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សង្ខ បស   ប់

២០២១ េលខ  ៣

 លន  បា យ

កា រចា ត់ចងផលិតកម្ម កសិកម្ម តា ម កិច្ច សន   ក្ន ុងចំ  ម 
កសិករ ខា  តតូច   ទសថ៖ កា រតភា  ប់កសិករខា  តតូច 

ដើម្ីបព  ឹងផលិតកម្ម  និងឱកា សទីផ  រ
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រដា  ភិបា ល  ូវព  ឹងសមត្ថ ភា ពម ្ត  ីមូលដា  ន ដើម្បី  
ផ្ត ល់  វត្ត ិព័ត៌មា នអំពីផលិតកម្ម  ត  ូវកា រទីផ  រ និងតម្ល    
ធ្វ ើកា រផ្សព្វ ផ  យជា សា ធា រណៈ ដល់  ប់ភា គីទា ំងអស់ក្ន ុង   
ផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន  ។

ម ្ត  ីផ្សព្វ ផ  យមូលដា  ន អា ចដើរតួនា ទីជា អន្ត រកា រី   
ក្ន ុងកា រស  បស  ួលរវា ងកសិករ និងអ្ន កទិញ ដើម្បីផ្ត ល់   
ព័ត៌មា នដលកសិករចា ំបា ច់  ូវដឹង ទា ក់ទង   នឹង   
កសិកម្ម   តា មកិច្ច សន   ដើម្បីផ្សព្វ ផ  យព័ត៌មា នអំពី  
ផលិតកម្ម   ដល់ក ុមហុ៊ននា នា  ដើម្បីរៀបចំកា រ  ជំុពិភា ក     
កា រចរចា   កា រចុះកិច្ច សន   កា រ  ះ   យទំនា ស់ និង  
ដើម្បី   ួតពិនិត្យលើកិច្ច សន  ។

រដា  ភិបា ល  ូវគា ំ  ដល់កម្ម វិធីធា នា រ៉ា ប់រងផលដំណា ំ  
ដើម្បីចករំលកហា និភ័យ ក្ន ុងករណីមា ន   ះមហន្ត រា យ 
ធម្ម ជា តិ និងសត្វ ច   បំផា  ញ។

ក ុមហុ៊ន  ូវបង្ក ើតទំនា ក់ទំនងជិតស្ន ិត និង មា ន 
រយៈពលវង ជា មួយតួអង្គ ខ្សសងា  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់រួម ដើម្បី 
ស   ច បា ននូវស្ថ ិរភា ពទីផ  រ។ សំខា ន់ជា ងនះទៀត  
ក ុមហុ៊ន  ូវផ្ត ល់កា រ  ឹក  បច្ច កទស អំពីកា រ  ប់  ង 
កសិដា  ន ឲ្យបា ន  ឹម  ូវ និងធ្វ ើកា រឆ្ល ើយតប  ះ   យ 
ប    នា នា របស់កសិករឱ្យបា នឆា ប់រហ័ស។

សា រ  លន  បា យសំខា ន់ៗ
រដា  ភិបា ល អា ចលើកកម្ព ស់ផលិតកម្ម កសិកម្ម តា ម កិច្ច សន   (CF)  យដើរតួនា ទីជា ភា  ក់ងា រ ស  បស  ួល រវា ង  

ក ុមហុ៊ន និងកសិករ កា រផ្ត ល់ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  កា រគា ំ   ផ្ន ក   វ   វ និងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) និងកា រ ផ្ទ រ ចំណះដឹង   
និងបច្ច កវិទ   និងតា មរយៈកា រព  ឹង សមត្ថ ភា ព ដល់ក ុមកសិករ។
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សចក្ត ីផ្ត ើម
កសិករថភា គ  ើន មា នលក្ខ ណៈខា  តតូច និងសមត្ថ ភា ពមា នក  ិត ក្ន ុងកា របំពញបា នតា មស្ត ង់ដា រសុវត្ថ ិភា ព 

ម្ហ ូបអា ហា រ ដ៏តឹងរឹងដលបា នត  ូវ ស   ប់ពា ណិជ្ជ កម្ម ទំនើប និងទីផ  រនា ំចញ។ ផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន   (CF)  
គឺជា យន្ត កា រមួយក្ន ុងចំ  មយន្ត កា រផ្សងទៀតដលអា ចជួយដល់កសិករខា  តតូចនា នា  ក្ន ុងកា រចូល  កា ន់ទីផ  រខ្ស 
សងា  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទំនើប និងជួយឲ្យចំណូលរបស់ពួកគមា នស្ថ ិរភា ព (Sriboonchitta and Wiboonpoongse 2008)។ 

 ះយា៉ ងណា  ក្ន ុងករណី មួយចំនួន ទា ំងកសិករ និងក ុមហុ៊ន មិនបា នបំពញកា តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល ួនទ។ កា រយល់ដឹងពី 
កា រអនុវត្ត ល្អ ៗ   ក  មកា ររៀបចំចា ត់ចងកិច្ច សន  ផ្សងៗគា   និងកតា  ដលនា ំឲ្យកា រអនុវត្ត កិច្ច សន  ទទួលបា ន  គជ័យ 
នឹងអា ច ផ្ដ ល់ជា ទស្សនវិស័យស   ប់អ្ន កតា ក់តង  លន  បា យក្ន ុងកា របង្ក ើតបទប្បញ្ញ ត្ត ិ  និងកា រលើកកម្ព ស់ដល់កា រ 
ធ្វ ើកសិកម្ម  តា មកិច្ច សន  ។ ករណីដំណា ំ  ូវអង្ក រ ទំពា ំងបា រា ំង (asparagus) និងចកហំុថង  ូវបា ន  ើសរីសស   ប់ 
កា រសិក    យសា រដំណា ំទា ំងនះ កសិករខា  តតូចតងធ្វ ើកា រដា ំដុះ។

លទ្ធ ផលរកឃើញសំខា ន់ៗ
តា មកា រសមា  សជា មួយកសិករខា  តតូច អត្ថ   ជន៍សំខា ន់ៗរបស់ CF ស   ប់ 

ពួកគ គឺ   តជំុវិញលើកា រទទួលបា នទីផ  រដលជឿទុកចិត្ត  ដូចជា  CF ជា ពិសស 
អា ចជួយដា ក់បញ្ច ូលកសិករខា  តតូច  ក្ន ុងខ្សសងា  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទំនើប និងផ្ត ល ់ឱកា ស   
ក្ន ុងកា រ ឈា ន  ដល់  ល  ទូលំទូលា យជា ងមុន រួមមា ន ពា ណិជ្ជ កម្ម ទំនើប  និង 
ទីផ  រ នា ំចញ ។

កសិករអា ចទទួលបា ន  ឿងយន្ត  និងបច្ច កវិទ  ទំនើប និង  បូយកនូវបច្ច កទស 
ផលិតកម្ម ថ្ម ីៗ ពីសវា កម្ម បន្ថ មផ្សងៗដលផ្ត ល់  យអ្ន កទិញ។ អត្ថ   ជន៍ 
ទា ំងនះ  អា ចធ្វ ើឲ្យមា នកា រ  សើរឡើងនូវផលិតភា ព និងគុណភា ព ផលិតផល ដល អា ច 
បំពញតា មស្ត ង់ដា រដលអ្ន កទិញត  ូវ។

 កសិករអា ចទទួលបា នកា រធា នា  និង តម្ល ជា ក់លា ក់ 
ពញមួយឆា   ំដលជា មធ្យមគឺខ្ព ស់ជា ងតម្ល ទីផ  រ។ កតា  នះ
អា ចផ្ត ល់ឲ្យពួកគនូវចំណូលមួយដលមា ន ស្ថ រិភា ព។ CF
 អា ចបង្ក ើនចំណូលដល់កសិករបា ន  ើន គួរសម ក្ន ងុករណី 
ទំពា ងំបា រា ងំ និងចកហំុថង។ ក្ន ងុ ករណី មួយចំនួន កសិករ 
អា ចទទួលបា នឥណទា នពីអ្ន កទិញ ទៀតផង។

លើសពីនះ ក្ន ុងករណី  ូវសរីរា ង្គ  មូលធន សង្គ ម ក្ន ុង 
សហគមន៍  ូវបា នព  ឹង តា មរយៈសកម្ម ភា ពនា នា ដល 
គា ំ   យអ្ន ក ៉ កា រជំនួស ដូចជា ករណីធ្វ ើជីកំបុ៉ស្ត  និង 
កា របង្ក ើតមូលនិធិសន្ំស។ ក ុមកសិករខា  ំងៗមួយចំនួន 
អា ច កសា ងសមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រកច្ន  ឬ វចខ្ច ប់ផលិតផល 
បា នថមទៀតផង។

គសង្ក តឃើញថា  គំរូពហុភា គី គឺសម  ប ជា ង 
 ដំណា ក់កា លចា ប់ផ្ត ើម នកសិកម្ម តា ម កិច្ច សន    
 យសា រក ុមហុ៊ន (អ្ន កនា ំចញ/អ្ន ក កច្ន ) សហកា រ 

ជា មួយ ភា  ក់ងា ររដា  ភិបា ល ដើម្បី ធ្វ ើកា រ ជា មួយ កសិករ។ 
រដា  ភិបា លដើរតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ងុកា រស  បស  លួ និងផ្ត ល់ 
ចំណះដឹងបច្ច កទសខា ងផលិតកម្ម  និងកា រ  ប់  ង 
កសិដា  ន។ គំរូនកា ររៀបចំកិច្ច សន  បប អន្ត រកា រី (ធ្វ ើឡើង 
តា មរយៈសហករណ៍ ឬក មុកសិករ) គឺ  វូកា រ  ចា បំា ច់ក្ន ងុ 
កា រ  មូលផលិតផលរបស់កសិករខា  តតូច   ដល កា ន់ កា ប់
ដីតិចតួច ជា ពិសសស   ប់បន្ល  និង ផ្ល ឈើ។
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ក ុមសហករណ៍ អា ចផ្ដ ល់អត្ថ   ជន៍  ើនដល់ 
កសិករ ដលមា នដីកា ន់កា ប់តូចៗ ជា ង  ភទគំរូ CF 
ផ្សងទៀត ក្ន ុងកា រទូទា ត់ជា សា ច់   ក់ភា  មៗ។ ទន្ទ ឹមនះ  
សហគមន៍កសិករ   ផ្ត ល់ឥណទា នស   ប់ផលិតកម្ម  
ក៏ដូចជា  ជំនួយនា នា ក្ន ុងករណីមា ន   ះធម្ម ជា តិ ជំងឺ និង 
សត្វ ច   បំផា  ញ។

យា៉ ងណា ក៏  យ គំរូ  ះមា នអត្ថ   ជន៍ តិចតួច 
ដល់អ្ន កកា ន់កា ប់ដីតូចៗ ក្ន ុងកា រផ្ត ល់ជំនួយបច្ច កទស  
ពី   ះ  លទ្ធ ភា ពរបស់សហគមន៍កសិករ  មា ន ក  ិត  
ក្ន ុង កា រ ទទួលយកជំនួយ ពីបុគ្គ លិកផ្ដ ល់សវា កម្ម  បន្ថ ម 
ដល មា នជំនា ញខា ងផលិតកម្ម ។ ជា មួយគា  នះ គំរូ 

 មូល ផ្ត ុំ និងអចលន  ព្យស្ន ូល មា នអត្ថ   ជន៍  ើន 
ដល់  កសិករ កា ន់កា ប់ដីតូចៗ ជា ងគំរូដទទៀត ក្ន ុងកា រ ក 
លម្អ គុណភា ពផលិតផល ដលអា ចធ្វ ើ  បា ន  យសា រ 
ក  ិតខ្ព ស់នកា រ  ួតពិនិត្យផលិតកម្ម ។

រូបភា ព ១៖ គំរូផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន  បងចកតា មផលិតផល

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Intermediary model  

Organic Rice 

Centralised model  

Asparagus  

Intermediary model  

Hom Thong Banana  

Combined between nucleus  

and intermediary model  

Multipartite model  

Nucleus 

estate model  

Informal model  Multipartite model  

Intermediary model  

Increasing risk of inconsistent supply  

 ូវសរីរា ង្គ  ូវសរីរា ង្គ 

គំរូក  ផ្ល ូវកា រ គំរូអន្ត រកា រី គំរូពហុភា គី គំរូ  មូលផ្ត ុំ

ទំពា ំងបា រា ំងទំពា ំងបា រា ំង

គំរូអន្ត រកា រី គំរូពហុភា គី

ចកហុំថងចកហំុថង

គំរូអន្ត រកា រី កា របញ្ច ូលគា  
រវា ងគំរូស្ន ូល និងអន្ត រកា រី គំរូអចន  ព្យស្ន ូល

Source: Modifi ed from Margret Will in Contract Farming Handbook, GIZ  p.17

 
 

កា រកើនឡើងនូវហា និភ័យនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់មិនទៀងទា ត់
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កតា  កំណត់ភា ព  គជ័យរបស់ CF រួមមា ន៖
១) ទីផ  រដលមា នស្ថ ិរភា ព និងមា នមុខទំនិញផ្សងៗគា   

ស   ប់  ប់ក  ិតនផលិតផល
២) ទីតា ំងសម  បស   ប់ផលិតកម្ម 
៣) កា រស  បស  ួល ក្ន ុងចំ  ម ដគូខ្សសងា  ក់ 

ផ្គ ត់ផ្គ ង់រួម
៤) ឆន្ទ ៈ និងកា រប្ត ជា  ចិត្ត របស់អ្ន កទិញ ក្ន ុងកា រ ព  ឹង 

សមត្ថ ភា ព របស់កសិករ ដើម្បីកលម្អ  ផលដំណា ំ និង 
គុណភា ពផលិតកម្ម  និងដើម្បីព  ឹង សហគមន៍ ក្ន ុង 
កា រកលំអ ជីវភា ពរស់  

៥) ឆន្ទ ៈ និងកា រប្ត ជា  ចិត្ត របស់កសិករ ក្ន ុងកា រផលិត 
ផលិតផល ដលមា នគុណភា ពខ្ព ស់

៦) ជំនា ញកា របច្ច កទស និងកា រមា នបុគ្គ លិក ផ្សព្វ ផ  យ 
ផលិតផល ស   ប់ផលិតកម្ម  និង ផនកា រ  មូល ផល 
ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព កា រ  ួតពិនិត្យ ជា ប់លា ប់ និង 
ចម្ល ើយ តបនឹងកា រ  ះ   យប   បា នលឿន

៧) ភា ព   ះ  ង់របស់ក ុមហុ៊ន និងកសិករ
៨) តមា  ភា ពក្ន ុង  ព័ន្ធ ផលិតកម្ម  និងកា រទិញ ស្ត ង់ដា រ  

និងកា រកំណត់ថ្ល 
៩) រដា  ភិបា លគា ំ   យធ្វ ើជា អ្ន កស  បស  ួល និង 

ក្ន ុង កា រ ផ្ត ល់ចំណះដឹងបច្ច កទស អំពីផលិតកម្ម   
បន្ថ មលើសហ  តិបត្ត ិកា រជា មួយវិស័យឯកជន ក្ន ុង 
កា រ   វ   វ និងអភិវឌ្ឍន៍

១០)ក ុមកា ន់កា ប់តូចៗ ឬអង្គ កា រ/ សហគមន៍កសិករ បា ន 
បង្ក ើតឡើង និងមា នដំណើរកា របា នល្អ ។

ករណី  គជ័យតិចតួចដល  ូវបា ន  ើសរីស គឺ 
ទា ក់ទិន នឹងកសិករដលចា កចញពី CF។ មូលហតុ 
ចម្បង រួមមា ន កា រទទួលបា ន   ក់ចំណូលទា ប  យសា រ 
បរិមា ណទិន្ន ផលទា បនា ដំណា ក់កា លចា ប់ផ្ត ើមន CF 

  ះ រា ំងស្ង ួត ឬជំងឺ ឬ  ព័ន្ធ   ច  ពមា នក  ិត ឬ 
កា រ   ើ   ស់ពលកម្ម  ស   ប់  ពលវប្បកម្ម ផលិតកម្ម  ។
កតា   ផ្សងទៀតមា នដូចជា  កា រទូទា ត់សា ច់   ក់យឺត ឬ 
សវា កម្ម   មូលផល  ូវពន  ពលស   ប់កសិករ។

ផលប៉ះពា ល់  លន  បា យ
១) រដា  ភិបា ល អា ចដើរតួនា ទីសំខា ន់ ក្ន ុងកា រផ្ត ល់ 

ហដា   រចនា សម្ព ័ន្ធ  កា រគា ំ   R&D, និងកា រផ្ទ រ 
ចំណះដឹង និងបច្ច កវិទ  ។ កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ផ្ន ក 

បច្ច កវិទ   និងជំនា ញ  ប់  ង ក៏ដូចជា  មគ្គ ុទសក៍ 
ខា ង ផលិតកម្ម  និងបច្ច កទស  មូលផល  គួរ  ូវ 
ផ្ត ល់ឲ្យ  មជា មួយនឹងកញ្ច ប់សវា កម្ម  ដូចជា  
ឥណទា ន កា រផ្ទ របច្ច កវិទ   កា រផ្ត ល់  ឿងយន្ត  និង 
សវា កម្ម ផ្សព្វ ផ  យ ។

២) រដា  ភិបា ល  ូវលើកកម្ព ស់លើ កា របង្ក ើត ឬ ព  ឹង 
អង្គ កា រ កសិករ។

៣) រដា  ភិបា ល  ូវព  ឹងសមត្ថ ភា ពម ្ត  ី មូលដា  នក្ន ុង  
កា រ ផ្ត ល់  វត្ត ិព័ត៌មា នអំពី ផលិតកម្ម  ត  ូវកា រ ទីផ  រ 
និងតម្ល   មទា ំងផ្សព្វ ផ  យឲ្យ បា នទូលំទូលា យ  
ដល់  ប់ភា គីទា ំងអស់ក្ន ុង CF។ ម ្ត  ី ផ្សព្វ ផ  យ   
មូលដា  ន អា ចដើរតួជា អន្ត រកា រីក្ន ុងកា រ ស  បស  ួល   
សកម្ម ភា ពនា នា របស់កសិករ និង  អ្ន កទិញ  យ 
ផ្ត ល ់ជា កា រណនា ំដល កសិករ  ូវកា រ  ដើម្បី  គា ំ   
ដល់កា រអនុវត្ត  CF និង ផ្សព្វ ផ  យ  ព័ត៌មា ន ផលិតកម្ម   
ដល់ ក ុមហុ៊ន នា នា ។ ពួកគ ថមទា ំង អា ច រៀបចំ 
កា រ  ជំុ ដើម្បី ពិភា ក   ចរចា  កា រចុះ ហត្ថ លខា  និង  
កា រ  ះ   យ ទំនា ស់ និង ដើម្បី  ួតពិនិត្យ លើ 
កិច្ច សន  ។ 

៤) រដា  ភិបា ល  ូវគា ំ  ដល់កម្ម វិធីធា នា រ៉ា ប់រង ផល 
ដំណា ំ ដើម្បីចករំលកហា និភ័យ ក្ន ុងករណីមា ន 

  ះ ធម្ម ជា តិ ឬសត្វ ច   បំផា  ញ។
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