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WWF
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ស់ប្តូរy៉ងYឿនtំងក្នុង}្នក®ដ្ឋកិច្ច

សង្គម

និងនM+យ។

WយNនកំbើន ផសស .0ំ23ំ$មធ្យម ៧,៧% ក្នុងពីរទសវត្សរ៍ចុងÆយhះ កម្ពុ$កំពុង
នើង ពីនៈ$.VសNនចំណóលtប Í$.VសNនចំណóលមធ្យមកិតtប។
សង្គមមួយល+នßក=្ញកWយរសមសុីវិលអូសប©យ និង-រOៀតOៀនពីJង
ក្នុងទសវត្សរ៍ ១៩៧០ និង ១៩៨០ កំពុងបjôញនូវ-ររួបរួម{3ក្នុងសង្គម និងមគ្គីXពដ៏រឹងNំ។
.Vសល-លពីពីរទសវត្សរ៍មុនNនXព½ី½ើនÿស;ញ,

នXពដុនâប}្នក

សុJភិ+ល និងអនក្ខរកម្មកិតខ្ពស់ះ ឥឡូវhះ ßរ$Äច-ត់បន្ថយXព½ី½Bុំ៉អស់
$ងÿក់ក្ខល,

រីកលូតស់y៉ងJំង}្នកសុJភិ+ល

កិតបឋមសិកa$កល។ .Vសកម្ពុ$+នi្វើ-រ

និងសឹងសច+ន-រអប់រំ

ស់ប្តូរ}្នក®ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ទន្ទឹម{3

នឹង-រ0ប់្តើមដំbើរ-រ.$ធិបÒយ្យXវូបនីយកម្ម និងវិសហមជ្ឈ-រជំរញ
ុ ើងWយកNំង
Jងក្នុង នូវទង់រâãភិ+ល។ Wយ+នទទួលល់នូវសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍tំងhះ មូលនិធិ
រូបិយវត្ថុអន្តរ$តិ (IMF) +នបញ្ចូលកម្ពុ$ Íក្នុង\Bង.VសNនចំណóលtប "ëរ;ញ
Wយ¬មពល" ល®ដ្ឋកិច្ច+ន0ប់្តើមស្ទុះើងក្នុងទសវត្សរ៍១៩៩០ (IMF 2013)។
សូច©ករ©;លបច្ចុប្បន្នបjôញ¬

!ះបីNន-រ$ប់{ំង}្នកនM+យÆយ-រ

¯ះ#3ត$តិ-លពី=កក្កâ ២០១៣ ក្តី ក៏កំbើន®ដ្ឋកិច្ចស¹ប់23ំ២០១៤ ទំនងNន
.$ល ៧% លrៀង{3នឹងកំbើន.0ំ23ំ ពី23ំ ២០១១-២០១៣ (ADB 2013; IMF
2013; World Bank 2014)។ Wយរគណនីចរន្តទទួលមូលនិធិy៉ងើនពីជំនួយពីJង
និងវិនិMគ

%ល់ពីបរVស ើយអតិផរ.0ំ23ំ°Nនកិត$មធ្យម ៥% ក្នុងប៉ុ©|ន=

ចុងÆយhះ ដូ&្នះកំbើនក្នុង;លJងមុខÅក់ពុំNនÅនិភ័យ}្នកN៉½ហិរញ្ញវត្ថុV ថ្វីOើ
កំbើនy៉ងYឿន~ឥណtនធ©{រក្នុងប៉ុ©|ន23ំចុងÆយhះ

បjôញពីតវ-រវិmន-រ

.យ័ត្ន.'ង}្នកLលនM+យក្តី (Heng 2014)។ .សិនOើកម្ពុ$Äចរកaសន្ទុះកំbើន
បច្ចុប្បន្ន រហូតដល់23ំ២០១៨ ះ កម្ពុ$នឹងចូលÍក្នុង½ុម.Vសtំង១៦ លសច+ន
កំbើន®ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងNនចីរXព គិត\ំងពីÆយសមoកYើកទី២ មក (គឺ Nន
កំbើន®ដ្ឋកិច្ច.0ំ23ំ ៧% ឬើន$ងhះ ក្នុងរយៈ;ល.$ល ២៥23ំ) Wយ(ក.Vស
ៀតមÅក់សច+នលទ្ធផលhះ°23ំ២០១១ (CGD 2008; Madhur and Menon
2014)។

១

Srinivasa Madhur $©យក}្នកវវ ~វិទន CDRI ។
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



ថ្វីOើកន្លងមក កម្ពុ$សច+នលទ្ធផលគួរឲ្យÑតសរ®ើរក្តី ប៉ុÜ្តកម្ពុ$°NនរOៀប
ºរៈអភិវឌ្ឍន៍វអនុវត្ត$ើនVៀត Nន$Äទិ៍ -ររកaនូវកំbើនJំង-, -រm©ឲ្យកំbើន
ហុចផលដល់xប់{3ក្នុងសង្គម, -រm©¬ កំbើននិង-រអភិវឌ្ឍ°រកa+ននូវចីរXព~
បរិន, និង -រព)ឹងអភិ+លកិច្ច និងប័នmរណៈស¹ប់-រអភិវឌ្ឍ (CDRI 2013;
World Bank 2013;CDRI 2014) ។
°;លNនÄទិXពថ្មីៗកំពុងផុសើង°ក្នុង រOៀបºរៈអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុ$ßបhះ
កងឯករ°ក្នុងរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

hះ

i្វើ-រពិនិត្យពីនិ©3-រ

ដំbើ-រ និងបô.ឈម©© °ក្នុងវិស័យ$ប់tក់ទង{3បីគឺ -រអភិវឌ្ឍស¹ប់xប់{3
ចីរXព~បរិន និង អភិ+លកិច្ច~-រអភិវឌ្ឍ។ ជំពូក®ចក្តី្តើមhះ បូកសរុប និងi្វើ
សំMគនូវជំពូកtំង១២ លស្ថិតÆម.mនបទមួយ។ បôtក់ទងនឹង-រអភិវឌ្ឍNន
ពិXកaក្នុង}្នក្សងៗ គឺ កំbើននិងXព½ី½ (}្នកទី២) សុខXពនិង-រអប់រំ (}្នកទី៣)
និង-រ

ស់ប្តូរក្នុងកសិកម្ម (}្នកទី៤)។ }្នកទី៥ ពិXកaអំពី បôចីរXពបរិន, }្នកទី៦

អំពីអភិ+លកិច្ច ើយ}្នកទី៧ $®ចក្តីសន្និâãនស&្ខប។
២.កំ]ើននិង3ព^ី^
កម្ពុ$$.Vសតូច
និងÄសុីបូÿ៌ដ៏Nនសន្ទុះ។

Nន®ដ្ឋកិច្ចOើកចំហJំង

និងស្ថិតក្នុងតំបន់ÄសុីÄ¤្នយ៍

កម្ពុ$ក៏$សNជិកក្នុងកិច្ចផ្តួច្តើមi្វើសហ.តិបត្តិ-រ

និង

សNហរណកម្មសំJន់ៗ$ើន°ក្នុងតំបន់ និងអនុតំបន់រ។ !ះបីNន®ដ្ឋកិច្ចOើកចំហ
និងទី\ំងភូមិr្តអំ,យផលដូ&្នះក្តី ក៏កម្ពុ$មិនtន់i្វើសNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ច+នល្អV
$ពិ®សស$មួយ.VសជិតJងខ្លួន ឬ °ក្នុង "êងច½Äសុី" $រួម។
oក Hing and Strange (ជំពូក ២) +នâក់កំbើន និងដំbើរ-រអភិវឌ្ឍន៍.Vស
កម្ពុ$°ក្នុងបរិបទតំបន់។ អ្នកនិពន្ធ.ក/ក¬ កម្ពុ$Nនស-0នុពលធំសÀ្បើមើម្បីទទួល+ន
ផលចំbញពី -រផ្តួច្តើមសNហរណកម្មមួយចំនួនលកំពុងដំbើរ-រ ដូច$ -រផ្តួច្តើម
ស¹ប់មÅអនុតំបន់Àគង្គ (GMS) សហគមន៍®ដ្ឋកិច្ចÄúន (AEC) និងXព$kគូ®ដ្ឋកិច្ច
xប់1ុង2យក្នុងតំបន់

(RCEP)។

ើម្បីឲ្យអត្ថ.Mជន៍$ស-0នុពល~-រផ្តួច្តើមi្វើ

សNហរណកម្មកិតអនុតំបន់ តំបន់ និងអន្តរតំបន់hះ-យ$-រពិត កម្ពុ$វWះយ
បô.ឈម$ើន។ Hing and Strange +នផ្តល់ÄទិXពYើបីចំណុចគឺ -រព)ឹងXពតX3ប់
$មួយ.VសជិតJង (\មរយៈ -រតX3ប់-ន់ល្អ \មផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវក -រដឹកជញ្ជូន\មផ្លូវ
សមុ¼និងÄ-ស), i្វើឲ្យមញ្ញនូវ.ព័ន្ធភស្តុXរបើÿណិជ្ជកម្ម (\មរយៈ តNXព-ន់
ល្អក្នុងនីតិវិធី}្នកភស្តុXរ,

-រ-ត់បន្ថយក5ផ្លូវ-រtរយកWយពួកម6្តី°\មsំន,

-រi្វើសNហរណកម្ម®ºភស្តុXរបើÿណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុ$ $មួយ.VសជិតJង) និង
កងជំ©ញរបស់មូលធនមនុស្ស°កម្ពុ$ (\មរយៈ -រ§លំអលទ្ធXពទទួល+ន®º7tំ
សុខXព និង-រអប់រំ

និងLលនM+យ ចំកrុកកNំងពលកម្ម-ន់Oើកទូយ

Nន-រxប់xងល្អ ល$ចំTកមួយ~-រ8ៀមÝៀបចំស¹ប់ AEC ©;លJងមុខ)។



វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

ជំពូក ៣ វិXគពីនិ©3-រក្នុងកំbើនអំ,យផលដល់ជន½ី½°កម្ពុ$ និងសូច©ករ
សុខXព និង-រអប់រំមួយចំនួន។ Wយ¸ើÂស់ទិន្នន័យ+នពីអ&្កត®ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចកម្ពុ$
(CSES) Rath and Lun +នរក9ើញ¬ កំbើន°កម្ពុ$ពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០១១ $រួម
NនXពអំ,យផលបង្គួរដល់ជន½ី½។

Xពអំ,យផលhះ+ន:ើនV្បើង0ប់\ំងពី

23ំ២០០៧ មក WយរវិសមXពក្នុងចំយ¸ើÂស់+នmក់ចុះ គឺផ្ទុយពីកំbើន វិសមXព
-លពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០០៧។ $ទូÍលទ្ធផលtំងhះ ºrបនឹង-រ+៉ន់|នថ្មីៗរបស់
Bជរâãភិ+លកម្ពុ$ (RGC) និងធ©{រពិភពoក លបjôញពី-រថយចុះy៉ងើននូវ
Xព½ី½\ំងពី23ំ២០០៧ មក (MOP 2012; World Bank 2013)។ Wយ¸ើទិន្នន័យ+នពី
អ&្កត.$r្ត និងសុខXពកម្ពុ$ (CDHS) អ្នកនិពន្ធ+នព)ីក-រºស់.ងXពអំ,យ
ផលដល់ជន½ី½ Íដល់}្នកពីរVៀត~-រអភិវឌ្ឍធនmនមនុស្ស ëលគឺ សុខXព និង
-រអប់រំ។ Rath and Lun +នរក9ើញ¬ Xពអំ,យផលដល់ជន½ី½}្នកសុខXពកុNរ
(ºយត»្ល\ម Xព½ិន Xពស្គមំង និងXពមិនxប់ទម្ងន់) +នmក់ចុះពី23ំ២០០៥ ដល់
២០១១ Oើiៀបនឹងនិ©3-រពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥។ លទ្ធផលNនrៀង{3រស¹ប់
-រអប់រំ (ºស់.ង\ម ចំនួន23ំសិកa$មធ្យម(mean)) ល+នmក់ចុះពី23ំ២០០០ ដល់
២០០៥ Oើiៀបនឹង ៥23ំមុនះVៀត។ សរុបមក អ្នកនិពន្ធ+នT©ំឲ្យ.យ័ត្ន¬ !ះបីNន
-រmក់ចុះJំងនូវÄÖXព½ី½0ប់ពី23ំ២០០៧ មកក្តី ក៏.$ជន½ី½ល°សល់ និង
.$ជនស្ថិតYើ=្សប©%ត់Xព½ី½បន្តិចបន្តួចះ គឺjយរងñះ$Jំង OើសិនNន-រប៉ះ
ÿល់អវិជ្ជNន!ះតិចតួចក្តីដល់Âក់ចំណóល។
៣. សុខ3ព និង

រអប់រំ

សុខXពនិង-រអប់រំគឺ$mតុផ្សំ និង$ក\0កំណត់~-រអភិវឌ្ឍ។ សង្គមមួយលNន
សុខXពNំtំ

និង-រអប់រំ

Äចផ្តល់ឲ្យ.Vស$តិនូវពលករNនផលិតXពល្អស¹ប់ជួយ

ជំរុញកំbើន®ដ្ឋកិច្ច។ សុខXពល្អ និង-រអប់រំល្អ ក៏$បំណងÂ¬3របស់មនុស្សxប់{3រ។
ក្នុងបរិបទhះ ជំពូក ៤ និង ជំពូក ៥ ពិនិត្យYើទិដ្ឋXព$ក់ក់មួយចំនួន~សុខXព និង-រអប់រំ
°កម្ពុ$។
ជំពូក ៤ ពិនិត្យYើ បôÄÅររូបត្ថម្ភកុNរ ល$ប់tក់ទងនឹងក\0$ើន ដូច$
រOៀបរបបផ្តល់ÄÅរដល់tរក $ើម។ រâãភិ+ល+ន0ប់អនុវត្តគំនិតផ្តួច្តើម$ើនសំ<
§លំអ នXពÄÅរូបត្ថម្ភរបស់កុNរ ដូច$ យុទ្ធ©-រផ្សព្វផaយពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថម
(CFC) $ើម។ យុទ្ធ©-រhះ +ន0ប់្តើមក្នុង=À ២០១២ និង+ន¸ើÂស់ទូរទស្សន៍
(\មលំ©ំ-រផaយÿណិជ្ជកម្មWយNនផ្តល់ព័ត៌Nន$ើន)
-រចម្អិនÄÅរបjôញ$ក់្តង

-រចុះកសួរ.$ជន\មផ្ទះ

ផ្សព្វផaយពីផល.Mជន៍ =ឿងផ្សំ

ពិព័រណ៍សុខXពWយNន
-រ.ជុំ\ម½ុម

ើម្បី

រOៀបចម្អិន និងរបបផ្តល់ÄÅរសម្បូរជីវ$តិ ស¹ប់

កុNរNនÄយុពី ៦ Í ២៤=។ កម្មវិធីhះ>0តYើ N\ និងអ្នក7tំកុNរ©©។ -រºយ
ត»្ល$ដំបូងWយ Chea, Nou and Ros +នសន្និâãន¬ ក្នុងរយៈ;លy៉ងខ្លីប©%ប់ពី+ន
0ប់អនុវត្ត CFC +នជួយYើកកម្ពស់-រយល់ដឹងរបស់N\ និងអ្នក7tំកុNរ ើយXគើន
+នអនុវត្ត\ម-រT©ំអំពÄÅរស¹
ី
ប់tរកhះ។ !ះy៉ងhះក្តី អ្នកនិពន្ធ+នប3ក់¬
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មិនtន់Nនស្ញអច
្វី ?ស់V¬ ½ុមLល<នឹងរកaរបបផ្តល់ÄÅរßបhះ ក្នុងរយៈ;ល
.ង។ -រផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី+នតិច°ើយ°\មជនបទ និងឧបសគ្គ្សងVៀត +នBBំង
-របញ្ជូនរ~យុទ្ធ©-រឲ្យ+នÍដល់N\និងអ្នក7tំtរក°\មជនបទ
âច់ryល
បច្ចុប្បន្ន។

និងតំបន់

\មរយៈទូរទស្សន៍ល$.ព័ន្ធផ្សព្វផaយNន.សិទ្ធXពបំផុត©;ល

អ្នកនិពន្ធ+នផ្តល់មតិ¬ -របន្តយុទ្ធ©-រពិត$Nន.Mជន៍ ប៉ុÜ្តក៏វm©¬

½ុមLល<មិន@ន់+នទទួល

និងអនុវត្ត\មរOៀបរបបផ្តល់ÄÅររល្អ.®ើរដល់កុNរ

ះV គឺ7មtំងរកaរOៀបអនុវត្តលh
្អ ះក្នុង;លយូរអA្វងVៀតផង។
ជំពូក ៥ ពិនិត្យYើmតុសំJន់ៗ~-រអភិវឌ្ឍស¹ប់xប់{3 Xពអំ,យផលដល់
ជន½ី½~ចំយmរណៈYើ-រអប់រំ។

Tong

and

Phay

+ន¸ើ-រវិXគពីទំហំ

អត្ថ.Mជន៍-(Benefit-incidence analysis: BIA) ើម្បី ºយត»្លXពអំ,យផលដល់
ជន½ី½~ចំយmរណៈYើវិស័យអប់រំ©;លបច្ចុប្បន្ន និង គន់គូរពីទំហំអត្ថ.Mជន៍
លx¨រស្ថិតក្នុង½ុមNនកិតÂក់ចំណóលខុសៗ{3

Äចទទួល+នពីកំbើន®្មើXព{3

~ចំយmរណៈ ក្នុង-រអប់រំtំងបីកិត គឺ បឋមសិកa (¬3ក់ទី១-៦) មធ្យមសិកa
បឋមភូមិ

(¬3ក់ទី៧-៩)

និងមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ

(¬3ក់ទី១០-១២)។

លទ្ធផលវិXគ

បjôញ¬ ចំយmរណៈ©;លបច្ចុប្បន្នÍYើ-រអប់រំកិតបឋមសិកa $ទូÍ º
អំ,យផលដល់ជន½ី½
ធូរmរ

Cះx¨រ½ី½ទទួល+នអត្ថ.Mជន៍ើន$ងx¨រ

អំពចំ
ី យtំងអស់hះ។

សូវល្អដូ&្នះV

រីឯលទ្ធផលស¹ប់ចំយYើមធ្យមសិកaបឋមភូមិមិន

ប៉ុÜ្តក៏°អំ,យផល$ងដល់ជន½ី½រ។

ចំëះចំយYើមធ្យម

សិកaទុតិយភូមិវិញ គឺមិនសូវច?ស់ស់V។ ពិតើយ ¤Äចសន្និâãន+ន¬ -រព)ីក
ចំយmរណៈ°កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ

ºផ្តល់អត្ថ.Mជន៍ដល់x¨រNន

ជីវXពមធ្យម $ងx¨រ½ី½បំផុត ឬធូរmរបំផុត។ តុផលមួយក្នុងÝឿងhះគឺ ស¹ប់
x¨រ½ី½

បន្ទុកចំយ~-របញ្ជូនកូនÍÝៀនºខ្ពស់Jំង;ក

x¨រធូរmរវិញ

ចំTកឯស¹ប់

¤ចូលចិត្តបញ្ជូនកូនÍឯកជន$$ងរដ្ឋ។

អ្នកនិពន្ធផ្តល់

មតិ¬

ជើសLលនM+យើម្បីប&្កើនXពអំ,យផលដល់ជន½ី½~ចំយYើ

-រអប់រំគឺ

គួរគិតគូរDàកV្បើងវិញនូវថវិ-អប់រំ©;លបច្ចុប្បន្ន

Xគរយថវិ-ើន$ងមុនស¹ប់កិតបឋមសិកa
ដល់ជន½ី½~ចំយmរណៈ។

និងពីCះ

ដូច$

-រßងàកចំនួន

ºប&្កើនXពអំ,យផល

ប៉ុÜ្តស¹ប់មធ្យមសិកaទុតិយភូមិវិញ

ចំយ

mរណៈលNនប់គួរតង់ទិសឲ្យ+នល្អ$ងមុន ើម្បីផ្តល់អត្ថ.Mជន៍ ដល់x¨រ
½ី½ $ពិ®ស°តំបន់ជនបទ។ ចំណុចhះÄចi្វើÍ+ន\មរយៈ -រ្ទរច់Âក់Nន
លក្ខខណEស¹ប់ជន½ី½, អន្តBគមន៍$សNFរៈ (ដូច$កម្មវិធីផ្តល់ÄÅរ°Ýៀន) ឬក៏
-រផ្តល់ជំនួយ{ំ¼ដល់-រសិកaស¹ប់ជន½ី½°\មជនបទ $ើម។
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៤.

រabស់ប្តូរក្នុងកសិកម្ម
-រ

ស់ប្តូរក្នុងកសិកម្មNនស-0នុពលធំiងើម្បី-ត់បន្ថយXព½ី½

កំbើនស¹ប់xប់{3។

កសិកម្ម°កម្ពុ$Nន-រ

និងYើកកម្ពស់

ស់ប្តូរy៉ងYឿនក្នុងពីរបីទសវត្សរ៍កន្លង

មកhះ WយNនកំbើនy៉ងJំងtំងក្នុងទិន្នផល និងផលិតកម្ម។ }្អកYើGគជ័យhះ
កម្ពុ$Nនស-0នុពលធំiងើម្បីប&្កើនផលិតXព7មVៀត។
ពលករបើ-រjរក្នុងវិស័យកសិកម្ម

ើយ-រថយចុះចំនួនXគរយ

នឹងបI្ចញកNំងពលកម្មអតិÝកស¹ប់-រព)ីក

ឧសaហកម្ម និងពិពិធកម្ម®ដ្ខកិច្ច។ គឺក្នុងបរិបទhះើយ ល ជំពូក ៦, ៧ និង ៨ ពិនិត្យពី
បô.ឈម និងជើសLលនM+យ©© ស¹ប់-រប&្កើនទិន្នផលកសិកម្ម។
rូវអង្ករNនចំTកជិតដល់ ៤០% ~ត»្លបÜ្ថម}្នកកសិកម្មរបស់កម្ពុ$ ក្នុង23ំ២០១០
(NIS 2011)។ ដូ&្នះ -រប&្កើនទិន្នផលrូវ$ក\00ំ+ច់ ស¹ប់ឲ្យNន-រ

ស់ប្តូរYឿន

ក្នុងកសិកម្ម។ ក្នុងជំពូក ៦ oក Theng and Flower +នពិនិត្យពី ÄទិXពLលនM+យ
ដ៏0ំ+ច់ៗើម្បីសចកិច្ច-រhះ។
ប©%ប់ព+នវិ
ី
Xគល្អិតល្អន់ពីឧបសគ្គ

កសិករâំrូវXគើន°កម្ពុ$

Nនដីâំដុះតូច។

លកសិករតូច\ចវ.ឈមមុខក្នុង-រប&្កើនទិន្នផល

Theng and Flower រក9ើញ¬ គុណXពពូជrូវអន់ ចំយខ្ពស់Yើmតុចូល (Wយរ
ទីផaរជី{|ន.សិទ្ធXព)

-រßងàកមិន.កបWយសមធម៌នូវដីកសិកម្ម

និងកង្វះព័ត៌Nន

អំពទី
ី ផaរrូវអង្ករ គឺ$ឧបសគ្គចម្បងលBBំងដល់-រប&្កើនទិន្នផល និងផលិតកម្មrូវអង្ករ
°កម្ពុ$។ ើម្បី-ត់បន្ថយឧបសគ្គtំងhះ អ្នកវវ +នផ្តល់មតិឲ្យi្វើសNហរណកម្ម
\ម=្សបញ្ឈរ-ន់.®ើរYើផលិតកម្ម\មរយៈ
គុណXពល្អ,
កិតកសិâãន,

-រផ្គត់ផ្គង់y៉ងVៀងtត់នូវ@ប់ពូជNន

-រផ្តល់®º.ឹកaMបល់+នtន់;ល,

-រផ្តល់Âក់កម្ចស¹
ី
ប់វិនិMគ

-របន្ធូរបន្ថយ-ររឹតត្បឹតសព្វÓ្ងYើ-រ©ំចូលជី

xប់xងគុណXពជី។

និង-រព)ឹងអនុវត្តច?ប់

-រផ្ដល់Mបល់្សងVៀត រួមNន -រYើកកម្ពស់ទំ©ក់ទំនង\ម

=្ស្តករºងអង្គ-រកសិករ និង½ុមហ៊ុនចុះកិច្ចសនi្វើកសិកម្ម និង វិmន-រផ្តល់កម្មសិទ្ធិដី
កសិកម្មដល់កសិករN3ស់ដីតូចៗ។

ើម្បីឲ្យLលនM+យtំងhះផ្តល់ផល.Mជន៍+ន

ើន$អតិបរN អ្នកនិពន្ធ+នប3ក់ពី តវ-រឲ្យNន-រសបស¨ល-ន់ល្អរºង½សួង
និងប័នរដ្ឋ$ប់ÿក់ព័ន្ធ ើម្បីឲ្យកសិករតូច\ចÄច+ន¸ើÂស់®ºកសិកម្មឧបត្ថម្ភWយ
រâãភិ+ល \មរយៈ®ºកម្មKក&ញចូលមួយរបស់រâãភិ+ល។
ក្នុងជំពូក ៧ Theng and Khiev +ន>0ត$សំJន់Yើ ទីផaរជី និងមi+យm©¬
ºNនគុណXពស¹ប់§លំអផលិតXពកសិកម្ម។ ទីផaរជី°កម្ពុ$ $ទីផaរ®រី និង{|ន
LលនM+យស¹ប់-រÿរ ឬអនុñះដល់êងច½ផលិតជីក្នុងrុកV Wយរâãភិ+ល
អនុ្ញតឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជី.កួត.Nង{3YើÓ្ល និងគុណXព °xប់កិត~=្សចjçក់ផ្គត់ផ្គង់។
-រផ្គត់ផ្គង់ជី+ន:ើនើងy៉ងYឿន ើម្បីP្លើយតបÍនឹងកំbើនតវ-រ។ ផលចំbញ
Íអ©គតក្នុងផលិតកម្មដំំ រំពឹង¬ទទួល+នXគើនពីកំbើនទិន្នផល ើយជីើរតួ©ទី
y៉ងសំJន់°ក្នុងះ។ \ម-រវិXគពីឧបសគ្គBBំង.សិទ្ធXពទីផaរជី°កម្ពុ$ អ្នកនិពន្ធ
ផ្តល់មតិឲ្យi្វើកំTទង់បីy៉ង គឺ i្វើឲ្យមញ្ញនូវបទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធីផ្តល់Ä$Qប័ណ©ំ
្ណ ចូល,
លុបបំ+ត់-រកិតចំនួនðនYើអ្នក©ំចូល, និង ព)ីក-រវវវិទr្ត និង®º
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mរណៈផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម
.សិទ្ធXព¸ើÂស់ជីរបស់កសិករ។
ទិន្នផលកសិកម្ម

ពីCះបរិNណ

\ម-រប&្កើនចំយmរណៈើម្បី§លំអ

វិmន-រtំងhះÄចជួយ+នើនស់ក្នុង-រប&្កើន
និង.សិទ្ធXព~-រ¸ើÂស់ជីក្នុងកសិកម្ម°កម្ពុ$

º°tប$JំងOើiៀបនឹង.VសជិតJង។
ជំពូក ៨ >0តYើ -រវិXគពីតួ©ទី~-រផ្តល់®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម (ដូច$
-រSើសÝីសពូជ, ជីគីមី និង-រ¸ើÂស់¬3ំសNប់សត្វចT, -រxប់xងទឹក, -រi្វើជីកំប៉ុស,
និងវិធីâំដុះ) ើម្បីជួយស¨លដល់-រអនុវត្តរOៀបi្វើកសិកម្មល្អៗ និងប&្កើនទិន្នផលកសិកម្ម។
មកទល់សព្វÓ្ង

-រសិកaតិចតួចល+នពyមបកយពីឥទ្ធិពល~-រផ្តល់®º

ផ្សព្វផaយកសិកម្មÍYើទិន្នផលកសិកម្ម°កម្ពុ$។ Wយ¸ើÂស់ទិន្នន័យYើើន23ំ +នពី
អ&្កតi្វើើងWយ CDRI ក្នុង23ំ ២០០៨ និង ២០១១ ក្នុង ៩ភូមិ ស្ថិតក្នុងតំបន់ភូមិr្ត
បួនធំៗ គឺ តំបន់ទំ©បទh្លÀគង្គ តំបន់ទំ©បទh្លប តំបន់ខ្ពង់Bប និងតំបន់P្នរ រួមផ្សំនឹង
វិធី្រស្តស្ថិតិ$ើន.ìទផងះ អ្នកនិពន្ធ Keo and Theng +នវវ9ើញ¬
®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម ជះឥទ្ធិពល$វិជ្ជNនÍYើទិន្នផលrូវ។ ប៉ុÜ្តWយរ
ចំណច
ុ ខ្វះJតខ្លះក្នង
ុ ទិនន
្ន យ
័ , -រលំ+កºស់.ង
 ឲ្យ+នម
ឹ វ នូវ.សទ
ិ X
្ធ ព~®º
 ផ្សព្វផa
 យ
ប&្ចកVសកសិកម្ម, បôកសិករអនុវត្តមួយXគ~ប&្ចកVស/គំនិតX្ន.ឌិតថ្មីJងកសិកម្ម,
និង-ររំលងYលនូវឥទ្ធិពលខ្លះ~®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម°ក្នុងទិន្នន័យអ&្កត Vើប
©ំឲ្យឥទ្ធិពល~®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្មល+នស&្កត9ើញ មិនNនរៈសំJន់
Jងស្ថិតិV។ លទ្ធផលßបhះ9ើញNន$ទូÍ°ក្នុង -រសិកa
 rៀង{3ល+នi្វើើង
°.Vស្សងVៀត។ Wយ-រសិកaßបhះVើបNនអនុវត្ត°ក្នុងបរិបទកម្ពុ$ អ្នកនិពន្ធ
+នប3ក់¬ វNនភស្ដុ\ងើន7មVៀត VើបÄចºយត»្ល+នឹមវ។
៥. ចីរ3ព៖

រfgលh

សiតុ និងបរិ)*ន

កម្ពុ$jយរងñះ$JំងWយរ

ឥទ្ធិពលÄ½ក់~-រg.¨លÄ-សmតុ។

កម្ពុ$Nនបឹងទh្លប និងទh្លÀគង្គ លតX3ប់{3Wយទh្លប លNនរបបជលr្ត
មយ
ួ ខុស¤ គឺ ទិស<ទឹកហូរ

ស់បរ្តូ Ärយ
័ Yើកម្ពសទ
់ ក
ឹ °ក្នង
ុ ទh្លÀ
 គ
 ង្គ (ហូរពីទh្លÀ
 គ
 ង្គ

Íបឹងទh្លបក្នុងរដូវវសa

និងពីបឹងទh្លប

Íទh្លÀគង្គវិញ°ើមរដូវÂំង)។

XពjយរងñះWយទឹកជំនន់Wយរលក្ខណៈភូមិr្ត

គួបផ្សំនឹង-រg.¨ល

Ä-សmតុ និងកង្វះ-រអភិវឌ្ឍâãរច©សម្ព័ន្ធសមrប°\មជនបទ i្វើឲ្យទឹកជំនន់ និង
ñះBំងស្ងួតជះឥទ្ធិពល-ន់ធ្ងន់ធ្ងរើងÍYើ.$ជន

លពឹង}្អកYើធនmនធម្ម$តិ

~បឹងទh្លប (CDRI 2013)។ ម៉ងVៀត -រអភិវឌ្ឍ®ដ្ឋកិច្ច និងកំbើន.$ជន°ក្នុង
ពីរបីទសវត្សរ៍ចុងÆយhះ +នi្វើឲ្យ-របំXយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់:ើនV្បើងy៉ងJំង Wយរ
សកម្មXពកសិកម្ម និងឧសaហកម្ម។ !ះបី-របំXយឧស្ម័នhះគិត$ចំនួនðន °Nន
តិចស់ក្តី

ក៏គួរNន-រP្លើយតបy៉ង2ប់រហ័សចំëះ-រគំBមកំ$ងhះ។

Wយតុ

hះ ជំពូក ៩ និង ១០ +ន>0តYើបôចីរXព~បរិន Wយពិនិត្យYើ.mនបទដ៏សំJន់
ពីរ គឺ អភិ+លកិច្ចទឹក°បឹងទh្លប និង លទ្ធXព-ត់បន្ថយâន-បូន~វិស័យVសចរណ៍
°កម្ពុ$។
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ជំពូក ៩ oក Chem and Kim +នពិនិត្យពីផលប៉ះÿល់គួបផ្សំ{~
3 -រg.¨ល
Ä-សmតុ និង-រ
បំ

ញ

ស់ប្តូរក្នុង.ព័ន្ធធម្ម$តិបង្កើងWយសកម្មXពមនុស្ស (ដូច$ -រ-ប់

[ើ និង-រអភិវឌ្ឍâãរច©សម្ព័ន្ធ) ÍYើធនmនទឹក និងអភិ+លកិចទឹ
្ច ក°ក្នុង

Äងបឹងទh្លប។ Wយពឹង}្អក$សំJន់Yើវិធីr្តNន-រចូលរួម \មរយៈសិ-
ពិñះMបល់¬3ក់ឃុំ °éត្ដកំពង់ធំ ëធិ៍ត់ និងកំពង់23ំង, អ្នកវវ+នរក9ើញ
តំបន់jយជួបñះមហន្តBយ°ក្នុងÄង និង+នºយត»្លពី.ìទ Xពញឹក]ប់ និងXព
ធ្ងន់ធ្ងរ~ñះធម្ម$តិ។

ផលប៉ះÿល់~-រg.¨លÄ-សmតុ

Äចàក&ញ$បួន½ុម

គឺ ទឹកជំនន់ ñះBំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ និង ជំងឺឆ្លងBលâល។ ñះធម្ម$តិtំងhះ:ើតើង
°តំបន់Äង®្ទើរÝៀងBល់23ំ

°ពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកhះ

២០០៨

º-ន់ញឹក]ប់

ើយ¤យល់¬

Yើក_ងក្នុង23ំ២០០៣

និង

និង-ន់JំងV្បើងពីមួយ23ំÍមួយ23ំ។

.$ជន°\មមូលâãនយល់¬ ទឹកជំនន់Nនលក្ខណៈញឹក]ប់ និងធ្ងន់ធ្ងរ$ងñះធម្ម$តិ
្សងVៀតលបង្កWយ-រg.¨លÄ-សmតុ

ើយប©%ប់មកគឺñះBំងស្ងួត។

Wយ

មូលតុhះ អ្នកនិពន្ធ+នផ្តល់មតិពត
ី
វ-រ (១)T©ំប&្ចកVសកសិកម្មថ្មីៗលជួយឲ្យ
កសិករÄចសបខ្លួនÍនឹង -រ:ើតNន-ន់ញឹក]ប់នូវ រយៈ;លNនì្លៀងmក់ើន;ក
ឬតិច;ក (ពីCះ -រg.¨លÄ-សmតុ +នi្វើឲ្យg.¨លរបបទឹកì្លៀង) (២)កង
យន្ដ-រ និង}ន-រ.កបWយ.សិទ្ធXពស¹ប់8ៀមទប់ទល់ñះមហន្តBយ, 0ត់វិmន-រ
P្លើយតប និងដំbើរ-រÝីបV្បើងវិញ (៣)Yើកកម្ពស់-រយល់ដឹងអំពី-រg.¨លÄ-សmតុ
និងផលប៉ះÿល់របស់º°\មភូមិ និងឃុំ (៤)សបស¨ល}ន-រP្លើយតបនឹង-រg.¨ល
Ä-សmតុ °កិត ឃុំ rុក និងéត្ត (៥)>0តកិច្ច.ឹងgងបន្សុំាខ្លួន និងសaះប©%ន់
ស¹ប់ជួយដល់.$ជន½ី½ប
 ំផុត និងjយរងñះបំផុត។
ក្នុងជំពូក
y៉ងYឿន

១០

អ្នកនិពន្ធវិXគពីផលប៉ះÿល់}្នកបរិន~កំbើនវិស័យVសចរណ៍

និងផ្តល់មតិពីវិធីi្វើឲ្យកំbើនះជួយព)ឹងចីរXពបរិនបÜ្ថមVៀត។

និពន្ធ+នរំលឹក¬

ចំនួនì្ញៀវVសចរ$តិនិងអន្តរ$តិ,

ស្ឋ{រ

រមណីយâãន

Ä-សចរណ៍្សងៗលផ្តល់-រcះើរមក-ន់និង°ក្នុង.Vសកម្ពុ$
®ºកម្មVសចរណ៍ÿក់ព័ន្ធ្សងVៀត

កំពុងរីកដុះâលy៉ងYឿន

អ្នក

½ុមហ៊ុន
sមtំង

និងÄចâក់សNdធ

y៉ងJំងÍYើធនmនក្នុងrុក ដូច$ ¬មពល ឥន្ធនៈហ្វូសុីល ទឹក ®្បៀងÄÅរ និង
ដីធ្លី។

ផលប៉ះÿល់ប©%ប់បន្សំ~-រអភិវឌ្ឍឧសaហកម្មVសចរណ៍

(ដូច$

-រថយចុះ

ធនmនធម្ម$តិ និងកំbើនâន-បូន) វxប់xងឲ្យ+ន .សិនOើចង់ឲ្យឧសaហកម្ម
Vសចរណ៍°កម្ពុ$NនចីរXព។ ÄទិXព©© រួមNន វិmន-រប&្កើន.សិទ្ធXព¸ើÂស់
¬មពល°\មស្ឋ{រ "eតង", -រព)ីក ¬មពលក:ើតើងវិញ $ពិ®ស ¬មពល
sះÄទិត្យ, -រÝៀបចំតំបន់Vសចរណ៍ឲ្យសម្បូរßប, -រ§លំអបទបញ្ញត្តិឧសaហកម្ម និង
-រកងយុទ្ធr្តxប់1ុង2យមួយើម្បីYើកកម្ពស់ឧសaហកម្មVសចរណ៍
ជួយរកaបរិន។

$សំងល្អ

ល

កម្ពុ$Nនស-0នុពលធំiងក្នុង-រi្វើពិពិធកម្មវិស័យ

Vសចរណ៍ ពីតំបន់$OតិកភណEពិភពoក ើម្បីi្វើឲ្យសNdធYើបរិន°ជុំវិញតំបន់
tំងះ

ស្ថិតក្នុងកិតÄចxប់xង+ន។

កម្ពុ$ក៏Nនលទ្ធXពធំiងក្នុង-រអភិវឌ្ឍវិស័យ

កូVសចរណ៍រ លÄចជំរុញកំbើន ប&្កើត-រjរ ើយជួយ-រÿរធនmនធម្ម$តិ
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ដូច$

 ទឹក និងសត្វ

។ ©បច្ចុប្បន្ន -រអភិវឌ្ឍវិស័យhះ°កម្ពុ$ °យឺតy៉វ$ង.Vស

ជិតJង ដូ&្នះ°Nនសកម្មXព$ើនVៀតលកម្ពុ$វអនុវត្ត។
៦. អភិលកិច្ច៖ វិមជ្ឈ

រFមlប9ធិបnយ្យ

កម្មវិធីវិមជ្ឈ-រ\មßប.$ធិបÒយ្យ°កម្ពុ$ +នផ្តល់លទ្ធផលចុះ។ កម្មវិធីhះ
+នជួយប&្កើតរបបនM+យពហុបក្ស \មរយៈ-រប&្កើតឲ្យNន½ុម.ឹកaមូលâãនពហុបក្ស
ល.$ជន+ន¯ះ#3តSើស\ំងWយ

%ល់។

!ះy៉ងhះក្តី

វិមជ្ឈ-រនM+យ

មិននសុទ
្ធ N
 នគួបផ្សW
ំ យវិមជ្ឈ-រសុជ
ី f}ក
្ន កិច្ច ររដ្ឋ+ល និងហិរញ្ញវត្ថះV
ុ
។ បô
hះ+នBBំងដល់រដ្ឋអំច¬3ក់Æម$តិ ក្នុង-រើរតួ©ទីឲ្យ+នធំដុំក្នុង-រអភិវឌ្ឍ®ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច (CDRI 2013)។ °ក្នុងបរិបទhះ ជំពូក ១១ +ន>0តYើឥទ្ធិពល~កម្មវិធីវិមជ្ឈ-រ
និងវិសហមជ្ឈ-រ (D&D) ÍYើ ".$ធិបÒយ្យXវូបនីយកម្មក្នុង-រi្វើ®ចក្តីសចចិត្ត"
°¬3ក់Æម$តិ tក់ទងនឹង គណhយ្យXព -រតំង និង-រP្លើយតប។ ចំTកឯ ជំពូក
១២ ពិនិត្យពីទំ©ក់ទំនង និងអន្តរកម្មរºងrtប់ពីរ~រដ្ឋ+ល¬3ក់Æម$តិ គឺ Ä$Qធរrុក
និង½ុម.ឹកaឃុំ។
ក្នុងជំពូក ១១ Kim and Hort បjôញនូវករណីសិកaមួយស្តីពី គhង¯ះsំ.ទល់
ទh្លប (TSDP)។ គhង TSDP ល+នអនុវត្ត0ប់ពីÿក់ក្ខល23ំ២០១០ ដល់23ំ
២០១១

hះ

ទh្លប

+នអនុវត្តើងើម្បីទប់្កត់-រ-ប់បំ

[ើបន្តVៀត°តំបន់បឹង

WយមិនបំÿនYើសិទ្ធិកសិករមូលâãនក្នុង-រ¸ើÂស់ដីjរបស់ពួក¤។

គhងhះNនបំណងកំណត់sំ.ទល់$ក់ក់មួយរºង
-រÿរ)

ញ

និងតំបន់âំដុះrូវើងទឹក

Wយ¸ើឯករtក់ទងនឹង

គhង

លិចទឹក

(រកaទុក$តំបន់



(លកសិករNនសិទ្ធិ¸ើÂស់ស¹ប់-រâំដុះ)។
TSDP

hះ

និងលទ្ធផល+នពីសNFសន៍$មួយ

មk្តីរâãភិ+ល កសិករមូលâãន និងÀគំនិតមួយចំនួន អ្នកនិពន្ធ Kim and Hort +នºយ
ត»្លYើ "ដំbើរ-រ.$ធិបÒយ្យ" ~-រអនុវត្តគhង TSDP។ }្អកYើភស្តុ\ង្សងៗ
$ើន អ្នកនិពន្ធ+នសន្និâãន¬ គំនិតផ្តួច្តើមhះ $ដំbើរ-រពីYើÍÆមច?ស់ស់
មួយ

លមk្តីរâãភិ+លក្ខល+នកំណត់sំនអនុវត្ដដល់¬3ក់Æម។

មូលâãន

និងអ្នកតំង$ប់#3តNន-របjôញគណhយ្យXពចំëះខ្លួន

.$ពលរដ្ឋ
-រតំង

-រP្លើយតបតិចតួច ក្នុង-រអនុវត្តគhង TSDP។ Ä$Qធរមូលâãនងវ+ន

ឬ

ត់&ញពី

គhង WយX3ក់jរ TSDP ល¬3ក់½សង
ួ +ន0ត់\ំង ើយមិនNនអ្នកតំង~Ä$Qធរ
មូលâãន°កិតមួយ +ន&ញមុខមកតំងផល.Mជន៍របស់ កសិករâំrូវលិច
ទឹក°\មមូលâãនល+នរងñះធ្ងន់ធ្ងរពី-រផ្តួច្តើមអនុវត្តគhងhះើយ។

Kim

and Hort +នសន្និâãន¬ "... កំTទង់អភិ+លកិចមិ
្ច នNនឥទ្ធិពលល្អគួរឲ្យកត់សNល់V
ក្នុង-រព)ឹងលទ្ធិ.$ធិបÒយ្យ°.Vសកម្ពុ$
-រP្លើយតបចំëះតវ-ររបស់.$ជន

ើយគណhយ្យXព

-រតំង

និង

គឺវ+នជំនួសWយ-រLរព\មប3ពី¬3ក់Yើ

មក¬3ក់Æម"។
ក្នុងជំពូក ១២ oក Chheat +ន¸ើÂស់ទិន្នន័យ និងព័ត៌Nន+នពីអ&្កតi្វើើងWយ
CDRI ស្តីពី តួ©ទី និងទំនួលខុសវ~rtប់្សងៗ{3~រដ្ឋអំច¬3ក់Æម$តិ (Chheat
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et al. 2011) និងសNFសន៍ថ្មីៗ$បន្តមកVៀត ើម្បីកំណត់ពី អន្តរទំ©ក់ទំនងរºងកិតឃុំ/
សj្កត់ (CS) នឹង rុក/½ុង/ខ័ណE (DMK)។ -រសន្និâãនដ៏សំJន់មួយ គឺ អន្តរកម្មរºង
rtប់tំងពីររបស់រâãភិ+លtក់ទងនឹង តួ©ទី -រតំង និងគណhយ្យXព +នជួប
បôWយរកង្វះ-រយល់ដឹងទូÍអំពី

=្សប©%ត់sំនគណhយ្យXពរºងពួក¤។

Ä$Qធរ DMK Xគើនគិត¬ ពួក¤ទទួលខុសវចំëះ.$ពលរដ្ឋក្នុងនសមត្ថកិច្ចខ្លួន
រីឯ½ុម.ឹកaឃុំ/សj្កត់Xគើន

ល$តំងSើស\ំងWយ-រ¯ះ#3ត

%ល់ពី

សំក់.$ជន រំពឹង¬ មk្តី DMK វNនគណhយ្យXពចំëះខ្លួន$ចម្បង គឺមិនន
ចំëះ.$ជនអ្នក¯ះ#3តះV។ Wយរ-រយល់Kទ្បំhះ CS និង DMK
សបស¨លសូម្បីYើតួ©ទីខ្លះៗលពួក¤វបំ;ញ

មិនÄច

ក្នុង-រអភិវឌ្ឍមូលâãន

និង

-រផ្តល់®ºmរណៈ។ ចំណុចhះ បjôញពីតវ-រ$ប©%ន់នូវ -រកំណត់តួ©ទី ទំនួល
ខុសវ

និងគណhយ្យXព

របស់ពួក¤នីមួយៗ។

ម៉ងVៀត

រដ្ឋអំច¬3ក់Æម$តិ

tំងពីរrtប់hះ ក៏វ-រធនmនមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថx
ុ ប់@ន់ ើម្បីកងសមត្ថXពរបស់
ខ្លួនក្នុង-រផ្តល់®ºmរណៈ និង-រអភិវឌ្ឍ$ទូÍ។
៧. Zចក្តីសន្និpqន
សរុបមក

ជំពូក©©ដូចតÍhះ

+នទទួលស់ពីសមិទ្ធផលដ៏ធំiងលកម្ពុ$

សច+នក្នុងប៉ុ©|នទសវត្សរ៍កន្លងÍhះ និងប3ក់ពីជំÅនប©%ប់ និងមi+យ្សងៗ
ើម្បីកំណត់នូវOៀបºរៈអភិវឌ្ឍន៍ល°®សសល់វអនុវត្តបន្តVៀត។

ឯករhះ

គូស

ប3កពី
់ តវ-រ៖

•

i្វើសNហរណកម្ម.Vសកម្ពុ$ $មួយនឹង.VសជិតJង (-រតX3ប់-ន់ល្អ, ®º
ភស្តុXរបើÿណិជ្ជកម្ម-ន់.®ើរ,

និងរOៀបរបបi្វើជំនួញjយrួល

ស¹ប់

វិនិMគិន)

•

-ត់បន្ថយXពjយរងñះ~½ុម.$ជន½ី½ និងជិត½ី½ (លទ្ធXព¸ើÂស់®º
mរណៈមូលâãន-ន់.®ើរ និងកម្មវិធី{ំÿរសង្គមរឹងNំល្អ)

•

(អន្តBគមន៍Nនចំយតិច និង.សិទ្ធXពខ្ពស់ ដូច$ កម្មវិធីយុទ្ធ©-រផ្សព្វផaយពី
-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថមស¹ប់កុNរ $ើម)

•

Yើកកម្ពស់លក្ខណៈស¹ប់xប់{3~ចំយYើ-រអប់រំmរណៈ (គិតគូរពី-រ្ទរ
សNFរៈ ឬ ថវិ-WយNនលក្ខខណE និងចំLល<)

•

ប&្កើនទិន្នផលកសិកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់@ប់ពូជគុណXពល្អ, ទីផaរជី-ន់Nន.សិទ្ធXព និង
®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម-ន់.®ើរ)

•

m©ចីរXព}្នកបរិន
Ä-សmតុ/ñះធម្ម$តិ

(សមត្ថXព-ន់.®ើរក្នុង-រសបខ្លួននឹង-រg.¨ល
និង-រយកចិត្តទុកâក់-ន់JំងYើកំbើន®ដ្ឋកិច្ច

eតង)

•

ព)ឹងវិមជ្ឈ-រ (វិមជ្ឈ-រ-ន់ើន}្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋ+ល និង-រកងសមត្ថXព
°មូលâãន)។
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-២-

កម្ពុ9 និងតំបន់ជុំវិញ - បVWឈម និងជuើស
Wយ ហុីង វុ\ និង lរី r្តន្ច ១

១. Zចក្តី\្តើម៖ កម្ពុ9 និងតំបន់ជុំវិញ - "wលxyគួរឲ្យប់hរម្មណ៍"
°ÿក់ក្ខល=ធ្នូ 23ំ២០១៣ សÀ្តច©យករដ្ឋម6្តី ហ៊ុន ន +នដឹក©ំគណៈ.តិភូ
រâãភិ+ល Íចូលរួមក្នុង-រ.ជុំកំពូលអបអរទរខួប ៤០23ំ ~ទំ©ក់ទំនងÄúន-ជប៉ុន និង
កិច្ច.ជុំកំពូលÀគង្គ-ជប៉ុន Yើកទី៥ °ទី½ុងតូក្យូ .Vសជប៉ុន។ ប©%ប់មក សÀ្តច+នi្វើ
ទស្សនកិច្ច-រjរV្វXគី$ផ្លូវ-រមួយ°.Vសជប៉ុន។ កម្មវិធី°ទី½ុងតូក្យូ $sឹត្តិ-រណ៍
ចុងÆយ~កិច្ច.ជុំកំពូល

និង-រÝៀបចំ©©ក្នុងតំបន់

និងអនុតំបន់ក្នុង23ំ២០១៣

ល

បjôញនូវ-រចូលÿក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុ$ °ក្នុងសNគមផ្លូវ-រ្សងៗ និងយន្ត-រសហ.តិបត្តិ-រ
®ដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំJន់ៗ ដូច$ មÅអនុតំបន់Àគង្គ, សNគម.$$តិÄសុីÄ¤្នយ៍
(Äúន) និង ទិ-តំបន់Äúន ស្តីពីបôសន្តិសុខ, Äúនបូក៣ (ចិន, ជប៉ុន និង កូÝ៉Jង
ត្បូង), Äúនបូក៦ (ឥE, អូ0លី និង ញូហ្សុឺ_ន), កិច្ច.ជុំកំពូលÄសុីបូÿ៌ (Äúន
បូក៦, រុស្សុី និង សហរដ្ឋÄÀរិក) និង កិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្ម®រីV្វXគីÄúន្សងៗ។
ម៉ងVៀត ក៏Nនគំនិតផ្តួច្តើមសហ.តិបត្តិ-រ និងសNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ចុងÆយ
បំផុតស្តីពី Xព$kគូ®ដ្ឋកិច្ចxប់1ុង2យក្នុងតំបន់ (RCEP) ល}្អកYើ សNជិកXព
ក្នុងÄúនបូក៦។ ទស្សនកិច្ច°ទី½ុងតូក្យូhះ ក៏ស្ថិត°ចុង23ំមួយ ëរ;ញWយXព\ន
តឹងក្នុងតំបន់ និងឆ្លង-ត់sំន YើបôអធិបÒយ្យXព$តិ និងនដី tក់ទងនឹង.VសNន
អំចតូចធំក្នុងតំបន់។
មុន;ល&ញÍជប៉ុន

សÀ្តច©យករដ្ឋម6្តី

+នស្តងក្តី+រម្ភYើXព\នតឹងរºង

ជប៉ុន និង ចិន (Cambodia Daily 5 December 2013)។ សÀ្តច+នអំÿវ©វឲ្យ.Vសtំង
ពីរNន-រអត់ធ្មត់ និង:ើនរំលឹកពី "ផលប៉ះÿល់ធ្ងន់ធ្ងរ និងមិនÄចនឹក|នដល់" ស¹ប់តំបន់
tំងមូល .សិនOើពួក¤i្វើសកម្មXពមិន.កបWយទំនួលខុសវ។ សÀ្តច+នសង្កត់ធ្ងន់¬
កម្ពុ$$មិត្តល្អរបស់.Vសtំងពីរ និង+នYើកVៀត¬ ជnះ ឬ-រ.ឈមមុខមួយ
រºង.Vសtំងពីរ នឹងNនផលប៉ះÿល់អវិជ្ជNនដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ ÿណិជ្ជកម្ម និងវិនិMគ
ស¹ប់.Vសលូតស់តិច$ង¤©©ល$សNជិកÄúន។ សÀ្តច+នYើកទឹកចិត្តឲ្យ
Äúនើរតួ©ទីសបស¨លក្នុង-រជំរុញកិច្ចសន្ទ© $ពិ®ស Äúនបូក៣ (ចិន ជប៉ុន
និង កូÝ៉Jងត្បូង) លកន្លងមកគឺ$ យន្ត-រដ៏សំJន់បំផុតស¹ប់Äúន និង$yន្តស¹ប់
-រi្វើសហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ និងសNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ចÄសុីបូÿ៌។
ទស្សនកិច្ច°ជប៉ុន

+នហុចលទ្ធផល$-រផ្តល់កម្ចីថ្មីៗនិងើនៗ

និង-រO្ត$Qចិត្តព)ឹងកិច្ចសហ.តិបត្តិ-រ}្នក-រÿរ$តិ
១

ពី.Vសជប៉ុន

និង-រកងXព$kគូ$យុទ្ធ

ហុីង វុ\ $អ្នកវវ និង lរី r្ត ន្ច $©យក.តិបត្តិ °វិទន CDRI ។
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r្ត។ ម6្តី$ន់ខ្ពស់ក្នុងrុក និងអ្នកជំ©ញ-រ}្នកនM+យ-របរVស +នYើក¬
"ចល©រឹតចំណងសហ.តិបត្តិ-រ$មួយជប៉ុនhះ មិនន$ស្ញបjôញ¬ កម្ពុ$នមួយ
ជំÅន&ញពី.Vសចិនល$សម្ព័ន្ធមិត្តសំJន់បំផុត និងវិនិMគិនធំបំផុតរបស់ខ្លួនះV"
(Phnom Penh Post 18 December 2013)។
មតិរបស់សÀ្តច©យករដ្ឋម6្តី
ជុំវិញបôដូចJងYើ

+នបjôញពីV្វñះ

យុទ្ធr្តវ.ឈមមុខ
កp្ជោលើងVៀត

និង-រវិXគរបស់ជំ©ញ-រ

និង.ព័ន្ធផ្សព្វផaយ

ល.VសតូចៗងNនរៈសំJន់$

WយរXព\នតឹងក្នុងតំបន់º°o0ងំ

ក្នុង;ញមួយ23ំ២០១៣។

ើយជួន-លពុះ

ជnះtំងhះ>0ត$សំJន់Yើបôន

ដី និងអធិបÒយ្យXពលអូសប©យ$យូរមកើយ °នសមុ¼ចិនXគJងត្បូង និង
XគJង:ើត និង$ប់ÿក់ព័ន្ធដល់.វត្តិr្ត ភូមិr្ត និងច?ប់ដ៏ស្មុគ|ញ~-រដb្ណើម
Ñះ និងនសមុ¼។ ធនmនធម្ម$តិ$ស-0នុពល°ក្នុងតំបន់ជnះtំងhះ ស្ថិតÆម
-រអះÄងtមtរពី.Vស ចិន ជប៉ុន កូÝ៉Jងត្បូង និង សNជិកÄúនខ្លះ។ ជnះhះ
ក៏បjôញផងរពី

នM+យ~.VសNនអំចក្នុងតំបន់Äសុី+៉សុីហ្វិក

និងÄសុីបូÿ៌

$ពិ®ស-រ.កួត.Nងក្នុងតំបន់រºង ចិន និង សហរដ្ឋÄÀរិក និងរºង.Vស©©ក្នុងតំបន់
លNនសម្ព័ន្ធXពជិតស្និទ្ធ$មួយ.Vសធំtំងពីរ។
ទំ©ក់ទំនងស្មុគ|ញ និងមិនសូវជិតស្និទ្ធរºងជប៉ុន និងកូÝ៉Jងត្បូង Äចប៉ះÿល់ដល់
-រåឿនYឿន និងសមិទ្ធលទ្ធXព~កិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្ម®រីចិន-ជប៉ុន-កូÝ៉ ើយÄច
Bំងស្ទះដល់Lល<~សហគមន៍®ដ្ឋកិច្ចÄúន

ក្នុង-រព)ីកកិច្ចសហ.តិបត្តិ-រ

និង

សNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ច°តំបន់Äសុីបូÿ៌ (Madhur 2013)។ ក្នុង;ល$មួយ{3 យន្ត-រ
សហ.តិបត្តិ-រ®ដ្ឋកិច្ច

និងÿណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ថ្មីៗ

លNនមហិច្ឆ\ខ្ពស់

និងÄច

Nន-រគង{3 និង Xព.កួត.Nង គឺNន Xព$kគូ®ដ្ឋកិច្ចxប់1ុង2យក្នុងតំបន់
(RCEP) និង Xព$kគូឆ្លង-ត់តំបន់+៉សុីហ្វិក (TPP) ក៏i្វើឲ្យទំ©ក់ទំនងក្នុងតំបន់-ន់
ស្មុគ|ញើងរ។

.VសសNជិកÄúនមួយចំនួន

+នចូលរួមក្នុងយន្ត-រtំងពីរhះ

រីឯ.VសចិនNនតួ©ទីក្នុងយន្ត-រមួយ (RCEP) និងកំពុងគិតគូរ0ប់យកតួ©ទីក្នុងយន្ត-រ
មួយVៀត (TPP)។ RCEP °$ÄទិXពមួយស¹ប់កម្ពុ$លNនÄúន$មូលâãន
សំJន់របស់ខ្លួន ើយ ចិន កូÝ៉Jងត្បូង និង ជប៉ុន ក៏ចូលរួមក្នុងះរ។ -រO្ត$Qចិត$រួ
្ត ម~
RCEP ក្នុង-រភ្ជិតគNត}្នកអភិវឌ្ឍន៍\មរយៈ សហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ និងជំនួយស¹ប់
.Vសលូតស់តិច$ង¤ល$សNជិកខ្លួន i្វើឲ្យ RCEP -ន់Nនលក្ខណៈtក់tញ
Jំងើង។ !ះy៉ងhះក្តី .សិនOើ.Vសចិន សចចិត្តចូលរួមក្នុង TPP ះ កិច្ចសហ
.តិបត្តិ-រ និងសNហរណកម្ម®ដ្ឋកិចក្ន
្ច ុងតំបន់ នឹងNន-រ

ស់ប្តូរJំងម្តងVៀត។

°=វិច្ឆិ- 23ំ២០១៣ តុ-រអន្តរ$តិ (ICJ) +ន&ញ®ចក្តីសចពីជnះរºង
កម្ពុ$ និងÓ YើXព$Nsស់កម្មសិទ្ធិÂទsះវិÅរ និងនដី$ប់នឹងÂទ។ ល½ម
+នប3ក{ំ
់ ¼Yើ®ចក្តីសចរបស់តុ-រអន្តរ$តិក្នុង23ំ១៩៦២

លâក់Âទ

sះវិÅរ និងតំបន់ជំBល~Âទ $កម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុ$។ !ះបី$.VសÓមិនtន់ទទួល
ល$ផ្ល
់
វូ -រ នូវ®ចក្តស
ី ចចិតh
្ត ះក្តី ក៏មន
ិ tន់Nនi្វស
ើ កម្មXពអ្វVៀតV
ី
Wយរâãភ+
ិ ល
.Vសtំងពីរ+ននិងកំពុងពyម-ត់បន្ថយ



Xព\នតឹងផុសពីÄរម្មណ៍$តិនិយមhះ។
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ម៉ងVៀត Åក់ពុំÄចNនដំ,ះយ2ប់Vស¹ប់ Xពទ័លKក}្នកនM+យរបស់Ó
លប&្កើត$ក្តី+រម្ភពី រលក$តិនិយមÓ¯កបក់មួយYើកVៀតមកYើ ÂទsះវិÅរ ។
°មÅអនុតំបន់Àគង្គ (GMS) -រងសង់ទំនប់ºរីអគ្គិសនីYើទh្ល និងkទh្លÀគង្គ
(តំបន់ =្សទឹកJងYើ°.Vសចិន និង តំបន់=្សទឹកJងÆម°.Vសមីy៉ន់N lវ
និងកម្ពុ$) បន្តបង្កនូវក្តី+រម្ភ។ Xព\នតឹង-ន់Jំងtក់ទងនឹង ផលប៉ះÿល់អវិជ្ជNនÍYើ
បរិន ~ទំនប់tំងhះ លនឹងគួបផ្សំ$មួយផលវិ+កប្ខលពី-រg.¨លÄ-សmតុ
ើយi្វើឲ្យ លំហូរទឹក ទឹកជំនន់ និងវដ្តកសិកម្ម ~.ព័នទh្ល
្ធ
ប និងទh្លÀគង្គ, -រhទ
និងជីវXពរស់°

$ពិ®សស¹ប់កម្ពុ$

យន្ត-រអន្តររâãភិ+លទន់éaយ
ទទួលយក+ន

និង ៀតម

Nន-រg.¨លy៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។

ក្នុង-រចរ0រកដំ,ះយលXគីtំងសងJងÄច

និងកង្វះពីឆន្ទៈនM+យក្នុង-រ្វងរកដំ,ះយរួមស¹ប់

GMS

នឹងi្វើឲ្យXព\នតឹងhះ-ន់ធ្ង
 ន់ធ្ងរើង។
°ើម=ធ្នូ ទីX3ក់jររព័ត៌Nនផ្លូវ-រ Xinhua របស់ចិន +ន&ញផaយអត្ថបទមួយ
អំពី ចÀ្លើយតបរបស់រâãភិ+លកម្ពុ$ចំëះ-រវឹកវរ}្នកនM+យ ើយអំÿវ©វឲ្យNនកំT
ទង់សុីជf និងសំJន់ៗ°កម្ពុ$ ក្នុង ៥23ំJងមុខ (Xinhua News Agency 4 December
2013)។ -រអំÿវ©វឲ្យNន ចÀ្លើយតប.កបWយ.សិទ្ធXពខ្ពស់ពីសំក់រâãភិ+ល និង
¬3ក់ដឹក©ំកម្ពុ$ ចំëះ-រមិនយល់rបនឹងលទ្ធផល~-រ¯ះ#3ត$តិ-លពី=កក្កâ និង
ឲ្យNនកំTទង់-ន់សុីជfះ Åក់បjôញពីក្តី+រម្ភរបស់.Vសចិន¬ អស្ថិរXព°
កម្ពុ$នឹងជះឥទ្ធិពលÄ½ក់ÍYើ®ដ្ឋកិច្ច និងផល.Mជន៍$យុទ្ធr្តរបស់ចិន tំង°
កម្ពុ$ GMS Äúន និង .Vស©©°Äសុីបូÿ៌។ Wយ(ក .Vសចិនពឹង}្អកYើកម្ពុ$
និងសNជិកÄúនខ្លះVៀត ឲ្យើរតួ©ទីជួយ¼¼ង់ដល់វិធីr្តរបស់ចិន ក្នុង-រWះយ
ទំ©ស់°នសមុ¼ចិនXគJងត្បូង Wយសន្សឹមៗនិងNនXព$ក់្តង។ ចំណងមិត្តXព
កម្ពុ$-ចិនNន-រវិវត្តគួរឲ្យXQក់្អើល Wយបច្ចុប្បន្ន .Vសចិន$kគូÿណិជ្ជកម្ម វិនិMគិន
និងអ្នកផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍លំâប់ទី១ របស់កម្ពុ$ ើយអន្តរ$តិ¤Àើល9ើញ¬ .Vសtំង
ពីរNនទំ©ក់ទំនង$យុទ្ធr្តជិតស្និទ្ធ$Jំង។
២. កម្ពុ9 និង តំបន់ជុំវិញ៖ បរិបទ|លន}យ
រâãភិ+លកម្ពុ$ +ន&ញផaយ យុទ្ធr្តចតុÑណដំក់-លទី៣ ស¹ប់កំbើន
-រjរ សមធម៌ និង.សិទ្ធXព °=ក្ញ 23ំ២០១៣ ប©%ប់ពី-រ¯ះ#3ត$តិ° =
កក្កâ។ ឯករhះផ្ដល់នូវ ½បខ័ណELលនM+យ ស¹ប់Äណត្តិ ៥23ំថ្មីរបស់រâãភិ+ល
ើយ-យ$

មូលâãនស¹ប់

}ន-រយុទ្ធr្ដអភិវឌ្ឍន៍$តិ

(NSDP)

23ំ២០១៤-

១៨។ យុទ្ធr្តhះ គឺ$ }ន-រមួយស¹ប់ "Yើកកម្ពស់កំbើន®ដ្ឋកិច្ច ប&្កើត-រjរ
ßងàកផល~កំbើន.កបWយសមធម៌

និងm©.សិទ្ធXព~ប័នmរណៈ

និង

-រxប់xង
 ធនmន"។ យុទ្ធr្តhះ >0តYើÄទិXពបួនគឺ៖ -រអភិវឌ្ឍធនmនមនុស្ស
ើម្បីm©+ននូវXព.កួត.Nងក្នុងទីផaរ-រjរ ក្នុងតំបន់មួយ លNន-រOើកចំហ-ន់
Jំងើង, -រវិនិMគYើâãរច©សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និង -រ§លំអ=ឿងស¨ល-រi្វើ
ÿណិជ្ជកម្ម ើម្បីm©¬ "-រតX3ប់" °ក្នុង.Vស ក្នុងតំបន់ និងក្នុងសកលoក, -រអភិវឌ្ឍ

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



និង-រប&្កើតត»្លបÜ្ថម 7មVៀតក្នុងវិស័យកសិកម្ម និង -រព)ឹងអភិ+លកិច្ច និង សមត្ថXព
របស់ប័នmរណៈ ើម្បី.សិទ្ធXព~-រផ្តល់®ºmរណៈនិង បរិy-សវិនិMគ។
}្នកមួយ~ យុទ្ធr្តចតុÑណដំក់-លទី៣ àងពី -រព)ីកសNហរណកម្ម
របស់កម្ពុ$ ចូលÍក្នុងតំបន់ និងពិភពoក។ Lល<hះÄចសច+ន \ម-រចូលរួមក្នុង
½បខ័ណEសហ.តិបត្តិ-រកិតអនុតំបន់ តំបន់ និងអន្តរ$តិ Wយ-រចូល$សNជិក ~អង្គ-រ
ÿណិជ្ជកម្មពិភពoក និងអង្គ-រដuVៀត។ }្នកhះàង¬៖
ដំbើរ-រ.Vសកម្ពុ$i្វើសNហរណកម្មÍក្នុង សហគមន៍ក្នុងតំបន់ និង ពិភព
oក នឹង-ន់សុីជfើង $ពិ®ស \ម-រចូលរួម°ក្នុង សហគមន៍
®ដ្ឋកិច្ចÄúន លនឹង.សូតើង°23ំ២០១៥ និង\មកិច.
្ច ឹងgងJំងបំផុត ក្នុង-រ¸ើÂស់ឱ-សឲ្យNន.សិទ្ធXព និងបរិy-សអំ,យផល
ល្អផុស&ញពីសNហរណកម្មក្នុងតំបន់
ើន$អតិបរN
តំបន់

និង$សំJន់

ើម្បីឲ្យកម្ពុ$ទទួល+នអត្ថ.Mជន៍

\ម-រX3ប់ទំ©ក់ទំនង®ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$Íក្នុង

ក៏ដូច$ប្ខញផលិតកម្មក្នុងតំបន់

និង=្សចjçក់ប&្កើតត»្លបÜ្ថមក្នុង

ពិភពoក។
-រO្ត$Qចិត្តអនុវត្តLលនM+យដ៏ទូលំទូយtំងhះ

Åក់ដូច$ច?ស់ស់

ើយ ប៉ុÜ្តមិន+នឆ្លុះបsំងពី លក្ខណៈស្មុគ|ញ និង XពមិនÂកដ.$°កម្ពុ$ និង
.VសជិតJងក្នុងតំបន់ÄសុីhះV។ ម៉ងVៀតក៏ពុំNន-រ>0តYើ បô.ឈម និងជើស
មួយចំនួនល កម្ពុ$នឹងវជូប ក៏ដូច$ អង្គ-រនិងយន្ត-រកិតអនុតំបន់និងតំបន់លកម្ពុ$
+នចូលរួម ដូច$ មÅអនុតំបន់Àគង្គ (GMS), Äúន, Äúនបូក៣, Äúនបូក៦, និង
RCEP ះរ។
៣. ~ណិជ្ជកម្មZរី និងសហរណកម្មZដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់៖ ឱ

ស និង

បVWឈមស,ប់កម្ពុ9
៣.១ -ររីកដុះâលកិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្ម®រី និងកNំងជំរុញ
តំបន់ÄសុីNន-ររីកចើនy៉ង2ប់រហ័ស

ក្នុង-រi្វើសNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ច

និង

-រប&្កើតy៉ងផុសផុលមិនmប់Nនពីមុនមកនូវកិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្ម®រី (FTAs)។ °=
មកB 23ំ២០១៣ តំបន់Äសុី +នចូលរួមក្នុង ២៥៧ FTAs ក្នុងhះNន ១៣២ +នចុះហត្ថYJ
រួច (១០៩ +នចូល$ធរNនើយ), ៧៥ កំពុងចរ0{3 និង ៥០ Vើប+នâក់®្នើើង
(ADB 2013:50)។ ក\0©ំឲ្យរីកដុះâល FTAs រួមNន ទំ©ក់ទំនង®ដ្ឋកិច្ច-ន់ើន និង
-រពឹង}្អកYើ{3ចុះើង
sំន វិនិMគ

លជំរុញើងWយ

កNំងទីផaរ~-រi្វើÿណិជ្ជកម្មឆ្លង-ត់

%ល់ពីបរVស (FDI) និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ Gគជ័យ~សNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ចក្នុ

ងសហXពអឺរ៉ុប (EU) និង កិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្ម®រី°ÄÀរិកJងåើង (NAFTA) និង
ក្តី+រម្ភពី-រផុសើង~ ប្លុកអឺរ៉ុប និង ÄÀរិកJងåើង លÝីសើង.2ំងនឹងអ្នក©ំ&ញ
និង វិនM
ិ
គិន°Äសុី +នផ្តល់នូវÀÝៀនដ៏ល្អ (Kawai 2008, Chia 2010)។ កំbើន FTAs
ក៏ជំរុញើងWយ -រ



ស់ប្តូររបស់.Vសនីមួយៗក្នុងLលនM+យÿណិជ្ជកម្ម ើម្បីP្លើយ

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

តបនឹង ដំbើរ-រយឺតy៉វ~ រOៀបºរៈអភិវឌ្ឍន៍ទី½ុងដូÅ (DDA) របស់អង្គ-រÿណិជ្ជកម្ម
ពិភពoក (WTO's) និងនិ©3-រតំបន់និយមដ៏ចំហ°ក្នុង កិច្ចសហ.តិបត្តិ-រ®ដ្ឋកិច្ចÄសុី
+៉សុីហ្វិក

(APEC)

(.VសXគើន°Äសុី+ន¸ើÂស់½បខ័ណEពហុXគីtំងពីរhះ

ើម្បីi្វើ®រីXវូបនីយកម្មLលនM+យÿណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន)។
៣.២ កិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្ម®រីទូtំងតំបន់សំJន់ៗ
សហគមន៍®ដ្ឋកិច្ចÄúន (AEC)៖ សហគមន៍®ដ្ឋកិច្ចÄúន +នទទួល-រអនុម័ត
Wយ Àដឹក©ំÄúន ក្នុងកិច្ច.ជុំកំពូលÄúន23ំ២០០៣ °Ñះ+លី ើម្បីP្លើយតបនឹង
កំbើនY្បឿនសNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ចÄúន និង បô.ឈម្សងៗ~សកលXវូបនីយ
កម្ម។ Ó្ងកំណត់sមmៀង{3ពីដំបូងគឺ23ំ២០២០ Æយមក+នពន;លដល់23ំ ២០១៥។
សហគមន៍®ដ្ឋកិច្ចÄúន

$-រប)¨បប)¨ម

និងព)ីក½បខ័ណE្សងៗលNនប់

ដូច$ តំបន់ÿណិជ្ជកម្ម®រីÄúន (AFTA), កិច្ចsមmៀង½បខ័ណEÄúនស្តីពី®ºកម្ម
(AFAS), និង តំបន់វិនិMគÄúន (AIA)។ Lលបំណង គឺើម្បីប&្កើត អង្គ-រតំបន់មួយ
លNនសរសរxឹះបួន គឺ៖ (១) ទីផaរ និងមូលâãនផលិតកម្មមួយ (២) តំបន់®ដ្ឋកិច្ច
Nន-រ.កួត.Nងខ្ពស់ (៣) តំបន់អភិវឌ្ឍ®ដ្ឋកិច្ច.កបWយសមធម៌ និង (៤) តំបន់+ន
i្វើសNហរណកម្ម y៉ង;ញYញចូល$មួយនឹង®ដ្ឋកិច្ចសកល។
កិច្ចsមmៀង Äúនបូក៖ Äúន+នបន្ត{ំ¼ -រប&្កើត½បខណEÄúនបូក១
ើយ បច្ចុប្បន្ន+នបញ្ចប់ -រផ្តល់ស0sប័ន FTAs $មួយ អូ0លី និង ញូវ្ស(ន, ចិន,
ឥE, ជប៉ុន, និង mរណរដ្ឋកូÝ៉។ ដំbើរ-រhះ $ក់្តង+នi្វើឲ្យ Äúន -យ$
តំបន់ស្នូលមួយ~កិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្ម®រី។ FTAs ~Äúនបូក១ tំងអស់ សុទ្ធNន
លក្ខណៈxប់1ុង2យ ើយ¤ងy¬ FTAs បូក និង WTO បូក (Chia 2010) ពីCះ
ºរីកធំហួសពី ®រីXវូបនីយកម្មÿណិជ្ជកម្មYើទំនិញ ើយនÍxបដណ្ណប់Yើ ÿណិជ្ជកម្ម
Yើ®ºកម្ម និង -រវិនិMគ, -រសបស¨លÿណិជ្ជកម្ម និងវិនិMគ, លទ្ធកម្មរបស់
រâãភិ+ល, កម្មសិទ្ធិប្ញ, LលនM+យYើ-រ.កួត.Nង, និង សហ.តិបត្តិ-រ®ដ្ឋកិច្ច
និងប&្ចកVសើនßបy៉ង។ កិច្ចsមmៀងក៏Nនរួមបញ្ចូលផងរនូវ រOៀបរបប0ត់àង
ពិ®ស និងខុសពី{3, Xពបត់ßន, និង -រកងសមត្ថXពស¹ប់.Vសកម្ពុ$ lវ
មីy៉ន់N៉ និង ៀតម (CLMV) (Chia 2010)។ សំJន់បំផុតគឺ Äúន +នកងប្ខញ
FTA មួយ (FTA Äúន+១) °ទូtំងÄសុីដ៏ធំទូយ WយÄúនខ្លួនឯង-យ$តំបន់
ស្នូល។ ប៉ុÜ្តtំងអស់hះNនគុណវិបត្តិមួយ គឺ FTA Äúន+១ Nនើនßបhះ ប&្កើត+ន$
"មីមួយ0ន"

ល$នXពមួយរំJនដល់Äជីវកម្ម©©ក្នុង-រ¸ើÂស់.ព័ន្ធអនុñះ

្សងៗ (Fukunaga and Isono ២០១៣)។
Xព$kគូ®ដ្ឋកិច្ចxប់1ុង2យក្នុងតំបន់ (RCEP)៖ RCEP វ+នប&្កើតើងWយ
Àដឹក©ំÄúនបូក៦

ក្នុងកិច្ច.ជុំកំពូលÄúនYើកទី២១

°ទី½ុងភ្នំ;ញ

ក្នុង=វិច្ឆិ-

២០១២។ $ទូÍ¤9ើញចល©hះ¬$ យុទ្ធr្តÄúន ើម្បី.កួត.Nង$មួយនឹង
-រផ្តួច្តើមi្វើ FTA ពីរ°ទូtំងតំបន់ គឺ កិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្ម®រីÄសុីបូÿ៌ (EAFTA)
រºងÄúន នឹង CJK (ចិន, ជប៉ុន, កូÝ៉) ល$សំbើNន-រជំរុញJំងពីចិននិងកូÝ៉ និង Xព
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$kគូ®ដ្ឋកិច្ចxប់1ុង2យ°Äសុីបូÿ៌ (CEPEA) រºងÄúន និងkគូtំង ៦ របស់
ខ្លួន (CJK ឥE អូ0លី និង ញូវ្ស(ន)។ -រប&្កើត RCEP hះក៏ក្នុងបំណង-ត់បន្ថយ
នXព "មីមួយ0ន" ះរ។ RCEP ក៏សំ< ប&្កើន-រចូលរួមក្នុង=្សចjçក់ ផលិតកម្ម
\មរយៈ "-របង្គរទុក" និងើម្បីP្លើយតបនឹង តុផលJង®ដ្ឋកិច្ចនM+យ¬ Äúន
វ "Yើកស្ទួយផល.Mជន៍របស់ខ្លួន" °ក្នុង FTA ធំៗ ើម្បី.កួត.Nង$មួយនឹង
កិច្ចsមmៀង្សងVៀត ដូច$ Xព$kគូឆ្លង-ត់តំបន់+៉សុីហ្វិក (TPP) និង FTA $មួយចិន
ជប៉ុន កូÝ៉Jងត្បូង។ -រចរ0+នi្វើើងrប\ម Lល-រណ៍T©ំចំនួន ៨១1Wយ+ន
0ប់្តើម°23ំ២០១៣ ើយរំពឹង¬នឹងចប់សព្វxប់°23ំ២០១៥។ .សិនOើអនុវត្តÍ+ន
RCEP នឹង-យ$ប្លុកÿណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពoក WយNន ទីផaរi្វសNហរណកម
ើ
្ម
ចូល{3Nនមនុស្ស$ង ៣,៤ÿន់ន©ក់ (.Nណ ៤៩%~ចំនួន.$ជនសរុបក្នុងពិភព
oក) និងNន ផសស គួបចូល{3ទំហំ ២១,៤ÿន់ÿន់នដុរ ឬ .Nណ មួយXគបី~
ផសស បច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពoក (ADB 2013:14)។ ¤រំពឹង¬ កិច្ចsមmៀង Íអ©គត នឹង
ផ្តល់នូវ កំbើនÂក់ចំណóលគួរឲ្យកត់សំ{ល់ដល់ជិត ៦៤៤ÿន់នដុរ °23២០២៥
ំ
ឬ
®្មើនឹង ០,៦% ~ ផសស ពិភពoក (Petri et al 2012) ។
Xព$kគូឆ្លង-ត់តំបន់+៉សុីហ្វិក (TPP)៖ កិច្ចsមmៀង TPP លពីដំបូង¤y¬
Xព$kគូ®ដ្ឋកិច្ចយុទ្ធr្តឆ្លង-ត់តំបន់+៉សុីហ្វិក

វ+នចុះហត្ថYJ°23ំ២០០៥

Wយ .៊ុយb ឈីលី ញូវ្ស(ន និងសិង្ហបុរី ើយឥឡូវhះ+នព)ីកÍ-ន់ ១២.Vស
Vៀត Nន$Äទិ៍ អូ0លី -â N៉សុី មុិកសុិក O៉រូ សហរដ្ឋÄÀរិក

ៀតម និង

ក្នុង;ល2ប់ៗhះ°ជប៉ុនផងរ។ កិច្ចsមmៀងhះ តំងឱ្យទីផaរNនមនុស្ស ៧៩២
ន©ក់ Nន ផសស គួប{3ចំនួន ២៦,៥ÿន់ÿន់នដុរ (៣២% ~ ផសស ពិភពoក)
និងÿណិជ្ជកម្មសរុប ៩,៤ÿន់នដុរ ឬ ២៦% ~ÿណិជ្ជកម្មពិភពoក (Choi and Lee
2013)។ ßបបទ TPP គឺ "WTO-បូក" លxបដណ្ណប់Yើើនវិស័យ រួមNន ®រីXវូបនីយកម្ម
ÿណិជ្ជកម្មYើទំនិញ ®ºកម្ម វិនិMគ កម្មសិទ្ធិប្ញ (IPRs), -រ-រÿរបរិន, ពលកម្ម,
®ºហិរញ្ញវត្ថុ, រ+ំងប&្ចកVសចំëះÿណិជ្ជកម្ម និងបôJងបទប្បញ្ញតច
្តិ ?ប់្សងVៀត។
៣.៣ ឱ-ស និងបô.ឈមស¹ប់កម្ពុ$
-ររីកដុះâល FTAs °ក្នុងតំបន់ ផ្តល់នូវឱ-សល្អ និងបô.ឈមដល់កម្ពុ$។ ឱ-ស
ល្អគឺ

ផលចំbញJង®ដ្ឋកិច្ច

និងសុខុNលXពលទទួល+នពី-រចូលរួមក្នុង

FTAs។

លទ្ធផលពិpធន៍Àើលរបស់ Itakura (2013) បjôញ¬ AEC នឹងប&្កើន ផសស ពិតរបស់

១

Nតិ-ស&្ខប~Lល-រណ៍T©ំស¹ប់-រចរ0 RCEP រួមNន៖ (1) រលូន{3$មួយនឹង WTO
(2) Nន-ររីកចើនគួរឱ្យកត់សNល់iៀបនឹង FTAs លNនប់~ Äúនបូក១ (3) -រ
សបស¨លÿណិជ្ជកម្ម និងវិនិMគ (4) Xពបត់ßន ស¹ប់P្លើយតបនឹង កិតខុស{3~-រ
អភិវឌ្ឍរបស់ប្ខ.Vសចូលរួម (5) មិនវលំ+ក$ង FTAs V្វXគី/ពហុXគី លNនប់
ូ ុង FTA
ះV (6) Nនលក្ខខណEចូល$សNជិកOើកចំហ ើម្បីអនុ្ញតឲ្យNន-រចូលរួមពីkគក្ន
មួយរបស់Äúន លមិន+នចូលរួមក្នុង-រចរ0 RCEP និងkគូ®ដ្ឋកិច្ច្សងVៀត ប©%បពី
់
-រចរ0 RCEP hះចប់អស់ (7) -រផ្តល់ជំនួយប&្ចកVស និង-រកងសមត្ថXព និង (8) -រចរ0
rប{3Yើជំពូក្សងVៀត។
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កម្ពុ$ ៤,៤ ឯក\Xគរយ ើយ FTAs ទូtំងតំបន់ ដូច$ Äúនបូក៣ និង Äúនបូក៦
នឹងNនផលប៉ះÿល់-ន់ធំ Wយជួយឲ្យ ផសស ពិតNនកំbើន ៦,៤២% និង ៦,៤៤%
Ýៀង{3។ ក្នុងចំ,ម FTAs ~Äúនបូក១ គឺ FTAs Äúន-ចិន លនឹងNនផលប៉ះÿល់
JំងបំផុតYើ®ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$ Wយ ផសស ពិតនឹង:ើនើង ៨,៣%។ លទ្ធផលក៏បjôញរ¬
ផលចំbញJង®ដ្ឋកិច្ច នឹងទទួល+នពី កំbើនទំហំÿណិជ្ជកម្មអន្តរ$តិ CះNនរ+ំង
តិចតួចចំëះÿណិជ្ជកម្មទំនិញ និង®ºកម្ម និងពីកំbើនវិនិMគរបស់វិនិMគិនtំងក្នុងrុក
និងបរVស។
Hing (2013) និង Strange et al. (2013) ក៏សន្និâãនrៀង{3hះរអំពី ឱ-សល្អ
លកម្ពុ$ទទួល+នពី FTAs Wយ.ក/ក¬ ពី-ររកaស្ថិរXពនM+យនិងN៉½
®ដ្ឋកិច្ច សហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ក៏Äច ជំរុញ-រតX3ប់រូបវន្ត ប&្កើនលទ្ធXព+ន¸ើÂស់
ទីផaរ

ធនmន

និងទុនវិនិMគក្នុងតំបន់,

ប&្កើនY្បឿនកំTទង់ក្នុងrុកដ៏0ំ+ច់

ប&្កើន-រចូលរួមក្នុងប្ខញផលិតកម្មក្នុងតំបន់,
ើយi្វើឱ្យ.®ើរើងនូវបរិy-សi្វើÄជីវកម្ម

និងវិនិMគ។ tំងអស់hះនឹងរួមចំTកជួយប&្កើនផលិតXព ប&្កើត-រjរ និងជំរុញកំbើន
®ដ្ឋកិច្ច។ អ្នកនិពន្ធសន្និâãន¬ កម្ពុ$Nនផល.Mជន៍នឹងÍឱ្យហួសពី AEC ើយ-យ$
ចំTកមួយ~ÿណិជ្ជកម្ម®រី
ឬ

និងសហគមន៍®ដ្ឋកិច្ចទូtំងÄសុីបូÿ៌

ភ្ជិតគNតអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់Äសុីបូÿ៌

លÄចជួយប)¨ម

\មរយៈវិធីr្តNន-រសបស¨លល្អមួយ~

សហ.តិបត្តិ-រអភិវឌ្ឍន៍®ដ
 ្ឋកិច្ច និងសNហរណកម្មក្នុងតំបន់។
បô.ឈមស¹ប់ FTAs ក្នុងតំបន់ Nនច?ប់ គំរូ និងកិត្សង{3~®រីXវូបនីយ
កម្ម។ ទី១ ÄúនÄច+ត់បង់ "Xពÿក់ព័ន្ធល្អ និង Xព$ស្នូល" របស់ខ្លួន ល$លទ្ធផល~
អស្ថិរXពនM+យ°ក្នុងរដ្ឋ$សNជិកÄúនមួយចំនួន
បôsំន

-រ{|នឆន្ទៈWះយបôរ®ើប©©

Xព\នតឹងរºងរដ្ឋtំងhះYើ

និង-រផុសើងនូវ-រ.កួត.Nង

រºង-រផ្តួច្តើមi្វើសហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ ដូច$ CKJ និង TPP $ើម។ -រវិវត្តßបhះ
មិនសូវផ្តល់ផល.Mជន៍ដល់កម្ពុ$V

Cះº-ត់បន្ថយ-រÿក់ព័ន្ធល្អរបស់កម្ពុ$ក្នុង-រi្វើ

សNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់លកំពុងលូតស់y៉ងYឿន។

ទី២

គំនិតផ្តួច្តើមមួយ

សំណុំy៉ងស្មុគ|ញ ើម្បីជំរុញ "-រតX3ប់" និង អន្តរកម្ម®ដ្ឋកិច្ច-ន់ើន°ក្នុងតំបន់
ក៏$បô.ឈមមួយរស¹ប់សមត្ថXពប័ន

និងវិស័យឯកជន°កម្ពុ$។

ប័ន

mរណៈXគើន°កម្ពុ$ ខ្វះJតហិរញ្ញវត្ថុនិងធនmនមនុស្ស Nន-រសបស¨ល\ម
=្សបញ្ឈរនិង=្សកមិន+នល្អ®្មើ{3
.កបWយ.សិទ្ធXព។

និងពុំNន-រYើកទឹកចិត្តxប់@ន់ឲ្យបំ;ញXរកិច្ច

ដំbើរ-រសNហរណកម្មក្នុងតំបន់លស្មុគ|ញ

និងNនើន

rtប់ នឹងi្វើឲ្យកម្ពុ$ជួបបôធំក្នុង-រសបស¨ល ើយមិនសូវNន.សិទ្ធXពក្នុង-រ
xប់xងសហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់។
ស¹ប់-រi្វើÄជីវកម្ម

!ះបីNនយន្ដ-រ¬3ក់$តិស¹ប់-រពិñះMបល់

.កបWយ.សិទ្ធXពរºងរâãភិ+លនឹងវិស័យឯកជនក្តី

ក៏-រចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុង

ដំbើរ-រÄúន មិន+ន®្មើk{3V និង°ខ្វះ-រយល់ដឹងអំពីអត្ថ.Mជន៍ និងឱ-ស~
FTAs និងសNហរណកម្មក្នុងតំបន់ (Chan & Strange 2012, Strange et al. 2013)។ វិmន
និង និតិវិធីមួយសំណុំដ៏ស្មុx|ញhះ ក៏-យ$បន្ទុក និងបង្ក-រKបូកKបល់ ដល់Äជីវកម្ម
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



©©រ។ អ&្កតYើ ៦០½ុមហ៊ុនបjôញ¬ Nន½ុមហ៊ុន ២០% +ន®្នើសុំវិ្ញបនប័
ប3ក.
់ ភពើម Æមកិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្មÄúនYើទំនិញ (ATIGA), ១៦,៧% +ន
®្នើ°Æម FTA Äúន-ចិន និង ៣,៣% Æម FTA Äúន-កូÝ៉ (Fukunaga 2013)។
Äជីវកម្មXគើនស់ +នYើកពីកង្វះព័ត៌Nន¬$មូលតុសំJន់លពួក¤មិន+ន¸ើ
FTA។
៤. កម្ពុ9 និងតំបន់ជុំវិញRwលអRគត - បVWឈម និងជuើស
ក្នុង-រកំណត់}ន-រÍអ©គតរបស់ខ្លួន°ក្នុងតំបន់
$ើនលទទួល+នពី

សហគមន៍®ដ្ឋកិច្ចÄúន23ំ២០១៥

WយMង\មឱ-សល្អ
និង

សNហរណកម្មនិង

សហ.តិបតិ្ត-រ-ន់ធំទូយ°Äសុីបូÿ៌ កម្ពុ$ក៏ជួបបô.ឈមចម្បងៗ និងជើស
មួយចំនួនរ។
"-រតX3ប់"៖ ÒើºNនន័យដូចÀ្តចស¹ប់កម្ពុ$°ក្នុងមÅអនុតំបន់ទh្លÀគង្គ Äúន
Äសុីបូÿ៌ និងYើសពីhះVៀត?
-រសិកaរបស់ CDRI រួមNន CDRI (2013), Strange et al. (2013), និង Hing (2013)
+នបjôញ¬ -រអភិវឌ្ឍâãរច©សម្ព័ន្ធ°កម្ពុ$ គឺ°យឺតy៉វ$ង.VសÄúនល°
ជិតJង។ រ+យ-រណ៍ស្តីពី-រ.កួត.Nងសកល23ំ២០១១ +នi្វើចំត់¬3ក់âãរច©
សម្ព័ន្ធទូÍរបស់កម្ពុ$ °YខÝៀង ១១៤ WយNនពិន្ទុ ២,៧០ គឺ °tប Oើiៀបនឹងពិន$
្ទុ
មធ្យម ៤,៣៥ ស¹ប់Äúន២2 tំងមូល។ សន្ទស្សន៍លទ្ធផល}្នកភស្តុXររបស់ធ©{រពិភព
oក (Logistics Performance Index: LPI) 23ំ២០១២៣3+នi្វើចំត់¬3ក.
់ Vសកម្ពុ$
°YខÝៀង ១០១ ក្នុងចំ,ម ១៥៥.Vស iៀបនឹង

ៀតម (៥៣) និង Ó (៣៨)។

លទ្ធផលមិនល្អhះ ប្ខល$សំJន់មកពីបôចម្បងពីរ គឺ ទី១ កង្វះតNXពក្នុង-រយកក5
(Xគើន$ក5ផ្លូវ-រ) ល+នក់បំ+ំងនូវ បន្ទុកចំយពិត~®ºភស្តុXរNន
ត»្លខ្ពស់ßបhះ។ ទី២ កង្វះ-រi្វើសNហរណកម្ម®ºភស្តុXរ $មួយ.VសជិតJង ក៏©ំ
ឱ្យNនបន្ទុកចំយខ្ពស់ កង្វះសមត្ថXព និង-រយឺតy៉វរ (Clark and Sok 2013)។
ើម្បីប&្កើន-រតX3ប់លសំJន់បំផុតស¹ប់ Gគជ័យ~សNហរណកម្មក្នុងតំបន់និង
អនុតំបន់ .Vសកម្ពុ$គួរi្វើវិនិMគYើ-រអភិវឌ្ឍâãរច©សម្ព័ន្ធNន ផ្លូវ dន ផ្លូវក
Ä-សyនâãន និង-រផលិត¬មពល។ វយកចិត្តទុកâក់JំងរÍYើ âãរច©សម្ព័ន្ធ
"ទន់" និង .សិទ្ធXព}្នកភស្តុXព\មរយៈ -រលុបបំ+ត់វប្បធម៌ និង-រអនុវត្តយកក5
ផ្លូវ-រ, កំTទង់ និងទំhើបXវូបនីយកម្មគយ, -រàករំ_ក និងផ្សព្វផaយព័ត៌Nន
-ន់ធំទូយ, -រ.កួត.Nង-ន់Jំង-ក្នុង-រដឹកជញ្ជូន\មផ្លូវLក កំពង់} និង
\មÄ-ស, -រប&្កើនលទ្ធXពទទួល+នព័ត៌Nនអំពីកិច្ចsមmៀងអន្តរ$តិ, -រYើកកម្ពស់
សមត្ថXពដឹកជញ្ជូន

និង®º}្នកភស្តុXរ,

និង

-រi្វើសNហរណកម្ម®ºដឹកជញ្ជូន\ម

ផ្លូវLកÍក្នុងទីផaរតំបន់ (Clark and Sok 2013, Hing 2013)។ $-រ0ំ+ច់រលវ
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¤+នដក.Vសlវ និងមីy៉ន់N៉ &ញ Cះរកទិន្នន័យមិន+ន។

3

យក+ន°Ó្ងទី ១៣ មកB ២០១៤ ° http://lpisurvey.worldbank.org/។
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

តX3ប់Wយ

%ល់នូវ

យុទ្ធr្តជំនួយអភិវឌ្ឍន៍

ÄទិXព

និងធនmន©©

Íនឹង

សNហរណកម្មក្នុងតំបន់ និងអនុតំបន់, ÿណិជ្ជកម្ម និងវិនិMគ្ទក្នុងតំបន់, âãរច©សម្ព័ន្ធ
រឹង និងទន់ស¹ប់-រតX3ប់, -រអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន, និង-រកង និងកំTទង់ប័ន
$តិ។

-រYើកកម្ពស់

-រតX3ប់រºង.$ជននឹង.$ជន

គhងÄÅរូបករណ៍,

ចល©ពលកម្មជំ©ញ

ច?ប់xប់xងy៉ងល្អ,

និងលំហូរវប្បធម៌.$.ិយ

\មរយៈ

ប្ខញអប់រំ

និង

និងÿក់ក្ខលជំ©ញWយNនបទបញ្ញត្តិ
ក៏នឹងប&្កើនជំរុញសNហរណកម្ម

និង

សហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់រ។
៤.១ ប)¨មគNតអភិវឌ្ឍន៍ (NDG) ក្នុងÄúន
Äúន គឺNន-រßងàក ើយ-រßងàកYចបំផុត គឺ គNតÂក់ចំណóល
រច©សម្ព័ន្ធ®ដ្ឋកិច្ច

-រវិនិMគ

âãរច©សម្ព័ន្ធ

និងទិដ្ឋXព្សងVៀត~-រអភិវឌ្ឍ

ធនmនមនុស្ស លßងàកសNជិកថ្មីរបស់Äúន &ញពីប្ខ.Vសក្នុងÄúន៦ ។
Wយមូលតុhះ សNជិកÄúននិងkគូចរ0ររបស់ពួក¤ +នsមmៀង{3âក់បញ្ចូល
សហ.តិបត្តិ-រ®ដ្ឋកិច្ចនិងប&្ចកVស ឲ្យÍ$}្នកមួយដ៏សំJន់~ RCEP ើម្បី{ំ¼ដល់រដ្ឋ
$សNជិកÄúន និងប&្កើន$អតិបរNនូវអត្ថ.Mជន៍+នពី-រអនុវត្តកិច្ចsមmៀងhះ។
\មពិត គំនិតផ្តួច្តើមក្នុងតំបន់ើម្បីភ្ជិតគNតអភិវឌ្ឍន៍ °Nន.Mជន៍ និងសំJន់
$ពិ®ស

យន្ត-រដូច$âãរច©សម្ព័ន្ធធំៗក្នុងតំបន់

ស¹ប់.Vសលូតស់តិច$ង¤

-រកងសមត្ថXព

-រ0ត់àងពិ®ស

និងខុស{3

និង-រWះយរ+ំងមិនន

ពន្ធ។ !ះy៉ងhះក្តី Nន-រឯកXព$ទូÍ¬ កិច្ច.ឹងgងដ៏Nន.សិទ្ធXពបំផុតើម្បី
ប)¨មគNតអភិវឌ្ឍន៍

វNនចុះ°ក្នុងរOៀបºរៈអភិវឌ្ឍរបស់.Vសនីមួយៗ

(Menon

2012)។ ជំនួយÄចើរតួ©ទីមួយក៏ពិតន ប៉ុÜ្តដំ,ះយវផុស&ញពីមី.Vស
នីមួយៗ WយវNន -រអនុម័តLលនM+យ្សងៗសំ<ជំរុញ-រអភិវឌ្ឍ®ដ្ឋកិចy៉
្ច ង
Yឿន និងតង់ចំLល<រួម{3មួយ។ ើម្បីភ្ជិតគNតអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុ$គួរYើកកម្ពសកំ
់ bើន
.កបWយសមធម៌ និងស¹ប់xប់{3, ជួយស¨លÿណិជ្ជកម្ម និង§លំអ-រតX3ប់ក្នុងតំបន់,
ប&្កើនផលិតXព\ម-រi្វើកំTទង់រច©សម្ព័ន្ធ

និងi្វើវិនិMគើនៗYើមូលធនមនុស្ស,

ព)ឹងនប័ន និងប&្កើន.សិទ្ធXពប័ន។
៤.២ ចល©ពលកម្ម
!ះបីចំកrុកកNំងពលកម្ម&ញពី និង°ក្នុងÄúន +ន:ើនើងy៉ងYឿន
ប៉ុÜ្ត®រីXវូបនីយកម្មចល©មនុស្ស°យឺតy៉វ°ើយ។ -រចរ0ស្តីពីកិច្ចsមmៀងទទួល
ល់{3ÍវិញÍមក (MRAs) (ឧបករណ៍ដ៏សំJន់ ស¹ប់ចល©កNំងពលកម្មNនជំ©ញ
ក្នុងតំបន់Äúន) $ដំbើរ-រស្មុគ|ញ និង¸ើÂស់;ល ើន ប៉ុÜ្តរដ្ឋ$សNជិក
Äúន°Bកក្នុង-រអនុ្ញតឱ្យNន លំហូរWយ®រីនូវកNំងពលកម្មNនជំ©ញ°ក្នុង
AEC (ចំកrុកល$បôរ®ើបស¹ប់.Vសនីមួយៗ +នBBំងដល់.សិទ្ធXពក្នុង
សហ.តិបត្តិ-ររហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន)។ រ+ំង$បទបញ្ញត្តិច?ប់ ដូច$ -រតវនិងនីតិវិធី

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



្សងៗស¹ប់ទិâã-រ-រjរ និងប័ណ្ណ-រjរ, បទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច?ប់ លរកaទុក
-រjរស¹ប់ពលរដ្ឋមុី.Vស °9ើញNននិងកំពុងBBំងចល©ពលកម្មNនជំ©ញ។

©បច្ចុប្បន្ន កម្ពុ$កំពុងជួបបôកង្វះជំ©ញ និងគNតជំ©ញ។ ក្នុងដំbើរនÍមុខ
កម្ពុ$Äចទទួល+នអត្ថ.Mជន៍ពី
.VសÄúនឯVៀត

AEC

CះÄចបន្ត©ំចូលកNំងពលកម្មNនជំ©ញពី

ក្នុង;លកម្ពុ$°ខ្វះJតពលករNនជំ©ញ។

កម្ពុ$គួរ>0តYើ-រអភិវឌ្ឍជំ©ញរបស់ពលករក្នុងrុក
YើកNំងពលកម្មNនជំ©ញមកពីបរVស។

ប៉ុÜ្តក្នុងរយៈ;ល.ង

ើម្បីÄច-ត់បន្ថយ-រពឹង}្អកÍ

-រ§លំអ.ព័ន្ធអប់រំគួរ$ចំណុច>0តចម្បង

~LលនM+យ $ពិ®ស-រអប់រំកិតបឋមសិកa និងមធ្យមសិកa លផ្តល់ឲ្យយុវជន
យុវ©រីនូវជំ©ញមូលâãនដ៏0ំ+ច់ ើយ-រអប់រំ°ឧត្តមសិកa និង-រអប់រំនិងបណ្ណុះប្ខល
វិ$3ជីវៈ (TVET) ក៏ឈរYើមូលâãនhះរ។ -រកងសមត្ថXពប័នើម្បីប&្កើតនិងអនុវត្ត
LលនM+យនិងអន្តBគមន៍ដ៏សមrប©©ក្នុងវិស័យអប់រំ ក៏សំJន់បំផុតរ។
៤.៣ សំណរ}្នកLលនM+យមួយចំនួនស¹ប់កម្ពុ$ និងតំបន់ជុំវិញ
ើម្បីWះយបô.ឈមtំងhះ

កម្ពុ$Äចពិ0រនូវសំណរ}្នកLល

នM+យមួយចំនួនដូចតÍ៖ Òើគំរូ "បត្យកម្មក្នុងតំបន់" លtក់ទង{3 និងជួន-ល
.កួត.Nង{3 មួយ "ឈ្នះ" ¤- Äúនបូក៣? Äúនបូក៦? អ្វី្សង? មួយផ្តល់
អត្ថ.Mជន៍ើនបំផុតដល់កម្ពុ$?
Òើ "Xព$ស្នូល" របស់Äúន °ក្នុងបត្យកម្មក្នុងតំបន់ ©;លអ©គត Äច°Nន
រឬV? តុអ្វី? Òើi្វើy៉ងÄចរកaទុកº+នy៉ង.®ើរ? Òើកិច្ចsមmៀងÿណិជ្ជកម្ម
®រី$មួយចិន-ជប៉ុន-កូÝ៉ (CJK FTA) ÄចNនន័យy៉ងស¹ប់អ©គតរបស់Äúន និង
កម្ពុ$? Òើºjយអនុវត្តប៉ុ ក្នុង;ល បôនិងXព\នតឹងរºងចិន ជប៉ុន និងកូÝ៉Jងត្បូង
មិនtន់Wះយ? Òើកម្ពុ$និងÄúនNនផល.Mជន៍ឬV ក្នុង -រសច+ន CJK
FTA រួចប©%ប់មក "X3ប់{3" $មួយ AEC ើម្បីប&្កើតនូវ សហគមន៍®ដ្ឋកិច្ចÄសុីបូÿ៌ មួយ-យ
$កNំងជំរុញ RCEP ឬក៏ យន្ត-រសNហរណកម្មនិងសហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់ មួយស¹ប់
ជំនួសវិញ?
ÒើÄúនវ-រព)ឹងរច©សម្ព័ន្ធប័ន "ច?ប់" និងធនmន របស់ខ្លួនឬV? Òើ "N{៌
Äúន" °$វិធីដ៏Nន.សិទ្ធXពស¹ប់Wះយ Xព\នតឹងនិងបô្សងៗក្នុងតំបន់
ឬV .សិនOើÄúន°បន្តអះÄង "Xព$ស្នូល" របស់ខ្លួន °ក្នុងសNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ច
និងសហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់?
Òើ-រ.កួត.Nង}្នកភូមិr្តនM+យនិង®ដ្ឋកិច្ច

រºងចិននិងសហរដ្ឋÄÀរិក

°តំបន់Äសុី Äចប៉ះÿល់y៉ងដល់បត្យកម្មក្នុងតំបន់ និងមគ្គីXពក្នុងតំបន់? ÒើNន
ផលÿក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះដល់កម្ពុ$?
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Òើគំរូមួយ~សNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ចនិងសហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់

លបើ+ន

ល្អបំផុតនូវផល.Mជន៍របស់ប្ខ.Vសលូស់តិច$ង¤ក្នុងÄúន °;លឥឡូវhះ
និង°;ល+នើងនៈ$.VសNនចំណóលមធ្យមកិតtប? Òើ RCEP $yន¸ើ+ន
ឬV ស¹ប់-រប)¨មគNតអភិវឌ្ឍន៍? Òើវ¸ើy៉ង?
ÒើបôtំងhះNនផលប៉ះÿល់អ្វីVÍYើ
សហគមន៍

½ុមហ៊ុនឯកជន

ជីវXពរស់°និងសកម្មXពរបស់

និងអង្គ-រមិននរâãភិ+ល

@ន់©ំឲ្យរវល់ដល់មk្តីរâãភិ+ល
Vៀត°ក្នុងអ©គត~.Vសកម្ពុ$hះ

ឬy៉ង?

°កម្ពុ$?

Òើបôtំងhះ

Òើi្វើy៉ងឲ្យអ្នកÿក់ព័ន្ធ្សង

Äចទទួល+នព័ត៌NនបÜ្ថមនិងផល.Mជន៍ពី

ឱ-សផុស&ញពីសNហរណកម្ម®ដ្ឋកិច្ចនិងសហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់?
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-៣-

រយត្លពី3ពអំយផលដល់
ជន^ី^កំ]ើនZដ្ឋកិច្ច
និង

រ.ំសុខ3ព

រអប់រំ7កម្ពុ9

Wយ រ័ត្ន វឌ្ឍ© និង លន់ ពិ១

១. Zចក្តី\្តើម
អត្ថបទhះ ពិនិត្យពីទំ©ក់ទំនងរºងកំbើន®ដ្ឋកិច្ច វិសមXព និងXព½ី½ Wយ
>0ត$សំJន់Yើឥទ្ធិពលរួម{3 ~កំbើន និងវិសមXព ÍYើ-រថយចុះXព½ី½។ $ដំបូង
គួរពិនិត្យ¬ Òើកំbើន®ដ្ឋកិចកម្ព
្ច ុ$Nនលក្ខណៈ¼¼ង់ជន½ី½ គឺ i្វើឲ្យវិសមXពថយចុះ
រឬV។ ប©%ប់មក វព)ីកXព¼¼ង់ជន½ី½hះ Íដល់ }្នកមិននÂក់ចំណóល Nន
$Äទិ៍ -រអប់រំ សុខXព និង ¼ព្យសម្បត្តិx¨រ។
-រសិកahះរក9ើញ¬ អÖXព½ី½°កម្ពុ$ +នmក់ចុះ\ំងពី23ំ ២០០៤ មក
Wយºស់.ង\មវិធីr្តសន្ទស្សន៍Xព½ី½ Foster-Greer-Thorbecke (Foster et al.
1984)។ -រថយចុះអÖជន½ី½ ល+នស&្កត9ើញ°រºង23ំ២០០៤ និង ២០០៧ +ន
:ើតNន$បន្តVៀត°រºង23ំ ២០០៩ និង ២០១១ ។ !ះបី-រសិកahះមិនÄចផ្តលតួ
់ Yខ
ច?ស់ស់~អÖXព½ី½ក្តី ក៏-រវិXគពីកិតរ®ើប (Sensitivity analyis) +នបjôញ -រ
ថយចុះ$បន្តប©%ប់~Xព½ី½ក្នុងអំឡុង;លអ&្កត។ -រសិកa+នរក9ើញVៀត¬ -រßង
àកចំយ¸ើÂស់\មx¨រក្នុងមនុស្សN3ក់ +នល្អ.®ើរើង ក្នុងអំឡុង;លអ&្កត។
វិសមXពចំយ¸ើÂស់ក្នុងមនុស្សN3ក់ +នថយចុះពី Àគុណ Gini ៣៨,៧ បូកឬដក ១
°23ំ២០០៤ មកឹម ៣៦,០ °23ំ២០១១។ វិសមXព~Âក់ចំណóល និងដីធ្លី ក៏ថយចុះរ
ប៉ុÜ្ត°Nនកិតខ្ពស់ រហូតដល់ខ្ទង់ ៤០ និង ៥០ Ýៀង{3។
ចំëះYើចំយ¸ើÂស់

-រសិកahះបjôញ¬

®ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$NនXព¼¼ង់

កិតបង្គួរដល់ជន½ី½ °រºង23ំ២០០៤ និង ២០១១ ដូចÄចÀើល9ើញ\ម សន្ទស្សន៍
កំbើន¼¼ង់ជន½ី½ ខ្ពស់ដល់ ០,៥៣។ Nនក្នុងអំឡុង23ំ ២០០៩-១១ ប៉ុ,ះ ល
កំbើន®ដ្ឋកិចNនលក្ខ
្ច
ណៈ¼¼ង់ជន½ី½សុទ្ធធ។ ទិន្នន័យបjôញ¬ កម្ពុ$កំពុង

ស់

ប្តូរ$បb្ណើរៗ&ញពីកំbើន®ដ្ឋកិចß
្ច បបរិNណ (i្វើឲ្យ®ដ្ឋកិច្ចNន.សិទ្ធXពបំផុត) Í
$

កំbើន®ដ្ឋកិច្ចßបគុណXពលYើកកម្ពស់សមធម៌®ដ្ឋកិច្ច។

កម្ពុ$ក៏កំពុងើរtន់

}ន-រនÍដល់ កំbើន®ដ្ឋកិច្ចជួយ¼¼ង់ជន½ី½Yើ
 }្នក្សងៗVៀតពីចំយ
¸ើÂស់ ល$ក\0ចម្បងចូលរួមចំTក°ក្នុងកំbើនស¹ប់tំងអស់{3។

១

រ័ត្ន វឌ្ឍ© និង លុន ពិ $អ្នកវវ°វិទន CDRI ។

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



២. ^បខ័ណវិ3គ និងវិធី)្ត?វ@វ
Nន-រ=្វងគំនិត{3មួយចំនួនtក់ទិននឹង
ើយចំណុចមួយល¤មិនÄចÀើលរំលងគឺ
Xព½ី½

វិធីជួយជន½ី½ឲ្យ0កផុតពីXព½ី½
ផលប៉ះÿល់~វិសមXពÍYើ-រ-ត់បន្ថយ

CះវិសមXពខ្ពស់;កÄចបង្ក-រវឹកវរក្នុងសង្គមនិងនM+យ

ើយBBំងដល់

កិច្ច.ឹងgង-ត់បន្ថយXព½ី½ និង-ររកaចីរXពកំbើន។ គNតÂក់ចំណóលរºងតំបន់
©© និងក្នុងតំបន់នីមួយៗ ជួន-លរីកធំើង°ក្នុង.VសNន®ដ្ឋកិច្ចរីកលូតស់Yឿន
ដូច$° ចិន និង កម្ពុ$។ នXពhះបjôញ¬ .$ជន½ី½ទទួល+នផល.Mជន៍
ពី-ររីកចើន Wយរកំbើន®ដ្ឋកិច្ចក៏ពិតន ប៉ុÜ្ត-រàក0យផល.Mជន៍hះកន្លង
មកមិន+ន®្មើ{3V (Ravallion and Chen 2004; World Bank 2009) ើយOើសិន{|នវិធី
ជួយ¼¼ង់ះ

ជន½ី½ÄចវខូចJតសមត្ថXពក្នុង-រចូលរួម

និងទទួលផល.Mជន៍

ពីកំbើន®ដ្ឋកិច្ច។ ដូ&្នះវ្វងយល់ឲ្យ+នច?ស់ពីឥទ្ធិពលយឡំ{3~ កំbើន®ដ្ឋកិច្ច
និងវិសមXពÂក់ចំណóល ÍYើ-រ-ត់បន្ថយXព½ី½ ើម្បីÄចរច©Ýៀបចំ និងអនុវត្ត
LលនM+យmរណៈញុំាងឲ្យNនតុល្យXពល្អរºងកំbើន

និងសមXពក្នុង-រàក

0យÂក់ចំណóល។
Wយរអត្ថបទhះអនុវត្ត\ម

និយមន័យធ©{រអភិវឌ្ឍន៍Äសុី

(ADB)

ល

ទទួលល់¬ កំbើន®ដ្ឋកិច្ចYឿន.កបWយចីរXព វNនគួបផ្សំWយ -រថយចុះ
វិសមXពក្នុងÂក់ចំណóល

និងអត្ថ.Mជន៍មិននÂក់ចំណóលះ

វិធីr្តកំbើន

¼¼ង់ជន½ី½ របស់ Kakwani and Pernia (2000) Äចយកមកអនុវត្ត+ន។ Lលគំនិត
ចម្បងរបស់ Kakwani and Pernia (2000) ើម្បីពន្យល់ពទំ
ី ©ក់ទំនងរºង កំbើន-Xព½ី½វិសមXព គឺ Xព½ី½សរុប ºg.¨លÍ\មកំbើនផង និងវិសមXពផង។ ពួក¤+ន®្នើ
យកសន្ទស្សន៍មួយ គឺ សន្ទស្សន៍កំbើន¼¼ង់ជន½ី½ ើម្បីºស់.ងXពជួយ¼¼ង់hះ
WយអះÄង¬ កំbើនºជួយ¼¼ង់ដល់ជន½ី½ Oើសិនសន្ទស្សន៍កំbើន¼¼ង់ជន½ី½
ធំ$ង ១ ើយº¼¼ង់ដល់.$ជនធូរmរ Oើសិនសន្ទស្សន៍កំbើនតូច$ង ១។ សន្ទស្សន៍
កំbើន¼¼ង់ជន½ី½ កំណត់¬ វិសមXពវអវិជ្ជNន Cះកំbើនង-ត់បន្ថយ
Xព½ី½។ សន្ទស្សន៍hះ¤បំßកº&ញ$ កិតលXព½ី½g.¨លÍ\មកំbើន និង
កិតលº..¨លÍ\មវិសមXព ើយអរលវយកចិត្តទុកâក់ គឺ ចំយ¸ើÂស់
រºងរយៈ;លtំងពីរ។

ក្នុង-របំßកhះ¤វគណ©៖

(១)ទំហំផលប៉ះÿល់~កំbើន

ចំយ¸ើÂស់ÍYើXព½ី½ Oើសិន-រàក0យចំយ¸ើÂស់{|ន
ផលប៉ះÿល់~វិសមXពÍYើXព½ី½

Wយក្នុងhះ¤ទុកឲ្យចំយ¸ើÂស់g.¨ល

ចុះើងរºងរយៈ;លtំងពីរ ប៉ុÜ្តកំbើនចំយ¸ើÂស់¤ទុកឲ្យ°រ។



ស់ប្តូរ (២)

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

\Bង ១៖ កិត0ប់g.¨លសំJន់ៗ +នយកមក¸ើស¹ប់ºយត»្លYើកំbើន¼¼ង់ជន
½ី½
សន្ទស្សន៍¼¼ង់ជន½ី½

-រºយត»្ល

θ<0

កំbើនប៉ះÿល់Ä½ក់ដល់ជន½ី½

0<θ≤0.33

កំbើន¼¼ង់តិចតួចដល់ជន½ី½

0.33<θ≤0.66

កំbើន¼¼ង់បង្គួរដល់ជន½ី½

0.66<θ<1.0
θ≥1.0

កំbើន¼¼ង់ដល់ជន½ី½
កំbើន¼¼ង់សុទ្ធធដល់ជន½ី½

.ភព៖ Kakwani and Pernia (2000)

៣. ទិន្នន័យ
-រសិកahះ¸ើÂស់ទិន្នន័យ+នពី អ&្កត®ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុ$ (CSES) Yើ
x¨រចំនួន ៤Yើក (NIS 2004, 2007, 2009, 2011) និង អ&្កត.$r្ដនិងសុខXពកម្ពុ$
(CDHS) ចំនួន ៤Yើក (NIS 2000, 2005, 2010)។ CSES $អ&្កតx¨រតំងឲ្យ.Vស
tំងមូល Wយ.មូលព័ត៌NនYើ ៣៥០០x¨រ $ÝៀងBល់23ំ និងYើ ១៥,០០០x¨រ
ÝៀងBល់Âំ23ំម្តង។ លក្ខណៈសង្គម-វប្បធម៌- នM+យ សំJន់ៗរបស់x¨រ រួមNន លក្ខណៈ
.$r្ត, លំ°âãន, កសិកម្ម, -រអប់រំ, -រjរ, សុខXព និងÄÅរូបត្ថម្ភ, -រទទួលរងñះ
និង ចំណóល-ចំយរបស់x¨រ។
½ុមវវក៏+ន¸ើសំណុំទិន្នន័យរបស់ CDHS 23ំ២០០០ ២០០៥ និង ២០១០ ល
Nនទិន្នន័យដូច$ ចំនួន23ំសិកa វត្តNន°Ýៀន, អÖប់កុNរ និងÄÅររូបត្ថម្ភ,
និង ¼ព្យសម្បត្តិx¨រ។ CDHS $សំណុំទិន្នន័យដ៏សម្បូរßប លផ្ដល់ពត៌Nន$ើន
$ពិ®ស ស្តីពី សុខXពN\និងtរក។ អ&្កតhះNនសំណុំទិន្នន័យ ៤ គឺស¹ប់23ំ ១៩៩៨
២០០០ ២០០៥ និង ២០១០ Wយ+នSើសÝីសឲ្យNនលក្ខណៈតំងទូtំង.Vសនូវ
បុរសនិងr្តីNនÄយុពី ១៥-៤៩23ំ tំង°ទី½ុង និង°ជនបទ °ក្នុង ១៤éត្តខុសៗ{3ល
ស្ថិតក្នុង ៥½ុមéត្ត ។
៤.

រពិពណ៌Rស្ថិតិស្ខប: ចំ=យើស់ និង ចំ=យមិនើស់
រូបXព ១ បjôញនូវដង់សុីÒ~ រ+យចំយ¸ើÂស់ពិត.0ំÓ្ងក្នុងមនុស្សN3ក់ ក្នុង

អំឡុង;លស&្កតពិនិត្យ។ និ©3-រទូÍ\ំងពី23ំ២០០៤ មក គឺ ចំយ¸ើÂស់ក្នុងមនុស្ស
N3ក់:ើនើង លNនន័យ¬ ½ុមបញ្ចXគ½ី½បំផុត +នប&្កើនចំយ¸ើÂស់របស់ខ្លួន។
-រ

ស់ប្តូរឆ្លុះបsំងពីកំbើនកិតជីវXព

ើយ

អÖជន½ី½កំពុងថយចុះ។

និងសុខុNលXពរបស់.$ជនកម្ពុ$$មធ្យម

-រល្អ.®ើរើង~ចំយ¸ើÂស់ក្នុងមនុស្សN3ក់

ប្ខល$សំJន់Wយរ ផសស NនអÖកំbើនខ្ពស់ដល់Yខពីរខ្ទង់ 0ប់ពី23ំ២០០៤
ដល់ ២០០៧ -រ&ើបើងវិញy៉ងYឿនប©%ប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល23ំ២០០៨ និង ទឹកជំនន់
23ំ២០១១។

ដូ&្នះកំbើនចំយ¸ើÂស់

ពិត$+នរួមចំTក-ត់បន្ថយចំនួនអ្នក½ី½

ន។ !ះបីNនY្អៀង{3ខ្លះក្តី ក៏-រពករណ៍របស់ធ©{រពិភពoក និង½សួង}ន-រ
+នបjôញ¬ អÖXព½ី½°កម្ពុ$+នថយចុះ\ំងពី23ំ ២០០៤ មក។ ឯករជិត&ញ
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



ផaយមួយរបស់ធ©{រពិភពoក +ន+៉ន់|ន¬ ចំនួនអ្នក½ី½mក់ចុះពី ៥៣,២% °23ំ
២០០៤ មកឹម ២០,៥%°23ំ២០១១ រីឯតួYខរបស់½សួង}ន-រ(2013) គឺ ៤៧,៨% °
23ំ ២០០៧ និង ១៩,៨%°23ំ២០១១។

.0003

រូបXព ១៖ =្សÑងដង់សុីÒចំយ¸ើÂស់ពិត.0ំÓ្ងក្នុងមនុស្សN3ក់
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.ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸ើ CSES

-រi្វើÒស្តពី ទយិតXព

ើម្បី+៉ន់|នពីXព½ី½

Wយ}្អកYើប©%ត់Xព½ី½

នីមួយៗ +នបjôញច?ស់¬ អÖជន½ី½°កម្ពុ$បន្តmក់ចុះ\ំងពី23ំ២០០៤ មក។ លទ្ធផល
hះrបនឹង-ររក9ើញ របស់ធ©{រពិភពoក (ឯករជិត&ញផaយ) និង½សួង}ន-រ
(2013)។ -រវិXគពី ទយិតXព បjôញនូវ នXព.®ើរើងរបស់អ្នកNនកិតជីវXព
°ជិត (គNតXព½ី½) និង°2យ ពីÆមប©%ត់Xព½ី½ (គNតXព½ី½Yើក$-Ý៉
លºស់.ងកិតធ្ងន់ធ្ងរ~Xព½ី½)។
Xពល្អ.®ើរើង

ក៏ÄចÀើល9ើញ\មកំbើន°ក្នុងចំTក~ចំយ¸ើÂស់

របស់.$ជន ល¤+នßងàក$ ១០½ុម®្មើ{3 (\Bង ២)។ អនុ+ត~ចំTក~
ចំយ¸ើÂស់របស់.$ជន½ី½បំផុត ១០% iៀបនឹង .$ជនធូរmរបំផុត ១០% គឺ ១:១៣
°23ំ២០០៤ និង ១:៩ °23ំ២០១១។ ពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០១១ ចំTក~ចំយ¸ើÂស់
របស់ជន½ី½បំផុត ១០% +ន:ើនើង ១៦,៨%។ $រួម និ©3-រhះNនលក្ខណៈrប{3
នឹង លទ្ធផលរក9ើញរបស់ CDRI (2013: 18) លក្នុងះ អនុ+តចំយ¸ើÂស់របស់
.$ជនធូរmរបំផុត ២០% +ន:ើនពី ៧,១% ក្នុង23ំ ២០០៤ ដល់ ៨,៥% ក្នុង23ំ ២០០៧ និង
mក់ចុះដល់ ៥,៨% ក្នុង23ំ ២០០៩ និង ៥,៣% ក្នុង23ំ ២០១១។ អÖកំbើនNនYខពីរខ្ទង់ ក្នុង
ចះ;លពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០០៧ គឺទទួល+នrប;ល{3នឹង កំbើនវិសមXពចំយ
¸ើÂស់ លNន Àគុណ Gini ៣៩,៦ °23ំ ២០០៤ និង ៤៣,១ °23ំ ២០០៧ (World Bank
2009)។ កំbើនវិសមXពពី23ំ ២០០៤ ដល់ ២០០៧ ក៏ÄចÀើល9ើញច?ស់\ម កំbើន
៨,២%~ចំTក~ចំយ¸ើÂស់ របស់អ្នកធូរmរបំផុត១០% ះរ។ -រគណ©របស់
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អ្នកនិពន្ធបjôញ¬ វិសមXពចំយ¸ើÂស់ :ើនើងពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០០៧ ើយ
ថយចុះ$បន្តប©%ប់ (\Bង ២)។
\Bង ២៖ Àគុណ Gini +៉ន់|ន ~ វិសមXពចំយ¸ើÂស់ក្នុងមនុស្សN3ក់, \ម23ំ
23ំ

តួYខ+៉ន់|ន

លំៀងស្តង់â
(Standard error)

កិតtបបំផុត
(Lower bound)

កិតខ្ពស់បំផុត
(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៖ លំៀងស្តង់âបjôញពីទំនុកចិត្ត ៩៥%
.ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸ើ CSES

កិតអប់រំ$មធ្យម~សNជិកx¨រ;ញវ័យ (១៥23ំើង) +ន

ស់ប្តូរតិចតួច ពី23ំ

២០០០ ដល់ ២០១០ គឺ $មធ្យមÝៀន+ន ៣,៣23ំ (½ុមបញ្ចXគJងÆមបំផុត+នតិច$ង
២23ំ ើយ ½ុមបញ្ចXគJងYើបំផុត+ន ៥23ំ) ។ តួYខhះបjôញ¬ រâãភិ+លមិន+ន
យកចិត្តទុកâក់JំងYើកកម្ពស់-រអប់រមនុ
ំ ស្ស;ញវ័យV។ ចំនួន23ំសិកaរបស់កុNរ :ើនើង
ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥ ប៉ុន្ mក់ចុះវិញ°23ំ២០១០។ អÖប់កុNរ +នថយចុះ$
លំâប់។

អÖប់កុNរÄយុÆមÂំ23ំគឺ

១២៤

ក្នុង១០០០កំbើតរស់°23ំ២០០០

ើយប©%ប់មកmក់ចុះដល់ ៨៣ °23ំ២០០៥ និង ៥៤ °23ំ២០១០ ឬmក់ចុះ ៥៦%ក្នុង;ល
១០23ំ។ នXពÄÅរូបត្ថម្ភកុNរ+ន.®ើរើងើន ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥ WយNន
-រថយចុះចំនួនកុNរ½ិន កុNរស្គមំង(iៀបនឹងកម្ពស់) និងកុNរមិនxប់ទម្ងន់ (iៀបនឹង
Äយុ)។ និ©3-រក្នុងÂំ23ំÍមុខVៀត បjôញនូវ-ររីកចើនតិចតួចឬ{|នpះ: ចំនួនកុNរ
មិនxប់ទម្ងន់ (iៀបនឹងÄយុ) ®្ទើរ°រ, ចំនួនកុNរស្គមំង (iៀបនឹងកម្ពស់) :ើនពី
៨% ដល់ ១១% ើយចំនួនកុNរ½ិនថយចុះពី ៤២% ដល់ ៣៨%។
\Bង ៣៖ នXពÄÅរូបត្ថម្ភរបស់កុNរÄយុÆមÂំ23ំ គិត\ម½ុមបញ្ចXគ
(z-score)២1
½ុម

½ិន (មធ្យមៈ mean)

មិនxប់ទម្ងន់ (មធ្យម)

ស្គមំង (មធ្យម)

បញ្ចXគ

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{3រºងតួYខមធ្យម (mean) ក្នុង½ុមមួយ។ Xពខុស{3®្មើ ០ Nន
ន័យ¬ z-score ®្មើ{3 នឹងYខមធ្យម(mean)។ z-score វិជ្ជNន/អវិជ្ជNន បjôញ¬ ពិន្ទុºខ្ពស់$ង/
tប$ង មធ្យម។ ទំហំXពខុស{3វ+នបកយ$ គNតស្តង់â។ ក្នុង-រសិកahះ z-score វ
+នគណ©Wយ¸ើ " z-score 06 " ក្នុងកម្មវិធិកុំព្យូទ័រ Stata ។
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



ពិន្ទុកង្វះÄÅរូបត្ថម្ភ~x¨រធូរmរ$ង¤២០% +នmក់ចុះ$លំâប់ (\Bង ៣)។
កុNរស្គមំង (iៀបនឹងកម្ពស់) mក់ពី ១,៣គNតស្តង់â°23ំ ២០០០ ដល់ ០,៩ °23ំ
២០១០

ើយ¤9ើញNននិ©3-រrៀង{3

ស¹ប់កុNរមិនxប់ទម្ងន់(iៀបនឹងÄយុ)

និង½ិន (Yើក_ងពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០)។ ស¹ប់x¨រ½ី½$ង¤២០% Nន
®រីយ៉ូពីរ្សង{3:ើតើង ស្តីពីកង្វះÄÅរូបត្ថម្ភ។ ទី១ ពិន្ទុមធ្យម+ន:ើនើងស¹ប់
កុNរtំងបី.ìទ លបjôញ¬ នXព®ដ្ឋកិច្ចទូÍ +នជួយ¼¼ង់ជន½ី½tក់ទិននឹង
នXពÄÅររូបត្ថម្ភកុNរ ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥។ ប©%ប់មក ពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០
Nននិ©3-រផ្ទុយមកវិញ Wយពិន្ទុ½ុមបញ្ចXគក្ខល°រ លបjôញ¬ បប¨លពិន្ទុ
½ុមបញ្ចXគYើ¤ និង Æម¤ i្វើឲ្យពិន្ទុមធ្យមg.¨ល។
\Bង ៤៖សុខXពx¨រនិង-រអប់រំ គិត\មនXព¼ព្យធន 23ំ២០០៥-១០ (z-score)
½ុមបញ្ចXគ

½ិន

មិនxប់ទម្ងន់

ស្គមំង

ចំនួន23ំសិកa

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

¼ព្យធន

.ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធWយ¸ើ CDHS

ពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០ សន្ទស្សន៍¼ព្យធន\មx¨រ$មធ្យម:ើន$ង ៩០% ឬ
២,៧ពិន្ទុ $តួYខសុទ្ធ លបjôញ¬ ជីវXព+នល្អ.®ើរ$ងមុន។ Xព.®ើរើងhះ
9ើញNន°xប់½ុមបញ្ចXគ

Yើក_ង

ពិន្ទុ½ុមធូរmរ$ង¤

លmក់ចុះ.$ល

៦៧%។ គិត$តួYខសុទ្ធ សន្ទស្សន៍¼ព្យសម្បត្តិ½ុម½ី½បំផុត +ន.®ើរើងJំង$ង
¤រហូតដល់ ៦,៣ពិន្ទុ។ $និ©3-រទូÍ កិតជីវXពx¨រ½ី½ NនអÖកំbើនខ្ពស់$ង
x¨រធូរmរ

លប3ក់¬

កំbើន®ដ្ឋកិច្ច+នជួយ¼¼ង់ដល់ជន½ី½

Oើពិនិត្យ\ម

កំbើន¼ព្យធន។ ចំណងtក់ទងរºង សុខXពនិងកិតអប់រំក្នុងx¨រ $មួយនឹង នXព
¼ព្យធនរបស់ពួក¤ ក៏គួរឱ្យ0ប់Äរម្មណ៍CះÄចបំភ្លឺ¬ Òើ¼ព្យសម្បត្តិ-ន់ើន ©ំឲ្យ
សុខXព

និងកិតអប់រំរបស់x¨រ½ី½

បôhះrៀង{3នឹងអ្វីល

:ើនើងYឿន$ងx¨រធូរmរ

ឬy៉ង។

Grosse et al. (2008) y¬ កំbើនជួយ¼¼ង់ដល់ជន

½ី½WយNនលក្ខខណE។ ទិន្នន័យក្នុង \Bង ៤ បjôញនូវ ទំ©ក់ទំនងច?ស់ស់រºង សុខXព
និងកិតអប់រំរបស់x¨រ $មួយនឹង នXព¼ព្យធន។ ½ុមបញ្ចXគx¨រNន¼ព្យធនតិច
គឺNន z-score tប$ង និង ចំនួន23ំសិកaតិច$ង ½ុមបញ្ចXគx¨រធូរmរ។
សរុបមក -រល្អ.®ើរើង~សូច©ករសុខXព ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥ បjôញ¬
កំbើន®ដ្ឋកិច្ច+នជួយ¼¼ង់Jំងដល់ជន½ី½

Cះx¨រ½ី½ទទួលអត្ថ.Mជន៍+ន

ើន$ងx¨រធូរmរ ប៉ុÜ្តXពជួយ¼¼ង់hះ+នថយចុះខ្លះវិញពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០។
ស¹ប់-រអប់រំ

កំbើន®ដ្ឋកិច្ច+នជួយ¼¼ង់ជន½ី½-ន់Jំងពី23ំ

២០០៥

ដល់

២០១០។ លទ្ធផលtំងhះបjôញ¬ បំTងàក អត្ថ.Mជន៍មិននÂក់ចំណóល Äច
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{|នបôYទន ប៉ុÜ្តនXពសុខXពនិង-រអប់រំ °$ក្តី+រម្ភធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ ទិន្នន័យពី
23ំ២០០៥-១០ បjôញ¬ នXពសុខXពនិង-រអប់រំមិន+នល្អ.®ើរើងV ដូ&្នះគួរNន
អន្តBគមន៍JងLលនM+យើម្បីស¨លឲ្យកំbើនNនតុល្យXពល្អ។
៥. 3ពន9}ជន៍ដល់.ំងអស់0៖ កំ]ើនជួយង់ដល់ជន^ី^
៥.១ ចំយ¸ើÂស់
\Bង ៥ បjôញនូវលទ្ធផល~-របំßកតួYខ-ត់បន្ថយXព½ី½ពី23ំ២០០៤ ដល់
២០១១ &ញ$ឥទ្ធិពល~កំbើនចំយ¸ើÂស់ និង វិសមXព។ ដូច+នÝៀបBប់JងYើ
-រg.¨លរ~Xព½ី½សរុប គឺ$-រគួបផ្សំ{3~ កំbើនសុទ្ធ និង ឥទ្ធិពល~វិសមXព។
ឧtហរណ៍ ពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០០៧ Wយរចំយ¸ើÂស់Nនកំbើន$មធ្យម
៤៣,៨% ចំនួនជន½ី½+នmក់ចុះ ០,២៥%។ ើយOើសិន{|ន-រg.¨លក្នុងវិសមXព
ចំយ¸ើÂស់Vះ កំbើនhះផ្តល់ផលប៉ះÿល់+ន ១-២ Yើ-រ-ត់បន្ថយXព½ី½
លNនន័យ¬ កំbើន ១% ក្នុងចំយ¸ើÂស់$មធ្យម នឹង-ត់បន្ថយXព½ី½+ន
២,៤៣%។ ប៉ុÜ្ត កំbើនវិសមXពចំយ¸ើÂស់ ២,១៩% +នBBំងផលប៉ះÿល់Wយ
%ល់JងYើhះ។

ដូ&្នះពី23ំ២០០៤

ដល់

២០០៧

កំbើន®ដ្ឋកិច្ច+ន¼¼ង់éaយ

ដល់ជន½ី½ (សន្ទស្សន៍កំbើន¼¼ង់ជន½ី½ គឺ ០,១០)។

ពី23ំ២០០៧ ដល់ ២០០៩

កំbើន+ន¼¼ង់ដល់ជន½ី½ WយNនសន្ទស្សន៍កំbើន¼¼ង់ជន½ី½ ០,៧៦។ ពី23ំ
២០០៤ ដល់២០១១ កំbើនy៉ងYឿន°កម្ពុ$ +ន¼¼ង់បង្គួរដល់ជន½ី½ Wយរ
ចំយ¸ើÂស់$មធ្យម+ន:ើនើង ើយ-រàក0យក៏ល្អ.®ើរើងរ។
\Bង ៥៖ ឥទ្ធិពល~កំbើន និងវិសមXព ÍYើXព½ី½
សន្ទស្សន៍

កំbើនពិត (%)

-រg.¨លXព

ចំនួន

(a)

½ី½សរុប (%)

ឥទ្ធិពល~

ឥទ្ធិពល~

¼¼ង់ជន½ី½

(b) =(c)+(d)

កំbើនសុទ្ធ (%)

វិសមXព (%)

(e) = (b)/(c)

.$ជន

បំßក&ញ$

សន្ទស្សន៍កំbើន

2004-2007

43.87

- 0.25

(c)
- 2.43

(d)
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
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រូបXព ២៖ អÖកំbើនសមមូល~Xព½ី½(PEGR) ស¹ប់ចំនួនជន½ី½ α = 0
120
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Xព¼¼ង់ជន½ី½~កំbើនចំយ¸ើÂស់ក៏Äចកំណត់+ន

Wយពិនិត្យពីXព

ខុស{3រºង អÖកំbើនពិត~ចំយ¸ើÂស់ក្នុងx¨រ នឹង អÖកំbើនសមមូល~
Xព½ី½ (poverty equivalent growth rate: PEGR) រ។ ដូចNនបjôញក្នុង រូបXព ២
Oើសិន PEGR ºធំ$ង កំbើនពិត គឺ កំbើន+នជួយ¼¼ង់ដល់ជន½ី½ លNនន័យ¬
ជន½ី½ទទួល+នអត្ថ.Mជន៍ក្នុងសNNមួយើន$ង

ជនមិនន½ី½។

ក្នុងអំឡុង

;ល+នស&្កតពិនិត្យ Nនក្នុង23ំ ២០០៩-១១ ប៉ុ,ះលកំbើនចំយ¸ើÂស់
+នជួយ¼¼ង់ដល់ជន½ី½ Cះ PEGR ធំ$ងអÖកំbើនពិត។ ក្នុងរយៈ;លះ Nន
sឹត្តិ-រណ៍សំJន់ពីរ

គឺ

១--រ&ើបើងវិញពីផលប៉ះÿល់~វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល

និងវិបត្តិ

បំណុលអឺរ៉ុប ល+នប៉ះÿល់Jំងដល់-រ©ំ&ញរបស់កម្ពុ$ ពិ®ស សÀ្លៀកបំÿក់ និង
២-ñះទឹកជំនន់។ វិបត្តិtំងhះ+នបង្កក្តី+រម្ភ¬ ®ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$លNនមូលâãនតូចច&្អៀត
hះ Äចmក់កំbើន និងអÖ.$ជនស្ថិត°Æមប©%ត់Xព½ី½ Äច:ើនJំង។ ប៉ុÜ្ត°
23ំ២០១១ ®ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$+នស្ទុះើងវិញWយ ផសស Nនកំbើនរហូតដល់ ៦,៩ % ល
Äចជួយ+នមួយXគរ ក្នុង-ររកaជីវXពកុំឲ្យmក់tប$ងកិតស្តង់âអប្បបរN និង -រÿរ
x¨រកុំឲ្យmក់ចូលក្នុងXព½ី½។ ថ្វីOើ ®រីយ៉ូកំbើន្សងVៀត មិន+ន¼¼ង់ជន½ី½
សុទ្ធធក្តី ក៏-រខុស{3រºងកំbន
ើ ពិត និង PEGR +នរួមតូចរ។ ឧtហរណ៍ កំbើនពិត
ºធំ$Jំង$ង PEGR -លពី23ំ២០០៤-០៧ (៣៩,៤ ឯក\Xគរយ), ប៉ុÜ្តគNតhះ+នរួម
តូចវិញ°រºង23ំ ២០០៧ និង២០០៩ ដល់ឹម ៩,៨%។ ដូ&្នះ ¤0ត់ទុក¬ ®រីយ៉ូកំbើន
hះ+នជួយ¼¼ង់បង្គួរដល់ជន½ី½ ើយhះក៏$ករណីក្នុងអំឡុង23ំ២០០៤-១១រ។
៥.២ ចំយមិន¸ើÂស(
់ non-consumption)៖ សុខXព និង-រអប់រំ
.Vសកម្ពុ$NននXពÄÅររូបត្ថម្ភកុNរល្អ.®ើរើងពី23ំ ២០០០ ដល់ ២០០៥
ើយកំbើនក៏+នជួយ¼¼ង់Jំងដល់ជន½ី½។ ក្នុងអំឡុង;លះ -ររីកចើន~½ុម
½ី½}្នកសុខXព Nនកិតខ្ពស់$ង ½ុមបញ្ចXគមិន½ី½}្នកសុខXព លបjôញ¬ Nន
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-រយកចិត្តទុកâក់$ងមុនYើLលនM+យព)ឹងសុខXពកុNរ។

កំbើនតួYខមធ្យម

(mean) ~ z-score ~សូច©ករបô½ិន, មិនxប់ទម្ងន់(iៀបនឹងÄយុ) និង ស្គមំង
(iៀបនឹងកម្ពស់) សុទ្ធប3ក់ពីXព¼¼ង់ជន½ី½។ កំbើនគNតស្តង់â ០,០៣៦ ~
z-score Xព½ិន ប3កនូ
់ វ-រថយចុះចំនួនកុNរ½ិន (កុNរ°JងÆម -២ គNតស្តង់âរ)
អស់ ០,០៥% (\Bង ៦)។
\Bង ៦៖ ឥទ្ធិពល~កំbើន និងវិសមXព ÍYើXព½ី½}្នកសុខXព
សន្ទស្សន៍

កំbើនពិត

-រg.¨លXព

បំßក&ញ$

សន្ទស្សន៍

PEGR

ចំនួន

(absolute)

½ី½សរុប (%)

ឥទ្ធិពល~

ឥទ្ធិពល~

កំbើន¼

(absolute)

.$ជន

(a)

(b) =(c)+(d)

កំbើនសុទ្ធ

វិសមXព

¼ង់ជន½ី½

(a)*(e)

(%) (c)

(%) (d)

(e) = (b)/(c)

xិន
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

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

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

2000-2010

0.171

- 0.075

- 0.019

- 0.056

3.932

មិនxប់ទម្ងន់

ស្គមំង

- 0.31
0.674
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សន្ទស្សន៍½ី½}្នកសុខXព កំbើនពិត

(តួYខ)

-រg.¨ល\ម{3សរុប~Xព

½ី½ (%) បំßក&ញ$ឥទ្ធិពលកំbើនសុទ្ធធ (%) ឥទ្ធិពលវិសមXព (%) សន្ទស្សន៍
កំbើន¼¼ង់ជន½ី½ PEGR (absolute)
-រល្អ.®ើរើង~ z-score (នXពÄÅររូបត្ថម្ភល្អ$ងមុន) និង -រ.®ើរើង
ក្នុង-រàក0យ z-score hះ ©ំឲ្យចំនួនកុNរ½ិនNន-រថយចុះអស់ ០,០៤% លប3ក់¬
កំbើន+ន¼¼ង់ដល់ជន½ី½។ សន្ទស្សន៍¼¼
 ង់ជន½ី½ស¹ប់Xព½ិន Nនទំហំធំដល់
៦,២៥

ើយលទ្ធផលNនrៀង{3

ស¹ប់កុNរស្គមំង(សន្ទស្សន៍កំbើន¼¼ងជន
់

½ី½ស¹ប់កុNរស្គមំង គឺ ៣,៤១) និង ស¹ប់កុNរមិនxប់ទម្ងន់(សន្ទស្សន៍កំbើន
¼¼ង់ជន½ី½ស¹ប់កុNរមិនxប់ទម្ងន់ គឺ ១,២៥) ល+នន័យ¬ កំbើន¼¼ង់Jំងដល់
ជន½ី½។ ប៉ុÜ្តពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០ លទ្ធផលNនលក្ខណៈយឡំ{3។ សូច©ករXព
½ិនគឺ¼¼ង់ជន½ី½ Wយ-រ.®ើរើង~ z-score (លំៀងស្តង់â៖ ០,១៥) ©ំឲ្យកុNរ
½ន
ិ ថយចុះអស់ ០,០៥% លបង្កង
ើ Wយកំbន
ើ z-score សុទ
្ធ ធ ពីCះរ+យº°រ។
សូច©ករhះគឺ¼¼ង់Jំងដល់ជន½ី½ Oើសិន$ រ+យ z-score អំ,យផលដល់ជន½ី½។
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ក្នុងអំឡុង;លះ z-score មធ្យម ®្ទើរ{|នកំbើនpះស¹ប់សូច©ករមិនxប់ទម្ងន់
(iៀបនឹងÄយុ) ប៉ុÜកំ
្ត bើន®ដ្ឋកិច°
្ច
¼¼ង់ដល់ជន½ី½។
\Bង ៧៖ ឥទ្ធិពល~កំbើន និងវិសមXព ÍYើXព½ី½}្នកអប់រំ
កំbើនពិត

-រg.¨លXព

បំßក&ញ$

សន្ទស្សន៍

PEGR

(absolute)

½ី½សរុប (%)

ឥទ្ធិពល~

ឥទ្ធិពល~

កំbើន

(absolute)

(a)

(b) =(c)+(d)

កំbើនសុទ្ធ

វិសមXព

¼¼ង់ជន½ី½

(a)*(e)

(%) (c)

(%) (d)

(e) = (b)/(c)

-រអប់រំមនុស្ស;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

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

- 0.044

- 0.099

0.055

0.449

0.128

0.099

- 0.080

5.178

- 0.807

-រអប់រំកុNរ

-រអប់រំ.$ជន
2000-2005

0.285

2005-2010
- 0.156
0.019
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់ យ
ួ ជន½½
ី  ពី2ំ3 ២០០៥ ដល់ ២០១០ និង =្សប
 ©%តX
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 ំ3
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ពី23ំ២០០០ ដល់ ២០០៥ Xព.®ើរើង$ទូÍ~-រអប់រំ +នជួយ¼¼ង់បង្គួរ
ដល់ជន½ី½ WយNនសន្ទស្សន៍¼¼ង់ជន½ី½ ០,៤៥។ កំbើន$មធ្យម ០,២៨% ~ចំនួន
23ំសិកaរបស់សNជិក x¨រtំងអស់ +ន-ត់បន្ថយចំនួនអ្នក½ី½}្នកអប់រំ អស់ ០,០៤%
Wយរកំbើនសុទ្ធ Nន-រg.¨លJំង$ងមុន (-០,០៩%) ប៉ុÜ្តNនរ+យអន់$ងមុន
(+០,០៥) លNនន័យ¬ កំbើនºផ្តលអត្ថ
់ .Mជន៍ដល់អ្នកធូរmរ}្នកអប់រំ +នើន$ង
អ្នក½ី½}្នកអប់រំ។ ក្នុង;ល$មួយ{3 -រអប់រំស¹ប់មនុស្ស;ញវ័ញសឹង°រ។ ទិន្នន័យ
CDHS បjôញ¬ -រអប់រំរបស់Àx¨រNនឹម ៣,៣23ំ °ចះ23ំ២០០០ និង ២០១០។
-រអប់រំមិនផ្លូវ-រ .$លÄចជួយព)ឹង-រអប់រំរបស់ពួក¤។ Nនឯករ$ើនប3ក់¬
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ផលិតXពទទួលផល+នើនពី-រអប់រំ $ពិ®ស -រអប់រំកិតបឋម។ -រអប់រំកុNរ Nន
-រ

ស់ប្តូរy៉ងើនដូច-រររំពឹងទុក ើយជួយ¼¼ង់Jំងដល់ជន½ី½។
ពី23ំ ២០០៥ ដល់ ២០១០ !ះបី កិតអប់រំក្នុងx¨រ+នថយចុះអស់ ០,១៥% ក្នុងមួយ

23ំក្តី ក៏កំbើន°¼¼ង់ដល់ជន½ី½។ កំbើនអវិជ្ជNន i្វើឲ្យx¨រ½ី½}្នកអប់រំ:ើន
ើងក៏ពិតន ប៉ុÜ្តរ+យល្អ$ងមុនÄចប៉ះប៉ូវឥទ្ធិពលអវិជ្ជNនhះ+ន។ លទ្ធផលបjôញ¬
-រថយចុះចំនួន23ំសិកaអស់ ០,១៥23ំ ប្ខលឲ្យx¨រ ០,០៩% 7មVៀតmក់ចូលក្នុង
Xព½ី½}្នកអប់រំ ប៉ុÜ្ត ឥទ្ធិពល~វិសមXព+នរំកិលx¨រ ០,០៨%7មVៀត &ញពីXព
½ី½}្នកអប់រំ។ ផលប៉ះÿល់Äច-ន់Ä½ក់Vៀត Oើសិន$រ+យºÄ½ក់$ងមុនះ។
-រអប់រំកុNរNននិ©3-រដូច{3៖ កំbើនគឺអវិជ្ជNន ប៉ុÜ្ត°ជួយ¼¼ង់ដល់ជន½ី½។
៦.

រសន្និpqន និងអនុ)សន៍
ÿក់ព័ន្ធនឹងចំយ¸ើÂស់

លទ្ធផលបjôញ¬

-រmក់ចុះអÖ½ី½°កម្ពុ$

y៉ងើនពី23ំ២០០៤ ដល់ ២០១១ ប្ខល$សំJន់ ពីឥទ្ធិពលគួបផ្សំ{3~កំbើន និង-រ
àក0យ លប3ក់¬ កម្ពុ$+នjក&ញ$បb្ណើរៗពី កំbើន®ដ្ឋកិច្ចßបបរិNណ Í
-ន់ កំbើន®ដ្ឋកិច្ចNន-រàក0យ.កបWយសមធម៌ ើយ.$ជនក៏ទទួល+នឱ-ស
ើន$ងមុនរ។

!ះបី$អÖXព½ី½កំពុងថយចុះក្តី

ប៉ុÜ្តºផaរX3ប់Íនឹងប©%តXព
់

½ី½កិតខ្ពស់ (១,២៥ដុរ ឬ ២,០០ដុរ ក្នុងមួយÓ្ង) លNនន័យ¬ x¨រXគើន
កំពុង&ញផុតពីXព½ី½

ប៉ុÜ្តស្ថិត°§្បរប©%ត់Xព½ី½°ើយ

ើយjយរងñះ

WយរបôÂក់ចំណóល។ កម្ពុ$កំពុងើរtន់}ន-រើម្បីសចនូវ កំbើនចំយ
មិន¸ើÂស់ជួយ¼¼ង់ដល់ជន½ី½

ល$ក\0ចម្បងជំរុញកំbើនស¹បtំ
់ ងអស់{3។

កិតជីវXព+ន:ើនើន និងNនXព¼¼ង់ដល់ជន½ី½។ លទ្ធផល$រួមJង}្នកសុខXព
}្អកYើនXពÄÅរូបត្ថម្ភកុNរ គឺគួរឲ្យ;ញចិត្ត។ ដូ&្នះ បô.ឈមគឺ-ររកaកំbើន។
សូច©ករ~ចំយមិនន¸ើÂស់Nនរ+យល្អ ប៉ុÜ្ត ឧtហរណ៍ កំbើន~សូច©ករ
ÄÅរូបត្ថមគឺ
្ភ °យឺត ឬ{|នpះ ពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១០។
\ម-របកយដូចJងYើ បô.ឈមល°®សសល់ គឺ -ររកaកំbើន និង
m©ឲ្យ.$ជនXគើនNនលទ្ធXព.Åក់.$ល{3។ hះ$-រjរដ៏លំ+ក Cះវ
ជំនះYើឧបសគ្គ$ើនដូចតÍhះ៖

•

ធនmនមនុស្សNនកំណត់ °$ឧបសគ្គចម្បង ក្នុង-រសច+នកំbើនឲ្យ-ន់
ើន និងåៀសºង-រ$ប់{ំង°ក្នុងនXពNនចំណóលមធ្យម។

•

កNំងពលកម្ម°កម្ពុ$មួយ}្នកធំNនជំ©ញtប

និងចូលរួមXគើនក្នុង-រjរ

កសិកម្ម។ គុណXព-រអប់រំ ពិ®ស°បឋមសិកa និងអនុវិទល័យ វព)ឹងបÜ្ថម។
លទ្ធXពទទួល+ន -របណ្ណុះប្ខលប&្ចកVសនិងវិ$3ជីវៈ Äច$ដំ,ះយមួយ
លគួរពិនិត្យពិ0រ។
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•

លទ្ធXពតូចក្នុង-រទទួល®º7tំសុខXពNនគុណXពល្អ

និងត»្លសមរម្យ

ឧបសគ្គមួយVៀតលÄចប៉ះÿល់ដល់ផលិតXពកNំងពលកម្ម។

គឺ$

!ះបីNន-ររីក

ចើនមួយចំនួនក្តី ប៉ុÜ្តវ.ឹងgងបÜ្ថមVៀត $ពិ®សក្នុងចំ,ម.$ជន°ទី
ជនបទ ើម្បីប&្កើនលទ្ធXពទទួល +ន®º7tំសុខXព និងប)¨មគNតរºងអ្នកNន
និងអ្នក½។ Wយរâãរច©សម្ព័ន្ធមិនល្អ និងÂក់=tប បុគ្គលិក7tំសុខXព
Nន-រYើកទឹកចិតតិ
្ត ចតួចស់ឲ្យ°បើ-រក្នុងតំបន់ជនបទ។

-រDàកថវិ-

$តិគិតក្នុងមនុស្សN3ក់ ស¹ប់-រ7tំសុខXពNនតិចតួចស់ លបង្ខំឲ្យ.$ជន
វB៉ប់រងមួយចំTកធំ~ចំយ7tំសុខXព។

នXពhះi្វើឱ្យx¨រjយរង

ñះ©© Äចmក់ក្នុងXព½ី½°;លNនវិបត្តិសុខXព។

•

âãរច©សម្ព័ន្ធ ដូច$ ផ្លូវថ្នល់ ប្ខញអគ្គិសនី និង.ព័ន្ធmBr្ត °អន់ថយ°
ើយ $ពិ®ស °\មតំបន់ជនបទ។ នXពមិនÄច¸ើÂស់របស់mរណៈ
សំJន់ៗtំងhះ+ន $ក\0មួយលព)ីកគNតរºងតំបន់ទី½ុង និងជនបទ ក្នុង-រ
ទទួល+នឱ-ស្សងៗ។

•

°23ំ ២០១១ រâãភិ+ល+នអនុម័ត }ន-រÂំ23ំ~យុទ្ធr្ត$តិ{ំÿរសង្គម
Yើកទី១

លÄច$ជំÅនÍមុខមួយើម្បីព)ឹង.ព័ន្ធសុវត្ថិXពសង្គមស¹ប½
់ ុម

jយរងñះនិង.$ជនទន់éaយ។ ប៉ុÜ្តបច្ចុប្បន្ន¤មិនtន់ដឹងពី-រអនុវត្ដ ើយÄច
វិនិច្ឆ័យនូវយុទ្ធr្តhះ+នV។ បôជំនួយ{ំ¼}្នកហិរញ្ញវត្ថុ ក៏$ក្តី+រម្ភមួយរ។
អត្ថបទhះមិន+ន®្នើើងនូវ LលនM+យ$ក់ក់¼¼ង់ដល់ជន½ី½ក៏ពិតន
ប៉ុÜ្ត+នបjôញ¬

-រWះយបô.ឈមJងYើជួយឲ្យកម្ពុ$ស្ថិតYើN{៌ដ៏ឹមវ

នÍសច+ន កំbើនខ្ពស់ និងស¹ប់tំងអស់{3។
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-៤-

យុទ្ធR

រផ្សព្វផ%យពី

ស,ប់កុរ៖

រផ្តលhរ
់
ប្ថម

រយត្លពីឥទ្ធិពលយុទ្ធR

ើទbប់

រ

រផ្តល់hរឲ្យកុរ

Wយ  ឆវណ្ណ នូ §វសុt និង រស់ បT្ណត១

១. Zចក្តី\្តើម
-រ§លំអÄÅរូបត្ថម្ភស¹ប់កុNរ

$ÄទិXពមួយដ៏ខ្ពស់ក្នុង-រញុំាងឲ្យសុខXព

.$ពលរដ្ឋNនXពល្អ.®ើរ និង$ចំTកមួយ~ -រ.ឹងgងxប់ßបy៉ងើម្បីឲ្យកម្ពុ$
Nនកំbើន®ដ្ឋកិច្ចរឹងNំ និងស¹ប់xប់{3 (CDRI 2013)។ ពី23ំ ២០០០ ដល់ ២០០៥
កម្ពុ$Nន-ររីកចំÝីនើនក្នុង-រ§លំអÄÅរូបត្ថម្ភស¹ប់កុNរ

ប៉ុÜ្តដំbើរ-រhះ+ន

$ប់{ំង ឬmក់ចុះÍវិញ ពី2ំ២
3 ០០៥ ដល់ ២០១០ (World Bank 2013)។ °23ំ២០១០
អÖកុNរខ្វះÄÅរូបត្ថម្ភBុំ៉ (½ិន៖ stunted) +នmក់ចុះមកឹម ៤០% iៀបនឹង ៤២%
-លពី23ំ២០០៥ រីឯអÖកុNរមិនxប់ ទម្ងន់ (underweight) °រឹម ២៨%។ អ្វ
ី ល
គួរឲ្យកត់សNល់គឺ អÖកុNរខ្វះÄÅរូបត្ថមធ្ង
្ភ ន់ធ្ងរ (ស្គមំង: wasted) :ើនដល់ ១១%
iៀបនឹង ៨% °23ំ២០០៥ (World Bank 2013)។ កង្វះÄÅរូបត្ថម្ភកុNរtក់ទងនឹងក\0
$ើន ក្នុងះក៏Nន ទNប់~-រផ្តល់ÄÅរឲ្យកុNរ ផងរ។ ើម្បីWះយបôកង្វះ
ÄÅរូបត្ថម្ភស¹ប់កុNរ

គួរNនកិច្ច.ឹងgងជំរុញ-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថម

ប©%ប់ពីកុNរNន

Äយុ ៦= (World Bank 2013) ។
°=À ២០១២ ើម្បី.យុទ្ធ.2ំងនឹងបôកង្វះÄÅរូបត្ថម្ភកុNរ°កម្ពុ$ Nន
-រអនុវត្តយុទ្ធ©-រផ្សព្វផaយពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថម (CFC) ក្នុង ១០éត្ត Æម-រដឹក©ំ
របស់ មជ្ឈមណEល$តិYើកកម្ពស់សុខXព (NCHP) និង មជ្ឈមណEល$តិYើកកម្ពស់សុខXព
N\និងកុNរ (NMCHC) Wយរួមសហ-រ$មួយkគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន។ CFC ¸ើÂស់
-រផ្សព្វផaយ$យុទ្ធr្ត

ើម្បីជំរុញ-រ

ស់ប្តូរឥរិyបថរបស់.$ជនក្នុងតំបន់

ëល

គឺ វិធីr្តផ្សព្វផaយជះឥទ្ធិពលÍYើឥរិyបថ (COMBI)។ Lល<រួមរបស់ CFC °
កម្ពុ$គឺ ចូលរួមចំTក§លំអនXពÄÅរូបត្ថមស¹
្ភ
ប់កុNរ°កម្ពុ$ \មរយៈ-រប&្កើន
អÖផ្តល់ÄÅរបÜ្ថមសមrបដល់tរក និងកុNរÄយុពី

៦= Í ២៤=។ Lល<

hះÄចសចÍ+ន °;ល N\/អ្នក7tំ អនុវត្តនិងរកaទNប់ចម្អិន និងផ្តល់បបរJប់
xប់=ឿងដល់កូនៗរបស់ខ្លួន។
សកម្មXពរបស់ CFC រួមNន .ព័ន្ធផ្សព្វផaយ និង-រផ្សព្វផaយពីបុគ្គលÍបុគ្គល
មួយ ដូច$ ពិពណ៌សុខXពកុNរលNន-រâំបបរJប់xប់=ឿងបjôញ$ក់្តង, ទស្សន

១

 ឆវណ្ណ sឹទ្ធបុរសសុខXពmរណៈ~វិទន$តិសុខXពmរណៈ។ នូ §វសុt
$អ្នកវវ$ន់ខ្ពស់ និង រស់ បT្ណត $អ្នកវវ°វិទន CDRI ។
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កិច្ច\មផ្ទះ, និង កិច្ច.ជុំ$½ុម។ រគន្លឹះ~គhងhះ គឺ N\គួរផ្តល់បបរJបxប់=ឿង
ដល់កូនៗើម្បីឲ្យពួក¤NនសុខXពល្អ

កNំងNំមួន

និងប្ញºង។

បបរhះ¤ផ្សំº$

ÄÅរបÜ្ថមពិ®សស¹ប់កុNរÄយុពី ៦= ដល់ ២៤=។ ក្នុងដំbើរ-រ~យុទ្ធ©-រ
ផ្សព្វផaយhះ

Nនបញ្ចូលនូវរល+នគិតគូរពីតវ-រÄÅរូបត្ថម្ភរបស់កុNរ

Wយ

>0តYើ កិតកំÅប់ (ឧ. i្វើឲ្យបបរJប់) .ìទ=ឿងផ្សំ (tក់ទងនឹង ÄÅរ ៣½ុម
បូកនឹង ¸ង2) បរិNណ និង Xពញឹក]ប់~-រផ្តល់ÄÅរ។ គhងhះ>0តYើ ½ុម
បឋម រួមNន N\និងអ្នក7tំកុNរÄយុពី ៦= ដល់ ២៤= និង ½ុមប©%ប់បន្សំ ដូច$ ប្តី
ឪពុកN0យ សNជិកx¨រ និងr្តីxប់Äយុបន្ដពូជ sមtំង ½ុម¼¼ង់សុខXពភូមិ (VHSG)
½ុម¼¼ង់N\ (MSGs) .mនភូមិ គណៈកម្ម-រពិñះMបល់r្តីនិងកុNរ និង½ុមដu
Vៀតលយកចិត្តទុកâក់YើកុNរ។
រ+យ-រណ៍hះពyមºយត»្ល$ដំបូង ពីទំហំឥទ្ធិពល~គhង CFC ÍYើឥរិy
បថរបស់អ្នកទទួលផល$Lល< ក្នុង-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថមrប\ម®ចក្តT
ី
©ំ~យុទ្ធ©
-រផ្សព្វផaយ។ លទ្ធផល~-រសិកahះនឹងផ្តល់$ព័ត៌NនបÜ្ថមដល់រâãភិ+ល អ្នកÿក់ព័ន្ធ
©© និងkគអភិ
ូ វឌ្ឍន៍ អំពីវិធី§លំអ CFC និងព)ីកគhងÍទូtំង.Vស។
២. វិធី)្ត និង^បខណវិ3គ
-រ

ស់ប្តូរឥរិyបថWយរឥទ្ធិពលយុទ្ធ©-រផ្សព្វផaយ

បកយ°ក្នុង¼ឹស្តី$ើន

ដូច$ "ដំក់-ល~-រ

(transtheoretical model)" លßងàក-រ

គឺ$.mនបទល+ន

ស់ប្តូរ"

ឬ "គំរូអន្តរ¼ឹស្តី

ស់ប្តូរឥរិyបថ$ ៥ដំក់-ល (WHO

2012; Prochaska, DiClemente & Norcross 1992; Slater 1999)។ ដំក់-លទី១ ;ល
មុនគិតគូរ

(Precontemplation)

$ដំក់-លលមនុស្សពុំNន&ត©

ស់ប្តូរpះ

Cះខ្វះ-រយល់ដឹង ចំbះដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់។ ដំក់-លទី២ ;លកំពុងគិតគូរ
(Contempation) $;លលមនុស្ស+នទទួលល់នូវបô និងគិតគូរ.ុងi្វើសកម្មXពក្នុង
;លដ៏ខ្លី។ ដំក់-លទី៣ -រ8ៀមÝៀបចំ (Preparation) $;លលមនុស្ស0ប់្តើមអនុវត្ត
កល្បង ប៉ុÜ្តមិនtន់
(Action)

ស់ប្តូរឥរិyបទ+នGគជ័យះV។ ដំក់-លទី៤ សកម្មXព

សំ<Yើ;លលមនុស្ស

ស់ប្តូរឥរិyបថរបស់ខ្លួន+នGគជ័យក្នុងអំទ្បុង;ល

មួយ។ ដំក់-លចុងÆយគឺ -រ7រកa (Maintenance) លបjôញពីសមត្ថXពរបស់
មនុស្សក្នុង-ររកaឥរិyបថ+ន

ស់ប្តូរះ ក្នុងរយៈ;ល.ង។

ក្នុងចំ,មអ្នកវវYើ.mនបទ
(1999)
ដំbើរ-រ

-រ

+នពិនិត្យV្បើងវិញនូវ¼ឹស្តី$ើនអំពី-រ

ស់ប្តូរឥរិyបថhះ
ស់ប្តូរឥរិyបថ

ស់ប្តូរពីមួយដំក់-លÍមួយដំក់-ល។

McGuire (1989) oក Slater +ន.ក/ក¬ -រ

;លកំពុងគិតគូរ

tមtរនូវ-រយល់ដឹង/ចំbះដឹង

oក

Slater

និង+នបកយពី

Wយ}្អកYើ-រសិកaរបស់

ស់ប្តូរឥរិyបថពី ;លមុនគិតគូរ Í
និង-រយកចិត្តទុកâក់។

rៀង{3

hះរ ¼ឹស្តីន-រណ៍ (situation theory) របស់oក Grunig (1978) សង្កត់ធ្ងន់Yើ
រៈសំJន់~-រទទួលល់បôពី

សំក់មនុស្សN3°ក្នុង-រ§gឥរិyបថ។

ផ្ទុយ

Íវិញ ¼ឹស្តីសកម្មXព}្អកYើតុផល (theory of reasoned action) Yើកើង¬ -រ
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



ស់ប្តូរពី ;លកំពុងគិតគូរ Í -រ8ៀមÝៀបចំ :ើតNនV្បើង°;លមនុស្ស+នåឿមុតNំ
អំពលទ្ធ
ី
ផល~ឥរិyបថ(លល្អ)។

មនុស្សងពិ0រពីចំយ

និងអត្ថ.Mជន៍~

ឥរិyបថល¤+នT©ំើង និងសំÿធសង្គម មុននឹងអនុវត្ត\ម&ត©ចង់

ស់ប្តូររបស់

ខ្លួន (Slater 1999) ។ Mង\ម¼ឹស្តី-រយល់ដឹងពីសង្គម (social cognitive theory), ¼ឹស្តី
សិកaពីសង្គម (social learning theory) និង¼ឹស្តី.សិទ្ធXពរបស់ខ្លួនឯង (self efficacy
theory) -រ

ស់ប្តូរឥរិyបថពី ;លមុនគិតគូរ Íដល់ សកម្មXព :ើតNន°;លមនុស្ស

Nនទំនុកចិត្ត¬ ពួក¤Äច

ស់ប្តូរឥរិyបថ+ន និងÄចÀើល9ើញ¬ -រកល្បង

ស់ប្តូរ

ឥរិyបទទំនងទទួល+នGគជ័យ (Prochaka et al 1992 as cited in Slater 1999) ។ Wយ(ក
-រ

ស់ប្តូរឥរិyបថពី សកម្មXព Í -រ7រកa tមtរឲ្យបុគ្គលNនtំងជំhឿ និងទំនុកចិត្ត

លÄចNន-រជំរុញបÜ្ថម Wយរ សង្គមក៏+នទទួលយកឥរិyបថះរ។
-រវវhះ

¸ើវិធីr្តßបគុណXព

ើម្បីបំ;ញ\មLល<JងYើ។

éត្តបី គឺ កំពត çយÝៀង និង ស្ទឹងង វ+នSើសÝីស&ញពី éត្តtំង ១០ ល+ន
អនុវត្តយុទ្ធ©-រhះ

Wយ}្អកYើកិតXព½ី½

]ំុងឲ្យទិន្នន័យNនលក្ខណៈសម្បូរßបបំផុត

និងចំនួនXគរយ~Xព½ិន។

ើម្បី

-រសិកahះ+នSើសÝីសWយXដន្យនូវ

មណEលសុខXពពីរ&ញពីéត្តនីមួយៗ WយមណEលសុខXពមួយNនទី\ំង°ទីរួមéត្ត និង
មួយVៀត°ក្នុងតំបន់âច់ryល។

ដូ&្នះមណEលសុខXពចំនួនÂំមួយវ+នSើស&ញ

ពីéត្តចំនួន៣hះ។ ស¹ប់ មណEលសុខXពនីមួយៗ +នយកមកសិកa ២ភូមិប៉ុ,ះ
លmប់Nន-រâំបបរJប់xប់=ឿងបjôញ$ក់្តង។ កិចសNF
្ច
សន៍សរុបចំនួន៣៦ +ន
អនុវត្តើង\មវិធីr្ត.មូលទិន្នន័យ ដូច$ -រសNFសសុីជf (IDI), -រសNFសអ្នក
ផ្តល់ព័ត៌Nនគន្លឹះ (KII), និង -រពិXកa\ម½ុមស្នូល (FGD), ើម្បី.មូលព័ត៌NនពីN\
ឬអ្នក7tំកុNរ©© .mនសហគមន៍ បុគ្គលិកសុJភិ+ល តួអង្គសង្គមសុីវិល$ប់ÿក់ព័ន្ធ
និង អ្នកផ្តល់ព័ត៌NនដuVៀត។ ទិន្នន័យសNFសន៍+នកត់Ö&ញ$យលក្ខណ៍អក្សរ និង
i្វើវិXគអត្ថន័យ។ -រសិកahះក៏+នពិនិត្យើងវិញ និងâក់បញ្ចូលនូវលទ្ធផល~-រសិកaពី
មុនៗ និងឯករ្សងៗ~គhងស្តីពី -រផ្តល់ÄÅរូបត្ថម្ភស¹ប់កុNរ។
៣. លទ្ធផល?វ@វ
-រសិកahះ+នរក9ើញ¬

!ះបី$យុទ្ធ©-រផ្សព្វផaយពី-រផ្តល់ÄÅរÜ្ថម

(CFC) Vើបដំbើរ-រក្តី ក៏កម្មវិធីhះÅក់Nនឥទ្ធិពលគួរកត់សNល់ ក្នុង-រYើកកម្ពស់-រ
យល់ដឹង

និង-រទទួលយក®ចក្តីT©ំពីសំក់½ុមទទួលផលLល<

-លបីដំបូង~-រ

Yើដំក់

ស់ប្តូរឥរិyបថ គឺ ;លមុនគិតគូរ, ;លកំពុងគិតគូរ និង -រ8ៀម

Ýៀបចំ។ CFC Nនឥទ្ធិពល$វិជ្ជNន ប៉ុÜ្តមិនtន់ធំiងប៉ុ©|នVÍYើដំក់-លពីរVៀត
គឺ ដំក់-ល សកម្មXព និង -រ7រកa ល¤Äចយល់+នCះ កម្មវិធីhះVើប+ន
0ប់្តើមអនុវត្ត©;លថ្មីៗhះ។ }្នកJងÆម បjôញពីលទ្ធផលលំអិត~-រសិកa។
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៣.១ -ររំលឹកពី ររបស់ CFC -រយល់ដឹង/ ចំbះដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់
លទ្ធផលសិកaបjôញ¬

អ្នកល+នចូលរួមក្នុង-រសិកaÄច°ចង0ំ+នy៉ងល្អ

នូវរល+នផ្សព្វផ្សយក្នុងអំឡុង;លi្វើយុទ្ធ©-រ CFC។ ពួក¤ទទួលរtំងអស់ះពី
.ភពព័ត៌NនសំJន់ៗ រួមNន

%ំងរូបXព -រចម្អិនÄÅរបjôញ$ក់្តង .ព័ន្ធផ្សព្វផaយ

និង-រផ្សព្វផaយពីបុគ្គលមួយÍបុគ្គលមួយ។ អ្នកចូលរួម$ើនBយ-រណ៍¬ {ត់ចូលចិត្ត
ទទួលយករ}្នកសុខXពលផaយក្នុងទូរទស្សន៍។
+នអះÄង¬ពួក{ត់

ប៉ុÜ្តសហគមន៍°âច់ryល©©

Nនលទ្ធXពតិចតួចក្នុង-រទទួលរពីទូរទស្សន៍

Wយរកង្វះ

¬មពលអគ្គស
ី នី។ អ្នកចូលរួមក៏+នYើកើងរ¬ពួក{ត់ចល
ូ ចិត្ត ន់Jំង7មVៀតចំëះ
-រជួប

%ល់$មួយជនបល (½ុម¼¼ង់សុខXពភូមិ) °\មសហគមន៍Cះjយrួល

tក់ទងសួរសំណរល{ត់ចង់ដឹង។
"ខ្ញុំង+នជួបoកxN3ក់

(VHSG)

លមកyពួកខ្ញុំÍចូលរួមក្នុង-រ

.ជុំបjôញពីរOៀបចម្អិនបបរJប់xប់=ឿង"

(N\N3ក់ ក្នុង IDI) "Nនរូប

XពN0យបញ្ចុកបបរកូន" (សNជិកx¨រN3ក់ ក្នុង FGD) "ពួក{ត់ [¬3ក់éត្ត]
មកបៀនើងពីរOៀបចម្អិនបបរ WយបÜ្ថមd -រ៉ុត ស្លឹក+ស ។ល។"
(សNជិកx¨រN3ក់ ក្នុង FGD)
N\

និងសNជិកx¨រ©©+នឲ្យដឹង¬

{ត់គួរ0ប់ផ្តល់ÄÅរបÜ្ថមដល់កូនៗ

លÄយុ+ន ៦= CះºសំJន់ស¹ប់-រលូតស់របស់tរក។ រ}្នកសុខXពមួយ
Vៀតល+ន2តបល្អក្នុងrtប់មÅជន គឺ បôអ©ម័យ។ អ្នកចូលរួមក្នុង-រសិកa
hះងYើក¬ កង្វះអ©ម័យងi្វើឲ្យកុNរBគរូស។
"ពួក{ត់T©ំើងឲ្យសំÄតអ្វីៗtំងអស់

$ពិ®ស°;ល7tំកុNរ។

.សិនOើើងÀើល7កុNរមិន+នឹមវV [កុNរនឹង] :ើតជំងឺBគរូសើយ។
បÜ្លស¹ប់បង់ក្នុងបបរវងឲ្យត...

ើយើងវងk,

23ំង,

ប...។" (សNជិកx¨រN3ក់ ក្នុង FGD)
អ្នកចូលរួមក្នុង-រសិកa ក៏+នយកចិត្តទុកâក់Yើវត្ថុបំណង~គhងក្នុង-របj្ករXព
½ិន និងប&្កើនកNំងប្ញរបស់កុNររ។ ថ្វីOើអ្នកចូលរួម©©Åក់ពិ+កចង0+ន¬ ÄÅរ
.ìទផ្តល់¬មពល ប&្កើន-រលូតស់ ឬផ្តល់វិ\មីនដល់Bង-យកុNរ ប៉ុÜ្ត{ត់Äច
ពណ៌©ពី=ឿងផ្សសំ
ំ Jន់ៗស¹ប់-រចម្អិនបបរJប់xប់=ឿង ើម្បីព)ឹងសុខXពកូនៗ។
៣.២ -រទទួលយក និងXពសមrប~រ
ពី-រយល់ដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់ អ្នកចូលរួមក៏+នបjôញពី -រយល់rបនឹង
រល{ត់ទទួល+ន។ រ+នបញ្ជូនើម្បីជំរុញ-រ¸ើÂស់បបរJប់xប់=ឿងះ Nន
XពសមrបJំងស¹ប់N\ CះN\Xគើនឲ្យត»្លខ្ពស់ÍYើ "សុខXពកូនៗ"។ N\
8ៀមលះបង់កNំង-យចិត្តើម្បីឲ្យកូនលូតស់ល្អ និងNនÂ$Qºង។
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"ÝឿងសំJន់បំផុតស¹ប់ខ្ញុំ គឺ កូនខ្ញុំ។ Oើសិនកូនខ្ញុំឈខ្ញ
ឺ ុំ{|នកNំងi្វើ-រV"
(N\N3ក់ក្នុង IDI) "[តុអ+ន$
្វី
អ្នកអនុវត្ត\មររបស់ CFC? ខ្ញុំចង់ឲ្យកូន
ខ្ញុំលូតស់ល្អើយរhះនឹងជួយកូនខ្ញុំឲ្យ-ន់2ត និងåៀសផុតពី-រឈឺ
¬្កត់" (N\N3ក់ ក្នុង IDI)
N\$ើនåឿ$ក់¬

បបរJប់xប់=ឿងºល្អស¹ប់កូន{ត់

និងទទួលល់¬

កូនៗNនសុខXពល្អ Oើiៀបនឹង:្មងដuVៀត ឬOើiៀបសុខXពកូនៗ°មុន និងÆយ;ល
+នហូបបបរJប់xប់=ឿង។ អ្នកចូលរួមខ្លះក៏+នសNល់នូវ-រg.¨លក្នុង -រលូតស់ធំ
របស់កូនអ្នកជិតJងល+នហូបបបរJប់xប់=ឿងរ។
"Æយពីញុំាºមក កូនខ្ញុំមិនលឈឺV" (N\N3ក់ ក្នុង IDI)
៣.៣ -រអនុវត្ត
¤Bយ-រណ៍¬

Xគើន~អ្នកចូលរួមក្នុង-រសិកa

+នអនុវត្តចម្អិនបបរJប់xប់

=ឿងស¹ប់កុNរÄយុ0ប់ពី ៦=V្បើងÍហូប ប៉ុÜ្តមិនtន់រកaឥរិyបថhះ+ន$ប់ប់
ល្អគួរឲ្យ;ញចិត្តV។

អ្នកចូលរួមក្នុង-រសិកaÂប់¬

=ឿងi្វើ$ÄÅរ$.0ំស¹ប់កូនៗ

ពួក{ត់+នអនុវត្តផ្តល់បបរJប់xប់

ប៉ុÜ្តអ្នកខ្លះមិនÄចអនុវត្ត\ម-រT©ំ~យុទ្ធ©-រ

ផ្តល់ÄÅរបÜ្ថម+នtំងrុងV ឬក៏ឈប់ផ្តល់ ឬក៏ប្តូរÍទិញបបរធម្ម\ ($ទូÍ លក់°
;លsឹក) យកមកបញ្ចុកកូនៗ WយរNនក\0$ើន។
ទី១ !ះបី=ឿងផ្សំtំងអស់ល¤+នT©ំឲ្យ¸ើស¹ប់ចម្អិនបបរJប់xប់=ឿង
¤គិត¬Äចរក+ន°\មមូលâãនក្តី ក៏N\មួយចំនួនត្អូញ្អរ¬ មិនÄចរក=ឿងផ្សំtំងះ
+នxប់មុខV (.ìទបÜ្ល ច់...) ។
ទី២ N\វទិញ=ឿងផ្សំ ដូច$ បÜ្ល និងច់ើម្បិចម្អិនបបរ ប៉ុÜ្តឈ្មួញក្នុងភូមិrុក
មិនsមលក់ច់ឲ្យក្នុងចំនួនតិចតួចះV។ $លទ្ធផលN\½ី½ក៏សចចិតមិ
្ត នទិញច់
និងមិនចម្អិនបបរJប់xប់=ឿងះÍ។ បô.ឈមមួយVៀតគឺ កង្វះ;ល i្វើដំbើរÍ
ទិញ=ឿងផ្សំ OើសិនN\ៗរវល់i្វើ-រ ឬ ទីផaរ°2យពីផ្ទះ;ក។
ទី៣
=ឿង

N\មួយចំនួន+នត្អូញ្អរពីបôខ្វះលុយទិញច់យកមកចម្អិនបបរJប់xប់

ើយចំយក្នុង-រi្វើបបរhះក៏មិនវ+ន¤+៉ន់|ន

°ក្នុង®ចក្តT
ី
©ំអំពី

គhង ឬក្នុងឯករÿក់ព័ន្ធឯVៀតរ។ Mង\ម FGDs -រចម្អិនបបរhះពីរដង វ
ចំយអស់.$ល ៦០០០Ýៀល ឬ ១,៥ដុរ លXគើន$ចំយYើ-រទិញច់។
ដូ&្នះ x¨រ½ី½ (ចំណóលសរុបតិច$ង ១ដុរក្នុងមួយÓ្ង) ទំនងពុំNនលទ្ធXពចម្អិនបបរ
hះឲ្យកូនតូចៗ+នV។
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ទី៤ Nន-រយល់ខុសមួយtក់ទងនឹង-រចម្អិនបបរJប់xប់=ឿង។ N\ខ្លះយល់¬
{ត់វរកបÜ្ល និងច់ឲ្យ+នxប់មុខ ើម្បីចម្អិនបបរJប់xប់=ឿង\ម-រT©ំ។ Oើ{|ន
=ឿងផ្សំxបមុ
់ ខV {ត់មិនចម្អិនបបរះើយ។ N\ខ្លះVៀតគិត¬ បបរJប់xប់=ឿងi្វើឲ្យ
កុNរពុកi្មញ ើយ:្មងតូចៗក៏ពិ+កYបCះបបរhះºJប់។
ទី៥ NនចÀ្លើយតប្សងៗ{3Íនឹងសំណរ¬ ÒើកុNរចូលចិត្តហូបបបរJប់xប់=ឿង
ឬV។ N\ល +នបÜ្ថម=ឿងVសចូលក្នុងបបរ°;លចម្អិនងBយ-រណ៍¬ កូន{ត់
ចូលចិត្តហូបបបរះ

ើយN\លមិនបង់=ឿងVសចូល

ងBយ-រណ៍ផ្ទុយពីhះ។

N\លបង់រmតុបÜ្ថមវី\មីនចូលÍក្នុងបបរJប់xប់=ឿង Bយ-រណ៍¬ កូនៗ{ត់មិន
sមហូបបបរះV Cះមិនចូលចិត្តរស$តិº។
ទី៦ -ររច©Ýៀបចំ-រផ្សព្វផaយ និង-រអនុវត្តគhង ើម្បីព)ឹងយុទ្ធ©-រផ្តល់ÄÅរ
បÜ្ថម +នជួបកំហិតមួយ។ ពិពណ៌សុខXពកុNរ\មសហគមន៍ i្វើើងមិន+នញឹក]ប់xប់
@ន់V Wយរបôកង្វះថវិ-។ រយៈ;ល~-រâំបបរJប់xប់=ឿងបjôញ$ក់្តង ក៏
មិន+ន.ងxប់@ន់រ។ បô្សងVៀតNនដូច$ កង្វះ-រYើកទឹកចិត្តដល់សNជិក VHSG
ក្នុង-រអនុវត្តកិច-រ
្ច របស់ខ្លួន.កបWយ.សិទ្ធXព, កង្វះសNFរៈអប់រំ}្នកសុខXព និងកង្វះ
ថវិ-ស¹ប់ VHSG ¸ើក្នុង-របjôញពីរOៀបចម្អិន$ក់្តង។
៤.

រពិ3ក%
បទសNFសន៍©©+នប3ក់ពី-រយល់ដឹង

និង-រយកចិត្តទុកâក់ពីសំក់½ុម

Lល<~គhង ÍYើរៈសំJន់~-រចម្អិននិងផ្តល់បបរJប់xប់=ឿងឲ្យកុNរ ល
rប{3នឹងរ+យ-រណ៍របស់ Slatter (1999) Yើ-រ

ស់ប្តូរឥរិyបថ ពីដំក់-ល ;លមុន

គិតគូរ Íដល់ ;លកំពុងគិតគូរ ។ .$ពលរដ្ឋ½ុមLល<&ះកត់សNល់ និងទទួលល់ពី
រៈសំJន់~-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថមលខ្លួនមិនmប់អនុវត្តpះពីមុនមក។
-រទទួលយករ Wយ½ុមLល<ក្នុងមូលâãន, ជំhឿរបស់ពួក¤ÍYើគhង
និង-រអនុវត្តកល្បងចម្អិនបបរJប់xប់=ឿង

គឺ$ស្ញមួយVៀត~-រ

ស់ប្តូរឥរិyបថ

ពីដំក់-លកំពុងគិតគូរ Í-រ8ៀមÝៀបចំដូចអ្វីល+ន.ក/ករបស់ Slatter (1999)។
N\ និងអ្នក7tំកុNរ +នÝៀនអនុវត្តកល្បងនូវឥរិyបថល¤+នT©ំ Wយសង្ឃឹម
¬នឹងទទួល+នលទ្ធផលដូចលយុទ្ធ©-រ+នផ្សព្វផaយ។
ឥរិyបថទទួលអនុវត្ត-រចម្អិនបបរJប់xប់=ឿង

បjôញនូវ-រ

ស់ប្តូរឥរិyបថពី

ដំក់-ល 8ៀមÝៀបចំ Í សកម្មXព។ ចំណុចគួរកត់សNល់ គឺ ឥរិyបថhះ°g.¨ល
ស្ថិតក្នុង-រកល្បង°ើយ
+នឈប់-ន់ឥរិyបថhះ
¤មិនtន់ដឹងV¬

ើយមិនtន់$ប់ប់គួរឲ្យទុកចិត្តV៖

អ្នកចូលរួមខ្លះ

Wយរវជួបនឹង-រចំយមិនÄចtយទុកមុនមួយចំនួន។

អ្នកលអនុវត្ត\មនឹងរកaឥរិyបទhះ+នយូរ23ំប៉ុ

ចំណុចខ្វះJតរបស់គhងក្នុង-រព)ឹងរផ្សព្វផaយÍឲ្យ.$ជន,

Wយរ

កង្វះថវិ-និង=ឿង

Yើកទឹកចិត្ត និង កង្វះសNFរៈអប់រំ}្នកសុខXព និងជំនួយ¼¼ង់}្នកភស្តុXរ។ Slatter (1999)
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+ន.ក/ក¬

-រព)ឹងរគឺNនរៈសំJន់Jំងស់ក្នុង-រYើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឲ្យ

បន្តអនុវត្តឥរិyបថល+នT©ំ។
WយគhងhះVើប0ប់្តើម+ន$ង ១23ំ ដូ&្នះ ទិន្នន័យ~-រវវhះពុំÄចi្វើ
-រºយត»្លÍYើឥទ្ធិពលរបស់យុទ្ធ©-រផ្សព្វផaយពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថម ÍYើ-រ

ស់ប្តូរ

-រយល់9ើញរបស់សហគមន៍ និងឥរិyបថសង្គមះV។ Slatter (1999) +ន.ក/ក¬
-រ

ស់ប្តូរឥរិyបថពី ដំក់-ល សកម្មXព Íដល់ -រ7រកa tមtរឲ្យបុគ្គលNនជំhឿ

និងដឹង¬ ឥរិyបថះវ+នJងសង្គម ទទួលយក។ -រ{ំ¼ពីមិត្តភក្តិ ½ុមx¨រ និង
សហគមន៍ សំJន់Jំងស់ក្នុង-រប&្កើតឱ-សឲ្យបុគ្គល
៥. Zចក្តីសន្និpqន និង

ស់ប្តូរឥរិyបថ។

រៀនសូន

-រអនុវត្តយុទ្ធ©-រផ្សព្វផaយពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថម°កម្ពុ$

ទទួល+នលទ្ធផល$

ទី{ប់ចិត្ត ក្នុងចំ,មអ្នកចូលរួម$Lល< !ះបីមិនtន់+នបjôញច?ស់នូវ-រ

ស់ប្តូរ

ឥរិyបថលក្តី។ CFC +នជួយប&្កើន-រយល់ដឹង និង-រយកចិត្តទុកâក់របស់N\ និង
អ្នកÀើល7កុNរ°មូលâãន អំពី-រផ្តល់ÄÅរបÜ្ថមលមិនសូវ9ើញNនពីមុនមក ើយ
$លទ្ធផល ពួក¤ក៏+នយល់ដឹង និងទទួលយកនូវរhះ ើយXគើន+នអនុវត្ត\ម
ឥរិyបថល¤+នT©ំ។ លទ្ធផលhះបjôញ¬ CFC Nន.សិទ្ធXពក្នុង-រជួយ§g
ឥរិyបថរបស់.$ពលរដ្ឋLល< ពីដំក់-ល មុនគិតគូរ Íដំក់-ល កំពុងគិតគូរ,
8ៀមÝៀបចំ និង សកម្មXព ។
!ះNនលទ្ធផលដូចJងYើក្តី ក៏គhង CFC ពុំtន់បjôញច?ស់V¬ Äចជួយឲ្យ
.$ជនLល<រកa+នឥរិyបថដូច+នT©ំ។ -រទទួលអនុវត្តឥរិyបថដូច+នT©ំ
°Äចg.¨ល ើយគhងhះស្ថិតក្នុង-រកល្បង°ើយ Wយរ½ុម.$ពល
រដ្ឋLល<ជួបនូវបô-រចំយលគhងមិន+នកំណត់

ទុកមុនក្នុង-រទិញ=ឿងផ្សំ,

-រយល់ខុសខ្លះៗ និងចំណុចខ្វះJត-រអនុវត្តគhង។ .សិនOើNនកិច្ច.ឹងgងWះយ
បô.ឈមJងYើ គhងhះគួរÄចកំណត់+ននូវវិធីល្អបំផុតស¹ប់ជំរុញឲ្យN\ និង
អ្នក7tំកុNរអនុវត្តនូវឥរិyបថដូច+ន®្នើើង©;លJងមុខ។
-រសិកahះបjôញនូវ-រÝៀនសូ+នមួយចំនួន

ើម្បី§លំអ-រអនុវត្តគhង°

ដំក់-លប©%ប់Vៀត៖

•

ព័ត៌Nនលំអិតក្នុងរមួយចំនួន ដូច$ =ឿងផ្សំ, ព័ត៌Nនអំពី½ុមÄÅរ និងLល
គំនិត~-រSើសÝីស=ឿងផ្សំ, ប&្ចកVសក្នុង-រចម្អិនបបរឲ្យJប់ល្អ ឬ បôគួរបង់
=ឿងVសÍក្នុងបបរឬក៏អត់, គឺវNនប3ក់ច?ស់ ើម្បីåៀសºង-រយល់Kទ្បំក្នុង
ចំ,មN\NនកូនÄយុÆមពីរ23ំ ល$Lល<~គhង CFC ។

•

កុNរÅក់មិនសូវចូលចិត្តហូប

បបរJប់xប់=ឿងលមិនNនបង់=ឿងVសបÜ្ថម

ើយ។ តុhះ គួរNនចុងÄជីពចូលរួមជួយ§លំអរូបមន្តចម្អិនបបរJប់xប់=ឿង
ើម្បីប&្កើនរស$តិ និង§ស¨លកំÅប់។
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•

គួរNន-រ+៉ន់|នពីចំយ្សងៗYើ-រចម្អិនបបរJប់xប់=ឿង និង-រºយត»្លពី
ផលប៉ះÿល់របស់º ÍYើ®ដ្ឋកិច្ចx¨រ។

•

គួរDàកថវិ-Íជួយឲ្យNនi្វើពិពណ៌សុខXពកុNរើន7មVៀត Cះº$ឱ-ស
ដ៏កស¹ប់ឲ្យអ្នកភូមិ+នទទួលព័ត៌Nនពី-រ7tំសុខXព

+ន9ើញ-របjôញ

$ក់្តងនូវររបស់ CFC និង+នអ្នកចូលរួមដuVៀតជួយYើកទឹកចិត្ត និងជំរុញឲ្យ
អនុវត្ត\ម-រT©ំ។

•

½ុម¼¼ង់សុខXពភូមិ (VHSG) គួរទទួល+ន-របណ្ណុះប្ខលបÜ្ថមពីកម្មវិធីផ្តល់
ÄÅរបÜ្ថម ពីCះ½ុមhះNន-រ

ស់ប្តូរសNជិកញឹក]ប់។ ម៉ងVៀត VHSG ក៏

គួរទទួល+នឱ-សÝៀនសូពី{3ÍវិញÍមក \មរយៈកម្មវីធី

ស់ប្តូរចំbះដឹង ឬ

ទស្សនកិច្ចសិកa°តំបន់ដuVៀត។

•

កម្មវិធីtក់ទងនឹងផលិតកម្មÄÅរ\មផ្ទះ និងសន្តិសុខ®្បៀង គួរNនអនុវត្តើន7ម
Vៀត°\មសហគមន៍©©។
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ចំ=យ)iរណៈើ
7កម្ពុ9៖

រអប់រំស,ប់Pប់0

រវិ3គពីទំហំអត្ថ}ជន៍១

WយបណEិត តុង គឹមស៊ុន និង  សុខ&ង២

១. Zចក្តី\្តើម
កម្ពុ$សច+ន-រអភិវឌ្ឍ®ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចគួរឲ្យកត់សNល់ក្នុង ២០23ំកន្លងមក
hះ។ ផលិតផលក្នុងrុកសរុប (ផសស) :ើន\មអÖ.0ំ23ំ ៧,៨% \ំងពី23ំ១៩៩៤ មក
Yើក_ងក្នុង23ំ២០០៩ លNនឹម ០,១% Wយរមូលតុចំបង~-រផ្ទុះវិបត្តិ
®ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសកល។ $លទ្ធផល ផសស ក្នុងN3ក់ :ើនជិតមួយ$បី ពីឹម ២១០ដុរ
(Ó្លLល23ំ២០០០) °23ំ១៩៩៤ ដល់ ៥៩០ដុរ °23ំ២០១១។ ក្នុង;ល$មួយ{3 -រ
អប់រំ និង-រ7tំសុខXព ល$មូលâãនxឹះ~-រអភិវឌ្ឍ ក៏+នរីកលូតស់ើនរ។
កម្ពុ$®្ទើរសច+ននូវLល<~-រអប់រំកិតបឋម$សកល ëលគឺ អÖចុះ|ះ
ចូលÝៀន°កិតបឋមសិកa Nនដល់ ៩៦% °23ំ២០១០ ើយ អÖបញ្ចប់-រសិកa°
កិតបឋមសិកaNនដល់ ៨៧% °23ំ២០១១។ -រសិកaºយត»្លក្នុង;លថ្មីៗបំផុត +ន
ប3ក¬
់ ®ដ្ចកិច្ចកម្ពុ$Nនលក្ខណៈមួយចំនួនជួយ¼¼ង់ដល់.$ជន½ី½ (Roth and Lun
(forthcoming); Tong (2012); McKinley 2010)។
LលនM+យរ;ើពន្ធ

ើរតួ©ទីសំJន់ស់ក្នុង-រសច+នGគជ័យtំង

hះ។ Wយរ LលនM+យរ;ើពន្ធ xបដណ្ណប់Yើ}្នក្សងៗ$ើន~ចំយ
mរណៈ អត្ថបទhះ>0ត$សំJន់Yើ}្នកមួយប៉ុ,ះ ëលគឺ ចំយYើវិស័យអប់រំ។
-រសិកahះ Nនគូសប3ក់$សំJន់ពីXពខុស{3 °ក្នុងចំយ}្នកអប់រំ Í\មតំបន់
កូឡូសុី កិត~-រអប់រំ និង½ុមចំណóល្សងៗ។ លទ្ធផលសិកa9ើញ$ក់្តង នឹងផ្តល់
$.Mជន៍ស¹ប់tំងNsស់ជំនួយ

និងរâãភិ+ល

ក្នុង-រ§ស¨លចំយ}្នកអប់រh
ំ ះ

ពីCះលទ្ធXពទទួល+ន®ºអប់រំស¹ប់xប់{3កំពុង-យ$

ÄទិXពចម្បង~-រអភិវឌ្ឍ

°កម្ពុ$ (CDRI, 2013)។

១

អត្ថបទhះ ដកrង់&ញពី-រសិកaវវស្ដីពី "-រºយត»្ល -រ.2ំងនឹងXព½ី½~Lល
នM+យរ;ើពន្ធ ° .Vសកម្ពុ$" ល$}្នកមួយ~គhងសិកa ៥ 23ំ ពី "-ររីកចើនរួម{3"
Wយទទួលហិរញ្ញប្បtន ពី ទីX3ក់jរ សហ.តិបត្តិ-រ អភិវឌ្ឍន៍អន្តរ$តិស៊ុយ៊ (Sida) ។ អ្នកនិពន្ធ
សូម7្លងអំណរគុណ ដល់ Sida និង CDRI ចំëះ-រ{ំ¼ដល់-រសិកahះ។

២

បណEិត តុង គឹមស៊ុន $អ្នកសបស¨លកម្មវិធី®ដ្ឋកិច្ច ÿណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហ.តិបត្តិ-រក្នុងតំបន់
ើយ  សុខ&ង $ជំនួយ-រវវ ~វិទន CDRI ។ អត្ថបទhះ ទទួល+ន-រចូលរួមផ្តល់
Mបល់ដ៏Nនត»្លពីoក Larry Strange, បណEិត Srinivasa Madhur, oកrី Jan Taylor និង
Susan Watkins និងអ្នកចូលរួមក្នុងសិ-វវពីរស+0ហ៍ម្តងរបស់ CDRI -លពីÓ្ងទី១៥
វិច្ឆិ- ២០១៣។
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អត្ថបទhះàក&ញ$}្នកដូចតÍ៖ }្នកទី២ ពិនិត្យើងវិញYើ-រសិកaពីមុនៗអំពី
LលនM+យរ;ើពន្ធ និងចំយ}្នកអប់រំ°កម្ពុ$។ }្នកទី៣ បកយទិន្នន័យ និង
វិធីr្ត~-រវិXគទំហំអត្ថ.Mជន៍។ }្នកទី៤ បjôញពីលទ្ធផល$ក់្ដង ើយ}្នកទី៥
បjôញនូវ-រសន្និâãន និង-រtញLលនM+យ។
២.

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

និង-រm©នូវ-រអភិវឌ្ឍNនមូលâãនធំទូយ.កបWយចីររXព"

(Montague,

2001)

+ន®្នើើងនូវ LលនM+យរ;ើពន្ធNនកម្មវិធីកំTទង់$ើនសំ< ព)ីកÂក់
ចំណóលក្នុងrុក

ប&្កើន-រßងàកចំយmរណៈÍឲ្យវិស័យសង្គមកិច្ច

Nន$Äទិ៍

វិស័យអប់រំ និងសុJភិ+ល និង§លំអ.សិទ្ធXពចំយmរណៈ$រួម។
ឯកររបស់ Montague ប3ក់¬ កំTទង់ÿណិជ្ជកម្ម Nន.សិទ្ធXព$ង¤
ស¹ប់-រ-ត់បន្ថយXព½ី½$រួម ក៏ដូច$-រ§ស¨លអÖប្តូរÂក់ ើម្ប ីជំរុញ-រ©ំ&ញ
ផលិតផលកសិកម្ម និង-រ-ត់បន្ថយXព½ី½°\មជនបទ។ កំTទង់LលនM+យ
រ;ើពន្ធ Åក់Nនផលប៉ះÿល់តិចតួចÍYើXព½ី½ និង-រßងàកÂក់ចំណóល Oើiៀប
នឹងLលនM+យ្សងៗVៀត ។ អ្នកនិពន្ធផ្តលMបល់
់
¬ ឥទ្ធិពល~កំTទង់Lល
នM+យរ;ើពន្ធ Äច.®ើរើង7មVៀត \ម-រ-ត់បន្ថយពន្ធ

%ល់ (direct taxes)

្សងៗ ល.មូលYើ.$ជន½ី½°កម្ពុ$។ អ្នកនិពន្ធក៏+នកត់សNល់រ¬ x¨រ
ធូរmរ©© ង¸ើÂស់®ºសុខXពmរណៈ និង-រអប់រ°មធ
ំ
្យមសិកa និងឧត្តមសិកa
+នើន$ងx¨រ½ី½។
oក Beresford et al. (2004) +នពិនិត្យy៉ងលំអិតើងវិញYើ LលនM+យ
រ;ើពន្ធព2
ី 3ំ១៩៩១-២០០២ °កម្ពុ$ ើម្បីផ្តលគ
់ ំនិតបÜ្ថមVៀតi្វើឲ្យLលនM+យ
-ន់អំ,យផលJំងើងដល់ជន½ី½។ ½ុមអ្នកនិពន្ធhះ+នសន្និâãន¬ ើម្បីសច
+នLល<កំbើន®ដ្ឋកិច្ច ៦-៧% WយNន-រßងàកÂក់ចំណóល.កបWយសមធម៌
ះ LលនM+យរ;ើពន្ធ គួរNនបីជំÅនដូចតÍ៖ -រព)ឹង-រ.មូលចំណóល -រ
Yើកកម្ពស់តNXព~.តិបត្តិ-រ.មល
ូ ពន្ធ និង-រប&្កើនចំយmរណៈក្នុង " វិស័យ
ÄទិXព" ដូច$ អប់រំ សុJភិ+ល កសិកម្ម និង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ Jenkin និង Klevchuk
(2006) +នពyមកំណត់ពីចំណុចBំងស្ទះសំJន់ៗ បង្កWយLលនM+យរ;ើពន្ធ
ពិ®សក្នុងវិស័យ$ÄទិXព

លi្វើឱ្យកំbើន®ដ្ឋកិចម
្ច ិនសូវអំ,យផលដល់ជន½ី½

sមtំង+ន®្នើនូវLលនM+យ§ស¨លមួយចំនួន ស¹ប់ជួយWះយឧបសគ្គtំង
ះ។ $រួម ពួក¤+នកត់សNល់¬ .Vសកម្ពុ$វ.ឈមមុខនឹងបôធព
ំ រី គឺ៖ .ព័ន្ធ
រដ្ឋ+លmរណៈទន់éaយ និងâãរច©សម្ព័ន្ធមិនxប់@ន់ និងNនគុណXពtប °Jង
Bជmនី។ ស¹ប់វិស័យអប់រំ ឧបសគ្គចម្បងៗÅក់9ើញNនក្នុង}្នក លទ្ធកម្ម, សមត្ថXព
បុគ្គល និងប័ន, âãរច©សម្ព័ន្ធ និងមi+យស¨ល-រjរ្សងៗ។
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ថ្មីៗhះVៀត ធ©{រពិភពoក (2011) +នºយត»្លYើទិដ្ឋXព្សងៗ~វិស័យអប់រំ
Nនtំង លទ្ធផលអនុវត្ត}ន-រយុទ្ធr្តវិស័យអប់រំ23ំ២០០៦-២០១០ផង ល}្អកYើ៖
លទ្ធXព+នចូលÝៀន គុណXព និងប័ន, រច©សម្ព័ន្ធ~ចំយYើ-រអប់រំ, បôtក់ទងនឹង
xបៀន និងOៀវត្សរ៍, ®ៀវសិកa, ចំយ

%ល់ខ្លួនYើ-រអប់រំ, និងចំយYើ-រអប់រំ

¬3ក់ឧត្តមសិកa។ រ+យ-រណ៍ះគូសប3ក់¬ កម្ពុ$NនXពរីកចើនើនក្នុង-រផ្តល់
លទ្ធXពឲ្យទទួល+ន®ºអប់រំកិតបឋម ប៉ុÜ្ត-រ§លំអគុណXពអប់រំ និង-រផ្តល់លទ្ធXព
ឲ្យទទួល+ន®ºអប់រំកិត្សងVៀត °$បô.ឈមដ៏ធំ។
៣. ទិន្នន័យ និង វិធី)្ត?វ@វ
៣.១. ទិន្នន័យ
-រសិកahះ}្អក$ចម្បងYើ ទិន្នន័យអ&្កតx¨រ ëលគឺអ&្កត®ដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុ$
(CSES) i្វើើងWយវិទន$តិស្ថិតិ ក្នុង23ំ២០០៤ ២០០៩ និង ២០១១។៣ អ&្កតhះ
តំងឲ្យទូtំង.Vស Wយអនុវត្តYើx¨រក្នុងtំង ២៤éត្ត/½ុង។

៣.២. -រវិXគទំហំអត្ថ.Mជន៍
-រវិXគទំហំអត្ថ.Mជន៍hះ ¤ង¸ើÂស់$ទូÍ\ំងពីទសវត្សរ៍១៩៦០ មក ើម្បី
ºយត»្លពីឥទ្ធិពល~-រßងàកចំយmរណៈÍYើតំបន់្សងៗ។ oក Gillespie
+នផ្តួច្តើមi្វើ-រសិកahះមុន¤ Wយ>0តសំJន់Yើ.Vស-â°23ំ១៩៦៥ និង
សហរដ្ឋÄÀរិក°23ំ១៩៦៦។ វិធីr្តវិXគទំហំអត្ថ.Mជន៍ (BIA) ¤+នប&្កើតើង$
សំJន់ើម្បីគួបផ្សំ ចំយmរណៈសរុប~®ºmរណៈនីមួយៗ $មួយនឹងព័ត៌Nនស្តីពី
អ្នក¸ើÂស់ ើម្បីបjôញនូវរូបXពស្តីពី -រßងàកអត្ថ.Mជន៍~ចំយរâãភិ+ល និង
លក្ខណៈរីកចើនរបស់º។ គុណវិបត្តិមួយ~-រ¸ើÂស់ BIA គឺចំយរâãភិ+លYើ®º
mរណៈក្នុង.Vសមួយចំនួន មិនNនផ្តល់ដល់-រ¸ើÂស់$mរណៈះV។ ើម្បី
បំ;ញចំណុចខ្វះJតhះ Araar និង Duclos (2009, 2013) +នT©ំពី វិធីr្តថ្មីមួយ
ស¹ប់+៉ន់|នពីទំហំអត្ថ.Mជន៍ Wយមិនតវឱ្យដឹងព័ត៌NនដូចJងYើhះV។
៣

វិទន$តិស្ថិតិ +នចុះអ&្កតx¨រតំងទូtំង.Vស (ëលគឺ អ&្កត®ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច
កម្ពុ$) $ើនYើក \ំងពី2១៩៩៣/៩៤
3ំ
មក។ \មព័ត៌Nនទទួល+ន ទិន្នន័យអ&្កតលÄច
្វងរកមក¸ើ$mរណៈ+ន គឺNន ទិន្នន័យ23ំ ១៩៩៣/៩៤, ១៩៩៧, ១៩៩៩, ២០០៤,
២០០៧, ២០០៨, ២០០៩, ២០១០ និង ២០១១ ក្នុងhះ Nនទិន្នន័យអ&្កត0ប់ពី23ំ២០០៤ មក
ប៉ុ,ះ ល}្អកYើ½បខ័ណEយកសំកឹមវ (ឧtហរណ៍៖ ជំÝឿន.$ជនទូÍ) និងNន
គុណXពល្អ។ ½បខ័ណEសំក23ំ២០០៤, ២០០៧ និង២០០៨ }្អកYើជំÝឿន.$ជនទូÍ23ំ
១៩៩៨ ើយទិន្នន័យអ&្កតពីះ }្អកYើជំÝឿន.$ជនទូÍ23ំ២០០៨។ អ&្កត23ំ២០០៤
និង ២០០៩ ¸ើÂស់សំក ៧២០ភូមិ និង១២.០០០x¨រ រីឯអ&្កត23ំ២០០៧, ២០០៨,
២០១០ និង ២០១១ ¸ើÿក់ក្ខល~ចំនួនភូមិសំក និង.$លមួយXគបី~ចំនួនx¨រ
សំកប៉ុ,ះ Oើiៀបនឹងចំនួនសំក23ំ២០០៤។ ភូមិសំកស¹ប់23ំ២០០៧ និង ២០០៨
គឺ$សំករង~23ំ២០០៤ ើយ ភូមិសំកស¹ប់23ំ២០១០ និង ២០១១ $សំករង~
23ំ២០០៩។ Wយមូលតុhះ ½ុមវវ¸ើÂស់ទិន្នន័យ23ំ២០០៤ និង ២០០៩ ប៉ុ,ះ
ប៉ុÜ្តើម្បីÄច-0ប់+នពី-រវិវត្តថ្មីៗបំផុតះ

ក៏Nន-របកយពីលទ្ធផលទទួល+នពីអ&្កត23ំ

២០១១ ផងរ។
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ដូចNនបjôញក្នុង រូបXព១

ចំយរâãភិ+លYើ-រផ្តល់®º ºអំ,យផល

ដល់ជន½ី½ .សិនOើ =្សÑងតំងឲ្យអត្ថ.Mជន៍tំងះ ºស្ថិត°JងYើប©%ត់
៤៥ដឺ។ .សិនOើ=្សÑងតំងឲ្យអត្ថ.Mជន៍tំងះ ស្ថិត°Æមប©%ត់ ៤៥ដឺ
និងJងYើ =្សÑង Lorenz ស¹ប់Âក់ចំណóល ឬចំយ¸ើÂស់ះ គឺ ចំយរបស់
រâãភិ+លÍYើ®ºmរណៈºNនXពរីកចើន។ ផ្ទុយÍវិញ ចំយរបស់រâãភិ+ល
Nនលក្ខណៈអន់ថយ .សិនOើ=្សÑងតំងឲ្យអត្ថ.Mជន៍tំងះ ºស្ថិត°JងÆម
=្សÑង Lorenz ។
រូបXព១៖ =្សÑងតំងឲ្យចំយរបស់រâãភិ+ល និង គំរូ¸ៀបiៀបពីរ
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.ភព៖ Davoodi et. al. (2003), pp. 14

៣.៣. -រវិXគទំហំអត្ថ.Mជន៍ទទួល+នពីឯក\បÜ្ថម
Wយរ-រ§លំអYើវិធីr្ត BIA ក្នុងប៉©
ុ |ន23ំកន្លងមកhះ វិធីr្តពីបុBណក៏
ទទួល-ររិះគន់¬

$ឧបករណ៍មិនល្អxប់@ន់V

ស¹ប់ºយត»្លYើ-រ

ស់ប្តូរLល

នM+យ (van de Walle 2003, Younger 2003)។ ើម្បីWះយបôhះ Lanjouw and
Ravallion (1999) និង Ajwad and Wodon (2001) +ន®្នើើងនូវ វិធីr្ដ$ក់្ដងថ្មៗ
ី ដូច$
ប&្ចកVស regression ស¹ប់ºស់.ងពីទំហំអត្ថ.Mជន៍ទទួល+នពីឯក\បÜ្ថម Wយ¸ើ
ទិន្នន័យ+នពីអ&្កត°ង់ចំណុចមួយ~;ល  y¬ -រវិXគទំហំអត្ថ.Mជន៍ទទួល
+នពីឯក\បÜ្ថម។

ក្នុង-រ+៉ន់|នពីទំហំអត្ថ.Mជន៍ទទួល+នពីឯក\បÜ្ថម -រសិកa

hះអនុវត្ត\មនីតិវិធី ល®្នើើងWយ Ajwad and Wodon (2001) WយរºNនកំណត់
និយមន័យច?ស់ស់Yើÿក្យសុខុNលXព។

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



៤. លទ្ធផលសិក%9ក់្តង
\Bង១ បjôញពីអÖ~-រចូលរួម និងចំTក~ចំយmរណៈ°ក្នុងកិតអប់រំ
tំង ៣ និង°ក្នុងx¨រលàក&ញ$ ៥ ½ុមបញ្ចXគចំណóល។ លទ្ធផលសិកaបjôញ¬
អÖចូលរួមក្នុងកិតអប់រំtំង៣ +ន:ើនV្បើង ក្នុងអំទ្បុង23ំសិកa២០០៤-២០១១ $ពិ®ស
°កិតមធ្យមសិកaបឋមភូមិ និងមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ។ ចំយmរណៈ°¬3ក់បឋម
សិកa NនចំTក®្មើ{3ក្នុងចំ,មx¨រtំងÂំ½ុមចំណóល។ ប៉ុÜ្តចំយ°¬3ក់មធ្យម
សិកaបឋមភូមិNនចំTកមិន®្មើ{3V។ ¤ស&្កត9ើញVៀត¬ ½ុមx¨រ½ី½បំផុត និង
½ុមx¨រធូរmរបំផុត

ទទួល+នអត្ថ.Mជន៍ខុស{3$Jំងពីចំយmរណៈ°¬3ក់

មធ្យមសិកaទុតិយភូមិ។ ភស្តុ\ងhះបjôញ¬ ½ុមx¨រធូរmរបំផុត ទទួល+នអត្ថ.Mជន៍
ពីចំយmរណៈYើ-រអប់រំកិតមធ្យមសិកaបឋមភូមិ និងមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ ើន
$ង½ុមx¨រ½ី½បំផុត។
\Bង១៖ អÖ~-រចូលរួម និងចំTក~ចំយmរណៈ (%)
2004

2009

2011

អÖ~-រ

ចំTក\ម

អÖ~-រ

ចំTក\ម

អÖ~-រ

ចំTក\ម

ចូលរួម

½ុមចំណóល

ចូលរួម

½ុមចំណóល

ចូលរួម

½ុមចំណóល

½ុមបញ្ចXគទី១

77

18

78

18

83

19

½ុមបញ្ចXគទី២

84

20

88

20

89

20

½ុមបញ្ចXគទី៣

86

20

88

21

90

20

½ុមបញ្ចXគទី៤

88

21

88

21

94

21

½ុមបញ្ចXគទី៥

90

21

90

21

88

20

សរុប

85

100

86

100

89

100

កិតបឋមសិកa

កិតមធ្យមសិកaបឋមភូមិ
½ុមបញ្ចXគទី១

51

13

61

15

64

15

½ុមបញ្ចXគទី២

71

19

76

19

81

19

½ុមបញ្ចXគទី៣

82

21

84

21

92

22

½ុមបញ្ចXគទី៤

87

23

86

22

93

21

½ុមបញ្ចXគទី៥

93

24

89

23

95

23

សរុប

77

100

79

100

85

100

កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ
½ុមបញ្ចXគទី១

2

2

7

5

10

5

½ុមបញ្ចXគទី២

7

7

15

10

19

9

½ុមបញ្ចXគទី៣

13

13

26

17

39

19

½ុមបញ្ចXគទី៤

22

22

41

27

59

28

½ុមបញ្ចXគទី៥

56

56

62

41

82

39

សរុប

20

100

30

100

42

100

.ភព៖ -រគណ©របស់អ្នកនិពន្ធ
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ើម្បីប3ក់Yើលទ្ធផលបjôញជូនក្នុង \Bង១ អ្នកវវ+នគូស=្សÑងតំង
ឲ្យ

ចំយmរណៈ°\មកិតអប់រំនីមួយៗ។

=្សÑងចំយYើ-រអប់រំ°កិត

បឋមសិកa ស្ថិត°ពីYើ=្សប©%ត់ ៤៥ដឺ លប3ក់¬ ចំយmរណៈ°កិត
បឋមសិកaºអំ,យផលដល់ជន½ី½។

ចំយmរណៈ°កិតមធ្យមសិកaបឋម

ភូមNន=
ិ
្សÑងស្ថិត°Æមប©%ត់ ៤៥ដឺ ប៉ុÜ្តស្ថិត°Yើ=្សÑង Lorenz curve ល
បjôញ¬ ºNនលក្ខណៈåឿនYឿន (ជួយជន½ី½ ើន$ងជនមិន½ី½)។ Wយ(ក =្ស
Ñងចំយmរណៈ°កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ ºរត់-ត់=្សÑង Lorenz curve
ដូ&្នះ ចំយmរណៈYើ®ºhះ មិនÄចសន្និâãន¬Nនលក្ខណៈåឿនYឿន ឬអន់ថយ
ះើយ។
រូបXព ២៖ =្សÑងតំងឲ្យចំយmរណៈYើវិស័យអប់រំក្នុង23ំ២០១១
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.ភព៖ CSES 2011

-រវិXគទំហំអត្ថ.Mជន៍ទទួល+នពីឯក\បÜ្ថម°ក្នុង\Bង២ បjôញ¬ x¨រ
°ក្នុង ៤½ុមបញ្ចXគJងtប ទទួល+នអត្ថ.Mជន៍ើន$ង x¨រក្នុង½ុមបញ្ចXគខ្ពស់
បំផុត OើសិនNនកំbើនចំយmរណៈ°កិតបឋមសិកa និងមធ្យមសិកaបឋមភូមិ។
ភស្តុ\ងhះបjôញ¬ កំbើនលទ្ធXពទទួល+ន-រអប់រំកិតបឋមសិកa និងមធ្យមសិកa
បឋមភូមិ ºអំ,យផលដល់ជន½ី½$ង Cះx¨រNនជីវXពធូរmរបំផុតXគើន ¤
Nនលទ្ធXព¸ើÂស់®º
 មូលâãនhះរួចចើយ។

ប៉ុÜ្ត.សិនOើចំយmរណៈ

°កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ:ើនV្បើង គឺx¨រក្នុងបី½ុមបញ្ចXគ°ក្ខល ទំនងទទួល
+ន.Mជន៍ើន$ង x¨រក្នុង½ុមបញ្ចXគtបបំផុត និងខ្ពស់បំផុត។

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



\Bង ២៖ អត្ថ.Mជន៍ទទួល+នពីឯក\បÜ្ថម
2004

2009

2011

½ុមបញ្ចXគទី១

0.93

1.28

1.17

½ុមបញ្ចXគទី២

1.27

1.30

1.23

½ុមបញ្ចXគទី៣

1.12

1.07

1.06

½ុមបញ្ចXគទី៤

1.03

0.86

1.03

½ុមបញ្ចXគទី៥

0.66

0.48

0.52

½ុមបញ្ចXគទី១

1.46

1.52

1.85

½ុមបញ្ចXគទី២

1.21

1.38

1.28

½ុមបញ្ចXគទី៣

1.01

0.95

1.00

½ុមបញ្ចXគទី៤

0.90

0.95

0.51

½ុមបញ្ចXគទី៥

0.42

0.21

0.36

½ុមបញ្ចXគទី១

0.66

1.09

0.89

½ុមបញ្ចXគទី២

0.73

1.09

1.00

½ុមបញ្ចXគទី៣

1.22

0.98

1.30

½ុមបញ្ចXគទី៤

1.39

1.14

0.96

½ុមបញ្ចXគទី៥

0.99

0.71

0.86

កិតបឋមសិកa

កិតមធ្យមសិកaបឋមភូមិ

កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ
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ស¹ប់-រßងàក\មតំបន់ \Bង៣ បjôញពីអÖសិស្សចូលÝៀន និងចំTក~
ចំយmរណៈក្នុង.ព័ន្ធអប់រ°\មតំ
ំ
បន់ភូមិr្តធំៗtំង ៥។ គួរកត់សNល់¬ អÖ
សិស្សចូលÝៀន°xឹះនអប់រំtំងបីកិតក្នុងBជmនីភ្នំ;ញ

Nនកិតខ្ពស់បំផុតក្នុង23ំ

២០០៤ rប;លលតំបន់ខ្ពង់Bប និងតំបន់ភNនអÖ
្នំ
សិស្សចូលÝៀនtបបំផុត។ !ះy៉ង
hះក្តី °23ំ២០១១ អÖសិស្សចូលÝៀន°បឋមសិកaរបស់រដ្ឋក្នុងBជmនីភ្នំ;ញ º
Nនកិតtបបំផុតវិញ ក្នុងចំ,មតំបន់ភូមិr្តtំង៥ ប៉ុÜ្តអÖសិស្សចូលÝៀន°កិត
មធ្យមសិកaបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ°Bជmនីភ្នំ;ញ °រកaលំâប់ខ្ពស់ដល ខណៈល
តំបន់ទh្លប និងតំបន់P្នរ NនអÖសិស្សចូលÝៀនកិតtបបំផុត។ -រßងàកថវិ-Í
\មតំបន់ភូមិr្តtំង៥ ពុំ+ន®្មើXព{3V Wយតំបន់P្នរÅក់ទទួល+នចំTកតូចបំផុត
ពីចំយmរណៈ°កិតបឋមសិកa និងមធ្យមសិកa °ក្នុងអំទ្បុង;លសិកahះ។
.សិនOើi្វើ-រវិXគÍ\មតំបន់ទី½ុង និងជនបទវិញ ¤9ើញ¬ អÖសិស្សចូលÝៀន
°xប់កិតអប់រ°
ំ តំបន់ទី½ុង ងខ្ពស់$ង°\មតំបន់ជនបទ។ ក្នុង-រßងàកថវិវិញ តំបន់ទី½ុងទទួល+ន ៣១% និង ៤១% ប៉ុ,ះ ~ចំយសរុប°កិតបឋមសិកa
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និងមធ្យមសិកaបឋមភូមិ ក្នុង23ំ២០១១។ ផ្ទុយÍវិញ តំបន់ទី½ុងទទួល+នរហូតដល់ ៦១% ~
ចំយmរណៈ°កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ រីឯតំបន់ជនបទទទួល+នឹម ៣៩%។
\Bង៣៖ អÖសិស្សចូលÝៀន និង-រßងàកចំយmរណៈ\មតំបន់ភូមិr្ត (%)
2004

2009

2011

អÖសិស្ស
ចូលÝៀន

-រßងàក
\មតំបន់

អÖសិស្ស
ចូលÝៀន

-រßងàក
\មតំបន់

អÖសិស្ស
ចូលÝៀន

-រßងàក
\មតំបន់

ភ្នំ;ញ

90

6

88

6

85

13

តំបន់ºលទំ©ប

86

43

88

42

90

37

ទh្លប

84

32

86

33

90

31

តំបន់P្នរ

87

8

87

8

92

7

ខ្ពង់Bប និងតំបន់ភ្នំ

80

10

81

12

86

13

ទី½ុង

87

20

88

15

90

31

ជនបទ

85

80

86

85

88

69

សរុប

85

100

86

100

89

100

ភ្នំ;ញ

93

16

90

11

91

22

តំបន់ºលទំ©ប

77

41

79

41

87

38

ទh្លប

72

27

77

32

79

25

តំបន់P្នរ

79

9

83

8

88

7

ខ្ពង់Bប និងតំបន់ភ្នំ

67

7

74

9

80

10

ទី½ុង

88

37

87

24

89

41

ជនបទ

71

63

77

76

83

59

សរុប

77

100

79

100

85

100

ភ្នំ;ញ

58

33

63

22

73

40

តំបន់ºលទំ©ប

15

29

29

38

34

26

ទh្លប

14

23

24

27

30

20

តំបន់P្នរ

26

12

33

8

29

5

ខ្ពង់Bប និងតំបន់ភ្នំ

11

5

20

6

37

9

ទី½ុង

45

63

55

40

60

61

ជនបទ

11

37

23

60

28

39

សរុប

20

100

30

100

42

100

កិតបឋមសិកa

កិតមធ្យមសិកaបឋមភូមិ

កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ
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៥. Zចក្តីសន្និpqន និង|លន}យ~ក់ព័ន្ធ
-រវិXគទំហំអត្ថ.Mជន៍បjôញ¬

ចំយmរណៈYើ®ºអប់រំ°កម្ពុ$Nន

លក្ខណៈជួយដល់ជន½ី½°កិតបឋមសិកa

និងNនលក្ខណៈåឿនYឿន°កិតមធ្យម

សិកaបឋមសិកa ប៉ុÜ្តចំយ°កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ គឺមិនtន់Äចសន្និâãន+នV។
x¨រ½ី½Åក់ទទួល+នអត្ថ.Mជន៍ើន$ងពី -រព)ីកចំយmរណៈ°កិត
បឋមសិកa និងមធ្យមសិកaបឋមភូមិ Oើiៀបនឹង½ុមx¨រធូរmរបំផុត។ -រព)ីកចំយ
mរណៈ°កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ

Äចផ្តល់អត្ថ.Mជន៍ដល់x¨រNនចំណóល

មធ្យម ើន$ង x¨រ½ី½បំផុត និងx¨រធូរmរបំផុត។ -រសិកahះក៏បjôញនូវXពខុស
{3Jំង~ចំយmរណៈYើ®ºអប់រំ°\មតំបន់©© $ពិ®សរºងតំបន់ទី½ុង និង
តំបន់ជនបទ ស¹ប់កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិ។
ជើសLលនM+យ$ើនÄចtញយក+នពី

លទ្ធផលសិកahះ។

-រßង

àក$ថ្មីនូវថវិ-លNនប់°ក្នុងវិស័យអប់រំកិតមធ្យមសិកaបឋមភូមិ និងមធ្យមសិកa
ទុតិយភូមិ ក៏Äច$ជើសLលនM+យជួយ¼¼ង់ដល់ជន½ី½មួយរ។ ើយ.សិនOើ
Nន-រព)ីកចំយYើវិស័យអប់រំះ គួរßងàកថវិ-ឲ្យ+នើន7មVៀតស¹ប់កិត
បឋមសិកa និងមធ្យមសិកaបឋមភូមិ។ ស¹ប់កិតមធ្យមសិកaទុតិយភូមិវិញ ចំយរបស់
រâãភិ+លគួរßងàក$ថ្មីWយផ្តល់ថវិ-ើន$ងមុនÍឲ្យតំបន់ជនបទ។

.-រhះÄច

សចÍ+ន \ម-រប&្កើនឱ-សទទួល+ន-រអប់រំ កម្មវិធីជួយ¼¼ង}្ន
់ កÄÅរ ឬÂក់
ឧបត្ថម.
្ភ 0ំ=ស¹ប់សិស្សមកពីតំបន់âច់ryល។
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ រច©សម្ព័ន្ធអប់រំ°កម្ពុ$
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ឥតគិតÓ្ល

ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ លក្ខណៈåឿនYឿន~ចំយmរណៈYើវិស័យអប់រំ °23ំ២០០៤
និង២០០៩

 

.8
.6
.4



0

.2

1
 

.8
.6
.4
.2



0
0

.2

.4
+
o

.6

.8

1

0

.2

.4

.6

+

 
o

, "45

Lorenz Curve

, "45

-./0.1

-.020.1 /0 0.

-./0.1

-.020.1 34. 0.



   !"#$%& '((*

1

   !"#$%& '(()

-.020.1 34. 0.

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

.8
 
Lorenz Curve
-.020.1 /0 0.

1

-៦-

hទិ3ព|លន}យAើម្បី
ប្កើនទិន្នផល និងផលូវ7កម្ពុ9
WយបណEិត ង វុទ្ធី និង Ben Flower១

១. Zចក្តី\្តើម
លទ្ធផលក្នុងវិស័យកសិកម្ម°កម្ពុ$+នល្អ.®ើរV្បើងគួរឲ្យកត់សំ{ល់ ក្នុងពីរទសវត្សរ៍
ចុងÆយhះ។ ទិន្នផលrូវ:ើនV្បើងមួយ$ពីរ ពី ១៣៦០គីទ្បូមក្នុងមួយហិក\ក្នុង23ំ
១៩៩០ ដល់ ៣១០០គីទ្បូមក្នុងមួយហិក\ក្នុង23ំ២០១២ (NIS 2008; MAFF 2013), ល
©ំឲ្យផលrូវ:ើនើងy៉ងJំង i្វើឲ្យNនអតិÝកrូវV្បើងរហូតដល់ ៤.៧នðនក្នុង23ំ
២០១២ (MAFF 2013)។ អ្នកប&្កើតLលនM+យ +នជំរុញឲ្យ¸ើÂស់វិធីr្តNនពីរ
មុខs¨ញ ើម្បីg-យកម្ពុ$Í$.Vស©ំ&ញrូវធំបំផុតលំâប់ទី៣ °Yើពិភពoក
°23ំ២០១៥ \ម-រប&្កើនផលិតXពនិងទិន្នផល $ពិ®សចំëះកសិâãនតូចៗ\មx¨រ
និង-រ

ស់ប្តូរផលិតផលÍ$ផលិតផលNនត»្លខ្ពស់ស¹ប់លក់។

យុទ្ធr្តចតុÑណ

របស់.Vសកម្ពុ$ដំក់-លទី៣ 23ំ២០១៤-១៨ +នប3ក់$ថ្មីពីLល<របស់រâãភិ+ល
ើម្បី©ំ&ញអង្ករឲ្យ+ន ១នðនក្នុងមួយ23ំ 0ប់ពី23ំ២០១៥ (RGC 2013)។ ប៉ុÜ្ត°Nន
លទ្ធXពើនស់ើម្បីYើកស្ទួយវិស័យhះ ល°យឺតy៉វ$ងផលិតករចម្បងៗក្នុងតំបន់
ëលគឺ Ó និង ៀតម (CDRI 2013)។ អត្ថបទhះបjôញពីបô°®សសល់ើម្បីអភិវឌ្ឍ
វិស័យrូវ°កម្ពុ$ និងផ្តល់Mបល់ពីLលនM+យើម្បីបំ+ត់ឧបសគ្គtំងះ។
២. ចំ=យខ្ពស់ើiតុចូលកសិកម្ម
ដូច.VសឯVៀតក្នុងតំបន់រ Âក់ចំbញរបស់កសិករតូច\ច°កម្ពុ$+នថយចុះ
Wយរ{ត់Nនចំយផលិតកម្មy៉ងើន ក្នុងhះ ជីNនចំTកy៉ងធំក្នុងចំយសរុប
ដល់.$ល ២៣% °រដូវវសa និង ៣៧% °រដូវÂំង (Chhim et al. 2013) លrៀង
{3នឹង.VសជិតJងគឺ

ៀតម និងទ?វ (ពុំÄចរក+នព័ត៌Nនថ្មីអំពី.VសÓV)។ ម៉ង

Vៀត mតុចូលNនគុណXពtប ®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម°អន់ថយ និងឥណtន
Nនត»្លខ្ពស់ ក៏+នបង្កឧបសគ្គដល់-រអភិវឌ្ឍវិស័យrូវរ។
ទីផaរជីពិតនNន-រÝៀបចំy៉ងល្អ°កិតមូលâãនក្តី
ខ្វះJត$ើនល+នBBំងដល់កំbើនទិន្នផល។
កិច{|
្ច ន.សិទ្ធXពលអនុវត្តYើជី©ំចូល។
្កត់-រ©ំចូលផលិតផលÆមស្តង់âរ
ផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណ©ំចូល©បច្ចុប្បន្ន

ប៉ុÜ្ត9ើញNនចំណុច

បô$ើនផុស&ញពី

នីតិវិធីអធិ-រ

.ព័ន្ធកំពុងអនុវត្តសព្វÓ្ងមិនxប់@ន់ើម្បីទប់

និងផលិតផល§្លង-យក្នុងទីផaរកម្ពុ$។

.ព័ន្ធ

+នប&្កើតឱ-សស¹ប់ឲ្យពួកម6្តីអ្នក&ញលិខិតអនុ្ញត

ទទួល+នផល.Mជន៍\ម-រtរយក

"Âក់ក5ផ
 ្លូវ-រ"

លi្វើឲ្យខូចដល់Xព

តស្អំ~.ព័ន្ធ (IFDC2010; Theng 2012)។
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វិmន-ររឹតបន្តឹងYើបរិNណជីÄច©ំចូលWយrបច?ប់មកក្នុង.Vសកម្ពុ$ កំណត់
Wយ½សួងកសិកម្ម រុ-.Nញ់ និងhទ ©;លបច្ចុប្បន្នឹម ៣០.០០០ðនក្នុងមួយ23ំក្នុង
មួយÄ$Qប័ណ្ណ +នâក់កំហិតy៉ងJំងÍYើ}្នកផ្គត់ផ្គង់~ទីផaរជី°កម្ពុ$។ កូ\©ំចូល
+នBំងស្ទះដល់®ដ្ឋកិច្ចNâãន និងជំរុញÿណិជ្ជកម្មឆ្លង-ត់sំន$មួយ.Vស ៀតម
និងÓ $លក្ខណៈផ្លូវ-រ និង{|ន-រ¨តពិនិត្យ ើយផលិតផល§្លង-យ និងផលិតផល
NនគុណXពtប ក៏ហូរចូលមក;ញទីផaរក្នុងrុក \មរយៈអ្នក©ំចូល និងឈ្មួញក្នុងrុក
(Theng 2012)។
ចំណុចខ្វះJត~ទីផaរជី°កម្ពុ$ គឺ$តុផលមួយVៀត~-រហូរចូលផលិតផល§្លង
-យ$ើនមកក្នុង=្សចjçក់ផ្គត់ផ្គង់។ ¤+៉ន់|ន¬ .$ល ១០% ~ជី+នយកមក¸ើ
ក្នុង-រâំដំំ°កម្ពុ$ $ជីNន-រយបន្លំ ឬជីមិនវនឹងមុខដំំ។ $Ýឿយៗ ¤យកជី
គុណXពtប ÍKកក្នុង+វNនកយីcជីគុណXពខ្ពស់។ ផលិតផលtំងhះជះឥទ្ធិពល
Ä½ក់ÍYើទិន្នផលrូវ និង+នប៉ះÿល់ដល់ជីវXពរស់°របស់កសិករតូច\ច ល+ន
Bយ-រណ៍ពី-រ+ត់បង់ចំណóលរហូតដល់

២៨៥-២៥០ដុរក្នុងមួយ23ំ

Wយរជីខ្វះ

គុណXព។
-ររីកចើនប&្ចកVសâំដុះrូវ ក៏+ត់បង់ឥទ្ធិពលអស់មួយកិតWយរលក្ខណៈ
~-រផ្គត់ផ្គង់ និងតវ-រ~ទីផaរ@ប់ពូជ i្វើឲ្យ@ប់ពូជNនគុណXពtប និងផ្តល់ទិនផល
្ន
tប។ ½សួងកសិកម្ម រុ-.N៉ញ់ និងhទ NនLលបំណងT©ំបញ្ចូលពូជrូវNន
ទិន្នផលខ្ពស់ ១០មុខ Íក្នុង=្សចjçក់ផ្គត់ផ្គង់ ប៉ុÜ្តកសិករ°ចូលចិត¸
្ត ើពូជrូវល{ត់
ល់ច?ស់¬ {ត់Äចâំដុះ និងលក់&ញ+ន។ Oើ!ះបី$កសិករ+នSើសយកពូជrូវ
NនគុណXពខ្ពស់ក្តី ក៏°Nនឧបសគ្គ$ើនJង}្នកផ្គត់ផ្គង់លវWះយ។ ©;ល
បច្ចុប្បន្ន -រផ្គត់ផ្គងពូ
់ ជrូវNនគុណXពខ្ពស់ Nនឹម.Nណ ២០% ~តវ-រប៉ុ,ះ
(CEFP 2011:2012)។
ចំណុចខ្វះJត~ទីផaរ@ប់ពូជនិងជី

+នYទ-ន់ធ្ងន់ធ្ងរVៀត

Wយរ®º

ផ្សព្វផaយ°អន់éaយ លBំងស្ទះដល់-រផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្មទំhើបÍដល់xប់
តំបន់ជនបទកម្ពុ$។ -រវវកសិកម្ម និង-រâំដុះ$ក់្តង©បច្ចុប្បន្ន ºមិនផaរX3ប{3
់
V។

ប័នវវ©©+នរក9ើញប&្ចកVសទំhើបៗ$ើនស¹ប់-រâំដុះrូវ°

កម្ពុ$ ប៉ុÜ្តប័នស¹ប់ÿំ©ំចំbះដឹងhះÍឲ្យ¬3ក់មូលâãនគឺពុំtន់Nនxប់@ន់V។
ពីចំយYើmតុចូលះ ឧបសគ្គធំមួយVៀតលBBំងវិនិMគរបស់កសិករÍ
Yើផលិតកម្មrូវ គឺឥណtនNនត»្លខ្ពស់។ កន្លងមកNនស្ញ

ស់ប្តូរខ្លះើយ°ក្នុងរច©

សម្ព័ន្ធ~ទីផaរឥណtនជនបទ Wយរxឹះនមី½ហិរញ្ញវត្ថុ (MFIs) +នង-ន់
2យ និង-ន់សកម្មJំងើង°ក្នុងតំបន់ជនបទ។ !ះ$y៉ងhះក្តី x¨រXគើន°
ទទួល+នឥណtនពីអ្នកចង-រÂក់ផ្លូវ-រដល (Kem 2012)។
មូលតុលអ្នកចង-រÂក់ផ្លូវ-រ °$.ភពសំJន់~ឥណtន°ជនបទ
!ះបីពួក¤យក-រÂក់ខ្ពស់ក្តី (៥% ក្នុងមួយ=) គឺWយរx¨រ½ី½jយÍtក់ទងខ្ចី
ពួក¤។ កម្ច
ី
ផ
 វូ្ល -រNនសកម្មXពរស់រ ក
ី និង0ក់ឫស$ប់Íក្នង
ុ ទំ©ក់ទន
ំ ងសង្គម។ x
¨ រ
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©©Äចរកº+នy៉ង2ប់រហ័ស °;លជួបនឹងវិបត្តi្វ
ិ ើឲ្យ+ត់បង់ធនmនហិរញ្ញវត្ថុ ើយ
លក្ខខណEកម្ចក
ី Ä
៏ ចÝៀបចំឲ្យ rបÍ\មតវ -រដ៏សគ
ុ្ម |ញរបស់x
¨ រjយរងñះ។ មង
៉
វិញVៀត MFIs ÄចBកក្នុង-រផ្តល់កម្ចីដល់កសិករ½ី½ Wយ¤គិត¬ NនÅនិភ័យខ្ពស់
;ក និងផ្តល់Âក់ចំbញតិច;ក។ x¨រ½ី½$ើនក៏ខ្វះJត¼ព្យស¹ប់âក់បsំ Cះ
ពួក¤ពុំNនដីធ្លី ឬពុំNនកម្មសិទិ្ធដី$ផ្លូវ-រ។ !ះបីx¨រះÄចបំ;ញ+ន\ម-រតវ
្សងៗស¹ប់កម្ចីពីប័នហិរញ្ញវត្ថុក្តី ក៏ÄÖ-រÂក់ខ្ពស់ដល់ ២,៥% ក្នុងមួយ= គឺ$បន្ទុក
y៉ងធំស¹ប់កសិករតូច\ច។
mតុចូលÓ្លខ្ពស់©ំឲ្យកសិករ
វិនិMគ

មិនសូវNនទឹកចិត្តក្នុង-រ¸ើÂស់ឥណtនស¹បi្វ
់ ើ

លi្វើឲ្យពួក¤°$ប់ផុងi្វើកសិកម្មßបចិញ្ចឹមëះ។

ើម្បីÄច+នលទ្ធផល

.®ើរបំផុត ឥណtនNន-រÂក់tប គួរNនគួបផ្សំWយ mតុចូលកសិកម្មNនគុណXពខ្ពស់
និងត»្លtប និងNន®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្មគុណXពខ្ពស់ជួយ¼¼ង់ផង។
៣.

រ¡កយកម្មសិទ្ធិដីធ្លី¢យ0£នសិទ្ធ3ព និងសមធម៌
កម្ព$
ុ NនអÖអវិសមXពដីធស
្លី ត
្ថិ ក្នង
ុ ចំ,មអÖខស
្ព ៗ
់ $ង¤កង
្នុ តំបន់ ើយ កសិករ

$ើនវរងñះWយរអសន្តិសុខក្នុង-រ-ន់-ប់ដី (SNEC 2007; Muller 2012)។
Nនឯករ$ើនប3ក់¬ -រßងàកដីធ្លីWយ®្មើXព និងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរឹងNំ គឺ$xឹះដ៏រឹង
Nំ~កំbើនស¹ប់xប់{3 (Lipton 2009)។ ដូ&្នះ បôជុំវិញសិទ្ធិ-ន់-ប់ដីធ្លី°កម្ពុ$គឺ$
ឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតលBBំងកំbើនផលិតកម្មrូវ

និង$ក\0ចម្បងល©ំឲ្យNនXព½ី½

(Muller 2012)។
ក្នុងកសិកម្ម¸ើពលកម្មើន ¤9ើញNនទំ©ក់ទំនងប
ពីCះកសិâãនតូចៗÄច¸ើÂស់កNំងពលកម្ម+នល្អ$ង

sសរºងទំហំដី នឹងផលិតXព
ដូ&្នះើយ¤ក៏ទទួល+ន

ទិន្នផលrូវខ្ពស់$ងកសិâãនធំៗ (Lipton 2009)។ ទំ©ក់ទំនងប

sសhះពិត$ឹមវ

ស¹ប់.Vសកម្ពុ$ (Ngo and Chan 2010)។ ប៉ុÜ្ត°\មតំបន់លNនអវិសមXពដីធ្លី
ខ្ពស់ ឧត្តមXព}្នកទិន្នផលhះពុំi្វើឲ្យx¨រNsស់ដីតច
ូ ៗNនអតិÝកrូវអង្ករះV Cះទំហំ
ដីតូចºមិនxប់@ន់ស¹ប់Wះយតវ-រចិញ្ចឹមëះរបស់x¨រកសិករផង

កុំ¬ើយ

ដល់Íសល់rូវស¹ប់លក់ដូរ។
©បច្ចុប្បន្ន ៥៥% ~x¨រ°ជនបទជួបកង្វះដីធ្លី ëលគឺ ១៥% {|នដីpះ និង
៤០% Nនដីតិច$ង ១ហិក\ (រូបXព ១)។ -រßងàក.®ើរបំផុតនូវដីកសិកម្ម º©ំឲ្យ
Nន-រ¸ើÂស់កNំងល្អបំផុត°ក្នុង®ដ្ឋកិច្ច~ជនបទកម្ពុ$ ើយ¤Äចសំ{ល់+ន\ម
លក្ខណៈលx¨រ©©Nនដីធ្លីxប់@ន់

ស¹ប់¸ើÂស់កNំងពលកម្មរបស់ខ្លួន.កប

Wយ.សិទ្ធិXព។
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រូបXព ១៖ កម្មសិទ្ធិដីធ្លីក្នុងវិស័យកសិកម្មចំëះx¨រជនបទ°កម្ពុ$
45
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{|នដី

ដីតិច$ង ១ហ.ត

២-៣ហ.ត

ើន$ង ៣ហ.ត

2010

2011

១-២ហ.ត

.ភព៖ CSES (2004-2011)

៤. ឧបសគ្គ9លក្ខណៈរចRសម្ពន័្ធទីផ%រូវអង្កររបស់កសិករតូចFច
ព័ត៌Nនទទួល+នមិន®្មើXព{3ក្នុងទីផaរrូវអង្ករ°កម្ពុ$
ដល់JងÆម~=្សចjçក់ប&្កើតត»្ល។

9ើញNន\ំងពីJងYើ

°¬3ក់មូលâãនកសិករតូច\ចពឹង}្អកy៉ងJំងÍ

Yើឈ្មួញក្ខលមក ពី.VសÓ និង ៀតម ើម្បីស¨លដល់សកម្មXពÿណិជ្ជកម្ម។
ឈ្មួញក្ខលtំងhះÄចកំណត់Ó្ល និងតវ-រផលិតផល$ក់ក់មួយ ើយ\មhះ
Äចប&្កើតÂក់ចំbញ+នy៉ងើនស¹ប់ខ្លួន¤ (Gergely et al. 2010; JICA 2012.
Chhim et al. 2013)។ រច©សម្ព័ន្ធទីផaរßបhះមិនគួរឲ្យចង់+នpះOើគិត ពី.សិទ្ធXព
និងសមធម៌។ កសិករNsស់ដីតូចៗលចូលរួមជំរុញកំbើន\ម-រប&្កើតអតិÝកrូវ ងលក់
ផលិតផល+ន¡ក$ងÓ្លទីផaរ

និងវ.ឈមនឹងតវ-រមិនច?ស់ស់ល-ត់បន្ថយ

tំងវិនិMគ និងផលិតXព។ ប៉ុÜ្តÿណិជ្ជករល្វងរកក5 (ដកយកត»្ល&ញពី=្សចjçក់
អង្ករWយ{|នចូលរួមអ្វីpះក្នុងផលិតXពអង្ករ) គឺ+នទទួលផល.Mជន៍ើន$ងកសិករ
និង+នi្វើឲ្យ:ើនចំយ.តិបត្តិ-រ°ក្នុងទីផaរrូវអង្ករ (\Bង ១)។
\Bង ១៖ =្សចjçក់ត»្លអង្ករ°រដូវវសa និងរដូវÂំង °éត្ត\§វ, =កុម្ភៈ ២០១២
តួអង្គក្នុង=្សចjçក់ត»្ល

Ó្ល°រដូវវសa-កិតបÜ្ថមត»្ល
(ដុរ/ðន)
USD

Ó្ល°កសិâãន

250

អ្នក.មូល\មភូមិ

%
100

9.1

Ó្ល°រដូវÂំង-កិតបÜ្ថមត»្ល
(ដុរ/ðន)
USD
193

3.6

100

6.6

3.4

ÿណិជ្ជករ\មភូមិ/មូលâãន

54.9

22

7.4

3.8

ÿណិជ្ជករក្នុងតំបន់

40.0

16

10.0

5.2

-

-

7.5

អ្នកកិនrូវ¬3ក់éត្ត

375

អ្នក©ំ&ញអង្ករ

-

-

14.5

ÿណិជ្ជករ ៀតម

-

-

262.5

.ភព៖ Chhim et al. 2013
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-

ើម្បីWះយXពខ្វះចះក្នុងទីផaរhះ កសិករតូច\ចវទទួលឲ្យ+នxប់@ន់
នូវព័ត៌NនទីផaរអំពÓ្ល
ី ផលដំំ
ផលិតផលរបស់ខ្លួន។

និងតវ-រ

ើម្បីÄចទទួលនូវÓ្លទីផaរឹមវស¹ប់

ជំÅន}្នកLលនM+យដ៏$ក់ក់មួយលÄចNន.Mជន៍

ដល់កសិករតូច\ច គឺ-រប&្កើតមូលâãនទិន្នន័យមួយ~Ó្លផលិតផលX3ប់នឹងគុណXព ល
Oើកឲ្យmរណជន¸ើÂស់+ន (JICA 2012)។ ើម្បីWះយឧបសគ្គ}្នករច©សម្ព័ន្ធ
រOៀបរបបប័នថ្មីៗមួយចំនួនលកំពុងអនុវត្តកល្បង°ក្នុងផលិតកម្មrូវអង្ករ

នឹងÄច

ជួយបំ+ត់Xពលំៀងមិនអំ,យផលដល់កសិករតូច\ច លកំពុង9ើញNន°ក្នុងទីផaរ
rូវអង្ករ។ យន្ត-រផុសថ្មីមួយលកំពុងtក់tញ-រយកចិត្តទុកâក់Jំង គឺ-រi្វើកសិកម្ម\ម
កិចសន
្ច
 ល¤ងយល់¬ ផ្តល់ផល.Mជន៍ឲ្យកសិករតូច\ច Cះºលុបបំ+ត់Xពមិន
ច?ស់ស់ÿក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចចរ0រ$មួយឈ្មួញrូវអង្ករ។
!ះ$Nនចំណុចល្អដូចJងYើក្តី -រi្វើកសិកម្ម\មកិច្ចសនមិន+នផ្តល់សិទ្ធិអំច
xប់@ន់ដល់កសិករតូច\ចV។

កសិករមិន+នចូលរួមពិñះMបល់°ក្នុង-រ\ក់ង

លក្ខខណE~កិច្ចសនV និងNនសិទ្ធិអំចមួយគត់ គឺយល់rប\មលក្ខខណEរបស់¤ ឬ
មិនចូលរួមក្នុងកិច្ចសនះ។ កសិករNនសិទ្ធិអំចតិចតួចក្នុង-រចរ0Ó្ល ឬកំណត់¬អ្វី$
"ផលិតផលNនគុណXពល្អ"

និងNន-រយល់Kឡំ$ញឹក]ប់Wយរលក្ខខណEស្មុគ

|ញ។ $លទ្ធផល កសិករ$ើន+ន0ក&ញពីគhងកិច្ចសនhះ Wយមិន9ើញNន
អត្ថ.Mជន៍អ្វីV្បើយ (Nou and Heng 2013)។ ចំណុចéaយ°ក្នុងរOៀបរបបi្វកសិ
ើ
កម្ម
\មកិចសន
្ច
សព្វÓ្ង គឺ$ក់្តងº$កិច្ចសនរºងកសិករN3ក់ៗ និងអ្នក¢៉-រធំៗ។
៥.

រ¤ៀតចូលក្នុងទីផ%រអង្ករពិភព¥ក
ើម្បី.កួត.Nងក្នុងទីផaរពិភពoក វកងទំនុកចិត្តកិតខ្ពស់ ើម្បីÄចបំ;ញ

+ន\មលក្ខខណEគុណXពនិងបរិNណរបស់អតិថិជន។

ប៉ុÜ្ត!ះបីNនអតិÝកអង្ករដល់$ង

៤.៧នðនក្នុង23ំ២០១២ ក្តី ក៏កម្ពុ$°មិនÄច+៉ន់ដឹង$មុនពី បរិNណផលិតផល
លNនគុណXពដូច{3ស¹ប់-រ©ំ&ញ។
ឧបសគ្គ°ក្នុង=្សចjçក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតអង្ករ លi្វើឲ្យផលិតផលNនគុណXពg.¨ល
+នBBំងអង្ករកម្ពុ$ក្នុង-រSៀតចូលÍក្នុងទីផaរសកល។ ប©%ប់ពី.មូលផលរួច ¤មិន+ន
សម្ងួត និងស្តុកrូវឲ្យ+នសមrបV i្វើឲ្យrូវNនសំbើមមិន®្មើ{3 និង/ឬNនសំbើម
ខ្ពស់ ើយ°;លកិនក៏+នើមអង្ករតិច (+នចុងអង្ករើន) (JICA 2012)។ ម៉ងVៀត
rូវពូជខុសៗ{3¤Äចâក់យចូល{3Æយ;ល.មូលផល លi្វើឲ្យខូចដល់គុណXព
ទូÍ~ផលិតផល (Chhim et al. 2013)។
©បច្ចុប្បន្ន សមត្ថXពផលិតអង្ករNនកិតtប។ êងN៉សុីនកិនrូវ°កម្ពុ$Äចកិន
+នឹម ២១%~អតិÝកrូវប៉ុ,ះ ក្នុងhះ ៧% កិនWយêងN៉សុីន¸ើÂស់ប&្ចក
VសទំhើបÄចផលិតអង្ករNនគុណXពស¹ប់©ំ&ញ (\Bង ២; Gergely et al. 2010)។
ដូ&្នះសមត្ថXពកិនវនធំៗÍមុខ

.សិនOើចង់សចLល<©ំ&ញអង្ករ

១ន

ðន ëលគឺ វប&្កើត ៩២ êងN៉សុីនកិនrូវJ3តមធ្យម និង ១៨êងN៉សុីនកិនJ3តធំ
7មVៀត។
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\Bង ២៖ សមត្ថXពêងN៉សុីនកិនrូវ°កម្ពុ$
.ìទêង

ចំនូនêង

N៉សុីនកិន

N៉សុីនកិន (ðនrូវ/ n៉ង)

J3តតូច

200

J3តមធ្យមExp

សមត្ថXព

ចំនួនn៉ងក្នុង សមត្ថXពកិន
មួយ23ំ

(ðនrូវ/23ំ) (ðនអង្ករ/23ំ)

1.5

2000

600000

372000

12

5

2000

120000

74400

8

10

2200

176000

109120

896000

555520

296000

183520

J3តធំExp
សរុប
êងN៉សុីនគុណXព
©ំ&ញ

សមត្ថXពកិន

Exp

21

សមត្ថXពកិន
(% ~អតិÝកrូវ)

7

សមត្ថXពកិន
Exp

(% ~អតិÝកrូវ)

.ភព៖ Gergely et al. (2010)
សំ{ល់៖ rូវYើស°23ំ២០១១ Nន ៤,៣៤នðន WយNនអÖÝីបើងវិញ$មធ្យម ៦២% (MAFF
2012)។ Exp = êងN៉សុីនកិនrូវ ផលិតអង្ករស¹ប់©ំ&ញ។

ត»្លខ្ពស់~mតុចូល

ស¹ប់êងN៉សុីនកិនrូវ

មិនសូវNនកNំង.កួត.Nងក្នុងទីផaរពិភពoក

©ំឲ្យផលិតផលកម្ពុ$NនÓ្លខ្ពស់

និង+ត់Âក់ចំណóលរបស់អ្នកកិនrូវ។

mតុផ្សំចម្បងៗ°ក្នុងបន្ទុកចំយកិនrូវ រួមNន ¬មពលអគ្គិសនី+នពីប្ខញ$តិNនÓ្ល
ខ្ពស់ និងមិនÄចទុកចិត្ត+ន និងឥណtនNនត»្លខ្ពស់ តំងឲ្យ ៣២% និង ២៨% ~បន្ទុក
ចំយសរុប។ ើម្បីបំ;ញ\មLល<©ំ&ញអង្ករ ១នðន°23ំ២០១៥ ះ êង
N៉សុីនកិនrូវកម្ពុ$វ-រទុន ៤៧០នដុរ ស¹ប់ទិញrូវ និង ២០០នដុរVៀត
ស¹ប់ទុនបង្វិល (Gergely et al. 2010: 58)។
°;លផលិតអង្ករ+នើយ °Nនឧបសគ្គ$ើនVៀត ើម្បីបI្ចញºÍទីផaរ
Nន$Äទិ៍ ចំយខ្ពស់Yើ-រដឹកជញ្ជូន\មផ្លូវLក (១៥ដុរ/ðន ពីêងN៉សុីនកិនrូវ
Íកំពង់}½ុងsះសីហនុ)

នីតិវិធី©ំ&ញស្មុគ|ញនិងNនត»្លខ្ពស់

និង-រtរយកÂក់

ក5ផ្លូវ-រ និងផ្លូវ-រើនßបy៉ងWយម6្តី©©។ Mង\មបទបញ្ញត្តិផ្លូវ-រ ក5
វបង់គឺ ១០ដុរ/ðន ប៉ុÜ្តក្នុង-រអនុវត្ត$ក់្តង °;លបូកtំងចំយផ្លូវ-រផង
តួYខV្បើងដល់ ២០ដុរ/ðន (Gergely et al. 2010)។
ក្នុងប៉ុ©|ន23ំចុងÆយ Nន-ររីកចើនគួរឱ្យកត់សំ{ល់°ក្នុងនីតិវិធ-រិ
ី yធិបÒយ្យ
tក់ទងនឹង-រ©ំ&ញ ដូច$ ®ºKក&ញចូលមួយ $ើម ល+ន-ត់បន្ថយគួរឲ្យកត់
សំ{ល់នូវÂក់ក5ផ្លូវ-រ និងÓ្ល្សងៗVៀត ¤tរយកពី½ុមហ៊ុន°;លដឹកអង្ករឆ្លង
-ត់.Vសនិងsំន។ !ះ$y៉ងhះក្តី កម្ពុ$វើរ.ង2យVៀតវិធីើម្ប\មtន់
ី
ស្តង់
âរ និងនីតិវិធីអន្តរ$តិស¹ប់-រ©ំ&ញអង្ករ។ Ó្ល®ºគយពិតÂកដសព្វÓ្ង ល®្មើនឹងពីរ
ដង~តួYខផ្លូវ-របjôញ¬ °Nន-រjរវi្វើ$ើនVៀតើម្បី-ត់បន្ថយចំយសរុប
Wយរអំ;ើពុករលួយក្នុងចំ,មប័ន¨តពិនិត្យ្សងៗ។
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៦. |លន}យRបច្ចុប្បន្ន និងអRគត
អត្ថបទhះ+នបjôញ¬

Nនចំណុចខ្វះJត$ើនក្នុងរច©សម្ព័ន្ធទីផaរtក់ទងនឹង

ផលិតកម្មrូវ ដូច$ ទីផaរmតុចូល ទីផaរឥណtន និងទីផaរrូវអង្ករ

%ល់ ល+ន-ត់

បន្ថយកំbើនវិនិMគ និងផលិតXព}្នកrូវអង្ករ។ ើម្បីបំ+ត់ឧបសគ្គបច្ចុប្បន្នក្នុង-រប&្កើន
ផលិតកម្មrូវ

និងWះយចំណុចខ្វះJត្សងៗ}្នកប័ន

និង½បខ័ណនM+យ
E

រâãភិ+លគួរអនុវត្តនូវជើសLលនM+យមួយចំនួនដូចតÍ៖
១. Yើកកម្ពស់សNហរណកម្ម\ម=្សឈរ \មរយៈ -រផ្តល់@ប់ពូជគុណXពល្អ -រផ្តល់®º
ផ្សព្វផaយប&្ចកVស -រផ្តល់ជីនិងឥណtន ើម្បីឲ្យផលិតផលNនគុណXព-ន់ល្អ
ស¹ប់-រ©ំ&ញ ើយលក់+នÓ្ល-ន់ខ្ពស់ចំbញដល់ផលិតករ។
២. Yើកកម្ពស់ចំណងtក់ទង\ម=្សក ក្នុងhះ អង្គ-រកសិករ និងគhងi្វើកសិកម្ម\មកិច្ច
សន Äចប&្កើនអំចតÓ្លរបស់កសិករ ផ្តល់អត្ថ.Mជន៍ស¹ប់កសិករតូច\ច½ី½
និងm©នូវស្ថិរXពtំង}្នកបរិNណ និង}្នកគុណXពផលិតផលស¹ប់-រ©ំ&ញ។
៣. ព)ឹង-រសបស¨លរºង½សួងនិងប័ន្សងៗ Wយi្វើឲ្យមញ្ញនូវនីតិវិធរដ្ឋ
ី +ល
ដូច$\ម-រប&្កើត®ºKក&ញចូលមួយ

$ើម

លនឹងYើកទឹកចិត្តឲ្យNន-រ

វិនិMគ-ន់ើនÍYើ-រ§X្នម្ហូបÄÅរ និង-រ©ំ&ញផលិតផល§X្ន។
៤. g-យÿណិជ្ជកម្មផ្លូវ-រ

ឲ្យÍ$ÿណិជ្ជកម្មផ្លូវ-រWយព)ឹងឧសaហកម្ម§X្ន

rូវអង្ករ \មរយៈ.ព័ន្ធជួយ¼¼ង់ហិរញ្ញវត្ថុ -រអភិវឌ្ឍន៍ដ្ឋរច©សម្ព័ន្ធ និង-រi្វើឲ្យNន
បរិy-ស-ន់អំ,យផលើងស¹ប់Äជីវកម្ម្សងៗ។
៥. §ស¨លLលនM+យxប់xងដីធ្លី ើម្បីឲ្យ.$ពលរដ្ឋ½ី½ កសិករតូច\ច និង
ជន$តិXគតិច©© ទទួល+នផល.Mជន៍Wយ

%ល់-ន់ើនើង។
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-៧-

ឧស%ហកម្មជី7កម្ពុ9ៈ
និR

រ បVWឈម និងឱ

ស

WយបណEិត ង វុទ្ធី និង éៀវ ភិរម្យ១

១. Zចក្តី\្តើម
កំbើនកសិកម្មNន$មធ្យម.$ល ៤,៦% ក្នុងអំឡុង23ំ១៩៩៤ ដល់ ២០១០ (NIS
2011)។ ផលិតកម្មកសិកម្ម:ើនើង$សំJន់Wយរ ទិន្នផលrូវល+ន:ើនើង$ង
មួយ$ពីរ ពី ១៣៦០គីឡូម/ហិក\ °23ំ១៩៩០ ដល់ ៣១០០គីឡូម°23ំ២០១២ (NIS
2008; MAFF 2013)។ -រ

ស់ប្តូរដ៏គួរឱ្យ0ប់Äរម្មណ៍hះ ប្ខល$ចម្បងមកពី កំbើន

-រ¸ើÂស់ជីគីមី -រ¸ើពូជrូវល្អៗ និង.ព័នmBr
្ធ
្ត-ន់.®ើរើង (Yu និង Fan
2009)។ -រផ្គត់ផ្គង់ជី:ើនើងy៉ង2ប់រហ័ស ើម្បP
ី ្លើយតបនឹងតវ-រâំដំ\
ំ មßប
.ពលវប្បកម្ម។ ឧtហរណ៍°23ំ២០០២ Nន-រ©ំចូលជី NPK .$ល ១៣៧.៨៧៧ðន
iៀបនឹង ៤៣៣.១២០ðន°23ំ២០១១ លបjôញពីកំbើនតវ-រដល់ ២១០% ក្នុងរយៈ
;ល១០23ំ។
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-រើងÓ្លជ+
ី នBBំងកសិករក្នុង-រ¸ើជឲ
ី ្យ

+នដូច -រT©ំ Wយកសិករ.Nណ ៧៩% Bយ-រណ៍¬ មូលតច
ុ ម្បង~-រ¸ើជីមិន
xប់@ន់ គឺបôហិរញ្ញវត្ថុ (Lim 2006)។ ម៉ងVៀត វត្តNនជីគុណXពអន់i្វើឱ្យកសិករ$ើន
+ត់ទំនុកចិតY
្ត ើទីផaរ ើយក៏ឈប់¸ើជ
ី ម្តង (Schamel and Hongen 2003)។ Wយរ
ជីើរតួ©ទីសំJន់ក្នុង-រYើកកម្ពសផលិ
់
តXពដំំនិងសន្តិសុខ®្បៀង ¤គួរពិនិត្យើងវិញ
អំពរី ច©សម្ព័ន្ធឧសaហកម្មជី និ©3-រ¸ើÂស់ជី ឧបសគ្គសំJន់ៗBBំងតវ-រនិង-រផ្គត់ផ្គង់
LលនM+យ និងបទប្បញ្ញត}
្តិ ្នកបរិន លជះឥទ្ធិពលÍYើទីផaរ និង-រ¸ើÂស់ជី
ក៏ដូច$ អន្ដBគមន៍្សងៗលÄចi្វើÍ+នើម្បី§លំអ។
២. រចRសម្ព័ន្ធឧស%ហកម្មជី
២.១. វ\រ
ពី23ំ១៩៧៩ ដល់ ១៩៩៣ រâãភិ+លទទួលខុសវYើ-រ©ំចូលនិងàក0យរ
mតុគីមីកសិកម្មXគើន $ពិ®ស ជីនិង¬3ស
ំ Nប់សត្វចT។ ក្នុងអំឡុង;ល ៀតម
-ន់-ប់ពី23ំ១៩៨០ ដល់ ១៩៨៩ Nន-រ©ំចូលជីពី.Vស ៀតម .Nណ ៣៥-៤០ÿន់
ðន/23ំ ។ ពី23ំ១៩៩៣ ដល់ ២០០០ ½ុមហ៊ុន Agricultural Inputs Company (AIC)
ល$½ុមហ៊ុនរដ្ឋស្ថិតÆម½សួងកសិកម្ម រុ-.Nញ់ និងhទ (MAFF) +ន©ំចូល

១ ÝៀបÝៀងWយបណEិត ង វុទ្ធី $អ្នកវវ និងសបស¨លកម្មវិធី និង éៀវ ភិរម្យ $អ្នកវ
វ ~វិទន CDRI។ អត្ថបទhះបjôញពីមុខjរឯករស¹ប់គhង "-រអភិវឌ្ឍឧសaហកម្ម
ជី°កម្ពុ$" ផ្តល់ហិរញ្ញប្បtនWយ IFPRI/USAID។ ទស្សនៈtំងlយ°ក្នុងអត្ថបទhះ គឺ$គំនិត
%ល់របស់អ្នកនិពន្ទ និងមិនន$ទស្សនៈរបស់ CDRI ឬ USAID V។ អ្នកនិពន្ទក៏+នទទួលល់
USAID និង CDRI ស¹ប់-រ{ំ¼រ បស់{ត់Yើ-រសិកahះ។
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និងàក0យជី.ìទ្សងៗចំនួន ១៣១.៤២៤ðន និង ¬3ំសNប់សត្វចT ៨៩.៣៥៣ðន
(ACI 2002)។ 0ប់ព23
ី ំ១៩៩៦ វិស័យឯកជន+នទទួលខុសវ$សំJន់Yើ-រ©ំចូលជី
ល$ទូÍ¤9ើញ¬ Nន.សទ
ិ X
្ធ ពល្អក្នុង-រផ្គត់ផ្គង់ជីអសិរីBង្គtំងចំëះបរិNណ .ìទ
Ó្ល និងលទ្ធXពÄចរកទិញ+ន (Young & Raab, 2000:14)។
២.២. និ©3-រ~-រផ្គត់ផ្គង់
-រផ្គត់ផ្គង់ជN
ី ននិ©3-រ:ើនើងy៉ងYឿនក្នុងប៉ុ©|ន23ំចុងÆយhះ

េâយរ

LលនM+យrូវ លសំ<ប&្កើនផលិតកម្មrូវ\ម-រi្វើ.ពលវប្បកម្ម (RGC 2010)។
LលនM+យrូវ ល0ប់អនុវត្ត\ំងពីÿក់ក្ខល23ំ២០១០ មក i្វើឱ្យកម្ពុ$វ©ំចូល
ជី:ើនមួយ$ពីរដល់ ៤៣៣.១២០ðន°23ំ២០១១។ ជី.ìទ្សងៗ+ន©ំចូលមក ក្នុង
ទង$ជី
់
!ល ឬជីNនយរmតុចិញ្ចឹមើនមុខ ដូច$ NP ឬ NPK។ អ្នកផ្គត់ផ្គងជី
់
ចម្បងៗមកកម្ពុ$ រួមNន .VសÓលNនចំTក ៣៥%~ជ©
ី ំចូលសរុប និង ៀតម
លNនដល់ ៦៥ % ើយÿណិជ្ជកម្ម$មួយ ៀតមរំពឹង¬នឹង:ើនើងក្នុងប៉ុ©|ន23ំJង
មុខhះVៀត (IFDC 2010)។
២.៣. តួ©ទីរâãភិ+ល
រâãភិ+លមិនNនLលនM+យផ្តល់ឧបត្ថម្ភធន
ច?ប់ផ្តល់នូវ-រYើកទឹកចិត្ត

Yើ-រផ្គត់ផ្គង់ជីះV

ើម្បី{ំ¼ដល់-រផ្គត់ផ្គង់mតុចូលកសិកម្ម

ប៉ុÜ្តNន

រួមtំងជីផងរ។

LលនM+យរâãភិ+លមួយចំនួនVៀត ដូច$LលនM+យrូវ (RGC 2010) $ើម
ក៏សំ<ជំរុញ-រផ្គត់ផ្គង់mតុចូលកសិកម្មផងរ \ម-រជួយស¨លនីតិវិធី©ំចូល rូវពូជ ជី
mតុចូលកសិកម្ម និង=ឿងច½ និងWយបន្តផ្តល់នូវ-រYើកទឹកចិត្តJងពន្ធ (ពន្ធអÖសូន្យ)
Yើ-រ©ំចូលវត្ថុmតុើម

និងបរិ-រ្សងៗ។

½សួងកសិកម្មលទទួលបន្ទុក¨តពិនិត្យ

-រ©ំចូលmតុចូលកសិកម្ម

+នxប់xងYើÿណិជ្ជកម្មជី

\ម-រផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណដល់xប់

½ុមហ៊ុន$ប់ÿក់ព័ន្ធ។
២.៤. រច©សម្ព័ន្ធឧសaហកម្មជី
°កម្ពុ$មិនNនêងច½ផលិតជីV

ប៉ុÜ្តNនêងច½យជីមួយក្នុងéតក្ខ
្ត
ល

ល+ន0ប់ដំbើរ-រ\ំងពីើម23ំ២០១៣។ ក្នុងដំក់-ល0ប់ដំbើរ-រដំបូង êងច½
hះÄចយជី NPK .Nណ ៣៥០.០០០ðនក្នុងមួយ23ំ ើយ°;លNនសមត្ថXព
;ញYញ Äចយ+ន.$ល ៥០០.០០០ðនក្នុងមួយ23ំ។ !ះ$y៉ងhះក្តី ¤+៉ន់
|ន¬ កម្ពុ$វ-រជី.$ល ៦១៧.០០០ðនក្នុងមួយ23ំ ស¹ប់ដីj ៤,១នហិក\។
ដូ&្នះ ផលិតកម្មក្នុងrុក°មិនtន់បំ;ញ+ន \មតវ-រទីផaរក្នុងrុកV។
រâãភិ+លមិនNនLលនM+យ{ំÿរនិយម លÅម£ត់-រ©ំចូល ើម្បី-រÿរ
ផលិតករក្នុងrុកះV។ ផ្ទុយÍវិញ រâãភិ+ល+នជួយជំរុញទីផaរ®រី Wយយកពន្ធ©ំចូល
NនអÖសូន្យYើ-រ©ំចូលmតុចូលកសិកម្ម។ ដូ&្នះ ផលិតករក្នុងrុក និងអ្នក©ំចូល ើរ
តួ©ទី®្មើ{3°ក្នុងទីផaរ®រី និង.កួត.Nង{3°xប់កិត~=្សចjçក់àក0យជី \ំងពី
ផលិតករ អ្នក©ំចូល និងអ្នកលក់Bយ°\មភូមិ។
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២.៥. អង្គXព©ំចូល
អ្នក©ំចូលសNFរៈកសិឧសaហកម្មគីមីtំងអស់

វចុះបញ្ជី°½សួងÿណិជ្ជកម្ម

ស¹ប់.តិបត្តិ-រÄជីវកម្ម និង-របង់ពន្ធ និងប©%ប់មក វចុះបញ្ជី°½សួងកសិកម្ម ើម្បី
+នÄ$Qប័ណ្ណ©ំចូលសNFរៈកសិឧសaហកម្មគីមី ដូច$ ជី និង¬3ំសNប់សត្វចT $ើម។
ដំbើរ-រផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណចំយ;លអស់ពី

្ល ºផ្លូវ-រ
ើយវបង់Ó®

៤-១២ស+0ហ៍

អស់ ១៥០ដុរ។ ើម្បីឱ្យដំbើរ-ររលូនល្អឆ្លង-ត់-រិyល័យtំង ៨ ~½សួងកសិកម្ម
លÿក់ព័ន្ធនឹង-រផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណ©ំចូល អ្នក©ំចូលXគើនង្វងរកអ្នកសបស¨ល
ើយNនរ+យ-រណ៍បjôញ¬ Nន-របង់Ó្ល®ºផ្លូវ-រ$ើនVៀត (IFDC 2010)។
½សួងកសិកម្មÄច§ស¨លចំនួនðនសុំ©ំចូលក្នុងÄ$Qប័ណ្ណ

លNនលក្ខណៈrៀង

{3នឹង.ព័ន្ធកូ\រ CះNន-រâក់កិតអតិបរNឹម ៣០.០០០ðនស¹ប់ផលិតផល
មួយមុខ ឬើនមុខ ក្នុងមួយÄ$Qប័ណ្ណ។ °23ំ២០០៩ Nន½ុមហ៊ុន©ំចូលជី+នចុះបញ្ជី
.$ល ២០½ុមហ៊ុន ប៉ុÜN
្ត ន ៦½ុមហ៊ុនប៉ុ,ះលសកម្ម$ង¤ (IFCD 2010)។
៣. បVW¦ទ§ង¨្នកត©ªវ

រ

៣.១. និ©3-រ~-រ¸ើÂស់
-រ¸ើÂស់ជី°រដូវវសaNននិ©3-រ:ើនើង$លំâប់ Yើក_ងក្នុង23ំ២០០៨
លNន-រmក់ចុះ និងក្នុង23ំ២០០៩ លº:ើនខ្ពស់បំផុតដល់ ២៦៧.៨៥០ðន។ -រ
mក់ចុះក្នុង23ំ២០០៨ ប្ខល&ញពី -រើងÓ្លជy
ី ៉ងគំហុក ើយ-រ¸ើÂស់ជីើនក្នុង
23ំ២០០៩

Äចប្ខល&ញពី-រmក់ចុះÓ្លជី

i្វើឱ្យកសិករÄចប&្កើន-រ¸ើÂស់+ន។

-រ¸ើÂស
 ់ជី°រដូវÂំងg.¨លពី ៧៥.០០០ðន ដល់ $ង ៨០.០០០ðនក្នុងមួយ23ំ
Yើក_ង°23ំ២០០៩ ល-រ¸ើÂស់សរុប+នmក់ចុះដល់.$ល ៦៥.០០០ðន។
$រួម -រ¸ើÂស់ជី+ន:ើនើងស¹ប់ដំx
ំ ប់មុខ ើយº:ើនយឺតៗក្នុងបី23ំចុងÆយ
hះ WយរជីើងÓ្លខ្ពស់។
រូបXព ១៖ និ©3-រក្នុង-រ¸ើÂស់ជី 23ំ២០០៧-២០១១ (ðន)
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.ភព៖ -រ+៉ន់|នរបស់អ្នកនិពន្ធWយ}្អកYើ CSES 2007-2011 (sampling weight applied)
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៣.២. -រ¸ើÂស់\មមុខដំំ
បរិNណជី¸ើÂស់ក្នុងមួយហិក\rូវÂំង(១៥០-២០០គ.ក/ហ.ត) និងបÜ្ល (២០០៣០០គ.ក/ហ.ត) Nនកិតខ្ពស់បំផុតក្នុងចំ,មមុខដំំtំងអស់ WយរrូវÂំង និង
បÜ្លផ្តល់Âក់ចំណóលy៉ង គួរឲ្យកត់សំ{ល់។ កសិករâំrូវវសa ¸ើជី.Nណ១០០គ.ក
ក្នុងមួយហិក\។ $ទូÍ-រ¸ើÂស់ជីក្នុងមួយហិក\Yើxប់មុខដំំ ºg.¨លÍ\ម
Ó្លជី។ ចំណុចhះបjôញ¬ Ó្លជី$ក\0កំណត់សំJន់~-រ¸ើÂស់ជី ើយប3ក{
់ ំ¼ដល់
លទ្ធផលរក9ើញក្នុងអ&្កតពីមុនលក្នុងះ កសិករ ៧៩%+នBយ-រណ៍¬ ពួក¤+ន-ត់
បន្ថយចំនួនជី¸ើÂស់ WយរជីើងÓ្ល(Lim 2006)។ គួរកត់សំ{ល់¬ rូវÂំងវ-រជី
ើន$ងrូវវសa ើយកសិករ.Nណ៩០% ¸ើÂស់ជី°រដូវÂំង។
៣.៣. ឧបសគ្គចម្បងៗប៉ះÿល់ដល់-រ¸ើÂស់ជី
បôÓ្លជី៖ Ó្លជី$ក\0មួយដ៏សំJន់លBBំងដល់-រ¸ើជីលNនចំTករហូតដល់
៣៧%~ចំយសរុបស¹ប់rូវÂំង និង ២១% ស¹ប់rូវវសa ឬ .$ល១៥% ~
ត»្លrូវ.មូលផល+ន (Chhun et al. 2013; Ovesen et al. 2012)។ °23ំ២០០៨ ជីអ៊ុយÝ៉
+នើងÓ្លy៉ងJំងដល់.$ល ៤០ដុរក្នុងមួយ+វ៥០គ.ក ល-លពី23ំ២០០៧ Ó្ល
១៨ដុរប៉ុ,ះ ចំTកឯជី DAP ើងÓ្លរហូតដល់ ៦០ដុរក្នុងមួយ+វ៥០គ.ក ល
-លពីមួយ23ំមុន Ó្លឹម ២៥ដុរ។ Ó្លើងខ្ពស់ដល់កំពូលßបhះ i្វើឲ្យជីxប់.ìទ
Ó្លហួសលទ្ធXព¸ើÂស់របស់កសិករតូច\ចXគើន

ើយÂក់ចំណóល+នពី-រ¸ើជីក៏

-យ$អវិជ្ជNន ។
-រទទួល+នឥណtន៖ \មធម្ម\កសិករងNនសល់Âក់ខ្លះ°ើមរដូវÂំង ទុក
ស¹ប់ទិញជីâក់ដំំរដូវÂំង។ ដូ&្នះ -រទិញជីស¹ប់rូវវសa Är័យ$សំJន់Yើ
ឥណtនលÄចរក+ន។ °តំបន់ជនបទXគើន សព្វÓ្ងNន®ºមី½ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុÜ្ត
កសិករ½ី½មិនNនលទ្ធXព¸ើÂស់®ºhះV (Kem 2012; Ovesen 2012)។ មី½ហិរញ្ញវត្ថុ
NនអÖ-រÂក់ពី ២,៥-៣%ក្នុងមួយ= ល$បន្ទុកដ៏ធ្ងនស¹
់
ប់កសិករតូច\ច។
-រm©គុណXព៖ -រវិXគរmតុចិញ្ចឹមបjôញ¬ ជី NP និង NPK Xគើនលលក់
°ទីផaរ NនគុណXពtបJំង$ង សន្ទស្សន៍គុណXពÄចទទួលយក+ន (IFDC 2010)។
មូលតុចម្បងគឺ ជីNនចូលÀêគឬ:ើតផ្សិត ជីNន¤ប៉ះÿល់i្វើឲ្យខូចគុណXព និងជី+ន
ប្តូរ&ញ

និងជំនួសWយជីគុណXពអន់យ{3$មួយជីNនគុណXពខ្ពស់។

-រអនុវត្តមិន

ល្អង9ើញNន$ទូÍមួយVៀតក្នុងវិស័យជី គឺ-រKកជីគុណXពអន់ Íក្នុង+វNនក
ស្ញជីគុណXពខ្ពស់ ើយលក់&ញ$ជីNនគុណXពខ្ពស់។ -រសិកaរបស់ CDRI °
éត្ត\§វបjôញ¬ កសិករ.Nណ ១០%+នទិញជីNនគុណXពtប ប្ខលឱ្យJតបង់
ទិន្នផលធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ ២៨៥-៣៥០ដុរក្នុងកសិករN3ក់(Theng 2012)។
®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVស៖ កសិករកម្ពុ$តិច©ក់ស់លយល់ដឹងពី-រ¸ើÂស់
ជីគីមីឲ្យNន.សិទ្ធិXព

ើយXគើន+នÝៀនសូ\មរយៈ®ºmរណៈផ្សព្វផaយ

ប&្ចកVសកសិកម្ម និងកម្មវិធីអង្គ-រមិននរâãភិ+ល និង\មរយៈទិន្នផលដំំ23ំមុនៗរបស់
ខ្លួន។ កសិករកម្ពុ$លមិន+នដឹងពី-រ¸ើÂស់ជីឱ្យ+នឹមវ និងមិនសូវ&ះអក្សរើម្បី
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Äនកស្ញYើ+វជី ពួក¤វJតបង់Âក់-ស និងâំដំមិ
ំ នសូវ+នផល។ កម្មវិធី
ផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្មNនថវិ-មិនxប់@ន់ +នបង្កនូវ កង្វះJតម6្តផ
ី ្សព្វផaយប&្ចក
VសលNន-របណ្ណុះប្ខលនិងបទពិpធន៍ និងជំនួយ{ំ¼ និង-រ្ទរប&្ចកវិទកសិកម្ម
មិនxប់@ន់។
សរុបមក ជីÓ្លខ្ពស់ ជីគុណXពអន់ ឥណtនNន-រÂក់ខ្ពស់ និង®ºផ្សព្វផaយប&្ចក
Vសមិនxប់@ន់ $ក្តី+រម្ភ និងក\0ចម្បងៗលBBំងកំbើនផលិតXពកសិកម្មរបស់កសិករ
½ី½មួយចំនួន°កម្ពុ$។ .ព័ន្ធmBr្តមិនxប់@ន់ និង កង្វះទឹកក៏បjក់ទឹកចិត្តកសិករ
្វងរកឥណtនមកទិញជីើម្បី§លំអ-រâំដុះរបស់ខ្លួនរ។
៤. បVW¦ទ§ង¨្នកផ្គត់ផ្គង់
៤.១. =្សចjçក់ផ្គត់ផ្គង់ជី
Kកទីផaរ៖ រច©សម្ព័ន្ធទីផaរNនÝៀបចំy៉ងល្អWយNនប្ខញអ្នក©ំចូល អ្នកàក
0យ/អ្នកលក់ដ\មé
ុំ
ត្ត និងអ្នកលក់Bយ\មéត្ត rក
ុ ភូម។
ិ ទីផa
 រhះ©ំមខ
ុ Wយវិសយ
័ ឯកជន
លi្វើ.តិបត្តិ-រNន-រ.កួត.NងJំង និងNនÓ្លក
 ំណត់WយកNំងទីផaរ។ អ្នក©ំចូល
កម្ពុ$លNនÄ$Qប័ណ្ណ

ង©ំចូលនិងស្តុកជីក្នុង£ំង°ជិតsំន

(.VសÓ

និង

ៀតម) និង/ឬ °½ុងភ្នំ;ញ និងNនអ្នកàក0យi្វើ-រដឹកជញ្ជូនផលិតផលÍលក់Bយ
°ឯទី½ុងធំៗ\មéត្ត (IFDC 2010) ។
°\មជនបទ កÜ្លងលក់Bយ\មធម្ម\$Åងលក់mតុចូលកសិកម្មxបម
់ ុខ ដូច$ ជី
ចំណីសត្វ ¬3ំសNប់សត្វចT @បព
់ ូជ និង¸ងឥន្ធនៈ។ ÿណិជ្ជករtំងអស់លលក់ផលិតផល
គីមក
ី សិកម្ម វចុះបញ្ជី°-រិyល័យនីតិកម្មកសិកម្ម~មន្ទីរកសិកម្មéត$
្ត ÝៀងBល់23ំ Oើមិន
ដូ&្នះV សកម្មXពÄជីវកម្មនឹង-យ$ខុសច?ប់។
-រវិXគ=្សចjçក់ត»្ល៖ -រវិXគ=្សសjçក់ត»្លបjôញ¬ អÖចំbញរបស់ឈ្មួញ
ពីអ្នក©ំចូល គឺNនកិតtបឹមពី ២-៤% ចំTកឯ½ុមហ៊ុន©ំចូលNន.$ល ៦% (IFDC
2010; Theng 2012) ។ Oើគិតបញ្ចូលtំងចំយ.តិបត្ដិ-រផង Âក់ចំbញស¹ប់ឈ្មួញ
°¬3ក់ភូមិ ឃុំ rុក éត្ត Nនកិតtបស់ ើយត»្លបÜ្ថមXគើនពរី បស់êងច½
ផលិតជី គឺ+នÍYើអ្នក©ំចូល។
-រវិXគJងYើបjôញ¬ ទីផaរជីNន-រ.កួត.NងJំង រºងពួកឈ្មួញើម្បីទទួល
+នÂកច
់ ំbញឯក\របÜ្ថមបន្តពីអ្នក©ំចូល។

ត»្លបÜ្ថមXគើនរបស់ឈ្មួញបន្តពីអ្នក©ំ

ចូល គឺ-រចំយខ្ពស់Yើ-រដឹកជញ្ជូនពីកÜ្លងàក0យ¬3ក់éត្ត Íដល់Åង\មភូមិ Wយ
រNន-របង់Âក់ក5ផ
 ្លូវ-រy៉ងើន Íឱ្យប៉ូលីស\មដងផ្លូវក្នុង;លដឹកជញ្ជូន។
៤.២. .ព័ន្ធបទបញ្ញត្តិច?ប់
Mង\មបទបញ្ញតច
្តិ ?ប់ ឈ្មួញនិងអ្នកលក់Bយផលិតផលគីមក
ី សិកម្មtំងអស់ វចុះ
បញ្ជី°-រិyល័យនីតិកម្ម~មន្ទីរកសិកម្មéត្ត ើម្បីទទួល+នវិ្ញបនប័ÿណិជ្ជកម្មក្នុង-រ
ជួញដូរទំនិញគីមកសិ
ី
កម្ម។ ប៉ុÜ្ត ឈ្មួញក្ខល អ្នកàក0យចល័ត និង/ឬអ្នកលក់BយJ3តតូច
\មរដូវក្នុងភូមិ

គឺ{|ន-រសំ{ល់អត្តស្ញណ

និង{|ន-រxប់xងWយច?ប់V

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

(IFDC



2010)។ .តិបត្តិករtំងhះវ¤Yទ¬ +នប&្កើតបôYើគុណXពជី និងបង្ក-រJតបង់
ធំiងដល់អ្នកទិញជី (Theng 2012)។ ើម្បWះ
ី
យបô ឈ្មួញជីវNន-រxប់xង
Wយច?ប់ និងវចុះបញ្ជី$ឈ្មួញជី ើម្បីឲ្យÄ$QធរÄច\មâន និង¨តពិនិត្យសកម្មXព
Äជីវកម្មរបស់ពួក¤។
៤.៣. ឧបសគ្គសំJន់ៗប៉ះÿល់-រផ្គត់ផ្គង់ជី
អ្នក©ំចូលជីវNន

Ä$Qប័ណ្ណ&ញWយ½សួងកសិកម្ម។

នីតិវិធ&
ី ញÄ$Qប័ណ្ណ

©ំចូលNនXពស្មុគ|ញ មិនrប\មតវ-រទីផaរV និងNន-ររឹតបន្តឹងÍYើ.តិបត្ដិ-រ
ទីផaរNន-រ.កួត.Nង។ ដំbើរ-រផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណ{|នតNXពV និងប&្កើតឱ-សស¹ប់
-រtរយកក5ផ្លូវ-រ។ -រâក់កិតYើចំនួនðន©ំចូលWយអ្នក©ំចូលN3ក់ ºផ្ទុយនឹង
Lល-រណ៍ទីផaរxប់y៉ង បង្ក-រលំ+កធំiងដល់ÿណិជ្ជកម្ម និងi្វើឲ្យអ្នក©ំ&ញមិនÄច
+នចំbញពី®ដ្ឋកិច្ចNâãន។ ក្នុង.VសNន®ដ្ឋកិចទី
្ច ផaរtំងអស់ វិស័យឯកជនគួរNន
®រីXពកំណត់បរិNណវផ្គត់ផ្គង់ Wយ}្អកYើទីផaរ និង-រºយត»្លÅនិភ័យÿណិជ្ជកម្ម។
តួ©ទីរâãភិ+លគួរ>0តÍYើ-រ¨តពិនិត្យគុណXព Wយ}្អកYើបទបញ្ញតច
្តិ ?ប់ស្តីពី

ក

ស្ញឹមវ។ -រផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណ និង.ព័ន្ធកូ\ចំនួនðន ក៏BBំងអ្នក©ំចូលធំៗក្នុង-រទទួល
+នចំbញ\ម-រ©ំចូលNនត»្លtបពីទីផaរអន្តរ$តិ

ើយßរ$វបង្ខច
ំ ិត©
្ត ំចូលឆ្លង

\ម.Vស ៀតម ឬÓÍវិញ។ .ព័ន្ធhះក៏+នYើកទឹកចិតដ
្ត ល់-រ©ំចូលខុសច?ប់ +ន
BBំង½ុមហ៊ុនតូចៗ ក្នុង-រចូលi្វើ.តិបត្តិ-រក្នុងទីផaរ

+នBំងស្ទះដល់-រ.កួត.Nងក្នុង

ទីផaរលÄចi្វើឱ្យÓ្លលក់Bយmក់ចុះ និង+នចំbញដល់កសិករកម្ពុ$។
៥. ផ្លូវAើរមុខ
កំbើនផលិតXពកសិកម្ម©;លអ©គត រំពឹង¬ ទទួល+ន$សំJន់ពី រi្វើ.ពល
វប្បកម្មផលិតកម្មដំរបស់
ំ
កសិករតូច\ច (CDRI 2013) ក្នុងhះ ជីើរតួ©ទីសំJន់ស់ក្នុង
-រប&្កើនទិន្នផលដំំ និង-ររកaធនmនធម្ម$តិគដ
ឺ ីកសិកម្មឲ្យNនចីរXព (Bumb 1996)។
ើម្បY
ី ើកស្ទួយតួ©ទីជីក្នុង-រ
កំbើនកសិកម្ម

ស់ប្តូរវិស័យកសិកម្ មសំ<ព)ឹងសន្ដិសុខ®្បៀង និងជំរុញ

និង-រ©ំ&ញ

ចំណុចខ្វះJត្សងៗ~ឧសaហកម្មជីល$ប់tក់ទងនឹង

រច©សម្ព័ន្ធ-រ©ំចូល និង.ព័ន្ធច?ប់ គួរWះយដូចJងÆម៖
១. កំហិតYើ-រ©ំចូល៖ ½សួងកសិកម្មគួរ§gបទបញ្ញតន
្តិ ិងនីតិវិធផ
ី ្តល់Ä$Qប័ណ្ណ-រ©ំចូល
i្វើឲ្យមញ្ញក្នុងដំbើរ-រផ្តល់Ä$Qប័ណ្ណ និងលុបបំ+ត់ឱ-សtរយកÂក់ក5ផ្លូវ
-រ។ ½សួងកសិកម្មគួរលុបបំ+ត់-រâក់កិតYើចំនួនðន©ំចូល Wយអនុ្ញតឱ្យ
ÿណិជ្ជករÄចកំណត់Wយ®រីនូវបរិNណ

ផលិតផលជី+នចុះបញ្ជរី ួចលវ©ំចូល

Wយ}្អកYើតវ-រ និង-រºយត»្លÅនិភ័យទីផaរ។ ម៉ងVៀត ½សួងកសិកម្មគួរ
អនុ្ញតផលិតផលលសមrបស¹ប¸
់ ើÂស់°កម្ពុ$។ -របំ+ត់រ+ំងធំៗ
លBំងស្ទះÿណិជ្ជកម្ម®រី

នឹងជួយស¨ល-រចូលi្វើ.តិបត្តិ-រក្នុងទីផaរ

-រ+ន

ចំbញពី®ដ្ឋកិច្ចNâãនដល់អ្នក©ំចូល -រប&្កើន-រ.កួត.Nងក្នុងទីផaរ និង-រ§
លំអគុណXពផលិតផលនិង-ត់បន្ថយÓ្លលក់Bយ។
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២. -រÝៀបចំរច©សម្ព័ន្ធប័នើងវិញ៖ ើម្បីសបស¨លតួ©ទី និងទំនួលខុសវរបស់
½សួង$ប់ÿក់ព័នន
្ធ ឹង-រi្វើÿណិជ្ជកម្មជី

និង¨តពិនិត្យគុណXពផលិតផលជី°Yើ

ទីផaរ រâãភិ+លគួរប&្កើត©យកâãនមួយលNនធនmនមនុស្សមកពី½សួងÿណិជ្ជកម្ម
និង½សួងកសិកម្ម ើម្បីប&្កើតច?ប់xប់xងឧសaហកម្មជ°
ី ;ល©ំចូល °កិតលក់ដុំ
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ឥទ្ធិពលZផ្សព្វផ%យប¬្ចកrសកសិកម្ម
ើផលិតកម្មូវ៖ ភស្តុFង¨្អកើទិន្នន័យ
នពីអ្កត9បន្តបR®ប់ ក្នុងំបួនភូមិ 7កម្ពុ9
Wយ §វ សុ$តិ និង បណEិត ង វុទ្ធី១

១. Zចក្តី\្តើម
-រផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម

+ននិងកំពុងើរតួ©ទីសំJន់ក្នុង-រប&្កើនទិន្នផល

ដំំ \ម-រផ្តល់ឲ្យកសិករនូវ-រT©ំ}្នកប&្ចកVស និងព័ត៌Nនស្តីពីប&្ចកវិទកសិកម្ម
.®ើរើង (Baig and Aldosari 2013)។ °កម្ពុ$ -រពិនិត្យើងវិញនូវ½បខ័ណស¹
E
ប់
-រផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម និង-រព)ីក®ºផ្សព្វផaយកសិកម្មÍដល់កិតឃុំ គឺ$
វិmន-រLលនM+យលNនYើកើងក្នុងឯករLលនM+យ

ើម្បីYើកកម្ពស់

ផលិតXព .ពលវប្បកម្ម និងÿណិជ្ជកម្មrូវ (MAFF 2011)។ មកទល់បច្ចុប្បន្ន -រសិកa
វវពី-រផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម°កម្ពុ$

មិនtន់+នទូលំទូយV។

ក្នុង

ចំ,ម-រសិកaដ៏តិចតួចះ Nនករណីសិកaមួយអនុវត្តWយ Ngo and Chan (2010)
ើម្បីពិនិត្យ$រួមពី®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម°éត្តក្ខល

និងéត\§
្ត
វ។

-រ

សិកaរបស់ Tong et al. (2011) +នពិនិត្យ9ើញទំ©ក់ទំនងសតុរºង ®ºផ្សព្វផaយ
ប&្ចកVសកសិកម្ម និង.ពលវប្បកម្មកសិកម្ម \ម-រវិXគ®ដ្ឋកិច្ចNr្ត និងទិន្នន័យ
+នពីអ&្កតបន្តប©%ប់ពីរYើក Yើ ២៣១ x¨រ°តំបន់ជនបទកម្ពុ$។ -រសិកaមួយVៀត
អនុវត្តWយ Chhim et al. (2013) +ន¸ើ-រវិXគßបគុណវិសយ
័ ើម្ប ព
ី ន
ិ ត
ិ ្យ ពីបôសJ
ំ ន់ៗ
°ក្នង
ុ ®ºផ្សព្វផa
 យប&្ចក
 Vសកសិកម្ម°éត\
្ត §វ។ -រសិកa
 ពីលទ្ធផល~®º
 ផ្សព្វផaយ
ប&្ចកVសកសិកម្មÍYើទិន្នផលrូវ

មិនឹមរួមចំTកដល់-រសិកa}្នកhះV

7មtំងផ្តល់$ព័ត៌Nនដល់រâãភិ+លអំពឥទ្ធ
ី ិពល®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម

ប៉ុÜ្ត
ÍYើ

ផលិតXពrូវVៀតផង។
-រសិកahះ សំ<ºយត»្លពីផលប៉ះÿល់~®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្មÍYើ
ទិន្នផលrូវ Wយ¸ើវិធីr្ត Propensity Score Matching (PSM) និង Difference-inDifferences sមtំងទិន្នន័យពីអ&្កតx¨រក្នុង ៩ភូមិ °កម្ពុ$។
២.

រពិនិត្យើឯក)រ~ក់ព័ន្ធ
-រសិកaWយ Hasan et al. (2008) +នពិនិត្យ¬ Òើ-រផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម

+នជួយប&្កើនផលិតXពដំំរបស់x¨រ©©រឬV។
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់ ុងអំឡុង23ំ២០០៩-១០
១

Wយ+ន¸ើទិន្នន័យអ&្កត\ម

និងSើសយកចNយផ្លូវÍ-ន់មជ្ឈមណEល

ÝៀបÝៀងWយ §វ សុ$តិ $អ្នកវវ និង បណEិត ង វុទ្ធី $អ្នកវវ និងអ្នកសបស¨ល
កម្មវិធXព½
ី
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វិជ្ជNនÍYើផលិតXពដំំ។ -រសិកaមួយ្សងVៀតWយ Owens et al. (2003) ល
¸ើវិធីr្ត-រ+៉ន់|នឥទ្ធិពលរ (fixed-effect estimation) និងNន-រ¨តពិនិត្យYើ
សមត្ថXពកសិករ

និងលក្ខណៈNនផលិតXពពីធម្ម$តិ

+នបjôញ¬

ប&្ចកVសកសិកម្មលចុះÍជួបកសិករម្តងឬពីរដងក្នុងមួយ23ំ

បុគ្គលិកផ្សព្វផaយ

Äចជួយប&្កើនផលិតXព

ដំំ+នy៉ងើន។ ប៉ុÜ្ត Cerdan-Infantes et al. (2008) លសិកaºយត»្លពីឥទ្ធិពល
~®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្មÍYើផលិតករទំÿំង+យជូរ ក្នុងéត្ត Mendoza ~
.VសÄហ្សង់ទីន Wយ¸ើវិធីr្ត-រ+៉ន់|នឥទ្ធិពលរ, វិធីr្ត difference-indifference និងទិន្នន័យអ&្កត\ម;ល បន្តប©%ប់ +នរក9ើញ¬ មិនNនឥទ្ធិពលអ្វី$
ដុំកំភួនVYទិ
ើ ន្នផលទំÿំង+យជូរ។ Feder et al. (2003) ល¸ើទិន្នន័យអ&្កត\ម;ល
បន្តប©%ប់ និងវិធីr្ត difference-in-difference +នរក9ើញ¬ កម្មវិធផ
ី ្សព្វផaយប&្ចក
Vស មិនNនឥទ្ធិពល$ដុំកំភួនVÍYើទិន្នផលrូវ និង-រ¸ើÂស់¬3ំសNប់សត្វចT។
-រសិកaរបស់ Yamazaki and Budy (2007) ល+ន¸ើសំណុំទិន្នន័យពី Feder et al.
(2003) ម៉ូល§ស¨ល និងប&្ចកVស®ដ្ឋកិច្ចNr្ត\មតំបន់ ើម្បºយ
ី
ត»្លើង
វិញពីឥទ្ធិពល~កម្មវិធី farmer field school (FFS: វិធីr្តមួយ~-រផ្តល់®ºផ្សព្វផaយ
ប&្ចកVសកសិកម្ម) +នរក9ើញលទ្ធផលខុស{3។
៣. Zផ្សព្វផ%យប¬្ចកrសកសិកម្ម7កម្ពុ9
.Vសកម្ពុ$Nន®ដ្ឋកិច្ចពឹង}្អកYើកសិកម្ម

ប៉ុÜ្តចំយរâãភិ+លកម្ពុ$ÍYើ

វិស័យកសិកម្មមិន+ន¼¼ង់ើនប៉ុ©|នVដល់-រអភិវឌ្ឍវិស័យhះ។ តួy៉ងទិន្នន័យពី½សួង
®ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថក្ន
ុ ុង23ំ២០១០ បjôញ¬ \ំងពី23ំ២០០២ មក ចំTក~ចំយ
mរណៈស¹ប់វិស័យកសិកម្មNនពី ១,៧ Í ២,៤% ើយ¤+៉ន់|ន¬ Nន.$ល
២,៣% °23ំ២០១៥។
គិតYើទូtំង.Vស

®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម°Nននxបដណ្ណបតូ
់ ច

$ពិ®ស®ºផ្សព្វផaយលរâãភិ+លផ្តល់Íឲ្យកសិករNនដីតូចៗ

(IFPRI

2011)។

©យកâãនផ្សព្វផaយកសិកម្ម~½សួងកសិកម្ម រុ-.Nញ់ និងhទ វទទួលបន្ទុកYើ-រ
ព)ឹង និងព)ីក®ºmរណៈ}្នកកសិកម្ម។ \មរ+យ-រណ៍ បុគ្គលិកផ្សព្វផaយកសិកម្ម
°កម្ពុ$Xគើន i្វើ-រ°កិតéត្ត និងNនមួយXគតូចទទួល-រ0ត់\ំងឲ្យÍi្វើ-រ
°កិតrុក។ $ទូÍ បុគ្គលិក°-រិyល័យកសិកម្មrុក ងi្វើ-រ$សមXគី $មួយ
Nsស់ជំនួយ និងគhងរបស់អង្គ-រមិននរâãភិ+ល ើម្បីផ្តល់®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVស
កសិកម្មដល់កសិករ Cះម6្តី¬3ក់rុកមិនNនថវិ-ស¹ប់ផ្តល់®ºhះV (IFPRI 2011)។
រ+យ-រណ៍របស់វិទនវវLលនM+យ®្បៀងÄÅរ (IFPRI) (2011) បjôញ
¬ បុគ្គលិកផ្សព្វផaយកសិកម្មmរណៈ°កម្ពុ$Nនសរុប ១២៤៤©ក់ ក្នុងះNន ៩០%
$បុគ្គលិកចុះផ្សព្វផaយដល់កÜ្លង។

អ្នកផ្តល់®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសNនបី.ìទធំៗ

ប័នmរណៈ វិស័យឯកជន និង អង្គ-រមិននរâãភិ+ល។
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គឺ

៤. ទិន្នន័យ
៤.១. .ភពទិន្នន័យ
-រសិកahះ

¸ើសំណុំទិន្នន័យ+នពីអ&្កតx¨រពីរYើក

i្វើើងWយវិទន

CDRI ក្នុង23ំ២០០៨ និង ២០១១ ° ៩ភូមិ ក្នុង ៤តំបន់ភូមិr្ត គឺ៖ (១) តំបន់ទh្លÀគង្គ,
(២) តំបន់ទh្លប, (៣) តំបន់ខ្ពង់Bប និង (៤) តំបន់P្នរ។
ើម្បី+៉ន់|នពីឥទ្ធិពល®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម

-រសិកahះ¸ើសំណុំ

ទិន្នន័យទំហំ.Åក់.$ល{3+នពីអ&្កត°23ំ២០០៨ និង23ំ២០១១ Yើ ៥៤៧x¨រក្នុង
23ំនីមួយៗ Wយ¸ើវិធីr្ត difference-in-differences ។
៤.២. ស្ថិតិßបពណ៌©ស¹ប់អ&្កតដំបូង និងចុងបញ្ចប់
Wយ-រសិកahះ¸ើÂស់វិធីr្តßបពិpធន៍ (quasi-experimental approach)
ដូ&្នះើងàកx¨រ$ពីរ½ុមគឺ៖ ½ុមរង.sឹត្តកម្ម និង½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប។ x¨រ
រង.sឹត្តកម្ម

គឺ$x¨រល+នទទួលព័ត៌Nន

tក់ទងនឹង-រប&្កើនទិន្នផលrូវ°23ំ

២០០៨ (អ&្កតដំបូង) រីឯx¨រក្នុង½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប មិន+នទទួលព័ត៌NនះV។
ផលrូវ,

ទិន្នផលrូវ,

ត»្លផលិតកម្មrូវក្នុងមួយហិក\

ស¹ប់-រºយត»្លផលប៉ះÿល់hះ
ផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម

លសំ<

និងចំbញដុល២

គឺ$អរ

កំណត់រកទំ©ក់ទំនងសមតរºង
ុ
®º

នឹងសូច©-រtំងបីJងYើ។

$មធ្យម

x¨រក្នុង½ុមរង

.sឹត្តកម្មÄចផលិតrូវ+ន ២០៩៥គ.ក/ហិក\ក្នុង23ំ២០០៨ និង ២៣២៩គ.ក/ហិក\
ក្នុង23ំ២០១១ រីឯទិន្នផលrូវ$មធ្យមរបស់½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប គឺ ២៤២១គ.ក/ហិក\
ក្នុង23ំ២០០៨

និង

២៦៣៤គ.ក/ហិក\ក្នុង23ំ២០១១

(\Bង

១)។

គួរកត់សំ{ល់¬

ទិន្នផលrូវរបស់½ុមរង.sឹត្តិកម្ម គឺtបJំង$ង ទិន្នផលrូវរបស់½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប
tំងក្នុង;លអ&្កតដំបូង និងអ&្កតចុងបញ្ចប់ ើយត»្លផលិតកម្មrូវក្នុងមួយហិក\ ក៏ដូ&្នះ
រ។ ចំណុចhះមិនtន់Äចពន្យល់+នV°ដំក់-លបច្ចុប្បន្ន Cះើងមិនtន់i្វើ-រ
¨តពិនិត្យYើក\0្សងVៀតលÄចជះឥទ្ធិពលYើ Xពខុស{3រºងផលិតកម្មrូវរបស់½ុមរង
.sឹត្តកម្ម នឹង½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប។
\Bង ១៖ ផលិតកម្មrូវ ßងàក\ម.ìទ½ុមx¨រ និង23ំ
2008
អរ

T

2011
C

T

C

(n=348 ) (n= 199 ) (n=348 ) (n= 199 )
ទិន្នផលrូវ (គ.ក/ហិក\)

2095

2421

2329

2634

2008

2011

t-stat.

t-stat.

-2.807*** -2.44**

ត»្លrូវ/ហិក\ (មុឺនÝៀល/ហិក\)

197.65

224.75

178.79

207.02 -2.382**

-2.25**

ចំbញដុល (មុឺនÝៀល/ហិក\)

128.58

137.53

127.56

140.94

-1.020

-1.169

2.26

2.12

2.22

2.25

0.654

-0.1191

្ទដីâំrូវ (ហិក\)

សំ{ល់៖ T តំងឲ្យ½ុមរង.sឹត្តកម្ម, C តំងឲ្យ½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប។ NនរៈសំJន់}្នកស្ថិតិ°កិត
១០% *; ៥% **; ១% ***
.ភព៖ អ&្កតx¨រអនុវត្តWយ CDRI ក្នុង23ំ២០០៨ និង ២០១១

២

ចំbញដុល+នមកពី ត»្លផលិតកម្មសុទ្ធ àកនឹង ្ទដីមូលផល។
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



៥. វិធី)្តគណR
-រសិកahះ¸ើវិធីr្ត Propensity Score Matching (PSM) និង Difference-inDifferences (DD) ើម្បី+៉ន់|នពី ឥទ្ធិពល~®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្មÍYើ
ផលិតXពrូវ។ វិធីr្ត PSM +នយកមក¸ើ ើម្បីផ្គូផ្គងx¨ររង.sឹត្តកម្ម $មួយនឹង
x¨រស¹ប់¸ៀបiៀប ឲ្យNនលក្ខណៈrៀង{3jយ¸ៀបiៀប ើយវិធីr្ត DD
+នយកមក¸ើ

ើម្បីxប់xងtំងYើចរិតលក្ខណៈមិន}្អកYើ;ល ល¤Àើល9ើញ

ំ
Àx¨រ និងYើចរិតលក្ខណៈមិន}្អកYើ;ល
ដូច$ Äយុ ìទ តំបន់ និងកិតអប់ររបស់
ល¤Àើលមិន9ើញ (ដូច$ -រLរពវិន័យ

%ល់ខ្លួន និងទឹកចិត្តខិតខំ)។ វិធីr្ត DD

+នយកមក¸Wយ}្អ
ើ
កYើ-រសន្មត¬ .សិនOើ{|នកម្មវិធីផ្សព្វផaយកសិកម្ម (ឧtហរណ៍
®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសâំrូវ) Vះ ½ុមរង.sឹត្តកម្ម នឹង+នលទ្ធផល.Åក់.$ល
{3នឹង½ុមស¹ប់¸ៀបiៀបរ (ស¹ប់ព័ត៌NនបÜ្ថមអំពីវិធីr្តសិកa សូមÀើលអត្ថបទ
$Xអង់¤្លស)។
៦.

រគណR9ក់្តង
}្នកhះ បjôញនូវលទ្ធផល$ក់្តង~ -រºយត»្លពីឥទ្ធិពល~®ºផ្សព្វផaយប&្ចក

VសâំrូវÍYើផលិតXពrូវ Wយពិនិត្យ\មទិន្នផលrូវ។
ឥទ្ធិពល.sឹត្តកម្ម~®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសâំrូវ ÍYើទិន្នផលrូវ Nនត»្ល®្មើ
១១ (\Bង ២) លNនន័យ¬ ទិន្នផលrូវរបស់½ុមរង.sឹត្តកម្ម g.¨ល$មធ្យម ១១គ.ក
Yើសពី-រg.¨ល
 $មធ្យមក្នុងទិន្នផលrូវរបស់½ុមមិនរង.sឹត្តកម្ម

ប៉ុÜ្តលទ្ធផលhះមិន

NនរៈសំJន់}្នកស្ថិតិV។ -រគណ©របស់ើងក៏បjôញរ¬ ®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVស
កសិកម្ម មិនNនឥទ្ធិពល$ដុំកំភួនÍYើត»្លផលិតកម្មrូវ និងចំbញដុលើយ។
លទ្ធផលសិកahះមិនខុស{3Jំងពី លទ្ធផល~-រសិកaមុនៗល+នYើកើង°
JងYើះV។ $Äទិ៍ Feder et al. (2003) រក9ើញ¬ កម្មវិធី farmer field school (FFS)
°.VសឥណEូhសុី មិនNនឥទ្ធិពលអ្វីើនVÍYើទិន្នផលដំំសច+នWយកសិករ
បញ្ចប់វគ្គសិកa Oើiៀបនឹងកសិករ°ជិតJង{3។ -រសិកaរបស់ Yamazakia and Budy
(2007) ក៏បjôញរ¬ ទិន្នផលrូវរបស់កសិករ+នចូលរួមកម្មវិធី FFS Nន-រmក់ចុះពីមួយ23ំ
Íមួយ23ំ។ Okoboi et al. (2013) លi្វើ-រºយត»្លពី ឥទ្ធិពល~កម្មវិធ®
ី º.ឹកa}្នក
កសិកម្ម$តិរបស់.Vសអ៊ូហ្គង់â (NAADS) ÍYើទិន្នផលដំំ +នរក9ើញ¬ កម្មវិធh
ី ះ
Nនឥទ្ធិពលតិចតួចស់។ -រសិកaមួយVៀតក៏រក9ើញ¬ -រផ្តល់®ºផ្សព្វផaយប&្ចក
Vសកសិកម្ម°.VសÄហ្សង់ទីន

Nនឥទ្ធិពលតិចតួចស់ÍYើទិន្នផលទំÿំង+យជូរ

°ទីះ (Cerdan-Infanteset al., 2008)។



វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

\Bង ២៖ លទ្ធផលºយត»្លWយ¸ើវិធីr្ត DD (-រ¸ៀបiៀបរºងទិន្នផល$មធ្យម
~½ុមរង.sឹត្តកម្ម នឹង½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប) គណ©Wយ¸ើកម្មវិធី STATA
ទិន្នផល (គ.ក/ហិក\)
2008

2011

½ុមរង.sឹត្តកម្ម (n=331)

2098

2309

½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប (n=199)

2306

2505

-រg.¨ល

-208

-197

P-value

0.074*

ឥទ្ធិពល (DD)

0.090*

11
0.948

ត»្លផលិតកម្មក្នុងមួយហិក\ (មុឺនÝៀល/ហិក\)
½ុមរង.sឹត្តកម្ម (n=331)

198.6

178.1

½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប (n=199)

213.7

201.4

-រg.¨ល

-15.1

-23.3

P-value

0.221

0.059*

-8.2
0.637

ចំbញដុល (មុឺនÝៀល/ហិក\)
½ុមរង.sឹត្តកម្ម (n=331)

129.1

127.1

½ុមស¹ប់¸ៀបiៀប (n=199)

134.3

141.3

-5.2

-14.2

-រg.¨ល
P-value

0.621

0.252

-9
0.547

សំ{ល់៖ NនរៈសំJន់}ក
្ន ស្ថិតិ0ប់ពីកិត ១០% *; ៥% **; ១% ***
.ភព៖ -រគណ©}្អកYើអ&្កតx¨រអនុវត្តWយវិទន CDRI ក្នុង23ំ២០០៨ និង ២០១១

៧. សន្និpqន
ÒើវិនិMគmរណៈYើ®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម Nនឥទ្ធិពលើនឬតិច $
បôមួយសំJន់ស់ស¹ប់អ្នកសិកaវវ និងអ្នកប&្កើតLលនM+យ។ -រសិកa
hះNន Lល<ºយត»្លពីឥទ្ធិពល~®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្មÍYើ ទិន្នផល rូវ
Wយ¸ើវិធីr្ត PSM និង DD $មួយនឹងទិន្នន័យអ&្កតx¨រ\ម;ល បន្តប©%ប់ °
ក្នុង ៩ភូមិ °កម្ពុ$។ លទ្ធផលសិកa+នពីវិធីr្ត DD បjôញ¬ ®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVស
កសិកម្មជះឥទ្ធិពលវិជ្ជNនÍYើផលិតXពrូវ°តំបន់អ&្កត ក្នុងភូមិtំង៩ ប៉ុÜ្តលទ្ធផលhះ
មិនNនរៈសំJន់}្នកស្ថិតិV។
-រសិកahះNនចំណុចéaយមួយWយ
+នយកមក¸ើ

អ&្កតx¨រ\ម;ល បន្តប©%ប់ល

មិននÝៀបចំើងស¹ប់-រºយត»្លផលប៉ះÿល់~®ºផ្សព្វផaយប&្ចក

Vសកសិកម្មះV ប៉ុÜ្តNនLល<ចម្បង សិកaវវពីនXព½ី½ក្នុងភូមិtំង ៩។
មួយវិញVៀត WយរសំកNនទំហំតូច ដូ&្នះលទ្ធផលសិកaមិនÄចសន្និâãន$ទូÍ¬
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ើយ។ -រផ្តល់®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម°កម្ពុ$Nនទង់ើនßបy៉ង ដូ&្នះ
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់
ក់
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ដុំកំភួនhះ មិនÄចយកមកអះÄងផ្តល់Mបល់¬ រâãភិ+លគួរ-ត់បន្ថយវិនិMគYើវិស័យ
hះ +នើយ។ ផ្ទុយÍវិញ រâãភិ+លគួរ.ឹងgងJំង7មVៀតក្នុង-រWះយបô
.ឈមសំJន់ៗ ើម្បី]ំុងឲ្យ®ºផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម-ន់Nនឥទ្ធិពលJំងើង
ÍYើផលិតកម្មrូវ។
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3ព¯យរង°ះ សមត្ថ3ពបន%ំុ
និងអភិលកិចធនiន
្ច
ទឹក ក្នុងhងទ²្ល)ប
WយបណEិត àម ផ និង oក គឹម សួ១

១. Zចក្តី\្តើម
១.១. -រg.¨លÄ-សmតុ °.Vសកម្ពុ$ និង°Äងទh្លប
កម្ពុ$ $.Vសកំពុងអភិវឌ្ឍ និង+នចូលរួមបំXយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចតួចបំផុត ល
បង្ក$-រg.¨លÄ-សmតុកល។ ផ្ទុយÍវិញ .Vសកម្ពុ$+នទទួលរងផលប៉ះÿល់
ធ្ងនធ្ង
់ រពី-រg.¨លÄ-សmតុ WយរXព½ី½របស់.$ជន និងជីវXពរស់°លពឹង
}្អកy៉ងJំងYើវិស័យjយរងñះ

Wយរ-រg.¨លÄ-សmតុ

(Yusuf

and

Francisco 2009)។ បឹងទh្លបល$ទីសម្បូរី និងទឹកជំនន់ទh្លÀគង្គលផ្តល់ដីល្បប់
Nនជី$តិ 0ក់YើºលjÂំង អំ,យផលដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម កំពុង.ឈមនឹងបô
g.¨លÄ-សmតុ និងសកម្មXពខុសឆ្គងរបស់មនុស្ស (ដូច$-រកងទំនប់ºរីអគិ្គសនី-ត់
ទh្ល) $ើម ល+នប៉ះÿល់ÍYើរបបជលr្ត~បឹងទh្លប (Eastham et al.
2008)។ $ធម្ម\ តំបន់°ជុំវិញបឹងទh្លប វទឹកជន់លិច°រដូវវសa និងLកÍវិញ°
រដូវÂំង ើយប&្កើត+ន$តំបន់កូឡូសុីមួយ លNនទឹកផង និងLកផង -យ$ជីពចរ~
បឹងទh្លប និងÄងទh្លÀគង្គtំងមូល (Keskinen et al. 2012: 10)។
-រg.¨លÄ-សmតុ
(-រ-ប់បំ

ញ

[ើ

គួបផ្សំ$មួយនឹងកំហុសក្នុងសកម្មXពអភិវឌ្ឍន៍®ដ្ឋកិចផង
្ច

-រកងទំនប់ºរីអគ្គិសនី-ត់ទh្ល$ើម)

i្វើឲ្យ.Vសកម្ពុ$

.ឈមJំងនឹងñះធម្ម$តិ ដូច$ ទឹកជំនន់ និងខ្យល់ព្យុះ $ើម។ កំbើនñះធម្ម$តិ 0ប់
\ំងពីចុងទសវត្សរ៍១៩៨០មក លNនទំ©ក់ទំនង$មួយកំbើនសីតុណôXព និង-រg.¨ល
របបទឹកì្លៀង +នប៉ះÿល់ដល់-រអភិវឌ្ឍ®ដ្ឋកិច្ច°កម្ពុ$។ $ឧtហរណ៍ ទឹកជំនន់ក្នុង23ំ
២០០០ ២០១១ និង ២០១៣ °\មប្ខéត្តជុំវិញបឹងទh្លប $ñះធម្ម$តិដ៏Ä½ក់
បំផុតក្នុង.វត្តិr្តថ្មីៗ~ទឹកជំនន់°កម្ពុ$។
ើម្បីP្លើយតបចំëះ-រg.¨លÄ-សmតុ រâãភិ+ល~sះB$ច½កម្ពុ$ +ន
ខិតខំ្វងយល់ និងសិកaពីXពjយរងñះ និងសមត្ថXពបនaំុរបស់.$ជន ើម្បីÝៀបចំ
LលនM+យ និង}ន-រសកម្មXពទប់ទល់នឹងñះ¬3ក់hះ។ កិចខិ
្ច តខំtំងះ ដូច$
-រប&្កើតកម្មវិធសកម្ម
ី
Xព$តិបនaនឹ
ំុ ង-រg.¨លÄ-សmតុកម្ពុ$

(23ំ២០០៦)

កល្បងXពធន់Íនឹង-រg.¨លÄ-សmតុ

រâãភិ+ល+នអនុម័ត

១

និងថ្មីៗhះVៀត

សូម7្លងអំណរគុណដល់បណEិត បុិច សុéម និងក្ញ Ó សូâ ~½ុម Hatfield ល+នជួយដល់-រ
Ýៀបចំអង្គសិ-¬3ក់ឃុំ និង¬3ក់éត្ត។
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១.

Òើផលប៉ះÿល់~-រg.¨លÄ-សmតុNនអ្វីខ្លះ ÍYើជីវXពរស់°របស់.$ជន
°Äងទh្លប ក្នុង;លបច្ចុប្បន្ន និងÍអ©គត?

២.

Òើ.$ជនNនវិmន-រដូចÀ្តចខ្លះ

ើម្បីបនaនឹ
ំុ ង-រg.¨លÄ-សmតុ

និងផល

ប៉ះÿល់មកYើជីវXពរស់°របស់ខ្លួន?
៣.

ÒើNនវិmន-រអភិ+លកិចធនmន
្ច
ទឹកអ្វីខ្លះលវ§ទង់

ើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យ

.$ជន Äចបនaំុ+ន-ន់.®ើរ Íនឹង-រg.¨លÄ-សmតុ និងផលប៉ះÿល់
មកYើជីវXពរស់°របស់ខ្លួន?
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$ើម។ ½ុមអន្តររâãភិ+ល ស្តីពី-រg.¨លÄ-សmតុ (IPCC 2001: 982-996) ក្នុង
23ំ២០០១ +នកំណត់និយមន័យÿក្យ Xពjយរងñះ ¬ "$កិត ល.ព័ន្ធមួយ
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Ä-សmតុ (Bប់tំង-រg.¨លmតុÄ-ស និងXពធ្ងនធ្ង
់ ររបស់ºផង) ើម្បីជំនះYើផល
វិ+ក~-រg.¨លÄ-សmតុ"។
Mង\មនិយមន័យJងYើ Oើ.ព័ន្ធមួយ NនXព.ឈម និងXព2ប់jយរង
ñះខ្ពស់ និងNនសមត្ថXពបនatប
ំុ
¤Äចសន្និâãន¬ .ព័ន្ធះNនXពjយរងñះ
ខ្ពស់។

ម៉ងVៀត

ស¹ប់.ព័ន្ធពីរ

លNនXព.ឈមនឹងXព2ប់jយរងñះកិត

®្មើ{3 Oើ.ព័ន្ធNនសមត្ថXពបនaខ្ព
ំុ ស់ .ព័ន្ធះ NនXពjយរងñះtប។ សូមÀើល
រូបXព ១ លÄចពន្យល់ពី-រសន្និâãនhះ។
រូបXព ១៖ ទំ©ក់ទំនងរºងសNសXគ្សងៗ ~Xពjយរងñះ

Xព.ឈម

Xពjយរងñះ

ស-0នុពល~-រប៉ះÿល់

សមត្ថXពបនaំុ

Xព2ប់jយរងñះ

២. វិធី)្ត?វ@វ
-រសិកahះ+ន¸ើÂស់វិធr
ី
្តវវWយNន-រចូលរួម

ើម្បីYើកទឹកចិត្ត

អ្នកចូលរួមក្នុងដំbើរ-រវវ¬3ក់មូលâãន ក្នុងéត្តLល<tំងបីគឺ កំពង់23ំង ëធិ៍ត់
និងកំពង់ធំ លស្ថិត°ជុំវិញបឹងទh្លប ឲ្យមកចូលរួមy៉ងសកម្មក្នុង-រផ្តល់ទិនន័
្ន យßប
គុណXព ើម្បីP្លើយតបនឹងសំណរវវtំងបីJងYើ។ ទិន្នន័យßបគុណXពសំJន់ៗ
+ន.មូលយកពីអ្នកចូលរួម ¬3ក់éត្ត (ម6្តីជំ©ញជុំវិញéត្ត) និង¬3ក់មូលâãន ភូមិ ឃុំ
(កសិករ xបៀន ½ុម.ឹកarុក ឃុំ សj្កត់) \មរយៈសិ-¬3ក់ឃុំ និង¬3ក់éត្ត °
\មéត្តLល<tំងបី។
សិ-ពិñះMបល់¬3ក់ឃុំ និង¬3ក់éត្ត +នចង½ងទិន្នន័យស្តីពីXព.ឈម
Xព2ប់jយរងñះ និងសមត្ថXពបនaំុ (ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ធនmនធម្ម$តិ និងâãរច©
សម្ព័ន្ធ) ស¹ប់éត្តtំងបីJងYើ។ ក្នុងដំbើរ-រវិXគ ½ុម-រjរ+ន.មូលទិន្នន័យ¬3ក់
ឃុំ រួចើយយកÍពិXកa និងºយត»្ល°ក្នុងសិ-ពិñះMបល់¬3ក់éត្តបន្តVៀត
លNនម6្តីជំ©ញéត្ត និងrុក មកចូលរួមពិXកa និងផ្តល់Mបល់។
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៣. លទ្ធផល
៣.១. -រg.¨លÄ-សmតុ៖ និ©3-រ និងផលប៉ះÿល់

éត្តកំពង់ធំ
រូបXព ២៖ .ìទនិងទំហំ~-រខូចJត ប្ខលមកពីñះធម្ម$តិ ក្នុងéត្តកំពង់ធំ

éត្តកំពង់ធំ Nន ៨rុក និងNនស្ទឹងសំJន់ៗ ៣ លហូរចូលÍក្នុងបឹងទh្លប គឺ
ស្ទឹងន ស្ទឹងp%ង និងស្ទឹងជីនិត។ កិចពិ
្ច ñះMបល់¬3ក់ឃុំនិង¬3ក់éត្ត +ន>0តYើ.វត្តិ
~ñះធម្ម$តិ 0ប់\ំងពី23ំ១៩៦០ រហូតដល់;លបច្ចុប្បន្ន។ ñះធម្ម$តិល:ើតើង
ញឹក]ប់$ង¤ គឺNន ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ និងXពBំងស្ងួត។ ក្នុងប៉ុ©|នទសវត្សរ៍ចុងÆយhះ
Nន+តុភូត ខ្យល់ព្យុះ ផ្គររន្ទះ ទឹកជំនន់ញឹក]ប់ -រg.¨លរដូវì្លៀងmក់ដូច$រដូវវសa0ប់
្តើមយឺត និងជំងឺBតត?ត $ើម។ .$ជន+នជួប.ទះទឹកជំនន់ និងផ្គររន្ទះញឹក]ប់$ងមុន
លប្ខលឲ្យខូចJតផ្ទះសំßង ផលដំំ rូវ និងâãរច©សម្ព័ន្ធជនបទ្សងៗ។
ñះធម្ម$តិដូចÝៀបBប់JងYើ +នប៉ះÿល់ធ្ងនធ្ង
់ រដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម $ពិ®ស
ដំំrូវ

ផលិតកម្មសត្វ

និងធនmនធម្ម$តិក្នុងéត្ត។

VៀតមកYើ.ព័ន្ធកូឡូសុី ដូច$ -រ-ប់បំ

ញ

កំbើន.$ជន

[ើ ល$-របំ

$សNdធមួយ
ញដល់ទីជក

ជីវចុះផងរ។ ជំងBតត
ឺ
?តÆយ;លទឹកជំនន់ គឺ$បôធំមួយVៀត។ -រសិកa+នរក
9ើញ¬ WយរXព½ី½ និងកង្វះJត.ព័ន្ធទឹកតនិងអ©ម័យះ .$ជនពុំNន
លទ្ធXព និងវិmន-រxប់@ន់ ើម្បបj្ក
ី
រនិងព+លជំងឺើយ។ ñះធម្ម$តិ +នប៉ះÿល់
ដល់សុខXពមនុស្សនិងសត្វចិញ្ចឹម។

បôñះធម្ម$តិ

និង-រg.¨លÄ-សmតុ

+ន

ប៉ះÿល់$ទូÍYើជីវXពរស់° និងសុខNលXព.$ជន។
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កិចពិ
្ច Xកaក្នុងសិ-¬3ក់ឃុំ +នបjôញ¬ rុកស្ខន់ និងrុក+Bយណ៍
NនXព.ឈមនឹង-រg.¨លÄ-សmតុJំង$ង¤ °ក្នុងéត្ត។ °rុកស្ខន់ Nន
ñះធម្ម$តិបីy៉ង គឺខ្យល់ព្យុះ និងរន្ទះ ទឹកជំនន់ និងជំងឺBតត?ត។ °rុក+Bយណ៍ ñះ
ទឹកជំនន់NនXពធ្ងនធ្ង
់ រ$ង¤ ក្នុងចំ,មñះធម្ម$តិ ដូច+នÝៀបBប់JងYើ។ ចំTកឯ
rុកtំង ៦ ្សងVៀត ក៏Nនñះធម្ម$តិរ ប៉ុÜ្តNនសXពធូរល$ង។

éត្តëធិ៍ត់
រូបXព ៣៖ .ìទនិងទំហំ~-រខូចJត ប្ខលមកពីñះធម្ម$តិ ក្នុងéត្តëធិ៍ត់

éត្តëធិ៍ត់ Nន៦rុក។ .វត្តិñះធម្ម$តិល¤Äច°0ំ+ន Nន\ំងពី23ំ
១៩៥៨ មក °;លNនទឹកជំនន់ដធំ
៏ មួយល+នប៉ះÿល់y៉ងធ្ងនធ្ង
់ រដល់ឃុំ\លូ ក្នុងrុក
+-ន។ éត្តhះ+នជួបñះធម្ម$តិធំៗ និង-ន់ញឹក]ប់ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងÆយhះ ដូច
$ ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ រន្ទះ XពBំងស្ងួត និងជំងឺBតត?តដល់មនុស្ស និងសត្វចិញ្វឹម។ ក្នុងចំ,ម
ñះធម្ម$តិtំងអស់hះ ¤Bយ-រណ៍¬ ទឹកជំនន់Nនឥទ្ធិពលÄ½ក់$ង¤ WយºNន
កិត-ន់ធំ និងNនរយៈ;ល.ង$ងមុន។ rៀង{3hះរ XពBំងស្ងួត+នបំ

ញ

ផលដំំធ្ងន់ធ្ងរ។ ជួន-លNន:ើតñះទឹកជំនន់ផង និងជួបXពBំងស្ងួតផងក្នុង23ំមួយ។
¤Bយ-រណ៍Vៀត¬

Nន-រ+ត់បង់ជីវិតមនុស្ស-ន់ើនWយររន្ទះ+ញ់

Oើ¸ៀប

iៀប$មួយនឹងទសវត្សរ៍១៩៥០។
rុកកb្ណៀង NនXព.ឈមនឹងទឹកជំនន់Jំង$ង¤។ -រសិកa+នកត់Ö¬ ជំងឺ
Bតត?តក្នុងrុកhះ Æយ;លទឹកជំនន់ :ើតNនy៉ងើន ចំTកឯXពBំងស្ងួត និងសត្វ
ចTBតត?ត ស្ថិត°លំâប់YខÝៀងទី២ និង ទី៣ ~-របំ

ញWយñះធម្ម$តិ (រូបXព

២)។ ប©%ប់ពីrុកកb្ណៀងមក rុក+-ន ក៏mប់ទទួលរងñះ Wយរទឹកជំនន់ញឹក]ប់
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រ។ ¤+៉ន់|ន¬ ទឹកជំនន់$ñះធំ$ង¤ ប©%បមក
់
គឺXពBំងស្ងួតល+ន:ើតើង
ក្នុងrុកtំងអស់ះ។ rុក½គរ ស្ថិត°លំâប់YខÝៀងទី៣ ប៉ុÜ្ត½ុម-រjរមិនtន់+ន
សិកaលំអិត°ទីះV។
សហគមន៍tំងlយ+នយល់rប{3¬ ñះធម្ម$តិដូច+នÝៀបBប់JងYើ ÄចNន
សXពធ្ងនធ្ង
់ រ និងញឹក]ប់$ងមុន7មVៀត °;លអ©គត។ .ព័ន្ធទឹកស្ទឹង-ន់កកBក់
ប្ខលឲ្យNនទឹកជំនន់-ន់ធំ និងកង្វះJតទឹកក្នុងរដូវÂំង-ន់ធ្ងន់ធ្ងរ Wយរកំbើន
សីតុណôXព លÄចជះឥទ្ធិពលដល់-រg.¨លកិតនិងបរិNណទឹកì្លៀង ើយ°ទីបំផុត
ជះឥទ្ធិពល-ន់Ä½ក់ÍYើជីវXពរស់°របស់.$ជន។

éត្តកំពង់23ំង
éត្តកំពង់23ំងNនrុកចំនួន ៨។ ¤0ំ+ន¬ ñះធម្ម$តិក្នុងéត្តhះ :ើតNន\ំងពី
23ំ១៩៥០ °;លលទឹកទh្លប+នជន់លិចផ្លូវ$តិYខ៥។ -ល,ះrុក°ជិតដង
ទh្ល សុទ្ធទទួលរងñះ ដូច$ rុកកំពង់lច រO្អៀរ បរិបូរ កំពង់_ង និងជលគីរី $
ើម។ ទឹកជំនន់ ក៏+នi្វើឲ្យខូចJតផ្លូវថ្នល់ rូវ âãរច©សម្ព័ន្ធ¦ចrព និងប៉ះÿល់ដល់
សុខXពផងរ។
Oើ¸ៀបiៀបនឹង៥០23ំមុន ñះធម្ម$តិ ដូច$ ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ រន្ទះ និងXពBំង
ស្ងួត និងជំងឺBតត?តYើមនុស្សនិងសត្វចិញ្ចឹម NនសXពធ្ងនធ្ង
់ រនិងញឹក]ប់$ង (®្ទើរBល់
23ំ) 0ប់\ំងពី23ំ២០០០ ដល់ ២០១៣hះ។ .$ជនyទឹកជំនន់¬ ជំនន់ភ្នំ និងជំនន់ទh្ល។
.$ជនកត់សំ{ល់¬ រដូវវសa+ន0ប់្តើមNនì្លៀងmក់យឺត;ល.$ល ១= ើយរដូវ
រំើយក្នុង23ំខ្លះ_ងNនXពរjរ។
រូបXព ៤៖ .ìទនិងទំហំ~-រខូចJត ប្ខលមកពីñះធម្ម$តិ ក្នុងéត្តកំពង់23ំង
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បôនិងសកម្មXពមួយចំនួន Äច0ត់បញ្ចូល¬ +នចូលរួមបង្ក-រg.¨លÄ-សmតុ
ដូច$ កំbើន.$ជនល+នi្វើឲ្យNនកំbើនតវ-រ$ទូÍ $ើម។ -រ-ប់[ើើម្បី
i្វើ=ឿងសjôរឹម ផ្ទះសំßង i្វើអុស ធ្យូងក្នុង¼ង់§យធំ និង-រផ្តល់
i្វើឲ្យ+ត់បង់

[ើល$.ភពrូបយកឧស័្មន-បូនពីបរិy-ស

ផ្ទះកញ្ចក់Íក្នុងបរិy-ស7មVៀត។
ទីជ¹ល

-រ+ត់បង់

និងកំណក+តស្ទឹង-ន់:ើនើងរ

[ើ

សម្បtន®ដ្ឋកិច្ច +ន
និង+នបI្ចញឧស្ម័ន

+នi្វើឲ្យសំណឹក:ើនើង°

$តុi្វើឲ្យNនទឹកជំនន់2ប់រហ័សក្នុង

រដូវវសa និង-រខ្សត់ទឹកក្នុងរដូវÂំង។ .$ជនជួប.ទះXពBំងស្ងួត®្ទើរBល់ពីរ23ំម្តង។
XពBំងស្ងួតប្ខលឲ្យខូចJតដំំរបស់.$ជន °\មកÜ្លងលពុំNន.ព័ន្ធmBr្ត
xប់@ន់។
rុកជលគីរី

ទទួលចំត់¬3ក$r
់
ុកjយរងñះWយរទឹកជំនន់Jំង$ង¤។

ប©%ប់មក rុកមគ្គីNនជ័យ ទឹកផុស និងរO្អៀរ ក៏¤0ត់ទុក$rុក.ឈមនឹងទឹកជំនន់
និងXពBំងស្ងួតរ (រូបXព៤)។
៣.២. សមត្ថXពបនaំុ
កន្លងមក

Nនយន្ត-រមួយចំនួនល¤+នអនុវត្ត

ក្នុង-របនaំុÍនឹង-រg.¨ល

Ä-សmតុ។ យន្ត-រដ៏សំJន់$ង¤គឺ គណៈកN|ធិ-រxប់xងñះមហន្តBយ លNន
°xប់លំâប់¬3ក់ \ំងពី¬3ក់$តិ រហូតដល់¬3ក់ភូមិ។ គណៈកN|ធិ-រhះ àក&ញ$ ៤}្នក
~-រទទួលខុសវ គឺNន៖ }្នក.មូលព័ត៌Nន }្នកជួយសaះប©%ន់ }្នកអjសថវិនិង}្នកសុខXព។ គណៈកN|ធិ-រhះ ើរតួ©ទីសំJន់ស់ ក្នុង-រWះយបôñះ
ធម្ម$តិ©©°ក្នុងéត្ត ក្នុង-រtក់ទង -រផ្តល់ព័ត៌Nន -រrង់ស្ថិតិខូចJតនិង+ត់បង់ និង
-រi្វើ}ន-រជួយសaះ។ គណៈកN|ធិ-រxប់xងñះមហន្តBយ°¬3ក់ភូមិ

i្វើ®ចក្តី

Bយ-រណ៍Í¬3ក់Yើ$បន្តប©%ប់ អំពីទំហំ~-រខូចJត ក៏ដូច$តវ-ររបស់សហគមន៍។
គណៈកN|ធិ-រhះ ក៏ជួយផ្សព្វផaយព័ត៌Nននិងជូនដំណឹង$មុនបន្ត ស្តីពីñះធម្ម$តិ \ម
រយៈ-រផ្សព្វផaយ

%ល់Nត់ស្តីពីកម្ពស់ទឹកស្ទឹងនិងទh្ល បរិNណកិតទឹកì្លៀង ខ្យល់ព្យុះនិង

ទឹកជំនន់ $ើម ល.-សើងWយ½សួងធនmនទឹក និងឧតុនិយម ើម្បីឲ្យ.$ជន
+នដឹង$មុន។ ក្នុងករណីធ្ងនធ្ង
់ រ គឺNនជំនួយពីរâãភិ+ល -ក+ទ½ហមកម្ពុ$ និងអង្គ-រមិន
នរâãភិ+ល ើយគណៈកN|ធិ-រxប់xងñះមហន្តBយចុះÍi្វើ-រ$មួយ½ុម.ឹកaឃុំ
សj្កត់ ើម្បីÝៀបចំßងàកជំនួយសaះប©%ន់។
ប្ខមន្ទីរជំ©ញក្នុងéត្ត
ñះធម្ម$តិ

ក៏ើរតួ©ទីសំJន់រ

ក្នុង-រជួយ.$ជនរងñះWយ

ដូច$-រផ្តល់N៉សុីនបូមទឹកសaះដំំrូវ°;លBំងស្ងួត

-រផ្តល់ពូជ

Æយ;លទឹកជំនន់ និង-រជួសជុលâãរច©សម្ព័ន្ធជនបទ្សងVៀត។ °\មéត្តនីមួយៗ
Nននីយ៍ºស់កិតកម្ពសទឹ
់ កì្លៀង និងឧតុនិយម និងºស់កម្ពស់ទឹកស្ទឹង។ ទិន្នន័យtំងអស់
hះ .មូលបញ្ជូនÍឲ្យ½សួងធនmនទឹក និងឧតុនិយម ើម្បីតម្កល់ទុក សិកaវិXគ និងi្វើ-រ
ផ្សព្វផaយ។
°\មភូមិ ឃុំ rុក និងéត្ត សុទ្ធNន-រប&្កើតនូវទីទួលសុវត្ថិXព ស¹ប់ទទួលជន
រងñះលជh្លៀសមកWយរទឹកជំនន់។ ទីទួលសុវត្ថិXពtំងះ Nនដូច$ ទីវត្តÄBម
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Ýៀន $ើម។ ½ុម.ឹកaឃុំ សj្កត់ ចូលរួមi្វើ-រ$មួយគណៈកN|ធិ-រxប់xងñះ
មហន្តBយ ើម្បីជួយWះយបôប©%ន់ៗរបស់សហគមន៍ក្នុង;លដំបូងបង្អស់ °មុន;ល
Jង-ក+ទ½ហមចុះÍដល់។
$ទូÍ °xប់.ព័ន្ធmBr្ត ងNនសហគមន៍កសិករ¸ើÂស់ទឹក (សកបទ) $
អ្នកxប់xងនិងដំbើរ-រßងàកទឹក¦ចrព។ សកបទ ក៏ើរតួ©ទីសំJន់រ ក្នុង-រជួយ
.មូលទិន្នន័យ កម្ពស់ទឹកក្នុងÄង.ព័ន្ធmBr្ត។ ប៉ុÜ្ត សមត្ថXពជំ©ញ និងប&្ចកVស
របស់សហគមន៍°Nនកិត

និងមិនÄចP្លើយតបtន់;ល °;លNនñះធម្ម$តិ

:ើតើងះV។ -រសិកa+នរក9ើញ¬ Nនក\0បី ល$បô.ឈម ក្នុង-របនaនឹ
ំុ ង
-រg.¨លÄ-សmតុ°¬3ក់មូលâãនគឺ ក\0សង្គម ®ដ្ឋកិច្ច និងអភិ+លកិច។
្ច
Xព½ី½ គឺ$បôសង្គមy៉ងធំ ើយសហគមន៍មិនNនលទ្ធXព និងធនmនxប់
@ន់ ើម្បWះ
ី
យបôប្ខលមកពីñះធម្ម$តិះV។ Wយ-រលូតស់®ដ្ឋកិច្ច
មូលâãន°Nនកិត

ដូ&្នះថវិ-ក៏°ខ្វះJតស¹បជួ
់ សជុលâãរច©សម្ព័ន្ធបើ-រ

អភិវឌ្ឍន៍®ដ្ឋកិច្ច ប្ខលឲ្យផ្លូវថ្នល់វខូចJត .ព័ន្ធmBr្ត0ស់¼ុឌ¨ម មិនÄចស្តុក
ទឹកស¹ប់¸ើÂស់ក្នុងរដូវÂំង+នើនV។ .$ជនខ្វះ-រjរi្វើ i្វើឲ្យNនXពខ្វះJត
ក្នុងជីវXពរស់°.0ំÓ្ង។ x¨រ½ី½ ខ្វះJតថវិ- និងសNFរៈផលិតកម្មកសិកម្ម ើម្ប0
ី រ
ជីវXព Æយ;លñះធម្ម$តិ:ើតើង។ ចំTកក\0អភិ+លកិច្ច និង-រxប់xងវិញ ថ្វី
ត្បិត°xប់លំâប់¬3ក់~រដ្ឋ+លមូលâãន ងNនគណៈកN|ធិ-រxប់xងñះមហន្តBយក្តី
ក៏°មិនtន់Nនយន្ត-រនិង}ន-រដ៏Nន.សិទ្ធXព ើម្បWះ
ី
យបôទឹកជំនន់ ñះ
Bំងស្ងួត

និងសុខXពមនុស្សនិងសត្វចិញ្ចឹម

ក្នុងបរិបទ~-រg.¨លÄ-សmតុ

និងñះ

ធម្ម$តិញឹក]ប់hះV។ ម៉ងVៀត ប័នជំ©ញក៏°មិនtន់+នសហ-រ{3ល្អ លបង្ក
ឧបសគ្គដល់-រ0រជីវXពរស់°របស់.$ជនÆយ;លជួបñះធម្ម$តិ។
៣.៣. វិ+ក ចំëះអភិ+លកិចធនmន
្ច
ទឹក
-រសិកaខិតខំ្វងយល់ពីយន្ត-រ និងតវ-ររបស់សហគមន៍ ក្នុង-រព)ឹងសមត្ថXព
បនaំុÍនឹង-រg.¨លÄ-សmតុ °ក្នុងéត្តtំងបីគឺ កំពង់ធំ ëធិ៍ត់ និងកំពង់23ំង។
សNជិកសហគមន៍ល+នចូលរួម°ក្នុង-រសិកahះ Xគើនវ-រ7មVៀតនូវ-រផ្សព្វ
ផaយស្តីពី-រព)ឹងសមត្ថXពបនaំុÍនឹង-រg.¨លÄ-សmតុ $ពិ®ស -រព)ឹង-រ
xប់xងទឹក និង.ព័ន្ធmBr្ត°\មសហគមន៍។ កិចសហ-រ
្ច
ល្អរºងប័នរâãភិ+ល
និងអង្គ-រមិននរâãភិ+ល 0ំ+ច់បំផុត ើម្បប&្ក
ី
ើន.សិទ្ធXព ក្នុង-រជួយកង}ន-រ
យុទ្ធr្ត និងអនុវត្ត}ន-រះឲ្យ+នGគជ័យ។
-រផ្តល់®ºmរណៈ និងâãរច©សម្ព័ន្ធជនបទ ដូច$ គម©គមន៍ សុខXព -រ
សិកaអប់រំ និងmBr្តកសិកម្ម គឺ$®ºដ៏0ំ+ច់ ើម្បីព)ឹងសមត្ថXពបនaំុÍនឹង-រg
.¨លÄ-សmតុ។ រច©សម្ព័នសហគមន៍
្ធ
Nនប់ ដូច$ សកបទ $ើម Äចជួយព)ឹង-រ
ßងàកទឹក¦ចrពកសិកម្ម+ន ប៉ុÜ្តសហគមន៍tំងះវ-រជំនួយប&្ចកVស និងថវិើម្បីអនុវត្តកិច្ច-រtំងhះឲ្យNន.សិទ្ធXពខ្ពស់។
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ម៉ងVៀត ផលប៉ះÿល់~-រg.¨លÄ-សmតុNនកិតនិងលក្ខណៈខុសៗ{3 ពី
ឃុំឬrុកមួយ ÍឃុំឬrុកមួយVៀត ក៏ដូច$ពីéត្តមួយÍéត្តមួយVៀត។ គណៈកN|ធិ-រ
xប់xងñះមហន្តBយ¬3ក់មូលâãន

វដឹងពីXព.ឈមរបស់មូលâãនខ្លួនចំëះទឹកជំនន់

់
និងi្វើ
ខ្យល់ព្យុះ រន្ទះ+ញ់ ឬXពBំងស្ងួត ើម្បី8ៀមលក្ខណៈ ក្នុង-រtក់ទង$មួយ¬3កYើ
}ន-រ8ៀមទុក$មុន។
យន្ត-រមួយVៀត

ើម្បីបនaÍនឹ
ំុ
ង-រg.¨លÄ-សmតុ

គឺ-រ

ស់ប្តូរទNប់âំ

ដុះ និង-រ¸ើÂស់ពូជដំំលធន់នឹងÄ-សmតុg.¨លJំង។ ើម្បីអនុវត្តយន្ត-រhះ
រâãភិ+លវផ្តល់®ºផ្សព្វផaយកសិកម្មឲ្យ+នទូលំទូយដល់កសិករ

ើម្ប ីកល្បងនិង

ប3កពី
់ វិធr
ី
្តâំដុះ -រសន្សំសំXទឹក និង-លបរិ&្ឆទ~-រâំដុះßបថ្មី លធន់Íនឹង
-រg.¨លÄ-សmតុ។ សកបទ វ-រព័ត៌Nនស្តីពីនិ©3-រ~-រg.¨លរបបជលr្ត
°\មស្ទឹង និង.ព័ន្ធmBr្ត លខ្លួនxប់xង ើម្បីjយrួលi្វើ}ន-រßងàកទឹក
¦ចrព។
៤. Zចក្តីសន្និpqន និងអនុ)សន៍
-រសិកahះ +នចង½ង.វត្តិ~ñះធម្ម$តិ °ក្នុងéត្តLល<tំងបីគឺ កំពង់ធំ
ëធិ៍ត់ និងកំពង់23ំង WយNន-រßងàកទំហ~
ំ -រខូចJតÍ\មrក
ុ នីមយ
ួ ៗ 0ប់\ំង
ពី23១៩៥០
ំ
ដល់ ២០១៣។ -រសិកa
 បjôញ¬ Nនñះធម្ម$តិធំៗបួនßប ល+ន:ើតើង
°ក្នុងéត្តtំងបីគឺ៖ ទឹកជំនន់ XពBំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះនិងរន្ទះ និងជំងឺBតត?តដល់មនុស្សនិង
សត្វចិញ្ចឹម។ ទឹកជំនន់¤0ត់

ទុកº¬ $ñះធម្ម$តិ:ើតNនញឹក]ប់ និងNនទំហំខូចJតធំ
$ង¤បង្អស់ ក្នុងចំ,មñះធម្ម$តិtំងបួន.ìទ រីឯXពBំងស្ងួត$ñះធម្ម$តិធំទី២។
ñះធម្ម$តិទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ និងXពBំងស្ងួត +ន:ើតNន-ន់ញឹក]ប់ើង និងNន
ទំហំខូចJត-ន់ធំ។ ñះធម្ម$តិ:ើតNន®្ទើរÝៀងBល់23ំ $ពិ®ស ក្នុងទសវត្សរ៍ចុង
Æយhះ (Yើក_ង23ំ២០០៣ និង ២០០៨)។ Oើ}្អកYើនិ©3-រកំbើនhះ ñះ
ធម្ម$តិÄច-ន់ធ្ងនធ្ង
់ រើងVៀត ÍÓ្ងអ©គត។
$រួម éត្តtំងបីជួបñះធម្ម$តិ.Åក់.$ល{3 ប៉ុÜ្តNនXពខុសß្លក{3Í\ម
rុកនីមួយៗ Är័យYើ ទី\ំងភូមិr°§
្ត
្បរផ្លូវទឹក (ទh្ល ស្ទឹង បឹង) Cះទី\ំងßបhះ
Äច.ឈមនឹង-រg.¨លÄ-សmតុ។ ផ្ទុយÍវិញ ទី\ំងភូមិr្តស្ថិត°2យពីផ្លូវទឹក
ងជួប.ទះñះBំងស្ងួតJំង$ង តំបន់°ជិតផ្លូវទឹក។ rុកស្ខន់ក្នុងéត្តកំពង់ធំ rុក
កb្ណៀងក្នុងéត្តëធិ៍ត់ និងrុកជលគីរី ក្នុងéត្តកំពង់23ំង វ.ឈមនឹងទឹកជំនន់Jំង
$ង¤។ .$ជនល½ី½$ង¤ ងjយរងñះJំងបំផុត CះពុំNនសមត្ថXព}្នក
សNFរៈនិងធនmន ស¹បទប់
់ ទល់នឹងផលប៉ះÿល់~ñះធម្ម$តិtំងះ។
គណៈកN|ធិ-រxប់xងñះមហន្តBយ $យន្ត-ររបស់Bជរâãភិ+ល ើម្បីជួយWះ
យបôñះមហន្តBយ°¬3ក់មូលâãន។ យន្ត-រhះើរតួសំJន់ស់ ក្នុង-របនaនឹ
ំុ ង
-រg.¨លÄ-សmតុ ល:ើតNនើង °¬3ក់មូលâãន ។ ប៉ុÜ្ត.សិទ្ធXព~-រអនុវត្ត
យន្ត-រhះ

°Nនកិត°ើយ។

-រP្លើយតបចំëះñះទឹកជំនន់ក្នុងប៉ុ©|ន23ំថ្មីៗhះ

Nន-រយឺតy៉វ និងមិនtន់;ល ។ អន្តBគមន៍Xគើន +នមកពី-ក+ទ½ហមកម្ពុ$
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CះគណៈកN|ធិ-រxប់xងñះមហន្តBយ ពុNន
ំ
ថវិ- ឧបករណ៍ សNFរៈ និងធនmនមនុស្ស
xប់@ន់ ើម្បីអនុវត្ត-រjរhះើយ។
-រសិកahះ

Nនអនុសន៍មួយចំនួន

ស¹ប់ឲ្យអ្នកÿក់ព័ន្ធtំងlយ

យកÍ

ពិ0រ៖
ទី១៖ ទឹកì្លៀងNន-រg.¨ល (tំងបរិNណនិងXពញឹក]ប់)។ -រT©ំនូវពូជដំថ្ម
ំ ី
លធន់នឹង-រg.¨លÄ-សmតុ និងប&្ចកVសប&្កើនទិន្នផល លÄចឲ្យកសិករ
បនaំុÍនឹង-រg.¨លÄ-សmតុ គឺ$ÄទិXពខ្ពស់បំផុតមួយ។
ទី២៖ វិmន-រ8ៀមទុក$មុននូវ ®្បៀង សNFរៈបរិ-រ0ំ+ច់ និង}ន-រ0រជីវXព °
Æយ;លñះធម្ម$តិ

គួរគិតគូរÝៀបចំឲ្យរួច$ច

និងNន$ច

°\ម

មូលâãន។
ទី៣៖ ®ºផ្សព្វផaយ ពីñះធម្ម$តិនិងផលប៉ះÿល់របស់º វi្វើឲ្យ+នដល់មូលâãន ភូមិ
ឃុំ ើម្បីបៀន.$ជនមូលâãន ឲ្យយល់ពីÅនិភ័យ~ñះធម្ម$តិ ពី-រ8ៀមខ្លួន
ទប់ទល់ចំëះតុ-រណ៍លÄចនឹង:ើតើង និងើម្បីកងXពធន់Íនឹង-រg
.¨លÄ-សmតុ។
ទី៤៖ ទំ©ក់ទំនង និងសហ-ររºងភូមិ ឃុំ rុក éត្ត និង¬3ក់$តិ វi្វើឲ្យNន.សិទ្ធXព
និង+នtន់;ល  ើម្បីផ្សព្វផaយព័ត៌Nនtន់តុ-រណ៍ និងÄចP្លើយតបtន់
;ល ចំëះតវ-រ0ំ+ច់របស់ជនរងñះ។
ទី៥៖ ពករណ៍mតុÄ-ស ខ្យល់ព្យុះ XពBំងស្ងួត គឺ$ព័ត៌NនសំJន់ស់ ក្នុង-រជូន
ដំណឹង$មុនពីñះÅនិភ័យ©©។ .ព័ន្ធព័ត៌Nន -រជូនដំណឹង$មុន វâក់°
\មតំបន់Lល<~ñះធម្ម$តិសំJន់ៗ~ប្ខrុក

និងéត្តLល<

ើយ

ព័ត៌Nនtំងអស់hះ វផ្សព្វផaយដល់.$ជនLល<ឲ្យtន់តុ-រណ៍ មុន;ល
ñះ-ចមកដល់។
ទី៦៖ -រP្លើយតប©%ន់ៗ និងកិចខិ
្ច តខំ.ឹងgងព)ឹងសមត្ថXពបនaំុ វ>0តឲ្យ+នJំង7ម
Vៀត ÍYើ.$ជន½ី½$ង¤ Cះ$½ុមjយរងñះJំងបំផុត Wយរ-រ
g.¨លÄ-សmតុ។
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-១០-

រ³្វើឲ្យវិស័យrសចរណ៍7កម្ពុ9
ន3ព´តង: ស

µនុពល ឧបសគ្គ និង

ជuើស|លន}យ១
Wយ លន់ ;1\B១

១. Zចក្តី\្តើម
វិស័យVសចរណ៍¤+ន0ត់ទុក¬

NនÄទិXពខ្ពស់ក្នុងចំ,មវិស័យÄទិXព©©

~យុទ្ធr្តចតុÑណរបស់Bជរâãភិ+លកម្ពុ$ស¹ប់-រអភិវឌ្ឍន៍ សមធម៌ និង.សិទ្ធXព
(RGC, 2012) WយNន-រទទួលល់¬ +នចូលរួមចំTកy៉ងសំJន់ដល់-រអភិវឌ្ឍ
®ដ្ឋកិច-្ច សង្គម\មរយៈ -រប&្កើត-រjរនិងÂក់ចំណóល +នi្វើឲ្យកិតជីវXព:ើនើង
ជួយ-ត់បន្ថយXព½ី½ និងYើកកម្ពស់-រអភិវឌ្ឍeតង (MoT 2012a)។ វិស័យhះមិនឹម
ផ្តល់នូវÂក់ចំណóលសន្ធឹកស©បជំ
់ រុញកំbើន®ដ្ឋកិច្ចប៉ុ,ះV ប៉ុÜ្ត7មtំងជួយi្វើឲ្យNន
តុល្យXពÿណិជ្ជកម្ម និង-រi្វើសNហរណកម្មក្នុងតំបន់ និងអន្តរ$តិ (MoT 2012a)។ ក្នុង
ប៉ុ©|ន23ំចុងÆយhះ វិស័យVសចរណ៍ +នtក់tញì្ញៀវVសចរ.Nណ ៣ន©ក់ ក្នុង
មួយ23ំៗ Wយ+នផ្តល់នូវចំណóលពីបរVស®្មើនឹង ២៦% ~ ផសស (ផសស កម្ពុ$Nនទំហំ
១៤.០៦២នដុរ ក្នុង23ំ២០១២) និង+នផ្តល់ ១,៨ន-រjរល®្មើនឹង ២២% ~
-រjរសរុប°កម្ពុ$ (\Bង ១)។ គណៈកម្ម-រVសចរណ៍ និង-រi្វើដំbើរក្នុងពិភពoក
+ន+៉ន់|ន¬ វិស័យVសចរណ៍°កម្ពុ$+នប&្កើត-រjរ និង Âក់ចំណóល +នើន$ង
°.Vស©©ឯVៀត°ÄសុីÄ¤្នយ៍ (\Bង ១)។
វិស័យVសចរណ៍°កម្ពុ$+ន:ើនើងក្នុងអÖ ២០% Í ៣០% 0ប់\ំងពី23ំ
១៩៩៧ ប©%ប់ពីNន-រOើកឲ្យ¸ើÄ-សyនâãនអន្តរ$តិ½ុង®ៀមBប ល$ទី.ជុំ~
ÂទបុBណ $ពិ®ស Âទអង្គរវត្ត។ ì្ញៀវVសចរ$តិNនចំនួន ៨,២ន©ក់ (:ើន
៣ % iៀបនឹង23ំមុន) ចំTកឯì្ញៀវVសចរអន្តរ$តិ Nន ៣,៥ន©ក់ °23ំ២០១២ (\Bង
៣) ឬ:ើន ២៤% Oើiៀបនឹង23ំ២០១១ (MoT 2012b)។ ¤ស&្កត9ើញ¬ ì្ញៀវVសចរមកពី
.VសជិតJង និងក្នុងតំបន់ +ន:ើនើងy៉ងJំង $ពិ®ស មកពី.Vស ៀតម កូÝ៉
ចិន lវ និងÓ (\Bង ២) លបjôញពីស-0នុពលy៉ងធំស¹ប់វិស័យVសចរណ៍កម្ពុ$
©;លអ©គត។ !ះបី°អឺរ៉ុបNននXព®ដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អក្តី ក៏Vសចរមកពីអឺរ៉ុប\មផ្លូវ
Ä-ស+ន:ើនើង ២៤% Oើiៀបនឹង23ំមុន (MoT 2012b)។

១

ÝៀបចំWយ លន់ ;1\B $អ្នកវវ °វិទន CDRI, អត្ថបទhះដកrង់&ញពី Ellis et

al. (2013)។
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\Bង ១៖ -ររួមចំTករបស់វិស័យVសចរណ៍ក្នុង-រប&្កើតÂក់ចំណóល និង-រjរ
ក្នុង23ំ២០១២
-រចូលរួមចំTកក្នុង-រ

-រចូលរួមចំTកក្នុង-រប&្កើត

ប&្កើតÂក់ចំណóល

-រjរ ($ % ~-រjរសរុប)

($ % ~ ផសស)

.Vស
Wយ
កម្ពុ$

%ល់

សរុប (Wយ

%ល់ +

Wយ

Wយ.Mល)

%ល់

សរុប (Wយ

Wយ.Mល)

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

N៉សុី

7.0

15.6

6.5

13.6

សិង្ហបូរី

5.2

11.3

4.4

9.1

4.5

9.4

3.8

8.1

ឥណEូhសុី

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

ៀតម

%ល់ +

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

\Bង ២៖ ទីផaរធំៗtំង ៥ របស់វិស័យVសចរណ៍កម្ពុ$ពី23ំ២០០៥ ដល់ ២០១២
ចំត់¬3ក់ ស3តិ

% ~ចំនួនì្ញៀវ ចំត់¬3ក់

ស3តិ

Vសចរ

% ~ចំនួនì្ញៀវVសចរ
អន្តរ$តិសរុប

អន្តរ$តិសរុប
២០០៥

២០០៦

1

កូÝ៉

15.2

1

កូÝ៉

2

ជប៉ុន

9.7

2

ជប៉ុន

9.3

3

សហរដ្ឋÄÀរិក

7.7

3

សហរដ្ឋÄÀរិក

7.3

4

+Bំង

4.8

4

©º៉ន់

5.0

5

អង់¤្លស

4.7

5

ចិន

4.7

កូÝ៉

12.5

២០០៧
កូÝ៉

2
3

5



២០០៨

1

4

16.8

16.4

1

ជប៉ុន

8.0

2

សហរដ្ឋÄÀរិក

6.8

3

ជប៉ុន

7.7

6.2

4

សហរដ្ឋÄÀរិក

6.8

5.9

5

ចិន

6.1

ៀតម
ចិន

ៀតម
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9.9

២០០៩

២០១០

1

ៀតម

14.6

1

ៀតម

20.5

2

កូÝ៉

9.1

2

កូÝ៉

11.5

3

សហរដ្ឋÄÀរិក

6.9

3

ចិន

7.1

4

ជប៉ុន

6.8

4

ជប៉ុន

6.1

5

ចិន

5.9

5

សហរដ្ឋÄÀរិក

5.8

២០១១

២០១២

1

ៀតម

21.3

1

ៀតម

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

សហរដ្ឋÄÀរិក

5.3

5

Ó

5.6

.ភព៖ យកពី Hem Socheat (2013)

\Bង ៣៖ ព័ត៌NនVសចរណ៍©©
23ំ

ì្ញៀវVសចរអន្តរ$តិ

-រ3ក់

ស្ឋ{រ ផ្ទះសំក់ អÖNនì្ញៀវ3ក់

មកដល់

°$មធ្យម

ចំនួន(©ក់) % g.¨ល

ចំនួនÓ្ង

ចំនួន

ចំណóលពី

°ក្នុងស្ឋ{រ

Vសចរណ៍

ចំនួន

(%)

នដុរ

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៖ ½សួងVសចរណ៍ 2012b, វិទន$តិស្ថិតិ 2012
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ចំណóល+នមកពីVសចរណ៍Nនដល់Í ២២១០នដុរ °23ំ២០១២ (\Bង
៣)។ $មធ្យមì្ញៀវVសចរបរVសN3ក់ចំយ ៤១០ដុរ និង3ក់° ៦,៣Ó្ង ក្នុង-រមក
កំន្តមួយYើក°កម្ពុ$ រីឯVសចរណ៍$½ុមវិញចំយអស់ ១១០០ដុរក្នុងមួយ½ុម
ក្នុងមួយYើក (NIS 2012)។ Wយរតវ-រកÜ្លង3ក់°របស់ì្ញៀវ:ើនើង ដូចhះ
ចំនួនផ្ទះសំក់ និងស្ឋ{រ ក៏:ើនើង$លំâប់រ ។ °23ំ២០១០ Nនស្ឋ{រចំនួន
៤៤០ Wយ$មធ្យម ស្ឋ{រមួយNន ៥៥បន្ទប់ រីឯផ្ទះសំក់Nនចំនួនសរុប ១,០៨៧
Wយ$មធ្យម ផ្ទះសំក់មួយNន ១៤បន្ទប់ (NIS 2012)។
អង្គ-រ ទិ-®ដ្ឋកិច្ចពិភពoក (World Economic Forum: WEF) +នឲ្យដឹង¬
Jង}្នកâãរច©សម្ព័ន្ធVសចរណ៍ Nន$Äទិ៍ សន្តិសុខ សុវត្ថិXព សុខXពអ©ម័យ និង
ធនmនវប្បធម៌ កម្ពុ$+ននើងពីចំត់¬3ក់Yខ១០៩ °23ំ២០១១ មកYខ១០៦
ក្នុងចំ,ម ១៤០.Vស °23ំ២០១៣ (CDRI 2013; WEF 2013)។ កម្ពុ$ក៏កំពុង.ឹងgង
§លំអវិស័យhះើងVៀត ឲ្យNន-រទទួលល់ពីមជ្ឈâãន$តិ និងអន្តរ$តិ លÄចi្វើឲ្យ
កម្ពុ$ទទួល+ននូវផលចំbញ្សងៗWយ

%ល់ ឬWយ.Mល ដូច$ បន្ទុកចំយតិច

$ងមុនក្នុង-រi្វើÄជីវកម្ម និង កំbើនសមត្ថXព.កួត.Nង °;លNន-រព)ឹងចំណង
tក់ទងក្នុងតំបន់ ដូច$ -រចូល$សNជិកក្នុងមÅអនុតំបន់Àគង្គ(GMS) សNគមÄúន
(ASEAN) និងÄúនបូក៣ (ASEAN+3) $ើម (CDRI 2013)។
°;លលវិស័យVសចរណ៍+ននឹងកំពុងផ្តល់នូវ

.ភពចំណóលដ៏សំJន់ស¹ប់

កំbើន®ដ្ឋកិច្ច$តិ វិស័យhះ+នជួបឧបសគ្គ ៣ លÄចi្វើឲ្យចុះéaយដល់សមត្ថXព
.កួត.Nង គឺNន៖ ១)ឥទ្ធិពល~-រ-ន់ខ្សត់éaយធនmនធម្ម$តិ ២) LលនM+យ
អន្តរ$តិទប់្កត់-រg.¨លÄ-សmតុ និង ៣) -រg.¨លÄ-សmតុhះម្តង (Ellis
2013)។ ក្នុងបរិបទhះ ÒើនឹងNនផលប៉ះÿល់ ក\0គំBមកំ$ង ឬ-នុវត្តXពßប
ខ្លះÍYើសមត្ថXព.កួត.Nង និង-ររីកចើនវិស័យVសចរណ៍°កម្ពុ$? Òើអ្នកប&្កើត
LលនM+យ និងអ្នកi្វើÄជីវកម្មក្នុងវិស័យhះ គួរ8ៀមខ្លួន និងP្លើយតបy៉ងរ?
(Ellis 2013) ។
-រសិកahះពyម្វងយល់ពីបô.ឈមក្នុងមួយទសវត្សរ៍Jងមុខ $ពិ®ស-រ
i្វើឲ្យវិស័យVសចរណ៍NនXពeតង ëលគឺ មិនប៉ះÿល់ ឬបំពុលបរិន។ -រសិកahះ$
ករណីសិកaល+ន¸ើមi+យមួយចំនួន ដូច$ -រ.មូលព័ត៌NនលNនប់ -រ
i្វើសNFសន៍បុគ្គលលផ្តល់ ព៌ត័NនសំJន់ៗ និង-រi្វើសិ-ពិñះMបល់¬3ក់$តិ។
សNFសន៍+នi្វើើង0ប់ពីÓ្ងទី ១៨ ដល់ ២៧ កុម្ភៈ ២០១៣ $មួយនឹងតំងមន្ទីរប័ន
ÿក់ព័ន្ធចំនួន ២២©ក់ ដូច$ ម6្តី½សួងបរិន, ឧត្តម½ុម.ឹកa$តិកម្ពុ$, Ä$Qធរអគ្គិសនី,
ធ©{រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, សNគមអ្នក®ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ$, អង្គ-រមិននរâãភិ+ល ដូច$ សង្គម
អភិរក្សសត្វ

 WCS មូលនិធិសត្វ

ពិភពoក WWF និង អង្គ-រម្លប់eតង, វិស័យឯកជន

រួមNន ស្ឋ{រចំនន
ួ ៣ និងសហគមន៍កV
ូ ស
 ចរណ៍ចប
ំ ក់។ សិ-
 ពិñះMបល់¬ក
3 ់
$តិ+នi្វើើង°Ó្ងទី២៤ កក្កâ ២០១៣ WយNន-រចូលរួមពីអ្នកÿក់ព័ន្ធ ៥៥រូប។ -រ
សិកahះមិន+នផ្តល់$អនុសន៍LលនM+យលំអិតYើវិស័យhះV
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ប៉ុÜ្ត+នប&្ហើប

បjôញនូវLលផ្លូវើរ

-រP្លើយតប

និងដំ,ះយមួយចំនួនចំëះបô.ឈម្សងៗ

លÄចផុសើង©;លJងមុខ។ -រP្លើយតប និងដំ,ះយ©©°ក្នុងអត្ថបទhះ
tមtរឲ្យNន-រពិXកa និង-រសិកaលំអិត7មVៀត។
២. ស

µនុពលស,ប់rសចរណ៍ធម្ម9តិ7កម្ពុ9

២.១. Vសចរណ៍.កបWយនិរន្តរXព
បច្ចុប្បន្នhះ ÿក្យ "Vសចរណ៍.កបWយនិរន្តរXព" ¤កំពុង¸ើÂស់-ន់ើន
ើង ើម្បី-ត់បន្ថយផលប៉ះÿល់អវិជ្ជNន~Vសចរណ៍ßប.មូលផ្តុំមនុស្សើន (mass
tourism) (Shoko nd)។ និយមន័យVសចរណ៍.កបWយនិរន្តរXព Nន°ក្នុង.អប់ ១៖
.អប់ ១៖ និយមន័យរបស់អង្គ-រសហ.$$តិស្តីអំពីVសចរណ៍.កបWយនិរន្តរXព
ក្នុងន័យមញ្ញ៖
"គឺ$Vសចរណ៍លទទួលខុសវtំងrុងចំëះតុប៉ះÿល់ÍYើ

ក\0®ដ្ឋកិច្ច

សង្គម

និង

បរិនរបស់សង្គម$តិ©;លបច្ចុប្បន្ន និងÍអ©គត WយP្លើយតប+នÍនឹងតវ-ររបស់ì្ញៀវ
Vសចរ ឧសaហកម្ម Vសចរណ៍ បរិន និងសហគមន៍ល$Nsស់និង$អ្នកទទួលì្ញៀវ។
ក្នុងន័យធំទូយ Vសចរណ៍.កបWយនិរន្តXពគឺ:
1. i្វើ-រ¸ើÂស់ធនmនបរិនឲ្យ+នសមល្មម

ើយÄច-យ$}្នកសំJន់មួយក្នុង-រអភិវឌ្ឍ

វិស័យVសចរណ៍ ល-រÿរ.ព័ន្ធកូឡូសុីសំJន់ៗ និងជួយអភិរក្ស:រិ៍្តមរតក និងជីវចុះ។
2. Lរពនូវ.ភពើម~សង្គមវប្បធម៌របស់សហគមន៍$Nsស់ទឹកដី និង$Nsស់ផ្ទះ Wយចូលរួមអភិរក្ស
:រិ៍្តមរតកវប្បធម៌រស់រ ីកនិងត»្ល$.«ណីលពួក¤+នកងើង និងចូលរួមចំTកដល់-រ
យល់ដឹងពី{3 និង-រMគយល់{3រºងវប្បធម៌្សងៗ។
3. m©ឲ្យNនដំbើរ-រ®ដ្ឋកិច្ចយូរអA្វង និង-រផ្តល់អត្ថ.Mជន៍}្នក®ដ្ឋកិច្ច-សង្គម Íដល់អ្នក
ÿក់ព័នtំ
្ធ ងlយ ឲ្យNន-រàករំ_កផល.Mជន៍tំងះ.កបWយយុត្តិធម៌ ដូច$ -រjរ
Nនស្ថិរXព -នុវត្តXពក្នុង-ររកÂក់ចំណóល ®ºសង្គមចំëះសហគមន៍$Nsស់ទឹកដី និងឲ្យ
Nន-រចូលរួមចំTកជួយ-ត់បន្ថយXព½ី½។
-រអភិវឌ្ឍVសចរណ៍.កបWយនិរន្តXព tមtរនូវ-រចូលរួមពីអ្នកÿក់ព័ន្ធtំងអស់ Xពដឹក©ំ
និងLលនM+យរឹងNំ ើម្បីm©ឲ្យNន-រចូលរួមទូលំទូយ និង-រ;ញចិត្តទទួលយកtំងអស់
{3។ -រអភិវឌ្ឍVសចរណ៍.កបWយនិរន្តរXព គួរi្វើy៉ងឲ្យអ្នកVសចរNន-រ;ញចិត្តខ្ពស់
និងទទួល+នបទពិpធន៍ដ៏Nនន័យ\មរយៈ-រYើកកម្ពស់-រយល់ដឹងអំពីនិរន្តរXព និងVសចរណ៍
.កបWយនិរន្តរXព។
.ភព៖ UNEP and UNWTO 2005

២.២. កូVសចរណ៍
កូVសចរណ៍Nនលក្ខណៈខុសß្លកពី

Vសចរណ៍.កបWយនិរន្តXពដ៏ធំទូយ

Wយº$ទង់Vសចរណ៍មួយ.ìទល>0តÍYើ

-រអភិរក្សបរិនធម្ម$តិ\មរយៈ

សកម្មXពVសចរណ៍ (Shoko nd)។ កូVសចរណ៍ គឺ$Vសចរណ៍លNន-រទទួល
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



ខុសវ

និង$}្នកមួយ~-រអភិវឌ្ឍVសចរណ៍.កបWយនិរន្តXព

$យុទ្ធr្តពិភពoក

°ឯជំនួប.ជុំកំពូល°ទី½ុង

Rio

De

លវ+ន.-ស
Janeiro

23ំ១៩៩២

(Leksakundilok 2004)។
°.Vសកម្ពុ$
¤ឲ្យនិយមន័យ¬$

កូVសចរណ៍ល}្អកYើសហគមន៍(xប់xងWយសហគមន៍)
"-រi្វើដំbើរ.កបWយទំនួលខុសវÍតំបន់Vសចរណ៍ធម្ម$តិ

WយNន-រអភិរក្សបរិន និង-រជួយYើកកម្ពស់ជីវXព.$ពលរដ្ឋក្នុងមូលâãន" (TIES
2012)។ តំបន់កូVសចរណ៍កម្ពុ$ដំបូង¤ +នក:ើតើង°23ំ១៩៩៨ °បឹងយក្ស¬ម
éត្តរតនគីរី ើយNនដំbើរ-រមកដល់សព្វÓ្ង (Reimer & Walter 2012) ។ ើម្បី]ុំង
ឲ្យតំបន់កូVសចរណ៍មួយទទួល+នGគជ័យ oក Honey (2008) +នផ្តល់នូវLល
គំនិត

៧ចំណុច៖

១)

º$Vសចរណ៍លÿក់ព័ន្ធÍនឹង-រi្វើដំbើរÍLល<តំបន់

ធម្ម$តិ ២) -ត់បន្ថយតុប៉ះÿល់ ៣) Yើកកម្ពស់-រយល់ដឹងពីបរិន ៤)ផ្តលនូ
់ វថវិហិរញ្ញវត្ថុ
៦)

%ល់ដល់-រអភិរក្ស ៥)ផ្តល់ផល.Mជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសិទ្ធិអំចដល់.$ពលរដ្ឋ

Lរពវប្បធម៌របស់.$ពលរដ្ឋមូលâãន

៧)

{ំ¼-រLរពសិទ្ធិមនុស្ស

និងចល©

.$ធិបÒយ្យ (ដកrង&
់ ញពី Reimer & Walter 2012)។ ដូ&្នះ កូVសចរណ៍Nនបំណង
បៀនអ្នកVសចរអំពីសហគមន៍°មូលâãន (ើម្បីចូលរួម7រកa ®ដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ និង
បរិនឲ្យNននិរន្តXព) ជំរុញឲ្យអ្នកVសចរចូលរួមក្នុង-រអភិរក្សបរិន និងចូលរួមចំTក
Yើកកម្ពស់ជីវXពរបស់សហគមន៍។
២.៣. Vសចរណ៍eតង
Vសចរណ៍eតងខុសß្លកពីកូVសចរណ៍

Cះº>0តÍYើ½ុមអ្នកVសចរល

រស់°\មទី½ុង WយT©ំពីរOៀបចំយ;លឈប់ស¹កមួយßប \ម-រÍYង
តំបន់ជនបទធម្ម$តិ ើម្បីÄចលំ$-យ និង-ត់បន្ថយXព\នតឹងឬសNdធ~-រjរ.0ំÓ្ង
(Shoko nd)។ និយមន័យhះ ទទួលឥទ្ធិពលពី កិច្ច.ជុំស្តីពីVសចរណ៍°ជនបទ°23ំ១៩៨៦
°.Vសអង់¤្លស ល°;លះ¤+នកំណត់Vសចរណ៍eតង¬$ "½ុមមនុស្សNន
ជីវXព.®ើរ Nនចំbះដឹង និងNនព័ត៌Nន;ញYញ លចំយ;ល ២ ឬ ៣Ó្ង Í
Yងតំបន់ជនបទ

ើយÄចទទួល+ននូវផល.Mជន៍ពី-រសបស¨លល្អ~®ºផ្តល់

ឲ្យ°ក្នុងតំបន់ជនបទ" (Jones 1987 ដកrង់&ញពី Shoko nd: 6)។ !ះ$y៉ងhះក្តី
ÿក្យ Vសចរណ៍eតង ពុំtន់Nននិយមន័យឯកXព{3$ទូÍ°ើយV (Yokoyama
2006 ដកrង់&ញពី Shoko nd: 6)។ °.Vសកម្ពុ$ Vសចរណ៍eតងើនសំ< ÍYើ
សកម្មXពVសចរណ៍ លយកចិត្តទុកâក់ÍYើ-រ-រÿរបរិន ពីCះបរិនeតងÄច
ចូលរួមចំTកជួយ-ត់បន្ថយ-រg.¨លÄ-សmតុ និងñះធម្ម$តិ©© sមtំងសច
+ននូវLល<Vសចរណ៍.កបWយនិរន្តXព (Xinhua English News 2013)។
២.៤. ស-0នុពលកូVសចរណ៍ និង Vសចរណ៍eតង°កម្ពុ$
អ្នកVសចរYើពិភពoក

ចូលចិត្តi្វើដំbើរកំន្តÍ.Vសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍$ងÍ

.Vសអភិវឌ្ឍន៍ (UNEP 2013)។ °;លមនុស្សNន-រយល់ដឹង-ន់ើនពីបôបរិន
និងសង្គម ពួក¤្វងរកជើស្សងៗ~-រi្វើដb
ំ
ើរលNន-រទទួលខុសវ។ ឧtហរណ៍
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អ&្កត23ំ២០១០ Wយ ½ុមហ៊ុន VISA និង សNគមន៍i្វើដំbើរÄសុី+៉សុីហ្វិក (Pacific Asia
Travel Association: PATA) +នរក9ើញ¬ .$ជនចិនចូលចិត្តកម្មវិធីVសចរណ៍
លNន-រយកចិត្តទុកâក់ÍYើ-រ7រកaបរិន និង-របង្កប់នូវអត្ថន័យវប្បធម៌ (VISA
2010)។ °23ំ២០១២ ½ុមហ៊ុន Blue and Green Tomorrow +នi្វើ-រស្ទង់មតិមួយល
បjôញ¬ ៤៧% ~Vសចរគិតគូរពី-រចំយ;ល  Íកំន្តក្នុង;លស¹កលំ$
°\មកÜ្លងលNន½មសីលធម៌ និងបរិន។ -រវវ+នបjôញVៀត¬ Vសចរ
សុខចិតចំ
្ត យÂក់ើន$ងមុន .សិនOើ¤Âកដ¬ អ្នកបើ-រjរ°ក្នុងវិស័យះ
+នទទួលនូវលក្ខខណE-រjរ.កបWយ½មសីលធម៌ (ILO 2010)។ ½ុមហ៊ុន Trip Advisor
+នរក9ើញ¬ ៣៤% ~អ្នកi្វើដំbើរកំន្ត ;ញចិត្តនឹងចំយអស់ើន$ងមុន ÍYើ
-រ3ក់°\មស្ឋ{រ

.សិនOើស្ឋ{រះ

យកចិត្តទុកâក់7រកaបរិន

(Pollock 2009)។
ើម្បី0ប់យកឱ-ស

និងព)ឹង-រ.កួត.Nងtំងhះ

.Vសកម្ពុ$+នi្វើ-រ

ផ្សព្វផaយពីចល©Vសចរណ៍eតង និងកូVសចរណ៍©© sមtំង+នប&្កើត ÿនរjçន់
ស្ឋ{រeតង។ ក្នុង;ល$មួយ{3 គំនិតផ្តួច្តើមប&្កើតសហគមន៍កV
ូ សចរណ៍ (CBET)
+នទទួល-រ{ំ¼ពីអង្គ-រ

និង½សួងÿក់ព័ន្ធ©©

ដូច$

½សួងបរិន

½សួង

Vសចរណ៍ ½សួងកសិកម្ម រុ-.Nញ់ និងhទ $ើម។ ©បច្ចុប្បន្ន Nនតំបន់កូ
Vសចរណ៍ចំនួន ៥៦កÜ្លង °តំបន់Xគឦន្ត តំបន់ទh្លប តំបន់សមុ¼ និងតំបន់និរតី
~.Vសកម្ពុ$ លNនធនmនធម្ម$តិសម្បូរßប និងវិ®ស{|នពីរ ដូច$ ពូជaត
ទh្លអីុB៉º៉ឌី ទh្លÀគង្គ ទh្លប

ភ្នំ សមុ¼ លÄចtក់tញì្ញៀវVសចរអន្តរ$តិ

+នដល់ ១ន©ក់ និងì្ញៀវ$តិ+ន ៥ន©ក់ °23ំ២០២០ (The Phnom Penh Post,
2013)។

ប្ខéត្ត°Xគឦន្ត.VសNនស-0នុពលធំiងស¹ប់-រព)ីកតំបន់កូ

Vសចរណ៍។ °23ំ២០១២ ចំនួនì្ញៀវVសចរÍទស្ស©តំបន់ះNនសរុប ៥៣.៣៧៤©ក់
ឬ:ើនើង ១០% Oើiៀបនឹង23ំមុន។ ì្ញៀវកូVចរណ៍Xគើនមកពី.Vស+Bំង ចិន
អង់¤្លស Äល្លឺម៉ង់ ៀតម អូr្តាលី ហូឡង់ សហរដ្ឋÄÀរិក ស្វីស និងកូÝ៉Jងត្បូង។
រ+យ-រណ៍½សួងVសចរណ៍បjôញ¬ ì្ញៀវកូVសចរណ៍ សរុប ៤៥០.០០០©ក់
°23ំ២០១១ ឬ®្មើនឹង ១៦% ~ì្ញៀវVសចរណ៍សរុបក្នុង.Vសកម្ពុ$។ វិស័យVសចរណ៍
កម្ពុ$ ើន>0តÍYើតំបន់:រ®ិ៍តំTលពិភពoកលចុះបញ្ជីក្នុងអង្គ-រ UNESCO ដូច$
Âទអង្គរវត្ត និងÂទsះវិÅរ។ !ះ$y៉ងhះក្តី Nនតំបន់កូVសរណ៍មួយចំនួន
តូចប៉ុ,ះលÄចរកÂក់ចំណóល
[ើWយសហគមន៍

ើម្បីយកមកជួយដល់-រ7រកaធនmនធម្ម$តិ

និង

%ល់ ដូច$ សហគមន៍កូVសរណ៍ចំបក់ ក្នុងឃុំចំបក់ rុកភ្នំrួច

éត្តកំពង់ស្ពឺ ល$សហគមន៍NនGគជ័យមួយ Wយ°23ំ២០១១ Äចរកចំណóល+ន
២៦.៥០០ដុរ និងtក់tញì្ញៀវVសចរ+ន ១១.២០០©ក់ក្នុងhះNន ៨០% $ជន$តិ=្មរ
Cះតំបន់hះស្ថិត°§្បរទី½ុងភ្នំ;ញ និងNនទឹកmក់ លì្ញៀវÄចចូលYងកំន្ត+ន។
តំបន់កូVសចរណ៍NនGគជ័យមួយVៀតគឺ ដំbើរ្វងយល់ពីទh្លÀគង្គ (Mekong
Discovery Trail: MDT) ល$គhងរួម{3មួយរºង½សួងVសចរណ៍ អង្គ-រអភិវឌ្ឍន៍
ហូឡង់ (SNV) និង អង្គ-រVសចរណ៍ពិភពoករបស់សហ.$$តិ។ គhងhះNន

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



បំណងជំរុញVសចរណ៍.កបWយនិរន្តXព ើម្បី-ត់បន្ថយXព½ី½°ក្នុងតំបន់ និងអភិរក្ស
aតទh្លÀគង្គ (SNV 2010)។ គhងhះ$}្នកមួយ~កូVសចរណ៍ និងស្ថិត°\មដង
ទh្លÀគង្គ ក្នុងéត្ត½&ះ និង ស្ទឹងង និងNនផ្តល់ឲ្យអ្នកVចរណ៍នូវ-រកំន្ត្សងៗ ដូច$
-រជិះរVះ®ះ ផ្ទះ3ក់°ក្នុងភូមិ -រសំងបjôញសិល្បៈវប្បធម៌្សងៗ -រâំើម[ើ -រ
ជិះទូក\មដងទh្ល និង -រជិះកង់\មភ្នំ$ើម (Tourism of Cambodia 2013)។
-រសិកaពីឥទ្ធិពល~-រអភិវឌ្ឍVសចរណ៍ក្នុងéត្ត®ៀមBបបjôញ¬

វិស័យhះ+ន

ចូលរួមចំTកក្នុង-រYើកម្ពស់ជីវXព.$ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ Wយជួយផ្តល់ចំណóល+នដល់ បី
Xគបួន~Âក់ចំណóលសរុបរបស់x¨រ (Men 2007)។ -រសិកaមួយVៀតបjôញ¬ វិស័យ
Vសចរណ៍°éត្ត®ៀមBប+នផ្តល់-រjរ និងឱ-សរកÂក់ក5°ក្នុងវិស័យ្សងៗVៀត
ដូច$ សំណង់ស្ឋ{រ ¯ជនីយâãន -រដឹកជញ្ជូន ើយ-ររីកចើនវិស័យVសចរណ៍
ក៏ជួយi្វើដីធ្លីើងÓ្លរ។
គំនិតផ្តួច្តើមលNនស-0នុពលជួយ{ំ¼ដល់-រអភិវឌ្ឍកូVសចរណ៍ Nន$Äទិ៍
ហិរញ្ញប្បtន-រg.¨លÄ-សmតុ (Climate Investment Funds: CIF) លជួយគhង
កូVសចរណ៍ក្នុង-រYើកកម្ពស់ជីវXព.$ពលរដ្ឋ

និង-រxប់xង

[ើ.កបWយ

និរន្តរXព និងយន្ត-រហិរញ្ញប្បtន-បូន (carbon finance mechanisms) លអនុវត្តើង
\ម-រ-ត់បន្ថយ-របI្ចញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចកប្ខ
់
លមកពី-រ-ប់
[ើ

-រxប់xង

.កបWយនិរន្តXព

-រអភិរក្ស

[ើ

[ើ

និង-រÝចរិល

និង-រប&្កើនបរិNណ

-បូនបjំងទុក (REDD+)។ Wយរទីផaរ-បូន+នើរÍមុខយឺតៗ ដូ&្នះក្នុងរយៈខ្លី
រâãភិ+លគួរគិតគូរផ្តល់នូវហិរញ្ញប្បtន-បូន

%ល់ខ្លួនÍដល់សហគមន៍ ើម្បីជួយឲ្យតំបន់កូ

Vសចរណ៍រីកចើនÍមុខ+ន។
៣.

រ³្វើឲ្យវិស័យrសចរណ៍កម្ពុ9ន3ព´តងៈ ឧបសគ្គ និងត©ªវ

រ

តវ-រ្សងៗលi្វើឲ្យVសចរណ៍Nនទំ©ក់ទំនងល្អ$មួយបរិន Nនដូច$ តវ
-រផលិតផលកសិកម្មក្នុងrុកNនគុណXពល្អ âãរច©សម្ព័ន្ធ ច?ប់ស្តីពី-រxប់xងតំបន់
កូVសចរណ៍ អភិ+លកិច្ចល្អ -រចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុង-រអភិវឌ្ឍកូVសចរណ៍។ បô
.ឈមNន$Äទិ៍ -រg.¨លÄ-សmតុ និងឥទ្ធិពល~-ររីកចើនវិស័យVសចរណ៍Í
Yើធនmនធម្ម$តិ។
-រអភិវឌ្ឍវិស័យVសចរណ៍មិនtន់ើងដល់កិតអតិបរN°ើយV

$ពិ®ស

Jង}្នកកូVសចរណ៍។ \ម-រ+៉ន់|ន -រ+ត់បង់ចំណóល+នមកពីVសចរណ៍ Nនរហូត
ដល់ ២៥% Wយរ-រ©ំចូលទំនិញពីបរVស ើម្បីផ្គត់ផ្គង់តវ-រល&ះ:ើនើង°
ក្នុងrុក (MoT 2012a)។ -រប&្កើនផលិតកម្មក្នុងrុក ដូច$ បÜ្ល }្ល[ើ ី =ឿងសjôរឹម
និង-រផ្តល់នូវ-រjរ ®ºកម្ម និងជំ©ញ ÄចជួយrូបយកចំណóលបÜ្ថមVៀតស¹ប.
់ Vស
កម្ពុ$។
-រសបស¨លល្អ និងi្វើឲ្យ.®ើរើងនូវ=្សចjçក់ផលិតកម្ម Äចជួយព)ឹង និង
ព)ីកផលិតកម្មក្នុង rុក (Ballard 2005)។ $ឧtហរណ៍ ចុងស្ឋ{រÄចជួប$មួយ½ុម



វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

កសិករWយ

%ល់ ើម្បីពិXកa និងi្វើកិច្ចសនឲ្យកសិករផ្តល់នូវផលិតផលបÜ្ល ឬ}្ល[ើNន

គុណXពល្អ និង+នy៉ងVៀងtត់ ដល់ស្ឋ{រ។ រដ្ឋ អង្គ-រ្សងៗ អ្នកផ្តល់ជំនួយ និង សង្គម
សុីវិល Äចផ្តល់នូវ-រ.ឹកa និង-របjôត់បjôញដល់សNគមកសិករtំងះ ើម្បីឲ្យពួក{ត់
Nនសមត្ថXពផលិត+នtំងគុណXព និងបរិNណrប\មតវ-រ។ ដូ&្នះស្ឋ{រ ឬ
¯ជនីយâãន មិនឹម+នជួយYើកកម្ពសជី
់ វXព.$ពលរដ្ឋមូលâãនប៉ុ,ះV ប៉ុÜ្ត7ម
tំងទទួល+នផលិតផលកសិកម្មNនគុណXពល្អ និងrប\មតវ-រVៀតផង។
បô.ឈមមួយVៀតគឺ កំbើនy៉ងYឿន~វិស័យVសចរណ៍+នâក់សNdធ-ន់
JំងÍYើ តំបន់Vសចរណ៍ល¤និយមÍYង ដូច$ Âទអង្គរវត្ត $ើម។ ដូ&្នះ វ
Nនយុទ្ធr្តប&្កើតâãរច©សម្ព័ន្ធ និងតំបន់Vសចរណ៍tក់tញ្សងៗVៀត ដូច$ តំបន់
°Xគនិរតី Xគឦន្ត លNនធនmនធម្ម$តិសម្បូរßបដូច$ aតទh្ល សត្វបបឹង
ទh្លប P្នរខaច់ និងÑះ $ើម (MoT 2012b)។
ដូចNនបjôញពីJងើម
.$ពលរដ្ឋ

ប៉ុÜ្តបច្ចុប្បន្នhះ

កូVសចរណ៍+នផ្តល់-រjរ

និងÂក់ចំណóលដល់

ពុំtន់Nនច?ប់ស្តីពី-រxប់xងតំបន់កូVសចរណ៍

និង

សហគមន៍កូVសចរណ៍ះV។ ម6្តី ½សួងVសចរណ៍+នប3ក់¬ ½សួងVសចរណ៍
កំពុង្វងរកជំនួយថវិ-ើម្បីប&្កើតច?ប់xប់xងតំបន់កូVសចរណ៍។ ម៉ងVៀត Nន-រ
មិនច?ស់ស់ស្តីពីនសមត្ថកិច្ចរបស់ប័នÿក់ព័ន្ធ WយរNន-រគងYើ{3 ឬប័ន
្សង{3i្វើ-រjរដូច{3ក្នុងកូVសចរណ៍ ដូច$រºង ½សួងបរិន ½សួងVសចរណ៍ និង
½សួងកសិកម្ម $ើម។ ដូចhះ វNនវិធីr្តសបស¨លមួយ ើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធr្ត
ស¹ប់កូVសចរណ៍ លNន-រថ្លឹង7្លងល្អរºងទិស<ខុសៗ{3របស់ប័នtំងះ។
Nនបô.ឈមមួយចំនួនVៀតជុំវិញ-រអភិរក្សតំបន់កូVសចរណ៍

Wយរ

តំបន់tំងះស្ថិត°ក្នុងតំបន់-រÿរ លNនtំងអស់ ២៣កÜ្លង ®្មើនឹង ២១% ~្ទដី
.Vសកម្ពុ$។ ជន$តិើមXគតិច+ននិងកំពុងរស់°ក្នុងតំបន់ះ ើយ½សួងបរិន
+នប&្កើតតំបន់-រÿរសហគមន៍ (community protected area: CPA) ើម្បីឲ្យពួក{ត់
Äចរស់°និងរកផល ឬអនុផល
.$ពលរដ្ឋ

[ើ+ន\មលក្ខណៈx¨រ។ !ះy៉ងhះក្តី កំbើន

និងសិទ្ធិ¸ើÂ
 ស់និងកម្មសិទ្ធិដមិ
ី នច?ស់ស់ក្នុងតំបន់ះ

Äចប៉ះÿល់ដល់

.សិទ្ធXព~តំបន់កូVសចរណ៍។ ម៉ងVៀតឧទននុរក្សតំបន់-រÿរNនចំនួនមិនxប់@ន់
និងទទួល+នÂក់Oៀវត្សរ៍មិនសមល្មម
°ក្នុងតំបន់-រÿរtំងះ+នV។

គឺមិនÄច-រÿរ

លNនទំហំBប់សិបមុឺនហិក\

ក\0tំងhះបង្ក-រគំBមកំ$ងដល់តំបន់កូVចរណ៍

និងi្វើឲ្យថមថយវិនិMគÍYើតំបន់ះ។
តំបន់កូVសចរណ៍មួយចំនួនVៀត
NនYច&ញនូវ -រBនដី

Nនទំ©ស់$មួយដីសម្បtន®ដ្ឋកិច
្ច លង

ស¹ប់Lលបំណង្សងVៀត។ -រÝចរិល

រដូវÂំង និង-រដកហូតយកអនុផល

 -រPះ

°

[ើ{|ននិរន្តXព +នi្វើឲ្យអន់ថយដល់-រអភិវឌ្ឍកូ

Vសចរណ៍ (Lonn et al. 2012)។ -រi្វើសNFសន៍$មួយម6្តី½សួងVសចរណ៍+នបjôញ¬
-របំពុលទឹក $ពិ®សWយរ-កសំណល់~-រជីកយក៉ ក៏+នប៉ះÿល់ដល់តំបន់កូ
Vសចរណ៍រ (ទh្ល ឬ ស្ទឹង) CះពុំNន-រអនុវត្តច?ប់ឬវិmនច?ប់ឲ្យ+នហ្មត់ចត់។
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



ម៉ងVៀត

សព្វÓ្ង°ខ្វះ-រចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុង-រអភិវឌ្ឍកូVសចរណ៍

$

ពិ®ស tក់ទងÍនឹងជំ©ញ និងចំbះដឹង©© ដូច$ -រព)ឹងសមត្ថXព}្នកXបរVស
ក្នុង-រទំ©ក់ទំនង$មួយì្ញៀវ

-រÝៀបចំចម្អិនÄÅរ

បôអ©ម័យ

-រi្វើបដិស្ឋរកិច្ច

-រxប់xងបរិន និង -រxប់xងសំណល់និង-របំពុល $ើម។
៣.១ -រ-ត់បន្ថយ-បូន និងក\0គំBមកំ$ងÍYើវិស័យVសចរណ៍កម្ពុ$
ដូច+នពិXកaពីJងើម

វិស័យVសចរណ៍Nនចំណងtក់ទងÍនឹងយន្ត-រ-ត់

បន្ថយ-របI្ចញ-បូន ើយºÄចប៉ះÿល់ដល់-រអភិវឌ្ឍវិស័យhះ។ ឧtហរណ៍ -រើង
Ó្ល-រi្វើដំbើរ\មផ្លូវÄ-ស

Wយរ¸ងើងÓ្ល

និង-របង់ពន្ធYើ-របI្ចញ-បូន

WយÄ-សyន Äច©ំឲ្យថយចុះចំនួនì្ញៀវi្វើដំbើរផ្លូវ2យ\មយន្តcះ ើយប៉ះÿល់
ដល់វិស័យVសចរណ៍។ ប៉ុÜ្ត-រើងÓ្លhះ ទំនង$Xគតូចមួយ~បន្ទុកចំយសរុបប៉ុ,ះ
ើយNនភស្តុ\ងបjôញ¬អ្នកVសចរមិនសូវNន.តិកម្មV

ដូ&្នះºក៏ជះឥទ្ធិពលតិចតួចរ

ÍYើវិស័យVសចរណ៍។ ម៉ងVៀតកំbើនì្ញៀវVសចរ°កម្ពុ$Nន.ភពមកពី.Vសជិត
Jង ដូ&្នះក\0គំBមកំ$ងhះមិនគួរs¨យ+រម្ភ;កV។
៣.២ វិស័យVសចរណ៍ និង-រg.¨លÄ-សmតុ
ើម្បីºយត»្លពីក\0ស-0នុពល}្នកកូVសចរណ៍
-រg.¨លÄ-សmតុរ។

°ក្នុងពិភពoក

¤ក៏គួរគិតគូរពីបô្សងៗជុំវិញ

-រg.¨លÄ-សmតុកំពុង:ើនY្បឿន

ក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១ hះ (UNWTO 2008) ើយអ្នកវិទr្តដូច$ Fankhauser និង Tol
(1997) +ន+៉ន់|ន¬ -រg.¨លÄ-សmតុÄចi្វើឲ្យខូចJត®ដ្ឋកិច្ចពិភពoក រហូត
ដល់ ១,៥ Í ២% ~ ផសស ពិភពoក ឬពី ១ Í ១,៥% ~ ផសស ស¹ប់.V
 ស OECD
និង ពី ២ Í ៩ % ~ ផសស ស¹ប់.Vសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។
°Yើ2កអន្តរ$តិ

¤0ត់ទុកកម្ពុ$$.VសjយរងñះJំង

Wយរ-រ

g.¨លÄ-សmតុ លNនដូច$ ទំហំនិងXពញឹក]ប់~ទឹកជំនន់ និងXពBំងស្ងួត-ន់
ធ្ងន់ធ្ងរ និងញឹក]ប់ើង។ -រg.¨ល+នបង្ក-រើងកំ< និង-រg.¨លរបបទឹកì្លៀង
ើយប៉ះÿល់ដល់.$ពលរដ្ឋ Cះពួក¤ពឹង}្អកYើកសិកម្មÄr័យYើទឹកì្លៀង (World
Bank 2012a)។ -រg.¨លក៏Äចបjក់ ដំbើរវិស័យVសចរណ៍រ ដូច$ -រជួប.ទះXព
Bំងស្ងួតJំង ឬព្យុះì្លៀងJំង ឬñះធម្ម$តិ ្សងVៀត លÄច-ត់បន្ថយ.ភពទឹកស¹ប់
¸ើÂស់ក្នុងºរីអគ្គិសនី និងi្វើឲ្យខូចJតដល់ផ្លូវថ្នល់ និងâãរច©សម្ព័ន្ធបើVសចរណ៍ផ្
®ងVៀត។ ºក៏Äច©ំឲ្យអ្នកVសចរណ៍

ស់ប្តូរទីកÜ្លងi្វV
ើ សចរណ៍ ដូច$ .សិនOើNនព្យុះ

ì្លៀង°éត្ត®ៀមBប ឬ½ុងsះសីហនុ អ្នកVសចរÄច

ស់ ប្តូរទិស<Í-ន់តំបន់tំងះ

ើយi្វើដំbើរÍតំបន់្សងជំនួសវិញ។
-រg.¨លhះក៏Äចប៉ះÿល់Wយ.Mល បង្ក-រmក់ចុះទិន្នផលដំំនិងបរិNណ
®្បៀងÄÅរផលិត+ន i្វើឲ្យ®្បៀងÄÅរើងÓ្ល និងប&្កើន-រ.Nង{3¸ើÂស់®្បៀង
ÄÅរ។

ដូ&្នះវi្វើវិXគឲ្យសុីជf7មVៀត

ÍYើXព.ថុយ.¬ន~ឧសaហកម្ម

Vសចរណ៍ និងវិmន-រ-ត់បន្ថយតុប៉ះÿល់ ើម្បីព)ឹងXពុំ។
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មន្តរ្ ក
ី រ្ សួងទេសចរណ៍បានលើកពីការព្រយ
ួ បារម្ភនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគផ្តាសាយ
បក្សី H5N1 ល¤+នផaរX3ប់Íនឹង-រg.¨លÄ-សmតុ និងកំbើន.$ជនផងរ
ើយtំងអស់hះ$ក្តី+រម្ភ និង$-រគំBមកំ$ងចំëះវិស័យVសចរណ៍°កម្ពុ$។ Àêគ
ុ អស់ ១២©ក់ គិតមកដល់=វ ច
ិ ្ឆិ 23២០១៣
ំ
ស
0 យបក្សី H5N1 +នសNប់.$ពលរដ្ឋកម្ព$
ល$ករណីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ Oើiៀបនឹងចំនួនមនុស្សប់ ៩©ក់ WយរÀêគhះ°.Vស
ឯVៀតtំងអស់ក្នុងពិភពoក (Denise 2013)។
៣.៣ ឥទ្ធិពល~-ររីកចើនវិស័យVសចរណ៍ÍYើធនmនធម្ម$តិ
ពីផលចំbញដល់វិស័យ®ដ្ឋកិច្ច

-ររីកលូតស់Vសចរណ៍©ំឲ្យ:ើន-រ¸ើ

Âស់¬មពល និងទឹក (UNEP 2011)។ ឧtហរណ៍ °éត្ត®ៀមBបNនកង្វះJតទឹក¸ើ
Âស់ ើយធនmនទឹក-ន់ខ្សត់ើងtំងទឹក°Yើដី និង°Æមដី។ Ä$Qធរ+នឲ្យដឹង
¬ NនN៉សុីន និងកÜ្លងបូមទឹកខុសច?ប់ .Nណ ៦០០០កÜ្លង ក្នុងhះNន$ើន$របស់
ស្ឋ{រ និង ១០០០អណ្ណូងVៀតល¤+នជីកក្នុង½ុង (Doherty 2010)។ តុ-រណ៍hះ
+នបង្ក-រ+រម្ភ¬ °;លមួយនឹងÄច:ើតNនអស្ថិរXព លÄចi្វើឲ្យÂទបុBណ
©© NនÂទអង្គរវត្ត$ើម វrុត+ក់ßក។ ©យកâãននគររូបនីយកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍
~Ä$Qធរអប្សB +នសហ-រ$មួយ ទីX3ក់jរសហ.ត្តិបត្តិ-រ អន្តរ$តិ ជប៉ុន (JICA) ើម្បី
ពិនិត្យបô-រផ្គត់ផ្គង់ទឹក ើយ+នសន្និâãន¬ Äងស្តុកទឹកtំងពីរ (+B៉យ Jងលិច និងមួយ
Vៀត°ភ្នំគូYន) លកំពុងផ្គត់ផ្គត់ទឹកដល់éត្ត®ៀមBប នឹងមិនxប់@នV
់ ស¹ប់ បំ;ញ
តវ-រ°;លអ©គត (APSARA, 2005)។ តុ-រណ៍hះÄចប៉ះÿល់ដល់-រអភិវឌ្ឍ
វិស័យVសចរណ៍°ក្នុងតំបន់ លតវឲ្យNន-រកំណត់ចំនួនì្ញៀវVសចរ°តំបន់អង្គរវត្ត។
ឧtហរណ៍hះបjôញពីរៈសំJន់~-រយល់ដឹង

និង-រxប់xងនូវជើសរºង®ដ្ឋកិច្ច

បរិន និង-រអភិវឌ្ឍVសចរណ៍។ ជើសមួយ ើម្បីWះយបô គឺ-រតវឲ្យគhង
អភិវឌ្ឍVសចរណ៍©©i្វើ-រºយត»្លពីតុប៉ះÿល់បរិន

(Environmental

Impact

Assessments: EIAs) WយNនtំង-រចូលរួមពិñះMបល់ពីប័ន ÿក់ព័ន្ធផង ើម្បីºយ
ត»្លពីផលចំbញ និង-រJតបង់ដល់®ដ្ឋកិច្ច និងបរិន។
ស¹មសំណល់ន
ើ ៗក៏Yទបôរ ។ °23២
ំ ០១០ ½ង
ុ ភ្ន;
ំ ញ
 Nនប&្កត
ើ សំណល់
រឹង.Nណ ១០០០ðន/Ó្ង (Derkeiler 2009; Euronet, 2012) ើយកង្វះ.ពន
័ ស
្ធ Ä
ំ ត និង
xបx
់ ង
 សំណល់Bវ នឹង©ំឲ្យ Nនបô-របំពល
ុ ទឹក (Euronet 2012)។ ដូ&ះ្ន វ NនLល
-រណ៍ច?
 ប់ម
ឹ វ ក្នង
ុ -រxបx
់ ង
 សំណល់

.ពន
័ §
្ធ X
 ស
្ន ណ
ំ ល់ង
ើ វិញ

.ពន
័ ប&្ច
្ធ
ក
 វិទ


បំ_ង
 សំណល់Í$¬មពលលមិនម
ឹ ជយ
ួ i្វឲ
ើ ្យ បរិន
 °ល្អ និងNនសុវត្ថX
ិ ពស¹ប់
Vសចរណ៍ះV ប៉Ü
ុ 7
្ត ម
 tំងជួយប&្កត
ើ ឱ-ស-រjរ និង-រអភិវឌ្ឍeតងVៀតផង។
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៤. គំនិតផ្តួច\្តើមរបស់រpqភិល៖ ជuើស|លន}យថ្មីៗ
និងគ¹ងជំនួយរបស់រដ្ឋ
Òើរâãភិ+ល+នP្លើយតបy៉ងចំëះ-នុវត្តXព និងបô.ឈមដូចJងYើ?
រâãភិ+ល+ន0ត់ទុកវិស័យVសចរណ៍ $ "Nសeតង" និង$}្នកមួយដ៏សំJន់~®ដ្ឋកិច្ច
eតង២

ដូចNនប3ក់

°ក្នុង}ន-រយុទ្ធr្តអភិវឌ្ឍន៍Vសចរណ៍23ំ២០១២-២០២០

លNនបjôញពីចក្ខុវិស័យរយៈ;ល.ង ស¹ប់-រអភិវឌ្ឍវិស័យVសចរណ៍°កម្ពុ$Wយ
}្អកÍYើស-0នុពល "វប្បធម៍ និងធនmនធម្ម$តិ"។ Vសចរណ៍វប្បធម៍+នទទួលÄទិXព
ខ្ពស់រួច$ច ប៉ុÜ្តកូVសចរណ៍ក៏វអភិវឌ្ឍើងរ ើម្បីtក់tញì្ញៀវឲ្យមកទស្ស©ផង
ជួយ-ត់បន្ថយ-រg.¨លÄ-សmតុផង និងចូលរួមចំTកដល់-រអភិវឌ្ឍeតងផង (MoT
2012a)។ }ន-រយុទ្ធr្តtំងhះNនទិស<ធំៗមូយចំនួន ដូច$៖ -រអភិវឌ្ឍផលិតផល
Vសចរណ៍ -រផ្សព្វផaយទីផaរVសចរណ៍ -រតX3ប់និងស¨លដល់-រi្វើដំbើរ និង-រដឹក
ជញ្ជូនì្ញៀវ .ព័ន្ធសុវត្ថិXពVសចរណ៍ -រxប់xងតុប៉ះÿល់អវិជ្ជNន .ព័ន្ធច?ប់ និង
យន្ត-រxប់xង និង-រអភិវឌ្ឍធនmនមនុស្ស។
វិmន-រ

និងយុទ្ធ©-រមួយចំនួន+នផ្តួច្តើមi្វើើង

ើម្បីកង:រ®ិ៍|ះ.Vស

កម្ពុ$ឲ្យ-យ$ទិស<Vសចរណ៍eតង។ ច?ប់Vសចរណ៍+នàង¬ ½ុមហ៊ុនVសចរណ៍ ឬ
.តិបត្តិករVសចរណ៍ លអនុវត្តÍ\មស្តង់âរបរិនកំណត់ើងWយ½សួងបរិន
ះ នឹងទទួល+ន "កកូ" "Eco label" (MoT 2009)។ ½សួងVសចរណ៍ក៏+នប&្កើតÿក្យ
pកមួយ¬ "ទី½ុងត រមណីយâãនត ®ºល្អ" ើម្បីYើកកម្ពស់-រអនុវត្តល្អល
រួមNន -រ-ត់បន្ថយសំណល់\មរយៈ-របណ្ណុះប្ខលYើកកម្ពស់-រយល់ដឹង និង-រYើក
ទឹកចិត្តWយផ្តល់$រjçន់ដល់បុគ្គល ឬ ប័ន លNន3kអនុវត្ត+នល្អ (MOT n.d.)។
®ៀវកម្មវិធី "3ក់°មួយÓ្ងVៀត°កម្ពុ$" +ន¯ះពុម្ព\ំងពី23ំ២០០៧ Wយ
Nនជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចសហ-រពីអង្គ-រÄល្លឺម៉ង់ (GTZ) ស¹ប់tក់tញì្ញៀវVសចរណ៍
ឲ្យ3ក់°+ន-ន់យូរÓ្ង°កម្ពុ$ ើម្បីសិកaÝៀនសូអំ
 ពីជីវិត និងើម្បីចល
ូ រួមជួយ$
សប្បុរសWយi្វើ-រស្ម័xចិត្ត Wយចំយ;លនិងថវិ-

%ល់ខ្លួន ើម្បីជួយសហគមន៍ (Kim

and Browne 2011)។
រâãភិ+លក៏+នអនុវត្តគំនិតផ្តួច្តើម "Vសចរណ៍N3ក់ ើម[ើមួយើម" Wយប&្កើត
សួនឧទន° ១១éត្ត ើម្បីឲ្យì្ញៀវVសចរណ៍Íâំើម[ើ និងជួយផ្សព្វផaយពី-រអភិវឌ្ឍ

២

"កម្មវិធីបរិន~អង្គ-រសហ.$$តិ United Nations Environment Program (UNEP) +នផ្តល់
និយមន័យÿក្យ "®ដ្ឋកិច្ចeតង" ¬$ សកម្មXពជួយឲ្យមនុស្សNនជីវXព.®ើរើង Nនសមធម៌
សង្គម និងជួយ-ត់បន្ថយគួរឲ្យកត់សំ{ល់នូវÅនិភ័យចំëះបរិន និង-រ½ខ្សត់ធនmនកូឡូសុី។
និyយមញ្ញ "®ដ្ឋកិច្ចeតង" $-រអភិវឌ្ឍលបI្ចញ-បូនtប Nន-រ¸ើÂស់ធនmន.កប
Wយ.សិទ្ធXព និង-រអភិវឌ្ឍYើកកម្ពស់ជីវXពលរួមtំង.$ជន½ី½ផងរ។ និyយ\ម
-រអនុវត្ត$ក់្តង "®ដ្ឋកិច្ចeតង" $®ដ្ឋកិច្ចមួយលក្នុងះ កំbើនÂក់ចំណóល និង-រjរ
គឺ:ើតNនើង\មរយៈ-រវិនិMគពីវិស័យmរណៈ និងឯកជន ល-ត់បន្ថយ-របI្ចញឧស្ម័ន
-បូនិក និង-របំពុល i្វើឲ្យ-រ¸ើÂស់¬មពលនិងធនmនNន.សិទ្ធXព ើយជួយទប់្កត់-រ
+ត់បង់ជីវចុះ និង®ºកម្ម.ព័ន្ធកូឡូសុី" (UNEP n.d.)។
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eតង (Xinhua English News 2013)។ °=កុម្ភៈ ២០១៣ ម6្តីVសចរណ៍+នប&្កើតកូក្លឹប
ើម្បីi្វើ-រxប់xងសំណល់+ន-ន់.®ើរ -ត់បន្ថយ-រ¸ើÂស់ថង់

ស្ទិក ប&្កើន-រ

យល់ដឹងពីបរិន និងYើកកម្ពស:
់ រ®ិ៍|ះ និងមុខNត់របស់ទី½ុងភ្នំ;ញ។ ½សួងVសចរណ៍
នឹងi្វើ-រផ្សព្វផaយចល©កូក្លឹបhះÍដល់Ýៀន កលវិទល័យ êងច½ វិទ្យុ និង
ទូរទស្សន៍។ សកម្មXពយុវជនក៏:ើនើងរ\ំងពី23ំ ២០១១ មក ក្នុងយុទ្ធ©-រ ទី½ុងត
រមនីយâãនត ®ºល្អ -រâំើម[ើ -រ.ឡងញWល P្លើយសំណរtក់ទងនឹងបរិន
និង-រអភិវឌ្ឍ®ដ្ឋកិច្ច WយNន-រចូលរួមនិងកិច្ចសហ-រពីសNជិកsឹទ្ធសX ½ុង
ភ្នំ;ញ éត្ត®ៀមBប ½ុងsះសីហនុ និងយុវសXកម្ពុ$ (JCI Cambodia)។ សកម្មXព
ក្នុងគំនិតផ្តួច្តើមhះNនLល< Yើកកម្ពស់-រយល់ដឹង និងYើកទឹកចិតអ្ន
្ត ក°ទី½ុង $
ពិ®សយុវជន ឲ្យ7រកaទី½ុង និងរមនីយâãនឲ្យ+នត និងNនលក្ខណៈtក់tញ (JCI
Cambodia 2012)។
!ះបី$លទ្ធផល~សកម្មXពtំងhះពិ+កºស់.ងក្តី

ក៏ºបjôញពី-ររួមផ្សំដ៏Nន

ស-0នុពលរºងវិស័យVសចរណ៍ នឹង-រអភិវឌ្ឍeតង។
ើម្បីYើកកម្ពស់ "គំនិតeតង" °ក្នុងវិស័យស្ឋ{រ .VសNជិកÄúន+នប&្កើត
រjçន់ស¹ប់ ស្ឋ{រលLរព\មLល-រណ៍7រកaបរិន ជួយសន្សំ និង¸ើÂស់
ធនmន.កបWយ.សិទ្ធXព (Travel Daily News 2012)។ ពិធី.គល់រjçន់Nនi្វើើងÝៀង
Bល់ពីរ23ំម្តង \ំងពី23ំ ២០០៨ មក ើយYើកចុងÆយhះ+នi្វើ°ទី½ុង South Sulawesi
-លពី=មកB ២០១២។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យើម្បីទទួល+នរjçន់hះ Nន$Äទិ៍៖
1. សកម្មXពនិងLលនM+យបរិន ក្នុង-រxប់xងនិង.តិបត្តិ-រស្ឋ{រ
2. -រ¸ើÂស់ផលិតផលeតង ¸ើធនmនNន.សិទ្ធXព មិន¸ើរmតុគីមី និង
មិនបំពុលបរិន
3. កិច្ចសហ-រ$មួយសហគមន៍ និងអង្គ-រkគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងrុក©©
4. -រអភិវឌ្ឍធនmនមនុស្ស
5. -រxប់xងសំណល់រឹង+នឹមវ
6. -រ¸ើÂស់¬មពលNន.សិទ្ធXព
7. -រ¸ើÂស់ទឹកNន.សិទ្ធXព
8. -រxប់xងគុណXពខ្យល់ (°ក្នុង និង °ស្ឋ{រ)
9. -រxប់xង-របំពុលWយសំង
10. -រxប់xង និង.sឹត្តិកម្មសំណល់Bវ
11. -រxប់xង-រទុកâក់សំណល់គីមី ឬ សំណល់ពុល
Nនស្ឋ{រដល់Í ៥០ °កម្ពុ$ លទទួល+នស្តង់âរស្ឋ{រeតងរបស់
Äúន (Björn 2012)។ ស្ឋ{រ និងរមនីយâãនអង្គរ

Yស (The Angkor Palace Resort

& Spa) °éត្ត®ៀមBប ទទួល+នរjçន់ស្តង់âរស្ឋ{រeតងÄúនចំនួន ២ដង$ប់{3
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គឺ°23ំ ២០០៨-២០០៩ និង ២០១០-២០១១។ ស្ឋ{រhះ+នអនុវត្តយុទ្ធ©-រសន្សំសំX
ទឹកក្នុងបន្ទប់ì្ញៀវ និងi្វ.
ើ sឹត្តិកម្ម-កសំណល់ទឹក ើម្បីយកÍ¸ើÂស់$ជី°ក្នុងសួនច?រ
(Grand Soluxe Angkor Palace 2013)។
គំនិតផ្តួច្តើមtំងhះ ប&្កើត+ន$គំរូÄជីវកម្មល្អជួយ-ត់បន្ថយ-រចំយ សន្សំសំX
ធនmនក sមtំងកង:រ®ិ៍|ះ និងtក់tញទីផaរVសចរណ៍Vៀតផង។ !ះy៉ង
hះក្តី

-រYើកកម្ពស់ចំប់Äរម្មណ៍

និង-រផ្សព្វផaយទូលំទូយអំពីសកម្មXពtំងhះ

°ខ្វះJតJំងស់។ ក្នុង.Vស$ើន ¤Nន-រទទួលល់Jំង$ងពីស-0នុពល~
¬មពលក:ើតើងវិញ ដូច$ ¬មពលកំ<sះÄទិត្យស¹ប់ផ្តល់ទឹកo0ក្នុងស្ឋ{រ ឬ -រ
កងអ{រសំណង់្សងៗលសន្សំសំX¬មពល (ឧtហរណ៍ ជួយ-ត់បន្ថយ-រចំយ
ÍYើN៉សុីន$ក់ក្នុងÄយុ-លរបស់អ{រtំងមូល)។
ស្ឋ{រ ្រÅçន់ជី

នីវីl The Frangipani Villa Hotels °½ុងភ្នំ;ញ +នi្វើវិនិMគ

y៉ងើនÍYើវិmន-រ¸ើÂស់¬មពលNន.សិទ្ធXព និង¬មពលក:ើតើងវិញ រួមNន
.ព័ន្ធទឹកo0ើរWយ¬មពលsះÄទិត្យ អំពូលបំភ្លឺសុីì្លើងតិច LED lighting $ើម។ ចំយ
សរុបYើ.ព័ន្ធទឹកo0¸ើ¬មពលsះÄទិត្យ Nនត»្លពី ២០.០០០ Í ៥០.០០០ដុរ
Är័យYើចំនួនបន្ទប់ (១៥ Í ២៥បន្ទប់ ក្នុងស្ឋ{រមួយ) លខ្ពស់$ង-រចំយYើ
.ព័ន្ធទឹកo0¸ើអគ្គិសនីធម្ម\។

ប៉ុÜ្ត.ព័នទឹ
្ធ កo0¸ើ¬មពលsះÄទិត្យជួយសន្សំសំX+ន

ើនស់ ក្នុងÄយុ-លរបស់º (១៥ Í ២០23ំ)។ °;លត»្ល¬មពលអគ្គិសនីក្នុង
ពិភពoក:ើនើង -រវិនិMគÍYើ-រ¸ើÂស់¬មពលNន.សិទ្ធXព និងប&្ចកវិទ
¬មពលក:ើតើងវិញ©;លបច្ចុប្បន្ន Äច-យ$កNំង.កួត.Nងធំiង©;លអ©គត។
-រYើកកម្ពស់ចំប់Äរម្មណ៍\ម-របjôត់បjôញពីផល.Mជន៍្សងៗ

-រផ្តល់រjçន់

WយNន-រផ្សព្វផaយ$mរណៈ និង-រទទួលល់$mរណៈ-ន់ើនើង នឹង
ជួយជំរុញវិនិMគßបhះ។ °.Vសដu Nន-រផaយÿណិជ្ជកម្មក្នុង.ព័ន្ធផ្សព្វផaយ អំពី
-រ-ត់បន្ថយចំយ \ម-រអនុវត្តវិmន-រ¸ើÂស់¬មពលNន.សិទ្ធXព។
-រi្វើវិនិMគßបhះ

Äចជួយកង:រ®ិ៍|ះ.Vសកម្ពុ$

ឲ្យ-យ$ទិស<

Vសចរណ៍eតង លÄចtក់tញì្ញៀវVសចរ Cះពួក¤-ន់យកចិត្តទុកâក់ÍYើ
-រ7រកaបរិន។ ½ុមហ៊ុនVសចរណ៍ ក៏ដូច$វិនិMគិន កំពុងជំរុញើង$លំâប់នូវ-រi្វើ
.តិបត្ត-រV
ិ
សចរណ៍.កបWយនិរន្តXព លបjôញផងរអំពី-រtមtររបស់អតិថិជន។
-រកំណត់Lល-រណ៍T©W
ំ យខ្លួនឯង

និងWយស្ម័xចិត្ត

ដូច$ក្នុង.ព័ន្ធ

Travelife

Award system ល$គhងទទួលល់Wយអន្តរ$តិ និងកំណត់ើងWយសNជិក
ឧសaហកម្មVសចរណ៍ ើម្បីផ្តល់$ÀkNស ÀkÂក់ និងÀkសំរិទ្ធ Íដល់®ºកម្ម
ស្ឋ{រ ឬÄ{រ3ក់°©© ល+នចូលរួមអនុវត្ត\មលក្ខខណE}្នកបរិន និងសង្គម
និងល©បច្ចុប្បន្នNនតំង ២៥ .Vសចូលរួម ក្នុងhះ ¤នy៉ $.VសNនÂក់ចំណóល
tបមួយគត់ល+នចូល$សNជិក។
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-ររីកចើនគhងផ្តល់រjçន់

និងវិ្ញបនបទទួលល់Wយអន្តរ$តិhះ

Äច

ជំរុញឲ្យNន-រ¨តពិនិត្យWយខ្លួនឯងYើ-រ¸ើÂស់ទឹកនិង¬មពល និង-របI្ចញឧស្ម័ន
-បូនិក ល-ន់សំJន់Jំងើងស¹ប់ ស្ឋ{រtំងlយលចង់រកaសមត្ថXព
.កួត.Nងក្នុងទីផaរ។ ដូ&្នះ LលនM+យ និងបទបញ្ញត្តិច?ប់ដ៏0ំ+ច់ៗស¹បx
់ ប់xង
ធនmនធម្ម$តិ sមtំង -រYើកទឹកចិត្តវិស័យឯកជនឲ្យxប់xង និង¸ើÂស់ធនmនធម្ម$តិ
.កបWយនិរន្តXព និង.សិទ្ធXព Äចជួយព)ឹងសមត្ថXព.កួត.Nងក្នុង-រi្វើÄជីវកម្ម។
Wយ(ក

ស¹ប់ប្ខ.VសNនÂក់ចំណóលtបល+ន0ប់អនុវត្តLល-រណ៍

T©ំtំងhះមុន¤ គឺÄចi្វើឲ្យ½ុមហ៊ុនÄជីវកម្ម ឬ ®ºកម្មរបស់ខ្លួន ទទួល+ន-រ{ំ¼
:រ®ិ៍|ះ និងស្ញសំ{ល់ "brand" លំâប់អន្តរ$តិ $ពិ®សស¹ប់Vសចរណ៍eតង
(ERD 2012) ។ ប៉ុÜ្ត-រយល់ដឹងពីបរិនក្នុងចំ,មអ្នកVសចរក្នុងតំបន់°Nនកិតtប
ដូ&្នះ-រâក់សNdធឲ្យ®ºកម្មVសចរណ៍អនុវត្តនូវវិធីr្តeតងhះ

.$លពុំសូវNន

.សិទ្ធXពV ពិនិត្យ\មលំ©ំ~-ររីកចើនវិស័យVសចរណ៍°កម្ពុ$©;លបច្ចុប្បន្ន។
៥. Zចក្តីសន្និpqន
\Bង ៤ ស&្ខបពី-នុវត្តXពសំJន់ៗ និងÅនិភ័យ©©ល វិស័យVសចរណ៍
កម្ពុ$+ននិងកំពុងជួប.ទះ Wយរឥទ្ធិពល~ក\0tំងបីដូច+នពិXកaJងើម ëលគឺ
-រ½ខ្សត់ធនmនធម្ម$តិ -រg.¨លÄ-សmតុ និងLលនM+យអន្តរ$តិើម្បី-ត់
បន្ថយ-រg.¨លhះ។ ប©%ប់មក Nន-រYើកើងពីដំ,ះយ}្នកLលនM+យ
និងÄជីវកម្មមួយចំនួន លគួរi្វើ-រពិXកa និងសិកaវវបÜ្ថមVៀត៖
\Bង ៤៖ ស&្ខបអំពី-នុវត្តXព និង Åនិភ័យ©©
-នុវត្តXព/Åនិភ័យ

លទ្ធផល/ចÀ្លើយតប

-រ½ខ្សត់ធនmនធម្ម$តិ
-ររីកចើនVសចរណ៍Äចâក់

i្វើ-រសិកaពីតុប៉ះÿល់បរិនសង្គម (EIA) ស¹ប់គhង

សNdធJំងÍYើធនmនធម្ម$តិ

អភិវឌ្ឍVសចរណ៍ល+ន®្នើើង WយNនrង់tំងMបល់

(ទឹក និង¬មពល) និងគំBមកំ$ង

ពិñះរបស់អ្នកÿក់ព័ន្ធtំងអស់

ដល់ត»្ល~តំបន់tក់tញVសចរណ៍
ដូច$ Âទអង្គរវត្ត $ើម។

i្វើ-រវិនិMគប&្កើតតំបន់Vសចរណ៍ឲ្យ+ន-ន់ើន ើម្បី-ត់
បន្ថយសNdធYើតំបន់Vសចរណ៍មួយចំនួន និងßងàកÂក់ចំណóល
ឲ្យ+នទូលំទូយ។
i្វើវិនិMគYើâãរច©សម្ព័ន្ធ និង®ºកម្ម (ឧtហរណ៍ ទឹក និង
អ©ម័យ) ល0ំ+ច់ស¹ប់-រព)ីកVសចរណ៍.កបWយ
និរន្តXព។
ប&្កើត½បខ័ណច
E ?ប់សមrប, Yើកកម្ពស់-រយល់ដឹងពី-រxប់xង
ធនmនធម្ម$តិ និងVសចរណ៍eតងលNននិរន្តXព °ក្នុង
សហគមន៍ និង$មួយអ្នកVសចរ។
ពិនិត្យពីចំយ និងចំណóល Yើ-រxប់xងចំនួនì្ញៀវVសចរ។
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-រxប់xងសំណល់មិន+នល្អ$
ក\0គំBមកំ$ងដល់-ររីកចើន
Vសចរណ៍និង-រអភិវឌ្ឍ$ទូÍ

âក់អនុវត្ត½បខ័ណEច?ប់សមrប និងសិកa្វងរកជើស©©
ើម្បីប&្កើតទីផaរថ្មីៗ ក្នុងគhង§X្នសំណល់ឲ្យÍ$¬មពល។
T©ំឲ្យអនុវត្ត និងព)ឹងយុទ្ធr្ត 3 R: -ត់បន្ថយ(Reduce),

ប៉ុÜ្តNន-នុវត្តXព$ើនក្នុង

¸ើÂស់ើងវិញ (Reuse), និង §X្នើងវិញ (Recycle)។

-រ§X្នសំណល់ឲ្យÍ$¬មពល

T©ំឲ្យi្វើយុទ្ធ©-រ§លំអ-រ¸ើÂស់ធនmនធម្ម$តិឲ្យNន

អគ្គិសនី។

.សិទ្ធXព។

ស-0នុពលNនើនស់ក្នុង-រ

ប&្កើតយុទ្ធr្តNន-រសបស¨លល្អមួយស¹ប់-រអភិវឌ្ឍ កូ

ព)ីកតំបន់កូVសចរណ៍ ើម្បី{ំ¼

Vសចរណ៍ WយNន-រចូលរួមពីxប់½សួងនិងអ្នកÿក់ព័ន្ធ ើម្បីឲ្យ

ដល់-រអភិវឌ្ឍ.កបWយនិរន្តXព

Nនតុល្យXពរºងទិស<ខុសៗ{3របស់ពួក¤ ើយប&្កើត+ននិង

និង-រលូតស់eតង

អនុវត្តនូវ½បខ័ណEច?ប់មួយដ៏សមrប។
ព)ឹង-រ-រÿរ និងអភិរក្សតំបន់កូVសចរណ៍។
i្វើ-រ¯ះបលsំ$ផ្លូវ-រ°ជុំវិញតំបន់កូVសចរណ៍។
0ត់វិmន-រ©©ើម្បីtក់tញវិនិMគឯកជនÍក្នុងវិស័យ កូ
Vសចរណ៍ \មរយៈកិច្ចពិXកaរºងឯកជននឹងប័នរដ្ឋ។
i្វើវិនិMគÍYើâãរច©សម្ព័ន្ធ®ºកម្មបណ្ណុះប្ខលជំ©ញ្សងៗ
ស¹ប់សហគមន៍ និងi្វើ-រផ្សព្វផaយទីផaរ ើម្បីជំរុញកំbើនកូ
Vសចរណ៍។

LលនM+យអន្តរ$តិ-ត់បន្ថយ-រg.¨លÄ-សmតុ
-រយកពន្ធYើÄ-សចរ និងត»្ល
ដឹកជញ្ជូន\មផ្លូវÄ-ស Äច:ើនើង
និងប៉ះÿល់ដល់-ររីកចើនវិស័យ
Vសចរណ៍

ផ្សព្វផaយtក់tញì្ញៀវVសចរណ៍ក្នុងតំបន់ÄសុីÄ¤្នយ៍ និងជួយស¨ល
-រi្វើដំbើរឆ្លង-ត់sំន Wយសហ-រ$មួយ.VសជិតJង។
សហ-រ$មួយឧសaហកម្មVសចរណ៍ើម្បីផ្សព្វផaយ និងYើកកម្ពស់
-រយល់ដឹងពី-រ7រកaបរិន អ©ម័យត។

ឧសaហកម្មVសចរណ៍ល$អ្នក
tមtរនិងជំរុញកំbើនeតង

>0តJំងÍYើទីផaរអ្នកVសចរលចូលចិត្តបរិន។
បន្តផ្សព្វផaយÿក្យpក "ទី½ុងត រមណីយâãនត ®ºល្អ"

វបjôញឲ្យ9ើញ¬ គំនិតផ្តួច្តើម

និងជំរុញ-រ.កួត.Nងក្នុង-រ-ត់បន្ថយ-របI្ចញឧស្ម័ន-បូន

ឲ្យNន:រ®ិ៍|ះeតង គឺ$.ភព~

ក្នុងវិស័យVសចរណ៍°កម្ពុ$។

ឧត្តមXព.កួត.Nង

Yើកទឹកចិត្ត-រ¸ើÂស់ផលិតផលធម្ម$តិក្នុងrុក និងប&្ចកវិទ
¸ើÂស់¬មពលNន.សិទ្ធXព។

ហិរញ្ញប្បtន-រg.¨លÄ-ស
mតុរបស់រដ្ឋ ÄចយកមកវិនិMគ

ប&្កើតឲ្យNនយុទ្ធr្តថ្មីើម្បីtញយក.ភពហិរញ្ញប្បtនរបស់រដ្ឋដូច$
ថវិ-វិនិMគÄ-សmតុ $ើម។

Yើ-រអភិវឌ្ឍVសចរណ៍eតង និង
កូVសចរណ៍។
កំbើនចំប់Äរម្មណ៍ÍYើគុណXព i្វើឲ្យកម្ពុ$-យ$ទិស<Vសចរណ៍ធម្ម$តិeតង ើម្បីព)ឹងឧត្តមXព
បរិនពីì្ញៀវVសចរ និងឧសaហកម្ម
Vសចរណ៍ នឹង©ំឲ្យNន-រប&្កើត
តំបន់Vសចរណ៍eតង-ន់ើន។

.កួត.Nង។
បjôញនិងព)ឹងស្តង់âរ កស្ញ និងគhងផ្តល់រjçន់ដល់.តិបត្តិករ
Vសចរណ៍លអនុវត្ត+ននូវគុណXពបរិនeតងNន$Äទិ៍
-រ¸ើ¬មពលNន.សិទ្ធXព និង-រxប់xងសំណល់BវWយNន
-រទទួលខុសវខ្ពស់។
ផ្សព្វផaយ និងព)ីកបÜ្ថម-រផ្តល់រjçន់ ស្ឋ{រeតងÄúន និងគិតគូរ
ពី-រចូលរួមក្នុងគhងអន្តរ$តិ the international Travelife scheme
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.Vសកម្ពុ$+នទទួលផល.Mជន៍y៉ងើនពី -ររីកចើនវិស័យVសចរណ៍ក្នុង
១០23ំចុងÆយhះ

ើយក៏°Nនស-0នុពល$ើនVៀត

ើម្បីបន្តរីកដុះâលÍមុខ។

!ះ$y៉ងhះក្តី វNន-រxប់xងធនmនធម្ម$តិឲ្យ+នសមrប ើម្បីåៀសºង-រÄក់
ដំbើរ។ តំបន់Vសចរណ៍កម្ពុ$ វប&្កើតឲ្យNនើនកÜ្លងពីតំបន់OតិកភណEពិភពoក
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២. វិធី)្ត?វ@វ និងករណីសិក%
Wយ9ើញ-រ+ត់បង់

លិចទឹក+ន:ើនើងy៉ងJំងពី ៧៩៥.០០០ហិក\ក្នុង23ំ

១៩៨៥ ដល់ ២០.០០០ហិក\ក្នុង23ំ១៩៩៧ សÀ្តច©យករដ្ឋមk្តីក៏.-សឲ្យNន -រ¯ះsំ
ßងàកតំបន់

លិចទឹក និងដីjrូវើងទឹក Wយសង្កត់ធ្ងនYើ
់ -រLរពដីjNនប់

របស់.$ជន។ គhងhះ+ន0ប់ើម
្ត ពីÿក់ក្ខល23ំ២០១០ ដល់ ២០១១។ -រសិកa
hះ+ន.មូលព័ត៌Nន\មរយៈ -រវិXគYើឯករNនប់ -រi្វើសNFសន៍$ផ្លូវ-រនិង
ផ្លូវ-រ និង -រi្វើអ&្កតដល់កÜ្លង។
៣. លទ្ធផលរក½ើញ
លទ្ធផលរក9ើញ àក&ញ$ ៣}្នក។ }្នកទី១ និងទី២ >0តYើយុទ្ធr្តរបស់រដ្ឋពី
¬3ក់Yើមក¬3ក់Æម ក្នុង-រi្វើ}នទី និង¯ះsំ ើយ}្នកទី៣>0តYើ ចល©របស់.$ជន
°មូលâãនក្នុង-រtមtរដីjរបស់ខ្លួន។ -រសិកaពីដំbើរ-រtំងhះ សំJន់Jំងស់
ស¹ប់-រ្វងយល់ពី គណhយ្យXព -រតំង និង -រP្លើយតបរបស់រដ្ឋចំëះតវ-រ
របស់.$ជន។
៣.១ -រប&្កើត}នទី និងគណhយ្យXព
-រប&្កត
ើ }នទីថ្មស¹
ី
បបឹ
់ ងទh្លប

បjôញ¬

រដ្ឋមិនNនគណhយ្យ Xពxប@
់ ន់

ចំëះ.$ជនមូលâãនើយ។ ករណីសក
ិ a
 hះបjôញ¬ .$ជនមូលâãនមិន+នដឹង¬ Nន
-រ.មល
ូ ទិនន
្ន យ
័ ស¹បប&្ក
់
ត
ើ }នទីះV ដូ&ះ្ន ពួក{ត់មិន+នចូលរួមក្នង
ុ -រjរប&្កត
ើ }នទី
ើយ។ ទន្ទម
ឹ {3ះ Ä$Qធរមូលâãនក៏មិនNនតួ©ទីសមrបរ ក្នង
ុ -រ.មល
ូ ទិនន័
្ន យ និង
-រប&្កត
ើ }នទី ើយÄ$Qធរមូលâãនខ្លះមិន+នដឹងសូម្ប 
ី អ
 ព
ំ ី -រ§gLល

នM+យក្នង
ុ
-រ¯ះបលsh
ំ ះផង។ WយរមិនNន-រចូលរួមពី¬3កមូ
់ លâãន -រប&្កត
ើ }នទីhះ មិន
+នLរព\ម-រ¸Â
ើ ស
 ដី
់ $ក់ង
្ត \ំងពីើមមករបស់.$ជនើយ។
ក្នុង-រអនុវត្ត$ក់្តង -រ.មូលទិន្នន័យ និង-រប&្កើត}នទី គឺLរពÍ\ម-រT©ំ
របស់½សួង ល+នកំណត់ទំហំ

លិចទឹកចំនួន ៦៤៥.០០០ហិក\ ើម្បីអភិរក្ស

មិន+នគិតពី-រ¸ើÂស់ដីរបស់.$ជនក្នុង;លបច្ចុប្បន្នើយ។

លិចទឹក

ករណីសិកahះបjôញ

¬ គណhយ្យXពÍ¬3ក់YើNនកិតខ្ពស់ $ពិ®ស°ក្នុង½សួងជំ©ញ។
$រួមមក

-រi្វើ}នទីមិន+នផ្តល់ឱ-សឲ្យÄ$Qធរមូលâãនបjôញនូវគណhយ្យXព

របស់ខ្លួនចំëះ.$ជនមូលâãនV

CះBល់អំចក្នុង-រxប់xង

និង-រសចចិត្ត

ស្ថិត°Yើម6្តី¬3ក់$តិ។ ¤ក៏មិន9ើញNនគណhយ្យXពអ្វីរºងមk្តី¬3ក់$តិ និងÄ$Qធរ
មូលâãនរ

Cះមk្តី¬3ក់$តិមិន+នពន្យល់ពសកម្ម
ី
Xពរបស់ខ្លួន

ើយក៏មិនទទួលយក

Mបល់ពីÄ$Qធរមូលâãនក្នុង-រ.មូលទិន្នន័យស¹ប់i្វើ}នទីរ។



វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

៣.២ -រ¯ះបលsំ និងគណhយ្យXព

-រ¯ះបលsំ និងគណhយ្យXពÍ¬3ក់Æម
-រ¯ះបលsំ°តំបន់ទh្លបhះ
°¬3ក់មូលâãនើយ។

មិន+នបjôញពីគណhយ្យXព;ញYញ

Ä$Qធរមូលâãនមិន+នចូលរួមក្នុង-រសចចិត្ត

និង-រjរ¯ះ

បលsំV ដូ&្នះក៏មិនÄចi្វើសកម្មXពើម្បី-រÿរផល.Mជន៍របស់.$ជនមូលâãនរ
។Ä$Qធរមូលâãនវ+ន¤0ត់ទុកឹម$®©ធិ-រ លវ0ប់\មម6្តី¬3ក់$តិ និង
@ន់ជួយសបស¨ល-រjរទូÍប៉ុ,ះ។
ម6្តី¬3ក់$តិក៏មិន+នបjôញ គណhយ្យXពចំëះ.$ជនមូលâãនរ។ .$ជន
មូលâãនមិន+ន¯ះ#3តង\ំងម6្តី¬3ក់$តិV
ខុសវ$ផ្លូវ-រ

ដូ&្នះពួក¤ក៏មិនNនតួ©ទីនិង-រទទួល

ើម្បីP្លើយតបចំëះ.$ជនមូលâãនរ។

ពួក¤Lរព\មប3¬3ក់

ដឹក©ំ°½សួងជំ©ញប៉ុ,ះ ដូ&្នះក៏i្វើ-រ¯ះបលsំÍ\ម-រកំណត់ទំហំប់របស់
½សួង លមិន+នLរព\ម-រ¸ើÂស់ដី$ក់្តងរបស់.$ជនើយ។

-រ¯ះបលsំ និងគណhយ្យXពÍ¬3ក់Yើ
$ទូÍ
Í¬3ក់Yើ
រ។

OើសិនពុំNនគណhយ្យXពÍ¬3ក់ÆមV

ប៉ុÜ្តករណីសិកahះបjôញ¬

គឺងNនគណhយ្យXព

គណhយ្យXពÍ¬3ក់Yើក៏មិនសូវច?ស់ស់

គណhយ្យXពÍ¬3ក់Yើក្នុងករណីសិកahះ

គឺÄr័យÍYើអ្នកxប់xង

©យករដ្ឋមk+ន
្តី
.-សឲ្យNន-រ¯ះបលsំច?ស់ស់រºង
rូវើងទឹក

លិចទឹក

និងដីj

ប៉ុÜ្តក៏វLរព\ម-រ¸ើÂស់ដី$ក់្តងរបស់.$ពលរដ្ឋរ។

$តិទទួលបន្ទុកYើ-រjរ¯ះsំ
¯ះបលsំឲ្យច?ស់ស់

%ល់។

មk្តី¬3ក់

+នLរព\មLលនM+យរបស់©យករដ្ឋម6្តក្ន
ី ុង-រ

ប៉ុÜ្តមិន+ន.តិបត្ត\ម
ិ
LលនM+យឲ្យLរពដីjរបស់

.$ជនះV។ ពួក¤¯ះsំWយLរព\ម}នទីលកំណត់ទំហំប់ពី½សួង។
-រ¯ះបលsំ°តំបន់ទh្លប

Nន-របត់ßនខ្លះÄr័យYើ-រលំ+កក្នុង

;លអនុវត្ត-រjរ។ Wយរ-រ¯ះបលsំវគ្គទី១ ប៉ះចំរដូវì្លៀង តំបន់i.
្វើ តិបត្តិ-រក៏
Nនទឹកជន់លិច និងពិ+កក្នុង-រi្វើដំbើរ ដូ&្នះX3ក់jរ©©ក៏¯ះបលsំ Wយមិន+ន
Lរពtំងrុង\មLលនM+យឬ}នទីកំណត់ើងWយ¬3ក់YើះV Cះជួបបô
និង-រពិ+កក្នុង-រi្វើដំbើរ។
-រអនុវត្ត-រjរ$ក់្តងក៏Är័យYើ
ផលចំbញ

%ល់ខ្លួនរ។ }្អកYើ-រចុះអ&្កត

លទ្ធXពលX3ក់jរtំងះÄច្វងរក
%ល់ កសិករតូច\ចXគើនរង-រប៉ះÿល់

ប៉ុÜ្តកសិករធំៗNនអំច $ពិ®ស°éត្តកំពង់ធំ មិនសូវរង-រប៉ះÿល់V។
$រួម -រ¯ះបលsំមិន+នបjôញពីគណhយ្យXព°¬3ក់មូលâãនើយ ើយ
គណhយ្យXពÍ¬3ក់Yើក៏មិនសូវច?ស់ស់រ CះÄr័យÍYើ-រយល់9ើញរបស់
អ្នកប3

%ល់ -រលំ+កក្នុង-រi្វើដំbើរ និងឱ-ស្វងរកផលចំbញ

%ល់ខ្លួន។
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៣.៣ តវ-ររបស់.$ជន -រតំង និង-រP្លើយតប
-រវិXគបjôញ¬ ម6្តី°មូលâãនមិនÄចi្វើ$តំងើម្បីបើផល.Mជន៍របស់
.$ជន+នV គឺផ្ទុយពីLលបំណង~កំTទងវិ់ មជ្ឈ-រ និងវិសហមជ្ឍ-រ។ -រ¯ះsំ
i្វើឲ្យ.$ជនមូលâãនមួយចំនួន+ត់បង់ដីjើងទឹក ើយពួក¤ក៏©ំ{3តº៉ ប៉ុÜ្តមិនNន
Ä$QធរមូលâãនមួយÅúន&ញមុខតំងឲ្យពួក¤ើយ។ Àភូមិ និងÀឃុំ មិនÅúនi្វើ
$តំងឲ្យ.$ជនV !ះបីពួក¤មិន{ំ¼សកម្មXពម6្តី¬3ក់$តិក៏Wយ ពីCះÄ$Qធរ
មូលâãនមិនNនតួ©ទីច?ស់ស់°ក្នុង-រjរ¯ះsំhះ។ WយរÄ$Qធរមូលâãនមិន
Åúនi្វើ$តំងឲ្យ.$ជន

VើបNនកសិករមួយ½ុម&ញមុខi្វើ$តំង.មូលផ្តុំកសិករ

ដuVៀតលរងផលប៉ះÿល់ ើម្បីâក់ÿក្យតº៉។
ដំbើរ-រâក់ÿក្យតº៉Wយ

%ល់ßបhះ បjôញ¬ Ä$Qធរមូលâãនខ្វះ-រP្លើយតប

ចំëះតវ -ររបស់.$ជន។ Àឃមិ
ុំ នÅúនទទួលយកÿក្យបណ្ណង
ឹ ពី.$ជនV Wយត¬
ុ
វរង់0ំ-រT©ំពីអភិ+លrុក

ើយអភិ+លrុកក៏វរង់0ំ-រT©ំពីអភិ+លéត្ត

រ។ $លទ្ធផល ½ុមអភិ+លមិនÅúនទទួល ឬអនុម័តYើÿក្យបណ្ណឹងV។ -ររង់0ំ-រT©ំ
ពី¬3ក់Yើßបhះ គឹផ្ទុយពីLលបំណង~កំTទងវិ់ មជ្ឈ-រ និង+នBBំងដល់-រP្លើយតប
របស់Ä$Qធរមូលâãនចំëះតវ-ររបស់.$ជន។

Ä$QធរមូលâãនមិនÅúនP្លើយតបនឹង

តវ-ររបស់.$ជនßបhះ គឺWយរពួក{ត់Jច មk្តីមកពី¬3ក់$តិYទ.-ន់¬ ចូល
k$មួយពួកឈ្មួញ និង-រគ¹មâក់²3ះ។
៤.

រពិ3ក% និងZចក្តីសន្និpqន
ករណីសិកaពី-រ¯ះsំ°តំបន់បឹងទh្លបបjôញ¬

រដ្ឋមិន+នបjôញគណhយ្យ

Xពចំëះ¬3ក់មូលâãនV WយរNន-រßងàក-រjរមិនច?ស់ស់រºងមk្តី¬3ក់$តិ
និងÄ$Qធរមូលâãន។ ចំTកឯគណhយ្យXពÍ¬3ក់Yើវិញ ក៏មិនច?ស់ស់រ Cះ
Är័យYើឥទ្ធិពលរបស់អ្នកប3
ចំbញ

%ល់ -រលំ+កក្នុង;លអនុវត្ត-រjរ និង -រ្វងរកផល

%ល់ខ្លួន។

ម៉ងវិញVៀត

តួ©ទីមិនច?ស់ស់របស់អ$Qធរមូលâãន°ក្នុង-រjរhះ

និង-រ

Lរព\ម-រ.មូលផ្តុំអំច°¬3ក់Yើនិងម6្តី¬3ក់$តិ i្វើឲ្យÄ$QធរមូលâãនមិនÄចi្វើ$
តំងជូន.$ជនល+ន¯ះ#3តឲ្យពួកខ្លួន។
-រសិកa+នបjôញVៀត¬
tប។

-រP្លើយតបÍនឹងតវ-ររបស់.$ជន°Nនកិត

រដ្ឋ+លមូលâãនមិនឹមមិន+នផ្តួច្តើមសកម្មXពើម្បីP្លើយតបនឹងតវ-ររបស់

.$ជនះV ប៉ុÜ្ត7មtំងមិនÅúន{ំ¼ដល់ចល©.$ជនក្នុង-រតº៉Vៀតផង Wយរ
Nនវប្បធម៌ភ័យJចលមk្តី¬3ក់$តិ+នប&្កើតើង។
}្អកYើទស្សនៈភូមិវិទនM+យ -រសិកahះបjôញ¬ កំTទងអភិ
់ +លកិច្ច
មិនNនឥទ្ធិពលល្អគួរឲ្យកត់សNល់Vក្នុង-រព)ឹងលទ្ធិ.$ធិបÒយ្យ°.Vសកម្ពុ$ ើយ
គណhយ្យXព -រតំង និង-រP្លើយតបចំëះតវ-ររបស់.$ជន គឺវ+នជំនួស
Wយ -រLរព\មប3ពី¬3ក់Yើមក¬3កÆ
់
ម។
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ទំRក់ទំនងរង^ុមឹក% ុក/^ុង/ខ័ណ
នឹងឃុំ/ស¯្កត់៖ 3ពតំ=ង និងគណ²យ្យ3ព
ក្នុងអភិលកិច្ចមូលpqន
Wយ ត r៊ាង១1

១. Zចក្តី\្តើម
គhងhះវវពីទំ©ក់ទំនងរºងកិតពីរ~ "រដ្ឋ+លមូលâãន" ក្នុង.ព័ន្ធវិមជ្ឈ-រ
°កម្ពុ$ Wយពិនិត្យពីអន្តរកម្មរºង ឃុំ/សj្កត់ (CS) លស្ថិត°កិតtបបំផុត~រដ្ឋ+ល
និង rុក/½ុង/ខណE (DMK)។ រដ្ឋអំចtំងពីរ¬3ក់hះ គឺ$លទ្ធផល~កំTទង់វិមជ្ឈ-រ
Wយ+ន0ប់ដំbើរ-រ°23ំ២០០២ ;ល-រ¯ះ#3តSើស\ំង½ុម.ឹកa CS $Yើក
ដំបូង។ 23ំ២០០៩ $-លបរិ&្ឆទដ៏សំJន់បំផុត °;លល CS ¯ះ#3តSើស\ំង DMK
និង ½ុម.ឹកaéត្តនិងBជmនី $Yើកដំបូងក្នុង.វត្តិr្តនM+យ°កម្ពុ$។ Mង\ម
¼ឹស្តី កំTទង់គួរញំុាងឲ្យរâãភិ+ល ខិតÍជិត.$ជនមូលâãន ើយឆ្លង\ម-រចូលរួម
$លក្ខណៈ.$ធិបÒយ្យ

គួរប&្កើនXព$Nsស់របស់.$ជនYើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ្សងៗក្នុង

មូលâãន ជួយYើកកម្ពស់.សិទ្ធXព~-រផ្តល់®º និង -រ-ត់បន្ថយXព½ី½ (Cheema
and Rondinelli 2007; öjendaland 2008)។
-រអនុវត្តកំTទង់វិមជ្ឈ-រទូtំង.Vសជួយប&្កើន សិទ្ធិអំច}្នក®ដ្ឋកិច្ចសង្គម
កិច្ច និងនM+យ របស់.$ជន\មមូលâãន Wយពួក{ត់ÄចបI្ចញមតិពី-រs¨យ+រម្ភ
និងចំណង់ចំណóលចិត្តYើ អ្នកដឹក©ំ និងគhងអភិវឌ្ឍន៍©©ក្នុងមូលâãន។ សរុបមក កំT
ទង់+ន

ស់ប្តូរឥរិyបទ.$ជនក្នុងទំ©ក់ទំនង$មួយរដ្ឋអំចមូលâãន

g.¨លដល់ßប
 បទអនុវត្តនM+យក្នុងមូលâãន (Ann 2008; Kim and

öjendal

and Kim 2006;

öjendal

និង+នi្វើឲ្យ

öjendal

2009;

and Kim 2008)។ សព្វÓ្ង .$ជន+នយល់ដឹងើន

ើយពីតួ©ទីរបស់{ត់ ក្នុង-រi្វើអន្តរកម្ម$មួយរដ្ឋ (Heng and So 2012)។ WយNនសិទ្ធិ
សចYើ-រ¸ើÂស់មូលនិធិឃុំ CS ឥឡូវhះចូលរួមចំTកក្នុង-រ0រនិងកងâã
រច©សម្ព័ន្ធក្នុងមូលâãនដូច$ ផ្លូវថ្នល់ និង.lយទឹក ើម្បីឲ្យ¼ព្យmរណៈtំងអស់hះ
ផ្តល់.Mជន៍+នើនបំផុតដល់.$ជនក្នុងមូលâãន (Plummer and Tritt 2012; RGC
2010a)។ CS Nនសិទ្ធិអំចធំទូយក្នុង-រYើកកម្ពស់របប.$ធិបÒយ្យ និង-រអភិវឌ្ឍ
ក្នុងមូលâãន លជួយរួមចំTក§លំអអភិ+លកិច្ច និង-រចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងភូមិrុក។ គួរកត់
សំ{ល់¬ មុខjររដ្ឋ+លរបស់ រដ្ឋអំចមូលâãនNន$សំJន់ -រចុះបញ្ជីអÖនុកូលâãន
រីឯតួ©ទីក្នុង-រផ្តល់®º ដូច$ ទឹក -រអប់រំ និង-រxប់xងធនmនធម្ម$តិ គឺNនតិចតួច ឬក៏
ទទួលយកអ្វីលNនប់ (Chea 2010; öjendal and Kim 2011)។

១



ត r៊ាង $អ្នកវវ°វិទន CDRI
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LលនM+យល+ន>0ត-រយកចិត្តទុកâក់©;លថ្មីៗÍYើ -រព)ឹងតួ©ទី
របស់ DMK ក្នុង-រផ្តល់®º°មូលâãន (RGC 2010a,b) $-រវិវឌ្ឍមួយល្អ ប៉ុÜ្ត¤.Àើល
9ើញ¬ នឹងNនបô.ឈមថ្មីៗផុសើងVៀត $ពិ®ស°;លអ្នកxប់xងរដ្ឋ+ល.ឹង
អនុវត្ត\មLល-រណ៍$មូលâãន~គណhយ្យXព លរួមNន -រព)ឹងគណhយ្យXព
ពីYើចុះÆម~½ុម.ឹកaéត្តនិងrុក ចំëះសNជិក½ុម.ឹកa CS ល+ន¯ះ#3តឲ្យ
ខ្លួន, អនុវត្ត\មxប់លទ្ធXពនូវ គណhយ្យXពWយ

%ល់របស់½ុម.ឹកarុក និងéត្ត ចំëះ

.$ពលរដ្ឋ, ព)ឹងគណhយ្យXព~គណៈអភិ+លចំëះ½ុម.ឹកaរបស់ខ្លួន WយNន-រ
ßងàកច?ស់នូវអំចនិងមុខjរ និងបន្ត>0តYើគណhយ្យXព របស់½ុម.ឹកa CS ចំëះ
.$ពលរដ្ឋ (UNDP 2012) ។
-រវវhះNនLល<

ពិនិត្យបôគណhយ្យXព~រដ្ឋ+លមូលâãន

និង

ទំ©ក់ទំនងរºង ឃុំ (CS) នឹង rុក (DMK) Wយ¸ើលទ្ធផលអ&្កតLលi្វើើងWយ CDRI
ក្នុង23ំ២០១១ (Chheat et al. 2011)។ អ&្កតhះសំ<្វងយល់ពី-រយល់9ើញអំពីកំT
ទង់វិមជ្ឈ-រ និងទំ©ក់ទំនងរºង CS និង DMK ក្នុងចំ,ម សNជិក½ុម.ឹកaឃុំ/សj្កត់
គណៈអភិ+ល និង½ុម.ឹកa DMK ។ អ&្កតNនអ្នកP្លើយសNFសន៍ ៩៥៤©ក់ក្នុងទូtំងកម្ពុ$
(៥៣១©ក់ $សNជិក ½ុម.ឹកa CS និង ៤២៣©ក់$សNជិក½ុម.ឹកa និងគណៈអភិ+ល
DMK)។

អ&្កតhះNនបំ;ញ

បÜ្ថមWយ

សNFសន៍សុីជfßបគុណវិស័យ°ើម23ំ

២០១២ ើម23ំ២០១២ និងចុង23ំ២០១៣ Yើជនបល (KIIs) ៥៧©ក់ $ គណៈអភិ+ល
និង½ុម.ឹកa DMK និង សNជិក½ុម.ឹកa CS ។
២. ទិដ្ឋ3ពទូកំºទ©ង់7កម្ពុ9
ើម្បីសចLល<ក្នុងរយៈ;ល.ង~-រអភិវឌ្ឍ.ព័ន្ធអភិ+លកិច្ចពិតៗ
-ត់បន្ថយXព½ី½

និង-រ

កំTទង់វិមជ្ឈ-រ°កម្ពុ$វរកaតុល្យXពរºង=្សរយៈ្សងៗ~

គណhយ្យXព (V្បើងYើ ចុះÆម ឫ\ម=្សក)។ រច©សម្ព័ន្ធរដ្ឋ+លNនបួន¬3ក់hះ វ
+នßងàករដ្ឋ+ល ឬរដ្ឋអំចបីកិតខុសៗ {3 ដូចNនបjôញក្នុង រូបXព ១ លក្នុងះ
CS និង DMK ¤y¬ រដ្ឋ+លមូលâãន (RGC 2010a) ។
កំTទង់+នប៉ះÿល់ដល់រOៀបរបប~ទំ©ក់ទំនង¬3ក់$តិ-¬3ក់មូលâãន

ើយ

លទ្ធផលរំពឹងទុក~វិមជ្ឈ-រÄចÀើល9ើញច?ស់°ក្នុងដំbើរ-រអនុវត្ត។ LលនM+យ
កំTទង់របស់រâãភិ+ល

+នកំណត់ឲ្យសចLល<រយៈ;ល.ងចំនួន

-រព)ឹងរបប.$ធិបÒយ្យក្នុងមូលâãន

-រYើកកម្ពស់-រអភិវឌ្ឍមូលâãន

៣

គឺNន

និង-រ-ត់

បន្ថយXព½ី½។ ស¹ប់Lល<ទី១ Lល-រណ៍.$ធិបÒយ្យ រួមNន -រតំងឲ្យ
-រចូលរួម តNXពនិងគណhយ្យXព គឺNនÄទិXពខ្ពស់ក្នុងរOៀបºរៈ~កំTទង់ (RGC
2005)។ ½បខ័ណEយុទ្ធr្តក៏Nនñងពី កំTទង់រច©សម្ព័ន្ធxប់xងtំង°កិត
DMK និង កិតéត្ត/Bជmនី ើម្បីសច+នរដ្ឋ+លឯកXពមួយស¹ប់ Wះយ$
សំJន់ YើបôYទ$យូរមកើយក្នុង-រសបស¨ល°¬3ក់Æម$តិ និងដំbើរ-រ
i្វើមជ្ឈ-រ (RGC 2005, 2010a)។
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\Bង ១៖ គំនូរបjôញរច©សម្ព័ន្ធរដ្ឋ+លរបស់រâãភិ+ល
រâãភិ+ល¬3ក់$តិ
វិស័យ
éត្ត ½ុម.ឹកa

(អប់រំ,កសិកម្ម,

+គណៈអភិ+ល

សុJភិ+ល, ...)

DMK ½ុម.ឹកa

DMK ½ុម.ឹកa

វិស័យ

+ គណៈអភិ+ល

+ គណៈអភិ+ល

(អប់រំ,កសិកម្ម,
សុJភិ+ល, ...)

½ុម.ឹកa

½ុម.ឹកa

½ុម.ឹកa

CS

CS

CS

.$ជន
ចំំ: s¨ញបjôញពី=្សគណhយ្យXពរºងអង្គXព¬3ក់Æម$តិដូចNនàង°ក្នុង23ំ២០០៨ ~ច?ប់អង្គ-រ ។

ដូចNនបjôញច?ស់ក្នុង-រjរវវអន្តរ$តិកន្លងមក កំTទង់វិមជ្ឈ-រង$
ដំbើរ-រ នM+យដ៏ស្មុគ|ញ (Turner 1999; Manor 2011; Cheema and Rondinelli
2007) ើយ°កម្ពុ$ក៏ដូY3ះរ។ ដូច+នកំណត់&ញ\ំងពីដំបូង NនLលគំនិតសំJន់ៗ
ដូច{3ពីរគឺ "វិមជ្ឈ-រ" និង "វិសហមជ្ឈ-រ" °ក្នុងកំTទង់ដូចNនប3ក់ក្នុង|ះកំT
ទង់ប់។ \មអត្ថន័យ$ផ្លូវ-រ វិមជ្ឈ-រសំ<$សំJន់-រផ្តល់សិទ្ធិអំចនិង ធនmន
ដល់¬3ក់Æម$តិ ក្នុងhះNនtំង CS ផង រីឯវិសហមជ្ឈ-រ¤ងសំ{ល់¬ $-រi្វើ.តិភូ
កម្មនូវធនmន និងមុខjរÍឲ្យ¬3ក់Æម$តិ ើយÿក់ព័ន$សំ
្ធ
Jន់ដល់-រផ្តល់®º (RGC
២០០៩)។ DMK លNនលក្ខណៈពហុគណបក្ស គឺ$កិតលទំនួលខុសវស¹ប់-រ
ផ្តល់®º វ+នi្វើ.តិភូកម្មÍឲ្យÄ$Qធរ+នi្វើវិសហមជ្ឈ-រ និង$¬3ក់tបបំផុតក្នុងរច©
សម្ព័ន្ធរដ្ឋ+លរបស់.Vសកម្ពុ$ ល-រ0ត់\ំងបញ្ជូនម6្តីប&្ចកVស និងម6្តី-រិyល័យ
ឲ្យÍបើ-រ ប៉ុÜ្តមិននxប់½សួងជំ©ញសុទ្ធNនអ្នកតំង°កិតhះV។
Lលគំនិតប&្កើតរដ្ឋ+លឯកXព

គឺ$សNសXគសំJន់បំផុតមួយ~កំTទង់

$ពិ®សក្នុង-រប&្កើតប័នរដ្ឋ+ល DMK។ ក្នុងបôtក់ទងនឹង-រi្វើ}ន-រអភិវឌ្ឍន៍âច់
Wយដុំ°កិតhះ $ពិ®សរºង -រិyល័យជំ©ញ\មវិស័យខុសៗ{3 គឺគួរWះយ
Wយâក់-រិyល័យជំ©ញtំងអស់ឲ្យស្ថិតÆម-រដឹក©ំ

និងNនគណhយ្យXពចំëះ

½ុម.ឹកa DMK។ ម៉ងVៀត គណៈអភិ+ល !ះបីង\ំងើងWយរâãភិ+លក្ខលក្តី
គឺវNនគណhយ្យXព\មផ្លូវច?ប់ចំëះ½ុម.ឹកahះ។
½ុម.ឹកa CS ¤°0ត់ទុក$តំង;ញច?ប់¬3ក់មូលâãន ក្នុង-រជះឥទ្ធិពល
នM+យÍYើរដ្ឋអំចកិតខ្ពស់ៗ $ពិ®ស°កិត DMK។ គណhយ្យXពtំង
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°ក្នុងរដ្ឋ+ល DMK និងរºង½ុម.ឹកa DMK និង CS °សំJន់បំផុត។ ច?ប់Ýៀបចំ
អង្គ-រ23ំ២០០៨ ជំពូក៧ Nនàង$សំJន់ពីទំ©ក់ទំនងរºង DMK និង CS។ NÖ៩៨
àង¬ "½ុម.ឹកarុក វNនគណhយ្យXពចំëះ½ុម.ឹកaឃុំ ½ុម.ឹកaសj្កត់ និង
.$ពលរដ្ឋtំងអស់°ក្នុងrុកអំពជ
ី
ើស ®ចក្តស
ី
ច -រអនុវត្ត-រjរ sមtំង ផល
ី
ច និង-រអនុវត្តtំងះ"។ NÖhះ បំ;ញបÜ្ថមYើ
ប៉ះÿល់~ជើស ®ចក្តស
NÖ ៣៤ លàង¬ "½ុម.ឹកa (~Bជmនី éត្ត ½ុង rុក និងខណE) វNន
គណhយ្យXពWយ

%ល់ចំëះ.$ពលរដ្ឋtំងអស់

®ចក្តីសចm©+ន-រអនុវត្ត

អំពជ
ី
ើស$ÄទិXព

ើម្បi្វ
ី ើ

\មßប.$ធិបÒយ្យក្នុងនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន"។

កម្មវិធ$តិ
ី
ស¹ប់-រអភិវឌ្ឍរបប.$ធិបÒយ្យ°¬3ក់Æម$តិ°កម្ពុ$

(NP-SNDD)

ស¹ប់ ១០23ំJងមុខ +នប3ក់$ថ្មី¬ ឃុំ/សj្កត់ ល$អង្គXពរដ្ឋ+លទទួល+ន
-រ¯ះ#3តង\ំងWយ
វm©¬
i្វើ+ន

%ល់

វ-យ$សំងរបស់.$ពលរដ្ឋ។

តវ-រអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងនដីរបស់ខ្លួន

ដូ&្នះឃុំ/សj្កត់

វ+នWះយWយ

ឬ\មរយៈរដ្ឋ+ល¬3ក់Æម$តិកិតខ្ពស់ៗ

%ល់\មÄច

ដូចNនàងក្នុងមុខjរលវ

្ទរ។ ឃុំ/សj្កត់ ក៏វ0ប់ឲ្យ rុក ខណE ½ុង éត្ត និង Bជmនី Nនគណh្យXពចំëះ
.$ពលរដ្ឋ

\មរយៈ-រចូលរួមក្នុងយន្ត-រi្វើ®ចក្តស
ី
ចចិត©©
្ត

តំងក្នុងគណៈកN|ធិ-រសបស¨លប&្ចកVស
សិទ្ធិពិនិត្យ\មâន

ដូច$

និង\មរយៈសិទ្ធិទទួល+នព័ត៌Nន

និងសិទ្ធិទទួល+នរ+យ-រណ៍ពី½ុម.ឹកa¬3ក់ខ្ពស់$ង

យន្ត-រ~គណhយ្យXព

រួមNន

Nនអ្នក

និង\មរយៈ

-រâក់ទណEកម្មចំëះលទ្ធផលអនុវត្ត+នអន់éaយ~

រដ្ឋអំច¬3ក់Æម$តិ°កិតខ្ពស់$ង (RGC 2010:4)។ -រjរtំងhះផaរX3បy៉
់ ង
ជិតស្និទ្ធÍនឹងLល<~LលនM+យព)ឹងតួ©ទីរបស់ CS ើម្បÄច
ី
ជំរុញឲ្យ DMK
Nនគណhយ្យXពYើសកម្មXពរបស់ខ្លួន។ គhងßបhះNនមហិច្ឆ\ខ្ពស់ ដូច$ -រ
តង់ទិសV្បើងវិញនូវវប្បធម៌នM+យបច្ចុប្បន្ន°កម្ពុ$

លtមtរឲ្យNន-រ.ឹង

gងរួម{3 និង$ប់រហូត។ -រផ្តល់សិទ្ធិអំចដល់ CS ើម្បី0ប់ឲ្យរដ្ឋអំច¬3ក់ខ្ពស់$ង
(ក្នុងករណីhះ គឺ DMK) Nនគណhយ្យXពYើ-រសចចិត្តរបស់ខ្លួន º.tំង.Vើស$
JំងÍនឹងវប្បធម៌លងLរព.ណិប័តន៍Ä$Qធរ¬3ក់Yើ $³Åçយ©យ។ $ក់្តង
សNជិក½ុម.ឹកa CS Xគើន0ត់ទុក រដ្ឋ+ល¬3ក់rុក/ខណE និងរâãភិ+ល¬3ក់$តិ ¬$
³Åçយរបស់ខ្លួន (Chheat et al. 2011; Kim and öjendal 2009) ។
៣. លទ្ធផល?វ@វ
៣.១ គណhយ្យXព°ក្នុង DMK
លទ្ធផលរំពឹងទុកដ៏ធំមួយ~កំTទង់ គឺ រដ្ឋ+លឯកXព°កិត DMK និងល
\មះ កំTទងព
់ yមញុំាងឲ្យLលនM+យNនXពរលូន{3ល្អ°¬3ក់Æម$តិ
Wយâក់}ន-រសកម្មXពរបស់-រិyល័យជំ©ញខុសៗ{3

ក៏ដូច$គhង

និងធនmន

្សងៗ ឲ្យ°Æម}ន-រមួយ។ ½ុម.ឹកa DMK នឹងទទួល+នអំច}្នកនីត.
ិ តិបត្តិ
និងនីតិបញ្ញត្តិ°កិតhះ និងNនសិទ្ធិអំច0ប់ឲ្យគណៈអភិ+ល និង-រិyល័យជំ©ញ
©©Nនគណhយ្យXព។ -រ

ស់ប្តូរពីរhះរួមNន (i) ព)ឹង-រ¨តÀើលនិងថ្លឹងអំច
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(Checks and balances) និង-រប&្កើតប័នថ្មី ើម្បី-រÿរXព;ញច?ប់~½
 ុម.ឹកa និង
(ii)

ព)ឹងគណhយ្យXព\ម=្សក~-រិyល័យជំ©ញ

(លខុសពីßបបទកន្លងមក

~-រពឹង}្អកYើ និងទទួលខុសវចំëះមុខ½សួងជំ©ញ¬3ក់$តិ។ ¤åឿ¬ វិmន-រ
រដ្ឋ+លថ្មីៗtំងhះ នឹងជួយWះយចំណច
ុ ខ្វះJត$លក្ខណៈរច©សម្ពន
័ ~
្ធ Lល

នM+យ
មិនរលូន{3 ើយ©ំឲ្យNន-រសបស¨ល-ន់.®ើរ}្នកLលនM+យ ។
ទី១ កំTទង់+នប&្កើតនូវយន្ដ-រ\មច?ប់មួយស¹ប់ -រ¨តÀើលនិងថ្លឹងអំច
°¬3កÆ
់
ម
 $តិ។ ½ម
ុ .ក
ឹ a
 DMK +នជួប.ជ{
ុំ $
3 ÝៀងBល់= និង+នប&្កត
ើ គណៈកN|ធ-រ
ិ
្សងៗ\ម-រតវក្នុងច?ប់

ើម្បីជួយដល់-រjររបស់ខ្លួន

Nន$Äទិ៍

គណៈកN|ធិ-រ

សបស¨លប&្ចកVស និង គណៈកN|ធិ-រស¹ប់កិច្ច-រ©រី និងកុNរ។ °=តុ
២០១៣ ©;លថវិ-របស់ពួក¤0ប់្តើមហូរចូល ½ុម.ឹកa DMK ក៏Nនលទ្ធXពប&្កើត
គណៈកN|ធិ-រលទ្ធកម្ម្សងៗ+ន។ °;លកំTទង់កំពុងដំbើរ-រÍមុខ -រអនុវត្ត
យន្ត-រ¨តÀើលនិងថ្លឹងអំចWយរដ្ឋអំច°កិតhះ

-ន់Nនលក្ខណៈស្វយ័ត

ើង។ }្នកនីតិ.តិបត្តិ (គណៈអភិ+ល) +នដឹងច?ស់¬ ខ្លួនវNនគណhយ្យXពចំëះ
DMK។ oក អភិ+ល ឬអភិ+លរង (NនករណីYើក_ងតិចតួចស់) ងចូលរួមក្នុងកិច្ច
.ជ½
ំុ ម
ុ .ក
ឹ a
 DKM .0=
ំ  ើម្ប B
ី យ-រណ៍ពស
ី កម្មXពរបស់គណៈអភិ+លក្នង
ុ =កន្លងÍ។
!ះបីកំTទង់+នជួយពh្លឿនកំbើនក្តី

ក៏បច្ចុប្បន្នមិនន$ឱ-សល្អើម្បអបអរ
ី

ទរGគជ័យះV។ .ព័ន្ធ¨តÀើលនិងថ្លឹងអំចលបង្កប់ក្នុងរច©សម្ព័ន្ធ\មផ្លូវច?ប់
~ DMK គឺ$-រនមួយជំÅន&ញពីßបបទ0ស់ (-រិyធិបÒយ្យពីYើចុះÆម) ~
-រសចចិត្ត លទង់សព្វÓ្ង~អភិ+លកិច្ច°កិតhះ។ ម៉ងVៀត "ឥរិyបទ0ស់"
(លក្នុងះ រOៀបរបប}្នកនីតិ.តិបត្តិ ëលគឺ -រjរនM+យក្នុងមូលâãន ºស្ថិតÆម
-រដឹក©ំ~Ä$Qធរង\ំងើងWយ¬3ក់មជ្ឈឹម
#3តSើស\ំងអ្នកតំង) រំពឹង¬ នឹង

ស់ប្តូរ។ -រ

យឺតៗក្តី ើយ°$បô.ឈម $ពិ®ស -រ
ឧtហរណ៍$ក់្តងមួយ

Cះក្នុងមូលâãនពុំtន់Nន-រ¯ះ
ស់ប្តូរកំពុង:ើតើង!ះបី°

ស់ប្តូរក្នុងរច©សម្ព័ន្ធ និងឥរិyបទ។

គឺសNជិក½ុម.ឹកaXគើន$ម6្តីចូលនិវត្តន៍លmប់បើ

-រយូរ23ំ និងNនបទពិpធន៍ ើយអ្នកតំងßបhះ Nន¤ទt
ិ ន¬ $វិmន-រនM+យ
មួយដើម្បីបង្កើតតួនាទីសម្រាប់ពួកអ្នកមានភក្តីភាពចំពោះគណបក្ស។២2យើងស្រាវជ្រាវឃើញ
Vៀត¬ ½ម
ុ .ក
ឹ a
 DMK ពុN
ំ នសកម្មXពកំណត់Wយ ច?ប់ ឬក៏ថវិ-xប@
់ ន
 ស
់ ¹ប.
់ តប
ិ ត្ត-រ
ិ
.0ំÓ្ងV ើយ-រចូលរួមក្នុង-រ.ជុំ.0ំ=hះ គឺ$សកម្មXពចម្បងមួយគត់។
គណhយ្យXព~គណៈអភិ+លចំëះ½ុម.ឹកa DMK NនYទ$បô និងមិន+ន
®្មើ{3ល្អV។ គណៈអភិ+ល និង½ុម.ឹកa វ-រ;ល ើនVៀតើម្បី្វងយល់ពី
Lលគំនិត~កំTទង់ និងÝៀនi្វើ-រ$មួយ{3 ើយនÍ§លំអយន្ត-រ¨តÀើលនិង
ថ្លឹងអំច°¬3ក់Æម$តិ។

ឥរិyបថមិនសូវចង់

°\មមូលâãនNនចំbះដឹងតិចអំពីកំTទង់

ស់ប្តូរhះ
និង

Äចមកពីអ្នកនM+យ

នM+យរបស់គណបក្ស។

½បខ័ណEច?ប់និងLលនM+យ+នកំណត់ឲ្យ គណៈអភិ+លវ Bយ-រណ៍ និងNន

២



សNFសន៍$មួយសNជិក½ុម.ឹកa DMK °éត្តកំពង់ធំ, Ó្ង២៥ មកB ២០១៣
វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤

គណhយ្យXពចំëះ½ុម.ឹកa DMK ក៏ពិតន ប៉ុÜ្ត°¬3ក់មូលâãនមិនសូវNន-រ0ប់
Äរម្មណ៍ពី-រ
៥០%

ស់ប្តូរក្នុងច?ប់hះV។ អ&្កតរបស់ CDRI ក្នុង23ំ២០១១ បjôញ¬ $ង

~សNជិក½ុម.ឹកarុក

Íជូនគណៈអភិ+លéត្តរបស់ខ្លួន

និងឃុំយល់¬
និងNន.Nណ

គណៈអភិ+លrុកវBយ-រណ៍
៣០%

ប៉ុ,ះលយល់9ើញ

¬ ខ្លួនវBយ-រណ៍Í½ុម.ឹកa DKM របស់ខ្លួន (Chheat et al. ២០១១)។ \មhះ
គណៈអភិ+លង0ត់ទុក

½ុម.ឹកarុក

$¬3ក់ទី២

រីឯគណៈអភិ+លéត្ត$¬3ក់ទី១

លខ្លួនវNនគណhយ្យXព (Chheat et al. 2011)។ កង្វះJត-រយល់ដឹងពីLល<~
កំTទង់ßបhះ វNនវិmន-រWះយ ើម្បព)
ី
ឹង-រ¨តÀើលនិងថ្លឹងអំច
°កិត DMK។
ទី២

កំTទ
 ងក
់ N
៏ នLល<ញុាំ ឲ្យNន

សល
¨ {3ល°
្អ ¬3កម
់ ល
ូ âãនរ
\ម=្សក

®ចក្តស
ី ចចិត.
្ត ក
 បWយ-រសប

ÄចសចÍ+នលុះÖN
 ន-រព)ង
ឹ គណhយ្យ Xព

របស់ម6្តីBជ-រ°¬3ក់hះ។

ើម្បីឲ្យកំTទង់នM+យហុចផល$}្លផ្

- យន្ត-រtំងhះវÝៀបចំើងWយ.យ័ត្ន.'ង ើយសច+នតុល្យXពល្អរºងគ
ណhយ្យXពtំងពីរßប គឺ \ម=្សក និង\ម=្សបញ្ឈរCះ៖
Oើសិនអ្នកដឹក©ំល$ប់#3តទទួល+នអំចធំiង
½សួងជំ©ញលពួក¤វÿក់ព័ន្ធ-រjរ

¨តÖYើបុគ្គលិករបស់

(xបៀនអ្នកជំ©ញ}្នកសុខXព

X3ក់jរ

ផ្សព្វផaយប&្ចកVសកសិកម្ម...) គឺពួក¤ើន¸ើអំចWយទំរ។ ប៉ុÜ្ត (គិត\មបô
ងជួប$ទូÍ)

Oើសិន¬3ក់ដឹក©ំល$ប់#3តNនឥទិ្ធពលតិចតួចÍYើអ្នកtំងះវិញ

បុគ្គលិករបស់½សួងជំ©ញក៏ើនi្វើÍ\មអំ;ើចិត្តរ (Manor 2011: 11)។ មកទល់សព្វÓ្ង
Nន-ររីកចើនតិចតួច°ើយ°ក្នុងគណhយ្យXព\ម=្សក។ -រិyល័យជំ©ញ គឺ
$អ្នកផ្តល់®ºដ៏សំJន់°កិត DMK ើយចូលរួម$Vៀងtត់ក្នុងកិច្ច.ជុំ និងsឹត្តិ-រណ៍
្សងៗ។ ប៉ុÜ្តពួក¤ក៏¨វអនុវត្ត}ន-រ ក្នុងនៈ$X3ក់jរ~មន្ទីរជំ©ញéត្ត ឬ½សួងជំ©ញ
Ýៀងៗខ្លួនរ

ដូ&្នះវNនគណhយ្យXពចំëះមន្ទីរ½សួងtំងះ។

និងអ្នកនM+យåឿ¬ -រ

Ä$Qធរមូលâãន

ស់ប្តូរÄច:ើតNនើង+ន លុះÖNន-រ.គល់មុខjរ

និងធនmនសមrបÍឲ្យ¬3កÆ
់
ម$តិ

និង-រâក់អនុវត្តបទបញ្ញត្តិច?ប់្សងៗ

ដូច$

®ចក្ត
ី ងច?ប់ស្តីពីម6្តីBជ-រ¬3ក់Æម$តិ $ើម។ ម៉ងVៀត កង្វះ-រយល់ដឹងពី=្ស
រយៈគណhយ្យXព

របស់ម6្តី¬3ក់Æម$តិ°$បôមួយ°ក្នុងកំTទង់\មßប

.$ធិបÒយ្យ°¬3ក់Æម$តិ°កម្ពុ$។ -រស្ទង់មតិ°23ំ២០១១ របស់ CDRI បjôញ¬
សNជិក½ុម.ឹកaឃុំរំពឹង¬ បុគ្គលិក-រិyល័យជំ©ញគឺNនគណhយ្យXពចំëះ CS $ទី១
និង½សង
ួ ជំ©ញរបស់ខន
ួ្ល $ទី២ រីឯrក
ុ /½ង
ុ
0ប់ឲ
់ ្យ -រិyល័យជំ©ញNនគណhយ្យ Xព
ចំëះគណៈអភិ+ល DMK $ទី១ និង មន្ទរី ½សង
ួ ជំ©ញ $ទី២ (Chheat et al. 2011)។

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១៣-១៤



៣.២ ឃុំ/សj្កត់ និង rុក/ខ័ណE/½ុងៈ អ្នកតំងNនគណhយ្យXពឬV?
កំTទង់Nនឥទ្ធិពលy៉ងJំង- និង+ន§លំអ-រយល់ដឹងពីទំ©ក់ទំនងរºង ¬3ក់
រដ្ឋ+លtំងពីរ $ពិ®ស ជំហរNនគណhយ្យXព។ អ&្កត°23ំ២០១១ +នរក9ើញ¬
អន្តរកម្មរបស់ពួក¤

+នជួបឧបសគ្គ~កង្វះJត-រយល់ដឹងអំពី=្សគណhយ្យXពរºងពួក

¤។ ខណៈល DMK ង0ត់ទុក.$ជន¬$=្សគណhយ្យXពដ៏ចម្បងរបស់ខ្លួន Jង
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Xគើនត្អួញ្អរ¬ !ះបីខំi្វើ-រJំងដូ&្នះក្តី ក៏°+នÂក់=តិច
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ចំTកមកពីកង្វះធនmន និង-រយឺតy៉ងក្នុង-រ.គល់មុខjរ។ ភស្ដុ\ង$ក់្ដង បjôញ¬
រដ្ឋអំច¬3ក់មូលâãនNន-ររំពឹងសង្ឃឹមy៉ងខ្ពស់ÍYើ កំTទង់វិមជ្ឈ-រ លនឹងNន
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Christopher Wokker, Paulo Santos, រស់ +នសុខ និង Kate Griffiths (June 2011),

Irrigation Water Productivity in Cambodian Rice System $Xអង់¤្លស
៥២. អ៊ូច ច័ន្ទ\B៉នី, ំង ច័ន្ទហង្ស និង

ន់ âលីស (មិថុ© ២០១១), -រºយត»្លផល

ប៉ះÿល់~.Vសចិន Yើ-រ-ត់បន្ថយXព½ី½°មÅអនុតំបន់ទh្លÀគង្គ៖ ករណី
សិកa.Vសកម្ពុ$ $X=្មរ និង $Xអង់¤្លស។
៥៣. ច័ន្ទ សុភក្តិ, Nathan Wales and Tim Frewer (សីÅ ២០១១), An Investigation of

Land Cover and Land Use Change in Stung Chrey Bak Catchment, Cambodia $
Xអង់¤្លស
៥៤.

ំង ភិរុណ,

éៀវ âB៉វី, Philip HIRSCH និង Isabelle WHITEHEAD (កក្កâ

២០១១) Yើកកម្ពស់អភិ+លកិច្ចធនmនទឹក°កម្ពុ$៖ -រវិXគអ្នកÿក់ព័ន្ធ $X
=្មរ និង $Xអង់¤្លស។
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៥៥.

កឹម សុធន, ឈឹម ឈន់, ង វុទ្ធី និង សូ សុវរិទ្ធ (កក្កâ ២០១១) Policy Coherence

in Agricultural and Rural Development: Cambodia $Xអង់¤្លស
៥៦. តុង គឹមស៊ុន, $ម សុចិ និង Paulos Santos (កក្កâ ២០១១), What Limits

Agricultural Intensification in Cambodia? The role of emigration, agricultural
extension services and credit constraints $Xអង់¤្លស
៥៧. Tong Kimsun, Hem Socheth and Paulos Santos (August 2011), The Impact of

Irrigation on Household Assets $Xអង់¤្លស
៥៨.

ហុីង វុ\ុ, លន់ ពិ និង

ន់ âលីស (សីÅ ២០០១) Vសន្ដរ. សន៍មិនrបច?ប់

ពីកម្ពុ$ $X=្មរ និង $Xអង់¤្លស។
៥៩.

àម ផ, Philip Hirsch និង សុÀធ +៉Bឌី (ក្ញ ២០០១), Hydrological Analysis in

Support of Irrigation Management: A Case Study of Stung Chrey Bak Catchment,
Cambodia $Xអង់¤្លស
៦០.

ំង ច័ន្ទហង្ស, $ម សុចិ និង អ៊ូច ច័ន្ទ\Bនី $មួយ

ន់ âលីស និង ប៊ុន ដូរី

(ក្ញ ២០១១) Foreign Investment in Agriculture in Cambodia $Xអង់¤្លស
៦១.

រស់ បT្ណត, លី តឹម និង Anna Thompson (ក្ញ ២០០១), Catchment Governance

and Cooperation Dilemmas: A Case Study from Cambodia $Xអង់¤្លស
៦២. $ ជូ, ំង ភិរុណ, Isabelle Whitehead, Phillip Hirsch and Anna Thompson (តុ
២០១១), Decentralised Governance of Irrigation Water in Cambodia: Matching

Principles to Local Realities $Xអង់¤្លស និង=្មរ
៦៣. ង សីÅ, គឹម ®âB និង សូ សុខប៊ុនiឿន (តុ ២០១១), Decentralised

Governance in Hybrid Polity: Localisation of Decentralisation Reform in Cambodia
$Xអង់¤្លស
៦៤.

តុង គឹមស៊ុន និង rុី បុ+´រ័ត្ន (វិច្ឆិ- ២០១១), Poverty and Evironment Links: The

Case of Rural Cambodia $Xអង់¤្លស
៦៥.

រស់ +នសុខ, ំង ភិរុណ និង ឈឹម ឈន់(ធ្នូ ២០១១), Agricultural Development

and Climate Change: The Case of Cambodia $Xអង់¤្លស
៦៦.

តុង គឹមស៊ុន (កុម្ភៈ ២០១២), Analysing Chronic Poverty in Rural Cambodia

Evidence from Panel Data $Xអង់¤្លស
៦៧. Keith Carpenter WយNនជំនួយពី ប៊ុន ដូរី (កុម្ភៈ ២០១២), A Basic Consumer

Price Index for Cambodia 1993–2009 $Xអង់¤្លស
៦៨.

រ័ត្ន វឌ្ឍ© (មី© ២០១២), Sectoral Composition of China’s Economic Growth,

Poverty Reduction and Inequality: Development and Policy Implications for Cambodia
$Xអង់¤្លស
៦៩.

CDRI Publication (March 2012), Understanding Poverty Dynamics: Evidence

from Nine Villages in Cambodia $Xអង់¤្លស
៧០. ហុីង វុ\ុ, ំង ច័ន្ទហង្ស និង £ង សុធី (សីÅ ២០១២), Baseline Survey for

Socioeconomic Impact Assessment: Greater Mekong Sub-region Transmission
Project $Xអង់¤្លស
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៧១. គឹម ®âB និង Joakim Öjendal $មួយ ឈួន Ý៉ត និង លី តឹម (ធ្នូ ២០១២), A

Gendered Analysis of Decentralisation Reform in Cambodia $Xអង់¤្លស
៧២. $ម សុចិ (មី© ២០១៣), Impact of the Global Financial Crisis on Cambodian
៧៣.
៧៤.
៧៥.
៧៦.
៧៧.
៧៨.
៧៩.
៨០.
៨១.
៨២.
៨៣.
៨៤.
៨៥.
៨៦.
៨៧.
៨៨.
៨៩.
៩០.

Economy at Macro and Sectoral Levels
µ សុវុt (មី© ២០១៣), Government Response to Inﬂation Crisis and Global Financial
Crisis
ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ (មី© ២០១៣), Impact of the Global Financial Crisis on Employment in SMEs
in Cambodia
តុង គឹមស៊ុន (មី© ២០១៣), Impact of the Global Financial Crisis on Poverty: Evidence
from Nine Villages in Cambodia
ហុីង វុ\ុ (មី© ២០១៣), Impact of the Global Financial Crisis on the Rural Labour
Market: Evidence from Nine Villages in Cambodia
ំង ច័ន្ទហង្ស (មី© ២០១៣), Household Vulnerability to Global Financial Crisis and
Their Risk Coping Strategies: Evidence from Nine Rural Villages in Cambodia
តុង គឹមស៊ុន និង  សុខ&ង (មី© ២០១៣), The Role of Income Diversiﬁcation during the
Global Financial Crisis: Evidence from Nine Villages in Cambodia
លន់ ពិ (មី© ២០១៣), The Role of Rural Credit during the Global Financial Crisis:
Evidence From Nine Villages in Cambodia
ំង ច័ន្ទហង្ស (មី© ២០១៣), Binding Constraints on Economic Growth in Cambodia: A
Growth Diagnostic Approach
ហុីង វុ\ុ (មិថុ© ២០១៣), Leveraging Trade for Economic Growth in Cambodia
ំង ភិរុណ (មិថុ© ២០១៣), Climate Change Adaptation and Livelihoods in Inclusive
Growth: A Review of Climate Change Impacts and Adaptive Capacity in Cambodia
តុង គឹមស៊ុន, លន់ ពិ និង rីុ បុ+´រ័ត្ន $មួយ ប៉ុន ដូរី (សីÅ ២០១៣), Levels and
Sources of Household Income in Rural Cambodia 2012
អ៊ូ សុីវហួច (សីÅ ២០១៣), Sub-National Civil Society in Cambodia: A Gramscian
Perspective
អ៊ូ សុីវហួច និង គឹម ®âB (សីÅ ២០១៣), 20 Years’ Strengthening of Cambodian Civil
Society: Time for Reﬂection
ន វិចិ និង រស់ សុវិ$3 $មួយ ៀង ធីB៉ភមរី (តុ ២០១៣), Anatomy of Higher
Education Governance in Cambodia
គឹម ®âB និង Joakim Öjendal $មួយ ឈួន Ý៉ត (វិច្ឆិ- ២០១៣), Gatekeepers in
Local Politics: Political Parties in Cambodia and their Gender Policy
ត r៊ាង (ធ្នូ ២០១៣), Impact of Decentralisation on Cambodia’s Urban Governance
ំង ភិរុណ និង អ៊ូច ឈូង (មកB ២០១៤), Gender and Water Governance: Women’s Role
in Irrigation Management and Development in the Context of Climate Change
A CDRI Publication (មកB ២០១៤), ASEAN 2030: Growing Together for Economic
Prosperity – the Challenges

វិទន CDRI/ស&្ខបរ+យ-រណ៍អភិវឌ្ឍន៍.0ំ23ំ២០១២-១៣



វិទ()*នបណ្ណុះប=្ខល និង ?វ@វAើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ9

 អ{រYខ ៥៦ ផ្លូវYខ ៣១៥
 .អប់សំបុYខ ៦២២ ភ្នំ;ញ កម្ពុ$
℡ ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥ ២៣) ៨៨១ ៣៨៤, ៨៨១ ៧០១, ៨៨១ ៩១៦, ៨៨៣ ៦០៣


ទូររ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤

អុីល៖ cdri@cdri.org.kh
¤ហទំព័រ៖ www.cdri.org.kh

ត»្ល្ល ៨០០០៛

