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C�ចក្តីD្តើម
7ំងពីsើម�ៀងមក កសិកម្ម � វិស័យ សំ�ន់ 

�ង � ��ក្នុង\�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ� �យ_រ 
���ជន 3គ��ើន#ើសលុប រស់� 7ម តំបន់ 
ជនបទ។ ដីធ្លី����ក7<ស្នូលស��ប់ ជីវ3ព 
���ជន  � ជនបទ ��ះ�មិន��ឹម��� ��ភព  
E� \�ដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹម�ះ និង សុវត្ថិ3ព ��ព�្យ ធន 
ប៉ុ¡¢ះK� ប៉ុ£្ត� ¤�ម ¥ំង � មT�f�យ ដ៏  សំ�ន់ 
មួយ E�  �រប¨្កើន ធនªនKៀតផង (Deininger 
and Binswanger 1999)។

មក ទល់ ��ំ២០០១ ក្នុងចំ¡មដីធ្លី� 
��K�ស   កម្ពុ�¥ំងមូល dន��ឹម ១០% 
ប៉ុ¡¢ះ  ¶�លdនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ។ ¸�តុ��ះ � 
��ំ២០០២ រ[¹ភិ�លកម្ពុ� �នºប់B្តើមកម្មវិធី 
ចុះបញ្ជីដីធ្លី���ព័ន្ធថ្មីមួយ �យdនជំនួយ 
����ង់ ពី»�គូអភិវឌ�្ឍន៍ ដូច� ធz¼រពិភព½ក 
ធz¼រ អភិវឌ�្ឍន៍¾សុី និង��K�សB�្ស�ងៗ dន�¾ទិ៍ ¾ល្លឺម៉ង់ 
ស៊ុយÂ�ត [ណឺd៉ក ជប៉ុន និង កូ�៉��ងត�្បូង (Thomson 
2010)។ កិច្ច��ឹងÉ�ងចុះបញ្ជីដីធ្លី កំពុងដំÊើរ�រË មុខ 
��ះ សំÌ  ផ្តល់នូវសន្តិសុខដីធ្លីឲ�្យ�ន�ន់����\ើរក្នុង ទូ¥ំង  
��K�ស និង ជ ំរុញទីផ�Qរដីធ្លី�ជនបទ (Sar 2010)។ កម្មវិធី ចុះ 
បញ្ជី    ដីធ្លី ថ្មី��ះ ក៏ជួយT្វើឲ�្យ _មញ្ញផង¶�រនូវ នីតិវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លី 
ស��ប់  dÐស់ ដីzz។

ចំណុចសំ�ន់មួយគួរ:្វ�ងយល់ គឺ�រអនុវត្ត�រចុះបញ្ជីដីធ្លី
�ផ្លូវ�រ��ង់Ò�យធំ �dនប៉ះ!ល់  Ó�ប.Ë#ើផលិត3ព 
កសិកម្ម�តំបន់ជនបទ។ Ôះប�ី�លÕ�Ö�នកន្លងËជិត 
១៥��ំ¸ើយក្តី ក៏��ªនបទ��ះ���មិន¥ន់dន�រសិក�Q 
q�វr�វឲ�្យ�ន×�ប់Ø�ន់។ �រសិក�Q��ះសំÌពិនិត�្យពីផល 
ប៉ះ!ល់ E�កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លី�ជនបទកម្ពុ�។ �រពិនិត�្យ � រួម   
ពី លំzំ7ំងពីsើម�ៀងមកE��រ�ន់�ប់ដីធ្លី� កម្ពុ� និង 
�រ  សិក�Q�យស¨្ខ�ប #ើឯក_រ!ក់ព័ន្ធ នឹង�រ �ន់�ប់ 

ដី និងកម្មសិទ្ធិដី ជួយបÚÛញពី_វ7ខ្លះៗ និងក7<ជំរុញ ដល់  
�រ    សិក�Q��ះ។ បzÜប់មកKៀត dន�របÚÛញពីលទ្ធផល   
រក Ýើញ  សំ�ន់ៗ និង�រពិ3ក�Qពីឥទ្ធិពលE�កម្មវិធីចុះបញ្ជី ដីធ្លី   
Ë #ើ ផលកសិកម្ម ¸ើយ�5្ន�កចុងß�យ dន ផ្តល់ នូវ \�ចក្តី 
សន្និ[¹ន។

EវFG�សិទ្ធិ%ន់%ប់ដីធ្លី
មុន��លស្ថិតß�មរបប¾.និគម�Oំង ���ជន ទូË 

¾ច �ន់�ប់ បន្តមរតក លក់ និង[ំដុះ#ើដី �យ �ក់:្ត�ង 

សុវត្ថិ3ព�រ�ន់�ប់ដីធ្លី សà�áលដល់�រ[ក់បâÐំកម្ចី របររកសុី T្វើផ្ទះសä�្ប�ង ទិន្នផល'�ូវ និង 
ចំណ-លពីផលដំ.ំ å�ត្តក.្ខល y�ឧស3 ��ំ២០១៥
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�ន ប៉ុ£្ត� ដី¥ំងអស់�កម្មសិទ្ធិរបស់æ�ះមçក�្ស�� ¸ើយ  មិន  
dន �រចុះបញ្ជី�ផ្លូវ�រនូវសិទ្ធិ�ន់�ប់ដីឯកជន�ើយ។ � 
ជិត ចុងសតវត�្សរ៍ទី១៩ �Oំង�នºប់B្តើម�ៀបចំឲ�្យdនច�éប់  
×�ប់ ×�ងសិទ្ធ�ិន់�ប់ដីធ្ល ី sើម�្ីប�ត់បន្ថយអំ.ចæ�ះ មçក�្ស�� 
និងប¨្កើតចំណ-លពន្ធ (Chandler 2008, 174)។ ច�éប់ភូមិ�ល 
��ïវ �នប¨្កើត�ើងក្នុង��ំ១៨៨៤ ប៉ុ£្ត� រហូតដល់ ទសវត�្សរ៍ 
១៩៣០ Kើបdន�រ[ក់អនុវត្ត�ក់:្ត�ង �យ���លòះ ដី 
J� 3គ��ើន ��ïវ�នចុះបញ្ជី���ព�្យឯកជន ើ̧យdÐស់ដី ¾ច 
លក់ដីរបស់ខ្លួន�យ��ញសិទ្ធិ�ន។

ß�យកម្ពុ�ទទួល�នឯកOជ�្យ ��ព័ន្ធចុះបញ្ជីដីធ្លី�ង#ើ 
��ះ�នបន្តអនុវត្តរហូតដល់ ��ំ១៩៧៥។ ជំ�ឿន��ក់�តិ  ��ំ 
១៩៦២ dនកត់ö�នូវ ក�éលដីកសិកម្ម ៨០០.០០០ឡូត៍ ¶�ល 
ក្នុង òះ ៨៤% �កម្មសិទ្ធិឯកជន (Sar 2010)។ � ß�មរបប 
សមូហ3ព ø�លុនិយម តà�ïវ�ើង�យ y្ម�រ��ហម ពី��១ំ៩៧៥ 
ដល់ ១៩៧៩ (Frings 1994) កម្មសិទ្ធដីិឯកជន��ïវ�នលុបúល 
¸ើយ ឯក_រដីធ្លី3គ��ើន��ïវបំûüញអស់ (Hap 2010)។ Ôះ 
ÿ៉ង .ក្តី �រជំនួស កម្មសិទ្ធិឯកជន �យកម្មសិទ្ធិ សមូហ3ព 
��ះ dន¾យុ�លខ្ល.ីស់។ តà�ïវ�រ \�រី3វូបនីយកម្ម 
\�ដ្ឋកិច្ច  �ន់��#�ចច�éស់�ើង zំឲ�្យdន�រប ្̈កើតច�éប់ 
អនុâ្ញត   កម្មសិទ្ធិឯកជន#ើអចលន��ព�្យវិញ ���ំ១៩៨៩ 
(Gottesman 2004)។ ���ំ១៩៩២ dន�រT្វើកំ��ទà�ង់ 
ច�éប់ ភូមិ�ល ��ំ១៨៨៤ ប៉ុ£្ត�ក្នុងòះ មិនdន\�ចក្តី��ងពី 
��ព័ន្ធ ×�ប់×�ងដីធ្លី��កប�យ��សិទ្ធ3ព ឬក៏ព័ត៌dន 
សព្វ×�ប់ ស្តីពី កម្មសិទ្ធិឯកជនòះK�។ Ôះបីdន�រប ្̈កើតរបប 
���ធិប��យ�្យ ថ្មី���ំ១៩៩៣ ក្តី ក៏មិនdនកំ��ទà�ង់ដីធ្លី 7ម 
ផ្លូវច�éប់�ដុំកំភួនប£្ថ�មអ្វីKៀតK� គឺរហូតដល់��ំ២០០១ Kើប 
dន �រអនុម័តវិ8ធនកម្ម#ើច�éប់ភូមិ�ល។

វិ8ធនកម្មច�éបភ់ូមិ�ល��ំ២០០១ �នÓ�ង��កកម្មសិទ្ធិ 
ដីធ្លី �បី��A�ទ៖ កម្មសិទ្ធិរដ្ឋ កម្មសិទ្ធិឯកជន និងកម្មសិទ្ធិ 
សមូហ3ព។ ដីរដ្ឋ រួមdន ដី¥ំងអស់¶�លមិន��ïវ�នÓ�ង��ក 
Ë ឲ�្យឯកជន។ ដីរដ្ឋ dនពីរ��A�ទ៖ ដី_ªរណៈរបស់រដ្ឋ 
(ស��ប់ ផល���ជន៍_ªរណៈ) និង��ព�្យឯកជនរបស់រដ្ឋ 
(�ន់ �ប ់�យរដ្ឋ)។ ដី_ªរណៈរបស់រដ្ឋ ស��ប់R�ើ � 
ផល���ជន៍_ªរណៈ និង រួមdន បឹង ទ�្ល� ស្ទឹង ដី�� 
តំបន់អភិរក�្សធម្ម�ត ិ តំបន់បុOណវិទ�f តំបន់វប�្បធម៌និង 
Y�តិកភ័ណ	 និង អ¼រ _ªរណៈ ដូច� មន្ទីរ��ទ�្យ _Ö�ៀន 
និង  អ¼រ រដ្ឋ�ល �sើម។ ��ព�្យឯកជនរបស់រដ្ឋ ¾ចលក់ 
�ះដូរ ឬជួល�ន ¸ើយ¾ចR�ើG�ស់ស��ប់�កម្មវត្ថុE� កិច្ច  
សន�f '�បច�éប់¥ំង
យ ដូច� សម�្ប¥នដី\�ដ្ឋកិច្ច និង 
សម�្ប¥នដីសង្គម រហូតដល់ ៩៩��ំ (Cambodian Center 
for Human Rights 2013)។ ��ព�្យឯកជន ¾ចR�ើស��ប់ 
ផលិតកម្ម ដំ.ំ ឬ�រ_�ក់��លក្ខណៈបុគ្គល ¸ើយ ¾ច 
� កម្មសិទ្ធិបុគ្គល ឬកម្មសិទ្ធិរួម¼�។ 5្អ�ក7មច�éប់ភូមិ�ល 
��ំ២០០១ dö� ២៣ ដី��ព�្យសមូហ3ព រួមdន ដីវត្ត¾Oម និង 
ដីរបស់សហគមន៍���ជនsើម¶�ល "រស់�#ើ¶�នដីE�æ�ះ 
O� .ច��កម្ពុ� ¶�លសdជិក¥ំងអស់បÚÛញនូវ�រ ឯក3ព 

E��តិពន្ធ សង្គមវប�្បធម៌ និង\�ដ្ឋកិច្ច ��តិបត្តិរYៀបរស់� 
7ម ����ណី និង[ំដុះ#ើដី¶�លខ្លួន�ន់�ប់Ë7មក�្បួន��ត 
ទំ�ៀម ទំÖប់E��រR�ើG�ស់�សមូហ3ព" (CDC, CIB and 
CSEZB 2016)។

�រចុះបញ្ជីដីធ្លី�កម្ពុ� ��ក��ញ�ពីរ��A�ទ៖ លក្ខណៈ � 
��ព័ន្ធ និង[ច់�យដំុ។ �រចុះបញ្ជី ដីធ្លីdនលក្ខណៈ���ព័ន្ធ 
អនុវត្ត�ើងមួយភូមិម្តងៗ 7ម��បខ័ណ 	��លÕ�Ö�ក់Öក់មួយ 
ចំ��កឯ�រចុះបញ្ជី[ច់�យដំុ ¾ចឲ�្យបុគ្គល[ក់!ក�្យ\្នើ 
សុំ ចុះ បញ្ជីដី���ល.ក៏�ន។ �រចុះបញ្ជីដីធ្លីdនលក្ខណៈ 
� ��ព័ន្ធ គឺផ្តួចB្តើម�ើង�យរ[¹ភិ�ល ¸ើយ�រ ចុះ បញ្ជី ដីធ្លី 
[ច់�យដំុ T្វើ�ើង7មសំÊើរបស់dÐស់ដីនីមួយៗ។

រូប3ព១៖ នីតិវិធីE��រចុះបញ្ជីដីdនលក្ខណៈ���ព័ន្ធ 

១. �រផ�្សព្វផ�Qយព័ត៌dនពី�រចុះបញ្ជីដីធ្លីdនលក្ខណៈ 
���ព័ន្ធ�ភូមិលÌ

dÐស់ដី¥ំងអស់��ïវចូលរួមក្នុងæ�ឹត្តិ�រណ៍��ះ

២. នីតិវិធីប�្ច�កK�ស
អ្នក'�ុក��ïវយល់'�ប�មួយអ្នកជិត�ងខ្លួន #ើæ�ំដី និង 
ប��លកំណត់æ�ំដី មុន��លម�្ត�ីសុរិ�ដីចុះមកពិនិត�្យ។

ម�្ត�ី សុរិ�ដី �ស់��ងដី និងកត់ö�ព័ត៌dនសំ�ន់ៗ¥ំងអស់។ 
dÐស់ ដីផ្តិត��»�#ើឯក_រE�កិច្ចæ�ម��ៀង#ើ�រ�ស់��ងដី 

�ចំ�ះមុខម�្ត�ីសុរិ�ដី។

៣. �រ[ក់បÚÛញ�_ªរណៈ 
dÐស់ដី¥ំងអស់ ��ïវពិនិត�្យB្ទៀងûÜត់#ើទំហំដី ��ះ និង ��A�ទ E� 
��ព�្យសម�្បត្តិ។ ��សិនYើព័ត៌dនមិន��ឹម��ïវK� ពួក�� ��ïវ [ក់ !ក�្យ 
បណ្ណឹង ឬ\្នើឲ�្យ��ុម�រÚររដ្ឋ�ល��តà�ïវឯក_រ¶�ល��ïវ[ក់ 
បÚÛញ �_ªរណៈក្នុងរយៈ��លÿ៉ង�ច.ស់ ៣០�្ង�។

៤. \�ចក្តីស��ច
បzÜប់ពី�ន[ក់បÚÛញពី_`ន3ពដី�_ªរណៈរួចមក ��ុម 

�រÚរ រដ្ឋ�ល��ïវB្ញើឯក_រËអភិ�លå�ត្ត/��ុងsើម�្បីអនុម័ត។

៥. �រ��ញប័ណ្ណ 
ß�យដំÊើរ�រ��ះ�នចប់សព្វ×�ប់ dន�រ�ៀបចំពិធី  

sើម�្បី ��គល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីËឲ�្យdÐស់ដី។
��ភព៖ MLMUPC 2013

%រសិក�I:ើឯកEរ8ក់ព័ន្ធ
��ឹស្តី\�ដ្ឋកិច្ច Neoclassical economic theory �ន កំណត់ 

� ចំ��កដី¶�ល¼�ន�រទទួល_�ល់ 7មផ្លូវ ច�éប់ � ផ្លូវ �រ 
គឺដូច� "មូលធនÚប់" (Soto 2000)។ ដីកម្មសិទ្ធិឯកជន គួរ  ��    
T្វើ �រ ចុះបញ្ជី sើម�្បីûüស់ប្តូរមូលធនÚប់��ះ ឲ�្យË� មូល ធន    រស ់ 
វិញ។ Soto (2000) �ន#ើកនូវ¸�តុផលបី  ស��ប់   �រ ��ញ   
ប័ណ្ណ ដីធ្លី'�បច�éប់ឲ�្យË���ជន��ី��។ ទី១ ���ជន ��ïវ   �រ 
នូវ ¾រម្មណ៍ dន សុវត្ថិ3ព ក្នុង�រ�ន់�ប់ ដី របស់ ខ្លួន Kើប ¾ច  
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T្វើ វិនិ�គË#ើ¾ជីវកម្ម និងផ្ទះសä�្ប�ង របស់ ខ្លួន។ ទី២ �រ 
�ន់ �ប់ដី'�បច�éប់ ���É�ដីឲ�្យË���ព�្យ ¾ច �ះដូរ �ន 
¶�ល¾ចR�ើG�ស់�វត្ថុ[ក់ªz sើម�្បីយក G�ក់ កម្ចី។ ទី៣ 
7មរយៈ�រចុះបញ្ជីdនលក្ខណៈ� ��ព័ន្ធ �រ  ផ្តល់ ប័ណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ  
¼�ន �ល កំណត់ ជួយឲ�្យ ��K�ស កំពុងអភិវឌ�្ឍន៍ ¾ច   ��ញ ផុត ពី 
3ព��ី��។ �លទ្ធផល ��K�ស���ើន �ន អនុវត្ត កម្មវិធី ចុះ 
បញ្ជី  ដីធ្លី។ �រសិក�Qq�វr�វ�ក់:្ត�ង មួយ ចំនួន រកÝើញ � 
�រចុះបញ្ជីដីធ្លីdនលក្ខណៈ� ��ព័ន្ធ ជួយ ប¨្កើន   ផល កសិកម្ម 
វិនិ�គ និង�រR�ើឥណ¥ន ប៉ុ£្ត� �រ  សិក�Q ខ្លះ KៀតរកÝើញ� 
� ¼�ន  ឥទ្ធិពល8ះ ឬ ផ្តល់នូវ លទ្ធផល ចà�ុះ។

តួÿ៉ង �យR�ើវិធី_'្ត� difference-in-differences 
sើម�្បី �យត|្ល�#ើ កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លី dនលក្ខណៈ � ��ព័ន្ធ � 
��K�ស Y៉�រូ ពី��ំ១៩៩៤ ដល់ ២០០០ òះ  Fort (2007) �ន 
រក Ýើញ  ឥទ្ធិពល វិជ្ជdនE�កម្មវិធី��ះ Ë#ើ�រT្វើ វិនិ�គ �   
លក្ខណៈ  បុគ្គល។ '�sៀង¼�¶�រ Deininger and Jin (2006) 
�នបÚÛញពី ឥទ្ធិពលវិជ្ជdនE�កម្មសិទ្ធិដីធ្លី Ë#ើ �រT្វើ 
វិនិ�គ ���K�ស W�ត�្យូពី។ �Õៀត.ម Do និង Iyer 
(2008) រកÝើញ� កំ��ទà�ង់ដីធ្លី7មរយៈ�រចុះបញ្ជីដីធ្លី 

dន លក្ខណៈ���ព័ន្ធ �ជះឥទ្ធិពលË#ើ �រស��ចចិត្តT្វើ 
វិនិ�គ រយៈ ��ល ��ងរបស់×�á_រ Ëក្នុង វិស័យកសិកម្ម។

ផ្ទុយមកវិញ Borrows and Roth (1990) រកÝើញ� មិន dន 
3ពខុស¼�អ្វីគួរឲ�្យកត់សំ¼ល់�ក្នុងវិនិ�គ និងផលិត3ព 
រ�ង ដីdនប័ណ្ណ នឹងដីមិនdនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ���K�ស��នÿ៉ 
អ៊ូហ្គង់[ និងហ�្សុីម�Õ៉� òះK�។ ពួក�� #ើក�ើង� �រផ្គត់ផ្គង់ 
និង តà�ïវ�រវិនិ�គ dនកà�ិត¥ប �យ_រ3ពdន�Ðះ 
E�ទីផ�Qរ និងបន្តKៀត� វិនិ�គ¾ច��ïវOំងស្ទះ �យ_រ 
កង្វះ វិªនច�éប់ស��ប់�រ!រសិទ្ធិបុគ្គលក្នុង�រទទួល�ន និង
R�ើG�ស់��ព�្យសម�្បត្តិរបស់ខ្លួន។

ឯក_រ!ក់ព័ន្ធzz ផ្តល់នូវភស្តុ7ងខ្លះៗពី ផលប៉ះ!ល់ 
វិជ្ជdន E�ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី'�បច�éប់ Ë#ើវិនិ�គ។ �រ 
សិក�Q  �យ Markus and Udry (2008) ���K�សç�. 
រក  Ýើញ � �រ�ន់�ប់ដីdនសុវត្ថិ3ព �ជះឥទ្ធិពលË#ើ
�រT្វើវិនិ�គ#ើដីធ្លី និង#ើជី�តិដី។ �R�សុីល �រdន 
ប័ណ្ណ  កម្ម សិទ្ធិដីផ្លូវ�រ dនទំzក់ទំនង�មួយកំÊើនវិនិ�គ
#ើដីធ្លី និងកំÊើន�្ល�ដី (Alston, Libecap and Schneider 
1996)។ Galiani and Schargrodsky (2010) �នបÚÛញពី 

រូប3ព២៖ នីតិវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លី[ច់�យដុំ

 

�រ[ក់!ក�្យសុំ
1. សំÊើ
4. !ក�្យសុំ
15. �រទទួល�នប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ

អនុ�រិÿល័យចុះបញ្ជី
4. !ក�្យ\្នើសុំ
2. �រជួយសà�áល
5. �រស��ច
6. �រ���ស
7. �រmះប��លæ�ំដី
8. �រ�ស់��ង
14. �រកត់ö�

�រិÿល័យចុះបញ្ជីå�ត្ត
13. �រកត់ö�

�រចុះបញ្ជីដីធ្លី
12. �រចុះបញ្ជី

��ªន5្ន�កចុះបញ្ជីដីធ្លី
11. �រ��ញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ

��ªន�រិÿល័យចុះបញ្ជីå�ត្ត
10. �រអនុម័ត

��ªនអនុ�រិÿល័យចុះបញ្ជី
9. �រអនុម័ត

តំ.ងភូមិ
5. �រT្វើ_ក�្សី#ើ\�ចក្តីស��ច

អភិ�ល'�ុក
3. �រអនុâ្ញត

��ឃំុ
2. �រជួយសà�áល

�រិÿល័យ ឃុំ និង'�ុក
6. �រ���ស�_ªរណៈ

  
��ពភ៖ Torhonen 2001
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Ó�បបទ  ¶�ល ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី� តំបន់ទី��ុង ជំរុញឲ�្យdន �រ 
T្វើ វិនិ�គË#ើ ផ្ទះសä�្ប�ង។ �រសិក�Qq�វr�វរបស់ 
Markussen (2008) �កម្ពុ� បÚÛញ� សិទ្ធិ#ើ��ព�្យសម�្បត្តិ 
dន ឥទ្ធិពលវិជ្ជdន និង dនទំzក់ទំនង�មួយផលិត3ព 
កសិកម្ម និង�្ល�ដី។

វិធីE=្ត�សិក�IK�វL�វ
ទិន្នន័យ និងស្ថិតិÓ�បពណ៌z

�រសិក�Q��ះ R�ើទិន្នន័យ�នពីអ¨្ក�ត\�ដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច 
កម្ពុ� ��ំ២០០៤ និង ២០០៨ និងព័ត៌dន �នពី ��សួង �ៀបចំ 
¶�នដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងអគ្គzយក[¹ន សុរិ�ដី 
និង ភូមិ_'្ត� ¥ក់ទងនឹង�រចុះបញ្ជីដីធ្លីdន លក្ខណៈ � ��ព័ន្ធ 
� ក្នុង ៣៣៨ភូមិ ពី��ំ២០០៤ ដល់ ២០០៨។

ប.្ខ��ុម�នយកមកសិក�Q គឺdន ភូមិ¶�ល���ន ��ញ 
ប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធិដីឲ�្យពី��ំ២០០៥ ដល់ ២០០៧ ¸ើយ ��ុម ទុក 
ស��ប់R�ៀបTៀប (control group) គឺភូមិ¥ំង
យ¶�ល មិន 
ស្ថតិ ក្នងុកម្មវិធីចុះបញ្ជដីីធ្ល។ី បzÜប់ពី�ន�ៀបចំឲ�្យdនតុល�្យ3ព ¼�  
ក្នុងលក្ខណៈសំ¼ល់សំ�ន់ៗE���ុម¥ំងពីរមក �រ សិក�Q 
�ន ស ��ច >�ើសយក ១៤ភូមិ��ïវសិក�Q (១២៩ ×�á_រ) និង 
១៤៨ភូមិទុកស��ប់R�ៀបTៀប (១៧៧៥ ×�á_រ)។ ×�á_រ 
�� �ល ៨០% dន��×�á_រ�បុរស ¸ើយ ¾យុ មធ�្យម E� 
��×�á_រគឺ ៤៦��ំ។ អö�សdជិកក្នុងបន្ទុកគឺ ៧៨% ¶�ល ខ្ពស់ 
��üំង។ ×�á_រនីមួយៗdនដីកសិកម្ម�មធ�្យម ០,៦ ហិក7 
¶�ល 3គ��ើន�ដី\ើម និងទទួល�នទិន្នផល'�ូវ ១,៦ !ន/
ហិក7 (7Oង១)។

�រT្វើម៉ូ¶�លពីផលិត3ពកសិកម្ម និងផលប៉ះ!ល់#ើG�ក់ 
ចំណ-ល   (សូម�ើលឯក_រ�3_អង់�្ល�ស)

លទ្ធផលរកMើញ�ក់O្ត�ង
ឥទ្ធិពលរពំងឹទុកដ៏សំ�ន់មួយE� កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីdន 

លក្ខណៈ ���ព័ន្ធ គឺកំÊើនផលិត3ពកសិកម្ម ។ លទ្ធផល រក 
Ýើញ �ក់:្ត�ង មិនdនផ្តល់ភស្តុ7ងអ្វី� កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លី dន 
ជះ ឥទ្ធិពលវិជ្ជdនË#ើទិន្នផល'�ូវ និងចំណ-លពីផលដំ.ំ 
òះK�។

C�ចក្តីសន្និPQន
លទ្ធផលE��រសិក�Q��ះ មិន¼ំ��ដល់សម្មតិកម្ម� �រចុះ 

បញ្ជី ដីធ្លី dនលក្ខណៈ���ព័ន្ធ �dនផលប៉ះ!ល់វិជ្ជdនË#ើ 
ផលកសិកម្មE�ក�éលដីនីមួយៗ ដូចdន#ើក�ើង�ក្នងុ ឯក _រ    
!ក់ព័ន្ធ���ើនKៀតòះK�។ កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លី çក់ មិន dន   
រួម ចំ��កអ្វីគួរឲ�្យកត់សំ¼ល់�ើយ �ក្នុងកំÊើន ផលិត 3ព  
កសិកម្ម�កម្ពុ�។

Yើគិត7មលទ្ធផល¾ច�ើលÝើញ �រមិនស��ច�ន 7ម 
�រ រំពឹងទុក ¾ចគួរឲ�្យ ខកចិត្ត¶�រ។ បទពិ8ធន៍�កម្ពុ� មិន 
ខុស¼� អ្វី��ើនពី� ��នÿ៉ អ៊ូហ្គង់[ និង ហ�្សុីម�Õ� K� ��ះ 

� ��K�ស¥ំងòះ កំ��ទà�ង់ដីធ្លី ក៏dនផលប៉ះ!ល់ តិច 
តួច  Ë#ើផលិតកម្មកសិកម្ម¶�រ (Borrows and Roth 1990)។ 
Ôះ   ប ី� កម្មវិធី��ះ �នអនុវត្ត�បន្តបzÜប់ 7ំងពី��ំ២០០២ 
មកក្តី ក៏�រ��ញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី�ផ្លូវ�រ�ជនបទកម្ពុ� � 
dន  កà�ិត��ើយ។ ដូ�្ន�ះ គួរប¨្កើន#�្បឿនចុះបញ្ជីដីធ្លី � 
ពិ\�ស ស��ប់dÐស់ដីតូចៗ sើម�្បីព%� ីកកម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងព%�ឹង 
អត្ថ���ជន៍ E��រ�ន់�ប់ដីdនសុវត្ថិ3ព។

ទំzក់ទំនងរ�ងកម្មសិទ្ធិដីធ្លី នឹងកំÊើនវិស័យកសិកម្ម 
� វិស័យ ថ្មីមួយ ស��ប់ �រសិក�Qq�វr�វ �កម្ពុ� ¸ើយ 
ចំÊ�ះដឹង ¶�លdន�រសិក�Qq�វr�វបâ&ក់¼ំ�� គឺ� dន 
កà�ិត ��ើយ។ កិច្ច��ឹងÉ�ងសិក�Qq�វr�វË �្ង� អzគត 
គួរ dន�រសិក�Q �យR�ើទិន្នន័យ�នពី អ ្̈ក�ត ���ង់ ចំណុច  
មួយ  E���លÕ�Ö (cross sectional study) ក្នុងរយៈ ��ល  
មួយ��ង×�ប់Ø�ន់។
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី២០ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៦

ឧបសម្ព័ន្ធ
7Oង A1៖ អ'�រពណ៌zសំ�ន់ៗ ��ំ២០០៤ និង ២០០៨ 
��ុមទុកស��ប់R�ៀបTៀប 2004 & 2008

មធ�្យម (mean) គdüតស្តង់[ អប�្បបរd អតិបរd ចំនួន
A�ទ��×�á_រ (1=បុរស) 0.81 0.40 - - 2638
¾យុ��×�á_រ (��ំ) 46.19 13.98 19 88 2638
��×�á_រ��ះ¾ន និងសរ\�រ (%) 0.69 0.47 - - 2638
ទំហំ×�á_រ (zក់) 4.95 1.96 1 14 2638
អö�សdជិកក្នុងបន្ទុក (%) 0.78 0.69 0 5 2611
កម្ចីផ្លូវ�រក្នុងមួយ×�á_រ (ដុÖüរ) 0.12 0.32 - - 2638
កម្ចីH�ផ្លូវ�រក្នុងមួយ×�á_រ (ដុÖüរ) 0.28 0.44 - - 2638
ទំហំក�éលដី (ហិក7) 0.70 0.91 0.001 15 5221
ផលិតកម្ម'�ូវ (!ន/ហិក7) 1.74 1.08 0 5 3051
ចំណ-ល (ដុÖüរ/ហិក7) 388.70 498.01 0 8981.35 5145
��A�ទដី (ហិក7)
   ដី\ើម 0.48 0.50 - - 5221
   ដីស្ងួត 0.15 0.35 - - 5221
   ¥ំងដី\ើម និងស្ងួត 0.04 0.19 - - 5221
   ចំ�រ 0.24 0.42 - - 5221
   សួនប£្ល� 0.03 0.17 - - 5221
   B�្ស�ងKៀត 0.08 0.26 - - 5221
ដី(�ច'�ព (ហិក7) 0.45 0.49 - - 5221
គ)�ងក្នុងភូមិ (% E�គ)�ងសរុប)
   រ[¹ភិ�ល៖ �រអភិវឌ�្ឍកសិកម្ម 0.10 0.30 - - 293
   រ[¹ភិ�ល៖ �រអភិវឌ�្ឍ �̧[¹រចzសម្ព័ន្ធ 0.23 0.42 - - 293
   រ[¹ភិ�ល៖ �រអភិវឌ�្ឍទឹក 0.09 0.28 - - 293
   NGO៖ �រអភិវឌ�្ឍកសិកម្ម 0.14 0.34 - - 293
   NGO៖ �រអភិវឌ�្ឍ¸�[¹រចzសម្ព័ន្ធ 0.11 0.30 - - 293
   NGO៖ �រអភិវឌ�្ឍទឹក 0.08 0.28 - - 293
   រ[¹ភិ�ល៖ ជំនួយប�្ច�កK�ស[ំដំ.ំ សត្វចិញ្ចឹម ឬ��_ទ 0.10 0.20 - - 293
អ'�រ��ុមយកមកសិក�Q 2004 & 2008

មធ�្យម (mean) គdüតស្តង់[ អប�្បបរd អតិបរd ចំនួន
A�ទ��×�á_រ (1=បុរស) 0.80 0.41 - - 197
¾យុ��×�á_រ (��ំ) 45.36 14.45 21 85 197
��×�á_រ��ះ¾ន និងសរ\�រ (%) 0.78 0.42   197
ទំហំ×�á_រ (zក់) 4.77 1.73 1 12 197
អö�សdជិកក្នុងបន្ទុក (%) 0.79 0.69 0 4 194
កម្ចីផ្លូវ�រក្នុងមួយ×�á_រ (ដុÖüរ) 0.19 0.39 - - 197
កម្ចីH�ផ្លូវ�រក្នុងមួយ×�á_រ (ដុÖüរ) 0.26 0.44 - - 197
ទំហំក�éលដី (ហិក7) 0.55 1.28 0.003 16 411
ផលិតកម្ម'�ូវ (!ន/ហិក7) 1.52 0.71 0 5 242
ចំណ-ល (ដុÖüរ/ហិក7) 370.33 504.77 0 6150.06 381
��A�ទដី (ហិក7)      
   ដី\ើម 0.60 0.48 - - 411
   ដីស្ងួត 0.07 0.25 - - 411
   ¥ំងដី\ើម និងស្ងួត 0.03 0.16 - - 411
   ចំ�រ 0.11 0.31 - - 411
   សួនប£្ល� 0.01 0.11 - - 411
   B�្ស�ងKៀត 0.20 0.37 - - 411
ដី(�ច'�ព (ហិក7) 0.32 0.47 - - 411
គ)�ងក្នុងភូមិ (% E�គ)�ងសរុប)      
   រ[¹ភិ�ល៖ �រអភិវឌ�្ឍកសិកម្ម 0.15 0.36 - - 27
   រ[¹ភិ�ល៖ �រអភិវឌ�្ឍ �̧[¹រចzសម្ព័ន្ធ 0.34 0.49 - - 27
   រ[¹ភិ�ល៖ �រអភិវឌ�្ឍទឹក 0.11 0.33 - - 27
   NGO៖ �រអភិវឌ�្ឍកសិកម្ម 0.22 0.44 - - 27
   NGO៖ �រអភិវឌ�្ឍ¸�[¹រចzសម្ព័ន្ធ 0.11 0.33 - - 27
   NGO៖ �រអភិវឌ�្ឍទឹក 0.19 0.40 - - 27
   រ[¹ភិ�ល៖ ជំនួយប�្ច�កK�ស[ំដំ.ំ សត្វចិញ្ចឹម ឬ��_ទ 0.18 0.25 - - 27

សd�ល់៖ ១ដុÖüរ = ៤០៦៥�ៀល ក្នុង��ំ២០០៨។ សន្ទស�្សន៍�្ល�ទំនិញR�ើG�ស់ក្នុង��ំ២០០៤ = ៨១ និង ក្នុង��ំ២០០៨ = ១៦៦  
(សន្ទស�្សន៍ល��ំ២០០៦ = ១០០)។




