
១. ររុមករលមអជីវភាព ផដល់ររយោជន៍យេដ្ឋរិច្ច និងេងគម 

មងី ហ ុល ររ ៉េត កសិករក្កក្បរភទ-២ រៅភូមកិ្តពាំងរសទៀង ឃុាំកក ់ ក្សុកពញាក្ក្កក រេតដតបងូឃ្ុ ាំ បានចូលជាសមាជិកក្កុមក្កលមអជីវភាព (លីគ) កនុងឆ្ន ាំ
២០១៣។ ក្គួសារគាតម់ានគាន បីនាក ់បតីគាតរ់្្ោះ រោក ហ ន ់ផល និងកូនក្សី អាយុ១១ឆ្ន ាំ ររៀនថ្នន កទ់ី៥។ មុនចូលក្កុមលីគ ជីវភាពក្គួសារមងី ពឹងរលើ
ការរធវើក្ក្ស-ចាំការ ដាំបក្នែជុាំវញិផទោះ រហើយរៅរពលមានការងាររធវើ សីុឈនួលពលកម្រគរដើមបបីានចាំណូលបក្នថម។ ជីវភាពក្គួសាររបស់គាត ់ជួបការលាំបាក 
រដយសារមនិសូវមានរបរ រហើយមានរពលទាំរនររក្ចើន។ បតីគាតម់និសូវបានជួយ ការងារគាតរ់ទ រហើយបានចាំណាយរពលរវោរដើរផឹកសីុ និង សក្មាក មនិ
សូវរអើរពើជួយ ការងារក្គួសាររឡើយ។   

 

រក្កាយពីចូលកនុងក្កុមលីគមក មងីបានចូលរមួយ៉េ ងសកម្កនុងការក្បជុាំក្កុមកនុងភូម ិ និង ការបណដុ ោះបណាដ លបរចេករទសមយួចាំនួន ដូចជា ផលិតកម្
ដាំណាាំក្សូវ បរចេកដាំណាាំបក្នែ បរចេករទសរធវើជីកាំប៉េុសតិ៍ និង បរចេករទសចិញ្េ ឹមមាន។់ រពលេែោះ បតីរបស់គាតក់ប៏ានចូលរមួក្បជុាំសាដ បក់ារពនយលល់ក្ណនាាំពី
ការងារក្កុមលីគ និង ការផសពវផាយផងក្ដរ។ រៅក្េកកកដ ឆ្ន ាំ ២០១៤ ក្គួសារគាតប់ានេេីក្បាកច់ាំនួន ៤០មុនឺររៀល ពីទុនបងវិលក្កុមរបស់គាត។់  

 

   បនាទ បព់ីទទួលបានចាំរណោះថី្ៗ មងីបានររៀបចាំចិញ្េ ឹមមាន ់តាមបរចេករទសក្ដលបានររៀន រដយររៀបចាំសាងសងក់្ទុង មានហ ុ៊ុំទីធ្លែ ពទ័ធជុាំវញិ និង េណឌ
សាំណាញ់ជាបែុកៗ សក្មាបដ់កម់ានត់ាមអាយុ។ រៅពកក់ណាដ លក្េវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ គាតទ់ិញកូនមានក់្សកុ
អាយុ ២១ថ្ថៃ ក្ដលមានគុណភាពលអ ចាំនួន ១០០កាល ពីកសិដា នមយួកនុងរេតតកាំពងច់ាម មកចិញ្េ ឹម ក្ដលមាន
តថ្មែសរបុជាង ៤៧មុនឺររៀល រដយរក្បើលុយេេីពីក្កុម និង ក្បាកស់នស ាំរបស់គាត។់ បូករមួទាំងការចាំណាយទិញ
សមាា រចាាំបាចស់ក្មាបស់ាងសងក់្ទុង និងសាំណាញ់ពទ័ធក្ទុង សនូកទឹកចាំណី និង ចាំណីបក្នថម គាតប់ានចាំណាយ
ថវកិាសរបុជាង ៩៦មុនឺររៀល សក្មាបច់ាបរ់ផដើមការចិញ្េ ឹមមានរ់នោះ។   

 

  មងីបានឲ្យលដឹងថ្ន “រហូតមកដល់ចុងក្េមករា ឆ្ន ាំ២០១៥រនោះ ការចិញ្េឹមមានរ់បស់េុ្ាំបានជិត៣ក្េរហើយ មានេុ្់ាំធាំធ្លតរ់លឿន ជាងមានចិ់ញ្េឹមក្លង 
តាមទាំោប។់ ឥឡូវរនោះ មានម់ានទមៃនពី់ ១,២ រៅ ១,៥គីឡូ រដយសារការអនុវតដតាមបរចេករទសក្ដលេុ្ាំបានររៀន។  េុ្ាំសបាយចិតតណាស់រពលចិញ្េឹម
មាន ់បានលទធផលលអ ធាំធ្លតរ់លឿនក្បបរនោះ។ េុ្ាំរក្គាងនឹងលកម់ាន ់រៅពកក់ណាដ លក្េកុមាៈ មុនរពលចូលឆ្ន ាំចិនខាងមុេ រដើមបឲី្យលបានតថ្មែេពស់” ។  

TSSD – Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development Project  
Loan: 2599 / Grant: 0186-CAM (SF)  
(Funded by ADB, IFAD, GoF and RGC) 

Web site: www.tssdcambodia.org/  

 
 
 
 
 

គម្រោងកាត់បនថយភាពររីររ និងអភិវឌ្ឍន៍រសរិមមខ្នា តតូច ម្ៅតំបន់ទម្នេសាប(ធី.ម្អស.ម្អស.ឌ្ី)  
ផដលថ់វកិាអនវុត្តដោយ៖ ធនាគាអភវិឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី  មូលនិធអិនតរជាត្សិម្រាបអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិកមម  រោា ភបិាលហ្វ ាំងឡងដ ៏ និង រាជរោា ភបិាលកមពុជា 

 

គម្រោងទម្នេសាប ធី.ម្េស.ម្េស.ឌ៖ី ជួយកែលម្អជីវភាព និងកាតប់នថយភាពរែីរែរបស់របជាជន របោណជា ៦៣មុ្៉ឺនរគួសារ ែនុង១៩៦ឃុុំ ២៨រសុែ  
ែនុងម្េតត បន្ទទ យោនជ័យ ម្សៀម្រាប ែុំពងធ់ុំ ែុំពង់ចាម្ និង តបូងឃ្ុ ុំ តាម្រយៈ (១) ការកែលម្អម្េដ្ឋា រចន្ទសម្ពន័ធជនបទគុំរទដល់ផលិតភាពែសិែម្្ 
(២)ការបម្ងកីនសម្តថភាពបម្ចេែម្ទសរបស់ែសិែរខ្នន តតូច (៣) ការផលិត-ផគតផ់គង់ពូជដុំណុំោនគុណភាព និង (៤) ការផដល់ពត័៌ោនដល់ែសិែរ។  

មាតិកាសម្រមាប់ម្រតីមាសទី ៤ ឆ្ន ាំ ២០១៤ 
 ១. ររុមករលមអជីវភាព ផដល់ររយោជន៍យេដ្ឋរិច្ច និង េងគម (យោយ KPC/TBK-LICA) 
    ២. ទុនបងវិលររុម ជួយពរងីរររភពចំ្ណូលររួសារ តាមរយៈការករលមអផលិតភាពេិរបរមមតាញររម៉ា តាមររួសារ (យោយ KPC/TBK-LICA)   
          ៣. ទុនបងវិលររុម ជួយច្មលងររួសារខ្ុំ ឲ្យមនជីវភាពររយេើរយ ើង (យោយ SRP-LICA) 
    ៤. ការសាយភាយបយច្ចរវិទាោបំកនល និង ករលមអេង្វវ រ់ទីផារបកនល (យោយ KPC/TBK-PAEA ) 
    ៥. ោបំកនលតាមបយច្ចរយទេថមី   បានចំ្យណញយទវដ្ង (យោយ BMC-PAEA ) 
    ៦. បយងកើនរារ់ចំ្ណូល តាមរយៈការច្ិញ្ច ឹមរជូរជាលរខណៈររួសារ (យោយ SRP-PAEA ) 

   ៧. ខំុ្យរៀនតាមការយមើលវីយដ្អូ ង្វយរេលួយល់ និងឆាប់យច្េះបយច្ចរយទេច្ិញ្ច ឹមមន់ (យោយ KPT-LICA) 
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ទាំព័រ ១ / ៤    

ម្រពឹតតិបម្រតព័ត៌មាន 



រដយរមើលរឃើញពីលទធផលចិញ្េ ឹមមានប់ានលអក្បបរនោះ ឧសាហ៍មានសមាជិកក្កុមក្កលមអជីវភាព និង អនកភូមមិយួចាំនួនបានមករមើល និង សាកសួរ
ពីបរចេករទស និង បទពិរសាធនចិ៍ញ្េ ឹមមានរ់បស់គាត។់ 

 

រក្ៅពីផលក្បរយជនរ៍សដាកិចេក្គួសារ មងីកប៏ានក្បាបឲ់្យលដឹងពីការសាំគាល់រឃើញការផ្លែ ស់បតូរទរងវើ/ឥរយិបថរបស់បតីគាត ់ មករចោះជួយ ការងាររបស់គាត់
េែោះ ក្ដលេុសក្បែកពីមុន មនិសូវរវរីវល់ជួយ ការងារក្គួសារ គិតក្តរដើររលងជាមយួមតិតភកតិ សីុផឹក និងរកររឿងក្បពនធកូន។ ទកទ់ងនឹងររឿងរនោះ រោក ហ ន ់
ផល បានក្បាបថ់្ន “កាលពីមុន េុ្ាំមិនសូវរចោះជួយ ការងារផទោះគិតក្តពីរដើររលងផឹកក្សា រពលមកផទោះ រកររឿង វាយរធវើបាបក្បពនធកូន។ ប៉េុក្នតរក្កាយពីចូលកនុ ង
ក្កុមរនោះមក េុ្ាំបានជួយ រ ាំក្លកការងារផទោះរបស់ក្បពនធ ដូចជា ជួយ ជក្មោះរម្ដាំណាាំ ររៀបចាំ និង សមាអ តក្ទុងមាន ់ រកករណត ៀរសក្មាបជ់ាចាំណីមាន ់ និងជយួ 
កិចេការផទោះមយួចាំនួនរទៀត ក្ដលរនោះ គឺរដយសារមានការជួយ ក្បាបពី់ក្កុមក្គួសារអនកជិតខាង និង ការពនយលល់របស់ភាន កង់ារអនុវតតគរក្មាង”។  

 
២. ទុនបងវិលររុម ជួយពរងីរររភពចំ្ណូលររួសារ តាមរយៈការករលមអផលិតភាពេិរបរមមតាញររម៉ា តាមររួសារ  
េុន សុេឃីម ជាស្រសតីរមមា៉េ យ រស់រៅកនុងភូមរិលវរលើ ឃុាំរលវ ក្សុករកាោះសុទិន រេតតកាំពងច់ាម សពវថ្ថៃក្បកបរបររធវើក្ក្ស ចាំការ និង តាញក្កមា៉េ  រៅរពល

ទាំរនរ ពិរសសរៅរដូវក្បាាំង។ ក្គួសារគាត ់ជាក្គួសារក្កក្បរភទ-២ មានសមាជិកបីនាក ់ (កូន និង មាដ យ) រហើយ
បានចូលជាសមាជិកក្កុមក្កលមអជីវភាព រៅក្េតុោ ឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 
 

 កាំពុងអងគុយររៀបចាំកីតមាញបរណតើ រ និងតាញក្កមា៉េ បរណតើ រ បងក្សីបានមានក្បសាសនថ៍្ន បនាទ បព់ីបានចូល
ក្កុមលីគមក រៅក្េកកកដ ឆ្ន ាំ២០១៤ គាតប់ានេេីក្បាកព់ីក្កុមចាំនួន ៤០មុនឺររៀល សក្មាបត់ាញក្កមា៉េ ។ គាតប់ាន
យកក្បាកច់ាំនួន ៣០មុនឺររៀល រៅទិញអាំរបាោះ និង ១០មុនឺរទៀត រៅជួសជុលកីតមាញ។ បងក្សីបានបក្នថម កនុង
អាំរបាោះមយួកីរនោះ គាតរ់ក្បើរពលតាញ ១ក្េ បាន១០០ ក្កមា៉េ  (ធាំ ៥៥ និង តូច ៤៥)។ ក្កមា៉េ ក្ដលតាញបាន មាន
រគមកទិញដល់ផទោះ លកប់ានតថ្មែ ៥.០០០ររៀល សក្មាបក់្កមា៉េ តូច និង ៦.៥០០ររៀល សក្មាបក់្កមា៉េ ធាំ។ កនុងមយួសារៗ គាតអ់ាចរកបានចាំណូលពី ៥០ 
រៅ ៦០មុនឺ កនុងរនាោះ បានចាំរណញ (មនិទនគិ់តពលកម្) ក្បមាណពី ១៨ រៅ ២០មុនឺររៀល។ 
 

   គាតប់ានបញ្ជា កថ់្នក្បាកច់ាំរណញបានពីការតាញក្កមា៉េ រនោះ មយួចាំនួនសក្មាបផ់គតផ់គងក់្គួសារ រហើយមយួចាំនួនរទៀតសក្មាបផ់គតផ់គងកូ់នររៀន។ បងក្សី
បានមានក្បសាសនប៍ក្នថមថ្ន “ក្គួសារេុ្ាំ មានជីវភាពក្បរសើ រជាងមុន បនាទ បពី់បានចូលជាសមាជិកក្កុមក្កលមអជីវភាពភូមិរនោះមក រហើយេុ្ាំសូមក្ថែងអាំណរ
គុណដល់គរក្មាងក្ដលបានជួយ គាាំក្ទក្គួសារេុ្ាំ”។ 
 
៣. ទុនបងវិលររុម ជួយច្មលងររួសារខ្ុំ ឲ្យមនជីវភាពររយេើរយ ើង 
មងី ក្ញ៉េម ចាំបីុ  ជារមក្គួសារក្កក្បរភទ-១ មានបតីពិការ និង កូនកនុងចាំនួន៧នាក ់ រស់រៅកនុងភូមកិ្សោះក្សងត់បងូ សងាក តន់គរធាំ ក្កុងរសៀមរាប។ ជីវភាព

ក្គួសារក្បចាាំថ្ថៃរបស់គាត ់ពឹងរលើការរធវើនាំលក ់ (អនសមេនុរ/រចក/រពព  អារការតាន ត រចករចៀន ពងអនសង) រធវើក្ក្ស ដាំបក្នែ/ដាំណាាំរមួផស ាំ និងចិញ្េ ឹមសតវបនតិច
បនតួច រហើយបានចាំណូល (ក្បមាណ ៧៥មុនឺររៀលកនុង១ក្េ) ក្តឹមក្តក្គបក់្គាន ់ សក្មាបច់ាំណាយចាាំបាចក់្បចាាំថ្ថៃ
របស់ក្គួសារ (ពាបាលជមៃបឺដីរលើស្មពិការ ការសិការបស់កូន៥នាក ់ ចាំណាយរលើអគគិសនី សាំភារ:រក្បើក្បាស់ 
និង មហូបអាហារ)។  

  

កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ក្គួសារគាត ់បានចូលកនុងក្កុមក្កលមអជីវភាព ភូមកិ្សោះក្សងត់បងូ រហើយគាតក់្តូវបានរក្ជើសររ ើសរធវើ
ជាអនុក្បធ្លនក្កុម រហើយរៅក្េកកកដ ឆ្ន ាំ ២០១៤ បានេេីក្បាកច់ាំនួន៨០មុនឺររៀល (សមាជិកក្កុមមាន ករ់ទៀត មនិបាន
េេី) ពីទុនបងវិលក្កុម។ គាតប់ានរក្បើក្បាកក់មេរីនោះ សក្មាបព់ក្ងឹងមុេរបរក្គួសារគាតប់ក្នថមរទៀត រដយទិញមានរ់ម
ចាំនួន៧កាល (បក្នថមរលើរមមានក្សាបច់ាំនួន ១៣កាល) រហើយពក្ងីកក្ទុងបក្នថម និង ទិញឆ្ន ាំងធាំចាំនួន៣ (បក្នថមរលើឆ្ន ាំងមានក្សាបម់យួ) សក្មាបរ់ធវើនាំ
លក។់ ការបរងកើនឆ្ន ាំងរធវើនាំរនោះ អាចជួយ ឲ្យលគាតប់រងកើនចាំនួននាំលក ់ រៅតាមការបញ្ជា ទិញរបស់រគ រហើយបាន
ចាំរណញជាមធយលម ៨មុនឺររៀលកនុងមយួថ្ថៃៗ។ សក្មាបក់ារចិញ្េ ឹមមាន ់ មកដល់រដើមឆ្ន ាំ២០១៥រនោះ គាតប់ានលក់
ចាំនួន៣រលើករចួរហើយ រហើយបានក្បាកស់របុក្បមាណជា ៤០មុនឺររៀល។ ទនទឹមគាន រនោះផងក្ដរ កនុងរយៈរពលបីក្េចុង
ឆ្ន ាំ២០១៤រនោះ គាតក់ប៏ានលកដ់ាំណាាំរមួផស ាំ/បក្នែជុាំវញិផទោះ បានក្បាកស់របុ ជាង១ោនររៀលផងក្ដរ។  ចាំណូលរកើន
រឡើងថី្រនោះ បានជួយ សក្មួលឲ្យលកូនរបស់គាតប់ានររៀនចប ់ រហើយទទួលបានការងារពីរធវើពីក្េតុោមក ចាំនួន៤នាក ់
ក្ដលអាចទទួលបានក្បាកក់្េសរបុចាំនួន ៥៨០ដុោែ រ កនុងមយួក្េៗ។ 

 

 បចេុបបនន ក្គួសាររបស់គាតម់ានជីវភាពក្បរសើរជាងមុនរក្ចើន។ រក្ៅពីពក្ងីកមុេរបរ គាតប់ានជួសជុលក្កលមអផទោះ
របស់គាត។់ មនិក្តប៉េុរណាណ ោះ គាតប់ានទិញដីជាបផ់ទោះមយួកក្នែង ទាំហាំ២០x៥០ក្ម៉េក្ត សពវថ្ថៃសងរគជិតរចួរហើយ។ 
គាតប់ាននិយយថ្ន “េុ្ាំសបាយចិតតណាស់ក្ដលបានចូលកនុ ងក្កុមក្កលមអជីវភាពរនោះ រហើយ នឹងេិតេាំបក្នថមរទៀត 
រដើមបរីលើកសទួយជីវភាពក្គួសារេុ្ាំ ឲ្យលកានក់្តក្បរសើ ររឡើង”។  
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៤. ការសាយភាយបយច្ចរវិទាោបំកនល និង ករលមអេង្វវ រ់ទីផារបកនល 
 ភូមេិាក សថិតកនុងឃុាំពរពល ក្សុកពញាក្ក្កក រេតតបងូឃ្ុ ាំ ក្តូវបានរក្ជើសររ ើសជាភូមរិគាលរៅគរក្មាង និង ជាភូមកិ្ដលមានសកាត នុពលខាែ ាំងសក្មាបដ់ាំ
ដាំណាាំបក្នែបានរពញមយួឆ្ន ាំ រដយសារ មានទឹករចញេួបក្បាាំងេួបវសា។ ចុងឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្កុមគាាំក្ទបរចេករទស
កសិកម្ក្សុកពញាក្ក្កក បានរធវើបងាហ ញបរចេកវទិាដាំណាាំបក្នែ (ក្មោះ) រក្បើក្បពន័ធដាំណកទឹ់ក(ក្រីប) រលើដីចាំការរបស់
បងក្សី ហយ ភណ័ឌ  ជាក្បធ្លនក្កុមក្កលមអជីវភាព (លីគ) រលើថ្ផទដី ៧០០ ក្ម៉េក្តការរ ៉េ។ កនុងរយៈរពល៣ក្េ ថ្នការ
ដាំបងាហ ញដាំណាាំក្មោះ គាតរ់បោះផលក្ផែក្មោះបានជាង ១.៤០០គីឡូក្កាម រហើយលកប់ានក្បាក ់  ២ោន ៣ក្សន
ររៀល កនុងរនាោះចាំរណញបានជាង ១ោន ៣ក្សនររៀល។ បនាទ បព់ីដាំណាាំក្មោះ គាតប់ានបនតរក្បើបរចេកវទិារនោះដាំ
បក្នែរផសង រលើទីតាាំងដក្ដលបានចាំនួនបនួដង ក្ដលរលើកទី២ ដាំសក្ណត កកួរ រលើកទី៣បី ដាំក្មោះ (ោយថ្សព តាម
ចរនាែ ោះរងក្មោះ) និងរលើកទី៤ កាំពុងដាំសក្ណត កកួរ។  
 

រៅពកក់ណាដ លឆ្ន ាំ ២០១៤រនោះ រដយកសិករកនុងមូលដា នមានចាំណាបអ់ារម្ណ៍ខាែ ាំងរលើការដាំដាំណាាំបក្នែ ពិរសសក្មោះ និងកនុងរគាលបាំណងជក្មុញ
ការផលិតបក្នែមានគុណភាព និងសុវតថិភាព ក្កុមគាាំក្ទបរចេករទសកសិកម្ក្សុក បានរកៀងគរកសិករមកពីភូមិ
ជិតខាងចាំនួន៣ ភូម ិកនុងឃុាំពរពល មកចូលរមួកនុងសាោររៀនចាំការកសិករសតីពី ការអនុវតតកសិកម្លអ និង បាន
រធវើការបងាហ ញបរចេកវទិាដាំដាំណាាំបក្នែ(ក្មោះ) រលើចាំការរបស់បងក្សី រយឿង ចក្ងិត  រលើថ្ផទដី ៦០០ក្ម៉េក្តការរ ៉េ ។ 
សាោររៀនចាំការកសិករបក្នែរនោះ បានក្បក្ពឹតតរៅរយៈរពល ១០សបាត ហ៍ បរក្ងៀនកសិករជាង២០នាក ់ ឲ្យលអនុវតត
ជាកក់្សដងផ្លទ ល់ តាមជាំហា នសាំខាន់ៗ ថ្នបរចេករទសដាំដាំណាាំក្មោះ តាមរគាលការណ៍អនុវតតកសិកម្លអ រដើមប ី
ទទួលបានបក្នែមានគុណភាព និង សុវតថិភាពចាំណីអាហារ។  រក្កាយពីបញ្េបស់ាោររៀនរនោះភាែ ម មានកសិករ ៧
នាក ់ (ស្រសតី ២នាក)់ កនុងរនាោះមានសមាជិកក្កុមលីគ ចាំនួន៤នាក ់បានកាបឆ់្ក រពក្ងីកថ្ផទដីដាំបក្នែរបស់ពួកគាត ់ រដយដាំដាំណាាំក្មោះ សក្ណត កកួរ នរនាង 
និង ថ្សព។ បនាទ បព់ីរឃើញសកម្ភាពផុលផុសដាំបក្នែបានផលរបស់កសិករកនុងភូមរិនាោះ មានអនកក្បមូលទិញបក្នែ
កនុងភូមមិាន ក ់កប៏ានអនុវតតតាមរនោះក្ដរ។   

 

កសិករ ហយ ភណ័ឌ  បានឲ្យលដឹងថ្ន ការលកប់ក្នែក្ផែក្មោះដាំបូង រៅផារសទឹង(កនុងឃុាំពរពល) មានជួបការលាំបាក
េែោះ រដយអនកទិញបានបងាអ បប់ក្នែរបស់គាតថ់្ន ជាបក្នែនាាំចូលពីរវៀតណាម រហើយឲ្យលតថ្មែទប។ បនាទ បពី់ទទួល
បានពត័ម៌ានរនោះ ក្កុមគាាំក្ទបរចេករទសកសិកម្ក្សុក បានររៀបចាំរធវើជាេិតតបណ័ណ ផសពវផាយពត័ម៌ាន រដយមាន
ដករ់បូថតចាំការក្មោះ និងមាេ ស់ចាំការ រៅកនុងេិតបណ័ណ  រហើយក្ចក និងបិទផាយតាមទីសាធ្លរណក្កបរៗផារ។ 
ចាបពី់រពលរនាោះមក រទើបអនកទិញ ចាបរ់ផដើមរជឿថ្នជាបក្នែរបស់កសិករក្េ្រ ដាំកនុងឃុាំពរពល រហើយអាចលកប់ានតថ្មែថ្ថែជាង បក្នែនាាំចូល។  
  

 បចេុបបននផលិតផលបក្នែរបស់កសិកររៅភូមរិនោះមានទីផារលអ ប៉េុក្នតរៅទនម់ានបក្នែសក្មាបផ់គតផ់គងប់ានក្គបក់្គាន ់ក្គបរ់ពលរៅរឡើយរទ។ ដូរចនោះរដើមប ី
ឲ្យលមានបក្នែក្គបក់្គានស់ក្មាបផ់គតផ់គងរ់ៅរលើទីផារ ក្កុមគាាំក្ទបរចេករទសកសិកម្ក្សុកពញាក្ក្កក កាំពុងផសពវផាយបនត ជក្មុញក្កុមកសិករឲ្យលពក្ងីកថ្ផទដី
ដាំដុោះ និង ពក្ងីកសមាជិកថី្បក្នថមរទៀត។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៥រនោះ រដើមបឲី្យលការផលិតបក្នែរបស់គាត ់ កានក់្តមានគុណភាព និង រឆែើយតបបានតាមតក្មូវការ    
ទីផារ ក្កុមកសិករដាំបក្នែកនុងភូមេិាករនោះ នឹងទទួលបានការគាាំក្ថមរទៀត ទាំងក្ផនកបរចេករទសផលិតបក្នែឲ្យលមានសុវតថិភាព រដយមានការបញ្ជា កទ់ទលួ
សាគ ល់ផលិតផលផលិតតាមរគាលការណ៍អនុវតតកសិកម្លអ  និង ក្ផនកទីផារ។  

 
 

៥. ោបំកនលតាមបយច្ចរយទេថមី   បានចំ្យណញយទវដ្ង  
មងី ដាំ សាេន អាយុ៥៦ឆ្ន ាំ ជាស្រសតីរមមា៉េ យ និងជារមក្គួសារ រស់រៅភូម ិដីឡូតិ៍ សងាក តទ់ឹកថ្នែ  ក្កុងសិររីសាភណឌ  រេតតបនាទ យមានជយ័។ ក្គួសាររបស់

គាត ់មានគាន ៣នាក ់(ស្រសតី ១នាក)់។ គាតម់ានដីក្ក្ស ២ហិកតា និង ដីរក្កាយលាំរៅដា នសក្មាបដ់ាំបក្នែ និងដាំណាាំរមួផស ាំ ដូចជា រពព  សក្ណត កកួរ ក្តកួន
ថ្សព ផទី ក្តាវជារដើម។ ការដាំដាំណាាំរបស់គាតទ់ទួលបានផលតិច រដយសារក្តគាតរ់ធវើតាមទាំោប ់ ររៀន/រចោះតៗគាន មក។ កនែងមក សក្ណដ កកួរ ដាំតាម    
ទាំោប ់ រលើថ្ផទដី ៣០០ក្ម៉េក្តការរ ៉េ បានផលក្បមាណ ១៨០គីឡូ រហើយក្បមូលផលបានក្តឹមក្ត១៥ថ្ថៃប៉េុរណាណ ោះ។ គាតល់កទ់ទួលបានចាំណូលក្បមាណជា 
២២មុនឺររៀល កនុងរនាោះចាំណាយអស់ ១៥មុនឺររៀល (មនិទនគិ់តពីកាំោាំងពលកម្)។  

 

រដូវវសាឆ្ន ាំ២០១៤ គាតប់ានចូលរមួជាមយួគរក្មាង រធវើបងាហ ញបរចេករទសដាំសក្ណត កួរ រលើថ្ផទដី ៣០០ក្ម៉េក្ត 
ការរ ៉េ រដយរក្បើពូជកូនកាត ់ដកជ់ីតាមបរចេករទស (បរមិាណ និង រពលរវោ)  និងរក្បើក្បពនធដ័ាំណកទឹ់កសក្មាប់
រក្សាចក្សព ក្ពមទាំងក្ថទាំដាំណាាំតាមបរចេករទស។ បនាទ បពី់បានអនុវតតតាមការក្ណនាាំបរចេករទស ក្ដលផដល់
រដយក្កុមគាាំក្ទបរចេករទសកសិកម្ក្កុងសិររីសាភណឌ  មយួរដូវមក គាតរ់បោះបានសក្ណដ កកួរចាំនួន ៤៦០គីឡូ 
លកប់ានតថ្មែ ១.៣០០ររៀលកនុង១គីឡូ  រហើយបានក្បាកស់របុចាំនួន ៥៥មុនឺពីរពនរ់រៀល។ កនុងការដាំសក្ណដ កតាមបរចេករទសរនោះ គាតប់ានចាំណាយ
សរបុ (គិតទាំងពលកម្របស់គាត)់ ក្បមាណជា ៣៥មុនឺររៀល រហើយបនាទ បព់ីទូទតរ់ចួគាតរ់ៅសល់ក្បាកច់ាំរណញក្បមាណជា ២០មុនឺររៀល។ 
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៦. បយងកើនរារ់ចំ្ណូល តាមរយៈការច្ិញ្ច ឹមរជូរជាលរខណៈររួសារ  
កសិករ ណយ នាត  រភទក្សី អាយុ៤៥ឆ្ន ាំ រស់រៅកនុងភូម ិអញ្ជេ ញ សងាក តន់គរធាំ ក្កុងរសៀមរាប រេតតរសៀមរាប។ បតីរ្្ោះ ជុាំ សាំ  អាយុ ៥០ឆ្ន ាំ ជាកម្ករ 
សាំណង ់មានកូន៤នាក ់(ក្សី២នាក)់ រៅររៀន។ ក្គួសារគាតម់ានជីវភាពេវោះខាត រដយពឹងរលើការងារកសិកម្រមួ
ផស ាំរលើថ្ផទដីតូច (២.០០០ក្ម៉េក្តការរ ៉េ ) និងលកក់ាំោាំងពលកម្ក្បចាាំថ្ថៃ។ 
   

រដយសារការពាយម និងការរបដជ្ាចិតតរបស់គាត ់ ក្កុមគាាំក្ទបរចេករទសកសិកម្ក្កុងរសៀមរាប បានរក្ជើស
ររ ើសគាត ់ជាកសិកររធវើបងាហ ញបរចេករទសចិញ្េ ឹមក្ជូកសាច ់កនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ គាតប់ានទទួលការគាាំក្ទបរចេករទស
ចិញ្េ ឹមសតវ ពូជ សមាា រៈសាងសងក់្ទុង ចាំណីផស ាំ និងចាកថ់្នន ាំបងាក រ ក្ពមទាំងការក្ណនាាំបរចេករទសយ៉េ ងជាប់
ោបពី់ក្កុមការងារគរក្មាង។ រយៈរពលក្តឹម ៤ក្េ ថ្នការអនុវតតតាមបរចេករទសបងាហ ញ ក្ជូករបស់គាតប់ានលូតោស់រហូតដល់ ១០០គីឡូក្កាម។ គាត់
បានលកក់្ជូក ១កាល ទទួលបានក្បាក ់ ១ោនររៀល។ តាមការវភិាគរសដាកិចេ (រដយមនិគិតថ្ថែរ ាំលស់ក្ទុង) គាតទ់ទួលបានក្បាកច់ាំរណញក្បក្ហល 
៣២មុនឺ កនុងក្ជូក១កាល។ រក្ៅពីដករក្បើេែោះសក្មាបត់ក្មូវការរបស់ក្គួសារ គាតប់ានយកក្បាកល់កក់្ជូកបាន រៅទិញកូនក្ជូក ២កាល និងចាំណីផស ាំមយួ
ចាំនួនផង រដើមបពីក្ងីកការចិញ្េ ឹមក្ជូកសាច ់និងក្ជូករមយកកូនផង។  

 

មងី ណយ នាត  បានរ ាំលឹកថ្នគរក្មាង គរក្មាង តាមរយៈក្កុមគាាំក្ទបរចេករទសកសិកម្ក្សុក បានផដល់នូវចាំរណោះដឹងថី្ និងបទពិរសាធនល៍អៗ កនុងការ
ក្គបក់្គងការចិញ្េ ឹមសតវរបស់គាត ់ ឲ្យលបានរជាគជយ័ អាចរកក្បាកច់ាំណូលបក្នថម ជួយ ឲ្យលក្គួសារគាតរ់ដោះក្សាយជីវភាពបានទនរ់ពល។ គាតស់នាថ្ន 
នឹងរធវើការក្ចករ ាំក្លកចាំរណោះដឹង និងបទពិរសាធន ៍ទទួលបានពីគរក្មាង ជាមយួកសិករដថ្ទរទៀត ក្ដលមានចាំណាបអ់ារម្ណ៍ដូចគាត។់  

 

៧. ខំុ្យរៀនតាមការយមើលវីយដ្អូ ង្វយរេលួយល់ និងឆាប់យច្េះបយច្ចរយទេច្ិញ្ច ឹមមន់  
ក្បជាជនក្កីក្កជនបទភាគរក្ចើន ក្បកបរបកសិកម្ និងមនិសូវរចោះអកសរ។ ការររៀនសូក្តពីបរចេករទសកសិកម្ កម៏និសូវទទួលបានផល តាមបាំណង

របស់គាតក់្ដរ រដយសាវធីិបណតុ ោះបណាត ល រផ្លត តជាចាំបងរលើការសររសរអកសរ និងតក្មូវឲ្យលអានរក្ចើន។ ដូរចនោះ
ការររៀនតាមការរយៈការរមើលរបូភាពវរីដអូ រដយមានការពនយលល់េែោះៗរនាោះ គឺជា វធីិសាស្រសតក្ដលសមក្សប និង
គួរឲ្យលទកទ់ញខាែ ាំងសក្មាបក់សិករ។ 

 

ជាកក់្សតងពូ រៅ រមឿន អាយុ ៣៩ឆ្ន ាំ មានភរយិរ្្ោះ ឃុត សារវ ៉េន មានកូន ៣នាក ់ជាក្បធ្លនក្កុមក្កលមអ
ជីវភាព (លីគ) កនុងភូមរិឈើទលក្ជុាំ ឃុាំក្កយ ក្សុកសនទុក រេតតកាំពងធ់ាំ បានររៀនបរចេករទសចិញ្េ ឹមមាន ់តាម  
រយៈរមើលក្េសវរីដអូ (ថតដកប់ងាហ ញកនុងឧបករណ៍ រថបក្បែត) ក្ដលបានបញ្ជេ ាំងឲ្យលរមើលជាររឿយៗ រដយអនកផសពវផាយឃុាំ។ រក្ៅពីបរចេករទសចិញ្េ ឹមមាន ់
គាតក់ប៏ានររៀនពីបរចេករទសក្បពលវបបកម្ដាំណាាំក្សូវ តាមរយៈការរមើលវរីដអូរនោះ រហើយកប៏ានយកវារៅរក្បើផងក្ដរ។  

 

បនាទ បព់ីបានចូលរមួជាមយួក្កុមក្កុមលីគ រៅរដើមក្េរមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ មក គាតប់ានេេីថវកិាពីក្កុមចាំនួន ៤០មុនឺររៀល រដើមបរីរៀបចាំក្ទុងមាន ់រធវើក្ទុងផាាំ
កូនមាន ់  និងទិញរមមានប់ក្នថមរទៀត រដើមបចិីញ្េ ឹម។ គាតប់ានរធវើក្ទុងតាមបរចេករទស ចាកថ់្នន ាំបងាក រមានរ់បស់គាត ់ ក្ថរកាមានធ់ាំ និងកូនមាន ់ និង ផស ាំ
ចាំណី រៅតាមការក្ណនាាំ ក្ដលមានបងាហ ញរៅកនុងក្េសវរីដអូ។  

 

គាតប់ានមានក្បសាសនថ៍្ន “ការរមើលវរីដអូបរចេករទសកសិកម្ពីរថបក្បែតរនោះ មានលកខណៈងាយក្សួលយល់ រហ័សចាបប់ាន រដយសារវាមានរបូ
ភាពបងាហ ញផ្លទ ល់ជាកក់្សដង និងមានសាំរលងពនយលល់ រមួផស ាំនឹងការពនយលល់បក្នថមរលើចាំណុចេែោះៗ ពីអនក
ផសពវផាយឃុាំ។  កាលពីមិនទនប់ានររៀនបរចេករទសចិញ្េឹមមាន ់ េុ្ាំចិញ្េឹមមានតិ់ចតួច រហើយកូនមានញ់ាស់
មក មិនសូវបានគងរ់ទ។ ប៉េុក្នតឥឡូវរនោះ េុ្ាំមានទាំនុកចិតត រហើយអាចចិញ្េឹមបានលអជាងមុនរក្ចើន”។  

 

គាតប់ានទិញរមមាន ់១០បក្នថម ក្កសក្មួលក្ទុងមាន ់រធវើសនូកទឹកសនូកចាំណី ដកស់ាំណាញ់ហ ុ៊ុំពទ័ធក្ទុង និងរធវើ
ក្ទុងចល័តសក្មាបផ់ាាំកូនមាន។់ មកដល់ចុងឆ្ន ាំ ២០១៤ រនោះ ការចិញ្េ ឹមមានរ់បស់គាត ់បានរកីចរក្មើនយ៉េ ង
ខាែ ាំង មានធ់ាំធ្លតរ់លឿន រហើយរកើនដល់ ៧៩កាល កនុងរនាោះមានរមបាចាំនួន ២៦កាល។ គាតប់ានលកម់ានជ់ាង ២០កាល បានក្បាកក់្បមាណ ៥០មុនឺ
ររៀល រហើយបានយកក្បាកម់យួក្ផនក រៅបងក់ារក្បាកឲ់្យលក្កុមរបស់គាត ់និងទិញសរមែៀកបាំពក ់និងសមាា រៈសិការបស់កូន។  

 

 

ដោបល ់និងទសសនៈ  កនុងអត្ថបទដនេះ ជារបសគ់ដម្រាង និង អនកបដចេ ញដោបលផ់្ទទ ល ់ដដូ្នេះមិនសទុ ធតត្ឆ្ុេះបញ្េ ាំងព៊ីទសសនៈរបសដ់ដគអូភវិឌ្ឍនផ៍ដលថ់វកិាដឡ យ 
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