
ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ��ំ២០១១

 ខ្លឹម�រស� ្ខ�ប៖ �រសិក�[��ះ s�ើ!�ស់ទិន្នន័យអ�្ក�ត
º���រPនលក្ខណៈតំ�ងឲ�្យទូ�ំង��C�ស អ�្ក�ត<�ដ្ឋកិច្ច-
សង្គមកិច្ចកម្ពុ1 (CSES) klំ២០០៧ cើម�្បីពិនិត�្យពីផលប៉ះ�ល់ 
��!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ Pន��ភពពីក្នុង និងJ���C�ស %:ើ�ព 
*�ី*� 
យs�ើ !�ស់ផល�ៀប���ព*�ី*� គPuត�ព*�ី*� 
និងគPuត�ព*�ី*�:ើក1�Ö ៉� (squared poverty gap)។ 
លទ្ធផលអ�្ក�តប�ïញt �ងំ!�ក់"្ញើ ពីក្នុង និងJ���C�ស 
ជួយ�ត់បន្ថយទំហំ ក��ិត និងលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ���ព*�ី*�។ 
!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ ជះឥទ្ធិពល %:ើលក ្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ���ព*�ី*� 
�uំង1ង%:ើអ1� ���ព*�ី*�។ លទ្ធផលa�វb�វ��ះ 
ប�ïញt !�ក់"្ញើ%ផ្ទះរបស់ជនចំ�ក��ុក%J���C�ស 
Pន ��សិទ្ធ�ពក្នុង�រ�ត់បន្ថយ�ព*�ី*� �uំង1ង!�ក់"្ញើ 
%ផ្ទះរបស់ជនចំ�ក��ុកក្នុង��C�ស។

I�ចក្តីJ្តើម
 ចំ�ក��ុក�កម្ពុ1 �គr�ើន1ចំ�ក��ុកក្នុង 
��C�ស។ វិទ�T��ន1តិស្ថិតិ (2004) 7នឲ�្យដឹងt ៣៥% 
����1ជនសរុប 1ជនចំ�ក��ុកក្នុង��C�ស A�លខ្ពស់ 
1ងអ1�ក្នុងklំ១៩៩៨ ដល់% ៤ឯក/�គរយ។ យុវជន 
A�លPនçយុពី១៥-២៥klំ តំ�ងឲ�្យ ១៨% ����1ជនសរុប 
ប៉ុ�្ត� រួមចំ©�កដល់% ៣០% ��ជនចំ�ក��ុក។
 ទីå�បរC�សចម�្បងរបស់ជនចំ�ក��ុកកម្ពុ1 គ ឺ
��C�សñ�។ ជនចំ�ក��ុក%ñ���Pណ ៩០% 1ជន 
ចំ�ក��ុកមិន��បច�¦ប់ (Ò �នឯក�រì�ឹមì�¨វ)។ #ះ1 
Pនអនុស�្សរណៈ±គយល់ស្តីពី ពលករ ចំ�ក��ុកA�ល 
រF¯ភិ7លñ� និងកម្ពុ1 7នចុះហត្ថ:���លពីklំ២០០៣ ក្តី 
ក៏ចំនួនជនចំ�ក��ុកមិន ��បច�¦ប់ មិនទំនង1¸uក់ចុះ 
�ះC� 
យ�រ�រចំ�យខ្ពស់%:ើទី�lក់�រê�ើសÖីស 
ពលករ ទិF¯�រ និង�រចុះបញ្ជី (Chan 2009a)។  P៉È�សុី និង 
�¸រណៈរដ្ឋកូÖ៉� ក៏1Üលåចម�្បង�ស់A�រ។ ទី�lក់�រ 
ê�ើសÖីសពលករឯកជន 1អ្នកÖៀបចំស���ល�រ�្វើ ចំ�ក 
��ុក%��C�ស�ំងពីរ��ះ។ ពលករ ចំ�ក��ុក កម្ពុ1% 
P៉È�សុី�គr�ើន Pនឯក�រì�ឹមì�¨វ ប៉ុ�្ត���យមក1 
r�ើន�ក់ក៏7ន7ត់បង់ �ព��ប ច�¦ប់។  ពលករចំ�ក��ុក 
កម្ពុ1�ំងអស់A�ល�្វើ�រ��¸រណៈរដ្ឋកូÖ៉� 1ពលករ 

��បច�¦ប់ (Maltoni 2007)។  ពលករចំ�ក��ុកកម្ពុ1 
ក៏Pន%�្វើ�រ�ហុងកុង 3��៉ន់ ç~៉ប៊ី�អ៊ូឌីត និង 
�/ A�រ បុ៉�្ត�ពុំ�ន់Pនតួ:�ខច�¦ស់����1ជន កម្ពុ1 
�ំងអស់A�លរស់� និង�្វើ�រ�ទី�ះC�។
 ±ង/ម Ratha and Mohapatra (2009) !�ក់"្ញើ1 
ផ្លូវ�រពីJ���C�ស Pនដល់ ៣២៥gនដុguរ ក្នុងklំ២០០៨ 
A�លខ្ពស់1ង!�ក់"្ញើ�លពី ១០klំមុន ��Pណ៣ដង។ 
ទំហំ��!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ 1ផ្លូវ�រ ពីបរC�ស 7នÇើនÈើង ប៉ុ�្ត� 
Pន�រយកចិត្តទុកFក់តិចតួច�Èើយ អំពីផលប៉ះ�ល ់
�ង<�ដ្ឋកិច្ច ���រ"្ទ�រ!�ក់ ��ះ មក:ើ<�ដ្ឋកិច្ចº���រ។ 
�រសិក�[��ះ ព�T²ម�្វើ�រ�ស់-�ងពីឥទ្ធិពល�� !�ក់"្ញើ%ផ្ទះ 
មកពីបរC�ស  និងពីក្នុង��C�ស %:ើ�ព*�ី*�។

ទិន្នន័យ និងលទ្ធផលរកfើញ�ក់h្ត�ង
 �រសិក�[��ះ 7នs�ើ!�ស់ទិន្នន័យអ�្ក�ត<�ដ្ឋកិច្ច-សង្គម  
កិច្ច  កម្ពុ1 klំ២០០៧ A�ល��មូល
យវិទ�T��ន1តិ ស្ថិតិ។ 
អ�្ក�ត ��ះ Pនលក្ខណៈតំ�ងឲ�្យទូ�ំង��C�ស %�ះ  7ន  
�្វើ   អ�្ក�ត :ើ ៣៥៩៣º���រ ក្នុង�ះPន ២២២៨ º���រ  �  
ជនបទ។ អ�្ក�ត��ះ ផ្តល់ ព័ត៌Pនលំអិត1r�ើន រួមPន លក ្ខណៈ 
º���រ �រចំ�យ:ើç5រ និងទំនិញ មិន $�ន ç5រ  §�ព�្យ 
1ប់ gប់ សត្វចិញ្ចឹម ផលិតកម្មកសិកម្ម º���រ �រ ��មូល 
អនុផល Í�Îើ ផលិតកម្មមិន$�ន កសិកម្ម"�្ស�ងCៀត �រ�រ 
Pន !�ក់ÿ� និង!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ។
 #ះ²៉ង��ះក្តី CSES ��ះ មិន$�នÖៀបចំÈើង1អ�្ក�ត 
:ើចំ�ក��ុក ឬ!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ�ះC� ដូð្ន�ះក៏Ò�ន�រ 
 ��មូលព័ត៌Pន អំពីលក ្ខណៈសំÒល់របស់ជនចំ�ក��ុក 
ដូច1 çយុ �រអប់រំ ឬ!�ក់ ចំណ6លរក7ន�k7យពីផ្ទះ 
�ះA�រ។ ក្នុងអ�្ក�ត��ះ Pនò� ២សំណ8របុ៉óôះ A�ល 
�ក់ទិននឹង!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ៖ (១) ក្នុងរយៈÔ�ល១២ÿ� ចុង 
��យ��ះ 6ើº���ររបស់អ្នកទទួល7ន!�ក់"្ញើក្នុង��ុកចំនួន 
ប៉ុ��នពី�ច់9តិ និងអ្នក"�្ស�ងCៀត? (២)  ក្នុងរយៈÔ�ល 
១២ÿ� ចុង��យ��ះ 6ើº���ររបស់អ្នក ទទួល7ន!�ក់"្ញើពី 
បរC�សចំនួនប៉ុ��នពី �ច់9តិ និងអ្នក"�្ស�ងCៀត? #ះ²៉ង 
��ះក្តី ព័ត៌Pនពីចំណ 6ល និងចំ�យរបស់º���រ çចឲ�្យ:ើង 
កំណត់7នពីផលប៉ះ�ល់��!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ%:ើ�ព*�ី*�។
 /~ង១ ប�ïញt Pន ២៧៤៣º���រ (៧៦,៣% �� 
º���រគំរូ/ងសរុប) មិន7នទទួល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ C� µើយ 
៧១៤º���រ (១៩,៩%) ទទួល7ន!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក និង 
១៥៣º���រ (៤,៣%) ទទួល7ន!�ក់"្ញើ ពីបរC�ស។ ក្នុង 
ចំóមº���រទទួល7ន!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ Pនò� ១៧º���រ 
ប៉ុóôះ A�លទទួល7ន �ំង!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក និងពីបរC�ស។

ចំiកL�ុក j�ក់J្ញើ^ផ្ទះ និង+រ+ត់បន្ថយ 
2ពn�ីn�៖ ភស្តុoងពីកម្ពុ�១

១ អត្ថបទ��ះ ÖៀបÖៀង
យ Þក តុង គឹមសុ៊ន 1អ្នកa�វb�វ និង1 
អ្នកស��បស���លកម្មវិធី<�ដ្ឋកិច្ច �ណិជ្ជកម្ម និងសហ��តិបត្តិ�រក្នុងតំបន ់
��វិទ�T��ន CDRI។ អ្នកនិពន្ធសូម�្ល�ងអំណរគុណដល់ បណ'ិត Hossein 
Jalilian និងអ្នកÏ�ស���លមកពី�ងJ�វិទ�T��ន A�ល7នជួយផ្តល់មតិ 
:ើអត្ថបទ<�ងពីដំបូង។ 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ��ំ២០១១

 !�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក Pនចំ©�ក ២,៣% និង ពីបរC�ស 
Pន ១,៦% �ក្នុង!�ក់ចំណ6លសុទ្ធ របស់º���រ គំរូ/ង�ំង 
អស់។ !�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក Pន ១០,៩ % និងពីបរC�សPន 
០,៤% �ក្នុង !�ក់ចំណ6លសុទ្ធសរុប�� ៧១៤º���រA�ល 
ទទួល7ន!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក។ ស¼�ប់  ១៥៣º���រA�ល 
ទទួល7ន !�ក់"្ញើពីបរC�ស !�ក់��ះPនចំ©�ក ២០,៤% 
�ក្នុង!�ក់ចំណ6លសុទ្ធសរុប រីឯ!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុកPនì�ឹម 
០,៩%។ 1មធ�្យម ក្នុងklំ២០០៧ !�ក់"្ញើ%ផ្ទះស¼�ប់º���រ 
ទទួល!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក Pនចំនួន ៦២០Öៀល/�ក់/ñ្ង� µើយ 
ស¼�ប់º���រទទួល!�ក់"្ញើពីបរC�សគឺ ១៩៤០Öៀល�ក់/ñ្ង�។ 
តួ:�ខ��ះÒ�នអ្វីគួរឲ�្យ�íក់"្អើលC� ពី%�ះពលករ�បរC�ស 
çច រក!�ក់ 7នr�ើន1ងពលករ�កម្ពុ1។
 /~ង ១ ប�ïញCៀតt º���រមិន7នទទួល!�ក់"្ញើ 
% ផ្ទះ Pន!�ក់ចំណ6លតិច1ង º���រA�លទទួល !�ក់"្ញើពី 
ក្នុង  ��ុក/ពីបរC�ស។ ប៉ុ�្ត��រs�ៀប�ៀបõ�ប�មញ្ញ��ះ çច    
Pន �រខុសឆ្គង ពី%�ះá�មិនដឹងពី ចំណ6លA�លº���រ ទទួល   
!�ក់"្ញើ%ផ្ទះçចរក7ន ��សិនæើជនចំ�ក��ុក 7ន   ê�ើស 
យក�រ�lក់� និង�្វើ�រក្នុង��ុកវិញ។ cើម�្បី 
ះa�យ បÙï    

ទ �ងវិធី���្ត��ះ :ើង7នអនុវត្ត/ម នីតិ វិធី របស់ 
Adams (2004) A�លចង្អុលប�ïញt �រ7៉ន់��ន ពី ��ន 
�ព   ផ្ទុយ ពីµ�តុ�រណ៍1ក់é្ត�ង គឺ1�រ �ំ7ច់ µើយ 
លទ្ធផល    çច s�ើ1មូលF¯ន ស¼�ប់�យតm្ល� ពីផលប៉ះ�ល់�� 
!�ក់   "្ញើ %ផ្ទះ%:ើ�ព *�ី *�។ cើម�្បីអនុវត្តវិធី��្ត���ះ 1 
ដំបូង ì�¨វកំណត់រក7៉~៉$៉�ì�ស¼�ប់7៉ន់��នពី!�ក់ ចំណ 6ល  
ក្នុង  មនុស�្សPlក់ 
យយក��1ជន�ំង ២៧៤៣º���រ A�ល 
មិន ទទួល7ន!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ �្វើ1មូលF̄ន។ ប� /ប់មកì�¨វ 
យក  7៉~៉$៉�ត�ំង��ះ %អនុវត្ត:ើ  ៨៦៧º���រA�លទទួល 
7ន !�ក់"្ញើ%ផ្ទះ។ សមី�រ7នយកមកs�ើcើម�្បី7៉ន់��នពី
7៉~$៉៉�ì�ៈ
 Yi = aX + εi (១)
 ក្នុង��ះ Yi 1!�ក់ចំណ6លរបស់មនុស�្សPlក់ក្នុងº���រ 
i, Xi 1វុិចទ័រ��លក្ខណៈសំÒល់º���រ i, a 1វុិចទ័រ��គុណ 
ì�¨វ�្វើ�រ7៉ន់��ន µើយ εi 1ក/´លំ�ៀង។
 #ះ²៉ង��ះក្តី Adams (2004) 7នកត់សPÉល់t �រ  
កំណត់ ឲ�្យ ច�¦ស់t អ��រ�ខ្លះ1ក/´ពី�ងJ�ស¼�ប់ !�ក់  
ចំណ6ល (ឬចំ�យ) របស់º���រ �លំ7ក និងស្មុគ��ញ 

��ង ១៖ )
ភព&
ក់ចំណ-លស.
ប់/
01រ2នទទួល និងមិន2នទទួល&
ក់4្ញី6ផ្ទះ  (:ៀល/=ក់/>្ង
)
��ភព មិន7នទទួល!�ក់

"្ញើ%ផ្ទះ
ទទួល!�ក់"្ញើ

ពីក្នុង��ុក 
ទទួល!�ក់"្ញើ

ពីបរC�ស 

សត្វចិញ្ចឹម 328.47 591.92 240.33
(2101.15) (2077.98) (684.80)

���ទ 113.21 90.89 60.43
(539.31) (579.86) (199.48)

Í�Îើ 136.06 146.60 92.83
(372.37) (207.08) (247.66)

ផលិតកម្មមិន$�នកសិកម្ម 2197.09 1852.08 2820.01
(19,762.08) (26,091.79) (8029.68)

!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក 0 619.48 86.06
(1366.47) (373.34)

!�ក់"្ញើពីបរC�ស 0 23.438 1938.62
(254.82) (3167.31)

æៀវត�្សរ៍ 1807.89 1686.81 3775.56
(6009.99) (4229.51) (14,941.30)

ផលិតកម្ម�/ល់ខ្លួនស¼�ប់s�ើ!�ស់ 52.81 66.13 59.22

(69.74) (75.39) (121.76)

"�្ស�ងៗ 336.08 566.55 426.39
(3225.52) (10711.07) (1947.11)

!�ក់ចំណ6លសរុប 4971.61 5643.93 9499.50
(21,116.23) (28,543.99) (17,364.90)

គំរូ/ង 2743 714 153
សPÉល់៖ គំgតស្តង់F (Standard deviations) Pនប�ïញ�ក្នុងរង្វង់*�ចក។
��ភព៖ �រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ
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�ស់។ ដូð្ន�ះបÙï�ង<�ដ្ឋPì�  ដ៏សំ�ន់ ស¼�ប់ �រគណ� 
សមី�រ (១) គឺ�រê�ើសÖីសអ��រ។ :ើង7នផ្តល់សម្មតិកម្មt 
!�ក់ចំណ6ល  (ឬចំ�យ) ក្នុងមនុស�្សPlក់ çច7៉ន់��ន1មុខ
�រ��លក្ខណៈសំÒល់របស់��º���រ (�រអប់រំ çយុ :�នឌ័រ) 
និងលក្ខណៈសំÒល់��º���រ (អ��រ1ដីកសិកម្ម លក្ខណៈ 
លំ�>ន តំបន់ និងជន1តិ)៖

iiiii

iiii

iiii

UrbanRuralLandAgrWater

LightRoomEDUFemaleEDUMale
HHSizeHHHGenderHHHAgeY

111098

7654

3210

_

(២)

 ក្នុង��ះ Y 1!�ក់ចំណ6លº���រ (ឬចំ�យ) ក្នុង  មនុស�្ស  
Plក់ HHHAge 1çយុរបស់��º���រ HHH  Gender  
1?�នឌ័ររបស់��º���រ HHSize 1 ចំនួន  សPជិក º���រ  
EDUMale 1ក��ិតអប់រំមធ�្យម របស់សPជិក   º���រ 1 បុរស  
çយុ  :ើសពី ១៨klំ EDUFemale 1  ក��ិតអប់រំ មធ�្យម  
របស់ សPជិកº���រ1�រីçយុ:ើសពី ១៨klំ Room 1 
ចំនួន  បន្ទប់ក្នុងº���រ Light 1��ភពបំភ្លឺ Agr_Land 1 ដី  
កសិកម្ម µើយ Rural និង Urban 1អ��រ បÙÚក់ ពី តំបន់។ 
:ើងs�ើវិធី��្ត� ordinary least squares cើម�្បី គណ� 
សមី�រ (២)។ 
យ�រò��រសិក�[��ះ សំå7៉ន់ ��ន  ពី 

ផល ប៉ះ�ល់ ��!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ %:ើ�ព*�ី*� µើយ ឯក �រ    
វិ�គពី�ព*�ី*��ំងអស់�កម្ពុ1 សុទ្ធò�s�ើចំ�យ  s�ើ 
!�ស់  �្វើ1សូច�ករ cើម�្បី�ស់-�ងអំពីចំនួនជន*�ី*� គPuត 
�ព *�ី*� និង គPuត�ព*�ី*�:ើក 1�Ö៉� ដូð្ន�ះCើបì�¨វ យក   
ចំ�យ  s�ើ !�ស់ ក្នុងមនុស�្សPlក់ មកs�ើ1អ��រ°� ���ល   របស់ 
សមី�រ (២)។
 ដូច7នប�ïញក្នុង/~ង ២ អ��រឯក~ជ�្យA�ល7ន 
ê�ើសÖីសមួយចំនួន Pន�ពខុសõ្ល�កÒl�ងស្ថិតិរ�ងº���រ 
ទទួល និងមិន7នទទួល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ ខណៈA�លអ��រខ្លះ 
Cៀត Pនលក្ខណៈ��cៀង Òl។ º���រទទួល7ន!�ក់"្ញើ 
%ផ្ទះ r�ើនò�Pន��º���រ1��្តី និងPនវ័យចំ�ស់1ង 
Pនទំហំº���រ តូច1ង Pនបន្ទប់r�ើន1ងក្នុងផ្ទះ Pនអគ្គិសនី 
s�ើ តិច1ង និងរស់�តំបន់ជនបទr�ើន1ង  º���រមិន7ន 
ទទួល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ។ �រអប់រ ំ��សPជិក��ុស��ី ��ភពទឹក 
បរិ@គ  ឬ�រ�ន់�ប់ដីកសិកម្ម មិនPន�ពខុសõ្ល�កÒlC�
រ�ងº���រ�ំងពីរ*�ុម។ cើម�្បី"្ទៀង�/ត់លទ្ធផលa�វb�វ 
1ក់ é្ត�ង�ំង��ះ :ើង�្វើ�រ7៉ន់��នពីចំ�យ s�ើ!�ស់ 
គិត  ក្នុង សPជិកº���រមួយ�ក់  របស់*�ុម�ំងពីរ ស¼�ប់ 
ពីរ  ករណី៖  (a) អ��រឯក~ជ�្យê�ើសÖីសA�លមិនPន�ពខុ
ស õ្ល�ក  Òl�ងស្ថិតិរ�ង*�ុម�ំងពីរ និង (b) អ��រឯក~ជ�្យ 
ê�ើស Öីស � ំងអស់។ :ើងA´ត:ើគំរូ b ស¼�ប់�របកa�យ 
ប�្ថ�ម Cៀត។ 

��ង ២៖  ទិន្នន័យសD្ខ
បអំពី/
01រ2នទទួល និងមិន2នទទួល&
ក់4្ញី6ផ្ទះ
អ��រ មិន7នទទួល 

!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ
7នទទួល !�ក់"្ញើ%ផ្ទះ t-test

��ទរបស់��º���រ
(១=បុរស, ០=�រី)

0.80
(0.39)

0.65
(0.47)

9.09***

çយុ��º���រ (klំ) 43.83
(12.73)

52.31
(13.89)

-16.47***

ទំហំº���រ (�ក់) 4.93
(1.97)

4.58
(2.05)

4.47***

ក��ិត�រអប់រំមធ�្យម(mean)របស់បុរស Ô�ញវ័យ (klំ) 5.90
(4.10)

5.65
(4.18)

1.55

ក��ិត�រអប់រំមធ�្យម(mean)របស់�រី Ô�ញវ័យ (klំ) 4.36
(3.42)

4.16
(3.42)

1.44

ចំនួនបន្ទប់ក្នុងផ្ទះ 1.48
(0.94)

1.58
(1.11)

-2.50**

�្លើងបំភ្លឺ (១=អគ្គិសនី, ០="�្ស�ងពី��ះ) 0.36
(0.48)

0.32
(0.47)

2.01**

��ភពទឹកបរិ@គ 
(១=ទឹកP៉សុីន, ០="�្ស�ងពី��ះ)

0.25
(0.43)

0.24
(0.43)

0.12

ដីកសិកម្ម  
(១=Pនដីកសិកម្ម, ០="�្ស�ងពី��ះ)

0.60
(0.48)

0.64
(0.47)

-1.88

ជនបទ (១= ជនបទ, ០= "�្ស�ងពី��ះ) 0.61
(0.48)

0.65
(0.47)

-2.09**

គPuតស្តង់F (Standard deviations)៖ :�ខក្នុងរង្វង់*�ចក។
* ខុសÒlគួរកត់សំÒល់�ងស្ថិតកិ្នុងក��ិត ០,១។ ** ខុសÒlគួរកត់សំÒល់�ងស្ថិតកិ្នុងក��ិត០,០៥។ *** ខុសÒlគួរកត់សំÒល់�ងស្ថិតកិ្នុងក��ិត ០,០១។
 ��ភព៖ �រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ
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២ Chan (2009a) កត់សPÉល់t ៨០-៨៧% ��!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ ì�¨វ7ន 
ចំ�យ:ើ�រs�ើ!�ស់ទំនិញ µើយì�ឹម ១៣%-២០% ប៉ុóôះ ì�¨វ7ន 
ចំ�យ:ើផលិតកម្ម។ 

��ង ៣៖  #រ2៉ន់1IនពីចំJយ$
ើ&
ស់ក្នុងសLជិក/
01រ១=ក់ (មិនគិតបញ្ចូល&
ក់4្ញី6ផ្ទះ)
 គំរូ a គំរូ b

ក��ិតអប់រំមធ�្យម (mean) របស់បុរសÔ�ញវ័យ 0.006*** 0.006***

ក��ិតអប់រំមធ�្យម (mean) របស់�រីÔ�ញវ័យ 0.004*** 0.004***

ទឹកហូប (១=ទឹកP៉សុីន, ០="�្ស�ងពី��ះ) 0.122*** 0.100***

ដីកសិកម្ម (១=Pនដីកសិកម្ម, ០="�្ស�ងពី��ះ) -0.007 0.001

ជនបទ -1.125*** -1.059***

ទី��ជុំជន -0.719*** -0.683***

��ទរបស់��º���រ (១=បុរស, ០=�រី) 0.005

çយុ��º���រ (klំ) 0.001***

ទំហំº���រ -0.019***

ចំនួនបន្ទប់ក្នុងផ្ទះ 0.041***

�្លើងបំភ្លឺ (១=អគ្គិសនី, ០="�្ស�ងពី��ះ) 0.063***

បញ្ច�គ ២ 0.408*** 0.391***

បញ្ច�គ ៣ 0.688*** 0.662***

បញ្ច�គ ៤ 0.992*** 0.948***

បញ្ច�គ ៥ 1.573*** 1.493***

��រ 8.409*** 8.351***

Adjust R-squared 0.915 0.918

ទំហំគំរូ/ង 2743 2743
* ខុសÒlគួរកត់សំÒល់�ងស្ថិតកិ្នុងក��ិត ០,១។ ** ខុសÒlគួរកត់សំÒល់�ងស្ថិតកិ្នុងក��ិត ០,០៥។ *** ខុសÒlគួរកត់សំÒល់�ងស្ថិតកិ្នុងក��ិត ០,០១។
��ភព៖ �រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ

 /~ង ៣ ស�្ខ�បពីលទ្ធផលទទួល7នពី�រs�ើសមី�រ 
(២) cើម�្បី7៉ន់��នពីចំ�យs�ើ!�ស់  គិតក្នុង សPជិក º���រ 
មួយ�ក់ 
យមិនគិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ។ ��គុណ�ំងអស់ 
Pន�ពខុសõ្ល�កÒlគួរកត់ សំÒល់ �ងស្ថិតិ� ក��ិត ១% :ើក
 �ងអ��រមួយA�ល�ស់-�ងពី?�នឌ័ររបស់��º���រ។ ��គុណ 
�ំង��ះ çចយកមកs�ើ cើម�្បី7៉ន់��នពី ចំ�យs�ើ!�ស់ 
គិត ក្នុងសPជិកº���រមួយ�ក់ ក្នុង��ន�ពមួយA�លមិន គិត 
បញ្ចូល   !�ក់"្ញើ%ផ្ទះ �ំងស¼�ប់º���រមិន ទទួល7ន!�ក់ 
"្ញើ   %  ផ្ទះ º���រទទួល7ន!�ក់"្ញើពីក្នុង ��ុក និងº���រទទួល 
7ន  !�ក់"្ញើពីបរC�ស។ ��យÔ�លគណ��ើញចំ�យ s�ើ 
!�ស់  ក្នុងសPជិក º���រ មួយ�ក់ 
យមិនគិតបញ្ចូល !�ក់ 
"្ញើ  % ផ្ទះ�ះµើយ ចំ�យs�ើ!�ស់ក្នុងសPជិកº���រមួយ 
�ក់   A�លគិតបញ្ចូល�ំង!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ çចគណ�7ន
យ 
ប�្ថ�ម ៨០% ��ចំននួ1ក់é្ត�ង�� !�ក់A�ល"្ញើ%ផ្ទះ ក្នុង មនុស�្ស 
Plក២់។
 /~ង ៤ ~យ�រណ៍ពី�រ7៉ន់��ន ចំ�យs�ើ!�ស់ 
ក្នុងសPជិកº���រ១�ក់ ស¼�ប់º���រ�ំង ៣*�ុម ក្នុង 

��ន�ព២៖ គិតបញ្ចូល និងមិនគិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ។ 
æើមិនគិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ ចំ�យs�ើ!�ស់ក្នុងមនុស�្ស 
១�ក់ ��º���រទទួល!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក Pនក��ិត�ប1ង 
º���រ មិន7ន ទទួល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ ��Pណ ២-៤%។ º���រ 
ទទួល7ន!�ក់"្ញើពីបរC�ស Pនចំ�យ s�ើ!�ស់ ក្នុងមនុស�្ស 
១�ក់ ខ្ពស់1ងពីរ*�ុម"�្ស�ងCៀត A�លPនន័យt º���រ 
�គr�ើន A�លPនជនចំ�កសុ្រក %បរC�ស 1ទូ% Pន
ជីវ�ពធូរ¸រ1ងº���រPនជនចំ�ក��ុក ក្នុង��C�ស និង 
º���រមិនPន ជនចំ�ក��ុក។ �Ô�ល7នគិតបញ្ចូល !�ក់ 
"្ញើ%ផ្ទះ ចំ�យs�ើ!�ស់មធ�្យម ក្នុងមនុស�្ស ១�ក់ ស¼�ប់ 
º���រទទួល7ន!�ក់"្ញើពី ក្នុង��ុក និងពីបរC�ស Pនក��ិត 
៦% និង ៨០% ខ្ពស់1ងº���រមិនទទួល7ន!�ក់"្ញើ% ផ្ទះ។ 

j�ក់J្ញើ^ផ្ទះ និង+រ+ត់បន្ថយ2ពn�ីn�
 cើម�្បីកំណត់ពីផលប៉ះ�ល់��!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក និងពី 
បរC�ស %:ើ�ព*�ី*� និងវិសម�ព :ើង7នពិ�រ� 
:ើ<��រីយ៉ូ២។ �ក្នុង<��រីយ៉ូទី១  :ើង7៉ន់��នអំពី 
អនុ7តចំនួនជន*�ី*� គPuត�ព*�ី*� គPuត�ព*�ី*�:ើក1 
�Ö៉� និង��គុណ Gini 
យមិនគិតបញ្ចូល�ំង!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ។  
�ក្នុង<��រីយ៉ូទី២ :ើងគិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ។ ស¼�ប់ 
ប�/ត់�ព*�ី*� និង�រ�ស់-�ងអំពី�ព*�ី*�"�្ស�ងៗCៀត �រ 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ��ំ២០១១

��ង ៤៖  ចំJយ$
ើ&
ស់2៉ន់1Iនក្នុងមនុស
្ស១=ក់ ស.
ប់/
01រទទួល និងមិន2នទទួល&
ក់4្ញី6 ផ្ទះ (គិត�:ៀល/=ក់/>្ង
)
 មិនទទួល7ន 

!�ក់"្ញើមកផ្ទះ
ទទួល7ន !�ក់"្ញើ  

ពីក្នុង��ុក 
ទទួល7ន !�ក់"្ញើ  

ពីបរC�ស 

គំរូ១    

ចំ�យs�ើ!�ស់7៉ន់��នមធ�្យម មិនគិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ 5961.05 
(5548.86)

5700.90
(5256.05)

9503.96
(7707.83)

ចំ�យs�ើ!�ស់7៉ន់��នមធ�្យម គិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ 5961.05 
(5548.86)

6193.46 
(5653.87)

11150.28
(9572.14)

គំរូ២    

ចំ�យs�ើ!�ស់7៉ន់��នមធ�្យម មិនគិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ 5975.17 
(5614.18)

5828.61
(5485.17)

9708.99
(8050.53)

ចំ�យs�ើ!�ស់7៉ន់��នមធ�្យម  គិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ 5975.17 
(5614.18)

6321.17 
(5867.83)

11355.30
(9885.59)

គំរូ/ង 2743 697 136
សPÉល់៖ គំgតស្តង់F (Standard deviations): :�ខក្នុងរង្វង់*�ចក។
��ភព៖ �រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ។

គិតបញ្ចូល !�ក់"្ញើ %ផ្ទះ  ��ត់បន្ថយនូវ�ព*�ី*� គPuត�ព 
*�ី*� និងគPuត�ព*�ី*�:ើក1�Ö ៉�។ ទំហំ ���រ�ត់បន្ថយ 
�ព*�ី*� គឺç��័យ:ើ�រ�ស់- �ង និងប�/ត់�ព*�ី*�។ 
�ព *�ី*� ក្នុង  ៣៥៧៦º���រ �ៀបនឹងប�/ត់�ព *�ី*�1តិគឺ 
២៤,៣៣% æើគិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ និង ២៥,៥៣% 
æើ   មិន  គិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ (PនកំÐើន ១,២ឯក/ 
�គ រយ)។ �រគិតបញ្ចូល!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ %ក្នុងចំ�យº���រ 

� �ត់បន្ថយ�ព*�ី*�7នប�្ថ�មCៀត ស¼�ប់º���រទទួល
7ន!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ។ /~ង៥ ប�ïញt !�ក់"្ញើពីក្នុង�� ុក 
និងពីបរC�ស 7ន�្វើឲ�្យក��ិត�ព*�ី*�¸uក់ចុះ ៤,៧៣ និង 
៧,៣៥ឯក/�គរយ។ ប៉ុ�្ត��ព*�ី*�ì�¨វថយចុះ�ន់ò�r�ើន 
�Ô�ល:ើង�ស់-�ង 
យs�ើគPuត�ព*�ី*� និង គPuត�ព 
*�ី*�:ើក1�Ö៉�។ ឧ�ហរណ៍ �រ�ស់
យs�ើគPuត�ព 
*�ី*�:ើក1�Ö៉� ប�ïញt !�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក និងពីបរC�ស 

��ង ៥៖  ផលប៉ះVល់W
&
ក់4្ញី6ផ្ទះ6Xើ�ពY
ីY
 ក្នុង/
01រ2នទទួល និងមិន2នទទួល&
ក់4្ញី6ផ្ទះ
ប�/ត់�ព*�ី*�1តិ

 º���រ�ំងអស់ º���រទទួល7ន!�ក់"្ញើ 
ពីក្នុង��ុក

º���រទទួល7ន!�ក់"្ញើ 
ពីបរC�ស

 មិន7នទទួល 
!�ក់"្ញើ %ផ្ទះ 

គិតបញ្ចូល !�ក់ 
"្ញើពីក្នុង ��ុក 
និងពីបរC�ស

មិន7ន ទទួល 
!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ 

គិតបញ្ចូល !�ក់ 
"្ញើពីក្នុង ��ុក 

មិន7ន ទទួល 
!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ 

គិតបញ្ចូល !�ក់ 
"្ញើពីបរC�ស

គរំូ១       
ចំនួនជន*�ី*� (%) 27.27 25.76 28.69 22.38 13.24 5.88
គPuត�ព*�ី*� (%) 5.60 5.30 5.36 4.10 2.62 1.11
គPuត�ព*�ី*�:ើក1 �Ö៉� (%) 1.79 1.67 1.67 1.20 0.84 0.31
��គុណ Gini 0.43 0.44 0.42 0.43 0.43 0.44
គំរូ/ង 3576 3576 697 697 136 136
គំរូ២       
ចំនួនជន*�ី*� (%) 25.53 24.33 24.39 19.66 12.50 5.15
គPuត�ព*�ី*� (%) 5.54 5.28 5.05 3.98 2.45 1.07
គPuត�ព*�ី*�   :ើក 1 �Ö៉� (%) 1.77 1.67 1.59 1.16 0.77 0.30
��គុណ Gini 0.43 0.44 0.42 0.43 0.43 0.44
គំរូ/ង 3576 3576 697 697 136 136

សPÉល់៖ º���រទទួល7ន�ំង!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក និងពីបរC�ស ì�¨វ7នដកð�ញ។ 
��ភព៖ �រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធពី CSES 2007



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ��ំ២០១១

çច�ត់បន្ថយ �ព*�ី*�7ន ៥,៧% ស¼�ប់º���រ1គំរូ/ង 
�ំង ៣៥៧៦º���រ ២៦,៩% ស¼�ប់º���រទទួល7ន!�ក់ 
"្ញើពីក្នុង��ុក និង ៦០,៨% ស¼�ប់º���រ ទទួល7ន!�ក់"្ញើ 
ពីបរC�ស។ លទ្ធផល��ះPនន័យt !�ក់"្ញើ%ផ្ទះ��ត់បន្ថយ 
ក��ិតធ្ងន់ធ្ងរ���ព*�ី*� 7នr�ើន1ងចំនួន�គរយអ្នករស់� 
ក្នុង �ព*�ី*�។ លទ្ធផលសិក�[��ះ មិនPន�រ�uស់ប្តូរC� 
�Ô�ល ប�/ត់�ព*�ី*�អន្តរ 1តិ ì�¨វ7នយកមកs�ើ!�ស់ 
æើ#ះ1 �រ�ត់ បន្ថយ�ព *�ី*�Pនទំហំតូច1ងក្តី។  
 /~ង ៥ ក៏7នប�ïញt !�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក ឬពីបរC�ស 
Pនផលប៉ះ�ល់តិច:ើវិសម�ព ចំ�យs�ើ!�ស់ (!�ក់ 
ចំណ6ល) A�ល�ស់-�ង/ម��គុណ Gini។ ចំណុច��ះប�ïញt 
ឥទ្ធិពល��!�ក់ "្ញើ%ផ្ទះ:ើ�រ�ត់បន្ថយ�ព*�ី*� �គr�ើន 
ÇើតPន
យ�រកំÐើន!�ក់ចំណ6លº���រមធ�្យម 11ង  
�រ°����ល��វិសម�ព!�ក់ចំណ 6ល។ 

I�ចក្តីសន្និHaន
 អត្ថបទ��ះ 7នs�ើ!�ស់អ�្ក�ត:ើ ៣៥៩៣��º���រ 
A�លPនលក្ខណៈតំ�ងឲ�្យទ�ូំង��C�ស និង�្វើ�រ7៉ន់��ន 
មុខ�រ!�ក់ចំណ6ល cើម�្បីវិ�គ ពីផលប៉ះ�ល់��!�ក់"្ញើពី 
ក្នុង��ុក និងពីបរC�ស %:ើ�ព*�ី*� និងវិសម�ព។ 
�រសិក�[7នរក�ើញ t Pនº���រតិច1ង ២៤% ទទួល 
7ន!�ក់"្ញើ%ផ្ទះ 
យក្នុង�ះ ១៩,៩% ទទួល7ន!�ក់"្ញើ 
ពី ក្នុង ��ុក និង ៤,៣% ទទួល!�ក់"្ញើពីបរC�ស។ !�ក់"្ញើ 
%ផ្ទះ រួមចំ©�ក ១១% ក្នុង!�ក់ចំណ6លសរុបស¼�ប់ º���រ 
ទទួល7ន!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក និង ២០% ស¼�ប់º���រ ទទួល 
7ន!�ក់"្ញើពីបរC�ស។ !�ក់ "្ញើ %ផ្ទះ�ំងពីរ����ទ  ជួយ�ត់ 
បន្ថយក��ិត ជE� និងលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ���ព*�ី*�។ ទំហំ 
���រ�ត់បន្ថយ�ព*�ី*� ç��័យ:ើវិធី�ស់-�ង�ព*�ី*�។ 
�Ô�លs�ើ ប�/ត់�ព*�ី*�1តិ �ព*�ី*�7នថយចុះ��Pណ 
១ឯក/�គរយ 
យ�រ !�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក និងពីបរC�ស។ 
!�ក់"្ញើពីក្នុង��ុក និងពីបរC�ស çច�ត់បន្ថយអ1�*�ី*� 
7ន ៤,៧៣ និង ៧,៣៥ឯក/�គរយÖៀងÒl។ ប៉ុ�្ត�តួ:�ខ 
�ព*�ី*�ì�¨វថយចុះ�ន់ò�r�ើន �Ô�ល:ើង�ស់-�ង
យ 
s�ើគPuត�ព *�ី*� ឬគPuត�ព*�ី*�:ើក1�Ö ៉� µើយ 
ចំណុច��ះប�ïញt !�ក់"្ញើ%ផ្ទះPនផលប៉ះ�ល់:ើ ក��ិត 
ធ្ងន់ធ្ងរ ���ព*�ី*� �uំង1ង:ើចំនួនអ្នករស់�ក្នុង�ព*�ី*�។ 
�រសិក�[��ះក៍ប�ïញA�រt !�ក់"្ញើ ពីក្នុង��ុក និងពីបរC�ស 
Pនផលប៉ះ�ល់តិចតួច%:ើវិសម�ព A�ល Pនន័យt 
�រ�ត់បន្ថយ�ព *�ី*� ÇើតPន1សំ�ន់
យ�រ កំÐើន 
��!�ក់ចំណ6លមធ�្យម។
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