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មសចកថសីមងេប 

ជុំពូកមនេះ មតថ តសុំខាន់មលីការប្កប្របរបរចញិ្ច ឹមជីវតិបណ្តថ លពកីារប្របរបួលការមរបីរាស់ដីធលកីបុងឃុុំ
ដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ ននមេតថមណ្ឍ លគិរ។ី ការសកិាមនេះអេះអាងថា ការរកីចមរមនីយ៉ា ងឆាប់រហ័សននមសដឌកិចច
ទីផារកបុងឃុុំទុំងពីរមនេះ ានបណ្តថ លឲ្យមានការាត់បង់ដធីលីនិងនរពមឈ ី ការពងឹប្ផែកមលីការដាុំដុំណ្តុំសរមាប់
លក់ ការប្របកាល យដីធលីមៅជាកាល យជាទុំនញិ ដីធលធី្លល ក់មៅកបុងនដននរកុមមនុសសមួយចុំនួនតូច ភាពេុសគ្នប មៅកបុង
សងគម និងវសិមភាពខាងមសដឌកិចច។ ការសិកាមនេះក៏មលីកបញ្ហា ទុំងមនេះមកពិភាកា មដាយមយងតាមរទឹសថីមៅ
កបុងឯកសាររសាវរជាវសថីពីការអនថរកាលកបុងវស័ិយកសកិមមផងប្ដរ។ វធិីសាស្រសថននការសិការសាវរជាវប្បបមរបៀប
មធៀបកបុងរយៈមពលពីរដាច់មដាយប្ទផកពីគ្នប  ានពនិិតយមមលីផលប៉ាេះពាល់បណ្តថ លពីការប្របរបួលការមរបីរាស់
ដីធលី និងសមាហរណ្កមមទីផារមៅកបុងតុំបន់សិកាទុំងពីរមនេះ។ ការអមងេតរតូវានមរៀបចុំមទផងីមដាយប្ផែកមលី
សុំណ្តកនចដនយ២៥ភាគរយននរគួសារសរបុមៅកបុងឃុុំពីរ កាលពីឆាប ុំ ២០០២/០៣ និងឆាប ុំ ២០១២។ កបុងឆាប ុំ 
២០១៣ ការសមាា សសុជីមរៅបប្នទមមទៀតសរមាប់សរមសរជាករណី្សិកា រតូវានមធវីមឡងីជាមួយរគួសារមយួ
ចុំនួនប្ដលានសមាា សកបុងមពលអមងេតកនលងមក ។  

 ចម ល្ េះពឆីាប ុំ ២០០៣ ដល់ឆាប ុំ ២០១២ រគួសារកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ ានឆលងកាត់ការប្កប្របផ
លិតកមមកសកិមម ពីការដាុំដុំណ្តុំមសផៀងជាចមផងសរមាប់មួយចុំប្អតមៅតុំបន់េពង់រាប  មៅជាការផលិតដុំណ្តុំ
សរមាប់លក់មៅទីផារវញិ។ រាក់ចុំណូ្លប្ដលានពីផលនរពមឈ ី ការរបមាញ់ និងដាក់អ ធ្ ក់ ានថយចុេះ 
ចុំប្ណ្ករាក់ចុំណូ្លពីការដាុំដុំណ្តុំានមកីនមឡងី។ កុំមណី្នមសដឌកចិច បណ្តថ លឲ្យដធីលីជាមរចីនធ្លល ក់មៅកបុងនដ
មនុសសមយួរកុមតូច និងវសិមភាពយ៉ា ងេពស់ននរាក់ចុំណូ្លកបុងចុំមណ្តមរគួសារមៅកបុងឃុុំទុំងពីរ។ កសិករ
ប្ដលមានជីវភាពធូរធ្លរ ានដាុំដុំណ្តុំមលីដចីុំការធុំៗ នងិទទួលានចុំណូ្លពីការផលិតដុំឡូងម ី មរចីនជាង
រគួសារមផសងមទៀត។ រគួសារជនជាតិមដីមភាគតិចមៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ មៅប្តបនថមរបីរាស់និងរគប់រគងធនធ្លន
ធមមជាតរិបស់ពកួមគ និងចូលរមួមរចីនកបុងអភិាលកិចចធនធ្លនទុំងមនេះជាងរគួសារមៅឃុុំដាក់ដាុំ។ មទេះបី
ទទួលរងនូវការគុំរាមកុំប្ហងជាមរចីន បងេមដាយការដាុំុំដុំណ្តុំដុំឡូងមីយ៉ា ងមរចនី ដសីមផទនមសដឌកិចច និងការមធវី
អាជីវកមមប្រ ៉ាក៏មដាយ រមបៀបននការរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ជនជាតិមដមីភាគតិចពបងកបុងឃុុំប្រសរពេះ ាន្ុំមក
នូវភាពរកីចមរមីនសរមាប់រគសួារភាគមរចីន និងមានរគសួារតិចប៉ាុមណ្តត េះប្ដលសទតិកបុងភាពរកីរក ប្ដលផធុយពី
រមបៀបននការរបកបរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ជនជាតិមដីមភាគតិចពបងកបុងឃុុំដាក់ដាុំ។  

ពាកយគនលេឺះ   គរមបដធីល ីនិងការមរបីរាស់ដី ការចញិ្ច ឹមជីវតិមៅជនបទ សនថសុិេមសផៀង ពិពិធកមមរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ 
កសិកមម សមផទនដីមសដឌកចិច ជនជាតិមដីមភាគតិច ផលិតផលនរពមឈ ី
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មសចកថីមផថមី 

មេតថមណ្ឍ លគិរ ី ប្ដលសទិតមៅភាគឦសានននរបមទសកមពុជា មានជនជាតិមដមីភាគតចិពបងរស់មៅជា
មរចីន ប្ដលជាមរចីនសតវតសរក៍នលងមកមនេះ ពកួមគានទញយកធនធ្លនធមមជាតពិីនរពមឈមីៅតុំបន់េពង់រាបមនេះ 
មកមរបីរាស់យ៉ា ងមានរបសទិនភាព។ ចាប់តាុំងពីទសវតសរឆ៍ាប ុំ១៩៩០មក ការមបីកចុំហមសដឌកិចចកមពុជា ានមធវី
ឲ្យមានផលវាិកជាមរចីនសរមាប់មេតថមនេះ។ សមផទននរពមឈ ី និងការកាប់មឈមីលមសីចាប់ សមផទនដមីសដឌ
កិចច សមផទនអាជីវកមមប្រ ៉ាដល់រកុមហ ុន្្ នងិការបរាញ់សតវនរពមដាយគ្នម នការកុំហតិ ានមធវឲី្យថយចុេះ
ធនធ្លនធមមជាតដ៏ិសមផូរប្បបននមេតថមនេះ។ ការហូរចូលននជនចុំណ្តករសុកយ៉ា ងឆាប់រហ័ស ានមធវីឲ្យធនធ្លន
ទុំងមនេះថយចុេះកាន់ប្តធងន់ធងរ។ មៅមពលប្ដលធនធ្លនធមមជាតិកាន់ប្តថយចុេះ ជនជាតិមដីមភាគតិចរតូវបងេុំចិតថ
មធវីការប្កប្រប មដីមផបី្ថរការមបៀបរស់មៅរបស់ពួកមគ (McAndrew and Oeur 2009)។  

មេតថមណ្ឍ លគិរបី្ដលមាននផធដទីុំហុំ១៤.២៨៨គ.ម២ គឺជាមេតថធុំបុំផុតកបុងរបមទសកមពុជា មហយីធន
ធ្លនធមមជាតដ៏ិសុំបូរប្បបកបុងមេតថមនេះ ានទក់ទញរកុមហ ុនជាមរចីនមកកាន់តុំបន់មនេះ។ មៅប្េមករា ឆាប ុំ
២០០២ រាជរដាឌ ភាិលានហាមឃាត់ការកាប់មឈកីបុងនរពសមផទនរទង់រទយធុំ ប៉ាុប្នថការបញ្ឈប់មនេះ គឺមធវមីទផី
ងមៅមរកាយមពលប្ដលរកុមហ ុននរពសមផទនសាុំលីង មៅកបុងមេតថរកមចេះនងិមណ្ឍ លគីរាីនកាប់មឈអីស់ 
៧៣.១៩៩ហកិតាមៅមឡយី (McKenney et al. 2004)។ ទនធឹមនឹងមនេះប្ដរ មគ្នលនមយាយរបស់រដាឌ ភាិ
លកបុងការផថល់ដីសមផទនមសដឌកិចចានបនថមដាយគ្នម នរសាករសានមឡយី។1 មៅឆាប ុំ២០១២ រកុមហ ុនចុំនួន២១ 
ានទទលួដសីមផទនមសដឌកចិចប្ដលមានទុំហុំជិត ១៤៨.៤១០ហកិតា មៅកបុងមេតថមណ្ឍ លគីរ ី សរមាប់ការ
អភិវឌ្ណដុំណ្តុំមៅស ូជាចមផង។2 មលីសពីមនេះ មានរកុមហ ុនប្រ ៉ាចុំនួន២១ ានទទលួសិទនិរុករកមលីនផធដជីិត 
៦.១៤៤ គឡូីប្មរតកាមរ ៉ា ឬ ៤៣% នននផធដសីរុបននមេតថមនេះ។3 

កុំមណី្នរបជាជនមៅកបុងមេតថមណ្ឍ លគិរាីនមកីនមឡងីយ៉ា ងឆាប់រហ័ស ពី៣២.៤០៧្ក់មៅឆាប ុំ
១៩៩៨ ដល់ ៦១.១០៧្ក់ មៅឆាប ុំ២០០៨ ភាគមរចនីជាប្េមរចុំណូ្លរសកុ។ ការហូរចូលមនេះ ាន្ុំឲ្យមាន
អរតាកុំមណី្នរបចាុំឆាប ុំ ៦,៣៤ភាគរយ មធៀបមៅនឹង ១,៥៤ភាគរយ សរមាប់របមទសកមពុជាទុំងមូល កបុងបណ្តថ
ឆាប ុំដូចគ្នប មនេះ។ ពឆីាប ុំ២០០៤ ដល់ ២០០៨ កបុងចុំមណ្តមជនចុំណ្តករសុកទុំងអស់មៅកមពុជា ៤២ភាគរយ 
ានមចញពីតុំបន់ជនបទ មៅកាន់តុំបន់ជនបទ (Chheang and Dulioust 2012)។ គួរកត់សុំគ្នល់ថា ២៩
ភាគរយននរបជាជនសរុបកបុងមេតថមណ្ឍ លគិរមីៅឆាប ុំ២០០៨ គឺជាជនចុំណូ្លរសុកមកពតីុំបន់មផសងៗ។ សមា
មារតរបជាជនប្េមរានមកីនមឡងី មៅមពលជនជាតិមដីមភាគតិចានថយចុេះ មដាយតួមលេា៉ា ន់របមាណ្បង្ហា ញ
ថា សមាមារតមនេះានថយចុេះពី ៧១ភាគរយមៅឆាប ុំ១៩៩៨ មករតឹម៥៧ភាគរយ មៅឆាប ុំ២០០៤ និង៤៧ភាគ
រយមៅឆាប ុំ២០០៨(Asian Development Bank 2000, Backstrom et al. 2007, National Institute of 
Statistics 2009)។ ប្េមរចុំណូ្លរសុកានបមងេីនសមាព ធននចុំនួនរបជាជនមកមលធីនធ្លនដីធលី និងមធវីឲ្យតនមល

                                                           
1
 មៅនថងទី ៧ ប្េឧសភា ឆាប ុំ២០១២ ្យករដឌមស្រនថី ហ ុន ប្សន ានចុេះហតទមលខាមលីបទបញ្ហជ មលេ ០១ ប្ដលតែ កការផថល់ដីសមផទន
មសដឌកិចច ប៉ាុប្នថកបុងមសចកថីរបកាសប ធ្ បក់បុងរាជកិចចបង្ហា ញថា បទបញ្ហជ មនេះ មិនរតូវានអនុវតថមទ។  
2
 ទិនបនយ័ពីអងគការ Open Development Cambodia មានកបុង www.opendevelopmentcambodia.net/consessions ទញយក
មៅនថងទី១១ ប្េវចិឆិកា ឆាប ុំ២០១២ 
3
 មនធីឧសាហកមម ប្រ ៉ា និងថាមពល មេតថមណ្ឍ លគិរ ីនថងទី២២ ប្េឧសភា ឆាប ុំ២០១២ បង្ហា ញថា តុំបនស់មផទនេលេះអាចរតួតគ្នប ។ 
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អចលនរទពយមកនីមឡងី ប្ដល្ុំឲ្យមានកុំមណី្នអរតាននការមផធរកមមសទិនិដីកបុងចុំមណ្តមជនជាតិមដមីភាគតិចពប
ង។  

ប្េមរចុំណូ្លរសកុ មៅកបុងមេតថមណ្ឍ លគីរ ី និងការបមងេីតសមផទនដីមសដឌកចិច មានទុំ្ក់ទុំនងគ្នប ។ ប
ណ្តថ មេតថប្ដលមានចុំណ្តករសុកមរចីនជាងចុំណូ្លរសុក សទិតមៅភាគកណ្តថ លននរបមទសកមពុជា ប្ដលមានដង់
សុីមតរបជាជនេពស់ និងេវេះខាតដីកសកិមម។ មគ្នលនមយាយរាជរដាឌ ភិាលមលីកទឹកចតិថរបជាជនប្ដលតល ស់ទី
កប្នលង និងប្ដលគ្នម នដធីលី ឲ្យមកតាុំងទីលុំមៅតាមបណ្តថ មេតថឆាង យៗ ដូចជា មេតថមណ្ឍ លគិរ ី និងជុំរុញការផថល់
សមផទនដមីសដឌកិចចមៅកបុងតុំបន់ទុំងមនេះ ជាឱកាសមដមីផបីមងេីតរាក់ចុំណូ្លនងិបមងេតីការង្ហរមៅកបុងមូលដាឌ
ន។ កសិករចុំណ្តករសុកប្ដលគ្នម នដធីល ី មរចីនប្តរតូវរកុមហ ុនកសកិមមជលួឲ្យរានឆាេ រ មៅមពលមករស់មៅកបុង
មេតថមនេះ។ ប ធ្ ប់មក ពកួមគជាមរចីនចូលទស្រ ធ្ នដីនរពមលាេះ និងតុំបន់នរពមរចរលឹ រពមទុំង ដីគ្នម នការមរបី
រាស់ ឬមិនទន់មានការកាន់កាប់ ប្ដលសទិតមៅប្កផរដីសមផទន។ កប្នលងតុំបន់ទុំងមនេះសុទនសឹងសទិតកបុងប្ដន
របស់ជនជាតិមដមីភាគតិច។ ជាញឹកញាប់ ការប៉ាេះទងគចិានមកីតមឡងីរវាងជនចុំណូ្លរសុក នងិមាច ស់ដសីមផ
ទនមដាយសារការរ ុំមោភបុំពានមលីរពុំរបទល់ដី។ ការប៉ាេះទងគិចក៏មកីតមឡងីរវាងជនចុំណូ្លរសុក និងជនជាតិ
មដីមភាគតចិ បណ្តថ លពកីាររ ុំមោភបុំពានចូលកបុងប្ដនដីដូនតារបស់ពកួមគផងប្ដរ (Chheang and Dulioust 
2012)។  

ការវនិិមយគជាមរចីនមលីដសីមផទនមសដឌកិចចមៅភាគឦសានននរបមទសកមពុជាានមកតីមឡងី រសបគ្នប
នឹងការបប្មលងដីដាុំដុំណ្តុំតូចៗមដីមផបី្តមួយចុំប្អត មៅជាផលិតកមមដុំណ្តុំមដីមផលីក់។ ចុំការមៅស ូ សាវ យចនធ ី
និងដុំឡូងមមីលីនផធដីតូចៗ ានមកជុំនួសដុំណ្តុំចុំការវលិជុុំ សរមាប់ផលតិកមមដុំណ្តុំមៅមលីកសិដាឌ នអចិនស្រនថយ ៍
(Fox et al. 2008)។ មៅកបុងមេតថមណ្ឍ លគិរ ី ផលិតផលដុំឡូងមីានមកីនមឡងីយ៉ា ងខាល ុំងកបុងសហសសវតសរថ៍មី
មនេះ ព៥ី៤៦មតាន មៅឆាប ុំ២០០១ ដល់ ៨៩.៩៩៣មតាន មៅឆាប ុំ២០០៧។ នផធដីរបមូលផលដុំឡូងមីមៅកបុង
មេតថមនេះក៏ានមកនីមឡងីផងប្ដរ ពី៥២ហកិតា មៅឆាប ុំ២០០១ ដល់៥.៨០៦ហកិតា មៅឆាប ុំ២០០៧ (Ministry 
of Agriculture Forestry and Fisheries 2008)។ ការមកីនមឡងីមនេះ ឆលុេះបញ្ហច ុំងពីការប្របរបួលននដុំណ្តុំ
ដុំឡូងម ី ពីដុំណ្តុំមសផៀង មកជាដុំណ្តុំឧសាហកមម សរមាប់ការមរបរីាស់មរចីនយ៉ា ង ដូចជា ការផលិតចុំណី្
សតវ និងមអតាណុ្ល។ តរមូវការេពស់សរមាប់ការ្ុំមចញដុំឡូងម ី ាន្ុំឲ្យមានការមកីនមឡងីនថលផលតិផល
មនេះមៅទីផារកបុងរសកុប្ដរ មទេះបីជាមាននថលលក់មានការប្របរបួលក៏មដាយ កបុងបណ្តថ ឆាប ុំចុងមរកាយមនេះ។  

មូលមហតុចមផងននកុំមណី្ននថលដុំឡូងមី គឺមដាយសារការមកនីមឡងីននចុំនួនមរាងចរកប្កនចប។ របការាន
បមងេីតឲ្យមានតរមូវការេពស់មៅមលីទីផារ និងភាពរបកួតរបប្ជងខាល ុំងកាល  កបុងចុំមណ្តមមរាងចរកមដីមផទីញិមមីម
ដុំឡូងមមីដាយតធ ល់ពីកសកិរ (Sopheap et al. 2011)។ មៅឆាប ុំ២០០៧ ជាទូមៅ ផលតិផលដុំឡូងមមីៅមេតថ
មណ្ឍ លគិរ ី រតូវានប្កនចបកបុងរសុកមៅកបុងមេតថកុំពង់ចាម សរមាប់ការ្ុំមចញមៅកាន់របមទសនថ ឬ មវៀតណ្តម 
ឬរតូវាន្ុំមចញមដាយតធ ល់មៅរបមទសមវៀតណ្តមមដមីផបី្កនចបមៅទីម្េះ។ កបុងមពលប្ដលដុំឡូងម ី កាល យជា
ដុំណ្តុំមសដឌកិចចកាន់ប្តសុំខាន់សរមាប់កសិករមៅតុំបន់េពង់រាបននមេតថមណ្ឍ លគីរ ី រកុមអបកប្កនចបដុំឡូងមាីន
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ប្សវងរកការផលិតដុំណ្តុំមនេះមដាយេលួនឯង តាមរយៈដីសមផទនមសដឌកិចច មដីមផមីជៀសវាងបញ្ហា ននការផគត់ផគង់ពី
កសិករកបុងរសុក។4 

មៅមពលប្ដលអបកភូមិជនជាតមិដីមភាគតចិពបង េិតេុំសរមបេលួនមៅនងឹការថយចុេះយ៉ា ងមលឿនននមូល
ដាឌ នធនធ្លនធមមជាតរិបស់ពួកមគ ការអនុម័តចាប់ជាបនថប ធ្ ប់មៅកមពុជាតាុំងពីឆាប ុំ២០០០មក ានផថល់រកបេ័
ណ្ឍ ចាប់មដីមផទីប់សាេ ត់ការថយចុេះជាបប្នទមមទៀត។ ចាប់សថីពីនរពមឈឆីាប ុំ ២០០២ ទទួលសាគ ល់និងធ្ល្សទិនិ
អបកមរបរីាស់តាមរបនពណី្របស់សហគមន៍មូលដាឌ នកបុងការរបមូលអនុផលនរពមឈ។ី ចាប់ភូមិាលឆាប ុំ 
២០០១ អនុញ្ហដ តឲ្យសហគមន៍ជនជាតិមដីមភាគតិច ទទលួានប័ណ្តកមមសិទនដិីសមូហភាពមៅតាមដីរបនពណី្
របស់ពួកមគនិងការពារសិទនិរបស់សហគមន៍ជនជាតិមដីមភាគតិច ប្ដលបមងេីតជានីតបុិគគល កបុងការមរបីរាស់
និងរគប់រគងដធីលទីុំងមនេះ មទេះបមីិនទន់ទទួលសិទនិមពញមលញតាមរយៈប័ណ្តកមមសទិនិដីសមូហភាពក៏មដាយ។ 
របការមនេះានមធវីឲ្យការលក់ដីរបស់ជនជាតមិដីមភាគតចិមៅមរៅសហគមន៍ គជឺាមរឿងេុសចាប់។ មទេះជាយ៉ា ង
ណ្តកថី កបុងមពលប្ដលមានការមកីនមឡងីនូវអរតាមផធរកមមសិទនដីរបស់ជនជាតិមដីមភាគតិច រាជរដាឌ ភិាលេវេះឆនធៈ
នមយាយកបុងការផឋល់កមមសទិនិដសីមូហភាព (Analysing Development Issues 2010)  មកទល់ឆាប ុំ 
២០១២ មានភូមិប្តបបី៉ាុមណ្តត េះមៅរបមទសកមពុជា ប្ដលានទទួលប័ណ្តកមមសិទនិដសីមូហភាពពរីដាឌ ភាិល។ 
សាទ នភាពមនេះកាន់ប្តមានភាពសមុគសាម ញ មៅកបុងប្េ កកេដា ឆាប ុំ ២០១២ មៅមពលប្ដលរាជរដាឌ ភិាលានតែ ក
ដុំមណី្រការចុេះបញ្ជ ីដីសមូហភាពទុំងអស់មៅមរកាមបទបញ្ហជ មលេ ០១ប.ប។ បទបញ្ហជ មនេះប្ដលមានមគ្នល
បុំណ្ងបមងេីនមលផឿនការមចញប័ណ្តកមមសទិនិដីឯកជន មហយីយុវជនសម័រគចតិថរាប់ពាន់្ក់រតូវានមរជសីមរសី
ចូលរមួវាស់រពុំដីប្ដលមានការប៉ាេះពាល់ជាមួយនឹងសមផទនដីមសដឌកចិចទុំងម្េះ។ សកមមភាពមនេះមិនរតឹមប្ត
ានមធវឲី្យការមផធរកមមសទិន ិនិងការជួញដូរដធីលីពីមុនមក រតូវានទទលួសាគ ល់ជាផលូវការប៉ាុមណ្តត េះមទ ប៉ាុប្នថប្ថមមធវីឲ្យ 
ការផថល់ប័ណ្តកមមសទិនិដីសមូហភាព និងឯកជន បដិមសធគ្នប មៅវញិមៅមក និងជរមញុឲ្យដីធលីកាល យជាទុំនិញ
ប្ដលកាន់ប្តង្ហយជួញដូរាន (Milne 2013)។  

បញ្ហា សរមាប់ការរសាវរជាវ 

 មៅឆាប ុំ២០០៣ អងគការ CIDSE (Coopération Internationale pour le Développment et la 
Solidarité) មៅកមពុជា ានមធវីការសកិាមួយប្ដលមតថ តមលីការតល ស់បថូរប្ដលកុំពុងមកតីមឡងីមៅកបុងចុំមណ្តម
ជនជាតមិដីមភាគតិចពបងកបុងឃុុំចុំនួនពីរននមេតថមណ្ឍ លគិរ ី មដាយសារប្តការមកីនមឡងីននសកមមភាពទផីារ នងិ
ការថយចុេះធនធ្លនធមមជាតិ (McAndrew et al. 2003)។ មទេះបីមានការកាប់បុំតល ញធនធ្លននរពមឈតីាមរ
យៈសមផទននរពមឈ ីការកាប់មឈេុីសចាប់ និងការបរាញ់មដាយគ្នម នការកុំហតិក៏មដាយ អបកភូមជិនជាតពិបង
កបុងឃុុំដាក់ដាុំនិងប្រសរពេះ មៅប្តពឹងប្ផែកជាខាល ុំងមលីធនធ្លននរពមឈ ីសរមាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួកមគ។ កបុង
ការពាយមសរមបមៅនឹងការថយចុេះធនធ្លនធមមជាត ិ ជនជាតិមដីមភាគតចិានបនថការរស់មៅរបស់េលួន និង
បនថទញយកផលពីមូលដាឌ នធនធ្លនប្ដលាននិងកុំពុងថយចុេះ។ និ ប្ ការមនេះ ាន្ុំឱយមានការបរាញ់សតវ
នរពកាន់ប្តខាល ុំងមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងការរកជ័រពីមដីមមឈតូីចៗមៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ។ ការថយចុេះននរាក់ចុំណូ្ល
                                                           
4 ឧទហរណ៍្ រកុមហ ុនសារជីវកមមអភិវឌ្ណន ៍ េូវ ជូលី មានប្ផនការវនិិមយគ ៧ោនដុោល  មលីដុំណ្តុំដុំឡូងមី មលីនផធដី ៥០០០ហកិតា
កបុងមេតថមណ្ឍ លគិរ។ី រកុមហ ុនមនេះកម៏រគ្នងសាងសងម់រាងចរកប្កនចបដុំឡូងមី ១៥០.០០០មតានកបុងមយួឆាប ុំ សរមាប់្ ុំមចញមៅរបមទស
ចិនផងប្ដរ (Minisytry of Commerce, Trade Promotion Development 2011) 
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ពីធនធ្លននរពមឈ ីានមធវីឲ្យការដាុំដុំណ្តុំនិងការចញិ្ច ឹមសតវ កាន់ប្តមានសារៈសុំខាន់ខាល ុំងមឡងី។ មទេះជាយ៉ា ង
ណ្តក៏មដាយ ការថយចុេះននជីជាតដិី និងការមភលៀងធ្លល ក់មនិមទៀងទត់ ប្ដលរបជាជនានចាត់ទុកថាពាក់ព័នន
ជាមួយបញ្ហា ននការាត់បង់នរពមឈ ី គឺជាកតាថ កុំហតិមលផីលិតកមមដុំណ្តុំ។ តរមូវការមលីទីផារសរមាប់ដុំណ្តុំ
សរមាប់លក់ដូចជារគ្នប់សាវ យចនធី កាន់ប្តមានតិចជាងការរ ុំពឹងទុក។ ទនធឹមនឹងមនេះប្ដរ កុំមណី្នសកមមភាពទី
ផារ មិនានប្របកាល យអបករសកុឲ្យមៅជាសហរគិនឬឈមួញមទ មហយីក៏មិនានផថល់ផលរបមយជន៍ និងឱកាស 
ដល់ពួកមគមធវីជាកមមករប្ដលមានរាក់កនរមជាប់ោប់ម្េះប្ដរ។ មដាយសារប្តយុទនសាស្រសថតាមរគសួារននការផ
លិតសរមាប់ប្តមយួចុំប្អត និងកងវេះជមរមសីមជាគជ័យដនទមទៀតននរបរចិញ្ច ឹមជីវតិសរមាប់រយៈមពលេល ី ការ
ទទួលាន និងការរគប់រគងធនធ្លនធមមជាតិមៅប្តមានសារៈសុំខាន់ណ្តស់សរមាប់ការរស់មៅរបស់រគួសារ្
្។ 

 រាយការណ៍្មនេះ ចាត់ទុកការសិការបស់ CIDSE មៅឆាប ុំ២០០៣ជាលកេេណ្ឍ មគ្នល និងវាយតនមលអុំពី
ថាមតកីារប្របរបួលការមរបីរាស់ដីធលី មានផលប៉ាេះពាល់ប្បបណ្តមកមលីការប្កប្របរបរចញិ្ច ឹមជីវតិមៅកបុងឃុុំដាក់
ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ មៅកបុងរយៈមពល៩ឆាប ុំកនលងមកមនេះ។ ចាប់តាុំងពឆីាប ុំ២០០៣មក ការទស្រ ធ្ នពសីុំណ្តក់រកុម
ហ ុនានបនថមៅកបុងឃុុំទុំងពីរ ដូចជា ការពរងីកដីសមផទនមសដឌកចិចនិងការរុករកប្រ ៉ា។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ ការសាង
សង់ផលូវជាត ិនិងសាព នមបតុង ពីមេតថរកមចេះមករកុងប្សនមម្រមយននមេតថមណ្ឍ លគិរ ីានជរមុញឲ្យមានកុំមណី្ន
ប្េមរចុំណូ្លរសកុ នងិសកមមភាពទផីារមៅឃុុំទុំងពីរមនេះ។ មៅបណ្តថ ឆាប ុំចុងមរកាយមនេះ ការផលតិដុំណ្តុំ
សរមាប់លក់ដូចជា រគ្នប់សាវ យចនធនីិងដុំឡូងមីានមកនីមឡងីយ៉ា ងឆាប់រហ័ស ជាពិមសសមៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ 
មដីមផមីឆលីយតបមៅនឹងតរមូវការទីផារ។ សាទ នភាពមនេះានជរមុញឲ្យមានប្េមរចុំណូ្លរសកុជាកមមករចូលមកកបុង
ឃុុំរពេះប្រសនិងតុំបន់ប្កផរៗម្េះ(Milne 2013)។ និ ប្ ការននការអភិវឌ្ណទុំងមនេះ ាន្ុំឲ្យរកុមអបករសាវរជាវ 
មធវីការសិការបវតថិននដុំមណី្រប្របរបួលរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងការប្របរបួលការមរបីរាស់ដធីល ីមៅកបុងឃុុំទុំងពីរ ចាប់ពី
ឆាប ុំ២០០៣ ដល់ឆាប ុំ ២០១២។ 

ការមតថ តជាសុំខាន់ននការរសាវរជាវ 

 ដូមចបេះមៅកបុងការរសាវរជាវមនេះ មយងីមតថ តមលីការប្របរបលួរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ មដាយសារការប្របរបួលការ
មរបរីាស់ដីធលី មៅឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ។ ការពរងីកយ៉ា ងឆាប់រហ័សននមសដឌកិចចទផីារកបុងឃុុំទុំងមនេះប្ដល
មានរបជាជនភាគមរចនីជាជនជាតិមដីមភាគតិច ានបណ្តថ លឲ្យមានការាត់បង់ធនធ្លនដីនិងនរពមឈ ីការពងឹ
ប្ផែកមលីដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ការប្របកាល យដីធលមីៅជាទុំនញិ ដីធលីរតូវានធ្លល ក់មៅកបុងនដននមនុសសមួយរកុមតូច 
ភាពេុសគ្នប កបុងសងគម និងវសិមភាពប្ផបកមសដឌកិចច។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ សមាហរណ្កមមទផីារ ហាក់ដូចជាាន
តល ស់បថូរជីវភាពរបស់ជនជាតពិបង មដាយផថល់នូវវបុិលភាពសរមាប់មនុសសមួយចុំនួន ទនធឹមនឹងមធវីឲ្យអបកដនទ
មទៀតមៅប្តរកីរក ឬធ្លល ក់ចូលកបុងភាពរកីរក។ ការសកិារបស់មយងីប្សវងយល់ពីផលវាិកនិងការរពយួារមាទុំង
មនេះ ប្ដលមានអធបិាយមៅកបុងឯកសាររសាវរជាវកនលងមកសថីពីការប្កប្របដីធលីកបុងវស័ិយកសិកមម ជាពិមសសប្ផែក
មលីការរសាវរជាវមៅកបុងតុំបន់អាសុីអាមគបយ ៍ និងមៅកបុងរបមទសកមពុជា។ វធិីសាស្រសថមដីមផសីិកាមានពីរ គឺការ
ទញយកលទនផលរមួមចញពកីបុងរយៈមពលពីរមផសងគ្នប  នងិមធវីការមរបៀបមធៀប មដាយពិនិតយមមលីផលប៉ាេះពាល់
ចុំមពាេះការប្របរបួលននការមរបីរាស់ដីធលី និងការមធវសីមាហរណ្កមមទីផារមៅកបុងតុំបន់សកិាទុំងពីរ។ ការរសាវ
រជាវមនេះ ក៏ានមធវកីារមរបៀបមធៀបរវាងរកុមរាក់ចុំណូ្លននរគួសារចុំននួបួនរបមភទមផសងគ្នប កបុងឃុុំនមីួយៗប្ដល
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រតូវានសមាា សមៅកបុងការអមងេតតាុំងពីឆាប ុំ២០១២ផងប្ដរ និងមធវីការវភិាគលទនផលននសមាា សសុីជមរៅមដាយ
ប្ឡកពីគ្នប មយួរគួសារដប្ដលមួយចុំននួ មៅឆាប ុំ២០១៣។ ការសិកាមនេះ មានមគ្នលបុំណ្ងរមួចុំប្ណ្កដល់ការ
យល់ដឹងអុំពីការប្កប្របជីវភាពរស់មៅ នងិការមធវសីមាហរណ្កមមទីផារប្ដលានមកតីមទផងី កបុងចុំមណ្តមជន
ជាតមិដីមភាគតិចមៅមេតថមណ្ឍ លគិរ ីនិងមដីមផផីថល់ព័ត៌មានសរមាប់ការមធវីមគ្នលនមយាយរបស់រដាឌ ភិាលនិង
មរៀបចុំកមមវធិអីភិវឌ្ណន៍ននអងគការមិនប្មនរដាឌ ភាិល សុំមៅគ្នុំរទដល់រកុមជនជាតិមដមីភាគតិច។  

វធិសីាស្រ្ត 

 កបុងការកសាងរកបេ័ណ្ឍ គុំនតិននការសិការបស់មយងីមនេះ មយងីប្សវងរកទុំ្ក់ទុំនងរវាងសញ្ហដ ណ្នន
អនថរកាលរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងការប្របរបួលននការមរបីរាស់ដធីលី និងអេះអាងថា ការចូលរមួរបស់រកមុជនជាតមិដីម
ភាគតិចមៅកបុងអភិាលកិចចធនធ្លនធមមជាតិ មៅប្តមានសារៈសុំខាន់ជាខាល ុំងកបុងការធ្ល្សុេុមាលភាពរគួសារ
មៅកបុងដុំមណី្រការននអនថរកាលមនេះ។ 

អនថរកាលននរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ 

 មយងីមរបីរាស់មគ្នលគុំនិតននអនថរកាលមៅកបុងការរសាវរជាវរបស់មយងី ជាមមធាាយមួយមដមីផី
ពិពណ៌្្និងពនយល់ពីដុំមណី្រការវវិតថន៍ចុេះមទផងីននការរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងការប្របរបួលការមរបីរាស់ដធីលី
មៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ នងិឃុុំប្រសរពេះ។ Martens និង Rotmans (2005) ឲ្យនិយមន័យ “អនថរកាល” ថាគជឺា 
“ដុំមណី្រការប្របរបួលបនថមៅមុេបនថិចមថងៗមៅកបុងសងគមប្ដលរច្សមព័ននសងគម (ឬភាពរបទក់គ្នប ននរបព័នន
តូចៗមៅកបុងសងគម)បថូររទង់រទយ ... ដុំមណី្រការននអនថរកាលមួយ មិនសុទនប្តឈានមៅមុេរហូតម្េះមទ មរពាេះ
ថាកបុងអុំឡុងមពលននដុំមណី្រការប្របរបួលមយួ មនុសសអាចសរមបេលួន មរៀនសូរត និងរបមមីលមមលីសាទ នភាពថមីៗ
ាន។ មា៉ាងមទៀត អនថរកាលគឺជាលុំ្ុំននការអភិវឌ្ណជាមរចនីប្ដលអាចមកីតមឡងីាន មៅកបុងករណី្ប្ដលទសិ 
ទុំហុំ និងមលផឿន អាចសទិតមរកាមឥទនពិល តាមរយៈមគ្នលនមយាយនងិកាលៈមទសៈជាក់ោក់្្។” ការ
រសាវរជាវមនេះ ពនិិតយមមលីលុ្ំ ុំអភិវឌ្ណន៍របស់រគសួារ្្មៅកបុងឃុុំទុំងពីរ កបុងមពលពកួមគចូលរបឡូកកបុងការ
ពរងីកមសដឌកិចចទីផារ។ 

 ការប្របរបួលននការមរបីរាស់ដីមៅមេតថមណ្ឍ លគីរ ី មានទុ្ំ ក់ទុំនងយ៉ា ងខាល ុំងជាមួយការបថូរទរមង់ននចុំ
ការវលិជុុំ។ Cramb et al. (២០០៩) ពនិិតយមលីការប្របរបួលននចុំការវលិជុុំមៅអាសុីអាមគបយ ៍ របស់រគសួារនិង
សហគមន៍ប្ដលកសកិមមប្បបមនេះគឺជាប្ផបករមួមួយននរបរចញិ្ច ឹមជីវតិរបស់ពកួមគ ប៉ាុប្នថតាមរយៈជមរមសី ឬភាព
ចាុំាច់្្ ពួកមគានប្កប្របរបព័ននចុំការវលិជុុំរបស់ពកួមគមួយប្ផបក ឬទុំងរសុងមៅកបុងរយៈមពលប៉ាុ ម្ នឆាប ុំ
ចុងមរកាយមនេះ។ តាមរយៈ Ellis (2000) រកុមរសាវរជាវមយងីចាត់ទុកថា រគសួារ ឬសហគមន៍្្មាន
រមបៀបរស់មៅមួយប្បបប្ដលផសុំមដាយសមាា រៈនងិរទពយសមផតថិចរមុេះ។ ការទទួលានមមធាាយទុំងមនេះាន
ប្របរបួលមដាយសារប្ត ទុ្ំ ក់ទុំនងមលចមធ្លល កបុងសងគម សាទ ប័ន នងិអងគការមៅប្ដលពាក់ព័ននមៅនឹងបរបិទពីខាង
មរៅ មៅកបុងបរបិទនននិ ប្ ការមៅមរកាមកតាថ ពខីាងមរៅ (កុំមណី្នរបជាជន បមចចកវទិាថមី និងការពរងកីទីផារ) 
និងវបិតឋមិផសងៗ។ កាលៈមទសៈទុំងមនេះមានឥទនពិលមៅមលីជមរមីសននរបកាន់យកយុទនសាស្រសថចិញ្ច ឹមជីវតិ (រប
ពលវបផកមម ការជួញដូរ អម ថ្ របមវសន៍ ឬ ពិពិធកមម) ប្ដលផសុំមដាយសកមមភាពមយួចុំនួន កបុងម្េះសកមមភាព
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េលេះពឹងប្ផែកមលធីនធ្លនធមមជាតិ (ចុំការវលិជុុំ ដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ឬ របមូលផលនរពមឈ)ី និងសកមមភាពមផសង
មទៀតប្ដលមិនប្ផែកមលីធនធ្លនធមមជាតិ (ការង្ហរមិនប្មនកសិកមម ការជួញដូរ ឬ ការទទលួរាក់បមញ្ដី) ។ 

 មៅកបុងរបមទសកមពុជា ជាញឹកញាប់អបកមរៀបចុំមគ្នលនមយាយមមីលមឃញីថាកសិកមមពមនចរ គឺជាឧប
សគគមួយចុំមពាេះរបព័ននផលិតកមមដុំណ្តុំប្ដលមានរបសិទនភាពេពស់ជាងមុន ដូចជា គុំរចូមាេ រធុំៗមៅមលដីសីមផ
ទនមសដឌកិចច(Cramb et al. 2009, Fox et al. 2008) ។ មទេះជាយ៉ា ងណ្ត Cramb et al. (2009) អេះ
អាងថា កសិករមធវកីសិកមមពមនចរ មិនបដិមសធទរមង់ននប្ដលគ្នុំរទការអភិវឌ្ណនិងប្ដលសមរសបម្េះមឡយី។ 
ពួកមគកត់សុំគ្នល់ថាដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ជាញឹកញាប់មលីកសធួយជីវភាពរគួសារ មទេះបីការពឹងប្ផែកទុំងរសុងមលី
ដុំណ្តុំណ្តមួយ ្ុំឲ្យពកួមគកាន់ប្តង្ហយរងមរគ្នេះខាល ុំងមឡងីក៏មដាយ។ មទេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយរកុមអបករសាវ
រជាវ មៅប្តអេះអាងថា ការមកីនមឡងីននភាពេុសគ្នប មៅកបុង និងរវាងសហគមន៍ បណ្តថ លពកីារប្កប្របទរមង់
កសិកមមពមនចរ អាចមធវីឲ្យជនជាតិមដីមភាគតចិមួយចុំនួនកាន់ប្តរកីរក និងមានសាទ នភាពយ៉ា ប់យុនឺជាងមុន។ 
ជាពិមសស ពួកមគានបង្ហា ញថា ការតល ស់បថូរប្ដលមកតីមឡងីមដាយសារសមាព ធពីខាងមរៅ ដូចជាការកុំណ្ត់
តុំបន់ប្ដលកុំហតិមលីការមរបីរាស់ដ ីការតាុំងទលីុំមៅជាថម ីនិងតុំបន់ពាណិ្ជជកមម អាចបនសល់ទុកផលប៉ាេះពាល់អ
វជិជមានមកមលកីសិករមធវីកសកិមមពមនចរ។ ពួកមគមៅប្តអេះអាងដូចមយងីផងប្ដរថា អបករសុករតូវចូលរមួយ៉ា ង
សកមមមៅកបុងការមរៀបចុំប្ផនការ ការអនុវតថ ការតាមដាន និងវាយតនមលកមមវធិអីភិវឌ្ណន៍ និងអភិរកសមៅកបុងតុំបន់
ដីកសិកមមពមនចររបស់ពួកមគ។  

មយងីានអេះអាងកបុងមសចកថីមផថីមននជុំពូកមនេះថា អនថរកាលននរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ កបុងឃុុំទុំងពីរាន្ុំឲ្យ
មានភាពរុងមរឿងសរមាប់របជាជនមួយចុំនួន និងភាពរកីរកសរមាប់របជាជនមយួចុំននួមទៀត។ De Koninck et 
al. (2012) មធវីការពិនតិយមឡងីវញិនូវការតល ស់បថូរទរមង់ននការមធវីកសកិមម រយៈមពលកនលេះសតវតសរម៍ៅកបុងតុំបន់
អាសុអីាមគបយ ៍ និងានមលីកសុំណួ្រពាក់ព័នននឹងចុំណុ្ចមនេះថា មតីលកេេណ្ឍ អវីេលេះប្ដលបង្ហា ញពសីាទ នភាពប្ដល
មនុសសភាគមរចីនមានភាពរបមសីរមឡងី នងិលកេេណ្ឍ ប្ដលរបជាជនមៅរទឹងមនិមានភាពរបមសីរមឡងី ឬកាន់ប្ត
ចុេះមេាយជាងមុន? រកមុអបកនិពននទុំងមនេះ មៅប្តអេះអាងថា សាទ នភាពននរទពយសមផតថ ិនិងភាពរកីរកគួរប្តរតូវ
ានចាត់ទុកថាជាលទនផលននដុំមណី្រការននភាពរបមសីរមឡងី មហយីភាពរកីរកបណ្តថ លពីអនថរកមមននលកេេណ្ឍ
ជាក់ោក់្្មៅតាមមូលដាឌ ន ប៉ាុប្នថានបមងេតីឲ្យមានលកេេណ្ឍ ផធុយពីបរបិទរច្សមព័ននប្ដល អាចជាប់ពាក់
ព័ននជាមួយទុំ្ក់ទុំនងរវាងរកមុមនុសសភាគមរចីននិងភាគតចិ ឬការាត់បង់ធនធ្លនធមមជាតិមដាយសារប្តរកុម
អបកមានអុំណ្តច។ មៅមណ្ឍ លគិរ ីបរបិទរច្សមព័នន ប្ដលជាមូលដាឌ នននទុំ្ក់ទុំនងកបុងមូលដាឌ ន ពាក់ព័នននងឹ
រកុមមនុសសប្េមរភាគមរចនី នងិរកុមភាគតចិជនជាតពិបង ក៏ដូចជាការសកមមភាពរស់រមវកីរបស់រកុមហ ុនសមផទន
មសដឌកិចច និងការរុករកប្រ ៉ា ពសីុំណ្តករកុមហ ុនមានអុំណ្តចនងិភាប ក់ង្ហររដឌផងប្ដរ។  

កបុងករណី្ជាមរចនីប្ដលសិកាមដាយ De Koninck et al. (២០១២) ភាពរកីរករបស់របជាជនជា
មរចីន ពាក់ព័ននជាមយួការតល ស់ទីលុំមៅមចញពដីីធលី នងិកប្នលងដនទមទៀតប្ដលមានធនធ្លនធមមជាតិសមផូរប្បប 
មៅចុំមពាេះមុេការបមងេីតរទពយសមផតថិយ៉ា ងឆាប់រហ័ស។ សាទ នភាពមនេះានមកីតមឡងីមដាយសារអាជីវកមមប្ដល
មរបីរាស់មដីមទុនសននឹកស ន្ ប់ រមួជាមយួរបការប្ដលរបជាជនចុំណ្ករសុកប្ដលេវេះលទនភាពកបុងការរបកបរបរ
កសិកមម នងិការង្ហរមិនប្មនកសិកមម។ Vandergeest and Riggs (2012) បនថការពិភាកាមនេះ នងិាន
បញ្ហជ ក់មឡងីវញិថា មៅមពលប្ដលជមរមីសរករចកមចញមានករមិត ភាពង្ហយរងមរគ្នេះននការធ្លល ក់កបុងភាពទុគ៌ត 
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និងការបមាល ស់ទ ីានមកីនមឡងី ដូចកុំមណី្នភាពរកីរកបណ្តឋ លពកីុំមណី្នការមធវីពាណិ្ជជកមម និងការទញយក
ធនធ្លនផងប្ដរ។ ការរសាវរជាវរបស់មយងីមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ ានចងរកងជាឯកសារអុំពីរមបៀប
ប្ដលការមធវីអាជីវកមមរបស់រកុមហ ុនមធវីឲ្យអបកភូមិាត់បង់ធនធ្លនដ ី និងធនធ្លននរពមឈ ី និងបង្ហា ញថាមតីការប
មណ្ថ ញមចញបណ្តថ លព ី សមាហរណ្កមមទីផារមានឥទនិពលប្បបណ្តកបុងការរារា ុំងរបជាពលរដឌជនជាតិមដីម
ភាគតិច ពីការចូលរមួកបុងការង្ហររបមភទេលេះប្ដលផថល់រាក់ឈបួលនិងពកីារកាល យជាសហរគិននិងពាណិ្ជជករ។ 
មយងីបញ្ហជ ក់ចាស់ពជីុំហររបស់ Vandergeest and Riggs (2012)ថា អភិាលកិចច នងិការប្បងប្ចកដីធលី និង
ធនធ្លនធមមជាតិមៅប្តជាបញ្ហា ធងន់ធងរ មៅមពលប្ដលជមរមីស្្កបុងការរករចកមចញរតូវានរារា ុំង ឬមដាយ
សារជមរមីសទុំងម្េះមានគុណ្ភាពទប។ មនេះគឺជាករណី្ប្ដលមកីតមានជាក់ប្សថង មៅតុំបន់េពង់រាបជាកប្នលង
រស់មៅរបស់ជនជាតិមដីមភាគតិច ប្ដលពុុំានទទលួការយកចិតថទុកដាក់ មួយប្ផបកមដាយសារប្តពួកមគជារកុម
ជនជាតិមដមីភាគតិច។  

មៅកបុងមេតថមណ្ឍ លគិរ ី ការរកីរាលដាលននដុំណ្តុំដុំឡូងមសីរមាប់លក់ ហាក់ដូចជាបមងេីតរទពយសមផតថិ
រគប់រគ្នន់សរមាប់ជនជាតិមដមីភាគតចិ កបុងការបមងេតីជមរមីសជុំនសួប្ដលអាចរស់ាន សរមាប់រកុមអបកប្ដល
ានមាេះបង់មចាលដីធល ីនិងធនធ្លននរពមឈពីីដូចតារបស់េលួន។ ប៉ាុប្នថ មគគួរប្តមពាលប្បបមនេះមដាយរបងុរបយត័ប 
មដាយពិចារណ្តពីការមកីនមឡងីឆាប់រហ័សននផលដុំណ្តុំប្បបមនេះ និងសមាហរណ្កមមទផីារ។ Li (2012)ពិ
និតយមមីលមលផីលប៉ាេះពាល់ដុំណ្តុំកាកាវ ប្ដលមានរកីចមរមីនខាល ុំងមៅតុំបន់េពស់រាប ស ូឡាមវសុី កបុងលកេេណ្ឍ
ប្ដលមានការប្បងប្ចកភាពេុសគ្នប ននសងគម កបុងចុំមណ្តមកសិករមធវកីសិមមពមនចរ។ កបុងរយៈមពលដ៏េលបី ធ្ ប់ពី
តល ស់បថូរមៅដាុំកាកាវ កសិករេលេះរបមូលទិញដីយ៉ា ងមរចនី ចុំប្ណ្កកសកិរជិតខាងជាមរចនីមទៀត និងសាច់ញាត
ពួកមគ ានាត់បង់ដី និងគ្នម នការង្ហរមធវី រពមជាមួយតរមូវការពលកមមតិចតួចពពីួកមគ។ អបកនិពននអេះអាងថា 
កុលសមព័ននជនជាតមិដីមភាគតចិរស់មៅតាមតុំបន់ភបុំ ប្ដលពុុំធ្លល ប់មានបញ្ហា េវេះខាតដកីសកិមម ពុុំមានយនថការការ
ពារពីការរបមូលដីមដាយជនមយួរកុមតូច ឬទមទរសិទនិមធវកីារ ឬប្ចករប្មលកអតទរបមយជន៍ម្េះមឡយី។ អបកនិ
ពននមៅប្តអេះអាងថា មៅមពលប្ដលរកមុជនជាតិមដីមភាគតិចប្ដលធ្លល ប់ប្តមរបីរាស់ដមីដាយពុុំសូវមានការរតិ
តផតិ ង្ហកមៅរកដុំណ្តុំប្ដលមានការមពញនិយមជាខាល ុំងប្បបមនេះ ភាពេុសគ្នប កបុងសងគមានមកីតមឡងីយ៉ា ងឆាប់
រហ័ស ប្ដលមិនអាចឲ្យពួកមគចាត់វធិ្លនការការពារ ឬ ផថល់អុំណ្េះអុំណ្តងមដាយប្ផែកមលីរកមសីលធម៌មដីមផបី
មញ្ជ ៀសភាពេុសគ្នប មនេះទន់មពលានមឡយី ។  

របព័ននរបរចិញ្ច ឹមជីវតិជនជាតិពបង 

 មយងីានអេះអាងមៅកបុងមសចកថីមផថីមននជុំពូកមនេះថា ការពរងីកយ៉ា ងឆាប់រហ័សននមសដឌកិចចទផីារមៅ
កបុងឃុុំទុំងពីរមនេះ បណ្តថ លឲ្យមានការប្របកាល យដីធលីជាទុំនញិ និងការរបមូលផថុ ុំដីធលជីាកមមសិទនិរបស់មនុសសមួយ
រកុមតូច រពមទុំងការពឹងប្ផែកមលីដុំណ្តុំសរមាប់លក់។ កបុងដុំណ្តក់កាលមនេះ ជាការមានរបមយជន៍គរឺតូវមដីមផី
ពិនិតយមមលីថាមតីការអភិវឌ្ណទុំងមនេះមកីតមឡងីយ៉ា ងដូចមមថច។ មៅមុនសម័យអាណ្តនិគមនយិមារា ុំង ជន
ជាតពិបងភាគមរចីនានអនុវតថកសិកមមពមនចរជាធមមតាមៅកបុងរពុំប្ដនននភូមិរបស់ពួកមគ មៅមលីចុំប្ណ្កដីប្ដល
ានរានឆាេ រ និងដុត)។ កសកិមមពមនចរផថល់រសូវ បប្នល មពាត រុកេជាតិសរមាប់រជលក់ពណ៌្ និងវាយនភណ្ឍ ដូច
ជា កបាស។ ប៉ាុ ម្ នឆាប ុំមរកាយមក វាលកសកិមមពមនចររតវូានទុកមចាលទុំមនររយៈមពលរហូតរាុំ ដល់២០ឆាប ុំ 
ប្ដលអាចឲ្យរុកេជាត ិ និងជីជាតិដលូីតោស់មឡងីវញិ។ ជនជាតិពបងចូលនរពមដីមផរីបមូលរកមួនពីឃមុ ុំនរព មមីម
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មឈ ី និងអនុផលនរពមឈដូីចជា មតថ  ឬជ័រ។ ពួកមគក៏របមាញ់សតវតូចធុំសរមាប់មធវជីាអាហារផងប្ដរ។ នរពមឈី
រតូវានចាត់ទុកថា ជាជរមករបស់រពលឹង ប្ដលជនជាតិពបងមគ្នរពបូជា (Guerin 2007)។ 

មៅចុងសតវតសរទ៍ី២០ កសកិមមពមនចរមៅប្តជារបព័ននដាុំរសូវយ៉ា ងសុំខាន់ កបុងចុំមណ្តមជនជាតិពបង 
មៅមេតថមណ្ឍ លគិរ។ី តុំបន់នរពមឈរីតូវានរានឆាេ រ និងដាុំរសូវរយៈមពល២មៅ៥ឆាប ុំ មុនមពលកសិករតល ស់ទីមៅ
កប្នលងមផសង។ ពីប្េកុមាៈ ដល់មមសា មដមីមឈ ីនិងរុកេជាតិដនទមទៀតរតូវានកាប់ មហយីទុកវាឲ្យសងួតមដមីផដុីត។ 
ពីប្េមមសាដល់មថុិ្ រគ្នប់ពូជរតូវានដាុំកបុងដី។ ពីប្េសីហាដល់ធបូ រសូវរតូវានរបមូលផល អារស័យតាមរ
យៈមពលលូតោស់ននរបមភទដុំណ្តុំនមីួយៗ។ មៅពាក់កណ្តថ លទសវតសរឆ៍ាប ុំ១៩៩០ មេតថមណ្ឍ លគិរ ីគឺជាមេតថ
ប្តមួយគត់ចុំមណ្តមមេតថពីរមៅកមពុជា ប្ដលរសូវចុំការមលទីីេពង់រាបគជឺារបព័ននដុំណ្តុំដ៏សុំខាន់។ មៅឆាប ុំ១៩៩៤/
៩៥ ដុំណ្តុំតាមរដូវ រសូវចុំការ រតូវានដាុំមលីនផធដ ី២.២៨០ហកិតា មៅមេតថមណ្ឍ លគីរ ី ប្ដលកបុងម្េះរបមភទ
រសូវរសាលតុំបន់ទុ្ំ បមាន ៩២០ហកិតា រសូវកណ្តថ លតុំបន់ទុ្ំ បមាន ៧៥០ហកិតា និងរសូវធងន់តុំបន់
ទុំ្បមាន១.៥៥០ហកិតា។5 បប្នល នងិដុំណ្តុំប្ផលមឈ ីមានដាុំជាធមមតាមលីវាលនរពប្ដលានដុត។ រកមុជនជាតិ
មដីមភាគតិចេលេះ ដាុំរសូវតុំបន់ទុំ្បបប្នទមមលីរសូវចុំការេពង់រាប(Javier 1997)។ មៅមដីមសហសវតសរថ៍មីមនេះ 
ការរបមូលអនុផលនរពមឈជ័ីរទឹក គឺជារបភពរាក់ចុំណូ្លសុំខាន់ (Evans et al. 2003, McAndrew et al. 
2003)។ មកដល់ឆាប ុំ២០០៧ ការដាុំដុំឡូងមបី្ដលជាដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ានរកីចមរមីនយ៉ា ងឆាប់រហ័សមដីមផី
មឆលីយតបមៅនឹងតរមូវការទីផារ និងកាន់ប្តមានសារៈសុំខាន់សរមាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ជនជាតិមដីមភាគតចិ 
(Sopheap et al. 2011)។ 

ដីនិងនរពរបស់កុលសមព័ននតុំបន់ភបុំ រតូវានចាត់ទុកជារទពយសមផតថសិមូហភាពតាុំងពីមដីមមក។ មគមិន
លក់ ឬមផធរដមី្េះមទ ប៉ាុប្នថរតវូានចាត់ទុកជាធនធ្លនមួយប្ដលមៅមរកាមការរគប់រគងរបស់សហគមន៍សរមាប់
មនុសសជុំ្ន់មរកាយ។ មយងមៅតាមរបនពណី្របស់ជនជាតិពបង រគួសារ្្មានសិទនិមរបីរាស់ដជីាកប្នលងពួក
មគកុំពុងដាុំដុំណ្តុំ និងមរបីរាស់មឡងីវញិនូវចុំប្ណ្កដីប្ដលពួកមគានទុកមចាលទុំមនរ។ រពុំរបទល់ភូមិរតូវាន
កុំណ្ត់វសិាលភាពដសីរមាប់កសិកមមពមនចរ មហយីកសិករជនជាតិមដីមភាគតចិមិនអាចទស្រ ធ្ នចូលកបុង
ចុំប្ណ្កដកីសិកមមរបស់ភូមិជតិខាងមឡយី។ កាលពីអតីតកាល មដាយសារសមផូរដធីល ី ទុំ្ស់ធុំៗរវាងអបកភូមពុិុំ
ានមកីតមឡងីមឡយី។ ប៉ាុប្នថកបុងបណ្តថ ឆាប ុំកនលងមៅថមីៗមនេះ ទុំមនៀមទមាល ប់ដ៏យូរអប្ងវងមនេះ រតូវានប្កប្រប។ រដាឌ ភិ
ាលមៅថាប ក់ជាត ិ ានពរងីកការទមទររបស់េលួនមលីដជីនជាតិមដីមភាគតចិ ជាប្ផបកមួយននប្ដនដីប្ដលជា
សមផតថិសាធ្លរណ្ៈរបស់រដឌ។ មលីសពីមនេះ ការហូរចូលននជនអម ថ្ របមវសន៍ និងអបកវនិិមយគពីខាងមរៅ ានមធវី
ឲ្យមានកុំមណី្នភាពរបកតួរបប្ជងមដីមផដីីធលី មហយីមធវីឲ្យដកីាល យជាទុំនញិមួយកបុងទផីារ សូមផកីបុងចុំមណ្តមអបក
រសុកេលួនឯង (Fox et al. 2008)។ 

Mile (2013)ពិនិតយមលីការវវិតថននទីផារដធីលីកបុងភូមិ អូររណ្តរ ប្ដលសទិតមៅជាប់ឃុុំប្រសរពេះ កបុងរសកុ
ប្កវសីមា។ អបកនពិននានកត់សមាគ ល់ថា ដុំមណី្រការមនេះានចាប់មផថីមមៅទសវតសរឆ៍ាប ុំ១៩៩០ មដាយការកាប់
មឈជីាដុំបូងមដាយរកុមមយធ្ល និងមរកាយមកមទៀតមដាយរកុមហ ុនសមផទនសាុំលីង មហយីការាត់បង់មដីម

                                                           
5 ផធុយមៅវញិ របពន័នរសូវចុំការេពង់រាបមៅកមពុជាទុំងមូល មានចុំនួនតិចបុំផុត។ មៅឆាប ុំ ១៩៩៤/៩៥ ដុំណ្តុំតាមរដូវ មានមលីនផធដី
៣៥៤.៣០០ហកិតា, រសូវកណ្តថ លទីទុំ្បមានទុំហុំ ៧២១.៣៨០ហកិតា, រសូវធងនទី់ទុំ្ប ៦៧១.០០០ហកិតា, រសូវរាុំង 
១៦៩.២១០ហកិតា និងរសូវេពងរ់ាបរតឹមប្ត ៣៧.៩១០ហកិតាប៉ាុមណ្តត េះ (Javier 1997)។ 
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មចាេះានមធវឲី្យអបកភូមិពងឹប្ផែកកាន់ប្តខាល ុំងមឡងីមលីការដាុំដុំណ្តុំ។ ចុំណុ្ចរបត់ានមកតីមឡងីមៅឆាប ុំ ២០០៥/
២០០៦ មៅមពលប្ដលអបកភូមិចាប់មផថមីដាុំដុំឡូងម ី មរកាយមពលរកមុហ ុនមវៀតណ្តមមួយជួយឈូសឆាយដ ី
និងផឋល់ពូជ រពមទុំងានធ្ល្ទិញផលដុំណ្តុំរបស់ពួកមគ។ ចាប់តាុំងពីមពលម្េះមក ការដាុំដុំឡូងមាីន
កាល យជាជមរមសីមរបីរាស់ដបី្ដលផថល់ផលចុំមណ្ញបុំផុត ប្ដលជរមញុទីផារដធីលី។ ផលប៉ាេះពាល់ននសមាហរណ្
កមមទីផារហាក់ដូចជាជរមុញឲ្យមានការរបមូលផថុ ុំរទពយសមផតថិ និងដីធលកីបុងចុំមណ្តមអបកមានមួយរកុមតូច។ 
ទនធឹមនងឹមនេះ ការប្របកាល យដីធលីជាទុំនិញ និងការាត់បង់ដធីលី មានជាប់ជុំពាក់ជាមួយជាមួយសហរគិនប្ដលមាន
រាក់ និងអុំណ្តច ឬមស្រនថរីាជការពីខាងមរៅភូម ិមកទិញ ឬដមណ្ថី មយកដីធលី ចុំប្ណ្កប្ដលអបកភូមិជនជាតិមដីម
ភាគតិច អូររណ្តរ ានលក់ដរីបស់ពួកមគមដាយសម័រគចិតថមដមីផមីានឱកាសានរាក់កាស។  

ការប្របរបលួការមរបីរាស់ដី 

គុំនិតននអនថរកាលប្ដលានឲ្យនិយមន័យខាងមលីមដាយ Marten និង Rotmans (2005) មាន
របមយជន៍សរមាប់ការប្សវងយល់អុំពថីាមភាពននការប្របរបួលការមរបីរាស់ដ។ី Lambin et al. (2003) អេះ
អាងថា ការប្របរបួលការមរបរីាស់ដីធលជីរមុញមដាយកតាថ រមួគ្នប ជាមរចីនដូចជា ការេសត់ធនធ្លន ប្ដលបមងេនី
សមាព ធននផលិតកមមមកមលីធនធ្លន្្) ឱកាសេុសប្បលកពីមុនប្ដលបមងេីតមឡងីមដាយទីផារ នងិអនថរាគមន៍
មគ្នលនមយាយពីខាងមរៅ។ កតាថ បប្នទមមទៀតរមួមាន ការាត់បង់សមតទភាពបនាុុំនិងកុំមណី្នភាពង្ហយរង
មរគ្នេះ ការប្របរបលួសាទ ប័នសងគម ការប្របរបលួលទនភាពមរបរីាស់ធនធ្លន នងិការតល ស់បថូរឥរយិបថ។ កតាថ ជា
មរចីន ដូចជា ការេសត់ធនធ្លន កុំមណី្នភាពង្ហយរងមរគ្នេះ និងការប្របរបួលសាទ ប័នសងគម ភាគមរចនីគឺជាកតាថ
ខាងកបុង។ កតាថ មផសងមទៀត ដូចជា ឱកាសទផីារេុសពីមុន និង អនថរាគមន៍មគ្នលនមយាយ ភាគមរចីនគជឺា
កតាថ ខាងមរៅ។ ដូមចបេះ អនថរកាលននការមរបីរាស់ដី គឺជាដុំមណី្រការមៅមរកាមឥទនពិលជាមរចីន នងិមិនអាចថយ
មរកាយវញិមឡយី រមួផសុំជាមយួលុំ្ុំេុសៗគ្នប ជាមរចនី។   

ការប្របរបលួការមរបីរាស់ដីមៅកបុងរបមទសកមពុជា 

 មៅកបុងអតទបទសុំមយគមយួសថីពីការប្របរបលួការមរបីរាស់ដីមៅកមពុជា មោករសី Taylor (2011) 
កត់សមាគ ល់ថា ការប្របរបួលននការមរបរីាស់ដីប៉ាេះពាល់រសចួរសាល់មកមលីពលរដឌង្ហយរងមរគ្នេះ ជាពិមសសជន
ជាតមិដីមភាគតិច និងរគបដណ្ថ ប់វស័ិយជាមរចនី ជាអាទិ៍ កសិកមម នរពមឈ ី និងជលផល។ មោករស ី Taylor 
អេះអាងថា ដីមរបីរាស់សរមាប់កសិកមមមៅកមពុជា ានពរងីកគួរឲ្យកត់សមាគ ល់កបុងបណ្តថ ឆាប ុំកនលងមៅថមីៗមនេះ 
មៅមពលចុំនួនរបជាជនមកនីមឡងី និងមៅមពលប្ដលដីសមផទនមសដឌកិចចរតូវានរបគល់ឲ្យមៅរកុមហ ុនកស-ិ
ពាណិ្ជជកមម។ ការប្របរបួលយ៉ា ងឆាប់រហ័សប្ដលជាលទនផលពីកុំមណី្នរបជាជន ជាពមិសស កុំមណី្នមសដឌកិចច
ជាទូមៅ ានតល ស់បថូរទរមង់ននការមរបីរាស់ដី និងទផីារដីធលី និងាន្ុំឲ្យមានចុំណ្តករសុកមៅជនបទ និង
ជមមាល េះដធីល។ី កតាថ ទុំងមនេះ ដាក់សមាព ធមលីធនធ្លនធមមជាតិ ប្ដល្ុំឲ្យមានការកាប់បុំតល ញនរពមឈ ីនិងការមរច
រលឹនរពមឈ។ី ទនធមឹនឹងមនេះប្ដរ ដីសមផទនមសដឌកិចច និងសមផទនប្រ ៉ា បនថគរមាមកុំប្ហងមកមលីកមមសិទនដិសីហ
គមន៍ នងិមធវីឲ្យសាទ នភាពកាន់កាប់ដីកាន់ប្តមិនចាស់ោស់។ និ ប្ ការមរបីរាស់ដីពិនិតយមដាយមោករស ី
Taylor សុទនប្តមានការទក់ទងមៅនឹងការរសាវរជាវរបស់មយងីកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ។  
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មៅកមពុជា ការផលិតដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ការបប្មលងដីធលជីាទុំនិញ ការរបមូលទិញដទុីកលក់បនថ និង 
ភាពេុសគ្នប កបុងសងគម មានទុ្ំ ក់ទុំនងគ្នប តាមរមបៀបជាមរចនីប្ដលរសបគ្នប ជាមួយការសកិារបស់ Li (2012) 
សថីពីការដុំណ្តុំកាកាវមៅតុំបន់េពង់រាបស ូឡាមវ ៉ាសុ ីដូចានពភិាកាពីខាងមដីម។ Diepart and Dupuis (2014) 
ានមលីកករណី្សិកាពតីុំបន់ភាគពាយពយកមពុជា ប្ដលបង្ហា ញអុំពីទរមង់ប្ដលផលចុំមណ្ញពកីារផលតិដុំណ្តុំ
សរមាប់លក់ មធវីឲ្យដីមឡងីនថល និងការវវិតថទផីារដ ី ប្ដលបមងេីនការរបមូលទញិដកីបុងភូមិមដីមផទុីកលក់។ ការ
របមូលទិញដីទុកលក់ មកីតមឡងីមពលប្ដលកសិករជាប់បុំណុ្ល លក់និងជលួដីមៅឲ្យកសិករប្ដលមានរាក់
កាសមរចីនជាង។ របការមនេះបណ្តថ លឲ្យកសកិរមៅសល់ដរីតឹមតិចតួច និងរតូវពឹងប្ផែកមលីរាក់កនរមពលកមម
កបុងកសិកមមជារបភពចុំណូ្ល។ ការហូរចូលននជនចុំណូ្លរសុកថមីៗកបុងមពលដុំណ្តលគ្នប  បមងេីនសមាព ធមលដីធីល ី
និងកាត់បនទយឱកាសការង្ហរពលកមមមៅកបុងភូម។ិ រកុមរគួសារប្ដលានាត់បង់ឱកាស រតូវានបងេុំឲ្យចាក
មចញមៅតុំបន់ប្ដលមានតរមូវការពលកមមមរចីន។ ដូមចបេះការតល ស់បថូរននការមរបីរាស់ដ ី បងេឲ្យមានដុំមណី្រការ
ប្បកប្ចកសងគមមួយ រពមទុំងការប្បកប្េញករគសួារប្ដលមានទុំ្ក់ទុំនងកបុងផលតិផលកសិកមម។  

 ការសុំមយគបណ្តត ល័យសាស្រសថរបស់ពួកមយងីសថីពីការតល ស់បថូរននការមរបីរាស់ដ ី ានគូសបញ្ហជ ក់ពី
សារៈសុំខាន់ននការមលីកកមពស់សិទនិរបស់ជនជាតិមដមីភាគតិចកបុងអនថរកាលមនេះ។ មោក McAndrew នងិ 
Oeur (២០០៩) មលីករណី្សិកាពីភាគឦសានរបមទសកមពុជា មានឃុុំដាក់ដាុំ នងិប្រសរពេះ ប្ដលបង្ហា ញថា 
មតីមសដឌកចិចទីផារ ជាពិមសសទីផារដី មធវីឲ្យរច្សមព័ននអភាិលកិចចកបុងរសកុ នងិសាមគគភីាពរកុមជនជាតមិដីម
ភាគតិចមានការរសតុចុេះប្បបណ្ត។ ការលក់ដីរតូវានមមលីមឃញីថាមនិរតឹមប្តជាការធ្លល ក់ចុេះធនធ្លនធមមជាត ិ
ប្ដលរតូវការសរមាប់និរនថរភាពជីវភាពប៉ាុមណ្តត េះមទ ប៉ាុប្នថក៏មធវីឲ្យធ្លល ក់ចុេះធនធ្លនវបផធម៌ និងសងគមប្ដលរតូវការ
សរមាប់មដាេះរសាយជាមួយតរមូវការននការតល ស់បថូរេលួនឯងផងប្ដរ។ អបកនិពននទុំងមនេះអេះអាងថា កុលសមព័ននភបុំ
ប្ដលរកាាននូវការរគប់រគងដីសមូហភាព នងិធនធ្លននរពមឈរីបស់ពួកមគ មានជុំហររងឹមាុំកបុងការបនាុុំេលួន
មៅនឹងការតល ស់បថូរយ៉ា ងឆាប់រហ័សប្ដលមិនអាចមគចមវសាន ប្ដលបងេមឡងីមដាយមសដឌកិចចទីផារ ជាងអបក
ប្ដលមិនានរកាការរគប់រគងដីសមូហភាពរបស់េលួន។ របការមនេះទមទរឲ្យមគ្នលនមយាយរដាឌ ភិាល 
ចាប់ នងិការអនុវតថ្ ្ ការពារសិទនិដសីមូហភាព នងិបុំមពញតរមូវការរបស់ជនជាតិមដីមភាគតិចកបុងការ
អភិវឌ្ណមៅភាគឦសាន។  

វធីិសាស្រសថរបមូលទិនបន័យ 

ការសិកាដុំបូងរតូវានមធវីមឡងីមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ នងិប្រសរពេះមៅចុងឆាប ុំ ២០០២ និងមដីមឆាប ុំ 
២០០៣ ។ ឃុុំដាក់ដាុំសទិតមៅកបុងរសកុអូររា ុំង ចមាង យ១៨គីឡូប្មរតពីរកងុប្សនមម្រមយ ចុំប្ណ្កឃុុំប្រសរពេះ
សទិតមៅកបុងរសុកប្កវសមីា នងិមានរពុំរបទល់ជាប់មេតថរកមចេះ(រូបទ១ី)។ ឃុុំដាក់ដាុំ មានបីភូមគិឺ ភូមឡស ភូជប់ 
និងភូអប្ស្រនថង។ ឃុុំប្រសរពេះ មាន៥ភូមិគឺ ភូកុង អូរចា ភូចា កាទី នងិប្រសរពេះ។ មៅឆាប ុំ២០០២ មស្រនថីមូលដាឌ ន
អេះអាងថា ភូមិប្រសអុំពិលននឃុុំប្រសេធុម កុំពុងមរតៀមបញ្ចូលមៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ មហយីភូមិប្រសអុំពិលក៏សទិតមៅ
កបុងការសិកាពដីុំបូងផងប្ដរ។ កបុងមពលប្ដលការមផធរមនេះមិនមចញជារូបរាង អបករសាវរជាវននការសិកាមពល
បចចុបផនបមនេះ ានបនថចាត់ទុកភូមិប្រសអុំពិលជាប្ផបកមួយរបស់ឃុុំប្រសរពេះកបុងមគ្នលបុំណ្ងមធវីការមរបៀបមធៀប។  

ការសិកាមគ្នលមធវីមឡងីមៅឆាប ុំ២០០២/០៣ និងការរសាវរជាវឆាប ុំ២០១២ ានមរបីវធិសីាស្រសថរសាវរជាវ
ចរមុេះ  ការសធង់មតតិាមរគសួារ សមាា សជនបមង្ហគ ល ការពិភាការកមុមគ្នលមៅ ការវាយតនមលជនបទមដាយមាន
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ការចូលរមួ(PRAs) និងការមរបីរាស់ព័ត៌មានប្ដលមានរសាប់។ ការសធង់មតិតាមរគួសារមធវីមឡងីមៅឆាប ុំ
២០១២ ានដាក់បញ្ចូលសុំណួ្រសធង់មតកិាលពឆីាប ុំ២០០២/០៣  សថពីីយុទនសាស្រសថចញិ្ច ឹមជីវតិ របភពចុំណូ្ល 
និងដុំមណី្ការននការលក់ដូរដធីលី។ អបករសាវរជាវបនថមរបីវធិសីាស្រសថននការសិកាដុំបូង និងមរជីសមរសីសុំណ្តក
មដាយនចដនយមលី ២៥ភាគរយននរគួសារកបុងភូមនិីមួយៗននឃុុំទុំងពីរសរមាប់មធវីសមាា ស។ បញ្ជ ីរគសួារប្ដល
ានសុុំពីមមភូម ិ នងិមមឃុុំ រតវូានមធវីឲ្យមានសុពលភាព នងិមធវីបចចុបផនបភាព តាមរយៈដុំមណី្រការមួយប្ដលរមួ
បញ្ចូ លការគូសប្ផនទីមដីមផធី្ល្ដល់ការមផធៀងតធ ត់ជាក់ប្សថង។ តារាងទី១ បង្ហា ញពសីុំណ្តករគសួារ និងចុំនួន
របជាជនននការសធង់មតិតាមរគួសារ ប្ដលានមធវីមឡងីមៅឆាប ុំ២០០២/០៣ និង ២០១២។ 

តារាងទ១ី  សុំណ្តករគសួារ នងិចុំននួរបជាជនកបុងការសធង់មតតិាមរគសួារ ឃុុំដាក់ដាុំ នងិ ឃុុំប្រសរពេះ ឆាប ុំ
២០០២/០៣ នងិ ២០១២ 

 ២០០២/០៣ ២០១២ 
 សុំណ្តករគួសារ  ចុំនួនរបជាជន សុំណ្តករគួសារ ចុំនួនរបជាជន 
ដាក់ដាុំ ៦៥ ២៥៧ ៨៥ ៣១៦ 
ប្រសរពេះ ៧៤ ៣១៦ ១០៦ ៤៣០ 
សរុប ១៣៩ ៥៧៣ ១៩១ ៧៤៦ 
 

មៅឆាប ុំ ២០០២/០៣ និង ២០១២ អបកសមាា សជាជនជាតពិបងរតូវានមរជីសមរសី និងបណ្ថុ េះបណ្តថ ល
ឲ្យមធវីការសធង់មតិតាមរគួសារ។ គួរកត់សមាគ ល់ថា អបករសាវរជាវជនជាតពិបងពីរ្ក់ប្ដលចូលរមួសធង់មតឆិាប ុំ
២០០២/០៣ កាល យជាសមាជិកសបូលកបុងចុំមណ្តមរកុមប្ដលមានសមាជកិ៥្ក់ សរមាប់មធវីការសធង់មតិឆាប ុំ
២០១២។ អបកសមាា សន៍ជនជាតិពបងសួរករមងសុំណួ្រជាភាសាពបង មហយីកត់រតាចមមលយីជាភាសាប្េមរ។ មៅកបុង
ការរសាវរជាវទុំងពីរ អបករសាវរជាវគណ្្តនមលជារាក់ននដុំណ្តុំនងិផលិតផលសរមាប់ការបរមិភាគកបុងរគួសារ 
មហយីបូកតនមលទុំងមនេះជាមយួរាក់ចុំណូ្លទទលួានពកីារលក់ផលិតផល នងិរាក់ឈបួលរកានកបុងឆាប ុំកនលង
មៅ។ ការមធវីប្បបមនេះអនុញ្ហដ តឲ្យពួកមគគណ្្រាក់ចុំណូ្លជាសូច្ករមគ្នលសរមាប់សនថិសុេននការចញិ្ច ឹម
ជីវតិ។ របភពចុំណូ្លរមួមាន ការដាុំដុំណ្តុំ ផលមបេះពីនរព និងរបមាញ់ និងការសុឈីបួល នងិការលក់ដូរ។  
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រូបភាព១  ឃុុំដាក់ដាុំ និង ឃុុំប្រសរពេះ មេតថមណ្ឍ លគីរ ី

 តនមលជាសាច់រាក់ពកីារសុីឈបួល នងិរាក់ចុំមណ្ញ ប្ដលានពកីារផលតិនិងលក់ទុំនិញកបុង
រគសួារ (ឧ. រសាស កស្រនថក និងចមងែរ) និងពីការមធវីពាណិ្ជជកមមទុំនិញ(ឧ. សតវ ជ័រទកឹ និងទឹកឃមុ ុំ) រតូវានផថ
ល់ឲ្យមដាយតធ ល់ពីអបកផថល់បទសមាា សន៍។ តួមលេមធយមគិតជារាក់សរមាប់ដុំណ្តុំ នងិផលិតផលចិញ្ច ឹមជីវតិ
ជាលកេណ្ៈរគសួារ រតូវានគណ្្តាមរយៈការពិភាការកុមមគ្នលមៅជាមួយជនបមង្ហគ ល ប្ដលមធវីមឡងីតាម
ភូមិកបុងឃុុំទុំងពីរ។ តួមលេជាមធយមគតិជារាក់រតូវានមរបីសរមាប់គណ្្ ជាសមមូលទឹករាក់សរមាប់
ផលិតផល និងដុំណ្តុំមសផៀងប្បបរគួសាររបស់អបកផថល់បទសមាា សន៍។ សមមូលជាទឹករាក់ទុំងមនេះនងឹបញ្ចូល
ជាមួយរាក់រកានជាក់ោក់ មដីមផាី៉ា ន់របមាណ្រាក់ចុំណូ្លរគួសាររបចាុំឆាប ុំ។6 ការង្ហរចុេះតាមមូលដាឌ ន 
សរមាប់ការសិកាមនេះមធវីមឡងីកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងប្រសរពេះពីប្េមករា ដល់ ឧសភា ឆាប ុំ២០១២។ មៅប្េធបូ ឆាប ុំ
២០១២ ធ្គ្នពិភពមោកានផថល់តួមលេគណ្្អុំពីប្េសប ធ្ ត់ភាពរកីរកដល់អបករសាវរជាវ ប្ដលអាចឲ្យមធវី
ការប្បងប្ចកអបកផថល់បទសមាា សន៍កបុងការសធង់មតិតាមរគសួារមនេះ ជារកមុសទតិមៅពមីលី និងមរកាមប្េសប ធ្ ត់
ភាពរកីរក។ មៅប្េមិថុ្២០១៣ អបករសាវរជាវានរតឡប់មៅឃុុំដាក់ដាុំ នងិប្រសរពេះវញិ មហយីមធវីការតាម
ដានការសមាា សជនបមង្ហគ លជាមួយរគួសារតាមរកុមរាក់ចុំណូ្លេុសៗគ្នប ប្ដលានកុំណ្ត់កនលងមក។  

របកគុំមហញី និងការវភិាគ7 

                                                           
6
 មទេះបីានមតថ តមលីរាកច់ុំមណ្ញកម៏ដាយ ការគណ្្នថលចុំណ្តយមលីការផលិតមិនសុទនប្តអាចមធវីានមឡយី។ 

7
 មសចកថីសមងេបដុំបូងអុំពីរកបគុំមហញីចុំបងៗននការសិកាមនេះមានមៅកបុង So et al 2012.  
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 មយងីានអេះអាងមៅកបុងមសចកថីមផថីមននជុំពូកមនេះថា សមាហរណ្កមមទផីារមៅកបុងឃុុំទុំងពីរបណ្តឋ ល
ឲ្យមានការដកហូតធនធ្លនដនីិងនរព ការពឹងប្ផែកមលីដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ការមរបីរាស់ដីជាទុំនិញ និងការ
របមូលទិញដីទុក ភាពេុសគ្នប កបុងសងគម និងវសិមភាពមសដឌកិចច។ ប្ផបកមនេះបង្ហា ញពរីបកគុំមហញី និងការវភិាគ
ប្ដលគ្នុំរទការអេះអាងមនេះ។ ជុំពូកមនេះចាប់មផថីមមដាយទិដឌភាពទូមៅមយួ ននការប្របរបលួការមរបីរាស់ដ ី ប្ដល
ានមកីតមឡងីកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ ពីឆាប ុំ២០០៣ ដល់២០១២។ ប ធ្ ប់មកការយកចិតថទុកដាក់ានបថូ
រមៅរគួសារកបុងឃុុំដាក់ដាុំ នងិឃុុំប្រសរពេះ មហយីពិនតិយមមីលអនថរកាលននការចិញ្ច ឹមជីវតិពីឆាប ុំ២០០៣ ដល់
២០១២ ភាពេុសគ្នប ននរាក់ចុំណូ្ល និងការលក់ដូរដីធល ី ននរកុមរាក់ចុំណូ្លមផសងៗ និងករមិតរកីរក និង
វសិមភាពជារមួ។  

ការប្របរបលួការមរបីរាស់ដីមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និង ឃុុំប្រសរពេះ (២០០៣-២០១២) 

 ពីឆាប ុំ២០០៣ ដល់ ២០១២ ការប្របរបួលចុំបងមយួននវស័ិយកសិកមម ានមកីតមឡងីមៅកបុងឃុុំទុំងពីរ 
មដាយអបកភូមបិថូរពកីារដាុំដុំណ្តុំមសផៀងជាចមផង ភាគមរចនីសរមាប់ប្តការបរមិភាគតធ ល់ មៅផលិតដុំណ្តុំសរមាប់
លក់ (Fox et al. ២០០៨)។ មៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ការអភិវឌ្ណដុំណ្តុំដុំឡូងមជីាដុំណ្តុំសរមាប់លក់ មានដុំបូងកបុង
ភូមិភូអប្ស្រនថង។ គួរកត់សមាគ ល់ថា អបកភូមិភូជប់ និងភូមឡសក៏មានដីចមាេ រេពង់រាបកបុងភូមិភូអាុំងប្រតងផងប្ដរ។ 
មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ ភាគមរចនីននការអភិវឌ្ណដុំណ្តុំដុំឡូងម ីានមធវីកបុងភូមិប្រសរពេះ និងភូមិភូឆា ចុំប្ណ្កដុំណ្តុំ
សាវ យចនធភីាគមរចីនដាុំមៅកបុងភូមិកាទ ី និងភូមិប្រសរពេះ។ ការពរងីកនូវការផលតិរសូវមៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ ភាគ
មរចីនមានមៅកបុងភូមិប្រសអុំពលិ នងិភូមិប្រសរពេះ(រូបទ២ី)។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ អបកឃុុំប្រសរពេះ ដាុំដុំណ្តុំមលីដី
េពង់រាប នងិទុំ្បមៅមរៅភូមតិធ ល់របស់ពួកមគ។ 

 រសបជាមយួការប្របរបលួប្ដលកុំពុងប្តមកីតមឡងីចុំមពាេះការដាុំដុំណ្តុំននរគួសារប្ដលមានដីតចិតួច ការ
បមងេីតដីសមផទនមសដឌកិចចមៅកបុងឃុុំទុំងព ី ចាប់ពឆីាប ុំ២០០៣មក ានបងេការគុំរាមកុំប្ហងទុំងរយៈមពលេល ី
និងប្វង ដល់ជនជាតិមដីមភាគតិចកបុងការមរបីរាស់ធនធ្លនដី និងនរពមឈ។ី មៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ រកុមហ ុនចនិ
មឈាម េះ វូហសសីាន មអល មអស រគូប ានចាប់មផថីមអភិវឌ្ណន៍ដុំណ្តុំរសល់តាុំងពីឆាប ុំ ២០០៤ មលីនផធដី១០.០០០
ហកិតា ប្ដលប៉ាេះពាល់យ៉ា ងធងន់ធងរដល់តុំបន់វាលមមម នងិការពរងីកចមាេ រននជនជាតិមដីមភាគតិច (McAndrew 
and Oeur 2009)។ មៅឆាប ុំ ២០១០ រកុមហ ុនចិនមឈាម េះហួរ លីង (កមពុជា)ធ្ល្រា៉ា ប់រងអនថរជាត ិានទទួល
សមផទនមដីមផអីភិវឌ្ណន៍ដុំណ្តុំរសល់មលីនផធដ ី៨.៤០០ហ.ត ប្ដលរមួបញ្ចូលតុំបន់ប្ដលអបកឃុុំដាក់ដាុំមរបីរាស់
ផងប្ដរ។ មៅឆាប ុំ២០១២ រកមុហ ុនមា៉ា មឡសុីមឈាម េះ មា៉ា មឡសា ន មមហាេ  ហវសឺ គ័រប៉ាូមរមសន មបហាដ ានទទួល
ដីសមផទន ៩.៤៧៧ហកិតា មៅតុំបន់ប្ដនជរមកសតវនរពណ្តមមលៀ កបុងឃុុំដាក់ដាុំ មដីមផមីធវកីារអភិវឌ្ណន៍
ដុំណ្តុំចមាេ រមៅស ូ។  
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រូបទ២ី  ការប្របរបលួការមរបរីាស់ដកីបុងឃុុំដាក់ដាុំ នងិឃុុំប្រសរពេះ (២០០៣-២០១២) 
សុំគ្នល ់ តុំបន់អភិវឌ្ណន៍ដុំណ្តុំ ប្ដលានពីគុំនូសប្ផនទីជាមួយសហគមន៍មូលដាឌ ន បង្ហា ញទីតាុំងនិងទុំហុំរបហាក់
របប្ហលននការប្របរបួលការមរបីរាស់ដីប្ដលានមកីតមឡីង 

 មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ ដសីមផទនមសដឌកិចចានបងេការគុំរាមកុំប្ហងរសមដៀងគ្នប មលីការមរបីរាស់ដី នងិ
តុំបន់នរពរបស់ជនជាតិមដមីភាគតិច។ មៅឆាប ុំ២០១១ រកុមហ ុនសុវណ្តរាជស ីានទទលួដីសមផទន ៦.៥២៥
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ហកិតា មដមីផអីភិវឌ្ណន៍ដុំណ្តុំមៅស ូមៅកបុងប្ដនជរមកសតវនរពសបួល។ រកុមហ ុនានកាប់មដីមមចាេះរបប្ហល 
២.០០០មដីម កបុងភូមិប្រសអុំពិល ប្ដលជាប្ផបកមួយននរបតិបតថិការដុំបូងរបស់រកុមហ ុនមនេះ។ មៅឆាប ុំ២០១១ 
រកុមហ ុនមវៀតណ្តមមយួមឈាម េះប ិញមហឿក រកមចេះ រា៉ា ប់ ១ េមមភន ីលីមីធីត ានទទួលដសីមផទន ៨.៩២៦ហិ
កតា មដមីផអីភិវឌ្ណន៍ដុំណ្តុំមៅស ូ មៅកបុងដីឃុុំប្រសរពេះ ប្ដលមានមដីមមចាេះរបស់អបកភូមិកបុងតុំបន់មនេះផងប្ដរ 
(រូបទី២)។ 

 ការចូលមកដល់របស់រកមុហ ុន បណ្តថ លឲ្យមានការដកហូតធនធ្លនមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ 
មិនរតឹមប្តពីសុំណ្តក់សមផទនដីមសដឌកិចចម្េះមទ។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ ចាប់តាុំងពីឆាប ុំ២០០៣មក ការរុករកប្រ ៉ាាន
គុំរាមកុំប្ហងជាក់ប្សថង និងការបុំភិតបុំភ័យ ដល់សហគមន៍ជនជាតិមដីមកបុងការមរបីរាស់ដី និងនរពមឈកីបុង
តុំបន់របស់ពួកមគ។ មៅឆាប ុំ២០១២ ការរុករកប្រ ៉ាមៅឃុុំដាក់ដាុំ និងប្រសរពេះ ានដកហូតធនធ្លនេលេះៗពីអបករសុក 
ប្តមិនជារទង់រទយធុំមឡយី។ មទេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ កបុងមពលប្ដលបុមរស្ននការរុករកប្រ ៉ាបនថពដីុំណ្តក់
កាលសាធ បសធង់ដុំបូង មៅដុំណ្តក់កាលរុករកខាល ុំងកាល  កបុងការរកកុំណ្ប់ និងការអភិវឌ្ណប្រ ៉ា និងការចាប់មផថីមរបតបិ
តថិការអាជីវកមមប្រ ៉ា ការប៉ាេះពាល់សងគមនងិបរសិាទ នកាន់ប្តខាល ុំងនឹងមកីតមឡងីមដាយមចៀសមិនរចួ (Eggert 2010)
។ 

 ពីឆាប ុំ២០០៦ ដល់ ២០០៩ រកុមហ ុន ប ីមអជភ ីប ីលីតុន មអន មីតស ូប ីសុ ីេបប៉ាូមរមសន ានមធវីការរុករ
កប្រ ៉ាបុកសុតីមលីនផធដី ៩៩៦គឡូីប្មរតកាមរ ៉ា ប្ដលរមួទុំងកបុងឃុុំដាក់ដាុំផងប្ដរ។ មៅឆាប ុំ២០០៨ អបកភូមិដាក់ដាុំ 
រតូវានមធវីបទសមាា សន៍មៅកបុងការសិការបស់អងគការមិនប្មនរដាឌ ភិាលមួយ និងានបញ្ហជ ក់ពីការាត់បង់ដី
មគ្នរពបូជា មហយីសតវចិញ្ច ឹមរបស់ពកួមគធ្លល ក់ចូលរមតថ ប្រ ៉ា ថាជាបញ្ហា មកីតមឡងីមដាយសកមមភាពជកីប្រ ៉ារបស់
រកុមហ ុន (Beaumont ២០០៨)។ មៅឆាប ុំ២០១១ រកុមហ ុនចិនមឈាម េះ ម៉ាុងហគលីយ៉ា  មអដូ ហុងហគយុីន ហូលឌ្ី
ង រគូប និងរកុមហ ុននដគូកបុងរសុកមឈាម េះ មេមបូឌា អុិនធឺមណ្សូណ្ល់ អុីមវសមសមន មដមវឡូីបប្មន រគូប ចាប់មផថី
មរុករកប្រ ៉ាបុកសុីតមលីនផធដី ៣៦០ គឡូីប្ម៉ារតកាមរ ៉ាប្ដលរគបដណ្ថ ប់មលីដឃុីុំដាក់ដាុំ ប្ដលកាលពីមុនសទតិមៅកបុង
ដីសមផទនរបស់រកុម ប ីមអជភី ប ីលីតុន មអន មីតស ូប ីសុី។ ប្ផនការអភិវឌ្ណរបស់រកមុហ ុនមនេះ រមួមានការ
បមងេីតមរាងចរកចរមាញ់អាលុយមីញ៉ាូ ម។ មៅឆាប ុំ២០១១ កាប្សត ឌ្ឺប្េមបូឌាមដលលី ានរាយការណ៍្ថា របជា
ជនមរចីនជាង៣៦៩រគសួារមៅកបុងបភូីមិននឃុុំដាក់ដាុំ ានសុំប្ដងការរពួយារមាអុំពីគមរមាងរុករកប្រ ៉ា (Hul and 
Marks 2011)។ មៅឆាប ុំ២០១០ រកុមហ ុន មា៉ា ក់ស ុម មមតាល់ ភីធីវា៉ាយ លីមីតធតី ប្ដលរគប់រគងមដាយរកុម
ហ ុនរតាន់សូល េបប៉ាូមរមសន ានទទលួសទិនិរុករកប្រ ៉ាមលីនផធដី ៨២១ គីឡូប្មរតកាមរ ៉ា ប្ដលរមួទុំង តុំបន់ប្កផរឃុុំ
ដាក់ដាុំផងប្ដរ (រូបទ២ី)។ 

 មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ កបុងឆាប ុំ២០០៦ រកមុហ ុនចនិមឈាម េះ ឆាយនីស ហាយ ឡាន េបមភនី ចាប់មផថីមរុក
រកប្រ ៉ាមាសមលីនផធដី ២០គីឡូប្មរតកាមរ ៉ាជុុំវញិភូមិកាទី មហយីមៅឆាប ុំ២០០៩ រកុមហ ុនមនេះរបកាសថា នងឹពរងីក
សកមមភាពរុករកពាសមពញនផធដី ៨០គីឡូប្មរតកាមរ ៉ាតាមអាជាញ ប័ណ្តរបស់េលួន រហូតដល់ភូមិភូឆា ភូមិភូកុង និង
ភូមអូិរឆា។ មៅឆាប ុំ២០១០ ការរុករកប្រ ៉ាដុំបូងកបុងភូមិកាទី ានបងេផលប៉ាេះពាល់អវជិជមានេលេះៗមកមលសីនថសុិេនន
ការរស់មៅរបស់រគួសារជនជាតិមដីមភាគតិច។ ផលប៉ាេះពាល់ទុំងមនេះរមួមាន ការថយចុេះចុំនួនសតវប្ដលានបរ
ាញ់និងជាប់អ ធ្ ក់ ការថយចុេះជ័រទកឹ នងិអនុផលមផសងមទៀតរបមូលានពីនរព នងិការថយចុេះននផលមនសាទ 
(Analyzing Development Issue 2010)។ មរកាយមកមទៀត រកុមហ ុនសមផទន ហាយ ឡាន រតូវានរាយ
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ការណ៍្ថា ានបថូរមៅជារកុមហ ុនដ ឺអាលូមណី្ត េមមភន ីគឹជាការរកសុីរមួគ្នប រវាងកមពុជានិងមវៀតណ្តម (រូបទី
២)។ 

 ការទមទរយកធនធ្លនដី នងិនរពមឈមីដាយរកមុហ ុនមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ នងិប្រសរពេះ មនិប្មនមធវីមឡងី
មដាយគ្នម នវវិាទម្េះមឡយី។ មៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ អបកភូមិមធវកីារជាមួយអងគការមា៉ា យ មវៀនលិជ សហការជាមយួរដឌ
ាលនរពមឈ ី មៅឆាប ុំ២០០៨ មដីមផបីមងេីតនរពសហគមន៍កបុងភូមិភូអប្ស្រនថង(១.៣៣៤ហកិតា) ភូមិភូជប់(៩០៤
ហកិតា) និងភូមិភូមឡស(១.៥៧៣ហកិតា)។ មៅឆាប ុំ២០០៩ អនុរកតឹមួយចុេះហតទមលខាមដាយ្យករដឌមស្រនថ ី
ានបមងេីតនរពការពារសមីា មលីនផធដ២ី៩២.៦៩០ហកិតាប្ដលរគបដណ្ថ ប់មលីឃុុំរសេះរពេះទុំងមូល។ នរព
ការពារសមីា ប្ដលរគប់រគងមដាយរដឌាលនរពមឈ ី មដាយមានការគ្នុំរទមដាយអងគការសមាគមអភិរកសសតវនរព 
រតូវានមៅថា តុំបន់អភិរកសជីវៈចរមុេះសីមា (SBCA) ចាប់ពីឆាប ុំ២០០២ ដល់២០០៩ មុនមពលបថូរមៅជា
មឈាម េះបចចុបផនប (Evans et al. 2013)។ កិចចផថួចមផថីមនរពមឈផីលតិកមមសហគមន៍រតូវានបមងេីតមឡងីមលីនផធដ ី
១២.០០០ហកិតា ននតុំបន់រទ្ប់នរពការពារសីមា(រូបទ២ី)។ គមរមាងសាកលផងរបស់មរ ៉ាដ REDD (ការកាត់
បនទយការបុំភាយឧសម័នពីការាត់បងនរពមឈ ីនិងការមរចរលឹនរពមឈ)ី ក៏ានផថួចមផថមីកបុងតុំបន់សបូលនរពការពារ
សីមាផងប្ដរ(Evans et al. ២០១២)។ កបុងចុំមណ្តមការអភិវឌ្ណការមរបីរាស់ដជីារទង់រទយធុំទុំងមនេះ 
រគួសារកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងប្រសរពេះ ានជួបរបទេះការប្របរបលួជីវភាពរស់មៅរបស់ពួកមគ។  

អនថរកាលននការចិញ្ច ឹមជីវតិមៅកបុ ងឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ 

 ការបថូរពីការដុំណ្តុំមសផៀងសរមាប់បរមិភាគកបុងរគសួារ មៅជាការផលតិសរមាប់លក់មៅទីផារ ាន្ុំ
ឲ្យអបកភូមិកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះពឹងប្ផែកមលីដុំណ្តុំសរមាប់លក់។ ទនធឹមនឹងមនេះ ការាត់បង់ធនធ្លននរព
មឈ ី្ុំឲ្យការពឹងប្ផែកមលផីលិតផលនរពមឈកីបុងឃុុំទុំងពរីានថយចុេះ (Fox et al. 2008 Taylor 2011)។ 
មយងីបង្ហា ញមៅទីមនេះអុំពីការប្កប្របរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ ប្ដលានមកីតមឡងីដាច់មដាយប្ឡកពីគ្នប  កបុងឃុុំនីមួយៗ 
និងប ធ្ ប់មកពិភាកាមដាយមរបៀបមធៀបលុំ្ុំននការប្របរបលួននរគួសារមៅឃុុំទុំងពីរ។ 

ឃុុំដាក់ដាុំ 

 តួមលេជារាក់ចុំណូ្លរបស់រគួសារមៅឃុុំដាក់ដាុំពីឆាប ុំ២០០៣ ដល់២០១២ បង្ហា ញពកីារប្របរបួលដ៏
សុំខាន់មួយ ប្ដលកុំពុងមកីតមឡងីមៅកបុងមសដឌកចិចតាមមូលដាឌ ន (តារាងទី២)។8 គួរកត់សមាគ ល់ថា រាក់
ចុំណូ្លជាមធយមរបចាុំឆាប ុំរបស់រគួសារសុំណ្តក មកីនមឡងី ៣,៤ ដង ពី ១.៨៧១.៦៣១មរៀល(៤៦៨ដុោល )
មៅឆាប ុំ២០០៣ ដល់ ៦.៣១២.៨៣២មរៀល(១.៥៧៨ដុោល )មៅឆាប ុំ ២០១២។9 កុំមណី្នមសដឌកចិចមៅកបុងឃុុំ
ដាក់ដាុំ ភាគមរចីនានមកពកីារផលិតដុំឡូងមីមលីចមាេ រេពង់រាប  និងពីរាក់ឈបួលកបុងចមាេ រតូចៗកបុងឃុុំ។ ដូច
គ្នប មនេះប្ដរ អរតាអតិផរណ្តករមិតេពស់មៅកបុងអុំឡុងមពលប៉ាុ ម្ នឆាប ុំមកមនេះ ានរមួចុំប្ណ្កមធវឲី្យមានកុំមណី្ន
                                                           
8
 ដូចពនយលពី់ខាងមដីម មរកាមវធីិសាស្រសថរបមូលទិនបនយ័ តមួលេជារាកន់នរាកច់ុំណូ្លរគួសាររមួបញ្ចូ ល ការវាយតនមលមសដឌកិចចនន
ដុំណ្តុំមិនប្មនសរមាបល់ក ់និងផលិតផលមផសងៗ ក៏ដូចជា រាករ់កានជាកប់្សថងផងប្ដរ។ 
9
 គិតតាមតនមលមថរឆាប ុំ២០០៣ រាកច់ុំណូ្លមធយមរបចាុំរគួសារមៅឆាប ុំ២០១២កបុងឃុុំដាកដ់ាុំ មសមីនឹង ៣.៥២៧.៥១១មរៀល(៨៨២
ដុោល ) ឬ១,៩ដងននចុំណូ្លមៅឆាប ុំ២០០៣។ អរតាប្កតរមូវននរាកច់ុំណូ្លមៅឆាប ុំ២០១២ មដាយគិតតនមលមថរឆាប ុំ២០០៣ គឺ 
១៤៩,៦២៤/៨៣,៦០៦ មសមីនឹង ១៧៨,៩៦/១០០ គិតតាមអរតារបសមូ់លនិធិរូបីយវតទុអនថរជាតិ (IMF)  world-economic-
outlook.findthedata.org/1/934/Cambodia  
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េពស់ននរាក់ចុំណូ្ល។ ផលចុំណូ្លពីដុំណ្តុំចុំការេពង់រាបមកីនមឡងីព ី ២៤,៨ភាគរយននរាក់ចុំណូ្លសរុប
របចាុំរគួសារ មៅឆាប ុំ២០០៣ ដល់ ៣៨,៤ភាគរយ មៅឆាប ុំ២០១២។ ផលចុំណូ្លប្តពដីុំណ្តុំដុំឡូងម ីមានដល់
២២,៩ភាគរយ ននរាក់ចុំណូ្លសរុបរបចាុំរគួសារមៅឆាប ុំ ២០១២។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ ផលចុំណូ្លពីរាក់ឈបួល
ានមកីនមឡងីព ី ៨,៦ភាគរយ មៅឆាប ុំ ២០០៣ ដល់ ២០ភាគរយ មៅឆាប ុំ ២០១២។ ភាគមរចីនននកុំមណី្ន
ការង្ហរសុីឈបួលមកីតមចញពកីារចូលរមួរបស់ជនជាតិមដមីភាគតិចកបុងពលកមមកសកិមម ដូចជា កាប់នងិរានឆាេ រ
ចមាេ រេពង់រាប ដាុំ និងរបមូលផលរសូវនិងដុំណ្តុំសរមាប់លក់។  

 មទេះបីសមាមារតននចុំនួនរគសួារសុំណ្តក ដាុំដុំណ្តុំចមាេ រេពង់រាបកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ធ្លល ក់ចុេះតិចតួច ពីឆាប ុំ
២០០៣ ដល់ ២០១២ ក៏មដាយ ចុំនួនជាក់ប្សថងននរគសួារសុំណ្តកមិនធ្លល ក់ចុេះម្េះមទ។ មៅឆាប ុំ២០០៣ ៦៤
រគួសារសុំណ្តក ដាុំដុំណ្តុំមលីចុំប្ណ្កដកីបុងចមាេ រេពង់រាប ប្ដលមានទុំហុំជាមធយម១,៣ហកិតា។ មដាយមរបៀប
មធៀបមៅឆាប ុំ២០១២ ចុំននួ៨០រគួសារសុំណ្តក ដាុំដុំណ្តុំមលីចមាេ រេពង់រាបប្ដលមានទុំហុំដជីាមធយម១,៣ហកិតា
ដូចគ្នប ប្ដរ។ តួមលេទុំងមនេះបង្ហា ញអុំពកីារពរងកីដីេពង់រាបសរមាប់ការដាុំដុំណ្តុំ ប្ដលទុំនងជាបណ្តថ លពកីារ
ពរងីកដុំណ្តុំដុំឡូងម។ី គួរកត់សមាគ ល់ថា ការពរងកីចមាេ រ មនិមានន័យថាជាការប្បងប្ចកទុំហុំដីប៉ាុនគ្នប ម្េះមទ។ 
កបុងចុំមណ្តមអបកចមាេ រេពង់រាបប្ដលានសធង់មតិ៨០្ក់មៅឆាប ុំ២០១២ មាន២៣ភាគរយ ដាុំដុំណ្តុំមលដីីជា
មធយម ០,៥ហកិតា ៥៦ភាគរយ ដាុំមលីដជីាមធយម ១ហកិតា និង២១ភាគរយ ដាុំមលីដជីាមធយម ២,៩ហកិតា។  

តារាងទ២ី  តមួលេមធយមននចុំណូ្លរបចាុំរគសួារមៅឆាប ុំមុន* ឃុុំដាក់ដាុំ ២០០៣ នងិកបុងឆាប ុំ២០១២(ជា
មរៀល)** 
 ២០០៣ ២០១២ 

យុទនសាស្រសថ ភាគរយ
នន
ចុំណូ្ល
រគួសារ
តាម
របភព 

រាក់ចុំណូ្ល 
សរុបជាមធយម 
គិតជាមរៀល 

ភាគរយ
រាក់
ចុំណូ្ល
សរុបជា
មធយម 

ភាគរយ
នន
ចុំណូ្ល
រគួសារ
តាម
របភព 

រាក់ចុំណូ្ល
សរុបជាមធយម
គិតជាមរៀល 

រាក់ចុំណូ្ល
សរុបជាមធយម
មៅឆាប ុំ២០០៣ 
គិតជាមរៀល*** 

ភាគរយ
នន
ចុំណូ្ល
រគយ
សារតាម
របភព 

ដុំណ្តុំេពង់រាប(សរុប)  ៩៨ ៤៦៤.៨៧៧ ២៤,៨ ៩៤ ២.៤២៥.២៧០ ១.៣៥៥.២០២ ៣៨,៤ 

រសូវេពង់រាប ៩៧ (១៩៣.២៩២) (១០,៣) ៧៦ (៣៧១.២៦៥) (២០៧.៤៥៧) (៥,៩) 

ដុំណ្តុំេពង់រាប(មរៅពី
រសូវ) 

៩៨ (២៧១.៥៨៥) (១៤,៥) ៩៤ (២.០៥៤.០០៥) (១.១៤៧.៧៤៥) (៣២,៥) 

ដុំឡូងម ី ៨៣ **** **** ៨០ (១.៤៤៤.១៧២) (៨០៦.៩៨០) (២២,៩) 

រគ្នប់សាវ យចនធី ១៥ **** **** ១១ (៣.១៧៦) (១.៧៧៥) (០,០៥) 

រសូវទុំ្ប ៥ ៤.៦១៥ ០,២ ២ ៥៣.២៣៥ ២៩.៧៤៧  ០,៨ 
ចិញ្ច ឹមរជូក ៩១ ២៤២.៣០៨ ១២,៩ ៥៨ ៣៧៧.៤៥៩ ២១០.៩១៨ ៦,០ 
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ចិញ្ច ឹមមាន់ ៩៧ ៦៥.០៧៧ ៣,៥ ៦៤ ៩៩.២៤៧ ៥៥.៤៥៨ ១,៦ 
ចិញ្ច ឹមទ ៣៤ ៧.៦៩២ ០,៤ ១៩ ១២.៦៤៧ ៧.០៦៧ ០,២ 
អាហាររកពីនរព ៩២ ៤៦.៧៦៩ ២,៥ ៩៣ ១៩០.៦៩១ ១០៦.៥៥៥ ៣,០ 
ផលដនទរកានពីនរព ៨៨ ២៥២.៣៧៦ ១៣,៥ ៩៨ ៨៥៦.១៧៥ ៤៧៨ ៤១៧ ១៣,៦ 
ជ័រទឹក ១៥ (៣៤.៤១៥) (១,៨) ១ (៦៣៥) (៣៥៥) (០,០) 
សតវាញ់ឬទក់ាន ៦៩ ៥២៧.៤០៥ ២៨,២ ៦២ ៥៧៦.៤៨៦ ៣២២.១៣១ ៩,១ 
មនសាទ ៩២ ៣២.៤១២ ១,៧ ៧៩ ៦៩.៤៩៤ ៣៨.៨៣២ ១,១ 
វតទុផលិតមហយីលក់ ៤៣ ៤០.៧០៨ ២,២ ៣១ ៩៨.០៨២ ៥៤.៨០៧ ១,៦ 
ទុំនិញទិញមហយីលក់ ១៤ ២៦.០៦៩ ១,៤ ១៣ ១៤១.១៧៦ ៧៨.៨៨៧ ២,២ 
ការសីុឈបួល ៥៥ ១៦១.៣២៣ ៨,៦ ៨៨ ១.២៦៥.៥២៩ ៧០៧.១៥៧ ២០,០ 
រាក់បមញ្ដី***** **** **** **** ៥ ១៤៧.៣៤១ ៨២.៣៣២ ២,៣ 
សរុប  ១.៨៧១.៦៣១ ៩៩,៩  ៦.៣១២.៨៣២ ៣.៥២៧.៥១០ ៩៩,៩ 
 N=៦៥ N=៨៥ 

*តួមលេមនេះរតូវានគណ្្ជាមធយមភាគននសុំណ្តកសរុប និងមិនប្មនប្តកបុងចុំមណ្តមរាក់ចុំណូ្លរបចាុំរគួសារ
ពីរបភពណ្តមួយមដាយប្ឡកម្េះមទ 
**៤០០០មរៀល=១ដុោល  
***អរតាប្កតរមូវរាក់រាក់ចុំណូ្លឆាប ុំ២០១២ តាមនថលមថរឆាប ុំ២០០៣ គ ឺ១៤៩,៦២៤/៨៣,៦០៦មសមនីឹង
១៧៨,៩៦/១០០ 
****គ្នម នទនិបន័យ 
*****ពីកុមារនិងសាច់ញាត ិប្ដលមិនចាត់ទុកជាសមាជិករគួសារមទ 

 

 កុំមណី្នតាមសមាមារតននតនមលជារាក់ពដីុំណ្តុំេពង់រាប រតវូានកត់សមាគ ល់ជាពិមសស ពីមរពាេះវាមកីត
មឡងីទនធឹមនឹងការថយចុេះតាមសមាមារតននតនមលជារាក់ពរីសូវេពង់រាប។10 ពីឆាប ុំ២០០៣ ដល់២០១២ តនមលជា
រាក់ននផលរសូវេពង់រាបថយចុេះព១ី០,៣ភាគរយ មក៥,៩ភាគរយននរាក់ចុំណូ្លសរបុរបស់រគសួារ។ ការ
ថយចុេះមនេះមកតីមចញពផីលតិភាពទបននដុំណ្តុំរសូវេពង់រាប និងសមាមារតននការថយចុេះកបុងចុំមណ្តមរគួសារ
ដាុំរសូវេពង់រាប។ មលីសពីមនេះមៅមទៀត តនមលជារាក់ននរសូវេពង់រាប និងដុំណ្តុំេពង់រាប (មរៅពីរសូវ រគ្នប់សាវ យ
ចនធី និងដុំឡូងមី) ទបជាខាល ុំងមធៀបនឹងដុំឡូងមី។ កបុងឃុុំដាក់ដាុំមៅឆាប ុំ២០១២ តនមលមធយមជារាក់ានពរីសូវ
េពង់រាប កបុងចុំមណ្តមអបកមធវីរសូវេពង់រាប ៦៥្ក់ប្ដលានមធវីការសធង់មតិ មាន៤៨៥.៥០០មរៀល។ តនមលមធយម
ជារាក់ពដីុំណ្តុំេពង់រាប (មរៅពីរសូវ សាវ យចនធី និងដុំឡូងមី) របស់អបកចមាេ រេពង់រាប ៧៧្ក់ ប្ដលានមធវកីារ
សធង់មត ិមាន៦៦៩.៦៨១មរៀល។ តនមលមធយមជារាក់ពីផលិតផលដុំឡូងមី របស់អបកដាុំដុំឡូងម ី៦៨្ក់ប្ដល
ានមធវកីារសធង់មតិ មាន១.៨០៥.២២១មរៀល។ 

                                                           
10

 វធីិសាស្រសថកុំណ្តត់នមលជារាកន់នដុំណ្តុំនិងផលិតផលសរមាបហូ់ប រតូវានពនយលម់ៅកបុងវធីិសាស្រសថរបមូលទិនបនយ័។ 
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 ជាការចាស់ណ្តស់ថា ផលចុំណូ្លករមតិេពស់ជារាក់ គឺជាការមលីកទឹកចតិថសរមាប់រគួសារមៅដាក់
ដាុំ ប្ដល្ុំឲ្យពកួមគដាុំ និងពរងីកដាុំុំដុំឡូងមីមៅមលីចមាេ រេពង់រាបរបស់ពួកមគ មពាលគ ឺការមលីកទឹកចិតថរតូវាន
ពរងឹងមដាយឈមួញកណ្តថ ល ប្ដលជរមញុការដាុំដុំឡូងមយី៉ា ងសកមមមៅកបុងឃុុំមនេះ។ ទនធឹមនងឹមនេះ ការបនថដាុំ
ដុំណ្តុំប្បបមនេះ ានមធវីឲ្យរគសួារ្្ង្ហយរងមរគ្នេះមៅនងឹតរមូវការទផីារដុំឡូងមី។ ករណី្របស់រគួសារ រសឹម 
មភឿន នងិ មវៀង ណ្តក់ បង្ហា ញពីរគួសារប្ដលធូរធ្លរកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងបង្ហា ញអុំពី ផលចុំណូ្លជាមរចីនពីការ
របមូលផលពដីុំណ្តុំហូបប្ផល នងិដុំឡូងមីមលីដចីមាេ រេពង់រាប២ ហកិតា មធៀបនឹងដុំណ្តុំរសូវ (របអប់ទ១ី)។ ផធុយ
មៅវញិករណី្របស់រគសួារ មកង មឃាល ក និង តុក អាន បង្ហា ញពីរគួសាររកីរកខាល ុំងកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ប្ដលដីមួយប្ផបក
ធុំននដីសរុប១ហកិតារបស់ពួកមគ រតូវានមរបីរាស់មដីមផដីាុំរសូវ និងជបួការេវេះមសផៀង (របអប់ទ២ី)។ 

 ផលចុំណូ្លរបចាុំរគសួារពីប្រសទុំ្ប មានបរមិាណ្តចិតចួមៅឆាប ុំ២០០៣ និងមៅប្តប្បបមនេះមៅឆាប ុំ
២០១២។ ឃុុំដាក់ដាុំសទតិមៅតុំបន់ជរមាលភបុំ ប្ដលលុំាកប្កប្របដីជាប្រសទុំ្ប និងលុំាករគប់រគងលុំហូរទឹក
មៅតុំបន់ខាងមរកាម។ ចុំណូ្លានពកីារចិញ្ច ឹមរជូក មាន់ទ សុទនប្តថយចុេះពាក់កណ្តថ ល ឬជាងពាក់កណ្តថ ល 
មៅកបុងបណ្តថ ឆាប ុំដូចគ្នប ។ ការចិញ្ច ឹមរជូក និងមាន់ ផថល់នូវអាហារដល់ពកួមគ កបុងឱកាសពិមសសណ្តមួយ នងិ
ង្ហយរសួលលក់ ឬមដាេះដូរយកទុំនិញមផសងមទៀត។ ការពាក់ព័ននតិចជាងមុនននរគួសារទុំងមនេះកបុងការចិញ្ច ឹមសតវ 
បង្ហា ញពីការពរងីកឱកាសធុំទូោយកបុងការរករាក់ចុំណូ្លសរមាប់ទញិមាូបអាហារ នងិទុំនិញមរបីរាស់មផសង
មទៀត។ 

 

របអប់ទ១ី  ករណី្របស់ រសមឹ មភឿន នងិ មវៀង ណ្តក់ 
រគសួារធូធ្លរមយួពភូីមភូិមឡស ឃុុំដាក់ដាុំ 
 
រសឹម មភឿន និងបថីរបស់គ្នត់ មវៀង ណ្តក់ រស់មៅភូមិ ភូមឡស ឃុុំដាក់ដាុំ។ បថីរបពននជនជាតិពបងមនេះ មរៀបការមៅឆាប ុំ២០០៧ 
មហយីមៅមពលសិកាមនេះ កូនរបុសរបស់ពួកគ្នត់មានអាយុ ៤ឆាប ុំ។ មៅឆាប ុំ២០១២ មភឿនមានអាយុ២៦ឆាប ុំ និងណ្តក់ អាយុ
៣១ឆាប ុំ។ មភឿនមិនានចូលសាោមទ ប្តានបញ្ច ប់ថាប ក់អកេរកមមប្េមរ។ ណ្តក់ មរៀនចប់ថាប ក់ទី១២។ 

បថីរបពននមនេះមានកមមសិទនិដីេពង់រាប ៣ហកិតា។ ពួកគ្នត់មិនមានកមមសិទនិដីទុំ្បមទ។ កបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំ មុនឆាប ុំ២០១២ 
ពួកគ្នត់លក់ដីកមមសិទនិ១ហកិតា និងរានឆាេ រដីនរព១ហកិតា។ មៅរដូវដាុំដុំណ្តុំឆាប ុំ២០១១/២០១២ មភឿននិងណ្តក់ មធវី
ចមាេ រ២ហកិតារបស់គ្នត់។ បថីរបពននមនេះ មរបីដីមួយប្ផបកធុំដាុំមដីមមឈហូីបប្ផល និងដុំឡូងមី មហយីដីមួយប្ផបកតូចប៉ាុមណ្តត េះដាុំ
រសូវេពង់រាប។ ពួកគ្នត់ចាប់មផថីមដាុំដុំឡូងមីមៅឆាប ុំ២០០៩ េណ្ៈមពលនថលដុំណ្តុំសរមាប់លក់ានមកីនមឡងី មហយីអបកភូមិ
មផសងមទៀតក៏ចាប់មផថីមដាុំផងប្ដរ។ អបកជុំនួញានចូលកបុងភូមិមដីមផទីិញដុំឡូងមី និងដឹកទុំងសុំបកមដាយតធ ល់ពីចមាេ រមៅ
ទីផារ។  

មៅឆាប ុំ២០១២ មភឿន និងណ្តក់ រកចុំណូ្លានរបប្ហល ៥៥ភាគរយននចុំណូ្លរគួសាររបស់ពួកមគ ពីការមធវីចមាេ រេពង់រា
ប។ របប្ហល៣៤ភាគរយ ននរាក់ចុំណូ្លមនេះ ានមកពីការរបមូលផលប្ផល ភាគមរចីនជា ប្ផលសាវ យ ប្ផលប័រ និងប្ផលធូមរន។ 
២០ភាគរយមទៀតានមកពីផលិតផលដុំឡូងមី និងរតឹម១ភាគរយប៉ាុមណ្តត េះានមកពីការដាុំរសូវេពង់រាប។ មៅឆាប ុំ២០១២ 
រាក់ចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំរបស់ពួកគ្នត់ពីប្ផលមឈ ីនិងបប្នល សរុបាន ៣.៩៤៧.៥០០មរៀល (៩១២ដុោល ) រាក់ចុំណូ្លសរុប
ពីដុំឡូងមីាន ២.២៥០.០០០មរៀល (៥៦៣ដុោល ) និងរាក់ចុំណូ្លពីរសូវេពង់រាបសរុបាន ១៣០.០០០មរៀល (៣៣
ដុោល )។ មៅឆាប ុំ២០១២ ពួកគ្នត់រករាក់ចុំណូ្លបប្នទម របប្ហល៩ភាគរយននរាក់ចុំណូ្លសរុប ប្ដលានមកពីការ



21 
 

ចិញ្ច ឹមរជូក និងមាន់។ មទេះបីជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ កុំមណី្នចុំណ្តយកបុងការពាាលជមងឺរជូក និងមាន់ានកាត់បនទយ
រាក់ចុំណូ្ល មហយីមធវីឲ្យកិចចការមនេះមិនសូវជាទីចាប់អារមមណ៍្។ 

មៅឆាប ុំ២០១២ មភឿន និងណ្តក់ រករាក់ចុំណូ្លានរបប្ហល ១៩ភាគរយននរាក់ចុំណូ្លរគួសារ ពីការរបមូលផលិត
ផលនរពមឈដូីចជាផសតិ និងមដីមឫសស ី និងពីការរបមូលផលិតផលនរពមឈមីផសងមទៀតដូចជា ជ័រចុង ទឹកឃមុ ុំ សផូវ និងរុកេ
ជាតឱិសថ។ ពួកគ្នត់រករាក់ចុំណូ្លរបប្ហល១០ភាគរយននចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំរបស់ពួកគ្នត់ ពីពលកមមកសិកមមមទេះបីជា
ប៉ាុ ម្ នឆាប ុំចុងមរកាយមនេះការសីុឈបួល និងការរបវាស់ពលកមមរបស់ពួកគ្នត់ានថយចុេះក៏មដាយ។ មលីសពីមនេះមៅមទៀត ពួក
គ្នត់មបីកតូបតូចមួយលក់មរគឿងមទស និងរសាអងេរ។ ពួកគ្នត់មៅទិញឥវា៉ា ន់ពីផារមកលក់មៅកបុងភូមិយ៉ា ងង្ហយរសួល 
មដាយមរបីរាស់ម៉ាូតូប្ដលពួកគ្នត់ទិញមដាយចុំណូ្លពីការលក់ដុំឡូងមី។ មៅឆាប ុំ២០១២ ពួកគ្នត់រកចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំាន
របប្ហល ១១.៤៧៥.៣០០មរៀល(២.៨៦៩ដុោល )។ រាក់ចុំណូ្លជាមធយមកបុងមួយនថង រកានកបុងមាប ក់ននរគួសារប្ដល
មានសមាជិកបី្ក់មនេះ គ១ឹ០.៤៨០មរៀល(២,៦ដុោល )។  

 

 មដាយមិនដូចការរ ុំពឹងទុក រាក់ចុំណូ្លរគួសារានមកពកីាររកផល និងអនុផលមផសងមទៀតពកីបុងនរព
មៅប្តមានសមាមារតរបប្ហលគ្នប មៅកបុងចម ល្ េះមពល៩ឆាប ុំ មទេះបីជារគសួារទុំងម្េះ រកផលនងិអនុផលមផសង
មទៀតពនីរពមិនញឹកញាប់ដូចមុនក៏មដាយ។ របការមនេះគូសបញ្ហជ ក់ពីធនធ្លននរពប្ដលមៅប្តបនថមានសារៈសុំខាន់ 
សរមាប់រទរទង់ការចិញ្ច ឹមជីវតិ ជាពិមសសមដីមឫសស ី នងិអុស។ ទនធមឹនឹងមនេះប្ដរ ចុំណូ្លពីរបមាញ់ និងការ
ទក់សតវ ប្ដលរមួចុំប្ណ្កកបុងរាក់ចុំណូ្លសរុប ានធ្លល ក់ចុេះព ី២៨,២ភាគរយមៅឆាប ុំ២០០៣ មករតឹម ៩,១
ភាគរយ មៅឆាប ុំ ២០១២។ មទេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ តនមលជារាក់ននការរបមាញ់នងិទក់សតវ កបុងតួមលេជាក់
ប្សថងមៅឆាប ុំ ២០១២ េពស់ជាងឆាប ុំ២០០៣ ប្ដលចងែុលបង្ហា ញថា ទផីារសតវនរពមៅប្តមានមៅកបុង និងជុុំវញិឃុុំ
ដាក់ដាុំ។ ការមនសាទរតីមដាយរគួសារប្ដលចូលរមួកបុងការសធង់មត ិ ភាគមរចីនសរមាប់ប្តការទទលួទនតធ ល់ 
មហយីតនមលជារាក់ននរតីប្ដលមនសាទានទុំងឆាប ុំ២០០៣ និង២០១២ មានចុំនួនតចិតចួ។ រគួសារ្្ក៏មិន
សូវមៅបរាញ់ ឬ ដាក់អ ធ្ ក់ និងមនសាទផងប្ដរមទមៅឆាប ុំ ២០១២ មធៀបនឹងឆាប ុំ ២០០៣។  

 ដូចគ្នប មនេះប្ដរ ផលចុំណូ្លពីទុំនិញមធវីមហយីលក់ និងទុំនិញទិញមហយីលក់ មៅប្តមានតិចតួចកបុងរ
យៈមពល ៩ឆាប ុំមនេះ។ មទេះបីរគួសារជនជាតិមដីមភាគតចិេលេះ មបីកតូបលក់មរគឿងមទសតូចៗមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំក៏
មដាយ ជាទូមៅពួកមគមិនទទលួានមជាគជ័យដូចជនជាតបិ្េមរមឡយី។ មាធ ស់តូបជាជនជាតិមដីមភាគតិច មរចនី
ប្តេវេះមដីមទុន នងិពុុំមានជុំ្ញមធវីជុំនួញ មដមីផបីនថដុំមណី្រការតូបរបស់ពួកមគម្េះមទ។ ករណី្ រសឹម មភឿន នងិ 
មវៀង ណ្តក់ បង្ហា ញពីរគួសារធូធ្លរខាល ុំងមយួកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ប្ដលពឹងប្ផែកមលអីាហារពីនរព និងផលិតផលមផសង
មទៀតតិចជាង ១ភាគ៥ននចុំណូ្លរបស់ពកួមគ។ សមាជកិរគួសារមនេះក៏ានបុំមពញបប្នទមមលរីាក់ចុំណូ្លរបស់
ពួកមគ តាមរយៈការលក់មរគឿងមទស និងសុីឈបួលកបុងកសកិមមផងប្ដរ (របអប់ទ១ី)។ មដាយមធវកីារមរបៀបមធៀប 
ករណី្ មកង មឃាល ក និង តុក ង្ហន បង្ហា ញថា រគសួារកីរកខាល ុំងកបុងឃុុំដាក់ដាុំមួយមនេះ ពងឹប្ផែកមលីអាហារពីនរព 
និងផលតិផលមផសងមទៀត មរចីនជាង១ភាគ៤ ននរាក់ចុំណូ្លរបស់ពួកមគ។ សមាជិករគសួារមនេះក៏បប្នទមរាក់
ចុំណូ្លរបស់ពួកមគមដាយមធវីការសុីឈបួលកបុងកសិកមមតាមរដូវផងប្ដរ (របអប់ទ២ី)។ 

 ភាគចុំប្ណ្កននរាក់ចុំណូ្លរបចាុំរគួសារមៅឃុុំដាក់ដាុំ បង្ហា ញពីការប្របរបួលជាចុំបងននរបរចិញ្ច ឹម
ជីវតិកបុងឃុុំមនេះ ពឆីាប ុំ២០០៣ ដល់ ២០១២។ រាក់ចុំណូ្លរគួសារានមកពីដុំណ្តុំានមកីនមឡងីពី ២៥ភាគ
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ការដាុំដុំណ្តុំ 
២៥% 

ការចិញ្ច ឹមរជកូ
និងបសុបកស ី
១៧% 

ផលិតផលនរព
មឈ ីការ

របមាញ់ ការ
ទក់សតវ 
៤៤% 

មនសាទ ២% 

សិបផកមម លក់
ដូរ, ៤% 

ការសុីឈបួល 
៨% ២០០៣ 

ការដាុំដុំណ្តុំ 
៣៩% 

ការចិញ្ច ឹមរជកូ 
និងបសុបកស ិ

៨% 

ផលិតផលនរព
មឈ ីការ

របមាញ់ ការ
ទក់សតវ 
២៦% 

មនសាទ ១% 

សិបផកមម លក់
ដូរ ៤% 

ការសុីឈបួល 
២២% ២០១២ 

រយមៅឆាប ុំ២០០៣ ដល់ ៣៩ភាគរយមៅឆាប ុំ២០១២។ រសមដៀងគ្នប មនេះប្ដរ រាក់ចុំណូ្លពីការសុឈីបូល នងិ
រាក់បមញ្ដី មកនីមឡងីពី ៨ភាគរយ មៅឆាប ុំ២០០៣ ដល់ ២២ភាគរយ មៅឆាប ុំ២០១២។ ផធុយមៅវញិ រាក់
ចុំណូ្លានពអីនុផលនរពមឈ ីការរបមាញ់នងិទក់សតវ ធ្លល ក់ចុេះព ី៤៤ភាគរយ មៅឆាប ុំ ២០០៣ មក ២៦ភាគ
រយ មៅឆាប ុំ២០១២ ចុំប្ណ្ករាក់ចុំណូ្លពីការចិញ្ច ឹមរជកូ និងបសុបកស ី ធ្លល ក់ចុេះព ី ១៧ភាគរយ មៅឆាប ុំ
២០០៣ មករតមឹ ៨ភាគរយមៅឆាប ុំ ២០១២(រូបទី៣)។ សរុបមក ការពរងីកមសដឌកចិចទីផារមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ 
ានមលីកទឹកចតិថឲ្យមានការតល ស់បថូរពីកសិកមមេពង់រាបសរមាប់ប្តមួយចុំប្អត មកជាការផលិតដុំណ្តុ្ំ ុំមចញ
ដុំឡូងម។ី ដូចគ្នប មនេះប្ដរ តរមូវការកមាល ុំងពលកមមកបុងការដាុំដុំឡូងមាីន្ុំមកនូវការមកីនមឡងីឱកាសពលកមម
កបុងប្ផបកកសិកមម។ ជាមួយការរករាក់ានមរចីនពីដុំឡូងមី រគួសារានកាត់បនទយការចិញ្ច ឹមរជូក និងបសុប
កស។ី វធិ្លនការអភិរកសកាន់ប្តតឹងរុងឹ មដាយរដឌាលនរពមឈ ី និងការថយចុេះននសតវនរព ក៏ានកាត់បនទយរាក់
ចុំណូ្ល ពីការបរាញ់នងិទក់សតវផងប្ដរ។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ ការលុកលុយរបស់រកុមហ ុនដីសមផទនមសដឌកិចច
និងការរុករកប្រ ៉ា ានករមតិការមរបីរាស់ធនធ្លននរពមឈមីៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ។  

 
រូបទ៣ី  រាក់ចុំណូ្លតាមរបភព របចាុំរគសួារមៅឃុុំដាក់ដាុំ ឆាប ុំ២០០៣ នងិ ២០១២ 
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របអប់ទ២ី  ករណី្ មកង មឃាល ក នងិ តុក អាន 
រគសួាររករីកខាល ុំងមយួពភូីម ិភូអាុំងប្រតង ឃុុំដាក់ដាុំ 
 
មោកមកង មឃាល ក និង របពននរបស់គ្នត់ តុក អាន រស់មៅកបុងភូមិភូអប្ស្រនថង ឃុុំដាក់ដាុំ។ បថីរបពននជនជាតិពបងមនេះមរៀប
អាពាហ៍ពិពាហ៍ឆាប ុំ២០០២ និងមានកូន៤្ក់។ មៅឆាប ុំ២០១២ មឃាល ក មានអាយុ៣៧ឆាប ុំ និងអាន មានអាយុ៣៤ឆាប ុំ។ 
មឃាល កចូលមរៀនមៅសាោាន២ឆាប ុំ។ អានមិនានមរៀនមទ។  
 
មៅឆាប ុំ២០១២ មឃាល កនិងអាន មានកមមសិទនិដីចមាេ រេពង់រាប១ហកិតា ប្ដលពួកគ្នត់ានរានឆាេ រដីនរព។ ចមាេ រេពង់រាបរបស់
ពួកគ្នត់ព័ទនជុុំវញិមដាយចមាេ ររសល់របស់រកុមហ ុនវូហសសីាន និងនរពសហគមន៍មួយប្ដលមធវីឲ្យគ្នត់មិនអាចពរងីកានមទ។ 
ឪពុកមាថ យរបស់មឃាល កសាល ប់ មុនមពលគ្នត់មរៀបការ មហយីមឃាល កានរស់មៅជាមួយបងបែូនរបុសរសីរបស់គ្នត់។ មពលគ្នត់
មចញពីរគួសារមៅមរៀបការ គ្នត់មិនទទួលានមករ ថ ិ៍ដុំប្ណ្លដីពីបងបែូនគ្នត់ម្េះមទ។ យ៉ា ងណ្តក៏មដាយ មឃាល កមៅប្តទទួល
ានការជួយគ្នុំរទពីបងបែូនរបស់គ្នត់មៅមពលប្ដលគ្នត់រតូវការ។ មឃាល ក និងអាន មិនានទិញ ឬលក់ដីមទ កបុងរយៈមពល
៥ឆាប ុំ មកទល់នឹងឆាប ុំ២០១២មនេះ។ 
 
មៅរដូវដាុំដុំណ្តុំឆាប ុំ២០១១/២០១២ មឃាល ក និងអាន ានដាុំដុំណ្តុំមលីចមាេ រេពង់រាប១ហកិតារបស់ពួកគ្នត់ មដាយគ្នម ន 
ជុំនួយពីកូនៗរបស់ពួកគ្នត់មទ។ ជាការពិត មឃាល កមធវីការមរចីន ពីមរពាេះអានឆាប់អស់កមាល ុំង និងរតូវការមពលសរមាកមរចីន
មដាយសារប្តជមងឺរុា ុំនរ ៉ាម៉ាាង។ ជាមរចីនឆាប ុំមកមនេះ មឃាល កនិងអានានដាុំរសូវនិងបប្នលដូចជា មមធស មពាត សប្ណ្ថ កកួរ និង
រតឡាចមលីដចីមាេ រេពង់រាបរបស់ពួកគ្នត់។ មលីសពីមនេះ បថីរបពននមនេះានចាប់ដាុំដុំណ្តុំដុំឡូងមីសរមាប់លក់ផងប្ដរ។ មៅ
មពលដុំឡូងមាីននថលេពស់ មឃាល កមរគ្នងជួលដីពីអបកដនទមដីមផពីរងីកផលិតកមមដុំឡូងមីរបស់ពួកគ្នត់។ ទនធឹមនឹងមនេះ គ្នត់
ានតាុំងចិតថបនថដាុំរសូវេពង់រាបមលីចមាេ រតធ ល់របស់គ្នត់មដីមផរីការបនពណី្ដូនតារបស់គ្នត់។ 
 
មៅឆាប ុំ២០១២ ពួកគ្នត់រកចុំណូ្លាន ៦៣ភាគរយ ននរាក់ចុំណូ្លរគួសារពីចមាេ រេពង់រាប ប្ដលមាន ១៧ភាគរយ ពីរសូ
វេពង់រាប ២៣ភាគរយ ពីដុំឡូងមី និង ២៣ភាគរយ ពីបប្នលនិងដុំណ្តុំហូបប្ផល។ មៅឆាប ុំ២០១២ ការរកចុំណូ្លរបស់ពួកគ្នត់
ពីរសូវេពង់រាបមានចុំនួន ៣៦៤.០០០មរៀល (៩១ដុោល ) ចុំណូ្លពីដុំឡូងមីចុំនួន ៥០០.០០០មរៀល(១២៥ដុោល ) និង
ចុំណូ្លពបីប្នល និងប្ផលមឈចីុំនួន ៤៨៧.៥០០មរៀល (១២១ដុោល )។ 
 
មដាយសារប្តចមាេ រេពង់រាបរបស់ពួកគ្នត់តូច និងានទិនបផលទប រគួសារគ្នត់ប្តងេវេះមសផៀង។ មពលម្េះពួកគ្នត់បរភិាគ
អាហារប្តមថងគត់កបុងមួយនថង។ មដីមផរីកចុំណូ្លបប្នទមសរមាប់រគួសារ មឃាល កានរបមូលផលពីនរពមឈដូីចជា មដីមឫសស ី
ផសតិ និងបប្នល។ គ្នត់ក៏ានរបមូលផលនរពមឈដូីចជា ជ័រចុង ទឹកឃមុ ុំ សផូវ និងមតថ ផងប្ដរ។ មៅឆាប ុំ២០១២ រគួសារមនេះរក
ចុំណូ្លាន ២៨ភាគរយ ននរាក់ចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំ ពីការរបមូលផលនិងអនុផលពីនរពមឈ។ី មឃាល កនិងអាន ក៏សីុឈបួល 
កសិកមមកបុងចមាេ រេពង់រាបរបស់ប្េមរចុំណូ្លរសុកផងប្ដរ ដូចជាកាប់ឆាេ រនរព ដាុំ និងកាត់មមម ដុំឡូងមីជាមដីម។ មៅប៉ាុ ម្ នឆាប ុំ
ចុងមរកាយមនេះ រាក់ឈបួលពីការរានឆាេ រនរពានថយចុេះ មដាយសារការរានឆាេ រនរពតុំបន់េពង់រាបមនេះរតូវានហាមឃាត់។
មៅឆាប ុំ២០១២ ពួកគ្នត់រកចុំណូ្លកបុងមួយឆាប ុំានរបប្ហល ២.១៤៥.៥០០មរៀល(៥៣៦ដុោល )។ រាក់ចុំណូ្លជាមធយម
កបុងមួយនថង កបុងមាប ក់ៗមៅកបុងរគួសារប្ដលមានសមាជិករាុំមួយ្ក់មនេះ គឹ ៩៨០មរៀល (តិចជាង ២៥មសន)។ 
 

ឃុុំប្រសរពេះ 
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 តនមលជារាក់ននចុំណូ្លរបស់រគួសារកបុងឃុុំប្រសរពេះពីឆាប ុំ២០០៣ ដល់ ២០១២ បង្ហា ញពីការតល ស់បថូរ
យ៉ា ងសុំខាន់ប្ដលកុំពុងមកតីមឡងីកបុងមសដឌកចិចតាមមូលដាឌ ន(តារាងទី៣)។ គួរកត់សុំគ្នល់ថា ចុំណូ្លមធយម
របចាុំឆាប ុំតាមរគួសារសុំណ្តក ានមកនីមឡងី ៤,៨ដង ព ី ២.១១៤.១២៥មរៀល(៥២៩ដុោល )មៅឆាប ុំ២០០៣ 
ដល់ ១០.១៦៩.២១៨មរៀល (២.៥៤២ដុោល )មៅឆាប ុំ២០១២។11 កុំមណី្នមសដឌកចិចកបុងឃុុំប្រសរពេះ ភាគមរចនី
មដាយសារចុំណូ្លពីផលិតកមមដុំណ្តុំដុំឡូងម ី នងិរគ្នប់សាវ យចនធីមលីចមាេ រេពង់រាប។ អរតាអតិផរណ្តេពស់ មៅ
កបុងអុំឡុងមពលជាមរចីនឆាប ុំមកមនេះ ក៏ានរមួចុំប្ណ្កមធវីឱយមានការមកីនមឡងីរាក់ចុំណូ្លេពស់។ 

 ពីឆាប ុំ២០០៣ដល់២០១២ ចុំនួនរគសួារសុំណ្តកកបុងឃុុំប្រសរពេះប្ដលមធវចីមាេ រេពង់រាបកបុងរដូវដាុំដុំណ្តុំ
ចុងមរកាយមនេះមកីនមឡងី មហយីទុំហុំជាមធយមននដីចមាេ ររបស់ពួកមគក៏មកីនមឡងីប្ដរ។ មៅឆាប ុំ២០០៣ ទុំហុំចមាេ រ
ជាមធយមនន ៦១រគសួារប្ដលមធវីចមាេ រេពង់រាប និងប្ដលានមធវីការសធង់មតគិឺ ០,៧ហកិតា។ មៅឆាប ុំ ២០១២ 
ទុំហុំដជីាមធយមនន ៩៧រគសួារអបកមធវចីមាេ រ ប្ដលានសមាា សគ ឺ ១,៨ហកិតា។ តួមលេមនេះបង្ហា ញពីការពរងីក
តុំបន់េពង់រាបសរមាប់ដាុំដុំណ្តុំ ប្ដលអាចជាផលវាិកននការពរងីកដីដាុំដុំឡូងមី និងសាធ យចនធីរបស់រគួសារ្
្។ កបុងចុំមណ្តមអបកចមាេ រប្ដលានមធវីការសធង់មត៩ិ៧្ក់ មាន១២ភាគរយ ានដាុំមលីដីជាមធយម០,៥ហិ
កតា ៤០ភាគរយដាុំមលដីីជាមធយម ១,០ហកិតា និង ៤៧ភាគរយដាុំមលីដជីាមធយម ២,៨ហកិតា។ 

តារាងទ៣ី  ចុំណូ្លជាមធយមគិតជារាក់របចាុំរគួសារកបុងឆាប ុំមុន*ឃុុំប្រសរពេះ ២០០៣ និង២០១២(មរៀល)** 

 ២០០៣ ២០១២ 
យុទនសាស្រសថ ភាគរយ

នន
ចុំណូ្ល
រគួសារ
តាម
របភព 

រាក់ចុំណូ្ល
សរុបជាមធយម
គិតជាមរៀល 

ភាគរយ
រាក់
ចុំណូ្ល
សរុបជា
មធយម 

ភាគរយ
នន
ចុំណូ្ល
រគួសារ
តាម
របភព 

រាក់ចុំណូ្លសរុប
ជាមធយមគិតជា
មរៀល 

រាក់ចុំណូ្លសរុប
ជាមធយមមៅ
២០០៣ គិតជា
មរៀល*** 

ភាគរយ
នន
ចុំណូ្ល
រគួសារ
តាម
របភព 

ដុំណ្តុំេពង់រាប(សរុប)  ៨២ ២៤៨.៨០២ ១១,៨ ៩២ ៣.៥៥០.៣៤២ ១.៩៨៣.៨៧៥ ៣៤,៩ 

រសូវេពង់រាប ៦៨ (៨៧.៩៨៦) (៤,២) ៣៦ (២៧០.៦៣២) (១៥១.២២៥) (២,៧) 

ដុំណ្តុំេពង់រាប(មរៅពី
រសូវ) ៨២ (១៦០.៨១៦) (៧,៦) ៩២ (៣.២៧៩.៧១០) (១.៨៣២.៦៥០) (៣២,៣) 

ដុំឡូងម ី ៣២ **** **** ៦៦ (១.៩៩៦.២២៦) (១.១១៥.៤៥៩) (១៩,៦) 

រគ្នប់សាវ យចនធី ១៥ **** **** ៤៨ (៧២៩.៧៦៤) (៤០៧.៧៩២) (៧,២) 

រសូវទុំ្ប ៥៨ ២៥៩.២៩៧ ១២,៣ ៦១ ១.៦៦៥.៧៥៩ ៩៣០.៨០០ ១៦,៤ 
ចិញ្ច ឹមរជូក ៧៣ ២១១.១៤៩ ១០,០ ៥៧ ២៨៥.៨៩៦ ១៥៩.៧៥៤ ២,៨ 
ចិញ្ច ឹមមាន់ ៩២ ៥៨.៧៨៤ ២,៨ ៨២ ១១៤.៥៤៧ ៦៤.០០៧ ១,១ 
                                                           
11

 គិតតាមនថលមថរឆាប ុំ២០០៣ ចុំណូ្លជាមធយមសរមាបរ់គួសារមៅឆាប ុំ២០១២ កបុងឃុុំប្រសរពេះ មសមីនឹង ៥.៦៨២.៣៩៨មរៀល(១.៤២១
ដុោល ) ឬ២,៧ដងន់នចុំណូ្លកបុងឆាប ុំ២០០៣។ មមីលមលេមយង៨ សរមាបក់ារពនយលពី់រមបៀបកុំណ្ត់អរតាប្កតរមូវ។  
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ចិញ្ច ឹមទ ១៤ ២.៥៦៧ ០,១ ១៤ ១៣.១៦០ ៧.៣៥៤ ០,១ 
អាហាររបមូលពីនរព ៩៣ ៤២.២៣៩ ២,០ ៩២ ១៣០.៩៨០ ៧៣.១៨៩ ១,៣ 
ផលមផសងមទៀតពីនរព ៩៦ ៨៧០.៧៩៩ ៤១,២ ៩៨ ២.៣០៣.៨៤២ ១.២៨៧.៣៥០ ២២,៧ 
ជ័រទឹក ៨៥ (៦០០.៨៤៥) (២៨,៤) ៤៦ (៤១១.៤១៥) (២២៩.៨៩២) (៤,០) 
សតវាញ់ឬទក់ាន ៧០ ១៣៣.៧៥៥ ៦,៣ ៧៤ ៧៧៤.៧៣០ ៤៣២.៩០៧ ៧,៦ 
ចាប់រតី ៩៣ ៥១.៣៤២ ២,៤ ៨២ ២៤៧.៣២៥ ១៣៨.២០១ ២,៤ 
វតទុមធវីមហយីលក់ ៣១ ៣៥.២៧០ ១,៧ ១៩ ២៨.៤៩១ ១៥.៩២០ ០,៣ 
វតទុទិញមហយីលក់ ១៨ ៦៧.៦៣៥ ៣,២ ៩ ២២៧.១៤៦ ១២៦.៩២៦ ២,២ 
ការង្ហរសីុឈបួល ៤២ ១៣២.៤៨៦ ៦,៣ ៦៦ ៨១៤.៤៥៣ ៤៥៥.១០៣ ៨,០ 
រាក់បមញ្ដី***** **** **** **** ៥ ១២ ៥៤៧ ៧ ០១១ ០,១ 
សរុប  ២.១១៤.១២៥ ១០០,១  ១០.១៦៩.២១៨ ៥.៦៨២.៣៩៧ ៩៩,៩ 
 N=៧៤ N=១០៦ 
*តួមលេមនេះជាមធយមភាគននសុំណ្តកសរុបកបុងឃុុំ និងមិនប្មនប្តរាក់ចុំណូ្លពីរបភពមដាយប្ឡកណ្តមួយម្េះមទ 
**៤០០០មរៀល=១ដុោល  
***អរតាប្កតរមូវរាក់ចុំណូ្លឆាប ុំ២០១២ តាមនថលមថរឆាប ុំ២០០៣ គឺ១៤៩,៦២៤/៨៣,៦០៦មសមីនឹង១៧៨,៩៦/១០០ 
****គ្នម នទិនបន័យ 
*****ពីកុមារនិងសាច់ញាតិ មិនចាត់ទុកជាសមាជិករគួសារមទ 

 ចុំណូ្លពីដុំណ្តុំេពង់រាបប្ដលជាប្ផបកមួយននចុំណូ្លសរុបតាមរគួសារ ានមកនីមឡងីពី ១១,៨ភាគរយ
មៅឆាប ុំ២០០៣ ដល់ ៣៤,៩ភាគរយ មៅឆាប ុំ ២០១២។ ចុំណូ្លពីការផលិតដុំឡូងមី នងិសាវ យចនធី មានចុំនួន 
២៦,៨ភាគរយននរាក់ចុំណូ្លសរុបមៅឆាប ុំ ២០១២។ មទេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ ពីឆាប ុំ ២០០៣ ដល់ ២០១២ 
តនមលជារាក់ពរីសូវេពង់រាប គតិជាសមាមារតននរាក់ចុំណូ្លមធយមសរុប ានថយចុេះ។ ទនធមឹនឹងមនេះ ទិនបផល
រសូវទុំ្បានមកីនមឡងីពី ១,២មតានកបុងមួយហកិតាមៅឆាប ុំ២០០៣ ដល់ ១,៨៦មតានកបុងមយួហកិតាមៅឆាប ុំ
២០១២ មដាយសារការមរបីពូជប្ដលមានទិនបផលេពស់។ ជាលទនផលននការមកនីមឡងីផលិតភាព និងការពរងីក
ប្រសទុំ្ប ពីឆាប ុំ ២០០៣ ដល់ ២០១២ តនមលជារាក់ពីរសូវទុំ្បគិតជាសមាមារតននចុំណូ្លមធយមសរុបាន
មកីនមឡងី។ របការមនេះមធវីឲ្យអបកមធវីរសូវទុំ្បមានភាពង្ហយរងមរគ្នេះតិចតួច ចុំមពាេះការប្របរបួលទផីារដុំណ្តុ្ំ ុំ
មចញ។ 

ករណី្ មរគឿន ខាន់ នងិ សាវ យ សុេ ពណ៌្្ពីភាពរុងមរឿងននរគួសារមយួប្ដលមានជីវភាពធូរធ្លរខាល ុំងកបុងឃុុំ
ប្រសរពេះ ប្ដលានរមួបញ្ចូ លផលចុំណូ្លពីការផលិតដុំឡូងមី និងសាវ យចនធីមលីដចីមាេ រេពង់រាប ៣ហកិតា ជា
មួយផលចុំណូ្លកសិកមមពីការផលិតរសូវទុំ្បមលីប្រស៣ហកិតា(របអប់ទី៣)។ មដាយមធវីការមរបៀបមធៀប 
ករណី្រគសួារមោក ង៉ាុក មសញ និង ចតិថ មហតី បង្ហា ញថា ការតស ូរបស់រគួសាររកីរកខាល ុំងមួយកបុងឃុុំប្រសរពេះ 
ប្ដលរកចុំណូ្ល ប្តពីការដាុំដុេះមលីដីប្រសទុំ្ប១ហកិតា(របអប់ទ៤ី)។ 
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របអប់ទ៣ី  ករណី្ មរគឿន ខាន់ នងិ សាវ យ សុេ 
រគសួារធូរធ្លរខាល ុំងមយួមកពភូីមភូិឆា ឃុុំប្រសរពេះ 
 
មោក មរគឿន ខាន់ និងរបពននគ្នត់ សាវ យ សុេ រស់មៅកបុងភូមិ ភូឆា ឃុុំប្រសរពេះ។ មៅឆាប ុំ២០១២ ខាន់ មានអាយុ៦៥ឆាប ុំ 
និងសុេមានអាយុ៦២ឆាប ុំ។ បថីរបពននជនជាតិពបងមនេះ មានកូន៧្ក់ប្ដលានមរៀបការអស់មហយី។ កូនរសីមៅ បថី និងកូន
បី្ក់របស់្ង រស់មៅជារគួសារដាច់មដាយប្ឡកមួយ កបុងផធេះជាមួយឪពុកមាថ យ។  
មៅឆាប ុំ២០១២ ខាន់ និងសុេ មានកមមសិទនិដីចមាេ រេពង់រាប ៣ហកិតា និងប្រសទុំ្ប៣ហកិតា។ រាុំឆាប ុំមុនឆាប ុំ២០១២ ពួក
មគមិនានទិញ លក់ឬឈូសឆាយដីេពង់រាប ឬទុំ្បបប្នទមម្េះមទ។ ពួកគ្នត់ានប្ចកដីេពង់រាបឲ្យកូនៗរបស់ពួកគ្នត់។ 
ខាន់ាននិយយថា មិនមានដីទុំមនរសរមាប់ពរងីកចមាេ រ ឬប្រសម្េះមទ។ 
 
ជាមរចីនឆាប ុំ ខាន់ធ្លល ប់ដាុំរសូវ និងបប្នលមលីដីចមាេ រេពង់រាបរបស់គ្នត់ដូចជា មពព  រតសក់ និងរតឡាច។ គ្នត់ភជួរដីប្រសទុំ្ប
មដាយរកបី និងមរបីពូជរសូវបុរាណ្។ ខាន់ាននិយយថា រគួសារបស់ពួកមគប្តងប្តមានមសផៀងអាហាររគ្នប់រគ្នន់សរមាប់
បរមិភាគ និងរគ្នប់រគ្នន់សរមាប់ប្ចកឲ្យអបកប្ដលរតូវការ។ 
 
ប៉ាុ ម្ នឆាប ុំចុងមរកាយមនេះ ខាន់ និងសុេ ឈប់ដាុំរសូវេពង់រាប មហយីចាប់មផថីមដាុំដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ដូចជា សាវ យចនធីនិង
ដុំឡូងមី។ ពកួមគានទុកដីេពង់រាបមួយចុំប្ណ្កសរមាប់ដាុំបប្នល។ មៅឆាប ុំ២០០៧ ពួកគ្នត់ានទិញរតាក់ទ័រមួយ(មគ្ន
យនថ)មួយមរគឿងសរមាប់ភជួរប្រសទុំ្បរបស់គ្នត់។ រសមដៀងគ្នប មនេះប្ដរ ពួកគ្នត់មរបីពូជរសូវប្ដលានទិនបផលេពស់ប្ដល
អាចរបមូលផលកបុងរយៈមពល៦ប្េ។ បថីរបពននចុំណ្តស់មនេះ មធវីការតិចតួចមៅមលីចមាេ រ និងប្រសទុំ្បរបស់ពួកគ្នត់ ប្ត
គ្នត់មៅប្តសធូង និងរបមូលផលរសូវ។ មដីមផបីុំមពញតរមូវការពលកមម ពួកគ្នត់ជួលកូនរបស់គ្នត់ និងមពលេលេះអបកដនទជា
អបកមធវីការសីុឈបួល ឲ្យជួយគ្នត់ភជួរ សធូង និងសុំអាតមមម ។  
 
មៅឆាប ុំ២០១២ ខាន់និងសុេ រកចុំណូ្លរបប្ហល ៧៧ភាគរយននចុំណូ្លរគួសារ ពីការដុំណ្តុំចមាេ រេពង់រាបនិងទុំ្ប។ ជា
រមួ ៣១ភាគរយននរាក់ចុំណូ្លមនេះានមកពីដុំឡូងមី ១៩ភាគរយានមកពីសាវ យចនធី ៦ភាគរយានពីការបប្នល និង២១
ភាគរយានពរីសូវទុំ្ប។ មៅឆាប ុំ២០១២ រាក់ចុំណូ្លរបស់ពួកគ្នត់ពីដុំឡូងមីមានរបប្ហល ៤.០០០.០០០មរៀល
(១.០០០ដុោល ) រាក់ចុំណូ្លានពីសាវ យចនធីមានរបប្ហល ៧២៧.០០០មរៀល(១៨២ដុោល ) និង រសូវទុំ្បាន
របប្ហល ២.៧០០.០០០មរៀល(៦៧៥ដុោល )។ 
 
មៅឆាប ុំ២០១២ ពួកគ្នត់ចិញ្ច ឹមរជូក និងមាន់មដីមផបីមងេីនចុំណូ្លរបស់ពួកគ្នត់។ ពួកគ្នត់ក៏របមូលអាហារពីនរពដូចជា ផសតិ 
និងបប្នលនបតង និងផលិតផលនរពមឈមីផសងមទៀតដូចជា ឫសសសីរមាប់មធវីកស្រនថកមរបីមៅផធេះជាមដីម។ ខាន់បរាញ់និងទក់
សតវនរពដូចជា កុំរបុក សុំមពាច ទនាយ និងរជូកនរព មៅប្កផរចមាេ រេពង់រាបរបស់គ្នត់ និងលក់សាច់ឲ្យអបកដនទ។ ខាន់ក៏
មនសាទរតីសរមាប់បរភិាគេលេះប្ដរ។ មៅឆាប ុំ២០១២ ចុំណូ្លរគួសាររបចាុំឆាប ុំរបស់គ្នត់មានរបប្ហល ១២.៩៩៣.០០០
មរៀល(៣.២៤៨ដុោល )។ រាក់ចុំណូ្លជាមធយមកបុងមួយនថងរកានកបុងមាប ក់ៗសរមាប់រគួសារប្ដលមានសមាជិកពីរ្ក់មនេះ 
គឹ ១៧.៧៩៩មរៀល (៤,៤ដុោល )។ 
  

 ភាគចុំប្ណ្កននចុំណូ្លពកីារចិញ្ច ឹមរជូក ានថយចុេះពីឆាប ុំ២០០៣ ដល់២០១២ មហយីចុំណូ្លពីការ
ចិញ្ច ឹមមាន់ ានថយចុេះយ៉ា ងខាល ុំង។ ជារមួ ការចិញ្ច ឹមរជូក និងបសុបកសមីៅប្តជាចុំប្ណ្ករមួមួយននចុំណូ្ល
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របស់រគួសារមៅឃុុំប្រសរពេះ មទេះបីជាការថយចុេះមនេះ ជាសញ្ហដ ននការតល ស់បថូរពីសកមមភាពចិញ្ច ឹមជីវតិពីមួយ
ចុំប្អត មៅជាការអនុវតថប្បបទផីារក៏មដាយ។  

 មៅឆាប ុំ២០០៣ មសផៀងអាហារ និងការរបមូលអនុផលមកពីនរពមានចុំននួ ៤២,៣ភាគរយននរាក់
ចុំណូ្លសរុបរបចាុំរគសួារ។ របការមនេះានគូសបញ្ហជ ក់អុំពីការពឹងប្ផែករបស់រគួសារប្ដលរស់មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ 
មលធីនធ្លនពីនរពមឈសីរមាប់ជីវភាពរស់មៅរបស់ពកួគ្នត់។ ផធុយមៅវញិ មៅឆាប ុំ២០១២ មសផៀងអាហារ និង
ផលិតផលមផសងមទៀតពីនរព មានរតឹមប្ត២៤ភាគរយននចុំណូ្លរគួសារសរបុប៉ាុមណ្តត េះ។ ការពឹងប្ផែកតិចជាងមុន
មលីធនធ្លននរពមឈ ីភាគមរចនីបណ្តថ លមកពីការថយចុេះយ៉ា ងឆាប់រហ័សននជ័រទកឹ មដមីផរីបភពចុំណូ្លសរមាប់
រគួសារ។ មដីមមចាេះមៅកបុងភូមិជាមរចីនននឃុុំប្រសរពេះ រតូវានដុតយកជ័រហួសករមតិ និងប្លងផថល់ផលមៅឆាប ុំ
២០១២។ រតឹមប្តភូមបិ្រសអុំពិល ានាត់បង់មដីមមចាេះរបប្ហល ២.០០០មដីម មដាយរតូវរកុមហ ុនមៅស ូ
សុវណ្តរាជស ីកាប់មៅឆាប ុំ២០១១ មរកាមរូបភាពដីសមផទនមសដឌកចិច។ គួរកត់សមាគ ល់ថា រាក់ចុំណូ្លសរុបពី
ជ័រទឹកានធ្លល ក់ចុេះព ី២៨ភាគរយ មៅឆាប ុំ២០០៣ មករតមឹ ៤ភាគរយប៉ាុមណ្តត េះ មៅឆាប ុំ២០១២។ ជាលទនផល 
រគួសារមៅឃុុំប្រសរពេះពុុំមានភាពមមាេះមុតមដីមផកីារពារនរព និងមដមីមចាេះមឡយី មហយីជុំនួញមឈេុីសចាប់មកីត
មានពាសមពញទុំងឃុុំ។ ជាការពិតណ្តស់ រគួសារជាមរចនីកបុងឃុុំប្រសរពេះ រមួទុំង អបកដងជ័រទឹកផងប្ដរ ាន
ចូលរមួយ៉ា ងសកមមកបុងជុំនួញមឈមីលមីសចាប់។12 

 គួរកត់សុំគ្នល់ថា ពីឆាប ុំ២០០៣ ដល់២០១២ សមាមារតននតនមលជារាក់ពីការបរាញ់ និងទក់សតវ
ានមកីនមឡងីបនថចិបនថួច។ រគួសារេលេះយល់ថា ការកាប់ និងរានឆាេ រនរពមឈមីដាយរកុមហ ុនមៅតុំបន់ប្កផរខាង
ានមធវឲី្យថយចុេះទីជរមកសតវនរព ប្ដលមធវីឲ្យអបករបមាញ់ និងទក់សតវង្ហយរសលួចូលមៅកាន់ទីម្េះ។ មទេះ
ជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ ការថយចុេះទជីរមកបងេផលវាិកយ៉ា ងខាល ុំងដល់សតវនរពទុំងអស់។ ទនធឹមនងឹមនេះ សមា
មារតននតនមលជារាក់ពីការមនសាទរតីកបុងបណ្តថ ឆាប ុំទុំងមនេះមៅមថរ។ ចុំមពាេះរគួសារកបុងឃុុំប្រសរពេះ ការមនសាទគឺ
ជាសកមមភាពរតឹមសរមាប់ចញិ្ច ឹមរកពេះ ប្ដលផថល់ជារបភពរបូមតអុីនបប្នទមមៅកបុងរបបអាហារពួកគ្នត់។ មៅកបុង
ការតល ស់បថូរដ៏ធុំពីការផលិតសរមាប់ប្តមួយចុំប្អត មៅរកមសដឌកិចចទផីារ ការមនសាទមៅប្តអាចធ្ល្ាន យ៉ា ង
មហាចណ្តស់ សរមាប់ដុំណ្តក់កាលមនេះ ប្ដលជាទដិឌភាពសុំខាន់មយួននយុទនសាស្រសថចញិ្ច ឹមជីវតិសរមាប់រគសួារ។  

 ផលចុំណូ្លពវីតទុផលិតសរមាប់លក់ និងវតទុទញិមហយីលក់ មានរតឹមតិចតចួមៅឆាប ុំ២០០៣ និងកាន់
ប្តតិចប្ថមមទៀតមៅឆាប ុំ២០១២ មទេះបជីាមានការពរងីកមសដឌកិចចទីផារបប្នទមក៏មដាយ។ កងវេះសមតទភាពរបស់
រគួសារជនជាតិមដីមភាគតចិ មដីមផចីាប់យកឱកាសមលីការទិញនិងលក់ទុំនិញ ជាប់ទក់ទងនឹងកតាថ ្្ ដូច
ជា ការេវេះមដីមទុន កងវេះជុ្ំ ញពាណិ្ជជកមម និងរបនពណី្របស់ជនជាតិមដមីកបុងការប្ចករប្មលកនិងមតថ េះបថូរ មដាយ
ពុុំមលីកទឹកចិតថកបុងការរករាក់ចុំមណ្ញមឡយី។ ជាទូមៅ អបកជុំនួញប្េមរនងិមវៀតណ្តម រគប់រគងសកមមភាព
សហរគ្នសខាប តតូច្្មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះមៅឆាប ុំ២០១២។ ចុំណុ្ចមនេះចងែុលបង្ហា ញពីឥទនពិលននការតត់
មចាលននសមាហរណ្កមមទីផារ ប្ដលបងេការលុំាកដល់រគួសារជនជាតិមដីមភាគតចិកបុងការទទលួមជាគជ័យជា
សហរគិន និងជាអបកជុំនួញ។ 

                                                           
12

 មទេះបីមានការប៉ាុនប៉ាងមយួមធវីមឡងីមដីមផកីុំណ្តផ់លចុំណូ្លពីការលកម់ឈកីបុងរគសួារប្ដលានសមាា សកម៏ដាយ  ភសថុងតាងពីការ
សមាា សជនបមង្ហគ លបង្ហា ញថា  ជាទូមៅរគួសារប្ដលពាកព់ន័នកបុងជុំនញួមឈេុីសចាប ់ពុុំទទលួសាគ លផ់លចុំណូ្លទុំងមនេះមឡយី។ 
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របអប់ទ៤ី  ករណី្ អបករស ីមង្ហ៉ា ក មសញ នងិមោក ចរិត មហតី 
រគសួាររករីកខាល ុំងមយួ មៅភូម ិប្រសអុំពលិ ឃុុំ ប្រសរពេះ  
 
ង៉ាូក មសញ នងិសាវ មីរបស់គ្នត់ ចិរត មហតី រស់មៅ កបុងភូមិប្រសអុំពលិ ឃុុំប្រសរពេះ។ មៅកបុងមពលសិកាមនេះ បថី
របពននជនជាតិភាគតិចពបងមនេះ មានកូន ៥ ្ក់ ប្ដលមានអាយុពី ៤ មៅ១៣ឆាប ុំ។ មៅកបុងឆាប ុំ ២០១២ មសញ 
មានអាយុ ៣៦ឆាប ុំ និងមហតី មានអាយុ ៣៣ឆាប ុំ ។ មិនរតមឹប្ត អបករសី មសញ មទគសូឺមផបី្ត មោក មហតី ក៏មនិ
ានចូលមរៀនប្ដរ។ អបករសី មសញ ជាជនជាតិមដមីននភូមបិ្រសអុំពិល រឯីមោក មហតីមានមដីមកុំមណី្តមកពី
រសុកសបូលមៅ កបុងមេតថរកមចេះ ប្កផរម្េះ។ តាុំងពអីបករសីានមរៀបអាពាហ៍ពពិាហ៍រូច អបករសី មសញ មានដីប្រស 
២ហកិតា ប្ដលជាកមមសទិនិតធ ល់េលួន។ មៅកបុងកុំឡុងមពល៥ឆាប ុំមុន រហូតដល់ឆាប ុំ២០១២ អបករសីមសញ និងបថី
របស់គ្នត់ពុុំានទិញ ឬលក់ដបី្រសរបស់គ្នត់មឡយី។ ពកួគ្នត់ានឈូសឆាយដីនរព១ហកិតា។ មៅរដូវដាុំដុំណ្តុំ
កបុងឆាប ុំ ២០១១/២០១២ អបករសីមសញ ពុុំានមធវីការដាុំដុំណ្តុំមលីដេីពង់រាបរបស់គ្នត់មឡយី។  មហតុផលសុំខាន់
បុំផុត គគឺ្នត់មនិអាចពឹងប្ផែកមលីបថីរបស់គ្នត់ មដមីផមីរៀបចុំដេីពង់រាបម្េះានមទ។ អបករសក៏ីេវេះខាតពូជបប្នលផង
ប្ដរ។   

ជាផលវាិកននការទុកមចាលមិនដាុំដុំណ្តុំ អបករស ីមសញ និងមោកមហតី ានពងឹប្ផបកទុំងរសុងមលីការមធវីប្រស 
មលីដីទុំ្បរបស់ពួកគ្នត់សរមាប់ផលតិកមមកសកិមម។ រយៈមពលបបីួនឆាប ុំ មរកាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ មសង និងមហី
ត ានភជួរដីប្រសមដាយមរបីរកបី។ មៅមពលម្េះ បថីរបពននមនេះអាចពឹងប្ផែកមលីកមាល ុំងតធ ល់េលួន នងិសតវ។ ប៉ាុប្នថ
មៅមពលប្ដលសតវរបស់ពកួមគានង្ហប់មដាយសារជមងឺ បថីរបពននមនេះ រតូវបងេុំចិតថ ចុេះកិចចសនាជាមួយ មាច ស់មគ្ន
យនថ មដីមផភីជួរប្រសរបស់ពួកមគ។ មៅកបុងឆាប ុំ២០១២ នថលឈបួលភជួរដីប្រសទុំ្បកបុងភូមិប្រសអុំពិល មួយហកិតានថល 
៤០០,០០០ មរៀល (១០០ ដុោល រអាមមរកិ)។  

មៅរដូវដាុំដុំណ្តុំកបុងឆាប ុំ ២០១១/២០១២ អបករសី មសញ និងមោក មហតី ានដាុំដុំណ្តុំមលីដីប្ត ១ហកិតា 
ប៉ាុមណ្តត េះ ននដីប្រសរបស់គ្នត់ចុំនួន ២ ហកិតា។ ពួកមគានជួលរតាក់ទ័រសរមាប់ភជួរ និងរាស់។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ 
ពួកមគានទិញថាប ុំសមាល ប់សតវលែិត នងិជីគមីី។ បថីរបពននមនេះានពឹងប្ផែកមលកីមាល ុំងតធ ល់េលួន និងកូនចផង មដីមផី
មរៀបចុំភលឺប្រស មរពាេះរសូវ កាត់មមម  និងរបមូលផល។  ជាលទនផល ជាញឹកញាប់ កូនចផងរបស់ពកួគ្នត់មិនមៅ
សាោមរៀនមឡយី។ ជាញឹកញាប់ អបករសីមសញមកពីប្រសយតឺមពល មនិអាចដាុំាយសរមាប់កូនតូចៗរបស់
គ្នត់ទន់មពលមឡយី។ មៅឆាប ុំ ២០១២ បថីរបពននមនេះ រកចុំណូ្លានជិត ៤០ ភាគរយននរាក់ចុំណូ្លសរុប
របស់រគួសារមនេះពកីារមធវីប្រស។ មៅឆាប ុំ ២០១២ ចុំណូ្លរបស់ពួកមគពីប្រស មាន១.៤៤០.០០០មរៀល (៣៦០ 
ដុោល រអាមមរកិ)។  

មៅកបុងឆាប ុំ ២០១២ អបករស ី មសញ និងមោក មហតី រកចុំណូ្លាន ៣៤ ភាគរយននចុំណូ្លមៅកបុងរគួសារ
របស់ពួកគ្នត់ ពីការរបមូលអាហារពីនរព និងផលិតផលនរពមឈមីផសងៗមទៀត និងពកីាររបមាញ់ និងការដាក់អ ធ្
ក់។ អបករសីមសញ ានរកទុំពាុំងឬសស ីបប្នលនបតង នងិផសតិ្្។ អបករសីក៏ានរបមូលជ័រចុង អុស វលលិ៍ និងរុកេ
ឱសថផងប្ដរ។ មោកមហតី ានរបមាញ់និងដាក់អ ធ្ ក់ចាប់កុំរបុក កប្ងេប រតកួត ទនាយ ពស់ និងកាថ ន់ប្ញ៉ា
ង។ អបករសីមសញ នងិមោកមហតី ធ្លល ប់ានដងជ័រទឹកពីមដមីមចាេះមៅកបុងនរពជុុំវញិ។ មទេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ 
មៅឆាប ុំ ២០១០ មដីមមចាេះទុំងមនេះ និងមដីមមចាេះរបស់អបកភូមដិនទមទៀត រតូវានកាប់បុំតល ញមដាយរកុមហ ុន
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មៅស ូមួយ។ មទេះមបមីានពាកយបណ្ថឹ ងមរចីនពីអបករកជ័រក៏មដាយ រកុមហ ុនមនេះពុុំានបង់សុំណ្ង សរមាប់ការ
ាត់បង់នរពមឈមី្េះមទ។        

អបករសីមសញ និងមោកមហតី ក៏ានរកចុំណូ្លពីការសុឈីបួលរបចាុំនថងផងប្ដរ មដាយគ្នត់ជួយអបកដនទកបុងភូម ិ
មដីមផដីាុំ នងិមធវីមមម ដុំឡូងម។ី មៅឆាប ុំ២០១២ បថីរបពននមនេះរកចុំណូ្លាន ១៦ ភាគរយននចុំណូ្លសរុបកបុង
រគួសារពីការង្ហរសុីឈបូល។ មៅឆាប ុំ២០១២ រាក់ចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំរបស់រគសួារមនេះរតវូានា៉ា ន់សាម នថាមាន 
៣.៧៣៦.០០០ មរៀល (៩៣៤ ដុោល រអាមមរកិ)។ រាក់ចុំណូ្លមធយមរបចាុំនថងសរមាប់មនុសសមាប ក់ៗ កបុង
រគួសារមនេះប្ដលមានចុំននួ៧្ក់ គឺ ១.៤៦២មរៀល (តចិជាង ៤០ មសនដុោល រអាមមរកិ)។   
 

ភាគចុំប្ណ្កននផលចុំណូ្លពកីារសុីឈបូលមធៀបនងឹផលចុំណូ្លសរុប ានមកីនមឡងីតចិតូច ព៦ី,៣ 
ភាគរយ មៅឆាប ុំ២០០៣ ដល់ ៨,០ភាគរយ មៅឆាប ុំ ២០១២។ មៅឆាប ុំ ២០១២ ២ភាគ៣ ននរគួសារានផល
ចុំណូ្លពីការសុីឈបូលកបុងការង្ហរកសិកមម។ មៅកបុងអុំឡុងមពល ៩ឆាប ុំ រគសួារ្្មិនានពឹងប្ផបកមលីការសុី
ឈបូល ជារបភពចុំបងននចុំណូ្លរបស់ពកួមគមឡយី។ ផធុយមៅវញិ ចុំមពលប្ដលការដងជ័រានថយចុេះ រាក់
ចុំណូ្លពីដុំឡូងមី និងសាវ យចនធីានកាល យជារបភពរាក់ចុំណូ្លដ៏សុំខាន់សរមាប់រគួសារ្្មៅភូមបិ្រសរពេះ
ចាប់ពឆីាប ុំ ២០១៣ ដល់ឆាប ុំ ២០១២។   

ករណី្របស់អបករសី មរកីន ខាន់ និងមោក សាវ យ សុេ បង្ហា ញពសីាទ នភាពរគួសារប្ដលមានជីវភាព
របមសរីមួយកបុងឃុុំប្រសរពេះ ប្ដលមានរាក់ចុំណូ្លមរចីនជាង៣ភាគ៤ ពីផលតិផលកសិកមម និងរតូវការផល
ចុំណូ្លរតឹមប្តមដីមផបីុំមពញបប្នទមជីវភាពរបស់ពកួមគប៉ាុមណ្តត េះ តាមរយៈសកមមភាពរករាក់ចុំណូ្លដនទមទៀត
(របអប់ ៣)។ ផធុយមកវញិ មរឿងរាវរបស់អបករសី ង៉ាូក មសញ និងមោក ចិរត មហតី តុំណ្តងឲ្យរគួសារប្ដលមាន
ជីវភាពទីទល់រកបុំផុតកបុងឃុុំប្រសរពេះ ប្ដលរកចុំណូ្លានរតឹមប្ត ២ភាគ៥ ននផលចុំណូ្លរបស់ពួកមគពី
ផលិតផលកសិកមម និងរតូវរបមូលផលពីនរព នងិផលតិផលមផសងមទៀត បរាញ់ និងមនសាទ និងមធវកីារជាកមមក
រកបុងវស័ិយកសិកមម មដីមផឲី្យរគប់សរមាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួកមគ (របអប់៤)។    

ចុំណូ្លរបស់រគួសារមៅឃុុំប្រសរពេះ គិតតាមរបភព បង្ហា ញពីការប្របរបលួជាចុំបង ប្ដលានមកតីមឡងី
ចុំមពាេះរបរចិញ្ច ឹមជីវតិកបុងឃុុំមនេះ ចាប់ពីឆាប ុំ២០០៣ ដល់ឆាប ុំ២០១៣។ មៅឆាប ុំ២០០៣ រគួសារ្្រកានជតិ
ពាក់កណ្តថ លននផលចុំណូ្លរបស់េលួនពីអនុផលនរពមឈ ីការរបមាញ់ និងការដាក់អ ធ្ ក់។ មុនឆាប ុំ២០១២ ផល
ចុំណូ្លពីរបភពមនេះមានតិចជាង ១ភាគ៣ ននរាក់ចុំណូ្លរបស់ពួកមគ។ ផធុយមៅវញិ មៅឆាប ុំ២០០៣ រគសួារ
្្រកាន តិចជាង ១ភាគ៤ ននចុំណូ្លរបស់ពួកមគពកីារដាុំដុំណ្តុំ។ មុនឆាប ុំ២០១២ ផលចុំណូ្លពីរបភព
មនេះ មានមរចនីជាងពាក់កណ្តថ លននចុំណូ្លរបស់ពួកមគ។ អវីប្ដលមិនសូវចាស់ោស់គឺ ភាគចុំប្ណ្កពកីារ
ចិញ្ច ឹមរជូក និងបសុបកស ី ានធ្លល ក់ចុេះពីឆាប ុំ ២០០៣ ដល់ ២០១២ ចុំប្ណ្កភាគចុំប្ណ្កពីការសុីឈបូលាន
មកីនមឡងីតិចតូច (រូបទ៤ី)។       
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រូបទី៤  ភាគចុំប្ណ្កននចុំណូ្លរបស់រគសួារកបុងឃុុំប្រសរពេះ គិតតាមរបភព ឆាប ុំ ២០០៣ និង ២០១២ 

ជារមួ ការពរងីកមសដឌកចិចទីផារកបុងឃុុំប្រសរពេះ ានង្ហកមចញពកីសិកមមតុំបន់េពង់រាបសរមាប់ប្តមួយ
ចុំប្អត មៅជាកុំមណី្នការដាុំដុំណ្តុំមៅទទីុំ្ប នងិដុំណ្តុំសរមាប់លក់មៅទផីារ។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ ការចិញ្ច ឹម
រជូក និងមាន់ទ ក៏មានការថយចុេះផងប្ដរ។ ការពរងកីដសីមផទនមសដឌកចិច និងការរុករកប្រ ៉ា ានមធវឲី្យរគួសារ
្្ កាត់បនទយនូវការពឹងប្ផែកមលីធនធ្លននរពមឈ ី ជាពមិសសជ័រទកឹ។ មទេះបឱីកាសសរមាប់ ការសុីឈបូល
ានមកីនមឡងីក៏មដាយជាទូមៅ ការង្ហរទុំងម្េះមានតាមរដូវមៅកបុងឃុុំ និងនថលឈបូលមានអរតាទប។    
 
ការពភិាកា 

 មៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ អនថរកាលជាចុំបងននរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ ប្ដលមកីតមឡងីពឆីាប ុំ ២០០៣ 
ដល់ឆាប ុំ ២០១២ គឺជាការង្ហកមចញពីការពឹងប្ផែកមលីការរបមូលអនុផលនរពមឈ ី ការបរាញ់ និងដាក់អ ធ្ ក់
សតវ មៅជាការដាុំដុំណ្តុំសរមាប់លក់មៅទីផារ ដូចជា ដុំឡូងម ី និងរគ្នប់សាវ យចនធ។ី របការមនេះ ានមធវឲី្យ
រគសួារកាន់ប្តមរចីនមឡងី ចាប់យកការដាុំដុំណ្តុំមលីដីេពង់រាប និងការពរងីកចុំការដុំណ្តុំេពង់រាប។ គួរសុំគ្នល់ថា 
មៅឆាប ុំ២០១២ ទុំហុំដីចុំការេពង់រាបានប្របរបលួយ៉ា ងខាល ុំងកបុងចុំមណ្តមននអបកដាុំដុំណ្តុំ ប្ដលបង្ហា ញថា រគួសារ
្្កបុងឃុុំនីមួយៗ ានទទួលអតទរបមយជន៍មិនមសមគី្នប ពីទីផារដុំណ្តុំមនេះ។ មៅមពលប្ដលកសិករតុំបន់េពង់
រាបានប្កប្របដីរបស់ពកួមគកាន់ប្តមរចីន មៅជាដីដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ការមធវីដុំណ្តុំរសូវមៅទីេពង់រាបមៅកបុងឃុុំ
ទុំងពីរ ានថយចុេះ។ មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ ការមធវីប្រសទុ្ំ ប ផលិតភាពរសូវ នងិរាក់ចុំណូ្លានមកីនមឡងី 
ចុំប្ណ្កការផលតិរសូវទុំ្បមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំមៅប្តានផលតិចតចួ។ តុំបន់ទុំ្បននឃុុំប្រសរពេះ មានភាព
សមរសបសរមាប់ការមធវីប្រសទុំ្ប ចុំប្ណ្កកូនភបុំមៅជុុំវញិឃុុំដាក់ដាុំ មិនអុំមណ្តយផលមឡយី។ ចុំនួនរគសួារ
ប្ដលពាក់ព័ននកបុងការសុឈីបូលានមកីនមឡងីគួរឲ្យកត់សុំគ្នល់មៅកបុងឃុុំទុំងពីរ ភាគមរចនីមដាយសារប្តឱកាស
មរចីនជាងមុនសរមាប់ការង្ហរកបុងកសិកមម ដូចជា ការកាប់ និងរានឆាេ រដចីុំការ ការដាុំដុំណ្តុំ និងការរបមូលផល
រសូវ និងដុំណ្តុ្ំ ុំមចញ្្។ មទេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ សមាមារតននកុំមណី្នផលចុំណូ្លពីការសុីឈបួលមៅ
កបុងឃុុំដាក់ដាុំ មានេពស់ជាងមៅកបុងឃុុំ ប្រសរពេះ។ រគសួារ្្កបុងឃុុំដាក់ដាុំ មានសមាមារតននចុំណូ្លពី
ផលិតកមមកសិកមម តិចជាងរគួសារមៅឃុុំ ប្រសរពេះ និងានពឹងប្ផែកមលីការសុីឈបូលកបុងការង្ហរកសិកមមមរចីន
ជាង មដីមផបីស្រងគប់បប្នទមមលចីុំណូ្លរបស់ពកួមគ។ គួរកត់សុំគ្នល់ថា កបុងមពលប្ដលរគសួារជនជាតិមដមីភាគតិច

ការដំាដំាណំា
, ២៤% 

ការចឹញ្ច ឹ
មជ្រូក និង
មាន់ទា, 
១៣% 

ផលិតផល
ព្ជ្ៃឈ ើ, 

ការជ្រមាញ់, 
ការដក់

អន្ទា ក់សតវ, 
៤៩% 

ការឈនសាទ, 
៣% 

សិរបកមម, 
ពាណិរជកមម, 

៥% 

ការស ៊ី នលូ
,  ៦% ២០០៣ 

ការដំាដំាណំា, 
៥១% 

ការចិញ្ច ឹម
ជ្រូក និងមាន់
ទា, ៤% 

ផលិតផល
ព្ជ្ៃឈ ើ, ការ
ជ្រមាញ់, ការ
ដក់អន្ទា ក់
សតវ, ៣២% 

ការឈនសាទ, 
២% 

សិរបកមម, 
ពាណិរជកមម, 

៣% 

ការស ៊ី នលូ, 
៨% ២០១២ 
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មៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ានសុឈីបួលកបុងចុំការរបស់ប្េមរចុំណូ្លរសុក ចុំប្ណ្កប្េមរចុំណូ្លរសកុក៏ានសុីឈបួលមលដីី
ចុំការរបស់រគសួារជនជាតមិដមីភាគតចិមៅកបុងឃុុំប្រសរពេះប្ដរ។         

ផលចុំណូ្លមផសងគ្នប  មៅកបុងរកមុប្ដលមានរាក់ចុំណូ្លេុសគ្នប មៅឃុុំ ដាក់ដាុំ និងឃុុំ ប្រសរពេះ 

ការសិកាមលីឯកសារសិកា្្អុំពីការប្របរបួលការមរបីរាស់ដ ី ប្ដលានពនិិតយមឡងីវញិដូចខាង
មលបីង្ហា ញឲ្យមឃញីថាមតកីារពរងីកមសដឌកិចចទីផារបមងេនីការបប្មលងដធីលីជាទុំនិញ ការរបមូលទិញដីទុក និងភាព
េុសគ្នប ប្បបណ្តកបុងសងគម កបុងចុំមណ្តមរគួសារ្្មៅកបុងភូមិ (Li 2012, Diepart and Dupuis 2014, 
Milne 2013)។ មៅទីមនេះ មយងីពិនិតយមមីលភាពេុសគ្នប ននផលចុំណូ្លមៅឆាប ុំ ២០១២ កបុងរកុមប្ដលមាន
រាក់ចុំណូ្លេុសគ្នប ទុំង៤ (រកីរកខាល ុំង រកីរក ធូរធ្លរ ធូរធ្លរខាល ុំង) និងប្សវងយល់អុំពីថាមតី ការរបឹងប្របងផលិត
ដុំណ្តុំសរមាប់លក់ មធវីឲ្យមានការរបមូលផថុ ុំដ ី និងភាពេុសគ្នប ប្បបណ្តកបុងសងគម កបុងចុំមណ្តមរគសួារ្្មៅ
កបុងឃុុំទុំងពីរ។13 មយងីបង្ហា ញរបកគុំមហញីពីឃុុំនមីួយៗដាច់មដាយប្ឡកពីគ្នប  និងប ធ្ ប់មកពិភាកាមរបៀប
មធៀបអុំពបីទពិមសាធន៍ ននសមាហរណ្កមមទផីារមៅកបុងឃុុំទុំងពីរ។        

ឃុុំ ដាក់ដាុំ 

 ភាពេុសគ្នប ជារមួននរាក់ចុំណូ្លមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ រវាងរគួសារប្ដលរកីរកខាល ុំង នងិរគួសារប្ដលមាន
ជីវភាពធូរធ្លរ ានបង្ហា ញយ៉ា ងចាស់ នងិអាចកត់សុំគ្នល់ានផងប្ដរសូមផរីវាងរគសួាររកីរកខាល ុំង និងរគសួារ
រកីរក (តារាងទី៤)។ មៅកបុងការមរបៀបមធៀប វសិមភាពននរាក់ចុំណូ្ល រវាងរគួសាររកីរក និងរគសួារធូរធ្លរ 
មិនសូវមានភាពេុសគ្នប មឡយី។14 គួរកត់សុំគ្នល់ថា ចុំណូ្លជាមធយមរបចាុំឆាប ុំននរបជាជនប្េមរ៩រគួសារ (មពាល
គឺ រគួសារប្ដលទុំងបថី និងរបពននគឺជាប្េមរ) មៅកបុងសុំណ្តកមនេះ គឺ ១២.៦៦១.៤៤៤មរៀល (របមាណ្៣.១៦៥ 
ដុោល រអាមមរកិ)។ ចុំនួនមនេះមរចីនជាងពីរដងននចុំណូ្លជាមធយមរបចាុំឆាប ុំ របស់ជនជាតមិដីមភាគតចិ និងជន
ជាតភិាគតិចចរមុេះ ចុំនួន៧៦រគួសារ មៅកបុងសុំណ្តកមនេះ ប្ដលមាន៥.៥៦១.០៦៥មរៀល (របមាណ្១.៣៩០
ដុោល រអាមមរកិ)។ ភាពេុសគ្នប មនេះ ភាគមរចីនមដាយសារប្តរគួសារប្េមរមានចុំណូ្លជាមធយមេពស់ជាង ប្ដលាន
ពីផលិតផលដុំឡូងមី។ 

តារាងទ៤ី  ភាគរយននតនមលជារាក់គតិជាមធយម* ននចុំណូ្លរបស់រគសួារមៅកបុងឆាប ុំមុន គតិតាមរបមភទរគសួារ* 
ឃុុំដាក់ដាុំ ឆាប ុំ ២០១២**      

 រគួសាររកីរកខាល ុំង រគួសាររកីរក រគួសារធូរធ្លរ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង 
យុទនសាស្រសថ ភាគរយ ភាគរយ ភាគរយ ភាគរយ 
ដុំណ្តុំេពង់រាប (សរុប)  ៣៨,៥ ៣៥,៨ ៣១,០ ៤៩,១ 
រសូវេពង់រាប (១២,៥) (៧,៣) (៤,៣) (៣,៣)  

                                                           
13

 សូមអានមលេមយង (**) តារាងទី៤ សរមាបក់ារពនយលពី់រមបៀបកុំណ្តរ់កុមរគួសារ។ 
14

 ដូចគ្នប មនេះប្ដរ វសិមភាពរាកច់ុំណូ្លកម៏ានកបុងចុំមណ្តមរគួសារសុំណ្តកកបុងឃុុំដាកដ់ាុំផងប្ដរ កបុងឆាប ុំ២០0៣  ១៧រគួសារមាន
រាកច់ុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំតិចជាង ១ោនមរៀល ២៣រគួសារមានចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំពី១ោនមរៀលដល១់,៩៩ោនមរៀល ១៤រគួសារមានរាក់
ចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំពី២ោនមរៀល ដល់២,៩៩ោនមរៀល និង១១រគួសារមានចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំ ៣ោនមរៀល ឬមរចីនជាងមនេះ (McAndrew 
et al. 2003)។ 
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ដុំណ្តុ្ំ ្ (មរៅពីរសូវ) (២៦,០) (២៨,៤) (២៦,៧) (៤៥,៨) 
ដុំឡូងម ី (១៣,៩) (១៨,៣) (១៦,២) (៣៨,៥) 
រគ្នប់សាវ យចនធ ី (០) (០,១) (០,០) ០ 
រសូវទុំ្ប (ប្រស) ០ ០ ២,៩ ០ 
ចិញ្ច ឹមរជូក ៣,២ ៥,៩ ៥,៥ ៧,៧ 
ចិញ្ច ឹមមាន់ ១,៦ ១,៤ ១,៦ ១,៧ 
ចិញ្ច ឹមទ ០,១ ០,២ ០,៤ ០,១ 
អាហារប្ដលរកពីនរព ៥,២ ៤,៣ ២,៥ ១,២ 
ផលមផសងៗប្ដលរកានពី
នរព 

២១,៤ ១៧,១ ១៣,០ ៧,០ 

ជ័រទឹក (០) (០)  (០,០) (០) 
ការរបមាញ់ នងិដាក់អ ធ្ ក់
សតវ 

១១,៣ ៦,៩ ១២,៥ ៧,៣ 

មនសាទរត ី ១,៨ ១,៤ ១,២ ០,៤ 
វតទុប្ដលានផលតិ និង
លក់ 

២,៦ ០,៥ ១,៥ ២,៤ 

វតទុប្ដលានទិញ និងលក់ ១,២ ០,៤ ២,៦ ៤,៤ 
ការសុីឈបួល ១៣,០ ២៥,៨ ២៥,៤ ១០,៨ 
រាក់បមញ្ដីពកូីននងិសាច់
ញាត ិមិនចាត់ជាសមាជិក
រគួសារ 

០ ០,៣ ០ ៨,០ 

ភាគរយសរុប ៩៩,៩ ១០០,០ ១០០,១ ១០០,១ 
តនមលសរុបជារាក់គតិជា
មធយម”មរៀល” 

២.៨២៦.៨៩៣ ៥.០៥៩.៩២៥ ៦.៧១៩.១៥៩ ២១.៥២១.១៥០ 

ចុំនួនសុំណ្តក(N) ២១ ៣៤ ២៣ ៧ 
*តនមលជារាក់ជាមរៀល, ៤០០០ មរៀល = ១ ដុោល រអាមមរកិ  

*ធ្គ្នរពិភពមោកានា៉ា ន់របមាណ្ថា មៅឆាប ុំ២០១១ ប្េសប ធ្ ត់ភាពរកីរក សរមាប់រគួសារមៅតាមជនបទ 
កបុងរបមទសកមពុជាគឺ ៤.៤២២មរៀល កបុងមាប ក់ៗ កបុងមួយនថង (World Bank 2013)។ រគសួាររកីរកមៅកបុងតារាង
មនេះ គឺជាអបកប្ដលមានរាក់ចុំណូ្លរបចាុំនថងកបុងមាប ក់ៗ ទបជាងប្េសប ធ្ ត់រកីរក ៤.៤២២មរៀលកបុងមួយនថង 
រហូតដល់២.០០០មរៀល និងរមួទុំងអបកប្ដលមានចុំណូ្លរបចាុំនថងកបុងមាប ក់ៗ ២.០០០មរៀល។ រគសួាររកីរកខាល ុំង
គឺអបកប្ដលមានចុំណូ្លរបចាុំនថងកបុងមាប ក់ទបជាង ២.០០០មរៀល។ រគួសារធូរធ្លរ គអឺបកប្ដលមានចុំណូ្លរបចាុំ
នថងកបុងមាប ក់ៗ កបុងចម ល្ េះពី ៤.៤២២ មៅ ៨.៤៩៩មរៀលកបុងមួយនថង។ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង មានចុំណូ្លរបចាុំនថង
កបុងមាប ក់ៗ ៨.៥០០ មរៀល នងិេពស់ជាងមនេះ។   
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 រគួសារទុំង៤រកុម ពឹងប្ផែកយ៉ា ងខាល ុំងមលផីលចុំណូ្លពកីារដុំណ្តុំេពង់រាប មទេះបីចុំណូ្លចុំបងរបស់
ពួកមគពីដុំណ្តុំមសផៀង មធៀបនងឹដុំណ្តុំសរមាប់លក់ មានភាពេុសគ្នប ក៏មដាយ។ គតិតាមសមាមារត រគួសារ្្
ប្ដលរករីកខាល ុំង មានចុំណូ្លមរចីនពីការដាុំរសូវមៅទីេពង់រាប និងតចិតូចពីដុំឡូងមី ជាងរគួសារទុំងបីរកុមមផសង
មទៀត។ មនេះមានន័យថា រគួសាររកីរកខាល ុំងានមធវីសមាហរណ្កមមមៅកបុងមសដឌកិចចទផីារតិចជាងរកុមមផសង
មទៀត។ ផធុយមៅវញិ រគួសារប្ដលមានជីវភាពធូរធ្លរខាល ុំង មានចុំណូ្លតាមសមាមារតេពស់ខាល ុំងពដីុំឡូងមី នងិ
តិចតូចពីការដាុំរសូវចុំការ មធៀបនឹងរកុមទុំងបីមផសងមទៀត។ មលីសពីមនេះ ផលចុំណូ្លជាតួមលេពិតរាកដនន
រគួសារប្ដលមានជីវភាពធូរធ្លរខាល ុំង ពកីារដាុំដុំណ្តុំចុំការ មានករមិតេពស់ខាល ុំងណ្តស់ មបីមរបៀបមធៀបនឹងរកុម
មផសងមទៀត។ របការមនេះ ពាក់ព័នននឹងទុំហុំដចីុំការ នងិផលដុំណ្តុំប្ដលផលតិានផងប្ដរ។ ជាមធយម មៅរដូវដាុំ
ដុំណ្តុំកបុងឆាប ុំ ២០១១/២០១២ រគួសារប្ដលមានជីវភាពធូរធ្លរខាល ុំងានដាុំ ៣,៤ហកិតានននផធដចីុំការេពង់រាប 
ចុំប្ណ្ករគួសារធូរធ្លរដាុំាន ១,០ហកិតានននផធដីចុំការ រគួសាររកីរកានដាុំ ១,១ ហកិតានននផធដចីុំការ និង
រគួសាររកីរកខាល ុំង ានដាុំមលីនផធដីចុំការរតមឹប្ត ០,៩ហកិតាប៉ាុមណ្តត េះ។ ការរបមូលទិញដីទុកពសីុំណ្តក់រគសួារ
ធូរធ្លរខាល ុំង មានទុ្ំ ក់ទុំនងរសបគ្នប នឹងចុំណូ្លេពស់របស់ពួកមគ ប្ដលានពីការដុំឡូងមី នងិការមធវីសមាហរ
ណ្កមមមពញមលញមៅកបុងមសដឌកិចចសាច់រាក់។             

 ជាការគួរឲ្យភាញ ក់មផែីលេលេះៗម្េះគ ឺ រគសួារប្ដលមានជីវភាពធូរធ្លរខាល ុំង ក៏មានចុំណូ្លមរចីនផងប្ដរពី
ការចិញ្ច ឹមរជកូ និងការចញិ្ច ឹមមាន់ មធៀបនឹងរគួសារមផសងមទៀត។ មៅកបុងការមរបៀបមធៀប រគួសាររកីរកខាល ុំង មាន
សមាមារតននរាក់ចុំណូ្លពីការរកអាហារពីនរព នងិអនុផលដនទមទៀតពីនរពមរចីនជាងរកុមដនទមទៀត ចុំប្ណ្ក
រគួសារប្ដលមានជីវភាពធូរធ្លរខាល ុំង មានសមាមារតចុំណូ្លពីកិចចការទុំងឈនេះ តាមអរតាតិចជាងរកុមមផសងមទៀ
ត។ មនេះបញ្ហជ ក់ពីសារៈសុំខាន់នននរពមឈ ីប្ដលជាសុំណ្តញ់សុវតថិភាព សរមាប់រគសួាររកីរកខាល ុំង នងិភាពង្ហយ
រងមរគ្នេះរសួចរសាល់របស់ពកួមគ កបុងការាត់បង់លទនភាពមរបីរាស់នរពមឈ។ី គួរសុំគ្នល់ផងប្ដរថា មៅកបុងឃុុំ
ដាក់ដាុំ រគួសាររកីរកខាល ុំងននអបករសី មកង មកាល ក នងិមោក ទុក អាន (របអប់ទី២) ពឹងប្ផែកកបុងសមាមារតខាល ុំង
ជាង មលីការរបមូលអាហារពនីរព និងអនុផលមផសងមទៀត ជាងរគួសារធូរធ្លរខាល ុំងននអបករសី រសឹម មពឿន និង 
មោក មវៀង ណ្តក់ (របអប់ទ១ី)។  

 រគសួាររកីរក និងរគួសារធូរធ្លរ រកចុំណូ្លានរបប្ហល ១ភាគ៤ ននចុំណូ្លសរុបរបស់ពួកមគពីការសុី
ឈបូល ប្ដលជាសមាមារតេពស់ខាល ុំង មធៀបនឹងរាក់សមាមារតរាក់ចុំណូ្ល ពីការង្ហរសុីឈបូល របស់រគួសាររកី
រកខាល ុំង និងរគួសារធូរធ្លរខាល ុំង។ មនេះបង្ហា ញថា រគសួារប្ដលរកីរកខាល ុំងរតូវានតត់មចញព ីការង្ហរផថល់កនរមេលេះ 
ចុំប្ណ្ករគួសារធូរធ្លរខាល ុំងប្ដលមានចុំណូ្លេពស់ពីដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ពុុំទុំនងជាពាក់ព័ននកបុងការង្ហរមនេះមឡី
យ។ រគសួារធូរធ្លរខាល ុំង នងិរគួសារធូរធ្លរ មានសមាមារតរាក់ចុំណូ្លពី ទុំនិញប្ដលានទិញនងិលក់ េពស់
ជាងរគួសាររកីរក នងិរកីរកខាល ុំង មបីមទេះបជីា ភាគចុំប្ណ្កមៅកបុងរាក់ចុំណូ្លជាមធយមពីរបភពមនេះមានតិច
តួចក៏មដាយ។ មានប្តរគសួារធូរធ្លរខាល ុំងប៉ាុមណ្តត េះប្ដលមានចុំណូ្លមរចនីជារាក់បមញ្ដីពសីមាជិករគសួារប្ដល
ានមធវចីុំណ្តករសុក។ មនេះមានន័យថា សរមាប់រកុមមៅកបុងជុំពូករាក់ចុំណូ្លមរៅពអីបកធូរធ្លរខាល ុំង បណ្តថ
ញសងគមរបស់ពួកមគមៅខាងមរៅមូលដាឌ នតធ ល់េលួន មានភាពទន់មេាយ។  
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 ដូចគ្នប មនេះប្ដរ ទុំហុំរគួសារ និងអរតាអបកកបុងបនធុករគួសារ មានផលវាិកចុំមពាេះសនថិសុេននរបរចិញ្ច ឹម
ជីវតិរបស់រគួសារ។ រគសួាររករីក និងជាពិមសសរគសួាររកីរកខាល ុំង ជាមធយមមានចុំនួនសមាជិកមរចីនកបុងរគសួារ 
និងអរតាមនុសសកបុងបនធុកេពស់ជាងរកុមពីរមផសងមទៀត។ មៅកបុងសុំណ្តកននឃុុំដាក់ដាុំ រគួសាររកីរកខាល ុំងមាន
សមាជិកជាមធយម ៦,១ ្ក់ និងអរតាមនុសសកបុងបនធុក មាន ៥៤ភាគរយ ចុំប្ណ្ករគសួាររកីរក មានសមាជកិ
ជាមធយម ៤,៦ ្ក់ និងអរតាមនុសសកបុងបនធុក ៣៥ ភាគរយ។ មៅកបុងការមរបៀបមធៀប រគួសារធូរធ្លរមានសមា
ជិកជាមធយម ៣,២ ្ក់ នងិមនុសសកបុងបនធុក ២៨ភាគរយ ចុំប្ណ្ករគសួារធូរធ្លរខាល ុំងមានសមាជិកជាមធយម 
៤,០ ្ក់ និងអរតាមនុសសកបុងបនធុក ៣៣ ភាគរយ។ មៅកបុងឃុុំ ដាក់ដាុំ រគសួារធូរធ្លរខាល ុំងនន អបករសី រសឹម 
មពឿន និងមោក មវៀង ណ្តក (របអប់ទី១) មានសមាជកិ ៣្ក់ និងអរតាមនុសសកបុងបនធុក ៣៣ ភាគរយ 
ចុំប្ណ្ករគួសាររកីរកខាល ុំងនន អបករសី មកង មកាល ក នងិមទក អាន (របអប់ទ២ី) មានសមាជិកចុំនួន ៦ ្ក់ 
ប្ដលអរតាមនុសសកបុងបនធុក រហូតដល់ ៦៧ ភាគរយ។    

ឃុុំ ប្រសរពេះ 

 មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ គមាល តននរាក់ចុំណូ្ល មានភាពេុសគ្នប ជាខាល ុំងរវាងរកមុចុំណូ្លទុំង៤ (តារាងទី
៥)។ ចុំណូ្លជាមធយមននរគសួារធូរធ្លរខាល ុំងមាន ៦៥ភាគរយ េពស់ជាងរគសួារធូរធ្លរ ចុំប្ណ្កចុំណូ្លជាមធយម
ននរគួសារធូរធ្លរមាន ៥៧ភាគរយ េពស់ជាងរគួសាររកីរក និងចុំណូ្លជាមធយមននរគួសាររកីរកមាន ១២២ ភាគ
រយ េពស់ជាងរគួសាររកីរកខាល ុំង។15 គួរកត់សុំគ្នល់ថា ផលចុំណូ្លជាមធយមរបចាុំឆាប ុំននរគសួារជនជាតិមដីមភាគ
តិច និងជនជាតមិដីមភាគតិចចរមុេះចុំនួន៩២រគសួារ ប្ដលានយកជាសុំណ្តក មាន១០.១៨៥.១៧៨ មរៀល
(របមាណ្ ២.៥៤៦ដុោល រអាមមរកិ) គឺេពស់ជាងតិចតូច មធៀបនឹងចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំននប្េមរចុំនួន ១៤រគសួារ 
ប្ដលានយកជាសុំណ្តក ប្ដលមាន ១០.០៦៤.៣៥០មរៀល (របប្ហល ២,៥១៦ដុោល រអាមមរកិ)។ ជាទូមៅ 
រគួសារជនជាតិមដីមភាគតចិ និងជនជាតិមដីមភាគតចិចរមេុះ កបុងឃុុំប្រសរពេះ ានពាយមជុំនេះការដកហូតដី
មដាយប្េមរចុំណ្តករសុក។     

តារាងទ៥ី  ភាគរយននតនមលជារាក់គតិជាមធយម* ននរាក់ចុំណូ្លរបចាុំរគសួារកបុងឆាប ុំមុន មៅឃុុំប្រសរពេះ គតិ
តាមរបមភទននរគសួារ** ឆាប ុំ ២០១២  

 រគួសាររកីរកខាល ុំង រគួសាររកីរក រគួសារធូរធ្លរ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង 
យុទនសាស្រសថ ភាគរយ ភាគរយ ភាគរយ ភាគរយ 
ដុំណ្តុំេពង់រាប្្ 
(សរុប)  

៣៤,០ ៤០,៣ ៣៤,៤ ៣២,៦ 

រសូវេពង់រាប (៤,៣) (៤,២) (៣,២) (១,៣) 
ដុំណ្តុ្ំ ្ (មរៅពីរសូវ) (២៩,៧) (៣៦,១) (៣១,២) (៣១,៣) 
ដុំឡូងម ី (១៧,៩) (១៩,៥) (១៧,៦) (២១,៥) 
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 ដូចគ្នប មនេះប្ដរ វសិមភាពរាកច់ុំណូ្លមកីតមានកបុងចុំមណ្តមរគួសារសុំណ្តកកបុងឃុុំប្រសរពេះឆាប ុំ២០០៣  ៩រគួសារមានរាកច់ុំណូ្ល
របចាុំឆាប ុំតិចជាង ១ោនមរៀល ៣៥រគួសារមានចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំ ពី១ោនមរៀល ដល១់,៩៩ោនមរៀល ១៨រគួសារមានចុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំពី
២ោន ដល២់,៩៩ោនមរៀល និង១២រគសួារមានរាកច់ុំណូ្លរបចាុំឆាប ុំ ៣ោនមរៀន ឬមរចីនជាងមនេះ (McAndrew et al. 2003)។ 
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រគ្នប់សាវ យចនធ ី (៦,៣) (១០,១) (៧,៤) (៥,៦) 
រសូវទុំ្ប ១៧,៩ ១៥,២ ១៣,១ ១៩,៥ 
ចិញ្ច ឹមរជូក ៣,១ ៤,៦ ៣,៦ ១,២ 
ចិញ្ច ឹមមាន់ ១,៦ ២,២ ១,២ ០,៥ 
ចិញ្ច ឹមទ ០,០ ០,២ ០,២ ០,០ 
អាហារប្ដលរកពីនរព ១,៩ ១,៥ ១,៤ ១,០ 
អនុផលមផសងៗប្ដលរកពី
នរព 

២៤,០ ១៧,៥ ២២,៩ ២៥,០ 

ជ័រទឹក (៧,៦) (៤,៨) (៤,០) (៣,៤) 
ការបរាញ់ នងិដាក់អ ធ្ ក់
សតវ 

៧,១ ៥,២ ១១,២ ៦,១ 

មនសាទរត ី ៤,៥ ២,៧ ២,១ ២,៤ 
វតទុប្ដលានបមងេីត និង
លក់ 

០,០ ០,៥ ០,៣ ០,២ 

វតទុប្ដលានទិញ និងលក់ ០,០ ៣,៣ ២,៥ ១,៧ 
ការសុីឈបួល ៥,៩ ៦,៨ ៦,៩ ៩,៧ 
រាក់បមញ្ដីពកូីន នងិសាច់
ញាត ិប្ដលមិនានចាត់ជា
សមាជិករគួសារ 

០,០ ០,១ ០,៣ ០,០ 

ភាគរយសរុប ១០០,០ ១០០,១ ១០០,១ ៩៩,៩ 
តនមលជារាក់សរុបគតិជា
មធយម”មរៀល” 

៣.០៤០.៥២៩ ៦.៧៥០.៨៧៥ ១០.៥៧០.២៩០ ១៧.៤០៥.០៥២ 

ចុំនួនសុំណ្តក(N) ១២ ៣៤ ៣៤ ២៦ 
*តនមលជារាក់ជាមរៀល, ៤០០០ មរៀល = ១ ដុោល រអាមមរកិ  

**មមីល(**)កបុងតារាងទី៤ សរមាប់ការពនយល់ពីរមបៀបកុំណ្ត់រកមុននរគសួារនីមួយៗ។  

 រគួសារទុំង៤រកុមពឹងប្ផែកមលកីារដាុំដុំណ្តុំមៅចុំការេពង់រាប និងទុំ្ប សរមាប់ចុំណូ្លរបប្ហលពាក់ក
ណ្តថ លននសមាមារតចុំណូ្លកបុងរគួសាររបស់ពកួមគ។ មទេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ មៅកបុងការដាុំដុំណ្តុំេពង់រាប 
ចុំណូ្លរបស់រគួសារពដីុំណ្តុំមសផៀង មធៀបនឹងដុំណ្តុំសរមាប់លក់ មានភាពេុសគ្នប ។ គតិតាមអរតាសមាមារត 
រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង និងរគសួារធូរធ្លរ មានសមាមារតចុំណូ្លពីរសូវចុំការ តិចជាងរកុមរគួសាររកីរក នងិរគួសារ
រកីរកខាល ុំង។ មនេះានបញ្ហជ ក់ផងប្ដរថា រកុមរគសួាររកីរក និងរគួសាររកីរកខាល ុំង ានមធវីសមាហរណ្តិចតូច មៅ
កបុងមសដឌកិចចទីផារ។ ទនធមឹនងឹមនេះ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង នងិរគួសារធូរធ្លរ មានចុំណូ្លជាសាច់រាក់េពស់ជាង 
របសិនមបមីិនគតិជាសមាមារត មហយីចុំណូ្លពីដុំឡូងមី និងរគ្នប់សាវ យចនធាីនមរចីនជាង រគួសាររកីរក និង
រគួសាររកីរកខាល ុំង។ ចុំនុចមនេះទក់ទងមៅនងឹទុំហុំដចីុំការេពង់រាប នងិរបមភទដុំណ្តុំប្ដឡានដាុំផងប្ដរ។ ជា
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មធយម មៅកបុងរដូវដាុំដុំណ្តុំឆាប ុំ២០១១/២០១២ រគសួារធូរធ្លរខាល ុំងានដាុំមលីនផធដី ៣,២ហកិតាននចុំការេពង់រាប 
រគួសារធូរធ្លរ ដាុំាន២ហកិតានននផធដីចុំការេពង់រាប រគសួាររកីរកដាុំាន ១,៩ហកិតា នននផធដីចុំការេពង់រាប 
មហយីរគួសាររកីរកខាល ុំងដាុំានប្ត ១,៣ហកិតានននផធដចីុំការេពង់រាប។ ការរបមូលទិញដី កបុងចុំមណ្តមរគួសារធូរ
ធ្លរខាល ុំង ទក់ទងមៅនឹងផលចុំណូ្លេពស់របស់ពួកមគ ពីផលិតផលដុំណ្តុំសរមាប់លក់ និងសមាហរណ្កមមដ៏លែ
របស់ពួកមគមៅកបុងមសដឌកចិចសាច់រាក់។  

 ដូចគ្នប មនេះប្ដរ ផលចុំណូ្លដាច់ខាតពកីារមធវីប្រសទុ្ំ ប ានធ្លល ក់ចុេះ សរមាប់រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង រហូត
ដល់រគួសាររកីរកខាល ុំង មទេះបសីមាមារតននផលចុំណូ្លមនិធ្លល ក់ចុេះក៏មដាយ។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ របការមនេះ ទក់
ទងមៅនឹងទុំហុំនផធដចីុំការេពង់រាប។ ជាមធយម កបុងរដូវការដាុំដុំណ្តុំឆាប ុំ ២០១១/២០១២ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង មធវី
ប្រសាន ១,៥ ហកិតាននដីទុ្ំ ប រគួសារធូរធ្លរមធវាីន ១,០ ននដីទុំ្ប រគួសាររកីរកមធវាីន ០,៨ ហកិតា នន
ដីទុំ្ប និងរគសួាររកីរកខាល ុំងមធវីាន ០,៤ ហកិតា ននដទីុ្ំ ប។  

 គ្នម នអវីគួរឲ្យភាញ ក់មផែលីម្េះមទ រគួសាររកីរកខាល ុំង មានសមាមារតរាក់ចុំណូ្លេពស់ជាងរកុមមផសងៗ
មទៀត សរមាប់ចុំណូ្លពីការរកអាហារពីនរពមឈ ី នងិមានសមាមារតមរចនីជាងរគសួាររកីរកី នងិរគួសារធូរធ្លរ 
(មទេះប ី មិនេពស់ជាងរគសួារធូរធ្លរខាល ុំងក៏មដាយ) ពីការរបមូលផលិតផលមផសងមទៀត ដូចជា ជ័រទឹក និងអនុ
ផលមផសងៗពីនរព។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ រគសួាររកីរកខាល ុំង មានសមាមារតចុំណូ្លមរចីនជាងរកុមមផសងៗ ពីការ
មនសាទរតី និងមានសមាមារតមរចីនជាងរគួសាររកីរក នងិរគួសារធូរធ្លរខាល ុំង (ប៉ាុប្នថមិនេពស់ជាងរគួសារធូធ្លរ) 
ពីការរបមាញ់ និងការដាក់អ ធ្ ក់សតវនរព។ ចុំណុ្ចមនេះ ានគូសបញ្ហជ ក់ពីសារៈសុំខាន់ននធនធ្លននរពមឈ ី មៅ
កបុងការចិញ្ច ឹមជីវតិ របស់រគសួាររកីរកខាល ុំង នងិភាពង្ហយរងមរគ្នេះរបស់ពួកមគ បណ្តថ លពីការាត់បង់លទនភាព
មរបីរាស់ធនធ្លននរពមឈ។ី គួរកត់សុំគ្នល់ផងប្ដរថា មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ រគសួាររកីរកខីាល ុំងននអបករសី មង្ហក 
មសញ នងិមោក ចិរត មហតី (របអប់ទី៤) មានសមាមារតពឹងប្ផែកមរចីនមលីការរបមូលផលពីនរព និងផលិត
ផលមផសងៗ មធៀបនឹងរគួសារធូធ្លរខាល ុំងរបស់អបករសី មរកីន ខាន់ និងមោក សាវ យ សុេ (របអប់ទី៣) ។       

 ផធុយមកវញិ រគួសាររកីរកខាល ុំង មានសមាមារតននរាក់ចុំណូ្លពីការសុីឈបួល ទបជាងបីរកុមមផសង
មទៀត។ គួរកត់សុំគ្នល់ថា រគួសាររកីរកខាល ុំង គ្នម នចុំណូ្លពកីារផលិត និងលក់ ឬពីការទញិ និងលក់ទុំនញិមឡី
យ។ មនេះជាឥទនិពលននការតត់មចញពីមសដឌកចិចទីផារ ទក់ទងនឹងការចូលរមួរបស់រគួសាររកីរកខាល ុំង មៅកបុង
របមភទការង្ហរេលេះ នងិកបុងសកមមភាពពាណិ្ជជកមម។ គួរកត់សុំគ្នល់ថា គ្នម នរកមុចុំណូ្លណ្តមួយ ទទួលាន
រាក់បមញ្ដីមរចីន ពសីមាជកិរគួសារជាពលករចុំណ្តករសុកមឡយី។ មនេះមានន័យថា សរមាប់រកុមកបុងរគប់ជុំពូក
រាក់ចុំណូ្ល បណ្តថ ញសងគមរបស់ពួកមគមៅខាងមរៅមូលដាឌ នតធ ល់េលួន មានភាពទន់មេាយ។  

 ទុំហុំរគួសារ និងអរតាមនុសសកបុងបនធុក ទុំនងជាមានផលវាិក សរមាប់សនថសុិេននការចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់
រគួសារ។ រគួសាររកីរក រគសួាររកីរកខាល ុំង មានសមាជកិ និងអរតាមនុសសកបុងបនធុកជាមធយម មរចីនជាងរគសួារ 
ននរកុមពីរមផសងមទៀត។ កបុងសុំណ្តកឃុុំប្រសរពេះ រគសួាររកីរកខាល ុំង ជាមធយមមានសមាជិក ៥,៦ ្ក់ និងអរតា
មនុសសកបុងបនធុក ៤៦ ភាគរយ ចុំប្ណ្ករគួសាររកីរក មានសមាជកិជាមធយម ៥,៨ ្ក់ និងអរតាមនុសសកបុង
បនធុក ៤១ ភាគរយ។ មៅកបុងការមរបៀបមធៀប រគួសារធូរធ្លរ មានសមាជិកជាមធយម ៤,៧្ក់ នងិអរតាមនុសស
កបុងបនធុក ៣៨ ភាគរយ ចុំប្ណ្ករគសួារធូរធ្លរខាល ុំង មានសមាជិកជាមធយម ៣,៦្ក់ និងអរតាមនុសសកបុងបនធុក 
៣១ ភាគរយ។ មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំងននអបករសី មរកីន ខាន់ នងិមោក សាវ យ សុេ(របអប់ទី
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៣) មានសមាជកិ ២ ្ក់ និងអរតាមនុសសកបុងបនធុក ០ ភាគរយ ចុំប្ណ្ករគសួាររកីរកខាល ុំងននអបករសី មង្ហក 
មសញ និងមោក ចិរត មហតី (របអប់ទ៤ី) មានសមាជិក ៧្ក់ និងមនុសសកបុងបនធុក ៧១ភាគរយ។    

ការពភិាកា 

 ការពរងីកមសដឌកិចចទីផារានរមួចុំប្ណ្កដល់ការប្របកាល យដធីលីជាទុំនិញ នងិការទិញដីរបមូលទុក រពម
ទុំងភាពេុសគ្នប កបុងសងគម ទុំងកបុងទុំងឃុុំដាក់ដាុំ នងិឃុុំប្រសរពេះ។ ជាមធយម រគសួារធូរធ្លរខាល ុំងមៅកបុងឃុុំទុំង
ពីរ ានដាុំដុំណ្តុំមលចីុំប្ណ្កដីធុំ នងិមានចុំណូ្លេពស់ពីផលដុំណ្តុំសរមាប់លក់មរចនីជាងរកុមចុំណូ្លមផសង
មទៀត។ មៅកបុងការមរបៀបមធៀប រគសួាររកីរកខាល ុំងមៅកបុងឃុុំទុំងពីរមានដីចុំការតិចតចួបុំផុត និងមានចុំណូ្ល
ទបបុំផុត ពីផលដុំណ្តុំសរមាប់លក់។ រសមដៀងគ្នប ម្េះប្ដរ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំងកបុងឃុុំប្រសរពេះ ានដាុំដុំណ្តុំមលី
ដីទុំ្បទុំហុំធុំជាង និងរកចុំណូ្លពីការមធវីប្រស ានេពស់ជាងរកុមមផសងមទៀត។ ទនធមឹនងឹមនេះ រគសួាររកីរកខាល ុំង
មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ មានដីប្រសតិចតូច នងិមានចុំណូ្លទបបុំផុតពីការមធវីប្រស។ គួរកត់សុំគ្នល់ថារគួសាររកីរក
ខាល ុំងរកចុំណូ្លានជាសមាមារតមរចីន ពីការរបមូលអនុផលនរពមឈ ី នងិតិចតូចពកីារសុីឈបួល មធៀបនឹង
ចុំណូ្លននរកុមមផសងមទៀតភាគមរចីនមៅកបុងឃុុំ។ ចុំនុចមនេះគូសបញ្ហជ ក់ពីភាពពឹងប្ផែកជាខាល ុំងននរគួសាររកីរកមក
មលីធនធ្លននរពមឈ ី និងលទនភាពកបុងករមិតកុំណ្ត់របស់ពួកមគមលកីារសុឈីបួល។ គ្នម នអវីគួរឲ្យភាញ ក់មផែលីមទ 
រគួសាររកីរកខាល ុំង និងរគសួាររកីរកកបុងឃុុំទុំងពីរ មានសមាជិករគួសារជាមធយមមរចនីជាង និងអរតាមនុសសកបុង
បនធុកេពស់ជាង មធៀបនឹងរគសួារធូរធ្លរ និងរគសួារធូរធ្លរខាល ុំង។ មៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ រគសួារប្េមររកចុំណូ្លាន
មរចីនជាងរគសួារជនជាតមិដីមភាគតិច និងរគួសារជនជាតិមដីមភាគតិចចរមេុះ ប៉ាុប្នថមនេះមនិប្មនជាករណី្មៅកបុង
ឃុុំប្រសរពេះមឡយី។ មនេះមានន័យថា រគួសារជនជាតិមដីមភាគតិចមៅឃុុំដាក់ដាុំ មានភាពង្ហយរងមរគ្នេះខាល ុំងប
ណ្តថ លពីការាត់បង់ដីកមមសទិនិ និងធនធ្លននរពមឈ ីជាងរគួសារជនជាតិមដីមភាគតចិកបុងឃុុំប្រសរពេះ។  

ជុំនញួដីធលី មៅកបុ ងរកមុចុំណូ្លេុសៗគ្នប  កបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងឃុុំប្រសរពេះ 

 កុំមណី្នចុំនួនរបជាជន និងកុំមណី្នមសដឌកិចច គជឺាកតាថ កុំណ្ត់ចុំបងននការប្របរបលួការមរបរីាស់ដី
ប្ដលមានឥទនិពលមកមលីទីផារដីធលី និងមកមលីការប្របកាល យដីធលីមៅជាទុំនិញ នងិការរបមូលទិញដទុីកពី
សុំណ្តក់មនុសសមួយរកមុ (Diepart and Dupuis 2014, Milne 2013, Taylor 2011)។ គួរកត់សុំគ្នល់ថា 
ការប្កប្របដីធលី សទិតមរកាមឥទនពិលននកតាថ មួយចុំនួនរមួគ្នប  ប្ដលភាគមរចីនអាចជាកតាថ ខាងកបុង ឬកតាថ ខាងមរៅ 
(Lambin et al. 2003)។ មៅមេតថមណ្ឍ លគិរ ី និងមេតថដនទមទៀតមៅភាគឦសាន ទផីារដីធលីសទតិមរកាមឥទនិ
ពលជាចុំបងននរបជាជនប្េមរមកពីតុំបន់ខាងមរៅ មទេះបមីានជាប់ពាក់ព័ននជាមួយភាប ក់ង្ហរទិញលក់កបុងមូលដាឌ ន 
រពមទុំងការលក់មដាយសម័រគចិតថននអបកខាងកបុងក៏មដាយ (Fox et al. 2008, McAndrew and Oeur 2009, 
Milne 2013, Thann et al. 2009)។ មៅទីមនេះ មយងីានពិចារណ្តអុំពីកុំមនីនចុំនួនរបជាជន និងជុំនួញដធីលី
មៅឃុុំទុំងពីរ ចាប់ពឆីាប ុំ២០០៣ ដល់២០១២ ប ធ្ ប់មកពនិិតយជុំនួញដីធលីមនេះ កបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំ មុនការសធង់
មតិ្្ មៅកបុងរកុមចុំណូ្លទុំង៤របមភទ។ មយងីបង្ហា ញរបកគុំមហញីពីឃុុំនមីួយៗ ប ធ្ ប់មកពិភាកាមរបៀប
មធៀបបទពិមសាធន៍្្។     

ឃុុំ ដាក់ដាុំ 
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 ចុំនួនរគសួារមៅឃុុំដាក់ដាុំ ានមកីនមឡងី ៤៦ភាគរយ ចាប់ពី ២៥៧ មៅ ៣៧៦រគួសារ ពឆីាប ុំ 
២០០៣ ដល់ឆាប ុំ ២០១២ ប្ដលានបមងេីនសមាព ធមលីធនធ្លនដី។ មៅឆាប ុំ ២០០៣ គ្នម នរគួសារណ្តមួយមៅ
កបុងសុំណ្តក ននឃុុំដាក់ដាុំានលក់ដីម្េះមទ មៅកបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំមុនមនេះ មានប្ត៥ភាគរយប៉ាុមណ្តត េះប្ដល
ានទិញដ។ី ផធុយមកវញិ មៅឆាប ុំ ២០១២ រគួសារចុំនួន១៣ភាគរយននសុំណ្តកមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំានលក់ដ ី
មៅកបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំមុន នងិ១៥ភាគរយានទិញដី។ មៅអុំឡុងឆាប ុំពី២០០៣ ដល់២០១២ ទីផារដាីន
ចាប់មផថីមលូតោស់កបុងឃុុំដាក់ដាុំ។ មលីសពីមនេះ មៅកបុងឆាប ុំ២០១២ ចុំនួន៦៤ភាគរយននរគួសារសុំណ្តក ាន
រាយការណ៍្ ថាានរានឆាេ រដី ជាមធយមមាន ១,៣៨ ហកិតា សរមាប់ដាុំដុំណ្តុំ មៅកបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំមុន។ ការ
មបីកឱកាសឲ្យមរបីរាស់ដី ជាពិមសសសរមាប់ដាុំដុំឡូងម ី ានជុំរុញកុំមននីមសដឌកិចច ប៉ាុប្នថរតូវខាតបង់ធនធ្លន
នរពមឈ។ី   

 ជាមធយម មៅរគួសារធូរធ្លរខាល ុំង នងិរគួសារធូរធ្លរមធយមប្ដលានសធង់មតិកបុងឆាប ុំ ២០១២មៅឃុុំដាក់
ដាុំ ានទិញនិងលក់ដីចុំការកាន់ប្តមរចីនមឡងីមៅកបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំុំមុន ជាងរគួសាររកីរក និងរគសួាររកីរក
ខាល ុំង(តារាងទី៦)។ គ្នម នអវីគរួភាញ ក់មផែីលមទ ប្ដលមៅទីម្េះមសធីរប្តគ្នម នការទិញនិងលក់ដីទុំ្ប មៅកបុងរយៈ
មពល៥ឆាប ុំមុនមនេះ កបុងចុំមណ្តមរគួសារសុំណ្តក។ គួរកត់សុំគ្នល់ថា រគួសាររកីរកខាល ុំង នងិរគួសាររកីរក ានរាន
ឆាេ រដីនរពបប្នទមមទៀតមៅកបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំមុន ជាងរគសួារធូរធ្លរ និងរគួសារធូរធ្លរខាល ុំង។ មដាយសាររកុម
រគួសាររកីរកខាល ុំង នងិរគួសាររកីរកានពាក់ព័ននតិចតចួមៅកបុងការលក់ដ ី ពួកមគទុំនងជាានមធវីសកមមភាពមនេះ 
ប្ដលភាគមរចនីគឺជា ការមឆលីយតបនឹងសុំពាធននកុំមណី្នចុំននួរបជាជនប៉ាុមណ្តត េះ។   

តារាងទ៦ី  ការទញិលក់ដជីាមធយម កបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំមុន តាមរបមភទននរគសួារ *ឃុុំដាក់ដាុំ ឆាប ុំ ២០១២ 

 រគួសាររកីរកខាល ុំង រគួសាររកីរក រគួសារធូរធ្លរ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង  
ដីេពង់រាបប្ដលានទិញ (ហកិតា)  ០ ០,២ ០,៣ ២,៣ 
ដីេពង់រាបប្ដលានលក់ (ហកិតា) ០ ០,១ ០,៣ ០,៣ 
ដីទុំ្ប(ដីប្រស)ប្ដលានទញិ(ហកិតា) ០ ០ ០,១ ០ 
ដីទុំ្ប(ដីប្រស)ប្ដលានលក់(ហកិតា) ០ ០ ០ ០ 
ដីភូមិប្ដលានទិញ(ប្ម៉ារតកាមរ ៉ា)  ០ ១៧៥ ៥ ៤.១៥៧ 
ដីភូមិប្ដលានលក់(ប្ម៉ារតកាមរ ៉ា)  ២៩៣ ០ ២៦ ០ 
ដីនរពប្ដលានរានឆាេ រ(ហកិតា)  ១,៣ ០,៨ ០,៧ ០,៦ 

ចុំនួនសុំណ្តក(N) ២១ ៣៤ ២៣ ៧ 
*សូមអាន ** កបុងតារាងទី៤ សរមាប់ការពនយល់ពីរមបៀបកុំណ្ត់និយមន័យរកុមរគួសារនមីួយៗ។  

 

ឃុុំ ប្រសរពេះ 

 ចុំនួនរគសួារកបុងឃុុំប្រសរពេះ ានការមកីនមឡងីរបប្ហលគ្នប នឹងឃុុំដាក់ដាុំប្ដរគឺ ៤៩ភាគរយ ព២ី៨៩ 
មៅ ៤៣០រគួសារ ចាប់ពីឆាប ុំ ២០០៣ ដល់ឆាប ុំ ២០១២ ប្ដលានដាក់បនធុកមលធីនធ្លនដីដូចគ្នប ប្ដរ។ មទេះជា
យ៉ា ងណ្តក៏មដាយ ភាគរយននរគួសារសុំណ្តកកបុងឃុុំប្រសរពេះ ប្ដលានពាក់ព័ននមៅកបុងការលក់ដី កបុងអុំឡុង
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មពល៥ឆាប ុំមុន មៅប្តមានករមិតទប មដាយមកនីមឡងីព ី ១ភាគរយ មៅឆាប ុំ ២០០៣ (គិតចាប់ពឆីាប ុំ ១៩៩៨ 
ដល់ឆាប ុំ ២០០៣) ដល់ ៥ភាគរយ មៅឆាប ុំ ២០១២ (សរមាប់ឡុងមពលពីឆាប ុំ ២០០៧ ដល់ឆាប ុំ ២០១២)។ គរួ
កត់សុំគ្នល់ផងប្ដរថា រគួសារ្្ននឃុុំប្រសរពេះ អាចជុំនេះសុំពាធននការបងេុំឲ្យលក់ដីមៅប្េមរចុំណូ្លរសកុ និង
អបករកសុទីិញលក់ដី។ ជាការពិតណ្តស់ ជាមួយការគ្នុំរទខាល ុំងកាល ពីអងគការមនិប្មនរដាឌ ភាិល សហគមន៍កបុង
ភូមចិុំនួន៣ ននឃុុំប្រសរពេះ គភូឺមិកាទី ភូកុង នងិ អូររចា ានរមួគ្នប បមងេតីជាអងគភាពរសបចាប់ មដីមផទីទលួាន
កមមសិទនដិសីមូហភាព។ ទនធមឹនឹងមនេះ ភាគរយននរគសួារសុំណ្តកកបុងឃុុំប្រសរពេះប្ដលានពាក់ព័ននមៅកបុងការ
ទិញដី មៅកបុងអុំឡុងមពល៥ឆាប ុំមុន ានមកីនមឡងី ព១ី៨ភាគរយ កបុងឆាប ុំ ២០០៣ ដល់ ២២ភាគរយ កបុងឆាប ុំ 
២០១២។ របមាណ្ ៥៨ភាគរយននរគួសារសុំណ្តកកបុងឆាប ុំ ២០១២ ានរាយការណ៍្ថា ានរានឆាេ រដីជាមធយម 
១,៣៧ ហកិតា កបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំមុន មដីមផពីរងីកដកីមមសិទនិរបស់ពួកមគ។ ជាក់ប្សថង ការពរងកីផលតិផល
ដុំឡូងម ី និងរគ្នប់សាវ យចនធ ី រពមទុំងការពរងកីដីប្រសទុ្ំ ប ានជរមញុឲ្យមានការរានឆាេ រដីជាមរចីនកបុងឃុុំ
ប្រសរពេះ។ មទេះបីសកមមភាពមនេះានជរមុញកុំមណី្នមសដឌកិចចក៏មដាយ វាក៏ានបមងេីនការគុំរាមកុំប្ហងមលីធន
ធ្លននរពមឈផីងប្ដរ។       

 ជាមធយម រគួសារធូរធ្លរខាល ុំងមៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ ប្ដលានសមាា សមៅឆាប ុំ ២០១២ ានទិញនិងលក់ដី
ចុំការមរចីន នងិានទិញដបី្រសទុំ្បមរចីន មៅកបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំមុន ជាងរគសួារធូរធ្លរ រគួសាររកីរក និង
រគួសាររកីរកខាល ុំង។ មទេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ ដីចុំការេពង់រាបប្ដលគ្នត់ានទញិនិងលក់ និងដីប្រសទុំ្បប្ដល
គ្នត់ានទិញគឺមានតិចតួចណ្តស់(តារាងទ៧ី)។ រកមុចុំណូ្លទុំង៤ ានទញិដីភូមិ មៅកបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំ
មុន មហយីជាមធយម រកុមរគសួាររកីរកខាល ុំងានទិញរតឹមតចិតូចបុំផុត។ គួរកត់សុំគ្នល់ថា ជាមធយម រគួសារធូរ
ធ្លរខាល ុំង និងរគួសារធូរធ្លរ ានរានឆាេ រដីនរពមៅកបុងរយៈមពល ៥ឆាប ុំចុងមរកាយមនេះ មរចនីជាងរគួសាររកីរក នងិ
រគួសាររកីរកខាល ុំង។ មដាយសាររកុមទុំងបនួ ជារមួមិនានលក់ដីចុំការេពង់រាប ឬដីប្រសទុំ្បរបស់េលួន រគួសារ
ធូរធ្លរខាល ុំង នងិរគួសារធូរធ្លរទុំនងជាានបមងេនីផលចុំណូ្លរបស់ពួកមគពដីុំណ្តុំសរមាប់លក់ និងរសូវទុំ្ប។  

តារាងទ៧ី  របតបិតថកិារទញិលក់ដជីាមធយមកបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំមុន តាមរបមភទរគសួារ* ឃុុំប្រសរពេះ ឆាប ុំ២០១២ 

 រគួសាររកីរកខាល ុំង រគួសាររកីរក រគួសារធូរធ្លរ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង 
ទិញដីេពង់រាប(ហកិតា) ០,២ ០,២ ០ ០,៦ 
លក់ដីេពង់រាប(ហកិតា) ០ ០ ០ ០,១ 
ទិញដីទុំ្ប(ប្រសទុំ្ប) (ហកិតា) ០ ០,១ ០,១ ០,២ 
លក់ដីទុ្ំ ប(ប្រសទុ្ំ ប)(ហកិតា) ០ ០ ០ ០ 
ទិញដីភូមិ(ប្មរតកាមរ ៉ា) ៩២ ៣៥៤ ១១៤ ១៩៦ 
លក់ដីភូមិ(ប្មរតកាមរ ៉ា) ០ ៣៤ ០ ៣៥ 
ដីនរពរានឆាេ រ ០,៤ ០,៦ ០,៨ ១,១ 

ចុំនួនសុំណ្តក(N) ១២ ៣៤ ៣៤ ២៦ 
*សូមអាន ** កបុងតារាងទី៤ សរមាប់ការពនយល់រមបៀបកុំណ្ត់រកមុរគួសារ 
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ការពិភាកា 

 កុំមណី្នរបជាជន និងការពរងីកផលតិកមមដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ជរមុញការអភិវឌ្ណទីផារដីធលីកបុងឃុុំ
ទុំងពីរ ប៉ាុប្នថមានឥទនពិលមៅឃុុំដាក់ដាុំ ខាល ុំងជាងកបុងឃុុំប្រសរពេះបនថិចបនថួច។ រគួសារជនជាតិមដីមភាគតចិកបុង
ឃុុំប្រសរពេះ អាចទប់ទល់នឹងសមាព ធននការលក់ដីមៅឲ្យប្េមរចុំណូ្លរសុក នងិអបករកសុីទញិលក់ដ។ី មទេះបជីា
យ៉ា ងណ្តក៏មដាយ រគសួារជនជាតិមដីមភាគតចិកបុងភូមិប្រសអុំពលិ មនិសូវមានមជាគជ័យ កបុងការបញ្ឈប់ការ
កាប់មដីមមចាេះពីសុំណ្តករកមុហ ុនដសីមផទនមសដឌកិចចសុវណ្តរាជសីមឡយី។ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំងកបុងឃុុំទុំងពីរ
ានទិញដីចុំការេពង់រាបកបុងរយៈមពលរាុំឆាប ុំមុនជាមធយម មរចីនជាងរកមុរាក់ចុំណូ្លមផសងមទៀត។ របការមនេះ
ជួយពនយល់ពីមូលមហតុននការរបមូលទញិដីទុកកបុងចុំមណ្តមរគួសារធូរធ្លរខាល ុំង។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ ការពរងីក
ដុំណ្តុំសរមាប់លក់ានជរមញុដល់ការឈូសឆាយដីរទង់រទយធុំកបុងឃុុំទុំងពីរ ប្ដលបមងេីនការគុំរាមកុំប្ហង
ចុំមពាេះតុំបន់នរព នងិរគួសារប្ដលចិញ្ច ឹមជីវតិមដាយសារធនធ្លននរពមឈ។ី  ដីធលីមៅតាមផលូវជាត ិនិងជិតផារកបុង
មេតថមណ្ឍ លគិរ ីមាននថលេពស់ (McAndrew et al. ២០០៣ Milne ២០១៣)។ មៅមពលប្ដលទីផារដី រកីរាល
ដាលដល់តុំបន់ដាច់រសយលដូចជាឃុុំដាក់ដាុំនងិឃុុំប្រសរពេះ របតបិតថិការទញិលក់ដី នងឹមកីនមឡងីជារាកដ។ 

ភាពរកីរក និង វសិមភាព កបុ ងឃុុំដាក់ដាុំ និង ឃុុំប្រសរពេះ 

 មៅកបុងមសចកថីមផថីមននជុំពូកមនេះ មយងីានចាត់ទុកវសិមភាពមសដឌកចិច ថាជាលទនផលននសមាហរណ្
កមមទីផារ និងចាត់ទុកថាការអនថរកាលននរបរចិញ្ច ឹមជីវតិកបុងឃុុំទុំងពីរ ្ុំមកនូវភាពរុងមរឿងសរមាប់អបកេលេះ នងិ
ភាពរកីរកសរមាប់អបកមផសងមទៀត។ ជាការពតិណ្តស់ កុំមណី្នមសដឌកចិចកបុងឃុុំប្រសរពេះ ាន្ុំឲ្យមានការថយ
ចុេះចុំនួនរគួសារសុំណ្តកប្ដលរស់កបុងភាពរកីរក ព ី ៦៣ភាគរយ មៅឆាប ុំ២០០៣ មក ៤៣ភាគរយ មៅឆាប ុំ
២០១២។ ផធុយមៅវញិ កុំមណី្នមសដឌកចិចកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ពុុំ្ុំមកនូវឥទនិពលននការកាត់បនទយភាពរកីរកដូចគ្នប
មនេះមទ មហយីសមាមារតរគសួារសុំណ្តកប្ដលរស់មៅកបុងភាពរកីរកានមកីនមឡងីពី ៥៤ភាគរយ មៅឆាប ុំ
២០០៣ ដល់ ៦៥ភាគរយមៅឆាប ុំ២០១២។ ករមិតភាពរកីរកមៅឆាប ុំ២០១២ កបុងឃុុំទុំងពីរ េពស់ជាងករមិត
ភាពរកីរក ២៤ភាគរយប្ដលគណ្្មដាយធ្គ្នពភិពមោក សរមាប់រគួសារជនបទមៅកមពុជាឆាប ុំ២០១១ 
(World Bank 2013)។ មមគុណ្ Gini ប្ដលជារង្ហវ ស់ករមិតវសិមភាពរាក់ចុំណូ្លសរុប ក៏េពស់ផងប្ដរកបុងឃុុំ
ទុំងពីរ។ មៅឆាប ុំ២០១២ មមគុណ្ Gini សរមាប់រគសួារសុំណ្តកកបុងឃុុំដាក់ដាុំគឺ ០,៤៣ ចុំប្ណ្កសរមាប់
រគួសារសុំណ្តកកបុងឃុុំប្រសរពេះគឺ ០,៣៨ ប្ដលតួមលេទុំងពីរមនេះ េពស់ជាង មមគុណ្ Gini ០,២៨ ប្ដលា៉ា ន់
សាម នមដាយធ្គ្នពភិពមោកសរមាប់កមពុជាឆាប ុំ២០១១។16 

 ជារមួការថយចុេះននភាពរកីរក កបុងឃុុំប្រសរពេះានបង្ហា ញតាមរយៈ ចុំននួជាមរចីនននរគសួារកបុងឃុុំប្រស
រពេះ ប្ដលានធូរធ្លរមៅឆាប ុំ២០១២ ជាងឆាប ុំ២០០៣។ ផធុយមៅវញិ កុំមណី្នភាពរកីរកជារមួកបុងឃុុំដាក់ដាុំ
បង្ហា ញថា រគួសារកបុងឃុុំដាក់ដាុំមានអរតាភាពរកីរកកបុងឆាប ុំ២០១២ េពស់ជាងកបុងឆាប ុំ២០០៣។ មួយប្ផបកននមូល
មហតុមនេះគ ឺ មដាយសារសមតទភាពរគួសារមៅឃុុំប្រសរពេះកបុងមរបីរាស់សទិនិកបុងការមរបីរាស់ធនធ្លនដី នងិជុំនេះ
                                                           
16

 តមួលេឆាប ុំ២០០៣ ប្ផែកមលីប្េសប ធ្ តភ់ាពរកីរកតុំបនជ់នបទ ១.០៣៦មរៀល/១្ក/់១នថង ប្ដលកុំណ្តម់ដាយរកសងួប្ផនការ ននរាជរ
ដាឌ ភិាលកមពុជា និងកមមវធីិមសផៀងអាហារសហរបជាជាតិ (២០០៣)។ តមួលេឆាប ុំ២០១១ ប្ផែកមលីប្េសប ធ្ តភ់ាពរកីរកា៉ា នរ់បមាណ្
មដាយធ្គ្នពិភពមោកសរមាបទី់ជនបទ ៤.៤២២មរៀល/១្ក/់១នថង មហយីមមគុណ្ Gini សរមាបក់មពុជា ០,២៨ ានប្ផែកមលីការ
អមងេតមសដឌកិចច-សងគមកមពុជា (CSES)២០១១ (Wolrd Bank 2013)។ 
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ការលក់ដីឲ្យមៅប្េមរចុំណូ្លរសុក។ រគូសារកបុងឃុុំដាក់ដាុំមនិទទួលានមជាគជ័យដូចគ្នប មនេះមទ។ ទនធមឹនឹងមនេះ 
ករមិតេពស់ននវសិមភាពរាក់ចុំណូ្លជារមួ មៅឆាប ុំ២០១២ បង្ហា ញថាសុេុមាលភាពមសដឌកិចច និងភាពទុគ៌ត 
មានទនធឹមគ្នប កបុងចុំមណ្តមរគសួារកបុងឃុុំទុំងពីរ។ របការមនេះចងែុលបង្ហា ញពីផលប៉ាេះពាល់ននសមាហរណ្កមមទី
ផារ និងបង្ហា ញថា ជមរមីសមដាេះេលួនមចញពីភាពរកីរកមៅមានករមិតសរមាប់រគួសារជនជាតិមដីមភាគតិច ប្ដល
អាចឲ្យពួកមគង្ហយរងមរគ្នេះមដាយសារការាត់បង់ឱកាស និងការតល ស់ទី(Vandergeest and Rigg ២០១២)
។ 

មសចកថសីនបដិាឌ ន 

 មយងីានមរបសីញ្ហដ ណ្”អនថរកាល” (Martens and Rotmans 2005) មៅកបុងការសិកាមនេះ ជា
មមធាាយមួយ មដីមផពីនិិតយមមីលឥទនពិលមលគី្នប មៅវញិមៅមកននរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងការប្របរបួលននការមរបី
រាស់ដីមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ នងិប្រសរពេះ។ មយងីានអេះអាងបប្នទមថា ការពរងកីមសដឌកចិចទីផារយ៉ា ងឆាប់រហ័ស
កបុងឃុុំទុំងមនេះ ្ុំឲ្យមានការដកហូតសិទនិមលធីនធ្លនដី នងិនរពមឈ ីការពងឹប្ផែកមៅមលដីុំណ្តុំសរមាប់លក់ ការ
ប្របកាល យដីជាទុំនិញ ការទញិដីទុក ភាពេុសគ្នប កបុងសងគម និងវសិមភាពមសដឌកិចច។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ មយងីាន
បង្ហា ញរបកគុំមហញី និងការវភិាគពិសាថ រ មដីមផគី្នុំរទអុំណ្េះអុំណ្តងមនេះ។ 

 រវាងឆាប ុំ២០០៣ នងិ២០១២ រគួសារកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងប្រសរពេះ ានជួបរបទេះអនថរកាលមៅរក
ផលិតកមមកសិកមម មៅមពលប្ដលពួកមគបថូរពីការដាុំដុំណ្តុំមសផៀងតាមចុំការេពង់រាប ប្ដលភាគមរចនីសរមាប់ប្ត
មួយចុំប្អត មកជាការផលិតដុំណ្តុំសរមាប់លក់ ជាពិមសសដុំឡូងមី នងិសាវ យចនធីសរមាប់លក់កបុងទផីារ។ ស
មាហរណ្កមមទីផារមធវីឲ្យមានកុំមណី្នមសដឌកិចច ប្ដលជាលទនផលចរមេុះននការកាត់បនទយភាពរកីរក ក៏ដូចជា
វសិមភាពយ៉ា ងខាល ុំងននរាក់ចុំណូ្លេពស់កបុងចុំមណ្តមរគសួារសុំណ្តកផងប្ដរ។ របការមនេះាន្ុំឲ្យមានភាព
រុងមរឿង សរមាប់រគសួារមួយចុំនួន និងភាពរកីរកសរមាប់រគសួារដនទមទៀត។ 

 ការដាុំដុំណ្តុំសរមាប់លក់មៅកបុងឃុុំទុំងពីរ មកតីមឡងីរសបជាមួយការបថូរពីកសិកមមពមនចរ មៅជាការ
ដាុំដុំណ្តុំមលីចមាេ រអចិនស្រនថយ។៍ ការបមងេីតចមាេ រអចិនស្រនថយ ៍ ានជួយពរងីកដជីាមរចីនហកិតា មដីមផដីាុំដុំណ្តុំ
សរមាប់លក់ និងមដមីផទីប់សាេ ត់ការទស្រ ធ្ នមកកបុងដទីុំមនរ។ សូមផដូីមចបេះក៏មដាយ ការកាប់រានដីថមី ប្ដលជាមូល
ដាឌ នននសិកមមពមនចរមៅប្តមានជាបនថ។ នផធដីយ៉ា ងធុំរតូវានរានឆាេ រកបុងរយៈមពល៥ឆាប ុំកនលងមកកបុងឃុុំដាក់ដាុំ 
និងប្រសរពេះមដីមផពីរងីកការផលិតដុំឡូងម។ី មៅកបុងឃុុំប្រសរពេះ ដីរតូវានរានឆាេ រមដមីផពីរងីកប្រសទុំ្ប។ ការ
មបីកឱកាសមដីមផផីលិតដុំណ្តុំសរមាប់លក់ និងការមធវីប្រសទុំ្ប ានជរមុញកុំមណី្នមសដឌកិចច ប៉ាុប្នថ្ុំមកនូវ
ការេូចខាត បណ្តថ លពកីុំមណី្នននការគុំរាមកុំប្ហងចុំមពាេះតុំបន់នរព និងជីវភាពរគួសារប្ដលពឹងប្ផែកមលីធនធ្លន
នរពមឈ។ី  

 រហូតមកដល់ឆាប ុំ២០១២ អនថរកាលននរបរចញិ្ច ឹមជីវតិ ានមកីតមានមឡងីកបុងមសដឌកចិចមូលដាឌ ន ប្ដល
មធវីឲ្យមានកុំមណី្នយ៉ា ងមរចីនននរាក់ចុំណូ្លជាមធយមរបចាុំឆាប ុំសរមាប់រគសួារ្្។ ការមកីនមឡងីមិនធមមតា
មនេះ ាន្ុំឲ្យមានកុំមណី្នតនមលជារាក់សរមាប់រទរទង់ជវីភាពរគួសារ។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ របការមនេះានឆលុេះ
បញ្ហច ុំងពីអរតាេពស់ននអតផិរណ្ត មៅកបុងឆាប ុំេលេះ។ កុំមណី្នមសដឌកចិចកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ភាគមរចីនមកីតមឡងីមដាយ
សារផលចុំណូ្លប្ដលានការផលិតដុំឡូងមសីរមាប់លក់ និងពីការសុីឈបួល ជាពិមសសកបុងវស័ិយកសិកមម។ 
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កុំមណី្នកបុងឃុុំប្រសរពេះ ភាគមរចីនមដាយសារផលចុំណូ្លពកីារផលិតដុំឡូងមី និងសាវ យចនធ ីនិងមួយប្ផបកតូចពី
ការមធវីប្រសមៅតាមទទីុំ្ប។ មៅកបុងឃុុំទុំងពីរ រកុមរគួសារប្ដលមានអរតាទបននមនុសសកបុងបនធុក មាន
ចុំណូ្លេពស់។  

 មៅមពលប្ដលភាគចុំប្ណ្កននផលចុំណូ្លពីដុំណ្តុំមកីនមឡងីកបុងឃុុំទុំងពីរ ភាគចុំប្ណ្កននចុំណូ្ល
ប្ដលានពីផលតិផលនរពមឈ ីការបរាញ់នងិទក់សតវ ានថយចុេះ។ ជាក់ប្សថង ចុំណូ្លរគួសារានពកីារបរ
ាញ់និងទក់សតវកបុងឃុុំដាក់ដាុំ និងពកីាររបមូលជ័រទកឹកបុងឃុុំប្រសរពេះ ានថយចុេះយ៉ា ងខាល ុំងពីឆាប ុំ២០០៣ដល់
២០១២។ មទេះជាយ៉ា ងណ្តក៏មដាយ មៅឆាប ុំ២០១២ ផលិតផលនរពមឈ ី ការបរាញ់និងការទក់សតវមៅប្ត
មាន ១ភាគ៤ននចុំណូ្លរគសួារកបុងឃុុំដាក់ដាុំ នងិជិតមយួភាគបីននរាក់ចុំណូ្លរបចាុំរគួសារមៅឃុុំប្រសរពេះ។ 
មទេះប ី ធនធ្លននរពមឈបី្លងផថល់ចុំប្ណ្កភាគមរចនីមៅកបុងរាក់ចុំណូ្លរគួសារដូចកបុងឆាប ុំ ២០០៣ក៏មដាយ 
រគួសារជាមរចីនមៅឃុុំដាក់ដាុំ និងប្រសរពេះ មៅប្តបនថពងឹប្ផែកមលីការរកអាហារពីនរព និងផលិតផលដនទមទៀត ក៏
ដូចជា មលីការបរាញ់ និងទក់សតវនរពសរមាប់បុំមពញបប្នទមមលីរាក់ចុំណូ្លរបចាុំរគសួារ និងការចិញ្ច ឹមជីវតិ
ផងប្ដរ។ ការមរបីរាស់ និងរគប់រគងមលីធនធ្លននរព នងិការអភិរកសធនធ្លនទុំងមនេះមៅប្តមានសារៈសុំខាន់
សរមាប់សនថិសុេជីវភាពរគសួារមៅឆាប ុំ២០១២ ដូចកាលពីឆាប ុំ២០០៣ផងប្ដរ។ មុនមពលមធវីការសិកាមគ្នលមៅ
ឆាប ុំ២០០៣ ការកាប់មឈអី្ធិបមតយយ និងការកាប់មឈមីដាយរកុមហ ុនសមផទន ានបងេការគុំរាមកុំប្ហងជា
ចុំបង មកមលដីី នងិធនធ្លននរពមឈកីបុងឃុុំទុំងពីរ។ ចាប់តាុំងពីឆាប ុំ២០០៣មក សមផទនដមីសដឌកិចច ការរុករក
ប្រ ៉ា និងជុំនួញមឈេុីសចាប់ កាល យជាការគុំរាមកុំប្ហងចុំបងចុំមពាេះការមរបីរាស់ធនធ្លនធមមជាតរិបស់ជនជាតិ
មដីមភាគតចិកបុងឃុុំទុំងពីរ។ 

 ទនធឹមនងឹមនេះប្ដរ ការរកីចមរមីនយ៉ា ងឆាប់រហ័សននដុំណ្តុំដុំឡូងម ី ានបងេការរពយួារមមណ៍្ជាខាល ុំង
ផងប្ដរ។ ការពឹងប្ផែកមលីការផលិតដុំឡូងមី មធវឲី្យរគួសារជនជាតិមដមីភាគតិចកាន់ប្តង្ហយរងមរគ្នេះ ចុំមពាេះ
តរមូវការខាល ុំងននមសដឌកចិចទីផារ។ មទេះជាមានការយល់ដងឹតិចតចួក៏មដាយ ការដាុំដុំឡូងមីបងេផលវាិកដល់
វសិមភាពកបុងសងគម។ ចុំណូ្លរកានពីការដាុំដុំឡូងមកីបុងឃុុំទុំងពីរ ពាក់ព័ននមៅនឹងទុំហុំចមាេ រេពង់រាប។ 
កសិករធូរធ្លរខាល ុំង ដាុំដុំណ្តុំមលីដីេពង់រាបធុំៗ មហយីរកចុំណូ្លានមរចីន ពកីារផលតិដុំឡូងម ី ជាងរកុមប្ដល
មានរាក់ចុំណូ្លមផសងមទៀត។ កបុងអុំឡុងមពល៥ឆាប ុំមុន រគួសារធូរធ្លរខាល ុំង ានពរងីកដីកាន់កាប់របស់េលួន 
មដាយទិញដេីពង់រាប មរចីនជាងរកុមមផសងមទៀត។ 

 ការរបមូលទិញដីមដាយរគួសារធូរធ្លរខាល ុំង ានបងេការគុំរាមកុំប្ហង និងមធវីឲ្យអបកកាន់កាប់ដចីមាេ រតូ
ចៗាត់បង់ដ ីនងិរហូតដល់គ្នម នដីធល។ី មៅមពលប្ដលការផលិតដុំឡូងមបីមងេីតឱកាសការង្ហរកសិកមម រគួសាររកី
រកខាល ុំងមៅកបុងឃុុំទុំងពីរ រកចុំណូ្លានតិចពីការសុឈីបួលជាងរកមុរាក់ចុំណូ្លមផសងមទៀត។ មលីសពីមនេះ 
រគួសាររកីរកខាល ុំងក៏ដូចជារកុមចុំណូ្លមផសងមទៀតប្ដរ រកចុំណូ្លានតចិតួច ឬគ្នម នមសាេះពីពាណិ្ជជកមម និងពី
រាក់បមញ្ដី។ របការមនេះានបង្ហា ញថាឱកាសកបុងរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងជមរមសីរករចកមចញ សរមាប់រគួសាររកីរក
ខាល ុំងមៅប្តមានករមិត។ ការាត់បង់ចមាេ រេពង់រាប នងិឱកាសទញយកធនធ្លនពីនរពមឈ ី ពតិជានឹង្ុំឲ្យពកួ
មគតល ស់ទ ីនិងធ្លល ក់កបុងសាទ នភាពទន់មេាយ។  

 កុំមណី្នវសិមភាពរវាងរគួសារ្្ មានភាពជាក់ប្សថងមៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ជាងកបុងឃុុំប្រសរពេះ។ មៅកបុង
ឃុុំដាក់ដាុំ រគួសារធូរធ្លរខាល ុំងរកចុំណូ្លជាមធយមានកាន់ប្តមរចីន មហយីរគួសាររកីរកខាល ុំងមានចុំណូ្លមធយម
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ានកាន់ប្តតិច ជាងរកមុចុំណូ្លកបុងឃុុំប្រសរពេះ។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ មៅឆាប ុំ២០១២ មមគុណ្Gini មកីនេពស់កបុង
ចុំមណ្តមរគសួារសុំណ្តកកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ជាងកបុងចុំមណ្តមរគួសារសុំណ្តកកបុងឃុុំប្រសរពេះ។ គួរកត់សមាគ ល់ថា 
រគួសារប្េមរកបុងឃុុំដាក់ដាុំឆាប ុំ២០១២ មានចុំណូ្លជាមធយមមរចីនជាងពីរដង មធៀបនឹងជនជាតិមដីមភាគតិច និង
រគួសារជនជាតិមដីមភាគតចិចរមុេះ។ មនេះានបង្ហា ញថា ការវសិមភាពកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ជាប់ទក់ទងមៅនឹងជាតពិ
ននុ។ មៅកបុងការមរបៀបមធៀប រាក់ចុំណូ្លមធយមរគសួារជនជាតិប្េមរ រគួសារជនជាតិមដីមភាគតិច នងិរគួសារជន
ជាតមិដីមភាគតិចចរមុេះ កបុងឃុុំប្រសរពេះ គឺមសធីរប្តមសមគី្នប ។ រគួសារជនជាតិមដីមភាគតចិ និងរគួសារជនជាតិមដីម
ភាគតិចចរមុេះកបុងឃុុំប្រសរពេះ ជាទូមៅានទប់ទល់នឹងសមាព ធននការដកហូតសិទនិដធីលនីិងធនធ្លនពីប្េមរចុំណូ្ល
រសុក។  

 ជារមួ រកុមជនជាតិមដីមភាគតិចកបុងឃុុំប្រសរពេះ មៅរកាានទនភាពកបុងការមរបីរាស់ និងរគប់រគងធន
ធ្លនធមមជាតិរបស់ពួកមគ នងិមានការចូលរមួយ៉ា ងមរចីនកបុងអភិាលកិចចធនធ្លនទុំងមនេះ ជាងរកមុជនជាតិ
មដីមភាគតិចកបុងឃុុំដាក់ដាុំ។ កបុងមពលប្ដលទផីារដីធលីចាប់មផថីមអភិវឌ្ណកបុងឃុុំទុំងពីរ ការលក់ដីកបុងអុំឡុង៥ឆាប ុំ
មុន មានអរតាេពស់មៅកបុងឃុុំដាក់ដាុំ ជាងឃុុំប្រសរពេះ។ គួរកត់សមាគ ល់ថា មដាយមានការគ្នុំរទខាល ុំងពអីងគការមិន
ប្មនរដាឌ ភិាល សហគមន៍បីកបុងភូមិប្រសរពេះ ទទួលប័ណ្តកមមសិទនដិីសមូហភាព។ ចុំណុ្ចសុំខាន់ម្េះគឺថា 
សណ្តឌ នដីឃុុំប្រសរពេះ ផថល់ឲ្យអបកភូមិប្រសរពេះនូវឱកាសមធវីប្រសទុំ្ប មិនដូចសណ្តឌ នដឃុីុំដាក់ដាុំមឡយី។ ជា
លទនផល រគួសារឃុុំប្រសរពេះពុុំង្ហយរងមរគ្នេះ មដាយសារតរមូវការខាល ុំងននទផីារដុំឡូងម ី និងមនិសូវពងឹប្ផែកមលី
ផលចុំណូ្លទប និងការសុឈីបួលតាមរដូវកបុងកសិកមមដូចរគួសារមៅឃុុំដាក់ដាុំមឡយី។ មទេះបីមានភាពតាន
តឹងននការគុំរាមកុំប្ហងបងេមដាយការរកីចមរមីនយ៉ា ងឆាប់រហ័សននដុំឡូងមី នងិការលុកលុយពីដីសមផទនមសដឌ
កិចចនិងការអភិវឌ្ណរុករកប្រ ៉ាក៏មដាយ លុំ្ុំននការអនុវតថនមដាយជនជាតពិបងកបុងឃុុំប្រសរពេះានមធវីឲ្យមានភាព
រុងមរឿងខាល ុំង នងិភាពរករីកតិចតួចសរមាប់រគួសារមយួភាគធុំ ជាងលុំ្ុំអនុវតថមដាយជនជាតិពបងកបុងឃុុំដាក់ដាុំ។  

អនុសាសន ៍

ការសិការបស់មយងីានចាត់ការចិញ្ច ឹមជីវតិ និងការប្របរបួលការមរបីរាស់ដ ី មៅកបុងបរបិទធុំទូលុំ
ទូោយមួយននអនថរកាលកបុងវស័ិយកសិកមម។ វធិីសាស្រសថមនេះ រចានមចាលការពនយល់ប្ដលប្ផែកមលមូីលមហតុប្ត
មួយ និងគ្នុំរទដល់ការរមួបញ្ចូ លមូលមហតុមរចីន និងអនថរកមមសមុគសាម ញននមូលមហតុទុំងម្េះ។ ដូចគ្នប មនេះប្ដរ 
ទសសនៈានដាក់ការរបុងរបយត័បចុំមពាេះការចាត់ទុកថា បទពិមសាធន៍ប្ដលមកីតមឡងីមៅមូលដាឌ នសុទនប្តមាន
ទរមង់ទូមៅប្បបមនេះ (De Koninck et al. 2012, Lambin et al. 2003, Martens and Rotmans 2005)។ 
ការរសាវរជាវរបស់មយងីានបង្ហា ញថា ដុំមណី្រការននអនថរកាលរសមដៀងគ្នប មនេះ អាច្ុំមកនូវលទនផលេុសៗគ្នប
កបុងរបរចិញ្ច ឹមជីវតិសរមាប់ហគមន៍មូលដាឌ ន រគួសារ និងបុគគល។ ជាជាងមលីកមសបឲី្យមានការឯកភាពទុំងរសុង
មលចីុំណុ្ចពសិាថ រ អបករសាវរជាវបង្ហា ញមគ្នលការណ៍្ និងមមមរៀនមួយចុំនួនតូចពីការសិកាមនេះ មដីមផផីថល់ជាការ
ប្ណ្្ុំសរមាប់ការចូលរមួ នងិការអនុវតថមគ្នលនមយាយមៅកបុងដុំមណី្រការននអនថរកាលមនេះ។ 

ឯកសារជាមរចនីសថីពីមទវមរគ្នេះននបញ្ហា ដីធលីមៅកបុងតុំបន់អាសុអីាមគបយក៍បុងមពលថមីៗ មនេះ មយងករណី្នន
របមទសកមពុជា មដីមផគូីសបង្ហា ញពីវសិាលភាព និងករមតិឆាប់រហ័សននការប្របរបលួប្ដលទក់ទងនងឹដីធលីកបុង
តុំបន់មនេះ។ អបកនិពននកត់សុំគ្នល់ពីការពាក់ព័ននយ៉ា ងសកមមរបស់រាជរដាឌ ភិាលកមពុជា សហរគ្នសឯកជន អងគ
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ការមិនប្មនរដាឌ ភិាល និងធ្គ្នពិភពមោក មៅកបុងដុំមណី្រការប្ដលមធវីឲ្យមានការប្របរបួលមនេះ។ របការ
សុំខាន់គ ឺពួកមគានសងេត់ធងន់ មលីទភីាប ក់ង្ហរមនុសសប្ដលេលួនឯងជាមាធ ស់ដីតូចៗ  “មៅកបុងមពលមនេះ មាធ ស់ដតូី
ចៗមៅពាសមពញរបមទសកមពុជាានផថួចមផថីមតធ ល់មដាយេលួនឯង កបុងការពរងងឹការទមទរដីធលី សរមាប់សនថិ
សុេននការចិញ្ច ឹមជីវតិ នងិកបុងករណី្េលេះ ក៏សរមាប់ជាមមធាាយរកចុំណូ្លសមរមយពដីុំណ្តុំថមីៗសរមាប់លក់
ផងប្ដរ។ មគ្នលមៅរបស់ពួកមគមិនរតមឹប្តការពារដីរបស់ពកួមគពីរដឌនងិរកុមហ ុនប៉ាុមណ្តត េះមទ ប៉ាុប្នថក៏ជាការមឆលីយ
តបមៅនឹងសកមមភាពរបស់សាច់ញាត និងអបកជតិខាងប្ដលកុំពុងពរងឹងការទមទរតធ ល់របស់ពួកមគផងប្ដរ 
ប្ដលអបកទុំងម្េះេលេះកុំពុងរបមូលដីធលទុីកលក់” (Hall et al. ២០១១)។ អបកតស ូមតិមដីមផសីិទនិជនជាតមិដមី
ភាគតិច រតូវប្តទទួលសាគ ល់ទីភាប ក់ង្ហរមនុសស និងការប៉ាងរាថាប ជាក់ប្សថងកបុងចុំមណ្តមអបកប្ដលពួកមគចង់ជួ
យ។ មបីមិនដូចមចបេះមទ គមរមាងធនធ្លនធមមជាតិប្ដលពួកមគផសពវផាយ អាចជាគមរមាងប្ដលមនិឆលុេះបញ្ហច ុំងពី
តរមូវការមៅមូលដាឌ ន និងជាគមរមាងប្ដលពួកមគមិនចង់ាន។  

ការសិកាមនេះានបង្ហា ញថា ដីធលីគឺជាធនធ្លនចិញ្ច ឹមជីវតិយ៉ា ងសុំខាន់ មហយីរកុមជនជាតិមដីមភាគតិច
ប្ដលមានលទនភាពមរបីរាស់ដីធលី មានជីភាពភាពធូរធ្លរ ជាងអបកប្ដលគ្នម នលទនភាពមរបីរាស់ដ។ី ដូចគ្នប មនេះ
ប្ដរ អបកនពិននានអេះអាងថា ការចូលរមួរបស់ជនជាតិមដមីភាគតចិ កបុងការអភាិលកចិចការមរបីរាស់ដី មាន
សារៈសុំខាន់កបុងធ្ល្សនថសុិេជីវភាពមៅកបុងដុំមណី្រការននអនថរកាលមនេះ។ មគរតូវជួយពរងឹងនិរនថរភាពននកិចច
របឹងប្របងរបស់រកុមជនជាតិមដីមភាគតិច កបុងការទទលួានអតទរបមយជន៍មពញមលញពីការចុេះបញ្ជ ីដធីលសីមូ
ហភាពកបុងភូមកិាទី ភូកុង និងអូររចា ននឃុុំប្រសរពេះ នងិជុំនេះឲ្យាននូវភាពរាប្រករបស់រដាឌ ភិាលកបុងការចុេះ
បញ្ជ ីដីធលសីមូហភាព។ រសមដៀងគ្នប មនេះប្ដរ កិចចរបងឹប្របងរបស់រកុមជនជាតិមដីមភាគតិច កបុងការចុេះបញ្ជ ីដីធលឯីក
ជនកបុងភូមដិនទមទៀតប្ដលានសិកា កបុងឃុុំប្រសរពេះ និងឃុុំដាក់ដាុំ ក៏រតូវប្តទទលួានការគ្នុំរទផងប្ដរ។ សនថិ
សុេមលកីមមសទិនិដី មានសារៈសុំខាន់ខាល ុំងណ្តស់ ជាពិមសសសរមាប់រកុមជនង្ហយរងមរគ្នេះ និងរកុមទន់មេាយ
ដនទមទៀត ប្ដលេវេះឱកាសមរៅពីការមធវីកសិកមម។ កបុងមពលប្ដលសកមមភាពមដាេះរសាយ រតូវានអនុវតថតាមរ
យៈការចុេះបញ្ជ ីដសីមូហភាព និងការចុេះបញ្ជ ីដីឯកជន មដីមផទីប់ទល់នងឹការគុំរាមកុំប្ហង បងេមដាយការលុក
លុយរបស់រកុមហ ុនដូចជារកមុហ ុនសមផទនដីមសដឌកិចច នងិរុករកប្រ ៉ា របព័ននចុេះបញ្ជ ីទុំងម្េះក៏ជាប់ទក់ទងផង
ប្ដរជាមួយមទវមរគ្នេះននការតត់មចញមដាយេលួនឯងផងប្ដរ។ ការយល់ដងឹអុំពីភាពពាក់ព័ននមផសងៗមកមលអីបកពាក់
ព័នន្្ បណ្តថ លពភីាពលុំមអៀងននរបព័ននមរបីរាស់ដ ីអាចឲ្យជនជាតិមដីមភាគតចិ អងគការមិនប្មនរដាឌ ភិាល 
និងអបកមធវមីគ្នលនមយាយបមងេីតជមរមសីានរបមសីរជាងមុនមដាយប្ផែកមលីព័ត៌មានផងប្ដរ (Hall et al. 
២០១១)។ 

ការផថល់សចាច ប័ន និងអនុម័តចាប់ជាបនថប ធ្ ប់របស់រាជរដាឌ ភិាលកមពុជា កបុងបណ្តថ ឆាប ុំកនលងមៅថមីៗ
មនេះ ប្ដលទក់ទនឹងសិទនមិរបរីាស់ដី នងិធនធ្លននរពមឈរីបស់ជនជាតិមដមីភាគតចិ ផថល់ជារកបេ័ណ្ឍ ចាប់
សរមាប់ការពាររកុមទុំងមនេះ កុុំឲ្យកាន់ប្តរកីរកនងិាត់បង់ឱកាស។ ចាប់ទុំងមនេះគឺជាជុំហានដុំបូងចាុំាច់
មដីមផមីឆាព េះមៅទទួលសាគ ល់ជនជាតិមដីមភាគតិចជារបជាពលរដឌប្េមរមពញមលញ នងិរមួបញ្ចូ លរបព័ននរបរចិញ្ច ឹម
ជីវតិ នងិមសចកថបី៉ាងរាថាប របស់ពួកគ្នត់ មៅកបុងរមបៀបវារៈអភិវឌ្ណន៍ជាតិ។ ចាប់ប្ដលរបកាសសទិនជិនជាតមិដីម
ភាគតិច រតូវប្តានអនុវតថមពញមលញ។ មៅកបុងអ្គតេលខីាងមុេមនេះ កិចចរបឹងប្របង្្កបុងការពរងឹងការមរបី
រាស់ដ ីនងិធនធ្លននរពរបស់ជនជាតិភាគតិច នឹងមៅប្តមានសារៈសុំខាន់មៅមពលប្ដលអនថរកាលននការចិញ្ច ឹម
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ជីវតិបនថមកីតមចញពកីារប្របរបួលការមរបីរាស់ដី។ ប៉ាុប្នថ ចុំននួរបជាជននឹងមកនីមឡងីមដាយមចៀសមនិរចួ មហយី
ការមរបីរាស់ដនីិងធនធ្លននរពមឈនីឹងរតូវថយចុេះ។ កចិចរបឹងប្របងមដមីផធី្ល្ថា ជនជាតិភាគតចិមៅប្តមាន
សិទនិមរបីរាស់ដីធល ី គួរប្តានបញ្ចូ លមៅកបុងបរបិទធុំទូលុំទូោយមួយ ប្ដលប្សវងរកការពរងីកជមរមសីរបស់ជន
ជាតិមដីមភាគតិចទុំងមនេះ នងិកាត់បនទយការពងឹប្ផែកមសធីរប្តទុំងរសងុរបស់ពួកមគកបុងមពលបចចុបផនបមលីកសិកមម 
និងនរពមឈ។ី 
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មសចកថបី្ថលងអុំណ្រគុណ្ 

រកុមអបករសាវរជាវននមជឈមណ្ឍ លវភិាគបញ្ហា អភិវឌ្ណន៍ (ADIC) សូមសុំប្ដងការដឹងគុណ្ជាពិមសស
ចុំមពាេះបងបែូនជនជាតិមដីមភាគតិចពបង កបុងឃុុំដាក់ដាុំ នងិប្រសរពេះ ននមេតថមណ្ឍ លគីរ ីប្ដលានប្ចករ ុំប្លកបទ
ពិមសាធន៍អុំពីការប្របរបលួការមរបីរាស់ដី នងិការប្កប្របជីវភាពរបស់ពួកមគជាមួយពកួមយងី។ អបករសាវរជាវក៏
សូមអរគុណ្ផងប្ដរចុំមពាេះអាជាញ ធរភូមិ ឃុុំ និងរសកុ និងមស្រនថីរាជការប្ដលជួយគ្នុំរទ និងសហរបតិបតថិការកបុង
ការសិកាមនេះ។ រកុមអបករសាវរជាវានទទួលជុំនួយដ៏មានតនមលពអីបករសាវរជាវជាជនជាតិពបងមៅកបុងមូលដាឌ ន 
ជាអាទិ៍ មោករសា ទផុញ  មោកគ ិ្ប មោកវា ុំង សុំរទិន កញ្ហដ ប ុនមថន ចាន់នថ និង អបករសខីាន ចាន់ន ីនងិសូម
មកាតសរមសីរេពស់ចុំមពាេះការង្ហររបស់ពកួគ្នត់។ ការសកិាមនេះគ្នុំរទមដាយ IDRC តាមរយៈ វទិាសាទ នសិកា
រសាវរជាវនិងបណ្ឋុ េះបណ្តថ ល (LI)។ រកុមរសាវរជាវ ADIC សូមប្ថលងអុំណ្រគុណ្ចុំមពាេះការចូលរមួរបស់
សមាជិករកុម LI ជាអាទិ៍ មោក បុចិ សុថីន  អបករសហីនួ កលាណ្  មោកចាន់ បុណ្តត រា៉ា  និង កញ្ហដ ឃុត រសចីា
ន់ធ្លរ ី មរកាមការដឹក្ុំរបស់្យករបតបិតថិមោក រស ី មា៉ា រ ៉ាណូ្ត។ មតិមយបល់សុំខាន់ៗផថល់មដាយ បណ្ឍិ ត 
Jean Christophe Diepart មលីការសិកាមនេះ ានជយួយ៉ា ងខាល ុំងកបុងការមលកីកមពស់គុណ្ភាពននការរសាវ
រជាវមនេះ។ 

វទិាសាទ នសកិារសាវរជាវនិងបណ្ថុ េះបណ្តថ ល និងអបកនិពននជុំពូកមនេះ ទទលួាន មតិមយបល់សុំខាន់
ៗយ៉ា ងមរចីនពអីបកពនិិតយខាងមរៅរមួមាន បណ្ឍិ ត Sarah Milne មបកេជនរសាវរជាវថាប ក់មរកាយបណ្ឍិ តមៅមហា
វទិាល័យអាសុនីិងា៉ា សុីហវកិននសកលវទិាល័យជាតិអូស្រសាថ លី និង បណ្ឍិ ត Sango Mahanty អ្គត
មបកេជនរសាវរជាវនន ARC, មហាវទិាល័យអាសុីនិងា៉ា សុហីវចិននសកលវទិាល័យជាតអូិស្រសាថ ល។ី 

ការបករសាយកបុងរាយការណ៍្មនេះ គឺជាការទទលួេុសរតវូរបស់អបករសាវរជាវតធ ល់។  
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