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បញ្ជីអក�្សរ
ត់

ផសស  ផលិតផលក្នុងr�ុកសរុប 
AIC    ½�ុមហ៊ុនmតុចូលកសិកម្ម (Agricultural Inputs Company)
ASEAN  សNគមÄ�úន (Association of Southeast Asian Nations)
CBET   សហគមន៍��កូV�សចរណ៍ (Community-based ecotourism)
CDRI   វិទ����នបណ្ណុះប�្ខល និង��វ��វ�ើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ$ 
  (Cambodia Development Resource Institute)
CFM   យន្ត-រហិរញ្ញប�្បtន-បូន (Carbon finance mechanisms)
CIF   ហិរញ្ញប�្បtន-រg�.�¨លÄ-សmតុ (Climate Investment Funds)
CPA   តំបន់-រÿរសហគមន៍ (Community protected area)
CSES   អ&្ក�ត®�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុ$ (Cambodia Socio-Economic Survey)
EIA   -រºយត»្ល�ពី��តុប៉ះÿល់បរិ��ន 
  (Environmental Impact Assessments)
GMS  មÅអនុតំបន់À�គង្គ Greater Mekong Sub-region
GTZ   កិច្ចសហ-រពីអង្គ-រÄល្លឺម៉ង់ (German Technical Cooperation Agen-
cy)
IFPRI  វិទ����ន��វ��វLលនM+យ®�្បៀងÄÅរអន្តរ$តិ 
  (International Food Policy Research Institute)
JICA   ទីX3ក់jរសហ.�ត្តិបត្តិ-រអន្តរ$តិ ជប ៉ុន 
  (Japan International Cooperation Agency)
MAFF   ½�សួងកសិកម្ម រុ-�.�Nញ់ និងh��ទ 
  (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)
MDT   ដំbើរផ្លូវ�្វ�ងយល់ពីទh្ល�À�គង្គ (Mekong Discovery Trail)
MFI   x�ឹះ��នមី½��ហិរញ្ញវត្ថុ (Microfinance Institutions)
NAADS   ឥទ្ធិពល~�កម្មវិធី®�º.�ឹក�a}្ន�កកសិកម្ម$តិរបស់.�V�សអ៊ូហ្គង់â 
  (National Agricultural Advisory Services)
OECD  អង្គ-រសហ.�ត្តិបត្តិ-រ®�ដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ�្ឍន៍ 
  (Organisation for Economic Co-operation and Development)
PATA   សNគមន៍i្វើដំbើរÄសុី+៉សុីហ្វិក (Pacific Asia Travel Association)
Sida   ទីX3ក់jរសហ.�តិបត្តិ-រអភិវឌ�្ឍន៍អន្តរ$តិស៊ុយ�៊ � 
  (Swedish International Development Cooperation Agency)
UNEP   កម្មវិធីបរិ��ន~�អង្គ-រសហ.�$$តិ (United Nations Environment) 
USAID  ទីX3ក់jរសហរដ្ឋÄÀ�រិកស¹�ប់-រអភិវឌ�្ឍអន្តរ$តិ 
  (United States of America International Aid)
WCS   សង្គមអភិរក�្សសត្វ	� (Wildlife Conservation Society)
WEF   អង្គ-រ
�ទិ-®�ដ្ខកិច្ចពិភពoក (World Economic Forum)
WWF  មូលិធិសត្វ	�ពិភពoក (World Wildlife Foundation)
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-១-

រអភិវឌ�្ឍស,�ប់P�ប់0� ចីរ3ព និងអភិ�លកិច្ច 

7កម្ពុ9៖ និR�
រ ឧបសគ្គ និងបVW��ឈម
Wយ Srinivasa Madhur១1

១. Z�ចក្តី\្តើម

កម្ពុ$កំពុងNន-រ��ស់ប្តូរy៉ងYឿនtំងក្នុង}្ន�ក®�ដ្ឋកិច្ច សង្គម និងនM+យ។ 
Wយ Nន  កំbើន ផសស .�0ំ23ំ$មធ�្យម ៧,៧% ក្នុងពីរទសវត�្សរ៍ចុងÆ�យh�ះ កម្ពុ$ កំពុង 
�ន�ើង ពី�នៈ$.�V�សNនចំណóលtប Í$.�V�សNនចំណóល មធ�្យមក��ិតtប។ 
សង្គមមួយ ��ល+នß�ក=្ញ�កWយ�រស���មសុីវិលអូសប© �យ និង-រOៀតOៀនពីJង�� 
ក្នុងទសវត�្សរ៍ ១៩៧០ និង ១៩៨០ កំពុងបjôញនូវ-ររួបរួម{3ក្នុងសង្គម និង�មគ្គីXពដ ៏រឹងNំ។ 
.�V�ស��ល-លពីពីរទសវត�្សរ៍មុនNនXព½�ី½�� �ើនÿស;�ញ, ��នXពដុនâប }្ន�ក 
សុJភិ+ល និងអនក្ខរកម្មក��ិតខ្ពស់�ះ ឥឡូវh�ះ ß�រ$Äច-ត់បន្ថយXព½�ី½�Bុំ�៉�អស់ 
$ង ÿក់ក�្ខល, រីកលូត�ស់y៉ងJ �ំង}្ន�ក សុJភិ+ល និងសឹង��ស��ច+ន-រអប់រំ 
ក��ិត   បឋមសិក�a$�កល។ .�V�សកម្ពុ$ +នi្វើ-រ��ស់ប្តូរ}្ន�ក®�ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ទន្ទឹម   { 3 
នឹង-រ0ប់�្តើមដំbើរ-រ .�$ធិបÒ�យ�្យXវូបនីយកម្ម និងវិសហមជ�្ឈ-រជំរញុ�ើង Wយ កN �ំង 
Jងក្នុង នូវទ��ង់រâãភិ+ល។ Wយ+នទទួល� �ល់នូវ សមិទ្ធផលអភិវឌ�្ឍន៍tំងh�ះ មូលនិ ធ  ិ 
រូបិយវត្ថុអន្តរ$តិ (IMF) +នបញ្ចូលកម្ពុ$ Íក្នុង\Bង .�V�សNនចំណóលtប "ëរ;�ញ 
Wយ¬មពល" ��ល®�ដ្ឋកិច្ច+ន0ប់�្តើមស្ទុះ�ើង ក្នុងទសវត�្សរ៍១៩៩០ (IMF 2013)។

សូច©ករ©;�លបច្ចុប�្បន្នបjôញ¬ !ះបីNន-រ$ប់{ំង}្ន�កនM+យ Æ�យ-រ 
¯ះ#3ត$តិ -លពី=�កក្កâ ២០១៣ ក្តី ក៏កំbើន®�ដ្ឋកិច្ចស¹�ប់23ំ២០១៤ ទំនងNន 
.�$�ល ៧% ��លr��ៀង{3នឹងកំbើន.�0ំ23ំ ពី23ំ ២០១១-២០១៣ (ADB 2013; IMF 
2013; World Bank 2014)។ Wយ�រគណនីចរន្តទទួលមូលនិធិ  y៉ង��ើនពី ជំនួយពីJង�� 
និងវិនិMគ�%ល់ពីបរV�ស �ើយអតិផរ�.�0ំ23ំ °Nនក��ិត $មធ�្យម ៥% ក្នុងប៉ុ©|ន=� 
ចុងÆ�យh�ះ ដូ&្ន�ះកំbើនក្នុង;�លJងមុខÅក់ពុំNន Åនិភ័យ }្ន�កN៉½��ហិរញ្ញវត្ថុV� ថ្វីO ើ 
កំbើន y៉ងYឿន~�ឥណtនធ©{រក្នុងប៉ុ©|ន23ំចុងÆ�យh�ះ បjôញពីត���វ-រវិmន-រ 
.�យ័ត្ន.�'�ង}្ន�កLលនM+យក្តី (Heng 2014)។ .�សិនOើកម្ពុ$Äចរក�a សន្ទុះកំbើន 
បច្ចុប�្បន្ន រហូតដល់23ំ២០១៨ �ះ កម្ពុ$នឹងចូលÍក្នុង½�ុម.�V�សtំង១៦  ��លស��ច+ន 
កំbើន®�ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងNនចីរXព គិត\ំងពីÆ�យស���មoកYើកទី២ មក (គ ឺ Nន 
កំbើន  ®�ដ្ឋកិច្ច.�0ំ23ំ ៧% ឬ��ើន$ងh�ះ ក្នុងរយៈ;�ល .�$�ល ២៥23ំ) Wយ(�ក.�V�ស 

ៀត�មÅក់ស��ច+នលទ្ធផលh�ះ°23ំ២០១១  (CGD 2008; Madhur and Menon 
2014)។

១  Srinivasa Madhur $©យក}្ន�ក��វ��វ ~�វិទ����ន CDRI ។
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ថ្វីOើកន្លងមក កម្ពុ$ស��ច+នលទ្ធផលគួរឲ�្យÑតសរ®ើរក្តី ប ៉ុÜ្ត�កម្ពុ$°Nន រOៀប 
ºរៈ អភិវឌ�្ឍន៍���វអនុវត្ត$��ើនVៀត Nន$Äទិ៍ -ររក�aនូវកំbើន J�ំង- �, -រm©ឲ�្យកំbើន 
ហុចផលដល់x�ប់{3ក្នុងសង្គម, -រm©¬ កំbើននិង-រអភិវឌ�្ឍ°��រក�a+ននូវចីរXព~� 
បរិ��ន, និង -រព)�ឹងអភិ+លកិច្ច និង��ប័ន�mរណៈស¹�ប់-រអភិវឌ�្ឍ  (CDRI 2013; 
World Bank 2013;CDRI 2014) ។

°;�លNនÄទិXពថ្មីៗកំពុងផុស�ើង°ក្នុង រOៀបºរៈអភិវឌ�្ឍន៍របស់កម្ពុ$ß�បh�ះ 
ក��ងឯក�រ°ក្នុងរ+យ-រណ៍អភិវឌ�្ឍន.៍�0ំ23ំ២០១៣-១៤ h�ះ i្វើ-រពិនិត�្យពីនិ©3-រ 
ដំbើ-រ និងប�ô.�ឈម©© °ក្នុងវិស័យ$ប់tក់ទង{3បីគឺ -រអភិវឌ�្ឍស¹�ប់x�ប់{3 
ចីរXព~�បរិ��ន និង អភិ+លកិច្ច~�-រអភិវឌ�្ឍ។ ជំពូក®�ចក្តី�្តើមh�ះ បូកសរុប និងi្វើ 
សំMគនូវជំពូកtំង១២ ��លស្ថិតÆ�ម.�mនបទ��មួយ។ ប�ôtក់ទងនឹង -រអភិវឌ�្ឍ Nន 
ពិXក�aក្នុង}្ន�ក��្ស�ងៗ គ ឺ កំbើននិងXព½�ី½� (}្ន�កទី២) សុខXពនិង-រអប់រំ (}្ន�កទី៣) 
និង-រ��ស់ប្តូរក្នុងកសិកម្ម (}្ន�កទី៤)។ }្ន�កទី៥ ពិXក�aអំពី ប�ôចីរXពបរិ��ន, }្ន�កទី៦ 
អំពីអភិ+លកិច្ច �ើយ}្ន�កទី៧ $®�ចក្តីសន្និâãនស&្ខ�ប។

២ .កំ]ើននិង3ព �̂ី^�

កម្ពុ$$.�V�សតូច Nន®�ដ្ឋកិច្ចOើកចំហJ �ំង និងស្ថិតក្នុងតំបន់ÄសុីÄ¤្ន�យ៍ 
និង   Äសុីបូÿ៌ដ៏Nនសន្ទុះ។ កម្ពុ$ក៏$សNជិកក្នុងកិច្ចផ្តួច�្តើមi្វើសហ.�តិបត្តិ-រ និង 
សNហរណកម្ម  សំJន់ៗ$��ើន°ក្នុងតំបន់ និងអនុតំបន់��រ។ !ះបីNន®�ដ្ឋកិច្ចOើកចំហ 
និងទី\ំង  ភូមិ�r្ត� អំ,យផលដូ&្ន�ះក្តី ក៏កម្ពុ$មិនtន់i្វើសNហរណកម្ម®�ដ្ឋកិច្ច+នល ្អV� 
$ពិ®�សស $មួយ.�V�សជិតJងខ្លួន ឬ °ក្នុង "êងច½�Äសុី" $រួម។

oក Hing and Strange (ជំពូក ២) +នâក់ កំbើន និងដំbើរ-រអភិវឌ�្ឍន៍.�V�ស
កម្ពុ$ °ក្នុងបរិបទតំបន់។ អ្នកនិពន្ធ.�ក/�ក¬ កម្ពុ$Nនស- 0នុពលធំសÀ�្បើម�ើម�្បីទទួល +ន  
ផលចំb�ញពី -រផ្តួច�្តើមសNហរណកម្មមួយចំនួន��លកំពុងដំbើរ-រ ដូច$ -រផ្តួច�្តើម 
ស¹�ប់មÅអនុតំបន់À�គង្គ (GMS) សហគមន៍®�ដ្ឋកិច្ចÄ�úន (AEC) និងXព$k�គូ®�ដ្ឋកិច្ច 
x�ប់1�ុង2�យក្នុងតំបន់ (RCEP)។ �ើម�្បីឲ�្យអត្ថ.�Mជន៍$ ស- 0នុពល~�-រផ្តួច�្តើមi្វើ 
សNហរណកម្មក��ិតអនុតំបន់ តំបន់ និងអន្តរតំបន់h�ះ-�យ$ -រពិត កម្ពុ$���វWះ��យ 
ប�ô.�ឈម$��ើន។ Hing and Strange +នផ្តល់ÄទិXព Yើបីចំណុចគ ឺ -រព)�ឹងXពតX 3ប់ 
$មួយ.�V�សជិតJង (\មរយៈ -រតX 3ប់-ន់��ល្អ \មផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវ��ក -រដឹកជញ ្ជូន\មផ្លូវ
សមុ¼�និងÄ-ស), i្វើឲ�្យ�មញ្ញនូវ.�ព័ន្ធភស្តុXរ ប��ើÿណិជ្ជកម្ម (\មរយៈ តN �Xព-ន់��
ល្អក្នុងនីតិវិធី}្ន�កភស្តុXរ, -រ-ត់បន្ថយ ក5���ផ្លូវ-រtរយកWយពួកម6្ត�ី°\មs�ំ ��ន, 
-រi្វើសNហរណកម្ម®�ºភស្តុXរប��ើ ÿណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុ$ $មួយ.�V�សជិតJង) និង 
ក�ង ជំ©ញរបស់មូលធនមនុស�្ស°កម្ពុ$ (\មរយៈ -រ§�លំអលទ្ធXពទទួល+ន®�º7�tំ 
សុខXព និង-រអប់រំ  និងLលនM+យ ចំ�កr�ុកកN�ំងពលកម្ម-ន់��Oើកទូ�យ 
��Nន-រx�ប់x�ងល្អ ��ល$ចំT�កមួយ~� -រ8�ៀមÝៀបចំស¹�ប់ AEC ©;�លJងមុខ)។
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ជំពូក ៣ វិXគពីនិ©3-រក្នុងកំbើនអំ,យផលដល់ជន½�ី½�°កម្ពុ$ និងសូច©ករ 
សុខXព និង-រអប់រំមួយចំនួន។ Wយ¸�ើÂ�ស់ទិន្នន័យ+នពីអ&្ក�ត®�ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចកម្ពុ$  
(CSES) Rath and Lun +នរក9ើញ¬ កំbើន°កម្ពុ$ពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០១១  $រួម 
Nន  Xពអំ,យផលបង្គួរដល់ជន½�ី½�។ Xពអំ,យផលh�ះ+ន:ើនV�្បើង0ប់\ំង ពី 
23ំ២០០៧ មក Wយ�រវិសមXពក្នុងចំ�យ¸�ើÂ�ស់+នm �ក់ចុះ គឺផ្ទុយពីកំbើន វិសមXព 
-លពី 23ំ២០០៤ ដល់ ២០០៧។ $ទូÍលទ្ធផលtំងh�ះ ºr�បនឹង-រ+៉ន់�|ន ថ្មីៗ របស់ 
Bជរâãភិ+លកម្ពុ$ (RGC) និងធ©{រពិភពoក ��លបjôញពី-រថយចុះ y៉ង��ើននូវ 
Xព½�ី½�\ំងពី23ំ២០០៧ មក (MOP 2012; World Bank 2013)។ Wយ¸�ើទិន្នន័យ+នពី 
អ&្ក�ត.�$�r្ត� និងសុខXពកម្ពុ$ (CDHS) អ្នកនិពន្ធ+នព)�ីក -រºស់.�ងXព អំ,យ 
ផលដល់ជន½�ី½� Íដល់}្ន�កពីរVៀត~�-រអភិវឌ�្ឍធនmនមនុស�្ស ëលគ ឺ សុខXព និង 
-រអប់រំ។ Rath and Lun +នរក9ើញ¬ Xពអំ,យផលដល់ជន½�ី½�}្ន�កសុខXព កុNរ 
( ºយត»្ល�\ម Xព½�ិន Xពស្គម��ំង និងXពមិនx�ប់ទម្ងន់) +នm�ក់ចុះពី23ំ២០០៥  ដល់ 
២០១១ Oើiៀបនឹងនិ©3-រពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥។ លទ្ធផលNនr��ៀង{3��រស¹�ប់ 
-រអប់រំ ( ºស់.�ង\ម ចំនួន23ំសិក�a$មធ�្យម(mean)) ��ល+នm �ក់ចុះពី23ំ២០០០ ដល់ 
២០០៥ Oើiៀបនឹង ៥23ំមុន�ះVៀត។ សរុបមក អ្នកនិពន្ធ+នT�©ំឲ�្យ.�យ័ត្ន¬ !ះបី Nន 
-រm�ក់ចុះJ�ំងនូវÄÖ�Xព½�ី½�0ប់ពី23ំ២០០៧ មកក្តី ក៏.�$ជន½�ី½���ល °សល់ និង 
.�$ជន ស្ថិតYើ=�្ស�ប©%ត់Xព½�ី½���បន្តិចបន្តួច�ះ គឺjយរងñ�ះ$J �ំង OើសិនNន -រប៉ះ
ÿល់អវិជ្ជNន!ះតិចតួចក្តីដល់Â�ក់ចំណóល។ 

៣. សុខ3ព និង
រអប់រំ

សុខXពនិង-រអប់រំគឺ$mតុផ�្សំ និង$ក\ 0កំណត់~�-រអភិវឌ�្ឍ។ សង្គមមួយ��ល    Nន 
សុខXពNំtំ និង-រអប់រំ Äចផ្តល់ឲ�្យ.�V�ស$តិនូវពលករ Nន ផលិត   Xព  ល ្អ  ស¹�ប់  ជួយ 
ជំរុញកំbើន ®�ដ្ឋកិច្ច។ សុខXពល ្អ និង-រអប់រំល្អ ក៏$ បំណង   Â�¬ 3  របស់ មនុស�្សx�ប់{3��រ។ 
ក្នុងបរិបទh�ះ ជំពូក ៤ និង ជំពូក ៥  ពិនិត�្យ Yើ ទិដ្ឋXព  $ក ់�ក់ មួយចំនួន~�សុខXព និង-រអប់រំ 
°កម្ពុ$។ 

ជំពូក ៤ ពិនិត�្យYើ ប�ôÄÅររូបត្ថម្ភកុNរ ��ល$ប់tក់ទងនឹងក\ 0$��ើន ដូច$ 
រOៀប របបផ្តល់ÄÅរដល់tរក $�ើម។ រâãភិ+ល+ន0ប់អនុវត្តគំនិតផ្តួច�្តើម$��ើនសំ<
§�លំអ ��នXពÄÅរូបត្ថម្ភរបស់កុNរ ដូច$ យុទ្ធ©-រផ�្សព្វផ�aយពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�ម  
(CFC) $�ើម។ យុទ្ធ©-រh�ះ +ន0ប់�្តើមក្នុង=�À�� ២០១២ និង+ន¸�ើÂ�ស់ទូរទស�្សន៍ 
(\មលំ©ំ-រផ�aយÿណិជ្ជកម្ម WយNនផ្តល់ព័ត៌Nន$��ើន) ពិព័រណ៍សុខXពWយNន 
-រចម្អិនÄÅរបjôញ$ក់�្ត�ង  -រចុះ�កសួរ.�$ជន\មផ្ទះ -រ.�ជុំ\ម½�ុម �ើម�្បី 
ផ�្សព្វផ�aយពីផល.�Mជន៍ =�ឿងផ�្សំ  រOៀបចម ្អិន និងរបបផ្តល់ÄÅរសម�្បូរជីវ$តិ ស¹�ប់ 
កុNរNនÄយុពី ៦ Í ២៤=�។  កម្មវិធីh�ះ>0តYើ N\ និងអ្នក7�tំកុNរ©©។  -រºយ 
ត»្ល� $ដំបូងWយ Chea, Nou and Ros +នសន្និâãន¬ ក្នុងរយៈ;�លy៉ងខ្លីប© %ប់ពី+ន 
0ប់ អនុវត្ត CFC +នជួយYើកកម្ពស់ -រយល់ដឹងរបស់N\ និងអ្នក7�tំកុNរ �ើយXគ��ើន 
+នអនុវត្ត\ម-រT�©ំអំពី ÄÅរស¹�ប់tរកh�ះ។ !ះy៉ងh�ះក្តី អ្នកនិពន្ធ+នប� 3ក់¬ 
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មិនtន់Nនស�្ញអ្វី ច�?ស់V�¬ ½�ុមLល<នឹងរក�aរបបផ្តល់ÄÅរß�បh�ះ ក្នុងរយៈ;�ល 
.�ង។ -រផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី +នតិច°�ើយ°\មជនបទ និងឧបសគ្គ��្ស�ងVៀត +នBBំង 
-របញ្ជូន�រ~�យុទ្ធ©-រ ឲ�្យ+នÍដល់N\និងអ្នក7�tំtរក°\មជនបទ និងតំបន់ 
âច់ r�yល \មរយៈទូរទស�្សន៍ ��ល$.�ព័ន្ធ ផ�្សព្វផ�aយNន.�សិទ្ធXពបំផុត©;�ល 
បច្ចុប�្បន្ន។  អ្នកនិពន្ធ+នផ្តល់មតិ¬ -របន្តយុទ្ធ©-រពិត$Nន.�Mជន៍  ប៉ុÜ្ត�ក៏���វm©¬ 
½�ុមLល<មិន@ �ន់��+នទទួល និងអនុវត្ត\មរOៀបរបបផ្តល់ÄÅររល្អ.�®ើរដល់កុNរ
�ះV� គឺ7�មtំងរក�aរOៀបអនុវត្តល្អ h�ះក្នុង;�លយូរអA្វ�ងVៀតផង។ 

ជំពូក ៥ ពិនិត�្យYើmតុសំJន់ៗ~�-រអភិវឌ�្ឍស¹�ប់x�ប់{3 Xពអំ,យ ផល ដល ់ 
ជន½�ី½�~� ចំ�យ�mរណៈYើ-រអប់រំ។ Tong and Phay +ន ̧ �ើ-រវិXគ ពី ទំហំ 
អត្ថ.�Mជន៍-(Benefit-incidence analysis: BIA) �ើម�្បី ºយត»្ល�Xពអំ,យផលដល់ 
ជន½�ី½�~�ចំ�យ �mរណៈYើវិស័យអប់រំ©;�លបច្ចុប�្បន្ន និង គន់គូរពីទំហំអត្ថ.�Mជន៍ 
��លx�¨�រស្ថិតក្នុង ½�ុមNនក��ិតÂ�ក់ចំណóលខុសៗ{3 Äចទទួល+នពីកំbើន®្មើXព{3 
~�ចំ�យ�mរណៈ ក្នុង-រអប់រំtំងបីក��ិត គ ឺ បឋមសិក�a (¬3ក់ទី១-៦) មធ�្យមសិក�a  
បឋម ភូមិ (¬3ក់ទី៧-៩) និងមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ (¬3ក់ទី១០-១២)។ លទ្ធផល វិXគ  
បjôញ  ¬ ចំ�យ�mរណៈ ©;�លបច្ចុប�្បន្នÍYើ-រអប់រំក��ិតបឋម សិក�a $ទូÍ º 
អំ,យ     ផល ដល់ជន½�ី½� C�ះx�¨�រ½�ី½�ទទួល+នអត្ថ.�Mជន៍��ើន$ង x�¨�រ   
ធូរmរ អំពី ចំ�យtំងអស់h�ះ។ រីឯ លទ្ធផលស¹�ប់ចំ�យYើមធ�្យមសិក�a បឋម  ភូមិមិន 
សូវ    ល្អ ដូ&្ន�ះV� ប ៉ុÜ្ត�ក៏°��អំ,យផល $ងដល់ជន½�ី½���រ។ ចំëះ ចំ�យ Yើមធ�្យម    
សិក�a ទុតិយភូមិវិញ គឺមិនសូវច�?ស់�ស់ V�។ ពិត�ើយ ¤�Äច សន្និâãន +ន ¬ -រព)�ីក  
ចំ�យ �mរណៈ°ក��ិតមធ�្យមសិក�a ទុតិយភូមិ  ºផ្តល់ អត្ថ.�Mជន៍ ដល់  x�¨� រNន  
ជីវXព    មធ្យម $ងx�¨�រ½�ី½�បំផុត ឬធូរmរបំផុត។ ��តុផល មួយក្នុង Ýឿង h�ះគឺ ស¹�ប់ 
x�¨�រ ½�ី½� បន្ទុក ចំ�យ~�-របញ ្ជូនកូនÍ��Ýៀន ºខ្ពស់ J�ំង ;�ក ចំT�ក ឯ  ស¹�ប់ 
x�¨�រធូរmរវិញ ¤�ចូលចិត្តបញ្ជូនកូនÍ��ឯកជន $$ង �� រដ្ឋ។ អ្នក និពន្ធ  ផ្តល់ 
មតិ¬  ជ��ើសLលនM+យ �ើម�្បីប&្កើន Xពអំ,យផល ដល់ជន½�ី½�~ � ចំ�យYើ 
-រអប់រំគឺ គួរគិតគូរ D�à�ក V�្បើងវិញនូវថវិ-អប់រំ©;�លបច្ចុប�្បន្ន ដូច$ -រß�ងà�ក ចំនួន  
Xគរយថវិ-��ើន $ងមុនស¹�ប់ក��ិតបឋមសិក�a និងពីC�ះ ºប&្កើន Xពអំ,យ ផល  
ដល់ជន½�ី½�~�ចំ�យ�mរណៈ។ ប៉ុÜ្ត�ស¹�ប់មធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិវិញ ចំ�យ 
�mរណៈ  ��លNន��ប់គួរត��ង់ទិសឲ�្យ+នល ្អ$ងមុន �ើម�្បីផ្តល់អត្ថ.�Mជន៍ ដល់ x�¨�រ 
½�ី½� $ព®ិ�ស°តំបន់ជនបទ។ ចំណ ុចh�ះÄចi្វើÍ+ន\មរយៈ -រ�្ទ�រ�ច់Â�ក់ Nន 
លក្ខខណEស¹�ប់ជន½�ី½�, អន្តBគមន៍$សNFរៈ (ដូច$កម្មវិធីផ្តល់ÄÅរ ° �� Ýៀន) ឬក៏ 
-រផ្តល់ជំនួយ{ំ¼�ដល់-រសិក�aស¹�ប់ជន½�ី½�°\មជនបទ $�ើម។
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៤. 
រabស់ប្តូរក្នុងកសិកម្ម                                                                                                            

-រ��ស់ប្តូរក្នុងកសិកម្មNនស-0នុពលធំi�ង�ើម�្បី-ត់បន្ថយXព½�ី½� និងYើកកម្ពស់ 
កំbើន ស¹�ប់x�ប់{3។ កសិកម្ម°កម្ពុ$Nន-រ��ស់ប្តូរy៉ងYឿនក្នុងពីរបីទសវត�្សរ៍ កន្លង 
មកh�ះ WយNនកំbើនy៉ងJ�ំងtំងក្នុងទិន្នផល និងផលិតកម្ម។ } ្អ�កYើGគជ័យh�ះ 
កម្ពុ$Nនស-0នុពល ធំi�ង�ើម�្បីប&្កើនផលិតXព7�មVៀត។ �ើយ-រថយចុះចំនួនXគរយ 
ពលករប��ើ-រjរក្នុងវិស័យកសិកម្ម នឹងបI្ច�ញកN �ំងពលកម្មអតិÝ�កស¹�ប់-រ ព)�ីក  
ឧស�aហកម្ម និងពិពិធកម្ម®�ដ្ខកិច្ច។ គ ឺក្នុងបរិបទh�ះ�ើយ ��ល ជំពូក ៦,  ៧ និង ៨ ពិនិត�្យ ពី 
ប�ô .�ឈម និងជ��ើសLលនM+យ©© ស¹�ប់-រប&្កើនទិន្នផលកសិកម្ម។

r�ូវអង្ករNនចំT�កជិតដល់ ៤០% ~�ត»្ល�បÜ្ថ�ម}្ន�កកសិកម្មរបស់កម្ពុ$ ក្នុង23ំ២០១០ 
(NIS 2011)។ ដូ&្ន�ះ -រប&្កើនទិន្នផលr�ូវ$ក\ 00ំ+ច់ ស¹�ប់ឲ�្យNន-រ��ស់ប្តូរYឿន 
ក្នុងកសិកម្ម។ ក្នុងជំពូក ៦ oក Theng and Flower +នពិនិត�្យពី ÄទិXពLលនM+យ 
ដ៏0ំ+ច់ៗ �ើម�្បីស��ចកិច្ច-រh�ះ។ កសិករâំr�ូវXគ��ើន°កម្ពុ$ Nនដីâំដុះតូច។ 
ប©%ប់ពី +នវិXគ ល្អិតល្អន់ពីឧបសគ្គ ��លកសិករតូច\ច���វ.�ឈមមុខក្នុង-រប&្កើនទិន្នផល 
Theng and Flower រក9ើញ¬ គុណXពពូជr�ូវអន់ ចំ�យខ្ពស់Yើmតុចូល (Wយ�រ 
ទីផ�aរជី{|ន.�សិទ្ធXព) -រß�ងà�កមិន.�កបWយសមធម៌នូវដីកសិកម្ម និងកង្វះព័ត៌Nន 
អំពី ទីផ�aរr�ូវអង្ករ គ ឺ$ឧបសគ្គ ចម�្បង��លBBំងដល់-រប&្កើនទិន្នផល និងផលិតកម្មr�ូវអង្ករ 
°កម្ពុ$។ �ើម�្បី-ត់បន្ថយ ឧបសគ្គtំងh�ះ អ្នក��វ��វ +នផ្តល់មតិឲ�្យi្វើសNហរណកម្ម 
\ម=�្ស�បញ�្ឈរ-ន់��.�®ើរYើ ផលិតកម្ម\មរយៈ  -រផ្គត់ផ្គង់y៉ងVៀងtត់នូវ @�ប់ពូជ Nន 
គុណXពល្អ, -រផ្តល់®�º.�ឹក�a Mបល់+នtន់;�ល, -រផ្តល់Â�ក់កម្ចី ស¹�ប់ វិនិMគ 
ក��ិតកសិâãន, -របន្ធូរបន្ថយ-ររឹតត�្បឹត សព្វÓ្ង�Yើ-រ©ំចូលជី និង-រព)�ឹង អនុវត្តច�?ប់ 
x�ប់x�ងគុណXពជី។  -រផ្ដល់Mបល់ ��្ស�ងVៀត រួមNន -រYើកកម្ពស់ ទំ©ក់ទំនង \ម 
=�្ស��្ត�ករºងអង្គ-រកសិករ និង½�ុមហ៊ុនចុះ កិច្ចសន�� i្វើកសិកម្ម និង វិmន-រ ផ្តល់កម្មសិទ្ធិដី
កសិកម្មដល់កសិករN3ស់ដីតូចៗ។ �ើម�្បីឲ�្យ LលនM+យtំងh�ះ ផ្តល់ផល.�Mជន៍ +ន 
��ើន$អតិបរN អ្នកនិពន្ធ+នប�3ក់ពី ត���វ-រឲ�្យNន -រស��បស��¨ល -ន់��ល្អរºង½�សួង 
និង��ប័នរដ្ឋ$ប់ÿក់ព័ន្ធ �ើម�្បីឲ�្យ កសិករតូច\ច Äច+ន¸�ើÂ�ស់®�ºកសិកម្មឧបត្ថម្ភWយ 
រâãភិ+ល \មរយៈ®�ºកម្ម K�ក &�ញចូល��មួយ របស់រâãភិ+ល។

ក្នុងជំពូក ៧ Theng and Khiev +ន>0ត$សំJន់Yើ ទីផ�aរជី និងមi��+យm©¬ 
ºNនគុណXពស¹�ប់§�លំអផលិតXពកសិកម្ម។ ទីផ�aរជី°កម្ពុ$ $ទីផ�aរ®�រី និង{|ន 
LលនM+យស¹�ប់-រÿរ ឬអនុñ�ះដល់êងច½�ផលិតជីក្នុងr�ុកV� Wយ រâãភិ+ល   
អនុ�្ញតឲ�្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជី.�កួត.�N�ង{3YើÓ្ល� និងគុណXព °x�ប់ក��ិត~�=�្ស � ចjçក់ផ្គត់ផ្គង់។ 
-រផ្គត់ផ្គង់ជី+ន:ើន�ើងy៉ងYឿន �ើម�្បីP្លើយតបÍនឹងកំbើនត���វ-រ។ ផលចំb�ញ 
Íអ©គតក្នុងផលិតកម្មដំ�ំ រំពឹង¬ទទួល+នXគ��ើនពីកំbើន ទិន្នផល �ើយជី�ើរតួ©ទី 
y៉ងសំJន់°ក្នុង�ះ។ \ម-រវិXគពីឧបសគ្គBBំង.�សិទ្ធXពទីផ�aរជី°កម្ពុ$ អ្នកនិពន្ធ 
ផ្តល់មតិឲ�្យi្វើកំT�ទ��ង់បីy៉ង គ ឺ i្វើឲ�្យ�មញ្ញនូវបទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធីផ្តល់Ä$ Qប័ណ្ណ ©ំចូល, 
លុបបំ+ត់-រក��ិតចំនួនðនYើអ្នក©ំចូល, និង ព)�ីក -រ��វ��វវិទ���r្ត� និង®�º 
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�mរណៈផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម \ម -រប&្កើន ចំ�យ�mរណៈ�ើម�្បី§�លំអ 
.�សិទ្ធXព ̧ �ើ Â�ស់ ជី របស់កសិករ។ វិmន-រtំង h�ះ Äច  ជួយ+ន��ើន�ស់ក្នុង-រប&្កើន 
ទិន្នផលកសិកម្ម ពីC�ះបរិNណ និង.�សិទ្ធXព~ � -រ¸�ើÂ�ស់ ជីក្នុងកសិកម្ម°កម្ពុ$ 
º°tប$J�ំង Oើiៀបនឹង.�V�សជិតJង។ 

ជំពូក ៨ >0តYើ -រវិXគពីតួ©ទី~�-រផ្តល់®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម (ដូច$ 
-រS�ើសÝីសពជូ, ជីគីមី និង-រ¸�ើÂ�ស់¬3ំសN �ប់សត្វចT�, -រx�ប់x�ងទឹក, -រi្វើជីកំប៉ុស, 
និងវិធីâំដុះ) �ើម�្បីជួយស��¨លដល់-រអនុវត្តរOៀបi្វើកសិកម្មល្អៗ និងប&្កើនទិន្នផលកសិកម្ម។ 
មកទល់សព្វÓ្ង� -រសិក�aតិចតួច��ល+នព��yមបក��យពីឥទ្ធិពល~�-រផ្តល់®�º 
ផ�្សព្វផ�aយ កសិកម្មÍYើទិន្នផលកសិកម្ម°កម្ពុ$។ Wយ¸�ើÂ�ស់ទិន្នន័យYើ��ើន23ំ +នពី 
អ&្ក�តi្វើ�ើងWយ CDRI ក្នុង23ំ ២០០៨ និង ២០១១ ក្នុង ៩ភូមិ ស្ថិតក្នុងតំបន់ភូមិ�r្ត� 
បួនធំៗ គឺ តំបន់ទំ©បទh្ល�À�គង្គ តំបន់ទំ©បទh្ល��ប តំបន់ខ្ពង់Bប និងតំបន់P្ន�រ រួមផ�្សំនឹង  
វិធី�្រស្តស្ថិតិ$��ើន.�ì�ទផង�ះ  អ្នកនិពន្ធ Keo and Theng +ន��វ��វ9ើញ¬ 
®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម ជះឥទ្ធិពល$វិជ្ជNនÍYើទិន្នផលr�ូវ។ ប៉ុÜ្ត�Wយ�រ 
ចណំចុខ្វះJតខ្លះក្នងុទនិ្ននយ័, -រល+ំកºស.់ �ងឲ�្យ+ន��មឹ���វនវូ.�សទិ្ធXព~�®�ºផ�្សព្វផ�aយ 
ប&្ច�កV�សកសិកម្ម, ប�ôកសិករអនុវត្ត��មួយXគ~�ប&្ច�កV�ស/គំនិតX្ន�.�ឌិតថ្មីJងកសិកម្ម, 
និង-ររំលងYលនូវឥទ្ធិពលខ្លះ~�®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម°ក្នុងទិន្នន័យអ&្ក�ត Vើប 
©ំឲ�្យឥទ្ធិពល~�®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម��ល+នស&្ក�ត9ើញ មិនNន�រៈសំJន់  
Jងស្ថិតិV�។ លទ្ធផលß�បh�ះ9ើញNន$ទូÍ°ក្នុង -រសិក�ar��ៀង{3��ល+នi្វើ�ើង 
°.�V�ស��្ស�ងVៀត។ Wយ-រសិក�aß�បh�ះVើបNនអនុវត្ត°ក្នុងបរិបទកម្ពុ$ អ្នកនិពន្ធ 
+ន ប�3ក់¬ ���វNនភស្ដុ\ង��ើន7�មVៀត VើបÄចºយត»្ល�+ន��ឹម���វ។

៥. ចីរ3ព៖ 
រf���gលh
សiតុ និងបរិ)*ន

កម្ពុ$jយរងñ�ះ $J�ំងWយ�រ  ឥទ្ធិពលÄ½�ក់~�-រg�.�¨លÄ-សmតុ។ 
កម្ពុ$  Nនបឹងទh្ល��ប និងទh្ល�À�គង្គ ��លតX 3ប់{3Wយទh្ល��ប ��លNនរបប ជល�r្ត� 
��មយួខុស¤� គ ឺទសិ<ទកឹហរូ��សប់្តរូÄr�យ័Yើកម្ពសទ់កឹ °ក្នងុ ទh្ល�À�គង្គ (ហរូព ីទh្ល�À�គង្គ 
Íបឹងទh្ល��បក្នុងរដូវវស�a និងពីបឹងទh្ល��ប Íទh្ល�À�គង្គវិញ °�ើម រដូវÂ�ំង)។ 
Xពjយរងñ�ះWយទឹកជំនន់Wយ�រ លក្ខណៈភូមិ�r�្ត គួបផ�្សំនឹង-រg�.�¨ល 
Ä-សmតុ និងកង្វះ -រអភិវឌ�្ឍ��âãរច©សម្ព័ន្ធសមr�ប°\មជនបទ i្វើឲ�្យទឹកជំនន់ និង 
ñ� ះBំងស្ងួតជះឥទ្ធិពល-ន់��ធ្ងន់ធ្ងរ�ើងÍYើ.�$ជន ��លពឹង} ្អ�កYើធនmនធម្ម$តិ 
~� បឹង ទh្ល��ប (CDRI 2013)។ ម��៉ងVៀត -រអភិវឌ�្ឍ®�ដ្ឋកិច្ច និងកំbើន.�$ជន°ក្នុង 
ពីរ បី ទសវត�្សរ ៍ចុងÆ�យh�ះ +នi្វើឲ�្យ -របំXយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់:ើនV�្បើងy៉ងJ �ំង Wយ�រ  
សកម្មXពកសិកម្ម និងឧស�aហកម្ម។ !ះបី-របំXយឧស្ម័នh�ះគិត$ចំនួន ðន  ° Nន  
តិច �ស់ក្តី ក៏គួរNន-រP្លើយតបy៉ង 2ប់រហ័សចំëះ -រគំBមកំ$�ងh�ះ។ Wយ ��តុ 
h�ះ ជំពូក ៩ និង ១០ +ន>0តYើ ប�ô ចីរXព~� បរិ��ន Wយពិនិត�្យYើ .�mនបទ ដ៏ សំJន់ 
ពីរ គឺ អភិ+លកិច្ចទឹក°បឹងទh្ល��ប និង លទ្ធXព-ត់បន្ថយâន-បូន ~�វិស័យ V�សចរណ៍ 
°កម្ពុ$។ 
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ជំពូក ៩ oក Chem and Kim +នពិនិត�្យពីផលប ៉ះÿល់គួបផ�្សំ{3 ~� -រg�.�¨ល 
Ä-សmតុ និង-រ��ស់ប្តូរក្នុង.�ព័ន្ធធម្ម$តិបង្ក�ើងWយសកម្មXពមនុស�្ស (ដូច$ -រ-ប់ 
បំ��ញ 	�[ើ និង-រអភិវឌ�្ឍ��âãរច©សម្ព័ន្ធ) ÍYើធនmនទឹក និងអភិ+លកិច្ច ទឹក°ក្នុង 
Äងបឹងទh្ល��ប។ Wយពឹង}្អ�ក$សំJន់Yើវិធី�r្ត�Nន-រចូលរួម \មរយៈ សិ-��� 
ពិñ�ះMបល់¬3ក់ឃុំ °é�ត្ដកំពង់ធំ ëធិ៍�ត់ និងកំពង់23ំង, អ្នក��វ��វ+នរក9ើញ 
តំបន់jយជួបñ�ះមហន្តBយ°ក្នុងÄង និង+នºយត»្ល�ពី.�ì�ទ Xពញឹក]ប់ និង Xព 
ធ្ងន់ធ្ងរ~�ñ�ះធម្ម$តិ។ ផលប ៉ះÿល់~�-រg�.�¨លÄ-សmតុ  Äចà�ក&�ញ $ បួន½�ុម 
គឺ ទឹកជំនន់ ñ�ះBំងស្ងួត ខ�្យល់ព�្យុះ និង ជំង ឺឆ្លងBលâល។ ñ�ះធម្ម$តិtំងh�ះ :ើត�ើង 
°តំបន់Äង®្ទើរÝៀងBល់23ំ °ពីរទសវត�្សរ៍កន្លងមកh�ះ  Yើក_�ង��ក្នុង23ំ២០០៣ និង 
២០០៨ �ើយ¤�យល់¬ º-ន់��ញឹក]ប់ និង-ន់��J�ំងV�្បើង ពីមួយ23ំÍមួយ23ំ។ 
.�$ជន°\មមូលâãនយល់¬ ទឹកជំនន់Nនលក្ខណៈញឹក]ប់ និង ធ្ងន់ធ្ងរ$ង ñ�ះធម្ម$តិ 
��្ស�ងVៀត��លបង្កWយ-រg�.�¨លÄ-សmតុ �ើយប© %ប់មកគ ឺ ñ�ះBំងស្ងួត។ Wយ 
មូល��តុh�ះ អ្នកនិពន្ធ+នផ្តល់មតិពី ត���វ-រ (១)T�©ំប&្ច�កV�សកសិកម្មថ្មីៗ��លជួយឲ�្យ 
កសិករÄចស��បខ្លួនÍនឹង  -រ:ើតNន-ន់��ញឹក]ប់នូវ រយៈ;�លNនì្លៀងm �ក់��ើន;�ក 
ឬតិច;�ក (ពីC�ះ-រg�.�¨លÄ-សmតុ +នi្វើឲ�្យ g�.�¨លរបបទឹកì្លៀង) (២)ក�ង 
យន្ដ-រ និង}�ន-រ.�កបWយ.�សិទ្ធXពស¹�ប់ 8�ៀមទប់ទល់ñ�ះមហន្តBយ, 0ត់វិmន-រ 
P្លើយតប និងដំbើរ-រÝ ីបV�្បើងវិញ (៣)Yើកកម្ពស់-រយល់ដឹងអំពី -រg�.�¨លÄ-សmតុ 
និងផលប៉ះÿល់  របស់º°\មភូមិ និងឃុំ (៤)ស��បស��¨ល }�ន-រP្លើយតបនឹង-រg�.�¨ល 
Ä-សmតុ °ក��ិត ឃុំ r�ុក និងé�ត្ត (៥)>0តកិច្ច.�ឹងg�ងបន�្សុំាខ្លួន និងសa��ះប©%ន់   
ស¹�ប់ ជួយដល់.�$ជន½�ី½�បំផុត និងjយរងñ�ះបំផុត។

ក្នុងជំពូក ១០ អ្នកនិពន្ធវិXគពីផលប ៉ះÿល់}្ន�កបរិ��ន~�កំbើនវិស័យ V�សចរណ ៍   
y៉ងYឿន និងផ្តល់មតិពីវិធីi្វើឲ�្យកំbើន�ះជួយព)�ឹងចីរXពបរិ��នបÜ្ថ�ម  Vៀត។ អ្នក 
និពន ្ធ  +នរំលឹក¬ ចំនួនì្ញៀវV�សចរ$តិនិងអន្តរ$តិ, ស�្ឋ{រ រមណីយâãន ½�ុម ហ៊ុន 
Ä-សចរណ៍��្ស�ងៗ ��លផ្តល់-រcះ�ើរ មក-ន់និង°ក្នុង .�V�ស កម្ពុ$ s�មtំង  
®�ºកម ្ម  V�សចរណ៍ÿក់ព័ន្ធ ��្ស�ងVៀត កំពុងរីកដុះâលy៉ងYឿន និង Äច âក់   សN dធ 
y៉ង J�ំង   ÍYើធន mនក្នុងr�ុក ដូច$ ¬មពល ឥន្ធនៈហ្វូសុីល ទឹក ®�្បៀង ÄÅរ និង 
ដីធ្លី។ ផលប ៉ះÿល់ប©%ប់បន�្សំ~�-រអភិវឌ�្ឍ ឧស�aហកម្មV�សចរណ៍ (ដូច$ -រ ថយ ចុះ  
ធនmន  ធម្ម$តិ និងកំbើនâន-បូន) ���វ�� x�ប់x�ងឲ�្យ+ន .�សិន O ើចង ់ ឲ�្យ  ឧស�aហកម្ម  
V�សចរណ៍  °កម្ពុ$NនចីរXព។ ÄទិXព©© រួមNន វិmន  -រប&្កើន .�សិទ្ធXព  ̧ �ើÂ�ស ់ 
¬មពល°\មស�្ឋ{រ "e�តង", -រព)�ីក  ¬មពល ក:ើត �ើងវិញ $ពិ®�ស  ¬មពល 
s�ះÄទិត�្យ, -រÝៀបចំតំបន់V�សចរណ៍ ឲ�្យ សម�្បូរß�ប, -រ§�លំអ  បទ បញ្ញត្តិ  ឧស�aហកម្ម និង 
-រក�ងយុទ្ធ�r្ត� x�ប់1�ុង2�យមួយ  �ើម�្បី Yើក កម្ពស់   ឧស�aហកម ្ម V�សចរណ៍   ��ល 
ជួយ   រក�aបរិ��ន។ $សំ�ងល្អ កម្ពុ$Nន ស- 0នុពល  ធំi�ង  ក្នុង-រi្វើ ពិពិធកម្ម  វិស័យ 
V�សចរណ៍ ��ពីតំបន$់O�តិកភណEពិភពoក �ើម�្បី  i្វើ  ឲ�្យ   សN dធYើ បរិ��ន °ជុំវិញ តំបន់ 
tំង�ះ ស្ថិតក្នុងក��ិត Äចx�ប់x�ង +ន។ កម្ពុ$ ក៏Nន  លទ្ធXព ធំi�ង   ក្នុង -រអភិវឌ�្ឍ វិស័យ 
��កូV�សចរណ៍ ��រ ��លÄចជំរុញ កំbើន ប&្កើត -រjរ �ើយ ជួយ -រÿរ ធនmនធម្ម$តិ 
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ដូច$ 	� ទឹក និង សត្វ	�។ ©បច្ចុប�្បន្ន -រអភិវឌ�្ឍ វិស័យ h�ះ °កម្ពុ$ ° យឺតy៉វ $ង .�V�ស 
ជិតJង ដូ&្ន�ះ°Nនសកម្មXព $��ើនVៀត��ល កម្ពុ$ ���វអនុវត្ត។ 

៦. អភិ�លកិច្ច៖ វិមជ�្ឈ
រFមl�ប��9ធិបn�យ�្យ

កម្មវិធីវិមជ�្ឈ-រ\មß�ប.�$ធិបÒ�យ�្យ°កម្ពុ$ +នផ្តល់លទ្ធផលច��ុះ។ កម្មវិធីh�ះ 
+នជួយ ប&្កើតរបបនM+យពហុបក�្ស \មរយៈ-រប&្កើតឲ�្យNន½�ុម.�ឹក�aមូលâãន ពហុបក�្ស  
��ល .�$ជន+ន¯ះ#3ត S� ើស\ំងWយ�%ល់។ !ះy៉ងh�ះក្តី វិមជ�្ឈ - រ    នM+យ 
មនិ��ន  សទុ្ធ��Nនគបួផ�្សWំយវមិជ�្ឈ-រសុជីf�}្ន�កកចិ្ច-ររដ្ឋ+ល និង ហរិញ្ញវត្ថ ុ�ះV�។ ប�ô 
h�ះ +នBBំងដល់រដ្ឋអំ�ច¬3ក់Æ�ម$តិ  ក្នុង-រ�ើរតួ©ទីឲ�្យ+នធំដុំក្នុង-រ អភិវឌ�្ឍ  ®�ដ្ឋកិច្ច-
សង្គមកិច្ច (CDRI 2013)។ °ក្នុងបរិបទh�ះ ជំពូក ១១ +ន>0តYើ ឥទ្ធិពល ~�កម្មវិធីវិមជ�្ឈ-រ 
និងវិសហមជ�្ឈ-រ (D&D) ÍYើ ".�$ធិបÒ�យ�្យXវូបនីយកម្មក្នុង-រi្វើ ®�ចក្តីស��ច ចិត្ត"  
°¬3ក់Æ�ម$តិ tក់ទងនឹង គណh�យ�្យXព -រតំ�ង និង-រP្លើយតប។ ចំT�កឯ ជំពូក 
១២ ពិនិត�្យពីទំ©ក់ទំនង និងអន្តរកម្មរºងr�tប់ពីរ~�រដ្ឋ+ល¬3ក់Æ�ម$តិ គ ឺ Ä$ Qធរr�ុក 
និង½�ុម.�ឹក�aឃុំ។ 

ក្នុងជំពូក ១១ Kim and Hort បjôញនូវករណីសិក�aមួយស្តីពី គh�ង¯ះs�ំ.�ទល់ 
ទ h្ល��ប (TSDP)។ គh�ង TSDP ��ល+នអនុវត្ត0ប់ពីÿក់ក�្ខល23ំ២០១០ ដល់2 3ំ 
២០១១ h�ះ +នអនុវត្ត�ើង�ើម�្បីទប់� ្កត់-រ-ប់បំ��ញ	 �[ើបន្តVៀត°តំបន់  បឹង  
ទh្ល��ប Wយមិន បំÿន Yើ សិទ្ធិកសិករមូលâãនក្នុង-រ �̧ើÂ�ស់ដីj�របស់ពួក¤� ។ 
គh�ង      h�ះNនបំណង កំណត់s�ំ.�ទល់$ក់�ក់ មួយរºង	�លិចទឹក (រក�aទុក$ តំបន់   	� 
-រÿរ) និងតំបន់âំដុះ r�ូវ�ើងទឹក (��លកសិករ Nនសិទ្ធិ¸�ើÂ�ស់ស¹�ប់ -រ âំដុះ)។ 
Wយ¸�ើឯក�រtក់ទងនឹង គh�ង TSDP h�ះ និងលទ្ធផល+នពី សN Fសន ៍ $មួយ   
មk�្តីរâãភិ+ល កសិករមូលâãន និងÀ�គំនិតមួយចំនួន អ្នកនិពន្ធ Kim and Hort +ន  ºយ  
ត»្ល�Yើ "ដំbើរ-រ.�$ធិបÒ�យ�្យ" ~�-រអនុវត្តគh�ង TSDP។ }្អ�កY ើ ភស្តុ\ង  ��្ស�ងៗ 
$��ើន អ្នកនិពន្ធ+ន សន្និâãន¬ គំនិតផ្តួច�្តើមh�ះ $ដំbើរ-រពី  Y    ើ Í Æ�ម  ច�?ស់�ស់ 
មួយ ��លមk �្តីរâãភិ+ល ក�្ខល  +នកំណត់ s�ំ��ន  អនុវត  ្ដដ    ល ់ ¬3ក់ Æ�ម។ .�$ ពល  រដ្ឋ 
មូលâãន និងអ្នកតំ�ង $ប់#3ត   Nន-របjôញគណh�យ�្យXព ចំëះ  ខ្លួន -រ តំ�ង ឬ 
-រP្លើយតបតិចតួច ក្នុង-រអនុវត្តគh�ង TSDP។ Ä$Qធរ មូលâãន  ��ង���វ +ន �ត ់&�ញ ពី 
គh�ង  WយX3ក់jរ TSDP ��ល¬3ក់ ½�សួង +ន 0ត់ \ំង �ើយមិន Nនអ្នក តំ�ង~�Ä$ Qធរ 
មូលâãន°ក��ិត�មួយ +ន&�ញមុខ មកតំ�ង  ផល.�Mជន៍របស់ កសិករâំr�ូវលិច 
ទឹក °\មមូលâãន��ល+ន រងñ�ះ ធ្ងន់ធ្ងរ ពី-រផ្តួច�្តើម  អនុវត្តគh�ងh�ះ�ើយ។ Kim 
and Hort +នសន្និâãន¬ "... កំT�ទ��ង់ អភិ+លកិច្ច  មិនNន ឥទ្ធិពលល ្អគួរឲ�្យកត់សN �ល់V� 
ក្នុង  -រព)�ឹង លទ្ធិ.�$ធិបÒ�យ�្យ °.�V�ស កម្ពុ$ �ើយ គណh�យ�្យXព -រតំ�ង និង 
-រP្លើយតបចំëះត���វ-ររបស់ .�$ជន គ ឺ ���វ+ន   ជំនួស Wយ  -រ Lរព \ម ប�3 ពី ¬3ក់Yើ 
មក  ¬3ក់  Æ�ម"។

ក្នុងជំពូក ១២ oក Chheat +ន �̧ើÂ�ស់ទិន្នន័យ និងព័ត៌Nន+នពីអ&្ក�តi្វើ�ើងWយ 
CDRI ស្តីពី តួ©ទី និងទំនួលខុស���វ  ~�r�tប់��្ស�ងៗ{3~�រដ្ឋអំ�ច¬3ក់Æ�ម$តិ (Chheat 
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et al. 2011) និងសNFសន៍ថ្មីៗ$បន្តមកVៀត �ើម�្បីកំណត់ពី អន្តរទំ©ក់ទំនងរºងក��ិតឃុំ/ 
សj្កត់ (CS) នឹង r�ុក/½�ុង/ខ័ណE (DMK)។ -រសន្និâãនដ៏សំJន់មួយ គ ឺ អន្តរកម្មរºង 
r�tប់ tំងពីររបស់រâãភិ+លtក់ទងនឹង តួ©ទី -រតំ�ង និងគណh�យ�្យXព +ន ជួប 
ប�ô Wយ�រកង្វះ-រយល់ដឹងទូÍ អំពី =�្ស�ប© %ត់s�ំ��នគណh�យ�្យXព រºង ពួក¤�។  
Ä$Qធរ DMK Xគ��ើនគិត¬ ពួក¤�ទទួលខុស���វចំëះ.�$ពលរដ្ឋក្នុង ��នសមត្ថកិច្ចខ្លួន 
រីឯ½�ុម.�ឹក�aឃុំ/សj្កត់Xគ��ើន ��ល$តំ�ងS�ើស\ំងWយ -រ¯ះ#3ត �%ល់ ពី  
សំ�ក់  .�$ជន  រំពឹង¬ មk�្តី DMK ���វNនគណh�យ�្យXព ចំëះខ្លួន $ចម�្បង គឺមិន��ន 
ចំëះ .�$ជនអ្នក¯ះ#3ត�ះV�។ Wយ�រ-រយល់K�ទ�្បំh�ះ CS និង DMK  មិនÄច 
ស��បស��¨ល សូម�្បីYើតួ©ទីខ្លះៗ��លពួក¤����វបំ;�ញ ក្នុង-រអភិវឌ�្ឍមូលâãន និង 
-រផ្តល់  ®�º�mរណៈ។ ចំណុចh�ះ បjôញពីត���វ-រ$ប© %ន់ នូវ -រកំណត់តួ©ទី ទំនួល 
ខុស ���វ និងគណh�យ�្យXព របស់ពួក¤�នីមួយៗ។ ម��៉ងVៀត រដ្ឋអំ�ច ¬3ក់Æ�ម$តិ 
tំងពីរr�tប់h�ះ ក ៏���វ-រធនmនមនុស�្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ x�ប់@�ន់ �ើម�្បីក�ងសមត្ថXព របស់
ខ្លួនក្នុង-រផ្តល់®�º�mរណៈ និង-រអភិវឌ�្ឍ$ទូÍ។ 

៧. Z�ចក្តីសន្និpqន

សរុបមក ជំពូក©©ដូចតÍh�ះ +នទទួល� �ស់ពីសមិទ្ធផលដ ៏ធំi�ង��ល កម្ពុ$   
ស��ច+ន ក្នុងប ៉ុ©|នទសវត�្សរ ៍កន្លងÍh�ះ និងប�3ក់ពីជំÅនប©%ប់ និងមi��+យ ��្ស�ងៗ 
�ើម�្បី កំណត់នូវOៀបºរៈអភិវឌ�្ឍន៍��ល°®�សសល់���វអនុវត្តបន្តVៀត។ ឯក�រh�ះ គូស 
ប�3ក់  ពីត���វ-រ៖

• i្វើសNហរណកម្ម.�V�សកម្ពុ$ $មួយនឹង.�V�សជិតJង (-រតX 3ប់-ន់�� ល្អ, ®�º 
ភស្តុXរប��ើÿណិជ្ជកម្ម-ន់��.�®ើរ, និង រOៀបរបបi្វើជំនួញ jយr�ួល ស¹�ប់  
វិនិMគិន)

• -ត់បន្ថយXពjយរងñ�ះ~�½�ុម.�$ជន½�ី½� និងជិត½�ី½� ( លទ្ធXព ̧ �ើÂ�ស់®�º
�mរណៈមូលâãន-ន់��.�®ើរ និងកម្មវិធី{ំÿរសង្គមរឹងNំល្អ)

• (អន្តBគមន៍ Nនចំ�យតិច និង.�សិទ្ធXពខ្ពស់ ដូច$ កម្មវិធីយុទ្ធ©-រផ�្សព្វផ�aយពី 
-រ  ផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�ម ស¹�ប់កុNរ  $�ើម)

• Yើកកម្ពស់លក្ខណៈស¹�ប់x�ប់{3 ~�ចំ�យYើ-រអប់រំ�mរណៈ (គិតគូរពី-រ�្ទ�រ 
សNFរៈ ឬ ថវិ-WយNនលក្ខខណE និងចំLល<)

• ប&្កើនទិន្នផលកសិកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់@�ប់ពូជគុណXពល ្អ, ទីផ�aរជី -ន់��Nន .�សិទ្ធXព និង 
®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម-ន់��.�®ើរ)

• m©ចីរXព}្ន�កបរិ��ន (សមត្ថXព-ន់��.�®ើរក្នុង-រស��បខ្លួននឹង -រg�.�¨ល 
Ä-សmតុ/ñ�ះធម្ម$តិ និង-រយកចិត្តទុកâក់-ន់��J�ំងYើ កំbើន  ®�ដ្ឋ កិច្ច 
e�តង) 

• ព)�ឹងវិមជ�្ឈ-រ (វិមជ�្ឈ-រ-ន់��� �ើន}្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋ+ល និង -រក�ង សមត្ថXព 
° មូលâãន)។
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-២-
កម្ពុ9 និងតំបន់ជុំវិញ - បVW��ឈម និងជu�ើស

Wយ ហុីង វុ\� និង lរី r្ត� ន្ច ១

១. Z�ចក្តី\្តើម៖ កម្ពុ9 និងតំបន់ជុំវិញ - "w�លx�yគួរឲ�្យ�ប់hរម្មណ៍"

°ÿក់ក�្ខល=�ធ្នូ 23ំ២០១៣ សÀ្ត�ច©យករដ្ឋម6្ត�ី ហ៊ុន ��ន +នដឹក©ំគណៈ  .�តិភូ 
រâãភិ+ល  Íចូលរួមក្នុង-រ.�ជំុកំពូលអបអរ�ទរខួប ៤០23ំ ~�ទំ©ក់ទំនងÄ�úន-ជប ៉ុន និង 
កិច្ច.�ជុំកំពូលÀ�គង្គ-ជប ៉ុន Yើកទី៥ °ទី½�ុងតូក�្យូ .�V�សជប ៉ុន។ ប© %ប់មក សÀ្ត�ច +នi្វើ 
ទស�្សនកិច្ច-រjរV្វ�Xគី$ផ្លូវ-រមួយ°.�V�សជប ៉ុន។ កម្មវិធី°ទី½�ុងតូក�្យ ូ $s�ឹត្តិ-រណ៍ 
ចុងÆ�យ~� កិច្ច.�ជុំកំពូល និង-រÝៀបចំ©©ក្នុងតំបន់ និងអនុតំបន់ក្នុង23ំ២០១៣ ��ល 
បjôញ នូវ-រចូលÿក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុ$ °ក្នុងសNគមផ្លូវ-រ��្ស�ងៗ និងយន្ត-រសហ.�តិបត្តិ-រ 
®�ដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ�្ឍន៍ដ៏សំJន់ៗ ដូច$ មÅអនុតំបន់À�គង្គ,  សNគម.�$$តិÄសុីÄ¤្ន�យ៍ 
(Ä�úន) និង
�ទិ-តំបន់Ä�úន ស្តីពីប�ôសន្តិសុខ, Ä�úនបូក៣ (ចិន, ជប ៉ុន និង កូÝ៉� Jង 
ត�្បូង), Ä�úនបូក៦ (ឥ� E, អូ�0�លី នងិ ញូហ�្សុឺ_�ន), កិច្ច.�ជុំកំពូលÄសុីបូÿ៌ (Ä�úន 
បូក ៦, រុស�្សុី និង សហរដ្ឋÄÀ�រិក) និង កិច្ចs�មm�ៀង ÿណិជ្ជកម្ម ®�រីV្វ�XគីÄ�úន��្ស�ងៗ ។ 
ម��៉ងVៀត  ក៏Nនគំនិតផ្តួច�្តើម សហ.�តិបត្តិ-រ និងសNហរណកម្ម®�ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ចុងÆ�យ 
បំផុតស្តីពី Xព$k�គូ ®�ដ្ឋកិច្ចx�ប់1�ុង2�យ ក្នុងតំបន់ (RCEP) ��ល} ្អ�កYើ សNជិក Xព  
ក្នុងÄ�úនបូក៦។ ទស�្សនកិច្ច° ទី½�ុង តូក�្យូh�ះ ក៏ស្ថិត°ចុង23ំមួយ ëរ;�ញWយXព \ន 
តឹង ក្នុងតំបន់ និងឆ្លង-ត់s�ំ��ន Yើប�ô  អធិបÒ�យ�្យXព$តិ និង��នដី tក់ទងនឹង .�V�ស Nន 
អំ�ច តូចធំក្នុងតំបន់។

មុន;�ល&�ញÍជប ៉ុន សÀ្ត�ច©យករដ្ឋម6្ត�ី +នស�្ត�ងក្តី+រម្ភYើXព\នតឹងរºង 
ជប៉ុន និង ចិន (Cambodia Daily 5 December 2013)។ សÀ្ត�ច+នអំÿវ©វឲ�្យ.�V�សtំង 
ពីរ  Nន -រអត់ធ្មត់ និង:ើនរំលឹកពី "ផលប៉ះÿល់ធ្ងន់ធ្ងរ និងមិនÄចនឹក�|នដល់" ស¹�ប់តំបន់ 
tំងមូល .�សិនOើពួក¤�i្វើសកម្មXពមិន.�កបWយទំនួលខុស���វ។ សÀ្ត�ច+នសង្កត់ធ្ងន់¬ 
កម្ពុ$$មិត្តល្អរបស់.�V�សtំងពីរ និង+នYើកVៀត¬ ជn�ះ ឬ-រ.�ឈមមុខ�មួយ 
រºង  .�V�សtំងពីរ នឹងNនផលប ៉ះÿល់អវិជ្ជNនដល់ជំនួយអភិវឌ�្ឍន៍ ÿណិជ្ជកម្ម និងវិនិMគ 
ស¹�ប ់.�V�ស លូត�ស់តិច$ង¤�©© ��ល$ សNជិកÄ�úន។ សÀ្ត�ច+នYើកទឹកចិត្តឲ�្យ 
Ä�úន�ើរតួ©ទីស��បស��¨លក្នុង-រជំរុញកិច្ចសន្ទ© $ពិ®�ស Ä�úនបូក៣ (ចិន ជប ៉ុន 
និង កូÝ៉�Jងត�្បូង) ��លកន្លងមកគឺ$ យន្ត-រដ៏សំJន់បំផុតស¹�ប់Ä�úន និង$ yន្តស¹�ប់ 
-រi្វើសហ.�តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ និងសNហរណកម្ម®�ដ្ឋកិច្ចÄសុីបូÿ៌។

ទស�្សនកិច្ច°ជប ៉ុន +នហុចលទ្ធផល$-រផ្តល់កម្ចីថ្មីៗនិង��ើនៗ ពី.�V�ស ជប៉ុន 
និង    -រ O្ត�$Q ចិត្តព)�ឹងកិច្ចសហ.�តិបត្តិ-រ}្ន�ក-រÿរ$តិ និង-រក�ងXព$k�គូ $ យុទ្ធ 

១ ហុីង វុ\� $អ្នក��វ��វ និង lរី r្ត� ន្ច $©យក.�តិបត្តិ °វិទ����ន CDRI ។ 



វិទ����ន CDRI/ស&្ខ�បរ+យ-រណ៍អភិវឌ�្ឍន៍.�0ំ23ំ២០១៣-១៤

�r្ត�។ ម6្ត�ី$ន់ខ្ពស់ក្នុងr�ុក និងអ្នកជំ©ញ-រ}្ន�កនM+យ-របរV�ស +នYើក ¬ 
"ចល© រឹត  ចំណង សហ.�តិបត្តិ-រ$មួយជប ៉ុនh�ះ មិន��ន$ស�្ញបjôញ ¬ កម្ពុ$�ន  មួយ 
ជំÅន &�ញពី .�V�សចិន��ល$សម្ព័ន្ធមិត្តសំJន់បំផុត និងវិនិMគិនធំបំផុតរបស់ខ្លួន�ះV�" 
(Phnom Penh Post 18 December 2013)។

មតិរបស់សÀ្ត�ច©យករដ្ឋម6្ត�ី និង-រវិXគរបស់ជំ©ញ-រ និង.�ព័ន្ធផ�្សព្វផ�aយ 
ជុំវិញ   ប� ô  ដូចJងYើ +នបjôញពីV្វ�ñ�ះ ��ល.�V�ស តូចៗ��ង�� Nន�រៈសំJន់$ 
យុទ្ធ �r  ្ត� ���វ  .�ឈមមុខ Wយ�រXព\នតឹងក្នុងតំបន់º°��o0ងំ �ើយជួន-ល ពុះ 
កp្ជ�ោល   �ើងVៀត ក្នុង;�ញមួយ23ំ២០១៣។ ជn�ះtំងh�ះ>0ត$សំJន់Yើប�ô��ន
ដី និង   អធិបÒ�យ�្យXព ��លអូសប©�យ$យូរមក�ើយ °��នសមុ¼�ចិនXគJងត�្បូង និង 
Xគ  Jង:ើត និង$ប់ ÿក់ព័ន្ធដល់.�វត្តិ�r្ត� ភូមិ�r្ត� និងច�?ប់ដ៏ស្មុគ�|ញ~�-រ ដb្ណើម  
Ñះ និង��នសមុ¼�។ ធនmនធម្ម$តិ$ស- 0នុពល°ក្នុងតំបន់ ជn�ះtំងh�ះ ស្ថិត Æ�ម  
-រអះÄងtមtរពី.�V�ស ចិន ជប ៉ុន កូÝ៉�Jងត�្បូង និង សNជិកÄ�úនខ្លះ។ ជn�ះ h�ះ 
ក ៏បjôញផង��រពី នM+យ~� .�V�សNនអំ�ចក្នុងតំបន់Äសុី+៉សុីហ្វិក និងÄសុីបូÿ៌ 
$ពិ®�ស -រ.�កួត.�N�ងក្នុងតំបន់ រºង ចិន និង សហរដ្ឋÄÀ�រិក និងរºង.�V�ស©©ក្នុងតំបន់ 
��ល Nនសម្ព័ន្ធXពជិតស្និទ្ធ$មួយ .�V�សធំtំងពីរ។

ទំ©ក់ទំនងស្មុគ�|ញ និងមិនសូវជិតស្និទ្ធរºងជប៉ុន និងកូÝ ៉�Jងត�្បូង Äចប ៉ះÿល់ ដល់ 
-រåឿន Yឿន និងសមិទ្ធលទ្ធXព~�កិច្ចs�មm�ៀងÿណិជ ្ជកម្ម®�រីចិន-ជប ៉ុន-កូÝ៉� �ើយ Äច 
Bំងស្ទះដល់   Lល<~�សហគមន៍®�ដ្ឋកិច្ចÄ�úន ក្នុង-រព)�ីកកិច្ចសហ.�តិបត្តិ-រ និង 
សNហរណកម្ម ®�ដ្ឋកិច្ច°តំបន់Äសុីបូÿ៌ (Madhur 2013)។ ក្នុង;�ល$មួយ{3 យន្ត-រ  
សហ.�តិបត្តិ-រ ®�ដ្ឋកិច្ច និងÿណជិ ្ជកម្មក្នុងតំបន់ថ្មីៗ ��លNនមហិច្ឆ\ខ្ពស់ និងÄច 
Nន -រគង{3 និង Xព.�កួត.�N�ង គឺNន Xព$k�គូ®�ដ្ឋកិច្ចx�ប់1�ុង2�យក្នុង តំបន់ 
(RCEP) និង Xព$k�គូ ឆ្លង-ត់តំបន់+៉សុីហ្វិក (TPP) ក៏i្វើឲ�្យ ទំ©ក់ទំនងក្នុងតំបន់ -ន់ � � 
ស្មុគ�|ញ�ើង��រ។ .�V�ស សNជិកÄ�úនមួយចំនួន +នចូលរួមក្នុងយន្ត-រ tំងពីរ h�ះ 
រីឯ.�V�សចិនNនតួ©ទីក្នុង យន្ត-រមួយ (RCEP) និងកំពុងគិតគូរ0ប់យក តួ©ទី ក្នុង យន្ត-រ 
មួយVៀត (TPP)។ RCEP °��$ÄទិXពមួយស¹�ប់កម្ពុ$��លNនÄ�úន $ មូលâãន 
សំJន់របស់ខ្លួន �ើយ ចិន កូÝ៉�Jងត�្បូង និង ជប ៉ុន ក៏ចូលរួមក្នុង�ះ��រ។ -រO្ត�$Q ចិត្ត $រួម~� 
RCEP ក្នុង-រភ្ជិត គN�ត }្ន�កអភិវឌ�្ឍន៍\មរយៈ សហ.�តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ និងជំនួយ ស¹�ប ់ 
.�V�ស លូត�ស់តិច$ង¤� ��ល$សNជិកខ្លួន i្វើឲ�្យ RCEP -ន់��Nនលក្ខណៈtក់tញ 
J�ំង �ើង។ !ះy៉ងh�ះក្តី .�សិនOើ.�V�សចិន ស��ចចិត្តចូលរួមក្នុង TPP �ះ កិច្ចសហ 
.�តិបត្តិ-រ និងសNហរណកម្ម ®�ដ្ឋកិច្ច ក្នុងតំបន់ នឹងNន-រ��ស់ប្តូរJ�ំងម្តងVៀត។

°=�វិច្ឆិ- 23ំ២០១៣ តុ�-រអន្តរ$តិ (ICJ) +ន&�ញ®�ចក្តីស��ចពីជn�ះរºង 
កម្ពុ$ និងÓ� YើXព$Nsស់កម្មសិទ្ធិÂ��ទs�ះវិÅរ និង��នដី$ប់នឹងÂ��ទ។ �ល  ½�ម     
+ន   ប�3ក់  {ំ¼�Yើ®�ចក្តីស��ចរបស់តុ�-រអន្តរ$តិក្នុង23ំ១៩៦២ ��ល âក ់Â��ទ  
s�ះវិÅរ និងតំបន់ជំBល~�Â��ទ $កម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុ$។ !ះបី $.�V�ស Ó�មិនtន់  ទទួល 
��ល ់$ផ្លវូ-រ នវូ®�ចក្តសី��ចចតិ្តh�ះក្ត ីកម៏និtនN់នi្វើសកម្មXពអ្វ ីVៀតV� Wយរâãភ+ិល 
.�V�សtំងពីរ+ននិងកំពុងព��yម-ត់បន្ថយ Xព\នតឹង ផុសពី Äរម្មណ៍ $តិនិយមh�ះ។ 
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ម��៉ងVៀត Åក់ពុំÄចNន ដំ,ះ��យ2ប់V� ស¹�ប់ Xពទ័លK�ក }្ន�កនM+យរបស់Ó� 
��លប&្កើត$ក្តី+រម្ភពី  រលក$តិនិយមÓ�¯កបក់មួយYើកVៀតមកYើ Â��ទs�ះវិÅរ ។

°មÅអនុតំបន់À�គង្គ (GMS) -រ�ងសង់ទំនប់ºរីអគ្គិសនីYើទh្ល� និងk�ទh្ល�À�គង្គ 
(តំបន់  =�្ស�ទឹកJងYើ°.�V�សចិន និង តំបន់=�្ស�ទឹកJងÆ�ម°.�V�ស មីy៉ន់N lវ 
និងកម្ពុ$) បន្តបង្កនូវក្តី+រម្ភ។ Xព\នតឹង-ន់��J�ំងtក់ទងនឹង ផលប ៉ះÿល់ អវិជ្ជNន  ÍYើ 
បរិ��ន ~�ទំនប់tំងh�ះ ��លនឹងគួបផ�្សំ$មួយផលវិ+កប�្ខលពី -រg�.�¨ល Ä-សmតុ 
�ើយi្វើឲ�្យ លំហូរទឹក ទឹកជំនន់ និងវដ្តកសិកម្ម ~�.�ព័ន្ធ ទh្ល��ប និង ទh្ល�À�គង្គ, -រh��ទ 
និងជីវXពរស់° $ពិ®�សស¹�ប់កម្ពុ$ និង
ៀត�ម Nន -រ g�.�¨ល y៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ 
យន្ត-រអន្តររâãភិ+លទន់é�aយ ក្នុង-រចរ0រកដំ,ះ��យ ��លXគី tំងសងJងÄច 
ទទួលយក+ន និងកង្វះពីឆន្ទៈនM+យ ក្នុង-រ�្វ�ងរកដ,ំះ��យរួម ស¹�ប់ GMS 
នឹងi្វើឲ�្យXព\នតឹងh�ះ-ន់�� ធ្ងន់ធ្ងរ�ើង។

°�ើម=�ធ្នូ ទីX3ក់jរ�រព័ត៌Nនផ្លូវ-រ Xinhua របស់ចិន +ន&�ញផ�aយ អត្ថបទមួយ 
អំពី ចÀ្លើយតបរបស់រâãភិ+លកម្ពុ$ចំëះ-រវឹកវរ}្ន�កនM+យ �ើយ អំÿវ©វឲ�្យNន  កំT� 
ទ��ង់ សុីជf� និងសំJន់ៗ°កម្ពុ$ ក្នុង ៥23ំJងមុខ (Xinhua News Agency 4 December 
2013)។ -រអំÿវ©វឲ�្យNន ចÀ្លើយតប.�កបWយ.�សិទ្ធXពខ្ពស់ ពីសំ�ក់រâãភិ+ល និង 
¬3ក់ដឹក©ំកម្ពុ$ ចំëះ-រមិនយល់r�បនឹងលទ្ធផល ~�-រ¯ះ# 3ត$តិ-លពី=�កក្កâ និង 
ឲ�្យNនកំT�ទ��ង់-ន់��សុីជf��ះ Åក់បjôញពីក្តី+រម្ភរបស់.�V�សចិន¬ អស្ថិរXព ° 
កម្ពុ$នឹងជះឥទ្ធិពលÄ½�ក់ÍYើ ®�ដ្ឋកិច្ច និងផល.�Mជន៍$យុទ្ធ�r្ត�របស់ចិន tំង° 
កម្ពុ$ GMS Ä�úន និង .�V�ស©©°Äសុីបូÿ៌។ Wយ(�ក .�V�សចិនពឹង} ្អ�កYើកម្ពុ$ 
និងសNជិកÄ�úនខ្លះVៀត ឲ�្យ�ើរតួ©ទីជួយ¼�¼�ង់ដល់វិធី�r្ត�របស់ចិន ក្នុង-រ Wះ��យ 
ទំ©ស់°��នសមុ¼�ចិនXគJងត�្បូង Wយសន�្សឹមៗនិងNនXព$ក់�្ត�ង។ ចំណងមិត្តXព 
កម្ពុ$-ចិន Nន-រវិវត្តគួរឲ�្យXQក់�្អើល Wយបច្ចុប�្បន្ន .�V�សចិន$k�គូ ÿណិជ្ជកម្ម វិនិMគិន 
និងអ្នកផ្តល់ជំនួយអភិវឌ�្ឍន៍លំâប់ទី១ របស់កម្ពុ$ �ើយអន្តរ$តិ ¤�Àើល9ើញ¬ .�V�សtំង
ពីរNនទំ©ក់ទំនង$យុទ្ធ�r្ត�ជិតស្និទ្ធ$J �ំង។

២. កម្ពុ9 និង តំបន់ជុំវិញ៖ បរិបទ|លន}�យ

រâãភិ+លកម្ពុ$ +ន&�ញផ�aយ យុទ្ធ�r�្តចតុÑណដំ�ក់-លទី៣ ស¹�ប់កំbើន 
-រjរ សមធម៌ និង.�សិទ្ធXព °=�ក�្ញ 23ំ២០១៣ ប© %ប់ពី-រ¯ះ#3ត$តិ° = � 
កក្កâ។ ឯក�រh�ះផ្ដល់នូវ ½�បខ័ណELលនM+យ ស¹�ប់Äណត្តិ ៥23ំថ្មីរបស់ រâãភិ+ល 
�ើយ-�យ$ មូលâãនស¹�ប់ }�ន-រយុទ្ធ�r្ដ�អភិវឌ�្ឍន៍$តិ (NSDP) 23ំ ២០១៤-
១៨។ យុទ្ធ�r្ត�h�ះ គ ឺ$ }�ន-រមួយស¹�ប់ "Yើកកម្ពស់កំbើន®�ដ្ឋកិច្ច ប&្កើត    -រjរ 
ß�ងà�ក      ផល~�កំbើន.�កបWយសមធម៌ និងm©.�សិទ្ធXព~� ��ប័ន  �mរណៈ និង 
-រ  x�ប់x�ង          ធនmន"។ យុទ្ធ�r�្តh�ះ >0តYើÄទិXពបួនគឺ៖ -រអភិវឌ�្ឍ ធនmន  មនុស�្ស 
�ើម�្បីm©     +ន  នូវXព.�កួត.�N�ងក្នុងទីផ�aរ-រjរ ក្នុងតំបន់មួយ ��លNន -រOើក ចំហ -ន់ 
� � J�ំង      �ើង, -រវិនិMគYើ��âãរច©សម្ព័ន្ធដឹកជញ ្ជូន និង -រ§�លំអ =�ឿង ស��¨ល -រ i  ្វើ    
ÿណិជ្ជកម្ម �ើម�្បីm©¬ "-រតX 3ប់" °ក្នុង.�V�ស ក្នុងតំបន់ និងក្នុង សកល oក, -រ អភិវឌ�្ឍ 
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និង-រប&្កើតត»្ល�បÜ្ថ�ម 7�មVៀតក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង -រព)�ឹងអភិ+លកិច្ច និង សមត្ថXព   
របស់��ប័ន�mរណៈ �ើម�្បី.�សិទ្ធXព~�-រផ្តល់®�º �mរណៈនិង បរិy-ស   វិនិMគ។

}្ន�កមួយ~� យុទ្ធ�r�្តចតុÑណដំ�ក់-លទី៣ à�ងពី -រព)�ីកសNហរណកម្ម 
របស់ កម្ពុ$ ចូលÍក្នុងតំបន់ និងពិភពoក។ Lល<h�ះÄចស��ច+ន \ម-រចូលរួមក្នុង 
½�ប ខ័ណEសហ.�តិបត្តិ-រក��ិតអនុតំបន់ តំបន់ និងអន្តរ$តិ Wយ-រចូល$សNជិក ~�អង្គ-រ 
ÿណិជ្ជកម្មពិភពoក និងអង្គ-រដu�Vៀត។  }្ន�កh�ះà�ង¬៖

ដំbើរ-រ.�V�សកម្ពុ$i្វើសNហរណកម្មÍក្នុង សហគមន៍ក្នុងតំបន់ និង ពិភព 
oក នឹង-ន់��សុីជf��ើង $ពិ®�ស \ម-រចូលរួម°ក្នុង សហគមន  ៍  
®�ដ្ឋកិច្ចÄ�úន ��លនឹង .�សូត�ើង°23ំ២០១៥ និង\មកិច្ច .�ឹង g�ង J�ំង- � 
បំផុត ក្នុង-រ¸�ើÂ�ស់ឱ-សឲ�្យNន.�សិទ្ធXព និងបរិy-ស អំ,យផល 
ល្អផុស&�ញពី សNហរណកម្មក្នុងតំបន់ �ើម�្បីឲ�្យកម្ពុ$ទទួល+ន អត្ថ.�Mជន៍ 
��ើន$អតិបរN និង$ សំJន់ \ម-រX3ប់ទំ©ក់ទំនង®�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$Í ក្នុង  
តំបន់ ក៏ដូច$ប�្ខញផលិតកម្ម ក្នុងតំបន់ និង=�្ស�ចjçក់ប&្កើតត»្ល�បÜ្ថ�ម ក្នុង 
ពិភពoក។

-រO្ត�$Qចិត្តអនុវត្តLលនM+យដ ៏ទូលំទូ�យtំងh�ះ Åក់ដូច$ច�?ស់�ស់ 
�ើយ ប៉ុÜ្ត�មិន+នឆ្លុះប� sំងពី លក្ខណៈស្មុគ�|ញ និង XពមិនÂ�កដ.�$°កម្ពុ$ និង 
.�V�ស   ជិត Jង ក្នុងតំបន់Äសុីh�ះV�។ ម��៉ងVៀតក ៏ពុំNន-រ>0តYើ ប�ô.�ឈម និងជ��ើស 
មួយ  ចំនួន��ល កម្ពុ$នឹង���វជូប ក ៏ដូច$ អង្គ-រនិងយន្ត-រក��ិតអនុតំបន់និងតំបន់��ល កម្ពុ$ 
+ន  ចូលរួម ដូច $ មÅអនុតំបន់À�គង្គ (GMS), Ä�úន, Ä�úនបូក៣, Ä�úន បូក៦, និង 
RCEP �ះ��រ។

៣. ~ណិជ្ជកម្មZ�រី និងស�ហរណកម្មZ�ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់៖ ឱ
ស និង 
បVW��ឈមស,�ប់ កម្ពុ9

៣.១ -ររីកដុះâលកិច្ចs�មm�ៀងÿណិជ្ជកម្ម®�រី  និងកN�ំងជំរុញ

តំបន់ÄសុីNន-ររ ីកច��ើនy៉ង2ប់រហ័ស ក្នុង-រi្វើសNហរណកម្ម ®�ដ្ឋកិច្ច និង 
-រប&្កើត y៉ងផុសផុលមិនm�ប់Nនពីមុនមកនូវកិច្ចs�មm�ៀងÿណិជ្ជកម្ម®�រី (FTAs)។ ° = � 
មកB 23ំ២០១៣ តំបន់Äសុី +នចូលរួមក្នុង ២៥៧ FTAs ក្នុងh�ះNន ១៣២ +នចុះ ហត្ថY�J 
រួច (១០៩ +នចូល$ធរNន�ើយ), ៧៥ កំពុងចរ0{3 និង ៥០ Vើប+នâក់®្នើ�ើង 
(ADB 2013:50)។ ក\ 0©ំឲ�្យរីកដុះâល FTAs រួមNន ទំ©ក់ទំនង®�ដ្ឋកិច្ច-ន់����ើន និង 
-រពឹង}្អ�កYើ{3ចុះ�ើង ��លជំរុញ�ើងWយ កN �ំងទីផ�aរ~�-រi្វើÿណិជ្ជកម្មឆ្លង-ត់ 
s�ំ��ន វិនិMគ�%ល់ពីបរV�ស (FDI) និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ Gគជ័យ~�សNហរណកម្ម®�ដ្ឋកិច្ចក្នុ
ងសហXពអឺរ៉ុប (EU) និង កិច្ចs�មm�ៀងÿណិជ្ជកម្ម®�រី°ÄÀ�រិកJងåើង (NAFTA) និង 
ក្តី+រម្ភពី-រផុស�ើង~� ប្លុកអ ឺរ៉ុប និង ÄÀ�រិកJងåើង ��លÝ ីស�ើង.�2ំងនឹងអ្នក©ំ&�ញ 
និង វិនMិគិន°Äសីុ +នផ្តល់នូវÀ�Ýៀនដ៏ល្អ (Kawai 2008, Chia 2010)។ កំbើន FTAs 
ក៏ជំរុញ�ើងWយ -រ��ស់ប្តូររបស់.�V�សនីមួយៗក្នុងLលនM+យÿណិជ្ជកម្ម �ើម�្បីP្លើយ 
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តបនឹង ដំbើរ-រយឺតy៉វ~� រOៀបºរៈអភិវឌ�្ឍន៍ទី½�ុងដូÅ (DDA)  របស់អង្គ-រÿណិជ្ជកម្ម 
ពិភពoក (WTO's) និងនិ©3-រតំបន់និយមដ ៏ចំហ°ក្នុង កិច្ចសហ.�តិបត្តិ-រ®�ដ្ឋកិច្ចÄសុី
+៉សុីហ្វិក (APEC) (.�V�សXគ��ើន°Äសុី+ន¸�ើÂ�ស់½�បខ័ណEពហុXគីtំងពីរh�ះ 
�ើម�្ប ីi្វើ®�រីXវូបនីយកម្មLលនM+យÿណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន)។

៣.២  កិច្ចs�មm�ៀងÿណិជ្ជកម្ម®�រីទូtំងតំបន់សំJន់ៗ 

សហគមន៍®�ដ្ឋកិច្ចÄ�úន (AEC)៖ សហគមន៍®�ដ្ឋកិច្ចÄ�úន +នទទួល-រអនុម័ត 
Wយ À�ដឹក©ំÄ�úន ក្នុងកិច្ច.�ជុំកំពូលÄ�úន23ំ២០០៣ °Ñះ+លី �ើម�្បីP្លើយតបនឹង 
កំbើន Y�្បឿនសNហរណកម្ម®�ដ្ឋកិច្ចÄ�úន និង ប�ô.�ឈម��្ស�ងៗ~ �សកល    Xវូប  នីយ 
កម្ម។ Ó្ង�កំណត់s�មm�ៀង{3ពីដំបូងគ ឺ23ំ២០២០ ��Æ�យមក+នពន��;�លដល់23ំ ២០១៥។ 
សហគមន៍®�ដ្ឋកិច្ចÄ�úន $-រប)�¨បប)�¨ម និងព)�ីក½�បខ័ណE��្ស�ងៗ� �លNន ��ប់ 
ដូច$ តំបន់ÿណិជ្ជកម្ម®�រីÄ�úន (AFTA), កិច្ចs�មm�ៀង½�បខ័ណEÄ�úនស្តី  ពី ®�ºកម្ម 
(AFAS), និង តំបន់វិនិMគÄ�úន (AIA)។ Lលបំណង គ ឺ�ើម�្បីប&្កើត អង្គ-រ  តំបន់ មួយ 
��លNន សរសរx�ឹះបួន គឺ៖ (១) ទីផ�aរ និងមូលâãនផលិតកម្ម��មួយ (២) តំបន់ ®�ដ្ឋកិច្ច  
Nន-រ.�កួត .�N�ងខ្ពស់ (៣) តំបន់អភិវឌ�្ឍ®�ដ្ឋកិច្ច.�កបWយសមធម៌ និង (៤) តំបន់ +ន 
i្វើ សNហរណកម្ម y៉ង;�ញY�ញចូល$មួយនឹង®�ដ្ឋកិច្ចសកល។

កិច្ចs�មm�ៀង Ä�úនបូក៖ Ä�úន+នបន្ត{ំ¼� -រប&្កើត½�បខណEÄ�úនបូក១ 
�ើយ បច្ចុប�្បន្ន+នបញ្ចប់ -រផ្តល់ស0sប័ន FTAs $មួយ អូ�0�លី និង ញូវ��្ស�(�ន, ចិន, 
ឥ�E, ជប៉ុន, និង �mរណរដ្ឋកូÝ៉�។ ដំbើរ-រh�ះ $ក់�្ត�ង+នi្វើឲ�្យ Ä�úន -�យ$ 
តំបន់ ស្នូលមួយ~�កិច្ចs�មm�ៀងÿណិជ្ជកម្ម®�រី។ FTAs ~�Ä�úនបូក១ tំងអស់ សុទ្ធ��Nន 
លក្ខណៈx�ប់1�ុង2�យ �ើយ¤���ងy¬ FTAs បូក និង WTO បូក (Chia 2010) ពីC�ះ 
ºរីកធំហួសពី ®�រីXវូបនីយកម្មÿណិជ្ជកម្មYើទំនិញ �ើយ�នÍx�បដណ្ណប់Yើ ÿណិជ្ជកម្ម 
Yើ®�ºកម្ម និង -រវិនិMគ, -រស��បស��¨លÿណិជ្ជកម្ម និងវិនិMគ, លទ្ធកម្មរបស់ 
រâãភិ+ល, កម្មសិទ្ធិប�្ញ, LលនM+យYើ-រ.�កួត.�N�ង, និង សហ.�តិបត្តិ-រ®�ដ្ឋកិច្ច 
និងប&្ច�កV�ស��ើនß�បy៉ង។ កិច្ចs�មm�ៀងក៏Nនរួមបញ្ចូលផង��រនូវ រOៀបរបប0ត់à�ង 
ពិ®�ស និងខុសពី{3, Xពបត់ß�ន, និង -រក�ងសមត្ថXពស¹�ប់.�V�សកម្ពុ$ lវ 
មីy៉ន់N៉ និង
ៀត�ម (CLMV) (Chia 2010)។ សំJន់បំផុតគឺ Ä�úន +នក�ងប�្ខញ 
FTA មួយ (FTA Ä�úន+១) °ទូtំងÄសុីដ៏ធំទូ�យ WយÄ�úនខ្លួនឯង- �យ$ តំបន់ 
ស្នូល។ ប៉ុÜ្ត�tំងអស់h�ះNនគុណវិបត្តិមួយ គឺ  FTA Ä�úន+១ Nន��ើនß�បh�ះ ប&្កើត +ន$ 
"មីមួយ0ន" ��ល$��នXពមួយរំJនដល់Äជីវកម្ម©©ក្នុង-រ �̧ើÂ�ស់ .�ព័ន្ធ អនុñ�ះ 
��្ស�ងៗ (Fukunaga and Isono ២០១៣)។

Xព$k�គូ®�ដ្ឋកិច្ចx�ប់1�ុង2�យក្នុងតំបន់ (RCEP)៖ RCEP ���វ+នប&្កើត�ើងWយ 
À�ដឹក©ំÄ�úនបូក៦ ក្នុងកិច្ច.�ជុំកំពូលÄ�úនYើកទី២១ °ទី½�ុងភ្នំ;�ញ ក្នុង=�វិច្ឆិ- 
២០១២។ $ទូÍ¤�9ើញចល©h�ះ¬$ យុទ្ធ�r�្តÄ�úន �ើម�្បី.�កួត.�N�ង$មួយនឹង 
-រផ្តួច�្តើមi្វើ FTA ពីរ°ទូtំងតំបន់ គឺ កិច្ចs�មm�ៀងÿណិជ្ជកម្ម®�រីÄសុីបូÿ៌ (EAFTA) 
រºងÄ�úន នឹង CJK (ចិន, ជប៉ុន, កូÝ៉�) ��ល$សំbើNន-រជំរុញJ �ំងពចីិននិងកូÝ៉� និង Xព 
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$k�គូ®�ដ្ឋកិច្ចx�ប់1�ុង2�យ°Äសុីបូÿ៌ (CEPEA) រºងÄ�úន និងk�គូtំង ៦ របស ់ 
ខ្លួន (CJK ឥ� E អូ�0�លី និង ញូវ��្ស�(�ន)។ -រប&្កើត RCEP h�ះក៏ក្នុងបំណង -ត់បន្ថយ 
��នXព "មីមួយ0ន" �ះ��រ។ RCEP ក ៏សំ< ប&្កើន-រចូលរួមក្នុង=�្ស�ចjçក់ ផលិតកម្ម 
\មរយៈ "-របង្គរទុក" និង�ើម�្បីP្លើយតបនឹង ��តុផលJង®�ដ្ឋកិច្ចនM+យ¬ Ä�úន 
���វ "Yើកស្ទួយផល.�Mជន៍របស់ខ្លួន" °ក្នុង FTA ធំៗ �ើម�្បី.�កួត.�N�ង$មួយនឹង 
កិច្ចs�មm�ៀង��្ស�ងVៀត ដូច$ Xព$k�គូ ឆ្លង-ត់តំបន់+៉សុីហ្វិក (TPP) និង FTA $មួយ ចិន 
ជប៉ុន កូÝ៉�Jងត�្ូបង។ -រចរ0+នi្វើ�ើងr�ប\ម Lល-រណ៍T�©ំចំនួន ៨១1Wយ+ន 
0ប់�្តើម°23ំ២០១៣ �ើយរំពឹង¬នឹងចប់សព្វx�ប់°23ំ២០១៥។ .�សិនOើអនុវត្តÍ +ន 
RCEP នឹង-�យ$ប្លុកÿណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពoក WយNន ទីផ�aរi្វើ សNហរណកម ្ម 
ចូល{3Nនមនុស�្ស$ង ៣,៤ÿន់�ន©ក់ (.�Nណ ៤៩%~�ចំនួន.�$ជន សរុប  ក្នុង ពិភព 
oក) និងNន ផសស គួបចូល{3ទំហំ ២១,៤ÿន់ÿន់�នដុ��រ ឬ .�Nណ មួយ  Xគ  បី~� 
ផសស បច្ចុប�្បន្នរបស់ពិភពoក (ADB 2013:14)។ ¤�រំពឹង¬ កិច្ចs�មm �ៀង Í អ©គត នឹង 
ផ្តល់នូវ កំbើនÂ�ក់ចំណóលគួរឲ�្យកត់សំ{ល់ដល់ជិត ៦៤៤ÿន់�នដុ��រ °23ំ ២០២៥ ឬ 
®្មើនឹង ០,៦% ~� ផសស ពិភពoក (Petri et al 2012) ។

Xព$k�គូ ឆ្លង-ត់តំបន់+៉សុីហ្វិក (TPP)៖ កិច្ចs�មm�ៀង TPP ��លពីដំបូង¤�y¬ 
Xព$ k�គូ®�ដ្ឋកិច្ចយុទ្ធ�r�្តឆ្លង-ត់តំបន់+៉សុីហ្វិក ���វ+នចុះហត្ថY�J°23ំ២០០៥ 
Wយ .៊�ុយb� ឈីលី ញូវ��្ស�( �ន និងសិង្ហបុរី �ើយឥឡូវh�ះ+នព)�ីកÍ-ន់ ១២.�V�ស 
Vៀត Nន$Äទិ៍ អូ�0�លី -�â N៉��សុី មុិកសុិក O ៉�រូ សហរដ្ឋÄÀ�រិក 
ៀត�ម និង 
ក្នុង;�ល2ប់ៗh�ះ°ជប ៉ុនផង��រ។ កិច្ចs�មm�ៀងh�ះ តំ�ងឱ�្យទីផ�aរNនមនុស�្ស ៧៩២ 
�ន ©ក់ Nន ផសស គួប{3ចំនួន ២៦,៥ÿន់ÿន់�នដុ��រ (៣២% ~� ផសស ពិភពoក) 
និង ÿណិជ្ជកម្មសរុប ៩,៤ÿន់�នដុ��រ ឬ ២៦% ~�ÿណិជ្ជកម្មពិភពoក (Choi and Lee 
2013)។ ß�បបទ TPP គឺ "WTO-បូក" ��លx�បដណ្ណប់Yើ��ើនវិស័យ រួមNន ®�រីXវូបនីយកម្ម 
ÿណិជ្ជកម្មYើទំនិញ ®�ºកម្ម វិនិMគ កម្មសិទ្ធិប�្ញ (IPRs), -រ-រÿរ បរិ��ន, ពលកម្ម, 
®�ºហិរញ្ញវត្ថុ, រ+ំងប&្ច�កV�សចំëះÿណិជ្ជកម្ម និងប�ôJងបទប�្បញ្ញត្តិ ច�?ប់��្ស�ងVៀត។

៣.៣ ឱ-ស និងប�ô.�ឈមស¹�ប់កម្ពុ$ 

-ររីកដុះâល FTAs °ក្នុងតំបន់ ផ្តល់នូវឱ-សល ្អ និងប�ô.�ឈមដល់កម្ពុ$។ ឱ-ស  
ល្អគឺ ផលចំb�ញJង®�ដ្ឋកិច្ច និងសុខុNលXព��លទទួល+នពី-រចូលរួមក្នុង FTAs។ 
លទ្ធផល ពិpធន៍Àើលរបស់ Itakura (2013) បjôញ¬ AEC នឹងប&្កើន ផសស ពិតរបស់ 

១ Nតិ-ស&្ខ�ប~�Lល-រណ៍T�©ំស¹�ប់-រចរ0 RCEP រួមNន៖ (1) រលូន{3$មួយនឹង WTO 
(2) Nន -ររ ីកច��ើនគួរឱ �្យកត់សN�ល់iៀបនឹង FTAs ��លNន��ប់~� Ä�úនបូក១ (3) -រ 
ស��ប   ស��¨លÿណិជ្ជកម្ម និងវិនិMគ (4) Xពបត់ß�ន ស¹�ប់P្លើយតបនឹង ក��ិត ខុស{3 ~�-រ 
អភិវឌ�្ឍ របស់ ប�្ខ.�V�សចូលរួម (5) មិន���វលំ+ក$ង FTAs V្វ�Xគី/ពហុXគី ��ល Nន ��ប់ 
�ះV� (6) Nនលក្ខខណ E ចូល $សNជិកOើកចំហ �ើម�្បីអនុ�្ញតឲ�្យNន-រចូលរមួពីk�គូ ក្នុង FTA 
�មួយរបស់Ä�úន ��លមិន+នចូលរួមក្នុង -រចរ0 RCEP និងk�គូ®�ដ្ឋកិច្ច��្ស�ងVៀត ប© %ប់ ពី 
-រចរ0 RCEP h�ះចប់អស់ (7) -រផ្តល់ជំនួយ ប&្ច�កV�ស និង-រក�ងសមត្ថXព និង (8) -រចរ0 
r�ប{3Yើជំពូក��្ស�ងVៀត។
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កម្ពុ$ ៤,៤ ឯក\Xគរយ �ើយ FTAs ទូtំងតំបន់ ដូច$ Ä�úនបូក៣ និង Ä�úនបូក៦ 
នឹងNន ផលប៉ះÿល់-ន់��ធំ Wយជួយឲ�្យ ផសស ពិតNនកំbើន ៦,៤២% និង ៦,៤៤% 
Ýៀង{3។ ក្នុងចំ,ម FTAs ~�Ä�úនបូក១ គឺ FTAs Ä�úន-ចិន ��លនឹងNនផលប ៉ះÿល់ 
J�ំងបំផុតYើ®�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$ Wយ ផសស ពិតនឹង:ើន�ើង ៨,៣%។ លទ្ធផលក ៏បjôញ��រ¬ 
ផលចំb�ញJង®�ដ្ឋកិច្ច នឹងទទួល+នពី កំbើនទំហំÿណិជ្ជកម្មអន្តរ$តិ C �ះNនរ+ំង 
តិចតួចចំëះÿណិជ្ជកម្មទំនិញ និង®�ºកម្ម និងពីកំbើនវិនិMគរបស់វិនិMគិនtំងក្នុង r�ុក  
និងបរV�ស។

Hing (2013) និង Strange et al. (2013) ក ៏សន្និâãនr��ៀង{3h�ះ��រអំពី ឱ-សល្អ  
��ល កម្ពុ$ទទួល+នពី FTAs Wយ.�ក/�ក¬ ��ពី-ររក�aស្ថិរXពនM+យនិងN៉½ �� 
®�ដ្ឋកិច្ច សហ.�តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ក៏Äច ជំរុញ-រតX 3ប់រូបវន្ត ប&្កើនលទ្ធXព+ន¸�ើÂ�ស ់    
ទីផ�aរ ធនmន និងទុនវិនិMគក្នុងតំបន់, ប&្កើន-រចូលរួមក្នុងប�្ខញផលិតកម្មក្នុងតំបន់, 
ប&្កើន Y�្បឿន កំT�ទ��ង់ក្នុងr�ុកដ ៏0ំ+ច់ �ើយi្វើឱ�្យ.�®ើរ�ើងនូវបរិy-សi្វើ Äជីវកម្ម 
និង វិនិMគ។ tំងអស់h�ះនឹងរួមចំT�កជួយប&្កើនផលិតXព ប&្កើត-រjរ និងជំរុញកំbើន 
®�ដ្ឋកិច្ច។ អ្នកនិពន្ធសន្និâãន¬ កម្ពុ$Nនផល.�Mជន៍នឹងÍឱ�្យហួសពី AEC � ើយ-�យ$ 
ចំT�កមួយ~�ÿណិជ្ជកម្ម®�រី និងសហគមន៍®�ដ្ឋកិច្ចទូtំងÄសីុបូÿ៌ ��លÄចជួយប)�¨ម 
ឬ ភ្ជិត គN�តអភិវឌ�្ឍន៍ក្នុងតំបន់Äសុីបូÿ៌ \មរយៈវិធី�r�្តNន-រស��បស��¨លល ្អមួយ~� 
សហ.�តិបត ្តិ-រអភិវឌ�្ឍន៍®�ដ្ឋកិច្ច និងសNហរណកម្មក្នុងតំបន់។

ប�ô.�ឈមស¹�ប់ FTAs ក្នុងតំបន់ Nនច�?ប់ គំរូ និងក��ិត��្ស�ង{3~�®�រីXវូបនីយ 
កម្ម។ ទី១ Ä�úនÄច+ត់បង់ "Xពÿក់ព័ន្ធល្អ និង Xព$ស្នូល" របស់ខ្លួន ��ល$លទ្ធផល~� 
អស្ថិរXពនM+យ°ក្នុងរដ្ឋ$សNជិកÄ�úនមួយចំនួន Xព\នតឹងរºងរដ្ឋtំងh�ះYើ 
ប�ôs�ំ��ន -រ{|នឆន្ទៈWះ��យប�ôរ®ើប©© និង-រផុស�ើងនូវ-រ.�កួត.�N�ង   
រºង -រផ្តួច�្តើមi្វើសហ.�តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ ដូច$ CKJ និង TPP $�ើម។ -រវិវត្តß�បh�ះ 
មិន  សូវ  ផ្តល់ផល.�Mជន៍ដល់កម្ពុ$V� C�ះº-ត់បន្ថយ-រÿក់ព័ន្ធល្អរបស់កម្ពុ$ក្នុង-រi្វើ 
សNហរណកម្ម ®�ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់��លកំពុងលូត�ស់y៉ងYឿន។ ទី២ គំនិតផ្តួច�្តើមមួយ 
សំណុំy៉ងស្មុគ�|ញ �ើម�្បីជំរុញ "-រតX 3ប់" និង អន្តរកម្ម®�ដ្ឋកិច្ច-ន់����ើន°ក្នុង តំបន់ 
ក៏$ប�ô.�ឈមមួយ��រស¹�ប់សមត្ថXព��ប័ន និងវិស័យឯកជន°កម្ពុ$។ ��ប័ន 
�mរណៈXគ��ើន°កម្ពុ$ ខ្វះJតហិរញ្ញវត្ថុនិងធនmនមនុស�្ស Nន-រស��បស��¨ល\ម 
=�្ស�បញ�្ឈរនិង=�្ស���កមិន+នល ្អ®្មើ{3 និងពុំNន-រYើកទឹកចិត្តx�ប់@�ន់ឲ�្យបំ;�ញ Xរកិច្ច 
.�កបWយ.�សិទ្ធXព។ ដំbើរ-រសNហរណកម្មក្នុងតំបន់��លស្មុគ�|ញ និងNន��ើន 
r�tប់ នឹងi្វើឲ�្យកម្ពុ$ជួបប�ôធំក្នុង-រស��បស��¨ល �ើយមិនសូវNន.�សិទ្ធXពក្នុង -រ 
x�ប ់x�ងសហ.�តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់។

ស¹�ប់-រi្វើÄជីវកម្ម !ះបីNនយន្ដ-រ¬3ក់$តិស¹�ប់-រពិñ�ះMបល់ 
.�កបWយ .�សិទ្ធXពរºងរâãភិ+លនឹងវិស័យឯកជនក្តី ក៏-រចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុង 
ដំbើរ-រ Ä�úន មិន+ន®្មើk�{3V� និង°ខ្វះ-រយល់ដឹងអំពីអត្ថ.�Mជន៍ និងឱ-ស~� 
FTAs និងសNហរណកម្មក្នុងតំបន់ (Chan & Strange 2012, Strange et al. 2013)។ វិmន 
និង       និតិវិធីមួយសំណុំដ៏ស្មុx��|ញh�ះ ក៏-�យ$បន្ទុក និងបង្ក-រK�បូកK�បល់ ដល់Äជីវកម្ម 
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©© ��រ។ អ&្ក�តYើ ៦០½�ុមហ៊ុនបjôញ¬ Nន½�ុមហ៊ុន ២០% +ន®្នើសុំវិ�្ញបនប័�� 
ប�3ក់ .�ភព�ើម Æ�មកិច្ចs�មm�ៀងÿណិជ្ជកម្មÄ�úនYើទំនិញ (ATIGA), ១៦,៧% +ន 
®្នើ°Æ�ម FTA Ä�úន-ចិន និង ៣,៣% Æ�ម FTA  Ä�úន-កូÝ៉ � (Fukunaga 2013)។ 
Äជីវកម្មXគ��ើន�ស់ +នYើកពីកង្វះព័ត៌Nន¬$មូល��តុសំJន់��លពួក¤� មិន+ន¸�ើ  
FTA។

៤. កម្ពុ9 និងតំបន់ជុំវិញRw�លអRគត - បVW��ឈម និងជu�ើស

ក្នុង-រកំណត់}�ន-រÍអ©គតរបស់ខ្លួន°ក្នុងតំបន់ WយMង\ម ឱ-ស ល្អ 
$  ��ើន ��ល ទទួល+នពី សហគមន៍®�ដ្ឋកិច្ចÄ�úន23ំ២០១៥ និង សNហរណកម្មនិង 
សហ.�តិ បតិ្ត-រ  -ន់��ធំទូ�យ°Äសុីបូÿ៌ កម្ពុ$ក ៏ជួបប�ô .�ឈម ចម�្បងៗ និងជ��ើស 
មួយចំនួន��រ។

"-រតX3ប់"៖ ÒើºNនន័យដូចÀ្ត�ចស¹�ប់កម្ពុ$°ក្នុងមÅអនុតំបន់ទh្ល�À�គង្គ Ä�úន 
Äសុីបូÿ៌ និងYើសពីh�ះVៀត?

-រសិក�aរបស់ CDRI រួមNន CDRI (2013), Strange et al. (2013), និង Hing (2013) 
+នបjôញ¬ -រអភិវឌ�្ឍ��âãរច©សម្ព័ន្ធ°កម្ពុ$ គឺ°យ ឺតy៉វ$ង.�V�សÄ�úន��ល° 
ជិតJង។ រ+យ-រណ៍ស្តីពី-រ.�កួត.�N�ងសកល23ំ២០១១ +នi្វើចំ�ត់¬3ក់ ��âãរច©  
សម្ព័ន្ធ ទូÍរបស់កម្ពុ$ °Y�ខÝៀង ១១៤ WយNនពិន្ទុ ២,៧០ គ ឺ °tប Oើiៀប នឹង ពិន្ទុ $ 
មធ�្យម ៤,៣៥ ស¹�ប់Ä�úន២2 tំងមូល។ សន្ទស�្សន៍លទ្ធផល}្ន�កភស្តុXរ របស់ ធ©{រ  ពិភព 
oក (Logistics Performance Index: LPI) 23ំ២០១២៣3+នi្វើ ចំ�ត់¬3ក់ .�V�ស កម្ពុ$ 
°Y�ខÝៀង ១០១ ក្នុងចំ,ម ១៥៥.�V�ស  iៀបនឹង 
ៀត�ម (៥៣) និង Ó� (៣៨)។ 
លទ្ធផលមិនល្អh�ះ ប�្ខល$សំJន់មកពីប�ôចម�្បងពីរ គ ឺ ទី១ កង្វះតN�Xព ក្នុង -រ យកក5� 
(Xគ��ើន$ក5���ផ្លូវ-រ) ��ល+ន�ក់បំ+ំងនូវ បន្ទុក ចំ�យ ពិត ~�®�º ភស្តុXរNន 
ត»្ល�ខ្ពស់ß�បh�ះ។ ទី២ កង្វះ-រi្វើសNហរណកម្ម®�º ភស្តុXរ $មួយ .�V�ស ជិតJង  ក ៏©ំ 
ឱ�្យ Nនបន្ទុកចំ�យខ្ពស់ កង្វះសមត្ថXព និង-រយ ឺតy៉វ ��រ (Clark and Sok 2013)។

�ើម�្បីប&្កើន-រតX 3ប់��លសំJន់បំផុតស¹�ប់ Gគជ័យ~�សNហរណកម្មក្នុងតំបន់និង 
អនុតំបន់ .�V�សកម្ពុ$គួរi្វើវិនិMគYើ-រអភិវឌ�្ឍ��âãរច©សម្ព័ន្ធNន ផ្លូវ �dន ផ្លូវ��ក 
Ä-សyនâãន និង-រផលិត¬មពល។ ���វយកចិត្តទុកâក់J�ំង��រÍYើ ��âãរច©សម្ព័ន្ធ 
"ទន់" និង .�សិទ្ធXព}្ន�កភស្តុXព\មរយៈ -រលុបបំ+ត់វប�្បធម៌ និង-រអនុវត្តយកក5� 
��ផ្លូវ-រ, កំT�ទ��ង់ និងទំhើបXវូបនីយកម្មគយ, -រà�ករំ_�ក និងផ�្សព្វផ�aយព័ត៌Nន 
-ន់��ធំទូ�យ, -រ.�កួត.�N�ង-ន់��J�ំង- �ក្នុង-រដឹកជញ ្ជូន\មផ្លូវLក កំពង់}� និង 
\មÄ-ស, -រប&្កើនលទ្ធXពទទួល+នព័ត៌Nនអំពីកិច្ចs�មm�ៀងអន្តរ$តិ, -រYើកកម្ពស់ 
សមត្ថXពដឹកជញ ្ជូន និង®�º}្ន�កភស្តុXរ, និង -រi្វើសNហរណកម្ម®�ºដឹកជញ ្ជូន\ម 
ផ្លូវLក Íក្នុងទីផ�aរតំបន់  (Clark and Sok 2013, Hing 2013)។ $-រ0ំ+ច់��រ��ល���វ 

2  ¤�+នដក.�V�សlវ និងមីy៉ន់N៉ &�ញ C�ះរកទិន្នន័យមិន+ន។

3  យក+ន°Ó្ង�ទី ១៣ មកB ២០១៤ ° http://lpisurvey.worldbank.org/  ។
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តX3ប់ Wយ�%ល់នូវ យុទ្ធ�r�្តជំនួយអភិវឌ�្ឍន៍ ÄទិXព និងធនmន©© Íនឹង 
សNហរណកម្ម   ក្នុងតំបន់ និងអនុតំបន់, ÿណិជ្ជកម្ម និងវិនិMគ�្ទ�ក្នុងតំបន់, ��âãរច©សម្ព័ន្ធ 
រឹង និង ទន់ ស¹�ប់-រតX 3ប់, -រអភិវឌ�្ឍវិស័យឯកជន, និង-រក�ង និងកំT�ទ��ង់��ប័ន 
$តិ។ -រYើកកម្ពស់ -រតX 3ប់រºង.�$ជននឹង.�$ជន \មរយៈ ប�្ខញអប់រំ និង 
គh�ង   ÄÅរូបករណ៍, ចល©ពលកម្មជំ©ញ និងÿក់ក�្ខលជំ©ញWយNនបទ បញ្ញត្តិ  
ច�?ប ់  x�ប់x�ង y៉ងល្អ, និងលំហូរវប�្បធម៌.�$.�ិយ ក ៏នឹងប&្កើនជំរុញសNហរណកម្ម និង 
សហ.�តិបត្តិ-រ ក្នុងតំបន់��រ។

៤.១ ប)�¨មគN�តអភិវឌ�្ឍន៍ (NDG) ក្នុងÄ�úន

Ä�úន គឺNន-រß�ងà�ក �ើយ-រß�ងà�កY�ច��បំផុត គ ឺ គN �តÂ�ក់ចំណóល 
រច© សម្ព័ន្ធ®�ដ្ឋកិច្ច -រវិនិMគ ��âãរច©សម្ព័ន្ធ និងទិដ្ឋXព��្ស�ងVៀត~�-រអភិវឌ�្ឍ 
ធនmន  មនុស�្ស ��លß�ងà�កសNជិកថ្មីរបស់Ä�úន &�ញពីប�្ខ.�V�សក្នុងÄ�úន៦ ។ 
Wយ  មូល��តុh�ះ សNជិកÄ�úននិងk�គូចរ0ររបស់ពួក¤� +នs�មm�ៀង{3âក់បញ្ចូល 
សហ.�តិបត្តិ-រ  ®�ដ្ឋកិច្ចនិងប&្ច�កV�ស ឲ�្យÍ$}្ន�កមួយដ ៏សំJន់~� RCEP �ើម�្បី{ំ¼�ដល់រដ្ឋ 
$សNជិក Ä�úន និងប&្កើន$អតិបរNនូវអត្ថ.�Mជន៍+នពី-រអនុវត្តកិច្ចs�មm�ៀងh�ះ។

\មពិត គំនិតផ្តួច�្តើមក្នុងតំបន់�ើម�្បីភ្ជិតគN �តអភិវឌ�្ឍន៍ °��Nន.�Mជន៍ និងសំJន់ 
$ពិ®�ស យន្ត-រដូច$��âãរច©សម្ព័ន្ធធំៗក្នុងតំបន់ -រ0ត់à�ងពិ®�ស និងខុស{3 
ស¹�ប់ .�V�សលូត�ស់តិច$ង¤� -រក�ងសមត្ថXព និង-រWះ��យរ+ំងមិន��ន 
ពន្ធ។ !ះy៉ងh�ះក្តី Nន-រឯកXព$ទូÍ¬ កិច្ច.�ឹងg�ងដ៏Nន.�សិទ្ធXពបំផុត�ើម�្បី 
ប)�¨ម គN�តអភិវឌ�្ឍន៍ ���វ��Nនចុះ°ក្នុងរOៀបºរៈអភិវឌ�្ឍរបស់.�V�សនីមួយៗ (Menon 
2012)។ ជំនួយÄច�ើរតួ©ទីមួយក៏ពិត��ន ប៉ុÜ្ត�ដំ,ះ��យ���វផុស&�ញពី�មី .�V�ស  
នីមួយៗ Wយ���វNន -រអនុម័តLលនM+យ��្ស�ងៗសំ<ជំរុញ-រអភិវឌ�្ឍ®�ដ្ឋកិច្ច y៉ង 
Yឿន និងត��ង់ចំLល<រួម{3មួយ។ �ើម�្បីភ្ជិតគN �តអភិវឌ�្ឍន៍ កម្ពុ$គួរYើកកម្ពស់ កំbើន 
.�កបWយសមធម៌ និងស¹�ប់x�ប់{3, ជួយស��¨លÿណិជ្ជកម្ម និង§�លំអ-រតX 3ប់ ក្នុងតំបន់, 
ប&្កើនផលិតXព\ម-រi្វើកំT�ទ��ង់រច©សម្ព័ន្ធ និងi្វើវិនិMគ��ើនៗYើ មូលធនមនុស�្ស, 
ព)�ឹង��នប័ន និងប&្កើន.�សិទ្ធXព��ប័ន។

៤.២ ចល©ពលកម្ម

!ះបីចំ�កr�ុកកN �ំងពលកម្ម&�ញពី និង°ក្នុងÄ�úន +ន:ើន�ើងy៉ងYឿន 
ប៉ុÜ្ត�®�រីXវូបនីយកម្មចល©មនុស�្ស°យ ឺតy៉វ°�ើយ។ -រចរ0ស្តីពីកិច្ចs�មm�ៀងទទួល 
��ល់{3ÍវិញÍមក (MRAs) (ឧបករណ៍ដ៏សំJន់ ស¹�ប់ចល©កN �ំងពលកម្មNនជំ©ញ 
ក្នុងតំបន់Ä�úន) $ដំbើរ-រស្មុគ�|ញ និង¸�ើÂ�ស់;�ល
����ើន ប៉ុÜ្ត�រដ្ឋ$សNជិក    
Ä�úន °��B��កក្នុង-រអនុ�្ញតឱ�្យNន លំហូរWយ®�រីនូវកN�ំងពលកម្មNនជំ©ញ° ក្នុង 
AEC (ចំ�កr�ុក��ល$ប�ôរ®ើបស¹�ប់.�V�សនីមួយៗ +នBBំងដល់.�សិទ្ធXពក្នុង 
សហ.�តិបត្តិ-ររហូតមកទល់បច្ចុប�្បន្ន)។ រ+ំង$បទបញ្ញត្តិច�?ប់ ដូច$ -រត���វនិងនីតិវិធី 



វិទ����ន CDRI/ស&្ខ�បរ+យ-រណ៍អភិវឌ�្ឍន៍.�0ំ23ំ២០១៣-១៤

��្ស�ងៗស¹�ប់ទិâã-រ-រjរ និងប័ណ្ណ-រjរ, បទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច�?ប់ ��លរក�aទុក 
-រjរស¹�ប់ពលរដ្ឋ�មុី.�V�ស °��9ើញNននិងកំពុងBBំងចល©ពលកម្មNនជំ©ញ។

©បច្ចុប�្បន្ន កម្ពុ$កំពុងជួបប�ôកង្វះជំ©ញ និងគN�តជំ©ញ។ ក្នុងដំbើរ�នÍមុខ 
កម្ពុ$Äចទទួល+នអត្ថ.�Mជន៍ពី AEC C�ះÄចបន្ត©ំចូលកN �ំងពលកម្មNនជំ©ញ ពី 
.�V�សÄ�úនឯVៀត ក្នុង;�លកម្ពុ$°ខ្វះJតពលករNន ជំ©ញ។ ប ៉ុÜ្ត�ក្នុងរយៈ;�ល.�ង 
កម្ពុ$គួរ>0តYើ-រអភិវឌ�្ឍជំ©ញរបស់ពលករក្នុងr�ុក �ើម�្បីÄច-ត់បន្ថយ-រពឹង} ្អ�កÍ
Yើ កN�ំងពលកម្មNនជំ©ញមកពីបរV�ស។ -រ§�លំអ.�ព័ន្ធអប់រំគួរ��$ចំណុច>0តចម�្បង
~� LលនM+យ $ពិ®�ស-រអប់រំក��ិតបឋមសិក�a និងមធ�្យមសិក�a ��លផ្តល់ឲ�្យយុវជន     
យុវ ©រី នូវជំ©ញមូលâãនដ ៏0ំ+ច់ �ើយ-រអប់រំ°ឧត្តមសិក�a និង-រអប់រំនិងបណ្ណុះប�្ខល 
វិ$3 ជីវៈ (TVET) ក ៏ឈរYើមូលâãនh�ះ��រ។ -រក�ងសមត្ថXព��ប័ន�ើម�្បីប&្កើតនិងអនុវត្ត 
Lល នM+យនិងអន្តBគមន៍ដ៏សមr�ប©©ក្នុងវិស័យអប់រំ ក៏សំJន់បំផុត��រ។

៤.៣ សំណ�រ}្ន�កLលនM+យមួយចំនួនស¹�ប់កម្ពុ$ និងតំបន់ជុំវិញ

�ើម�្បីWះ��យប�ô.�ឈមtំងh�ះ កម្ពុ$Äចពិ0រ�នូវសំណ�រ}្ន�កLល 
នM+យ  មួយ ចំនួនដូចតÍ៖ Òើគំរូ "��បត�្យកម្មក្នុងតំបន់" ��លtក់ទង{3 និងជួន-ល 
.�កួត  .�N�ង{3 មួយ� "ឈ្នះ" ¤�- Ä�úនបូក៣? Ä�úនបូក៦? អ្វី��្ស�ង? មួយ�ផ្តល់ 
អត្ថ.�Mជន៍  ��ើនបំផុតដល់កម្ពុ$?

Òើ "Xព$ស្នូល" របស់Ä�úន °ក្នុង��បត�្យកម្មក្នុងតំបន់ ©;�លអ©គត Äច°Nន 
��រឬV�? ��តុអ្វី? Òើi្វើy៉ង�Äចរក�aទុកº+នy៉ង.�®ើរ? Òើកិច្ចs�មm�ៀងÿណិជ្ជកម្ម 
®�រី$មួយចិន-ជប ៉ុន-កូÝ៉� (CJK FTA) ÄចNនន័យy៉ង�ស¹�ប់អ©គតរបស់Ä�úន និង 
កម្ពុ$? Òើºjយអនុវត្តប៉ុ�� ក្នុង;�ល ប�ôនិងXព\នតឹងរºងចិន ជប ៉ុន និងកូÝ៉�Jងត�្បូង 
មិនtន់ Wះ��យ? Òើកម្ពុ$និងÄ�úនNនផល.�Mជន៍ឬV� ក្នុង -រស��ច+ន CJK 
FTA រួចប©%ប់មក "X3ប់{3" $មួយ AEC �ើម�្បីប&្កើតនូវ សហគមន៍®�ដ្ឋកិច្ចÄសុីបូÿ៌ មួយ -�យ 
$កN�ំងជំរុញ RCEP ឬក ៏ យន្ត-រសNហរណកម្មនិងសហ.�តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ មួយ ស¹�ប់ 
ជំនួសវិញ?

ÒើÄ�úន���វ-រព)�ឹងរច©សម្ព័ន្ធ��ប័ន "ច�?ប់" និងធនmន របស់ខ្លួនឬV�? Òើ "N{៌ 
Ä�úន" °��$វិធីដ៏Nន.�សិទ្ធXពស¹�ប់Wះ��យ Xព\នតឹងនិងប�ô��្ស�ងៗ ក្នុងតំបន់ 
ឬV� .�សិនOើÄ�úន°��បន្តអះÄង "Xព$ស្នូល" របស់ខ្លួន °ក្នុងសNហរណកម្ម®�ដ្ឋកិច្ច 
និងសហ.�តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់?

Òើ-រ.�កួត.�N�ង}្ន�កភូមិ�r�្តនM+យនិង®�ដ្ឋកិច្ច រºងចិន និងសហរដ្ឋÄÀ�រិក 
°តំបន់ Äសុី Äចប ៉ះÿល់y៉ង�ដល់��បត�្យកម្មក្នុងតំបន់ និង�មគ្គីXព ក្នុងតំបន់? ÒើNន 
ផលÿក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះដល់កម្ពុ$?
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Òើគំរូ�មួយ~�សNហរណកម្ម®�ដ្ឋកិច្ចនិងសហ.�តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ ��លប��ើ+ន 
ល្អ បំផុតនូវ ផល.�Mជន៍របស់ប�្ខ.�V�សលូ�ស់តិច$ង¤�ក្នុងÄ�úន °;�លឥឡូវh�ះ 
និង° ;�ល+ន�ើង�នៈ$.�V�សNនចំណóលមធ�្យមក��ិតtប? Òើ RCEP $yន ̧ �ើ+ន 
ឬV� ស¹�ប់-រប)�¨មគN �តអភិវឌ�្ឍន៍? Òើ���វ¸�ើy៉ង�?

Òើប�ôtំងh�ះNនផលប ៉ះÿល់អ្វីV�ÍYើ ជីវXពរស់°និងសកម្មXព របស  ់ 
សហគមន៍ ½�ុមហ៊ុនឯកជន និងអង្គ-រមិន��នរâãភិ+ល °កម្ពុ$? Òើប�ôtំងh�ះ 
@�ន់�� ©ំ ឲ�្យ រវល់ ដល់មk�្តីរâãភិ+ល ឬy៉ង�? Òើi្វើy៉ង�ឲ�្យអ្នកÿក់ព័ន្ធ��្ស�ង 
Vៀត  °ក្នុង អ©គត~� .�V�សកម្ពុ$h�ះ Äចទទួល+នព័ត៌NនបÜ្ថ�មនិងផល.�Mជន៍ពី 
ឱ-សផុស&�ញពី សNហរណកម្ម®�ដ្ឋកិច្ចនិងសហ.�តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់?
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-៣-

រ�យត�្ល�ពី3ពអំ�យផលដល ់

ជន ̂ �ី^���កំ]ើនZ�ដ្ឋកិច្ច 
រ��.ំសុខ3ព 
និង
រអប់រំ7កម្ពុ9

Wយ រ័ត្ន វឌ�្ឍ© និង លន់ ពិ��១

១.   Z�ចក្តី\្តើម

អត្ថបទh�ះ ពិនិត�្យពីទំ©ក់ទំនងរºងកំbើន®�ដ្ឋកិច្ច វិសមXព និងXព½�ី½� Wយ 
>0ត  $សំJន់Yើ ឥទ្ធិពលរួម{3 ~�កំbើន និងវិសមXព ÍYើ-រថយចុះXព½�ី½�។ $ដំបូង 
គួរពិនិត�្យ¬ Òើកំbើន ®�ដ្ឋកិច្ច កម្ពុ$Nនលក្ខណៈ¼�¼�ង់ជន½�ី½� គឺ i្វើឲ�្យវិសមXពថយចុះ 
��រឬV�។ ប©%ប់មក ���វព)�ីកXព¼�¼�ង់ ជន½�ី½�h�ះ Íដល់ }្ន�កមិន��នÂ�ក់ចំណóល Nន 
$Äទិ៍ -រអប់រំ សុខXព និង ¼�ព�្យសម�្បត្តិx�¨�រ។

-រសិក�ah�ះរក9ើញ¬ អÖ�Xព½�ី½�°កម្ពុ$ +នm �ក់ចុះ\ំងពី23ំ ២០០៤ មក 
Wយ ºស់.�ង \មវិធី�r្ត�សន្ទស�្សន៍Xព½�ី½� Foster-Greer-Thorbecke (Foster et al. 
1984)។ -រថយចុះអÖ� ជន½�ី½� ��ល+នស&្ក�ត9ើញ°រºង23ំ២០០៤ និង ២០០៧ +ន 
:ើតNន$បន្តVៀត°រºង23ំ ២០០៩ និង ២០១១ ។ !ះបី-រសិក�ah�ះមិនÄចផ្តល់ តួY�ខ
ច�?ស់�ស់~�អÖ�Xព½�ី½�ក្តី ក៏-រវិXគពីក��ិត រ®ើប (Sensitivity analyis) +នបjôញ -រ 
ថយចុះ$បន្តប©%ប់~�Xព½�ី½�ក្នុងអំឡុង;�លអ&្ក�ត។ -រសិក�a +នរក9ើញVៀត¬ -រß�ង
à�កចំ�យ¸�ើÂ�ស់\មx�¨�រក្នុងមនុស�្សN3ក់ +នល ្អ.�®ើរ �ើង ក្នុងអំឡុង ;�លអ&្ក�ត។ 
វិសមXពចំ�យ¸�ើÂ�ស់ក្នុងមនុស�្សN3ក់ +នថយចុះពី À�គុណ Gini ៣៨,៧ បូកឬដក ១ 
°23ំ២០០៤ មក��ឹម ៣៦,០ °23ំ២០១១។ វិសមXព~�Â�ក់ចំណóល និងដីធ្លី ក៏ថយចុះ��រ 
ប៉ុÜ្ត�°��Nនក��ិតខ្ពស់ រហូតដល់ខ្ទង់ ៤០ និង ៥០ Ýៀង{3។

ចំëះYើចំ�យ¸�ើÂ�ស់ -រសិក�ah�ះបjôញ¬ ®�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$NនXព¼�¼�ង់ 
ក��ិត បង្គួរដល់ ជន½�ី½�  ° រºង23ំ២០០៤ និង ២០១១ ដូចÄចÀើល9ើញ\ម សន្ទស�្សន៍ 
កំbើន ¼�¼�ង់ជន½�ី½� ខ្ពស់ដល់ ០,៥៣។ Nន��ក្នុងអំឡុង23ំ ២០០៩-១១ បុ៉,�ះ ��ល 
កំbើន  ®�ដ្ឋកិច្ច Nនលក្ខណៈ ¼�¼�ង់ ជន½�ី½� សុទ្ធ�ធ។ ទិន្នន័យបjôញ¬ កម្ពុ$កំពុង��ស់ 
ប្តូរ$បb្ណើរៗ&�ញពីកំbើន®�ដ្ឋកិច្ច ß�បបរិNណ (i្វើឲ�្យ ®�ដ្ឋកិច្ចNន.�សិទ្ធXពបំផុត) Í 
$ កំbើន®�ដ្ឋកិច្ចß�បគុណXព��លYើកកម្ពស់ សមធម៌ ®�ដ្ឋកិច្ច។ កម្ពុ$ក ៏កំពុង�ើរtន់ 
}�ន-រ�នÍដល់ កំbើន®�ដ្ឋកិច្ចជួយ¼�¼�ង់ជន½�ី½� Yើ}្ន�ក ��្ស�ងៗ Vៀត ��ពី ចំ�យ 
¸�ើÂ�ស់ ��ល$ក\0ចម�្បងចូលរួមចំT�ក°ក្នុងកំbើនស¹�ប់tំងអស់{3។ 

១ រ័ត្ន វឌ�្ឍ© និង លុន ពិ�� $អ្នក��វ��វ°វិទ����ន CDRI ។ 
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២. ^�បខ័ណ�វិ3គ និងវិធី)��្ត?�វ@�វ 

Nន-រ=្វ�ងគំនិត{3មួយចំនួនtក់ទិននឹង វិធីជួយជន½�ី½�ឲ�្យ0កផុតពីXព ½�ី½� 
�ើយ ចំណុច មួយ��ល ¤� មិនÄចÀើលរំលងគ ឺ ផលប ៉ះÿល់~�វិសមXពÍYើ-រ-ត់ បន្ថយ   
Xព½�ី½� C�ះវិសមXពខ្ពស់;�ក Äចបង្ក-រវឹកវរក្នុងសង្គមនិងនM+យ �ើយ BBំង   ដល់ 
កិច្ច.�ឹងg�ង-ត់បន្ថយ Xព½�ី½� និង-ររក�a ចីរXព កំbើន។ គN �ត Â�ក់ចំណóល  រºង   តំបន់ 
©© និងក្នុងតំបន់នីមួយៗ ជួន-លរីកធំ�ើង°ក្នុង.�V�ស Nន ®�ដ្ឋកិច   ្ច រីកលូត �ស  ់ Yឿន 
ដូច$° ចិន  និង កម្ពុ$។ ��នXពh�ះបjôញ¬ .�$ជន ½�ី½ � ទទួល  +ន  ផល .�Mជន៍ 
ពី-ររ ីកច��ើន  Wយ�រកំbើន®�ដ្ឋកិច្ចក ៏ពិត��ន ប៉ុÜ្ត� -រà�ក0យ ផល.�Mជន៍ h�ះ  កន្លង 
មក មិន+ន®្មើ{3V� (Ravallion and Chen 2004; World Bank 2009) �ើយ Oើសិន {|នវិធី 
ជួយ ¼�¼�ង់�ះ ជន½�ី½�Äច���វខូចJតសមត្ថXពក្នុង-រចូលរួម និងទទួល ផល  .�Mជន  ៍ 
ពីកំbើន®�ដ្ឋកិច្ច។ ដូ&្ន�ះ���វ  �្វ�ងយល់ឲ�្យ+នច�?ស់ពីឥទ្ធិពល�យឡំ{3~� កំbើន ®�ដ្ឋកិច្ច 
និងវិសមXពÂ�ក់ចំណóល ÍYើ -រ-ត់បន្ថយXព½�ី½� �ើម�្បីÄចរច©Ýៀបចំ និងអនុវត ្ត 
LលនM+យ�mរណៈញំុាង ឲ�្យNន តុល�្យXព ល្អរºងកំbើន និងសមXពក្នុង-រ  à�ក 
0យ Â�ក់ចំណóល។   

Wយ�រអត្ថបទh�ះអនុវត្ត\ម និយមន័យធ©{រអភិវឌ�្ឍន៍Äសុី (ADB) ��ល 
ទទួល    ��ល់¬ កំbើន®�ដ្ឋកិច្ចYឿន.�កបWយចីរXព ���វNនគួបផ�្សំWយ -រថយចុះ 
វិសមXព  ក្នុងÂ�ក់ចំណóល និង អត្ថ.�Mជន៍មិន��នÂ�ក់ចំណóល�ះ វិធី�r�្តកំbើន 
¼�¼�ង់  ជន½�ី½� របស់ Kakwani and Pernia (2000) Äចយកមកអនុវត្ត+ន។ Lលគំនិត 
ចម�្បង របស់ Kakwani and Pernia (2000) �ើម�្បីពន�្យល់ពី ទំ©ក់ ទំនងរºង កំbើន-Xព½�ី½�-  
វិសមXព គឺ Xព½�ី½�សរុប ºg�.�¨លÍ\មកំbើនផង និងវិសមXព ផង។  ពួក¤�+ន  ®្នើ 
យក សន្ទស�្សន៍��មួយ គ ឺ សន្ទស�្សន៍កំbើន¼�¼�ង់ជន½�ី½� �ើម�្បីºស់.�ង Xពជួយ¼�¼�ង់h�ះ 
Wយ អះÄង¬ កំbើនºជួយ¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½� Oើសិនសន្ទស�្សន៍កំbើន¼�¼�ង់ជន½�ី½�  
ធំ$ង ១  �ើយ º¼�¼�ង់ដល់.�$ជនធូរmរ Oើសិនសន្ទស�្សន៍កំbើនតូច$ង ១។ សន្ទស�្សន៍ 
កំbើន¼�¼�ង់ជន½�ី½� កំណត់¬ វិសមXព���វ��អវិជ្ជNន C�ះកំbើន��ង��-ត់បន្ថយ 
Xព½�ី½�។  សន្ទស�្សន៍h�ះ¤�បំß�កº &�ញ$ ក��ិត��លXព½�ី½�g�.�¨លÍ\មកំbើន និង 
ក��ិត��លº.�.�¨លÍ\មវិសមXព �ើយ អ��រ��ល���វយកចិត្តទុកâក់ គ ឺ ចំ�យ ̧ �ើÂ�ស់ 
រºងរយៈ;�លtំងពីរ។ ក្នុង-របំß�កh�ះ¤����វគណ©៖ (១)ទំហំផលប ៉ះÿល់~�កំbើន 
ចំ�យ ̧ �ើÂ�ស់ÍYើXព½�ី½� Oើសិន-រà�ក0យចំ�យ¸�ើÂ�ស់ {|ន ��ស់ប្តូរ (២) 
ផលប៉ះÿល់~�វិសមXពÍYើXព½�ី½� Wយក្នុងh�ះ¤�ទុកឲ�្យចំ�យ¸�ើÂ�ស់ g�.�¨ល   
ចុះ�ើងរºងរយៈ;�លtំងពីរ ប៉ុÜ្ត�កំbើនចំ�យ¸�ើÂ�ស់¤�ទុកឲ�្យ°��រ។
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\Bង ១៖ ក��ិត0ប់g�.�¨លសំJន់ៗ +នយកមក¸�ើស¹�ប់ºយត»្ល�Yើកំbើន¼�¼�ង់ជន
½�ី½�

សន្ទស�្សន៍¼�¼�ង់ជន½�ី½� -រºយត»្ល� 

θ<0 កំbើនប ៉ះÿល់Ä½�ក់ដល់ជន½�ី½�
0<θ≤0.33 កំbើន¼�¼�ង់តិចតួចដល់ជន½�ី½�
0.33<θ≤0.66 កំbើន¼�¼�ង់បង្គួរដល់ជន½�ី½�
0.66<θ<1.0 កំbើន¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½�
θ≥1.0 កំbើន¼�¼�ង់សុទ្ធ�ធដល់ជន½�ី½� 

.�ភព៖ Kakwani and Pernia (2000)

៣. ទិន្នន័យ

-រសិក�ah�ះ¸�ើÂ�ស់ទិន្នន័យ+នពី អ&្ក�ត®�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុ$ (CSES) Yើ 
x�¨�រចំនួន ៤Yើក (NIS 2004, 2007, 2009, 2011) និង អ&្ក�ត.�$�r្ដ�និងសុខXព កម្ពុ$ 
(CDHS) ចំនួន ៤Yើក (NIS 2000, 2005, 2010)។ CSES $អ&្ក�តx�¨�រតំ�ងឲ�្យ.�V�ស 
tំងមូល Wយ.�មូលព័ត៌NនYើ ៣៥០០x�¨�រ $ÝៀងBល់23ំ និងYើ ១៥,០០០x�¨�រ 
ÝៀងBល់Â�ំ23ំម្តង។ លក្ខណៈសង្គម-វប�្បធម៌- នM+យ សំJន់ៗរបស់x�¨�រ រួមNន លក្ខណៈ 
.�$�r្ត�, លំ°âãន, កសិកម្ម, -រអប់រំ, -រjរ, សុខXព និងÄÅរូបត្ថម្ភ, -រទទួលរងñ�ះ 
និង ចំណóល-ចំ�យរបសx់�¨�រ។

½�ុម��វ��វក ៏+ន¸�ើសំណុំទិន្នន័យរបស់ CDHS 23ំ២០០០ ២០០៥ និង ២០១០ ��ល 
Nន  ទិន្នន័យដូច$ ចំនួន23ំសិក�a វត្តNន°��Ýៀន, អÖ���ប់កុNរ និងÄÅររូបត្ថម្ភ, 
និង ¼�ព�្យសម�្បត្តិx�¨�រ។ CDHS $សំណុំទិន្នន័យដ ៏សម�្បូរß�ប ��លផ្ដល់ពត៌Nន$��ើន 
$ពិ®�ស ស្តីពី សុខXពN\និងtរក។ អ&្ក�តh�ះNនសំណុំទិន្នន័យ ៤ គឺស¹�ប់23ំ ១៩៩៨ 
២០០០ ២០០៥ និង ២០១០ Wយ+នS�ើសÝ ីសឲ�្យNនលក្ខណៈតំ�ងទូtំង .�V�ស   នូវ 
បុរសនិងr្ត�ីNនÄយុពី ១៥-៤៩23ំ tំង°ទី½�ុង និង°ជនបទ °ក្នុង ១៤é�ត្ត ខុសៗ {3 ��ល 
ស្ថិតក្នុង ៥½�ុមé�ត្ត ។ 

៤. 
រពិពណ៌Rស្ថិតិស�្ខ�ប: ចំ=យ��ើ��ស់ និង ចំ=យមិន��ើ��ស់

រូបXព ១ បjôញនូវដង់សុីÒ�~� រ+យចំ�យ¸�ើÂ�ស់ពិត.�0ំÓ្ង�ក្នុងមនុស�្សN3ក់ ក្នុង   
អំឡុង;�ល  ស&្ក�ត ពិនិត�្យ។ និ©3-រទូÍ\ំងពី23ំ២០០៤ មក គឺ ចំ�យ¸�ើÂ�ស់ក្នុង មនុស�្ស 
N3ក់:ើន�ើង ��លNនន័យ ¬ ½�ុមបញ្ចXគ½�ី½�បំផុត +នប&្កើនចំ�យ¸�ើÂ�ស់ របស់ខ្លួន។ 
-រ��ស់ប្តូរឆ្លុះប� sំងពីកំbើនក��ិត ជីវXព និងសុខុNលXពរបស់.�$ជនកម្ពុ$$ មធ�្យម 
�ើយ អÖ�ជន½�ី½�កំពុងថយចុះ។ -រល្អ.�®ើរ �ើង~� ចំ�យ¸�ើÂ�ស់ក្នុងមនុស�្ស N3ក់ 
ប�្ខល $សំJន់Wយ�រ ផសស NនអÖ�កំbើនខ្ពស់ដល់ Y�ខពីរខ្ទង់ 0ប់ពី23ំ២០០៤ 
ដល់ ២០០៧ -រ&ើប�ើងវិញy៉ងYឿនប© %ប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល 23ំ២០០៨ និង ទឹកជំនន់  
23ំ ២០១១។ ដូ&្ន�ះកំbើនចំ�យ¸�ើÂ�ស់ ពិត$+នរួមចំT�ក-ត់បន្ថយចំនួន អ្នក½�ី½  � 
��ន។ !ះបីNនY្អៀង{3ខ្លះក្តី ក ៏-រព��ករណ៍របស់ធ©{រពិភពoក និង ½�សួង }�ន-រ 
+នបjôញ¬ អÖ�Xព½�ី½�°កម្ពុ$+នថយចុះ\ំងពី23ំ ២០០៤ មក។ ឯក�រ ជិត &�ញ 
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ផ�aយមួយរបស់ ធ©{រពិភពoក +ន+៉ន់�|ន¬ ចំនួនអ្នក½�ី½�m�ក់ចុះពី ៥៣,២% °  23ំ 
២០០៤ មក��ឹម ២០,៥% °23ំ២០១១ រីឯតួY�ខរបស់½�សួង}�ន-រ(2013) គឺ ៤៧,៨% °  
23ំ ២០០៧ និង ១៩,៨%°23ំ២០១១។

រូបXព ១៖ =�្ស�Ñងដង់សុីÒ�ចំ�យ¸�ើÂ�ស់ពិត.�0ំÓ្ង�ក្នុងមនុស�្សN3ក់
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.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸�ើ CSES

-រi្វើÒ�ស្តពី
�ទយិតXព �ើម�្បី+៉ន់�|នពីXព½�ី½� Wយ} ្អ�កYើប© %ត់Xព½�ី½� 
នីមួយៗ +ន បjôញច�?ស់¬ អÖ�ជន½�ី½�°កម្ពុ$បន្តm�ក់ចុះ\ំងពី23ំ២០០៤ មក។ លទ្ធផល 
h�ះ r�ប នឹង-ររក9ើញ របស់ធ©{រពិភពoក (ឯក�រជិត&�ញផ�aយ) និង½�សួង}�ន-រ 
(2013)។ -រវិXគព
ី�ទយិតXព បjôញនូវ ��នXព.�®ើរ�ើងរបស់អ្នកNនក��ិតជីវXព
°ជិត (គN�តXព½�ី½�) និង°2�យ ពី Æ�ម ប© %ត់Xព½�ី½� (គN�តXព½�ី½�Yើក$-Ý៉� 
��លºស់.�ងក��ិតធ្ងន់ធ្ងរ~�Xព½�ី½�)។

Xពល្អ.�®ើរ�ើង ក ៏ÄចÀើល9ើញ\មកំbើន°ក្នុងចំT�ក~�ចំ�យ¸ �ើÂ�ស់ 
របស់.�$ជន ��ល¤�+នß�ងà�ក$ ១០½�ុម®្មើ{3 (\Bង ២)។ អនុ+ត~�ចំT�ក~� 
ចំ�យ ̧ �ើÂ�ស់របស់.�$ជន ½�ី½� បំផុត ១០% iៀបនឹង .�$ជនធូរmរបំផុត ១០% គឺ ១:១៣ 
° 23ំ២០០៤ និង ១:៩ °23ំ២០១១។ ពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០១១ ចំT�ក~�ចំ�យ¸�ើÂ�ស ់   
របស់ជន½�ី½�បំផុត ១០% +ន:ើន�ើង ១៦,៨%។ $រួម និ©3-រh�ះNនលក្ខណៈr�ប { 3  
នឹង លទ្ធផលរក9ើញរបស់ CDRI (2013: 18) ��លក្នុង�ះ អនុ+តចំ�យ¸�ើÂ�ស ់របស់ 
.�$ជន  ធូរmរបំផុត ២០% +ន:ើនពី ៧,១% ក្នុង23ំ ២០០៤ ដល់ ៨,៥%  ក្នុង 23ំ ២០០៧ និង  
m�ក់ចុះដល់ ៥,៨% ក្នុង23ំ ២០០៩ និង ៥,៣% ក្នុង23ំ ២០១១។ អÖ�កំbើនNន Y�ខ ពីរ ខ្ទង់ ក្នុង 
ច��ះ;�លពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០០៧ គ ឺទទួល+នr�ប;�ល{3នឹង កំbើន វិសមXព  ចំ�យ 
¸�ើÂ�ស់ ��លNន À�គុណ Gini ៣៩,៦ °23ំ ២០០៤ និង ៤៣,១ °23ំ ២០០៧ (World Bank 
2009)។ កំbើន វិសមXពពី23ំ ២០០៤ ដល់ ២០០៧ ក៏ÄចÀើល9ើញច�?ស់\ម កំbើន 
៨,២%~�ចំT�ក~�ចំ�យ ̧ �ើÂ�ស់ របស់អ្នកធូរmរ បំផុត១០% �ះ��រ។ -រគណ©  របស់ 
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អ្នកនិពន្ធបjôញ¬ វិសមXពចំ�យ ̧ �ើÂ�ស់ :ើន�ើងពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០០៧ �ើយ 
ថយចុះ$បន្តប©%ប់ (\Bង ២)។

\Bង ២៖ À�គុណ Gini +៉ន់�|ន ~� វិសមXពចំ�យ¸�ើÂ�ស់ក្នុងមនុស�្សN3ក់, \ម23ំ
23ំ តួY�ខ+៉ន់�|ន លំ�ៀងស្តង់â 

(Standard error)
ក��ិតtបបំផុត 
(Lower bound)

ក��ិតខ្ពស់បំផុត     
(Upper bound)

2004 0.387 0.006 0.374 0.401
2007 0.435 0.024 0.386 0.482
2009 0.362 0.006 0.348 0.375
2011 0.360  0.031 0.299  0.422

កំណត់សំ{ល់៖ លំ�ៀងស្តង់âបjôញពីទំនុកចិត្ត ៩៥% 
.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸�ើ CSES

ក��ិតអប់រំ$មធ�្យម~�សNជិកx�¨�រ;�ញវ័យ (១៥23ំ�ើង) +ន��ស់ប្តូរតិចតួច ពី 23ំ  
២០០០ ដល់ ២០១០ គ ឺ $មធ�្យមÝៀន+ន ៣,៣23ំ (½�ុមបញ្ចXគJងÆ�មបំផុត+ន តិច$ង  
២23ំ �ើយ ½�ុមបញ្ចXគ JងYើបំផុត+ន ៥23ំ) ។ តួY�ខh�ះបjôញ¬ រâãភិ+ល មិន +ន  
យកចិត្តទុកâក់J�ំងYើកកម្ពស់-រអប់រំ មនុស�្ស;�ញវ័យV�។ ចំនួន23ំសិក�aរបស់កុNរ :ើន�ើង 
ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥ ប៉ុន្ ��m�ក់ចុះវិញ° 23ំ២០១០។  អÖ���ប់កុNរ +នថយចុះ$ 
លំâប់។ អÖ���ប់កុNរÄយុÆ�មÂ�ំ23ំគឺ ១២៤ ក្នុង១០០០ កំbើតរស់°23ំ២០០០ 
�ើយប©%ប់ មកm �ក់ចុះដល់ ៨៣ °23ំ២០០៥ និង ៥៤ °23ំ២០១០ ឬm �ក់ចុះ ៥៦%ក្នុង;�ល 
១០23ំ។ ��នXព ÄÅរូបត្ថម្ភកុNរ+ន.�®ើរ�ើង��ើន ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥ WយNន 
-រថយចុះ ចំនួនកុNរ ½�ិន កុNរស្គម��ំង(iៀបនឹងកម្ពស់) និងកុNរមិនx�ប់ទម្ងន់ (iៀបនឹង 
Äយុ)។ និ©3-រក្នុង Â�ំ23ំ ÍមុខVៀត បjôញនូវ-ររីកច��ើនតិចតួចឬ{|នpះ: ចំនួនកុNរ 
មិន x�ប់ទម្ងន់ (iៀបនឹង Äយុ)  ®្ទើរ��°��រ, ចំនួនកុNរស្គម��ំង (iៀបនឹងកម្ពស់) :ើនពី 
៨% ដល់ ១១% �ើយចំនួនកុNរ½�ិន ថយចុះពី ៤២% ដល់ ៣៨%។ 

\Bង ៣៖ ��នXពÄÅរូបត្ថម្ភរបស់កុNរÄយុÆ�មÂ�ំ23ំ គិត\ម½�ុមបញ្ចXគ 
(z-score)២1

½�ុម 

បញ្ចXគ

½�ិន (មធ�្យមៈ mean) មិនx�ប់ទម្ងន់  (មធ�្យម) ស្គម� �ំង (មធ�្យម)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

1 - 3.98 - 3.76 - 3.70 - 3.28 - 2.98 - 3.03 - 2.77 - 2.24 - 2.42

2 - 2.52 - 2.49 - 2.48 - 2.08 - 2.07 - 2.05 - 1.25 - 1.22 - 1.23

3 - 1.84 - 1.82 - 1.82 - 1.53 - 1.51 - 1.52 - 0.68 - 0.69 - 0.69

4 - 1.12 - 1.13 - 1.15 - 0.99 - 0.98 - 1.01 - 0.16 - 0.15 - 0.16
5 0.79 0.16 0.30 0.1 0.01 - 0.04 1.26 1.00 0.87

.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸�ើ CDHS

២ Z-ពិន្ទុ ºស់.�ង ទំហំ~�Xពខុស{3រºងតួY�ខមធ�្យម (mean) ក្នុង½�ុមមួយ។ Xពខុស{3®្មើ ០ Nន 
ន័យ ¬ z-score ®្មើ{3 នឹង Y�ខមធ�្យម(mean)។ z-score វិជ្ជNន/អវិជ្ជNន បjôញ¬ ពិន្ទុºខ្ពស់$ង/  
tប $ង មធ�្យម។ ទំហំXពខុស{3���វ+នបក��យ$ គN �តស្តង់â។ ក្នុង-រសិក�ah�ះ z-score ���វ 
+ន គណ©Wយ �̧ើ " z-score 06 " ក្នុងកម្មវិធិកុំព�្យូទ័រ Stata ។
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ពិន្ទុកង្វះÄÅរូបត្ថម្ភ~�x�¨�រធូរmរ$ង¤�២០% +នm�ក់ចុះ$លំâប់ (\Bង ៣)។ 
កុNរ ស្គម��ំង (iៀបនឹងកម្ពស់) m�ក់ពី ១,៣គN �តស្តង់â°23ំ ២០០០ ដល់ ០,៩ ° 2 3ំ 
២០១០ �ើយ¤�9ើញ Nននិ©3-រr��ៀង{3 ស¹�ប់កុNរមិនx�ប់ទម្ងន់(iៀបនឹងÄយុ) 
និង  ½�ិន (Yើក_�ងពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០)។ ស¹�ប់x�¨�រ½�ី½�$ង¤�២០% Nន 
®��រ ីយ៉ូ ពីរ��្ស�ង{3:ើត�ើង ស្តីពីកង្វះÄÅរូបត្ថម្ភ។ ទី១ ពិន្ទុមធ�្យម+ន:ើន�ើងស¹�ប់ 
កុNរtំងបី .�ì�ទ ��លបjôញ¬ ��នXព®�ដ្ឋកិច្ចទូÍ +នជួយ ¼�¼�ង់ជន½�ី½�tក់ទិននឹង
��នXព ÄÅររូបត្ថម្ភកុNរ ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥។  ប© %ប់មក  ពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០ 
Nន និ©3-រ ផ្ទុយមកវិញ Wយពិន្ទុ½�ុមបញ្ចXគក�្ខល°��រ ��លបjôញ¬ ប��ប��¨ល ពិន្ទុ 
½�ុម បញ្ចXគ Yើ¤� និង Æ�ម¤� i្វើឲ�្យពិន្ទុមធ�្យមg�.�¨ល។

\Bង ៤៖សុខXពx�¨�រនិង-រអប់រំ គិត\ម��នXព¼�ព�្យធន 23ំ២០០៥-១០ (z-score)

½�ុមបញ្ចXគ    
¼�ព�្យធន

½�ិន មិនx�ប់ទម្ងន់ ស្គម� �ំង ចំនួន23ំសិក�a

1 - 2.10 - 1.66 - 0.67 2.70

2 - 1.88 - 1.58 - 0.72 2.92

3 - 1.69 - 1.45 - 0.64 2.99

4 - 1.54 - 1.37 - 0.71 3.11

5 - 1.46 - 1.24 - 0.61 3.24
.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸�ើ CDHS

ពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០ សន្ទស�្សន៍¼�ព�្យធន\មx�¨�រ$មធ�្យម:ើន$ង ៩០% ឬ 
២,៧ពិន្ទុ $តួY�ខសុទ្ធ ��លបjôញ¬ ជីវXព+នល ្អ.�®ើរ$ងមុន។ Xព.�®ើរ �ើង  h�ះ 
9ើញNន°x�ប់ ½�ុមបញ្ចXគ Yើក_�ង�� ពិន្ទុ½�ុមធូរmរ$ង¤� ��ល m�ក់ចុះ  .�$�ល 
៦៧%។ គិត$តួY�ខសុទ្ធ សន្ទស�្សន៍¼�ព�្យសម�្បត្តិ½�ុម½�ី½�បំផុត +ន.�®ើរ �ើង J�ំង  $ង 
¤�រហូតដល់ ៦,៣ពិន្ទុ។ $និ©3-រទូÍ ក��ិតជីវXពx�¨�រ½�ី½� NនអÖ�កំbើន ខ្ពស់$ង 
x�¨�រធូរmរ ��លប� 3ក់¬ កំbើន®�ដ្ឋកិច្ច+នជួយ ¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½� Oើពិនិត�្យ \ម 
កំbើន ¼�ព�្យធន។ ចំណងtក់ទងរºង សុខXពនិងក��ិតអប់រំក្នុងx�¨�រ $មួយនឹង ��នXព 
¼�ព�្យធនរបស់ពួក¤� ក៏គួរឱ�្យ0ប់Äរម្មណ៍C�ះÄចបំភ្លឺ¬ Òើ¼�ព�្យសម�្បត្តិ-ន់����ើន ©ំឲ�្យ 
សុខXព និងក��ិតអប់រំរបស់x�¨�រ½�ី½� :ើន�ើងYឿន$ងx�¨�រធូរmរ ឬy៉ង�។ 
ប�ô h�ះ r��ៀង{3នឹងអ្វី��ល  Grosse et al. (2008) y¬ កំbើនជួយ¼�¼�ង់ដល់ជន 
½�ី½�WយNន លក្ខខណ E។ ទិន្នន័យក្នុង \Bង ៤ បjôញនូវ ទំ©ក់ទំនងច�?ស់�ស់រºង សុខXព 
និងក��ិតអប់រំរបស់x�¨�រ $មួយនឹង ��នXព¼�ព�្យធន។ ½�ុមបញ្ចXគx�¨�រNន¼�ព�្យ ធនតិច 
គឺNន z-score tប$ង និង ចំនួន23ំសិក�aតិច$ង ½�ុមបញ្ចXគx�¨�រធូរmរ។

សរុបមក -រល ្អ.�®ើរ�ើង~�សូច©ករសុខXព ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥ បjôញ¬ 
កំbើន ®�ដ្ឋកិច្ច+នជួយ¼�¼�ង់J�ំងដល់ជន½�ី½� C�ះx�¨�រ½�ី½�ទទួលអត្ថ.�Mជន៍+ន 
��ើន$ងx�¨�រធូរmរ ប ៉ុÜ្ត�Xពជួយ¼�¼�ង់h�ះ+នថយចុះខ្លះវិញពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០។ 
ស¹�ប់-រអប់រំ កំbើន®�ដ្ឋកិច្ច+ន ជួយ¼�¼�ង់ជន½�ី½�-ន់��J�ំងពី23ំ ២០០៥ ដល់ 
២០១០។ លទ្ធផលtំងh�ះបjôញ¬ បំT�ងà�ក អត្ថ.�Mជន៍មិន��នÂ�ក់ចំណóល Äច 
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{|ន ប�ôYទ��ន ប៉ុÜ្ត���នXពសុខXពនិង-រអប់រំ °��$ ក្តី+រម្ភធ្ងន់ធ្ងរមួយ។  ទិន្នន័យ ពី 
23ំ២០០៥-១០ បjôញ¬ ��នXពសុខXពនិង-រអប់រំមិន+នល ្អ.�®ើរ �ើងV� ដូ&្ន�ះគួរ Nន  
អន្តBគមន៍JងLលនM+យ�ើម�្បីស��¨លឲ�្យកំbើនNនតុល�្យXពល ្អ។ 

៥. 3ព�ន9��}ជន៍ដល់.ំងអស់0�៖ កំ]ើនជួយ����ង់ដល់ជន^�ី^�

៥.១ ចំ�យ¸�ើÂ�ស់

\Bង ៥ បjôញនូវលទ្ធផល~�-របំß�កតួY�ខ-ត់បន្ថយXព½�ី½�ពី23ំ២០០៤ ដល់ 
២០១១ &�ញ$ ឥទ្ធិពល~�កំbើនចំ�យ¸�ើÂ�ស់ និង វិសមXព។ ដូច+នÝៀបBប់JងYើ 
-រg�.�¨លរ~� Xព½�ី½� សរុប គឺ$-រគួបផ�្សំ{3~� កំbើនសុទ្ធ និង ឥទ្ធិពល~�វិសមXព។ 
ឧtហរណ៍ ពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០០៧ Wយ�រចំ�យ¸�ើÂ�ស់Nនកំbើន$មធ�្យម 
៤៣,៨% ចំនួនជន½�ី½�+នm�ក់ចុះ ០,២៥%។ �ើយOើសិន{|ន-រg�.�¨លក្នុងវិសមXព 
ចំ�យ¸�ើÂ�ស់V��ះ កំbើនh�ះផ្តល់ផលប ៉ះÿល់+ន ១-២ Yើ-រ-ត់បន្ថយXព½�ី½� 
��លNនន័យ¬ កំbើន ១% ក្នុងចំ�យ¸�ើÂ�ស់$មធ�្យម នឹង-ត់បន្ថយ Xព½�ី½�+ន 
២,៤៣%។ ប ៉ុÜ្ត� កំbើនវិសមXពចំ�យ¸�ើÂ�ស់ ២,១៩% +នBBំងផលប ៉ះÿល់Wយ 
�%ល់JងYើh�ះ។ ដូ&្ន�ះ ពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០០៧ កំbើន®�ដ្ឋកិច្ច+ន¼�¼�ង់é�aយ 
ដល់ជន ½�ី½�  (សន្ទស�្សន៍កំbើន¼�¼�ង់ជន½�ី½� គឺ ០,១០)។  ពី23ំ២០០៧ ដល់ ២០០៩  
កំbើន +ន¼�¼�ង់ដល់ ជន½�ី½� WយNនសន្ទស�្សន៍កំbើន¼�¼�ង់ ជន½�ី½� ០,៧៦។ ពី23ំ 
២០០៤ ដល់២០១១ កំbើនy៉ង Yឿន° កម្ពុ$ +ន¼�¼�ង់បង្គួរដល់ជន½�ី½� Wយ�រ 
ចំ�យ¸�ើÂ�ស់$មធ�្យម+ន:ើន�ើង �ើយ-រà�ក0យ ក៏ល្អ.�®ើរ�ើង��រ។ 

\Bង ៥៖ ឥទ្ធិពល~�កំbើន និងវិសមXព ÍYើXព½�ី½�
សន្ទស�្សន៍ 

ចំនួន 
.�$ជន

កំbើនពិត (%)         
(a)

-រg�.�¨ល Xព 
½�ី½�សរុប (%) 
(b) =(c)+(d)

បំß�ក&�ញ$ សន្ទស�្សន៍កំbើន 
¼�¼�ង់ជន½�ី½ �  
(e) = (b)/(c)

ឥទ្ធិពល~ �  
កំbើន  សុទ្ធ  (%)              

(c)

ឥទ្ធិពល~� 
វិសមXព  (%)  

(d)
2004-2007 43.87 - 0.25 - 2.43 2.19 0.10

2007-2009 40.53 - 2.30 - 3.04 0.74 0.76

2009-2011 10.78 - 6.28 - 4.68 - 1.59 1.34

2004-2011 95.18 - 1.80 - 3.40 1.60 0.53

2004-2009 84.40 - 1.23 - 3.04 1.81 0.40

2007-2011 51.31 - 3.13 - 3.55 0.42 0.88

.�ភព៖-រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸�ើ CSES
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រូបXព ២៖ អÖ�កំbើនសមមូល~�Xព½�ី½�(PEGR) ស¹�ប់ចំនួនជន½�ី½� α = 0
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.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸�ើ CSES

Xព¼�¼�ង់ជន½�ី½�~�កំbើនចំ�យ¸�ើÂ�ស់ក៏Äចកំណត់+ន Wយពិនិត�្យ  ពីXព 
ខុស{3រºង អÖ�កំbើនពិត~�ចំ�យ¸�ើÂ�ស់ក្នុងx�¨�រ នឹង អÖ� កំbើន សមមូល ~ � 
Xព½�ី½� (poverty equivalent growth rate: PEGR) ��រ។ ដូចNនបjôញក្នុង រូបXព ២ 
Oើសិន PEGR ºធំ$ង កំbើនពិត គឺ កំbើន+ន ជួយ¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½� ��លNនន័យ¬ 
ជន½�ី½�ទទួល+នអត្ថ.�Mជន៍ ក្នុងសNN��មួយ��ើន$ង ជនមិន��ន½�ី½�។ ក្នុងអំឡុង 
;�ល +នស&្ក�តពិនិត�្យ Nន��ក្នុង23ំ ២០០៩-១១ ប៉ុ,�ះ��លកំbើនចំ�យ¸�ើÂ�ស់ 
+ន ជួយ¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½�  C�ះ PEGR ធំ$ងអÖ�កំbើន ពិត។ ក្នុងរយៈ;�ល�ះ Nន 
s�ឹត្តិ-រណ៍ សំJន់ពីរ គឺ ១--រ&ើប�ើងវិញពីផលប ៉ះÿល់~�វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល និងវិបត្តិ 
បំណុល  អឺរ៉ុប ��ល+នប ៉ះÿល់J �ំងដល់-រ©ំ&�ញរបស់កម្ពុ$ ពិ®�ស សÀ្លៀកបំÿក់ និង 
២-ñ�ះទឹកជំនន់។ វិបត្តិtំងh�ះ+នបង្កក្តី+រម្ភ¬ ®�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$��លNនមូលâãនតូច ច& ្អៀត 
h�ះ  Äចm�ក់ កំbើន និងអÖ�.�$ជនស្ថិត°Æ�មប© %ត់Xព½�ី½� Äច:ើនJ �ំង។ ប៉ុÜ្ត� ° 
23ំ២០១១  ®�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$ +នស្ទុះ�ើងវិញWយ ផសស Nនកំbើនរហូតដល់ ៦,៩ % ��ល 
Äច ជួយ+នមួយXគ��រ ក្នុង-ររក�a ជីវXពកុំឲ�្យm�ក់tប$ងក��ិតស្តង់âអប�្បបរN និង -រÿរ 
x�¨�រកុំឲ�្យm�ក់ចូលក្នុងXព½�ី½�។ ថ្វីOើ ®��រីយ៉ូកំbើន��្ស�ងVៀត មិន+ន¼�¼�ង់ជន½�ី½�
សុទ្ធ�ធក្តី ក៏-រខុស{3រºងកំbើនពិត និង PEGR +នរួមតូច��រ។ ឧtហរណ៍ កំbើនពិត 
ºធំ$J�ំង$ង PEGR -លពី23ំ២០០៤-០៧ (៣៩,៤ ឯក\Xគរយ), ប ៉ុÜ្ត�គN �តh�ះ+នរួម 
តូចវិញ°រºង23ំ ២០០៧ និង២០០៩ ដល់��ឹម ៩,៨%។ ដូ&្ន�ះ ¤�0ត់ទុក¬ ®��រីយ៉ូកំbើន 
h�ះ+នជួយ¼�¼�ង់បង្គួរដល់ជន½�ី½� �ើយh�ះក៏$ករណីក្នុងអំឡុង 23ំ២០០៤-១១��រ។   

៥.២ ចំ�យមិន¸�ើÂ�ស(់non-consumption)៖ សុខXព និង-រអប់រំ

.�V�សកម្ពុ$Nន��នXពÄÅររូបត្ថម្ភកុNរល ្អ.�®ើរ�ើងពី23ំ ២០០០ ដល់ ២០០៥ 
�ើយកំbើនក ៏+ន ជួយ¼�¼�ង់J�ំងដល់ជន½�ី½�។ ក្នុងអំឡុង;�ល�ះ -ររីកច��ើន ~ � ½�ុម 
½�ី½�}្ន�កសុខXព Nនក��ិតខ្ពស់ $ង ½�ុមបញ្ចXគ មិន½�ី½�}្ន�កសុខXព ��ល បjôញ¬ Nន  
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-រយកចិត្តទុកâក់$ងមុនYើ LលនM+យព)�ឹងសុខXពកុNរ។  កំbើន តួY�ខ មធ�្យម 
(mean) ~� z-score ~�សូច©ករប�ô½�ិន, មិនx�ប់ទម្ងន់(iៀបនឹងÄយុ) និង ស្គម ��ំង 
(iៀបនឹងកម្ពស់) សុទ ្ធ��ប� 3ក់ពីXព¼�¼�ង់ជន½�ី½�។ កំbើន គN �តស្តង់â ០,០៣៦ ~� 
z-score Xព½�ិន ប�3ក់ នូវ-រថយចុះចំនួនកុNរ½�ិន (កុNរ°JងÆ�ម -២ គN�ត   ស្តង់âរ) 
អស់ ០,០៥% (\Bង ៦)។ 

\Bង ៦៖ ឥទ្ធិពល~�កំbើន និងវិសមXព ÍYើXព½�ី½�}្ន�កសុខXព
សន្ទស�្សន៍ 

ចំនួន 
.�$ជន

កំbើនពិត 
(absolute)    

(a)

-រg�.�¨ល Xព 
½�ី½�សរុប (%) 
(b) =(c)+(d)

បំß�ក&�ញ$ សន្ទស�្សន៍ 
កំbើន ¼� 

¼�ង់ជន½�ី½ �                  
(e) = (b)/(c)

PEGR 
(absolute)

(a)*(e)
ឥទ្ធិពល~ �  

កំbើន  សុទ្ធ 
(%)     (c)

ឥទ្ធិពល~� 
វិសមXព  
(%)   (d)

x�ិន

2000-2005 0.036 - 0.051 - 0.008 - 0.043 6.255 0.222

2005-2010 0.155 - 0.055 - 0.056 0.000 0.993 0.154

2000-2010 0.190 - 0.106 - 0.065 - 0.042 1.646 1.313

មិនx�ប់ទម្ងន់

2000-2005 0.268 - 0.111 - 0.089 - 0.023 1.258 0.337

2005-2010 - 0.0001 - 0.012 0.001 -0.013 1.0832 0.000

2000-2010 0.268 - 0.124 - 0.094 - 0.030 1.314 0.352

ស្គម��ំង

2000-2005 0.303 - 0.104 - 0.030 - 0.074 3.415 1.034

2005-2010 - 0.131 0.024 0.012 0.017 0.7261 - 0.31

2000-2010 0.171 - 0.075 - 0.019 - 0.056 3.932 0.674

.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸�ើ CSES

សន្ទស�្សន ៍ ½�ី½�}្ន �កសុខXព កំbើនពិត (តួY�ខ) -រg� .�¨ល  \ ម{3   សរុប  ~ � Xព   
½�ី ½�   (%) បំß�ក &�ញ $ឥទ្ធិពល  កំbើនសុទ្ធ�ធ (%) ឥទ្ធិពលវិសមXព (%) សន្ទស�្សន៍  
កំbើន   ¼�¼�ង់  ជន½�ី½� PEGR (absolute) 

-រល្អ.�®ើរ�ើង~� z-score (��នXពÄÅររូបត្ថម្ភល្អ$ងមុន) និង -រ.�®ើរ �ើង 
ក្នុង-រ à�ក 0យ z-score h�ះ ©ំឲ�្យចំនួនកុNរ½�ិនNន-រថយចុះអស់ ០,០៤% ��លប� 3ក់¬ 
កំbើន +ន¼�¼�ង់ ដល់ ជន½�ី½�។ សន្ទស�្សន៍¼�¼�ង់ជន½�ី½�ស¹�ប់Xព½�ិន Nនទំហំធំដល់ 
៦,២៥  �ើយលទ្ធផលNនr��ៀង{3  ស¹�ប់កុNរស្គម��ំង(សន្ទស�្សន៍កំbើន¼�¼�ង់ ជន  
½�ី½� ស¹�ប់កុNរស្គម� �ំង គ ឺ ៣,៤១) និង ស¹�ប់កុNរ មិនx�ប់ទម្ងន់(សន្ទស�្សន៍កំbើន 
¼�¼�ង់ ជន½�ី½� ស¹�ប់កុNរមិនx�ប់ទម្ងន់ គ ឺ ១,២៥) ��ល+នន័យ¬ កំbើន¼�¼�ង់J�ំងដល់ 
ជន½�ី½�។ ប ៉ុÜ្ត�ពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០ លទ្ធផលNនលក្ខណៈ�យឡំ{3។ សូច©ករ Xព 
½�ិន គ¼ឺ�¼�ង់ជន½�ី½� Wយ-រ.�®ើរ�ើង~� z-score (លំ�ៀងស្តង់â៖ ០,១៥) © ំឲ�្យ  កុNរ 
½�និថយចុះអស ់០,០៥%  ��លបង្ក�ើងWយកbំើន z-score សទុ្ធ�ធ ពី C�ះ      រ+យ  º° ��រ។ 
សូច©ករh�ះគ ឺ¼�¼�ង់J�ំងដល់ជន½�ី½� Oើសិន$ រ+យ z-score អំ,យផលដល់ជន½�ី½�។ 
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ក្នុងអំឡុង ;�ល �ះ z-score មធ�្យម ®្ទើរ� �{|នកំbើនpះ ស¹�ប់ សូច©ករមិនx�ប់ទម្ងន់ 
(iៀបនឹងÄយុ) ប៉ុÜ្ត� កំbើន ®�ដ្ឋកិច្ច °��¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½�។

\Bង ៧៖ ឥទ្ធិពល~�កំbើន និងវិសមXព ÍYើXព½�ី½�}្ន�កអប់រំ

កំbើនពិត 
(absolute)    

(a)

-រg�.�¨ល Xព 
½�ី½�សរុប (%) 
(b) =(c)+(d)

បំß�ក&�ញ$ សន្ទស�្សន៍ 
កំbើន 

¼�¼�ង់ជន½�ី½ �  
(e) = (b)/(c)

PEGR 
(absolute)

(a)*(e)
ឥទ្ធិពល~ �  

កំbើន  សុទ្ធ 
(%)     (c)

ឥទ្ធិពល~� 
វិសមXព  
(%)   (d)

-រអប់រំមនុស�្ស;�ញវ័យ

2000-2005 - 0.009 0.012 0.000 0.012 0.000 0.000

2005-2010 - 0.007 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000

-រអប់រំកុNរ

2000-2005 0.848 - 0.080 - 0.066 - 0.014 1.205 1.022

2005-2010 - 0.621 0.057 0.066 - 0.009 1.160 - 0.720

-រអប់រំ.�$ជន

2000-2005 0.285 - 0.044 - 0.099 0.055 0.449 0.128

2005-2010 - 0.156 0.019 0.099 - 0.080 5.178 - 0.807
.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸�ើCSES 

Xព¼�¼�ង់ជន½�½ី�~�កំbើន}្អ�ក\មក��តិអប់រំ Nនលក្ខណៈខុស{3រºងមនុស�្ស   ;�ញ 
វ័យ និង កុNរ ដូចNនបំß�កលំអិតក្នងុ \Bង ៧ ។ បច្ចបុ�្បន្នពំុtន់Nននិយមន័យទូÍ ស¹�ប់ 
អ្នក ½�½ី�}្ន�កអប់រំV� បុ៉Ü្ត��ើងÄចកំណត់$ប,្ខះÄសន្ន¬ $អ្នកNនចំនួន23សិំក�a ស្ថតិ 
ក្នងុ½�មុ.�$ជន ៣០% ��លNន -រអប់រំតិច$ង¤� �ើយ=�្ស�ប©%ត់Xព½�½ី� $ប©%ត់ ß�ងà�ក 
½�មុNន-រអប់រំតិចបំផុត ៣០% និង ½�មុបញ្ចXគYើសពី ៣០%។ �ើង �̧ើ=�្ស � ប©%ត  ់Xព½�½ី�~�23ំ
Lល�ើម�្ីបគណ©សន្ទស�្សន៍¼�¼�ង់ ជន½�½ី�។  ឧtហរណ៍ �ើង �̧ើ=�្ស� ប©%ត់ Xព½�½ី�23២ំ០០៥ 
�ើម�្ីបគណ© សន្ទស�្សន៍¼�¼�ង់ជួយជន½�½ី� ពី23 ំ២០០៥ ដល់ ២០១០ និង =�្ស�ប©%ត់Xព½�½ី�23ំ 
២០០០ �ើម�្ីបគណ©សន្ទស�្សន៍¼�¼�ង់ជន½�½ី� ពី23 ំ២០០០ ដល់ ២០០៥។

  ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥ Xព.�®ើរ�ើង$ទូÍ~�-រអប់រំ +នជួយ¼�¼�ង់បង្គួរ 
ដល់ជន½�ី½� WយNនសន្ទស�្សន៍¼�¼�ង់ជន½�ី½� ០,៤៥។ កំbើន$មធ�្យម ០,២៨%  ~�ចំនួន 
23ំសិក�aរបស់សNជិក x�¨�រtំងអស ់ +ន-ត់បន្ថយចំនួនអ្នក½�ី½�}្ន�កអប់រំ អស់ ០,០៤% 
Wយ�រកំbើនសុទ្ធ Nន-រ g�.�¨លJ�ំង$ងមុន (-០,០៩%) បុ៉Ü្ត�Nនរ+យអន់$ងមុន 
(+០,០៥) ��លNនន័យ¬ កំbើនºផ្តល់ អត្ថ.�Mជន៍ដល់អ្នកធូរmរ}្ន�កអប់រំ +ន��ើន$ង 
អ្នក½�ី½ �}្ន�កអប់រំ។ ក្នុង;�ល$មួយ{3 -រអប់រំស¹�ប់ មនុស�្ស;�ញវ័ញសឹង��°��រ។  ទិន្នន័យ 
CDHS បjôញ¬ -រអប់រំរបស់À�x�¨�រNន��ឹម ៣,៣23ំ °ច��ះ23ំ២០០០ និង ២០១០។ 
-រអប់រំមិនផ្លូវ-រ .�$�លÄចជួយព)�ឹង-រអប់រំរបស់ពួក¤�។ Nនឯក�រ$��ើនប�3ក់¬  
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ផលិតXពទទួលផល+ន��ើនពី-រអប់រំ $ពិ®�ស -រអប់រំក��ិតបឋម។ -រអប់រំកុNរ Nន 
-រ ��ស់ប្តូរy៉ង��ើនដូច-រររំពឹងទុក �ើយជួយ¼�¼�ង់J�ំងដល់ជន½�ី½�។

ពី23ំ ២០០៥ ដល់ ២០១០ !ះបី ក��ិតអប់រំក្នុងx�¨�រ+នថយចុះអស់ ០,១៥% ក្នុងមួយ 
23ំ ក្តី ក ៏ កំbើន ° � �¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½�។ កំbើនអវិជ ្ជNន i្វើឲ�្យ x�¨�រ½�ី½�}្ន�កអប់រំ: ើន 
�ើង ក ៏ ពិត��ន ប ៉ ុÜ្ត�រ+យ ល ្អ$ង មុនÄចប ៉ះប ៉ ូវឥទ្ធិពលអវិជ ្ជNនh�ះ+ន។ លទ្ធផលបjôញ¬ 
-រ ថយចុះ  ចំនួន23ំសិក�aអស់ ០,១៥23ំ ប�្ខល ឲ�្យx�¨�រ ០,០៩% 7 �មVៀតm �ក់ចូល ក្នុង 
Xព½�ី½� }្ន�កអប់រំ ប ៉ ុÜ្ត� ឥទ្ធិពល~�វិសមXព+ន រំកិលx�¨�រ ០,០៨%7 �មVៀត & �ញពី Xព 
½�ី½ � }្ន�កអប់រំ។ ផលប ៉ះÿល់Äច-ន់� �Ä½�ក់Vៀត Oើសិន$ រ+យºÄ½�ក់ $ងមុន �ះ។ 
-រអប់រំ កុNរNននិ©3-រដូច{3៖ កំbើនគ ឺអវិជ ្ជNន ប ៉ ុÜ្ត�°� �ជួយ¼�¼�ង់ដល់ ជន½�ី½� ។

៦. 
រសន្និpqន និងអនុ)សន៍

ÿក់ព័ន្ធនឹងចំ�យ¸�ើÂ�ស់ លទ្ធផលបjôញ¬ -រm�ក់ចុះអÖ�½�ី½�°កម្ពុ$ 
y៉ង    ��ើន ពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០១១ ប�្ខល$សំJន់ ពីឥទ្ធិពលគួបផ�្សំ{3~�កំbើន និង-រ 
à�ក0យ ��លប� 3ក់¬ កម្ពុ$+នjក & �ញ$បb្ណើរៗពី កំbើន®�ដ្ឋកិច្ចß�បបរិNណ Í  
-ន់ កំbើន®�ដ្ឋកិច្ចNន-រà�ក0យ.�កបWយ សមធម៌ �ើយ.�$ជនក ៏ទទួល+ន ឱ-ស   
��ើន$ងមុន��រ។ !ះបី$អÖ�Xព½�ី½�កំពុងថយចុះក្តី ប៉ុÜ្ត�ºផ�aរX3ប់Íនឹងប©%ត់ Xព 
½�ី½ � ក��ិតខ្ពស់ (១,២៥ដុ��រ ឬ ២,០០ដុ��រ ក្នុងមួយÓ្ង�) ��លNនន័យ¬ x�¨�រ Xគ��ើន 
កំពុង&�ញផុតពីXព½�ី½� ប៉ុÜ្ត�ស្ថិត°§�្ប�រប©%ត់Xព½�ី½�°�ើយ �ើយjយ រង  ñ�ះ 
Wយ�រ ប�ôÂ�ក់ចំណóល។ កម្ពុ$កំពុង�ើរtន់}�ន-រ�ើម�្ីបស��ចនូវ កំbើន  ចំ�យ 
មិន  ̧ �ើÂ�ស ់ ជួយ¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½� ��ល$ក\ 0ចម�្បងជំរុញកំbើនស¹�ប់ tំងអស់ {3។ 
ក��ិត   ជីវXព+ន:ើន ��ើន និងNនXព¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½�។  លទ្ធផល$រួមJង}្ន�កសុខXព 
}្អ�កYើ ��នXពÄÅរូបត្ថម្ភកុNរ គឺគួរ ឲ�្យ;�ញចិត្ត។ ដូ&្ន�ះ ប�ô.�ឈមគឺ-ររក�aកំbើន។ 
សូច©ករ ~�ចំ�យមិន��ន ̧ �ើÂ�ស់Nន រ+យល ្អ ប៉ុÜ្ត� ឧtហរណ៍ កំbើន~�សូច©ករ 
ÄÅរូបត្ថម្ភ គឺ°យឺត ឬ{|នpះ ពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០។  

\ម-របក��យដូចJងYើ ប�ô.�ឈម��ល°®�សសល់ គឺ -ររក�aកំbើន និង 
m©ឲ�្យ .�$ជនXគ��ើនNនលទ្ធXព.�Åក់.�$�ល{3។ h�ះ$-រjរដ៏លំ+ក C�ះ���វ 
ជំនះYើឧបសគ្គ$��ើនដូចតÍh�ះ៖

• ធនmនមនុស�្សNនកំណត់ °��$ឧបសគ្គចម�្បង ក្នុង-រស��ច+នកំbើនឲ�្យ-ន់��
��ើន និងåៀសºង-រ$ប់{ំង°ក្នុង��នXពNនចំណóលមធ�្យម។

• កN�ំងពលកម្ម°កម្ពុ$មួយ}្ន�កធំNនជំ©ញtប និងចូលរួមXគ��ើនក្នុង-រjរ 
កសិកម្ម។ គុណXព-រអប់រំ ពិ®�ស°បឋមសិក�a និងអនុវិទ��ល័យ ���វព)�ឹងបÜ្ថ�ម។ 
លទ្ធXពទទួល+ន -របណ្ណុះប�្ខលប&្ច�កV�សនិងវិ$3ជីវៈ Äច$ដំ,ះ��យមួយ
��លគួរពិនិត�្យពិ0រ�។
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• លទ្ធXពតូចក្នុង-រទទួល®�º7�tំសុខXពNនគុណXពល ្អ និងត»្ល�សមរម�្យ គ ឺ$ 
ឧបសគ្គ  មួយVៀត ��លÄចប ៉ះÿល់ដល់ផលិតXពកN �ំងពលកម្ម។ !ះបីNន-ររីក 
ច��ើន មួយចំនួនក្តី ប ៉ុÜ្ត����វ.�ឹងg�ងបÜ្ថ�មVៀត $ពិ®�សក្នុងចំ,ម  .�$ជន ° ទី 
ជនបទ �ើម�្បីប&្កើនលទ្ធXពទទួល +ន®�º7�tំសុខXព និង ប)�¨ម គN �ត រºង អ្នកNន 
និងអ្នក½�។ Wយ�រ����âãរច©សម្ព័ន្ធ មិនល ្អ និង Â�ក់ =� tប បុគ្គលិក 7�tំ សុខXព 
Nន-រYើកទឹកចិត្ត តិចតួច �ស់ឲ�្យ ° ប��ើ -រ  ក្នុង តំបន់  ជនបទ។ -រD� à�ក ថវិ- 
$តិគិតក្នុងមនុស�្សN3ក់ ស¹�ប់-រ7�tំ សុខXព Nន តិចតួច�ស់ ��លបង្ខំឲ�្យ .�$ជន 
���វ  B៉ប់រងមួយចំT�ក ធំ~�ចំ�យ 7�tំ សុខ Xព។ ��នXពh�ះi្វើឱ�្យx�¨�រjយរង
ñ�ះ ©© Äច m�ក់ក្នុង Xព½�ី½ � ° ;�ល Nន   វិបត្តិសុខXព។

• ��âãរច©សម្ព័ន្ធ ដូច$ ផ្លូវថ្នល់ ប�្ខញអគ្គិសនី និង.�ព័ន្ធmB�r�្ត ° អន់ថយ ° 
�ើយ $ពិ®�ស °\មតំបន់ជនបទ។ ��នXពមិនÄច¸�ើÂ�ស់របស់ �mរណៈ   
សំJន់ៗ  tំងh�ះ+ន $ក\ 0មួយ��លព)�ីកគN �តរºងតំបន់ទី½�ុង និង ជនបទ ក្នុង -រ 
ទទួល   +នឱ-ស��្ស�ងៗ។

• °23ំ ២០១១ រâãភិ+ល+នអនុម័ត }�ន-រÂ�ំ23ំ~�យុទ្ធ�r�្ត$តិ{ំÿរសង្គម
Yើក    ទី១ ��លÄច$ជំÅនÍមុខមួយ�ើម�្បីព)�ឹង.�ព័ន្ធសុវត្ថិXពសង្គមស¹�ប់  ½�ុម 
jយ   រង  ñ�ះនិង .�$ជនទន់é�aយ។ ប ៉ុÜ្ត�បច្ចុប�្បន្ន¤�មិនtន់ដឹងពី-រ អនុវត្ដ �ើយ Äច 
វិនិច្ឆ័យ នូវយុទ្ធ�r្ត�h�ះ +នV�។ ប�ôជំនួយ{ំ¼�}្ន�កហិរញ្ញ វត្ថុ ក៏$ ក្តី +រម្ភ មួយ ��រ។

អត្ថបទh�ះមិន+ន®្នើ�ើងនូវ LលនM+យ$ក់�ក់¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½�ក៏ពិត ��ន 
ប៉ុÜ្ត�+ន បjôញ¬ -រWះ��យប�ô.�ឈមJងYើជួយឲ�្យកម្ពុ$ស្ថិតYើN{៌ដ៏��ឹម���វ
�នÍស��ច+ន កំbើនខ្ពស់ និងស¹�ប់tំងអស់{3។ 
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-៤-
យុទ្ធR
រផ�្សព្វផ�%យពី
រផ្តល់ h�រ ប�្ថ�ម  

ស,�ប់កុ�រ៖ 
រ�យ      ត�្ល�ពី ឥទ្ធិពល យុទ្ធR
រ 
��ើទ�bប់��
រផ្តល់h�រ   � ឲ�្យកុ �រ

Wយ �  ឆវណ ្ណ នូ §�វសុt� និង រស់ បT្ណ�ត១

 ១. Z�ចក្តី\្តើម 

-រ§�លំអÄÅរូបត្ថម្ភស¹�ប់កុNរ $ÄទិXពមួយដ ៏ខ្ពស់ក្នុង-រញុំាងឲ�្យសុខ Xព        
.�$ពលរដ្ឋNនXពល្អ .�®ើរ  និង$ចំT�កមួយ~� -រ.�ឹងg�ងx�ប់ß�បy៉ង�ើម�្បី ឲ�្យ  កម្ពុ$ 
Nនកំbើន®�ដ្ឋកិច្ចរឹងNំ និង ស¹�ប់x�ប់{3 (CDRI 2013)។ ពី23ំ ២០០០ ដល់ ២០០៥ 
កម្ពុ$Nន-ររីកចំÝីន��ើន ក្នុង-រ§�លំអÄÅរូបត្ថម្ភស¹�ប់កុNរ ប៉ុÜ្ត� ដំbើរ-រ h�ះ+ន 
$ប់{ំង ឬm�ក់ចុះÍវិញ ពី23ំ២០០៥ ដល់       ២០១០ (World Bank 2013)។ °23ំ ២០១០ 
អÖ�កុNរខ្វះÄÅរូបត្ថម្ភB ុំ�៉� (½�ិន៖ stunted) +នm �ក់ចុះមក��ឹម ៤០% iៀបនឹង ៤២% 
-លពី23ំ២០០៥ រីឯអÖ�កុNរមិនx�ប់ ទម្ងន់ (underweight) °��រ��ឹម ២៨%។ អ្វី  ��ល  
គួរឲ�្យកត់សN�ល់គឺ អÖ�កុNរខ្វះÄÅរូបត្ថម្ភ ធ្ងន់ធ្ងរ (ស្គម��ំង: wasted) :ើនដល់ ១១% 
iៀប នឹង ៨% °23ំ២០០៥ (World Bank 2013)។  កង្វះÄÅរូបត្ថម្ភកុNរ tក់ទង នឹង ក\0 
$��ើន ក្នុង�ះក៏Nន ទN�ប់~�-រផ្តល់ÄÅរឲ�្យកុNរ ផង��រ។ �ើម�្បីWះ��យ ប� ô កង្វះ 
ÄÅរូបត្ថម្ភស¹�ប់កុNរ គួរNនកិច្ច.�ឹងg�ងជំរុញ-រផ្តល់ÄÅរ បÜ្ថ�ម  ប© %ប់ ពី កុNរ Nន 
Äយុ  ៦=� (World Bank 2013) ។

°=�À�� ២០១២ �ើម�្បី.�យុទ្ធ.�2ំងនឹងប�ôកង្វះÄÅរូបត្ថម្ភកុNរ° កម្ពុ$  Nន  
-រ អនុវត្ត យុទ្ធ©-រផ�្សព្វផ�aយពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�ម (CFC) ក្នុង ១០é�ត្ត Æ�ម -រ  ដឹក © ំ   
របស់ មជ�្ឈមណ Eល$តិYើកកម្ពស់សុខXព (NCHP) និង មជ�្ឈមណEល$តិ Yើក កម្ពស  ់    សុខXព 
N\ និងកុNរ (NMCHC) Wយរួមសហ-រ$មួយk�គូអភិវឌ�្ឍន៍មួយចំនួន ។ CFC �̧ើÂ�ស់ 
-រផ�្សព្វ ផ�aយ$យុទ្ធ�r្ត� �ើម�្បីជំរុញ-រ��ស់ប្តូរឥរិyបថរបស់.�$ជន       ក្នុងតំបន់ ëល 
គឺ វិធី�r្ត� ផ�្សព្វផ�aយជះឥទ្ធិពលÍYើឥរិyបថ (COMBI)។ Lល <      រួមរបស់ CFC ° 
កម្ពុ$គឺ ចូលរួម ចំT�ក§�លំអ��នXពÄÅរូបត្ថម្ភ ស¹�ប់    កុNរ         °  កម្ពុ$  \មរយៈ -រប&្កើន 
អÖ�ផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�ម សមr�បដល់tរក និង កុNរ        Äយុ ពី  ៦=� Í ២៤=�។ Lល< 
h�ះÄចស��ចÍ+ន °;�ល N\/អ្នក   7�  tំ អនុវត្តនិងរក�aទN �ប់ ចម្អិន និងផ្តល់បបរJប់ 
x�ប់=�ឿងដល់កូនៗរបស់ខ្លួន។

សកម្មXព  របស់ CFC រួមNន .�ព័ន្ធផ�្សព្វផ�aយ និង-រផ�្សព្វផ�aយពីបុគ្គលÍ បុគ្គល 
មួយ ដូច$ ពិពណ៌សុខXពកុNរ��លNន-រâំបបរJប់x�ប់=�ឿងបjôញ$ក់�្ត�ង, ទស�្សន 

១ �  ឆវណ្ណ s�ឹទ្ធបុរស��សុខXព�mរណៈ~�វិទ����ន$តិសុខXព�mរណៈ។ នូ §�វសុt� 
$អ្នក��វ��វ$ន់ខ្ពស់ និង រស់ បT្ណ�ត $អ្នក��វ��វ°វិទ����ន CDRI ។
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កិច   ្ច  \មផ្ទះ, និង កិច្ច.�ជុំ$½�ុម។ �រគន្លឹះ~�គh�ងh�ះ គឺ N\គួរផ្តល់បបរJប  x�ប់=�ឿង   
ដល់  កូនៗ  �ើម�្បីឲ�្យពួក¤� NនសុខXពល្អ កN �ំងNំមួន និងប�្ញºង��។ បបរ h�ះ ¤ �ផ�្សំº $ 
ÄÅរ     បÜ្ថ�មពិ®�ស ស¹�ប់ កុNរ Äយុពី ៦=� ដល់ ២៤=�។ ក្នុងដំbើរ-រ~�យុទ្ធ© -រ 
ផ�្សព្វផ�aយ    h�ះ Nនបញ្ចូល នូវ �រ��ល+ន គិតគូរពីត���វ-រÄÅរូបត្ថម្ភរបស់ កុNរ Wយ   
>0ត Yើ ក��ិតកំÅប់ (ឧ. i្វើឲ�្យបបរJប់) .�ì�ទ=�ឿងផ�្សំ (tក់ទងនឹង ÄÅរ ៣½�ុម 
បូក   នឹង ¸�ង2) បរិNណ និង Xពញឹក]ប់ ~�-រផ្តល់ÄÅរ។ គh�ង h�ះ  >0តYើ ½�ុម 
បឋម រួមNន N\ និងអ្នក7�tំកុNរ Äយុពី ៦=� ដល់ ២៤=� និង ½�ុម ប© %ប់  បន�្សំ ដូច$ ប្តី 
ឪពុកN0យ សNជិកx�¨�រ និងr្ត�ីx�ប់Äយុបន្ដពូជ s�មtំង ½�ុម ¼�¼�ង ់ សុខXពភូមិ (VHSG) 
½�ុម¼�¼�ង់N\ (MSGs) .�mនភូមិ គណៈកម្ម-រ ពិñ�ះ   Mបល់r្ត�ីនិងកុNរ និង  ½�ុម ដu � 
Vៀត��លយកចិត្តទុកâក់YើកុNរ។ 

រ+យ -រណ ៍ h�ះព��yមºយត»្ល�$ដំបូង ព ីទំហ ំ ឥទ្ធិពល ~�គh�ង CFC ÍYើ ឥរិy 
បថ របស់ អ្នកទទួល ផល  $Lល< ក្នុង-រផ្តល់ ÄÅរ  បÜ្ថ�ម   r�ប\ម®�ចក្តី T�© ំ~� យុទ្ធ© 
-រ   ផ�្សព្វ ផ�aយ។ លទ្ធផល~�-រ សិក�a h�ះ នឹង ផ្តល់$ ព័ត៌Nន  បÜ្ថ�មដល  ់  រâãភិ+ល អ្នក ÿក់ ព័ន្ធ 
©© និង k�គ  ូអភិវឌ�្ឍន៍ អំពីវិធី§�លំអ CFC និង ព)�ីក គh�ង Í ទូtំង.�V�ស។

២. វិធី)��្ត និង �̂បខណ�វិ3គ

-រ��ស់ប្តូរឥរិyបថWយ�រឥទ្ធិពលយុទ្ធ©-រផ�្សព្វផ�aយ គ ឺ$.�mនបទ��ល+ន 
បក��យ°ក្នុង¼�ឹស្តី$��ើន   ដូច$ "ដំ�ក់-ល~�-រ��ស់ប្តូរ"  ឬ "គំរូអន្តរ¼�ឹស្តី 
(transtheoretical model)" ��លß�ងà�ក -រ��ស់ប្តូរឥរិyបថ$ ៥ដំ�ក់-ល (WHO 
2012; Prochaska, DiClemente & Norcross 1992; Slater 1999)។ ដំ�ក់-លទី១ ;�ល 
មុន គិតគូរ (Precontemplation) $ដំ�ក់-ល ��លមនុស�្សពុំNន &�ត©��ស់ប្តូរpះ 
C�ះ  ខ្វះ  -រយល់ដឹង ចំb�ះដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់។ ដំ�ក់-លទី២ ;�លកំពុងគិតគូរ 
(Contempation) $;�ល��លមនុស�្ស+នទទួល� �ល់នូវ ប�ô និងគិតគូរ.�ុងi្វើសកម្មXពក្នុង
;�ល  ដ៏ខ្លី។ ដំ�ក់-លទី៣ -រ8�ៀមÝៀបចំ (Preparation) $;�ល��លមនុស�្ស0ប់�្តើមអនុវត្ត 
�កល�្បង ប៉ុÜ្ត�មិនtន់ ��ស់ប្តូរឥរិyបទ+ន Gគជ័យ�ះV� ។ ដំ�ក់-លទី៤ សកម្មXព 
(Action) សំ<Yើ;�ល��លមនុស�្ស ��ស់ ប្តូរឥរិyបថរបស់ខ្លួន +នGគជ័យ ក្នុងអំទ�្បុង ;�ល 
មួយ។ ដំ�ក់-លចុងÆ�យគឺ -រ7�រក�a (Maintenance) ��លបjôញពីសមត្ថXពរបស់ 
មនុស�្ស   ក្នុង-ររក�aឥរិyបថ+ន��ស់ប្តូរ�ះ ក្នុងរយៈ;�ល.�ង។

                           ក្នុងចំ,មអ្នក��វ��វYើ.�mនបទ -រ��ស់ប្តូរឥរិyបថh�ះ oក Slater 
(1999) +នពិនិត�្យ V�្បើងវិញនូវ¼�ឹស្តី$� �ើនអំពី-រ��ស់ប្តូរឥរិyបថ និង+នបក��យពី 
ដំbើរ    -រ��ស់ប្តូរ ពីមួយ ដំ�ក់-លÍមួយដំ�ក់-ល។ Wយ} ្អ�កYើ-រសិក�aរបស់ 
McGuire (1989) oក Slater +ន.�ក/�ក¬ -រ��ស់ប្តូរឥរិyបថពី ;�លមុនគិតគូរ Í 
;�លកំពុងគិតគូរ tមtរនូវ -រយល់ដឹង /ចំb�ះដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់។ r��ៀង {3 
h�ះ��រ ¼�ឹស្តី��ន-រណ៍ (situation theory) របស់oក Grunig (1978) សង្កត់ធ្ងន់Yើ 
�រៈ   សំJន់~�-រទទួល��ល់ ប�ô ពី សំ�ក់មនុស�្ស N3°ក្នុង-រ§�g�ឥរិyបថ។ ផ្ទុយ 
Í  វិញ ¼�ឹស្តីសកម្មXព}្អ�កYើ� �តុផល (theory of reasoned action) Yើក�ើង¬ -រ 
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��ស់ប្តូរ  ពី ;�លកំពុងគិតគូរ Í -រ8�ៀមÝៀបចំ :ើតNនV�្បើង°;�ល មនុស�្ស+នåឿ មុតNំ 
អំពី  លទ្ធផល ~�ឥរិyបថ(��លល្អ)។ មនុស�្ស ��ងពិ0រ� ពីចំ�យ និងអត្ថ.�Mជន៍ ~ � 
ឥរិyបថ��ល¤�+នT�©ំ �ើង និងសំÿធសង្គម  មុននឹងអនុវត្ត\ម&�ត©ចង់��ស់ប្តូរ របស់ 
ខ្លួន (Slater 1999) ។ Mង\ម ¼�ឹស្តី-រយល់ដឹងពីសង្គម (social cognitive theory), ¼�ឹស្តី 
សិក�a ពីសង្គម (social learning theory) និង¼�ឹស្តី.�សិទ្ធXពរបស់ខ្លួនឯង (self efficacy 
theory) -រ��ស់ប្តូរឥរិyបថពី ;�លមុនគិតគូរ Íដល់ សកម្មXព :ើតNន°;�លមនុស�្ស 
Nនទំនុកចិត្ត¬  ពួក¤�Äច��ស់ប្តូរ ឥរិyបថ+ន និងÄចÀើល 9ើញ¬ -រ�កល�្បង��ស់ប្តូរ 
ឥរិyបទទំនងទទួល+ន Gគជ័យ (Prochaka et al 1992 as cited in Slater 1999) ។ Wយ(�ក 
-រ��ស់ប្តូរឥរិyបថពី សកម្មXព Í -រ7�រក�a tមtរឲ�្យ បុគ្គល Nនtំងជំhឿ និងទំនុកចិត្ត 
��លÄចNន-រជំរុញបÜ្ថ�ម Wយ�រ សង្គមក៏+នទទួលយក ឥរិyបថ�ះ��រ។

-រ��វ��វ h�ះ ¸�ើវិធី�r្ត�ß�បគុណXព �ើម�្បីបំ;�ញ\មLល<JងYើ។  
é�ត្តបី គឺ កំពត �çយÝៀង និង ស្ទឹង��ង ���វ+នS�ើសÝ ីស&�ញពី é�ត្តtំង ១០  ��ល +ន   
អនុវត្ត យុទ្ធ©-រh�ះ Wយ} ្អ�កYើក��ិតXព½�ី½� និងចំនួនXគរយ~�Xព½�ិន។ �ើម�្បី 
]ំុង   ឲ�្យទិន្នន័យ Nនលក្ខណៈ សម�្បូរß�បបំផុត -រសិក�ah�ះ+នS�ើសÝ ីសWយ X�ដន�្យ នូវ    
មណEល សុខXពពីរ&�ញពី é�ត្តនីមួយៗ Wយ  មណEលសុខXពមួយNនទី\ំង° ទ ី រួម é�ត្ត និង 
មួយVៀត° ក្នុងតំបន់âច់r�yល។ ដូ&្ន�ះ មណEលសុខXពចំនួនÂ�ំមួយ ���វ+ន          S�ើស &�ញ 
ពីé�ត្តចំនួន៣h�ះ។ ស¹�ប់ មណ EលសុខXព នីមួយៗ +នយក មក សិក�a �� ២ភូម      ិ ប៉ុ,�ះ 
��ល m�ប់Nន-រâំបបរJប់x�ប់=�ឿងបjôញ $ក់�្ត�ង។ កិច្ច សN Fសន៍   ស រុប   ចំនួន ៣៦ +ន 
អនុវត្ត �ើង\មវិធី�r្ត� .�មូលទិន្នន័យ  ដូច$ -រសN Fស សុីជf� (IDI), -រសNFស អ្នក 
ផ្តល់ព័ត៌Nនគន្លឹះ (KII), និង -រពិXក�a\ម½�ុមស្នូល (FGD), �ើម�្ប ី .�មូល ព័ត៌Nន ពីN\ 
ឬ អ្នក7�tំកុNរ©© .�mនសហគមន៍ បុគ្គលិក  សុJភិ+ល តួអង្គ សង្គម  សុីវិល $ប់ÿក់ព័ន្ធ 
និង អ្នកផ្តល់ព័ត៌Nនដu�Vៀត។ ទិន្នន័យ  សN Fសន៍+នកត់Ö�&�ញ$ �យ លក្ខណ៍ អក�្សរ និង 
i្វើវិXគអត្ថន័យ។ -រសិក�a h�ះ ក៏+នពិនិត�្យ�ើងវិញ និងâក់បញ្ចូលនូវ លទ ្ធ ផល  ~� -រសិក�a ពី 
មុនៗ និង ឯក�រ ��្ស�ងៗ~�គh�ងស្តីពី -រផ្តល់ÄÅរូបត្ថម្ភស¹�ប់កុNរ ។

៣. លទ្ធផល?�វ@�វ

-រសិក�ah�ះ+នរក9ើញ¬ !ះបី$យុទ្ធ©-រផ�្សព្វផ�aយពី-រផ្តល់ÄÅរ Ü្ថ�ម 
(CFC) Vើបដំbើរ-រក្តី ក៏កម្មវិធីh�ះÅក់Nនឥទ្ធិពលគួរ កត់សN �ល់  ក្នុង -រYើក កម្ពស់   -រ 
យល់ដឹង និង-រទទួលយក®�ចក្តីT�©ំពីសំ�ក់½�ុមទទួលផលLល< Yើ ដំ�ក់ 
-ល   បីដំបូង ~�-រ��ស់ប្តូរឥរិyបថ គឺ ;�លមុនគិតគូរ, ;�លកំពុងគិតគូរ នងិ -រ8�ៀម 
Ýៀបចំ។ CFC Nនឥទ្ធិពល$វិជ្ជNន ប ៉ុÜ្ត�មិនtន់ធំi�ងប ៉ុ©|នV�ÍYើដំ�ក់-លពីរ Vៀត 
គឺ ដំ�ក់-ល សកម្មXព និង -រ7�រក�a ��ល¤�Äចយល់+នC�ះ កម្មវិធីh�ះVើប��+ន 
0ប់�្តើមអនុវត្ត©;�លថ្មីៗ h�ះ។ }្ន�កJងÆ�ម បjôញពីលទ្ធផលលំអិត~�-រសិក�a។
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៣.១ -ររំលឹកពី �ររបស់ CFC -រយល់ដឹង/ ចំb�ះដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់

លទ្ធផល  សិក�a  បjôញ¬ អ្នក��ល +នចូលរួមក្នុង-រសិក�aÄច°ចង0ំ+នy៉ង ល ្អ 
នូវ�រ  ��ល    +ន      ផ�្សព្វ  ផ�្សយក្នុងអំឡុង;�លi្វើយុទ្ធ©-រ CFC។ ពួក¤�ទទួល �រ tំងអស់ �ះ ពី 
.�ភព ព័ត៌Nន   សំJន់ៗ រួមNន �%ំងរូបXព -រចម ្អិនÄÅរបjôញ$ក់�្ត�ង .�ព័ន្ធ ផ�្សព្វផ�aយ 
និង -រផ�្សព្វផ�aយ   ពីបុគ្គលមួយÍបុគ្គលមួយ។ អ្នកចូលរួម$��ើន Bយ-រណ៍¬ {ត់ចូលចិត្ត 
ទទួល យក�រ}្ន�កសុខXព��លផ�aយក្នុងទូរទស�្សន៍។ ប៉ុÜ្ត�សហគមន៍°âច់r�yល©© 
+នអះÄង¬ពួក{ត់ Nនលទ្ធXពតិចតួចក្នុង-រទទួល�រពីទូរទស�្សន៍ Wយ�រកង្វះ 
¬មពល   អគ្គសីន។ី អ្នកចលូរមួក+៏នYើក�ើង� �រ¬ពកួ{តច់លូចតិ្ត-ន�់�J�ំង7�មVៀត ចëំះ 
-រជួប�%ល់$មួយជនប��ល (½�ុម¼�¼�ង់សុខXពភូមិ) °\មសហគមន៍C�ះjយr�ួល 
tក់ទងសួរសំណ�រ��ល{ត់ចង់ដឹង។

"ខ្ញុំ��ង+នជួបoកx��N3ក់ (VHSG) ��លមកyពួកខ ្ញុំÍចូលរួមក្នុង-រ 
.�ជ ុំ   បjôញ ពី រOៀប ចម ្អិន បបរJប់x�ប់=�ឿង"  (N\N3ក់ ក្នុង IDI) "Nន រូប 
Xព     N0យ   បញ្ចុក បបរកូន" (សNជិក x�¨�រN3ក់ ក្នុង FGD) "ពួក{ត់ [¬3ក់é�ត្ត] 
មក    ប��ៀន�ើងពីរOៀបចម ្អិនបបរ WយបÜ្ថ�ម�d -រ៉ុត ស្លឹក+ស ។ល។" 
(សNជិក   x�¨�រN3ក់ ក្នុង FGD)

N\ និងសNជិកx�¨�រ©©+នឲ�្យដឹង¬ {ត់គួរ0ប់ផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�មដល់កូនៗ   
��លÄយុ+ន ៦=� C�ះºសំJន់ស¹�ប់-រលូត�ស់របស់tរក។ �រ}្ន�កសុខXព មួយ 
Vៀត ��ល+ន2�ត ��បល្អក្នុងr�tប់មÅជន គ ឺ ប�ôអ©ម័យ។ អ្នកចូលរួមក្នុង-រសិក�a
h�ះ��ងYើក¬ កង្វះអ©ម័យ��ងi្វើឲ�្យកុNរBគរូស។

"ពួក{ត់T�©ំ�ើងឲ�្យសំÄតអ្វីៗtំងអស់ $ពិ®�ស°;�ល7�tំកុNរ។ 
.�សិន Oើ�ើងÀើល7�កុNរមិន+ន��ឹម���វV� [កុNរនឹង] :ើតជំងឺBគរូស�ើយ។ 
បÜ ្ល�ស¹�ប់បង់ក្នុងបបរ���វ�ងឲ�្យ��ត... �ើយ�ើង���វ�ងk�, 23ំង, 
��ប�  �...។" (សNជិកx�¨�រN3ក់ ក្នុង FGD)

អ្នកចូលរួមក្នុង-រសិក�a ក៏+នយកចិត្តទុកâក់Yើវត្ថុបំណង~�គh�ងក្នុង-រ  បj ្ករ  Xព 
½�ិន និង  ប&្កើនកN �ំងប�្ញរបស់កុNរ��រ។ ថ្វីOើអ្នកចូលរួម©©Åក់ ពិ+ក     ចង  0 + ន ¬     ÄÅរ  
.�ì�ទ � ផ្តល់¬មពល ប&្កើន-រលូត�ស់ ឬ ផ្តល  ់  វិ\មីន ដល់Bង-យ កុNរ ប៉ុÜ្ត� {ត់  Äច    
ពណ៌©ពី=�ឿងផ�្សំ សំJន់ៗ ស¹�ប់    -រចម្អិន បបរ Jប់ x�ប់ =�ឿង �ើម�្ប ីព)�ឹង  សុខXព កូនៗ ។ 

៣.២  -រទទួលយក និងXពសមr�ប~��រ

��ពី-រយល់ដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់ អ្នកចូលរួមក ៏+នបjôញពី -រយល់r�ប នឹង  
�រ��ល {ត់ទទួល+ន។ �រ+នបញ្ជូន�ើម�្បីជំរុញ-រ¸�ើÂ�ស់បបរJប់x�ប់=�ឿង�ះ Nន 
Xពសមr�បJ�ំង ស¹�ប់N\ C�ះN\Xគ��ើនឲ�្យត»្ល�ខ្ពស់ÍYើ "សុខXពកូនៗ" ។ N\ 
8�ៀមលះបង់កN�ំង-យ ចិត្ត�ើម�្បីឲ�្យកូនលូត�ស់ល្អ និងNនÂ�$Qºង��។
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"ÝឿងសំJន់បំផុតស¹�ប់ខ្ញុំ គឺ កូនខ្ញុំ។ Oើសិនកូនខ្ញុំឈឺ ខ្ញុំ{|នកN�ំងi្វើ-រ   V�"   
(N\N3ក់ក្នុង IDI) "[��តុអ្វី +ន$ អ្នកអនុវត្ត\ម�ររបស់ CFC? ខ្ញុំចង ់ ឲ�្យ   កូន  
ខ្ញុំ លូត�ស់ល្អ�ើយ�រh�ះនឹងជួយកូន  ខ ្ញុំ ឲ�្យ   -ន់�� 2�ត និង      åៀស ផុត  ពី  -រ  ឈ ឺ 
¬្កត់" (N  \ N3ក់ ក្នុង IDI)

N\$��ើនåឿ$ក់¬ បបរJប់x�ប់=�ឿងºល្អស¹�ប់កូន{ត់ និងទទួល� �ល់¬  
កូនៗ Nន សុខXពល្អ Oើiៀបនឹង:្ម�ងដu�Vៀត ឬOើiៀបសុខXព កូនៗ°មុន និងÆ�យ;�ល 
+ន ហូប បបរJប់ x�ប់=�ឿង។ អ្នកចូលរួមខ្លះក ៏+នសN�ល់នូវ -រg�.�¨លក្នុង -រលូត�ស់ ធំ 
របស់ កូនអ្នកជិតJង ��ល+នហូប បបរJប់x�ប់=�ឿង��រ។

 "Æ�យពីញុំាºមក កូនខ ្ញុំមិន��លឈឺV�" (N\N3ក់ ក្នុង IDI)

៣.៣ -រអនុវត្ត

¤�Bយ-រណ៍¬ Xគ��ើន~�អ្នកចូលរួមក្នុង-រសិក�a +នអនុវត្តចម្អិនបបរJប់x�ប់ 
=�ឿង   ស¹�ប់កុNរ Äយុ0ប់ពី ៦=�V�្បើងÍហូប ប ៉ុÜ្ត�មិនtន់រក�aឥរិyបថh�ះ+ន$ប់ �ប់  
ល្អគួរឲ�្យ;�ញចិត្ត V�។ អ្នកចូលរួមក្នុង-រសិក�aÂ�ប់¬ ពួក{ត់ +នអនុវត្តផ្តល់បបរJប់x�ប់ 
=�ឿងi្វើ$ÄÅរ$.�0ំ ស¹�ប់កូនៗ ប ៉ុÜ្ត�អ្នកខ្លះមិនÄចអនុវត្ត\ម -រT�©ំ~�យុទ្ធ© -រ 
ផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�ម+ន tំងr�ុងV� ឬក៏ឈប់ផ្តល់ ឬក ៏ប្តូរÍទិញបបរធម្ម\ ($ទូÍ លក់ ° 
;�លs�ឹក) យកមកបញ្ចុក កូនៗ Wយ�រNនក\ 0$��ើន។

ទី១ !ះបី=�ឿងផ�្សំtំងអស់��ល¤�+នT�©ំឲ�្យ¸�ើស¹�ប់ចម្អិនបបរJប់ x�ប់ =�ឿង  
¤�គិត¬ Äចរក+ន°\មមូលâãនក្តី ក៏N\មួយចំនួនត្អូញ�្អ�រ¬ មិនÄច រក =�ឿង ផ�្សំ tំង �ះ 
+នx�ប់ មុខ V� (.�ì�ទបÜ្ល� �ច់...) ។

ទី២ N\ ���វទិញ=�ឿងផ�្សំ ដូច$ បÜ្ល� និង�ច់�ើម�្បិចម្អិនបបរ ប៉ុÜ្ត�ឈ្មួញក្នុងភូមិ r�ុក  
មិន  s�ម លក់�ច់ឲ�្យក្នុងចំនួនតិចតួច�ះV�។ $លទ្ធផលN\½�ី½�ក៏ស��ចចិត្ត មិន   ទិញ �ច់ 
និង មិនចម្អិនបបរJប់x�ប់=�ឿង�ះÍ។ ប�ô.�ឈមមួយVៀតគឺ កង្វះ ;�ល 
��i្វើដំbើរÍ 
ទិញ =�ឿងផ�្សំ OើសិនN\ៗរវល់i្វើ-រ ឬ ទីផ�aរ°2�យពីផ្ទះ;�ក។ 

ទី៣ N\មួយចំនួន+នត ្អូញ�្អ�រពីប�ôខ្វះលុយទិញ�ច់យកមកចម ្អិនបបរ Jប ់  x�ប ់ 
=�ឿង �ើយ ចំ�យក្នុង-រi្វើបបរh�ះក៏មិន���វ+ន¤�+៉ន់�|ន °ក្នុង ®�ចក្តី  T�©   ំ អំពី  
គh�ង ឬក្នុង ឯក�រÿក់ព័ន្ធឯVៀត��រ។ Mង\ម FGDs -រចម ្អិន បបរ h�ះ ពីរ  ដង ���វ 
ចំ�យអស់.�$�ល ៦០០០ Ýៀល ឬ ១,៥ដុ��រ ��លX គ ��ើន  $ ចំ�យ Yើ -រ ទិញ �ច់។ 
ដូ&្ន�ះ x�¨�រ½�ី½� (ចំណóលសរុបតិច$ង ១ដុ��រ ក្នុងមួយÓ្ង�) ទំនងពុំNនលទ្ធXពចម ្អិន បបរ 
h�ះឲ�្យកូនតូចៗ+នV�។
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ទី៤ Nន-រយល់ខុសមួយtក់ទងនឹង-រចម្អិនបបរJប់x�ប់=�ឿង។ N\ខ្លះយល់¬ 
{ត់ ���វ រក  បÜ្ល� និង�ច់ឲ�្យ+នx�ប់មុខ �ើម�្បីចម្អិនបបរJប់x�ប់=�ឿង\ម-រT�©ំ។ Oើ{|ន  
=�ឿងផ�្សំx�ប់ មុខV� {ត់មិនចម ្អិនបបរ�ះ�ើយ។ N\ខ្លះVៀតគិត¬ បបរ J ប  ់   x�ប ់=�ឿងi្វើឲ�្យ 
កុNរពុកi្ម�ញ �ើយ:្ម�ងតូចៗក៏ពិ+កY�បC�ះបបរh�ះºJប់។

ទី៥ NនចÀ្លើយតប��្ស�ងៗ{3Íនឹងសំណ �រ¬ ÒើកុNរចូលចិត្តហូបបបរJប់x�ប់=�ឿង 
ឬV�។ N\��ល +នបÜ្ថ�ម=�ឿងV�សចូលក្នុងបបរ°;�លចម ្អិន ��ង Bយ-រណ៍ ¬ កូន{ត់ 
ចូលចិត្តហូបបបរ�ះ �ើយN\��លមិនបង់=�ឿងV�សចូល ��ង Bយ-រណ  ៍ផ្ទុយ ពីh�ះ។ 
N\  ��ល បង់�រmតុបÜ្ថ�មវ ី\មីនចូលÍក្នុងបបរJប់x�ប់=�ឿង Bយ-រណ៍¬  កូនៗ {ត់មិន 
s�ម ហូប  បប រ �ះV� C�ះមិនចូលចិត្តរស$តិº។ 

ទី៦ -ររច©Ýៀបចំ-រផ�្សព្វផ�aយ និង-រអនុវត្តគh�ង �ើម�្បីព)�ឹងយុទ្ធ©-រផ្តល់ ÄÅរ 
បÜ្ថ�ម +នជួបកំហិតមួយ។  ពិពណ៌សុខXពកុNរ\មសហគមន៍ i្វើ�ើងមិន+នញឹក]ប  ់x�ប់ 
@�ន់ V� Wយ�រប�ôកង្វះថវិ-។ រយៈ;�ល~�-រâំបបរJប់x�ប់= �ឿងបjôញ $ក់�្ត�ង ក៏ 
មិន +ន  .�ង   x�ប់ @�ន ់��រ។ ប�ô��្ស�ងVៀតNនដូច$ កង្វះ-រYើកទឹកចិត្តដល់សNជិក VHSG 
ក្នុង  -រអនុវត្ត កិច្ច -រ របស់ខ្លួន.�កបWយ.�សិទ្ធXព, កង្វះសN Fរៈអប់រំ}្ន�កសុខXព និង កង្វះ 
ថវិ-  ស¹�ប់ VHSG ¸�ើក្នុង-របjôញពីរOៀបចម្អិន$ក់�្ត �ង។

៤. 
រពិ3ក�%

បទសNFសន៍©©+នប�3ក់ពី-រយល់ដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់ពីសំ�ក់½�ុម
Lល< ~�គh�ង ÍYើ�រៈសំJន់~�-រចម្អិននិងផ្តល់ បបរJប់x�ប់=�ឿង ឲ�្យកុNរ ��ល 
r�ប{3នឹង រ+យ-រណ៍របស់ Slatter (1999) Yើ-រ��ស់ប្តូរឥរិyបថ ពី ដំ�ក់-ល ;�ល មុន 
គិតគូរ Íដល់ ;�លកំពុងគិតគូរ ។ .�$ពលរដ្ឋ½�ុមLល<& �ះកត់សN �ល់ និងទទួល� �ល់ ពី 
�រៈសំJន់ ~�-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�ម ��លខ្លួន មិនm �ប់អនវុត្តpះពីមុនមក។

-រទទួលយក�រ Wយ½�ុមLល<ក្នុងមូលâãន, ជំhឿរបស់ពួក¤�ÍYើគh�ង 
និង          -រ អនុវត្ត�កល�្បងចម ្អិនបបរJប់x�ប់=�ឿង គឺ$ស�្ញមួយVៀត~�-រ��ស់ប្តូរឥរិyបថ         
ពី      ដំ�ក់-ល កំពុងគិតគូរ Í-រ8�ៀមÝៀបចំដូចអ្វី��ល+ន.�ក/�ករបស់  Slatter (1999)។ 
N\ និង អ្នក7�tំកុNរ +នÝៀនអនុវត្ត�កល�្បងនូវឥរិyបថ��ល¤� +ន  T  � ©ំ Wយ សង�្ឃឹម 
¬នឹង ទទួល+ន លទ្ធផលដូច��លយុទ្ធ©-រ+នផ�្សព្វផ�aយ។

ឥរិyបថទទលួអនុវត្ត-រចម ្អិនបបរJប់x�ប់=�ឿង បjôញនូវ-រ��ស់ប្តូរឥរិyបថ ពី 
ដំ�ក់-ល 8�ៀមÝៀបចំ Í សកម្មXព។ ចំណុចគួរកត់សN �ល់ គឺ ឥរិyបថ h�ះ ° g�.�¨ល  
ស្ថិត ក្នុង -រ�កល�្បង°�ើយ �ើយមិនtន់$ប់�ប់គួរឲ�្យទុកចិត្តV�៖ អ្នកចូល រួមខ្លះ   
+នឈប់-ន់ឥរិyបថ h�ះ Wយ�រ���វជួបនឹង-រចំ�យមិនÄចtយទុកមុន មួយ    ចំនួន។ 
¤�មិនtន់ដឹងV�¬ អ្នក��ល អនុវត្ត\មនឹងរក�aឥរិyបទh�ះ+នយូរ2 3ំប៉ុ�� Wយ �រ 
ចំណុច ខ្វះJតរបស់គh�ងក្នុង-រព)�ឹង �រផ�្សព្វផ�aយÍឲ�្យ.�$ជន, កង្វះ ថវិ- និង =�ឿង 
Yើកទឹកចិត្ត និង កង្វះសNFរៈអប់រំ}្ន�ក សុខXព និងជំនួយ¼�¼�ង់}្ន�កភស្តុXរ។ Slatter (1999) 
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+ន .�ក/�ក¬ -រព)�ឹង�រគឺNន�រៈសំJន់ J�ំង�ស់ក្នុង-រYើក ទឹកចិត្តអ្នក ចូល រួមឲ�្យ 
បន្ត អនុវត្តឥរិyបថ��ល+នT�©ំ។

Wយគh�ងh�ះVើប0ប់�្តើម+ន$ង ១23ំ ដូ&្ន�ះ  ទិន្នន័យ~� -រ��វ��វh�ះពុំÄច i្វើ
-រºយត»្ល�ÍYើឥទ្ធិពលរបស់យុទ្ធ©-រផ�្សព្វផ�aយពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�ម ÍYើ-រ ��ស់ប្តូរ  
-រយល់9ើញ របស់សហគមន៍ និងឥរិyបថសង្គម�ះV�។ Slatter (1999) +ន.�ក/�ក¬ 
-រ��ស់ប្តូរឥរិyបថពី  ដំ�ក់-ល សកម្មXព Íដល់ -រ7�រក�a tមtរឲ�្យបុគ្គលNនជំhឿ 
និងដឹង¬ ឥរិyបថ�ះ���វ+នJងសង្គម ទទួលយក។ -រ{ំ¼�ពីមិត្តភក្តិ ½�ុមx�¨�រ និង 
សហគមន៍ សំJន់J�ំង�ស់ ក្នុង-រប&្កើតឱ-សឲ�្យបុគ្គល��ស់ប្តូរឥរិyបថ។  

៥. Z�ចក្តីសន្និpqន និង
រ�ៀនសូ���ន

-រអនុវត្តយុទ្ធ©-រផ�្សព្វផ�aយពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�ម°កម្ពុ$ ទទួល +នលទ្ធផល $ 
ទី {ប់ចិត្ត ក្នុង ចំ,មអ្នកចូលរួម$Lល< !ះបីមិនtន់+នបjôញច�?ស់នូវ-រ ��ស់ប្តូរ  
ឥរិyបថ ��ល�� ក្តី។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CFC +នជួយប&្កើន-រយល់ដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់របស់ N\ និង 
អ្នកÀើល7�កុNរ° មូលâãន អំពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថ�ម��លមិនសូវ9ើញNន ពីមុនមក � ើយ 
$លទ្ធផល ពួក¤�ក៏+ន យល់ដឹង និងទទួលយកនូវ�រh�ះ �ើយXគ��ើន+នអនុវត្ត\ម 
ឥរិyបថ��ល¤�+នT�©ំ។ លទ្ធផលh�ះបjôញ¬ CFC Nន.�សិទ្ធXពក្នុង-រជួយ§�g�
ឥរិyបថរបស់.�$ពលរដ្ឋLល< ពីដំ�ក់-ល មុនគិតគូរ Íដំ�ក់-ល កំពុងគិតគូរ, 
8 �ៀម Ýៀបចំ និង សកម្មXព ។ 

!ះNនលទ្ធផលដូចJងYើក្តី ក៏គh�ង CFC ពុំtន់បjôញច�?ស់V�¬ Äចជួយ ឲ�្យ 
.�$ជន  Lល<រក�a+ន ឥរិyបថដូច+នT�©ំ។ -រទទួលអនុវត្ត ឥរិyបថដូច+នT�©ំ 
°��Äច g�.�¨ល �ើយគh�ងh�ះស្ថិតក្នុង-រ�កល�្បង °�ើយ Wយ�រ½�ុម.�$ពល
រដ្ឋLល<ជួបនូវប�ô-រចំ�យ��លគh�ងមិន+នកំណត់ ទុកមុនក្នុង-រទិញ=�ឿងផ�្សំ, 
-រយល់ខុសខ្លះៗ និងចំណុចខ្វះJត-រអនុវត្តគh�ង។ .�សិនOើNនកិច្ច.�ឹងg�ង Wះ��យ 
ប�ô.�ឈម JងYើ គh�ងh�ះគួរ��Äចកំណត់+ន នូវវិធីល្អបំផុតស¹�ប់ជំរុញឲ�្យN\ និង 
អ្នក 7�tំកុNរអនុវត្តនូវឥរិyបថ ដូច+ន®្នើ�ើង©;�លJងមុខ។

-រសិក�ah�ះបjôញនូវ-រÝៀនសូ��+នមួយចំនួន �ើម�្បី§�លំអ-រអនុវត្តគh�ង ° 
ដំ�ក់-ល ប©%ប់Vៀត៖ 

• ព័ត៌Nនលំអិតក្នុង�រមួយចំនួន ដូច$ =�ឿងផ�្សំ, ព័ត៌Nនអំពី½�ុមÄÅរ និងLល 
គំនិត  ~�-រS�ើសÝីស=�ឿងផ�្សំ, ប&្ច�កV�សក្នុង-រចម ្អិនបបរឲ�្យJប់  ល្អ ឬ ប�ô គួរបង់ 
=�ឿង V�ស Í ក្នុង បបរឬក ៏អត់, គឺ���វNនប� 3ក់ច�?ស់ �ើម�្បីåៀសºង -រយល់ K�ទ�្បំ ក្នុង 
ចំ,ម N\ Nន កូនÄយុÆ�មពីរ23ំ ��ល$Lល<~�គh�ង CFC ។

• កុNរÅក់មិនសូវចូលចិត្តហូប បបរJប់x�ប់=�ឿង��លមិនNនបង់=�ឿងV�សបÜ្ថ�ម  
�ើយ។ ��តុh�ះ គួរNនចុង�Äជីពចូលរួមជួយ§�លំអរូបមន្តចម្អិនបបរJប់x�ប់=�ឿង 
�ើម�្បី ប&្កើន រស$តិ និង§�ស��¨លកំÅប់។



វិទ����ន CDRI/ស&្ខ�បរ+យ-រណ៍អភិវឌ�្ឍន៍.�0ំ23ំ២០១៣-១៤

• គួរNន-រ+៉ន់�|នពីចំ�យ��្ស�ងៗYើ-រចម្អិនបបរJប់x�ប់=�ឿង និង-រºយត»្ល�ពី 
ផលប ៉ះÿល់របស់º ÍYើ®�ដ្ឋកិច្ចx�¨�រ។

• គួរD�à�កថវិ-Íជួយឲ�្យNនi្វើពិពណ៌សុខXពកុNរ��ើន7�មVៀត C�ះ º$ឱ-ស 
ដ ៏ ក��ស¹�ប់ឲ�្យអ្នកភូមិ+នទទួលព័ត៌Nនពី-រ7�tំសុខXព +ន9ើញ-រ បjôញ  
$ក់�្ត�ង   នូវ �រ របស់ CFC និង+នអ្នកចូលរួមដu�VៀតជួយYើកទឹកចិត្ត និងជំរុញឲ�្យ   
អនុវត្ត  \ម  -រ  T�©ំ។ 

• ½�ុម¼�¼�ង់សុខXពភូមិ (VHSG) គួរទទួល+ន-របណ្ណុះប�្ខលបÜ្ថ�មពីកម្មវិធីផ្តល់   
ÄÅរបÜ្ថ�ម ពីC�ះ½�ុមh�ះNន-រ��ស់ប្តូរសNជិកញឹក]ប់។ ម��៉ងVៀត  VHSG ក៏ 
គួរ  ទទួល +នឱ-សÝៀនសូ��ពី{3ÍវិញÍមក \មរយៈកម្មវីធី��ស់ប្តូរចំb�ះដឹង ឬ 
ទស�្សនកិច្ចសិក�a ° តំបន់ ដu�Vៀត។

• កម្មវិធីtក់ទងនឹងផលិតកម្មÄÅរ\មផ្ទះ និងសន្តិសុខ®�្បៀង គួរNនអនុវត្ត��ើន7�ម 
Vៀត °\មសហគមន៍©©។ 
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-៥-
ចំ=យ)iរណៈ�ើ
រអប់រំស,�ប់P�ប់0�  

7កម្ពុ9៖ 
រវិ3គពីទំហំអត្ថ��}ជន៍១
Wយបណ Eិត  តុង គឹមស៊ុន និង �� សុខ&�ង២

១. Z�ចក្តី\្តើម
កម្ពុ$ស��ច+ន-រអភិវឌ�្ឍ®�ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចគួរឲ�្យកត់សN �ល់ក្នុង ២០23ំ កន្លងមក 

h�ះ។ ផលិតផល ក្នុងr�ុកសរុប (ផសស) :ើន\មអÖ�.�0ំ23ំ  ៧,៨% \ំងពី23ំ១៩៩៤ មក 
Yើក _�ង��ក្នុង23ំ២០០៩ ��លNន��ឹម�� ០,១% Wយ�រមូល��តុចំបង~�-រផ្ទុះ វិបត្តិ 
®�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសកល។ $លទ្ធផល ផសស ក្នុងN3ក់ :ើនជិតមួយ$បី ពី��ឹម ២១០ ដុ��រ 
(Ó្ល�Lល23ំ២០០០ ) °23ំ១៩៩៤ ដល់ ៥៩០ដុ� �រ °23ំ ២០១១។  ក្នុង;�ល$មយួ{3 -រ 
អប់រំ និង-រ7�tំសុខXព ��ល$មូលâãនx�ឹះ~�-រអភិវឌ�្ឍ ក៏+នរីក លូត�ស់��ើន��រ។ 
កម្ពុ$ ®្ទើរ��ស��ច+ននូវLល<~�-រអប់រំក��ិតបឋម$សកល ëលគ ឺ អÖ�ចុះ�|ះ 
ចូល  Ýៀន°ក��ិតបឋមសិក�a Nនដល់ ៩៦% °23ំ២០១០ �ើយ អÖ�បញ្ចប់-រសិក�a° 
ក��ិត បឋម សិក�aNនដល់ ៨៧% °23ំ២០១១។ -រសិក�aºយត»្ល�ក្នុង;�លថ្មីៗបំផុត +ន 
ប�3ក់ ¬ ®�ដ្ចកិច្ចកម្ពុ$Nនលក្ខណៈមួយចំនួនជួយ¼�¼�ង់ដល.់�$ជន½�ី½�  (Roth and Lun 
(forthcoming); Tong (2012); McKinley 2010)។

LលនM+យ�រ;ើពន្ធ �ើរតួ©ទីសំJន់�ស់ក្នុង-រស��ច+ន Gគជ័យ tំង 
h�ះ។ Wយ�រ LលនM+យ�រ;ើពន្ធ x�បដណ្ណប់Yើ}្ន�ក��្ស�ងៗ$��ើន~� ចំ�យ  
�mរណៈ អត្ថបទh�ះ>0ត$ សំJន់Yើ}្ន�ក��មួយប ៉ុ,�ះ ëលគឺ ចំ�យ Yើ វិស័យអប់រំ។ 
-រ សិក�ah�ះ Nនគូសប� 3ក់$សំJន់ពី Xពខុស{3 °ក្នុង ចំ�យ}្ន�កអប់រំ Í \ម តំបន់ 
��កូឡូសុី ក��ិត~�-រអប់រ ំ  និង½�ុមចំណóល��្ស�ងៗ។ លទ្ធផលសិក�a9 ើញ $ក់ �្ត�ង នឹង  ផ្តល់ 
$ .�Mជន៍ស¹�ប់tំងNsស់ជំនួយ និងរâãភិ+ល ក្នុង-រ§�ស��¨ល ចំ�យ  }្ន�ក អប់រំ h�ះ 
ពីC�ះ លទ្ធXពទទួល+ន®�ºអប់រំស¹�ប់x�ប់{3កំពុង- �យ$ ÄទិXព ចម�្បង~�  -រ អភិវឌ�្ឍ 
°កម្ពុ$ (CDRI, 2013)។  

១ អត្ថបទh�ះ ដកr�ង់&�ញពី-រសិក�a��វ��វស្ដីពី "-រºយត»្ល� -រ.�2ំងនឹងXព½�ី½�~�Lល 
នM+យ�រ;ើពន្ធ ° .�V�សកម្ពុ$"   ��ល$}្ន�កមួយ~�គh�ងសិក�a ៥ 23ំ ពី "-ររ ីកច��ើនរួម{3"  
Wយ ទទួលហិរញ្ញប�្បtន ពី  ទីX3ក់jរ សហ.�តិបត្តិ-រ អភិវឌ�្ឍន៍អន្តរ$តិស៊ុយ�៊� (Sida) ។ អ្នកនិពន្ធ 
សូម 7្ល�ង អំណរគុណ ដល់ Sida  និង CDRI ចំëះ-រ{ំ¼�ដល់-រសិក�ah�ះ។

២  បណEិត តុង គឹមស៊ុន $អ្នកស��បស��¨លកម្មវិធី®�ដ្ឋកិច្ច ÿណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហ.�តិបត្តិ-រក្នុង តំបន់ 
�ើយ �� សុខ&�ង $ជំនួយ-រ��វ��វ ~�វិទ����ន CDRI ។ អត្ថបទh�ះ ទទួល+ន-រចូលរួមផ្តល់ 
Mបល់ ដ៏Nនត»្ល�ពីoក Larry Strange, បណ Eិត Srinivasa Madhur, oកr�ី Jan Taylor និង 
Susan Watkins និងអ្នកចូលរួមក្នុងសិ-�����វ��វពីរស+ 0ហ៍ម្តងរបស់ CDRI -លពីÓ្ង�ទី១៥ 
វិច្ឆិ- ២០១៣។
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អត្ថបទh�ះ à�ក&�ញ$}្ន�កដូចតÍ៖ }្ន�កទី២ ពិនិត�្យ�ើងវិញYើ-រសិក�aពីមុនៗ អំពី 
LលនM+យ �រ;ើពន្ធ និងចំ�យ}្ន�កអប់រំ°កម្ពុ$។ }្ន�កទី៣ បក��យទិន្នន័យ និង 
វិធី�r្ត�  ~�-រវិXគទំហំអត្ថ.�Mជន៍។ }្ន�កទី៤ បjôញពីលទ្ធផល$ក់�្ដ�ង �ើយ}្ន�កទី៥ 
បjôញ  នូវ-រសន្និâãន និង-រtញLលនM+យ។

២.  
រសិក�%�ើឯក)រ~ក់ព័ន្ធRR
ឯក�រLលនM+យ Nនចំណងåើង¬ "កម្ពុ$៖ -រព)�ឹងស្ថិរXពN៉½�� ®�ដ្ឋកិច្ច 

និង-រm©នូវ-រ អភិវឌ�្ឍNនមូលâãនធំទូ�យ.�កបWយចីររXព" (Montague, 2001) 
+ន  ®្នើ �ើងនូវ LលនM+យ �រ;ើពន្ធNនកម្មវិធីកំT�ទ��ង់$��ើនសំ< ព)�ីកÂ�ក់ 
ចំណóល   ក្នុងr�ុក ប&្កើន-រß�ងà�កចំ�យ �mរណៈÍឲ�្យវិស័យសង្គមកិច្ច Nន$Äទិ៍ 
វិស័យ អប់រំ និងសុJភិ+ល និង§�លំអ .�សិទ្ធXពចំ�យ �mរណៈ$រួម។

ឯក�ររបស់ Montague ប� 3ក់¬ កំT�ទ��ង់ÿណិជ្ជកម្ម Nន.�សិទ្ធXព$ង¤� 
ស¹�ប់  -រ-ត់បន្ថយ Xព½�ី½�$រួម ក៏ដូច$-រ§�ស��¨លអÖ�ប្តូរÂ�ក់ �ើម�្បីជំរុញ -រ  ©ំ  &�ញ    
ផលិតផលកសិកម្ម និង-រ-ត់បន្ថយ Xព½�ី½�°\មជនបទ។ កំT�  ទ��ង់  Lល  នM+យ 
�រ;ើពន្ធ Åក់Nនផលប ៉ះÿល់តិចតួចÍYើ Xព ½�ី½� និង-រß�ង à�ក Â�ក់ ចំណóល Oើiៀប 
នឹង LលនM+យ��្ស�ងៗVៀត ។ អ្នកនិពន្ធផ្តល់ Mបល់ ¬ ឥទ្ធិពល~�កំT�ទ��ង់Lល 
នM+យ  �រ;ើពន្ធ Äច.�®ើរ�ើង 7�មVៀត \ម-រ  -ត់បន្ថយពន្ធ�%ល់ (direct taxes) 
��្ស�ងៗ ��ល.�មូលYើ .�$ជន ½�ី½� °កម្ពុ$។ អ្នកនិពន្ធ ក ៏+នកត់សN �ល់��រ¬ x�¨�រ    
ធូរ mរ   ©© ��ង¸�ើÂ�ស់ ®�ºសុខXព�mរណៈ និង-រ អប់រំ °មធ�្យមសិក�a និងឧត្តមសិក�a 
+ន  ��ើន$ងx�¨�រ½�ី½�។

oក Beresford et al. (2004) +នពិនិត�្យy៉ងលំអិត�ើងវិញYើ LលនM+យ 
�រ;ើពន្ធព2ី3ំ១៩៩១-២០០២ °កម្ពុ$ �ើម�្បីផ្តលគ់ំនិតបÜ្ថ�មVៀតi្វើឲ�្យLលនM+យ 
-ន់  �� អំ,យផលJ�ំង�ើងដល់ ជន½�ី½�។ ½�ុមអ្នកនិពន្ធh�ះ+នសន្និâãន¬ �ើម�្បីស��ច 
+ន Lល<កំbើន®�ដ្ឋកិច្ច ៦-៧% WយNន -រß�ងà�កÂ�ក់ចំណóល.�កបWយ សមធម៌ 
�ះ LលនM+យ�រ;ើពន្ធ គរួNនបីជំÅនដូចតÍ៖ -រ ព)�ឹង-រ.�មូលចំណóល -រ 
Yើក កម្ពស់តN�Xព~�.�តិបត្តិ-រ.�មលូពន្ធ និង-រប&្កើនចំ�យ �mរណៈ ក្នុង " វិស័យ 
ÄទិXព" ដូច$ អប់រំ សុJភិ+ល កសិកម្ម និង អភិវឌ�្ឍនជ៍នបទ។ Jenkin និង Klevchuk 
(2006) +នព��yមកំណត់ពីចំណុចBំងស្ទះសំJន់ៗ បង្កWយLលនM+យ �រ;ើពន្ធ 
ពិ®�ស  ក្នុងវិស័យ$ ÄទិXព ��លi្វើឱ�្យកំbើន®�ដ្ឋកិច្ចមិនសូវអំ,យផលដល់ជន ½�ី½� 
s�ម  tំង +ន®្នើនូវLលនM+យ §�ស��¨លមួយចំនួន ស¹�ប់ជួយWះ��យឧបសគ្គ tំង 
�ះ។ $រួម ពួក¤�+នកតស់N �ល់¬ .�V�សកម្ពុ$ ���វ.�ឈមមុខនឹងប�ôធពំរីគឺ៖ .�ព័ន្ធ   
រដ្ឋ +ល    �mរណៈទន់é�aយ និង��âãរច©សម្ព័ន្ធមិនx�ប់@�ន់ និងNនគុណXពtប °  Jង 
��    Bជmនី។ ស¹�ប់វិស័យអប់រំ ឧបសគ្គចម�្បងៗÅក់9ើញNនក្នុង}្ន�ក លទ្ធកម្ម, សមត្ថXព 
បុគ្គល និង��ប័ន,  ��âãរច©សម្ព័ន្ធ និងមi��+យស��¨ល-រjរ��្ស�ងៗ។
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ថ្មីៗh�ះVៀត ធ©{រពិភពoក (2011) +នºយត»្ល�Yើទិដ្ឋXព��្ស�ងៗ~�វិស័យ អប់រំ 
Nនtំង លទ្ធផល អនុវត្ត}�ន-រយុទ្ធ�r្ត�វិស័យអប់រំ23ំ២០០៦-២០១០ ផង ��ល} ្អ�ក Yើ៖ 
លទ្ធXព+នចូលÝៀន គុណXព និង��ប័ន, រច©សម្ព័ន្ធ~�ចំ�យYើ-រអប់រំ,  ប�ô tក់ទង នឹង 
x�� ប��ៀន និងOៀវត�្សរ ៍, ®ៀវ�សិក�a, ចំ�យ�%ល់ខ្លួនYើ-រអប់រំ, និងចំ�យ Yើ -រ អប់រំ 
¬3ក់  ឧត្តមសិក�a។ រ+យ-រណ៍�ះគូសប� 3ក់¬  កម្ពុ$NនXពរ ីកច��ើន��ើនក្នុង-រ ផ្តល់ 
លទ្ធXព ឲ�្យទទួល+ន®�ºអប់រំក��ិតបឋម ប ៉ុÜ្ត�-រ§�លំអគុណXព អប់រំ និង-រផ្តល់លទ្ធXព 
ឲ�្យ ទទួល+ន®�ºអប់រំក��ិត��្ស�ងVៀត °��$ប�ô.�ឈមដ៏ធំ។

៣. ទិន្នន័យ និង វិធី)�្ត�?�វ@�វ
៣.១. ទិន្នន័យ

-រសិក�ah�ះ}្អ�ក$ចម�្បងYើ ទិន្នន័យអ&្ក�តx�¨�រ ëលគឺអ&្ក�ត®�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុ$ 
(CSES) i្វើ�ើងWយវិទ����ន$តិស្ថិតិ ក្នុង23ំ២០០៤ ២០០៩ និង ២០១១។៣ អ&្ក�តh�ះ 
តំ�ង  ឲ�្យទូtំង.�V�ស Wយអនុវត្តYើx�¨�រក្នុងtំង ២៤é�ត្ត/½�ុង។

៣.២. -រវិXគទំហំអត្ថ.�Mជន៍

-រវិXគទំហំអត្ថ.�Mជន៍h�ះ ¤���ង¸�ើÂ�ស់$ទូÍ\ំងពីទសវត�្សរ៍១៩៦០ មក �ើម�្បី 
ºយ ត»្ល�ពី ឥទ្ធិពល~� -រß�ងà�កចំ�យ�mរណៈÍYើតំបន់��្ស�ងៗ។ oក Gillespie 
+ន ផ្តួច�្តើមi្វើ-រសិក�ah�ះមុន¤� Wយ>0តសំJន់Yើ.�V�ស-�â°23ំ១៩៦៥ និង 
សហរដ្ឋÄÀ�រិក°23ំ១៩៦៦។ វិធី�r�្តវិXគ ទំហំអត្ថ.�Mជន៍ (BIA) ¤�+នប&្កើត�ើង$ 
សំJន់ �ើម�្បីគួបផ�្សំ ចំ�យ�mរណៈសរុប~�®�º�mរណៈ នីមួយៗ $មួយនឹងព័ត៌Nនស្តីពី 
អ្នក¸�ើÂ�ស់ �ើម�្បីបjôញនូវរូបXពស្តីពី -រß�ងà�កអត្ថ.�Mជន៍ ~�ចំ�យ រâãភិ+ល និង 
លក្ខណៈ រីកច��ើនរបស់º។ គុណវិបត្តិមួយ~�-រ¸�ើÂ�ស់ BIA  គឺចំ�យរâãភិ+ល Yើ ®�º 
�mរណៈក្នុង.�V�សមួយចំនួន មិនNនផ្តល់ដល់-រ¸�ើÂ�ស់$�mរណៈ�ះV�។ �ើម�្បី 
បំ;�ញចំណុចខ្វះJត h�ះ Araar និង Duclos (2009, 2013) +នT�©ំពី  វិធី�r�្តថ្មីមួយ 
ស¹�ប់ +៉ន់�|នពី ទំហំអត្ថ.�Mជន៍ Wយមិនត���វឱ�្យដឹងព័ត៌NនដូចJងYើh�ះV�។

៣ វិទ����ន$តិស្ថិតិ +នចុះអ&្ក�តx�¨�រតំ�ងទូtំង.�V�ស (ëលគ ឺ អ&្ក�ត®�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច 
កម្ពុ$) $��ើនYើក \ំងពី23ំ ១៩៩៣/៩៤ មក។ \មព័ត៌Nនទទួល+ន ទិន្នន័យ អ&្ក�ត��ល Äច 
�្វ�ង  រក  មក ̧ �ើ $�mរណៈ+ន គឺNន ទិន្នន័យ23ំ ១៩៩៣/៩៤, ១៩៩៧, ១៩៩៩, ២០០៤, 
២០០៧, ២០០៨, ២០០៩, ២០១០ និង ២០១១ ក្នុងh�ះ Nន��ទិន្នន័យអ&្ក�ត0ប់ពី23ំ២០០៤ មក 
ប៉ុ,�ះ ��ល} ្អ�កYើ½�បខ័ណEយកសំ�ក��ឹម���វ (ឧtហរណ៍៖ ជំÝឿន.�$ជនទូÍ) និងNន 
គុណXពល្អ។ ½�បខ័ណ Eសំ�ក 23ំ២០០៤, ២០០៧ និង២០០៨ } ្អ�កYើជំÝឿន.�$ជនទូÍ23ំ
១៩៩៨ �ើយទិន្នន័យអ&្ក�ត��ពី�ះ }្អ�កYើជំÝឿន.�$ជនទូÍ 23ំ២០០៨។ អ&្ក�ត23ំ២០០៤ 
និង ២០០៩ ¸�ើÂ�ស់សំ�ក ៧២០ភូមិ និង១២.០០០x�¨�រ រ ីឯអ&្ក�ត23ំ២០០៧, ២០០៨, 
២០១០ និង ២០១១ ¸�ើ��ÿក់ក�្ខល~�ចំនួនភូមិសំ�ក និង.�$�លមួយXគបី~�ចំនួនx�¨�រ 
សំ�ក ប៉ុ,�ះ Oើiៀបនឹងចំនួនសំ�ក 23ំ២០០៤។ ភូមិសំ�កស¹�ប់23ំ២០០៧ និង ២០០៨ 
គឺ$សំ�ករង~�23ំ២០០៤ �ើយ ភូមិសំ�កស¹�ប់23ំ២០១០ និង ២០១១ $សំ�ក រង  ~ � 
23ំ២០០៩។ Wយមូល��តុh�ះ ½�ុម��វ��វ¸�ើÂ�ស់��ទិន្នន័យ23ំ២០០៤ និង ២០០៩ បុ៉,�ះ 
ប៉ុÜ្ត� �ើម�្បីÄច-0ប់+នពី-រវិវត្តថ្មីៗបំផុត�ះ ក ៏Nន-របក��យពីលទ្ធផលទទួល+នពីអ&្ក�ត 23ំ 
២០១១ ផង��រ។
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ដូចNនបjôញក្នុង រូបXព១   ចំ�យរâãភិ+លYើ-រផ្តល់®�º  ºអំ,យផល 
ដល់ជន½�ី½� .�សិនOើ =�្ស�Ñងតំ�ងឲ�្យអត្ថ.�Mជន៍tំង�ះ ºស្ថិត°JងYើប© %ត់ 
៤៥ដឺ��។ .�សិនOើ=�្ស�Ñងតំ�ងឲ�្យ អត្ថ.�Mជន៍tំង�ះ ស្ថិត°Æ�មប© %ត់ ៤៥ដឺ�� 
និងJងYើ =�្ស�Ñង Lorenz ស¹�ប់Â�ក់ចំណóល ឬចំ�យ¸�ើÂ�ស់�ះ គឺ ចំ�យរបស់
រâãភិ+លÍYើ®�º�mរណៈºNនXពរ ីកច��ើន។ ផ្ទុយÍវិញ ចំ�យរបស់រâãភិ+ល
Nនលក្ខណៈអន់ថយ .�សិនOើ=�្ស�Ñងតំ�ងឲ�្យអត្ថ.�Mជន៍tំង�ះ ºស្ថិត°JងÆ�ម 
=�្ស�Ñង Lorenz ។

រូបXព១៖  =�្ស�Ñងតំ�ងឲ�្យចំ�យរបស់រâãភិ+ល និង គំរូ¸�ៀបiៀបពីរ

.�ភព៖ Davoodi et. al. (2003), pp. 14

៣.៣.  -រវិXគទំហំអត្ថ.�Mជន៍ទទួល+នពីឯក\បÜ្ថ�ម

Wយ�រ-រ§�លំអYើវិធី�r្ត� BIA ក្នុងប ៉©ុ|ន23ំកន្លងមកh�ះ វិធី�r�្តពីបុBណក៏ 
ទទួល  -ររិះគន់¬ $ឧបករណ៍មិនល ្អx�ប់@�ន់V� ស¹�ប់ºយត»្ល�Yើ-រ��ស់ប្តូរLល 
នM+យ (van de Walle 2003, Younger 2003)។ �ើម�្បីWះ��យប�ôh�ះ Lanjouw and 
Ravallion (1999) និង Ajwad and Wodon (2001) +ន®្នើ�ើងនវូ វិធី�r្ដ�$ក�់្ដ�ងថ្មីៗ  ដចូ$ 
ប&្ច�កV�ស regression ស¹�ប់ºស់.�ងពី ទំហំអត្ថ.�Mជន៍ទទួល+នពីឯក\ បÜ្ថ�ម Wយ ̧ �ើ 
ទិន្នន័យ+នពីអ&្ក�ត°��ង់ចំណុចមួយ~�;�ល
�� y¬ -រវិXគទំហំអត្ថ.�Mជន៍ ទទួល 
+នពីឯក\បÜ្ថ�ម។  ក្នុង-រ+៉ន់�|នពីទំហំអត្ថ.�Mជន៍ ទទួល+នពី ឯក\បÜ្ថ�ម -រ សិក�a 
h�ះ អនុវត្ត\មនីតិវិធី ��ល®្នើ�ើងWយ Ajwad and Wodon (2001) Wយ�រ ºNន កំណត់  
និយមន័យ ច�?ស់�ស់Yើÿក�្យសុខុNលXព។
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៤. លទ្ធផលសិក�%9ក់�្ត�ង
\Bង១ បjôញពីអÖ�~�-រចូលរួម និងចំT�ក~�ចំ�យ�mរណៈ°ក្នុង ក��ិត    អប់រំ 

tំង ៣ និង°ក្នុង x�¨�រ��ល à�ក&�ញ$ ៥ ½�ុមបញ្ចXគចំណóល។ លទ្ធផល សិក�a បjôញ  ¬ 
អÖ�  ចូលរួម ក្នុងក��ិតអប់រំtំង៣ +ន:ើនV�្បើង ក្នុងអំទ�្បុង23ំសិក�a ២០០៤ -   ២០១១  $ ពិ®�ស 
°ក��ិតមធ�្យមសិក�aបឋមភូមិ និងមធ�្យមសិក�a ទុតិយភូមិ។ ចំ�យ �mរណៈ °¬3ក់ បឋម 
សិក�a NនចំT�ក®្មើ{3ក្នុងចំ,មx�¨�រtំងÂ�ំ ½�ុមចំណóល។ ប ៉ុÜ្ត� ចំ�យ°¬3ក់  មធ�្យម 
សិក�a បឋមភូមិNនចំT�កមិន®្មើ{3V�។ ¤�ស&្ក�ត9ើញVៀត¬ ½�ុម x�¨�រ½�ី½�បំផុត និង 
½�ុម x�¨�រធូរmរបំផុត  ទទួល+នអត្ថ.�Mជន៍ខុស{3$J �ំងពីចំ�យ �mរណៈ°¬3ក់ 
មធ�្យម សិក�aទុតិយភូមិ។ ភស្តុ\ងh�ះបjôញ¬ ½�ុមx�¨�រធូរmរបំផុត ទទួល+ន អត្ថ.�Mជន៍ 
ពីចំ�យ�mរណៈYើ-រអប់រំក��ិតមធ�្យមសិក�aបឋមភូមិ និងមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ ��ើន 
$ង ½�ុមx�¨�រ½�ី½�បំផុត។

\Bង១៖ អÖ�~�-រចូលរួម និងចំT�ក~�ចំ�យ�mរណៈ (%)
2004 2009 2011

អÖ�~�-រ 
ចូលរួម

ចំT�ក\ម 
½�ុមចំណóល 

អÖ�~�-រ 
ចូលរួម

ចំT�ក\ម 
½�ុម ចំណóល  

អÖ�~�-រ 
ចូលរួម

ចំT�ក\ម 
½�ុមចំណóល  

ក��ិតបឋមសិក�a

½�ុមបញ្ចXគទី១ 77 18 78 18 83 19

½�ុមបញ្ចXគទី២ 84 20 88 20 89 20

½�ុមបញ្ចXគទី៣ 86 20 88 21 90 20

½�ុមបញ្ចXគទី៤ 88 21 88 21 94 21

½�ុមបញ្ចXគទី៥ 90 21 90 21 88 20

សរុប 85 100 86 100 89 100

ក��ិតមធ�្យមសិក�aបឋមភូមិ

½�ុមបញ្ចXគទី១ 51 13 61 15 64 15

½�ុមបញ្ចXគទី២ 71 19 76 19 81 19

½�ុមបញ្ចXគទី៣ 82 21 84 21 92 22

½�ុមបញ្ចXគទី៤ 87 23 86 22 93 21

½�ុមបញ្ចXគទី៥ 93 24 89 23 95 23

សរុប 77 100 79 100 85 100

ក��ិតមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ

½�ុមបញ្ចXគទី១ 2 2 7 5 10 5

½�ុមបញ្ចXគទី២ 7 7 15 10 19 9

½�ុមបញ្ចXគទី៣ 13 13 26 17 39 19

½�ុមបញ្ចXគទី៤ 22 22 41 27 59 28

½�ុមបញ្ចXគទី៥ 56 56 62 41 82 39

សរុប 20 100 30 100 42 100

.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធ
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�ើម�្បីប� 3ក់Yើលទ្ធផលបjôញជូនក្នុង \Bង១ អ្នក��វ��វ+នគូស=�្ស�Ñងតំ�ង 
ឲ�្យ ចំ�យ�mរណៈ °\មក��ិតអប់រំនីមួយៗ។  =�្ស�Ñងចំ�យYើ-រអប់រំ °ក��ិត 
បឋម សិក�a ស្ថិត°ពីYើ=�្ស�ប©%ត់ ៤៥ ដឺ�� ��លប� 3ក់¬ ចំ�យ�mរណៈ°ក��ិត 
បឋម សិក�aºអំ,យផលដល់ជន½�ី½�។  ចំ�យ �mរណៈ°ក��ិតមធ�្យមសិក�a បឋម 
ភូមិ Nន=�្ស�Ñងស្ថិត°Æ�ម ប©%ត់ ៤៥ដឺ�� ប៉ុÜ្ត�ស្ថិត°Yើ=�្ស�Ñង Lorenz curve ��ល 
បjôញ ¬ ºNនលក្ខណៈåឿនYឿន (ជួយជន½�ី½� ��ើន$ងជនមិន½�ី½�)។ Wយ(�ក =�្ស� 
Ñង ចំ�យ�mរណៈ°ក��ិតមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ ºរត់-ត់=�្ស�Ñង Lorenz curve 
ដូ&្ន�ះ ចំ�យ�mរណៈYើ®�ºh�ះ មិនÄចសន្និâãន¬Nនលក្ខណៈåឿនYឿន ឬអន់ថយ 
�ះ�ើយ។

រូបXព ២៖ =�្ស�Ñងតំ�ងឲ�្យចំ�យ�mរណៈYើវិស័យអប់រំក្នុង23ំ២០១១
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45o Lorenz Curve

.�ភព៖ CSES 2011

-រវិXគទំហំអត្ថ.�Mជន៍ទទួល+នពីឯក\បÜ្ថ�ម°ក្នុង\Bង២ បjôញ¬ x�¨�រ 
°ក្នុង ៤½�ុមបញ្ចXគ Jងtប ទទួល+នអត្ថ.�Mជន៍ ��ើន$ង x�¨�រក្នុង½�ុមបញ្ចXគខ្ពស់
បំផុត OើសិនNនកំbើនចំ�យ �mរណៈ°ក��ិតបឋមសិក�a  និងមធ�្យមសិក�aបឋមភូមិ។ 
ភស្តុ\ងh�ះបjôញ¬ កំbើនលទ្ធXព ទទួល+ន-រអប់រំក��ិតបឋមសិក�a និងមធ�្យមសិក�a 
បឋម ភូមិ ºអំ,យផលដល់ជន½�ី½�$ង C�ះx�¨�រ NនជីវXពធូរmរបំផុតXគ��ើន ¤� 
Nន  លទ្ធXព¸�ើÂ�ស់®�ºមូលâãនh�ះ រួច��ច�ើយ។ ប៉ុÜ្ត�.�សិនOើ ចំ�យ�mរណៈ 
°  ក��ិតមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ:ើនV�្បើង គឺx�¨�រក្នុងបី½�ុមបញ្ចXគ°ក�្ខល ទំនង ទទួល 
+ន  .�Mជន៍��ើន$ង x�¨�រក្នុង½�ុមបញ្ចXគtបបំផុត និងខ្ពស់បំផុត។
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\Bង ២៖ អត្ថ.�Mជន៍ទទួល+នពីឯក\បÜ្ថ�ម

2004 2009 2011

ក��ិតបឋមសិក�a

½�ុមបញ្ចXគទី១ 0.93 1.28 1.17

½�ុមបញ្ចXគទី២ 1.27 1.30 1.23

½�ុមបញ្ចXគទី៣ 1.12 1.07 1.06

½�ុមបញ្ចXគទី៤ 1.03 0.86 1.03

½�ុមបញ្ចXគទី៥ 0.66 0.48 0.52

 ក��ិតមធ�្យមសិក�aបឋមភូមិ

½�ុមបញ្ចXគទី១ 1.46 1.52 1.85

½�ុមបញ្ចXគទី២ 1.21 1.38 1.28

½�ុមបញ្ចXគទី៣ 1.01 0.95 1.00

½�ុមបញ្ចXគទី៤ 0.90 0.95 0.51

½�ុមបញ្ចXគទី៥ 0.42 0.21 0.36

 ក��ិតមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ

½�ុមបញ្ចXគទី១ 0.66 1.09 0.89

½�ុមបញ្ចXគទី២ 0.73 1.09 1.00

½�ុមបញ្ចXគទី៣ 1.22 0.98 1.30

½�ុមបញ្ចXគទី៤ 1.39 1.14 0.96

½�ុមបញ្ចXគទី៥ 0.99 0.71 0.86
.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធ

ស¹�ប់-រß�ងà�ក\មតំបន់ \Bង៣ បjôញពីអÖ�សិស�្សចូលÝៀន និងចំT�ក~� 
ចំ�យ  �mរណៈក្នុង .�ព័ន្ធអប់រំ °\មតំបន់ភូមិ�r្ត�ធំៗtំង ៥។ គួរកត់សN �ល់¬ អÖ�  
សិស�្ស ចូលÝៀន°x�ឹះ��នអប់រំtំង បីក��ិតក្នុងBជmនីភ្នំ;�ញ Nនក��ិតខ្ពស់បំផុតក្នុង 23ំ 
២០០៤ r�ប;�ល��លតំបន់ខ្ពង់Bប និងតំបន់ភ្នំ NនអÖ�សិស�្សចូលÝៀនtបបំផុត។ !ះ y៉ង  
h�ះក្តី °23ំ២០១១ អÖ�សិស�្សចូលÝៀន°��បឋមសិក�a របស់រដ្ឋក្នុងBជmនីភ្នំ;�ញ º 
Nន   ក��ិតtបបំផុតវិញ ក្នុងចំ,មតំបន់ភូមិ�r្ត�tំង៥ ប ៉ុÜ្ត�អÖ�សិស�្សចូល Ýៀន° ក��ិត  
មធ�្យម សិក�aបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ°Bជmនីភ្នំ;�ញ °រក�aលំâប់ខ្ពស់ដ��ល ខណៈ  ��ល    
តំបន់ ទh�្ល�ប និងតំបន់P្ន�រ NនអÖ�សិស�្សចូលÝៀនក��ិតtបបំផុត។ -រ ß�ង à�ក  ថវិ- Í 
\ម តំបន់ ភូមិ�r្ត�tំង៥  ពុំ+ន®្មើXព{3V� Wយតំបន់P្ន�រÅក់ទទួល+ន ចំT�ក តូច បំផុត 
ពីចំ�យ�mរណៈ °ក��ិតបឋមសិក�a និងមធ�្យមសិក�a °ក្នុង អំទ�្បុង;�ល សិក�a h�ះ។

.�សិនOើi្វើ-រវិXគÍ\មតំបន់ទី½�ុង និងជនបទវិញ ¤�9ើញ¬ អÖ�សិស�្សចូល Ýៀន   
° x�ប់ក��ិតអប់រំ ° តំបន់ទី½�ុង ��ង��ខ្ពស់$ង°\មតំបន់ជនបទ។ ក្នុង-រ ß�ង à�ក  ថវិ- 
វិញ  តំបន់ទី½�ុងទទួល+ន��  ៣១% និង ៤១% ប ៉ុ,�ះ ~�ចំ�យ សរុប ° ក��ិត បឋម សិក�a 
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និង មធ�្យមសិក�aបឋមភូមិ ក្នុង23ំ២០១១។  ផ្ទុយÍ វិញ តំបន់ទី½�ុង ទទួល +ន  រហូតដល់ ៦១% ~� 
ចំ�យ �mរណៈ°ក��ិតមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ រីឯតំបន់ ជនបទ ទទួល +ន ��ឹម�� ៣៩%។

\Bង៣៖ អÖ�សិស�្សចូលÝៀន និង-រß�ងà�កចំ�យ�mរណៈ\មតំបន់ភូមិ�r្ត� (%)
2004 2009 2011

អÖ�សិស�្ស 
ចូលÝៀន

-រß�ងà�ក 
\មតំបន់

អÖ�សិស�្ស 
ចូលÝៀន

-រß�ងà�ក 
\មតំបន់

អÖ�សិស�្ស 
ចូលÝៀន

-រß�ងà�ក 
\មតំបន់

ក��ិតបឋមសិក�a

ភ្នំ;�ញ 90 6 88 6 85 13

តំបន់ºលទំ©ប 86 43 88 42 90 37

ទh្ល��ប 84 32 86 33 90 31

តំបន់P្ន�រ 87 8 87 8 92 7

ខ្ពង់Bប និងតំបន់ភ្នំ 80 10 81 12 86 13

ទី½�ុង 87 20 88 15 90 31

ជនបទ 85 80 86 85 88 69

សរុប 85 100 86 100 89 100

ក��ិតមធ�្យមសិក�aបឋមភូមិ

ភ្នំ;�ញ 93 16 90 11 91 22

តំបន់ºលទំ©ប 77 41 79 41 87 38

ទh្ល��ប 72 27 77 32 79 25

តំបន់P្ន�រ 79 9 83 8 88 7

ខ្ពង់Bប និងតំបន់ភ្នំ 67 7 74 9 80 10

ទី½�ុង 88 37 87 24 89 41

ជនបទ 71 63 77 76 83 59

សរុប 77 100 79 100 85 100

ក��ិតមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ

ភ្នំ;�ញ 58 33 63 22 73 40

តំបន់ºលទំ©ប 15 29 29 38 34 26

ទh្ល��ប 14 23 24 27 30 20

តំបន់P្ន�រ 26 12 33 8 29 5

ខ្ពង់Bប និងតំបន់ភ្នំ 11 5 20 6 37 9

ទី½�ុង 45 63 55 40 60 61

ជនបទ 11 37 23 60 28 39

សរុប 20 100 30 100 42 100

.�ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធ
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៥ . Z�ចក្តីសន្និpqន និង|លន}�យ~ក់ព័ន្ធ
-រវិXគទំហំអត្ថ.�Mជន៍បjôញ¬ ចំ�យ�mរណៈYើ®�ºអប់រំ°កម្ពុ$ Nន   

លក្ខណៈ  ជួយ ដល់ ជន½�ី½� °ក��ិតបឋមសិក�a និងNនលក្ខណៈåឿនYឿន° ក��ិត  មធ�្យម 
សិក�a  បឋមសិក�a ប ៉ុÜ្ត�ចំ�យ °ក��ិតមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ គ ឺមិនtន់ Äច សន្និâãន  +ន V�។ 
x�¨�រ ½�ី½�Åក់ទទួល+នអត្ថ.�Mជន៍ ��ើន$ងពី -រព)�ីកចំ�យ �mរណៈ ° ក��ិត 
បឋម សិក�a នងិមធ�្យមសិក�aបឋមភូមិ Oើiៀបនឹង½�ុមx�¨�រធូរmរបំផុត។ -រព)�ីក ចំ�យ 
�mរណៈ °ក��ិតមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ Äចផ្តល់ អត្ថ.�Mជន៍ដល់x�¨�រ Nន  ចំណóល  
មធ�្យម ��ើន$ង x�¨�រ½�ី½�បំផុត  និងx�¨�រធូរmរបំផុត។ -រសិក�ah�ះ ក៏ បjôញ  នូវ Xពខុស 
{3  J�ំង~�ចំ�យ�mរណៈYើ®�ºអប់រំ°\ មតំបន់©© $ពិ®�ស  រºង  តំបន់ទី½�ុង និង 
តំបន់  ជនបទ ស¹�ប់ក��ិតមធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិ។

ជ��ើសLលនM+យ$��ើនÄចtញយក+នពី លទ្ធផលសិក�ah�ះ។ -រ ß�ង 
à�ក   $ ថ្មី នូវថវិ-��ល Nន��ប់°ក្នុងវិស័យអប់រំក��ិតមធ�្យមសិក�aបឋមភូមិ និងមធ�្យម សិក�a  
ទុតិយ ភូមិ ក៏Äច$ជ��ើសLល នM+យជួយ¼�¼�ង់ដល់ជន½�ី½�មួយ��រ។ �ើយ.�សិន Oើ 
Nន -រព)�ីក ចំ�យYើវិស័យអប់រំ�ះ គួរß�ងà�កថវិ-ឲ�្យ+ន��ើន7�មVៀត ស¹�ប់ ក��ិត 
បឋម សិក�a និងមធ�្យមសិក�a បឋមភូមិ។ ស¹�ប់ក��ិត មធ�្យមសិក�aទុតិយភូមិវិញ ចំ�យ  របស់ 
រâãភិ+ល គួរ��ß�ងà�ក$ថ្មីWយផ្តល់ថវិ-��ើន$ងមុនÍឲ�្យតំបន់ជនបទ។ .�-រ h�ះÄច 
ស��ច Í+ន \ម-រប&្កើនឱ-សទទួល+ន-រអប់រំ កម្មវិធីជួយ¼�¼�ង់ }្ន�កÄÅរ ឬÂ�ក់ 
ឧបត្ថម្ភ .�0ំ=�ស¹�ប់សិស�្សមកពីតំបន់âច់r�yល។



វិទ����ន CDRI/ស&្ខ�បរ+យ-រណ៍អភិវឌ�្ឍន៍.�0ំ23ំ២០១៣-១៤

ឯក)រ}ង
Ajwad, Mohamed Ihsan & Quentin Wodon (2001), Marginal Benefit Incidence Analysis Using a Single 

Cross-section of  Data, (Washington D.C: World Bank) 

Araar, Abdelkrim & Jean-Yves Duclos (2013), DASP 2.3: Distributive Analysis Stata Package, PEP, 
CIRPEE and World Bank 

Araar, Abdelkrim & Jean-Yves Duclos (2009), DASP 2.1: Distributive Analysis Stata Package, PEP, 
CIRPEE and World Bank 

Beresford, Melanie, Nguon Sokha, Rathin Roy, Sau Sisovanna & Ceema Namazie (2004), The 
Macroeconomics of  Poverty Reduction in Cambodia, Asian-Pacific Regional Programme on The 
Macroeconomics of  Poverty Reduction (Phnom Penh: UNDP)

Cambodia Development Resource Institute (2013), Cambodia’s Development Dynamics: Past Performance 
and Emerging Priorities (Phnom Penh: CDRI)

Gillespie, W. Irwin (1965), “Public Expenditure and Income Distribution”, in Richard Musgrave 
(ed.), Essays in Fiscal Federalism (Washington: Brooking Institute)

Gillespie, W. Irwin (1966), “The Incidence of  Taxes and Public Expenditures in the Canadian 
Economy”, Studies of  the Royal Commission on Taxation, No.2 (Ottawa: Carleton University) 

Jenkins, P. Glenn & Klevchuk Andrey (2006), “Expenditure Policy to Promote Growth: 
Cambodia”, Development Discussion Paper Number. 2 (Phnom Penh: World Bank)

Lanjouw, Peter & Martin Ravallion (1999), “Benefit Incidence, Public Spending Reforms, and the 
Timing of  Program Capture”, the World Bank Economic Review, Vol. 13, No. 2, pp. 257-273

McKinley, Terry (2010), Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis 
Index of  Country Progress, ADB Sustainable Development Working Paper Series (Manila: ADB)

Montague, J. Lord (2001), Macroeconomic Policies for Poverty Reduction in Cambodia, MPRA Paper No. 
41174, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/41174/(accessed on 19th April 2013) 

National Institute of  Statistics (2005), Cambodia Socio-Economic Survey 2004: Technical Report on Survey 
Design and Implementation, (National Institute of  Statistics, Ministry of  Planning: Phnom Penh)

Roth Vathana & Lun Pide (forthcoming), Assessing Economic Inclusiveness in Cambodia: Consumption 
and Non-consumption Pro-Poor Approach, Cambodia Paper for the Project Report on Inclusive 
Development in the GMS (Phnom Penh: CDRI) 

Tong Kimsun (2012), “Inclusive Growth for Cambodia: What is it and How can we achieve it?”, 
Presentation for the 2012 Cambodia Outlook Conference, Cambodia’s Priorities for Inclusive 

Younger, Stephen D. (2000), Benefits on the Margin: Observations on Averagevs, Marginal Benefit Incidence, 
Cornel Food and Nutrition Policy Program, Working Paper No. 127 (New York: Cornel 
University) 

van de Walle Dominique & K. Nead, eds. (1995), “Public Spending and the Poor: Theory and 
Evidence”, (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press)

World Bank (2011), “Cambodia More Efficient Government Spending for Strong and Inclusive 
Growth”, (Poverty Reduction and Economic Management Unit, East Asia and Pacific 
Region)



វិទ����ន CDRI/ស&្ខ�បរ+យ-រណ៍អភិវឌ�្ឍន៍.�0ំ23ំ២០១៣-១៤

ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ រច©សម្ព័ន្ធអប់រំ°កម្ពុ$

Äយុ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

¬3ក់    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ក��ិត មÒ�យ�្យ បឋមសិក�a ¬3ក់មធ�្យម សិក�a 
បឋម ភូមិ

មធ�្យម សិក�a 
ទុតិយ ភូមិ

លទ្ធXព 
ទទួល®�º \ម-រ ស្ម័x�ចិត្ត $-តព្វកិច្ច \ម-រ ស្ម័x�ចិត្ត

បន្ទុក ចំ�យ ឥតគិតÓ្ល� ឬ  
បង់Â�ក់ តិចតួច

ឥតគិតÓ្ល�

ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ លក្ខណៈåឿនYឿន~�ចំ�យ�mរណៈYើវិស័យអប់រំ °23ំ២០០៤ 
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-៦-
hទិ3ព|លន}�យAើម�្បី  

ប�្កើនទិន្នផល និងផល��ូវ7កម្ពុ9
WយបណEិត ��ង វុទ្ធី និង Ben Flower១

១. Z�ចក្តី\្តើម
លទ្ធផលក្នុងវិស័យកសិកម្ម°កម្ពុ$+នល ្អ.�®ើរV�្បើងគួរឲ�្យកត់សំ{ល់ ក្នុងពីរ ទសវត�្សរ៍   

ចុងÆ�យ   h�ះ។ ទិន្នផលr�ូវ:ើនV�្បើងមួយ$ពីរ ពី ១៣៦០គីទ�្បូ��មក្នុងមួយ ហិក\    ក្នុង   23ំ 
១៩៩០ ដល់ ៣១០០គីទ�្បូ��មក្នុង មួយហិក\ក្នុង23ំ២០១២ (NIS 2008; MAFF 2013), ��ល 
©ំ  ឲ�្យ ផលr�ូវ:ើន�ើងy៉ងJ�ំង i្វើ  ឲ�្យ Nន  អតិÝ�ក r�ូវ V�្បើង រហូត ដល់ ៤.៧ �ន  ðន  ក្នុង 23ំ 
២០១២ (MAFF 2013)។ អ្នកប&្កើត   Lល នM+យ   +នជំរុញ ឲ�្យ  ̧ �ើÂ�ស់ វិធី�r្ត� Nន  ពីរ   
មុខ s�¨ញ �ើម�្បី g�  -�យ  កម្ពុ$Í $ .�V�ស©ំ&�ញ  r�ូវធំ បំផុត លំâប់ ទី៣ °Yើ ពិភពoក  
° 23ំ២០១៥ \ម-រ ប&្កើន ផលិតXព  និង ទិន្នផល  $ពិ®�ស ចំëះ កសិâãន តូចៗ \មx�¨�រ 
និង -រ ��ស់ប្តូរ ផលិតផល Í $ ផលិតផល Nន ត»្ល� ខ្ពស់ ស¹�ប់ លក់។ យុទ្ធ�r្ត� ចតុÑណ 
របស់ .�V�ស  កម្ពុ$ដំ�ក់-លទី៣ 23ំ២០១៤-១៨ +នប� 3ក់$ថ្មីពីLល<  របស់រâãភិ+ល 
�ើម�្បី © ំ &�ញ អង្ករឲ�្យ+ន ១�នðនក្នុងមួយ23ំ 0ប់ពី23ំ២០១៥ (RGC 2013)។ បុ៉Ü្ត�° Nន 
លទ្ធXព  ��ើន�ស់�ើម�្បីYើកស្ទួយវិស័យh�ះ ��ល°យ ឺតy៉វ $ង ផលិតករ ចម�្បងៗក្នុងតំបន់ 
ëល គឺ Ó� និង
ៀត�ម (CDRI 2013)។ អត្ថបទh�ះបjôញពីប�ô°®�សសល់ �ើម�្បី   អភិវឌ�្ឍ 
វិស័យr�ូវ°កម្ពុ$ និងផ្តល់Mបល់ពីLលនM+យ�ើម�្បីបំ+ត់ឧបសគ្គtំង�ះ។

២. ចំ=យខ្ពស់�ើiតុចូលកសិកម្ម
ដូច.�V�សឯVៀតក្នុងតំបន់��រ Â�ក់ចំb�ញរបស់កសិករតូច\ច°កម្ពុ$+នថយចុះ 

Wយ�រ{ត់Nន ចំ�យផលិតកម្មy៉ង��ើន ក្នុងh�ះ ជីNនចំT�កy៉ងធំក្នុងចំ�យសរុប 
ដល់.�$�ល ២៣% ° រដូវវស�a និង ៣៧% °រដូវÂ�ំង (Chhim et al. 2013) ��លr��ៀង 
{3នឹង.�V�សជិតJងគ ឺ 
ៀត�ម និងទ�?វ (ពុំÄចរក+នព័ត៌Nនថ្មីអំពី.�V�សÓ�V�)។ ម��៉ង 
Vៀត mតុចូលNនគុណXពtប ®�ºផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�កV�សកសិកម្ម°អន់ថយ និងឥណtន 
Nន ត»្ល�ខ្ពស់ ក៏+នបង្កឧបសគ្គដល់-រអភិវឌ�្ឍវិស័យr�ូវ��រ។

ទីផ�aរជីពិត��ន��Nន-រÝៀបចំy៉ងល ្អ°ក��ិតមូលâãនក្តី ប ៉ុÜ្ត�9ើញNនចំណុច 
ខ្វះJត $��ើន��ល +នBBំងដល់កំbើនទិន្នផល។ ប�ô$��ើនផុស&�ញពី នីតិវិធីអធិ-រ 
កិច្ច {|ន.�សិទ្ធXព��លអនុវត្តYើ ជី©ំចូល។ .�ព័ន្ធកំពុងអនុវត្តសព្វÓ្ង�មិនx�ប់@�ន់�ើម�្បី  ទប់ 
�្កត់ -រ©ំចូលផលិតផលÆ�មស្តង់âរ និងផលិតផល§្ល�ង- �យក្នុងទីផ�aរកម្ពុ$។ .�ព័ន្ធ 
ផ្តល់ Ä$Qប័ណ្ណ©ំចូល©បច្ចុប�្បន្ន +នប&្កើតឱ-ស ស¹�ប់ឲ�្យពួកម6្ត�ីអ្នក&�ញលិខិត អនុ�្ញត 
ទទួល+នផល.�Mជន៍\ម-រtរយក "Â�ក់ក5���ផ្លូវ-រ" ��លi្វើឲ�្យខូចដល់Xព 
��តស្អំ  ~� .�ព័ន្ធ (IFDC2010; Theng 2012)។
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វិmន-ររឹតបន្តឹងYើបរិNណជីÄច©ំចូលWយr�បច�?ប់មកក្នុង.�V�សកម្ពុ$ កំណត់ 
Wយ ½�សួងកសិកម្ម រុ-�.�Nញ់ និងh��ទ ©;�លបច្ចុប�្បន្ន��ឹម ៣០.០០០ðនក្នុងមួយ23ំក្នុង 
មួយÄ$Qប័ណ្ណ  +នâក់កំហិត y៉ងJ�ំងÍYើ}្ន�កផ្គត់ផ្គង់~�ទីផ�aរជី°កម្ពុ$។ កូ\©ំចូល 
+ន Bំងស្ទះដល់®�ដ្ឋកិច្ចN��âãន និងជំរុញÿណិជ ្ជកម្មឆ្លង-ត់s�ំ��ន$មួយ.�V�ស 
ៀត�ម 
និងÓ� $លក្ខណៈ��ផ្លូវ-រ និង{|ន-រ��¨តពិនិត�្យ �ើយផលិតផល§្ល�ង- �យ  និងផលិតផល 
Nន គុណXពtប ក ៏ហូរចូលមក;�ញទីផ�aរក្នុងr�ុក \មរយៈអ្នក©ំចូល និងឈ ្មួញក្នុងr�ុក 
(Theng 2012)។

ចំណុចខ្វះJត~�ទីផ�aរជី°កម្ពុ$ គ ឺ$��តុផលមួយVៀត~�-រហូរចូលផលិតផល §្ល�ង 
-�យ $��ើនមកក្នុង =�្ស�ចjçក់ផ្គត់ផ្គង់។ ¤�+៉ន់�|ន¬ .�$�ល ១០% ~�ជី+ន យកមក¸�ើ 
ក្នុង -រâំដំ�ំ°កម្ពុ$ $ជីNន-រ�យបន្លំ ឬជីមិន���វនឹងមុខដំ�ំ។ $Ýឿយៗ ¤�យកជី 
គុណXព tប ÍK�កក្នុង+វ Nន� �កយីcជី គុណXពខ្ពស់។ ផលិតផលtំងh�ះជះឥទ្ធិពល 
Ä½�ក់ÍYើទិន្នផលr�ូវ និង+នប៉ះÿល់ ដល់ ជីវXពរស់° របស់កសិករ តូច\ច ��ល+ន 
B យ-រណ៍ ពី-រ+ត់បង់ចំណóលរហូតដល់ ២៨៥-២៥០ ដុ��រ ក្នុងមួយ23ំ Wយ�រ��ជី ខ្វះ 
គុណXព។ 

-ររីកច��ើនប&្ច�កV�សâំដុះr�ូវ ក៏+ត់បង់ឥទ្ធិពលអស់ម ួយក��ិតWយ �រ លក្ខណៈ   
~� -រផ្គត់ផ្គង់ និងត���វ-រ~�ទីផ�aរ@�ប់ពូជ i្វើឲ�្យ@�ប់ពូជNនគុណXពtប និង ផ្តល់     ទិន្ន ផល   
tប។ ½�សួងកសិកម្ម  រុ-�.�N៉ញ់ និងh��ទ NនLលបំណងT�©ំប ញ្ចូលពូជr�ូវNន 
ទិន្នផល    ខ ្ពស់ ១០ មុខ Íក្នុង=�្ស�ចjçក់ផ្គត់ផ្គង់ ប ៉ុÜ្ត�កសិករ°�� ចូលចិត្ត ̧ �ើពូជr �ូវ��ល{ត់ 
��ល់     ច�?ស់  ¬ {ត់Äចâំដុះ និងលក់&�ញ+ន។ Oើ!ះ  បី$កសិករ+ ន S�ើសយកពូជ r�ូវ  
Nន     គុណXព  ខ្ពស់   ក្តី ក ៏°Nនឧបសគ្គ$ ��ើនJ ង}្ន�ក ផ្គត់ផ្គង់��ល���វWះ��យ។ © ;�ល 
បច្ចុប�្បន្ន -រ   ផ្គត់ផ្គង់ ពូជ r�ូវ NនគុណXព ខ្ពស់ Nន��ឹម.�Nណ ២០% ~�ត���វ-រប៉ុ,�ះ  
(CEFP 2011:2012)។ 

ចំណុចខ្វះJត~�ទីផ�aរ@�ប់ពូជនិងជី +នYទ-ន់��ធ្ងន់ធ្ងរVៀត Wយ�រ®�º 
ផ�្សព្វផ�aយ  °អន់é�aយ ��លBំងស្ទះដល់-រផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្មទំhើបÍដល់  x�ប់   
តំបន់   ជនបទកម្ពុ$។ -រ��វ��វកសិកម្ម និង-រâំដុះ$ក់�្ត�ង© បច្ចុប�្បន្ន ºមិន ផ�aរX3ប់ {3 
V�។ ��ប័ន��វ��វ©©+នរក9ើញប&្ច�កV�ស ទំhើបៗ$��ើនស¹�ប់-រ âំដុះr�ូវ ° 
កម្ពុ$ ប៉ុÜ្ត���ប័នស¹�ប់ÿំ©ំចំb�ះដឹងh�ះÍឲ�្យ¬3ក់មូលâãន គឺពុំtន់Nនx�ប់@�ន់V�។ 

��ពីចំ�យYើmតុចូល�ះ ឧបសគ្គធំមួយVៀត��លBBំងវិនិMគ របស់កសិករ       Í 
Yើ    ផលិតកម្ម  r�ូវ គ ឺឥណtនNនត»្ល�ខ្ពស់។ កន្លងមកNនស�្ញ��ស ់ ប្តូរ   ខ្លះ       �ើយ      °  ក្នុង   រច©   
សម ្ព ័ន្ធ~�ទីផ�a រឥណtនជ នបទ Wយ  �រx�ឹះ��នមី½�� ហិរ ញ្ញវត្ថុ (MFIs) +ន�ង -ន់ �� 
2�យ និង-ន់��សកម្មJ�ំង�ើង°ក្នុងតំប ន់      ជនបទ។ !ះ$ y៉ងh� ះក្តី x�¨�រXគ ��ើន ° 
��  ទទួល+នឥណtនព ីអ្នកចង- រ Â�ក់ ��  ផ្លូវ  -រ ដ��ល (Kem 2012)។

មូល��តុ��លអ្នកចង-រÂ�ក់��ផ្លូវ-រ °��$.�ភពសំJន់~�ឥណtន° ជនបទ 
!ះបីពួក¤�យក -រÂ�ក់ខ្ពស់ក្តី (៥% ក្នុងមួយ=�) គឺWយ�រx�¨�រ½�ី½�jយÍ tក់  ទង     ខ្ច ី
ពួក¤�។ កម្ច�ី�ផ្លវូ-រ Nនសកម្មXពរស់រ
ីក និង0ក់ឫស$ប់Íក្នងុទំ©ក់ទំនង សង្គម។ x��̈រ 
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©©Äចរកº+នy៉ង2ប់រហ័ស  °;�លជួបនឹង វិបត្តិ i្វើឲ�្យ +ត់បង់ ធនmន ហិរញ្ញវត្ថុ �ើយ  
លក្ខខណEកម្ចក៏ីÄចÝៀបចំឲ�្យr�បÍ\ម ត���វ-រ ដ៏ស្មគុ�|ញរបស់ x��̈រ jយ រង  ñ�ះ។ ម��៉ង 
វិញVៀត MFIs ÄចB��កក្នុង-រផ្តល់កម្ចីដល់កសិករ½�ី½� Wយ¤�គិត¬ NនÅនិភ័យ ខ្ពស់ 
;�ក និងផ្តល់Â�ក់ចំb�ញតិច;�ក។ x�¨�រ½�ី½�$��ើនក៏ខ្វះJត ¼�ព�្យ  ស¹�ប់ âក់ប�sំ C�ះ 
 ពួក¤ �ពុំNនដីធ្លី ឬពុំNនកម្មសិទិ្ធដី$ផ្លូវ-រ។ !ះបីx�¨�រ�ះ Äចបំ;�ញ +ន\ម -រ ត���វ  
��្ស�ងៗ   ស¹�ប់កម្ចីពី��ប័នហិរញ្ញវត្ថុក្តី ក៏ÄÖ�-រÂ�ក់ខ្ពស់ដល់ ២,៥% ក្នុងមួយ=� គ ឺ$ បន្ទុក 
y៉ង ធំ ស¹�ប់កសិករ តូច\ច។

mតុចូលÓ្ល�ខ្ពស់©ំឲ�្យកសិករ មិនសូវNនទឹកចិត្តក្នុង-រ¸�ើÂ�ស់ឥណtនស¹�ប់ i្វើ 
វិនិMគ ��លi្វើឲ�្យ ពួក¤� °� �$ប់ផុងi្វើកសិកម្មß�បចិញ្ចឹមëះ។ �ើម�្បីÄច+ន លទ្ធផល 
.�®ើរ បំផុត ឥណtនNន-រÂ�ក់tប គួរNនគួបផ�្សំWយ mតុចូលកសិកម្មNនគុណXពខ្ពស់ 
និង ត»្ល�tប និងNន®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�ស កសិកម្មគុណXពខ្ពស់ជួយ¼�¼�ង់ផង។

៣. 
រ¡�ក�យកម្មសិទ្ធិដីធ្លី¢យ0£ន��សិទ្ធ3ព និងសមធម៌
កម្ព$ុNនអÖ�អវសិមXពដធី្លសី្ថតិក្នងុច,ំមអÖ�ខ្ពស់ៗ $ង¤�ក្នងុតបំន ់�ើយ កសកិរ  

$ ��ើន  ���វរងñ�ះ Wយ�រអសន្តិសុខក្នុង-រ-ន់-ប់ដី (SNEC 2007; Muller 2012)។ 
Nន  ឯក�រ$��ើនប� 3ក់¬ -រß�ងà�កដីធ្លីWយ®្មើXព និងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរឹងNំ គឺ $ x�ឹះ ដ៏ រឹង 
Nំ ~�កំbើនស¹�ប់x�ប់{3  (Lipton 2009)។ ដូ&្ន�ះ ប�ôជុំវិញសិទ្ធិ-ន់-ប់ដីធ្លី° កម្ពុ$  គឺ$ 
ឧបសគ្គ ដ៏ធំបំផុត��លBBំងកំbើន ផលិតកម្មr�ូវ និង$ក\ 0ចម�្បង��ល©ំឲ�្យNនXព  ½�ី½� 
(Muller 2012)។

ក្នុងកសិកម្ម¸�ើពលកម្ម��ើន ¤�9ើញNនទំ©ក់ទំនងប s�សរºងទំហំដី នឹងផលិតXព 
ពីC�ះកសិâãន តូចៗÄច¸�ើÂ�ស់កN�ំងពលកម្ម+នល ្អ$ង ដូ&្ន�ះ�ើយ¤�ក៏ទទួល+ន 
ទិន្នផល r�ូវខ្ពស់$ងកសិâãនធំៗ (Lipton 2009)។ ទំ©ក់ទំនងប s�សh�ះពិត$��ឹម���វ 
ស¹�ប់ .�V�សកម្ពុ$ (Ngo and Chan 2010)។ ប ៉ុÜ្ត�°\មតំបន់��លNនអវិសមXពដីធ្លី 
ខ្ពស់ ឧត្តមXព}្ន�កទិន្នផលh�ះពុំi្វើឲ�្យx�¨�រNsស់ដីតូចៗ Nន អតិÝ�កr�ូវអង្ករ�ះV� C�ះ ទំហំ 
ដី តូចºមិនx�ប់@�ន់ស¹�ប់Wះ��យត���វ-រចិញ្ចឹមëះរបស់ x�¨�រកសិករផង កុំ¬�ើយ 
ដល់ Íសល់r�ូវស¹�ប់លក់ដូរ។

©បច្ចុប�្បន្ន ៥៥% ~�x�¨�រ°ជនបទជួបកង្វះដីធ្លី ëលគ ឺ  ១៥% {|នដ ី pះ និង  
៤០% Nនដីតិច$ង ១ហិក\ (រូបXព ១)។ -រß�ងà�ក.�®ើរបំផុតនូវដី កសិកម្ម º©ំឲ�្យ 
Nន -រ¸�ើÂ�ស់កN�ំងល្អបំផុត °ក្នុង®�ដ្ឋកិច្ច~�ជនបទ កម្ពុ$ �ើយ ¤�  Äច  សំ{ល់ +ន \ម 
លក្ខណៈ��លx�¨�រ©©Nនដីធ្លី x�ប់@�ន់ ស¹�ប់ ̧ �ើÂ�ស់ កN �ំង ពលកម្ម របស់ខ្លួន  .�កប 
Wយ  .�សិទ្ធិXព។
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រូប Xព ១៖ កម្មសិទ្ធិដីធ្លីក្នុងវិស័យកសិកម្មចំëះx�¨�រជនបទ°កម្ពុ$
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.�ភព៖ CSES (2004-2011)

៤. ឧបសគ្គ9លក្ខណៈរចRសម្ពន័្ធ��ទីផ�%រ��ូវអង្កររបស់កសិករតូចFច
ព័ត៌Nនទទួល+នមិន®្មើXព{3ក្នុងទីផ�aរr�ូវអង្ករ°កម្ពុ$ 9ើញNន \ំងពីJងYើ 

ដល់  JងÆ�ម~� =�្ស� ចjçក់ប&្កើតត»្ល�។ °¬3ក់មូលâãនកសិករតូច\ចពឹង} ្អ�កy៉ងJ �ំងÍ
Yើ ឈ្មួញក�្ខលមក ពី.�V�សÓ� និង
ៀត�ម �ើម�្បីស��¨លដល់សកម្មXព ÿណិជ្ជកម្ម។ 
ឈ្មួញ ក�្ខលtំងh�ះÄចកំណត់Ó្ល� និងត���វ-រ ផលិតផល$ក់�ក់�មួយ �ើយ\មh�ះ 
Äចប&្កើតÂ�ក់ចំb�ញ+នy៉ង� �ើនស¹�ប់ខ្លួន¤� (Gergely et al. 2010; JICA 2012. 
Chhim et al. 2013)។ រច©សម្ព័ន្ធទីផ�aរß�បh�ះមិនគួរឲ�្យចង់+នpះOើគិត ពី.�សិទ្ធXព 
និង សមធម៌។ កសិករN sស់ដីតូចៗ��លចូលរួមជំរុញកំbើន\ម-រប&្កើតអតិÝ�កr�ូវ ��ងលក់ 
ផលិតផល+ន¡ក$ងÓ្ល�ទីផ�aរ និង���វ.�ឈមនឹងត���វ-រមិនច�?ស់�ស់��ល-ត់បន្ថយ
tំង  វិនិMគ និងផលិតXព។ ប ៉ុÜ្ត�ÿណិជ្ជករ��ល�្វ�ងរកក5� (ដកយកត»្ល�&�ញពី=�្ស�ចjçក់ 
អង្ករWយ{|ន ចូលរួម អ្វីpះក្នុងផលិតXពអង្ករ) គឺ+នទទួលផល.�Mជន�៍�ើន$ងកសិករ 
និង+នi្វើឲ�្យ:ើនចំ�យ .�តិបត្តិ-រ°ក្នុងទីផ�aរr�ូវអង្ករ (\Bង ១)។

\Bង ១៖ =�្ស�ចjçក់ត»្ល�អង្ករ°រដូវវស�a និងរដូវÂ�ំង °é�ត្ត\§�វ, =�កុម្ភៈ ២០១២

តួអង្គក្នុង=�្ស�ចjçក់ត»្ល� Ó្ល�°រដូវវស�a-ក��ិតបÜ្ថ�មត»្ល� 
(ដុ��រ/ðន)

Ó្ល�°រដូវÂ�ំង-ក��ិតបÜ្ថ�មត»្ល� 
(ដុ��រ/ðន)

USD % USD %
Ó្ល�°កសិâãន 250 100 193 100
អ្នក.�មូល\មភូមិ 9.1 3.6 6.6 3.4
ÿណិជ្ជករ\មភូមិ/មូលâãន 54.9 22 7.4 3.8
ÿណិជ្ជករក្នុងតំបន់ 40.0 16 10.0 5.2
អ្នកកិនr�ូវ¬3ក់é�ត្ត 375 - - -
អ្នក©ំ&�ញអង្ករ - - 14.5 7.5
ÿណិជ្ជករ
ៀត�ម - - 262.5 -
.�ភព៖ Chhim et al. 2013
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�ើម�្បីWះ��យXពខ្វះច��ះក្នុងទីផ�aរh�ះ កសិករតូច\ច���វទទួលឲ�្យ +ន x�ប់   @�ន់    
នូវព័ត៌Nនទីផ�aរអំពី Ó្ល�ផលដំ�ំ និងត���វ-រ �ើម�្បីÄចទទួលនូវÓ្ល� ទីផ�aរ  ��ឹម    ���វ   ស¹�ប់  
ផលិត ផលរបស់ខ្លួន។ ជំÅន}្ន�ក LលនM+យដ ៏$ក់�ក់មួយ  ��ល Äច    Nន   .�Mជន៍ 
ដល់  កសិករតូច\ច គ ឺ-រប&្កើតមូលâãនទិន្នន័យ មួយ~�Ó្ល�ផលិត ផល X3ប់    នឹង    គុណXព ��ល 
Oើក ឲ�្យ�mរណជន¸�ើÂ�ស់+ន (JICA 2012)។ �ើម� ្បី    Wះ��យ  ឧបសគ ្គ }្ន�ក រច© សម្ព័ន្ធ 
រOៀប  រ បប��ប័នថ្មីៗមួយចំនួន��លកំពុង អនុវត្ត �ក ល�្បង      °  ក្នុង  ផលិតកម្ម r�ូវ  អង្ករ នឹង Äច 
ជួយ  បំ+ត់Xពលំ�ៀងមិនអំ,យផល ដល់ កសិករ    តូច \ច ��លកំពុង9ើញ Nន  ° ក្នុង  ទីផ�aរ 
r�ូវ  អង្ករ។ យន្ត-រផុសថ្មីមួយ��ល កំពុង tក់ tញ  -រ យក  ចិត្តទុកâ ក់J�ំង គ ឺ-រi្វើ  កសិកម្ម  \ម 
កិច្ច  សន�� ��ល¤���ងយល់¬ ផ្តល់ផល  .�Mជន៍  ឲ�្យ កសិករ តូ ច\ច C�ះºលុប បំ+ត ់ Xព មិន 
ច�?ស់  �ស់ÿក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចចរ0រ$មួយ ឈ្មួញ  r�ូវ អង្ករ។

!ះ$Nនចំណុចល្អដូចJងYើក្តី -រi្វើកសិកម្ម\មកិច្ចសន��មិន +ន ផ្តល់ សិទ្ធិ អំ�ច  
x�ប់@�ន់  ដល់កសិករ តូច\ចV�។ កសិករមិន+ន ចូលរួម ពិñ�ះ Mបល់ °ក្នុង -រ\ក់ ��ង 
លក្ខខណE ~�កិច្ចសន��V� និងNនសិទ្ធិអំ�ច � � មួយ   គត់ គឺយល់r�ប\មលក្ខខណEរបស់¤� ឬ 
មិន ចូលរួមក្នុងកិច្ចសន���ះ។ កសិករ Nន  សិទ្ធិ  អំ�ចតិចតួចក្នុង-រចរ0Ó្ល� ឬកំណត់¬អ្វី$ 
"ផលិត ផល N នគុណXពល្អ" និងNន-រ យល់K�ឡំ$ ញឹក]ប់Wយ�រ��លក្ខខណE  ស្មុគ 
�|ញ។ $លទ្ធផល កសិករ$��ើន+ន0ក&�ញពីគh�ងកិច្ចសន��h�ះ Wយមិន9ើញ N ន  
អត្ថ.�Mជន៍ អ្វីV�្បើយ (Nou and Heng 2013)។ ចំណុចé�aយ°ក្នុងរOៀបរបបi្វើ កសិកម្ម 
\ម  កិច្ច សន��សព្វÓ្ង� គឺ$ក់�្ត�ងº$កិច្ចសន��រºងកសិករN3ក់ៗ និងអ្នក¢៉-រធំៗ។

៥. 
រ¤�ៀតចូល�ក្នុងទីផ�%រអង្ករពិភព¥ក
�ើម�្បី.�កួត.�N�ងក្នុងទីផ�aរពិភពoក ���វក�ងទំនុកចិត្តក��ិតខ្ពស់ �ើម�្បីÄច បំ;�ញ 

+ន  \ម លក្ខខណ E គុណXពនិងបរិNណរបស់អតិថិជន។ ប៉ុÜ្ត�!ះបីNនអតិÝ�កអង្ករដល់ $ង 
៤.៧ �ន ðនក្នុង23ំ២០១២ ក្តី ក៏កម្ពុ$°��មិនÄច+៉ន់ដឹង$មុនពី បរិNណផលិតផល 
��ល NនគុណXពដូច{3ស¹�ប់-រ©ំ&�ញ។

ឧបសគ្គ°ក្នុង=�្ស�ចjçក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតអង្ករ ��លi្វើឲ�្យផលិតផលNនគុណXព g�.�¨ល 
+នBBំងអង្ករកម្ពុ$ ក្នុង-រS�ៀតចូលÍក្នុងទីផ�aរសកល។ ប© %ប់ពី.�មូលផលរួច ¤ �មិន +ន 
សម្ងួត និងស្តុកr�ូវឲ�្យ+នសមr�បV� i្វើឲ�្យr�ូវNនសំbើមមិន®្មើ{3 និង/ឬNន សំbើម 
ខ្ពស់ �ើយ°;�លកិនក ៏+ន�ើមអង្ករតិច (+នចុងអង្ករ��ើន) (JICA 2012)។ ម��៉ង Vៀត 
r�ូវ ពូជខុសៗ{3¤�Äចâក់�យចូល{3Æ�យ;�ល .�មូលផល ��លi្វើឲ�្យខូចដល់គុណXព
ទូÍ~�ផលិតផល (Chhim et al. 2013)។

©បច្ចុប�្បន្ន សមត្ថXពផលិតអង្ករNនក��ិតtប។ êងN៉សុីនកិនr�ូវ°កម្ពុ$Äច កិន 
+ន ��ឹម�� ២១% ~�អតិÝ�កr�ូវប៉ុ,�ះ ក្នុងh�ះ ៧% កិនWយêងN៉សុីន¸�ើÂ�ស់ប&្ច�ក 
V�ស ទំhើបÄចផលិតអង្ករNន គុណXព  ស¹�ប់©ំ&�ញ (\Bង ២; Gergely et al. 2010)។ 
ដូ&្ន�ះ សមត្ថXពកិន���វ�នធំៗÍមុខ .�សិនOើចង់ស��ចLល<©ំ&�ញអង្ករ ១�ន 
ðន ëលគឺ ���វប&្កើត ៩២ êងN៉សុីនកិនr�ូវ J3តមធ�្យម និង ១៨êងN៉សុីនកិនJ3តធំ 
7�មVៀត។
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\Bង ២៖ សមត្ថXពêងN៉សុីនកិនr�ូវ°កម្ពុ$ 

.�ì�ទêង 
N៉សុីនកិន

ចំនូនêង 
N៉សុីនកិន

សមត្ថXព 
(ðនr�ូវ/ n៉ង)

ចំនួនn៉ងក្នុង 
មួយ23ំ

សមត្ថXពកិន 
(ðនr�ូវ/23ំ)

សមត្ថXពកិន 
(ðនអង្ករ/23ំ)

J3តតូច 200 1.5 2000 600000 372000

J3តមធ�្យមExp 12 5 2000 120000 74400

J3តធំExp 8 10 2200 176000 109120

សរុប 896000 555520

êងN៉សុីន គុណXព 
©ំ&�ញExp

296000 183520

សមត្ថXពកិន 
(% ~�អតិÝ�កr�ូវ)

21

សមត្ថXពកិន 
(% ~�អតិÝ�កr�ូវ)Exp

7

.�ភព៖ Gergely et al. (2010)
សំ{ល់៖ r�ូវYើស°23ំ២០១១ Nន ៤,៣៤�នðន  WយNនអÖ�Ýីប�ើងវិញ$មធ�្យម ៦២% (MAFF 
2012)។ Exp = êងN៉សុីនកិនr�ូវ ផលិតអង្ករស¹�ប់©ំ&�ញ។

ត»្ល�ខ្ពស់~�mតុចូល ស¹�ប់êងN៉សុីនកិនr�ូវ ©ំឲ�្យផលិតផលកម្ពុ$NនÓ្ល�ខ្ពស់ 
មិន   សូវ NនកN�ំង.�កួត .�N�ងក្នុងទីផ�aរពិភពoក និង+ត់Â�ក់ចំណóលរបស់អ្នកកិនr�ូវ។ 
mតុផ�្សំ   ចម�្បងៗ°ក្នុងបន្ទុកចំ�យ កិនr�ូវ រួមNន ¬មពលអគ្គិសនី+នពីប�្ខញ$តិNនÓ្ល�
ខ្ពស់  និងមិនÄចទុកចិត្ត+ន និងឥណtន Nនត»្ល�ខ្ពស់ តំ�ងឲ�្យ ៣២% និង ២៨% ~� បន្ទុក   
ចំ�យសរុប។ �ើម�្បីបំ;�ញ\មLល<©ំ&�ញអង្ករ ១�នðន°23ំ២០១៥ �ះ êង 
N៉សុីន  កិនr�ូវកម្ពុ$���វ-រទុន ៤៧០�នដុ��រ ស¹�ប់ ទិញr�ូវ និង ២០០�នដុ��រ Vៀត 
ស¹�ប់ទុនបង្វិល (Gergely et al. 2010: 58)។

°;�លផលិតអង្ករ+ន�ើយ °Nនឧបសគ្គ$��ើនVៀត �ើម�្បី បI្ច�ញºÍ ទីផ�aរ 
Nន  $Äទិ៍ ចំ�យខ្ពស់Yើ-រដឹកជញ ្ជូន\មផ្លូវLក (១៥ដុ��រ/ðន ពីêង  N៉សុីន  កិន  r�ូវ 
Í កំពង់}�½�ុងs�ះសីហនុ) នីតិវិធី©ំ&�ញស្មុគ�|ញ  និងNន ត»្ល�  ខ្ពស់ និង-រtរយកÂ�ក់ 
ក5�   ផ្លូវ-រ និង��ផ្លូវ-រ��ើនß�ប y៉ងWយម6្ត�ី©©។ Mង \ម   បទបញ្ញត្តិផ្លូវ-រ ក5� 
���វ     បង់ គឺ ១០ដុ��រ/ðន ប ៉ុÜ្ត�ក្នុង-រអនុវត្ត $ក់ �្ត�ង °;�ល បូកtំងច ំ�យ ��ផ្លូវ-រ ផង 
តួY�ខ   V�្បើងដល់  ២០ដុ��រ/ðន (Gergely et al. 2010)។

ក្នុងប៉ុ©|ន23ំចុងÆ�យ Nន-ររីកច��ើនគួរឱ�្យកត់សំ{ល់°ក្នុងនីតិវិធី -រិyធិបÒ�យ�្យ 
tក់ទង នឹង-រ©ំ&�ញ ដូច$ ®�ºK�ក&�ញចូល��មួយ $�ើម ��ល+ន-ត់បន្ថយគួរឲ�្យកត់ 
សំ{ល់នូវÂ�ក់ក5���ផ្លូវ-រ និងÓ្ល���្ស�ងៗVៀត ¤�tរយកពី½�ុមហ៊ុន°;�លដឹក អង្ករ ឆ្លង  
-ត់  .�V�ស និងs�ំ��ន។ !ះ$ y៉ងh�ះក្តី កម្ពុ$���វ�ើរ.�ង2 �យVៀតវិធី�ើម�្បី \មtន់ ស្តង់ 
âរ និងនីតិវិធីអន្តរ$តិស¹�ប់-រ©ំ&�ញអង្ករ។ Ó្ល�®�ºគយពិតÂ�កដសព្វÓ្ង� ��ល ®្មើនឹង ពីរ 
ដង  ~� តួY�ខផ្លូវ-របjôញ¬ °Nន-រjរ���វi្វើ$��ើន Vៀត�ើម�្បី-ត់បន្ថយ ចំ�យ សរុប 
Wយ  �រ អំ;ើពុករលួយក្នុងចំ,ម��ប័ន��¨តពិនិត�្យ��្ស�ងៗ។
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៦. |លន}�យRបច្ចុប�្បន្ន និង�អRគត
អត្ថបទh�ះ+នបjôញ¬ Nនចំណុចខ្វះJត$��ើនក្នុងរច©សម្ព័ន្ធទីផ�aរtក់ទង នឹង   

ផលិតកម្មr�ូវ ដូច$ ទីផ�aរmតុចូល ទីផ�aរឥណtន និងទីផ�aរr�ូវអង្ករ�%ល់ ��ល+ន -ត់  
បន្ថយ កំbើនវិនិMគ និងផលិតXព }្ន�កr�ូវអង្ករ។ �ើម�្បីបំ+ត់ឧបសគ្គបច្ចុប�្បន្ន ក្នុង -រ  ប&្កើន 
ផលិតកម្មr�ូវ និងWះ��យចំណុចខ្វះJត ��្ស�ងៗ }្ន�ក��ប័ន និង½�បខ័ណE នM+យ 
រâãភិ+ល គួរអនុវត្តនូវជ��ើសLលនM+យមួយចំនួនដូចតÍ៖

១. Yើកកម្ពស់សNហរណកម្ម\ម=�្ស�ឈរ \មរយៈ -រផ្តល់@�ប់ពូជគុណXពល ្អ -រផ្តល់®�º 
ផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�ស -រផ្តល់ជី និងឥណtន �ើម�្បីឲ�្យផលិតផលNនគុណXព-ន់��ល្អ 
ស¹�ប់ -រ©ំ&�ញ �ើយលក់ +នÓ្ល�-ន់��ខ្ពស់ចំb�ញដល់ផលិតករ។

២. Yើកកម្ពស់ចំណងtក់ទង\ម=�្ស���ក ក្នុងh�ះ អង្គ-រកសិករ និងគh�ងi្វើកសិកម្ម \មកិច្ច 
សន�� Äចប&្កើនអំ�ចតÓ្ល�របស់កសិករ ផ្តល់អត្ថ.�Mជន៍ស¹�ប់កសិករតូច\ច ½�ី½� 
និង  m©នូវស្ថិរXពtំង}្ន�កបរិNណ និង}្ន�កគុណXពផលិតផលស¹�ប់-រ©ំ&�ញ។

៣. ព)�ឹង-រស��បស��¨លរºង½�សួងនិង��ប័ន��្ស�ងៗ Wយi្វើឲ�្យ�មញ្ញនូវនីតិវិធី រដ្ឋ+ល 
ដូច$  \ម-រប&្កើត®�ºK�ក&�ញចូល��មួយ $�ើម ��លនឹងYើកទឹកចិត្តឲ�្យNន-រ 
វិនិMគ  -ន់����ើនÍYើ -រ§�X្ន�ម្ហូបÄÅរ និង-រ©ំ&�ញផលិតផល§�X្ន�។

៤. g�-�យÿណិជ្ជកម្ម��ផ្លូវ-រ ឲ�្យÍ$ÿណិជ្ជកម្មផ្លូវ-រWយព)�ឹង ឧស�aហកម្ម §�X្ន� 
r�ូវ អង្ករ \មរយៈ .�ព័ន្ធជួយ¼�¼�ង់ហិរញ្ញវត្ថុ -រអភិវឌ�្ឍន៍��ដ្ឋរច©សម្ព័ន្ធ និង-រi្វើឲ�្យ Nន 
បរិy-ស -ន់�� អំ,យផល �ើងស¹�ប់Äជីវកម្ម��្ស�ងៗ។

៥. §�ស��¨លLលនM+យx�ប់x�ងដីធ្លី �ើម�្បីឲ�្យ.�$ពលរដ្ឋ½�ី½� កសិករតូច\ច និង 
ជន$តិ   Xគតិច ©© ទទួល+នផល.�Mជន៍Wយ�%ល់-ន់����ើន�ើង។
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-៧-
ឧស�%ហកម្មជី7កម្ពុ9ៈ  

និR�
រ បVW��ឈម និងឱ
ស
WយបណEិត ��ង វុទ្ធី និង éៀវ ភិរម�្យ១

១. Z�ចក្តី\្តើម
កំbើនកសិកម្មNន$មធ�្យម.�$�ល ៤,៦% ក្នុងអំឡុង23ំ១៩៩៤ ដល់ ២០១០ (NIS 

2011)។ ផលិតកម្ម កសិកម្ម:ើន�ើង$សំJន់Wយ�រ ទិន្នផលr�ូវ��ល+ន:ើន�ើង$ង 
មួយ $ពីរ ពី ១៣៦០គីឡូ��ម/ហិក\ °23ំ១៩៩០ ដល់ ៣១០០គីឡូ��ម°23ំ២០១២ (NIS 
2008; MAFF 2013)។ -រ��ស់ប្តូរ ដ៏គួរឱ�្យ0ប់Äរម្មណ៍h�ះ ប�្ខល$ចម�្បងមកពី កំbើន 
-រ¸�ើÂ�ស់ជីគីម ី-រ¸�ើពូជr�ូវល្អៗ និង.�ព័ន្ធ mB�r�្ត-ន់��.�®ើរ�ើង (Yu និង Fan 
2009)។ -រផ្គត់ផ្គង់ជី:ើន�ើងy៉ង2ប់រហ័ស �ើម�្បPី្លើយតប នឹងត���វ-រâំដំ�\ំមß�ប 
.�ពលវប�្បកម្ម។ ឧtហរណ៍°23ំ២០០២ Nន-រ©ំចូលជ ីNPK .�$�ល ១៣៧.៨៧៧    ðន 
iៀបនឹង ៤៣៣.១២០ðន°23ំ២០១១ ��លបjôញពីកំbើនត���វ-រដល់ ២១០% ក្នុងរយៈ 
;�ល១០23ំ។ ប៉ុÜ្ត�ក្នុងប៉ុ©|ន23ំចុងÆ�យh�ះ -រ�ើងÓ្ល�ជ+ីនBBំងកសិករក្នុង-រ¸�ើជឲី�្យ 
+ន   ដូច -រT�©ំ Wយកសិករ.�Nណ ៧៩% Bយ-រណ៍¬ មូល��តចុម�្បង~�-រ¸�ើជីមិន 
x�ប់@�ន ់គ ឺប�ô ហិរញ្ញវត្ថុ (Lim 2006)។ ម��៉ងVៀត វត្តNនជីគុណXពអន់i្វើឱ�្យកសិករ$��ើន 
+ត់ទំនុកចិត្តYើទីផ�aរ �ើយ ក៏ឈប់̧ �ើជ�ី�ម្តង (Schamel and Hongen 2003)។ Wយ�រ 
ជី�ើរតួ©ទីសំJន់ក្នុង-រYើក កម្ពស ់ផលិតXពដំ�ំនិងសន្តិសុខ®�្បៀង ¤�គួរពិនិត�្យ�ើងវិញ
អំពរីច©សម្ព័ន្ធឧស�aហកម្មជ ី និ©3-រ¸�ើÂ�ស់ជី ឧបសគ្គសំJន់ៗ BBំង ត���វ-រនិង-រផ្គត់ផ្គង ់
LលនM+យ និងបទប�្បញ្ញត្ត}ិ្ន�កបរិ��ន ��លជះឥទ្ធិពល Í Yើ ទីផ�aរ និង-រ¸�ើÂ�ស់ជ ី
ក៏ ដូច$ អន្ដBគមន�៍�្ស�ងៗ��លÄចi្វើÍ+ន�ើម�្បី§�លំអ។

២.  រចRសម្ព័ន្ធឧស�%ហកម្មជី
២.១. �វ\រ

ព2ី3ំ១៩៧ ៩ ដល់ ១៩៩៣ រâãភិ+លទទួលខុស���វYើ-រ©ំចូលនិងà�ក0យ�រ 
mតុគីមីកសិកម្មXគ��ើន $ពិ®�ស ជីនិង¬3សំN �ប់សត្វចT�។ ក្នុងអំឡុង;�ល
ៀត�ម 
-ន់-ប់ពី23ំ១៩៨០ ដល់ ១៩៨៩ Nន-រ ©ំចូលជីពី.�V�ស
ៀត�ម .�Nណ ៣៥-៤០ÿន់ 
ðន/ 23ំ ។ ពី23ំ១៩៩៣ ដល់ ២០០០  ½�ុមហ៊ុន Agricultural Inputs Company (AIC) 
��ល$ ½�ុមហ៊ុនរដ្ឋ ស្ថិតÆ�ម½�សួងកសិកម្ម រុ-�.�Nញ់ និងh��ទ (MAFF) +ន©ំចូល  

១ ÝៀបÝៀងWយបណEិត  ��ង វុទ្ធី $អ្នក��វ��វ និងស��បស��¨លកម្មវិធី និង éៀវ ភិរម�្យ  $អ្នក ��វ 
��វ  ~�វិទ����ន CDRI។ អត្ថបទh�ះបjôញពីមុខjរឯក�រស¹�ប់គh�ង "-រអភិវឌ�្ឍឧស�aហកម្ម 
ជី °កម្ពុ$" ផ្តល់ហិរញ្ញប�្ប tនWយ IFPRI/USAID។ ទស�្សនៈtំងlយ°ក្នុងអត្ថបទh�ះ គឺ$គំនិត 
�%ល់ រ បស់អ្នកនិពន្ទ និង មិន��ន$ទស�្សនៈរបស់ CDRI ឬ USAID  V�។ អ្នកនិពន្ទក៏+នទទួល� �ល់ 
USAID និង CDRI  ស¹�ប់ -រ{ំ¼�របស់{ត់Yើ-រសិក�ah�ះ។
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និង à�ក0យជី.�ì�ទ��្ស�ងៗចំនួន ១៣១.៤២៤ðន និង ¬3ំសN�ប់សត្វចT� ៨៩.៣៥៣ðន 
(ACI 2002)។ 0ប់ពី 23ំ១៩៩៦ វិស័យឯកជន+នទទួលខុស���វ$សំJន់Yើ-រ©ំចូលជី 
��ល$ ទូÍ¤�   9ើញ¬  Nន  .�សទិ្ធXពល ្អក្នុង-រផ្គត់ផ្គង់ជីអសិរីBង្គtំងចំëះបរិNណ .�ì�ទ 
Ó្ល� និង លទ្ធXព Äចរកទិញ +ន (Young & Raab, 2000:14)។

២.២. និ©3-រ~�-រផ្គត់ផ្គង់

-រផ្គត់ផ្គង់ជNីននិ©3-រ:ើន�ើងy៉ងYឿនក្នុងប៉ុ©|ន23ំចុងÆ�យh�ះ េâយ�រ  
LលនM+យr�ូវ  ��លសំ<ប&្កើនផលិតកម្មr�ូវ\ម-រi្វើ.�ពលវប�្បកម្ម (RGC 2010)។ 
LលនM+យr�ូវ ��ល0ប់ អនុវត្ត\ំងពÿីក់ក�្ខល23ំ២០១០ មក i្វើឱ�្យកម្ពុ$  ���វ©ំចូល 
ជ:ីើនមួយ$ពីរដល់ ៤៣៣.១២០ðន °23ំ២០១១។ ជី.�ì�ទ ��្ស�ងៗ +ន ©ំចូលមក ក្នុង 
ទ��ង់ $ជ!ីល ឬជីNន�យ�រmតុចិញ្ចឹម�� ើនមុខ ដូច$  NP ឬ NPK។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ជី 
ចម�្បងៗ   មកកម្ពុ$ រួមNន .�V�សÓ���លNនចំT�ក ៣៥%~�ជ©ីំចូល សរុប និង
ៀត�ម 
��ល   Nនដល់ ៦៥ % �ើយÿណិជ្ជកម្ម$មួយ
ៀត�មរំពឹង¬នឹង:ើន�ើងក្នុង ប៉ុ©|ន  23ំ Jង 
មុខ   h�ះVៀត (IFDC 2010)។

២.៣. តួ©ទីរâãភិ+ល

រâãភិ+លមិនNនLលនM+យផ្តល់ឧបត្ថម្ភធន Yើ-រផ្គត់ផ្គង់ជី�ះV� ប៉ុÜ្ត�Nន 
ច�?ប់ ផ្តល់នូវ-រYើក ទឹកចិត្ត �ើម�្បី{ំ¼�ដល់-រផ្គត់ផ្គង់mតុចូលកសិកម្ម រួមtំងជីផង��រ។ 
LលនM+យ រâãភិ+លមួយចំនួន Vៀត ដូច$LលនM+យr�ូវ (RGC 2010) $�ើម 
ក ៏សំ<  ជំរុញ-រផ្គត់ផ្គង់mតុចូលកសិកម្មផង��រ \ម-រជួយស��¨លនីតិវិធី©ំចូល r�ូវពូជ ជី 
mតុចូល  កសិកម្ម និង=�ឿងច½� និងWយបន្តផ្តល់នូវ-រYើក ទឹកចិត្តJងពន្ធ (ពន្ធអÖ�សូន�្យ) 
Yើ -រ©ំចូល វត្ថុmតុ�ើម និងបរិ-�រ��្ស�ងៗ។ ½�សួងកសិកម្ម��លទទួល បន្ទុក��¨តពិនិត�្យ 
-រ©ំចូល    mតុចូលកសិកម្ម +នx�ប់x�ងYើÿណិជ្ជកម្មជី \ម-រផ្តល់ Ä$ Qប័ណ្ណ ដល់x�ប់ 
½�ុមហុ៊ន   $ប់ÿក់ព័ន្ធ។

២.៤. រច©សម្ព័ន្ធឧស�aហកម្មជី

°កម្ពុ$មិនNនêងច½�ផលិតជីV� ប៉ុÜ្ត�Nនêងច½��យជីមួយក្នុងé�ត្ត ក�្ខល  
��ល  +ន0ប់ ដំbើរ-រ\ំងពី�ើម23ំ២០១៣។ ក្នុងដំ�ក់-ល0ប់ដំbើរ-រដំបូង êងច½ � 
h�ះÄច�យជី NPK .�Nណ ៣៥០.០០០ðនក្នុងមួយ23ំ �ើយ °;�ល Nន សមត្ថXព 
;�ញY�ញ Äច�យ+ន.�$ �ល ៥០០.០០០ðនក្នុងមួយ23ំ។ !ះ$y៉ង h�ះ ក្តី ¤� +៉ន់ 
�|ន ¬ កម្ពុ$���វ-រជី.�$�ល ៦១៧.០០០ðន ក្នុងមួយ23ំ ស¹�ប់ដីj� ៤,១�ន ហិក\។ 
ដូ&្ន�ះ ផលិតកម្មក្នុងr�ុក°មិនtន់បំ;�ញ+ន \មត���វ-រ ទីផ�aរក្នុងr�ុកV�។

រâãភិ+លមិនNនLលនM+យ{ំÿរនិយម ��លÅម£ត់-រ©ំចូល �ើម�្បី -រÿរ 
ផលិតករក្នុងr�ុក �ះV�។ ផ្ទុយÍវិញ រâãភិ+ល+នជួយជំរុញទីផ�aរ®�រ ីWយយកពន្ធ©ំចូល 
NនអÖ�សូន�្យYើ-រ©ំចូល mតុចូលកសិកម្ម។ ដូ&្ន�ះ ផលិតករក្នុងr�ុក និងអ្នក©ំចូល �ើរ  
តួ©ទី ®្មើ{3°ក្នុងទីផ�aរ®�រី និង.�កួត .�N�ង{3°x�ប់ក��ិត~�=�្ស�ចjçក់à�ក0យជី \ំងពី 
ផលិតករ អ្នក©ំចូល និងអ្នកលក់Bយ°\មភូមិ។
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២.៥. អង្គXព©ំចូល

អ្នក©ំចូលសNFរៈកសិឧស�aហកម្មគីមីtំងអស ់ ���វចុះបញ ្ជី°½�សួងÿណិជ្ជកម្ម 
ស¹�ប់   .�តិបត្តិ-រÄជីវកម្ម និង-របងព់ន្ធ និងប© %ប់មក ���វចុះបញ ្ជី°½�សួងកសិកម្ម �ើម�្បី  
+ន    Ä$Qប័ណ្ណ©ំចូលសNFរៈកសិ ឧស�aហកម្មគីម ី ដូច$ ជ ី និង¬3ំសN �ប់សត្វចT� $ �ើម។ 
ដំbើរ-រ ផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណចំ�យ;�លអស់ព ី ៤-១២ស+0ហ៍ �ើយ���វ បង់Ó្ល� ®�º  ផ្លូវ-រ 
អស់ ១៥០ដុ��រ។ �ើម�្បីឱ�្យដំbើរ-ររលូនល្អឆ្លង-ត-់រិyល័យ tំង ៨ ~� ½�សួង  កសិកម្ម 
��ល ÿក់ព័ន្ធនឹង-រផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណ©ំចូល អ្នក©ំចូលXគ��ើន��ង�្វ�ងរក អ្នកស��ប  ស��¨ល  
�ើយ Nនរ+យ-រណ៍បjôញ¬ Nន-របងÓ់្ល�®�º��ផ្លូវ-រ$��ើន  Vៀត (IFDC 2010)។ 
½�សួងកសិកម្ម Äច§�ស��¨លចំនួនðនសុំ©ំចូលក្នុងÄ$ Qប័ណ្ណ ��ល Nន លក្ខណៈ r��ៀង   
{ 3 នឹង .�ព័ន្ធកូ\��រ C�ះNន-រâក់ក��ិតអតិបរN ��ឹម ៣០.០០០ ðន  ស¹�ប់ ផលិត ផល 
មួយមុខ ឬ� �ើនមុខ ក្នុងមួយÄ$Qប័ណ្ណ។ °2 3ំ ២០០៩ Nន½�ុមហ៊ុន ©ំចូល ជ+ី ន ចុះ បញ្ជី 
.�$�ល ២០½�ុមហ៊ុន ប៉ុÜ្ត�Nន�� ៦½�ុមហ៊ុន ប៉ុ,�ះ ��ល សកម្ម $ង¤� (IFCD 2010)។ 

៣.  បVW¦ទ§ង¨្ន�កត©�ªវ
រ
៣.១. និ©3-រ~�-រ¸�ើÂ�ស់ 

-រ¸�ើÂ�ស់ជី°រដូវវស�aNននិ©3-រ:ើន�ើង$លំâប់ Yើក_�ង��ក្នុង23ំ២០០៨ 
��លNន-រm �ក់ចុះ និងក្នុង23ំ២០០៩ ��លº:ើនខ្ពស់បំផុតដល់ ២៦៧.៨៥០ðន។ -រ 
m�ក់ ចុះ  ក្នុង23ំ២០០៨ ប�្ខល&�ញពី -រ�ើងÓ្ល�ជyី៉ងគំហុក �ើយ-រ¸�ើÂ�ស់ជី��ើនក្នុង 
23ំ២០០៩ Äចប�្ខល&�ញពី-រm�ក់ចុះÓ្ល�ជ ី i្វើឱ �្យកសិករÄចប&្កើន-រ¸�ើÂ�ស់+ន។ 
-រ¸�ើÂ�ស់ជី°រដូវÂ�ំងg�.�¨លព ី ៧៥.០០០ðន ដល់ $ង ៨០.០០០ðនក្នុងមួយ23 ំ
Yើក_�ង ��°23ំ២០០៩ ��ល-រ¸�ើÂ�ស់សរុប+នm �ក់ចុះដល់.�$�ល ៦៥.០០០ðន។ 
$រួម -រ¸�ើÂ�ស់ជី+ន:ើន�ើងស¹�ប់ដំ�xំ�ប់មុខ �ើយº:ើនយឺតៗក្នុងបី23ំចុង Æ�យ 
h�ះ Wយ�រជី�ើងÓ្ល�ខ្ពស់។  

រូបXព ១៖ និ©3-រក្នុង-រ¸�ើÂ�ស់ជី 23ំ២០០៧-២០១១ (ðន)
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៣.២. -រ¸�ើÂ�ស់\មមុខដំ�ំ

បរិNណជី¸�ើÂ�ស់ក្នុងមួយហិក\r�ូវÂ�ំង(១៥០-២០០គ.ក/ហ.ត) និងបÜ្ល� (២០០- 
៣០០គ.ក/ហ.ត) Nនក��ិតខ្ពស់បំផុតក្នុងចំ,មមុខដំ�ំtំងអស់ Wយ�រr�ូវÂ�ំង  និង 
បÜ្ល�ផ្តល់Â�ក់ចំណóលy៉ង គួរឲ�្យកតស់ំ{ល់។ កសិករâំr�ូវវស�a ¸�ើជី.�Nណ១០០គ.ក 
ក្នុងមួយហកិ\។ $ទូÍ-រ¸�ើÂ�ស់ជី ក្នុងមួយហកិ\Yើx�ប់មុខដំ� ំ ºg�.�¨លÍ\ម 
Ó្ល�ជី។ ចំណុចh�ះបjôញ¬ Ó្ល�ជី$ក\0កំណត់សំJន ់~�-រ¸�ើÂ�ស់ជី �ើយប�3ក{់ំ¼�ដល់
លទ្ធផលរក9ើញក្នុងអ&្ក�តពីមុន��លក្នុង�ះ កសិករ ៧៩%+ន Bយ-រណ៍¬ ពួក¤�+ន-ត់
បន្ថយចំនួនជី̧ �ើÂ�ស់ Wយ�រជ�ីើងÓ្ល�(Lim 2006)។ គួរកត់សំ{ល់¬ r�ូវÂ�ំង���វ-រជី
��ើន$ងr�ូវវស�a �ើយកសិករ.�Nណ៩០% ¸�ើÂ�ស់ជី°រដូវÂ�ំង។

៣.៣. ឧបសគ្គចម�្បងៗប៉ះÿល់ដល់-រ �̧ើÂ�ស់ជី

ប�ôÓ្ល�ជី៖ Ó្ល�ជី$ក\0មួយដស៏ំJន់��លBBំងដល់-រ¸�ើជី��លNនចំT�ករហូត ដល់ 
៣៧%~�ចំ�យ សរុបស¹�ប់r�ូវÂ�ំង និង ២១% ស¹�ប់r�ូវវស�a ឬ .�$�ល១៥% ~ � 
ត» ្ល�r�ូវ.�មូលផល+ន (Chhun et al. 2013; Ovesen et al. 2012)។ °23ំ២០០៨ ជីអ៊ុយÝ៉� 
+ន �ើងÓ្ល�y៉ងJ�ំងដល់.�$�ល ៤០ដុ��រ ក្នុងមួយ+វ៥០គ.ក ��ល-លពី23ំ២០០៧ Ó ្ល� 
� � ១៨ដុ��រប៉ុ,�ះ ចំT�កឯជ ី DAP �ើងÓ្ល�រហូតដល់ ៦០ដុ��រក្នុងមួយ+វ៥០គ.ក ��ល 
-ល ពីមួយ23ំមុន Ó្ល���ឹម�� ២៥ដុ��រ។ Ó្ល��ើងខ្ពស់ដល់កំពូលß�បh�ះ i្វើឲ�្យជីx�ប់.�ì�ទ 
Ó្ល�ហួសលទ្ធXព¸�ើÂ�ស់របស់កសិករតូច\ចXគ��ើន �ើយÂ�ក់ចំណóល+នពី-រ¸�ើ ជីក៏ 
-�យ$អវិជ្ជNន ។

-រទទួល+នឥណtន៖ \មធម្ម\កសិករ��ងNនសល់Â�ក់ខ្លះ°�ើមរដូវÂ�ំង ទុក 
ស¹�ប់ទិញជីâក់ ដំ�ំរដូវÂ�ំង។ ដូ&្ន�ះ -រទិញជីស¹�ប់r�ូវវស�a Är�័យ$សំJន់Yើ 
ឥណ tន ��លÄចរក+ន។ ° តំបន់ជនបទXគ��ើន សព្វÓ្ង�Nន®�ºមី½��ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុÜ្ត� 
កសិករ ½�ី½ � មិនNនលទ្ធXព¸�ើÂ�ស់®�ºh�ះ V� (Kem 2012; Ovesen 2012)។ មី½��ហិរញ្ញវត្ថុ 
NនអÖ�-រÂ�ក់ពី ២,៥-៣%ក្នុងមួយ=� ��ល$បន្ទុកដ៏ធ្ងន់ ស¹�ប់កសិករតូច\ច។

-រm©គុណXព៖ -រវិXគ�រmតុចិញ្ចឹមបjôញ¬ ជី NP និង NPK Xគ��ើន ��ល លក់ 
°ទីផ�aរ Nន គុណXពtបJ �ំង$ង សន្ទស�្សន៍គុណXពÄចទទួលយក+ន (IFDC 2010)។ 
មូល��តុចម�្បងគ ឺ ជីNន ចូលÀ�êគឬ:ើតផ�្សិត ជីNន¤�ប៉ះÿល់i្វើឲ�្យខូចគុណXព និង ជី+ន 
ប្តូរ&�ញ និងជំនួសWយជីគុណXពអន់ �យ{3$មួយជីNនគុណXពខ្ពស់។ -រអនុវត្ត  មិន 
ល្អ   ��ង  9ើញNន$ទូÍមួយVៀតក្នុងវិស័យជី គឺ-រK�កជីគុណXពអន់ Íក្នុង+វNន� �ក 
ស�  ្ញ  ជីគុណXពខ្ពស់ � ើយលក់&�ញ$ជីNនគុណXពខ្ពស់។ -រសិក�aរបស់ CDRI ° 
é�ត្ត\§�វ  បjôញ¬ កសិករ.�Nណ ១០%+នទិញជីNនគុណXពtប ប�្ខល ឱ�្យJតបង់ 
ទិន្នផល  ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ ២៨៥-៣៥០ដុ��រក្នុងកសិករN3ក់(Theng 2012)។

®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�ស៖ កសិករកម្ពុ$តិច©ក់�ស់��លយល់ដឹងពី-រ¸ �ើÂ�ស់ 
ជីគីមីឲ�្យNន.�សិទ្ធិXព �ើយXគ��ើន+នÝៀនសូ��\មរយៈ®�º�mរណៈផ�្សព្វផ�aយ 
ប&្ច�កV�សកសិកម្ម និងកម្មវិធីអង្គ-រ មិន ��នរâãភិ+ល និង\មរយៈទិន្នផលដំ�ំ23ំមុនៗ របស់ 
ខ្លួន។ កសិករកម្ពុ$��លមិន+នដឹងពី -រ¸�ើÂ�ស់ជី ឱ�្យ+ន��ឹម���វ និងមិនសូវ&�ះអក�្សរ�ើម�្បី 
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Äន��កស�្ញYើ+វជី ពួក¤����វJតបង់Â�ក់-ស និងâំដំ�ំ មិនសូវ+នផល។ កម្មវិធី 
ផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�កV�សកសិកម្មNនថវិ-មិនx�ប់@�ន់ +នបង្កនូវ កង្វះJតម6្ត�ី ផ�្សព្វ ផ�aយប&្ច�ក
V�ស��លNន-របណ្ណុះប�្ខលនិងបទពិpធន៍ និងជំនួយ{ំ¼� និង-រ�្ទ�រប&្ច�កវិទ�� កសិកម្ម 
មិនx�ប់@�ន់។

សរុបមក ជីÓ្ល�ខ្ពស់ ជីគុណXពអន់ ឥណtនNន-រÂ�ក់ខ្ពស់ និង®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�ក
V�សមិនx�ប់@�ន់ $ក្តី+រម្ភ និងក\0ចម�្បងៗ��លBBំងកំbើនផលិតXពកសិកម្មរបស់ កសិករ  
½�ី½�មួយចំនួន°កម្ពុ$។ .�ព័ន្ធmB�r�្តមិនx�ប់@�ន់ និង កង្វះទឹកក ៏បj �ក់ទឹកចិត្តកសិករ
�្វ�ងរកឥណtនមកទិញជី�ើម�្បី§�លំអ -រâំដុះរបស់ខ្លួន��រ។

៤. បVW¦ទ§ង¨្ន�កផ្គត់ផ្គង់
៤.១. =�្ស�ចjçក់ផ្គត់ផ្គង់ជី

K�កទីផ�aរ៖ រច©សម្ព័ន្ធទីផ�aរNនÝៀបចំy៉ងល ្អWយNនប�្ខញអ្នក©ំចូល អ្នកà�ក 
0យ/ អ្នកលកដ់ុ ំ\មé�ត្ត នងិអ្នកលកB់យ\មé�ត្ត r�កុ ភមូ។ិ ទផី�aរh�ះ©មំខុWយវិសយ័ឯកជន 
��លi្វើ.�តិបត្តិ-រNន -រ.�កួត.�N�ងJ �ំង និងNនÓ្ល�កំណត់WយកN �ំងទីផ�aរ។ អ្នក©ំចូល 
កម្ពុ$��លNនÄ$Qប័ណ្ណ ��ង ©ំចូល និងស្តុកជីក្នុង£� ំង°ជិតs�ំ��ន (.�V�សÓ� និង 

ៀត�ម) និង/ឬ °½�ុងភ្នំ;�ញ និងNនអ្នកà�ក 0យi្វើ-រដឹកជញ្ជូនផលិតផលÍលក់Bយ
° ឯ ទី½�ុងធំៗ\មé�ត្ត (IFDC 2010) ។

°\មជនបទ កÜ្ល�ងលក់Bយ\មធម្ម\$Åងលក់mតចុូលកសិកម្មx�បម់ុខ ដូច$ ជី 
ចំណីសត្វ ¬3ំសN �ប ់សត្វចT� @�បព់ូជ និង¸�ងឥន្ធនៈ។ ÿណិជ្ជករtំងអស់��លលក់ផលិតផល 
គីមកីសិកម្ម ���វចុះបញ្ជី° -រិyល័យនីតិកម្មកសិកម្ម~�មន្ទីរកសិកម្មé�ត្ត$ÝៀងBល់23 ំ Oើមិន 
ដូ&្ន�ះV� សកម្មXពÄជីវកម្មនឹង-�យ$ ខុសច�?ប់។

-រវិXគ=�្ស�ចjçក់ត»្ល�៖ -រវិXគ=�្ស�សjçក់ត»្ល�បjôញ¬ អÖ�ចំb�ញរបស់ឈ្មួញ� � 
ពអី្នក©ំចូល គឺNន ក��ិតtប��ឹមព ី២-៤% ចំT�កឯ½�ុមហ៊ុន©ំចូលNន.�$�ល ៦% (IFDC 
2010; Theng 2012) ។ Oើគិតបញ្ចូលtំងចំ�យ.�តិបត្ដិ-រផង Â�ក់ចំb�ញស¹�ប់ឈ្មួញ 
° ¬3ក់ភូមិ ឃុំ r�ុក é�ត្ត Nនក��ិត tប�ស់ �ើយត»្ល�បÜ្ថ�មXគ��ើន��ពរីបស់    êង ច½            � 
ផលិត  ជ ីគឺ +ន Í Yើអ្នក©ចំូល។

-រវិXគJងYើបjôញ¬ ទីផ�aរជីNន-រ.�កួត.�N�ងJ �ំង រºងពួកឈ្មួញ�ើម�្បី ទទួល  
+ន    Â�កច់ំb�ញឯក\របÜ្ថ�ម បន្តពីអ្នក©ំចូល។ ត»្ល�បÜ្ថ�មXគ��ើនរបស់ឈ្មួញបន្តពីអ្នក  ©ំ 
ចូល គឺ-រចំ�យខ្ពស់Yើ-រដឹក ជញ្ជូនពីកÜ្ល�ងà�ក0យ¬3ក់é�ត្ត Íដល់Åង\មភូមិ Wយ    
�រ  Nន-របងÂ់�ក់ក5 ���ផ្លូវ-រy៉ង��ើន Íឱ�្យប៉ូលីស\មដងផ្លូវក្នុង;�ល  ដឹក ជញ ្ជូន ។ 

៤.២. .�ព័ន្ធបទបញ្ញត្តិច�?ប់

Mង\ម  បទបញ្ញត្តចិ�?ប ់ ឈ ្មួញនិងអ្នកលក់Bយផលិតផលគីមកីសិកម្មtំងអស ់ ���វចុះ 
បញ្ជី ° -រិyល័យនីតិកម្ម~�មន្ទីរកសិកម្មé�ត្ត �ើម�្បីទទួល+នវិ�្ញបនប័��ÿណិជ្ជកម្មក្នុង -រ  
ជួញ ដូរទំនិញគីមី កសិកម្ម។ ប ៉ុÜ្ត� ឈ្មួញក�្ខល អ្នកà�ក0យចល័ត និង/ឬអ្នកលក់BយJ3តតូច 
\ម រដូវក្នុងភូមិ គ{ឺ|ន-រសំ{ល់អត្តស�្ញណ និង{|ន-រx�ប់x�ងWយច�?បV់� (IFDC 
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2010)។ .�តិបត្តិករtំងh�ះ ���វ¤�Yទ¬ +នប&្កើតប�ôYើគុណXពជ ី និងបង្ក-រJតបង់ 
ធiំ�ង ដល់អ្នកទិញជ ី (Theng 2012)។ �ើម�្ប ីWះ��យប�ô ឈ្មួញជី���វ��Nន-រx�ប់x�ង 
Wយ ច�?ប ់និង���វ��ចុះបញ ្ជី$ឈ្មួញជី �ើម�្បីឲ�្យÄ$Qធរ Äច \មâន និង��¨តពិនិត�្យសកម្មXព
Äជីវកម្មរបស់ពួក¤�។

៤.៣. ឧបសគ្គសំJន់ៗប៉ះÿល់-រផ្គត់ផ្គង់ជី

អ្នក©ំចូលជ�ី��វNន Ä$ Qប័ណ្ណ&�ញWយ½�សួងកសិកម្ម។ នីតិវិធ&ី�ញÄ$ Qប័ណ្ណ 
©ំចូលN នXពស្មុគ�|ញ មិនr�ប\មត���វ-រទីផ�aរV� និងNន-ររ ឹតបន្តឹងÍYើ .�តិបត្ដិ-រ 
ទីផ�aរNន-រ.�កួត.�N�ង។ ដំbើរ-រផ្តល់Ä$Qប័ណ ្ណ{|នតN �XពV� និងប&្កើតឱ-សស¹�ប់
-រtរយកក5���ផ្លូវ-រ។ -រâក់ ក��ិតYើចំនួនðន©ំចូលWយអ្នក©ំចូលN3ក់ ºផ្ទុយ នឹង 
Lល-រណ៍ទីផ�aរx�ប់y៉ង បង្ក-រលំ+កធំi�ង ដល់ÿណិជ្ជកម្ម និងi្វើឲ�្យអ្នក©ំ&�ញមិនÄច
+នចំb�ញពី®�ដ្ឋកិច្ចN��âãន។ ក្នុង.�V�សNន®�ដ្ឋកិច្ច ទីផ�aរtំងអស់ វិស័យឯកជនគួរNន
®�រីXពកំណត់បរិNណ���វផ្គត់ផ្គង់ Wយ}្អ�កYើទីផ�aរ និង-រºយត»្ល� Åនិភ័យÿណិជ្ជកម្ម។ 
តួ©ទីរâãភិ+លគួរ>0តÍYើ-រ��¨តពិនិត�្យគុណXព Wយ} ្អ�កYើបទបញ្ញត្ត ិច�?បស់្តីពី ��ក 
ស�្ញ��ឹម���វ។ -រផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណ និង.�ព័ន្ធកូ\ចំនួនðន កB៏Bំងអ្នក©ំចូលធំៗក្នុង-រ  ទទួល 
+នចំb�ញ\ម-រ©ំចូលNនត»្ល�tបពីទីផ�aរអន្តរ$តិ �ើយß�រ$���វបង្ខចំិត្ត©ំចូលឆ្លង 
\ម  .�V�ស
ៀត�ម ឬÓ�Íវិញ។ .�ព័ន្ធh�ះក៏+នYើកទឹកចិត្តដល់-រ©ំចូលខុសច�?ប់ +ន 
BBំង ½�ុមហ៊ុន តូចៗ ក្នុង-រចូលi្វើ.�តិបត្តិ-រក្នុងទីផ�aរ  +នBំងស្ទះដល់-រ.�កួត.�N�ង ក្នុង 
ទីផ�aរ ��លÄចi្វើឱ�្យ Ó្ល�លក់ Bយm�ក់ចុះ និង+នចំb�ញដល់កសិករកម្ពុ$។

៥. ផ្លូវAើរ�មុខ
កំbើនផលិតXពកសិកម្ម©;�លអ©គត រំពឹង¬ ទទួល+ន$សំJន់ព-ីរi្វើ .�ពល 

វប�្បកម្ម  ផលិតកម្មដំ� ំរបស់កសិករតូច\ច (CDRI 2013) ក្នុងh�ះ ជី�ើរតួ©ទីសំJន់ �ស់ ក្នុង 
-រប&្កើនទិន្នផលដំ� ំនិង-ររក�a ធនmនធម្ម$តគិដឺីកសិកម្មឲ�្យNនចីរXព (Bumb 1996)។ 
�ើម�្បYីើកស្ទួយតួ©ទីជីក្នុង-រ��ស់ប្តូរវិស័យ កសិកម្ មសំ<ព) �ឹងសន្ដិសុខ®�្បៀង និងជំរុញ 
កំbើន  កសិកម្ម និង-រ©ំ&�ញ ចំណុចខ្វះJត��្ស�ងៗ~� ឧស�aហកម្មជី��ល$ប់tក់ទង នឹង  
រច©  សម្ព័ន្ធ -រ©ំចូល និង.�ព័ន្ធច�?ប ់គួរ��Wះ��យដូចJងÆ�ម៖

១. កំហិតYើ-រ©ំចូល៖ ½�សួងកសិកម្មគួរ§�g�បទបញ្ញត្តនិិងនីតិវិធផី្តល់Ä$Qប័ណ ្ណ-រ ©ំចូល 
i្វើឲ�្យ�មញ្ញ ក្នុងដំbើរ-រផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណ និងលុបបំ+ត់ឱ-សtរយកÂ�ក់ក5��� ផ្លូវ 
-រ។ ½�សួងកសិកម្មគួរលុប បំ+ត់-រâក់ក��ិតYើចំនួនðន©ំចូល Wយអនុ�្ញតឱ�្យ 
ÿណិជ្ជករ   Äចកំណត់Wយ®�រីនូវបរិNណ ផលិតផលជី+នចុះបញ ្ជរីួច��ល���វ©ំចូល 
Wយ  }្អ�កYើត���វ-រ និង-រºយត»្ល�Åនិភ័យទីផ�aរ។ ម��៉ងVៀត ½�សួងកសិកម្មគួរ 
អន�ុ្ញត  ��ផលិតផល���លសមr�បស¹�ប់̧ �ើÂ�ស់°កម្ពុ$។ -របំ+ត់រ+ំងធំៗ  
��ល Bំងស្ទះÿណិជ្ជកម្ម®�រី នឹងជួយស��¨ល-រចូលi្វើ.�តិបត្តិ-រក្នុងទីផ�aរ -រ +ន 
ចំb�ញ    ពី®�ដ្ឋកិច្ចN��âãនដល់អ្នក©ំចូល -រប&្កើន-រ.�កួត.�N�ងក្នុងទីផ�aរ និង-រ   § � 
លំ  អ គុណXពផលិតផលនិង-ត់បន្ថយÓ្ល�លក់Bយ។
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២. -រÝៀបចំរច©សម្ព័ន្ធ��ប័ន�ើងវិញ៖ �ើម�្បីស��បស��¨លតួ©ទ ី និងទំនួលខុស���វរបស់ 
½�សួង $ប់ ÿក់ព័ន្ធនឹង-រi្វើÿណិជ្ជកម្មជី និង��¨តពិនិត�្យគុណXពផលិតផលជី°Yើ 
ទីផ�aរ រâãភិ+លគួរប&្កើត ©យកâãនមួយ��លNនធនmនមនុស�្សមកពី½�សួងÿណិជ្ជកម្ម 
និង ½�សួង កសិកម្ម �ើម�្បីប&្កើតច�?ប់ x�ប់x�ងឧស�aហកម្មជ°ី;�ល©ំចូល °ក��ិតលក់ដុ ំ
និង ក��ិត លក់Bយ។

៣. -រ.�មូលទិន្នន័យ និង-រ\មâន��¨តពិនិត�្យ៖ អ្នក©ំចូល និងអ្នកà�ក0យtំងអស់ គួរ�� 
ត���វ ឱ�្យ  បញ្ជូន ទិន្នន័យâច់Wយ(�កពី{3Yើ-រ©ំចូល -រà�ក0យ និង-រកំណត់Ó្ល� 
Íឲ�្យ ©យកâãននីតិកម្មកសិកម្ម ~�½�សួងកសិកម្ម $ÝៀងBល់��ីNស។ ព័ត៌Nនទីផ�aរស្តីពី 
ផលិតផល ©ំចូល និងÓ្ល� ក៏គួរចង½�ង និង អនុ�្ញតឲ�្យ�mរណជន �̧ើÂ�ស់+ន �ើម�្បីឲ�្យ 
កសិករ Äច�្ទៀង�%ត់Ó្ល���ល{ត់បង់ ÍនឹងÓ្ល�ផលិតផល ��្ស�ង{3 °ក្នុងទីផ�aរខុសៗ{3។
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-៨-
ឥទ្ធិពលZ��ផ�្សព្វផ�%យប¬្ច�កr�សកសិកម្ម 

��ើផលិតកម្ម��ូវ៖ ភស្តុFង¨្អ�ក�ើ ទិន្នន័យ 
�នពីអ�្ក�ត9បន្តបR®ប់ ក្នុង��ំបួនភូមិ 7កម្ពុ9

Wយ §�វ សុ$តិ និង បណEិត  ��ង វុទ្ធី១

១. Z�ចក្តី\្តើម
-រផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម +ននិងកំពុង�ើរតួ©ទីសំJន់ក្នុង-រប&្កើន ទិន្នផល 

ដំ�ំ \ម-រ ផ្តល់ឲ�្យកសិករនូវ-រT�©ំ}្ន�កប&្ច�កV�ស និងព័ត៌Nនស្តីពីប&្ច�កវិទ�� កសិកម្ម 
.�®ើរ �ើង (Baig and Aldosari 2013)។ °កម្ពុ$ -រពិនិត�្យ�ើងវិញនូវ½�បខ័ណE ស¹�ប់  
-រផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�កV�ស កសិកម្ម និង-រព)�ីក®�ºផ�្សព្វផ�aយកសិកម្មÍដល់ ក��ិត ឃុំ គឺ $ 
វិmន-រLលនM+យ ��លNនYើក�ើងក្នុងឯក�រLលនM+យ �ើម�្បីYើក កម្ពស់   
ផលិតXព .�ពលវប�្បកម្ម និង ÿណិជ្ជកម្មr�ូវ (MAFF 2011)។ មកទល់បច្ចុប�្បន្ន -រ សិក�a  
��វ��វពី-រផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�កV�ស កសិកម្ម°កម្ពុ$ មិនtន់+នទូលំទូ�យV�។ ក្នុង 
ចំ,ម -រសិក�aដ ៏តិចតួច�ះ Nនករណី សិក�a មួយអនុវត្ត Wយ Ngo and Chan (2010) 
�ើម�្បីពិនិត�្យ$រួមពី®�ºផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�កV�ស កសិកម្ម°é�ត្តក�្ខល និងé�ត្ត \§�វ។ -រ 
សកិ�a របស់ Tong et al. (2011) +នពិនិត�្យ 9ើញទំ©ក់ទំនងស��តុរºង ®�º ផ�្សព្វ  ផ�aយ   
ប&្ច�កV�សកសិកម្ម និង.�ពលវប�្បកម្ម កសិកម្ម   \ម-រវិXគ®�ដ្ឋកិច្ចN� ��r្ត� និង ទិន្នន័យ 
+នពី អ&្ក�តបន្តប©%ប់ពីរYើក Yើ ២៣១ x�¨�រ °តំបន់ជនបទកម្ពុ$។ -រសិក�a មួយVៀត 
អនុវត្ត Wយ Chhim et al. (2013) +ន �̧ើ -រវិXគß�បគុណវិស័យ�ើម�្ីបពិនិត�្យពី ប�ôសំJន់ៗ 
°ក្នងុ®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�ស កសិកម្ម° é�ត្ត\§�វ។ -រសិក�aពី លទ្ធផល ~�®�º ផ�្សព្វ ផ�aយ   
ប&្ច�កV�សកសិកម្មÍYើ ទិន្នផលr�ូវ មិន��ឹម ��រួមចំT�កដល់-រសិក�a}្ន�កh�ះV� ប៉ុÜ្ត� 
7�ម tំងផ្តល់$ព័ត៌Nនដល់រâãភិ+លអំពី ឥទ្ធិពល ®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម Í Yើ 
ផលិតXពr�ូវVៀតផង។

-រសិក�ah�ះ សំ<ºយត»្ល�ពីផលប ៉ះÿល់~�®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម ÍYើ 
ទិន្នផល r�ូវ Wយ¸�ើវិធី�r្ត� Propensity Score Matching (PSM) និង Difference-in-
Differences  s�មtំងទិន្នន័យពីអ&្ក�តx�¨�រក្នុង ៩ភូមិ °កម្ពុ$។

២. 
រពិនិត�្យ�ើឯក)រ~ក់ព័ន្ធ
-រសិក�aWយ Hasan et al. (2008) +នពិនិត�្យ¬ Òើ-រផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម 

+នជួយប&្កើន ផលិតXពដំ�ំរបស់x�¨�រ©©��រឬV�។ Wយ+ន¸�ើទិន្នន័យអ&្ក�ត \ម 
;�ល
�� បន្តប©%ប់  ក្នុងអំឡុង 23ំ២០០៩-១០ និងS�ើសយកចN �យផ្លូវÍ-ន់ មជ�្ឈមណEល 

១ ÝៀបÝៀងWយ §�វ សុ$តិ $អ្នក��វ��វ និង បណ Eិត ��ង វុទ្ធី $អ្នក��វ��វ និងអ្នកស��បស��¨ល 
កម្មវិធី  Xព½�ី½� កសិកម្ម និងអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ .�0ំវិទ����ន CDRI។
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®�º  ផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្មi្វើ$  អ��រ ជំនួយស¹�ប់កំណត់-រចូលរួមក្នុងកម្មវិធី®�º 
ផ�្សព្វ  ផ�aយ ប&្ច�កV�សកសិកម្ម ½�ុមoក Hasan +ន រក9ើញ¬  ®�ºផ�្សព្វផ�aយ Nន  ឥទ្ធិពល 
វិជ្ជNនÍYើផលិតXពដំ�ំ។ -រសិក�aមួយ��្ស�ងVៀតWយ Owens et al. (2003) ��ល 
¸�ើវិធី�r្ត�-រ+៉ន់�|នឥទ្ធិពល��រ (fixed-effect estimation) និងNន -រ��¨ត ពិនិត�្យ Yើ 
សមត្ថXពកសិករ និងលក្ខណៈ NនផលិតXពពីធម្ម$តិ +នបjôញ¬  បុគ្គលិក ផ�្សព្វ ផ�aយ  
ប&្ច�កV�ស កសិកម្ម��លចុះÍជួប កសិករ ម្តងឬពីរដងក្នុងមួយ23ំ Äចជួយប&្កើន ផលិតXព 
ដំ�ំ+នy៉ង ��ើន។ ប ៉ុÜ្ត� Cerdan-Infantes et al. (2008) ��លសិក�aºយត»្ល�ពី ឥទ្ធិពល  
~�®�º ផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�កV�ស កសិកម្មÍYើ ផលិតករទំÿំង+យជូរ ក្នុងé�ត្ត Mendoza ~� 
.�V�ស Äហ�្សង់ទីន Wយ¸�ើវិធី�r្ត� -រ+៉ន់�|ន ឥទ្ធិពល��រ, វិធី�r្ត� difference - in-  
difference និងទិន្នន័យអ&្ក�ត\ម;�ល
��បន្តប© %ប់ +នរក9ើញ¬ មិន Nន ឥទ្ធិពល  អ្វី $ 
ដុំកំភួនV�Yើ ទិន្នផលទំÿំង+យជូរ។ Feder et al. (2003) ��ល¸�ើ ទិន្នន័យ អ&្ក�ត \ម ;�ល 

��   បន្តប©%ប់ និងវិធី�r្ត� difference-in-difference +នរក9ើញ¬ កម្មវិធី ផ�្សព្វផ�aយ   ប&្ច�ក 
V�ស មិនNនឥទ្ធិពល$ដុំកំភួនV�ÍYើទិន្នផលr�ូវ និង-រ �̧ើÂ�ស់ ¬3ំ សN �ប់ សត្វ ចT� ។  
-រសិក�aរបស់ Yamazaki and Budy (2007) ��ល+ន¸�ើ សំណុំទិន្នន័យ ពី Feder et al. 
(2003) ម ៉ូ��ល§�ស��¨ល និងប&្ច�កV�ស ®�ដ្ឋកិច្ចN���r្ត� \មតំបន់ �ើម�្បី ºយ ត»្ល�  �ើង 
វិញ   ពី  ឥទ្ធិពល~�កម្មវិធី farmer field school (FFS: វិធី�r្ត� មួយ~�-រផ្តល់ ®�º ផ�្សព្វ ផ�aយ  
ប&្ច�ក V�ស ក សិកម្ម) +នរក9ើញលទ្ធផលខុស{3។

៣. Z��ផ�្សព្វផ�%យប¬្ច�កr�សកសិកម្ម7កម្ពុ9
.�V�សកម្ពុ$Nន®�ដ្ឋកិច្ចពឹង}្អ�កYើកសិកម្ម ប៉ុÜ្ត�ចំ�យរâãភិ+លកម្ពុ$ÍYើ 

វិស័យ  កសិកម្ម     មិន +ន  ¼�¼�ង់ ��ើនប ៉ុ©|នV�ដល់-រអភិវឌ�្ឍវិស័យh�ះ។ តួy៉ងទិន្នន័យ ព ី½�សួង 
®�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង23ំ២០១០ បjôញ¬ \ំងពី23ំ២០០២ មក ចំT�ក~�ចំ�យ 
�mរណៈ   ស¹�ប់  វិស័យកសិកម្ម Nនពី ១,៧ Í ២,៤% �ើយ¤�+៉ន់�|ន ¬ Nន.�$�ល 
២,៣% °23ំ២០១៥។

គិតYើទូtំង.�V�ស ®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម°Nន��នx�ប ដណ្ណប់ តូច 
$ពិ®�ស ®�ºផ�្សព្វផ�aយ��លរâãភិ+លផ្តល់Íឲ�្យកសិករNនដីតូចៗ (IFPRI 2011)។ 
©យកâãន  ផ�្សព្វផ�aយកសិកម្ម~�½�សួងកសិកម្ម រុ-�.�Nញ់ និងh��ទ ���វទទួលបន្ទុក Yើ-រ 
ព)�ឹង និងព)�ីក ®�º�mរណៈ}្ន�កកសិកម្ម។ \មរ+យ-រណ៍ បុគ្គលិកផ�្សព្វផ�aយកសិកម្ម 
°កម្ពុ$ Xគ��ើន i្វើ-រ°ក��ិតé�ត្ត និងNនមួយXគតូចទទួល-រ0ត់\ំងឲ�្យÍi្វើ-រ 
°  ក��ិត r�ុក។ $ទូÍ បុគ្គលិក°-រិyល័យកសិកម្មr�ុក ��ងi្វើ-រ$សមXគី $មួយ 
Nsស់ ជំនួយ និងគh�ងរបស់ អង្គ-រមិន��នរâãភិ+ល �ើម�្បីផ្តល់®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�ស 
កសិកម្ម ដល់កសិករ C�ះម6្ត�ី ¬3ក់r�ុកមិនNនថវិ-ស¹�ប់ផ្តល់®�ºh�ះV� (IFPRI 2011)។ 
រ+យ-រណ៍របស់ វិទ����ន��វ��វLលនM+យ®�្បៀងÄÅរ (IFPRI) (2011) បjôញ 
¬ បុគ្គលិកផ�្សព្វផ�aយ កសិកម្ម�mរណៈ°កម្ពុ$Nនសរុប ១២៤៤©ក់ ក្នុង�ះNន ៩០% 
$ បុគ្គលិកចុះផ�្សព្វផ�aយ ដល់កÜ្ល�ង។ អ្នកផ្តល់®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សNនបី.�ì�ទ ធំៗ គឺ 
��ប័ន �mរណៈ វិស័យឯកជន និង អង្គ-រមិន��នរâãភិ+ល។
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៤. ទិន្នន័យ
៤.១. .�ភពទិន្នន័យ

-រសិក�ah�ះ ¸�ើសំណុំទិន្នន័យ+នពីអ&្ក�តx�¨�រពីរYើក i្វើ�ើង Wយវិទ����ន 
CDRI ក្នុង23ំ២០០៨ និង ២០១១ ° ៩ភូមិ ក្នុង ៤ តំបន់ភូមិ�r្ត� គឺ៖ (១) តំបន់ទh្ល�À�គង្គ, 
(២) តំបន់ទh្ល��ប, (៣) តំបន់ខ្ពង់Bប និង (៤) តំបន់P្ន�រ។

�ើម�្បី+៉ន់�|នពីឥទ្ធិពល®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម -រសិក�ah�ះ¸�ើ សំណុំ 
ទិន្នន័យ    ទំហំ.�Åក់.�$�ល{3+នពីអ&្ក�ត°23ំ២០០៨ និង23ំ២០១១ Yើ ៥៤៧x�¨�រក្នុង 
23ំ  នីមួយៗ Wយ¸�ើ វិធី�r្ត� difference-in-differences ។

៤.២. ស្ថិតិß�បពណ៌©ស¹�ប់អ&្ក�តដំបូង និងចុងបញ្ចប់

Wយ-រសិក�ah�ះ¸�ើÂ�ស់វិធី�r្ត�ß�បពិpធន៍ (quasi-experimental approach) 
ដូ&្ន�ះ  �ើងà�ក  x�¨�រ $ពីរ½�ុមគ ឺ៖ ½�ុមរង.�s�ឹត្តកម្ម និង½�ុមស¹�ប់¸�ៀបiៀប។ x�¨�រ  
រង   .�s�ឹត្តកម្ម គឺ$x�¨�រ��ល+នទទួល ព័ត៌Nន tក់ទងនឹង-រប&្កើនទិន្នផលr�ូវ° 23ំ 
២០០៨ (អ&្ក�តដំបូង) រីឯx�¨�រក្នុង ½�ុមស¹�ប់ ̧ �ៀបiៀប មិន+នទទួលព័ត៌Nន�ះV�។ 
ផលr�ូវ, ទិន្នផលr�ូវ, ត»្ល�ផលិតកម្មr�ូវ ក្នុងមួយ ហិក\ និងចំb�ញដុល២ គឺ$អ��រ 
ស¹�ប់    -រºយត»្ល�ផលប ៉ះÿល់h�ះ ��លសំ< កំណត់រក ទំ©ក់ទំនងសម��តុ រºង ®�º 
ផ�្សព្វ ផ�aយ  ប&្ច�កV�សកសិកម្ម នឹងសូច©-រtំងបីJងYើ។ $មធ�្យម x�¨�រក្នុង½�ុមរង 
.�s�ឹត្តកម្ម  Äចផលិតr�ូវ+ន ២០៩៥គ.ក/ហិក\ក្នុង23ំ២០០៨ និង ២៣២៩គ.ក/ហិក\ 
ក្នុង  23ំ២០១១ រីឯ ទិន្នផលr�ូវ$មធ�្យមរបស់½�ុមស¹�ប់¸�ៀបiៀប គឺ ២៤២១គ.ក/ហិក\ 
ក្នុង 23ំ ២០០៨ និង ២៦៣៤គ.ក/ហិក\ក្នុង23ំ២០១១ (\Bង ១)។ គួរកត់សំ{ល់¬ 
ទិន្នផល r�ូវ  របស់½�ុមរង.�s�ឹត្តិកម្ម គឺtបJ �ំង$ង ទិន្នផលr�ូវរបស់½�ុមស¹�ប់¸�ៀប iៀប 
tំងក្នុង;�លអ&្ក�តដំបូង និង អ&្ក�តចុងបញ្ចប់ �ើយត»្ល�ផលិតកម្មr�ូវក្នុងមួយហិក\ ក ៏ ដូ&្ន�ះ 
��រ។ ចំណុចh�ះមិនtន់Äចពន�្យល់+នV�°ដំ�ក់-ល បច្ចុប�្បន្ន C�ះ�ើងមិនtន់i្វើ-រ 
��¨ត ពិនិត�្យYើក\0��្ស�ងVៀត��លÄចជះឥទ្ធិពលYើ Xពខុស{3រºង ផលិតកម្មr�ូវ របស់½�ុមរង 
.�s�ឹត្តកម្ម នឹង½�ុមស¹�ប់¸�ៀបiៀប។

\Bង ១៖ ផលិតកម្មr�ូវ  ß�ងà�ក\ម.�ì�ទ½�ុមx�¨�រ និង23ំ

អ��រ
2008 2011 2008 2011

T C T C
t-stat. t-stat.

(n=348 ) (n= 199  ) (n=348 ) (n= 199  )

ទិន្នផលr�ូវ (គ.ក/ហិក\) 2095 2421 2329 2634 -2.807*** -2.44**

ត»្ល�r�ូវ/ហិក\ (មឺុនÝៀល/ហិក\) 197.65 224.75 178.79 207.02 -2.382** -2.25**

ចំb�ញដុល (មុឺនÝៀល/ហិក\) 128.58 137.53 127.56 140.94 -1.020 -1.169 

�្ទ�ដីâំr�ូវ (ហិក\) 2.26 2.12   2.22   2.25 0.654  -0.1191 

សំ{ល់៖ T តំ�ងឲ�្យ½�ុមរង.�s�ឹត្តកម្ម, C តំ�ងឲ�្យ½�ុមស¹�ប់¸�ៀបiៀប។ Nន�រៈសំJន់}្ន�កស្ថិតិ°ក��ិត 
១០% *; ៥% **; ១% *** 
.�ភព៖ អ&្ក�តx�¨�រអនុវត្តWយ CDRI ក្នុង23ំ២០០៨ និង ២០១១

២ ចំb�ញដុល+នមកពី ត»្ល�ផលិតកម្មសុទ្ធ à�កនឹង �្ទ�ដី��មូលផល។
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៥. វិធី)�្ត�គណR
-រសិក�ah�ះ¸�ើវិធី�r្ត� Propensity Score Matching (PSM) និង Difference-in-

Differences (DD) �ើម�្បី+៉ន់�|នពី ឥទ្ធិពល~�®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្មÍYើ 
ផលិតXព r�ូវ។ វិធី�r្ត� PSM +នយកមក¸�ើ �ើម�្បីផ្គូផ្គងx�¨�ររង.�s�ឹត្តកម្ម $មួយនឹង 
x�¨�រស¹�ប់ ̧ �ៀបiៀប ឲ�្យNនលក្ខណៈ r��ៀង{3jយ¸�ៀបiៀប �ើយវិធី�r្ត� DD 
+នយកមក ̧ �ើ  �ើម�្បីx�ប់x�ងtំង Yើចរិតលក្ខណៈមិន} ្អ�កYើ;�ល
����ល¤�Àើល 9ើញ 
ដូច$ Äយុ ì�ទ តបំន់ និងក��ិតអប់រំ របស់À�x�¨�រ និងYើចរិតលក្ខណៈមិន} ្អ�កYើ;�ល 

����ល¤� Àើលមិន 9ើញ (ដូច$ -រLរពវិន័យ�%ល់ខ្លួន និងទឹកចិត្តខិតខំ)។ វិធី�r្ត� DD 
+ន យកមក¸�ើ Wយ}្អ�កYើ-រសន្មត¬ .�សិនOើ{|នកម្មវិធីផ�្សព្វផ�aយកសិកម្ម (ឧtហរណ៍ 
®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�ស âំr�ូវ) V��ះ ½�ុមរង.�s�ឹត្តកម្ម នឹង+នលទ្ធផល.�Åក់.�$�ល 
{3 នឹង½�ុមស¹�ប់¸�ៀបiៀប ��រ (ស¹�ប់ព័ត៌NនបÜ្ថ�មអំពីវិធី�r្ត�សិក�a សូមÀើល អត្ថបទ 
$ X�អង់¤្ល�ស)។

៦. 
រគណR9ក់�្ត�ង
}្ន�កh�ះ បjôញនូវលទ្ធផល$ក់�្ត�ង~� -រºយត»្ល�ពីឥទ្ធិពល~�®�ºផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�ក 

V�ស   âំr�ូវ ÍYើ  ផលិតXពr�ូវ Wយពិនិត�្យ\មទិន្នផលr�ូវ។

ឥទ្ធិពល.�s�ឹត្តកម្ម~�®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សâំr�ូវ ÍYើទិន្នផលr�ូវ Nនត»្ល�®្មើ 
១១ (\Bង ២) ��លNនន័យ¬ ទិន្នផលr�ូវរបស់½�ុមរង.�s�ឹត្តកម្ម g�.�¨ល$  មធ�្យម ១១គ.ក 
Yើសពី-រg�.�¨ល$មធ�្យមក្នុងទិន្នផលr�ូវរបស់½�ុមមិនរង.�s�ឹត្តកម្ម ប ៉ុÜ្ត� លទ្ធផល h�ះ   មិន 
Nន  �រៈសំJន់}្ន�កស្ថិតិV�។ -រគណ©របស់�ើងក៏បjôញ��រ¬ ®�º ផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�ក V�ស  
កសិកម្ម មិនNនឥទ្ធិពល$ដុំកំភួនÍYើត»្ល�ផលិតកម្មr�ូវ និងចំb�ញ ដុល  �ើយ។

លទ្ធផលសិក�ah�ះមិនខុស{3J�ំងពី លទ្ធផល~�-រសិក�aមុនៗ��ល+នYើក �ើង° 
JងYើ �ះV�។ $Äទិ៍ Feder et al. (2003) រក9ើញ¬ កម្មវិធី farmer field school (FFS) 
° .�V�ស  ឥណ Eូh�សុី មិនNនឥទ្ធិពលអ្វី� �ើនV�ÍYើ ទិន្នផលដំ�ំ ស��ច+នWយកសិករ 
បញ្ចប់វគ្គសិក�a Oើiៀបនឹង កសិករ°ជិតJង{3។ -រសិក�aរបស់ Yamazakia and Budy 
(2007) ក ៏បjôញ ��រ¬ ទិន្នផលr�ូវរបស់ កសិករ+នចូលរួមកម្មវិធី FFS Nន-រm �ក់ចុះពីមួយ23ំ 
Í   មួយ 23ំ។ Okoboi et al. (2013) ��លi្វើ-រºយត»្ល�ពី ឥទ្ធិពល ~�កម្មវិធី ®�º.�ឹក�a}្ន�ក 
កសិកម្ម   $តិរបស់.�V�សអ៊ូហ្គង់â (NAADS) ÍYើទិន្នផលដំ�ំ +នរក 9ើញ¬ កម្មវិធី  h�ះ  
Nន  ឥទ្ធិពលតិចតួច�ស់។ -រសិក�a មួយVៀតក ៏រក9ើញ¬ -រផ្តល់ ®�º ផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�ក 
V�ស    កសិកម្ម°.�V�សÄហ�្សង់ទីន Nន ឥទ្ធិពលតិចតួច�ស់ÍYើទិន្នផលទំÿំង +យ ជូរ  
° ទី�ះ (Cerdan-Infanteset al., 2008)។
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\Bង ២៖ លទ្ធផលºយត»្ល�Wយ¸�ើវិធី�r្ត� DD (-រ¸�ៀបiៀបរºងទិន្នផល$ មធ�្យម  
~�½�ុមរង.�s�ឹត្តកម្ម នឹង½�ុមស¹�ប់¸�ៀបiៀប) គណ©Wយ¸�ើកម្មវិធី STATA

ទិន្នផល (គ.ក/ហិក\)

 2008 2011 ឥទ្ធិពល (DD)

½�ុមរង.�s�ឹត្តកម្ម  (n=331) 2098 2309  

½�ុមស¹�ប់¸�ៀបiៀប (n=199) 2306 2505  

-រg�.�¨ល -208 -197 11

P-value 0.074* 0.090* 0.948

ត»្ល�ផលិតកម្មក្នុងមួយហិក\ (មុឺនÝៀល/ហិក\)

½�ុមរង.�s�ឹត្តកម្ម (n=331) 198.6 178.1

½�ុមស¹�ប់¸�ៀបiៀប (n=199) 213.7 201.4

-រg�.�¨ល -15.1 -23.3 -8.2

P-value 0.221 0.059* 0.637

ចំb�ញដុល (មុឺនÝៀល/ហិក\)

½�ុមរង.�s�ឹត្តកម្ម (n=331) 129.1 127.1

½�ុមស¹�ប់¸�ៀបiៀប (n=199) 134.3 141.3

-រg�.�¨ល -5.2 -14.2 -9

P-value 0.621 0.252  0.547
សំ{ល់៖ Nន�រៈសំJន់}្ន�កស្ថិតិ0ប់ពីក��ិត ១០% *; ៥% **; ១% *** 
.�ភព៖ -រគណ©}្អ�កYើអ&្ក�តx�¨�រអនុវត្តWយវិទ����ន CDRI ក្នុង23ំ២០០៨ និង ២០១១

៧. សន្និpqន
ÒើវិនិMគ �mរណៈYើ®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម Nនឥទ្ធិពល��ើនឬតិច $ 

ប�ô មួយ សំJន់�ស់ស¹�ប់អ្នកសិក�a��វ��វ និងអ្នកប&្កើតLលនM+យ។ -រ សិក�a   
h�ះNន Lល<ºយត»្ល�ពីឥទ្ធិពល~�®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្មÍYើ ទិន្នផល r�ូវ 
Wយ¸�ើ វិធី�r្ត� PSM និង DD $មួយនឹងទិន្នន័យអ&្ក�ត x�¨�រ \ម;�ល
 �� បន្ត ប© %ប់ ° 
ក្នុង ៩ភូមិ °កម្ពុ$។ លទ្ធផលសិក�a+នពីវិធី�r្ត� DD បjôញ ¬ ®�ºផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�ក V�ស 
កសិកម្មជះ ឥទ្ធិពលវិជ្ជNនÍYើផលិតXពr�ូវ ° តំបន់ អ&្ក�ត ក្នុងភូមិtំង៩ ប ៉ុÜ្ត�លទ្ធផលh�ះ 
មិន Nន �រៈសំJន់}្ន�កស្ថិតិV�។

-រសិក�ah�ះNនចំណុចé�aយមួយWយ អ&្ក�តx�¨�រ\ម;�ល
�� បន្តប© %ប់��ល 
+នយកមក ̧ �ើ មិន��នÝៀបចំ�ើងស¹�ប់-រºយត»្ល�ផលប ៉ះÿល់~�®�ºផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច �ក 
V�ស កសិកម្ម �ះ V� ប៉ុÜ្ត�NនLល<ចម�្បង សិក�a��វ��វពី��នXព½�ី½� ក្នុង ភូមិtំង ៩។ 
មួយ វិញVៀត Wយ�រសំ�កNនទំហំតូច ដូ&្ន�ះលទ្ធផលសិក�aមិនÄច សន្និâãន$ទូÍ¬ 
®�ºផ�្សព្វផ�aយ ប&្ច�កV�សកសិកម្មជះឥទ្ធិពល��ើនឬតិចប៉ុ�� ÍYើផលិតXពកសិកម្ម�ះ 
�ើយ។ -រផ្តល់ ®�º ផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម°កម្ពុ$Nនទ��ង់��ើនß�បy៉ង ដូ&្ន�ះ 
-រសិក�a បន្តVៀត Wយ¸�ើ សំ�កធំ$ងមុន និងWយពិនិត�្យលំអិតÍ\មទ��ង់ $ក់�ក់  
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នីមួយៗ  ~�-រផ្តល់®�º ផ�្សព្វផ�aយ កសិកម្ម Äចជួយប&្កើតនូវ®�ចក្តីសន្និâãន-ន់��Â�កដ 
និយម និងជ��ើស LលនM+យ ស¹�ប់ §�លំអ-រផ្តល់®�ºផ�្សព្វផ�aយ��លNន��ប់ 
�ើម�្បី  ប&្កើន  ឥទ្ធិពល~�®�ºtំង�ះ។

សរុបមក លទ្ធផលសិក�a��ល¬ ®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្មមិនNនឥទ្ធិពលអ្វី  $ 
ដុំកំភួនh�ះ មិនÄចយកមកអះÄងផ្តល់Mបល់¬ រâãភិ+លគួរ-ត់បន្ថយវិនិMគYើ វិស័យ  
h�ះ +ន�ើយ។ ផ្ទុយÍវិញ រâãភិ+លគួរ.�ឹងg�ងJ �ំង7�មVៀតក្នុង-រWះ��យប�ô 
.�ឈម   សំJន់ៗ �ើម�្បី ]ំុងឲ�្យ®�ºផ�្សព្វផ�aយប&្ច�កV�សកសិកម្ម-ន់��Nនឥទ្ធិពល J�ំង �ើង 
Í  Yើ  ផលិតកម្មr�ូវ។ 
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-៩-

រ f� ��gល h
សiតុ

3ព ̄ យ រង °�ះ សមត្ថ3ព បន�%ំុ  
និង អភិ�លកិច្ច ធនiន ទឹក ក្នុង hង ទ²្ល�)ប

WយបណEិត  à�ម  ផ�� និង oក គឹម ស១ួ

១. Z�ចក្តី \្តើម
១.១. -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ ° .�V�ស កម្ពុ$ និង ° Äង ទh្ល� �ប

កម្ពុ$  $.�V�ស កំពុង អភិវឌ�្ឍ និង +នចូលរួម បំXយ ឧស្ម័ន ផ្ទះ កញ្ចក់ តិចតួច បំផុត ��ល 
បង្ក$ -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ �កល។ ផ្ទុយ Í វិញ .�V�ស កម្ពុ$+ន ទទួល រងផល ប៉ះÿល់ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី -រ g� .�¨ល Ä-ស mតុ Wយ �រ  Xព ½�ី ½� របស់ .�$ ជន និង ជីវXព រស់°��លពឹង 
}្អ�កy៉ងJ�ំង Yើ វិស័យ jយ រង ñ�ះ Wយ �រ ��-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ (Yusuf and 
Francisco 2009)។ បឹង ទh្ល� �ប ��ល $ ទី សម�្បូរ ��ី និង ទឹក ជំនន់ ទh្ល� À� គង្គ��លផ្តល់ ដី ល�្បប់ 
Nន  ជី$តិ 0ក់ Yើ ºល j� Â�ំង អំ,យ ផល ដល់ ផលិត កម្ម កសិកម្ម កំពុង  .�ឈម នឹង ប�ô  
g�  .�¨ល  Ä-សmតុ និង សកម្មXព ខុស ឆ្គង របស់ មនុស�្ស  (ដូច $-រ ក�ង ទំនប ់ºរី អគិ្គសនី-ត់ 
ទh្ល�) $ �ើម ��ល +ន ប៉ះÿល់ ÍYើ របប ជល �r�្ត~� បឹង ទh្ល��ប (Eastham et al. 
2008)។ $ ធម្ម\ តំបន់ ° ជុំ វិញ បឹង ទh្ល��ប ���វ ទឹកជន់ លិច° រដូវ វស�a និង Lក Í វិញ °  
រដូវ  Â�ំង �ើយ  ប&្កើត  +ន $ តំបន់ ��កូឡូសុី មួយ  ��ល Nន ទឹក ផង និង Lក ផង - �យ $   ជីពចរ ~�  
បឹង  ទh្ល��ប និង Äង ទh្ល� À�គង្គ tំង មូល (Keskinen et al. 2012: 10)។

-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ  គួប ផ�្សំ $ មួយនឹង កំហុសក្នុង សកម្មXព អភិវឌ�្ឍន៍®�ដ្ឋកិច្ច ផង 
(-រ  -ប់  បំ��ញ 	� [ើ -រ ក�ង ទំនប់ ºរី អគ្គិសនី -ត់ ទh្ល� $�ើម)  i្វើ ឲ�្យ .�V�ស កម្ពុ$ 
.�ឈម  J�ំង  នឹង ñ�ះ ធម្ម$តិ ដូច $  ទឹក ជំនន់ និង ខ�្យល់ ព�្យុះ  $�ើម។ កំbើន ñ�ះ ធម្ម$តិ 0ប់ 
\ំង ពី ចងុ  ទសវត�្សរ ៍១៩៨០ មក ��ល Nន ទំ©ក់ ទំនង $ មួយ កំbើន សីតុណôXព និង-រ g� .�¨ល 
របប   ទឹក ì្លៀង +ន  ប៉ះÿល់ ដល់ -រ អភិវឌ�្ឍ ®�ដ្ឋកិច្ច° កម្ពុ$។ $ ឧtហរណ៍ ទឹក ជំនន់ក្នុង23ំ 
២០០០ ២០១១ និង  ២០១៣ °\ម ប�្ខ é�ត្ត ជុំ វិញ បឹង ទh្ល��ប $ ñ�ះ ធម្ម$តិ ដ៏ Ä½�ក់ 
បំផុត ក្នុង  .�វត្តិ�r�្ត ថ្មីៗ~� ទឹក ជំនន់°កម្ពុ$  ។

�ើម�្បី P្លើយ តបចំëះ -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ  រâãភិ+ល  ~� s�ះB$�ច½� កម្ពុ$ +ន 
ខិត ខំ  �្វ�ង យល់ និង សិក�a ពី Xព jយ រង ñ�ះ និងសមត្ថXពបន�aំុ  របស់ .�$ ជន �ើម�្បី Ýៀប ចំ 
Lល នM+យ និង }�ន-រ សកម្មXព ទប់ ទល់ នឹង ñ�ះ ¬3ក់h�ះ។ កិច្ច ខិត ខំ tំង �ះ  ដូច $ 
-រប&្កើត កម្មវិធី  សកម្មXព $តិបន�aំុ នឹង -រ g� .�¨ល Ä-សmតុកម្ពុ$  (23ំ ២០០៦) កម្មវិធី 
�កល�្បង  X ព ធន់Í នឹង-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ និង ថ្មីៗ h�ះVៀត រâãភិ+ល+ន អនុម័ត 

១ សូម7្ល�ងអំណរគុណដល់បណEិត បុិច សុé�ម និងក�្ញ Ó� សូâ ~�½�ុម Hatfield ��ល+នជួយដល់-រ
Ýៀបចំអង្គសិ-���¬3ក់ឃុំ និង¬3ក់é�ត្ត។
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}�ន-រ    យុទ្ធ�r�្ត P្លើយតប នឹង-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ កម្ពុ$ ស¹�ប់ 23ំ ២០១៤ ដល់  ២០២៣ 
�ើយ   យុទ្ធ�r�្ត tំងអស់  h�ះ+ន Mង \ម ឯក�រ Lល នM+យ $តិ   ដូច $ យុទ្ធ�r�្ត 
អភិវឌ�្ឍន៍ $តិ យុទ្ធ�r�្ត ចតុÑណ និងLល នM+យ $តិ អភិវឌ�្ឍន៍ e�តង $�ើម។  កិច្ច  
ខិត ខំ     tំងh�ះ សំ< P្លើយ តប ចំëះ ផល ប៉ះÿល់ ~� -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ ° កម្ពុ$ \ម 
រយៈ -រ ប&្កើត វិmន-របន�aំុÍ នឹង-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ  -រ-ត់ បន្ថយ -រ បំXយ ឧស័្មន ផ្ទះ 
កញ្ចក់ និង  -រ អភិវឌ�្ឍ -បូនtប។ វិmន-របន�aំុ��ល +ន អនុវត្តកន្លង មក Nន ដូច$ -រ អភិវឌ�្ឍ 
សមត្ថXព  ��ប័ន -រºយ ត»្ល� Xព jយ រង ñ�ះ សមត្ថXពបន�aំុ និង -រ-ត់ បន្ថយ Åនិភ័យ 
Wយ  >0ត Yើ វិស័យ សំJន់ៗtំងÂ�ំ គឺNន កសិកម្ម ធនmន ទឹក រុ-�.�Nញ់ ជលផល និង  
V�សចរណ៍។

១.២. Lល បំណង និង សំណ�រ ��វ ��វ

Mង \ម -រ សិក�a កន្លង មក និង ½�បខ័ណE ~�  គh�ង -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ និង 
អភិ+ល កិច្ច  ធនmន ទឹក របស់   វិទ����ន បណ្ណុះប�្ខល និង��វ ��វ�ើម�្បី អភិវឌ�្ឍន៍ កម្ពុ$ 
(CDRI) -រ សិក�a h�ះព��yម�្វ�ង យល់ ពី ផល ប៉ះÿល់ ~� -រg� .�¨ល Ä-សmតុ ÍYើ 
ជីវXព  រស់°របស់.�$ ជន ° តំបន់Äងទh្ល��ប និង -របន�aុំ របស់ ពួក ¤�។ �ើម�្បី ស��ច 
Lល    បំណង  Jង Yើ -រសិក�a +ន >0ត Yើ សំណ�រ បី៖

១.  Òើ ផល ប៉ះÿល់ ~� -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ Nន អ្វី ខ្លះ ÍYើជីវXព រស់ ° របស់.�$ជន 
° Äងទh្ល��ប ក្នុង ;�ល បច្ចុប�្បន្ន  និង Í អ©គត?

២.  Òើ  .�$ជន Nន វិmន-រ ដូច À្ត�ច ខ្លះ �ើម�្បីបន�aំុ នឹង-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ និង ផល 
ប៉ះÿល់  មកYើ ជីវXពរស់° របស់ខ្លួន?

៣.  ÒើNន  វិmន -រ អភិ+លកិច្ច ធនmន ទឹក អ្វី ខ្លះ��ល ���វ §� ទ��ង់ �ើម�្បី បង្ក លក្ខណៈ ឲ�្យ   
.�$ ជន Äចបន�aំុ+ន-ន់� �.�®ើរ  Í នឹង -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ និង ផល ប៉ះÿល់ 
មក Yើ ជីវXពរស់° របស់ខ្លួន?

១.៣. ទស�្សនtន~� -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ និង សNសXគ ~� Xព jយ រង ñ�ះ

-រ សិក�a h�ះ +ន ̧ �ើ Â�ស់ ទស�្សនtន  មួយ ចំនួន ��លÿក់ ព័ន្ធ $ មួយ   នឹង-រ g� .�¨ល 
Ä-ស mតុ ដូច $ Xព jយ រង ñ�ះ Xព .�ឈម Xព 2ប់ jយ រង ñ�ះ និង សមត្ថXពបន�aំុ 
$ �ើម។ ½�ុមអន្តររâãភិ+ល ស្តីពី -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ (IPCC 2001: 982-996) ក្នុង 
23ំ២០០១ +ន កំណត់ និយម ន័យÿក�្យ  Xព jយ  រង ñ�ះ    ¬  "$ ក��ិត  ��ល .�ព័ន្ធ �មួយ 
Äច ឬ មិន Äច  ទប់ ទល់  ចំëះ ផល ប៉ះÿល់ ~� -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ  ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ Xព jយ រង 
ñ�ះ~� .�ព័ន្ធ �មួយ Nន  ទំ©ក់ ទំនង$ មួយនឹងទំហំនិង លក្ខណៈ~� Xព .�ឈម   Xព 2ប់ 
jយ រង ñ�ះ និង សមត្ថXពបន�aំុ របស់ .�ព័ន្ធ �ះ"។ Xព  .�ឈម គឺ $  "ក��ិត ��ល .�ព័ន្ធ 
�  មួយ  ���វ .�ឈម មុខ ចំëះ -រ g� .�¨ល  Ä-សmតុ "។ Xព 2ប់ jយ រង ñ�ះ គឺ $ " ក��ិត 
��ល .�ព័ន្ធ � មួយ ទទួល រង  ផល ប៉ះÿល់ ល្អ ឬ Ä½�ក់ ពី -រ  g� .�¨ល Ä-សmតុ"។ ចំT�កឯ 
សមត្ថXពបន�aុំ គឺ $ " សមត្ថXព  ��ល .�ព័ន្ធ � មួយ Äច ស��ប ខ្លួន $ មួយ  នឹង-រg� .�¨ល 
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Ä-សmតុ (Bប់ tំង  -រ g� .�¨ល mតុ Ä-ស  និងXព ធ្ងន់ ធ្ងររបស់ºផង ) �ើម�្បី  ជំនះ Yើ ផល 
វិ+ក ~� -រ g� .�¨ល Ä-ស mតុ"។

Mង \ម និយម ន័យ Jង Yើ  Oើ .�ព័ន្ធ � មួយ Nន Xព .�ឈម  និង Xព 2ប់ jយ រង 
ñ�ះ   ខ្ពស់ និង  Nន សមត្ថXពបន�aំុ tប ¤� Äច សន្និâãន ¬ .�ព័ន្ធ �ះNន Xព jយ រង ñ�ះ 
ខ្ពស់។ ម��៉ង Vៀត ស¹�ប់ .�ព័ន្ធ ពីរ  ��លNន Xព .�ឈមនឹង Xព 2ប់ jយ រង ñ�ះ  ក��ិត 
®្មើ {3 Oើ .�ព័ន្ធ � Nន សមត្ថXពបន�aំុ ខ្ពស់ .�ព័ន្ធ �ះ Nន Xព jយ រង ñ�ះ tប។ សូម Àើល  
រូបXព  ១ ��ល Äច ពន�្យល់ ពី -រ សន្និâãន h�ះ។

រូបXព ១៖ ទំ©ក់ ទំនងរºង សNសXគ ��្ស�ងៗ ~� Xព jយ រង ñ�ះ

Xព 2ប់ jយ រង ñ�ះ

Xព .�ឈម Xព jយ រង ñ�ះ

ស-0នុពល ~� -រ ប៉ះÿល់ សមត្ថXពបន�aំុ

២. វិធី)��្ត  ?�វ @�វ
-រ សិក�a h�ះ +ន ̧ �ើÂ�ស់  វិធី �r�្ត ��វ ��វ Wយ Nន -រ ចូល រួម �ើម�្បី  Yើក ទឹក ចិត្ត  

អ្នក   ចូល រួម ក្នុង ដំbើរ -រ  ��វ ��វ ¬3ក់ មូលâãន ក្នុង é�ត្ត Lល < tំង បីគឺ កំពង់ 23ំង ëធិ៍�ត់ 
និង កំពង់ ធំ ��ល ស្ថិត ° ជុំ វិញ បឹង  ទh្ល��ប ឲ�្យមក ចូល រួម y៉ង សកម្មក្នុង -រ ផ្តល់ ទិន្ន ន័យ ß�ប 
គុណXព �ើម�្បី P្លើយតបនឹង សំណ �រ ��វ ��វtំង   បី Jង Yើ។ ទិន្នន័យ ß�បគុណXព សំJន់ៗ  
+ន .�មូល យក ពី អ្នក ចូល រួម ¬3ក់ é�ត្ត (ម6្ត�ីជំ©ញ ជុំ វិញ �� é�ត្ត) និង ¬3ក់ មូលâãន ភូមិ ឃុំ 
(កសិករ x�� ប��ៀន ½�ុម .�ឹក�a r�ុក ឃុំ សj ្កត់) \ម រយៈ សិ-��� ¬3ក់ ឃុំ និង ¬3ក់é�ត្ត ° 
\ម  é�ត្ត  Lល < tំង បី។

សិ-��� ពិñ�ះ M បល់ ¬3ក់ ឃុំ និង ¬3ក់ é�ត្ត +ន  ចង  ½�ង  ទិន្នន័យ  ស្តី ពី Xព  .�ឈម  
Xព  2ប់ jយ រង ñ�ះ និង សមត្ថXពបន�aំុ (ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម ធនmន ធម្ម$តិ និង  ��âã រច© 
សម្ព័ន្ធ) ស¹�ប់ é�ត្តtំង បីJងYើ។ ក្នុង ដំbើរ-រ វិXគ ½�ុម -រ jរ+ន .�មូល ទិន្នន័យ ¬3ក់ 
ឃុំ រួច �ើយ យក Í ពិXក�a  និងºយត»្ល�° ក្នុង សិ-��� ពិñ�ះ Mបល់ ¬3ក់ é�ត្តបន្តVៀត 
��ល  Nន ម6្ត�ី ជំ©ញ  é�ត្ត និង r�ុក មក ចូល រួម ពិXក�a និង ផ្តល់ Mបល់។
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៣. លទ្ធផល 
៣.១. -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ៖ និ©3-រ និង ផល ប៉ះ ÿល់

é�ត្ត កំពង់ ធំ
រូប Xព ២៖ .�ì�ទនិង ទំហំ~� -រ ខូចJត ប�្ខល មក ពីñ�ះ ធម្ម$តិ ក្នុង é�ត្ត កំពង់ ធំ

 

é�ត្ត កំពង់ ធំ Nន  ៨ r�ុក និង Nន ស្ទឹង សំJន់ៗ  ៣ ��លហូរ ចូល Í ក្នុង បឹង ទh្ល��ប គ ឺ  
ស្ទឹង ��ន ស្ទឹង p%ង និង ស្ទឹង ជីនិត។ កិច្ច ពិñ�ះ Mបល់ ¬3ក់ ឃុំនិង ¬3ក់é�ត្ត +ន >0ត Yើ .�វត្តិ 
~� ñ�ះ ធម្ម$តិ 0ប់ \ំង ពី23ំ ១៩៦០ រហូត ដល់ ;�ល បច្ចុប�្បន្ន ។ ñ�ះ ធម្ម$តិ��ល :ើត�ើង 
ញឹក ]ប់ $ង ¤� គឺNន  ទឹក ជំនន់ ខ�្យល់  ព�្យុះ និង Xព Bំង ស្ងួត។ ក្នុង ប៉ុ©|ន ទសវត�្ស រ៍ចុង Æ�យ h�ះ 
Nន  +តុភូត  ខ�្យល់ ព�្យុះ ផ្គររន្ទះ ទឹក ជំនន់ ញឹក]ប់    -រg� .�¨ល រដូវ ì្លៀង m�ក់ដូច $ រដូវ វស�a 0ប់ 
�្តើម  យឺត និង ជំងឺBតត�?ត $�ើម។ .�$ ជន+ន ជួប .�ទះ ទឹក ជំនន់ និង ផ្គររន្ទះ ញឹក ]ប់ $ង មុន 
��ល  ប�្ខល ឲ�្យ ខូចJត ផ្ទះ សំß�ង ផលដំ�ំ  r�ូវ និង ��âãរច© សម្ព័ន្ធ ជន បទ ��្ស�ង ៗ ។

ñ�ះ ធម្ម$តិ ដូច ÝៀបBប់ Jង Yើ +ន  ប៉ះÿល់  ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ ផលិតកម្មកសិកម្ម $ ពិ®�ស  
ដំ�ំ r�ូវ ផលិតកម្ម សត្វ និង ធនmន ធម្ម$តិក្នុង é�ត្ត។ កំbើន  .�$ជន $ សN dធ មួយ  
Vៀត  មក Yើ.�ព័ន្ធ ��កូ ឡូសុី ដូច $  -រ -ប់ ប�ំ�ញ 	� [ើ ��ល $ -របំ��ញដល់ ទី ជ��ក 
ជីវច��ុះផង��រ។ ជំងឺ Bតត�?តÆ�យ ;�ល ទឹក ជំនន់ គ ឺ$ ប�ô ធំ មួយ Vៀត។ -រ សិក�a +ន រក 
9ើញ ¬ Wយ �រ  Xព ½�ី  ½� និងកង្វះ Jត .�ព័ន្ធ ទឹក ��តនិង អ©ម័យ�ះ .�$ជន ពុំ Nន 
លទ្ធXព  និង វិmន-រ x�ប់ @�ន់ �ើម�្បី បj ្ករនិង ព�� +ល  ជំងឺ�ើយ។ ñ�ះ ធម្ម$តិ +ន  ប៉ះÿល់ 
ដល់ សុខXព មនុស�្សនិងសត្វចិញ្ចឹម។  ប�ô ñ�ះ ធម្ម$តិ និង -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ +ន 
ប៉ះÿល់ $ ទូ Í  Yើ  ជីវXពរស់° និង សុខNលXព .�$ជន។
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កិច្ច ពិXក�a ក្នុង សិ-��� ¬3ក់ឃុំ +នបjôញ ¬ r�ុក ស�្ខន់ និង r�ុក+Bយណ៍   
Nន  Xព .�ឈម នឹង -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ J�ំង $ង ¤�  °ក្នុងé�ត្ត។  °  r�ុក ស�្ខន់ Nន 
ñ�ះ ធម្ម$តិ បីy៉ង គឺខ�្យល់ ព�្យុះ និង រន្ទះ  ទឹក ជំនន់   និង ជំងឺBតត�?ត ។  ° r�ុក +Bយណ៍ ñ�ះ 
ទឹក  ជំនន់ NនXពធ្ងន់ ធ្ងរ $ង¤�  ក្នុង ចំ,ម ñ�ះ ធម្ម$តិ ដូច +ន Ýៀប Bប់ Jង Yើ។ ចំT�ក ឯ 
r�ុក  tំង ៦ ��្ស�ង Vៀត  ក៏ Nន ñ�ះ ធម្ម$តិ ��រ ប៉ុÜ្ត� Nន សXព ធូរ ��ល $ង ។

é�ត្ត ëធិ៍�ត់ 
រូប Xព ៣៖ .�ì�ទនិង ទំហំ~� -រ ខូចJត ប�្ខល មក ពីñ�ះ ធម្ម$តិ ក្នុង é�ត្ត ëធិ៍�ត់

é�ត្តëធិ៍ �ត់  Nន ៦ r�ុក។ .�វត្តិ ñ�ះ ធម្ម$តិ��ល ¤� Äច ° 0ំ +ន Nន \ំង ពី 23ំ 
១៩៥៨ មក °;�ល Nន ទឹក ជំនន់ដ៏ ធំ មួយ��ល +ន ប៉ះÿល់ y៉ង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ ឃុំ \លូ ក្នុង r�ុក 
+-ន។ é�ត្ត h�ះ+ន ជួបñ�ះ ធម្ម$តិ ធំៗ និង -ន់ �� ញឹក ]ប់ ក្នុង ទសវត�្ស រ៍ចុង Æ�យ h�ះ ដូច 
$ ទឹក ជំនន់ ខ�្យល់ ព�្យុះ  រន្ទះ Xព Bំង ស្ងួត  និង ជំងឺBតត�?ត ដល់មនុស�្ស និង សត្វចិញ្វឹម។ ក្នុង ចំ,ម 
ñ�ះ ធម្ម$តិ tំង អស់ h�ះ  ¤�  Bយ-រណ៍ ¬ ទឹក ជំនន់Nន ឥទ្ធិពល Ä½�ក់ $ង ¤� WយºNន 
ក��ិត -ន់ �� ធំ និង Nន រយៈ ;�ល .�ង $ង មុន។ r��ៀង {3 h�ះ ��រ Xព Bំង ស្ងួត  +នបំ��ញ  
ផល ដំ�ំធ្ងន់ធ្ងរ។ ជួន-លNន:ើត ñ�ះ ទឹក ជំនន់ផង និង ជួបXព Bំង ស្ង ួតផង ក្នុង 23ំ��មួយ។  
¤� Bយ -រ ណ៍Vៀត¬ Nន-រ+ត់បង់ជីវិតមនុស�្ស  -ន់ �� ��ើន Wយ �រ រន្ទះ +ញ់ Oើ ̧ �ៀប 
iៀប $ មួយ នឹងទសវត�្ស រ៍១៩៥០។

r�ុក កb្ណៀ ង  Nន Xព .�ឈម នឹង ទឹក ជំនន់ J�ំង $ង ¤�។ -រ សិក�a +ន កត់ Ö� ¬ ជំងឺ  
Bតត�?ត ក្នុង r�ុក h�ះ Æ�យ ;�ល ទឹក ជំនន់  :ើតNនy៉ង ��ើន ចំT�កឯ Xព Bំង ស្ងួត និង សត្វ  
ចT�Bតត�?ត  ស្ថិត° លំâប់  Y�ខÝៀង ទី២ និង  ទី ៣ ~� -រ បំ��ញWយ ñ�ះ ធម្ម$តិ (រូប Xព   
២)។ ប© %ប់ ពី r�ុកកb្ណៀងមក  r�ុក +-ន ក ៏ m�ប់ ទទួល រង ñ�ះ  Wយ �រ   ទឹក  ជំនន់  ញឹក ]ប់ 
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��រ។  ¤� +៉ន់ �|ន ¬  ទឹក ជំនន់$ ñ�ះ ធំ $ង ¤� ប©%ប់ មក  គ ឺ Xព Bំង ស្ងួត ��ល +ន  :ើត  �ើង  
ក្នុង r�ុកtំង អស់�ះ។  r�ុក½�គរ ស្ថិត°លំâប់ Y�ខ Ýៀង ទី ៣ ប ៉ុÜ្ត� ½�ុម -រjរ មិន tន់ +ន 
សិក�a លំអិត ° ទី �ះ  V�។

សហគមន៍ tំង lយ +ន យល់ r�ប {3 ¬ ñ�ះ ធម្ម$តិ ដូច +ន Ýៀប Bប់ Jង Yើ  Äច Nន 
សXព ធ្ងន់ ធ្ងរ និង ញឹក ]ប់ $ង មុន 7�ម Vៀត °;�លអ©គត។ .�ព័ន្ធ ទឹក ស្ទឹង -ន់ �� កក Bក់ 
ប�្ខល ឲ�្យ Nនទឹក ជំនន់ -ន់ �� ធំ និង កង្វះ Jត ទឹក ក្នុង រដូវ Â�ំង -ន់ ��ធ្ងន់ធ្ងរ Wយ�រ កំbើន 
សីតុណôXព  ��ល Äច ជះឥទ្ធិពល ដល់ -រ   g� .�¨ល ក��ិតនិងបរិNណទឹកì្លៀង �ើយ°ទីបំផុត 
ជះឥទ្ធិពល-ន់ �� Ä½�ក់ÍYើ ជីវXពរស់° របស់   .�$ជន។ 

é�ត្ត កំពង់ 23ំង

é�ត្ត កំពង់ 23ំង Nន r�ុក ចំនួន  ៨។ ¤�  0ំ +ន ¬ ñ�ះ ធម្ម$តិ ក្នុង é�ត្ត h�ះ :ើត Nន \ំង ពី 
23ំ ១៩៥០ °;�ល ��លទឹក ទh្ល� �ប+ន ជន់ លិច ផ្លូវ $តិ Y�ខ ៥។ -ល ,ះ r�ុក ° ជិត  ដង  
ទh្ល�  សុទ្ធ �� ទទួល រង ñ�ះ ដូច $ r�ុក កំពង់ ��lច រ�O្អៀរ បរិបូរ កំពង់ _�ង និង ជល គីរី $ 
�ើម។ ទឹក ជំនន់ ក ៏+ន i្វើ ឲ�្យ ខូច Jត ផ្លូវ ថ្នល់ r�ូវ ��âãរច© សម្ព័ន្ធ ¦�ច r�ព និង ប៉ះÿល់ ដល់ 
សុខXព  ផង ��រ។

Oើ ̧ �ៀប iៀប នឹង ៥០ 23ំ មុន ñ�ះ ធម្ម$តិ  ដូច $  ទឹក ជំនន់ ខ�្យល់ ព�្យុះ រន្ទះ និង Xព Bំង 
ស្ងួត និង ជំងឺBតត�?តYើ មនុស�្សនិងសត្វចិញ្ចឹម Nន សXព ធ្ងន់ ធ្ងរ និង ញឹក ]ប់$ង (®្ទើ រ�� Bល់ 
23ំ) 0ប់ \ំង ពី 23ំ ២០០០  ដល់  ២០១៣ h�ះ។  .�$ ជន y ទឹក ជំនន់ ¬ ជំនន់ ភ្នំ និង ជំនន់ ទh្ល�។ 
.�$ ជន កត់ សំ{ល់ ¬ រដូវ វស�a +ន0ប់ �្តើម Nនì្លៀង m�ក់ យឺត ;�ល .�$�ល  ១ =� �ើយ រដូវ 
រំ�ើយក្នុង23ំ ខ្លះ _�ង NនXពរjរ។

រូបXព ៤៖ .�ì�ទនិង ទំហំ ~� -រ ខូច Jត ប�្ខល មកពី ñ�ះ ធម្ម$តិ ក្នុង é�ត្ត កំពង់23ំង 
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ប�ôនិងសកម្មXព មួយ ចំនួន Äច 0ត់ បញ្ចូល ¬ +ន ចូល រួម បង្ក -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ 
ដូច $ កំbើន .�$ ជន��ល+ន i្វើ ឲ�្យ Nន កំbើន ត���វ -រ $ទូÍ $�ើម។ -រ -ប់ [ើ�ើម�្បី 
i្វើ =�ឿងសjôរឹម ផ្ទះ សំß�ង i្វើ អុស  ធ�្យូង ក្នុង ¼�ង់§�យ ធំ និង-រផ្តល់ 	� សម�្បtន ®�ដ្ឋកិច្ច +ន  
i្វើឲ�្យ+ត់ បង់ 	� [ើ��ល $ .�ភព r�ូប យក ឧស័្មន -បូនពី បរិy-ស និង+ន បI្ច�ញ ឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់Íក្នុងបរិy-ស7�មVៀត។ -រ +ត់ បង់ 	�[ើ +ន i្វើ  ឲ�្យ  សំណឹក :ើន  �ើង ° 
ទី ជ¹�ល  និង កំណក +ត ស្ទឹង -ន់ �� :ើន �ើង ��រ $��តុ i្វើ ឲ�្យ Nន ទឹក ជំនន់ 2ប់ រហ័ស ក្នុង 
រដូវ វស�a និង-រ ខ�្សត់ ទឹក ក្នុង រដូវ Â�ំង។ .�$ ជន ជួប .�ទះ Xព Bំង ស្ងួត ®្ទើរ �� Bល់ ពីរ 23ំ  ម្តង។  
Xព Bំង  ស្ងួត ប�្ខល ឲ�្យ ខូច Jត ដំ�ំ របស់  .�$ ជន °\មកÜ្ល�ង��ល ពុំ Nន .�ព័ន្ធ mB�r�្ត  
x�ប់ @�ន់។

r�ុក ជលគីរី ទទួលចំ�ត់¬3ក់ $r�ុកjយរង ñ�ះ Wយ�រ ទឹក ជំនន់ J�ំង $ង ¤�។ 
ប©%ប់  មក   r�ុក�មគ្គីNនជ័យ ទឹក ផុស និងរ�O្អៀរ ក៏¤� 0ត់ ទុក$ r�ុក .�ឈម នឹង ទឹក ជំនន់ 
និង Xព Bំង  ស្ងួត��រ  (រូបXព ៤)។

៣.២. សមត្ថXពបន�aំុ

កន្លងមក Nន យន្ត-រ មួយ ចំនួន��ល¤� +ន អនុវត្ត ក្នុង -របន�aំុÍ នឹង -រ g� .�¨ល 
Ä-ស mតុ។ យន្ត-រដ ៏ សំJន់ $ង ¤�គឺ  គណៈកN|ធិ-រ x�ប់ x�ង ñ�ះ មហន្តBយ ��ល Nន 
° x�ប់ លំâប់ ¬3ក់ \ំង ពី ¬3ក់$តិ  រហូត  ដល់ ¬3ក់  ភូមិ។ គណៈកN|ធិ-រ h�ះ à�ក &�ញ $  ៤ }្ន�ក  
~�  -រ ទទួល ខុស ���វ គឺNន៖ }្ន�ក .�មូល ព័ត៌Nន }្ន�កជួយសa��ះ ប© %ន់ }្ន�ក�� អj �ស ថវិ- 
និង  }្ន�ក សុខXព។ គណៈកN|ធិ-រ h�ះ �ើរ តួ©ទី សំJន់ �ស់ ក្នុង -រ Wះ ��យ ប�ôñ�ះ 
ធម្ម$តិ ©© °ក្នុង é�ត្ត  ក្នុង -រtក់ទង  -រផ្តល់ ព័ត៌Nន -រr�ង់ ស្ថិតិ ខូចJតនិង+ត់បង់ និង 
-រ  i្វើ }�ន-រ ជួយសa��ះ។ គណៈកN|ធិ-រ x�ប់x�ងñ�ះមហន្តBយ °¬3ក់   ភូមិ   i្វើ ®�ចក្តី 
Bយ-រណ៍Í ¬3ក់ Yើ $ បន្ត ប©%ប់ អំពី ទំហំ ~� -រ ខូចJត ក ៏ដូច $ត���វ-រ របស់ សហគមន៍។ 
គណៈកN|ធិ-រ h�ះ ក ៏ ជួយ ផ�្សព្វ ផ�aយព័ត៌Nននិងជូនដំណឹង$មុនបន្ត ស្តីពី ñ�ះ ធម្ម$តិ \ម  
រយៈ-រ ផ�្សព្វ ផ�aយ �%ល់ Nត់ស្តី ពី កម្ពស់ ទឹកស្ទឹងនិងទh្ល� បរិNណក��ិតទឹក ì្លៀង ខ�្យល់ ព�្យុះ និង 
ទឹក  ជំនន់  $�ើម ��ល .�-ស�ើង Wយ½�សួង ធនmន ទឹក  និង ឧតុនិយម �ើម�្បីឲ�្យ .�$ជន 
+ន  ដឹង$មុន។ ក្នុង ករណី ធ្ងន់ ធ្ងរ គ ឺ Nន ជំនួយ ពី រâãភិ+ល -ក+ទ ½�ហម កម្ពុ$ និង អង្គ-រ មិន 
��ន រâãភិ+ល �ើយ គណៈកN|ធិ-រ x�ប់ x�ង ñ�ះ មហន្តBយចុះÍ i្វើ-រ $ មួយ ½�ុម .�ឹក�a ឃុំ 
សj្កត់ �ើម�្បីÝៀប ចំ ß�ង à�ក ជំនួយសa��ះប©%ន់។

ប�្ខ មន្ទីរ ជំ©ញ ក្នុងé�ត្ត  ក៏ �ើរ តួ©ទី សំJន់ ��រ ក្នុង -រ ជួយ .�$ ជន រង ñ�ះ Wយ  
ñ�ះ ធម្ម$តិ ដូច $ -រផ្តល់ N៉សុីន បូម ទឹកសa��ះដំ�ំr�ូវ°;�ល Bំង ស្ងួត -រផ្តល់ ពូជ 
Æ�យ   ;�ល ទឹក ជំនន់ និង -រ   ជួស  ជុល  ��âãរច© សម្ព័ន្ធ ជន បទ ��្ស�ង Vៀត។ ° \ម é�ត្ត នីមួយ ៗ  
Nន  ��នីយ៍ ºស់ ក��ិតកម្ពស់ ទឹក ì្លៀង និង  ឧតុនិយម  និង ºស់ កម្ពស់ ទឹក ស្ទឹង ។ ទិន្នន័យ tំង អស់ 
h�ះ .�មូល បញ្ជូន Íឲ�្យ ½�សួងធនmនទឹក និង ឧតុនិយម �ើម�្បី តម្កល់ទុក សិក�aវិXគ និងi្វើ-រ 
ផ�្សព្វ  ផ�aយ។

° \ម ភូមិ ឃុំ r�ុក និង é�ត្ត  សុទ្ធ �� Nន-រប&្កើតនូវ ទីទួល សុវត្ថិXព ស¹�ប់ ទទួល ជន 
រង  ñ�ះ ��ល ជh្លៀស មកWយ �រ ទឹក ជំនន់។ ទី ទួល សុវត្ថិXព tំង �ះ Nន ដូច $ ទី វត្ត ÄBម 
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�� Ýៀន $�ើម។ ½�ុម .�ឹក�a ឃុំ សj្កត់ ចូលរួមi្វើ -រ $ មួយគណៈកN|ធិ-រ x�ប់ x�ង ñ�ះ 
មហន្តBយ �ើម�្បី ជួយ Wះ ��យ ប�ô ប© %ន់ៗរបស់ សហគមន៍ក្នុង;�លដំបូងបង ្អស់ °មុន ;�ល 
Jង -ក+ទ ½�ហម ចុះ Í ដល់។

$ ទូÍ ° x�ប់ .�ព័ន្ធ mB�r�្ត   ��ងNនសហគមន៍កសិករ ̧ �ើ Â�ស់ ទឹក (សកបទ) $ 
អ្នក  x�ប់x�ងនិងដំbើរ-រ  ß�ង à�ក ទឹក ¦�ច r�ព។ សកបទ ក ៏ �ើរ តួ©ទី សំJន់ ��រ ក្នុង -រជួយ  
.�មូល  ទិន្នន័យ កម្ពស់ ទឹក ក្នុង Äង .�ព័ន្ធ mB�r�្ត ។ ប៉ុÜ្ត� សមត្ថXព ជំ©ញ និង ប&្ច�កV�ស 
របស់    សហគមន៍ ° Nនក��ិត និង មិន Äច P្លើយ តប tន់ ;�ល 
��°;�ល Nន ñ�ះ ធម្ម$តិ 
:ើត  �ើង  �ះV�។ -រ សិក�a +ន រក 9ើញ ¬ Nន ក\ 0 បី ��ល $ ប�ô .�ឈម ក្នុង -របន�aំុ នឹង 
-រ   g� .�¨ល Ä-សmតុ ° ¬3ក់ មូលâãនគឺ ក\ 0 សង្គម ®�ដ្ឋកិច្ច និង អភិ+ល កិច្ច ។

 Xព ½�ី ½� គឺ $ ប�ô សង្គម   y៉ង ធំ �ើយ សហគមន៍ មិន Nន លទ្ធXព និង ធនmន  x�ប់ 
@�ន់ �ើម�្បី Wះ ��យ ប�ôប�្ខល មក ពី ñ�ះ ធម្ម$តិ�ះV�។ Wយ -រលូត �ស់ ®�ដ្ឋកិច្ច 
មូលâãន  ° Nន ក��ិត ដូ&្ន�ះ ថវិ- ក៏°ខ្វះJតស¹�ប់ ជួស ជុល ��âãរច© សម្ព័ន្ធ ប��ើ-រ 
អភិវឌ�្ឍន៍  ®�ដ្ឋកិច្ច  ប�្ខល ឲ�្យ   ផ្លូវ ថ្នល់���វ ខូចJត .�ព័ន្ធ m B�r�្ត0ស់¼�ុឌ ̈ �ម  មិន Äច ស្តុក 
ទឹក  ស¹�ប់ ̧ �ើ Â�ស់ក្នុង រដូវ Â�ំង +ន ��ើនV�។ .�$ ជន ខ្វះ -រjរ i្វើ i្វើ ឲ�្យ NនXពខ្វះ Jត 
ក្នុង  ជីវXព  រស់°.�0ំ Ó្ង�។ x�¨�រ ½�ី½�  ខ្វះ Jត ថវិ- និង សN Fរៈផលិតកម្ម កសិកម្ម �ើម�្បី �0រ 
ជីវXព Æ�យ ;�ល ñ�ះ ធម្ម$តិ :ើត �ើង។ ចំT�ក ក\ 0 អភិ+លកិច្ច និង -រ x�ប់ x�ង  វិញ ថ្វី 
ត�្បិត  °  x�ប់ លំâប់ ¬3ក់~� រដ្ឋ+ល មូលâãន  ��ងNន គណៈកN|ធិ-រ x�ប់ x�ង ñ�ះ មហន្តBយក្តី 
ក៏  °  �� មិន tន់ Nន យន្ត-រនិង }�ន-រដ៏ Nន .�សិទ្ធXព  �ើម�្បី Wះ ��យប�ô ទឹកជំនន់ ñ�ះ 
Bំង ស្ងួត និង សុខXព មនុស�្សនិងសត្វចិញ្ចឹម ក្នុង បរិបទ ~� -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ និង ñ�ះ 
ធម្ម$តិ  ញឹក  ]ប់h�ះV�។ ម��៉ង Vៀត ��ប័ន ជំ©ញក ៏° មិន tន់ +ន សហ-រ {3 ល្អ ��ល បង្ក 
ឧបសគ្គ ដល់  -រ  �0 រជីវXពរស់°របស់   .�$ ជន Æ�យ ;�ល ជួប ñ�ះ ធម្ម$តិ។

៣.៣. វិ+ក ចំëះ អភិ+ល កិច្ច ធនmន ទឹក

-រ សិក�a ខិត ខំ �្វ�ង យល់ ពី យន្ត-រ និង ត���វ-រ របស់ សហគមន៍ ក្នុង -រ ព)�ឹង សមត្ថXព 
បន�aំុÍនឹង-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ ° ក្នុង é�ត្ត tំង បីគឺ  កំពង់ ធំ ëធិ៍ �ត់ និង កំពង់ 23ំង។ 
សNជិក សហគមន៍ ��ល +ន ចូលរួម °ក្នុង -រ សិក�a h�ះ Xគ ��ើន���វ -រ7�មVៀតនូវ -រ ផ�្សព្វ 
ផ�aយ   ស្តីពី -រ ព)�ឹង សមត្ថXពបន�aំុÍនឹង-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ  $ ពិ®�ស  -រព)�ឹង -រ 
x�ប់ x�ង  ទឹក និង .�ព័ន្ធ mB�r�្ត° \ម សហគមន៍។  កិច្ច សហ-រ ល្អ រºង��ប័នរâãភិ+ល 
និង អង្គ-រមិន��ន រâãភិ+ល  0ំ +ច់បំផុត �ើម�្បី ប&្កើន .�សិទ្ធXព  ក្នុង-រជួយ ក�ង }�ន-រ 
យុទ្ធ�r�្ត និង អនុវត្ត}�ន-រ �ះ ឲ�្យ +ន Gគជ័យ។

-រ ផ្តល់ ®�º �mរណៈ  និង ��âãរច© សម្ព័ន្ធ ជន បទ ដូច$ គម©គមន៍ សុខXព -រ 
សិក�a  អប់រំ និង mB�r�្ត កសិកម្ម គឺ$ ®�º ដ៏0ំ +ច់ �ើម�្បី ព)�ឹង សមត្ថXពបន�aំុÍនឹង-រ g� 
.�¨ល  Ä-សmតុ។ រច©សម្ព័ន្ធ សហគមន៍Nន ��ប់ ដូច $ សកបទ $�ើម Äច ជួយ ព)�ឹង -រ 
ß�ង  à�ក ទឹក ¦�ច r�ព  កសិកម្ម+ន  ប៉ុÜ្ត� សហគមន៍ tំង �ះ ���វ -រ ជំនួយប&្ច�កV�ស និង ថវិ- 
�ើម�្បី អនុវត្ត កចិ្ច-រ tំងh�ះឲ�្យ Nន .�សិទ្ធXព ខ្ពស់។
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ម��៉ង Vៀត ផលប ៉ះÿល់ ~� -រ g� .�¨ល Ä-ស mតុNនក��ិតនិងលក្ខណៈខុសៗ {3  ពី 
ឃុំ ឬ r�ុក  មួយ  Í ឃុំឬr�ុក មួយ Vៀត ក៏ដូច$ពីé�ត្តមួយÍé�ត្តមួយVៀត។ គណៈកN|ធិ-រ 
x�ប់ x�ង  ñ�ះ មហន្តBយ ¬3ក់ មូលâãន ���វ ដឹង ពី Xព .�ឈម របស់ មូលâãន ខ្លួន ចំëះ ទឹក ជំនន់ 
ខ�្យល់ ព�្យុះ រន្ទះ+ញ់ ឬ Xព Bំង ស្ងួត �ើម�្បី 8�ៀម លក្ខណៈ ក្នុង-រtក់ទង$មួយ ¬3ក់ Yើ និងi្វើ 
}�ន-រ8�ៀម ទុក  $  មុន។

យន្ត-រ មួយ Vៀត �ើម�្បីបន�aំុ Íនឹង-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ គឺ -រ ��ស់ ប្តូរ ទN �ប់ âំ 
ដុះ និង -រ¸�ើÂ�ស់ ពូជ ដំ�ំ��លធន់ នឹង Ä-សmតុ g� .�¨ល J�ំង។ �ើម�្បី អនុវត្ត យន្ត-រ h�ះ 
រâãភិ+ល ���វ ផ្តល់ ®�º ផ�្សព្វ ផ�aយ កសិកម្ម ឲ�្យ +ន ទូលំ ទូ�យដល់ កសិករ �ើម�្បី �ក ល�្បង និង 
ប�3ក់ ពី វិធី �r�្ត  âំ ដុះ -រ សន�្សំ សំX� ទឹក និង  -ល បរិ&្ឆ�ទ ~�-រâំដុះß�បថ្មី ��ល ធន់ Íនឹង 
-រ g� .�¨ល Ä-សmតុ។ សកបទ ���វ -រ ព័ត៌Nន ស្តី ពី និ©3-រ ~�-រ g� .�¨ល របប ជល�r�្ត 
°\មស្ទឹង និង .�ព័ន្ធ mB�r�្ត ��ល ខ្លួន x�ប់ x�ង �ើម�្បី jយ r�ួល i្វើ }�ន-រ ß�ង à�ក ទឹក 
¦�ចr�ព។

៤. Z�ចក្តី សន្និpqន និង អនុ)សន៍
-រ សិក�a h�ះ +ន ចង ½�ង .�វត្តិ~� ñ�ះ ធម្ម$តិ °ក្នុង é�ត្ត Lល < tំង បីគឺ  កំពង់ ធំ 

ëធិ៍ �ត ់ នងិកពំង ់23ំង WយNន-រ ß�ង à�ក ទហំ ំ~� -រ ខចូ Jត Í\ម r�កុ នមីយួៗ 0ប់  \ំង  
ព ី23 ំ១៩៥០ ដល ់ ២០១៣។ -រសកិ�a បjôញ ¬ Nន ñ�ះ ធម្ម$ត ិធំៗ  បនួ ß�ប ��ល +ន :ើត�ើង 
° ក្នុង é�ត្តtំងបីគឺ៖ ទឹក ជំនន់ XពBំង ស្ងួត ខ�្យល់ ព�្យុះនិងរន្ទះ និងជំង ឺBតត�?តដល់ មនុស�្សនិង 
សត្វ ចិញ្ចឹម។ ទឹក ជំនន់¤� 0ត់ ទុកº¬ $ ñ�ះ ធម្ម$តិ :ើត Nន ញឹក ]ប់ និង Nន ទំហំ ខូច Jត ធំ  
$ង ¤� បង្អស់ ក្នុង ច,ំម ñ�ះ ធម្ម$តិ tំង បួន .�ì�ទ រីឯXព Bំង ស្ងួត $ ñ�ះ ធម្ម$តិ ធំ ទី២។ 
ñ�ះ ធម្ម$តិ ទឹក ជំនន់ ខ�្យល់ ព�្យុះ និង Xព Bំង ស្ងួត +ន :ើត  Nន-ន់��ញឹក ]ប់ �ើង និង Nន  
ទំហំ ខូចJត -ន់ �� ធំ។  ñ�ះ ធម្ម$តិ :ើតNន ®្ទើរ �� Ýៀង Bល់ 23ំ  $ ពិ®�ស ក្នុង ទសវត�្សរ៍ ចុង  
Æ�យ  h�ះ (Yើក _�ង �� 23ំ២០០៣ និង  ២០០៨)។ Oើ }្អ�ក Yើ និ©3-រ កំbើនh�ះ  ñ�ះ 
ធម្ម$តិ    Äច -ន់ �� ធ្ងន់ ធ្ងរ �ើង Vៀត ÍÓ្ង� អ©គត។

$រួម é�ត្ត tំង បី ជួប ñ�ះ ធម្ម$តិ .�Åក់ .�$�ល {3 ប៉ុÜ្ត� Nន Xព ខុសß្ល�ក {3Í \ម  
r�ុក  នីមួយៗ Ä r�័យ Yើ  ទី\ំងភូមិ�r�្ត °§�្ប�រផ្លូវ ទឹក (ទh្ល� ស្ទឹង បឹង) C�ះ ទី\ំង ß�បh�ះ 
Äច.�ឈមនឹង -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ។ ផ្ទុយÍវិញ ទី\ំងភូមិ�r�្តស្ថិត°2 �យពី ផ្លូវ ទឹក 
��ងជួប.�ទះñ�ះBំងស្ងួតJ�ំង$ង តំបន់°ជិតផ្លូវទឹក។ r�ុក ស�្ខន់ក្នុង é�ត្ត កំពង់ធំ    r�ុក  
កb្ណៀងក្នុង é�ត្ត ëធិ៍ �ត់ និង r�ុក ជល គីរី ក្នុង é�ត្ត  កំពង់ 23ំង ���វ.�ឈមនឹង  ទឹក ជំនន់ J�ំង   
$ង  ¤�។ .�$ ជន��ល ½�ី ½�$ង¤� ��ងjយរង ñ�ះ J�ំង បំផុត C �ះ ពុំNនសមត្ថXព }្ន�ក 
សNFរៈនិង ធនmន ស¹�ប់ ទប់ទល់នឹង ផល ប៉ះÿល់ ~� ñ�ះ ធម្ម$តិtំង �ះ។

 គណៈកN|ធិ-រ x�ប់ x�ង ñ�ះ មហន្តBយ  $ យន្ត-រ របស់Bជ រâãភិ+ល �ើម�្បីជួយ  Wះ 
��យ   ប�ô ñ�ះ មហន្តBយ°  ¬3ក់ មូលâãន។ យន្ត-រ h�ះ�ើរ តួ សំJន់ �ស់ ក្នុង -របន�aំុ នឹង 
-រ  g� .�¨ល Ä-សmតុ  ��ល: ើតNន�ើង ° ¬3ក់ មូលâãន ។ បុ៉Ü្ត�.�សិទ្ធXព ~� -រ អនុវត្ត 
យន្ត-រ  h�ះ ° Nន ក��ិត°�ើយ។ -រ P្លើយ តប ចំëះ ñ�ះ ទឹក ជំនន់ ក្នុង ប៉ុ©|ន23ំ ថ្មី ៗ  h�ះ 
Nន - រ យឺត y៉វ និងមិនtន់;�ល
��។ អន្តBគមន៍ Xគ ��ើន  +ន មក ពី -ក+ទ ½�ហមកម្ពុ$ 
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C�ះ  គណៈកN|ធិ-រ x�ប់ x�ង ñ�ះ មហន្តBយ ពុំ Nន ថវិ- ឧបករណ៍ សN Fរៈ និង ធនmន មនុស�្ស 
x�ប់  @�ន់  �ើម�្បី អនុវត្ត-រjរ h�ះ�ើយ។

-រ សិក�a h�ះ Nន អនុ�សន៍ មួយ ចំនួន ស¹�ប់ ឲ�្យ អ្នក ÿក់ ព័ន្ធtំងlយ យកÍ 
ពិ0រ�៖

ទី១៖ ទឹក ì្លៀង Nន -រ g� .�¨ល (tំង បរិNណនិង Xពញឹក]ប់)។ -រ T�©ំនូវ ពូជដំ�ំ ថ្ម ី 
��ល  ធន់  នឹង -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ និង ប&្ច�ក V�ស ប&្កើន ទិន្នផល ��ល Äច ឲ�្យ កសិករ 
បន�aំុÍនឹង -រ g� .�¨ល Ä-សmតុ គឺ $ ÄទិXព ខ្ពស់បំផុតមួយ។

ទី ២៖ វិmន -រ 8�ៀម ទុក $ មុននូវ  ®�្បៀង សN Fរៈ បរិ-�រ  0ំ+ច់ និង }�ន-រ �0រ ជីវXព ° 
Æ�យ  ;�ល ñ�ះ ធម្ម$តិ គួរ គិតគូរ Ýៀប ចំឲ�្យ រួច $ ��ច និងNន $��ច ° \ម 
មូលâãន។

ទី៣៖ ®�º ផ�្សព្វ ផ�aយ ពី ñ�ះ ធម្ម$តិនិងផល ប៉ះÿល់ របស់ º ���វ i្វើ ឲ�្យ +ន ដល់ មូលâãន ភូមិ 
ឃុំ �ើម�្បី ប��ៀន .�$ជនមូលâãន ឲ�្យ យល់ ពី Åនិភ័យ~� ñ�ះ ធម្ម$តិ ពី -រ 8�ៀម ខ្លួន 
ទប់ ទល់ចំëះ ��តុ-រណ៍��ល Äចនឹង :ើត �ើង និង �ើម�្បី ក�ង Xព ធន់ Íនឹង -រ g� 
.�¨ល  Ä-សmតុ។

ទី ៤៖  ទំ©ក ់ទំនង និងសហ-រ រºងភូមិ ឃុំ r�ុក é�ត្ត និង ¬3ក់ $តិ ���វ i្វើឲ�្យ Nន.�សិទ្ធXព 
និង +នtន់ ;�ល
�� �ើម�្បី ផ�្សព្វ ផ�aយ ព័ត៌Nនtន់ ��តុ-រណ៍ និង Äច P្លើយ តប tន់ 
;�ល
��ចំëះ ត���វ-រ 0ំ+ច់ របស់ ជន  រង ñ�ះ។

ទី៥៖  ព��ករណ៍ mតុ Ä-ស ខ�្យល់ ព�្យុះ Xព Bំង ស្ងួត គឺ $ ព័ត៌Nន សំJន់ �ស់  ក្នុង -រ ជូន 
ដំណឹង   $ មុន ពី ñ�ះÅនិភ័យ ©©។ .�ព័ន្ធ ព័ត៌Nន -រ  ជូនដំណឹង $ មុន ���វ âក់ ° 
\ម តំបន់ Lល  <  ~� ñ�ះ ធម្ម$តិ សំJន់ៗ ~� ប�្ខ r�ុក និង é�ត្ត Lល < �ើយ 
ព័ត៌Nន  tំង អស់ h�ះ ���វ ផ�្សព្វ ផ�aយ ដល់ .�$ជន  Lល < ឲ�្យtន់ ��តុ -រណ៍ មុន ;�ល  
ñ�ះ -ច មក ដល់។

ទី៦៖ -រ P្លើយ តប ©%ន់ៗ និង កិច្ច ខិត ខំ .�ឹង g�ង ព)�ឹង សមត្ថXពបន�aំុ ���វ >0ត ឲ�្យ +ន J�ំង 7�ម 
Vៀត  ÍYើ .�$ជន½�ី½�$ង¤� C�ះ  $ ½�ុមjយ រង ñ�ះJ�ំងបំផុត  Wយ�រ-រ 
g� .�¨ល  Ä-ស mតុ ។
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-១០-

រ³្វើឲ�្យវិស័យr�សចរណ៍7កម្ពុ9 

�ន3ព �́តង : ស
µនុពល ឧបសគ្គ  និង 
ជu�ើស|លន}�យ១

Wយ លន់ ;�1�\B១

១. Z�ចក្តី\្តើម
វិស័យV�សចរណ៍¤�+ន0ត់ទុក¬ NនÄទិXពខ្ពស់ក្នុងចំ,មវិស័យÄទិXព©©

~� យុទ្ធ�r�្ត ចតុÑណរបស់Bជរâãភិ+លកម្ពុ$ស¹�ប់-រអភិវឌ�្ឍន៍   សមធម៌ និង.�សិទ្ធXព  
(RGC, 2012) WយNន-រ ទទួល��ល់¬ +នចូលរួមចំT�កy៉ងសំJន់ដល់-រអភិវឌ�្ឍ 
®�ដ្ឋកិច្ច - សង្គម \មរយៈ -រប&្កើត-រjរ និងÂ�ក់ចំណóល +នi្វើឲ�្យក��ិតជីវXព:ើន�ើង 
ជួយ -ត់ បន្ថយXព½�ី½� និងYើក កម្ពស់ -រអភិវឌ�្ឍe�តង  (MoT 2012a)។ វិស័យh�ះមិន��ឹម�� 
ផ្តល់ នូវÂ�ក់ចំណóលសន្ធឹកស©�ប់ ជំរុញកំbើន®�ដ្ឋកិច្ចប៉ុ,�ះV� ប៉ុÜ្ត�7�មtំងជួយi្វើឲ�្យNន 
តុល�្យXពÿណិជ្ជកម្ម  និង-រi្វើ សNហរណកម្មក្នុងតំបន់ និងអន្តរ$តិ  (MoT 2012a)។ ក្នុង 
ប៉ុ©|ន 23ំចុងÆ�យh�ះ វិស័យV�សចរណ៍ +នtក់tញì ្ញៀវV�សចរ.�Nណ ៣ �ន©ក់ ក្នុង 
មួយ23ំៗ Wយ+នផ្តល់នូវចំណóលពីបរV�ស®្មើនឹង ២៦% ~� ផសស  (ផសស កម្ពុ$Nនទំហំ  
១៤.០៦២�នដុ��រ ក្នុង23ំ២០១២) និង+នផ្តល់ ១,៨�ន-រjរ��ល®្មើនឹង ២២% ~� 
-រjរ សរុប°កម្ពុ$ (\Bង ១)។ គណៈកម្ម-រV�សចរណ៍ និង-រi្វើដំbើរក្នុងពិភពoក 
+ន +៉ន់�|ន¬ វិស័យV�សចរណ៍°កម្ពុ$+នប&្កើត-រjរ និង Â�ក់ចំណóល +ន��ើន$ង 
° .�V�ស©©ឯVៀត°ÄសុីÄ¤្ន�យ៍ (\Bង ១)។

វិស័យV�សចរណ៍°កម្ពុ$+ន:ើន�ើងក្នុងអÖ� ២០ % Í  ៣០ %  0ប់\ំងពី 23ំ 
១៩៩៧  ប©%ប់ពីNន -រOើកឲ�្យ¸�ើÄ-សyនâãនអន្តរ$តិ½�ុង®ៀមBប ��ល$ទី.�ជុំ~� 
Â��ទ  បBុណ  $ព®ិ�ស Â��ទអង្គរវត្ត។  ì្ញៀវV�សចរ$តិNនចំនួន ៨,២�ន©ក់ (:ើន 
៣ % iៀបនឹង23ំមុន)  ចំT�កឯ ì្ញៀវV�សចរអន្តរ$តិ Nន ៣,៥�ន©ក់ °23ំ២០១២ (\Bង 
៣) ឬ:ើន ២៤% Oើiៀបនឹង23ំ២០១១ (MoT 2012b)។ ¤�ស&្ក�ត9ើញ¬ ì ្ញៀវV�សចរ មកពី 
.�V�ស ជិតJង និងក្នុងតំបន់ +ន:ើន�ើង y៉ង J�ំង $ពិ®�ស មកពី.�V�ស
ៀត�ម កូÝ៉� 
ចិន lវ និងÓ� (\Bង ២) ��លបjôញពី ស- 0នុពល y៉ងធំស¹�ប់វិស័យV�សចរណ៍កម្ពុ$ 
©;�លអ©គត។ !ះបី°អ ឺរ៉ុបNន ��នXព ®�ដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អក្តី ក៏ V�សចរ មកពីអឺរ៉ុប\ម ផ្លូវ 
Ä-ស +ន:ើន�ើង ២៤% Oើiៀបនឹង23ំមុន (MoT 2012b)។

១ ÝៀបចំWយ  លន់ ;�1�\B $អ្នក��វ��វ °វិទ����ន CDRI, អត្ថបទh�ះដកr�ង់&�ញពី Ellis et 
al. (2013)។
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\Bង ១៖ -ររួមចំT�ករបស់វិស័យV�សចរណ៍ក្នុង-រប&្កើតÂ�ក់ចំណóល និង-រjរ 
ក្នុង23ំ២០១២

.�V�ស

-រចូលរួមចំT�កក្នុង-រ 
ប&្កើតÂ�ក់ចំណóល
($ % ~� ផសស)

-រចូលរួមចំT�កក្នុង-រប&្កើត 
-រjរ ($ % ~�-រjរសរុប)

Wយ�%ល់
សរុប (Wយ�%ល់ + 

Wយ.�Mល)
Wយ�%ល់

សរុប (Wយ�%ល់ + 
Wយ.�Mល)

កម្ពុ$ 11.5 25.8 9.7 22.3

lវ 5.3 16.7 4.5 14.6

Ó� 7.3 16.7 5.2 12.4

N៉��សុី 7.0 15.6 6.5 13.6

សិង្ហបូរី 5.2 11.3 4.4 9.1


ៀត�ម 4.5 9.4 3.8 8.1

ឥណEូh�សុី 3 8.9 2.6 8

ហ្វីលីពីន 2.0 7 2.0 7.7

.�៊ុយb� 1.8 5.8 2.6 6.8

មីy៉ន់N៉ 1.3 3 1.1 2.6

.�ភព៖ World Travel & Tourism Council: Economic Impact 2013

\Bង ២៖ ទីផ�aរធំៗtំង ៥ របស់វិស័យV�សចរណក៍ម្ពុ$ពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១២

ចំ�ត់¬3ក់ ស�3តិ % ~�ចំនួនì្ញៀវ 
V�សចរ

អន្តរ$តិសរុប

ចំ�ត¬់3ក់ ស� 3តិ % ~�ចំនួនì ្ញៀវV�សចរ
អន្តរ$តិសរុប

២០០៥   ២០០៦   

1 កូÝ ៉� 15.2 1 កូÝ៉� 16.8

2 ជប ៉ុន 9.7 2 ជប ៉ុន 9.3

3 សហរដ្ឋÄÀ�រិក 7.7 3 សហរដ្ឋÄÀ�រិក 7.3

4 +Bំង 4.8 4 ©�º៉ន់ 5.0

5 អង់¤្ល�ស 4.7 5 ចិន 4.7

២០០៧   ២០០៨   

1 កូÝ ៉� 16.4 1 កូÝ៉� 12.5

2 ជប ៉ុន 8.0 2 
ៀត�ម 9.9

3 សហរដ្ឋÄÀ�រិក 6.8 3 ជប៉ុន 7.7

4 
ៀត�ម 6.2 4 សហរដ្ឋÄÀ�រិក 6.8

5 ចិន 5.9 5 ចិន 6.1



វិទ����ន CDRI/ស&្ខ�បរ+យ-រណ៍អភិវឌ�្ឍន៍.�0ំ23ំ២០១៣-១៤

២០០៩   ២០១០   

1 
ៀត�ម 14.6 1 
ៀត�ម 20.5

2 កូÝ៉� 9.1 2 កូÝ៉� 11.5

3 សហរដ្ឋÄÀ�រិក 6.9 3 ចិន 7.1

4 ជប៉ុន 6.8 4 ជប ៉ុន 6.1

5 ចិន 5.9 5 សហរដ្ឋÄÀ�រិក 5.8

២០១១   ២០១២   

1 
ៀត�ម 21.3 1 
ៀត�ម 21.3

2 កូÝ៉� 11.9 2 កូÝ៉� 11.5

3 ចិន 8.6 3 ចិន 9.3

4 ជប៉ុន 5.6 4 lវ 7.1

5 សហរដ្ឋÄÀ�រិក 5.3 5 Ó� 5.6

.�ភព៖ យកពី  Hem Socheat (2013)

\Bង ៣៖ ព័ត៌NនV�សចរណ៍©©

23ំ ì្ញៀវV�សចរ អន្តរ$តិ  
មកដល់

-រ�3ក់
°$មធ�្យម

ស�្ឋ{រ ផ្ទះសំ�ក់ អÖ� Nនì្ញៀវ  �3ក់  
° ក្នុងស�្ឋ{រ

ចំណóលពី
V�សចរណ៍

ចំនួន(©ក់) % g�.�¨ល ចំនួនÓ្ង� ចំនួន ចំនួន (%) �នដុ��រ

1998 286524 30.9 5.2 216 147 40 166

1999 367743 28.3 5.5 221 186 44 190

2000 466365 26.8 5.5 240 292 45 228

2001 604919 29.7 5.5 247 370 48 304

2002 786524 30 5.8 267 489 50 379

2003 701014 -10.9 5.5 292 549 50 347

2004 1055202 50.5 6.3 299 615 52 578

2005 1421615 34.7 6.3 317 684 52 832

2006 1700041 19.6 6.5 351 742 54.79 1049

2007 2015128 18.5 6.5 395 891 54.79 1400

2008 2125465 5.5 6.65 398 925 62.68 1595

2009 2161577 1.7 6.45 451 1018 63.57 1561

2010 2508289 16 6.45 440 1087 65.74 1786

2011 2881862 14.9 6.5 na na 66.15 1912

2012 3584307 24.4 6.3 na na 68.49 2210

.�ភព៖ ½�សួងV�សចរណ៍  2012b, វិទ����ន$តិស្ថិតិ  2012
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ចំណóល+នមកពីV�សចរណ៍Nនដល់Í ២២  ១០�នដុ��រ °23ំ២០១២ (\Bង 
៣)។ $មធ�្យម ì្ញៀវV�សចរបរV�សN3ក់ចំ�យ ៤១០ដុ��រ និង�3ក់° ៦,៣Ó្ង� ក្នុង-រ មក 
កំ�ន្តមួយYើក°កម្ពុ$ រ ីឯV�សចរណ៍$½�ុមវិញចំ�យអស់ ១១០០ដុ��រក្នុងមួយ½�ុម 
ក្នុង មួយ Yើក (NIS 2012)។  Wយ �រត���វ-រកÜ្ល�ង�3ក់°របស់ì្ញៀវ:ើន�ើង ដូចh�ះ 
ចំនួន ផ្ទះសំ�ក់ និងស� ្ឋ{រ ក ៏:ើន�ើង$ លំâប់��រ ។ °23ំ២០១០ Nនស� ្ឋ{រចំនួន 
៤៤០ Wយ$មធ�្យម ស� ្ឋ{រមួយNន ៥៥បន្ទប់ រីឯផ្ទះសំ�ក់Nនចំនួនសរុប ១,០៨៧ 
Wយ $មធ�្យម ផ្ទះសំ�ក់មួយNន ១៤ បន្ទប់ (NIS 2012)។

អង្គ-រ
�ទិ-®�ដ្ឋកិច្ចពិភពoក (World Economic Forum: WEF) +នឲ�្យដឹង¬ 
Jង }្ន�ក ��âãរច©សម្ព័ន្ធV�សចរណ៍ Nន$Äទិ៍ សន្តិសុខ សុវត្ថិXព សុខXពអ©ម័យ និង 
ធនmនវប�្បធម៌ កម្ពុ$+ន�ន�ើងពីចំ�ត់¬3ក់Y�ខ១០៩ °23ំ២០១១ មកY�ខ១០៦ 
ក្នុង  ចំ,ម ១៤០.�V�ស °23ំ២០១៣ (CDRI 2013;  WEF 2013)។  កម្ពុ$ក ៏កំពុង.�ឹងg�ង 
§�លំអវិស័យh�ះ�ើងVៀត ឲ�្យ Nន-រទទួល� �ល់ពីមជ�្ឈâãន$តិ និងអន្តរ$តិ ��លÄចi្វើឲ�្យ
កម្ពុ$ទទួល+ននូវផលចំb�ញ ��្ស�ងៗ Wយ�%ល់ ឬWយ.�Mល ដូច$ បន្ទុកចំ�យតិច
$ងមុនក្នុង-រi្វើÄជីវកម្ម និង កំbើន សមត្ថXព .�កួត.�N�ង °;�លNន-រព)�ឹងចំណង
tក់ទងក្នុងតំបន់ ដូច$ -រចូល$ សNជិកក្នុង មÅអនុតំបន់ À�គង្គ(GMS) សNគមÄ�úន 
(ASEAN) និងÄ�úនបូក៣ (ASEAN+3) $�ើម (CDRI 2013)។

°;�ល��លវិស័យV�សចរណ៍+ននឹងកំពុងផ្តល់នូវ .�ភពចំណóលដ ៏សំJន់ស¹�ប់ 
កំbើន  ®�ដ្ឋកិច្ច$តិ វិស័យh�ះ+នជួបឧបសគ្គ ៣ ��លÄចi្វើឲ�្យចុះé�aយដល់សមត្ថXព 
.�កួត  .�N�ង គ ឺNន៖ ១)ឥទ្ធិពល ~� -រ-ន់��ខ�្សត់é�aយធនmនធម្ម$តិ ២) LលនM+យ 
អន្តរ$តិ ទប់�្កត់-រg�.�¨ល Ä-សmតុ និង ៣) -រg�.�¨លÄ-សmតុh�ះ��ម្តង (Ellis 
2013) ។   ក្នុងបរិបទh�ះ ÒើនឹងNន ផលប ៉ះÿល់ ក\0គំBម កំ$�ង ឬ-�នុវត្តXពß�ប� 
ខ្លះ ÍYើសមត្ថXព.�កួត.�N�ង និង-ររីកច��ើនវិស័យV�សចរណ៍ °កម្ពុ$? Òើអ្នកប&្កើត 
Lល  នM+យ និងអ្នកi្វើÄជីវកម្មក្នុង វិស័យh�ះ គួរ8�ៀមខ្លួន និងP្លើយតប y៉ង���រ? 
(Ellis 2013) ។

-រសិក�ah�ះព��yម�្វ�ងយល់ពីប�ô.�ឈមក្នុងមួយទសវត�្សរ៍Jងមុខ $ ពិ®�ស-រ 
i្វើ ឲ�្យវិស័យ V�សចរណ៍NនXពe�តង ëលគ ឺ មិនប៉ះÿល់  ឬបំពុល បរិ��ន។ -រសិក�a h�ះ $ 
ករណីសិក�a��ល+ន ̧ �ើមi��+យមួយ ចំនួន  ដូច$ -រ .�មូលព័ត៌Nន ��លNន��ប់  -រ  
i្វើ សNFសន៍បុគ្គល��ល ផ្តល់ ព៌ត័NនសំJន់ៗ  និង-រi្វើសិ-���ពិñ�ះMបល់ ¬3ក់ $តិ។ 
សNFសន៍ +នi្វើ�ើង0ប់ពីÓ្ង�ទី ១៨ ដល់ ២៧ កុម្ភៈ ២០១៣   $មួយនឹងតំ�ងមន្ទីរ ��ប័ន 
ÿក់ព័ន្ធចំនួន ២២©ក់ ដូច$ ម6្ត�ី½�សួងបរិ��ន, ឧត្តម½�ុម.�ឹក�a$តិកម្ពុ$, Ä$ Qធរអគ្គិសនី, 
ធ©{រ  អភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ, សNគមអ្នក®�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$, អង្គ-រមិន��នរâãភិ+ល ដូច$ សង្គម 
អភិរក�្ស  សត្វ	� WCS មូលនិធិសត្វ	�ពិភពoក WWF និង អង្គ-រម្លប់e�តង, វិស័យឯកជន 
រមួNន ស� ្ឋ{រចនំនួ ៣ នងិសហគមន�៍�កVូ�សចរណច៍បំក។់ សិ-���ពñិ�ះMបល់¬3ក ់
$តិ+នi្វើ�ើង°Ó្ង�ទី២៤ កក្កâ ២០១៣ WយNន-រចូលរួមពី អ្នកÿក់ព័ន្ធ ៥៥រូប។ -រ 
សិក�ah�ះមិន+នផ្តល់$អនុ�សន៍Lល នM+យ លំអិតYើវិស័យh�ះV�  ប៉ុÜ្ត�+នប& ្ហើប 
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បjôញ នូវLលផ្លូវ�ើរ  -រP្លើយតប   និងដំ,ះ��យ មួយចំនួន ចំëះប�ô.�ឈម ��្ស�ងៗ 
��ល  Äចផុស�ើង©;�លJងមុខ។  -រP្លើយតប និងដំ,ះ��យ ©©° ក្នុងអត្ថបទh�ះ 
tមtរ  ឲ�្យ Nន-រពិXក�a និង-រសិក�aលំអិត7�ម Vៀត។

២. ស
µនុពលស,�ប់r�សចរណ៍ធម្ម9តិ7កម្ពុ9
២.១. V�សចរណ៍.�កបWយនិរន្តរXព

បច្ចុប�្បន្នh�ះ ÿក�្យ "V�សចរណ៍.�កបWយនិរន្តរXព" ¤�កំពុង¸�ើÂ�ស់-ន់  � � � � ើន  
�ើង  �ើម�្បី  -ត់បន្ថយផលប ៉ះÿល់អវិជ ្ជNន~�V�សចរណ៍ß�ប.�មូលផ្តុំមនុស�្ស� � ើន (mass 
tourism) (Shoko nd)។ និយមន័យV�សចរណ៍.�កបWយនិរន្តរXព Nន° ក្នុង .�អប់ ១៖

.�អប់ ១៖ និយមន័យរបស់អង្គ-រសហ.�$$តិស្តីអំពីV�សចរណ៍.�កបWយនិរន្តរXព
ក្នុងន័យ�មញ្ញ៖

"គឺ$V�សចរណ៍��លទទួលខុស���វtំងr�ុងចំëះ��តុប៉ះÿល់ÍYើ ក\0®�ដ្ឋកិច្ច សង្គម និង 
បរិ��ន របស់សង្គម$តិ©;�លបច្ចុប�្បន្ន និងÍអ©គត WយP្លើយតប+នÍនឹងត���វ-ររបស់ì្ញៀវ 
V�សចរ ឧស�aហកម្ម V�សចរណ៍ បរិ��ន និងសហគមន៍��ល$N sស់និង$អ្នកទទួលì្ញៀវ។

ក្នុងន័យធំទូ�យ V�សចរណ៍.�កបWយនិរន្តXពគ ឺ: 

1. i្វើ-រ �̧ើÂ�ស់ធនmនបរិ��នឲ�្យ+នសមល្មម �ើយÄច- �យ$}្ន�កសំJន់មួយក្នុង-រអភិវឌ�្ឍ 
វិស័យ  V�សចរណ៍ ��ល-រÿរ.�ព័ន្ធ��កូឡូសុីសំJន់ៗ និងជួយអភិរក�្ស:�រិ៍្តមរតក និងជីវច��ុះ។

2.  Lរពនូវ.�ភព�ើម~�សង្គមវប�្បធម៌របស់សហគមន៍$Nsស់ទឹកដី និង$N sស់ផ្ទះ Wយចូលរួមអភិរក�្ស
:�រិ៍្តមរតកវប�្បធម៌រស់រ
ីកនិងត»្ល�$.�«�ណី��លពួក¤�+នក�ង�ើង និងចូលរួមចំT�កដល់-រ
យល់ដឹងពី{3 និង-រMគយល់{3រºងវប�្បធម�៌�្ស�ងៗ។

3. m©ឲ�្យNនដំbើរ-រ®�ដ្ឋកិច្ចយូរអA្វ�ង និង-រផ្តល់អត្ថ.�Mជន៍}្ន�ក®�ដ្ឋកិច្ច-សង្គម Íដល់អ្នក 
ÿក់ព័ន្ធ tំងlយ ឲ�្យNន-រà�ករំ_�កផល.�Mជន៍tំង�ះ.�កបWយយុត្តិធម៌ ដូច$ -រjរ 
Nន ស្ថិរXព -�នុវត្តXពក្នុង-ររកÂ�ក់ចំណóល ®�ºសង្គមចំëះសហគមន៍$Nsស់ទឹកដី និងឲ�្យ 
Nន-រចូលរួមចំT�កជួយ-ត់បន្ថយXព½�ី½�។

-រអភិវឌ�្ឍV�សចរណ៍.�កបWយនិរន្តXព tមtរនូវ-រចូលរួមពីអ្នកÿក់ព័ន្ធtំងអស់ Xពដឹក©ំ 
និង LលនM+យរ ឹងNំ �ើម�្បីm©ឲ�្យNន-រចូលរួមទូលំទូ�យ និង-រ;�ញចិត្តទទួលយកtំងអស់ 
{3។ -រអភិវឌ�្ឍV�សចរណ៍.�កបWយនិរន្តរXព គួរi្វើy៉ង�ឲ�្យអ្នកV�សចរNន-រ;�ញចិត្ត ខ្ពស់ 
និង ទទួល+នបទពិpធន៍ដ៏Nនន័យ\មរយៈ-រYើកកម្ពស់-រយល់ដឹងអំពីនិរន្តរXព និងV�សចរណ៍ 
.�កប Wយនិរន្តរXព។

.�ភព៖ UNEP and UNWTO 2005

២.២. ��កូV�សចរណ៍  

��កូV�សចរណ៍Nនលក្ខណៈខុសß្ល�កពី V�សចរណ៍.�កបWយនិរន្តXពដ ៏ ធំទូ�យ 
Wយº$ ទ��ង់ V�សចរណ៍មួយ.�ì�ទ ��ល>0តÍYើ -រអភិរក�្សបរិ��នធម្ម$តិ \ម រយៈ 
សកម្មXពV�សចរណ៍  (Shoko nd)។   ��កូV�សចរណ៍  គឺ$V�សចរណ៍��លNន-រទទួល 
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ខុស ���វ និង$}្ន�កមួយ~� -រអភិវឌ�្ឍV�សចរណ៍.�កបWយនិរន្តXព ��ល���វ+ន.�-ស 
$  យុទ្ធ�r�្ត  ពិភពoក °ឯ ជំនួប.�ជុំកំពូល°ទី½�ុង Rio De Janeiro 23ំ១៩៩២ 
(Leksakundilok 2004)។

°.�V�សកម្ពុ$ ��កូV�សចរណ៍��ល} ្អ�កYើសហគមន៍(x�ប់x�ងWយ សហគមន៍) 
¤�ឲ�្យនិយមន័យ¬ $ "-រi្វើដំbើរ.�កបWយទំនួលខុស���វÍតំបន់V�សចរណ៍ធម្ម$តិ 
Wយ  Nន-រអភិរក�្សបរិ��ន និង-រជួយYើកកម្ពស់ជីវXព.�$ពលរដ្ឋក្នុងមូលâãន" (TIES 
2012)។ តំបន់��កូV�សចរណ៍កម្ពុ$ដំបូង¤� +នក:ើត�ើង°23ំ១៩៩៨ ° បឹង  យក�្ស  ¬ម 
é�ត្ត រតនគីរី �ើយNនដំbើរ -រមកដល់សព្វÓ្ង� (Reimer & Walter 2012) ។ �ើម�្បី ]ុំង 
ឲ�្យ  តំបន់��កូV�សចរណ៍មួយទទួល+នGគ ជ័យ oក Honey (2008) +ន ផ្តល់ ន ូវ Lល 
គំនិត ៧ចំណុច៖ ១) º$V�សចរណ៍��លÿក់ព័ន្ធÍនឹង -រi្វើដំbើរÍ Lល < តំបន់ 
ធម្ម$តិ ២) -ត់បន្ថយ��តុប ៉ះÿល់ ៣) Yើកកម្ពស់-រយល់ ដឹងពីបរិ��ន ៤)ផ្តល់  នូវ  ថវិ- 
ហិរញ្ញវត្ថុ�%ល់ដល់-រអភិរក�្ស ៥)ផ្តល់ផល.�Mជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសិទ្ធិអំ�ច ដល់ .�$ពលរដ្ឋ 
៦) Lរព វប�្បធម៌របស់.�$ពលរដ្ឋមូលâãន ៧) {ំ¼�-រLរពសិទ្ធិមនុស�្ស និង ចល© 
.�$ធិបÒ�យ�្យ (ដកr�ង ់&�ញពី Reimer & Walter 2012)។ ដូ&្ន�ះ ��កូV�សចរណ៍Nន បំណង 
ប��ៀន   អ្នកV�សចរអំពីសហគមន៍°មូលâãន (�ើម�្បីចូលរួម7�រក�a ®�ដ្ឋកិច្ច សង្គម វប�្បធម៌ និង 
បរិ��នឲ�្យNននិរន្តXព) ជំរុញឲ�្យ អ្នកV�សចរចូលរួមក្នុង-រអភិរក�្សបរិ��ន និង ចូលរួម ចំT�ក 
Yើក  កម្ពស់ ជីវXព របស់សហគមន៍។

២.៣. V�សចរណ៍e�តង

V�សចរណ៍e�តងខុសß្ល�កពី��កូV�សចរណ៍ C�ះº>0តÍYើ½�ុមអ្នកV�សចរ ��ល 
រស់°  \មទី½�ុង WយT�©ំពីរOៀបចំ�យ;�លឈប់ស¹�កមួយß�ប \ម-រÍ Y�ង  
តំបន់ ជនបទធម្ម$តិ �ើម�្បីÄចលំ$�-យ និង-ត់បន្ថយXព\នតឹងឬសN dធ~� -រjរ .�0ំÓ្ង� 
(Shoko nd)។ និយមន័យh�ះ ទទួលឥទ្ធិពលពី កិច្ច.�ជុំស្តីពីV�សចរណ៍°ជនបទ °   23ំ១៩៨៦ 
°.�V�សអង់¤្ល�ស ��ល°;�ល�ះ ¤�+នកំណត់V�សចរណ៍e�តង¬$ "½�ុម   មនុស�្ស Nន 
ជីវXព.�®ើរ   Nនចំb�ះដឹង និងNន ព័ត៌Nន;�ញY�ញ  ��លចំ�យ ;�ល  ២  ឬ  ៣ Ó្ង�  Í 
Y�ងតំបន់ជនបទ �ើយÄចទទួល+ននូវផល.�Mជន៍ ពី-រស��ប ស��¨ល   ល្អ ~� ®�º ផ្តល់ 
ឲ�្យ ° ក្នុង តំបន់ជនបទ" (Jones 1987 ដកr�ង់&�ញព ី Shoko nd: 6)។  !ះ $y៉ងh�ះក្តី 
ÿក�្យ V�សចរណ៍e�តង ពុំtន់Nននិយមន័យឯកXព{3$ទូÍ° �ើយ V� (Yokoyama 
2006 ដកr�ង់&�ញពី Shoko nd: 6)។ °.�V�សកម្ពុ$ V�សចរណ៍ e�តង ��ើនសំ< ÍYើ 
សកម្មXព  V�សចរណ៍ ��លយកចិត្តទុកâក់ÍYើ-រ -រÿរបរិ��ន ពីC�ះ បរិ��ន e�តងÄច 
ចូលរួម ចំT�កជួយ-ត់ បន្ថយ -រg�.�¨លÄ-សmតុ និងñ�ះធម្ម$តិ©© s�ម tំង ស��ច 
+ននូវLល<V�សចរណ៍ .�កបWយ និរន្តXព  (Xinhua English News 2013)។

២.៤. ស-0នុពល��កូV�សចរណ៍ និង V�សចរណ៍e�តង°កម្ពុ$

អ្នកV�សចរYើពិភពoក ចូលចិត្តi្វើដំbើរកំ�ន្តÍ.�V�សកំពុងអភិវឌ�្ឍន៍$ងÍ 
.�V�ស អភិវឌ�្ឍន៍ (UNEP 2013)។ °;�លមនុស�្សNន-រយល់ដឹង-ន់����ើនពីប�ôបរិ��ន 
នងិសង្គម ពួក¤��្វ�ងរក ជ��ើស��្ស�ងៗ~�-រi្វើដbំើរ��លNន-រទទលួខុស���វ។ ឧtហរណ៍ 
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អ&្ក�ត23ំ២០១០ Wយ ½�ុមហ៊ុន VISA និង សNគមន៍i្វើដំbើរÄសុី+៉សុីហ្វិក (Pacific Asia 
Travel Association: PATA) +នរក9ើញ¬ .�$ជនចិនចូលចិត្តកម្មវិធីV�សចរណ៍� 
��ល  Nន  -រយកចិត្តទុកâក់ÍYើ-រ7�រក�a បរិ��ន និង-របង្កប់នូវអត្ថន័យវប�្បធម៌ (VISA 
2010)។ °23ំ២០១២ ½�ុមហ៊ុន Blue and Green Tomorrow +នi្វើ-រស្ទង់មតិមួយ��ល 
បjôញ ¬ ៤៧% ~�V�សចរគិតគូរពី-រចំ�យ;�ល
�� Íកំ�ន្តក្នុង;�លស¹�កលំ$� 
°  \មកÜ្ល�ង��លNន½�មសីលធម៌ និងបរិ��ន។ -រ��វ��វ+នបjôញVៀត¬  V�សចរ 
សុខ  ចិត្ត ចំ�យÂ�ក់��ើន$ងមុន .�សិនOើ¤�Â�កដ¬ អ្នកប��ើ-រjរ°ក្នុង វិស័យ�ះ 
+ន ទទួលនូវលក្ខខណ E-រjរ.�កបWយ½�មសីលធម៌ (ILO 2010)។ ½�ុមហ៊ុន Trip Advisor 
+ន  រក9ើញ¬ ៣៤% ~�អ្នកi្វើដំbើរកំ�ន្ត ;�ញចិត្តនឹងចំ�យអស់��ើន$ងមុន ÍYើ  
-រ �3ក់ °\មស�្ឋ{រ .�សិន�Oើស�្ឋ{រ�ះ យកចិត្តទុកâក់7�រក�aបរិ��ន 
(Pollock 2009)។

�ើម�្បី0ប់យកឱ-ស និងព)�ឹង-រ.�កួត.�N�ងtំងh�ះ .�V�សកម្ពុ$+នi្វើ-រ 
ផ�្សព្វ ផ�aយ    ពី ចល©V�សចរណ៍e�តង និង��កូV�សចរណ៍©© s�មtំង+នប&្កើត ÿនរjçន់   
ស�្ឋ{រ  e�តង។ ក្នុង;�ល $មួយ{3  គំនិតផ្តួច�្តើមប&្កើតសហគមន៍��កូ V�សចរណ៍ (CBET) 
+នទទួល-រ{ំ¼�ពីអង្គ-រ និង½�សួងÿក់ព័ន្ធ©© ដូច$ ½�សួងបរិ��ន ½�សួង  
V�សចរណ៍ ½�សួង កសិកម្ម រុ-�.�Nញ់ និងh��ទ $�ើម។ © បច្ចុប�្បន្ន Nនតំបន់ ��កូ 
V�សចរណ៍ ចំនួន ៥៦កÜ្ល�ង ° តំបន់Xគឦ�ន្ត តំបន់ទh្ល��ប តំបន់ សមុ¼� និងតំបន់ និរតី 
~� .�V�សកម្ពុ$ ��លNន ធនmន ធម្ម$តិ សម�្បូរß�ប និងវិ®�ស{|នពីរ ដូច$ ពូជ ��aត 
ទh្ល� អីុB៉º៉ឌី ទh្ល�À�គង្គ ទh្ល��ប 	�ភ្នំ សមុ¼� ��លÄច tក់tញì ្ញៀវV�សចរ អន្តរ$តិ 
+នដល់ ១�ន©ក់ និងì្ញៀវ$តិ+ន ៥�ន©ក់ °23ំ២០២០ (The Phnom Penh Post, 
2013)។ ប�្ខé�ត្ត°Xគឦ�ន្ត.�V�សNន ស- 0នុពលធំi�ង ស¹�ប់-រព)�ីក តំបន់ ��កូ 
V�សចរណ៍។ °23ំ២០១២ ចំនួនì្ញៀវV�សចរÍទស�្ស©តំបន់�ះNនសរុប ៥៣.៣៧៤©ក់ 
ឬ:ើន�ើង ១០% Oើiៀបនឹង23ំមុន។ ì ្ញៀវ��កូV�ចរណ៍Xគ��ើនមកពី.�V�ស+Bំង ចិន 
អង់¤្ល�ស Äល្លឺម៉ង់ 
ៀត�ម អូr�្តាលី ហូឡង់ សហរដ្ឋÄÀ�រិក ស្វីស និងកូÝ៉�Jងត�្បូង។

រ+យ-រណ៍½�សួងV�សចរណ៍បjôញ¬ ì ្ញៀវ��កូV�សចរណ៍ សរុប ៤៥០.០០០©ក់ 
°23ំ២០១១ ឬ®្មើនឹង ១៦% ~�ì្ញៀវV�សចរណ៍សរុបក្នុង.�V�សកម្ពុ$។ វិស័យ  V�សចរណ៍ 
កម្ពុ$  ��ើន>0ត ÍYើតំបន់:�រ® ិ៍តំT�លពិភពoក��លចុះបញ្ជីក្នុងអង្គ-រ UNESCO ដូច$ 
Â��ទអង្គរវត្ត  និងÂ��ទs�ះវិÅរ។ !ះ$y៉ងh�ះក្តី Nន��តំបន់��កូV�សរណ៍មួយ ចំនួន 
តូច ប៉ុ,�ះ��លÄច រកÂ�ក់ចំណóល �ើម�្បីយកមកជួយដល់-រ7�រក�aធនmនធម្ម$តិ និង  
	�[ើ  Wយសហគមន៍�%ល់ ដូច$ សហគមន៍��កូV�សរណ៍ចំបក់ ក្នុងឃុំចំបក់ r�ុកភ្នំr�ួច 
é�ត្ត កំពង់ស្ពឺ ��ល$សហគមន៍NនGគ ជ័យមួយ Wយ°23ំ២០១១ Äចរកចំណóល+ន 
២៦.៥០០ដុ��រ និងtក់tញì្ញៀវV�សចរ +ន ១១.២០០©ក់ក្នុងh�ះNន ៨០% $ជន$តិ=្ម�រ 
C�ះ តំបន់h�ះស្ថិត°§�្ប�រទី½�ុងភ្នំ;�ញ  និង Nនទឹកm �ក់  ��លì ្ញៀវ ÄចចូលY�ងកំ�ន្ត+ន។

តំបន់��កូV�សចរណ៍NនGគជ័យមួយVៀតគ ឺ ដំbើរ� ្វ�ងយល់ពីទh្ល�À�គង្គ (Mekong 
Discovery Trail: MDT)   ��ល$គh�ងរួម{3មួយរºង½�សួងV�សចរណ៍ អង្គ-រ អភិវឌ�្ឍន៍  
ហូឡង់ (SNV) និង អង្គ-រV�សចរណ៍ពិភពoករបស់សហ.�$$តិ។ គh�ង h�ះ  Nន  
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បំណង ជំរុញV�សចរណ៍.�កបWយ និរន្តXព �ើម�្បី-ត់បន្ថយXព½�ី½�°ក្នុង តំបន់ និង អភិរក�្ស 
��aត ទh្ល�À�គង្គ (SNV 2010)។ គh�ងh�ះ $}្ន�កមួយ~���កូV�សចរណ៍ និងស្ថិត ° \ម  ដង 
ទh្ល� À�គង្គ ក្នុងé�ត្ត½�&�ះ និង ស្ទឹង��ង និងNន ផ្តល់ឲ�្យអ្នកV�ចរណ៍នូវ-រ កំ�ន្ត ��្ស�ងៗ ដូច$ 
-រជិះរV�ះ®�ះ ផ្ទះ�3ក់°ក្នុងភូមិ -រសំ��ងបjôញ សិល�្បៈវប�្បធម៌��្ស�ងៗ -រâំ �ើម [ើ -រ 
ជិះ ទូក\មដងទh្ល� និង -រជិះកង់\មភ្នំ$�ើម (Tourism of Cambodia 2013)។

-រសិក�aពីឥទ្ធិពល~�-រអភិវឌ�្ឍV�សចរណ៍ក្នុងé�ត្ត®ៀមBបបjôញ¬ វិស័យh�ះ+ន 
ចូល រួម   ចំT�ក ក្នុង-រYើកម្ពស់ជីវXព.�$ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ Wយជួយផ្តល់ចំណóល+នដល់ បី 
Xគ  បួន~�Â�ក់ចំណóល សរុប របស់x�¨�រ (Men 2007)។ -រសិក�aមួយVៀតបjôញ¬  វិស័យ 
V�ស ចរណ៍ °é�ត្ត®ៀមBប+ន ផ្តល់-រjរ និងឱ-សរកÂ�ក់ក5�°ក្នុងវិស័យ ��្ស�ងៗVៀត 
ដូច$ សំណង់ស�្ឋ{រ ¯ជនីយâãន -រដឹកជញ ្ជូន �ើយ-ររ ីកច��ើនវិស័យV�សចរណ៍ 
ក៏ជួយ i្វើដីធ្លី�ើងÓ្ល���រ។

គំនិតផ្តួច�្តើម��លNនស-0នុពលជួយ{ំ¼�ដល់-រអភិវឌ�្ឍ��កូV�សចរណ៍ Nន$Äទិ៍  
ហិរញ្ញប�្បtន -រg�.�¨លÄ-សmតុ (Climate Investment Funds: CIF) ��លជួយ គh�ង 
��កូV�សចរណ ៍ក្នុង-រ Yើកកម្ពស់ជីវXព.�$ពលរដ្ឋ និង-រx�ប់x�ង	�[ើ.�កប Wយ 
និរន្តរXព និងយន្ត-រ ហិរញ្ញប�្បtន-បូន (carbon finance mechanisms) ��ល  អនុវត្ត   �ើង  
\ម-រ-ត់បន្ថយ-របI្ច�ញ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ប�្ខលមកពី-រ-ប់	�[ើ និង -រ  Ý�ចរិល     
	�[ើ -រx�ប់x�ង	�.�កប Wយនិរន្តXព -រអភិរក�្ស	�[ើ និង-រប&្កើន បរិNណ 
-បូន   បj�ំងទុក (REDD+)។ Wយ�រទីផ�aរ-បូន+ន�ើរ Íមុខយ ឺតៗ ដូ&្ន�ះក្នុងរយៈខ្លី 
រâãភ+ិល    គួរគិតគូរផ្តល់នូវហិរញ្ញប�្បtន-បូន�%ល់ខ្លួនÍដល់សហគមន៍ �ើម�្បីជួយឲ�្យតំបន់��កូ 
V�សចរណ ៍ រីកច��ើនÍមុខ+ន។

៣. 
រ³្វើឲ�្យវិស័យr�សចរណ៍កម្ពុ9�ន3ព´�តងៈ ឧបសគ្គ និងត©�ªវ
រ
ត���វ-រ��្ស�ងៗ��លi្វើឲ�្យV�សចរណ៍Nនទំ©ក់ទំនងល ្អ$មួយបរិ��ន Nន ដូច$ ត���វ 

-រ ផលិតផល កសិកម្មក្នុងr�ុកNនគុណXពល ្អ ��âãរច©សម្ព័ន្ធ ច�?ប់ស្តីពី-រx�ប់x�ង តំបន់  
��កូV�សចរណ៍ អភិ+លកិច្ចល្អ -រចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុង-រអភិវឌ�្ឍ��កូV�សចរណ៍។ ប�ô 
.�ឈម  Nន$Äទិ៍ -រg�.�¨លÄ-សmតុ និងឥទ្ធិពល~�-ររីកច��ើនវិស័យV�សចរណ៍Í
Yើ  ធនmនធម្ម$តិ។

-រអភិវឌ�្ឍវិស័យV�សចរណ៍មិនtន់�ើងដល់ក��ិតអតិបរN°�ើយV� $ពិ®�ស 
Jង  }្ន�ក  ��កូV�សចរណ៍។ \ម-រ+៉ន់�|ន -រ+ត់បង់ចំណóល+នមកពីV�សចរណ៍ Nនរហូត 
ដល់ ២៥% Wយ�រ-រ©ំចូលទំនិញពីបរV�ស �ើម�្បីផ្គត់ផ្គង់ត���វ-រ��ល&�ះ��:ើន�ើង ° 
ក្នុង r�ុក (MoT 2012a)។ -រប&្កើនផលិតកម្មក្នុងr�ុក ដូច$ បÜ្ល� }្ល�[ើ ��ី =�ឿង សjôរឹម 
និង -រ ផ្តល់នូវ -រjរ ®�ºកម្ម និងជំ©ញ Äចជួយr�ូបយកចំណóលបÜ្ថ�មVៀតស¹�ប់ .�V�ស 
កម្ពុ$។ 

-រស��បស��¨លល្អ និងi្វើឲ�្យ.�®ើរ�ើងនូវ=�្ស�ចjçក់ផលិតកម្ម Äចជួយព)�ឹង និង 
ព)�ីក ផលិតកម្មក្នុង r�ុក (Ballard 2005)។ $ឧtហរណ៍ ចុង�ស�្ឋ{រÄចជួប$មួយ½�ុម 
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កសិករ Wយ�%ល់ �ើម�្បីពិXក�a និងi្វើកិច្ចសន��ឲ�្យកសិករផ្តល់នូវផលិតផលបÜ្ល� ឬ}្ល�[ើ Nន 
គុណX ព ល្អ និង+នy៉ងVៀងtត់ ដល់ស�្ឋ{រ។ រដ្ឋ អង្គ-រ��្ស�ងៗ អ្នកផ្តល់ជំនួយ និង សង្គម  
សុីវិល Äចផ្តល់នូវ-រ.�ឹក�a និង-របjôត់បjôញដល់សNគមកសិករtំង�ះ �ើម�្បីឲ�្យ ពួក {ត់ 
Nន សមត្ថXព ផលិត+នtំងគុណXព និងបរិNណr�ប\មត���វ-រ។ ដូ&្ន�ះស�្ឋ{រ ឬ 
¯ជនីយâãន មិន��ឹម��+នជួយYើកកម្ពស់ ជីវXព.�$ពលរដ្ឋមូលâãនប៉ុ,�ះV� ប៉ុÜ្ត�7�ម 
tំង ទទួល+នផលិតផលកសិកម្មNនគុណXពល ្អ និង r�ប\មត���វ-រVៀតផង។ 

ប�ô.�ឈមមួយVៀតគ ឺ កំbើនy៉ងYឿន~�វិស័យV�សចរណ៍+នâក់សN dធ -ន់ �� 
J�ំង ÍYើ តំបន់ V�សចរណ៍��ល¤�និយមÍY�ង ដូច$ Â��ទអង្គរវត្ត $�ើម។ ដូ&្ន�ះ  ���វ 
Nន យុទ្ធ�r�្តប&្កើត ��âãរច©សម្ព័ន្ធ និងតំបន់V�សចរណ៍tក់tញ��្ស�ងៗVៀត ដូច$ តំបន់ 
° Xគនិរតី Xគឦ�ន្ត ��លNនធនmនធម្ម$តិសម�្បូរß�បដូច$ ��aតទh្ល� សត្វ��ប បឹង 
ទh្ល��ប P្ន�រខ�aច់ និងÑះ $�ើម (MoT 2012b)។

ដូចNនបjôញពីJង�ើម ��កូV�សចរណ+៍នផ្តល់-រjរ និងÂ�ក់ចំណóលដល់ 
.�$ពលរដ្ឋ ប ៉ុÜ្ត�បច្ចុប�្បន្ន h�ះ  ពុំtន់Nនច�?ប់ស្តីពី-រx�ប់x�ងតំបន់��កូV�សចរណ៍ និង 
សហគមន៍   ��កូV�សចរណ៍ �ះV�។ ម6្ត�ី ½�សួងV�សចរណ៍+នប� 3ក់¬ ½�សួងV�សចរណ៍ 
កំពុង    �្វ�ង រកជំនួយថវិ-�ើម�្បីប&្កើតច�?ប់x�ប់x�ង តំបន់  ��កូV�សចរណ៍។ ម��៉ងVៀត Nន-រ 
មិន   ច�?ស់�ស់ស្តីពី��នសមត្ថកិច្ចរបស់��ប័ន ÿក់ព័ន្ធ Wយ�រNន -រគងYើ{3 ឬ��ប័ន 
��្ស� ង   {3  i្វើ-រjរដូច{3ក្នុង��កូV�សចរណ៍ ដូច$រºង ½�សួងបរិ��ន ½�សួង V�សចរណ៍ និង 
½�សួង  កសិកម្ម $�ើម។ ដូចh�ះ ���វNនវិធី�r�្ត ស��បស��¨លមួយ  �ើម�្បី អភិវឌ�្ឍ  យុទ្ធ �r�្ត 
ស¹�ប់��កូV�សចរណ៍ ��លNន-រថ្លឹង7្ល�ងល ្អរºងទិស< ខុសៗ{3របស់��ប័ន tំង�ះ។ 

Nនប�ô.�ឈមមួយចំនួនVៀតជុំវិញ-រអភិរក�្សតបំន់��កូV�សចរណ៍ Wយ�រ 
តំបន់   tំង �ះស្ថិត° ក្នុងតំបន់-រÿរ ��លNនtំងអស់ ២៣កÜ្ល�ង ®្មើនឹង ២១% ~��្ទ�ដី 
.�V�ស កម្ពុ$។ ជន$តិ�ើម Xគតិច +ននិងកំពុងរស់°ក្នុងតំបន់�ះ �ើយ ½�សួង បរិ��ន     
+ន ប&្កើត  តំបន់-រÿរសហគមន៍ (community protected area: CPA) �ើម�្បី ឲ�្យ   ពួក    {ត់ 
Äច  រស់°និងរកផល ឬអនុផល	�[ើ+ន \មលក្ខណៈ x�¨�រ។ !ះ  y៉ ង   h�ះ  ក្តី កំbើន 
.�$ពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិ¸�ើÂ�ស់និងកម្មសិទ្ធិដី មិន ច�?ស់�ស់ ក្នុង តំបន់ �ះ Äច ប៉ះ ÿល់   ដល់ 
.�សិទ្ធXព~�តំបន់��កូV�សចរណ៍។ ម៉��ងVៀត ឧទ��ននុរក�្ស តំបន់  -រÿរ  Nន ចំនួន មិន x�ប់@�ន់ 
និង ទទួល+នÂ�ក់Oៀវត�្សរ ៍មិន សមល្មម គ ឺមិន Äច -រÿរ  	���ល  Nន ទំហំ Bប់ សិប មុឺនហិក\ 
° ក្នុង  តំបន់-រÿរtំង�ះ +នV�។ ក\0tំងh�ះ បង្ក-រ គំBម កំ$�ង ដល់ តំបន់ ��កូ V�ចរណ៍ 
និង i្វើឲ�្យ ថមថយវិនិMគÍYើ តំបន់ �ះ។ 

តំបន់��កូV�សចរណ៍មួយចំនួនVៀត Nនទំ©ស់$មួយដីសម�្បtន®�ដ្ឋកិច្ច ��ល ��ង 
NនY�ច &�ញនូវ -រBនដី	�ស¹�ប់Lលបំណង��្ស�ងVៀត។ -រÝ�ចរិល	� -រP�ះ	� ° 
រដូវ Â�ំង និង-រដកហូតយក អនុផល	�[ើ{|ននិរន្តXព +នi្វើឲ�្យអន់ថយដល់-រអភិវឌ�្ឍ��កូ 
V�សចរណ៍ (Lonn et al. 2012)។ -រi្វើសN Fសន៍$មួយម6្ត�ី½�សួងV�សចរណ៍+នបjôញ¬ 
-រ បំពុលទឹក $ពិ®�សWយ�រ -ក សំណល់~�-រជីកយក�៉� ក ៏+នប ៉ះÿល់ដល់តំបន់��កូ 
V�សចរណ៍ ��រ (ទh្ល� ឬ ស្ទឹង) C�ះពុំNន- រ អនុវត្តច�?ប់ឬវិmនច�?ប់ឲ�្យ+នហ្មត់ចត់។
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ម��៉ងVៀត សព្វÓ្ង�°ខ្វះ-រចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុង-រអភិវឌ�្ឍ��កូV�សចរណ៍ $ 
ពិ®�ស tក់ទង Íនឹង ជំ©ញ និងចំb�ះដឹង©© ដូច$ -រព)�ឹងសមត្ថXព}្ន�កX�បរV�ស 
ក្នុង-រទំ©ក់ទំនង $មួយì្ញៀវ -រÝៀបចំចម្អិនÄÅរ ប�ôអ©ម័យ -រi្វើបដិស�្ឋរកិច្ច 
-រx�ប់x�ងបរិ��ន និង -រx�ប់x�ងសំណល់និង-របំពុល $�ើម។

៣.១  -រ-ត់បន្ថយ-បូន និងក\ 0គំBមកំ$�ងÍYើវិស័យV�សចរណ៍កម្ពុ$

ដូច+នពិXក�aពីJង�ើម វិស័យV�សចរណ៍Nនចំណងtក់ទងÍនឹងយន្ត-រ -ត់ 
បន្ថយ   -រ បI្ច�ញ -បូន �ើយºÄចប៉ះÿល់ដល់-រអភិវឌ�្ឍវិស័យh�ះ។ ឧtហរណ៍ -រ�ើង 
Ó្ល�  -រ   i្វើដំbើរ \មផ្លូវ Ä-ស Wយ�រ¸�ង�ើងÓ្ល� និង-របង់ពន្ធYើ-របI្ច�ញ -បូន 
Wយ   Ä-សyន Äច©ំឲ�្យថយចុះ ចំនួនì ្ញៀវi្វើដំbើរផ្លូវ2�យ\មយន្តcះ �ើយ ប៉ះÿល់ 
ដល់  វ ិស័យV�សចរណ៍។ ប៉ុÜ្ត�-រ�ើងÓ្ល�h�ះ ទំនង$Xគតូចមួយ~�បន្ទុកចំ�យសរុប ប៉ុ,�ះ 
�ើយ Nនភស្តុ\ងបjôញ¬ អ្នកV�សចរមិនសូវNន .�តិកម្មV� ដូ&្ន�ះºក៏ជះឥទ្ធិពល តិច  តួច ��រ 
ÍYើវិស័យV�សចរណ៍។ ម៉��ងVៀតកំbើនì ្ញៀវV�សចរ° កម្ពុ$Nន .�ភពមកពី .�V�ស ជិត 
Jង ដូ&្ន�ះក\ 0គំBមកំ$ �ងh�ះមិនគួរs�¨យ+រម្ភ;�កV�។

៣.២  វិស័យV�សចរណ៍ និង-រg�.�¨លÄ-សmតុ

�ើម�្បីºយត»្ល�ពីក\0ស-0នុពល}្ន�ក��កូV�សចរណ៍ ¤�ក ៏គួរគិតគូរពីប�ô��្ស�ងៗជុំវិញ 
-រ g�.�¨ល  Ä-សmតុ��រ។ °ក្នុងពិភពoក -រg�.�¨លÄ-សmតុកំពុង:ើនY�្បឿន
ក្នុង សតវត�្សរ ៍ ទី២១ h�ះ (UNWTO 2008) �ើយអ្នកវិទ���r�្តដូច$ Fankhauser និង Tol 
(1997) +ន+៉ន់�|ន¬ -រg�.�¨លÄ-សmតុÄចi្វើឲ�្យខូចJត®�ដ្ឋកិច្ចពិភពoក រហូត 
ដល់ ១,៥ Í ២% ~� ផសស  ពិភពoក ឬពី ១ Í ១,៥% ~� ផសស ស¹�ប់.�V�ស OECD 
និង ពី ២ Í ៩ % ~� ផសស ស¹�ប់.�V�សកំពុងអភិវឌ�្ឍន៍។ 

°Yើ2កអន្តរ$តិ ¤�0ត់ទុកកម្ពុ$$.�V�សjយរងñ�ះJ�ំង Wយ�រ-រ    
g� .�¨ល    Ä-ស mតុ ��លNនដូច$ ទំហំនិងXពញឹក]ប់~�ទឹកជំនន់ និងXពBំងស្ងួត-ន់�� 
ធ្ងន់ធ្ងរ និង  ញឹក ]ប់ �ើង។ -រg�.�¨ល+នបង្ក-រ�ើងកំ< និង-រg�.�¨លរបបទឹកì្លៀង 
�ើយ ប៉ះÿល់ ដល់.�$ពលរដ្ឋ C�ះ ពួក¤�ពឹង} ្អ�កYើកសិកម្មÄr�័យYើទឹកì្លៀង (World 
Bank 2012a)។ -រg�.�¨លក៏Äចបj�ក់ ដំbើរវិស័យV�សចរណ៍��រ ដូច$ -រជួប .�ទះXព 
Bំង ស្ងួត J�ំង ឬព�្យុះì្លៀងJ�ំង ឬñ�ះធម្ម$តិ ��្ស�ងVៀត ��លÄច-ត់បន្ថយ.�ភពទឹកស¹�ប់
¸�ើÂ�ស់ ក្នុងºរ ីអគ្គិសនី និងi្វើឲ�្យខូចJតដល់ផ្លូវថ្នល់ និង��âãរច©សម្ព័ន្ធប��ើV�សចរណ៍ផ្
®�ង Vៀត។ ºក៏Äច©ំឲ�្យអ្នកV�សចរណ៍��ស់ប្តូរទីកÜ្ល�ងi្វើ V�សចរណ៍ ដូច$ .�សិនOើNនព�្យុះ 
ì្លៀង °é�ត្ត®ៀមBប ឬ½�ុងs�ះសីហនុ អ្នកV�សចរÄច��ស់ ប្តូរទិស<Í-ន់តំបន់tំង�ះ 
�ើយ i្វើ ដំbើរÍតំបន់��្ស�ងជំនួសវិញ។ 

-រg�.�¨លh�ះក ៏Äចប ៉ះÿល់Wយ.�Mល បង្ក-រm �ក់ចុះទិន្នផលដំ�ំនិងបរិNណ 
®�្បៀង ÄÅរ ផលិត+ន i្វើឲ�្យ®�្បៀងÄÅរ�ើងÓ្ល� និងប&្កើន-រ.�N�ង{3¸�ើÂ�ស់ ®�្បៀង  
ÄÅរ។ ដូ&្ន�ះ���វi្វើ វិXគឲ�្យសុីជf�7�មVៀត ÍYើXព.�ថុយ.�¬ន~�ឧស�aហកម្ម 
V�សចរណ៍ និងវិmន-រ-ត់បន្ថយ ��តុប៉ះÿល់ �ើម�្បីព)�ឹងXព� ុំ។
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មនត្រ្កីរ្សងួទេសចរណប៍ានលើកពកីារពរ្យួបារមភ្នៃការឆល្ងរាលដាលមេរោគផត្ាសាយ 
បក�្សី H5N1 ��ល ¤�+នផ�aរX 3ប់Íនឹង-រg�.�¨ល Ä-សmតុ  និងកំbើន.�$ជនផង��រ 
�ើយtំងអស់h�ះ$ ក្តី+រម្ភ និង$-រគំBមកំ$�ងចំëះវិស័យV�សចរណ៍ °កម្ពុ$។ À�êគ 
�0ស�យបក�្ស ីH5N1 +នសN�ប ់.�$ពលរដ្ឋកម្ព$ុអស ់១២©ក ់គតិមកដល់=�វចិ្ឆ-ិ 23 ំ២០១៣ 
��ល$ករណីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ Oើiៀបនឹងចំនួនមនុស�្ស��ប់ ៩©ក់ Wយ�រÀ�êគh�ះ°.�V�ស   
ឯ Vៀតtំងអស់ក្នុងពិភពoក (Denise 2013)។

៣.៣ ឥទ្ធិពល~�-ររីកច��ើនវិស័យV�សចរណ៍ÍYើធនmនធម្ម$តិ

��ពីផលចំb�ញដល់វិស័យ®�ដ្ឋកិច្ច -ររីកលូត�ស់V�សចរណ៍©ំឲ�្យ:ើន-រ ̧ �ើ 
Â�ស់   ¬មពល និង ទឹក (UNEP 2011)។  ឧtហរណ៍ °é�ត្ត®ៀមBបNនកង្វះJតទឹក ̧ �ើ 
Â�ស់ �ើយធនmនទឹក -ន់�� ខ�្សត់�ើងtំងទឹក°Yើដី និង°Æ�មដី។ Ä$ Qធរ+នឲ�្យ ដឹង 
¬ NនN៉សុីន និងកÜ្ល�ងបូមទឹកខុសច�?ប់ .�Nណ ៦០០០កÜ្ល�ង ក្នុងh�ះNន$��ើន$របស់ 
ស�្ឋ{រ និង ១០០០អណ្ណូងVៀត��ល¤�+នជីក ក្នុង½�ុង (Doherty 2010)។ ��តុ-រណ៍ h�ះ  
+នបង្ក-រ+រម្ភ¬ °;�ល�មួយនឹងÄច:ើតNនអស្ថិរXព ��លÄច i្វើឲ�្យÂ��ទ បុBណ 
© © NនÂ��ទ អង្គរវត្ត$�ើម ���វr�ុត+ក់ß�ក។ ©យកâãននគររូបនីយកម្ម នងិ អភិវឌ�្ឍន៍ 
~� Ä$Qធរអប�្សB +នសហ-រ$មួយ ទីX3ក់jរសហ.�ត្តិបត្តិ-រ អន្តរ$តិ ជប ៉ុន (JICA) �ើម�្បី 
ពិនិត�្យប�ô-រផ្គត់ផ្គង់ទឹក �ើយ+នសន្និâãន¬ Äងស្តុកទឹកtំងពីរ (+B៉យ Jងលិច និងមួយ 
Vៀត °ភ្នំគូY�ន) ��លកំពុងផ្គត់ផ្គត់ទឹកដល់é�ត្ត®ៀមBប នឹងមិនx�ប់@�ន់ V�ស¹�ប់ បំ;�ញ  
ត���វ-រ°;�លអ©គត (APSARA, 2005)។ ��តុ-រណ៍h�ះÄចប៉ះÿល់ដល់ -រអភិវឌ�្ឍ 
វិស័យ  V�សចរណ៍°ក្នុងតំបន់ ��លត���វឲ�្យNន-រកំណត់ចំនួនì្ញៀវV�សចរ° តំបន់  អង្គរ វត្ត។ 
ឧtហរណ៍h�ះ បjôញពី�រៈសំJន់~�-រយល់ដឹង និង-រx�ប់x�ងនូវជ��ើសរºង ®�ដ្ឋកិច្ច 
បរិ��ន និង-រអភិវឌ�្ឍ V�សចរណ៍។ ជ��ើសមួយ �ើម�្បីWះ��យប�ô គឺ-រត���វឲ�្យ គh�ង 
អភិវឌ�្ឍ V�សចរណ៍©©i្វើ-រ ºយត»្ល�ពី ��តុប៉ះÿល់បរិ��ន (Environmental Impact 
Assessments: EIAs) WយNនtំង-រ ចូលរួមពិñ�ះMបល់ពី��ប័ន ÿក់ព័ន្ធផង �ើម�្បីºយ 
ត»្ល� ពីផលចំb�ញ និង-រJតបង់ដល់®�ដ្ឋកិច្ច និងបរិ��ន។ 

ស¹�មសំណល់��ើនៗក៏Yទប�ô��រ។ °23២ំ០១០ ½�ងុភ្ន;ំ�ញNនប&្កើតសំណល់ 
រឹង .�Nណ ១០០០ðន/Ó្ង� (Derkeiler 2009; Euronet, 2012) �ើយកង្វះ.�ព័ន្ធសំÄត និង  
x�ប់x�ង សំណល់Bវ នឹង©ំឲ�្យNនប�ô-របំពុលទឹក (Euronet 2012)។ ដូ&្ន�ះ���វNន Lល 
-រណ៍  ច �?ប់��មឹ���វក្នងុ-រ x�ប់x�ងសំណល់ .�ព័ន្ធ§�X្ន�សំណល់�ើងវិញ .�ព័ន្ធ  ប&្ច �ក  វិទ� �  
បំ_�ង  សំណល់Í$¬មពល ��ល មិន��មឹ��ជួយi្វើឲ�្យបរិ��ន°ល្អ និង Nន សុវត្ថXិព  ស¹�ប់  
V�សចរណ៍�ះV� បុ៉Ü្ត�7�មtំងជួយប&្កើត ឱ-ស-រjរ និង-រ អភិវឌ�្ឍ e�តង Vៀតផង។
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៤. គំនិតផ្តួច\្តើមរបស់រpqភិ�ល៖ ជu�ើស|លន}�យថ្មីៗ 
និងគ¹�ងជំនួយរបស់រដ្ឋ

Òើរâãភិ+ល+នP្លើយតបy៉ង�ចំëះ-�នុវត្តXព និងប�ô.�ឈមដូចJងYើ? 
រâãភិ+ល+ន 0ត់ ទុកវិស័យV�សចរណ៍ $ "Nសe�តង" និង$}្ន�កមួយដ ៏សំJន់~ �®�ដ្ឋកិច្ច 
e�តង២ ដូចNនប� 3ក់ °ក្នុង}�ន-រយុទ្ធ�r�្តអភិវឌ�្ឍន៍V�សចរណ៍23ំ២០១២-២០២០ 
��ល Nន  បjôញពីចក្ខុវិស័យរយៈ;�ល .�ង  ស¹�ប់-រអភិវឌ�្ឍវិស័យV�សចរណ៍°កម្ពុ$Wយ 
}្អ�កÍYើស-0នុពល "វប�្បធម៍ និងធនmន ធម្ម$តិ"។ V�សចរណ៍វប�្បធម៍+នទទួលÄទិXព 
ខ្ពស់រួច$��ច ប ៉ុÜ្ត���កូV�សចរណ៍ក៏���វអភិវឌ�្ឍ�ើង ��រ �ើម�្បីtក់tញì ្ញៀវឲ�្យមកទស�្ស©ផង 
ជួយ-ត់បន្ថយ-រg�.�¨លÄ-សmតុផង និងចូលរួមចំT�ក ដល់-រអភិវឌ�្ឍe �តងផង (MoT 
2012a)។ }�ន-រយុទ្ធ�r�្តtំងh�ះNនទិស<ធំៗមូយចំនួន ដូច$៖ -រអភិវឌ�្ឍ ផលិតផល 
V�សចរណ៍ -រផ�្សព្វផ�aយទីផ�aរV�សចរណ៍ -រតX 3ប់និងស��¨លដល់-រi្វើដំbើរ និង -រដឹក 
ជញ្ជូនì្ញៀវ .�ព័ន្ធសុវត្ថិXពV�សចរណ៍ -រx�ប់x�ង��តុប៉ះÿល់អវិជ្ជNន .�ព័ន្ធច�?ប់ និង  
យន្ត-រ x�ប់x�ង និង-រអភិវឌ�្ឍធនmនមនុស�្ស។ 

វិmន-រ និងយុទ្ធ©-រមួយចំនួន+នផ្តួច�្តើមi្វើ�ើង �ើម�្បីក�ង:�រ®ិ៍�|ះ.�V�ស  
កម្ពុ$ ឲ�្យ- �យ$ទិស<V�សចរណ៍e�តង។ ច�?ប់V�សចរណ៍+នà�ង¬ ½�ុមហ៊ុនV�សចរណ៍ ឬ 
.�តិបត្តិករV�សចរណ៍ ���លអនុវត្តÍ\មស្តង់âរបរិ��នកំណត់�ើងWយ½�សួង បរិ��ន 
�ះ នឹងទទួល+ន "� �ក��កូ" "Eco label" (MoT 2009)។ ½�សួងV�សចរណ៍ក ៏+នប&្កើតÿក�្យ 
p�កមួយ¬ "ទី½�ុង� �ត រមណីយâãន ��ត ®�ºល ្អ" �ើម�្បីYើកកម្ពស់-រអនុវត្តល្អ��ល 
រួមNន -រ-ត់បន្ថយសំណល់\មរយៈ-របណ្ណុះ ប�្ខលYើកកម្ពស់-រយល់ដឹង និង-រYើក
ទឹកចិត្តWយផ្តល់$រjçន់ដល់បុគ្គល ឬ ��ប័ន ��លNន �3k�អនុវត្ត+នល ្អ (MOT n.d.)។

®ៀវ�កម្មវិធី "�3ក់°មួយÓ្ង�Vៀត°កម្ពុ$" +ន¯ះពុម្ព\ំងពី23ំ២០០៧ Wយ 
Nន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចសហ-រពីអង្គ-រÄល្លឺម៉ង់ (GTZ) ស¹�ប់tក់tញì ្ញៀវV�សចរណ៍ 
ឲ�្យ�3ក់°+ន-ន់��យូរÓ្ង� °កម្ពុ$ �ើម�្បីសិក�aÝៀនសូ�� អំពីជីវិត និង�ើម�្បីចលូរួមជួយ$ 
សប�្បុរស  Wយi្វើ-រស្ម័x�ចិត្ត Wយ ចំ�យ;�លនិងថវិ-�%ល់ខ្លួន �ើម�្បីជួយសហគមន៍ (Kim 
and Browne 2011)។

រâãភិ+លក៏+នអនុវត្តគំនិតផ្តួច�្តើម "V�សចរណ៍N3ក់ �ើម[ើមួយ�ើម" Wយប&្កើត 
សួន   ឧទ��ន° ១១ é�ត្ត �ើម�្បីឲ�្យì្ញៀវV�សចរណ៍Íâំ�ើម[ើ និងជួយផ�្សព្វផ�aយពី-រអភិវឌ�្ឍ 

២ "កម្មវិធីបរិ��ន~�អង្គ-រសហ.�$$តិ United Nations Environment Program (UNEP) +ន ផ្តល់ 
និយមន័យ ÿក�្យ "®�ដ្ឋកិច្ចe�តង" ¬$ សកម្មXព ជួយឲ�្យមនុស�្សNនជីវXព .�®ើរ �ើង Nន សមធម៌ 
សង្គម និងជួយ-ត់បន្ថយគួរឲ�្យកត់សំ{ល់នូវÅនិភ័យចំëះបរិ��ន និង-រ ½�ខ�្សត់ ធនmន ��កូឡូសុី។ 
និyយ �មញ្ញ "®�ដ្ឋកិច្ចe�តង" $-រអភិវឌ�្ឍ��លបI ្ច�ញ -បូន tប Nន-រ¸�ើÂ�ស់ធនmន .�កប 
Wយ.�សិទ្ធXព និង-រអភិវឌ�្ឍYើកកម្ពស់ជីវXព��ល រួម tំង.�$ជន ½�ី½�ផង��រ។ និyយ \ម 
-រអនុវត្ត$ក់�្ត�ង "®�ដ្ឋកិច្ចe�តង" $®�ដ្ឋកិច្ចមួយ��លក្នុង�ះ កំbើនÂ�ក់ចំណóល និង -រ jរ 
គឺ:ើតNន�ើង\មរយៈ -រវិនិMគពីវិស័យ�mរណៈ និងឯកជន ��ល-ត់បន្ថយ-របI ្ច�ញឧស្ម័ន 
-បូនិក និង-របំពុល i្វើឲ�្យ-រ �̧ើÂ�ស់¬មពលនិងធនmនNន.�សិទ្ធXព � ើយជួយទប់�្កត់-រ 
+ត់ បង់ ជីវច��ុះ និង®�ºកម្ម.�ព័ន្ធ��កូឡូសុី" (UNEP n.d.)។
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e�តង (Xinhua English News 2013)។ °=�កុម្ភៈ ២០១៣ ម6្ត�ីV�សចរណ៍+នប&្កើត��កូ ក្លឹប 
�ើម�្បីi្វើ-រx�ប់x�ង សំណល់ +ន -ន់��.�®ើរ -ត់បន្ថយ-រ¸�ើÂ�ស់ថង់��ស្ទិក ប&្កើន -រ 
យល់  ដឹងពីបរិ��ន និងYើកកម្ពស់ :�រ®ិ៍�|ះ និងមុខNត់របស់ទី½�ុងភ្នំ;�ញ។ ½�សួងV�សចរណ៍ 
នឹង i្វើ-រផ�្សព្វផ�aយចល©��កូក្លឹបh�ះÍដល់ ��Ýៀន �កលវិទ��ល័យ êងច½� វិទ�្យុ និង 
ទូរទស�្សន៍។ សកម្មXពយុវជនក ៏:ើន�ើង��រ\ំងពី23ំ ២០១១ មក ក្នុងយុទ្ធ©-រ ទី½�ុង ��ត 
រមនីយâãន� �ត ®�ºល្អ -រâំ�ើម[ើ -រ.�ឡង��ញWល P្លើយសំណ�រtក់ទងនឹង បរិ��ន 
និង -រអភិវឌ�្ឍ®�ដ្ឋកិច្ច WយNន-រចូលរួមនិងកិច្ចសហ-រពី សNជិក s�ឹទ្ធ សX �� ½�ុង  
ភ្នំ;�ញ é�ត្ត®ៀមBប ½�ុងs�ះសីហនុ និងយុវសXកម្ពុ$ (JCI Cambodia)។ សកម្មXព 
ក្នុង  គំនិតផ្តួច�្តើមh�ះNនLល< Yើកកម្ពស់-រយល់ដឹង និងYើកទឹកចិត្ត អ្នក°ទី½�ុង $ 
ពិ®�ស  យុវជន ឲ�្យ7�រក�aទី½�ុង និងរមនីយâãនឲ�្យ+ន��ត និងNនលក្ខណៈtក់tញ (JCI 
Cambodia 2012)។

!ះបី$លទ្ធផល~�សកម្មXពtំងh�ះពិ+កºស់.�ងក្ត ី ក ៏ºបjôញពី-ររួមផ�្សំដ៏Nន 
ស-0នុពល រºង វិស័យV�សចរណ៍ នឹង-រអភិវឌ�្ឍe�តង។ 

�ើម�្បីYើកកម្ពស់ "គំនិតe�តង"  °ក្នុងវិស័យស� ្ឋ{រ .�V�សNជិកÄ�úន+ន ប&្កើត 
រjçន់ ស¹�ប់ ស�្ឋ{រ��លLរព\មLល-រណ៍7�រក�aបរិ��ន  ជួយសន�្សំ និង ̧ �ើÂ�ស់ 
ធនmន.�កបWយ .�សិទ្ធXព (Travel Daily News 2012)។ ពិធី.�គល់រjçន់Nនi្វើ�ើងÝៀង 
Bល់ពីរ23ំម្តង \ំងពី23ំ ២០០៨ មក �ើយYើកចុងÆ�យh�ះ+នi្វើ°ទី½�ុង South Sulawesi 
-លពី=�មកB ២០១២។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ�ើម�្បីទទួល+នរjçន់h�ះ Nន$Äទិ៍៖ 

សកម្មXពនិងLលនM+យបរិ��ន ក្នុង-រx�ប់x�ងនិង.�តិបត្តិ-រស�្ឋ{រ1. 

-រ¸�ើÂ�ស់ផលិតផលe�តង ¸�ើធនmនNន.�សិទ្ធXព មិន¸�ើ�រmតុគីមី និង 2. 
មិនបំពុល បរិ��ន 

កិច្ចសហ-រ$មួយសហគមន៍ និងអង្គ-រk�គូអភិវឌ�្ឍន៍ក្នុងr�ុក©©3. 

-រអភិវឌ�្ឍធនmនមនុស�្ស4. 

-រx�ប់x�ងសំណល់រឹង+ន��ឹម���វ 5. 

-រ¸�ើÂ�ស់¬មពលNន.�សិទ្ធXព6. 

-រ¸�ើÂ�ស់ទឹកNន.�សិទ្ធXព7. 

-រx�ប់x�ងគុណXពខ�្យល់ (°ក្នុង និង °��ស�្ឋ{រ) 8. 

-រx�ប់x�ង-របំពុលWយសំ��ង9. 

-រx�ប់x�ង និង.�s�ឹត្តិកម្មសំណល់Bវ10. 

-រx�ប់x�ង-រទុកâក់សំណល់គីមី ឬ សំណល់ពុល11. 

Nនស�្ឋ{រដល់Í ៥០ °កម្ពុ$ ��លទទួល+នស្តង់âរស�្ឋ{រe�តងរបស់ 
Ä�úន (Björn 2012)។ ស� ្ឋ{រ និងរមនីយâãនអង្គរ�Y�ស (The Angkor Palace Resort 
& Spa) °é�ត្ត ®ៀមBប ទទួល+នរjçន់ស្តង់âរស�្ឋ{រe�តងÄ�úនចំនួន ២ដង$ប់{3 
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គឺ°23ំ ២០០៨-២០០៩ និង ២០១០-២០១១។ ស�្ឋ{រh�ះ+នអនុវត្តយុទ្ធ©-រសន�្សំសំX�
ទឹកក្នុងបន្ទប់ì្ញៀវ និងi្វើ .�s�ឹត្តិកម្ម -កសំណល់ទឹក �ើម�្បីយកÍ¸�ើÂ�ស់$ជី°ក្នុងសួនច�?រ 
(Grand Soluxe Angkor Palace 2013)។

គំនិតផ្តួច�្តើមtំងh�ះ ប&្កើត+ន$គំរូÄជីវកម្មល្អជួយ-ត់បន្ថយ-រចំ�យ សន�្សំ សំX� 
ធនmនក�� s�មtំងក�ង:�រ®ិ៍�|ះ និងtក់tញទីផ�aរV�សចរណ៍Vៀតផង។ !ះy៉ង 
h�ះ ក្តី  -រYើកកម្ពស់ ចំ�ប់Äរម្មណ៍ និង-រផ�្សព្វផ�aយទូលំទូ�យអំពីសកម្មXពtំងh�ះ 
° ខ្វះJត J�ំង�ស់។ ក្នុង .�V�ស $��ើន ¤�Nន-រទទួល� �ល់J�ំង$ងពីស- 0នុពល~� 
¬មពល ក:ើត�ើងវិញ ដូច$ ¬មពល កំ<s�ះÄទិត�្យស¹�ប់ផ្តល់ទឹកo0ក្នុងស� ្ឋ{រ ឬ -រ 
ក �ងអ{រសំណង់��្ស�ងៗ��លសន�្សំសំX� ¬មពល (ឧtហរណ៍ ជួយ-ត់បន្ថយ-រចំ�យ 
Í YើN៉សុីន ��$ក់ក្នុងÄយុ-លរបស់អ{រtំងមូល)។

ស�្ឋ{រ ្រÅçន់ជី�នីវីl The Frangipani Villa Hotels °½�ុងភ្នំ;�ញ +នi្វើវិនិMគ 
y៉ង  ��ើន ÍYើវិmន-រ¸�ើÂ�ស់¬មពលNន.�សិទ្ធXព និង ¬មពលក:ើត�ើងវិញ រួម Nន  
.�ព័ន្ធ ទឹកo0�ើរ Wយ¬មពលs�ះÄទិត�្យ អំពូលបំភ្លឺសុីì្លើងតិច LED lighting $ �ើម។ ចំ�យ 
សរុបYើ.�ព័ន្ធទឹកo0 ̧ �ើ¬មពលs�ះÄទិត�្យ Nនត»្ល�ពី ២០.០០០ Í ៥០.០០០ដុ��រ 
Är�័យ Yើចំនួនបន្ទប់ (១៥ Í ២៥បន្ទប់ ក្នុងស�្ឋ{រមួយ) ��លខ្ពស់$ង-រ ចំ�យYើ 
.�ព័ន្ធ ទឹកo0¸�ើអគ្គិសនីធម្ម\។ ប ៉ុÜ្ត�.�ព័ន្ធ ទឹកo0¸�ើ¬មពលs�ះÄទិត�្យជួយសន�្សំសំX �+ន 
��ើន  �ស់ ក្នុងÄយុ-លរបស់º (១៥ Í ២០23ំ)។ °;�លត»្ល�¬មពលអគ្គិសនីក្នុង 
ពិភពoក  :ើន�ើង -រវិនិMគÍYើ-រ¸�ើÂ�ស់¬មពល Nន .�សិទ្ធXព និងប&្ច�ក វិទ�� 
¬មពល ក:ើត�ើងវិញ©;�លបច្ចុប�្បន្ន Äច- �យ$កN �ំង.�កួត.�N�ងធំi�ង ©;�លអ©គត។ 
-រYើកកម្ពស់ចំ�ប់Äរម្មណ៍\ម-របjôត់បjôញពីផល.�Mជន៍��្ស�ងៗ  -រផ្តល់ រjçន់ 
Wយ  Nន -រផ�្សព្វផ�aយ$�mរណៈ និង-រទទួល� �ល់$�mរណៈ-ន់����ើន�ើង នឹង 
ជួយ  ជំរុញ វិនិMគß�បh�ះ។ °.�V�សដu� Nន-រផ�aយÿណិជ្ជកម្មក្នុង.�ព័ន្ធផ�្សព្វផ�aយ អំពី 
-រ -ត់បន្ថយ ចំ�យ \ម-រអនុវត្តវិmន-រ¸�ើÂ�ស់¬មពលNន.�សិទ្ធXព។ 

-រi្វើវិនិMគß�បh�ះ Äចជួយក�ង:�រ®ិ៍�|ះ.�V�សកម្ពុ$ ឲ�្យ-�យ$ទិស < 
V�សចរណ៍  e� តង ��ល Äច tក់tញì ្ញៀវV�សចរ C�ះពួក¤�-ន់��យកចិត្តទុកâក់ÍYើ 
-រ 7�រក�aបរិ��ន។  ½�ុមហ៊ុន V�សចរណ៍ ក៏ដូច $វិនិMគិន កំពុងជំរុញ�ើង$លំâប់នូវ-រi្វើ
.�តិបត្តិ -រV�សចរណ៍.�កបWយ និរន្តXព ��ល បjôញ ផង��រអំពី-រtមtររបស់អតិថិជន។ 
-រកំណត់Lល-រណ៍T�©Wំយខ្លួន ឯង និងWយ ស្ម័x�ចិត្ត  ដូច$ក្នុង.�ព័ន្ធ  Travelife 
Award system ��ល$គh �ង ទទួល� �ល់Wយ អន្តរ$តិ និងកំណត់�ើង WយសNជិក 
ឧស�aហកម្ម V�សចរណ៍ �ើម�្បីផ្តល់$À�k� Nស À�k�Â�ក់ និងÀ�k�សំរិទ្ធ Íដល់ ®�ºកម្ម 
ស�្ឋ{រ ឬÄ{រ�3ក់°©© ��ល+នចូលរួមអនុវត្ត \មលក្ខខណE}្ន�ក បរិ��ន និងសង្គម 
និង ��ល©បច្ចុប�្បន្នNនតំ�ង ២៥ .�V�សចូលរួម ក្នុងh�ះ ¤�នy៉ $.�V�សNន Â�ក់ចំណóល 
tប��មួយគត់��ល+នចូល$សNជិក។ 
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-ររីកច��ើនគh�ងផ្តល់រjçន់ និងវិ�្ញបនប��ទទួល� �ល់Wយអន្តរ$តិh�ះ Äច 
ជំរុញ ឲ�្យNន-រ��¨តពិនិត�្យWយខ្លួនឯងYើ-រ¸�ើÂ�ស់ទឹកនិង¬មពល និង-របI្ច�ញ ឧស្ម័ន 
-បូនិក ��ល-ន់�� សំJន់J�ំង�ើងស¹�ប់ ស�្ឋ{រtំងlយ���លចង់រក�a សមត្ថXព 
.�កួត.�N�ងក្នុងទីផ�aរ។ ដូ&្ន�ះ LលនM+យ និងបទបញ្ញត្តិច�?ប់ដ ៏0ំ+ច់ៗស¹�ប់ x�ប់x�ង 
ធនmនធម្ម$តិ s�មtំង -រYើក ទឹកចិត្តវិស័យឯកជនឲ�្យx�ប់x�ង និង¸�ើÂ�ស់ធនmនធម្ម$តិ 
.�កបWយនិរន្តXព និង.�សិទ្ធXព Äចជួយព)�ឹងសមត្ថXព.�កួត.�N�ងក្នុង-រi្វើ Äជីវកម្ម។ 
Wយ(�ក ស¹�ប់ប�្ខ.�V�សNនÂ�ក់ ចំណóល tប��ល+ន0ប់អនុវត្តLល-រណ៍
T�©ំ  tំងh�ះមុន¤� គឺÄចi្វើឲ�្យ½�ុមហ៊ុនÄជីវកម្ម ឬ ®�ºកម្មរបស់ខ្លួន ទទួល+ន-រ{ំ¼� 
:�រ®ិ៍�|ះ និងស�្ញសំ{ល់  "brand" លំâប់អន្តរ$តិ  $ពិ®�សស¹�ប់V�សចរណ៍e�តង 
(ERD 2012) ។ បុ៉Ü្ត�-រយល់ដឹងពីបរិ��នក្នុងចំ,មអ្នកV�សចរក្នុងតំបន់ °Nន ក��ិតtប 
ដូ&្ន�ះ -រâក់សNdធឲ�្យ®�ºកម្មV�សចរណ៍អនុវត្តនូវវិធី�r�្តe�តងh�ះ .�$�លពុំសូវ Nន 
.�សិទ្ធXព V� ពិនិត�្យ\មលំ©ំ~�-ររីកច��ើនវិស័យV�សចរណ៍°កម្ពុ$©;�លបច្ចុប�្បន្ន។ 

៥. Z�ចក្តីសន្និpqន
\Bង ៤ ស&្ខ�បពី-�នុវត្តXពសំJន់ៗ និងÅនិភ័យ©©��ល វិស័យV�សចរណ៍ 

កម្ពុ$  +ន និងកំពុង ជួប.�ទះ Wយ�រឥទ្ធិពល~�ក\ 0tំងបីដូច+នពិXក�aJង�ើម ëលគឺ 
-រ  ½�ខ�្សត់ធនmនធម្ម$តិ -រg�.�¨លÄ-សmតុ និងLលនM+យអន្តរ$តិ�ើម�្បី-ត់ 
បន្ថយ  -រg�.�¨លh�ះ។ ប©%ប់មក Nន-រYើក�ើងពីដំ,ះ��យ }្ន�កLលនM+យ 
និង  Äជីវកម្មមួយចំនួន ��លគួរi្វើ-រពិXក�a និងសិក�a��វ��វ បÜ្ថ�មVៀត៖

\Bង ៤៖ ស&្ខ�បអំពី-�នុវត្តXព និង Åនិភ័យ©©

-�នុវត្តXព/Åនិភ័យ លទ្ធផល/ចÀ្លើយតប 

-រ½�ខ�្សត់ធនmនធម្ម$តិ 

-ររីកច��ើនV�សចរណ៍Äចâក់ 

សNdធJ�ំង ÍYើធនmនធម្ម$ត ិ

(ទឹក និង¬មពល) និង គំBម កំ$�ង 

ដល់ត»្ល�~�តំបន់ tក់tញV�សចរណ៍ 

ដូច$ Â��ទអង្គរវត្ត $�ើម។

i្វើ-រសិក�aពី��តុប៉ះÿល់បរិ��ន សង្គម   (EIA)  ស¹�ប់គh�ង 

អភិវឌ�្ឍV�សចរណ៍��ល+ន®្នើ�ើង WយNនr�ង់tំងMបល់ 

ពិñ�ះរបស់ អ្នកÿក់ព័ន្ធtំងអស ់

i្វើ-រវិនិMគប&្កើត តំបន់V�សចរណ៍ឲ�្យ+ន-ន់����ើន  �ើម�្បី -ត់ 

បន្ថយ សNdធYើតំបន់V�សចរណ៍មួយចំនួន និងß�ងà�កÂ�ក់ចំណóល 

ឲ�្យ+នទូលំទូ�យ។ 

i្វើវិនិMគYើ��âãរច©សម្ព័ន្ធ និង®�ºកម្ម (ឧtហរណ៍ ទឹក និង 

អ©ម័យ) ��ល0ំ+ច់ស¹�ប់-រព)�ីកV�សចរណ៍.�កបWយ 

និរន្តXព។

ប&្កើត½�បខ័ណE ច�?ប់សមr�ប, Yើកកម្ពស់-រយល់ដឹងពី-រ x�ប់x�ង 

ធនmនធម្ម $តិ និងV�សចរណ៍ e�តង��លNននិរន្តXព  °ក្នុង 

សហគមន៍ និង$មួយអ្នកV�សចរ។

ពិនិត�្យពីចំ�យ និងចំណóល Yើ-រx�ប់x�ងចំនួនì្ញៀវV�សចរ។
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-រx�ប់x�ងសំណល់មិន+នល្អ $ 

ក\0 គំBមកំ$�ងដល់-រ រីក ច��ើន 

V�សចរណ៍និង-រអភិវឌ�្ឍ  $ ទូÍ 

ប៉ុÜ្ត� Nន-�នុវត្តXព $��ើន ក្នុង 

-រ §�X្ន�សំណល់ ឲ�្យÍ $ ¬មពល 

អគ្គិសនី។

âក់អនុវត្ត½�បខ័ណEច�?ប់សមr�ប និងសិក�a�្វ�ងរកជ��ើស©© 

�ើម�្បីប&្កើតទីផ�aរថ្មីៗ ក្នុងគh�ង§�X្ន�សំណល់ឲ�្យÍ$¬មពល។

T�©ំឲ�្យអនុវត្ត និងព)�ឹងយុទ្ធ�r�្ត 3 R: -ត់បន្ថយ (Reduce), 

¸�ើÂ�ស់�ើងវិញ  (Reuse),  និង §�X្ន��ើងវិញ (Recycle)។
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ដល់-រអភិវឌ�្ឍ .�កប   Wយ និរន្តXព 
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V�សចរណ៍ WយNន-រចូលរួមពីx�ប់½�សួង និង អ្នកÿក់ព័ន្ធ �ើម�្បីឲ�្យ 

Nន តុល�្យXពរºងទិស<ខុសៗ{3របស់ពួក¤�  �ើយប&្កើត+ននិង 

អនុវត្ត នូវ½�បខ័ណEច�?ប់មួយដ៏សមr�ប។ 

ព)�ឹង-រ-រÿរ និងអភិរក�្សតំបន់��កូV�សចរណ៍។ 

i្វើ-រ¯ះប��លs�ំ$ផ្លូវ-រ°ជុំវិញតំបន់��កូV�សចរណ៍។
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ស¹�ប់ សហគមន៍ និងi្វើ-រផ�្សព្វផ�aយទីផ�aរ �ើម�្បីជំរុញ កំbើន ��កូ 

V�សចរណ៍។

LលនM+យអន្តរ$តិ -ត់ បន្ថយ-រg�.�¨លÄ-ស mតុ

-រយកពន្ធYើÄ-សចរ  និង ត»្ល� 

ដឹកជញ្ជូន \មផ្លូវÄ-ស Äច:ើន �ើង 

និងប៉ះÿល់ ដល់ -ររ ីកច��ើន វិស័យ 

V�សចរណ៍

ឧស�aហកម្មV�សចរណ៍��ល$ អ្នក 

tមtរនិងជំរុញកំbើន e�តង 

���វបjôញឲ�្យ9ើញ¬ គំនិត ផ្តួច�្តើម 

ឲ�្យNន:�រ®ិ៍�|ះ e�តង គឺ$ .�ភព~� 

ឧត្តមXព  .�កួត.�N�ង

ផ�្សព្វផ�aយtក់tញì្ញៀវV�សចរណ៍ក្នុងតំបន់ÄសីុÄ¤្ន�យ ៍និង ជួយ ស��¨ល 

-រ  i្វើដំbើរឆ្លង-ត់s�ំ��ន Wយសហ-រ$មួយ .�V�ស ជិត Jង។

សហ-រ$មួយឧស�aហកម្មV�សចរណ៍�ើម�្បីផ�្សព្វផ�aយ និងYើកកម្ពស់ 

-រយល់ដឹងពី-រ7�រក�aបរិ��ន អ©ម័យ��ត។ 

>0តJ�ំងÍYើទីផ�aរអ្នកV�សចរ��លចូលចិត្តបរិ��ន។

បន្តផ�្សព្វផ�aយÿក�្យp�ក "ទី½�ុង� �ត រមណីយâãន� �ត ®�ºល្អ" 

និង ជំរុញ- រ .�កួត.�N�ងក្នុង-រ-ត់បន្ថយ-របI្ច�ញឧស្ម័ន-បូន 

ក្នុងវិស័យV�សចរណ៍°កម្ពុ$។

Yើកទឹកចិត្ត-រ¸�ើÂ�ស់ផលិតផលធម្ម$តិក្នុងr�ុក និងប&្ច�កវិទ�� 

¸�ើÂ�ស់¬មពលNន.�សិទ្ធXព។

ហិរញ្ញប�្បtន-រg�.�¨លÄ-ស 

mតុ របស់ រដ្ឋ ÄចយកមកវិនិMគ 

Yើ-រអភិវឌ�្ឍV�សចរណ៍e�តង និង 

��កូV�សចរណ៍។

ប&្កើតឲ�្យNនយុទ្ធ�r�្តថ្មី�ើម�្បីtញយក.�ភពហិរញ្ញប�្បtនរបស់រដ្ឋ ដូច$ 

ថវិ-វិនិMគÄ-សmតុ $�ើម។

កំbើនចំ�ប់Äរម្មណ៍ÍYើគុណXព 

បរិ��នពីì្ញៀវV�សចរ និង ឧស�aហកម្ម 

V�សចរណ៍  នឹង ©ំឲ�្យ Nន-រប&្កើត 

តំបន់ V�សចរណ៍e�តង-ន់����ើន។

i្វើឲ�្យកម្ពុ$-�យ$ទិស<V�សចរណ៍ធម្ម$តិ e�តង  �ើម�្បីព)�ឹង ឧត្តមXព 

.�កួត .�N�ង។

បjôញ និងព)�ឹងស្តង់âរ ��កស�្ញ និងគh�ងផ្តល់រjçន់ដល់ .�តិបត្តិករ  

V�សចរណ៍���លអនុវត្ត+ននូវគុណXពបរិ��នe�តង Nន $ Äទិ៍ 

-រ¸�ើ¬មពលNន.�សិទ្ធXព និង-រx�ប់x�ងសំណល់ Bវ Wយ Nន 

-រ ទទួលខុស���វខ្ពស់។

ផ�្សព្វផ�aយ និងព)�ីកបÜ្ថ�ម-រផ្តល់រjçន់ ស�្ឋ{រe�តងÄ�úន និង គិត គូរ 

ពី -រចូលរួមក្នុងគh�ងអន្តរ$តិ the international Travelife scheme
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១០23ំចុងÆ�យ h�ះ �ើយក៏°Nនស- 0នុពល$��ើនVៀត �ើម�្បីបន្តរីកដុះâលÍមុខ។  
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ក្នុង é�ត្ត ®ៀមBប  និង s�ះវិÅរ �ើម�្ប-ីត់ បន្ថយសN dធÍYើបរិ��នក្នុងតំបន់ tំង �ះ  និង 
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មូលâãន  ��រ  C�ះមk�្តី  ¬3ក់  $តិ  មិន+ន ពន�្យល់ពី សកម្មXព របស់ខ្លួន  �ើយ ក៏ មិន   ទទួលយក 
Mបល់  ពី  Ä$Qធរ មូលâãន ក្នុង -រ .�មូល ទិន្នន័យ ស¹�ប់ i្វើ }�នទី  ��រ។   
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៣.២ -រ¯ះ ប��ល s�ំ  និង គណh�យ�្យ Xព 

 -រ¯ះប��លs�ំ និង គណh�យ�្យXព Í ¬3ក់ Æ�ម

-រ¯ះប��លs�ំ  ° តំបន់ទh្ល��បh�ះ  មិន +ន បjôញ ពីគណh�យ�្យXព ;�ញY�ញ  
° ¬3ក់  មូលâãន �ើយ។  Ä$Qធរ មូលâãន មិន+ន ចូលរួម ក្នុង -រ ស��ចចិត្ត និង -រjរ ̄ ះ 
ប��ល s�ំ V�  ដូ&្ន�ះ ក៏ មិនÄច  i្វើសកម្មXព �ើម�្បី   -រÿរផល.�Mជន៍ របស់ .�$ជន មូលâãន��រ 
។ Ä$Qធរ    មូលâãន ���វ +ន ¤� 0ត់ ទុក��ឹម $ ®�©ធិ-រ  ��ល  ���វ �0ប់ \ម   ម6្ត�ី ¬3ក់ $តិ  និង 
@�ន់ � � ជួយ    ស��បស��¨ល -រjរ ទូÍ ប៉ុ,�ះ។

ម6្ត�ី ¬3ក់ $តិ   ក៏ មិន +ន បjôញ  គណh�យ�្យXព ចំëះ .�$ជន មូលâãន ��រ។ .�$ជន 
មូលâãន មិន+ន ̄ ះ#3ត��ង\ំងម6្ត�ី ¬3ក់ $តិ V� ដូ&្ន�ះ ពួក¤� ក៏មិន Nន តួ©ទី  និង -រ ទទួល 
ខុស ���វ$  ផ្លូវ-រ �ើម�្បី P្លើយតបចំëះ.�$ជន មូលâãន��រ។  ពួក¤� Lរព \ម �� ប�3  ¬3ក់ 
ដឹក©ំ ° ½�សួង ជំ©ញ ប៉ុ,�ះ ដូ&្ន�ះក៏i្វើ-រ ̄ ះ ប��ល s�ំ Í\ម -រ កំណត់ ទំហំ ��ប់ របស់ 
½�សួង  ��ល មិន+ន Lរព \ម -រ ̧ �ើÂ�ស់ ដី $ក់�្ត�ង របស់ .�$ជន�ើយ។ 

-រ¯ះប��លs�ំ និង គណh�យ�្យXព Í ¬3ក់ Yើ

$ទូÍ OើសិនពុំNន គណh�យ�្យXព Í ¬3ក់ Æ�មV� គឺ��ង�� Nន គណh�យ�្យXព 
Í ¬3ក់ Yើ ប៉ុÜ្ត� ករណី សិក�a h�ះបjôញ ¬  គណh�យ�្យXព Í ¬3ក់ Yើ ក៏  មិនសូវ ច�?ស់ �ស់ 
��រ ។  គណh�យ�្យXពÍ ¬3ក់Yើ  ក្នុង ករណី សិក�a h�ះ  គឺ Är�័យ ÍYើ   អ្នក x�ប់ x�ង  �%ល់ ។ 
©យក   រដ្ឋមk�្តី  +ន .�-ស ឲ�្យ Nន -រ ̄ ះ ប��លs�ំ ច�?ស់ �ស់ រºង  	� លិចទឹក និងដីj�  
r�ូវ  �ើង ទឹក បុ៉Ü្ត� ក៏ ���វ Lរព\ម -រ¸�ើÂ�ស់ ដី $ក់ �្ត�ង របស់ .�$ពលរដ្ឋ ��រ។ មk�្តី ¬3ក់ 
$តិ  ទទួលបន្ទុក Yើ -រjរ ̄ ះs�ំ +ន Lរព \ម LលនM+យ របស់ ©យក រដ្ឋម6្ត�ី ក្នុង -រ 
¯ះ  ប��ល s�ំ ឲ�្យ ច�?ស់ �ស់ ប៉ុÜ្ត� មិន +ន .�តិបត្តិ  \ម   LលនM+យ ឲ�្យ Lរព ដីj�របស់ 
.�$ជន  �ះV�។ ពួក¤�¯ះs�ំWយLរព\ម}�នទី��លកំណត់ទំហំ��ប់ពី½�សួង។ 

-រ ̄ ះ ប��លs�ំ °តំបន់ទh្ល��ប Nន-របត់ß�នខ្លះÄr�័យ Yើ   -រ លំ+ក ក្នុង 
;�ល   អនុវត្ត-រjរ ។  Wយ�រ -រ¯ះ ប��ល s�ំ វគ្គទី១ ប៉ះ ចំរដូវì្លៀង   តំបន់i្វើ .�តិបត្តិ-រ ក៏ 
Nន ទឹក ជន់លិច  និង ពិ+ក ក្នុង -រi្វើដំbើរ ដូ&្ន�ះ X3ក់ jរ©©ក ៏  ̄ ះ ប��លs�ំ  Wយ មិន +ន 
Lរពtំងr�ុង \ម LលនM+យ  ឬ}�នទីកំណត់�ើង Wយ ¬3ក់ Yើ�ះV� C�ះ ជួប ប�ô 
និង-រពិ+ក ក្នុង -រi្វើដំbើរ។ 

-រអនុវត្ត -រjរ$ក់�្ត�ងក ៏  Är�័យ Yើ  លទ្ធXព��លX3ក់jរtំង�ះÄច�្វ�ងរក 
ផលចំb�ញ�%ល់ខ្លួន��រ។ }្អ�ក Yើ -រចុះអ&្ក�ត �%ល់ កសិករ តូច\ចXគ��ើន   រង-រ ប៉ះÿល់  
ប៉ុÜ្ត� កសិករ ធំៗ Nន អំ�ច    $ពិ®�ស ° é�ត្ត កំពង់ធំ  មិន សូវ រង -រ បះ៉ÿល់ V� ។ 

$រួម -រ ̄ ះប��ល s�ំ មិន +ន  បjôញ ពី គណh�យ�្យ Xព ° ¬3ក់ មូល âãន�ើយ  �ើយ 
គណh�យ�្យXព Í ¬3ក់ Yើ ក៏  មិនសូវ ច�?ស់ �ស់ ��រ  C�ះ Är�័យ ÍYើ -រយល់9ើញ របស់ 
អ្នក ប�3  �%ល់ -រលំ+កក្នុង-រi្វើដំbើរ  និងឱ-ស �្វ�ងរក ផលចំb�ញ �%ល់ ខ្លួន។  
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៣.៣ ត���វ-រ  របស់.�$ជន -រ តំ�ង និង -រ P្លើយ តប

-រវិXគ បjôញ ¬  ម6្ត�ី  ° មូលâãន មិន Äច i្វើ $ តំ�ង �ើម�្បី ប��ើផល  .�Mជន៍ របស់ 
.�$ជន +នV� គឺ ផ្ទុយ ពី Lលបំណង ~� កំT�ទ��ង់ វិមជ�្ឈ-រ និង វិសហមជ�្ឍ-រ ។ -រ ̄ ះ s�ំ 
i្វើ  ឲ�្យ  .�$ជន មូលâãន មួយចំនួន +ត់ បង់ ដី j� �ើង ទឹក  �ើយ ពួក¤� ក៏©ំ{3តº៉ ប៉ុÜ្ត� មិនNន 
Ä$ Qធរ មូលâãន �មួយ Åúន &�ញមុខ តំ�ង ឲ�្យពួក¤� �ើយ។ À�ភូមិ និង À�ឃុំ  មិន Åúន  i្វើ 
$ តំ�ង ឲ�្យ .�$ជនV�   !ះ បី ពួក¤� មិន {ំ¼� សកម្មXព ម6្ត�ី ¬3ក់ $តិ  ក៏ Wយ ពីC�ះ  Ä$ Qធរ 
មូលâãន មិន Nន តួ©ទី ច�?ស់�ស់ °ក្នុង  -រjរ ̄ ះs�ំ  h�ះ។ Wយ�រ Ä$ Qធរ មូលâãន មិន 
Åúន i្វើ $ តំ�ង ឲ�្យ .�$ជន Vើប Nន កសិករ មួយ ½�ុម&�ញមុខ i្វើ $តំ�ង .�មូលផ្តុំ  កសិករ 
ដu� Vៀត ��ល រងផលប ៉ះÿល់   �ើម�្បីâក់ ÿក�្យ  តº៉ ។ 

ដំbើរ-រ âក់ÿក�្យតº៉ Wយ�%ល់ß�បh�ះ   បjôញ ¬  Ä$ Qធរ មូលâãន  ខ្វះ -រ  P្លើយតប 
ចëំះ ត���វ-រ របស ់.�$ជន ។ À�ឃុ ំមនិ Åúន ទទលួ យក ÿក�្យ បណ្ណងឹ ព ី.�$ជន V� Wយ��ត¬ុ 
���វរង់ 0ំ -រ T�©ំ ពី  អភិ+ល  r�ុក   �ើយ  អភិ+ល r�ុក ក៏ ���វរង់0ំ -រT�©ំ  ពី  អភិ+ល  é�ត្ត 
��រ។ $លទ្ធផល ½�ុម អភិ+លមិន Åúន ទទួល  ឬ អនុម័ត Yើ ÿក�្យបណ្ណឹង  V�។  -ររង់0ំ -រT�©ំ 
ពី ¬3ក់ Yើ ß�បh�ះ គឹផ្ទុយ ពី Lល បំណង ~� កំT�ទ��ង់ វិមជ�្ឈ-រ និង+នBBំង ដល់ -រ P្លើយតប 
របស់ Ä$Qធរ មូលâãន ចំëះ ត���វ-ររបស់.� $ជន។  Ä$ Qធរ មូលâãន មិន Åúន  P្លើយតប នឹង 
ត���វ-រ របស់ .�$ជន ß�បh�ះ  គឺWយ�រ ពួក{ត់ J�ច   មk�្តី  មក ពី ¬3ក់ $តិ Yទ.�-ន់ ¬  ចូល 
k� $មួយពួក ឈ្មួញ និង-រ គ¹�ម âក់ ²3ះ ។ 

៤. 
រ ពិ3ក�% និង  Z�ចក្តី សន្និpqន 
ករណីសិក�aពី-រ¯ះs�ំ°តំបន់បឹងទh្ល��បបjôញ¬ រដ្ឋ មិន +ន បjôញ គណh�យ�្យ 

Xព ចំëះ¬3ក់ មូលâãនV� Wយ�រNន -រ ß�ង à�ក -រjរ មិន ច�?ស់ �ស់  រºង មk�្តី ¬3ក់ $តិ  
និង  Ä$Qធរ មូលâãន។ ចំT�កឯ គណh�យ�្យXព Í¬3ក់ Yើ វិញ ក ៏  មិន ច�?ស់ �ស់��រ C�ះ 
Är�័យ  Yើ  ឥទ្ធិពល របស់  អ្នកប� 3�%ល់  -រលំ+ក ក្នុង ;�លអនុវត្ត-រjរ  និង  -រ �្វ�ងរក ផល 
ចំb�ញ  �%ល់ ខ្លួន។  

ម��៉ងវិញVៀត តួ©ទីមិនច�?ស់�ស់របស់អ$ Qធរមូលâãន°ក្នុង-រjរh�ះ និង -រ 
Lរព    \ម-រ.�មូលផ្តុំអំ�ច°¬3ក់Yើនិងម6្ត�ី¬3ក់$តិ i្វើឲ�្យ Ä$ Qធរ មូលâãន  មិន Äច  i ្វើ $ 
តំ�ង   ជូន .�$ជន ��ល +ន¯ះ #3តឲ�្យពួក ខ្លួន។  

-រសិក�a +ន បjôញVៀត ¬  -រP្លើយតប Íនឹង ត���វ-ររបស់ .�$ជន ° Nន ក��ិត 
tប។ រដ្ឋ+ល មូលâãន មិន ��ឹម �� មិន +ន ផ្តួច �្តើមសកម្មXព �ើម�្បី P្លើយតប នឹង ត���វ-ររបស់ 
.�$ជន �ះ V� ប៉ុÜ្ត�7�មtំង មនិÅúន {ំ¼�ដល់ចល© .�$ជន ក្នុង -រ តº៉ Vៀតផង  Wយ �រ  
Nន វប�្បធម៌ ភ័យ J�ច ��ល មk�្តី ¬3ក់$តិ  +នប&្កើត �ើង។  

}្អ�ក Yើ ទស�្សនៈ ភូមិវិទ�� នM+យ  -រសិក�ah�ះ បjôញ ¬  កំT�ទ��ង់ អភិ+ល កិច្ច  
មិន  Nន ឥទ្ធិពល ល្អគួរ ឲ�្យ កត់ សN�ល់V�  ក្នុង -រ ព)�ឹង លទ្ធិ.�$ធិបÒ�យ�្យ °  .�V�ស កម្ពុ$  � ើយ 
គណh�យ�្យXព -រតំ�ង និង -រP្លើយតប ចំëះ ត���វ-រ របស់.�$ជន គឺ ���វ+ន ជំនួស 
Wយ  -រ Lរព \ម ប� 3 ពី ¬3ក់Yើ មក¬3ក់  Æ�ម។
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-១២-
ទំRក់ទំនងរ�ង �̂ុម��ឹក�% ��ុក/ ̂ �ុង/ខ័ណ� 

 នឹងឃំុ/ស¯្កត់៖ 3ពតំ=ង និងគណ²�យ�្យ3ព  
ក្នុង          អភិ�លកិច្ចមូលpqន

Wយ �ត r�៊ាង១1

១.  Z�ចក្តី\្តើម 

គh�ងh�ះ��វ��វពីទំ©ក់ទំនងរºងក��ិតពីរ~� "រដ្ឋ+លមូលâãន" ក្នុង.�ព័ន ្ធ វិមជ�្ឈ-រ 
°កម្ពុ$ Wយពិនិត�្យពីអន្តរកម្មរºង ឃុំ/សj ្កត់ (CS) ��លស្ថិត°ក��ិតtបបំផុត~�រដ្ឋ+ល 
និង r�ុក/½�ុង/ខណE (DMK)។ រដ្ឋអំ�ចtំងពីរ¬3ក់h�ះ គឺ$លទ្ធផល~�កំT�ទ��ង់វិមជ�្ឈ-រ 
Wយ+ន0ប់ ដំbើរ-រ°23ំ២០០២ ;�ល-រ¯ះ#3តS�ើស\ំង½�ុម.�ឹក�a CS $Yើក 
ដំបូង។ 23ំ២០០៩ $-លបរិ&្ឆ�ទដ ៏សំJន់បំផុត °;�ល��ល CS ¯ះ#3តS�ើស\ំង DMK 
និង ½�ុម.�ឹក�aé�ត្តនិងBជmនី $Yើកដំបូងក្នុង.�វត្តិ�r្ត�នM+យ°កម្ពុ$។ Mង\ម 
¼�ឹស្តី កំT�ទ��ង់គួរ��ញំុាងឲ�្យរâãភិ+ល ខិតÍជិត.�$ជនមូលâãន �ើយឆ្លង\ម-រចូលរួម 
$លក្ខណៈ.�$ធិបÒ�យ�្យ គួរ��ប&្កើនXព$N sស់របស់.�$ជនYើកម្មវិធីអភិវឌ�្ឍ��្ស�ងៗ ក្នុង 
មូលâãន ជួយYើកកម្ពស់.�សិទ្ធXព~�-រផ្តល់®�º និង -រ-ត់បន្ថយXព½�ី½� (Cheema 
and Rondinelli 2007; öjendaland 2008)។

-រអនុវត្តកំT�ទ��ង់វិមជ�្ឈ-រទូtំង.�V�សជួយប&្កើន សិទ្ធិអំ�ច}្ន�ក®�ដ្ឋកិច្ចសង្គម 
កិច្ច និងនM+យ របស់.�$ជន\មមូលâãន Wយពួក{ត់ÄចបI្ច�ញមតិពី-រs�¨យ +រម្ភ 
និងចំណង់ចំណóលចិត្តYើ អ្នកដឹក©ំ និងគh�ងអភិវឌ�្ឍន៍©©ក្នុងមូលâãន។ សរុបមក កំT�  
ទ��ង់+ន��ស់ប្តូរឥរិyបទ.�$ជន ក្នុង ទំ©ក់ ទំនង $ មួយ រដ្ឋអំ�ចមូលâãន និង +ន  i្វើ ឲ�្យ 
g�.�¨លដល់ß�បបទអនុវត្តនM+យក្នុងមូលâãន (Ann 2008; Kim and öjendal 2009; 
öjendal and Kim 2006; öjendal  and Kim 2008)។ សព្វÓ្ង� .�$ជន +ន  យល ់ដឹង ��ើន 
�ើយ  ពី តួ©ទីរបស់{ត់ ក្នុង-រi្វើអន្តរកម្ម$មួយរដ្ឋ (Heng and So 2012)។ WយNនសិទ្ធិ 
ស��ច Yើ-រ¸�ើÂ�ស់មូលនិធិឃុំ CS ឥឡូវh�ះចូលរួមចំT�ក ក្នុង -រ�0រនិងក�ង ��â ã 
រច©  សម្ព័ន្ធក្នុងមូលâãនដូច$ ផ្លូវថ្នល់ និង.�lយទឹក �ើម�្បី ឲ�្យ ¼�ព�្យ�mរណៈ tំងអស់ h�ះ   
ផ្តល ់ .�Mជន៍+ន��ើនបំផុតដល់.�$ជនក្នុងមូលâãន (Plummer and Tritt 2012; RGC 
2010a)។ CS Nនសិទ្ធិអំ�ចធំទូ�យក្នុង-រYើកកម្ពស់របប.�$ធិបÒ�យ�្យ និង -រអភិវឌ�្ឍ 
ក្នុងមូលâãន ��លជួយរួម ចំT�ក§�លំអអភិ+លកិច្ច និង-រចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងភូមិr�ុក។ គួរកត់ 
សំ{ល់ ¬ មុខjររដ្ឋ+លរបស់ រដ្ឋអំ�ចមូលâãនNន$សំJន់ -រចុះបញ្ជីអÖ�នុកូលâãន 
រីឯ តួ©ទីក្នុង-រផ្តល់®�º ដូច$ ទឹក -រអប់រំ និង-រx�ប់x�ងធនmនធម្ម$តិ គ ឺNនតិចតួច ឬក៏ 
ទទួលយកអ្វី��លNន��ប់ (Chea 2010; öjendal and Kim 2011)។

១  �ត r�៊ាង $អ្នក��វ��វ°វិទ����ន CDRI
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LលនM+យ��ល+ន>0ត-រយកចិត្តទុកâក់©;�លថ្មីៗÍYើ -រព)�ឹង តួ©ទី 
របស់ DMK ក្នុង-រ ផ្តល់®�º°មូលâãន (RGC 2010a,b) $ -រ វិវឌ�្ឍ មួយ ល្អ  ប៉ុÜ ្ត�  ¤ �. � Àើល 
9ើញ¬ នឹងNន ប�ô.�ឈមថ្មីៗផុស�ើងVៀត $ពិ®�ស°;�លអ្នកx�ប់x�ង រដ្ឋ+ល   .�ឹង 
អនុវត ្ត\ម Lល-រណ៍ $ មូលâãន~�គណh�យ�្យXព ��លរួមNន -រព)�ឹង  គណh�យ�្យ Xព  
ពីYើចុះ  Æ�ម ~�½�ុម.�ឹក�aé�ត្តនិងr�ុក ចំëះ សNជិក ½�ុម.�ឹក�a CS ��ល+ន ̄ ះ#3ត ឲ�្យ 
ខ្លួន, អនុវត្ត\មx�ប់លទ្ធXពនូវ គណh�យ�្យXព  Wយ�%ល់ របស់ ½�ុម.�ឹក�ar�ុក និងé�ត្ត ចំëះ 
.�$ពលរដ្ឋ, ព)�ឹង គណh�យ�្យXព ~�គណៈអភិ+ល ចំëះ ½�ុម.�ឹក�a របស់ខ្លួន WយNន -រ
ß�ងà�កច�?ស់នូវអំ�ចនិងមុខjរ និងបន្ត>0ត Yើ គណh�យ�្យXព របស់½�ុម.�ឹក�a CS ចំëះ 
.�$ពលរដ្ឋ (UNDP 2012) ។

-រ��វ��វh�ះNនLល< ពិនិត�្យប�ôគណh�យ�្យXព~�រដ្ឋ+លមូលâãន និង 
ទំ©ក់ ទំនងរºង ឃុំ (CS) នឹង r�ុក (DMK) Wយ ̧ �ើលទ្ធផលអ&្ក�តLល i្វើ�ើងWយ CDRI 
ក្នុង23ំ២០១១ (Chheat et al. 2011)។ អ&្ក�តh�ះសំ<�្វ�ងយល់ពី-រយល់9ើញអំពី កំT � 
ទ ��ង់ វិមជ�្ឈ-រ និងទំ©ក់ទំនងរºង CS និង DMK ក្នុងចំ,ម សNជិក½�ុម.�ឹក�aឃុំ/សj ្កត់ 
គណៈអភិ+ល និង½�ុម.�ឹក�a DMK ។ អ&្ក�តNនអ្នកP្លើយសN Fសន៍ ៩៥៤©ក់ក្នុងទូtំងកម្ពុ$ 
(៥៣១©ក់ $សNជិក ½�ុម.�ឹក�a CS និង  ៤២៣©ក់$សNជិក½�ុម.�ឹក�a និង គណៈ អភិ+ល 
DMK )។ អ&្ក�តh�ះNនបំ;�ញ បÜ្ថ�មWយ សN Fសន៍សុីជf�ß�បគុណវិស័យ°�ើម 23ំ 
២០១២ �ើម23ំ២០១២ និងចុង23ំ២០១៣ Yើជនប��ល (KIIs) ៥៧©ក់ $ គណៈអភិ+ល 
និង  ½�ុម .�ឹក�a DMK និង សNជិក½�ុម.�ឹក�a CS ។

២. ទិដ្ឋ3ពទូ���កំº�ទ©�ង់7កម្ពុ9

�ើម�្បីស��ច Lល< ក្នុងរយៈ;�ល.�ង~�-រអភិវឌ�្ឍ.�ព័ន្ធអភិ+លកិច្ចពិតៗ និង -រ 
-ត់ បន្ថយ  Xព½�ី½� កំT�ទ��ង់វិមជ�្ឈ-រ°កម្ពុ$���វរក�aតុល�្យXពរºង=�្ស�រយៈ��្ស�ងៗ ~ � 
គណh�យ�្យ Xព (V�្បើងYើ ចុះÆ�ម ឫ\ម=�្ស���ក)។ រច©សម្ព័ន្ធរដ្ឋ+លNនបួន¬3ក់h�ះ ���វ 
+នß�ងà�ករដ្ឋ+ល ឬរដ្ឋអំ�ចបីក��ិតខុសៗ {3 ដូចNនបjôញក្នុង រូបXព ១ ��លក្នុង�ះ 
CS និង DMK ¤�y¬ រដ្ឋ+លមូលâãន (RGC 2010a) ។

កំT�ទ��ង់+នប ៉ះÿល់ដល់រOៀបរបប~�ទំ©ក់ទំនង¬3ក់$តិ-¬3ក់មូលâãន �ើយ 
លទ្ធផល រំពឹងទុក~� វិមជ�្ឈ-រÄចÀើល9ើញច�?ស់°ក្នុងដំbើរ-រអនុវត្ត។ LលនM+យ  
កំT�ទ��ង់របស់រâãភិ+ល +ន កំណត់ឲ�្យស��ចLល<រយៈ;�ល.�ងចំនួន ៣ គឺNន 
-រព)�ឹងរបប.�$ធិបÒ�យ�្យក្នុងមូលâãន -រYើក កម្ពស់-រអភិវឌ�្ឍមូលâãន និង-រ -ត់ 
បន្ថយXព½�ី½�។ ស¹�ប់Lល<ទី១ Lល-រណ៍.�$ធិបÒ�យ�្យ រួមNន -រតំ�ងឲ�្យ 
-រ ចូលរួម តN�Xពនិងគណh�យ�្យXព គឺNនÄទិXពខ្ពស់ក្នុងរOៀបºរៈ~� កំT�ទ��ង់ (RGC 
2005)។ ½�បខ័ណEយុទ្ធ�r្ត�ក៏Nនñ�ងពី កំT�ទ��ង់រច©សម្ព័ន្ធx�ប់x�ង tំង °  ក��ិត 
DMK និង ក��ិតé�ត្ត/Bជmនី �ើម�្បីស��ច+នរដ្ឋ+លឯកXពមួយស¹�ប់ Wះ��យ $ 
សំJន់ Yើប�ôYទ$យូរមក�ើយក្នុង-រស��បស��¨ល°¬3ក់Æ�ម$តិ និង ដំbើរ -រ 
i្វើមជ�្ឈ-រ (RGC 2005, 2010a)។
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\Bង ១៖  គំនូរបjôញរច©សម្ព័ន្ធរដ្ឋ+លរបស់រâãភិ+ល

é�ត្ត ½�ុម.�ឹក�a 
+គណៈអភិ+ល

វិស័យ 
(អប់រំ, កសិកម្ម, 
សុJភិ+ល, ...)

វិស័យ 
(អប់រំ, កសិកម្ម, 
សុJភិ+ល, ...)

½�ុម.�ឹក�a  
CS 

½�ុម.�ឹក�a  
CS 

½�ុម.�ឹក�a  
CS 

DMK ½�ុម .�ឹក�a  
+ គណៈអភិ+ល

DMK ½�ុម .�ឹក�a  
+ គណៈអភិ+ល

រâãភិ+ល ¬3ក់ $តិ

.�$ជន

ចំ�ំ: s�¨ញបjôញពី=�្ស�គណh�យ�្យXពរºងអង្គXព¬3ក់Æ�ម$តិដូច Nនà�ង°ក្នុង23ំ២០០៨ ~�ច�?ប់អង្គ-រ ។ 

ដូចNនបjôញច�?ស់ ក្នុង -រjរ ��វ��វអន្តរ$តិកន្លងមក កំT�ទ��ង់វិមជ�្ឈ-រ��ង $ 
ដំbើរ-រ នM+យដ ៏ស្មុគ�|ញ (Turner 1999; Manor 2011; Cheema and Rondinelli 
2007) �ើយ° កម្ពុ$ ក៏ដូY3ះ��រ។ ដូច+នកំណត់&�ញ\ំងពីដំបូង NនLលគំនិត សំJន់ៗ 
ដូច {3ពីរគឺ "វិមជ�្ឈ-រ" និង "វិសហមជ�្ឈ-រ" °ក្នុងកំT�ទ��ង់ដូចNនប� 3ក់ក្នុង�|ះកំT�
ទ��ង់ ��ប់។ \មអត្ថន័យ$ផ្លូវ-រ វិមជ�្ឈ-រសំ<$សំJន់-រផ្តល់សិទ្ធិអំ�ចនិង ធនmន 
ដល់¬3ក់Æ�ម$តិ ក្នុងh�ះNនtំង CS ផង រ ីឯវិសហមជ�្ឈ-រ¤���ងសំ{ល់¬ $-រi្វើ .�តិភូ 
កម ្ម នូវធនmន និងមុខjរÍឲ�្យ¬3ក់Æ�ម$តិ �ើយÿក់ព័ន្ធ $សំJន់ដល់-រផ្តល់®�º (RGC 
២០០៩)។ DMK ��លNនលក្ខណៈពហុគណបក�្ស គ ឺ$ក��ិត��ល ទំនួលខុស���វស¹�ប់ -រ 
ផ្តល ់®�º ���វ+នi្វើ.�តិភូកម្មÍឲ�្យÄ$ Qធរ+នi្វើវិសហមជ�្ឈ-រ និង$¬3ក់ tប បំផុត ក្នុង រច©
សម្ព័ន្ធរដ្ឋ+លរបស់.�V�សកម្ពុ$ ��ល-រ0ត់\ំងបញ ្ជូនម6្ត�ីប&្ច�កV�ស និងម6្ត�ី -រិy ល័យ   
ឲ�្យÍប��ើ-រ ប៉ុÜ្ត�មិន��នx�ប់½�សួងជំ©ញសុទ្ធ��Nនអ្នកតំ�ង°ក��ិតh�ះV�។

Lលគំនិតប&្កើតរដ្ឋ+លឯកXព គឺ$សNសXគសំJន់បំផុតមួយ~�កំT�ទ��ង់ 
$ពិ®�សក្នុង-រប&្កើត ��ប័នរដ្ឋ+ល DMK។ ក្នុងប�ôtក់ទងនឹង-រi្វើ}�ន-រអភិវឌ�្ឍន៍âច់
Wយដុំ°ក��ិតh�ះ $ពិ®�សរºង -រិyល័យជំ©ញ\មវិស័យខុសៗ{3 គ ឺគួរWះ��យ
Wយâក់-រិyល័យជំ©ញtំងអស់ឲ�្យស្ថិតÆ�ម -រដឹក©ំ និងNនគណh�យ�្យXពចំëះ 
½�ុម.�ឹក�a DMK។ ម��៉ងVៀត គណៈអភិ+ល !ះបី��ង\ំង�ើង Wយរâãភិ+លក�្ខលក្តី 
គឺ���វNនគណh�យ�្យXព\មផ្លូវច�?ប់ចំëះ½�ុម.�ឹក�ah�ះ។

½�ុម.�ឹក�a CS ¤�°��0ត់ទុក$តំ�ង;�ញច�?ប់¬3ក់មូលâãន ក្នុង-រជះឥទ្ធិពល 
នM+យÍYើ រដ្ឋអំ�ចក��ិតខ្ពស់ៗ $ពិ®�ស°ក��ិត DMK។ គណh�យ�្យXព tំង 
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° ក្នុងរដ្ឋ+ល DMK និងរºង ½�ុម.�ឹក�a DMK និង CS °� �សំJន់បំផុត។ ច�?ប់ Ýៀបចំ 
អង្គ-រ 23ំ២០០៨ ជំពូក៧ Nនà�ង$សំJន់ពី ទំ©ក់ទំនងរºង DMK និង CS។ NÖ�៩៨ 
à�ង ¬ "½�ុម.�ឹក�ar�ុក ���វNនគណh�យ�្យXពចំëះ ½�ុម.�ឹក�aឃុំ  ½�ុម .�ឹក�a សj ្កត់ និង 
.�$ពលរដ្ឋ tំងអស់° ក្នុងr�ុក អំពី ជ��ើស ®�ចក្តី ស��ច  -រអនុវត្ត-រjរ s�ម tំង ផល 
ប៉ះ   ÿល  ់ ~�ជ� �ើស ®�ចក្តី ស� �ច និង-រអនុវត្តtំង �ះ"។ NÖ�h�ះ បំ;�ញបÜ្ថ�មYើ 
NÖ� ៣៤ ��លà�ង¬ "½�ុម.�ឹក�a (~�Bជmនី é�ត្ត ½�ុង r�ុក និងខណE) ���វNន 
គណ h�យ�្យ   Xព  Wយ�%ល់ចំëះ.�$ពលរដ្ឋtំងអស់ អំពី ជ��ើស $ ÄទិXព �ើម�្បី i្វើ 
®�ចក ្ត ី     ស�� ច  m©  +ន  -រ  អនុវត្ត  \ម ß�ប .�$ធិបÒ�យ�្យក្នុង��នសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន"។  
កម្ម វធិី     $តិ ស¹�ប់-រអភិវឌ�្ឍរបប.�$ធិបÒ�យ�្យ°¬3ក់Æ�ម$តិ°កម្ពុ$ (NP-SNDD) 
ស¹�ប់  ១០23ំ  Jង មុខ +នប�3ក់$ថ្មី¬ ឃុំ/សj ្កត់ ��ល$អង្គXពរដ្ឋ+លទទួល +ន   
-រ ̄ ះ #3ត ��ង \ំងWយ�%ល់ ���វ-�យ$សំ��ងរបស់ .�$ពលរដ្ឋ។ ដូ&្ន�ះឃុំ/សj ្កត ់  
���វ m© ¬ ត���វ -រអភិវឌ�្ឍន៍ក្នុង��នដីរបស់ខ្លួន ���វ+នWះ��យWយ�%ល់ \ម   Äច      
i្វើ  +ន ឬ\មរយៈរដ្ឋ+ល ¬3ក់Æ�ម$តិក��ិតខ្ពស់ៗ ដូចNន à�ង ក្នុង មុខjរ   ��ល ���វ 
�្ទ�រ។ ឃុំ/សj ្កត់ ក៏���វ0ប់ឲ�្យ r�ុក ខណ E ½�ុង é�ត្ត និង Bជmនី Nន គណh��្យXព  ចំëះ 
.�$ពល រដ្ឋ \មរយៈ-រចូលរួមក្នុងយន្ត-រi្វើ®�ចក្តី ស��ច ចិត្ត ©© ដូច$ Nន អ្នក   
តំ�ង      ក្នុងគណៈកN|ធិ-រស��បស��¨លប&្ច�កV�ស និង\មរយៈសិទ្ធិទទួល+នព័ត៌Nន 
សិទ្ធិ ពិនិត�្យ \មâន និងសិទ្ធិទទួល+នរ+យ-រណ៍ពី½�ុម.�ឹក�a¬3ក់  ខ្ពស់ $ង និង\មរយៈ          
យន្ត-រ~�គណh�យ�្យXព រួមNន -រâក់ទណ Eកម្មចំëះលទ្ធផលអនុវត   ្ត       + នអន ់     é�aយ        ~    � 
រដ្ឋ អំ�ច¬3ក់Æ�ម$តិ°ក��ិតខ្ពស់$ង (RGC 2010:4)។ -រjរ         tំង h�ះ      ផ�aរX3ប់ y៉ង 
ជិតស្និទ្ធÍនឹងLល<~�LលនM+យព)�ឹងតួ©ទីរបស់ CS �ើម�្បី     Äច   ជំរុញ  ឲ�្យ  DMK 
Nន គណh�យ�្យXពYើសកម្មXពរបស់ខ្លួន។ គh�ង ß�ប h�ះ Nន មហិច្ឆ\     ខ្ពស់ ដូច$ -រ 
ត��ង់ ទិសV�្បើងវិញនូវវប�្បធម៌នM  +យបច្ចុប�្បន្ន°កម្ពុ$ ��ល tមtរ  ឲ�្យ     Nន -រ .�ឹង   
g�ងរួម{3 និង$ប់រហូត។ -រផ្តល់សិទ្ធិអំ�ចដល់ CS �ើម�្បី0ប់ឲ�្យ រដ្ឋអំ�ច ¬3ក់   ខ្ពស់ $ង 
(ក្នុងករណីh�ះ គ ឺ DMK) Nនគណh�យ�្យXពYើ-រស��ចចិត្តរបស់ខ្លួន º.�tំង .�Vើស    $ 
J�ំងÍនឹងវប�្បធម៌��ល��ងLរព .�ណិប័តន៍Ä$ Qធរ¬3ក់Yើ $³Åçយ ©យ។ $ក ់  �្ត�ង    
សNជិក ½�ុម.�ឹក�a CS Xគ��ើន0ត់ ទុក  រដ្ឋ+ល¬3ក់r�ុក/ខណ E និងរâãភិ+ល ¬3ក់ $តិ ¬$ 
³Åçយ របស់ខ្លួន (Chheat et al. 2011; Kim and öjendal 2009) ។

៣. លទ្ធផល?�វ@�វ
៣.១ គណh�យ�្យXព°ក្នុង DMK

លទ្ធផលរំពឹងទុកដ ៏ធំមួយ~�កំT�ទ��ង់ គឺ រដ្ឋ+លឯកXព°ក��ិត DMK និង��ល 
\ម �ះ  កំT�ទ��ង់ ព��yមញំុាងឲ�្យLលនM+យNនXពរលូន{3ល្អ°¬3ក់ Æ�ម$តិ 
Wយâក់}�ន-រសកម្មXពរបស់-រិyល័យជំ©ញខុសៗ{3 ក៏ដូច$គh�ង និង ធន mន   
��្ស�ងៗ ឲ�្យ°Æ�ម}�ន-រ��មួយ។ ½�ុម.�ឹក�a DMK នឹងទទួល+នអំ�ច}្ន�កនីតិ .�តិបត្តិ 
និងនីតិបញ្ញត្តិ°ក��ិតh�ះ និងNនសិទ្ធិអំ�ច0ប់ឲ�្យ គណៈអភិ+ល និង-រិyល័យ ជំ©ញ 
©©Nនគណh�យ�្យXព។ -រ��ស់ប្តូរពីរh�ះរួមNន (i) ព)�ឹង -រ ��¨ត Àើល និង ថ្លឹងអំ�ច 
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(Checks and balances) និង-រប&្កើត��ប័នថ្មី �ើម�្បី-រÿរ Xព;�ញ ច�?ប់~� ½�ុម.�ឹក�a និង 
(ii) ព)�ឹងគណh�យ�្យXព\ម=�្ស���ក~�-រិyល័យជំ©ញ (��លខុស ពីß�បបទ កន្លង មក 
~�-រពឹង}្អ�កYើ និងទទួលខុស���វ��ចំëះមុខ½�សួងជំ©ញ¬3ក់$តិ។ ¤�åឿ ¬ វិmន-រ  
រដ្ឋ+ល    ថ្មីៗtំងh�ះ នឹងជួយWះ��យចំណុចខ្វះJត$លក្ខណៈរច© សម្ពន័ ្ធ ~ � Lល   នM +យ   
  មិនរលនូ{3  �ើយ©ំឲ�្យNន -រស��បស��¨ល-ន់��.�®ើរ}្ន�កLលនM+យ ។

ទី១ កំT�ទ��ង់+នប&្កើតនូវយន្ដ-រ\មច�?ប់មួយស¹�ប់ -រ��¨តÀើលនិងថ្លឹងអំ�ច 
°¬3កÆ់�ម$ត។ិ ½�មុ.�កឹ�a DMK +នជបួ.�ជុ{ំ3$ÝៀងBល=់� នងិ+នប&្កើតគណៈកN|ធ ិ-រ  
��្ស�ងៗ\ម-រត���វក្នុងច�?ប់ �ើម�្បីជួយដល់-រjររបស់ខ្លួន Nន$Äទិ៍ គណៈកN|ធិ-រ 
ស��បស��¨លប&្ច�កV�ស និង គណៈកN|ធិ-រ ស¹�ប់កិច្ច-រ©រី និងកុNរ។ °=�តុ� 
២០១៣ ©;�លថវិ-របស់ពួក¤�0ប់�្តើមហូរចូល ½�ុម.�ឹក�a DMK ក៏Nនលទ្ធXពប&្កើត 
គណៈកN|ធិ-រលទ្ធកម្ម��្ស�ងៗ+ន។ °;�លកំT�ទ��ង់កំពុងដំbើរ-រ Íមុខ -រអនុវត្ត 
យន្ត -រ��¨តÀើលនិងថ្លឹងអំ�ចWយរដ្ឋអំ�ច°ក��ិតh�ះ -ន់��Nនលក្ខណៈស្វយ័ត 
�ើង។ }្ន�កនីតិ.�តិបត្តិ (គណៈអភិ+ល) +នដឹងច�?ស់¬ ខ្លួន���វNនគណh�យ�្យXពចំëះ 
DMK។ oក អភិ+ល ឬអភិ+លរង (NនករណីYើក_ �ងតិចតួច�ស់) ��ងចូលរួមក្នុងកិច ្ច 
.�ជំុ½�មុ.�កឹ�a DKM .�0ំ=� �ើម�្ីបBយ-រណ៍ពីសកម្មXពរបស់គណៈអភិ+លក្នងុ=�កន្លងÍ។

!ះបីកំT�ទ��ង់+នជួយពh្លឿនកំbើនក្តី ក៏បច្ចុប�្បន្នមិន��ន$ឱ-សល ្អ�ើម�្បី អបអរ  
�ទរGគជ័យ�ះ V�។ .�ព័ន្ធ��¨តÀើលនិងថ្លឹងអំ�ច��លបង្កប់ក្នុងរច©សម្ព័ន្ធ\មផ្លូវ ច�?ប់ 
~� DMK គឺ$-រ�នមួយជំÅន &�ញពីß�បបទ0ស់ (-រិyធិបÒ�យ�្យពីYើចុះÆ�ម) ~� 
-រស��ចចិត្ត ��លទ��ង់សព្វÓ្ង�~�អភិ+លកិច្ច °ក��ិតh�ះ។ ម��៉ងVៀត  "ឥរិyបទ0ស់" 
(��លក្នុង�ះ រOៀបរបប}្ន�កនីតិ.�តិបត្តិ ëលគឺ -រjរ នM+យ ក្នុងមូលâãន ºស្ថិតÆ�ម 
-រដឹក©ំ~�Ä$Qធរ��ង\ំង�ើងWយ¬3ក់មជ�្ឈឹម C�ះក្នុងមូលâãន ពុំtន់Nន-រ¯ះ
#3តS�ើស\ំងអ្នកតំ�ង) រំពឹង¬ នឹង��ស់ ប្តូរ។ -រ��ស់ ប្តូរកំពុង��:ើត�ើង!ះបី° 
យឺតៗក្តី �ើយ°��$ប�ô.�ឈម $ពិ®�ស -រ��ស់ប្តូរក្នុងរច©សម្ព័ន្ធ និងឥរិyបទ។ 
ឧtហរណ៍$ក់ �្ត�ងមួយ គ ឺសNជិក½�ុម.�ឹក�aXគ��ើន$ម6្ត�ីចូលនិវត្តន៍��លm �ប់ប� �ើ 
-រយរូ23 ំនងិNនបទពpិធន៍ �ើយអ្នកត�ំងß�បh�ះ Nន¤�ទtិន¬ $វិmន-រនM+យ 
មួយដើម្បីបង ្កើតតួនាទីសម ្រាប់ពួកអ ្នកមាន ភក្តីភាពចំពោះគណបក ្ស។២2យើងស ្រាវជ ្រាវឃើញ 
Vៀត ¬ ½�មុ.�កឹ�a DMK ពំុNនសកម្មXពកំណត់Wយ ច�?ប់ ឬក៏ថវិ-x�ប់@�ន់ស¹�ប់  .�តិបត្ត ិ-រ  
.�0ំÓ្ង�V� �ើយ-រចូលរួមក្នុង-រ.�ជុំ.�0ំ=�h�ះ គឺ$ សកម្មXពចម�្បង��មួយគត់។

គណh�យ�្យXព~�គណៈអភិ+លចំëះ½�ុម.�ឹក�a DMK NនYទ$ប�ô និងមិន +ន 
®្មើ { 3ល្អV�។ គណៈអភិ+ល និង½�ុម.�ឹក�a ���វ-រ;�ល
����ើនVៀត�ើម�្បី�្វ�ងយល់ពី 
Lល គំនិត~�កំT�ទ��ង់ និងÝៀនi្វើ-រ$មួយ{3 �ើយ�នÍ§�លំអយន្ត-រ��¨តÀើលនិង 
ថ្លឹងអំ�ច°¬3ក់Æ�ម$តិ។ ឥរិyបថមិនសូវចង់��ស់ប្តូរh�ះ Äចមកពីអ្នកនM+យ 
°\មមូលâãនNនចំb�ះដឹងតិចអំពីកំT�ទ��ង់ និង នM+យរបស់គណបក�្ស។ 
½�បខ័ណ E ច�?ប់និងLលនM+យ+នកំណត់ឲ�្យ គណៈអភិ+ល���វ Bយ-រណ៍ និងNន 

២  សNFសន៍$មួយសNជិក½�ុម.�ឹក�a DMK °é�ត្តកំពង់ធំ, Ó្ង�២៥ មកB ២០១៣ 
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គណh�យ�្យ Xព ចំëះ½�ុម.�ឹក�a DMK ក៏ពិត��ន ប ៉ុÜ្ត�°¬3ក់មូលâãនមិនសូវNន -រ0ប់ 
Äរម្មណ ៍ពី-រ ��ស់ប្តូរក្នុងច�?ប់h�ះV�។ អ&្ក�តរបស់ CDRI ក្នុង23ំ២០១១ បjôញ¬ $ង 
៥០% ~�សNជិក½�ុម.�ឹក�ar�ុក និងឃុំយល់¬ គណៈអភិ+លr�ុក���វ Bយ-រណ ៍ 
Í ជូន គណៈអភិ+លé�ត្ត របស់ខ្លួន និងNន��.�Nណ ៣០% ប៉ុ,�ះ ��ល យល់ 9ើញ 
¬ ខ្លួន���វBយ-រណ៍Í½�ុម.�ឹក�a DKM របស់ខ្លួន (Chheat et al. ២០១១)។ \មh�ះ 
គណៈអភិ+ល��ង0ត់ទុក ½�ុម.�ឹក�ar�ុក $¬3ក់ទី២ រីឯ គណៈ អភិ+ល   é�ត្ត  $ ¬3ក់ទី១ 
��ល ខ្លួន���វNនគណh�យ�្យXព (Chheat et al. 2011)។ កង្វះJត -រ យល់ ដឹង ពី Lល< ~ � 
កំT�ទ��ង់ß�បh�ះ ���វ��Nនវិmន-រWះ��យ �ើម�្បី ព)�ឹង -រ��¨ត Àើល និង ថ្លឹង អំ�ច 
° ក��ិត DMK។

ទី២ កំT�ទ��ង់ក៏NនLល<ញំុាឲ�្យNន ®�ចក្តសី��ចចិត្ត.�កប Wយ  -រ  ស��ប 
ស��ល̈{3ល្អ° ¬3ក់មូលâãន��រ Äច ស�� ចÍ  +ន លុះÖ���Nន-រព)�ងឹគណh�យ�្យXព  
\ម=�្ស� ��ក របស់ ម6្ត�ីBជ-រ °¬3ក់h�ះ។ �ើម�្បីឲ�្យកំT�ទ��ង់នM+យហុចផល$}្ល�ផ្
- យន្ត-រtំងh�ះ���វ��Ýៀបចំ�ើង Wយ.�យ័ត្ន.�'�ង �ើយស��ច+នតុល�្យXពល ្អរºងគ
ណh�យ�្យXពtំងពីរß�ប គឺ \ម=�្ស���ក និង \ម=�្ស�បញ�្ឈរC�ះ៖

Oើសិនអ្នកដឹក©ំ��ល$ប់#3ត ទទួល+នអំ�ចធំi�ង ��¨តÖ�Yើបុគ្គលិករបស់ 
½�សួង ជំ©ញ��លពួក¤� ���វÿក់ព័ន្ធ-រjរ (x��ប��ៀនអ្នកជំ©ញ }្ន�កសុខXព X3ក់jរ    
ផ�្សព្វផ�aយ  ប&្ច�កV�សកសិកម្ម...) គ ឺពួក¤�  ��ើន��¸�ើ អំ�ច  Wយ  ទំ�រ។ ប៉ុÜ្ត� (គិត\ម ប�ô 
��ងជួប$ទូÍ) Oើសិន ¬3ក់ដឹក©ំ ��ល   $ប់  #3ត   Nន  ឥទិ្ធពលតិចតួចÍYើអ្នកtំង�ះវិញ 
បុគ្គលិក របស់  ½�សួង  ជំ©ញ   ក�៏�ើនi្វើÍ\មអំ;ើចិត្ត��រ (Manor 2011: 11)។ មកទល់  សព ្វ Ó្ង� 
Nន -រ រីក ច��ើន តិចតួច°�ើយ°ក្នុងគណh�យ�្យXព\ម=�្ស���ក។ -រិyល័យ  ជំ©ញ គឺ 
$ អ្នកផ្តល់®�ºដ ៏សំJន់°ក��ិត DMK �ើយចូលរួម$Vៀងtត់ក្នុង កិច្ច.�ជុំ និង s�ឹត  ្តិ-រណ៍ 
��្ស�ងៗ។  បុ៉Ü្ត�ពួក¤�ក៏��¨វអនុវត្ត}�ន-រ ក្នុង�នៈ$X3ក់jរ~�មន្ទីរ ជំ©ញ é�ត្ត ឬ½�សួងជំ©ញ 
Ýៀងៗខ្លួន��រ ដូ&្ន�ះ���វNនគណh�យ�្យXពចំëះមន្ទីរ½�សួង tំង �ះ។ Ä$Qធរមូលâãន 
និងអ្នកនM+យåឿ¬ -រ��ស់ប្តូរÄច:ើតNន�ើង+ន លុះÖ � �  �Nន-រ.�គល់មុខjរ 
និងធនmនសមr�បÍឲ�្យ¬3ក់ Æ�ម$តិ និង-រâក់អនុវត្ត បទបញ្ញត្តិ ច�?ប់��្ស�ងៗ ដូច$ 
®�ចក្តី ��ងច�?ប់ស្តីពីម6្ត�ីBជ-រ¬3ក់Æ�ម$តិ $�ើម។ ម��៉ងVៀត កង្វះ-រយល់ដឹងពី=�្ស � 
រយៈ គណh�យ�្យXព របស់ម6្ត�ី¬3ក់Æ�ម$តិ°��$ ប�  ô មួយ °ក្នុងកំT�ទ��ង់\មß�ប
.�$ធិបÒ�យ�្យ°¬3ក់Æ�ម$តិ°កម្ពុ$។ -រស្ទង់ មតិ  ° 2 3ំ ២០១១ របស់ CDRI បjôញ¬ 
សNជិក½�ុម.�ឹក�aឃុំរំពឹង¬ បុគ្គលិក-រិyល័យ ជំ©ញ  គឺNនគណh�យ�្យXពចំëះ CS $ ទី១ 
និង½�សួងជំ©ញរបស់ខ្លនួ$ទី២ រីឯr�កុ/ ½�ងុ 0ប់់់ឲ�្យ-រិyល័យជំ©ញNនគណh�យ�្យ  Xព     
ចំëះគណៈអភិ+ល DMK $ទី១ និង មន្ទរី½�សួងជំ©ញ $ទី២ (Chheat et al. 2011)។
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៣.២ ឃុំ/សj្កត់ និង r�ុក/ខ័ណE/½�ុងៈ អ្នកតំ�ងNនគណh�យ�្យXពឬV�?

កំT�ទ��ង់Nនឥទ្ធិពលy៉ងJ �ំង- � និង+ន§�លំអ-រយល់ដឹងពីទំ©ក់ទំនងរºង ¬3ក់ 
រដ្ឋ+លtំងពីរ $ពិ®�ស ជំហរNន គណh�យ�្យXព។  អ&្ក�ត°23ំ២០១១ +នរក9ើញ¬ 
អន្តរកម្មរបស់ពួក¤� +នជួប ឧបសគ្គ~�កង្វះJត-រយល់ដឹងអំពី=�្ស�គណh�យ�្យXពរºង ពួក 
¤�។ ខណៈ��ល DMK ��ង0ត់ទុក .�$ជន ¬$=�្ស�គណh�យ�្យXពដ៏ចម�្បងរបស់ខ្លួន Jង 
សNជិក ½�ុម.�ឹក�a CS រំពឹង¬ រដ្ឋ+លr�ុក/½�ុង ���វNន គណh�យ�្យចំëះខ្លួន$ចម�្បង  ពី 
C�ះ ½�ុម.�ឹក�a CS Nនទំនុកចិត្ត¬ y៉ងcច�ស់ក៏-រ¯ះ#3ត ជំរុញឲ�្យ DMK Nន 
គណh�យ�្យXព��រ (Chheat et al. 2011)។ អ&្ក�តរក9ើញVៀត¬ រដ្ឋ+ល CS និង DMK 
Nន  ទំ©ក់ទំនង��°ក្នុងកិច្ច.�ជុំ.�0ំ=�របស់½�ុម.�ឹក�ar�ុក និងXគ��ើនពីប�ôសន្តិសុខ។ 
ម��៉ងVៀត អ្នកតំ�ង$ប់#3ត°\មមូលâãន Wយ�រ{ត់Nនចំb�ះដឹងតិចអំពីច�?ប់ 
Ýៀប ច ំអង្គ-រ 23ំ២០០៨ �ះ{ត់ក៏� �ើន��Nន-រយល់ខុសអំពីខ្លឹម�រ~�ទំ©ក់ទំនង Jង 
Yើ។ ប�ô.�ឈមធំៗ��្ស�ង Vៀតរបស់ CS និង DMK ក្នុង-រអនុវត្តតួ©ទីi្វើអភិវឌ�្ឍន៍ក្នុង មូលâãន 
គឺ កង្វះសមត្ថXព កង្វះមូលនិធិ និង-រÝីស�ើង}្ន�កនM+យ (Chheat et al. 2011) ។

-រយល់ខុស��្ស�ងៗ -រK�T�ន និង-រដb្ណើមអំ�ច{3 i្វើឲ�្យទំ©ក់ទំនងរºង CS 
និង DMK NនXព តឹង��ង។ -រផ្តល់-រjរ និងថវិ-បÜ្ថ�មÍឲ�្យក��ិត�មួយ~�រដ្ឋ+ល
¬3ក់Æ�ម$តិ i្វើឲ�្យប�ô$ន់ តួ©ទី{3ÄចYទ-ន់��J�ំង�ើង។ សNជិក½�ុម.�ឹក�a CS  
Xគ��ើនត្អួញ�្អ�រ¬ !ះបីខំi្វើ-រJ�ំងដូ&្ន�ះ ក្តី ក៏°��+នÂ�ក់=�តិច  (-រYើកទឹកចិត្ត) 
OើiៀបនឹងសNជិក½�ុម.�ឹក�a DMK ��ល@�ន់��មកចូលរួម ក្នុងកិច្ច.�ជុំ.�0ំ=� �ើយ��
ពី�ះទំh�រr�ួលក្នុង-រិyល័យ។ ប៉ុÜ្ត�;�ល "ទំh�រ" របស់ DMK h�ះ Äចប�្ខល មួយ 
ចំT�កមកពីកង្វះធនmន និង-រយ ឺតy៉ងក្នុង-រ.�គល់មុខjរ។ ភស្ដុ\ង$ក់�្ដ�ង បjôញ¬ 
រដ្ឋអំ�ច¬3ក់មូលâãនNន-ររំពឹងសង�្ឃឹមy៉ងខ្ពស់ÍYើ កំT�ទ��ង់វិមជ�្ឈ-រ  ��លនឹងNន 
-រ�្ទ�រមុខjររដ្ឋÍឲ�្យក��ិត��្ស�ងៗ~�រដ្ឋអំ�ច¬3ក់Æ�ម$តិ។ 

ទំ©ក់ទំនងJងYើ ឥឡូវh�ះ+នវិវត្តដល់ដំ�ក់-លថ្មីមួយ ��លក្នុង�ះ CS និង DKM 
Nនទំនួលខុស���វ រួម{3ក្នុង-រជួយWះ��យប�ô.�ឈម និងក្តីកង្វល់របស់.�$ជន$N sស់
#3ត ក្នុងឃុំ/r�ុក របស់ខ្លួន។ ក្នុងÄណត្តិដំបូង~�រដ្ឋ+ល DMK ¤�9ើញ¬3ក់ឃុំ/សj្កត់ Nន  អ្នក 
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៤. Z�ចក្តីសន្និpqន
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.�ព័ន្ធÄចដំbើរ-រ+នពី-រ��¨តÀើលនិងថ្លងឹ7្ល�ងអំ�ច។ បុ៉Ü្ត� -រ��ស់ប្តរូh�ះមិន+ន®្មើXព 
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• ផ្ដល់មុខjរច�?ស់�ស់ដល់ CS និង DMK WយNនផ្តល់ធនmនសមr�ប �ើម�្បី ឲ�្យ 
ពួក¤ �ÄចP្លើយតប Íនឹងត���វ-រក្នុងមូលâãន
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