
* ផ្អែកលើសន្និសីទចក្ខុវិស័យបែទែសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ៈ

ភាពជាដែគូរវាងវិទែយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“យើងនឹងបន្តពង្រឹងនូវវឌ្រឍនភាពដ្រលយើងសម្រចបានក្នុងការស្តារ និងកសងផ្លូវ ស្ពាន ផ្លូវដ្រក កំពង់ផ្រ និងប្រព័ន្ធ
ធារាសស្ត្រនានា ដោយផ្តាតអាទិភាពទៅលើការធានាឲ្រយបាននូវការផលិតថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងការ
គោរពនូវស្តង់ដារបរិស្ថាន។” 

         សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុនស្រន
         នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាលនិងស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា

សង្ខែបចក្ខវិុស័យបែទែសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១១ល្រខ០៣

ការធ្វើទំនើបកម្មកែបខ័ណ្ឌរូបវ័ន្តនៅកម្ពុជា៖ ការអភិវឌែឍ 
ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ចូន និងអគ្គិសនី

១ អត្តបទន្រះ ជាស្រចក្តីសង្ខ្របន្របទបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យ
ប្រទ្រសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ ធ្វើឡើងដោយ លោក Paul Apthorp
នាយកអភិវឌ្រឍន៍យុទ្ធសស្រ្ត ន្រក្រុមហុ៊ន TNTExpressWorldwide
Cambodia Ltd លោក វិកទ័រហ្រសូនាអគ្គនាយករងន្រអគ្គនាយកដា្ឋាន
ថាមពល ន្រក្រសួងឧស្រសាហកម្ម រ៉្រ និងថាមពល លោក Putu
Kamayanaនាយកធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី(ADB)ប្រចាំនៅកម្ពុជា។

ការកសងកែបខ័ណ្ឌរូបវ័ន្តសមែប់ការអភិវឌែឍ 
នាពែលអនាគត១

សង្គ្រមនិងភាពគា្មានការអភិវឌ្រឍជាច្រើនទសវត្រសរ៍បណា្ដាលឲ្រយហ្រដា្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តកម្ពុជា ចុះអន់ថយជាងនៅប្រទ្រសដទ្រក្នុងតំបន់។
រហូតមកទល់ព្រលថ្មីៗន្រះសមត្ថភាពក្របខ័ណ្ឌរូបវន្ត (ធាតុរឹង) របស់
កម្ពុជាមានអនាគតមិនសូវល្អទ្រដោយសរមានផ្លូវតិចនិងគុណភាពអន់
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមិនបានច្រើនកន្ល្រងនិងជាប់លាប់ល្អហើយបណា្ដាញ
ផ្លូវរថភ្លើងក៏ចាស់ទ្រុឌទ្រម។

នាព្រលថ្មីៗន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាល បានធ្វើវិនិយោគយ៉ាងសកម្មដើម្របី
លើកកម្ពស់គុណភាពហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ វិនិយោគមួយភាគធំធ្វើឡើង
តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្តល់ជំនួយពីមហាអនុតំបន់ម្រគង្គ (GMS) និង
មានជាច្រើនផ្តាតលើហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងអគ្គិសនី ក្នុង
ការអភិវឌ្រឍច្រករបៀងស្រដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្របូង(SEC)។ នៅត្រឹមចុង
ឆ្នាំ២០០៨SECមានគម្រងសរុបចំនួន៩ទ្រទ្រង់ដោយមូលនិធិរបស់
ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី(ADB)ចំនួន៤១៨លានដុលា្លារ។

ការអភិវឌ្រឍដ៏ឆប់រហ័សន្រះ បានជម្រុញកម្ពុជាឲ្រយដើរចំផ្លូវមាន
កំណើនខ្ពស់ប្រកបដោយពិពិធកម្ម និងនិរន្តរភាព។ ទោះយ៉ាងន្រះក្តី
នៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដ្រលត្រូវដោះស្រយ។ ទាក់ទិននឹង
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន បញ្ហាខាងភស្តុភារ (logistics) បាន
រារាំងការអភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មិនឲ្រយសម្រចបានព្រញល្រញតាម
សកា្តានុពលរបស់ខ្លួន ជាពិស្រសឧបសគ្គផ្ន្រកហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ន្រក

គយដ្រលចាស់ហួសសម័យ និងគា្មានប្រសិទ្ធភាព និងផ្ន្រកយនយន្តដឹក
ជញ្ជូនទំនិញដ្រលត្រូវត្រធ្វើទំនើបកម្មជាចាំបាច់។

ក្នុងព្រលជាមួយគា្នា កម្ពុជាក៏ត្រូវផ្តាតគោលនយោបាយទៅលើការ
ក្រលម្អដ្រនគ្របដណ្ដប់ និងការធានាឲ្រយបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
អគ្គិសនីក្នុងរយៈព្រលវ្រង។ក្នុងន្រះត្រូវមានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើ
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដូចជាបណា្ដាញបញ្ជូនថាមពលនិងសមត្ថភាព
ផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនី ជាដើម ព្រមទាំងត្រូវមានបទបញ្ញត្តិសម្រប់
គ្រប់គ្រងផងដើម្របីអាចទទួលបានលទ្ធផលច្រើនជាអតិបរមា។

ការធ្វើទំនើបកម្មហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ចូន
ក្នុងការអភិវឌ្រឍច្រករបៀងស្រដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្របូង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ

មហាអនុតំបន់ម្រគង្គ(GMSSEC)កម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការ
ក្រលម្អហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ្រលបានបង្កើនបណា្ដាញតភា្ជាប់កម្ពុជាជាមួយ
នឹងមជ្រឈមណ្ឌលកម្មន្តសលនិងដឹកជញ្ជូនសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់។

រូបភាព ១ បង្ហាញពីច្រករបៀងរងចំនួនបីរបស់ SEC ដ្រលតភា្ជាប់
កម្ពុជា ទៅ ថ្រ វៀតណាម និងឡាវ គឺមាន ច្រករបៀងរងកណា្ដាល
គឺបាងកក-ភ្នំព្រញ-ក្រុងហូជីមិញ-Vung Tau (វៀតណាម) ច្រក
របៀងរងតំបន់ឆ្ន្ររភាគខាងត្របូង គឺបាងកក-ត្រត(ថ្រ)-កោះកុង-កំពត
(កម្ពុជា)- Ha Tien- Ca Mau- Nam Can(វៀតណាម) និង ច្រក
របៀងរងភាគខាងជើង គឺបាងកក(ថ្រ)-សៀមរាប-ស្ទឹងត្រង-រតនគិរី-
អូរយ៉ាដាវ (កម្ពុជា)-Play Ku-Quy Nhon(វៀតណាម)។ បណា្ដាញ
តភា្ជាប់រវាងច្រករបៀងដ៏សំខាន់មួយ គឺច្រករបៀងរងឡាវភាគខាងត្របូង-
ខ្រត្តព្រះសីហនុ៖ Dong Kralor-ស្ទឹងត្រង-ក្រច្រះ-ភ្នំព្រញ-ខ្រត្ត
ព្រះសីហនុ(កម្ពុជា)។

កម្ពុជាបច្ចុប្របន្ន កំពុងស្តារឡើងវិញ នូវបណា្ដាញផ្លូវរថភ្លើងអន់ថយ
របស់ខ្លួន ដោយមានការគាំទ្រពី ADB និងវិនិយោគពីវិស័យឯកជន។
គម្រងមានទឹកប្រក់ចំនួន ១៤៨លានដុលា្លារ នឹងតភា្ជាប់កម្ពុជា ទៅថ្រ



និងវៀតណាម។ ន្រះជាចំណ្រកមួយដ៍សំខាន់ន្រ បណា្ដាញផ្លូវរថភ្លើង
សិង្ហបុរី-Kunming។

ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដូចខាងលើមានការគាំទ្រដោយកំណ្រទម្រង់
បទបញ្ញត្តិច្របាប់ក្នុងទូទាំងតំបន់ ដើម្របីជួយសម្រួលដល់កំណើនកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ចឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន។ កិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូន
ឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន(CBTA) ដ្រលជម្រុញឡើងដោយADB និងផ្តល់
សចា្ចាប័នដោយប្រទ្រសជាច្រើននៅក្នុងGMSមានទិសដៅធ្វើឲ្រយប្របបទ
ការិយធិបត្រយ្រយន្រការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន កាន់ត្រសមញ្ញ និង
មានប្រសិទ្ធភាព។

ការក្រលម្អហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងGMSបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍
ជាច្រើនដល់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន។ ស្ថានភាពផ្លូវថ្នល់ និងចំនួន
ដងន្រការឆ្លងកាត់ច្រករបៀងស្រដ្ឋកិច្ច កំពុងប្រប្រួលប្រសើរឡើង។
ប៉ុន្ត្រដោយសរឧបសគ្គផ្ទ្រក្នុងកម្ពុជាមិនទាន់បានទាញយកប្រយោជន៍ពី
ឱកាសល្អទាំងន្រះដូចប្រទ្រសជិតខាងក្នុងGMSនោះទ្រ។ឧទាហរណ៍
ការដឹកទំនិញពីក្រុងហូជីមិញទៅក្រុងបាងកកសព្វថ្ង្រឆ្លងកាត់តាមឡាវ
គឺមិនម្រនឆ្លងកាត់តាមកម្ពុជាទ្រ។ ការឆ្លងកាត់តាមឡាវ ជួយឲ្រយក្រុម
ហ៊ុនអាចដឹងបានពីព្រលម៉ាងដ្រលទំនិញត្រូវទៅដល់។ គ្រមិនអាចដឹង
ច្របាស់អញ្ជឹងទ្របើសិនដឹកតាមកម្ពុជា។

ការធ្វើឲែយហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកគយ កាន់តែសមញ្ញ 
និងមានបែសិទ្ធភាព

ឧបសគ្គចំបងមួយន្រ ការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដ្រននៅកម្ពុជា គឺ 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័នផ្ន្រកគយចាស់ហួសសម័យ និងមាននីតិវិធីច្រើនធ្វើឲ្រយ
កើនបន្ទុកចំណាយរបស់ប្រតិបត្តិករ។រាល់ព្រលដ្រលប្រតិបត្តិកររីទំនិញ 

ចុះដើម្របីពិនិត្រយបង់ពន្ធ ឬស្តុកមួយរយៈ គ្រត្រូវចំណាយស ហ៊ុយ និង 
ជួបហានីភ័យន្រការខូចខាត បាត់បង់ ឬលួចឆក់។ ប្រតិបត្តិករ ក៏ត្រូវ 
បង់ថ្ល្រលើគ្រឿងសម្រួលការផ្រស្រងៗ គឺមានទាំងចំណាយលើពលកម្ម
និងលើមា៉ាសុីន ហើយបន្ទុកចំណាយទាំងន្រះអាចមានចំនួនច្រើន។
ឧទាហរណ៍ ដងយោងសម្រប់លើកដាក់ទំនិញមួយ អាចមានតម្ល្រដល់
ជាង២៥មុឺនដុលា្លារ។

ការយឺតយ៉ាវបង្កឡើងដោយសរមាននីតិវិធីច្រើនហួសហ្រតុ គឺគា្មាន
ប្រសិទ្ធភាពទ្រ ហើយមានចំណាយច្រើនផង។ ក្នុងការដឹកទំនិញទៅ
ទីផ្រសារ ព្រលវ្រលាវាថ្ល្រជាងចមា្ងាយផ្លូវទៅទៀត។ ទ្រពសម្របត្តិរបស់
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន គឺយនយន្តទាំងឡាយ (រថយន្ត យន្តហោះ និង
កបា៉ាល់) ដូច្ន្រះបើសិនទុកវានៅស្ងៀម គឺបានន័យថា មិនបានប្រើវាឲ្រយ
មានផលិតភាពទ្រ។

បន្ទុកចំណាយន្រក្របខ័ណ្ឌឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនគា្មានប្រសិទ្ធភាពប្របន្រះ
នឹងធា្លាក់ទាំងអស់ទៅលើអ្នកប្រើប្រស់។អត្រដឹកជញ្ចូនគឺជម្រុញឡើង 
ដោយសរកមា្លាំងទីផ្រសារ មិនម្រនចមា្ងាយផ្លូវនោះទ្រ។ ប្រសិនបើមាន
នីតិវិធីគយវ្រងអនា្លាយសំពីងសំពោងនោះថ្ល្រដឹកជញ្ជូនទំនងកាន់ត្រកើន
ខ្ពស់ទោះបីជាទីផ្រសារនៅមិនឆ្ងាយក៏ដោយ។

កតា្តាដូចខាងលើបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ឧត្តមភាពប្រៀបធៀប
ផ្រស្រងទៀត ដូចជា ថ្ល្រពលកម្មកម្រិតទាប និងទៅលើកមា្លាំងរបស់កម្ពុជា
ក្នុងការប្រកួតប្រជ្រងជាមួយគ្រនិងទាក់ទាញវិនិយោគ។

ការតម្រូវផ្រស្រងៗខាងគយនាព្រលបច្ចុប្របន្ន គឺជាឧបសគ្គចំបងមួយ
ដល់ការអភិវឌ្រឍសហគ្រសខា្នាតតូច និងមធ្រយម(SMEs) ដ្រលជាកមា្លាំង
សំខាន់ជម្រុញកំណើននៅកម្ពុជានាព្រលអនាគត។  ដើម្របីឲ្រយ SMEs
អាចរីកចម្រើនបាន ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនត្រូវត្រមានប្រសិទ្ធភាព
និងអាចស្មានដឹងជាមុន។ ក្រុមហ៊ុននានាត្រូវការដឹងពីព្រលពិតប្រកដ
ដ្រលទំនិញមកដល់ ដើម្របីធ្វើយ៉ាងណាអាចទៅដល់គោលដៅដោយ
ប្រើរយៈព្រលខ្លីបំផុតនិងអស់ចំណាយតិច។ ការតម្រឹមនីតិវិធីគយឲ្រយ
មានវិធាន និងបទបញ្ញត្តិច្របាស់លាស់ ងយយល់ គឺសំខាន់ខា្លាំងណាស់
ក្នុងបញ្ហាន្រះ។

ទំនើបកម្មហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អាចកាត់បន្ថយសមា្ពាធលើគ្រឿង
សម្រួលការផ្ន្រកគយនៅព្រំដ្រន និងធ្វើឲ្រយដំណើរការដឹកជញ្ជូនឆ្លង
កាត់ព្រំដ្រនសមញ្ញងយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាព។ កន្ល្រងជម្រះ
ប្របបទគយដីគោក (ICDs ឬផ្រស្ងួត) ដ្រលសង់នៅជិតទីប្រជុំជន
ឬតំបន់ពាណិជ្ជកម្មស្ររី អាចធ្វើការជម្រះប្របបទផ្រស្រងៗលើទំនិញ
មុនព្រលដឹកដល់ព្រំដ្រន។ស្រដៀងគា្នាន្រះដ្ររគួរប្រឹងប្រងពង្រីកឃ្លាំង
ស្តុកសម្រប់គយពិនិត្រយ (bonded warehouse) សម្រប់ដាក់ទំនិញ
មិនទាន់ជម្រះប្របបទគយ ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលើការស្តុកក្នុង
ឃ្លាំងគយ។ម្រយា៉ាងទៀតគ្រឿងសម្រួលការនៅព្រំដ្រនគួរសម្រួលឲ្រយមាន
ការឆ្លងកាត់ព្រញ ២៤ម៉ាង សម្រប់យនយន្តដឹកទំនិញមានបញ្ជាក់
គយ ឬដឹកទៅផ្រស្ងួត និងគួរមានការត្រួតពិនិត្រយរហ័សនូវឯកសរ និង
កញ្ចប់ផ្រស្រងៗហើយជាទូទៅការិយល័យគយគួរបើកដំណើរការឲ្រយបាន
ច្រើនម៉ាងជាងមុន។

ការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពែំដែន
ក្រពីប្របបទគយ គុណភាពន្រវិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន

(CBTs) នៅកម្ពុជា ជាទូទៅនៅអន់ខ្រសាយនៅឡើយ។ ដោយឡ្រក
ស្តង់ដារយនយន្តនៅមានកម្រិតទាបជាខា្លាំងដោយសរកង្វះវិនិយោគ។
រថយន្តដឹកទំនិញកំពុងប្រើការនៅកម្ពុជាសព្វថ្ង្រ ភាគច្រើនផលិតនៅ 
ទសវត្រសរ៍១៩៦០ ហើយមានដំណើការមិនអាចទុកចិត្តបាន គា្មាន

រូបភាព១:ការកសងផ្លូវនៅច្រករបៀងស្រដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្របូង

ប្រភព៖ បទបង្ហាញរបស់លោក Kamayana ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទ្រសកម្ពុជា

នៅថ្ង្រទី១៦មីនា២០១១



ប្រសិទ្ធភាព មិនសមស្របសម្រប់ដឹកទំនិញមានតម្ល្រខ្ពស់ និងនៅទាប
ជាខា្លាំងជាងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអន្តរជាតិ។ ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនចាស់ហួស
សម័យន្រះ  បានហុចលទ្ធផលជា បន្ទុកចំណាយខ្ពស់ក្នុង១គីឡូក្រម
ទំនិញដឹក ព្រលវ្រលាឆ្លងកាត់មិនអាចស្មានដឹងមុន និងភាពមិនច្របាស់
លាស់លើសុវត្ថិភាពទំនិញដឹកជញ្ជូន។

ចំណុចសំខាន់ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន
គឺបរិយកាសប្រកួតប្រជ្រងដ្រលក្នុងនោះអ្នកផ្តល់ស្រវាមានការលើកទឹក
ចិត្តឲ្រយលើកកម្ពស់ស្តង់ដារស្រវា។ ដូច្ន្រះជាការសំខាន់ណាស់ដ្រល
រដា្ឋាភិបាលត្រូវដាក់ច្រញនូវក្របខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិ ដើម្របីជម្រុញការ
ប្រកួតប្រជ្រង។ បទបញ្ញត្តិក៍មានប្រសិទ្ធភាពដ្ររក្នុងការជម្រុញឲ្រយមាន
វិនិយោគកាន់ត្រច្រើនពីសំណាក់ប្រតិបត្តិករមានគុណភាពល្អ ដោយ
លើកទឹកចិត្តឲ្រយមានស្តង់ដារអប្របបរមាន្រសុវត្ថិភាពយនយន្ត។

ស្តង់ដារយនយន្តខ្ពស់ជាងមុន មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រប់
គ្រឿងសម្រួលការពាណិជ្ជកម្ម ដោយធ្វើឲ្រយការដឹកជញ្ជូនទំនិញកាន់ត្រ
អាចជឿទុកចិត្តបានលឿនមានសុវត្ថិភាពនិងមានតម្ល្រថោក។លក្ខណៈ
ទាំងន្រះលើកទឹកចិត្តឲ្រយមានឧស្រសាហកម្មកាន់ត្រច្រើនចូលមកប្រើប្រស់
វិស័យន្រះដ្រលធ្វើឲ្រយវិនិយោគកើនឡើងនិងជួយសម្រួលបង្កើនចំនួនមុ
ខស្រវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពនិងសន្ទុះខា្លាំង។វាមានអត្ថប្រយោជន៍
ច្រើនណាស់ ជាពិស្រសសម្រប់តម្រូវការចាំបាច់នានារបស់សហគ្រស
ខា្នាតតូចនិងមធ្រយម(SMEs)។

ក្នុងរយៈព្រលមធ្រយម ការក្រលម្អ និងការរៀបចំបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រង
CBTs នៅកម្ពុជា នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។ ទី១៖ ការកំណត់
ស្តង់ដារន្រះ ជួយរួមចំណ្រកឲ្រយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់
ព្រំដ្រនព្រញល្រញនៅក្នុង GMS។ ទី២៖ យនយន្តទំនើប និងផ្ទុក 
ទំនិញបានកាន់ត្រច្រើន នឹងបង្កផលប៉ះពាល់តិចជាងមុនដល់បរិស្ថាន
(បញ្ច្រញឧស្ម័នមិនល្អតិចជាងមុន ជួយរួមចំណ្រកដល់មហិច្ឆតា
គា្មានបញ្ច្រញឧស្ម័នកាបូនិក (carbon neutral) សម្រប់ច្រករបៀង
ស្រដ្ឋកិច្ចនានា)។ ទី៣៖ យនយន្តទំនើប បង្កការសឹករ្រចតិច
ជាងដល់ផ្លូវថ្នល់ និងស្ពានហើយកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយលើការថ្រទាំ
នាព្រលអនាគត។

ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ ក៍ត្រូវធ្វើទំនើបកម្មផងដ្ររ
ព្រះស្ថានភាពបច្ចុប្របន្ន កំពុងដាក់បន្ថ្រមបន្ទុកចំណាយទៅលើទំនិញ
នាំច្រញនាំចូល។ ការដឹកជញ្ជូនពីប្រទ្រសកម្ពុជាមានភាពយឺតយ៉ាវ
បើធៀបនឹងមជ្រឈមណ្ឌលផ្រស្រងទៀតក្នុងតំបន់។បញ្ហាចំបងគឺការមិនមាន
បណា្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ទៅដល់ទីផ្រសារ ហើយត្រូវទៅផ្ទ្ររទំនិញជា
ចាំបាច់នៅក្រុងបាងកក ហុងកុង ឬសិង្ហបុរី។ វិធីន្រះបង្កការយឺតយ៉ាវ
ជាច្រើនដល់រយៈព្រលដឹកជញ្ជូន។ ដូច្ន្រះត្រូវមានការដឹកជញ្ជូនស្រប
តាមគោលដៅ ដ្រលរៀបចំឡើងសម្រប់ដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ និងមាន
សមត្ថភាពដឹកទំនិញបានច្រើន។

បញ្ហាពិស្រសមួយ គឺយន្តហោះចំណុះតូចៗពីភ្នំព្រញទៅបាងកក។
ការហោះហើរច្រញពីភ្នំព្រញមានតម្ល្រខ្ពស់ណាស់ ដោយសរក្រុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍ដ្រលបម្រើផ្លូវភ្នំព្រញមានសមត្ថភាពដឹកទំនិញបានតិច។
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមធម្មតាបម្រើត្រមជ្រឈមណ្ឌលធំៗប៉ុណ្ណោះ។ដូច្ន្រះ
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តដឹកតាមកបា៉ាល់ពីកម្ពុជា ទៅសិង្ហបុរី បនា្ទាប់
មកទើបដឹកតាមអាកាសបន្តទៀតពីព្រះមិនអាចរកបានយន្តហោះអាច
ផ្ទុកបានធ្ងន់គ្រប់គ្រន់ពីភ្នំព្រញ។ បញ្ហាន្រះវាបន្ថ្រមបន្ទុកចំណាយយ៉ាង
ធំលើកិច្ចប្រឹងប្រងធ្វើឲ្រយ SMEs មានលទ្ធភាពឆប់រហ័សក្នុងការទទួល
បាននូវខ្រស្រចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលលោក។

ការធានាលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នាពែលអនាគត 
នៅកម្ពុជា

ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ជាឧបសគ្គចំបងមួយ ដល់ការអភិវឌ្រឍ
ប្រទ្រសកម្ពុជាប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ បន្ទុកចំណាយខ្ពស់ ដ្រនគ្រប
ដណ្ដប់អន់ខ្រសាយ និងបញ្ហាទាក់ទងនឹងផ្ន្រកទំនុកចិត្ត បានរារាំងដល់
វិនិយោគនៅក្នុងប្រទ្រស។ នៅព្រលកម្ពុជាកំពុងមានកំណើនខ្ពស់ និង
ប្រឹងប្រងធ្វើពិពិធកម្មវិនិយោគទៅក្នុងវិស័យទើបផុសឡើងថ្មីការផ្គត់ផ្គង់
អគ្គិសនីត្រូវត្រដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗជាច្រើនទៀត។

ផលិតផលកម្មន្តសលបានកើនឡើង រីឯលំនាំន្រចំណាយប្រើប្រស់
ក៏បានផ្លាស់ប្តូរទៅតាមកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ហើយទាំងអស់ន្រះវា
បង្កើនតម្រូវការអគ្គិសនីយ៉ាងខា្លាំង។ នាបច្ចុប្របន្ន អត្រកំណើនតម្រូវការ
អគ្គិសនីប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា មានកម្រិតខ្ពស់ដល់ ១៩%  ហើយអត្រ
កំណើននៅក្រុងភ្នំព្រញវាកាន់ត្រខ្ពស់ថ្រមទៀតរហូតដល់ ២៥%។ ពី
ឆ្នាំ២០០៩ដល់២០១០តម្រូវការអគ្គិសនីប្រចាំឆ្នាំក្នុងមនុស្រសមា្នាក់កើន
ពី១៣៨,៤គីឡូវា៉ាត់ម៉ាង(KWh)ដល់១៥៩,២KWh។តួល្រខន្រះនៅ
ទាបជាងស្តង់ដារអន្តរជាតិក៏ពិតម្រន  ប៉ុន្ត្របើដើរតាមមាគា៌ាកំណើនន្រះ
ត្រូវត្របង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីយ៉ាងខា្លាំងនាព្រលអនាគត។

រាជរដា្ឋាភិបាល បានសម្រចលទ្ធផលច្រើនណាស់ ក្នុងការលើក
កម្ពស់ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្រះ។ គ្រន់ត្រ
ក្នុងឆ្នាំមុនន្រះ មានការក្រលម្អយ៉ាងខា្លាំង ដោយសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ខ្ពស់
បំផុតកើនពី៤៧២ម្រហា្គវា៉ាត់(MW)ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ដល់៥៣៨MW
ក្នុងឆ្នាំ២០១០។ សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ខ្ពស់បំផុតនៅភ្នំព្រញ បច្ចុប្របន្ន
មានដល់៣០០MW។

ដើម្របីដោះស្រយតម្រូវការអគ្គិសនីនាព្រលអនាគតនៅកម្ពុជា រាជ
រដា្ឋាភិបាលបានកំណត់ឃើញបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗ ៣ ដ្រលគោល
នយោបាយត្រូវផ្តាតលើ។ ទី១៖ ត្រូវបន្តអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោល
នយោបាយ បទបញ្ញត្តិ និងស្ថាប័ន ព្រមទាំងក្រលម្អហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
រូបវ័ន្ត ដ្រលក្នុងរយៈព្រលខ្លី ធានាឲ្រយមានការនាំចូលថាមពលអគ្គិសនី
មានតម្ល្រថោក និងអាចទុកចិត្តបាន ។ ទី២៖ ត្រូវធ្វើវិនិយោគយ៉ាង
សកម្មក្នុងវិស័យវារីអគ្គិសនី ដើម្របីប្រើប្រស់សកា្តានុពលធនធានអគ្គិសនី
ដ៏ធំធ្រងដ្រលមាននៅក្នុងផ្លូវទឹកនានារបស់កម្ពុជា។ ដោយសរប្រទ្រស
កម្ពុជាមានឧត្តមភាពក្នុងវិស័យន្រះ គ្រសង្រឃឹមថា កម្ពុជានឹងកា្លាយជា
ប្រទ្រសនាំច្រញអគ្គិសនី ក្នុងរយៈព្រលមធ្រយម ឬរយៈព្រលវ្រង។ ទី៣៖
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ត្រូវត្រពង្រីកច្រញពីទីប្រជុំជនធំៗ ទៅដល់តំបន់
ជនបទ ដើម្របីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ និងផលិតភាពកសិកម្ម នៅ
កម្ពុជា។

នាព្រលបច្ចុប្របន្ន កម្ពុជាពឹងផ្អ្រកយ៉ាងខា្លាំងលើ ថាមពលនាំចូលពី
ប្រទ្រសជិតខាង។អគ្គិសនីនាំចូលមានដល់៤២%ន្រអគ្គិសនីផ្គត់ផ្គង់
សរុបក្នុងឆ្នាំ២០១០។ ចំនួនន្រះ ស្មើនឹងសមត្ថភាពសរុបប្រមាណ
២២៥MWក្នុងឆ្នាំ២០១០ដ្រលកើនលើសឆ្នាំ២០០៩ដល់ទៅ៤៨%។
កម្ពុជា នាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទ្រសវៀតណាម ៦៧% ពីថ្រ ៣២% និង
ឡាវ១%។

ដោយមានជំនួយគាំទ្រពី ADB កម្ពុជាបានក្រលម្អបណា្ដាញបញ្ជូន 
អគ្គិសនី ដើម្របីនាំចូលអគ្គិសនីកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព ពីបណា្ដាប្រទ្រស 
ជិតខាងខ្លួនក្នុង GMS។ នៅកម្ពុជាភាគខាងកើត ការក្រលម្អន្រះបាន
សម្រួលដល់កំណើនការនាំចូលអគ្គិសនីពីវៀតណាម។ កម្ពុជាក៏បាន
កៀងគរធនធានវិស័យឯកជនមកគាំទ្រដល់គម្រងនាំចូលអគ្គិសនីពីថ្រ
មកកាន់ខ្រត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបនៅភាគខាងលិចន្រប្រទ្រសដ្ររ។
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e-mail: cdri@cdri.org.kh, website: http://www.cdri.org.kh

កម្ពុជា បានពង្រឹងការអភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ដោយ 
ធ្វើកំណ្រទម្រង់បទបញ្ញត្តិ និងស្ថាប័នឲ្រយបានសមស្រប។រាជរដា្ឋាភិបាល
បានកសងយ៉ាងសកម្មនូវ ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន សម្រប់ដំណើរការ
ពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គិសនីប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធភាព
នៅក្នុងGMS។កំណ្រទម្រង់ទាំងន្រះបានតម្រឹមនីតិវិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ថាមពលកាន់ត្រសមញ្ញនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយកាត់បន្ថយចំណាយ
និងធ្វើឲ្រយការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្នុងតំបន់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។

យុទ្ធសស្រ្តរយៈព្រលមធ្រយម ដល់រយៈព្រលវ្រងរបស់កម្ពុជា គឺការ
អភិវឌ្រឍវារីអគ្គិសនី ដ្រលជាវិស័យមួយមានអំណយផលពីធម្មជាតិ
យ៉ាងខា្លាំង។ សកា្តានុពលវារីអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជា តាមការបា៉ាន់ស្មានមាន
ប្រមាណ១០.០០០MW។នាបច្ចុប្របន្នមានត្រ៣%ន្រថាមពលអគ្គិសនី
នៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ដ្រលបានមកពីប្រភពវារីអគ្គិសនីក្នុងស្រុក ប៉ុន្ត្រ
កម្ពុជា មានផ្រនការបង្កើនសមត្ថភាពវារីអគ្គិសនីច្រើនខា្លាំងណាស់នា
ព្រលអនាគត។

គម្រងស្រសនក្រម២ និងស្រពក២ ដ្រលគ្រងចប់សព្វគ្រប់
ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ រំពឹងថានឹងមានសមត្ថភាពផ្តល់អគ្គិសនី ៤០០MW គឺ
ច្រើនជាខា្លាំងជាងតម្រូវការនៅភ្នំព្រញ។ នាបច្ចុប្របន្ន មានសរុប ១៣
គម្រងវារីអគ្គិសនីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផ្រនការ។ គ្របា៉ាន់
ស្មានថា នៅឆ្នាំ២០២០ តម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជា ៥០% នឹង
មានប្រភពមកពីវារីអគ្គិសនីហើយកម្ពុជាទំនងអាចនាំច្រញអគ្គិសនីដ្រល
បានមកពីគម្រងទាំងន្រះផង។

វិស័យផ្រស្រងទៀតដ្រលអ្នករៀបចំគោលនយោបាយ កំពុងផ្តាត
ការប្រឹងប្រង  គឺការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី។
ការងរន្រះ ត្រូវមានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនក្នុងបណា្ដាញបញ្ជូនថាមពល
និងបង្គលខ្រស្រកាបអគ្គិសនី ពីព្រះហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្របន្រះមិនទាន់
មានទ្រក្នុងតំបន់ភាគច្រើននៅកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ មានគ្រួសរនៅ
កម្ពុជាប្រមាណ ២៩%ប៉ុណ្ណោះដ្រលអាចប្រើប្រស់បណា្ដាញច្រកចាយ
អគ្គិសនីរបស់ជាតិ។ ម្រយា៉ាងទៀតមានភាពមិនស្មើគា្នាខា្លាំងណាស់ រវាង
តំបន់ទីប្រជុំជនដ្រលមានអត្ររាយបណា្ដាញអគ្គិសនីជិតដល់ ១០០%
ហើយនិងតំបន់ជនបទដ្រលមានត្រឹម១២,៣%។

រាជរដា្ឋាភិបាល បានដាក់ច្រញនូវគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតា
មួយចំនួន ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាអគ្គិសនីនៅជនបទ។ នៅឆ្នាំ
២០៣០ គ្រសង្រឃឹមថា គ្រួសរជនបទ ៧០% អាចទទួលបានការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទៀងទាត់អាចទុកចិត្តបាន ហើយរាល់ភូមិទាំងអស់
នឹងទទួលបានស្រវាផ្តត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២០។ ដើម្របី
សម្រចគោលដៅន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនប្រវ្រងបណា្ដាញបញ្ជូន
អគ្គិសនីដល់ជាង ២១០០គីឡូម៉្រត្រនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២០ និងគ្រង
ចំណាយរហូតដល់ប្រមាណ ៥០០លានដុលា្លារ គ្រន់ត្រក្នុងរយៈព្រល
៥ឆ្នាំខាងមុខដើម្របីសម្រចគោលដៅន្រះ។

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយថាមពលទាំងមូល គឺមានបញ្ហា
មួយចំនួនទាក់ទងនឹងច្រើនវិស័យ ដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រយ។
សំខាន់បំផុត ត្រូវចាត់វិធានការដើម្របីធានាថា ការផ្គត់ផ្គង់ និងប្រភពន្រ 
ថាមពលនាព្រលអនាគត វាមាននិរន្តរភាពទាំងខាងស្រដ្ឋកិច្ច ខាង 
បរិស្ថាន និងខាងសង្គមកិច្ច។ រាជរដា្ឋាភិបាល តាមរយៈយុទ្ធនាការអប់រំ 
ក៏ត្រូវប្រឹងប្រងលើកទឹកចិត្ត ឲ្រយមានការប្រើប្រស់ថាមពលប្រកបដោយ 
ប្រសិទ្ធភាព ដើម្របីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់មិនល្អដល់បរិស្ថានដោយសរ 
ការផ្គត់ផ្គង់ និងការប្រើប្រស់ថាមពល។ ក្នុងគោលដៅន្រះ ត្រូវបង្កើន 
ការស្រវជ្រវស្តីពីផលប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចន្រគោលនយោបាយ
ថាមពលហើយលទ្ធផលរកឃើញគួរផ្តល់ជូនទៅរដា្ឋាភិបាលសម្រប់ការ
ពិចារណាដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយនាព្រលអនាគត។

រូបភាព២៖ការគ្រងពង្រីកបណា្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនី
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បណ�ាញអគ្គិសនី
(គីឡ��៉���)

ប្រភព៖បទបង្ហាញរបស់លោកហ្រសូនាក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទ្រសកម្ពុជានៅថ្ង្រទី

១៦មីនា២០១១


