
តរើររូវត្វើយ៉ា ងណាតពលអ្នកមានការដុុះដូរាបពូ់ជដដលមានរយុះតពលមយួថ្ញញ 

តោយ រស់ សសនិ ( Ruth Tshin) អ្នកសមររច័ិរតរបស់អ្ងកការតអ្កូអាសុ៊ី 

 

ចាបត់ាំងព៊ីឆ្ន ាំ២០១១មកតមលុះ, 
តអ្កូអាសុ៊ីបានអ្ភវិឌ្ឃនន៏ិងមានសាំភារុះសាំរាបត់្វើរពិរតិការណ៏ដុុះដូររាបពូ់ជរវាងអ្នកតៅកនុងរាំបន។់ 
តមរយុះការពិភាការវាងបុរគលិកនិងកសិករ,ពួកតយើងទទួលបានការយកពូជរុកខជារិដដលសាំខានដ់ដលតៅ
តមរាំបន,់ការដញរការាបពូ់ជនិងលកខណុះរបស់វាកដូ៏ចជាការត្វើចាំការបានយូរផងដដរ។ភារតរចើនដដលសាំ
ខានប់ាំផុររឺការស្ដា បត់រឿងរា៉ា វដដលកសិករបានតជារជយ័ព៊ីការត្វើចាំការរបស់ពួកតរ។ 
ការត្វើសិកាខ សិលាអ្ាំព៊ីកសិកមមតៅរបតទសម៊ីយ៉ា នម់ា៉ា  ដែវចិចការឆ្ន ាំ២០១២ 
ពួកតយើងពិរជាមានការសបាយចិរតយ៉ា ងខាល ាំងដដលអ្ងគការបាននាំយកថ្ឆយ៉ា ជាង៧៥កាំណារម់កចូលរមួ។ 
បនទ បព់៊ីពនយល់អ្ាំព៊ីការតរបើរបាស់និងផលរបតយជន។៏ 
ររបទ់ាំងរាបពូ់ជតៅកនុងឃ្ល ាំងយកមកោករ់ឺមានអាយុដរមយួឆ្ន ាំប៉ាតុណាន ុះដដលអ្ងគការតអ្កូអាសុ៊ីររូព៊ីចបស
នត្វើសិកាខ សិលាតៅតឈៀងថ្ម៉ា។ 
តៅកនុងអ្រថបទតនុះ,ពួកតយើងបានដចកចាយអ្ាំព៊ីវ ិ្ ៊ីតៅកនុងការដុុះដូរាបពូ់ជដដលអ្នកកសិករតៅកនុងរសុកនិងពូ
ជតៅកនុងរសុកនិងអ្នកអ្ភវិឌ្ឃន។៏សាំភារុះដដលបតងកើរការដុុះដូររាបរ់ឺស្ដមញញបាំផុរ។ប៉ាុដនតតពលតវលាកនុងការ



ដាំតណើ រការដុុះដូររឺររូវមានការតរៀបចាំយ៉ា ងលអិរនិងស្ដគ ល់ព៊ីវបប្មថ៏្នរាំបនដ់ដលអ្នកត្វើការ។ពួកតយើងសូមឲអ្ន
កបញ្ជូលអ្រថបទ (ការោកត់ាំងរាបពូ់ជ) តអ្កូអាសុ៊ីតចញថ្ញញទ៊ី១២, មករា ២០១២ 

(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-
4FE3-B180-F391C063E31A/Seed_Fairs.pdf) 

ដូចបានបករស្ដយអ្ាំព៊ីការសាំខានក់នុងការបតងកើរការទាំនកទ់ាំនងរវាងអ្នកតៅកនុងរសុកនិងយល់អ្ាំព៊ីរបពនឋស័កិ
។ពួកតយើងសងឈមឹថាអ្រថបទតនុះជួយ តៅកនុងការដុុះដូររាបពូ់ជរបស់អ្នក។ 

សាំភារុះសាំរាបក់ារដុុះដូរ 

 មានរាបពូ់ជរាបរ់ានស់ាំរាបដ់ចកចាយ 
 មានកូនញងស់ាំរាបរ់ចកដចកចាយ 

o តៅរបតទសថ្ញ ពួកតយើងទិញញងផ់្លល ទិកសាំរាបោ់ករ់ាបថ់ាន ាំព៊ីហ្វវ មា៉ា សុ៊ី 
o ឬអ្នកអាចខាជ បជ់ាមយួរកោសការដសរ។ 

 ហ្វឺរសរតសរ 
 រាបពូ់ជដដលរចកចូលតៅកនុងកញ្ជបរ់ួមានត ម្ ុះររឹមររូវ( 

តរបើភាស្ដររាំបនក់ប៏ានឬអ្ងត់រលស) 

សាំភារុះសាំរាបត់្វើការោស់ដូររាបពូ់ជ 

 កាា ឈនួនឬរកោសសរសាំរាបស់រតសរអ្នកចូលរមួ 
 កាា ែលឺប , ប ៊ីចនិងរកោសទិរននយ័( រូបភាពទ៊ី១ )សាំរាបរ់បមូលផលរាបពូ់ជ 
 អ្នកបកដរប 
 អ្នកសរតសរពរម៏ានអ្ាំព៊ីរាបពូ់ជ 

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180-F391C063E31A/Seed_Fairs.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180-F391C063E31A/Seed_Fairs.pdf


 

រូបភាពទ៊ី១៖ តនុះជាឧទហ៏្រសាំរាបរ់បមូលពរម៏ានអ្ាំព៊ីរបភពរាបពូ់ជដដល២ភាស្ដរ 

( អ្ងត់រលសនិងថ្ញ)អ្ាំឡុងតពលរពឹរតការណ៏។ 

ការតរៀបចាំថ្នការដុុះដូររាបពូ់ជតៅកនុងអ្ាំឡុងតពលព៊ីរតៅប៊ីថ្ញញថ្នចាំនួន១០០នក ់

១. មុនតពលចាបត់ផាើម , ការទាំនកទ់ាំនងនិងតលើកទឹកចិរតអ្នកចួលរមួយករាបពូ់ជនិងរុកខជារិមកចូលរមួ។ 

ការរបកាសដាំណឹងឲយយករាបព់ួជមកជាមយួតៅររបប់ណាា អ្ងគការទាំងអ្ស់។តបើអាចតៅរចួ 
អាចយកចាំនួន៥០០រកាមយ៉ា ងរិចនិងសាំភារុះសាំរាបោ់ាំតៅតមពូជ( ឧ. រូបញរ្ាំ, ឧបករណ៏សាំរាបោ់ាំ, វ ៊ីឌ្៊ីអូ្, 
ល។) ពិចារណាអ្វ៊ីមានរាបរ់ានរ់ឺលអសាំរាបក់ារត្វើរការ។ 



២. ការតបាជាញ សាំរាបក់ារតរៀនឬការថ្ឆនរបឌ្ិរអ្ាំព៊ីរការត្វើអ្វ៊ីមយួ។ អ្រថបទសា៊ីអ្ាំព៊ីីៈ ការដុុះដូររាបពូ់ជ, 
ជាំរុញឲយរាបពូ់ជតៅកនុងរសុកមានការចាំតរ ើនតឡើង,ការដុុះដូររាបពូ់ជតដើមប៊ីជួយ តៅកនុងដ៊ីផងដដរ។ ( 
តៅកនុងEAN12 ) មានតៅសាំនួរលអសាំរាបសួ់រពិភាកាអ្ាំព៊ីរាបរុ់កខជារិ៖  

 ការតផារចាំតនុះវជិាជ អ្ាំព៊ីដាំណាាំតៅកនុងរាំបនឬ់ រាបពូ់ជរបស់កសិករតៅកនុងរាំបន?់ 
តរើពួកតរមានការរបុងរបយរនត័ទអ្ាំព៊ីការដរបរបួលរបស់កសិកមម? 
តរើពួកតរមានការរបកាសអ្ាំព៊ីរាបពូ់ជឧសាហ្កមម? 

 តរើអ្នកររូវដរដចកជារកុមតៅការពិភាការបស់កសិករ, រោឋ ភបិាល, អ្នកអ្ភវិឌ្ឃនដ៏ដលឬតទ?     

៣.សាំតរចចិរតអ្ាំព៊ីរាបពូ់ជ 

 តបើសិនជាអ្នកមានការរបជុាំជាតរចើនថ្ញញ/ ការតរៀនវរគែល៊ី, ការពិចារណាទ៊ី១) 
តរើថ្ញញណាជាថ្ញញលអសាំរាបរ់បមូលរាបពូ់ជ ទ៊ី២) តបើសិនជាអ្នកពិភាការរូវការអ្នកយល់ដឺង, 
ទ៊ី៣) តរើររូវត្វើយ៉ា ងណាឲមានការរបតសើរតៅកនុងការសកមមភាព( 
តមើលតៅខាងតរកាម)។អ្នកររូវដរត្វើការរបកាសឈបយ់បរ់ាបពូ់ជតមការកាំណរ។់ 

 ពិចារណិាតរើអ្នកនិងររូវទទួលរាបទ់ាំងតនុះ។ 
តរើអាចទទួលរាបពូ់ចតនុះដដលឬតទដដលមនិបានយករាបម់កចូលរមួ?ឬកឲ៏ដរអ្នកដដល
យករាបពូ់ជមកជាមយួ? អ្ងគការតអ្កូរយករាបម់កតដើមប៊ីដចកចាយឲអ្នកចូលរមួដូចជា 
ការដូរ តទុះជាអ្នកយកមកឬអ្នកមនិយកមក។ 

 ពិចារណិាអ្ាំព៊ីរចាំនួនរាបពូ់ជដដលមានតៅកនុងការរបជុាំ 
តរើវាររបរ់ានដ់ដលឬតទសាំរាបដ់ចកតៅអ្នកដថ្ទរតទៀរ។តរើអាចដចកតៅដល់រាល់ាន ដដលឬ
តទ?  

៤. តទៀងទរវ់ ិ្ ៊ីសាំរាបត់្វើការរបពិរតការតនុះតកើរតឡើង។   
ការរបជុាំមានរយុះតពលតរចើនថ្ញញព៊ីតររុះវាមានការលាំបាកសាំរាបក់ាររបមូលរាបពូ់ជ។អ្នកររូវដរោកម់នុសសមាន
កស់ាំរាបត់មើលការែុសររូវតៅមុនរាំដណងតនុះតដើមប៊ីតរៀបចាំរពិរតិការណ៏តនុះ។ពិចារណិាអ្ាំព៊ីតមា៉ា ងឲបានចាស់
លាស់ព៊ីតររុះអ្នកចូលរមួរបដហ្លចាំនយតពលតរចើនជាងការរិរ។ 
ការរបជុាំតរៀនសូរររបស់អ្ងគការរបដហ្លមានរយុះតពល៣និងបានរកត ើញកតនលើសឲបានតជារជយ័៖ 



ថ្ញញទ៊ី១៖ោករ់កយសាំរាបអ់្នកយករាបពូ់ជទាំ
ងតនុះមកតៅថ្ញញដាំបូង។  តអ្កូររបស់អាសុ៊ី 
ការោករ់កយរឺជាការរសួលសាំរាបរ់ាបពូ់ជ
មានលាំោបល់ាំតោយនិងពរម៏ានរបស់រាប់
ពូជ។ការដាំតណើ រដបបតនុះររូវការអ្នកបកដរបនិ
ងអ្នកកតរើរតជាភាស្ដថ្ញឬអ្ងត់រលស។ពួក
តយើងបានរកត ើញការរចលាំរវាងការចុុះ
ត ម្ ុះរាបពូ់ជនិងការរបជុាំមានការរចបូករច
បល់, 

អ្នករួដរត្វើការទាំងតនុះដចកព៊ីាន ។ោកចូ់លតៅកនុងបញ្ជ ៊ីការចុុះត ម្ ុះរាប១់ថ្ញញ។ 

 របមូលបាុ ាំត ម្ ុះរាបពូ់ជព៊ីអ្នកនាំមក. តពលបានត ម្ ុះអ្នកនាំមកនិងពរម៏ានអ្ាំព៊ីរាបពូ់ជមក, 
អ្នករួដរយកតលែទាំនកទ់ាំនងតៅថ្ញញអ្នររន។៏ 

 តៅអ្ាំឡុងតពលការចុុះត ម្ ុះ,រួរសួរអ្ាំព៊ីលកខណុះរបស់រាបពូ់ជតដើមប៊ីដចកចាយ  
តរបើរបាស់ទាំរង់្ មមតសាំរាបសួ់រ( រូបភាពទ៊ី១ , 
http://www.echocommunity.org/?page=AsiaTech) 
តរៀបចាំមុនតពលតវលាតដើមប៊ីទទួលពរម៏ានររបរ់ានដ់ដលត្វើតៅរចួ។ 
អ្ងគការរបស់តអ្កូរយកឪកាសតនុះសាំរាបសួ់រសាំនួរដត៏រចើននិងតរៅអ្ាំព៊ីរុកខជារិដដលតៅរាំបនន់ិងរបពនឋ័
រាបពូ់ជ។ អ្នករួរដរត្វើសួរដបបតនុះ 
 របភពតដើមរបស់រាបពូ់ជ 

 តរើតៅរាំបនភូ់មណិា/តរើរាំបនត់នុះមានការតរៀបចាំតហ្ើយតៅ? 
 តរើវាផលិរតៅទ៊ីណាតោយNGO/ រោឋ ភបិាល/កសិករ/ឬរាំតរាងតផសៀងតទៀរ? 
 តរើតៅកដនលងណាដដលរាបពូ់ជតនុះបានោាំ?ឮ 
 មានសាំណួរដដលររូវដញមសួរ? 

ការោាំដុុះ,តរបើរបាស,និងលកខណុះពិតសស 

 តរើវាររូវោាំយ៉ា ងណាតម៉ាច?តរើមានបតចចកតទសយ៉ា ងតម៉ាច? 
 តរើមានរយុះតពលប៉ាុនន នឆ្ន ាំតទើបរាបពូ់ជតនុះដុុះ? 
 តរើមានដផនកណាដដលអាចយកមកបរតិភារបាន? 

តរើតពលណាដដលយកមកបរតិភារបាន? តរើអាចចាំអ្ិនយ៉ា ងតម៉ាច? 

http://www.echocommunity.org/?page=AsiaTech


 តរើអាចយកដផនកណាយកឲសរវសុ៊ីបាន? 
 តរើរុកខជារិអាចយកតៅបាំដលងតៅជាតររឿងសាំណង,់ តរបង, 

របោបស់ាំរាបត់របើរបាស់តៅកនុងថ្រព...ល។ 
 តរើមានការតរបើតៅតមវ ិ្ ៊ីបុរាណដដលឬតទ? 
 តរើមានរុកខជារិដដលរសតដៀងនិងរុកខជារិតនុះតទ( សាំរាបោ់ាំ, បរតិភារ)? 
 បករស្ដយលកខណុះពិតសសរបស់វា, របតភទវលល, រុមព, ពណ៏.ល។ 
 តរើមានពរម៏ានកានដ់រចាស់ជាងតនុះតទៀរតទ? 

ការផលិរនិងការរបមូលផល 

 តរើវាបង្ហា ញយ៉ា ងតម៉ាចតៅតមរដូវកាល? 
 តរើមានបតចចកតទសពិតសសជាងតនុះសមរាបរ់បមូលផល? 

 ថ្ញញទ៊ី២ តរៀបចាំរាបពូ់ជសាំរាបក់ាដុុះដូរ។ 
អ្នកនាំយករាបពូ់ជរបដហ្លជាយកមកតៅរាបបពូ់ជដដលមានចាំ
នួនតរចើនអ្នករួរ ាំតលកទុកតៅញងរូ់ចៗ។ ដូចជារាបស់ដណា ក 
ោក១់០តៅ២០រាបត់ៅកនុងញងប់ានតហ្ើយ។ 
សាំរាបរ់ាបដ់ដលមានមាឌ្លអិរដូចជាថ្សពរកញាញ់ឬអាមា៉ា រារ ់
របដហ្លមយួស្ដល បររចូលតៅកនុងញង។់ចូលតរៀបចាំអ្វ៊ីដដលបាំរុងបនទ
បព់៊ីការចុុះត ម្ ុះរចួ។ 
ញងដ់ដលោកពូ់ជរួដរសរតសរត ម្ ុះនិងរបតភទ។ 

 សាំតរចឲអ្នកចូលរមួដដលរាបពូ់ជតរចើនអាចលកប់ាន 

ពួកតយើងបានដបងដចកជារកុមដដលចងល់ករ់ាបពូ់ជជាមយួដុាំ, 
តហ្ើយអ្នកទាំងតនុះមានតពល៥នទ៊ីសមរាបរ់ាយរាបអ់្ាំព៊ីរាបពូ់ជ។ 

 

តហ្ើយការលកផ់លិរផលសាំភារុះវាមនិប៉ាុះរល់ដល់ការដុុះដូរ
រាបពូ់ជតឡើយ។ 

ថ្ញញទ៊ី៣ របរិបរតការដុុះដូររាបពូ់ជ ៖ ៤៥តៅ៦០នទ៊ី 



ររបប់ណាា អ្ងគការអាចមានតពល៥តៅ១០នរ៊ីសាំរាបដ់ណនាំរាបពូ់ជរបស់ពួកតរនិងមូលតហ្រុអ្វ៊ីយកចូលរមួ
។បង្ហា ញរាបពូ់ជនិងរូបភាពទាំងអ្ស់និងដនណាាំថ្នការដុុះនិងោាំផងដដរ។អ្នកតផតៀងផ្លត រត់មា៉ា ងជាការសាំខាន់
មយ៉ាងដដរ។តយងតៅតមការដណនាំការដុុះដូរាបម់ានរយុះតពល១៥តៅ៣០នទ៊ីតដើមប៊ីបញ្ជប ់
តទុះជាយ៉ា ងកត៏ោយវាអាចតយលតៅតមអ្នកចូលរមួផងដដរ។ 

 
សាំរាបម់នុសស៤០ឬ តរចើនជាងតនុះ
អ្នកចូលរមួអាចរបមូលផាុ ាំាន តៅជុាំវញិរុ។ 
ដដលបង្ហា ញរាបពូ់ជដដលពួការច់ងប់ាន។ 

សាំរាបម់នុសស១០០ឬ តរចើនជាងតនុះ 

 របមូលាន តៅតពលដរមយួបនទ បយ់កអ្វ៊ីដដលកាំណរ(់ 
រាបពូ់ជមយួដុាំសាំរាបម់យួរកុម។អ្នកដដលយករាបពូ់
ជមកអាចមានសិទខយករាបពូ់ជមុនតរ។ត ម្ ុះរាប់
រួរដរកររ់តតៅតលើកញ្ជបជ់ាតរសច។ 

 សាំរាបសិ់ខាខ ស្ដលាដដលចាំនួណតលើសព៊ី១០០នក ់

ររូវមានវ ិ្ ៊ីជាតរចើនតទៀរតដើមប៊ីដាំតណើ រការតនុះ ។ ពួកតយើងរាំរូងឲតសនើរសូមជាមុនសិន។ 

៥. បនទ បព់៊ីការរបជុាំបានរបរពិរត, ដឆកតមើលរាបពូ់ជនិងពរម៏ាន។  

ថាតរើការរបជុាំមានការសកមមភាពដដលឬតទនិងការពិភាកាព៊ីអ្នកយកមក? 
តរើរពិរតការណ៏បានដាំតណើ រការលអដដលឬតទ? តរើរួដរបតងកើនតៅកដនលងណាតៅថ្ញញអ្នររ? 
ការតរៀបចាំតៅតមរាំបនម់ានការតមោនកនុងអ្ាំឡុងតពលរបជុាំ។ 
អ្ងគការតអ្កូមានការរបមូលផាុ ាំពរម៏ានតៅថ្ញញអ្នររន។៏ 

របរិបរាិការដចកចាយរាបពូ់ជតៅរយុះមយួថ្ញញ 

ការដុុះដូរាបក់អ៏ាចត្វើដរសកមមភាពដរមយួផងដដរ 
រានត់បើជាងត្វើជាតរចើនថ្ញញ។អ្វ៊ីដដលសាំខានត់នុះរឺការររបរ់រងតពលតវលា, 
មានមនុសសររបរ់ានប់កដរបនិងកររ់តនិងអ្នកនាំឲការរបជុាំមានភាពលអរបតសើរតឡើង។ 

១. បញ្ជជ កន់ិងអ្នកនាំមកមុនតពលចាបត់ផាើមរពិរតការណ៏ 



ជាការង្ហយរសួលតៅរចលាំតោយមនិត្វើតមចាបដូ់ចខាងតរកាម៖ 

 មានអ្នកបកដរបនិងអ្នកកររ់ត, តដើមប៊ីររបរ់រងការោករ់កយនិងរបមូលពរម៏ានរាបពូ់ជ។ 
រួដរអ្នកបកដរបចាំនួន១នកស់ាំរាប៥់តៅ៧នកត់ហ្ើយមានរយុះតពល១០នទ៊ី។ 

 មាននកដ់ណនាំកដនលងោករ់កយតបើសិនជាមានមនុសសតរចើនចូលរមួ។ 
 មាននកដ់ចកចាយញងស់ាំរាបក់សិករដចករ ាំតលកចូលតៅកនុងញងជ់ាតដើម។រួដចកចាយញងមុ់នថ្ញញចាប់

តផាើមដដលនាំឲោកត់មការកាំណរ។់ 
 មាន១នកដ់ករសងព់រម៏ានទាំងអ្ស់ចូលតៅកនុងកាំណររ់ត។ 
 តបើចាាំបាចរ់ួមាននករ់របរ់រងដផនកអាហ្វរនិងចាំន៊ីសាំរន ់

ពួកតយើងបានរកត ើញថាផាល់ចាំណ៊ី រសស់ជួយ ដល់ការផចញងត់ៅការរបជុាំ! 
ការទាំងតនុះរួមានការទកទ់ងមុនតពលចាបត់ផាើម។ 

២. បតងកើរកមមវ ៊្ី ៊ីដដលមានតពលកាំណរត់មា៉ា ងររឹមររូវ 

ពួកតយើងរកត ើញថាកសិករបានអ្ស់អារមមណ៏តៅតពលកមមវ ៊្ី ៊ីការោករ់កយមានរយុះតពលដវងតពក, 
ការរបរពិរតរបស់តយើងដដលត្វើរយុះតពលមយួថ្ញញរឺចាបត់ផាើមតៅតមា៉ា ង៨រពឹកតៅដល់៣លាញ ច 
និងរមួបញ្ជូលការសាំរាកត់ៅថ្ញញររង។់ តនុះកាលវភិារតៅរយុះតពលមយួថ្ញញ 

 ការោករ់កយ, ការរបមូលពរម៏ាននិងការដបងដចកតៅកនុងញង ់៦០តៅ១២០នទ៊ី 
 ការហ្វឹកហ្វវ រ ់៤៥តៅ៦០នទ៊ី 
 ការដណនាំនិងបករស្ដយអ្ាំព៊ីរាបពូ់ជមានរយុះតពល៦០តៅ៩០នទ៊ី 
 ការដុុះដូររាបពូ់ជមានរយុះតពល៣០តៅ៦០នទ៊ី 
 បង្ហា ញតមរកុមជាសតងខប៣០នទ៊ី 

 អាហ្វរសាំរន១់៤នទ៊ី 
និងអាហ្វរថ្ញញររង៣់០តៅ៤៥នទ៊ី 

តៅទ៊ីបញ្ជប ់

ពួកតយើងចងព់ឬព៊ីអ្នក! 
សូមតផញើរតៅតរឿងរា៉ា វដដលអ្នកបានតជារជយ័តៅការដុុះដូររាបពូ់។ពួកក៏
ចងដ់ឹងអ្ាំព៊ីអ្រថបទមានរបតយជន ៏អុ្៊ីដម៉ាលតម 
echoasia@echonet.org. 
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