
* ផ្អែកលើសន្និសីទចក្ខុវិស័យបែទែសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០ៈ

ភាពជាដែគូរវាងវិទែយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“កម្ពុជា ជាប្រទ្រសកសិកម្មមួយមានដី និងអាកាសធាតុអំណោយផលចំពោះផលិតផល កសិកម្ម... ប៉ុន្ត្រ 
កំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា ដូចជា ការប្រកួតប្រជ្រង និងចំណងតភ្ជាប់នឹង ទីផ្រសារអន្តរជាតិ ជាដើម ។”

លោកឧកញ៉ា ភួ ពុយ ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមមា៉ាសុីនកិនស្រូវកម្ពុជា

១ សង្ខ្របចក្ខុវិស័យ ល្រខ២ បូកសរុបបទបង្ហាញ និងការពិភក្រសា 
ផ្រស្រងៗក្នុងវគ្គទី ៣ក(i) ន្រសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទ្រសកម្ពុជា 
ឆ្នាំ២០១០ ។ វាគ្មិនក្នុងវគ្គន្រះមាន៖ លោកឧកញ៉ា ភួ ពុយ 
ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមមា៉ាសុីនកិនស្រូវកម្ពុជា និង បណ្ឌិត 
តុង គឹងស៊ុន អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីស្រដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម 
និងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ន្រវិទ្រយាស្ថាន CDRI ។

វិទ្រយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា

សង្ខែបចក្ខវិុស័យបែទែសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១០  ល្រខ ០២

ការពងែឹងវិស័យសំខាន់ៗ ដើមែបីសំរែចបានកំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ឡើងវិញ

ការអភិវឌែឍបែកបដោយចីរភាព និងការកាត់បន្ថយភាពកែីកែ៖

កសិកម្ម និងការអភិវឌែឍជនបទ១

កសិកម្ម ៖ វិស័យមានកំណើនមិនទៀងទាត់
ដីមានជីជាតិល្អដ៏សំបូរ ព្រមទាំងអាកាសធាតុអំណោយផល 
ជួយឲ្រយប្រទ្រសកម្ពុជា មាន ឧត្តមភព ប្រៀបធៀបក្នុង 
ផលិតកម្មកសិកម្ម ។ នាបច្ចុប្របន្ន កសិកម្មបានកា្លាយជាវិស័យ 
ជំរុញកំណើន មួយ របស់កម្ពុជា ។ ពីឆ្នាំ១៩៩៤-២០០៨ 
វិស័យកសិកម្ម កើនជាមធ្រយមប្រហ្រល ៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ 
(ក្រហ្វិក ១) ។ តាំងពីដើមរៀងមក កំលាំងពលកម្មក្នុង 
ស្រុកភគច្រើនស្ថិតក្នុង វិស័យកសិកម្ម ប៉ុន្ត្រចំនួនភគរយ 
បានថយចុះមកត្រឹម ៥៦% ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ធៀបនឹង ៦៧% 
ក្នុងឆ្នាំ២០០២ ។
 វិស័យកសិកម្ម មានចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ក្នុង 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្ត្រសកា្តានុពលន្រ វិស័យន្រះ មិនទាន់ 
បានប្រើប្រស់ព្រញល្រញទ្រ ។ ពីឆ្នាំ១៩៩៤-២០០៨  
កំណើនប្រចាំឆ្នាំជាមធ្រយមន្រ វិស័យឧស្រសាហកម្ម និងស្រវាកម្ម 
មានប្រហ្រល ១៥% និង ៩% ធៀបនឹង ៥% សម្រប់ 
កសិកម្ម (ក្រហ្វិក ១) ។ ក្នុងអំឡុងព្រលនោះដ្ររ ចំណ្រក 

វិស័យកសិកម្ម ក្នុង ផសស បានធា្លាក់ចុះពីប្រហ្រល 
៥០% មកត្រឹម ២៥% រីឯឧស្រសាហកម្ម កើនដល់ ២៨% 
និងស្រវាកម្ម កើនដល់ ៣៩% ។ សរៈសំខាន់ន្រវិស័យ 
កសិកម្ម ស្ត្រងឡើងច្របាស់បំផុតក្នុងឆ្នាំ២០០៩ នៅព្រល 
ដ្រលវាជួយទប់ទល់ការធា្លាក់ចុះស្រដ្ឋកិច្ច ។ ក្នុងបីឆ្នាំកន្លង 
ទៅន្រះ វិស័យកសិកម្មនៅត្រមានកំណើនខ្ពស់ជាង ៥%  
ជានិច្ច នៅព្រលដ្រលវិស័យឧស្រសាហកម្ម និងស្រវាកម្ម 
បានរួមចុះអស់ប្រហ្រល ៩,៥% និង ២% ។ ថ្ល្រផលិតផល 
កសិកម្មខ្ពស់ជាងធម្មតា បានលើក ទឹកចិត្តកសិករឲ្រយខំដាំដុះ 
ច្រើនថ្រមទៀត ទោះបីមិនបានច្រើន ដូចការរំពឹងទុកក្តី ។ 
ការឆក់ឱកាសល្អ ព្រលទំនិញឡើងថ្ល្រន្រះ បានជួបឧបសគ្គ 
ន្រការឡើងថ្ល្រធាតុចូល ចំណងទាក់ទងជាមួយទីផ្រសារមាន 
តិច និងកង្វះលទ្ធភពទទួលបានឥណទានមានការប្រក ់
ថោកសមរម្រយ ។
 ស្រូវជាផលដំណំចំបងគ្រ ដោយតាំងពីដើមរៀង 
មក មានចំណ្រកលើសពី ៥០% ក្នុងផលដំណំសរុប ។ ចាប ់
តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤ មក ផលិតកម្មស្រូវបានកើនឡើងបីដង 
ដោយសរកំណើនផលិតភព និងផ្ទ្រដីដាំដុះ ធ្វើឲ្រយកម្ពុជា 
មានស្រូវអង្ករគ្រប់គ្រន់សម្រប់ខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ១៩៩៥ និង 
មានលទ្ធភពនាំច្រញ អតិរ្រកស្រូវអង្ករក្នុងឆ្នាំបនា្ទាប់ៗទៀត ។ 
ពីឆ្នាំ១៩៩៤-២០០៧ ផ្ទ្រដីដាំដុះកើនឡើងប្រហ្រល  ៣៣% 
ហើយកម្ពុជា មានអត្រកំណើនទិន្នផលស្រូវជាមធ្រយមខ្ពស ់



ជាងគ្រ នៅក្នុងតំបន់ ។ នៅឆ្នាំ២០០៨ ផលិតកម្មស្រូវ 
កើនដល់ប្រហ្រល ៧លានតោន ។
 ផលិតកម្មស្រូវមានកំណើនមិនទៀងទាត់ទ្រ ហើយ 
នៅដើមសហស្រសវត្រសថ្មីន្រះ វាបាន ប្រប្រួល ជាខា្លាំង (ក្រហ្វិក 
២) ។ ទិន្នផលស្រូវកម្ពុជា នៅត្រមានកម្រិត ទាបបំផុត 
ក្នុងតំបន់ ទោះបីបានកើនឡើងយ៉ាងលឿនក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នា ំ
ន្រះក្តី ។ ពីឆ្នាំ១៩៩៤-២០០៨ ទិន្នផលស្រូវ ជាមធ្រយមនៅ 
កម្ពុជា កើនដល់ ២,១៧តោន/ហិកតា ធៀបនឹង ៤,៣៧ 
តោន/ហិកតា នៅថ្រ ២,៦៤តោន/ហិកតា នៅវៀតណម 
និង ៣,០៥តោន/ហិកតា នៅឡាវ ។
 សមត្ថភពកិនស្រូវមានកំរិត ក៏ជាឧបសគ្គដល់ការ 
នាំច្រញអង្ករពីកម្ពុជាដ្ររ ។ កម្ពុជា បានបាត់បង់ឱកាស 
រកចំណូលបានច្រើនថ្រមទៀតពីការនាំច្រញ ដោយសរត្រ 
ការនាំច្រញជាស្រូវ ប្របន្រះ (នាំច្រញជា ផ្លូវការ និងក្រ 
ផ្លូវការ) ទៅប្រទ្រសជិតខាង ហើយប្រទ្រសគ្រក៏កិនវាច្រញ  
ជាអង្ករ ។ ពីឆ្នាំ២០០០-២០០៨ បរិមាណអង្ករនាំច្រញ 
ជាផ្លូវការក្នុងមួយឆ្នាំ មានជាមធ្រយមត្រឹមត្រ ១% ន្រអតិរ្រក 
ស្រូវសរុប ប៉ុណោ្ណោះ ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ កម្ពុជាអាចទទួលបាន 
ចំណូលជាផ្លូវការ រហូតដល់ ១០៨៩លានដុលា្លារ ថ្រមទៀត 
ប្រសិនបើអតិរ្រកស្រូវទាំងអស់ ត្រូវបាននាំច្រញ តាមច្រក 
ផ្លូវការ (ក្រហ្វិក ៣) ។២ បញ្ហាចំបងមួយទៀតគឺ អង្ករកម្ពុជា 
ដ្រលនាំច្រញមានគុណភពអន់ជាងគ្រ ដូច្ន្រះ ថ្ល្រលក់បាន 
ក៏ចុះទាបតាមនោះដ្ររ ។

ឧបសគ្គរារាំងកំណើនកសិកម្ម ៖ ករណីសែូវ/អង្ករ 
ផលិតភពស្រូវ កំណត់ឡើងដោយកតា្តាជាច្រើន ។ កតា្តា 
សំខាន់ៗ រួមមាន ៖ ទំហំដីដាំដុះ សន្តិសុខដីធ្លី ធាតុចូល 

២ ដោយសរ ពាណិជ្ជកម្មស្រូវឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនជាលក្ខណៈក្រ 
ផ្លូវការមានទ្រង់ទ្រយធំ មួយភគធំន្រចំណូលសរុប ប្រហ្រល 
ទទួលបានតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មក្រផ្លូវការ ។

ក្រហ្វិក ១៖ អត្រកំណើនពិតប្រចាំឆ្នាំតាមវិស័យ (គិតជា%)
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កសិកម្ម

ឧស�្សាហកម្ម

��វាកម្ម

គ្រប់គ្រន់និងមានគុណភព ការអភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
កំរិតបច្ច្រកវិទ្រយា និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ។
 យោងតាមស្រដ្ឋកិច្ចមាត្រដា្ឋាន ទំហំដីដាំដុះធ ំ
ត្រងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភពផលិតកម្មខ្ពស់ ។ ក្នុងករណ ី
ប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលកសិករភគច្រើនគ្មានដីធ្លី ឬមានដីតូច 
(ពោលគឺ កសិករមានដី ឬដាំដុះលើផ្ទ្រដីតូចជាង ១ហិកតា) 
លទ្ធផលអង្ក្រតបង្ហាញថា ដីទំហំតូច មានប្រសិទ្ធភព 
ជាង ដីទំហំធំ ។ ប៉ុន្ត្រគួរឲ្រយស្តាយ កសិករនៅតំបន់ជនបទ 
ភគច្រើន ត្រូវប្រឈមនឹង បញ្ហាអសន្តិសុខដី ដោយសរពុំ 
មានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីនៅក្នុងដ្រ ។ សម្របទានដីស្រដ្ឋកិច្ចអាច 
បង្កើនការនាំច្រញ និងផលិតកម្មកសិកម្មបានយ៉ាងច្រើន ប៉ុន្ត្រ 
ដីជាច្រើនដ្រលបានផ្តល់រួចហើយ សព្វថ្ង្រនៅមិនទាន់ ប្រើ 
ប្រស់ ឬប្រើប្រស់មិនទាន់បានព្រញកមា្លាំងនៅឡើយទ្រ ។ 
 ការប្រើធាតុចូលមិនគ្រប់គ្រន់ និងមិនមាន 
ប្រសិទ្ធភព ក៏នំាឲ្រយផលិតភពស្រូវធា្លាក់ចុះដ្ររ ។ ថ្ល្រជី 
ខ្ពស់បានរារាំងដល់ការប្រើជីនៅកម្ពុជា ហើយការប្រើជីមិន 
ទៀងទាត់ និងមិនត្រឹមត្រូវ ធ្វើឲ្រយ ផលស្រូវជាសកា្តានុពល 
ថយចុះ ។ ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថាមពល មានការអភិវឌ្រឍ 
តិចតួចនៅឡើយ ធ្វើឲ្រយអគ្គិសនីមានថ្ល្រខ្ពស់ខា្លាំង និងកា្លាយ 
ជាឧបសគ្គចំបងមួយ ចំពោះ ការធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ។ 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ មានស្ថានភពប្រសើរជាងមុន 
ដោយសរការស្តារជួសជុល និងការសង សង់ថ្មី ប៉ុន្ត្រនៅ
មានការងរត្រូវធ្វើជាច្រើនទៀត ដើម្របីឲ្រយកម្ពុជាដើរទាន់
ប្រទ្រសជិតខាង លើផ្ន្រក គុណភពហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ 
ទាក់ទិននឹងកំរិតបច្ច្រកវិទ្រយាវិញ មានកសិករខ្ម្ររតិច 
នាក់ទ្រ ដ្រលមានលទ្ធភពប្រើប្រស់គ្រឿងមា៉ាសុីនកសិកម្ម 
ទំនើប ដូចជា ត្រក់ទ័រ ជាដើម ។ កម្ពុជា សំរ្រចបាន 
ការរីកចំរីនខាងបច្ច្រកវិទ្រយាតិចតួចណស់ ។ ជាទូទៅ 
លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា មានលក្ខណៈអំណោយ 
ផល ។ គ្រះមហន្តរាយខាងអាកាសធាតុមិនសូវមានទ្រ 
ប៉ុន្ត្រលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនប្រក្រតី ដូចជា ការរាំងស្ងួត 
យូរព្រល ឬខុសខ្រ និងភ្លៀងធា្លាក់ច្រើនព្រកជាដើម 
បានកើតមានឡើងនាព្រលថ្មីៗ និងបានប៉ះពាល់ដល់ផល 
ប្រមូលបាន ។

គោលនយោបាយកសិកម្ម៖ បច្ចុបែបន្ន និងអនាគត 
ការពង្រីកវិស័យកសិកម្ម ជាសសរទ្រូងន្រយុទ្ធសស្ត្រ 
ចតុកោណរបស់រដា្ឋាភិបាល ដ្រលជាគ្រឹះន្រផ្រនការ 
យុទ្ធសស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ (NSDP) ឆ្នាំ២០០៦-២០១០ ។ 
NSDP ឆ្នាំ២០០៩-២០១៣ បន្តផ្តល់អាទិភពលើការ 
បង្កើនផលិតភពកសិកម្ម ការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្ម និង 
ការជំរុញកសិ-ឧស្រសាហកម្ម ។ ផ្រនការន្រះ ក៏ផ្តាតកាន់ត្រ 
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បរ�មាណដាំដុះ

ដីដាំដុះ  

ទិន្នផលមធ�្យម

ក្រហ្វិក ២៖ សន្ទស្រសន៍ផលិតកម្មស្រូវ (១៩៩៦=១០០)

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើ NIS Handbook of Statistics (2006, 2008) 

ក្រហ្វិក ៣៖ សកា្តានុពលនាំច្រញអង្ករ

ប្រភព៖ MoEF; NIS Handbook of Statistics 2008

ចំ��ក��ការនាំ��ញអង្ករជាផ្ល�វការ �ៀបនឹងអតិ��ក��ូវ (% ��អតិ��កសរុប) 

��ក់ចំណ�លពីការនាំ��ញជាលក្ខណៈផ្ល�វការប�្ថ�មជាសក្តានុពល (លានដុល្លារ) 
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ច្រើនលើយុទ្ធសស្ត្របង្កើន ផលិតផលសំរ្រច តាមការបង្កើន 
សកម្មភពផលិតកម្មលើដីធ្លីដ្រលមានស្រប់ ជាជាង ការ 
ពង្រីកផ្ទ្រដីដាំដុះ ។
 ដើម្របីអាចទាញយកចំណ្រញឲ្រយបានព្រញល្រញ ព ី
សកា្តានុពលន្រកសិកម្ម ឧបសគ្គធំៗ ដ្រលរារាំងផលិតកម្មត្រូវ
ត្រដោះស្រយឲ្រយបាន ។ ទាំងស្ថាប័នរដា្ឋាភិបាល និងស្ថាប័ន 
មិនម្រនរដា្ឋាភិបាល ត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្របីសំរ្រចការងរន្រះ ។ 
គ្របានរកឃើញថា គំរោងអភិវឌ្រឍន៍កសិកម្មរបស់រដា្ឋាភិបាល 
ត្រឯង មិនអាចជួយក្រលំអផលិតភពបានច្រើនទ្រ ។
 ស្រូវ/អង្កររបស់កម្ពុជា មានគ្រយកចិត្តទុកដាក ់
ច្របាស់ណស់ ឲ្រយត្រអាចធានាគុណភព និងការផ្គត់ផ្គង ់
បាន ។ ដូច្ន្រះ ការប្រឹងប្រងដោះស្រយឧបសគ្គដើម្របីក្រលំអ 
ផលិតភពអង្ករ ពិតជាអាចនាំមកនូវផលចំណ្រញភ្លាមៗ 
និងច្រើនណស់សំរាប់កម្ពុជា ។ ការបំបាត់ឧបសគ្គ ទាំងន្រះ 
អាចបង្កើនផលិតភពស្រូវរហូតដល់ ៣តោន/ហិកតា នៅឆ្នាំ 
២០១៣ និងធ្វើឲ្រយផលិតកម្មស្រូវកើនទ្វ្រដង ។
 ការងរដ៏ចាំបាច់មួយ គឺត្រូវដោះស្រយបញ្ហា 
អសន្តិសុខដី ដ្រលចោទឡើងជាយូរមកហើយនៅពាសព្រញ 
ប្រទ្រស ។ ការផ្តល់សន្តិសុខដីធ្លីជូនដល់កសិករ នឹងលើក 
ទឹកចិត្តពួកគ្រឲ្រយធ្វើវិនិយោគបន្ថ្រម និងបង្កើនផលិតភព ។ 
កិច្ចប្រឹងប្រងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ និងស្ថាប័នមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល 
ក្នុងការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងការដោះស្រយវិវាទ មិនត្រូវ 
ផ្អាកដំណើរការទ្រ ។ ការផ្តល់សម្របទានដីខា្នាតតូចទៅឲ្រយអ្នក
គ្មានដីធ្លី ក៏ត្រូវបង្កើនឡើងដ្ររ ។
 ការបង្កើនទាំងបរិមាណ និងគុណភពអង្ករ ត្រូវមាន 
ការក្រលំអវិធីធ្វើកសិកម្ម ។ ការក្រលំអរបៀបជ្រើសរីស 
គ្រប់ពូជ ការដាំដុះ ការច្រូតកាត់ និងបច្ច្រកទ្រសស្តុក ឬ 
ទុកដាក់ វាជួយធានាដល់ទិន្នផលខ្ពស់ និងស្រូវអង្ករមាន 
គុណភពល្អ ។ ប្រជាកសិករ ត្រងពិបាកនឹង បោះបង់ចោល 
របៀបរបបជាប្រព្រណីក្នុងការធ្វើស្រចំការណស់ ដូច្ន្រះ 
ត្រូវមានការអប់រំ ការបញ្ចុះបញ្ចូល ការបង្ហាញជាក់ស្ត្រងព ី
របៀបធ្វើកសិកម្មប្របទំនើប និងការបណ្ដុះបណ្ដាល ។ 
ស្រវាផ្រសព្វផ្រសាយបច្ច្រកទ្រស និងការផ្តួចផ្តើមគំនិតកសង 
សមត្ថភព ត្រូវបង្កើនថ្រមទៀត ដើម្របីពង្រីកការយល់ដឹង 
និងការទទួលយករបៀបធ្វើកសិកម្មប្របទំនើប ។ រដា្ឋាភិបាល 
គួរផ្តួចផ្តើម គំនិតបង្កើតកសិដា្ឋាន ឬមន្ទីរពិសោធន៍សំរាប់ការ 
បន្រសុទ្ធគ្រប់ពូជ ការបង្កាត់ពូជ និងការរក្រសាទុក គ្រប់ពូជ ។ 
ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋ និងស្ថាប័នមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល ត្រូវត្របន្តជួយ 
ទ្រទ្រង់ដល់ កសិដា្ឋានឯកជន និងប្រឹងប្រងជួយមា្ចាស់ដីតូចៗ 
ឲ្រយកាន់ត្រមានលទ្ធភព ទទួលបានកំចីមាន ការប្រក់ទាប 
ដើម្របីពួកគត់អាចធ្វើវិនិយោគដោយខ្លួនឯង ទៅលើ 
ផលិតកម្ម ។ កំចីមានកាលកំណត់ខុសៗគ្នា ត្រូវត្រ 

បង្កើតឡើង សំរាប់ផ្តល់ឲ្រយកសិករទៅតាមសមត្ថភពទូទាត ់
សងរបស់កសិករមា្នាក់ៗ ។
 ក្រពីអង្ករ ការជំរុញវិស័យន្រសទ និងកសិ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ក៏ជាផ្ន្រកមួយសំខាន់បំផុតក្នុង គោលនយោបាយ 
ខាងកសិកម្មផងដ្ររ ។ វិស័យន្រសទ ត្រងត្រូវគ្រមើលរំលង 
ជារឿយៗ  ដ្រលនាំឲ្រយខាតបង់អស់ច្រើនណស់ ។ ពិនិត្រយ 
តាមសកា្តានុពលបំរីការនាំច្រញ វិស័យន្រសទ គួរទទួលបាន 
អាទិភពស្មើគ្នានឹងផលិតកម្មផលដំណំ ។ ការចាប់យក 
ចំណ្រកទីផ្រសារពិស្រសមួយសំរាប់ផលន្រសទ ជាបញ្ហា 
ប្រឈមមួយធំណស់ ដ្រលត្រូវមានការឃោសនាផ្រសព្វផ្រសាយ 
ជំរុញ វាឡើង ។ ម្រយា៉ាងទៀត សមត្ថភពន្រឧស្រសាហកម្មក្រច្ន្រ
ម្ហូបអាហារ  និងវ្រចខ្ចប់ក្នុងស្រុក ត្រូវត្រពង្រឹងបន្ថ្រម ដើម្រប ី
បំព្រញបានតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ។ ដូច្ន្រះ ទាំងផ្ន្រក 
សធារណៈ និងផ្ន្រកឯកជន ត្រូវផ្តល់ជំនួយគំទ្រជា 
ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងវិនិយោគច្រើនថ្រមទៀតដល់កស-ិ 
ឧស្រសាហកម្ម ។
 ថ្ល្រថាមពលខ្ពស់នៅកម្ពុជា ជាពិស្រសអគ្គិសន ី
បានរារាំងដល់ការប្រើប្រស់វាក្នុងវិស័យកសិកម្ម ។ ការបញ្ចុះ 
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ឯកសរពិភាកែសា លែខ ៤២

ការដឹកនាំនៅថ្នាក់ភូមិ ឃុំ នៅបែទែសកម្ពុជា៖ 
ការសិកែសាពីការដឹកនាំនៅក្នុងឃុំ បី នែខែត្ត បី
ធន់ វិមាលា, អ៊ូ សុីវហួច, អ្រង ន្រត្រ និង លី តឹម

ដោយសន្មតថាមានគំលាតរវាងរដ្ឋ-សង្គម ការសិក្រសាន្រះ 
ព្រយាយមកំណត់ពីប្រភ្រទផ្រស្រងៗ ន្រ អ្នកដឹកនាំនៅមូលដា្ឋាន 
ក្នុងន្រះមានទាំងអ្នកដឹកនាំជានារីផង និងចរិតលក្ខណៈ 
របស់ពួកគ្រ ក៏ដូចជាសមាសធាតុន្រភពព្រញសិទ្ធិ ដើម្របី 
រកមើលថា តើពួកគ្រអាចជួយតភ្ជាប់គំលាតខាងលើបានឬទ្រ 
និងតាមរបៀបណ ។
 គ្ររកឃើញថា កំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ និង 
វិសហមជ្រឈការ បានជួយតភ្ជាប់គំលាតរវាងរដ្ឋ និងសង្គម 
បើទោះជាវាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវ មិនស្មើភព និងតូច 
ចង្អៀតក្តី ។ ការសិក្រសា មានលើកឡើងនូវគោលនយោបាយ 
ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ដើម្របីជួយដល់កំណ្រទម្រង់ន្រះ និងជំរុញ 
របបប្រជាធិបត្រយ្រយ ។

ថ្ល្រអគ្គិសនី ទាមទារការអភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល ។ 
ក្រុមហ៊ុនឯកជនដ្រលមានសមត្ថភពវិនិយោគខ្ពស់ គួរទទួល 
បានការអនុញ្ញាតឲ្រយផលិតអគ្គិសនីដោយខ្លួនឯង ព្រមទាំង 
អាចលក់អតិរ្រកអគ្គិសនីទៅឲ្រយតំបន់ជិតខាង ។ ការជួយ 
ទ្រទ្រង់ថ្ល្រអគ្គិសនី ជាបណោ្ដាះអាសន្ន ក៏ទំនងជាចាំបាច់ដ្ររ 
សំរាប់ការកសងឧស្រសាហកម្មក្រច្ន្រស្រូវអង្ករ ។ ថ្ល្រអគ្គិសន ី
ពិស្រស គួរដាក់អនុវត្តនៅថ្ង្រឈប់សំរាក និងថ្ង្រចុង 
សបា្តាហ៍ ។ ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រចស្រព ក៏ត្រូវអភិវឌ្រឍន៍ 
យ៉ាងឆប់រហ័សដ្ររ ។ សរុបមក ការកសងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ជួយឲ្រយ កសិករអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្រសារ បានទាន ់
ព្រលវ្រលា ។ កសិកម្មប្រកបដោយចីរភព ក៏ទាមទារការ 
ការពារគុណភពទឹក និងដី តាមរយៈការគ្រប់គ្រងទឹក 
និងដីឲ្រយបានកាន់ត្រប្រសើរ ។ យុទ្ធសស្ត្រន្រះ អាចជួយ 
ឲ្រយកសិករប្រឈមមុខនឹងគ្រះរាំងស្ងួត និងកាត់បន្ថយ 
ចំណយលើធាតុចូល ។
 រដា្ឋាភិបាល ត្រូវជួយដល់វិស័យឯកជនក្នុងការ 
ស្វ្រងរកគោលដៅនាំច្រញថ្មីៗ ។ ការទទួលបានលទ្ធភព
ចូលទៅកាន់ទីផ្រសារអង្ករនៅប្រទ្រស ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូន្រសុី 

និងសហភពអឺរ៉ុប ជាកំលាំងជំរុញមួយធំណស់ សំរាប់ 
ឧស្រសាហកម្មស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជា ។
 ការលើកកំពស់ការសម្រួលខាងពាណិជ្ជកម្ម អាច 
ជួយសម្រួល  និងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មអង្ករ ថ្រមទៀត ។ ការចាប់ 
យកទីផ្រសារនាំច្រញថ្មីៗ ទាមទារការធ្វើឲ្រយនីតិវិធីផ្រស្រងៗ 
កាន់ត្រសមញ្ញ និងការកាត់បន្ថយចំណយជាផ្លូវការ និង 
ក្រផ្លូវការ លើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ។ ថ្ល្រការចូលចត 
នៅផ្រ និងការដឹកជញ្ជូនតាមនាវានៅកម្ពុជា ក៏ខ្ពស់ខា្លាំង 
ជាងគ្រដ្ររ ដូច្ន្រះ ត្រូវត្របញ្ចុះថ្ល្រខ្លះ ដើម្របីជំរុញការនាំច្រញ 
អង្ករតាមផ្លូវទឹក ។
 វិបត្តិកន្លងមកមានចំណុចល្អមួយ ដោយបានជួយ 
ពង្រឹងឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការ អភិវឌ្រឍកសិកម្ម និងអភិវឌ្រឍ 
ជនបទ ។ នៅកម្ពុជា ប្រជាជនក្រីក្រភគច្រើនរស់នៅតំបន ់
ជនបទ  ដ្រលពឹងផ្អ្រកជាសំខាន់ ទៅលើកសិកម្ម ដូច្ន្រះមាន 
ត្រការតស៊ូស្វិតស្វាញអនុវត្តសមាសភគន្រះ ន្រ យុទ្ធសស្ត្រ 
អភិវឌ្រឍន៍ជាតិប៉ុណោ្ណោះទ្រ ដ្រលអាចធ្វើឲ្រយកំណើនប្រកប 
ដោយសមធម៌កា្លាយជាការពិត ។


