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សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

សេចក្តីផ្តើម
ក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់ជាច្រើន២ បង្កដោយ វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ 

សាកល ឆ្នាំ២០០៨ ទៅលើស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ផល ប៉ះពាល់  លើ   
ទីផ្រសារ  ពលកម្ម មានលក្ខណៈគួរឲ្រយ បារម្ភជា ពិស្រស។ ការ បាត់   បង់   
ការ ងារ មួយចំនួនធំ ការថយចុះប្រក់ឈ្នួលកមា្លាំង ពលកម្ម និង 
លក្ខខណ្ឌការងារកាន់ត្រអន់ឡើង ជាផលវិបាក គួរឲ្រយ បារម្ភ បំផុត  
ចំពោះ ទីផ្រសារពលកម្ម។ វិបត្តិន្រះអាចជះឥទ្ធិពល ទៅ ដល់ ស្រដ្ឋកិច្ច   
នៅជនបទ ប៉ុន្ត្រមកទល់បច្ចុប្របន្ន  មិនទាន់ មាន ការ  ស្រវជ្រវ 
ណា មួយ ដ្រលបងា្ហាញភស្តុតាងពី ផលប៉ះពាល់  ទៅ លើ ទីផ្រសារ 
ពលកម្ម  នៅជនបទ នោះទ្រ។ អត្ថបទសង្ខ្រប គោល នយោបាយ 
ន្រះ មានគោលដៅពីរ៖ ១) បងា្ហាញភស្តុតាងពី ផល ប៉ះពាល់  
ន្រវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សាកលទៅ លើទីផ្រសារពលកម្មនៅជន បទ និង ២) 
ផ្តល់ មតិពីចម្លើយតបខាងគោលនយោបាយ  ដើម្របី សម្រល ផល   
ប៉ះ ពាល់  អវិជ្ជមាន ពីវិបត្តិ។

វិបត្តិ និងឥទ្ធិពលលើទីផេសារពលកម្មនៅជនបទ
នៅព្រលទីផ្រសារពលកម្មនៅទីក្រុង រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ពី    

វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ សាកល ក្នុងទិដ្ឋភាពផ្រស្រងៗ ដូច ជា ការ កាត់ បន្ថយ   
ការងារ ការលុបចោលការងារបន្ថ្រមម៉ោង និងការ ថយ ចុះ  ប្រក់ 
ឈ្នលួ នោះ ទីផ្រសារពលកម្ម នៅជនបទហាក់ទទួល រង តិច តួច ណាស់    
នូវឥទ្ធិពលរាលដាលច្រញពីវិបត្តិ។ ក្រពី មានការ ថយ ចុះ ប្រក់ 
ឈ្នួលពិត និងកំណើនអត្រកុមារចូលរួមបម្រើ ការងារ ឥទ្ធិពល 
ផ្រស្រង ទៀតលើទីផ្រសារពលកម្ម ច្រើនត្រគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹង វិបត្តិទ្រ។

ឥទ្ធិពលលើអតេចូលរួមបមេើការងារ
ស្ថិតិប្របពិពណ៌នាដ្រលបា៉ោន់សា្មានពី ប្រូបាប៊ីលីត្រន្រ ការ 

ចូល រួម បម្រើការងារ និងដ្រលប្រើប្រស់ម៉ូដ្រល Logistic 
regression បងា្ហាញថា អត្រចូលរួមបម្រើការងារនៅក្នុងទីផ្រសារ
ពលកម្ម  នៅជនបទ បានកើនឡើងក្នុងអំឡុងព្រលមានវិបត្ត៣ិ។ 
ទាំង  បុរស និងស្រ្តី បានចូលរួមកាន់ត្រច្រើនក្នុងទីផ្រសារ ពលកម្ម 
ប៉ុន្ត្រ  ស្ត្រីបានចូលរួមច្រើនជាង បុរស។ និនា្នាការកើនឡើងន្រះ 
អាច បកស្រ  យបាន តាមកតា្តា ៣ គឺ៖ ១) ស្រ្តីរៀបការហើយ 
មាន  និនា្នាការផ្លាស់ប្តូរពីការងារនៅផ្ទះគ្មានប្រក់កម្រ ទៅចូលរួម 
ក្នុង សកម្មភាព រកប្រក់ ចំណូល៤ ២) មានកុមារ (អាយុ ១០-
១៤ឆ្នាំ)  កាន់ ត្រច្រើនទៅ ចូល រួម ក្នុង ទីផ្រសារពលកម្ម៥ និង ៣) 
ការ  ត្រឡប់  ចូល ស្រុកវិញ (ឈប់ពីការងារ និងជនចំណាកស្រុក 
ត្រឡប់ ពីទីក្រុងទៅភូមិកំណើតវិញ )។ កំណើនអត្រកុមារចូលរួម 
ក ្នុងទីផ្រសារពលកម្ម ជាក្តីបារម្ភមួយ ចំពោះកិច្ចខិត ខំប្រឹងប្រង កាត់ 
បន្ថយពលកម្មកុមារ និងចំពោះឥទ្ធិពលទៅលើការអប់រំនិងសុខ
ភាព របស់ កុមារ។ ចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធន្រការងារវិញ  ក្នុងព្រល និង 
ក្រយ ព្រលកើតវិបត្តិ មានការប្រប្រួលកើនការងារក្នុង វិស័យ    
កសិ កម្ម ប៉ុន្ត្រកំណើនន្រះមិនសូវច្រើនទ្រ។

ឥទ្ធិពលលើបេក់ចំណូល
វិបត្តិបានប៉ះពាល់លើប្រក់ចំណូលមធ្រយ មប្រចាំថ្ង្រ ក្នុង  គ្រប់    

វិស័យ។ មុនព្រលមានវិបត្តិ ប្រក់ចំណូល  ប្រចាំថ្ង្រ ពិត មាន   ជា    
មធ្រយម ៤,០១ដុល្លារ ហើយបានធ្លាក់ចុះ ២០% មក ត្រឹម ៣,១៤ 
ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០០៩ រួចទើបកើ ន ឡើង វ ិញ ដល់ ៣,៤៦ដុល្លារ 

ការសមេលផលប៉ះពាល់នេវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកល 

ទៅលើទីផេសារពលកម្មនៅជនបទកម្ពុជា

ហ៊ីង វ៊ត្ថា១

១	 លោក	ហ៊ីង	វ៊ត្ថា	ជាអ្នកស្រាវជ្រាវកម្មវិធីស្រាដ្ឋកិច្ច	ពាណិជ្ជកម្ម	និងសហប្រាតិបត្តិការក្នុងតំបន់	នៅវិទ្រាយាស្ថាន	CDRI។
២	 នៅព្រាលវិបត្តិផ្ទុះឡើង	 កំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនរបស់កម្ពុជា	 ក៏ត្រាូវគាំងដំណើរការ។	 វិស័យជំរ៊ញកំណើនសំខាន់ៗ	 ដូចជា	 ផ្ន្រាក	កាត់ដ្រារសម្លៀកបំពាក់	 និងគ្រាឿង	

សម្រាប់ពាក់		នៅជើង	ទ្រាសចរណ៍	ការសងសង់និងអចលនទ្រាព្រាយ	ទទួលរងការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរ	ហើយកំណើន	ស្រាដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ទាបបំផ៊តមកត្រាឹម	០,១%	នៅឆ្នាំ២០០៩។
៣	 អត្រាន្រាះ	កើនពី	៨២,៥%	នៅម៊នព្រាលមានវិបត្ត	ិរហូតដល់	៨៥,៦%	ហើយបន្ទាប់មក	ធ្លាក់ទាបបន្តចិជាងកម្រាតិម៊នព្រាលមានវិបត្ត	ិមកត្រាមឹ	៨១,០%	នៅ	ឆ្នា២ំ០១១។
៤	 ចំណ្រាកន្រាការធ្វើការងារផ្ទះរបស់ស្រា្តី	បានធ្លាក់ច៊ះពី	៧,៨%	នៅឆ្នាំ២០០៨	ដល់	៦,៨%	នៅឆ្នាំ២០០៩	និង	៣,៤%	នៅឆ្នាំ២០១១។
៥	 អត្រាចូលរួមរបស់ក៊មារ	កើនពី	៤៥,៥%	នៅឆ្នាំ២០០៨	ដល់	៤៧,៣%	នៅឆ្នាំ២០០៩។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល 

និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សាកល 

វិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កេសួងផេនការ

ឧត្តមកេុមបេឹកេសា 

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី
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 អគរល្រខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក
  ប្រអប់សំបុត្រល្រខ ៦២២ ភ្នំព្រញ្ កម្ពុជា  
 (៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣
 (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៧៣៤
អីុម្រល៖ cdri@cdri.org.kh
គ្រហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

នៅឆ្នាំ២០១១។ ដោយសារ ប្រជាជន ក្រីក្រ  ភាគ ច្រើន  រក  ចិញ្ចឹម  
ជីវិត     តាមការលក់ពលកម្ម ប្រចាំថ្ង្រ ដូច្ន្រះ មាន ជីវភាព  ងាយ  រង 
គ្រះ   ខា្លាំងណាស់ ដ្រលអាច ជះឥទ្ធិ ពល  មិន ល្អ ទៅ លើ  ចំណាយ ប្រើ 
ប្រស់ និងសន្តិសុខ ស្របៀង របស់ពួកគ្រ។

ឥទ្ធិពលលើចំណកសេុក
ចំណាកស្រុកឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន បានថយចុះគួរកត់សំគល់ ពី 

មុន ព្រល ដល់ក្រយព្រលមាន វិបត្តិ។ ពលករ ចំណាក ស្រុក 
មានដល់ ៦,០៥% ន្រកមា្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុក សរុប នៅ ឆ្នាំ 
២០០៨ ហើយធ្លាក់មកត្រឹម ៣,៦១% នៅ ឆ្នាំ២០០៩ និង 
២,៧៦% នៅឆ្នាំ២០១១។ ប្រក់ផ្ញើ ទៅផ្ទះ ក៏ធ្លាក់ចុះ ខា្លាំងដ្ររ 
ទាំងចំនួនទឹកប្រក់ និងតួល្រខប្រៀបធៀប។ ប្រក់ផ្ញើទៅ ផ្ទះជា 
មធ្រយម ពីជនចំណាកស្រុកនៅបរទ្រស សម្រប់មួយ គ្រួសារ 
ទទួលផល មានដល់ ៨៣,៦៦ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០០៨ ប៉ុន្ត្រ វាថយ 
ចុះ អស់ ៨២,៤% មកត្រឹម ១៤,៦៩ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០០៩ រួចទើប 
កើនឡើងវិញដល់ ៣៨,៤១ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១១។ ដោយសារ 
ប្រក់ផ្ញើទៅផ្ទះ វាជាប្រភពចំណូលចម្របង សម្រប់ គ្រួសារ ជាច្រើន 
ដូច្ន្រះ ការធ្លាក់ចុះន្រះ បានប៉ះពាល់យ៉ោងខា្លាំង ដល់ជីវភាព រស់នៅ 
របស់ពួកគ្រ។

គោលនយោបាយឆ្លើយតប
ភស្តុតាងខាងលើ បានជួយដាស់សា្មារតីអំពីប្រភពគួរឲ្រយ បារម្ភ   

ន្រ ភាព ងាយរងគ្រះ មានជាអាទិ៍ ចំណាកស្រុកត្រឡប់ មកវិញ 
និង  ការថយ ចុះប្រក់ឈ្មួល។ ពិតហើយ រដ្ឋមិនគួរទប់សា្តាត់ចំណាក 
ស្រុកត្រឡប់មកវិញ ឬក៏ត្រួតត្រលើប្រក់ឈ្មួលនោះទ្រ ប៉ុន្ត្រគួរ 
ប្រឹង ប្រង ឲ្រយព្រញទំហឹង ដើម្របីកំណត់ទីតាំងបណា្តាគ្រួសារ ងាយ 
រងគ្រះ បំផុត។ សម្រប់គ្រួសារទាំងនោះ វិធនការ រយៈ ព្រល 
ខ្លី   មួយ   អាចជាគម្រងការ " ថ្ល្រឈ្នួល ការ ងារ"    ដ្រលផ្តល់ឲ្រយ ជន 
ងាយ រងគ្រះមា្នាក់ៗនូវការងារក្នុងការក្រលំអ ជួសជុល និង 
កសាង  ហ្រដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ នៅមូលដា្ឋាន។ បទ ពិសោធន៍កន្លងមក 
បាន ផ្តល់ គំនិតថា កម្មវិធីប្រភ្រទន្រះអាចជាដំណោះស្រយ 
បណោ្តាះ  អាសន្ន ដ៏សក្តិសិទ្ធិ ដោយមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានពីរ ពោលគឺ 
វាផ្តល់ ចំ ណូល ដល់ គ្រួសារផង និងបង្កើតផលប្រយោជន៍ជា   
សាធរណៈ   ផង ។ វិធនការបណោ្តាះ អាសន្នមួយ ផ្រស្រង ទៀត គឺការ 
បង្កើនវគ្គបណ្តុះបណា្តាល  វិជា្ជាជីវៈដ្រល មានស្រប់ ដោយផ្តាត លើ 
ជន  ចំណាក ស្រុកត្រឡប់មកវិញ យុវជន/យុវនារីគ្មានការងារធ្វើ 
និង ស្រ្តីភ្រទ រួចហើយជួយពួកគ្រឲ្រយ រកបានការងារធ្វើ។ នាបច្ចុប្របន្ន 
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  បានបង្កើត មូលនិធិ 

បណ្តុះ បណា្តាល ពិស្រស មួយហើយ ប៉ុន្ត្រកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាល  
ភាគ ច្រើន ដំណើរការត្រនៅតាមទីក្រុងធំៗ រីឯ ការបណ្តុះបណា្តាល
ផ្អ្រកលើសហគមន៍នៅខ្វះខាតជាខា្លាំង។

ក្តីព្រួយបារម្ភមួយទៀត គឺកំណើនពលកម្មកុមារ។ បញ្ហាន្រះ 
ហុច លទ្ធផលមិនល្អទ្រ ដូច្ន្រះ គួរក្រតម្រូវតាមរយៈអន្តរាគមន៍ 
គោលនយោបាយដ៏សមស្រប។ កម្មវិធីមានស្រប់ជា អាហា រូប 
ករណ៍  សម្រប់ជនក្រីក្រ ទំនងមានប្រសិទ្ធភាពខា្លាំងក្នុងការជួយ 
រក្រសា  ឲ្រយកុមារៗបាននៅរៀនសូត្រ ហើយ  កម្មវិធីន្រះ គួរ ពង្រីក ឲ្រយ 
គ្រប ដណ្តប់លើសពីជនក្រីក្រទៅទៀត។ កម្មវិធីការពារកុមារ ក៏ 
អាច  ជាការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយដ្ររ។ ទោះបី 
ប្រព័ន្ធ  សុវត្ថិ ភាពសង្គមមានស្រប់នានា បានដោះស្រយ ប្រភព 
ភាព  ងាយ រងគ្រះមួយចំនួនក្តី ក៏អន្តរាគមន៍ជាច្រើនមិនបាន ទៅ 
ដល់ ក្រុមប្រជាជនខ្លះឡើយ ហើយកម្មវិធី ភាគច្រើន មានដ្រន 
គ្រប  ដណ្តប់ភូមិសាស្ត្រតូច។ ដូច្ន្រះ ក្នុងរយៈព្រលមធ្រយម និង  វ្រង 
ត្រូវ  មាន  ដាក់ អនុវត្ត ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព  សមស្រប  ដ្រល ផ្រសារភា្ជាប់ ទៅ 
នឹង ប្រភពភាពងាយរងគ្រះ និងតំបន់ត្រូវការជំនួយ។ ការងារ 
ន ្រះ ត្រូវមានយុទ្ធ សាស្រ្ត រលូនគ្នា និងគ្រប់ជ្រុងជ្រយ មួយ ដើម្របី 
ដោះស្រយ  បញ្ហាចម្របងៗផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្ន្រកសា្ថាប័ន និង ជួយ 
សម្របសម្រួលអន្តរាគមន៍ផ្រស្រងៗរវាង ក្រសួង និងដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍  
នានា។ វត្តមាន យ៉ោងហោចណាស់បានត្រឹមកម្រិតស្រុក ឬខ្រត្ត 
នូវទីភា្នាក់ងារផ្តល់ព័ត៌មានពីទីផ្រសារ និងជួយ រកការងារឲ្រយធ្វើ ក៏ 
អាច  សម្រលការប៉ះទង្គិចផ្រស្រងៗដល់ទីផ្រសារពលកម្ម  និងជួយ 
បន្រសុីតម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មផង ដ្ររ។

សន្និដ្ឋាន
ខ្លឹមសារសំខាន់បានពីអត្ថបទសង្ខ្របន្រះ គឺទីផ្រសារពលកម្ម 

នៅ  ជនបទ ដើរតួនាទីជាដំណោះស្រយចុងក្រយសម្រប់ ជន 
ចំណាក  ស្រុក ត្រឡប់មកវិញ និងពលករនៅតាមទីក្រុងដ្រលត្រូវ 
បាន  បញ្រឈប់ពីការងារ នៅព្រលស្រដ្ឋកិច្ចជួបការលំបាក។ ទោះបីវា 
ជួយបង្កើនអត្រចូលរួមបម្រើការងារក្តី ក៏កំណើនពលកម្មកុមារ 
និង ការថយចុះប្រក់ឈ្មួលនិងប្រក់ផ្ញើទៅផ្ទះ គឺជាប្រភពចម្របង 
ន្រ ភាពងាយរង គ្រះដ្ររ។ អន្តរាគមន៍បណោ្តាះអាសន្ននានានៅ 
មានច្រើនទៀត ក្រពីអ្វីដ្រលបានរៀបរាប់នៅ ខាងលើ។ ដូចគ្នា 
ដ្ររ យុទ្ធសាស្ត្រដ៏រលូន និងគ្រប់ជ្រុងជ្រយស្តីពី ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព 
និងការការពារខាង សង្គមកិច្ច ព្រមទាំងយន្តការផ្តល់ព័ត៌មាន ទីផ្រសារ  
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺជាវិធនការរយៈព្រលមធ្រយម  និងវ្រង 
សម្រប់ សម្រលការប៉ះទង្គិចផ្រស្រងៗ ចំពោះស្រដ្ឋកិច្ច និងជីវភាព 
នៅជនបទ។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា


