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ពទ
ទួល
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ន�

តុច
ូល

ល
ទ្ធ�

ព�
្ន�ក ទ

ីផ��
រ

ល
ទ្ធ�

ពទ
ទួល

 7
នព

័ត៌�
ន

%
¡ប័ន

ជន
បទ

'
និភ

័យ

ទិន
្នផល

&
�ច�

�

Gរ��ើស�ីស ពូជ��ូវ

ទិន្នផលខ្ពស់ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+

ធន់នឹងសត្វច��/
Gរ�ំងស្ងួត/ 
ទឹកជំនន់

+ + -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ + +

សម��បនឹង
Y�ព័ន្ធ<�កូឡូសុី + -/+ -/+ -/+ +

�នត4�?វGរទីផ��រ -/+ + -/+ + -/+ -/+

Gរ�ៀបចំ :�ប់ពូជ
Gរ�ៀបចំ:�ប់ពូជ -/+ + -/+ + + + +

Gរ�ៀបចំ~Ìល -/+ -/+ -/+ + -/+ +

Gរ�ៀបចំដីC�

Gរភ្ជួរ -/+ -/+ + -/+ + +

Gរ�ស់ -/+ + +

Gរ ៀរដីឲ�្យ�្មើ -/+ -/+ -/+ + -/+ + +

សំ!ប
*យុសំ!ប -/+ -/+ + -/+ - +

Gរ�ៀបចំដី -/+ -/+ -/+ + -/+ +

វិធី¸ំដុះ

GរK�ះ��ូវ
Fយ<=ល់ + + -/+ -/+ + + + + -

Gរស្ទូង��ូវ -/+ -/+ -/+ -/+ + -/+ + + +

Gរប�្កើន គុណ�ពដី
ជីសរី�ង្គ - -/+ -/+ -/+ -/+ + -/+ + + +

ជីអសរី�ង្គ -/+ - -/+ -/+ + -/+ + +

Gរ��ប់��ងទឹក

Gរស្តុកទឹក -/+ -/+ + -/+ -/+ + +

ជ��ទឹក - - -/+ + -/+ -/+ +

Gរ��ច��ព 
យូរៗម្តង - - -/+ + -/+ -/+ +

Gរ��ប់��ង&�ច�� 
សត្វច�� និងជំងឺ

&�ច�� -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ + -/+ -/+ -/+ + -/+

សត្វច�� -/+ + -/+ -/+ +

ជំងឺ -/+ + -/+ -/+ +
សំ�ល់៖ (-) ក3¤បçiក់ទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរទទួលយក SRI

(+) ក3¤ជំរុញទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរទទួលយកSRI
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៧. �រពិ-ក�!

៧.១. ទំហំ���រទទួលយក ឬ�រ��ស¡�&ល

�្អ�កOើរ±ៀបអនុវត្ត{បច្ចុប�្បន្ន �គþ�ើនកសិករទទួលយក និងy�ស4�zល រ±ៀបអនុវត្ត! (�ល�ត់គិត~ 
�នអត្ថY�Áជន៍ និង*ច5្វើ7ន។ @ះបី រ±ៀបអនុវត្តខ្លះ�នភស្ត3ុងបçញពីY�សិទ្ធ�ព របស់+ ក៏Fយ ក៏កសិករ 
�����ើសយករ±ៀបអនុវត្ត !មួយមក«�ើដ(�ល។ Gរទទួល«�ើកញ្ចប់ SRI មិនj�ន; Gរ}ំ7ច់�� (Schweis-
guth 2013)។ រ±ៀបអនុវត្តនីមួយៗ *ចជួយប�្កើនផលិត�ព �ើយY�សិន±ើ កសិករចង់ទទួល7នកំóើន  ផលិតកម្ម 
þ�ើនÆះ �ត់>�?វ5្វើ3ម ��ប់ជំ'ន និងរ±ៀបអនុវត្ត (Appocciolo 2012)។ ដូច7ន>�zតពិនិត�្យ �ើងវិញFយ 
Schweisguth (2013) Gរ��វ��វOើរ±ៀបអនុវត្ត SRI ;ក់Jក់ {{ បçញ~ រ±ៀបអនុវត្តនីមួយៗ >�?វ7ន 
y�ស4�zល3មបរិបទ និង�្អ�កOើ %¡ន�ពក្នងុ មូល ¹̧ន។ ក្នងុឃំុសិក��{{ @ះបីY�;ជនទទួល«�ើ��រ±ៀប អនុវត្ត 
SRI ខ្លះៗក្តី ក៏�ត់��� ទទួល7នទិន្នផលគូរ;ទី\�ញចិត្ត(�រ។ ចំណុចគួរ �ៀនសូ>� ពី រ±ៀបអនុវត្ត (�ល>�?វ7ន 
>�zតពិនិត�្យ  �ើងវិញ ÊំងÆះ គឺត4�?វGរy�ស4�zលរ±ៀបអនុវត្ត (�ល7ន�្នើ�ើង ឲ�្យ+��ប+នឹងលក្ខខណW 
កសិ<�កូឡូសុី ឬ%¡ន�ពក្នុងមូល¸¹ន។ XលGរណ៍ និងរ±ៀបអនុវត្ត SRI បន្តវិវត្ត+មុខ �ើយ SRI ក៏G¾យ 
;វិធី%្រស្តកសិ<�កូឡូសុី ឬXលគំនិត$�បថ្មីមួយ (Stoop 2014; Uphoff2007)។ Êក់ទងនឹង Gរ«�ើâ�ស់ជី  
CARDI 7ន5្វើGរសិក��;þ�ើន«�ៀប5ៀបពី អA�(�ល7ន�្នើ�ើង Gរ>�zតពិនិត�្យ និងទ�¾ប់«�ើជីរបស់កសិករ 
(CARDI 2010, 2011, 2012)។ Gរសិក�� ÊំងÆះរក¯ើញ~ អA�(�ល7ន�្នើ�ើង +�នY�សិទ្ធ�ព បំផុតក្នុង 
Gរ   ជំរុញ ផលិត�ព។ ប៉ុÈ្ត��\�ល CARDI 5្វើGរពិrធន៍ក្នុងËÌំ២០១២ Fយ5្វើ¼�ស្ត>�zតពិនិត�្យ OើអA�«�ើជី  
(�ល7ន �្នើ�ើង និងអA�(�ល7ន�្នើ�ើង7ន8្ទៀង<=ត់ �Oើ ដីY�ទះbងÆះ CARDI 7នរក ើ̄ញ~ អA� 
(�ល7ន�្នើ�ើងនិង7ន8្ទៀង<=ត់ គឺ;អA�(�ល�នY�សិទ្ធ�ពខ្ពស់បំផុត (CARDI 2012)។ 	�*ចសន្និ¸¹ន 
7ន~ Y���ទ ដីនីមួយៗក្នុងលក្ខខណWកសិ<�កូឡូសុីខុសៗ�Ì >�?វ�ន រ±ៀបអនុវត្ត ��ប3ម%¡ន�ពក្នុងមូល ¹̧ន 
�ើយ រ±ៀប  អនុវត្ត(�ល�្នើ�ើង ក៏>�?វ��កំណត់ឲ�្យ��ប នឹង %¡ន�ពក្នុងមូល ¹̧ន(�រ។

៧.២. កb�ជះឥទ្ធិពល.ើ�រទទួលយក

លទ្ធផលសិក���គþ�ើនស្តីពី ក3¤ជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI Fយកសិករ គ ឺ��½ៀង�Ì 
នឹងលទ្ធផល#�Gរសិក��Oើឯក%រÉក់ព័ន្ធ   �ក្នុងរ7យGរណ៍&�ះ(�រ។ @ះ�៉ង!ក្តី ព័ត៌�នលំអិត ស្តីពី 
អ~�រខ្លះៗ �នលក្ខណៈខុស�Ì និងមិន(�ល7នរក¯ើញ�ក្នុងGរសិក��ពី SRI ពីមុនៗ�ើយ។

លទ្ធផលសិក��ពី ត4�?វGរក�¾ំងពលកម្មសø�ប់Gរ¸ំដុះ លទ្ធ�ពទទួល7នទឹក«�ើâ�ស់ �តុចូល ទីផ��រ 
ព័ត៌�ន ប¦្ច�ក��ស និង%¡ប័ន�ជនបទ ទិន្នផល 'និភ័យ និង&�ច�� +�នលក្ខណៈ ��ប�Ìនឹង Gរសិក�� 
ពីមុនៗស្តីពី SRI មិន~�កម្ពុ; ឬY���សដe��ើយ។ Gរសិក��{{7នកត់សំ�ល់~ ក4�ិត«�ើក�¾ំងពលកម្ម 
;ក3¤ Y�ឈមធំបំផុត�ក្នុងGរជំរុញឲ�្យកសិករ ទទួលយក និងy�ស4�zលរ±ៀប អនុវត្ត SRI (FAO 2012; Ly et al. 
2012; Barrett et al. 2004; Latif et al. 2005; Moser and Barrett 2003; Tsujimoto et al. 2009)។ Gរសិក��&�ះ 
ក៏រក¯ើញ(�រ~ ក4�ិត«�ើក�¾ំងពលកម្ម ��ំងកសិករក្នុង Gរទទួលយក និងy�ស4�zលរ±ៀបអនុវត្ត SRI ។ រ±ៀប 
អនុវត្ត(�ល«�ើក�¾ំង ពលកម្មþ�ើនបំផុត គឺGរស្ទូង �ើយGរសិក���្ទើរ��Êំងអស់ មិន7នពិនិត�្យពីGរK�ះ��ូវ 
Fយ<=ល់Æះ��។ Ly et al. (2012) 7ន «�ៀប5ៀបរ±ៀប¸ំដុះ 3មទ�¾ប់ទូ+ SRI (Gរស្ទូង) និង GរK�ះ 
:�ប់Fយ<=ល់ �ើយរក ើ̄ញ ~ GរK�ះ:�ប់Fយ<=ល់�នត4�?វGរពលកម្មតិច;ង	� �ើយប{=ប់មកគឺ 
Gរស្ទូង 3ម$�ប SRI (�ល «�ើកូនសំ!បតិច។ ក3¤វិជ្ជ�ន(�លGរសិក��&�ះ7ន រក¯ើញ (�ល��ប�ÌនឹងGរ 
សិក�� ឯ�ៀត(�រ គGឺរ«�ើâ�ស់:�ប់ពូជតិច;ងមុន ជួយGត់បន្ថយក�¾ំងពលកម្មÊំងសø�ប់Gរស្ទូង និងGរ 
K�ះ :�ប់ Fយ<=ល់ (Ly et al. 2912; Tsurui, Yamaji and Suk 2011)។ លទ្ធ�ព7ន«�ើâ�ស់ទឹក �តុចូល 
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ទីផ��រ ព័ត៌�នប¦្ច�ក��ស និង%¡ប័ន�ជនបទ ��ង½ើរតួ;ក3¤ជំរុញទឹកចិត្ត ឬបH Y�ឈមOើGរ  ស��ចចិត្ត 
របស់កសិករ ក្នុងGរទទួល«�ើâ�ស់ SRI កសិកម្មÛ�Ë¾ត;មួយនឹង*Gស�តុ និងកសិកម្មY�កបFយចីរ�ព 
ផង(�រ (McCarthy et al. 2011; Laksana et al. 2013; Yang 2011; Feuer 2008; Ly et al. 2012; Beadman 
2009; Rappocciolo 2012; Lamboll and Nelson 2012)។ Gរសិក��&�ះ ក៏បçញនូវលទ្ធផល ��ប�Ì(�រ។ 
កំóើន ទិន្នផលជំរុញឲ�្យកសិករមិន>�ឹម��ទទួលយក បុ៉È្ត���មÊំងy�ស4�zលរ±ៀបអនុវត្ត ÊំងÆះ ឲ�្យសម��បនឹង
%¡ន�ពក្នុងមូល¸¹ន �ើយ&�ះក៏;ក3¤មួយ (�ល ើ̄ញ�នOើក;ទូ+�ក្នុងឯក%រÉក់ព័ន្ធ{{(�រ (Mao, 
Tongdeelert and Chumjai 2008; Beadman 2009; Tsurui, Yamaji and Suk 2010)។ 'និភ័យ#�Gរ��Y�zល 
និង <¾ស់ប្តូរ*Gស�តុ *ចOើកទឹកចិត្ត ឬបçiក់ទឹកចិត្តកសិករ ក្នុងGរ��ើស�ីស រ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ។ +;Gរ 
Oើកទឹកចិត្ត Y�សិន±ើរ±ៀបអនុវត្តÆះ*ច5្វើ7ន បុ៉È្ត�+មិនj�ន;GរOើកទឹកចិត្ត�� Y�សិន±ើកសិករ>�?វទទួល 
Gរ »តបង់Êំង��ុង ពី'និភ័យ។ លទ្ធផលរក ើ̄ញ&�ះ ក៏�ំù�ដល់រ7យGរណ៍8�្ស�ងៗស្តីពី រ±ៀប(�ល SRI 
Fះ��យ;មួយនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ(�រ។ SRI Y�ឹងស4�ប+នឹង Gរ��Y�zល និងGរ<¾ស់ប្តូរ 3មរយៈ 
GរGត់បន្ថយត4�?វGរទឹក និងព(�ឹង�ពធន់+នឹងGរ�ំងស្ងួត ទឹកជំនន់ សត្វល ្អិត និងជំងឺ (Africar, Oxfam America 
and WWF-ICRISAT Project 2010; Ches 2012; Uphoff 2005)។ ÊំងGរស្ទូង និងGរK�ះ:�ប់Fយ<=ល់ 
çយជួបនឹងGរដុះ�ល¸ល&�ច�� �ើយក៏>�?វÁង+3ម លក្ខខណWកសិ<�កូឡូសីុ និង �្ស�ត%��្តក្នងុ មូល ¹̧ន 
ផង(�រ។ ចំណុច ÊំងÆះ�នGរកត់A� ច��ស់Jស់� កម្ពុ; និងY���សដe��ៀត(�លអនុវត្ត SRI (Pathak et 
al. 2011; Farooq et al. 2011; Ly et al. 2012)។

ចំ!ក��ុក¦�ញពីជនបទកម្ពុ; (�លបន�្សល់ទុក�គþ�ើន��មនុស�្ស}ស់�ក្នុងភូមិ មិន>�ឹម����ំងដល់ 
Gរទទួល «�ើរ±ៀបអនុវត្តកសិកម្មល្អៗÆះ�� បុ៉È្ត���មÊំង បçiក់ដល់Gរ��ករំ#�កព័ត៌�នស្តីពី រ±ៀបអនុវត្ត 
ÊំងÆះ �ៀតផង។ ��តុGរណ៍&�ះ មិន ើ̄ញ�នបçញ�ក្នងុឯក%រÉក់ព័ន្ធ��។ ចំនួនក��លដី និង ទី3ំង  របស់+ 
;ក3¤កំណត់ OើGរ ទទួល«�ើរ±ៀបអនុវត្ត SRI ក៏មិន¯ើញ�នOើក� ក្នុងGរសិក�� ;ប់Êក់ទងនឹង SRI (�រ។ 
McCarthy et al. (2011) and Lamboll and Nelson (2012) �យGរណ៍~ សិទ្ធGន់Gប់ដី គឺ;បH Y�ឈម 
មួយ   ជំរុញឲ�្យកសិករទទួលយកGរ 5្វើកសិកម្មÛ�Ë¾ត;មួយនឹង*Gស�តុ  និងកសិកម្មY�កបFយចីរ�ព �ើយ 
ចំណុច&�ះ  ើត�ន�ើងចំÿះ កសិករ ��ី��។ Uphoff (2008) អះ*ង~ Gរទទួល«�ើ SRI >�?វ�ំងស្ទះFយ%រ 
ឧបសគ្គ "ផ្លូវចិត្ត និងឥរិ�បថ" ពីK�ះកសិករ�ើល ើ̄ញ3ំងពីដំបូង~ រ±ៀបអនុវត្តÊំង&�ះ>�?វ«�ើក�¾ំង  
ពលកម្មþ�ើន។ ចំណុច&�ះ 'ក់ខុស�Ìពី Xលគំនិត ក្នុងGរសិក��&�ះ ពីK�ះផ្នត់គំនិត និង រ±ៀប អនុវត្ត�មូល¸¹ន   
សំ� Oើ អ្វី(�លមនុស�្ស�¾ប់5្វើ និង�{�កក្នុងGរ<¾ស់ប្តូរ។ +មិនj�នសំ���Oើក�¾ំងពលកម្ម ប៉ុ�!ះ�� ប៉ុÈ្ត�  
��មÊំង  Oើ Gរ<¾ស់ប្តូរ វិធី¸ំដុះរបស់ពួក	��ៀតផង។ រ7យGរណ៍ ;þ�ើនអះ*ង~ កំóើនទិន្នផល Êក់Êញ 
កសិករ  ;þ�ើន ឲ�្យទទួល«�ើ រ±ៀបអនុវត្ត SRI (Mao, Tongdeelert and Chumjai 2008; Beadman 2009; Tsurui, 
Yamaji and Suk 2010)។ ប៉ុÈ្ត�3មGរសិក��&�ះ កំóើនទិន្នផល មនិសូវ;ចំó�ញអ្វីប៉ុ{�ន ±ើ5ៀបនឹងរ±ៀប 
អនុវត្ត3មទ�¾ប់ទូ+ 7ន��ំង កសិករក្នងុGរស��ចចិត្តទទួលយក SRI។ ចំណុច&�ះ'ក់បីដូច;  ��!រីយូ៉មួយ 
ខុស$្ល�កពីរ7យGរណ៍ÊំងÆះ។
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៨. f�ចក្តីសន្និ�¢ន និង[បល់

SRI ;វិធីមួយសø�ប់ប�្កើនផលិត�ព��ូវ 3មGរy�លំអរ±ៀប��ប់��ងOើរុក្ខ;តិ ដី ទឹក និង%រ�តុ 
ចិញ្ចឹម។ រ±ៀបអនុវត្តÊំង&�ះ រួមចំ¨�ក5្វើឲ�្យដី និង រុក្ខ;តិ�នសុខ�ពល្អ 3មGរជួយឲ�្យឫស ដុះ លូតJស់ 
7នGន់��þ�ើន និងGរ��រក���ពច4�ុះ#�មី��?ប�ក្នុងដី។ 	�7នរក¯ើញ~ +;ប¦្ច�កវិទ�6 ̧ ំដុះ  ��ូវ Y�កប 
Fយចីរ�ព (�ល*ច ជួយ ក%ងសមត្ថ�ព#���ស់ដីតូចៗ½ើម�្បីទប់ទល់នឹងGរ��Y�zល *Gស�តុ នងិ ប�្កើន 
�ពធន់#�ដំ!ំរបស់ពួក	� �ើយ;លទ្ធផល+ជួយ ប�្កើនសន្តិសុខ��្បៀង ប�្កើន â�ក់ចំណvល ដល់��ស់ ដីតូចៗ 
និងទិន្នផល��ូវ និងy�លំអ គុណ�ព��ូវ។

៨.១. កង្វះ�តក្នុង�រអនុវត្ត

កសិករ��ើសយក��រ±ៀបអនុវត្ត!(�ល�ត់គិត~ *ច5្វើ ើត និងផ្តល់ផលចំó�ញ។ �ព*ច 5្វើ 7ន 
�នន័យ~ çយ��ូលក្នុងGរអនុវត្ត និងសម��ប3ម%¡ន�ពកសិ<�កូឡូសុី និង��ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច ក្នុង មូល ¹̧ន។ 
ពួក	�>�?វGរនូវរ±ៀបអនុវត្ត និងជំនួយù�ù�ង់មួយសំណុំ\�ញO�ញ��ម្តង។ លទ្ធផលសិក��  ក៏7ន ផ្តល់  គំនិត~ 
�\�ល(�ល កសិករចង់y�លំអផលិតកម្មខ្លួន �ត់មិន>�ឹម��ទទួល«�ើរ±ៀបអនុវត្ត ÊំងÆះ�� បុ៉È្ត� ��មÊំង  y� 
ស4�zល+ឲ�្យ��ប+ នឹង%¡ន�ពក្នុងតំបន់�ៀតផង។ ពួក	�មិន>�?វGរ រ±ៀប អនុវត្តÊំងÆះ រហូត ដល់មួយ  សំណុំ 
\�ញO�ញ��។ វិធី&�ះ �នភស្តុ3ងបçញ~�នY�សិទ្ធ�ពល ្អ �ក្នុង Gលៈ��សៈបច្ចុប�្បន្ន #�តំបន់ ជនប ទ ក្នុង 
កម្ពុ; (�លកំពុង�ន លទ្ធ�ពតិច ក្នុងGរទទួល7ន�តុចូលសំ»ន់ៗ  សø�ប់ Gរ¸ំដុះ �ក្នុងបរិបទ#�Gរ��Y�zល
*Gស�តុ។

Gរសិក��&�ះ 7នរក¯ើញគ�¾តរ+ង រ±ៀបអនុវត្តដ៏ល្អបំផុត ឬរ±ៀបអនុវត្ត 7ន�្នើឲ�្យ«�ើ;មួយនឹង រ±ៀប 
អនុវត្ត បច្ចុប�្បន្ន។ ក3¤រួមចំ¨�កបង្កនូវគ�¾តÊំងÆះ ក៏�នបçញផង(�រ។ គ�¾តÊំងÆះ>�?វ�ន កិច្ចY�ឹង��ង  
ប\ំ�ញ +;ប{=ន់។ កិច្ចY�ឹង��ង~Ìក់;តិកំពុងដំóើរGរ+មុខ  �ើយកិច្ចY�ឹង��ង �~Ìក់ មូល ¹̧ន (�លមិន  
ពឹង �្អ�ក  Oើ ជំនួយù�ù�ង់ពី»ង`�ក៏សំ»ន់(�រ ក្នុងGរជួយ កសិករY�ឈមមុខនឹងGរ ��Y�zល និងGរ <¾ស់ប្តូរ 
*Gស�តុ។

៨.២. £ើគួរ¤្វើ¥៉ងHMើម�្បីបំV�ញគ_�ត ឬបj្កើន�រទទួលយក 
និង�រ��ស¡�&លរ�ៀបអនុវត្ត SRI?

កិច្ចGរ&�ះ *ចស��ច7នFយ>�?វ5្វើGរ�þ�ើនក4�ិត និង3មរយៈ%¡ប័ន8�្ស�ងៗ និងគួរ>�zតពិនិត�្យ+ 
ក្នងុ\�ល ដំ!ល�Ì  ½ើម�្ីប�{នូវGររីក%យ និងGរy�ស4�zលÊន់\�ល �ើយ*ចស4�ប7ន+នឹង Gរ��Y�zល 
និង<¾ស់ប្តូរ *Gស�តុ។ 

៨.២.១. សហគមន៍មូល�¢ន

½ើម�្បី*ចបញ�្ឈប់Gរពឹង�្អ�កOើជំនួយù�ù�ង់ពី»ង`�  >�?វY�ឹង �ណWY�មូលធន�នក្នុងមូល ¹̧ន ក្នុង&�ះ 
ធន�ន សំ»ន់បំផុតមួយសø�ប់Gរបន��ំុនឹងGរ��Y�zល*Gស�តុ គ ឺសកម្ម�ពរួម�Ì៖ Y�;ជន5្វើGរ រួម�Ì 
½ើម�្បី  ទប់ទល់ នឹង7តុភូត{{។ ធន�នហិរញ្ញវត្ថុ ឬពលកម្មរបស់Y�;ជន Y�0�ល>�?វ�នសø�ប់ Fះ��យ Oើ 
R�ឹត្តិGរណ៍    អ្វីមួយ។ សកម្ម�ព$�ប&�ះ *ចជួយ��ករំ#�ក ព័ត៌�នប¦្ច�ក��ស ជំរុញគំនិត$�បថ្មី �ក្នុងមូល ¹̧ន 
½ើម�្បីFះ��យ បH&�ច�� y�ស4�zល រ±ៀបអនុវត្ត{{ ជួយប�្កើនលទ្ធ�ព7ន «�ើâ�ស់ទីផ��រ និង �តុចូល 
កំណត់ជ��ើស ស្តុកទឹកក្នុង��ុក និង��ករំ#�ក'និភ័យនិងក�¾ំងពលកម្ម។ សកម្ម�ព&�ះ ក៏*ច រីក%យ +ដល់ 
%¡ប័ន �ជនបទ ដូច; សហករណ៍កសិកម្ម FWUCs និង ��ុមសន�្សំ â�ក់ ;½ើម។ 
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កសិករ>�?វ��យល់ដឹងឲ�្យ7នច��ស់ល្អពី %រៈសំ»ន់#�ធន�នក្នុងមូល ¹̧ន �ើប�នទឹកចិត្ត ក%ង ទំ{ក់ 
ទំនង &�ះ�ើង �ើយពីដំបូង>�?វ�នជំនួយù�ù�ង់ពីរ ¹̧ភិ7ល និង NGOs ផង(�រ ½ើម�្ីប*ចផ�្សព្វផ��យ7នទូលំទូJយ 
នូវ Gរ �ណW Y�មូលធន�នក្នុង��ុក&�ះ។ 

៨.២.២. អង្គ�រមិន©�នរ�¢ភិ�ល

NGOs (�ល½ើរតួ{ទី;�Ìក់çរផ�្សព្វផ��យ�្ន�កប¦្ច�ក��ស�មូល¸¹ន ��ង«�ើâ�ស់Gរបណ្ណុះប!្ខល #� 
អ្នកបណ្ណះុ ប!្ខល %J�ៀនC�កសិករ  ្ង�ចុះC� Gរ5្វើបទបçញដល់កÈ្ល�ង និងទស�្សនកិច្ច ដល់កÈ្ល�ង ½ើម�្ីប8្ទ�រ 
ចំó�ះដឹង និងព័ត៌�ន �្ន�កប¦្ច�ក��សដល់កសិករ និង�Ìក់çរដe��ៀត � មូល ¹̧ន។ វិធី%្រស្ត Êំង&�ះ សម��បល្អ 
សø�ប់ កសិករ �ើយគួរព(�ីកបÈ្ថ�ម�ៀត។ NGOs គួរពិ�ក�� ពី(�ន��បដណ្ណប់;មួយនឹង មន្ទីរ��សួង ;ប់Éក់ព័ន្ធ
នឹងGរផ�្សព្វផ��យប¦្ច�ក��សកសិកម្ម ពីK�ះពួក	�គួរ បំ\�ញឲ�្យ�Ì+វិញ+មក ½ើម�្បី*ច )¤ត ចំតំបន់ çយរងè�ះ 
និងខ្វះ»តបំផុត។

NGOs គួរ)¤តGន់��»¾ំងOើGរy�ស4�zល/គំនិត$�បថ្មី�ក្នុងមូល ¹̧ន K�ះ+; ��ឹះរឹង�ំជួយដល់ 
កសិករ  ក្នុងGរ Fះ��យ បHÊក់ទងនឹង *Gស�តុ។ ពីដំបូង ពួក	�ក៏គួរ5្វើGរ�៉ងជិតស្និទ្ធ ;មួយ%¡ប័ន និង   
មន្ទរីជំ{ញ១៣ ½ើម�្ីបកំណត់នូវនីតិវិធី និងប¦្ច�កវិទ�6សម��ប ដូច; Gរវិ�គY�ព័ន្ធ កសិ<�កូឡូសីុ១៤ សø�ប់លក្ខខណW 
កសិ<�កូឡូសុីនីមួយៗ ;½ើម។ វិធី%្រស្តFយ�នGរចូលរួម(�ល�ន��ប់ �ក្នុង Y�ព័ន្ធ ផ�្សព្វផ��យ ប¦្ច�ក��ស 
កសិកម្ម ដូច; Gរ+យតc្ល�និង5្វើ��នGរFយ�នGរចូលរួម Gរអភិវឌ�្ឍប¦្ច�កវិទ�6 Fយ�នGរ ចូលរួម និងGរ 
បណ្ណុះប!្ខលFយ�នGរចូលរួមពីGរផ�្សព្វផ��យប¦្ច�ក��ស;½ើម �នY�សិទ្ធ�ពល ្អក្នុងGរ 8្ទ�រចំó�ះដឹង 
បទពិrធន៍ និងព័ត៌�នដល់កសិករ។ ជំនួយù�ù�ង់សø�ប់ Gរy�ស4�zល/គំនិត$�បថ្ម�ីក្នងុ មូល ¹̧ន *ចផ្តល់ឲ�្យ 
7ន 3មរយៈGរ5្វើពិrធន៍Fយ�នGរចូលរួមនូវ រ±ៀបអនុវត្ត(�ល7ន�្នើ�ើង ½ើម�្បី [្វ�ងរក រ±ៀបអនុវត្ត ដ៏ 
សម��បបំផុត និង½ើម�្បី �ណWY�មូលធន�ន ក្នុង��ុក សំ��{ឲ�្យ7ន~ គំនិត$�បថ្មីÆះ�នY�សិទ្ធ�ពបំផុត 
និង«�ើâ�ស់7ន��ប់�Ì។

NGOs ក៏គួរគិតគូរផង(�រពី �ពស្មុគ%�ញ និងលក្ខណៈប¦្ច�ក��ស#�រ±ៀបអនុវត្តនីមួយៗ K�ះ+រួមចំ¨�ក 
5្វើឲ�្យកសិករមិនR�មទទួល«�ើរ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ។ Gរ5្វើឲ�្យ%មញ្ញ ��ប3មចំó�ះដឹងក្នុង មូល ¹̧ន ជួយឲ�្យ  
កសិករ çយយល់ដឹងពីរ±ៀបអនុវត្តÆះ។ 

Fយ%របH សង្គម��ង�នបង្កប់�ក្នុងGរទទួល«�ើ និងGរy�ស4�zលប¦្ច�កវិទ�6 ដូ¦្ន�ះ NGOs គួរ�� 
គិតគូរ និង ̧ ក់បញ្ចលូបHÊំង&�ះ+ក្នងុកម្មវិធី និងគò�ង របស់ខ្លនួ។ ដំ�ះ��យបHសង្គម >�?វ«�ើ\�លþ�ើន 
ដូ¦្ន�ះ Y�សិន±ើ*ច5្វើ7ន ��បខ័ណW\�លZ�J គួរ�នរយៈ\�ល/�ង;ងមុន ½ើម�្បី�{~ បHសង្គម8�្ស�ងៗ *ច 
Fះ��យ7ន។

Gរទទួលយក គ ឺ;ប់Êក់ទងនឹងទីផ��រ និងGរ��ករំ#�កព័ត៌�នទីផ��រ 3មអុិនថឺណិត និងGរ8្ញើ%រ 
ក្នុង  \�ល សព្វ ្ង�។ NGOs និងរ¸¹ភិ7ល ឆ្លង3ម�Ìក់çរផ�្សព្វផ��យប¦្ច�ក��ស ដល់កÈ្ល�ង គូរជួយ �̈{ំពី 
ម5�67យ 8�្ស�ងៗ ដូច; Gរ5្វើ កសិកម្ម3មកិច្ចសន�6 និងGរប�្កើតសហគមន៍មូល ¹̧ន (�ល*ចឲ�្យកសិករ �ន 
ទំ{ក់ទំនង ;មួយទីផ��រFយ<=ល់។ ព័ត៌�នទីផ��រគួរ�នត��ប់;មួយGរផ�្សព្វផ��យពីរ±ៀប អនុវត្ត SRI ½ើម�្បី 

១៣ �្អ�កOើ Mak (2012) %¡ប័នជំ{ញÊំង&�ះ រួម�ន {យក¸¹នប¦្ច�ក��សរបស់ MAFF, CARDI និង %កលវិទ�6ល័យ 
ភូមិន្ទ  កសិកម្ម។ ផលិតកម្ម Gរ��វ��វនិងអភិវឌ�្ឍន៍ប¦្ច�កវិទ�6 ជំនួយ�ំù��្ន�កបទបញ ្ញត្តិ Gរអភិវឌ�្ឍធន�នមនុស�្ស និង 
ជំនួយ  ប¦្ច�ក��សដល់Gរផ�្សព្វផ��យប¦្ច�ក��ស 3ម��ត្ត និង��ុក ស្ថិតH�មទំនួលខុស>�?វរបស់%¡ប័ន និងមន្ទីរ Êំង &�ះ។

១៤ Gរវិ�គ&�ះ; "វិធី%្រស្ត+យតc្ល�Fយ�នGរចូលរួម ½ើម�្បីកំណត់ពីបHចម�្បងៗរបស់កសិករ និងឱGសអភិវឌ�្ឍន៍ � 
ក4�ិត ឃុំ" (Mak 2012)។
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*ច��ករំ#�ករ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ មួយសំណុំ\�ញO�ញដល់កសិករ។ Gរបណ្ណុះប!្ខល ពី Gរ��ប់��ងហិរញ្ញវត្ថុ 
និង�ព;អ្នកដឹក{ំ *ចជួយ ប�្កើនY�សិទ្ធ�ព#�រ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ។

៨.២.៣. រ�¢ភិ�ល]4ក់Uតិ និង]4ក់ª�មUតិ

Gរផ�្សព្វផ��យកសិកម្ម{បច្ចុប�្បន្ន ដូច; កម្មវិធី*ទិ�ព១៥ អ្នកÉក់ព័ន្ធ១៦ និង វិធី%្រស្ត Fយ�នGរចូលរួម 
ពិត; �នY�សិទ្ធ�ព!ស់�Oើឯក%រ បុ៉È្ត��្អ�ក3មGរសិក��&�ះ Gរអនុវត្ត;ក់[្ត�ង��នក4�តិ  Fយ%រ 
កង្វះ ធន�នមនុស�្ស និងមូលនិធិ។ Fយឆក់ឱGស(�លបH  Gរ��Y�?ល *Gស�តុ កំពុង Êក់Êញ ��ស់ 
ជំនួយÆះ មូលនិធិគួរ��ផ្តល់ឲ�្យ ½ើម�្បីព(�ឹងព(�ីកY�ព័ន្ធផ�្សព្វផ��យកសិកម្មបច្ចុប�្បន្ន។

SRI 	�7នទទួល%æល់ទូÊំងY���ស~; រ±ៀបអនុវត្ត(�ល*ចជួយឲ�្យកសិករបន��ុំខ្លនួ+នឹង Gរ��Y�?ល 
*Gស�តុ �ើយកំពុង�នGរ}ប់*រម្មណ៍;»¾ំង�កម្ពុ;។ ដូ¦្ន�ះជំ'នប{=ប់ គឺGរអនុវត្ត យុទ្ធ%��្ត ;ប់ 
Êក់ទងនឹង SRI ។ រ¸¹ភិ7លក៏គួរព(�ីក(�ន��បដណ្ណប់#� SRI ឆ្លង3មរយៈGរក%ង សមត្ថ�ពកសិករ �Ìក់çរ 
ផ�្សព្វផ��យ និង Gរ8្ទ�រនិងផ�្សព្វផ��យប¦្ច�កវិទ�6ឲ�្យ7នល្អ;ងមុនដល់កសិករ។ កសិករ���>�?វGរជំនួយ ù�ù�ង់  
�្ន�ក ប¦្ច�ក��សនិងហិរញ្ញវត្ថុពីរ¸¹ភិ7ល ក៏ដូច;ពី សង្គមសីុវិល និង-�គូអភិវឌ�្ឍន៍ ½ើម�្បីព(�ីក និងù�ù�ង់Gរអនុវត្ត 
SRI។ 

ប!្ខ%¡ប័ន និង{យក ¹̧នជំ{ញÉក់ព័ន្ធ{{ �ន%រៈសំ»ន់»¾ងំ!ស់ក្នងុGរ8្ទ�រប¦្ច�កវិទ�6 និងរ±ៀប 
អនុវត្ត  +ឲ�្យ �Ìក់çរ ផ�្សព្វផ��យដល់កÈ្ល�ង។ ពួក	�>�?វGរ R&D Gន់��ល្អY��ើរ ½ើម�្បី�{~ រ±ៀបអនុវត្ត ដ៏ 
សម��ប  បំផុត >�?វ7ន ̈ �{ំឲ�្យ«�ើ សø�ប់លក្ខខណWកសិ<�កូឡូសុីនីមួយៗ។ 

�នរ7យGរណ៍បH�ក់~ �Ìក់çរផ�្សព្វផ��យដល់កÈ្ល�ងរបស់រដ្ឋ�នចំនួនតិច\�ក។ �Ìក់çរផ�្សព្វផ��យ 
3ម  ភូមិ{បច្ចុប�្បន្ន ;អ្នកស្ម័��ចិត្ត»ងបសុ\�ទ�្យ។ រ ¹̧ភិ7លគួរយកចិត្តទុក¸ក់OើបH&�ះ Fយ>�?វប�្កើន ចំនួន 
�Ìក់çរ 3មភូមិ R�មÊំង �ណWY�មូលធន�នមនុស�្សក្នុងមូល ¹̧ន ឲ�្យ5្វើGរ ;��ុមផ�្សព្វផ��យក្នុង��ុក។ 

Y�ព័ន្ធផ្តល់រçyន់ដល់អ្នកទទួល«�ើ SRI 7នល្អ;ង	� ពិត;ជួយOើកទឹកចិត្ត កសិករ»¾ំង!ស់។ Y�ព័ន្ធ&�ះ 
គួរជំរុញ��ម�ៀត ½ើម�្បីឲ�្យកសិករ�នទឹកចិត្ត និងទទួល7នជំនួយù�ù�ង់ ក្នុងGរទទួល«�ើ រ±ៀបអនុវត្ត&�ះ។ SRI 
គួរអនុវត្ត Fយ�នGរបត់$�នខ្លះ+3មលក្ខខណWក្នុងតំបន់។

Gរ �ណWY�មូលធន�នក្នុងមូល¸¹ន(�ល;Y���ទមួយ�ៀត#�ធន�ន�ន��ប់ គឺគួរ��«�ើâ�ស់+½ើម�្បី 
��ករំ#�ក និង8្ទ�រ ព័ត៌�ន �្ន�កប¦្ច�ក��ស និងចំó�ះដឹងÊក់ទងនឹងរ±ៀបអនុវត្ត SRI K�ះ�៉ង�ច!ស់ 
+*ចប�្កើន(�ន ��បដណ្ណប់បច្ចុប�្បន្នរបស់រដ្ឋ។ រ¸¹ភិ7ល~Ìក់H�ម;តិ គួរ��ករំ#�កព័ត៌�ន  ស្តីពី រ±ៀប «�ើâ�ស ់
ធន�នក្នុង��ុក។

១៥ កម្មវិធីÊំង&�ះ �នដូច; Gរ+យតc្ល�និង5្វើ��នGរFយ�នGរចូលរួម Gរអភិវឌ�្ឍប¦្ច�កវិទ�6Fយ�នGរចូលរួម Gរ 
ផ�្សព្វផ��យ �្ន�កប¦្ច�ក��សនិងGរបណ្ណុះប!្ខលFយ�នGរចូលរួម Gរអភិវឌ�្ឍឯក%រផ�្សព្វផ��យនិងGរផ�្សព្វផ��យ Gរ 
ប�្កើត  អង្គGរកសិករ និងសន្តិសុខ��្បៀង��z%រ (Mak 2012)។

១៦ អ្នកÉក់ព័ន្ធ៖ PDA, DAO, {យក¸¹នផ�្សព្វផ��យកសិកម្ម វិទ�6%¡ននិង{យក¸¹នជំ{ញÉក់ព័ន្ធ និង�Ìក់çរផ�្សព្វផ��យ 
(Mak 2012)។
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តc្ល� ១,៥០ដុJ¾រ។

៤៥. Gរ�ះពុម្ពរបស់ CDRI (ធ្នូ 2009), Costs and Benefits of Cross-country Labour Migration in the GMS: 
Synthesis of the Case Studies in Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� 
១,៥០ដុJ¾រ។

៤៤. ច័ន្ទ សុផល (ធ្ន ូ ២០០៩) ផលY�Áជន៍ និងចំ!យ#���សន្តរY�Z�សន៍ក�¾ងំពលកម្មក្នងុម'អនុតំបន់   
��គង្គ៖ ករណីសិក���Y���សកម្ព;ុ ;�%
្ម�រតc្ល� ៨,០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៣.០០ដុJ¾រ។

៤៣. ហុីង វុ3¡ និង  បណWិត ធន់ វឌ�្ឍ{ (ធ្នូ ២០០៩) Éណិជ្ជកម្មកសិកម្មក្នុងម'អនុតំបន់��គង្គ៖ ករណីដំឡូង 
�ើ និង .ស៊ូ�កម្ពុ; (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ៤៣) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៦.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស 
៣,០០ដុJ¾រ។

៤២.  ធន់ វិ�J អ៊ូ សុីវហួច <�ង &�A� និង លី តឹម (តុJ 2009), Leadership in Local Politics of Cambodia: 
A Study of Leaders in Three Communes of Three Provinces ;�%អង់	្ល�ស ៣,០០ដុJ¾រ។

៤១. ហុីង វុ3¡ និង Hossein Jalilian (��% ២០០៩) ផលប៉ះÉល់#�កិច្ចR�ម��ៀងÉណិជ្ជកម្ម��រី*%�ន-ចិន 
ចំÿះ បរិ%¡ន�3មប!្ខY���សក្នុងម'អនុតំបន់��គង្គ (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ៤១) ;�%
្ម�រ តc្ល� 
៨.០០០ �ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល�៣,០០ដុJ¾រ។

៤០. <�ង &�A� និង David Craig (មី{ ២០០៩), Accountability and Human Resource Management in 
Decentralised Cambodia (Working Paper No. 40) ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៥,០០ដុJ¾រ។

៣៩. ហ៊ង វុទ្ធី និង David Craig, Accountability and Planning in Decentralised Cambodia (Working Paper 
No. 39) ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៥,០០ដុJ¾រ។

៣៨. ប៉ក់ គឹមPឿន និង David Craig, Accountability and Public Expenditure Management in Decentralised 
Cambodia (Working Paper No. 38) ;�%អង់	្ល�ស  តc្ល� ៥,០០ដុJ¾រ។

៣៧. ��ម ផJ¾ និងអ្នក8�្ស�ង�ៀត (ឧស� 2008), Framing Research on Water Resources Management 
and Governance in Cambodia: A Literature Review ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៥,០០ដុJ¾រ។

៣៦. លឹម-សុវ!!� (វិច្ឆិG ២០០៧)  ចំ!ក��ុករបស់យុវជន និងនគរូបនីយកម្ម �កម្ពុ; (ឯក%រពិ�ក��O�ខ 
៣៦) ;�%
្ម�រ ៦.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស ៣,៥0ដុJ¾រ។

៣៥. គឹម-��3� និង Joakim Öjendal (ឧស� ២០០៧) Where Decentralisation Meets Democracy: Civil  
Society, Local Government, and Accountability in Cambodia (ឯក%រពិ�ក��O�ខ៣៥) ;�% 
អង់	្ល�ស តc្ល� ៤,00ដុJ¾រ។

៣៤. ប៉ក់-គឹមPឿន ហ៊ង-វុទ្ធី <�ង-&�A� *ន-សុវ3¡ គឹម-��3�, Jenney Knowles និង David Craig (មី{ 
២០០៧) Accountability and Neo-patrimonialism in Cambodia: A Critical Literature Review (ឯក%រ 
ពិ�ក�� O�ខ៣៤) ;�%អង់	្ល�ស ៦,00ដុJ¾រ។

៣៣. Hansen, Kasper K. និង តុប-&�ត (ធ្នូ ២០០៦) Natural Forest Benefits and Economic Analysis of Natural 
Forest Conversion in Cambodia (Working Paper No. 33) ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៨.០០ដុJ¾រ។

៣២. K. A. S. Murshid និង ទួត-សុខផល្លី (ឧស� ២០០៥) ��ដ្ឋកិច្ចឆ្លងGត់R�ំ(�នរបស់ Y���សកម្ពុ;៖ Gរសិក�� 
ជំ'នដំបូង (ឯក%រពិ�ក��O�ខ៣២) ;�%
្ម�រ ៨.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស ៥,០០ដុJ¾រ។

៣១. Robert Oberndorf (កក្ក¸ ២០០៤) សុខដុមនីយកម្មច��ប់Êក់ទងនឹងដំóើរGរវិមជ�្ឈGរ�កម្ពុ; (ឯក%រ 
ពិ�ក��O�ខ ៣១) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៥.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៦,៥០ដុJ¾រ។

៣០. Caroline Hughes និង គឹម-��3� (មិថុ{ ២០០៤) Gរវិវត្ដន៍#�ដំóើរGរY�;ធិប¼�យ�្យ និងGរ��ប់��ង 
ទំ{ស់�កម្ពុ;៖ Gរសិក��«�ៀប5ៀបGរ�ះ�ÌតបីOើក� កម្ពុ; (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ៣០) ; �% 

្ម�រតc្ល� ១០.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ១៣,៥០ដុJ¾រ។



41ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១០០

២៩. យឹម-; និង Bruce McKenney (វិច្ឆGិ ២០០៣) Éណិជ្ជកម្ម>�កី្នងុ ��កុ៖ ករណីសិក��#��៉ឃីទីង>�ពីីបឹងទ&្ល�
%ប +��ងុភ្ន\ំ�ញ (ឯក%រពិ�ក��O�ខ២៩) ;�%
្ម�រ ៥.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស ៥,០០ ដុJ¾រ។

២៨. R�ុំ-តុJ និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) Gរ5្វើÉណិជ្ជកម្មផល]��ើ�កម្ពុ;៖ GរY�ឈម Gរគំ�ម 
កំ0�ង និងឱGសសø�ប់Éណិជ្ជកម្មជរ័ទឹក (ឯក%រពិ�ក��O�ខ២៨) ;�%
្ម�រ ៧.០០០�ៀល ;�% 
អង់	្ល�ស តc្ល� ១០,០០ដុJ¾រ។

២៧. យឹម-; និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) Gរ{ំ¦�ញ>�ីពីបឹងទ&្ល�%ប+Y���ស �៖ Gរវិ�គOើ Gរ 
�ំង ស្ទះ Éណិជ្ជកម្ម អភិ7លកិច្ច និងបរិ�Gសសø�ប់GរលូតJស់ (ឯក%រពិ�ក��O�ខ២៧) ;�% 

្ម�រ តc្ល� ៧.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស ១០,០០ដុJ¾រ។

២៦. Sarthi Acharya គឹម-��3� }ប-សុ~រិទ្ធ និង �ច-�៉ឌី (កH្ញ ២០០៣) Gរçរ`�កសិ¸¹ន និងGរçរ 
មិនj�ន កសិកម្ម៖ ទស�្សនៈស្ដីពីGរប�្កើតGរçរ�កម្ពុ; (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ២៦) ;�%
្ម�រ តc្ល� 
៧.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៥,០០ដុJ¾រ។

២៥. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) បHY�ឈមចំÿះGរចិញ្ចឹមជីវិត� ជនបទ៖ Gរសិក�� Oើ 
ភូមិចំនួន ៩ �កម្ពុ; (ឯក%រពិ�ក�� O�ខ២៥) ;�%
្ម�រ ៨.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស ១០.០០ 
ដុJ¾រ។

២៤. ច័ន្ទ-សុផល គឹម-��3� និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) ដីធ្លី ជីវ�ពជនបទ និងសន្ដិសុខ��្បៀង�កម្ពុ;៖ 
ទស�្សនៈ 7នពីអ�្ក�ត3មមូល¸¹ន (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ២៤) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៦.០០០�ៀល ;អង់	្ល�ស 
តc្ល� ៧.០០ដុJ¾រ។

២៣. Bruce McKenney និង R�ុំ-តុJ (កH្ញ ២០០២) ធន�នធម្ម;តិ និងជីវ�ព�3ម ជនបទក្នុងY���សកម្ពុ;៖ 
Gរ +យតc្ល�;មូល¸¹ន (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ២៣) ;�% 
្ម�រ តc្ល� ១០.០០០�ៀល ;អង់	្ល�ស តc្ល� 
១០.០០ដុJ¾រ។

២២. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (កក្ក¸ ២០០២) Gរលក់ដូរដីធ្លី�កម្ពុ;៖ Gរវិ�គទិន្នន័យ#�Gរ8្ទ�រ 
និងGរ លក់ ដូរដីធ្ល ី(ឯក%រពិ�ក��O�ខ ២២) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៨.០០០�ៀល។

២១. Bhargavi Ramamurthy សិុក-បូរ័ក�្ស, Per Ronnås និង សុក-'ច (មី{ ២០០២) Y���សកម្ពុ;ËÌំ១៩៩៩-
២០០០៖ Gរ)�តOើបHដីធ្លី ក�¾ំងពលកម្ម និងGរចិញ្ចឹមជីវិត �ជនបទ (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ២១) 
តc្ល� ៨.០០០�ៀល។

២០. សូ-សុវ!!រិទ្ធ �ៀល-សុ�ព អ៊ុច-ឧ��យ�្យ សីុ-រត្ន័មុនី, Brett Ballard និង Sarthi Acharya (មី{ ២០០២) Gរ+យ 
តc្ល�សង្គមÉក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី�កម្ពុ; (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ២០) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៨.០០០�ៀល ;�% 
អង់	្ល�ស តc្ល� ១០,០០ដុJ¾រ។

១៩. ច័ន្ទ-សុផល ��ព-%�៉វី និង Sarthi Acharya, (ធ្ន ូ២០០១) GរGន់Gប់ដី�កម្ព;ុ៖ Gរវិ�គOើទិន្នន័យចុង 
H�យ (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១៩) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៨.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ១០,០០ ដុJ¾រ។

១៨. Martin Godfrey, សូ-សុវ!!រិទ្ធ ��ព-%�៉វី ប៉ុន-ដូរី! Claude-Katz, Sarthi-Acharya, សុីសុវត្ថិ-ឌួង-
}ន់តូ និង ហុីង ថូ�៉ក់សុី (តុJ ២០០១) Gរសិក��អំពីទីផ��រពលកម្ម�កម្ពុ;៖ GរGត់បន្ថយ�ព��ី�� 
GរលូតJស់ និង Gរy�ត4�?វចំÿះវិបត្ដ ិ(ឯក%រពិ�ក�� O�ខ១៨) ;�%
្ម�រ ៨.០០០�ៀល ;�% 
អង់	្ល�ស ៧,០០ដុJ¾រ។

១៧. ច័ន្ទ-សុផល សូ-សុវ!!រិទ្ធ និងប៊ុន-ដូរី! (មិថុ{ ២០០១) ជំនួយប¦្ច�ក��ស និងGរអភិវឌ�្ឍន៍សមត្ថ�ព � 
%J កសិកម្ម��កOៀប (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១៧) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៨.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស 
តc្ល� ៨,០០ដុJ¾រ។

១៦. សុិក បូរ័ក�្ស (ធ្នូ ២០០០) កម្មសិទ្ធិ Gរលក់ដូរ និងGរY�មូលផ្ដុំដីធ្លី�កម្ពុ;៖ Gរពិនិត�្យ វិ�គFយ>�zសៗ 
នូវទិន្នន័យទីពីរ និងទិន្នន័យ½ើម (�ល7នមកពីអ�្ក�តថ្មីៗចំនួនបួន (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១៦) ;�%
្ម�រ 
តc្ល� ៨.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៧,០០ដុJ¾រ។
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១៥. Toshiyasu Kato ច័ន្ទ-សុផល Jeffrey A. Kaplan, (សី' ២០០០) ជំនួយប¦្ច�ក��ស និងGរអភិវឌ�្ឍន៍ 
សមត្ថ�ព � ក្នុង��ដ្ឋកិច្ចមួយ(�លពឹង�្អ�កOើជំនួយ៖ បទពិrធន៍កម្ពុ; (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ១៥) ; 
�%
្ម�រ តc្ល� ១០.០០០ �ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ១០,០០ដុJ¾រ។

១៤. Toshiyasu-Kato, Jeffrey A. Kaplan, ច័ន្ទ-សុផល និង �ៀល-សុ�ព (សី' ២០០០) Y���សកម្ពុ;៖ 
Oើក  កម្ពស់  អភិ7លកិច្ចសø�ប់Gរអភិវឌ�្ឍន៍�ននិរន្ដរ�ព (ឯក%រពិ�ក�� O�ខ ១៤) ;�%
្ម�រ តc្ល� 
៦.០០០�ៀល ; �%អង់	្ល�ស តc្ល� ៦,០០ដុJ¾រ។

១៣. អ៊ុង-ប៊ុន��ង (សី' ២០០០) Gរ��Y�zល3មរដូវGល#�សន្ទស�្សន៍ ្ល�ទំនិញ្ញ«�ើâ�ស់�ក្នុងY���ស 
កម្ពុ; (ឯក %រ ពិ�ក��O�ខ ១៣) ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៣,០០ដុJ¾រ។

១២. ច័ន្ទ-សុផល Toshiyasu Kato ឡុង-វូពិសិដ្ឋ Ê-%វ�៉ សូ-សុវ!!រិទ្ធ ហង់-ជួន!រុ៉ន .-គឹមហួន និង ;-វុធ! 
(តុJ ១៩៩៩) ផលប៉ះÉល់#�វិបត្ដហិិរញ្ញវត្ថ ុ*សីុOើ ��ដ្ឋកិច្ច អន្ដរGល �ប!្ខY���ស*សីុអ	្ន�យ៍៖ ទស�្សនៈ    
កម្ព;ុ (ឯក%រពិè�ះO�ខ ១២) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៤.៥០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៤,៥០ ដុJ¾រ។

១១. ច័ន្ទ-សុផល និង សូ-សុវ!!រិទ្ធ (មិថុ{ ១៩៩៩) ចំ!កពលកម្មកម្ពុ;+Y���ស �៖ Gរ7៉ន់%�ន 
ជំ'ន ដំបូង (ឯក%រពិè�ះO�ខ ១១) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៣.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស 
តc្ល� ៣,០០ដុJ¾រ។១០. Gormna, Siobham, ;មួយ ប៉ុន-ដូរី! និង សុខ-��ង (មិថុ{ ១៩៩៩) 
បHតួ{ទីបុរស-�្ដ�ី និងGរអភិវឌ�្ឍន៍ � Y���សកម្ពុ;៖ Gរពិនិត�្យ�ើល;ទូ+ (ឯក%រពិ�ក��O�ខ១០) 
;�%
្ម�រ តc្ល� ៤.៥០០�ៀល ; �%  អង់	្ល�ស តc្ល� ៦,០០ដុJ¾រ។

៩. ¼�ង-យូគី ប៉ុន-ដូរី! សូ-សុវ!!រិទ្ធ និង ចន-�៉កឃិនRDU (��% ១៩៩៩) បទពិrធន៍របស់សកម្ម�ព 
សហគមន៍ ½ើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍សង ្គម#�អង្គGរយូនី��ហ្វ (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ៩) ;�%
្ម�រ ៤.៥០០�ៀល  
;�%អង់	្ល�ស ៤,៥០ ដុJ¾រ។

៨. ច័ន្ទ-សុផល Martin-Godfrey, Toshiyasu-Kato, ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ Nina-Orlova, Per-Ronnås Ê-%វ�៉ (មក� 
១៩៩៩) Y���សកម្ពុ;៖ បHY�ឈមមុខ#�Gរប�្កើតGរçរ(�ល�នផលិត�ព (ឯក%រពិ�ក��O�ខ 
៨) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៦.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៩,០០ដុJ¾រ។

៧. McAndrew, John P. (ធ្នូ ១៩៩៨) GរពឹងÉក់�Ì+វិញ+មកក្នុងយុទ្ធ%�្ដ�ចិញ្ចឹមជីវិត ��z%រ�ក្នុង ភូមិ
្ម�រ 
ពីរ (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ៧) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៧.៥០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ១០,០០ដុJ¾រ។

៦. Murshid, K. A. S. (ធ្នូ ១៩៩៨) សន្ដិសុខ��្បៀង�ក្នុង��ដ្ឋកិច្ចអន្ដរៈ*សីុ៖ បទពិrធន៍ កម្ពុ; (ឯក%រ 
ពិ�ក�� O�ខ ៦) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៧.៥០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៩,០០ដុJ¾រ។

៥. Toshiyasu-Kato ច័ន្ទ-សុផល និង ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ (កH្ញ ១៩៩៨) ស�ហរណកម្ម��ដ្ឋកិច្ច តំបន់សø�ប់Gរ 
អភិវឌ�្ឍន៍ ;និរន្ដរ៍ក្នុងY���សកម្ពុ; (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ៥) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៩.០០០�ៀល ;�% 
អង់	្ល�ស តc្ល� ៦,០០ដុJ¾រ។

៤. ជឹម-ចរិ� ��៊ុន-ពិធូ សូ-សុវ!!រិទ្ធ ចន-�៉កឃិនរ្រឌូ ងួន-សុគ{� បុ៉ន-ដូរី! និងរ៉ូប៊ីន-បិុដឺលវ៍ (មិថុ{ ១៩៩៨)  
Gរ �ៀនសូ>�ពីកម្មវិធីអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទក្នុងY���សកម្ពុ; (ឯក%រ ពិ�ក��O�ខ ៤) ;�%
្ម�រ តc្ល� 
៩.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៧,៥០ដុJ¾រ។

៣. Kannan, K. P. (មក� ១៩៩៧) កំ¨�ទំរង់��ដ្ឋកិច្ច កំ¨�ត4�?វរច{សម្ព័ន្ធនិងGរអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ; (ឯក%រ 
ពិ�ក�� O�ខ ៣) ;�%
្ម�រ តc្ល� ៤.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៥,០០ដុJ¾រ។

២. McAndrew, John P. (មក� ១៩៩៦) ជំនួយហូរចូលជំនួយ��ពិច��ពិល៖ ជំនួយសåæ�ះ និងអភិវឌ�្ឍន៍�្វ� និង 
ពហុ�គី ១៩៩២-៩៥ (ឯក%រពិ�ក��O�ខ ២) ;�%
្ម�រ ៤.០០០�ៀល ;�%អង់	្ល�ស ៥,០០ ដុJ¾រ។

១. Kannan, K. P. (វិច្ឆិG ១៩៩៥) Gរក%ងសន្ទស�្សន៍ ្ល�ទំនិញ្ញ«�ើâ�ស់សø�ប់Y���សកម្ពុ;៖ Gរពិនិត�្យ�ើង 
វិញOើGរអនុវត្ដន៍{\�លបច្ចុប�្បន្ន និងGរOើកមតិy�លម្អ (ឯក%រពិ�ក�� O�ខ ១) ;�%
្ម�រ តc្ល� 
៤.០០០ �ៀល ;�%អង់	្ល�ស តc្ល� ៥,០០ដុJ¾រ។
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