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I�ចក្តី J្តើម
 ��ន�ព }្ទ�ដី  A�ល Pន~ង ដូច 7តខ្ទះ  
���C�ស កម្ពុ1២ 7ន ជួយស���ល ដល់ �រ 
��មូល  និង ��ក�យ ទឹក �្លៀង  ក្នុង ទូ�ំង តំបន់ 
�គ ក�្ខល�� ��C�ស zល គឺ �ល ទំ�ប 
បឹង ទ�្ល��ប និង �លទំ�បទ�្ល� ��គង្គ ��ម 
និង :ើ ដ៏ ធំ ទូgយ និង Pន ជី1តិ ល្អ A�ល 1 
 ក�្ល�ង �្វើ កសិកម្ម  1 ពិ<�ស ដំ�ំ ��ូវ។ តំបន់  
ខ្ពង់ ~ប និង ភ្នំ (ដូច1 ភ្នំ ដង��ក � �គ �ង�ើង  
និង �យព�្យ និង  ភ្នំ *��ញ � �ង ទក�្សិណ និង 
 និរតី����C�ស)    ប�្កើត 7ន 1 }្ទ� រងទឹក �្លៀង 
 ធម្ម1តិ ធំៗ ចំនួន ១៦ (MOWRAM 2011) 
¤�ម�ំង ស្ទឹង និង អូរ មួយ ចំនួន  A�ល ហូរ �ំទឹក  
និង ល�¦ប់ ដី Pន ជី1តិ  %�ក់ �បឹងទ�្ល� �ប 
និង តំបន់ �ល ទំ�ប � �គ ក�្ខល ��C�ស។ 
វិស័យ កសិកម្ម  1 សរសរ §�¨ង �� �រ អភិវឌ�្ឍ  
<�ដ្ឋកិច្ច កម្ពុ1 និង រួម ចំ©�ក ��Pណ ២៩% �� ផលិតផល ក្នុង 
��ុក សរុប (MAFF 2010: 15)។ ~ជ រF¯ ភិ7ល 7ន ��ឹង °�ង 
1 �uំង  និង �្វើ វិនិ±គ មូល ធន ²៉ង r�ើន ក្នុង �រ �´រ និង អភិវឌ�្ឍ 
µ�F¯រច� សម្ព័ន្ធ ��ព័ន្ធ ·�ច ��ព A�លរួមPន៖ ��ព័ន្ធ 
��xយ ទំនប់ តូចធំ និង ��នីយ៍ បូមទឹក 1 cើម cើម�្បី ̧ � �រ 
��ក �យ ទឹក ឲ�្យ 7ន º�ប់ »�ន់ ស¼�ប់�ំង �រ �្វើ ½� !�ំង និង 
½� វស�[ (Nang et al. 2007) ។ 1លទ្ធផល  ផល ��ូវ ���ំ klំ 
ក្នុង មួយ ទសវត�្សរ៍ ចុង ��យ ��ះ  7ន Çើន Èើង គួរ ឲ�្យកត់ សPÉល់ 
zល គឺ ពី ៤ gន Êន ក្នុង klំ ២០០១ ដល់ ៨gនÊន ក្នុង klំ 
២០១០ (MAFF 2010: 19)។
 ក៏បុ៉�្ត� �រ 7ត់ បង់ គ��ប Í� Îើ 
យ�រ �រ Ï� °� ដី Í�  
ក្នុង តំបន់ }្ទ� រងទឹក �្លៀង ស¼�ប់ �រ អភិវឌ�្ឍ <�ដ្ឋកិច្ច និង កំÐើន 
�រ s�ើ!�ស ់ជី គីមី cើម�្បី ប�្កើន ទិន្នផល  7ន �ំ ឲ�្យPន ឱន�ព ដ ី
និង ផលិត�ព កសិកម្ម។ ក/´ �ំង ��ះ  7ន ជ��ុញ ឲ�្យ ��បន័ 
1 r�ើន គិត គូរ ពិ�រ� Èើងវិញ ពី PÒ៌ត % មុខ ស¼�ប់   

�រអភិវឌ�្ឍ កសិកម្ម និង º�ប់º�ង ធន¸នធម្ម1តិ ��កប 
យ 
និរន្តរ�ព និងcើម�្បី ទទួល 7ន ផល ល្អ ក្នុង រយៈ Ô�ល យូរអÕ្វ�ង។ 
 ��បÔ�ល A�ល Pន�រ Ö�ចរលឹ តំបន់ទី ជ¼�ល  និង កំÐើន 
 �រ s�ើ!�ស់ជី គីមី និង tlំ កសិកម្ម *�សួង កសិកម្ម រុ�Ø ��Pញ់ 
និង ���ទ (MAFF 2011) 7នគូស បÙÚក់t  គ��ប Í� Îើ   
ថយ ចុះ អស់��Pណ ១៦,១% ពី klំ១៩៦៥ ដល់ klំ២០១០ 
µើយ 7នរួមចំ©�ក �្វើ ឲ�្យ ដុះដី ល�¦ប់ Üក ~ក់ ផ្លូវ ទឹក  និងថយ  ចុះ    
គុណ �ព ទឹក � បឹង ទ�្ល��ប។ ចំ©�កឯកំÐើន �រ �ំ ចូលជី 
ស¼�ប់  កសិកម្ម  7នÇើន Èើង<្ទើរ មួយ 1 ពីរ zល គឺពី ៦០ 

១ អត្ថបទ��ះ ÖៀបÖៀង
យÞក �ំង ភិរុណ Þក រស់ 7នសុខ 1 អ្នក 
a�វb�វ និងÞក អ៊ូច ឈួង 1ជំនួយ�រa�វb�វ �វិទ�T��ន CDRI។

២ á��Éល់t1�លទំ�បដីល�¦ប់�គក�្ខល។
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% ៨០�ន់ Êន ក្នុង klំ១៩៩៨ ដល់ ១២០  % ១៤០�ន់   Êន 
ក្នុង klំ២០០៨ A�ល ឆ្លុះ បÙãំង ពី កំÐើន ���រs�ើ!�ស់  ជី គីមី  
ស¼�ប់  កសិកម្ម (MOE 2010)។
 �រ សិក�[ ��ះ  Pន Üល å ពិនិត�្យ អំពី រæៀប របប �្វើ ½� 
របស់  កសិករ និង �យ តm្ល� ពី និ�l�រ�� �រ s�ើ !�ស់ ជី គីមី ក្នុង 
��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត  ១០ ក�្ល�ង  � ក្នុង y�ត្ត ចំនួន ប ី  �ជុំវិញ បឹង 
ទ�្ល� �ប។ ��ប /ម Üល�រណ៍ ���រ º�ប់º�ង ទឹក ច��ុះ  
(IWRM) A�ល Pន ��ង �ក្នុង ច�¦ប់ º�ប់ º�ង ធន¸ន ទឹកklំ 
២០០៧ (MOWRAM 2007) និង Üល គំនិត �� �រ អភិវឌ�្ឍ 
កសិកម្ម  ��កប
យ និរន្តរ�ព �រសិក�[ ��ះ ក៏ 7ន រិះ រក វិ¸ន �រ  
 A�ល  çច អនុវត្ត 7ន  ¤�ម�ំង �gនុវត្ត �ព ល្អៗ cើម�្បី :ើក 
កម្ពស់ ផលិតកម្ម ��ូវ ផង និង �ត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ�ល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ មក:ើ  
ធន¸ន ធម្ម1តិ  និង បរិ��ន ផង  1ពិ<�សឱន�ព ដី គុណ�ព  
ទឹក ធន¸ន ជល 1តិ និង សុខ�ព និង សុខុPល�ព ។

វិធី7L�្ត វិ2គ និង N�ន កំណត់ P� +រ សិក�Q
 ទិន្នន័យ កសិកម្ម 1ក់ é្ត�ង អំពី ទិន្នផល ��ូវ �រ s�ើ!�ស់ 
ជី (1  ពិ<�ស  ជី គីមី) �រ º�ប់ º�ង និង ��ក �យ ធន¸ន ទឹក 
�រ  º�ប់ º�ង  �រs�ើ!�ស់ ដី និង រæៀបរបប�្វើ កសិកម្ម  របស់ 
កសិករ ចំនួន  ២០៥º���រ  A�ល7នê�ើស Öីស  មកពី ក្នុង ��ព័ន្ធ 
¸~���្ត៣សំ�ន់ៗ ចំនួន  ១០ � y�ត្ត កំពង់ klំង កំពង់ ធំ និង 

zធិ៍�ត់ (រូប�ព ១) ì�¨វ 7ន ��មូល និង វិ�គ  cើម�្បី កំណត់ 
និ�l�រ �� ផលិតកម្ម ��ូវ  និង �រ s�ើ !�ស់ ជីកសិកម្ម (1 ពិ<�ស 
ជី អសរី~ង្គ) � Ô�ល បច្ចុប�្បន្ន និង % អ�គត។
 ទិន្នន័យ  និង ព័ត៌Pន A�ល ទទួល 7ន ពី កសិករ  សហគមន៍ 
កសិករ s�ើ!�ស់ ទឹក (សកបទ) ç1íធរ មូលF¯ន មន្ទីរ ធន¸ន 
ទឹក និង ឧតុនិយមy�ត្ត (មធទឧ) និង មន្ទីរ កសិកម្ម រុ�Ø ��Pញ់ 
និង  ���ទ y�ត្ត (មករន) និងលទ្ធផល វិ�គ "�្ស�ងៗ ì�¨វ 7ន 
យក មក s�ើ  cើម�្បី ពិនិត�្យ ផល ប៉ះ�ល់ çច Çើត PនពីបរិPណជី 
A�ល s�ើ!�ស់ ក្នុង�រ Fំដុះដំ� ំ��ូវ និង បÙï ��ឈម ចំzះ 
�រ º�ប់ º�ង ធន¸នទឹក សំå កំណត់ ð�ញ នូវ យន្ត�រ 1ក់ é្ត�ង 
ស¼�ប់ ̧ � ឲ�្យ �រ s�ើ !�ស់ ជី គីមី និងtlំកសិកម្មçចជួយប�្កើន 
ផលិតកម្ម ��ូវ 7ន ល្អ ��<ើរ និង មិន ប៉ះ�ល់ ដល់ បរិ��ន។ រីឯ 
បÙï �ក់ ទិន នឹង ឱន�ព ដី  
យ�រ �រ អភិវឌ�្ឍ <�ដ្ឋកិច្ច ក្នុង 
តំបន់ ទី ជ¼�ល  គសឺ្ថិត� J� A�ន កំណត់ �� �រ សិក�[��ះ។

បRS -�ឈម ក្នុង +រ បU្កើន ផលិតកម្ម L�ូវ
ផលិតកម្ម 	
ូវ
 /ម ធម្ម/ កសិករ ê�ើស Öីស ពូជ��ូវ ល្អៗស¼�ប់ Fំដុះ ក្នុង  
រដូវ !�ំង និង រដូវ វស�[។ ពូជ ��ូវ Pន r�ើន�ស់  µើយ ថ្មីៗ ��ះ  
កសិករ 1 r�ើន  ê�ើស Öីស យក ពូជ ��ូវ a�ល A�ល ផ្តល់ ផល 
ក្នុងរយៈÔ�ល ខ្លី (រយៈÔ�ល ៩០ % ១០០ñ្ង�) Pនទិន្នផល ខ្ពស់ 
µើយ ì�¨វ �រ ទឹក តិច។
 ��1ជន �ំង  ២០៥º���រ  A�ល 7ន ê�ើសÖីស ស¼�ប់  
�្វើ អ�្ក�ត សុទ្ធ ò� �្វើ ½� វស�[ និង Pន ò� ៥៥  º���រ ប៉ុóôះ  
A�ល �្វើ½� !�ំង ផង ½�វស�[ ផង។ }្ទ� ដី Fំ ដុះ រដូវ វស�[ Pន 

៣ ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត ដំ�ក់ អំពិល កំ7៉ង និងវត្ត:ៀប ស្ថិត ក្នុង y�ត្ត zធិ៍�ត់ 
��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត  ì��ំង ì�õ�ក /ំង *��ំង �öយ ð�ក និង ប៉ក់õ៉�ន ស្ថិត  
ក្នុង y�ត្ត កំពង់ klំង រីឯ ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត រលួស  ស្ទឹង ជីនិត និង អូរ �öយ ស្ថិត 
�  y�ត្ត កំពង់ធំ។

រូប�ព ១៖ 	
នទី តំបន់ សិក
�

��ភព៖ Yem 2009



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ��ំ២០១១

��ង ១៖ ទិន្នផល �
ូវ គិត � មធ
្យម  និង #រ $
ើ&
ស់ ជី
~យមុខ វស�[ 2008 !�ំង 2008/09* វស�[ 2009 !�ំង 2009/10**

ចំនួន º���រ 205 55 205 55

ទិន្នផល គិត1 មធ�្យម  (Êន/ ហិក/) 1.6 3.2 1.6 3.7

�រs�ើ!�ស់ ជី គិត1 មធ�្យម (គ*�/ ហិក/) 68 80 174 194

កំណត់ សPÉល់៖ * ពី ÿ� វិច ្ឆិ� ២០០៨ ដល់ ÿ� មី� ២០០៩; ** ពី ÿ� វិច ្ឆិ� ២០០៩ ដល់ ÿ� មី� ២០១០

��Pណ ៤២០ហិក/  ក្នុង �ះ  ១២០ហិក/ Pន លក្ខណៈ 
អំóយ ផល ស¼�ប់ �រ �្វើ ½� !�ំង។ }្ទ�ដី Fំ ដុះ របស់ º���រ 
 នីមួយៗ  (ដី ½�) Pន �ប់ ពី��ម ០,៥ហិក/ ដល់ ៨ហិក/។ 
 /~ង ១ ប�ïញt  ពី klំ២០០៨ ដល់ klំ២០១០ ទិន្នផល 
��ូវ រដូវ វស�[ 1 មធ�្យម គឺ��រ ì�ឹម ១,៦ Êន/ហិក/ រីឯ ទិន្នផល 
��ូវ រដូវ !�ំង  7ន Çើន Èើង ��Pណ ០,៥ Êន/ ហិក/។
 �រ �្វើ ½�  1 សកម្ម�ព កសិកម្ម ចម�្បង � º�ប់ ទី ក�្ល�ង 
A�ល ê�ើស Öីស យក មក សិក�[។ កសិករ �គ r�ើន s�ើ!�ស់ វិធ ី
 �្វើ  ½�  õ�ប ����ណី និងបð្ច�កC�ស Fំដុះ A�ល មិនសូវ Pន 
��សិទ្ធ�ព។  បÙï�ំង��ះ គួប ផ�្សំ នឹង កង្វះ µ�F¯ រច� សម្ព័ន្ធ 
¸~���្ត     7ន�្វើ ឲ�្យ ទិន្នផល ��ូវ របស់ កសិករ � ò� Pន ក��ិត 
�ប�Èើយ។ ទិន្នផល��ូវ �ប  និង ត��¨វ �រ ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត 
A�ល �ន់ ò� Pន �រ Çើន Èើង  7ន ប�ïញ ²៉ងច�¦សt់  �រ 
អភិវឌ�្ឍ កសិកម្ម /មõ�ប��នបð្ច�កC�ស ទំ�ើប  � ក្នុង តំបន់ 
សិក�[  1 ត��¨វ�រ�ំ 7ច់មិនçចខ្វះ7ន។

រ �
ើ�
ស់ ជី  និង និ��រ�
រ �
ើ�
ស់
 កសិករ  s�ើ!�ស់ ជី r�ើន ����ទ A�ល Pន លក់ �ទី ផ�[រò� 
����ទ NPK៤ Pនs�ើ r�ើន 1ង á�។ 1 ទូ% កសិករ Fក់ ជី ២ 
ឬ ៣ដង ក្នុង Ô�ល ដំ�ំ កំពុង លូតgស់ µើយ ចំនួន ជី A�ល s�ើ  
ç��័យ :ើ លទ្ធ�ព របស់ កសិករ çច 	� លក យក 7ន និង 
Ô�ល � ì�¨វ s�ើ � 
យ មិន សូវ គិត គូរ អំពី គុណ�ព ឬ ��ភទជី 
ឬ ត��¨វ �រ �� ដំ�ំ ឬ ដី ½� C�។ �រ Fក់ ជី :ើក ទី ១ គឺ ជី  
A�ល Pន  ផូ�öត (៦៦%) និង អ៊ុយÖ៉� (២៨%) និង :ើក ទី ២ 
1 ជី Pន  អ៊ុយÖ៉� (៦០%) ផូ�öត (២៨%) និង çសូត (��Pណ 
៧%) µើយ :ើក ទី ៣ Pន  អ៊ុយÖ៉� (៤០%) និង ជីសរី~ង្គ ផលិត 
ក្នុង ��ុក៥ (៤០%)។ �រ s�ើ!�ស់ ជី ���ំ klំ1មធ�្យមគឺ ១២៩ 
គ*�/ ហិក/ (/~ង ១)។
 ចំនួន ជី s�ើ !�ស់ :ើ ដំ�ំ ��ូវ  7ន Çើន Èើង គួរ ឲ�្យ  
កត់ សPÉល់ គពឺី ៨០គ*�/ ហិក/ ក្នុង klំ២០០៨/០៩ ដល់ ១៩៤ 
គ*�/ ហិក/ ក្នុង klំ២០០៩/១០ � រដូវ !�ំង  និង ពី ៦៨គ*�/ 
ហិក/ ក្នុង klំ២០០៨ ដល់  ១៧៤គ*�/ ហិក/ ក្នុង klំ២០០៩  
� រដូវ វស�[ (/~ង ១)។ កសិករ � º�ប់ ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត A�ល 
 7ន សិក�[  �ន់ ò� Pន ជំ�ឿ t ផលិតកម្មកសិកម្ម çច Ï� លម្អ 

7ន /ម រយៈ �រ s�ើ!�ស់ ជី �ន់ ò� r�ើន។ ពួកÒត់ �្ល�ច គិតt  
ទន្ទឹម Òl នឹង �រ ផ្តល់ ជីវ1តិ ចិញ្ចឹម ប�្ថ�ម ដល់ ដី ½� �រ Fក់ ជី 
A�ល Pន �រ¸តុ បំប៉ន �ំ 7ច់  ដូច1  NPK r�ើន ហួស ក��ិត 
ក៏ çច �្វើ ឲ�្យ ខូច � តដល់ ដី និងដំ�ំ ដូច Òl នឹង �រ s�ើ!�ស់ ជី 
មិន º�ប់ »�ន់ A�រ។ ឧ�ហរណ៍ កសិករ មួយ ចំនួន  7ន ឲ�្យ ដឹង ពី 
បÙï ដី ½�មួយ ចំនួន A�ល ផ្តល់ ផល តិច តួច បំផុត 
យ�រ ò� 
�រ s�ើ!�ស់ ជី r�ើន ហួស ��Pណ (ដល់ ��Pណ ៣០០ %  
៥០០គ*�/ ហិក/) µើយ ដី �ះ ì�¨វ ò� ទុក ល ពី ១ % ៣ÿ�  
%/ម ����ទ ដី Cើប � çច ផ្តល់ ផល ដូច ធម្ម/ វិញ។
 �រ សិក�[ ខ្លះ Cៀត  7ន ប�ïញ t ថ្វីត�្បិតò�កសិករ កំពុង  
s�ើ!�ស់ ជី �ន់ò�r�ើន  ក្នុង ក��ិត s�ើ!�ស់ �ន់ ò� ខ្ពស់  ប៉ុ�្ត� 
បÙï កង្វះ �រ¸តុបំប៉ន ស¼�ប់ ដី និង ដំ�ំ � ò� ស�្ក�ត �ើញ  
Pន� Èើយ (Bell et al. 2004)។ ដំ�ំ çច ខូច�ត 7ន 
��សិនæើ Fក់ ជី r�ើន ហួស កំណត់ 
យ � �្វើ ឲ�្យ �uក ស្ងួត និ ង 
បំ�uញឫស ឬ រហូត ដល់ �ប់ ដំ�ំCៀតផង (Ecochem  
2011)។ MAFF 7ន:ើកÈើង t  �រ s�ើ !�ស់ ជី  r�ើន ហួស 
 កំណត់ ឬ មិន សម��បក្នុង ២ ទសវត�្សរ៍ ចុង ��យ ��ះ 7ន 
ប៉ះ�ល់ ²៉ង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ បរិ��ន និង សុខ�ពមនុស�្ស (MAFF 
2006: 21)។ ដូð្ន�ះផល ប៉ះ�ល់ :ើ បរិ��ន 
យ �រ �រ 
s�ើ!�ស់ ជី� ò� 1 បÙï សំ�ន់ និង ì�¨វ ò�Pន សកម្ម�ព  

ះ a�យឱ�្យ7នសម��ប។

រFៀប របប អនុវត្ត និង ជZ�ើស របស់ កសិករ  
[ើម�្បី ]ន ̂  _្វើ កសិកម្ម -�កប /យ និរន្ត រ2ព
រ �
ប់ �
ង ដី
 ��Pណ ៦៤% �� }្ទ�ដី Fំ ដុះ � តំបន់ សិក�[ ស្ថិត � ក្នុង 
តំបន់�ល ទំ�ប  �� çង ទ�្ល��ប។ ដី ����ទ ��ះ 1ទូ% Pន 
ស� ្ឋន ~ប <្មើ  Pន ជី 1តិល្អ និងផ្តល់ លក្ខណៈ ឲ�្យទឹក çច b�ប 
ចូល 7ន ពី ក��ិត �ប ដល់ មធ�្យម µើយ ចំóតដី ក៏ 7ន ជួយ 
ស���ល ដល់�រ ·�ច ��ព 
យ s�ើ កPuំង ទឹក ហូរ ចុះ /ម 
លក្ខណៈ ធម្ម1ត ិផងA�រ។ លក្ខណៈ �ំងអស់ ��ះអំóយ ផល 
ល្អ ដល់ �រ Fំ ដុះ ដំ��ំ�ូវ �ំង � រដូវ !�ំង និង រដូវ វស�[។ ប៉ុ�្ត� 
ដី ½� �គ r�ើន Pន ទំហំ តូច និង ខ្ពស់�បមិន <្មើ Òl C� µើយ 
� ក�្ល�ង ខ្លះ Ò�ន �ំង ភ្លឺ ½� ពទ័្ធជុំ វិញ Cៀត ផង។ បÙï ��ះ 7ន 
បង្ក �រ លំ7ក ដល់ �រ រក�[ ទឹក និង ជី � ក្នុង ½�។ កសិករ មួយ 
ចំនួន 7ន ត្អូញ ò្អ�រ ពី បÙï ទឹក ហូរ ð�ញ ពី ½� Òត់ ចូល % ½� �   
1ប់ Òl 
យ ហូរ�ំ �ំង ជី A�ល Òត់ Cើប 7ច Fក់ ក្នុង ½� Òត់ 
% 1 មួយផង µើយ �្វើ ឲ�្យ ពួកÒត់ �ត បង់ �ំង  Ô�ល � �g 

៤ "N" តំ�ង ឲ�្យ  çសូត "P" តំ�ង ឲ�្យ ផូ�öត µើយ "K" តំ�ង ឲ�្យ 
ប៉ូ/ ស�្យូម។

៥ /ម ធម្ម/ កសិករ យក gមក Ü *�បី gយ នឹង សំណល់ កំC�ច រុក្ខ1តិ 
"�្ស�ងៗ មក�្វើ ជី សរី~ង្គ។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ��ំ២០១១

ពលកម្ម និង លុយ �ក់ ចំ�យ:ើ ជី  µើយ ទិន្នផល ��ូវ  ក៏  
¸uក់ ចុះផងA�រ។ ��សិន æើ កសិករ សហ�រ �Úប់ ដី ½� Òl ឲ�្យ�uយ  
1 ½� ធំៗ Pន }្ទ� ដី ~ប <្មើ ល្អ ដូð្ន�ះ �រ Fក់ ជី  និង �រ õ�ង ��ក 
ទឹក çច �្វើ 7ន ល្អ ��<ើរ µើយ ទិន្នផល សរុប នឹង Çើន Èើង។ 
ម៉�Tង Cៀត  �រ �្វើ ភ្លឺ ½� តូចៗ  �ជុំវិញ ½�  ក៏ çច ̧ � ឲ�្យ �រ  
s�ើ !�ស់ ជី និង �រ º�ប់ º�ង ទឹកPន ��សិទ្ធ�ព ល្អ ផងA�រ។
 �រ º�ប់ º�ង ដី និង �រ ប�្កើន នូវ <�� ផ�្សព្វផ�[យ បð្ច�កC�ស 
កសិកម្មដល់កសិករ គឺ 1 ម��T7យ ដ៏ Pន ��សិទ្ធ�ព បំផុត 
ស¼�ប់ 
ះ a�យ ត��¨វ�រ អភិវឌ�្ឍន៍ 1 çទិ�ព របស់ ~ជ  
រF¯ភិ7ល (CIDA 2009) ដូច Pន ប�ïញ ច�¦ស់ ក្នុង ��ព័ន្ធ 
¸~���្ត ស្ទឹង ជីនិត A�ល � ទី �ះ �ល ½� ì�¨វ 7ន ព��ប 
µើយ Öៀប ចំÈើង វិញឲ�្យ % 1 ប្លុក ដី ½� ធំៗ ចំនួន ៤៦ប្លុក Pន 
}្ទ� ដី ពី ៤០  %  ១០០ហិក/ Pន ��xយ រង ��xយ ·�ច 
��ព និង ��ព័ន្ធ រំ
ះ ទឹក cើម�្បី çច ��ក �យទឹក និង បង្ហូរទឹក 
ð�ញ ²៉ង Pន ��សិទ្ធ�ព  � ក្នុង½�/ម ប្លុក នីមួយៗ។  �រ  
វិ�គ /ម ��ព័ន្ធ កុំ ព�្យូទ័រ (Regression) ប�ïញt ដី ½� ទំហំពី 
០,៥ % ១ ហិក/ çច ផ្តល់ ទិន្នផល ��ូវ ��Pណ ២ % ៤  
Êន ��សិន æើ s�ើ ជី ក្នុង ក��ិត សម��ប%/ម�រ©��ំ របស់ 
    �lក់ �រ ផ�្សព្វផ�[យ <��កម្ម កសិកម្ម A�ល ទទួល បន្ទុក � /ម   
តំបន់ នីមួយៗ។ ម៉�TងCៀត   cើម�្បី ̧ � ឲ�្យ7ន ទិន្នផល ខ្ពស់ឲ�្យ 
Pន ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត ��កប 
យ ��សិទ្ធ�ព និងcើម�្បីឲ�្យ�រ  
s�ើ!�ស់ ជី Pន ��សិទ្ធ�ព និង សន�្សំ សំ�� កសិករ ក៏ ì�¨វ Öៀប ចំ 
និង ���ំដី ½� របស់ ខ្លួន ឲ�្យ 7ន សម ��ប ផងA�រ។

�ើក កម្ពស់ រ �
ើ�
ស់ ជីឲ
្យ#ន $
សិទ្ធ'ព
 កសិករ �គ r�ើន ក្នុង តំបន់ សិក�[ និ²យ t Òត់ មិន ̧ uប់ 
7ន ចូលរួម �រ បណ្ណុះ ប�្ខល អំពី �រ s�ើ !�ស់ ជីគីមី និង tlំ 
កសិកម្ម និង វិធី �្វើ ឲ�្យ �រ¸តុបំប៉ន NPK Pន តុល�្យ�ព ល្អ  
�ះ C� µើយ �រ យល់ ដឹង តិច តួច សព្វ ñ្ង�  គឺ Òត់ ទទួល 7ន ពី អ្នក 
ជិត �ង។ ក្នុង Ô�ល ពិ�ក�[ /ម *�ុម ស្នូល និង Ô�ល សP�សន៍ 
1 លក្ខណៈ បុគ្គល  កសិករ 7ន !�ប់ t �រ s�ើ !�ស់ ជីគីមី និង 
tlំ កសិកម្មកន្លងមក  គឺÒត់ »�ន់ ò� �្វើ /ម  ឬ ចម្លង /ម កសិករ 
"�្ស�ងCៀត ប៉ុóôះ។ �រ s�ើ!�ស់ ជី ក្នុង បរិPណ r�ើន  çច 
ប�្កើន �រ b�ប ចូល ���រ ̧ តុ çសូត % ក្នុង ទឹក ��ម ដី A�ល  
បន្តហូរ b�ប ចូល % ក្នុង ��xយ ទ�្ល�  និង បឹង  µើយ សំណល់ 
�រ¸តុ çសូតដ៏ r�ើន :ើស លុប ��ះ çច ព�្លឿន �រ ដុះ លូត 
gស់   ��ពពួក �~យ  é្ល� A�ល ប៉ះ�ល់ ដល់ មុខ �រ ធម្ម/ របស់ 
��ព័ន្ធ ��កូ ឡូសុី �� ទឹក µើយ បំពុល  និង សPuប់ ì�៦ី។

 ក្នុង�រ អ�្ក�ត � y�ត្ត កំពង់ ធំ និង zធិ៍�ត់ Pន កសិករ 
តិចតួច ប៉ុóôះ A�ល 7ន ចូលរួម វគ្គ បណ្ណុះ ប�្ខល  ស្តីពី �រ 
º�ប់ º�ង  ក/´ ច�� /ម វិធី ���្ត ច��ុះ (IPM) ផ្តល់ 
យ 
បុគ្គលិក  ផ�្សព្វផ�[យ បð្ច�កC�ស កសិកម្ម៧ �� *�សួង កសិកម្ម និង 
មន្ទីរ  កសិកម្ម y�ត្ត។ � Ô�ល �ក សួរ ពី �រ s�ើ !�ស់ ជីគឺមី និង 
tlំ កសិកម្ម  កសិករ 7ន និ²យ t Òត់̧ uប់ 7ន Öៀន សូì� ពី 
�រ  �្វើ ជី សរី~ង្គខ្លះA�រ ដូច1៖ កំប៉ុស និង ជី gមក សត្វ បុ៉�្ត� 

យ �រ  � Pន ��សិទ្ធ�ព យឺត 1ង ជគីីមី ពួក Òត់ ក៏  �ង s�ើ 
� Cៀត។ ចំណុច ��ះ ប�ïញ ពី ត��¨វ �រ បណ្ណុះ ប�្ខល ��ម Cៀត 
ក្នុង  ចំóម កសិករ និង អ្នក �ក់ ព័ន្ធ �� ស្តីពី�រ s�ើ !�ស់ tlំ 
កសិកម្ម និង ជី គីមី ឲ�្យ 7ន សម��ប និង Pន ��សិទ្ធ �ព។

�ើក កម្ពស់ រ �
ប់ �
ង ទឹក ច+
ុះ (IWRM)
ព0
ីក លទ្ធ'ព ទទួល 2ន ទឹក �
ើ �
ស់
 ក្នុង រយៈÔ�ល ១០ klំចុង��យ ��ះ ~ជ រF¯ភិ7ល 7នបន្ត  
�រ ��ឹង °�ង និង វិនិ±គ ក្នុង កម្ម វិធី បð្ច�កC�ស 1r�ើន cើម�្បី 
�ត់ បន្ថយ �រ ពឹង �្អ�ក របស់ កសិករ % :ើ ទឹក �្លៀង  � ទូ�ំង 
��C�ស។ #ះ ²៉ង� ចំនួន}្ទ� ដី·�ច ��ព គិត 1 �គរយ ក្នងុ   
តំបន់  សិក�[  � Pន ក��ិត �ប � Èើយ។ សមត្ថ�ពស្តុក ទឹក   
ស¼�ប់ �្វើ ½� !�ំង � Pន ក��ិត។ /មរយៈ សិទ្ធិ 1 ����ណី 
ឬ សិទ្ធ ិ��ប ច�¦ប់ កសិករ çច ទទួល 7ន ទឹកស¼�ប់ ·�ច ��ព 
ដំ�ំ Fំដុះរបស់ពួកÒត់។  សកបទ ì�¨វ 7ន ប�្កើត Èើង cើម�្បី  
º�ប់ º�ង ធន¸នទឹក និង ��$� ��មូល ñ្ល�<�� កម្ម ̧ ~���្ត 
A�ល  កសិករ អ្នក s�ើ!�ស់ ទឹក ì�¨វ បង់ ឲ�្យ ស¼�ប់ចំ�យ :ើ   
��តិបត្តិ�រ និង ជួយ ដល់ ��1កសិករ ក្នុង �រ ���ំ សំណង់  
¸~���្ត ។  ប៉ុ�្ត�  /ម ធម្ម/ ñ្ល� <��កម្ម ̧ ~���្ត ��ះ កសិករ   
ខ្លះA�ល1សPជិក សកបទ មិន7ន បងC់�  µើយ  សកបទ មិន     
A�ល ��មូល 7ន!�ក ់º�ប់ »�ន់  ស¼�ប់ យក% �� �ំ សំណង់ 
¸~���្ត Èើយ (:ើក  �ង ò� � ��ព័ន្ធ ̧ ~ ���្ត ស្ទងឹ ជីនិត) 

យ  �រ  កសិករ �គ r�ើន អះ çង t ទឹក គួរ ò� ផ្តល់ ឲ�្យ ពួកÒត់ 
s�ើ !�ស់ 
យ មិន គិត ñ្ល�។ ចំណុច ��ះ �្វើ ឲ�្យ  សកបទ លំ7ក ក្នុង  
�រ ��ក �យ ទឹក ឲ�្យ 7ន ល្អ ��<ើរ � ក្នងុ ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត ពី %�ះ  
ពុំ Pន ធន¸ន ស¼�ប់ ជួសជុល ព&�ីក ឬ �ងសង់ µ�F¯រច� 
សម្ព័ន្ធ ̧ ~���្តថ្មី ឲ�្យ 7ន º�ប់ »�ន់ /ម ត��¨វ �រ 1ក់ é្ត�ង។
 
យ ទទួល �Éល់ ពី ត��¨វ �រ  ឲ�្យ �ង សហគមន៍ ចូលរួម �ន់ 
ò� r�ើន ក្នុង �រ Ï� លម្អ ដំÐើរ �រ ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត រF¯ ភិ7ល  
7ន Fក់ បញ្ចូល  Üល ន±7យ º�ប់ º�ង ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត 

យ Pន �រ ចូលរួម ពី អ្នក ទទួល ផល និង កិច្ច អភិវឌ�្ឍ (PIMD)៨ 
% ក្នុង *�បខ័ណ ' �រ º�ប់ º�ង ធន¸ន ទឹក ច��ុះ (IWRM) ក្នុង 
លក្ខណៈ 1 សPស�គ Üល ន±7យ 1តិ ដ៏ សំ�ន់  ស¼�ប់ 
:ើក  កម្ពស់ �រ ចូលរួម របស់ កសិករ �ក្នុង  ដំÐើរ �រ និង   
º�ប់º�ង ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត។ Üលន±7យ ��ះ  7នព&�ឹង 
�រចូលរួមរបស់កសិករក្នុង�រs�ើ!�ស់ទឹក និង�របងñ់្ល� <��  
កម្ម  ̧  ~���្ត   cើម�្បីឱ�្យ សកបទ  យក% 
ះ a�យចំ�យ 
ក្នុង ដំÐើរ�រ  ��ក �យ  និង º�ប់º�ងធន¸នទឹក និង  �រ ��� ំ 
��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត��កប
យនិរន្តរ�ព។

៦ ដំÐើរ �រ ��ះ  çច �្វើ ឲ�្យ ទឹក Èើង ��çប់  និង/ឬ °� ពណ៌ 1 (� តង :ឿង 
Êlត ឬ *�ហម។

៧ *�សួង កសិកម្ម និង មន្ទីរ កសិកម្មy�ត្ត 7ន Öៀប ចំ�រ បណ្ណុះ ប�្ខល ២ វគ្គ 
ស្តីពី  �រ s�ើ !�ស់ ជី គឺ មួយ វគ្គ � y�ត្ត កំពង់ klំង និង មួយ វគ្គ Cៀត �y�ត្ត 
កំពង់ ធំ 
យ Pន �រ ចូលរួម ពី កសិករ អ្នកលក់ ជី និង អ្នក �ក់ ព័ន្ធ "�្ស�ងៗ � 
ក្នុង ផលិតផល កសិកម្ម �រ s�ើ!�ស់  ឬ ��ក�យ  (1ពិ<�ស ជីគីមី និង 
tlំកសិកម្ម)។

៨ �្អ�ក :ើ ឯក�រ បទ ប�ïញ � ក្នុង សិ�Ø �g tlក់ 1តិ ស្តី ពី " បទ ពិ�ធន៍ 
Öៀន សូì� 7ន និង <�ចក្តី ស)�ច ស្តី ពី  PIMD" Öៀបចំ 
យ អង្គ �រ <�Fក់ 
� ស�្ឋÒរ ភ្នំÔ�ញ �ល ពី ñ្ង� ទី ១៧ ÿ� ធ្នូ klំ២០០៩។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ��ំ២០១១

3
 លម្អ ផលិតកម្ម ដំ6ំ និង ជីវ'ព $
7ជន
   �រ s�ើ !�ស់  និង º�ប់ º�ង ធន ̧ ន ដី  និង ទឹក��កប 
យ 
��សិទ្ធ�ព ពិត1 Pន �រៈសំ�ន់ �uំង �ស់ ស¼�ប់ �រ :ើក 
កម្ពស់ វិស័យ កសិកម្ម និង អភិវឌ�្ឍន៍ ជនបទ � កម្ពុ1។ #ះ បី ទឹក 
Pន r�ើន ហូរ µៀរ � រដូវ វស�[ ក៏ 
យ  ក៏ កង្វះ µ�F¯ រច� សម្ព័ន្ធ 
¸~���្ត ស¼�ប់ ��មូល  និង ស្តុក ទឹក  çច �ំ ឲ�្យ PនបÙï 
កង្វះ�ត �រផ្គត់ ផ្គង់ទឹក  ពិ<�ស ស¼�ប់ �រ �្វើ កសិកម្ម � រដូវ  
!�ំង។ កសិករ �គ r�ើន ពឹង �្អ�ក:ើ ទឹក �្លៀង ស¼�ប់ ដំ�ំ រដូវ 
វស�[។ Pន ò� កសិករ មួយ ចំនួន តូច ប៉ុóôះ  A�ល ទទួល 7ន ទឹក 
·�ច ��ព ស¼�ប់ Fំ ដំ�ំ 7ន �ំង រដូវ !�ំង និង រដូវ វស�[។
 ក្នុង ចំóម ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត A�ល 7ន សិក�[ �ំង ១០ 
Pន    ò�  ��ព័ន្ធ ស្ទឹង ជីនិតò� មួយ គត់  A�ល Pន µ�F¯រច� សម្ព័ន្ធ 
សម��ប និង Pន�រ º�ប់ º�ង ធន¸ន ទឹក /ម លក្ខណៈ បð្ច�ក 
C�ស  7ន ល្អ។ រីឯ ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត  ៩ Cៀត �ះ  1 ទូ % គឺ  Pន  
�öរ ទឹក មួយ ឬ ទំនប់ ប�្ហៀរ មួយ និង ��xយ �� មួយចំនួនប៉ុóôះ 
ដូð្ន�ះ  ទឹក មិន çច ·�ច ��ព % ដល់ �ល ½� �គr�ើន 7ន  
C�។ ម�T៉ង Cៀត  ២១% �� º���រ A�ល7នអ�្ក�ត  ì�¨វ s�ើ P៉សុីន  
បូម  ទឹក Fក់ ½� របស់ ខ្លួន។ កន្លងមក ~ជ រF¯ ភិ7ល  និង   អ្នក�ក់ 
ព័ន្ធ ��  7ន ខិត ខំ ��ឹង °�ង²៉ង �uំង ក្នុង �រ �´រ និង  អភិវឌ�្ឍន៍ 
µ�F¯ រច� សម្ព័ន្ធ ̧ ~���្ត cើម�្បី º�ប់ º�ង ធន¸ន ទឹក  ឲ�្យ  7ន 
�ន់ ò� ល្អ ��<ើរ និង Pន ��សិទ្ធ�ព  ឧ�ហរណ៍  ក្នុង Üល  
ន± 7យ   º�ប់º�ងធន¸នទឹក tlក់ 1តិ ~ជ រF¯ ភិ7ល Pន 
��ន  �រ       ច�¦ស់gស់  ក្នុង �រ ព&�ីក តំបន់ ·�ច ��ព ឲ�្យ 7ន 
៥០.០០០ហិក//klំ (MOWRAM 2009: 8)។

3
លម្អ $
សិទ្ធ'ព អភិ2ល កិច្ច ធន<ន ទឹក
 �រ �រ អភិ7ល កិច្ច ធន¸នទឹក � Ô�ល បច្ចុប�្បន្ន  កំពុង ជួប 
បÙï កង្វះ យន្ត�រ ផ្តល់ ព័ត៌Pន ì�ឡប់  និង �រ ស��ប ស���ល 
��កប 
យ ��សិទ្ធ�ព រ�ង �្ន�ក�ក់ព័ន្ធក��ិត"�្ស�ងៗÒl�� 
រF¯ ភិ7ល។ ដូចPន ��ង ក្នុង Üល ន± 7យ PIMD សកបទ 
Pន �រកិច្ច ដំÐើរ �រ និង �� �ំ ��ព័ន្ធ ̧ ~���្ត ¤�ម�ំង �្វើ 
�រ ��ក�យ  និង º�ប់ º�ង ធន¸នទឹក 
យ Pន �រ ស��ប 
ស���ល ²៉ង ល្អ  រ�ង អ្នក s�ើ !�ស់ ទឹក � តំបន់ ÿ�្ស� ទឹក �ង :ើ  
និង ÿ�្ស� ទឹក �ង ��ម។ :ើសពី ��ះ % Cៀត សកបទ cើរ តួ 
²៉ង  សំ�ន់  1ប�្ខញ ដ៏ សកម្មស¼�ប់ :ើក កម្ពស់ មុខ�រ �� 
 យន្ត �រ អភិ7ល កិច្ច /ម ÿ�្ស� បó្ខយ A�ល ត�Úប់  រដ្ឋ7ល 
ក�្ខល ç1í ធរ y�ត្ត ç1íធរមូលF¯ន និង ភូមិ �� ¤�ម�ំង 
យន្ត�រ អភិ7ល កិច្ច /ម ÿ�្ស� ទទឹង A�ល Òំ §� ដល់�រ �្វើ <�ចក្តី 
ស)�ច  ចិត្ត � /ម មន្ទីរ ជំ�ញ y�ត្ត និង ç1í ធរ ឃុំ និង ភូមិ 
µើយ  យន្ត�រ �ំង��ះ ក៏ នឹង ជួយព&�ឹង �រ�រ របស់  សកបទ � 
ក្នុងអភិ7ល កិច្ច ធន¸ន ទឹក ផងA�រ។

រ �
ប់ �
ង ធន<ន ទឹក និង ដី និង រ រ =រ បរិ?@ន
 *�ប ខ័ណ'  IWRM ត��¨វ ឲ�្យPន�របញ្ចូល សកម្ម�ព រួម Òl 
�� តួ អង្គ �ក់ព័ន្ធមកពី វិស័យ "�្ស�ងៗ រួមPន៖ កសិករ សកបទ 
ç1íធរ មូលF¯ន មជ�្ឈ មណ 'ល a�វ b�វ *�សួង �� និង វិស័យ 

ឯកជន  cើម�្បី ស)�ច 7ន �រ º�ប់ º�ង ធន¸នដី និង ទឹក ��កប 

យ និរន្ត រ�ព និង �រ �រ�រ បរិ��ន។ វិធី ���្ត ��ះ çច 
បំផុស ចំ�ប់ çរម្មណ៍ របស់ តួអង្គ �ក់ព័ន្ធ�� អំពី ត��¨វ �រ  
និង អត្ថ ��±ជន៍ �� �រ �រ �រ បរិ��ន /មរយៈ ដំÐើរ �រ 
ពី ��ម Èើង :ើ  និង ពី :ើ ចុះ ��ម cើម�្បី ឲ�្យ �រ គិត គូរ ពី �រ 
អភិរក�្ស  បរិ��ន ដូច1  �រ ��កួត ��,�ង ���រអភិវឌ�្ឍ /ម  អនុ 
វិស័យ និង ទស�្សន វិស័យ:ើ �រ �រ�រ }្ទ� រង ទឹក �្លៀង �្ន�ក �ង:ើ  
�រ   ì��ត ពិនិត�្យ �រ បំពុល និង លំហូរ ទឹក  ស¼�ប់ប) �ើនិរន្តរ�ព 
បរិ��ន Pន�ព សុី ស�öក់ Òl  ល្អ� ក្នុង �រ �្វើ ��ន�រ និង �រ 
ស)�ច  ចិត្ត។ គណៈ កP�ធិ�រ និង សPជិក របស់ សកបទ នឹង 
Pន  ឱ�ស សិក�[ និង អនុវត្ត យុទ្ធ���្ត និង វិធី ���្ត "�្ស�ងៗ 
ក្នុង  �រ Fំ ដុះដំ�ំកសិកម្មឲ�្យ 7ន សម ��ប ដូច1 �រ©� �ំ  
និង  �រ ê�ើស Öីស ពូជ ��ូវ សម ��ប �រ អភិរក�្ស និង រæៀប Öៀប ចំ 
ដ1ីcើម។ ពួក á� ក៏ çច ទទួល7ននូវអត្ថ ��±ជន៍ ពី កម្ម វិធី រក�[ 
ជី1តិ ដី និង º�ប់ º�ង សត្វ ច�� cើម�្បី ប�្កើន ផលិតកម្ម កសិកម្ម ក៏ 
ដូច1�្វើ�រ �´រ Ï� លម្អ និង �� រក�[ ផលិត�ពធន¸ន ដី  និង  
 ទឹក  ផង A�រ។

I�ចក្តី សន្និHaន
 �រ ស)�ច 7ន  �រ អភិវឌ�្ឍ កសិកម្ម ��កប 
យ និរន្តរ�ព 
1 បÙï ធំ បំផុត មួយ  ស¼�ប់ ��C�ស 1 r�ើន ក្នុង ពិភព Þក  

យ �រ  � មិន ì�ឹម ò�¸� 7ននូវ�រ ផ្គត់ ផ្គង់ <�្បៀង 1 និរន្ត 
ប៉ុóôះ C� ប៉ុ�្ត� ��ម �ំង ̧ �7ននូវ �រ រក�[ �រ �រ បរិ��ន 
� ជុំ វិញ  ¤�ម �ំង �ត់បន្ថយ7ននូវ ផល ប៉ះ�ល់ �ង <�ដ្ឋកិច្ច-
សង្គមកិច្ច និង សុខ�ព មនុស�្ស ��មCៀត ផង។ Üល គំនិត ��ះ 
កំពុង ទទួល 7ន �រ Òំ §�  និងគិតគូរ
ះ a�យ �ន់ ò� r�ើន 

យ សហគមន៍ កសិករ សកល Þក (Gold 2007)។ �រ Ï� 
លម្អ �រ អនុវត្តÜល �រណ៍ IWRM នឹង ជួយ 
ះ a�យបÙï 
ឱន�ព ដី និង ទឹក 
យ �រ រæៀបរបប �្វើ កសិកម្ម មិន សម 
��ប។ វិធី ��ះ ក៏ នឹង ជួយ ̧ � t ធន ̧ ន �ំង �ះ នឹង មិន 
 ថយ ចុះ នូវគុណ�ពរបស់� C� µើយ ផលិត �ព របស់ �នឹង ì�¨វ 
7ន រក�[ �រ �រ និង �´រ Èើង វិញ  cើម�្បី ផ្តល់ នូវ ផលិត ផល និង 
<��កម្ម សំ�ន់ៗ 7នយូរ អÕ្វ�ង (Torkil 2004)។
 �រ សិក�[ ប�ïញ  t ទិន្នផល  ��ូវ វស�[ និង ��ូវ !�ំង មិន  
7ន Çើន Èើង គួរ ឲ�្យ កត់ សPÉល់ C� #ះ បី 1 បរិPណ ជី A�ល  
s�ើ !�ស់ 7ន Çើន Èើង 1ង ពីរ ដង ក្តី។ ដូច 7ន បÙÚក់ រួច មក 
µើយ  �រ s�ើ !�ស់ ជី ហួស កំណត់ 
យ មិន Pន ចំÐ�ះ ដឹង  និង  
បð្ច�ក  C�ស ì�ឹម ì�¨វ និង Ò�ន�រ គិត គូរដិតដល ់ពី បÙï បរិ��ន 
នឹង  ប៉ះ�ល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ ផលិតកម្ម ��ូវ និង ផលិត �ព ដី µើយçច 
�្វើ ឲ�្យ ខូច ដល់ គុណ�ព ទឹក��ម Cៀត ផង (eutrophication)។ 
�រ   s�ើ!�ស់ ឲ�្យ 7ន ��<ើរ បំផុត នូវ ជំ�ញ និង បð្ច�កC�ស ក្នុង   
មូលF¯ន cើម�្បី ស)�ច 7ន ទិន្នផល ��រ ក្នុង រយៈ Ô�ល - �ង  �រ  
�រ �រ បរិ��ន និង សុវត្ថិ�ព អ្នក s�ើ !�ស់  នឹង ̧ �7ននូវ 
�រ  �្វើ កសិកម្ម ��កប
យ និរន្តរ�ព។ �រ º�ប់ º�ង ដី និង ទឹក 
��កប  
យ �� សិទ្ធ�ព និង��ម��ប /ម Üល �រណ៍ IWRM 
និង Üល ន±7យ PIMD នឹង çច �ៀស ផុត ពី �រ ចំ�យ 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ��ំ២០១១

:ើ�រ s�ើ!�ស់ ជី គីមី និង tlំ កសិកម្ម រួម�ំង �រ ចំ�យ ខ្ពស់  
:ើ�រ សP.ត �រ បំពុល Çើត ð�ញពី �រ �្វើ កសិកម្មមិនសម��ប 
(Ecochem 2011)។ គណៈ កP �ធិ�រសហគមន៍កសិករs�ើ 
!�ស់ ទឹក (សកបទ) A�ល Pន រច�  សម្ព័ន្ធ ល្អ និង Pន  �រ  ចូល  
រួម  ²៉ង ផុល ផុស ពីកសិករ �រ  º�ប់ º�ង ដី ½�  7ន ì�ឹម  ì�¨វ �រ 
ទទួល  7ន <�� កម្ម ផ�្សព្វ  ផ�[យ  បð្ច�កC�ស  កសិកម្ម ល្អៗ �រ Pន  
��ព័ន្ធ ��xយ និង ��ព័ន្ធ  
ះ  ទឹក �öត់ÿ្វ�ង/មលក្ខណៈ បð្ច�ក 
C�ស �រPន ទឹក º�ប់ »�ន់ ប�/ប់  ពី 7ន�´រ និង អភិវឌ�្ឍ��ព័ន្ធ 
¸~���្ត និង  �រÏ�លម្អ រæៀប របប Fំ ដុះ នឹងçច ជួយ ឲ�្យ 
កសិក រទទួល 7ន ទិន្នផល�ន់ ò� ខ្ពស់ ដូច çច �ើញ ច�¦ស់ ក្នុង  
�រអនុវត្ត ��កប 
យ ��សទិ្ធ �ព   នូវ  Üល�រណ៍ IWRM និង 
Üល ន±7យ  PIMD  ក្នុង ��ព័ន្ធ  ̧ ~���្ត ស្ទឹង ជីនិត។ 
កម្មវិធី  º�ប់º�ង ដី ទឹក ជីគីមី និង tlំ  កសិកម្ម គួរ ò� អនុវត្ត ឲ�្យ Pន 
��សិទ្ធ�ព ខ្ពស់ cើម�្បី 
ះa�យ បÙï  និង �រ លំ7ក  A�ល 
កសិករ �គ r�ើន កំពុង ��ឈម ក្នុង តំបន់  សិក�[។  ម៉�TងCៀត ��ន 
�រ អភិរក�្ស តំបន់ }្ទ� រង ទឹក �្លៀង គួរ ò�Öៀប ចំ និង អនុវត្តឲ�្យ7នល្អ 
µើយ គុណ�ព ដី  និង ទឹក  គួរ ò� /មFន 1 ���ំ cើម�្បី ̧ � 
ឲ�្យPន តុល�្យ�ព ល្អ រ�ង �រ �្វើ ឲ�្យ ដី សម�្បូរ 
យ �រ ̧ តុ បំប៉ន 
µើយ  ទឹក�ò�Pន គុណ�ព ល្អ។
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