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fចក្តីសj្ខប
កសិកម្ម½ើរតួ{ទី៉ងសំ»ន់ ក្នុងGរជួយùទង់ជីវពរស់3មជនបទ (លនY;ជន ៨៣% ចូលរួម
ក្នុងវិស័យ&ះ (NIS and MAFF 2014) ។ បHកំពុងផុសើងមួយ(លកសិកម្ម>?វYឈម គឺ GរYzល
*Gសតុ (លYzលមិនៀង និងបង្កផលប៉ះÉល់ ដូច; GរYzលក្នុងលំ{ំ្លៀង¾ក់ សីតុណព
ើនើង ទឹកជំនន់និងGរំងស្ងួត
8្សងៗ ក៏

ើតនGន់ញឹកüប់និង»¾ំងG¾;ងមុន GរតតតFយសត្វចនិងជំងឺ

ើតនGន់þើនើង។ បHធ្ងន់ធ្ងរÊំង&ះ គូសបHក់ពីត4?វGរសំ»ន់នូវGរអនុវត្តកសិកម្មÛË¾ត

;មួយនឹង*Gសតុ (climate-smart agriculture: CSA) (FAO 2013) ។ ក្នុងចំមប¦្ចកស CSA &ះ
ប¦្ចកសមួយ(លកំពុងអនុវត្តើយកម្ពុ;គឺ Yព័ន្ធYពលវប្បកម្មូវ (system of rice intensification: SRI)
(ល;រ±ៀបអនុវត្តលបំ
្អ ផុតមួយ

½ើម្បីប្កើនទិន្នផលូវOើដីនជី;តិឲ្យ7នរហូតដល់

១៥Îន/ហិក3

Gត់បន្ថយបរិណទឹកចព និង«ើâស់តុចូលក្នុងុក (Willem 2002; Norman 2007; Kassam,
Stoop and Uphoff 2011)។
Gរសិក&ះកំណត់នូវ ចំóះដឹងមូល¸¹ន និងGរអនុវត្ត SRI តំបន់កសិ<កូឡូសុីដីសណ្ណរទ&្ល%បនិង
ទ&្លគង្គ ើយពិនិត្យពីចÆ¾ះខ្វះ»តក្នុងរ±ៀបអនុវត្ត3មមូល¸¹ន និងផ្តល់មតិពីវិធបំ
ី \ញកង្វះ»តÊំង&ះ
½ើម្បីជួយឲ្យកសិករ*ចទប់ទល់នឹងផលប៉ះÉល់#GរYzល*Gសតុ។ ក្នុងÆះ ទិន្នន័យបឋម>?វ7នYមូល
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កំប៉ុស្ត៖ Fយ%រ SRI >?វ7នប្កើតើងOើដីខ្វះជី;តិ ដូ¦្នះនGរ¨{ំឲ្យ5្វើជីកំប៉ុស្ត (ល;តុចូល
ក្នុងុកមួយ ើយY;ជនមិន}ំ7ច់ចំ!យâក់ទិញ+ (Uphoff 2000)។
SRI នលក្ខណៈ*ចបត់$ន7នFយÁង+3មលក្ខខណWក្នុងមូល¸¹ន ើយកសិករ%កល្បងអនុវត្ត

3មវិធ!មួ
ី
យ½ើម្បីឲ្យសុីÌនឹង%¡នពរបស់ខ្លួន (Uphoff 2007)។ មជ្ឈមណWលសិកនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុ;
(CEDAC) 7នយក SRI មក¨{ំបçញYសកម្ពុ;ក្នុងËÌំ២០០០ Fយ7នគួបផ្សំXលGរណ៍ SRI
ស្តីពីGរប់ងទឹកនិងដំ!ំ ;មួយនឹងXលGរណ៍Yពលវប្បកម្មដំ!ំូវYកបFយចីរព (Yang 2002) ។
3ំងពី\លÆះមក NGOs និងរ¸¹ភិ7ល7នបF្វរGរយកចិត្តទុក¸ក់)¤ត+Oើ SRI វិញ។ O»ធិGរ¸¹ន
SRI

>?វ7នប្កើតើងក្នុង

មក

២០០៥

Hមឱ+ទ{យក¸¹ន

្ស>%្តនិងyលំអដីកសិកម្ម

(លHយមក7ន<¾ស់ប្តូរ+;អគ្គ{យក¸¹នកសិកម្ម (Ngin 2010)។ ម6៉ងៀត ន ៤៧ NGOs និងគòង
អភិវឌ្ឍន៍;þើន 7នយក SRI +ផ្សព្វផយ3មតំបន់8្សងៗÌក្នុងYសកម្ពុ; (Ngin 2010)។ XលGរណ៍
និងរ±ៀបអនុវត្ត SRI 7នវិវត្ត+មុខរហូត ½ើម្បីឲ្យប3ម%¡នពក្នុងមូល¸¹ន និងជួយទប់ទល់នឹងបH8្សងៗ
#GរYzល*Gសតុ។ @ះបី៉ង&ះក្តី XលGរណ៍ និងរ±ៀបអនុវត្តស្នូលរកដ(ល \លន
Gរyស4zលពីGរ«ើOើដីCចព +«ើOើដីពឹង្អកOើទឹក្លៀង។ ម6៉ងៀត វិធី¸ំដុះក៏មិនjនន
>ឹមGរស្ទូងÆះ Kះបច្ចុប្បន្ននÊំងGរ¸ំ:ប
 ់ូវFយ<=ល់ និងKះូវ ៀតផង។ CEDAC 7ន
ជំរុញXលGរណ៍ SRI ១២៉ង ៖

2



ពLបÍ្ទដី~Ìលសំ!ប និងC ឲ្យ7ន



¸ក់ជីធម្ម;តិ (;ពិ



>?វដក&ច;ញឹកüប់ ½ើម្បីឲ្យដីធូរនខ្យល់¦ញចូល7ន (ពីរ+បួនដង)



ទុកចÆ¾ះធំរ+ងកូនសន្ទូង



ស្ទូងកូនសំ!បឲ្យOឿន និងFយYយ័ត្នYOង



ស្ទូងឲ្យន;ជួរFយ«ើâស់

្មើល្អ

ស ជីកំប៉ុស្ត)

្ស

Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ



រកកម្ពស់ទឹកÊបក្នុងC



ស្ទូងកូនសំ!បតិច ស្ទូងមួយ½ើម;GរY



ស្ទូងកូនសំ!បខ្ចី (*យុមិនOើស ១៥



ស្ទូងក់ៗ



\លស្ទូង >?វÊញកូនសំ!បើងវិញបន្តិច½ើម្បីPៀស+ងGរ7ក់Qច½ើម ឬ ឫស



ស្ទូងកូនសំ!បនសុខពល្អ។

ើរ (៉ងþើនបំផុត បី)
្ង ;GរY

ើរ)

ឥឡូវ&ះ CEDAC ក៏កំពុង5្វើGរOើGរ¸ំ ឬKះ:ប់ូវFយ<=ល់ផង(រ RមÊំងកំណត់ពីបរិណពូជ
សមបសøប់Gរ¸ំដុះ (Yang 2011)។

ៀវS¨{ំរបស់ {យក¸¹នដំ!ំូវ (DRC) #សួងកសិកម្ម

រុGïYញ់ និង&%ទ (MAFF) និង វិទ6%¡នវវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុ; (CARDI) នខ្លឹម%រ)¤តOើ
XលGរណ៍និងរ±ៀបអនុវត្ត SRI 7នyលំអើងៀត (លគិតគូរដល់កង្វះក¾ំងពលកម្មសøប់ដកស្ទូង និង
Yព័ន្ធ¸ំដុះគþើនពឹង្អកOើទឹក្លៀងកម្ពុ;។ CARDI មិន«ើÉក្យ SRI  ប៉ុÈ្ត«ើÉក្យ បង្គប¦្ច
ុំ
កស
ប្កើនផលិតពដំ!ំូវឬ បង្គុំប¦្ចកស CARDI (Technology Package for Increasing Rice Productivity:
TPIRP or just CARDI's Technical Package) រីឯ DRC «ើÉក្យ បង្គុំប¦្ចកសYព័ន្ធYពលវប្បកម្មូវ (Technical Package for System of Rice Intensification: TPSRI) ប៉ុÈ្តប¦្ចកសÊំងពីរ&ះ សឹងដូចÌ±ះបិត។
Gរ¸ំ ឬពUះ:ប់ូវFយ<=ល់ ក៏*ចស4ប+នឹងGរ<¾ស់ប្តូរតុ*Gស និងGរYzល*Gសតុ
ផង(រ Kះ+Gត់បន្ថយត4?វGរទឹកសøប់~Ìលសំ!ប (Pathak et al. 2011)។ 5ៀបនឹងGរដកស្ទូងវិញ
+*ចសំVទឹក7នរហូតដល់ ៣២% (Pathak et al. 2011) ។
ËÌំ២០១០ នកសិករY0ល ១៣០.០០០{ក់ អនុវត្ត3មXលGរណ៍ និងXលគំនិត½ើមរបស់ SRI
(ដកស្ទូង) (Yang 2011)។ @ះបី៉ង&ះក្តី នព័ត៌នតិចតួច!ស់ស្តីពី Gរអនុវត្តនិងGរyស4zល+3ម
%¡នពក្នុងមូល¸¹ននូវរ±ៀប¸ំូវសន្ទូង (Ly et al. 2012)។ ;មួយÌ&ះព័ត៌នពីGរyលំអ SRI ក៏ន
តិចតួចផង(រ។

ឯក%រពិកOខ ១០០

3

២. nលo និងសំណpរKវLវ
Gរសិក&ះព6មកំណត់នូវ ចំóះដឹងនិងរ±ៀបអនុវត្តប¦្ចកស SRI ក្នុងមូល¸¹ន RមÊំងចÆ¾ះ
ខ្វះ»តក្នុងរ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ និងវិធីបំ\ញចÆ¾ះខ្វះ»ត½ើម្បីទប់ទល់នឹងGរYzល*Gសតុ។ Gរសិក
)¤តOើតំបន់កសិ-<កូឡូសុីទ&្ល%ប និងទ&្លគង្គ។
FយWក Gរសិក&ះព6មX្លើយនឹងសំណរ»ងHម៖
១) រ±ៀបអនុវត្ត SRI {\លបច្ចុប្បន្ននអ្វីខ្លះ?
២) ¼ើនក3¤អ្វីខ្លះ(លប៉ះÉល់ដល់Gរទទួលយក SRI?

៣. វិធីKវLវ
ក្នុងGរYមូលទិន្នន័យបឋម នGរសëសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌នគន្លឹះ (KII) Gរពិក3មុមស្នូល (FDG)
និង Gរ5្វើសëសន៍សុីជ (II)។ GរYមូលទិន្នន័យប{=ប់បន្សំរួមន Gរង់ទិន្នន័យ ឬព័ត៌នពីរ7យGរណ៍
និងឯក%រ8្សងៗ។ IIs 7ន5្វើើង;មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌នមកពី%¡ប័នÉក់ព័ន្ធ8្សងៗ រួមន មន្ទីរកសិកម្មត្ត
(PDAs) Gរិល័យកសិកម្មុក (DAOs) សួងកសិកម្ម CARDI និង គòង;ប់Êក់ទងនឹងបH*Gសតុ
ដូច; HARVEST,១ PADEE,២ CEDAC,៣ និង CCCA៤។ FGDs 7ន5្វើើង;មួយុមរួមន ឃុំ សជិកុម
1

2

3

4

Yឹកឃុំទទួលបន្ទុកOើកសិកម្មក្នុងឃុំ និង Yនឬសជិក# សគមកសិករ«ើâស់ទឹក (FWUC) ។

១

គòង

ជួយFះយពçយរងèះតំបន់ជនបទ

និងស្ថិរពYព័ន្ធ*កូឡូសុី

(Helping

Address

Vulnerabilities and Ecosystem Stability: HARVEST) ទទួល7នមូលនិធិពី គំនិតផ្តួច8្តើមស្តីពី Gរផ្តល់

Rural

្បៀង{\ល

អ{គត និងGរYzល*Gសតុ%កល (Feed the Future and Global Climate Initiative) របស់សហរដ្ឋ*រិក។
២

គòងសøប់ Gរអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និងGរផ្តល់សិទ្ធិអំ!ច

ដ្ឋកិច្ច (Project for Agriculture Development and

Economic Empowerment) ទទួល7នមូលនិធិពី IFAD និង)¤តOើGរOើកស្ទួយជីវពY;ជនី 3មGរផ្តល់
ប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម និងGរប្កើតâក់សន្សំក្នុងមូល¸¹ន។
៣

មជ្ឈមណWលសិក និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុ; (CEDAC) ; NGO មួយ(លនគòង;þើនOើ SRI និង MPF ។

៤

កម្មវិធីសម្ព័ន្ធពYzល*Gសតុកម្ពុ; (Cambodia Climate Change Alliance: CCCA) ផ្តល់ថវិGដល់ NGOs ក្នុង
ុក;þើន ឲ្យ5្វើGរOើGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ។

4

Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

3ង ១៖ កÈ្លងសិក567
តំបន់កសិ
<កូឡូសុី

FGD
ឃុំ

ុក

KII
Yភពទឹក

អ្នកចូលរួម

%¡ប័ន

អ្នកផ្តល់ព័ត៌ន

អ្នកX្លើយ
សëសន៍

កំពង់ËÌំង
ធ្លកZៀន

%មគ្គី
នជ័យ

្លៀង

(TV)

ឃុំ និង
FWUC 
ុមYឹកឃុំ 3ំង%ំង
(TKS) ឃុំ#ុក
ទឹកផុស៥

Yន FWUC

CEDAC៦

ទ&្ល%ប

ឃុំ

សជិក
FWUC
(TKS)

PDA

Yនមន្ទីរ

កំពង់ធំ
%Jវិស័យ
(SV)

â%ទ
បល្ល័ង្ក

្លៀង

PDA

YនGរិល័យ
ផ្សព្វផយ
ប¦្ចកសកសិកម្ម

សជិកុម
Yឹកឃុំ

អូរគន្ធរ
(OK)

ស្ទឹង[ន

្លៀង និងGរ
ចព

HARVEST

ម\្តីជំ{ញ
»ងដំ!ំូវ

Yន
FWUC

HARVEST

ម\្តីជំ{ញ»ងបÈ្ល

]/ង

គង្គ
Hម

ចុងអំពិល
(CA)

ក^្ជៀច

្លៀង និងGរ
ចព

PDA

Yនមន្ទីរ

សជិកុម
Yឹកឃុំ

យ (TH)

7ភ្នំ

្លៀង និងGរ
ចព

WOMAN៧

ម\្តី{{

ឃុំ

_ះអ¨្ណត

្លៀង និងGរ
ចព

DAO

YនGរិល័យ
~Ìក់ុក

Yន
FWUC

្លៀង និងGរ
ចព

DAO

YនGរិល័យ
~Ìក់ុក

ឃុំ

3yវ
ពុំឈូក
(KPC)

>Éំងធំ»ង Aំកក់
Pើង (TTKC)

%¡ប័ន;ប់Êក់ទងនឹង*Gសតុ

ភ្នំ\ញ

MAFF {យក¸¹ន YនGរិល័យ
ផ្សព្វផយ
អភិវឌ្ឍន៍ធនន
ប¦្ចកសកសិកម្ម មនុស្ស
CARDI

YនGរិល័យ
្ស>%្តនិង
Yព័ន្ធ¸ំដុះ

PADEE

អ្នកប់ងគòង
~Ìក់;តិ

៥

ឃុំ3ំង%ំង èងយក5្វើ FDG មួយ ប៉ុÈ្តុមXលមិន*ចជួប7ន ដូ¦្នះ7ន5្វើសëសYន FWUC ជំនួសវិញ។

៦

ុមវវមិន7នជួបម\្តី CEDAC  ក្នុង\ល5្វើGរសិក&ះ ដូ¦្នះព័ត៌ន7នង់¦ញពី KII (ល5្វើើងក្នុង
ËÌំ២០១៣ សøប់គòងមួយៀត;ប់Êក់ទងនឹង*Gសតុ(រ។

៧

WOMAN ;អង្គGរក្នុងុកមួយទទួលមូលនិធិពី CCCA និង5្វើGរផ្តល់

+ផ្សព្វផយប¦្ចកសកសិកម្ម។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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ទិន្នន័យYមូល7នពី
Êក់ទងនឹង*Gសតុ

KIIs

បដណ្ណប់Oើ%¡នពទូ+#ផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងត្ត

+ផ្សព្វផយប¦្ចកសកសិកម្ម

បHYឈម

គòង;ប់

និងត4?វGរ8្សងៗក្នុងGរyលំអ

ផលិតកម្ម និងបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ និងGរ<¾ស់ប្តូរតុ*Gស FGDs បçញពី%¡នពតំបន់ បH
Yឈមនិងត4?វGរ8្សងៗក្នុងមូល¸¹ន RមÊំងព័ត៌នលំអិតពីជំ'ននីមួយៗ#ផលិតកម្មូវ។ IIs >?វ7ន«ើ
សøប់%កសួរសុីជOើព័ត៌នលំអិត;ក់Jក់ អំពីជំ'ននីមួយៗ#Gរ¸ំដុះក្នុងឃុំនីមួយៗ។ `ពីព័ត៌ន
បឋម(លþើននលក្ខណៈ$បគុណពÆះ ទិន្នន័យប{=ប់បន្សំ រួមន ទិន្នន័យ$បបរិណOើផលិតកម្ម
ូវកម្ពុ; និងប!្ខត្តXល និងទិន្នន័យ$បគុណពOើរ±ៀបអនុវត្ត SRI 7នមកពី%¡ប័ន8្សងៗ។
នីតិវិធីើសីសឃុំសøប់5្វើុមពិក FGDs និង អ្នកផ្តល់ព័ត៌នគន្លឹះ សøប់សëសន៍ KII និង
Gរសëសសុីជ គឺ ៖


ទី១ ើសីសតំបន់កសិ-<កូឡូសុី ពីក្នុងចំមតំបន់Êំងបួន ក្នុងÆះតំបន់ចំនួន២ >?វ7នើសីស Kះ+
;តំបន់ផលិតូវធំៗ;ង





ទី២ ើសយក ៤ឃុំ (២ឃុំ ពីក្នុងត្តនីមួយៗ) ក្នុងតំបន់XលÊំងពីរ និង;Xល#ប!្ខគòង
កសិកម្ម;ប់Êក់ទងនឹង*Gសតុ

ឬçយរងèះFយទឹកជំនន់

និងGរំងស្ងួត។

ឃុំពឹង្អកÊំងOើ

ទឹក្លៀង និងÊំងOើGរចពក្នុងរដូវវស គឺ7ន)¤តOើGរពិនិត្យពីរ±ៀបអនុវត្ត SRI ។ អ្នកផ្តល់
ព័ត៌ន >?វ7នើសយកFយ្អកOើGរ;ប់Êក់ទងនឹងសកម្មពÉក់ព័ន្ធនឹង*Gសតុ។
ព័ត
៌ នលំអត
ិ Oើឃំុ និងអ្នកផ្តលព
់ ត
័ 
៌ នគន្លះឹ (ល7នស
ើ យកសøបG
់ រសិក
 &ះ នចុះក្នង
ុ 3ង ១ ។
សរុបÊំងអស់ ១៣ KIIs, ៧ FGDs, និង ៨ IIs >?វ7ន5្វើ}ប់ពី

ឧស ដល់ កក្ក¸ ២០១៤ ។ សøប់ IIs សជិក

Ìក់# FDG នីមួយៗ>?វ7នើសយក ើយឃុំ3ំង%ំង សជិក FWUC Ìក់>?វ7នើសយក។

៤. រសិក!.ើឯក+រ_នKប់ និងtបខ័ណvវិ-គ
៤.១. w្សxបរិ+<នដំHំ=ូវ
្ស>បរិ%¡នដំ!ំូវកម្ពុ; ក¦ញ; ៤Yទ៖
ទឹក្លៀង

្ស>បរិ%¡នទឹក÷ និង

និងគង្គHម

ន

្ស>បរិ%¡នខ្ពង់ប

្ស>បរិ%¡នទំ{បរំពឹង

្ស>បរិ%¡នCâំង ឬចព (Nestbitt 1997)។ តំបន់ទ&្ល%ប

្ស>បរិ%¡នទំ{បរំពឹងទឹក្លៀង

្ស>បរិ%¡នទឹក÷

និង

្ស>បរិ%¡នCâំង

ឬ

ចព។ តំបន់ដីទំ{បពឹងOើទឹក្លៀង ដីCក¦ញ;៖ COើ Cក!្ខល និងCHម ្អកOើ
%¡នពស!្ឋនដី (Nesbitt 1997; Wang 2012)។ @ះ៉ង!ក្តី DRCs (2013) 7នឲ្យដឹង~ នC
មួយYទៀតក្នុង

្ស>បរិ%¡នដំ!ំូវ(រគឺ C½ើមរដូវវស (EWS)។ C½ើមរដូវវស *ច;C

ក!្ខល ឬCHម ើយGរ¸ំដុះ>?វ«ើទឹកយកពីYbយ ឬះ ឬទឹកHមដី (DRCs 2013)។ COើ
>?វពឹងOើទឹក្លៀងÊំងុង រីឯCក!្ខល និងCHម ពឹងOើទឹក្លៀងផង និងYព័ន្ធចពផង (Wang
2012)។ តំបន់ខ្លះ នCOើ និងCHមប៉ុ!ះ (Nesbitt 1997)។ សøប់
២Yទ៖ Cលិចទឹកជ ៥០ + ១០០សម ក្នុងរយៈ\ល ១
១០០សម ក្នុងរយៈ\ល ១

៉ងតិច។

្ស>បរិ%¡នទឹក÷ នដីC

៉ងតិច និងCលិចទឹកជ÷;ង

្ស>បរិ%¡នCâំង ឬចពក; ៣Yទ៖ C>?វ

ចព ូវY½ញទឹក និង ូវើងទឹក ។

6

Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

៤.២. %ព័ន្ធ%ពលវប្បកម្មដំHំ=ូវ{កម្ពុU
ËÌំ២០០៥ សួងកសិកម្ម រុGïYញ់ និង&%ទ (MAFF) 7នំù និងជំរុញGរ«ើâស់ SRI។
នGរអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធ%្ត;តិËÌំ២០០៦-១០ និង ២០០៩-១៣ 7ន¸ក់បញ្ចូល SRI សំប្កើនផលិតពូវ។៨
»ងHម&ះ ;Gរអនុវត្ត

្នើើងថ្មីៗបំផុត ¦ញផយFយ DRCs ក្នុងËÌំ២០១៣ និង CARDI ក្នុងËÌំ២០១១។

៤.២.១. រ|ើស}ីសពូជ=ូវ
ពូជូវ

>?វ7នើសីសFយ្អកOើរយៈ\លលូតJស់រហូតដល់\លទុំ

តុ*Gស *Gសតុ ដី និង ទឹក ក្នុងតំបន់។ តំបន់çយទឹកជន់លិច

និងកម្ពស់សមប3ម

ើស«ើពូជូវលិចទឹក។ កសិករ

ក៏គួរើស«ើពូជូវ(លនតc្លទីផរ ធន់នឹងសត្វច និងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។ MAFF 7នផ្សព្វផយពូជូវ
៣៨Yទ ើយពូជនីមួយៗសមបសøប់%¡នព;ក់Jក់មួយចំនួន។
ក្នុងតំបន់សិក ន«ើពូជូវ;þើន។ Wang (2012) 7ន$ងកូវកម្ពុ;; ៣Yទ គឺ
ូវទំ&ើប ូវY7ណី និងូវY7ណី7នyលំអ។ ËÌំ២០១១ ជរ¸¹ភិ7លកម្ពុ; 7ន¨{ំ«ើូវ
១០ពូជ៩

ក្នុងចំម

៣៨ពូជ(ល7នផ្សព្វផយើយ

½ើម្បីប្កើនផលិតកម្មូវ

និងជំរុញGរ{ំ¦ញអង្ករ

(Ouk 2011)។ ក្នុងចំមូវÊំង ៣៨ពូជ ូវខ្លះធន់នឹងសំÉធសរីរៈ និងអសរីរៈ ដូច; ទឹកជំនន់ Gរំងស្ងួត
មចÎÌត កំ សត្វច និង ដង្កូវឆ្នូតសុីរូង½ើម (Ouk 2011)។ `ពីដង្កូវសុីរូង½ើម¦ញ សំÉធដeៀតសុទ្ធ
Éក់ព័ន្ធនឹងក3¤*Gសតុ (Ouk 2011)។ ដូចនបçញក្នុង3ង ២ ពធន់នឹងសំÉធ នក4ិតÊប ប៉ុÈ្ត
CARDI កំពុង5្វើGរវវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ½ើម្បីyលំអើងៀត។ ±ើ្អកOើរយៈ\លលូតJស់រហូតដល់ទុំ
ពូជូវ ក¦ញ; ូវល (EMV) ូវក!្ខល (MMV) និង ូវធ្ងន់ (LMV)។
3ង ២៖ ពូជូវ និងសំÉធÊក់ទងនឹង*Gសតុ
សំÉធ

ទឹកជំនន់/ទឹកDក;ំ

Yទ

លិចទឹក ១០-១២

្ង៖

CAR9 <្ករំដួល* <្ករំ½ង*
លិចទឹក ៧-១០

្ង៖

ំងស្ងួត

មចÎÌត

ំងស្ងួតមធ្យម៖ IR

សរ,

កំ

សត្វច

ស្ថិតHមGរអភិវឌ្ឍ ដង្កូវសុរូី ង½ើម៖ z, IR72,

CAR3, CAR4* z, ជល%*
CAR12

CAR6* <្ករំ¦ក <្ករៀត*

[នពិFរ*, IR66*
កណ្ណុរ, ខ្យងពណ៌ស និង
សត្វច8្សងៀត៖ IPM
រុក្ខ;តិច៖ IPM

Yភព៖ Ouk 2011

* ១០ពូជ(ល>?វ7ន¨{ំឲ្យ«ើ

៤.២.២. រ}ៀបចំប់ពូជ
:ប់ពូជ>?វនអAដុះ Oើសពី ៨៥%។ កសិករ*ចកំណត់នូវអAដុះ Fយ«ើវិធីដូចត+៖ ើសីស
:ប់ពូជFយVដន្យ¦ញពី្នក»ងOើ ្នកក!្ខល និង្នក»ងHម #7វូវនីមួយៗ។ ប{=ប់មកើសីស
១០០:ប់ពូជFយVដន្យ ¦ញពីជើស»ង½ើម។ កសិករគួរ5្វើដូ¦្នះ ½ើម្បីឲ្យ7ន បី ឬបួនសំ!ក។ ប{=ប់មក
>?វ¸ក់សំ!កAំក្នុងទឹកជ ៣សង់ទីj៉> និងកូរ+ឲ្យសព្វ។ បី

្ងHយមក >?វប់ចំនួន:ប់ពូជ(ល¦ញ

ពន្លក។ ចំនួនពន្លក គឺ;អAដំណុះ។ វិធី&ះ ជួយឲ្យកសិករដឹង7ន~ >?វ«ើ:ប់ពូជប៉ុ!!½ើម្បី5្វើGរ¸ំ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

វូ Êំង១០ពូជ រួមន វូ ល (EMVs) ៣មុខ ([នពិFរ ជល%រ IR66), វូ ក!្ខល (MMVs) ៤មុខ (<្ករំដល
ួ <្ករៀត
<្ករ½
ំ ង
 <្កចន
័ [
្ទ ន
 ស) និងវូ ធ្ងន់ (LMVs) ៣មុខ (ំងជ័យ VAR4 និង CAR6) ±ើក
 ្អ 3មGរសិក
 របស់ Ouk 2011។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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Gរៀបចំ:ប
 ព
់ ជ
ូ សøប
់ វូ ស្ទង
ូ ននីតវិ ធ
ិ ;
ី ក់Jក់មយ
ួ ។ ដំបង
ូ កសិករ>វ? ដឹងពីអAដណ
ំ ះុ រួចស
ើ យក
:ប់ូវ(លនពន្លក\ញOញប៉ុ!ះសøប់យក+%ប។ ½ើម្បី{~ :ប់ពូជ(ល7នើសយក
+នពន្លក\ញOញÆះគឺ មុន\ល%ប កសិករ>?វបណ្ណុះ:ប់ពូជ Fយ¸ក់+ក្នុង!ត់ ើយAំទឹក
+ចំនួន ២៤h៉ង ប{=ប់មកOើក!ត់Æះ¦ញពីទឹក ើយ<iប់+ចំនួន ២៤h៉ងៀត Fយយកអç្កមមក
បពីOើ ½ើម្បីប្កើនសីតុណព។ ក្នុងរយៈ\ល<iប់Æះ >?វរកសំóើម និងបង្វិលbប់កញ្ចប់!ត់
¸ក់:ប់ពូជÆះចុះើង ៀងល់ ១២h៉ងម្តង។
Gរៀបចំ~Ìល ក៏នជំ'ន;ក់Jក់ផង(រ។ ~ÌលនពីរYទ៖ ~ÌលXក និង¸ប៉ុក។ ~ÌលXក
>?វOើកឲ្យខ្ពស់បន្តិច ស់ឲ្យល្អ និង¸ក់ជីកំប៉ុស្ត។ ~Ìល ១j៉>G៉ >?វ«ើ:ប់ពូជ ១០០Åម។ :ប់ពូជសុទ្ធ
និងគុណពល្អ ពី ១៥ + ២០គីឡូÅម >?វស្ទូងOើដីC ១ហិក3។ ~Ìល¸ប៉ុក >?វយកមក«ើ\លកសិករ
ពិ7កៀបចំ~Ìលសøប់%ប និង\ល>?វGរសំ!បក្នុងរយៈ\លខ្លី។ ~Ìល&ះ នGរៀបចំស្មុគ%ញ
;ង~ÌលXក។

>?វjប់ស្លឹក¦ក ឬ<=ំង<¾ស្ទិកពីHម ើយ«ើដីJយ;មួយជីកំប៉ុស្ត និង8ះអç្កម។

~ÌលÊំងពីរYទនគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តៀងខ្ល
ិ
ួន ដូ¦្នះ>?វ«ើâស់+្អក3ម%¡នពកÈ្លង;ក់[្តង។

៤.២.៣. រ}ៀបចំដី
Gរភ្ជរួ ដី នYសទ
ិ 
្ធ ព»¾ង
ំ !ស់½ម
ើ ្ប ឲ
ី ្យ ដីធរូ នខ្យល់¦ញ
 ចូល ស¾បស
់ ត្វច និង&ច។ Gរភ្ជរួ ដី
គួរភ្ជួរ ២ដងសøប់Cធម្ម3 និង ៣ដងសøប់Cសម្បូរ&ច។ មុន\លស្ទូង >?វភ្ជួរCពីរដង និងស់
មួយដង និងគួរ

ៀរÍ្ទដីឲ្យ7ន

្មើល្អក្នុង\ល;មួយÌ។ សøប់CនÍ្ទដីមិន

្មើល្អ កសិករ>?វOើកភ្លឺតូចៗ

½ើម្បីប់ងទឹក និងGរ«ើជី។ វិធី&ះ ជួយGត់បន្ថយ&ច និង*ចឲ្យសន្ទូង}ក់ឫស7នួល។ >?វភ្ជួរក់
ឬ÷ប៉ុ!! *័យOើYទដី។

៤.២.៤. សំHប
*យុសំ!បសøប់Gរស្ទូង >?វ្អក3មដំ!ក់GលលូតJស់របស់ូវ។ សំ!ប*យុតិច;ង ១៥

្ង

គួរ«ើសøប់YទូវលមិនYGន់រដូវ (photoperiod-insensitive EMVs) ើយសំ!ប*យុតិច;ង
២០

្ង គួរ«ើសøប់Yទូវក!្ខលYGន់រដូវ (photoperiod-sensitive MMVs) និង សំ!ប*យុតិច;ង

៣០

្ង សøប់Yទូវធ្ងន់ LMVs ។ បHÊក់ទងនឹង*Gសតុង

ើតន;ញឹកüប់ ;ពិ

សកង្វះទឹក

(ល5្វើឲ្យសំ!ប}ស់*យុ មុន\ល*ចយក+ស្ទូង។ ;ធម្ម3 កសិករ}ប់8្តើមៀបចំ~Ìលមុន ើយរង់}ំ
ឲ្យដីរួចល់2ច7ច់ (ធូរ និងនភក់ប់:ន់) សøប់Gរស្ទូង។ ប៉ុÈ្តសøប់%¡នព*Gសតុបច្ចុប្បន្ន
កសិករគួរ<¾ស់ប្តូរទ¾ប់ Fយៀបចំដី;មុន រួចរង់}ំសំ!បលូតJស់វិញ។

៤.២.៥. វិធី+្រស្ត

ំដុះ

នវិធី¸ំដុះ ២ របស់ SRI (ល

7ន¨{ំឲ្យ«ើ៖ GរKះ/¸ំ:ប់ូវFយ<=ល់ និងGរស្ទូង។

GរKះូវជួយសំVក¾ំងពលកម្ម និង\លZJ ប៉ុÈ្ត*ចជួបបH&ច សត្វច និងជំងឺ។ GរKះូវ
ក៏>?វៀបចំដី

្មើល្អ(រ ½ើម្បី7នទិន្នផលខ្ពស់ និង>?វ«ើ:ប់ពូជþើន»¾ំង;ងGរស្ទូង។

GរKះូវន ៣រ±ៀប។ ទី១ គឺGរKះ:ប់ពូជស្ងួតOើដីស្ងួត និងរង់}ទ
ំ ឹក្លៀង ឬបូមយកទឹកពី
Ybយ។ ទី២ គឺGរKះ:ប់ពូជបណ្ណុះ (Aំក្នុងទឹក ១២h៉ង និង<iប់ ២៤h៉ង Oើដីភក់។ ទី៣ គឺGរKះ
:ប់ពូជ

ើម Oើដីលិចទឹក។ ក្នុងករណី&ះ កសិករ>?វៀបចំដមុ
ី ន\លទឹកលិច ើយKះ:ប់ពូជ\ល

ទឹកក្នុងCកមក>ឹមជពី ២០ + ៣០សង់ទីj៉>។ អAKះ:ប់ពូជ នក4ិតខ្ពស់»ំង
¾ Y0ល
១៥០-២៥០គីឡូÅម/ហិក3 ប៉ុÈ្ត±ើ«ើឧបករណ៍Kះ drum seeder Æះ បរិណ:ប់ពូជ>?វ«ើ*ចថយចុះ
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Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

មក>ឹម ៨០-១០០គីឡូÅម/ហិក3 សøប់តំបន់ចព និង ១០០-១២០គីឡូÅម/ហិក3 សøប់តំបន់
ពឹងOើទឹក្លៀង។

សøប់GរKះ:ប់ពូជOើCពឹងOើទឹក្លៀង

Yសិន±ើ្លៀង¾ក់យឺត

កសិករ*ចស់

ម្តងៀតប{=បព
់ K
ី
ះ រួច ½ើម្ប 
ី {~ ន&ចដះុ លូតJស់ និងGរÉរកុឲ
ំ ្យ សត្វ%ប
¾ សុ:
ី ប
 ព
់ ជ
ូ ។ Yសន
ិ ±ើ
មិនន drum seeder  កសិករគួរ«ើ:ប់ពូជ>ឹម ១០០-១៥០គីឡូÅម/ហិក3 Fយ5្វើGរKះ:ប់ពូជ
៉ងជំ{ញ 7ន

្មើល្អ។

;លក្ខណៈប¦្ចកសGរស្ទូងូវ គួរគិតគូរពី បរិណ គ¾ត ùង់jយ និង ជ។ គួរស្ទូងសំ!បខ្ចី
និងសុខពល្អ ១-២½ើមក្នុងមួយគុម្ព Yសិន±ើដីCើយ2ច7ច់សøប់ស្ទូង។ FយGរំងស្ងួត;បHចម្បង
ង

ើតនតំបន់ទំ{បពឹងOើទឹក្លៀង និង5្វើឲ្យយឺត៉វដល់Gរស្ទូង តុ&ះកសិករគួរ«ើសំ!ប}ស់
្ង

បន្តច
ិ ពី ៣-៥½ើម ក្នង
ុ មួយគុម។
្ព Yសន
ិ ±ើស!
ំ
ប*យុOើសពីមយ
ួ
ក
 ន្លះ Fយ%រGរំងស្ងត
ួ អូសប{¾យ កសិករ
គួរ%ប;ថ្មីOើ~Ìល

នូវ:ប់ពូជYទូវធ្ងន់YGន់រដូវ។

Gរស្ទូងFយទុកគ¾តពីគុម្ពមួយ+គុម្ពមួយ

២០សង់ទីj៉> សøប់ដីនជី;តិ និង ២៥សង់ទីj៉> សøប់ដីនជី;តិ >?វ7នOើកើង~ ផ្តល់លទ្ធផល
ល្អបំផុត Kះកូនសន្ទូងមិន7ច់YkងÌដó្ណើមពន្លឺ
;ងG៉ ឬGរ«ើ

្ស½ើម្បីស្ទូង គឺY

្ង និងទឹកÆះ។ SRI 7នកំណត់¯ើញ~ លំ{ំស្ទូងូវ

ើរបំផុត។ គួរFតកូនសន្ទូងឲ្យក់ៗ>ឹម ២សង់ទីj៉> Fយនបត់ឫស។

ប៉ុÈ្តYសិន±ើC;ដីលយខច់ និងរងGរំងស្ងួតÆះ Gរស្ទូងក់ៗ{ំឲ្យខូចដល់កូនសន្ទូង។ ដូ¦្នះ ជFត
កូនសន្ទូង *័យOើYទដី និង ្រហ្វកង់#Rឹត្តិGរណ៍Éក់ព័ន្ធនឹង*Gសតុ។

៤.២.៦. រប់ងជីUតិដី
Yទដីនីមួយៗ

>?វនរ±ៀបប់ងជី;តិដីខុសៗÌ។

ផលិតកម្មូវ

ÊមÊរជី;តិþើន៉ងពីដី

ើយជី;តិÊំងÆះគួរ>?វផ្តល់ឲ្យ+ដីវិញ ½ើម្បីរកចីរពផលិតកម្មូវ។ @ះបី; ដីÊំង ១១Yទ ÊមÊរ
នូវបរិណ និងYទជី;តិខុសៗÌក៏Fយ ក៏+>?វនGរប់ងជី;តិច4ុះ

្ទើរដូចៗÌ។ ក្នុង&ះន

Gរ¨{ំឲ្យ«ើជី ២Yទ គឺជីធម្ម;តិ និង ជីគីមី។
ជីកំបុស
៉ ្តm ជីរុក្ខ;តិnតង ជីJមកសត្វ និងGកសំណល់ជីវឧស្ម័ន ;ជីធម្ម;តិ(លកសិករ*ចផលិតខ្លួនឯង
Fយមិន7ច់ចំ!យâក់។ ជីកំប៉ុស្តពី ៣ + ១០Îន *ចយក+¸ក់5្វើ;ជីjប់7ត។ ½ើម្បីបç្ករ
Gរ7ត់បង់ជី;តិ គួរស់ដី¸ក់ជីកំប៉ុស្តÆះ។ ក្នុងដំ!ក់GលូវកំពុងលូតJស់ កសិករ*ច¸ក់ជីកំប៉ុស(
្ត ល
រលួយសព្វល។
្អ ជីរក
ុ ;
្ខ តិnតង ដូច; Chromolaena odorata (ទo=ន
 ត)
្ត ;½ើម គួរ¸ំ និង¸ក់Êប់Hម

និងÊប់Oើដី។ ស¨្ណក

ៀងមិន>ឹមល្អសøប់ប្កើនជី;តិដប៉
ី ុ!ះ ប៉ុÈ្តមÊំងផ្តល់âក់ចំóញ

ៀតផង ±ើសិន¸ំ+½ើមរដូវâំងFយ«ើសំóើមសល់ក្នុងដី។ កសិករគួរភ្ជួរកpំងកប់ក្នុងដី¾មៗប{=ប់
ពីYមូលផលរួច ;;ងដុត+qល Kះ+;Yភពជី;តិដីដ៏ល្អមួយ។
Yសិន±ើមិន*ចរក7ន ឬខ្វះជីធម្ម;តិ កសិករ*ច«ើជីគីមីជំនួស+។ ជីគីមី ៣Yទ ¯ើញន«ើ;ទូ+
កម្ពុ;គឺ៖ *សូត ផូស្វ័រ និងប៉ូ3ស្យូម។ ;លក្ខណៈប¦្ចកស ជីÊំងÆះ គួរ«ើ+ដូចត+៖ ជីន%រតុ
ផូស្វ័រ គួរ«ើជីjប់7តដីC\លភ្ជួរ និងក្នុង\លូវ¦ញ<្ក។ បរិណ>?វ«ើ គួរប3មGរ¨{ំរបស់
CARDI ។ Gរដកពិrធ;ក់[្តងមូល¸¹ន ក៏គួរ5្វើើង(រ។

៤.២.៧. រប់ងទឹក
វូ Yទ
 នីមយ
ួ ៗ នត4វ? GរទឹកខុសៗÌ។ ពូជវូ សøបC
់
ខ
 ង
្ព 
់ ប >វ? Gរទឹកតិច;ង វូ ដីទំ{ប។
វូ ដីទ{
ំ ប >វ? នGរចព និងGរOើកភ្លឲ
ឺ ្យ ំÊ។
ំ សøបGរស្ទ
់
ង
ូ វូ វិញ គួររកជទក
ឹ ពី ១-៥សម។
ក្នុងដំ!ក់GលូវកុំពុងលូតJស់ ;ពិ

សក្នុង\លភ្ជួរ ទឹកគួរនជ ២,៥សម។ គួរបង្ហូរទឹក¦ញពីC និង

ឯក%រពិកOខ ១០០
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ទុក+ដូ¦្នះចំនួន ២-៣

្ង ±ើសិនគិត~ មិននGរំងស្ងួតÆះ។ ចុងរដូវវស កង្វះទឹកង

ើតនើង

តុ&ះGររកឲ្យនទឹកក្នុងC រហូតដល់ចុង: +}ំ7ច់!ស់។ Gរអនុវត្ត$ប&ះ ទំនងសøប់
តំបន់ចពប៉ុ!ះ។ សøប់តំបន់ពឹងOើទឹក្លៀង កសិករគួរជីកះទំហំ ២០ម x ១០ម សøប់ទប់ទល់
នឹងGរំងស្ងួតក្នុងរយៈ\លខ្លី។

៤.២.៨. រប់ងបច សត្វច និងជំងឺ
នម567យ;þើនសøប់ប់ងOើបH&ច។ Gរភ្ជួរគួរអនុវត្តOើដី
ស់ផង ½ើម្បី

ៀរÍ្ទដីឲ្យ

Hយ\លស្ទូង និង ១៥

ើម ើយបន្តFយGរ

្មើល្អ។ គួរបំ<¾ញ&ចFយ- ឬFយឧបករណ៍8្សងៗ ឲ្យ7ន ២ដង គឺ ១៥

្ង

្ងប{=ប់ពីÆះៀត ប៉ុÈ្ត>?វ្អក3មGរលូតJស់&(រ។ Yសិន±ើGរអនុវត្ត&ះ

មិននYសិទ្ធព គួរ«ើ~Ìំស¾ប់&។
នវិធីន;តិពុល;þើន សøប់Gរប
់ ងសត្វច និងព67លជំងឺូវ ប៉ុÈ្ត±ើសិននបH
កសិករគួរ«ើ~Ìំស¾ប់សត្វច និង~Ìំស¾ប់ផ្សិត។
៤.៣. កbជះឥទ្ធិពល.ើរទទួលយកប្ចកសនំឲ្យើ
@ះបី;នGរជំរុញឲ្យ«ើប¦្ចកស SRI 3ំងពីយូរមកើយក្តី ក៏កសិករ(លទទួលយកប¦្ចកស
Êំង&ះ+អនុវត្តនតិច{ក់ ±ើ5ៀបនឹងកិច្ចYឹងងរបស់រ¸¹ភិ7ល និង NGOs ។ នមូលតុ;þើន
(លបçiក់ទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរទទួលយករ±ៀបអនុវត្តÊំង&ះ @ះបី

7នបçញ~ +នYសិទ្ធពក្នុងGរ

Oើកកម្ពសជី
់ វពក្តី។ 3មGរសិក;þើន Fយ%រ SRI )¤ត;សំ»ន់OើGរស្ទូងÆះ ត4?វGរពលកម្មþើន
;ក3¤មួយជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយកប¦្ចកស&ះ (FAO 2012; Ly et al. 2012; Barrett et al. 2004; Latif
et al. 2005; Moser and Barrett 2003; Tsujimoto et al. 2009)។ `ពីក3¤
រូបវ័ន្តមួយំងGរទទួលអនុវត្ត SRI គឺបHទឹក (ល

ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច ឧបសគ្គ្នក

ើតនើងFយ%រលក្ខណៈភូមិ%្ត Yព័ន្ធFះទឹក

¸¹រច{សម្ព័ន្ធចព វត្តនទឹក ្លៀង¾ក់មិនៀងÊត់ និងជំនន់រហ័ស (Katambara et al. 2013; Feuer 2008; Ly et al. 2012; Beadman 2009; Rappocciolo 2012)។ Gរស្តុកទឹក ;ឧបសគ្គមួយៀត Kះ SRI
ÊមÊរលទ្ធពប់ងទឹក7នល្អ (Laksana et al. 2013; Yang 2011)។ កង្វះលទ្ធពទទួល7នតុចូល ដូច;
:ប់ពូជ ជីសរីង្គនិងអសរីង្គ និងQឿង៉សុីនកសិកម្ម ក៏

ស្កត¯ើញ~ 7ន¸ក់កំហិតOើGរទទួលអនុវត្ត

SRI Fយកសិករផង(រ (McCarthy et al. 2011; Beadman 2009; Ly et al. 2012; Yang 2011; Feuer 2008;
Rappocciolo 2012)។ កង្វះលទ្ធពចូល+ទីផរ 7នបçiក់ទឹកចិត្តY;ជនក្នុងGរ5្វើកសិកម្មÛË¾ត;មួយនឹង
*Gសតុ ើយគិតគូរ>ឹមកសិកម្មចិញ្ចឹមÿះប៉ុ!ះ (FAO 2012; McCarthy 2011; Lamboll and Nelson
2012)។ នរ7យGរណ៍~ កសិករមិនទទួល7ន ឬនលទ្ធពតិចតួចក្នុងGរទទួល7នព័ត៌ន្នកប¦្ចកស
និង

+ផ្សព្វផយប¦្ចកសកសិកម្មសមប

ើយ&ះ;ឧបសគ្គមួយំងGរទទួលយករ±ៀបអនុវត្តÊំង&ះ

YកបFយទំនុកចិត្ត (Lamboll and Nelson 2012; FAO 2012)។ នGរOើកើង~ កសិករ>?វYឈមមុខនឹង
'និភ័យ&ចដុះþើន Yសិន±ើត់អនុវត្តវិធីKះូវ (Farooq et al. 2011; Pathak et al. 2011)។
Gរសិក;þើន ក៏រក¯ើញនូវក3¤{{(លជំរុញGរទទួលយកប¦្ចកស7នOើកើង(រ។ កំóើន
ទិន្នផល 7នOើកទឹកចិត្តដល់Gរទទួលយក&ះ (Mao,Tongdeelert and Chumjai 2008; Beadman 2009:
Tsurui, Yamaji and Suk 2010)។ Gរ«ើតុចូលតិច;ងមុន ដូច; :ប់ពូជ និងជីអសរីង្គ ;½ើម ក៏7ន
Oើកទឹកចិតកសិ
្ត
ករ(រ (Tsurui, Yamaji and Suk 2010; Namara, Weligamage and Barker 2003)។ ឥទ្ធិពល
បçiក់ទឹកចិត#
្ត ត4?វGរ«ើពលកម្មþើន នOើក»ងOើរួចមកើយ ប៉ុÈ្តGរសិករបស់ Uphoff (2007),
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Satyanaraya, Thiyagarajan and Uphoff (2007) និង Tsurui, Yamaji and Suk (2010) អះ*ង~ SRI ជួយ
Gត់បន្ថយGរ«ើពលកម្ម។ នរ7យGរណ៍បHក់~ កសិករ7នើសអនុវត្តGរស្ទូង$ប SRI Kះ+ជួយសំV
ក¾ំងពលកម្មក្នុងGរដក និងស្ទូងកូនសំ!បþើន½ើម (Tsurui, Yamaji and Suk 2010)។ 3មGរ¸ំ:ប់ពូជ
Fយ<=ល់ SRI ជួយGត់បន្ថយGរ«ើពលកម្ម ±ើ5ៀបនឹងGរអនុវត្តទូ+ និងពលកម្មក្នុងGរស្ទូង (Ly et al. 2012;
Pathak et al. 2011)។ Gរសិកមួយចំនួន8្សងៀត ក៏ំùដល់Gរសន្និ¸¹ន~ Gរ¸ំ:ប់ពូជFយ<=ល់
ជួយGត់បន្ថយGរ«ើពលកម្ម(រ (Farooq et al. 2011)។ Gរ¸ំ:ប់ពូជFយ<=ល់ ជួយGត់បន្ថយត4?វGរទឹក
ដូ¦្នះើយើបY;ជន}ប់8្តើម)¤តOើរ±ៀបអនុវត្ត&ះ (Farooq et al. 2011; Pathak et al. 2011)។ Gរទប់ទល់
នឹងGរYzល*Gសតុ ;ពិ

សGរំងស្ងួត ;គុណតc្លមួយៀត#Gរ¸ំ:ប់ពូជFយ<=ល់ (Pathak

et al. 2011; Haefele et al. 2010)។ លទ្ធពទទួល7នព័ត៌ន្នកប¦្ចកស ក៏;ក3¤មួយជះឥទ្ធិពល+Oើ
Gរទទួលយករ±ៀប5្វើកសិកម្ម(ល7ន¨{ំផង(រ (Lamboll and Nelson 2012)។ GរសិកមួយYស
ីលç្ក រក¯ើញ~ ក3¤&ះប្កើនGរទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត# SRI Fយកសិករ ើយGល!នកសិករ
Gន់þើនើង+ចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ណុះប!្ខលÆះ គរយកសិករ(លទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត7ន¨{ំÆះ
ក៏Gន់ខ្ពស់ើង(រ (Namara, Weligamage and Barker. 2003)។
៤.៤. tបខ័ណvវិ-គ
Gរពិនិត្យើងវិញOើGរសិកនប់មួយស្តីពី រ±ៀបអនុវត្តÉក់ព័ន្ធនឹង CSA ;ពិ
មូល¸¹នចស់Jស់ សøបក
់ ណ
ំ ត់ពច
ី Æ¾ះខ្វះ»តក្នង
ុ Gរអនុវត្ត;ក់[ង
្ត កម្ព;
ុ ពិ

ស SRI ផ្តល់នូវ

ស
 តំបន់កសិ<ក
 ឡ
ូ ស
ូ ីុ

ទ&្ល%
 ប និងគង្គHម
 ។ តំបន់Êង
ំ &ះ ទទួល7នGរយកចិតទ
្ត ក
ុ ¸ក់þន
ើ Êំងពីសំ!ក់រ¸¹ភ7
ិ ល និង NGOs។
 &ះព6ម[្វង
 រកវិធប
ី \
ំ ញ
 ចÆ¾ះខ្វះ»ត»តÊំងbយ
;;ង:ន
់ ជ
 ក
ី កGយរកចÆ¾ះខ្វះ»តÆះ Gរសិក
3មGរគិតគូរពីឧបសគ្គ និងQឿងOើកទឹកចិត8
្ត ្សងៗ។
រូបព ១៖ បខ័ណWវិគ
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៥. ផលិតកម្ម=ូវ{bមឃុំសិក!
Gរ5្វើC;មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតចម្បង

ក្នុង ឃុំសិកÊំង ៨។ Y;ជនY0ល ៩៨% ឃុំÊំងÆះ

YកបGរçរចម្បងក្នុងវិស័យកសិកម្ម (NCDD 2010)។ ូវវសន¸ំប់ឃុំ រីឯូវâំងន¸ំក្នុង ៤ឃុំ
ប៉ុ!ះ។
រូបព ២៖ Yតិទិន¸ំដំ!ំ3មភូមិសិក

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




TH
KC
TKS
OK
 
 

OK
 
   

TH
CA
TTKC
Yភព៖ Gរពិក និងបទសëសន៍ ក្នុងËÌំ២០១៤
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F

M

A

ូវវស ៤Yទ ន¸ំក្នុងឃុំសិក៖ EWS១០ និង ូវÉក់ក!្ខលរដូវវស (MWS) (លរួមន
EMV, MMV និង LMV ។ EWS Gន់នY;Yិយពើង Kះ+ជួយឲ្យកសិករ*ច¸ំ7ន ២ ឬ ៣ដង ក្នុង
មួយËÌំ Fយ%រ+សុីÌនឹងលក្ខណៈពូជូវល ដូច; IR504, IR85 និង IR66 ។ រ¸¹ភិ7ល ក៏YឹងជំរុញGរ
អនុវត្ត&ះ(រ Kះ+រួមចំ¨កជួយទប់ទល់នឹងGរYzល#របបទឹក្លៀង និងកូនរដូវâំងក្នុងរដូវវស (ល
ង


ើតើងក្នុង

កក្ក¸ និង សី'។ Gរ¸ំូវ EWS ង}ប់8្តើម

% ឬ ឧស ើយរួចល់អស់

កក្ក¸ ឬ សី' ចំ¨កឯ Gរ¸ំូវ EMV សøប់Yទូវ MWS }ប់8្តើម

Yមូលផល

កក្ក¸ ឬ សី' និង

កH្ញ ឬ វិច្ឆិG។ Gរ¸ំូវ MWS Fយ«ើពូជ MMV និង LMV }ប់8្តើម

ើយចប់អស់

ឧស ឬ មិថុ{

ធ្នូ (រូបព ២)។ Gរ¸ំូវâំង (DS) (លþើន«ើពូជ EMV }ប់8្តើម

ើយYមូលផល

ធ្នូ ឬ មក

មី{ ឬ %។ ដំ!ំលក់យកâក់ ក៏ន¸ំផង(រក្នុងឃុំចំនួន ៣។ សøប់Gរ¸ំដុះ

រដូវវស Yព័ន្ធពឹង្អកOើទឹក្លៀង ¯ើញន;ទូ+;ង

 ក្នុងប!្ខភូមិសិក (រូបព ៣)។

កំពង់ËÌំង

កំពង់ធំ

]/ង

3yវ

រូបព ៣៖ Yភពទឹករដូវវស ËÌំ២០១០

TTKC
KPC
CH
TH
SV
OK
TKS
TV
0%

10%

ពឹង្អកOើទឹក្លៀង
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Yភព៖ NCDD 2010

្អក
 Oើរ7យGរណ៍ស
 ង
ួ កសិកម្ម ផលិតកម្មវូ Êំងរដូវវស និងរដូវâង
ំ កំពង
ុ
ន
ើ ើងប
់ ត
 ។
្ត
ផលិតកម្មូវវសក្នុង ២ត្ត តំបន់គង្គHម នþើន;ងតំបន់ទ&្ល%ប (រូបព ៤)។ ;មធ្យម
កសិករនដីCទំហំ ១២៥០ហិក3សøប់ត្តកំពង់ËÌំង ១៧៥៤ហិក3សøប់ត្តកំពង់ធំ ១១៦១ហិក3
សøប់ត្ត]/ង និង ០,៩១៣ហិក3សøប់ត្ត3yវ (NIS and MAFF 2014)។ @ះ៉ង!ក្តី កសិករ;
þើន{ក់នដីCតិច;ង ១ហិក3 ើយ ៦៨% #កសិករឃុំយ ក្នុងត្ត]/ង ស្ថិតក្នុងុម&ះ។

១0 Gរ5្វើC EWS ក៏ន«ើូវ EMV ផង(រ។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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រូបព ៤៖ ផលិតកម្មូវ និងÍ្ទដីYមូលផល ËÌំ២០០៩-២០១៣
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]/ង

3yវ

Yភព៖ MAFF 2013
សæល់៖ WSP៖ ផលិតកម្មូវវស
DSP៖ ផលិតកម្មូវâំង
HA៖

Í្ទដីYមូលផល

រូបព ៥៖ ទំហំÍ្ទដី¸ំូវក្នុងËÌំ២០១០
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]/ង
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Yភព៖ NCDD 2010
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Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

TBTKC
3yវ

Áង3មរ7យGរណ៍សួងកសិកម្ម ូវâំង និងូវវស នទិន្នផលខុសÌ Fយូវរដូវវស
ផ្តលព
់ ី ២ + ៣,៥Îន/ហិក3 ើយវូ រដូវâង
ំ ផ្តលព
់ ី ៤ + ៤,៨Îន/ហិក3 (រូបព ៦)។ GរYល
z &ះ
ើតនើងពីរដូវមួយ+រដូវមួយ ើយក៏ខុស$្លកÌរ+ងពូជូវនរយៈ\ល¸ំដុះខុសៗÌ(រ។ ្អក3មGរ
ពិក និងបទសëសន៍ក្នុងឃុំសិក ូវលនទិន្នផលខ្ពស់;ងូវពូជ8្សងៀត។ ឃុំពុំឈូក
ូវ IR85 ផ្តល់ទិន្នផលរហូតដល់ ៧Îន/ហិក3។ ូវ 504 និង IR66 ក៏ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់(រឃុំអូរគន្ធរ រហូត
ដល់ ៥ + ៧Îន/ហិក3។ ទិន្នផលខ្ពស់&ះន;ប់Êក់ទងនឹងGរ«ើជីគីមþ
ី ើន និងGរផ្គត់ផ្គង់ទឹកប់:ន់។
ពូជូវក!្ខល (MMV) នទិន្នផលល្មម ក្នុងបរិណ;មធ្យម ៣Îន/ហិក3 រីឯូវធ្ងន់ (LMV) ផ្តល់ទិន្នផល
Y0ល ២Îន/ហិក3។ កសិករក៏7នâប់ពី ទិន្នផលខុសÌរ+ងូវស្ទូង នឹងូវពUះផង(រ (សូមើលក្នុង
្នកលទ្ធផលវវ)។
រូបព ៦៖ ទិន្នផល ËÌំ២០០៩-២០១៣ (Îន/ហិក3)
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]/ង
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3yវ

2013

Yភព៖ MAFF 2013
សំល់៖ WS៖ ូវវស
DS៖ ូវâំង
WDS៖ ូវវស និងូវâំង

៦. លទ្ធផលរកើញ
៦.១. រៀបអនុវត្ត SRI បច្ចុប្បន្ន
រ±ៀបអនុវត្ត SRI នពខុសÌ+3មតំបន់កសិ<កូឡូសុី និង%¡នព

ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច។ SRI 

តំបន់ពឹងOើទឹក្លៀង និងតំបន់ពឹងOើYព័ន្ធចព មិនខុសÌ KះដីCពឹងOើYព័ន្ធចពមិនន
Yព័ន្ធFះទឹក ដូ¦្នះកសិករនGរលំ7កក្នុងGរFះទឹក¦ញពីCរបស់ខ្លួន។ XលGរណ៍ និងជំ'ន{{#
SRI មិន7នយកមកអនុវត្តÊំងអស់ Kះកសិករងយក+មកyស4zល+3ម%¡នព<=ល់របស់ខ្លួន។ SRI
ក៏នអនុវត្តខុសៗÌ(រ @ះបីក្នុងភូមិមួយក្តី (3ង ៤)។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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៦.១.១. រ|ើស}ីសពូជ=ូវ
កសិករក្នុងឃុំ{{(ល>?វ7នសëស ន«ើâស់ពូជូវ ៣មុខ។ ប៉ុÈ្ត្អកOើខ្លឹម%រGរពិក
កសិករចូលចិត្ត«ើពូជទំ&ើប សøប់ូវ½ើមរដូវវស និងរដូវâំង។ ូវពូជទំ&ើប នដូច; IR66 IR 504

11

និង IR 85 , ូវពូជY7ណីនGរyលំអ នដូច; ំងជ័យ <្ករំដួល សូ៉លី និង<្កម្លិះ និងពូជY7ណី
12

រួមន ញុល {ងឃុន និង{ងទុំ។ ក្នុងរដូវវសចំតួ កសិករ«ើូវពូជY7ណី និងពូជY7ណីនGរyលំអ។
ូវពូជទំ&ើប(លបដណ្ណប់Í្ទដី ៤១% #ដីCសរុប គឺនមួយគធំស្ថិតគ»ងត្បូង#Yសកម្ពុ;។
គÉយព្យន ២៧% #Í្ទដី¸ំូវY7ណី ើយគក!្ខលន ១៧% #Í្ទដី¸ំូវY7ណីន
Gរyលំអ (Wang 2012)។ តុផលចម្បងក្នុងGរើសីសពូជូវក្នុងឃុំសិកÊំងÆះ គឺតc្លOើទីផរ
%¡នព

្ស>%្ត ចំណvលចិត្តអ្នកហូប ទិន្នផល 'និភ័យ និងពធន់។ ;ពិ

ស ½ើម្បីទប់ទល់នឹងGរYzល

*Gសតុ កសិករ7ន<¾ស់ប្តូរពី Gរ«ើពូជូវធ្ងន់YGន់រដូវ +«ើ ពូជូវលមិនYGន់រដូវ។ \ល
សួរ~ តុអ្វីមិនើស«ើក្នុងចំមពូជូវÊំង ១០មុខ (លសួងកសិកម្ម7ន¨{ំ ត់យGរណ៍~
ពូជÊំងÆះមិននតc្លល្អOើទីផរ ើយមួយចំនួនមិនសមបសøប់%¡នពត់។
ត្ត]/ង មិន>ឹមនÍ្ទដីCធំ;ង
ធំ;ង

ក្នុងចំមត្តសិកÊំងបួនÆះ ប៉ុÈ្តត្ត&ះក៏នÍ្ទដីC

(រ ±ើ5ៀបនឹងត្ត8្សងៀត (MAFF 2013)។ រដូវវស MMV នចំ¨កដី¸ំដុះសរុបធំ;ង

បួនត្ត&ះ ប{=ប់មកគឺ EMV (រូបព ៧)។ រដូវâំង ត្ត3yវ និង]/ង នÍ្ទដី¸ំដុះធំ;ង

ក្នុង

 Kះន

Yពន
័ 
្ធ
ច
 ព។ ទិនន
្ន យ
័ Oើឃ{
ំុ {ពីË២
ំÌ ០០៨ ដល់ ២០១០ របស់ NCDD ក្នង
ុ ប!្ខញអិន
ុ ធឺណត
ិ បçញ~
ទឹកHមដីក៏>?វ7ន«ើâស់(រក្នុងរដូវ¸ំដុះនីមួយៗ ក្នុងត្តÊំង&ះ។
រូបព ៧៖ ពូជូវ និងÍ្ទដី¸ំដុះ ក្នុងត្ត7នចុះសិក ËÌំ២០១៣
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]/ង

3yវ

Yភព៖ MAFF 2013

១១ ពូជ&ះ នYភព½ើមមកពីYសZៀត!ម (Wang 2012)។
១២ ពូជ&ះ នYភព½ើមមកពីYសZៀត!ម។ +*ច;ពូជTH85 (ល

7នផ្សព្វផយសøប់5្វើCពឹងOើទឹក្លៀង

និងCY½ញទឹកនGរចព(Wang 2012)។
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Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

Yអប់ ១៖ ផលិតកម្មូវ<្ករំដួលក្នុងត្ត]/ង
ក្នុងប៉ុ{នËÌំចុងHយ&ះ កសិករក្នុងត្ត]/ង7ន}ប់8្តើមយកចិត្តទុក¸ក់នឹងពូជូវ<្ករំដួល Kះ+
នតc្លល្អOើទីផរ (១២៥០ៀល/គក សøប់ូវវស) និងrហ៊ុយចំ!យតិចក្នុងGរផលិត។ +ក៏;
ពូជូវអូប ើយស័ក្តិសម+នឹងYព័ន្ធកសិ<កូឡូសុីក្នុងត្តផង(រ។ ពូជូវ&ះនចំ¨ក ២៣,២៩%
#Í្ទដី¸ំដុះូវវសសរុបក្នុងត្ត]/ងËÌំ២០១៣ ើយ ៦៥% #ភូមិÊំងអស់ក្នុងត្ត កំពុង¸ំូវ
ពូជ&ះ រីឯÍ្ទដី¸ំដុះក៏

ើនើងពីមួយËÌំ+មួយËÌំ។

±ើ5ៀបនឹងពូជ IR (លផ្តល់ទិន្នផលដល់ ៤,៦Îន/ហិក3 ពូជ<្ករំដួលផ្តល់7ន ៣,២Îន/ហិក3
ប៉ុ!ះ ប៉ុÈ្ត+ផ្តល់អAចំóញ7នខ្ពស់;ង Fយ%រពូជ IR លក់7ន
<្ករំដួល ;ពូជូវក!្ខល (MMV) (ល>?វ¸ំដុះពី
;មួយ PDA ពូជ&ះ*ច¸ំ7ន}ប់ពី

្លÊប;ង។

ឧស ដល់ វិច្ឆិG។ Áង3មGរ5្វើសëសន៍

តុJ វិច្ឆិG ឬ ធ្នូ Kះ*ចន្លៀងក្នុង

ធ្នូ ឬ មក ើយកសិករ*ច

បំ\ញបÈ្ថមFយយកទឹកពីអណ្ណូង។
Yភព៖ PDA Prey Veng 2013

៦.១.២. រ}ៀបចំប់ពូជ
កសិករគþើន នវិធីៀបចំ:ប់ពូជៀងៗខ្លួន សøប់GរKះ និងស្ទូង។ កសិករខ្លះ 5្វើបច្ចុប្បន្នពវិធី
របស់ខ្លួន \ល7នៀនប¦្ចកសពីGរបណ្ណុះប!្ខល ផ្តល់Fយ PDA/DAOs និង NGOs។ រ±ៀបៀបចំ
:ប់ពូជ >?វ7នកំណត់ើងក្នុងមូល¸¹ន។ កសិករឃុំចុងអំពិល និងពុំឈូក 7ន%កល្បង¸ំ:ប់ូវ
របស់ពួក
Oើដី

 ÊំងOើដីស្ងួត និងដី

្អតទឹក/ដីភក់។ ±ើដីÆះមិន

ើម។ :ប់ពូជ
្អតទឹក

Aំទឹក+មួយយប់ និង<iប់+មួយយប់ ប{=ប់មក យក+Kះ

ក៏*ចKះ:ប់ពូជស្ងួត7ន(រ។ Gរ5្វើ$ប&ះ ជួប'និភ័យ#

្លៀងមិន¾កមកÊន់
់
\លZJ។ ករណីÊំង&ះ Éក់ព័ន្ធនឹងដីនYព័ន្ធចព ឬដីពឹង្អកOើទឹក្លៀង។
កសិករឃុំអូរគន្ធរ នវិធីៀបចំ:ប់ពូជខុស$្លកពី&ះបន្តិច Kះពួកត់នទឹកចព។ នវិធី ២៉ង
ដូចÌគឺ GរAំទឹក និង<iប់:ប់។ :ប់ពូជ>?វAំទឹក និង<iប់ដូចធម្ម3 (Aំទឹកមួយ

្ង និង<iបមួ
់ យ

្ងៀត)

ើយKះ+Oើដីភក់ មុននឹងKះ:ប់ កសិករ>?វFះទឹក¦ញពីCសិន។ Yសិន±ើមិនFះទឹក¦ញÆះ
ពូក

:ន់8្សើម:ប់ ើយKះ+<=ល
់ ម្តង។ Y;ជនឃុំ8្សងៗៀតក៏យGរណ៍ផង(រ~ 7ន%ក

ល្បង«ើវិធី8្សងៗក្នុងGរៀបចំ:ប់ពូជសøប់KះOើYទដី8្សងៗក្នុងឃុរបស់
ំ
ខ្លួន។

ពួកត់មិន7នអនុវត្ត

3មÊំងុងនូវវិធីនិងប¦្ចកស (លនOើកើងក្នុងGរបណ្ណុះប!្ខលÆះ។ ត់7នអនុវត្តJយÌនូវ
ប¦្ចកសទទួល7នពីGរបណ្ណុះប!្ខល ើយនិងវិធី(លត់¾ប់7នអនុវត្តកន្លងមក។
សøប់Gរស្ទូងូវ >?វៀបចំ~Ìលមួយ។ @ះបីកសិករខ្លះ ទទួល7នGរបណ្ណុះប!្ខលពីរ±ៀបៀបចំ
~Ìលក៏Fយ ក៏ត់«ើវិធី3មទ¾ប់}ស់ដ(ល។ ត់អនុវត្តជំ'នខ្លះៗក្នុងរ±ៀប(ល

7ន¨{ំ

ប៉ុ!ះ ើយគូបផ្សំ+;មួយនឹងចំóះដឹង និង%¡នព;ក់[្តងក្នុងមូល¸¹ន។

៦.១.៣. រ}ៀបចំដី
>?វភ្ជួរស់ និង

ៀរÍ្ទដីឲ្យ

>?វភ្ជួរដីពីរដង ស់មួយដង និង

្មើ ើបដីC7នៀបចំើយ2ច7ច់សøប់Gរស្ទូង ឬKះ។ ;ទូ+
ៀរដីឲ្យ

្មើមួយដង។ ប៉ុÈ្តសកម្មពÊំង&ះ>?វ5្វើញឹកüប់ប៉ុ!!*័យOើ

Yទ#ម567យភ្ជួរដី និងវិធី%បKះូវ។ ;ទូ+ Gរភ្ជួរ>?វ5្វើពីរដង Yសិន±ើកសិករ*ចនលទ្ធព
«ើQឿងយន្ត ឬ«ើសត្វ។ ឃុំពុំឈូក កសិករភ្ជួរដីមួយដង Fយ«ើQឿងយន្ត Kះ+

្ល។ ឃុំអូរគន្ធរ

ភ្ជួរដីមួយដង(រYសិន±ើ>?វKះ ើយភ្ជួរពីរដងYសិន±ើ>?វស្ទូង។ កសិករក៏7នយGរណ៍ពីGរ<¾ស់ប្តូរ

ឯក%រពិកOខ ១០០
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វិធី¸ំដុះផង(រ Fយ%រ្លៀង¾ក់មិនៀងÊត់។ ពួក

មិនរង់}ំÊល់នទឹក្លៀងប់:ន់ដូចពីមុនÆះ។

{បច្ចុប្បន្នត់}ប់8្តើមGរçរ¾មៗ Hយ\លន្លៀង¾ក់ដំបូងក្នុងរដូវវស។

៦.១.៤. សំHប
ក្នង
ុ ចំមឃុÊ
ំ ង
ំ ៨ ន ៤ឃុប
ំ 
ុ៉
ះ! (ល5្វ
ើ វូ សន្ទង
ូ (3ង ៣)។ *យុស!
ំ
ប*យ
័ Oើពូជវូ
និងបរិណទឹក(លន។

កសិករដឹង~

កូនសំ!បខ្ចីនផលិតពខ្ពស់

ដូ¦្នះងព6ម«ើâស់+

ឲ្យ7នþើនបំផុត3ម(ល*ច5្វើ7ន ប៉ុÈ្តក៏*័យOើបរិណទឹក(លន(រ។
ដីនសំóើម

ើយYសិន±ើសøប់ដីCពឹង្អកOើទឹក្លៀង

»¾ំង!ស់ Yសិន±ើន្លៀង¾ក់Êន់\លZJ

\លZJ្លៀង¾ក់

គឺន%រៈសំ»ន់

*ចស្ទូងសំ!បខ្ចី7ន ប៉ុÈ្ត5្វើដូ¦្នះមិន

្លៀង¾ក់យឺត\ល។ កូនសំ!បគួរន*យុ;មធ្យមពី ១៥ + ៣០

៦.១.៥. វិធី

}ប់8្តើមស្ទូងូវ\ល

ើត Yសិន±ើ

្ង។

ំ

Gរស្ទូងូវ និងGរKះ:ប់ *័យOើ%¡នព និងរ±ៀបអនុវត្តក្នុងមូល¸¹ន។

«ើGរស្ទូង

Kះូវនពធន់jំ +នឹងសត្វច និង&ច។ ឃុំធ្លកZៀន កសិករស្ទូងូវ½ើម្បីទប់ទល់នឹង&
ច។ Yសន
ិ ±ើ«វើ ធ
ិ K
ី
ះ ើយន្លៀងៀត &ចដះុ Oឿន!ស់។ ឃុ%
ំ Jវិសយ
័ កសិករនិយមស្ទង
ូ
Kះផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់;ងសøប់ពូជូវ(លត់«ើ ើយក៏>?វ%¡នពដីក្នុងឃុំÆះផង។ តំបន់ខ្លះ កសិករ
Kះូវ Kះត់មិន}ំ7ច់>?វចំ!យ\ល>zតពិនិត្យដី។ បច្ចុប្បន្ន Fយ%រកង្វះក¾ំងពលកម្ម កសិករ
7ន<¾ស់ប្តូរពីGរស្ទូង +Kះូវវិញ @ះបីត់ដឹង~ 7នទិន្នផលÊប;ងក៏Fយ។ កសិករខ្លះ(លស្ទូងូវ
7ន«រើ ±ៀបអនុវត្ត SRI ដូច; Gរស្ទង
ូ ;ជួរ Gរស
ើ ីសសំ!បំមន
ួ Gរស្ទង
ូ កូនសំ!បពីមយ
ួ ½ើម+បី½ម
ើ
ក្នុងមួយគុម្ព Fយ«ើកូនសំ!បខ្ចី។ ក្នុងចំមឃុំសិក{{ ឃុំធ្លកZៀន នអ្នក«ើវិធី%្រស្តÊំង&ះ
þើន;ង

 Kះអង្គGរ CEDAC 7ន5្វើGរក្នុងឃុំ&ះ;យូរមកើយ។ ប៉ុÈ្តកសិករក្នុងឃុំ&ះ ក៏7ន%កល្បង

វិធីKះូវផង(រ ½ើម្បីGត់បន្ថយក¾ំងពលកម្ម។
កសិករ(លKះូវ ត់«ើâស់បរិណ:ប់ពូជខុសពីGរ¨{ំ Fយ្អក3ម%¡នពក្នុងតំបន់
និងYទពូជូវ ត្ត3yវ ]/ង និងកំពង់ធំ កសិករខ្លះ(ល«ើâស់ពូជូវរបស់Zៀត!ម 7ន¸ំ
%កល្បងFយខ្លួនឯង ½ើម្បីដឹង~>?វ«ើ:ប់ពូជចំនួនប៉ុ!!។
3ង ៣៖ វិធី¸ំ
ត្ត

ឃុំ

Kះ

ធ្លកZៀន (ធវ)
កំពង់ËÌំង

ស្ទូង

ជីសរីង្គ

ជីអសរីង្គ

(រះ/ហិក3)

(គក/ហិក3)

X

14

30

X

16

75

NA

200

15

100

3ំង%ំង (តកស)

X

អូរគន្ធរ (អគ)

X

%Jវិស័យ (សវ)

X

ចុងអំពិល (ចអ)

X

15

150

យ (ធ)

X

NA

200

ពុំឈូក (កឈ)

X

NA

350

>Éំងធំ»ងPើង (តធខជ)

X

20

NA

កំពង់ធំ

]/ង

3yវ

X

X

Yភព៖ បទសëសន៍ និងGរពិកក្នុងËÌំ២០១៤
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Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

៦.១.៦. រ$ដី
ជីសរីង្គ នGរ¨{ំ;þើនឲ្យ«ើ ½ើម្បី7នទិន្នផលខ្ពស់។ ជីកំប៉ុស្ត ន«ើក្នុងឃុំÊំងអស់ Oើក#ង
ឃុំអូរគន្ធរ យ និងពុំឈូក (លកសិករគិត~ >?វGរ\លយូរ\ក ½ើម្បីទទួល7នលទ្ធផលល្អ ើយត់ក៏
លំ7កនឹងដឹកជញ្ជូន++ដីC(លË,យ និងយ7៉យ¸ច់ពីÌ។ បរិណជីកំប៉ុស្ត(ល

7ន¨{ំ Yzល

ខុសÌ+3មYទដី ប៉ុÈ្តបរិណ7ន«ើ;ក់[្តង+តិច;ងÆះៀត Kះកសិករ«ើ>ឹមបរិណ(ល
ត់*ច៉ងប់រង7ន។
ជីអសរីង្គ ក៏ 7
 ន¨{ឲ
ំ ្យ «ផ
ើ ង(រ Yសន
ិ ±ើជស
ី រីង្គមន
ិ នប:
់ ន
 ់ ឬមិន*ច«7
ើ ន។ ឆ្លង3មGរ
បណ្ណះុ ប!្ខល;þន
ើ វគ្គ កសិករខ្លះ7នដឹងពីY
 ទ
 ជី និងបរិណ>វ? «ើ OើដY
ី 
 ទ
 ខុសៗÌ។ @ះ៉ង&ះក្តី
Yសិន±ើកសិករមិននលទ្ធពទិញជី ត់ក៏មិន*ច«ើ+3មGរ¨{ំ(រ។ កសិករ8្សងៀត 7ន«ើជី
សរីង្គþើន!ស់ Kះមិនដឹង~គួរ«ើប៉ុ{ន ើយPឿ~ 5្វើដូ¦្នះ+ផ្តល់ទិន្នផលGន់ខ្ព
 ស់ឲ្យត់។ ឃុំ
ធ្លកZៀន (លអង្គGរ CEDAC 7នចុះ5្វើGរ;យូរមកើយÆះ ចំóះដឹងរបស់កសិករ7ន

ើនើងមៀត

អំពីរ±ៀបអនុវត្ត SRI ើយអ្នកខ្លះ7នÊំងផលិតូវសរីង្គលក់+ឲ្យ CEDAC ៀតផង។

៦.១.៧. រប់ងទឹក
ដីCនYព័ន្ធចព ងY

ើរ;ងដីពឹងOើទឹក្លៀង Kះក្នុងXលGរណ៍របស់ SRI ក4ិតទឹក

>?វ7នកំណត់ចស់ក្នុងដំ!ក់Gលនីមួយៗ#GរលូតJស់ូវ
ពឹងOើទឹក្លៀង

ើយដី>?វប

កសិករនGរលំ7កþើនក្នុងGររកឲ្យនទឹកក្នុងC

បÈ្ថមOើទឹក្លៀង។

កសិករ(លនដីy្បរះ

ឬអូរ

្មើ។

សøប់Yព័ន្ធ¸ំដុះ

Yសិន±ើត់មិននះ

*ចFះទឹកOើស¦ញពីដីCរបស់ត់7ន។

Gរបណ្ណុះប!្ខល»ងកសិកម្មFយ PDA ឬ NGOs 7ន5្វើឲ្យកសិករនGរយល់ដឹងGន់Y
(ល>?វនសøប់GរលូតJស់របស់ូវ។

ឬអូរ

ពួកត់'ក់ដូច«ើâស់ចំóះដឹង&ះ7នល្អ

ើរពីក4ិតទឹក
Yសិន±ើន

ទឹកប់:ន់ក្នុងCរបស់ត់។ សøប់ដីនទឹកចព ក4ិតទឹកក៏qទបH(រ Yសិន±ើនYព័ន្ធ
Fះទឹក។
បង់

@ះបី;៉ង!

្លទឹកចព

អូរគន្ធរ (លទឹក

កសិករ*ចFះទឹកឆ្លង3មដីCជិត»ង7ន។

កសិករក4ឲ្យនទឹកហូរ¦ញពីដីCរបស់ត់!ស់។

ប៉ុÈ្ត3មតំបន់(ល>?វ

ករណី&ះ

ើតនើងឃុំ

្លដល់Yណ ១១០ដុJ¾រ ក្នុងមួយរដូវ¸ំដុះ។ 3មតំបន់(លនទឹកតិច កសិករក៏5្វើ

ដូ¦្នះ(រ។ កសិករឃុំពុំឈូក និង>Éំងធំ»ងPើង យGរណ៍~ ពួកត់មិនFះទឹក¦ញ Kះទឹកក្នុង
*ងនកំណត់។ ដីCក
 ង
ុ្ន ឃុស
ំ ក
ិ 
 {{
Qឿងយន្ត

ៀរដីឲ្យ


 យGរណ៍~មិនសូវប

ល
ើ្ម 
្អ ។
 កសិករ(លនលទ្ធព«â
ើ ស
 ់

្មើ មិននបHើយ ប៉ុÈ្តកសិករខ្លះឃុំពុំឈូក និងចុងអំពិល មិននលទ្ធព«ើ+។

Gរ>zតពិនិត្យក4ិតទឹកក្នុងC >?វ្អកOើវិធី¸ំដុះ។ កសិករ¸ំូវពUះ ក4ពិនិត្យដីC!ស់ ឬមិន
>ត
z ពិនត
ិ ្យ ៀងÊត់ ប៉È
ុ ស
្ត øបក
់ សិករ¸ំវូ ស្ទង
ូ គឺ>វ? ពន
ិ ត
ិ ្យ ក4ត
ិ ទឹក និងើលÊC
ំ
 FយYង
ុ Yយត
័ ។
្ន
សøប់ូវពUះ«ើពូជូវល កសិករ>?វ5្វើដូចÌនឹងូវសន្ទូង(រ។

៦.១.៨. រប់ងច សត្វច និងជំងឺ
ដូចÌនឹងGរប់ងទឹក(រ

កសិករ>?វពិនិត្យើល&ច;ៀងÊត់

Yសិន±ើត់¸ំូវសន្ទូង។

Gរបំ<¾ញ&ច>?វ5្វើFយ- ើយកសិករខ្លះ«ើ~Ìំស¾ប់&។ &ច នដុះOើYទដីមួយចំនួន។
៉ ឃុអ
ំ រូ គន្ធរ កសិករ
្អក
 Oើបទពិrធន៍កង
ុ្ន មូល¸¹ន កសិករដឹងពី\ល
 ZJ>វ? }ប់8ម
ើ្ត បំ<ញ
¾ &ច។ តួង
7ញ់~Ìំស¾ប់&¾មៗ HយKះូវរួច។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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ដូចនចុះក្នុង3ង ៥ រ±ៀបអនុវត្តទូ+បំផុតក្នុងកញ្ចប់ SRI គឺGរើសីសពូជ។ ក្នុងGរើសីស&ះ
តc្លទីផរ ;លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ\ញនិយម;ង

។ រ±ៀបអនុវត្ត8្សងៀត នយកមក«ើខ្លះៗប៉ុ!ះ។

3ង ៤៖ រ±ៀបអនុវត្ត និងGរទទួលយក ឬGរyស4zល
រ±ៀបអនុវត្ត

ព័ត៌នលំអិត

កំពង់ËÌំង កំពង់ធំ

]/ង

3yវ

សំល់

ធវ តកស អគ សវ ចអ ធ កឈ តធខជ
Gរើសីស ទិន្នផលខ្ពស់

√

ពូជូវ

Δ

ធន់នឹងសត្វច/

Δ

Δ

√

√

√

√

√

Gរើសីសពូជូវ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

ក៏*័យOើត4?វGរពលកម្ម

Gរំងស្ងួត/

Gរបនំុ+នឹង្លៀង¾ក់មិនៀងÊត់

ទឹកជំនន់

និងGរំងស្ងួត វត្តនទឹក និងទ¾បអនុ
់ វត្តន៍
√

ក្នុងមូល¸¹ន។

√

√

√

នត4?វGរទីផរ

√

√

√

Gរៀបចំ:ប់ពូជ

√

√

√

Gរៀបចំ~Ìល

√

Δ

Gរភ្ជួរ

√

√

Δ

√

Δ

Δ

Δ

√

រ±ៀបអនុត្តÊំង&ះ *័យOើ កសិករ

Gរស់

√

√

√

√

√

√

√

√

«ើâស់Qឿងយន្ត ឬសត្វ។ Gរភ្ជួរ*ច

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

សមបនឹង

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

កសិករទទួលយក និងyស4zលរ±ៀបអនុវត្ត

Δ

+3មYទដី ទឹក(លន និងទ¾ប់

Yព័ន្ធ<កូឡូសុី

Gរៀបចំ
:ប់ពូជ

Gរៀបចំ
ដីC

Gរ

ៀរដីឲ្យ

្មើ

√
Δ

អនុវត្តនក្ន
៍ ុងមូល¸¹ន

5្វើពីរដង Yសិន±ើ«ើសត្វ។ Gរ

ៀរដីឲ្យ

្មើ*ច5្វើើងFយក¾ំងមនុស្ស
ឬQឿងយន្ត *័យOើម567យ
របស់កសិករ។

សំ!ប

វិធី¸ំដុះ

*យុសំ!ប

Δ

GរៀបចំដីC

Δ

Δ
Δ

GរKះ:ប់

Δ

Δ

Δ

*យុសំ!ប *័យ+Oើ បរិណទឹក

Δ

Δ

(លន។

Δ

រ±ៀបអនុវត្ត្អកOើ ទឹក(លន

Δ

Δ

Δ

Δ

Fយ<=ល់
Gរស្ទូង

ត4?វGរពលកម្ម Yទដី ព
Δ

Δ

Δ

Δ

ស្មុគ%ញ#រ±ៀបអនុវត្ត
និងគំនិតថ្មីៗក្នុងមូល¸¹ន

Gរប្កើន

ជីសរីង្គ

Δ

Δ

គុណពដី

ជីអសរីង្គ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ
Δ

Δ

Gរ¸ក់ជីមិន7ន3មអA(ល CARDI
¨{ំ Fយ%រលទ្ធពតិចក្នុងGរ
ទទួល7នព័ត៌ន ផ្នត់គំនិតY;ជន
លទ្ធពចំ!យ និងជីរក7ន

Gរប់ង
ទឹក

Gរស្តុកទឹក
ជទឹក
Gរចព

Δ

Δ

Δ

ជើសស្តុកទឹក8្សងៀត `ពីទឹក្លៀង

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Yព័ន្ធចព Ybយ
ឬ*ងទឹក *ច;ះ និងអណ្ណូង។
Gរជីក+*័យOើលទ្ធពចំ!យ
Yទដី និងGរទទួល7នពត៌ន។

យូរៗម្តង

ទឹក(លននិងùងj
់ យYbយទឹក
ជះឥទ្ធិពលOើលំហូរនិងជទឹក។
Gរប់ង

&ច

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

កសិករើសីសម567យជីវ%្ត

&ច

សត្វច

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

ក¾ំងមនុស្ស ឬ;តិគីមី

សត្វច

ជំងឺ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

ក្នុងGរFះយបH

និងជំងឺ

Êំង&ះគឺ*័យOើទំហំបH
និងប¦្ចកវិទ6(លន។

សំល់៖ √ ៖ ទទួលយក/yស4zល Êំងុង
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Δ ៖ ទទួលយក/yស4zលមិនÊំងុង

Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

ទិន្នផល(លអ្នក«ើâស់ SRI ទទួល7ន @ះ5្វើស្ទូងូវ ឬូវពUះក្តី គឺខ្ពស់;ង SRI ~Ìក់;តិ
;មធ្យមËÌំ២០០៩ និងទិន្នផលមធ្យម;ទូ+ËÌំ២០១៣ (រូបព ៨)។ ទិន្នផល និងបរិណជី7ន«ើ
+;ប់Êក់ទងÌ។ ឃុំពុំឈូក ;ឃុំ(ល«ើជីអសរីង្គþើន;ង

 ើយក៏ទទួល7នទិន្នផលខ្ពស់;ង

(រ

ប៉ុÈ្តគួរកត់សំល់~ ដីតំបន់Æះនជី;តិល្អប់។ ឃុំធ្លកZៀន ដីមិនសូវនជី;តិ ើយGរ«ើជីសរីង្គ
ក៏នតិច ទិន្នផលគឺ7នÊប។
រូបព ៨៖ Gរ«ៀប5ៀបទិន្នផលទទួល7ន3មវិធី¸ំដុះនីមួយៗ
7

6

ទិន្នផល (Îន/ហិក3

5

4

3

2

1

0
ធវ

តកស

អគ

Gរស្ទូងូវ

សវ

GរKះូវ

ចអ

ធ

មធ្យមគ~Ìក់;តិ

កឈ

តធខជ

មធ្យមគ SRI

Yភព៖ បទសëសន៍ និងGរពិកក្នុងËÌំ២០១០; Ngin 2010; MAFF 2013

៦.២. កbជះឥទ្ធិពល.ើរទទួលយក
បទសëសន៍ និងGរពិកÊំងbយ 7នកំណត់ក3¤;þើន (លជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយក SRI។
ចក្តស្ខ
ី
បពីក3¤នីមួយៗ និងទី3ំង(ល+

ើតើង នចុះក្នុង3ង ៦ ;មួយនឹងក3¤ក្នុងរ±ៀបអនុវត្តនីមួយៗ

នចុះក្នុង3ង ៧។

៦.២.១. កbfដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច


ក¾ំងពលកម្ម
Gរ«ើâស់:ប់ពូជ ឬសំ!បតិច 7នGត់បន្ថយពលកម្មក្នុងតំបន់មួយចំនួន (លពីមុន¾ប់«ើ:ប់ពូជ
ឬសំ!បþើន។ Yសិន±ើសំ!បថយចុះ ត4?វGរពលកម្មសøប់ស្ទូងក៏ថយចុះ(រ។ Yសិន±ើនក¾ំង
ពលកម្ម កសិករនឹង

ៀរដីឲ្យ

្មើKះត់ទទួល%æល់~ Í្ទដី

្មើល្អជួយស4zលដល់Gរប់ងទឹក Gរ¸ក់ជី

GរYមូលផល និងទិន្នផលខ្ពស់។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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SRI ÊមÊរGរ«ើពលកម្មþើន 3ំងពី\ល}ប់8្តើម¸ំដុះ រហូតដល់\លYមូលផល ដូច;ក្នុងGរ
ឲ្យ

ៀរដី

្មើFយ«ើក¾ំងមនុស្ស Gរស្ទូង Gរ>zតពិនិត្យក4ិតទឹក និងGរបំ<¾ញ&ចFយ-។ Gរçរ

>?វ«ើពលកម្មþើន;ង

 គឺGរស្ទូង។ GលពីមុនកសិករFះដូរពលកម្មÌ+វិញ+មក (Y+ស់-) ប៉ុÈ្ត

ឥឡូវ&ះមិននៀត។ ដូ¦្នះ កសិករ:ន់«ើរ±ៀបអនុវត្ត SRI ខ្លះ ឬមិន«ើrះម្តង។ បច្ចុប្បន្ន
មិនjន:ន់នមនុស្សប់:នសø
់
ប់5្វើកសិកម្មÆះ

ប៉ុÈ្ត:ន់រកមនុស្សពីz%រនីមួយៗឲ្យ+

ចូលរួមGរបណ្ណុះប!្ខលអំពី SRI ក៏ពិ7ក(រ Kះអ្នកចូលរួម>?វសកម្ម និងនGរ±្ត;wចិត្តខ្ពស់។ សិGïGម
ងចំ!ស់បន្តិច þើនËប់ធុញjន់។


ដី
កសិករ(លនដីþើនកÈ្លង មិនសូវខ្វល់»yយពីGរ«ើâស់រ±ៀបអនុវត្ត SRI  ើយYសិន±ើដីË,យ
ពីÌ ឬË,យពីផ្ទះ កសិករក៏មិនសូវគិតចង់អនុវត្ត(រ ;ពិ
CÊំងÆះ។

ស Gរ«ើជីសរីង្គ Kះត់ពិ7កដឹកជី+Gន់

\លZJក៏;ឧបសគ្គចម្បងមួយំងGរ>zតពិនិត្យក4ិតទឹក

និងGរបំ<¾ញ&ច

CË,យៗ(រ។
Gរស្ទូងូវ3មរ±ៀប SRI គþើនអនុវត្តើងFយកសិករនកលដីតូចៗ Kះ+çយើលÊំ។
ប៉ុÈ្តកសិករង%កល្បងស្ទូងូវOើដីមួយគសិន ½ើម្បីពិនិត្យពីYសិទ្ធព ឬPៀស+ងGរ»តបង់ធ្ងន់ធ្ងរ
Fយឧបសគ្គ8្សងៗ។ ឃុំ3ំង%ំង កសិករកំពុងអនុវត្តGរស្ទូងូវ3មGរ¨{ំ (លពួកត់ើប
7នៀនពីGរបណ្ណុះប!្ខលFយ PDA។


ផ្នត់គំនិត និងទ¾ប់អនុវត្តន៍ក្នុងមូល¸¹ន
ផ្នត់គំនិត

និងទ¾ប់អនុវត្តន៍ក្នុងមូល¸¹ន;បHYឈមចម្បង



ក្នុងGរ<¾ស់ប្តូរឥរិបថរបស់កសិករ។

ពួកត់¾ប់ស្ទូងកូនសំ!បម្តងមួយកញ្ចុំ ដូ¦្នះពិ7កyទ¾ប់&ះ!ស់។

ផ្នត់គំនិត និងរ±ៀបអនុវត្ត&ះ

ជះឥទ្ធិពល+OើGរទទួលយកវិធី%្រស្តថ្មីៗប់មុខ។
;លក្ខណៈវិជ្ជនវិញ គឺ\លកសិករទទួល7នGរបណ្ណុះប!្ខល និង
វិធី!(លល្អបំផុតសøប់Gរ¸ំដុះរបស់ត់។ ចំណុច&ះ

ើនចំóះដឹង ត់នឹងទទួលយក

ើតនOើរ±ៀបអនុវត្ត;þើន។ កសិករមួយ

ចំនួនឃុំ%Jវិស័យ >Éំងធំ»ងPើង និងធ្លកZៀន 7នទទួលយកវិធីស្ទូងូវ និងរ±ៀបអនុវត្ត8្សងៀត
(ល>?វGរពូជតិច

Kះផ្នត់គំនិតពួកត់7ន<¾ស់ប្តូរឆ្លង3មGរបណ្ណុះប!្ខលគំនិត$បថ្មីក្នុងមូល¸¹ន

និងGរផ្សព្វផយពីសំ!ក់ NGOs ឬ

+ផ្សព្វផយប¦្ចកសកសិកម្មរបស់រដ្ឋ។

៦.២.២. កbរូបវ័ន្ត


ទឹក
កសិករ*ចទទួលយក៉ងçយនូវរ±ៀបអនុវត្ត
¸ំដុះ។

ត់*ច«ើ:ប់ពូជតិច

SRI

Yសិន±ើត់នទឹក«ើâស់\ញមួយរយៈ\ល

និងស្ទូងកូនសំ!បខ្ចី

Fយន7រម្ភពីGរំងស្ងួត

ឬ&ច។

ជើស8្សងៗក្នុងGរស្តុកទឹក ¯ើញនគþើនក្នុងតំបន់ខ្លះប៉ុ!ះ។ ត្ត]/ង និង3yវ ទទួល
7នទឹកþើន;ង

ពី
 Yព័ន្ធចព ើយកសិករក៏*ចយកទឹកចពពីHមដីផង(រ Yសិន±ើ

ទឹកOើដីមិននប់:ន់។ Gរទទួល7នទឹកមិនប់:ន់ ក៏*ចជំរុញកសិករឲ្យ«ើរ±ៀបអនុវត្ត(ល>?វGរ
ទឹកតិច និងរ±ៀបអនុវត្ត SRI 8្សងៗៀត(លត់*ច5្វើ

ើត។ \លកសិករជួបGរំងស្ងួតមួយរយៈ\ល

ខ្លី និងមិន*ចរកទឹក7ន Gរ«ើជីសរីង្គក៏ជួយGត់បន្ថយរំហួត និងរកសំóើមដី(រ។
ទឹកមិនប់:ន់ *ច;ក3¤អវិជ្ជនមួយំងដល់Gរទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI។ ដី¸ំដុះមួយគធំ
កម្ពុ; ពឹងOើទឹក្លៀង(ល{ំឲ្យលំ7កអនុវត្ត3ម SRI។ ្លៀង¾ក់ដំបូងរដូវវសមិនៀងÊត់ក្នុង១០ËÌំ
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Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

ចុងHយ&ះ ើយព័ត
៌ នÊក់ទងនឹង*Gសតុ ក៏មន
ិ សូវចស់Jស់ និងមិនçយទទួល7ន 5្វឲ
ើ ្យ កសិករ
{ក»¾ចជួប'និភ័យ។ កសិករមិននលទ្ធពប្កើតះ 3មGរ¨{ំ។ ក្នុងមូល¸¹នក៏'ក់ដូច
នGរផ្តួច8្តើមគំនិត[្វងរកជើសក្នុងGរស្តុកទឹក

និង

Fយមិននលទ្ធពទទួល7នទឹក កសិករþើនបំ្លច

ណWYមូលធននក្នុងុក½ើម្បីប្កើត+(រ។
្ទើរÊំងុងនូវកញ្ចប់ SRI។ រ±ៀបអនុវត្តGរ

ប់ង់ទឹកក៏មិន*ច5្វើ+7ន Kះនទឹកតិច។


តុចូល
លទ្ធពទទួល7នតុចូលកសិកម្ម ;ក3¤កំណត់មួយៀត#Gរទទួលយកកញ្ចប់រ±ៀបអនុវត្ត SRI។ :ប់
ពូជសុទ្ធ ជីសរីង្គនិងអសរីង្គ និងQឿង៉សុីន ជួយឲ្យកសិករ*ចYឹងង7នþើនមៀត ក្នុងGរy
លំអ ឬបHកព
់ ព>
ី
ម
ឹ >វ? #រ±ៀប¸ំដះុ បច្ចប
ុ ្ប ន្នរបស់ត់។ Fយនតុចល
ូ ដ៏}7
ំ ច់Êង
ំ &ះ កសិករខ្លះ
7ន5្វើ¼ស្តពិrធន៍ើលពីបរិណតុចូលនីមួយៗ

និងវិធីអនុវត្ត(លសមបបំផុត

សøប់Yព័ន្ធ

<កូឡូសុីក្នុងមូល¸¹ន។ កសិករយGរណ៍~ ត់«ើបរិណ:ប់ពូជ3មGរ¨{ំ Yសិន±ើត់នធុង
Kះ:ប់ូវ និងឧបករណ៍បំ<¾ញ&។
កសិករមួយចំនួនត្ត3yវ និង]/ង 7នអះ*ង~ Yសិន±ើត់នAក់ទ័រកង់បួន ឬAក់ទ័រកង់ពីរ
ត់នឹង5្វើ3មGរ¨{ំ½ើម្បីៀបចំដីC ;ពិ

ស Gរ

ៀរដីឲ្យ

្មើ (ល;ជំ'នសំ»ន់បំផុតÆះ។

ជី ក៏;តុចូលសំ»ន់មួយ(រ ើយកសិករយល់ដឹង~ +សំ»ន់បំផុតសøប់ប្កើនផលិតព ប៉ុÈ្ត±ើត់
មិននលទ្ធពទិញ ឬរក+7ន ត់¸ក់++3មលទ្ធព*ច5្វើ7ន។ កសិករខ្លះ នលទ្ធពទិញ
:ប់ពូជសុទ្ធ Kះ+ន

្លខ្ពស់។ Gរផ្គត់ផ្គង់:ប់ពូជÊំង&ះពី ុមហ៊ុន:ប់ពូជ AQIP, CARDI ឬ

ុមហ៊ុនឯកជន គឺនកំណត់។ កសិករគþើនក្នុងឃុំសិក{{ ត់ផលិតពូជូវFយខ្លួនឯង និង
FយនGរបន្សត
ុ ើយ7ន5្វដ
ើ ¦
ូ ះ្ន þន
ើ ជំ{ន់មកើយ។ នកសិករមួយចំនន
ួ 7នចូលរួមក្នង
ុ សកម្មព
ផលិត:ប់ពូជ (លំùFយ គòង HARVEST ត្តកំពង់ធំ, CARDI ត្ត3yវ, និង PADEE
ត្ត]/ង។


លទ្ធព្នកទីផរ
ទីផរក៏*ច;ក3¤មួយ(រ។ Yសិន±ើ*ចរក7នទីផរ កសិករនឹង5្វើអ្វីៗប់៉ង(ល}ំ7ច់ ½ើម្បី7ន
ទិន្នផលខ្ពស់ @ះបីនបHYឈមក៏Fយ។ ឃុំធ្លកZៀន កសិករទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត$បសរីង្គរបស់
SRI Kះអង្គGរ CEDAC ទទួលទិញអង្ករពីត់Fយឲ្យ
Êំង%កល្បងបញ្ចូលគំនិតថ្មី+ក្នុងរ±ៀបអនុវត្ត(ល

្លខ្ពស់;ងធម្ម3។ ឃុំចុងអំពិល កសិករ7ន

7ន¨{ំ

½ើម្បីស4ប+3ម%¡នពក្នុងតំបន់

ើយទទួល7នទិន្នផលខ្ពស់សøប់ផ្គត់ផ្គង+ទីផរ។ ឃុំអូរគន្ធរ កសិករចំ!យ ១១០ដុJ¾រ ក្នុងមួយរដូវ
¸ំដុះ ½ើម្បី7នទឹក5្វើC Kះូវពូជ IR504 នតc្លល្អOើទីផរ ើយឈ្មួញក!្ខលចុះទិញូវ
ដល់C និង¾មៗHយYមូលផល7ន។ ដូ¦្នះ កសិករចង់ៀន និង%កល្បងរ±ៀបអនុវត្តថ្មីៗ ½ើម្បីប្កើន
ផលិតព \លនទីផរ។
Yសិន±ើនGរOើកទឹកចិត្ត្នកទីផរ កសិករត់«ើរ±ៀបអនុវត្តល្អពីដំបូង ប៉ុÈ្តHយមកឈប់«ើវិញ។
Y;ជនឃុំយ

¾ប់¸ំូវ<្ករំដួល(ល;ពូជផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់សមប3ម%¡នពក្នុងតំបន់

7នឈប់¸ំ+វិញ KះនGរOើកទឹកចិត្ត្នកទីផរ (លក់ឲ្យឈ្មួញក!្ខល 7ន
ធម្ម3)។ បH&ះ

្លÊប;ង

ប៉ុÈ្ត
្លទីផរ

ើតនើង មកពីY;ជនទីÆះមិនរួមÌ¸ំពូជូវ&ះÊំងអស់Ì ដូ¦្នះGរផ្គត់ផ្គង់

+Êប;ងត4?វGររបស់ឈ្មួញក!្ខល ើយ

កម
៏ ិនRមមកYមូលទិញ+ 5្វើឲ្យ

្លចុះÊប;ងធម្ម3។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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៦.២.៣. កbប្ចកវិទ


លទ្ធពទទួល7នព័ត៌នប¦្ចកស
មុននឹងកសិករើសយករ±ៀបអនុវត្ត!មួយ

ត់>?វGរព័ត៌នប¦្ចកសប់:ន់

¼ើរ±ៀប!មួយជួយត់ទប់ទល់នឹងRឹត្តិGរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ

Kះ>?វដឹង~

ើយប្កើនផលិតពៀតផង។

កសិករ3ម

ប!្ខឃុំ(ល7នទទួលព័ត៌ន និងGរបណ្ណុះប!្ខល;ញឹកüប់ពី PDAs និង NGOs ដឹងពីអ្វី(លគួរ5្វើ
ើយចំóះដឹង&ះតប់ពួក

+នឹ

ងរ±ៀបអនុត្តÊំងbយ(លនGរ¨{ំ។ ឃុំធ្លកZៀន (លទទួល

7នÊំងពត៌ន និងGរបណ្ណុះប!្ខលពី អង្គGរ CEDAC មិន7ន
7ន

្នើសុំបÈ្ថមៀត ប៉ុÈ្ត ៧ឃុំ8្សងៀត

្នើសុំ Kះនមនុស្សមួយុមតូចប៉ុ!ះ(ល7នទទួលGរយល់ដឹងÊំងÆះ។ កសិករទីÆះ

មិន7នដឹងពីបរិណ:ប់ពូជ>?វ«ើ សøប់GរKះូវFយ<=ល់ក្នុងតំបន់កសិ<កូឡូសុីរបស់ខ្លួន។
@ះ៉ង&ះក្តីកសិករទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI 7នþើន ឬតិចប៉ុ!! ក៏*័យOើក3¤8្សងៗៀត(រ។
កសិករខ្លះមិនÊំងដឹង~ នរ±ៀបអនុវត្ត$ប&ះ ើយ*ច5្វើ

ើតៀតផង។

រ±ៀបករំ#ក
 ព័ត
៌ នដល់កសិករ ក៏;ក3¤មយ
ួ (រ។ សព្វ %
្ង JៀនCកសិករ (Farmer Field School)
½ើរតួ{ទី៉ងសំ»ន់កង
ុ្ន Gរផ្សព្វផ
 យព័ត
៌ ន និងចំóះ ដឹងដល់កសិករ។ កសិករ(លទទួល7នព័ត
៌ ន និង
ចំóះដឹងពី%J&ះ

ក៏*ចyស4zលរ±ៀបអនុវត្តសøប់មូល¸¹នរបស់ខ្លួន(រ។

ប៉ុÈ្ត%J&ះ>?វ

នGរំùពីរ¸¹ភិ7ល និង NGOs ។ គòងមួយំùFយ CEDAC CARDI និង PADEE កំពុងប្កើត
%JÊំង&ះ។ %J&ះ ផ្តល់ពត៌ន ប្កើនចំóះដឹង ជំរុញGរអនុវត្ត$បថ្មក្ន
ី
ុងមូល¸¹ន និងផ្តល់Gរ
ំù8្សងៀតដល់កសិករ។ ដូ¦្នះកសិករត់ទទួលយក និងyស4zលរ±ៀបអនុវត្តÊំង&ះFយនទំនុក
ចិតក្ន
្ត ុងខ្លួន។
លក្ខណៈ#ព័ត៌ន +ជះឥទ្ធិពល+OើGរទទួលយក។ ±ើGរអនុវត្តGន់çយួល កសិករក៏ទទួលយក
Gន់þើន(រ។ ចំណុច&ះ កសិករឃុំ>Éំងធំ»ងPើង ចុងអំពិល >Éំងឈូក និងអូរគន្ធរ 7ន
យGរណ៍~;បHYឈមដ៏ធំមួយ។ បទសëសន៍ និងGរពិក{{បçញ~ កសិករងទទួលយក
រ±ៀបអនុវត្ត!(លçយួល និងមិនប¦្ចកស\ក។

៦.២.៤. កb+<ប័ន


លទ្ធពទទួល7ន

+ពី%¡ប័នជនបទ{{

លទ្ធពទទួល7ន

+ពី%¡ប័នផ្លូវGរ និងមិនផ្លូវGរជនបទ ជះឥទ្ធិពល+Oើកសិករក្នុងGរទទួលយក

SRI ។ %¡ប័នផ្លូវGររួមន គòងរបស់ PDAs DAOs CARDI និង NGO (លផ្តល់

+ផ្សព្វផយប¦្ចកស

ដល់កសិករ។ Fយទទួល7នព័ត
៌ ន និងGរំù កសិករទទួលយករ±ៀបអនុតÊ
្ត ង
ំ ÆះFយនទំនក
ុ ចិត។
្ត
កសិករក្នុងឃុំសិកÊំងអស់ 7នOើកពីវត្តនបុគ្គលនចំóះដឹងមកពី%¡ប័នផ្លូវGរ8្សងៗ សøប់ជួយ
ផ្តល់ព័ត៌នប¦្ចកស។ ពួកត់និយ~ នអ្នកភូមិ!(លត់*ចរកសួរ7ន \លត់ន
ចម្ងល់។

កសិករខ្លះ7នឈប់អនុវត្ត SRI Kះន*រម្មណ៍~ នអ្នក!<ើ\ើនឹងត់។ &ះ;ឧបសគ្គ

មួយៀត (ល%¡ប័នរដ្ឋ និង NGOs >?វYឈមមុខ។
Fយ%រGរៀបចំ»ង%¡បន
័ Êំង&ះនក4ត
ិ
កសិករខ្លះពឹង្អក
 Oើ%ប
¡ ន
័ `ផវូ្ល Gរក្នង
ុ សហគមន៍
ដូច; FWUCs សហករណ៍កសិកម្ម ុមសន្សំ និងប!្ខញសង្គម8្សងៗ។ ឆ្លង3ម%¡ប័នÊំង&ះ ពួក



*ចករំ#កព័ត៌ន និងចំóះដឹង និង5្វើGរçររួមÌ និងជួយÌ។ 3មរយៈ FWUC រលួស ឃុំអូរគន្ធរ
និង%JដីCកសិករ

ឃុំ%Jវិស័យ

សøប់មូល¸¹នខ្លួន។ ពួក

កសិករ7នៀនពីÌ+វិញ+មក

អំពីរ±ៀបអនុវត្តល្អបំផុត

ក៏7នករំ#កព័ត៌ន;មួយអ្នកជិត»ង ឬ%ច់üតិផង(រ។ សហករណ៍

កសិកម្មឃុំពុំឈូក 7នផ្តល់âក់កម្ចី និងជីអសរីង្គ និងYមូលទិញអង្កររបស់សជិកផង(រ។
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៦.២.៥. កbw្សx+=្ត


'និភ័យ
'និភ័យ *ច5្វើឲ្យកសិករទទួលយក±ៀបអនុវត្ត8្សងៗFយមិនគិតពីលក្ខខណW។ \លនGរ<¾ស់ប្តូរ
Éក់ព័ននឹ
្ធ ង*Gសតុ!មួយ

ើតើង

កសិករនឹងព6ម«ើប់ម567យ½ើម្បីរកដំ!របស់
ំ
ខ្លួន។

½ើម្បីទប់ទល់នឹងGរំងស្ងួតក្នុងរដូវវស កសិករឃុំយ និង ធ្លកZៀន 7ន<¾ស់ប្តូរពីូវក!្ខល (MMV)
+ូវល (EMV) ើយ«ើជីរុក្ខ;តិþើន;ងជីគីមី ½ើម្បីប្កើនសំóើមដី។ Gរ[្វងរកYភពទឹក
8្សងៀត ដូច; ះទឹកឃុំយ ;½ើម បçញពី$បបទ(ល'និភ័យជំរុញកសិករ ឲ្យពិ}រ!ពី
Gរស្តុកទឹក3ម
តុ*Gស

ចក្តី¨{ំ

សøប់តំបន់ពឹង្អកOើទឹក្លៀង

និងYព័ន្ធ<កូឡូសុីក្នុងមូល¸¹ន

កសិករើសីស។

និងតំបន់çយជួបGរំងស្ងួត។

គួបផ្សំនឹងចំនួនកលដី

Yសិន±ើរំពឹង7ន~នឹងនកំóើនទិន្នផល

Yទដី

ជះឥទ្ធិពល+Oើរ±ៀបអនុវត្ត(ល

និងGរGត់បន្ថយ#'និភ័យពីទឹកជំនន់

Gរំងស្ងួត និងសត្វច កសិករនឹងនទំនុកចិតទទួ
្ត លយក±ៀបអនុវត្តÆះ។ ឧÊហរណ៍ល្អបំផុតមួយ#Gរ
ទទួលយក&ះគឺ GរៀបចំដីCឃុំ%Jវិស័យ។ ប{=ប់ពីកសិករ7នអនុវត្ត3ម &ចក៏7នថយចុះ។
'និភ័យក៏*ចំងកសិករក្នុងGរ«ើâស់ SRI (រ។ Fយ%រពួកត់¾ប់Kះ:ប
់ ូវþើនៗ និង
ស្ទូងសំ!ប}ស់*យុ½ើម្បីទប់ទល់នឹងèះធម្ម;តិ ត់ក៏គិត~ ;GរYថុយY~ន»¾ំង\ក ±ើសិន«ើ
:ប់ពូជតិច;ងមុន និង«ើកូនសំ!បខ្ចី។ Fយ%រពួកត់>?វ៉ប់រងGរ»តបង់Fយខ្លួនឯង ដូ¦្នះ
ង{កក្នុងGរអនុវត្ត+។ បH&ះ7ន


ើតើងើយ ឃុំ3ំង%ំង។

ទិន្នផល
កំóើនទិន្នផល7នពីរ±ៀបអនុវត្ត SRI ជំរុញកសិករឲ្យទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI Êំងអស់ម្តង។ កសិករ
ឃុំសិក{{ 7នដឹង~ រ±ៀបអនុវត្ត SRI នឹងប្កើនផលិតព។ ឃុំ%Jវិស័យ និងចុងអំពិល
កសិករមួយចំនួន(លយករ±ៀបអនុវត្ត SRI មកyស4zល«ើក្នុងមូល¸¹ន ត់ទទួល7នទិន្នផលខ្ពស់
;ងមុន (លសមនឹងGរ±្ត;wចិត្ត និងក¾ំងYឹងងរបស់ត់។
Yសន
ិ ±ើទន
ិ ផ
្ន ល7នខ្ពស;
់ ងរ±ៀបអនុវត្តធម្ម3បន្តច
ិ បន្តច
ួ កសិករនឹងមិន«ើ SRI  ើយតG
ុ រណ៍&ះ
7ន

ើតើងOើកសិករមួយចំនួនឃុំ>Éំងធំ»ងPើង។ ក្នុងករណីខ្លះ ទិន្នផលទទួល7នខ្ពស;ងមុ
់
នþើន

ប៉ុÈ្តGរចំ!យក៏ខ្ពស់(រ 5្វើឲ្យ SRI មិនសូវ7នចំóញ ើយកសិករមិនRមទទួលយក+។ Gរចំ!យ
ខ្ពស់ ±ើសិន>?វជួលមនុស្សឲ្យមកស្ទូង ។


&ច
Gរ5្វើូវពUះ çយនឹង

ើតន&ច ើយGន់çយរងèះ»¾ំងៀត Yសិន±ើកសិករKះ

:ប់តិច;ងGរ¨{ំក្នុង SRI។ 3មធម្ម3 ពីដំបូងពួក

«ើ:ប់ពូជ3មបរិណ(លន¨{ំក្នុង SRI

ើយប{=បម
់ កក៏yស
 4ល
z បរិណKះ:បព
់ ជ
ូ ឲ្យប+នឹង%¡នពក្នង
ុ មូល¸¹ន។ ពួក «
 :
ើ ប
់ វូ
Fយ្អក
 +3មពូជវូ និង%¡នពកសិ<ក
 ឡ
ូ ស
ូ ក
ីុ ង
ុ្ន តំបន់។ ឃុ%
ំ Jវិសយ
័ កសិករ7នយGរណ៍~
បH&ច+ថយចុះ Yសិន±ើ7នៀបចំដីC3មGរ¨{ំ។ ឃុំធ្លកZៀន

ស្ទូងកូនសំ!បំមួន

និងខ្ចី ពីKះYសិន±ើ5្វើូវពUះនឹងជួបបH&ច។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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%Jវិស័យ

-

ចុងអំពិល

-

យ

-

ពុំឈូក

-

-

-/+

-

>Éំងធំ»ងPើង

-

+

ប¦្ចកសកសិកម្ម

+ផ្សព្វផយ

-/+

-

ព័ត៌ន

-/+

លទ្ធពទទួល7ន

-/+

លទ្ធព្នកទីផរ

-/+

តុចូល

-/+

លទ្ធពទទួល7ន

-/+

&ច

-

-

-/+

ទិន្នផល

អូរគន្ធរ

-

'និភ័យ

-

-

%¡ប័នជនបទ

3ំង%ំង

-

លទ្ធពទទួល7នទឹក

-/+

ផ្នត់គំនិត

ធ្លកZៀន

និងច,យ)

ឃុំ

ដី (ចំនួនកលដី ទំហំ

ចក្តីស្ខបពី ក3¤ជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយក SRI

ត4?វGរពលកម្ម

3ង ៥៖

-/+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-/+

-/+

+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

-/+

-

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

+

+

+

-/+

+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-

-/+

-/+

+

+

-

+

សំល់៖ (-) ក3¤បçiក់ទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរទទួលយក SRI
(+) ក3¤ជំរុញទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរទទួលយក SRI
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+

+

%¡ប័នជនបទ

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

-/+

+

+

-/+

-/+

&ច

លទ្ធពទទួល7នព័ត៌ន

-/+

ទិន្នផល

លទ្ធព្នកទីផរ

-/+

'និភ័យ

លទ្ធពទទួល7នតុចូល

ទិន្នផលខ្ពស់

លទ្ធពទទួល7នទឹក«ើâស់

ផ្នត់គំនិត និងទ¾បអនុ
់ វត្ត

ក្នុងមូល¸¹ន

ព័ត៌នលំអិត

ត4?វGរពលកម្ម

រ±ៀបអនុវត្ត

ដី (ចំនួនកលដី ទំហំ និងច,យ)

3ង ៦៖ ក3¤ជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI នីមួយៗ

-/+

ធន់នឹងសត្វច/
Gរំងស្ងួត/
Gរើសីសពូជូវ

+

+

+

-/+

+

ទឹកជំនន់
សមបនឹង
Yព័ន្ធ<កូឡូសុី
នត4?វGរទីផរ

-/+

Gរៀបចំ:ប់ពូជ

-/+

+

-/+

+

+

Gរៀបចំ~Ìល

-/+

-/+

-/+

+

-/+

Gរភ្ជួរ

-/+

+

-/+

+

+

Gរៀបចំ:ប់ពូជ

GរៀបចំដីC

Gរស់
Gរ

ៀរដីឲ្យ

្មើ

-/+

-/+

*យុសំ!ប

-/+

+

-/+

+

-/+

+

-/+

+
-/+

+

+

+
+
-

+

-/+

-/+

+

-/+

+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

+

+

+

-/+

-/+

+

+

+

-

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

+

+

+

-

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

+

ជីអសរីង្គ

-/+

-

-/+

-/+

+

-/+

+

Gរស្តុកទឹក

-/+

-/+

+

-/+

-/+

សំ!ប
Gរៀបចំដី
GរKះូវ
Fយ<=ល់

វិធី¸ំដុះ

Gរស្ទូងូវ
ជីសរីង្គ

+

+

+

Gរប្កើនគុណពដី

Gរប់ងទឹក

ជទឹក
Gរចព
យូរៗម្តង
&ច

Gរប់ង&ច
សត្វច និងជំងឺ

+
+

+

-

-

-/+

+

-/+

-/+

+

-

-

-/+

+

-/+

-/+

+

-/+

-/+

+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

-/+

-/+

សត្វច

-/+

+

-/+

-/+

+

ជំងឺ

-/+

+

-/+

-/+

+

-/+

សំល់៖ (-) ក3¤បçiក់ទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរទទួលយក SRI
(+) ក3¤ជំរុញទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរទទួលយកSRI

ឯក%រពិកOខ ១០០
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៧. រពិ-ក!
៧.១. ទំហំរទទួលយក ឬរស¡&ល
្អកOើរ±ៀបអនុវត្ត{បច្ចុប្បន្ន គþើនកសិករទទួលយក និងyស4zលរ±ៀបអនុវត្ត! (លត់គិត~
នអត្ថYÁ

ជន៍ និង*ច5្វ7
ើ ន។ @ះបីរ±ៀបអនុវត្តខះ្ល នភស្ត3
ុ ងបçញពីYស
 ទ
ិ 
្ធ ពរបស់+ក៏Fយ ក៏កសិករ
ើសយករ±ៀបអនុវត្ត!មួយមក«ើដ(ល។ Gរទទួល«ើកញ្ចប់ SRI មិនjន;Gរ}ំ7ច់ (Schweisguth 2013)។ រ±ៀបអនុវត្តនម
ី យ
ួ ៗ *ចជួយប្កន
ើ ផលិតព ើយYសន
ិ ±ើកសិករចង់ទទួល7នកំóន
ើ ផលិតកម្ម
þើនÆះ ត់>?វ5្វើ3មប់ជំ'ន និងរ±ៀបអនុវត្ត (Appocciolo 2012)។ ដូច7ន>zតពិនិត្យើងវិញFយ
Schweisguth (2013) GរវវOើរ±ៀបអនុវត្ត SRI ;ក់Jក់{{ បçញ~ រ±ៀបអនុវត្តនីមួយៗ>?វ7ន
yស4ល
z 3មបរិបទ និង្អក
 Oើ%¡នពក្នង
ុ មូល¸¹ន។ ក្នង
ុ ឃុស
ំ ក
ិ 
 {{ @ះបីY;
 ជនទទួល«
ើ រ ±ៀបអនុវត្ត
SRI ខ្លះៗក្តី ក៏ត់ទទួល7នទិន្នផលគូរ;ទី\ញចិត្ត(រ។ ចំណុចគួរៀនសូ>ពីរ±ៀបអនុវត្ត (ល>?វ7ន
>zតពិនិត្យើងវិញÊំងÆះ

គឺត4?វGរyស4zលរ±ៀបអនុវត្ត(ល7ន

្នើើង

ឲ្យ+ប+នឹងលក្ខខណW

កសិ<កូឡូសុី ឬ%¡នពក្នុងមូល¸¹ន។ XលGរណ៍ និងរ±ៀបអនុវត្ត SRI បន្តវិវត្ត+មុខ ើយ SRI ក៏G¾យ
;វិធី%្រស្តកសិ<កូឡូសុី ឬXលគំនិត$បថ្មីមួយ (Stoop 2014; Uphoff2007)។ Êក់ទងនឹងGរ«ើâស់ជី
CARDI 7ន5្វើGរសិក;þើន«ៀប5ៀបពីអA(ល7ន

្នើើង Gរ>zតពិនិត្យ និងទ¾ប់«ើជីរបស់កសិករ

(CARDI 2010, 2011, 2012)។ GរសិកÊំងÆះរក¯ើញ~ អA(ល7ន

្នើើង +នYសិទ្ធពបំផុតក្នុង

Gរជំរុញផលិតព។ ប៉ុÈ្ត\ល CARDI 5្វើGរពិrធន៍ក្នុងËÌំ២០១២ Fយ5្វើ¼ស្ត>zតពិនិត្យOើអA«ើជី
(ល7ន

្នើើង និងអA(ល7ន

(ល7ន

្នើើងនិង7ន8្ទៀង<=ត់ គឺ;អA(លនYសិទ្ធពខ្ពស់បំផុត (CARDI 2012)។

្នើើង7ន8្ទៀង<=ត់ OើដីYទះbងÆះ CARDI 7នរក¯ើញ~ អA
*ចសន្និ¸¹ន

7ន~ Yទដីនីមួយៗក្នុងលក្ខខណWកសិ<កូឡូសុីខុសៗÌ >?វនរ±ៀបអនុវត្តប3ម%¡នពក្នុងមូល¸¹ន
ើយរ±ៀបអនុវត្ត(ល

្នើើង ក៏>?វកំណត់ឲ្យបនឹង%¡នពក្នុងមូល¸¹ន(រ។

៧.២. កbជះឥទ្ធិពល.ើរទទួលយក
លទ្ធផលសិកគþើនស្តីពី ក3¤ជះឥទ្ធិពលOើGរទទួលយករ±ៀបអនុវត្ត SRI Fយកសិករ គឺ½ៀងÌ
នឹងលទ្ធផល#GរសិកOើឯក%រÉក់ព័ន្ធ

ក្នុងរ7យGរណ៍&ះ(រ។

@ះ៉ង!ក្តី

ព័ត៌នលំអិតស្តីពី

អ~រខ្លះៗ នលក្ខណៈខុសÌ និងមិន(ល7នរក¯ើញក្នុងGរសិកពី SRI ពីមុនៗើយ។
លទ្ធផលសិកពី ត4?វGរក¾ំងពលកម្មសøប់Gរ¸ំដុះ លទ្ធពទទួល7នទឹក«ើâស់ តុចូល ទីផរ
ព័ត៌នប¦្ចកស និង%¡ប័នជនបទ ទិន្នផល 'និភ័យ និង&ច +នលក្ខណៈបÌនឹងGរសិក
ពីមុនៗស្តីពី SRI មិន~កម្ពុ; ឬYសដeើយ។ Gរសិក{{7នកត់សំល់~ ក4ិត«ើក¾ំងពលកម្ម
;ក3¤Yឈមធំបំផុតក្នុងGរជំរុញឲ្យកសិករទទួលយក និងyស4zលរ±ៀបអនុវត្ត 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~ ក4ិត«ើក¾ំងពលកម្ម ំងកសិករក្នុងGរទទួលយក និងyស4zលរ±ៀបអនុវត្ត SRI ។ រ±ៀប
អនុវត្ត(ល
 «ើក¾ំងពលកម្មþើនបំផុត គឺGរស្ទូង ើយGរសិក

្ទើរÊំងអស់ មិន7នពិនិត្យពីGរKះូវ

Fយ<=ល់Æះ។ Ly et al. (2012) 7ន«ៀប5ៀបរ±ៀប¸ំដុះ 3មទ¾ប់ទូ+ SRI (Gរស្ទូង) និង GរKះ
:ប់Fយ<=ល់ ើយរក¯ើញ~ GរKះ:ប់Fយ<=ល់នត4?វGរពលកម្មតិច;ង

 ើយប{=ប់មកគឺ

Gរស្ទូង3ម$ប SRI (ល«ើកូនសំ!បតិច។ ក3¤វិជ្ជន(លGរសិក&ះ7នរក¯ើញ (លបÌនឹងGរ
សិកឯៀត(រ

គឺGរ«ើâស់:ប់ពូជតិច;ងមុន

ជួយGត់បន្ថយក¾ំងពលកម្មÊំងសøប់Gរស្ទូង

និងGរ

Kះ:ប់Fយ<=ល់ (Ly et al. 2912; Tsurui, Yamaji and Suk 2011)។ លទ្ធព7ន«ើâស់ទឹក តុចូល
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Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

ទីផរ ព័ត៌នប¦្ចកស និង%¡ប័នជនបទ ង½ើរតួ;ក3¤ជំរុញទឹកចិត្ត ឬបHYឈមOើGរសចចិត្ត
របស់កសិករ ក្នុងGរទទួល«ើâស់ SRI កសិកម្មÛË¾ត;មួយនឹង*Gសតុ និងកសិកម្មYកបFយចីរព
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&ះ ក៏បçញនូវលទ្ធផលបÌ(រ។
កំóើនទិន្នផលជំរុញឲ្យកសិករមិន>ឹមទទួលយក ប៉ុÈ្តមÊំងyស4zលរ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ ឲ្យសមបនឹង
%¡នពក្នុងមូល¸¹ន ើយ&ះក៏;ក3¤មួយ(ល¯ើញនOើក;ទូ+ក្នុងឯក%រÉក់ព័ន្ធ{{(រ (Mao,
Tongdeelert and Chumjai 2008; Beadman 2009; Tsurui, Yamaji and Suk 2010)។ 'និភ័យ#GរYzល
និង<¾ស់ប្តូរ*Gសតុ *ចOើកទឹកចិត្ត ឬបçiក់ទឹកចិត្តកសិករក្នុងGរើសីសរ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ។ +;Gរ
Oើកទឹកចិត្ត Yសិន±ើរ±ៀបអនុវត្តÆះ*ច5្វើ7ន ប៉ុÈ្ត+មិនjន;GរOើកទឹកចិត្ត Yសិន±ើកសិករ>?វទទួល
Gរ»តបង់Êំងុងពី'និភ័យ។ លទ្ធផលរក¯ើញ&ះ ក៏ំùដល់រ7យGរណ៍8្សងៗស្តីពី រ±ៀប(ល SRI
Fះយ;មួយនឹងGរYzល*Gសតុ(រ។ SRI Yឹងស4ប+នឹងGរYzល និងGរ<¾ស់ប្តូរ 3មរយៈ
GរGត់បន្ថយត4?វGរទឹក និងព(ឹងពធន់+នឹងGរំងស្ងួត ទឹកជំនន់ សត្វល្អិត និងជំងឺ (Africar, Oxfam America
and WWF-ICRISAT Project 2010; Ches 2012; Uphoff 2005)។ ÊំងGរស្ទូង និងGរKះ:ប់Fយ<=ល់
çយជួបនឹងGរដុះល¸ល&ច ើយក៏>វ? Áង+3មលក្ខខណWកសិ<ក
 ឡ
ូ ស
ូ ីុ និង ្ស ត
 %ក
្ត ង
ុ្ន មូល¸¹ន
ផង(រ។ ចំណុចÊំងÆះនGរកត់Aចស់Jស់កម្ពុ; និងYសដeៀត(លអនុវត្ត SRI (Pathak et
al. 2011; Farooq et al. 2011; Ly et al. 2012)។
ចំ!កុក¦ញពីជនបទកម្ពុ; (លបន្សល់ទុកគþើនមនុស្ស}ស់ក្នុងភូមិ មិន>ឹមំងដល់
Gរទទួល«ើរ±ៀបអនុវត្តកសិកម្មល្អៗÆះ

ប៉ុÈ្តមÊំងបçiក់ដល់Gរករំ#កព័ត៌នស្តីពី

រ±ៀបអនុវត្ត

ÊំងÆះៀតផង។ តG
ុ រណ៍&ះ មិន¯ើញនបçញក្នង
ុ ឯក%រÉក់ពន
័ 
្ធ ។
 ចំនន
ួ កលដី និងទី3ង
ំ របស់+
;ក3¤កំណត់OើGរទទួល«ើរ±ៀបអនុវត្ត SRI ក៏មិន¯ើញនOើកក្នុងGរសិក;ប់Êក់ទងនឹង SRI (រ។
McCarthy et al. (2011) and Lamboll and Nelson (2012) យGរណ៍~ សិទ្ធGន់Gប់ដី គឺ;បHYឈម
មួយជំរុញឲ្យកសិករទទួលយកGរ5្វើកសិកម្មÛË¾ត;មួយនឹង*Gសតុ
ចំណុច&ះ
ឧបសគ្គ

និងកសិកម្មYកបFយចីរព

ើយ

ើតនើងចំÿះកសិករី។ Uphoff (2008) អះ*ង~ Gរទទួល«ើ SRI >?វំងស្ទះFយ%រ
"ផ្លូវចិត្ត

និងឥរិបថ"

ពីKះកសិករើល¯ើញ3ំងពីដំបូង~

រ±ៀបអនុវត្តÊំង&ះ>?វ«ើក¾ំង

ពលកម្មþើន។ ចំណុច&ះ'ក់ខុសÌពីXលគំនិតក្នុងGរសិក&ះ ពីKះផ្នត់គំនិត និងរ±ៀបអនុវត្តមូល¸¹ន
សំOើអ្វី(លមនុស្ស¾ប់5្វើ

និង{កក្នុងGរ<¾ស់ប្តូរ។

មÊំងOើGរ<¾ស់ប្តូរវិធី¸ំដុះរបស់ពួក

ៀតផង។

+មិនjនសំOើក¾ំងពលកម្មប៉ុ!ះ

រ7យGរណ៍;þើនអះ*ង~

ប៉ុÈ្ត

កំóើនទិន្នផលÊក់Êញ

កសិករ;þើនឲ្យទទួល«ើរ±ៀបអនុវត្ត SRI (Mao, Tongdeelert and Chumjai 2008; Beadman 2009; Tsurui,
Yamaji and Suk 2010)។ ប៉ុÈ្ត3មGរសិក&ះ កំóើនទិន្នផលមិនសូវ;ចំóញអ្វីប៉ុ{ន ±ើ5ៀបនឹងរ±ៀប
អនុវត្ត3មទ¾បទ
់ +
ូ
7នំងកសិករក្នង
ុ Gរសចចិតទ
្ត ទួលយក SRI។ ចំណច
ុ &ះ'ក់បដ
ី ច
ូ ;

!

រីយម
ូ៉ យ
ួ

ខុស$្លកពីរ7យGរណ៍ÊំងÆះ។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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៨. fចក្តីសន្និ

¢ន និង[បល់

SRI ;វិធីមួយសøប់ប្កើនផលិតពូវ 3មGរyលំអរ±ៀបប់ងOើរុក្ខ;តិ ដី ទឹក និង%រតុ
ចិញ្ចឹម។ រ±ៀបអនុវត្តÊំង&ះ រួមចំ¨ក5្វើឲ្យដី និង រុក្ខ;តិនសុខពល្អ 3មGរជួយឲ្យឫសដុះលូតJស់
7នGន់þើន និងGររកពច4ុះ#មី?បក្នុងដី។

7នរក¯ើញ~ +;ប¦្ចកវិទ6¸ំដុះូវYកប

Fយចីរព (ល*ចជួយក%ងសមត្ថព#ស់ដីតូចៗ½ើម្បីទប់ទល់នឹងGរYzល*Gសតុ និងប្កើន
ពធន់#ដំ!ំរបស់ពួក

 ើយ;លទ្ធផល+ជួយ ប្កើនសន្តិសុខ

្បៀង ប្កើនâក់ចំណvលដល់ស់ដីតូចៗ

និងទិន្នផលូវ និងyលំអគុណពូវ។
៨.១. កង្វះតក្នុងរអនុវត្ត
កសិករើសយករ±ៀបអនុវត្ត!(លត់គិត~ *ច5្វើ

ើត និងផ្តល់ផលចំóញ។ ព*ច5្វើ7ន

នន័យ~ çយូលក្នុងGរអនុវត្ត និងសមប3ម%¡នពកសិ<កូឡូសុី និង
ពួក

ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិចក្ន
្ច ុងមូល¸¹ន។

>?វGរនូវរ±ៀបអនុវត្ត និងជំនួយùùង់មួយសំណុំ\ញOញម្តង។ លទ្ធផលសិក ក៏7នផ្តល់គំនិត~

\ល(លកសិករចង់yលំអផលិតកម្មខ្លួន

ត់មិន>ឹមទទួល«ើរ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ

ស4zល+ឲ្យប+នឹង%¡នពក្នុងតំបន់ៀតផង។ ពួក
\ញOញ។

ប៉ុÈ្តមÊំងy

មិន>?វGររ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ រហូតដល់មួយសំណុំ

វិធី&ះនភស្តុ3ងបçញ~នYសិទ្ធពល្អ

ក្នុងGលៈសៈបច្ចុប្បន្ន#តំបន់ជនបទក្នុង

កម្ពុ; (លកំពុងនលទ្ធពតិចក្នុងGរទទួល7នតុចូលសំ»ន់ៗ សøប់Gរ¸ំដុះក្នុងបរិបទ#GរYzល
*Gសតុ។
Gរសិក&ះ 7នរក¯ើញគ¾តរ+ង រ±ៀបអនុវត្តដ៏ល្អបំផុត ឬរ±ៀបអនុវត្ត 7ន

្នើឲ្យ«ើ;មួយនឹងរ±ៀប

អនុវត្តបច្ចុប្បន្ន។ ក3¤រួមចំ¨កបង្កនូវគ¾តÊំងÆះ ក៏នបçញផង(រ។ គ¾តÊំងÆះ>?វនកិច្ចYឹងង
បំ\ញ+;ប{=ន់។ កិច្ចYឹងង~Ìក់;តិកំពុងដំóើរGរ+មុខ
ពឹង្អកOើជំនួយùùង់ពី»ង`ក៏សំ»ន់(រ

ើយកិច្ចYឹងង~Ìក់មូល¸¹ន(លមិន

ក្នុងGរជួយកសិករYឈមមុខនឹងGរYzល

និងGរ<¾ស់ប្តូរ

*Gសតុ។
៨.២. £ើគួរ¤្វើ¥៉ងHMើម្បីបំVញគ_ត ឬបj្កើនរទទួលយក
និងរស¡&លរៀបអនុវត្ត SRI?
កិច្ចGរ&ះ *ចសច7នFយ>?វ5្វើGរþើនក4ិត និង3មរយៈ%¡ប័ន8្សងៗ និងគួរ>zតពិនិត្យ+
ក្នង
ុ \លដំ!លÌ ½ើម្ប 
ី {នូវGររីក%យ និងGរyស4ល
z Êន់\ល
 ើយ*ចស4ប7ន+នឹងGរYល
z
និង<¾ស់ប្តូរ*Gសតុ។

៨.២.១. សហគមន៍មូល

¢ន

½ើម្បី*ចបញ្ឈប់Gរពឹង្អកOើជំនួយùùង់ពី»ង` >?វYឹង
ធននសំ»ន់បំផុតមួយសøប់GរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

ណWYមូលធននក្នុងមូល¸¹ន ក្នុង&ះ
គឺសកម្មពរួមÌ៖

Y;ជន5្វើGររួមÌ

½ើម្បីទប់ទល់នឹង7តុភូត{{។ ធននហិរញ្ញវត្ថុ ឬពលកម្មរបស់Y;ជន Y0ល>?វនសøប់FះយOើ
Rឹត្តិGរណ៍អ្វីមួយ។ សកម្មព$ប&ះ *ចជួយករំ#កព័ត៌នប¦្ចកស ជំរុញគំនិត$បថ្មក្ន
ី
ុងមូល¸¹ន
½ើម្បីFះយបH&ច yស4zលរ±ៀបអនុវត្ត{{ ជួយប្កើនលទ្ធព7ន«ើâស់ទីផរនិងតុចូល
កំណត់ជើសស្តុកទឹកក្នុងុក និងករំ#ក'និភ័យនិងក¾ំងពលកម្ម។ សកម្មព&ះ ក៏*ចរីក%យ+ដល់
%¡ប័នជនបទ ដូច; សហករណ៍កសិកម្ម FWUCs និង ុមសន្សâ
ំ ក់ ;½ើម។
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Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

កសិករ>?វយល់ដឹងឲ្យ7នចស់ល្អពី %រៈសំ»ន់#ធននក្នុងមូល¸¹ន ើបនទឹកចិតក%ង
្ត
ទំ{ក់
ទំនង&ះើង ើយពីដប
ំ ង
ូ >វ? នជំនយ
ួ ùùង
 ព
់ រី ¸¹ភ7
ិ ល និង NGOs ផង(រ ½ើម្ប *
ី ចផ្សព្វផ
 យ7នទូលទ
ំ J
ូ យ
នូវGរ

ណWYមូលធននក្នុងុក&ះ។

៨.២.២. អង្គរមិន©នរ

¢ភិល

NGOs (ល½ើរតួ{ទី;Ìក់çរផ្សព្វផយ្នកប¦្ចកសមូល¸¹ន ង«ើâស់Gរបណ្ណុះប!្ខល#
អ្នកបណ្ណះុ ប!្ខល %JៀនCកសិករ

ច
្ង ះុ C Gរ5្វប
ើ ទបçញដល់កÈ្លង
 និងទស្សនកិចដល់
្ច
កÈ្លង
 ½ើម្ប 8
ី រ្ទ

ចំóះ ដឹង និងព័ត
៌ ន្នក
 ប¦្ចក
 សដល់កសិករ និងÌកç
់ រដeៀតមូល¸¹ន។ វិធ%
ី ្រស្តÊំង&ះសមបល្អ
សøប់កសិករ ើយគួរព(ីកបÈ្ថមៀត។ NGOs គួរពិកពី(នបដណ្ណប់;មួយនឹង មន្ទីរសួង;ប់Éក់ព័ន្ធ
នឹងGរផ្សព្វផយប¦្ចកសកសិកម្ម ពីKះពួក

គួរបំ\ញឲ្យÌ+វិញ+មក ½ើម្បី*ច)¤តចំតំបន់çយរងèះ

និងខ្វះ»តបំផុត។
NGOs

គួរ)¤តGន់»¾ំងOើGរyស4zល/គំនិត$បថ្មីក្នុងមូល¸¹ន

កសិករក្នុងGរFះយបHÊក់ទងនឹង*Gសតុ។ ពីដំបូង ពួក

Kះ+;ឹះរឹងំជួយដល់

ក៏គួរ5្វើGរ៉ងជិតស្និទ;មួ
្ធ
យ%¡ប័ន និង

មន្ទរី ជំ{ញ១៣ ½ើម្ប ក
ី ណ
ំ ត់នវូ នីតវិ ធ
ិ ី និងប¦្ចក
 វិទ6
 សមប ដូច; GរវិគYពន
័ កសិ
្ធ
<ក
 ឡ
ូ ស
ូ ១៤
ីុ សøបល
់ ក្ខខណW
កសិ<កូឡូសុីនីមួយៗ ;½ើម។ វិធី%្រស្តFយនGរចូលរួម(លនប់ក្នុងYព័ន្ធផ្សព្វផយប¦្ចកស
កសិកម្ម ដូច; Gរ+យតc្លនិង5្វើនGរFយនGរចូលរួម Gរអភិវឌ្ឍប¦្ចកវិទ6FយនGរចូលរួម និងGរ
បណ្ណុះប!្ខលFយនGរចូលរួមពីGរផ្សព្វផយប¦្ចកស;½ើម

នYសិទ្ធពល្អក្នុងGរ8្ទរចំóះដឹង

បទពិrធន៍ និងព័ត
៌ នដល់កសិករ។ ជំនយ
ួ ùùង
 ស
់ øបGរy
់
ស4ល
z /គំនត
ិ $បថ្ម
ី ក្នង
ុ មូល¸¹ន *ចផ្តលឲ
់ ្យ
7ន3មរយៈGរ5្វើពិrធន៍FយនGរចូលរួមនូវរ±ៀបអនុវត្ត(ល7ន
សមបបំផុត និង½ើម្បី

្នើើង

½ើម្បី[្វងរករ±ៀបអនុវត្តដ៏

ណWYមូលធននក្នុងុក សំ{ឲ្យ7ន~ គំនិត$បថ្មីÆះនYសិទ្ធពបំផុត

និង«ើâស់7នប់Ì។
NGOs ក៏គួរគិតគូរផង(រពី ពស្មុគ%ញ និងលក្ខណៈប¦្ចកស#រ±ៀបអនុវត្តនីមួយៗ Kះ+រួមចំ¨ក
5្វើឲ្យកសិករមិនRមទទួល«ើរ±ៀបអនុវត្តÊំងÆះ។ Gរ5្វើឲ្យ%មញ្ញ ប3មចំóះដឹងក្នុងមូល¸¹ន ជួយឲ្យ
កសិករçយយល់ដឹងពីរ±ៀបអនុវត្តÆះ។
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ក4ិតឃុំ" (Mak 2012)។
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(Mak 2012)។
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របស់សហគមន៍ ½ើម្បីOើកកម្ពស់Gរ5្វើ
ចព ;%អង់
៤៨.

្លស តc្ល ២,៥០ដុJ¾រ។

ប៉ក់ គឹមPឿន (ឧស ២០១១), វិមជ្ឈGរហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុ;៖ Gរçរសច7ន និងជំ'នប{=ប់ ;%
អង់

៤៩.

្លស តc្ល

ចក្តីសចចិត្តYកបFយGរចូលរួម ស្តីពីGរ$ងកទឹកសøប់

្លស តc្ល ២,៥០ដុJ¾រ ;%

្មរ តc្ល ៨.០០០ៀល។

Gរះពុមរ្ព បស់ CDRI (សី' 2010), Empirical Evidence of Irrigation Management in the Tonle Sap Basin:

Issues and Challenges ;%អង់

្លស តc្ល ២,៥០ដុJ¾រ។

៤៧. ; ជូ (សី' 2010), The Local Governance of Common Pool Resources: The Case of Irrigation

Water in Cambodia ;%អង់

្លស តc្ល ២,៥០ដុJ¾រ។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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៤៦.

Gរះពុម្ពរបស់ CDRI (ធ្នូ 2009), Agricultural Trade in the Greater Mekong Sub-region: Synthesis of

the Case Studies on Cassava and Rubber Production and Trade in GMS Countries ;%អង់

្លស

តc្ល ១,៥០ដុJ¾រ។
៤៥.

Gរះពុម្ពរបស់ 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

្លស តc្ល

១,៥០ដុJ¾រ។
៤៤.

ច័ន្ទ សុផល (ធ្នូ ២០០៩) ផលYÁជន៍ និងចំ!យ#ស
 ន្តរYZស
 ន៍ក¾ង
ំ ពលកម្មកង
ុ្ន ម'អនុតប
ំ ន់
្ល តc្ល ៣.០០ដុJរ¾ ។
គង្គ៖ ករណីសក
ិ 
 Yស
 កម្ព;
ុ ;% រ្ម តc្ល ៨,០០០ៀល ;%អង់ ស

៤៣. ហុីង វុ3¡ និង បណWិត ធន់ វឌ្ឍ{ (ធ្នូ ២០០៩) Éណិជ្ជកម្មកសិកម្មក្នុងម'អនុតំបន់គង្គ៖ ករណីដំឡូង

ើ និង.ស៊ូកម្ពុ; (ឯក%រពិកOខ ៤៣) ;%

្មរ តc្ល ៦.០០០ៀល ;%អង់

្លស

៣,០០ដុJ¾រ។
៤២. ធន់ វិJ 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
៤១.

្លស ៣,០០ដុJ¾រ។

ហុីង វុ3¡ និង Hossein Jalilian (% ២០០៩) ផលប៉ះÉល់#កិច្ចRមៀងÉណិជ្ជកម្ម

រី*%ន-ចិន

ចំÿះបរិ%¡ន3មប!្ខYសក្នុងម'អនុតំបន់គង្គ (ឯក%រពិកOខ ៤១) ;%
៨.០០០ៀល ;%អង់
៤០.

្មរ តc្ល

្លស តc្ល៣,០០ដុJ¾រ។

<ង &A និង David Craig (មី{ ២០០៩), Accountability and Human Resource Management in

Decentralised Cambodia (Working Paper No. 40) ;%អង់

្លស តc្ល ៥,០០ដុJ¾រ។

៣៩. ហ៊ង វុទ្ធី និង David Craig, Accountability and Planning in Decentralised Cambodia (Working Paper
No. 39) ;%អង់

្លស តc្ល ៥,០០ដុJ¾រ។

៣៨. ប៉ក់ គឹមPឿន និង David Craig, Accountability and Public Expenditure Management in Decentralised

Cambodia (Working Paper No. 38) ;%អង់

្លស តc្ល ៥,០០ដុJ¾រ។

៣៧. ម ផJ¾ និងអ្នក8្សងៀត (ឧស 2008), Framing Research on Water Resources Management

and Governance in Cambodia: A Literature Review ;%អង់

្លស តc្ល ៥,០០ដុJ¾រ។

៣៦. លឹម-សុវ!! (វិច្ឆិG ២០០៧) ចំ!កុករបស់យុវជន និងនគរូបនីយកម្ម កម្ពុ; (ឯក%រពិកOខ
៣៦) ;%
៣៥. គឹម-

្មរ ៦.០០០ៀល ;%អង់

្លស ៣,៥0ដុJ¾រ។

3 និង Joakim Öjendal (ឧស ២០០៧) Where Decentralisation Meets Democracy: Civil

Society, Local Government, and Accountability in Cambodia (ឯក%រពិកOខ៣៥) ;%
អង់

្លស 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
ពិកOខ៣៤) ;%អង់

្លស 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
៣២. K. A. S. Murshid និង ទួត-សុខផល្លី (ឧស ២០០៥)

ជំ'នដំបូង (ឯក%រពិកOខ៣២) ;%

្លស តc្ល ៨.០០ដុJ¾រ។

ដ្ឋកិច្ចឆ្លងGត់Rំ(នរបស់ Yសកម្ពុ;៖ Gរសិក
្មរ ៨.០០០ៀល ;%អង់

្លស ៥,០០ដុJ¾រ។

៣១. Robert Oberndorf (កក្ក¸ ២០០៤) សុខដុមនីយកម្មចប់Êក់ទងនឹងដំóើរGរវិមជ្ឈGរកម្ពុ; (ឯក%រ
ពិកOខ ៣១) ;%
៣០. Caroline Hughes និង គឹម-

្មរ តc្ល ៥.០០០ៀល ;%អង់

្លស តc្ល ៦,៥០ដុJ¾រ។

3 (មិថុ{ ២០០៤) Gរវិវត្ដន៍#ដំóើរGរY;ធិប¼យ្យ និងGរប់ង

ទំ{ស់កម្ពុ;៖ Gរសិក«ៀប5ៀបGរះÌតបីOើកកម្ពុ; (ឯក%រពិកOខ ៣០) ;%
្មរតc្ល ១០.០០០ៀល ;%អង់
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្លស តc្ល ១៣,៥០ដុJ¾រ។

Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

២៩. យឹម-; និង Bruce McKenney (វិចG
ិ្ឆ ២០០៣) Éណិជក
្ជ ម្ម>ក
ី ង
ុ្ន ក
ុ ៖ ករណីសក
ិ 
 #ឃ
៉ ទ
ី ង
ី >ព
ី ប
ី ង
ឹ ទ&្ល

%ប+ង
ុ ភ្ន\
ំ ញ
 (ឯក%រពិកOខ២៩) ;% រ្ម ៥.០០០ៀល ;%អង់ ស
្ល ៥,០០ដុJរ¾ ។
២៨. Rុំ-តុJ និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) Gរ5្វើÉណិជ្ជកម្មផល]ើកម្ពុ;៖ GរYឈម Gរគំម

កំ0ង និងឱGសសøប់Éណិជ្ជកម្មជរ័ទឹក (ឯក%រពិកOខ២៨) ;%
អង់

្មរ ៧.០០០ៀល ;%

្លស តc្ល ១០,០០ដុJ¾រ។

២៧. យឹម-; និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) Gរ{ំ¦ញ>ីពីបឹងទ&្ល%ប+Yស

៖ GរវិគOើGរ

ំងស្ទះÉណិជ្ជកម្ម អភិ7លកិច្ច និងបរិGសសøប់GរលូតJស់ (ឯក%រពិកOខ២៧) ;%
្មរ តc្ល ៧.០០០ៀល ;%អង់
២៦. Sarthi Acharya គឹម-

្លស ១០,០០ដុJ¾រ។

3 }ប-សុ~រិទ្ធ និង ច-៉ឌី (កH្ញ ២០០៣) Gរçរ`កសិ¸¹ន និងGរçរ

មិនjនកសិកម្ម៖ ទស្សនៈស្ដីពីGរប្កើតGរçរកម្ពុ; (ឯក%រពិកOខ ២៦) ;%
៧.០០០ៀល ;%អង់

្មរ តc្ល

្លស តc្ល ៥,០០ដុJ¾រ។

២៥. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) បHYឈមចំÿះGរចិញ្ចឹមជីវិត ជនបទ៖ GរសិកOើ

ភូមិចំនួន ៩ កម្ពុ; (ឯក%រពិក Oខ២៥) ;%

្មរ ៨.០០០ៀល ;%អង់

្លស ១០.០០

ដុJ¾រ។
២៤. ច័ន្ទ-សុផល គឹម-

3 និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) ដីធ្លី ជីវពជនបទ និងសន្ដិសុខ

ទស្សនៈ7នពីអ្កត3មមូល¸¹ន (ឯក%រពិកOខ ២៤) ;%

្បៀងកម្ពុ;៖

្មរ តc្ល ៦.០០០ៀល ;អង់

្លស

តc្ល ៧.០០ដុJ¾រ។
២៣. Bruce McKenney និង Rុំ-តុJ (កH្ញ ២០០២) ធននធម្ម;តិ និងជីវព3ម ជនបទក្នុងYសកម្ពុ;៖

Gរ+យតc្ល;មូល¸¹ន (ឯក%រពិកOខ ២៣) ;%

្មរ តc្ល ១០.០០០ៀល ;អង់

្លស តc្ល

១០.០០ដុJ¾រ។
២២. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (កក្ក¸ ២០០២) Gរលក់ដូរដីធ្លីកម្ពុ;៖ Gរវិគទិន្នន័យ#Gរ8្ទរ

និងGរលក់ដូរដីធ្លី (ឯក%រពិកOខ ២២) ;%

្មរ តc្ល ៨.០០០ៀល។

២១. Bhargavi Ramamurthy សុិក-បូរ័ក្ស, Per Ronnås និង សុក-'ច (មី{ ២០០២) Yសកម្ពុ;ËÌំ១៩៩៩២០០០៖ Gរ)តOើបHដីធ្លី ក¾ំងពលកម្ម និងGរចិញ្ចឹមជីវិត ជនបទ (ឯក%រពិកOខ ២១)
តc្ល ៨.០០០ៀល។
២០. សូ-សុវ!!រិទ្ធ ៀល-សុព អ៊ុច-ឧយ្យ សុី-រត្ន័មុនី, Brett Ballard និង Sarthi Acharya (មី{ ២០០២) Gរ+យ

តc្លសង្គមÉក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីកម្ពុ; (ឯក%រពិកOខ ២០) ;%
អង់
១៩.

្មរ តc្ល ៨.០០០ៀល ;%

្លស តc្ល ១០,០០ដុJ¾រ។

ី កម្ព;
ុ ៖ GរវិគOើទន
ិ ន
្ន យ
័ ចុង
ច័ន-្ទ សុផល ព-%៉វី និង Sarthi Acharya, (ធ្នូ ២០០១) GរGន់Gប់ដ
Hយ (ឯក%រពិកOខ ១៩) ;% រ្ម តc្ល ៨.០០០ៀល ;%អង់ ស
្ល តc្ល ១០,០០ដុJរ¾ ។

១៨.

Martin Godfrey, សូ-សុវ!!រិទ្ធ ព-%៉វី ប៉ុន-ដូរី! Claude-Katz, Sarthi-Acharya, សុីសុវត្ថិ-ឌួង}ន់តូ និងហុីង ថូ៉ក់សុី (តុJ ២០០១) Gរសិកអំពីទីផរពលកម្មកម្ពុ;៖ GរGត់បន្ថយពី

GរលូតJស់ និងGរyត4?វចំÿះវិបត្ដិ (ឯក%រពិក Oខ១៨) ;%
អង់

្មរ ៨.០០០ៀល ;%

្លស ៧,០០ដុJ¾រ។

១៧. ច័ន្ទ-សុផល សូ-សុវ!!រិទ្ធ និងប៊ុន-ដូរី! (មិថុ{ ២០០១) ជំនួយប¦្ចកស និងGរអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថព 

%Jកសិកម្មកOៀប (ឯក%រពិកOខ ១៧) ;%

្មរ តc្ល ៨.០០០ៀល ;%អង់

្លស

តc្ល ៨,០០ដុJ¾រ។
១៦.

សុិក បូរ័ក្ស (ធ្នូ ២០០០) កម្មសិទ្ធិ Gរលក់ដូរ និងGរYមូលផ្ដុំដីធ្លីកម្ពុ;៖ Gរពិនិត្យ វិគFយ>zសៗ

នូវទិន្នន័យទីពីរ និងទិន្នន័យ½ើម (ល7នមកពីអ្កតថ្មីៗចំនួនបួន (ឯក%រពិកOខ ១៦) ;%
តc្ល ៨.០០០ៀល ;%អង់

្មរ

្លស តc្ល ៧,០០ដុJ¾រ។

ឯក%រពិកOខ ១០០
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១៥.

Toshiyasu Kato ច័ន្ទ-សុផល Jeffrey A. Kaplan, (សី' ២០០០) ជំនួយប¦្ចកស និងGរអភិវឌ្ឍន៍

សមត្ថពក្នុង
%
១៤.

ដ្ឋកិច្ចមួយ(លពឹង្អកOើជំនួយ៖ បទពិrធន៍កម្ពុ; (ឯក%រពិកOខ ១៥) ;

្មរ តc្ល ១០.០០០ៀល ;%អង់

្លស តc្ល ១០,០០ដុJ¾រ។

Toshiyasu-Kato, Jeffrey A. Kaplan, ច័ន្ទ-សុផល និង ៀល-សុព (សី' ២០០០) Yសកម្ពុ;៖

Oើកកម្ពស់អភិ7លកិច្ចសøប់Gរអភិវឌ្ឍន៍ននិរន្ដរព (ឯក%រពិក Oខ ១៤) ;%
៦.០០០ៀល ;%អង់

្លស តc្ល ៦,០០ដុJ¾រ។

១៣. អ៊ុង-ប៊ុនង (សី' ២០០០) GរYzល3មរដូវGល#សន្ទស្សន៍

កម្ពុ; (ឯក%រពិកOខ ១៣) ;%អង់
១២.

្មរ តc្ល

្លទំនិញ្ញ«ើâស់ក្នុងYស

្លស តc្ល ៣,០០ដុJ¾រ។

ច័ន-្ទ សុផល Toshiyasu Kato ឡុង-វូពស
ិ ដ
ិ ្ឋ Ê-%វ៉ សូ-សុវ!!រទ
ិ ្ធ ហង់-ជួន!រ៉ន
ុ .-គឹមហួន និង ;-វុធ!
(តុJ ១៩៩៩) ផលប៉ះÉល់#វ ប
ិ ត្ដហ
ិ រិ ញ្ញវត្ថ*សុ
ុ
O
ី ើ

ដ
 ក
្ឋ ច
ិ អន្ដ
្ច រGលប!្ខY
 ស
 *សុអ
ី
យ
្ន ៖
៍ ទស្សនៈ

្ល តc្ល ៤,៥០ដុJរ¾ ។
កម្ព;
ុ (ឯក%រពិèះ Oខ ១២) ;% រ្ម តc្ល ៤.៥០០ៀល ;%អង់ ស
១១.

ច័ន្ទ-សុផល និង សូ-សុវ!!រិទ្ធ (មិថុ{ ១៩៩៩) ចំ!កពលកម្មកម្ពុ;+Yស

ជំ'នដំបូង

(ឯក%រពិèះOខ

តc្ល ៣,០០ដុJ¾រ។១០.

១១)

;%

្មរ

តc្ល

៣.០០០ៀល

៖ Gរ7៉ន់%ន
;%អង់

្លស

Gormna, Siobham, ;មួយ ប៉ុន-ដូរី! និង សុខ-ង (មិថុ{ ១៩៩៩)

បHតួ{ទីបុរស-្ដី និងGរអភិវឌ្ឍន៍Yសកម្ពុ;៖ Gរពិនិត្យើល;ទូ+ (ឯក%រពិកOខ១០)
;%
៩.

្មរ តc្ល ៤.៥០០ៀល ;%អង់

¼ង-យូគី ប៉ុន-ដូរី! សូ-សុវ!!រិទ្ធ និង ចន-៉កឃិនRDU (% ១៩៩៩) បទពិrធន៍របស់សកម្មព

សហគមន៍½ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម#អង្គGរយូនី
;%អង់
៨.

្លស តc្ល ៦,០០ដុJ¾រ។

ហ្វ (ឯក%រពិកOខ ៩) ;%

្មរ ៤.៥០០ៀល

្លស ៤,៥០ដុJ¾រ។

ច័ន្ទ-សុផល Martin-Godfrey, Toshiyasu-Kato, ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ Nina-Orlova, Per-Ronnås Ê-%វ៉ (មក
១៩៩៩) Yសកម្ពុ;៖ បHYឈមមុខ#Gរប្កើតGរçរ(លនផលិតព (ឯក%រពិកOខ
៨) ;%

៧.

្មរ តc្ល ៦.០០០ៀល ;%អង់

McAndrew, John P. (ធ្នូ ១៩៩៨) GរពឹងÉក់Ì+វិញ+មកក្នុងយុទ្ធ%្ដចិញ្ចឹមជីវិត z%រក្នុង ភូមិ

ពីរ (ឯក%រពិកOខ ៧) ;%
៦.

្មរ តc្ល ៧.៥០០ៀល ;%អង់

Murshid, K. A. S. (ធ្នូ ១៩៩៨) សន្ដិសុខ
ពិកOខ ៦) ;%

៥.

្លស តc្ល ៩,០០ដុJ¾រ។

្បៀងក្នុង

ដ្ឋកិច្ចអន្ដរៈ*សុី៖ បទពិrធន៍ កម្ពុ; (ឯក%រ

្មរ តc្ល ៧.៥០០ៀល ;%អង់

្លស តc្ល ៩,០០ដុJ¾រ។

អភិវឌ្ឍន៍;និរន្ដរ៍ក្នុងYសកម្ពុ; (ឯក%រពិកOខ ៥) ;%

៤.

្លស តc្ល ១០,០០ដុJ¾រ។

Toshiyasu-Kato ច័ន្ទ-សុផល និង ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ (កH្ញ ១៩៩៨) សហរណកម្ម
អង់

ដ្ឋកិច្ច តំបន់សøប់Gរ

្មរ តc្ល ៩.០០០ៀល ;%

្លស តc្ល ៦,០០ដុJ¾រ។

ជឹម-ចរិ ៊ុន-ពិធូ សូ-សុវ!!រិទ្ធ ចន-៉កឃិន្រឌូ ងួន-សុគ{ ប៉ុន-ដូរី! និងរ៉ូប៊ីន-បុិដឺលវ៍ (មិថុ{ ១៩៩៨)
រ

Gរៀនសូ>ពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្នុងYសកម្ពុ; (ឯក%រ ពិកOខ ៤) ;%
៩.០០០ៀល ;%អង់
៣.

្មរ តc្ល

្លស តc្ល ៧,៥០ដុJ¾រ។

Kannan, K. P. (មក ១៩៩៧) កំ¨ទំរង់
ពិកOខ ៣) ;%

២.

្មរ

ដ្ឋកិច្ច កំ¨ត4?វរច{សម្ព័ន្ធនិងGរអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ; (ឯក%រ

្មរ តc្ល ៤.០០០ៀល ;%អង់

្លស តc្ល ៥,០០ដុJ¾រ។

McAndrew, John P. (មក ១៩៩៦) ជំនយ
ួ ហូរចូលជំនយ
ួ ពច
ិ ពល
ិ ៖ ជំនយ
ួ សåæះ និងអភិវឌ្ឍន៍្វ និង

ពហុគី ១៩៩២-៩៥ (ឯក%រពិកOខ ២) ;% រ្ម ៤.០០០ៀល ;%អង់ ស
្ល ៥,០០ដុJរ¾ ។
១.

Kannan, K. P. (វិច្ឆិG ១៩៩៥) Gរក%ងសន្ទស្សន៍

្លទំនិញ្ញ«ើâស់សøប់Yសកម្ពុ;៖ Gរពិនិត្យើង

វិញOើGរអនុវត្ដន៍{\លបច្ចុប្បន្ន និងGរOើកមតិyលម្អ (ឯក%រពិក Oខ ១) ;%
៤.០០០ៀល ;%អង់
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្លស តc្ល ៥,០០ដុJ¾រ។

Gរអនុវត្ត និងចÆ¾ះខ្វះ»ត្នកប¦្ចកវិទ6កសិកម្ម ក្នុងGរបនំុនឹងGរYzល*Gសតុ

្មរ តc្ល

វិទ+<នបណ្ណុះបH្ខល និង KវLវMើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុU

 អរOខ 56 ផ្លូវ 315 ខ័ណWទួលXក
 Yអប់សំបុ>Oខ 622 ភ្នំ\ញ កម្ពុ;
℡ (855-23) 881-384/881-701/881-916/883-603/012 867-278
 (855-23) 880-734
អុីjល៖ cdri@cdri.org.kh
ហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh
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