
គំរ“ូប ើកទើផ្សារ”
ដែលបដោ តបលើអ្នកទទលួយកផ្សលិតផ្សលថ្មើមុនបគ
សម្រា ក់ារផ្សសព្វផ្សាយកសិកមម



អ្ំព្ើវស័ិយកសិកមម01.
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ាតិកា

អ្ំព្ើគំរូមិតតកសិករ

ការអ្នុវតតគំរមូតិតកសិករបៅកមពុជា

សកខើកមមរ ស់ដែគូ

លទធផ្សល



 ញ្ហា ម្រ ឈមកនុងវស័ិយកសិកមម

វស័ិយកសិកមមបៅកមពុជា ចបំាច់ម្រតូវប្វើសាហរណកមមខ្លួនប ើងវញិបោយដល ស់ តូរព្ើផ្សលិតកមមដែលបកើនប ើងតាមរយៈការព្ម្រងើកដផ្សៃែើ 
និងការបម្រ ើម្របាស់ទុនចណំាយបម្រចើនហួសម្រ ាណ មកបម្រ ើវ ិ្ ើដ  ម្រ ព្លវ បកមមម្រ ក បោយនរិនតភាព្វញិ។ 

កសិករខ្នន តតូច ងាយនឹងទទលួរងផ្សល  ៉ះពាល់ព្ើការដម្រ ម្រ ួល
អាកាសធាតុ បោយសារដតព្កួបគពឹ្ងដផ្សែកយ ងខ្នល ងំបៅបលើទឹកប ល្ៀង 
និងការប វ្ើពិ្ពិ្្កមមែំណាតិំចតចួ។ 

ែើកសិកមមបៅកមពុជា កំពុ្ងរងការគំរាមកំដហងព្ើការរចិរលឹ និងការ
ថ្យចុ៉ះនូវជើជាតិែើ បោយសារការកា  ំ់ដល ញដម្រព្បឈើ។

៤២ភាគរយ ដនដផ្សៃែើបៅកមពុជាកំពុ្ងរងការរចិរលឹខ្នល ងំ។ 

ទំហដំនការចំណាយម្រ ចឆំ្ន ដំនការសឹករចិរលឹែើបៅកមពុជា គឺាន
ចំននួម្រ ាណ ៦៧៧ លានែុលាល រអាបមរកិ។  



(ដកដម្រ ) បែើមបើទាញយកែំបណើ រការ
កសិកមមដ  បអ្កូ ូសុើ និងការតភាា  ់សង ្
វាកផ់្សលិតកមមមយួបៅមយួបទៀត (ព្ើទើលាន
បៅកានទ់ើផ្សារ)។ 

តម្រមូវការសម្រា ែំ់បណា៉ះម្រសាយម្រ ព្លវ បកមមម្រ ក បោយនិរនតរភាព្

ម្រ ព្លវ បកមមម្រ ក បោយនរិនតរភាព្ បដត តបៅបលើការបម្រ ើម្របាស់នងិការម្រគ ់ម្រគង្នធានម្រ ក បោយម្រ សទិធភាព្ ដែលកសកិរអាច
ទទួលបានទនិនផ្សលកាន់ដតបម្រចើនបោយបម្រ ើទុនចណំាយទា  បោយពុ្ំានការ បងកើនដផ្សៃែើ។ CA គឺជាដផ្សនកមួយកនុងចំបណាមសាសធាតុ
សំខ្នន់ៗដនម្រ ព្លវ បកមមម្រ ក បោយនរិនតរភាព្។ 

ម្រ សិទធភាព្
ការបម្រ ើម្របាស់្នធានបៅបលើកសិោា ន និង
ការនចូំល កានដ់តម្រ បសើរ។ 

ការជំនួស
បដត តបលើការជំនសួបោយការបម្រ ើម្របាស់ បចេក
វទិានិងការអ្នុវតត។

ការបរៀ ចំប ើងវញិ

កសិកមមអ្្ិរកសនឱំ្យាន៖

- ែើានសុខ្ភាព្លែ
-  បងកើនភាព្្នដ់នម្រ ព្ន័ធផ្សលិតកមម 

សរសរសតមភទាងំ ើដនកសកិមមអ្្រិកស

គម្រម ែើអ្ចិដ្នតយ៍

ភាព្ចម្រមរ៉ះដនម្រ ប្ទសតវនិង
ការបរៀ ចំទើធាល ែើដែលាន
សម្រា ប់ម្រ ើម្របាស់

ការ ា្ួររាស់ែើ
អ្ ប រា ឬគ្មម ន 1 2

3



                

ការម្រសាវម្រជាវ

ការផ្សតល់បសវាកមម

ជំហានទើ១ ជំហានទើ២ ជំហានទើ៣ ជំហានទើ៤

ការចូលរមួរ ស់
វសិ័យឯកជន

ច ប់ផ្សតើមគបម្រាងនន, 
រោា ្ិបាល

វសិ័យឯកជនច ់
បផ្សតើមចូលរមួ

ការដល ស់ តូរជាម្រ វតតសិា្សតព្ើការម្រសាវម្រជាវបៅជាការអ្្ិវឌ្ឍ

ជាមួយនឹងការច ់អារមមណ៍ព្ើវស័ិយឯកជន ការ ងាា ញពួ្កបគនូវទើផ្សារថ្មើ បែើមបើឱ្យវស័ិយឯកជនអាចបលើកកមពស់ បចេកវទិា និង
 បចេកបទសម្រ ព្លវ បកមមម្រ ក បោយនិរនតរភាព្ គឺជាបរឿងដែលានសារៈសំខ្នន់ខ្នល ងំណាស់។ 

ការពិ្ភាកា និងការព្ម្រងើក
បគ្មលនបយបាយ 



គបម្រាងអ្្ិវឌ្ឍន៍ជ័របៅស ូ
ខ្នន តតូច (SRDP II)

គបម្រាងនិរនតរភាព្និង្នធាន
្មមជាតិ 

ការផ្សតល់បសវាកមម 

By R4D NW uplands 
CE SAIN/ SIIL (ASMC 
& WaGN)
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Projet d’Appui au 
Développement de 
l’Agriculture au  
Cambodge & 
PAMPA

CASIC
Dialogue 
politique

ការដល ស់ តូរម្រ ព័្នធបអ្កូ ូសុើកសិកមម និង
រ  អាហារដែលានសុវតថិភាព្បៅកនុង
តំ ន់អាសុើអាបគនយ ៍(ASSET), 

WAT4CAM, CE SAIN/SIIL (ASMC2, 
S3), ISA, MetKasekor

AFD, FFEM (PAMPA) USAID, Agropolis, AFD, CCCA USAID, AFD/EU/FFEM, SDC

គំនិតផ្សតួចបផ្សតើមបផ្សសងៗបឆ្ព ៉ះបៅកានក់ារដល ស់ តូរ

គម្រម ពូ្ជ និងបម្រគឿង
ា សុើន CASF, 
(MICIP)/SDC

ការចូលរមួព្ើវសិ័យឯកជនការម្រសាវម្រជាវ
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ការព្ិភាកាបគ្មល
នបយបាយ និងវ ុិលកមម 

2
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មិតតកសិករគ្មមំ្រទែល់ម្រ ព្លវ បកមមម្រ ក បោយនិរនតរភាព្

មិតតកសិករ គឺជា គំរូ“ប ើកទើផ្សារ” មួយ ដែលបដោ តបលើអ្នកទទួលយកផ្សលិតផ្សលថ្មើមុនបគ
សម្រា ់ការផ្សសព្វផ្សាយកសកិមម។ មិតតកសិករ បដត តបលើការប ើកទើផ្សារសម្រា ់ការវនិបយគ
រ ស់វស័ិយឯកជនបលើម្រ ព្លវ បកមមម្រ ក បោយនិរនតរភាព្ តាមរយៈភាន ក់ងាររោា ្បិាល 
និងវស័ិយឯកជន ែល់កសិករខ្នន តតូចបៅកមពុជា។ 



លកខណៈពិ្បសសោចប់ោយដ ក

វស័ិយសាធារណៈ វស័ិយឯកជន អ្នកទទួលយកផ្សលតិផ្សលថ្មើៗ មុនបគ វ ុិលកមមរ សរ់ោា ្ិបាល

ម្រព្មទទួលយកបសវាកមម SI និងបម្រ ើម្របាស់ែើ
រ ស់ព្ួកបគបែើមបើ ងាា ញលទធផ្សលែល់កសិករ
ែដទបផ្សសងបទៀត

បម្រជាមដម្រជងែល់វស័ិយសាធារណៈកនុង
កំ ុងបព្លដនការ ្ញ្ហា  ចំបណ៉ះែឹងរ ស់
កសិករ និងផ្សតល់បសវាកមមននជាលកខណៈ
ពាណិជាកមម

ោក់ ញ្េូ លគំរូមិតតកសិករ បៅកនុងការ
ផ្សសព្វផ្សាយកសិកមមរ ស់រោា ្ិបាល

ចូលរមួកនុងការ “ប ើកទើផ្សារ” សម្រា ់
វស័ិយឯកជន



គំរូមិតតកសិករ

DAEng : នយកោា នវសិវកមមកសិកមម
DALRM: នយកោា នម្រគ ់ម្រគង្នធានែើកសិកមម
DEAFF: នយកោា នផ្សសព្វផ្សាយកសិកមម រុកាខ ម្រ ាញ់ និងបនសាទ
PDAFF: មនៃើរកសិកមម រុកាខ ម្រ ាញ់ និងបនសាទបខ្តត

DAEng
DALRM
DEAFF

ការ ណតុ ៉ះ ណាត ល, បសវាកមម និង
ផ្សលិតផ្សល

សម្រម សម្រមួល និង
ព័្ត៌ានការ ណតុ ៉ះ ណាត ល

ការផ្សតល់មតិ ការផ្សតល់មតិ នងិ 
ផ្សសព្វផ្សាយ

កា
រប្វើ អ្នុវតតន៍ ងាាញ

 និ ង
បស
ចកតើ ដណ

ន
ំ

កា
របគ្ម

រព្
ែល់

ស
ហ
គម
ន៍

ម្រករមកសិករខ្នន តតូច

អ្នកជំរុញម្រ ព័្នធ | អ្នកទទួល
យកផ្សលិតផ្សលមុនបគ

PDAFF វស័ិយឯកជន

TRAINING FEEDBACK

$
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 ចេុ បននភាព្

គំរូមិតតកសិករនឹងម្រតូវបានោកឱ់្យែំបណើ រការ
សាកលបងបៅកនុងបខ្តតចំននួព្ើរគឺ បខ្តតបាត់
ែំ ង និងបខ្តតម្រព្៉ះវហិារ (២០២១ ែល់ 
២០២៤)

ការោកែំ់បណើ រការសាកលបង នឹងម្រតូវម្រតួត
ពិ្និតយបោយគណៈកាម ្ិការែឹកនបំៅកនុង
ម្រកសួងកសិកមម រុកាខ ម្រ ាញ់ និងបនសាទ 
(MAFF) ។ 

បាតដ់ំបង

ព្រះវហិារ
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 ណំងម្របាថ្នន

គំរូ មិតតកសិករ បានរមួ ញ្េូ លយ ងបព្ញ
បលញបៅកនុងកមមវ ិ្ ើផ្សសព្វផ្សាយកសិកមម
ដែលានម្រសា ់រ ស់រោា ្ិបាល ូករមួ

ទាងំការផ្សតល់្នធាននន

គំរូ មិតតកសិករ ម្រតូវបានបលើកតំបកើង តាម
រយៈគំនិតផ្សតួចបផ្សតើមសតើព្ើ ដម្រម ម្រមួល
អាកាសធាតុ និងការផ្សសព្នផ្សាយកសិកមម

តម្រមូវការរ ស់វស័ិយឯកជន គឺជាដផ្សនក
មយួរ ស់មិតតកសិករ និងកិចេសហការ
ដចករដំលក្នធានជាមយួនឹង

រោា ្ិបាល

1 2 3 4

គំរូមិតតកសិករ ដែលម្រតូវបានសិកាបោយ
វទិាសាថ នជំនញនន និងការអ្នុវតត
 ដនថមជាបម្រចើនដនម្រ ព្លវ បកមម

ម្រ ក បោយនិរនតរភាព្ ម្រតូវបានោក់
 ញ្េូ លគ្មន  



 បចេកវទិារ ស់មិតតកសិករ





ការ ងាា ញបៅទើវាលតាមរយៈកសិករដែលទទលួយក
ផ្សលិតផ្សលែំ ូងបគ ដនលំោ ់ម្រ តិ តតិការ SI 

ជំហានអ្នុវតតនរ៍ ស់មិតតកសិករ

កណំតអ់្តត
សញ្ហា ណ

កិចេ ងាា ញ
បៅទើវាល

ជំន ួ បងកើតតម្រមូវ
ការ

កិចេ ងាា ញ
ពាណិជាកមម

កិចេម្រ ជំុម្រ ចឆំ្ន ំ

ជនំ ួផ្សសព្វផ្សាយ
ជាមយួវស័ិយឯកជន

ការកណំតអ់្តតសញ្ហាណអ្នកផ្សតល់កិចេសហការ
ដផ្សនកកសិកមមដែលានសកាត នុព្ល, កសិករ 
និងអ្នកផ្សតល់បសវាកមម

ការ បងកើតតម្រមូវការ ជាមយួនឹងអ្នកផ្សតល់កិចេ
សហការដផ្សនកកសិកមម និងបសវាកមម និង
កសិករខ្នន តតូច

ការប វ្ើអ្នុវតតន៍ ងាា ញលកខណៈម្រទង់ម្រទាយ្ំ ែឹកនំ
បោយវស័ិយឯកជន បែើមបើ ងាា ញព្ើការអ្នុវតត និង
 បចេកវទិាថ្មើៗរ ស់ SI 

កិចេម្រ ជំុម្រ ចឆំ្ន  ំប វ្ើប ើងបែើមបើពិ្និតយប ើងវញិ
អំ្ព្ើវឌ្ឍនភាព្ដនគំរូដែលបានោក់បចញ 
(កនុងកំ ុងបព្លជំហានដនការសាកលបង)

កិចេម្រ ជំុផ្សសព្វផ្សាយ គឺបែើមបើព្ម្រងើកទុនរ ស់វស័ិយ
ឯកជន 



សកខើកមម

គំរូមិតតកសិករ គឺានតាល ភាព្ ជាមួយនឹងការផ្សតល់ការគ្មមំ្រទ ព្ើ Swisscontact
ដែលជាសាថ  ័នអ្ព្ាម្រកឹត និងព្ើដែគូរោា ្ិបាល។ គំរូបន៉ះ អ្នុញ្ហា តឱ្យវស័ិយឯក
ជនែូចជាសាថ  ័នបយើងខ្្ុ ំ (បអ្អ្ឹមបខ្) ជាបែើមបន៉ះ ទទួលយកភាព្ជាាេ ស់បព្ញ
បលញ និងអ្នុវតតគបម្រាងបានយ ងងាយម្រសួល ែូចជា ការផ្សតល់ផ្សលិតផ្សល និង
ការគ្មមំ្រទែល់ការផ្សសព្វផ្សាយ ជាព្ិបសស ការផ្សតល់បសវាដផ្សនកហរិញ្ាវតថុែល់អ្តិថ្ិ
ជន ដែលជាកសិករ/កសិករឈានមុខ្ (ម្រករមបគ្មលបៅ)។ គំរូបន៉ះ គឺានអ្នុវតត
ជាក់ដសតងសម្រា ់កសិករ ដែលអាចឲ្យបអ្អ្ឹមបខ្ ានលទធភាព្ជួយែល់រ ស់
កសិករម្រគ ់ែំណាក់កាលដនការអ្នុវតត CA ។ 

ខ្្ុ ំព្ិតជាច ់អារមមណ៍នឹងជហំាននើមួយៗរ ស់ មិតតកសិករ ។ ែំ ូង វាច ់បផ្សតើមព្ើការ
ម្រសាវម្រជាវ និងការ បងកើតតម្រមូវការសម្រា ់កសិករ ដែលវាព្ិតជា ងាា ញព្ើអ្វើដែល
កសិករម្រតូវការព្ិតម្របាកែ។ ការភាា  ់ទំនក់ទំនងរវាងម្រគ ់ភាគើពាក់ព័្នធ ប្វើឱ្យានការ
អ្នុវតតបោយរលូននូវជំហាននើមួយៗ និងទទួលបានលទធផ្សលយ ងានម្រ សិទធភាព្។ 
ជាមួយគ្មន បន៉ះផ្សងដែរ គំរូមិតតកសិករ កំពុ្ងផ្សតល់ការ ណតុ ៉ះ ណាត លែ៏លែសម្រា ់ម្រគ ់
តួអ្ងគពាក់ព័្នធទាងំវស័ិយឯកជន និងសាធារណៈ បហើយការអ្នុវតតជាក់ដសតងបន៉ះ 
ជួយែល់ការកសាងសមតថភាព្សម្រា ់ម្រករម តាមរយៈការតភាា  ់ និងកសាងទំនក់
ទំនងជាមួយភាគើពាក់ព័្នធ។ ទាងំបន៉ះបហើយ គឺជាចំណុចដែលប្វើឱ្យខ្្ុ ំរបំ្ើ កនុងការ
អ្នុវតត ព្ើបម្រពា៉ះខ្្ុ ំអាចបមើលប ើញថ្នវាាននិរនតរភាព្កនុងការអ្នុវតតគំរូបន៉ះ ។ 

បលាកម្រសើ គឹម ោវ ើន 
បលាក ស បវងនយកិាគបម្រាងកសិពាណិជាកមម

 ឹងទបនលសា  (បអ្អឹ្មបខ្) អ្នកសម្រម សម្រមួលនូវមូលោា ន ដន CASC



សកខើកមម

គំរូមិតតកសិករ គឺព្ិតជាានម្រ សិទធភាព្កនុងការបលើកតបមកើង CA និងកសិកមម
ម្រ ក បោយនិរនតរភាព្។ ច ់បផ្សតើមព្ើជំហានទើ១ ែល់ជំហានទើ៦ គំរូបន៉ះជួយែល់ម្រករម
រ ស់ខ្្ុ ំយ ងបម្រចើន  បហើយរាល់្នធានទាងំអ្ស់ម្រតូវបានបម្រ ើម្របាស់បោយពំុ្ានការខ្េ៉ះ
ខ្នា យប ើយ។ រ ើឯការអ្នុវតតបទៀតបសាត គឺព្ិតជាបានែូច ំណង ដែលសកមមភាព្អ្នុវតត
បន៉ះ ព្ិតជាបានជួយបយើងឱ្យទទួលបានបជាគជ័យតាមដផ្សនការដែលបយើងបានកំណត់។ 

គំរូមិតតកសិករ ជាគំរូមួយដែលសមម្រស បៅកនុង រ ិទដនម្រ បទសកមពុជា។ គំរូបន៉ះ ផ្សតល់
យនតការម្រចបាច់ ញ្េូ លគ្មន រវាងវស័ិយឯកជន និងវស័ិយសាធារណៈ បែើមបើធានបាននូវ
ការសបម្រមចបានសាន ដែបៅមូលោា ន និង បម្រមើែល់ការ បងកើនការដចនម្រ ឌ្ិតព្ើសាថ  ័ន
ម្រសាវម្រជាវសាធារណៈ ។ 

បលាក ប ង វ ើរា បលាក Marc Eberle
អ្នកសម្រម សម្រមួលគបម្រាង CASC នយកម្រ តិ តតិម្រករមហ ុន SmartAgro



លទធផ្សលមកែល់ ចេុ បនន

កសិករចំនួន 
១០០០នក់

ា សុើន ២៥បម្រគឿង 
ម្រតូវបានលក់ោច់

ដផ្សៃែើម្រគ ែណត  ់ 
1០០០ ហកិតា

ានអ្នកផ្សតល់បសវាកមម
ចំនួន១៥

បៅកនុងបខ្តតចនួំនព្ើរវស័ិយឯកជនចនួំន ៤ 
បានចូលរមួ

ម្រគ្ម ់ពូ្ជចំនួន ១៧
បតាន ម្រតូវបានផ្សលតិ
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កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ
ព្ាវព្ាវបន្ថែមអំរីរបបៀបន្ដល
ព្បរលវបបកមមព្បកបបោយថិរថតរ
ភារ អាចរព្ងីកបន្ថែមប ៀតបៅ

កនុងព្បប សកមពុា

អាជីវកមមរបស់អនកកនុងវស័ិយព្បរលវបប
កមមព្បកបបោយថិរថតរភារ (បព្រឿងចព្ក 

បព្កឌីត ធាតុចូល ។ល។)

ផ្តលជ់ូន
គពំ្ បដើមបរីព្ងីករំរូមតិតកសិករ ឬន្ននក
នថរំរូបថះ សព្ាបត់ំបថប់នេងៗប ៀត

បៅកនុងព្បប សកមពុា

ពត្រីក

i n f o @ m e t k a s e k o r . c o m

 ំនាក ំ់ថងមកកាថប់យើងខំុ្តាមរយ 


