
* លទ្ធផលនៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យបៃទៃសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣

ក្នុងកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងវិទៃយាស្ថាន CDRI និង ធនាគារ ANZ Royal

“ការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការកសិករ និងគម្ងកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា អាចជួយបង្កើនអំណាចចរចា និង 
អត្ថប្យោជន៍ សម្ប់កសិករក្ីក្ និងធានាឲ្យផលិតផលនាំច្ញមានស្ថិរភពល្អទាំងបរិមាណ និងគុណភព។”

       បណ្ឌិត ថ្ង វុទ្ធី, អ្នកសម្បសម្ួល
       កម្មវិធីភពក្ីក្ កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ន្វិទ្យាស្ថាន CDRI

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សង្ខៃបចក្ខវិុស័យបៃទៃសកម្ពជុា*
ឆ្នាំ២០១៣  ល្ខ ០២

លុបបំបាត់ឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌៃឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា១

កសិកម្មសមៃប់គៃប់គា្នា និងការអភិវឌៃឍបៃកប 
ដោយចីរភាព

ភពសម្បូរដីកសិកម្មមានជីជាតិ ព្ឈើ និងមចា្ឆាជាតិ បង្ហាញនូវ 
ឧត្តមភព ប្ៀបធៀបជាសកា្តានុពលរបស់កម្ពុជា ដ្លអាចជំរុញដល់ 
ការ អភិវឌ្ឍប្កបដោយចីរភពភពសម្ប់គ្ប់គ្នា ប្សិនបើមានការ 
គ្ប់គ្ង ធនធានទាំងនោះប្កបដោយទំនួលខុសត្ូវ។

អនុវិស័យសំខាន់ៗ (ស្ូវ ដំណាំផ្ស្ងទៀត សត្វចិញ្ចឹម ជលផល 
និង ព្ឈើ) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាសន្ដិសុខ ស្បៀង និង 
ជីវភព រស់នៅរបស់ប្ជាពលរដ្ឋភគច្ើននៅកម្ពុជា ដោយផ្តល់  ការ ងរ  
ឲ្យ   ប្មាណ ៧២% ន្កមា្លាំងពលកម្មសរុប ក្នុង ន្ះ មាន ទាំង   ប្ជាជន 
ក្ីក្ មួយភគធំផង។ វិស័យកសិកម្ម ជាពិស្ស ដំណាំ ស្ូវ ជា វិស័យ 
សំខាន់ ប ំផុត  មួយសម្ប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងការ កាត់បន្ថយ ភព 
ក្ីក្។

ភពធន់ន្វិស័យកសិកម្ម ជំរុញឡើងដោយការវិនិយោគរយៈព្ល 
វ្ង របស់កសិករមានដីតូចៗ ជាសមាសធាតុដ៏ចាំបាច់មួយន្កំណើន 
មា៉ាក្ូ ស្ដ្ឋកិច្ចប្កបដោយស្ថិរភព។ ចំណុចន្ះស្ត្ងឡើងយ៉ាងច្បាស់
ក្នុងអំឡុងព្លមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល៖ វិស័យកាត់ដ្រ សំណង់ និង 
ទ្សចរណ៍ បានរួមចុះ ដោយសរការដកច្ញវិញនូវមូលធនបរទ្ស 
ប៉ុន្ត្ វិស័យកសិកម្មនៅត្មានកំណើនរឹងមាំរហូតដល់ ៤ ទៅ ៥%។ 
អត្ កំណើន ន្ះ បានជួយរក្សាសន្ទុះស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងអំឡុងព្ល
មានការ ប៉ះ ទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរមិនធា្លាប់មានពីមុន ជួយឲ្យកម្ពុជាចៀសផុតពី 

អត្ កំណើន  អវិជ្ជមាន និងដើរតួជាសំណាញ់សុវត្ថិភពសង្គមថ្នាក់ជាតិ 
សម្ប់  ប្ជាជនកម្ពុជាមួយភគធំ រាប់បញ្ចូលទាំងប្ជាជនក្ីក្នៅទី
ក្ុង ផង។

សម្ប់សន្ដិសុខស្បៀង គ្ត្ូវពិនិត្យពីការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម ក្នុង 
បរិបទសកលន្ កំណើនតម្ូវការអាហារមនុស្ស និងចំណីសត្វ ដោយ 
សរ  កំណើនប្ជាជន ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងលំនាំន្ការ 
ប្ើ ប្ស់។ នៅកម្ពុជា វិស័យកសិកម្មផ្តល់ស្បៀងអាហារដល់ប្ជាជន 
ជិត ១៥លាននាក់ ដ្លកំពុងកើនឡើង និងកើនចំណាយប្ើប្ស់ក្នុង 
មនុស្ស មា្នាក់។ ដូចន្ះ ការធានានិងរក្សាឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារ 
មាន ស្ថិរភព សំខាន់ខា្លាំងណាស់សម្ប់សន្ដិសុខស្បៀងនៅកម្ពុជាទៅ 
អនាគត។

អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយបានទទួលស្គាល់ថ វិស័យក សិកម្ម  
សំខាន់  ណាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍមានចីរភព និងសម្ប់ គ្ប់ គ្នា នៅ 
កម្ពុជា ដោយក្នុងប្ំឆ្នាំចុងក្យន្ះ មានគោលនយោបាយ ផ្ស្ងៗ នៅ 
កម្ិតជាតិ និងកម្ិតតាមវិស័យ បានជួយបង្កើនប្សិទ្ធភពក្នុង វិស័យ 
ន្ះ។ តួយ៉ាង យុទ្ធសស្្ដចតុកោណដំណាក់កាលទី២ (២០០៨) និង 
ផ្នការ យុទ្ធសស្្ដអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (២០០៩-១៣) បានដាក់ច្ញនូវ 
កម្មវិធីកំណ្ទម្ង់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់និងរចនារៀបចំឡើង ដើម្បី បង្កើន 
ផលិតភពនិងទិន្នផល ធ្វើពិពិធកម្មលើវិស័យកសិកម្ម និងសម្ចឲ្យ 
បាន នូវ កំណើនប្កបដោយចីរភពសម្ប់គ្ប់គ្នា។

យុទ្ធសស្្ដផ្ន្កគោលនយោបាយ បានដាក់បញ្ចូលនូវ កំណ្ទម្ង់ 
សុី ជម្ន្ក្បខ័ណ្ឌស្ថាប័នសម្ប់អភិបាលកិច្ចដី ព្ឈើ និង 
ជលផល។ ឯកសរគោលនយោបាយស្តីពីការនាំច្ញអង្ករ មានគោល 
បំណង ទាញយកអត្ថប្យោជន៍ពីសកា្តានុពលន្ "មាសស" របស់កម្ពុជា 
ដោយ ជំរុញគុណភពអង្ករឲ្យបានស្បតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ជំរុញឲ្យ 
ការ កិនស្ូវមានលក្ខណៈប្សើរឡើងដើម្បីបង្កើនតម្ល្បន្ថ្ម និងជំរុញ 
លក្ខខណ្ឌ អំណោយផលផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគពី 
វិស័យ ឯកជន។

១ អត្ថបទន្ះ សង្ខ្បច្ញពីបទបង្ហាញក្នុងវគ្គទី៣ ន្សន្និសីទចក្ខុវិស័យ 
ប្ទ្ស កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣ បកស្យដោយ បណ្ឌិត មា៉ាក់ សឿន 
ប្ធាន  នាយកដា្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ឋាប្មាញ់ និង 
ន្សទ, បណ្ឌិត ថ្ង វុទ្ធី អ្នកសម្បសម្ួលកម្មវិធីភពក្ីក្ កសិកម្ម 
និង  អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ន្វិទ្យាស្ថាន CDRI និង លោក Daniel Mitchell 
នាយក ប្តិបត្តិន្ក្ុមហ៊ុន SRP International Group។



មានក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាច្ើន ដ្លសំដៅដោះ ស្យ 
ដោយ   ផ្ទាល់  នូវឧបសគ្គផ្ស្ងៗចំពោះគ្ួសរក្ីក្នៅជនបទ។ តួយ៉ាង 
យុទ្ធសស្្ត សម្ប់វិស័យកសិកម្ម និងទឹក ឆ្នាំ២០១២-១៣ ព្យាយម 
បង្កើនសន្ដិសុខស្បៀងនិងចំណូល កសងភពធន់ន្គ្ួសរនៅជនបទ 
ទៅនឹងវិបត្ដិស្ដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់ការគ្ប់គ្ងធនធានទឹក និងដីឲ្យ 
មាន ចីរភព ដោយផ្អ្កលើសហគមន៍។

យន្ដការស្ថាប័នថ្នាក់តំបន់មួយចំនួនបានដាក់អនុវត្តហើយ ដើម្បីរក្សា 
ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងក្នុងអំឡុងព្លមានវិបត្តិ តួយ៉ាងដូចជា ក្បខ័ណ្ឌ 
សន្ដិសុខ ស្បៀងរួមគ្នារបស់អាស៊ាន (AIFS) ដ្លសម្ប់ជួយទ្ទ្ង់
ដល់សន្ដិសុខស្បៀងរយៈព្លវ្ងរបស់ប្ទ្សជាសមាជិក។ ក្បខ័ណ្ឌ 
AIFS ន្ះ មានសមាសភគចម្បង ៤ គឺ៖ ជំនួយសង្គា្ះបនា្ទាន់/ក្នុង 
ព្ល ខ្វះខាត ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មស្បៀងប្កបដោយចីរភព ប្ព័ន្ធ 
ព័ត៌មាន សន្ដិសុខស្បៀងរួម និង ការអនុវត្តប្បថ្មីផ្ន្កកសិកម្ម។

ការផ្លាស់ប្តូរលើបទបញ្ញត្ដិផ្ស្ងៗ បានរួមចំណ្កជួយក្ប្ទម្ង់  
វិស័យ កសិកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងព្លមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅ។ ផលិត កម្ម 
ស្ូវ បានកើនឡើងមួយជាពីរក្នុងអំឡុងព្លនោះ ដោយ មានអតិរ្ក 
ស្ូវ ដល់ប្មាណ ៤,៣លានតោន ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ ដំឡូងឈើ ពោត 
និង សណ្ដ្កសៀង បានរីកលូតលាស់ យ៉ាងលឿនសម្ប់ការនាំច្ញ 
ហើយ  ក្នុងព្លបច្ចុប្បន្នបានរួមចំណ្កមួយភគធំ ក្នុងសកម្មភព 
កសិកម្ម (រូបភព ១)។ ផលិតកម្មសត្វចិញ្ចឹម ក៏កើនឡើងដ្រ ដោយ 
ចំនួន សត្វមាន់ ទា សរុប ចិញ្ចឹមក្នុងស្ុក បានកើនពី ១៦លានក្បាល នៅ 
ឆ្នាំ២០០៧ ដល់ ជាង ២៣លានក្បាល នៅឆ្នាំ២០១២។

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច បានជួយកាត់បន្ថយភពក្ីក្យ៉ាងច្ើនគួរឲ្យ 
ចាប់  អារម្មណ៍៖ អត្ជនក្ីក្នៅតាមជនបទ បានធា្លាក់ចុះពី ៣៩% 
នៅ ឆ្នាំ១៩៩៤ មកត្ឹម ៣០,១% នៅឆ្នាំ២០០៧ ទោះបីមិនទាន់អាច   
រក បាន ទិន្នន័យផ្លូវការសម្ប់ប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្ះក្តី។

ទោះមានជោគជ័យដូច្ន្ះក្តី ក៏វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា ជាពិស្ស 
ផលិតកម្មស្ូវ មិនទាន់អាចប្ើអស់ សកា្តានុពលទ្ ទាំងនៅក្នុងទិន្នផល 
ស្ូវ និងការឈានឡើងក្នុងខ្ស្ចង្វាក់តម្ល្បន្ថ្ម។ ដើម្បីសម្ច 
គោល ដៅថ្នាក់ជាតិកា្លាយជាអ្នកនាំច្ញស្ូវធំជាងគ្ លំដាប់ទី៣ លើ 
ពិភពលោក នៅឆ្នាំ២០១៥ ត្ូវមានការរីកលូតលាស់ក្នុងទិដ្ឋភពជា ច្ើន 
ន្ ផលិតកម្ម។

ក្នុងបញ្ហាសមធម៌វិញ មានការបារម្ភថ កំណើនមិនបានផ្ដល់ផល 
ប្យោជន៍ ដល់អ្នកក្ីក្ខា្លាំងនោះទ្។ ការសិក្សានៅតំបន់បឹងទន្ល្សប 
កាលពីព្លថ្មីៗ រកឃើញថ អត្ស្គមស្គាំងក្នុងចំណោមកុមារ អាយុ   
ក្ម  ៥ឆ្នាំ កើនឡើងពី ១០% នៅឆ្នាំ២០១០ ដល់ ១៤,៦% នៅ 
ឆ្នាំ២០១២។ អង្គការសុខភពពិភពលោក បានចាត់ ថ្នាក់ កុមារ ទាំង ន្ះ 
ចូល ក្នុង ក្ុមខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាលទ្ធផលន្ កង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ 
មាន កុមារអាយុក្ម៥ឆ្នាំ ៤០% កើតជម្ងឺក្ិន និង ២៩% ខ្វះទម្ងន់។ 
តួល្ខប្បន្ះគួរឲ្យបារម្ភខា្លាំងណាស់ និងផ្តល់គំនិតថ អ្នកបង្កើត គោល 
នយោបាយត្ូវព្យាយមច្ើនថ្មទៀត ដើម្បីផ្តាតឲ្យចំអ្នកក្ីក្ខា្លាំង 
អ្នក គ្មានដីធ្លី និងកសិករតូចតាច។

ឧបសគ្គចំពោះការបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម
ការស្វជ្វនាព្លថ្មីៗន្ះ បង្ហាញថ ផលិតកម្មកសិកម្មត្ូវរាំង 

ស្ទះ ដោយសរបញ្ហាធាតុចូលកសិកម្មមានតម្ល្ខ្ពស់ព្ក និងគ្មានការ 
ត្ួតពិនិត្យត្ឹមត្ូវ។ ករណីសិក្សាមួយបានរកឃើញថ បទបញ្ញត្តិមិន 
មាន  ប្សិទ្ធភពបានកាត់បន្ថយរបាំងលើការនាំចូល ដ្លនាំឲ្យមាន 
ការលក់ច្កចាយជីមានគុណភពទាប៖ ជាក់ស្ត្ងប្ហ្ល ១០% ន្ 
ជីនៅក្នុងតំបន់សិក្សា គឺជាផលិតផលក្ល្ងកា្លាយ។ ការប្ើ ធាតុចូល ក្ល្ង 
កា្លាយ ឬមានការលាយបន្លំ អាចកាត់បន្ថយទិន្នផលដំណាំរហូតដល ់ 
 ប្ ហ្ល ២៨៥-៣៥០ដុលា្លារ ក្នុងមួយកសិដា្ឋានក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវា 
ប៉ះ ទង្គិច  ធ្ងន់បំផុតទៅលើជនក្ីក្ខា្លាំង។

ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សទ (MAFF) បានប្ឹង ប្ង  
ផ្សព្វផ្សាយនូវពូជស្ូវមានទិន្នផលខ្ពស់ក្នុងទូទាំងប្ទ្ស។ ប៉ុន្ត្ការ 
បញ្ចុះ  បញ្ចូល កសិករឲ្យប្ើពូជស្ូវទាំងន្ះជាការលំបាក ព្ះពួក គត់   
ត្ង ជ្ើសប្ើប្ស់ពូជស្ូវមានទីផ្សារស្ប់ ដូចជា ពូជស្ូវ IR 504 
មកពីវៀតណាម ជាដើម។ ម្យា៉ាងទៀត កសិករក៏លំបាកនឹងរក បាន 
គ្ប់ ពូជទាំងន្ះដ្រ ដោយសរការផ្គត់ផ្គង់នៅខ្វះ និងថ្ល្ដ៏ខ្ពស់។ ការ 
សិក្សានាព្លថ្មីៗមួយ រកឃើញថ ការផ្គត់ផ្គង់គ្ប់ពូជមានត្ឹម ២០% 
ន្តម្ូវការប៉ុណោ្ណោះ។ គោលនយោបាយទៅថ្ង្អនាគត ត្ូវផ្តាត លើការ
លុបបំបាត់ឧបសគ្គរាំងស្ទះការផ្គត់ផ្គង់គ្ប់ពូជ។

ឥណទានស្ថិតក្នុងចំណោម ធាតុចូលដ៏ថ្ល្ៗបំផុតន្ការដាំដុះ 
ជាពិស្ស សម្ប់កសិករមានដីតូចៗ ដ្លពឹងផ្អ្កលើទីផ្សារ ឥណទាន 
ក្ផ្លូវការ។ កសិករភគច្ើន ទទួលយកកម្ចីមានការប្ក់ខ្ពស់  
(ប្ ហ្ល ៥% ក្នុងមួយខ្) ពីអ្នកផ្តល់កម្ចីក្ផ្លូវការ ព្ះពួកគត់ 
អាច  រក វា  បានយ៉ាងឆប់ទាន់ព្លត្ូវការ។ ចំពោះសកម្មភព MFI វិញ 
ទោះបី វា កើន ឡើងក្តី ក៏អត្ការប្ក់នៅត្មានកម្ិតខ្ពស់ដល់ប្ហ្ល 
២,៥% ក្នុងមួយខ្ ដ្លជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សម្ប់កសិករមានដីតូចៗ។

ឥណទាន ជី ថ្នាំសមា្លាប់សត្វចង្ និងប្ងឥន្ធនៈ មានថ្ល្ខ្ពស់ គួប 
ផ្សំ នឹង កង្វះស្វាផ្សព្វផ្សាយបច្ច្កទ្សកសិកម្ម បានធ្វើឲ្យការដាំដំណាំ 
ជាច្ើនមិនមានប្សិទ្ធភពល្អ។ ការធ្វើកសិកម្មតាមរបៀបថ្មី បាននិង 
កំពុង រីកលូត លាស់ ប៉ុន្ត្មិនទាន់បានពង្ីកទៅដល់ ប្ជាជន  ក្នុង ទូទាំង 
ប្ទ្សទ្។ កម្ពុជាចាំបាច់ត្ូវក្លំអ ស្វាផ្សព្វផ្សាយ បច្ច្ក ទ្ស 
កសិកម្ម បើសិនចង់ធ្វើឲ្យអនុវិស័យកសិកម្មនានាមានលក្ខណៈ ជំនួញ 
និង ចង់ ឲ្យវិស័យកសិកម្មទាំងមូលកាន់ត្មានប្សិទ្ធភព និងមាន 
ពិពិធកម្ម ខា្លាំង។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងផលិតកម្មស្ូវ កសិករត្ូវត្ទទួល 
បាន ការបណ្ដុះបណា្ដាលពីវិធីគ្ប់គ្ងសត្វចង្ ការប្ើប្ស់ជី និង 
បច្ច្កទ្ស ដាំដុះប្បទំនើបផ្ស្ងៗ។ ក្នុងកម្មវិធីការចិញ្ចឹមសត្វ គួរបង្កើត 
គោលនយោបាយជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វ កម្មវិធីបង្កាត់ពូជ និងស្វា 
ផ្សព្វផ្សាយ បច្ច្កទ្សបសុព្ទ្យ។

រូបភព ១៖ ផ្ទ្ដីដាំដុះ គិតតាមមុខដំណាំ ឆ្នាំ២០១១ (ជាភគរយ)

ថ្នាំជក,់  0.21

 

ដំណាំលក់យក��ក,់ 3 .49
ដំណាំ��្ស�ងៗ, 1.69 

��ូវ, 76.71
 

�ត, 4.50 

ដំឡ�ង�ើ, 10.12 

ស���ក�ៀង, 1.82 

ប�្ល�, 1.39  

ប្ភព៖ បណ្ឌិត ថ្ង វុទ្ធី សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជា



រូបភព ២៖ ការប្ងច្កដីនៅកម្ពុជា

ប្ភព៖ បណ្ឌិត ថ្ង វុទ្ធី សន្និសីទចក្ខុវិស័យប្ទ្សកម្ពុជា

ការនាំយកទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារ ត្ូវចំណាយប្ក់ច្ើន ដោយសរ 
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអន់ខ្សាយ ដ្លកាត់បន្ថយប្ក់ចំណ្ញរបស់ 
ផលិតករ និងបង្កឧបសគ្គដល់ការវិនិយោគផ្ន្កកសិកម្ម។ ការជំរុញច្ក 
របៀង ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ អនុវត្តដោយធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ទទួលបាន 
ជោគជ័យក្នុងការលើកកម្ពស់ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹង និងទន់ ដ្លជាប់ 
ពាក់ ព័ន្ធនឹងការនាំច្ញផលិតផលកសិកម្ម។ ទោះបីការដឹកជញ្ជូនរវាង 
ទីក្ុងបានល្អឡើងច្ើនក្តី ក៏បណា្ដាញផ្លូវជនបទមានគុណភពអន់ នៅ
ត្ជាមូលហ្តុសំខាន់មួយន្តម្ល្ដឹកជញ្ជូនខ្ពស់ ហើយជាក់ស្ត្ងវាបាន
កាត់ផ្តាច់កសិករពីទីផ្សារនានា។

ចំណុចខ្វះខាតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីផ្សារផលិតផល កសិកម្ម គឺការ 
ច្កចាយព័ត៌មានទីផ្សារមិនស្មើភព ដ្លបណា្ដាលមកពីពាណិជ្ជកម្ម 
ក្ ផ្លូវការដ្លមានច្ើនពាសព្ញ។ ដោយសរមិនមានប្ភពផ្លូវការ 
អ្វី មួយ ន្ព័ត៌មានទីផ្សារ និងក្បខ័ណ្ឌធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ពួកឈ្មួញ     
កណា្ដា ល       អាច ទា ញយកចំណ្ញពីបញ្ហាទទួលបានព័ត៌មានមិនដូច គ្នា 
ដោយ ធ្វើការ កំណត់ថ្ល្ និងលក្ខខណ្ឌជួញដូរផ្ស្ងៗក្នុងលក្ខណៈមិន  
  ផ្លូវ ការ ធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ផលិតករ។ រចនាសម័្ពន្ធទីផ្សារមិនផ្លូវ ការ ន្ះ  
ក៏ ងយ  រងគ្ះដោយការឡើងចុះថ្ល្តាមទំនើងចិត្ត និងការ ប្ ប្ួល 
ក្នុង តម្ូវ ការដ្រ ដ្លបង្កើតនូវអស្ថិរភពកាន់ត្ច្ើនចំពោះផលិតករ។ 
អ្នក ដ្ល ខាតបង់ច្ើនជាងគ្ក្នុងការដោះដូរប្បន្ះ គឺកសិករ តូចតាច 
ដ្ល   ផលិតស្ូវ។ 

កង្វះព័ត៌មានទីផ្សារ ក៏បង្កើនបន្ទុកចំណាយលើការជួញដូរ សម្ប់ 
ភគី អ្នកមានតម្ូវការដ្រ។ រចនាសម្ព័ន្ធមិនផ្លូវការន្ខ្ស្ចង្វាក់ កំណត់ 
តម្ល្ បានធ្វើឲ្យក្ុមហ៊ុនកិនស្ូវពិបាកនឹងទទួលបានការ ផ្គត់ផ្គង់  មាន 
ស្ថិរភពល្អ ហើយគុណភពផលិតផលក៏ប្ប្ួលដ្រ។ កង្វះ ស្តង់ដារ 
គុណភព និងការមិនផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងគុណភព និងថ្ល្ វាបង្កើត នូវ 
ភព មិនប្កដប្ជា ផ្តល់ឱកាសសម្ប់ការស្វ្ងរកកម្ ក្ផ្លូវការ 
និង ធ្វើឲ្យដំណើរការទីផ្សារគ្មានប្សិទ្ធភព។ យន្តការជាផ្លូវការ និង  
មាន តមា្លាភព ដ្លផ្សារភ្ជាប់គុណភព ទៅនឹងថ្ល្ ដូចជា បទបញ្ញត្តិ 
លើការគ្ប់គ្ងគុណភព ជាដើម សំខាន់ខា្លាំងណាស់ក្នុងការជួយឲ្យ 
ទីផ្សារ មានដំណើរការប្កបដោយប្សិទ្ធភព។ 

ក្បខ័ណ្ឌគ្ប់គ្ងដីធ្លីដ៏មានប្សិទ្ធភពនានា ជាផ្ន្កមួយសំខាន់ 
បំផុត ន្ស្ដ្ឋកិច្ចប្បកសិកម្ម ព្ះវាជួយជំរុញវិនិយោគតាមរយៈ ការ 
ធានា សិទិ្ធកាន់កាប់ដីធ្លី ជួយឲ្យទីផ្សារអាចប្ងច្កដីធ្លីប្កប ដោយ 
ប្សិទ្ធភព និងជួយឲ្យរដា្ឋាភិបាលអាចរក្សាតុល្យភពរវាងមុខព្ួញ 
ផ្ស្ងៗ  ន្ស្ដ្ឋកិច្ចប្បកសិកម្ម។ អាទិភពខាងគោលនយោបាយ គឺ 
ការរក្សាតុល្យភពរវាងតម្ូវការរបស់កសិករតូចតាច និងវិនិយោគ ផ្ទាល់ 
ពីបរទ្ស (FDI) ទ្ង់ទ្យធំទៅក្នុងកសិឧស្សាហកម្ម។ បើសិនមាន 
គោលនយោបាយល្អសមរម្យ ក្បខ័ណ្ឌទាំងន្ះអាចជួយបំព្ញឲ្យគ្នា
ទៅ វិញទៅមក។

ការប្ងច្កដីកសិកម្មមិនមានសមធម៌នៅកម្ពុជា ជះ ឥទ្ធិពល 
អវិជ្ជមាន ទាំងទៅលើប្សិទ្ធភពផលិតកម្ម និងលើសមធម៌នៅ ចំពោះ 
មុខ ភព ក្ីក្។ រូបភព ២ បង្ហាញថ ក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងទៅន្ះ គ្ួសរ 
នៅជនបទ ដ្លគ្មានដីធ្លី មានពី ១៥% ទៅ ២០% ហើយអ្នកមានដី 
តិចជាងមួយហិកតា មានប្ហ្ល ៤០%។ ក្នុងករណីជាច្ើន ពួក 
គត់ មានលទ្ធភពត្ឹមការធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមពោះប៉ុណោ្ណោះ ព្ះបញ្ហា 
កង្វះទ្ព្យធន មិនអាចឲ្យពួកគត់បង្កើតនូវអតិរ្កផលដំណាំដ្លរួម 
ចំណ្ក នាំឲ្យមានការរីកលូតលាស់នោះទ្។

សម្បទានដីស្ដ្ឋកិច្ច (ELCs) ដ្លជារឿយៗជាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹង  ការ  
រឹបអូសដីពីកសិករតូចតាច ជាកតា្តាមួយរួមចំណ្កបង្កើតនូវ វិសមភព 
ដីធ្លី។ ក្នុងករណីជាច្ើន ដីដ្លបានដកហូតនោះ មិនបាន យក  ទៅ 
ប្ើប្ស់ប្កបដោយផលិតភពឡើយ។ ដីនោះត្ូវត្ធ្វើការប្ង ច្ក  
ឡើង វិញទៅឲ្យអ្នកគ្មានដីធ្លី និងកសិករតូចតាច ដ្ល អាច ប្ើប្ស់ 
វាបានល្អប្សើរ ដើម្បីបង្កើតជាដើមទុនសម្ប់ពួកគត់។

ការគ្ប់គ្ងធនធានជលផល និងព្ឈើឲ្យមានចីរភព ក៏កំពុង 
ជួប បញ្ហាមួយចំនួនដ្រ។ ជលផលជាអនុវិស័យជំរុញកំណើនសំខាន់មួយ 
ប៉ុន្ត្ ត្ូវធ្វើកំណ្ទម្ង់ក្នុងការប្ងច្កឡូត៍ន្សទ និងការត្ួតពិនិត្យ 
ឲ្យការន្សទមានលក្ខណៈស្បច្បាប់ ដើម្បីថ្រក្សាស្តុកត្ី និងជីវៈ 
ចម្ុះ ឲ្យនៅគង់វង្ស។ គួរធ្វើការស្វជ្វច្ើនថ្មទៀតអំពីស្តុកត្ី ដើម្បី 
ជួយឲ្យការប្ងច្កឡូត៍ន្សទអនុវត្តបានត្ឹមត្ូវ។ ម្យា៉ាងទៀត ត្ូវ 
បង្កើន កិច្ចប្ឹងប្ងក្នុងការចាត់ថ្នាក់និងកំណត់ព្ំដ្នព្ឈើ និងការ
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វិទៃយាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI) 

 អគរល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក          ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ កម្ពុជា

 (៨៥៥ ២៣) ៨៨១ ៣៨៤, ៨៨១ ៧០១, ៨៨១ ៩១៦, ៨៨៣ ៦០៣  (៨៥៥ ២៣) ៨៨០ ៧៣៤
e-mail: cdri@cdri.org.kh, website: www.cdri.org.kh

ពិនិត្យតាមដានលើការប្ើប្ស់ធនធានព្ឈើ។ ការអភិរក្សជីវៈចម្ុះ 
សំខាន់ ខា្លាំងណាស់ទាំងចំពោះចីរភពបរិស្ថាន និងចីរភពន្ការ ប្ើ 
ប្ស់ ព្ឈើជាធនធានស្ដ្ឋកិច្ច។

ការកសងលើគោលនយោបាយមានសៃប់
កម្ពុជា បានកសងល្អហើយនូវ ក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសម្ប់  

លើក កម្ពស់ប្សិទ្ធភពវិស័យកសិកម្ម។ ដូច្ន្ះសម្ប់ព្លបច្ចុប្បន្ន 
គួរផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើ ការវាយតម្ល្ពីដំណើរការគោល 
នយោបាយ ទាំងន្ះ ការក្លំអបន្ថ្មផ្ស្ងៗលើគោលនយោបាយ 
និង ការ ពង្ឹង បណា្ដាស្ថាប័នអនុវត្ត។ ចំណុចស្នូលក្នុងការងរន្ះ គឺការ 
 ស្វ ជ្វគ្ប់ជ្ុងជ្យពីផលប៉ះពាល់ន្គោលនយោបាយ និងការ 
ផ្សារ ភ្ជាប់  ការស្វជ្វទៅនឹងការបង្កើតគោលនយោបាយ។

ការស្វជ្វបង្ហាញថ ការជំរុញការធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ច សន្យា 
នៅ   កម្ពុជា បានដោះស្យនូវឧបសគ្គជាច្ើនដ្លមានលើក ឡើង 
ក្នុង   អត្ថបទ សង្ខ្បន្ះ។ កសិករជាប់កិច្ចសន្យា ទទួលបានគ្ប់ពូជ 
មាន   គុណភពល្អជាងមុន និងអាចរៀនសូត្បច្ច្កទ្សកសិកម្ម 
ទំនើបៗ មានលទ្ធភពទទួលបានឥណទានមានការប្ក់ទាប និង 
អាច   ធ្វើការ ដោះដូរនៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌស្ថាប័ននានា ដ្លផ្តល់នូវកម្ិត ថ្ល្ 
មាន សមធម៌ និងតម្ូវការកាន់ត្មានស្ថិរភព។ ប៉ុន្ត្ ការធ្វើ កសិកម្ម 
តាមកិច្ចសន្យា នៅមានបញ្ហាចោទជាច្ើន។ អ្នកផ្តល់កិច្ចសន្យាត្ួត ត្ 
លើដំណើរការផលិតកម្ម ហើយកសិករមានអំណាចតិចតួចណាស់ក្នុង 
ការចរចា មិនអាចមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាទ្ គឺ 
គ្ន់  ត្ អាចឯកភព ឬមិនឯកភពតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងកិច្ចសន្យា 
ប៉ុណោ្ណោះ។ កសិករខ្លះយល់ថ កិច្ចព្មព្ៀងនោះមានលក្ខណៈ 
ស្មុគស្មាញ ខា្លាំងណាស់។ កសិករជាច្ើនបានដកខ្លួនច្ញពីគម្ង
ចុះកិច្ច សន្យានានា ដោយសរត្កតា្តាទាំងឡាយដូចខាងលើ។ ដូច្ន្ះ 
គោល នយោបាយទៅអនាគត គួរផ្តាតលើការតម្ឹមកិច្ចព្មព្ៀងតាម 
កិច្ចសន្យា ដើម្បីឲ្យកសិករមានសិទ្ធិបញ្ច្ញមតិច្ើនថ្មទៀត ក្នុង ការ 
តាក់ត្ងកិច្ចសន្យា។

អង្គការកសិករ ជាយន្តការស្ថាប័នមួយដ្លកំពុងរីកលូតលាស់ 
សម្ប់  ផ្តល់ សិទ្ធិអំណាចដល់កសិករ។ នាបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងប្ទ្ស 
មាន ដល់ ១៤.០០០ ផលិតករ និងក្ុមអ្នកប្ើប្ស់ធនធាន ក្នុង 
ន្ះ   មាន  ទាំង ២៤០ សហករណ៍កសិកម្មផង។ អង្គការទាំងន្ះធ្វើការ 
ជំរុញ ផលិតភពកសិកម្ម ដោយជួយឲ្យកសិករមានលទ្ធភពកាន់ ត្ 
ប្សើរ ក្នុងការ ចរចាថ្ល្សម្ប់ផលិតផលរបស់ខ្លួន និងដោយ ជួយ 
ផ្សព្វផ្សាយ នូវព័ត៌មាន និងបច្ច្កទ្សកសិកម្ម។ ទោះយ៉ាងន្ះក្តី 
CDRI បានរាយការណ៍ថ កសិករតូចតាច ជារឿយៗមិនឃើញមាន 
អត្ថប្យោជន៍ អ្វីពីការចូលរួមក្នុងអង្គការកសិករនោះទ្។ ដោយផ្តាត 
ការ ងរ  ទៅលើឥណទាន និងបច្ច្កទ្សកសិកម្ម អង្គការកសិករមិន បាន 
ដោះស្យបញ្ហាគ្ឹះន្លទ្ធភពរបស់កសិករតូចតាចក្នុងការប្ើប្ស់
ធាតុចូល និងចូលទៅក្នុងទីផ្សារលក់ផលិតផលឡើយ។ ដូច្ន្ះត្ូវមាន 
វិធីសស្ត្ ដោះស្យកាន់ត្ទាំងមូលឡើង ដើម្បីតភ្ជាប់អង្គការកសិករ 
ទៅនឹងការធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា និងដើម្បីដោះស្យឧបសគ្គ 
ជាច្ើន ដ្លរារាំងវិនិយោគរបស់កសិករតូចតាច។

សម្បទានដីស្ដ្ឋកិច្ច (ELCs) និង សម្បទានដីសង្គមកិច្ច (SLCs) 
ជាឧបករណ៍ដ៏ខា្លាំងកា្លាដ្លរដា្ឋាភិបាល អាចប្ើប្ស់ដើម្បីបង្កើនប្សិទ្ធ
ភព និងសមធម៌ន្ការប្ងច្កដីកសិកម្ម។

សម្បទានដីស្ដ្ឋកិច្ច សំខាន់ខា្លាងំសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ  កសិ ឧស្សា ហ កម្ម     
ក៏ពិតម្ន ប៉ុន្ត្ជារឿយៗវាមានផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន ទៅ លើ បរិស្ថាន 
និង  សង្គម។ ដូច្ន្ះ ត្ូវមានការត្ួតពិនិត្យ និងការ រចនា រៀប ចំ កាន់ត្ល្អ 
ដើម្បី ទាក់ទាញមូលធនប្កបដោយទំនួលខុស ត្ូវ ខ្ពស់ ដូចជា FDI 
របស់  ស្ថាប័នផ្ស្ងៗ (គម្ងប្ក់សោធនិវត្តរ៍របស់ ក្ុមហ៊ុន, មូលនិធិ 
វិនិយោគ, ប្ក់ផ្តល់ឲ្យសកលវិទ្យាល័យ) ដ្លត្ង មាន របៀប វារៈ 
ផ្ន្កបរិស្ថាន និងសង្គម។ វិនិយោគិនប្កបដោយការទទួល ខុសត្ូវ ត្ង 
បង់ពន្ធ គោរពច្បាប់ការងរ ធ្វើការត្ួតពិនិត្យតាមដានលក្ខខណ្ឌ ការងរ 
ទោះបីមាន ឬគ្មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដា្ឋាភិបាលក្តី ប្ើប្ស់ជី មាន  
គុណភព ល្អក្នុងលក្ខណៈគិតគូរដល់បរិស្ថាន ហើយអនុវត្តការងរស្ប 
តាមស្តង់ដារពិភពលោក និងស្បតាមនីតិវិធីរបស់ក្ុមហ៊ុនល្អ។

ចំពោះសម្បទានដីស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមានរបៀបរបបការងរ មិន ល្អ គឺត្ូវ 
ត្ស្វជ្វឲ្យឃើញ និងធ្វើការប្ងច្កដីឡើងវិញ។ វិនិយោគិនដ្ល
ពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើប៉ះពាល់អាក្ក់ដល់សង្គម និងបរិស្ថាន តាមពិតគ្ធ្វើ ឲ្យ 
កម្ពុជាកា្លាយជាកន្ល្ងមួយលំបាកដល់ វិនិយោគិនប្កបដោយការទទួល 
ខុសត្ូវខ្ពស់ចូលមកធ្វើការបណា្ដាក់ទុន។ ដីធ្លីដ្លប្ើប្ស់មិនបាន 
ត្ឹម ត្ូវតាមបទបញ្ញត្តិ ត្ូវត្ធ្វើការប្ងច្កឡើងវិញទៅឲ្យអ្នក គ្មាន 
ដី ធ្លី។ វិធីន្ះវាជួយបង្កើនប្សិទ្ធភព និងកាត់បន្ថយភពក្ីក្។ ការ  
ប្ងច្កដីឡើងវិញកំពុងមានអនុវត្តហើយនាបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្ត្ ក្នុង ល្បឿន 
យឺតៗ។ តួយ៉ាង សម្បទានដីស្ដ្ឋកិច្ចមានផ្ទ្ដីប្មាណ ១៣៣.០០០ 
ហិកតា ត្ូវបានលុបចោល តាំងពីសម្ត្ចនាយករដ្ឋមន្ត្ី បា ន ប្កាស ពី 
នីតិ វិធីត្ួតពិនិត្យឡើងវិញឲ្យបានកាន់ត្តឹងរុឹង ប៉ុន្ត្ ក្នុងន្ះ មានផ្ទ្ដី 
ត្ ៤០.០០០ ទៅ ៥០.០០០ហិកតាប៉ុណោ្ណោះ ដ្លបាន បម្ុងទុក 
សម្ប់ ការប្ងច្កឡើងវិញក្នុងលក្ខណៈជា សម្បទានដីសង្គមកិច្ច។

កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីថ្នាក់ជាតិរបស់រដា្ឋាភិបាល ក៏បាននិងកំពុងបង្កើន 
ល្បឿន នៅទីជនបទដ្រ។ ការច្កចាយប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីប្កបដោយ 
តមា្លាភព គណន្យ្យភព និងសមធម៌ សំខាន់ខា្លាំងណាស់ ដើម្បី ធានា  
សន្តិសុខ ក្នុងការកាន់កាប់ដី ជាពិស្សចំពោះកសិករតូចតាច ដ្ល 
ងយ រង គ្ះដោយការរឹបអូសយកដី។ វិធានការន្ះ ជាមូលដា្ឋាន គ្ឹះ 
ដ៏ ល្អ  សម្ប់ការបង្កើនវិនិយោគរបស់កសិករតូចតាច និង ប្សិទ្ធភព 
ទីផ្សារដីធ្លី។


