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សេូវ សើម ទៅវៀតណាម។ នាពេលថ្មីៗនេះ រដា្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសមេចរៀបចំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិង 
កសិកម្ម ឡើងវិញ ដោយងាកចេញពីសេូវមានតម្លេទាប ទៅផ្តោតលើសេូវមានតម្លេខ្ពស់ និងដំណាំផេសេងទៀត។ គេជឿថា 
ការបេបេួលក្នុងគោលនយោបាយនេះ នឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផលិតកម្មសេូវនៅកម្ពុជា ជាពិសេស  ជីវភាព 
រស់នៅ  របស់កសិករក្នុងបណា្តាខេត្តនៅភាគអាគ្នេយ៍។ ឯកសារនេះពេយាយមពិនិតេយពីផលពាក់ព័ន្ធនេការផ្លាស់ប្តូរក្នុង 
គោល  នយោបាយសេូវនៅវៀតណាម ទៅលើផលិតកម្មសេូវ និងបេក់ចំណូលគេួសារនៅជនបទ នៅភាគខាងកើត និង  
ភាគខាងតេបូងបេទេសកម្ពុជា នៅជិតពេំបេទល់បេទេសវៀតណាម។ បទសមា្ភាសន៍ ការពិភាកេសាតាមកេុមស្នូល និង អង្កេត 
គេួសារ បងា្ហាញថា វៀតណាមតេូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ ៣ ឆ្នាំ ដើមេបីដាក់អនុវត្តឲេយបានពេញលេញ នូវ គោល 
នយោបាយ រៀបចំឡើងវិញនេះ។ ដូច្នេះក្នុងរយៈពេលខ្លី ឈ្មួញ និងអ្នកនាំចេញវៀតណាមនឹងបន្តទិញសេូវពី កម្ពុជា បើ 
សិន នៅតេមានទីផេសារសមេប់អង្ករមានតម្លេទាប។ គួរកត់សំគាល់ថា បេមាណ ២០% នេគេួសារក្នុងអង្កេត រក ចំណូល 
បាន ជាង ពាក់កណា្តាលពីដំណាំសេូវ ហើយនឹងតេូវប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបើសិនឈ្មួញវៀតណាមឈប់ទិញសេូវ គាត់។ គេួសារ 
ភាគចេើនបានឆ្លើយសមា្ភាសន៍បេប់ថា ការដាំសេូវជាមុខរបរចមេបងរបស់ខ្លួន។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី ការងារកេ កសិដា្ឋាន ជា 
បេភពចំណូលចមេបងរបស់ពួកគាត់ ដោយតំណាងឲេយបេមាណ ៣៥% នេចំណូលសរុប។ សមា្ភាសន៍ជាមួយឈ្មួញក្នុង 
មូលដា្ឋាន បងា្ហាញថា ដោយសារសមត្ថភាពកេច្នេនៅមានកមេិត រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវក្នុងសេុកពុំមានសមត្ថភាពសេូប យក 
ផល សេូវនៅសល់បានទេ បើសិនតមេូវការពីវៀតណាមមានវិបត្តិ។
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១. ស្ចក្តីផ្តើម

១.១ ប្វត្តិន្ការសិក្សា

ថេ វៀតណាម និង កម្ពុជា តេងមានឈ្មាះលេបីនៅក្នុងផលិតកម្ម និងការនាំចេញអង្ករ។ នៅឆ្នាំ២០១៥ ថេជា 
បេទេស នាំចេញអង្ករចេើនជាងគេលំដាប់ទី២ ដោយបាននាំចេញបេមាណ ៩,៨ លានតោន (តម្លេ ៤,៥ ប៊ីលាន ដុលា្លារ) 
ហើយ បនា្ទាប់មកគឺ វៀតណាម ដេលបាននាំចេញបេមាណ ៦,៦ លានតោន (២,៨ ប៊ីលានដុលា្លារ)។ ថេ នាំចេញ អង្ករ 
មាន គុណភាពខ្ពស់(អង្ករកេអូប)ជាសំខាន់ រីឯវៀតណាមផលិតនិងនាំចេញភាគចេើននូវ អង្ករមិនកេអូប (ឬអង្ករ 
គុណភាពទាប) ។ 

សេវូអង្ករជាសេបៀងអាហារមូលដា្ឋាននៅកម្ពជុា ហើយជាដំណំាសំខាន់ និងជាបេភពចំណូលចមេបងសមេប់ ៨៥% 
នេ គេសួារនៅជនបទ។ វារួមចំណេកបេមាណ ៤,៥% នេ ផសស និង ២០% នេចំណូលគេសួារសរុប។ ចំណូល គេសួារ 
បាន ពីដំណំាផេសេងៗ តំណាងឲេយ ២០,១% នេចំណូលគេសួារសរុប ហើយចំណូលបានពីសេវូអង្ករ មាន ចំណេក ជាង ៥០% 
ក្នងុ   ចំណូលពីដំណំា។ ចំណេកនេចំណូលបានពីដំណំា កើនឡើងពីមួយឆ្នាទំៅមួយឆ្នា ំ ដោយសារកំណើនទិន្នផលសមេច 
បាន   តាម ការបេើធាតុចូលកាន់តេល្អ និងកំណើនថ្លេផលដំណំា។ ការកាត់បន្ថយភាពកេកីេ យ៉ាងលឿននៅតំបន់ ជនបទ ពី 
៥៩% ក្នងុឆ្នា២ំ០០៤  មកតេមឹ ២៤% ក្នងុឆ្នា២ំ០១១ គឺទទួលបានដោយផ្ទាល់អំពី កំណើន ថ្លេអង្ករ  (២៤%) និង កំណើន  
ផលិតកម្ម សេវូ (២៣%) ។ បុ៉ន្តេជោគជ័យនេះអាចបេបេលួបញ្ចេសមកវិញ បើ សិន  មាន ការ ប៉ះ ទង្គចិ តេ បន្តចិ  ទៅលើ បេក់ 
ចំណូលមាន ដោយការបា៉ាន់សា្មាន ការបាត់បង់ជាមធេយមតេមឹ ០,៣០ដុលា្លារ ក្នងុ  ចំណូល បេចំាថ្ងេ អាច រុញ ចេន បេជាជន 
កម្ពជុា  រហូតដល់ ៣ លាននាក់ ឲេយធា្លាក់ចូលក្នងុភាពកេកីេ ហើយអតេ ភាពកេកីេ បច្ចបុេបន្ន តេវូ កើន ឡើង រហូត ដល់  ៤០%។

តារាង១៖ សមតុលេយសេូវអង្ករឆ្នាំ២០១៥ (តោន)

រាយមុខ តោន

ផលិតកម្ម (សេូវ) 9324170

ពូជ 684500

ផលអាចបេើការបាន (សេូវ) 8639670

ផលអាចបេើការបាន (គិតជាអង្ករ) 4751819

ការបេើបេស់សរុប (អង្ករ) 2703447

ការបេើបេស់នៅជនបទ (អង្ករ) 2241229

ទីផេសារទីបេជុំជនក្នុងមូលដា្ឋាន (អង្ករ) 186846

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរខេត្ត (អង្ករ) 275372

អង្ករនាំចេញ 538000

អង្ករបេើបេស់សរុប 3241447

ការនាំចេញកេផ្លូវការ (គិតជាអង្ករ) 1510371

ការនាំចេញសរុប (គិតជាអង្ករ) 2048371

ការនាំចេញកេផ្លូវការ (គិតជាសេូវ) 2746130
បេភព៖ Frédéric Lançon (CIRAD) 2016 

ទោះបមីានការជឿនលឿនទៅមខុ នងិគោលនយោបាយណេនាំចេើនយ៉ាងណាក្ត ីកស៏េវូអង្ករនៅតេជាបញ្ហា ចមេងូ 
ចមេសខា្លាំងនៅកម្ពុជា ជាពិសេសទាក់ទងនឹងទីផេសារ។ កម្ពុជាផលិតសេូវបានបេមាណ ៩,៣ លានតោននៅឆ្នាំ២០១៤ 
បើគិតទាំងសេូវកេអូប និងមិនកេអូប (MAFF 2015)។ នៅឆ្នាំ២០១៥ កម្ពុជាបាននាំចេញ  អង្ករជាផ្លូវការបេមាណ កន្លះ  
លាន    តោន ទៅសហភាពអឺរ៉ុប និងបណា្តាបេទេសអាសា៊ាន (MAFF 2015b; UN Comtrade 2017)។ សេូវ នៅសល់ 
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បាន   លក់ចេញ កេផ្លូវការទៅបេទេសជិតខាង មាន ថេ និង វៀតណាម។ កសិករនៅតាមពេំដេនក្នុងបណា្តាខេត្ត នៅ  ភាគ 
អាគ្នេយ៍ តេងមានទមា្លាប់លក់សេូវបេំងភាគចេើនរបស់គាត់ទៅវៀតណាម តាមរយៈឈ្មួញវៀតណាម ឬ ឈ្មួញ កម្ពុជា។ 
ដូច្នេះហើយ ទីផេសារក្នុងមូលដា្ឋានបានវិវត្តតាមបេបបទមួយដេលតមេូវការ និងថ្លេសេូវបេំង គឺឈ្មួញ វៀតណាម ជាអ្នក 
កំណត់ ហើយអស្ថិរភាពថ្លេ និងភាពមិនចេបាស់លាស់នេទីផេសារដេលផុសចេញមក បានបងា្អាក់ចិត្ត កសិករក្នុងការធ្វើ 
វិនិយោគ  ទៅលើផលិតកម្មសេូវអង្ករមានគុណភាពខ្ពស់។

ផ្អេកលើទិន្នន័យបានពីកេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និងនេសាទ (MAFF 2015b) ការសិកេសាថ្មីមួយដើមេបីជួយ 
គាំទេ  ដល់ គមេងស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេូវអង្ករកម្ពុជា បានគណនា ការបេើបេស់អង្ករក្នុងមនុសេសមា្នាក់ និងតារាង 
តុលេយការ នេការផ្គត់ផ្គង់និងតមេូវការអង្ករ (តារាង១) ។ គេបា៉ាន់សា្មានថា ទីផេសារក្នុងសេុកតេូវការអង្ករ ២,៧ លានតោន។ 
ដោយ សារ តួលេខអង្ករនាំចេញផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ២០១៥ មានតេឹម ០,៥៤លានតោន ដូច្នេះ អង្ករនៅសល់បា៉ាន់សា្មាន ២,០៥ 
លានតោន តេូវជា ២,៧ លានតោនសេូវ ទំនងបាននាំចេញទៅ ថេ និង វៀតណាម។ ដោយសារសេូវភាគចេើននាំចេញទៅ 
វៀតណាម ដូច្នេះ វៀតណាមបាននាំចូលមិនតិចជាង ២ លានតោនសេូវនោះទេ។

ថ្មីៗនេះរដា្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយកសិកម្ម ជាពិសេស គោលនយោបាយសេូវ ដោយ   
ងាក   ចេញពី សេូវមានទិន្នផលខ្ពស់តេគុណភាពទាប (សេូវមិនកេអូប) ទៅផ្តោតលើ សេូវមានទិន្នផល ទាប តេ  គុណភាព  
ខ្ពស់ (សេូវកេអូប)។ លក្ខណៈនាំចេញអង្កររបស់វៀតណាម បានផ្លាស់ប្តូរចេើនក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗ។ ជាក់ស្តេង ការ 
នាំចេញ   អង្ករផ្កាម្លិះ(អង្ករកេអូប) បាន កើន ៦៦% ពីឆ្នាំ២០១២ (ជិត ៦០០.០០០តោន) ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ (ជាង 
៩០០.០០០ តោន) ក្នុងនេះ អង្ករកេអូបមានរហូតដល់ ១៤% នេអង្ករនាំចេញសរុប។ ម៉េយាងទៀត ទីផេសារអង្ករ របស់ 
វៀតណាម បានផ្លាស់ប្តូរពីអា្រហ្វិកមកអាសុី ជាពិសេសបេទេសចិន។ អង្ករកេអូបកំពុងដើរតួនាទីកាន់សំខាន់ក្នុងការ 
នាំចេញ របស់វៀតណាម ហើយនិនា្នាការនេះទំនងបន្តទៅមុខទៀត ពេះ កេសួងកសិកម្មនិងអភិវឌេឍន៍ជនបទ (MARD) 
វៀតណាមបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមគួរផ្តោតខា្លាំងថេមទៀតលើការផលិតអង្ករមានតម្លេខ្ពស់សមេប់ នាំចេញ។ តាម 
នេះ  គេ រំពឹងថា វៀតណាមនឹងផលិត និងនាំចេញអង្ករគុណភាពទាបកាន់តេតិចឡើង ហើយ ឈ្មួញ និង/ឬ អ្នក នាំចេញ 
នឹង  តេូវ ការ អង្ករមានតម្លេខ្ពស់កាន់តេចេើនឡើង ហើយទិញអង្ករមានគុណភាពទាបកាន់តេតិចឡើង ទាំងពី ផលិត ករ  
វៀតណាម និងកម្ពុជា។ 

ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយកសិកម្មនៅបេទេសជាតិខាង ជាពិសេសវៀតណាម អាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ 
សមេប់ កសិករដាំសេូវ នៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេសកម្ពុជា ជាពិសេសកសិករដាំសេូវបេំង។ ការធា្លាក់ចុះយ៉ាងខា្លាំងនូវ 
តមេូវការ  អង្ករពីវៀតណាម ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនាំចេញអង្កររបស់វៀតណាម នឹងមានឥទ្ធិពល 
អវិជ្ជ មាន  ខា្លាំងទៅលើចំណូលរបស់កសិករដាំសេូវ នៅកម្ពុជា លើកលេងតេពួកគាត់ងាកទៅដាំសេូវខុសពីមុន ឬ ក៏ផ្លាស់ប្តូរ 
ទៅ  ធ្វើ សកម្មភាពកសិកម្ម ឬសេដ្ឋកិច្ចផេសេងទៀត ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរតមេូវការទីផេសារ។

១.២ គោលដៅ

ការសិកេសានេះមានគោលដៅចមេបងៗដើមេបី៖

• ពិនិតេយពីផលពាក់ព័ន្ធនេការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសេូវនៅវៀតណាម សមេប់ផលិតកម្មសេូវអង្ករ និង  
បេក់   ចំណូល គេួសារនៅជនបទ នៅភាគខាងកើតនិងខាងតេបូងបេទេសកម្ពុជា នៅជិតពេំដេន បេទេស 
វៀតណាម។

• វាយតម្លេពី ឥទ្ធិពលនេការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរបៀបរបបធ្វើផលិតកម្មសេូវអង្ករ ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងការផ្លាស់ប្តូរក្នុង 
តមេូវការ ទីផេសារ។ 

• បងា្ហាញជមេើសផ្នេកគោលនយោបាយដល់រដា្ឋាភិបាល ដើមេបីជួយឲេយផលិតករសេូវអង្ករអាចជៀសផុតពីវិបត្តិ
បេក់ ចំណូល។
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២. វិធីសាស្ត្

ការសិកេសានេះបេើបេស់ទាំងវិធីសាស្តេបេបគុណវិស័យ និងបេបបរិមាណវិស័យ ដោយមានបេើកមេងសំណួរ 
ទាំងបេបគុណវិស័យ និងបេបបរិមាណវិស័យ ដើមេបីធ្វើសមា្ភាសន៍តួអង្គនានានៅក្នុងខេសេសងា្វាក់តម្លេអង្ករ។ ឧបករណ៍ 
សេវជេវ  បី បេភេទ តេូវបានបង្កើតឡើង និងបេើបេស់ ដើមេបីទទួលបានព័ត៌មានផេសេងៗ (តារាង២)។

តារាង២៖ កេបខ័ណ្ឌវិភាគ និងឧបករណ៍សេវជេវ

ឧបករណ៍ 
សេវជេវ

អ្នកពាកព់័ន្ធ លទ្ធផលរំពឹងទុក

វិធីសាស្តេ 
បេប បរ ិមាណ 
វិស័យ

កមេងសំណួរ បេប 
បរិមាណវិស័យ

កសិករ ដាំសេូវនៅ ភាគអាគ្នេយ៍ 
បេទេស កម្ពុជា

ទិន្នន័យពីផលិតផលកសិកម្ម និងលក្ខណៈគេួសារ  ដូចជា 
ចំណាយផលិតកម្ម បេក់ចំណូល និងរបៀបធ្វើកសិកម្ម
ការវិភាគចំណាយនិងផលចំណេញលើពូជសេូវផេសេងៗ 

វិធីសាស្តេ បេប 
គុ ណវិស័យ

សមា្ភាសន៍ ជាមួយ 
អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន 
គន្លឹះ (KII)

កម្ពុជាៈ
អ្នកកសាងគោលនយោបាយ
ឈ្មួញសេូវអង្ករ
រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ
អ្នកនាំចេញសេូវអង្ករ
វៀតណាមៈ
អ្នកកសាងគោលនយោបាយ
ឈ្មួញសេូវអង្ករ
រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ
អ្នកនាំចេញអង្ករ

ព័ត៌មានពីតមេូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ 
និងការនាំចេញនាំចូលសេូវអង្ករ
ការយល់ឃើញពីវិបត្តិតមេូវការពីវៀតណាម
បេតិកម្មនិងការផ្តល់មតិលើគោលនយោបាយសេូវរបស់
វៀតណាម និងផលិតកម្មសេូវនៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេស
កម្ពុជា 

ការពិភាកេសា តាម 
កេុម ស្នូល (FGD)

កសិករដាំសេូវនៅភាគអាគ្នេយ៍ 
បេទេសកម្ពុជា

ការលំបាកក្នុងការដាំសេូវ បេតិកម្មនិងជមេើសផេសេងទៀត 
របស់គាត់ បើសិនមានវិបត្តិតមេូវការពីវៀតណាម
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៣. ការប្មូលទិន្នន័យ និងការជ្ើសយកសំណាក

ការសិកេសាឆ្លងបេទេសនេះ រួមមានការធ្វើសមា្ភាសន៍ជាមួយតួអង្គខុសៗគា្នាជាចេើន។ ដូច្នេះ វិទេយាសា្ថានសេវជេវ ផ្នេក 
គោល  នយោបាយបីគឺ វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណា្តាល និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា (CDRI) មជេឈមណ្ឌលសមេប់ការ 
សិកេសា ពីគោលនយោបាយ (CPS) និង សាកលវិទេយាល័យ An Giang (AGU) បានសហការគា្នាបេមូល និងវិភាគទិន្នន័យ។ 
ទិន្នន័យនៅកម្ពុជា CDRI និង  PCS ទទួលបន្ទុកបេមូល ដោយ CDRI បេមូលទិន្នន័យនៅផ្នេកខាងកេមនេខេសេ សងា្វាក់ 
តម្លេ សេូវអង្ករ ហើយ PCS បេមូលទិន្នន័យនៅផ្នេកខាងលើនេខេសេសងា្វាក់តម្លេ។ ទិន្នន័យនៅវៀតណាម បេមូលឡើង 
ដោយ AGU និង CDRI ។ AGU បានធ្វើសមា្ភាសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (KII) ជាមួយតំណាងកេុមហ៊ុនក្នុងវិស័យឯកជន 
វៀតណាម ហើយ CDRI បានធ្វើ KII ជាមួយសា្ថាប័នក្នុងវិស័យសាធារណៈវៀតណាម និងកេុមផ្តល់គំនិតនានា។ ការបេមូល 
ទិន្ន័យនៅកម្ពុជាធ្វើតាម អង្កេតគេួសារ KII និងការពិភាកេសាតាមកេុមស្នូល (FGDs)។ កមេងសំណួរអង្កេតបេបបរិមាណ 
វិស័យ តេូវបានរចនារៀបចំឡើងសេបតាមគោលដៅនេការសិកេសានេះ។

ដោយសារការសិកេសាសេវជេវនេះផ្តោតលើ តំបន់នៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេសកម្ពុជាជាប់នឹងពេំបេទល់វៀតណាម
នោះ កេុមសេវជេវបានជេើសយកខេត្ត ៣ គឺ តាកេវ សា្វាយរៀង និង ពេវេង ធ្វើជាតំបន់សិកេសា ហើយបានជេើសយក
ដោយចេដនេយមកធ្វើសមា្ភាសន៍សរុបទាំងអស់ ៦០០ គេួសារ ពោលគឺ ២០០ គេួសារក្នុងមួយខេត្ត ឬ ២០  គេួសារក្នុងភូមិ 
នីមួយៗនេភូមិទាំង ១០ ក្នុងខេត្តនីមួយៗ (សរុប ៣០  ភូមិក្នុងខេត្តទាំង ៣)។

រូបភាព១ៈ ផេនទីនេតំបន់សិកេសា
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ដើមេបីបេមូលព័ត៌មាននៅផ្នេកខាងលើនេខេសេសងា្វាក់តម្លេសេូវអង្ករ មានការធ្វើ KII ១០រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ អ្នក 
នាំចេញ តំណាងសមាគមកិនសេូវ និង មនេ្តីរដា្ឋាភិបាលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសេូវអង្ករនិងចំណេះដឹងជេជេះលើ
ឧសេសាហកម្ម សេូវអង្ករនៅកម្ពុជា។ សមេប់ផ្នេកទាបនេខេសេសងា្វាក់តម្លេនេះ បានធ្វើ KII ១៥ ជាមួយ អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន 
មន្តេី  មន្ទីរ កសិកម្មខេត្ត មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវក្នុងមូលដា្ឋាន ឈ្មួញនិងអ្នកនាំចេញដេលមានទីតាំង 
នៅក្នុង តំបន់សិកេសា ។ ដើមេបីបានព័ត៌មានបេបគុណវិស័យ មានការធ្វើ FGDs ជាមួយកសិករដាំសេូវក្នុងខេត្តនីមួយៗ។ 
ការ បេមូល ទិន្នន័យនៅវៀតណាម រួមមាន KIIs ជាមួយ អ្នកតំណាងវិស័យសាធារណៈ កេុមផ្តល់គំនិតផ្នេកសេវជេវ និង 
វិស័យ ឯកជន ជាពិសេស អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើជំនួញជាមួយកម្ពុជា  (ព័ត៌មានលំអិតលើការបេមូលទិន្នន័យ និង ការ 
ជេើស យក សំណាក មានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១)។
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៤. ការសិក្សាឯកសារមានស្ប់

៤.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅន្វិស័យស្ូវអង្ករនៅកម្ពុជា

កសិកម្មបាននិងកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតមួយ ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ តាំងពីដើមរៀងមក ការធ្វើកសិកម្មគឺ ជា 
មុខរបរ ចមេបងរបស់បេជាជនកម្ពុជា។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំក្នុងពីរទសវតេសរ៍ចុងកេយនេះ បាននាំឲេយមានការផ្លាស់ប្តូរ 
យ៉ាង លឿនក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។ ចំណេកនេវិស័យឧសេសាហកម្មនៅក្នុង ផសស បានកើនឡើងមួយជាពីរ ពីតេឹម 
១៥% ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ ដល់ ជិត ៣០% ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ រីឯចំណេកវិស័យកសិកម្មវិញ បានថយចុះជិតពាក់កណា្តាលពី 
៤៣% មកតេឹម ២៤%។ ចំណេកនេវិស័យសេវាកម្មបន្តនៅថេរ តេឹមបេមាណ ៤០% (រូបភាព ២ និង ៣)។ ថ្វីបើ វិស័យ 
កសិកម្មមានចំណេកថយចុះក្នុង ២០ ឆ្នាំចុងកេយក្តី ប៉ុន្តេគេនៅតេចាត់ទុកវាថាជា កមា្លាំងជំរុញសំខាន់ និងជាគេឹះ នេ 
សេដ្ឋកិច្ចរឹងបុឹងនិងធន់មាំល្អ ហើយវានៅតេជាបេភពចំណូលចមេបងនេបេជាជនកម្ពុជាភាគចេើន ជាពិសេស នៅ តាម 
ជនបទ។ គួរកត់សមា្គាល់ថា កំណើនកសិកម្មនៅតេរឹងមាំនៅបេមាណ ៥,៤% ក្នុងទូទាំងអំឡុងពេលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សកល 
ក្នុង ពេលដេលឧសេសាហកម្មបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង ដោយមានអតេកំណើនធា្លាក់ចុះរហូតដល់ ០,១%។ តាំង ពី 
ពេលនោះមក រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើការអភិវឌេឍកសិកម្ម ដោយមានគោលនយោបាយ ផ្តោត 
លើ ការកសាងបេទេសកម្ពុជាឲេយកា្លាយអ្នកនាំចេញដ៏សំខាន់មួយក្នុងទីផេសារពិភពលោកនូវ អង្ករដេលគេហៅថា "មាសស" 
របស់ កម្ពុជា។ 

រូបភាព២៖ ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៦-២០១២

1996     1998     2000     2002     2004     2006     2008     2010     2012
សេវាកម្ម 
កសិកម្ម

ឧសេសាហកម្ម 
កំណើន ផសស (អ័កេសសា្តោំ)

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

បេភព៖ សូចនាករសំខាន់ៗសមេប់តំបន់អាសុី និងបា៉ាសុីហ្វិក (ADB 1014)
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រូបភាព៣៖ ការងារបេងចេកតាមវិស័យ ឆ្នាំ១៩៩៨-២០១២

ឧសេសាហកម្មកសិកម្ម សេវាកម្ម
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បេភព៖ សូចនាករសំខាន់ៗនេទីផេសារការងារ (ILO 2014)

ដំណាំជាកេបាលមា៉ាសុីនទី៣ នេសេដ្ឋកិច្ច ដោយតំណាងឲេយ ៩% នេកំណើន ផសស ។ ជាយូរយរមកហើយ សេូវ 
អង្ករ ជាដំណាំចមេបងគេនៅកម្ពុជា ហើយសព្វថ្ងេតំណាងឲេយបេមាណ ៥០% នេផលដំណាំសរុប។ ផលិតកម្មសេូវបានកើន 
ឡើងយ៉ាងខា្លាំង ចាប់ពី ១,៧ លានតោននៅឆ្នាំ១៩៨០ ដល់ ៩,៣លានតោននៅឆ្នាំ២០១៥។ ពូជដាំដុះ រួមមាន ពូជសេូវ 
បេពេណីមិនកេអូប សេូវ IR (ភាគចេើនសេូវបេំង) និង សេូវកេអូប (សេូវវសេសា)។ ទោះបីនៅខ្វះខាតស្ថិតិជាផ្លូវការ ក្តី 
គេបានបា៉ាន់សា្មាននាពេលថ្មីៗថា សេូវ IR តំណាងឲេយពី មួយភាគបី ទៅ មួយភាគបួន នេផលសេូវសរុប។ ពីឆ្នាំ១៩៨០ 
ដល់ ១៩៩២ សេូវភាគចេើនជាសេូវវសេសា។ ផលិតកម្មសេូវបេំងបានចាប់កើនសន្ទុះនៅឆ្នាំ១៩៩៤ ដោយកើនពីតេឹម  
០,៤ លានតោននៅឆ្នាំ១៩៨០ ដល់ ២,២ លានតោននៅឆ្នាំ២០១៥ ឬ កំណើន ២៣% នេផលិតកម្មសេូវសរុប 
(រូបភាព៥)។ ផលសេូវនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំងចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ មក ដោយសារជាសំខាន់ ការកេលំអ និង 
ពងេីក បេព័ន្ធសេចសេព  ហើយថ្លេលក់សេូវនៅកសិដា្ឋានក៏បានខ្ពស់គួរឲេយពេញចិត្ត។

រូបភាព៤៖ ផលិតកម្មសេូវកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៨០-២០១៥  (លានតោន)
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រូបភាព៥៖ ផលិតកម្មសេូវ ឆ្នាំ២០១៥  (%)

សេូវបេំង 

២៣%

សេូវវសេសា 

៧៧%

បេភព៖ MAFF Annual Report 2016

ទោះបីផលិតកម្មសេូវកើនលឿនក្តី ក៏ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជានៅតេមានកមេិតទាប។ ជាក់ស្តេងនៅឆ្នាំ 
២០០០ កម្ពុជាផលិតសេូវបានបេមាណ ៤ លានតោន (រូបភាព៤) ប៉ុន្តេអាចនាំចេញអង្ករបានតេឹមតេ ៦០០០ តោន 
ប៉ុណោ្ណោះ  នៅ ឆ្នាំនោះ (រូបភាព៦) ដេលឆ្លុះបញ្ចំងពីសមត្ថភាពកិនសេូវ និងនាំចេញកមេិតទាប។ ការនាំចេញ អង្ករ ស្ទុះ ឡើង 
ព ី៥១.០០០ តោននៅឆ្នា២ំ០១០ ដល ់១៧៤.៥០០ តោននៅឆ្នា២ំ០១១  បនា្ទាបព់រីដា្ឋាភបិាលបានអនមុត័ គោល នយោបាយ 
ផលិត  សេូវ និងនាំចេញអង្ករនៅឆ្នាំ២០១០។ នៅឆ្នាំ២០១៥ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករ ជិតដល់ ៤៦៦.០០០តោន មាន 
តម្លេ ជិតដល់ ២៨៥ លានដុលា្លារអាមេរិក។ អង្ករនាំចេញនៅតេមានកមេិតទាប បើធៀបនឹងបរិមាណសេូវផលិតបាន 
(៩.៣លានតោននៅឆ្នាំ២០១៥) ។ ជិតពាក់កណា្តាល (៤៧%) នេអង្ករនាំចេញរបស់កម្ពុជា ជាអង្ករកេអូប។ 

រូបភាព៦៖ ការនាំចេញអង្ករនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០០-២០១៥ (HS1006)
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បេភព: UN Comtrade Trade Database 2017

កំណើនផលិតកម្មបានរួមចំណេកឲេយកើតមានអតិរេកសេូវអង្ករអាចនាំចេញបាន ហើយផលសេូវនេះតេូវបាន ដឹក  
ជញ្ជូន    ក េផ្លូវការ ទៅថេ និងវៀតណាម ដោយអ្នកជំនួញមានដើមទុនចេើន។ បរិមាណតិចឬចេើន លេបាយ សេូវ  អង្ករ ពូជ 
ខុសៗ គា្នា និងវត្តមានអង្ករនៅក្នុងនោះ គឺអាសេ័យលើកមេិតថ្លេខុសគា្នាប៉ុណា្ណោនៅលើទីផេសារនានានៅ  ជិត  ខាងនោះ ក្នុង  ឆ្នាំ 
ជាក់លាក់ណាមួយ។  តាមធម្មតា អតិរេកសេូវអង្ករបេមាណមួយភាគបីហូរទៅថេ ហើយ សល់ពីនោះ ហូរទៅ វៀត ណាម។  
តាម ចេកទិសនីមួយៗ មានការដឹកសេូវអង្ករចេើនពូជលាយឡំគា្នា  ប៉ុន្តេអតិរេកសេូវកេអូបភាគចេើនគេលក់ទៅ  ឲេយ រោង 
មា៉ាសុីន កិនសេូវថេនៅតាមពេំដេន រីឯសេូវ IR ភាគចេើនគេលក់ទៅឲេយវៀតណាម។ 
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ដើមេបីថេរកេសាទុកតម្លេបន្ថេមឲេយបានចេើននៅក្នុងទីផេសារក្នុងសេុក និងបង្កើតការងារបន្ថេម កម្ពុជាមានទិសដៅ 
នាំចេញ អង្ករចេើនថេមទៀត។ នៅឆ្នាំ២០១០ រដា្ឋាភិបាលបានអនុម័ត និងផេសព្វផេសាយ គោលនយោបាយផលិតកម្ម និង 
នាំចេញ សេូវអង្ករ ដោយកំណត់គោលដៅនាំចេញអង្ករឲេយបាន ១ លានតោននៅតេឹមឆ្នាំ២០១៥។ ជាលទ្ធផល ទីផេសារ សេូវ 
អង្ករ នៅកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងចេើន។ វិនិយោគចមេបងៗទៅលើរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវធំៗ និងរោងចកេសំអាតគេប់ អង្ករ 
ឲេយភ្លឺរលោង មានធ្វើឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ ហើយការនាំចេញអង្ករកំពុងកើនឡើង។ យោងតាម UN Comtrade database 
(2017) ការនាំចេញ មានដល់  ០,៣៥ លានតោននៅឆ្នាំ២០១៣ និង ០,៤៧ លានតោននៅឆ្នាំ២០១៥ គឺនៅ ទាប  ជាង    
គោល ដៅ ១លានតោននោះខា្លាំងណាស់។ តាមការបា៉ាន់សា្មាន ការនាំចេញអង្ករក្នុងឆ្នាំ២០១៦ មាន បេហេល គា្នា  នឹង ឆ្នាំ     
២០១៥ ដេរ។ ជាក់ស្តេង បរិមាណនាំចេញបានកត់តេពីខេមករា ដល់វិច្ឆិកា ២០១៦ មានបេមាណ ០,៤៨ លាន តោន។

កម្ពុជានាំចេញអង្ករជាចមេបងទៅអឺរ៉ុប ហើយបនា្ទាប់មកទៅអាសុី។ អង្ករកម្ពុជាអាចចូលទីផេសាអឺរ៉ុបបានដោយ សេរី 
ពេះទទួលបានលក្ខខណ្ឌអនុគេះ (អ្វីគេប់យ៉ាងកេពីអាវុធ) សមេប់បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍។ ដូចមានបងា្ហាញក្នុង 
រូបភាព ៧ និង ៨ ក្នុងអង្ករនាំចេញពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៥ មាន ៧១% បាននាំចេញទៅអឺរ៉ុប ដេលមានជាអាទិ៍ បេទេស 
បារាំង(១៥%) បូ៉ឡូញ(១១%) ហូឡង់(៨%) អីុតាលី(បេមាណ ៥%) ហើយនិង អង់គ្លេស បេលហេសិក ឆេក (បេមាណ 
៤% ក្នុងបេទេសនីមួយៗ) ។ នៅអាសុី កម្ពុជានាំចេញភាគចេើនទៅបេទេសចិន(១៤%) និង មា៉ាឡេសុី(១០%)។

ចំណុចគួរឲេយភា្ញាក់ផ្អើលសមេប់បេទេសនាំចេញអង្ករ គឺ កម្ពុជាក៏មាននាំចូលអង្ករដេរ តេក្នុងចំនួនតិចតួចតេឹម 
បេមាណ ៦៨.០០០ តោន មានតម្លេ ១១ លានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៥ និងតេឹម ២៤.០០០ តោនក្នុងឆ្នាំ២០១៤ (UN 
Comtrade 2017)។ នៅឆ្នាំ២០១៥ កម្ពុជាបាននាំចូលអង្ករ ៨៨%ពីវៀតណាម ១០%ពីថេ និង ១%ពីសហរដ្ឋអាមេរិក 
(រូបភាព៩)។

រូបភាព៧៖ ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាបេងចេកតាមតំបន់ ឆ្នាំ២០១៥ (បរិមាណ)

អាសុី

27%

ហា្គាបុង

1%

សហភាព អឺរ៉ុប

71%

បេភព៖ UN Comtrade 2017
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រូបភាព៨៖ ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាបេងចេកតាមបេទេស ឆ្នាំ២០១៥ (បរិមាណ)

ប៉ូឡូញ
11%

ហូឡង់
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មា៉ាឡេសុី
10%

អីុតាលី
5%

បារាំង
15%

ឆេក
4%

ចិន
14%

អង់គ្លេស 
4%

បេលហេសិក
4%

បេភព៖ UN Comtrade 2017 

រូបភាព៩៖ ការនាំចូលអង្កររបស់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ (បរិមាណ)

វៀតណាម

88%

ស.រ.អា

1%

ថេ
10%

អូស្តោេលី
អីុតាលី
សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ
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សឹង្ហបុរី
សា្វាហេសុីលេន
តួគី

អូស្តោេលី
ជប៉ុន
បេទេសអាសុីផេសេងៗ
ឥណា្ឌ
វៀតណាម
ថេ
ស.រ.អា

បេភព៖ UN Comtrade 2017
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៤.២ ស្ូវអង្ករនៅភាគអាគ្ន្យ៍ប្ទ្សកម្ពុជា

កម្ិតធ្វើកសិកម្ម

ខេត្តតាមពេំដេននៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេសកម្ពុជា រួមមាន តាកេវ សា្វាយរៀង និង  ពេវេង ជា ចេករបៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
ជាពិសេសសមេប់កសិកម្ម។ ផលិតកម្មសេូវរួមចំណេកយ៉ាងចេើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់នេះ ដេលមានផ្ទេដី ដាំសេូវ នៅ 
រដូវ វសេសាបេមាណ ៦៤៨.០០០ ហិកតា តេូវជាបេមាណ ២៥% នេផ្ទេដីដាំសេូវសរុប ទូទាំងបេទេស (MAFF 2015b)។ 
ពូជ សេូវ គេនិយមដាំបំផុត គឺ សេូវ  IR ជាពិសេស IR504។

កសិករនៅភាគអាគ្នេយ៍កម្ពុជា មានទំនាក់ទំនងរយៈពេលវេងជាមួយឈ្មួញមកពីវៀតណាម។ ឈ្មួញវៀតណាម 
ផ្តល់ឲេយកសិករនូវ សេូវពូជ ជាពិសេស IR504 ជី និងធាតុចូលចាំបាច់ផេសេងៗទៀត។ ការផ្តល់នេះជួនកាលជាការឲេយខ្ចី
មុន ដេលជួយកាត់បន្ថយសមា្ពាធកង្វះសាច់បេក់របស់កសិករក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ប៉ុន្តេក្នុងបេតិបត្តិការជំនួញបេភេទនេះ 
កសិករ កម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចតេូវលក់សេូវរបស់ខ្លួនទៅឲេយឈ្មួញវៀតណាមវិញ។ 

ការច្កចាយ និងការលក់

សេូវភាគចេើននៅភាគអាគ្នេយ៍ គេនាំចេញទៅវៀតណាមភា្លាមៗបនា្ទាប់ពីការបេមូលផល ពេះឈ្មួញវៀតណាម
មានឡូជីស្ទិកបេកបដោយបេសិទ្ធភាព បរិមាណទិញធំ និងការលក់ចេញលឿន។ ក្នុងរដូវបេមូលផល ឈ្មួញវៀតណាម
ទៅដល់វាលសេកសិករកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ ហើយទិញសេូវនៅផ្ទាល់កន្លេងដោយបង់បេក់ឲេយមុន។ 

បេព័ន្ធឡូជីស្ទិករបស់ឈ្មួញវៀតណាម មានបេសិទ្ធភាពខា្លាំងណាស់។ ពួកគេអាចចូលទៅដល់វាលសេភាគចេើន
ដោយបេើរថយន្តដឹកទំនិញ និងផ្លូវទឹក ហើយផ្ទុកសេូវបានចេើន និងដឹកបញ្ជូនទៅ រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវវៀតណាមតេម្តង។ 
ដោយសារមានទុនបង្វិលគេប់គេន់ និងការលក់ចេញលឿន ឈ្មួញវៀតណាមអាចទិញសេូវបានយ៉ាងចេើនក ្នុង រយៈ 
ពេល យ៉ាងខ្លី ហើយសមត្ថភាពនេះសំខាន់ជាខា្លាំងក្នុងរដូវបេមូលផល។ ជាលទ្ធផល ឈ្មួញវៀតណាមមានកមា្លាំងទិញ 
សេូវ ធំ ខា្លាំងណាស់។ 

ថ្ល្ស្ូវ

ដោយសារមានកមា្លាំងទិញខា្លាំង ឈ្មួញវៀតណាមតេងកា្លាយជាអ្នកកំណត់ថ្លេ។ ថ្លេនេះ ឈ្មួញនិងរោងមា៉ាសុីន 
កិនសេូវ កម្ពុជាតេងអនុវត្តតាម ពេះទិញសេូវក្នុងបរិមាណតិចជាងដោយសារកង្វះទុនបង្វិល។

ថ្លេសេូវបេបេួលខា្លាំង ទៅតាមការឡើងចុះតមេូវការពីឈ្មួញវៀតណាម។ បើសិនមានកង្វះសេូវក្នុងសេុក នៅ 
វៀតណាម ថ្លេសេវូនៅភាគអាគ្នេយប៍េទេសកម្ពជុា រពំងឹថានងឹកើនឡើង។ បេសនិបើមានកង្វះតមេវូការពឈី្មញួ វៀតណាម 
អតិរេកសេូវនៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេសកម្ពុជា រំពឹងថានឹងកើនឡើង  ពេះតមេូវការរបស់ឈ្មួញ និងរោងមា៉ាសុីនកិន សេូវ នៅ 
កម្ពុជា មានកមេិតទាប។  តមេូវការក្នុងសេុកនូវសេូវអង្ករ មិនអាចដើរតួនាទីរកេសាស្ថិរភាពថ្លេបានទេ។ 

៤.៣ ទិដ្ឋភាពទូទៅន្វិស័យស្ូវអង្ករនៅវៀតណាម 

វៀតណាមជាបេទេសផលិតសេូវធំជាងគេក្នុងតំបន់អាសា៊ាន បនា្ទាប់ពីថេ។ សេូវជាដំណាំសំខាន់ជាងគេ នៅ 
វៀតណាម  ហើយដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌេឍកសិកម្មក្នុងបេទេស។ នៅឆ្នាំ ២០១២ សេូវគេបដណា្តាប់លើបេមាណ 
៤០% នេផ្ទេដីកសិកម្មសរុប ហើយផ្ទេដីសេសរុបបេមាណ ៤ លានហិកតា គា្មានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីចេើនទេតាំងពី ឆ្នាំ១៩៩០ 
មក (រូបភាព១០)។ តំបន់ដាំសេូវចមេបងៗ រួមមាន ដីសណ្តទន្លេកេហម (០,៦ លានហិកតា) និងដីសណ្តទន្លេមេគង្គ 
(១,៩ លានហិកតា) ។ តំបន់ទាំងពីរនេះតំណាងឲេយ ៥១% នេដីដាំសេូវសរុបនៅវៀតណាម។ ប៉ុន្តេចំណេកនេ ដីដាំ សេូវ 
ក្នុងផ្ទេដីកសិកម្មសរុបនៅវៀតណាម បានថយចុះ ពីជិត ៦០% ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ មកតេឹម ៤០% ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដេលឆ្លុះ
បញ្ចំងពីកំណើនដំណាំផេសេងៗទៀត។ 
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ផលិតកម្មសេូវនៅវៀតណាមបានកើនឡើងពីបេមាណ ៣០ លានតោនក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ ដល់បេមាណ ៤៥ លាន 
តោន  ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ដីដណ្តទន្លេមេគង្គរួមចំណេកបេមាណ ៥៥% នេផលិតកម្មសេូវសរុប ហើយ ដី ដណ្ត ទន្លេ កេហម 
បេមាណ ១៧% ។ ផលិតកម្មសេូវស្ទើរតេទាំងអស់ (៩៥%) ក្នុងដីសណ្តទន្លេមេគង្គតេូវបាន នាំចេញ រីឯសេូវ ដាំដុះ 
នៅ  ភាគខាងជើង គឺសមេប់ការបេើបេស់ក្នុងសេុក។ ផលិតម្មសេូវដេលបានកើនឡើង ទោះបីផ្ទេដី ដាំសេូវ នៅ ថេរក្តី គឺ 
ដោយសារ ទិន្នផលបានកើនឡើង។ ទិន្នផលសេូវជាមធេយមនៅវៀតណាម មានបេហេល ៥,៦ តោន/ហិកតា។

រូបភាព១០៖ ផ្ទេដីដាំសេូវនៅវៀតណាម

ដីដាំសេូវ ០,៦ 
លានហិកតា 
ផ្តល់ ១៧% 
នេផលសេូវសរុប

ដីដាំសេូវ ១,៩ 
លានហិកតា 
ផ្តល់ ៥៥% 
នេផលសេូវសរុប 
និង ៩៥% 
នេសេូវនាំចេញ

ដីសណ្តទន្លេមេគង្គ
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បេភព: Adapted from Slide Presentation Dr. Tran Cong Thang 2016, cited from GSO

រូបភាព១១ និង ១២ បងា្ហាញពីការបេបេួលការនាំចេញអង្កររបស់វៀតណាម គិតតាមឆ្នាំ និងតាមបេទេស។ 
ការ នាំចេញអង្ករបានស្ទុះឡើងពីឆ្នាំ២០០១ ដល់ ២០១១ ពីជិត ២ លានតោន (០,៦ ប៊ីលានដុលា្លារ) ដល់បេមាណ 
៧លានតោន (៣,៦ ប៊ីលានដុលា្លា)។ បនា្ទាប់មកអង្ករនាំចេញបានធា្លាក់ចុះបន្តិចវិញ មកតេឹមជាមធេយមបេមាណ ៦,៥ 
លាន តោន/ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០១៣-១៥។ 

រូបភាព១១៖ ការនាំចេញអង្កររបស់វៀតណាម ឆ្នាំ២០០០-២០១៥ (HS1006)
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ទម្ងន់ (លានតោន) រូបិយវត្ថុ (ប៊ីលានដុលា្លារ)
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បេភព: UNCOMTRADE 2017។  សំគាល់: ទិន្នន័យមានមិនពេញលេញសមេប់ឆ្នាំ២០១២

រចនាសម្ព័ន្ធនាំចេញរបស់វៀតណាមបាននិងកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។  ដូចមានបងា្ហាញក្នុង រូបភាព១២ ទីផេសារនាំចេញធំ 
បំផុត  របស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ២០១០ គឺ តំបន់អាសា៊ាន (បេមាណ ៥០%) និងអា្រហ្វិក (បេមាណ ២០%)។ ប៉ុន្តេ ពី ឆ្នាំ 
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២០១៣ ដល់ ២០១៥ គោលដៅនាំចេញអង្ករធំបំផុតរបស់វៀតណាមគឺ បេទេសចិនដេលតំណាងឲេយបេមាណ ៣៥%  
នេ អង្ករនាំចេញសរុប។ នៅឆ្នាំ២០១៥ បណា្តាបេទេសអាសា៊ានមានចំណេកបេមាណ ៣៥% ក្នុងការនាំចេញ អង្កររបស់ 
វៀតណាម រីឯបណា្តាបេទេសនៅអា្រហ្វិក មានបេមាណ ១០%។

រូបភាព១២៖ ការនាំចេញអង្កររបស់វៀតណាម គិតតាមបេទេស ឆ្នាំ២០១០-២០១៥ (HS1006)
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បេភព: UNCOMTRADE 2016. សំគាល់: ទិន្នន័យមានមិនពេញលេញទេសមេប់ឆ្នាំ២០១២

រូបភាព១៣៖ ការនាំចូលអង្កររបស់វៀតណាម គិតតាមបេទេស ២០១៥

អេរា នេស
6%
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ឥណា្ឌ
7%

ហ្វីលីពីន
1%

ឡាវ
11%

ចិន
48%

បេភព៖ UNCOMTRADE 2017

វៀតណាមជាបេទេសនាំចេញអង្ករយ៉ាងធំមួយក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេក៏មាននាំចូលអង្ករពី ៥០.០០០ ទៅ ៦០.០០០ 
តោន / ឆ្នាំ  ហើយភាគចេើនពីបេទេសចិន (៤៨%) និងថេ (២៧%) (រូបភាព១៣)។ គួរឲេយភា្ញាក់ផ្អើលដេរដេលក្នុង 
ទិន្នន័យមូលដា្ឋាន UNCOMTRADE 2017 គា្មានឃើញកំណត់តេអ្វពីី ការនំាចូលពីកម្ពជុាទេ។ ទោះបីស្ថតិិជាផ្លវូការមិនមាន 
បងា្ហាញ  តួលេខក្តី ក៏គេបា៉ាន់សា្មានថា វៀតណាមនាំចូលមិនតិចជាង ២ លានតោនសេូវ/ឆ្នាំ ពីកម្ពុជានោះទេ  (តារាង១)។
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៥. លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗតាមវិធីសាស្្តប្បគុណវិស័យ

៥.១ គោលនយោបាយកសិកម្ម និងស្ូវ នៅវៀតណាម

កសិកម្មបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ហើយផលិតកម្មសេូវចូលរួមចំណេកយ៉ាងចេើនក្នុង
ការអភិវឌេឍកសិកម្ម។ ដំណាំសេូវជាបេភពចំណូលដ៏សំខាន់សមេប់បេជាជននៅជនបទ ក្នុងនេះមាន គេួសាររហូតដល់ 
៧០% (បេមាណ ៩ លានគេួសារ) ជាកសិករដាំសេូវ។ ចាប់ពីទសវតេសរ៍១៩៨០ មក ក្នុងទិសដៅផ្គត់ផ្គង់បេជាជន រហូត ដល់ 
ជាង ៥០ លាននាកន់ៅពេលនោះ នងិបេមាណ ៩៣ លាននាកក់្នងុឆ្នា២ំ០១៦ គោលនយោបាយសេវូបានផ្តលអ់ាទភិាព ដល ់
បរិមាណតាមរយៈដំណាំមានទិន្នផលខ្ពស់។ វិនិយោគលើបេព័ន្ធសេចសេព ជាចំណុចផ្តោតចមេបងរបស់ រដា្ឋាភិបាល។ 
បនា្ទាប់ ពីបានដាំដុះសេូវតាមបេបបេពលវបេបកម្មអស់ ៣ ទសវតេសរ៍មក វៀតណាមបានកា្លាយជាបេទេសនាំចេញ អង្ករ នាំមុខ 
គេក្នុងពិភពលោក។ ប៉ុន្តេក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ អតេកំណើនផលសេូវ និងទិន្នផលនៅវៀតណាម បានថយចុះវិញ។ ការ 
បេើ បេស់អស់ធនធានធម្មជាតិ ការបំពុលបរិសា្ថាន សមត្ថបេកួតបេជេងចុះខេសាយ ការផ្លាស់ប្តូរតមេូវការនៅ អន្តរជាតិ 
និង ក្នុង សេុក ឧសេសាហូបនីយកម្មយ៉ាងលឿន នគរូបនីយកម្ម និងការបេបេួលអាកាសធាតុ សុទ្ធសឹងជាកតា្តោតមេូវឲេយ 
វៀតណាម រៀបចំឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ពេមទាំងគោលនយោបាយកសិកម្ម (Dang 2014)។

ម៉េយាងទៀត បទសមា្ភាសន៍ជាមួយអ្នកកសាងគោលនយោបាយផេសេងៗ បានបងា្ហាញដូចគា្នាថា រដា្ឋាភិបាលវៀតណាម 
មានបំណងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពីដំណាំសេូវមានតម្លេទាប ទៅផលិតសេូវមានតម្លេខ្ពស់ ឬដំណាំមានតម្លេខ្ពស់ផេសេងទៀត។ 
ពួកគេមានយោបល់ថា ការដាំតេសេូវមានទិន្នផលខ្ពស់តេតម្លេទាប គឺមិនអាចលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិកបានទេ ហើយ  
កន្លង មកបាននាំឲេយខូចខាតបរិសា្ថានថេមទៀត។ ទោះបីមានគោលនយោបាយជួយគាំទេជាចេើនក្តី ក៏កសិករមានអតេ  
ចំណេញ តិចខា្លាំងណាស់ក្នុងផលិតកម្មសេូវរបស់ខ្លួន រីឯឈ្មួញ និងអ្នកនាំចេញអាចរកចំណេញបានយ៉ាងចេើន។ ថ្លេ លក់ 
សេូវ នៅកសិដា្ឋានទាបពេក មិនអាចឲេយកសិករបានចំណេញចេើនទេ បើតាមសំដីអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍មា្នាក់។ ពួកគេមាន 
មតិទៀតថា ទោះបីវៀតណាមបាននាំចេញអង្ករចេើនសន្ធឹកទៅទីផេសារអន្តរជាតិក្តី ប៉ុន្តេអតេចំណេញបានតិចជាង  
កសិផល ផេសេងៗទៀត។ ពួកគេបានសង្កេតឃើញថា ទីផេសារអង្ករអន្តរជាតិមានការ បេកួត បេជេងខា្លាំងណាស់ ហើយ អ្នក 
នាំចេញ  មិន មានកមា្លាំងចរចាចេើនទេ សូមេបីបេទេសនាំចេញអង្ករយ៉ាងធំដូចវៀតណាមក្តី។ ការនាំចេញ អង្ករ ក៏ស្មុគសា្មាញ 
និង មាន  ចំណាយ ចេើនដេរ។ បេទេសខ្លះដូចជាហ្វីលីពីនជាដើម តមេូវឲេយកេុមហ៊ុននាំចេញបរទេសធ្វើការដេញថ្លេដើមេបី
បាន  សិទ្ធិនាំចូល អង្ករ ហើយវិធីនេះធ្វើឲេយថ្លេធា្លាក់ចុះសឹងដល់ចំណុចស្មើដើមគា្មានចំណេញសោះ។ 

សរុបមក ទំាងក្នងុបទសមា្ភាសន៍  និងការពិភាកេសា អ្នកកសាងគោលនយោបាយ និងអ្នកសេវជេវពីគោល នយោបាយ 
សេវូ មានមតិសេបគា្នាថា ដោយសារការបំពុលដីនិងទឹកកមេតិខ្ពស់  និងការបេបេលួតមេវូការទីផេសារ វៀត ណាម   មិនគួរពឹង 
ផ្អេក តេលើផលិតកម្មតាមបេបបេពលវបេបកម្មនូវសេវូមានតម្លេទាបនោះទេ បុ៉ន្តេតេវូធ្វើពិពិធកម្ម ដោយ  ងាកទៅផលិត សេវូ 
មាន តម្លេខ្ពស់ ឬដំណំា/ផលិតផលកសិកម្មផេសេងដេលមានតម្លេខ្ពស់វិញ។ បុ៉ន្តេ ទំាងអស់ គា្នា  សុទ្ធតេ បារម្ភពី ការផ្លាស់ប្តរូ  
ចំណុច  ផ្តោតនេះដេលតេវូការពេលជាចេើនឆ្នា ំ ទើបអាចបំផុសការយល់ដឹងក្នងុចំណោម កសិករបាន ហើយក៏តេវូ ការ 
ធនធាន  ចេើនគេប់គេន់ដេរទើបអាចអនុវត្តគោលនយោបាយនេះបានជោគ ជ័យ។ ការសិកេសាឡើងវិញដោយ Tran and 
Nguyen (2015) ក៏បានលើកពីចំណុចខ្វះខាតក្នងុគោល នយោបាយ រៀបចំ មុខដំណំាឡើងវិញ ពោលគឺ ការ យល់ ដឹង មិន 
បានស្មើគា្នាល្អពីគោលនយោបាយក្នងុចំណោមកសិក។ មូល និធិ  ដើមេបីជួយគំាទេគោលនយោបាយ មិន មាន   គេប់គេន់ទេ 
ជាពិសេសសមេប់ហេដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ និង ការសេច សេព។ កាន់តេសំខាន់ថេមទៀត ក្នងុពេល កំពុង  ផ្លាស់ប្តរូ ទីផេសារសមេប់
ដំណំាថ្មីៗ មិនមានស្ថរិភាពទេ ហើយ មិន អាច សេបូយកកំណើនយ៉ាងធំក្នងុ ផលិតកម្ម បាន ឡើយ។ សេដៀងគា្នាដេរ សមា្ភាសន៍ 
KII ជាមួយបណ្ឌតិ Dang Kimsun បងា្ហាញ ថា ពេលខ្លះវាលំបាកនឹងផ្លាស់ ប្តរូផ្នត់ គំនិតនិងអា កបេបកិរិយរបស់កសិករ ជា
ពិសេសនៅពេលពួកគាត់ធា្លាប់ធ្វើអ្វ ីមួយ ជា យូរឆ្នា ំ ហើយទីផេសារ និងបណា្តាញ ផេសេងៗ ក៏មានសេប់។ ដូច្នេះ តេវូមានពេល 
និងធនធានចេើនសមេប់ធ្វើការ ផ្លាស់ប្តរូ  ក្នងុខេសេសងា្វាក់តម្លេសេវូអង្ករ ដើមេបី ឲេយផលិតកម្ម និងទីផេសារអាចផ្លាស់ប្តរូបានក្នងុ 
ពេលជាមួយគា្នា។
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៥.២ សមា្ភាសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះក្នុងវិស័យឯកជនវៀតណាម 

បទពិសោធន៍កសិករវៀតណាមនៅខ្ត្ត An Giang

សមា្ភាសន៍ KII ជាមួយកសិករវៀតណាម សាកលវិទេយាល័យ An Giang បានធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្ត An Giang ដោយ 
បេើកមេងសំណួរពាក់កណា្តាលរៀបរយ។ An Giang ស្ថិតក្នុងចំណោមខេត្តផលិតបានចេើនៗជាងគេនូវ សេូវ សេល  មាន 
ទិន្នផលខ្ពស់នៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេមេគង្គ។ នៅមុនទសវតេសរ៍១៩៨០ កសិករផលិតភាគចេើននូវសេូវឡើង ទឹក មួយ ដង 
ក្នុង រដូវវសេសា (ឧសភា-ធ្នូ) ដោយឆ្លាស់គា្នាជាមួយនឹងសណ្តេក និងល្ង (ធ្នូ-ឧសភា) ។ នៅកេយពីឆ្នាំ១៩៨៥ កសិករ នៅ 
តំបន់ ខ្លះក្នុងខេត្ត An Giang បានបេើពូជសេូវសេលមានទិន្នផលខ្ពស់ ហើយផ្លាស់ប្តូរទៅដាំសេូវឲេយបានពីរដង។ ដំណាំ 
សេូវ ទី១ ហៅថា "សេូវរដូវតេជាក់-រដូវស្លឹកឈើលាស់" តេូវដាំដុះពីខេវិច្ឆិកា-កុម្ភៈ ហើយ ដំណាំសេូវទី២ ហៅថា "សេូវ 
រដូវ ក្តោ-រដូវភ្លៀង" តេូវដាំដុះពីខេឧសភា-សីហា។ ចាប់ពីខេសីហា ដល់វិច្ឆិកា ដីសេតេូវទឹកជន់លិចហើយទទួលបាន ដី 
លេបាប់ និងជីជាតិថេមទៀត។ ចាប់ពីទសវតេសរ៍១៩៩០ មក កសិករជាចេើននាក់ទៀតបានផ្លាស់ប្តូរមកដាំសេូវឲេយបាន ពីរ 
ដង ហើយនៅកេយឆ្នាំ២០០០ មានកសិករកាន់តេចេើនបានផ្លាស់ប្តូរមកដាំសេូវឲេយបានបីដង។ ឥឡូវនេះ មានដី សេ 
ជាង ពីរភាគបី (១៦៥.០០០ ហិកតា) ក្នុងខេត្ត  An Giang តេូវបានកេបេមកដាំសេូវឲេយបានបីដង។ 

នៅមុនឆ្នាំ២០១០ កសិករភាគចេើនតេងបេើសេូវពូជដេលគាត់លេស្តុកទុកដោយខ្លួនឯង។ ប៉ុន្តេក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗ 
មាន កសិករកាន់តេចេើនបានបេើបេស់គេប់ពូជមានការបញ្ជាក់គុណភាពតេឹមតេូវ ពេះគាត់បានទទួលសា្គាល់ពីសារៈ 
សំខាន់ របស់វា។ ក្នុងបទសមា្ភាសន៍ជាមួយកសិករបេំនាក់ មានបួននាក់មិនបានបេើ គេប់ពូជ IR50404 ទេ ដោយ 
បានបេើ ពូជ DS1, IR6976, OM6976 និង ពូជ IR ផេសេងៗទៀត។

កសិករដេលកំពុងដាំសេូវ IR50404 លើដីមួយកន្លេងតូចតេឹម១,៥ហិកតា។ ចំណាយផលិតកម្មសរុបក្នុងដីមួយ
ហិកតា មានបេមាណ ១១.៩៤៥.០០០ដុង (៥២៩ដុលា្លារ) ក្នុងនេះ ការបេមូលផលមានចំណេកធំជាងគេ (១៧%) 
បនា្ទាប់ មក គឺ ការរៀបចំដី (១៦%) ជីនិងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ (១៤%) និង ពលកម្មសមេប់ដាក់ថា្នាំសមា្លាប់ សត្វចងេ និង  
ជី (១១,៦%)។ សេូវ IR50404 បានផ្តល់ទិន្នផល ៩,៣តោន/ហិកតា ប៉ុន្តេលក់បានថ្លេទាប (បេមាណ ០,២២ដុលា្លារក្នុង 
សេូវមួយគ.ក)។

បួនគេួសារផេសេងទៀតដេលកំពុងដាំសេូវមិនមេនពូជ IR50404 បានបា៉ាន់សា្មានថា ចំណាយសរុបរបស់គាត់ក្នុង ការ 
ដាំសេូវមួយដង មានពី ៥០០ដុលា្លារ ទៅ ១.១០០ដុលា្លារ/ហិកតា ហើយបានទិន្នផលតេឹម ៦,៧ ទៅ ៨,០ តោន/ហិកតា 
គឺ ទាបជាង សេូវ IR50404 ប៉ុន្តេលក់បានថ្លេខ្ពស់ជាងដល់ ០,២២ ទៅ ០,២៩ដុលា្លារ/គ.ក។ ដូច្នេះសេូវមិនមេនពូជ 
IR50404 អាចរួមចំណេកបានចេើនជាង ក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពកសិករ។ 

កសិករឆ្លើយសមា្ភាសន៍មានមធេយាបាយខុសៗគា្នា ដើមេបីលក់សេូវរបស់ខ្លួន។ កសិករបេហេលពាក់កណា្តាល មាន 
កិច្ចសនេយាជាលាយលក្ខណ៍អកេសរជាមួយឈ្មួញឬកេុមហ៊ុន មុនពេលចាប់ផ្តើមដាំសេូវ។ កសិករបេហេលពាក់កណា្តាល 
ទៀតគា្មានកិច្ចសនេយាជាផ្លូវការទេ ប៉ុន្តេមានការពេមពេៀងដោយផ្ទាល់មាត់ជាមួយឈ្មួញលើការទិញនិងលក់សេូវ នៅពេល 
ជិតបេមូលផល។ គួរកត់សំគាល់ថា អ្នកមានកិច្ចសនេយាគាត់ពេញចិត្តនឹងថ្លេបានកំណត់ រីឯអ្នកគា្មានកិច្ចសនេយាចេើនតេរួម
សហការ ជាមួយកសិករនៅជិតខាង ដើមេបីចរចាថ្លេជាមួយឈ្មួញ។ បទសមា្ភាសន៍បងា្ហាញថា កសិករគា្មានកិច្ចសនេយាមិន សូវ 
ពេញចិត្តនឹងថ្លេលក់បានទេ។ 

បទពិសោធន៍របស់ឈ្មួញ និងអ្នកនាំច្ញវៀតណាម

កេុមសេវជេវមកពីសាកលវិទេយាល័យ An Giang បានធ្វើ KII បី ជាមួយឈ្មួញវៀតណាម និង KII បីទៀត ជាមួយ 
អ្នក នាំចេញ។ ក្នុងចំណោមឈ្មួញទាំងបី មានមា្នាក់ធា្លាប់ធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជា ដោយកាលពីមុនគាត់ធា្លាប់ចូលមក កម្ពុជា 
ទិញ   សេូវដោយខ្លួនឯង តេឥឡូវគាត់ទិញសេូវពីកម្ពុជាតាមរយៈភា្នាក់ងារផេសេងៗ ដេលគាត់បង់កមេឲេយ ០,០៩ដុលា្លារ/
គ.ក សេូវ។
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មា្ចស់កេុមហ៊ុនមួយបានពនេយល់ពី បទពិសោធន៍របស់គាត់ក្នុងការធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជា។  ថ្លេបេបេួល ទៅតាម បេភេទ 
សេូវ និងពេលទិញ។ គាត់តេូវបេកួតបេជេងជាមួយ ឈ្មួញថេដេលឲេយថ្លេខ្ពស់ជាង។ ប៉ុន្តេឈ្មួញវៀតណាមមានបេៀបខាង 
ភូមិសាសេ្តពេះនៅជិតពេំដេន រីឯឈ្មួញថេមិនអាចចូលដល់ តំបន់ដាច់សេយលទេ។ សេូវ IR50404 មកពីកម្ពុជា មាន 
គុណភាពទាបជាងសេូវមកពីវៀតណាម។ សេូវកម្ពុជាមានសមេបកកេស់ជាង ដូច្នេះកិនបានអង្ករតិចជាង។ តួយ៉ាង អតេ 
ការ កិនសេូវគឺ ០,៧៨ សមេប់សេូវ IR504 វៀតណាម និង ០,៧២ សមេប់សេូវ IR504 កម្ពុជា។ 

ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាមិនសូវល្អទេ (ផ្លូវមិនគេប់គេន់ និងមិនល្អ)។ របៀបរបបសា្ថាប័ននៅពេំដេនមិនសូវ
មានបេសិទ្ធភាពទេ។ ក្នុងករណីខ្លះ ឈ្មួញតេូវតេបេើចេកកេផ្លូវការដើមេបីនាំចូលអង្ករមកពីកម្ពុជា។ ឈ្មួញវៀតណាមតេូវ
តេទិញសេូវតាមរយៈឈ្មួញកណា្តាលកម្ពុជា។ 

ក្នុងចំណោមកេុមហ៊ុនទាំងបី មានពីរ (Phat Tai និង Quang Phat) បានទិញ និងនាំចេញទាំងអង្ករ IR504 
និង  អង្ករ មានគុណភាពខ្ពស់ រីឯកេុមហ៊ុន Loc Troi ធ្វើជំនួញតេអង្ករមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុណោ្ណោះ។ Loc Troi ទិញ សេូវ   
ភាគចេើន ពីតំបន់ដីសណ្តទន្លេមេគង្គ ហើយដើមេបីធានាគុណភាពបានវិនិយោគលើសមា្ភារបរិកា្ខារ សមេប់ តេួត ពិនិតេយ 
ផលិតផល និងរបៀបដាំដុះ តេួតពិនិតេយសំណល់ជាតិគីមី និងជៀសវាងការលាយឡំពូជសេូវចូលគា្នា។ កេុមហ៊ុន នេះ 
នាំចេញ  ជាសំខាន់ទៅហុងកុង(៧០,៧% នេចំនួនសរុប) ចិន(១៣,៤%) ហើយនិង សិង្ហបុរី អឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក 
សរុប  បេមាណ ១៥%។ 

កេុមហ៊ុនពីរទៀតនោះ បាននាំចេញស្ទើរតេទាំងអស់ទៅចិន (៩០% នេចំនួនសរុប) ហើយ ១០% ទៀតបាន 
ដឹក ទៅ អា្រហ្វិក មា៉ាឡេសុី និងហ្វីលីពីន។ អង្ករ IR50404 មានបេមាណ ៥៥% ក្នុងការនាំចេញសរុបរបស់កេុមហ៊ុន។ 
កេុមហ៊ុនទាំងពីរបានរាយការណ៍ថា ចូលចិត្តនាំចេញអង្ករមានគុណភាពខ្ពស់ ពេះមានអតេចំណេញចេើនជាង។ ពួកគេ 
ចង់  នាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប ប៉ុន្តេក៏ចង់ថេរកេសាទីផេសារមានសេប់នៅចិន និងអា្រហ្វិកដេរ។ ពួកគេលើកថា 
វៀតណាម នៅតេមានសកា្តោនុពលធំក្នុងការផលិតអង្ករមានគុណភាពទាប។ ចិនមានតមេូវការចេើនណាស់នូវអង្ករមាន 
គុណភាព ទាបដេលគេបេើភាគចេើនសមេប់ផលិតមេសៅ រីឯបេទេសអា្រហ្វិក តេូវការវាសមេប់ហូប។ 

តារាង៣៖ អង្ករនាំចេញបេងចេកតាមបេទេស (%) 

ឈ្មាះកេុមហ៊ុន ចិន មា៉ាឡេសុី កោះ Guam ហ្វីលីពីន ហុងកុង សិង្ហបុរី អឺរ៉ុប ស. រ.អា អា ហ្វិក
Phat Tai 90.00 8.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Loc Troi Group 13.45 0.00 0.00 0.00 70.77 5.17 4.39 6.22 0.00 

Quang Phat 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

កេុមហ៊ុននាំចេញទាំងបី បានយល់សេបថា ទីផេសារសមេប់អង្ករមានគុណភាពខ្ពស់ ផ្តល់ចំណេញបានចេើនជាង 
ទីផេសារ សមេប់អង្ករមានគុណភាពទាប។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី បេទេសខ្លះចូលចិត្តអង្ករមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយខ្លះទៀត 
ចូលចិត្ត អង្ករគុណភាពទាប។  អ្នកនាំចេញតេូវចេះបត់បេនទៅតាម តមេូវការរបស់អតិថិជន។ រហូតមកទល់បច្ចុបេបន្ន 
វៀតណាម   មិនមានផ្តល់អាទិភាពដល់អង្ករបេភេទណាមួយទេ ហើយសា្ថានភាពនេះបានទុកឲេយទីផេសារជួយ កំណត់  
ផលិតកម្ម។ កេុមហ៊ុន Loc Troi បានលើកយោបល់ថា រដា្ឋាភិបាលតេូវមានយុទ្ធសាសេ្តចេបាស់លាស់សមេប់ សេូវ អង្ករ  និង 
មិន មេន តេឹមតេសមេប់ផលិតកម្មនិងកសិករប៉ុណោ្ណោះទេ ប៉ុន្តេក៏សមេប់ទាំងភា្នាក់ងារផេសេងទៀតនេខេសេសងា្វាក់ តម្លេ ទៀត 
ផង។ កាន់តេសំខាន់ទៀត វៀតណាមគួរមានសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអង្ករ សមេប់ទីផេសារអន្តរជាតិ។ រដា្ឋាភិបាល គួរ ជួយ គាំទេ  
កេុមហ៊ុន ក្នុងការអភិវឌេឍ និងលើកស្ទួយអង្ករវៀតណាម។  Quang Phat បានទាយទុកថា ទីផេសារសមេប់អង្ករ IR504 
នៅតេមានលំនឹងល្អនៅឆ្នាំកេយ ប៉ុន្តេវាក៏អាសេ័យលើអាកាសធាតុនៅបេទេសនាំចេញផេសេងទៀត ដូចជា ឥណា្ឌ និង 
ទីផេសារសកល ជាដើម។ កេុមហ៊ុននៅតេបន្តទិញអង្ករ IR504 ប៉ុន្តេក្នុងចំនួនផ្អេកលើទីផេសារ។ កេុមហ៊ុនលើកមតិដេរថា 
អតេ ការបេក់នៅធនាគារគួរតេថយចុះ។
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៥.៣  សា្ថានភាពវិស័យស្ូវនៅភាគអាគ្ន្យ៍ប្ទ្សកម្ពុជា

ផលិតកម្មស្ូវនៅភាគអាគ្ន្យ៍ប្ទ្សកម្ពុជា

កម្ពុជាមានរដូវធំៗពីរគឺ រដូវបេំង និង រដូវវសេសា។ រដូវវសេសាចាប់ផ្តើមពីខេមិថុនា ដល់ ធ្នូ ហើយរដូវបេំងពី ពាក់ 
កណា្តាលខេធ្នូ ដល់ខេមេសា។ កាលពីមុន ដោយសារកង្វះបេព័ន្ធសេចសេព កសិករអាចដាំសេូវតេក្នុងរដូវ វសេសា ហើយ  
ទុកដីឲេយនៅទំនេរកេយពេលបេមូលផលរួច។  ឥឡូវនេះដោយសារការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច ការកេលំអបេព័ន្ធ សេច សេព 
និងការបេបេួលអាកាសធាតុ កសិករខ្លះអាចដាំសេូវបានទាំងនៅរដូវវសេសា និងរដូវ បេំង។ ពូជសេូវ ថ្មីៗជា ចេើន បាន  
ផុសឡើង សមេប់រដូវទាំងពីរ។ ពូជសេូវអាចបេងចេកជាបេភេទ ដោយផ្អេកលើរយៈពេលឲេយផល គឺមាន សេូវ សេល 
(តិចជាង ៩០ ថ្ងេ) សេូវកណា្តាល(០៩-១៥០ ថ្ងេ) និង សេូវធ្ងន់ (លើសពី ១៥០ ថ្ងេ)។ ទី២ គេអាចបេងចេក វា  ជា ពូជ 
សេូវ កេអូប(មានតម្លេខ្ពស1់) និង ពូជសេូវមិនកេអូប(តម្លេទាប)។ ជាទូទៅពូជសេូវកេអូបតេូវមានរយៈ ពេល ដុះ   លូត លាស់ 
យូរជាងពូជមិនកេអូប។ ជាធម្មតា សេូវកេអូប ជាពូជសេូវកណា្តាល ឬសេូវធ្ងន់  រីឯសេូវមិនកេអូប ជាពូជ សេូវ សេល។ 

ពូជសេូវផេសេងៗមានដាំនៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេសកម្ពុជា ក្នុងរដូវទាំងពីរ។ ដោយសារលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនិងដី 
កសិករ  ក្នុងតំបន់នេះដាំសេូវកេអូបនៅរដូវវសេសា និងសេូវមិនកេអូបនៅរដូវបេំង។ តាមធម្មតាកសិករហៅសេូវរបស់គាត់ 
តាម ឈ្មាះរដូវ   ដូចជា សេូវវសេសាសំដៅដល់សេូវកេអូប និង សេូវបេំងសំដៅដល់សេូវមិនកេអូប។ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរ 
ក្នុងតមេូវការ កសិករមាននិនា្នាការថ្មីមួយ គឺ ដាំសេូវមិនកេអូប (ភាគចេើនពូជ IR) ក្នុងរដូវវសេសាផងដេរ។

ផ្អេកលើការពិភាកេសាតាមកេុមស្នូល (FGDs) ក្នុងខេត្តទាំងបី កសិករតេងដាំសេូវបេំង ឬសេូវ IR សមេប់ លក់ 
និងដាំសេូវវសេសា សមេប់ការបេើបេស់ក្នុងគេួសារ។ កសិករខ្លះក៏មានលក់សេូវវសេសារបស់ខ្លួនដេរ ប៉ុន្តេក្នុងចំនួន ភាគ រយ 
យ៉ាងតូច។ នៅរដូវបេំង កសិករដាំដុះសេូវពូជ IR ជាសំខាន់ ហើយពួកគាត់ភាគចេើនដាំសេូវ IR504 ដេលជា ពូជ សេូវ 
សេល។ យោងតាម FGDs សេូវនេះតេូវមានការបេើធាតុចូលចេើនណាស់ ដូចជា ជីគីមី ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ ហើយ 
កសិករ តេូវទៅសេជាញឹកញាប់ដើមេបីដាក់វា។ កសិករមា្នាក់បានបេប់ថា ពួកគាត់តេូវបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ2 ជា រៀង 
រាល់ បី ឬបួនថ្ងេម្តង។ 

ការពិភាកេសា FGDs បានឲេយដឹងថា ទោះបីជាសេូវ IR504 ទាមទារការបេឹងបេងចេើនក្តី ប៉ុន្តេកសិករក្នុងខេត្តទាំងបី 
ចូល ចិត្ត ដាំពូជសេូវសេលនេះ (សូមេបីក្នុងរដូវវសេសា) ដោយសារហេតុផលជាចេើន។ ទី១ វាមានទិន្នផលខ្ពស់ណាស់ 
(បេមាណ ៥ តោន/ហិកតា) បើធៀបនឹងពូជសេូវផេសេង (បេមាណ ២,៥ តោន/ហិកតា)  ជាពិសេស សេូវកេអូប។ 
ទី២ តមេូវការសេូវ IR504 មានស្ថិរភាពជាងសេូវដទេ។ ថ្វីបើថ្លេវាអាចឡើងចុះបន្តិចដេរទៅតាមរដូវ ប៉ុន្តេវាមាន តមេូវ 
ការ  ជានិច្ចពីវៀតណាម។  កសិករនានាលើកថា ទោះបីលក់បានថ្លេទាបក្តី ប៉ុន្តេសេូវនេះមានទិន្នផលខ្ពស់ អាច ផ្តល់ 
បេក់ចំណូលបានបេសើរជាងពូជសេូវផេសេង។ ទី៣ កសិករកម្ពុជាដំាសេូវ IR504 ដោយខ្ចីជីនិងថា្នាំសមា្លាប់សត្វ ចងេ 
ពីឈ្មួញវៀតណាម ហើយសនេយាថា នឹងលក់ផលសេូវបេមូលបានទៅឲេយឈ្មួញនោះវិញដើមេបីសងបំណុល។ ឈ្មួញ 
វៀតណាម យកការបេក់រហូតដល់ ២% ក្នុងមួយខេ។ ជីនិងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេភាគចេើនដេលបេើនៅភាគអាគ្នេយ៍ 
បេទេស  កម្ពុជា សុទ្ធតេនាំចូលពីវៀតណាម។ 

ថ្វីបើមានតមេូវការខ្ពស់ពីវៀតណាម ប៉ុន្តេកសិករនៅភាគអាគ្នេយ៍បេប់ថា គាត់រកចំណូលបានតិចតួចណាស់ពី 
សេូវ។ អ្នកខ្លះនិយយថា គាត់ដាំដុះវាសមេប់តេការបេើបេស់ក្នុងគេួសារប៉ុណោ្ណោះ ពេះមានជំនាញធ្វើសេតាំងពីដូន 
តាមក។ កេពីការដាំសេូវ គាត់អាចរកបានការងារសំណង់ ការងាររោងចកេ ទៅរត់ម៉ូតូឌុប ឬធ្វើចំណាកសេុក ទៅ ភ្នំពេញ 
ឬបេទេសកេ ហើយមានអ្នកខ្លះទៅកាប់ឈើ ឬនេសាទតេី។ 

1 សេូវដំណើបតេូវបានចាត់ចូលក្នុងបេភេទសេូវមានតម្លេខ្ពស់ នៅក្នុងការសិកេសានេះ។
2 បរិមាណជី និងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ តេូវបេើក្នុងការដាំសេូវ IR504 មានរៀបរាប់លំអិតក្នុងផ្នេកបនា្ទាប់នេះ។
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កសិករនៅខេត្តភាគអាគ្នេយ៍បានលើកថា ជីវភាពគាត់នឹងតេូវប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ បើសិនវៀតណាមឈប់ទិញសេូវ 
ហើយ គា្មានទីផេសារផេសេងសមេប់ជំនួស។ ប៉ុន្តេគាត់នៅតេបន្តដាំសេូវ យ៉ាងហោចណាស់ក៏សមេប់ការបេើបេស់ក្នុង គេួសារ 
ដេរ។ ជាជមេើសផេសេង គាត់អាចធ្វើចំណាកសេុកទៅធ្វើការក្នុងរោងចកេ ឬរកការងារនៅក្នុងភូមិដូចជាការងារ កសិកម្ម 
ឬការចិញ្ចឹមសត្វ ជាដើម។ គាត់បាននិយយគួរឲេយចាប់អារម្មណ៍ថា ផ្អេកតាមសា្ថានភាពនិងជីជាតិដីនាបច្ចុបេបន្ន គាត់អាច
ផ្លាស់ប្តូរទៅដាំសេូវកេអូបបាន បើសិនវាមានទីផេសារបេកបដោយសុវត្ថិភាព។ "យើងអាចផ្លាស់ប្តូរ និងសមេប ផលិតកម្ម 
របស់ យើងទៅដាំពូជសេូវណាក៏បាន ឲេយតេមានទីផេសារបេកបដោយសុវត្ថិភាព" បើតាមសំដីកសិករជាចេើននាក់នៅ ក្នុង 
FGDs។ 

តម្ូវការអង្ករនៅបណា្តាខ្ត្តភាគអាគ្ន្យ៍ប្ទ្សកម្ពុជា

រូបភាព១៤ បងា្ហាញពីលំហូរសេូវ ដោយផ្អេកលើ KIIs និង  FGDs។ លំហូរនេះសេដៀងគា្នានឹង   ខេសេ សងា្វាក់ តម្លេ 
អង្ករធម្មតាដេរ ប៉ុន្តេមានវាលក្ខណៈពិសេសខ្លះ។ សេូវវសេសាផលិតបានក្នុងតំបន់នេះ ភាគចេើនគេលក់ទៅឲេយរោងមា៉ាសុីន 
កិនសេូវក្នុងមូលដា្ឋាន ហើយបនា្ទាប់ពីកិនរួច គេនាំចេញទៅបេទេសផេសេងៗកេពីវៀតណាម និងថេ  ឬលក់សមេប់ការ 
បេើបេស់ក្នុងសេុក។ ឈ្មួញវៀតណាមក៏ទិញសេូវអង្ករវសេសាដេរ (ភាគចេើនជាសេូវ) ប៉ុន្តេក្នុងចំនួនតិច បើធៀបនឹង 
តមេូវការសេូវបេំងរបស់ពួកគេ។ ដើមេបីសមេួលការជួញដូរ និងកា ត់បន្ថយចំណាយលើការបេមូលសេូវ ឈ្មួញវៀតណាម 
តាម ធម្មតាទិញតាមរយៈឈ្មួញកម្ពុជា។  ក្នុងករណីខ្លះ ជាពិសេសនៅតាមពេំដេន ឈ្មួញវៀតណាមចូលមកកម្ពុជា ហើយ 
ទិញសេូវ ដោយផ្ទាល់ពីកសិករ។ 

ឈ្មួញវៀតណាមចូលចិត្តទិញសេូវសើម ជាជាងសេូវស្ងួត ដូច្នេះកសិករកម្ពុជាតេងលក់សេូវរបស់គាត់ភា្លាមៗ 
បនា្ទាប់ ពីបេមូលផលរួច។ ពួកឈ្មួញនិយយថា ការហាលសេូវដោយពន្លឺថ្ងេមិនអាចទុកចិត្តបានទេ អាចនាំឲេយសេូវចុះ 
គុណភាព និងចោទបញ្ហាដល់ការស្តុកទុកដាក់។ ដំណើរការកេច្នេនៅវៀតណាម (ហាល និងកិន) មានលក្ខណៈទំនើប 
និង ថោកជាងនៅកម្ពុជា ដោយសារអគ្គិសនីថោកជាង ហើយហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ល្អជាង។ ចំណុចសំខាន់មួយទៀត  គឺ 
កសិករ កម្ពុជាបេមូលផលដោយបេើមា៉ាសុីន។ ពួកគាត់និយយថា "យើងមិនអាចហាលសេូវដោយពន្លឺថ្ងេទៀតទេ ពេះ 
យើង  ចេូតកាត់ដោយបេើមា៉ាសុីន ហើយតេូវចំណាយតេមួយថ្ងេឬពីរថ្ងេប៉ុណោ្ណោះអាចបេមូលផលសេូវបានទាំងអស់ ដូច្នេះ 
មិន មាន កន្លេងគេប់គេន់សមេប់ហាលសេូវទេ រីឯអាកាសធាតុទៀតសោតក៏បេបេួលមិនទៀងទាត់ដេរ"។ ដូច្នេះ ទាំង 
ឈ្មួញ វៀតណាម និងកសិករកម្ពុជា តេងចូលចិត្តជួញដូរសេូវសើមជាង។ 

ការពិភាកេសា KIIs ជាមួយឈ្មួញ និងរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ  ផ្តល់លទ្ធផលគួរឲេយចាប់អាម្មរណ៍ថា ទីផេសារ ចុងកេយ 
នេសេូវបេំង ឬសេូវ IR504 គឺ វៀតណាម។ វៀតណាមកំណត់ថ្លេសមេប់សេូវនេះ នៅក្នុងខេត្តទាំងបី ពោលគឺ ឈ្មួញ 
វៀតណាម កំណត់ថ្លេមួយឲេយឈ្មួញកម្ពុជា បនា្ទាប់មកឈ្មួញកម្ពុជាកំណត់ថ្លេកាន់តេទាបឲេយកសិករនៅតាមភូមិ។ តាម 
ធម្មតា  ក្នុងភូមិនីមួយៗមានឈ្មួញពីរបីនាក់ដេរ ប៉ុន្តេគេឲេយថ្លេសឹងតេដូចគា្នា គឺ "ពួកគេឃុបឃិតគា្នាកំណត់ថ្លេសេូវ" បើតាម 
សំដី  របស់កសិករមា្នាក់ក្នុង FGD មួយ។ កសិករខ្លះនិយយថា គាត់សបេបាយចិត្តបើសិនមានឈ្មួញវៀតណាមកាន់តេចេើន
ចូល  មកក្នុងភូមិដើមេបីបេមូលសេូវ ពេះវាអាចបង្កើនការបេកួតបេជេង។ ក្នុងភូមិ មិនមានសហករណ៍ ឬសមាគមកសិករ 
សមេប់ ជួយកសិករក្នុងការចរចាថ្លេទេ។ កសិករលក់សេូវគាត់តេរៀងៗខ្លួន ដោយមានការពិភាកេសាខ្លះៗជាមួយអ្នក 
ជិតខាងប៉ុណោ្ណោះ។ 

ឈ្មួញសេូវអង្ករបានឆ្លើយសមា្ភាសន៍បេប់ថា ចំនួនឈ្មួញក្នុងមូលដា្ឋានបានកើនឡើងក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗ ធ្វើឲេយ 
ជំនួញ របស់គាត់មានការលំបាក និងថយចុះអតេចំណេញ។ សេូវ IR បានថ្លេបេមាណ ០,១៧ ទៅ ០,២០ ដុលា្លារ/គ.ក 
រីឯ សេូវ កេអូបបានថ្លេ ០,២០ ទៅ ០,២៥ដុលា្លារ។ ពួកគាត់អះអាងថា ទំហំជួញដូររបស់ខ្លួន (ជាពិសេស សេូវ IR504) 
ជាមួយ វៀតណាម កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ អតេចំណេញសមេប់សេូវ IR504 និងសេូវ កេអូប បេហាក់បេហេល គា្នា  
ណាស់ ប៉ុន្តេទីផេសារសមេប់សេូវ IR504 វាធំជាង និងងាយសេួលជាង។ ឈ្មួញក៏បានលើកពីការលំបាកជាចេើនក្នុង 
ការជួញដូរដេរ ដូចជា ការហាមឃាត់របស់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានលើការដឹកជញ្ជូន ផ្លូវពិបាក បេក់កមេកេផ្លូវការ និង ការ 
បេបេួល អាកាសធាតុ។
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សេូវ

ការបេ ើបេស់ 
ក្នុងគេួសារ  

ឈ្មួញវៀតណាម នាំចេញទៅ វៀតណាម

អ្នកបេើបេស់ 
ក្នុងមូលដា្ឋាន

កេុមហ៊ុននាំចេញ 
សេូវវសេសា 

   រោង មា៉ាសុីន កិន 
សេូវ 

សេូវបេំង

ឈ្មួញកម្ពុជា  ឬ 
វៀតណាម 

បេភព៖ អ្នកនិពន្ធរៀបចំឡើង ដោយផ្អេកលើការសង្កេតដល់កន្លេង

ឈ្មួញឆ្លើយសមា្ភាសន៍បានបញ្ជាក់ថា ឈ្មួញវៀតណាមមកទិញសេូវពីកម្ពុជា ដោយសារហេតុផលសំខាន់ៗបី៖ 
ទី១ អង្ករកម្ពុជាថោកជាងអង្ករវៀតណាម ដូច្នេះនៅសល់ចំណេញខ្លះកេយទូទាត់ចំណាយអស់ហើយ។ ទី២ សេូវកម្ពុជា 
ជាពិសេស សេូវ IR504 មានការបេើជីគីមីនិងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេតិចជាងសេូវវៀតណាម។  ទី៣ វៀតណាមតេួតតេលើ
ទីផេសារអង្ករមានតម្លេទាប ដូច្នេះតេូវការអង្ករចេើនណាស់ដើមេបីបំពេញតាមតមេូវការទីផេសារ។

រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវក្នុងមូលដា្ឋានបានបញ្ជាក់ថា ពួកគេមិនមានសមត្ថភាពសេូបយកសេូវនៅសល់បានទេ បើ 
សិន វៀតណាមឈប់ទិញសេូវ។ តាមការបា៉ាន់សា្មាន សមត្ថភាពកិនសេូវ3 ក្នុងខេត្តទាំងបីនាបច្ចុបេបន្ន មានតេឹមបេមាណ 
៥% នេផលិតកម្មសេូវសរុបប៉ុណោ្ណោះ។  ពួកគេតេូវការទុនបន្ថេម និងទីផេសារអន្តរជាតិមានស្ថិរភាព ដើមេបីបង្កើនការទិញ 
និង សមត្ថភាពកិនសេូវ។ គេប់រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវឆ្លើយសមា្ភាសន៍ បានខ្ចីបេក់ពីសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងកមេិតពី ២០ ទៅ 
៧០% នេទុនបង្វិលរបស់ខ្លួន ដោយតេូវបង់ការបេក់ជាមធេយមបេមាណ ១% ក្នុងមួយខេ។ ពួកគេសម្ងួត និងកិនសេូវជា 
សំខាន់សមេប់ការនាំចេញ។ អង្ករបេមាណ ៧០ ទៅ ៨០% បានលក់ទៅឲេយកេុមហ៊ុននាំចេញ និងបេមាណ ២០% សមេប់ 
កា រជួញដូរក្នុងសេុក។ ពួកគេបានរៀបរាប់ពីការលំបាករបស់ខ្លួនថាមានជាអាទិ កង្វះទុនបង្វិល អតេការបេក់ខ្ពស់ ការ 
បញ្ជា ទិញមិនទៀងទាត់ ការបង់បេក់កេផ្លូវការ ថ្លេថាមពលខ្ពស់ និងកង្វះកមា្លាំងពលកម្ម។

៥.៤ គោលនយោបាយស្ូវនៅកម្ពុជា

របៀបវារៈអភិវឌេឍន៍សំខាន់របស់រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានចេងក្នុង យុទ្ធសាសេ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ (RS-
III) និងមាន ជាអាទិ៍ ការកេលំអកសិកម្មដើមេបីពងេឹងនិងពងេីកមូលដា្ឋានគេឹះសមេប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការពន្លឿន ការ  
កាត់  បន្ថយភាពកេីកេ និងការលើកកម្ពស់កមេិតជីវភាព (RGC 2013)។ កសិកម្មដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទេទេង់ កំណើន  
សេដ្ឋកិច្ច ធានាឲេយមានសមធម៌និងសន្តិសុខសេបៀង និងជំរុញការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចនៅជនបទ។ កេសួងកសិកម្ម បាន 
អនុម័ត  "ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍កសិកម្មឆ្នាំ២០១៤-២០១៨" ដេលមានយុទ្ធសាស្តេបីមុខពេួញ គឺ ១)ការ  បង្កើន  
ផលិតភាព កាធ្វើពិពិធកម្ម និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្នេកកសិកម្ម តាមរយៈវិធានការជាប់ទាក់ទងគា្នាចុះឡើង ដូចជា ការ 
អភិវឌេឍ ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ជាដើម ២)ការផ្តល់សេវាផេសព្វផេសាយកសិកម្ម កាន់ 
តេ  បាន ល្អ ៣)ការកេលំអធាតុចូលកសិកម្ម កំណេទមេង់ការគេប់គេងដីធ្លី ហិរញ្ញវត្ថុ ការផេសព្វផេសាយទីផេសារ អង្គការ កសិករ 
និង ការកសាងនិងសមេួបសមេួលផ្នេកសា្ថាប័ន (MAFF 2015c)។ 

3 ផ្អេកតាមការឆ្លើយសមា្ភាសន៍របស់រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវនៅតាមមូលដា្ឋាន ក្នុងខេត្តបានសិកេសាទាំងបី។
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នៅឆ្នាំ២០១០ រដា្ឋាភិបាលបានដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយសមេប់ជំរុញផលិតកម្មនិងការនាំចេញអង្ករ ដោយ 
បានចេញវិធានការផ្នេកគោលនយោបាយសំខាន់ៗសមេប់ដំណាក់កាលនីមួយៗ រួមមាន ១)ផលិតកម្មសេូវ ២)ការ 
បេមូល និងកេច្នេសេូវ ៣)ឡូជីស្ទិក និង ៤)ការផេសព្វផេសាយទីផេសារ (SNEC 2010)។ កេសួងកសិកម្មបានធ្វើផេនការ 
អនុវត្ត យ៉ាងលំអិតមួយ ដើមេបីបង្កើនសេវាគាំទេ និងអន្តរាគមន៍ផេសេងៗ ដូចជា ការផ្ទេរបច្ចេកវិទេយានិងបច្ចេកទេស 
សមសេប  ទៅឲេយកសិករ និងការបេឹងបេងសេវជេវបង្កើតពូជសេូវដើមេបីធានាឲេយវាកាន់តេសមសេបទៅនឹងលក្ខណៈ  ដី 
និង    អាកាសធាតុ និងតមេូវការទីផេសារ។ គោលនយោបាយសេូវដេលទើបរៀបចំឡើងវិញបានរួចរាល់នេះបញ្ជាក់ថា វិស័យ 
សេូវ  អង្ករកម្ពុជានៅខេសាយណាស់ក្នុងការបេកួតបេជេងនៅអន្តរជាតិ និងមិនទាន់អាចបង្កើនផលិតភាព និងបេក់ ចំណូល 
របស់កសិករឲេយបានជាទូទៅទេ។ ជាលទ្ធផល គោលនយោបាយសេូវអង្ករថ្មីមួយតេូវបានបង្កើតឡើង ដើមេបីកសាងបន្តលើ 
លទ្ធផលសមេចបានដោយគោលនយោបាយសេូវឆ្នាំ២០១០ សំដៅជួយឲេយវិស័យសេូវអង្ករនៅកម្ពុជាកា្លាយជា អ្នក នាំ មុខ 
គេមួយក្នុងជំ នួញអង្ករសកល និងជាបេភពអាចទុកចិត្តបាននេសន្តិសុខសេបៀង និងបេក់ចំណូលរបស់កសិករ។ គោល 
នយោបាយសេូវថ្មីនេះ4 ផ្អេកលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដេលតេូវមាន ការចូលរួម  តមា្លាភាព សមត្ថភាពបេកួតបេជេង និង 
ចីរភាព។ គោលនយោបាយថ្មីសំដៅ គេបដណ្តប់លើគេប់ទិដ្ឋភាព ដូចជា ការកេលំអផលិតកម្មតាមរយៈ នវា នុវត្តន៍ និង 
វិនិយោគ មានអតេចំណេញធៀបនឹងចំណាយកមេិតខ្ពស់ ការយល់ដឹងកាន់តេបេសើរពីតមេូវការ និងប រិយកាស បេកួត  
បេជេង ការសមេបសមេួលកាន់តេល្អក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធ ការមើលឃើញធំទូលាយ និងមានចក្ខុវិស័យ ចេបាស់ ពី ផ្លូវ 
ឈាន ទៅមុខ  (ខ្លឹមសារលំអិតនេគោនយោបាយសេូវថ្មី មានចុះក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ៣)។

កេសួងកសិកម្មបានដឹងថា បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយកសិកម្មបច្ចុបេបន្នដេលផ្តោតភាគចេើនលើសេូវ កំពុងជួបបញ្ហាជាចេើន 
ដូចជា ការគាំទេនិងបទបញ្ញត្តិចេបាប់នៅមានកមេិត និង កង្វះធនធានមនុសេស មូលនិធិ បច្ចេកវិទេយា ថ្មី និង សមសេប សមា្ភារ 
សមេប់ ធ្វើការផេសព្វផេសាយ និងជំនាញសមេបសមេួល។ សកម្មភាពផេសព្វផេសាយដើរតួនាទី សំខាន់ក្នុងគោល នយោបាយ   
របស់ រដា្ឋាភិបាល និងយុទ្ធសាសេ្តសមេប់ការអភិវឌេឍកសិកម្ម។ ដើមេបីធ្វើទំនើបកម្ម និង លើក កម្ពស់ ការ ធ្វើ  ពាណិជ្ជកម្ម 
កេសួង កសិកម្មបានកសាងគោលនយោបាយផេសព្វផេសាយកសិកម្មមួយដើមេបីផ្ទេរចំណេះដឹង ព័ត៌មាន និង បច្ចេកវិទេយា ទៅ 
ឲេយ កសិករ និងសហគមន៍ធ្វើកសិកម្ម និងតភា្ជាប់ពួកគេទៅនឹងទីផេសារ។ គោលនយោបាយនេះចាំបាច់ បំផុត សមេប់ការ 
ផ្តល់ សេវាផេសព្វផេសាយកសិកម្ម។ វាជាមូលដា្ឋានគេឹះ និងជាសេចក្តីណេនាំសមេប់ការផ្តល់សេវាផេសព្វផេសាយ បេកប ដោយ 
បេសិទ្ធភាព ដល់កសិករ (MAFF2015a)។

ការសិកេសានេះបានធ្វើ KIIs ជាមួយមន្ទីរជំនាញខេត្តសំខាន់ៗពីរ (កសិកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម) ហើយនៅក្នុងកមេង 
សំណួរ  អង្កេតគេួសារ មាននូវ ផ្នេកមួយស្តីពីសេវាផេសព្វផេសាយដេលកសិករបានទទួល ។ យោងតាមអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ  
មន្ទីរ កសិកម្ម ខេត្តមានកម្មវិធីជាចេើន ដូចជា ការបង្កើនផលិតកម្ម ការជំរុញការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច និងការបណ្តុះបណា្តាល 
ពីពូជសេូវ និងដំណាំផេសេងទៀត ការចិញ្ចឹមសត្វ និងខេសេសងា្វាក់តម្លេផ្នេកកសិកម្ម។ ការផ្តល់សេវាផេសព្វផេសាយ កម្ចី និង 
អំណោយ ដល់កសិករ សុទ្ធតេជាសកម្មភាពចមេបងៗសមេប់ការអភិវឌេឍដំណាំរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត។ ទោះជា យ៉ាងនេះ 
ក្តី  មន្តេីឆ្លើយសមា្ភាសន៍បានទទួលសា្គាល់ថា សកម្មភាពរបស់មន្ទីរមិនបានគេបដណ្តប់ដល់គេប់ភូមិក្នុងខេត្តរបស់ ខ្លួន ទេ 
ពេះ  ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុសេសនៅមានកមេិត។ អង្គការមិនមេនរដា្ឋាភិបាល(NGOs) វិស័យឯកជន និង ដេគូ អភិវឌេឍ 
នានា ក៏ មាន ធ្វើសកម្មភាពផេសព្វផេសាយជាចេើនដេរ។ 

រូបភាព១៥ បងា្ហាញថា រហូតដល់ ៩០% នេគេួសារបានធ្វើអង្កេតក្នុងខេត្តទាំងបី ធា្លាប់បានទទួលសេវាផេសព្វផេសាយ 
យ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្តងដេរ។ គេួសារបេមាណ ១៧% បានទទួលសេវាផេសព្វផេសាយពីមន្ទីរជំនាញខេត្ត ប៉ុន្តេភាគចេើន 
(៥៤,៥%) បានទទួលពី NGOs និងមានតេឹមតេ ៦% ប៉ុណោ្ណោះដេលបានទទួលពីឈ្មួញសេូវ។ 

4 គោលនយោបាយនេះបានតាក់តេងឡើងនៅចុងឆ្នាំ២០១៦ និងអនុម័តចេញក្នុងឆ្នាំ២០១៧
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ការគេប់គេងទឹក ជំងឺ និងសត្វចងេ ជាសេវាផេសព្វផេសាយចមេបងៗផ្តល់ដោយ NGOs បើតាមគេួសារ កសិករ 
រាយការណ៍ បេប់ គឺជាសេវាផេសព្វផេសាយផ្តល់ដោយ NGOs ហើយសេវាផេសព្វផេសាយចមេបងៗផ្តល់ដោយមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត 
រួមមាន ការ គេប់គេងជំងឺនិងសត្វចងេ ការដាក់ជីគីមី និងការជេើសរីសសេូវពូជ (តារាងA5 ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ៣)។ 

រូបភាព១៥៖ គេួសារទទួលបានសេវាផេសព្វផេសាយយ៉ាងហោចណាស់ម្តង (%)

មិនដេលបា នទទួល 
ការបណ្តុះបណា្តាល

ធា្លា ប ់ទទួលបា ន ការ 
បណ្តុះ បណា្តា ល

9.5

90.5

រូបភាព១៦៖ អ្នកផ្តល់សេវាផេសព្វផេសាយ (%)

ផេសេង ទៀត 
4.6

NGOs ផេសេង 
ទៀត 54.5

មិត្តភក្តិ
5.1 ឈ្មួញ សេ ូវ អង្ក រ

6  

អ្នកជិតខាង
13

មន្ទីរ កសិកម្ម ខេត្ត
16.9

យោងតាមមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត មានពូជសេូវ ១០ មុខដេលកេសួងកសិកម្មចង់ផេសព្វផេសាយ ក្នុងនេះ សេូវសេល  
រួម មាន សេនពិដោរ IR66 និង ជលសា សេូវកណា្តាល រួមមាន ផ្ការំដួល ផ្ការមៀត ផ្ការំដេង និង ផ្កាចាន់សេនសរ  សេូវធ្ងន់ 
រួម មាន ខា៤ ខា៦  និង រាំងជ័យ។

ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តេង កសិករដាំសេូវ IR504 ដោយផ្អេកលើតមេូវការពីវៀតណាម។ វាជាសេូវសេល អាច 
ដាបំានគេបរ់ដវូ នងិមានទនិ្នផលខ្ពស។់ មន្តេមីន្ទរីកសកិម្មខេត្តបាននយិយថា "វាអាសេយ័លើទីផេសារ។ យើងមនិអាចបង្ខឲំេយ 
គេ ដាំពូជសេូវតាមការណេនាំរបស់កេសួងបានទេ ពេះយើងមិនអាចធានាទិញផលសេូវរបស់គេបាន។ សព្វថ្ងេកសិក
ម្មកំពុងជួបបញ្ហាបេបេួលអាកាសធាតុ ដេលមន្ទីរកសិកម្មមិនអាចពិនិតេយតាមដានបានទាំងសេុងទេ។ ដូច្នេះ កសិករគួរ 
ផ្លាស់  ប្តូរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនចេញពី សេូវ IR504 ទៅផលិតសេូវអង្ករមានគុណភាពខ្ពស់ដេលរដា្ឋាភិបាលបានណេនាំនោះ
វិញ។ រដា្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងស្វេងរកទីផេសារសមេប់សេូវអង្ករបេភេទនេះនៅបេទេស ចិន និង មា៉ាឡេសុី"។

ដោយផ្អេកលើ KIIs មន្តេីមកពមីន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាននិយយថា មន្ទរីមិនមានកម្ម វិធឬីគមេងជាក់លាកអ់្វីដើមេបី 
ផេសព្វផេសាយទីផេសារសមេប់អង្ករទេ។ គោលនយោបាយ និងសកម្មភាពបច្ចុបេបន្ន តេងតេផ្តោតលើផលិតផលកសិកម្មគេប់ 
មុខ។ សកម្មភាពចមេបងៗធា្លាប់បានធ្វើកន្លងមក រួមមាន ការរៀបចំតាំងពិពណ៌ផលិតផលកសិកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញ ឬ 
ការ ចូល រួមក្នុងការតាំងពិពណ៌នៅកេបេទេស។ 
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៦. លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗតាមវិធីសាស្្តប្បបរិមាណវិស័យ

កមេងសំណួរអង្កេតគេួសារ មានគោលដៅចមេបងដើមេបី វិភាគពីសា្ថានភាពជីវភាពកសិករនៅភាគអាគ្នេយ៍ 
បេទេសកម្ពុជា។ ឆ្លងតាមកមេងសំណួរនេះ កេុមសេវជេវក៏អាចបេៀបធៀបពី ចំណាយ និងផលចំណេញនេពូជសេូវ 
ខុសៗ គា្នាដេរ។ 

ដើមេបីបេៀបធៀបជីវភាពគេួសារ កេុមសេវជេវបានបេងចេកគេួសារដោយផ្អេកតាមបេភេទសេូវដេលពួកគេកំពុង
ដាំ  គឺមានគេួសារ ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ឬ ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ។ ការបេងចេកនេះ ផ្អេកតាមពូជសេូវ ដោយ 
មិន គិត ព ីរដូវទេ។ 

ពាកេយ "សេូវវសេសា" និង "សេូវបេំង" ដេលកសិករបេើជាទូទៅ និងជាធម្មតាក្នុងតំបន់ធ្វើអង្កេត សំដៅដល់ ពូជសេូវ 
ខុសៗគា្នា។ សេូវវសេសាសំដៅដល់  ពូជសេូវណាដេលមានការលូតលាស់ផេសារភា្ជាប់នឹងរយៈពេលមានពន្លឺថ្ងេ និង លក្ខខណ្ឌ 
ផេសេង ទៀត នេការដាំដុះ។ សេូវទាំងនេះភាគចេើនជាពូជសេូវកេអូប ឬ សេូវលេខ១។ សេូវបេំងមានការលូតលាស់មិនផេសារ 
ភា្ជាប់នឹងរយៈពេលមានពន្លឺថ្ងេទេ ប៉ុន្តេតេូវមានការសេចសេព (CARDI 2011)។ សេូវបេំងអាចដាំក្នុងរដូវបេំងក៏បាន 
ក្នុង រដូវវសេសាក៏បាន ឲេយតេមានបេព័ន្ធសេចសេពគេប់គេន់។

ការសិកេសានេះក៏បានធ្វើវិភាគពីចំណាយ និងផលចំណេញនេពូជសេូវផេសេងៗដេលគេបេងចេកបេភេទវាទៅតាម
តាម រយៈពេលដាំដុះ គឺមាន សេូវសេល សេូវកណា្តាល និង សេូវធ្ងន់ ។ សូចនាករផេសេងៗ ដូចជា ទិន្នផល បន្ទុកចំណាយ 
និងបេក់ចំណូល តេូវបានបង្កើតឡើងសមេប់ធ្វើការបេៀបធៀប។ ដោយសារកសិករភាគចេើននៅក្នុងតំបន់ធ្វើអង្កេត 
គាត់ដាំសេូវ IR504 ជាសំខាន់នោះ ការសិកេសាក៏មានបំណងផ្តោតលើសេូវនេះដេរ។  កេុមសេវជេវបានញេកសេូវ IR504 
ពីសេូវសេលផេសេងទៀត និងបេៀបធៀបវាជាមួយសេូវកណា្តាល និងសេូវធ្ងន់ ដើមេបីគណនាថាមួយណាផ្តល់ផលចំណេញ 
ចេើនជាងដល់កសិករ។

៦.១ លក្ខណៈន្សំណាក

 ផ្នេកនេះពិពណ៌នាពីលក្ខណៈនេខេត្តបានចុះសិកេសា ភូមិជេើសរីស សា្ថានភាពកេីកេរបស់អ្នកភូមិ និងចំនួនផល 
សេូវ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ការសិកេសាបានធ្វើឡើងនៅខេត្ត ពេវេង សា្វាយរៀង និង តាកេវ ដោយមានសរុប ៦០០គេួសារសំណាក 
ឬ  ២០០គេួសារក្នុងខេត្តនីមួយៗ។  ភូមិជេើសរីស ចេកចេញជា ៣ កេុម៖ ភូមិដាំតេសេូវវសេសា និង ភូមិដាំតេសេូវបេំង និង 
ភូមិ ដាំសេូវវសេសាផងសេូវបេំងវសេសាផង។ តារាង៤ បានបងា្ហាញថា ៨០% នេគេួសារសំណាកស្ថិតក្នុងភូមិសេូវបេំង និង 
២០% ស្ថិតក្នុងភូមិសេូវវសេសា។ ក្នុងចំណោមគេួសារដាំសេូវតាមខេត្តនីមួយៗ គេួសារដាំតេសេូវបេំងគឺ នៅខេត្តពេវេង 
មាន ៥០% នៅខេត្តសា្វាយរៀងមាន៥៧% និង នៅខេត្តតាកេវមាន៧៨%។ 

ភាពកេីកេអាចសំគាល់បានតាមលក្ខណៈដេលគេួសារមាន ឬគា្មានប័ណ្ណកេីកេ ហើយតាមនេះគេឃើញថា ៦៧% 
នេគេួសារ គឺ មិនកេីកេទេ។ គួរឲេយចាប់អារម្មណ៍ដេរដេល តារាង៤ បងា្ហាញថា គេួសារដាំសេូវបេំងមានជីវភាពបេសើរជាង 
គេួសារ ដាំតេសេូវវសេសា ឬដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ។ 

បេមាណ ៤៣% នេគេួសារឆ្លើយសមា្ភាសន៍ ធ្វើសេូវតេម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ, ៤១% ធ្វើសេូវពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ, ១៦% 
ធ្វើ សេូវ បីដងក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយចំណុចគួរឲេយភា្ញាក់ផ្អើល គឺមាន ០,៣% ធ្វើសេបានបួនដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ ក្នុង ចំណោម 
គេួសារ ឆ្លើយ សមា្ភាសន៍ មាន ៦២% ធ្វើតេសេូវបេំង ១៩% ធ្វើតេសេូវវសេសា និង ២០% ធ្វើសេូវទាំងពីរបេភេទ។ 
គេួសារដាំតេសេូវវសេសា ធ្វើ សេូវ បានតេម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ រីឯគេួសារដាំតេសេូវបេំងអាចធ្វើសេូវបានរហូតដល់បីដង។ 
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តារាង៤៖  ព័ត៌មានលំអិតលើសំណាក (%)

 ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំទាំងពីរបេភេទ សរុប

ខេត្ត ពេវេង 20 50 30 33

សា្វាយរៀង 20 57 23 33

តាកេវ 16 78 6 33

ភូមិសំណាក សេូវវសេសា 92 0 8 20

សេូវបេំង 0 77 23 80

ប័ណ្ណកេីកេ មានប័ណ្ណកេីកេ 26 62 12 13

គា្មានប័ណ្ណកេីកេ 18 62 21 87

ចំនួនដំណាំសេូវ/ឆ្នាំ មួយដង 43 53 4 43

ពីរដង 0 68 32 41

បីដង 0 71 29 16

បួនដង 0 0 100 0.3

សរុប 19 62 20 100

៦.២ ព័ត៌មានផ្ន្កប្ជាសាស្ត្

តារាង៥ បងា្ហាញពីលក្ខណៈបេជាសាសេ្តនេគេួសារសំណាក។ គេួសារមានទំហំជាមធេយម ៤,៤នាក់។ គេួសារ ដាំ 
ទាំងសេូវបេំងនិងសេូវវសេសា មានទំហំធំបន្តិចជាង គេួសារដាំតេសេូវវសេសា ឬដាំតេសេូវបេំង។ អតេ សមាជិក គេួសារ  
ក្នុង  បន្ទុក5 (ចំនួនសមាជិកគេួសារអាយុពី  ០-១៤ឆ្នាំ និងលើ៦៥ឆ្នាំ ចេកនឹងចំនួនបេជាជនអាយុពី ១៥-៦៤ឆ្នាំ) ក្នុង 
ចំណោមគេួសារធ្វើតេសេូវ វសេសា គឺខ្ពស់ជាង គេួសារធ្វើតេសេូវបេំងឬធ្វើសេូវទាំងពីរបេភេទ។ គេួសារសំណាកភាគចេើន 
មាន  បុរសមេគេួសារ។ មេគេួសារមានអាយុជាមធេយមស្ថិតក្នុងចំណោម បេជាជនសកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ច។

តារាង៥៖ ព័ត៌មានទូទៅលើគេួសារ (%)

ព័ត៌មានផ្នេកបេជាសាសេ្ត ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ សរុប

ទំហំគេូសារ (ចំនួនមនុសេស) 4.3 4.4 4.6 4.4

អតេសមាជិកក្នុងបន្ទុក 0.66 0.61 0.61 0.62

គេួសារមានមេគេួសារជាបុរស (%) 83 93.2 88.1 90.3

អាយុមេគេួសារ (ឆ្នាំ) 53 46 51 48

ចំនួនឆ្នាំសិកេសាអប់រំជាមធេយមនេមេគេួសារ 5.5 5.5 4.9 5.3

កមេិតអប់រំរបស់មេគេួសារ ជាសូចនាករសំខាន់នេធនធានមនុសេសក្នុងគេួសារ ហើយអាចមានផលប៉ះពាល់ខា្លាំង 
ទៅ លើកមេិតដេលគេួសារអាចបំពេញតមេូវការក្នុងជីវភាពរបស់ខ្លួន និងគេប់គេងការលំបាក។ មេគេួសារបានទៅរៀន 
សាលា ជាមធេយមចំនួន ៥ ឆ្នាំ។ ដូច្នេះមេគេួសារភាគចេើនបានរៀនតេឹមតេ បឋមសិកេសាប៉ុណោ្ណោះ។ ការសិកេសានេះក៏បាន 
ធ្វើ ចំណាត់ថា្នាក់គេួសារសំណាកទៅតាមកមេិតអប់រំរបស់មេគេួសារ ហើយលទ្ធផលបងា្ហាញថា បេមាណ ៥១,២% នេ 
មេគេួសារ បានរៀនចប់បឋមសិកេសា។

5 អតេសមាជិកគេសួារក្នងុបន្ទកុគឺ ចំនួនសមាជិកគេសួារអាយុពី  ០-១៤ឆ្នា ំនិងលើ ៦៥ឆ្នា ំចេកនឹងចំនួនបេជាជនអាយុពី ១៥-៦៤ឆ្នា។ំ
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តារាង៦៖ កមេិតអប់រំរបស់មេគេួសារ (%)

កមេិតអប់រំ ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ សរុប
មត្តេយេយ 11.6 11.1 10.2 11.0
បឋមសិកេសា (១-៦ឆ្នាំ) 54.5 48.7 55.9 51.2
អនុវិទេយាល័យ (៧-៩ឆ្នាំ) 25.9 28.4 27.1 27.7
វិទេយាល័យ (១០-១២ឆ្នាំ) 4.5 8.9 5.9 7.5
សាកលវិទេយាល័យ 0.9 0.8 0.0 0.7
ថា្នាក់បណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ 0.9 1.1 0.9 1.0
ថា្នាក់អក្ខរកម្ម 1.8 1.1 0.0 1.0

ដីជាទេពេយមានតម្លេជាងគេ សមេប់បេជាជនភាគចេើនទាំងនៅទីកេុង និងជនបទ។ គេួសារ ជាង ៩៨% បាន រាយ 
ការណ៍ ថា មានដីកសិកម្ម។ គេួសារធ្វើតេសេូវបេំង តេងតេូវការជួលដីបន្ថេមដើមេបីបង្កើនផលិតកម្ម ហើយជាងមួយ ភាគ  
បួន នេគេួសារទាំងនេះបានធ្វើដូច្នេះ។ បេមាណ ៤% នេគេួសារក្នុងកេុមនីមួយៗ បានបេើបេស់ដីដោយគា្មានបង់ថ្លេ ។

រូបភាព១៧៖ កម្មសិទ្ធិដីគិតតាមភូមិ (%)

ដីកសិកម្ម(កម្មសិទ្ធិ) ដីជួល ដីបេើដោយគា្មានបង់ថ្លេ

ដាំតេសេូវវសេសា  ដាំតេសេូវបេំង   ដាំសេូវទាំងពីរ       សរុប

 100                 98.92               100            99.33

រូបភាព១៨៖ មុខរបរចមេបង (%)

 ដាំតេសេូវវសេសា               ដាំតេសេូវបេំង           ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ             សរុប
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ការដាំដំណាំសមេប់គោលដៅពាណិជ្ជកម្ម

ពលករផ្នេកកាត់ដេរ និងផ្នេកជំនួញ

ការដាំដំណាំសមេប់ការបេើបេស់ក្នុងគេួសារ

ផេសេងៗ 

បេភព៖ អង្កេតគេួសារបេបបរិមាណវិស័យក្នុងការសេវជេវនេះ

កមេងសំណួរបានកត់តេទាំងមុខរបរចមេបង និងមុខរបរបនា្ទាប់បនេសំផេសេងៗ របស់មេគេួសារ។ រូបភាព២០ 
បងា្ហាញពីមុខរបរចមេបង រីឯ តារាង៧ បងា្ហាញពី  មុខរបរបនា្ទាប់បនេសំ។ មុខរបរចមេបងរបស់បេជាជនក្នុងបណា្តាខេត្តនៅភាគ 
អាគ្នេយ៍ គឺការដាំដំណាំ ដោយមាន ៦៤%ដាំសមេប់គោលដៅពាណិជ្ជកម្ម ១៨%ដាំសមេប់ការបេើបេស់ក្នុងគេួសារ និង 
តេឹម៦%ដេលមានមុខរបរចមេបងជាការងារក្នុងរោងចកេកាត់ដេរ ឬការងារពាក់ព័ន្ធជំនួញ។ គេួសារភាគចេើនដេលធ្វើសេ 
សមេប់តេការបេើបេស់ក្នុងគេួសារគាត់ដាំតេសេូវវសេសាប៉ុណោ្ណោះ រីឯគេួសារដេលធ្វើសេសមេប់គោលដៅពាណិជ្ជកម្ម 
គាត់ដាំតេសេូវបេំង ឬដាំទាំងសេូវវសេសានិងសេូវបេំង។
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តារាង៧៖ មុខរបរបនា្ទាប់បនេសំ (%) 

មុខរបរ ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ សរុប
ដំណាំសមេប់បមេើទីផេសារ 10.0 23.1 13.5 18.8
ពលករផ្នេកកសិកម្ម ពេឈើ និងនេសាទ 4.3 7.0 24.4 9.5
ពលករផ្នេកយករ៉េ និងសាងសង់ 16.4 4.9 10.9 8.3
អ្នកលក់ក្នុងហាង 5.7 7.7 3.4 6.6

អ្នកនេសាទ អ្នកបរបាញ់ អ្នកដាក់អនា្ទាក់ ដើមេបីចិញ្ចឹមពោះ 3.6 7.2 4.2 6.0

ពលករផ្នេកនេសាទ អ្នកបរបាញ់ 0.0 8.6 0.8 5.5
កសិករដាំដំណាំដើមេបចីិញ្ចឹមពោះ 15.0 2.3 3.4 5.1
ការចិញ្ចឹមសត្វ 5.0 5.6 0.8 4.7
ផលិតករសត្វចិញ្ចឹម 3.6 4.2 5.0 4.2
ការកេច្នេសេបៀងអាហារ 5.0 2.8 6.7 3.9
លក់អាហារតាមដងផ្លូវ 2.9 3.3 2.5 3.1
ផេសេងៗ 28.5 23.1 24.4 24.5

បេភព៖ អង្កេតគេួសារបេបបរិមាណវិស័យក្នុងការសេវជេវនេះ

តារាង៨ បងា្ហាញពី ការបេើបេស់សេបៀងអាហារ និងការបេើបេស់មិនមេនសេបៀងអាហារ នេគេួសារក្នុង តំបន់ចុះ 
អង្កេត។ ជាមធេយម ការបេើបេស់សេបៀងអាហារ និងការបេើបេស់មិនមេនសេបៀងអាហារ សរុបក្នុងមួយគេួសារក្នុងមួយថ្ងេ 
មាន ចំនួន ១០.២ ដុលា្លារ។ គេួសារធ្វើតេសេូវវសេសា មានចំណាយតិចជាងគេួសារក្នុងកេុមផេសេងទៀត។ ចំណុចនេះសេបគា្នា 
នឹង លទ្ធផលរកឃើញថា គេួសារធ្វើតេសេូវវសេសា តេងផលិតសេូវជាសំខាន់សមេប់ការបេើបេស់ក្នុងគេួសារ។ គេួសារ 
ដេល ធ្វ ើសេូវទាំងពីរបេភេទ មានចំណាយចេើនជាងគេួសារធ្វើតេសេូវវសេសា ឬធ្វើតេសេូវបេំង។ 

តារាង៨៖ ការបេើបេស់សេបៀងអាហារ និងការបេើបេស់មិនមេនសេបៀងអាហារ ក្នុងមួយគេួសារ (ដុលា្លារ/ថ្ងេ)

ការបេើបេស់អាហារ និងរបស់មិនមេនអាហារ ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ សរុប

ការបេើបេស់សេបៀងអាហារបេចាំថ្ងេ 4.8 5.4 5.7 5.3

ការបេើបេស់មិនមេនសេបៀងអាហារបេចាំថ្ងេ 4.1 5 5.5 4.9

សរុបការបេើបេស់សេបៀងអាហារ និងមិនមេនសេបៀងអាហារ 
ក្នុងមួយថ្ងេ

8.9 10.4 11.2 10.2

បេភព៖ អង្កេតគេួសារបេបបរិមាណវិស័យក្នុងការសេវជេវនេះ

រូបភាព១៩៖ ចំណាយបេើបេស់ក្នុងគេួសារ (%)

ការបេើបេស់សេបៀងអាហារបេចាំថ្ងេ

ការបេើបេស់មិនមេនសេបៀងអាហារបេចាំថ្ងេ

48%
52%
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រូបភាព១៩ បងា្ហាញថា ក្នុងចំណាយបេើបេស់សរុប ការបេើបេស់សេបៀងអាហារ មាន ៤៨% ហើយការ បេើបេស់ 
មិនមេនសេបៀងអាហារ មាន ៥២%។ ដូច្នេះ ចំណាយរបស់គេួសារជាសេបៀងអាហារ   និងមិនមេន ជាសេបៀង អាហារ   វា សឹង 
តេដូចគា្នា។

រូបភាព២០៖ បេភពបេក់ចំណូលគេួសារ (%)

សេូវ
របរ កសិកម្ម ផេសេងទៀត
ជំនួញ

បន្លេ
ផេសេងៗ
ការងារយកឈ្នួល

0.4
19.9

35.4

14.8
18.4

11.1

៦.៣ ប្ភពន្ប្ក់ចំណូលគ្ួសារ

រូបភាព២០ បងា្ហាញពី ចំណេកនេបេភពបេក់ចំណូលនីមួយៗរបស់គេួសារ នៅក្នុងបេក់ចំណូលសរុប។ យោង 
តាម អង្កេតគេួសារ បេក់ចំណូលគេួសារ មានបេភពចំណូល ៦ គឺ  ការដាំសេូវ ការដាំបន្លេ របរកសិកម្មផេសេងទៀត ជំនួញ 
ការងារយកឈ្នួល និងបេភពផេសេងទៀត។ បេភពបេក់ចំណូលគេួសារធំបំផុតគឺ ការងារយកឈ្នួល  ហើយបនា្ទាប់មកគឺ 
ការដាំសេូវ។ គួរកត់សំគាល់ថា បេក់ចំណូលបានពីការដាំបន្លេ មានមិនដល់ ១% ទេ ហើយតួលេខនេះឆ្លុះបញ្ចំងពី 
សមាមាតេ យ៉ាងតូចនេគេួសារដាំបន្លេ។ 

រូបភាព២១ បេងចេកបេភពបេក់ចំណូលគេួសារទៅតាម បេភេទគេួសារ។ បេភពបេក់ចំណូលធំបំផុតក្នុង 
គេប់ គេួសារ គឺការងារយកឈ្នួល ប៉ុន្តេវាចំណេកតូចខា្លាំងណាស់សមេប់គេួសារធ្វើតេសេូវបេំង បើធៀបនឹង គេួសារ ពីរ 
បេភេទទៀត។ 

រូបភាព២១៖ បេក់ចំណូលបេងចេកតាមបេភេទគេួសារ (%)

ការងារយកឈ្នួលជំនួញផេសេងៗរបរ កសិកម្ម  ផេសេ ង ៗ

ដាំតេសេូវវសេសា        ដាំតេសេូវបេំង  ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ   សរុប

បន្លេសេូវ
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តារាង៩ បងា្ហាញថា គេួសាររកចំណូលបានជាមធេយម ៤៩៧ ដុលា្លារ/ឆ្នាំ ពីការដាំសេូវ។  បេភព ចំណូល ធំជាងគេ គឺ 
ការងារយកឈ្នួល ដេលផ្តល់បេមាណ ៨៨៣ ដុលា្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ គេួសាររក ចំណូល បានតិចណាស់ពីការដាំបន្លេ។

តារាង៩៖ បេក់ចំណូលគេួសារ (ដុលា្លារ/ឆ្នាំ)

បេភពបេក់ចំណូល ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ មធេយមភាគ
សេូវ 170.4 686.9 211.3 496.9
បន្លេ 11 4.4 27.2 10.2
របរកសិកម្មផេសេងទៀត 248.4 305 219.9 277.7
ផេសេងៗ 634.8 425.5 406.9 460.9
ជំនួញ 321.2 383 373.2 369.5
ការងារយកឈ្នួល 1152.5 770.9 980 883.2

៦.៤ ផលិតកម្មបន្ល្ និងធាតុចូល

ភាគរយនេគេួសារមានដាំបន្លេបេភេទណាមួយ មានចុះក្នុង រូបភាព២២ ក្នុងនេះ មានបេមាណ ៣៧% ដាំបន្លេស
មេប់ការបេើបេស់ក្នុងផ្ទះ ឬ សមេប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ 

រូបភាព២២៖ គេួសារមានដាំបន្លេ (%)

54

73

27

49 51

63

37
46

មានដាំ បន្លេគា្មាន ដាំ បន្លេ 

ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ សរុប

បេភេទបន្លេដាំដុះដោយគេួសារនៅក្នុងតំបន់សិកេសា មានបងា្ហាញក្នុងតារាង១០។ បន្លេភាគចេើនដាំនៅផ្ទះសមេប់ 
ការបេើបេស់ក្នុងគេួសារ និងមានគេួសារតេបេមាណ ៤០% ដេលបានលក់បន្លេផេសេងៗក្នុង ១២ខេកន្លងមក។ គេួសារ 
ធ្វើតេសេូវបេំងដេលបានលក់បន្លេចេញមានតិចនាក់ជាង បើធៀបនឹងគេួសារពីរបេភេទទៀត (រូបភាព២២)។ ការ  
លក់  បន្លេសរុបផ្តល់ជាមធេយម ២៧,៦ដុលា្លារ/ឆ្នាំ ដេលតិចតួចណាស់បើធៀបនឹងចំណូលបានពីដំណាំ សេូវ។ គេួសារធ្វើ 
សេូវទាំងពីរមុខ មានចំណូលបានពីការលក់បន្លេ ចេើនជាងគេួសារធ្វើតេសេូវវសេសា ឬសេូវបេំង (តារាង១១)។ គេួសារ  
លក់បន្លេក៏បានបា៉ាន់សា្មានពី ចំណាយសរុបលើធាតុចូលដេរ (តារាង១២) ប៉ុន្តេមិនបានរាយការណ៍សមេប់ បន្លេ 
បេើបេស់ក្នុងគេួសារទេ។ ជាមធេយមនៅក្នុងតំបន់សិកេសា ចំណាយលើធាតុចូលក្នុងការដាំបន្លេមានបេមាណ ៨,២ដុលា្លារ/
ឆ្នាំ រីឯថ្លេលក់បន្លេបាន  គឺ ២៧,៦ដុលា្លារ/ឆ្នាំ ដូច្នេះ បេក់ចំណេញមានបេមាណ ១៩,៤ ដុលា្លារ/ឆ្នាំ។ សរុបមក លទ្ធផល 
រកឃើញបងា្ហាញថា គេួសារធ្វើតេសេូវបេំងផ្តោតកមា្លាំងលើការដាំដុះសេូវជាងលើការដាំបន្លេ ក្នុងកមេិត ខា្លាំង ជាងគេ បើ 
ធៀប នឹងគេួសារពីរបេភេទទៀត។
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តារាង១០៖ មុខបន្លេមានដាំដោយគេួសារសំណាក (%)

បន្លេ ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ មធេយមភាគ

ននោង 19.05 26.24 16.43 21.07

តេកួន 19.48 14.89 19.25 17.63

តេឡាច 9.09 16.67 14.08 13.5

តេសក់ 7.79 7.45 7.98 7.71
សណ្តេកទេើង 8.23 6.74 3.76 6.34

ល្ពា 5.63 6.03 6.1 5.92

តេប់ 6.93 3.9 5.16 5.23

បន្លេផេសេងទៀត 23.8 18.07 27.25 22.61

រូបភាព២៣៖ គេួសារបានលក់បន្លេដាំខ្លួនឯង ក្នុង ១២ខេ មុនពេលធ្វើអង្កេត (%)

ដាំតេសេូវវសេសា  ដាំតេសេូវបេំង        ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ  សរុប

មានលក់បន្លេក្នុង១២ខេកន្លងមកគា្មានលក់បន្លេក្នុង១២ខេកន្លងមក

58

42

73

27

40 40

6060

តារាង១១៖ ថ្លេលក់បានសរុប និង ចំណាយលើធាតុចូលសរុប សមេប់បន្លេ (ដុលា្លារ/ឆ្នាំ)

ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ មធេយមភាគ

ថ្លេលក់បានសរុប 20.6 16.2 53.5 27.6

ចំណាយលើធាតុចូលសរុប 6.2 8.1 10.3 8.2

ចំណេញសុទ្ធ 14.4 8.1 43.2 19.4

តារាង១២៖ ធាតុចូលសមេប់បន្លេ (ដុលា្លារ)

ធាតុចូល ដាំតេសេូវវសេសា ដាំតេសេូវបេំង ដាំសេូវទាំងពីរបេភេទ មធេយមភាគ

ពូជ 2.5 4.0 2.1 3.1

ជីគីមី 1.2 1.8 2.7 1.9

ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ 0.2 1.0 0.3 0.6

សាំង 1.6 0.9 3.6 1.8

ធាតុចូលផេសេងទៀត 0.7 0.4 1.6 0.8
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៦.៥ បន្ទុកចំណាយ និងអត្ថប្យោជន៍ក្នុងចំណោមដំណាំស្ូវ 

៦.៥.១ ទំហំដី
 តារាង១៥ ផ្តល់ព័ត៌មានពីទំហំដីគិតតាមពូជសេូវទាំងបី គឺ សេូវសេល សេូវកណា្តាល និង សេូវធ្ងន់។6 ផ្ទេ 

ដីដាំដុះ និងផ្ទេដីបេមូលផល មានទំហំជាមធេយមសឹងតេបេហេលគា្នា គឺ ១,៧ ហិកតា ដេលបងា្ហាញថា ការខូចខាតសេូវ មុន  
ពេល បេមូលផលមានតិចតួចណាស់ តេឹមបេមាណ ១,៨% នេដីដាំដុះសរុប។ ថ្វីបើទំហំជាមធេយមនេដីបេមូល ផល សេូវ 
កណា្តាលវាតូចជាង សេូវធ្ងន់ និងសេូវសេល ប៉ុន្តេផ្ទេដីដាំដុះមានការខូចខាតគិតជាភាគរយ ក៏តូចជាងដេរ។ ចំណុចនេះ 
ឆ្លុះបញ្ចំងឲេយឃើញថា គេួសារបេើបេស់ពូជសេូវសេលនិងសេូវកណា្តាល តេងផ្តោតខា្លាំងជាងលើកសិកម្ម។

តារាង១៣៖ ទំហំដីគិតតាមរយៈពេលដាំដុះសេូវ

ទំហំដី រយៈពេលខ្លី រយៈពេលមធេយម រយៈពេលវេង មធេយមភាគ

ដីដាំដុះ (ហិកតា) 2.07 0.90 0.98 1.7
ដីបេមូលផល (ហិកតា) 2.04 0.89 0.95 1.7
ការបាត់បង់ផលសេូវ  
(គិតជា % នេផ្ទេដីដាំដុះសរុប)

1.45 1.11 3.06 1.8

៦.៥.២ ពូជស្ូវ
រូបភាព២៤ ផ្តល់ព័ត៌មានពីពូជសេវូផេសេងៗ មានដំាដុះក្នងុតំបន់សិកេសា ដោយបេងចេកតាមរយៈពេលដំាដុះ។ ឈ្មាះ  

ពូជសេវូនានា គឺហៅតាមការចងចំារបស់កសិករ។ សេវូរយៈពេលខ្លភីាគចេើនណាស់ ជាពូជ IR504 ហើយ បនា្ទាប់ មក 
គឺពូជ IR ផេសេងៗទៀត។ សេវូរយៈពេលមធេយមជាងពាក់កណា្តាល ជាពូជ កេសំាងទាប បនា្ទាប់មកគឺ IRដំណើប, ទេនុង និង 
សេវូតយ។ ពូជសេវូរយៈពេលវេង រួមមាន ផ្ការំដួល សេវូដំណើប ឆ្មារល្អតិ កេហមធ្ងន់ សូមា៉ាលី មំុមាង (រូបភាព២៤)។

រូបភាព២៤៖ ពូជសេូវបេងចេកតាមរយៈពេល (%)

ពូជសេូវផេសេងៗ
IR 75

IR 1842
IR 49
IR 66

IR
IR 85-90
IR (504)

រយៈពេលខ្លី

1.1
1.2

1.2
1.2
1.3
3.5

11.0
79.4

ពូជសេូវផេសេងៗ
នាងឃុនកម្ពុជា 

អានស 
ផ្កាខ្ញីកម្ពុជា 
IRជលសារ 

សេូវតយ 
ទេនុង 

IRដំណើប 
កេសាំងទាប

រយៈពេលមធេយម

54.1

5.9
1.5

2.2
4.4
4.4
5.2
6.7

15.6

រយៈពេលវេង
ពូជសេូវផេសេងទៀត 

ផ្កាម្លិះ 
ដងឈូក 

កេហមចិន 
កូនសេូវ 

ម៉ុំមាង 
សូមា៉ាលី 

កេហមធ្ងន់ 
ឆ្មារល្អិត 

សេូវដំណើប 
ផ្ការំដួល 29.1

17.9

10.9
9.1

7.4
6.3

5.6
4.6

4.2
2.8

2.1

6 រយៈពេលដាំដុះសេូវ គេកំណត់តាមចំនួនថ្ងេរហូតដល់ការបេមូលផល គឺមាន រយៈពេលខ្លី(៩៥ ថ្ងេ សមេប់សេូវសេល), រយៈ 
ពេល មធេយម (១០០-១៥០ ថ្ងេ សមេប់សេូវកណា្តាល), រយៈពេលវេង(លើសពី ១៥០ ថ្ងេ សមេប់សេូវធ្ងន់)។
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រូបភាព២៥ បងា្ហាញពី ចំនួនថ្ងេលូតលាស់រហូតដល់ទុំ នេពូជសេូវ IR504, ពូជសេូវ IR ផេសេងទៀត, ពូជសេូវមិនមេន 
IR, នៅរដូវបេំង និងនៅរដូវវសេសា។        រយៈពេលលូតលាស់រហូតដល់ទុំនេសេូវ IR504 និងសេូវ IR ផេសេងទៀតគឺតិចជាង 
១០០ ថ្ងេ រីឯពូជសេូវមិនមេន IR រយៈពេលនេះតេងខ្លីជាងចេើនក្នុងរដូវបេំង បើធៀបនឹងការដាំដុះវាក្នុងរដូវវសេសា។

រូបភាព២៥៖ ចំនួនថ្ងេរហូតដល់ទុំ

 IR 504     IR ផេសេងទៀត        ពូជសេូវផេសេងទៀត

រដូវវសេសា រដូវបេំង

81.4 89 90.9 87.6 95.6

161.4

តារាង១៤ បងា្ហាញថា ការពេះសេូវ ជាវិធីដាំដុះចមេបងគេ ក្នុងតំបន់សិកេសា។ ការស្ទូងមិនសូវមានអនុវត្តទេ  ហើយ
ភាគចេើនសមេប់តេសេូវធ្ងន់ប៉ុណោ្ណោះ។ ការពេះសេូវ អាចកាត់បន្ថយទាំងពេលវេលា និងកមា្លាំងពលកម្ម ប៉ុន្តេតេូវបេើ
សេូវពូជអស់ចេើនជាង។

តារាង១៤៖ វិធីសាបពេះ (%)

ពេះ/ស្ទូង (%) សេូវសេល សេូវកណា្តាល សេូវធ្ងន់ សរុប

ពេះ 99.6 99.2 98.9 99.4

ស្ទូង 0.4 0.8 1.1 0.6

៦.៥.៣ ទិន្នផលស្ូវ

ជាទូទៅ ទិន្នផលជាតួលេខសំខាន់សមេប់បងា្ហាញពី ផលិតភាពនេដំណាំសេូវ។ ដូចមានបងា្ហាញក្នុងតារាង១៥  
សេូវ សេលមានទិន្នផលមធេយមខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមពូជសេូវទាំងបីបេភេទ។ ទិន្នផលក្នុងរដូវបេំង វាខ្ពស់ជាង  
ទិន្នផល ក្នុងរដូវវសេសា សមេប់សេូវទាំងពីរបេភេទដេលអាចដាំដុះបានក្នុងរដូវ ទាំងពីរ (គា្មានកសិករណាធ្វើសេូវធ្ងន់ក្នុង 
រដូវ បេំងទេ)។ ទិន្នផលជាមធេយមក៏មិនខុសគា្នាដេររវាងសេូវកណា្តាល នឹងសេូវធ្ងន់។ ក្នុងរដូវវសេសា សេូវសេលមាន 
ទិន្នផល ខ្ពស់ជាងគេ។ 

តារាង១៥: ទិន្នផលសេូវ (តោន/ហិកតា)

រដូវ សេូវសេល សេូវកណា្តាល សេូវធ្ងន់ សរុប

រដូវវសេសា 4.1 2.3 2.4 3.2

រដូវបេំង 4.5 3.1 - 4.5

សរុប 4.3 2.4 2.4 3.7

៦.៦ ធាតុចូលន្ដំណាំស្ូវ 

ធាតុចូលសំខាន់ៗនេដំណាំសេូវ រួមមាន  ពូជ ជី ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ និង កមា្លាំងពលកម្ម។ ធាតុចូល ដទេទៀត 
អាច មាន ទឹក និង ថ្លេជួលមា៉ាសុីន។ តារាង១៦ បងា្ហាញពី ការបេើបេស់ធាតុចូលជាមធេយមរាយការណ៍ ឡើង ដោយ 
កសិករ។ សេូវសេល តេូវបេើពូជអស់ចេើនជាងគេ (គិតជា គីឡូកេម/ហិកតា) រីឯសេូវធ្ងន់តេូវការពូជតិច ជាង គេ។ 
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សេដៀង  គា្នាដេរ កសិករទាំងនោះបេើជីជាមូលដា្ឋានអស់ចេើនជាងគេ។ ជីតេងតេូវបេើអស់ចេើនជាង ឆ្ងាយ ណាស់  ក្នុង ការ  
ដាំដុះក្នុងរយៈពេលខ្លី  បើធៀបនឹងការដាំដុះក្នុងរយៈពេលវេង និងមធេយម។ កសិករមិនអាចបា៉ាន់សា្មាន ចំនួន ពិត បេកដ   
នេ ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេផេសេងៗដេលគាត់បេើក្នុងសេរបស់ខ្លួនទេ។ ប៉ុន្តេគាត់បាននឹកឃើញពី ចំណាយ ជាក់ស្តេង ដេល  
ខ្ពស់  ជាងគេជាខា្លាំងសមេប់សេូវសេល។  គេួសារខ្លះបានជួលកមា្លាំងពលកម្មពីខាង កេ ហើយ ចំណាយ នេះ សមេប់ សេូវ 
កណា្តាល វាខ្ពស់ជាងសេូវបេភេទផេសេងទៀត ប៉ុន្តេគេួសារដេលជួលកមា្លាំងពលកម្ម  មានចំនួនភាគរយចេើន ជាងគេ សមេប់ 
សេូវសេល។

ចំណាយលើថ្លេជួលមា៉ាសុីន មានកមេិតទាបជាងគេសមេប់សេូវកណា្តាល ប៉ុន្តេស្ទើរតេក្នុង ១០០% នេដំណាំសេូវ 
គេប់បេភេទ មានការជួលគេឿងមា៉ាសុីន។ សេូវសេលមានចំណាយខ្ពស់ជាងគេលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក  ហើយចំនួនភាគរយនេ 
គេួសារ ដាំសេូវសេលមានបេើបេើមា៉ាសុីនបូមទឹក ក៏ខ្ពស់ជាងគេខា្លាំងដេរ។ 

តារាង១៦៖ ធាតុចូលសមេប់ផលិតកម្មសេូវ

ធាតុចូល សេូវសេល សេូវកណា្តាល សេូវធ្ងន់ សរុប
ពូជ (គីឡូកេម/ហិកតា) 322.1 147.6 122.2 257.5
ជីទេប់បាត (គីឡូកេម/ហិកតា) 111 93.5 78.5 94.5
ជីបាចលើសេូវ (គីឡូកេម/ហិកតា) 349 216 198 301
ជីបេើបេស់សរុប (គីឡូកេម/ហិកតា) 352 223 203 305
ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ(ដុលា្លារ/ហិកតា) 116.7 39.7 21.3 94.5
ចំណាយជួលកមា្លាំងពលកម្ម (ដុលា្លារ/ហិកតា) 27.4 62.5 32.5 30.9
ចំណាយជួលមា៉ាសុីន (ដុលា្លារ/ហិកតា) 108.1 93.2 114.2 107.9
សាំងសមេប់មា៉ាសុីនកសិកម្ម (ដុលា្លារ/ហិកតា) 21.3 23.5 17.1 20.9
ចំណាយលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក (ដុលា្លារ/ហិកតា) 71.4 33.4 17.9 67.3
ចំណាយលើការបេើមា៉ាសុីនបូមទឹក(ដុលា្លារ/ហិកតា) 45.5 30.3 17.9 43.5

តារាង១៧៖ គេួសារមានបេើកមា្លាំងពលកម្ម និងមា៉ាសុីន (%)

សេូវសេល សេូវកណា្តាល សេូវធ្ងន់ សរុប

ជួលពលកម្ម 27.6 17 16.8 23.98
មា៉ាសុីន 100.០ 98.5 99.6 99.76
មា៉ាសុីនបូមទឹក 80.5 31.8 11.2 59.39

តារាង១៨៖ បេភពទឹក (%)

បេភពទឹក (ភាគរយ) សេូវសេល សេូវកណា្តាល សេូវធ្ងន់ សរុប

បេភពធម្មជាតិ (ទឹកបានពីទន្លេ/ស្ទឹង បឹង សេះ អូរ...) 28 16 4 21

បេព័ន្ធសេចសេពរបស់រដា្ឋាភិបាល 11 4 1 8

បេព័ន្ធសេចសេពឯកជន 28 0 0 19

ទឹកកេមដី 18 4 1 12

ទឹកភ្លៀង 15 76 94 40

បេភពទឹកសមេប់កសិកម្មក្នុងតំបន់សិកេសា រួមមាន ទន្លេ/ស្ទឹង បឹង បេព័ន្ធសេចសេពរបស់រដា្ឋាភិបាល បេព័ន្ធ 
សេចសេព ឯកជន ទឹកកេមដី និងទឹកភ្លៀង។ ទឹកបេើបេស់សមេប់កសិកម្ម បេមាណ ៤០% ជាទឹកភ្លៀង ហើយ 
បនា្ទាប់ មកគឺ ទឹកបានពីបេភពធម្មជាតិផេសេងទៀត។ សេូវកណា្តាល និងសេូវធ្ងន់ពឹងផ្អេកខា្លាំងលើទឹកភ្លៀង ហើយជាង ពាក់ 
កណា្តាលនេទឹកបេើបេស់សមេប់សេូវសេលបានពីបេភពធម្មជាតិ និងបេព័ន្ធសេចសេពឯកជន។ បេភពទឹក មាន 
បេើបេស់ តិចជាងគេ គឺបេព័ន្ធសេចសេពរបស់រដា្ឋាភិបាល។
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៦.៦.១ ការលក់ស្ូវ

រូបភាព២៦ បងា្ហាញពី ការលក់សេូវក្នុង ១២ ខេមុនពេលធ្វើអង្កេត។ គេួសារធ្វើសេូវសេល តេងលក់សេូវចេើន 
បំផុត ហើយគេួសារធ្វើសេូវកណា្តាលតេងលក់សេូវតិចបំផុត ដេលមានន័យថា ពូជសេូវកណា្តាលជាចេើន គឺសមេប់ការ 
បេើបេស់ក្នុងគេួសារ។ គេួសារភាគចេើនលក់សេូវសើម  ដោយមានមិនដល់ ១០% ទេដេលលក់អង្ករ។

រូបភាព២៦៖ ការលក់សេូវ

សេូវលក់ជាសេូវសើម/ស្ងួត (%)

សេូវសេល 

សេូវសើម សេូវស្ងួត អង្ករ

សេូវកណា្តាល សេូវធ្ងន់           សរុប

មានលក់សេូវក្នុង ១២ ខេមុន (%)

សេូវសេល សេូវកណា្តាល      សេូវធ្ងន់              សរុប

40

60

5.21

44.03
55.97

81.28
94.79

18.72

មានលក់ គា្មានលក់

តារាង១៩ ផ្តល់ការបេៀបធៀបថ្លេសេូវមានពូជខុសៗគា្នា។ សេូវ និងអង្ករ មានថ្លេខុសគា្នាចេើន ហើយវាខុសគា្នា 
ខា្លាំងបំផុត សមេប់សេូវធ្ងន់។ 

តារាង១៩៖ ថ្លេឯកតាសេូវ និងអង្ករ (រៀល/គីឡូកេម)

សេូវ និងអង្ករ បេភេទសេូវសេល បេភេទសេូវកណា្តាល បេភេទសេូវធ្ងន់ សរុប
សេូវវសេសា 750 898 879 773
សេូវបេំង 843 1067 1015 933
អង្ករ 1700 1873 2287 2100

៦.៦.២ ចំណាយនិងផលចំណ្ញន្ការដាំស្ូវ IR504 និងពូជស្ូវផ្ស្ងទៀត

កសិករភាគចេើននៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេសកម្ពុជា ធ្វើសេូវបេំងក្នុងគោលបំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ IR504 ជា ពូជ 
សេូវ សេល ដេលគេដឹងជាទូទៅថា មានទិន្នផលខ្ពស់។ វាជាដំណាំដេលកសិករមានដាំចេើនជាងគេក្នុងតំបន់នេះ។ នៅ 
វៀតណាម សេូវ IR504 អាចផ្តល់ទិន្នផលបានរហូតដល់ ១០ តោន/ហិកតា បេសិនបើកសិករមានបេើជីគីមី និង ថា្នាំ  
សមា្លាប់សត្វចងេចេើន។ ប៉ុន្តេសមា្ភាសន៍នៅវៀតណាមបានឲេយដឹងថា ការដាំដុះបេបបេពលវបេបកម្មនេសេូវនេះ នាំឲេយ ខូច 
ខាត ដល់បរិសា្ថាន ជាពិសេសធ្វើឲេយទឹកនិងដីខូចគុណភាព។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី សេូវ IR504 នៅតេកសិករ និយម ដាំដុះ ទាំង 
នៅវៀតណាម និងកម្ពុជា ពេះមានទិន្នផលខ្ពស់ និងតមេូវការចេើនពីអ្នកទិញ។

តារាង២០ បេៀបធៀប ចំណាយនិងផលចំណេញនេការដាំសេូវ IR504 ជាមួយនឹងសេូវកណា្តាល និងសេូវ ធ្ងន់ 
ផេសេងៗ។ សេូវ IR504 ផ្តល់ផលចំណេញចេើនជាងសេូវកណា្តាល និងសេូវធ្ងន់នានា ទោះបីវាមានថ្លេទាបជាងក្តី។    សេូវ 
កណា្តាល លក់បានថ្លេខ្ពស់ជាងគេ ប៉ុន្តេបានផលចំណេញតិចជាងគេ។  សេូវ IR504 មានថ្លេលក់ទាបក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេកសិករ 
អាចបានបេក់ចំណេញចេើនជាងពីការដាំដុះវា ពេះវាមានទិន្នផលខ្ពស់។ 
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តារាង២០៖ ការបេៀបធៀបសេូវ IR504 ជាមួយនឹងពូជសេូវផេសេងទៀត (វដ្តផលិតកម្មមួយ)

ធាតុចូល
IR504 សេូវកណា្តាល សេូវធ្ងន់ សរុប

ដុលា្លារ/ហ.ត % ដុលា្លារ/ហ.ត % ដុលា្លារ/ហ.ត % ដុលា្លារ/ហ.ត %
ពូជ 88.1 15.6 46.1 15.3 38.6 14.0 69.7 15.3
ជួលពលកម្ម 7.7 1.4 10.7 3.6 5.5 2.0 7.5 1.7
ទឹក 26.4 4.7 1.4 0.5 0 0.0 16.3 3.6
មា៉ាសុីនបូមទឹក 39.4 7.0 9.2 3.1 2 0.7 25.7 5.7
មា៉ាសុីនកសិកម្ម 107.5 19.1 91.8 30.5 113.8 41.2 107.2 23.6
ជី 173.5 30.8 116.3 38.6 102.5 37.2 147.5 32.5
ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ 120.7 21.4 25.9 8.6 13.6 4.9 80.5 17.7
សរុបធាតុចូល  563.3 100.0 301.4 100.0 275.9 100.0 454.4 100.0

ថ្លេមធេយម (សេូវសើម) 
(រៀល/គ.ក)

749.7 - 898.5 - 879.4 - 776.6 -

ធាតុចេញ 827.2 - 508.9 - 487.4 - 697.4 -
បេក់ចំណេញ 263.9 - 207.5 - 211.5 - 243 -

តារាង២០ បងា្ហាញទៀតថា សេូវ IR504 តេូវការជីតិចជាងក៏ពិតមេន  ប៉ុន្តេតេូវមានការបេើថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេចេើន
ជាង ពូជសេូវផេសេង។  ក្នុងដំណាំសេូវ IR504  ជី និងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេតំណាងឲេយ ៥២% នេចំណាយសរុបរបស់កសិករ 
រីឯ សមេប់សេូវកណា្តាល និងសេូវធ្ងន់ វាមានតេឹមតេ ៤៧ និង ៤២% ប៉ុណោ្ណោះ។  ដំណាំសេូវ IR504 តេូវបេើធាតុចូលសរុប 
អស់ ចេើន ជាខា្លាំងជាងសេូវពីរបេភេទទៀត។ 

សេូវ IR504 ផ្តល់ផលចំណេញបានចេើនជាង សេូវពីរបេភេទទៀតក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេចំណាយចេើនលើជីនិងថា្នាំ
សមា្លាប់សត្វចងេ ជាសញ្ញាមិនល្អទេសមេប់គុណភាពអង្ករ។ តាមមតិកេុមផ្តល់គំនិតវៀតណាមផ្នេកកសិកម្ម IPSARD 
(វិទេយាសា្ថានផ្នេកគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តេសមេប់កសិកម្ម និងអភិវឌេឍន៍ជនបទ) ការដាក់ជាទៀងទាត់នូវជីគី
មីនិងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ  បង្កគេះថា្នាក់ដល់សុខភាពមនុសេស ហើយក្នុងរយៈពេលវេង ធ្វើឲេយខូចខាតដល់ទឹកនិងដី និង 
អាច មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បេព័ន្ធអេកូឡូសុីទាំងមូល។ 

យោងតាមបទសមា្ភាសន៍នានា មានការឲេយយោបល់ថា កសិករគួរគិតគូរដាំសេូវកណា្តាល ជាជាង សេូវ IR504 
ពេះ សេូវ កណា្តាលបានថ្លេខ្ពស់ជាង និងបង្កគេះថា្នាក់តិចជាងដល់សុខភាពមនុសេស និងបរិសា្ថាន។ ទី១ យោងតាម  FGDs 
ជាមួយ កសិករក្នុងខេត្តទាំងបី ការដាំដុះសេូវកណា្តាលមិនសូវបេើកមា្លាំងពលកម្មចេើន ដូចសេូវ IR504 នោះទេ ពេះ  
កសិករ មិនចាំបាច់ដាក់ជីនិងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេញឹកញាប់ខា្លាំង ដូច្នេះសល់ពេលចេើនសមេប់ការងារកេ កសិដា្ឋាន។ 
ទី២ កសិករនិយយថា គាត់ដាំសេូវ IR504 ពេះមានតមេូវការពីវៀតណាម។ គាត់អាចផ្លាស់ប្តូរទៅធ្វើសេូវកេអូបវិញ ជា 
ពិសេស  សេូវកណា្តាល ឲេយតេមានទីផេសារសមេប់វា។ 
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៧. ការពិភាក្សា៖ ការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ក្នុងការសិកេសានេះ មានសម្មតិកម្មចមេបងៗពីរ ។ ទី១ រដា្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិងកំពុងរៀបចំគោលនយោបាយ
សេូវឡើងវិញ  ដើមេបីផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតលើសេូវមានតម្លេទាប ទៅផ្តោតលើសេូវមានតម្លេខ្ពស់វិញ។ ទី២ កសិករនៅភាគ 
អាគ្នេយ៍ បេទេសកម្ពុជាធ្វើសេូវ IR504 ជាសំខាន់ ប៉ុន្តេសេូវនេះពឹងផ្អេកខា្លាំងលើតមេូវការពីឈ្មួញវៀតណាម។  ក្នុងនេះ 
កេុម សេវជេវបានរកឃើញថា៖

ទី១ ការសិកេសាលើឯកសារមានសេប់ និងបទសមា្ភាសន៍ជាមួយអ្នកតំណាងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិង ឯកជន  នៅ 
វៀតណាម បងា្ហាញថា សម្មតិកម្មទី១ ពិតជាតេឹមតេូវ ទោះបីមានការអនុវត្តបេបណាក្តី។ យោងតាម KIIs រដា្ឋាភិបាល  
វៀតណាម កំពុងធ្វើពិពិធកម្មមុខដំណាំ ដោយផ្លាស់ប្តូរទៅផ្តោតលើពូជសេូវមានតម្លេ ខ្ពស់ និងដំណាំ ផេសេង ទៀត 
ដូចជា បន្លេ ឬផ្លាស់ប្តូរទៅផ្តោតលើការចិញ្ចឹមសត្វ ឬចិញ្ចឹមតេី។ បេព័ន្ធនាំចេញអង្កររបស់វៀតណាមក៏កំពុង ផ្លាស់ប្តូរ 
ដេរ។  យោងតាម KIIs កេុមហ៊ុននាំចេញខ្លះកំពុងចាប់ផ្តើមនាំចេញអង្ករមានតម្លេខ្ពស់ ហើយរកបានបេក់ចំណេញ 
បេសើរជាងមុន។ កសិករវៀតណាមមួយចំនួនក៏កំពុងគិតគូរផ្លាស់ប្តូរដំណាំសេូវរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តេមិនទាន់មានចេើននាក់ទេ
ដេលបានផ្លាស់ប្តូររួចហើយ។ កសិករនៅដីសណ្តទន្លេមេគង្គ នៅតេបន្តធ្វើសេូវមានតម្លេទាប ពេះគាត់ធា្លាប់ដាំវាជាយូរឆ្នាំ 
ហើយតមេូវការទីផេសារក៏នៅតេមាន។  សរុបមក ទាំងតួអង្គក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន បានបញ្ជាក់ថា គោល 
នយោបាយ នេះនៅថ្មីថោ្មាង និងតេូវការពេលវេលាចេើនដើមេបីដាក់អនុវត្ត គឺ អាចរហូតដល់រយ:ពេលមធេយមឯណោះ ទើប
រដា្ឋាភិបាលមានកំណត់ផេនការជាក់លាក់ ដោយស្វេងរកទីផេសារថ្មីៗមានស្ថិរភាពល្អ និងជួយកសិករឲេយទទួលបាន ព័ត៌មាន 
គេប់គេន់ ហើយសមេបខ្លួនទៅតាមនោះ។ ដូច្នេះក្នុងរយៈពេលខ្លី ឈ្មួញវៀតណាមទំនងនៅតេបន្តទិញសេូវអង្ករមាន 
តម្លេ  ទាបពីបេទេសកម្ពុជា។

ទី២ FGDs ជាមួយកសិករ ហើយនិង KIIs ជាមួយឈ្មួញក្នុងមូលដា្ឋាននៅកម្ពុជា មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និង មន្ទីរ 
ពាណិជ្ជកម្ម ខេត្ត បងា្ហាញថា សម្មតិកម្មទី២ ក៏តេឹមតេូវដេរ។ វៀតណាមជាអ្នកទិញចមេបងនៅក្នុងខេត្ត បាន  ចុះ សិកេសា 
ទាំងបី។ ទីផេសារ ស្ទើរតេមានលក្ខណៈផ្តោច់មុខ ពេះវៀតណាមជាអ្នកទិញចមេបងតេមួយ។ កសិករ កម្ពុជា ផលិត ទាំង 
សេូវ វសេសា(កេអូប ឬមានតម្លេខ្ពស់) និងសេូវបេំង(មានតម្លេទាប)។ សេូវបេំងគេដាំដុះសមេប់ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម រីឯ 
សេូវ វសេសា សមេប់ ការបេើបេស់ក្នុងគេួសារជាសំខាន់ ប៉ុន្តេសេូវបេើមិនអស់ក៏លក់ដូរដេរ។ មានកសិករ តិច នាក់ ណាស់ 
ដេលដាំបន្លេ។ បេសិន បើឈ្មួញវៀតណាមបញេឈប់ការទិញរបស់ពួកគេ ជីវភាពកសិករនៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេស កម្ពុជា 
នឹង រងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាខា្លាំង។

ទី៣ រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ និងឈ្មួញនានាក្នុងតំបន់សិកេសា មិនមានសមត្ថភាពសេូបយកផលសេូវលើសអស់ ទេ 
បេសិន បើវៀតណាមឈប់ទិញ។ រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវកំពុងតេូវការទុនបង្វិល និងកម្ចីមានការបេក់ទាប  ដើមេបី ពងេីក 
សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។ មានរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវធំៗពីរបីនៅកម្ពុជាដេរ ប៉ុន្តេដោយសារហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរបៀប រៀប 
ចំ  ផ្នេក  ឡូជីស្ទិកមិនបានគេប់គេន់ ពួកគេមិនអាចបេមូលសេូវថេមទៀតបេកបដោយបេសិទ្ធភាពបានទេ។ មេយា៉ាងទៀត 
ដោយ  សារ  កសិករចំណាយពេលតិចជាងមុនក្នុងការបេមូលផលសេូវ ដូច្នេះឈ្មួញនិងរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវតេូវពងេីកការ
ទិញ  របស់ ខ្លួន ក្នុងរដូវបេមូលផល ដោយតេូវមានកន្លេងស្តុកធំ និងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្ងួត និងកិនសេូវ។ 

ទី៤ វិស័យសាធារណៈនៅកម្ពុជាមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នេទីផេសារសមេប់កសិផល ហើយកំពុង ស្វេងរក 
ទីផេសារ ថ្មីៗ ដើមេបីធ្វើពិពិធកម្មចេញពីបេទេសជិតខាង។  ចិនជាបេទេសមានជោគជ័យមួយក្នុងការស្វេងរកទីផេសារ អង្ករថ្មីៗ។ 
រដា្ឋាភិបាល បានលើកទឹកចិត្តកសិករឲេយដាំសេូវកេអូបដេលមានរយៈពេលមធេយម ដោយបានកំណត់សេូវ ១០ ពូជដេល 
កសិករ គួរដាំសមេប់នាំចេញ។
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៨. ស្ចក្តីសន្និដា្ឋាន

ការរេចរឹលអស់ធនធានធម្មជាតិ ការបំពុលបរិសា្ថាន សមត្ថភាពបេកួតបេជេងខេសាយ ការផ្លាស់ប្តូរតមេូវការ ក្នុង 
សេុក និងកេបេទេស ឧសេសាហូបនីយកម្មឆប់រហ័ស នគរូបនីយកម្ម និងការបេបេួលអាកាសធាតុ បានកា្លាយជាក្តី 
បារម្ភ ខា្លាំងសមេប់រដា្ឋាភិបាលវៀតណាម។ កតា្តោទាំងនេះបានជំរុញឲេយរដា្ឋាភិបាលតេូវរៀបចំគោលនយោបាយជាតិ ផ្នេក 
សេដ្ឋកិច្ច និងកសិកម្មឡើងវិញ។ សមា្ភាសន៍ជាមួយអ្នកកសាងគោលនយោបាយវៀតណាម បងា្ហាញថា ផលិតកម្មបេប 
បេពលវបេបកម្មនូវសេូវអង្ករមានគុណភាពទាប និងទិន្នផលខ្ពស់ ដោយបេើជីគីមីនិងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេចេើន ណាស់ 
មិនមេនជាជមេើសអាចរស់រានបានទៀតទេ ពេះវាបង្កើនចំណាយផលិតកម្ម កាត់បន្ថយតម្លេអង្ករ និងមាន ការ បំពុល 
ដីនិងទឹកជាខា្លាំង។ គោលនយោបាយថ្មីលើកទឹកចិត្តកសិករវៀតណាម ឲេយផ្តុំកមា្លាំងលើពូជសេូវមានតម្លេខ្ពស់ និងគិតគូរ 
ផ្លាស់ប្តូរទៅដាំដំណាំផេសេងដូចជាបន្លេ  ឬទៅចិញ្ចឹមសត្វ ឬចិញ្ចឹមតេី។ មានការដាក់អនុវត្តគេឿងលើកទឹកចិត្តជា ចេើន 
ហើយ ប៉ុន្តេសកម្មភាពផ្នេកគោលនយោបាយវានៅខេសាយ និងមានតិច ដោយសារភាពរឹងកំពេឹសនេផលិតកម្ម កសិករ 
នៅខ្វះការយល់ដឹងពីគោលនយោបាយថ្មីៗ និងកង្វះធនធានសមេប់ការដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយ។ ទីផេសារ ជា កតា្តោ  
សំខាន់បំផុត ដោយតេូវមានទីផេសារថ្មីៗមានស្ថិរភាពល្អសមេប់ជំនួស ទីផេសារអង្ករគុណភាពទាបសព្វថ្ងេ។ សមា្ភាសន៍ 
ជាមួយ  កសិករនៅខេត្ត An Giang បងា្ហាញថា ជាង ៥០% នេកសិករក្នុងតំបន់ដីសណ្តទន្លេមេគង្គដាំសេូវមានទិន្នផលខ្ពស់ 
និង  គុណភាព   ទាប រួមទាំង IR504 ផងដេរ។ ប៉ុន្តេពួកគាត់អាចផ្លាស់ប្តូរទៅដាំដំណាំថ្មីបាន ឲេយតេមានហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
គេប់គេន់ មានបច្ចេកទេសថ្មី និងជាពិសេស ទីផេសារមានស្ថិរភាព។ កិច្ចសនេយាមុនពេលដាំដុះ អាចជួយឲេយកសិករទទួលបាន 
ថ្លេ ខ្ពស់។  អង្ករមានគុណភាពខ្ពស់ ជួយឲេយអ្នកនាំចេញទទួលបានអតេចំណេញធំជាង ប៉ុន្តេពួកគាត់មានយោបល់ថា 
រដា្ឋាភិបាល មិនគួរបោះបង់ចោលទាំងសេុងនូវទីផេសារអង្ករគុណភាពទាបដេលមានសេប់នោះទេ។ សរុបមក បំណងធ្វើ 
ការ   ផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មសេូវពីពូជមានគុណភាពទាប ទៅបេើពូជមានគុណភាពខ្ពស់វិញ បេហេលមិនអាចសមេចបាន ក្នុង 
រយៈ ពេលខ្លីទេ។ ដូច្នេះ តមេូវការសេូវកម្ពុជាពីវៀតណាម នឹងមិនធា្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកទេក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ 

ផលិតកម្មសេូវនៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេសកម្ពុជា ពឹងផ្អេកខា្លាំងលើតមេូវការពី វៀតណាមដេលក្នុងឋានៈជាអ្នកទិញ 
ចមេបង អាចជះឥទ្ធិពលខា្លាំងទៅលើថ្លេសេូវ។ មានឈ្មួញកម្ពុជាតូចៗពីរបីនាក់ដេរដេលធ្វើបេតិបត្តិការនៅតាមភូមិដោយ
បេមូល ទិញ និងលក់សេូវទៅឲេយទាំងរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវនៅកម្ពុជា និងឈ្មួញវៀតណាម ប៉ុន្តេសេូវលក់ទៅឲេយរោងមា៉ាសុីន 
កិន សេូវកម្ពុជា  មានចំនួនភាគរយតូចណាស់ ។ ឈ្មួញវៀតណាមមួយចំនួនតូចទៅដល់វាលសេមុនពេលសេូវទុំ បន្តិច 
ដើមេបី  កំណត់ថ្ងេតេូវចេូតកាត់ សមេប់កសិករកម្ពុជា។ ក្នុងករណីនេះ កសិករខ្លះលក់សេូវរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ទៅឲេយ 
ឈ្មួញ  វៀតណាម។  

កសិករក្នុងតំបន់ធ្វើអង្កេត ដាំទាំង សេូវវសេសា(សេូវកេអូប) និងសេូវបេំង។ សេូវបេំងគេផលិតជាសំខាន់សមេប់ 
ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម រីឯសេូវវសេសាគឺសមេប់ការបេើបេស់ក្នុងគេួសារ។ មានគេួសារមួយចំនួនតូចដេរ ដេលជួញដូរផលសេូវ 
វសេសា លើសពីតមេូវការរបស់ខ្លួន។ សេូវបេំងភាគចេើនណាស់ជាពូជ IR504 រីឯសេូវវសេសាភាគចេើនជាពូជសេូវកេអូប។ 
កសិករ ក្នុងតំបន់អង្កេត តេងលក់សេូវវសេសារបស់ខ្លួនដោយគា្មានការកេច្នេបង្កើតតម្លេបន្ថេមអ្វីទេ ដេលនាំឲេយសេូវនៅតេលក់ 
បាន ថ្លេទាប។ មានកសិករតិចនាក់ណាស់ដាំបន្លេ។

វិបត្តិតមេូវការសេូវពីវៀតណាម នឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់គេួសារដេលពឹងផ្អេកជាសំខាន់លើ ចំណូល 
បាន   ពីដំណាំសេូវ។ បេមាណ ២០%  នេគេូសារក្នុងអង្កេត ទទួលបានជាង ៥០% ចំណូលរបស់ខ្លួនពីដំណាំសេូវ។ បេជាជន 
ទាំង នេះ នឹងតេូវប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង បេសិនបើឈ្មួញវៀតណាមឈប់ទិញសេូវ។ ប៉ុន្តេសមេប់អ្នកឯទៀត ផល ប៉ះពាល់ 
បេហេល មិនសូវធ្ងន់ធ្ងរទេ។ នៅក្នុងអង្កេត គេួសារភាគចេើនបានចាត់ទុកការដាំសេូវជាមុខរបរចមេបងរបស់ខ្លួន ហើយ 
មុខរបរ ចមេបងទី២  គឺការងារក្នុងរោងចកេកាត់ដេរ និងការលក់ដូរ។ គួរឲេយភា្ញាក់ផ្អើលដេរដេល ដំណាំសេូវមិនមេនជាបេភព 
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ចំណូល ចមេបងរបស់គេួសារ ពេះផ្តល់បេមាណតេ ២០% នេចំណូលសរុបប៉ុណោ្ណោះ។ បេភពចំណូលចមេបងគេ គឺការងារ 
ជា និយោជិតដេលផ្តល់បេមាណ ៣៥% នេចំណូលសរុប រីឯចំណូលបានពីការលក់បន្លេ មានតេឹម ០,៤% ប៉ុណោ្ណោះ។ 

សមា្ភាសន៍ជាមួយឈ្មួញក្នុងមូលដា្ឋានបងា្ហាញថា សមត្ថភាពកេច្នេរបស់រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវក្នុងមូលដា្ឋាននៅមាន 
កមេិត។ ពួកគេសារភាពថា មិនមានសមត្ថភាពសេូបយកសេូវនៅសល់បានទេបេសិនបើតមេូវការពីវៀតណាមជួប វិបត្តិ។ 
សមត្ថភាពសម្ងួត និងកិនសេូវរបស់ពួកគេ នៅទាបខា្លាំងណាស់ ធៀបនឹងផលិតកម្មសរុបក្នុងតំបន់សិកេសា។ នៅកម្ពុជា 
មាន រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវធំៗខ្លះដេរ ប៉ុន្តេដោយសារហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនគេប់គេន់ និងបេព័ន្ធឡូជីស្ទិកខេសាយ ពួកគេ 
មិន អាចបេមូលផលសេូវលើសបេកបដោយបេសិទ្ធភាពបានទេ។

ការសិកេសាបានបេៀបធៀប បន្ទុកចំណាយនិងផលចំណេញនេដំណាំសេូវនៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេស កម្ពុជា។ 
លទ្ធផល  អង្កេតបងា្ហាញថា សេូវ IR504 (សេូវសេល) ផ្តល់ផលចំណេញខ្ពស់ជាងគេដល់កសិករ បនា្ទាប់មកគឺ ពូជសេូវ 
កណា្តាល និងសេូវធ្ងន់ផេសេងៗ។ សេូវ IR504 មានទិន្នផលខ្ពស់ ក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេវាមានបន្ទុកចំណាយខ្ពស់ផ្នេក សេដ្ឋកិច្ច និង 
បរិសា្ថាន ពេះការបេើជាតិគីមីកសិកម្ម វាបំពុលដី និងទឹក និងកាត់បន្ថយគុណភាពនិងតម្លេផលិតផល កសិកម្ម។ ដោយ 
ផ្អេកលើ FGDs ជាមួយកសិករ និង KIIs ជាមួយ អ្នកកសាងគោលនយោបាយ កសិករគួរផ្លាស់ប្តូរចេញពីសេូវ IR504 ទៅ 
ដាំពូជសេូវកណា្តាលវិញពេះអាចលក់បានថ្លេជាងជិតបីដង បេសិនបើកសិករលក់វាជាសេូវស្ងួត ឬជាអង្ករ។  ដូច្នេះ ដើមេបី 
បានផលចំណេញផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលវេង  និងចីរភាពនេផលិតកម្មសេូវ គួរលើកស្ទួយពូជ សេូវកណា្តាល ពេមទាំង 
តមេូវការនិងថ្លេទីផេសារមានស្ថិរភាពល្អ។ 
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៩. ការផ្តល់យោបល់ផ្ន្កគោលនយោបាយ

ផ្អេកលើសមា្ភាសន៍នានា ការសិកេសានេះផ្តល់ជាយោបល់ថា៖ 

ក្នុងរយៈពេលខ្លី ដើមេបីជៀសវាងវិបត្តិផ្នេកតមេូវការ រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរមានកិច្ចពេមពេៀងទ្វេភាគគីជាមួយ 
វៀតណាម ជាពិសេស ជាមួយរដ្ឋបាលបណា្តាខេត្តតាមពេំដេន ដើមេបីយ៉ាងហោចណាស់រកេសាបាននូវសា្ថានភាព បច្ចុបេបន្ន និង 
ទីផេសារ នាំចេញសេូវអង្ករ។ ហើយដើមេបីរកេសារចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មសមេប់រយៈពេលបនា្ទាប់ទៀត  ជាការចាំបាច់ តេូវ បង្កើន 
បេសិទ្ធភាពផលិតកម្ម ជំនះភាពទន់ខេសាយផេសេងៗនេបេព័ន្ធផលិតកម្ម និងកេលំអខេសេសងា្វាក់ តម្លេសេូវ ផ្នេក ខាងលើ។

យោងតាមសា្ថានភាពបច្ចុបេបន្ន   រដា្ឋាភិបាលគួរធ្វើពិពិធកម្មផលិកម្មសេូវក្នុងតំបន់អង្កេតនានា។ ទិន្នន័យមិនទាន់មាន 
គេប់គេន់ទេដើមេបីបញ្ជាក់ថា ការដាំដុះបន្លេនៅក្នុងតំបន់មានផលចំណេញ។ ដូច្នេះក្នុងការសិកេសាផេសេងៗថេមទៀត គួរ 
ពេយាយម  កំណត់លទ្ធភាពសមេប់ការផ្លាស់ប្តូរទៅដាំដំណាំផេសេងទៀតក្នុងតំបន់នោះ។ 

ការបណ្តុះបណា្តាលកសិករលើការបេើបេស់ជី សំខាន់ខា្លាំងណាស់ ហើយជាការសំខាន់ដេរ គួរលើកទឹកចិត្តគាត់ឲេយ 
ដាំពូជសេូវកណា្តាលវិញ។ 

ការលក់សេូវសើមជាការខាតបង់សមេប់កសិករ ហើយការនាំចេញសេូវសើមជាការខាតបង់សមេប់បេទេស 
ជាតិ។ ក្នុងរយៈពេលវេង កម្ពុជាគួរទាញយកចំណេញពីឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនលើ បេទេសនាំចេញយូរឆ្នាំមកហើយ ដូចជា 
វៀតណាម ជាដើម។ កម្ពជុាមានបរិសា្ថាននៅសា្អាត ហើយការបេើបេសជ់ាតគិមីកីម៏និទានម់ានធ្ងនធ់្ងរពេកដេរ   ដចូ្នេះនៅ  មាន 
សា្ថានភាពអំណោយផលដើមេបីផលិតសេូវពូជបេពេណីមានតម្លេខ្ពស់  ដេលអាចទទួលបានលក្ខខណ្ឌអនុគេះពី សហភាព 
អឺរ៉ុប (EU)។ ដើមេបីជំរុញផលិតកម្មសេូវកេអូប គួរធ្វើវិនិយោគចេើនៗលើហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជា បេព័ន្ធ សេចសេព 
ការដឹកជញ្ជូន និងសមត្ថភាពកិនសេូវ។ ប៉ុន្តេដើមេបីទាញយកផលបេយោជ៍ពីទីផេសារថ្មីៗ ក្នុងពេលដេលសមត្ថភាព 
កេុមហ៊ុនកម្ពុជានៅមានកមេិត ហើយហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏នៅខេសាយ វិធីសាស្តេបេសើរបំផុតគឺ ការទាក់ទាញសហគេស 
វៀតណាម ឲេយមកធ្វើវិនិយោគលើផលិតកម្មសេូវនៅកម្ពុជា ដើមេបីកេលំអសមត្ថភាពស្តុកនិងកេច្នេ និងជួយអ្នកនាំចេញ 
កម្ពុជាឲេយកាន់តេសកម្ម និងកា្លាហានឡើង ក្នុងការបង្កើនការនាំចេញអង្ករមានតម្លេបន្ថេមខ្ពស់។

ក្នុងរយៈពេលវេង ទីផេសារសមេប់អង្ករកេអូបតេូវតេធ្វើពិពិធកម្ម និងមានសុវត្ថិភាព។ ក្នុងពេល ដេល វៀតណាម 
កំពុង រៀបចំ គោលនយោបាយសេូវឡើងវិញ ដោយផ្លាស់ប្តូរទៅផ្តោតលើសេូវមានតម្លេខ្ពស់នោះ កម្ពុជា អាច បនេសុីផលិតកម្ម 
របស់ ខ្លួនដោយផលិតកាន់តេចេើននូវសេូវកេអូបមានតម្លេខ្ពស់ ដើមេបីបំពេញតាមតមេូវការពី វៀតណាម។ កសិកម្ម តាម  
កិច្ចសនេយា គួរតេជំរុញជាទូទៅ ដើមេបីពងេឹងសុវត្ថិភាពទីផេសារផលិត ផល កសិកម្ម។ សមត្ថភាព ខេសាយ របស់ សហគេស 
កម្ពុជា នាំឲេយពួកគេលំបាកនឹងរីកលូតលាស់បានឆប់រហ័ស។ ដូច្នេះ ក្នុងពេល ខាងមុខ នេះ ជាការបេសើរគួរអភិវឌេឍអង្គការ 
កសិករ ពេះបទពិសោធន៍នៅអន្តរជាតិបងា្ហាញថា អង្គការកសិករសំខាន់ណាស់ សមេប់  ជួយទេទេង់ឲេយការធ្វើកសិកម្ម 
តាម កិច្ចសនេយាមានចីរភាពល្អ។ 

 រដា្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយសមេប់ការអភិវឌេឍនិងការពារទីផេសារ និង សហបេតិបត្តិការ 
ធ្វើ វិនិយោគ ជាជាងការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនដល់ផលិតកម្ម។
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ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធ១៖ ការប្មូលទិន្នន័យ និងការជ្ើសយកសំណាក

 ការបេមូលទិន្នន័យនៅកម្ពុជាៈ វិធីសាសេ្តបរិមាណវិស័យ កមេងសំណួរសមេប់គេួសារ

រូបភាពA1: ផេនទីតំបន់សិកេសា

ពេំបេទល់ខេត្ត 
ផ្ទេទឹក 
ផ្លូវធំៗ 
តំបន់អាចផលិតសេូវ 
ខេត្ត_តំបន់

កំណត់សំគាល់

កមេងសំណួរបេបបរិមាណវិស័យមានការរចនារៀបចំសេបតាម គោលដៅនេការសិកេសានេះ។ ដោយសារការ 
សេវជេ វ  ផ្តោតលើភាគ អាគ្នេយ៍ បេទេសកម្ពុជាជាប់ពេំបេទល់ជាមួយវៀតណាម គេបានជេើសយកសមេប់ការបេមូល 
ទិន្នន័យ  នូវ ខេត្តបីគឺ តាកេវ ពេវេង និង សា្វាយរៀង ដេលតាំងពីដើមរៀងមក តេងមានជំនួញសេូវទាំងផ្លូវការ និងកេផ្លូវការ 
ជាមួយ  វៀតណាម ជាពិសេសសេូវអង្កររដូវបេំង។

កេុមសេវជេវនេះបានជេើសរីសដោយចេដនេយ ៦០០ គេួសារ មកធ្វើសមា្ភាសន៍ ឬ ២០០គេួសារក្នុងខេត្តនីមួយៗ។ 
ការជេើសយកសំណាក មានពីរជំហាន។ ទី១ សេុក ៥ តេូវបានជេើសរីសដោយមានគោលដៅពីខេត្តនីមួយៗ ដោយ   
ផ្អេក  លើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេ ការដាំសេូវជាបន្តមានការសេចសេព ការដាំសេូវពីរដងមានការសេច សេព ការ ដាំសេូវ  
មួយដងមានការសេចសេព និងការដាំសេូវពឹងលើទឹកភ្លៀង ដោយបេើមូលដា្ឋានទិន្នន័យផេនទី (IRRA 2010)។ សេុក 
មាន ការសេចសេពតេងដាំសេូវបេំង រីឯសេុកដាំសេូវមួយដងពឹងលើទឹកភ្លៀងតេងដាំសេូវវសេសា។ ទោះ បី ការ សិកេសា  
នេះផ្តោតលើសេូវបេំងក្តី ក៏កេុមសេវជេវបានពេយាយមធ្វើសមា្ភាសន៍កសិករដាំសេូវ វសេសាដេរ សមេប់ ធ្វើការ  បេៀប 
ធៀប។ តាមនេះ មានការជេើសយក ៣ សេុកដាំសេូវបេំង និង ២  សេុកដាំសេូវវសេសា ពីក្នុងខេត្ត នីមួយៗ។7 ទី២ ក្នុង សេុក 
ដា ំសេូវបេំងនីមួយៗ មានការជេើសយក ២ ភូមិដោយចេដនេយ ហើយក្នុងសេុកដាំសេូវវសេសានីមួយៗ មានការ ជេើស យក 

7 មានសេុកមួយទៀត និងភូមិមួយទៀតក្នុងខេត្តពេវេង ដេលកេុមសេវជេវបានជេើសយកបន្ថេមក្នុងពេលធ្វើអង្កេត ពេះបាន 
ដឹង ថា កសិករនៅភូមិមួយនៅសេុកពាមជរ មិនដាំសេូវបេំងទេ។
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ភូមិ ដាំ សេូវវសេសាមួយ និងភូមិដាំសេូវបេំងមួយ។  ប៉ុន្តេដោយអង្កេតដល់កន្លេងបងា្ហាញថា កសិករនៅក្នុងភូមិដាំសេូវបេំង 
មួយ ក្នុងសេុកដាំសេូវបេំងមួយ (ពាមជរ) មិនមានដាំសេូវបេំងនោះ កេុមសេវជេវក៏បានជេើសយកថេមទៀត នូវ ភូមិ 
មួយ ទៀត ក្នុងសេុកមួយទៀត នៅខេត្តពេវេង។

ចំនួនគេសួារធ្វើសមា្ភាសន៍ តេវូបានជេើសយកស្មើៗ គា្នានិងដោយចេដនេយពីក្នងុភូមិទំាង១០ ពោលគឺ ២០គេសួារក្នងុ 
មួយ  ភូមិ តេូវជា ២០០គេួសារក្នុងមួយខេត្ត ឬ ៦០០គេួសារក្នុងទាំងបីខេត្ត។ ក្នុងពេលចុះធ្វើការដល់កន្លេង អ្នកធ្វើអង្កេត 
ដេល   ស្ថិតកេមការតេួតពិនិតេយដោយផ្ទាល់ពីកេុមសេវជេវCDRI បានជេើសរីសគេួសារដោយចេដនេយក្នុងភូមិនីមួយៗ។ 

តារាងA1៖ ការជេើសយកសំណាកសមេប់សមា្ភាសន៍គេួសារ

ខេត្ត សេុក ឃុំ ភូមិ គេួសារ

ពេវេង

កំចាយមារ កេញូង អង្គេងទី២ 20
សោ្មាងជើង ធ្នង់ខាងលិច 20

កំពង់តេបេក ពាមមនា្ទារ តាកេវ 20
បេសាទ ចំបក់ 20

ពាមជរ កោះចេក សា្ពាន 20
ពារាំង ពេព្នា សំរាប 20

ពេស្នៀត ពេស្នៀត 20
ពេះស្តេច ពេះស្តេច អន្លង់ចារ 20

សេនារាជឧត្តម សំនយ 20
សា្វាយអន្ទរ អង្គរទេត អង្គរទេត 20

សា្វាយរៀង

ចន្ទាេ សំរោង ចេក 20
ទួលស្តី ទួលស្តី 20

កំពង់រោទិ៍ សំយោ៉ាង ឫសេសីលៀប 20
ថ្មី ជប់ពេីង 20

រមាសហេក កំពង់តេច តាខុប 20
មេម មេមខាងជើង 20

សា្វាយជេំ តាសួស តាប៉ 20
សា្វាយធំ ចំរេះ 20

សា្វាយទៀប ពពេក សា្វាយគយ 20
រមាំងថោ្កាល កេញូង 20

តាកេវ

អង្គរបុរី បាសេ ពួនកក 20
ពេផ្គាំ ពេផ្គាំ គ 20

បូរីជលសា ដូងខ្ពស់ ដូងខ្ពស់ 20
គោកពោធិ៍ កំពង់យោល 20

គិរីវង់ សោម ដើមរំដេល 20
សោម ពងទឹក 20

កោះអណ្តេត កេពុំឈូក តេពាំងតាអ៊ុយ 20
ពេខា្លា ជំរុំ 20

ទេំង សំបួរ ពេផ្តោ 20
ធ្លក សា្វាយ 20

សរុប 600
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សមា្ភាសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ នៅផ្ន្កខាងលើន្ខ្ស្សង្វាក់តម្ល្ស្ូវ

 ទីបេឹកេសាសេវជា្រវពីរនាក់មកពី CPS បានធ្វើសមា្ភាសន៍ KIIs ជាមួយ រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ អ្នកនាំចេញ សមាគម   
កិនសេូវ មន្តេីរដា្ឋាភិបាល (MAFF, NSEC, MoC ...) ដើមេបីបេមូលព័ត៌មានស្តីពីផ្នេកខាងលើនេ ខេសេ សងា្វាក់  តម្លេ សេូវ។ 
អ្នក សេ វជេវ នេ CDRI ក៏មានចូលរួមធ្វើសមា្ភាសន៍ទាំងនេះដេរតាមការចាំបាច់។ CPS បាន សហការ   ជាមួយ CDRI រចនា 
រៀបចំ KIIs ឡើង ដោយបានជេើសរីសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះមាន បទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង ជេ ជេះ ក្នុង វិស័យ  សេូវ 
អង្ករនៅបេទេសកម្ពុជា ចំនួន ១០ នាក់មកធ្វើសមា្ភាសន៍។ សំណាក ចេកចេញ ជា បី  កេុម៖ សមាគម សេូវ និង ដេគូ អភិវឌេឍន៍ 
នានា,  សា្ថាប័នសាធារណៈ, និងរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ/អ្នកនាំចេញ។ សំណាក នេះ បាន រចនា រៀបចំ ឡើង ដើមេបី  ដាក់ បញ្ចូល 
អ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ៗដេលអាចបេមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់ ទៅ លើកសិករ នេ ការផ្លាស់ ក្នុង បទបញ្ញត្តិ ចេបាប់ និង ការ
កសាងនិងអនុវត្តជាក់ស្តេងនូវគោលនយោបាយ។ សមា្ភាសន៍ នីមួយៗ  មាន រយៈពេល បេមាណ ៩០នាទី ធ្វើ  ទល់ មុខ គា្នា 
មានលំនាំដូចការជួបពិភាកេសា និងធ្វើមួយលើកចប់។ អ្នកសួរសមា្ភាសន៍មានពីរនាក់ ដេល ផ្លាស់ប្តូរ គា្នា ធ្វើការ កត់ តេ និង 
សួរ សំណួរ។ មិនមានការផ្តល់សំណួរឲេយ មុនពេលជួបសមា្ភាសន៍ទេ។

តារាងA2៖ បញ្ជីអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍សមេប់ផ្នេកខាងលើនេខេសេសងា្វាក់តម្លេសេូវ

បេភេទ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ ឆ្នាំបង្កើត

សមាគមរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ និងដេគូអភិវឌេឍន៍

1 សហព័ន្ធសេូវកម្ពុជា លោក សុខ ពុទ្ធីវុធ (បេធាន) 2014

2 កម្មវិធីខេសេសងា្វាក់តម្លេសេូវកម្ពុជា  
(CAVAC)

លោក Pieter Ypma 
(អ្នកគេប់គេងកម្មវិធី)

2010

សា្ថាប័នសាធារណៈ

3 កេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និង 
នេសាទ

លោក ងិន ឆយ 
(បេធាននាយកដា្ឋានដំណាំសេូវ)

NA

4 កេសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯ.ឧ ថាវ សុខមុនី ជំនួយការរដ្ឋមន្តេី NA

រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ/អ្នកនាំចេញ

5 អង្ករអបេសរា លោក អ៊ិត វិចិតេ 
(អតីតនាយក)

2014

6 Boost Riche Cambodia លោក David Van (នាយក) 2014

7 Crystal Rice Kampuchea លោក ថាប មា៉ារ៉េន និង លោក 
សុឹម សុភា (អ្នកគេប់គេងរដ្ឋបាល 
និងអ្នកគេប់គេងផេសាយលក់)

2014

8 ហោ្គាលដិនដូនកេវរា៉ាយស៍ (អ្នកគេប់គេងផ្នេកនាំចេញ) 2012

9 ហោ្គាលដេនរា៉ាយស៍ លោក សុក  ហាច (អគ្គនាយក) 2009

10 Signatures of Asia លោក ចាន់ វណ្ណៈ (អគ្គនាយក) 2013

សមា្ភាសន៍ KIIs ជាមួយផ្ន្កទាបន្ខ្ស្សង្វាក់តម្ល្ស្ូវ និង FGDs

កេុមសេវជេវ CDRI បានធ្វើ ១៥ សមា្ភាសន៍ KIIs ជាមួយបីផ្នេកសំខាន់ៗ នៅក្នុងតំបន់សិកេសា។ ទី១ បានធ្វើ KII 
ជាមួយ មន្តេីមា្នាក់នេមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនីមួយៗ និងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តនីមួយៗ  ដេលជាសា្ថាប័នចមេបងពីរមានទំនួលខុស
តេូវដោយផ្ទាល់ក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសេូវអង្ករនិងទីផេសារអង្ករ (សរុប ៦ KIIs)។ ទី២ កេុមសេវជេវ CDRI បាន 
ធ្វើសមា្ភាសន៍ជាមួយរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវពីរក្នុងខេត្តនីមួយៗ ដើមេបីបានព័ត៌មានពីសមត្ថភាពកិនសេូវ និង លទ្ធភាព ទិញ 
សេូវ របស់ពួកគេ ហើយបានយល់ដឹងកាន់តេចេបាស់ពីសា្ថានភាពពិតក្នុងតំបន់សិកេសា។ ទី៣ បានធ្វើសមា្ភាសន៍ ជាមួយ ឈ្មួញ 
សេូវមា្នាក់ក្នុងខេត្តនីមួយៗ (សរុប ៣នាក់) ដេលមានបទពិសោធន៍ធ្វើជំនួញជាមួយវៀតណាម។
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ដើមេបីទទួលបានព័ត៌មានសុីជមេគុណវិស័យលើតំបន់សិកេសា កេុមសេវជេវ CDRI ក៏បានធ្វើការពិភាកេសាតាម 
កេុមស្នូល (FGD) ៣  លើកក្នុងខេត្តនីមួយៗ (សរុប ៩ FGDs) ។ ក្នុង FGD នីមួយៗ មានកសិករចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់ 
៨នាក់។

តារាងA3៖ សមា្ភាសន៍ KIIs និង FDGs នៅក្នុងតំបន់សិកេសា

បេភេទ ចំនូនអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ សរុប
KIIs

1 មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត មួយនាក់ក្នុងខេត្តនីមួយៗ 3
2 មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត មួយនាក់ក្នុងខេត្តនីមួយៗ 3
3 មា្ចស់រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ ពីរនាក់ក្នុងខេត្តនីមួយៗ 6
4 ឈ្មួញសេូវនិងអង្ករ មួយនាក់ក្នុងខេត្តនីមួយៗ 3

FGDs
FGDs បី FGDs ក្នុងខេត្តនីមួយៗ 9

ការប្មូលទិន្នន័យនៅវៀតណាម: KIIs ជាមួយតំណាងន្វិស័យសាធារណៈ និងក្ុមផ្តល់គំនិត
ផ្ន្កស្វជ្វ

ដោយមានការជួយសមេបសមេួលពី LMPPI អ្នកសេវជេវពីរនាក់ (មកពី CDRI មា្នាក់ និង CPS មា្នាក់) បាន ទៅ 
វៀតណាមដើមេបីធ្វើសមា្ភាសន៍ KIIs ជាមួយអ្នកកសាងគោលនយោបាយនិងអ្នកសេវជេវវៀតណាម។ កេុម សេវជេវ 
CDRI ទទួលបន្ទុករចនារៀបចំកមេងសំណួរ KIIs។ LMPPI បានរៀបចំការជួបសមា្ភាសន៍ផ្លូវការបីលើក និងការ ហូប  
អាហារ ថ្ងេតេង់ធ្វើការមួយលើក នៅកេុងហាណូយ។ បណ្ឌិត Nguyen Van Giap ជាអ្នកសេវជេវនេ LMPPI បាន ជូន 
ដំណើរអ្នកសេវជេវមកពីកម្ពុជាទាំង ២ នាក់ទៅកេុងហាណូយ ហើយពួកគេបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងេនៅទី
នោះ ដើមេបីជួបអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងបីបេភេទ។ ជំនួបនានាបានបេពេឹត្តទៅក្នុងបរិយកាសមិត្តភាព ដោយបានលទ្ធផល ល្អ 
និងព័ត៌មានចេើន។ ជាក់ស្តេងមានការចេករំលេកគា្នានូវ ព័ត៌មានលំអិតជាចេើនទាក់ទងនឹង គោលនយោបាយ ផលិតកម្ម 
និងទីផេសារកសិកម្មនិងសេូវអង្ករ នៅវៀតណាម និងកម្ពុជា។ 

 តារាងA4៖ សមា្ភាសន៍ជាមួយវិស័យសាធារណៈនៅវៀតណាម

អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ មុខងារ សា្ថានប័ន ជំនួប 
លោកសេី Pham Thi Kim Dung អ្នកសេវជេវ IPSARD KII និងការពិភាកេសា
បណ្ឌិត Tran Cong Thang អគ្គនាយករង IPSARD បទបងា្ហាញ, KII, និងការពិភាកេសា
បណ្ឌិត Dang Kim Sun អគ្គនាយក IPSARD អាហារថ្ងេតេង់ធ្វើការ និងការពិភាកេសា

KII ជាមួយវិស័យឯកជន 

កេុមសេវជេវនេសាកលវិទេយាល័យ AGU ដឹកនាំដោយ បណ្ឌិត Kien Van Nguyen បានជួយជេមជេង កេុម 
សេវជេវ CDRI ក្នុងការសិកេសាសេវជេវនៅវៀតណាម។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគ្លឹះនៅវៀតណាមចេកចេញជា ៣ កេុម៖ អ្នក 
ផលិត  សេូវអង្ករ ឈ្មួញសេូវអង្ករ និង អ្នកនាំចេញអង្ករ។ CDRI ទទួលបន្ទុករចនារៀបចំកមេងសំណួរ KII។ កេុម AGU 
ទទួល បន្ទុកបកបេកមេងសំណួរ KII ពីអង់គ្លេសទៅវៀតណាម  និងអនុវត្ត ១១ សមា្ភាសន៍ គឺមាន ៥ KIIs ជាមួយ អ្នក 
ផលិត សេូវអង្ករ ៣ KIIsជាមួយឈ្មួញសេូវអង្ករ និង ៣ KIIs ជាមួយអ្នកនាំចេញអង្ករ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ២ 
គោលនយោបាយកសិកម្ម និងគោលនយោបាយស្ូវវៀតណាម

កសិកម្មបានដើរតួនាទីគួរឲេយកត់សមា្គាល់ក្នុង សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម។ ផលិតកម្មសេូវអង្ករបានរួមចំណេកយ៉ាង ចេើន 
ដល់ ការរីកលូតលាស់វិស័យនេះ។ ដំណាំសេូវជាបេភពចំណូលចមេបងសមេប់បេជាជននៅតាមជនបទ ពេះ ៧០% 
នេគេួសារ នៅជនបទ (បេមាណ ៩ លានគេួសារ) ធ្វើការដាំដុះសេូវ។ តាំងពីទសវតេសរ៍១៩៨០ មក ដោយមានគោលដៅ 
ចិញ្ចឹមបេជាជនយ៉ាងចេើន (ជាង ៥០ លាននាក់ក្នុងទសវតេសរ៍១៩៨០ និងបេមាណ ៩៣ លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦) គោល
នយោបាយសេូវពីមុនបានផ្តល់អាទិភាពលើផលិតកម្មសេូវ ដោយផ្តោតខា្លាំងលើបរិមាណ និងពូជសេូវមានទិន្នផលខ្ពស់។  
វិនិយោគលើបេព័ន្ធសេចសេពជា ចំណុចផ្តោតចមេបងមួយរបស់រដា្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅពេលនោះ។ បនា្ទាប់ពីបាន 
ដាំដុះ  សេូវតាមបេបបេពលវបេបកម្មបេមាណ ៣ ទសវតេសរ៍កន្លងមក វៀតណាមបានកា្លាយជាបេទេសនាំចេញអង្ករនាំ មុខ 
គ េ  ក្នុងពិភពលោក។ ប៉ុន្តេក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ផលិតកម្ម និងទិន្នផលសេូវ មិនមានកំណើនទៀតទេ។ ការ រេចរឹល អស់ 
ធនធានធម្មជាតិ ការបំពុលបរិសា្ថាន សមត្ថភាពបេកួតបេជេងខេសាយ ការផ្លាស់ប្តូរតមេូវការនៅអន្តរជាតិនិងក្នុងសេុក 
ឧសេសាហូបនីយកម្មយ៉ាងលឿន នគរូបនីយកម្ម ការបេបេួលអាកាសធាតុ ជាកតា្តោសំខាន់ៗជំរុញឲេយវៀតណាមរៀបចំ 
ឡើង វិញ នូវរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយកសិកម្មរបស់ខ្លួន (Dang 2014)។ 

បណ្ឌិត Dang Kimsun ក្នុងបទបងា្ហាញរបស់ខ្លួនស្តីពី រចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្ម និងការរៀបចំវាឡើងវិញ 
(២០១៤) បានគូសបញ្ជាក់ថា មានការរៀបចំគួរឲេយកត់សមា្គាល់ឡើងវិញនូវវិស័យកសិកម្មវៀតណាម គឺមានតាំងពី ដំណាំ 
សត្វចិញ្ចឹម  ជលវបេបកម្ម ពេឈើ ផលិតកម្មអំបិល រហូតដល់ ការកេច្នេសេបៀងអាហារ និងឧសេសាហកម្មនៅជនបទ។ ដោយ 
សារ មានការបេកួតបេជេងយ៉ាងតឺងតេង និងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿននេតមេូវការពិភពលោក វៀតណាមមិនអាចផ្តោត
តេលើផលិតកម្មសេូវអង្ករមួយមុខបានទេ ប៉ុន្តេតេូវកេតមេូវទៅតាមទីផេសារ។ ដូច្នេះតេូវមានគោលនយោបាយជា បេព័ន្ធ 
តាំងពី ការផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូល ការដាំដុះសេូវ ការកេច្នេ ការស្តុក និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដេលសុទ្ធតេជា ផ្នេកសំខាន់ៗន េ 
ការរៀបចំ គោលនយោបាយកសិកម្មឡើងវិញ។ 

ខ្លឹមសារនេគមេងការរៀបចំវិស័យកសិកម្មឡើងវិញ

រៀបចំដំណាំដាំដុះឡើងវិញ: ផ្តោតលើ ការអភិវឌេឍផលិតកម្ម ការធ្វើកសិកម្មខា្នាតធំជាលក្ខណៈបេមូលផ្តុំ និងមានគួបផេសំដោយ 
ការកេច្នេ ការស្តុក និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

រៀបចំជលវបេបកម្មឡើងវិញៈ ផ្តោតលើ កសិកម្មបេបបេពលវបេបកម្មដោយមានផលិតផលសំខាន់ៗ អនុវត្តស្តង់ដាអន្តរជាតិ 
លើកកម្ពស់ការនេសាទតាមសមុទេ។ 

រៀបចំផលិតកម្មអំបិលឡើងវិញៈ ផ្តោតលើ ផលិតកម្មខា្នាតឧសេសាហកម្ម យន្តកម្ម បេព័ន្ធស្វ័យបេវិត្ត និងការកេលំអគុណភាពនិង
បេសិទ្ធភាព។ 

រៀបចំការចិញ្ចឹមសត្វឡើងវិញៈ ផ្តោតលើ ការធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈបេមូលផ្តុំ កសិដា្ឋានធំៗតាមគេួសារ កសិដា្ឋានធំៗផេសេងទៀត 
ការអនុវត្តបេើ វិទេយាសាស្តេនិងបច្ចេកវិទេយា(S&T) និង ការធានាសុវត្ថិភាពសេបៀងអាហារ។

រៀបចំផ្នេកពេឈើឡើងវិញៈ ផ្តោតលើ ការបង្កើនតម្លេសេដ្ឋកិច្ច ដោយមានការអភិរកេសពេឈើ ការការពារបរិសា្ថាននិងជីវៈចមេុះ 
និងការសមេបខ្លួនតាមការបេបេួលអាកាសធាតុ។ 

រៀបចំឧសេសាហកម្មកេច្នេ និងឧសេសាហកម្មជនបទឡើងវិញៈ ផ្តោតលើ ការបង្កើនតម្លេបន្ថេម និងការពារបរិសា្ថាននៅជនបទ។

បេភព៖ Dang 2014; Decision 899/QĐ-TTg dated 10 June 2013
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បណ្ឌិត Tran Cong Thang, Vu Huy Phuc, Dinh Thi Bao, និង  Nguyen Le Hao បានបោះពុម្ពផេសាយអត្ថបទបី 
ក្នុង ឆ្នាំ២០១៥ និង ២០១៦ ដេលពិនិតេយបូកសរុបឡើងវិញពី គោលនយោបាយកសិកម្ម និងសេូវ នៅវៀតណាម។ 
ឯកសារ ទាំងនេះបានពេយាយមបូកសរុបសេចក្តីសមេច និង គោលនយោបាយទាំងអស់ ដេលជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ 
និងដោយបេយោលទៅលើ ការអភិវឌេឍវិស័យសេូវនៅវៀតណាម ហើយបានបងា្ហាញពី ការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តេខា្លាំងទៅ
លើវិស័យកសិកម្ម ជាពិសេស វិស័យសេូវ។ គោលនយោបាយគាំទេជាចេើនក៏តេូវបានអនុម័តចេញ និងធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព
ជាបន្តបនា្ទាប់ ដើមេបីគាំទេដល់វិស័យនេះ និងដោះសេយបញ្ហាបេឈមផេសេងៗ។ ឯកសារក៏បានគូសបញ្ជាក់ពី ចំណុចខា្លាំង 
និងចនោ្លាះខ្វះខាតនេគោលនយោបាយទាំងនេះដេរ។ ជាទូទៅអ្នកនិពន្ធបានធ្វើចំណាត់ថា្នាក់គោលនយោបាយ វៀតណាម 
ជាបីបេភេទ គឺមាន ផលិតកម្មសេូវអង្ករ ពាណិជ្ជកម្មសេូវអង្ករ ការអភិវឌេឍខេសេសងា្វាក់តម្លេ។ ផ្នេកខាងកេមនេះជា សេចក្តី
សង្ខេបនេការពិនិតេយបូកសរុប ក្នុងឯកសារទាំងបី៖ 

គោលនយោបាយផលិតកម្មសេូវអង្ករ៖ ដើមេបីសមេចបានសន្តិសុខសេបៀង និងគោលដៅនាំចេញ រដា្ឋាភិបាល 
វៀតណាម បានសមេចចិត្តរកេសាទុកដីកសិកម្មនៅតេឹមបេមាណ ៤ លានហិកតា។ តាមនេះ  រដា្ឋាភិបាលបានលេចេក 
ថវិកា សមេប់ផលិតកម្មសេូវបានធ្វើឯកទេសកម្ម (២២ដុលា្លារ/ហិកតា/ឆ្នាំ) និង ផលិតកម្មសេូវតាមធម្មតា (៤,៤ដុលា្លារ/
ហិកតា/ឆ្នាំ)។ សមេប់វិស័យនេះ ក៏មានការធ្វើវិនិយោគធំៗសមេបើមទៅលើហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅជនបទ ដូចជា បេព័ន្ធ 
សេចសេព និងផ្លូវថ្នល់ ជាដើម រហូតដល់ ១៧៥,៤៤ លានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និង  បេមាណ ៨៧,៧២លាន 
ដុលា្លារ/ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១០ មក។ ដើមេបីលើកទឹកចិត្តសហគេសឯកជនឲេយធ្វើវិនិយោគកាន់តេចេើន រដា្ឋាភិបាល 
វៀតណាម ទទួលចេញ ២០% នេថ្លេឈ្នួលដី និងចំណាយធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ក្នុងរយៈពេលបេំឆ្នាំដំបូង បនា្ទាប់ពី មាន 
ការ សាងសង់ជាមូលដា្ឋាន។ ទឹកសមេប់កសិកម្មមិនមានការគិតថ្លេទេនៅវៀតណាម។ រដា្ឋាភិបាលបានលើកលេង 
បុគ្គល និងគេួសារនានាពីកាតព្វកិច្ចបង់ថ្លេទឹកកសិកម្ម ហើយតេូវចំណាយថវិការដ្ឋ និងថវិកាខេត្តបេមាណ ២៨០,៧០៤ 
លានដុលា្លារ/ឆ្នាំ សមេប់រា៉ាប់រងបន្ទុកនេះ។ ធាតុចូលនិងសមា្ភារកសិកម្ម  ក៏ទទួលបានជំនួយគាំទេពីរដា្ឋាភិបាល ដេរ។ ក្នុង 
ពេល មានគេះធម្មជាតិ និងផ្ទុះជំងឺផេសេងៗ រដា្ឋាភិបាលជួយផ្តល់ពី ៥០ ទៅ ៧០% នេតម្លេសមា្ភារកសិកម្ម។ រដា្ឋាភិបាល 
ក៏ជួយរា៉ាប់រង ៧០% នេតម្លេរានដីក្នុងឆ្នាំដំបូង និង ១០០% នេតម្លេគេប់ពូជ  ក្នុងឆ្នាំដំបូងនេការដាំដុះ សេូវ ដេរ និង ៧០% 
នេចំណាយលើគេប់ពូជ ក្នុងករណីមានការកេបេដីពីដំណាំផេសេងៗ ទៅផលិតសេូវវិញ។ កសិករដាំសេូវ នៅ វៀតណាម 
អាចទទួលបានឥណទានមានការបេក់អនុគេះពីរដា្ឋាភិបាល។ អតេការបេក់បេចាំឆ្នាំលើកម្ចីមិនលើស ពី ៣០៧,០២ 
ដុលា្លារ/ហិកតា សមេប់ការទិញធាតុចូល ដូចជា ជី ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ  ជាដើម គឺ ៤%។ កសិករ ក៏អាច ទទួល បាន 
ឥណទាន រយៈពេលវេង (រហូតដល់ ២៤ ខេ) សមេប់ការទិញបរិកា្ខារ និងមា៉ាសុីនកសិកម្មដេរ។ 

គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មផ្នេកកសិកម្មៈ រដា្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងជួយរា៉ាប់រង ៥០% នេចំណាយផេសព្វផេសាយ 
ផ្នេក កសិកម្មនៅលើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ ៥០% នេចំណាយតាំងពិពណ៌ និង ១០០% នេចំណាយលើការសាងសង់ និង 
តុបតេង រោងនៅក្នុងពិពណ៌ពាណិជ្ជកម្ម។ ដើមេបីបង្កើនគុណភាពអង្ករនំាចេញ មានការកំណត់ ស្តង់ដាខ្លះសមេប់កេុមហ៊ុន 
នាំចេញ របស់វៀតណាម ដូចជា កេុមហ៊ុនតេូវមានកន្លេងស្តុកសេបតាមជំនាញឯកទេសសមេប់ដាក់សេូវឲេយបានចាប់ពី 
៥.០០០ តោន ឡើងទៅ និងមានសមត្ថភាពកិនសេូវយ៉ាងហោចណាស់ ១០ តោន/ថ្ងេ។ គួរកត់សំគាល់ថា រដា្ឋាភិបាល  
វៀតណាម បាន់កំណត់អតេពន្ធនាំចូលអនុគេះ ០% សមេប់អង្ករ និងថា្នាំជក់គេប់បេភេទដេលនាំចូលពីកម្ពុជា និងឡាវ។ 
ដើមេបី គេប់គេងការឡើងចុះថ្លេភា្លាមៗ រដា្ឋាភិបាលបានបេកាសចេញនូវ ថ្លេអង្ករទាបបំផុតអាចអនុវត្តបាននៅ កសិដា្ឋាន និង 
នៅចេកពេំដេននាំចេញ។ ថ្លេអង្ករទាបបំផុតនៅកសិដា្ឋាន តេូវបានកំណត់ឡើងដោយផ្អេកលើ បន្ទុកចំណាយផលិត សេូវ
ដេលបេបេួលខុសគា្នាទៅតាមតំបន់ ដោយមានទុកអតេចំណេញ ៣០% សមេប់កសិករ។ សេដៀងគា្នាដេរ ថ្លេទាប បំផុត 
សដមេប់អង្ករនាំចេញ តេូវបានកំណត់ឡើងដោយផ្អេកលើ ថ្លេមធេយមដេលកេុមហ៊ុននាំចេញនានារាយការណ៍ឡើង។ 



46 ការសិកេសាពីគោលនយោបាយសេូវ

គោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍ខេសេសងា្វាក់តម្លេៈ  គោលនយោបាយនេះសំដៅជំរុញផលិតកម្មខា្នាតធំ ការអភិវឌេឍ 
សហគេស ការគាំទេអង្គការកសិករ និងកិច្ចសនេយានាំចេញកសិផល។ រដា្ឋាភិបាលវៀតណាម ផ្តល់ជំនួយគាំទេ ចំនួន មួយ 
លើក សមេប់ការទិញគេប់ពូជមានការបញ្ជាក់គុណភាពតេឹមតេូវ (ជំនួយអតិបរមាតេឹម ៣០% នេតម្លេ គេប់ពូជ) និង 
សមេប់ ការស្តុកទុកបីខេ (១០០% នេបន្ទុកចំណាយ)។ រដា្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ជួយគាំទេ សហគេស ដោយ លើកលេង 
នូវការបង់កមេ/ឈ្នួល លើការបេើបេស់ដីសមេប់បង្កើតរោងចកេកេច្នេកសិផល ឃា្លាំង   និងផ្ទះ សមេប់ កម្មករកសិកម្ម។ 
គោលនយោបាយនេះ ក៏មានការជួយរា៉ាប់រង ៥០% នេចំណាយសមេប់ការបណ្តុះបណា្តាលកសិករដេរ។ ទោះយ៉ាងនេះ 
ក្តី សហគេសតេូវមានកិច្ចសនេយាជាមួយសហគេសមួយផេសេងទៀត ដើមេបីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូល និងសមា្ភារកសិកម្ម ដល់ 
កសិករក្នុងគមេងបេើដីធំដេរ។ 

ការរៀបចំដំណាំឡើងវិញ

គួរកត់សមា្គាល់ថា ការខូចរេចរឹលគុណភាពដី បនា្ទាប់ពីមានការធ្វើកសិកម្មបេបបេពលវបេបកម្មជាយូរ ឆ្នាំ និងការ បេើ
បេស់ជីគីមីនិងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេចេើនលើសកមេិត ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរតមេូវការក្នុងពិភពលោក និងក្នុង សេុក បាន  
ជំរុញ រដា្ឋាភិបាលវៀតណាមឲេយផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់គុណភាពសេូវអង្ករ ជាជាងបរិមាណ។ ការ រផ្លាស់ប្តូរ ផលិត កម្ម  ចេញ 
ពី ពូជសេូវមានតម្លេទាប (គុណភាពទាប) ទៅពូជសេូវមានតម្លេខ្ពស់ (សេូវកេអូប ឬ សេូវ ដំណើប)  គឺជា អាទិភាព កំពូល 
មួយ សព្វថ្ងេនេះ។ ទោះបីពូជសេូវគុណភាពខ្ពស់មានទិន្នផលទាបជាងពូជសេូវគុណភាព ទាបក្តី ប៉ុន្តេ វា  មាន ថ្លេខ្ពស់ជាង 
ចេើន នៅលើទីផេសារក្នុងសេុក និងអន្តរជាតិ។ ចំណុចសំខាន់មួយទៀត ពូជសេូវ គុណភាព ខ្ពស់ តេូវ ការ ជីគីមី និងថា្នាំសមា្លាប់ 
សត្វចងេតិចជាង ដូច្នេះអាចកាត់បន្ថយទាំងចំណាយផលិត កម្ម និងការ ខូចខាត ដល់ បរិសា្ថាន។ 

Tran and  Nguyen (2015) ក្នុងអត្ថបទស្តីពីការរៀបចំផលិតកម្មដំណាំឡើងវិញនៅវៀតណាម បានគូស 
បញ្ជាក់    ពី សារៈសំខាន់នេការរៀបចំផលិតកម្មដំណាំក្នុងបេទេសឡើងវិញ កេយពីបានផ្តោតលើបរិមាណជា យូរឆ្នាំ តាម   
ការ   បេើ បេស់ចេើនៗ នូវវត្ថុធាតុគីមីកសិកម្ម។ ផលិតកម្មដំណាំលើដីសេពីបុរាណតេូវតេធ្វើពិពិធកម្ម ដើមេបីឲេយ  ក សិករ 
 អាច រកចំណូលបានកាន់តេចេើន និងកេលំអជីវភាពរបស់ខ្លួន។ មកទល់បច្ចុបេបន្ន មានគោល នយោបាយ  មួយ ចំនួន    បាន 
អនុម័ត និងដាក់អនុវត្តរួចហើយ ទោះបីនៅមានបញ្ហាខ្លះក្នុងការអនុវត្តក្តី ដូចជា គោលនយោបាយ លើក ទឹក  ចិត្ត ឲេយ កសិករ  
ដាំ និងវិនិយោគបន្ថេមលើដំណាំមានតម្លេខ្ពស់ និង លើកទឹកចិត្តឲេយមានការតភា្ជាប់និង សហការគា្នា  រវាង  ផលិតកម្ម និង  ការ  
បេើបេស់ផលិតផលកសិកម្ម។ ដើមេបីរៀបចំផលិតកម្មដំណាំឡើងវិញ មានការ បង្កើត ៧ គណៈ កមា្មា ធិការ   ដឹកនាំ ការងារ 
សមេប់ ជួយដល់រដ្ឋមន្តេីក្នុងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង ការដាំកាហ្វេឡើងវិញ, ការអភិវឌេឍន៍ បេកប ដោយ ចីរភាព, ការ អភិវឌេឍ   
ផលិតកម្ម ផ្លេឈើក្នុងតំបន់នៅភាគអាគ្នេយ៍ ការអភិវឌេឍដំណាំតេបេកបដោយចីរភាព ការរៀបចំ ដំណាំ សេូវ ឡើង វិញ  ក្នុង 
តំបន់ ដី សណ្ត ទន្លេមេគង្គ  របៀបអនុវត្តកសិកម្មល្អនៅវៀតណាម (VietGAP) និងការ រៀប ចំ    ដំណាំ សេូវឡើងវិញ។ ជា  
លទ្ធផល កសិករនៅខេត្ត Cuu Long ក្នុងតំបន់ដីសណ្តទន្លេមេគង្គ បានកេបេដីសេ ៨៧.៣១០ ហិកតា ទៅដាំ ដំណាំ 
ផេសេងៗ វិញ។ រីឯកសិករនៅភាគខាងជើងបានសមេចចិត្តដាំដំណាំបនា្ទាប់បនេសំ ជំនួស សេូវ វិញ នៅលើដី ១០.០០០ 
ហិកតា។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានធ្វើឲេយកសិករមានបេក់ចំណូលនិងជីវភាពកាន់តេបេសើរឡើង។

សមា្ភាសន៍ជាមួយអ្នកកសាងគោលនយោបាយវៀតណាមនានា បានបងា្ហាញដូចៗគា្នាពី បំណងមុតមាំ របស់ 
រដា្ឋាភិបាល  ដើមេបីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពីដំណាំសេូវមានតម្លេទាប ទៅដាំសេូវមានតម្លេខ្ពស់ ឬ ដំណាំមាន តម្លេខ្ពស់ ផេសេង 
ទៀត។ ពួកគេយល់ថា ការដាំតេសេូវមានទិន្នផលខ្ពស់ប៉ុន្តេមានតម្លេទាប មិនអាចជួយលើកស្ទួយជីវភាពកសិករបាន 
ទេ ហើយវាបំផ្លាញបរិសា្ថានថេមទៀត។ ពួកគេនិយយថា ទោះបីមានគោលនយោបាយគាំទេជាចេើនក្តី ក៏កសិករនៅតេ 
ទទួល បានអតេចំណេញតូចបំផុតពីផលិតកម្មសេូវអង្ករ រីឯឈ្មួញ និងអ្នកនាំចេញនានាអាចរកបានបេក់ ចំណេញ  យ៉ាង 
ចេើន។ ថ្លេសេូវនៅកសិដា្ឋានទាបខា្លាំងពេក ធ្វើឲេយកសិករមិនអាចទទួលបានបេក់ចំណេញ សមរមេយទេ។ អ្នក កសាង 
គោល នយោបាយសារភាពថា ទោះបីវៀតណាមមាននាំចេញអង្ករយ៉ាងចេើនទៅទីផេសារ អន្តរជាតិក្តី ប៉ុន្តេទទួល បានអតេ  
ចំណេញ  តូច បើធៀបនឹង ផលិតផលកសិកម្មផេសេងទៀត។ ពួកគេសង្កេតឃើញថា អ្នកនាំចេញវៀតណាមមានអំណាច 
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ចរចា  តិច ណាស់ ក្នុងទីផេសារអង្ករអន្តរជាតិដេលមានការបេកួតបេជេងយ៉ាងខា្លាំងនេះ។ ដំណើរការការនាំចេញអង្ករ ក៏  ស្មុគ 
សា្មាញ និងមានចំណាយខ្ពស់ដេរ ហើយបេទេសខ្លះដូចជា ហ្វីលីពីន ជាដើម តមេូវឲេយ កេុមហ៊ុននាំចេញរបស់បរទេសធ្វើការ 
ដេញ  ថ្លេដើមេបីទទួលបានកូតានាំចូលអង្ករ ដេលធ្វើឲេយថ្លេអង្ករធា្លាក់ចុះរហូតដល់ចំណុចស្មើដើមគា្មានចំណេញ។ 

សរុបមក ក្នុងសមា្ភាសន៍ និងការពិភាកេសានានា អ្នកកសាងគោលនយោបាយវៀតណាម និងអ្នកសេវជេវពី 
គោលនយោបាយសេូវ តេងសេបមតិគា្នារហូតថា ដោយសារមានការខូចរេចរឹលបរិសា្ថានធ្ងន់ធ្ងរ  និងសមា្ពាធទីផេសារថ្មីៗ 
វៀតណាម គួរ ងាកចេញពីផលិតកម្មបេបបេពលវបេបកម្មនេសេូវមានតម្លេទាប ហើយធ្វើពិពិធកម្មទៅផលិតសេូវមានតម្លេ 
ខ្ពស់ ឬ ដំណាំ មានតម្លេខ្ពស់ ឬផលិតផលកសិកម្មផេសេងទៀត។ ប៉នុ្តេទាំងអស់គា្នាបានបញ្ជាកន់វូក្តបីារម្ភព ីដណំើរការផ្លាស់ប្តរូ 
ចំណុច ផ្តោតនេះដេលអាចតេូវការពេលចេើនឆ្នាំ ទើបអាចបំផុសការយល់ដឹងបានគេប់គេន់ក្នុងចំណោមកសិករ។ ការ
ដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយនានាក៏តេូវការធនធានចេើនដេរ។ Tran and Nguyen (2015) បានគូសបញ្ជាក់ពី កំហិត 
មួយលើគោលនយោបាយរៀបចំដំណាំឡើងវិញ ពោលគឺ កសិករមានការយល់ដឹងមិនបានស្មើគា្នាពីគោលនយោបាយ។ 
មូលនិធិសមេប់គាំទេការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏មិនមានគេប់គេន់ដេរ ជាពិសេសសមេប់ការអភិវឌេឍហេដា្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធ និងបេព័ន្ធសេចសេព។ មេយា៉ាងទៀត ទីផេសារសមេប់ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំ វាមិនទាន់មានស្ថិរភាពទេ និងមិនអាច 
សេូប យកផលិតកម្មខា្នាតធំបានឡើយ។ បណ្ឌិត Dang Kimsun ជាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះបានកត់សំគាល់សេដៀងគា្នាថា 
ពេល ខ្លះគេពិបាកនឹងផ្លាស់ប្តូរគំនិត និងអត្តចរិតរបស់បេជាជន (កសិករ) ជាពិសេសបើសិនគាត់ធា្លាប់ធ្វើអ្វីមួយជាយូរ ឆ្នាំ 
ហើយមានទីផេសារ និងបណា្តាញជាសេច។ ដូច្នេះ ការផ្លាស់ប្តូរខេសេសងា្វាក់តម្លេសេូវទាំងមូល ដើមេបីអាចផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្ម 
និង ទីផេសារក្នុងពេលជាមួយគា្នា តេូវបេើ ពេលវេលា និងធនធានចេើន។ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ៣ 
គោលនយោបាយស្ូវថ្មីនៅកម្ពុជា

គោលនយោបាយសេូវថ្មី បានតាក់តេងឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ និងគេងអនុម័តចេញក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ ឯកសារ 
នេះ  ផ្អេកលើគោលការណ៍សំខាន់ៗនេ ការចូលរួម តមា្លាភាព ការបេកួតបេជេង និងចីរភាព។ គោលនយោបាយ ថ្មីនេះ គេ ប  
ដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពជាចេើន ដូចជា ការកេលំអផលិតកម្ម តាម រយៈ នវានុវត្តន៍ ការវិភាគចេើនៗពីចំណាយនិងផល ចំណេញ  
នេ គមេងវិនិយោគ ការយល់ដឹងកាន់តេបេសើរពីតមេូវការនិងការបេកួតបេជេង ការសមេបសមេួលកាន់តេរឹងបុឹង ក្នុង 
ចំណោម អ្នកពាក់ព័ន្ធ ការកសាងរូបភាពធំសរុបគា្នា ការផ្តល់ចក្ខុវិស័យចេបាស់ ដើមេបីឲេយវិស័យសេូវអាចឈានទៅមុខជាវិជ្ជ
មាន។ 

• បង្កើតវេទិកាមួយសមេប់ការចេករំលេកព័ត៌មាន និងការពិនិតេយតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយ៖ ព័ត៌មាន 
អំពី វិស័យ សេូវមានលក្ខណៈ ដាច់ដោយដុំ មិនពេញលេញ  ជារឿយៗមិនអាចទុកចិត្តបាន មិនមានការ ផេសព្វផេសាយ 
ទូលំទូលាយ មានការវិភាគម្តងមា្កាល និង កមេមានការពិភាកេសាល្អិតល្អន់។ លក្ខណៈនេះបានកាត់បន្ថយឱកាសធ្វើការ 
សមេច ចិត្ត ផ្នេកគោលនយោបាយដោយផ្អេកលើភស្ភុតាង និងនាំឲេយមានបេតិកម្មខា្លាំងហួសតបនឹងព័ត៌មាន ផេសេងៗ 
ដេល ជួនកាលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់អន់ណាស់ផង។ គោលនយោបាយសេូវថ្មីតេូវមានការបង្កើតវេទិកាផ្លូវការមួយ 
សមេប់ ការចូលរួម ដើមេបីចេករំលេកព័ត៌មាន និងពិនិតេយតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយ។ វេទិកានោះហៅថា 
វេទិកា គោលនយោបាយសេូវ (RPP) ដេលមានការចូលរួមពីតំណាងរបស់រដា្ឋាភិបាល (កេសួងហិរញ្ញវត្ថុ កេសួង 
កសិម្ម និង កេសួងពាណិជ្ជកម្ម) វិស័យឯកជន និងកសិករ។ វេទិកាគោលនយោបាយសេូវ នឹងជួយជំរុញកិច្ចសន្ទនា 
រវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា លើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយសេូវ។ គោលបំណងជារួម គឺការ បង្កើត 
វបេបធម៌ សន្ទនា និងការចេករំលេកព័ត៌មាន ជាជាងការបេឈមមុខគា្នា។ 

• កសាងចក្ខុវិស័យរួមគា្នាមួយផ្អេកលើ អង្ករកេអូបគុណភាពខ្ពស់និងតម្លេខ្ពស់៖ កម្ពុជាតេូវមានចក្ខុវិស័យច េបាស់លាស់  
មួយសមេប់វិស័យសេូវអង្ករ។ កេពីលក្ខណៈជាបេភពចមេបងនេសន្តិសុខសេបៀងសមេប់បេទេសជាតិ អង្ករនៅ 
កម្ពុជា  ក៏អាចដើរតួសំខាន់ក្នុងការនាំចេញ និងការអភិវឌេឍជនបទដេរ។ ចក្ខុវិស័យនេះសំដៅជំរុញកម្ពុជាឲេយកា្លាយជា  អ្នក 
នាំចេញអង្ករកេអូបនាំមុខគេមួយ។ ចក្ខុវិស័យនេះមិនបេទាំងបេទេសគា្នាជាមួយ មុខងារសន្តិសុខសេបៀងនេវិស័យសេូវ 
អង្ករទេ។ គោលនយោបាយថ្មីនេះមានវិសាលភាពចង្អៀតជាង គោលនយោបាយកំណត់ឡើងនៅឆ្នាំ២០១០។

• បេមូលព័ត៌មានទីផេសារលើអតិថិជន និងអ្នកបេកួតបេជេង៖ ជារឿយៗណាស់គេគិតថា កម្ពុជាមានសមត្ថភាព បេកួត 
បេជេង  ខេសាយ។ គំនិតនេះផុសឡើងជាសំខាន់ដោយសារកម្ពុជាមាន ផលិតភាពទាបនៅកមេិតកសិដា្ឋាន ការគេប់គេង 
អន់ខេសាយលើខេសេសងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ នវានុវត្តន៍នៅខេសត់ ឡូជីស្ទិកខេសាយ កង្វះសកម្មភាពលើកស្ទួយឈ្មាះ ពាណិជ្ជកម្ម ឧ
បសគ្គរាំងស្ទះក្នុងបេព័ន្ធកេយការបេមូលផល និងតម្លេថាមពលខ្ពស់។ កតា្តោទាំងនេះ នាំឲេយកម្ពុជាទទួលបាន ចំណេក 
ទីផេសារតូចណាស់សមេប់អង្ករនាំចេញទៅអន្តរជាតិ។  ក្នុងការបេកួតបេជេងតេូវមាន ចំណេះដឹងមាំទាំពីចំណង់ 
ចំណូល ចិត្តរបស់អតិថិជន។ គោលនយោបាយថ្មីនេះតមេូវឲេយមានការបង្កើត អង្គភាពបេមូលព័ត៌មានទីផេសារសេូវអង្ករ 
នៅក្នុង សហព័ន្ធសេូវអង្ករកម្ពុជា (CRF)។ អង្គភាពនេះតេូវបេមូល វិភាគ ចងកេងឯកសារព័ត៌មានលើទីផេសារ និងអ្នក 
បេកួត បេជេង សមេប់ចេកចាយទៅឲេយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។ 

• បង្កើនផលិតភាពតាមរយៈបេព័ន្ធនវានុវត្តន៍ផេសេងៗដេលទទួលបានមូលនិធិគេប់គេន់៖ កម្ពុជាតេូវពងេឹងបេព័ន្ធ 
សេវជេវ ផេសព្វផេសាយ និងអប់រំ ដើមេបីលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍នៅគេប់ដំណាក់កាលនេខេសេសងា្វាក់តម្លេ។ វិស័យនេះតេូវ 
មាន  គួបផេសំ  ជាមួយគា្នានូវ ការពងេីកដី ការបង្កើនទិន្នផល និង កំណើនកតា្តោសរុបនេផលិតភាព ដេលនាំឲេយមានកំណើន 
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បេក់  ចំណូលសមេប់កសិករ និងតួអង្គផេសេងទៀតក្នុងខេសេសងា្វាក់តម្លេ។ ទាំងអស់នេះ តេូវមានកិច្ចបេងបេង មោះមុត 
បេកប ដោយនវានុវត្តន៍នេវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន តាមរយៈរបៀបអនុវត្តន៍មានបេសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅ គេប់  
កមេិត។ ដូច្នេះរដា្ឋាភិបាលតេូវទទួលសា្គាល់ និងផ្តល់រងា្វាន់ដល់តួអង្គបេកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងវិស័យឯកជន ដេល 
អាច  ចូលរួម លើកស្ទួយលទ្ធផលជាទូទៅក្នុងវិស័យនេះ។

• លើកកម្ពស់ការគេប់គេងខេសេសងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេឧសេសាហកម្មកិនសេូវ៖ តួអង្គសំខាន់ៗក្នុងខេសេសងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ រួមមាន 
រោងមា៉ាសុនី កនិសេវូ កសកិរ នងិឈ្មញួ។ រោងមា៉ាសុនីកនិសេវូជាទទូៅនៅកម្ពជុា បេើវធិបីេបបរុាណក្នងុការ គេបគ់េងខេសេ 
សងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ពួកគេទទួលសេូវពី អ្នកបេមូលទិញ ឈ្មួញតូចតាច ឈ្មួញធំៗ និងរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវតូចៗ ដេលមិន 
អាច  ធានាគុណភាព កំណត់ពេល និងកមេិតថ្លេ  ដើមេបីបំពេញតាមការបញ្ជាទិញពីអន្តរជាតិ និងស្តង់ដាគុណភាពទេ។ 
កសិកម្មតាមកិច្ចសនេយាក្នុងវិស័យសេូវអង្ករ ស្ទើរតេមិនមានសោះ។ ដើមេបីពងេឹងខេសេសងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ គោលនយោបាយ
មានគោលដៅបង្កើតកម្មវិធីមួយដើមេបី លើកម្ពស់ការគេប់គេងខេសេសងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ និងកសិករ 
ជួយគាំទេការបង្កើតកសិកម្មតាមកិច្ចសនេយាបេកប ដោយជោគជ័យ កមេិតគោលនេលទ្ធផលខេសេសងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និង 
ការ ពិនិតេយតាមដានភាពជឿនលឿនការងារ និងការកំណត់លក្ខខណ្ឌផ្ទេក្នុងតឹងរុឹង នៅក្នុងសហព័ន្ធសេូវអង្ករកម្ពុជា 
សមេប់  អ្នកនាំចេញ និងរោងមា៉ាសុីនកិនសេូវដេលចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មនាំចេញ ដើមេបីឲេយមានបេព័ន្ធផ្អេកលើ 
ភស្តុតាង។ 

• កេលំអហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេសេសងា្វាក់តម្លេអង្ករ តាមរយៈ វិនិយោគមានបេសិទ្ធភាពចំណាយ៖ ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ន េ 
ខេសេសងា្វាក់តម្លេ រួមមាន បេព័ន្ធសេចសេពនិងរំដោះទឹក ទីផេសារ ឃា្លាំង ការដឹកជញ្ជូន (ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដេក ផ្លូវទឹក កំពង់ផេ) 
ថាមពល និង បេព័ន្ធកេយការបេមូលផល។ វិនិយោគជាចេើនក្នុងពេលកន្លងមក ទាំងរបស់វិស័យសាធារណៈ និង 
របស់ឯកជន គេតេងគិតថាជាការខ្ជះខា្ជាយ ឬគា្មានបេសិទ្ធភាព និងគួរឲេយសោកសា្តោយពេះធនធាននៅមានកមេិត 
សមេប់ វិនិយោគបេបនេះ។ គោលនយោបាយសេូវថ្មី មានរួមបញ្ចូលនូវ វិធានការនានាសមេប់ធានាឲេយមានការ 
វាយតម្លេ តេឹមតេូវលើជមេើសគមេងនានាមុនពេលធ្វើវិនិយោគ ការពិនិតេយលំអិតឡើងវិញ និងការធ្វើវិនិយោគ តាម 
កេយ ជាទៀងទាត់លើការថេទាំ និងសហបេតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវិស័យឯកជន ក្នុងវិនិយោគនា ពេល 
អនាគត ដើមេបីសមេចបាន អតេចំណេញធៀបនឹងចំណាយ កមេិតខ្ពស់បំផុត។ 

• កសាងផេនការមេរួមគា្នារលូនគា្នាល្អ និងធានាឲេយមានមូលនិធិគេប់គេន់៖ តេូវមានផេនការសកម្មភាពរលូនគា្នាមួយក្នុង
ចំណោម អ្នកពាក់ព័ន្ធផេសេងៗ។ ផេនការនេះសំខាន់ណាស់សមេប់បងា្ហាញរូបភាពធំនិងសរុប លប់បំបាត់ការងារលើស 
និង តមេឹមសកម្មភាពអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ។ ឧទាហរណ៍ ផេនការមេក៏អាចមានរួមបញ្ចូលនូវ ការផ្តល់មតិផេសេងៗ 
ដោយ ផ្តោតលើតំបន់ភូមិសាសេ្តជាក់លាក់មួយចំនួន និងមានគោលដៅចេបាស់លាស់សមេប់ការផលិតសេូវអង្ករ មាន 
គុណភាព ជាក់លាក់។ បេសិនបើមានខេត្តជាក់លាក់ណាមួយ ឬតំបន់រួមគា្នាសមេប់ពីរខេត្តឬពីរតំបន់ឡើងទៅ   គេ រក 
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សេចសេព  ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ២,៥០ដុលា្លារ ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៨.០០០រៀល។

៤៨. ការបោះពមុ្ពរបស ់CDRI (សហីា 2010), Empirical Evidence of Irrigation Management in the Tonle Sap Basin: 
Issues and Challenges ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ២,៥០ដុលា្លារ។

៤៧.  ជា ជូ (សីហា 2010), The Local Governance of Common Pool Resources: The Case of  Irrigation 
Water in Cambodia ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ២,៥០ដុលា្លារ។

៤៦. ការបោះពុម្ពរបស់ CDRI (ធ្នូ 2009), Agricultural Trade in the Greater Mekong Sub-region: Synthesis of 
the Case Studies on Cassava and Rubber Production and Trade in GMS Countries ជាភាសាអង់គ្លេស 
តម្លេ ១,៥០ដុលា្លារ។

៤៥. ការបោះពុម្ពរបស់ CDRI (ធ្នូ 2009), Costs and Benefits of Cross-country Labour Migration in the GMS: 
Synthesis of the Case Studies in Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ 
១,៥០ដុលា្លារ។
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៤៤. ច័ន្ទ សុផល (ធ្ន ូ ២០០៩) ផលបេយោជន៍ និងចំណាយនេទេសន្តរបេវេសន៍កមា្លាងំពលកម្មក្នងុមហាអនុតំបន់   
មេគង្គ៖ ករណីសិកេសានៅបេទេសកម្ពជុា ជាភាសាខ្មេរតម្លេ ៨,០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៣.០០ដុលា្លារ។

៤៣. ហុីង វុតា្ថា និង  បណ្ឌិត ធន់ វឌេឍនា (ធ្នូ ២០០៩) ពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គ៖ ករណីដំឡូង 
ឈើ និង កស៊ូនៅកម្ពុជា (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ៤៣) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៦.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស 
៣,០០ដុលា្លារ។

៤២.  ធន់ វិមាលា អ៊ូ សុីវហួច អេង នេតេ និង លី តឹម (តុលា 2009), Leadership in Local Politics of Cambodia: 
A Study of Leaders in Three Communes of Three Provinces ជាភាសាអង់គ្លេស ៣,០០ដុលា្លារ។

៤១. ហុីង វុតា្ថា និង Hossein Jalilian (មេសា ២០០៩) ផលប៉ះពាល់នេកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាសា៊ាន-ចិន 
ចំពោះ បរិសា្ថាននៅតាមបណា្តាបេទេសក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គ (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ៤១) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ 
៨.០០០ រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ៣,០០ដុលា្លារ។

៤០. អេង នេតេ និង David Craig (មីនា ២០០៩), Accountability and Human Resource Management in 
Decentralised Cambodia (Working Paper No. 40) ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៥,០០ដុលា្លារ។

៣៩. ហ៊ង វុទ្ធី និង David Craig, Accountability and Planning in Decentralised Cambodia (Working Paper 
No. 39) ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៥,០០ដុលា្លារ។

៣៨. ប៉ក់ គឹមជឿន និង David Craig, Accountability and Public Expenditure Management in Decentralised 
Cambodia (Working Paper No. 38) ជាភាសាអង់គ្លេស  តម្លេ ៥,០០ដុលា្លារ។

៣៧. ចេម ផលា្លា និងអ្នកផេសេងទៀត (ឧសភា 2008), Framing Research on Water Resources Management 
and Governance in Cambodia: A Literature Review ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៥,០០ដុលា្លារ។

៣៦. លឹម-សុវណា្ណោរា (វិច្ឆិកា ២០០៧)  ចំណាកសេុករបស់យុវជន និងនគរូបនីយកម្ម នៅកម្ពុជា (ឯកសារពិភាកេសាលេខ 
៣៦) ជាភាសាខ្មេរ ៦.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស ៣,៥0ដុលា្លារ។

៣៥. គឹម-សេតារា និង Joakim Öjendal (ឧសភា ២០០៧) Where Decentralisation Meets Democracy: Civil  
Society, Local Government, and Accountability in Cambodia (ឯកសារពិភាកេសាលេខ៣៥) ជាភាសា 
អង់គ្លេស តម្លេ ៤,00ដុលា្លារ។

៣៤. ប៉ក់-គឹមជឿន ហ៊ង-វុទ្ធី អេង-នេតេ អាន-សុវតា្ថា គឹម-សេតារា, Jenney Knowles និង David Craig (មីនា 
២០០៧) Accountability and Neo-patrimonialism in Cambodia: A Critical Literature Review (ឯកសារ 
ពិភាកេសា លេខ៣៤) ជាភាសាអង់គ្លេស ៦,00ដុលា្លារ។

៣៣. Hansen, Kasper K. និង តុប-នេត (ធ្នូ ២០០៦) Natural Forest Benefits and Economic Analysis of Natural 
Forest Conversion in Cambodia (Working Paper No. 33) ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៨.០០ដុលា្លារ។

៣២. K. A. S. Murshid និង ទួត-សុខផល្លី (ឧសភា ២០០៥) សេដ្ឋកិច្ចឆ្លងកាត់ពេំដេនរបស់ បេទេសកម្ពុជា៖ ការសិកេសា 
ជំហានដំបូង (ឯកសារពិភាកេសាលេខ៣២) ជាភាសាខ្មេរ ៨.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស ៥,០០ដុលា្លារ។

៣១. Robert Oberndorf (កក្កដា ២០០៤) សុខដុមនីយកម្មចេបាប់ទាក់ទងនឹងដំណើរការវិមជេឈការនៅកម្ពុជា (ឯកសារ 
ពិភាកេសាលេខ ៣១) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៥.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៦,៥០ដុលា្លារ។

៣០. Caroline Hughes និង គឹម-សេតារា (មិថុនា ២០០៤) ការវិវត្ដន៍នេដំណើរការបេជាធិបតេយេយ និងការគេប់គេង 
ទំនាស់នៅកម្ពុជា៖ ការសិកេសាបេៀបធៀបការបោះឆ្នាតបីលើកនៅ កម្ពុជា (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ៣០) ជា ភាសា 
ខ្មេរតម្លេ ១០.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ១៣,៥០ដុលា្លារ។

២៩. យឹម-ជា និង Bruce McKenney (វិច្ឆកិា ២០០៣) ពាណិជ្ជកម្មតេកី្នងុ សេកុ៖ ករណីសិកេសានេមា៉ាឃីទីងតេពីីបឹងទន្លេ
សាប ទៅកេងុភ្នពំេញ (ឯកសារពិភាកេសាលេខ២៩) ជាភាសាខ្មេរ ៥.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស ៥,០០ ដុលា្លារ។

២៨. ពេុំ-តុលា និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលពេឈើនៅកម្ពុជា៖ ការបេឈម ការគំរាម 
កំហេង និងឱកាសសមេប់ពាណិជ្ជកម្មជរ័ទឹក (ឯកសារពិភាកេសាលេខ២៨) ជាភាសាខ្មេរ ៧.០០០រៀល ជាភាសា 
អង់គ្លេស តម្លេ ១០,០០ដុលា្លារ។
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២៧. យឹម-ជា និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) ការនាំចេញតេីពីបឹងទន្លេសាបទៅបេទេសថេ៖ ការវិភាគលើ ការ 
រាំង ស្ទះ ពាណិជ្ជកម្ម អភិបាលកិច្ច និងបរិយកាសសមេប់ការលូតលាស់ (ឯកសារពិភាកេសាលេខ២៧) ជាភាសា 
ខ្មេរ តម្លេ ៧.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស ១០,០០ដុលា្លារ។

២៦. Sarthi Acharya គឹម-សេតារា ចាប-សុថារិទ្ធ និង មាច-យ៉ាឌី (កញ្ញា ២០០៣) ការងារកេកសិដា្ឋាន និងការងារ 
មិនមេន កសិកម្ម៖ ទសេសនៈស្ដីពីការបង្កើតការងារនៅកម្ពុជា (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ២៦) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ 
៧.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៥,០០ដុលា្លារ។

២៥. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) បញ្ហាបេឈមចំពោះការចិញ្ចឹមជីវិតនៅ ជនបទ៖ ការសិកេសា លើ 
ភូមិចំនួន ៩ នៅកម្ពុជា (ឯកសារពិភាកេសា លេខ២៥) ជាភាសាខ្មេរ ៨.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស ១០.០០ 
ដុលា្លារ។

២៤. ច័ន្ទ-សុផល គឹម-សេតារា និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) ដីធ្លី ជីវភាពជនបទ និងសន្ដិសុខសេបៀងនៅកម្ពុជា៖ 
ទសេសនៈ បានពីអង្កេតតាមមូលដា្ឋាន (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ២៤) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៦.០០០រៀល ជាអង់គ្លេស 
តម្លេ ៧.០០ដុលា្លារ។

២៣. Bruce McKenney និង ពេុំ-តុលា (កញ្ញា ២០០២) ធនធានធម្មជាតិ និងជីវភាពនៅតាម ជនបទក្នុងបេទេសកម្ពុជា៖ 
ការ វាយតម្លេជាមូលដា្ឋាន (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ២៣) ជាភាសា ខ្មេរ តម្លេ ១០.០០០រៀល ជាអង់គ្លេស តម្លេ 
១០.០០ដុលា្លារ។

២២. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (កក្កដា ២០០២) ការលក់ដូរដីធ្លីនៅកម្ពុជា៖ ការវិភាគទិន្នន័យនេការផ្ទេរ 
និងការ លក់ ដូរដីធ្ល ី(ឯកសារពិភាកេសាលេខ ២២) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៨.០០០រៀល។

២១. Bhargavi Ramamurthy សុិក-បូរ័កេស, Per Ronnås និង សុក-ហាច (មីនា ២០០២) បេទេសកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៩-
២០០០៖ ការផ្ដោតលើបញ្ហាដីធ្លី កមា្លាំងពលកម្ម និងការចិញ្ចឹមជីវិត នៅជនបទ (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ២១) 
តម្លេ ៨.០០០រៀល។

២០. សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ រៀល-សុភាព អ៊ុច-ឧទេយេយ សុី-រត្ន័មុនី, Brett Ballard និង Sarthi Acharya (មីនា ២០០២) ការវាយ 
តម្លេសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីនៅកម្ពុជា (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ២០) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៨.០០០រៀល ជាភាសា 
អង់គ្លេស តម្លេ ១០,០០ដុលា្លារ។

១៩. ច័ន្ទ-សុផល ទេព-សារា៉ាវី និង Sarthi Acharya, (ធ្ន ូ២០០១) ការកាន់កាប់ដីនៅកម្ពជុា៖ ការវិភាគលើទិន្នន័យចុង 
កេយ (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ១៩) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៨.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ១០,០០ ដុលា្លារ។

១៨. Martin Godfrey, សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ ទេព-សារា៉ាវី ប៉ុន-ដូរីណា Claude-Katz, Sarthi-Acharya, សុីសុវត្ថិ-ឌួង-
ចាន់តូ និង ហុីង ថូរា៉ាក់សុី (តុលា ២០០១) ការសិកេសាអំពីទីផេសារពលកម្មនៅកម្ពុជា៖ ការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ 
ការលូតលាស់ និង ការកេតមេូវចំពោះវិបត្ដ ិ(ឯកសារពិភាកេសា លេខ១៨) ជាភាសាខ្មេរ ៨.០០០រៀល ជាភាសា 
អង់គ្លេស ៧,០០ដុលា្លារ។

១៧. ច័ន្ទ-សុផល សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ និងប៊ុន-ដូរីណា (មិថុនា ២០០១) ជំនួយបច្ចេកទេស និងការអភិវឌេឍន៍សមត្ថភាព នៅ 
សាលា កសិកម្មពេកលៀប (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ១៧) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៨.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស 
តម្លេ ៨,០០ដុលា្លារ។

១៦. សុិក បូរ័កេស (ធ្នូ ២០០០) កម្មសិទ្ធិ ការលក់ដូរ និងការបេមូលផ្ដុំដីធ្លីនៅកម្ពុជា៖ ការពិនិតេយ វិភាគដោយតេួសៗ 
នូវទិន្នន័យទីពីរ និងទិន្នន័យដើម ដេលបានមកពីអង្កេតថ្មីៗចំនួនបួន (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ១៦) ជាភាសាខ្មេរ 
តម្លេ ៨.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៧,០០ដុលា្លារ។

១៥. Toshiyasu Kato ច័ន្ទ-សុផល Jeffrey A. Kaplan, (សីហា ២០០០) ជំនួយបច្ចេកទេស និងការអភិវឌេឍន៍ 
សមត្ថភាព នៅ ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដេលពឹងផ្អេកលើជំនួយ៖ បទពិសោធន៍កម្ពុជា (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ១៥) ជា 
ភាសាខ្មេរ តម្លេ ១០.០០០ រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ១០,០០ដុលា្លារ។

១៤. Toshiyasu-Kato, Jeffrey A. Kaplan, ច័ន្ទ-សុផល និង រៀល-សុភាព (សីហា ២០០០) បេទេសកម្ពុជា៖ 
លើក  កម្ពស់  អភិបាលកិច្ចសមេប់ការអភិវឌេឍន៍មាននិរន្ដរភាព (ឯកសារពិភាកេសា លេខ ១៤) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ 
៦.០០០រៀល ជា ភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៦,០០ដុលា្លារ។
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១៣. អ៊ុង-ប៊ុនឡេង (សីហា ២០០០) ការបេបេួលតាមរដូវកាលនេសន្ទសេសន៍ថ្លេទំនិញ្ញបេើបេស់នៅក្នុងបេទេស 
កម្ពុជា (ឯក សារ ពិភាកេសាលេខ ១៣) ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៣,០០ដុលា្លារ។

១២. ច័ន្ទ-សុផល Toshiyasu Kato ឡុង-វូពិសិដ្ឋ ទា-សាវរា៉ា សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ ហង់-ជួនណារុ៉ន ក-គឹមហួន និង ជា-វុធណា 
(តុលា ១៩៩៩) ផលប៉ះពាល់នេវិបត្ដហិិរញ្ញវត្ថ ុអាសីុលើ សេដ្ឋកិច្ច អន្ដរកាល នៅបណា្តាបេទេសអាសីុអគ្នេយ៍៖ ទសេសនៈ    
កម្ពជុា (ឯកសារពិគេះលេខ ១២) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៤.៥០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៤,៥០ ដុលា្លារ។

១១. ច័ន្ទ-សុផល និង សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ (មិថុនា ១៩៩៩) ចំណាកពលកម្មកម្ពុជាទៅបេទេសថេ៖ ការបា៉ាន់សា្មាន 
ជំហាន ដំបូង (ឯកសារពិគេះលេខ ១១) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៣.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស 
តម្លេ ៣,០០ដុលា្លារ។១០. Gormna, Siobham, ជាមួយ ប៉ុន-ដូរីណា និង សុខ-ខេង (មិថុនា ១៩៩៩) 
បញ្ហាតួនាទីបុរស-ស្ដេី និងការអភិវឌេឍន៍ នៅ បេទេសកម្ពុជា៖ ការពិនិតេយមើលជាទូទៅ (ឯកសារពិភាកេសាលេខ១០) 
ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៤.៥០០រៀល ជា ភាសា  អង់គ្លេស តម្លេ ៦,០០ដុលា្លារ។

៩. តេង-យូគី ប៉ុន-ដូរីណា សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ និង ចន-មា៉ាកឃិនRDU (មេសា ១៩៩៩) បទពិសោធន៍របស់សកម្មភាព 
សហគមន៍ ដើមេបីអភិវឌេឍន៍សង្គមនេអង្គការយូនីសេហ្វ (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ៩) ជាភាសាខ្មេរ ៤.៥០០រៀល  
ជាភាសាអង់គ្លេស ៤,៥០ ដុលា្លារ។

៨. ច័ន្ទ-សុផល Martin-Godfrey, Toshiyasu-Kato, ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ Nina-Orlova, Per-Ronnås ទា-សាវរា៉ា (មករា 
១៩៩៩) បេទេសកម្ពុជា៖ បញ្ហាបេឈមមុខនេការបង្កើតការងារដេលមានផលិតភាព (ឯកសារពិភាកេសាលេខ 
៨) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៦.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៩,០០ដុលា្លារ។

៧. McAndrew, John P. (ធ្នូ ១៩៩៨) ការពឹងពាក់គា្នាទៅវិញទៅមកក្នុងយុទ្ធសាស្ដេចិញ្ចឹមជីវិត គេួសារនៅក្នុង ភូមិខ្មេរ 
ពីរ (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ៧) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៧.៥០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ១០,០០ដុលា្លារ។

៦. Murshid, K. A. S. (ធ្នូ ១៩៩៨) សន្ដិសុខសេបៀងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអន្ដរៈអាសុី៖ បទពិសោធន៍ កម្ពុជា (ឯកសារ 
ពិភាកេសា លេខ ៦) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៧.៥០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៩,០០ដុលា្លារ។

៥. Toshiyasu-Kato ច័ន្ទ-សុផល និង ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ (កញ្ញា ១៩៩៨) សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច តំបន់សមេប់ការ 
អភិវឌេឍន៍ ជានិរន្ដរ៍ក្នុងបេទេសកម្ពុជា (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ៥) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៩.០០០រៀល ជាភាសា 
អង់គ្លេស តម្លេ ៦,០០ដុលា្លារ។

៤. ជឹម-ចរិយ សេ៊ុន-ពិធូ សូ-សុវណា្ណោរិទ្ធ ចន-មា៉ាកឃិនរ្រឌូ ងួន-សុគនា្ធា ប៉ុន-ដូរីណា និងរ៉ូប៊ីន-បុិដឺលវ៍ (មិថុនា ១៩៩៨)  
ការ រៀនសូតេពីកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ជនបទក្នុងបេទេសកម្ពុជា (ឯកសារ ពិភាកេសាលេខ ៤) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ 
៩.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៧,៥០ដុលា្លារ។

៣. Kannan, K. P. (មករា ១៩៩៧) កំណេទំរង់សេដ្ឋកិច្ច កំណេតមេូវរចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា (ឯកសារ 
ពិភាកេសា លេខ ៣) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ ៤.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៥,០០ដុលា្លារ។

២. McAndrew, John P. (មករា ១៩៩៦) ជំនួយហូរចូលជំនួយសេពិចសេពិល៖ ជំនួយសង្គាេះ និងអភិវឌេឍន៍ទ្វេ និង 
ពហុភាគី ១៩៩២-៩៥ (ឯកសារពិភាកេសាលេខ ២) ជាភាសាខ្មេរ ៤.០០០រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស ៥,០០ ដុលា្លារ។

១. Kannan, K. P. (វិច្ឆិកា ១៩៩៥) ការកសាងសន្ទសេសន៍ថ្លេទំនិញ្ញបេើបេស់សមេប់បេទេសកម្ពុជា៖ ការពិនិតេយឡើង 
វិញលើការអនុវត្ដន៍នាពេលបច្ចុបេបន្ន និងការលើកមតិកេលម្អ (ឯកសារពិភាកេសា លេខ ១) ជាភាសាខ្មេរ តម្លេ 
៤.០០០ រៀល ជាភាសាអង់គ្លេស តម្លេ ៥,០០ដុលា្លារ។



វិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណា្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

F អគារលេខ 56  ផ្លូវ 315 ខ័ណ្ឌទួលគោក 

* បេអប់សំបុតេលេខ 622 ភ្នំពេញ កម្ពុជា
' (855-23) 881-384/881-701/881-916/883-603/012 867-278 

6 (855-23) 880-734

 អុីមេល៖ cdri@cdri.org.kh

 គេហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

តម្លេ ១០.០០០រៀល


