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អំពីរាជបណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 

រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា គឺជាស្ថា ប័នស្រស្ថវស្រជាវធាំបាំផុត្មួ្យរបស់ស្ររះរាជាណាចស្រកកម្ពុជា ដែល
មានបបសកកម្មសិកាស្រស្ថវស្រជាវ ទាំងកនុងស្រកបខណ្ឌ សិកាអប់រ ាំ (Academic Research) និងស្រកបខណ្ឌ
ស្រស្ថវស្រជាវបោលនបោបាយ (Policy Research) បៅបលើមុ្ខជាំនាញឯកបេស និងបញ្ហា នានាដែល
ពាក់រ័នធបៅនឹងវេិាស្ថស្តសរសងគម្ វេិាស្ថស្តសររិត្ និងវេិាស្ថស្តសរធម្មជាតិ្ជាបែើម្។ បស្រៅរើបបសកកម្ម
ស្រស្ថវស្រជាវ រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាក៏បានបែើរតួ្ោ៉ា ងសកម្ម កនុងការបណុ្្ះបណ្ាលធនធានម្នុសសបលើ
ស្រគប់មុ្ខជាំនាញឯកបេស ចាប់រើថ្នន ក់បរញិ្ហា បស្រត្ជាន់ខពស់ ែល់ថ្នន ក់បណ្ឌិ ត្ បោយបតរ ត្ជាសាំខាន់បលើការ
សិកាស្រស្ថវស្រជាវ បែើម្បើរស្រងឹងការអភិវឌ្ឍស្របបេសជាតិ្ បោយដផែកបលើចាំបណ្ះែឹង ជាំនាញ ស្របកបបោយ
ចកខុវសិ័យដវងឆ្ា យ។ 

ចកខវុសិយ័  
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា នឹងដស្របកាា យខាួនបៅជាស្ថា ប័នស្រស្ថវស្រជាវជាន់ខពស់ និងឈានមុ្ខបគរបស់

ស្របបេសកម្ពុជា បែើម្បើអភិវឌ្ឍកមាា ាំងបញ្ហា ញាណ្សស្រមាប់ជាតិ្ រស្រងឹង និងរស្រងើកការសិកាស្រស្ថវស្រជាវបលើ
ស្រគប់វសិ័យ និងជាំនាញឯកបេស។ 

ណបសកកម្ម 
ដផែកបៅបលើស្រកបខណ្ឌ តួ្នាេើ និងចកចុវសិ័យកនុងការចូលរមួ្អភិវឌ្ឍស្របបេស រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា

មានបបសកកម្មែូចខាងបស្រកាម្៖ 
o ស្រគប់ស្រគង និងរស្រងើកការស្រស្ថវស្រជាវបខម្រវេិា និងស្រគប់មុ្ខជាំនាញឯកបេស 
o បរៀបចាំបវេិកាស្រស្ថវស្រជាវដបបវេិាស្ថស្តសរទាំងថ្នន ក់ជាតិ្ និងអនររជាតិ្បែើម្បើដចករ ាំដលកចាំបណ្ះ
ែឹង និងបេរិបស្ថធន៍ែល់ស្រគប់ម្ជឈោា ន 

o បបាះរុម្ពឯកស្ថរ ស្ថន ដែស្រស្ថវស្រជាវ និងរបកគាំប ើញវេិាស្ថស្តសរជាភាស្ថជាតិ្ និងភាស្ថ
បរបេសឱ្យបានេូលាំេូលាយែល់ម្ហាជនបៅកនុងស្របបេស ក៏ែូចជាផសរវផាយបខម្រវេិាបៅ
បលើបវេិកាអន្រជាតិ្ 

o ស្របមូ្ល និងត្ម្កល់ឯកស្ថរស្រស្ថវស្រជាវអាំរើស្របបេសកម្ពុជារើបណ្ាស្របបេសនានាបៅកនុងត្ាំបន់ 
និងបលើរិភរបលាក 

o រិនិត្យ និងវាយត្ដម្ាស្ថន ដែស្រស្ថវស្រជាវវេិាស្ថស្តស្បែើម្បើផរល់ជាបស្រគឿងឥសសរយសែល់មាច ស់
ស្ថន ដែបៅតាម្សមិ្េធផលជាក់ដសរង 
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អាសយដ្ឋា លទំនាក់ទលំង៖ 
• ម្ហាវថិើស រ័នធរុសសើ សង្កក ត់្អូរដបកកែម្ ខណ្ឌ ដសនសុខ រាជធានើភនាំបរញ 
ស្ររះរាជាណាចស្រកកម្ពុជា  

• េូរសរទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ១៨០ 
• បគ េាំរ័រ៖ www.rac.gov.kh 
• អុើដម្ល៖ info@rac.gov.kh 
• ស្របអប់សាំបុស្រត្៖ P.O. Box 531 Phnom Penh, Cambodia 
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ណសចកតីន្លែងអំណ្រគុណ្ 

ជាែាំបូងបនះ ស្រកុម្ការង្ករគបស្រមាងស្រស្ថវស្រជាវបលើស្របធានបេ «បដនាកម្ពុជា៖ ផលិត្កម្ម ចរនរេើផារ 
បញ្ហា ស្របឈម្ និងែាំបណាះស្រស្ថយ» សូម្បោររដថាងអាំណ្រគុណ្ោ៉ា ងស្រជាលបស្រៅជូនចាំបពាះឯកឧត្រម្
បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ ទចូ ស្របធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ដែលបានអនុម្័ត្កញ្ចប់ថវកិា បែើម្បើអនុវត្រ
ែាំបណ្ើ រការគបស្រមាងស្រស្ថវស្រជាវខាងបលើ។ ជារិបសស បយើងខុ្ាំសូម្អរគុណ្នូវអនុស្ថសន៍លែៗ  ដែលឯក
ឧត្រម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយស្របធានដត្ងដត្ផរល់ជូន ស្ររម្ទាំងការបលើកេឹកចិត្រែល់ម្ស្តនរើបស្រកាម្ឱ្វាេ ឱ្យខិត្ខាំ 
និងរស្រងឹងកិចចការង្ករស្រស្ថវស្រជាវ បែើម្បើជាស្របបោជន៍សស្រមាប់ស្ថា ប័ន ជាតិ្ និងសងគម្កម្ពុជា។ 

ស្រកុម្ការង្ករស្រស្ថវស្រជាវ ក៏សូម្ដថាងអាំណ្រគុណ្ផងដែរែល់ថ្នន ក់ែឹកនាាំ និងម្ស្តនរើរបស់ស្រកសួងពាក់
រ័នធនានាែូចជាស្រកសួងពាណិ្ជជកម្ម ស្រកសួងបសែាកិចច និង រិញ្ាវត្ាុ ស្រកសួងកសិកម្ម រុកាខ ស្របមាញ់ និង
បនស្ថេ ថ្នន ក់ែឹកនាាំ និងម្ស្តនរើដនម្នទើរចាំណុ្ះស្រកសួងទាំងបនះ ក៏ែូចជាការោិល័យបបចចកបេសបៅកនុង
បខត្របោលបៅមួ្យចាំនួនែូចជា បខត្របាត់្ែាំបង  បនាទ យមានជ័យ រត្នគិរ ើ បកាះកុង ស្ររះសើ នុ តាដកវ 
កណារ ល បសៀម្រាប និងបខត្រកាំរង់សពឺជាបែើម្ ដែលបានជួយោាំស្រេែល់ការស្របមូ្លេិននន័យសស្រមាប់
គបស្រមាងស្រស្ថវស្រជាវបនះ។ េនទឹម្នឹងបនះ ស្រកុម្ការង្ករគបស្រមាងក៏បធវើការអរគុណ្ផងដែរែល់មាច ស់ស្រកុម្  ុន
ឯកជនស្របកបអាជើវកម្មដផនកបរកិាខ រ និងវត្ាុធាតុ្បែើម្កសិកម្មកនុងរាជធានើភនាំបរញ អាជ្ាធរបខត្រ និងអាជ្ា
ធរពាក់រ័នធនានាបៅតាម្ស្រចកស្ររាំដែនជាតិ្ និងអនររជាតិ្ទាំងឡាយ រមួ្ទាំងអាជើវករលក់បដនាតាម្េើផារ
ធាំ-តូ្ច ក៏ែូចជាស្របជាកសិករដែលស្របកបមុ្ខរបរោាំបដនាទាំងអស់ ដែលបានបងកភារង្កយស្រសួលែល់
សមាជិកគបស្រមាងកនុងការសមាា ស និងស្របមូ្លរ័ត៌្មានចាាំបាច់សស្រមាប់ការស្រស្ថវស្រជាវបនះ។ 

ជាេើបញ្ច ប់បនះ ស្រកុម្ការង្ករស្រស្ថវស្រជាវគបស្រមាង «បដនាកម្ពុជា៖ ផលិត្កម្ម ចរនរេើផារ បញ្ហា
ស្របឈម្ និងែាំបណាះស្រស្ថយ» ទាំងអស ់ សូម្បោររជូនររែល់ឯកឧត្រម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយស្របធាន
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ជំពូក ១៖ ណសចកតីណផតើម្ 

១.១. ទដិ្ឋភាពទទូៅ 
កនុងឆ្ន ាំ២០២០បនះ ការោាំែុះបដនាបៅកនុងស្របបេសកម្ពុជាមានកាំបណ្ើ នគួរឱ្យកត់្សមាគ ល់ ក៏ប៉ាុដនរ

ផលិត្កម្មកនុងស្រសុកបៅមិ្នទន់មានបរមិាណ្ស្រគប់ស្រោន់តាម្ត្ស្រមូ្វការកនុងស្រសុករបស់ខាួនបៅប ើយ ដែល
ជាប តុ្ឱ្យមានការនាាំចូលបដនាបលើសពាក់កណារ លដនត្ស្រមូ្វការរបស់ខាួនរើបស្រៅស្របបេស។ តាម្ការសិកា
ស្រស្ថវស្រជាវរើស្របភរបផសងៗបានឱ្យែឹងថ្ន ស្របបេសកម្ពុជានាាំចូលបដនារើបស្រៅស្របបេសមានចាំនួនស្របមាណ្ជា
២០០បតាន បៅ៤០០បតាន កនុងម្ួយដថាៗសស្រមាប់ផគត់្ផគង់េើផារកនុងស្រសុក ប ើយបដនាទាំងបនាះភាគ
បស្រចើននាាំចូលរើស្របបេសបវៀត្ណាម្ ដថ និងចិន បោយចាំណាយថវកិាជាង២០០លានែុលាា រអាបម្រកិកនុង
ម្ួយឆ្ន ាៗំ  (រ ាំែួល ចិស្រតា, ២០១៧)។ តាម្របាយការណ៍្របស់អងគការបសបៀងអាហារនិងកសិកម្មដនអងគ
ការស ស្របជាជាតិ្បានបង្កា ញថ្ន  បរមិាណ្បដនាដែលផគត់្ផគង់បៅកម្ពុជាមានស្របមាណ្ជិត្១លាន បតាន
កនុង១ឆ្ន ាៗំ  ដែលកនុងបនាះបរមិាណ្បដនាផគត់្ផគង់កនុងស្រសុកមានស្រតឹ្ម្ដត្៤៤%ប៉ាុបណាណ ះ ចាំដណ្កការនាាំចូល
មានរ ូត្ែល់៥៦% (Fresh News Asia, ២០១៧)1។ បោយដ កបៅរាជធានើភនាំបរញ បដនាចាំនួន
៧០% ជាបដនានាាំចូលរើស្របបេសដថ បវៀត្ណាម្ និង ចិន រ ើឯបដនារបស់ស្របជាកសិករកម្ពុជាមានស្របមាណ្
៣០% ដត្ប៉ាុបណាណ ះ។ 

ស្របសិនបបើស្ថា នភារផលិត្កម្ម និងេើផារបដនាបៅកនុងស្របបេសកម្ពុជា បៅដត្បនរសាិត្កនុងសភារ
ែូចបនះត្បៅបេៀត្   បនាះស្របបេសកម្ពុជានឹងបៅដត្បនរនាាំចូលបដនារើបស្រៅស្របបេសកាន់ដត្បស្រចើនដថម្បេៀត្ 
រើមួ្យឆ្ន ាំបៅមួ្យឆ្ន ាំ ដែលជាប តុ្មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្រូបិយវត្ាុជាតិ្ ូរបចញបៅបស្រៅស្របបេសប៉ាុបណាណ ះបេ   ដត្វា
ដថម្ទាំងជះឥេធិរលអវជិជមានែល់សុខមាលភារ សនរសុិខបសែាកិចច និងសងគម្ផងដែរ។ បញ្ហា ចម្បង
ដែលទក់េងនឹងការបស្របើស្របាស់បដនាបរបេសបនាះគឺបោយស្ថរដត្បដនានាាំចូលភាគបស្រចើន មានការបស្របើ
ស្របាស់នូវស្ថរធាតុ្គើម្ើ ួសកស្រមិ្ត្បបចចកបេស ដែលបធវើឲ្យប៉ាះពាលសុ់ខភារអនកបស្របើស្របាស់។ បែើម្បើប ា្ើយ
ត្បនឹងបញ្ហា បនះ ថមើៗបនះ ស្រកសួងកសិកម្ម រុកាខ ស្របមាញ់និងបនស្ថេ បានោក់បចញនូវបោលនបោបាយ
៤ចាំណុ្ច បែើម្បើរមួ្ចាំដណ្កកនុងការកស្ថងបោលនបោបាយសរើរើការអភិវឌ្ឍវសិ័យកសិកម្មឆ្ន ាំ២០១៩-

 
1 ស្រកុម្ការង្កររុាំអាចេេួលបានរ័ត៌្មានអាំរើេិននន័យកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ែូចបនះ តាម្ការបា៉ា ន់ស្ថម ន បរមិាណ្បដនាដែលនាាំចូល 
និងផលិត្បានកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ និង២០២០ អាចមានភារខុសោន ខាះៗ។ 

ជំពូក១ 
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២០៣០ បោយស្រតូ្វដស្របកាា យវសិ័យកសិកម្មបៅកម្ពុជាបៅជាកសិកម្មេាំបនើប មានការស្របកួត្ស្របដជង ជា
រិបសសបែើម្បើប ា្ើយត្បបៅនឹងត្ស្រមូ្វការ និងកាំបណ្ើ នបសែាកិចចជាតិ្។ 

១.២. អពំកីារស្រាវស្រាវ 
ការសិកាបនះមានបោលបាំណ្ងសិកា ដសវងយល់រើផលិត្កម្ម បញ្ហា ស្របឈម្ និងចរនរេើផារបដនា

កនុងស្របបេសកម្ពុជា កនុងន័យបរៀបចាំជាគាំនិត្យុេធស្ថស្តសរជូនរាជរោា ភិបាលកម្ពុជា កនុងការជស្រមុ្ញការោាំែុះ
បដនា និងរស្រងឹងគុណ្ភារេើផារបដនា ជារិបសសបលើកកម្ពស់េើផារបដនាកនុងស្រសុក។ ការសិកាបនះមាន
វត្ាុបាំណ្ងសាំខាន់ៗែូចខាងបស្រកាម្៖ 

វត្ាុបាំណ្ងេើ១៖ សិកានិងវភិាគបោយបស្របើវធិើស្ថស្តសរ SWOT Analysis បៅបលើសង្កវ ក់ផលតិ្កម្ម
ដនបដនាកនុងស្រសុក 

វត្ាុបាំណ្ងេើ២៖ សិកា និងវភិាគអាំរើចរនរដនការផគត់្ផគង់បដនាកនុងេើផារកម្ពុជារមួ្ទាំងផលិត្ផល
បដនាកនុងស្រសុក និងបដនានាាំចូលរើបរបេស 

វត្ាុបាំណ្ងេើ៣៖ សិការើយុេធស្ថស្តសរ និងបោលនបោបាយរបស់ស្របបេសជិត្ខាង កនុងការជស្រម្ុញ
វសិ័យកសិកម្ម ក៏ែូចជាការោាំែុះបដនា បែើម្បើជាបេរិបស្ថធន៍សស្រមាប់កម្ពុជា 

១.២.១. វិធីាស្រសត លិងប្កមុ្ណោលណៅ 
ការសិកាបនះបតរ ត្បៅបលើស្រកុម្បោលបៅ ដែលមានសមាសភារបផសងៗោន ជាបស្រចើនទាំងអនកពាក់

រ័នធបៅកស្រមិ្ត្ថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់បស្រកាម្ជាតិ្ កសិករអនកោាំែុះបដនា អនកស្របមូ្លេិញបដនា ស្ររម្ទាំងអាជើវករ
លក់ែុាំ និងលក់រាយបដនាស្រគប់ស្របបភេបៅតាម្ផារតូ្ចធាំនានាកនុងរាជធានើភនាំបរញ ក៏ែូចជាបខត្របោលបៅ
បផសងបេៀត្ផងដែរ។ ចាំបពាះស្រកុម្បោលបៅដែលសាិត្បៅស្ថា ប័នថ្នន ក់ជាតិ្ និងបស្រកាម្ជាតិ្ ស្រកុម្ការង្ករ
គបស្រមាងបានបធវើលិខិត្រែាបាល បែើម្បើបសនើសុាំជួបសមាា សបោយតទ ល់ ស្ររម្ទាំងស្របមូ្លេិននន័យ និង
រ័ត្៌មានចាាំបាច់បផសងបេៀត្ផងដែរ។ បោយដ ក ស្រកុម្បោលបៅដែលជាកសិករ អនកស្របមូ្លេិញបដនា 
និងអាជើវករលក់ែុាំ និងរាយតាម្េើផារ និងកសិោា នោាំែុះ បយើងបស្របើស្របាស់ការជួបសមាា សបោយតទ ល់
បៅនឹងេើតាាំងស្របកបការង្កររបស់រួកោត់្ បោយបស្របើស្របាស់បញ្ជ ើសាំណួ្រដែលបានបស្រត្ៀម្ជាបស្រសច។ ការ
រិភាកា និងស្របមូ្លេិននន័យ ក៏កនុងស្ថា នភារបត់្ដបនខាះដែរ បោយបរលខាះការសមាា ស បធវើប ើងកនុង
េស្រម្ង់ជាកិចចរិភាកា ឬសាំបណ្ះសាំណាលជាលកខណ្ៈឯកជន ឬជាស្រកុម្ផងបៅតាម្ស្ថា នភារជាក់ដសរង
ដនស្រកុម្បោលបៅ។ បោយដ កេិននន័យទក់េងបៅនឹងស្របបភេ និងចាំនួនបដនាដែលកម្ពុជាអាចផលិត្
បាន ឬបធវើការនាាំចូលរើបរបេស ស្រកុម្ការង្ករគបស្រមាងក៏បានបធវើការបសនើសុាំបោយតទ ល់កនុងេស្រម្ង់ជារបាយ
ការណ៍្រើស្ថា ប័ន ស្រកសួង និងម្នទើរពាក់រ័នធ ក៏ែូចជាបធវើការរិភាកាបដនាម្ជាមួ្យថ្នន ក់ែឹកនាាំ និងម្ស្តនរើ
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ដែលបធវើការពាក់រ័នធនឹងកិចចការទាំងបនះ2។ បលើសរើបនះ ស្រកុម្ការង្ករស្រស្ថវស្រជាវក៏បានចុះបធវើការអបងកត្ 
និងបធវើការបា៉ា ន់ស្របមាណ្រើបរមិាណ្បដនាដែលនាាំចូលរើស្របបេសជិត្ខាងបោយតទ ល់ បៅតាម្ស្រចកស្ររាំដែន
អនររជាតិ្សាំខាន់ៗមួ្យចាំនួន កនុងបខត្រដែលមានស្ររាំដែនជាប់ស្របបេសជិត្ខាងបយើងផងដែរ។ 

១.២.២. បញ្ហា ប្បឈម្កនងុដំណណ្ើ រការប្ាវប្ជាវ 
កនុងែាំបណ្ើ រការដនការស្រស្ថវស្រជាវ ស្រកុម្ការង្ករបានស្របឈម្នឹងបញ្ហា មួ្យចាំនួនទក់េងនឹង ការចុះ

ស្របមូ្លេិននន័យ ជារិបសសស្រកុម្បោលបៅដែលជាអាជើវករលក់បដនាបបាះែុាំ ឬរាយបៅតាម្េើផារនានា។ 
បោយស្ថរដត្សកម្មភារដនការស្របមូ្លេិននន័យ បធវើឱ្យមានការរ ាំខានខាះៗែល់សកម្មភារលក់ែូរ និង
បរលបវលារបស់រួកោត់្ អាជើវករមួ្យចាំនួន មិ្នបានស ការឱ្យបានបរញបលញ បធវើឱ្យេិននន័យមួ្យ
ចាំនួនមានលកខណ្ៈមិ្នស្រគប់ស្រជុងបស្រជាយតាម្ដផនការដែលបានបស្រោងេុក។  

បដនាម្រើបលើបនះ ស្រកុម្ការង្ករគបស្រមាងក៏ជួបស្របេះនូវផលវបិាកផងដែរកនុងការស្របមូ្លេិននន័យរើ
ស្រកុម្បោលបៅដែលជាអនកស្របមូ្លេិញបដនា និងែឹកបៅបបាះែុាំបៅតាម្ផារចារអាំបៅ ផារនាគមាស និង
ផារបែើម្គរជាបែើម្។ បោយស្ថរសកម្មភារដនការបោះែូរេាំនិញរបស់រួកោត់្ ភាគបស្រចើនបធវើប ើងចាប់រើ
ពាក់កណារ លអាស្រធាត្ រ ូត្ែល់បេៀបភាឺ បធវើឱ្យស្រកុម្ការង្ករមានការលាំបាកកនុងការបចញបធវើការទាំងយប់ 
និងដថម្ទាំងស្រត្ូវស្របឈម្ជាម្ួយបញ្ហា កូវ ើែ-១៩ផងដែរ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 ជាក់ដសរងស្រកុម្ការង្កររុាំអាចេេួលបានេិននន័យលម្ែិត្ ចាំបពាះស្របបភេបដនានានាបនាះបេ ដែលេិននន័យបៅកនុងរបាយការណ៍្
បនះ បធវើប ើងបោយការបា៉ា ន់ស្ថម នកនុងរូបភាររមួ្បស្រចើនជាង។ 

 

 

 

 

 

 

 (រូបថត្សកម្មភារលក់ែុាំដែលមានភារ
ម្មាញឹកខាា ាំង) 

 

 

 (រូបថត្ការលក់ែូរបៅកណារ លយប)់ 

រូបភារេើ ១៖ សកម្មភារលក់ែូរបដនារបស់អាជើវករបៅតាម្ផារបបាះែុាំកនុងរាជធានើភនាំបរញ 
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បស្រៅរើបញ្ហា ស្របឈម្ទាំងបនះ ស្រកុម្ការង្ករក៏មានបញ្ហា ខាះៗទក់េងនឹងស្រកបខណ្ឌ េិននន័យផងដែរ 
បោយស្ថរដត្េិននន័យមួ្យចាំនួនដែលេេួលបានរើស្ថា ប័នពាក់រ័នធ ហាក់មិ្ន ា្ុះបញ្ហច ាំងរើស្ថា នភារជាក់
ដសរងដនបរមិាណ្បដនាដែលបធវើការនាាំចូលរើបរបេស ជាប តុ្បធវើឱ្យការវភិាគរបស់បយើងមានការរឹងដផែក
ខាា ាំងបៅបលើេិននន័យ និងរ័ត៌្មានដែលេេួលបានរើស្ថា ប័នបផសងដែលមិ្នដម្នរោា ភិបាល ក៏ែូចជាតាម្
ស្ថររ័ត៌្មានជាតិ្ និងអនររជាតិ្បផសងបេៀត្។ 

១.២.៣. វិាលភាពនលការប្ាវប្ជាវ 
ការសិកាបនះបតរ ត្ជាសាំខាន់បៅបលើចាំណុ្ចធាៗំ ចាំនួនបួនគឺ៖ ផលិត្កម្មបដនា ចរនរេើផារ បញ្ហា

ស្របឈម្ និងែាំបណាះស្រស្ថយបែើម្បើជស្រមុ្ញការោាំែុះបដនារបស់ស្របជាកសិករបយើង ក៏ែូចជារស្រងើកេើផារ
បដនាកនុងស្រសុកឱ្យកាន់ដត្េូលាយជាងបនះ។ 

o ផលតិកម្មបន្លែ 
ទក់េងបៅនឹងផលិត្កម្មបដនា ស្រកុម្ការង្ករបយើងរុាំបានបធវើការសិកាឱ្យបានសុើជបស្រៅបៅបលើ

បបចចកបេសដនការោាំែុះបដនាបនាះបេ បោយបតរ ត្ជាសាំខាន់បៅបលើការវភិាគបោយបស្របើវធិើស្ថស្តសរ SWOT 
បែើម្បើកាំណ្ត់្នូវ ចាំណុ្ចខាា ាំង ចាំណុ្ចបខាយ/បញ្ហា ស្របឈម្ ឱ្កាស និងហានិភ័យដែលអាចបកើត្មានកនុង
ផលិត្កម្មបដនាទាំងមូ្ល។ បសចករើរិស្ថរ រដនការវភិាគឱ្យបានសុើជបស្រៅរើចាំណុ្ចទាំងបួនបនះ អាចផរល់
រ័ត៌្មានបានស្រគប់ស្រជុងបស្រជាយ បែើម្បើបធវើការកាំណ្ត់្នូវយុេធស្ថស្តសរ ក៏ែូចជាវធិានការនានាបែើម្បើជស្រមុ្ញ
កិចចការោាំែុះបដនារបស់ស្របជាកសិករបយើង។ 

o ចំណ ោះចរលតទីផារបន្លែ 
ចាំបពាះចរនរេើផារបដនា បយើងបតរ ត្បៅបលើចាំណុ្ចសាំខាន់ៗែូចជា (១) ស្របភរបដនា មានទាំងបដនា

ដែលផលិត្បានកនុងស្រសុក និងបដនាដែលនាាំចូលរើបរបេស (២) ស្របបភេបដនា បោយមានការកាំណ្ត្់នូវ
ស្របបភេបដនាដែលស្របជាកសិករបយើងអាចមានលេធភារផគត់្ផគង់បាន និងស្របបភេបដនាដែលមានការនាាំចូល
បស្រចើនរើបរបេស (៣) ការដស្របស្របួលត្ដម្ាបដនា បោយបតរ ត្បលើកតារ ដែលអាចបធវើឱ្យមានការដស្របស្របួលត្ដម្ា
បដនាដែលចរាចរកនុងេើផារកម្ពុជា (៤) សិកាអាំរើដខសសង្កវ ក់ដនការផគត់្ផគង់បដនាតាម្េើផារនានាទាំងបៅ
កនុងរាជធានើភនាំបរញ និងតាម្បខត្រនានា និង (៥) ស្រកុម្ការង្ករក៏បានសិកាបៅបលើបញ្ហា ស្របឈម្នានា
ដែលបកើត្មានបៅកនុងចរនរដនការផគត់្ផគង់បដនាបៅកនុងេើផារផងដែរ។ 
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o ដំណ ោះប្ាយ 
បែើម្បើបរៀបចាំយុេធស្ថស្តសរ និងែាំបណាះស្រស្ថយឱ្យបានសម្ស្រសបសស្រមាប់េើផារបដនាកម្ពុជា បស្រៅរើ

ការវភិាគលម្ែិត្បៅបលើបញ្ហា នានាដែលកម្ពុជាមានកនុងេើផារបដនា ក៏ែូចជាកនុងផលិត្កម្មកនុងស្រសុក ស្រកុម្
ការង្ករក៏បានបធវើការសិកាផងដែរបៅបលើបោលនបោបាយកសិកម្ម និងយុេុធស្ថស្តសររបស់ស្របបេសជិត្
ខាងបែើម្បើបលើកកម្ពស់វសិ័យកសិកម្មរបស់បគ។ បដនាម្រើបលើបនះ ស្រកុម្ការង្ករក៏បានសមាា ស និងចស្រមាញ់
យកគាំនិត្យុេធស្ថស្តសរលែរបស់អនកជាំនាញនានា ក៏ែូចជាបុគគលមួ្យចាំនួនដែលបធវើការទក់េងនឹងវសិ័យ
កសិកម្ម បែើម្បើបលើកជាយុេធស្ថស្តសរសស្រមាប់រាជរោា ភិបាល ស្ថា ប័នពាក់រ័នធបផសងបេៀត្ ក៏ែូចជាសស្រមាប់
កសិករតទ ល់ផងដែរ។  
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ជំពូក ២៖  ផលតិកម្មបន្លែកកម្ពុជា 

២.១. ទដិ្ឋភាពទទូៅនៃផលតិកម្មបន្ៃែ 
កនុងស្របបេសកម្ពុជា ការោាំែុះបដនាភាគបស្រចើនសាិត្បស្រកាម្រូបភារជាលកខណ្ៈស្រគួស្ថរ និងយថ្នផល

បស្រចើនជាងការោាំែុះបោយបស្របើបបចចកបេសេាំបនើបៗ ស្ររម្ទាំងស្របមូ្លផរុ ាំោន ជាស គម្ន៍ជាបែើម្។ ការោាំ
ែុះបដនា បស្រចើនបធវើប ើងបៅបែើម្រែូវស្របាាំង បោយស្ថរដត្ភារអាំបណាយផលដនកតារ ធម្មជាតិ្ និងស្ថា នភារ
ែើធាើជាក់ដសរងសស្រមាប់បធវើការោាំែុះ។ បៅត្ាំបន់មួ្យចាំនួន ស្របជាកសិករបធវើការោាំែុះបដនាបៅបលើែើដែល
បេើបស្របមូ្លផលែាំណាាំបផសងៗរចួែូចជា បនាទ ប់រើការស្រចូត្ស្រសូវ ឬស្របមូ្លផលែាំណាាំបពាត្ សដណ្រ ក
រចួរាល់ ស្របជាកសិករចាប់បផរើម្បរៀបចាំែើធាើបែើម្បើបធវើការោាំែុះបដនា។ ប តុ្ែូចបនះ បគមានការរិបាកកនុងការ
កាំណ្ត់្ដផទែើោាំែុះបដនាឱ្យបានចាស់លាស់ផងដែរ។ ការោាំែុះបដនាបៅតាម្បខត្រនានារបស់ស្របជារលរែា 
បស្រចើនសាិត្កនុងសណាា នរើរែូចខាងបស្រកាម្៖ 

o ការោាំែុះជាលកខណ្ៈចមាក រ បៅតាម្មាត់្អូរ សទឹង ឬត្ាំបន់ដែលមាននើវ ៉ាូកម្ពស់ខពស់ ជិត្ផទះ 
បស្រកាយផទះ ឬបៅត្ាំបន់ដែលមិ្នស្របឈម្មុ្ខនឹងការជន់លិច ប ើយជាេូបៅបគអាចបធវើការោាំែុះ
បានទាំងរែូវស្របាាំង និងរែូវវសា។ 

 
o ការោាំែុះបៅត្ាំបន់វាលេាំនាប ឬតាម្ែើដស្រស ប ើយអាចស្របឈម្មុ្ខនឹងការជន់លិចកនុងរែូវ
វសា ឬរែូវេឹកប ើង។ ការោាំែុះបៅតាម្ត្ាំបន់ទាំងបនះ ជាេូបៅចាប់បផរើម្បៅរែូវេឹកស្រសក ឬ
បែើម្រែូវស្របាាំង និងមិ្នរឹងពាក់បលើេឹកបភាៀងទាំងស្រសុងបនាះបេ។  

២.១.១. តំបល់សម្បរូការដ្ឋដុំោះបន្លែ 
តាម្ការស្រស្ថវស្រជាវបយើងអាចកាំណ្ត់្បានថ្ន កនុងចាំបណាម្បខត្រស្រកុងទាំងអស់របស់កម្ពុជា មានបខត្រ

ស្របមាណ្ដត្៩ប៉ាុបណាណ ះ ដែលមានការោាំែុះបដនាបស្រចើនជាងបគ ប ើយផលិត្ផលបដនារបសរួ់កោត់្ស្រតូ្វ
បានបធវើការនាាំចូលបៅលក់បៅេើផារបបាះែុាំនានាបៅកនុងរាជធានើភនាំបរញ ឬតាម្បណារ បខត្រជិត្ខាងផង
ដែរ។ បខត្រដែលសម្បូរការោាំែុះបដនាទាំងបនាះមានែូចជា បខត្រកណារ ល កាំរង់សព ឺតាដកវ កាំរត្ កាំរង់
ចាម្ កាំរង់ឆ្ន ាំង បាត់្ែាំបង ដស្ររដវង និងបខត្រកាំរង់ធាំជាបែើម្។ កតារ ដែលបធវើឱ្យបខត្រទាំងបនះអាចផលិត្
បដនាបានបស្រចើនជាងបគមានែូចជា ភារអាំបណាយផលខាងស្របភរេឹក កតារ ធម្មជាតិ្ និងកតារ ម្នុសស។ 
បខត្រតាាំងបនះមានេើតាាំងសាិត្បៅជាប់េបនាបម្គងគ េបនាស្ថប និងេបនាបាស្ថក់ និងម្ា៉ាងបេៀត្ បខត្រទាំង

ជំពូក២ 
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បនះ ក៏សម្បូរស្របភរេឹកធម្មជាតិ្ែូចជាសទឹង អូរ បឹង ស្រត្ពាាំង បួរ ឬដស្ររកជាបែើម្។ បបើបទះបើជា ស្របរ័នធធា
រាស្ថស្តសរបៅកម្ពុជា រុាំទន់មានភារសម្បូរដបប ក៏ស្របជាកសិករបៅតាម្ត្ាំបន់ទាំងបនះ បានបធវើការដកដចន
សការ នុរលរើធម្មជាតិ្ទាំងបនះ ម្កបបស្រម្ើកិចចការង្ករោាំែុះរបស់រួកោត់្បានមួ្យចាំដណ្កផងដែរ។ បស្រៅ
រើបខត្រទាំង៩ខាងបលើ ការោាំែុះបដនាក៏មានផងដែរបៅតាម្បខត្របផសងៗបេៀត្ ស្រោន់ដត្សាិត្កនុងបរមិាណ្
តិ្ច ឬបោយស្ថរដផទែើោាំែុះបដនាកនុងបខត្រទាំងបនាះមានេាំ ាំតូ្ចៗ និងមានការដស្របស្របួលខាា ាំងបៅតាម្
ស្ថា នភារដនការបស្របើស្របាស់។ 

 

រូបភារេើ ២៖ ដផនេើបង្កា ញរើត្ាំបន់ដែលសម្បូរការោាំែុះបដនាបស្រចើនជាងបគ 

ជាក់ដសរង បខត្រទាំងបនះមានសការ នុរលកសកិម្មបផសងៗោន  ឬបយើងអាចនិោយបានថ្ន ស្របជា
រលរែាបៅតាម្បខត្រទាំងបនះនិយម្ោាំែុះែាំណាាំកសិកម្ម ឬស្របកបការង្ករបលើវសិ័យកសិកម្មបផសងៗោន ។ 
ឧទ រណ៍្ បៅបខត្រតាដកវ កាំរង់សពឺ និងកាំរង់ឆ្ន ាំង មានសការ នុរលខាា ាំងកនុងការោាំបដនាយកសាឹក និងដផា 
ែូចជា ដសពសាឹកស្រគប់ស្របបភេ ដសពខាត់្ណា ស្ថឡាែ៍ ស្រត្កួន នបនាង ស្រត្សក់ ស្រត្ឡាច ស្រត្ប ់និងបពាត្បារា ាំង
ជាបែើម្ ចាំដណ្កបខត្របកាះកុង ម្ណ្ឌ លគិរ ើ រត្នគិរ ើ មានសការ នុរលកនុងការោាំបែើម្បឈើ ូបដផាមានែូច
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ជា លាុង បេៀបបារា ាំង ប ័រ និងដផាតសយុងជាបែើម្។ បខត្រដស្ររដវង ដប៉ាលិន បាត់្ែាំបង មានសការ នុរលដផនក
បដនាររួកបស្រគឿងបេសែូចជា រ ាំបែង របម្ៀត្ ខាជ យ ។បលើ 

២.១.២. កាលវិភាគដ្ឋដំុោះ 
កម្ពុជាជាស្របបេសដែលមានអាកាសធាតុ្ស្រតូ្រិក បៅរ ប ើយបសើម្ដែលសម្ស្រសបសស្រមាប់ការោាំែុះ

ែាំណាាំកសិកម្មសឹងស្រគប់ស្របបភេ។ អាកាសធាតុ្បនះ បានដបងដចកស្ថា នភាររែូវកាលកនុងស្របបេសកម្ពុជា
ជារើរសាំខាន់ៗគឺរែូវវសា និងរែូវស្របាាំង ដែលរែូវទាំងរើរបនះបធវើឱ្យមានការដស្របស្របួលផងដែរ បៅបលើ
ផលិត្កម្មបដនាបៅកនុងស្របបេសកម្ពុជា។ ជាេូបៅរែូវស្របាាំងចាប់បផរើម្រើដខវចិឆិកាែល់ដខឧសភា ដែលជា
អាំ ុងបរលមានការខវះខាត្ខាា ាំងបលើេឹកបភាៀង ចាំដណ្ករែូវវសាចាប់បផរើម្រើដខឧសភា រ ូត្ែល់ដខវចិឆិកា
វញិ។ ជាេូបៅ ការោាំែុះបដនាកនុងស្របបេសកម្ពុជាមានភារង្កយស្រសួល និងេេួលបានផលលែបៅបែើម្រែូវ
ស្របាាំង ឬអាំ ុង២បៅ៣ដខបែើម្រែូវស្របាាំង បោយស្ថរភារអាំបណាយផលដនកតារ ធម្មជាតិ្ែូចជាេឹកដែល
បៅបសសសល់រើចុងរែូវវសា ជើរជាតិ្ែើ និងបញ្ហា សត្វលែិត្ជាបែើម្។ ចាប់រើពាក់កណារ ល រ ូត្ែល់ផុត្
រែូវស្របាាំង ការោាំែុះបដនាមានការថយចុះបនរិច បោយស្ថរកងវះស្របភរេឹកបស្រស្ថចស្រសរ ក៏ែូចជាបញ្ហា
សត្វលែិត្ និងជម្ាឺបផសងៗផងដែរ។  

បោយស្ថរដត្វធិើស្ថស្តសរ និងេមាា ប់ដនការោាំែុះបដនារបស់ស្របជាកសិករបយើង បៅមានលកខណ្ៈ
ស្របដរណ្ើ បស្រចើន (ការោាំបៅកណារ លវាលដស្រស ឬចមាក រ) ែូចបនះកនុងរែូវវសា ឬដខណាដែលមានបភាៀង
ធាា ក់បជាគជាាំខាា ាំង បធវើឱ្យការោាំែុះមានការលាំបាកខាា ាំង ស្ររម្ទាំងេិននផលមិ្នសូវខពស់ និងគុណ្ភារមិ្ន
សូវលែផងដែរ។  

តារាងេើ ១៖ កាលវភិាគបញ្ហជ ក់រើស្ថា នភារដនការោាំែុះបដនារបស់ស្របជាកសិករភាគបស្រចើន 

 

រែូវស្របាាំង រែូវវសា 

វចិ
ឆ ិកា

 

ធន ូ ម្ក
រា 

កុម្
ាៈ 

ម្នា
 

បម្
ស្ថ

 

ឧស
ភា

 

ម្ថុ
នា

 

កក
កោ

 

ស
ើហា

 

កញ្ហ
ា 

ត្លា
 

អាំ ុងបរលង្កយ
ស្រសួលបធវើការោាំែុះ 

            

រិបាកោាំែុះបោយស្ថរ
ខវះខាត្េឹក 

            

រិបាកបធវើការោាំែុះ
បោយស្ថរបភាៀងបស្រចើន 
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ជួបស្របេះនឹងេឹកជាំនន់
បស្រចើន 

        

 
 
 
 

   

បោយស្ថរដត្មានការរមួ្ផសាំរើេមាា ប់ដនការោាំែុះ ស្ររម្ទាំងកតារ ធម្មជាតិ្ទាំងបនះ បធវើឱ្យការផគត់្
ផគង់បដនាកនុងស្រសុកបៅបលើេើផារ រុាំអាចបាំបរញត្ស្រមូ្វការជាក់ដសរងបាន ប ើយកម្ពុជាចាាំបាច់ស្រតូ្វនាាំចូល
បដនារើបស្រៅស្របបេសបស្រចើនបែើម្បើបាំបរញត្ស្រមូ្វការបនះ។ 

២.២. ការវិភាគផលតិកម្មបន្ៃែទោយវិធ ីSWOT 
ចាំណុ្ចខាងបស្រកាម្បនះ បយើងនឹងបធវើការវភិាគបោយបស្របើស្របាស់វ ើធើស្ថស្តសរ SWOT (សការ នុរល 

បញ្ហា ស្របឈម្ ឱ្កាស និងហានិភ័យ) បៅបលើស្ថា នភារដនផលិត្កម្មបដនាកនុងស្របបេសកម្ពុជា។ 

២.២.១. សកាត លុពល 

o សកាត លុពលដី លិងធម្មជាត ិ

បបើបយើងរិនិត្យបម្ើលបលើសណាា នែើស្របបេសកម្ពុជា គឺមានភារអាំបណាយផលខាា ាំងបៅបលើវសិ័យ
កសិកម្មបោយស្ថរបយើងមានស្របរ័នធេបនា សទឹង បឹងបួរ និងអូរជាបែើម្ រាយខាវ ត្់ដខវងបរញដផទស្របបេស។ 
ភារអាំបណាយផលទាំងបនះ បានបធវើឱ្យែើធាើកសិកម្មរបស់បយើងមួ្យចាំនួនធាំសម្បូរជើរជាតិ្ដែលស្រេស្រេង់
ែល់ការោាំែុះែាំណាាំកសិកម្មបសទើរស្រគប់ស្របបភេ។ 

 

 

 

 

 

 

  

រូបភារេើ ៣៖ សកម្មភារការោាំែុះបដនារបសក់សិករតាម្បខត្របោលបៅ 



20 

 

បខត្រមួ្យចាំនួនរបស់កម្ពុជា ជារិបសសបខត្រដែលបៅជាប់នឹងែងេបនាបម្គងគ េបនាស្ថប បឹង
េបនាស្ថប និងសទឹងធាំៗជាបស្រចើនែូចជា បខត្រកណារ ល កាំរង់ចាម្ និងបាត់្ែាំបងជាបែើម្ មានការោាំែុះ
បដនាបស្រចើនជាងបខត្របផសងបេៀត្ បោយស្ថរដត្ភារអាំបណាយផលដនស្របរ័នធេឹករើធម្មជាតិ្ទាំងបនះ។ កតារ
អាកាសធាតុ្ ក៏អាចចាត់្េុកថ្នជាសការ នុរលមួ្យផងដែរសស្រមាប់ែាំណាាំបដនា បោយស្ថរកម្ពុជាមាន
អាកាសធាតុ្ស្រតូ្រិកបៅរ ប ើយបសើម្ ដែលជាអាំបណាយផលមួ្យផងដែរែល់ការោាំែុះបដនាបានបសទើរបរញ
ម្ួយឆ្ន ាំ។ បោយស្ថរកតារ មួ្យបនះ បធវើឱ្យស្របបេសកម្ពុជាេេួលបាននូវរនាឺស្ររះអាេិត្យស្រគប់ស្រោន់ សស្រមាប់
ការរ ើកលូត្លាស់របស់ែាំណាាំបផសងៗ រមួ្ទាំងបដនាផងដែរ។ ោ៉ា ងណា ដផែកបលើស្ថា នភារ និងេិែាភារ
ជាក់ដសរង កម្ពុជារុាំទន់អាចមានលេធភារស្រគប់ស្រោន់កនុងការទញយកស្របបោជន៍ឱ្យបានជាអតិ្បរមារើ
សការ នុរលធម្មជាតិ្បនះបៅប ើយបេ។  

o សកាត លុពលម្លុសស 

បយើងែឹងប ើយថ្ន កម្ពុជាជាស្របបេសកសិកម្មដែលស្របជារលរែាជាង៨០% រឹកដផែកបលើវសិ័យ
មួ្យបនះ។ ការស្របកបមុ្ខរបរកសិកម្ម បានកាា យជាវបបធម៌្ដែលែិត្ជាប់កនុងសងគម្កម្ពុជាតាាំងរើបុរាណ្
កាលម្ក ដែលចាំណុ្ចមួ្យបនះ បធវើឱ្យស្របជាកសិករបយើងមាន្នទៈខពស់កនុងការោាំែុះបដនា។ បបើបទះបើជា
ការោាំែុះបដនាដត្ងដត្ជួបស្របេះនូវបញ្ហា នានា ទាំងកនុងផលិត្កម្មតទ ល ់ និងេើផារជាស្របចាាំោ៉ា ងណាក៏
បោយ ស្របជារលរែាបយើងបៅដត្បនរបធវើការោាំែុះបដនា ឬោាំែុះែាំណាាំកសិកម្មបផសងៗបេៀត្។ 

២.២.២. បញ្ហា ប្បឈម្ 

o បញ្ហា តនម្ែ លងិទីផារ 

តាម្រយៈការស្រស្ថវស្រជាវបនះ បយើងអាចបធវើការកាំណ្ត់្បានថ្ន បញ្ហា ស្របឈម្ចម្បងជាងបគសស្រមាប់
ស្របជាកសិករគឺេើផារបដនា ដែលមានការដស្របស្របួល និងរិបាកកនុងការកាំណ្ត់្បានរើត្ស្រមូ្វការ និងត្ដម្ា។ 
បោយស្ថរដត្កតារ េើផារ និងត្ដម្ាបដនាទបខាា ាំងបរក ស្របជាកសិករជាបស្រចើនបានបងខាំចិត្រេុកផលែាំណាាំ
របស់ខាួនបចាលបោយមិ្នស្របមូ្លផល។ 

 

 

 

 

 រូបភារេើ ៤៖ បោយស្ថរដត្ោម នេើផារ ឬត្ដម្ាទបបរក ស្របជាកសិករបងខាំចិត្រេុកបដនាបចាល 
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បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន ជាបរឿយៗ ស្របជាកសិករដត្ជួបនូវបញ្ហា ទាំងបនះជាស្របចាាំដែលបធវើឱ្យស្របជា
កសិករមួ្យចាំនួនរុាំហា នបបងកើនការោាំែុះកនុងេស្រម្ង់ធាំក៏មាន ខាះបាត់្បង់េឹកចិត្រ និងឈប់ោាំែុះបដនា រចួ
បដងវរែើកសិកម្មបៅបស្របើស្របាស់កនុងបោលបាំណ្ងបផសង ឬោាំែុះែាំណាាំបផសងក៏មាន។ បញ្ហា ត្ដម្ា និងេើផារ
បដនាកនុងស្រសុក អាចចាត់្េុកថ្នជាជាំងឺរុា ាំដរ ៉ារាបាលមិ្នជា ប ើយក៏មិ្នទន់បឃើញមានស្ថា ប័នមានសម្ត្ា
កិចចណាបចញមុ្ខបោះស្រស្ថយបញ្ហា ទាំងបនះជូនស្របជាកសិករឱ្យបានសម្ស្រសបបនាះប ើយ។ 

o កងវោះប្បព័លធធារាាស្រសត 

េឹកគឺជាស្របភររស់រានមានជើវតិ្របស់ភាវៈរស់ស្រគប់ស្របបភេរមួ្ទាំងបដនាផងដែរ។ បយើងសបងកត្
បឃើញថ្ន បបើបទះបើជាកម្ពុជាមានអាំបណាយផលខពស់ចាំបពាះែាំណាាំកសិកម្មនានា បោយស្ថរដត្កតារ ធម្ម
ជាតិ្ អាកាសធាតុ្ ែើ និងស្របរ័នធេឹកធម្មជាតិ្ករើ ក៏ប៉ាុដនរ កម្ពុជារុាំអាចទញយកេឹករើស្របភរធម្មជាតិ្ទាំង
បនាះម្កបធវើការបស្រស្ថចស្រសរែាំណាាំរបស់ខាួនបានតាម្ត្ស្រមូ្វការបនាះបេ។ ជាបរ ើយៗ ស្របជាកសិករដត្ងជួប
នឹងបញ្ហា ខវះេឹកសស្រមាប់បងកបបងកើនផលែាំណាាំ។ បយើងមានេបនា បឹង បួរ សទឹង អូរ ស្ររម្ទាំងរបបេឹកបភាៀង
ស្រគប់ស្រោន់ ប៉ាុដនរបយើងខវះវធិើស្ថស្តសរ ឬប ោា រចនាសម្ព័នធបែើម្បើស្របមូ្លេុក ដចកចាយ ឬបដងវរេឹកបែើម្បើ
បាំបរញត្ស្រមូ្វការកសិកម្ម។ 

 

 

 

 

 

បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន បសទើរដត្ស្រគប់បខត្រស្រកុងដនស្របបេសកម្ពុជា បស្រៅរើស្របរ័នធេឹកធម្មជាតិ្ បយើងរុាំ
មានស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរស្រតឹ្ម្ស្រតូ្វបែើម្បើសរុកេឹកេុកឱ្យស្របជារលរែាបធវើការោាំែុះឱ្យបានខួបស្របាាំងវសាបនាះ
បេ។ ស្របជាកសិករចាាំបាចស់្រតូ្វចាំណាយថវកិាបស្រចើនកនុងការបូម្េឹករើេើឆ្ា យ ជើកអណ្រូ ង ឬស្រសះេឹកជាបែើម្ 
បែើម្បើសរុកេឹកបស្របើស្របាស់។ បៅត្ាំបន់ជាបស្រចើន ស្របជាកសិករបធវើអណូ្្ងដស្រកក បោយបស្របើបភាើងអគគសនើ ឬ
បោយមា៉ា សុើនបភាើង ប៉ាុដនរ បគស្រតូ្វជើកស្រក ុក (កូនស្រសះ) ឬ បធវើអាងេឹក បែើម្បើស្ុកេឹកដែលបានរើអណូ្្ង
ដស្រកក មុ្ននឹងបូម្បាញ់ោក់បដនា។ ការចាំណាយថវកិាបស្រចើនបៅបលើការបូម្េឹក ការជើកស្រសះ ឬអណ្រូ ង បធវើ
ឱ្យត្ដម្ាបែើម្ផលិត្កម្មរបស់ស្របជាកសិករបយើងមានការបកើនប ើងខពស់ និងរិបាកស្របកួត្ស្របដជងជាមួ្យ
បដនានាាំចូលរើបរបេស។  

  

រូបភារេើ ៥៖ ស្របជារលរែាជើកអណ្រូ ងសស្រមាប់សរុកេឹកេុកបស្រស្ថចស្រសរបដនា (បខត្រកណារ ល) 



22 

 

o វតថុធាតុណដើម្កសកិម្ម 

បស្រៅរើស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរ បយើងរិនិត្យបឃើញថ្ន កតារ ដែលបធវើឱ្យដថាបែើម្ផលិត្ផលបដនារបស់
ស្របជាកសិករបយើងមានការបកើនប ើងខពស់គឺការបស្របើស្របាស់នូវឧបករណ៍្កសិកម្មស្រគប់ស្របបភេ ស្រោប់រូជ ជើរ 
និងថ្នន ាំសមាា ប់សត្វលែិត្នានាជាបែើម្នាាំចូលរើបរបេស។ បោយស្ថរដត្បយើងស្រតូ្វនាាំចូលផលិត្ផលទាំង
បនះរើស្របបេសជិត្ខាង ដែលជាគូស្របដជងបលើេើផារបដនារបស់ស្របជាកសិករតទ ល ់បធវើឱ្យបដនារបស់រួកោត់្
រិបាកកនុងការស្របកួត្ស្របដជងបលើេើផារជារិបសសពាក់រ័នធនឹងត្ដម្ាដត្ម្រង។ តាម្រយៈការសមាា សកសិករ 
ស្រកុម្ការង្កអាចកាំណ្ត់្បានថ្ន បសទើរដត្១០០% ដនកសិករោាំបដនាកនុងស្រសុកគឺបស្របើស្របាស់ស្រោប់រូជនាាំចូល
រើបរបេស។ ចាំបពាះជើរ និងថ្នន ាំមួ្យចាំនួន បយើងសបងកត្បឃើញមានការផគត់្ផគង់បោយស្រកុម្  ុនកនុងស្រសុក ក៏
ប៉ាុដនរត្ដម្ាហាក់បៅមានកស្រមិ្ត្ខពស់ែដែល។ 

o ទមាែ ប់ លិងបណចេកណទស លងិន្ផលការដ្ឋដំុោះ 

េមាា ប់ កងវះដផនការចាស់លាស់កនុងការោាំែុះ ក៏បានបធវើឱ្យផលិត្ផលបដនារបស់ស្របជាកសកិរ
ដត្ងដត្ជួបស្របេះនឹងបញ្ហា ម្រងប ើយម្រងបេៀត្។ ជាក់ដសរង កសិករដខមរនិយម្ោាំែាំណាាំតាម្ោន  បពាលគឺ
បបើសិនមានកសិករណាមាន ក់កនុងភូមិ្ោាំែាំណាាំស្របបភេណាម្ួយបានលែ និងមានេើផារ កសិករបផសងបេៀត្ 
នាាំោន អនុវត្រនតាម្ ដែលបរលខាះរួកបគបានផលិត្បលើសត្ស្រមូ្វការេើផារ (សូរ ចាន់ណា, ២០១៨)។ 
ការនិយម្ោាំតាម្ោន បនះ មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្ប៉ាះពាលែ់ល់បញ្ហា ផលិត្ផលបលើសត្ស្រមូ្វការប៉ាុបណាណ ះបេ ប៉ាុដនរដថម្
ទាំងបធវើឱ្យប៉ាះពាល់ែល់ការផគត់្ផគង់បដនាស្របបភេបផសងបេៀត្ ដែលអាចោម នបៅបលើេើផារ ឬមានបរមិាណ្
តិ្ចតួ្ចបរកផងដែរ។  

ឧទ រណ៍្ ចាំបពាះបដនាស្រត្សក់ បយើងសបងកត្បឃើញថ្នបខត្រណាកម៏ានស្របជារលរែាោាំែុះបដនា
ស្របបភេបនះដែរ ប ើយជាបរ ើយៗ ស្របជាកសិករដត្ងដត្ជួបស្របេះនឹងបញ្ហា ត្ដម្ាស្រត្សក់ចុះបថ្នក ឬោម នេើ
ផារជាបែើម្។ បោយរុាំមានស្ថា ប័ន ឬម្ស្តនរើបបចចកបេសពាក់រ័នធណាបធវើការសិកាឱ្យបានចាស់លាស់រើ
ត្ស្រមូ្វការស្រត្សក់បៅបលើេើផារ បធវើឱ្យកសិករបយើងបធវើការោាំែុះទាំងស្របថុយស្របថ្នន។ បស្រៅរើការោាំែុះោម ន
ដផនការចាស់លាស់ប ើយ ស្របជាកសិករបយើងជាបស្រចើន បធវើការោាំែុះបោយខវះបបចចកបេសស្រតឹ្ម្ស្រតូ្វ ទាំង
ការបរៀបចាំែើធាើ ការបស្របើស្របាស់ជើរ ឬថ្នន ាំគើម្ើបផសងៗជាបែើម្។ កតារ ទាំងបនះ មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្បធវើឱ្យប៉ាះពាល់ែល់
គុណ្ភារែាំណាាំតទ ល់ប៉ាុបណាណ ះបេ ប៉ាុដនរក៏អាចប៉ាះពាល់ែល់គុណ្ភារែើ ឬសុខភារអនកផលតិ្ដថម្បេៀត្
ផង។ ជាក់ដសរង ចាំបពាះបញ្ហា បនះ ស្របជាកសិករជាបស្រចើនបានត្ែូញដត្ែរថ្ន មិ្នដែលបឃើញមានម្ស្តនរើ
បបចចកបេសរបស់រែាណាមាន ក់ចុះម្កជួយបណ្រុ ះបណារ ល ឬជួយបោះស្រស្ថយបញ្ហា រួកោត់្បនាះបេ ប តុ្
ែូចបនះ រួកោត់្ោម នជបស្រម្ើសអវើបស្រៅរើបធវើតាម្ោន  ឬោាំែុះតាម្របបៀបដែលរួកោត់្ធាា ប់បានអនុវត្រកនាង
ម្កដត្ប៉ាុបណាណ ះ។ 
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o តនម្ែផលតិកម្មខពស ់

ជាក់ដសរងត្ដម្ាផលិត្កម្មខពស ់ គឺជាបញ្ហា ចម្បងជាងបគ ប ើយវាមានការរមួ្ផសាំបោយកតារ ជា
បស្រចើនរមួ្ទាំងកតារ មួ្យចាំនួនដែលបានបរៀបរាប់ខាងបលើផងដែរ។ បោយស្ថរកសិករស្រតូ្វចាំណាយបស្រចើន
បៅបលើរូជ ជើរ និងថ្នន ាំបផសងៗដែលនាាំចូលរើបរបេស បធវើឱ្យដថា   ផលិត្របស់ោត់្បកើនប ើង នឹងរិបាកកនុង
ការស្របកួត្ស្របដជងបលើេើផារ។ ម្ា៉ាងបេៀត្ ការចាំណាយបស្រចើនបៅបលើការបរៀបចាំែើ េឹកបស្រស្ថចស្រសរជាបែើម្ 
ក៏បានបធវើឱ្យដថាបែើម្ផលិត្កម្មបកើនប ើងផងដែរ។ 

តារាងេើ ៣៖ ត្ដម្ាចាំណាយបលើផលិត្កម្មបដនារបស់ស្របជាកសិករ3 

ស្របបភេបដនា 
ចាំណាយសរុប 

(េាំ ាំែើ៖ ២៥០ម្២) 
ត្ដម្ាេិននផល 

បដនាកនុងបរាង បដនាបស្រៅបរាង បដនាកនុងបរាង បដនាបស្រៅបរាង 

បដនាស្របបភេសាឹក ៥០$-៧០$ ១០០$-១២០$ 
ដស្របស្របួលតាម្ស្របបភេ
ប៉ាុដនររកាត្ដម្ាបថរ
ស្រគប់រែូវកាល 

ដស្របស្របួលតាម្
ស្របបភេបដនា និង
រែូវកាល 

តាម្ការជួបសមាា សស្របជាកសិករបៅកនុងស្រសុកថមបោល និងត្ាំបន់មួ្យចាំនួនបេៀត្ បយើងបឃើញថ្ន 
ត្ដម្ាផលិត្ចាំបពាះបដនាកនុងបរាងទបជាង ការោាំែុះបដនាតាម្េើវាល បោយកនុងេាំ ាំែើ ២៥០ដម្៉ាស្រត្ស្រកឡា
ែូចោន  ត្ដម្ាផលិត្កម្មបដនាកនុងបរាងអាចទបជាងរើរែងបធៀបនឹងបដនាបលើេើវាល។ ក៏ប៉ាុដនរ ការោាំែុះបដនា
បៅកនុងបរាងស្រតូ្វចាំណាយបែើម្េុនបស្រចើនរើែាំបូង បែើម្បើបរៀបចាំបរាង ស្របរ័នធេឹកបស្រស្ថចស្រសរ និងឧបករណ៍្
ចាាំបាច់ម្ួយចាំនួនបេៀត្។ បោយដ កចាំបពាះត្ដម្ាបរលលក់បចញវញិ បដនាដែលផលិត្កនុងបរាងអាចរកា
ត្ដម្ាបានបថរ បោយដ កបដនាដែលោាំបៅតាម្េើវាលដត្ងជួបស្របេះនូវបញ្ហា ដស្របស្របួលត្ដម្ាបៅតាម្រែូវ
កាល និងេើផារមិ្នបេៀងទត់្ដថម្បេៀត្។ បទះោ៉ា ងណា ការោាំែុះបដនាកនុងបរាង ក៏ជួបស្របេះនឹងបញ្ហា
ស្របឈម្ម្ួយចាំនួនែូចជា៖  

o កងវះបែើម្េុនកនុងការរស្រងើកអាជើវកម្ម បោយស្ថរការចាំណាយែាំបូងខពស់ កនុងការត្បម្ាើងបរាង និង
ស្រតូ្វការជួសជុលែាំបូល ឬស្របរ័នធត្ាំណ្ក់េឹកជាស្របចាាំ ដែលជាេូបៅកនុងអាំ ុងបរល ៣-៤ឆ្ន ាំម្រង។ 

 
3 សូម្បញ្ហជ ក់ថ្ន ត្ដម្ាខាងបលើជាត្ដម្ាបា៉ា ន់ស្ថម នបោយស្របជារលរែាកនុងស្រសុកថមបោលបខត្របាត់្ែាំបង។ បោយស្ថររួកោត់្មាន
ការរិបាកកនុងការគណ្នាឱ្យចាស់បៅតាម្ស្របបភេបដនា ែូចបនះោត់្ផរល់ជាតួ្បលខតាម្ស្របបភេបដនាសាឹកដត្ម្រង។ ម្ា៉ាងបេៀត្ 
កនុងចាំបណាម្ស្រកុម្បោលបៅដែលបយើងចុះជួប រុាំមានស្របេះនូវែាំណាាំស្របបភេបផសង ែូចបនះត្ដម្ាបនះ ស្រគបែណ្រ ប់ដត្ស្របបភេ
បដនាសាឹកដត្ប៉ាុបណាណ ះ។ 
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o អស្រតាការស្របាក់ដែលផរល់ឱ្យកសិករកនុងការរស្រងើកការោាំែុះបៅដត្មានកស្រមិ្ត្ខពស់ (៦.៨% /ឆ្ន ាំ)
បៅធនាោរអភិវឌ្ឍជនបេ និងខពស់ជាងបនះ បៅធនាោរបផសង 

តាម្រយៈការជួបសមាា សជាមួ្យស្របជាកសិករ បយើងអាចបធវើចាំណាត់្ថ្នន ក់ដនការចាំណាយម្ធយម្
របស់ស្របជាកសិករកនុងការោាំែុះបដនាកនុងេើវាលមានែូចខាងបស្រកាម្៖ 

តារាងេើ ៣៖ តារាងចាំណាត់្ថ្នន ក់មុ្ខចាំណាយសាំខាន់ៗកនុងការោាំែុះបដនាតាម្េើវាល 

ល.រ មុ្ខចាំណាយ ភាគរយ បផសងៗ 

១ ការបរៀបចាំែើ ២០%-២៥% 
មានែូចជាការភជួររាស់ បលើករង និងរល
កម្មបផសងបេៀត្បែើម្បើកិចចការទាំងបនះ 

២ ឧបករណ៍្កសិកម្មបផសងៗ ១០%-១៥% 

មានែូចជាដសប សាំណាញ់ បស្រេើងជាបែើម្ 
ដែលការចាំណាយបនះ ភាគបស្រចើនរើែាំបូង
និងមានការបស្របើស្របាស់បាន ២បៅ៣ឆ្ន ាំ
តាម្ភារជាក់ដសរង។ 

៣ បរៀបចាំស្របរ័នធេឹក (ជើកស្រសះ 
អណ្រូ ងជាបែើម្) 

--- 

ភាគបស្រចើនស្របជាកសិករចាំណាយបស្រចើន
កនុងែាំណាក់កាលែាំបូងបែើម្បើជើកជាស្រសះ 
ឬអណ្រូ ង ស្ររម្ទាំងេិញមា៉ា សុើនបូម្េឹក
ជាបែើម្។ 

៤ ការបូម្េឹកបស្រស្ថចស្រសរបដនា ២០%-២៥% 
ការចាំណាយបនះមានការដស្របស្របួលតាម្  
រែូវកាល និងចមាា យរើស្របភរេឹក អាច
បលើសឬខវះបនរិចបនរួច 

៥ ជើរ ថ្នន ាំ និងរូជ ២០%-២៥% 

ស្របជាកសិករសឹងដត្ចាំណាយទាំងស្រសុង
បោយស្ថរថ្ន ការរការូជេុកបោយខាួន
ឯងមិ្នេេួលអាចេេួលបានេិននផល
ខពស់បនាះបេ។ 

៦ រលកម្ម (ជលួបគ) ៥% 

មានែូចជារលកម្មកនុងការោាំែុះ ឬ
ស្របមូ្លផលជាបែើម្។ ការចាំណាយបនះ
អាចនឹងដស្របស្របួលខាា ាំងបៅតាម្េាំ ាំដន
ការផលិត្របស់ស្របជាកសិក។ ោ៉ា ងណា 
ស្របជារលរែាភាគបស្រចើនោាំែុះបោយខាួន



25 

 

ឯង ប ើយជាេូបៅរួកោត់្គិត្ថ្នមិ្ន
បានចាំណាយបលើរលកម្មបនាះបេ។ 

បញ្ហជ ក៖់ ការចាំណាយបនះ ស្របជារលរែារុាំបានរាប់បញ្ចូ លកមាា ាំងរលកម្មតទ ល់ខាួនរបស់ោត់្កនុងការ
បងកបបងកើនផលកនុងមួ្យរែូវកាលបនាះបេ។ 

o កងវោះខាងណដើម្ទលុ 

ផារភាជ ប់ជាមួ្យនឹងចាំណុ្ចខាងបលើផងដែរ បញ្ហា ស្របឈម្មួ្យបេៀត្របស់កសិករគឺស្របភរេុន
កនុងការផលិត្ រស្រងើកការោាំែុះ ឬបែើម្បើេេួលយកនូវបបចចកវេិាណាមួ្យដែលអាចផរល់ផលបានស្របបសើរ
ជាងមុ្នជាបែើម្។ ស្របជាកសិករែឹងថ្ន ការោាំែុះបដនាកនុងបរាងផរល់ផលស្របបសើរជាង លក់បានត្ដម្ាបថរ និង
ដថាជាង ប ើយេើផារក៏មានលាំនឹងជាង ក៏ប៉ាុដនររួកោត់្រុាំមានបែើម្េុនស្រគប់ស្រោន់កនុងការចាប់យកបបចចក
វេិាេាំបនើប ឬរស្រងើកមុ្ខរបរ បោយស្ថររួកោត់្មានការរិបាកកនុងការេេួលបានស្របាក់កម្ចើ។ ជាក់ដសរង 
បែើម្បើេេួលបានស្របាក់កម្ចើរើធនាោរ រួកោត់្ចាាំបាច់ស្រតូ្វមានលកខខណ្ឌ មួ្យចាំនួន ក៏ប៉ាុដនរមានស្របជា
រលរែាជាបស្រចើនដែលរុាំអាចបាំបរញលកខខណ្ឌ ទាំងបនះ។ អស្រតាការស្របាក់ក៏ជាកតារ មួ្យបធវើឱ្យស្របជាកសិករ
មានការត្ែូញដត្ែរបស្រចើនផងដែរ។បបើបទះជា បើជារួកោត់្មួ្យចាំនួនេេួលបានស្របាក់កម្ចើរបស់ធនាោរ
អភិវឌ្ឍជនបេកនុងអស្រតា៦.៨%កនុងមួ្យឆ្ន ាំករើ រួកោត់្បៅដត្គិត្ថ្នអស្រតាការស្របាក់បនះបៅមានកស្រមិ្ត្
ខពស់បៅប ើយសស្រមាប់ស្ថា នភារជើវភារ និងមុ្ខរបររួកោត់្។ 

o បំណពញតប្ម្វូការទីផារ 

ែូចដែលបានបញ្ហជ ក់ខាងបែើម្ ការោាំែុះបដនាកនុងស្របបេសកម្ពុជា មានេស្រម្ង់ជាលកខណ្ៈស្រគួស្ថរ
បស្រចើនជាងការោាំែុះស្រេង់ស្រទយធាំ និងមានបបចចកបេសខពស់។ បយើងអាចកាំណ្ត់្កតារ មួ្យចាំនួនដែលអាច
ជាបែើម្ចម្ដនការនិយម្ោាំែុះតាម្លកខណ្ៈស្រគួស្ថរដបបបនះ។ កតារ ទាំងបនះអាចម្ករើ ែើធាើោាំែុះតាម្
ស្រគួស្ថរនើមួ្យៗមានេាំ ាំតូ្ច កងវះបែើម្េុនកនុងការរស្រងើកផលិត្កម្ម ឬអាចថ្ន កសិករបយើងខវះចាំបណ្ះ
ែឹងខាងដផនកស ស្រគិនភារបោយរួកោត់្មិ្នបានរស្រងើកផលិត្កម្មឱ្យបានធាំ ោាំែុះកនុងន័យពាណិ្ជជកម្ម 
ជាជាងការោាំែុាំសស្រមាប់ដត្ជើវភារស្របចាាំដថា។ បដនាម្រើបលើបនះ បយើងក៏សបងកត្បឃើញថ្ន ត្ាំបន់ោាំែុះបដនា
កនុងស្រសុក មិ្នសាិត្បៅស្របមូ្លផរុ ាំោន កនុងេើតាាំងធាំៗ ដែលជាប តុ្បធវើឱ្យការផគត់្ផគង់មានការលាំបាក។ មិ្ន
ស្រតឹ្ម្ដត្លាំបាកកនុងការផគត់្ផគង់ប៉ាុបណាណ ះបេ ការោាំែុះបៅតាម្េើតាាំងបោយដ កៗដបបបនះ ក៏ជាកតារ ម្ួយ
បធវើឱ្យមានការរិបាកកនុងការបរៀបចាំស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរ បណ្រុ ះបណារ លបបចចកបេស និងជារិបសសការបស្របើ
ស្របាស់ធនធានេឹកបស្រចើន ដែលជាប តុ្បធវើឱ្យត្ដម្ាផលិត្កម្មប ើងដថាផងដែរ។ បោយស្ថរដត្ផលិត្កម្ម
បដនាកនុងស្រសុកមានស្ថា នភារដបបបនះ ស្រកុម្ការង្ករអាចបធវើការកាំណ្ត់្បានថ្ន ផលិត្កម្មតាម្ដបបស្រគួស្ថរ 



26 

 

យថ្នផល ឬខវះបបចចកបេសេាំបនើបដបបបនះ រុាំផលិត្បាននូវបរមិាណ្េិននផលដែលអាចបាំបរញត្ស្រម្ូវការ
កនុងស្រសុកបានបរញមួ្យឆ្ន ាំបនាះបេ។ បស្រៅរើបរមិាណ្ បយើងក៏សបងកត្បឃើញថ្ន ស្របជាកសិករបយើងរុាំទន់
អាចផលិត្បដនាបានបស្រចើនស្របបភេបៅតាម្ត្ស្រមូ្វការេើផារជាក់ដសរងផងដែរ ដែលបញ្ហា ទាំងបនះ បធវើឱ្យ
កម្ពុជាចាាំបាច់ស្រតូ្វនាាំចូលបដនារើស្របបេសជិត្ខាងបែើម្បើម្កផគត់្ផគង់ត្ស្រមូ្វការរបស់ខាួន។  

២.២.៣. ឱកាស 
បបើបទះបើជាបដនាកម្ពុជាដត្ងដត្ជួបស្របេះនឹងបញ្ហា ស្របឈម្បស្រចើនករើ ក៏បយើងអាចសម្ាឹងបម្ើល

បឃើញនូវឱ្កាសមួ្យចាំនួនដែលបដនាផលិត្កនុងស្រសុកអាចឈរបជើងបលើេើផារបានែូចោន  កប៏៉ាុដនរឱ្កាស
ទាំងបនះ រមួ្ផសាំបោយកតារ ម្ួយចាំនួនែូចខាងបស្រកាម្៖ 

o បញ្ហា បន្លែរបសណ់ទសជិតខាង 

កនុងមួ្យរយៈចុងបស្រកាយបនះ បោយស្ថរដត្មានការយល់ែឹងរើផលវបិាកនានាទក់េងនឹងបដនា
ដែលមានស្ថរធាតុ្គើម្ើ ជារិបសសបដនានាាំចូលរើស្របបេសជិត្ខាង បធវើឱ្យេើផារបដនាកនុងស្រសុកមានការ
បកើនប ើងខាា ាំង។ ជាក់ដសរង បដនា ដផាបឈើដែលោាំែុះបៅស្របបេសជិត្ខាង ជារិបសសស្របបេសបវៀត្ណាម្
ដែលដត្ងដត្មានបញ្ហា កនុងការបស្របើស្របាស់ស្ថរធាតុ្គើម្ើ ួសកស្រមិ្ត្។ បោយស្ថរដត្បវៀត្ណាម្ជាស្របបេស
ផគត់្ផគង់បដនាធាំជាងបគម្កកម្ពុជា ប ើយស្រសបបរលដែលមានបញ្ហា បនះបកើត្ប ើងផង បយើងសបងកត្បឃើញ
ថ្ន ស្របជារលរែាកម្ពុជាបានចាប់បផរើម្យកចិត្រេុកោក់បលើបញ្ហា សុខភារបស្រចើនជាងមុ្ន ដែលបធវើឱ្យេើផារ
បដនាកនុងស្រសុកកាន់ដត្មានស្របជាស្របិយភារបស្រចើនប ើងផងដែរ។ ស្របសិនបបើផលិត្កម្មរបស់បយើងកាន់ដត្ធាំ 
តាម្ស្ថា នភារបចចុបបនន បដនាកម្ពុជាមានសងឃមឹ្ថ្ននឹងអាចបការ បបានេើផារកាន់ដត្បស្រចើន។ បដនាម្រើបលើ
បនះ ការស ការពាណិ្ជជកម្មបសរ ើកម្ពុជា-ចិនកាលរើបរលថមើៗកនាងបៅ ក៏អាចចាត់្េុកថ្នជាឱ្កាស
មាសមួ្យបែើម្បើកម្ពុជាអាចបធវើការនាាំបចញបដនាបៅកាន់ស្របបេសចិនផងដែរ។  

o ការជប្ម្ញុ លងិណលើកទឹកចិតតពរីាជរដ្ឋា ភិបាល 

ជាមួ្យនឹងត្ស្រមូ្វការ និងបោលនបោបាយកនុងការកាត់្បនាយភារស្រកើស្រក រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា 
ដត្ងដត្បលើកេឹកចិត្រស្របជាកសិករឱ្យបបងកើននូវការោាំែុះបដនាកនុងស្រសុក បែើម្បើឈានបៅកាត់្បនាយការនាាំ
ចូលបដនារើស្របបេសជិត្ខាង ជាអតិ្បរមិា។ បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន មានយនរការជាបស្រចើនដែលបានោក់
បចញបោយរាជរោា ភិបាល ស្ររម្ទាំងអងគការដែគូអភិវឌ្ឍកសិកម្មជាបស្រចើន កនុងបោលបាំណ្ងជស្រមុ្ញ និង
បលើកកម្ពស់វសិ័យកសិកម្ម ក៏ែូចជាការោាំែុះបដនាតាម្ស គម្ន៍ផងដែរ។ កនុងបនាះ រាជរោា ភិបាលបាន
សបស្រម្ចផរល់េុនកសិកម្មកនុងអស្រតាទបជាងមុ្ន តាម្រយៈធនាោរអភិវឌ្ឍជនបេ ការបបងកើត្ឱ្យមានផារ
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កសិផលចុងសបារ  ៍ជាបែើម្។ បបើបទះបើជាយនរការទាំងបនាះ មិ្នទន់អាចេេួលបានដផាតក ជាេើោប់
ចិត្រករើ ក៏កតារ មួ្យបនះ នឹងកាា យជាកមាា ាំងជស្រមុ្ញមួ្យបែើម្បើបលើកកម្ពស់ការោាំែុះបដនាកនុងស្រសកុ។ 

o តប្ម្វូការបន្លែសវុតថិភាព ឬណសររីាងគ 

បោយស្ថរការរ ើកចបស្រម្ើនខាងដផនកបសែាកិចច បេសចរណ៍្ជាបែើម្ បយើងក៏សបងកត្បឃើញថ្ន ត្ស្រមូ្វ
ការបដនាស្របបភេបសរ ើរាងគ ឬបដនាសុវត្ាិភារមានការបកើនប ើងខពស់ ជារិបសសកនុងចាំបណាម្អតិ្ថិជនដែល
មានកស្រមិ្ត្ជើវភារខពស់ តាម្ផារេាំបនើប សណាា ោរ ឬបភាជនើយោា នលាំោប់ខពស់ផងដែរ។ ការបកើនប ើង
នូវត្ស្រម្ូវការបដនាស្របបភេបនះ ក៏អាចជាឱ្កាសមួ្យដែលស្របជាកសិករបយើងដែលមានលេធភារ អាច
បឈាងចាប់ ឬបាំបរញត្ស្រមូ្វការស្រកុម្អតិ្ថិជនស្របបភេបនះបាន។ ជាក់ដសរង បយើងក៏សបងកត្បឃើញថ្ន មាន
ស្របជាជនបយើងចាប់បផរើម្បធវើការោាំែុះបដនាដបបធម្មជាតិ្ បសរ ើរាងគ ឬបដនាសុវត្ាិភារបស្រចើនជាងមុ្ន។ បៅ
តាម្បខត្រមួ្យចាំនួនែូចជា បខត្រកណារ ល និងបខត្របាត់្ែាំបងជាបែើម្ ស្របជាកសិករបានបដងវរការោាំែុះ
តាម្េើវាល ម្កោាំែុះកនុងបរាង និងបស្របើស្របាស់បបចចកបេសខពស់ជាងមុ្នផងដែរ។ 

២.២.៤. ហាលិភ័យ 

o ការន្ប្បប្បលួអាកាសធាត ុ

អាកាសធាតុ្ជាហានិភ័យមួ្យសស្រមាប់ស្របជាកសិករបយើងកនុងការោាំែុះបដនា។ តាម្ការឱ្យែឹងរើ
ស្របជារលរែា បោយស្ថរដត្មានការដស្របស្របួលដនអាកាសធាតុ្ជាស្របចាាំ ជារិបសសប៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងបស្រកាយបនះ 
បធវើឱ្យការោាំែុះបដនាបង្កក របៅកនុងត្ាំបន់មួ្យចាំនួនជួបស្របេះនឹងបញ្ហា ជាបស្រចើន ែូចជាបដនាបង្កក រផរល់ផល
មិ្នបរញបលញ មានជាំងឺជាបែើម្។ បញ្ហា អាកាសធាតុ្បនះ ក៏បងកឱ្យមានជាបញ្ហា រា ាំងសាួត្ េឹកបភាៀងបស្រចើន
បរក េឹកជាំនន់ជន់លិចែាំណាាំស្របជារលរែា ជារិបសសបៅតាម្ត្ាំបន់វាលេាំនាបមួ្យចាំនួន។ បោយស្ថរ
ដត្មានជាំងឺបស្រចើន បធវើឱ្យេិននផលដែលផលិត្បានរុាំមានគុណ្ភារបៅតាម្ត្ស្រមូ្វការេើផារ ប ើយត្ដម្ា
លក់បចញក៏ទបដថម្បេៀត្។ 

 

 

 

 

   

រូបភារេើ ៦៖ បដនាកសិករដែលជួបស្របេះនឹងជាំងឺ និងភាររា ាំងសាួត្ខាា ាំងបរក 
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o ការណប្បើប្បាសជ់ីរ ឬថ្ន គំីម្ីខវោះបណចេកណទស 

បបើបយើងរិនិត្យបៅបលើការោាំែុះរបស់កសិករបៅតាម្ត្ាំបន់ជាបស្រចើន សង្កវ ក់ផលិត្កម្មដែលមាន
លកខណ្ៈស្រគួស្ថរ មានការបស្របើស្របាស់ជើរ និងថ្នន ាំគើម្ើមិ្នស្រតឹ្ម្ស្រតូ្វបៅតាម្បបចចកបេស ដែលការបស្របើស្របាស់ជើរ 
ឬថ្នន ាំគើម្ើទាំងបនះ អាចបធវើឱ្យប៉ាះពាល់មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្សុខភាររបស់រួកោត់្តទ ល់បនាះបេ ដថម្ទាំងអាចប៉ាះ
ពាល់ែល់គុណ្ភារែើកនុងរយៈបរលដវងផងដែរ។ ម្ា៉ាងបេៀត្ ការបស្របើស្របាស់ថ្នន ាំគើម្ើនានាមិ្នស្រតឹ្ម្ស្រតូ្វតាម្
បបចចកបេស ក៏ប៉ាះពាល់ែល់គុណ្ភារបដនា និងនាាំម្កនូវផលវបិាកបផសងៗែល់អនកបរបិភាគផងដែរ។ 
តាម្រយៈការសមាា សជាមួ្យស្របជាកសិករ និងអាជើវករលក់ែូរថ្នន ាំ ឬជើរស្រគប់ស្របបភេ បយើងបានបធវើការ
សននិោា នបានថ្ន ស្របជាកសិករជាបស្រចើនមិ្នចង់តា ស់បរូរេមាា ប់ដនការោាំែុះរើការបស្របើស្របាស់ជើរគើម្ើ ម្កបស្របើ
ស្របាស់ជើរកាំប៉ាុស ឬជើរដបបធម្មជាតិ្បនាះបេ បោយស្ថរជើរគើម្ើភារង្កយស្រសួលកនុងការបស្របើស្របាស់ជាង និង
អាចផរល់េិននផលបានបស្រចើនជាង បបើបធៀបនឹងជើរធម្មជាតិ្។ បៅតាម្ត្ាំបន់មួ្យចាំនួន ម្ស្តនរើកសិកម្មក៏បាន
ដណ្នាាំឱ្យរួកោត់្តា ស់បរូរការបស្របើស្របាស់រើជើរគើម្ើ ម្កជើរធម្មជាតិ្ ក៏ប៉ាុដនរមួ្យរយៈបរលខាើបស្រកាយម្ក រួក
ោត់្ជាបស្រចើនបានស្រត្ ប់ម្កបស្របើស្របាស់គើម្ើវញិែដែល។ 

o ការផគត់ផគង់ពីណប្ៅប្បណទស 

ការនាាំចូលបដនាស្រគប់ស្របបភេរើស្របបេសជិត្ខាង និងស្របបេសមួ្យចាំនួនបេៀត្ែូចជាចិនជាបែើម្ 
មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្ជាបញ្ហា ស្របឈម្ខាា ាំងសស្រមាប់អនកស្របកបមុ្ខរបរោាំបដនាបៅកម្ពុជាប៉ាុបណាណ ះបេ ប៉ាុដនរវាសឹងដត្
កាា យបៅជាហានិភ័យមួ្យសស្រមាប់កសិករបយើង។ ស្របជារលរែាជាបស្រចើនដែលបានចូលរមួ្កនុងការសិកា
បនះ បានបធវើការសងកត់្ធាន់ថ្ន ជាបរៀងរាល់បរលដែលកសិករបយើងស្របមូ្លផលបដនាកនុងស្រេង់ស្រទយធាំ បគក៏
សបងកត្បឃើញមានការនាាំចូលបដនារើស្របបេសជិត្ខាងោ៉ា ងគាំ ុគផងដែរ ប ើយត្ដម្ាបេៀត្បស្ថត្ក៏ទប
ជាងត្ដម្ាបដនាដែលផលិត្កនុងស្រសុក។ ជាបរឿយៗ រួកោត់្ដត្ងដត្េុកបដនាបចាលបោយមិ្នស្របមូ្លផល 
បោយស្ថរដត្ោម នេើផារ ឬត្ដម្ាទបបរកមិ្នអាចេេួលយកបាន។ បោយដ ក បបើតាម្ការសមាា សបៅ
បលើអនកស្របមូ្លេិញបដនារើស្របបេសបវៀត្ណាម្ និងអាជើវករលក់បដនាមួ្យចាំនួន បានឱ្យែឹងថ្ន ស្របជា
កសិករបវៀត្ណាម្បគែឹងថ្នបយើងផលិត្បដនាស្របបភេអវើបានខាះ ប ើយនឹងស្របមូ្លផលបៅបរលណា ែូច
បនះរួកបគដត្ងដត្េមាា ក់ត្ដម្ាផលិត្ផលបដនារបស់ខាួន ស្រសបបរលដែលបយើងកាំរុងស្របមូ្លផលែូចោន ។ 
ែូចបនះ បគដត្ងដត្សបងកត្បឃើញបដនាកម្ពុជាខវះេើផារ កនុងរែូវស្របមូ្លផលណាមួ្យជានិចច។ បដនាម្រើបលើ
បនះ បបើតាម្ការគូសបញ្ហជ ក់របស់អាជើវករលក់បដនា ក៏ែូចជាឈមួញបែើរេិញបដនានានា បយើងអាច
សននិោា នបានថ្ន ចរនរេើផារបដនាកម្ពុជា បានសាិត្បៅបលើដែឈមួញធាំៗមួ្យចាំនួន ដែលជាអនកកាំណ្ត្់
ត្ដម្ារចួបៅប ើយ។ ស្របជាកសិករ ជាេូបៅរុាំមានឱ្កាសកនុងការទម្ទរនូវត្ដម្ាដែលខាួនចង់បានបនាះ
បេ។   
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ជំពូក ៣៖ ចរលតទីផារបន្លែកនងុប្បណទសកម្ពុជា 

បៅកនុងស្របបេសកម្ពុជា បគមានការរិបាកកនុងការដបងដចកឱ្យបានោច់ស្រស ះរើស្របភរដនស្របបភេ
បដនាដែលចរាចរបៅបលើេើផារកនុងស្រសុកបាន បោយស្ថរស្របបភេបដនាខាះសឹងដត្នាាំចូលទាំងស្រសុង ែូចជា 
បប៉ាងបបា៉ា ះ ដសពបការ ប និងដសពបការ បចិនជាបែើម្។ បោយដ កបដនាស្របបភេខាះបេៀត្ ជារិបសសបដនាសាឹក និង
បដនាស្របបភេតក មួ្យចាំនួន ស្របជាកសិករបយើងអាចបធវើការោាំែុះបានបៅតាម្ត្ាំបន់ដែលមានសការ នុរល
កនុងការោាំបដនាស្របបភេបនះ។ ក៏ប៉ាុដនរ បោយស្ថរដត្ការផគត់្ផគង់កនុងស្រសុកមានការដស្របស្របួលខាា ាំង ជារិបសស
កនុងអាំ ុងបរលរិបាកបធវើការោាំែុះ ែូចជាកនុងរែូវវសាដែលមានបភាៀងធាា ក់បជាគជាាំខាា ាំងបរក ឬអាំ ុង
បរលដែលមានត្ស្រមូ្វការខពស់ែូចជា បុណ្យចូលឆ្ន ាំដខមរ បុណ្យចូលឆ្ន ាំចិន និងបុណ្យភជុ ាំបិណ្ឌ ជាបែើម្ 
បរមិាណ្ដនការផគត់្ផគង់កនុងស្រសុកដត្ងមានការថយចុះ ែូចបនះបែើម្បើបាំបរញត្ស្រមូ្វការេើផារ កម្ពុជាចាាំ
បាច់ស្រតូ្វនាាំចូលបដនារើស្របបេសជិត្ខាងកាន់ដត្បស្រចើនជាងសរវមួ្យែង។ 

៣.១. ស្ររភពបន្ៃែទលទីផីារកម្ពុា 
េើផារបដនាកម្ពុជា មានលកខណ្ៈសមុស្រគស្ថម ញបស្រចើន ដែលចរនរ និងបរមិាណ្ដនការផគត់្ផគង់ មានការ

ដស្របស្របួលតាម្រែូវកាល និងត្ស្រមូ្វការរបស់េើផារជាក់ដសរង។ ស្របបេសកម្ពុជាបានបធវើការនាាំចូលបដនារើ
ស្របបេសមួ្យចាំនួនែូចជា ស្របបេសដថ បវៀត្ណាម្ កូបរ ៉ា និងចិនជាបែើម្។ ស្របបេសទាំងបួនបនះ អាចចាត់្
េុកថ្នជាស្របបេសដែលមានការផគត់្ផគង់បដនាបស្រចើនជាងបគម្កកម្ពុជា ជារិបសសស្របបេសជិត្ខាងបយើង
ទាំងរើរគឺ ស្របបេសបវៀត្ណាម្ និងស្របបេសដថជាបែើម្។ 

 

 

 

 

 
 

 

ជំពូក៣ 

  

រូបភារេើ ៧៖ សកម្មភារបរៀបចាំបដនាលក់បៅេើផារ និង ែឹកជញ្ជូ នបដនាចូលេើស្រកុងភនាំបរញ រើស្ររាំដែន 
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ក) បន្លែកនងុប្សកុ 
កាលរើឆ្ន ាំ២០១៧ តាម្ការបា៉ា ន់ស្ថម ន ស្របបេសកម្ពុជាមានត្ស្រមូ្វការបស្របើស្របាស់បដនាស្របមាណ្០.៩

លានបតាន ដែលកនុងបនាះ ផលិត្កម្មកនុងស្រសកុអាចផគត់្ផគង់បានស្រតឹ្ម្ដត្៤៤%ប៉ាុបណាណ ះ ខណ្ៈឯការនាាំ
ចូលបដនារើបរបេសមានរ ូត្ែល់៥៦% (Freshnews, ២០១៧; Cambonomist, ២០១៧)។  
បរមិាណ្ដនការផគត់្ផគង់កនុងស្រសុកបនះ ក៏នឹងមានដស្របស្របួលផងដែរបៅតាម្ដខ រែូវកាល និងស្ថា នភារ
អាំបណាយផលដនការោាំែុះ។ តាម្ការបា៉ា នស់្ថម ន បៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០បនះ ស្របបេសកម្ពុជាមានត្ស្រមូ្វការ
បដនាបស្រចើនជាង១.០៤លានបតាន បោយដ កផលិត្ផលបដនាកនុងស្រសុកអាចផគង់ផគង់បានជិត្៧២មឺុ្ន
បតាន (ស្របមាណ្៦៨%) រ ើឯបដនាជិត្៣៣មឺុ្នបតានបេៀត្ (ស្របមាណ្៣២%) ស្រត្ូវបាននាាំចូលរើបរបេស 
(Huunghivietnamcampuchia.thoidai., ២០២០)។ បបើតាម្តួ្បលខបនះ បយើងអាចបធវើការសននិោា ន
បានថ្ន បរមិាណ្ដនការផគត់្ផគង់បដនាកនុងស្រសុក មានការបកើនប ើងខាា ាំងបបើបធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០១៧ បោយបកើន
រើលេធភារផគត់្ផគង់ស្រតឹ្ម្ដត្ជាង ៤៤% កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ម្កែល់ស្របមាណ្ ៦៨% កនុងឆ្ន ាំ២០២០បនះ4។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តាម្រយៈការអបងកត្ស្របបភេបដនាបៅតាម្េើផារនានា ផលិត្ផលបដនាដែលស្របជាកសិករបយើងអាច
អាចផគត់្ផគង់បានមានទាំងបដនាស្របបភេសាឹក ស្របបភេបម្ើម្ និងស្របបភេតក  ដែលមានែូចជា ខាត់្ណាសាឹក 

 
4 ចាំបពាះតួ្បលខបនះ ស្រកុម្ការង្ករបយើងស្រោន់ដត្បធវើការសននិោា នតាម្រយៈេិននន័យ និងរ័ត៌្មានខាងបលើប៉ាុបណាណ ះ បោយតួ្បលខ
ជាក់ដសរង ស្រកុម្ការង្ករស្រស្ថវស្រជាវរុាំបានសិកាលម្ែិត្បនាះបេ។  

  

  

រូបភារេើ ៨៖ ការោាំែុះបដនា និងការបែើរស្របមូ្លេិញបដនារើកសិករកម្ពុជាបៅតាម្េើតាាំងបផសងៗ 
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ខាត្់ណាតក  ដសពបការ ប ស្ថឡាែ ស្រត្ប់ បប៉ាងបបា៉ា ះ រពាយ បលា ក ស្រត្ឡាច នបនាង ដ្ថ្នវ ែាំ ូងជាវ  ែាំ ូង
ម្ើ រ ាំបែង ខ្ើ ខាជ យ និងបលមៀត្ជាបែើម្។ ខាងបស្រកាម្បនះជាស្របបភេបដនាមួ្យចាំនួនដែលស្របជាកសិករបយើង
អាចផលិត្បាន។ 

តារាងេើ ៤៖ ស្របបភេបដនាមួ្យចាំនួនដែលជាផលិត្ផលកនុងស្រសុក 

រូបភារ បឈាម ះ  រូបភារ បឈាម ះ  រូបភារ បឈាម ះ 

 
ដសពបការ ប 

 

 

ខាត្់ណា
សាឹក 

 

 
នបនាង 

 
ដសពចងកឹះ 

 
ខាត្់ណាតក  

 
ស្រត្សក់ស្រសូវ 

 
ស្រត្ឡាច 

 
ស្រត្សក់ 

 
បស្រម្ះ 

 ដសពបមម  
 

ស្រត្ប់ដវង 
 

ស្រត្ប់ស្រសួយ 

 
ស្រត្ប់ញង/
រុត្លាំញង  

ដសពបត្ឿ 
 

ដសពស្រកញាញ់ 

 
បពាត្បារា ាំង 

 
ជើបនាា  

 
បប៉ាងបបា៉ា ះ 

 
ស្ថឡាែ  សដណ្្កកួរ  ដ្ថ្នវ 

 
បពព   

 
សាឹកដស្រគ  

 
សាឹកសែាំ 

 សាឹកគូឆ្យ  
 

ដផាស្រកូចឆ្ម រ  
 

ដផាបម្ទស 
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ស្រត្កួន  

 
ដផាបលា ក  

 
ដផាលាុង 

 

សាឹកបាស ់  
 

ខ្ើ  
 

របម្ៀត្ 

 

សាឹកផទើ  
 

សាឹកខទឹម្  
 

សាឹកងប់ 

 

ស្រកស្ថាំងទប  
 

ដផារពាយ  
 

ជើរអង្កក ម្ 

 
ជើនាងវង  

 
ជើវា៉ា ន់ស ុយ  

 

ជើរងទកូន 

ជាក់ដសរង ស្រកុម្ការង្ករបយើងរុាំអាចបធវើការសិកាឱ្យបានលែិត្លែន់បៅបលើបរមិាណ្បដនាតាម្ស្របបភេ
នើមួ្យៗ ដែលស្របជារលរែាផលិត្បានបនាះបេ បោយស្ថរកតារ បរលបវលា និងការោាំែុះរបស់ស្របជា
រលរែារុាំសាិត្បៅផរុ ាំោន  និងរុាំមានការកត់្ស្រតាឱ្យបានលម្ែិត្ដថម្បេៀត្។ ម្ា៉ាងបេៀត្ បរមិាណ្ដនការផគត់្
ផគង់បដនាតាម្ស្របបភេនើមួ្យៗ មានការដស្របស្របួលបៅតាម្ស្រសុក បខត្រ និងត្ាំបន់សការ នុរលជាបែើម្។ បៅ
បខត្រមួ្យចាំនួន ែូចជាបខត្រកាំរង់សពឺ និងបខត្រកណារ លជាបែើម្ សម្បូរស្រត្សក់បស្រេើង ែូចបនះការផគត់្ផគង់
ស្រត្សក់បស្រេើងបចញរើបខត្រទាំងរើរបនះ មានបរមិាណ្បស្រចើនជាងបខត្របផសង។ ែូចដែលបានបង្កា ញបៅកនុង
បញ្ហា ស្របឈម្ដនផលិត្កម្មបដនាខាងបលើ កតារ េើផារ និងឥរោិបថដនការោាំែុះរបស់ស្របជាកសិករ ក៏បាន
ប៉ាះពាល់ែល់ការផគត់្ផគង់ផងដែរ បោយស្ថរស្របជារលរែាបយើងនិយម្ោាំែុះតាម្ោន  ឬតាម្ការដស្របស្របួលដន
ត្ស្រមូ្វការេើផារ។ រួកោត់្ដត្ងដត្តា ស់បរូរការោាំែុះស្របបភេបដនា បៅតាម្ត្ស្រមូ្វការជាក់ដសរង ឬោាំតាម្
ោន  បេើបបធវើឱ្យបយើងមានការរិបាកកនុងការកាំណ្ត់្ឱ្យចាស់លាស់ថ្ន បត្ើបយើងមានលេធភាគផគត់្ផគង់បាន
ប៉ាុនាម នឱ្យស្របាកែ បៅតាម្ស្របបភេបដនាស្របបភេនើមួ្យៗ។ 

ខ) បន្លែនាចំូល 
ការនាាំចូលបដនារើស្របបេសជិត្ខាង បស្រចើនបធវើប ើងតាម្ស្រចកអនររជាតិ្ ឬស្រចករបបៀងនានាតាម្

បបណារ យស្ររាំដែនដនស្របបេសទាំងរើរដែលមានែូចជា ស្រចកស្ររាំដែនអនររជាតិ្បាវតិ្ ភនាំែិន បឹងស្រត្កួន ស្រចក
ែូង និងស្រចកស្ររាំកនុងបខត្រដប៉ាលិនជាបែើម្។ ការនាាំចូលបដនាបៅតាម្ស្រចកនើមួ្យៗ មានរូបភារខុសៗោន បៅ
តាម្ស្ថា នភារជាក់ដសរងដនបខត្រទាំងបនាះ។ បខត្រខាះ ការនាាំចូលមិ្នស្រតឹ្ម្ដត្សស្រមាប់ផគត់្ផគង់ត្ស្រមូ្វការកនុង
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បខត្រតទ ល់បនាះបេ ប៉ាុដនរអាជើវករបយើងក៏នាាំចូល និងែឹកជញ្ជូ នម្កផគត់្ផគង់េើផារធាំៗបៅតាម្បខត្រជិត្ខាង 
និងរាជធានើភនាំបរញផងដែរ។ 

ដផនេើខាងបស្រកាម្ បង្កា ញរើស្រចកអនររជាតិ្ធាំៗ កនុងបខត្រនានាបៅតាម្បបណារ យស្ររាំដែនដនស្របបេស
ជិត្ខាងបយើង។ គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន តាម្ស្រចកស្ររាំដែនមួ្យចាំនួន ការនាាំចូលបដនាមានបរមិាណ្តិ្ចតួ្ច ប ើយ
ការែឹកជញ្ជូ នសាិត្បស្រកាម្េស្រម្ង់ជារបេះរុញតូ្ចៗ ឬការលើដសងប៉ាុបណាណ ះ បោយដ កស្រចកអនររជាតិ្ខាះ
បេៀត្ ស្របជារលរែាបយើងអាចយករថយនរបៅែឹកតទ ល់បៅនឹងេើតាាំងដចកចាយកនុងស្របបេសជិត្ខាងបយើង
ដត្ម្រង។ 

 

រូបភារេើ ៩៖ ដផនេើស្រចកស្ររាំដែនអនររជាតិ្តាម្បខត្រនានាដែលមានការនាាំចូលបដនាបស្រចើន 

ចាំបពាះការនាាំចូលបដនាស្រសស់ ស្រកុម្ការង្ករស្រស្ថវស្រជាវបយើងក៏បានបធវើការចុះបធវើការអបងកត្បោយតទ ល់
បៅតាម្ស្រចកអនររជាតិ្សាំខាន់ៗចាំនួនបើគឺ ស្រចកស្ររាំដែនអនររជាតិ្បាវតិ្ (បខត្រស្ថវ យបរៀង) ស្រចកភនាំែិន 
(បខត្រតាដកវ) និងស្រចកអនររជាតិ្ដស្រជធាំ កនុងបខត្រកណារ ល។ ការចុះអបងកត្បនះ គឺបធវើប ើងបៅបរលយប់ 



34 

 

និងតាម្រយៈការបា៉ា ន់ស្ថម នបរមិាណ្បដនាបោយការរាប់កាលឡានដែលបធវើែាំបណ្ើ រ ា្ងកាត់្ស្រចកអនររជាតិ្
ខាងបលើ ។ តាម្ការបា៉ា ន់ស្ថម ន បយើងេេួលបានេិននន័យែូចខាងបស្រកាម្5៖ 

o ស្រចកស្ររាំដែនអនររជាតិ្បាវតិ្ មានការនាាំចូលបដនាស្របដ ល ២៤០បតាន កនុងមួ្យដថា 
o ស្រចកស្ររាំដែនអនររជាតិ្ភនាំែិន មានការនាាំចូលបដនាស្របមាណ្ ៧០ បតាន កនុងមួ្យដថា  
o ស្រចកស្ររាំដែនអនររជាតិ្ដស្រជធាំ មានការនាាំចូលបដនាស្របមាណ្ ៩០ បតាន កនុងមួ្យដថា 

បបើបយើងបធវើការគណ្នាតាម្តួ្បលខបនះ បោយគិត្ដត្ស្រចកអនររជាតិ្ទាំងបើបនះ ស្របបេសកម្ពុជាបាន
នាាំចូលបដនារើស្របបេសបវៀត្ណាម្ស្របមាណ្៤០០បតានកនុងមួ្យដថា ដែលស្រតូ្វនឹង១២ពាន់បតានកនុងមួ្យ
ដខ ឬស្របមាណ្១៤៦ពាន់បតានកនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ បស្រៅរើការចុះអបងកត្បោយតទ ល់បៅតាម្ស្រចកអនររជាតិ្ទាំង
បើខាងបលើ បយើងក៏េេួលបានេិននន័យដនការនាាំចូលបដនាតាម្ស្រចកអនររជាតិ្ស្រត្ពាាំងផាុងកនុងបខត្រត្បូងឃមុ ាំ 
ដែលបរមិាណ្បដនានាាំចូលគិត្ស្រតឹ្ម្៦ដខបែើម្ឆ្ន ាំមានស្របមាណ្២៦៦បតាន។ 

តារាងេើ ៥៖ សាិតិ្នាាំចូលបដនាតាម្ស្រចកអនររជាតិ្ស្រត្ពាាំងផាុងបខត្រត្បូងឃមុ ាំ 

លរ ដខ េម្ាន់ (បតាន) បផសងៗ 
១ ម្ករា ៥៨.៩ - 
២ កុម្ាៈ ៤៦.៨ - 
៣ មិ្នា ៣៧.១ - 
៤ បម្ស្ថ ៤៥.២ - 
៥ ឧសភា ៤៩.៨ - 
៦ មិ្ថុនា ២៨.២ េិននន័យគិត្ស្រតឹ្ម្ដថាេើ១៧ 
 សរុប ២៦៦ - 

បស្រៅរើស្របបេសជិត្ខាងទាំងរើរ កម្ពុជាក៏បធវើការនាាំចូលបដនារើស្របបេសចិន និងកូបរ ៉ាផងដែរ ប ើយ
បចចុបបននបដនានាាំចូលរើស្របបេសចិន កាំរុងដត្មានការស្របកួត្ស្របដជងខាា ាំងបាំផុត្ជាមួ្យបដនាស្របបេសជិត្
ខាងបយើង។ បដនានាាំចូលរើស្របបេសចិន មានត្ដម្ាបថ្នកជាង និងមានរូបរាងខាងបស្រៅលែជាងបដនាដន
ស្របបេសជិត្ខាង ដែលបធវើឱ្យត្ស្រមូ្វការេើផារកាន់ដត្មានបកើនប ើងជាលាំោប់។ ជាេូបៅ បយើងរិបាកកនុង
ការកាំណ្ត់្បរមិាណ្ដនការនាាំចូលបដនាតាម្ស្របបភេឱ្យបានជាក់លាក់ណាស់ បោយស្ថរដត្េស្រម្ង់ដនការ
បស្របើស្របាស់របស់ស្របជារលរែាកម្ពុជាមានការដស្របស្របួលបៅតាម្ដខ រែូវកាល ឬរិធើបុណ្យទនជាបែើម្។ 

 
5 គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន តួ្បលខបនះមិ្នរាប់បញ្ចូ លបរមិាណ្បដនាដែលបធវើចរាចរបៅតាម្ស្រចករបបៀងនានាដកបរខាងដនស្រចកអនររជាតិ្
ទាំងបើបនាះបេ។ បោយស្ថរកតារ បរលបវលា និងសុវត្ាិភារតទ ល់ខាួន ស្រកុម្ការង្ករបយើងរុាំបានចុះសិកាបោយតទ ល់បាន។ 
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ឧទ រណ៍្ បៅកនុងរែូវចូលឆ្ន ាំចិន ការនាាំចូលស្របបភេបដនាែូចជា ដសពបការ ប បប៉ាងបបា៉ា ះ ដសពបការ បចិន ដសព
បត្ឿ និងខាត់្ណាជាបែើម្មានការបកើនប ើងខពស់ ដែលកនុងបរលជាមួ្យោន បនះ បដនាស្របបភេបផសងអាចនឹង
ថយចុះនូវការនាាំចូលបៅវញិ។  

 

 

 

 

 

បស្រៅរើបដនាស្រសស់ កម្ពុជាក៏មានការនាាំចូលនូវស្របបភេបដនាដកដចន និងបដនាបស្រកៀម្ផងដែរ ប ើយបបើ
តាម្របាយការណ៍្របស់ស្រកសួងពាណិ្ជជកម្មបៅឆ្ន ាំ២០១៩ ស្របបេសកម្ពុជារបស់បយើងនាាំចូលស្របបភេបដនា
មួ្យចាំនួន ដែលមានែូចខាងបស្រកាម្៖ 

តារាងេើ ៦៖ េិននន័យអាំរើបរមិាណ្បដនាបផសងៗដែលកម្ពុជានាាំចូលរើបរបេស 

ឆ្ន ាំ បរោិយ េម្ាន ់(គក) ត្ដម្ា (ែុលាា រ) 
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ខទឹម្បារា ាំង ខទឹម្ស្រក ម្ ខទឹម្ស ខទឹម្គល់ធាំ 
និងបដនាស្របបភេខទឹម្បផសងបេៀត្ស្រសស់ ឬកាា
បសស 

២៤៤,២២០ ១២៧,៤២៥ 

ដសពបការ ប តក ខាត់្ណា ខាត់្ណាបម្ើម្មូ្ល 
ដសពស្រកញាញ់ និងបដនាដសពដែលអាចបរបិភាគ
បានស្រសបែៀងបនះ ស្រសស ់ឬកាា បសស 

៨៦៦,២៥៥ ២៤៣,១៧១ 

ដសពស្ថឡាត់្ និងដសពឈើកូរ ើ ស្រសស់ ឬកាា បសស ៦៦៥ ៦៨០ 
បម្ើម្ការរ ៉ាុត្ បម្ើម្ដសព បម្ើម្ដ្ថ្នវ បម្ើម្ដសព
ស្រក ម្ បម្ើម្តក រុកមាត់្រដរ បម្ើម្គិនឆ្យ 
បម្ើម្រា៉ាឌ្ើ និងបម្ើម្អាចបរបិភាគបាន ស្រស
បែៀងបនះ ស្រសស ់ឬកាា បសស 

១៣៩,០៩៤ ១២៥,៥៧៦ 

  

រូបភារេើ ១០៖ សកម្មភារការបរៀបចាំែឹកបដនាបៅកាន់េើផាររបស់អាជើវករ និងអនកស្របមូ្លេិញ 
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ស្រត្សក់ ឬករិបស្រត្សក់ ស្រសស ់ឬកាា បសស ១០ ១១១ 
បដនាររួកសដណ្រ ក ោម នសម្បកឬមាន
សម្បក ស្រសស់ ឬកាា បសស ៦,៣៤២ ៣,៨២៩ 

បដនាបផសងបេៀត្ ស្រសស ់ឬកាា បសស ១,៧៥៣,៦៤១ ៥២១,៤៦២ 
បដនាមិ្នចាំអិន ឬចាំអិនបោយការចាំ ុយ 
ឬបស្ថា រ បងកក 

១,៥៦៨,៦១៥ ១,៣៣៥,៧២០ 

បដនាដែលកាេុកបបណារ ះអាសនន(ឧទ. 
បោយឧសម័នសុិល វួរ ឌ្ើអុកសុិត្ េឹកអាំបិល 
េឹកស ុល វួរ ឬបៅកនុងសូលុយសយុងបង្កក រ
ផែូម្ខូច) ប៉ាុដនរមិ្នអាចបរបិភាគបានភាា ម្បេ 

២៣ ១៦៣ 

បដនាបស្រកៀម្បៅទាំងមូ្ល កាត់្ បស្រចៀក កបម្ទច 
ឬជាបម្ៅ ប៉ាុដនរមិ្នដកដចនអវើបដនាម្បេៀត្ប ើយ 

២៤៣,០៧៦ ៧២០,១៤២ 

បដនាររួកសដណ្រ កកួរបស្រកៀម្ ទាំងសម្បក 
បបើបទះ ជាបកឬបៅមិ្នទន់បកសម្បកឬ
រុះជាចាំដណ្កក៍បោយ 

១,៧៦២,៨៧៩ ៦៥៧,១៨០ 

បដនាដែលកាេុកបបណារ ះអាសនន(ឧទ. 
បោយឧសម័នសុិល វួរ ឌ្ើអុកសុិត្ េឹកអាំបិល 
េឹកស ុល វួរ ឬបៅកនុងសូលុយសយុងបង្កក រ
ផែូម្ខូច) ប៉ាុដនរមិ្នអាចបរបិភាគបានភាា ម្បេ 

៣,១៨៤ ៤,២៦១ 

បដនាបស្រកៀម្បៅទាំងមូ្ល កាត់្ បស្រចៀក កបម្ទច 
ឬជាបម្ៅ ប៉ាុដនរមិ្នដកដចនអវើបដនាម្បេៀត្ប ើយ 

១១១,៣៩៤ ៣៦១,៥៧១ 

បដនាររួកសដណ្រ កកួរបស្រកៀម្ ទាំងសម្បក 
បបើបទះ ជាបកឬបៅមិ្នទន់បកសម្បកឬ
រុះជាចាំដណ្កក៍បោយ 

២០៧,០៤៥ ៨៩,៣៥៩ 

សរុប ៦,៦២៨,៧៨៧ ៣,៣៨៨,៨៧២ 

ស្របភរ៖ ស្រកសួងពាណិ្ជជកម្ម 

បោយដ ក េិននន័យដែលស្រកុម្ការង្ករស្រស្ថវស្រជាវេេួលបានរើស្រកសួងពាណិ្ជជកម្មបានបង្កា ញថ្ន 
បរមិាណ្បដនា (រាប់ទាំងបដនាស្រសស ់បដនាដកដចនពាក់កណារ ល ឬបដនាកាា បសស) ដែលនាាំចូលរើបរបេសមាន
ស្របមាណ្ជាង ៦,៦២៨,៧៨៧គើ ូស្រកាម្ (ស្របាាំមួ្យលាន ស្របាាំមួ្យរយដម្ាស្របាាំបើពាន់ ស្របាាំរើររយដប៉ាត្សិប
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ស្របាាំរើរគើ ូស្រកាម្) ឬជាង៦,៦២៨បតាន កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ដែលមានត្ដម្ាសរុបស្របមាណ្ ៣,៣៨៨,៨៧២
ែុលាា រអាបម្រកិ។ បបើបយើងរិនិត្យបលើេិននន័យបនះ បយើងបឃើញថ្ន បរមិាណ្បដនាដែលបធវើការនាាំចូលរើ
បរបេសកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ មានការបលែៀងបស្រចើនបបើបធៀបនឹងេិននន័យកនុងឆ្ន ាំ២០១៧។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ការ
ផគត់្ផគង់រើបស្រៅស្របបេសមានស្របមាណ្ ៥៦% ដនត្ស្រមូ្វការសរុប (០.៩លានបតាន) ដែលស្រតូ្វនឹង
៥០៤,០០០បតាន6។ បបើបយើងបធវើការបស្របៀបបធៀបជាមួ្យនឹងេិននន័យដែលស្រកុម្ការង្ករបយើងបធវើការអបងកត្
បោយតទ ល់បៅតាម្ស្រចកអនររជាតិ្ទាំងបើខាងបលើ េិននន័យនាាំចូលបដនាកនុងឆ្ន ាំ២០១៩បនះ ក៏មានភារ
បលែៀងខាា ាំងែូចោន ។ ែូចដែលបានបង្កា ញខាងបលើ បរមិាណ្ដនការនាាំចូលបដនាសរុបកនុងមួ្យដថា (បោយ
គិត្ស្រតឹ្ម្ស្រចកស្ររាំដែនអនររជាតិ្បើ) មានស្របមាណ្៤០០បតានកនុងមួ្យដថា ឬស្របមាណ្១៤៦ពាន់បតានកនុង
មួ្យឆ្ន ាំ ប ើយដែលបរមិាណ្បនះបស្រចើនជាងេិននន័យបដនាដែលផរល់បោយស្រកសួងពាណិ្ជជកម្ម២២ែង។ 
បបើបទះបើជាការបស្របៀបបធៀបទាំងបនះ ខុសឆ្ន ាំោន ក៏បោយចុះ ប៉ាុដនរកស្រមិ្ត្បលែៀង មិ្នគួរមានេាំ ាំធាំបធង
ែល់ថ្នន ក់បនះដែរ។ 

 ចាំណុ្ចដែលមិ្នសម្ប តុ្សម្ផលមួ្យបេៀត្បនាះគឺបរមិាណ្ និងត្ដម្ាបដនាដែលជាត្ស្រម្ូវការ
ខពស់កនុងស្រសុក។ ចាំបពាះបដនា «ដសពស្ថឡាត់្ និងដសពឈើកូរ ើស្រសស ់ឬកាា បសស» ដែលនាាំចូលរើបរបេសកនុង
ឆ្ន ាំ២០១៩មានដត្ ៦៦៥គើ ូស្រកាម្ និងមានត្ដម្ា៦៨០ែុលាា រ ដែលជាក់ដសរងបដនាស្របបភេបនះ មាន
ត្ស្រមូ្វការខពស់បៅកនុងស្រសុក ប ើយផលិត្កម្មកនុងស្រសុកក៏រិបាកកនុងការផគត់្ផគង់ផងដែរ។ ស្របបភេបដនាម្ួយ
បេៀត្គឺ «ស្រត្សក់ ឬករិបស្រត្សក់ ស្រសស់ ឬ កាា បសស» ដែលកនុងឆ្ន ាំ២០១៩កនាងបៅ មានការនាាំចូលដត្១០
គើ ូស្រកាម្ប៉ាុបណាណ ះ ប៉ាុដនរមានត្ដម្ារ ូត្ែល់១១១ែុលាា រ ឬបសមើនឹង ១១,១ែុលាា រកនុងមួ្យគើ ូស្រកាម្។ 
ជាក់ដសរងត្ដម្ាស្រត្សក់បលើេើផារបដនាកម្ពុជា អាចចបនាា ះរើ ១,៥$-២$ ប៉ាុបណាណ ះ។ 

៣.២. ចរៃតទផីារបន្ៃែ 
េិែាភារដនចរនរេើផារបដនាកនុងស្របបេសកម្ពុជាមានលកខណ្ៈសមុស្រគស្ថម ញបស្រចើន ស្ររម្ទាំងមានការចូល

រមួ្រើត្ួអងគសាំខាន់ៗម្ួយចាំនួនែូចខាងបស្រកាម្៖ 

o អនកផលតិ/កសកិរដ្ឋដំុោះបន្លែ 

អនកផលិត្/កសិករោាំែុះបដនា ជាស្រកុម្ែាំបូងបគបៅកនុងចរនរផារបដនាកម្ពុជា ប ើយស្រកុម្បនះអាច
បលចប ើងកនុងេស្រម្ង់រើស្របបភេ។ ស្របបភេេើ១ ជាអនកផលិត្រចួយកផលិត្ផលរបស់ខាួនសុេធស្ថធ បែើម្បើ
លក់បនរបៅកាន់អនកលក់ែុាំ អនកស្របមូ្លេិញ ឬអនកលក់រាយបៅតាម្េើផារនានា (អាចជាអនកលក់រាយ

 
6 សូម្បញ្ហជ ក់ថ្ន ស្រកុម្ស្រស្ថវស្រជាវបយើង រុាំេេួលបានេិននន័យការនាាំចូលបដនាបផសងបស្រៅរើេិននន័យដែលមានកនុងតារាងេើ… 
ខាងបលើបនាះបេ។ 
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កនុងផារតាម្ភូមិ្ ឬឃុាំរបស់ខាួន និងបរលខាះអាច ា្ងបខត្រផងដែរ)។ បរលខាះ អនកផលិត្ស្របបភេេើ១បនះ 
ក៏អាចលក់បោយតទ ល់បៅកាន់អនកបរបិភាគបោយតទ ល់ផងដែរកនុងេស្រម្ង់តិ្ចតួ្ច ឬតាម្រូបភារជាអនក
ជិត្ខាងជាបែើម្។ ស្របបភេេើ២ ជាអនកោាំែុះបដនាបោយលក់ផលិត្ផលខាួនឯងផង និងយកផលិត្ផល
របស់អនកភូមិ្ជាមួ្យោន បែើម្បើយកបៅលក់ែលអ់តិ្ថិជនរបស់ខាួនផង។ ការេេួលយកបដនារើកសិករផង
ោន បនះ រួកោត់្អាចបែើរតួ្ជាអនកស្របមូ្លេិញបដនា។ 

o អនកប្បម្ូលទិញ 

អនកស្របមូ្លេិញបដនាអាចបលចប ើងកនុងរូបភាររើរស្របបភេ។ ស្របបភេេើ១ អនកស្របមូ្លេិញចល័ត្
ដែលបែើរេិញបដនារើភូមិ្មួ្យបៅភូមិ្មួ្យ ឬបែើរស្របមូ្លេិញបដនារើឈមួញបវៀត្ណាម្ និងយកបៅលក់បៅ
បលើេើផារ (ជាេូបៅលក់បៅឱ្យអនកលក់ែុាំតាម្ផារបបាះែុាំបដនា)។ ស្របបភេេើ២ ជាអនកស្របមូ្លេិញដែល
បៅបលើេើផារ (មិ្នចល័ត្) រួកបគអាចស្របមូ្លេិញបដនារើកសិករអនកផលិត្ដែលែឹកម្កលក់តទ ល់ែល់
ផារ ឬស្របមូ្លេិញរើអនកស្របមូ្លេិញស្របបភេេើ១ និងលក់បនរបៅែល់ឈមួញបផសងៗែូចជា អនកលក់ែុាំ 
អនកលក់រាយ ឬអាចជាអនកស្របមូ្លេិញបែើម្បើយកលក់បនរបៅតាម្េើផារបៅបខត្រនានា។ 

o អនកលក់ដុ ំ

អនកលក់ែុាំគឺជាអនកេិញផលិត្ផលបដនារើអនកស្របមូ្លេិញ (អាចរើអនកស្របមូ្លេិញស្របបភេើ១ ឬ
ស្របបភេេើ២) បែើម្បើលក់បនរបៅអតិ្ថិជនរបសខ់ាួនដែលអាចជាអនកលក់រាយបៅកនុងផារ ឬជាអនកស្របមូ្ល
េិញនិងែឹកយកបៅលក់បនរបៅតាម្បខត្រជិត្ខាងនានា។ បរលខាះអនកលក់ែុាំ ក៏េេួលេិញបដនាបោយ
តទ ល់រើកសិករអនកផលិត្ ដែលែឹកម្កែល់េើតាាំងរបស់ខាួនផងដែរ ប ើយស្ថា នភារដបបបនះរុាំសូវមាន
លកខណ្ៈធាំែុាំបនាះបេ។ 

o អនកលក់រាយ 

អនកលក់រាយគឺជាអនកេិញបដនារើអនកលក់ែុាំ អនកស្របមូ្លេិញ ឬបរលខាះអាចរើអនកផលិត្បោយ
តទ ល់ រចួយកបៅលក់បនរែល់អនកបរបិភាគ។ អនកលក់រាយ អាចមានេើតាាំងបៅតាម្េើផារនានា ឬអាច
តាម្តូ្បតូ្ចៗបៅមុ្ខផទះរបស់ខាួនតទ ល់។ 

ខាងបស្រកាម្បនះជាេិែាភារចរនរេើផារបដនាកម្ពុជាបៅកនុងរាជធានើភនាំបរញ និងតាម្បណារ បខត្រដែល
មានស្រចកស្ររាំដែនអនររជាតិ្ជាមួ្យស្របបេសជិត្ខាងជារិបសស។  
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ចរលតទីផារបន្លែកនងុរាជធាលីភនំណពញ 

 

រូបភារេើ ១១៖ ចរនរេើផារបដនាកនុងរាជធានើភនាំបរញ 

សូម្បញ្ហជ ក់ថ្ន បនាទ ត្់ជាប់(→) មានន័យថ្ន ចរនរដនការបោះែូរបដនារើស្រកុម្ទាំងរើរ មានលកខ
ណ្ៈតទ ល់ និងជាេូបៅមានបរមិាណ្បស្រចើន និងបេៀត្ទត់្។ ចាំដណ្កបនាទ ត់្ោច់ៗ (--->) មានន័យ
ថ្ន ការបោះែូរបដនារវាងស្រកុម្ទាំងរើរ មានលកខណ្ៈតិ្ចតួ្ច និងោម នភារបេៀត្ទត់្ផងដែរ។  

តួ្អងគបៅកនុងចរនរេើផារបដនាបនះ មិ្នរាប់បញ្ចូ លឈមួញដែលយកបដនាបោយតទ ល់រើស្របបេស
ចិនបនាះបេ បោយែាំបណ្ើ រដនការនាាំចូលបដនារើស្របបេសចិនមានេិែាភារបោយដ ក។ ជាេូបៅ ការនាាំ
បដនាចូលរើស្របបេសចិន បស្រចើនបធវើកនុងរូបភារពាណិ្ជជកម្មធាំៗ មានន័យថ្ន មានឈមួញ (អាចជាអនក
លក់ែុាំបោយតទ ល់ ឬឈមួញកណារ លណាមួ្យ) នាាំចូលបដនារើស្របបេសចិន និងលក់តទ ល់ែល់អនកលក់
ែុាំបៅផារបែើម្គរ ឬផារចារអាំបៅដត្ម្រង។ 

បោយដ ក ចរនរេើផារបដនាបៅតាម្បខត្រវញិមានលកខណ្ៈខុសោន បនរិចបនរួចរើស្ថា នភារបៅ
កនុងរាជធានើភនាំបរញ។ 
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ចរលតទីផារបន្លែតាម្ណខតត 

 

រូបភារេើ ១២៖ ចរនរេើផារបដនាតាម្បខត្រមួ្យចាំនួន 

ែូចោន ដែរ បនាទ ត្់ជាប់(→) មានន័យថ្ន ចរនរដនការបោះែូរបដនារើស្រកុម្ទាំងរើរ មានលកខណ្ៈ
តទ ល់ និងជាេូបៅមានបរមិាណ្បស្រចើន និងបេៀត្ទត់្។ ចាំដណ្កបនាទ ត់្ោច់ៗ (--->) មានន័យថ្ន 
ការបោះែូរបដនារវាងស្រកុម្ទាំងរើរ មានលកខណ្ៈតិ្ចតួ្ច និងោម នភារបេៀត្ទត់្ផងដែរ។ មិ្នខុសរើ
រាជធានើភនាំបរញ េើផារបដនាបៅតាម្បខត្រនានា មានស្របភរបស្រចើន ែូចជា ស្របបេសដថ ផារបែើម្គរ (អាច
ជា បដនាកនុងស្រសុក បដនាបវៀត្ណាម្ ឬបដនាចិន)។ 

សូម្បញ្ហជ ក់ថ្ន ចរនរេើផារទាំងរើរខាងបលើ មិ្នបានរាប់បញ្ចូ លនូវការផគត់្ផគង់បដនាបោយតទ ល់ 
កនុងេស្រម្ង់កិចចសនា ែូចជាការផគត់្ផគង់បៅផារេាំបនើប សណាា ោរ ឬបភាជនើយោា ន រើស គម្ន៍អនក
ោាំបដនាណាមួ្យកនុងស្រសុកបនាះបេ។ 

៣.៣. តនម្ែ ៃងិការន្ស្ររស្ររលួ 
បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន ត្ដម្ាបដនាបៅបលើេើផារកម្ពុជាស្រតូ្វបានកាំណ្ត់្ និងមានការដស្របស្របួលជា

ស្របចាាំបោយអាស្រស័យបលើកតារ មួ្យចាំនួនែូចខាងបស្រកាម្៖  
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o របូភាពខាងណប្ៅ 

រូបភារខាងបស្រៅរបស់បដនាជាកតារ រមួ្ផសាំមួ្យកនុងការកាំណ្ត់្ត្ដម្ារបស់វា ជាេូបៅបដនាដែលមាន
រូបរាងខាងបស្រៅលែ ស្ថែ ត្មានត្ដម្ាដថាជាងបដនាដែលមានស្ថន ម្បនរិចបនរួច មានស្ថន ម្ែងកូវសុើជាបែើម្ 
បបើបទះបើជាបដនាដែលបម្ើលបៅមិ្នស្ថែ ត្បនាះអាចមានគុណ្ភារស្របបសើរជាងក៏បោយ។ ជាមួ្យនឹង
រូបរាងខាងបស្រៅបនះ បដនានាាំចូលរើស្របបេសចិន មានសការ នុរលបលើចាំណុ្ចបនះខាា ាំងជាងបគ។  

o ប្បណភទបន្លែ 

បចចុបបនន បយើងសបងកត្បឃើញមានបដនាបើស្របបភេ ដែលកាំរុងចរាចរបស្រចើនជាងបគបៅបលើេើផារ
បដនាកម្ពុជាគឺ បដនាដែលមានស្ថរធាតុ្គើម្ើ បដនាសុវត្ាិភារ និងបដនាបសរ ើរាងគ។ បដនាដែលមានស្ថរធាតុ្
គើម្ើ ជាបដនាេូបៅជាងបគ ប ើយមានទាំងការនាាំចូលរើបរបេស និងោាំែុះកនុងស្រសុកតទ ល់ដត្ម្រង ដែល
បដនាស្របបភេបនះជាេូបៅមានត្ដម្ាទបជាងបគ និងជាេើបរញនិយម្របស់ស្របជារលរែាេូបៅផងដែរ។ 
បនាទ ប់ម្កគឺបដនាសុវត្ាិភារ ដែលត្ដម្ារបស់វាមានកស្រមិ្ត្ខពស់ជាងបដនាដែលសម្បូរស្ថរធាតុ្គើម្ើបនរិច 
ប ើយេើផារចម្បងរបស់បដនាបនះ បស្រចើនដត្ជាសណាា ោរ បភាជនើយោា ន ផារេាំបនើប ឬអតិ្ថិជនជាដែ
គូរបស់កសិកបោយតទ ល់។ បដនាដែលមានត្ដម្ាខពស់ជាងបគគឺបដនាបសរ ើរាងគ ដែលមានសង្កវ ក់
ផលិត្កម្មបស្របើស្របាស់បបចចកវេិាេាំបនើបជាងបគ ប ើយេើផារចម្បងបស្រចើនដត្ជាផារេាំបនើប ឬអតិ្ថិជន
ដែលមានកស្រមិ្ត្ជើវភារខពស់។ 

តារាងខាងបស្រកាម្បនះបង្កា ញរើត្ដម្ាតាម្ស្របបភេបដនានើមួ្យៗ បៅតាម្េើផារនានាកនុងរាជធានើ
ភនាំបរញ និងបណារ បខត្រដែលបយើងបានបៅែល។់  

តារាងេើ ៧៖ តារាងត្ដម្ាបដនា (បៅតាម្ស្របបភេនើមួ្យៗ) ដែលស្របជាកសិករដខមរអាចផលិត្បាន7 

ស្របបភេបដនា 

ត្ដម្ា(៛/គ.ក) 

េិញរើ 
កសិករ 

លក់ឱ្យអនក 
បបាះែុាំ 

លក់ឱ្យអនក 
លក់រាយ 

 
7 ត្ដម្ាដែលេេួលបានកនុងតារាងបនះ គឺស្រកុម្ការង្ករបានសុាំឱ្យអនកស្របមូ្លេិញបដនា និងអាជើវករលក់ែុាំកនុងផារមួ្យចាំនួនជួយ
បាំបរញឱ្យ បោយស្រកុម្ការង្ករបានបរៀបចាំតារាងស្របបភេបដនាជូនោត់្រចួជាបស្រសច។ សូម្បញ្ហជ ក់ថ្ន ត្ដម្ាទាំងបនះ រាប់បញ្ចូ ល
បដនាដែលមានផទុកស្ថរធាតុ្គើម្ើ និងបដនាសុវត្ាិភារ។ ស្រកុម្ការង្ករបយើងរុាំអាចបធវើការដបងដចកឱ្យោច់ស្រស ះបាន បោយស្ថរ
អាជើវករដែលផរល់េិននន័យទាំងបនះ រុាំបានបាំបរញស្រគប់រ័ត៌្មានដែលមានកនុងតារាងបដនាដែលបយើងផរល់ជូន។ 
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ស្រត្សក់បស្រេើង 
 

៨០០-១០០០  ១០០០-១២០០០ ១២០០-១៥០០ 

ស្រត្សក់ផែរ 
 

៦០០-៨០០ ១០០០-១៣០០០ ១២០០-១៥០០ 

តក ខាត្់ណាស 
 
២៥០០-៣០០០ ២៨០០-៣៥០០ ៣០០០-៥០០០ 

ខាត់្ណាបែើម្ 
 

៨០០-១៥០០ ១០០០-១៧០០ ១២០០-២០០០ 

បម្ើម្ការុត្ 
 
១២០០-១៥០០ ១៥០០-២០០០ ១៨០០-២៣០០ 

បម្ើម្ដ្ថ្នវ 
 

៧០០-៨០០ ៩០០-១០០០ ១០០០-១៥០០ 

ខទឹម្ស 
 
២៣០០-២៥០០ ២៥០០-២៨០០ ៣០០០-៣៥០០ 

ខទឹម្សាឹក 
 

៨០០-១០០០ ១០០០-១២០០ ១៥០០-១៦០០ 

ជើរនាងវង 
 

៥០០-៨០០ 
(១០ែុាំតូ្ចៗ)  

៧០០-១០០០ - 

ជើររណា 
(បនាា ) 

 

៥០០-៦០០ 
(១០ែុាំតូ្ចៗ)  

៨០០-១០០០ - 

ជើរវា៉ា ន់ស ុយ 
 

១០០០-១២០០ 
(១០ែុាំតូ្ចៗ)  

១៣០០-១៥០០ - 

ដសពបត្ឿ 
 
១២០០-១៥០០ ១៥០០-១៨០០ - 
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ដសពបជើងទ 
 
១២០០-១៥០០ ១៥០០-១៨០០ - 

ដសពចងកឹះ 

 

១០០០-២០០០ ១៥០០-២៥០០ - 

ដសពបការ ប 
 
១៨០០-២០០០ ២២០០-២៥០០ - 

ដសពស្រកញា៉ា ញ់ 
 
១០០០-១២០០ ១៥០០-១៨០០ - 

ដសពបមម /ដសពបខៀវ 
 
១៨០០-២០០០ ២២០០-២៥០០ - 

ស្ថឡាែ 
 
៥០០០-៦០០០ ៦០០០-៦៥០០ - 

នបនាងស្រជុង 
 
១០០០-១២០០ ១៣០០-១៥០០ - 

នបនាងមូ្ល 
 
១០០០-១២០០ ១៣០០-១៥០០ - 

ផសតិ្ចាំបបើង 
 
១០០០-១២០០  - - 

បប៉ាងបបា៉ា ះ 
 

៣០០០ ៣៥០០ - 

សដណ្រ កកួរ 
 

 ១០០០-១៥០០ ១៥០០-២០០០ - 

ស្រត្កួនចិន 
 

៥០០-១០០០ ១០០០-១៥០០ - 



44 

 

ស្រម្ះដផា 
 
១៤០០-១៥០០ ១៦០០-១៨០០ - 

អាំរិលខចើ  
២៥០០ ៣០០០ - 

សាឹកស្រកូចបសើច 
 

៤០០០ ៤៥០០ - 

ស្រត្ប់ដវង 
 

១៣០០ ១៥០០ - 

ស្រត្ប់ស្រសួយ 
 

៣០០ ៥០០ - 

ស្រត្ប់ញង 
 

១៥០០ ១៦០០ - 

ករឹបឳ កឹ 
 

៥០០ ៦០០ - 

ដផាបពព  
 

៧០០ ១០០០ - 

ែាំ ូងជាវ  
 

១៥០០ ១៧០០ - 

បម្ើម្ខ្ើ 
 

២៥០០ ៣៥០០ - 

េាំពាាំងដផែម្ 
 

៥០០ ៦០០ - 

បម្ើម្បលមៀត្ 
 

១៨០០ ២០០០ - 

បម្ើម្រ ាំបែង 
 

១៥០០ ១៦០០ - 
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បម្ើម្ខាជ យ 
 

៥០០០ ៥៥០០ - 

ដផាបចកខចើ 
 

១៣០០-១៥០០ 
(១សនិត្) 

១៥០០-១៨០០ 
(១សនិត្) 

- 

ស្រត្យ៉ាូងបចក 
 

១០០០ 
(១ដផា) 

១២០០ 
(១ដផា) 

- 

ដផាលាុងខចើ 
 

៤០០ ៨០០ - 

ស្ថវ យខចើ 
 
១៨០០-២០០០ ២០០០-២៤០០ - 

បសនៀត្បពាត្ 
 

៥០០ ៦០០ - 

បពាត្បារា ាំង 
 

២០០០ ២៥០០ - 

ស្រកូចឆ្ម រ 
 

២៥០០ ២៨០០ - 

សាឹកដស្រគ 
 

៥០០ ៨០០ - 

សូម្បញ្ហជ ក់ថ្ន តាម្ការឱ្យែឹងរើអាជើវករ ក៏ែូចជាអនកស្របមូ្លេិញដែលជួយបាំបរញតារាងបនះជូន
ស្រកុម្ការង្ករ ត្ដម្ាដែលមានកនុងតារាងគឺសាិត្កនុងរែូវកាលដែលបដនាេេួលបានត្ដម្ាដថាបាំផុត្ ដែលត្ដម្ា
បនះនឹងមានការដស្របស្របួលខាា ាំងបៅតាម្រែូវកាល និងបរលបវលា។ ឧទ រណ៍្ ត្ដម្ាស្រត្សក់បៅបរលបនះ 
ទបបាំផុត្គឺ ៦០០ ឬ៨០០បៅតាម្ស្របបភេស្រត្សក់ ប៉ាុដនរត្ដម្ាបនះ នឹងអាចនឹងធាា ក់ចុះម្កបៅស្រតឹ្ម្ 
២០០ បៅ៣០០បរៀលកនុងមួ្យគើ ូស្រកាម្ ឬអាចនឹងោម នេើផារក៏ថ្នបាន។  
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៣.៣. បញ្ហា ស្ររឈម្កនុងចរៃតទផីារបន្ៃែ 
o ម្ណធោបាយដឹកជញ្ជូល 

ម្បធាបាយែឹកជញ្ជូ នក៏ជាបញ្ហា ស្របឈម្មួ្យបៅកនុងចរនរេើផារបដនាកម្ពុជា។ ម្បធាបាយែឹក
ជញ្ជូ នបដនាដែលបរញនិយម្មានែូចជា ការែឹកតាម្ម្៉ាូតូ្ រុមឺ្៉ាកម្៉ាូតូ្ ឡាន លើដសង តាម្របេះអូស ។ល។ 
ដែលស្របបភេដនម្បធាបាយែឹកជញ្ជូ ន ស្រតូ្វបានបស្របើស្របាស់បៅតាម្ស្រកុម្អនករកសុើបដនា។ ជាក់ដសរង ការបស្របើ
ស្របាស់ម្បធាបាយែឹកជញ្ជូ នរុាំសម្ស្រសប ខវះបបចចកេុកោក់ ក៏ជាកតារ បធវើឱ្យត្ដម្ាបដនាបកើនប ើង ស្ររម្ទាំង
ប៉ាះពាល់ែល់គុណ្ភារបដនាផងដែរ។ 

o សង្វវ ក់នលការផគត់ផគង់ណប្ចើលដំ កក់ាល 

ការស្រស្ថវស្រជាវបានបង្កា ញថ្ន សង្កវ ក់ដនការផគត់្ផគង់បដនាកនុងស្របបេសកម្ពុជាមានបស្រចើនែាំណាក់កាល 
បធវើឱ្យត្ដម្ាមានការបកើនប ើងបស្រចើន ក៏ប៉ាុដនរការបកើនប ើងដនត្ដម្ាបនះ រុាំបានផរល់ផលស្របបោជន៍អវើបស្រចើន

រូបភារេើ ១៣៖ ការែឹកជញ្ជូ នបដនាបោយរុមឺ្៉ាក ស្រចកកនុងឡាាំងបស្ថន  ឬថង់តា សទិក 

រូបភារេើ ១៤៖ ម្បធាបាយបវចខចប់ និងែឹកជញ្ជូ នបដនារបស់ស្របជារលរែា 
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ែល់កសិករអនកោាំែុះបនាះបេ បោយស្ថរការដស្របស្របួលត្ដម្ាសាិត្កនុងែាំណាក់កាលអនកស្របមូ្លេិញ អនក
លក់ែុាំ និងអនកលក់រាយ។ 

o ខវោះយលតការការ រផលតិផលកនងុប្សកុ 

បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន ស្របបេសកម្ពុជារុាំទន់មានយនរការចាស់លាស់ណាម្ួយដែលជួយការពារ
ផលិត្ផលកនុងស្រសុកបនាះបេ ដែលជាប តុ្បធវើឱ្យប៉ាះពាល់ែល់ផលិត្ផលកនុងស្រសុក។ កងវះវធិានការស្រតួ្ត្
រិនិត្យគុណ្ភារ បធវើឱ្យឈមួញមួ្យចាំនួនបកងបនាាំគុណ្ភារបដនា ដែលបធវើឱ្យអនកេិញដលងេុកចិត្រ និង
ឈានបៅដលងោាំស្រេបដនាដែលផលិត្បោយកសិករបយើង។ បយើងែឹងថ្ន បដនាផលិត្កនុងស្រសកុភាគបស្រចើន
មានគុណ្ភារខពស់ជាងបដនានាាំចូល ក៏ប៉ាុដនរ អនកេិញមានការរិបាកកនុងការដបងដចករវាងបដនាធម្មជាតិ្ 
បដនាសុវត្ាភិារ ឬបដនាបសរ ើរាងគ ដែលបនះជាឱ្កាសសស្រមាបឈ់មួញខិលខូចមួ្យចាំនួនបធវើការបកងបនាាំ និង
ទញយកស្របបោជន៍រើកតារ មួ្យបនះ។  

o កងវោះខាតការន្កនចនបន្លែ 

តាម្រយៈការស្រស្ថវស្រជាវ ស្រកុម្ការង្ករគបស្រមាងអាចកាំណ្ត់្បានថ្ន បញ្ហា បចាេមួ្យសស្រមាប់េើផារ
បដនាកម្ពុជាគឺការដកដចនបដនាដែលជិត្ខូចគុណ្ភារ បៅជាផលិត្ផលសបស្រម្ចណាមួ្យកនុងន័យទញយក
អត្ាស្របបោជន៍រើបដនាឱ្យបានបស្រចើន ក៏ែូចជាបបងកើននូវត្ដម្ាបដនាម្ផងដែរ។ ជាមួ្យនឹងការបជារជន់បដនា
ម្រងមាក លបលើេើផារ ជាបរឿយៗ អាជើវករ ក៏ែូចជាកសិករជាបែើម្ ស្រត្ូវេុកបដនាបចាលតាម្ចមាក រ ឬបបាះ
បចាល បោយស្ថររួកោត់្រុាំអាចដកដចនបដនាដែលបលើសត្ស្រមូ្វការឱ្យមានស្របបោជន៍ ឬផគត់្ផគង់េើផារកនុង
រូបភារផលិត្ផលសបស្រម្ចបផសងៗបេៀត្។ 
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ជំពូក ៤៖ បទពិណាធល៍ប្បណទសជិតខាង 

បែើម្បើជាគាំនិត្កនុងការបរៀបចាំនូវអនុស្ថសន៍កនុងការជស្រមុ្ញនូវផលិត្កម្ម ស្ររម្ទាំងេើផារបដនាបៅ
កម្ពុជា ស្រកុម្ការង្ករស្រស្ថវស្រជាវដនគបស្រមាងបដនា បានបធវើការសិកាបៅបលើបេរិបស្ថធន៍ ក៏ែូចជាយុេធ
ស្ថស្តសរ និងបោលនបោបាយនានារបស់ស្របបេសដថ និងស្របបេសបវៀត្ណាម្ កនុងការបលើកសទួយវសិ័យ
កសិកម្ម ក៏ែូចការបលើកកម្ពស់កស្រមិ្ត្ជើវភារស្របជាកសិករជាបស្រចើនលាននាក់បៅតាម្េើជនបេនានា។ 

បែើម្បើបលើកកម្ពស់វសិ័យកសិកម្ម ស្របបេសដថកនុងរជជកាលអត្ើត្ស្ររះម្ហាកសស្រត្ បានោក់បចញនូវ
យុេធស្ថស្តសរកសិកម្មមួ្យជាបស្រចើន បែើម្បើរស្រងឹងការោាំែុះកនុងស គម្ន៍ ការផគត់្ផគង់េើផារកនុងស្រសុក ក៏ែូច
ជាឈានបៅែល់ការនាាំបចញផងដែរ។ បោយដ កស្របបេសបវៀត្ណាម្ ក៏មានបោលនបោបាយ និង
យុេធស្ថស្តសរកសិកម្មសាំខាន់ៗ បែើម្បើបបងកើនផលិត្កម្មកនុងស្រសុក រស្រងឹងគុណ្ភារ ដែលអាចបធវើការនាាំ
បចញបៅេើផារដប៉ាកអឺរ ៉ាុបផងដែរ។ ខាងបស្រកាម្បនះ ជាបោលនបោបាយ ក៏ែូចជាយុេធស្ថស្តសរមួ្យចាំនួន 
ដែលស្របបេសទាំងរើរបនះ ធាា ប់បានអនុវត្រ និងបនរអនុវត្រ បែើម្បើជស្រមុ្ញវសិ័យកសិកម្ម កាត់្បនាយភារស្រកើ
ស្រក និងរស្រងឹងបសែាកិចចស្រគួស្ថររបស់ស្របជារលរែាដនស្របបេសទាំងរើរ។ 

៤.១. បទពទិាធៃស៍្ររទទសនៃ 
បែើម្បើជស្រមុ្ញ និងបលើកកម្ពស់ការោាំែុះែាំណាាំកសិកម្មស្រគប់ស្របបភេ ស្របបេសដថបានោក់បចញនូវ

បោលនបោបាយ និងយុេធស្ថស្តសរដែលស្រត្ូវបានបគស្ថគ ល់ោ៉ា ងេូលាំេូលាយថ្ន “យុេធស្ថស្តសរបសែាកិចច
ស្រគបស់្រោន់”។ យុេធស្ថស្តសរបសែាកិចចស្រគប់ស្រោន់បនះ សងកត់្ធាន់បៅបលើ (១) ការស្រតួ្ត្រិនិត្យបរមិាណ្ផលិត្
ផលកសិកម្មកនុងបរមិាណ្សម្ស្រសបសស្រមាប់ត្ស្រមូ្វការេើផារជាក់ដសរង (២) ការជស្រមុ្ញសង្កវ ក់ផលិត្
កម្មបោយបស្របើស្របាស់បបចចកវេិា (៣) ការស្រគប់ស្រគងហានិភ័យដែលអាចបកើត្មានជាយថ្នប តុ្ និង 
(៤) ការរស្រងឹងនូវភារបត់្ដបនតាម្កាលបេសៈ ចាំបពាះការតា ស់បរូរណាមួ្យកនុងេើផារកនុងស្រសុក ក៏ែូច
ជាេើផារសកលផងដែរ។ តាម្រយៈយុេធស្ថស្តសរបនះ ស្របបេសដថបានជួយស្របជារលរែារបសប់គរាប់លាន
នាក់ ជារិបសសស្របជារលរែាដែលរស់បៅតាម្េើជនបេោច់ស្រសោល ឱ្យចាកបចញរើភារស្រកើស្រក និង
មានជើវភារស្របបសើរប ើង។ 

បោលនបោបាយ បសែាកិចចស្រគប់ស្រោន់បនះ មានបោលការណ៍្ស្រគឹះសាំខាន់ៗបើ ែូចខាងបស្រកាម្៖ 

ជំពូក៤ 
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• ការស្រត្តួ្រិនិត្យ៖ សាំបៅែល់ការសិកាដសវងយល់ និងបធវើការដបងដចកឱ្យោច់ រវាងត្ស្រម្ូវការជាក់
ដសរង និងត្ស្រមូ្វការដែលមិ្នចាាំបាច់។ រាជរោា ភិបាល ឬអនកពាក់រ័នធទាំងឡាយ ស្រតូ្វបធវើការសកិា
ឱ្យបានចាស់លាស់អាំរើត្ស្រមូ្វការទាំងបនះ បែើម្បើអាចបរៀបចាំដផនការ និងការស្រតួ្ត្រិនិត្យផលិត្
កម្មែាំណាាំឱ្យបានសម្ស្រសបបៅនឹងត្ស្រមូ្វការបលើេើផារ។ 

• ភារសម្ប តុ្ផល៖ សាំបៅែល់ការយល់បានចាស់លាស់បៅបលើគបស្រមាង សកម្មភារ ឬកម្មវធិើ
នានាដែលបានោក់បចញសស្រមាប់រស្រងឹងកិចចការង្ករកសិកម្ម។ បុគគលដែលពាក់រ័នធកនុងវសិ័យ
កសិកម្ម ស្រតូ្វដសវងយល់ឱ្យបានចាស់គុណ្សម្បត្រិ និងគុណ្វបិត្រិដែលអាចបកើត្មានរើការោក់
បចញនូវយុេធស្ថស្តសរ ក៏ែូចជាវធិានការនានាកនុងវសិ័យកសិកម្ម។ ការដសវងយល់បាន
ចាស់លាស់បៅបលើ គុណ្សម្បត្រ ិ និងគុណ្វបិត្រិទាំងបនះ អាចបធវើឱ្យបយើងបធវើការប ា្ើយត្បបាន
ឆ្ប់រ ័ស និងមានស្របសិេធភារខពស់បៅនឹងស្ថា នភារទាំងបនាះ។  

• បនាាំ៖ សាំបៅែល់ការកាត់្បនាយ និងស្រគប់ស្រគងហានិភ័យដែលអាចបកើត្មានកនុងវសិ័យកសកិម្ម
បោយបតរ ត្បលើចាំបណ្ះែឹង។ តាម្រយៈបោលការណ៍្បនះ រាជរោា ភិបាលដថ បានបបងកើត្ឱ្យមាន
ការបណ្រុ ះបណារ លអនកពាក់រ័នធទាំងឡាយ ទាំងកសិករ ក៏ែូចជាអនកជាំនាញកសិកម្មបៅតាម្
ស គម្ន៍ បែើម្បើរមួ្ោន បោះស្រស្ថយបញ្ហា ដែលបកើត្មានជាយថ្នប តុ្។ 

បដនាម្រើបលើបោលការណ៍្ជាយុេធស្ថស្តសរទាំងបើខាងបលើបនះ បៅមានលកខខណ្ឌ សាំខាន់ៗរើរបេៀត្ 
ដែលទម្ទរឱ្យមានជាចាាំបាច់ បែើម្បើឱ្យយុេធស្ថស្តសរខាងបលើែាំបណ្ើ រការលែ៖ 

o ចាំបណ្ះែឹង (Knowledge)៖ ស្ថា ប័នេេួលខុសស្រត្ូវទាំងឡាយ ទាំងថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់បស្រកាម្
ជាតិ្ ស្រតូ្វបបងកើត្ឱ្យមានការបណ្រុ ះបណារ លបលើចាំបណ្ះែឹង បបចចកបេស ស្ររម្ទាំងបបចចកវេិា
កសិកម្មេាំបនើបៗជាស្របចាាំ ឱ្យបានស្រសបបៅតាម្បរបិេដនការរ ើកចបស្រម្ើនដនសងគម្ និងបបចចកវេិា 
បែើម្បើបបស្រម្ើកិចចការង្កររោាំែុះរបស់ខាួន។ 

o គុណ្ធម្ ៌(Integrity)៖ 

ជាចាំណុ្ចសាំខាន់ និងជាកតារ កាំណ្ត់្ភារបជាគជ័យ ឬបរាជ័យដនវធិានការទាំងឡាយ។ អនក
ពាក់រ័នធទាំងអស់ រាប់ទាំងកសិករ ម្ស្តនរើបបចចកបេសជាបែើម្ ស្រតូ្វមានភារបស្ថម ះស្រត្ង់ អាំណ្ត់្អត់្
ធមត់្ និងឧសា ៍រាោម្បាំបរញកិចចការរបស់ខាួន បោយមិ្នបកងស្របវញ្ាបលើអនកែដេ។  

បស្រៅរើបោលនបោបាយខាងបលើ ស្របបេសដថក៏បានបស្របើស្របាស់យនរការជាបស្រចើនបែើម្បើរស្រងឹងគុណ្
ភារផលិត្ផលរបស់ខាួនបានកនុងបោលបាំណ្ងនាាំបចញ ឬលក់កនុងត្ដម្ាសរង់ោណាមួ្យ។ យនរការ និង
បោលការណ៍្ទាំងបនាះមាន៖ 
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• ការបស្របើស្របាស់េឹកបោយសុវត្ាិភារ និងសនសាំសាំដចខពស់ 
• ការបរៀបចាំេើតាាំងផលិត្កម្មឱ្យមានសុវត្ាិភារនិងមានអនាម័្យខពស់ 
• ការបស្របើស្របាស់នូវស្ថរធាតុ្កសិកម្មបសរ ើរាងគ 
• ស្រតូ្វមានកដនាងសរុកេុកោក់ឱ្យបានស្រតឹ្ម្ស្រតូ្វ 
• មានការកត់្ស្រតាេិននន័យផលិត្កម្ម និងរ័ត៌្មានពាក់រ័នធឱ្យបានចាស់លាស ់
• ផលិត្ផលចាាំបាច់ស្រត្ូវោម នស្ថរធាតុ្គើម្ើប៉ាះពាល់ែល់សុខភារ 
• ស្រតូ្វមានស្របរ័នធស្រគប់ស្រគងគុណ្ភារផលិត្ផលឱ្យបានស្រតឹ្ម្ស្រតូ្វ 
• ស្រតូ្វមានការបរៀបចាំេុកោក់ឱ្យបានស្រតឹ្ម្ស្រតូ្វទាំងកនុងអាំ ុងបរលស្របមូ្លផល និងបស្រកាយបរល
ស្របមូ្លផលរចួរាល ់

បោលការ និងយនរការសរង់ោទាំងបនះ ក៏រាប់បញ្ចូ លស្រគប់ែាំណាក់កាលដនផលិត្កម្ម ការដកដចន 
និងការដចកចាយជាបែើម្ បោយចាាំបាច់ស្រតូ្វ ា្ងកាត់្ភាន ក់ង្ករស្រតួ្ត្រិនិត្យមុ្ននឹងបធវើការនាាំបចញ ឬចរាចរ
កនុងេើផារបាន។ 

៤.២. បទពទិាធៃស៍្ររទទសទវៀតណាម្ 
បែើម្បើបលើកត្បម្កើងវសិ័យកសិកម្មកនុងស្របបេស បវៀត្ណាម្បានស ការោន ោ៉ា ងជិត្សនិេធជាមួ្យនឹង

ស្របបេសនានា ដែលកនុងបនាះ ស្របបេសបារា ាំងបានបែើរតួ្សាំខាន់ជាងបគកនុងវសិ័យកសិកម្មបវៀត្ណាម្។ 

៤.២.១. ពប្ងឹងកិចេសហប្បតិបតតិការ 
ជាមួ្យនឹងបោលនបោបាយជស្រមុ្ញការផលិត្ែាំណាាំកសិផល បែើម្បើផគត់្ផគង់ត្ស្រមូ្វការកនុងស្រសកុ ក៏

ែូចជានាាំបចញបៅបស្រៅស្របបេស ស្របបេសបវៀត្ណាម្បានបធវើការស ការោន ោ៉ា ងជិត្សនិេជាមួ្យស្របបេស
បារា ាំង។ តាម្រយៈកិចចស ស្របតិ្បត្រការបនះ ស្របបេសបារាាំងបានកាា យជាដែគូអភិវឌ្ឍវសិយ័កសិកម្មែ៏
ចម្បងជាងបគ កនុងការផរល់កម្ចើវនិិបោគបលើវសិ័យកសិកម្ម ផរល់ការោាំស្រេែល់គបស្រមាងកម្មវធិើអភិវឌ្ឍ
នានា ស្ររម្ទាំងចូលរមួ្បណ្រុ ះបណារ លបបចចកបេសកសិកម្មែល់ម្ស្តនរើជាំនាញ និងអនកពាក់រ័នធនឹងវសិ័យ
កសិកម្មផងដែរ។ ជាមួ្យោន បនះ ស្របបេសបវៀត្ណាម្ បានបធវើការនាាំបចញផលិត្ផលកសិកម្មោ៉ា ងបស្រចើន
សនធឹកសនាធ ប់បៅកាន់ស្របបេសបារា ាំងផងដែរ។ 

៤.២.២. ការផតលប់្បាក់កម្េ ី
បែើម្បើជស្រមុ្ញកិចចការង្ករផលិត្កសិផលនានា ស្របបេសបវៀត្ណាម្បានអនុវត្រនូវបោលនបោបាយ

ផរល់ស្របាក់កម្ចើសស្រមាប់កសិកម្មដែលមានអស្រតាការស្របាក់ទប ស្ររម្ទាំងមានការផរល់ស្របឹកាបដនាម្ចាំបពាះ
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ស្របជាជនបវៀត្ណាម្រូបណាដែលមានបាំណ្ងបបើកអាជើវកម្មកនុងវសិ័យបនះ ឧទ រណ៍្ អាជើវកម្មដកដចន
ែាំណាាំកសិផលជាបែើម្។ ការផរល់នូវស្របាក់កម្ចើដែលមានអស្រតាការស្របាក់ទប អាចបបងកើនឱ្កាសែល់
កសិករដែលអាចផលិត្បានកនុងត្ដម្ាបែើម្ទប និងមានលេធភាររស្រងើកការោាំែុះរបស់ខាួនបានកាន់ដត្ធាំ 
បដនាម្បេៀត្។ កនុងករណ្ើ មានបស្រោះហានិភ័យដែលប៉ាះពាល់ែល់ែាំណាាំ បោយស្ថរបស្រោះធម្មជាតិ្ ឬជម្ាឺ
ជាបែើម្ រោា ភិបាល និងធនាោរពាក់រ័នធបធវើការជាមួ្យោន កនុងការសស្រមួ្លកិចចការង្ករសងស្រត្ ប់ ឬផរល់
ស្របាក់កម្ចើបដនាម្ បែើម្បើឱ្យកសិករអាចមានលេធភារកនុងការស្ថរ រផលិត្កម្មរបស់ខាួនប ើងវញិបាន។ 

៤.២.៣. អភិវឌ្ឍការប្ាវប្ជាវណលើវិសយ័កសកិម្ម 
បែើម្បើជស្រមុ្ញកិចចការស្រស្ថវស្រជាវបនះ ស្របបេសបវៀត្ណាម្បានបធវើការោ៉ា ងជិត្សនិត្ជាមួ្យនឹង

ម្ជឈម្ណ្ឌ លស ការស្រស្ថវស្រជាវអភិវឌ្ឍកសិកម្មអនររជាតិ្ (International Agricultural Research 
Development Co-operation Centre (CIRAD)) វេិាស្ថា នស្រស្ថវស្រជាវបែើម្បើការអភិវឌ្ឍ (The 
Research for Development Institute (IRD)) ស្ររម្ទាំងអងគការនានាដែលបធវើការពាក់រ័នធនឹងការ
ស្រស្ថវស្រជាវបលើវសិ័យកសិកម្ម។ បៅកនុងស្របបេសបវៀត្ណាម្ ស្ថា ប័នស្រស្ថវស្រជាវបធវើការស ការោន បានលែ
ជាមួ្យនឹងស្ថា ប័នស្រស្ថវស្រជាវទាំងជាតិ្ និងអនររជាតិ្បផសងៗបេៀត្ បែើម្បើទញយកស្របបោជន៍បលើវសិ័យ
កសិកម្មឱ្យបានបស្រចើនបាំផុត្ែល់ស្របបេសរបសខ់ាួន ជារិបសសបលើបបចចកបេស វធិើស្ថស្តសរ និងចាំបណ្ះែឹង
ថមើៗបាំផុត្ ដែលបេើបនឹងស្រស្ថវស្រជាវរកបឃើញបៅបលើសកលបលាក។  

៤.២.៤. បណ្តុ ោះប ត លបណចេកណទសកសកិម្ម លិងអាជីវកម្ម 
បោយមានការស ការជាមួ្យស្របបេសបារា ាំង បវៀត្ណាម្បានបរៀបចាំឱ្យមានការបណ្រុ ះបណារ លរើ

វធិើស្ថស្តសរ ែាំបណាះស្រស្ថយ និងបបចចកវេិាថមើៗ កនុងវសិ័យកសិកម្ម ែល់ថ្នន ក់ែឹកនាាំ ឬបុគគលដែលបធវើការ
នឹងវសិ័យកសិកម្ម។ ស្ររម្ទាំងរើការបបងកើត្អាជើវកម្មកនុងវសិ័យបនះ កនុងបោលបាំណ្ងបបងកើត្ការង្ករ និង
បបងកើនេើផារទាំងកនុងស្រសុក និងបស្រៅស្រសុក។  បស្រៅរើបនះ ស្ថា ប័នដែលបធវើការកនុងវសិ័យកសិកម្ម ក៏មានការ
ស ការជាមួ្យសកលវេិាល័យនានា កនុងកិចចការង្ករស្រស្ថវស្រជាវ ក៏ែូចជាផរល់នូវឱ្កាសបនរការសិកា
បដនាម្បលើជាំនាញកសិកម្មបនះែល់បុគគលិក ឬបុគគលដែលសកម្មកនុងកិចចការង្ករអភិវឌ្ឍវសិ័យកសិកម្ម
បនះផងដែរ។  

៤.២.៥. យលពី់តប្ម្វូការ លិងផតលក់ារោបំ្ទដលទី់ផារកនងុប្សកុ 
បវៀត្ណាម្បធវើការសិការើត្ស្រមូ្វការបស្របើស្របាស់កនុងស្រសុកបានលម្ែិត្ ស្ររម្ទាំងកមាា ាំងរលកម្មដែល

អាចផលិត្បែើម្បើបាំបរញត្ស្រមូ្វការបនះផងដែរ។ បោយការយល់រើត្ស្រមូ្វការបស្របើស្របាស់ទាំងបនះ បវៀត្ណាម្
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បានបរៀបចាំយុេធស្ថស្តសរកនុងការបត់្ដបនឱ្យស្រសបនឹងត្ស្រមូ្វការេើផារ និងការបស្របើស្របាស់ទាំងបៅកនុងស្រសុក ក៏
ែូចជានាាំបចញផងដែរ។  

៤.២.៦. ណលើកតណម្កើងអាជីវកម្មន្កនចនផលតិផលកសកិម្ម 
បោយស្ថរដត្ផលិត្កម្មមានការបកើនប ើង ក៏ែូចជាត្ស្រមូ្វការបស្របើស្របាស់ផលិត្ផលដកដចនផងបនាះ 

បវៀត្ណាម្បានបតរ ត្ការយកចិត្រេុកោក់បលើអាជើវកម្មដកដចនផលិត្ផលកសិកម្ម កនុងន័យបបងកើននូវត្ដម្ា
បដនាម្បៅបលើផលិត្ផលដែលមានស្រស្ថប់។ ជាមួ្យោន បនះ បវៀត្ណាម្បានស ការជាម្ួយស្របបេស
បារាាំងកនុងកិចចការង្កររស្រងឹងគុណ្ភារផលិត្ផល និងការផរល់នូវវញិ្ហា បនបស្រត្សរង់ោបញ្ហជ ក់គុណ្ភារ 
បែើម្បើអាចនាាំបចញផលិត្ផលទាំងបនះបៅកាន់េើផារអនររជាតិ្បាន។ 

៤.២.៧. ណធវើលវាលុវាវតតល៍ណដើម្បលិីរលតភាព 
បែើម្បើអនុបលាម្បៅតាម្បោលការណ៍្អនររជាតិ្ បវៀត្ណាម្បានបបងកើនេាំនុកចិត្ររើស គម្ន៍អនររ

ជាតិ្កនុងការអភិវឌ្ឍវសិ័យកសិកម្មស្របកបបោយចិរភារ បោយបតរ ត្ការគិត្គូរអាំរើផលប៉ាះពាល់បលើសងគម្ 
បរសិ្ថា ន និងបសែាកិចចជាបែើម្។ បដនាម្បលើបនះ បវៀត្ណាម្បតរ ត្បលើការស្រស្ថវស្រជាវ កនុងន័យផរល់ជាអនុ
ស្ថសន៍ថមើៗស្របកបបោយស្របសិេធភារកនុងការអភិវឌ្ឍស្របរ័នធកសិសកម្មសស្រមាប់រយៈបរលយូរ។ ការបោះ
ស្រស្ថយបញ្ហា នានាែូចជា បញ្ហា ែើបាត់្បង់ជើរជាតិ្ ការបបងកើនផលិត្កម្ម ការស្រគប់ស្រគងធនធានេឹកសស្រមាប់
កសិកម្មជាបែើម្ស្រតូ្វ យកកតារ បរសិ្ថា នជាបោលការណ៍្។ ការបធវើដបបបនះ បធវើឱ្យបវៀត្ណាម្អាចនាាំបចញ
ផលិត្ផលកសិកម្មរបស់ខាួនបៅកាន់េើផារអនររជាតិ្កាន់ដត្បស្រចើន និងរស្រងើកេើផារបានកាន់ដត្ធាំបេៀត្។ 

៤.២.៨. ណតត តណលើការណធវើទំណលើបកម្មាថ ប័ល លិងណសវាកម្ម 
កសិកម្មតូ្ចៗជាលកខណ្ៈស្រគួស្ថរកនុងស្របបេសបវៀត្ណាម្ បានបែើរតួ្ោ៉ា ងសាំខាន់បៅកនុងការជស្រមុ្

ញនូវបោលនបោបាយជស្រមុ្ញការផលិត្ ប ើយបែើម្បើទញស្របបោជន៍ឱ្យបានបស្រចើនបាំផុត្រើកសិកម្ម
ស្របបភេបនះ បវៀត្ណាម្បានបរៀបចាំឱ្យមានម្ជឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍ និងផរល់បសវាកម្មនានាពាក់រ័នធនឹងកិចច
ការកសិកម្ម ែល់ស្របជារលរែាបៅតាម្មូ្លោា នតទ ល់ដត្ម្រង។ ម្ជឈម្ណ្ឌ លទាំងបនះ បានបបងកើត្នូវ
ស្របរ័នធបណារ ញស គម្ន៍ បោយផារភាជ ប់ជាមួ្យអនកផលិត្ ស្ថា ប័នឯកជន បែើម្បើជួយស្របជារលរែាកនុង
ការង្ករផលិត្កម្ម ក៏ែូចជាេើផារផងដែរ។  ការបបងកើត្ឱ្យមាននូវម្ជឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍតាម្ស គម្ន៍
ដបបបនះ ក៏បានចូលរមួ្បបងកើត្ការង្ករបៅតាម្េើជនបេផងដែរ។ 

៤.២.៩. ពប្ងឹងណហដ្ឋា រចនាសម្ព័លធជលបទ 
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រោា ភិបាលបវៀត្ណាម្បានចាំណាយថវកិារែាោ៉ា ងបស្រចើនបែើម្បើអភិវឌ្ឍនូវប ោា រចនាសម្ព័នធជនបេ 
ដែលមានភារចាាំបាច់កនុងការែឹកជញ្ជូ នផលិត្ផលកសិកម្ម ក៏ែូចជាការត្ភាជ ប់ស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរនានា
ឱ្យែល់េើតាាំងផលិត្ ឬឱ្យបានជិត្បាំផុត្ែល់េើតាាំងផលិត្ែាំណាាំកសិកម្ម។ ការស្ថងសង់បនះ ក៏បតរ ត្បលើ
ប ោា រចនាសម្ព័នធបែើម្បើកាត់្បនាយហានិភ័យបស្រោះធម្មជាតិ្នានា ដែលអាចប៉ាះពាល់ែល់ការោាំែុះផង
ដែរ។ 
  



54 

 

 

ជំពូក ៥៖ ណសចកតីសលនិដ្ឋា លលិងអលុាសល៍ 

៥.១. ទសចក្តតសៃនោិឋ ៃ 
បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន ស្របបេសកម្ពុជាមានសកាក នុរលខពស់បលើែាំណាាំកសិកម្ម មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្បដនា

បនាះបេ បោយស្ថរដត្សណាា នែើ និងលកខខណ្ឌ សម្ស្របកបមួ្យចាំនួនដនអាកាសធាតុ្ផងដែរ។ បទះបើជា
កម្ពុជាមានលកខខណ្ឌ សម្ស្របកបសស្រមាប់ែាំណាាំកសិកម្ម ឬបដនាករើ ក៏កម្ពុជាបៅដត្រុាំទន់អាចទញយក
ស្របបោជន៍ឱ្យបានជាអតិ្បរមារើភារអាំបណាយផលទាំងបនះបេ។ កតារ ទាំងបនះអាចបោយស្ថរដត្បសែា
កិចចជាតិ្បៅមានកស្រមិ្ត្ទប រាជរោា ភិបាលខវះថវកិាកនុងការវនិិបោគបលើស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរ អាចម្ករើ
ធនធានម្នុសសបលើវសិ័យទាំងបនះបៅមានកស្រមិ្ត្ជាបែើម្។ 

តាម្រយៈលេធផលដនការស្រស្ថវស្រជាវ បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន បញ្ហា ស្របឈម្ចម្បងជាងបគបៅកនុងេើ
ផារបដនាកម្ពុជាគឺត្ដម្ាបែើម្ផលិត្កម្មខពស់ ជារិបសសបបើបធៀបនឹងផលិត្កម្មបដនារើស្របបេសជិត្ខាង។ 
បស្រៅរើបនះ បញ្ហា កងវះេើផារសស្រមាប់បដនាកនុងស្រសុកសឹងដត្កាា យបៅជាជាំងឺរុា ាំដរ ៉ារាបាលមិ្នង្កយជាបៅ
ប ើយ។ លេធផលដនការស្រស្ថវស្រជាវក៏បានបង្កា ញថ្ន មានកតារ បស្រចើនែូចជា កងវះស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរ ស្រោប់
រូជ ជើរ បបចចកបេស និងកតារ អាកាសធាតុ្ជាបែើម្បានរមួ្ចាំដណ្កបធវើឱ្យដថាបែើម្ផលិត្កម្មរបស់ស្របជា
កសិករបកើនប ើងខពស់។ បយើងអាចសននិោា នបានថ្ន ការចូលរមួ្កាត់្បនាយដថាបែើម្ផលិត្កម្ម គឺជាការ
បបងកើននូវឱ្កាសកនុងការស្របកួត្ស្របដជងសស្រមាប់បដនាកនុងស្រសុក ជាមួ្យនឹងបដនានាាំចូលរើបរបេស។ បស្រៅរើ
ការចូលរមួ្កនុងការកាត់្បនាយដថាបែើម្កនុងការផលិត្ ការរស្រងឹងេើផារសស្រមាប់បដនាផលិត្កនុងស្រសុកជាយុេធ
ចាាំបាច់ខានរុាំបានែូចោន បែើម្បើបលើកកម្ពស់ការោាំែុះបដនារបស់ស្របជាកសិករ។ 

បោយដ ក ចាំបពាះចរនរេើផារវញិ បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន លាំ ូរដនបដនាចូលម្កកនុងេើផារមាន
បស្រចើនែាំណាក់កាល ដែលកតារ មួ្យបនះក៏បានចូលរមួ្ផងដែរកនុងការកាំណ្ត់្ត្ដម្ាបដនាបលើេើផារ។ ចរនរដន
ការផគត់្ផគង់មានបស្រចើនែាំណាក់កាល ការស្របមូ្លេិញបដនារើកសិករបធវើប ើងកនុងស្រេង់ស្រទយតូ្ចៗ បស្រចើន
កដនាង ការែឹកជញ្ជូ ន និងរកាេុកបោយខវះបបចចកបេស សុេធដត្ជាកតារ ដែលបធវើឱ្យបដនាធាា ក់គុណ្ភារ 
និងមានត្ដម្ាខពស់ផងដែរ។ បដនាម្រើបលើបនះ កងវះនូវចាំបណ្ះែឹង និងបបចចកបេសកនុងការដកដចនបដនាឱ្យបៅ
ជាផលិត្ផលសបស្រម្ចបផសងៗបែើម្បើបាំបរញត្ស្រមូ្វការេើផារ គឺជាបញ្ហា បចាេមួ្យរបស់កម្ពុជាផងដែរ។ 

ជំពូក៥ 
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តាម្រយៈការសិកា និងវភិាគបៅបលើបេរិបស្ថធន៍ និងយនរការរបស់ស្របបេសជិត្ខាងកនុងការ
បលើកសទួយវសិ័យកសិកម្មកនុងស្រសុក បយើងអាចបធវើការសននិោា នបានថ្ន ភារបជាគជ័យដនវសិយ័កសិកម្ម
ទម្ទរឱ្យមានការវនិិបោគបស្រចើនបាំផុត្រើសាំណាក់រោា ភិបាល ម្ស្តនរើជាំនាញ អនកស្រស្ថវស្រជាវ ក៏ែូចជាស្ថា ប័
ន រិញ្ាវត្ាុនានាផងដែរ។ ប ោា រចនាសម្ព័នធវនិិបោគ និងធារាស្ថស្តសរជាចាំណុ្ចគនាឹះកនុងការកាត់្បនាយ
នូវត្ដម្ាផលិត្កម្ម និងបបងកើនេិននផល។ បស្រៅរើបនះ បយើងក៏សបងកត្បឃើញថ្ន ការស្រស្ថវស្រជាវបែើម្បើបបងកើត្រូជ 
ជើរ និងថ្នន ាំដែលបស្របើស្របាស់កនុងវសិ័យកសិកម្ម មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្ជួយកាត់្បនាយនូវដថាបែើម្ផលិត្កម្មប៉ាុបណាណ ះបេ 
ប៉ាុដនរដថម្ទាំងអាចជួយឱ្យែាំណាាំអាចធន់បាននឹងជាំងឺ អាកាសធាតុ្តាម្ត្ាំបន់នានាកនុងស្របបេសរបស់រួក
បគផងដែរ។  រិញ្ាវត្ាុគឺជា ែ្ឹងខនងសាំខាន់បាំផុត្មួ្យបេៀត្បែើម្បើជួយកសិករអនកផលិត្ អាចបធវើការរស្រងើក
ផលិត្កម្មរបស់ខាួន ឬដស្របកាា យការផលិត្តាម្ដបបស្រគួស្ថរ ម្កដបបពាណិ្ជជកម្ម ដស្របកាា យរើការផលិត្
តាម្ដបបយថ្នផល ម្កផលិត្បោយបស្របើបបចចកវេិាេាំបនើបជាបែើម្។ បដនាម្រើបលើបនះ ការស ការោន លែ
រើស្រគប់ភាគើពាក់រ័នធែូចជាស្ថា ប័នចាំណុ្ះរោា ភិបាល ស្ថកលវេិាល័យ ស្ថា ប័នស្រស្ថវស្រជាវ អងគការបស្រៅរោា
ភិបាលដែលបធវើការពាក់រ័នធនឹងវសិ័យកសិកម្ម ម្ស្តនរើបបចចកបេស និងកសិករគឺជាកតារ ចាាំបាច់បាំផុត្បែើម្បើ
ឈានបៅរកភារបជាគជ័យកនុងវសិ័យបនះ។ 

ជាមួ្យនឹងការរិនិត្យបៅបលើស្ថា នភារជាក់ដសរងកនុងស្របបេស ក៏ែូចជាសិកាបៅបលើបេរិបស្ថធន៍
ដនស្របបេសទាំងរើរបនះ ស្រកុម្ការង្ករគបស្រមាងយល់ថ្ន មានចាំណុ្ចជាបស្រចើនដែលកម្ពុជាគួរសិកា ឬអាច
អនុវត្រតាម្បែើម្បើជស្រមុ្ញនូវការោាំែុះបដនា ក៏ែូចជាផលិត្ផលកសិកម្មែដេបេៀត្ផងដែរ។ ខាងបស្រកាម្
បនះ ជាគាំនិត្យុេធស្ថស្តសរមួ្យចាំនួន ដែលស្រកុម្ការង្ករគបស្រមាងបដនាកម្ពុជាបានបរៀបចាំ បែើម្បើជាស្រជុងមួ្យ
ដនយុេធស្ថស្តសរបោលនបោបាយកនុងការោាំែុះបដនា ក៏ែូចជាបោះស្រស្ថយបញ្ហា េើផារបដនា ឬែាំណាាំ
កសិកម្មបផសងបេៀត្ផងដែរ។ 

៥.២. អៃាុសៃស៍ស្រាបក់ម្ពុា 
តាម្រយៈការសិកា វភិាគរើស្ថា នភារជាក់ដសរងដនផលិត្កម្មបដនា ចរនរេើផារ បញ្ហា ស្របឈម្នានា 

ស្ររម្ទាំងបេរិបស្ថធន៍ បោលនបោបាយ និងយុេធស្ថស្តសររបស់ស្របបេសជិត្ខាងទាំងរើរខាងបលើ ស្រកុម្
ការង្ករគបស្រមាងបដនាយល់បឃើញថ្ន មានចាំណុ្ចមួ្យចាំនួនដែលកម្ពុជាអាចបរៀនសូស្រត្ និងអនុវត្រតាម្
ស្របបេសជិត្ខាងបយើង បែើម្បើជស្រមុ្ញការោាំែុះបដនា ក៏ែូចជារស្រងឹងេើផារសស្រមាប់ស្របជាកសិករបយើង។ 
បែើម្បើជាធាតុ្ចូលបោលនបោបាយ ឬយុេធស្ថស្តសរកនុងវសិ័យកសិកម្ម ក៏ែូចជាបដនាកនុងស្រសុក បយើងបាន
បរៀបចាំនូវយុេធស្ថស្តសរមួ្យចាំនួនែូចខាងបស្រកាម្៖  
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៥.២.១. យទុធាស្រសតជប្ម្ញុផលតិកម្មបន្លែ 

ក) ចំណ ោះរដ្ឋា ភិបាល 
o សកិាពីតប្ម្វូការជាក់ន្សតង 

បោយរិនិត្យបៅបលើបេរិបស្ថធន៍របស់ស្របបេសដថ ែូចដែលបានបរៀបរាប់ខាងបលើ ត្ស្រម្ូវការជាក់
ដសរងគឺជាកតារ ចម្បងជាងបគបាំផុត្ដែលបយើងចាាំបាច់ស្រតូ្វសិកាដសវងយល់ឱ្យបានចាស់ មុ្ននឹងបធវើការ
ោាំែុះ។ ជាមួ្យនឹងចាំណុ្ចបនះ រាជរោា ភិបាល តាម្រយៈម្ស្តនរើជាំនាញពាក់រ័នធ ទាំងថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់
បស្រកាម្ជាតិ្ គួរបធវើការសិកាឱ្យបានសុើជបស្រៅបៅបលើត្ស្រមូ្វការជាក់ដសរង បៅតាម្ស្របបភេបដនា និងតាម្រែូវ
កាលជាបែើម្។  ចាំបពាះកិចចការទាំងបនះ ដែគូរពាក់រ័នធនានា រមួ្ទាំងម្ស្តនរើបបចចកបេស ស្ររម្ទាំងស្របជា
កសិករស្រតូ្វស ការោន  ដចករ ាំដលករ័ត៌្មានែល់ោន បៅវញិបៅម្ក និងជារិបសសចូលរមួ្បរៀបចាំដផនការ
ដនការោាំែុះជាម្ួយោន ។ រ័ត៌្មានចាស់លាស់រើត្ស្រមូ្វការជាក់ដសរងរបស់បដនា អាចបធវើឱ្យបយើងបរៀបចាំ
ដផនការោាំែុះ សស្រមាបប់ាំបរញត្ស្រមូ្វការេើផារបានកាន់ដត្មានស្របសិេធភារ។  

o ពប្ងឹងការណប្បើប្បាសប់ណចេកវទិោ 

ែូចដែលបានបរៀបរាប់ខាងបលើ ការោាំែុះបដនាកនុងបរាងផរល់នូវអត្ាស្របបោជន៍បស្រចើនជាងការោាំែុះ
បៅតាម្េើវាលោម នការការពារ។ បែើម្បើជស្រមុ្ញសង្កវ ក់ផលិត្កម្មស្របកបបោយស្របសិេធភារទាំងបរមិាណ្ 
និងគុណ្ភារ រាជរោា ភិបាល ស្រតូ្វជស្រមុ្ញនូវការបស្របើស្របាស់បបចចកវេិាសស្រមាប់បបស្រម្ើវសិ័យោាំែុះបដនាឱ្យ
កាន់ដត្េូលាំេូលាយ។ ជាមួ្យនឹងកិចចការបនះ រាជរោា ភិបាលអាចបរៀបចាំជាគបស្រមាងអភិវឌ្ឍនានាបោយ
បតរ ត្បលើការោាំែុះបដនា បោយបស្របើស្របាស់បបចចកវេិាដែលសម្ស្រសបបៅនឹងស្ថា នភារជាក់ដសរងរបស់
ស្របជាកសិករ។ ការជស្រមុ្ញឱ្យមានការបណ្រុ ះបណារ លការបស្របើស្របាស់បបចចកវេិា និងការវភិាគទននានា 
(សម្បទនជាថវកិា ឬផរល់នូវបរកិាខ របបចចកវេិា) ែល់ស្របជាកសិករបែើម្បើចាប់យក និងអនុវត្រកនុងកិចច
ការង្ករោាំែុះបដនា។ 

o ណរៀបចំប្បព័លធធារាាស្រសត 

ែូចដែលបានបរៀបរាប់ខាងបលើ ស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរគឺជាអាយុជើវតិ្សស្រមាប់ការង្ករកសិកម្មស្រគប់
ស្របបភេ។ ការបបងកើត្ឱ្យមានស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរែល់ត្ាំបន់ោាំែុះបដនា នឹងចូលរមួ្កាត់្បនាយដថាបែើម្
ផលិត្កម្មបានមួ្យចាំដណ្កធាំ។ ែូចដែលបានបញ្ហជ ក់កនុង ចាំណុ្ច២.២.២. ខាងបលើ ស្របជាកសិករស្រតូ្វ
ចាំណាយស្របមាណ្៣០% ដនដថាបែើម្សរុបសស្រមាប់េឹកបស្រស្ថចស្រសរបដនារបស់រួកោត់្។ បស្រៅរើការ
អភិវឌ្ឍ និងជួលជុលប ើងវញិនូវស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរបោល រាជរោា ភិបាលស្រតូ្វបរៀបចាំស្របរ័នធេឹកដែលអាច
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បញ្ជូ នបៅផគត់្ផគង់ែល់ ឬដកបរៗត្ាំបន់ោាំែុះបដនា បែើម្បើកាត់្បនាយការចាំណាយកនុងការបូម្េឹកឆ្ា យៗ
បែើម្បើបស្រស្ថចស្រសរែាំណាាំ។  

o ផតលឥ់ណ្ទាលដលក់សកិរ 

បែើម្បើជាការចូលរមួ្ជួយស្របជាកសិករដែលខវះខាត្ថវកិាបែើម្បើរស្រងើកការោាំែុះបដនា ឬេេួលយក
នូវបបចចកវេិាថមើៗ រាជរោា ភិបាលតាម្រយៈធនាោរអភិវឌ្ឍជនបេ ឬស្ថា ប័ន រិញ្ាវត្ាុដែគូទាំងឡាយ គួរ
រិចារណាផរល់នូវឥណ្ទនកសិកម្ម កនុងអស្រតាការស្របាក់ទបជាងមុ្ន។ បស្រៅរើការផរល់នូវឥណ្ទនដែល
មានអស្រតាការស្របាសទ់បជាងមុ្ន រាជរោា ភិបាល ធនាោរ ឬស្ថា ប័ន រិញ្ាវត្ាុដែ គួរបរៀបចាំឱ្យមានយនរ
ការនានាបែើម្បើជួយស្ថរ រលេធភារផលិត្កម្មរបស់ស្របជាកសិករប ើងវញិ កនុងករណ្ើ មានហានិភ័យណា
មួ្យបកើត្ប ើងជាយថ្នប តុ្។ ឧទ រណ៍្ កនុងករណ្ើ ស្របជារលរែាជួបស្របេះនឹងបស្រោះេឹកជាំនន់ បដនា
លិចលង់ ឬមានជម្ាឺជាបែើម្ បយើងគួរមានយនរការនានាែូចជា ផរល់ជាថវកិាបដនាម្ែល់ស្របជាកសិករ
បែើម្បើបធវើការោាំែុះប ើងវញិ ជួយរនាបរលការសងស្របាក់ស្រត្ ប់ជាបែើម្។ ការផរល់នូវឥណ្ទនកសិកម្ម
ដែលមានអស្រតាការស្របាក់ទប មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្ជួយស្របជាកសិករឱ្យមានលេធភារកនុងការរស្រងើកការោាំែុះ 
បបងកើនេិននផលតាម្រយៈការបស្របើស្របាស់បបចចកវេិាប៉ាុបណាណ ះបេ ប៉ាុដនរក៏បានចូលរមួ្កនុងការកាត់្បនាយដថា
បែើម្ផលិត្កម្មផងដែរ។   

o ប្ាវប្ជាវ ពិណាធល៍ លងិផលតិប្ោប់ពូជបន្លែ 

រាជរោា ភិបាលគួរវនិិបោគ និងជស្រមុ្ញកិចចការង្ករស្រស្ថវស្រជាវបលើវសិ័យកសិកម្មឱ្យបានសកម្មជាង
បនះ ជារិបសសការង្ករស្រស្ថវស្រជាវបលើរូជបដនា និងរូជែាំណាាំកសិកម្មបផសងបេៀត្ដែលអាចធន់នឹង
អាកាសធាតុ្កនុងស្របបេសកម្ពុជា។ បស្រៅរើការស្រស្ថវស្រជាវ និងបបងកើត្ស្រោប់រូជបដនា រាជរោា ភិបាលក៏គួរបតរ ត្
ផងដែរបលើការស្រស្ថវស្រជាវអាំរើថ្នន ាំសមាា ប់សត្វលែតិ្ ថ្នន ាំការពារជម្ាឺែាំណាាំ និងស្របបភេជើរនានាដែលបស្របើស្របាស់
កនុងការោាំែុះបដនា បោយបតរ ត្បលើកតារ បរសិ្ថា នផងដែរ។   

o កំណ្ត់តំបល់សកាត លពុលតាម្ប្បណភទដំ  ំ

បែើម្បើធានាបាននូវសាិរភារកនុងការផគត់្ផគង់ត្ស្រមូ្វការបដនាកនុងេើផារ រោា ភិបាលគួរមានយុេធស្ថស្តសរ
កនុងការកាំណ្ត់្ត្ាំបន់សការ នុរលបៅតាម្ស្របបភេបដនា។ ជាក់ដសរង បោយស្ថរកតារ ែើ និងអាកាសធាតុ្
ដែលមានការដស្របស្របួលខុសៗោន បៅតាម្ត្ាំបន់ តាម្បខត្រ បធវើឱ្យបដនាស្របបភេខាះដែលោាំែុះកនុងត្ាំបន់ដែល
មានសការ នុរលផរល់េិននផលស្របបសើរជាង មានគុណ្ភារលែជាង ការោាំែុះបៅត្ាំបន់បផសងបេៀត្ដែលរុាំ
សូវមានសការ នុរល។  តាម្ការស្រស្ថវស្រជាវ បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន បខត្រម្ណ្ឌ លគិរ ើ មានសក្ានុរលខពស់
បលើបដនាស្របបភេែូចជា ដសពបក្ាប ការ ៉ាុត្ ែាំ ូងបារា ាំង ដសពបូកបោ និងតក ខាត់្ណាជាបែើម្ បោយដ កបៅ



58 

 

បខត្រតាដកវ កាំរង់សពឺ កាំរង់ឆ្ន ាំង មានសការ នុរលខពស់កនុងការោាំបដនាយកសាឹក ែូចជាដសពខាត់្ណា ស្ថ
ឡាែ ស្រត្កួនជាបែើម្។ ចាំដណ្កបខត្រដស្ររដវង ដប៉ាលិន បាត់្ែាំបង មានសការ នុរលដផនកបដនាររួកបស្រគឿង
បេស ែូចជា រ ាំបែង របម្ៀត្ ខាជ យ ។ល។ ែូចបនះ ការកាំណ្ត់្ត្ាំបន់សការ នុរលបៅតាម្ស្របបភេបដនា មិ្ន
ស្រតឹ្ម្ដត្ជួយរកាបសារភារដនការផគត់្ផគង់ប៉ាុបណាណ ះបេ ប៉ាុដនរដថម្ទាំងអាចបបងកើនត្ដម្ាបដនាម្បៅបលើបដនា 
បោយស្ថរដត្គុណ្ភារបដនាស្របបសើរជាងផងដែរ។ 

o ពប្ងឹងសហគម្ល៍ដ្ឋបំន្លែ 

ែូចដែលបានបង្កា ញកនុង ចាំណុ្ច២.១. ខាងបលើ ការោាំែុះបដនាកនុងស្របបេសកម្ពុជាមានលកខណ្ៈ
ជាស្រគួស្ថរ និងសាិត្បៅរាយបា៉ា យ មិ្នសាិត្បៅផរុ ាំោន  ឬការោាំែុះតាម្ដបបជាស គម្ន៍ជាបែើម្។ េមាា ប់ដន
ការោាំែុះស្របបភេបនះ មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្រុាំអាចធានាបាននូវសាិរភារដនការផគត់្ផគង់ប៉ាុបណាណ ះបេ ដថម្ទាំងរិបាក
កនុងការេេួលបាននូវកញ្ច ប់ថវកិាបែើម្បើរស្រងើកការោាំែុះ ឬេេួលបានការបណ្រុ ះបណារ លបបចចកបេសោាំ
ែុះជាបែើម្។ បែើម្បើធានាបាននូវនិរនររភារដនផលិត្កម្មបដនា ក៏ែូចជាការផគត់្ផគង់ រោា ភិបាលស្រតូ្វជស្រមុ្ញ
និងោាំស្រេតាម្ស្រគប់រូបភារ នូវការចងជាស គម្អនកោាំបដនាបៅតាម្ស្រសុក បខត្រ ឬត្ាំបន់ដែលមានសការ
នុរលការោាំែុះបដនា។  ការចងស្រកងជាស គម្ន៍ អាចផរល់នូវអត្ាស្របបោជន៍ជាបស្រចើនែូចជា៖ 

• អាចធានាបាននូវផលិត្កម្ម និងការផគត់្ផគង់បដនាបៅបលើេើផារ 
• ង្កយស្រសួលកនុងការស្រគប់ស្រគងផលិត្កម្ម ជារិបសសបលើការោាំែុះបដនាស្របបភេែូចោន  ដែលអាចបធវើ
ឱ្យមានការបជារជន់ និងត្ដម្ាបថ្នក 

• ង្កយស្រសួលកនុងការបាំពាក់បាំប៉ានបបចចកបេស ឬបបចចកវេិាកសិកម្មនានា 
• ង្កយស្រសួលកនុងការេេួលបាននូវថវកិាកម្ចើ ឬថវកិាឧបត្ាម្ានានា ជារិបសសសមាជិកដែលខវះ
លកខខណ្ឌ បែើម្បើេេួលបានស្របាក់កម្ចើរើធនាោរ 

• អាចបបងកើនថវកិាស គម្ន៍តាម្រយៈការបបងកើត្ជាមូ្លនិធើសនសាំសស្រមាប់ជួយោន  
• ង្កយស្រសួលកនុងការបរៀបចាំស្របរ័នធធារាស្ថស្តសរនិងការបស្រស្ថចស្រសរ 

o ពប្ងឹងការបណ្តុ ោះប ត ល 

រាជរោា ភិបាលស្រតូ្វមានស្រគូបបង្កគ លកសិកម្ម ឬម្ស្តនរើដែលមានជាំនាញខាងបសែាកិចចកសិកម្ម បែើម្បើ
បធវើការបណ្រុ ះបណារ លស្របជាកសិករបោយបតរ ត្បលើចាំណុ្ចយុេធស្ថស្តសរមួ្យចាំនួនែូចខាងបស្រកាម្៖  

• បណ្រុ ះបណារ លបបចចកបេស ការបស្របើស្របាស់ស្ថរធាតុ្គើម្ើ និងការបរៀបចាំដផនការោាំែុះជាបែើម្ 
• បណ្រុ ះបណារ លជាំនាញេើផារ និងស ស្រគិនភារជា បែើម្បើឱ្យស្របជារលរែាអាចរកេើផារសស្រមាប់
ផលិត្ផលរបស់ខាួន ឬអាចបបងកើត្ជាអាជើវកម្មបដនាម្បលើវសិ័យកសិកម្ម 
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• បណ្រុ ះបណារ លជាំនាញដកដចនបដនា បែើម្បើបជៀសវាងនូវការបបាះបង់បចាលនូវបដនាដែលផលិត្
បលើសត្ស្រមូ្វការេើផារ 

ខ) យទុធាស្រសតសប្មាប់ប្បជាកសកិរ 
o ណរៀបចំន្ផលការម្ុលលឹងដ្ឋដំុោះ 

បយើងែឹងប ើយថ្ន កតារ មួ្យចាំនួនដែលបធវើឱ្យប៉ាះពាល់ែល់េើផារបដនាបៅកនុងស្របបេសកម្ពុជា គឺ
ការផលិត្កនុងបរមិាណ្បលើសកាំណ្ត់្។ ជាក់ដសរង ស្របជារលរែាកម្ពុជាចូលចិត្រោាំអវើតាម្ោន  បោយត្ាំបន់
ណាមានេើផារស្របបភេបដនាណាមួ្យ រួកបគដត្ងនាាំោន ោាំស្របបភេបដនាបនាះ លុះែល់បរលស្របមូ្លផល 
បរមិាណ្បដនាដត្ងដត្បជារជន់បៅបលើេើផារ។  បូកផសាំជាមួ្យនឹងផលិត្ផលបដនាស្របបភេែូចោន នាាំចូលរើ
បរបេសបេៀត្ កនុងត្ដម្ាបថ្នកជាងបេៀត្ ជាបរ ើយៗបយើងបឃើញថ្ន បដនាកម្ពុជាដត្ងជួបស្របេះនឹងបញ្ហា ធាា ក់
ដថា ឬោម នេើផារដថម្បេៀត្។ ម្ស្តនរើបបចចកបេស និងស្របជាកសិករស្រតូ្វបធវើការជាមួ្យោន កនុងការសិការើត្ស្រមូ្វ
ការជាក់ដសរង និងបរៀបចាំដផនការកនុងការផលិត្ បែើម្បើធានានូវការផគត់្ផគង់តាម្ត្ស្រមូ្វេើផារ។ 

o បណងកើលតនម្ែណលើផលតិផល 

បយើងសបងកត្បឃើញថ្ន ត្ដម្ាបដនាបៅបលើេើផារកម្ពុជាមានការដស្របស្របួលបៅតាម្កតារ ែូចជា រូបរាង
ខាងបស្រៅ ការបវចខចប់ ស្របបភេបដនា (ផទុកស្ថរធាតុ្គើម្ើបស្រចើន សុវត្ាិភារ ឬបសរ ើរាងគ) ជាបែើម្។ បែើម្បើបបងកើន
នូវឱ្កាសេើផារ ក៏ែូចជាត្ដម្ា ស្របជាកសិករអាចដកដស្របេមាា ប់ដនការោាំែុះរបស់ខាួនបោយបតរ ត្បលើ៖  

• ការោាំែុះបោយបស្របើបរាង តាម្ដបបបសរ ើរាងគ ឬបតរ ត្បលើសុវត្ាិភារចាំណ្ើ អាហារជាបោល 
• បវចខចប់បដនាឱ្យបានសម្រម្យបែើម្បើកុាំឱ្យប៉ាះពាល់ែល់គុណ្ភារបដនាកនុងបរលរកាេុក ឬែឹក
ជញ្ជូ នជាបែើម្ 

• ការដកដចនបដនាបៅជាផលិត្ផលសបស្រម្ចនានា ក៏ជាយនរការមួ្យកនុងការបបងកើនត្ដម្ាបដនាម្
បៅបលើបដនាដែលជិត្ខូចគុណ្ភារផងដែរ។ 

៥.២.២. យទុធាស្រសតពប្ងឹងលិងពប្ងីកទីផារបន្លែ 
បញ្ហា ស្របឈម្សាំខាន់ជាងបគ ដែលបធវើឱ្យប៉ាះពាល់ែល់ការោាំែុះរបស់ស្របជារលរែាគឺបញ្ហា េើផារ 

ដែលជាេូបៅ ត្ដម្ាបដនានាាំចូលទបជាងត្ដម្ាបដនាផលិត្កនុងស្រសុក។ បែើម្បើបោះស្រស្ថយចាំណុ្ចមួ្យបនះ 
ស្រកុម្ការង្ករគបស្រមាងស្រស្ថវស្រជាវបយើង សូម្ផរលនូ់វអនុស្ថសន៍សស្រមាប់ធាតុ្ចូលបោលនបោបាយែូចខាង
បស្រកាម្៖  
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o បណងកើតរបាងំបណចេកណទស 

របាាំងបបចចកបេស ឬស្រត្ូវអាចបៅោ៉ា ងស្ថម្ញ្ាថ្ន “របាាំងគុណ្ភារ” គឺជាយនរការមួ្យដែល
ស្របបេសជាបស្រចើនបានោក់បចញបែើម្បើការពារផលស្របបោជន៍ស្របជារលរែារបស់បគ។ បោលបៅដនការោក់
បចញនូវរបាាំងបបចចកបេសបនះ មិ្នស្រតឹ្ម្ដត្ជួយការពារផលស្របបោជន៍ស្របជារលរែាប៉ាុបណាណ ះបេ ដត្ជាយនរ
ការមួ្យកនុងការរស្រងឹងវសិ័យសុខភារស្ថធារណ្ៈផងដែរ។ ចាំបពាះេើផារបដនាកនុងស្របបេសកម្ពុជា ការ
ោក់របាាំងបបចចកបេសអាចនាាំម្កនូវអត្ាស្របបោជន៍មួ្យចាំនួនែូចខាងបស្រកាម្៖ 

• េប់ស្ថក ត់្លាំ ូរបដនាបោយបសរ ើ ោម នការស្រតួ្ត្រិនិត្យដែលបធវើឱ្យប៉ាះពាល់ែល់ផលស្របបោជន៍
ស្របជាកសិករមាច ស់ស្រសុក ជារិបសសកនុងអាំ ុងបរលការស្របមូ្លផលបោយគាំ ុគ 

• េប់ស្ថក ត់្ការនាាំចូលបដនាដែលោម នគុណ្ភារ មានស្ថរធាតុ្គើម្ើប៉ាះពាល់ែល់សុខភារ 
• កាត់្បនាយការចាំណាយបលើវសិ័យសុខាភិបាលចាំបពាះជម្ាឺទាំងឡាយណាដែលបណារ លម្
ករើការេេួលទនបដនាសម្បូរបោយស្ថរធាតុ្គើម្ើ 

ជាមួ្យនឹងអត្ាស្របបោជន៍ទាំងបនះ រាជរោា ភិបាល ឬអាជ្ាធរពាក់រ័នធគួររិចារណាការោក់របាាំង
បបចចកបេស បោយមានការស្រតួ្ត្រិនិត្យស្រតឹ្ម្ស្រតូ្វ មឺុ្ងមា៉ា ត់្ បែើម្បើជាស្របបោជនែ៍ល់ស្របជាកសកិរ ក៏ែូចជា
បសែាកិចចជាតិ្ទាំងមូ្លផងដែរ។ 

o បណងកើត លិងពប្ងីកទីផារ 

ជាក់ដសរងរាជរោា ភិបាល បានបបងកើត្នូវផារកសិផលចុងសបារ  ៍បៅតាម្បខត្រជាបស្រចើនរចួម្ក
ប ើយតាម្រយៈគបស្រមាង AIMS ដែលមានការស ការោន រវាងស្រកសួងពាណិ្ជជកម្ម និងដែគូអភិវឌ្ឍនានា
ផងដែរ។ ជាក់ដសរង ផារកសិផលចុងសបារ  ៍បនះ រិត្ជាបានចូលរមួ្កនុងការរកេើផារបានមួ្យចាំដណ្ក
ែល់ស្របជាកសិករោាំែុះបដនានានា ក៏ែូចជាផលិត្ផលកសិកម្មបផសងបេៀត្។ បដនាម្រើបលើេើផារ
ផលិត្ផលកសិកម្មចុងសបារ  ៍ដែលមានស្រស្ថប់ ស្រកុម្ការង្ករបយើង ក៏មានគាំនិត្ជាយុេធស្ថស្តសរបែើម្បើ
រស្រងើក និងរស្រងឹងេើផារជូនស្របជាកសិករបដនាម្បេៀត្ែូចខាងបស្រកាម្៖  

• ស្រតូ្វបបងកើត្េើផារផលិត្ផលកសិកម្មឱ្យបានេូលាយ ជារិបសសរស្រងឹងយនរការមានស្រស្ថប់
បលើផារកសិផលចុងសបារ  ៍ បោយរស្រងើកឱ្យបានស្រគប់បខត្រស្រកុង។ 

• បបាះេុនបរៀបចាំកដនាងសរុកបៅផារផលិត្ផលកសិកម្ម បែើម្បើរកាគុណ្ភារផលិត្ផលជូន
ស្របជារលរែាបាន កាន់ដត្ស្របបសើរ។  

• បស្រៅរើេើផារកនុងស្រសុក រោា ភិបាលស្រតូ្វដសវងរកេើផារខាងបស្រៅសស្រមាប់ផលិត្ផលកសិកម្ម 
ក៏ែូចជាផលិត្ផលកសិកម្មដកដចនសស្រមាប់កសកិរ។ 
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o ជប្ម្ញុការផគតផ់គង់តប្ម្វូការម្ូលដ្ឋា ល 

ការផគត់្ផគង់បដនាកនុងមូ្លោា នរបស់ខាួន (ភូមិ្ → ឃុាំ → ស្រសុក → បខត្រ → រាជធានើ) អាចកាត្់
បនាយបានបស្រចើននូវត្ដម្ាចាំបពាះអនកបស្របើស្របាស់ចុងបស្រកាយ និងអាចបបងកើនត្ដម្ាសស្រមាប់អនកផលិត្ផងដែរ 
បោយស្ថរដត្មានការកាត់្បនាយបស្រចើនកនុងចាំណាយបលើការែឹកជញ្ជូ ន និងការខូចគុណ្ភារបដនាជាបែើ
ម្។ ម្ា៉ាងបេៀត្ ការបធវើដបបបនះ ជាការបលើកេឹកចិត្រអនកផលិត្កនុងមូ្លោា នរបស់ខាួន និងជស្រមុ្ញនូវការ
បបងកើត្ការង្ករ និងមុ្ខរបសរបដនាម្បេៀត្បៅតាម្មូ្លោា នផងដែរ។ ចាំណុ្ចសាំខាន់ដនការផគត់្ផគង់តាម្
មូ្លោា នបនះ គឺ “ផលិត្បៅេើណា លកប់ៅេើបនាះ”។ មានន័យថ្ន ស្របជាកសិករស្រតូ្វយកផលតិ្ផលបដនា
ដែលខាួនផលិត្បាន យកបៅលក់បៅតាម្េើផារកនុងភូមិ្ រចួរស្រងើកម្កឃុាំ ស្រសុក បខត្រ និងបនរម្ករាជធានើ 
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បៅសល់ អាចលក់បនរបៅតាម្ែាំណាក់កាលខាងបលើ។ ជាការរិត្ យនរការបនះចាាំបាច់ស្រតូ្វមានការចូល
រមួ្រើស្ថា ប័នពាក់រ័នធនានាផងដែរ បែើម្បើជស្រមុ្ញ និងសស្រមួ្លកិចចការខាងបលើ។  
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