
រដូវប្រាំងសណ្ដែ កដ ុះជាមួយស្សូវ 

 ការបំភលឺអំពីពពួកសណ្ដែ ក និង ទីផារ៖ បទពិសោធនរ៏បស់ពួកស ើងសៅប្រសទសឡាវ 

ខឺបី រូច(ឺ Kirby Rogers) 

ជាអបកផឋល់ពត័ម៌ាន និងពិភាកាអំពីការផលិតកសិកមមរកុមហ ុនXP Trading Company របទេសឡាវ/ចិន 

កកសរមួល៖ រវាងឆ្ប ១ំ៩៩៧ និង ២០០៩, ខឺប រីចឺូ បានទ វ្ើការជាមយួរកុមការងារមយួកផបកបទងកើតជនួំញកសិកមមមលូដ្ឋឌ ន 
កដលរតូវបានទគទៅទ ម្ ោះថាផលិតផល្មមជាតិ(NPI)កដលទៅកបុ ងទខតថបាកកវ(Bokeo)របទេសឡាវ។ ដទំ ើ រការភាគទរចើនរមួបញ្ជូ លទងំ 
ការផសពវផាយអំពីសក ឋ កទៅឆ្ប ២ំ០១១(Echo Asia Agriculture and Community Development Conference) ខឺប បីានផឋល់ 
ទៅពត័ម៌ានជាទរចើនតាមបេបងាា ញកដូ៏ចជា ” ការអភិវឌ្ឃនក៍ផបកជនួំញនិងបំទពញទៅទសដឌកិចចធ្លល កចុ់ោះទៅកបុ ងរបទេសកដលកំពុងអភិវឌ្ណន ៍ ”                     
ពត័ម៌ានកដលបានបងាា ញ គឺទៅេីទនោះ ។  

ទៅកបុងអតទបេទនោះខញុ ំមនិចងដ់កទចញទគហេំពរ័(WIKI HISTORY)ននដំណសំក ឋ កទេកដូ៏ចជាការបករាយតាមកបប មលូដ្ឋឌ ន  
វេិាាស្រសថរាវរជាវឬកេី៏ផារសក ឋ កទ ោះទេ។ជំនួសពីទនោះទៅវញិខញុ ំនិងបងាា ញពីការជាកក់សឋងថាទតើរកុខជាតិទនោះបានជោះឥេិនពល 
ដល់របជាជនឡាវ។ 

ចាបត់ាងំពីទរឿងទនោះទកេ់ងនឹងការអភរិឌ្ណន៍កកផបកកសិកមមកដូ៏ចជាខញុ ំកដរចងក់  វំ ិ្ ីាស្រសថខលោះទពលកដលពួកទយើងបានសិកា 
ទៅកបុងកំឡុងទពលកដលទយើងកំពុងកតក  អំំពីផលិតផលសក ថ កកទៅរបទេសឡាវ។ ទទោះជាយ៉ា ងណខញុ ំនិងចាបទ់ផឋើមពីេីជិតចបទ់ៅ  
វញិមានភមូជិាទរចើនកដលចាបទ់ផឋើមដ្ឋសំក ឋ កទៅរបទេសឡាវភាគខាងទជើងទហើយវាបាន ផថល់ផល បានរាបព់ានទ់តានននសក ឋ កកបុងមយួ  
ឆ្ប ំៗ ។ 

ទោលបំ ង៣យ៉ា ងកបុងការដ្ឋដំំណ ំ

រេឹសឋីការអភវិឌ្ឃនន៏នការដ្ឋដំំណកំដលបានសទងខបទៅទោលបំ ង៣យ៉ា ងគឺ៖  

១) ការអភវិឌ្ឃនេី៏ផារ  

២)ចំនួន  

៣) ផលិតផលកបុងរសុក.........ចាបទ់ផឋើមដំបងូ 

រគបទ់ពលវាលាកដលខញុ ំពិចារណអំពីដំណកំដលទរបើរបាស់បាន  
ខញុ ំបានទរបើរបាស់កតាថ ជាទរចើនកដលជួយ កបុងការទឆលើយចំទលើយសំនួរ៖ទតើមានេីផារ
សំរាបដំ់ណឬំទេ? ទតើវាមានកនរមសំរាបក់សិករឬទេ ទដើមផឲី្យកសិករចាបអ់ារមម 
 ៏? ទតើមានដំណបំ៉ា ុម នទរបើទៅកបុងសងគម? ទតើវាអាចទរបើសំរាប់ផ្ទធ ល់ខលួនបាន 
ទេ? ទតើអាចកែមតំនលសំរាបផ់លិតផលកបុងរសុកទេ? ទបើមានចំទលើយសំរាប់ 
សំនួរទងំទនោះកានក់តទរចើន វាជាការលអបំផុតសំរាបរ់បពនឌក័សិកមម។ កតាឋ កដល 
រតូវពិចារណទ ោះគឺ ការបទងកើតរកុខជាតិែមីសំរាបផ់ឋល់ដល់សងគមជាតិ។ 
របភពននបញ្ហា គឺរោបពូ់ជ ទតើរោបពូ់ជននរកុខជាតិរតូវនឹងរបពនឌក័សិកមម ដូចជា 
ការដកទមម រចនរងការ ការកែទដំំណ ំ(រមួបញ្ជូល ការទរាចដំណ ំ
និងដ្ឋកជី់បំប៉ាន់) រហំតួផលិតផល ការកែរកាផលិតផល និងគុ ភាព កដូ៏ចជា 

ការលកផ់លិតផលផងកដរ។ ការទងំទនោះទកេ់ង កតាឋ ៣ 
យ៉ា ងននការក  ដំំណ៖ំ 

 



ប្រដារ់ដាាំសណ្ដែ កនៅប្រនេសឡាវ 

ការណ្ដនដំំណចូំលសៅទីផារ  មនុទពលកដលអបកក  ដំំណែំមី ដំបងូបំផុតគឺ រតូវមានេីផារទដើមផលីកផ់លិតផលទៅទពលរបមលូផល។ 
មានដំណខំលោះដុោះបានលអប៉ាកុនឋមនិមានេីផារលកសំ់រាបដំ់ណទំងំទ ោះទេយ៉ា ងទនោះោម ននណរមាប កដ់្ឋដំំណទំនោះទេៀតទេ ប ធ បពី់ការរប 
មលូផលរចួ។ ពពួកសក ឋ កទៅរបទេសឡាវភាគខាងទជើង ទវៀតណម ចិន និងនែ មានលកខ ៈរបកួតរបកជងោប ទលើេីផាអតថរជាតិ។ 
ការរបកួតរបកជងទនោះបានទ វ្ើឲ្យកសិករបទងកើនការដ្ឋដំំណសំក ឋ កជាទរចើនកែមទេៀត។ ទៅកបុងតារាងបានបងាា ញថាបានទចញ 
សក ថ ករតូវបានទរបើរបាស់ទងំទៅកបុងេីផារកបុងរសុកននរបទេសឡាវកដូ៏ចជាកបុងរងវងរ់គួារការទនោះបានរកីចំទរ ើនយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។ មនិ 
រតឹកមប៉ាទុណត ោះមានហាងជាទរចើនបានេិញសក ឋ កសំរាបទ់ វ្ើស ុបសំរាបល់ក់ និងអបកលកទ់ៅហ ូបានេិញសំរាបទ់ វ្ើ ទៅហ ូជាទរៀងរាល់ឆ្ប ។ំ 
ដូចជាអវីកដលបានរាយរាបរ់បជាជនទងំទនោះបានទពញចិតថកបុងការេិញ៦ទៅ៧ដង ទដ្ឋយមថងៗទរចើនជាង មយួគីឡូ ទលើសពីទនោះទៅទេៀត 
មានឈមួញបរទេសបានេិញជាដំុកបុងតនមលមយួកដលខពសសរមាបផ់លិតផលរបស់ពួកទគ។  

ដំណមំានតំលល៖ ដំណសំក ឋ កជាដំណំកដលមានតំនលទទោះជាដ្ឋលំកខ ៈរគួារ ឬសហរោស្ំៗកទ៏ដ្ឋយ។ ទៅទពញពិភពទលាកការ 
យកទរបងមកពីសក ឋ ក និងផលិតផលជាអាហារគឺមានជាយូរមកទហើយ។ ទៅអាសីុទយើងវញិពពួកសក ឋ កគឺមានតំនល និងបាន 
ទរបើរបាស់ទរៀងរាល់នែង៖ សក ឋ កទ វ្ើនំឬទ វ្ើេឹកសីុអុបី េឹកសក ឋ ក និងទៅហ ូជាទដើម។ ដូចទឆបោះជាការលអបំផុ តកដលមនិទចោះឈប់ពីការ 

ទរបើសក ឋ កទ វ្ើ ចំនីអាហារឬដ្ឋក់លកទ់លើេីផារ។ 

សោលសៅសំរាប់ដំសដើ រការកនុងប្រសទស៖ ផលិតផលសក ថ ក ភាគទរចើនរតូវបាន 
បញ្ចបក់បុងរបទេសដន៏េ ជាមយួនឹងការ ចូំលមកវញិជាេឹកសីុអុីវ ទរគឿង  
ទេស និងចំនីសតវ។ ទទោះជាយ៉ា ងណកខ៏ញុ ំសងឃមឹថា ផលិតផលរបទេស 
ឡាវដូចជា ទរគឿងទេស ទរបងឆ្ និងចំនីសតវទងំឡាយរតូវ 
បានផលិតទៅកបុងរសុក ទហើយទរបើទៅកបុងរសុកជំនួសវញិ។ 

 ខញុ ំទៅកតទផ្ទថ ត ការនិយយរបស់ខញុ ំអំពីេីផារ ពីទរពាោះវាជាកផបកដសំ៏ខាន់ 
ននការអភវិឌ្ឃន។៏ គួកតជរមុញេីផារទដើមផឲី្យេេួលយកផលិតផលដំណំ 
របស់សងគមរបន័នកសិកមម។ 
របសិនទបើផលននដំណទំ ោះមនិមានទហតុផលរគបរ់ោនទ់ដើមផទីឆ្ព ោះទៅរក
ការចំទនញ ទលើសពីទនោះទៅទេៀត វានឹងមនិរតូវបានទគេេួលាគ ល់េូលំេូ 

លាយទ ោះទេ។ ជាអកុសលទៅរបទេសឡាវ សក ឋ កជាវតទុបំនងយ៉ា ងងាយរសួលសំរាបក់ារតទមលើងនិងបនទយតំនលទៅកបុងដំទ ើ រការ 
េីផារទៅកបុងរបទេសទនោះផងកដរ។ ជាការសំខានទ់ ោះកផបកអបកជំនួយជីវាស្រសថ(biological)  
បានទ វ្ើឲ្យមានការងាយរសួលដល់ដំណតំាមតំបន។់ 

សក ឋ ក៖ ដំណំងាយដ្ឋំ 

សក ឋ កមនិរតឹមកតងាយដ្ឋកល់កទ់ៅេីផាទ ោះទេ  ប៉ាកុនថវាមានភាពងាយរសួលដ្ឋទំេៀតផងពីទរពាោះវាអាចសំរបតាមបរយិកាសបាន។ 
ដំណភំាគទរចើនគឺរតូវការេឹក ពនលឺ និងជីបំប៉ាន ទដើមផឲី្យ ដំណលំអ។  សក ឋ កជាពពួកងាយករបរបួលតាមតំបន់ និងបរយិកាស ទហើយលអ 
ជាងពពួករសូវទេៀតផង។ ប៉ាកុនថទដ្ឋយាមានការករបរបួលទពលរតូវពនលឺ  របទភេរកុខជាតិសក ថ កនឹងទ វ្ើការរតួតពិនិតយយ៉ា ងជាកល់ាកនូ់វ 
យុេនាស្រសថទដ្ឋយបថូរខលួនរបស់ពួកវាទអាយរសបទៅនឹងបរយិកាស។ (Day Neutral)  ប ធ បពី់វវិតឋននអាយុ ឬឲ្យ stimuliរកា សីតុ ា  
ភាព។ ទទោះជាយ៉ា ងណសក ឋ កជារបទភេករបរបួលទៅតាមពនលឺ ពួកវានឹងករបរបួលទៅតាមបរយិកាសទដ្ឋយខលួនឯង  ឬទពលយបក់ដល 
មានរយោះទពលកវង។ របសិនទបើរកុខជាតិសក ឋ កបញ្ឈបក់ារផលិតទ ោះមាននយ័ថា  ទពលយបម់ានរយោះទពលកវងជាងទពលនែង ទបើវាមានការ 
លូតលាស់ដូចជារបទភេបកនល ទពលទ ោះ(stage)កម៏ានការលូតលាស់កដរ។ ទងំទនោះមាននយ័ថារយោះទពលយបម់ានការែយចុោះវាមានការ  
លូតលាស់កានក់ត្ំ។ ដូចទឆបោះរបទភេសក ឋ កមានកំពស់ដូចោប ទៅតាមកាលបរទិចឆតននការដ្ឋំ មា៉ាងវញិទេៀតភាពនវឆ្ល តរបស់សក ឋ ក 
គឺការលអសំរាបស់ក ឋ ក។  នណរមាប កក់ដលចងគ់  េិនបផល(ទងំ ដី និងរោបពូ់ជ) គួកតដ្ឋទំពលទៅទពលយប់កដលមានរយោះទពលខលី។ 
ប៉ាកុនថនរណមាប ក់កដលដ្ឋ ំ សក ឋ កកបុងរដូវមយួកដលទពលយបម់ានរយោះទពលកវងគឺមាននយ័ថា មនុទពលកខរតជាកច់ាបទ់ផឋើមទ ោះការឲ្យ 
េនបិផលមានចំនួនតិចប៉ាកុនឋមានគុ ភាគខពស់។ បំករបំរលួននតរមូវការពនលឺរបស់សក ថ កអាចជាមលូទហតុបណថ លឲ្យ ជោះឥេនិពលដល់ 



រោបស់ក ថ ក។ ឧទហ ៍៖ ទពលចាបទ់ផឋើមរោបម់ានមាឌ្តូចកំឡុងទពលកដលរយៈទពលយបម់ានរយៈទពលកវង។ អបកគួដ្ឋរំបទភេរកុខជាតិ 
ជាទរចើនទៅកបុងដីមយួកកនលង។(  ទៅរបទេសនែរសុកទឈៀងនម៉ាគឺ ១៦.៤ គីឡូ/ នរ ៉ា ឬ ១០២.២ គីឡ/ួមយួហិចតា ( ៩១.២ ទផ្ទន/អា)។ 

ការឲ្យេិដឌភាពរបស់សក ឋ កមយួទេៀត មាននយ័ថាពូជនីមយួៗ អាចដ្ឋបំានគឺរសបទៅតាមពនលឺននរយោះ ទពលយប់កដលមានទពល 
កវងទរពាោះវាទកេ់ងទៅនឹង ទពលដុោះផ្ទក  និងដ្ឋរំោបពូ់ជ។ ទទោះបីជាសក ថ កជារោបពូ់ជពិទសសមយួកទ៏ដ្ឋយ កតវាមនិងាយរសួលកបុងការ 
ដឹកជញ្ជូ ន និងការដ្ឋទំៅេីឆ្ង យទៅខាងទជើង-តផូងតាមេីជរមាលទ ោះទេ ទបើមនិបានដឹងអំពីារៈសំខាន់ បស់រកុខជាតិទ ោះជាមនុ 
”ការយល់រចលំ”។ បណឋ លឲ្យផ្ទក ននដំណទំ វ្ើការខុសទពល។ ពពួកសក ឋ កជារបទភេងាយដ្ឋរំគបទ់ពល និងរគបេី់កកនលងទបើដ្ឋ ំ ពីទកើតទៅ 
លិចកដលេំហំប៉ានុោប ។ (កបុ ងទហតុផលទងំទនោះ្ ោរោបពូ់ជរបស់ទអកូអាសីុ ECHO មិនអាចផឋល់នូវរោបពូ់ជបានទេទដ្ឋយវាពិបាក 
ណស់ សំរាបក់កនលងេុករោបពូ់ជឲ្យបានសមរមយទៅតាមរបទភេជាពិទសសរមាបគ់មាល តទៅតាមតំបន់្ ំនីមយួៗ )។  

បកនលរបទភេទផសងទេៀត ដូចសក ឋ កអាចរកាអាសូតសរមាបក់ារទរបើរបាស់ផ្ទធ ល់ខលួន មនិរតឹមកតប៉ាទុណត ោះ វាមានសមតទភាព 
បទងកើតដំុតូចៗទៅទលើឫស កដលអាចេេួលយកអាសូត  កដលបំកលងពីបាកទ់តរកីដលឲ្យទ ម្ ោះថា រា៉ា ហីុមសូទបៀម ចាផននីទសៀម 
(Rhizobium  Japonicum)។  ទៅកបុងេំ កេំ់នងជីវៈរស់ បាកទ់តរេីេួលបានអកុសីុកសនពីបរយិកាស តាមរយៈារធ្លតុចិញ្ច ឹមននដំណ ំ
ជួយ ដល់បរយិកាសទអាយមានអកុសីុកសនកដលមានជីវជាតិបំប៉ាន ទហើយដំណសំក ថ កេេួលបានអតទរបទយជនជ៍ាទរចើនមកពីបាក ់
ទតរទីៅណទពលណកដលវាទបាោះបង់អាសូត។ ដូចទនោះសក ថ កអាចផលិតអាសូតទដ្ឋយខលួនឯង ទដ្ឋយរបភពបានមកពីរបពន័នកំ ត ់
អាសូត ទហើយពួកទយើងបានរកទឃើញថាសក ឋ កកដលដ្ឋជំាមយួរសូវទ វ្ើរសូវមានេិនបផលខពស់ទរចើនជាង១០ភាគរយ( រសបតាមលកខខ ឍ  
លអ សក ឋ កអាចជួយ ១០០ទតាន/ ហិចតាឬ ៨៩ទផ្ទន/អា)  សក ឋ កកជួ៏យ ដល់ដីផងកដរ កដលបណឋ លឲ្យ ដីទ វ្ើការកានក់តបានទរចើនផង 
កដរ។ 

ជាចាបំាចបំ់ផុតរបកហល (ក  អំំពីការរកាជាតិអាសូតទៅកបុងពីបាទតរ)ី ទពលកដលក រណពំពួកសក ឋ កចូលទៅកបុងតំបន់  
ែមី។ ទទោះជាយ៉ា ងណពួកទយើងបានទឃើញថារគបេី់កកនលងកដលទយើងបានក  អំំពី ពូជសក ឋ កេីកកនលងទ ោះបានវតថមាន របស់រកុខជាតិ 
កដលមានបាកទ់តររីចួទៅទហើយ វាកជ៏ា ទពលកដលទយើងរតូទរបើរបាស់ការដ្ឋសំក ថ កកដរ។ ទទោះជាបាន ឬមនិបានរតួតពិនិតយអំពីអាកាស 
ធ្លតុកទ៏ដ្ឋយកស៏ក ថ កបានេេួលការ “ឆលងបាកទ់តរ”ី តាមរយៈការេេួលបានអតទរបទយជនពី៍បាកទ់តរ ីទយើងអាចដឹងបានទដ្ឋយវ ិ្ ីាមញ្ដ  
ជាេីបំផុតទដ្ឋយរោនកតដកយកទដើមណកដលចាស់ ទហើយពិ និតយឫសរបស់វាថាទតើមានទឃើញដំុតូចៗទៅជាបឬ់ទេប ធ បម់កកាតដំុ់តូច 
ទ ោះ ទហើយបកវាថាទតើទៅនផធរបស់វាមានព ៌រកហម ឬអត ់ទបើទឃើញព ៌រកហមទ ោះមាននយ័ថាវាមានជាតិអាសូត។  

ពពួកសក ឋ កជារបទភេរកុខជាតិកដលបស្រងាក បទមម រទពលកដលមានពនលឺរពោះអាេិតយ។ ទបើអរតាននរកុខជាតិរតឹមរតូវ [ដ្ឋចំទ ល ោះពី ៣០ 
ទៅ៧៥ស.ម ឬ (១២ទៅ៣០អុីញ) ចទ ល ោះជួរ និង២០ទៅ៣០សម ឬ (៨ទៅ១២អុីញ) រវាងរបទលាោះនីមយួៗ] ប៉ាកុនថអបករោនក់តទ វ្ើទមម កត 
មយួដងប៉ាទុណត ោះទៅកបុងមយួរដូវ ទបើដីកដលដ្ឋទំ វ្ើតាមកផួនរតឹមរតូវ អបកមនិចាចទ់ វ្ើទមម រមឋងណទាោះ។  

ពួកទយើងបានរកទឃើញថាការរគបរ់គងទមម មានរបសិេឌភាពទពលកដលដ្ឋជំាមយួរសូវ ការទ វ្ើកបបទនោះទ វ្ើឲ្យទមម ដុោះយឺត 
ទហតុទ ោះវាជួយ ឲ្យសក ឋ កដុោះបានយ៉ា ងទលឿន។ ទបើសិនរោបស់ក ឋ កមានការ លូតលាស់សធុោះជាជាងទមម  ជាការលអបំផុតកដល ឲំ្យរសូវ 
មានការដុោះយ៉ា ងលអកដរ ទដើមផបីញ្ហច កថ់ាសក ឋ កដល់ទពលកំ ត់រតូវរបមលូបាន គឺទយើងទមើលទៅទលើពនលឺនែងកដលជោះបានរតឹម ៣ទៅ៥% 
ប៉ាទុណត ោះទៅទលើដី។ សក ឋ កកម៏ានពពួកសតវលអិតមកយយីកដរ គឺ Soybean stem fly   ( Melanagromyza sojae) 
សតវទនោះទ វ្ើការពងទៅទលើេងសក ឋ ក ប ធ បពី់បានភាញ ស់ពងរចួពួកវាបានសីុប ឋូ លសក ឋ ក។ ទបើសិនវា្ំលមមវាអាចសីុសក ឋ កឲ្យងាប់ 
បាន។ ខញុ ំគិតថាជាការលអណស់ទពលទយើងដ្ឋំសក ឋ កជាមយួរសូវទដើមផឲី្យដុោះយ៉ា ងទលឿនទហើយវាអាចលាកខ់លួនពីសតវលអិតចនរង។ 
សក ឋ កអាចយករោបប់ានទដ្ឋយទរបើនដកប៏ាន កដលអបកអាចរបមលូបានរាបរ់យគីឡូរទដ្ឋយទ វ្ើកបបទនោះ ឬករ៏បមលូផលសក ឋ កទៅតាម  
កបបរបមលូផលដូចរសូវកប៏ាន។ 

រោបស់ក ឋ កអាចជាការលំបាក ជាពិទសសទពលកដលដីមនិកដលដ្ឋពូំជសក ឋ កទាោះ  ។ មានអបកជំនួញបានលករ់ោបស់ក ឋ ក 
កដលរសបទៅតាមតំបន់ និងអាកាសធ្លតុប៉ាកុនថទសវាកមមរបស់ពួកទគគឺពិតនែលណស់ ដូចទនោះ ទដើមផរីក្នធ្លនកដលអស់ទថាកគឺកសវងរកអបក 
ដ្ឋសំក ឋ កតាមភមូ។ិ 



រោបស់ក ឋ កអាចរកាេុកខបាន កដលវាចាបទ់ផឋើមទចញពនលក មានលផចិបនថិចបនធូចទដើមផរីការេុកខរោបស់ក ឋ កទៅតំបនរ់តូពិច។ 
េីមយួ ហាលរោបស់ក ឋ កឲ្យសញួត របកហលជា២ទៅ៣នែង។ អបកកដលដ្ឋគួំរបយ័តបទពលរោបស់ក ឋ កទឡើងព ៌ាវ យអាចមានជំងឺ កដល 
បណឋ លមកពីផសតិ Cercospora kikuchii រោបក់ដលមានព ៌អាចបរទិភាគប៉ាកុនថមនិអាចទរបើសំរាបដ់្ឋបំានទេ។ ទពលរោបព់ ៌  
ទឡើងព ៌ាវ យ ទយើងគួកតគួទរ ើសវាទចញ កបុ ងការ ការពាររោបស់ក ឋ ក កដលមានព ៌ាវ យមហាវេិាល័យហវូ រដី្ឋបានឲ្យទយបល់ខលោះ៖  

១) ទរបើរោបក់ដលោម នទមទរាគ 

 ២) ទបើរោបពូ់ជកដលបានទរបើរចួពីឆ្ប មំនុ 

៣) ភជួ រទចាល  

៤) រគបរ់គងទមម រកដលោម នជាតិេឹកទលើសលឹក  

៥) ទរបើរោបក់ដលមានការសំលាបទ់មទរាគន៏  

៦) ទរបើពូជកដលរតូវតាមតំបន ់ 

៧) ទរបើរោបពូ់ជកដលបានសំលាប់ទមទរាគផសិត  

៨)របមលូផលសក ឋ កទពលកដលពួកវាចាស់លមម។ 

ទពលកដលេុករោបពូ់ជទពលរតជាក ់ឬ កកនលងសញួតកដលមនិឲ្យសតវលអិតមកយយីបាន។  មានកសិករជាទរចើនបានទរបើរបាស់ រក 
ណត់កដលមនិឲ្យសតវលអិតមកជិត ឬកច៏ងកដកជាមយួរបមនួកដលទ វ្ើឲ្យ ខយល់មានការពិបាកចូល។ ទៅរបទេសឡាវវញិអាចដ្ឋពូំជ  
សក ឋ កបាន២ដងកបុងមយួឆ្ប ។ំ េីផារ របស់ពួកទគបានទ វ្ើឲ្យរោបរ់បស់ពួកខញុ ំទខធចខធី ទទោះជាយ៉ា ងណ កទ៏ដ្ឋយទៅកតមានវតថមាន 
ការដ្ឋដុំោះទេៀតមកដល់សពវនែងទនោះ។ 

ទៅតំបនក់ដលខញុ ំបានក  ឲំ្យដ្ឋពំពួកសក ឋ កគឺជាតំបនទ់ោលសមពន័តូចៗកដលធ្លល បដ់្ឋរំោបស់ក ឋ ករចួទៅទហើយ។ ពួកោត់ 
បានដ្ឋរំោបស់ក ឋ កទៅ រដូវទភលៀងទដើមផលីកទ់ៅរសុកទរកាមសំរាបដ់្ឋំទដើមផជីាទដើមេុនដ្ឋដុំោះទៅរដូវរបាងំ។  

តាមរបាយការបានបងាា ញ ថា រគបដំ់ណទំងំអស់គឺរតូវដ្ឋតំាមរបពនឌក័សិកមមដូចជា ការដ្ឋដុំោះ ការរបមូលផល ឬកមមករ។ 
ទទោះជាយ៉ា ងណ កសិក ធ្លល បា់គ ល់ដ្ឋណំខំលោះកដលជួយ ដល់ការក  អំំពីដំណែំមីគឺមានភាពងាយរសួល។ ជា្មមតា មានអបកេេួល 
ាគ ល់តិចតួចណស់កដលេេួលយកការដ្ឋដំំណែំមី។  ប៉ាកុនថមានកតពួកកសិករដូចោប ទេ ទេើបអាចបំផុោះគំនិតពួកទគទដើមផេីេួលាគ ល់ដ្ឋំ 
ណែំមី។ 

ទៅកបុងអតទបេទនោះ សក ឋ លឲ្កមនិេេួលរបាកចំ់ ូលទរចើនដូចទពាតបានទេ ។  ប៉ាកុនថវាបានទដើតួយ៉ា ងសំខានសំ់រាបដី់កដលផឋល់ជីជាតិ  
សក ឋ កអាចកកករបសណឌ នដីមនិថាទពលណឬកកនលងណកដលទពាតមនិដ្ឋបំានប៉ាកុនថសក ឋ កអាចទ វ្ើបាន ។ 
ជាពិទសសដីករសសក ឋ កគឺលអបំផុតកដលទពាតនិងរសូវមនិអាច។សក ឋ កកតងកតយកេឹករោបរ់ោនសំ់រាបពួ់កទគ។ 
ទៅរបទេសឡាវកសិករមនិកដលកែមជីទេពីទរពាោះវាមានជីជាតិរចួមកទហើយ។  
ពួកទយើងបានសទងកតទមើលថាវាោម នជាតិបំប៉ានរ់យោះ១០ឆ្ប កំដលមនិបានដ្ឋសំក ឋ ក។ 

រកុមមនុសសកដលរស់ទៅតំបនភ់បំ បានចាបទ់ផឋើមដ្ឋសំក ឋ កជំនួសអាទភៀន ឬទពាតទៅវញិ កដលពួកោតម់ានទហតុផលខលោះ 
ពីទរពាោះពួកោតអ់ស់កំលំាងទៅនឹងការរតពួ់នជាទរៀងរាល់នែង កបុងការដ្ឋអំាទភៀន ប ធ បម់កពួកោតប់ានសំទរចចិតថដ្ឋសំក ឋ កទៅវញិ។ 
មនិរតឹមប៉ាទុណត ោះសក ឋ កបានផថល់ផលទរចើនជាជាងទពាត 
មា៉ាងវញិទេៀតសក ឋ កមានតំនលរបកហលោប ទៅនឹងទពាតទហើយក៏មានភាពងាយរសួលកបុងការរបមលូផលចុោះពីទលើភបកំែមទេៀតផង។ 

ខញុ ំនឹងសទងខបជាចំនុងចមផង២ននផលសក ឋ កទៅកបុងរបទេសឡាវ៖  

១) ពពួកសក ឋ កជារបទភេងាយរសួលដ្ឋំប៉ាកុនថអបករតូវាគ ល់ពីពូជកដលរតូវដ្ឋំទដើមផងីាយលកទ់ៅទលើេីផារ។  



 ២) មនិចាបំាចទ់របើរបាស់កកនលងទរចើន ទពលកដលកសិករបានាគ ល់ពូជ និងេីផាររចួរាល់ទហើយ។  
ពួកោតទ់ៅកតសំទរចចិតថដ្ឋឬំអត់ កអ់ាចេំ ទកើេំនងតាមអុីកមល kirbylrogers@gmail.com 
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