តររើ រូវត្វយ
ើ ៉ា ងណាតពលអ្នកមានការដុុះដូរាប់ពូជដដលមានរយុះតពលមួយថ្ញញ
តោយ រស់ សសន
ិ ( Ruth Tshin) អ្នកសមររ័ចរ
ិ តរបស់អ្ងកការតអ្កូ អាសុ ៊ី

ចាប់តង
ាំ ពឆ្
ាំ ០១១មកតមលុះ,
៊ី ន ២
តអ្កូ អាសុ ៊ី បានអ្ភវិ ឌ្ឃន៏និងមានសាំ ភារុះសាំ រាប់ត្វើរពិរតិការណ៏ដុ ុះដូ ររាប់ពូជរវាងអ្នកតៅកនុងរាំបន់។
តមរយុះការពិភាការវាងបុរគលិកនិងកសិករ,ពួកតយើងទទួលបានការយកពូ ជរុកខជារិដដលសាំ ខាន់ដដលតៅ
តមរាំបន់,ការដញរការាប់ពូជនិងលកខណុះរបស់វាក៏ដូចជាការត្វើចាំការបានយូរផងដដរ។ភារតរចើនដដលសាំ
ខាន់បាំផុររឺការស្ដាប់តរឿងរា៉ា វដដលកសិករបានតជារជ័យព៊ីការត្វើចាំការរបស់ពួកតរ។
ការត្វើសិកាខសិលាអ្ាំព៊ីកសិកមមតៅរបតទសមយ
ាំ ០១២
ិ ការឆ្ន២
៊ី ៉ា ន់មា៉ា ដែវចច
ពួកតយើងពិរជាមានការសបាយចិរតយ៉ាងខាលង
ាំ ដដលអ្ងគការបាននាំយកថ្ឆយ៉ាជាង៧៥កាំណារ់មកចូ លរួម។
បនទប់ព៊ីពនយល់អ្ាំព៊ីការតរបើរបាស់និងផលរបតយជន៏។
ររប់ទង
ាំ រាប់ពូជតៅកនុងឃ្លង
ាំ យកមកោក់រមា
ាំ តុ ៉ា ណា
ន ុះដដលអ្ងគការតអ្កូ អាសុ ៊ី ររូពច
ឺ នអាយុដរមួយឆ្នប
៊ី បស
នត្វស
ើ ិ កាខសិលាតៅតឈៀងថ្ម៉ា។
តៅកនុងអ្រថបទតនុះ,ពួកតយង
ិ ត៊ី ៅកនុងការដុ ុះដូ រាប់ពូជដដលអ្នកកសិករតៅកនុងរសុកនង
ើ បានដចកចាយអ្ាំពវ៊ី ្
ិ ពូ
ជតៅកនុងរសុកនង
ិ អ្នកអ្ភវិ ឌ្ឃន៏។សាំ ភារុះដដលបតងកើរការដុ ុះដូ ររាប់រស្ដ
ឺ មញញបាំផុរ។ប៉ាុដនតតពលតវលាកនុងការ

ដាំតណើរការដុ ុះដូ រររឺ រូវមានការតរៀបចាំយ៉ាងលអិរនង
ិ ស្ដគល់ពវ៊ី បប្ម៏ថ្នរាំបន់ដដលអ្នកត្វកា
ើ រ។ពួកតយង
ើ សូ មឲអ្ន
កបញ្ជូ លអ្រថបទ (ការោក់តង
ាំ រាប់ពូជ) តអ្កូ អាសុ ៊ី តចញថ្ញញទ១
៊ី ២, មករា ២០១២
(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF4FE3-B180-F391C063E31A/Seed_Fairs.pdf)
ដូ ចបានបករស្ដយអ្ាំព៊ីការសាំ ខាន់កុ ងការបតងក
ន
័ កិ
ើរការទាំនក់ទាំនងរវាងអ្នកតៅកនុងរសុកនិងយល់អ្ាំព៊ីរបពនឋស
។ពួកតយើងសងឈម
ឹ ថាអ្រថបទតនុះជួយតៅកនុងការដុ ុះដូ ររាប់ពូជរបស់អ្នក។
សាំ ភារុះសាំ រាប់ការដុ ុះដូ រ


មានរាប់ពូជរាប់រាន់សាំរាប់ដចកចាយ



មានកូ នញង់សាំរាប់រចកដចកចាយ



o

ាំ ហ្វ
តៅរបតទសថ្ញ ពួកតយង
ើ ទញ
ិ ញង់ផ្លលទក
ិ សាំ រាប់ោក់រាប់ថានព
៊ី វ មា៉ាសុ ៊ី

o

ឬអ្នកអាចខាជប់ជាមួយរកោសការដសរ។

ហ្វរ
ឺ សរតសរ


រាប់ពូជដដលរចកចូ លតៅកនុងកញ្ជ ប់រួមានត្មុះររម
ឹ ររូវ(
តរបភា
៏ នឬអ្ង់តរលស)
ើ ស្ដររាំបន់កបា

សាំ ភារុះសាំ រាប់ត្វើការោស់ដូររាប់ពូជ


កាាឈនួនឬរកោសសរសាំ រាប់សរតសរអ្នកចូ លរួម



កាាែលឺប , បច
៊ី និងរកោសទិរននយ
័ ( រូបភាពទ៊ី១ )សាំ រាប់របមូលផលរាប់ពូជ



អ្នកបកដរប



អ្នកសរតសរពរ៏មានអ្ាំព៊ីរាប់ពូជ

រូបភាពទ១
៊ី ៖ តនុះជាឧទហ្៏រសាំ រាប់របមូលពរ៏មានអ្ាំពរ៊ី បភពរាប់ពូជដដល២ភាស្ដរ
( អ្ង់តរលសនិងថ្ញ)អ្ាំឡុងតពលរពឹរតការណ៏។
ការតរៀបចាំថ្នការដុ ុះដូ ររាប់ពូជតៅកនុងអ្ាំឡុងតពលពរ៊ី តៅបថ្៊ី ញញថ្នចាំនួន
១០០នក់
១. មុនតពលចាប់តផាម
ម
ើ , ការទាំនក់ទាំនងនង
ិ តលើកទក
ឹ ចរ
ិ តអ្នកចួលរួមយករាប់ពូជនង
ិ រុកខជារម
ិ កចូ លរួ។
ការរបកាសដាំណឹងឲយយករាប់ពួជមកជាមួយតៅររប់បណា
ា អ្ងគការទាំងអ្ស់។តបើអាចតៅរួច
អាចយកចាំនួន៥០០រកាមយ៉ាងរិចនិងសាំ ភារុះសាំ រាប់ោតាំ ៅតមពូ ជ( ឧ. រូបញរ្ាំ, ឧបករណ៏សាំ រាប់ោ,ាំ វឌ្
៊ី ៊ីអ្ូ,
ល។) ពិចារណាអ្វ៊ីមានរាប់រាន់រឺលស
អ ាំ រាប់ការត្វើរការ។

២. ការតបាជាញសាំ រាប់ការតរៀនឬការថ្ឆនរបឌ្រ
វ៊ី យ
ួ ។អ្រថបទសា៊ីអ្ាំពីៈ៊ី ការដុ ុះដូ ររាប់ពូជ,
ិ អ្ាំពរ៊ី ការត្វអ្
ើ ម
ជាំរុញឲយរាប់ពូជតៅកនុងរសុកមានការចាំតរនតឡ
ើ
ើង,ការដុ ុះដូ ររាប់ពូជតដើមបជ
៊ី ួយតៅកនុងដ៊ីផងដដរ។ (
តៅកនុងEAN12 ) មានតៅសាំ នួរលអសាំរាប់សួរពិភាកាអ្ាំព៊ីរាប់រុកខជារិ៖


ការតផារចាំតនុះវជា
ិ ជ អ្ាំពដ
៊ី ាំណាាំតៅកនុងរាំបន់ឬ រាប់ពូជរបស់កសិករតៅកនុងរាំបន់?
តរព
ើ ួកតរមានការរបុងរបយរនត័ ទអ្ាំពកា
៊ី រដរបរបួលរបស់កសិកមម?
តរព
ើ ួកតរមានការរបកាសអ្ាំពរ៊ី ាប់ពូជឧសាហ្កមម?



តរអ្
ើ នកររូវដរដចកជារកុមតៅការពភា
ិ ការបស់កសិករ, រោឋភបា
ិ ល, អ្នកអ្ភវិ ឌ្ឃន៏ដដលឬតទ?

៣.សាំ តរចចិរតអ្ាំព៊ីរាប់ពូជ


តបើសិនជាអ្នកមានការរបជុ ាំជាតរចើនថ្ញញ/ ការតរៀនវរគែ,ល៊ី ការពិចារណាទ៊ី១)
តរើថ្ញញណាជាថ្ញញលស
អ ាំ រាប់របមូលរាប់ពូជ ទ៊ី២) តបើសិនជាអ្នកពិភាការរូវការអ្នកយល់ដឺង,
ទ៊ី៣) តរើររូវត្វើយ៉ាងណាឲមានការរបតសើរតៅកនុងការសកមមភាព(
តមល
ើ តៅខាងតរកាម)។អ្នកររូវដរត្វើការរបកាសឈប់យប់រាប់ពូជតមការកាំណរ់។



ពិចារណាតរ
ាំ តនុះ។
ិ
ើអ្នកនិងររូវទទួលរាប់ទង
តរើអាចទទួលរាប់ពូចតនុះដដលឬតទដដលមន
ិ បានយករាប់មកចូ លរួម?ឬក៏ឲដរអ្នកដដល
យករាប់ពូជមកជាមួយ? អ្ងគការតអ្កូ រយករាប់មកតដើមបដ៊ី ចកចាយឲអ្នកចូ លរួមដូ ចជា

ការដូ រ តទុះជាអ្នកយកមកឬអ្នកមន
ិ យកមក។


ពចា
ពរ៊ី ចាំនួនរាប់ពូជដដលមានតៅកនុងការរបជុ ាំ
ិ រណាអ្ាំ
ិ
តរវា
ើ ររប់រាន់ដដលឬតទសាំ រាប់ដចកតៅអ្នកដថ្ទរតទៀរ។តរអា
ើ ចដចកតៅដល់រាល់ានដដលឬ
តទ?

៤. តទៀងទរ់វ្
ិ ៊ីសាំរាប់ត្វើការរបពិរតការតនុះតកើរតឡើង។
ការរបជុ ាំមានរយុះតពលតរចើនថ្ញញព៊ីតររុះវាមានការលាំ បាកសាំ រាប់ការរបមូលរាប់ពូជ។អ្នកររូវដរោក់មនុ សសមាន
ក់សាំរាប់តមល
ព៊ីតមា៉ាងឲបានចាស់
ើ ការែុ សររូវតៅមុនរាំដណងតនុះតដើមបត៊ី រៀបចាំរពិរតិការណ៏តនុះ។ពិចារណាអ្ាំ
ិ
លាស់ពត៊ី ររុះអ្នកចូ លរួមរបដហ្លចាំនយតពលតរចន
ើ ជាងការររ
ិ ។
ការរបជុ ាំតរៀនសូ រររបស់អ្ងគការរបដហ្លមានរយុះតពល៣នង
ិ បានរកត

ញ
ើ កតនលស
ើ ឲបានតជារជ័យ៖

ថ្ញញទ១
៊ី ៖ោក់រកយសាំ រាប់អ្នកយករាប់ពូជទាំ
ងតនុះមកតៅថ្ញញដាំបូង។ តអ្កូ ររបស់អាសុ ៊ី
ការោក់រកយរឺជាការរសួលសាំ រាប់រាប់ពូជ
មានលាំ ោប់លាំតោយនិងពរ៏មានរបស់រាប់
ពូ ជ។ការដាំតណើរដបបតនុះររូវការអ្នកបកដរបនិ
ងអ្នកកតរើរតជាភាស្ដថ្ញឬអ្ង់តរលស។ពួក
តយើងបានរកត

ើញការរចលាំ រវាងការចុ ុះ

ត្មុះរាប់ពូជនិងការរបជុ ាំមានការរចបូករច
បល់,
អ្នករួដរត្វកា
ើ រទាំងតនុះដចកពា
៊ី ន ។ោក់ចូលតៅកនុងបញ្ជ ៊ី ការចុ ុះត្មុះរាប់១ថ្ញញ។


របមូលបាុាំត្មុះរាប់ពូជព៊ីអ្នកនាំមក. តពលបានត្មុះអ្នកនាំមកនិងពរ៏មានអ្ាំព៊ីរាប់ពូជមក,
អ្នករួដរយកតលែទាំនក់ទាំនងតៅថ្ញញអ្នររន៏។



តៅអ្ាំឡុងតពលការចុ ុះត្មុះ,រួរសួ រអ្ាំព៊ីលកខណុះរបស់រាប់ពូជតដើមបដ៊ី ចកចាយ
តរបើរបាស់ទាំរង់្មមតសាំ រាប់សួរ( រូបភាពទ១
៊ី ,
http://www.echocommunity.org/?page=AsiaTech)
តរៀបចាំមុនតពលតវលាតដម
ើ បទ
៊ី ទួលពរ៏មានររប់រាន់ដដលត្វតើ ៅរួច។
អ្ងគការរបស់តអ្កូ រយកឪកាសតនុះសាំ រាប់សួរសាំ នួរដ៏តរចន
ើ នង
ិ តរៅអ្ាំពរ៊ី ុកខជារដិ ដលតៅរាំបន់នង
ិ របពនឋ័
រាប់ពូជ។ អ្នករួរដរត្វស
ើ ួ រដបបតនុះ
របភពតដើមរបស់រាប់ពូជ


តរតើ ៅរាំបន់ភូមណា
/តររ
ិ
ើ ាំបន់តនុះមានការតរៀបចាំតហ្យ
ើ តៅ?



តរវា
តោយNGO/ រោឋភបា
ើ ផលិរតៅទណា
៊ី
ិ ល/កសិករ/ឬរាំតរាងតផសៀងតទៀរ?



តរើតៅកដនលងណាដដលរាប់ពូជតនុះបានោាំ?ឮ



មានសាំ ណួរដដលររូវដញមសួ រ?

ការោាំដុុះ,តរបរើ បាស,នង
ិ លកខណុះពតិ សស


តរើវាររូវោាំយ៉ាងណាតម៉ាច?តរើមានបតចចកតទសយ៉ាងតម៉ាច?



តរើមានរយុះតពលប៉ាុនននឆ្នតាំ ទើបរាប់ពូជតនុះដុ ុះ?



តរើមានដផនកណាដដលអាចយកមកបរតភារបាន?
ិ
តរើតពលណាដដលយកមកបរតភារបាន?
តរើអាចចាំអ្ិនយ៉ាងតម៉ាច?
ិ



តរអា
ើ ចយកដផនកណាយកឲសរវសុ៊ីបាន?



តរើរុកខជារិអាចយកតៅបាំដលងតៅជាតររឿងសាំ ណង់, តរបង,
របោប់សាំរាប់តរបើរបាស់តៅកនុងថ្រព...ល។



តរើមានការតរបើតៅតមវ្
ិ ៊ីបុរាណដដលឬតទ?



តរើមានរុកខជារិដដលរសតដៀងនិងរុកខជារិតនុះតទ( សាំ រាប់ោ,ាំ បរតភារ)?
ិ



បករស្ដយលកខណុះពិតសសរបស់វា, របតភទវលល, រុ ម,ព ពណ៏.ល។



តរើមានពរ៏មានកាន់ដរចាស់ជាងតនុះតទៀរតទ?

ការផលិរនង
ិ ការរបមូលផល


តរវា
ើ បង្ហាញយ៉ាងតម៉ាចតៅតមរដូ វកាល?



តរមា
ើ នបតចចកតទសពតិ សសជាងតនុះសមរាប់របមូលផល?
ថ្ញញទ២
៊ី តរៀបចាំរាប់ពូជសាំ រាប់កាដុ ុះដូ រ។
អ្នកនាំយករាប់ពូជរបដហ្លជាយកមកតៅរាបប់ពូជដដលមានចាំ
នួនតរចើនអ្នករួរ ាំតលកទុ កតៅញង់រូចៗ។ ដូ ចជារាប់សដណាក
ោក់១០តៅ២០រាប់តៅកនុងញង់បានតហ្ើយ។
សាំ រាប់រាប់ដដលមានមាឌ្លអិរដូ ចជាថ្សពរកញាញ់ ឬអាមា៉ារារ់
របដហ្លមួយស្ដលបររចូ លតៅកនុងញង់។ចូ លតរៀបចាំអ្ដវ៊ី ដលបាំរុងបនទ
ប់ពកា
៊ី រចុ ុះត្មុះរួច។
ញង់ដដលោក់ពូជរួដរសរតសរត្មុះនង
ិ របតភទ។


សាំ តរចឲអ្នកចូ លរួមដដលរាប់ពូជតរចើនអាចលក់បាន

ពួកតយង
ើ បានដបងដចកជារកុមដដលចង់លក់រាប់ពូជជាមួយដុ,ាំ
តហ្យ
ើ អ្នកទាំងតនុះមានតពល៥នទ៊ីសមរាប់រាយរាប់អ្ាំពរ៊ី ាប់ពូជ។

តហ្ើយការលក់ផលិរផលសាំ ភារុះវាមន
ិ ប៉ាុះរល់ដល់ការដុ ុះដូ រ
រាប់ពូជតឡើយ។
ថ្ញញទ៣
៊ី របរប
ិ រតការដុ ុះដូ ររាប់ពូជ៖ ៤៥តៅ៦០នទ៊ី

ររប់បណា
ា អ្ងគការអាចមានតពល៥តៅ១០នរស
វ៊ី កចូ លរួម
៊ី ាំ រាប់ដណនាំរាប់ពូជរបស់ពួកតរនង
ិ មូលតហ្រុ អ្យ
។បង្ហាញរាប់ពូជនិងរូបភាពទាំងអ្ស់និងដនណាាំថ្នការដុ ុះនិងោាំផងដដរ។អ្នកតផតៀងផ្លតរ់តមា៉ាងជាការសាំ ខាន់
មយ៉ាងដដរ។តយងតៅតមការដណនាំការដុ ុះដូ រាប់មានរយុះតពល១៥តៅ៣០នទ៊ីតដើមបប
៊ី ញ្ជ ប់
តទុះជាយ៉ាងក៏តោយវាអាចតយលតៅតមអ្នកចូ លរួមផងដដរ។

សាំ រាប់មនុ សស៤០ឬ តរចន
ើ ជាងតនុះ
អ្នកចូ លរួមអាចរបមូលផាុាំានតៅជុ ាំវញរុ
។
ិ
ដដលបង្ហាញរាប់ពូជដដលពួការ់ចង់បាន។
សាំ រាប់មនុ សស១០០ឬ តរចន
ើ ជាងតនុះ
របមូលានតៅតពលដរមួយបនទប់យកអ្វ៊ីដដលកាំណរ់(
រាប់ពូជមួយដុ ាំសាំរាប់មយ
ួ រកុម។អ្នកដដលយករាប់ពូ
ជមកអាចមានសិទខយករាប់ពូជមុនតរ។ត្មុះរាប់
រួរដរករ់រតតៅតលើកញ្ជ ប់ជាតរសច។
សាំ រាប់សិខាខស្ដលាដដលចាំនួណតលើសព១០០នក់
៊ី
ររូវមានវ្
ិ ៊ីជាតរចើនតទៀរតដើមបដ
៊ី ាំតណើរការតនុះ ។ ពួកតយើងរាំរូងឲតសនើរសូ មជាមុនសិន។
៥. បនទប់ព៊ីការរបជុ ាំបានរបរពិរ,ត ដឆកតមល
ើ រាប់ពូជនិងពរ៏មាន។
ថាតរកា
ើ ររបជុ ាំមានការសកមមភាពដដលឬតទនង
ិ ការពភា
ិ កាពអ្
៊ី នកយកមក?
តររើ ពរ
ើ តៅកដនលងណាតៅថ្ញញអ្នររ?
ិ តការណ៏បានដាំតណើរការលអដដលឬតទ? តររ
ើ ួដរបតងកន
ាំ
ការតរៀបចាំតៅតមរាំបន់មានការតមោនកនុងអ្ាំឡុងតពលរបជុ។
អ្ងគការតអ្កូ មានការរបមូលផាុាំពរ៏មានតៅថ្ញញអ្នររន៏។
របរិបរាិការដចកចាយរាប់ពូជតៅរយុះមួយថ្ញញ
ការដុ ុះដូ រាប់កអា
៏ ចត្វើដរសកមមភាពដរមួយផងដដរ
រាន់តបើជាងត្វើជាតរចើនថ្ញញ។អ្វ៊ីដដលសាំ ខាន់តនុះរឺការររប់ររងតពលតវលា,
មានមនុ សសររប់រាន់បកដរបនិងករ់រតនិងអ្នកនាំឲការរបជុ ាំមានភាពលអរបតសើរតឡើង។
១. បញ្ជជក់នង
ើ រពរ
ិ អ្នកនាំមកមុនតពលចាប់តផាម
ិ តការណ៏

ជាការង្ហយរសួលតៅរចលាំ តោយមន
ិ ត្វត
ើ មចាប់ដូចខាងតរកាម៖


មានអ្នកបកដរបនិងអ្នកករ់រត, តដើមបរ៊ី រប់ររងការោក់រកយនិងរបមូលពរ៏មានរាប់ពូជ។
រួដរអ្នកបកដរបចាំនួន១នក់សាំរាប់៥តៅ៧នក់តហ្យ
ើ មានរយុះតពល១០នទ៊ី។



មាននក់ដណនាំកដនលងោក់រកយតបស
ើ ិ នជាមានមនុ សសតរចន
ើ ចូ លរួម។



មាននក់ដចកចាយញង់សាំរាប់កសិករដចករ ាំតលកចូ លតៅកនុងញង់ជាតដម
ើ ។រួដចកចាយញង់មុនថ្ញញចាប់
តផាើមដដលនាំឲោក់តមការកាំណរ់។



មាន១នក់ដករសង់ពរ៏មានទាំងអ្ស់ចូលតៅកនុងកាំណរ់រត។



តបចា
ាំ ច់រួមាននក់ររប់ររងដផនកអាហ្វរនង
ើ បា
ិ ចាំនស
៊ី ាំ រន់
ពួកតយើងបានរកត

ើញថាផាល់ចាំណ៊ីរសស់ជួយដល់ការផចញង់តៅការរបជុ!ាំ

ការទាំងតនុះរួមានការទក់ទងមុនតពលចាប់តផាើម។
២. បតងករ
ើ កមមវ្
៊ី ដ៊ី ដលមានតពលកាំណរ់តមា៉ាងររម
ឹ ររូវ
ពួកតយើងរកត

៊ី ៊ីការោក់រកយមានរយុះតពលដវងតពក,
ើញថាកសិករបានអ្ស់អារមមណ៏តៅតពលកមមវ្
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