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អារម្ភកថា 

ការកសាងសមត្ថភាព និង អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស គឺជាទិសដៅមួយរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលននព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា កនុងការដបេជាា ចិត្េខ្ពស់ សំដៅសដព្មចដោលដៅ
អភិវឌ្ឍសហសសវត្សរក៍មពុជា នងិការអភិវឌ្ឍព្បកបដដ្ឋយសមធម៌ ដដ្ឋយផ្ផែកដលើមូលដ្ឋា ន
ននចរតិ្លកខណៈព្បជាជន។ ព្បជាជាត្ិកមពុជា ធ់ាប់ននព្បនពណើ ជាជនជាត្ិមួយផ្ែល
ផ្សែងរកចំដណះែឹងពុំននការដនឿយហត់្។ ចកខុវស័ិយ និង ផ្ផនការយុទធសាស្រសេ កនុងការ
អភិវឌ្ឍវស័ិយឧត្េមសិកានាឆ្ន ២ំ០២០ ព្ពមទងំទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ ផ្ែលអនកអាន
កំពុងកាន់កនុងនែដនះ គឺជាចំផ្ណកមួយផ្ែលដធែើឱ្យការពិត្បានដកើត្ជារូបរាងជាក់ផ្សេង
ដឡើង តាមរយៈការព្បមូលផេុនូំវចំដណះែឹង ភាពឈ់្លសនវផ្ែលព្បកបដដ្ឋយគត្បិណឌិ ត្ នងិ
សើលធម៌វជិាា ជើវៈរបស់បញ្ញវនេផ្ខ្ែរ សំដៅដលើកសទួយការព្សាវព្ជាវដៅកនុងព្ពះរាជាណាចព្ក
កមពុជា ក៏ែូចជាការឈ្លនចូលដៅកនុងសហគមន៍អនកព្សាវព្ជាវកនុងត្បំន់ និង សកលដោក។ 
 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវដនះ ននដបសកកមែជំរុញ នងិបដងកើត្ដឡើងនូវសាន នែព្សាវព្ជាវ
ថ្ែើ  ៗក៏ែូចជាដទពដកាសលយននអនកព្សាវព្ជាវផ្ខ្ែរនានា ផ្ែលបានខ្តិ្ខ្ំពុះរគរព្គប់ការលំបាក
និងឧបសគគ តាមរយៈការដព្បើព្បាស់នូវព្បាជាា សាែ រត្ើរបស់ខ្់ួន ដែើមបើផ្សែងរកចំដណះែឹង
ថ្ែើៗ រមួចផំ្ណកដដ្ឋះព្សាយបញ្ហា នានាកនុងព្កបខ្ណឌ វទិាសាស្រសេ និងបដចេកវទិាននសងគម
ផ្ខ្ែរ កនុងសម័យសកលភាវូបនើយកមែនាដពលបចេុបបននដនះ។ 
 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវដនះផងផ្ែរ ព្ត្ូវបានដបាះពុមពផាយរយៈដពល៤ផ្ខ្មេង 
តាមរយៈការព្បមូលផេុ ំនូវសាន នែនានាែូចជា ដសែាកិចេ រគណិជាកមែ ចាប់ នដោបាយ 
អកសរសាស្រសេ មនុសសសាស្រសេ ព្បវត្េិសាស្រសេ វទិាសាស្រសេអប់រ ំវទិាសាស្រសេទូដៅ ផ្ែលសុទធសឹង 
ជាអត្ថបទសិកាព្សាវព្ជាវ និងវភិាគផ្បបវទិាសាស្រសេ ដហើយអត្ថបទទងំដនះ អាចជា
ជំនួយសាែ រត្ើអនកសិកាព្សាវព្ជាវទងំឡាយ សព្នប់វភិាគជាលកខណៈវទិាសាស្រសេថ្ែើៗ
ដផសងដទៀត្។ ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ បានដបាះពុមពសាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ដបកខជនបណឌិ ត្នន
សាកលវទិាល័យអាសុើអឺរ ៉ុប និងសាន នែថ្ែើៗរបស់អនកព្សាវព្ជាវែនទដទៀត្ ផ្ែលដទើប
ព្សាវព្ជាវរកដ ើញ ដែើមបើផេល់នូវចំដណះែឹងផ្បបវទិាសាស្រសេជូនែល់សងគមជាតិ្ និង
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ជួយសព្មួលែល់និសសិត្ និងអនកព្សាវព្ជាវទូដៅផ្សែងយល់ និងជួយជំរុញែល់អនក
ព្សាវព្ជាវទងំឡាយឱ្យកាន់ផ្ត្ននសុឆនទៈព្សាវព្ជាវព្បកបដដ្ឋយវទិាសាស្រសេ។ ទសសនាវែើេ
ព្សាវព្ជាវដនះ ក៏ជាចំផ្ណកមយួសព្នប់ឱ្យអនកព្សាវព្ជាវព្គប់រូប ននឱ្កាសបង្ហា ញនូវ
សាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ខ្់ួនផងផ្ែរ។ 
 ជាមួយោន ដនះផ្ែរ ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ សងឈមឹថា អត្ថបទទងំឡាយផ្ែលបាន
ចុះផាយកនុងទសសនាវែេើដនះ នឹងក់ាយជាឯកសារមួយផ្ែលននសារៈសំខាន់ និងជាខាន ត្
មួយសព្នប់កព្មិត្នូវរាល់កចិេការព្សាវព្ជាវទងំឡាយ ឱ្យកាន់ផ្ត្ននភាពសុព្កឹត្ព្សប
តាមសេង់ដ្ឋរវទិាសាស្រសេ។ 
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 ការបណតត ុះស្មា រតីសន្តិភាពតាមរយៈអក្សរសលិប ៍៖ 
ក្រណីប្បទទសក្មពតជា 

 
ដោយ ទស្មម សតមតន្ ី

សមាជិកដេញសទិ្ធិនៃរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 
 

ទសចក្តីទ្តើម 
េលរដឋកម្ពុជាដដលមាៃវយ័ចាប់េីអាយុ៥០ឆ្ន ាំដឡីងដៅ សុទ្ធសឹងចដរម្ីៃវយ័ 

ដោយបាៃឆលងកាត់្រេឹត្តិការណ៍្សងគម្ដដលដោរដេញដោយទុ្កខដវទ្នា ការឈចឺាប់ ដសចកតី 
ត្ក់សលុត្ ការរោត់្របាស់ ដដលបណ្តត លម្កេីសង្គ្រគ ម្ម្ហាវនិាសកម្មសម័្យឆ្ន ាំ១៩៧០-
១៩៧៥ របបអាវដមម សម័្យឆ្ន ាំ១៩៧៥-១៩៧៩ ៃិងសង្គ្រគ ម្រុា ាំនរ ៉ៃរហូត្ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៨។ 
កនុងសម័្យសង្គ្រគ ម្ម្ហាវនិាសកម្មរយៈដេលរបាាំឆ្ន ាំ ដសទីរដត្រគប់ភូម្ោិឋ ៃ បាៃកាល យជា
សម្រភូម្ ិៃងិរងការទ្មាល ក់រាប់ដបក រាប់ដលល ង ដសទីរកាល យជាដ េះ ង់ រឯីជីវតិ្របជាជៃ
រត្ូវបាៃបាត់្បង់រហូត្ជាងម្ួយលាៃនាក់។ ដរកាយសង្គ្រគ ម្ របជាជៃរ ាំេឹងថា បាៃរស់
ដោយសុខសៃតិភាេ ដត្ដសចកតីរ ាំេឹងដៃេះ រត្វូបាៃជាំៃួសដោយដសចកតីស្លល ប់យ៉ៃ ងអយុត្តិធម៌្ 
យ៉ៃ ងឈចឺាប់ដវទ្នា។ របជាជៃកម្ពុជាជាងេីរលាៃនាក់ បាៃស្លល ប់ដោយស្លរការកាប់
សមាល ប់ាន ដរោេះគាំៃុាំ ស្លល ប់ដោយការលត់្ដាំ ៃិងដោយការដបាសសមាា ត្ន ទកនុង ដោយរត្ូវ
ដចាទ្ថាជាខ្ម ាំង កនុងរបបម្ហារបល័យដនាេះ។ ដ េះបរីបបរបល័យេូជស្លសៃ៍ រត្ូវបាៃ
 តួលរលាំ ក៏ប៉ៃុដៃតសង្គ្រគ ម្ដៅរបដទ្សកម្ពុជាម្ិៃ ៃ់រត្ូវបាៃបញ្ច ប់ដទ្ គឺដៅបៃតរហូត្ដល់
ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ដទ្ីបចប់ដោយដាំដណ្តេះរស្លយរបកបដោយគត្ិបណ្ឌិ ត្ គឺការអៃុវត្តៃដយបាយ 
"ឈនេះ-ឈនេះ” របស់សដម្តច ហ ុៃ ដសៃ។ ដោយស្លរសង្គ្រគ ម្រុា ាំនរ ៉ៃដៃេះ របជាជៃកម្ពុជាដៅដត្ 
រស់កនុងភាេរកីរក រសបដេលដដលរបដទ្សជាដរចីៃដលីេភិេដលាកកាំេុងមាៃការរកីចដរម្ៃី
ដោយបដចចកវទិ្ាទ្ាំដៃីប។ ដៃេះជាស្លវតារេិត្របស់ដខមរនាោក់កណ្តត លចុងដរកាយនៃ
សត្វត្សរទ៍្ី២០។ 

វបិត្តិកម្ពុជាដូចដរៀបរាប់ខ្ងដលី វាដកីត្ដឡងីដោយកតាត ដ សងៗ កនុងដនាេះមាៃ
កតាត ម្ួយ ក់ទ្ងៃឹងរបធាៃបទ្ដៃេះ គឺថាវបិត្តដិៃេះ មាៃម្យួចាំដណ្កដកីត្ដឡងីដោយ
ឥទ្ធិេលម្ដនាគម្វជិាា តាម្រយៈអកសរសិលប ៍ដោយការដរបីរបាស់អកសរសិលបក៍នុងដាលដៅ
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ម្ួយ ទុយេីសាំណូ្ម្េរចាាំបាច់របស់របជាជៃ ដដលរបាថាន ចង់រស់ដៅជួបជុាំរកុម្រគួស្លរ 
របួរមួ្កនុងសងគម្ជាត្ ិ របកបដោយដសចកតសុីខសៃតិភាេ អភិវឌ្ឍៃភាេ ៃងិភាេសុខដុម្
រម្នា។ អកសរសិលប ៍ ដដលជាៃិម្មិត្កម្មម្ា៉ៃងមាៃការ ក់ ញអារម្មណ៍្អនកអាៃ អនក
ស្លត ប់ ដដលធាល ប់អូស ញសត្ិអារម្មណ៍្ម្ហាជៃដៅដលី លូវខុស ជាបនាទ ៃ់រត្ូវដត្ត្រម្ង់
ទ្ិសម្កបាំដេញសាំណូ្ម្េរចាាំបាច់នៃយុគសម័្យ គឺបណ្តុ េះស្លម រតី្សៃតិភាេ ជាំៃសួការ
បណ្តុ េះកាំហឹងវណ្ណៈ បងកទ្ាំនាស់ជដមាល េះរវាងអនកមាៃៃិងអនករក អនករកងុៃិងអនកជៃបទ្។ 

អត្ថបទ្ដៃេះៃងឹបរា ញអាំេ ី ៖ (១) ទិ្ដឋភាេឋានាៃុរកម្ដដលបរា ញវសិម្ភាេ
កនុ ងសងគម្កម្ពុជា រេម្ ាំងសតិ្អារម្មណ៍្របស់ម្ហាជៃ ាំងវជិាមាៃៃិងអវជិាមាៃ ដលីបញ្ហា
ដៃេះ (២) ទ្សសៃវជិាា សតីេីការលប់បាំបាត់្វសិម្ភាេ ឬការរ ាំដោេះវណ្ណៈ ៃិងការដរបីរបាស់
ស្លន នដអកសរសិលបដ៍ដីម្បីបដរមី្ម្ដនាគម្វជិាា ដៃេះ ៃិង (៣) ទ្សសៃវស័ិយកនុ ងការអភិវឌ្ឍ
អកសរសិលបឱ៍្យមាៃៃិនាន ការដចៀស ុត្េីគុណ្វបិត្តិដៃេះ ៃិងឈាៃដៅបណ្តុ េះស្លម រតី្សៃតិភាេ 
ដដីម្បសីងគម្ជាត្ិរចួ ុត្េីទុ្កខដវទ្នាដោយការដបកបាក់ដរបេះរស្លាំកៃលងម្ក រចួទ្ទ្ួលបាៃ
ៃូវការអភិវឌ្ឍរបកបដោយៃិរៃតរភាេ ៃិងភាេសុខដុម្រម្នា រសបតាម្គត្ិបណ្ឌិ ត្កនុង
ការដឹកនាាំ របស់សដម្តចដត្ដជានាយករដឋម្ង្គ្ៃតនីៃរេេះរាជាណ្តចរកកម្ពុជា។ 
 

១. បញ្ហា វណណ ៈក្នតងសងគមក្មពតជា 
កនុងសងគម្ដខមរកនុងសត្វត្សរទ៍្ី១៩-២០ កៃលងដៅដៃេះ ដបីដ េះបជីាាម ៃការដបង

ដចកវណ្ណៈចាស់លាស់ ក៏ដយងីដឃញីមាៃវសិម្ភាេ ៃិងអយុត្តិធម៌្យ៉ៃ ងខ្ល ាំងដោយម្ិៃ
អាចបដិដសធបាៃ។ េីឆ្ន ាំ១៨៦៣ ដល់១៩៥២ រដឋអាំណ្តចនៃរបដទ្សកម្ពុជា សថិត្
ដរកាម្អាណ្តៃិគម្ៃិយម្បារា ាំង។ េកួបារា ាំងកាា ប់អាំណ្តច ាំងអស់ កាា ប់ៃដយបាយ
 ាំងអស់ ដហយីដរកាម្បារា ាំងលទ ល់ គឺមាៃេួកសកាិភូម្ិ គដឺសាចដខមរ ៃិងម្ង្គ្ៃាដីខមររគប់
ជាៃ់ថាន ក់ដដលដម្ីលរយ វាយឫកោក់របជាជៃ ដោយអាងដលីអាំណ្តចរបស់ខលួៃ ក៏
រ ាំដលាភជិេះជាៃ់របជាជៃតាម្អាំដេចីិត្ា។ ចាំដណ្កេួកឈមួញ ឬដសដឋី ឬអនកមាៃរទ្េយ
សម្បត្ា ិ ដដលចាត់្តាាំងាន ជាអាៃុភាេដ៏ចាស់លាស់ដហយីដនាេះ ក៏កាល យជាអនកកណ្តា ល
រវាងអនកកាៃ់អាំណ្តច ៃងិរបជាជៃ រចួដគអាចយកអងគការរដឋ ដធវីជាឧបករណ៍្ប     ល
របដយជៃ៍ គរឺបដយជៃ៍កនុងការដកងរបវញ័្ចេីរបជាជៃរកីរក។ ឯរបជាជៃ ម្ហាជៃ សថិត្
ដៅកនុងកាីលាំបាកដវទ្នារាល់នងៃ ដោយដរកេុៃៃូវបៃទុក ាំងអស់របស់េួកវណ្ណៈជិេះជាៃ់។ 
ដូចដៃេះដយងីអាច ដម្ីលដឃញីយ៉ៃ ងចាស់ៃូវគមាល ត្ាន រវាងេួកអនកមាៃ ៃិងអនករក។ 
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កវរីកម្ង៉ៃុយ ជាកវរីបជាជៃដ៏លបលីាញនាសម័្យដនាេះ បាៃបរា ញការេិត្របាប់
ដយងីតាម្រយៈចាប់ដលបកីងមី។ កនុងចាប់ដនាេះ តាង៉ៃុយ បាៃបញ្ហា ក់េអីាំណ្តចដ៏ខ្ល ាំងកាល នៃ
អនកកាៃ់អាំណ្តច ដដលដញកខលួៃោច់េីរបជាជៃ។  

“...រាជយបារា ាំងដសស កូៃកុាំរបដហស             កុាំងនម្រូបកាយ 
ដដីរគិត្ដដកគិត្ ជួញជិត្ជួញឆ្ៃ យ    ដបីចងស់បាយ    

ដរសចដៅមាៃរទ្េយ។  
រាជយហលួងេីមុ្ៃ  រកសីុដរកេុៃ  មាៃរកតាម្រទ្េយ 
រាជយដលាកឥឡូវ      រត្ូវខាំឱ្យញាប់           ដត្ខាិលដរចីៃជាប់ 

ដខ្ន េះនដដខ្ន េះដជីង។... ” 
ការលាំបាកដវទ្នារបស់របជាជៃ ៃិងភាេម្ៃិចុេះស   ងាន រវាងរស ប់វណ្ណៈ

 ាំងេីរ បាៃបរា ញចាស់ តាម្ឯកស្លរម្ួយដទ្ៀត្គឺ “រេតឹ្ាិការណ៍្ដខដម្ស្ល ឆ្ន ាំ១៩២៥ 
ដៅភូម្រិកាាំងលាវ ដខត្ាកាំេង់ឆ្ន ាំង” ដដលជាស្លន នដរបស់ដលាក ឌ្កឹ ាម្។ 

ម្ា៉ៃងដទ្ៀត្កនុងស្លម រត្ីរបជាជៃ ក៏ករម្មាៃៃរណ្តគិត្េកីារសរម្ុេះសរម្ួលរវាង
រស ប់វណ្ណៈ ាំងេីរដៃេះដដរ របជាជៃងវីដបរីកីរក ក៏ដៅដត្ម្ិៃរេម្រណ្បេួកអនកមាៃ ដគ
គិត្ថា “អនកមាៃកុាំអាលអរ អនករកកុាំអាលភ័យ” ឬ “មាៃមិ្ៃដដលដប់ត្ រកមិ្ៃដដលដប់
ជាតិ្”។ ឯេួកអនកមាៃរទ្េយ ៃិងអនកមាៃអាំណ្តច ក៏តាាំងចាប់បាំេត់្ ឬគាំរាម្ស្លម រត្ី
របជាជៃដដរ ដគថា “េងមាៃ់កុាំជល់ៃឹងងម” ។ 

រឯីកនុងទ្ាំនាក់ទ្ាំៃងដសនហា ដបីកាលណ្តមាៃការឆលងវណ្ណៈដៃេះ គមឺ្ិៃដដលបាៃ
សុខដទ្។ វណ្ណៈជាឧបសគគធាំបាំ ុត្កនុងដរឿងដសនហា។ ជាទូ្ដៅកនុងបញ្ហា ដៃេះ ដខមរដត្ង
ៃិយយថា “ខលួ ៃ បកុាំដតាង នដខលីកុាំដឈាងរសវាឱ្បភនាំ” បាៃៃ័យថា ដបរីកីរកកុាំរបាថាន
អនកមាៃ។ 

 

២. ការលប់បំបាត់វណណ ៈតាមទសសន្វិជាា សងគមន្ិយម 
ជាដាលការណ៍្នៃលទ្ធសិងគម្ៃិយម្ ការរ ាំដោេះវណ្ណៈកសកិរ កម្មករឱ្យរចួ ុត្េី

ការជិេះជាៃ់ ាំងដនាេះ គមឺាៃដត្ការត្ស ូដោយអាវុធ គឺម្ៃិអាច សេះ ាដោយអហងឹា
បាៃដឡយី ដរោេះតាម្ទ្សសៃៈកនុងលទ្ធិដៃេះ ស្លរជាត្ិរបស់វណ្ណៈជិេះជាៃ់ គឺម្ិៃអាចដកដរប
បាៃដទ្ ដូចដៃេះរត្ូវដត្កដម្ទច។ 
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ជាទូ្ដៅ ទ្សសៃៈកនុងលទ្ធិសងគម្ៃិយម្ ដគចាត់្ទុ្កអកសរសិលបជ៍ាអាវុធដ៏
មុ្ត្រសួចរស្លវកនុងការត្ស ូវណ្ណៈ។ កៃលងម្ក រកុម្ដខមរកុម្មុយៃិសត ក៏បាៃតាក់ដត្ង ៃងិ
 សេវ ាយកាំណ្តេយចដរម្ៀងជាដរចីៃ ដដលមាៃអត្ថៃ័យបណ្ាុ េះស្លម រត្ីហងឹាដល់របជាជៃ 
ជាកម្មករ កសិករ របឆ្ាំងៃឹងរបបរាជា ៃិងរបបស្លធារណ្រដឋៃិយម្ដបបដសរ។ី 

ខ្ងដរកាម្ដៃេះដយងីមាៃចដរម្ៀងម្ួយបទ្ជាឧ ហរណ៍្៖ 
 

បទ “ឱ ! មិតដអនក្ស្ប្ស” 

១- ឱ្ ! ម្ិត្ាអនកដរសរកីរកដអីយ ដវទ្នាអវដីម្ល៉ៃេះដទ្  
 ត្កូៃត្ដៅឥត្មាៃដលា ដៃឿយហត់្អវីដម្លេះដទ្ ដៅដត្រហាម្។ 
២- ដខ្អាវោច់រនយ៉ៃមិ្ៃមាៃងម ីបាាំងដសទីរមិ្ៃជិត្របាណ្ 
 ដត្េះអាំបិលរបហុកកាា ម្ នរបលវីងរសរម្ ខាំរ ាំដលបដៅ។ 
៣- ដាំបូល ទេះរបកដម្ឃ ជញ្ហា ាំងក៏រដហកដឃញីកនុងដរៅ 
 ដខររញាក់ដេកដៅ នាាំាន កដដា ជុាំវញិភនក់ដភលីង។ 
៤- ដៃេះដហយីស្លន នដ អាដសដឋីនាមឺុ្ៃកបត្ ់ ៃិងេកួអាកបត្ ់
 វាហុត្ឈាម្ដហយីសុីស្លច់ វាខាំរចបាច់កដយងីាម ៃដលា។ 
៥- វាយកសងគម្ៃិងកម្ម ល ម្កដធវីជាឡប់ដឡ 
 ស្លគ ល់មុ្ខដហយីេកួអាដឆក េុករលួយអាវា៉ៃ ដស សរត្ូវវណ្ណៈ។ 
៦- ឱ្ ! មិ្ត្ាអនកដរសដអីយ ដេលដៃេះដយងីរត្ូវដត្សទុេះដរកាកភាា ក់ 
 សរត្ូវដយងីដយងីបាៃស្លគ ល់ចាស់ ដធវីបដិវត្ាៃ៍ជាក់អនករត្ូវរ ាំដោេះ។ 
៧- កស្លងសងគម្ងមីដ៏ថាល នងល ាម ៃការជិេះជាៃ់ដស្លេះអនកដរសដយងីបាៃខពង់ខពស់
 បាៃកាល យជាមាច ស់ នៃរបដទ្សជាតិ្ដយងីដអីយ៕ 

 

ម្ួយវញិដទ្ៀត្ ដោយខលឹម្ស្លរអកសរសិលបម៍ាៃឥទ្ធិេលដលីៃិនាន ការម្ហាជៃ ដដល
ជាអនកអាៃ អនកស្លត ប់ ៃិងអនកទ្សសនា ក៏មាៃអនកដរបីរបាស់អកសរសិលបជ៍ាឧបករណ៍្កនុង
ការត្ស ូអាំណ្តច កនុងការលល ស់បតូររបបសងគម្ ដធវឱី្យដកីត្មាៃរេឹត្តិការណ៍្ដ សងៗ ដដល
បរា ញេីការដរបរបួលកនុងរបវត្តិស្លង្គ្សត។ 



5 

 

ការដួលរលាំនៃរបបរាជាៃិយម្ដខមរនាឆ្ន ាំ១៩៧០ គតឺ្ិច ឬដរចីៃ បាៃរងឥទ្ធិេល
េីការសកិារេិះគៃ់របបរាជាៃយិម្ដខមរ តាម្រយៈដរឿង “ធៃញ្ា ័យ” ៃិង ដរឿង “ទុ្ាំ វ”។ 
តាម្ការបរា ញរបស់អនកៃេិៃធដយងីដឃញីថា សងគម្ដខមរកនុងសម័្យកាលនៃដរឿង “ទុ្ាំ វ” 
ជាសងគម្សកាភូិម្ិ ដដលរបកាៃ់របបរគប់រគងលា ច់ការៃិយម្។ ការដរៀបរាប់អាំេបុីគគលិក
លកខណ្ៈ ៃងិសកម្មភាេរបស់ដសាច ដសាចរតាញ់ ក៏ដូចជាដម្រគួស្លរ បញ្ហា ក់ថាលកខណ្ៈ
លា ច់ការ វាមាៃដៅតាាំងេកីនុងអាំណ្តចកាំេូលរហូត្ដល់កនុងសងគម្រគួស្លរ ដហយីឥទ្ធិេល
នៃអាំណ្តច ាំងដនាេះវាមាៃភាេខ្ល ាំងកាល  រហូត្ដល់អាចកាំណ្ត់្ការស្លល ប់រស់របស់ម្ៃុសស
 ាំងឡាយដទ្ៀត្ ង។ ដូចដៃេះម្ៃុសសមាន ក់ៗ ដដលជាេលរដឋដនាេះ ាម ៃសិទ្ធអិវី ាំងអស់ 
សូម្បសីិទ្ធកិនុងការដរជីសដរសីគូរសករ ក៏ាម ៃដដរ ដោលគរឺត្ូវដត្ដារេ ៃិងដធវីតាម្បាំណ្ង 
តាម្ចាំណ្ង់ចាំណូ្លចតិ្ានៃអនកកាៃ់អាំណ្តច ាំងដនាេះដោយាម ៃល័កខខ័ណ្ឌ  ដបេុីាំដនាេះដស្លត្ 
ៃឹងរត្ូវស្លល ប់ដូចទុ្ាំជាេុាំខ្ៃ។  
 ការ ទុេះសង្គ្រគ ម្ម្ហាវនិាសកម្ម ចដនាល េះឆ្ន ាំ១៩៧០-១៩៧៥ ៃិងការដកីត្ដឡងី
នៃរបបរបល័យេូជស្លសៃ៍នាឆ្ន ាំ១៩៧៥-១៩៧៩ ដៅរបដទ្សកម្ពុជា គឺត្ិច ឬដរចីៃមាៃ
ការ ក់ទ្ងៃឹងឥទ្ធិេលនៃស្លន នដចដរម្ៀង-កាំណ្តេយបដិវត្តៃ៍ របស់រកុម្សងគម្ៃិយម្។ 
ដោយចាត់្ទុ្កអកសរសិលបជ៍ាអាវុធដ៏មុ្ត្រសួចរស្លល់ កនុងការត្ស ូវណ្ណៈ រកុម្ដខមររកហម្
បាៃតាក់ដត្ងកាំណ្តេយ/ចដរម្ៀង ដដលមាៃអត្ថៃ័យបណ្ាុ េះស្លម រត្ហីងឹាដល់របជាកសិករ 
របឆ្ាំងៃឹងរបបស្លធារណ្រដឋដខមររបស់ លៃ់ ៃល់។ 

 បទ្ចដរម្ៀងជាឧ ហរណ៍្ មាៃដូចខ្ងដរកាម្ ៖ 

បទ “មតិដទ ើរព្ប្ពទលើ” 

១- ម្ិត្ាដដីរនរេដលី សលឹកដឈដីវងៗ សលឹកខលុងសលឹកដត្បង 
 កដៃលងដដលម្ិត្ារជកដៅ កដៃលងដដលម្ិត្ារជកដៅ។ 
២- ដខ្អាវម្តិ្ារដហក ដរោេះម្ិត្ាដដកដី ាម ៃអនកណ្តដដរឱ្យដអីយ 
 ម្ិត្ាដដរនដឯង ម្ិត្ាដដរនដឯង។ 
៣- រ ាំេឹងតាយយដអីយ តាយយាត់្ដៅឯឆ្ៃ យរ ាំេឹងអនកមាា យដអីយ
 អនកមាា យាត់្ដៅឯ ទេះ អនកមាា យាត់្ដៅឯ ទេះ។ 
៤- រ ាំេឹងបងរសដីអីយ បងរសយីកបា ីហាៃ រ ាំេឹងអនកមាៃដអីយ 
 អនកមាៃជិេះជាៃ់អនករក អនកមាៃជិេះជាៃ់អនករក។ 
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បទ “អាគិញចព្ប្ង” 

១- របជាជៃកម្ពុជា ដសៃដវទ្នា រងទុ្កខឥត្មាៃដសបយី ជាយូរដខឆ្ន ាំណ្តស់ដហយី
 ឥត្រស្លករស្លៃាដឡយី រត្ូវខ្ម ាំងជិេះជាៃ់។ 
២- នងៃណ្តក៏ដញីសឈាម្រត្ូវហូរ ដសៃអាសូររាងកាយ រាាំរាដេកេៃ់ 
 ជីវតិ្របស់របជាជៃ បីដូចយប់យៃ់ ងងឹត្សូៃយសុង។ 
៣- បដវិត្ាៃ៍រេះភលឺដូចនងៃ ដសៃដសរសី្លយសេវទ្ិស្ល 
 របជាជៃកម្ពុជា សទុេះដរកាកម្នីមាន  ខាំដរបីរម្េះ។ 
៤- ជាៃ់កដយងីក៏ដលងបាៃ ខ្ម ាំងស្លមាៃយកាលរងឹ របឹងមាៃេះចាត់្តាាំងគិញដធវីជាកញ្ា េះ 
 លុកចូលដបាករបាស់ ដសុីបការចាក់រុក។ 
៥- អាគិញចនរង ដៃ! ដវយីអាគិញចនរងៗ អាដចារអរបិយ  
 អាឯងជាកញ្ា េះខ្ម ាំង អាជាស្លច់ អាជាឈាម្ អញក៏ម្ិៃភាៃ់ភាាំង 
 កាៃ់ជាំហរឱ្យរងឹ របឹងកដម្ទចអាឯងឱ្យអស់។ 

 

បទ “ស្មា រតអីងអ់ាចរបសម់ិតដន្ីរស្មរ” 

១- ៃីរស្លរអង់អាច ដអីយអង់អាច ម្ិៃដចេះខ្ល ចអវី 
 យុវជៃកម្ពុជាឃ្មម ត្ខម ី ដ េះដម្ឃដៅា ឬរត្ជាក់ យ៉ៃ ងណ្តកា ី
 ដ េះដភលៀង គររៃទេះ ដបករបងេីក៏ាម ៃរុញរាៗ អនកចរជាៃិចច។ 
២- សមាព យដៅខនង ដអីយដៅខនង ដរត្ៀម្ខលួៃជាដរសច 
 ដ េះយប់នងៃ រត្ូវដត្ដចញម្ួយរ ាំដេច កាត់្ភនាំខពស់ ប 
 កាត់្នរេក៏រតាច់ ទ្ឹកហូរខមួលខ្ម ញ់ ក៏អនកាម ៃដគច   
 អនករតាច់ជាៃិចច  អនករតាច់ជាៃិចច កាត់្ត្ាំបៃ់ខ្ម ាំង  
 កាត់្ត្ាំបៃ់ខ្ម ាំង។ 
៣- កាា ប់ភារកិចច  ដអីយភារកិចច ឥត្បដីភលចភាល ាំង 
 របុងរបយត័្នបដិវត្ាៃ៍យ៉ៃ ងខ្ល ាំង ដរត្ៀម្ខលួៃជាដរសចឮ កលលបចិរគប់យ៉ៃ ង 
 របាជាា ឈាល សនវ ឥត្បរីស្លករស្លៃា វធិីឱ្យបាៃវធីី 
 ឱ្យបាៃដល់ទ្ិសដៅរា៉ៃ។ 
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៤- អនកដឹកនាាំោាំោកយ ដអីយដឹកនាាំោាំោកយអងគការ សាំបុរត្ធាំតូ្ច 
 អនកខាំរកាការោរឱ្យបាៃ ស្លៃ ត់្ដសៃៀម្អស្លច រយជាង អាយុជាងជីវតិ្ដទ្ៀត្រា៉ៃ  
 អនកខាំរកា អនកខាំរកា ម្ិៃឱ្យអៃារាយ ម្ិៃឱ្យអៃារាយ។ 
៥- យុវជៃៃីរស្លរដអីយ ៃីរស្លរកម្ពុជារកីរាយ អនកជាសរនស 
 របាស្លទ្េណ្ណរាយ ដឹកនាាំេ័ត៌្មាៃ មូ្លោឋ ៃ ាំងឡាយ 
 នាាំោកយេីដលី ដៅដរកាម្សេវស្លយ សដរម្ចដជាគជ័យ 
 សដរម្ចដជាគជ័យ វាយកដម្ទចខ្ម ាំង ដជាគជ័យវាយកដម្ទចខ្ម ាំង។ 
 
៣. ទសសន្វិសយ័ក្នតងការអភិវឌ្ឍអក្សរសលិប ៍

របបនរេន ស ៃិងសង្គ្រគ ម្រុា ាំនរ ៉ៃ រត្ូវបាៃបញ្ច ប់ដៅ ដោយបៃសល់ទុ្កៃូវបៃទុកយ៉ៃ ង
ធៃៃ់ធៃរដល់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ដដលមាៃសដម្ាចអគគម្ហាដសនាបត្ីដត្ដជា ហ តន្ ស្សន្ 
ជារបមុ្ខដកឹនាាំ កនុងការលុបបាំបាត់្ស្លល កស្លន ម្ដរបេះរស្លាំ កនុងសងគម្ជាត្ដិដលបាៃដកីត្
មាៃដឡងីកនុងអត្តី្កាលដ៏ឈចឺាប់។ កនុងបរបិទ្ដៃេះ គត្ិបណ្ឌិ ត្របស់សដម្តច គឺការរកា
សុខសៃាិភាេ ៃិងការរស់ដៅរបកបដោយសុភម្ងគល សុខដុម្រម្នា ជូៃរបជាជៃកម្ពុជា
ទូ្ ាំងរបដទ្ស ដោយរកាជាៃិចច ការរបួរមួ្ជាត្ ិៃិងការអភវិឌ្ឍរបដទ្សជាត្រិបកបដោយ
ៃិរៃតរភាេ។ 

ដដីម្បរីមួ្ចាំដណ្កកនុងការរកាសៃតិភាេ ដដលសដម្តចដត្ដជានាយករដឋម្ង្គ្ៃតបីាៃ
កស្លងៃិងការោរដោយដជាគជ័យជូៃរបជាជៃ ចាំដោេះអនកអកសរសិលប ៍គត្ិសាំខ្ៃ់បាំ ុត្
គឺរត្ូវគិត្ដល់ការរមួ្ចាំដណ្កកនុងការបណ្តុ េះធៃធាៃម្ៃុសស ការបណ្តុ េះស្លម រត្ីដសមហាជាត្ ិ
ដសនហារបជាជៃដល់ម្ហាជៃទូ្ដៅ ៃិងជាេិដសសដល់យុវជៃជាំនាៃ់ដរកាយ។ 

អកសរសិលបរ៍ត្ូវបាៃបដងកីត្ដឡងី ដោយដ តីម្ដចញេតី្រម្ូវការដដីម្បកីាំស្លៃតសបាយ
ដូចដៃេះដហយីដទ្ីបអកសរសលិបម៍ាៃលកខណ្ៈេិដសសម្ួយ គឺអកសរសលិបជ៍ាស្លន នដដដល
មាៃលកខណ្ៈ ក់ ញអារម្មណ៍្ ដោយដហតុ្ថាអនកៃិេៃធ ៃិងកវតីាក់ដត្ងស្លន នដដោយ
បញ្ចូលសិលបវ៍ធិី។ ដបមី្ិៃមាៃការដរបីរបាស់សលិបវ៍ធិី គមឺាៃៃ័យថាម្ិៃបាៃបញ្ចូ លសិលបៈ
ដនាេះវាម្ិៃអាចដឆលីយត្បៃឹងត្រម្ូវការកាំស្លៃតសបាយបាៃដឡយី។ ដោយមាៃលកខណ្ៈ
 ក់ ញអារម្មណ៍្ដៃេះដហយី ដទ្ីបមាៃទ្សសៃៈដលីកដឡងីថា អកសរសិលបគ៍ឺជាចាំណី្
អារម្មណ៍្ ឬស្លម រត្ ី រចួម្កក៏មាៃការដរបីរបាស់អកសរសលិប ៍ កនុងការបដងវរអារម្មណ៍្ ឬ
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ស្លម រត្អីនកអាៃ អនកទ្សសនា ឱ្យលុេះតាម្ជាំដៃឿ ស្លសនា ម្ដនាគម្វជិាា  ទ្សសៃវជិាា  នៃរកុម្
បកសនានាដដលមាៃដាលដៅដ សងៗាន ។ កនុងទ្ិដឋភាេដៃេះ អកសរសិលបប៍ាៃ ារភាា ប់
យ៉ៃ ងជិត្សនិទ្ធៃឹងសងគម្ម្ៃុសស ជាកញ្ច ក់ឆលុេះបញ្ហច ាំងេីត្ងភាេជាក់ដសតងនៃសងគម្ម្ៃុសស
ៃិងបាៃដលីកយកបញ្ហា កនុងសងគម្ម្ៃុសសម្កដចាទ្ ៃិងដោេះរស្លយ ឯដរឿងម្ៃុសស ៃងិ
សងគម្ម្ៃុសសក៏ដៅជាកម្មវត្ថុយ៉ៃ ងសាំខ្ៃ់របស់អកសរសលិប។៍ 

ទ្ីបាំ ុត្អកសរសលិប ៍ កាល យជាឧបករណ៍្បដរម្ី លរបដយជៃ៍របស់រកុម្បកស ជា
ឧបករណ៍្ត្ស ូអាំណ្តច ជាអាវុធកនុងការត្ស ូវណ្ណៈ ៃិងអាចជាម្ដធាបាយបាំដបកបាំបាក់
ក៏ដូចជាបរងួបបរងួម្អាចបណ្តុ េះ ាំងចរតិ្ដឃ្មរដៅ  ាំងស្លម រត្សីៃតិភាេៃិយម្ ដធវឱី្យ
សងគម្មាៃការដរបរបលួ ៃងិដធវីឱ្យដកីត្មាៃរេឹត្តិការណ៍្ដ សងៗ កនុងរបត់្របវត្តិស្លង្គ្សត។ 

ដដីម្បដីចៀស ុត្េីការជាៃ់ោៃរបវត្តិស្លង្គ្សត អនកអកសរសលិប ៍ ាំងអនកៃិេៃធ អនក
សិកាដវកដញក អនកបដរងៀៃ អនកអាៃ ៃងិអនកសិកា ាំងអស់ រត្ូវេិចារណ្តដលខីលឹម្ស្លរ
ស្លន នដៃិេៃធ ដលខីលឹម្ស្លរដវកដញកេិភាកាដលីស្លន នដ រត្ូវដធវីយ៉ៃ ងណ្តដចៀសឱ្យ ុត្េីការ
ដរបីរបាស់អកសរសិលបជ៍ាឧបករណ៍្ត្ស ូអាំណ្តច ជាអាវុធកនុងការត្ស ូវណ្ណៈ ជាម្ដធាបាយ
បាំដបកបាំបាក់ ដដលឈាៃដល់ការបណ្តុ េះចរតិ្ដឃ្មរដៅ។ 

ការសិកាដរបៀបដធៀបស្លន នដេរី ដដលមាៃសម័្យកាលរបហាក់របដហលាន  ដត្
មាៃគាំៃិត្ដឹកនាាំដរឿង ទុយេីាន  គឺដរឿង “កុលាបនប៉ៃលិៃ” របស់ដលាក ញ៉ៃុក ដងម្ ៃងិដរឿង 
“គូលីកាំដណ្ៃ” របស់ដលាក អុមឹ្ ងុក អាចជួយដល់ការេិចារណ្តដលីរបធាៃបទ្ដៃេះ។ 

កនុងការសកិាដៃេះ ដយងីៃឹងេិភាកាអាំេទី្សសៃៈដ សងាន  កនុងការដោេះរស្លយ
បញ្ហា វណ្ណៈកនុងសងគម្ រវាងអនកៃិេៃធ ញ៉ៃុ ក ដងម្ ដដលជាអនកបួសដរៀៃកនុងសាំណ្តក់រេេះ
េុទ្ធស្លសនា ៃិងអនកៃេិៃធ អុមឹ្ ងុក ដដលមាៃដលាកទ្សសៃៈតាម្ម្ដនាគម្វជិាា សងគម្
ៃិយម្។ 

៣.១. គនំ្ិត “្សុះ្ារវណណ ៈ” របសទ់ោក្ ញ តក្ ស្ថម 
ដរឿងកុលាបនប៉ៃលិៃ ជាស្លន នដម្ួយដដលដគៃិយម្ចូលចិត្ាដៅរបដទ្សកម្ពុជា កនុង

ចាំដណ្តម្ស្លន នដអកសរសិលបទ៍្ាំដៃីបដខមរ។ ជាស្លន នដសាំខ្ៃ់ម្ួយកនុងរបវត្ាិអកសរសិលប ៍
ោកយរាយដខមរ  ដដលរត្ូវបាៃដបាេះេុម្ព ាយដាំបូងនាឆ្ន ាំ១៩៣៦។ កនុងសងគម្មុ្ៃៗ ដរឿង
ដៃេះរត្ូវបាៃដគបញ្ចូ លកនុងកម្មវធិីសិកាអកសរសិលបជ៍ាត្ិ ដៅស្លលាម្ធយម្សិការហូត្ដល់
ឆ្ន ាំ១៩៧៥។ ចាប់េីសម័្យ ប៉ៃុល េត្ កាៃ់អាំណ្តចម្ក ដរឿងដៃេះក៏ ដូចជាស្លន នដអកសរសិលប ៍
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ដនទ្ដទ្ៀត្ រត្ូវដគបាំលល ញៃិងបាំដភលចដចាល។ រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ១៩៨៩ ដៅដេលដដលរបប
ៃដយបាយសងគម្មាៃការដរបរបួល ដទ្ីបដគបាៃដបាេះេុម្ព ាយដរឿងដៃេះដឡងីវញិ។ 

ដរឿងដដលអនកអាៃ អនកសិកាមាៃការចាប់អារម្មណ៍្ខ្ល ាំងកនុងដរឿងកុលាបនប៉ៃលិៃ 
គឺការដដលអនកៃិេៃធបដងកីត្ដាំដណី្រដរឿងម្ួយដដលអាចៃិយយថា វារបាសចាកេីត្ងភាេ 
ដនាេះគឺត្អួងគដៅចិរត្ដដលជាយុវជៃកាំរោៃិងរកីរក ដត្មាៃវាសនាបាៃដរៀបការជាម្ួយ
កូៃរកមុ្ាំអនកមាៃរទ្េយសម្បត្ត ិ គតឺ្ួអងគឃុៃនារ ី កូៃរសីហលួងរត្ៃសម្បត្តមិាច ស់ចមាក រត្បូង
ដៅនប៉ៃលិៃ។ 

តាម្ត្ងភាេ កនុងសងគម្ដខមរសម័្យដនាេះ ដគម្ិៃដដលដឃញីមាៃការភាា ប់វងស
រត្កូលាន រវាងវណ្ណៈអនកមាៃៃិងអនករកដឡយី ក៏ប៉ៃុដៃត ដលាក ញ៉ៃុក ដងម្ តាម្រយៈដរឿង
កុលាបនប៉ៃលិៃ ដលាកបាៃបរា ញេលីទ្ធភាេម្ួយ ដដលអាចឱ្យវណ្ណៈ ាំងេីរ ារភាា ប់ាន
បាៃដនាេះគឺ ៖ គុណ្ធម៌្របស់ម្ៃុសស គគុឺណ្ធម៌្អនករក ដដលដលាកបរា ញតាម្រយៈ
ត្ួអងគដៅចិរត្ ៃងិគុណ្ធម៌្របស់អនកមាៃ ដដលដលាកបរា ញតាម្រយៈត្ួអងគហលួងរត្ៃ
សម្បត្តិ ដដលម្ិៃដម្ៃជារូបារម្មណ៍្អនកមាៃកនុងសងគម្ដខមរកនុងសម័្យកាលដនាេះ ងដទ្។ 

កនុងការបរា ញអាំេីត្ួអងគដៅចិរត្ អនកៃេិៃធឱ្យដយងីដឃញីថា ដៅចិរត្ ជាត្ួអងគ
របកបដៅដោយគុណ្សម្បត្ារិគប់ដបបយ៉ៃ ង។ អនកៃិេៃធបាៃបរា ញៃូវកមាល ាំងចតិ្ាដ៏ខ្ល ាំងកាល
របស់ដៅចិរត្ដៃេះ គឺថា ដៅចិរត្ មាៃរូបរាងសគម្ស្លគ ាំង កាំរោ ៃិងទ្ី ល់រកេិត្ដម្ៃ ដត្ចិរត្ 
ជាម្ៃុសសរបកបដៅដោយគុណ្សម្បត្ាិ ៃិងគុណ្ធម៌្យ៉ៃ ងរជាលដរៅ។ ដៅចិរត្មាៃ
គុណ្សម្បត្ាដូិចកូៃដខមរទូ្ដៅ គឺមាៃចរតិ្ឧសាហ៍េាយម្ ត្ស ូកនុងឆ្កជីវតិ្ ៃងិគុណ្
សម្បត្ាេិិដសសម្ួយដទ្ៀត្ គមឺ្ិៃលុេះតាម្របត់្អប់រ ាំរបស់សងគម្សកាិភូម្។ិ ដហយីដបីតាម្
ការចង់បរា ញរបស់អនកៃេិៃធ គដឺោយស្លរគុណ្ធម៌្ ាំងអស់ដៃេះដហយី ដដលចិរត្បាៃ
ទ្ទ្ួលដជាគជ័យយ៉ៃ ងធាំដធងកនុងជីវតិ្។ ចាំដោេះបុគគលិកលកខណ្ៈរបស់ហលួងរត្ៃសម្បត្ត ិ
អនកៃិេៃធបាៃបរា ញតាម្រយៈសម្តរីបស់ត្ួអងគរគដូេទ្យស្លា ត្ តាម្ការសមាគ ល់របស់ដៅ
ចិរត្ ៃិងតាម្ដាំដណី្រដរឿង។ ដេលគិត្រកវធិីជួយដៅចិរត្ រគូដេទ្យស្លា ត្លាៃ់មាត់្ថា “ៃឹក
ដឃីញដហីយៗ ! ខាុ ាំមាៃឪេុកមាមាន ក់ ជាអនកមាៃចិត្ាសបបុរស មាៃសម្បត្ាិសាុ កសាម្ភ។ ” 
ដៅដេលដៅចិរត្ដឃញីហលួងរត្ៃសម្បត្ាដិាំបូង អនកៃេិៃធសរដសរថា “ដៅចិរត្សដងកត្តាម្
ឫកោរបស់ដលាកដៃេះយល់ថាជាអនកមាៃអធារស័យលា ចិត្ាសបបុរស គួរជាទី្រាប់អាៃ
ដម្ៃ។ ” តាម្រយៈការសៃទនាជាម្ួយត្ួអងគដនទ្ ដយងីដឃញីថាសូម្បកីនុងស្លថ ៃភាេម្យួ 
ដដលរត្ូវដឈាល េះរបដកក ឬរត្ូវដរបីសម្តរីទ្ដាេះ ក៏ដយងីដឃញីថាហលួងរត្ៃសម្បត្ា ិ ដៅដត្
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ៃិយយដូចធម្មតាដដរ ដូចដេលដលាកបាឡាត់្ចាប់បាំោៃកូៃរសដីលាក ដលាកៃិយយ
យ៉ៃ ងរសួល ដ េះបកីនុងៃ័យបដណ្ា ញក៏ដោយ។ កនុងដាំដណី្រដរឿង ាំងមូ្ល អនកៃេិៃធ
បរា ញឱ្យដយងីដឃញីថា ដលាកជាម្ៃុសសមាៃអធារស័យលាចាំដោេះកម្មករទូ្ដៅ ដូចដៃេះ
ដហយីដទ្ីបាម ៃកម្មករណ្តសាប់ដខពីម្ ឬចងកាំហងឹៃឹងាត់្ដឡយី  ទុយដៅវញិដេល ទេះ
របស់ាត់្រត្ូវដចារបលៃ់ កម្មករ ាំងអស់ដចញមុ្ខរបយុទ្ធត្ទ្ល់ៃឹងេួកដចារាម ៃខ្ល ចស្លល ប់។ 
េិដសសបាំ ុត្ដយងីដឃញីាត់្ ស   សដៅចិរត្រហូត្ដលីកកូៃរកមុ្ាំដត្ម្ួយដរៀបការ ៃិង
ដចករទ្េយសម្បត្ាឱិ្យដទ្ៀត្។ 

ហលួងរត្ៃសម្បត្ា ិកនុងដរឿងកុលាបនប៉ៃលិៃ គជឺាអនកមាៃរទ្េយសម្បត្ាដ៏ិដលីសលប់ 
ៃិងជាអនកមាៃចិត្ាបុណ្យយ៉ៃ ងរបនេ។ ដត្តី្ួអងគដៃេះអាចត្ាំណ្តងឱ្យរស ប់ម្ៃុសសណ្ត
ម្ួយកនុងសងគម្ដខមរដដរឬដទ្? 

ដបីសិកាេីសងគម្ដខមរ ដយងីៃឹងដឃញីៃូវគមាល ត្ាន យ៉ៃ ងោច់រសឡេះរវាងរណ្ណៈ
 ាំងេីរ គឺអនកមាៃ ៃិងអនករក។ ដហយីតាម្រយៈស្លន នដអកសរសិលបភ៍ាគដរចីៃ ក៏ដរចីៃដត្
បរា ញេីទ្ាំនាស់នៃវណ្ណៈ ាំងេីរដៃេះដដរ ឧ ហរណ៍្ ធៃញ្ា ័យរបឆ្ាំងៃឹងដសដឋ ី ទុ្ាំ វ
របឆ្ាំងៃឹងអរជូៃ។ កនុងសម័្យដនាេះដដរតាង៉ៃុយ បាៃដរសកដរចៀងថា “ៃគរដងកីងដបលក 
សបាយដត្ដភនក កនុ ងចិត្ារងកម្ម កូៃរបុសបណ្តា ច់ កុាំដភលចបណ្តា ាំ កបាសសូរត្ថាន ាំ រតី្មុា ាំ
ដលងដថាក”។ មាៃៃ័យថារបជាជៃរកីរក រស់យ៉ៃ ងលាំបាកដវទ្នា ដេលដដលេួកអនក
មាៃរទ្េយសម្បត្ាិ េួកសកាិភូម្ ិៃិងេួកអាណ្តៃិគម្ៃិយម្រស់យ៉ៃ ងសបាយ។ 

ដូចដៃេះ ចាំដោេះត្ួអងគហលួងរត្ៃសម្បត្ាិ ដយងីេិបាកបញ្ចូ លកនុងរស ប់ម្ៃុសស
ណ្តម្ួយកនុងសងគម្ដខមរណ្តស់។ ត្អួងគដៃេះរបដហលជារត្ូវដលាក ញ៉ៃុ ក ដងម្ បដងកីត្ដឡងី
ដដីម្បបីាំដេញបាំណ្ងកនុងការរសនម្របស់ាត់្ កនុងការ សេះ ារឱ្យវណ្ណៈ ាំងេីរបាៃរបួរមួ្
ាន ដូចដយងីបាៃៃិយយេីខ្ងដដីម្។     ញ៉ៃុ ក ដងម្ បដងកីត្ត្ួអងគហលួងរត្ៃសម្បត្ា ិ
ដដីម្បជីាគាំរូ ដត្ម្ិៃដម្ៃសរដសរតាម្គាំរដូដលមាៃរស្លប់កនុងសងគម្ដទ្។ 

 

៣.២. ទោលការណ៍ “រទំ ុះជាតិ ន្ិងរទំ ុះវណណ ៈ” របសទ់ោក្ អតឹម ថតក្ 
 ដលាក អុមឹ្ ងុក ជាអត្តី្ចាងហាវ ងកាដសត្វត្ាភនាំ ដៅដេលដដលកម្ពុជាដទ្ីបៃឹង
បាៃឯករាជយដេញដលញ។ កាដសត្របស់ដលាក រត្ូវបាៃដគបិទ្ដលងឱ្យដចញ ាយរវាង
ឆ្ន ាំ១៩៥៦ ដហយីដលាកបាៃបាត់្ខលួៃដៅរវាងឆ្ន ាំ១៩៥៨ ដោយម្ិៃដងឹថាម្កេរីបការ
អវីដទ្។ 
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ដរកាយេីរបដទ្សកម្ពុជាទ្ទ្លួបាៃឯករាជយ កនុងសម័្យសងគម្រាង្គ្សាៃិយម្ មាៃ
អនកៃិេៃធ ៃិងអនកកាដសត្ម្យួយចាំៃួៃ ដដលមាៃទ្សសៃៈដជឿៃដលឿៃ ៃិងសងគម្ៃិយម្ 
បាៃសរដសររេិះគៃ់សងគម្ រេម្ ាំងរដឋអាំណ្តច តាម្រយៈអត្ថបទ្កាដសត្ ៃិងស្លន នដ
របដលាម្ដលាក។ ដដីម្បដីចៀសវាងការដចាទ្របកាៃ់ថារបឆ្ាំងៃឹងរោឋ ភិបាល ដូចជាដលាក 
អុឹម្ ងុក ដដលជាចាងហាវ ងស្លរេត៌្មាៃវត្ាភនាំ ដៅឆ្ន ាំ១៩៥៦ ដលាកបាៃដបាេះេុម្ព ាយ
ស្លន នដរបដលាម្ដលាក ដោយបរា ញេីទ្ាំនាស់រវាងវណ្ណៈអធៃ ៃិងវណ្ណៈមូ្លធៃ      
របជាេលករ ៃិងអនកកាៃ់អាំណ្តច អនកដសនហាជាត្ិ ៃងិអនកចូលនដជាម្ួយសរត្ូវ។ 

ដលាក អុឹម្ ងុក បាៃតាក់ដត្ងដរឿងគូលីកាំដណ្ៃ នាឆ្ន ាំ១៩៥៦ ដោយបាៃ
បរា ញៃូវត្ងភាេសងគម្ដខមរកនុងដេលដដលកាំេុងរងការជេិះជាៃ់សងកត់្សងកៃិ េីសាំណ្តក់
អាណ្តៃិគម្ៃិយម្បារា ាំង ៃងិដយធាៃិយម្ជប៉ៃុៃ ៃងិដេលដដលមាៃការដ ទរការរត្ួត្
រតាដដៃដីកូស្លាំងសុីៃ េបីារា ាំងដៅឱ្យអាដម្រកិាាំង។ កនុងស្លន នដដៃេះ អនកៃេិៃធបាៃបរា ញ
ទ្សសៃៈកនុងការរ ាំដោេះជាត្ិ េកីាររត្ួត្រតារបស់អាណ្តៃិគម្ៃិយម្ ៃងិចរកេត្តិៃយិម្ 
ដោយឈរដលីមាា៌សងគម្ៃយិម្ តាម្រយៈត្ួអងគសាំខ្ៃ់ៗ មាៃដូចជា លមឹ្ ដូង មុ្ងឹ 
ៃិងឧបាសកដខចីដជីងមាន ក់ ដឈាម េះ យមឹ្ ម្កេីកម្ពុជាដរកាម្។ 

-លមឹ្ ជាអនកធាល ប់បួសដរៀៃកនុងសាំណ្តក់រេេះេុទ្ធស្លសនា ធាល ប់ដជឿដលីការបៃ់
រសៃ់ បុណ្យបាប ឬកម្ម ល ដត្បាៃទ្ទ្លួគាំៃិត្ងមីដដលបរា ញមូ្លដហតុ្េិត្របាកដនៃ
ទុ្កខដវទ្នារបស់របជាជៃ េីឧបាសក ដឈាម េះ យមឹ្ ដដលជាអនកដដីរតាម្រកុម្កុម្មុយៃិសត 
ៃិងធាល ប់របយុទ្ធរបឆ្ាំងៃឹងបារា ាំងដៅដវៀត្ណ្តម្។ ដេលដដលមាត យទូ្នាម ៃឱ្យខាំភាវនា ខាំ
ដធវីបុណ្យ ម្ិៃរត្ូវគតិ្ដត្រករត្ ីចិញ្ច ឹម្មាៃ់ លឹម្ ត្បថា ៖ “ខាុ ាំយល់ថា កតីដវទ្នាដយីងដៃេះ 
មិ្ៃដម្ៃម្កេីកម្ម លវាសនាដទ្ គឺរបាកដជាម្កេីរបបបារា ាំង ជប៉ៃុៃជិេះជាៃ់”។ ដរកាយ
ម្ក លមឹ្ បាៃចូលរមួ្ចលនាដខមរឥសសរៈជាម្ួយ ដូង ៃងិបាៃវលិម្កភូម្ិកាំដណី្ត្វញិ 
ដរកាយដេលដយងីទ្ទ្លួបាៃឯករាជយេីបារា ាំង រចួដហយីបៃតដឃ្មសនា អប់រ ាំរបជាជៃ អាំេី
លបចិកលរបស់អាដម្រកិាាំងម្កដលីកម្ពុជា។ 

-ៃូ ដូង ជាដម្ដខមរឥសសរៈ ត្ាំបៃ់កដង្គ្ញ្ា ៀច ជាអនកដឹកនាាំការរបយុទ្ធរបឆ្ាំងបារា ាំង 
ធាល ប់រត្ូវបារា ាំងចាប់ោក់គុក។ 

-មុ្ងឹ ជាបាូៃរបុសរបស់ ៃូ ដូង ធាល ប់ជាសិសសដរៀៃស្លលាបារាាំង ដរកាយម្កដេល
បាៃទ្ទ្ួលសាំបុរត្េីបងរបុស ក៏បាៃដៅចូលរមួ្កនុងចលនារបឆ្ាំងៃងឹបារា ាំង។ 
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គាំៃិត្សាំខ្ៃ់កនុងស្លន នដដៃេះ បរា ញថាអនកៃិេៃធ អុមឹ្ ងុក ជាអនកៃិយម្ទ្សសៃៈ
នៃលទ្ធសិងគម្ៃិយម្។  ដលាកបាៃលាត្រត្ោងម្តងដហយីម្តងដទ្ៀត្ អាំេចីលនាត្ស ូដោយ
ស្លម្គគភីាេរបជាជាត្ិ ាំងបីដៅឥណ្ឌូ ចិៃ កនុងការរបឆ្ាំងអាណ្តៃិគម្ៃិយម្បារា ាំង ដដល
ជាក់ដសតង តាម្របវត្តិស្លង្គ្សត ចលនាដនាេះ គឺដដីរតាម្លទ្ធិសងគម្ៃិយម្ដដលមាៃសហភាេ
សូដវៀត្ជាអនកាាំរទ្យ៉ៃ ងសាំខ្ៃ់។  តាម្ការដរៀបរាប់របស់អនកៃិេៃធ  ដយីងដឃីញថា 
“កងទ័្េជប៉ៃុៃ បាៃចូលម្កដដរោសោសដេញត្រម្ួត្ដលីកងទ័្េបារា ាំង ជញ្ា ក់ឈាម្
ដញីសរបជាជៃដខមរ ដត្របជាជៃដយីងមិ្ៃសុខចិត្តដៅដធវីខាុ ាំបារា ាំងដទ្ៀត្ដឡីយ របជាជៃ
ដយីងបាៃដរកាកដឡីងរគប់ជាៃ់ថាន ក់ត្ស ូវញិ ដយីងរត្ូវរបួរមួ្របជាជៃដយីង ាំងមូ្ល ៃិង
រត្ូវចងមិ្ត្តជាម្ួយរបជាជៃដវៀត្ណ្តម្ ៃិងឡាវ ដដលដរកាកវាយបារា ាំង។ ” 

ដ េះបីកនុងស្លន នដដៃេះ ម្ិៃមាៃការដលីកដឡងីេីការត្ស ូដោយអាវុធរបឆ្ាំងៃឹង
រដឋអាំណ្តចដខមរដដលដដីរតាម្បារា ាំង (ដម្ឃុាំ លៃ់) ៃងិេួកអនកមាៃលុយកាក់ ឬេួកនាយ
ទុ្ៃ (អុងបា៉ៃ ងថាវ) ដត្ក៏បាៃបរា ញេីមុ្ខមាត់្អារកក់ ជិេះជាៃ់ដធវបីាប ដកងរបវញ័្ច
របជាជៃរបស់អនក ាំងដនាេះដដរ ដូចជាការដដល អុង បា៉ៃ ងថាវ រមឹ្អូសដីដរសរបស់ លមឹ្ 
ដោយាម ៃការដលកីដលង។ ជាដាលការណ៍្នៃលទ្ធិសងគម្ៃិយម្ ការរ ាំដោេះវណ្ណៈកសិករ 
កម្មករឱ្យរចួ ុត្េកីារជិេះជាៃ់ ាំងដនាេះ គឺមាៃដត្ការត្ស ូដោយអាវុធ គមឺ្ិៃអាច សេះ ា
ដោយអហងឹាបាៃដឡយី ដរោេះតាម្ទ្សសៃៈកនុងលទ្ធិដៃេះ ស្លរជាត្រិបស់វណ្ណៈជិេះជាៃ់ 
គឺម្ិៃអាចដកដរបបាៃដទ្ ដូចដៃេះរត្ូវដត្កដម្ទច។ 

ពិភាក្ា 
១/ កនុងសងគម្ដខមរាម ៃវណ្ណៈចាស់លាស់ដទ្ ដត្វាមាៃទ្ាំនាស់ជាដរឿយៗរវាងអនក

មាៃ ៃងិអនករក។ ដបីដ េះបទី្ាំនាស់ដៃេះ វាម្ៃិរសួចរស្លវដូចទ្ាំនាស់វណ្ណៈ តាម្រទ្ឹសា ី 
មា៉ៃ ក់សុីស ក៏វាជាបញ្ហា ម្ួយដដលសងគម្រត្ូវយកចិត្ាទុ្កោក់។ អនកមាៃ ៃងិអនករក ដៅ
ដត្ជារស ប់ម្ៃុសសេីររបដភទ្កនុងសងគម្ដខមរ ដហយីដត្ងដត្មាៃទ្ាំនាស់ៃងឹាន  ដោយ
អនកមាៃដម្ីលរយអនករក ដរោេះគិត្ថាអនករកខាិល ដហយីលៃង់ ឯអនករកខលេះរចដណ្ៃអនក
មាៃ ឯខលេះសាប់អនកមាៃ ដរោេះរត្ូវអនកមាៃដម្ីលរយតាម្រយៈោកយសម្តី ឬកាយវកិារ។ 

រចួម្កដហយីដឃញីថា បញ្ហា មាៃ-រកដៃេះ រត្វូបាៃដចាទ្ដឡងីកនុងស្លន នដអកសរសលិប ៍
ដខមរជាដរចីៃ។ អនកៃេិៃធម្យួចាំៃួៃ ដរចីៃយកបញ្ហា ដៃេះ ជាបុេវដហតុ្នៃទ្ាំនាស់ ាំងអស់ 
េិដសសបញ្ហា ដៃេះជាឧបសគគកនុងដរឿងដសនហា ដូចជាដរឿងទុ្ាំ វ ដរឿងលក រសដោៃ ជាដដីម្។ 
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កនុងសងគម្ក៏ដូចជាកនុងស្លន នដ ដគដត្ងេិចារណ្តដលបីញ្ហា ថា ដត្ីរស ប់ម្ៃុសស
 ាំងេីរដៃេះអាច ារភាា ប់ចូលាន បាៃដទ្? 

អនកៃិេៃធម្ួយចាំៃួៃបាៃតាក់ដត្ងស្លន នដដោយបរា ញឱ្យដឃញីថា វណ្ណៈេីរដៃេះ
ម្ិៃអាចរលាយចូលាន បាៃដទ្។ ឧ ហរណ៍្ ដរឿងទុ្ាំ វ ដោយស្លរបញ្ហា រទ្េយសម្បត្ាិ 
មាា យ វហា ៃរហូត្ដល់បញ្ហា ឱ្យដគសមាល ប់ទុ្ាំ ដដលដសាចបាៃដរៀបការឱ្យជាម្ួយ វកូៃរសី
របស់ាត់្រចួដៅដហយី។ រឯីត្ួអងគធៃញ្ា ័យ កនុងអកសរសលិបរ៍បជារបិយដខមរ មាៃទ្ាំនាស់
ជាម្ួយដសដឋី ជាម្ួយដសាច រហូត្ដល់ស្លល ប់ក៏ដៅដត្បៃាទ្ាំនាស់ដទ្ៀត្។ 

ដលាក សរ ស្លរុៃ បាៃសរដសរកនុងដសៀវដៅអតាថ ធិបាយទ្សសៃវជិាា របស់ាត់្
ថា អនកមាៃ ៃងិអនករក កនុងសងគម្ដខមរ ម្ៃិដម្ៃជាវណ្ណៈោច់ខ្ត្ដទ្ ដរោេះអនកមាៃអាច
ដៅជាអនករក ដបីម្ៃិដធវីការ ដហយីចាយវាយខាេះខ្ា យ ឯអនករកអាចដៅជាមាៃដបខីិត្ខាំរក
សុី។ គាំៃិត្ដៃេះរត្ូវបាៃបរា ញតាម្រយៈអនកៃិេៃធដខមរម្យួចាំៃួៃ។ កនុងដរឿង “ជាត្ិង្គ្សា”ី 
របស់ដលាក ឡកឹ រា៉ៃ រ ី អនកៃេិៃធបាៃបរា ញេីដជាគជ័យរបស់នារមីាន ក់ ដដលបាៃត្ស ូ
េាយម្តាាំងេីរកីរក រហូត្ដល់កាល យជាអនកមាៃ។ ដហយីវបិត្ាិដសនហានាង ដដលដចាទ្
ដឡងីកាលេីនាងដៅរកីរក ក៏រត្ូវដោេះរស្លយរចួដេលនាងកាល យជាអនកមាៃ ក៏ប៉ៃុដៃតគាំៃិត្
ដៃេះម្ិៃដម្ៃជាគាំៃិត្ សេះ ាវណ្ណៈដទ្ គឺរាៃ់ដត្ជាទ្សសៃ ៃកនុងការដកដរប ឬដរបកាល យ
វណ្ណៈដត្ប៉ៃុដណ្តណ េះ។ 

ការដោេះរស្លយបញ្ហា វណ្ណៈតាម្ទ្សសៃៈដលាក ញ៉ៃុក ដងម្ ដ េះបីម្ិៃរបាកដថា
អាចដៅរចួ ឬម្ិៃរចួ ក៏វាមាៃត្នម្លសាំខ្ៃ់ម្យួ រត្ង់ថា ដោយម្ិៃបាៃញុេះញង់ម្ៃុសស 
ម្ិៃបាៃបណ្តុ េះស្លម ត្ហីងឹា ដត្បាៃបរា ញវធិីដដលម្ៃុសសអាចរស់ដៅជាម្ួយាន បាៃកនុង
ភាេសុខដុម្រម្នា។ 

ទោបល ់
តាម្រយៈអត្ថបទ្ដៃេះ ដឃញីថា កនុងរបវត្តអិកសរសិលបដ៍ខមរដយងីមាៃស្លន នដដដល

មាៃខលឹម្ស្លរអាចបណ្តុ េះស្លម រត្ីរសឡាញ់រាប់អាៃាន  ម្ិៃរបកាៃ់វណ្ណៈ ស្លម រត្អីត់្ឱ្ៃ 
អធារស័យ ស្លម រត្ីលេះបង់ដសចកតសុីខលទ ល់ខលួៃ ដដីម្បដីសចកតសុីខរបជាជៃជារមួ្ ដដល
 ាំងដៃេះសុទ្ធសឹងជាមូ្លោឋ ៃនៃការកស្លងដសចកតីសុខ ៃិងសៃតិភាេសរមាប់សងគម្
ម្ៃុសសជាត្ជិារមួ្ ៃិងដោយដឡកសរមាប់សងគម្ជាត្ិដខមរ។ ដ េះបីជាយ៉ៃ ងដៃេះកតី ក៏ដយងី
ម្ិៃអាចបដិដសធថា ម្ៃិមាៃអនកដរបីរបាស់អកសរសលិបក៍នុងការបណ្តុ េះកាំហងឹ ឬជាអាវុធដ៏
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មុ្ត្រសួចរស្លល់កនុងការត្ស ូរបស់វណ្ណៈកម្មករ កសិកររបឆ្ាំងរបបសកតិភូម្ ិ របបមូ្លធៃ
ៃិយម្ ជាអាទ្ិ៍កនុងរបវត្តសិ្លង្គ្សត គឺមាៃរកុម្ដខមររកហម្បាៃតាក់ដត្ងកាំណ្តេយ ចដរម្ៀង 
ដដលមាៃអត្ថៃ័យបណ្ាុ េះស្លម រត្ហីងឹាដល់របជាកសកិរកម្ពុជា របឆ្ាំងៃឹងរបបស្លធារណ្រដឋ
ដខមររបស់ លៃ់ ៃល់ ដដលនាាំម្កៃូវសង្គ្រគ ម្ម្ហាវនិាសកម្ម ដុត្កដម្ទចរបដទ្សជាត្យិ៉ៃ ង
ដខទចខ្ទ ាំ។ 

ដយងីបាៃដឃញីថា ខលឹម្ស្លរអកសរសិលប ៍អាចមាៃឥទ្ធិេលដលីៃិនាន ការម្ហាជៃ
អនកអាៃ អនកស្លត ប់ អនកទ្សសនា។ ដូចដៃេះ អនកៃេិៃធគួរេចិារណ្តឱ្យបាៃលាិត្លាៃ់ មុ្ៃ
ៃឹងសដរម្ចដរបីរបាស់អកសរសិលបជ៍ាឧបករណ៍្កនុងការត្ស ូអាំណ្តច កនុងការលល ស់បតូររបប
សងគម្ ដូចអនកៃិេៃធ អុមឹ្ ងុក ៃិងអនកៃិេៃធដដលមាៃៃនិាន ការសងគម្ៃិយម្ដនទ្ដទ្ៀត្ 
ដរោេះថា វធិីដៃេះវាអាចដធវីឱ្យដកីត្មាៃសង្គ្រគ ម្ ការរបរេឹត្តអាំដេីហងឹារបឆ្ាំងម្ៃុសសជាត្ិ
ដ សងៗ ដូចដដលធាល ប់ដកីត្មាៃរចួម្កដហយីកនុងទ្ាំេ័ររបវត្តសិ្លង្គ្សតដខមរសត្វត្សរទ៍្២ី០៕ 

“សុភម្ងគលដោយការរស់ដៅជបួជុាំរកមុ្រគសួ្លរ ៃិងសងគម្ជាតិ្ របកបដោយ
ស្លន ម្ញញឹម្កនុ ងភាេសុខដុម្រម្នា គឺជាបាំណ្ងរបាថាន រួម្របស់របជាជាតិ្ដខមរ គឺជា
សាំណូ្ម្េរចាាំបាច់នៃយុគសម័្យដយីងដៃេះ។ ” ដស្លម្ សុមុ្ៃ ី



15 

 

ដំណ ើ រការអាជីវកមមនចំូល 
និងនណំចញតាមមាត់ច្ចកអនតរជាតិភនំដិន 

 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ចិនត  ប ឌិ ត 
          
១- ណេចកតីណផតើម 
 ដំបណ្ើ រការអាជើវក្មមនចូំល និងនបំចញតាមមាត់រចក្អនតរជាតិភនំដិន  
គឺជាការប ោះដូរទំនិញឆលងកាត់រពដំដន រវាងរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា និងសាធារណ្រដឋ
សងគមនិយមបវៀតណាម ប ើយចលននទំំនិញចូល និងនទំំនិញបចញបនោះរតវូ
ទទួលរងនូវការបង់ពនធអាក្រ និងក្ម្រមបលើបសវាបផេងៗ ដដលរបមូលប យអាជាា ធរគយ
បៅរចក្រពំដដន។ មយ៉ាងបទៀត ប យក្នលងមក្បានសបងេតប ើញថា ដំបណ្ើ រការអាជើវក្មម
នចូំល នងិ/ឬនបំចញតាមមាត់រចក្អនតរជាតិភនំដិន បានជួបរបទោះនងឹឧបសគគរបាងំ
មិនដមនពនធ និងបញ្ហា របឈមនន ជាពិបសសការផតល់បសវាក្មមគយដល់ធុរជនបៅ
មានក្រមិតបៅបទបើយ។ 
 ការសិក្ារសាវរជាវបលើរបធានបទបនោះ ក្នុងបោលបណំ្ងរក្ឱ្យប ើញនូវចណុំ្ច
ខ្ល ងំ ចណុំ្ចបយយយ ឱ្កាស នងិឧបសគគបលើការផតល់បសវាក្មមដល់ធុរជន (SWOT 
analysis)។ 
 

២- វិធីសាស្រេតច្សាវច្ជាវ 
 ២.១. ការណច្ជើេណរ ើេេណំាក 
 ទើក្ដនលងសរមាប់ការសិក្ារសាវរជាវ គឺមាត់រចក្អនតរជាតិភនំដិន ដដលសថិតបៅ
ក្នុងភូមផិារ  ុភំនំដិន រសុក្ គើរ ើវង់ បយតតតាដក្វ ភាគខ្ងតបូងម្នរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 
ជាប់រពំដដនម្នសាធារណ្ៈរដឋសងគមនយិមបវៀតណាម ដដលមានចមាា យរបដ ល
១២៧គើទបូដម៉ារត ពើរាជធានើភនំបពញ និងមានចមាា យរបដ ល៤៧គើទបូដម៉ារត ពើទើរូម
បយតតតាដក្វ តាមបបណាត យផលូវជាតិបលយ២។  

ការសិក្ារសាវរជាវបនោះ រតូវបានបធើវបទបើងចំប ោះដតធុរជនដដលដំបណ្ើ រអាជើវក្មម
នចូំល និង/ឬនបំចញ តាមមាត់រចក្អនតរជាតិភនំដនិ ដដលមានចំនួនសរុបទងំអស់
១៣០នក់្។ ការបរជើសបរ ើសទំ សំណំាពើសក្លសថិត ិ មនិរតូវបានអនុវតតតាមរបបៀប
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បរជើសបរ ើសប យម្ចដនយ (Random Sampling) បទ ដតរតវូបានអនុវតតប យការបរជើស
បរ ើសយក្ទងំអស់គឺ ១០០% (មួយរយភាគរយ)។ ដូបចនោះទំ សំណំាក្ដដលរតូវបាន
បរជើសបរ ើសយក្បចញពើសក្លសថិតមិានចំននួសរុបទងំអស់ ១៣០នក់្។ n= ១៣០ នក់្។ 
  ២.២. ការច្បមលូទនិននយ័បឋម 
 ទិននន័យបឋម គឺជាទិននន័យសំខ្ន់បផុំត ដដលរបមូលបានពើសណំាក្តាមរយៈ
ការបរបើរបាស់នូវឧបក្រណ៍្របមូលទិនន័យសំខ្ន់ៗ រមួមាន ក្រមងសណូំ្រ ការសមាា ស 
និងការសបងេត។ 
  ២.៣. ការច្បមលូទនិននយ័មានច្សាប ់

ទិននន័យមានរសាប់ គឺជាទនិនន័យគបួផេបំដនថម ដដលរបមូលបានពើរបភព
បផេងៗជាបរចើន រមួមាន អុិនបធើដណ្ត (Internet) និងឯក្សារននដដល ក់្ព័នធ។ 

២.៤. វិធសីាស្រេតវិភាគ (Method of Analysis Used) 
 ទិននន័យដដលរបមូលបាន រតូវបានបធវើការវភិាគរក្តម្មលភាគរយ (%) មធយមភាគ 
និងឈើដយវរ (Chi-square Test) តាមក្មមវធិើ SPSS (Statistical Package for 
Social Science)។ 
 

៣- លទធផលននការច្សាវច្ជាវ 
 ១.លទធផលម្នការរសាវរជាវ បានបង្ហា ញឱ្យប ើញថា ការអប់ររំបស់ធុរជន
ភាគបរចើន មានក្រមតិរតឹមមធយមសិក្ាបឋមភូមិ។  
 ២.ធុរជនរបក្បអាជើវក្មមនបំចញ  និង/ឬនចូំល តាមមាត់រចក្អនតរជាតភិនំដិន 
ភាគបរចើនមានទំ តូំច។ 
 

តារាងទើ១: ទំ អំាជើវក្មមនបំចញ និង/ឬនចូំលរបស់ធុរជន 
ល.រ ទំ អំាជើវក្មម ចំនួនអនក្បឆលើយតប(F) Chi-Square  Probability  
០១ ក្រមិតធ ំ ០ នក់្  

 
៤៦.៨០ 

 
 
០.០០១ 

០២ ក្រមិតមធយម ២៦ នក់្ 
០៣ ក្រមិតតូច ១០៤ នក់្ 
០៤ បផេងៗ ០ នក់្ 
 សរុប ១៣០ នក់្ 
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 ៣.មន្រនតើគយម្នទើសាន ក់្ការគយ និងរ ឋ ក្រភនដំិន បានរបកាន់ខ្ា ប់នូវឥរយិាបថ
សមរមយ និងម្ថលថនូរចំប ោះធុរជនដដលបានរបក្បអាជើវក្មមនបំចញ និងនចូំល តាមមាត់
រចក្អនតរជាតិភនំដនិ ប យពួក្ោត់បានយល់ដឹងចាស់អពំើបោលនបយាបាយរបស់រាជ
រ ឋ ភិបាល ដដល ក់្ព័នធនងឹវស័ិយឯក្ជន បរ ោះថា វស័ិយបនោះ រតូវបានរាជរ ឋ ភិបាល 
ចាត់ទុក្ជាក្ាលមា៉ា សុើនបសដឋក្ិចចជាត។ិ 

៤.មន្រនតើគយ និងរ ឋ ក្រ បានបំបពញដបបបទ និងទរមង់ការគយបផេងៗ ជូន
ធុរជនបានរ ័ស ប យបានបរបើរបាស់នូវរយៈបពលចាប់ពើ ៣០នទើរ ូតដល់៦០នទើ។  

៥.ការបំបពញដបបបទគយ និងទរមង់ការគយបផេងៗ បៅមាត់រចក្អនតរជាតិ
ភនំដិន បានទទួលការបពញចិតតក្រមិតលមមពើធុរជន។ ដូបចនោះ មន្រនតើគយគួរគបបើយិតយំបធវើ
យា៉ា ងណា ផតល់បសវាឱ្យបានលអ និងរ ័ស បដើមបើឱ្យធុរជនបពញចិតត ឬបពញចិតតកាន់ដត
ខ្ល ងំ។ 
 
តារាងទើ២: ក្រមិតម្នការបពញចិតតរបស់ធុរជនចំប ោះការបំបពញដបបបទបដើមបើបបចចញ
ទំនិញពើគយ 
 ល.រ ក្រមិតម្នការបពញចិតត ចំនួនអនក្បឆលើយតប (F) Chi-Square  Probability  
០១ បពញចិតតខ្ល ងំ ០ នក់្  

 
៨០.៦០  

 
 
០.០០១ 

០២ បពញចិតតបងគួរ ០ នក់្ 
០៣ បពញចិតត ២៦ នក់្ 
០៤ បពញចិតតលមម ៩១ នក់្ 
០៥ មិនសូវបពញចិតត ១៣ នក់្ 
 សរុប ១៣០ នក់្ 

 

៦.របាងំមិនដមនពនឋ ដដលបាន និងក្ំពុងបក្ើតមានបទបើងបៅមាត់រចក្អនតរជាតិ
ភនំដិន គឺមានប៉ាុសតិរតតួពិនតិយបរៅចាប់ ការយិាធិបបតយយ និងការបង្ហខ ងំទុក្ឯក្សារយូរ
បដើមបើផលរបបយាជន៍អវើមួយ។ ប៉ាុសតិរតួតពិនិតយបរៅចាប់មានចាប់ពើ ៣ក្ដនលង បៅ ៨ 
ក្ដនលង ដដលឈរបជើងចាប់ពើមាត់រចក្ចូលរ ូតដល់ក្នុងភូមិសាន្រសតបយតតតាដក្វ ប ើយការ
ចំណាយសរុបសរមាប់ប៉ាុសតិទំងបនោះ គិតជាមធយមភាគ គឺ ២៧៣,៥៥៩ 
(ពើររយចិតសបិបើ ន់ និងរបារំយហាសិបរបាបំួន) បរៀល ក្នុងមួយបលើក្ៗ។ 
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តារាងទើ៣: ចំនួនប៉ាុសតិ៍បរៅចាប់ ចាប់ពើមាត់រចក្អនតរជាតភិនដំិនរ ូតដល់ក្នុងភូមិសាន្រសត
បយតតតាដក្វ 
 ល.រ ចំនួនប៉ាុសតិបរៅចាប់ ចំនួនអនក្បឆលើយតប (F) Chi-Square  Probability  
០១ ៨ ក្ដនលង ២៥ នក់្  

 
 
១៧.១៤ 

 
 
 
០.០០១ 

០២ ៧ ក្ដនលង ២៥ នក់្ 
០៣ ៦ ក្ដនលង ៧ នក់្ 
០៤ ៥ ក្ដនលង ៣៣ នក់្ 
០៥ ៤ ក្ដនលង ២០ នក់្ 
០៦ ៣ ក្ដនលង ២០ នក់្ 
 សរុប ១៣០ នក់្ 

 
៧. ទើតាងំផលិតទំនិញ មានចមាា យឆ្ងា យជាងមាត់រចក្ដម្ទ ដដលជាប់រពដំដន

របបទសបវៀតណាមដូចោន ។ ធុរជន រតូវចំណាយបសា  ុយបលើការដឹក្ជចាូ នយពស់ជាង
មាត់រចក្ដម្ទ ដូចជាមាត់រចក្អនតរជាតិបាវតិម្នបយតតសាវ យបរៀង និងមាត់រចក្រត ងំផលុង
ម្នបយតតក្ំពង់ចាម។ 
 
តារាងទើ៤: ការបរបៀបបធៀបអពំើចំណាយបលើការដកឹ្ជចាូ នពើមាត់រចក្ភនដំិន បៅរាជធានើ
ភនំបពញជាមួយនិងមាត់រចក្ដម្ទដដលជាប់រពំដដនរបបទសបវៀតណាមដូចោន ក្នុង១បលើក្ៗ  
ល.រ ក្រមិតម្នការចំណាយ 

បលើការដឹក្ជចាូ ន 
ចំនួនអនក្បឆលើយតប 
(F) 

Chi-Square  Probability 

០១ យពស់ជាងមាត់រចក្ដម្ទ ៨៥ នក់្  
 
៦៤.២៦  

 
 
០.០០១ 

០២ របហាក់្របដ លោន  ៣២ នក់្ 
០៣ ទបជាង ១៣ នក់្ 
 សរុប ១៣០ នក់្ 

  
 ៨.ការបំបពញដបបបទផតល់បសវាក្មមជូនធុរជន គឺសថិតក្នុងរយៈបពលចាប់ពើ
បរកាម៣០នទើ រ ូតដល់រតមឹដត ៣០នទើប៉ាុបណាណ ោះ។  
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តារាងទើ៥:  ភាពរ ័សម្នការបំបពញដបបបទគយបដើមបើផតល់បសវាក្មមដល់ធុរជន 

ល.រ 
ភាពរ ័សម្ន 

ការបបំពញដបបបទ 
ចនំនួ 

អនក្បឆលើយតប (F) 
Chi-Square Probability 

០១ រ ័សខ្ល ងំ  ១៣ នក់្  
 
១១៨.២៥ 

 
 
០.០០១ 

០២ រ ័សបងគួរ  ២៥ នក់្ 
០៣ រ ័ស ៨៥ នក់្ 
០៤ រ ័សលមម ៧ នក់្ 
០៥ មិនសូវរ ័ស  ០ 
 សរុប ១៣០ នក់្ 

  
៩.ធុរជនដដលរបតិបតិតការនចូំល និង/ឬនបំចញតាមមាត់រចក្អនតរជាតិភនំដនិ 

បានសណូំ្មពរដល់សាថ ប័នគយ សរមលួដបបបទគយ ផតល់បសវាឱ្យបានឆ្ងប់ និង
បពញចិតត និងជយួអនតរាគមន៍បលើប៉ាុសតិរតួតពនិិតយបរៅចាប់។  
 

៤- ការពិភាកាណលើលទឋផលននការច្សាវច្ជាវ 
 បយើងយាុ ំសូមបលើក្យក្ដតចណុំ្ចខ្ល ងំ នងិចណុំ្ចបយាយចាបំាច់មួយចំនួនមក្
ពិភាក្ាដូចខ្ងបរកាម៖ 
 ៤.១. ចំ ុចខ្ល ងំ  
 ១)-អាក្បបក្ិរយិា និងសមតើរបស់មន្រនតើរាជការគយ នងិរ ឋ ក្ររបរពឹតតចំប ោះ
ធុរជន លទឋផលបានបង្ហា ញថា មន្រនតើគយម្នទើសាន ក់្ការគយ និងរ ឋ ក្រភនដំិន បាន
របកាន់ខ្ា ប់នូវឥរយិាបទសមរមយ និងម្ថលថនូរ ចំប ោះធុរជនដដលបានរបក្បអាជើវក្មម
នបំចញ និងនចូំលតាមមាត់រចក្អនតរជាតិបនោះ ប យពួក្ោត់បានយល់ដងឹចាស់ អំពើ
បោលនបយាបាយរបស់រាជរ ឋ ភិបាល ដដល ក់្ព័នឋនឹងវស័ិយឯក្ជន បរ ោះថា
វស័ិយបនោះ រតូវបានរាជរ ឋ ភបិាល ចាត់ទុក្ជាក្ាលមា៉ា សុើនបសដឋក្ចិចជាត។ិ 

២)-រយៈបពលម្នការបំបពញដបបបទបានរ ័ស ប យបានបរបើរបាស់នូវរយៈ
បពលចាប់ពើបរកាម ៣០ នទើរ ូតដល់ រតមឹ៣០នទើ និងរតឹម៣០នទើ រ ូតដល់ 
៦០នទើ p < 0.0៥។ 



20 

 

៣)-វធិានការផតល់បសវាក្មមគយបានរ ័ស បពញចិតត និងគួរឱ្យទុក្ចិតតដល់
ធុរជន។ 
  ៤)-ក្រមិតម្នការបពញចិតតរបស់ធុរជនចំប ោះការបំបពញដបបបទបដើមបើបបចចញ
ទំនិញពើគយ  
  ទិននន័យបានបង្ហា ញថា ការបំបពញដបបបទគយ និងទរមង់ការគយបផេងៗ បៅ
មាត់រចក្អនតរជាតភិនំដិន បានទទួលការបពញចតិតក្រមិតលមមពើធុរជន ០.០០១។ 
  

៤.២. ចំ ុចណសាយ  
 ១) ការអប់ររំបស់ធុរជន ភាគបរចើនមានក្រមិតរតមឹមធយមសកិ្ាបឋមភូម ិ
p<0.00១ បនោះបញ្ហា ក់្ថា ពកួ្ោត់ពិតជាមានការលំបាក្បរចើន ក្នុងការរបក្បអាជើវក្មម 
និងមុយរបរបផេងៗបទៀត ក៏្ដូចជាមិនសូវយល់ដឹងបានសុើជបរៅអំពើនិតិវធិើគយ 
ការបំបពញដបបបទគយ នងិទរមង់ការបផេងៗ ជាពិបសសកាតពវក្ិចចពនឋ។ 

២) របាងំមិនដមនពនឋ  
 លទឋផលរសាវរជាវ បានបង្ហា ញប ើញថា របាងំមិនដមនពនឋ ដដលបាន និង
ក្ំពុងបក្ើតមានបទបើងបៅមាត់រចក្អនតរជាតិភនដំិន គឺមានប៉ាុសតរិតួតពិនិតយបរៅចាប់ ការយិា
ធិបបតយយ និងការបង្ហខ ងំទុក្ឯក្សារយូរបដើមបើផលរបបយាជន៍អវើមួយ p>0.0៥។ 
របាងំមិនដមនពនឋបនោះប ើយ ដដលបណាត លឱ្យមានការចំណាយបរៅផលូវការ បធវើឱ្យម្ថលបដើម
ទំនិញនចូំលបក្ើនបទបើង ល ូំទំនិញនចូំល ឬនបំចញពុមំានភាពរលូន និងអាចបធវើឱ្យ
ធុរជន មានភាពខ្ល ចរអាមិនហា ននចូំល ឬកាត់បនថយនូវការនចូំល ឬនបំចញរបស់
ពួក្បគ។  

៣) ប៉ាុសតិរតួតពិនិតយបរៅចាប់ លទឋផលបានបង្ហា ញឱ្យប ើញថា បៅមានប៉ាុសតិ
រតតួពិនតិយបរៅចាប់ចាប់ពើ ៣ក្ដនលង បៅ៨ក្ដនលង ដដលបបាោះទើតាងំបៅតាមដងផលូវជាត ិ
ចាប់ពើមាត់រចក្ចូលរ ូតដល់ក្នុងភូមសិាន្រសតបយតតតាដក្វ។ 
  

៤.៣- ឱកាេ 
១) ភាពរ ័សម្នការបំបពញដបបបទគយជូនធុរជន 

 ការបធវើសាមចញក្មមម្ននិតិវធិើគយ និងការសរមលួដបបបទគយឱ្យបានឆ្ងប់ គឺជា
របការមួយដដលចាបំាច់បំផុត សរមាប់លំ ូទនំិញនចូំល និងនបំចញ បដើមបើឱ្យធុរជន
ដដលរបតិបតតិការនទំំនិញចូល និងនទំំនិញបចញតាមមាត់រចក្អនតរជាតិភនំដនិមាន
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ឱ្កាសបានយក្ទំនិញបៅបធវើអាជើវក្មម លក់្ដូរទន់បពលម្នតរមូវការរបស់អតិថជិន
បៅបលើទើផារ។ ទិននន័យបានឱ្យដឹងថា មន្រនតើគយបានបបំពញដបបបទជូនធុរជនបាន
រ ័ស ប យពួក្ោត់បានយល់ដឹង និងបានអនុវតតនូវការបធវើសាមចញក្មមម្ននិតិវធិើគយ 
និងការសរមួលដបបបទគយឱ្យបានឆ្ងប់រ ័សដល់ធុរជន សមរសប តាមចាប់សតើពើ
គយ នងិបទបចញតតិននជាធរមាន។ 
  

 ៤.៤- ឧបេគគ  
 - របាងំមិនដមនពនឋ 
 - បៅមានប៉ាុសតិរតួតពនិិតយបរៅចាប់ចាប់ពើ ៣ ក្ដនលង បៅ ៨ ក្ដនលង ដដលបបាោះ

ទើតាងំបៅតាមដងផលូវជាតចិាប់ពើមាត់រចក្ចូលរ ូតដល់ក្នុងភូមិសាន្រសតបយតតតាដក្វ។ 
 

៥- ណេចកតីេននិដ្ឋឋ ន  
លទឋផលម្នការសកិ្ារសាវរជាវ បលើរបធានបទអំពើ ដបំណ្ើ រការអាជើវក្មមនចូំល 

នងិនបំចញតាមមាត់រចក្អនតរជាតភិនដំនិ ដដលមានវសិាលភាពចាប់ពើឆ្ងន ២ំ០០២ 
រ ូតដល់ឆ្ងន ២ំ០១១ បានបញ្ហា ក់្ឱ្យដងឹថាការផតល់បសវាក្មមគយជូនដល់ធុរជនដដល
របក្បអាជើវក្មមនចូំល នងិ/ឬបចញតាមមាត់រចក្អនតរជាតភិនំដិន មានទងំគុណ្សមបតត ិ
និងគុណ្វបិតតិដូចខ្ងបរកាមបន៖     

 គុណ្សមបតត៖ិ វធិានការសមរសបមួយចំនួនរតូវបានរបតិបតិត ដូចជាលុបបំបាត់
នូវភាពអសក្មមក្នុងការបំបពញដបបបទគយ រតូវមានរក្មសើលធម៌ក្នុងការង្ហរ និងមាន
ទំនក់្ទនំងលអជាមួយនិងធុរជន។  

 មន្រនតើគយ និងរ ឋ ក្របានបំបពញដបបបទ និងទរមង់ការគយបផេងៗ ជូនធុរជន
បានរ ័ស ប យបានបរបើរបាស់នូវរយៈបពលចាប់ពើបរកាម ៣០នទើ រ ូតដល់ រតមឹ
៣០នទើ និងរតឹម៣០នទើ រ ូតដល់ ៦០នទើ p<0.0៥ ។ ការបំបពញដបបបទ និង
ទរមង់ការគយបផេងៗ ក៏្ទទលួបាននូវការបពញចតិតពើធុរជនផងដដរ p >0.0៥។  

 គុណ្វបិតត៖  របាងំមិនដមនពនឋ បានបក្ើតមានបទបើងបៅក្នុងទើសាន ក់្ការគយ 
និងរ ឋ ក្រភនំដិន ដដលបៅក្នុងបនោះមានជាអាទិ៍ ការយិាធិបបតយយ ការបង្ហខ ងំទុក្ឯក្សារ
យូរ បដើមបើរបបយាជន៍អវើមួយ ប៉ាុសតិរតួតពនិិតយបរៅចាប់ដដលឈរ បជើងពើមាត់រចក្ចូល 
រ ូតដល់ក្នុងភូមិសាន្រសតបយតតតាដក្វ p >0.0៥។ ចំប ោះឯក្សារសរមាប់ទនំិញនចូំល 
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និង/ឬនបំចញ រតូវបានតរមវូឱ្យឆលងកាត់ការរតួតពិនិតយអងគភាពដម្ទ ដដលមនិដមនជា
សាថ ប័នគយ មានអងគភាពនគរបាល បសុបពទយ និងកាកុំ្ងរតលូ p >0.0៥។ 
 ចំប ោះការអប់ររំបស់ធុរជន ភាគបរចើនមានក្រមិតរតឹមមធយមសកិ្ាបឋមភូម ិ
p<0.00១ បនោះបញ្ហា ក់្ថាពួក្ោត់ពិតជាមានការលំបាក្បរចើនក្នុងការរបក្បអាជើវក្មម និង
មុយរបរបផេងៗបទៀត ក៏្ដូចជាមិនសូវយល់ដឹងបានសុើជបរៅអំពើនិតិវធិើគយ ការបំបពញ
ដបបបទគយ ទរមង់ការបផេងៗ ជាពិបសស កាតពវក្ិចចពនឋ ប ើយពួក្ោត់ភាគបរចើន 
បានរបក្បអាជើវក្មមនបំចញ និង/ឬនចូំលមានក្រមិតតូច ប យបរបើរបាស់បដើមទុនគិត
ជាមធយមភាគ គឺចាប់ពើ ១,១៨៧,៩០៤ (មួយលានមួយរយដប៉ាតសបិរបាពំើរ ន់ និង
របាបំួនរយបួន) បៅ ១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ដប់របាលំាន របាពំើររយ ុក្សិបបើ ន់ និង
របាមំួយរយសាមសិបបើ) បរៀល ប យមនិគិតពើទំ អំាជើវក្មម  p<0.00១។  

 ចំប ោះប៉ាុសតិរតួតពិនិតយបរៅចាប់វញិ គិតជាមធយម មានចំននួចាប់ពើ ៣ក្ដនលង 
បៅ ៨ក្ដនលង ដដលឈរបជើងពើមាត់រចក្ចូលរ ូតដល់ក្នុងភូមិសាន្រសតបយតតតាដក្វ ប ើយ
ការចំណាយសរុបសរមាប់ប៉ាុសតិទងំបនោះ គតិជាមធយមភាគ គឺ ២៧៣,៥៥៩ (ពើររយចិត
សិបបើ ន់ នងិរបារំយហាសបិរបាបំួន) បរៀល ក្នុងមយួបលើក្ៗ។  
 ប យសារក្តាត ភូមិសាន្រសតមានចមាា យផលូវឆ្ងា យជាងមាត់រចក្ដម្ទ ដដលជាប់
រពំដដនរបបទសបវៀតណាមដូចោន  បានបធវើឱ្យការចំណាយបសា  ុយ បលើការដឹក្ជចាូ ន
តាមផលូវបោក្ គិតជាមធយមភាគ គឺ ៧០២,៨៦៧បរៀល។ 
 សរុបបសចក្តើមក្ មានការបពញចិតតពើធុរជនបលើការផតល់បសវាក្មមគយ។ ចំប ោះ
ចំណុ្ចបយាយវញិ មានដូចជា ប៉ាុសតិរតួតពនិិតយបរៅចាប់បរចើន នឱំ្យមានការចណំាយ
បរចើន ទំ  ំណិ្ជាក្មមមានរទង់រទយតូច បសវាក្មមមនិទន់សូវលអ និងទើតាងំមនិ
អំបណាយផល។ 

គនថនិណទទេ 
 

១- ជួន ណាត បវចននុរក្មដយមរ  ការផាយរបស់វទិយសាថ នពុទធសាសនបណ្ឌិ តយបបាោះពុមព
រោទើ៥ ឆ្ងន ១ំ៩៦៧ 

២- The United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), Technical Note No 21, Automated System for Customs Data 
(ASYCUDA).  
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ការទទួលបានសទិធិអំណាចក្នងុមុខងាររបសព់្ពឹទធសភា 

    ជន      សុមឹ ហ៊ា ង 

១. សសចក្តីសផតើម 
ការបង្កើតស្ថា ប័នរពឹទធសភាកមពុជា គឺជារពឹតឋការណ៍នងោបាយដ៏សំខាន់មួយ

កនុ រ្បវតឋិស្ថស្ដសឋកមពុជា ដដលបានបង្ហា ញឱ្យង ើញនូវពនលថឺមើមយួ សរាប់អនាគតននរបងទស
កមពុជា តាមរយៈសាិរភាពដផនកនងោបាយ រពមទំ្ បង្ហា ញឱ្យង ើញពើការងបឋជាញ ចិតឋ 
ជាបនឋបនាា ប់កនុ្ការកស្ថ្លទធិរបជាធិបងតយយ និ្នើតិរដឌងៅកនុ្របងទសកមពុជា។ ងោយ
អនុងោមងៅតាមវងិស្ថធនកមមរដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា រពឹទធសភាបាន
ងបើកសម័យរបជំុងពញអ គ្ងលើកទើ១ នើតិកាលទើ១ ងៅនថៃទើ២៥ ដែមើនា ឆ្ន ១ំ៩៩៩។ 
ដដលកតាឋ ងនះ បានបញ្ជជ ក់ោ៉្ចាស់ថា របងទសកមពុជាានស្ថា ប័នរពឹទធសភារបស់ែលួន 
ដូចរបងទសនានាងៅកនុ្តបំន់ និ្ពិភពងោកទំ្ មូលផ្ដដរ។ 

ជាការង្លើយតបចំង ះការអនុវតឋងោលការណ៍នើតិរដឌ រពឹទធសភាកមពុជារតូវងរៀបចំ
ងោលការណ៍អនុវតឋ និ្របតិបតឋិឱ្យានភាពលអរបងសើរ ជាពិងសសការអនុវតឋចាប់ឱ្យ
ានតាល ភាព ានន័យថាចាប់ទំ្ ឡាយរតូវផសពវផាយឱ្យបានទូលំទូោយ ងដើមបើងធវើ
ឱ្យស្ថធារណជនបានយល់ដឹ្ រគប់រោន់ និ្ទមទរឱ្យានចាប់ និ្បទបញ្ដតឋ ិ
ទំ្ ឡាយដដលបានផសពវផាយឱ្យងគបានដឹ្ឮជាមុន។ បានងសចកឋើថា រពឹទធសភារតូវ
ានកាតពវកិចចផសពវផាយចាប់ និ្ងធវើការបង្ហា ញចាប់ងនាះ ឱ្យរបជាពលរដឌបាន 
យល់ដឹ្ និ្ទទួលយកងៅអនុវតឋនូវរគប់ការង្ហរស្គមដដល ក់ព័នធ។ មយ៉្ វញិងទៀត 
រពឹទធសភារតូវច្អុលបង្ហា ញពើការអនុវតឋចាប់ឱ្យានរបសិទធភាព និ្ទន់ងពលងវោដល់
ស្ថធារណជនទូងៅ ងដើមបើដសឋ្ឱ្យង ើញថា ពុំានការោបស្កត់ និ្ពុំានអំងពើ      
ពុករលួយងៅកនុ្ការអនុវតឋចាប់ងនាះ។ ជាការពិតណាស់ ការពនយរងពលកនុ្ការផឋល់ 
យុតឋិធម៌ គឺអាចជាការបដិងសធមិនឱ្យានភាពយុតឋិធម៌ ង ើយការអនុវតឋចាប់ ពុំាន 
របសិទធភាព គឺអាចបណាឋ លមពើការានអំងពើពុករលួយងៅកនុ្ស្គម។ ង តុងនះ 
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ងដើមបើបង្កើនរបសិទធភាពចាប់ និ្ងធវើកិចចការចាប់ឱ្យទន់ងពលងវោ គឺរតូវអារស័យនឹ  ្
ការអនុវតឋនើតិវធិើងរបើរបាស់ចាប់ និ្ានចរតិលកខណៈអនុវតឋវជិាជ ជើវៈ របកបងោយ 
សើលធម៌ មនសិការ និ្ បងរមើផលរបងោជន៍ជាតិ និ្របជាពលរដឌកនុ្ស្គម។ 
កនុ្្នាៈងនះដដរ រពឹទធសភារតូវបង្កើនសមតាភាពអនុវតឋចាប់ និ្ងរបើរបាស់ចាប់ឱ្យាន 
ភាពយុតឋធិម៌ងៅកនុ្ការតាមោនចំង ះរាជរោឌ ភិបាល បានងសចកឋើថា របសិនងបើ 
រោឌ ភិបាលពំុបានអនុវតឋរតឹមរតូវតាមចាប់ រពឹទធសភារតូវដតហ៊នបករស្ថយ និ ដ្ក 
តរមូវរាជរោឌ ភិបាលងនាះ ឱ្យអនុវតឋនូវងោលការណ៍ចាប់ឱ្យបានរតឹមរតវូ និ្ភាពយុតឋធិម៌ 
ជាពិងសសទក់ទ្នឹ្វស័ិយតុោការ ក៏រពឹទធសភា អាចានសទិធិដកទរម្់នូវទាល ប់ 
អារកក់របស់ស្ថា ប័នងនះបានដដរ ងោយបករស្ថយតាមលកខណៈចាប់សុចចរតិរតឹមរតូវ 
និ្យុតឋិធម៌ ជាពិងសសងោលការណ៍សមធម៌ចំង ះមុែចាប់ និ្ការបំបាត់អំងពើ 
ពុករលួយ។ 

២. សទិធិអំណាច ក្នងុការបំសពញមុខងាររបសព់្ពឹទធសភា 
សិទធិអំណាចកនុ្មុែង្ហរដដលរពឹទធសភាទទួលបាន គឺានលកខណៈសំខាន់

ទក់ទ្នឹ្ការរតួតពិនិតយ និ្ថលឹ្ដថល្អំណាចងៅកនុ្ស គ្ម។ បានជាង លដូងចនះ 
ពើងរ ះស្ថា ប័នរពឹទធសភាជាអ្គការ ស្ថា ប័នរដឌមួយកនុ្ចំងណាមស្ថា ប័នដដលងចញមកពើ
ការដប្ដចកអំណាចរដឌ និ្ជាស្ថា ប័នរដឌដដលសាិតកនុ្អំណាចនើតិបញ្ដតឋ ិ និ្បំងពញ
ភារកិចចតាមការកំណត់របស់រដឌធមមនុញ្ដ និ្ចាប់ជាធរាន។ ានន័យថា ស្ថា ប័ន
រពឹទធសភាានសិទធអិំណាច និ្មុែង្ហរោច់ងោយដែកពើរដឌសភា រោឌ ភិបាល តុោការ 
និ្ស្ថា ប័នងផស្ៗងទៀត ងោយឈរងលើមូលោឌ នទទួលែុសរតូវចំង ះមុែរបជាពលរដឌ 
និ្ចំង ះមុែរបវតឋិស្ថស្ដសឋជាតិ។ ជាពិងសស គឺងធវើកចិចការងដើមបើផលរបងោជន៍ស្គម 

និ្របជាពលរដឌកនុ្ងោលបណំ្ជំរុញឱ្យរបងទសជាតាិនការរ ើកចងរមើន និ្វឌ្ណនភាព។ 

ចំង ះលកខណៈសខំាន់ននសទិធិអំណាច និ្មុែង្ហររបស់រពឹទធសភាងនះ គឺជា
មងធយបាយងដើមបើទប់ស្ថក ត់នូវការរបមូលផឋុ ំអំណាចងៅដតមួយកដនល្ និ្ានការរតួត
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ពិនិតយោន ងៅវញិងៅមក កនុ្ការអនុវតឋអំណាចងៅកនុ្ស្គម។ ងោយដែកសិទធអិំណាច 

និ្មុែង្ហរងនះ គឺានស្ថរៈរបងោជន៍រងំោះងចញពើអំណាចផ្ដឋ ច់ការ និ្ការផឋល់ងសរ ើភាព 

សិទធិអំណាចដល់ស្ថា ប័នដនទតាមរយៈការរដំលកអំណាចោន កនុ្ការទទួលែុសរតូវ និ្
ងធវើឱ្យានតុលយភាពអំណាចននការរគប់រគ្រដឌ។ ងោយង តុផលងនះង ើយ ដដល 

ងោក មុ៉្ ងតសគើងយើ បានអះអា្ថា ងសរ ើភាពានដតងៅទើណាដដលអំណាចរតូវបាន
ដប្ដចកងៅងោយស្ថា ប័នជាងរចើន ដដលស្ថា ប័នងនាះទប់ទល់ោន ងៅវញិងៅមក (អំណាច
ទប់ទល់អំណាច)។ 

របការងនះ គឺច្់បញ្ជជ ក់ថា សិទធិអំណាច និ្មុែង្ហររបស់រពឹទធសភា ាន
ងោលងៅរតួតពិនិតយោន តាមរយៈអំណាចដប្ដចក ដដលានការកំណត់នូវកិចចសនយ
ស្គម ឬកិចចសនយកពូំលកនុ្ស្គមានរដឌធមមនុញ្ដ។ ជា្ងនះងៅងទៀត រពឹទធសភាងនះ 
ានស្ថរៈសំខាន់ ងដើមបើពរ្ឹ្ គុណភាពននចាប់ ង ើយគុណភាពននចាប់ងនះ វាាន
តួនាទើរតួតពិនិតយចបំាច់ងៅងពលដដលរោឌ ភិបាល បានកពុំ្ដកទរម្់ងលើរគប់វស័ិយ។ 

ជាពិងសសរពឹទធសភាានសិទធិអំណាច និ្មុែង្ហរសរមបសរមួលការង្ហររវា្រដឌសភា 

និ្រោឌ ភិបាល។ 

តាមរយៈរដឌធមមនុញ្ដកមពុជា រពឹទធសភាានអណំាចពិនិតយ និ្ផឋល់ងោបល់កនុ្
រយៈងពលមួយដែោ៉្យូរងលើងសចកឋើរ ្ចាប់ ឬងសចកឋើងសនើចាប់ដដលរដឌសភាបាន
អនុម័តយល់រពមងលើកដំបូ្រួចមក ង ើយរពមទំ្ ពិនិតយបញ្ជា ទំ្ ពួ្ដដលរដឌសភា
បានោក់ឱ្យរតួតពនិិតយ ងបើជាការរបញាប់ រយៈងពលងនាះរតូវបនាយមក ងៅរតឹមដតរបាំ
នថៃ។ កនុ្របការងនះ បានបង្ហា ញថា រពឹទធសភាានសិទធិអណំាច និ្មុែង្ហររតួតពិនិតយ 
និ្ផឋល់ងោបល់ងៅងលើការតាក់ដត្ចាប់ងផស្ៗងៅកនុ្របងទស ដដលកតាឋ ងនះ ជាការ
្លុះបញ្ជច ំ្ ពើតុលយភាពរបស់រពឹទធសភា រដឌសភា រាជរោឌ ភិបាលននអណំាចរគប់រគ្រដឌ
ងៅកនុ្ស្គមរបជាធិបងតយយងសរ ើ។ 

មយ៉្ វញិងទៀត រពឹទធសភាានសិទធិរគប់រោន់កនុ្ការពិនតិយងសចកឋើរ ្ចាប់ ឬ 
ងសចកឋើងសនើចាប់តាមការប្វិលងៅមករវា្រពឹទធសភា និ្រដឌសភា កនុ្រយៈងពលមួយ
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កំណត់តាមចាប់រដឌធមមនុញ្ដដដលងគងៅថា សភាជាន់ែពស់ ឬរពឹទធសភា ានអណំាច
កំពូលងៅកនុ្រដឌ ងោយសាិតកនុ្បុពវង តុងធវើោ៉្ណាងដើមបើឱ្យចាប់ដដលតាក់ដត្ងនាះ
ានស្ថរៈរបងោជន៍បងរមើជាតិ និ្របជាពលរដឌងោយងស្ថម ះរត្់ យុតឋិធម៌ និ្ោម ន
ោក់កបំាំ្ ។ បុ៉ដនឋរបសិនងបើស្ថា ប័នរពទឹធសភាានសាជកិរបស់ែលួន បងរមើផលរបងោជន៍
បកសពួក ឬរកុមណាមួយងនាះ លកខែណឍ ងនះ រពឹទធសភា គឺោម នផលរបងោជន៍អវើ
ទំ្ អស់ងៅកនុ្ស្គម។  

តាមងោលការណ៍របជាធិបងតយយងសរ ើ ស្ថា ប័នរពឹទធសភា ជាស្ថា ប័នងៅកនុ្
អំណាចនើតិបញ្ដតឋិ ដូងចនះ រពឹទធសភាានសិទធិអំណាច និ្មុែង្ហរកនុ្ការរតួតពិនិតយ 
និ្ការបង្កើតចាប់នានាដដលចបំាច់ ងដើមបើដំងណើ រការរសបតាម្នាៈរបជាធិបងតយយ 
ងៅតាមអាណតឋិរបស់ែលួន និ្រតូវងធវើការអនុម័តចាប់ងោយចំ  និ្ជាស្ថធារណៈ 
ជាពិងសស រតូវឱ្យរបជាពលរដឌបានដឹ្ពើអវើដដលនឹ្ រតូវអនុម័ត ងដើមបើឱ្យរបជាពលរដឌ
អាចចូលរមួបងញ្ចញមត ិ កនុ្សកមមភាពបងរមើផលរបងោជន៍ជាតិ។ ង ើយកិចចការរបស់
រពឹទធសភាងនះ គឺរតូវានអនុភាពគតិយុតឋ និ្មិនងរ ើសងអើ្ កនុ្ការវភិាគ ពិចរណាអំពើ
ការកស្ថ្ចាប់សរាប់ឱ្យមនុសសងៅកនុ្ស្គម ឬ ងៅកនុ្រោឌ ភិបាលអនុវតឋទំ្ អស់ោន  
ងោយោម ននរណាាន ក់ ឬ រកុមណាមួយងធវើចាប់សរាប់ដតបកសពកួែលួន ឬោបស្កត់
ពលរដឌងនាះងទ។  

ចំង ះសទិធិអណំាច និ្មុែង្ហររបស់រពឹទធសភា ដដលជាចមប្មួយងទៀត គឺការ
ោរំទឱ្យានសាិរភាព ដផនកនងោបាយ កតាឋ ងនះ គឺច្់បញ្ជជ ក់ថា ានរបងទសជាងរចើន
ងៅកនុ្អ្គការនើតបិញ្ដតឋ ិានរដឌសភា ឬសភាតំណា្រាស្ដសឋដដលជាអនកតាក់ដត្ចាប់ 
អនុម័តចាប់ ដកដរបចាប់ រតួតពិនិតយងមើលសកមមភាពរោឌ ភិបាល និ្រតួតពិនិតយស្ថា ប័ន
អនុវតឋចាប់ងផស្ៗងទៀត ដូចជា តុោការជាងដើមងនាះ ពុំទន់បង្ហា ញភាពកក់ងដឋ កនុ្ការ 
បងរមើផលរបងោជន៍របស់របជាពលរដឌឱ្យបានលអរបងសើរងៅងែើយ ពើងរ ះអនកតំណា្
រាស្ដសឋភាគងរចើន ងរចើនដតបងរមើផលរបងោជន៍ឱ្យរកុមបកសពួករបស់ែលួន ងរចើនជា្ផល
របងោជន៍របស់ពលរដឌ ង តុងនះង ើយងធវើឱ្យរបជាពលរដឌានការថាន ំ្ ថាន ក់ ងបើកាលណា
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ានការថាន ំ្ ថាន ក់ង ើយ យូរៗងៅអាចានការពំុសបាយចិតឋ ង ើយងៅចុ្ងរកាយ
បំផុតអាចប ក្រអសាិរភាពងៅកនុ្ស្គម ពើងរ ះពួកងគមិនយល់រពមឱ្យអនកជះិជាន់ ឬ 
អនកដឹកនា ំ ងធវើអវើងរសចនឹ្ចតិឋ តាមដតែលួននឹកង ើញងនាះងទ។ ានន័យថា រដឌសភា   
បង្កើតចាប់ ឬអនុម័តចាប់ អាចពុបំានពិចរណាលអិតលអន់ និ្រគប់រជុ្ងរជាយងនាះងទ 
ងោយានរបងទសនានាភាគងរចើន ងរចើនដតឯកភាពតាមការងសនើសុំរបស់រោឌ ភិបាល 
ដដលជាអនកកាន់អំណាចអាជាញ ធរងរចើនជា្។ ង តុងនះ ងបើានស្ថា ប័នរពឹទធសភា ឬ 
រដឌសភាជាន់ែពស់មួយងទៀត អាចចត់ទុកថា ានស្ថា ប័នរតួតពិនិតយកនុ្ការបង្កើតចាប់ 
និ្អនុម័តចាប់បដនាមងទៀត កនុ្ការពិចរណាឱ្យបានលអតិលអន់កនុ្ការវភិាគសងរមចនូវ
ចាប់ដដលោក់ងចញ ងដើមបើយកងៅអនុវតឋងនាះ ានភាពលអរបងសើរ ង ើយដដលងធវើឱ្យ
របជាពលរដឌានការទុកចតិឋ និ្កក់ងដឋ ។ 

ការអង្កតបានបង្ហា ញថា ងៅស រដឌអាងមរកិ រពឹទធសភា ានអតារបងោជន៍
សរមបសរមួលតុលយភាពអំណាច ននអនកតំណា្រាស្ដសឋ ង ើយក៏ានអតារបងោជន៍
តំណា្ឱ្យរដឌរបស់ែលួនកនុ្រពឹទធសភា។ ចំង ះរដឌងទល (Unitary States) រពឹទធសភា
្លុះបញ្ជច ំ្ ឱ្យង ើញនូវយនឋការ ងដើមបើទប់ទល់ងៅងលើងសចកឋើសងរមចចតិឋមួយងលឿនងពក 
ឬពុំបានពិចរណាលអិតលអន់ចំង ះរដឌសភា ឬសភាតំណា្រាស្ដសឋ។ មយ៉្ វញិងទៀត គឺ
ងដើមបើងធវើឱ្យានតុលយភាព និ្ានលំនឹ្រវា្អំណាចននអ គ្នើតិបញ្ដតឋិ និ្អ គ្នើតិ
របតិបតឋ ិដដលងរចើនដតងរបើអំណាចោច់បង្ាៀរងៅងលើសភាតំណា្រាស្ដសឋ ង ើយដដលរតូវ
បានសភាជាន់ែពស់ (រពឹទធសភា) ជាអនកានតួនាទើដ៏សំខាន់ងដើមបើទប់ស្ថក ត់ ឬបនឋការ
ពិនិតយងសើងរ ើ ឬក៏ងចញងសចកឋើសងរមចរចនងចល ឬទទួលយកជាចុ្ងរកាយ។ 

៣. ការទទួលខុសព្រវូក្នងុការងារព្រួរពិនរិយ និងតាមដាន 

ចំង ះការទទួលែុសរតូវកនុ្មុែង្ហររតួតពិនិតយនិ្តាមោនងនះ គឺរពឹទធសភា
រតូវានងោលការណ៍ចាស់ោស់ និ្ានវធិើស្ថស្ដសឋជាក់ោក់ងៅកនុ្ការរតួតពិនិតយ
និ្តាមោនងនះ ពើងរ ះថា ការអនុវតឋសកមមភាពទំ្ ងនះ គឺានការរបឈមនឹ្បញ្ជា
ជាងរចើនងៅកនុ្រកបែ័ណឍ ននការរតួតពិនិតយ  និ្ការតាមោនងនះ។ ការង្ហររតួតពិនិតយ 
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និ្តាមោនមូលោឌ នរាជរោឌ ភិបាល  តុោការ ឬស្ថា ប័នអនុវតឋចាប់ងផស្ៗងទៀត វាជា 
ងោលការណ៍ទូលំទូោយមួយ ដដលពុាំនការកណំត់ចាស់ោស់ ឬានចាប់ដច្ 
ជាក់ោក់ ដដលតរមូវឱ្យស្ថា ប័នរពឹទធសភា រតូវានការរតួតពិនិតយ និ្តាមោនតាម
លកខណៈវធិើស្ថស្ដសឋ ឬតាមនើតិវធិើជាលកខណៈោ៉្ដូចងមឋចងនាះងទ។ មយ៉្ ងទៀតសិទធ ិ
អំណាចរបស់រពឹទធសភា ក៏ពុំទន់ានលកខណៈងពញងលញ និ្ានការទទលួែុស 
រតូវជាក់ោក់ សរាប់ជាសអំា្កនុ្ការតាមោន ឬរតតួពិនិតយងលើកិចចការ ឬងោល
នងោបាយរបស់រាជរោឌ ភិបាលដដរ។ ជាពិងសសអាជាញ ធរ ឬអនកានសមតាកិចចអនុវតឋ 
ចាប់ ដូចជាអាជាញ ធរជាតិនានា តុោការ ជាងដើម។ល។ ដដលកតាឋ ទំ្ អស់ងនះ គឺពំុ
ទន់ង ើញានបទបញ្ដតឋិចាប់ណាមួយ បញ្ជជ ក់ឱ្យបានចាស់ោស់ងៅងែើយងទ។
បុ៉ដនឋ ងទះបើជាោ៉្ណាក៏ងោយ ងៅកនុ្ស្គមរបជាធបិងតយយ ស្ថា ប័នរពឹទធសភារតវូ 
ានសិទធិអំណាចនើតិបញ្ដតឋិដូចជាស្ថា ប័នរដឌសភាដដរ ដដលស្ថា ប័នទំ្ ពើរងនះ រតូវ
ស ការោន កនុ្ការពរ្ឹ្ ងោលការណ៍នើតិរដឌ និ្របតបិតឋិចាប់ងៅតាមងោលការណ៍
ននការរតួតពិនិតយោន ងៅវញិងៅមក ដដលងគងៅថា តុលយភាពននអំណាចងនាះ។ ទនាឹម
នឹ្ងនះដដរ អំណាចរបស់រពឹទធសភា គឺរតូវានការរតួតពិនិតយ និ្តាមោនរាជរោឌ ភិបាល 
តុោការ និ្ស្ថា ប័នអនុវតឋចាប់ងផស្ៗងទៀត ងោយលកខណៈចំ និ្ានការពិងរោះ
ងោបល់ ងោយការពិភាកាសរមបសរមួល ឬតាមការដកតរមូវនូវសកមមភាពអវើដដលងគ
ងមើលង ើញថា វាពុំសកឋិសមរតឹមរតូវ និ្យុតឋិធម៌ងនាះ។ កនុ្ែលឹមស្ថរងនះ គឺច្់
បញ្ជជ ក់ថា របការចបំាច់ងដើមបើងធវើឱ្យានភាពងសមើោន ងៅចំង ះមុែចាប់ និ្ងធវើឱ្យ
អំណាចងៅកនុ្ស្គមានតុលយភាពោន  រពឹទធសភារតូវបំងពញកិចចការរបស់ែលួន ជាអំណាច
នើតិបញ្ដតឋ ិ ដដលកនុ្ងនាះានការរតួតពិនិតយ និ្តាមោនរាជរោឌ ភិបាលឱ្យអនុវតឋចាប់
ឱ្យបានរតឹមរតូវ និ្អនុវតឋងោលនងោបាយឱ្យានលកខណៈតាល ភាព និ្បងរមើផល
របងោជន៍របស់របងទសជាតិ និ្របជាពលរដឌឱ្យបានលអរបងសើរ។ ជាពិងសស គឺរតូវងធវើ
ោ៉្ណាឱ្យសកមមភាពដដលរតូវអនុវតឋងនាះ គឺានភាពចាស់ោស់ និ្ានលកខណៈ
រតឹមរតូវតាមចាប់។ ជាមួយោន ងនះផ្ដដរ រពឹទធសភាក៏រតូវានសមតាកិចចកនុ្ការតាមោន 
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និ្រតួតពិនតិយដល់អ្គការ ឬអាជាញ ធរជាតិនានា និ្តុោការ ងៅតាមងោលការណ៍ជា
អនកតំណា រ្បស់របជាពលរដឌ ដដលចបំាច់រតូវានកាតពវកចិចទទលួែុសរតូវ ងោះរស្ថយ 
សរមបសរមួលជាមួយស្ថា ប័នងផស្ៗ ដដលងៅកនុ្របងទសជូនរបជាពលរដឌ និ្របងទស
ជាតិ។ ជាពិងសស គឺងដើមបើងធវើឱ្យស្គមានការងោរពចាប់ អនុវតឋចាប់ ឱ្យបានរតឹមរតូវ 
និ្របកបងោយលកខណៈយុតឋិធម៌។ ង ើយសិទធិអំណាចននការរតួតពិនិតយ និ្ការ
តាមោនងនះ រពឹទធសភា គឺរតូវានការជួបជដជកពិភាកា ឬងធវើការសរមបសរមួល
ងោយលកខណៈសាៃ ត់ ឬចំ ងៅតាមស្ថា នភាពននស្ថច់ងរឿ្ងនាះ។ មយ៉្ វញិងទៀត 
រពឹទធសភាគួរានសិទធអិំណាចកនុ្ការងចញងសចកឋើដថល្ការណ៍ កនុ្ករណើ ចបំាច់ទក់ទ្
នឹ្រពឹតឋការណ៍ ឬការដសវ្រកការពិតននសកមមភាពដដលងធវើឱ្យស្គមានងសារភាព និ្
ានការរ ើកចងរមើន រពមទំ្ ងធវើឱ្យស្គមានភាពយុតឋធិម៌ និ្របឆ្ំ្ រាល់អំងពើែុស្គ្
នានា ដដលផាុយងៅនឹ្ ចាប់។ 

ការទទួលែុសរតូវកនុ្ការង្ហររតួតពិនតិយ និ្តាមោនងនះ គឺជាសកមមភាពមួយ 
ដដលបំងពញឱ្យស្គមានការដប្ដចកអំណាចរតឹមរតូវ និ្ានការរតួតពិនិតយោន ងៅវញិ
ងៅមករបកបងោយលកខណៈតុលយភាពននអំណាចកនុ្ស្គមរបជាធិបងតយយ ជាពិងសស
ងធវើឱ្យដំងណើ រការនើតិរដឌ ានលកខណៈសមធម៌ និ្អាចទទួលយកបានតាម្នាៈចាប់។ 
ចំង ះរគប់ការអនុវតឋចាប់ទំ្ អស់ រមួទំ្ អនកបង្កើតចាប់ អនករបតិបតឋចិាប់ និ្អនក
ងោរពចាប់ រតូវសាិតងៅងរកាមដំបូលរបស់ចាប់ដតមួយ។ 

ងផឋើមងចញពើងនះ រពឹទធសភារតវូានការទទលួែុសរតូវកនុ្ការតាមោន និ្រតួត
ពិនិតយងនះ ងោយការចបំាច់និ្ ានលកខណៈសំខាន់ៗមួយចំនួនងទៀត ដូចខា្ងរកាម ៖ 

- សកមមភាពតាមោន និ្រតតួពិនិតយរបស់រពទឹធសភា រតូវអនុវតឋឱ្យបានរគប់
រជុ្ងរជាយ និ្របកបងោយលកខណៈរតឹមរតូវ និ្យុតឋិធម៌តាម្នាៈចាប់ រពមទំ្
ានមនសិការវជិាជ ជើវៈែព្់ែពស់។ ការណ៍ងនះ គឺអាចងធវើងៅបានងោយអារស័យងលើការ
អភិវឌ្ណន៍សមតាភាពជំនាញរស្ថវរជាវទិននន័យ និ្ច្រក្ឯកស្ថររគប់រោន់ងោយ
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ចបំាច់រតូវបណឋុ ះបណាឋ លមស្ដនឋើននអគគងលខាធិការោឌ នរពឹទធសភា ឬជំនយួការ ទើរបឹកា
ងៅកនុ្ស្ថា ប័នរពឹទធសភាឱ្យចតំាមងសចកឋើរតូវការពតិរបាកដ។ 

- គណៈកមមការជំនាញរពឹទធសភា រតូវងរៀបចំការពិងរោះងោបល់ជាស្ថធារណៈ 
កនុ្ការពិភាកាងលើបញ្ជា ដដលមិនរបរកតើ ចំង ះស្គម និ្របជាពលរដឌ។ 

- រពឹទធសភា ដដលានគណៈកមមការជំនាញ និ្សាជិករពទឹធសភា រតូវាន
ងោលជំ ររគប់រោន់កនុ្ការតាមោន និ្រតតួពិនតិយការង្ហររបស់រាជរោឌ ភបិាល តុោការ 
និ្ស្ថា ប័នអនុវតឋចាប់ងផស្ៗងទៀត តាមវស័ិយជាសមតាកិចចងរៀ្ៗែលួន។ 

- គណៈកមមការជំនាញរបស់រពទឹធសភា រតូវតាមោនអង្កតវាយតនមល និ្របមូល
ព័ត៌ានឱ្យបានរតឹមរតូវ រពមទំ្ ងធវើរបាយការណ៍ ការវាយតនមល និ្ការផឋល់អនុស្ថសន៍
ជូនរពឹទធសភាងលើការង្ហរដដល ក់ព័នធនឹ្ការទទួលែុសរតូវរបស់ែលួន។ 

- គណៈកមមការជំនាញរពទឹធសភា រតូវបង្កើនការចុះងបសកកមមតាមរកសួ្ មនាើរ 
អ្គភាព និ្រាជធានើ ងែតឋនានា ងដើមបើរបមូលព័ត៌ានងធវើការអង្កតវាយតនមល និ្ផឋល់
អនុស្ថសន៍ដល់រាជរោឌ ភិបាលងលើបញ្ជា ងផស្ៗ ដដលជាបញ្ជា មិនរបរកតើ និ្ជាបញ្ជា
បចចុបបននភាព។ 

- រពឹទធសភារតូវានការអភិវឌ្ណតួនាទើសមតាភាព តាមោនរាជរោឌ ភិបាល និ្
របមូលព័ត៌ាន អង្កត តាមរយៈសវនាការ និ្ការចុះផ្ដា ល់ដល់មូលោឌ ន។ 

- រពឹទធសភា រតូវតាមោនងមើលការអនុវតឋរបស់រាជរោឌ ភបិាល ដដលបានងរៀបចំ
លិែិតបទោឌ ន ឬចាប់ឱ្យស្ថា ប័ននើតិបញ្ដតឋិអនុម័តដដលចូលជាធរានរចួង ើយ ងតើបាន
អនុវតឋងោយលកខណៈរតឹមរតូវឬងទ? ជាពិងសស ការអនុវតឋថវកិា ដដលសភាបាន
អនុម័តរចួង ើយ។ 

រពឹទធសភារតូវានការពភិាកា និ្សរមបសរមលួជាលកខណៈស្ថា បនា ជាមួយ
រាជរោឌ ភិបាល ង ើយរាជរោឌ ភិបាលរតូវរាយការណ៍ ជូនរពឹទធសភាអំពើការអនុវតឋចាប់ 
និ្ងោលនងោបាយរបស់ែលួន ងោយភាពរលូន និ្របកបងោយការទទួលែុសរតូវ
ចំង ះភារកិចចដដលរបងទសជាតិបានរបគល់ជូន។ ចំង ះស្ថា ប័នតុោការ ក៏រតូវានការ
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អង្កតតាមោន តាមរយៈឧតឋមរកុមរបកឹាននអ្គងៅរកម រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ ដដល 
រពឹទធសភាានការស្ថកសួរនូវអវើដដលមនិរបរកតើ និ្ងធវើឱ្យែូចសណាឋ ប់ធាន ប់ដល់ស្គម 
ជាពិងសសការមិនអនុវតឋចាប់ឱ្យានភាពយុតឋិធម៌ងៅកនុ្ស្គម ងោយរបការណាមួយ
ងនាះដូចជា ានអំងពើពុករលយួជាងដើម។ 

៤. សននិដាា ន 
សរុបងសចកឋើមក ងយើ្ អាចសននិោឌ នបានថា ការពរ្ឹ្សមតាភាព សិទធិអំណាច 

និ្ការដកទរម្់ងៅកនុ្ស្ថា ប័នរពឹទធសភាងនះ គឺជាតរមូវការចបំាច់មួយ សរាប់ពរ្ឹ្
ងោលនងោបាយនើតិរដឌ និ្របជាធិបងតយយ ជាពិងសសងោលការណ៍អភិបាលកចិចលអ 
និ្ការអនុវតឋនូវរបបវមិជឈការ និ្ស វមិជឈការងៅដល់ថាន ក់ងរកាមងៅតាមស្ថា ប័ន 
អ្គភាពងផស្ៗ រពមទំ្ ងៅដល់ថាន ក់ងរកាមជាតិងៅតាមរាជធានើ ងែតឋ រកុ្ រសុក 
ែណឍ  និ្រកុមរបឹកា ុ-ំសង្ហក ត់។ បដនាមពើងនះងទៀត គឺការពរ្ឹ្ស្ថា ប័នរពទឹធសភាឱ្យ
ានសកាឋ នុពល កនុ្ការសរមបសរមួលជាមួយរាជរោឌ ភិបាល រដឌសភា និ្ស្ថា ប័ន
អនុវតឋចាប់ងផស្ៗងទៀតឱ្យានលកខណៈរតឹមរតូវ និ្យុតឋិធម៌។ ការបង្កើនយនឋការ
អនុវតឋនូវលទធិរបជាធិបងតយយ ងសរ ើ និ្សិទធមិនុសសឱ្យបានទូលំទូោយ រពមទំ្ ពរ្ឹ្
នូវតុលយភាពអំណាចងៅកនុ្ស្គមកមពុជា ទទួលបាននូវភាពលអរបងសើរ។ 

ការពរ្ឹ្សមតាភាព អណំាច និ្ការដកទរម្់ការទទលួែុសរតូវរបស់ស្ថា ប័ន
រពឹទធសភា គឺជារកបែណឍ យុទធស្ថស្ដសឋមយួ ដដលង្លើយតបងៅនឹ្ងោលការណ៍ននលទធិ
របជាធិបងតយយ ជាពិងសសយុទធស្ថស្ដសឋរមួរបស់កមពុជា ដដលយកអភិបាលកិចចលអ និ្
នើតិរដឌជាសនូល។ ទនាឹមនឹ្ងនះដដរ ការពរ្ឹ្សមតាភាព និ្ធនធានមនុសសងនះ គឺជា
សកាឋ នុពលរបស់រពឹទធសភា ដដលរតូវដតងបឋជាញ ចិតឋកនុ្ការកស្ថ្ និ្បណឋុ ះបណាឋ លឱ្យ
ឈានងែើ្ តាមងោលការណ៍ទំងនើបកមម។ ង តុងនះ រពឹទធសភារតូវស របតបិតឋិការ
ជាមួយនដគូអភិវឌ្ណន៍ទំ្ ឡាយ ងដើមបើងសចកឋើរ ើកចងរមើនរបស់ែលួន និ្ានគតបិណឍិ ត
សំែឹ្ ងមើលរបកបងោយម ចិឆតា និ្សុទិដឌិនយិមងលើាោ៌ដ៏រ ឹ្ ា ំងដើមបើងឆ្ព ះងៅកាន់
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សឋ្់ោរការង្ហរននសភារបជាធិបងតយយងលើសកលងោក និ្របបសភាពើរ កនុ្ការបំងពញ
ឱ្យបាននូវងបសកកមម និ្ការទទួលែុសរតូវរបស់ែលួន ទទួលបានងជាគជ័យ និ្ាន
របសិទធភាព។ សាិតងៅកនុ្្នាៈងនះ រពឹទធសភា រតូវានការងរៀបចំដផនការសកមមភាព
របស់ែលួន ងោយយកចិតឋទុកោក់ កនុ្ការបំងពញតនួាទើ ភារកិចចរបស់ែលួនតាមគនល្ របស់
ចាប់ និ្ដផអកងលើទសសនៈនងោបាយននលទធិរបជាធិបងតយយងសរ ើ ជាពិងសសងោលការណ៍
នើតិរដឌដដលានអភិបាលកិចចលអ គណងនយយភាព អនុវតឋគតិចាប់ ានភាពយុតឋិធម៌ 
ចាប់អាចទទួលយកបានទំ្ អស់ោន  ានការទទលួែុសរតូវនូវទង្វើរបស់ែលួន ានការ
ងោរពចាប់ជាក់ោក់ សមភាពចំង ះមុែចាប់ អនុវតឋចាប់ងោយតាល ភាព និ្ងធវើឱ្យ
ែលឹមស្ថរចាប់ានលកខណៈវទិយស្ថស្ដសឋ និ្សើលធម៌ប្កប់ងៅកនុ្ងនាះ ជាងដើម ។ល។ 

កនុ្ង តុផលងនះ រពឹទធសភាកមពុជាចបំាច់រតូវបង្កើនកចិចស របតបិតឋិការងៅ
រគប់រូបភាព ងៅតាមលទធភាពដដលអាចងធវើបាន ងដើមបើជំរុញដល់ការែិតែំរបឹ្ ដរប្ឱ្យ
បានងពញងលញ កនុ្ការបង្កើនសមតាភាពរបស់ែលួន និ្ការទទួលែុសរតូវនូវតួនាទើ 
ភារកិចចបដនាមងទៀត ងដើមបើភាពងជឿជាក់ោ៉្មុតា ំ កនុ្ការបំងពញងបសកកមមជា    
របវតឋិស្ថស្ដសឋរបស់ែលួន និ្ងដើមបើកស្ថ្របងទសកមពុជា ជានើតិរដឌពតិរបាកដ ជាពិងសស
លទធរិបជាធិបងតយយ និ្ងោលនងោបាយវមិជឈការ វសិ មជឈការ ដដលរតូវងធវើឱ្យ
បានលទធផលដផលផ្ដក ោ៉្ពិតរបាកដ សរាប់ជាគុណរបងោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ណ
នងោបាយ ុ-ំសង្ហក ត់ និ្មណឍ លភូមិភាគកនុ្ទូទំ្ របងទសកមពុជា។ បានងសចកឋើថា 
ការដកទរម្់ឱ្យានផលលអ និ្ការពរ្ឹ្ សមតាភាព និ្ការទទលួែុសរតូវននតួនាទើ 
ភារកិចចរបស់ែលួន គឺជានងោបាយ និ្ជាមូលោឌ នរគឹះននចាប់ ដដលបានចក់ឫស
ោ៉្ងរៅ ងៅកនុ្ដំងណើ រការរគប់រគ្រដឌ ងោយធានាបាននូវតាល ភាព គណងនយយភាព 
អភិបាលកិចចលអ និ្ានការអភិវឌ្ណជាតិងោយរលូន រពមទំ្ ាននិរនឋរភាពបរសិ្ថា ន
ស្គមានងសារភាព និ្របកបងោយភាពយុតឋិធម៌ ភាពស្ថអ តសអំ និ្ានដំងណើ រការ
លអកនុ្ការកាត់បនាយភាពរកើរករបស់របជាពលរដឌ ទទួលបានងជាគជ័យ ជាពិងសស
ានកំងណើ នងសដឌកិចច និ្សនឋិភាពស្គមពិតរបាកដ។ 
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រដ្ឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ នៅកម្ពុជា 
 

បបក្ខជនបណ្ឍិ ត ជាវ វជិាា ក់ 

 
១-នសចកដីនផដើម្ 
 របបេសក្មពុជាបានបរៀបចំការបបាោះបនប តជាសក្លបៅនប ១ំ៩៩៣ បរកាមការជួយ
បរៀបចំរបស់អងគការសហរបជាជាតិ។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជាមានឆនធៈខ្ពស់ និងចាស់លាស់ 
បានរបរៀបចំក្មមវធិីនបោបាយ យុេនសាស្រសថរតីបកាណ្ យុេនសាស្រសថចតុបកាណ្េ១ី និងេី២ 
សរមាប់នីតិកាល េី២ េី៣ េី៤ និង េី៥ ននរដឌសភាជាតិ បហយីបានបធវកី្ំណណ្េរមង់
រដឌបាលបៅក្មពុជា ទងំថ្នប ក់្ជាតិ និងថ្នប ក់្បរកាមជាត ិជាពិបសសរដឌបាលឃុ ំសង្កា ត់ ជា
បនថបន្ទធ ប់។ ការបធវីក្ំណណ្េរមង់ចាប់ពីនប ២ំ០០១ រហូតដល់បចចុបផនបបនោះ រដឌបាលថ្នប ក់្
បរកាមជាតិវាមានតនមលនិងភាពចាបំាច់ណាស់បដីមផជីំរុញដំបណី្រការអភិវឌផ និងរបជាធិប-
បតយយបៅមូលដ្ឋឌ នជួយបលីក្ក្មពស់ជីវភាពរបស់របជាពលរដឌ បងខិតបសវារដឌបាលឱ្យកាន់ណត
បក្ៀក្នងឹរបជាពលរដឌ តាមបសចក្ឋីរតូវការរបស់របជាពលរដឌក្បុងន្ទមជាមាច ស់បនប ត។ ជា
ការពិត ការអនុវតថវមិជឈការបៅថ្នប ក់្ឃុសំង្កា ត់ បានណសឋងបចញឱ្យបឃញីនូវលេនផលជាវជិជមាន
ជាបរចីនគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ ប ុណនថេនធឹមនឹងលេនផលជាណផលផ្កា ទងំអស់បនោះ ក៏្បៅណតមាន
ផលអសក្មម ឬផលអវជិជមានផងណដរ។ រដ្ឋឌ ភិបាលបានយក្ចិតថេុក្ដ្ឋក់្ជាខ្ល ងំក្បុងការ
បដ្ឋោះរសាយណក្លមអ សាទ បន្ទពីមួយអាណ្តថិបៅមួយអាណ្តថ ិកាន់ណតមានរបសិេនភាពខ្ពស់
បឡងី។ 
 

២-តម្ម្ៃ និងភាពចុំបាច់ម្នការន្វើកុំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលថ្នន ក់
នម្កាម្ជាតិនៅកម្ពុជាចប់ពីឆ្ន ុំ ២០០១-បចចុបបនន 

ការបធវីក្ំណណ្េរមង់រដឌបាលសាធារណ្ៈជាបនថបន្ទធ ប់កាន់ណតសុីជបរៅ នងឹបាញ់
បនព ោះបៅរដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ សំបៅជំរុញដំបណី្រការអភិវឌណន៍ និងរបជាធិបបតយយបៅ
មូលដ្ឋឌ ន បដីមផឱី្យរដឌបាលមូលដ្ឋឌ នជយួជំរុញបបងាីនជីវភាពរស់បៅរបស់របជាពលរដឌបៅ
មូលដ្ឋឌ ន បងខតិបសវារដឌបាលឱ្យកាន់ណតខ្ិតជិតរបជាពលរដឌ តាមការចង់បានរបស់
របជាពលរដឌក្បុងន្ទមជាមាច ស់បនប ត។ 
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រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានក្ណំ្ត់បោលបៅោ ងចាស់របស់ខ្លួន បដ្ឋយបផ្កថ តជាសំខ្ន់
បលីការផថល់សវ័យភាពហរិញ្ដវតទុដល់មូលដ្ឋឌ ន និងពុោះពារបបងាីតឱ្យបាននូវរដឌបាលណដល
មានលក្ខណ្ៈសមផតថិ ០៥ ោ ងដូចខ្ងបរកាម ៖ 

១)-រដឌបាលអពារក្តឹយ៖ ជារដឌបាលសាធារណ្ៈ ណដលជាបឋមរតូវណតជា
រដឌបាលរបស់រដឌ បទោះជាសទតិក្បុងអាណ្តថិរដ្ឋឌ ភិបាលណាក៏្បដ្ឋយ។ បនោះជាមបធាបាយ
ណតមួយគត់សរមាប់ធាន្ទនិរនថរភាពននសាទ ប័ន។ ក្បុងន័យបនោះ រដឌបាលរតូវណតជាអពារក្តឹយ 
និងឯក្រាជយពីគណ្បក្សនបោបាយ អងគការសងគម បសដឌក្ិចច ឬវបផធម៌។ 

២)-រដឌបាលតមាល ភាព៖ រដឌបាលសាធារណ្ៈ រតូវមានតមាល ភាពបដីមផបីធវីឱ្យ
បោលការណ៍្នីតិរដឌរតូវបានអនុវតថ នងិបោរពរគប់ៗោប ។ តមាល ភាពបនោះ មានន័យថ្ន 
រដឌបាលរតូវរបរពឹតថបសមោីប ចំបពាោះបុគគលរគប់របូបៅចំបពាោះមុខ្ចាប់ និងកាតពវក្ិចចក្បុង
រក្បខ័្ណ្ឍ គតិយុតថ និងបេបញ្ដតថិមួយជាក់្លាក់្។ តមាល ភាពរបស់រដឌបាលបនោះ នឹងរមួ
ចំណណ្ក្ដល់ការខ្ិតខ្ំរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្បុងការរបយុេនរបនងំនឹងអំបពីពុក្រលួយ។ 

៣)-រដឌបាលបៅជតិនងឹរបជាជន៖ បដមីផធីាន្ទយុតថិធម៌ និងសមធម៌សងគម 
រដឌបាលសាធារណ្ៈ រតូវណតជារដឌបាលមួយគិតដល់ជីវភាពរបជាពលរដឌ។ មានន័យថ្ន 
បសវាសាធារណ្ៈ រតូវមានវតថមានបៅេណីាណដលមានតរមូវការរបស់របជាជន។ បចចុបផនប
បនោះ វមិជឈការ វសិហមជឈការ ជារបបៀបរបបអនុវតថការង្កររបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលណដល
បឆលីយតបដ៏របបសីរបៅនងឹសាទ នការណ៍្នបោបាយ និងបសដឌក្ិចចរបស់ក្មពុជា។ 

៤)-រដឌបាលសរមលួ នងិជរុំញ៖ ក្បុងបរបិេននបសដឌក្ចិចេផីារ គំនិតផថួចបផថីម
របស់ឯក្ជន ជាក្តាថ សំខ្ន់សរមាប់ការអភិវឌណ។ រដឌបាលមិនរតូវបដីរតជួំនួសគនំិត
ផថួចបផថីមរបស់ឯក្ជនបឡយី។ ផធុយបៅវញិ រដឌបាលរតូវជួយបលីក្េឹក្ចិតថោរំេ និងជំរុញ
ឱ្យគំនិតផថួចបផថីមបនោះបចញរចួបៅតាមបោលការណ៍្ចាប់។ 

៥)-រដឌបាលមានសមតទភាពនងិការេេលួខុ្សរតវូ៖ រដឌបាលសាធារណ្ៈរតូវណត
ជារដឌបាលមួយ មានសមតទភាព និងការេេួលខុ្សរតូវ។ គឺជារដឌបាលណដលបង្កា ញឱ្យ
បឃញីនូវថ្នមពល គនំិតផថួចបផថមី នងិវជិាជ ជីវនិយម បដីមផមីាច ស់ការបលីចំណាយជារបចា ំនិង
ចាត់ណចងជាអាេិភាពចណូំ្លរបស់រដឌសរមាប់ការវនិិបោគ និងសរមាប់ការង្ករសងគមក្ិចច។ 
ការង្ករបនោះន្ទបំៅរក្ការចាត់ណចងការង្ករតាមរបបៀបបផសងៗោប  ជាមួយនឹងមបធាបាយ
ដូចោប  មានន័យថ្ន ការបរៀបចបំឡងីវញិនូវរដឌបាលសាធារណ្ៈ នងិការអភិវឌណសមតទភាព
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ជំន្ទញរបស់មស្រនថីរាជការបដីមផបីលីក្ក្មពស់ ផលិតភាព និងណក្លមអគុណ្ភាពននបសវា 

ណដលរតូវផថល់ឱ្យរបជាពលរដឌ1។ 
អនុបលាមតាមសាម រតីបោលនបោបាយឈបោះ-ឈបោះ ក្មមវធិីនបោបាយយុេនសាស្រសថ

រតីបកាណ្ យុេនសាស្រសថចតុបកាណ្ដណំាក់្កាលេ១ី និងេ២ី របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលសរមាប់

នីតិកាលេី២ េី៣ េ៤ី និងេី៥ ននរដឌសភាជាតិ
2 រាជរដ្ឋឌ ភិបាលមានឆនធៈខ្ពស់បដ្ឋយ

បានក្ំណ្ត់ោ ងចាស់នូវមូលដ្ឋឌ នក្ំណណ្េរមង់រដឌ។ ក្បុងការបធវីក្ំណណ្េរមង់រដឌបាល
សាធារណ្ៈ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលចាត់េុក្ថ្ន ក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ មាន
សារៈសំខ្ន់ក្បុងការណក្លមអគុណ្ភាពបសវាសាធារណ្ៈ នងិអភិបាលក្ិចចមូលដ្ឋឌ នបដ្ឋយ
មានការចូលរមួ។ 

ក្បុងន័យបនោះ សបមថចអគគមហាបសន្ទបតីបតបជា ហ ុន ណសន ន្ទយក្រដឌមស្រនថនីន
រពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា បានគូសបញ្ជជ ក់្ពីបោលនបោបាយក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ 
វសិហមជឈការ ដូចខ្ងបរកាម៖ 

“ក្មពុជាោម នជបរមីសណាលអរបបសីរ បរៅពីការបធវីក្ំណណ្េរមង់បេបៅក្បុងឱ្កាស 
ណដលរបបេសជាតិបយងី ក្ំពុងណតេេលួផលចំបណ្ញពសីនថិភាព និងសទិរភាពណដលបយងី
ខ្ិតខ្កំ្សាង និងការពារបាន។ រដឌបាលសាធារណ្ៈសពវនងៃ រតូវបធវកី្ំណណ្េរមង់ឱ្យ
កាន់ណតសុីជបរៅណងមបេៀត បដីមផណីរបកាល យខ្លួនឱ្យបៅជាអបក្ផថល់បសវាសាធារណ្ៈដ៏មាន 
របសិេនភាព និងជានដគូអភិវឌណន៍ ណដលអាចេុក្ចតិថបានសំបៅបបរមីរបជាពលរដឌឱ្យបាន
កាន់ណតលអរបបសីរបឡងី”

3។ 
“រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានដ្ឋក់្បចញនូវចក្ខុវស័ិយជាយុេនសាស្រសថរបស់ខ្លួនសថពីី វមិជឈការ 

និងវសិហមជឈការបៅក្បុងរក្បខ័្ណ្ឍ យុេនសាស្រសថ សថីពីក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ វសិហមជឈការ 
ណដលបានអនុម័តបៅនប ២ំ០០៥។ បចចុបផនប បនោះបយងីបានអនុម័តចាប់សថីពកីាររគប់រគង 
រដឌបាលរាជធានី បខ្តថ រក្ងុ រសុក្ ខ្ណ្ឍ  ក្ណំ្ត់កាលបរបិចេេ ននការបបាោះបនប ត

                                                           
1 េសសន្ទវដថីវេិាសាស្រសថ បលខ្ ៤ ចុោះណខ្មក្រា នប ២ំ០១១ េំព័រេ ី០៧ 
2 សុនធរក្ថ្នរបសស់បមថចន្ទយក្រដឌមស្រនថីននរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ក្បុងឱ្កាសបេិសនបិបាតបូក្សរុបសមិេនផលការង្ករ
រក្ុមរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត ់អាណ្តថិេ២ី បៅេសីថីការរក្សួងមហានផធ នងៃេី ១៨ ណខ្សីហា នប ២ំ០១១ 

3 បោលនបោបាយសថីពីការផថលប់សវាសាធារណ្ៈ ណដលបានអនុមត័បដ្ឋយគណ្ៈរដឌមស្រនថកី្បុងសមយ័របជុំបពញអងគ 
នងៃេី០៥ ណខ្ឧសភា នប ២ំ០០៦ 
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បរជីសបរសីរក្ុមរបឹក្ាន្ទន្ទ បហយីបានបបងាីតគណ្ៈក្មាម ធិការជាតសិរមាប់ការអភិវឌណ
តាមណបបរបជាធិបបតយយបៅថ្នប ក់្បរកាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)។ ទងំអស់បនោះ គឺជារគឹោះដ៏
សំខ្ន់សរមាប់ក្ចិចដំបណី្រការ ណដលក្ិចចការជាក់្ណសថងបានចាប់បផថីមបហយី។ បយងីបាន
បរជីសបរសីយក្មាោ៌បនោះ ក្បុងបោលបំណ្ងធាន្ទឱ្យបាននូវក្ំបណី្នបសដឌក្ចិចរបក្បបដ្ឋយ
ចីរភាពបៅបលីមូលដ្ឋឌ នេូលំេូលាយជាងមុន និងមានសមតទភាពរបក្តួរបណជងជាងមុន 
រពមទងំការពរងឹងការរគប់រគង នងិការផថល់បសវាសាធារណ្ៈរបក្បបដ្ឋយគុណ្ភាព 
បដីមផបីឆលីយតបតរមូវការន្ទន្ទរបស់មូលដ្ឋឌ ន នងិការកាត់បនទយភាពរក្ីរក្។ ជាការពិត
បយីងេេួលសាគ ល់ថ្នរាជរដ្ឋឌ ភិបាល ពិតជាមិនអាចមានលេនភាពផថល់នូវតរមូវការដ៏
េូលំេូលាយននបសវាសាធារណ្ៈបៅេូទងំរបបេស ចាប់តាងំពីរាជធានីភបំបពញរហូតដល់
តំបន់ជនបេនៃ យដ្ឋច់រសោលរបក្បបដ្ឋយរបសេិនភាពបន្ទោះបេ។ ដូបចបោះ ជាមយួនឹង
ការអនុម័តនូវបោលនបោបាយវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ បយងីបានសបរមចចតិថឱ្យមាន
ការផ្កល ស់បថូរជាសារវនថនូវរបបៀបរបបបធវីការង្កររបស់បយងី។ បចចុបផនបបនោះបយងីក្ំពុងបរៀបចំ
បបងាីតរបព័ននរដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិមួយជាមួយនឹងការរបគល់មុខ្ង្ករន្ទន្ទ រមួមាន 
មុខ្ង្ករផថល់បសវាសាធារណ្ៈន្ទន្ទ រមួជាមួយធនធានហរិញ្ដវតទុធនធានមនុសស និង
ធនធានដនេបេៀតពីថ្នប ក់្ជាតឱិ្យបៅថ្នប ក់្បរកាមជាត"ិ4។ 

ន័យបនោះសបញ្ជជ ក់្បានថ្ន ការបធវីក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ វសិហមជឈការ គមឺាន
មូលបហតុ េ១ី-ចង់ឱ្យរបជាពលរដឌមានលេនភាពចូលរមួោ ងសក្មមបៅក្បុងការបធវបីសចក្ថី
សបរមចចតិថបៅមូលដ្ឋឌ ន េី២-ការផថល់បសវាសាធារណ្ៈរបស់រក្សងួសាទ ប័នថ្នប ក់្ជាត ិ
កាន់ណតរហ័ស និងមានរបសេិនភាព និងេី៣-ការបបងាីនលេនភាពក្បុងការបក្ៀរគររបភព

ធនធានបៅមូលដ្ឋឌ នសរមាប់ការផថល់បសវា នងិការអភិវឌណបណនទមបេៀត
5។ េនធឹមនងឹបនោះ 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ក៏្មានចក្ខុវស័ិយចាស់លាស់ក្បុងការបរៀបចំរបព័ននរគប់រគងរដឌបាលបៅ
ថ្នប ក់្រាជធានី បខ្តថ រក្ុង រសកុ្ ខ្ណ្ឍ  និងឃុ ំសង្កា ត់ បដ្ឋយឈរបលបីោលការណ៍្ននការ

                                                           
4 សុនធរក្ថ្នគនលឹោះរបសស់បមថចន្ទយក្រដឌមស្រនថី ហ ុន ណសន ណងលងក្បុងពិធផីសពវផាយសថីពីដំបណី្រការននការអភិវឌណតាមណបប
របជាធិបបតយយបៅថ្នប ក្់បរកាមជាតិ តាមចាប់សថីពីការរគប់រគងរដឌបាល រាជធាន ី បខ្តថ រក្ុង រសុក្ ខ្ណ្ឍ  ន្ទនងៃេ២ី៨ 
ណខ្មក្រា នប ២ំ០០៩ 

5 បេបង្កា ញរបសប់លាក្ របាក្់ សំបអឿន អនុរបធានន្ទយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន ននអគគន្ទយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន 
រក្សួងមហានផធ បៅនប ២ំ០១១ បៅរពឹេនសភា 
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ចូលរមួតាមណបបរបជាធិបបតយយ
6 ណដលឆលុោះបញ្ជច ងំបោលការណ៍្ ជាគនលឹោះន្ទន្ទនន

អភិបាលក្ិចចលអ រមួមាន៖ គណ្បនយយភាព នតីរិដឌ តមាល ភាព ការចូលរមួ ការបលកី្សធួយ

សមធម៌ ការបឆលយីតប របសេិនភាព នងិភាពសក្ថសិេិនិ
7 ក្បុងេិសបៅណក្លមអបសវា

សាធារណ្ៈបដីមផបីបរមីរបជាពលរដឌឱ្យបានកាន់ណតលអរបបសីរបឡងី
8។ 

ការពិត ការអនុវតថក្មមវធិីក្ំណណ្េរមង់រដឌបាល គឺរតូវមានការេេួលខុ្សរតូវរមួ
ទងំរដឌបាលថ្នប ក់្ជាតិ និង ថ្នប ក់្បរកាមជាតិចំបពាោះរដឌ និងរបជាពលរដឌ។ ក្តាថ បនោះជាប់
ទក់្េងនឹងភាពបជាគជ័យ និងបរាជ័យននការណក្េរមង់រដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតបិៅនងៃ
អន្ទគត បរពាោះថ្នបោលបណំ្ងននការបបងាតីរដឌបាលឯក្ភាព មិនណមនបបងាតីឱ្យមានរដឌ
បៅក្បុងរដឌបន្ទោះបេ គឺបដីមផបីងាឱ្យមានការចូលរមួក្បុងក្ិចចអភិវឌណន៍ជាតិ។ របការបនោះ
ទមទរឱ្យមានបេពិបសាធន៍ និងសមតទភាពបពញបលញពិតរបាក្ដ។ 
 

៣-ការអនុវតតវិម្ជ្ឈការនៅថ្នន ក់ឃុុំ សង្កា ត់ 
បដ្ឋយបានបធវីការសិក្ារសាវរជាវោ ងលអិតលអន់ អំពីសាទ នភាពេូបៅននបោល

នបោបាយក្ំណណ្េរមង់រដឌបាលសាធារណ្ៈ បោលនបោបាយវមិជឈការបៅថ្នប ក់្ឃុ ំ
សង្កា ត់ ចាប់ លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នសរមាប់រគប់រគងរដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិណផអក្បលីរបាយការណ៍្
បូក្សរុបសមេិនផលរបស់រក្មុរបឹក្ាឃុ ំ សង្កា ត់ នងិណផអក្បលីចំបណ្ោះដងឹ បេពិបសាធន៍
ការង្ករជាក់្ណសថងពាក់្ព័នននឹងការង្កររដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ បយីងសបងាតបឃីញថ្ន 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជាមានការបបថជាញ ចិតថខ្ពស់ ខ្ិតខ្ំបធវីក្ំណណ្េរមង់សុជីបរៅបដីមផបីលីក្
ក្មពស់គុណ្ភាពជីវតិរបស់របជាពលរដឌ និងបបងាីនភាពអង់អាចរបស់របជាពលរដឌបៅ
មូលដ្ឋឌ ន រគប់រសទប់វណ្តៈបៅក្បុងសងគមតាមរយៈដំបណី្រការក្សាងនបោបាយ និង
ណផបក្បផសងៗបេៀតសរមាប់ធាន្ទសមាសភាព យុតថិធម៌ និងក្ិចចការពារសិេនជិាមូលដ្ឋឌ ន
ន្ទន្ទ។ ដូចបនោះបោលបំណ្ងដ៏េូលំេូលាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលសរមាប់ការអភិវឌណ
តាមណបបរបជាធិបបតយយបៅថ្នប ក់្បរកាមជាតិ គឺបដមីផបីបងាតីវបផធម៌របជាធិបបតយយបដ្ឋយ

                                                           
6 រក្បខ្័ណ្ឍ យុេនសាស្រសថសថពីីក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ នប ២ំ០០៥ 

7 សារលិខ្តិបលខ្ ១១ សលខ្ របសស់បមថចអគគមហាបសន្ទបតីបតបជា ហ ុន ណសន ចុោះនងៃេី២២ ណខ្មិងុន្ទ នប ២ំ០១០ 

8 បោលនបោបាយសថីពីការផថលប់សវាសាធារណ្ៈ អនុម័តបដ្ឋយគណ្ៈរដឌមស្រនថកី្បុងសម័យរបជុំបពញអងគ នងៃេ៥ី ណខ្ឧសភា 
នប ២ំ០០៦ 
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មានការចូលរមួពីរបជាពលរដឌ និងរបក្បបដ្ឋយការេេលួខុ្សរតូវចំបពាោះរបជាពលរដឌ 
ណក្លមអការផថល់បសវាសាធារណ្ៈ និងបហដ្ឋឌ រចន្ទសមព័ននន្ទមំក្នូវការអភិវឌណបសដឌក្ចិច 
និងសងគមក្ិចចនិងចូលរមួកាត់បនទយភាពរក្ីរក្។ 

ការអនុវតថេរមង់រដឌបាលវមិជឈការ វសិហមជឈការ រតូវបានបធវីបឡងីរសបតាម
បចចុបផនបភាព វបផធម៌រដឌបាល និងនបោបាយ បដីមផធីាន្ទឱ្យបាននូវបោលការណ៍្
អភិបាលក្ិចចលអ និងបរជីសបរសីបានអបក្ដឹក្ន្ទមូំលដ្ឋឌ ន រសបតាមការចង់បានរបស់
របជាពលរដឌ ណដលជាមាច ស់របបេស។ ដំបណី្រការក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ វសិហមជឈការបៅ
ក្មពុជារហូតមក្ដល់បពលបនោះ មានការបជឿនបលឿនរកី្ចបរមីនគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ ទងំណផបក្
នបោបាយ ណផបក្រដឌបាលនងិណផបក្អភិវឌណមូលដ្ឋឌ នតាមណបបរបជាធិបបតយយបៅថ្នប ក់្បរកាម
ជាតិ។ ជបរមសីក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ វសិហមជឈការបៅក្មពុជា ជាបរឿងមួយលអ ណតការអនុវតថ
សក្មមភាពក្ំណណ្េរមង់ឱ្យមានរបសិេនភាព និងបក្ីតបចញជាណផលផ្កា សរមាប់របជាពលរដឌ គឺ
រតឹណតមានសារៈសំខ្ន់។ បបមីិនដូបចបោះ ការណក្េរមង់ នងឹកាល យបៅជានតន័យ បហយី
របជាពលរដឌនឹងបាត់បង់ជំបនឿបៅបលីរាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ បពលរបជាពលរដឌបាត់បង់ជំបនឿ 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលមិនអាចរបវញ័្ច ក្មាល ងំរបជាពលរដឌ សរមាប់បធវីការអភិវឌណរបបេសឱ្យ
រកី្ចបរមីនបានបេ។ 
៣.១.លទធផលជាវិជ្ាមានម្នការអនុវតតកុំណែទម្ម្ងវ់ិម្ជ្ឈការ
នៅថ្នន កឃ់ុុំ សង្កា ត ់

លេនផលននការអនុវតថក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការបៅថ្នប ក់្ឃុសំង្កា ត់ មានការវវិតថ
បជឿនបលឿនគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់មក្ដល់បពលបនោះជាអាេិ៍៖ មានការបរៀបចំបឡីងវញិនូវ
រចន្ទសមព័នន និងរបព័ននរគប់រគងរដឌបាលឃុំសង្កា ត់ ការបបាោះបនប តបដ្ឋយផ្កធ ល់ពី
របជាពលរដឌមូលដ្ឋឌ នក្បុងការបរជីសបរសីរក្មុរបឹក្ាឃុ ំ សង្កា ត់ បានបីបលីក្, ការក្សាង
លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នគតិយុតថថ្នប ក់្បរកាមជាតិជាបរចីន, មានការបផធរជាជំហានៗនូវធនធាន
មុខ្ង្ករ និងការេេលួខុ្សរតូវក្បុងការផថល់បសវា និងការអភិវឌណមួយចនំួនរបស់ថ្នប ក់្ជាត ិ
បៅឱ្យរដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់ បដ្ឋយសបរមចចិតថោ ងចាស់លាស់រសបោប ជាមួយនឹងការ
ពរងឹងសមតទភាពរដឌបាលថ្នប ក់្រាជធានីបខ្តថ ក្បុងការបរៀបចំណផនការយុេនសាស្រសថ ការ
សរមបសរមួលការោរំេពីខ្ងបលីបណនទម។ សមិេនផលទងំអស់បនោះ បង្កា ញឱ្យបឃញីនូវ
ឆនធៈដ៏ចាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជា ចំបពាោះក្ិចចដំបណី្ការក្ំណណ្រេរមង់ទងំ
ណផបក្នបោបាយ ណផបក្រដឌបាល និងណផបក្អភិវឌណន៍បៅរដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ។ 
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ការបធវីរបជាធបិបតយូបនីយក្មមបៅថ្នប ក់្ឃុសំង្កា ត់ ណសថងបឡងីតាមការអនុវតថ
បោលនបោបាយវមិជឈការ វសិហមជឈការ ណដលបានរមួចំណណ្ក្ការពរងឹងសទិរភាព
នបោបាយតាមរយៈការបបាោះបនប ត តាមបោលការណ៍្លេនរិបជាធិបបតយយបដ្ឋយផ្កធ ល់ពី
របជាពលរដឌមូលដ្ឋឌ ន ក្បុងការបរជីសបរសីរក្មុរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់។ មក្ដល់បពលបនោះការ
បបាោះបនប តរក្មុរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់ រតូវបានអនុវតថចំនួនបីបលកី្មក្បហយីគឺ៖ បលីក្េ១ី បៅ
នប ២ំ០០២ បលីក្េ២ី នប ២ំ០០៧ នងិបលីក្េី៣ នប ២ំ០១២។ ការបបាោះបនប តបរជសីបរសី
រក្ុមរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់អាណ្តថេិី១ រតូវបានបធវីបឡងីបៅនងៃេ០ី៣ កុ្មភៈ នប ២ំ០០២ បដ្ឋយ
បរជីសបរសីបានតំណាង ១១.២៦១រូប (រសីចំនួន៩៥១របូ) សរមាប់ឃុសំង្កា ត់ចំនួន
១.៦២១។ ក្បុងបន្ទោះមានគណ្បក្សនបោបាយចំនួន៤ មានអាសនៈបៅតាមឃុសំង្កា ត់
មួយចំននួរមួមាន៖ គណ្បក្សរបជាជនក្មពុជា េេលួបាន៧៧០៣អាសនៈ, គណ្បក្ស
ហ វុនសុិនបុិចេេួលបាន ២២១១អាសនៈ, គណ្បក្សសមរងសុេីេួលបាន១៣៤៦អាសនៈ 

និងគណ្បក្សរបជាធបិបតយយណខ្មរ េេលួបាន០១អាសនៈ9។ 
ការបបាោះបនប តបរជសីបរសីរក្មុរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់អាណ្តថិេ២ី រតូវបានបធវីបឡងីបៅ

នងៃេ០ី១ បមសា នប ២ំ០០៧ ណដលមានសមាសភាពរក្មុរបកឹ្ាឃុសំង្កា ត់ បក្ីនបឡងីរហូត
ដល់ចំននួ១១.៣៥៣អាសនៈ សរមាប់ឃុ ំ សង្កា ត់ ចំនួន១.៦២១10។ មានគណ្បក្ស
នបោបាយចំនួន៥ ណដលបានជាប់បនប ត ក្បុងបន្ទោះមានគណ្បក្សរបជាជនក្មពុជា 
េេួលបាន ៧.៩៩៣អាសនៈ គណ្បក្សសមរងសុី េេួលបាន២.៦៦០អាសនៈ 
គណ្បក្សហ វុនសុិនបុិចេេួលបាន២៧៤អាសនៈ គណ្បក្សនបរាតថមរណ្ឫេនិ េេលួបាន

៤២៥អាសនៈ និងគណ្បក្សហងសដ្ឋរា ចលន្ទរបជាធិបបតយយេេួលបាន០១អាសនៈ
11។ 

រក្ុមរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់អាណ្តថេិី៣ រតូវបានបបាោះបនប តបៅនងៃេី០៣មិងុន្ទ នប ២ំ០១២ 
ណដលមានគណ្បក្សនបោបាយចំនួន១០ ណដលបានដ្ឋក់្បញ្ជ ីបបក្ខជនឈរប ម្ ោះ
បបាោះបនប តរបស់ខ្លួនបៅតាមឃុសំង្កា ត់។ ជាលេនផល ក្បុងចំបណាមសមាជកិ្រក្ុមរបឹក្ា
ឃុសំង្កា ត់ ណដលជាប់បនប តចនំួន១១.៤៥៩រូប (រសីចំនួន២០.៣៨៨រូប) ក្បុងបន្ទោះមាន

                                                           
9 អគគបលខ្ធកិារដ្ឋឌ នរពេឹនសភា លេនិរបជាធិបបតយយ និងការបបាោះបនប តបៅក្មពុជា  នប ២ំ០១៤ េពំ័រ ៥៤-៥៧ 

10 ចំនួនសមាសភាពរក្មុរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត ់អាណ្តថេិី២ របសន់្ទយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន ននអគគន្ទយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល
មូលដ្ឋឌ ន រក្សួងមហានផធ 

11 អគគបលខ្ធកិារដ្ឋឌ នរពេឹនសភា លេនិរបជាធិបបតយយ និងការបបាោះបនប តបៅក្មពុជា នប ២ំ០១៤ េពំ័រ ៥៨-៦០ 
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គណ្បក្សនបោបាយចំននួ៧ ណដលេេលួបានអាសនៈបៅតាមឃុសំង្កា ត់មួយចំនួន
រមួមាន៖ គណ្បក្សរបជាជនក្មពុជាចនំួន៨.២៩២អាសនៈ គណ្បក្សហ វុនសុនិបុិចចំនួន
១៥១អាសនៈ គណ្បក្សសមរងសុីចំនួន២.១៥៥អាសនៈ គណ្បក្សសិេនិមនុសសចំនួន
៨០០អាសនៈ គណ្បក្សនបរាតថមរណ្ឫេនចិំនួន៥២អាសនៈ គណ្បក្សសម័ពននរបជាធិបបតយយ
ចំនួន០៨អាសនៈ និងគណ្បក្សសញ្ជជ តកិ្មពុជាចនំួន០១អាសនៈ ក្បុងចំបណាមឃុសំង្កា ត់

ចំនួន១.៦៣៣ (១.៤០៦ឃុនំងិ២២៧សង្កា ត់)
12។ 

សមិេនផលននការបបងាីតរក្បខ័្ណ្ឍ បោលនបោបាយ នងិលខិ្ិតបេដ្ឋឌ នគតិយុតថ 
រហូតមក្ដល់បពលបនោះ បោលនបោបាយ ចាប់ លិខ្តិបេដ្ឋឌ នគតិយុតថ របមាណ្ជាង

៤០០13 រតូវបានបរៀបចំ បបងាីតបឡងី និងដ្ឋក់្ឱ្យអនុវតថ។ រក្បខ័្ណ្ឍ បោលនបោបាយ 
យុេនសាស្រសថ ក្មមវធិីជាត ិ នងិចាប់សខំ្ន់ៗ ណដលពាក់្ព័នននឹងរដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ
រមួមាន៖ រក្បខ័្ណ្ឍ ក្ំណណ្េរមង់រដឌបាលសាធារណ្ៈ យុេនសាស្រសថរតីបកាណ្ យុេនសាស្រសថ
ចតុបកាណ្ យុេនសាស្រសថចតុបកាណ្ដណំាក់្កាលេ២ី រក្បខ័្ណ្ឍ យុេនសាស្រសថ សថីពកី្ំណណ្
េរមង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ (នប ២ំ០០៥) ក្មមវធិីជាតិ១០នប សំរមាប់ការអភិវឌណ
តាមណបបរបជាធិបបតយយបៅថ្នប ក់្បរកាមជាតិ បោលនបោបាយសថីពីការរគប់រគង និងការ
អភិវឌណធនធានមនុសសបៅថ្នប ក់្បរកាមជាត ិ បោលនបោបាយសថីពីការផថល់បសវាសាធារណ្ៈ 
បោលនបោបាយសថីពីរបព័ននណផនការរបស់រដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ ចាប់សថីពីការ
រគប់រគងរដឌបាលឃុំសង្កា ត់ ចាប់សថីពីការបរជីសបរសីរក្មុរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់ ចាប់សថពីី
ការរគប់រគងរដឌបាលរាជធានបីខ្តថ រក្ុង រសុក្ ខ្ណ្ឍ  ចាប់បបាោះបនប តបរជីសបរសីរក្មុ
របឹក្ារាជធាន ីរក្ុមរបកឹ្ាបខ្តថ រក្ុមរបឹក្ារក្ុង រក្ុមរបឹក្ារសុក្ រក្ុមរបឹក្ាខ្ណ្ឍ  ចាប់
សថីពកីាររគប់រគងហរិញ្ដវតទុ និងរេពយសមផតថិរដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ អនុរក្ឹតយសថីពីតួន្ទេី
ភារក្ិចចនិងការេំន្ទក់្េំនងការង្កររបស់រក្ុមរបឹក្ាគណ្ៈអភបិាលរាជធាន ី រក្ុមរបឹក្ា
គណ្ៈអភិបាលខ្ណ្ឍ  រពមទងំអនុរក្ឹតយ លខិ្ិតបេដ្ឋឌ នគតយុិតថបរកាមចាប់ជាបរចីនបេៀត។ 

                                                           
12 អគគបលខ្ធកិារដ្ឋឌ នរពេឹនសភា លេនិរបជាធិបបតយយ និងការបបាោះបនប តបៅក្មពុជា នប ២ំ០១៤ េពំ័រ ៥៨-៦០ 

13 បេបង្កា ញសថីពីការជំរុញក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការនិងវសិហមជឈការ របសប់លាក្ សុខ្ សុេនី អនុរបធានអងគភាពវភិាគ និង
អភិវឌណន៍បោលនបោបាយ រក្សួងមហានផធ ក្បុងអងគសិកាខ សាលាកាលពីនងៃេ១ី២-១៣ វចិេិកា នប ២ំ០១៤ បៅ
បខ្តថបាតដ់ំបង សាល យបលខ្ ៦ 
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ចាប់តាងំពនីប ២ំ០០២មក្ រដឌបាលឃុសំង្កា ត់ រតូវផារភាជ ប់នឹងបញ្ជា សំខ្ន់បី
គឺ៖ បញ្ជា អភិបាលក្ចិចលអ គណ្បនយយភាព នងិបយនឌ័រ និងបណរមបរមួលអាកាសធាតុ។ 
របព័ននរគប់រគងហរិញ្ដវតទុ នងិការរគប់រគងក្ិចចអភិបាលមូលដ្ឋឌ នមយួ ណដលមានការ

ចូលរមួបបងាីតឱ្យមានមូលនិធឃុិសំង្កា ត់
14 សរមាប់ការអភិវឌណមូលដ្ឋឌ នក្បុងណដនសមតទក្ិចច

របស់ខ្លួនរបក្បបដ្ឋយរបសេិនភាព។ ការរមួចំណណ្ក្ននរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន បដីមផជីយួពរងឹង 
និងពរងីក្ការអភិវឌណមូលដ្ឋឌ ន តាមរយៈការអនុវតថគបរមាងខ្ប តតូចៗជាបរចនីក្បុងការ
កាត់បនទយភាពរក្ីរក្ គឺជាសមិេនផលដ៏សខំ្ន់មួយ។ ឃុ ំ សង្កា ត់មានធនធានហរិញ្ដវតទុ 
ងវកិា នងិរេពយសមផតឋិផ្កធ ល់ខ្លួន។ ឃុ ំសង្កា ត់ មាន សិេនិេេួលចណូំ្លផ្កធ ល់ ណដលបាន
មក្ពីចំណូ្លសារបពីពនន ចណូំ្លមិនណមនសារបពីពនន និងក្នរមបសវាបផសងៗ។ ឃុ ំសង្កា ត់ 
មានសិេនិេេលួបាននូវធនធានវភិាជន៍ពចីណូំ្លងវកិារដឌសរមាប់ងវកិារបស់ខ្លួន។ ឃុ ំ
សង្កា ត់ មានសិេនេិេួលបាននូវរបាក់្ក្នរមចំបពាោះការអនុវតថតួន្ទេជីាភាប ក់្ង្ករតំណាង

របស់រដឌ15។ 
ងវកិាឃុ ំ រតូវបានក្ណំ្ត់បដ្ឋយលិខ្ិតគតិយុតថ ណដលរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ មានសេិនិ

បពញបលញក្បុងការបរោងចណូំ្ល ចំណាយ និងអនុវតថបលីចណូំ្ល ចណំាយ តាមងវកិា
ណដលបានបរោងបន្ទោះ16។ ចំណណ្ក្ឯងវកិារបស់សង្កា ត់ បៅក្បុងរាជធានី គសឺទិតក្បុងក្ញ្ច ប់
ងវកិារបស់រាជធានី បហយីសង្កា ត់ជាអាណាប័ក្បផធរសេិនិពីអភបិាលរាជធានីក្បុងការ
ចាត់ណចងងវកិារបស់ខ្លួន។ សង្កា ត់ចណុំ្ោះរក្ុង មានងវកិារបស់ខ្លួន សទិតបៅក្បុងងវកិារបស់
រក្ុង។ បៅសង្កា ត់ក្បុងរក្ងុ ជាអាណាប័ក្បផធរសេិនិពីអភិបាលរក្ងុចំបពាោះងវកិារបស់
ខ្លួន

17។ 
ការរគប់រគងក្ិចចដំបណី្រការបនោះ គឺការបបងាតីឱ្យមានរដឌបាលឯក្ភាពបដ្ឋយ

សងាត់ធៃន់បលីការណក្លមអនូវការរគប់រគង ការពរងឹងភាពជាមាច ស់ ការបបងាីនចំបណ្ោះដឹង 
                                                           
14 ក្បុងការសរមបសរមួល រគប់រគងហរិញ្ដវតទុឃុ ំ សង្កា ត់និងោរំេការអនុវតថចាប់សឋីពីការរគប់រគងរដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់
រាជរដ្ឋឌ ភិបាល បានបចញអនុរក្ឹតយបលខ្ ១៦អនរក្.បក្ ចុោះនងៃេី២៥ កុ្មភ:នប ២ំ០០២ សឋីពីមូលនិធិឃុ ំសង្កា ត,់ អនុរក្តឹយ
បលខ្១១ អនរក្.បក្ ចុោះនងៃេី០៣ ណខ្កុ្មភ: នប ២ំ០០៥ និងអនុរក្ឹតយបលខ្ ៤៦៥ អនរក្.បក្ ចុោះនងៃេី១១ ក្ក្ាដ្ឋ 
នប ២ំ០១៣ សថីពកីារបផធរធនធានពីងវកិារដឌជូនមូលនិធឃុិ ំសង្កា ត់ (សរមាប់នប ២ំ០១៤-២០១៨)។ 

15 ជំពូក្ ៧ ននចាប់សថីពីការរគប់រគងរដឌបាលឃុ ំសង្កា ត់ 
16 មារតា ៣ ននអនុរក្ឹតយ បលខ្ ២៦ អនរក្.បក្ ចុោះនងៃេី ០៦ បមសា ២០០២ សថីពីរបព័ននហរិញ្ដវតទុឃុ ំសង្កា ត ់ 
17 មារតា ១៣ ននចាប់សថីពីរបបហរិញ្ដវតទុ នងិការរគប់រគងរេពយសមផតថិរបសរ់ដឌបាលថ្នប ក្់បរកាមជាត ិ
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និងការបបងាីនភាពស័ក្ថិសេិនិននការអនុវតថការង្ករ របសិេនភាពបលីការសរមបសរមួលក្ចិច
ដំបណី្រការពិភាក្ា ការពិបរោោះបោបល់ នងិការបធវីបសចក្ថីសបរមចចិតថណផបក្នបោបាយ
បដ្ឋយមានការចូលរមួពីរបជាពលរដឌក្បុងមូលដ្ឋឌ ន។ ការផថល់ឱ្កាសបណនទមក្បុងការពរងឹង
ភាពជាមាច ស់របស់រក្សួង សាទ ប័នបៅរគប់លំដ្ឋប់ថ្នប ក់្ ក្បុងន័យបនោះ តួន្ទេីរបស់រក្សួង
សាទ ប័នរតូវផ្កល ស់បថូរពីតួន្ទេអីនុវតថបៅជាតួន្ទេីបធវីបសចក្ថីសបរមចចិតថ បរៀបចំដ្ឋក់្បចញ
បោលនបោបាយ លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នគតិយុតថន្ទន្ទ ក្ំណ្ត់សថង់ដ្ឋ និងរតួតពិនិតយតាមដ្ឋន
បដីមផធីាន្ទឱ្យរដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ ជាពិបសស រដឌបាលឃុសំង្កា ត់ អនុវតថបានរតឹមរតូវ
តាមបោលនបោបាយ ចាប់លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នគតិយុតថ និងសថង់ដ្ឋន្ទន្ទណដលបានក្ណំ្ត់។ 

បទោះការអនុវតថក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ វសិហមជឈការ បៅថ្នប ក់្ឃុ ំ សង្កា ត់ 
សបរមចបានសមេិនផលោ ងបរចីនគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ក៏្បដ្ឋយ ក៏្បយងីបានសបងាតបឃញី
បៅមានបញ្ជា របឈមមួយចំននួ និងបញ្ជា របឈមណដលបានបក្ីតបឡងីងមីៗក្បុងការអនុវតថ
ជាក់្ណសថងដូចខ្ងបរកាម។ 
៣.២-លទធផលអវិជ្ាមានម្នការអនុវតតវិម្ជ្ឈការនៅថ្នន ក់ឃុុំ សង្កា ត់ 
បៅក្បុងការអនុវតថបោលនបោបាយវមិជឈការ ក្បុងអាណ្តថិេ២ី ននរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ

សង្កា ត់ បបីបទោះបីជាក្ំណណ្េរមង់បនោះ បានដំបណី្រការជាជហំានៗ និងសបរមចបាននូវ
សមិេនផលជាបរចីនក៏្ពតិណមន ក៏្ប ុណនថសមិេនផលទងំបន្ទោះ បានបក្ីតមានបឡងីក្បុង
រេង់រទយតូចចបងអៀតបៅបឡយី េនធឹមនឹងបនោះ ក៏្បៅមានការរបឈមបសសសល់និងបញ្ជា
របឈមណដលបក្ីតបឡងីងមីៗជាបរចីន ណដលតរមូវឱ្យមានដំបណាោះរសាយបានសមរសប
សរមាប់រយៈបពលមធយម និងរយៈបពលណវង។ តាមការសិក្ារសាវរជាវ បានរក្បឃញីបញ្ជា
របឈមសំខ្ន់ៗមួយចំនួនមានដូចជា៖ ការចូលរមួ និងភាពជាមាច ស់ នងិបញ្ជា របឈម

អំពធីនធាន មុខ្ង្ករ អណំាច និងការអភិវឌណមូលដ្ឋឌ ន
18។ 

បោលនបោបាយក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ និងចាប់បរៀបចំអងគការសរមាប់
រគប់រគងឃុសំង្កា ត់ មិនបានបរៀបចបំឡយី ក្បុងបពលណដលមិនទន់មានការគូសវាស
ចាស់លាស់ អពំីការបធវីក្ំណណ្េរមង់រមួបៅក្បុងរក្បខ័្ណ្ឍ រដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាត ិ បពាល
គឺការអនុវតថក្ំណណ្េរមង់រដឌបាលរាជធានី បខ្តថ រក្ងុ រសកុ្ ខ្ណ្ឍ  ជាពិបសសបៅថ្នប ក់្

                                                           
18 គ.ជ.អ.ប របាយការណ៍្បូក្សរុបសមិេនផល ននការអនុវតថការង្កររក្ុមរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត់ អាណ្តថិេី២ នប ២ំ០០៧-២០១១  
នប ២ំ០១៣ 
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រក្ុង រសកុ្ ណដលជួយោរំេដល់រដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់។ សាទ នភាពបនោះ បានបធវឱី្យមាន
ផលប ោះពាល់បៅបលេីំន្ទក់្េំនង និងការោរំេន្ទន្ទបៅក្បុងចំបណាមថ្នប ក់្រដឌបាលន្ទន្ទ 
បៅថ្នប ក់្បរកាមជាតទិងំមូលណដលមានេំន្ទក់្េំនងផារភាជ ប់ោប  បដីមផបីំបពញឱ្យោប បៅវញិ
បៅមក្ ក្បុងរក្បខ័្ណ្ឍ អភិបាលក្ិចចលអមួយ ក្បុងចំបណាមថ្នប ក់្រដឌបាលទងំបនោះ ក្បុងការ
ផថល់បសវា ការអភិវឌណបសដឌក្ចិចសងគម ការកាត់បនទយភាពរក្ីរក្ និងការអភិវឌណធនធាន
មនុសស។ មា ងបេៀត សាទ នភាពបនោះ ក៏្បានបធវីឱ្យប ោះពាល់ផ្កធ ល់បលីការរគប់រគងរដឌបាល
ឃុ ំ សង្កា ត់ តាមរបព័ននងមីបនោះ ណដលឃុ ំ សង្កា ត់ រតវូមានការបឆលីយតប និងមាន
គណ្បនយយភាពជាចមផងចំបពាោះសហគមន៍បៅមូលដ្ឋឌ នរបស់ខ្លួនបលីបសចក្ថសីបរមចចិតថ 
ជបរមីស និងការអនុវតថតួន្ទេី មុខ្ង្ករ អំណាច ណដលបានរបគល់ឱ្យឃុ ំ សង្កា ត់បៅ
មូលដ្ឋឌ នទងំមូល។ បបតីាមដ្ឋនសបងាតបមលីការអនុវតថក្នលងមក្ បទោះបជីាមានការ
ខ្ិតខ្កំ្សាងលិខ្ិតបេដ្ឋឌ នគតិយុតថោ ងបរចីនក៏្ពិតណមន ក៏្ប ុណនថបៅមានការខ្វោះខ្ត
លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នចាបំាច់មួយចំនួនបេៀតដូចជា៖ ចាប់សថីពីសារបពីពនន និងលិខ្ិត
បេដ្ឋឌ នក្ំណ្ត់អំពចីណូំ្លមនិណមនសារបពីពនន និងក្នរមបសវាបៅមូលដ្ឋឌ ន និងលិខ្តិ
បេដ្ឋឌ នពាក់្ព័ននសថីពកីារបផធរមុខ្ង្ករ បដ្ឋយភាជ ប់ធនធានងវកិា និងធនធានមនុសសបៅ
ឱ្យរដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់។ ជាមយួោប បនោះណដរ លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នខ្លោះ បៅមិនទន់សុសីង្កវ ក់្ោប  
មានសងគតិភាពរលូន និងបៅមានលក្ខណ្ៈសមុគសាម ញ ណដលបធវីឱ្យរក្មុរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់ 
ណដលសមតទភាពបៅមានក្រមតិផងបន្ទោះ មិនអាចមាច ស់បលីការអនុវតថបដ្ឋយខ្លួនឯងបាន 
បបីោម នការបណ្ថុ ោះបណាថ ល នងិការោរំេ ណណ្ន្ទជំារបចាពំសីំណាក់្មស្រនថីសរមបសរមួល 
បហយីរហូតក្ណនលងខ្លោះ ហាក់្បដូីចជារតូវបានជំនសួបដ្ឋយមស្រនថីសរមបសរមលួ។ ម ាងវញិ
បេៀត លិខ្តិបេដ្ឋឌ នណដលមានពីមុនបពលមានចាប់រគប់រគងរដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់ ក៏្មនិ
ទន់បានពិនិតយ និងណក្សរមលួឱ្យរសបតាមបោលនបោបាយងមីននវមិជឈការ និងចាប់
សថីពកីាររគប់រគងរដឌបាលឃុសំង្កា ត់បៅបឡយី។ 

របព័ននរគប់រគងតាមណបបវមិជឈការ (Decentralization Management System) 
តរមូវឱ្យមានការខ្ិតខ្បំរៀបចឃុំ ំ សង្កា ត់ឱ្យបៅជាសាទ ប័នអភិបាលក្ិចចមូលដ្ឋឌ នមួយដ៏លអ 
ណដលមានមុខ្ង្ករ ធនធាន និងសមតទភាពសមរសបសរមាប់បដ្ឋោះរសាយបសចក្ថីរតូវការ 
និងការអភិវឌណមូលដ្ឋឌ ន ជាជាងរោន់ណតណណ្ន្ទ ំឬការបធវីអនថរាគមន៍បដ្ឋយផ្កធ ល់ បដីមផឱី្យ
ឃុសំង្កា ត់ បំបពញការង្ករបនោះ ឬការង្ករបន្ទោះ តាមការចង់បានរបស់រក្សួង សាទ ប័ន ឬ
ក្មមវធិណីាមួយ។ ម ាងវញិបេៀត បដ្ឋយមនិទន់យល់ចាស់អំពីរបព័ននវមិជឈការ និង
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វសិហមជឈការ ក្នលងមក្បនោះ មាននិន្ទប ការទមទរឱ្យឃុ ំ សង្កា ត់ បំបពញការង្ករន្ទន្ទ
ជាបរចីន បៅតាមតរមូវការរបស់ថ្នប ក់្រដឌបាលន្ទន្ទ បដ្ឋយមិនមានការោរំេពតិរបាក្ដ
អំពសីមតទភាព នងិធនធានចាបំាច់សរមាប់បំបពញការង្ករទងំបន្ទោះបេ។ របព័ននោរំេ
ដល់ឃុសំង្កា ត់ រតូវបានពឹងណផអក្ទងំរសុក្បៅបលីមូលនិធិវភិាជន៍ពីងវកិាជាតិបដីមផី
អភិបាលក្ិចចមូលដ្ឋឌ ន។រចន្ទសមពននរគប់រគងបៅថ្នប ក់្បខ្តថ រសុក្ ណដលជាសាទ ប័នបៅ
បក្ៀក្ជិតនងឹរក្ុមរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់ ពិបសសថ្នប ក់្រសុក្បៅមិនទន់មានលក្ខណ្ៈសក្មម
សមរសបបៅបឡយី។ រឯីការោរំេពីរបភពបផសងៗ ជាមយួរបព័នន និងរចន្ទសមព័នននន
ក្មមវធិបីផសងៗោប  បានបធវីឱ្យឃុសំង្កា ត់ មានការលំបាក្ក្បុងការសរមបសរមួល ការ
បណ្ថុ ោះបណាថ ល ក្សាងសមតទភាព ជាពិបសស គកឺារអនុវតថរបក្បបដ្ឋយនិរនថរភាពបៅ
ថ្នប ក់្ឃុសំង្កា ត់។ ចំបពាោះការក្សាងធនធានមនុសសបៅមូលដ្ឋឌ ន ជាក្តាថ គនលឹោះនន
និរនថរភាពបៅថ្នប ក់្ឃុសំង្កា ត់។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាល បដ្ឋយមានការោរំេពីនដគូអភិវឌណន៍ផង 
បានបធវីការបណ្ថុ ោះបណាថ លជាបរចីនដល់រក្ុមរបកឹ្ាឃុសំង្កា ត់។ បៅក្បុងអាណ្តថិេ១ី 
ក៏្ដូចជាអាណ្តថិេី២ននរក្ុមរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់បនោះ បុគគលិក្ផ្កធ ល់របស់ឃុសំង្កា ត់ មនិទន់
មានបៅបឡយី បរៅពីបសមៀនឃុសំង្កា ត់ណតមាប ក់្ណដលជាមស្រនថីរក្បខ័្ណ្ឍ រក្សួងមហានផធ។ 
បៅក្បុងការបណ្ថុ ោះបណាថ ល មានណតសមាជិក្រក្មុរបឹក្ា និងបសមៀនឃុ ំ សង្កា ត់ប ុបណាត ោះ
ណដលបានចូលរមួ។ ដូបចបោះ បៅអាណ្តថិេី៣ ក៏្ដូចជាអាណ្តថេិី៤ ននរក្ុមរបឹក្ា ការ
បណ្ថុ ោះបណាថ លបឡងីវញិ គជឺាបរឿងមួយណដលបចៀសមិនរចួ ណដលបធវីឱ្យរាជរដ្ឋឌ ភបិាលមាន
ការខ្តបង់ងវកិា និងបពលបវលាោ ងបរចីនបៅបលីការបណ្ថុ ោះបណាថ ល ក្សាងសមតទភាព
បនោះ។ បៅក្បុងសាទ នភាពណបបបនោះ បធវីឱ្យរក្មុរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត់ បៅណតមិនទន់យល់ចាស់
អំពកីារអនុវតថបោលការណ៍្អភិបាលក្ចិចតាមណបបវមិជឈការ។ រក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ សង្កា ត់ 
ហាក់្ដូចជាអនុវតថបៅតាមរបព័ននឋាន្ទនុរក្ម ណដលមានពីមុនមក្បៅក្បុងការបធវីបសចក្ថី
សបរមចចិតថ។ ចំបពាោះបញ្ជា មួយចំនួន បានបក្តីបឡងីបណាថ លមក្ពីបសមៀន (Clerks) និង
បមឃុ ំ បៅសង្កា ត់ មនិបានរាយការណ៍្ពសីក្មមភាពការង្កររបស់ខ្លួនជូនដល់រក្ុមរបឹក្ា
របស់ខ្លួន បហយីរក្ុមរបកឹ្ា ក៏្មានការអាក់្ខ្នមិនបានដំបណី្រការរបជុំរក្ុមរបកឹ្ារបស់
ខ្លួនបៅបពលខ្លោះបេៀតផង។ េនធឹមនឹងសាទ នភាពសមុគសាម ញខ្ងបលីបនោះ របព័នន និងរចន្ទ
សមព័ននរគប់រគង រតូវបានបរៀបចំបឡងីដូចៗោប បៅរគប់ឃុ ំ សង្កា ត់េូទងំរបបេស បដ្ឋយ
មិនបានណបងណចក្ជាតំបន់េីរក្ុង េីរបជុំជន ឬជបបេបឡយី។ ការបរៀបចំបនោះ បានន្ទឱំ្យ
មានផលប ោះពាល់បៅបលីការចាត់ណចងការង្ករ ការក្សាងសមតទភាព ការអភិវឌណ នងិ
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ការផថល់បសវា ណដលមានចរកិ្លក្ខណ្ៈបដ្ឋយណឡក្ៗពីោប  រវាងេីរក្ុង េីរបជុំជន នងិ
ជនបេ។ 

បៅក្បុងបោលបៅមួយក្បុងចំបណាមបោលបៅចមផងន្ទន្ទននវមិជឈការ គកឺារ
បលីក្ក្មពស់ការចូលរមួបៅមូលដ្ឋឌ ន បដីមផពីរងឹងភាពជាមាច ស់របស់មូលដ្ឋឌ នឃុ ំ សង្កា ត់ 
បដីមផចូីលរមួបដ្ឋោះរសាយភាពរក្ីរក្ (Poverty) និងការអភិវឌណបៅមូលដ្ឋឌ នផ្កធ ល់បៅមាន
ក្រមិតបៅបឡយី ជាពិបសសជនរក្ីរក្ រសីថ រក្ុមជនង្កយរងបរោោះ បៅមានភាពេុញទល់
មុជមិនបរៅបៅមិននៃ យជាដណដលៗបៅបឡយី ក្បុងការចូលរមួបៅបលីការឆលុោះបញ្ជច ងំអំពី
តរមូវការរបស់ខ្លួនបដមីផបីរៀបចណំផនការ ក្ណំ្ត់អាេិភាព (Prioritization) នងិធនធាន

ឱ្យបានសមរសប19។ សាទ នភាពបនោះ បានបធវីឱ្យមានការប ោះពាល់មក្បលីភាពជាមាច ស់បៅ
មូលដ្ឋឌ ន និងការអភិវឌណមូលដ្ឋឌ នរបក្បបដ្ឋយនិរនថរភាព។ 

បរៅពីបញ្ជា របឈមខ្ងបលី ដំបណី្រការននការអនុវតថបោលនបោបាយវមិជឈការ
បៅក្បុងអាណ្តថេិី២ ននរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ សង្កា ត់ បយងីសបងាតបឃញីបៅមានបញ្ជា ជាបរចីន
បេៀតណដលជាបញ្ជា អសក្មមជាឧបសគគបៅក្បុងបរឿងបនោះផងណដរ។ េនធឹមនងឹបនោះ ការបរៀបចំ
របភពចំណូ្លសរមាប់រដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់ បរៅពីរបភពចណូំ្លណដលបានវភិាជន៍
ចំណូ្លចរនថពីថ្នប ក់្ជាត ិ គឺបៅមិនទន់មានការសិក្ាពិចារណាបៅក្បុងការផថល់
របភពចណូំ្លផ្កធ ល់ រមួមានរបភពចណូំ្លពនន ចណូំ្លមនិណមនសារបពពីនន នងិក្នរម
បសវាបផសងៗ ឱ្យឃុ ំសង្កា ត់ រសបបៅតាមចាប់ណដលមានជាធរមានបៅបឡយី។ ចំណុ្ច
បនោះមានភាពសមុគសាម ញ ណដលទមទរឱ្យមានការសិក្ាបានសុីជបរៅរសបតាម
បបចចក្បេសជំន្ទញសិក្ារសាវរជាវរតឹមរតូវ និងមានឯក្ភាពោប ក្បុងចំបណាមអបក្ពាក់្ព័នន
បៅក្បុងរាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ ក៏្ប ុណនថអវតថមានននរបភពចណូំ្លផ្កធ ល់ សរមាប់ជារបបោជន៍
ដល់ងវកិាឃុសំង្កា ត់ បានបធវីឱ្យមានផលប ោះពាល់មក្បលីបោលនបោបាយ (Policy) 
ចាប់ (Law) រក្បខ័្ណ្ឍ  និងរចន្ទសមព័ននរគប់រគងរដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់ ណដលជាថ្នប ក់្
រដឌបាលមួយ ណដលមានឋានៈបពញបលញ ជាអងគភាពអភិបាលក្ចិចមូលដ្ឋឌ នតាមណបប
របជាធិបបតយយ និងវមិជឈការ។ មា ងបេៀត ការណបងណចក្មុខ្ង្ករ និងអណំាចរវាង
រដឌបាលឃុ ំសង្កា ត់ជាមយួថ្នប ក់្រដឌបាលន្ទន្ទ ក៏្មិនបានចាស់លាស់ ណដលជាបហតុបធវឱី្យ

                                                           
19 រក្សួងមហានផធ របាយការណ៍្បូក្សរុបសមិេនផលក្បុ ងអាណ្តថិេី១ ននរក្មុរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត់ នងៃេី១៥ សីហា នប ២ំ០០៦ 
េំព័រ១៧ 



  46 

 

មានការលំបាក្ក្បុងការបរៀបចណំផនការ ការក្ំណ្ត់ធនធាន និងការផថល់បសវា រពមទងំ
ការអភិវឌណ ណដលរតូវរា ប់រងបដ្ឋយរដឌបាលឃុ ំសង្កា ត់ ចំបពាោះសហគមន៍របស់ខ្លួន។ 

តរមូវការពហុវស័ិយោ ងបរចនីសននឹក្សន្ទន ប់បៅក្បុងមូលដ្ឋឌ ន បានដ្ឋក់្សមាព ធ
ោ ងធៃន់ធៃរបៅបលរីក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ សង្កា ត់ ក្បុងបពលណដលឃុ ំ សង្កា ត់ មានធនធាន
ហរិញ្ដវតទុ សមតទភាពដ៏មានក្រមិតជាមួយនឹងការណដលមិនទន់មានការក្ណំ្ត់ជាក់្លាក់្
នូវតួន្ទេ ី មុខ្ង្ករ និងអណំាចជាក់្ណសថងបៅបឡយី បបីបទោះបចីាប់បានណចងអំពីវស័ិយ 
ណដលរតូវបធវីវមិជឈការ នងិវសិហមជឈការតនួ្ទេី មុខ្ង្ករ នងិអំណាចទងំបន្ទោះរចួបហយី
ោ ងណាក៏្បដ្ឋយ។ 
៣.៣-ដ្ុំន ោះម្ាយ 
បោលនបោបាយក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការបៅថ្នប ក់្ឃុសំង្កា ត់ បៅក្បុងអាណ្តថិេី២ 

បយងីបជឿជាក់្ថ្ន ការរបរពតឹថបៅមិនទន់មានភាពរលូន របក្បបដ្ឋយរបសិេនភាពបេ 
បទោះបីរាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានសនាោ ងមុឺងមា ត់ថ្ន នឹងបនថបធវីក្ំណណ្េរមង់សុីជបរៅ
ក៏្បដ្ឋយ។ បោលនបោបាយបនោះបៅខ្វោះចបន្ទល ោះរបបហាងជាបរចីនណដលជាឧបសគគបងាឱ្យ
រាងំសធោះដល់ការអភិវឌណបៅថ្នប ក់្មូលដ្ឋឌ នរបស់ខ្លួន។ ក៏្ប ុណនថ ក្ងវោះខ្តទងំអស់បន្ទោះ 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានគិតគូររក្ដបំណាោះរសាយ បដីមផជីំរុញការអនុវតថបោលនបោបាយ
វមិជឈការបៅមូលដ្ឋឌ នឱ្យមានការបឆលីយតបនឹងតរមូវការបោលនបោបាយបចចុបផនប បហយី
បញ្ជា របឈមខ្ងបលីទមទរឱ្យមានឆនធៈនបោបាយពិតរបាក្ដ យុេនសាស្រសថ (Strategy) 
និងបោលនបោបាយចាស់លាស់សរមាប់បដ្ឋោះរសាយទងំក្បុងបពលចំបពាោះមុខ្ និងទងំ
ក្បុងរយៈបពលមធយមបៅរយៈបពលណវង បដីមផជីំរុញដំបណី្រការក្ំណណ្េរមង់បៅថ្នប ក់្បរកាម
ជាតិទងំមូល បោលនបោបាយក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ សំបៅរមួ
ចំណណ្ក្ធាន្ទឱ្យក្មពុជាអនុវតថបាននូវបោលបៅអភិវឌណន៍សហសវតសររ៍បស់ខ្លួន (MDGs) 
បៅបពលខ្ងមុខ្។ 

បដីមផីបដ្ឋោះរសាយបញ្ជា របឈមអំពីដំបណី្រការក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ និង
វសិហមជឈការ កាលពីនងៃេី១៧ ណខ្មិងុន្ទ នប ២ំ០០៥ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជា បានអនុម័ត 
នូវរក្បខ័្ណ្ឍ យុេនសាស្រសថសថីពកី្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ។ រក្បខ័្ណ្ឍ
យុេនសាស្រសថបនោះ បានបង្កា ញអំពីបោលនបោបាយ និងបោលបណំ្ងជាមូលដ្ឋឌ នរបស់
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលសរមាប់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការមួយរបស់ជាតិ ណដលនងឹដឹក្ន្ទកំារ
ណក្េរមង់អភិបាលក្ិចចបៅថ្នប ក់្បរកាមជាតិទងំមូល។ 
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ការបបងាីតឱ្យមានរក្ុមរបឹក្ារាជធានី រក្មុរបឹក្ាបខ្តថ រក្ុមរបឹក្ារក្ុង រក្ុមរបឹក្ារសុក្ 
រក្ុមរបឹក្ាខ្ណ្ឍ  បានន្ទឱំ្យមានការផ្កល ស់បថូរណខ្សគណ្បនយយភាពននរដឌបាលថ្នប ក់្បរកាម
ជាតិ ដូចជា គណ្បនយយភាពនផធក្បុង គណ្បនយយភាពអនថររដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ គណ្-
បនយយភាពអនថររដឌបាល នងិគណ្បនយយភាពរបស់រដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ ចំបពាោះ

របជាពលរដឌ និងបរោិកាសការង្កររបស់រដឌបាលឃុ ំសង្កា ត់20។ 
ឯក្សាររក្បខ័្ណ្ឍ យុេនសាស្រសថ គួររតូវបានអនុវតថតាមបោលបៅននក្ំណណ្េរមង់

របព័ននរគប់រគងបៅថ្នប ក់្រដឌបាលរាជធាន ីបខ្តថ រក្ុង រសកុ្ ខ្ណ្ឍ  នងិរដឌបាលឃុ ំសង្កា ត់ 
ចំននួពីរោ ងគ៖ឺ េ១ី: ការពរងឹង និង ពរងីក្លេនិរបជាធិបបតយយបៅមូលដ្ឋឌ ន និងេ២ី: 
ការជំរុញក្ិចចអភិវឌណន៍មូលដ្ឋឌ ន និងការកាត់បនទយភាពរក្ីរក្។ 

ដូបចបោះក្ំណណ្េរមង់រដឌបាលបនោះ គួររតូវណតបរៀបចំបឡងី បដ្ឋយណផអក្តាមបោលការណ៍្
សំខ្ន់ៗ ដូចខ្ងបរកាម៖ 

ភាពជាតណំាងតាមណបបលេនិរបជាធិបបតយយ (Democratic Representation) 
បក្ីតបឡងីតាមរយៈ ការបធវីក្ំណណ្េរមង់តួន្ទេីរបស់រក្ុមរបកឹ្ាតាមថ្នប ក់្រដឌបាលរាជធាន ី
បខ្តថ រក្ុង រសុក្ ខ្ណ្ឍ  និងឃុ ំ សង្កា ត់ ណដលរតូវបានបបងាីតបឡងីតាមបោលការណ៍្នន
លេនរិបជាធិបបតយយបសរពីហុបក្ស បដ្ឋយពរងីក្អំណាច ភារក្ិចចេេលួខុ្សរតូវ នងិ
ធនធានជាបដីម។ 

ការចូលរមួរបស់របជាពលរដឌ (Participation of the people) បក្ីតបចញពីការ
បធវីក្ំណណ្េរមង់បរៀបចរំបព័នន និងេរមង់ការន្ទន្ទសរមាប់របជាពលរដឌ ជាពិបសស ស្រសថី
និងរក្ុមជនង្កយរងបរោោះ រក្ុមជនជាតបិដីមភាគតចិ អាចចូលរមួក្បុងការបធវីបសចក្ថី
សបរមចចិតថបៅតាមបណាថ រាជធានី បខ្តថ រក្ុង រសុក្ ខ្ណ្ឍ  និងឃុ ំសង្កា ត់។ 

គណ្បនយយភាពននវស័ិយសាធារណ្ៈ (Public Sector Accountability) ណដល
បក្ីតបចញពីការបធវីក្ំណណ្េរមង់ជួយពរងងឹគណ្បនយយភាព បៅរគប់លំដ្ឋប់ថ្នប ក់្រដឌបាល 
និងសរមលួការចូលរមួពនិិតយបមីលរបស់របជាពលរដឌក្បុងក្ិចចការរដឌបាល នងិហរិញ្ដវតទុ
បៅថ្នប ក់្បរកាមជាតិ។ 

របសិេនភាព (Effectiveness) គឺជាបោលបៅននក្ំណណ្េរមង់ណដលរុញបសវា
សាធារណ្ៈឱ្យបៅបក្ៀក្ជាប់នឹងអបក្បរបីរបាស់បសវា បដ្ឋយអនុញ្ជដ តឱ្យរបជាពលរដឌអាច

                                                           
20 រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ក្មមវធីិជាតិ សរមាប់ការអភិវឌណតាមណបបរបជាធិបបតយយបៅថ្នប ក្់បរកាមជាតិ  
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ចូលរមួក្បុងការបរៀបចំណផនការ និងការរតតួពិនិតយបសវាសាធារណ្ៈទងំបន្ទោះបដីមផបីឆលយី
តបបៅនឹងតរមូវការ នងិអាេភិាពរបស់មូលដ្ឋឌ ន។ េនធឹមនងឹបនោះ ក្ំណណ្េរមង់បានជួយ
ណក្លមអរបព័ននរដឌបាល និងការង្ករសរមបសរមលួ និងពរងឹងសមតទភាពរគប់រគងរបស់
ថ្នប ក់្រដឌបាលបខ្តថ រក្ុង រសុក្ ខ្ណ្ឍ  នងិឃុ ំ សង្កា ត់ បដមីផបីលីក្ក្មពស់គុណ្ភាពបសវា 
រពមទងំពរងីក្ការង្ករផថល់បសវាសាធារណ្ៈ ឱ្យបានកាន់ណតេូលេូំលាយ។ ដូចបនោះ 
របសិេនភាព ឬោម នរបសិេនភាព គអឺារស័យបលីការផថល់តរមូវការរគប់ណបបោ ងឱ្យបាន
ដល់របជាពលរដឌ ឬក៏្មិនបានផថល់តរមូវការឱ្យបានដល់របជាពលរដឌណតប ុបណាត ោះ។ 
របសិេនភាពននបោលការណ៍្ក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ មនិណមនសទិតបៅ
បលណីតរក្ដ្ឋសឯក្សារបោលនបោបាយ ចាប់ លិខ្តិបេដ្ឋឌ នគតិយុតថប ុបណាត ោះបេ 
បពាលគសឺទិតបៅបលីលេនផល ណដលរបជាពលរដឌបៅតាមមូលដ្ឋឌ នបានេេួលបានលអ
របបសីរក្រមិតណា។ 

ការបផ្កថ តបៅបលីការកាត់បនទយភាពរក្ីរក្ ជាបោលបៅសំខ្ន់ននក្ំណណ្េរមង់ 
ណដលរតូវពរងឹងសមតទភាព របស់រដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន ក្បុងការបរបីរបាស់ធនធានសរមាប់
ោរំេដល់សក្មមភាពកាត់បនទយភាពរក្ីរក្ ជាពិបសសរក្ុមជនង្កយរងបរោោះ រក្ុម
ជនជាតបិដីមភាគតិច  ស្រសថ ីនិងកុ្មារ  បដីមផី្ នបៅសបរមចឱ្យបានបោលបៅអភិវឌណន៍
សហសវតសររ៍បស់ក្មពុជា។ 

ថ្នប ក់្រដឌបាលនីមួយៗ រតូវមានរបភពចំណូ្លរបស់ខ្លួន ណដលរមួមាន៖ របភព
ចំណូ្លងវកិាផ្កធ ល់ របភពចំណូ្លណដលណបងណចក្ឱ្យថ្នប ក់្រដឌបាលនមីួយៗ នងិរបភព
ចំណូ្លងវកិាណដលបផធរពថី្នប ក់្បលី។ ក្ំណណ្េរមង់ក្បុងវស័ិយបនោះ រតូវបផ្កថ តការយក្ចតិថ
េុក្ដ្ឋក់្បៅបលីបញ្ជា គណ្បនយយភាព (Accountability) ចំបពាោះមូលដ្ឋឌ ន និងការបបងាតី
េំន្ទក់្េនំងរបក្បបដ្ឋយតមាល ភាព (Transparency) រវាងេំហនំនការផថល់បសវា
សាធារណ្ៈ និងការរបមូលចំណូ្ល។ មា ងវញិបេៀត ក៏្រតូវក្ំណ្ត់ឱ្យបានចាស់លាស់
អំពសីិេនិ និងអណំាច ក្បុងការរបមូលចំណូ្លបៅតាមរដឌបាលនីមួយៗ បដីមផបីចៀសវាង
ភាពមិនចាស់លាស់ ការរតតួភារក្ិចចោប  និងការពបិាក្រក្អបក្េេួលខុ្សរតូវ។ 

បដ្ឋយណឡក្ ក្ិចចការចំបពាោះមុខ្ គឺរតូវអនុវតថសិេនិអណំាច តួន្ទេភីារក្ិចចរបស់
រដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់មានរបសេិនភាព រតូវក្ណំ្ត់ក្រមិតសមតទភាព (ក្រមិតវបផធម៌) ឱ្យ
បានខ្ពស់ោ ងបហាចណាស់ រតឹមថ្នប ក់្បញ្ច ប់មធយមសិក្ាក្រមតិ២ ឬវេិាល័យ 
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(បចចុបផនប បចោះអាន នងិសរបសរអក្សរណខ្មរ) សរមាប់បបក្ខជនឈរប ម្ ោះឱ្យបបាោះបនប ត
បរជីសបរសីរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត់។ 

គួរបរៀបចំរដឌបាលឃុសំង្កា ត់ ឱ្យកាល យជារដឌបាលសាធារណ្ៈអពារក្ឹតយ រក្ុមរបកឹ្ា
ឃុសំង្កា ត់ទងំអស់ រពមទងំមស្រនថីរាជការ រតូវណតជាអបក្បំបពញតួន្ទេីបដ្ឋយឯក្រាជយ ក្បុង
ន្ទមជាមស្រនថីរដឌបាលសាធារណ្ៈ (ឯក្រាជយភាពមស្រនថីរាជការ)។ 

ថ្នប ក់្ជាតិ គួរបធវីវមិជឈការនបោបាយ រដឌបាល នងិបបចចក្បេស រមួទងំធនធាន
មនុសស ងវកិា នងិការរបមូលពននដ្ឋរដល់ថ្នប ក់្ឃុសំង្កា ត់ ណដលជាេីតាងំផថល់បសវាក្មម
សាធារណ្ៈ ណដលបៅបក្ៀក្ជតិនឹងរបជាពលរដឌបំផុត។ បសវាក្មមទងំអស់ រមួទងំការសុំ
បបីក្អាជីវក្មម អតថសញ្ជដ ណ្ក្មម អរតានុបោលដ្ឋឌ ន បង់ពននដ្ឋរ និងបសវាក្មមន្ទន្ទ រតូវ
ជាបនធុក្របស់អបក្ផថល់បសវាថ្នប ក់្ឃុ ំសង្កា ត់។ 

េនធឹមនងឹបនោះ ក៏្រតូវមានយនថការសរមបសរមលួមួយចំននួបៅថ្នប ក់្ជាតិ នងិ
ថ្នប ក់្ឃុ ំសង្កា ត់ ដូចជា៖ ១-យនថការសរមបសរមលួចរមុោះរវាងរដឌ ឯក្ជន នដគូរអភិវឌណន៍ 
និងអងគការសងគមសុីវលិ ២-យនថការសរមបសរមួលរវាងរដឌ និងណផបក្ឯក្ជន ៣-យនថការ
សរមបសរមួលរវាងរដឌ និងនដគូរអភិវឌណន៍ និង៤-យនថការសរមបសរមួលរវាងរដឌ និង
អងគការសងគមសុីវលិជាបដមី។ 
 

៤- នសចកដីសននិដ្ឋឋ ន 
របបេសក្មពុជា បរកាយពីបានសបរមចបធវកី្ំណណ្េរមង់ជាបនថបន្ទធ ប់ ជាពិបសស 

បៅថ្នប ក់្បរកាមជាតរិចួមក្ជាលេនផល បានបង្កា ញឱ្យបឃញីថ្ន ជាវជិជមាន រដ្ឋឌ ភិបាល
បានបធវីការបបាោះបនប តបរជីសបរសីរក្ុមរបកឹ្ាឃុសំង្កា ត់ បានចំននួ៣បលីក្រចួមក្បហយី 
(បលីក្េ១ី បៅនងៃេ០ី៣ កុ្មភៈ នប ២ំ០០២ បដ្ឋយបរជីសបរសីបានតំណាង ១១.២៦១រូប 
(រសីចំននួ៩៥១រូប) សរមាប់ឃុ ំ សង្កា ត់ចំនួន១៦២១។ មានគណ្បក្សនបោបាយ
ចំនួន៤ រមួមាន៖ គណ្បក្សរបជាជនក្មពុជា េេួលបាន៧៧០៣អាសនៈ គណ្បក្ស
ហ វុនសុិនបុិច េេួលបាន២២១១គណ្បក្សសមរងសុ ី េេលួបាន១៣៤៦អាសនៈ និង
គណ្បក្សរបជាធិបបតយយណខ្មរ េេួលបាន០១អាសនៈ។ ការបបាោះបនប តបរជសីបរសីរក្មុ
របឹក្ាឃុសំង្កា ត់អាណ្តថិេ២ី រតូវបានបធវីបឡងីបៅនងៃេី០១ បមសា នប ២ំ០០៧ ណដលមាន
សមាសភាពរក្ុមរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់ បក្ីនបឡងីរហូតដល់ចំននួ១១.៣៥៣អាសនៈ សរមាប់
ឃុ ំសង្កា ត់ចំនួន១៦២១ ណដលមានគណ្បក្សនបោបាយចំនួន៥ គឺគណ្បក្សរបជាជន
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ក្មពុជា េេលួបាន៧៩៩៣អាសនៈ  គណ្បក្សសមរងសុ ី េេួលបាន២៦៦០អាសនៈ 
គណ្បក្សហ វុនសុិនបុិចេេួលបាន២៧៤អាសនៈ គណ្បក្សនបរាតថមរណ្ឫេនិ េេលួបាន
៤២៥អាសនៈ និងគណ្បក្សហងសដ្ឋរា ចលន្ទរបជាធបិបតយយ េេួលបាន០១អាសនៈ។ 
រក្ុមរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់អាណ្តថេិី៣ រតូវបានបបាោះបនប តបៅនងៃេ០ី៣ មងុិន្ទ នប ២ំ០១២ ជា
លេនផល ក្បុងចំបណាមសមាជកិ្រក្ុមរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់ ណដលជាប់បនប តចំនួន១១.៤៥៩រូប 
(រសីចំននួ២០.៣៨៨រូប) ក្បុងបន្ទោះមានគណ្បក្សនបោបាយចំនួន៧ ណដលេេួលបាន
អាសនៈរមួមាន៖ គណ្បក្សរបជាជនក្មពុជា ចំនួន៨.២៩២អាសនៈ គណ្បក្ស
ហ វុនសុនិបុិច ចំននួ១៥១អាសនៈ គណ្បក្សសមរងសុ ី ចំននួ២.១៥៥អាសនៈគណ្បក្ស
សិេនិមនុសស ចំនួន៨០០អាសនៈ គណ្បក្សនបរាតថមរណ្ឫេន ិ ចំនួន៥២អាសនៈ 
គណ្បក្សសម័ពននរបជាធិបតយយ ចំនួន០៨អាសនៈ នងិគណ្បក្សសញ្ជជ តកិ្មពុជា ចំននួ
០១អាសនៈ ក្បុងចំបណាមឃុសំង្កា ត់ចំនួន១.៦៣៣ (១.៤០៦ឃុ ំ នងិ២២៧សង្កា ត់)។ 
សមិេនផលននការបបងាីតរក្បខ័្ណ្ឍ បោលនបោបាយ និងលិខ្ិតបេដ្ឋឌ នគតិយុតថរហូត
មក្ដល់បពលបនោះ បោលនបោបាយចាប់ លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នគតិយុតថ របមាណ្ជាង៤០០។ 

ចំណណ្ក្លេនផលអវជិជមានននការអនុវតថបោលនបោបាយវមិជឈការក្បុងអាណ្តថិ
េី២ ននរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ សង្កា ត់ តាមការសិក្ារសាវរជាវ បានរក្បឃញីបញ្ជា របឈម
សំខ្ន់ៗមួយចំននួមានដូចជា៖ ការចូលរមួ នងិភាពជាមាច ស់ និងបញ្ជា របឈមអំពី
ធនធាន មុខ្ង្ករ អណំាច នងិការអភិវឌណមូលដ្ឋឌ ន។ ការអនុវតថក្នលងមក្ ក៏្បៅណតមាន
ការខ្វោះខ្តលិខ្ិតបេដ្ឋឌ នចាបំាច់មួយចនំួនបេៀត ដូចជា៖ ចាប់សថពីីសារបពីពនន នងិ
លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នក្ណំ្ត់អពំីចណូំ្លមិនណមនសារបពីពនន នងិក្នរមបសវាបៅមូលដ្ឋឌ ន នងិ
លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នពាក់្ព័ននសថីពកីារបផធរមុខ្ង្ករ បដ្ឋយភាជ ប់ធនធានងវកិា និងធនធានមនុសស
បៅឱ្យរដឌបាលឃុ ំសង្កា ត់។ លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នខ្លោះ បៅមនិទន់សុីសង្កវ ក់្ោប  មានសងគតភិាព
រលូន និងបៅមានលក្ខណ្ៈសមុគសាម ញណដលបធវឱី្យរក្មុរបកឹ្ាឃុសំង្កា ត់ ណដលសមតទភាព
បៅមានក្រមិតផងបន្ទោះ មិនអាចមាច ស់បលីការអនុវតថបដ្ឋយខ្លួនឯងបាន។ មា ងវញិ បេៀត
លិខ្ិតបេដ្ឋឌ នណដលមានពីមុនបពលមានចាប់រគប់រគងរដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់ ក៏្មិនទន់
បានពិនិតយ នងិណក្សរមួលឱ្យរសបតាមបោលនបោបាយងមីននវមិជឈការ និងចាប់សថពីី
ការរគប់រគងរដឌបាលឃុសំង្កា ត់បៅបឡយី។ េនធឹមនងឹបនោះ ការបរៀបចំរបភពចណូំ្ល
សរមាប់រដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់ បរៅពីរបភពចណូំ្លណដលបានវភិាជន៍ចណូំ្លចរនថពី
ថ្នប ក់្ជាត ិ គឺបៅមនិទន់មានការសកិ្ាពិចារណាបៅក្បុងការផថល់របភពចំណូ្លផ្កធ ល់ 
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រមួមានរបភពចណូំ្លពនន ចំណូ្លមិនណមនសារបពពីនន និងក្នរមបសវាបផសងៗឱ្យឃុ ំ
សង្កា ត់ រសបបៅតាមចាប់ណដលមានជាធរមានបៅបឡយី។ តរមូវការពហុវស័ិយោ ង
បរចីនសននកឹ្សន្ទន ប់បៅក្បុងមូលដ្ឋឌ ន បានដ្ឋក់្សមាព ធោ ងធៃន់ធៃរបៅបលីរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ
សង្កា ត់ក្បុងបពលណដលឃុ ំសង្កា ត់ មានធនធានហរិញ្ដវតទុ សមតទភាពដ៏មានក្រមតិ ជាមយួ
នឹងការណដលមិនទន់មានការក្ំណ្ត់ជាក់្លាក់្នូវតនួ្ទេីមុខ្ង្ករ និងអណំាចជាក់្ណសថង
បៅបឡយី បបីបទោះបីចាប់បានណចងអពំីវស័ិយណដលរតូវបធវីវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ 
តួន្ទេី មុខ្ង្ករ នងិអណំាចទងំបន្ទោះរចួបហយីោ ងណាក៏្បដ្ឋយ។ 

បដីមផជីាការបឆលីយតប រាជរដ្ឋន ភិបាល បានបដ្ឋោះរសាយនូវបោលនបោបាយ
ក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការបៅថ្នប ក់្ឃុំសង្កា ត់បៅក្បុងអាណ្តថិេី២ គឺ កាលពីនងៃេី១៧ 
ណខ្មិងុន្ទ នប ២ំ០០៥ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជា បានអនុម័តនូវរក្បខ័្ណ្ឍ យុេនសាស្រសថសថពីី
ក្ំណណ្េរមង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ។ រក្បខ័្ណ្ឍ យុេនសាស្រសថបនោះ បានបង្កា ញអំពី
បោលនបោបាយ និងបោលបណំ្ងជាមូលដ្ឋឌ នរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលសរមាប់វមិជឈការ 
និងវសិហមជឈការមួយរបស់ជាតិ ណដលនឹងដឹក្ន្ទកំារណក្េរមង់អភិបាលក្ិចចបៅថ្នប ក់្
បរកាមជាតិទងំមូល។ ការបបងាីតឱ្យមានរក្ុមរបកឹ្ា រាជធានី រក្ុមរបឹក្ាបខ្តថ រក្មុរបឹក្ា
រក្ុង រក្មុរបឹក្ារសកុ្ រក្មុរបឹក្ាខ្ណ្ឍ  បានន្ទឱំ្យមានការផ្កល ស់បថូរណខ្សគណ្បនយយភាព
ននរដឌបាលថ្នប ក់្បរកាមជាតិ ដូចជាគណ្បនយយភាពនផធក្បុង គណ្បនយយភាពអនថររដឌបាល
ថ្នប ក់្បរកាមជាតិ គណ្បនយយភាពអនថររដឌបាល និងគណ្បនយយភាពរបស់រដឌបាលថ្នប ក់្
បរកាមជាតិ ចំបពាោះរបជាពលរដឌ នងិបរោិកាសការង្កររបស់រដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់។ 
ថ្នប ក់្រដឌបាលនីមួយៗ រតូវមានរបភពចណូំ្លរបស់ខ្លួនណដលរមួមាន៖ របភពចំណូ្ល
ងវកិាផ្កធ ល់ របភពចណូំ្លណដលណបងណចក្ឱ្យថ្នប ក់្រដឌបាលនីមួយៗ និងរបភពចណូំ្ល
ងវកិាណដលបផធរពីថ្នប ក់្បលី។ ក្ំណណ្េរមង់ក្បុងវស័ិយបនោះ រតូវបផ្កថ តការយក្ចិតថេុក្ដ្ឋក់្
បៅបលបីញ្ជា គណ្បនយយភាព ចំបពាោះមូលដ្ឋឌ ន និងការបបងាីតេំន្ទក់្េំនងរបក្បបដ្ឋយ
តមាល ភាព រវាងេំហនំនការផថល់បសវាសាធារណ្ៈ និង ការរបមូលចំណូ្ល។ មា ងវញិបេៀត 
ក៏្រតូវក្ណំ្ត់ឱ្យបានចាស់លាស់អំពសីិេន ិ និងអំណាចក្បុងការរបមូលចណូំ្លបៅតាម
រដឌបាលនីមួយៗ បដមីផបីចៀសវាងភាពមិនចាស់លាស់ ការរតួតភារក្ិចចោប  និងការពិបាក្
រក្អបក្េេួលខុ្សរតូវ។ បដ្ឋយណឡក្ ក្ចិចការចំបពាោះមុខ្ គឺរតវូអនុវតថសេិនិអណំាច តួន្ទេី
ភារក្ិចចរបស់រដឌបាលឃុ ំ សង្កា ត់ មានរបសិេនភាព រតូវក្ណំ្ត់ក្រមិតសមតទភាព 
(ក្រមិតវបផធម៌) ឱ្យបានខ្ពស់ោ ងបហាចណាស់រតឹមថ្នប ក់្បញ្ច ប់មធយមសិក្ាក្រមិត២ ឬ
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វេិាល័យសរមាប់បបក្ខជនឈរប ម្ ោះឱ្យបបាោះបនប តបរជសីបរសីរក្ុមរបកឹ្ាឃុសំង្កា ត់។ គួរ
បរៀបចំរដឌបាលឃុសំង្កា ត់ ឱ្យកាល យជារដឌបាលសាធារណ្ៈអពារក្តឹយ រក្ុមរបឹក្ាឃុំ
សង្កា ត់ទងំអស់ រពមទងំមស្រនថីរាជការ រតូវណតជាអបក្បំបពញតួន្ទេីបដ្ឋយឯក្រាជយក្បុងន្ទម
ជាមស្រនថីរដឌបាលសាធារណ្ៈ។ ថ្នប ក់្ជាតគិួរបធវវីមិជឈការនបោបាយ រដឌបាល នងិ
បបចចក្បេស រមួទងំធនធានមនុសស ងវកិា និងការរបមូលពននដ្ឋរដល់ថ្នប ក់្ឃុសំង្កា ត់ 
ណដលជាេីតាងំផថល់បសវាក្មមសាធារណ្ៈ ណដលបៅបគៀក្ជតិនឹងរបជាពលរដឌបំផុត។  

 
គនថនិនទទស 

 

1- ជួន ណាត វចន្ទនុរក្មណខ្មរ  ភាគ១ និងភាគ២ ការផាយរបស់វេិាសាទ ន
ពុេនសាសនបណ្ឍិ តយ បបាោះពុមពរោេី៥ នប ១ំ៩៦៧ 

2- ចាប់សឋីពកីារបរៀបច ំនិងការរបរពឹតឋិបៅននគណ្ៈរដឌមស្រនឋ ីនប ១ំ៩៩៤  
3- ចាប់សឋីពសីហលក្ខនឋិក្ៈមស្រនឋរីាជការសុីវលិននរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 
4- ចាប់សឋីពកីាររគប់រគងរដឌបាល ឃុ ំសង្កា ត់ នប ២ំ០០១ 
5- ចាប់សឋីពកីារបបាោះបនប តបរជីសបរសីរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត់ នប ២ំ០០១ 
6- បសចក្ថីរពាងចាប់សថីពីការបបាោះបនប តបរជីសបរសី 

រក្ុមរបឹក្ាឃុសំង្កា ត់ណដលបានឆលងការពិនិតយផថល់បោបល់ និងអនុម័តពីរដឌសភា 
និងរពឹេនសភារចួបហយី នប ២ំ០១៥ 

7- ចាប់សឋីពកីាររគប់រគងរដឌបាលរាជធានី បខ្តថ រក្ងុ រសុក្ ខ្ណ្ឍ  នប  ំ២០០៨ 
8- ចាប់សឋីពកីារបបាោះបនប តបរជសីបរសីរក្ុមរបឹក្ារាជធាន ី រក្ុមរបឹក្ាបខ្តថ រក្មុរបឹក្ា

រក្ុង រក្មុរបឹក្ារសុក្ រក្ុមរបកឹ្ាខ្ណ្ឍ  នប ២ំ០០៨ 
9- ចាប់សឋីពីរបបហរិញ្ដវតទុ និងរេពយសមផតឋិរាជធានី បខ្តថ នប ១ំ៩៩៨  
10- អនុរក្ឹតយបលខ្ ២១៩ អនរក្.បក្ ចុោះនងៃេី១៤ ណខ្ធបូ នប ២ំ០០៩ សថីពីណផនការ

អភិវឌណន៍ និងក្មមវធិវីនិិបោគបីនប រំកំ្ិលរាជធានី បខ្តថ រក្ុង រសុក្ ខ្ណ្ឍ ។ 
11- របកាសបលខ្ ៤៤៦ រប.ក្ ចុោះនងៃេី១០ ណខ្បមសា នប ២ំ០០៧ សថីពីការបធវីរបតភូិក្មម 

អំណាចដល់អភិបាលបខ្តថ រក្ុង ក្បុងការចាត់ណចងដំបណី្រការក្ិចចរបជុំបលកី្ដំបូង
របស់សមាជកិ្រក្មុរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត់ 
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12- បសចក្ថីណណ្ន្ទបំលខ្ ០០៥ ស.ណ្.ន ចុោះនងៃេី១០ ណខ្បមសា នប ២ំ០០៧ 
សថីពីការបរតៀមបរៀបចំការង្ករសរមាប់បផធរពីរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ សង្កា ត់  អាណ្តថិចាស់ 
បៅរក្ុមរបឹក្ាអាណ្តថិងមី, បសចក្ថីណណ្ន្ទបំលខ្ ០០៦ ស.ណ្.ន ចុោះនងៃេី១០ 
ណខ្បមសា នប ២ំ០០៧ សថីពកីារបរៀបចំក្ិចចរបជុំដំបូង បដមីផរីបកាសសុពលភាព
សមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត់ របកាសប ម្ ោះរបធានរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត់ បមឃុ ំ
បៅសង្កា ត់ ជំេប់ បៅសង្កា ត់រង និង ការចាប់បផថីមបំបពញការង្ករបន្ទធ ប់ពីក្ចិចរបជុំ
បលីក្ដំបូង  

13- បសចក្ថីណណ្ន្ទបំបចចក្បេសសថពីី ការក្សាងណផនការឃុ ំសង្កា ត់ និងក្មមវធិីវនិិបោគ
ឃុ ំ សង្កា ត់ (ណខ្ក្ក្ាដ្ឋ នប ២ំ០០៧) និងបសចក្ថីណណ្ន្ទ ំ បបចចក្បេសសថីពកីារ
ក្សាងណផនការអភិវឌណន៍ និងក្មមវធិីវនិិបោគបីនប រំកំ្ិលរាជធានីបខ្តថ រក្ុង រសុក្ 
ខ្ណ្ឍ  (ណខ្ធបូ នប ២ំ០១០)។  

14- គណ្ៈក្មាម ធកិារជាតសិរមាប់ការអភិវឌណតាមណបបរបជាធិបបតយយបៅថ្នប ក់្បរកាម
ជាតិ របាយការណ៍្បូក្សរុបសមិេនផលននការអនុវតថការង្កររក្ុមរបឹក្ាឃុ ំសង្កា ត់ 
អាណ្តថិេី២ ២០០៧-២០១១  

15- រក្សួងមហានផធ របាយការណ៍្វាយតនមលនផធក្បុ ងបលីកិ្ចចការឃុ ំសង្កា ត់ អាណ្តថិេី២ 
នប ២ំ០១២  

16- សុនធរក្ថ្នរបស់សបមថច ហ ុន ណសន ន្ទយក្រដឌមស្រនថីននរាជរដ្ឋឌ ភិបាល ននរពោះរាជាណា
ចរក្ក្មពុជាក្បុងឱ្កាសបិេសនបបិាតបូក្សរុបសមិេនផល ការង្ករឃុ ំសង្កា ត់ អាណ្តថិ
េ២ី បៅេីសថីការរក្សួងមហានផធ នងៃេី១៨ ណខ្សីហា នប ២ំ០១១ ។ 
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យ ុ                               
ក្នងុការបំពពញការងារក្នងុវិសយ័រដឋបាលសាធារណៈ 

 
បេក្ខជនេណ្ឌិ ត របាក្់ របានីដ្ឋឋ  

 
មូលន័យសពងេប 

 

ការេំបេញការងារក្នុងេរេិទននសាក្លភាវូេនីយក្ម្ម និងការរេក្ួតរេជជង គឺ
ទាម្ទារឱ្យមានសម្តថភាេ រេសិទធភាេ និងផលិតភាេ សំបៅបលីក្ម្ពស់ ការផតល់បសវា 
សាធារណ្ៈឱ្យបានលអរេបសីរ។ ម្ន្រនតីរាជការរតូវចូលរមួ្បោយសក្ម្មក្នុងការេំបេញការងារ 
បដីម្បីផតល់បសវាសាធារណ្ៈជូនរេជាេលរដឋ។ ជាក់្ជសតងការេំបេញការងាររេស់ម្ន្រនតី 
រាជការ គមឺ្និសូវមានរេសទិធភាេ និងផលិតភាេ ជាបេតុប្វីឱ្យគុណ្ភាេក្នុងការផតល់ 
បសវាសាធារណ្ៈជូនរេជាេលរដឋ ក៏្ដូចជាវនិិ បោគិនបៅមានក្រម្ិតបៅប ីយ។   
បេតុដូបចនេះ បទេីមានការសិក្ារសាវរជាវជដលមានលក្ខណ្ៈវទិាសាន្រសតបនេះប ងី។  

បោលេំណ្ងននការសិក្ារសាវរជាវបនេះ គឺបដីម្បីេងាា ញនូវទសសនាទាន រទឹសតី 
យុទធសាន្រសត យនតការ និងវធិានការអនុវតតក្នុងការជួយជក្សរម្ួល ឬជក្លម្អ         
                       ជដលក្ំេុងជតេំបេញការងារនាបេលេចចុេបនន ឱ្យមាន
រេសិទធភាេ និងផលតិភាេកាន់ជតលអប ងីម្ួយក្រម្ិតជែម្បទៀត។ 
 
ពាក្យគនលឹឹះ ការេំបេញការងារ ការរគេ់រគងការេំបេញការងារ ការបលីក្ទឹក្ចិតតម្ន្រនតីរាជការ។ 
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១. ពសចក្តីពផតើម  
បោយឈរបលីមូ្លោឋ នរគឹេះននសថិរភាេនបោបាយ និងការអភិវឌឍបសដឋក្ិចចរេក្េ

បោយចីរភាេ ជដលបក្តីបចញេីបោលនបោបាយ ឈនេះ ឈនេះ រាជរោឋ ភបិាលក្ម្ពុជា
1
  បានេនត

បរៀេចំក្សាង និងោក់្បចញនូវយុទធសាន្រសតចតុបកាណ្ដណំាក់្កាលទ១ី  និតីកាល  ៣           
រដឋសភា យុទធសាន្រសតចតុបកាណ្ដណំាក់្កាលទី២ នតិីកាល  ៤   រដឋសភា            
               ៣         ៥         ក្នុងបោលបៅបដីម្បសីបរម្ចឱ្យបាននូវ
ការអភវិឌឍរេក្េបោយចីរភាេ យុតតិ្ម៌្សងគម្ នងិការកាត់េនថយភាេរក្រីក្។ 
 ទនទឹម្នឹងបជាគជ័យខាងបលីបនេះ  បយងីចបំាច់រតូវខិតខំរេឹងជរេងេជនថម្បទៀត បដីម្បី
ធានាឱ្យមានការរកី្ចបរម្ីនជផនក្បសដឋក្ិចច ផតល់ផលរេបោជន៍ដល់រេជាេលរដឋរគេ់រូេ 
ជាេិបសសរេជាេលរដឋរក្ីរក្ និងរេជាេលរដឋជដលមានឱ្កាសតិចតួច។   ក្នុងនីតិកាល
  ៥ ននរដឋសភាបនេះ                         បមាេះ                       
                         បដីម្ប ី         វតតឱ្យ                           
                   បលីយុទធសាន្រសតចតុបកាណ្ដណំាក់្កាលទ៣ី។ 
 ក្នុងការជួយឱ្យសបរម្ចបាននូវការងារខាងបលីបនេះ                          
                      មានតួនាទោី៉ា ងសខំាន់បៅក្នុងការបរៀេចំបោលនបោបាយ និង
យុទធសាន្រសត បដីម្បជីំរុញការផតល់បសវាសាធារណ្ៈឱ្យកាន់ជតមានភាេបឆលីយតេ និងរេសិទធភាេ។ 
ដូចបនេះម្ន្រនតីរាជការរគេ់រូេ  រតូវជតអនុវតតការងារេំបេញតួនាទីភារក្ិចចរេស់ខលួន ឱ្យបានលអរេបសីរ 
                                                              ។      
   បនេះ រាល់សក្ម្មភាេ លទធផលការងាររេស់               គឺមានការជេះឥទធេិល
ដល់        ការងារបៅក្នុងរដឋបាលសាធារណ្ៈ   ជាេិបសសការ               
        ។ 
 ោ៉ា ងណាម្ញិ បៅក្នុងរដឋបាលសាធារណ្ៈក្ម្ពុជានាបេលេចចុេបនន ក៏្ក្ំេុងជតជួេ
នូវការលំបាក្ម្ួយចំនួនបៅក្នុងការផតល់បសវាសាធារណ្ៈជូនរេជាេលរដឋ បោយសារជត
សម្តថភាេ ចំបណ្េះដឹងជំនាញ  នទៈ                 រេស់ម្ន្រនតីរាជការបៅមានក្រម្តិ 
ជាេិបសសរេេ័នធអនុវតតការងារបៅក្នុងវស័ិយសាធារណ្ៈ គឺម្និមានលក្ខណ្ៈរគេ់រជុងបរជាយ 

                                                           
1

 ការអនុវតតនូវបោលនបោបាយ ឈនេះ ឈនេះ              ក្ម្ពុជា                                    
ឱ្យ   បៅ                                សរម្ួលដលក់ារផសេះផា នងិេរងេួេរងមួ្ជាតិសំបៅ  ឱ្យ  
                                ចីរ     
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ជដលម្ិនអាចេងកលក្ខណ្ៈឱ្យម្ន្រនតីេំបេញការងារអស់េីសម្តថភាេជដលខលួនមាន         
                                  នទៈ                            
          រេក្េបោយរេសិទធភាេ នងិរេសទិធផល។ ដូចបនេះ បយងីចបំាច់រតូវប្វីការ
ផ្លល ស់េតូរវ ិ្ ីសាន្រសត                                          ក្នុងការេបំេញការ 
ងារក្នុងវស័ិយរដឋបាលសាធារណ្ៈ បៅក្នុងការចត់ជចងអនុវតតការងារ               ផតល់ 
បសវាសាធារណ្ៈ នងិអភិវឌឍវស័ិយរដឋបាលសាធារណ្ៈ                    ។   
 

២.            សកិ្ា       
 ការសិក្ារសាវរជាវបលីរេធានេទ                                    
                               បរៀេចំប ងីបដីម្បេីងាា ញនូវទសសនាទាន 
រទឹសតី យុទធសាន្រសត យនតការ និងវធិានការអនុវតតក្នុងការជយួជក្សរម្ួល ឬជក្លម្អ         
                       ជដលក្ំេុងជតអនុវតតនាបេលេចចុេបននឱ្យមានរេសិទធភាេ នងិ
ផលិតភាេកាន់ជតលអប ងីម្យួក្រម្ិតជែម្បទៀត។  
 បោលេណំ្ងននសិក្ាការរសាវរជាវបនេះ បដីម្បេីងាា ញេទីសសនាទាន រទសឹតី នងិ
េញ្ហា រេឈម្ម្ួយចំនួន ជដលបានបក្ីតប ងីបៅក្នុងការផតល់ការបលីក្ទកឹ្ចិតតដល់ម្ន្រនតីរាជការ 
ក្នុងការេំបេញការងារបដីម្បីទទួលបានរេសិទធភាេ និងផលិតភាេ។ ជាម្ួយោន បនេះជដរ 
លទធផលជដលេងាា ញបៅក្នុងការសិក្ារសាវរជាវបនេះ គជឺាលទធផលរសាវរជាវម្ួយជដលបាន
រក្បឃីញ។ ទនទឹម្នឹងបនេះ ការសិក្ារសាវរជាវ ក៏្នឹងផតល់រេបោជន៍ផងជដរដល់និសសិត 
អនក្រសាវរជាវ និងម្ន្រនតីរាជការ បដីម្បបីរក្េយក្ចំបណ្េះដឹងជាមូ្លោឋ ន នងិរសាវរជាវេនតបលី
ក្ិចចការងារម្ួយបនេះ។ 
 

៣. ទសសនាទានននការពលើក្ទឹក្ចិត្តបុគគលកិ្ក្នងុការបំពពញការងារ 
ការសិក្ារសាវរជាវបៅបលីទសសនាទាន ឬរទឹសតី ជាក្ត្តត ចបំាច់ ជដលបយងីរតូវ

យល់ដឹងក្នុងក្រម្ិតរសាវរជាវជេេវទិាសាន្រសត។ ចំណុ្ចខាងបរកាម្បនេះ នឹងបផ្លត តជាសខំាន់
បៅបលីរទឹសតមី្ួយចំននួ ពាក់្េ័នធបៅនឹងការេំបេញការងារ ការរគេ់រគងការេំបេញការងារ
រេស់ម្ន្រនតីរាជការ និងរទឹសតីននការបលីក្ទកឹ្ចិតត។ 

៣.១ មន្រនតីរាជការ 
បដីម្បីឱ្យការសិក្ារសាវរជាវបនេះ កាន់ជតមានភាេងាយយល់បនាេះ ជាដំេូងរតូវ

យល់នូវអតថន័យននពាក្យម្ន្រនតីរាជការជាមុ្នសិន ថាបតីម្ន្រនតីរាជការជានរណា? បេីជផអក្
បៅបលីចាេ់សតីេីសេលក្ខនតិក្ៈម្ន្រនតីរាជការសុីវលិ ននរេេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ 
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បានជចងថា “អនក្រាជការននរក្េខ័ណ្ឌ ទាងំឡាយណាននរេេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា បរៅេី
អនក្រាជការជដលសថិតបៅរក្មុ្តុលាការ និងរក្មុ្នីតិេញ្ដតតិ ជដលមានលក្ខណ្ៈេិបសសបនាេះ 
រតវូសថិតក្នុ ងសេវធិានបនេះ”

2។  
បៅក្នុងរេេះរាជរក្ឹតយ សតីេីបោលការណ៍្រមួ្ននការរគេ់រគងមុ្ខងារសាធារណ្ៈរេស់

រដឋ ក៏្បានរបំលចផងជដរនូវពាក្យ ម្ន្រនតីរាជការ ជដលមានេងាា ញនូវអតតន័យថា “រេេះរាជរកឹ្តយ 
បនេះមានបោលបៅបដីម្បីបរៀេចមំ្ន្រនតីរាជការឱ្យសថិតបរកាម្អងគក្ណំ្ត់មុ្ខតជំណ្ង រក្េខ័ណ្ឌ  
ឋាននតរសក្តិ ថាន ក់្ និងសនទសសន៍បេៀវតស រេម្ទាងំបរៀេចសំមាេរណ្ក្ម្មម្ន្រនតីរាជការសីុវលិនន
រក្សងួសាថ េ័នថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្បរកាម្ជាតិបៅក្នុងរក្េខ័ណ្ឌ  ឋាននតរសក្តិ ថាន ក់្ និង
សនទសសន៍បេៀវតសែម”ី 3។ 

ជារមួ្បយងីអាចសននោិឋ នថា ម្ន្រនតីរាជការ គឺជាេុគគលជដលេបរម្ីការងារបៅត្តម្
រក្សួងសាថ េ័នថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្បរកាម្ជាតិ ជដលម្ិនសថតិបៅរក្ុម្តុលាការ រក្ុម្នតីិេញ្ដតតិ 
បេយីមានរក្េខ័ណ្ឌ  ឋាននតរសក្តិ ថាន ក់្ នងិសនទសសន៍បេៀវតស រេម្ទាងំមានសទិធិទទួល
បានរបាក់្បសា្ននិវតតន៍។ 

៣.២ ការបំពពញការងារ 
  បៅក្នុងឯក្សាររេស់បលាក្ Wouter Van Dooren, Geert Bouckaert និង 
បលាក្ John Halligan4

 បានជជជក្េិភាក្ាោន បៅបលីការេំបេញការងារ បោយសងកត់
្ងន់ថា៖ ( )ការេំបេញការងារ គឺម្ិនជម្នជាទសសនាទានបនាេះបទ េ៉ាុជនតជារបេៀេវារៈបៅ
ក្នុងការរេក្ួតរេជជងសរមាេ់ការផ្លល ស់េតូរ បដីម្បឱី្យមានតុលយភាេបៅក្នុងការបោេះរសាយេញ្ហា  
(២)ការេំបេញការងារ គឺសំបៅដល់ផលិតភាេរេស់អងគភាេ។ ជារមួ្ បលាក្ Wouter Van 
Dooren, Geert Bouckaert និងបលាក្ John Halligan បានក្ណំ្ត់ និយម្ន័យបៅបលី
ការេំបេញការងារ គឺ ជាធាតុបចញ និងលទធផលននសក្ម្មភាេការងារ។ 

                                                           
2 ចាេ់បនេះអនុវតតចំបពាេះអនក្រាជការននរេេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា ក្នុងរក្េខ័ណ្ឌ ទាងំេងួជដលបានេបងកីតនឹងបរៀេចំប ងីត្តម្រេេះ
រាជរក្តឹយ បេយីបានចូលប្វីការបៅត្តម្រក្សួងសាថ េ័ននានាបោយមានសិទធទិទួលរបាក្់បសា្ននិវតតន៍។ 

3
 មារត្ត២ ននរេេះរាជរក្ឹតយបលខនស/រក្ត/១០១៤/១១៧៥ ចុេះនែងទី០២ ជខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៤  សតីេីបោលការណ៍្រមួ្ននការ
រគេ់រគងមុ្ខងារសាធារណ្ៈរេសរ់ដឋ 

4
  Wouter Van Dooren, Geert Bouckaert and John Halligan, Performance Management in the Public Sector, 2010 
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ចំបពាេះវចនានុរក្ម្ Longman Exam Coach5 បានក្ណំ្ត់និយម្ន័យបៅបលី
ពាក្យេំបេញការងារ គឺសំបៅបៅបលីរបេៀេរេេននសក្ម្មភាេ ឬក្ចិចការងារជាក់្លាក់្ម្ួយ
ជដលេុគគលិក្ ឬអងគភាេបានអនុវតត។ 

បលាក្ Leigh Dudley6 បានឱ្យនិយម្ន័យបៅបលីការេំបេញការងារ គឺជាធាតុ
បចញ ឬលទធផលការងារ បេយីការេំបេញការងារបនេះមានេីក្រម្ិត គឺអងគភាេ ដំបណី្រការ 
និងេុគគល។ 

ត្តម្                             ការេំបេញ           
  ណ្     ៖ ការេំបេញ                                           
                          បលកី្ក្ម្ពស់រេសិទធភាេ នងិផលតិភាេការងារ ឱ្យ
                        
 ៣.៣ ការរគប់រគងការបពំពញការងារ 
  បៅក្នុងការរគេ់រគងការេំបេញការងារ បលាក្ Michael Armstrong7 បាន
ក្ំណ្ត់អំេីការរគេ់រគងការេំបេញការងារ មានបោលេំណ្ងបផ្លត តបៅបល៖ី  

- សិទធិអណំាច ការបលីក្ទកឹ្ចតិត និងការផតល់រងាវ ន់ដល់េុគគលិក្ បដមី្បឱី្យ
េំបេញការងារអស់េសីម្តថភាេជដលមាន  

- េុគគលិក្មាន ក់្ៗ រតូវអនុវតតការងារឱ្យបានរតឹម្រតូវ បេីយរសេបៅនឹង
បោលេណំ្ងរេស់ខលួនក៏្ដូចជាបោលេណំ្ងរមួ្រេស់អងគភាេ 

- ភាេរសេោន ជាម្ួយនឹងវតថុេណំ្ងរេស់េុគគលមាន ក់្ៗ រេស់រក្ុម្ការងារនឹង
វតថុេំណ្ងរេស់អងគភាេ បេយីការេងាា ញេីវតថុេណំ្ង រតូវក្ំណ្ត់ឱ្យបាន
ចាស់លាស់េីបោលបៅ ជដលរតូវវាស់ជវង នងិអាចប្វកីារត្តម្ោនបលកីារ 
អនុវតតការងារបាន  

- េុគគលិក្មាន ក់្ៗ រតូវដឹងឱ្យបានចាស់នូវអវីជដលខលួនរតូវសបរម្ចឱ្យបាន 
បេយីរតូវជចក្រជំលក្នូវភាេបជាគជ័យសរមាេ់អងគភាេ ត្តម្រយៈការទទួល
បាននូវេ័ត៌មានរត េ់ោ៉ា ងបទៀងទាត់ និងយុតតិ្ម៌្ ការេងាា ត់េបរងៀន និង

                                                           
5
  Longman Exam Coach Dictionary 

6
  http://managementhelp.org/blogs/training-and-development/2010/05/01/85/ 

7 
 Micheal Armstrong, Performance Management: Key Strategy and Practical Guideline, Page 1&2, 3rd Edition 
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ការបលីក្ទឹក្ចិតតដល់អនក្ជដលេំបេញការងារក្នុងការសបរម្ចឱ្យបានលទធផល 
ត្តម្លទធភាេជដលមាន  

- ដំបណី្រការ នងិអតតច  ក្ អាក្េបក្ិរោិ ជដលអនក្រគេ់រគងរតូវដឹក្នាអំនុវតត
បដីម្បសីបរម្ចឱ្យបាននូវវតថុេណំ្ងរេស់អងគភាេ។ 

ចំជណ្ក្ឯបលាក្ Robert Bacal8 បានក្ណំ្ត់ថា ការរគេ់រគងការេំបេញការងារ 
គឺជាអភិរក្ម្ក្នុងការទំនាក់្ទំនងក្នុងភាេជានដគូរវាងេុគគលិក្ និងអនក្រគេ់រគងផ្លទ ល់រេស់
េួក្ោត់ ជដលក្នុងបនាេះរមួ្មាន ការេបងកីតប ងីោ៉ា ងចាស់លាស់នូវលទធផលរេំឹងទុក្។ ការ
រគេ់រគងការេំបេញការងារបនេះ គជឺារេេ័នធម្ួយជដលផសបំ ងី បោយសមាសធាតុម្យួចំននួ 
  ដូចជា អងគភាេ អនក្រគេ់រគង និងេុគគលិក្។ 
 ៣.៤ ការពលើក្ទឹក្ចតិ្ត 

បៅក្នុងរទសឹតីរេស់បលាក្ Maslow រតូវបានបលីក្ប ងីបៅក្នុងអតថេទសតេីី “រទឹសតី
ននការបលីក្ទឹក្ចិតតម្នុសស” បៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៤៣ ជដលក្ណំ្ត់ថា េុគគលរគេ់រូេេាោម្
េំបេញតរម្ូវការរេស់ខលួនកាន់ជតខពស់ជាងមុ្ន បៅបេលជដលតរម្ូវការបៅជផនក្ខាងបរកាម្រតូវ
បានេំបេញ។ តរម្ូវការបៅក្នុងក្រម្ិតនីម្ួយ  ៗ នឹងកាល យជារេភេននការបលកី្ទឹក្ចិតតរេស់
េុគគលរគេ់រូេ បៅបេលជដលេួក្បគម្និទាន់េំបេញតរម្ូវការទាងំបនាេះបាន។ ខាងបរកាម្បនេះ 
គឺជាក្រម្ិតទាងំ៥ននតរម្ូវការជដលបានក្ណំ្ត់បោយបលាក្ Maslow ក្នុងបនាេះរមួ្មាន៖ 

- ក្រម្ិតទ១ី (តរម្ូវការជផនក្រេូរាងកាយ) ៖ តរម្ូវការេឋម្រេស់ម្នុសស
បដីម្បរីស់បៅ រមួ្មាន ខយល់ ទកឹ្ និងម្ាូេអាហារ 

- ក្រម្ិតទ២ី (តរម្ូវការជផនក្សុវតថិភាេ) ៖ សនតសុិខផ្លទ ល់ខលួន សុខភាេ 
សុខុមាលភាេ និងម្និមានបរោេះថាន ក់្ 

- ក្រម្ិតទី៣ (តរម្ូវការននទនំាក់្ទំនងក្នុងសងគម្) ៖ បក្ីតមានប ងីបៅ 
បេលជដលេុគគលបនាេះ រតូវបានបគទទលួសាគ ល់ ឬរាេ់េញ្ចូលបៅក្នុងរក្ុម្ ឬ
អងគភាេណាម្ួយ 

- ក្រម្ិតទ៤ី (ទំនុក្ចតិតបលីខលួនឯង) ៖ បក្តីមានប ងីបៅបេលេុគគល
នីម្ួយៗ ទទួលបានការបោរេេីអនក្ដនទ និងខលួនឯងផ្លទ ល់ 

- ក្រម្ិតខពស់េំផុត (បសចក្តីរបាថាន ចង់បាន ត្តម្រយៈក្ចិចការងារជដលខលួន 
បានប្វីបោយខលួនឯង) ៖ ការដឹងេីសកាត នុេលរេស់ខលួន។ 

                                                           
8
 Robert Bacal, A Briefcase book: Manager’s Guide to Performance Management, Second Edition  



60 

បៅឆ្ន ១ំ៩៦៩ បលាក្ Clayton P. Alderfer បានេបងកីតប ងីរទឹសតី ERG បោយ 
បានប្វីការជេងជចក្រទសឹតី រេស់បលាក្ Maslow ជា ៣ ជផនក្ ដូចខាងបរកាម្៖ 

- ជផនក្ទ១ី- តរម្ូវការជាមូ្លោឋ ន (Existence needs) ៖ ជាការរចបាច់ 
េញ្ចូ លោន រវាងតរម្ូវការជផនក្សររីាងគ (ក្រម្ិតទ១ី) និងសុវតថិភាេ(ក្រម្ិត ទី២) 

- ជផនក្ទី២- តរម្ូវការននទំនាក់្ទំនងក្នុងសងគម្ (Relatedness needs)  
- ជផនក្ទី៣- ការអភិវឌឍននតរម្ូវការេុគគល (Growth needs) ៖ ការោក់្ 
េញ្ចូ លោន រវាង ការមានទំនុក្ចិតតបលីខលួនឯង(ក្រម្ិតទ៤ី) និងបសចក្តីរបាថាន  
ចង់បានត្តម្រយៈក្ចិចការងារជដលខលួនបានប្វីបោយខលួនឯង (ក្រម្ិតទ៥ី)។ 

រទឹសតីរេស់បលាក្ McClelland សតីេីការសបរម្ចបាននូវវតថុេណំ្ង (Achievement 
Need) បានេងាា ញេីតរម្ូវការេឋម្ជដលម្នុសសេបងកតីប ងី នងិសបរម្ចបាន ត្តម្រយៈ
េទេិបសា្ន៍ក្នុងជីវតិរេស់េកួ្បគ រមួ្មាន៖ 

- ការសបរម្ចបានបជាគជ័យ ៖ េុគគលរូេបនេះមានតរម្ូវការខពស់បដីម្បសីបរម្ច
បានបជាគជ័យបោយជសវងរក្ភាេបជាគជ័យ   និងេាោម្សបរម្ចឱ្យបាននូវ
បោលបៅ។ រសេោន បនេះជដរ េុគគលរូេបនេះ ក៏្មានតរម្វូការខពស់ក្នុងការ
ទទួលយក្បោេល់រត េ់បដីម្បីទទួលបានបជាគជ័យ និងមានភាេរកី្
ចបរម្ីន រេម្ទាងំេញ្ច េ់ការងារបោយបជាគជ័យ បេយីនិងមានការទទលួ
ខុសរតូវបោយខលួនឯងផ្លទ ល់។ 

- ការចូលរមួ្ ៖ េុគគលជដលមានតរម្ូវការក្នុងការចូលរមួ្ខពស់ តរម្ូវឱ្យមាន
ទំនាក់្ទនំងដ៏លអ និងទទលួបានការទទលួសាគ ល់េីអនក្ដនទ។ 

- អំណាច ៖ េុគគលជដលមានតរម្ូវការអំណាចជាេុគគលជដលចង់រតួតរត្ត នងិ
េញ្ហជ អនក្ដនទ អនក្រគេ់រគងភាគបរចីនជតងជតមានតរម្ូវការអំណាចខពស់។ 

បៅក្នុងរទឹសតីននការវាយតនម្លេីទនំាក់្ទំនងននដំបណី្រការអនុវតត (Cognitive Evaluation 
Theory) បានេងាា ញេីរេេ័នធជំរុញបលីក្ទឹក្ចិតតចំនួន២រមួ្មាន៖ 

- ការជំរុញបលីក្ទឹក្ចតិតេីខាងក្នុង ៖ ការសបរម្ចបានបជាគជ័យការទទលួខុស 
រតូវ និងគុណ្វុឌឍ។ិ ការជំរុញបលីក្ទកឺ្ចិតតបនេះ បក្ីតបចញេចីំណ្ង់ចំណូ្ល 
ចិតតក្នុងការអនុវតតការងារបោយេុគគលបនាេះផ្លទ ល់។ 

- ការជំរុញបលីក្ទឺក្ចតិតេីម្ជឈោឋ នខាងបរៅ៖ របាក់្ជខ ការដំប ងីឋានៈ ការផតល់ 
បោេល់រត េ់ នងិលក្ខខណ្ឌ ការងារ។ ការជំរុញបលីក្ទកឺ្ចិតតបនេះ បានម្ក្ 
េីម្ជឈោឋ នខាងបរៅ និងរគេ់រគងបោយអនក្ដនទ។ 
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ចំជណ្ក្រទឹសតីននការរេំឹងទុក្ បានេងាា ញថា ម្នុសសប្វីអវីបៅត្តម្ការរេំឹងទុក្រេស់
េួក្បគ បោយបរេីរបាស់វ ិ្ សីាន្រសតជាក់្លាក់្ណាម្ួយ បដីម្បសីបរម្ចបាននូវបោលបៅជដល
ខលួនចង់បាន។ រទឹសតីបនេះបានេបងកីតប ងីបោយបលាក្ Victor H. Vroom បៅឆ្ន ១ំ៩៦៤ 
បោយេបងកតីឱ្យមានរេេ័នធេនយល់ជណ្នាេំីរទឹសតនីនការបលីក្ទឹក្ចិតតបៅក្ជនលងប្វីការ។ រទសឹតី
ននការរេំឹងទុក្បនេះ េងាា ញឱ្យបឃញីថា ការជំរុញបលកី្ទឹក្ចិតតក្នុងការអនុវតតការងារ ត្តម្
វ ិ្ ីសាន្រសតណាម្ួយក្ំណ្ត់េកីាររេំឹងទុក្រេស់េុគគលនមី្ួយៗ ជដលអាចឈានបៅរក្លទធផល
ណាម្ួយគេួផសជំាម្ួយការចង់បានរេស់េួក្បគចំបពាេះលទធផលបនាេះ។ 

បៅក្នុងរទសឹតីននការរេំឹងទុក្ មានសមាសធាតុ៣ សំខាន់ៗ ៖ (១)ការរេំឹងទុក្៖ 
េុគគលរូេបនេះ មានជំបនឿបលីការខិតខំរេឹងជរេងនងឹនាឱំ្យសបរម្ចបានបោលបៅជដលរេំឹងទុក្ 
(២) ឧេក្រណ៍្/សមាា រៈ (Instrumentality) ៖ េុគគលរូេបនេះ មានជំបនឿងថា េួក្បគនងឹ 
ទទួលបានរងាវ ន់បៅបេលជដលអនុវតតការងារបៅត្តម្ការរេំឹងទុក្ (៣)ការទាក់្ទាញជផនក្ 
ខាងក្នុង (Valence) គឺជាការឱ្យតនម្លរេស់េុគគលនីម្ួយៗបៅបលីរងាវ ន់។ 

រទឹសតីននការក្ំណ្ត់បោលបៅ េបងកីតប ីងបោយបលាក្ Edwin Locke បៅ
ឆ្ន ១ំ៩៦៨ រទសឹតីបនេះេងាា ញថា ការជំរុញបលីក្ទឹក្ចិតត នងិការអនុវតតការងារ នឹងមានការ
បក្ីនប ងី រេសិនបេីមានការក្ណំ្ត់បោលបៅចាស់លាស់ ជដលមានលក្ខណ្ៈរេក្ួតរេជជង 
េ៉ាុជនតអាចទទួលយក្បាន នងិមានការផតល់បោេល់រត េ់បលីការអនុវតតការងារ។ ចណុំ្ច
សំខាន់ៗ ចំនួន២ បៅក្នុងរទសឹតីបនេះរមួ្មាន (១)ការក្ណំ្ត់បោលបៅចាស់លាស់៖ េបងកីន 
ក្រម្ិតននការអនុវតតការងារ ជាជាងការក្ំណ្ត់បោលបៅ ជដលម្ិនមានភាេចាស់លាស់ 
(២)បោលបៅជដលេិបាក្សបរម្ចបាន ៖ បោលបៅជដលោក់្បចញកាន់ជតេិបាក្ ម្នុសស
ជតងជតេាោម្កាន់ជតខាល ងំប ងី បដីម្បសីបរម្ចបោលបៅបនាេះ។ 

រទឹសតីសម្្ម៌្ រតូវបានេបងកីតប ីងបោយបលាក្ John Stacey Adams បៅ
ឆ្ន ១ំ៩៦៣ រទសឹតីបនេះ េងាា ញថា េុគគលនីម្ួយៗនឹងមានការបេញចិតត បៅបេលជដលេុគគល
ទាងំបនាេះយល់ថា េកួ្បគទទួលបានរងាវ ន់ ដូចេុគគលដនទបទៀតជដលមានឋានៈដូចេួក្បគ 
ទាងំអនក្បៅក្នុង នងិបរៅអងគភាេរេស់េួក្បគ បលាក្ Adams បានេញ្ហជ ក់្េជនថម្ថា េុគគលិក្
នីម្ួយៗ ជតងជតទាម្ទារនូវសម្្ម៌្រវាងធាតុចូលជដលេកួ្បគពានំាមំ្ក្ និងលទធផល ជដល
ទទួលបានជាជាងធាតុចូល នងិលទធផលរេស់អនក្ដនទ។ 
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៤. ក្ត្តត ននការពលើក្ទឹក្ចិត្ត 
ត្តម្ឯក្សារសតីេកីារបលីក្ទឹក្ចិតតម្ន្រនតីសាធារណ្ៈ

9 បានក្ំណ្ត់និយម្ន័យបៅ 
បលីការបលីក្ទឹក្ចតិតម្ន្រនតសីាធារណ្ៈ គជឺាលទធភាេរេស់ម្នុសស អងគភាេ/សាថ េ័ន នងិសងគម្ 
ជដលរតូវអនុវតតមុ្ខងាររេស់ខលួន បោេះរសាយេញ្ហា ជដលបក្ីតមានប ងី និងោក់្បចញនូវ 
បោលបៅជដលនឹងឈានបៅសបរម្ចបាន។ េុគគលជដលមានការបលីក្ទឹក្ចិតត គឺមានថាម្េល 
និងមានភាេសក្ម្មបៅក្នុងការអនុវតតការងាររេស់បគរេូតដល់សបរម្ចបានលទធផល។ ការបលីក្ 
ទឹក្ចិតតម្ន្រនត/ីេុគគលកិ្ បដីម្បអីនុវតតការងារឱ្យបានលអ គឺជាក្ចិចការជដលសំខាន់ជដលឈានបៅ
សបរម្ចឱ្យបាននូវបោលេណំ្ងរេស់អងគភាេ។ ការបលីក្ទឹក្ចិតត មានក្ត្តត េីរសំខាន់គឺ៖ 
(១)ក្ត្តត ននការបលកី្ទឹក្ចិតតេីខាងក្នុង គឺបផ្លត តជាសំខាន់បៅបលីការប្វីអវមី្ួយបោយការបេញ
ចិតត និង(២)ក្ត្តត ននការបលកី្ទឹក្ចតិតេីម្ជឈោឋ នខាងបរៅគឺ បផ្លត តបៅបលីការប្វីអវមី្ួយជដល
នឹងទទួលបានលទធផលជាក់្លាក់្។ 

បេីជផអក្បៅបលី Adams and Hicks (2001) ការបលីក្ទកឹ្ចិតតពាក់្េ័នធបៅនឹង
ក្ត្តត ខាងក្នុង នងិក្ត្តត ខាងបរៅមានដូចតបៅ៖ 

ត្តរាងទ១ី៖ ក្ត្តត ននការបលកី្ទកឹ្ចតិត 
 

ការបលីក្ទកឹ្ចិតតេីក្ត្តត ខាងក្នុង ការបលីក្ទកឹ្ចិតតេីក្ត្តត ខាងបរៅ 
-ការសបរម្ចចិតត 
-ការទទួលខុសរតូវ 
-ហា៊ា នរេឈម្មុ្ខនឹងហានិភ័យ 
-ការទទួលខុសរតូវបលីជផនក្េរិញ្ដវតថុ 
-ម្ិនបានផតល់េរិញ្ដេបទានត្តម្អាណិ្តត 

-អភិបាលក្ចិច 
-ផតល់េរិញ្ដេបទានបោយផ្លទ ល់ 
-យនតការរគេ់រគង 

រេភេ៖ Adapted from Adms and Hicks (2001) 
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៥.         
                                           ៖ 

H1:                                                            
       Intrinsic & Extrinsic Motivation)                ក្នុង 
                                              
                       

H2: ការបលីក្ទឹក្ចិតតបោយបផ្លត តបៅបលីែវកិា េិតជាប្វីឱ្យមានរេសិទធភាេការងារ។ 
 

៦. សាា នភាពននការអនុវត្តរបព័នធពលើក្ទឹក្ចិត្តចំពពាឹះមន្រនតីរាជការ 
រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា បានោក់្ឱ្យអនុវតតនូវយនតការ នងិរេេ័នធបលីក្ទកឹ្ចិតតជា

បរចីន ក្នុងបនាេះរមួ្មាន ៖ ក្ម្មវ ិ្ ីក្បនាម្អាទិភាេ            ក្ម្មវ ិ្ ីរបាក់្លាភការេជនថម្បោយជផអក្បលី
លទធផលការងារ ទីភាន ក់្ងាររេតិេតតិការេិបសស ចណំាយរេតិេតតកិារអាទិភាេ ជដលក្ម្មវ ិ្ ី
បនេះ  សុទធសឹងជាការអនុវតតការងារបោយមានការបលីក្ទឹក្ចិតតជារបាក់្ឧេតថម្ាបៅត្តម្លទធផល
ការងារជដលសបរម្ចបាន។ 
 ៦.១. ក្មមវិធីក្ពនាមអាទិភាព 

រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា បានេបងកីត នងិោក់្ឱ្យដំបណី្រការក្ម្មវ ិ្ ីក្បនាម្អាទិភាេ
10 

ក្នុងបោលេណំ្ង បដមី្បអីនុវតតបេសក្ក្ម្មអាទិភាេរេស់រាជរោឋ ភិបាល ឱ្យមានរេសិទធភាេ
ខពស់ បោយជផអក្បលីសម្តថភាេ និងលទធផលការងារជាមូ្លោឋ ន។ ក្ម្មវ ិ្ ីបនេះ នឹងផតល់      
អតថរេបោជន៍សរមាេ់សមាជកិ្ក្បនាម្អាទិភាេ បោយរតូវទទួលបានអតថរេបោជន៍េីរ
ោ៉ា ង គកឺារផតល់របាក់្ឧេតថម្ាបលីក្ទឹក្ចិតតបៅត្តម្លទធផលការងារ និងការប្វីសុរក្ឹតយការ
មុ្ខជំនាញជដលជផអក្បលីលទធភាេែវកិា និងតរម្ូវការចបំាច់ននបេសក្ក្ម្ម។ របាក់្ឧេតថម្ា
បលីក្ទឹក្ចិតតរេចជំខេជនថម្េីបលីរបាក់្បេៀវតសបៅក្នុងមុ្ខងារសាធារណ្ៈ រមួ្មាន ៖ 

ត្តរាងទ២ី៖ ការផតល់របាក់្ឧេតថម្ារេចជំខត្តម្រេបភទរក្េខ័ណ្ឌ  
របពភទរក្បខ័ណឌ  របាក្់ឧបត្ាមភដដលនឹងទទួលបានក្នងុមួយដខ(គិត្ជាពរៀល) 
រក្េខណ័្ឌ  ក្ ៥២០,០០០ 
រក្េខណ័្ឌ  ខ ៣៥០,០០០ 
រក្េខណ័្ឌ  គ ១៩០,០០០ 
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ទនទឹម្នឹងបនេះ  របាក់្ឧេតថម្ាបលីក្ទឹក្ចិតតរេចជំខេជនថម្េីបលីរបាក់្បេៀវតសបៅ
ក្នុងមុ្ខងារសាធារណ្ៈ រតូវបានជក្សរម្ួលបៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០៧

11 ក្នុងបនាេះ បានជក្ជរេក្រម្ិត
របាក់្ឧេតថម្ាសរមាេ់សមាជិក្ក្បនាម្អាទិភាេ រេបភទ ខ នងិ គ៖ 

- រេបភទ រក្េខ័ណ្ឌ  ខ ៣៥០ ០០០ បរៀល បៅ ៤៥០ ០០០ បរៀល ក្នុងម្ួយជខ 
- រេបភទ រក្េខ័ណ្ឌ  គ ១៩០ ០០០ បរៀល បៅ ២៥០ ០០០ បរៀល ក្នុងម្ួយជខ។ 

 ៦.២. ក្មមវិធីរបាក្ល់ាភការបដនាមពដ្ឋយដផែក្ពលើលទធផលការងារ 
រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា បានោក់្ឱ្យអនុវតតរបាក់្លាភការេជនថម្បោយជផអក្បលី

លទធផលការងារ12 ក្នុងបោលេណំ្ងប្វីការជណ្នាឱំ្យអនុវតតរបាក់្លាភការេជនថម្ បោយជផអក្
បលីលទធផលការងារសរមាេ់ម្ន្រនតីរាជការសីុវលិ ជដលក្ំេុងេំបេញការងារបៅត្តម្គបរមាង
បផសងៗរេស់រក្សួងសាថ េ័ន ជដលប្វីេរិញ្ដេបទានបោយនដគូអភិវឌឍនានារេស់រាជរោឋ ភិបាល
បដីម្បឱី្យមានភាេរលូន និងបឆលយីតេបៅនងឹអាទភិាេរេស់រាជរោឋ ភិបាល។ 

ម្ន្រនតីរាជការជដលេំបេញការងារបៅក្នុងគបរមាងបនេះ អាចនឹងទទួលបានរបាក់្
លាភការេជនថម្បោយជផអក្ បៅបលីលទធផលការងារក្នុងម្យួជខត្តម្ចនំួនដូចខាងបរកាម្ ៖ 

ត្តរាងទ៣ី៖ ការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាបៅត្តម្ក្រម្តិឋានានុរក្ម្ 
ក្រមិត្ឋានានុរក្ម របាក្់ឧបត្ាមភដដលនឹងទទួលបានក្នងុមួយដខ (គិត្ជាពរៀល) 

-ថាន ក់្អគគនាយក្     ១,៦០០,០០០ 
-ថាន ក់្អគគនាយក្រង ១,២៨០,០០០ 
-ថាន ក់្រេធាននាយក្ោឋ ន ១,០៨០,០០០ 
-ថាន ក់្អនុរេធាននាយក្ោឋ ន ៨៨០,០០០ 
-ថាន ក់្ម្ន្រនតីរគេ់រគងរដឋបាល ៧២០,០០០ 
-ថាន ក់្រេធានការោិល័យ ៤៨០,០០០ 
-ថាន ក់្អនុរេធានការោិល័យ ៣៨៤,០០០ 
-ថាន ក់្ម្ន្រនតីរក្ម្ការ ៣២០,០០០ 
-ថាន ក់្ម្ន្រនតីបលខា្ិការ ២០០,០០០ 

                                                           
11រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, អនុរក្ឹតយបលខ២០៧ អនរក្.េក្ ចុេះនែងទ២ី៨ ជខ្នូ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីេីការជក្សរម្ួលក្រមិ្តរបាក្់
ឧេតថម្ាសមាជិក្ក្បនាម្អាទិភាេ 

12រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, អនុរក្ឹតយបលខ៩៨អនរក្.េក្ ចុេះនែងទី០៥ ជខសីហា ឆ្ន ២ំ០០៥ សតីេកីារអនុវតតរបាក្ល់ាភការេជនថម្
បោយជផអក្បលីលទធផលការងារ 
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ការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាបនេះ ក៏្រតវូបានជក្សរម្លួប ងីវញិក្នុងការដំប ងីរបាក់្ឧេតថម្ា

បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០៨
13។ ម្ន្រនតីរាជការជដលេំបេញការងារបៅក្នុងគបរមាងបនេះ អាចទទួលបាន

របាក់្លាភការេជនថម្ បោយជផអក្បៅបលីលទធផលការងារែមីក្នុងម្ួយជខ ត្តម្ចំនួនក្ំណ្ត់ដូច
ត្តរាងខាងបរកាម្ ៖ 

ត្តរាងទ៤ី៖ ការជក្សរម្លួក្រម្តិរបាក់្ឧេតថម្ាបៅត្តម្ក្រម្តិឋានានុរក្ម្ 
ក្រមិត្ឋានានុរក្ម របាក្់ឧបត្ាមភដដលនឹង 

ទទួលបានក្នងុមួយដខ 
(ឆ្ន ២ំ០០៥)  

ការដក្សរមួលរបាក្់ឧបត្ាមភ 
ដដលនឹងទទួលបានក្នងុ 

មួយដខ (ឆ្ន ២ំ០០៨) 
-ថាន ក្អ់គគនាយក្     ១,៦០០,០០០ ១,៨០០,០០០ 
-ថាន ក្អ់គគនាយក្រង ១,២៨០,០០០ ១,៤៨០,០០០ 
-ថាន ក្រ់េធាននាយក្ោឋ ន ១,០៨០,០០០ ១,២៨០,០០០ 
-ថាន ក្អ់នុរេធាននាយក្ោឋ ន ៨៨០,០០០ ១,០៨០,០០០ 
-ថាន ក្ម់្ន្រនតីរគេរ់គងរដឋបាល ៧២០,០០០ ១,០០០,០០០ 
-ថាន ក្រ់េធានការោិលយ័ ៤៨០,០០០ ៩៣២,០០០ 
-ថាន ក្អ់នុរេធានការោិលយ័ ៣៨៤,០០០ ៨៣៦,០០០ 
-ថាន ក្ម់្ន្រនតីរក្ម្ការ ៣២០,០០០ ៧៧២,០០០ 
-ថាន ក្ម់្ន្រនតីបលខា្ិការ ២០០,០០០ ៤៥២,០០០ 

ការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាបនេះ   គឺរតវូបានអនុបលាម្ត្តម្អនុសារណ្ៈននការបោគយល់
ោន សតីេីការោរំទ ក្ម្មវ ិ្ ីរបាក់្លាភការេជនថម្បោយជផអក្បលីលទធផលការងារ រវាងរក្សួង
សាថ េ័ននានារេស់រាជរោឋ ភិបាល និងនដគូអភិវឌឍ រតូវរួម្េញ្ជូ លនូវែវកិាដំេូងរេស់នដគូ
អភិវឌឍ ជដលមានចំនួនម្ិនបលីសេ ី៩០% ក្នុងឆ្ន ទំី១ បេយីចំនួនបនេះ រតូវែយចុេះជាេនត
េនាទ េ់ចំនួន  ៥% សរមាេ់អាយុកាលក្ម្មវ ិ្ ីរបាក់្លាភការេជនថម្ បោយជផអក្បលីលទធផល

ការងារនីម្ួយៗ14។ 
ទនទមឹ្នងឹការអនុវតត ជដលមានភាេម្ិនរេរក្តីជាបរចនីបក្តីមានប ងី រាជរោឋ ភិបាល

ក្ម្ពុជាសបរម្ចេញ្ច េ់ការអនុវតតក្ម្មវ ិ្ កី្បនាម្អាទិភាេ នងិរបាក់្លាភការេជនថម្បោយជផអក្
                                                           
13រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, អនុរក្ឹតយបលខ២៩អនរក្.េក្ ចុេះនែងទ០ី២ ជខបម្សា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីេីការអនុវតតរបាក្់លាភការេជនថម្
បោយជផអក្បលីលទធផលការងារ 

14រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, មារត្ត១១ ននអនុរក្ឹតយបលខ២៩អនរក្.េក្ ចុេះនែងទី០២ ជខបម្សា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតេីីការអនុវតតរបាក្់
លាភការេជនថម្បោយ ជផអក្បលីលទធផលការងារ 
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បលលីទធផលការងារ ត្តម្រយៈអនុរក្តឹយបលខ ២០៦ អនរក្.េក្ ចុេះនែងទី០៣ ជខ្នូ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
ការសបរម្ចបនេះ គជឺាការេញ្ច េ់ភាេអនា្ិេបតយយននការផតល់របាក់្លាភការរគេ់រេបភទ។ 

៦.៣. ក្មមវិធចីំាយយរបត្ិបត្តិការអាទិភាព 
បៅជខសីហា ឆ្ន ២ំ០១០ គណ្ៈក្មាម ្ិការដកឹ្នាកំារងារ បដីម្បេីិនិតយបោេះរសាយ

េញ្ហា របាក់្ឧេតថម្ាេជនថម្ ក្នុងរក្េខ័ណ្ឌ គបរមាងេរិញ្ដេបទានសេរេតិេតតិការ បានោក់្
បចញនូវឯក្សារបោលការណ៍្ជណ្នាអំនុវតតបោយក្ណំ្ត់ថា ៖ (១) ចំណាយរេតិេតតកិារ
អាទិភាេ គឺជាចំណាយរេតិេតតិការសរុេ សរមាេ់ផតល់ជូនម្ន្រនតីរាជការ ជដលរតូវបាន
បរជីសបរសីឱ្យេំបេញការងារក្នុងរក្េខ័ណ្ឌ សេរេតិេតតិការអភវិឌឍ (២) ចណំាយរេតេិតតកិារ
អាទិភាេ នងឹរតូវេញ្ច េ់បៅបេលលទធផលជដលបានបរោងទុក្ រតូវបានសបរម្ច ឬគបរមាង ឬ
ក្ម្មវ ិ្ ីសេរេតេិតតិការអភិវឌឍរតូវបានេញ្ច េ់ (៣) អនក្ទទួលបានចណំាយរេតេិតតកិារ
អាទិភាេ គឺជាម្ន្រនតីរាជការបៅត្តម្រក្សួងសាថ េ័នជដលអនុវតតគបរមាង ឬក្ម្មវ ិ្ ីអាទភិាេ
នានាននជផនការយុទធសាន្រសតអភិវឌឍជាត។ិ ទនទឹម្នឹងបនេះជដរ បៅក្នុងឯក្សារបោលការណ៍្
ជណ្នាបំនេះក៏្បានក្ណំ្ត់ក្រម្តិរបាក់្ឧេតថម្ារមួ្មាន៖ 

ក្រមិត្ចំាយយរបត្ិបត្តិការអាទិភាព ក្រមិត្របាក្់ឧបត្ាមភ 
ក្/ ក្រម្ិតចំណាយរេតិេតតិការអាទិភាេសរមាេ់ថាន ក់្ជាតិ ឬបសវារទរទង់ 
ចណំាយរេតិេតតិការដឹក្នាកំ្ម្មវ ិ្ ី            ១,៤៧០,០០០ បរៀល បៅ ១,៦៨០,០០០បរៀល 
ចំណាយរេតិេតតិការការងាររគេ់រគងគបរមាង ៨៤០,០០០ បរៀល បៅ ១,២៦០,០០០ បរៀល 
ចំណាយរេតិេតតិការការងាររេតិេតតិ ៥០៤,០០០ បរៀល បៅ ៧៥៦,០០០ បរៀល 
ខ/ ក្រម្ិតចំណាយរេតិេតតិការអាទិភាេសរមាេ់ថាន ក់្បរកាម្ជាតិ ឬបសវាជួរមុ្ខ 
ចំណាយរេតិេតតិការការងាររគេ់រគងគបរមាង ៣៧៨,០០០ បរៀល បៅ ៤៦២,០០០ បរៀល 
ចំណាយរេតិេតតិការការងាររេតិេតតិ    ២១០,០០០ បរៀល បៅ ២៩៤,០០០ បរៀល 
គ/ ក្រម្ិតចំណាយរេតិេតតិការអាទិភាេសរមាេ់អនក្ឯក្បទសខពស់ និងរតូវក្ំណ្ត់បោយជ ក្ 
េនាទ េ់េីមានការឯក្ភាេរវាង រាជរោឋ ភបាលនិងនដគូអភិវឌឍ 

 

៦.៤. មន្រនតីដដលបពរមើការងារពៅការយិាលយ័រចក្ពចញចលូដត្មួយ  

ការោិល័យរចក្បចញចូលជតម្ួយ15 េបងកីតប ងីមានបោលបៅក្នុងការផតល់បសវា
សាធារណ្ៈជូនរេជាេលរដឋត្តម្នីតិវ ិ្ ីសាម្ញ្ដ មានតមាល ភាេ និងមានការក្ំណ្ត់បេលបវលា
                                                           
15រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, បសចក្តីសបរម្ចបលខ១២សសរ ចុេះនែងទី៣០ ជខម្ិែុនា ឆ្ន ២ំ០០៨ បសចក្តីសបរម្ចសតេីីការេបងកីត
ការោិលយ័រចក្បចញចូលជតម្ួយ និងការោិលយ័រេជាេលរដឋបៅថាន ក្់រសុក្ ខណ្ឌ  
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ចាស់លាស់  និងបៅក្ជនលងជតម្ួយ ត្តម្រយៈការោិល័យបៅត្តម្រសុក្ ខណ្ឌ ។ ការោិល័យ
បនេះ រតូវរេមូ្លផតុ ំបសវាក្ម្ម និងនីតិវ ិ្ ីរដឋបាលម្ួយចំនួនបៅក្ជនលងជតម្ួយ។ ម្ន្រនតីរាជការជដល
េបរម្ីការងារបៅការោិល័យរចក្បចញជតម្ួយ រតូវទទួលបាននូវការបលកី្ទឹក្ចិតតេីររេបភទ
រមួ្មាន៖ 

១) ការបលីក្ទឹក្ចិតត ត្តម្រយៈការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាេជនថម្ បានអនុវតតត្តម្
ក្ម្មវ ិ្ កី្បនាម្អាទិភាេ (បានអនុវតតបៅរសុក្បាត់ដំេង និងបសៀម្រាេ ចេ់េីឆ្ន ២ំ០០៥-
២០០៨) នងិក្ម្មវ ិ្ ចីំណាយរេតិេតតកិារអាទិភាេ (បានអនុវតតចេ់េីជខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១១ 
ដល់ជខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៣) រេម្ទាងំផតល់របាក់្រងាវ ន់បលីក្ទកឹ្ចិតត ជដលបានម្ក្េកីារផតល់បសវា
រដឋបាល (បានអនុវតតបៅរដឋបាលថាន ក់្បរកាម្ជាតិ ចេ់េីជខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៤ រេូតម្ក្) 

២) ការបលីក្ទឹក្ចិតត ជដលម្និជម្នជារបាក់្ឧេតថម្ា ជដលក្នុងបនាេះបផ្លត តបៅបល៖ី 
ក្)េរសិាថ នប្វីការងារលអ, ខ)ការេណ្តុ េះេណាត លទូបៅនិងជនំាញ, គ)ក្ម្មសិក្ា និងទសសន
ក្ិចចសិក្ា, ឃ)ការជចក្រជំលក្េទេិបសា្ន៍ ត្តម្រយៈក្ិចចរេជុំរេចឆំមាស និងសិកាខ
សាលារេចឆំ្ន ,ំ ង)ការផតល់ការជតងត្តងំបរគឿងឥសសរយិយស និងេណ្ណសរបសីរ។ 

៦.៥. ទភីាន ក្ង់ាររបត្បិត្តកិារពិពសស 

ទីភាន ក់្ងាររេតិេតតកិារេិបសស16 គឺជាយនតការននការផតល់បសវាសាធារណ្ៈ ជដល
រមួ្េញ្ជូ លោន នូវមុ្ខងារបផសង  ៗបដីម្បឱី្យទីភាន ក់្ងារបនេះមានលក្ខណ្ៈសម្បតតិរគេ់រោន់ រេទាក់្
រក្ឡាោន  សុីសងាវ ក់្ោន  នងិមានសងគតិភាេ នងឹោន ជាម្ួយយនតការដនទបទៀតបៅក្នុងការ
អនុវតតបសវាសាធារណ្ៈ សរមាេ់ផតល់បសវា ជដលបានក្ណំ្ត់រសេត្តម្បោលនបោបាយ
រេស់រាជរោឋ ភិបាល។ ទីភាន ក់្ងាររេតិេតតិការេិបសស  រតូវបានបរៀេចំប ីងបៅក្នុងបោល
េំណ្ង ៖ (១)ជក្លម្អគុណ្ភាេបសវាសាធារណ្ៈបៅរតង់ទីក្ជនលង និងបេលបវលា ជដល
រតូវការ (២)ជក្ជរេផនត់គនំិត និងអាក្េបក្ិរោិម្ន្រនតីរសេត្តម្លក្ខណ្ៈសម្បតតិរេស់រដឋបាល 
គឺមានទឹក្ចិតតេបរម្ីការងារបមាេះមុ្ត ភក្តីភាេ បផ្លត តបលីបសវា និងមានសីល្ម៌្វជិាជ ជីវៈ 
(៣)បលីក្ក្ម្ពស់ការរគេ់រគងជផអក្បលីលទធផលការងារបោយភាេរេុងរេយត័ន មានរេសិទធភាេ 
និងមានតមាល ភាេ និង(៤)អភិវឌឍសម្តថភាេបៅក្នុងការផតល់បសវាសាធារណ្ៈ។ 

ម្ន្រនតីរាជការ នងិេុគគលិក្ជាេ់ក្ិចចសនា ជដលេបរម្ីការងារបៅរក្សួងសុខាភបិាល
បរកាម្ឆ័រតទភីាន ក់្ងាររេតិេតតកិារេិបសស នឹងទទួលបានរបាក់្ឧេតថម្ាបលីក្ទឹក្ចតិត ជដលបាន
                                                           
16មារត្ត៣, មារត្ត៤, រេេះរាជរក្ឹតយបលខនស/រក្ត/០៣០៨/៣៤៦ ចុេះនែងទី២៨ ជខម្ីនា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីេីបោលការណ៍្រមួ្នន
ការេបងកីត និងការោក្ឱ់្យដបំណី្រការទីភាន ក្់ងាររេតិេតតិការេិបសស 
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ម្ក្េីការជេងជចក្របាក់្បសវាេរិញ្ដេបទាន របាក់្ធានារា៉ា េ់រងសងគម្ របាក់្មូ្លនិ្ិសម្្ម៌្ និង
របាក់្េរិញ្ដេបទានរេស់នដគូអភិវឌឍេជនថម្បលីរបាក់្បេៀវតសមូ្លោឋ ន និងរបាក់្េនាទ េ់េនសនំន
បេៀវតស។ របាក់្ឧេតថម្ាបលកី្ទឹក្ចិតត រតូវអនុវតតត្តម្ក្រម្តិរបាក់្ឧេតថម្ាននក្ម្មវ ិ្ កី្បនាម្
អាទិភាេ បេយីរេធានទភីាន ក់្ងាររេតិេតតិការេិបសសនមី្យួៗ អាចផតល់ជូនរបាក់្ឧេតថម្ា
បលីក្ទឹក្ចិតតដល់ម្ន្រនតី និងេុគគលិក្បៅត្តម្លទធផលការងារ និងសាថ នភាេជាក់្ជសតងនន
ទីក្ជនលងជដលទភីាន ក់្ងាររេតិេតិតការេិបសសសថិតបៅ។ 

ម្ន្រនតីរាជការ និងេុគគលិក្ជាេ់ក្ិចចសនាជដលេបរម្កីារងារបៅរក្សួងការងារ និង
េណ្តុ េះេណាត លវជិាជ ជីវៈ បរកាម្ឆ័រតទភីាន ក់្ងារជាតិមុ្ខរេរនិងការងារ រតូវទទួលបានរបាក់្
ឧេតថម្ាបលីក្ទកឹ្ចិតត ជដលបានម្ក្េីការជេងជចក្របាក់្បសវា របាក់្ឧេតថម្ាបផសងបទៀត 
េជនថម្បលីរបាក់្បេៀវតសមូ្លោឋ ន និងរបាក់្េនាទ េ់េនសំននបេៀវតស (អនុរក្ឹតយបលខ៦៧ 
អនរក្.េក្ ចុេះនែងទ២ី៧ ជខបម្សា ឆ្ន ២ំ០០៩)។ 

៦.៦ ការផតលក់ារពលើក្ទកឹ្ចិត្តពដ្ឋយពរបើរបាសរ់បាក្់រងាវ ន់ 
អនុបលាម្ត្តម្រេកាសបលខ៦១៦ សេវ.រេក្ ចុេះនែងទី០៤ ជខម្ិែុនា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

រេស់រក្សងួបសដឋក្ិចច និងេរិញ្ដវតថុសតីេីការក្ណំ្ត់បោលការណ៍្ យនតការ នតីិវ ិ្ ី នងិការ
រតួតេិនតិយសរមាេ់ការផតល់ការបលីក្ទឹក្ចិតត បោយបរេីរបាស់របាក់្រងាវ ន់រេស់អងគភាេបរកាម្
ឱ្វាទរក្សងួបសដឋក្ិចចនិងេរិញ្ដវតថុ បានក្ណំ្ត់ថា “ការបលីក្ទឹក្ចិតត គជឺាការផតល់របាក់្
ឧេតថម្ា របាក់្រងាវ ន់ ឬមូ្លនិ្ិនានាេជនថម្បលីបេៀវតសរេស់ថាន ក់្ដកឹ្នា ំ ម្ន្រនតីរាជការ និង
េុគគលិក្ជដលបានេំបេញមុ្ខងារ និងភារក្ចិចរេស់ខលួន រេក្េបោយផលិតភាេ គុណ្ភាេ 
ស័ក្តិសទិធភាេ រេសិទធភាេ នងិគណ្បនយយភាេ”។  

ការបលីក្ទកឹ្ចិតត មាន៤ រេបភទ គឺ៖ ១)របាក់្ឧេតថម្ាជីវភាេ (ម្ក្េំបេញការងារ
បទៀងទាត់) ២)របាក់្ ឧេតថម្ាមុ្ខងារ (ការដកឹ្នាកំារងារជក្ទរម្ង់ ការងារសិក្ារសាវរជាវ 
ការងារបរៀេចំចាេ់ បោលនបោបាយ) ៣)របាក់្រងាវ ន់សម្ិទធិក្ម្ម (សបរម្ចបានលទធផល
បលីសបោលបៅក្ំណ្ត់, េបងកីតឱ្យមានផលចំបណ្ញែវកិា សនសំសំនចែវកិាបានបោយ
ចំណាយតិចជាងបោលការណ៍្ក្ណំ្ត់ នងិ៥)មូ្លនិ្ ិអភិវឌឍសាថ េ័ន (តរម្ូវការចបំាច់ មាន
ជផនការអភវិឌឍសាថ េ័ន ជដលរមួ្ទាងំជផនការអភិវឌឍ្នធានម្នុសសរេចឆំ្ន ចំាស់លាស់)។ 

ទនទឹម្នងឹបនេះ រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា ក៏្បានប្វីការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាបផសងៗដល់ម្ន្រនតី
រាជការផងជដរមានដូចជា ៖ ការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាក្នុងឱ្កាសេិ្ីចូលឆ្ន ែំមីរេនេណី្ជាតចិំននួ 
៤០,០០០បរៀល ក្នុងមាន ក់្ៗ ជូនដល់ម្ន្រនតីរាជការសុីវលិ (អនុរក្ឹតយរេស់រាជរោឋ ភិបាល 
ជខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥)។ 
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ជារមួ្ ជផអក្បលីទិននន័យខាងបលីជដលទទលួបាន គឹការបលីក្ទឹក្ចិតតរេស់រាជ    
រោឋ ភិបាលជូនដល់ម្ន្រនតីរាជការ បានបផ្លត តការយក្ចតិតទុក្ោក់្ខាល ងំបលីការផតល់របាក់្ឧេតថម្ា
ក្នុងការបលីក្ម្ពស់រេសិទធភិាេ។ ទនទឹម្នងឹបនេះផងជដរ ការផតល់របាក់្ឧេតថម្ា ក៏្មានភាេម្ិន
ចាស់លាស់ម្ួយផងជដរ ជដលឈានបៅដល់ការលុេបចល នូវក្ម្មវ ិ្ ីននការផតល់របាក់្
ឧេតថម្ាជូនម្ន្រនតីរាជការ។ 

៦.៧. រក្បខណ័ឌ ពោលនពយាបាយ 
បោលនបោបាយ្នធានម្នុសស ក្នុងរដឋបាលសាធារណ្ៈ ជដលទទួលបាន

ការអនុម័្តេីក្ិចចរេជុំបេញអងគគណ្ៈរដឋម្ន្រនត ី នែងទ១ី៤ ជខម្ិែុនា ឆ្ន ២ំ០១៣ គឺតរម្វូឱ្យ
មានការជក្សរម្ួលរបេៀេរេេបលីក្ទឹក្ចិតតបដីម្បធីានារាល់ការបលីក្ទកឹ្ចិតត រតូវបានប្វបី ងី
រេក្េបោយទំនុក្ចិតត និងមានតនម្ល។ ជាម្ួយោន បនេះជដរ បៅក្នុងក្ម្មវ ិ្ ជីាតិក្ំជណ្ទរម្ង់
រដឋបាលសាធារណ្ៈ២០១៥-២០១៨ ជដលទទួលបានការអនុម័្តេកី្ិចចរេជុំបេញអងគ 
គណ្ៈរដឋម្ន្រនត ី នែងទី០៩ ជខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៥ ក៏្បានក្ណំ្ត់បៅក្នុងជផនការសក្ម្មភាេ ក្នុង
ការបរៀេច ំ និងោក់្ឱ្យអនុវតតរេេ័នធរគេ់រគងគុណ្ផល និងរេេ័នធបលីក្ទឹក្ចតិតបៅត្តម្
រក្សួងសាថ េ័នថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្បរកាម្ជាតិ។  

 

៧. បញ្ហា របឈម និងដំពាយឹះរសាយ 
ការផតល់ការបលកី្ទឹក្ចិតតជដលបផ្លត តបៅបលីែវកិាបនេះ គឺបម្លីបឃញីថា ជួេរេទេះ

នូវេញ្ហា រេឈម្ម្ួយចំនួន ក្នុងបនាេះរមួ្មាន៖ 
- បោលការណ៍្ និងរេបភទននការបលីក្ទកឹ្ចិតត រតូវបានេបងកីតប ងីបផសងៗ
េីោន  បោយមានភាេសមុគសាម ញ ោម នសងគតិភាេ ោម នសម្្ម៌្  

- ការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាបលីក្ទឹក្ចិតត គឺម្និមានការវាយតនម្លរតឹម្រតូវចាស់-
លាស់ ជដលជាបេតុនាឱំ្យមានបាតុភាេបៅក្នុងការអនុវតត បទីេឈានដល់
ការេញ្ច េ់ជាសាថ េរបៅក្នុងការអនុវតតក្ម្មវ ិ្ ីក្បនាម្អាទិភាេ និងក្ម្មវ ិ្ ី
របាក់្លាភការេជនថម្បោយជផអក្បលីលទធផលការងារ 

- បៅក្នុងរក្េខ័ណ្ឌ បោលនបោបាយ  ក៏្ដូចជាក្ម្មវ ិ្ ីជាតិក្ំជណ្ទរម្ង់
រដឋបាលសាធារណ្ៈ ២០១៥-២០១៨ បានេងាា ញេកីារបរៀេចំរេេ័នធ
បលីក្ទឹក្ចិតត េ៉ាុជនតម្ិនមានក្ណំ្ត់នូវបោលការណ៍្ ឬនីតវិ ិ្ ីណាម្ួយឱ្យ
បានចាស់លាស់បៅប យីបទ។ 
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ក្នុងការបលកី្ក្ម្ពស់រេសទិធភាេការងារ និងផលិតភាេការងារ គឺទាម្ទារឱ្យមាន
ការបលីក្ទឹក្ចិតត។ ដូចេញ្ហា រេឈម្ ជដលបានបលីក្ប ីងខាងបលី គឺទាម្ទារឱ្យមាន
ដំបណាេះរសាយម្ួយចំនួនសម្រសេក្នុងការអនុវតត ក្នុងបនាេះរមួ្មាន៖ 

- រគេ់អនក្ពាក់្េ័នធទាងំអស់ រតវូចូលរមួ្បៅក្នុងការបរៀេចំរេេ័នធបលីក្ទកឹ្ចិតត
ម្ួយបដីម្បអីនុវតត ជារមួ្បៅក្នុងវស័ិយសាធារណ្ៈ បជៀសវាងការេបងកីតនូវ
ឧេក្រណ៍្បលីក្ទឹក្ចិតត ជដលមានលក្ខណ្ៈោច់បោយជ ក្េីោន  ជដលនាំ
ឱ្យមានភាេសមុគសាម ញ 

- ការបរៀេចេំបងកីតប ងីនូវរេេ័នធននការបលកី្ទកឹ្ចិតត រតូវអនុវតតឱ្យមានភាេសុី
សងាវ ក់្ និងសងគតភិាេបៅនងឹអវីជដលក្ំេុងអនុវតត បជៀសវាងការេបងកីតែមី
ជដលនាឱំ្យមានភាេរេទាងំរេបទីសោន   

- ការបរៀេចំេបងកីតរេេ័នធបលីក្ទកឹ្ចិតត រតូវក្ណំ្ត់លក្ខខណ្ឌ វនិិចឆ័យ សរមាេ់
វាស់ជវងឱ្យបានរតមឹ្រតូវ ចាស់លាស់ បដីម្បបីលកី្ក្ម្ពស់គណ្បនយយភាេ 
តមាល ភាេ រេសទិធភាេ និងផលិតភាេ រេម្ទាងំេញ្ជូ លនូវការបលីក្ទឹក្ចិតត
ទាងំែវកិា និងម្និជម្នែវកិា 

- ការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាបលីក្ទឹក្ចិតត រតូវគិតបៅបលនីិរនតរភាេការងារ នងិ
សុខដុម្នីយក្ម្មរេស់អងគភាេ និងសាថ េ័ន 

- ការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាបលីក្ទឹក្ចិតត រតូវឈរបលីសម្ទិធិក្ម្ម។ 
 

៨. ពសចក្តីសននិដ្ឋឋ ន  
ឆលងត្តម្ការសិក្ារសាវរជាវ បៅក្នុងការអនុវតតក្នលងម្ក្ បយងីសបងកតបឃញីថា 

រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា មានការបេតជាញ ចិតតខពស់ក្នុងការបលីក្ក្ម្ពស់រេសិទធភាេ និងផលតិភាេ
ការងាររេស់រាជរោឋ ភិបាល ក្នុងការឈានបៅសបរម្ចបានត្តម្ក្ម្មវ ិ្  ីបោលនបោបាយ និង
បេសក្ក្ម្មជាអាទិភាេជដលបានក្ណំ្ត់។ ជាម្ួយោន បនេះ រាជរោឋ ភិបាល ក៏្បានបរេីរបាស់នូវ
យនតការ និងឧេក្រណ៍្ជាបរចីនបៅក្នុងការជំរុញបលីក្ទឹក្ចិតតដល់ម្ន្រនតីរាជការរគេ់ក្រម្ិត
បដីម្បអីាចសបរម្ចបានលទធផលត្តម្ការបរោងទុក្ ជាេិបសស ការបលកី្ទឹក្ចិតតជដលបផ្លត ត
បៅបលីែវកិា។ ោ៉ា ងណាម្ញិ ការអនុវតតបនេះ គឺមានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុំៗ ោម នសម្្ម៌្
បៅក្នុងរេេ័នធរដឋបាល បេីយការផតល់របាក់្ឧេតថម្ាបលីក្ទឹក្ចិតត ក៏្ម្ិនមានការវាយតនម្ល
រតឹម្រតូវចាស់លាស់ផងជដរ។ ដូចបនេះ សម្ិទធក្ម្មជដលបានក្ំណ្ត់េីខាងបលី “H2 ការបលកី្
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ទកឹ្ចតិតបោយបផ្លត តបៅបលែីវកិា េតិជាប្វឱី្យមានរេសទិធភាេការងារ គមឺ្និទាន់រតមឹ្រតវូទាងំ
រសងុបនាេះបទ”។ 

បេតុដូចបនេះ ការសកិ្ារសាវរជាវេនត គួររតូវប្វកីារសិក្ាលម្អិតេជនថម្បទៀត បដមី្បី
ឈានបៅរក្ដំបណាេះរសាយ ឬយុទធសាន្រសតណាម្ួយសម្រសេ ក្នុងការបលកី្ទឹក្ចិតតដល់ម្ន្រនតី
រាជការបដីម្បេីំបេញការងារឱ្យអស់េីសម្តថភាេ និងលទធភាេជដលខលួនមាន សំបៅបលកី្ក្ម្ពស់
រេសិទធភាេ និងផលិតភាេការងាររេស់ម្ន្រនតីរាជការមាន ក់្ៗ ក៏្ដូចជាអងគភាេ សាថ េ័ន
ទាងំមូ្ល។ 
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គនានិពទស 
 

១- រេេះរាជរក្ម្បលខ០៦.នស.៩៤ ចុេះនែងទ៣ី០ ជខតុលា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ រេកាសឱ្យបរេីចាេ់
សតីេសីេលក្ខនតិក្ៈម្ន្រនតីរាជការសីុវលិននរេេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា 

២- រេេះរាជរក្ឹតយបលខនស/រក្ត/១០១៤/១១៧៥ ចុេះនែងទ០ី២ ជខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៤ សតេីី
បោលការណ៍្រមួ្ននការរគេ់រគងមុ្ខងារសាធារណ្ៈរេស់រដឋ 

៣- រេេះរាជរក្ឹតយបលខនស/រក្ត/០៣០៨/៣៤៦ ចុេះនែងទ២ី៨ ជខម្ិនា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតេីី
បោលការណ៍្រមួ្ននការេបងកីត និងការោក់្ឱ្យដបំណី្រការទីភាន ក់្ងាររេតិេតតិការេិបសស 

៤- រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, អនុរក្ឹតយបលខ៨៣អនរក្.េក្ចុេះនែងទ១ី៣ ជខសីហា 
ឆ្ន ២ំ០០២ េបងកីតនិងោក់្ឱ្យដបំណី្រការក្ម្មវ ិ្ ីក្បនាម្អាទិភាេ 

៥- រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, អនុរក្ឹតយបលខ២០៧ អនរក្.េក្ ចុេះនែងទ២ី៨ ជខ្នូ ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីេកីារជក្សរម្ួលក្រមិ្តរបាក់្ឧេតថម្ាសមាជិក្ក្បនាម្អាទិភាេ 

៦- រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, អនុរក្ឹតយបលខ៩៨អនរក្.េក្ ចុេះនែងទ០ី៥ ជខសហីា 
ឆ្ន ២ំ០០៥ សតីេកីារអនុវតតរបាក់្លាភការេជនថម្បោយជផអក្បលីលទធផលការងារ 

៧- រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, អនុរក្ឹតយបលខ២៩អនរក្.េក្ ចុេះនែងទី០២ ជខបម្សា 
ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីេកីារអនុវតតរបាក់្លាភការេជនថម្បោយជផអក្បលីលទធផលការងារ 

៨- រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, បសចក្តីសបរម្ចបលខ១២សសរ ចុេះនែងទ៣ី០ ជខម្ិែុនា 
ឆ្ន ២ំ០០៨ បសចក្តសីបរម្ចសតីេ ី ការេបងកីតការោិល័យរចក្បចញចូលជតម្ួយ និង
ការោិល័យរេជាេលរដឋបៅថាន ក់្រសុក្ ខណ្ឌ  

៩- រេកាសបលខ៦១៦សេវ.រេក្ ចុេះនែងទ០ី៤ ជខម្ែុិនា ឆ្ន ២ំ០១៤ រេស់រក្សងួ
បសដឋក្ិចច និងេរិញ្ដវតថុ សតីេ ី ការក្ំណ្ត់បោលការណ៍្ យនតការ នីតិវ ិ្ ី និងការរតួត
េិនិតយសរមាេ់ការផតល់ការបលីក្ទឹក្ចិតតបោយបរេីរបាស់របាក់្រងាវ ន់រេស់អងគភាេ
បរកាម្ឱ្វាទរក្សួងបសដឋកិ្ចចនិងេិរញ្ដវតថុ  

១០- ឯក្សារបោលនបោបាយ្នធានម្នុសសក្នុ ងរដឋបាលសាធារណ្ៈ, នែងទ១ី៤ ជខម្ិែុនា 
ឆ្ន ២ំ០១៣  

១១- ឯក្សារក្ម្មវ ិ្ ីជាតិក្ំជណ្ទរម្ងរ់ដឋបាលសាធារណ្ៈ ២០១៥-២០១៨, នែងទ០ី៩ 
ជខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

១១- Don Hellriegel and John W.Slocum, JR., Management, 1992 
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១២- Civil Service of Jamaica-Performance Management and Appraisal Sys-
tem Guideline, Version 2.1, February 2006. 

១៣- Marc G. Singer, Human Resource Management, 1990 
១៤- Micheal Armstrong, Performance Management: Key Strategy and Prac-

tical Guideline, Page 1&2, 3rd Edition. 
១៥- Patrick J.Montana and Bruce H. Charnov, Business Review Books: 

Management, Third Edition, 2000. 
១៦- Robert Bacal, A Briefcase book: Manager’s Guide to Performance Man-

agement, Second Edition 
១៧- Thomas S.Bateman & Scott A.Snell, Management: The New Competitive 

Landscape, 6th Edition, 2004. 
១៨- Thomas Packard, The handbook of Human Service management 2007, 

page 144 
១៩- UNDP Global Centre for Public Service Excellence: Motivation of Public 

Service Officials, insight for Practitioners, 2014. 
២០- Wouter Van Dooren, Geert Bouckaert and John Halligan, Performance 

Management in the Public Sector, 2010. 
២១- https://en.wikipedia.org/wiki/Motivation 
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នីតិវធិីននការអនវុតតកចិ្ចសនាការងារ 
 

បបក្ខជនបណ្ឍិ ត ចៅ ជអីាន 
 
ចសច្កតីចផតើម 

បៅក្បុងនីតិវធិនីនការអនុវតថក្ចិចសនាការងារបនេះ គឺមានបោលការណ៍្សំខាន់ៗ 
ចំនួនប ី ដដលតរមូវឱ្យនិបោជក្ និងក្មមក្រនបោជិតរបស់សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន 
នីមួយៗ រតូវមានលក្ខខណ្ឍ  និងក្ិចចសនាការងារ ដូចជា ការក្ំណ្ត់រាក់្ឈបួលនានា 
ការក្ំណ្ត់បពលបវលាននការងារ និងការក្ណំ្ត់អពំីការសរមាក្ននការងារ។ ជាពិបសស 
គឺការផថល់នូវរាក់្ឈបូល រាក់្បនាធ ប់បនស ំ រាក់្ឈបួលអបផបរមា ការកាត់រាក់្ឈបួល 
និងការរបឹអូសឃាត់ទុក្រាក់្ឈបួលជាបដមី។ ចំប េះការក្ណំ្ត់ននថិរបវលាបធវីការងារវញិ 
គឺរតូវានក្ណំ្ត់នូវថិរបវលាបធវីការងាររបចនំថៃ របចសំាថ ហ៍ និងបមា៉ោ ងបធវកីារងារបដនទម 
បៅបពលយប់។ រឯីការក្ណំ្ត់អំពីការឈប់សរមាក្ននការងារវញិ គឺមានការឈប់ 
សរមាក្របចសំាថ ហ៍ ការឈប់សរមាក្នថៃបុណ្យជាត ិ  និងការឈប់សរមាក្ពិបសស 
ជាបដីម។ 

 

១- ការកំណត់រាក់ឈ្នលួនានា  
បៅក្បុងក្រណី្ននការក្ណំ្ត់រាក់្ឈបួលនានា គសឺំបៅបៅបលីរាក់្ដដលភាគ ី

និបោជក្ានក្ណំ្ត់ នងិភាគីក្មមក្រនិបោជតិានយល់រពម។ មានន័យថា ភាគី 
ទងំពីរានយល់រពមជាមួយោប បោយភាគមីួយ គឺជាអបក្ផឋល់រាក់្ និងភាគីមួយបទៀត 
ជាអបក្ទទួលរាក់្ឈបួលបៅក្បុងការបបរមីការងារបនាេះ។ 

ជាស្ថរវនឋបនេះ តាមបោលការណ៍្ចាប់ ានបងាា ញថា ការទទួលានរាក់្ 
ឈបួលពីការងារ គឺរតូវានបគក្ំណ្ត់ដូចខាងបរកាម៖ 
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១.១- រាកឈ់្នលួ 
តាមបោលការណ៍្ចាប់សឋីពីការងារ  ក្យថា រាក់្ឈបួល  បទេះបជីាការក្ំណ្ត់ ឬ

របបៀបគិតោ៉ោ ងណាក៏្បោយ មានន័យថា ឈបួលការងារ ឬឈបួលបសវាដដលអាចគិតជា 
រាក់្ាន ឬក្រមិតានបោយការរពមបរពៀងោប  ឬបោយចាប់ជាតិដដលនិបោជក្រតូវ 
បបីក្ឱ្យក្មមក្រនិបោជតិតាមក្ចិចសនាជួលការងារ ឬបសវា បោយបធវីបឡងីជាលាយ- 
លក្ខណ៍្អក្សរ ឬបោយផ្ទធ ល់មាត់ទបទ បទេះចំប េះការងារដដលានបធវកី្ថី ឬដដលរតូវបធវ ី
ចំប េះបសវាដដលានបំបពញ ឬរតូវបំបពញក្ថី១។  ជាទូបៅមនុសសភាគបរចនីគិតថារាក់្ 
ឈបួល គសឺំបៅបលីដតរាក់្ឈបួលជាបទៀងទត់ (ការបបីក្ជារាក់្) ដដលានរពមបរពៀង
ោប បៅក្បុងក្ិចចសនាប៉ោុបណាត េះ ប៉ោុដនថជាក់្ដសថងនថលឈលួលជាទឹក្រាក់្ជាបទៀងទត់ ដដលមាន 
ការរពមបរពៀងបៅក្បុងក្ិចចសនាការងារ គឺមានភាពចាស់លាស់ជាងបោយបគសំបៅបៅ 
បលីរាក់្ឈបួល បោង  ឬរាក់្ឈបួល សុទនស្ថធ។ ចំដណ្ក្ឯវតទុឯបទៀតននរាក់្បណំាច់
បដនទមបលីរាក់្ឈបួលបោង គឺរតូវចត់ទុក្ថា រាក់្ឈបួល។ 

ជាទូបៅ រាក់្ឈបួល ននការងាររបស់ក្មមក្រនិបោជតិ គឺរតូវានក្ណំ្ត់បៅបល ី
រាក់្ឈបួល ដដលមានជាអាទិ៍ ដូចជា រាក់្ឈបួលសុទនស្ថធ រាក់្បមា៉ោ ងបដនទម ក្នរម 
បជីងស្ថរ បុពវលាភ និងរាក់្បំណាច់ភាគក្មមក្បុងរាក់្ចំបណ្ញ រាក់្ដដលបបីក្ជា 
រងាវ ន់ តនមលអតទរបបោជន៍ជាវតទុ វភិាជន៍រគសួ្ថរសរមាប់ភាគ ដដលបលីសពទីឹក្រាក់្ 
រតឹមរតូវតាមចាប់ វភិាជន៍សរមាប់ការឈប់សរមាក្ ឬបណំាច់សរមាប់ទូទត់ការឈប់ 
សរមាក្ ចំននួរាក់្ដដលនិបោជក្រតូវផថល់ឱ្យបៅក្បុងបពលាត់បង់សមតទភាពពលក្មម 
និងក្បុងបពលសរមាក្លំដហមាតុភាព។ បរៅពីបនេះ ចំប េះការផថល់នថលរបបភទបផសងៗដដល 
ជាអតទរបបោជន៍ដល់ក្មមក្រនបិោជិតរបស់ខលួន ដូចជាការពាាលសុខភាព វភិាជន៍ 
រគួស្ថរតាមចាប់ បស្ថហ ុយបធវដីំបណី្រ នងិអតទរបបោជន៍ ដដលផថល់ឱ្យជាពិបសស ចំប េះ
ក្មមក្រនិបោជិតបដីមផសីរមលួការបំបពញមុខងាររបស់ខលួន គឺមិនដមនជារាក់្ឈបួលបទ។ 

                                                           
១ រក្សួងសងគមក្ិចច ការងារ និងអតតីយុទនជន ចាបស់ឋីពីការងារ  មារតា១០២ ដខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៨ ទំព័រ៥១  
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១.២- រាកឈ់្នលួអបបបរមាដែលរតូវធានា 
បៅក្បុងរបព័ននបសដឌក្ចិចទីផារ ជាបរឿយៗ រោឌ ភិាលមិនរគប់រគងបលីតនមលទនំិញ 

និងតនមលបសវាបៅក្បុងដផបក្ឯក្ជនបទ។ ជាទូបៅ មនុសសបធវីក្ិចចសនា គឺបគមានសិទន ិ
ក្ំណ្ត់តនមលរបស់បគសរមាប់ទនំិញបគលក់្ ឬបសវាបគផថល់ បហយីក្មាល ងំទីផារ គឺមាន 
ដូចជា៖ ការផគត់ផគង់ បសចក្ថរីតូវការ ការរបក្ួតរបដជង និងការរគប់រគងបលីតនមល បៅក្បុង
របបទសដដលក្ំពុងអភិវឌ្ណ មានដូចជា របបទសក្មពុជាជាបដីម ដតងដតមានមនុសស 
ជាបរចីនចង់ានការងារបធវជីាងការងារដដលមាន។ របសនិបបីក្មាល ងំទីផាររគប់រគងបល ី
តនមលការងារបពលបនាេះ មនុសសដដលចង់លក់្បសវារបស់ខលួន នឹងរតូវានបគបងខំឱ្យលក់្
បសវារបស់បគក្បុងតនមលបថាក្ បោយរពមទទលួយក្ការងារមានរាក់្ឈបួលោ៉ោ ងទប។ 
ជាទូបៅមនុសសរតូវមានការងារបធវីបដីមផផីគត់ផគង់រក្មុរគួស្ថររបស់ពួក្បគ បហយីពួក្បគរតូវ
ដតរក្រាក់្រគប់លមមពីការងាររបស់បគ បដីមផផីថល់បសចក្ថីរតូវការជាមូលោឌ នននអាហារ 
ជរមក្ ការដថទសុំខភាព និងការអប់រ ំសរមាប់កូ្នបៅរបស់ពួក្បគ។ ដូចបនេះ បដីមផធីានា 
ថា អបក្បធវីការ អាចទទួលាននូវតនមលយុតថិធម៌សរមាប់ផថល់បសវាការងារជាញឹក្ញាប់ 
រោឌ ភិាល រតូវានក្ណំ្ត់រាក់្ឈបួលអបផបរមា ឬតរមវូការរាក់្ឈបួលអបផបរមា។ 
ានន័យថា ក្ិចចសនាការងារដដលមានចំនួនតិចជាងបរមិាណ្អបផបរមាបនេះ គឺអាច 
ចត់ទុក្ជាបមាឃៈ និងមិនអាចអនុវតថានបទ បទេះបីជាក្បុងការអនុវតថជាក់្ដសថងរបស់ 
ក្មមក្រនិបោជិតអាចរក្រាក់្ានបរចីនជាងរាក់្ឈបួលអបផបរមា បោយស្ថរានបធវីការ 
បដនទមបមា៉ោ ង ឬទរមង់ននការទទួលក្នរមបផសងៗបទៀតក៏្បោយ។ 

ជាបោលការណ៍្ បៅក្បុងការក្ំណ្ត់រាក់្ឈបួលអបផបរមាបនេះ រក្សងួទទលួ 
បនធុក្បលវីស័ិយការងារ គឺរតវូមានការសិក្ារស្ថវរជាវបៅបលីបរោិកាសនានា ដូចជា 
ទី១) បគរតូវដតពចិរណាបលីបសចក្ថរីតូវការរបស់អបក្បធវកីារ និងរក្ុមរគសួ្ថររបស់បគ 
ទក់្ទងនឹងជីវភាពរស់បៅក្បុងរបបទស បោយបរបៀបបធៀបក្រមិតជីវភាពបៅនឹងរក្ុម 
មនុសសបផសងបទៀតបៅក្បុងរបបទស។ ទី២) រតូវពិនិតយបលីបសចក្ថរីតូវការសរមាប់ការ 
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អភិវឌ្ណបសដឌក្ិចច និងអតទរបបោជន៍ក្រមិតខពស់ខាងការងារ។ បទេះបីជាោ៉ោ ងណា 
ក៏្បោយ រក្សួង និងរោឌ ភិាលមាច ស់ផធេះ រតូវដតដសវងរក្បហតុផលក្ណាថ ល ដដលនឹង 
ធានាដល់ក្មមក្រនិបោជិតនូវក្រមិតជីវភាពខពស់ដដលអាចបធវីបៅាន។ ប៉ោុដនថ បៅក្បុង 
របការបនេះ ក៏្រតូវគិតពីផលចំបណ្ញដល់រក្ុមហ ុន ដដលមក្បធវីអាជីក្មមបៅក្បុង 
របបទសក្មពុជាផងដដរ។ របសិនបបីរាក់្ឈបួលអបផបរមាខពស់បពក្ ក្មមក្រនិបោជតិ 
នឹងមានក្រមិតជីវភាពរស់បៅខពស់។ ប៉ោុដនថ ការងារនឹងមានតិចតចួដដលអាចទទួលអបក្ 
មក្បធវីការងារានតិចដដរ។ ដតរបសិនបបីរាក់្ឈបួលអបផបរមាទបបពក្ការងារនឹង 
មានបរចីនបហយីមនុសសភាគបរចីននឹងទទលួានការងារបធវីបរចីន ប៉ោុដនថ ក្មមក្រនិបោជិត 
មិនអាចរក្រាក់្ានរគប់រោន់ បដីមផីផគត់ផគង់ជីវភាពរគួស្ថររបស់បគានបទ។ ទនធឹម 
នឹងបនេះដដរ បដីមផីទប់ស្ថា ត់កុ្ំឱ្យមានភាពអយុតថិធម៌បក្ីតបឡងី ចាប់សថីពកីារងាររបស់ 
ក្មពុជា គមឺានវធិានការពិបសស ដូចជា និបោជក្ រតូវរាប់បញ្ចូ លរាក់្ក្នរមបជីងស្ថរ 
ឬរាក់្រងាវ ន់ របសិនបបីមានក្បុងការគិតរាក់្ឈបួលបៅបពលឈប់សរមាក្ ដដលមាន 
រាក់្ឈបួល និងបៅបពលគតិរាក់្បណំាច់បបណ្ថ ញបចញ ក្បុងក្រណី្ដដលរតូវបដញ 
បចល បហយីនឹងរតូវគតិបស្ថហ ុយជងំឺចិតថ ក្បុងក្រណី្ផ្ទថ ច់ក្ិចចសនាការងារមនិរាប់ 
ជាមុន ឬក្រណី្ផ្ទថ ច់ក្ចិចសនាការងារបនេះបោយរបំលាភចាប់។ ចំប េះវធិីគិតរាក់្ 
បផសងៗខាងបលីបនេះ គឺរតូវានគិតតាមរាក់្ក្នរមបជីងស្ថរ ឬរងាវ ន់ជាមធយមរបច ំ
ដខ ដដលធាល ប់ានបបីក្ពីមុនក្បុងរយៈបពលបធវីការមិនហួសពី១២ដខ បោយគិតមក្ដល់ 
នថៃបចញពីតំដណ្ង ឬឈប់សរមាក្ ឬនថៃឈប់បធវីការងារ។ 

១.៣- ការចបើករាកឈ់្នលួ 
តាមបោលការណ៍្ និបោជក្ រតូវមានការទទួលខុសរតូវពីរជាមូលោឌ ន ដដល 

ជាការជូនដំណឹ្ងដល់ក្មមក្រនិបោជិតអំពីរាក់្ឈបួលបនេះ ដូចខាងបរកាម៖ 
ទី១- និបោជក្រតូវបិទរបកាសជាអចិន្នថយ៍នូវបសចក្ថីជូនដំណឹ្ងអំពីរាក់្ 

ឈបួលអបផបរមាបៅក្បុងបនធប់បធវីការននការោិល័យបបីក្រាក់្ និងបៅទីក្ដនលងទទួល ក្យ 
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ឱ្យបធវីការ ដដលបនេះជាមបធាាយមួយសរមាប់ការជូនដំណឹ្ងដល់ក្មមក្រនិបោជិត អំពី 
សិទនិទទួលានរាក់្ឈបួល ោ៉ោ ងបហាចណាស់បសមីនឹងរាក់្ឈបួលអបផបរមា។ 

ទី២- និបោជក្រតូវផថល់ដំណឹ្ងដល់ក្មមក្រនិបោជិតមាប ក់្ៗ សឋីអំព ី «ខ» ដដល 
ានដចងឱ្យានជាក់្លាក់្ដដលសឋីអពំីរាក់្ឈបួលបនេះ ជាពិបសស ព័ត៌មានសឋីអពំីក្មមវតទុ 
បៅក្បុងរាក់្ឈបួល របបៀបគិតរាក់្ឈបួល និងការផ្ទល ស់បថូររាក់្ឈបួល។ ជាទូបៅ 
និបោជក្រតវូផថល់ការជូនដណឹំ្ងបនេះដល់ក្មមក្រនិបោជិត មុនបពលក្មមក្រនិបោជតិចប់ 
បផថីមបធវីការ និងបៅបពលណាដដលវតទុទងំបនាេះរតូវានផ្ទល ស់បថូរ។ រាក់្ឈបួលបនេះ រតូវ 
បបីក្បោយផ្ទធ ល់នដបៅឱ្យស្ថមីខលួនក្មមក្រនិបោជិត បលីក្ដលងដតក្មមក្រនិបោជិតរពម 
បបីក្តាមក្មមវធិីបផសងបទៀត។ រាក់្ឈបួលបនេះ រតូវបបីក្ជារាក់្បលាហធាតុ ឬជា
រក្ោសរាក់្ដដលចយជាផលូវចាប់  បទេះបីមានបទបញ្ដតថិដចងផធុយពីបនេះក៏្បោយ២។ 

តាមបោលការណ៍្ចាប់ ការបបីក្រាក់្ឈបួល គឺរតូវបធវីបៅក្ដនលងបធវីការ ឬបៅ 
ការោិល័យនិបោជក្ (កាលណាការោិល័យបនាេះបៅជតិផ្ទធ ល់) បលីក្ដលងដតក្បុង 
ក្រណី្របធានស័ក្ថិ។ ចំប េះការបបីក្រាក់្ឈបួលជាបរគឿងរសវងឹ ឬថាប សំងាូវដដលឱ្យបទស 
គឺមិនរតូវឱ្យមានជាោច់ខាត បទេះជាក្បុងក្រណី្ណាក៏្បោយ។ ម៉ោាងបទៀត ការបបីក្រាក់្ 
ឈបួលរតូវហាមឃាត់មនិឱ្យមានបៅក្បុងបតៀមលក់្បរគឿងរសវងឹ ឬភណាឍ ោរលក់្រាយ និង
ទីក្ដនលងក្មានថបទ បលីក្ដលងដតចំប េះជនដដលបធវីការបៅរគឹេះស្ថទ នទងំបនាេះ៣។ 

 ចំប េះ ក្រណី្ននការបបីក្រាក់្យតឺយូរ បោយោម នសមបហតុផល អធិការ 
ការងាររតូវោក់្ក្ហំតិដល់និបោជក្ឱ្យបបីក្រាក់្ឈបួលឱ្យបៅក្មមក្រនិបោជិត បោយ 
ក្រមិតរយៈបពលដដលរតូវបបីក្រាក់្ឈបួលបនាេះ។ ដតរបសិនបបីនិបោជក្មិនានបបីក្ 
រាក់្ឈបួលទន់បពល បហីយបបីមានការពនាបពលមិនសមរមយ អធិការការងារនឹង 
ោក់្ក្ំណ្ត់បពលបបីក្រាក់្ឈបួលបនេះ។ 

                                                           
២ រក្សួងសងគមក្ិចច ការងារ និងអតតីយុទនជន  ចាបស់ឋីពីការងារ  មារតា១១៣ ដខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៨ ទពំ័រ៥៥  
៣ រក្សួងសងគមក្ិចច ការងារ និងអតីតយុទនជន ចាបស់ឋីពីការងារ  មារតា១១៥ ដខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៨ ទំព័រ៥៥-៥៦  
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បហីយរបសិនបបីការបបីក្រាក់្មិនានបធវីបឡីងតាមការក្ណំ្ត់បពលបទ អធិការការងារ 
នឹងោក់្បចញការរពមានជាលាយល័ក្ខណ៍្អក្សរ និងយក្បញ្ហា បនេះ បញ្ជូ នបៅសមតទក្ចិច
តុលាការដដលមានយុតាថ ធិការបលីបញ្ហា បនេះ។ បនាធ ប់មក្តុលាការ អាចចត់វធិានការ 
ដដលយល់ថា ជាការចាំច់បដីមផកីារ រផលរបបោជន៍របស់អបក្ទងំបនាេះ បោយរមួទងំ 
ការដតងតាងំម្នថីរដឌាលបបណាថ េះអាសនបននអាជីវក្មមរបស់និបោជក្បនាេះផងដដរ។ បៅ 
ក្បុងការក្ណំ្ត់រាក់្ឈបួលបនេះដដរ សរមាប់រាក់្ឈបួលអបផបរមារបស់ក្មមក្រនិបោជតិ 
គឺរតូវានផថល់រាក់្ឈបួលបសមោីប  សរមាប់ការងារមានលក្ខខណ្ឍ ដូចោប  និងមាន 
សមតទភាពខាងវជិាជ ជីវៈដូចោប  ជាពិបសសទទួលានផលតិផលបសមីោប  និងទទួលាន
រាក់្ដខបសមោីប បោយមិនគិតពសីញ្ហជ ត ិបភទ ឬអាយុរបស់ក្មមក្រនិបោជតិបឡយី។ 

ជាស្ថរវនឋបនេះដដរ ការក្ំណ្ត់រាក់្ឈបួលនានារបស់ក្មមក្រនិបោជិតបនេះ 
គឺមានក្រណី្ខលេះបទៀតដូចជា៖ ១)ក្មមក្រនិបោជិត ដដលបធវីការបទៀងទត់ចំនួន ដដល 
រតូវបធវីការក្បុងមួយដខៗ គរឺតូវានរាក់្រងាវ ន់ោ៉ោ ងតចិ ៥ដុលាល រសហរដឌអាបមរកិ្ 
ក្បុងមួយដខ ២)ក្មមក្រនិបោជិត ដដលសម័រគ័ចតិថបធវីការបដនទមបមា៉ោ ងតាមសណូំ្មពររបស់
និបោជក្ រតូវានទទលួរាក់្ក្នរមនថលាយចំននួ១០០០៛ ក្បុងមួយនថៃ ឬទទលួាន
ការផថល់ជូនាយមយួបពលបោយគិតនថល ៣)ក្មមក្រនិបោជិត ដដលានបធវីការយូរ
បហីយក្បុងសហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នណាមួយ គឺអាចរតូវានរាក់្រងាវ ន់ការងារ 
៤)និបោជក្ រតូវអនុញ្ហដ តឱ្យក្មមក្រនិបោជតិឈប់សរមាក្របចឆំ្ប ឱំ្យានរតមឹរតូវ
តាមចាប់សថីពីការងារ ប លគឺក្មមក្រនិបោជិតដដលបធវីការានបទៀងទត់ក្បុងរយៈបពល
១២ដខ គឺរតូវានឈប់សរមាក្របចឆំ្ប ចំនំួន១៨នថៃ ៥)រឯីរាក់្ឈបួលការងារ ចំប េះ
ក្មមក្រនិបោជិតប ៉ោការ ឬក្មមក្រនិបោជតិតាមបរមិាណ្ផលិតផលដដលអាចបធវីការបៅ 
ក្បុងបរាងចរក្ជាង ឬបៅតាមផធេះនិបោជក្ ដដលោក់្ការងារតាមបរមិាណ្ផលិតផល 
ឬោក់្ការងារប ៉ោការដល់ពួក្បគ ការបបីក្រាក់្ឈបួល គឺរតូវបធវីបៅតាមការងារដដលាន
បញ្ហជ ក់្បនាេះ ៦)ចំប េះរាក់្ឈបួលគិតជាក្នរមបជីងស្ថរ និងរាក់្រងាវ ន់បដនទម គឺរតូវ
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អនុវតថជារួម បៅក្បុងអាជីវក្មម ជាពិបសស បៅក្បុងវស័ិយលក់្ដូរ គឺរតូវផថល់រាក់្ឈបួល
ឱ្យក្មមក្រនិបោជិតឱ្យរសបបៅតាមបរមិាណ្ននវតទុ ដដលពួក្បគមានលទនភាពលក់្ាន 
បហយីនិបោជក្ រតូវបបីក្រាក់្ឱ្យក្មមក្រនិបោជតិនូវរាក់្ឈបួលបោង បូក្នងឹភាគរយ
ននការលក់្ទំនិញ (បៅថាក្នរមបជីងស្ថរ)។ ការអនុវតថដបបបនេះ គជឺាការផថល់ផលលអ
ដល់អបក្លក់្ទំនិញ និងផថល់ការបលីក្ទកឹ្ចិតថដល់ពកួ្បគ។ 

១.៤- ការផុតរលត់សទិធិសុបំតឹងចបើករាក់ឈ្នលួ 
បៅក្បុងក្រណី្បនេះ គឺជាការបងាា ញអំពីអាជាញ យុកាលននបពលបវលា ដដល 

ក្ំណ្ត់តាមផលូវចាប់ សរមាប់ឱ្យជនណាមាប ក់្អាចបថឹងានតាមបហតុផលននការបបីក្ 
រាក់្ឈបួលឱ្យទន់បពលបវលា។ ានន័យថា របសិនបបជីនណាមាប ក់្ទុក្បពលយូរ បហយី 
ានបថឹងទក់្ទងនឹងការបបីក្រាក់្ឈបួលបនេះបោយមានលក្ខណ្ៈមិនសមរសបតាមចាប់
ក្ំណ្ត់ គឺអាចចត់ទុក្ជាឥតានការចំប េះការបឋឹងបនាេះ។ បហតុផលបនេះ គអឺាច 
បណាឋ លមក្ពសី្ថក្សអីាចបភលចបរឿងរា៉ោ វ ឬអាចផ្ទល ស់បថូរទីលំបៅ ឬក៏្អាចស្ថល ប់ ឬក៏្រក្ោស 
ស្ថប ម និងវតទុតាងបផសងបទៀត អាចាត់បង់ ឬអាចរតូវបផំ្ទល ញ។ តាមបោលការណ៍្ចាប់ 
ននការផឋល់សិទនិបថងឹសុំបបកី្រាក់្ឈបួលបនេះ នងឹរតូវផុតរលត់ក្បុងរយៈបពលបឆី្ប  ំ បរកាយ 
ពីនថៃក្ណំ្ត់បបកី្រាក់្ឈបួល។ បហយីចំប េះការទមទររាក់្ឈបួល នងិសណំ្ងទូទត់ 
ឯបទៀត គឺរតូវបថឹងក្បុងអំឡុងបពល៣ឆ្ប  ំ បរកាយពីនថៃក្ណំ្ត់បបីក្រាក់្ឈបួល ផធុយបៅវញិ 
បនាធ ប់ព៣ីឆ្ប កំ្នលងបៅ ក្មមក្រនិបោជិតបនាេះ ោម នសិទនបិថឹងតវា៉ោអវីតបៅបទៀតានបឡយី។ 

១.៥- ការធានា នងិឯកសទិធិននរាកឈ់្នលួដែលចៅជំពាក ់
ចំប េះក្រណី្បនេះ សំបៅបៅបលីអាជីវក្មមដដលដំបណី្រការមិនានលអ ឬ រក្ុមហ ុន 

មិនអាចសងបណុំ្លបគតបៅបទៀតានបៅបពលបនាេះ ឥណ្ទយកិ្ (កូ្នបណុំ្ល) មាន 
ជាប់បណុំ្លជាបរចីន បហយីមិនមានរទពយរគប់រោន់ ឬមិនមានរបស់មានតនមលបទៀត 
បដីមផសីងបណុំ្លាន ក្បុងក្រណី្បនេះ ឥណ្ទយកិ្នឹងោក់្បណ្ថឹ ងអពំីការក្សយ័ធន។ 
ការក្សយ័ធនបនេះជានីតិវធិីតុលាការពិបសសមួយ ដដលពាោមសងឥណ្ទយក្ទងំ 
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អស់ បៅតាមការដបងដចក្បោយយុតថិធម៌នូវអវីដដលជារទពយសមផតថិ (ទុនសក្មម) របស់ 
ឥណ្ទយកិ្។ តាមបោលការណ៍្ចាប់ចំប េះអាទិភាពចមផង គឺក្មមក្រនិបោជិត 
ជានិចចកាលជាអបក្ទីមួយដដលរតូវទទួលានរាក់្ឈបួល  ដដលបៅសល់ពីរទពយ 
សមផតថិអវីមួយរបស់និបោជក្  «រាក់្ឈបួលក្មមក្រនិបោជិត រតូវបបីក្មុនរាក់្ដដល 
រតូវសងបៅអបក្ផគត់ផគងស់មាា រៈសរមាប់បរបីរាស់ក្បុ ងសណំ្ង»់៤។ មានន័យថា បៅបពល
ដដលភាគីបផសងបទៀត រមួទងំធនាោរនានាផង ការបថឹងតវា៉ោថា និបោជក្ជំ ក់្រាក់្ 
ដល់ពួក្បគ ភាគីទងំបនេះ គឺមិនអាចទទួលានការសងបនាេះបទ រហូតដល់បពលក្មមក្រ 
និបោជិត ទទួលានរាក់្ឈបួលបពញបលញសិន បោយគិតបញ្ចូ លទងំរាក់្ដខ 
ផលក្នរមសរមាប់បង់ឱ្យបពលឈប់សរមាក្ និងសំណ្ងទូទត់ណាមួយសរមាប់បបកី្ 
ផ្ទថ ច់ ឬការខក្ខានមិនានពនិិតយបមីល បៅក្បុងអំឡុងបពលជូនដណឹំ្ងបនាេះ។ 

១.៦- ការកាត់រាក់ឈ្នលួ 
ចំប េះការកាត់រាក់្ឈបួលបនេះ គឺមិនអាចបធវីានបទ របសិនបបីោម នលក្ខខណ្ឍ  

ចាប់ានដចង ានន័យថា ការកាត់រាក់្ឈបួលក្បុងបោលបំណ្ងឱ្យអបក្ទទលួរក្ការងារ 
ឱ្យបធវ ី បទេះបីបោយចំប េះក្ថី ឬមិនចំប េះក្ថី ឱ្យបៅនិបោជក្ អបក្តណំាងនិបោជក្ ឬ 
អនថរការណីាមាប ក់្ ដូចជា ភាប ក់្ងារទទលួបរជីសបរសីហតទពលក្រជាបដីម គឺរតូវហាម 
ឃាត់។ ចំប េះការកាត់រាក់្ឈបួលដដលជាចំនួនទឹក្រាក់្និបោជក្ដក្ទុន ឬកាត់ 
បចញពីរាក់្ឈបួលដដលក្មមក្រនិបោជិតជំ ក់្និបោជក្បនាេះ គឺរតូវមានការបញ្ហជ ក់្ឱ្យ 
ានចាស់លាស់។ របសិនបបីនិបោជក្កាត់លុយទងំអស់ក្បុងបពលដតមយួដង ដដល 
ក្មមក្រនិបោជិតជ ំក់្ បោយមិនអាចសល់រគប់រោន់សរមាប់ក្មមក្រនិបោជិត ផថល់មាូប 
អាហារ និងការចណំាយបលជីីវភាពសរមាប់ខលួនោត់ និងរក្ុមរគួស្ថររបស់ោត់បនេះ គឺ 
មិនអាចបធវាីនបឡយី។ 

                                                           
៤ រក្សួងសងគមក្ិចច ការងារ និងអតតីយុទនជន  ចាបស់ឋីពីការងារ  មារតា១២១  ដខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៨ ទពំ័រ ៥៩  
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ដូបចបេះ បដីមផកីារ រក្មមក្រនិបោជិតពីការរបំលាភបំ នរបស់និបោជក្ បលីការ 
កាត់រាក់្ឈបួល ចាប់សថីពកីារងារានដចងអំពីការោក់្ក្រមិតបលីរបបភទការចយវាយ 
និងរាក់្ក្មច ី ដដលអាចរតូវសងបោយការកាត់រាក់្ឈបួលបនេះបោយសមរមយ បហយី 
ចំនួនទកឹ្រាក់្ដដលអាចកាត់ាន គសឺទិតក្បុងបពលមួយដងគត់។ ចំប េះការកាត់រាក់្ 
ឈបួលននការផថល់សមាា រៈ និងឧបក្រណ៍្បផសងៗ មិនអនុញ្ហដ តឱ្យនិបោជក្កាត់ពីក្មមក្រ 
និបោជិត បដមីផសីងនថលសមាា រៈ និងឧបក្រណ៍្ ដដលនិបោជក្ ផថល់ឱ្យក្មមក្រនិបោជិត 
បនាេះបទ បទេះបីជារបបភទណាក៏្បោយ បលីក្ដលងដតបរគឿងរបោប់របោចាំច់ ដដល 
មានដូចជា៖ ១) សមាា រៈសរមាប់ការងារដដលក្មមក្រនិបោជិតមិនានយក្មក្របគល់ 
ឱ្យនិបោជក្វញិបៅបពលឈប់បធវីការងារ ២) វតទុ និងសមាា រៈ ដដលក្មមក្រនិបោជតិ 
ទទួលបនធុក្ និងបរបីរាស់ ៣) ចនំួនរាក់្ដដលានបបីក្មុនបដីមផទីញិវតទុបផសងៗ    
៤) ចំនួនរាក់្ដដលបៅជំ ក់្អោររូបោឌ ន ក៏្ប៉ោុដនថ ក្បុងក្រណី្ណាក៏្បោយ ការកាត់
រាក់្ឈបួលមិនរតូវឱ្យហួសដល់បៅបរមិាណ្ភាគជាចាំច់ សរមាប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិនន
ក្មមក្រនិបោជិត និងរគួស្ថរានបឡយី ៥) ការកាត់រាក់្ឈបួលសរមាប់ការខចីរាក់្
ជាមុន ដដលនិបោជក្ឱ្យក្មមក្រនិបោជតិ ខចីមនិអាចសងវញិ តាមរយៈបសរនីនការ
កាត់រាក់្ឈបួលនាបពលអនាគតដតប៉ោុបណាត េះ។ បៅក្បុងក្រណី្បនេះដដរ និបោជក្បបកី្
រាក់្ឈបួលឱ្យក្មមក្រនិបោជតិមុនបធវីការ ដដលក្រណី្បនេះនបោជក្ អាចកាត់រាក់្
ឈបួលបនេះពីក្មមក្រ និបោជិតវញិឱ្យមានលក្ខណ្ៈសមរមយ។ 

បៅបពលនិបោជក្ឱ្យខចីរាក់្ឈបួលជាមុន និបោជក្រតូវកាត់ពីការបបីក្ 
រាក់្ឈបួលនាបពលអនាគតបដីមផីសងបំណុ្ល។ ប៉ោុដនថចំនួនននការកាត់រាក់្ឈបួល 
របចដំខ គឺមិនអាចហួសបៅបលីភាគឈបួល ដដលអាចរបឹអូសានពីរាក់្ដខនន 
រាក់្ឈបួលានបទ។ ចំប េះការកាត់រាក់្ឈបួលសរមាប់សហជីពអាចបធវីបៅាន 
គឺបៅបពលដដលក្មមក្រនិបោជិតអនុញ្ហដ ត ឱ្យមានការកាត់រាក់្ឈបួលបោយសវ័យរបវតថ ិ
បដីមផបីង់ចូលសហជីព បហយីការអនុញ្ហដ តឱ្យបនេះ គឺរតូវបធវីជាលាយល័ក្ខណ៍្អក្សរ       
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រពមទងំអាចដក្ហូតបចញវញិានបៅបពលណាក៏្ាន របសិនបបមីិនមានការតរមូវ។ 
បោយដឡក្ពីបនេះ គឺមិនអនុញ្ដតឱ្យមានការកាត់រាក់្ឈបួលដនទបទៀត រមួទងំការ
អនុញ្ដត តាមរយៈក្ិចចរពមបរពៀង ការចរចជាសមូហភាពផងដដរ។ 

១.៧- ការរបឹអូស ឃាត់ទុក និងការចផេររាក់ឈ្នលួ 
បៅរបបទសជាបរចីន មានចាប់ទក់្ទងនឹងនីតិវធិីទងំឡាយ ដដលឥណ្ទយក្ 

រតូវដតបោរពបៅក្បុងការរបឹអូស ឃាត់ទុក្រាក់្ឈបួលរបស់ក្មមក្រនិបោជិត សរមាប់
សងបណុំ្ល។ បោយដឡក្សរមាប់ចាប់សថីពកីារងារបៅក្មពុជា គឺមិនក្ំណ្ត់នីតិវធីិ
ជាក់្លាក់្ទងំបនេះបទ ប៉ោុដនថ តរមូវឱ្យឥណ្ទយក្បធវីតាមនីតិវធិីទងំបនេះ។ រឯីការ 
របឹអូសរាក់្ឈបួល រតូវបធវីបឡីងតាមនីតិវធិីននចាប់ជាធរមាន ជាពិបសស គឺរាក់្ 
ឈបួលរបស់ក្មមក្រនិបោជិតអាចរតូវានបគរបឹអូស គឺរតូវបធវីតាមដតដីការបស់ 
តុលាការប៉ោុបណាត េះ។ បហយីឥណ្ទយក្រតូវដតបៅតុលាការ ចំដណ្ក្តុលាការវញិរតវូ 
យល់រពមថា ឥណ្ទយកិ្ជ ំក់្បណុំ្លបគ។ របសិនបបតុីលាការរក្បឃញីថា ឥណ្- 
ទយកិ្ជំ ក់្ឥណ្ទយក្ដមន តុលាការនឹងបញ្ហជ បៅឥណ្ទយកិ្ឱ្យសងដល់ឥណ្- 
ទយក្។ របសិនបបឥីណ្ទយកិ្ មិនមានរាក់្រគប់រោន់សរមាប់សងដល់ឥណ្- 
ទយក្បទ តុលាការអាចអនុញ្ហដ តឱ្យឥណ្ទយក្ របឹអូសរាក់្ឈបួលរបស់ក្មមក្រនិបោជតិ 
ាន។ ប៉ោុដនថ របសិនបបឥីណ្ទយកិ្ មិនអាចមានរាក់្រគប់រោន់សងបណុំ្លទងំអស់ 
ក្បុងបពលដតមយួដងានបទ ក្បុងក្រណី្បនេះ ឥណ្ទយកិ្ អាចបធវីក្ចិចរពមបរពៀងជាលាយ- 
ល័ក្ខណ៍្អក្សរ ដក្បផធរភាគរាក់្ឈបួល បោយបធវីតាមវធិានជាក់្លាក់្ននវធិានដដលមាន 
ដចងបៅក្បុងចាប់សថីពីការងារដដលចាំច់រតូវការ រដល់ក្មមក្រនិបោជិតអំពីផលវាិក្
ដដលបណាថ លមក្ពីការរបឹអូសយក្ និងការបផធររាក់្ឈបួលបនាេះ។ ចំប េះបរមិាណ្ 
អតិបរមាននរាក់្ឈបួលរបចដំខរបស់ក្មមក្រនិបោជិតដដលអាចរបឹអូសាន គឺរាក់្ 
ឈបួលដដលយក្មក្គិតគូរបនេះរតូវគិតជារាក់្ឈបួលរបចដំខ។ 
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១.៨- រាក់ធានានុចររោះ 
រាក់្ធានានុបរោេះ គឺជាក្នរមដដលអតិថិជនរតូវឱ្យបៅបុគគលិក្ននសហរោស

ខលេះ ដូចជា សណាឌ ោរ បភាជនីយោឌ ន ផធេះកាបហវ ផធេះលក់្បភសជជៈ ផធេះកាត់សក់្ ជាបដីម 
បហយីដដលនិបោជក្ានទទលួជាភាគរយ ដដលរតូវបដនទមបលីក្ណំ្ត់ទររាក់្ព ី  
អតិថិជនបរកាមការក្ត់សមាគ ល់ថា សរមាប់បសវា បហយីរាក់្ធានានុបរោេះបនេះ រតូវ 
និបោជក្ របមូល និងបបកី្ឱ្យបុគគលិក្ ដដលទក់្ទងនឹងអតថិិជនវញិទងំអស់។ 
 

២- ការកំណត់ចពលចវលាននការងារ 
ជាបោលការណ៍្ ការក្ណំ្ត់បពលបវលាននការងារបនេះ គឺជាវធិានមួយដដលជួយ 

បធវីឱ្យភាគី ក់្ព័ននននក្ិចចសនាការងារ មានភាពចាស់លាស់បៅក្បុងការបំបពញភារក្ិចច 
របស់ខលួន។ ជាពិបសសក្មមក្រនិបោជិត ដដលមានកាតពវក្ិចចបំបពញការងារជូន 
និបោជក្បៅតាមការក្ណំ្ត់របស់ចាប់ ឬលក្ខនថិក្ៈននសហរោស ឬរក្មុហ ុនបនាេះ។ 
មា៉ោងបទៀត ការក្ណំ្ត់បពលបវលាននការងារបនេះ គអឺាចឆលុេះបញ្ហច ងំនូវភាពជាក់្លាក់្ 
រវាងនិបោជក្ និងក្មមក្រនិបោជិតបៅក្បុងការបំបពញការងារ ដដលមានវន័ិយ ឬបោរព 

បោលការណ៍្ ភាពបសមីោប ចំប េះមុខចាប់ បោយោម នការរបំលាភបំ ន។ ជាស្ថរវនឋបនេះ 
ចំប េះការក្ំណ្ត់បពលបវលាននការងារ គឺមានចំណុ្ចសំខាន់ៗដដលមានជាអាទិ៍ 
ថិរបវលារបចនំថៃ និងថិរបវលារបចសំាឋ ហ៍ ការបធវីការបដនទមបមា៉ោ ងបរៅពថីិរបវលាបធវីការ 
ធមមតា ការបរបីរាស់បមា៉ោ ងបធវកីាររមួរបស់ក្មមក្រនិបោជិត ការដបងដចក្បមា៉ោ ងបធវីការ និង 
ការឈប់សរមាក្នថៃបៅរ ៍ បមា៉ោ ងបធវីការបរៅពសីាថ ហ៍បោយគិតជាមធយមតាមចំននួ១២ 
សាថ ហ៍បនថបនាធ ប់ និងការងារបពលយប់។ 

២.១- ថិរចវលារបចនំថៃនិងរបចសំាា ហ ៍
បៅរបបទសជាបរចីនានក្ំណ្ត់បពលបមា៉ោ ងបធវីការងារ ដដលតរមូវឱ្យក្មមក្រ 

និបោជិតអនុវតថតាម បោយមានដចងបៅក្បុងចាប់ ឬបៅក្បុងក្រណី្ខលេះ ការក្ណំ្ត់នន 
បពលបវលាបនេះ គឺរតូវានោក់្បចញជាស្ថរាចរដណ្នា ំ ឬបសចក្ឋីរបកាសបៅក្ដនលងបធវ ី
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ការងារបនាេះ។ ប៉ោុដនថ បៅក្បុងក្រណី្ខលេះបទៀត ការក្ណំ្ត់បនេះ គឺានោក់្បចញបោយ    
ក្ិចចរពមបរពៀង និងការចរចជាសមូហភាព។ ានន័យថា ការក្ំណ្ត់ថិរបវលាបធវកីារ 
គឺបដីមផកីារ រសនថិសុខ នងិអនាម័យរបស់ក្មមក្រនិបោជិត។ ជាពិបសស គឺដផអក្បៅបល ី
លក្ខណ្ៈធមមជាតិដដលមនុសសទូបៅនឹងមានជំង ឺ របសិនបបពីួក្បគមិនមានបពលសរមាក្ 
ពីការងារឱ្យានរគប់រោន់បទបនាេះ។ តាមការអបងាតជាទូបៅានបញ្ហជ ក់្ថា កាលណា 
ក្មមក្រនិបោជិតបធវីការបលីសក្មាល ងំបនាេះ ភាគបរចីន គពឺួក្បគនងឹទទលួរងបរោេះថាប ក់្ 
បផសងៗ។ ានបសចក្ឋីថា បពលណាបធវកីារមិនទទួលានការឈប់សរមាក្ គឺពួក្បគដតង 
ដតមានបញ្ហា ដល់សុខភាព និងមានបរោេះថាប ក់្ការងារ ក៏្មានកាន់ដតបរចីនដដរ បរៅព ី
បនេះ ក្មមក្រនិបោជតិរតូវការចំណាយបពលបវលាបៅជាមយួរក្ុមរគួស្ថររបស់បគផងដដរ 
និងមានរបបៀបជាបរចីនបទៀត បៅក្បុងការក្ណំ្ត់បពលបវលាដដលក្មមក្រនិបោជិត រតូវ 
ចំណាយបៅក្ដនលងបធវកីារងារ។ 

តាមការសិក្ារស្ថវរជាវានបងាា ញថា ចាប់ទងំឡាយបៅក្បុងរបបទសជា 
បរចីន គាឺនក្ណំ្ត់ចនំួនបមា៉ោ ងដដលក្មមក្រនិបោជិតបធវីការងារក្បុងមួយនថៃ ឬក្បុងមួយ 
សាថ ហ៍ និងចាប់ ឬកិ្ចចរពមបរពៀងការចរចជាសមូហភាពទំងឡាយ តរមូវឱ្យផថល់ 
ការឈប់សរមាក្ពីការងារជារបបៀបរបចំឆ្ប  ំ ឬវសិសមកាល ឬការឈប់សរមាក្នថៃ 
ឈប់បុណ្យជាតិដដលរតូវឱ្យរាក់្ឈបួល។ 

ជាទូបៅ របសនិបបីក្មមក្រនបិោជិតបធវីការបលសីពកីារងាររបចនំថៃ ឬរបច ំ
សាថ ហ៍ ឬបធវីការបពលយប់ របការបនេះក្មមក្រនិបោជតិ មានសិទនិទទួលរាក់្បដនទម 
ដដលបគបៅថា រាក់្បដនទមបមា៉ោ ង ឬបុពវលាភបដនទម។ បរៅពីបនេះ គឺមានវធិានការជា 
បរចីនបទៀត សរមាប់ក់្ណ្ត់ថិរបវលាបធវីការបពញបលញននក្មមក្រនិបោជិតទងំពីរបភទ 
បោយមិនរតូវបលីសពីរាបំីបមា៉ោ ង (៨ម៉ោ) ក្បុងមួយនថៃ ឬដសសបិរាបំីបមា៉ោ ង (៤៨ម៉ោ) ក្បុង 
មួយសាថ ហ៍បឡីយ ឬអាចតិចជាងបនេះ អាចដសសិប (៤០) បមា៉ោ ងបៅក្បុងមួយ 
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សាឋ ហ៍៥។ បៅក្បុងឆនធៈបនេះដដរ សហរោសនីមយួៗ អាចក្រមតិដចក្បពលបធវីការ 
របស់ខលួនបោយបសរ។ី ានន័យថា បពលបធវកីារងារក្មមក្រនិបោជិតនងឹរតូវចត់ដចងជា 
«បវន» បដីមផឱី្យសហរោសបនេះ អាចដំបណី្រានមិនោច់ ប៉ោុដនថ ក្មមក្រនិបោជិតមាប ក់្ៗ 
មានបវនបធវីការបទៀងទត់ ៨បមា៉ោ ងក្បុងមួយនថៃ និង ៦នថៃក្បុងមួយសាថ ហ៍។ ក្មមក្រ 
និបោជិតទងំអស់ រតូវានការ រពីការបធវកីារបលីសព៨ីបមា៉ោ ងក្បុងមួយនថៃ។ ក្មមក្រ 
និបោជិតអាចបធវីការមយួបវនជាអចិន្នថយ ៍ ឬអាចបធវីការផ្ទល ស់បថូរតាមបវនបផសងៗ។ ប៉ោុដនថ 
ការងារននរគឹេះស្ថទ នខលេះមិនអាចបធវីការ៨បមា៉ោ ងជាប់ោប ានបទ បហតុបនេះ បគរតូវដចក្ 
បពលបធវីការរបចនំថៃរបស់ក្មមក្រនិបោជិតជាពីរវគគ ឬបរចនីជាងបនេះបៅតាមការចាំច់ 
ប៉ោុដនថកុ្ំឱ្យបលីសព៨ីបមា៉ោ ងក្បុងមយួបវន ឬតចិជាងបនេះ។ 

២.២- ការចធវើការបដនែមចមា៉ោ ងចរៅពីថិរចវលាចធវើការធមមតា   
ជាបោលការណ៍្បៅក្បុងក្រណី្មានក្ិចចការរបញាប់ខុសពីធមមតា របការបនេះ 

តរមូវឱ្យក្មមក្រនិបោជតិបធវីការបដនទមបមា៉ោ ងបលីសបពលធមមតា ចំប េះបមា៉ោ ងបពលបដនទម 
ទងំបនេះ រតូវឱ្យឈបួលតាមអរតាដំបឡងីហាសិបភាគរយ។ របសិនបបីបធវីការបៅបពលយប់ 
ឬបៅនថៃឈប់សរមាក្របចសំាថ ហ៍ គឺរតូវផថល់រាក់្បដនទមតាមអរតាដំបឡងីមួយ ភាគរយ៦។ 

មាច ស់ ឬនាយក្សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន ដដលសទតិបៅក្បុងដដនអនុវតថននចាប់ 
សថីពីការងារ គឺអាចបសបីសុកំារអនុញ្ហដ តពីរក្សួងទទួលបនធុក្វស័ិយការងារ បដីមផីបធវីការ 
បដនទមបមា៉ោ ងបលីសពីថិរបវលាបធវីការធមមតារបស់សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នរបស់ខលួនបៅ 
ក្បុងក្រណី្ដូចជា៖ ១)បដមីផឱី្យការងារពិបសស អាចរបតបិតថិបៅាន ដដលមានដូចជា 
ការបធវីបញ្ជ ីស្ថរបពភ័ីណ្ឍ  និងតុលយការបដនទមបមា៉ោ ងបៅបពលនថៃនននថៃបធវីការធមមតា ២)បសមី 

                                                           
៥ មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន៍ និង Konrad Adenauer Stifting ចាបស់ឋីពីមុខរបរ និងការងារក្មពុជា  
បាេះពុមពផាយបលីក្ទី៣ ដខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៧ ទពំ័រ១៤៦  

៦រក្សួងការងារ បណ្ឋុ េះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈ និងនីតិសមផទ  របកាសសឋីពីការដបងដចក្បមា៉ោ ងបធវីការក្បុ ងរយៈបពលបរៅពីថិរបវលា
បធវីការធមមតាបោយគិតជាមធយមតាមចនំនួ១២សាឋ ហ៍បនថបនាធ ប ់
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នឹង២០០ភាគរយ (ពីរដង) ននរាក់្ឈបួលបធវីការធមមតាចំប េះការបធវកីារបដនទមបមា៉ោ ង 
បៅបពលយប់ (ពីបមា៉ោ ង ២២:០០ បៅបមា៉ោ ង ០៥:០០ភល)ឺ។ 

ចំប េះសហរោស ឬរគេឹះស្ថទ នណា ដដលមានក្មមក្រនិបោជិតបធវីការបពលយប់ 
មាច ស់ ឬនាយក្សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នបនាេះ រតូវផថល់ទីក្ដនលងសរមាក្ទទួលទនដំបណ្ក្ 
ឱ្យានសមរមយដល់ក្មមក្រនិបោជិត ដដលបចញពីបធវីការបៅបពលយប់។ ពុំបនាេះបស្ថតបទ 
រតូវផថល់មបធាាយសរមាប់ដឹក្ជញ្ជូ នក្មមក្រនិបោជិតបៅដល់លំបៅោឌ នបរៀងៗខលួនវញិ 
របក្បបោយសុវតទិភាពបៅបពលចប់បមា៉ោ ងបធវីការបៅបពលយប់។ ការណ៍្បនេះ គសឺមដូច 
សូរកាតានអេះអាងថា មានដតគុណ្សមផតថិដផបក្ខាងសីលធម៌បទ ដដលបធវីឱ្យមនុសសមាន 
តនមលខពងខ់ពស់ បហីយជានិចចនិរនឋរ ៍ ដថមបទៀតផង។ ចបំ េះរទពយសមផតថិ និងសមាា រៈបរបីរាស់ 
បផសង  ៗ គឺពុាំនបធវីឱ្យមនុសសមានតនមលដល់ក្ពូំលបឡីយ។ ានន័យថា ការទទលួស្ថគ ល់នូវ 
តនមលរបស់មនុសស និងសីលធម៌សងគម គឺបធវីឱ្យបយីងយល់ដឹងពីអបំពីលអនិងអបំពីអារក្ក់្ ៧។  

២.៣- ការចរបើរាសច់មា៉ោ ងចធវើការរមួរបសក់មមករនិចោជិត 
បៅក្បុងក្រណី្បនេះ មាច ស់ ឬនាយក្សហរោស ឬរគេឹះស្ថទ ន គឺមានសិទនិបរបី 

រាស់បុគគលិក្ខុសពីបមា៉ោ ងបធវីការដដលានក្ំណ្ត់ជារមួសរមាប់ក្មមក្រនិបោជិតដដល
មានរបបភទដូចជា ៖ ១)បុគគលិក្ទទលួខុសរតូវដថទបំរគឿងមា៉ោ សុីន និងឋាបនីយភ័ណ្ឍ  
២)បុគគលិក្ទទួលខុសរតូវបាសសមាអ ត បបរមីបភញៀវ អបក្បបកី្បរ និងជសួជុលទីក្ដនលង 
បធវីការដដលចាំច់ នងិ ៣)បុគគលិក្ទទួលខុសរតូវោមកាមរគឹេះស្ថទ ន ឬសហរោស។ 

ចំប េះបហតុផលបនេះ មាច ស់ ឬនាយក្សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន រតូវមានបញ្ជ ី 
ប ម្ េះ និងបមា៉ោ ងបធវីការបោយដឡក្របស់បុគគលិក្របបភទបនេះ បោយរក្ារទុក្ជារបច ំ
សរមាប់ការរតតួពិនតិយជាយថាបហតុរបស់អធិការការងារ។ សរមាប់បុគគលិក្របបភទដូច 
ដដលានបរៀបរាប់ខាងបលីបនេះ គឺមានសិទនិនងឹអនុវតថដូចក្មមក្រនិបោជតិធមមតា អំព ី
ថិរបវលាបធវីការងារ និងការដចក្បពលបធវកីារងាររបចនំថៃ របចសំាឋ ហ៍ រាក់្ឈបួលបពល 

                                                           
៧ សួន ឱ្សថ ទសសនវជិាជ ចាប ់ បាេះពុមពបលីក្ទ១ី  ឆ្ប ២ំ០០៧  ទំព័រ១៤០  
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បធវីការបដនទមបមា៉ោ ង និងការទូទត់បមា៉ោ ងបធវកីារដូចោប ដដរ បោយមិនរតូវមានការខក្ខាន 
បៅក្បុងការមនិានបធវីបនាេះបឡយី។ 

២.៤- ការដបងដច្កចមា៉ោ ងចធវើការ នងិការឈ្បស់រមាកនថៃចៅរ ៍ 
បៅក្បុងក្រណី្បនេះ មាច ស់រគឹេះស្ថទ ន ឬសហរោស អាចបរៀបចំឱ្យក្មមក្រនិបោជតិ 

បធវីការងារដត៥នថៃក្នលេះប៉ោុបណាត េះក្បុងមយួសាថ ហ៍ បោយមានការឈប់សរមាក្ក្នលេះនថៃ 
បៅចំនថៃបៅរ។៍ ានន័យថា មាច ស់សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន អាចក្ំណ្ត់ថិរបវលាបធវីការ 
បពញបលញរបស់ក្មមក្រនិបោជិតដល់៩បមា៉ោ ង ជាអតិបរមាក្បុងមួយនថៃ។ បហីយបៅ 
ក្បុងការដបងដចក្ការបធវីការងារបៅក្បុងសហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នបនេះ គឺានបរៀបចំ 
បឡីងជាពីរបវនបនថបនាធ ប់ោប  បោយបវនទ១ី រតូវានសរមាក្បដនទមនារបសៀលនថៃបៅរ ៍
និងសរមាប់បវនទ២ី រតូវានសរមាក្បដនទមនារពឹក្នថៃច័នធននសាថ ហ៍បនាធ ប់។ ាន 
ន័យថា មាច ស់សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន ដដលមានបំណ្ងដបងដចក្បមា៉ោ ងបធវីការបៅតាម 
របបៀបដូចខាងបលីបនេះ គឺរតូវមានការឯក្ភាពជាមុនសនិជាមួយរបតិភូបុគគលិក្ ឬក្មមក្រ 
និបោជិត រចួបហយីមាច ស់ ឬនាយក្សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន អាចអនុវតថបមា៉ោ ងបធវីការជាថមី
មួយ បនាធ ប់ពីានបិទផាយការដបងដចក្បមា៉ោ ងបធវីការបនេះបៅក្បុងសហរោស ឬរគេឹះស្ថទ ន
បនាេះ រពមទងំមានការជូនដណឹំ្ងដល់រក្សួងទទួលបនធុក្បលីវស័ិយការងារបនេះ ឱ្យាន
ដឹងផង។ 

២.៥-ចមា៉ោ ងចធវើការចរៅពីសាត ហច៍ោយគិតជាមធយមតាមច្ំនួន១២ 
សាត ហប៍នតបនាេ ប់ 
បដីមផបីឆលីយតបបៅនឹងការដរបរបួល ឬបសចក្ថីរតូវការជាចាំច់ បៅក្បុងផលិតក្មម 

ឬបសវាក្មម មាច ស់ ឬនាយក្សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន អាចដបងដចក្បមា៉ោ ងបធវីការក្បុងរយៈ
បពលបរៅពសីាថ ហ៍ធមមតា បោយយក្ចនំួនជាមធយម១២សាថ ហ៍បនថបនាធ ប់ោប  យក្មក្
គិត។ ចំប េះការដបងដចក្បមា៉ោ ងបធវីការងារតាមរបបៀបខាងបលីបនេះ គឺរតូវបំបពញបៅតាម
លក្ខណ្ៈចាំច់ ដដលមានដូចជា ថិរបវលាបធវីការជាធមយក្បុងរយៈបពល១២សាថ ហ៍បនថ
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បនាធ ប់បោយមិនរតូវបលសីព៤ី៨បមា៉ោ ង ក្បុងមួយសាថ ហ៍ បហយីថិរបវលាបធវីការរបចនំថៃ គឺ
មិនរតូវឱ្យបលសីព១ី០បមា៉ោ ង ចំប េះការពនាថិរបិវលាបធវីការ គឺមិនរតូវឱ្យបលសីព១ីបមា៉ោ ង
ក្បុងមួយនថៃបឡយី។ ចំប េះបញ្ហា បនេះ ក្មមក្រនិបោជិត និងនិបោជក្ រតូវមានការពិភាក្ា
ឯក្ភាពោប ជាមុនជាមួយរបតិភូបុគគលិក្ និងការធានាការដឹក្ជញ្ជូ នក្មមក្រនិបោជិតពី
លំបៅោឌ ន ឬទជីិតខាងននលំបៅោឌ នរបស់ក្មមក្រនិបោជិតបៅក្ដនលងបធវកីារ និងរតឡប់
មក្វញិ។  

២.៦- ការងារចពលយប ់
សរមាប់ ក្យថា ការងារបពលយប់បនេះ បៅក្បុងចាប់សថពីីការងារ គឺមានន័យថា 

រយៈបពលដប់មួយបមា៉ោ ងបនថបនាធ ប់ោប ោ៉ោ ងតិច បោយក្បុងបនាេះ រតូវមានបពលក្ំណ្ត់ 
ចប់ពីបមា៉ោ ង២២:០០ បៅបមា៉ោ ង០៥:០០ភលឺ។ ានន័យថា ក្មមក្រនិបោជិត ដដលបធវីការ
បៅបពលយប់ចបនាល េះពីបមា៉ោ ង២២:00 ដល់បមា៉ោ ង៥:00ភលឺ បទេះបធវីការបោយផ្ទល ស់ ឬបថូរ 
បវនោប ក្ថ ី ឬបទេះបធវកីារជាអចនិ្នថយក៍្ថី ក្មមក្រនិបោជិតទងំអស់បនាេះ គរឺតូវានរាក់្ 
ឈបួលបសមីនឹងពីរដងននរាក់្ឈបួលបធវីការបពលនថៃធមមតា និងដូចោប បៅនឹងការបធវីការ 
បដនទមបមា៉ោ ងបៅបពលយប់ចំប េះក្មមក្រនិបោជិតណាដដលបធវីការចំបពលយប់ បហយី 
ដដលមានថិរបវលាចបនាល េះពីបមា៉ោ ង២២:00 ដល់បមា៉ោ ង៥:00ភលឺ ក្មមក្រនិបោជិតបនាេះ រតូវ 
ានរាក់្ឈបលបសមនីឹងពីរដងននរាក់្ឈបួលបធវីការបពលនថៃធមមតា សរមាប់ថិរបវលានន 
ការងារបពលយប់បនាេះ។ 

 

៣- ការកំណត់ពីការឈ្ប់សរមាកននការងារ  
ចំប េះការក្ណំ្ត់សឋីពកីារឈប់សរមាក្ននការងារបនេះ គមឺានការឈប់សរមាក្ 

ជាអាទិ៍ ការឈប់សរមាក្របចសំាថ ហ៍ និងការឈប់សរមាក្ោក់្បវនោប  ការឈប់ 
សរមាក្នថៃឈប់បុណ្យ ការឈប់សរមាក្របចឆំ្ប  ំ ការឈប់សរមាក្ពិបសស និងការ 
ឈប់សរមាក្បពលមានជងំឺ។ 
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៣.១-ការឈ្ប់សរមាករបចសំាា ហ ៍ នងិការឈ្បស់រមាកោក់  
ចវនរន  
ជាបោលកាណ៍្ថិរបវលាបធវីការ គឺមាន៤៨បមា៉ោ ងក្បុងមួយសាឋ ហ៍ បោយរតូវ 

បញ្ចូ លឱ្យមានរយៈបពល២៤បមា៉ោ ងបនថបនាធ ប់ោប  សរមាប់មួយនថៃនននថៃសរមាក្ការងារ 
បោយបធវីបៅបពលដដលក្មមក្រនិបោជិតមនិបធវីការ។ បហយីការឈប់សរមាក្បនេះ គឺរតូវ 
ឱ្យឈប់បៅនថៃអាទិតយសរមាប់ក្មមក្រទងំអស់។ ក៏្ប៉ោុដនថនថៃឈប់សរមាក្បនាេះ អាចបធវកីារ 
ផ្ទល ស់បថូរានបៅតាមបសចក្ថីរតូវការរបស់សហរោស ឬរគេឹះស្ថទ នបនាេះ។ ជាទូបៅតាម 
បោលការណ៍្ចាប់ និបោជក្រតូវមានការអនុញ្ហដ តពីរក្សួងទទួលបនធុក្វស័ិយការងារ 
មុនបពលផ្ទល ស់បថូរនថៃឈប់សរមាក្ពីការងារបរៅពីនថៃអាទិតយ។ មា៉ោងបទៀត ចាប់ការងារបនេះ 
រតូវានហាមឃាត់មិនឱ្យបរបីក្មមក្រនិបោជិតដតមាប ក់្ដដដលៗ ដដលបលសី ពី៦នថៃ ក្បុង
មួយសាថ ហ៍បនាេះបទ។ ជាសក្ខីភាពបនេះដដរ បគក៏្ានសបងាតបឃញីថា ការឈប់សរមាក្
របស់ក្មមក្រនិបោជតិទងំអស់ បៅចំនថៃអាទិតយដតមថង គអឺាចនាឱំ្យខូចរបបោជន៍ដល់
ស្ថធារណ្ជន ឬក៏្បធវីឱ្យខូចដំបណី្រការធមមតាននសហរោសបនាេះ។ ដូបចបេះ ការឈប់
សរមាក្បនេះ គឺរតូវអនុវតថបៅតាមលក្ខខណ្ឍ មួយចំនួនដូចជា ៖ ១)ឱ្យក្មមក្រនិបោជតិ
ទងំអស់ឈប់សរមាក្បៅនថៃអាទិតយ ឬឱ្យក្មមក្រនិបោជិតទងំអស់ ឈប់សរមាក្បៅ
នថៃមួយបទៀតបរៅពីនថៃអាទិតយ ២)ឱ្យក្មមក្រនិបោជិតទងំអស់ ឈប់សរមាក្បៅ
នថៃរតង់នននថៃអាទិតយ បៅនថៃរតង់នននថៃច័នធ ៣)ឱ្យក្មមក្រនិបោជិតទងំអស់ ឈប់
សរមាក្បោយផ្ទល ស់បថូរបវនោប ។ 

បៅក្បុងន័យបនេះដដរ ចំប េះក្រណី្មានក្ិចចការរបញាប់ ដដលរតូវបធវីភាល មជាច ំ
ាច់បដីមផីចត់វធិានការបរស្ថចរសង់ ឬមានការបងាបរោេះថាប ក់្ដដលជិតមក្ដល់ ឬបដីមផ ី
ជួសជុលការខូចខាតសមាា រៈឋាបនភ័ណ្ឍ  ឬអោរននរគឹេះស្ថទ នមាន ដដលស្ថទ នការណ៍្ 
ចំាច់បៅក្បុងរបការបនេះ ការសរមាក្របចំសាថ ហ៍អាចនឹងពយួរសិនាន។ ប៉ោុ ដនឋ 
ការពយួរបនេះ គឺរតូវទូទត់ឱ្យបសមីោប នឹងបពលបវលាសរមាក្ដដលរតូវអាក់្ខានបនាេះ។  
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ចំប េះការឈប់សរមាក្របចសំាថ ហ៍ បោយបរបវីធិីោក់្បវនោប  ានបរបីរាស់ 
បៅបលសីហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន ដដលមានរបបភទ ដូចជា សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នផលិត 
បរគឿងបរបិភាគសរមាប់អារស័យភាល មៗ សណាឌ ោរ បភាជនយីោឌ ន បភសជជោឌ ន ហាងលក់្ 
ផ្ទា ធមមជាត ិ មនធីបពទយ សងគហោឌ ន ជរមក្ បគហោឌ នសរមាប់និវតថន៍ជន និងអបក្វកិ្ល 
ចរតិ ឱ្សថាល័យ បគហោឌ នសុខភាព ឱ្សថោឌ ន រគេឹះស្ថទ នងូតទកឹ្ សហរោស     
ស្ថរព័ត៌មាន បឃាសនាការ និងទសសនយីភាព ស្ថរមនធីរ និងពិព័រណ៍្ សហរោស
ោនជំនេិះឈបួល សហរោសផគត់ផគង់ចរនថអគគិសនី ទឹក្ និងថាមពលសរមាប់បរគឿងចរក្ 
សហរោសដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវបោក្បរៅពីអាយសម័យោន បរាងចរក្ឧសាហក្មម ដដល
មានបរបីនូវវតទុធាតុឆ្ប់ខូច បរាងចរក្ឧសាហក្មមដដលផ្ទអ ក្ការងារអាចបណាឋ លឱ្យ
ខូចបង់ ឬបនទយគុណ្ភាពផលិតផល ដដលក្ំពុងបធវបីរាងចរក្ឧសាហក្មម ដដលរបក្ប
ការងារសរមាប់ផថល់សនថិសុខភាពនាឱំ្យមានសុខភាពលអ ឬស្ថធារណ្ៈរបបោជន៍៩។ 

បរៅពីបនេះ ការឈប់សរមាក្របចសំាឋ ហ៍ គអឺាចមានសហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន 
មួយចំននួ និបោជក្អាចកាត់បនទយការឈប់សរមាក្របស់ក្មមក្រនិបោជិតានចនំនួ 
២នថៃក្បុងមួយដខ បដីមផទូីទត់នថៃបធវីការមនិបក្តីក្នលងបៅ ដដលបណាថ លមក្ពីអាកាសធាតុ
មិនលអ។ ចំប េះសហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នរបបភទបនេះ គឺមានដូចជាសហរោស ឬ         
រគឹេះស្ថទ នបបរមីការងារស្ថធារណ្ៈ ដដលមានជាអាទិ៍ សហរោស ឬរគេឹះស្ថទ នការងារ
បាសសមាអ ត ឬរបមូលសំរាមបៅតាមថបល់ ទលីានស្ថធារណ្ៈ ការងារជួសជុល ឬ
បធវីថបល់ ឬលូទកឹ្ សហរោស ឬរគេឹះស្ថទ នបបរមកីារជសួជុលបំពង់ទឹក្ ឬបពំង់ឧសម័ន 
ជួសជុល ឬរបក់្ដបូំលផធេះ ឬអោរ៘ សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នសណំ្ង់ ចំប េះការងារ
ដដលរបរពតឹថបៅបៅដផបក្ខាងបរៅអោរ សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នឡឥដឌ ចំប េះការងារ
ដដលរបរពឹតថបៅបៅក្ណាថ លវាល សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូ វទឹក្ 

                                                           
៩ រក្សួងសងគមក្ិចច ការងារ និងអតតីយុទនជន ចាបស់ឋីពីការងារ    មារតា១៤៩ ទពំ័រ ៧០  
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បភាជនីយោឌ ន និងក្ដនលងលក់្ដូរ ដដលរបរពឹតថបៅបៅក្ណាថ លវាល និងសហរោស 
ឬរគឹេះស្ថទ នក្សិក្មម បនស្ថទជាបដីម។ 

ចំប េះការបធវីការសងបៅនថៃឈប់សរមាក្របចសំាថ ហ៍បនេះ គឺរតូវអនុវតថបៅក្បុង 
ដខបនាធ ប់ បរកាយពីបធវីការមិនបក្ីតបោយស្ថរអាកាសអាធាតុមិនលអបនាេះ បហយីក្រណី្នន 
ការបធវីការសងពីរនថៃនននថៃទងំពីរបនេះ គឺមនិរតូវឈប់សរមាក្របចសំាឋ ហ៍ពីរជាប់ោប  
បឡយី។ រឯីបៅក្បុងសហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នណាដដលមានសក្មមភាពតាមរដូវ គឺអាចពយួរ
ការឈប់សរមាក្របចសំាថ ហ៍របស់ក្មមក្រនិបោជិតជាពិបសសាន។ ចំប េះសហរោស 
ឬរគឹេះស្ថទ នរបបភទបនាេះ គឺមានដូចជា សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នបបេះ ឬរបមូលដផលបឈ ី
ឬបដនល សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នចិញ្ច ឹមសតវ សណាឌ នខយង បចច  សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ ន
ផលិតទកឹ្រត ី ឬអំបិល និងសហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នបធវីដផលបឈ ី ឬរតីខក្បំ៉ោុង ជាបដមី។ 
ចំប េះបញ្ហា ទងំអស់បនេះ ក្មមក្រនិបោជិត និងនិបោជក្ រតូវបមីលលក្ខខណ្ឍ ទងំបនាេះ
ទងំអស់ោប បៅតាមបោលការណ៍្ចាប់ដដលានដចង និងយល់រសបជាមួយោប  បទីប
បញ្ហា ជបមាល េះពុំបក្ីតមានបឡងីននភាគីទងំពីរ។ 

៣.២. ការឈ្ប់សរមាកនថៃឈ្ប់បណុយ 
តាមបោលការណ៍្ចាប់ មាច ស់ ឬនាយក្សហរោស ឬរគេឹះស្ថទ ននីមួយៗ គឺរតូវ 

មានការអនុញ្ហដ តឱ្យក្មមក្រនិបោជិតរបស់ខលួនានឈប់សរមាក្ បៅនថៃឈប់បុណ្យ 
បនេះ បោយមានរាក់្ឈបួលបៅក្បុងឱ្កាសនថៃបុណ្យ ដដលានក្ំណ្ត់ជាបរៀងរាល់ឆ្ប ។ំ 
បៅក្បុងរបការបនេះ រក្សួងទទលួបនធុក្វស័ិយការងារ គឺរតូវបចញរបកាសក្ំណ្ត់នថៃបុណ្យ
ដដលរតូវឈប់មានរាក់្ឈបួល សរមាប់ក្មមក្រនិបោជិត ននសហរោសទងំអស់។ 
ចំប េះក្បុងក្រណី្ចាំច់សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នដដលមិនអាចបញ្ឈប់សក្មមភាពរបស់
ខលួនានបៅក្បុងឱ្កាសនថៃឈប់បុណ្យ មាច ស់ ឬនាយក្សហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នបនាេះ 
អាចសរមបសរមួលជាមួយក្មមក្រនិបោជិតរបស់ខលួន ឱ្យបធវីការបៅនថៃបុណ្យឈប់
សរមាក្ទំងបនេះានបោយរតូវមានការចរច និងការសម័រគចិតថពីក្មមក្រនិបោជិត 
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ទងំបនាេះ។ បហយីក្មមក្រនិបោជិតដដលបធវីការបៅនថៃបុណ្យ គឺមានសិទនិទទួលនូវរាក់្
បំណាច់ ដដលមានចំនួនបសមនីឹងរាក់្ឈបួលនននថៃដដលបធវីការធមមតា។ បលីសពីបនេះបទៀត 
ក្មមក្រនិបោជិត ដដលទទលួរាក់្ឈបួលតាមបមា៉ោ ងរបចនំថៃ ឬតាមបរមិាណ្ផលិតផល 
គឺមានសិទនិទទួលនូវរាក់្បំណាច់បសមីនឹងរាក់្ឈបួល ដដលបង់ខាតមក្ពីការឈប់ 
សរមាក្បៅនថៃបុណ្យបនេះបទៀតផង។ 

៣.៣- ការឈ្បស់រមាករបចឆំ្ន  ំ
ការឈប់សរមាក្របចឆំ្ប  ំ គឺជារយៈបពលឈប់សរមាក្មួយដដលមានរាក់្ 

ឈបួល បហីយក្មមក្រនិបោជិតរគប់រូប គឺរតូវានឈប់សរមាក្របចឆំ្ប  ំ បោយមាន 
រាក់្ឈបួល ចំនួន១៨នថៃបៅក្បុងមួយឆ្ប ។ំ រឯីនថៃឈប់សរមាក្បនេះ គឺរតូវគិតជានថៃបធវីការ 
ធមមតាមួយនថៃក្នលេះបៅក្បុងរយៈបពលបធវីការមួយដខជាប់។ ជាស្ថរវនឋបនេះដដរ បៅក្បុង    
មុខរបរននការងារណាមួយ ដដលរបរពឹតថបៅមិនានបទៀងទត់បៅក្បុងមួយឆ្ប  ំ ដត
កាលបបីក្មមក្រនិបោជិតក្បុងសហរោស ឬរគឹេះស្ថទ នានបធវីការក្បុង១ដខ ាននមាមយួ
នថៃជាមធយមបនាេះ បគក៏្អាចចត់ទុក្ថា ានបធវកីារជាប់លាប់បហយី១០។ ប៉ោុដនឋ បបីក្មមក្រ 
និបោជិតបធវកីារមិនានរគប់មួយឆ្ប  ំ ឬបៅបពលផ្ទថ ច់ក្ិចចសនាការងារ ឬបៅបពលចប់ 
ក្ិចចសនាការងារ ក្មមក្រនិបោជិតទងំបនាេះ គឺមិនអាចទទួលានសិទនិឈប់សរមាក្ 
បនាេះបទ។ បរៅពីបនេះ និបោជក្រតូវសងរាក់្បណំាច់ឱ្យបៅក្មមក្រនិបោជិតទងំឡាយ 
បៅតាមចំននួនថៃដដលស្ថមកី្មមក្រនិបោជិតរតូវានឈប់សរមាក្របចឆំ្ប  ំ (មួយនថៃ 
ក្នលេះក្បុងមួយដខ)។ បរៅពីក្រណី្ខាងបលីបនេះ ការរពមបរពៀងឱ្យរាក់្បណំាច់ជំនួស 
(ទូទត់) ការឈប់សរមាក្របចឆំ្ប  ំ រតូវហាមឃាត់ ឬទល់ដតបធវីការានរគប់ចំនួន 
មួយឆ្ប  ំ បទីបអាចមានសិទនឈិប់សរមាក្បនេះាន។ ចំប េះរបការដដលសខំាន់សរមាប់ 
ថិរបវលាននការឈប់សរមាក្របចំឆ្ប បំនេះ គឺរតូវបដនទមឱ្យក្មមក្រនិបោជិត បៅតាម

                                                           
១០ រក្សួងសងគមក្ិចច ការងារ និងអតតីយុទនជន ចាបស់ឋីពីការងារ  មារតា១៦៦ ទំព័រ៧៦  
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អតីតភាពការងាររបស់ស្ថមជីនបៅក្បុងសហរោស ឬរគេឹះស្ថទ នបនាេះ បោយរតូវបដនទម
មួយនថៃ «នថៃបធវីការ» បៅក្បុងរយៈបពលបធវកីារាន៣ឆ្ប ។ំ 

បៅក្បុងខណ្ៈបនេះដដរ ការឈប់សរមាក្របចំឆ្ប  ំ គឺរតូវានអនុញ្ដតក្បុង 
ឱ្កាសបុណ្យចូលឆ្ប ដំខមរ បលីក្ដលងដតមានក្ិចចរពមបរពៀង ក្បុងការបលីក្បពលណា 
មួយបទៀតរវាងនិបោជក្ និងក្មមក្រនិបោជិត។ ជាពិបសស និបោជក្រតូវជូន 
ដំណឹ្ងជាមុនបៅអធកិារការងារអំពីការដដលានរសុេះរសលួោប បនេះ។ មា៉ោងបទៀត ការ 
ឈប់សរមាក្របចឆំ្ប ដំដលមានរាក់្ឈបួលបនេះ គឺមនិឱ្យមានថិរបវលាបរចីនជាង១៥នថៃ 
បនាេះបទ របសិនបបីមានបលីសពីបនេះ និបោជក្មានសិទនទុិក្នថៃឈប់សរមាក្ ដដលបៅ 
សល់ទងំប៉ោុនាម ន ឱ្យឈប់ក្បុងបពលណាមួយបផសងបទៀតបៅក្បុងឆ្ប បំនាេះ បលីក្ដលងដត 
ចំប េះការឈប់សរមាក្របស់បក្មង និងកូ្នជាង ដដលមានអាយុតិចជាង១៨ឆ្ប ។ំ ចំប េះ 
ក្តាថ ដដលសំខាន់បនាេះ គឺក្មមក្រនិបោជិត នងិនិបោជក្ រតូវមានមនសិការបោរពចាប់ 
និងបោរពបោលការណ៍្សមភាពោប បោយមានការបោគយល់ោប  និងបោរពោប បៅវញិ 
បៅមក្ រពមទងំមានលក្ខណ្ៈសមបហតុផលបដមីផផីលរបបោជន៍ននភាគីទងំពីរ។ 

៣.៤- ការឈ្បស់រមាកពិចសស 
ជាការគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ សរមាប់បពលបវលាននការឈប់សរមាក្ពិបសសបនេះ គ ឺ

មានបោងបលីរពឹតថិការណ៍្ ដូចជា ក្មមក្រនិបោជិតមានធុរៈផ្ទធ ល់ខលួន ឬសទិតក្បុង 
ឱ្កាសមានរពឹតថិការណ៍្ប៉ោេះ ល់ដល់រគួស្ថរ ដដលមានជាអាទិ៍ ការបរៀបអា ហ៍ 
ពិ ហ៍ផ្ទធ ល់ខលួន របពននសរមាលកូ្ន ការបរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កូ្ន ឬបថី របពនន កូ្ន ឪពុក្ 
មាថ យមានជងំឺ ឬទទលួមរណ្ភាព។ ានន័យថា និបោជក្មានសទិនិអនុញ្ហដ តឱ្យក្មមក្រ 
និបោជិតរបស់ខលួនានឈប់សរមាក្ពិបសសបៅក្បុងឱ្កាសមានរពឹតថិការណ៍្ ដដល 
ប៉ោេះ ល់ផ្ទធ ល់ដល់ស្ថទ នភាពរគួស្ថរននក្មមក្រនិបោជិត  បហយីការឈប់បនេះ គឺមានរាក់្ 



95 

ឈបួលដដលមានថិរបវលាមិនបលីសព៧ីនថៃបៅក្បុងមយួឆ្ប បំឡយី១១។ ចំប េះបោលការណ៍្ 
បនេះ និបោជក្អាចបធវីការកាត់ក្ងបៅបលីការឈប់សរមាក្ពិបសសបនេះាន បោយមាន 
ការបរបៀបបធៀបអពំីការឈប់សរមាក្របចឆំ្ប  ំ របស់ក្មមក្រនិបោជិតបៅក្បុងការពិភាក្ា 
ជាមួយោប  និងទទលួស្ថគ ល់ជាមួយោប អពំីការឈប់សរមាក្បនេះ។ បៅក្បុងក្រណី្បនេះដដរ 
របសិនបបកី្មមក្រនិបោជិតបនាេះ មិនទន់អនុវតថនូវការឈប់សរមាក្របចឆំ្ប ទំងំអស់ 
របស់ខលួនបទ ក្មមក្រនិបោជិតបនាេះ អាចទូទត់នូវការឈប់សរមាក្ពិបសសរបស់ខលួនបៅ 
នឹងការឈប់សរមាក្របចឆំ្ប រំបស់ខលួនាន ដតបបីក្មមក្រនិបោជិតានឈប់សរមាក្ 
របចឆំ្ប រំចួបហយី បៅក្បុងក្រណី្បនេះ និបោជក្អាចតរមូវឱ្យក្មមក្រនិបោជិតបធវីការ 
សងវញិ បៅតាមការពិភាក្ាោប បោយយក្ចាប់ជាសមាអ ង។ ជាការគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ 
ចំប េះការបធវកីារសងបនេះ អាចអនុវតថានដតក្បុងរយៈបពល៩០នថៃ បរកាយពីនថៃឈប់ 
សរមាក្ពិបសសបនាេះ បហយីការបធវីការសងបនេះ គឺរតូវអនុវតថបៅក្បុងនថៃបធវីការធមមតា នងិ 
ចូលលក្ខខណ្ឍ  ដដលថិរបវលាបធវីការសរុបមនិបលសីពី១០បមា៉ោ ងក្បុងនថៃ ឬបលសីព៥ី៤បមា៉ោ ង 
ក្បុងមយួសាថ ហ៍ មា៉ោងបទៀត ចំប េះការបធវីការសងបនេះ គឺរតូវឱ្យរាក់្ឈបួលបៅតាម 
អរតាននបពលបមា៉ោ ងបធវីការធមមតា។ 

៣.៥- ការឈ្បស់រមាកចពលមានជងំឺ  
បៅក្បុងក្រណី្ននការឈប់សរមាក្បៅបពលមានជំងឺបនេះ គឺានដផអក្បៅបលី 

ស្ថទ នភាពស្ថមីជន ដដលជាក្មមក្រនិបោជិតមានជំងឺពតិរាក្ដ បោយមានរគូបពទយ   
ផលូវការានបញ្ហជ ក់្រតឹមរតូវ បហយីបៅក្បុងរបការបនេះ ក្មមក្រនិបោជិត គឺរតូវានពយួរ
ការងារបៅក្បុងអឡុំងបពលមយួននជំងឺបនាេះ១២។ រពមជាមយួោប បនេះដដរ ការឈប់សរមាក្
បពលមានជំងឺបនេះ គឺអាចជាជំងឺផ្ទធ ល់ខលួន ឬជាជំងឺបៅក្បុងវជិាជ ជីវៈ បោយមូលបហតុបៅ

                                                           
១១ រក្សួងការងារបណ្ឋុ េះបណាឋ លវជិាជ ជី វៈនិងយុវនីតិសមផទ របកាសសឋី ពីការឈប់សរមាក្ពិបសស  បលខ

២៦៧ សក្បយ ចុេះនថៃទី១១ ដខតុលា ឆ្ប ២ំ០០១  
១២ មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន ៍ និង Konrad Adenauer Stifting ចាបស់ឋីពីមុខរបរ និងការងារក្មពុជា  

បាេះពុមពផាយបលីក្ទី៣  ដខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៧ ទំព័រ១៦៤     
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ក្បុងបរោេះថាប ក់្ការងារជាបដមី។ ជាស្ថរនឋបនេះដដរ ការឈប់សរមាក្បពលមានជងំឺបនេះ 
គឺអាចមានថិរបវលាដដលរតូវានក្ណំ្ត់រតមឹដតរាមំយួដខ ប៉ោុដនថអាចពនាបពលរហូត
ដល់មានអបក្ជនំួស១៣។ ានន័យថា ទងំនិបោជក្ នងិក្មមក្រនិបោជតិ គឺរតូវពិនតិយ 
និងពិភាក្ាជាមួយោប បោយការបោគយល់ មុនបធវកី្ិចចសនាការងារជាមយួោប  ឬមុន
ចូលបធវីការបរកាយពីបរជីសបរសីក្មមក្រនិបោជិតឱ្យចូលបធវកីារងារ (ចូលរមួរបជុំជាមយួ
ោប  និងរាប់ពីលក្ខខណ្ឍ នានាបៅតាមថលូវចាប់)។ របសនិបបីបយងីអាចបធវីានបៅតាម 
វធិានបនេះ បនាេះជបមាល េះនងឹអាចកាត់បនទយ ឬពុអំាចបក្ីតមានានបឡយី។ 
 

សននិោា ន 
សរុបបសចក្ឋីមក្ បយងីអាចសនបិោឌ នានថា ការក្ណំ្ត់រាក់្ឈបួលនានាននការ 

អនុវតថនតីិវធិីរសបបៅតាមចាប់ គឺជាមបធាាយមយួ ដដលជួយឱ្យភាគី ក់្ព័នននន    
ក្ិចចសនាការងារមានលទនភាពបធវីការងារជាមួយោប  បោយមិនមានទំនាស់ ជាពិបសស គឺ 
អាចបោគយល់ោប  និងយល់ចិតថោប បៅវញិបៅមក្បៅក្បុងដំបណី្រការននក្ិចចសនា 
ការងារបនាេះ របក្បបៅបោយលក្ខណ្ៈតមាល ភាពរតមឹរតូវ នងិយុតថិធម៌ននសងគម។  

ចំដណ្ក្ឯការក្ណំ្ត់បពលបវលាការងារ ក៏្ជាវធិានមួយ ដដលជួយឱ្យក្មមក្រ 
និបោជិត និងនិបោជក្ មានភាពចាប់លាស់ននក្ិចចសនាជាមួយោប បៅក្បុងការងារ 
និងមានភាពជាសំអាង ឬអំណ្េះអំណាងជាក់្លាក់្បៅក្បុងគតិយុតថននចាប់។  ជាពិបសស 
គឺមានគណ្បនយយភាពបៅក្បុងការអនុវតថការងារ ដដលសំបៅដល់ការអនុវតថតួនាទី ភារក្ចិច
បៅក្បុងដំបណី្រការ និងការអនុវតថបសចក្ឋីសបរមចចិតថ បហយីទទួលខុសរតូវចំប េះទបងវី
របស់ខលួនបោយរាយការណ៍្ និងបញ្ហជ ក់្ពីមូលបហតុនូវអវីដដលខលួនានសបរមច និង
អនុវតថ។ 

 

                                                           
១៣ រក្សួងសងគមក្ិចច ការងារ និងអតីតយុទនជន ចាបស់ឋីពីការងារ  មារតា៧១ ទពំ័រ៣២ 
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គនែនិចទេស 
 

១- រក្សួងសងគមក្ិចច ការងារ និងអតីតយុទនជន ចាប់សឋីពីការងារ  ដខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៨ 
២- រក្សួងការងារបណ្ឋុ េះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈនិងយុវនីតិសមផទ របកាសសឋីពីការ
ឈប់សរមាក្ពិបសស  បលខ២៦៧ សក្បយ ចុេះនថៃទ១ី១  ដខតុលា ឆ្ប ២ំ០០១ 

៣- រក្សួងការងារ បណ្ឋុ េះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈ នងិនីតសិមផទ  របកាសសឋីពីការដបងដចក្
បមា៉ោ ងបធវីការក្បុ ងរយៈបពល បរៅពីថិរបវលាបធវីការធមមតាបោយគិតជាមធយមតាមចនំនួ
១២សាឋ ហ៍បនថបនាធ ប់ 

៤- មជឈមណ្ឍ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន៍ និង Konrad Adenauer Stifting 
ចាប់សឋីពីមុខរបរ និងការងារក្មពុជា  បាេះពុមពផាយបលីក្ទ៣ី ដខតុលា  ឆ្ប ២ំ០០៧ 

៥- សួន ឱ្សថ ទសសនវជិាជ ចាប់  បាេះពុមពបលីក្ទ១ី  ឆ្ប ២ំ០០៧  ទំព័រ១៤០  
 



98 

កំណ ើ នទម្ងន់របសជ់្រកូពិណោធន ៏
 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ហែម្ ផារ៉ា ត 
 
 

 

ម្ូលន័យសណខេប 
 

 ការសិក្ារារាវព ី  “កំណ ើ នទម្ងន់របសជ់្រូកពិណោធន៏“ មាន 
រយៈបពល ១៦សប្តត ហ៍ ចាប់ពខីែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ និងបញ្ច ប់បៅខែបមា ឆ្ាំន ២០១៦។ 
ចាំប ោះការពិបាធបនោះ បយងីប្តនបរជសីបរសីកូ្នរជូក្ចាំននួ៤៨ក្ាល ាពូជកូ្នកាត់
ខដលប្តនបរក្ៀវរចួ បហយីមានអាយុ៤៥ថ្ងៃ ខចក្បចញា៤រក្មុ បហយីក្នុងមយួ
អនុរក្ុមៗ មានរជូក្ចាំនួន ២ក្ាល និងផតល់ចាំណី្រ្ឹោះ  រក្ុម T0 ទមៃន់បដីម្ិតាមធយម 
=១១,៧៥្.រក្, រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់បលីចាំណី្រ្ឹោះ   (រក្ុម T1 ទមៃន់បដមី្ិត
ាមធយម = ១១,៧៥្.រក្, រក្ុម T2 ទមៃន់បដមី្ិតាមធយម = ១១,៦៦្.រក្ និង
រក្ុម T3 ទមៃន់បដមី្ិតាមធយម = ១១,៦៦្.រក្) នងិរក្មុបខនថមរតក្ួនរសស់ (រក្ុម 
T1 ទមៃន់បដីម្តិាមធយម = ១១,៧៥្.រក្, រក្មុ T2 ទមៃន់បដមី្ិតាមធយម =
១១,៧៥្.រក្ និងរក្ុម T3 ទមៃន់បដមី្ិតាមធយម = ១១,៧៥្.រក្)។ បដីមបឱី្យការ
ចិញ្ច ឹមរជូក្ទទលួប្តនលទធផលលអ ក្ត្តត ទី១្ឺបញ្ហា ចាំណី្។ បដីមបឱី្យការចិញ្ច ឹមរជូក្ឆ្ប់
ទទួលប្តនលទធផលលអ ចាំណី្ខដលផតល់ឱ្យរជូក្សុី រតូវមាន្ុណ្ភាពលអ ារធាតុចិញ្ច ឹម
រ្ប់រាន់បៅត្តមតរមូវការរបស់រជូក្។ 
 ការពិបាធបនោះខបងខចក្ាប ី ៖ រក្មុ T០ (ក្សណិ្) ារក្ុមរតួតពិនិតយ
បរបរីប្តស់ចាំណី្រ្ោឹះ  រក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់មាន (រក្ុម T1 ១០%, រក្មុ T2 
២០%, រក្ុម T3 ៣០%) នងិរក្ុមបខនថមរតក្នួរសស់ មាន (រក្ុម T1 ១០%, រក្មុ T2 
២០% , រក្ុម T3 ៣០%)។ 
 លទធផលថ្នការសកិ្ាប្តនបង្ហា ញឱ្យប ញីថា ក្ាំបណី្នទមៃន់មធយមរបស់
រក្ុមនីមួយៗ ក្នុង១ក្ាល ៖ 
  រក្ុម T0 មានទមៃន់មធយមបសម ី៨០,៤្.រក្  រក្ុម  T1  (បខនថមទងដាំឡូងាវ
រសស់១០ភា្រយ) មានទមៃន់មធយមបសមី ៧១,៧្.រក្  រក្ុម T2  (បខនថមទងដាំឡូងាវ
រសស់២០ភា្រយ) មានទមៃន់មធយមបសមី ៦៧,១្.រក្  រក្មុ T3  (បខនថមទងដាំឡូងាវ
រសស់៣០ភា្រយ)  មានទមៃន់មធយមបសម៦ី៥,៣្.រក្  រក្ុម T1  (បខនថមរតក្ួនរសស់
១០ភា្រយ) មានទមៃន់មធយមបសមី៧១,៩្.រក្  រក្ុម  T2  (បខនថមរតក្ួនរសស់២០
ភា្រយ)  មានទមៃន់មធយម បសមី៧១,៨្.រក្  រក្ុម T3 (បខនថមរតក្ួនរសស់៣០
ភា្រយ) មានទមៃន់មធយមបសមី ៦៩,១ ្.រក្។   
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១.ណសចកតីណផតើម្ 
 វស័ិយចិញ្ច ឹមសតវបៅរបបទសក្មពុា ប្តននិងក្ាំពុងអភិវឌ្ឍបៅមុែាលាំដាប់។ 
ការចិញ្ច ឹមរជកូ្ាច់ ប្តនបដីរតួាចមបងក្នុងផលិតក្មមរជកូ្ាច់ បដីមបបីាំបពញតរមូវការ
របស់អនក្បរបីរប្តស់ រសបត្តមក្ាំបណី្នរបាជន និងបសដឋក្ិចចរកី្ចបរមនី។ ប ោះបយី៉ា ង
បនោះក៏្បដាយ ក៏្វស័ិយចញិ្ច ឹមរជូក្ាច់ ពុាំ ន់ប្តនបឆលីយតបបៅនឹងលក្ខណ្ៈបបចចក្បទស
សមរសបខដលអាចទទលួយក្ប្តន ាពិបសសការបរជសីបរសីពូជ និងចាំណី្។ ចាំណី្
បថាក្ នងិមាន្ុណ្ភាពលអ ារបការចមបងក្នុងការបធវីឱ្យរបាក្សកិ្ររក្ចាំណូ្លប្តន
បរចីន។ ចាំណី្សមបូរអាចរក្ប្តនបៅរបបទសក្មពុាបយងី ដូចា ទងដាំឡូងាវ រសស់ 
រតក្ួនរសស់ខដលចាំណី្ ាំងបនោះ មិនសុទធខតាតរមូវការរបស់មនុសស ដូបចនោះវាមានតថ្មល
បថាក្ខតមាន្ុណ្ភាពលអ។ ងមីៗបនោះទងដាំឡូងាវ  រតូវប្យក្មក្បរបីរប្តស់ាចាំណី្សតវ

និងអាចផតល់ាចាំណី្រជូក្ក្នុងដាំណាក់្កាលលូតលាស់ នងិវ្គបញ្ច ប់1។  ដាំឡូងាវ  ា
ដាំណាាំយក្បមីមមយួរបបភទខដលង្ហយរសលួដាាំដុោះ បហយីប្បរចីនដាាំដុោះបៅបលីដីរាបបសមី
បដីមបយីក្ទង និងសលឹក្បធវាីចាំណី្សតវ មនិខតប៉ាុបណាណ ោះប្ប្តនដឹងថា របាជនចិនប្តន
យក្ដាំឡូងាវ  ាំងទង និងបមីមមក្បរបីរប្តស់ ាចាំណី្សតវត្តាំងពីយូរយរណាស់មក្

បហយី2 ។ ទងដាំឡូងាវ  និងរតក្ួន មានសកាត នុពលាចាំណី្បខនថមសរមាប់រជូក្ បា 

រក្បី ពខព ខដលអាចបរបីរប្តស់ប្តនារបភពរបូបតអុីន
3។ សលឹក្រតក្នួ មានរបូបតអុនី 

២៧,៨ភា្រយ រូបធាតុបាោះទឹក្ ១១,៦ភា្រយ ខសលុយឡូស ៧,៣០ភា្រយ 
ារធាតុអសររីាងគ ១២,៦ភា្រយ អាសូត៤,៤៤ភា្រយ ារធាតុសររីាងគ ៨៧,៤

ភា្រយ4។ សលឹក្ និងទងរតក្នួ មានរបូបតអុីន ២៨ភា្រយ មានខសលុយឡូស១២

                                                           
1

  Hoang Nghia Duyel et al (,2003 ) Use of sweet potato in pig production in Asia Agricultural and 
aspects , International center for tropical Agriculture 

2
  Khieu Borin  (1998 )  A study on the use of the sugarpalm tree for different purposes in cambodia 

3
 Rosales (1997 ) Livestock Research for rural development Trichan thera pigatean  

4
 Pok Samkok, (2005) Effect of increasing offer level of water spinach on intake growth and 

digestibility  coefficients of rabbite 
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ភា្រយ ារធាតុអសររីាងគ ១៩ភា្រយថ្នរូបធាតុបាោះទឹក្
5។ រតក្នួមានារធាតុ

ចិញ្ច ឹមែពស់ ខដលប្បរចនីខតបរបីរប្តស់ ារបភពចាំណី្អាហារយ៉ា ងសាំខាន់បៅក្នុង
របបទសចិន និងបវៀតណាម។ រតក្នួប្បរបីរប្តស់ាយូរលង់ណាស់មក្បហយីបៅក្នុង
របបទសចនិ និងបវៀតណាមសរមាប់បធវីាចាំណី្រជូក្។ រតក្ួនបៅបពលមានអាយុ១ខែ

បៅ១ខែក្នលោះ មានតថ្មលារធាតុែពស់បាំផុត6។ ចាំណី្ផសាំខដលមានលាយរតក្នួរសស់អាច
បរបីរប្តស់មានផលលអចាំប ោះរជូក្បង្ហា ត់បហយីរតក្ួនហាន់រសស់អាចជាំនសួប្តនដល់បៅ 
៣០ភា្រយថ្នរូបធាតុបាោះទកឹ្របស់ចាំណី្ផសាំសរមាប់បមរជកូ្បផីម និង ១៥ភា្រយ 
សរមាប់បមបាំបៅកូ្ន ខដលាលទធផលបធវីឱ្យរបបសីរបឡីងក្នុងការបង្ហា ត់ពូជ និងមាន

សុែភាពលអ7 ។ 
 

២.វិធីោស្រសតជ្ោវជ្ាវ 
 ២.១ ការណរៀបបលខ់ពិណោធន៏  
 កូ្នរជូក្ចាំនួន ៤៨ក្ាល ខដលមានទមៃន់ដាំបូងរបហាក់្របខហលាន ១១,៥០
្ីឡូរកាម បៅ១២្ីឡូរកាម អាយុរបហាក់្របខហលាន ប្តនបរៀបចាំបៅក្នុងការពិបាធ
បនោះ។ រទុងពិបាធន៍រតូវប្តនបរៀបចាំបឡងី បដាយក្រមាលសុមី៉ាងត៍ របក់្សលឹក្  នងិមាន
សនូក្ទឹក្ សនូក្ចាំណី្ត្តមរទុងនីមួយៗ។ កូ្នរជូក្ប្តនចាក់្វា៉ា ក់្ាាំង បធវីអនាម័យរតឹមរតូវ 
និងប្តនចាក់្ថាន ាំទមាល ក់្បរាសិត។ ការពិបាធ រតូវប្តនបរៀបចាំបដាយចាប់បឆ្ន តបដាយ
ថ្ចដនយត្តមខបប Completely Randomized Design (CRD) បដាយខបងខចក្រជូក្
 ាំង៤៨ក្ាល បៅក្នុងរក្មុពិបាធន៍ចាំននួ៤ បហយីក្នុងមួយរក្មុៗមានរជូក្ចាំនួន
០៦ក្ាល បហយីការពិបាធបនោះបធវីបឡងីចាំននួ៣ា ( Replication )។ 
  
 

                                                           

 
5

 Gohl (1981) Tropical feeds information summaries and nutritive values Animal 
productionand health 

 
6

  Nguyen et,al  (1985 ) Nghien Cuu ve Vay thuc an gia suc . Vietnam 

 
7 Le Thi Men ,et al (2000) Evaluation of water spinach as a protein source for Baxuyen 

and large white sows 
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 ២.២ ដំណ ើ រការពិណោធ  
 ក្. ពបិាធន៍ទ១ី ( បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ )  

រក្ុមទ១ី ារក្ុមក្សណិ្ ទទលួរបបចាំណី្ធមមត្តបដាយាម នបខនថមទងដាំឡូងាវ
រសស់ ចាំខណ្ក្ឯរក្ុមទី២, ទី៣ និងទ៤ី ទទួលរបបចាំណី្អាហារ ខដលមានបខនថម
ទងដាំឡូងាវ រសស់ ក្នុងបរមិាណ្ ១០, ២០. ៣០ភា្រយាបនតបនាទ ប់ នងឹទទលួប្តន
ការសុីចាំណី្ ទកឹ្ផឹក្បដាយបសរ ី។ 
 ត្តរាងទី១៖ ការខបងខចក្រក្ុមពិបាធន៍ 

T0 T3 T2 T1 

T2 T1 T3 T2 
T0 T1 T3 T0 

 T0 = រក្ុមក្សសណិ្ ( ាម នទងដាំឡូងាវ រសស់ ) 
 T1 = បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់១០% 

 T2 = បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់២០% 
 T3 = បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់៣០% 

 ែ. ពបិាធន៍ទ២ី ( បខនថមរតក្នួរសស់ )  
រក្ុមទ១ី ារក្មុក្សណិ្ ទទលួរបបចាំណី្ធមមត្តបដាយាម នបខនថមរតក្ួនរសស់ 

ចាំខណ្ក្ឯរក្ុមទី២, ទី៣ នងិទី៤ ទទួលរបបចាំណី្អាហារខដលមានបខនថមរតក្ួនរសស់
ក្នុងបរមិាណ្ ១០, ២០. ៣០ភា្រយាបនតបនាទ ប់ នឹងទទួលប្តនការសុីចាំណី្ ទឹក្ផកឹ្
បដាយបសរ។ី 
 ត្តរាងទី២៖ ការខបងខចក្រក្មុពិបាធន៍ 

T2 T1 T1 T1 

T3 T3 T0 T0 
T2 T0 T2 T3 

 T0 = រក្ុមក្សិណ្ ( ាម នរតក្នួរសស់ ) 
 T1 = បខនថមរតក្ួនរសស់១០% 

 T2 = បខនថមរតក្ួនរសស់២០% 
 T3 = បខនថមរតក្នួរសស់៣០% 
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 ត្តរាងទី៣៖ រូបមនតចាំណី្ផសាំសរមាប់រជូក្ពិបាធន៍( ភា្រយ ) 
រូបធាតុបដមី ដាំណាក់្កាលទ១ី 

ទមៃន់ព ី១០ បៅ ៣០្.រក្ 
ដាំណាក់្កាលទ២ី 
ទមៃន់ព ី៣០្.រក្ 
ដល់លក់្ 

ប តបលឿង ៤២ ៤៨ 
ក្នទក់្ ២៨ ៣២ 
រតីបរក្ៀម ១១ ៧ 
សខណ្ត ក្បសៀង ១៦ ១០ 
សាំបក្ង្ហវ ១,៥ ១,៥ 
អាំបិល ១ ០,៥ 
បរបមិច ១ ១ 
សរបុ ១០០ ១០០ 

 
៣.លទធផល 
  ៣.១.លទធផលននការជ្ោវជ្ាវ 

៣.១.១.សមាសធាតុគមី្ ី
ទងដាំឡូងាវ រសស់ និងរតក្ួនរសស់ខដលផដល់ឱ្យរជកូ្ រតូវប្តនយក្បៅវភិា្

បៅក្នុងមនទីរពបិាធន៍បដីមបរីក្សមាសធាតុ្ីមីរបស់វា។ 
  ត្តរាងទី៤ ៖ សមាសធាតុ្មីីទងដាំឡូងាវ រសស់ នងិរតក្នួរសស់ 
សមាសធាតុ្ីម ី ទងដាំឡូងាវ រសស់ រតក្ួនរសស់ 
រូបធាតុបាោះទឹក្ (ភា្រយ) ៨៤,៥០ ៨៥,៦៥ 
បផោះ (ភា្រយ) ២៥,១៧ ១៥,១៤ 
របូបតអុីន (ភា្រយ) ២៧,១០ ២៥,៥៧ 
ខសលុយឡូស (ភា្រយ) ១៩,២៨ ១៤,៦៧ 
 ត្តមត្តរាងទ៤ី ប្តនបង្ហា ញឱ្យប ញីថាសមាសធាតុ្ីមី ៖ 
 - រូបធាតុបាោះទឹក្របស់ទងដាំឡូងាវ រសស់មាន ៨៤,៥០ភា្រយ ចាំខណ្ក្
រតក្ួនរសស់មាន ៨៥,៦៥ ភា្រយ   
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 - បផោះរបស់ទងដាំឡូងាវ រសស់មាន ២៥,១៧ភា្រយ ចាំខណ្ក្រតក្ួនរសស់
មាន ១៥,១៤ ភា្រយ   
 - របូបតអុីនរបស់ទងដាំឡូងាវ រសស់ មាន ២៧,១០ ភា្រយ ចាំខណ្ក្រតក្ួន
រសស់ មាន២៥,៥៧ ភា្រយ   
 -ខសលុយឡូសរបស់ទងដាំឡូងាវ រសស់ មាន ១៩,២៨ភា្រយ ចាំខណ្ក្រតក្ួន
រសស់មាន ១៤,៦៧ ភា្រយ ។ 

៣.១.២. កំណ ើ នទម្ងន់របសជ់្រូក 
លទធផលថ្នការធាំធាត់របស់រជកូ្ពិបាធន៍រវាងរក្ុមចាំណី្រ្ោឹះ ចាំណី្បខនថមទង

ដាំឡូងាវ រសស់ នងិរតក្នួរសស់ប្តនបង្ហា ញត្តមដារកាមខាងបរកាម ៖ 
ក្.បរបៀបបធៀបទមៃន់មធយមរវាងរក្មុក្សណិ្ នងិរក្មុចាំណី្បខនថមទងដាំឡូង

ាវ រសស់ (១០% ២០% ៣០%) ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 
 

 
ដារកាមទ១ី ៖ បរបៀបបធៀបទមៃន់មធយមរវាងរក្ុមក្សណិ្ និងរក្ុមចាំណី្បខនថមទង
ដាំឡូងាវ រសស់ (១០% ២០% ៣០%) ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 
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បយងត្តមដារកាមទ១ី ខាងបលី បង្ហា ញថា ៖ 
- សប្តត ហ៍ទ១ី ៖ រក្មុក្សណិ្មានទមៃន់មធយម១១,៧៥ ្.រក្ មានទមៃន់ ប

ាងរក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់១០ភា្រយ មានទមៃន់ាមធយម ១៣,១៧ ្.រក្  
រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម  ១៣,៦៧ ្.រក្ និងបខនថម
ទងដាំឡូងាវ រសស់៣០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម  ១៣,៤២ ្.រក្ ។ 

 - សប្តត ហ៍ទី៤ ៖ រក្ុមក្សិណ្មានទមៃន់មធយម២០,៣៣ ្.រក្ រក្ុមបខនថម
ទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយទមៃន់ាមធយម ២០,៧៥្.រក្ និងរក្ុមបខនថមទង
ដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយទមៃន់ាមធយម  ២០,២៥ ្.រក្មានទមៃន់ែពស់ាងរក្មុ
បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ៣០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម ១៩,៧៥ ្រក្ ។  
  - សប្តត ហ៍ទី៨ ៖ រក្មុក្សណិ្មានទមៃន់មធយម៣៤,៧៥្.រក្ និងរក្ុមបខនថម
ទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម ៣៤,០៨្.រក្  មានទមៃន់ែពស់ាង
រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយ  ទមៃន់ាមធយម  ៣១,៩២  ្.រក្ និងរក្មុ
បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ៣០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម  ៣០,៩២្.រក្។   
 - សប្តត ហ៍ទ១ី២ ៖ រក្មុក្សណិ្មានទមៃន់មធយម៥៣,០៨្.រក្ និងរក្ុមបខនថម
ទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយទមៃន់ាមធយម៥១,៣៣្.រក្  មានទមៃន់ែពស់ាង
រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយ  ទមៃន់ាមធយម៤៨,០៨្.រក្ និងរក្ុម
បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ៣០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម៤៦,៥៨ ្.រក្ ។   

- សប្តត ហ៍ទី១៦ ៖ រក្ុមក្សិណ្មានទមៃន់មធយម ៧៣,១៧្.រក្ និងរក្មុ
បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម ៧១,៦៧្.រក្  មានទមៃន់ែពស់
ាងរក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយ  ទមៃន់ាមធយម ៦៧,១្.រក្ និងរក្ុម
បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ៣០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម ៦៥,៣៣្.រក្។   
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ែ.បរបៀបបធៀបទមៃន់មធយមរវាងរក្មុក្សណិ្ នងិរក្មុចាំណី្បខនថមរតក្នួរសស់ 
(១០% ២០% ៣០%) ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 
 

 
ដារកាមទី២ ៖ ទមៃន់មធយមរវាងរក្ុមក្សិណ្ និងរក្ុមចាំណី្បខនថមរតក្នួរសស់ 

(១០% ២០% ៣០%) ក្នុង១ក្ាល (្.រក្)  
 
បយងត្តមដារកាមទី២ខាងបលីបង្ហា ញថា 

- សប្តត ហ៍ទ១ី ៖ រក្មុក្សណិ្មានទមៃន់មធយម១៤្.រក្ រក្ុមបខនថមរតក្ួន
រសស់១០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម១៤្.រក្ និងរក្ុមបខនថមរតក្នួរសស់ ២០ភា្រយ
ទមៃន់ាមធយម១៤,២៥្.រក្ មានទមៃន់ែពស់ាង រក្មុបខនថមរតក្នួរសស់៣០ភា្រយ 
ទមៃន់ាមធយម ១៣,៧៥ ្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី៤ ៖ រក្ុមក្សណិ្មានទមៃន់មធយម២៣,៩២្.រក្ រក្ុមបខនថមរតក្នួ
រសស់ ២០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម២៣,៨៣្.រក្ និងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់ ៣០
ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម២២,៦៧្.រក្ មានទមៃន់ែពស់ាង រក្ុមបខនថមរតក្នួរសស់
១០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម ២១្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី៨ ៖ រក្ុមក្សណិ្មានទមៃន់មធយម៤១្.រក្ រក្ុមបខនថមរតក្ួន
រសស់ ២០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម៣៧,៣្.រក្ នងិរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់ ៣០
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ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម៣៦្.រក្ មានទមៃន់ែពស់ាង រក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់១០
ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម៣៤,៨៣ ្.រក្។ 

- សប្តត ហ៍ទ១ី២ ៖ រក្មុក្សណិ្មានទមៃន់មធយម៦១,៨៣្.រក្ និងរក្ុមបខនថម
រតក្ួនរសស់ ២០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម៥៣,៣៣្.រក្ មានទមៃន់ែពស់ាងរក្ុម
បខនថមរតក្ួនរសស់១០ភា្រយទមៃន់ាមធយម៥១,៥៨្.រក្  រក្មុបខនថមរតក្ួនរសស់
៣០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម៥១,៨៣ ្.រក្។ 

- សប្តត ហ៍ទ១ី៦ ៖ រក្ុមក្សិណ្មានទមៃន់មធយម៨១,៨៣្.រក្ រក្ុមបខនថម
រតក្ួនរសស់ ១០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម៧១,៩២្.រក្ និងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់ 
២០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម៧១,៧៥្.រក្ មានទមៃន់ែពស់ាង រក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់
៣០ភា្រយ ទមៃន់ាមធយម៦៩,០៨ ្.រក្។ 

្. ទមៃន់មធយមរវាងរក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ T1 នងិរតក្នួរសស់ T1ក្នុង១
ក្ាល (្.រក្) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដារកាមទ៣ី ៖ ទមៃន់មធយមរវាងរក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ T1 និងរតក្នួរសស់ T1 

ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 
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បយងត្តមដារកាមទី៣ខាងបលីបង្ហា ញថា ៖ 
- សប្តត ហ៍ទ១ី ៖ រក្ុមរជកូ្ T1 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយ ទមៃន់ា

មធយម ១៣,២្.រក្   បាងរក្ុមរជូក្ T1 បខនថមរតក្ួនរសស់១០ភា្រយ១៤្.រក្ ។ 
- សប្តត ហ៍ទ៤ី ៖ រក្ុមរជកូ្ T1 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយ ទមៃន់ា

មធយម ២០,៨្.រក្   បាងរក្ុមរជូក្ T1 បខនថមរតក្នួរសស់១០ភា្រយ 
២១,៥ ្.រក្។ 

- សប្តត ហ៍ទ៨ី ៖ រក្ុមរជកូ្ T1 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ៣៤,១្.រក្   បាងរក្ុមរជូក្ T1 បខនថមរតក្ួនរសស់១០ភា្រយ 
៣៤,៨ ្.រក្។ 

- សប្តត ហ៍ទី១២ ៖ រក្មុរជូក្ T1 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយទមៃន់
ាមធយម ៥១,៣្.រក្   បាងរក្ុមរជូក្ T1 បខនថមរតក្ួនរសស់១០ភា្រយ ទមៃន់ 
មធយម ៥១,៦ ្.រក្។ 

- សប្តត ហ៍ទ១ី៦ ៖ រក្មុរជកូ្ T1 ខដលបរបីទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយ 
ទមៃន់ាមធយម ៧១,៦៧្.រក្   បាងរក្ុមរជូក្T1បខនថមរតក្នួរសស់១០ភា្រយ 
ទមៃន់មធយម ៧១,៩២ ្.រក្ ។ 

 .ទមៃន់មធយមរវាងរក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ T2  នងិរតក្នួរសស់ T2 

ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 

ដារកាមទ៤ី៖ទមៃន់មធយមរវាងរក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ T2 និងរតក្ួនរសស់ T2

ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 
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បយងត្តមដារកាមទ៤ីខាងបលីបង្ហា ញថា ៖ 
- សប្តត ហ៍ទី១ ៖ រក្ុមរជូក្ T2 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយ ទមៃន់ា

មធយម ១៣,៧្.រក្  បាងរក្ុមរជកូ្ T2 បខនថមរតក្ួនរសស់២០ភា្រយទមៃន់ា
មធយម ១៤,៣ ្.រក្ ។ 
 - សប្តត ហ៍ទី៤ ៖ រក្មុរជូក្ T2 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយទមៃន់ា
មធយម ២០,៣្.រក្   បាងរក្ុមរជកូ្ T2 បរបីរតក្ួនរសស់២០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ២៣,៨្.រក្។ 

- សប្តត ហ៏ទី៨ ៖ រក្ុមរជកូ្ T2 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយ ទមៃន់
ាមធយម ៣១,៩្.រក្   បាងរក្ុមរជូក្ T2 បខនថមរតក្ួនរសស់២០ភា្រយ ទមៃន់
ាមធយម ៣៧,៣្.រក្។ 

- សប្តត ហ៏ទី១២ ៖ រក្ុមរជូក្ T2 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយ ទមៃន់
ាមធយម ៤៨,១្.រក្  បាងរក្ុមរជកូ្ T2 បរបីរតក្ួនរសស់២០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ៥៣,៣្.រក្។ 

- សប្តត ហ៍ទី១៦ ៖ រក្ុមរជូក្ T2 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ២០ភា្រយ ទមៃន់
ាមធយម ៦៧,១្.រក្   បាងរក្ុមរជកូ្ T2 បខនថមរតក្នួរសស់២០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ៧១,៧៥្.រក្។ 

ង. ទមៃន់មធយមរវាងរក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ T3 នងិរតក្នួរសស់ T3 

ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



109 

ដារកាមទ៥ី ៖ បរបៀបបធៀបទមៃន់មធយមរវាងរក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ T3 

និងរតក្នួរសស់ T3 ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 
បយងត្តមដារកាមទ៥ី ខាងបលីបង្ហា ញថា ៖ 

- សប្តត ហ៍ទី១ ៖ រក្មុរជូក្ T3 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ៣០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ១៣,៤្.រក្  បាងរក្ុមរជូក្ T3 បខនថមរតក្នួរសស់៣០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ១៣,៨ ្.រក្។ 

- សប្តត ហ៍ទី៤ ៖ រក្មុរជូក្ T3 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ៣០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ១៩,៨្.រក្   បាងរក្ុមរជូក្ T3 បខនថមរតក្ួនរសស់៣០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ២២,៧្.រក្។ 

- សប្តត ហ៍ទី៨ ៖ រក្មុរជូក្ T3 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ៣០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ៣០,៩្.រក្   បាងរក្ុមរជកូ្ T3 បខនថមរតក្នួរសស់៣០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ៣៦្.រក្។ 

- សប្តត ហ៍ទ១ី២ ៖ រក្ុមរជូក្ T3 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ៣០ភា្រយ ទមៃន់
ាមធយម ៤៦,៦្.រក្   បាងរក្ុមរជកូ្ T3  បខនថមរតក្នួរសស់៣០ភា្រយ ទមៃន់ា
មធយម ៥១,៨្.រក្។ 

- សប្តត ហ៏ទ១ី៦ ៖ រក្មុរជូក្ T3 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ៣០ភា្រយ ទមៃន់
ាមធយម ៦៥,៣៣្.រក្   បាងរក្ុមរជូក្ T3 បខនថមរតក្ួនរសស់៣០ភា្រយ ទមៃន់
ាមធយម ៦៩,០៨្.រក្។ 

ច. ក្ាំបណី្នទមៃន់រវាងរក្មុទងដាំឡូងាវ រសស់ T1 នងិរក្មុរតក្នួរសស់ T1 
ក្នុង១ក្ាល (្.រក្)   
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ដារកាមទ៦ី ៖ បរបៀបបធៀបក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍រក្មុទងដាំឡូងាវ  T1 
និងរក្ុមរតក្ួនរសស T1 ក្នុង១ក្ាល (្.រក្)  

បយងត្តមដារកាមទ៦ីខាងបលីបង្ហា ញថា ៖ 
-សប្តត ហ៍ទី១ ៖ រក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន

ទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ ាមធយម១,៤២្.រក្  បាងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់ 
១០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម ២,២៥្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី៤ ៖ រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់១០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន
ទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម២,៩២្.រក្ ែពស់ាងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់១០ភា្រយ
ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម២,៥៨ ្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី៨ ៖ រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន
ទមៃន់របចាាំសប្តត ហ៍ ាមធយម ៣,២៥្.រក្  បាងរក្ុមបខនថមរតក្នួរសស់១០ 
ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ ាមធយម ៣,៣៣្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី១២ ៖ រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់១០ភា្រយ ខដលមាន 
ក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៏   ាមធយម៤,៥៨្.រក្ ែពស់ាងរក្មុបខនថមរតក្ួនរសស់
១០ភា្រយខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តត ហ៏ាមធយម៤,៣២្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី១៦៖រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់១០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន
ទមៃន់ាមធយម៤,៦៧្.រក្  បាងរក្មុបខនថមរតក្នួរសស់១០ភា្រយ ខដលមាន
ក្ាំបណី្នទមៃន់ាមធយម ៥,៩២្.រក្។ 

ឆ. ក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍រវាងរក្មុទងដាំឡូងាវ រសស់ T2 នងិរក្មុរតក្នួ
រសស់ T2 ក្នុង១ក្ាល (្.រក្)  
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ដារកាមទ៧ី ៖ បរបៀបបធៀបក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍រវាងរក្ុមទងដាំឡូងាវ  
T2 និងរក្មុរតក្នួ T2 ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 

បយងត្តមដារកាមទ៧ី ខាងបលីបង្ហា ញថា ៖ 
-សប្តត ហ៍ទី១ ៖ រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់២០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន

ទមៃន់របចាាំសប្តត ហ៍ ាមធយម២,០០្.រក្ បាងរក្ុមបខនថមរតក្នួរសស់២០ភា្រយ
ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តត ហ៏ាមធយម២,៥០ ្.រក្។  

-សប្តត ហ៍ទី៤ ៖ រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់២០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន
ទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម២,៤១្.រក្  បាងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់២០ភា្រយ
ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម២,៩១្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី៨ ៖ រក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់២០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន
ទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម៣,៥៨្.រក្ ែពស់ាងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់២០ភា្រយ
ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តត ហ៍ាមធយម៣,១៣្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី១២ ៖ រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់២០ភា្រយ ខដលមាន
ក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តត ហ៍ាមធយម៤,២៥្.រក្ែពស់ាងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់២០
ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តត ហ៍ាមធយម៣,៨៣្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី១៦ ៖ រក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់២០ភា្រយ ខដលមាន
ក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម៥,១៨្.រក្ ែពស់ាងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់២០
ភា្រយខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម៥,០០្.រក្។ 

ជ. ក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៏រវាងរក្មុទងដាំឡូងាវ រសស់ T3 នងិរក្មុរតក្នួ
រសស់ T3 ក្នុង១ក្ាល (្.រក្)  
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ដារកាមទ៨ី ៖ បរបៀបបធៀបក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍រវាងរក្ុមទងដាំឡូងាវ  
រសស់ T3 និងរក្ុមរតក្ួនរសស់ T3 ក្នុង១ក្ាល (្.រក្)  

បយងត្តមដារកាមទ៨ីខាងបលីបង្ហា ញថា៖ 
-សប្តត ហ៍ទី១ ៖ រក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់៣០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន

ទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម១,៧ ្.រក្  បាងរក្មុបខនថមរតក្ួនរសស់៣០ភា្រយ
ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម២,០០្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី៤ ៖ រក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់៣០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន
ទមៃន់របចាាំសប្តត ហ៍ាមធយម២,១៧្.រក្  បាងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់៣០ភា្រយ
ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម៣,០០្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី៨ ៖ រក្មុបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់៣០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន
ទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម២,៦៧្.រក្  បាងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់៣០ភា្រយ
ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម៣,៦៧្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី១២ ៖ រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់៣០ភា្រយ ខដលមាន
ក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម៤,២៥្.រក្  បាងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់៣០
ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម៤,៤២្.រក្។ 

-សប្តត ហ៍ទី១៦ ៖ រក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់៣០ភា្រយ ខដលមានក្ាំបណី្ន
ទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម៥,៣៣្.រក្ ែពស់ាងរក្មុបខនថមរតក្ួនរសស់៣០ភា្រយ
ខដលមានក្ាំបណី្នទមៃន់របចាាំសប្តដ ហ៍ាមធយម៤,៧៥្.រក្។ 

ឈ.ទមៃន់មធយមថ្នរជកូ្បៅសប្តត ហ៍ទ១ី៦ ក្នុង១ក្ាល (្.រក្) 
 

 
 

ដារកាមទី៩៖    បរបៀបបធៀបទមៃន់មធយមថ្នរជូក្បៅសប្តត ហ៍ទ១ី៦ ក្នុង១ក្ាល(្ .រក្) 
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បយងត្តមដារកាមទ៩ីបង្ហា ញថា៖ ទមៃន់មធយមថ្នរជកូ្បៅសប្តត ហ៍ទ១ី៦  ប្តន
បង្ហា ញឱ្យប ញីថា រក្មុ T0 ារក្ុមខដលបរបីចាំណី្រ្ោឹះ ទមៃន់មធយម ៨០,៤្.រក្ 
ែពស់ាងរក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់ ១០ភា្រយ, ២០ភា្រយ, ៣០ភា្រយ 
និងរក្ុមបខនថមរតក្ួនរសស់ ១០ភា្រយ, ២០ភា្រយ, ៣០ភា្រយ។ រក្ុមT1 ារក្មុ
បខនថមរតក្នួរសស់១0ភា្រយ ទមៃន់មធយម ៧១,៩្.រក្រក្ុម T2 ារក្ុមបខនថមរតក្ួន
រសស់២0ភា្រយ ទមៃន់មធយម៧១,៨្.រក្ និងរក្ុម T1

 ារក្ុម បខនថមទងដាំឡូងាវ
រសស់១0ភា្រយ ទមៃន់មធយម៧១,៧្.រក្ មានទមៃន់របហាក់្របខហលាម ។ រក្ុម T3 
ារក្ុមបខនថមរតក្នួរសស់៣0ភា្រយ ទមៃន់មធយម ៦៩,១ ្.រក្ វាែពស់ាងរក្មុ T2 
ារក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់២0ភា្រយ ទមៃន់មធយម ៦៧,១្.រក្ និង រក្ុម T3 
ារក្ុមបខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់៣0ភា្រយទមៃន់មធយម ៦៥,៣្.រក្។ 

 

៤. បញ្ហា ជ្បឈម្  
- ពូជរជូក្ ៖ ពូជាក្ត្តត សាំខាន់សរមាប់ការលូតលាស់របស់រជូក្ ប្តនបសចក្តី

ថា ពូជខដលបយងីែ្ុ ាំយក្មក្ពបិាធន៍បនោះាពូជពុាំសូវសុទធ 
- ចាំណី្បខនថម ៖ ចាំណី្បខនថមមានទងដាំឡូងាវ រសស់ នងិរតក្ួនរសស់ខដល

ផតល់ឱ្យរជូក្សុ ីមានអរត្តខសលុយឡូសែពស់ បដាយារវាមានអាយុចាស់  
- ការរ្ប់រ្ង ៖ ការចញិ្ច ឹមរជកូ្បដមីបទីទលួប្តនទិននផលែពស់ ម រការ

រ្ប់រ្ងឱ្យប្តនម៉ាត់ចត់បៅបលកីារផដល់ទឹក្ ការខង ាំ  នងិការបធវីអនាម័យបលីរទុងរជកូ្ ។ 
-  អាកាសធាតុ (រដូវកាល) ៖ ការចញិ្ច ឹមរជូក្បៅបពលអាកាសធាតុបដដ ខាល ាំងវា

មានការប៉ាោះ ល់ខាល ាំងដល់ការលូតលាស់  ប ល្ឺ បៅរដូវរប្តាំង រជូក្ពុាំសូវសុីចាំណី្ 
ខតវាផឹក្ទឹក្បរចីន ផទុយបៅវញិបៅរដូវវសារជូក្សុីចាំណី្បរចីន ាងផកឹ្ទឹក្បណាដ លឱ្យ
មានការលូតលាស់លអាងរដូវរប្តាំង។   
 

៥. សននិដ្ឋា ន និខអនុោសន៏ 
៥.១ សននិដ្ឋា ន 

  - រក្ុមក្សណិ្ មានទមៃន់មធយម៧៣,១៧្.រក្ មានទមៃន់ែពស់ាងប្ចាំខណ្ក្
រក្ុមចាំណី្បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់១០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម៧១,៦៧្.រក្  រក្ុម
ចាំណី្បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់២០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម៦៧,១្.រក្និងរក្ុមចាំណី្
បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់៣០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម៦៥,៣៣្.រក្ បាងប្។ 
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- រក្ុមក្សណិ្មានទមៃន់មធយម៨១,៨៣្.រក្ មានទមៃន់ែពស់ាងប្ ចាំខណ្ក្
រក្ុមចាំណី្បខនថមរតក្នួរសស់១០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម៧១,៩២្.រក្  រក្ុមចាំណី្
បខនថមរតក្នួរសស់២០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម៧១,៩២្.រក្ និងរក្ុមចាំណី្បខនថម
រតក្ួនរសស់៣០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម៦៩,០៨្.រក្ បាងប្។ 
 - រក្ុម T0  មានទមៃន់មធយម ៨០,៤ ្.រក្មានទមៃន់ែពស់ាងប្។ ចាំខណ្ក្រក្ុម
T1 បខនថមរតក្នួរសស់១០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម ៧១,៩ ្.រក្ រក្មុ T2 បខនថម
រតក្ួនរសស់២០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម ៧១,៨្.រក្ និងរក្ុមT1បខនថមទងដាំឡូងាវ
រសស់១០ភា្រយមានទមៃន់មធយម ៧១,៧ ្.រក្ មានក្ាំបណី្នទមៃន់របហាក់្របខហល
ាន ។ រក្មុ T3 បខនថមរតក្ួនរសស់៣០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម ៦៩,១្.រក្ ែពស់
ាងរក្ុម T2 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់២០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម ៦៧,១ ្.រក្ 
និងរក្ុម T3 បខនថមទងដាំឡូងាវ រសស់៣០ភា្រយ មានទមៃន់មធយម ៦៥,៣ ្.រក្ ។
 ៥.២ អនុោសន ៏
  - បរកាយពីពិបាធន៍ប ញីថា ការផដល់ចាំណី្បខនថម ាំងពីរមុែ ខដលមានការ
លូតលាស់លអ ្ឺ១០ភា្រយ បៅ២០ភា្រយ 

- លទធផលថ្នការពិបាធបង្ហា ញថា កាលណាបយងីផដល់ចាំណី្បខនថមបលីសពី
២០ភា្រយ ប ញីថាសតវមានការលូតលាស់យតឺ។ 
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ឥទ្ធិពលចន ល្ ោះគមុ្ពដំណនំោតនៅនលើកត្តា ចង្រង 
 

បេក្ខជនេណ្ឌិ ត ឃនួ ន ៀង 
 

ម្ូលន័យសនងេប 
 

 បោតស្ថិតបៅលំដាេ់បលខពីរេន្ទទ េ់ពីស្ស្ូវសាឡ ី  បដាយសារតស្មូវការផលិតផល 
បោតស្ស្ាេ់បឆលយីតេបៅនងឹក្ំបណី្នតស្មូវការក្នុងមួយឆ្ន ំៗ ។   បៅឆ្ន ២ំ០០៤  េរាិណ្ 
ផលស្រេុាន ៦០២.៥៨៩.០០០ បោន ដែលានទនិនផលាមម្យមមចំនួន ៣,៧ 
បោនក្នុងមួយហិក្ោបេីបស្េៀេប្ៀេបៅនឹងេរាិណ្ផលក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៣ ផលិតផល 

បោតស្រុេបលីពិភពបោក្ានចំនួន ៥១៥ ោនបោន1។ 
បោតគឺាមែំណំមួយ ដែលស្តូវបានបគបស្េីស្បាស់្យ៉ា ងទូលំទូោយអស់្ាម 

បស្ចីនឆ្ន មំក្បហីយ មិនដតេ៉ាុបណណ ោះបោត ក៏្ាមែំណំបស្បៀងមួយយ៉ា ងស្ំខាន់ចំបោោះ 
ស្េាមជនក្មពុាមបយងីផងដែរ។    
 បៅស្េបទស្ក្មពុាមក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៤ក្ស្ិក្របានដាែុំោះបលីផ្ផទែ ី២១៨.៨៦០ 

ហកិ្ោ គិតាមទិននផលស្រុេ ៨៤៣.៤៧៧ បោន2។  េ៉ាុដនតែំណបំោតស្តូវរងនូវការ 
េំផ្លល ញយ៉ា ងខាល ងំពីស្តវលអិត   ជំងឺ ការស្េដជងពីបមៅ ចផ្ស្ង  ាមបហតុប្វីឱ្យមានការ 
បស្េីស្បាស់្ថ្ន កំ្ស្ិក្មៅបក្ីនបឡងី និងប្វឱី្យមេ៉ាោះោល់ែល់េរសិាថ ន។  
 បោលេំណ្ងពិបសា្ន៍រេស់្នបិក្ខេេទបនោះ     គឺស្ិក្ាស្សាវស្ាមវពីឥទធិពលចបន្ទល ោះ 
គុមពបៅបលីការលូតោស់្ និងទិននផលែំណំបោត ស្ិក្ាស្សាវស្ាមវពីក្ស្មិតផ្នការ 
េំផ្លល ញពសី្តវលអតិ  និងជងំឺ  បស្កាមឥទធពិលចបន្ទល ោះគុមពបផេងៗោន   និងស្កិ្ាស្សាវស្ាមវ 

                                                           
1 Kyoko Saio, Grain science and processing ,Tokyo, 2004, page 5 
2 ក្រសួងរសិរម្ម ុក្ ខាប ក្រមាញ  ់ ិិងេិាទ ុបាយ្ុណ៍រូមរសុករមក្រមចាំឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ ឧរមសម្ព័ិ ធទី៣ 
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ពីក្ស្មិតផ្នការលូតោស់្រេស់្បមៅ ចផ្ស្ងបស្កាមឥទធពិផ្នចបន្ទល ោះគុមពបផេងៗោន  ស្ិក្ាព ី
ស្េស្ិទធភាពបស្ែឋក្ិចចរេស់្ែណំបំោតដែលានចបន្ទល ោះគុមពបផេងៗោន ។ 
 ោមលទធផលពិបសា្ន៍បានេង្ហា ញឱ្យមបឃញីថ្ េចច័យ T០ (៦៥ ស្.ម x ៣០ ស្.ម) 
និងេចច័យ T2(៦៥ ស្.ម x ២៥ ស្.ម) ានលក្ខណ្ៈស្មស្ស្េស្ស្ាេ់ការលូតោស់្ 
ផតល់ទិននផលខពស់្    ានការេផំ្លល ញតិចតចួពសី្តវលអតិចផ្ស្ង   ជំង ឺ  ការវាតទ ីនិងស្េដជង
ពីបមៅ ចផ្ស្ង នងិានស្េស្ិទធភាពបស្ែឋក្ិចចខពស់្ាមង េចច័យ T1(៦៥  ស្.ម x ២០ ស្.ម)
T3(៦៥ ស្.ម x ២០ ស្.ម) និងចបន្ទល ោះគុមព្ំបពក្  T4(៦៥ ស្.ម x ៤០ ស្.ម)។ 
ោក្យមគនលោឺះ ៖ ស្េស្ទិធភាព    បស្ែឋក្ិចច   ឥទធិពល  ចបន្ទល ោះគុមព  ក្ោត ចផ្ស្ង 
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១ នសចកាីនផាើម្ 
 បោតានស្េភពក្ំបណី្តបៅតំេន់អាបមរកិ្ក្ណា ល (ទវីេអាបមរកិ្)  ែូចាមស្េបទស្
មុិក្សុ្ិក្ ស្េបទស្អ ូបត ា៉ា ឡា បស្ោោះបគបានរក្បឃញីក្បមទចកាក្ស្ណំ្ល់បោត ស្េាណ្ 
ាមង ៥០០ឆ្ន  ំ មុនស្គសិ្ាស្ក្រាជ។ បស្កាយមក្ ែំណបំនោះរកី្សាយភាយបពញទវេី 
អាបមរកិ្ ក្នុងឆ្ន ១ំ៣០០-៦០០។ មុនឆ្ន ១ំ៤៩២  ស្េាមជនបៅបលីពភិពបោក្មិនដែល 
បានសាគ ល់ ឬេរបិភាគបោតបស្ៅពីស្េាមជនបៅទវេីអាបមរកិ្បឡយី។ បស្កាយមក្ បៅចុង 
ស្តវតេរទ៍១ី៥ និងបែីមស្តវតេរទ៍ី១៦ បានរកី្សាយភាយែល់ទវីេអាស្ពិក្ និងេនតមក្
ទវីេអាសុ្ ីែូចាម ឥណឌ  ភូា និងជេ៉ាុន។ 

បគបានចងស្ក្ងស្េវតតិែំណំបនោះោំងពីឆ្ន ១ំ៤៩២ បៅបពលដែលបោក្   

Christopher Columbus បានរក្បឃញីទវីេអាបមរកិ្ និងបានន្ទបំៅអរឺ ៉ាុេបៅក្នុង 

ែំបណី្របលីក្ទីមយួរេស់្ោត់
3។ បស្កាយមក្បទៀតបៅឆ្ន ១ំ៧៥៣ ស្ក្ុមរុក្ខវទូិបានក្ណំ្ត់ 

ែំណបំោតបដាយបចញាម ៧ស្ក្ុម្ំៗ បហយីបានដាក់្ប ៅ្ ោះថ្ Zea mays។ បស្កាយ 
មក្ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៧៨ ការេបងកតីវទិាសាថ នស្សាវស្ាមវអនតរាមតិស្ាីព ី ែំណបំោត និងបៅ 

ស្េបទស្មុកិ្សុ្កិ្ដែលបានប ៅ្ ោះថ្ CIMMYT4។ 

 បៅស្េបទស្ក្មពុាមបយងី       ែណំបំោត ស្តូវបានបគចាេ់បផាមីដាែុំោះក្នុងស្តវតេរទ៍ ី
១៧-១៨  គឺក្នុងស្ម័យអាណពាបាលបារាងំ។ ែំណបំនោះបាន្នចូលាមលដំាេ់ 
ថ្ន ក់្ាមតិក្នុងឆ្ន ១ំ៩១០។   
 បៅអំឡុងឆ្ន ១ំ៩៣៦-១៩៣៧ ស្េបទស្ក្មពុាម បានផលតិបោតែល់ក្ស្មតិខពស់្ 
េំផុត ដែលផលិតបានរហូតែល់ ៤០០.០០០ បោន     ក្នុងផ្ផទែីស្េាណ្ ២៥០.០០០ 

                                                           
3 Beryl Brintnall Simpson and Molly Conner Ogorzaly,1995, Economic Botany plants in ourworld,
Second edition  
McGraw Hill, Inc. New york St.Louissanfrancisco, page 196      
4 The International Maize and Wheat Improvement Center, Corn in the World, page 5 
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ហកិ្ោ។      ក្នុងស្ម័យស្ប្ង្ហគ មបោក្បលីក្ទ២ី ផលតិក្មៅែំណបំោត បានធ្លល ក់្ចុោះក្នុង 
ក្ស្មិតទាេេំផុតបៅឆ្ន ១ំ៩៤៤-១៩៤៥ េរាិណ្ផលបានស្តឹមដត ១.៥០០ បោន 

េ៉ាុបណណ ោះ5។ 
 េន្ទទ េ់ពីស្្ង្ហគ មបោក្បលីក្ទ២ី ទីផារ្ញ្ញាមតិផ្នស្េបទស្ក្មពុាម បានរកី្ចបស្មីន 
បឡងីវញិេនតចិមាងៗ ចាេ់ពឆី្ន ១ំ៩៥៧-១៩៦០ ែណំបំនោះបានដាបំៅបលីែាីមម្យមម 
១.៥៥២ ោន់បោន។  
 តំេន់ផលិតក្មៅបោតស្ំខាន់ៗបៅស្េបទស្ក្មពុាម  ានបៅបខតតបាត់ែំេង   និង 
បខតតផ្េ៉ាលិន។ បោតក៏្ស្តូវបានបគដាផំងដែរបៅបខតតក្ំពង់ចាម  ក្ំពត  ក្ណត ល 
េន្ទទ យានជ័យ និងោដក្វ ។   ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៤ ស្េបទស្ក្មពុាម ផលិតបាន 
ស្េាណ្ ៨៤៣,៤៧៧ោន់បោន។ 
 ១.១ លំ្ បំញ្ហា ង្នការរាវរាវ 

 ន្ទបពលេចចុេបននបៅបលីពិភពបោក្បយងីបនោះក៏្ែូចាមបៅស្េបទស្ក្មពុាមបយងីដែរ
ានក្ំបណី្នស្េាមជនយ៉ា ងបស្ចីន េ៉ាុដនតផ្ផទែេីងកេបងកីនផលមិនានការបក្ីនបឡងីបទ ាម 
បហតុប្វឱី្យមានការបារមៅណ៍្ាមខាល ងំចំបោោះស្នតិសុ្ខបស្បៀង ដែលបៅក្នុងបន្ទោះដែរបោត
គឺាមែំណបំស្បៀងមួយយ៉ា ងស្ំខាន់ ដែលបគចាត់ចូលបៅក្នុងចំណត់ថ្ន ក់្ទី៣ ផ្នែំណ ំ
បស្បៀង  ាមអាហារស្ស្ាេ់មនុស្េ និងស្តវ បហយីក៏្ាមែណំយុំទធសា្ស្តក្នុងការសាត រ 
បស្ែឋក្ិចច  និងជីវតិរស់្បៅរេស់្ក្ស្កិ្រ។ 

បោត  គឺាមែណំបំស្បៀងមួយយ៉ា ងស្ំខាន់ដែលមនុស្េបៅបលីពិភពបោក្ាមង 
៥០ភាគរយ ស្តូវការខានពុំបាន ផលិតផលបោតទាងំបនោះ ស្តូវបានដេងដចងាម៣ ស្េបភទ
គឺ ២០ភាគរយ បស្េសី្ស្ាេ់ាមចណីំ្អាហារមនុស្េ ៦០ភាគរយ ស្ស្ាេ់ចំណី្ស្តវ 
និង១៥-២០ភាគរយបទៀត ស្ស្ាេ់វស័ិ្យឧស្ាហក្មៅ។ បៅក្នុងជីវភាពស្េចាផំ្ងៃ ផលិត
ផលបោត បគអាចយក្បៅបស្េសី្បាស់្យ៉ា ងបស្ចនីែូចាម ៖ 
                                                           
5 ក្រសួងរសិរម្ម ុក្ ខាប ក្រមាញ  ់ ិងិេិាទ  ុបាយ្ុណ៍រូមរសុករមក្រមចាំឆ្ន ាំ២០0១-២០០២  ទាំព័ុ  ១៥ 
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- ស្ោេ់បោតទំុ ៖ បគយក្ស្ោេ់បោតបៅក្ិនាមអងករ ឬក្នទក់្បោត បហយីអាច
យក្មក្ដក្ផ្ចនាមអាហារបានយ៉ា ងបស្ចីន 

- ដផលបោតខចី ៖ បោតាមអាហារមួយដេេយ៉ា ងបពញនយិមេផុំត បស្ោោះបគអាច
យក្ដផលបោតខចីមក្បសាៃ រ ែុត អាងំ ឆ្ាមមាូេ ចស្ាញ់យក្បស្េង ស្ករ និងបមៅបោតស្ស្ស់្ 
បៅោមតស្មូវការ 

- បស្នៀតបោតខចី ៖ បគយក្បស្នៀតបោតខចី មក្ដក្ផ្ចនបានបស្ចីនយ៉ា ង ែូចាម ស្ជក់្ 
អនលក់្ ឆ្ និងប្វាីមមាូេ 

- បផេងៗបាន បពលខលោះបគយក្បៅដក្ផ្ចនដាក់្ក្ំេ៉ាុងស្ស្ាេ់បស្េីបានយូរ និងន្ទ ំ
បចញបៅតំេន់ឆ្ៃ យ។ 
 េចចុេបននបនោះានអនក្ស្សាវស្ាមវាមបស្ចីនបៅោមវទិាសាថ នន្ទន្ទ បានស្សាវស្ាមវរក្ 
ពូជដែលទទលួបានទនិនផលខពស់្ បែីមបេីបស្មែីល់ស្នតសុិ្ខបស្បៀងអាហារ។ ទនទឹមនឹង 
េបចចក្វទិាទំបនីេបនោះដែរ ក៏្ានបលចបចញនូវក្ោត ចផ្ស្ងបផេងៗែល់ែំណបំោត ក្ោត
ទាងំបនោះបានេងកាមេញ្ហា បចាទាមខាល ងំែល់ក្ស្ិក្រ ប្វីឱ្យមានការពបិាក្ក្នុងការបដាោះស្សាយ 
េញ្ហា ទាងំបនោះ។ បែមីបបីដាោះស្សាយេញ្ហា ទាងំបនោះបាន   ទាល់ដតក្ស្ិក្រយល់អំពេីញ្ហា  
ដែលបក្ីតានបឡងីបៅក្នុងចាក ររេស់្ោត់ បទីេោត់អាចស្សាយនូវក្ោត បន្ទោះបាន។ 
 ១.២ ចំនណទ្បញ្ហា ង្នការរាវរាវ 

ការដាែុំោះបដាយបស្េីស្បាស់្ចបន្ទល ោះគុមពមិនបានស្តឹមស្តូវ ាមបហតុន្ទឱំ្យមែណំបំោត 
ានការែុោះលូតោស់្យតឺ នងិទទួលទិននផលទាេបនោះ  គឺបដាយសារែណំទំទួលពនល ឺ
មិនបានស្គេ់ស្ោន់ក្នុងការប្វីរស្ៅីស្ំបយគ     ែណំាំនលក្ខណ្ៈស្ ុេស្ទុេ ដែលាមជស្មក្ 
ស្តវលអតិចផ្ស្ង និងជំងឺបផេងៗ  ង្ហយស្ស្ួលក្នុងការេងកាមជងំឺ និងេំផ្លល ញ ទនទឹមនឹងបន្ទោះ 
បមៅ ចផ្ស្ង ក៏្ចូលរមួយ៉ា ងស្ក្មៅក្នុងការែបណ្តី មជីាមតិ ស្េដជងាមមួយែណំបំោត បែីមប ី
ែបណ្តី មពនល ឺស្ពមទាងំាមជស្មក្ផ្នស្តវលអិត និងជងំឺផងដែរ។ 
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 ក្ោត ទាងំអស់្បនោះបហយី ាមបហតុន្ទឱំ្យមានការបក្ីនបឡងីក្នុងការបស្េីស្បាស់្ជីគីម ី   
ាមពិបស្ស្ គថឺ្ន កំ្ស្កិ្មៅក្នុងការការោរ នងិក្ាច ត់ក្ោត ចផ្ស្ងទាងំបន្ទោះដែរប្វីឱ្យមតផ្មលផ្ន 
ការផលិតានការបក្នីបឡងី ស្ពមទាងំប្វឱី្យមេ៉ាោះោល់យ៉ា ងខាល ងំែល់េរសិាថ នបទៀតផង។ 
 បដាយយល់បឃញីនូវេញ្ហា ដែលបក្ីតានបឡងីចំបោោះក្ស្ិក្រដេេបនោះបហយី បទេី
បយងីខ្ុ ំបរៀេចពំិបសា្ន៍ោមដានស្តវលអិត ជំង ឺនងិបមៅ ចផ្ស្ង  បដាយផ្លទ ល់បៅបលែីំណំ
បោតបដាយបស្េីចបន្ទល ោះគុមពបផេងៗោន ។ 
២. វធិីាស្តសាពិនាធន ៍
 ការពិបសា្បនោះ ប្វីបៅសាថ នីយពិបសា្ន៍ែំណំផ្នសាក្លវទិាល័យភូមិនទ 
ក្ស្ិក្មៅ ចាេ់ពីផ្ងៃទ០ី១ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៥ ែល់ផ្ងៃទ០ី៩ ដខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៦
បរៀេចំបឡងីោមស្ថិតិវទិាេលុក្ចាេ់បឆ្ន តបពញបលញ (CRD) បដាយានសាចំននួ៣ និង 
េចច័យចនំួន៥។  េចច័យនីមយួៗ ានទំហកូំ្នដស្ស្ ២ដម៉ាស្ត x ៥ដម៉ាស្ត  គាល តពសីា 
មួយបៅសាមយួ ចាៃ យ ០,៧០ដម៉ាស្ត និងគាល តពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ចាៃ យ 
០,៧០ដម៉ាស្ត។ ស្រុេផ្ផទែពីិបសា្ន៍ទាងំអស់្  ២០៩,៩២ ដម៉ាស្តកាបរ។     ក្នុងការពិបសា្ 
បនោះបយងីបស្េសី្ោេ់ពូជបោតបលឿងមងគល១.៥០០ ស្កាម    (ាមពូជបោតដែលបានរបំដាោះ  
និងផេពវផាយបដាយវទិាសាថ នស្សាវស្ាមវ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្ស្ិក្មៅក្មពុាម ន្ទចុងឆ្ន  ំ២០០៦។ 
េន្ទទ េ់ពពីិបសា្ន៍អស់្រយៈបពលស្បាមំួយរែូវ(េឆី្ន )ំ។ េចចុេបននពូជបលឿងមងគល បាននឹង
ក្ំពុងផេពវផាយក្នុងចំបណមស្េាមក្ស្ិក្របៅក្នុងស្ពោះរាាមណចស្ក្ក្មពុាម។ 

ការបរៀេចំេចច័យស្ស្ាេ់ពិបសា្ន៍៖ 
-េចច័យទី១(To) = (៦៥ ស្.ម x ៣០ ស្.ម) ាមេចច័យក្ស្ណិ្ 
-េចច័យទី២(T1) = (៦៥ ស្.ម x ២០ ស្.ម)  
-េចច័យទី៣(T2) =(៦៥ ស្.ម x ២៥ ស្.ម)   
-េចច័យទី៤(T3) =( ៦៥ ស្.ម x ៣៥ ស្.ម)   
-េចច័យទី៥(T4) =(៦៥ ស្.ម x ៤០ ស្.ម) 
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៣. លទ្ធផល 
 ៣.១. ឥទ្ធិពលចន ល្ ោះគមុ្ពនៅនលើការលតូលាស ់នងិទ្ិននផល 

តារាងទី៣.១ ឥទធពិលចេ ល្ ោះគកម្ពេៅេលើ្ុែុោះពនលក្ និង ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល-ញី 
េចច័យ 
(Tr) 

ការែុោះពនលក្
(ផ្ងៃ) 

ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល 
៥០%(ផ្ងៃ) 

ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល 
១០០%(ផ្ងៃ) 

ផ្ងៃបចញផ្លក ញី 
៥០%(ផ្ងៃ) 

ផ្ងៃបចញផ្លក ញី 
១០០%(ផ្ងៃ) 

T០ ៤,៦៦ns ៤៤,៦៧ ៥១,៦៧ ៤៥,៣៣ ៥២,០០ 
T1 ៤,៣៣ ns ៤៦,៦៧** ៥៣,៦៧** ៤៧,០០** ៥៤,០០** 
T2 ៤,៣៣ ns ៤៥,៦៧ ns ៥៣,០០** ៤៦,០០* ៥៣,៣៣** 
T3 ៤,៦៦ ns ៤៣,៦៧ ns ៥១,៦៧ns ៤៤,៣៣** ៥២,០០ns 
T4 ៤,៦៦ ns ៤៣,៣៣** ៥១,៣៣ns ៤៤,០០** ៥១,៦៧ns 
X ៤,៥២៨  ៤៤,៨ ៥២,១៣  ៤៥,៣៣  ៥២,៦០  

Sd± ៤,៥២៨ ± 
០,៥១ 

៤៤,៨ ±១,២៣ ៥២,១៣± ១,០២ ៤៥,៣៣± 
១,១៧ 

៥២,៦០± 
១,០៥៥ 

Fc ns ** ** ** ** 
CV% ១៣,៣៥ ១,២៨ ០,៩៩ ០,៨០ ១,០៩ 

 

ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យ ក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្ ៩៥ %  
 ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យ ក្នុងក្ស្មតិបជឿាមក់្ ៩៩%  

៣.១.១ ការដុោះពនលក 
ចំនួនផ្ងៃែុោះពនលក្ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនងឹ ៤,៥២៨ ផ្ងៃ  ក្នុងបន្ទោះ

េចច័យ T1 និង T2 ានផ្ងៃែុោះពនលក្បលឿនាមងបគែូចោន គតិាមម្យមម េចច័យគឺបស្ៅី នឹង 
៤,៣៣ផ្ងៃ   រឯីេចច័យ T០,T3 និង T4   ានផ្ងៃែុោះពនលក្យតឺាមងបគែូចោន    គិតាម ម្យមម
េចច័យ គឺបស្ៅីនងឹ ៤,៦៦ ផ្ងៃ។                      ផ្ងៃែុោះពនលក្ពីេចច័យមយួបៅេចច័យមួយ ោៅ នភាពខុស្ោន
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ាមអតថន័យបទ  ានគោំតគំរូ sd ± = ៤,៥២៨ ± ០,៥១ ផ្ងៃ និងានបមគុណ្ 
េដស្មេស្មលួ CV= ១៣,៣៥ %។ 
     

 ៣.១.២ ង្ងៃនចញផ្កា នមោ ល ៥០ %  
 ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល ៥០% ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹង  ៤៤,៨ ផ្ងៃ 
ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T1  ានផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល ៥០% យូរាមងបគ  គឺគិតាមម្យមម  ៤៦,៦៧ 
ផ្ងៃ  រឯីេចច័យ T2 ានផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល៥០% គិតាមម្យមម ៤៥,៦៧ ផ្ងៃ េន្ទទ េ់មក្
េចច័យ T០ ានផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល ៥០% គតិាមម្យមម៤៤,៦៧ផ្ងៃ រឯីេចច័យ T3 ាន
ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល ៥០% គតិាមម្យមម ៤៣,៦៧ផ្ងៃ និងេចច័យ T4 ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល 
៥០% ឆ្េ់ាមងបគគគឺិតាមម្យមម ៤៣,៣៣ ផ្ងៃ។  ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល ៥០%  ពេីចច័យ
មួយបៅេចច័យមួយាន ភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿ ាមក់្៩៩%  ានគំោត
គំរូ sd ±= ៤៤,៨ ±១,២៣ ិងិានបមគុណ្េដស្មេស្មលួ CV= ១,២៨ %។ 
 ៣.១.៣ ង្ងៃនចញផ្កា នមោ ល ១០០ % 
 ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល ១០០% ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹង ៥២,១៣ 
ផ្ងៃ  ក្នុងបន្ទោះ េចច័យ    T4  ានផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល១០០% ឆ្េ់ាមងបគ គឺគិត ាមម្យមម 
៥១,៣៣ ផ្ងៃ  រឯីេចច័យ T០ និងេចច័យ T3 ានផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល១០០% បស្ៅីោន គិតាម
ម្យមម ៥១,៦៧ផ្ងៃ  េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2 ានផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល ១០០% គិតាមម្យមម 
៥៣,០០ផ្ងៃ នងិេចច័យ T1 ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល ១០០% យូរាមងបគ គឺគិតាមម្យមម 
៥៣,៦៧ផ្ងៃ។ ផ្ងៃបចញផ្លក ប ៅ្ ល ១០០% ពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ
ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្៩៩%  ានគំោតគំរ ូsd ±= ៥២,១៣
± ១,០២ និងានបមគុណ្េដស្មេស្មួល CV= ០,៩៩។  
 ៣.១.៤ ង្ងៃនចញផ្កា ញ ី៥០ % 
 ផ្ងៃបចញផ្លក ញី ៥០% ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនងឹ៤៥,៣៣ ផ្ងៃ ក្នុង
បន្ទោះេចច័យ T4   ានផ្ងៃបចញផ្លក ញី ៥០%  ឆ្េ់ាមងបគ គគឺិតាមម្យមម ៤៤,០០ ផ្ងៃ រ ី
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ឯេចច័យ T3 ានផ្ងៃបចញផ្លក ញី ៥០% គិតាមម្យមម ៤៤,៣៣ផ្ងៃ េន្ទទ េ់មក្ េចច័យ T០ 
ានផ្ងៃបចញផ្លក ញី ៥០% គតិាមម្យមម ៤៥,៣៣ ផ្ងៃ រេីចច័យ T2   ានផ្ងៃបចញផ្លក  
ញី៥០% គិតាមម្យមម ៤៦,០០ផ្ងៃ នងិេចច័យ T1  ផ្ងៃបចញផ្លក ញី ៥០% យូរាមងបគ
គឺគិតាមម្យមម ៤៧,០០ផ្ងៃ។ ផ្ងៃបចញផ្លក ញី ៥០% ពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ាន
ភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្៩៩%  ានគោំតគំរ ូ sd ±= ៤៥,៣៣ ± 
១,១៧ និងានបមគុណ្េដស្មេស្មួល CV=០,៨០%។ 
 ៣.១.៥ ង្ងៃនចញផ្កា ញ ី១០០ % 

ផ្ងៃបចញផ្លក ញី ១០០% ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹង ៥២,៦០ ផ្ងៃ  
ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T4 ានផ្ងៃបចញផ្លក ញី១០០% ឆ្េ់ាមងបគគឺគិតាមម្យមម ៥១,៦៧ ផ្ងៃ   

េចច័យ T3 និងេចច័យ T០ ានផ្ងៃបចញផ្លក ញី១០០% បស្ៅីោន គិតាមម្យមម ៥២ផ្ងៃ េន្ទទ េ់
មក្េចច័យ T2  ានផ្ងៃបចញផ្លក ញី១០០% គតិាមម្យមម     ៥៣,៣៣ផ្ងៃ និងេចច័យ T1 

ានផ្ងៃបចញផ្លក ញី ១០០%    យូរាមងបគ គឺគតិាមម្យមម ៥៤ ផ្ងៃ។ ផ្ងៃបចញផ្លក ញី  ១០០%  
ពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្ ៩៩% ាន 
គំោតគំរ ូsd ±= ៥២,៦០± ១,០៥៥ ានបមគុណ្េដស្មេស្មួល CV=១,០៩ %។  

ោរាងទី៣.២ ឥទធិពលចេ ល្ ោះគកម្ពេៅេលើក្មពស់្បែីម   ក្មពស់្ដផល   ចំនួនដផលក្នុង១បែីម   
ស្េដវងេបណត យដផល និងទំហដំផល។ 

េចច័យ 
(Tr) 

ក្មពស់្បែីម 
(ស្.ម) 

ក្មពស្់ដផល 
(ស្.ម) 

ចំនួនដផលក្នុង១បែីម 
(ដផល) 

ស្េដវងេបណត យដផល 
(ស្.ម) 

ទំហដំផល 
(ស្.ម) 

T០ ១៧៨,៣៣ ៦៨,០០ ១,៨៣ ១៨៧,០០ ១៦,៣៧ 
T1 ១៨៥,៦៧ns ៧៦,៦៧** ១,៥ns ១៦៨,៦៧** ១៤,៤៧** 
T2 ១៨៣,០០ns ៧៤,៦៧** ១,៦៧ns ១៦៩,៦៧** ១៥,៤** 
T3 ១៧៧,៣៣ns ៦៧,៣៣ns ១,៨៣ns ១៨៩,០០ns ១៦,៣៧ns 
T4 ១៧៣,៣៣ns ៦៥,០០ns ១,៨៣ns ១៨៩,៦៧ns ១៦,៣ns 
X ១៧៩,៥៣  ៧០,៣៣ ១,៧៣ ១៨,០៨ ១៥,៧៨ 
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Sd± ១៧៩,៥៣± 
៦,១៣ 

៧០,៣៣± 
៤,៩៦៧ 

១,៧៣± ០,៣១   ១៨,០៨± ១,០១ ១៥,៧៨± 
០,៨២  

Fc Ns ** ns ** ** 
CV% ២,៧៥ ២,៨៤ ១៩,៧៧ ១,៣៩ ២,០៦ 

  

៣.១.៦ កម្ពសន់ដើម្ 

ក្មពស់្បែមីផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនងឹ ១៧៩,៥៣ស្.ម ក្នុង បន្ទោះ
េចច័យ T1 ានក្មពស់្បែីមខពស់្ាមងបគ គឺគតិាមម្យមម ១៨៥,៦៧ ស្.ម  េន្ទទ េ់មក្ 
េចច័យ T2 ានក្មពស់្បែីមគឺគតិាមម្យមម ១៨៣ ស្.ម  រឯីេចច័យ T០   ានក្មពស់្បែីម 
គិតាមម្យមម ១៧៨,៣៣ ស្.ម េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T3 ានក្មពស់្បែីមគិតាមម្យមម 
១៧៧,៣៣ ស្.ម  និងេចច័យ T4 ានក្មពស់្បែីមទាេាមងបគ គឺគិតាមម្យមម ១៧៣,៣៣ 
ស្.ម។ ក្មពស់្បែីមពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ោៅ នភាពខុស្ោន ាមអតថន័យបទ ាន
គំោតគំ រូ sd ±= ១៧៩,៥៣± ៦,១៣ ស្.ម និងានបមគុណ្េដស្មេស្មួល  
CV=២,៧៥ %។   

៣.១.៧ កម្ពសផ់្ផល 
ក្មពស់្ដផលផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹង ៧០,៣៣ ស្.ម ក្នុងបន្ទោះ 

េចច័យ T1 ានក្មពស់្ដផលខពស់្ាមងបគគិតាមម្យមម៧៦,៦៧ ស្.ម េចច័យ T2 ានក្មពស់្
ដផល គឺគិតាមម្យមម ៧៤,៦៧ ស្.ម  រឯីេចច័យ T០ ានក្មពស់្ដផល គិតាមម្យមម ៦៨,០០ 
ស្.ម  េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T3 ានក្មពស់្ដផល គិតាមម្យមម ៦៧,៣៣ ស្.ម   និងេចច័យ T4  

ានក្មពស់្ដផលទាេាមងបគ គគឺិតាមម្យមម ៦៥,០០ ស្.ម។ ក្មពស់្ដផលពីេចច័យមយួបៅ
េចច័យមួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្ ៩៩% ានគោំតគំរ ូ     
sd ±= ៧០,៣៣ ±     ៤,៩៦៧  នងិានបមគុណ្េដស្មេស្មួល CV=២,៨៤ %។ 
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៣.១.៨ ចំនួនផ្ផលកនងុ១នដើម្ 
ចំនួនដផលក្នុង១បែីមផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្ បស្ៅីនឹង១,៧៣ដផល      

ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T០, T3 និងេចច័យ T4 ានចំនួនដផលក្នុង១បែីមបស្ចីនាមងបគែូចោន  គឺគិត
ាមម្យមម ១,៨៣ ដផល េន្ទទ េ់េចច័យ T2 ានចំនួនដផលក្នុង១បែមីគឺគិតាមម្យមម ១,៦៧ ដផល      
និងេចច័យ T1 ានចនំួនដផលក្នុង១បែមីតិចាមងបគ គឺគតិាមម្យមម១,៥ដផល។  ចំននួដផលក្នុង
១បែីមពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយោៅ នភាពខុស្ោន ាមអតថន័យបទ ានគោំតគំរូ sd ±= 
៧០,៣៣± ៤,៩៦៧   និងានបមគុណ្េដស្មេស្មលួ CV=១៩,៧៧ %។   

៣.១.៩ របផ្វងបនណា យផ្ផល   
ស្េដវងេបណត យដផលផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅនីឹង ១៨,០៨ ស្.ម     

ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T4 ានស្េដវងេបណត យដផលដវងាមងបគ គឺគតិាមម្យមម ១៨,៩៦៧ ស្.ម                 

េចច័យ T3  ានស្េដវងេបណត យដផល គឺគិតាមម្យមម ១៨,៩០ស្.ម រឯីេចច័យ T០ ាន
ស្េដវងេបណត យដផល គតិាមម្យមមគឺ ១៨,៧០ ស្.ម   េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2 ានស្េដវង
េបណត យដផល គិតាមម្យមម ១៦,៩៦៧ ស្.ម នងិេចច័យ T1   ានស្េដវងេបណត យដផលខលី
ាមងបគ គឺគិតាមម្យមម ១៦,៨៦៧ ស្.ម។ ស្េដវងេបណត យដផលពីេចច័យមួយបៅេចច័យ
មួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្ ៩៩% ានគោំតគំរូ sd ±= 
១៨,០៨± ១,០១ និងានបមគុណ្េដស្មេស្មលួ CV=១,៣៩ %។   

៣.១.១០ ទ្ំហផំ្ផល   
ទំហដំផលផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹង ១៥,៧៨ ស្.ម ក្នុងបន្ទោះ េចច័យ 

T០ និង េចច័យ T3 ានទំហដំផលដវងាមងបគែូចោន  គឺគតិាមម្យមម ១៦,៣៧ ស្.ម  េចច័យ 
T4 ានទំហដំផលគិតាមម្យមម១៦,៣ ស្.ម េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2  ានទំហដំផល គិតាមម្យមម 
១៥,៤ ស្.ម នងិេចច័យ T1 ានទំហដំផលតូចាមងបគគឺគិតាមម្យមម ១៤,៤៧ ស្.ម។  ទហំដំផលពី
េចច័យមួយបៅេចច័យមួយានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្៩៩% ាន
គំោតគំរូ sd ±= ១៥,៧៨± ០,៨២ និងានបមគុណ្េដស្មេស្មួល CV=២,០៦ %។   
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ោរាងទី៣.៣ ឥទធិពលចេ ល្ ោះគកម្ពេៅេលើចំននួស្ោេ់ក្នុង១ដផលទមៃន់១.០០០ ស្ោេ់  
និងទិននផល។ 
េចច័យ (Tr) ចំនួនស្ោេ់/ដផល(ស្ោេ់) ទមៃន់១.០០០ស្ោេ់(ស្ក្) ទិននផល(ត/ហ.ត) 

T០ ៣៦៧,០០ ១៦០,៣៣ ៥,៥២០ 
T1 ២៨៦,០០** ១៤៥,៦៧** ៤,៧៥៨** 
T2 ៣៣៩,៣៣* ១៥៧,៣៣ ns ៥,៤៦៧ ns 
T3 ៣៧០,៦៧ ns ១៦៩,០០** ៥,០៤៧** 
T4 ៣៦៦,០០ ns ១៧២,៦៧** ៤,៤៤៤** 
X ៣៤៥,៨ ១៧២,៦៧ ៥,០៤៧ 

Sd± ៣៤៥,៨ ±២០,៨៨ ១៦១±៩,៩៣ ៥,០៤៧± ០,៤២៤   

Fc ** ** ** 
CV% ៤,០៣ ១,១៥ ០,៦២  

៣.១.១១ ចំននួរាប់កនងុម្ួយផ្ផល    
ចំនួនស្ោេ់ក្នុង១ដផល ផ្នស្រេុម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនងឹ ៣៤៥,៨ស្ោេ់

ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T3 ានចំននួស្ោេ់ក្នុង១ដផល បស្ចីនាមងបគ គឺគិតាមម្យមម ៣៧០,៦៧  
ស្ោេ់េចច័យ T០ ានចំនួនស្ោេ់ក្នុង១ដផល គិតាមម្យមម ៣៦៧ស្ោេ់ រឯីេចច័យ T4 ាន 
ចំនួនស្ោេ់ក្នុង១ដផល គតិាមម្យមម ៣៦៦ ស្ោេ់  េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2     ានចំនួនស្ោេ់
ក្នុង១ដផល គិតាមម្យមម ៣៣៩,៣៣ស្ោេ់    និងេចច័យ T1 ានចំនួនស្ោេ់ក្នុង១ដផល 
តូចាមងបគ គគឺិតាមម្យមម២៨៦,០០ស្ោេ់។   ចំនួនស្ោេ់ក្នុង១ដផលពីេចច័យមួយបៅេចច័យ
មួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្ ៩៩%   ានគោំតគំរ ូ sd ±= 
៣៤៥,៨ ±២០,៨៨   និងានបមគុណ្េដស្មេស្មួល CV=៤,០៣ %។   

៣.១.១២ ទ្ម្ៃន១់.០០០រាប់   
ទមៃន់១.០០០ ស្ោេ់ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹង ១៦១ ស្ក្ ក្នុង 

បន្ទោះេចច័យ T4 ានទមៃន់១.០០០ ស្ោេ់្ៃន់ាមងបគ គឺគតិាមម្យមម ១៧២,៦៧ ស្ក្   
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េចច័យ T3 ានទមៃន់១.០០០ស្ោេ់ គតិាមម្យមម១៦៩ស្ក្ រឯីេចច័យ T០ ានទមៃន់ 
១.០០០ ស្ោេ់ គិតាមម្យមម ១៦០,៣៣ ស្ក្     េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2 ានទមៃន់ ១.០០០ 
ស្ោេ់ គិតាមម្យមម ១៤៥,៦៧ ស្ក្          និងេចច័យ T1 ានទមៃន់១.០០០ស្ោេ់ស្សាលាមង 
បគ គឺគិតាមម្យមម១៤៥,៦៧ស្ក្។ ទមៃន់១.០០០ ស្ោេ់ពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ
ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្ ៩៩%  ានគំោតគំរូ sd ±= ១៦១
±៩,៩៣ ស្ក្   និងានបមគុណ្េដស្មេស្មួល CV=១,១៥ %។   

២.១.១៣ ទ្ិននផល 
ទិននផលផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹង ៥,០៤៧ ត/ហ.ត េចច័យ  T0 

ទទួលបានទិននផលបស្ចនីាមងបគ គឺគិតាមម្យមម ៥,៥២០ត/ហ.ត េចច័យ T2 ទទួល 
បានទិននផល គិតាមម្យមម ៥,៤៦៧ ត/ហ.ត  រឯីេចច័យ T3 ទទួលបានទិននផលគតិាម 
ម្យមម ៥,០៤៧ ត/ហ.ត  េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T1 ទទួលបានទិននផល គិតាមម្យមម 
៤,៧៥៨  ត/ហ.ត និងេចច័យ T4  ទទួលបានទនិនផលគិតាមម្យមម ៤,៤៤៤ ត/ហ.ត។ 
ទិននផល ពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្
៩៩% ានគោំតគំរ ូ sd ±= ៥,០៤៧± ០,៤២៤  ត/ហ.ត និងានបមគុណ្េដស្ម
េស្មួល CV= ០,៦២ %។   
 ៣.២ ឥទ្ធិពលចន ល្ ោះគមុ្ពនៅនលើការបំផ្កល ញពសីតវលអតិ  

ោរាងទី៣.៤ ឥទធិពលចេ ល្ ោះគកម្ពេៅេលើ្ុរមាំផ្លល ់ពីសត្វលអិត្ 
េចច័យ(Tr) ែងកូវហវូង ែងកូវសីុ្រូងបែីម ែងកូវសីុ្ដផល 

T០ ១,៦៧ ១,០០ ១,៣៣ 
T1 ៣,00* ២,៣៣** ២,៣៣* 
T2 ២,៣៣ ns ១,៦៧ ns ១,៦៧ ns 
T3 ១,៣៣ ns ០,៦៧ ns ១,០០ ns 
T4 ០,៦៧ ns ០,៣៣ ns ០,៦៧ ns 
X ១,៨០ ១,២០ ១,៤ 
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Sd± ១,៨០± ០,១៩២ ១,២០± ០,៨៦១   ១,៤០± ០,៧៣៦  
Fc * ** * 

CV% ៣២,០៥ % ៤៣,០៦ % ៤៣,៦៧ % 
 

៣.២.១ ការបផំ្កល ញរបសដ់ងាូវហវូង 
ការេំផ្លល ញរេស់្ែងកូវហវូង ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹងក្ស្មិត េផំ្លល្ ញ 

១,៨០  ក្នុងបន្ទោះ េចច័យ T1 ទទួលរងនូវការេផំ្លល ញរេស់្ែងកូវហវូងបស្ចីនាមងបគ 
គឺគិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មតិ ៣,០០ េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2 ទទលួរងនូវការេផំ្លល ញរេស់្ែងកូវ 
ហវូង គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ២,៣៣   រឯីេចច័យ T០ ទទលួរងនូវការេផំ្លល ញរេស់្ែងកូវ
ហវូង គតិាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ១,៦៧ េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T3 ទទួលរងនូវការេំផ្លល ញរេស់្
ែងកូវហវូង គតិាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត១,៣៣ និងេចច័យ T4 ទទួលរងនូវការេំផ្លល ញរេស់្
ែងកូវហវូងតចិាមងបគ គតិាមម្យមមក្នុងក្ស្មតិ០,៦៧។ ការេំផ្លល ញរេស់្ែងកូវហវូង 
ពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្ ៩៥%  ាន
គំោតគំរូ  sd ±= ១ ,៨០± ០ ,១៩២ ក្ស្មិត និងានបមគុណ្េដស្មេស្មួល            
CV= ៣២,០៥ %។ 

៣.២.២ ការបំផ្កល ញរបសដ់ងាូវសុរីងូនដើម្ 
ការេំផ្លល ញរេស់្ែងកូវសុ្ីរូងបែីមផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹងក្ស្មិត 

េំផ្លល្ ញ១,២០    ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T1 ទទួលរងនូវការេំផ្លល ញរេស់្ែងកូវសុ្ីរូងបែមីបស្ចីនាមង 
បគ គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មតិ ២,៣៣ េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2 ទទួលរងនូវការេំផ្លល ញរេស់្ 
ែងកូវសុ្ីរូងបែីម គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ១,៦៧   រឯីេចច័យ T០  រងនូវការេំផ្លល ញរេស់្ែងកូវ 
សុ្ីរូងបែីម គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ១,០០    េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T3 ទទួលរងនូវការេផំ្លល ញ 
រេស់្ែងកូវសុ្ីរូងបែមី គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ០,៦៧ នងិេចច័យ T4 ទទួលរងនូវការ
េំផ្លល ញរេស់្ែងកូវសុ្ីរូងបែីមតចិាមងបគ គតិាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត០,៣៣។ ការេំផ្លល ញ      
រេស់្ែងកូវសុ្ីរូងបែមី ពេីចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិត
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បជឿាមក់្ ៩៩% ានគំោតគំរូ sd ±= ១,២០ ± ០,៨៦១ ក្ស្មិត និងានបមគុណ្
េដស្មេស្មលួ CV= ៤៣,០៦ %។ 

៣.២.៣ ការបំផ្កល ញរបសដ់ងាូវសុផី្ផល 
ការេំផ្លល ញរេស់្ែងកូ វសុ្ីដផល ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹងក្ស្មិត 

េំផ្លល្ ញ ១,៤០ ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T1ទទួលរងនូវការេផំ្លល ញរេស់្ែងកូវសុ្ីដផលបស្ចនីាមងបគ 
គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត២,៣៣ េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2 ទទួលរងនូវការេផំ្លល ញរេស់្ែងកូវ
សុ្ីដផល គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មតិ១,៦៧     រឯីេចច័យ T០ រងនូវការេំផ្លល ញរេស់្ែងកូវសុ្ី ដផល
គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ១,៣៣ េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T3 ទទួលរងនូវការេផំ្លល ញរេស់្ែងកូវ
សុ្ីដផល គតិាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ១,00 និងេចច័យ T4 ទទួលរងនូវការេផំ្លល ញរេស់្ែងកូវ
សុ្ីដផលតិចាមងបគ គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ០,៦៧។ ការេផំ្លល ញរេស់្ែងកូវសុ្ីដផលពីេចច័យ
មួយបៅេចចយ័មួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្៩៥%   ានគំោតគំរ ូ
sd ±= ១,៤០± ០,៧៣៦ ក្ស្មិតនិង ានបមគុណ្េដស្មេស្មួល CV= ៤៣,៦៧ %។ 
 

 ៣.៣ ឥទ្ធិពលចន ល្ ោះគមុ្ពនៅនលើការបំផ្កល ញពជីំង ឺ
 

ោរាងទី៣.៥ ឥទធិពលចេ ល្ ោះគកម្ពេៅេលើ្ុរមាំផ្លល ់ពជីាំង ឺ
េចច័យ(Tr) Downy mildew ពក្ដផល Fusarium 

T០ ០,៦៧ ០,៣៣ ០,៣៣ 
T1 ២,៣៣** ១,៣៣ ns ១ ns 
T2 ២,០០** ១,០០ ns ០,៦៧ ns 
T3 ០,៦៧ ns ០,៣៣ ns ០,៣៣ ns 
T4 ០,៣៣ ns ០,៣៣ ns ០,៣៣ ns 
X ១,២០ ០,៦៦  ០,៥៣ 

Sd± ១,២០±០,៩៤១ ០,៦៦±០,៦១៨ ០,៥៣± ០,៥១៦  
Fc ** ns ns 

CV% ៤៣,០៦ % ៧៨,២៩ % ៩៧,៤៩ % 
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៣.៣.១ ការបផំ្កល ញពីជងំឺផសតិ Downy mildew 
ការេំផ្លល ញពជីំងឺផេតិ Downy  mildew ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្ 

បស្ៅីនឹងក្ស្មិត ១,២០ ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T1 ទទួលរងនូវការេំផ្លល ញពជីំងឺផេតិ Downy 
mildew បស្ចីនាមងបគ បដាយគិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មតិ ២,៣៣  េចច័យ T2  ទទួលរងនូវ
ការេំផ្លល ញពជីំងឺផេតិ Downy mildew គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ២,០០ រឯីេចច័យ T០ 
និងេចច័យ T3 រងនូវការេំផ្លល ញពីជំងផឺេតិ Downy mildew ែូចោន  គិតាមម្យមមក្នុង
ក្ស្មិត ០,៦៧ និងេចច័យ T4 ទទលួរងនូវការេំផ្លល ញពជីំងផឺេតិ Downy mildew  តិច
ាមងបគ គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មតិ ០,៣៣។  ការេំផ្លល ញពជីំងឺផេតិ Downy mildew 
ពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្ ៩៩% ាន
គំោតគំរូ  sd ±= ១ ,២០±០ ,៩៤១ ក្ស្មិតនិងានបមគុណ្េដស្មេស្មួល             
CV= ៤៣,០៦ %។ 

៣.៣.២ ការបំផ្កល ញនោយជំងពឺកផ្ផល 
ការេំផ្លល ញពជីំងឺពក្ដផលផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្ បស្ៅនីឹងក្ស្មតិ ០,៦៦      

ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T1 ទទួលរងនូវការេំផ្លល ញពីជងំពឺក្ដផលបស្ចីនាមងបគ គិតាមម្យមមក្នុង 
ក្ស្មិត១,៣៣ េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2 ទទលួរងនូវការេំផ្លល ញបដាយជំងពឺក្ដផល គិតាម
ម្យមមក្នុងក្ស្មិត ១,០០ រឯីេចច័យ T០, េចច័យ T3 និងេចច័យ T4 ទទួលរងនូវការេំផ្លល ញ 
ពីជំងឺពក្ដផលតចិាមងបគ គតិាមម្យមមក្នុងក្ស្មតិ ០,៣៣។ ការេំផ្លល ញពីជំងពឺលដផលពី
េចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ោៅ នភាពខុស្ោន ាមអតថន័យ ានគំោតគំរូ sd ±= ០,៦៦
±០,៦១៨ ក្ស្មិត និងានបមគុណ្េដស្មេស្មលួ CV= ៧៨,២៩ %។ 

៣.៣.៣ ការបផំ្កល ញនោយជំងឺរលយួ Fusarium 
ការេំផ្លល ញពជីំងឺរលយួ Fusarium ផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនងឹ

ក្ស្មិត ០,៥៣  ក្នុងបន្ទោះេចច័យ T1 ទទួលរងនូវការេផំ្លល ញពីជំងឺរលយួ Fusarium បស្ចីន
ាមងបគ គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មតិ១  េន្ទទ េ់មក្េចច័យ T2  ទទួលរងនូវការេំផ្លល ញពី ជងំឺ
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រលួយ Fusarium គិតាមម្យមមក្នុងក្ស្មិត ០,៦៧     រឯីេចច័យ T០, េចច័យ T3 និង េចច័យ 
T4  ទទួលរងនូវការេំផ្លល ញពីជងំឺរលួយ Fusarium តិចាមងបគ គិតាមម្យមម ក្នុង ក្ស្មតិ 
០,៣៣។   ការេំផ្លល ញពីជំងឺរលួយ  Fusarium  ពីេចច័យមយួបៅេចច័យមួយវា ោៅ នភាព
ខុស្ោន ាមអតថន័យបទ ានគោំតគំរូ sd ±= ០,៥៣± ០,៥១៦ ក្ស្មិត  និងាន
បមគុណ្េដស្មេស្មួល CV= ៩៧,៤៩ %។ 

៣.៤. ឥទ្ធិពលចន ល្ ោះគមុ្ពនៅនលើការវាតទ្ ី នងិរបផ្ជងរបស ់
នមោ ចង្រង 

 
 
 

 

ស្កាភិចទី ៣.១ការវាតទីរេស់្បមៅ បៅបលីែីែណំបំោត (គតិាមភាគរយ) 
 

 Fគណ្ន្ទ =៤,២៥០* > Fោរាង៥% = ៣,៤៨ ដត <Fោរាង១% = ៥,៩៩ និងាន 
CV = ៤០,៨២% 

sd ± = ១០± ៥,៦៧ (អតេិរា = ១៥,៦៧    អេបេរា = ៤,៣៣) 
 ការវាតទីរេស់្បមៅ បៅបលីែដីាែំំណបំោតផ្នស្រុេម្យមមេចច័យទាងំអស់្បស្ៅីនឹង
១០ភាគរយ   ក្នុងបន្ទោះ េចច័យ T4 ានការវាតទីរេស់្បមៅ បៅបលីែីែណំបំោតបស្ចីនាមង 
បគ គឺគិតាមម្យមម ១៦,៦៧ ភាគរយ     រឯីេចច័យ T3  ការវាតទីរេស់្បមៅ បៅបលែីីែំណ ំ
បោត គតិាមម្យមម ១៣,៣៣ ភាគរយ េចច័យ T០ ការវាតទីរេស់្បមៅ បៅបលែីីែំណ ំ
បោត គិតាមម្យមម ៨,៣៣ ភាគរយ រឯីេចច័យ T2  ការវាតទីរេស់្បមៅ បៅបលែីីែំណ ំ
បោត គតិាមម្យមម ៦,៦៧ ភាគរយ និងេចច័យ T1 ានការវាតទីរេស់្បមៅ បៅបលីែ ី
ែំណបំោតតិចាមងបគ គឺគតិាមម្យមម ៥,០០ ភាគរយ ។      ការវាតទីរេស់្បមៅ បៅបលីែ ី
ែំណបំោតពីេចច័យមួយបៅេចច័យមួយ ានភាពខុស្ោន ាមអតថន័យក្នុងក្ស្មិតបជឿាមក់្ 
៩៩%    ានគោំតគំរូ  sd ±  = ១០ ± ៥,៦៧ ភាគរយ      ានបមគុណ្េដស្មេស្មួល 
CV= ៤០,៨២ %។ 
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៤. សននិោា ន និង នុាសន៍ 
៤.១ សននិោា ន 

 ឆលងោមការពិបសា្ បយងីអាចស្ននដិាឋ នបានថ្ ៖ បៅបពលដាក់្ដារំាល់ស្ោេ់ 
េចច័យទាងំអស់្ ស្តវូបានស្ោទំកឹ្ានរយៈបពលែូចោន   ស្ំបណី្មែី    ការទទួលស្ីតុណ្ា ភាព 
ខយមល់ និងការបស្សាចទឹក្ក៏្ែូចោន  បហតុែូបចនោះបហីយ បានរយៈបពលផ្នែំណុ្ោះស្ោេ់
ានភាពខុស្ោន ដត០,៣៣ផ្ងៃ។ បនោះេញ្ហា ក់្ឱ្យមបយងីែងឹថ្ ស្ោេ់ពូជ ដែលបយងីបាន
ដាក់្ដា ំវាទទលួនូវលក្ខខណ្ឌ ែូចោន       បហយីក៏្អាចេញ្ហា ក់្ផងដែរថ្ ពូជដែលបយងីបស្េី
ាមពូជសុ្ទធ គពុឺំានោយឡពូំជបោតបផេងៗបទៀតបឡយី។ 

បៅក្នុងែណំក់្កាលបចញផ្លក   ែំណបំោតស្តូវការពនលឺបស្ចនីបែីមបផីលិតអាហារ 
យក្បៅផគត់ផគង់ស្ររីាងគលូតោស់្ និងស្ររីាងគេនតពូជ ក្នុងក្រណី្វាទទលួពនលឺផ្ងៃពុំបាន 
ស្គេ់ស្ោន់  វានឹងពនាផ្ងៃផ្នការបចញផ្លក ានរយៈបពលយូរាមងពពកួ្បោតដែលទទលួ 
ពនលឺស្គេ់ស្ោន់។ 
 ចបន្ទល ោះគុមពខល ីានក្មពស់្បែីម    និងក្មពស់្ដផលខពស់្ាមងចបន្ទល ោះគុមពដវង បនោះេណត ល 
មក្ពកីារស្េដជងោន រវាងែណំបំោត  និងែំណបំោត   បែីមបទីទួលបាននូវពនលឺផ្ងៃស្គេ់ស្ោន់
ក្នុងការប្វីរស្ៅសី្ំបយគ        បែមីបផីលិតអាហារស្ស្ាេ់ចិញ្ច ឹមជីវតិរេស់្វា។ ែូបចនោះ ចាបំាច់
ស្តូវពបនលឿនការលូតោស់្នូវក្មពស់្បែីម បែីមបែីបណ្តី មពនលាឺមមួយែណំបំោតបផេងបទៀត
ដែលបៅដក្បរោន ។ ម៉ាាងបទៀតក្មពស់្ដផលបោត ដែលានចបន្ទល ោះគុមពតូច ក៏្ានក្មពស់្ដផល
ខពស់្ាមងែំណបំោតដែលដាាំនចបន្ទល ោះគុមពដវងដែរ  បនោះបដាយសារដតក្មពស់្បែមីខពស់្
ន្ទឱំ្យមបែីមបោតានចបន្ទល ោះថ្ន ងំដវង។ 
 ភាពខុស្ោន ផ្នស្េដវងេបណត យដផល ទំហំដផល ចំនួនស្ោេ់ក្នុងមួយដផល  និងទមៃន់ 
១.០០០ស្ោេ់ រេស់្ចបន្ទល ោះគុមពទាងំអស់្ អាចេណត លមក្ពីចបន្ទល ោះគុមពដវង ានពនល ឺ
ស្គេ់ស្ោន់ គាល តគុមពស្មស្ស្េ   ដែលអាចឱ្យមែំណបំោត ានលទធភាពស្គេ់ស្ោន់ក្នុង 
ការស្ស្ូេយក្សារធ្លតុចិញ្ច ឹមពីក្នុងែី  ទឹក្ បែមីបចូីលរមួប្វីរស្ៅីស្ំបយគ ក្នុងការផលិត 
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កាេូហាយស្ឌ្តី  ដែលាមអាហាររេស់្ែណំ ំ  ាមបហតុន្ទឱំ្យមស្េដវងេបណត យដផលទំហ ំដផល 
ចំនួនស្ោេ់ក្នុងមយួដផល និងទមៃន់១.០០០ ស្ោេ់ រេស់្ចបន្ទល ោះគុមព្ ំានស្េដវង  ទំហ ំ
ចំនួនស្ោេ់ និងទមៃន់្ៃន់ាមងចបន្ទល ោះគុមពខល។ី 
 ភាពខុស្ោន ផ្នទនិនផលរេស់្ចបន្ទល ោះគុមពនីមួយៗ អាចេណត លមក្ពចីបន្ទល ោះគុមពខល ី
ានចំននួបែីមក្នុង ១ ហកិ្ោបស្ចីន  ដែលប្វឱី្យមតស្មូវការែីក្នុង ១បែីម ពុំស្គេ់ស្ោន់ 
ស្ស្ាេ់ការស្ស្េូសារធ្លតុចញិ្ច ឹម ទឹក្ បែីមបផីគត់ផគង់ចនំួនបែីមបស្ចីន ាមបហតុន្ទឱំ្យមខយមល់ 
បចញចូលមិនបានលអ  បោតទទួលបានពនលឺតិច ាមបហតុប្ីវឱ្យមពពកួ្ក្ោត ចផ្ស្ង ាន 
លទធភាពស្គេ់ស្ោន់ក្នុងការស្ជក្បៅេនតពូជ  និងទទួលរងនូវការេំផ្លល ញបស្ចនីាមង ាម 
បហតុន្ទឱំ្យមចបន្ទល ោះគុមព្ំទទួលបានទិននផលខពស់្ាមងចបន្ទល ោះគុមពខលី។  ម៉ាាងបទៀតចបន្ទល ោះ 
គុមព្ ំ  T៤  ទទួលបានទិននផលទាេបដាយសារចំននួបែីមក្នុង ១ ហកិ្ោ ានចំនួនតិច 
បចាលែីបស្ចីន។ 
 ែំណបំោតដែលានចបន្ទល ោះគុមពខលីានភាពស្ ុេស្ទេុ   ពពកួ្ែងកូវហវូង ែងកូវសុ្ីរូង 
បែីម និងែងកូ វសុ្ីដផល អាចបគចផុតពីការពាបាទពីស្តវានស្េបយជន៍បៅបលីពួក្វា 
រឯីចបន្ទល ោះគុមព្ ំ ានខយមល់បចញចូលបានលអ ានពនលចូឺលស្គេ់ស្ោន់ ាមបហតុប្ីវឱ្យមពពួក្ 
ែងកូវហវូង ែងកូវសុ្ីរូងបែីម ពុំានលទធភាពស្គេ់ស្ោន់ក្នុងការស្ជក្បៅ នងិេនតពូជបាន។ 
 បៅបពលដែលបយងីដាែំំណបំោតានចបន្ទល ោះគុមពតូច ប្វីឱ្យមែំណបំោតទទលួ 
រងនូវការេំផ្លល ញពីជំងឺបស្ចីនាមងែំណបំោតដែលបយងីដា ំ ដែលានចបន្ទល ោះគុមព្ំបនោះ 
េណត លមក្ពចីបន្ទល ោះគុមពខល ីានភាពស្ ុេស្ទេុ  ដែលាមលក្ខខណ្ឌ ស្មស្ស្េស្ស្ាេ់ជងំឺ 
ផេិតេងកេញ្ហា បៅបលីែំណំបោតបស្ចីនាមងចបន្ទល ោះគុមព្ំ រឯីចបន្ទល ោះគុមព្ំខយមល់បចញ 
ចូលបានលអ  ាមបហតុប្ីវឱ្យមស្បំណី្មេរយិកាស្ និងស្ំបណី្មទឹក្បភលៀងឆ្េ់ស្ៃួត   ជងំឺពុ ំ
ានលទធភាពស្គេ់ស្ោន់ក្នុងការរាតតាតបលីែណំបំឡយី។ 
 ចបន្ទល ោះគុមពដវងទទួលរងនូវការវាតទី និងស្េដជងាមមួយបមៅ ចផ្ស្ងបស្ចីនាមង 
ចបន្ទល ោះគុមពខលី  បនោះបដាយសារចបន្ទល ោះគុមពដវង ានខយមល់បចញចូលបានលអ  ពនលឺចូលោម 
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ចបន្ទល ោះគុមពបានស្គេ់ស្ោន់  ាមបហតុប្ីវឱ្យមពពួក្ពពួក្បមៅ ចផ្ស្ង ានលទធភាពស្គេ់ស្ោន់ 
ក្នុងការលូតោស់្ស្េដជង  និងវាតទីបែីមបែីបណ្តី មយក្ពនលឺ សារធ្លតុចិញ្ច ឹមពីែណំបំោត 
និងេនតពូជបានយ៉ា ងលអស្េបស្រី។ ចបន្ទល ោះគុមពខលីានភាពស្ ុេស្ទុេ ពពួក្បមៅ ចផ្ស្ងទទលួ
បានពនលតឺិច  ពុំានលទធភាពែុោះលូតោស់្បាន បនោះបដាយសារការទទលួពនលតឺិច ប្វីឱ្យម
បមៅ ែុោះលូតោស់្បខាយ។ 

៤.២  នុាសន ៍
 បស្កាយពីការប្វីពិបសា្បយងីានអនុសាស្ន៍ែូចខាងស្កាម៖ 
 -ក្ស្ិក្រ ឬអនក្េបចចក្បទស្ ស្តវូបស្ជីស្បរសី្ពូជបោត ដែលយក្មក្ដាគំឺាមពូជសុ្ទធ    
បែីមបឱី្យមែណំបំោតែុោះលូតោស់្ស្ពមោន  បជៀស្វាងការែុោះលូតោស់្មនិបស្ៅីោន   ដែល 
ាមបហតុន្ទឱំ្យមែំណដំែលែុោះយតឺ    ប្វីឱ្យមែំណដំែលែុោះមុនស្គេពីបលី     ឬែំណដំែល 
ែុោះយឺតខំស្េឹងពនលូតបែីមឱ្យមបានដវងបែីមបីែបណ្តី មពនលឺោន  ប្វីឱ្យមបែីមែុោះដវងដតក្ាល ងំ 
បខាយន្ទឱំ្យមានការេ៉ាោះោល់ែល់ទិននផល។ 
 -បៅបពលដាែំណំបំោត ក្ស្កិ្រ ឬអនក្េបចចក្បទស្ គួរគិតពែីង់សុ្ីបតរេស់្ែណំំ   
(ចបន្ទល ោះគុមពពីបែីមមួយបៅបែមីមួយ) មុននឹងដាែុំោះ ឬស្តូវែឹងពីចបន្ទល ោះជួរ ឬចបន្ទល ោះបែីម 
រេស់្ពូជដែលស្តូវយក្មក្ដា ំ បែីមបបីជៀស្វាងការដាញឹំក្បពក្ ាមបហតុន្ទឱំ្យមែំណាំន 
ជំង ឺ  ពីបស្ោោះការដាញឹំក្ វាប្វីឱ្យមែំណបំស្ីមរយៈបពលយូរ    បដាយសារខយមល់បចញចូល 
មិនបានលអ ដែលាមលក្ខខណ្ឌ ស្មស្ស្េស្ស្ាេ់ជំងឺផេតិលូតោស់្ និងេំផ្លល ញបៅបលី 
ែំណំបោត។ ទនទឹមនឹងការដាញឹំក្ ក៏្ានការេំផ្លល ញពីស្តវលអិតផងដែរ បនោះបដាយ 
សារខយមល់បចញចូលមិនបានលអ និងែណំាំនលក្ខណ្ៈស្ ុេស្ទុេ  គឺាមលក្ខខណ្ឌ ស្ម 
ស្ស្េស្ស្ាេ់ការស្ជក្បៅ និងការេំផ្លល ញពសី្តវលអិត។ 
 -ការដាបំោតបដាយបស្េីចបន្ទល ោះគុមពញឹក្ ន្ទឱំ្យមបយងីស្តូវបស្េីស្បាស់្ស្ោេ់ពូជបស្ចនី   
ស្តូវការក្ាល ងំពលក្មៅបស្ចីនក្នុងការដាែុំោះ    ទនទឹមនងឹបន្ទោះ ក៏្ស្តូវបស្េីស្បាស់្ផងដែរនូវថ្ន  ំ
ក្ស្ិក្មៅ  ស្ាា រៈ និងក្ាល ងំពលក្មៅស្ស្ាេ់ក្ាច ត់ជំងឺផេតិ និងស្តវលអិតចផ្ស្ង ដែលាម 
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បហតុន្ទឱំ្យមានក្ំបណី្នចណំយេដនថមបៅបលីផលតិក្មៅបោត     និងប្វីឱ្យមេ៉ាោះោល់យ៉ា ង 
ខាល ងំែល់េរសិាថ នដែលរស់្បៅជុវំញិែូចាម ទកឺ្  ខយមល់  ស្តវលអតិ ានស្េបយជន៍ែល់ 
ស្តវោហនៈ  មនុស្េ។ល។ 
 -ការដាបំោតបដាយបស្េីចបន្ទល ោះគុមព្ំបពក្ ក៏្េណត លឱ្យមានការបាត់េង់ទិននផល 
ផងដែរពីស្ញ្ោះវាបាត់េង់ចំននួគុមព ទនទឹមនងឹបន្ទោះ វាក៏្ស្តូវបានវាតទ ីនិងានការស្េដជង
ពីបមៅ ចផ្ស្ងផងដែរបនោះបដាយសារដតចបន្ទល ោះគុមព្ ំវាានពនលឺចាងំចូលបៅបលែីសី្គេ់ស្ោន់ 
ដែលាមលក្ខខណ្ឌ ស្មស្ស្េស្ស្ាេ់ពពួក្បមៅ ចផ្ស្ងែុោះលូតោស់្ ស្ស្ូេយក្សារធ្លតុ 
ចិញ្ច ឹម និងស្តូវចំណយងវកិាស្ស្ាេ់ទិញថ្ន សំ្ាល េ់បមៅ      និងចណំយពលក្មៅ ស្ពមទាងំ
ានការេ៉ាោះោល់ែល់េរសិាថ នជុំវញិផងដែរ។ 
 - បៅក្នុងផលតិក្មៅែំណបំោត ក្ស្ិក្រ ឬអនក្េបចចក្បទស្ គួរដតឧស្ាហ៍ចុោះ
ពិនិតយម និងានវធិ្លនការក្ាច ត់ក្ោត ចផ្ស្ង ែូចាម   ស្តវលអិតចផ្ស្ង ជំងឺ នងិបមៅ  ឱ្យមទាន់
បពលបវោ  បែមីបកីារោរនូវការបាត់េង់ទនិនផលពីក្ោត ចផ្ស្ងទាងំបន្ទោះ។ 
 - បែីមបទីទួលស្បាក់្ចំបណ្ញបានបស្ចីន        ក្ស្ិក្រគួរបស្ជសី្បរសី្យក្េចច័យ T០, T2  

និង T3     ដែលាមចបន្ទល ោះគុមពស្មស្ស្េស្ស្ាេ់ែំណបំោតលូតោស់្   និងទទួលទនិនផល
ខពស់្ ពុសូំ្វានការរាតតាតពីសំ្ណក់្ស្តវលអិតចផ្ស្ង ពីជំងឺផេិតបផេងៗ ស្ពមទាងំ
ការស្េដជង  និងែបណ្តី មសារធ្លតុចិញ្ច ឹមពីពពួក្បមៅ ចផ្ស្ង និងបែីមបីចូលរួមកាត់េនថយ
នូវការបស្េីស្បាស់្សារធ្លតុគីម ី ដែលបានេំផ្លល ញេរសិាថ ន និងបានចូលរមួក្នុងផលិតក្មៅ
ក្ស្ិក្មៅ ោមដេេស្ររីាងគ ដែលាមដផនក្មួយផ្នមយួបោលនបយបាយរេស់្ស្ក្ស្ួង
ក្ស្ិក្មៅ រុកាខ  ស្េាញ់ និងបនសាទ និងបោលនបយបាយ រេស់្រាជរដាឋ ភិបាលក្មពុាម
ក្នុងការកាត់េនថយការបស្េីស្បាស់្សារធ្លតុគីមី       បែីមបបីលកី្ក្មពស់្ជីវភាព និងសុ្វតថិភាព
ចំណី្អាហារ រេស់្ស្េាមពលរែឋក្មពុាម។ 
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គនថនិនទ្ទស 
 

១- ស្ក្ស្ួងក្ស្ិក្មៅ រុកាខ ស្េាញ់ និងបនសាទ របាយការណ៍្េូក្ស្រុេស្េចាឆំ្ន ២ំ០0១-
២០០២ 

២- ស្ក្ស្ួងក្ស្ិក្មៅ រុកាខ ស្េាញ់ និងបនសាទ របាយការណ៍្េូក្ស្រុេស្េចាឆំ្ន ២ំ០១៣-
២០១៤ ឧេស្មព័នធទី៣ Kyoko Saio, Grain science and processing ,Tokyo, 
២០០៤ 

៣- Beryl Brintnall Simpson and Molly Conner Ogorzaly,1995, Economic 
Botany plants in our world 

៤- Kyoko Saio, Grain science and processing ,Tokyo, 2004 
៥- The International Maize and Wheat Improvement Center, Corn in the 

World 
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ឥទ្ធិពលចន ល្ ោះគមុពដំណសំ្រូវនៅនលើកត្តា ចផស្ៃ 
 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត នេៃ លណី 
 

មូលន័យរនៃេប 
 

ប្បបេសក្មពុជា គឺជាប្បបេសដែលមានប ឿនបសែឋក្ិច្ចជាតិពឹងដផែក្បលើវស័ិយ 
ក្សិក្មមមយួភាគធ ំ និងមានប្បជាពលរែឋភាគបប្ច្ើនបលើសលប់រស់បៅេើជនបេ និងប្បក្ប 
មុ របរក្សិក្មមសប្មាប់ច្ិញ្ច ឹមជើវតិ។ ក្នុងប ោះែណំបំ្សូវមានតួ េើយ៉ា ងសំខាន់សប្មាប់ 
ការផគត់ផគង់ក្នុងប្សុក្ និង បំច្ញបៅបប្ៅប្សុក្ (ប្ក្សួងក្សិក្មមរុកាខ ប្បមាញ់ និង 
បនសាេ,២០០៤)។ បែើមបើឱ្យដំែំណបំ្សូវែុោះលូតស់ស់នលនលែនិងេេួលនលនេិននផល ពស់ 
បយើងប្តូវទាមទារនូវការបប្បើប្នលស់បបច្ចក្បេស បធវើការប្សាវប្ជាវពើសារធាតុច្ិញ្ច ឹម ដែលជា 
តប្មូវការចនំលច់្សប្មាប់ែណំបំ្សូវ។ ក្នុងច្ំបណមបបច្ចក្បេសទាងំប ោះ ច្ប ល ោះគុមពក៏្ជា 
ក្កាា សំខាន់មួយដែលមានឥេធពិលបលើការលូតស់ស់ ក្មពស់បែើម ការដបក្ដមក្ េំហសំលឹក្
េំហដំផល និងេិននផលផងដែរ។ បែើមបើចូ្លរមួជាគំនតិ បៅបលើការដែុំោះែណំបំ្សូវបែើមបើ 
បំបពញតប្មូវការសុវតថិភាពបសបៀងអាហាររបស់ប្បជាជន និងជំរុញឱ្យដំមានការ អំងករ 
បច្ញប ោះ បេើបបយើងបប្ជើសបរ ើសយក្ប្បធានបេមួយមក្បធវើការសិក្ាសាើពើ «ឥេធពិលច្ប ល ោះ 
គុមពែណំបំ្សវូបៅបលើក្ត្តា ច្ង្ប្ង» មក្បធវើការពិបសាធន៍ប្សាវប្ជាវក្នុង បោលបណំ្ង 
បែើមបើសិក្ាអពំើឥេធពិលង្នច្ប ល ោះគុមព ុសៗ នងិេិននផលប្សូវ និងសិក្ាអំពើបសែឋក្ិច្ច។ 
ការពិបសាធបនោះនលនបធវើបឡើងបៅសាក្លវេិាល័យភូមិនទក្សិក្មម បដយបប្បើបលង់ពិបសាធន៍
នលនបរៀបច្ំត្តមសថិតិវេិា គឺបលង់ចប់បនន តបពញបលញ (RCBD) មានចំ្នួន ៣សា 
និង៥បច្ច័យ េំហំកូ្នដប្ស ១ម x ៥ម គមាល តពើបច្ច័យ១ បៅបច្ច័យមួយ និងគមាល ត
ពើសាមួយបៅសាមួយ គ០ឺ.៥ស.ម។ ការពិបសាធនលនចប់បផាើមពើង្ងៃ១២ ដ វចិ្ឆិកា 
នន ២ំ០១៥ ែល់ង្ងៃេើ២៥ ដ មើ  នន ២ំ០១៦ ដែលមានរយៈបពល១២៦ង្ងៃ។ ក្នុងការ
ពិបសាធន៍ត្តមបច្ច័យនើមួយៗគឺ៖ បច្ច័យេើ (T១) មានច្ប ល ោះជួរ២០ស.ម និងច្ប ល ោះ
គុមព២០ស.ម,បច្ច័យេើ (T២) មានច្ប ល ោះជួរ ២០ ស.ម និងច្ប ល ោះគុមព ២៥ ស.ម, បច្ច័យ
េើ(T៣) មានច្ប ល ោះជរួ ២៥ស.ម នងិច្ប ល ោះគុមព ២៥ស.ម នងិបច្ច័យេើ (T៤) មានច្ប ល ោះ
ជួរ២៥ស.ម និងច្ប ល ោះគុមព៣០ស.ម,។ ក្នុងការពិបសាធនលនសិក្ាបៅបលើេិននន័យមួយ
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ច្ំនួនែូច្ជាេិននន័យក្មពស់បែើម ច្ំនួនបែើមដមក្ ប្បដវងក្ួរ ច្ំនួនប្ោប់បពញ ច្ំនួនប្ោប់
សកក្ ការវាស់ធាតុបងក េិននផលច្ំនួនកួ្រក្នុងមួយគុមព ច្ំនួនប្ោប់ក្នុងមួយកួ្រេមៃន់ 
១០០០ប្ោប់  ការរាប់គុមពដែលបក្ើតែងកូវទាងំអស់រាប់ចំ្នួនបែើមេិននផលសរុប និងវភិាគ
បសែឋក្ិច្ច។  

បយើងសបងកតប ើញថាលេធផលង្នការពិបសាធនលនបង្ហា ញថា បច្ច័យេើ (T២) 
ដែលមានមានច្ប ល ោះជួរ ២០ស.ម  និងច្ប ល ោះគុមព ២៥ស.មេេួលនលនេិននផល ពស់ជាង
បគនិងច្ំបណ្ញបសែឋក្ចិ្ច ៤.៦៩ បត្តនក្នុងមួយហកិ្ត្តបបើបធៀបនិងបច្ច័យបផេងៗបេៀត។ 
ច្ំដណ្ក្ឯបច្ច័យេើ(T១) ដែលមានមានច្ប ល ោះជួរ ២០ស.ម និងច្ប ល ោះគុមព ២០ស.ម 
ដែលេេលួនលនេិននផលទាបជាងបគគឺ ៣.៤៨ បត្តនក្នុងមយួហកិ្ត្ត ដែលមានឥេធិពល
បលើេិននផលេេួលនលនទាបដែរ។ ច្ំប ោះបច្ច័យ (T៣), បច្ច័យ (T៤) និងបច្ច័យេើ៤ 
(T៥) េិននផលេេលួនលនមានភាព ុសោន ជាអតថន័យ។  

សរុបបសច្ក្ាើមក្ បយើងអាច្សននិដឋ ននលនថាបច្ច័យ (T២) ដែលមានច្ប ល ោះ 
គុមព(២០ស.ម x ២៥ស.ម) ពិតជាេេលួនលនេិននផលបហើយវាសមប្សបបំផុតសប្មាប់ 
ែំណំប្សូវបៅបលើក្ត្តា ច្ង្ប្ងក្នុងលក្ខ ណ្ឌ ែើលាយ ាច់្ ង្នសាក្លវេិាល័យភូមិនទ
ក្សិក្មមប្ពមទាងំេេួលនលនប្នលក់្ច្ំបណ្ញ ពស់ពិតប្នលក្ែដមន។ 
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១. នរចកាីនផាើម 
   ប្សូវមានត ួេើយ៉ា ងសំខាន់ ក្នុងការប្េប្េង់ែល់ការរស់រានមានជើវតិសប្មាប់ 
ប្បជាពលរែឋប្បមាណ្ជិត ក់្ក្ណា លង្នប្បពលរែឋសរុបបៅបលើពិភពបស់ក្ បសមើ 
ប្បជាពលរែឋទាងំប្សងុបៅេវើបអាសុើ បហើយជាអាហារច្មបង និងចនំលច់្បផុំតសប្មាប់ 
ប្បបេសក្មពុជា។ សប្មាប់ប្បជាពលរែឋក្មពុជា ប្សូវ អងករ ឬនលយ គឺជាប្បភពផាល់ថាមពល
រហូតែល់ប្បមាណ្៦០បៅ៧០ភាគរយ ង្នបរមិាណ្កាឡូរ ើចនំលច់្។  នន ២ំ០០៤ 
តប្មូវការអងករប្បចនំន សំប្មាប់ប្បជាពលរែឋក្មពុជាមាន ក់្ៗ មានចំ្នួនប្បមាណ្១៤៣
គើឡូប្កាម  ដែលបនោះជាបរមិាណ្បប្ច្ើនជាងបគបល បើប ទ ប់ពើប្បបេសភូមា និងឡាវ 
(ដម៉ាន សារុម, ២០០៧)។ សប្មាប់ប្បបេសក្មពុជា ប្សូវគឺជាែំណមំួយែ៏សំខាន់ បៅ
ក្នុងជើភាពរស់បៅរបស់ប្បជាពលរែឋដ មរ បដយែំណបំនោះនលនផារភាជ ប់យ៉ា ងជិតសនិេធ
បៅនិងបសែឋក្ចិ្ច វបបធម៌ ប្បង្ពណ្ើ  នងិេំបនៀមេមាល ប់របស់ជាតិសាសន៍បយើងត្តងំដតពើ
អតើតកាលែ៏យូរលង់ណស់មក្បហើយ។ 

ប្សូវជាែំណមំួយប្បបភេយ៉ា ងសំខាន់ សប្មាប់បធវើជាច្ណំ្ើ អាហារប្បចងំ្ងៃរបស់ 
មនុសេបៅបលើពិភពបស់ក្ បហើយប្តវូនលនជាប់ច្ំណត់ថាន ក់្បល ពើរ ប ទ ប់ពើប្សូវសាលើ 
បប្ ោះោម នគលុយសុើតសប្មាប់បធវើនំប័ុងែូច្ប្សូវសាលើបេ បទាោះបើជាប្សូវោម នគលុយសុើតក៏្ពតិ 
ដមន ដតវាក៏្មានគុណ្សមបតាិបដយការបរបិភាគមិនធុញប្ទាន់បឡើយ។  ប្សូវសាលើជា
ែំណឈំានមុ បគបលើង្ផទដែុំោះ២៣២ស់នហកិ្ត្ត ប ទ ប់មក្ែំណបំ្សូវ ១៤៨ ស់ន 
ហកិ្ត្ត នងិែំណបំ ត ១២៩ ស់នហកិ្ត្ត។ បៅបលើពិភពបស់ក្មនុសេនលនបប្បើប្នលស់ 
ផលិតផលប្សូវមាន ៨៥ភាគរយ បបើបប្បៀបបធៀបបៅនឹងប្សវូសាលើ មានដត៦០ភាគរយ 
និងប ត ២៥ភាគរយ (Dr.Choi Hea-2000, IRRI Rice Alnamac-1997 Editor 
JayMaklean)។ ប្បជាជនេវើបអាសុើេេួលទាន១០០គើឡូប្កាមអងករជាមធំមបៅក្នុង 
មួយនន  ំបប្កាយមក្បេៀត១៦៧គើឡូប្កាម នន ១ំ៩៩០។ ត្តមតួបល របស់អងគការ AFO 
នលនបញ្ជជ ក់្ថា គិតជាមធំមប្បជាជនច្ិនមាន ក់្ៗ បៅក្នុងមយួង្ងៃេេលួទាន៦៩៨កាឡូរ ើ 
អងករ២៧៦ អងករប្សូវសាលើ ២០៨ការឡូរ ើប ត និង១៤៥កាឡូរ ើប្សូវមើបឡ និងសគួយ។ 
បនោះនលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបរបិភាគប្សូវបប្ច្ើនជាងែណំបំផេងៗបេៀត។ 

បៅក្នុងការដែុំោះប្សូវ១១១ ប្បបេសបៅបលើពភិពបស់ក្ ប្បបេសមួយច្ំននួ មាន 
ប្បជាជនប្បដហល៩០ភាគរយ យក្ប្សូវបធវើជាអាហារែូច្ជា ប្បបេសបង់កាល ដែស ភូមា 
ប្សើលង្ហក  បវៀតណម ឡាវ និងក្មពុជា (ង្  សតា, ១៩៩៧)។ ត្តមតួបល របស់អងកការ 
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FAO និងអងគការបសបៀងអាហារពិភពបស់ក្នលនបញ្ជជ ក់្ថា៖ ប្បបេសដែលនលនេេួលទាន
កាឡូរ ើ ពស់ពើការេេលួទាននលយគ ឺ ប្បបេសឥណឌ  បសមើនងឹ៨៦ភាគរយ បង់កាល ដែស
បសមើនឹង៨៥ភាគរយ។ 

រ ើឯប្បបេសឧសាហក្មមេេលួទាននលន៣ភាគរយបេដែល៣៥កាឡូរ ើ មាន ក់្ក្នុង 
មួយង្ងៃ។ ច្ំប ោះប្បជាជនបៅអាបមរកិ្ឡាេើនេេលួទានអងករដត ២៥គើឡូប្កាម សប្មាប់
មនុសេមាន ក់្ក្នុងមួយនន បំសមើនឹង១០ភាគរយ ង្នប្បបេសអាហ្វហវកិ្េេលួទានដតអងករ១៥ 
គើឡូប្កាមសប្មាប់មនុសេមាន ក់្ក្នុងមួយនន បំសមើនឹង ៧ភាគរយ។ ច្ំដណ្ក្សហរែឋអាបមរកិ្ 
និងប្បបេសអូហ្វសាា លើេេួលទានអងករ ៧-៨គើឡូប្កាម សប្មាប់មនុសេមាន ក់្ក្នុងមួយនន  ំ
បសមើនឹង២ភាគរយ ង្នថាមពលសរុបដែលនលនមក្ពើការេេួលទានអាហារសរុបប្បចនំន  ំ
របស់ពួក្បគ (IRRI Rice Alnamac 1997 Editor Jay Maklean, 1997-Page7) ។ 

ប្បបេសក្មពុជា គឺជាប្បបេសមួយ សថិតបៅក្នុងតំបន់អាសុើអាបគនយខ៍ាងតបូង 
ឧបេវើបឥណ្ឌូ ច្ិន ដែលមានអាកាសធាតុប្តូពិក្បៅៅ បហើយបសើមដែលបងកឱ្យដំមានលក្ខណ្ៈ 
ង្ហយប្សួលែល់វស័ិយក្សិក្មម។ ប្បជាជនភាគបប្ច្ើនជាក្សិក្រប្បក្បរបរក្សិក្មម 
និងពឹងដផែក្សំខាន់បៅបលើវស័ិយបនោះ បែើមបើទាញយក្ប្នលក់្ច្ំណូ្លមក្ពើការបដោះែូរ 
បែើមបើច្ិញ្ច ឹមជើវតិរស់បៅប្បចងំ្ងៃ។ 

ប្សូវគឺជាប្បបភេែំណកំ្សិក្មមច្មបងបំផុតរបស់បងបែូនប្បជាក្សិក្រ និងជា 
ែំណបំសបៀងរបស់ប្បជាពលរែឋក្មពុជា។ ែូបច្នោះប្សូវលូតស់ស់បៅនលន ក៏្អាប្ស័យបៅ 
ត្តមអាកាសធាតុេឹក្ សារធាតុច្ិញ្ច ឹមបផេងៗ ដែលមានអាហារសំខាន់ សប្មាប់ការ 
លូតស់ស់របស់ែំណបំ្សូវ។ េនទឹមនងឹប ោះការសទូងប្សូវដែលមានគមាល តមិនសមប្សប
ក៏្ជាក្ត្តា មួយ ដែលបធវើឱ្យដំការលូតស់ស់ និងេិននផលមានការងយចុ្ោះបដយសារមាន 
ការបំផ្លល ញពើក្ត្តា ច្ង្ប្ង ែូច្ជា សតវលែិត ជំង ឺ និងបមម ច្ង្ប្ង។ ែូបច្នោះបែើមបើឱ្យដំប្សូវ 
លូតស់ស់នលនលែ បយើងទាមទារការសិក្ាប្សាវប្ជាវពើ គមាល តគុមពប្សូវឱ្យដំនលនសមប្សប 
ច្ាស់ស់ស់ បែើមបើកាត់បនថយនូវការច្ំណយបៅបលើតង្មលផលិតក្មម នងិផលប៉ាោះ ល់ែល់
បរសិាថ នបដយសារបប្បើប្នលស់ថាន ពុំលក្នុងការក្មាច ត់ក្ត្តា ច្ង្ប្ង។  
២. វិធីសាស្ររាពនិសាធន៍ 
 ការពិបសាធ នលនបរៀបច្ំបឡើងបៅក្នុងបរបិវណ្សាក្លវេិាល័យភូមិនទក្សិក្មម ដែល 
មានេើត្តងំសថិតបៅក្នុងសង្ហក ត់ែបង្ហក   ណ្ឌ ែបង្ហក  រាជធានើភនបំពញ ដប៉ាក្ខាងតបូងប ៀង 
ខាងលិច្ ច្មាៃ យប្បមាណ្១២គើឡូដម៉ាប្ត។ ែើមានេប្មង់សថិតបៅក្នុងប្ក្ុមែើប្ក្គរ ។ 
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ការពិបសាធបនោះបរៀបច្ំត្តមសថតិិវេិាបលុក្ចប់បនន តបពញបលញ។ មានច្ំននួ៣សា និង
៥បច្ច័យ េំហកូំ្នដប្ស ១មx៥ម គមាល តពើបច្ច័យ១ បៅបច្ច័យ១ គឺ០,៥ម និងគមាល តពើ 
សាមួយបៅមយួ ១ម។ ការបរៀបច្ំបច្ច័យពិបសាធន៍៖ 
    - បច្ច័យេើ១ (T1)  = ច្ប ល ោះជួរ ២០ ស.ម x ច្ប ល ោះគុមព ២០ ស.ម  

- បច្ច័យេើ២ (T2) = ច្ប ល ោះជួរ ២០ ស.ម x ច្ប ល ោះគុមព ២៥ ស.ម  
- បច្ច័យេើ៣ (T3)  = ច្ប ល ោះជួរ ២៥ ស.ម x ច្ប ល ោះគុមព ២៥ ស.ម  
- បច្ច័យេើ៤ (T4)  = ច្ប ល ោះជួរ ២៥ ស.ម x ច្ប ល ោះគុមព ៣០ ស.ម  
- បច្ច័យេើ៥ (T5)  = ច្ប ល ោះជួរ ៣០ ស.ម x ច្ប ល ោះគុមព ៣០ ស.ម 

៣. លទ្ធផល 
៣.១ ឥទ្ធពិលចន ល្ ោះគុមពនៅនលើការលតូលារ ់នៃិទ្ិននផល 
ត្តរាងេើ៣.១ ឥេធិពលច្ប ល ោះគុមពបៅបលើការលូតស់ស់ 

បច្ចយ័ (Tr) 
ក្មពសប់ែើម 
(ស.ម) 

ចំ្ននួបែើមដបក្ 
(បែើម/គុមព) 

ចំ្នូនបែើមឱ្យដំផល 
(បែើម/គុមព) 

ប្បដវងក្រួ 
(ស.ម) 

ចំ្ននួក្រួក្នុង១គុមព 
(ក្រួ/គុមព) 

T1(20 cm x 20 cm) 117.1០ A 29.33 A 23.33 B 21.56 23.33 B 

T2(20 cm x 25 cm) 115.22 B 27.33 B 24.66 A 21.76 24.66 A 

T3(25 cm x 25 cm) 114.51 BC 27.00 B 24.66 A 21.36 24.66 A 
T4(25 cm x 30 cm) 104.77 BC 26.33 B 25.00 A 21.40 25.00 A 

T5(30 cm x 30 cm) 113.77 C 26.33 B 25.00 A 21.40 25.00 A 
X 113.07 27.26 24.53 21.5 24.53 

CV =  % 0.86 2.50 1.82 1.02 1.82 

F 5.731* 9.786** 7.167** 1.771ns 7.167** 
 

៣.១.១ កមពរន់ដើម 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធននលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ក្មពស់បែើមង្នសរុបមធំម 
បច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង 113.07ស.ម ក្នុងប ោះបច្ច័យ T1(20cm x 20cm) 
មានក្មពស់បែើមជាងបគ គឺគតិជាមធំម 117.1០ស.ម រ ើឯបច្ច័យT2 (20cm x 25cm)  
មានក្មពស់បែើម គិតជាមធំម 115.22ស.ម  ប ទ ប់មក្បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) មាន 
ក្មពស់បែើម គិតជាមធំម 114.51ស.ម បច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មាន 
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ក្មពស់បែើម គតិជាមធំម 113.77ស.ម និងបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) មានក្មពស់ 
បែើមទាបជាងបគ គគឺិតជាមធំម 104.77 ស.ម។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នក្មពស់បែើម  នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា F 
គណ្ មានតង្មលបសមើនងឹ 5.731  ធជំាង F  ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 3.48  
និងតូច្ជាង  F  ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថា ក្មពស់បែើម 
ង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយ មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្៩៥%។  
មានបមគុណ្បដប្មបប្មលួ (CV) បសមើនឹង 0.86%។ 

ត្តមលេធផលង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគង្នក្មពស់បែើមត្តមរយៈ DMRT  
Test នលនបង្ហា ញឱ្យដ បំ ើញថា៖  

-បច្ច័យ T1(20cm x 20cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បច្ច័យ
T3(25cm  x 25cm)  បច្ច័យ  T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5 
(30cm x 30cm) មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥ %។ 

-បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យT3(25cm x 25 cm)  និង 
បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) បច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជា
អតថន័យ។ 
 -បច្ច័យ T1(20 cm x 25 cm) បធៀបនឹងបធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30 cm x 30 cm) 
មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្ ៩៥  % ។ 

-បច្ច័យ T3(25 cm x 25 cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T4(25 cm x 30 cm) 
ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) 
មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្ ៩៥  % ។ 

-បច្ច័យ T4(25cm x 30 cm) បធៀបនងឹបច្ច័យ T5(30 cm x 30cm) 
ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 
        ៣.១.២ ចំនួននដើមបបក 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ច្ំនួនបែើមដបក្ង្នសរុប 
មធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង 27.26បែើម/គុមព ក្នុងប ោះបច្ច័យ T1(20 cm x 20 cm) 
មានច្ំនួនបែើមដបក្បប្ច្ើនជាងបគ គឺគិតជាមធំម 29.33 បែើម/គុមព រ ើឯបច្ច័យ             
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T2 (20cm x 25cm)  មានច្ំនួនបែើមដបក្គិតជាមធំម 27.33បែើម/គុមព  ប ទ ប់មក្
បច្ច័យ T3(25 cm x 25cm) មានច្ំននួបែើមដបក្ គិតជាមធំម  27.00បែើម/គុមព   
ច្ំដណ្ក្ឯបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និង T5(30cm x 30cm) តិច្ជាងបគែូច្ោន
គឺគិតជាមធំម  26.33 បែើម/គុមព   ។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នច្ំនួនបែើមដបក្នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា F 
គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 9.786  ធជំាង F ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 3.48  
និងធជំាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើ នឹង 5.99 មានន័យថាច្ំននួបែើមដបក្ 
ង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយមានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្៩៩%។ 
មានបមគុណ្បដប្មបប្មលួ(CV)បសមើនឹង 2.50% ។ 

ត្តមលេធផលង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគ ង្នចំ្នួនបែើមដបក្ត្តមរយៈ 
DMRT Test នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm)បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បច្ច័យ      
T3 (25cm x 25cm) បច្ច័យ T4(25cm x 30cm)និងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) 
មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៩ %។ 

-បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនងឹបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) នងិបច្ច័យ 
T4(25cm x 30cm) បច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm)បធៀបនឹងបច្ច័ T4(25cm x 30cm) ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm)បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm)ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) 
ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 
      ៣.១.៣ នដើមឱ្យផល 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធននលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ច្ំននួបែើមឱ្យដំផលង្នសរុប 
មធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង 24.53 បែើម/គុមព ក្នុងប ោះបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) 
និង T5(30cm x 30cm) មានច្ំននួបែើមឱ្យដំផលបប្ច្ើនជាងបគែូច្ោន   គឺគិតជាមធំម 
25.00បែើម/គុមព រ ើឯបច្ច័យ T2(20cm x 25cm)  និងបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) 
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មានច្ំនួនបែើមឱ្យដំផលែូច្ោន គិតជាមធំម 24.66បែើម/គុមព   ច្ំ ដណ្ក្ឯបច្ច័យ  
T1(20 cm x 20cm) មានច្ំនួនបែើមឱ្យដំផលតិច្ជាងបគគឺគិតជាមធំម  23.33 
បែើម/គុមព ។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នច្ំនូនបែើមឱ្យដំផលនលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា 
F គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 7.167 ធំជាង F  ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 3.48  
និងធំជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថាច្នូំនបែើមឱ្យដំផលង្ន 
បច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយមានភាព ុសោន  ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្៩៩%។ មាន 
បមគុណ្បដប្មបប្មួល(CV)បសមើនឹង1.82%។ 

ត្តមលេធផល ង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគង្នច្ំនូនបែើមឱ្យដំផលត្តមរយៈ 
DMRT Test នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បច្ច័យT3 
(25cm x 25cm) បច្ច័យT4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យT5(30cm x 30cm) 
មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៩ %។ 

-បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T3(25cm x 25cm)បច្ច័យT4 
(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បធៀបនងឹបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) នងិបច្ច័យ 
T5(30 cm x 30 cm)ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm)ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។ 
        ៣.១.៤ ស្បបវៃករួ 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធននលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ប្បដវងក្ួរង្នសរុបមធំម 
បច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង 21.5ស.ម ក្នុងប ោះបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) មានប្បដវង 
ក្ួរដវងជាងបគ គឺគិតជាមធំម 21.76ស.ម រ ើឯបច្ច័យ T1(20cm x 20cm) មានប្បដវង 
ក្ួរគិតជាមធំម 21.56 ស.ម ប ទ ប់មក្បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ      
T5(30 cm x 30 cm) មានប្បដវងក្ួរែូច្ោន គិតជាមធំម 21.40 ស.ម  ច្ំដណ្ក្បច្ច័យ        
T4(25 cm x 30 cm) មានប្បដវងក្ួរ លើជាងបគ គឺគិតជាមធំម 21.36 ស.ម។ 
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ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នប្បដវងក្ួរនលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា F 
គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង1.771 តូច្ជាង Fត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 3.48  
និងតូច្ជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង5.99 មានន័យថា ប្បដវងក្ួរង្នបច្ច័យ 
មួយបៅបច្ចយ័មួយោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ មានបមគុណ្បដប្មបប្មួល (CV) បសមើ
នឹង 1.02%។ 

 

 ៣.១.៥ ចនំួនករួកនៃុ១គមុព 
ត្តមលេធផល ង្នការពិបសាធននលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ច្ំនួនក្ួរក្នុង១គុមពង្ន 

សរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង 24.53 ក្ួរ/គុមព ក្នុងប ោះបច្ច័យ T4(25 cm x 30 cm) 
និង T5(30 cm x 30 cm) មានច្ំនួនក្ួរក្នុង ១គុមពបប្ច្ើនជាងបគែូច្ោន  គឺគិតជា
មធំម 25.00 ក្ួរ/គុមព រ ើឯបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) និងបច្ច័យ T3(25cm x 2 cm)   
មានច្ំនួនក្ួរក្នុ ង១គុមពែូច្ោន  គិតជាមធំម  24.66 ក្ួ រ /គុមព   ច្ំ ដណ្ក្ឯបច្ច័យ       
T1(20 cm x 20cm) មានច្ំនួនក្ួរក្នុង១គុមពតិច្ជាងបគ គឺ គិតជាមធំម  23.33 
ក្ួរ/គុមព ។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នច្ំនូនបែើមឱ្យដំផលនលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា 
F គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 7.167 ធំជាង F  ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 3.48  
និងធំជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនងឹ 5.99 មានន័យថាច្នូំនបែើមឱ្យដំផលង្ន 
បច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយមានភាព ុសោន  ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្៩៩%។ មាន 
បមគុណ្បដប្មបប្មួល (CV) បសមើនឹង 1.82% ។ 

ត្តមលេធផលង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគង្នច្ំនួនក្ួរក្នុង១គុមព ត្តមរយៈ
DMRT Test  នលនបង្ហា ញ ឱ្យដំប ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20 cm x 20cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20 cm x 25 cm) បច្ច័យ 
T3(25cm x 25cm) បច្ច័យ T4(25cm x 30 cm) និងបច្ច័យ T5(30 cm x 30cm) 
មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៩%។ 

-បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បច្ច័យ    
T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ ។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បធៀបនងឹបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ 
T5(30cm x 30cm) ោម ន ភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 
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-បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម ន 
ភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

ត្តរាងេើ៣.២ឥេធពិលច្ប ល ោះគុមពបៅបលើេិននផល 

បច្ចយ័ (Tr) 
ចំ្ននួប្ោបក់្នុង១ក្រួ  
(ប្ោប/់ក្រួ) 

េមៃន់១០០០ ប្ោប ់
(ប្ក្) 

េិននផល  
(គិតជាបត្តន/ហកិ្ត្ត) 

T1(20 cm x 20 cm) 186.00 B 27.66 B 3.48 D 

T2(20 cm x 25 cm) 195.66 A 28.60 A 4.69 A 
T3(25 cm x 25 cm) 186.66 B 28.63 A 4.24 B 

T4(25 cm x 30 cm) 190.33 AB 28.66 A 3.93 C 

T5(30 cm x 30 cm) 195.00 A 28.83 A 3.66 D 
X 190.73 85.44 4.00 

CV =  % 1,55 0,33 3,26 
F 6.958** 8.191** 40.621** 

 

        ៣.១.៦ ចនំួនស្ាបក់នៃុ១ករួ 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធន នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ច្ំនួនប្ោប់ក្នុង១ក្ួរង្នសរុប 
មធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនងឹ 190.73 ប្ោប់/ក្ួរ ក្នុងប ោះបច្ច័យ T2(20 cm x 25 cm) 
មានច្ំនួនប្ោប់ក្នុង១ក្ួរបប្ច្ើនជាងបគ គឺគិតជាមធំម 195.66 ប្ោប់/ក្ួរ រ ើឯបច្ច័យ             
T5(30 cm   x 30cm) មានច្ំនួនប្ោប់ក្នុង១ក្ួរ  គតិជាមធំម 195 ប្ោប់/ក្ួរ ប ទ ប់
មក្បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) មានច្ំននួប្ោប់ក្នុង១ក្ួរ  គិតជាមធំម 190.33 
ប្ោប់/ក្ួរ បច្ច័យ  T3(25cm x 25cm) មានច្ំនួនប្ោប់ក្នុង១ក្ួរ គិតជាមធំម 186.66 
ប្ោប់/ក្ួរ និងបច្ច័យ T1(20cm x 20cm) មានច្ំនួនប្ោប់ក្នុង១ក្ួរ តិច្ជាងបគ គឺគិត
ជាមធំម 186 ប្ោប់/ក្ួរ។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នច្ំនួនប្ោប់ក្នុង១ក្ួរ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញ
ថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនងឹ 6.958 ធំជាង F  ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 
3.48  និងធំជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថាច្ំនួនប្ោប់ក្នុង
១ក្ួរង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមយួ មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្៩៩%។ 
មានបមគុណ្បដប្មបប្មលួ (CV) បសមើនឹង  1,55%។ 
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ត្តមលេធផលង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគង្នច្ំនួនប្ោប់ក្នុង១ក្ួរ ត្តមរយៈ 
DMRT Test នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) និងបច្ច័យ 
T5(30cm x 30cm) មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៩%។ 
         -បច្ច័យ T1(20cm x 25cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) និងបច្ច័យ 
T4(25cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 
 -បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T3 (25cm x 25cm) មានភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ ក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្ ៩៩  % ។ 
 -បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនងឹបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ 
T5(30cm x 30 cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បធៀបនងឹបច្ច័យ T4(25cm x30cm) ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30 cm x 30 cm) មាន
ភាព ុសោន ជាអតថន័យ ក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្ ៩៩  % ។ 

-បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។ 
       ៣.១.៧ ទ្មងន១់០០០ ស្ាប ់
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធននលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា េមៃន់១០០០ប្ោប់ ង្ន 
សរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើ នឹង 85.44 ប្កាម  ក្នុងប ោះបច្ច័យ T5(30 cm x 30cm) 
មានេមៃន់១០០០ប្ោប់បប្ច្ើន ជាងបគគឺគិតជាមធំម 28.83ប្កាម រ ើឯបច្ច័យ   
T4(25 cm x 30 cm) មានេមៃន់១០០០ប្ោប់ គិតជាមធំម 28.66ប្កាម ប ទ ប់មក្
បច្ច័យ T3(25cm x 25 cm) មានេមៃន់១០០០ប្ោប់គិតជាមធំម 28.63 ប្កាម ច្ំដណ្ក្ឯ
បច្ច័យ T2(20 cm x 25 cm) មានេមៃន់១០០០ប្ោប់គិតជាមធំម  28.60 ប្ក្  និង បច្ច័យ 
T1(20 cm x 20 cm) មានេមៃន់១០០០ តចិ្ជាង បគគឺគតិជាមធំម  27.66ប្កាម។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នេមៃន់១០០០ប្ោប់ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញ 
ថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 8.191  ធំជាង F  ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 
3.48  និងធំជាង F  ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថាេមៃន់១០០០ 
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ប្ោប់ង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយ មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្៩៩%។ 
មានបមគុណ្បដប្មបប្មលួ (CV) បសមើនឹង 0,33%។ 

ត្តមលេធផលង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគង្នេមៃន់១០០០ប្ោប់  ត្តមរយៈ 
DMRT Test នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បច្ច័យ  
T3(25cm x 25cm) បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) នងិបច្ច័យ T5(30cmx30cm)
មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៩%។ 

-បច្ច័យ T2(20cm x 25cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T3(25cmx25cm) បច្ច័យ    
T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បធៀបនងឹបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ 
T5(30cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T4(25cm x 30cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម ន 
ភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 
        ៣.១.៨ ទ្ិននផល 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធននលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា េិននផលង្នសរុបមធំម 
បច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង  4បត្តន/ហកិ្ត្ត ក្នុងប ោះបច្ច័យT2 (20cm x 25cm) មាន 
េិននផលបប្ច្ើនជាងបគ គឺគិតជាមធំម4.69 បត្តន/ហកិ្ត្ត រ ើឯបច្ច័យ T3(25cm x 25 cm) 
មានេិននផលគិតជាមធំម 4.24 បត្តន/ហកិ្ត្ត ប ទ ប់មក្បច្ច័យ T4(25cm x 30 cm) 
មានេិននផលគតិជា 3.93បត្តន/ហកិ្ត្ត ច្ំដណ្ក្ឯបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មាន 
េិននផលគិតជាមធំម 3.66បត្តន/ហិក្ត្ត និងបច្ច័យT1 (20cm x 20cm) មាន 
េិននផលតិច្ជាងបគ គឺគិតជាមធំម 3.48បត្តន/ហកិ្ត្ត។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នេិននផលនលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា F 
គណ្  មានតង្មលបសមើនឹង 40.621ធំជាង F  ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើនងឹ 3.48  
និងធជំាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថាេនិនផលង្នបច្ច័យមួយ 
បៅបច្ច័យមួយមានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្៩៩%។ មានបមគុណ្ 
បដប្មបប្មួល(CV)បសមើនឹង 3.26%។ 
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ត្តមលេធផល ង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគ ង្នេិននផលត្តមរយៈ DMRT Test 
នលនបង្ហា ញឱ្យដ បំ ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បច្ច័យ 
T3(25cm x 25cm) បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) នងិបច្ច័យ T5(30cmx30cm)
មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៩ %។ 

-បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនងឹបច្ច័យ T3(25cm x25cm) បច្ច័យ    
T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានភាព ុសោន ជាអតថន័យ
ក្នុងក្ប្មតិ ៩៩%។ 

-បច្ច័យ T3(25cmx25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T4(25cmx30cm) និងបច្ច័យ 
T5(30cm x 30cm) មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៩%។ 

-បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x30cm) មាន
ភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៩%។ 

៣.២ ឥទ្ធិពលចន ល្ ោះគុមពនៅនលើការបំផ្លល ញពីរតវលអតិ 
ត្តរាងេើ៣.៣ឥេធិពលច្ប ល ោះគុមពបៅបលើការបំផ្លល ញពើសតវលែិត 

បច្ចយ័ (Tr) 
ែងកូវរមូរសលឹក្ 

(គិតជា ក្ប្មិត) 
ែងកូវដភនក្នម  

(គិតជា ក្ប្មិត) 
ែងកូវសុើរូងបែើម 

(គិតជា ក្ប្មិត) 
ែងកូវដសនង 

 (គិតជា ក្ប្មិត) 
T1(20 cm x 20 cm) 1.66 2.00 A 1.66 2.00 A 

T2(20 cm x 25 cm) 1.00 1.33 AB 1.33 1.33 B 
T3(25 cm x 25 cm) 0.66 1.33 AB 1.33 1.00 B 

T4(25 cm x 30 cm) 0.66 1.00 B 0.66 1.00 B 
T5(30 cm x 30 cm) 0.66 0.66 B 0.66 0.66 C 

X 0.93 1.26 1.13 1.20 

CV =  % 55,36 35,49 51,06 30,39 
F 2.125ns 3.667* 1.800ns 5.750* 

 

៣.២.១ ការបផំ្លល ញរបរដ់ៃកូវរមូររលកឹ 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធន នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវរមូរ 
សលឹក្ង្នសរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង0.93ក្ប្មិត ក្នុងប ោះបច្ច័យ T1(20cmx 20cm) 
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មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវរមូរសលឹក្បប្ច្ើនជាងបគ គឺគិតជាមធំម 1.66ក្ប្មិត រ ើឯបច្ច័យ 
T2(20cm x 25cm) មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវរមូរសលកឹ្ គិតជាមធំម 1.00ក្ប្មិត  
ប ទ ប់មក្បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ 
T5(30cm x 30cm) មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវរមូរសលកឹ្តិច្ជាងបគែូច្ោន  គឺគិតជា
មធំម 0.66 ក្ប្មិត។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវរមូរសលឹក្នលនបង្ហា ញ 
ឱ្យដំប ើញថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 2.125 តូច្ជាង F ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មល 
បសមើនឹង 3.48 និងតូច្ជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថា 
ការបំផ្លល ញរបស់រមូរសលឹក្ង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយ ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ មាន
បមគុណ្បដប្មបប្មួល(CV) បសមើនឹង  55,56 %។ 

ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវ
រមូរសលឹក្ង្នសរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង1.26ក្ប្មិត  ក្នុងប ោះបច្ច័យ T1(20cm x 20
cm) មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវរមូរសលឹក្បប្ច្ើនជាងបគ គគឺិតជាមធំម 2.00 ក្ប្មិត 
រ ើឯបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) និង T3(25cm x 25cm) មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវ 
រមូរសលឹក្ែូច្ោន គតិជាមធំម 1.33ក្ប្មិត  ប ទ ប់មក្បច្ច័យបច្ច័យ T4(25cm x 30cm)
មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូ វ រ មូរសលឹក្ែូច្ោន គិតជាមធំម 1.00ក្ប្មិត និងបច្ច័យ 
T5(30cm x 30cm) មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូ វរមូរសលឹក្តិច្ជាងគឺគិតជាមធំម 
0.66ក្ប្មិត។ 

៣.២.២ ការបំផ្លល ញរបរដ់ៃកូវបភនកឆ្មា  
ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវដភនក្នម  (នលនបង្ហា ញ 

ឱ្យដំប ើញថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនងឹ 3.667 ធំជាង F ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មល 
បសមើនឹង 3.48 និងតូច្ជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថា 
ការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវដភនក្នម  (ង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយ មានភាព ុសោន ជាអតថន័យ 
ក្នុងក្ប្មតិបជឿជាក់្ ៩៥  % ។  មានបមគុណ្បដប្មបប្មលួ (CV) បសមើនឹង  35,49 %។ 

ត្តមលេធផល ង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគង្នការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវដភនក្នម  
ត្តមរយៈ DMRT Test នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20 cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) និងបច្ច័យ 
T3(25cm x 25cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 



152 

-បច្ច័យ T1(20cm x 20cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ  
T5(30cm x 30cm) មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥%។ 

-បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។        
         -បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ 
T5(30cm x 30cm) មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥ %។ 

-បច្ច័យ T3(25cmx25cm)បធៀបនឹងបច្ច័យ T4(25cmx30cm) និងបច្ច័យ 
T5(30cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T4(25cm x 30cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x30cm) ោម ន 
ភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

៣.២.៣ ការបំផ្លល ញរបរដ់ៃកូវរុរីៃូនដើម 
 ត្តមលេធផល ង្នការពិបសាធននលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថាការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវសុើរូង 
បែើមង្នសរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង1.13ក្ប្មិត ក្នុងប ោះបច្ច័យ T1(20cm x 20 cm) 
មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវសុើរូងបែើមបប្ច្ើនជាងបគគ ឺគិតជាមធំម1.66 ក្ប្មិត  រ ើឯបច្ច័យ 
T2(20cm x 25cm) និង T3(25cm x 25cm) មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវសុើរូងបែើម
ែូច្ោន គិតជាមធំម 1.33 ក្ប្មិតប ទ ប់មក្បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និង 
បច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវសុើរូងបែើមតចិ្ជាងបគែូច្ោន គឺគិត 
ជាមធំម  0.66 ក្ប្មិត។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបផំ្លល ញរបស់ែងកូវសុើរូងបែើម នលនបង្ហា ញ 
ឱ្យដំប ើញថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនងឹ 1.8 តូច្ជាង F ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មល 
បសមើនឹង 3.48 និងតូច្ជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថា 
ការបំផ្លល ញរបស់ែងកូ វសុើ រូងបែើមង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយ  ោម នភាព ុសោន
ជាអតថន័យ។  មានបមគុណ្បដប្មបប្មួល (CV) បសមើនឹង   51.06%។ 

៣.២.៤ ការបផំ្លល ញរបរដ់ៃកូវបរនៃ 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវដសនង 
ង្នសរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង1.20ក្ប្មិត ក្នុងប ោះបច្ច័យ T1(20cm x 20cm) 
មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូ វដសនងបប្ច្ើនជាងបគ គឺគិតជាមធំម2ក្ប្មិត រ ើឯបច្ច័យ 
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T2(20 cm x 25cm) មានការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវដសនងែូច្ោន គិតជាមធំម1.33ក្ប្មិត 
និងបច្ច័យ T3(25cmx25cm) និងបច្ច័យ T4(25cmx30cm) មានការបផំ្លល ញរបស់
ែងកូវដសនងែូច្ោន គិតជាមធំម 1.00ក្ប្មិតនិងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានការ
បំផ្លល ញរបស់ែងកូវដសនងតិច្ជាងបគែូច្ោន គឺគិតជាមធំម  0.66 ក្ប្មិត។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបំផ្លល ញរបស់ែងកូវដសនងនលនបង្ហា ញឱ្យដំ 
ប ើញថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 5.750 ធំជាង F ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើ 
នឹង3.48និងតូច្ជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង5.99 មានន័យថាការបំផ្លល ញ 
របស់ែងកូ វដសនងង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយមានភាព ុសោន ជាអតថន័យ ក្នុងក្ប្មិត
បជឿជាក់្ ៩៥%។ មានបមគុណ្បដប្មបប្មួល (CV) បសមើនងឹ30,39 %។ 

ត្តមលេធផលង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគង្នច្ំនួនបែើមដបក្ ត្តមរយៈ 
DMRT Test នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បច្ច័យ   
T3(25cm x 25cm) បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5(30cm x30cm) 
មានភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មតិ ៩៥%។     
 -បច្ច័យ T2(20cm x 25cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បច្ច័យ 
T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

-បច្ច័យ T2(20cm x 25cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មាន 
ភាព ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥ %។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។          
 -បច្ច័យ T3(25cm x 25cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥ %។ 
 -បច្ច័យ T4(25cm x 30cm)  បធៀបនងឹបច្ច័យ T5(30cm x30cm) មានភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥ %។ 
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៣.៣ ឥទ្ធិពលចន ល្ ោះគុមពនៅនលើការបំផ្លល ញពីជំៃឺ 
ត្តរាងេើ៣.៤ ឥេធិពលច្ប ល ោះគុមពបៅបលើការបំផ្លល ញពើជំង ឺ

បច្ចយ័ (Tr) 
ជំងឺអ ុច្បត្តន ត 

(គិតជា ក្ប្មិត) 
ជំងឺនលក្ប់តរ ើឆ្នូត 
(គិតជា ក្ប្មិត) 

ជំងឺនលក្ប់តរ ើប្សប នសលឹក្ 
(គិតជា ក្ប្មិត  ) 

T1(20 cm x 20 cm) 1.33 1.66 1.33 

T2(20 cm x 25 cm) 1.33 1.33 1.00 
T3(25 cm x 25 cm) 1.33 1.00 0.66 

T4(25 cm x 30 cm) 0.66 0.66 0.33 
T5(30 cm x 30 cm) 0.66 0.66 0.33 

X 1.06 1.06 0.73 

CV =  % 54,43 64,46 70,78 
F 1.20ns 1.214ns 2.125ns 

 

៣.៣.១ ការបផំ្លល ញរបរជ់ំៃឺអ ចុនត្តន ត 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបំផ្លល ញពើជងំឺអ ុច្បត្តន ត 
ង្នសរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង1.06ក្ប្មិតក្នុងប ោះ បច្ច័យ T1(20cm x 20cm) 
បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) និងបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) មានការ
បំផ្លល ញពើជំងឺអ ុច្បត្តន តបប្ច្ើនជាងបគែូច្ោន  គឺគិតជាមធំម1.33 ក្ប្មិត  រ ើឯបច្ច័យ  
T4(25 cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានការបំផ្លល ញពើជំងឺ
អ ុច្បត្តន តតិច្ជាងបគែូច្ោន គឺគិតជាមធំម  0.66 ក្ប្មិត ns = ោម នភាព ុសោន ជា
អតថន័យ។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបំផ្លល ញពើជំងឺអ ុច្បត្តន ត នលនបង្ហា ញឱ្យដំ 
ប ើញថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 1.20 តូច្ជាង F ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 
3.48 និងតូច្ជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថា ការបំផ្លល ញ 
របស់ែងកូវដសនងង្នបច្ច័យមយួបៅបច្ច័យមយួោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។  មានបមគុណ្
បដប្មបប្មលួ (CV) បសមើនឹង  54,43%។ 
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         ៣.៣.២ ការបំផ្លល ញរបរជ់ំៃឺបាក់នតរេីនតូ 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធនលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបផំ្លល ញពើជងំឺនលក់្បតរ ើឆ្នូត
ង្នសរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង 1.06ក្ប្មិត ក្នុងប ោះបច្ច័យ T1(20cm x 20 cm) 
មានការបំផ្លល ញពើជំងឺនលក់្បតរ ើឆ្នូតបប្ច្ើនជាងបគ គឺគិតជាមធំម 1.66ក្ប្មិតប ទ ប់ 
បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) មានការបំផ្លល ញពើជំងឺនលក់្បតរ ើឆ្នូត គឺគិតជាមធំម 1.33 
ក្ប្មិតរ ើឯបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) មានការបំផ្លល ញពើជំងឺនលក់្បតរ ើឆ្នូត គឺគិតជា 
មធំម 1.00ក្ប្មិត រ ើឯបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5(30cm x 30 cm) 
មានការបំផ្លល ញពើជងំឺនលក់្បតរ ើឆ្នូតតិច្ជាងបគែូច្ោន គឺគិតជាមធំម0.66 ក្ប្មិត។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបំផ្លល ញពើជងំឺនលក់្បតរ ើឆ្នូត នលនបង្ហា ញ 
ឱ្យដំប ើញថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 1.214 តូច្ជាង F ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មល 
បសមើនឹង 3.48 និងតូច្ជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថាការ 
បំផ្លល ញរបស់ែងកូវដសនងង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ មាន 
បមគុណ្បដប្មបប្មួល (CV) បសមើនឹង 64.46 %។ 
         ៣.៣.៣ ការបំផ្លល ញរបរជ់ំៃឺបាក់នតរសី្រនោនរលកឹ 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបំផ្លល ញពើជំងឺនលក់្បតរ ើ 
ប្សប នសលឹក្ង្នសរុបមធំម បច្ច័យទាំងអស់បសមើនឹង 0.73ក្ប្មិត ក្នុងប ោះបច្ច័យ        
T1(20cm x 20cm) មានការបំផ្លល ញពើជំងឺនលក់្បតរ ើប្សប នសលឹក្បប្ច្ើនជាងបគ គឺគិត 
ជាមធំម 1.33ក្ប្មិតប ទ ប់បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) មានការបំផ្លល ញពើជងំឺនលក់្បតរ ើ 
ប្សប នសលកឹ្គឺគតិជាមធំម 1.00ក្ប្មិតរ ើឯបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) មានការ
បំផ្លល ញពើជំងឺនលក់្បតរ ើប្សប នសលឹក្គឺគិតជាមធំម  0.66 ក្ប្មិត  រ ើឯបច្ច័យ 
T4(25cm x 30cm) និងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានការបំផ្លល ញពើជំងឺ
នលក់្បតរ ើប្សប នសលឹក្តិច្ជាងបគែូច្ោន គឺគិតជាមធំម  0.33 ក្ប្មិត។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបំផ្លល ញពើជំងឺនលក់្បតរ ើប្សប នសលឹក្នលន 
បង្ហា ញឱ្យដ បំ ើញថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 1.215 តូច្ជាង F ត្តរាង៥% ដែលមាន 
តង្មលបសមើនងឹ 3.48 និងតូច្ជាង F ត្តរាង១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថា 
ការបំផ្លល ញរបស់ជំងឺនលក់្បតរ ើប្សប នសលឹក្ ង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយោម នភាព ុសោន
ជាអតថន័យ។ មានបមគុណ្បដប្មបប្មួល (CV) បសមើនឹង  70.78 %។ 
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ត្តរាងេើ៣.៥ ឥេធិពលច្ប ល ោះគុមពបៅបលើការបំផ្លល ញពើជំង ឺ

បច្ចយ័ (Tr) 
ជំងឺរលយួសទបសលឹក្ 
(គិតជា ក្ប្មិត  ) 

ជំងឺរស់ក្សទបសលឹក្ 
(គិតជាក្ប្មិត  ) 

ជំងឺនលល ស 
(គិតជាក្ប្មិត  ) 

T1(20 cm x 20 cm) 1.00 0.66 1.00 A 
T2(20 cm x 25 cm) 0.66 1.00 0.66 AB 

T3(25 cm x 25 cm) 0.66 0.66 0.66 AB 
T4(25 cm x 30 cm) 0.33 0.66 0.33 AB 

T5(30 cm x 30 cm) 0.33 0.33 0.00 B 
X 0.60 0.66 0.53 

CV =  % 86.12 78.29 84.37 

F 0.875ns 0.625ns 3.541* 
 

៣.៣.៤ ការបផំ្លល ញរបរជ់ំៃឺរលយួរទបរលកឹ 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបំផ្លល ញពើជំងឺរលួយ 
សទបសលឹក្ង្នសរុបមធំម បច្ច័យទាំងអស់បសមើនឹង 0.60  ក្ប្មិត ក្នុ ងប ោះបច្ច័យ 
T1(20cm x 20cm) មានការបំផ្លល ញពើជំងឺរលួយសទបសលកឹ្បប្ច្ើនជាងបគ គឺគិតជាមធំម 
1.0ក្ប្មិតប ទ ប់បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) និង T3(25cm x 25cm) មានការបផំ្លល ញពើ
ជំងឺរលួយសទបសលឹក្ែូច្ោន គឺគតិជាមធំម 0.66ក្ប្មិត រ ើឯបច្ច័យ T4(25cmx30cm) និង
បច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានការបផំ្លល ញពើជំងឺរលួយសទបសលកឹ្តចិ្ជាងបគែូច្ោន  គឺគិត 
ជាមធំម 0.33 ក្ប្មតិ។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបំផ្លល ញពើជំងឺរលួយសទបសលឹក្នលនបង្ហា ញ 
ឱ្យដំប ើញថា F គណ្  មានតង្មលបសមើនងឹ 0.875 តូច្ជាង F ត្តរាង ៥% ដែលមាន 
តង្មលបសមើនងឹ 3.48 និងតូច្ជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថា 
ការបំផ្លល ញពើជំងឺរលួយសទបសលឹក្ង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយ ោម នភាព ុសោន ជា 
អតថន័យ។  មានបមគុណ្បដប្មបប្មួល (CV) បសមើនឹង  86.12 %។ 

៣.៣.៥ ការបផំ្លល ញរបរជ់ំៃឺរលាករទបរលកឹ 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបំផ្លល ញពើជំងឺរស់ក្
សទបសលឹក្ង្នសរុបមធំមបច្ច័យទាំងអស់បសមើនឹង 0.66ក្ប្មិត ក្នុងប ោះ បច្ច័យ 
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T2(20cm x 25cm) មានការបំផ្លល ញពើជំងឺរស់ក្សទបសលឹក្បប្ច្ើនជាងបគ គឺគិតជាមធំម 
1.0ក្ប្មិតប ទ ប់បច្ច័យ T1(20cm x 20cm)បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) និងបច្ច័យ 
T4(25cm x 30cm)មានការបំផ្លល ញពើជងំឺរស់ក្សទបសលឹក្ែូច្ោន  គឺគិតជាមធំម 0.66 
ក្ប្មិតរ ើឯបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានការបំផ្លល ញពើជងំឺរស់ក្សទបសលកឹ្តិច្ជាងបគ 
គឺគិតជាមធំម  0.33 ក្ប្មិត។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបំផ្លល ញពើជំងឺរស់ក្សទបសលឹក្នលនបង្ហា ញ 
ឱ្យដំប ើញថា F គណ្ មានតង្មលបសមើនឹង 0.625តូច្ជាង F ត្តរាង ៥% ដែល 
មានតង្មលបសមើនឹង 3.48  នងិតូច្ជាង F ត្តរាង ១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99      
មានន័យថា ការបំផ្លល ញពើជំងឺរលួយសទបសលឹក្ង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។  មានបមគុណ្បដប្មបប្មលួ (CV) បសមើនឹង78.29 %។ 

៣.៣.៦ ការបផំ្លល ញរបរជ់ំៃឺបាល រ 
 ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការបំផ្លល ញពើជងំឺនលល សង្ន 
សរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនងឹ 0.53ក្ប្មិត ក្នុងប ោះបច្ច័យ T1(20cm x 20cm) 
មានការបំផ្លល ញពើជំងឺនលល សបប្ច្ើនជាងបគគឺគិតជាមធំម 1.0ក្ប្មិត ប ទ ប់បច្ច័យ    
T2(20 cmx 25cm) និង T3(25cm x 25cm) មានការបំផ្លល ញពើជំងនឺលល សែូច្ោន  
គឺគិតជាមធំម 0.66ក្ប្មិត រ ើឯបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) មានការបំផ្លល ញពើជំងនឺលល ស 
គឺគិតជាមធំម 0.33ក្ប្មិត និងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ពុំមានការបំផ្លល ញពើ 
ជំងឺនលល ស គឺគិតជាមធំម  0.០០ ក្ប្មិត។ 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការបំផ្លល ញពើជំងនឺលល សនលនបង្ហា ញឱ្យដំ
ប ើញថា F គណ្  មានតង្មលបសមើនឹង 3.541 ធំជាង F ត្តរាង ៥% ដែលមានតង្មលបសមើ
នឹង 3.48  និងតូច្ជាង F ត្តរាង១% ដែលមាន តង្មលបសមើនឹង 5.99 មានន័យថាការ
បំផ្លល ញពើជំងនឺលល ស ង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមួយមានភាព ុសោន  ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត
បជឿជាក់្ ៩៥  % ។ មានបមគុណ្បដប្មបប្មួល (CV) បសមើនងឹ 84.37%។ 

ត្តមលេធផលង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគង្នការបំផ្លល ញែំណ ំ ពើជំងនឺលល ស 
ត្តមរយៈ DMRT Test នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បច្ច័យ  
T3(25cm x 25cm) និងបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 
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 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm)  បធៀបនងឹបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥ %។ 
         -បច្ច័យ T2(20cm x 25cm)បធៀបនឹងបច្ច័យ T3(25 cm x 25cm) និងបច្ច័យ 
T4(25cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 
 -បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥ %។ 

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm)បធៀបនឹងបច្ច័យ T4(25cm x30cm) ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។           

-បច្ច័យ T3(25cm x 25cm)បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x30cm) មានភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ ក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្ ៩៥  % ។ 

-បច្ច័យ T4(25cm x 30cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម ន
ភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 

៣.៤ ការវាតទ្ីរបរន់មា នៅនលើដំណសំ្រូវ 
ត្តរាងេើ៣.៦ ការវាតេើរបស់បមម បៅបលើែណំបំ្សូវ (គិតជាភាគរយ  ) 

បច្ច័យ(Tr) 
សា (Rep) សរុបបច្ច័យ 

(TTr) 

មធំមបច្ច័យ 
(MTr) 

RI RII RIII  
T1(20 cm x 20 cm) 5 5 0 10 3.33 
T2(20 cm x 25 cm) 5 5 5 15 5.00 
T3(25 cm x 25 cm) 10 5 5 20 6.66 
T4(25 cm x 30 cm) 10 5 10 25 8.33 
T5(30 cm x 30 cm) 10 10 20 40 13.33 

សរុបសា (TR) 40 30 40   
សរុបបច្ច័យទាងំអស់ (TG)    110  
សរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់ (MG)     7.33 
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ត្តមលេធផលង្នការពិបសាធ នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា ការវាតេើរបស់បមម បៅ
បលើែំណំប្សូវង្នសរុបមធំមបច្ច័យទាងំអស់បសមើនឹង 7.33ភាគរយ  ក្នុងប ោះបច្ច័យ 
T5(30cm x 30cm) មានការវាតេើរបស់បមម បៅបលើែំណំប្សូវបប្ច្ើនជាងបគ គឺគិត
ជាមធំម13.33ភាគរយ ប ទ ប់បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) មានការវាតេើរបស់ 
បមម បៅបលើែំណបំ្សូវ គឺគិតជាមធំម 8.33 ភាគរយ  រ ើឯបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) 
មានការវាតេើរបស់បមម បៅបលើែំណំប្សូវគឺគិតជាមធំម  6.66 ភាគរយ  បច្ច័យ 
T2(20cm x 25cm) មានការវាតេើរបស់បមម បៅបលើែណំបំ្សូវ គឺគិតជាមធំម 5.00 
ភាគរយ និងបច្ច័យ T1(20cm x 20cm) មានការវាតេើរបស់បមម បៅបលើែំណំប្សូវ 
តិច្ជាងបគគឺគិតជាមធំម 3.33ភាគរយ។ 

ត្តរាងេើ៣.៧ ANOVA ង្នការវាតេើរបស់បមម បៅបលើែំណបំ្សូវ (គិតជាភាគរយ) 
ប្បភពបំដរបំរលួ 

SV 
ក្ប្មិតបសរ ើភាព 

( d.f ) 
ផលបូក្កាបរ 

( S.S ) 
កាបរ ៉ាមធំម 
( M.S ) 

Fគណ្  
 

Fត្តរាង 
5% 1% 

បច្ចយ័ 4 176.667 44.167 3.786* 3.48 5.99 
លំបអៀង 10 116.667 11.667    
សរុប 14 293.333     

CV = %  មានភាព ុសោន ជាអតថន័យ ក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្ ៩៥  %  
 
 

ត្តមការវភិាគត្តមត្តរាង ANOVA ង្នការវាតេើរបស់បមម បៅបលើែណំបំ្សូវ 
នលនបង្ហា ញឱ្យដ បំ ើញថា F គណ្  មានតង្មលបសមើនងឹ 3.786 ធំជាង F ត្តរាង ៥% ដែល 
មានតង្មលបសមើនឹង 3.48 និងតូច្ជាង F ត្តរាង១% ដែលមានតង្មលបសមើនឹង 5.99 មាន 
ន័យថាការវាតេើរបស់បមម បៅបលើែំណបំ្សូវង្នបច្ច័យមួយបៅបច្ច័យមយួ មានភាព ុស
ោន ជាអតថន័យ ក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្ ៩៥  % ។ មានបមគុណ្បដប្មបប្មួល(CV)បសមើនឹង %។ 

ត្តរាងេើ៣.៨ ការបប្បៀបបធៀបង្នការវាតេើរបស់បមម បៅបលើែំណបំ្សូវ  
(គិតជាភាគរយ)  ៥ បច្ច័យ ត្តមរយៈDMRT 

បច្ចយ័ (Tr) មធំមភាគ ចំ្ណតថ់ាន ក្់ DMRT 
T1(20 cm x 20 cm) 3.33 B 
T2(20 cm x 25 cm) 5.00 B 
T3(25 cm x 25 cm) 6.66 B 
T4(25 cm x 30 cm) 8.33 AB 
T5(30 cm x 30 cm) 13.33 A 
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ត្តមលេធផលង្នការបប្បៀបបធៀបរវាងមធំមភាគ ង្នការវាតេើរបស់បមម បៅបលើ 
ែំណបំ្សូវ ត្តមរយៈ DMRT Test នលនបង្ហា ញឱ្យដំប ើញថា៖ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បច្ច័យ 
T3(25cm x 25cm) និងបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 
 -បច្ច័យ T1(20cm x 20cm)  បធៀបនងឹបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥ %។ 
 -បច្ច័យ T2(20cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T3(25cm x 25cm) និងបច្ច័យ 
T4(25cm x 30cm) ោម នភាព ុសោន ជាអតថន័យ។ 
 -បច្ច័យ T2(20cm x 25cm)  បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យក្នុងក្ប្មិត ៩៥ %។ 
 -បច្ច័យ T3(25cm x 25cm)បធៀបនឹងបច្ច័យ T4(25cm x 30cm) ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។ 
 -បច្ច័យ T3(25cm x 25cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) មានភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ ក្នុងក្ប្មិតបជឿជាក់្ ៩៥  % ។ 

-បច្ច័យ T4(25cm x 30cm) បធៀបនឹងបច្ច័យ T5(30cm x 30cm) ោម នភាព 
 ុសោន ជាអតថន័យ។ 

 

៤. រននិដ្ឋា ន និៃអនុសារន៍ 
 ៤.១ រននិដ្ឋា ន 

បយងត្តមលេធផលង្នការពិបសាធពើឥេធិពលច្ប ល ោះគុមពែំណំប្សូវ បៅបលើ 
ក្ត្តា ច្ង្ប្ង នលនបង្ហា ញថា ការពិបសាធច្ប ល ោះគុមព ុសៗោន  គឺពិតជាមានឥេធពិលបៅ 
បលើការលូតស់ស់ និងេនិនផលពិតប្នលក្ែដមន បហើយលេធផលនលនបង្ហា ញថា បច្ច័យT2 
ដែលមានច្ប ល ោះគុមពពើ ២០សម X ២៥សម េេលួនលនេិននផល ពស់ជាងបច្ចយ័បផេងៗ 
បប្ ោះបច្ច័យបនោះមានច្ប ល ោះគុមពសមប្សបបៅនឹងពូជប្សូវដសនពិបដរ ដែលអាច្មាន 
លេធភាពផៅល់នូវការលូតស់ស់ ែូច្ជា ច្ំនួនបែើមដបក្ ប្បដវងក្ួរ ច្ំនួនប្ោប់បពញ 
ក្នុងមួយក្ួរេមៃន់ ១០០០ប្ោប់ និងេេួលនលនេិននផល ពស់ ដែលេេួលេិននផល 
សរុប (៤.៦៩ ត/ហ.ត) ជាងការបប្បើប្នលស់ច្ប ល ោះគុមពបផេងៗបេៀត។ ការបប្បើប្នលស់
ច្ប ល ោះគុមពបនោះសប្មាប់ែំណបំ្សូវ គឺវាបធវើឱ្យដំមានបែើមបថាល សលែ និងផាល់េិននផល ពស់ 
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បប្ ោះវាមានច្ប ល ោះគុមពសមប្សប ដែលអាច្ឱ្យដំមាន ំល់ និងពនលឺចូ្លប្គប់ប្ោន់ ដែល 
អាច្បធវើឱ្យដំែំណំប្សូវប្សូបយក្សារធាតុចិ្ញ្ច ឹមនលនប្គប់ប្ោន់ និងង្ហយប្សួលបធវើរសមើ 
សំបយគដែលបធវើឱ្យដំែណំបំ្សូវ េេលួនលនសារធាតុច្ញិ្ច ឹមបសមើៗោន នលនយ៉ា ងនប់រហ័ស 
និងមានប្បសិេធភាពភាល មៗ។  ច្ំដណ្ក្ឯបច្ច័យ ដែលេេួលនលនេិននផលតិច្ជាងបគគឺ 
បច្ច័យ T1 ដែលមានច្ប ល ោះគុមព (២០ស.ម x ២០ស.ម) ដែលមានេិននផលសរុបទាប 
ជាងបគគឺ (៣.៤៨ ត/ហ.ត)។ 

ែូច្បនោះបយើងអាច្សននិដឋ ននលនថា  បច្ច័យ T2  ដែលមានច្ប ល ោះគុមព  
(២០ស.ម x ២៥ស.ម) ពិតជាេេួលនលនេិននផល និងប្នលក់្ច្ំបណ្ញ ពស់ពិតប្នលក្ែ 
ដមន បហើយវាសមប្សបបំផុតសប្មាប់ែំណបំ្សវូបៅបលើក្ត្តា ច្ង្ប្ងក្នុងលក្ខ ណ្ឌ ែើលាយ
 ាច់្ង្នសាក្លវេិាល័យភូមនិទក្សិក្មម។ 
 ៤.២ អនុសារន ៍

អាប្ស័យបៅបលើការពិបសាធពូជប្សូវដសនពិបដរ បែើមបើត្តមដនបៅត្តម  
ការបប្បើប្នលស់ច្ប ល ោះគុមពបេើបេេួលនលន ប្បសិេធភាពនិងេិននផល ពស់បហើយមា៉ាងវញិ 
បេៀតវាបធវើឱ្យដំបយើងេេលួនលននូវការច្ំបណ្ញបសែឋក្ិច្ច ពស់។ ការពិតណស់ការពិបសាធ 
បនោះគឺបធវើបឡើងបៅបលើែើសាក្លវេិាល័យភូមិនទក្សិក្មម ដែលបធវើឱ្យដំលេធផលដែលេេលួ
នលនពុំទាន់មានលក្ខណ្ៈជាក់្ស់ក់្បៅបឡើយ។ អាប្ស័យបហតុបនោះសណូំ្មពរឱ្យដំនិសេតិ
ជំ ន់បប្កាយបធវើការពិបសាធបនោះបេៀតបដយ៖ 
  សូមឱ្យដំអនក្សិក្ាក៏្ែូច្ជាអនក្បបច្ចក្បេសជំ ញ បមត្តា បរៀបច្ំការពិបសាធ
បនាបៅបេៀតឱ្យដំនលនបប្ច្ើនែង និងនលនបប្ច្ើនលក្ខណ្ៈ បែើមបើឱ្យដំេិននន័យកាន់ដតមាន 
ភាពជាក់្ស់ក់្ និងសុប្ក្ឹតសប្មាប់ការផេពវផាយែល់ក្សិក្រ បែើមបើឱ្យដំោត់អនុវតា 
ត្តមក្នុងេិសបៅសប្មាប់បបងកើនផលិតភាពសិក្មម នងិរមួច្ំដណ្ក្ក្នុងការកាត់បនថយភាព 
ប្ក្ើប្ក្បៅជនបេ។ សិក្ាពើការពិភាក្ាបសែឋក្ិច្ចឱ្យដំនលនលមែិត ជាងបនោះបៅបេៀតទាងំ 
ការបប្បើប្នលស់ជើនិងរាល់ការច្ណំយបផេងៗបេៀត។ 
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គនថនិនទ្ទរ 
 
១. ប្ក្សួងក្សិក្មមរុកាខ ប្បមាញ់ និងបនសាេ រនលយការណ៍្សននិនលតបូក្សរុបការង្ហរ
ក្សិក្មម   នន ២ំ០០៤  

២. ង្  សតា ែណំបំ្សវូ  នន ១ំ៩៩៧.  
៣. ដមន សារុម ែណំបំ្សវូ   នន ២ំ០០៧.  
៤. IRRI Rice Alnamac 1997 Editor Jay Maklean, 1997  
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ចក្ខវុិសយ័ និងបញ្ហា ប្បឈម 
ក្នងុការអនុវត្តគោលនគោបាយន ាំគចញអងករ 

របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត គម៉េង គមីហ ៊

មូលន័យសគងខប 
 

 របបេសក្មពុជា គឺជារបបេសក្សិក្មម បែើយមានរបជាជនក្មពុជារបហែល ៧២ 
ភាគរយ របក្បរបរក្សិក្មម ក្នុងចំបោមរបជាជនរបហែលចំននួ១៣លាននាក់្ បៅ    
ឆ្ន ២ំ០០៨។ ស្ថថ នភាពការផគត់ផគង់បសបៀងគិតជាអងករមានចនំួន១,៣លានបោន បៅ ឆ្ន ំ
១៩៩៣ ដល់ ៦លានបោន បៅឆ្ន ២ំ០១៣ ខណ្ៈហដលតរមូវការអងករបៅ ឆ្ន ១ំ៩៩៣ 
មានចំនួន១,៦លានបោន និងបក្ើនប ើងដល់២,២លានបោន បៅឆ្ន ២ំ០១៣។ ោមការ 
ពាក្រណ៍្ហផែក្បលើេនិនន័យឆ្ន ២ំ០១៣ តុលយភាពបសបៀងគតិជាអងករពើឆ្ន ២ំ០១៤ ដល់ 
២០២០ របបេសក្មពុជា អាចសល់អងករពើ ៤,២លានបោន បៅឆ្ន ២ំ០១៤ និង ៧,២លាន
បោន បៅឆ្ន ២ំ០២០ ខណ្ៈហដលក្ំបណ្ើ នរបជាជនបក្ើនប ើងពើឆ្ន ២ំ០១៤ មានចំនួន 
របហែល ១៥,២លាននាក់្ ដល់ ១៦,៥លាននាក់្បៅឆ្ន ២ំ០២០ ខាងមុខ។ ដូបចនេះ 
បែើយបេើបរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា មានចក្ខុវស័ិយនាអំងករបចញចាប់ពើឆ្ន ២ំ០១៥ បៅឱ្យបាន
មួយលានបោនក្នុងមួយឆ្ន  ំប ុហនតជាក់្ហសតងការនាអំងករបចញបៅឆ្ន ២ំ០១៥បនេះ បានហត 
៥៣៨.៣៩៦បោន ហតប ុបោណ េះបៅឆ្ន ២ំ០១៥។ ការបរាជ័យននការនាបំចញអងករមិនបាន
មួយលានបោន បៅឆ្ន ២ំ០១៥បនេះ បដ្ឋយស្ថរមានបញ្ហា របឈមមួយចំនួនដូចជា 
ការបរបើរបាស់ជើគើមើបរចើន ការបរជើសបរ ើសពូជរសូវពុំរតមឹរតូវោមេើផារ ការហក្នចនអងករបៅ
មានក្រមិត និងនលលអងករពុមំានបសថរភាពសរមាប់ក្សិក្រផលិតរសូវ។ល។  

បោលបំណ្ងននឯក្ស្ថរបនេះ គឺបដើមបើបង្ហា ញអំពើចក្ខុ វស័ិយ និងបញ្ហា របឈម
ក្នុងការអនុវតតបោលនបោបាយនាអំងករបចញ ហតប ុបោណ េះ។ 
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១. គសចក្តីគផតើម 
របបេសក្មពុជា គជឺារបបេសក្សិក្មមហដលសថតិបៅតំបន់អាសុើហប ក្អាបគនយ ៍បែើយ

មានរពំរបេល់ហប ក្ខាងលចិ ខាងបជើងជាប់នងឹរបបេសនល ខាងបជើងជាប់របបេសឡាវ 
បៅហប ក្ខាងលិច និងខាងតបូងជាប់នឹងឈូងសមុរេនល និងហប ក្ខាងបក្ើតនិងខាងតបូង
ជាប់នឹងរបបេសបវៀតោម។ របបេសក្មពុជាមាននផទរក្ឡាចំនួន១៨១.០៣៥ 
គើ ូហម រតកាបរ  ។ របបេសក្មពុជា គឺជារបបេសក្សិក្មម បែើយមានរបជាជនរបហែល ៧២
ភាគរយ របក្បរបរក្សិក្មម ក្នុងចំបោមរបជាជនជាង១៣លាននាក់្ បៅឆ្ន ំ

២០០៨1។ ស្ថថ នភាពការផគត់ផគង់បសបៀងគិតជាអងករ មានចំនួន ១,៣លានបោន បៅ
ឆ្ន ១ំ៩៩៣ ដល់ ៦លានបោន បៅឆ្ន ២ំ០១៣ ខណ្ៈហដលតរមូវការអងករបៅ   ឆ្ន ំ

១៩៩៣ មានចំននួ១,៦លានបោន និងបក្ើនប ើងដល់ ២,២លានបោនបៅឆ្ន ២ំ០១៣2។ 
ោមការពាក្រណ៍្ហផែក្បលើេិននន័យឆ្ន ២ំ០១៣ តុលយភាពបសបៀងគិតជាអងករពើឆ្ន ២ំ០១៤ 
ដល់ ២០២០ របបេសក្មពុជាអាចសល់អងករពើ ៤,២លានបោន បៅឆ្ន ២ំ០១៤ និង 
៧,២លានបោន បៅឆ្ន ២ំ០២០ ខណ្ៈហដលក្ំបណ្ើ នរបជាជនបក្ើនប ើងពើឆ្ន ២ំ០១៤ 

មានចំននួរបហែល ១៥,២លាននាក់្ ដល់ ១៦,៥លាននាក់្ បៅឆ្ន ២ំ០២០ ខាងមុខ3។  
ដូបចនេះបែើយបេើបរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា មានចក្ខុវស័ិយនាអំងករបចញចាប់ពើឆ្ន ២ំ០១៥ បៅ
ឱ្យបានមួយលានបោនក្នុងមួយឆ្ន  ំ ប ុហនតជាក់្ហសតងការនាអំងករបចញបៅឆ្ន ២ំ០១៥បនេះ
បានហត៥៣៨.៣៩៦បោន ហតប ុបោណ េះបៅឆ្ន ២ំ០១៥។ ការបរាជ័យននការនាបំចញអងករ
មិនបានមួយលានបោនបៅឆ្ន ២ំ០១៥បនេះ បដ្ឋយស្ថរមានបញ្ហា របឈមមួយចំនួនដូចជា 

                                                 
1
  វេិាស្ថថ នជាតិសថិតិននរក្សួងហផនការ របាយការណ៍្ជាតិលេធផលចុងបរកាយ ជបំរឿនេូបៅនូវរបជារាស្រសតរបសរ់បបេសក្មពុ
ជាឆ្ន ២ំ០០៨  វេិាស្ថថ នជាតិសថិតិននរក្សួងហផនការ ឆ្ន ២ំ០០៩ េំព័រ ១០៦។ 

2
  រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងបនស្ថេ៖ របាយការណ៍្បូក្សរុបការង្ហរក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងបនស្ថេរបចាឆំ្ន ំ
២០១០-២០១១ និងេិសបៅឆ្ន ២ំ០១១-២០១២  រាជធានើភនំបពញ រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងបនស្ថេ ឆ្ន ំ
២០១២ េំព័រ១៤០-១៤១។ 

3
  National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Report 12: Population Projection of Cambodia, 
Phnom Penh, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, 2011, pp. 171-193. 
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ការបរបើរបាស់ជើគើមើបរចើន ការបរជើសបរ ើសពូជរសូវពុំរតឹមរតូវោមេើផារ ការហក្នចនអងករបៅ
មានក្រមិត និងនលលអងករពុមំានបសថរភាពសរមាប់ក្សិក្រផលិតរសូវ។ល។ 

បោលបំណ្ងននឯក្ស្ថរបនេះ គឺបដើមបើបង្ហា ញអំពើចក្ខុ វស័ិយ និងបញ្ហា របឈម
ក្នុងការអនុវតតបោលនបោបាយនាអំងករបចញ ហដលការសកិ្ាបនេះហផែក្បលើ៥បខតត ហដល
សថិតបៅជុំវញិបឹងេបនលស្ថបគឺ ក្ំពង់ឆ្ន ងំ បោធិ៍ស្ថត់ បាត់ដបំង បសៀមរាប និងក្ំពង់ធំ។ 

ឯក្ស្ថរបនេះ មានផលរបបោជន៍ដល់និសសតិ នងិអនក្សិក្ារស្ថវបផសងៗបេៀត
ហដលចង់សិក្ារស្ថវរជាវ ទាក់្េងបៅនឹងចក្ខុ វស័ិយ និងបញ្ហា របឈមក្នុងការអនុវតត
បោលនបោបាយនាបំចញអងករបៅបរៅរបបេស។  

២. ចក្ខវុិសយ័ និងទសិគៅយទុធសាស្រសត 
២.១ ចក្ខវុសិយ័ 

 ឯក្ស្ថរបោលនបោបាយសតើពើ ការជរុំញផលិតក្មមរសវូ និង ការនាបំចញអងករ 
បានបង្ហា ញពើចក្ខុវស័ិយ គចឺង់ឱ្យរបបេសក្មពុជាកាល យជាជរងុក្រសូវ នងិជារបបេសហដល
នាបំចញអងករសខំាន់មយួបលើេើផារពភិពបលាក្។ ដូបចនេះរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាមានចក្ខុវស័ិយ
សរមាប់ការនាបំចញអងករបៅបរៅរបបេសឱ្យបានមួយលានបោន បដ្ឋយកំ្ណ្ត់យក្  
ឆ្ន ២ំ០១៥ ជាឆ្ន បំោលបដើមបើ (១) ជំរុញការផលិតរសូវបលើសឱ្យបានបរចើនជាង៤លាន
បោន ក្នុងបនាេះបរមិាណ្នាបំចញរតូវសបរមចឱ្យបានោ ងតិច ១លានបោន និង (២) បធវើ

ឱ្យអងករក្មពុជា រតូវបានបគេេលួស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ4។    

២.២ ទសិគៅយទុធសាស្រសត 
 េិសបៅជាយុេធស្ថស្រសតសរមាប់ការបបងកើនផលតិក្មមដំោរំសូវ និងជំរុញការ នាំ
បចញអងកររបស់ក្មពុជាបៅេើផារអនតរជាតិ គឺសំបៅចូលរមួចំហណ្ក្ជំរុញក្ំបណ្ើ នបសដា

                                                 
4
 រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់ និង បនស្ថេ ហផនការសក្មមភាពសរមាបអ់នុវតតឯក្ស្ថរបោលនបោបាយនាបំចញអងករសតើពើ
ការជរុំញផលិតក្មមរសូវ និងការនាបំចញអងករ  រាជធានើភនំបពញ រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងបនស្ថេ ឆ្ន ២ំ០១១ 
េំព័រ៧។ 
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ក្ិចចជាតិ និងបលើក្ក្មពស់ក្រមិតជើវភាពរស់បៅរបស់របជាពលរដា ោមរយៈការជំរុញ
ផលិតក្មម ពិបសសរបពលវបបក្មមដោំរំសូវ ការហក្នចន នងិសរមួលោណិ្ជជក្មមហដលអាច
បបងកើនការនាបំចញអងករ ពរងើក្េើផារអនតរជាតិ បបងកើនតនមលបហនថម បបងកើនការបរបើរបាស់
ពលក្មមក្នុងរសុក្ និងរតូវបធវើោ ងោរក្ាបានសនតិសុខបសបៀងក្នុងរបបេស និងធានា
រគប់រគងធនធានធមមជាតិបដ្ឋយចើរភាព។ 

៣. សាា នភាពការផគត្់ផគង់ និងត្ប្មូវការអងករ 
 ស្ថថ នភាពននការផគត់ផគង់អងករ ពើឆ្ន ១ំ៩៩៣ ដល់ ១៩៩៤ មានរបហែល ១,២ បៅ 
១,៣លានបោន  ខណ្ៈហដលតរមូវការមានចំនួនពើ១,៦  ដល់  ១,៧លានបោន បៅក្នុងរ
យៈបពលដូចោន បនេះ។ ដូបចនេះតរមូវការបលើសការផគត់ផគង់ហដលនាឱំ្យរបបេសក្មពុជា មាន
ការខវេះខាតបសបៀង ហដលរតូវនាចូំលពើបរៅរបបេស និងដ្ឋដំំោំរួមផសំដនេបេៀត។ 
ចាប់ោងំពើឆ្ន ១ំ៩៩៥ ការផគត់ផគង់បសបៀងបានបក្ើនប ើងពើ ១,៩លានបោន ដល់ ៦លាន
បោន បៅឆ្ន ២ំ០១៣ នឹងសងឃមឹថា មានការបក្ើនប ើងរែូតដល់៩,៦លានបោន បៅឆ្ន ំ
២០២០ខាងមុខ។ ដូបចនេះ ោមលេធផលហដលបយើងេេួលបានខាងបលើ អាចបធវើឱ្យក្មពុ
ជាមានលេធភាពក្នុងការនាអំងករបចញបានោ ងតិចមួយលានបោនចាប់ពើឆ្ន ២ំ០១៥ 
ប ើងបៅ។ រកាែវកិ្១ ខាងបរកាមបង្ហា ញអំពើស្ថថ នភាពការផគត់ផគង់ និងតរមូវការអងករពើ
ឆ្ន ១ំ៩៩៣ ដល់ ២០២០។ 

រកាែវកិ្ ១ ការផគត់ផគង់ នងិតរមវូការអងករពើឆ្ន ១ំ៩៩៣ ដល់ ២០២០ 
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៤. សាា នភាពនាំចូល និងន ាំគចញអងករ 
 របបេសក្មពុជា មានស្ថថ នភាពផគត់ផគង់អងករមានលក្ខណ្ៈលែរបបសើរចាប់ោងំពើ
ឆ្ន ១ំ៩៩៥មក្ ហដលអាចឱ្យក្មពុជាមានលេធភាពនាបំចញអងករបៅលក់្បៅបរៅរបបេសបាន។ 
ហតបទាេះបើោ ងបនេះក្តើ ក៏្ក្មពុជាបយើងបាននាចូំលអងករពើរបបេសបផសងហដរ។ ស្ថថ នភាពនន
ការនាចូំលអងករមក្ក្មពុជាពើឆ្ន ១ំ៩៩៧ ដល់ ២០១០ មានបរមិាណ្បរចើនជាងការនាំ
បចញអងករពើក្មពុជាបៅលក់្បៅបរៅរបបេស។ បៅឆ្ន ១ំ៩៩៧ ការនាចូំលអងករមក្ក្មពុជា
មានរបហែល ២៧,៧ោន់បោន ខណ្ៈហដលការនាបំចញមានរតឹមហត ៣,៦ោន់បោន។ 
បៅឆ្ន ២ំ០០៣ ការនាចូំលអងករមានចំននួធំជាងការនាបំចញអងកររបហែលចំននួ១៣ ដង 
គឺមានចំនួនការនាចូំល៦៨,៤ោន់បោន ខណ្ៈហដលការនាបំចញអងករមានរតឹមហត ៥,៣
ោន់បោនប ុបោណ េះ និងឆ្ន ២ំ០១០ ការនាចូំលមានចំនួន ៦៧,២ោន់បោន ខណ្ៈ
ហដលការនាបំចញអងករមានចំននួ ៥១,២ោន់បោន។ ចាប់ោងំពើឆ្ន ២ំ០១១ ប ើងបៅ 
ស្ថថ នភាពននការនាបំចញអងករមានលក្ខណ្ៈលែរបបសើរ។ បៅឆ្ន ២ំ០១១ ការនាបំចញអងករ
មានចំននួ២០១,៩ោន់បោន ខណ្ៈការនាចូំលមានរតមឹហត៤៣,៥ោន់បោន គឺតិចជាង
ការនាបំចញធំជាង ៤ដង និងបៅឆ្ន ២ំ០១៥ ការនាបំចញមានចំនួន ៥៣៨,៤ ោន់បោន 
ខណ្ៈហដលការនាចូំលអងករមានរតឹមហត ៥០,៩ោន់បោន គឺការនាបំចញអងករពើក្មពុជាធំ
ជាងការនាចូំលជាង១០ដង។ ដូបចនេះ ស្ថថ នភាពការនាបំចញអងករពើរបបេសក្មពុជា ជារមួ
មានលក្ខណ្ៈលែរបបសើរជាងការនាចូំល។ ហតបទាេះបើោ ងោក៏្បដ្ឋយ បៅឆ្ន ២ំ០១៥ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា បានក្ំណ្ត់ឆ្ន ២ំ០១៥ ជាឆ្ន បំោលសរមាប់ការនាបំចញអងករ
ឱ្យបាន ១លានបោន ក្នុងមួយឆ្ន  ំ ប ុហនតការនាបំចញអងករជាក់្ហសតងមានរបហែលរតឹមហត 
០,៥៤លានបោនប ុបោណ េះ មានន័យថា បោលនបោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុងការ
នាបំចញអងករឱ្យបាន១លានបោន បរាជ័យក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ ខណ្ៈហដលអងករផលិតបាន
អាចបៅសល់បរៅពើតរមូវការបសបៀងមានចំនួន ៣លានបោន៨។      

                                                 
៨ រក្សងួក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់និងបនស្ថេ៖ របាយការណ៍្សតើពើសភាពការណ៍្ក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់និង 
បនស្ថេរបចាឆំ្ន ២ំ០១០-២០១១ និងេិសបៅពើឆ្ន ២ំ០១១-២០១២ 
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រកាែវកិ្ ២ ស្ថថ នភាពការនាបំចញ នងិនាចូំលអងករពើឆ្ន  ំ១៩៩៧ ដល់២០១៥ 

 

៥. គោលនគោបាយនាំគចញអងកររបសប់្បគទសគផេងៗ 
 របបេសហដលបាននាអំងករបចញ បានក្ណំ្ត់បោលនបោបាយ នាបំចញអងករ 
បៅោមស្ថថ នភាពជាក់្ហសែងរបស់របបេសសរមាប់ការនាបំចញអងករ ឱ្យបានបរចើនក្នុងបនាេះ
រមួមាន៖ របបេសបវៀតោម នល និងរបបេសឥោឌ ជាបដើម។ 

៥.១ ប្បគទសគវៀត្ណាម 
របបេសបវៀតោម ជារបបេសមួយក្នុងចំបោមរបបេសទាងំ៦ ហដលបាននាំ

អងករបចញបៅឆ្ន ១ំ៩៩៩ ហដលរមួមាន របបេសនល បវៀតោម ចិន សែរដាអាបមរកិ្ 
ឥោឌ  នងិបា គើស្ថថ ន។ បៅឆ្ន ១ំ៩៩៩ របបេសនល បាននាអំងករបចញ៧លានបោន បសមើ
នឹង៣០ភាគរយននការនាបំចញអងករសរុប បៅកាន់ពិភពបលាក្ ហដលមានចនំួនននការនាំ
អងករបចញសរុប២៦លានបោន បែើយរបបេសបវៀតោម សថិតក្នុងលំដ្ឋប់ថាន ក់្េើ២ មាន
ចំនួន ៤លានបោន បសមើនឹង ១៨ភាគរយ ននការនាបំចញអងករសរបុ។ បោលនបោបាយនាំ
អងករបចញមានបើចំណុ្ចហដលរបបេសបានអនុវតតគឺ (១) ការដក្បចញការនាអំងករបចញ
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ោមកូ្ោ និងការនាចូំលជើសរមាប់ដំោកំ្សកិ្មម។ (២) ការបធវើក្ំហណ្េរមង់ដើធលើ នងិ 
(៣) ការចូលក្នុងសែគម អឺរ  បុហដលជានដគូរោណិ្ជជក្មមរបស់បវៀតោមបៅអនាគត៩។ 
មា ងបេៀត បវៀតោមក៏្បានគិតគូអពំើការបរបើរបាស់បបចចក្បេសលមើ ហដលមានតនមលបថាក្
ជាងបបចចក្បេសហដលមានរស្ថប់មានតនមលខពស់ក្នុងការផលិតរសូវ។ ោមការរស្ថវរជាវ
របស់បវៀតោមបង្ហា ញថា ការបរបើរបាស់បបចចក្បេសលមើអាចសនសបំាន ១៧ភាគរយនន
តនមលសរុបគិតជាមធយម១០។ ោមបេពិបស្ថធន៍បនេះ ក្មពុជាអាចគិតអំពើក្ំហណ្េរមង់ដើធលើ 
សរមាប់ដើហដលរតូវដ្ឋដំំោរំសូវ បដ្ឋយស្ថរហតមានការអភិវឌ្ឍនផទដើហរសបៅោមបោត
បខតតមួយចំនួនរតូវបានកាត់បនថយបដ្ឋយស្ថងសង់ជាបរាងចរក្សែរោស។ ដូបចនេះ 
រដ្ឋា ភិបាល រតូវមានបោលការណ៍្ចាស់លាស់អំពើនផទដើដ្ឋោំំរសូវ និងនផទដើហដលរតូវ
ស្ថងសង់បរាងចរក្សែរោស មានន័យថា អភិវឌ្ឍន៍ នងិធានានូវសនតិសុខបសបៀង រពម
ទាងំអាចនាអំងករបចញបៅបរៅរបបេសបេៀត។ មា ងបេៀត ដើហរសរបស់ក្សិក្របៅបខតត
មួយចំននួ មានបញ្ហា េនំាស់ដើធលើជាមួយរក្ុមែ ុនវនិិបោគេុនពើបរៅរបបេស ហដលបធវើឱ្យ
ក្សិក្រមានការស្ថទ ក់្បសទើរក្នុងការបងករបបងកើនផល។ 

៥.២ ប្បគទសថៃ 
របបេសនលជារបបេសមួយហដលនាអំងករបចញចំននួ ៩.៩០០ ោន់បោន ក្នុង   

ឆ្ន ២ំ០០៩ ក្នុងចំបោមរបបេសទាងំ១០ រមួមាន នល បវៀតោម ឥោឌ  បា គើស្ថថ ន 
សែរដាអាបមរកិ្ បអែសើប ចនិ អ ុយរា ហ្គគ យ អាែសង់េើន និង មើោ ន់មា ១១។ បដើមបើ
េេួលបានក្ណំ្ត់បោលនបោបាយហដលមានដូចខាងបរកាម៖ 

                                                 
៩ Chantal Pohl Nielsen, Vietnam’s Rice Policy: Recent Reforms and Future Opportunities, [website], 

2003, https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/1080.pdf, (accessed 26 December 
2014). 

១០ H. Viet Khai and M. Yabe, Technical Effeciency Analysisof Rice Production in Vietna, Cantho University, 
Vietnam, 2011, pp.142-143. 

១១ Ph. Taghaw Thongratana, An Analysis of the Uncertainty Factors Affecting the Sustainable 
Supply of Rice Production in Thailand, University of Wollongong, Australia, 2012, pp. 60-61. 
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ក្-ក្មមវធិើក្ចិចសនារសវូ៖ ក្សិក្រអាចខចើលុយពើធនាោរក្សិក្មម និងស្ថជើវក្មម
ក្សិក្មម បដើមបើពនាការលក់្ផលិតរសូវរបស់ពួក្បគបដ្ឋយសំអាងបលើក្ិចចសនារសូវបៅ
ចបនាល េះឆ្ន ១ំ៩៨១ បៅ ១៩៨២។ ចាប់ពើឆ្ន ២ំ០០១ ដល់ ២០០២ បោលបំណ្ងបនេះ
រតូវបានផ្លល ស់បតូរជាការោរំេតនមល និងការបបងកើនចណូំ្លក្សកិ្រ១២។ បរៅពើបនេះ របបេស 
ក៏្មានគបរមាងបចញខាតដល់ក្សិក្រផលិតរសូវបៅបពលហដលរសូវមានតនមលបថាក្ បដើមបើ
បលើក្េឹក្ចិតតក្សិក្រឱ្យផលិតរសូវឱ្យបានបរចើន  និងរបក្បបដ្ឋយគុណ្ភាពខពស់ សរមាប់
ការផគត់ផគង់ការនាបំចញបៅបរៅរបបេស១៣។ 

ខ-ការក្ណំ្ត់តនមលរសវូចាស់លាស់សរមាប់អនក្នាបំចញ៖ បៅបពលក្នលងមក្ 
មស្រនតើរក្សួងោណិ្ជជក្មមរបបេសនល បានបជឿជាក់្ថារក្ុមែ ុននាបំចញអងករបានអនុម័ត
ជា «យុេធស្ថស្រសតកាត់តនមល» ជាមួយោន បៅក្នុងលេធផលតនមលននការនាបំចញអងកររបស់នល
ហដលថាមានតនមលបពក្។  ដូបចនេះរដ្ឋា ភិបាលនល បានអនុម័តនូវវធិានការបដ្ឋយក្ំណ្ត់តនមល
អងករបលរមួយដល់រកុ្មែ ុននាបំចញអងករទាងំអស់។ ជាបរៀងរាល់នលងពុធ អនុគណ្ៈក្មម
ការសភាោណិ្ជជក្មម បានក្ំណ្ត់តនមលអងករហដលរក្ុមែ ុននាបំចញទាងំអស់រតូវលក់្បច
ញ។ រក្ុមែ ុននាបំចញោហដលបានបរាជ័យក្នុងការលក់្ក្នុងតនមលហបបបនេះ នឹងមិនេេួល
បានអាជាា បណ្ណ័ នាបំចញពើរក្សួងោណិ្ជជក្មមបេ១៤។ 

ហផែក្បលើបោលនបោបាយបនេះ របបេសក្មពុជា គួរយក្គំរូោមរបបេសនលបលើ
បោលនបោបាយទាងំពើរខាងបលើបនេះ។ របបេសក្មពុជាពុំមានធនាោរក្សិក្មមសរមាប់ឱ្យ
ក្សិក្រខចើលុយមុន បដើមបើក្សកិ្រយក្បធវើបដើមេុនបៅផលតិរសូវ ប ុហនតរបបេសក្មពុជាបយើង
មានធនាោរ នងិមើរក្ែូរិញ្ញវតថុបៅោមជនបេបៅេូទាងំរបបេស។ ក្សិក្រអាចខចើរបាក់្
                                                 
១២ D. Dawe. The Rice Crisis Markets, Policies and Food Security, The Food and Agriculture 

Organization of the United Nations and Earthscan, 2010, pp. 191-193. 
១៣ P. Warr. Thailand’s rice subsidy scheme rotting away, [website], 2014, http://www.

eastasiaforum.org/2014/03/17/thailands-rice-subsidy-scheme-rotting-away/print/ (accessed 26 
December 2014). 

១៤ D. Dawe ,The Rice Crisis Markets, Policies and Food Security, The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations and Earthscan, 2010, pp. 194-195. 
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បធវើបដើមេុនក្នុងការផលិតរសូវ ហតបញ្ហា របឈមគឺអរោការរបាក់្ខពស់ហដលបធវើឱ្យក្សិក្រ
បៅោមជនបេមានការលំបាក្ក្នុងការសងបៅធនាោរ ឬមើរក្ូែរិញ្ញវតថុ រសបបពលហដល
តនមលរសូវហដលោត់លក់្បចញមានតនមលទាប។ របបេសក្មពុជាពុំមានបោលនបោបាយ
ក្ំណ្ត់តនមលរសូវបេ បែើយគួរបរៀបចំបធវើោ ងោឱ្យដូចរបបេសនល ហដលបានក្ំណ្ត់
បោលនបោបាយក្ំណ្ត់តនមលរសូវបធវើឱ្យក្សិក្រមានេំនុក្ចតិតក្នុងការផលិតរសូវ បែើយ
មិនហមនការរពួយបារមភអំពើការខាតបង់បបើបទាេះបើរសូវមានតនមលទាបក៏្បដ្ឋយ។ 

៥.៣ ប្បគទសឥណាា  
របបេសឥោឌ ក្ំពុងរបឈមនឹងការរបក្ួតរបហជងោ ងខាល ងំ បៅក្នុងេើផារ

ពិភពបលាក្សរមាប់ការនាបំចញអងករបនេះ។ របបេសនល បវៀតោម និងរបបេសបា គើស្ថថ ន
គឺជានដគូរបកួ្តរបហជងសរមាប់ឥោឌ ក្នុងការនាបំចញអងករបនេះ។ របបេសឥោឌ ក្ំពុង
របឈមនឹងការរបកួ្តរបហជងោ ងខាល ងំបៅក្នុងេើផារពិភពបលាក្សរមាប់ការនាបំចញ
អងករបនេះ។ របបេសនល បវៀតោម និងរបបេសបា គើស្ថថ ន គឺជានដគូរបក្ួតរបហជងសរមាប់
ឥោឌ ក្នុងការនាបំចញអងករបនេះ។ របបេសឥោឌ  ក៏្មានវសិ្ថលភាពដ៏លែផងហដរ បដើមបើ
ទាញយក្របបោជន៍ពើបោលនបោបាយោណិ្ជជក្មមលមើ សរមាប់រេរេង់ការនាបំចញអងករ
បនេះ។ បោលនបោបាយោណិ្ជជក្មមលមើបនេះ អាចរតូវសបរមចបាន របសិនបបើមានការផលិត
រតូវបានបធវើប ើងរក្ាបៅក្នុងេដិាភាពតរមូវការននេើផារអនែរជាតិ បដ្ឋយមានការបក្ើន
ប ើងការវនិិបោគបៅក្នុងការរស្ថវរជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍គួបផសនំឹងបោលនបោបាយនាំ
បចញរបាក្ដនិយម។ បនេះជាបោលនបោបាយនាបំចញហដលរតូវបានបគយក្ពិចារោ 
បដើមបើរេរេង់ការនាបំចញអងករបៅបពលអនាគតមានដូចខាងបរកាម៖ 

១)ការផលតិរោប់ពូជរបក្បបដ្ឋយគុណ្ភាព និងធានាថារោប់ពូជបនាេះក្សិក្រ
អាចរក្េិញបានសថតិក្នុងអរោការឧបតថមភធនភាគោមួយ។ 

២)បធវើោ ងោឱ្យតនមលបបចចក្វេិាផលិតក្មមចោំយទាប ហដលអាចកាត់
បនថយ ការចំោយបលើការផលិត និងបធវើឱ្យការរបក្ួតរបហជងកាន់ហតបរចើន សរមាប់អងករ
របស់ឥោឌ បៅក្នុងេើផារអនតរជាតិ។ 
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៣)បធវើការអបងកតបមើលតំបន់  ហដលរតូវដ្ឋដុំេះរសូវមានគុណ្ភាពខពស់សរមាប់នាំ
បចញ។ 

៤)រក្ាឱ្យបានគុណ្ភាពអងករសរមាប់តរមូវការេើផារអនតរជាតិ។ 
៥)ក្មមវធិើបង្ហក ត់ពូជរសូវ ហដលផតល់េិននផល និងមានគុណ្ភាពខពស់ បដើមបើនាំ

បចញហដលមានរបក្តួរបហជងបៅក្នុងេើផារពិភពបលាក្។ 
៦)ផលិតក្មម, លេធក្មម នងិការហក្នចនអងករ អាចនឹងរតូវបានបរៀបចំប ើងក្នុង

លក្ខណ្ៈជារបព័នធមួយសរមាប់ការរក្ាបាននូវគុណ្ភាពរបស់វា សរមាប់បោលបំណ្ង
នាបំចញ។ 

៧)បរាងមា សុើនក្ិនរសូវស្ថមញ្ញអាចនឹងរតូវបានបធវើឱ្យេំបនើបក្មម បដើមបើហក្នចន
រសូវបៅជាអងករមានរបសិេធភាពខពស់។ 

៨)ពរងឹងគុណ្ភាពអងករ ោមរយៈការសិក្ារស្ថវរជាវអំពើការនាចូំលអងករពើ
របបេសបផសងៗហដលគុណ្ភាពខពស់។ 

៩)អនុវតតបោលនបោបាយោណិ្ជជក្មម ហដលង្ហយរសលួបដ្ឋយបធវើឱ្យរបបសើរ
ប ើងនូវបែដ្ឋា រចនាសមព័នធសរមាប់ការបលើក្ក្មពស់ការនាបំចញ។១៥ 

ចំបោេះបោលនបោបាយនាអំងករបចញរបស់របបេសឥោឌ  ក្មពុជាមានហផនការ
សក្មមសរមាប់អនុវតត ឯក្ស្ថរបោលនបោបាយសតើពើការជំរុញផលិតក្មមរសូវ នងិការនាំ
អងករបចញរចួបែើយ រោន់ហតពរងឹងការអនុវតតឱ្យមានរបសិេធភាពហតប ុបោណ េះ។ 

 

៦. បញ្ហា ប្បឈម និងដាំគណាោះប្សាយ 
៦.១ បញ្ហា ប្បឈម 

 ោមេិននន័យរបស់រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងបនស្ថេ បៅឆ្ន ២ំ០១៥ 
បានបង្ហា ញថា បរមិាណ្អងករហដលផលិតបាន បរកាយពើតរមូវការជាបសបៀង របបេសក្មពុជា
                                                 
១៥ Directorate of Rice Development, Problems & Prospects of Rice Export from India, 

Export Promotion Policy, [website], 2014, http://drd.dacnet.nic.in/Rice%20Export%20-%2009.htm 
(accessed 27 Deceember 2014). 
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អាចបៅសល់អងកររបមាណ្៣លានបោនបេៀត សួរថាបតើមូលបែតុអវើខលេះ បានជាក្មពុជា
មិនអាចនាអំងករបចញបៅបរៅរបបេសបៅឆ្ន ២ំ០១៥ បាន១លានបោន?។ ោមរយៈ
ការសិក្ារស្ថវរជាវ បដ្ឋយចុេះសមាភ សជាមួយរគួស្ថរក្សិក្រផ្លទ ល់ចំននួ ៥៦៣រគសួ្ថរ 
សថិតបៅបខតត៥ ជាប់បឹងេបនលស្ថបបានបង្ហា ញអំពើបញ្ហា របឈមមួយចំនួនដូចខាងបរកាម៖ 

ក្. ការបរបើរបាស់ជើគើមើ  
 បៅក្នុងរកាែវិក្ខាងបរកាមបានបង្ហា ញថា មានចំនួនរគួស្ថរក្សិក្រហដលដ្ឋំ
ដំោរំសូវបានចំោយរបាក់្របហែល៣៥ភាគរយ បដើមបើេិញជើក្សិក្មម និងថាន ពុំល
មក្បរបើរបាស់សរមាប់ការផលិតរសូវ ខណ្ៈហដលការេិញបរបងឥនធនៈ មានចំនួន៩
ភាគរយ និងការជលួក្មាល ងំពលក្មមមានចំននួ ២ភាគរយ។ ការបរបើរបាស់ជើគើមើ នងិថាន ំ
ពុលក្សិក្មមអាចបោត លឱ្យខូចគុណ្ភាពដើ និងគុណ្ភាពអងករអន់ ហដលនាឱំ្យខុស
សតង់ដ្ឋរសរមាប់តរមូវការបៅេើផារបរៅរបបេស។ 

រកាែវកិ្ ៣ ភាគរយននរគសួ្ថរហដលបានចោំយសរមាប់ផលតិរសវូ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ខ. ស្ថថ នភាពផលតិក្មមរសវូ  
 បៅក្នុងោរាង១ ខាងបរកាមបានបង្ហា ញថា ក្សិក្រផលតិរសូវមានការភជួររាស់ដើ
ពុំទាន់បាន១០០ភាគរយបៅប ើយ គមឺានចនំួន៨៨,៥ភាគរយ ខណ្ៈហដលការដ្ឋក់្ជើ
ក្ំប ុសមានរតមឹហត៥៤ភាគរយប ុបោណ េះ។ ការបរជើសបរ ើសពូជរសូវមានរតឹមហត ៦៧ភាគរយ 
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និងការផគត់តផគង់េឹក្សរមាប់បរស្ថចរសពមានចនំួន៧៥ភាគរយ។ ចណុំ្ចសំខាន់បំផុត
បនាេះគឺការបរជើបរ ើសពូជ របសិនបបើក្សិក្រមិនបានបរជើសបរ ើសពូជបានរតឹមរតូវនឹងោម
សតង់ដ្ឋរេើផារបរៅរបបេសរតូវការ បពលហដលផលិតរសូវបានពំុអាចលក់្បៅបលើេើ
ផារបរៅរបបេសបានបេ បរោេះវាខុសសតង់ដ្ឋរហដលេើផារបរៅរបបេសរតូវការ។ ការផគត់
ផគង់េឹក្ គជឺាការសំខាន់មួយ ហដលមិនអាចខវេះបាន របសិនបបើពុំមានការផគត់ផគង់េឹក្រគប់
រោន់បេបនាេះ ការដ្ឋដុំេះរសូវពុអំាចបធវើបានប ើយ។    

ោរាង ១ ការភជូរាស់ហ្គលដើមុនដ្ឋដុំេះរសវូ បរជើសបរ ើសពូជ នងិការផគត់ផគង់េកឹ្ 

អធបិាយ 
ចនំនួរគសួ្ថរ ភាគរយ 

មាន ោម ន សរុប មាន ោម ន សរុប 
ការភជួររាស់ហ្គលដើមុន
ដ្ឋដុំេះ 

៤៩៨ ៦៥ ៥៦៣ ៨៨,៥ ១១,៥ ១០០ 

ការដ្ឋក់្ជើក្បំ ុស 
(អាចម៍បោ) 

៣០៤ ២៥៩ ៥៦៣ ៥៤,០ ៤៦,០ ១០០ 

បរជើសបរ ើសពូជ ៣៧៨ ១៨៥ ៥៦៣ ៦៧,១ ៣២,៩ ១០០ 
ការផគត់ផគង់េឹក្ ៤២២ ១៤១ ៥៦៣ ៧៥,០ ២៥,០ ១០០ 

 

គ. ការេេលួចបំណ្េះដងឹទាក់្េងការដ្ឋដំោំរំសវូ  
ោរាង២ ខាងបរកាមបង្ហា ញថា របជាក្សកិ្ររបមាណ្ ៩២ភាគរយ បានដ្ឋដុំេះ

ដំោំរសូវោមហបបបុរាណ្ហដលអនុវតតតោន ពើជើដូនជើោរបស់ពួក្ោត់ោងំពើយូរោរ
ោស់មក្បែើយ ខណ្ៈហដលការដ្ឋដុំេះោមហបបេំបនើបហដលេេួលបានេិននផលខពស់ និង 
ោមសតង់ដ្ឋរមានរតមឹហត២ភាគរយ និងបរៅពើបនាេះ ការដ្ឋដុំេះទាងំបុរាណ្ នងិេំបនើប
បញ្ចូ លោន ។ ដូបចនេះការដ្ឋដុំេះហបបបនេះអាចបធវើផលិតបានពុំរតឹមរតូវោមសតង់ដ្ឋរហដលេើផារ
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រតូវការ បរោេះថាពួក្ោត់មិនខវល់ពើគុណ្ភាពអងករបេ ពួក្ោត់គិតថាឱ្យហតេេួលផល
ជាការបរសច។ 

ោរាង ២ របបភេននការដ្ឋដុំេះដោំរំសវូ 

របបភេននការដ្ឋដុំេះ ចនំនួរគសួ្ថរ ភាគរយ 
ហបបបុរាណ្ ៥១៨ ៩២,០ 
េំបនើប ១០ ១,៨ 
ទាងំបុរាណ្ និងេំបនើប ៣៥ ៦,២ 

 
 រកាែវកិ្៤ ខាងបរកាម បង្ហា ញថាក្សិក្រដ្ឋដំំោរំសូវពុំេេលួបានការបណ្តុ េះប
ោត លបបចចក្ដ្ឋដុំេះដំោំរសូវមានចំនួនរបហែល៨៣ភាគរយ ខណ្ៈហដលក្សិក្រ
ហដលបានេេួលបានការបណ្តុ េះបោត លពើមស្រនតើក្សិក្មម និង អងគការបរៅរដ្ឋា ភបិាលមាន
ចំនួនរបហែល១៧ភាគរយ។ ដូបចនេះ ការផលិតរសូវរបស់ក្សិក្រពិតរបាក្ដមិនបាន
បរបើរបាស់បបចចក្បេសដ្ឋដុំេះ ការហលទា ំដ្ឋក់្ជើ និងការផគត់ផគង់េឹក្ បៅោមបបចចក្បេសដ្ឋំ
ដុេះបានរតឹមរតូវបេ បដ្ឋយស្ថរហតពួក្ោត់ពំុេេួលបានការបណ្តុ េះបោត លជំនាញ
ទាងំបនេះ វាក៏្ជាក្ោត ហដលនាឱំ្យការផលតិរសូវេេួលបានេនិនផលតចិ និងពុំរតឹមរតូវោម
សតង់ដ្ឋរនូវអងករហដលផលតិបានមក្បែើយបនាេះ។    
 

រកាែវកិ្ ៤ ការហបងភាគរយរគសួ្ថរោមរយៈការបណ្តុ េះបោត លបបចចក្បេសដ្ឋដុំេះរសវូ  
ហដលក្សកិ្របានេេលួ 
 

 
 
 
   , 

 ,   , 
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ឃ. ឧបក្រណ៍្ចូលរមួក្នុងការដ្ឋដុំេះដោំរំសវូ  
 រកាែវិក្៥ បានបង្ហា ញថា ក្សិក្ររបស់របបេសបយើងភាគបរចើនជាពិបសស
នងគ័លនងិរនាស់មានរែូតដល់៧០ភាគរយ ក្នុងចំបោមរគួស្ថរទាងំមូល ខណ្ៈហដល
រោក់្េ័រ និងមា សុើនរចូតកាត់មានរតឹមហត ៧ភាគរយប ុបោណ េះ។ ចំហណ្ក្ឯមា សុើនបូម
េឹក្ មានចំនួន២០ភាគរយ និងបោយនតមានចំនួន ៣៩ភាគរយក្នុងចំបោមរគួស្ថរ
ទាងំមូល។ ឧបក្រណ៍្ទាងំងបនេះ អាចជេះឥេធិពលដល់ការផលិតរសូវ ហដលេេួល
បានបរមិាណ្បរចើន បែើយក៍្ឆលុេះបញ្ហច ងំផងហដរថា ក្សិក្ររបស់បយើងបៅមានជើវភាពរក្ើ
រក្បៅប ើយ។ របសិនបបើ ក្សិក្រមានឧបក្រណ៍្េំបនើបអាចកាត់បនថយការចូលរមួក្មាល ងំ
ពលក្មម បែើយក្សិក្រមានឱ្កាសរស្ថវរជាវពូជរសូវ និងវធិើស្ថស្រសតដ្ឋដំំោហំដល
មានេិននផលខពស់នងិរតូវោមតរមូវការេើផារ។  
 
រកាែវកិ្ ៥ ការហបងហចក្ភាគរយរគសួ្ថរោមឧបក្រណ៍្ហដលបានបរបើរបាស់សរមាប់ដ្ឋំ
ដោំរំសវូ 
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ង. តនមលរសវូនងិេើផារលក់្រសវូ 
 ោមលេធផលរស្ថវរជាវបង្ហា ញឱ្យបឃើញថា ក្សិក្របានលក់្រសូវហដលផលិត
បានបៅឱ្យឈមួញហដលបដើរេញិក្នុងភូមិរែូតដល់៩៨ភាគរយ។ របសិនបបើពួក្ោត់មនិ
លក់្រសូវហដលផលិតបាននឹងរតូវេុក្បចាលបដ្ឋយមិនមានេើផារចាស់លាស់ ខណ្ៈ
របបេសជិតខាងរដ្ឋា ភិបាលេេួលេិញពើក្សិក្របជៀសវាងការខាតបង់ដល់ក្សិក្រផលិត
រសូវដូចជារបបេសនលជាបដើម។ ចំហណ្ក្តនមលរសូវក្នុងមួយគើ ូរកាមគិតជាមធយមរបហែល 
៩៣០បរៀលក្នុងមួយគើ ូរកាម។ ដូបចនេះតនមលរសូវហដលោត់លក់្បចញមានតនមលទាបបៅ
ប ើយ សរមាប់សងនូវការចំោយ និងបំណុ្លហដលោត់ជំោក់្បគពើមុន បែើយតនមល
រសូវបនេះមិនបេៀងទាត់បេៀតអារស័យបលើឈមួញអនក្ក្ំណ្ត់។ បៅបពលរបមូលផលរសូវ 
តនមលរសូវធាល ក់្នលលបធវើឱ្យក្សិក្រមួយចំនួនបានផ្លល ស់បតូរមុខរបរដ្ឋដំំោរំសូវបៅដ្ឋដំំោំ
បផសងវញិ។ បៅក្នុងរកាែវកិ្៦ បង្ហា ញថា ក្សិក្រហដលលក់្រសូវបលើសពើ១.០០០បរៀលប ើង 
មានចំននួ២៥ភាគរយ នងិពើ១.០០០បរៀលចុេះបរកាម មានចំនួន ៧៥ភាគរយ។ បៅក្នុង
របបេសនល រដ្ឋា ភិបាលនលបានក្ណំ្ត់តនមលរសូវចាស់លាស់ដល់ឈមួញហដលេិញរសូវពើ
ក្សិក្រសរមាប់នាបំចញបៅបរៅរបបេស បែើយបបើខាតបង់រដ្ឋា ភិបាលជាអនក្បចញសងជំ
នួស។ មា ងវញិបេៀត ក្សិក្រហដលបៅជាប់របបេសជិតខាង បានលក់្រសូវឱ្យបៅរបបេស
ជិតខាងោមរចក្របបៀងក្នុងតនមលខពស់ជាងអនក្ហដលបដើរេិញរសូវោមភូមិ ប ុហនតមិនមាន
តួបលខជាក់្ហសែងបនាេះបេគឺោមការសបងកតជាក់្ហសែង។ បរៅពើបនេះ ក៏្មានការរបក្ួត
របហជងជាមួយបោត របបេសបផសងហដលនាអំងករបចញដូចជា បវៀតោម នល ភូមា រសើ
លង្ហក  នងិឥោឌ ផងហដរ។ 
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រកាែវកិ្ ៦ បង្ហា ញពើការហបងហចក្ភាគរយោមតនមលរសវូហដលបានលក់្បចញ 
 
 
 
 
 
 

ច. បណុំ្ល 
 ោមលេធផលរស្ថវរជាវក៏្បានរក្បឃើញថា ក្សិក្រហដលបានខចើរបាក់្មានចំនួន 
១២៦រគួស្ថរ ក្នុងចំបោមក្សិក្រហដលបានសមាភ ស ៥៦៣រគួស្ថរ គឺបសមើនឹង ២២ 
ភាគរយ។ េឹក្របាក់្ហដលក្សកិ្រខចើបៅបខតតក្ំពង់ធំមានចនំួនបរចើនជាងបគគឺ ៤៥៣ដុលាល រ 
និងទាបជាងបគបៅបខតតក្ំពង់ឆ្ន ងំមានចនំួន ១២៥ដុលាល រ។ បៅក្នុងោរាង៣ បង្ហា ញថា
ក្សិក្របានខចើរបាក់្ក្នុងអរោការរបាក់្បរចើនជាង ៣ភាគរយ មានរែូតដល់ ៦៣ភាគរយ 
និងខចើក្នុងអរោការរបាក់្បរកាម ៣ភាគរយ មានចំនួន២៧ភាគរយ។ ដូបចនេះរសូវហដល
ោត់លក់្បានរោន់ហតសងបណុំ្លបគប ុបោណ េះ។ 
 

ោរាង ៣ ចនំនួរគសួ្ថរក្សកិ្រហដលបានខចើរបាក់្ោមរបបភេអរោការរបាក់្ 

របបភេអរោការរបាក់្ ចនំនួរគសួ្ថរ ភាគរយ 
អរោការរបាក់្បរកាម១ភាគរយ ១៧ ១៣,៥ 
អរោការរបាក់្ពើ១ ដល់ ២‚៩ ភាគរយ ៣០ ២៣,៨ 
អរោការរបាក់្ពើ ៣ ភាគរយ ប ើង ៧៩ ៦២,៧ 

18/1 °

56/7 °

25/2 ° 700 dl; 800 erol

801 dl; 1000 erol

cab;BI 1001 erol eLIg
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ង. ការរបក្តួរបហជងននផលតិអងករបៅេើផារអនតរជាត ិ
 បៅក្នុងេើផារអនតរជាតិ មានរបបេសជាបរចើនហដលបាននាបំចញអងករបៅកាន់
េើផារអនតរជាតិបរៅពើរបបេសក្មពុជាហដលមានជាអាេិ៍ដូចជា របបេសបវៀតោម នល និង 
ឥោឌ ។ល។  

របបេសបវៀតោមជារបបេសមួយក្នុងចំបោមរបបេសទាងំ៦ ហដលបាននាំ
អងករបចញបៅឆ្ន ១ំ៩៩៩ ហដលរមួមាន របបេសនល បវៀតោម ចិន សែរដាអាបមរកិ្ 
ឥោឌ  នងិបា គើស្ថថ ន។ បៅឆ្ន ១ំ៩៩៩ របបេសនលបាននាអំងករបចញ ៧លានបោន បសមើ
នឹង៣០ភាគរយ ននការនាបំចញអងករសរុប បៅកាន់ពិភពបលាក្ ហដលមានចំនួនននការ
នាអំងករបចញសរុប២៦លានបោន បែើយរបបេសបវៀតោមសថិតក្នុងលំដ្ឋប់ថាន ក់្េើ២ 
មានចំននួ ៤លានបោន បសមើនងឹ ១៨ភាគរយ ននការនាបំចញអងករសរុប។ 

របបេសនល ជារបបេសមួយហដលនាអំងករបចញចនំួន ៩.៩០០ោន់បោន ក្នុង  
ឆ្ន ២ំ០០៩ ក្នុងចំបោមរបបេសទាងំ១០ រួមមាន នល បវៀតោម ឥោឌ  បា គើស្ថថ ន 
សែរដាអាបមរកិ្ បអែសើប ចិន អ ុយរា ហ្គគ យ អាែសង់េើន នងិ មើោ ន់មា ។ 

របបេសឥោឌ ក្ំពុងរបឈមនឹងការរបក្ួតរបហជងោ ងខាល ងំ បៅក្នុងេើផារ
ពិភពបលាក្សរមាប់ការនាបំចញអងករបនេះ។ របបេសនល បវៀតោម និងរបបេសបា គើស្ថថ ន
គឺជានដគូរបកួ្តរបហជងសរមាប់ឥោឌ ក្នុងការនាបំចញអងករបនេះ។ របបេសឥោឌ ក្ំពុង
របឈមនឹងការរបកួ្តរបហជងោ ងខាល ងំបៅក្នុងេើផារពិភពបលាក្សរមាប់ការនាបំចញ
អងករបនេះ។ 

៦.២ ដាំគណាោះប្សាយ 
 បោងោមបញ្ហា របឈមខាងបលើ បដើមបើេេលួបានបជាគជ័យនូវការអនុវតតបោល
នបោបាយនាបំចញអងករបៅបរៅរបបេស ឱ្យសបរមចបានោមបោលនបោបាយរបស់
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រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាបាន១លានបោន ចាប់ពើឆ្ន ២ំ០១៥បៅ េសសនៈជារមួរតូវមាន
ដំបោេះរស្ថយមួយចនំួនទាក់្េងនងឹក្សិក្រផ្លទ ល់ហដលដ្ឋដំោំរំសូវមានដូចខាងបរកាម៖ 

ក្)ក្នលងមក្រាជរដ្ឋា ភបិាលមក្ក្មពុជា បានបរៀបចបំោលនបោបាយជាលក្ខណ្ៈ
ជាតិ និងអនតរជាតិ ហដលមានដូចជា៖ បោលបៅអភិវឌ្ឍន៍សែវតសរ ៍បោលនបោបាយដើធលើ 
បោលនបោបាយជាតិរបជាជន ហផនការយុេធស្ថស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិសរមាប់រយៈបពល៥ឆ្ន  ំ
និងបោលនបោបាយនាបំចញអងករ។ បោលនបោបាយទាងំបនេះភាគបរចើនអនុវតតបៅ
ក្រមិតថាន ក់្បោលនបោបាយ។ ដូបចនេះ ជាដំបោេះរស្ថយ បោលនបោបាយទាងំបនេះគឺ
រតូវជំរុញឱ្យហរបកាល យជាការអនុវតតជាក់្ហសែងដល់ក្សកិ្រឱ្យបានបរចើន បរោេះថាក្សកិ្រជា
អនក្ផលតិផ្លទ ល់។  

ខ)ជំរុញឱ្យមស្រនតើក្សិក្មម និងអងគការក្នុងរសុក្ដូចជាអងគការបសដ្ឋក្ (CEDAC) 
ឱ្យបបរងៀនបបចចក្បេសនូវវធិើស្ថស្រសតដ្ឋដំោំរំសូវហដលេេលួបានេិននផលខពស់ជូនក្សិក្រ
ផ្លទ ល់ហតមតង ោមរយៈការបរជើសបរ ើសរគួស្ថរក្សិក្រដ្ឋរំសូវពើរ ឬ បើរគួស្ថរជាគំរូ។ 

គ)ក្សិក្រ រតូវចងរក្ងជាសែគមន៍ក្សិក្រដ្ឋរំសូវ បដើមបើបលើក្សំបណ្ើ បៅអាជាា
ធរ និងរាជរដ្ឋា ភិបាលបដ្ឋេះរស្ថយបញ្ហា លំបាក្ ហដលពួក្ោត់ជួបការលំបាក្ដូចជា ខវេះេឹក្
បរស្ថចរសព ជំងឺរសូវ និងបបចចក្បេសដ្ឋដុំេះោមហបបេំបនើបជាបដើម។ 

 ឃ) ក្សិក្រផលិតរសូវ គឺមានបញ្ហា របឈមខាល ងំទាក់្េងនងឹមិនមានេើផារលក់្
ផលិតរសូវចាស់លាស់បៅបពលហដលពួក្ោត់ផលតិបានពបិាក្រក្េើផារលក់្ ហតបបើពួក្
ោត់លក់្ ក៏្លក់្ក្នុងតនមលបថាក្។ ជាដំបោេះរស្ថយក្សកិ្រអាចឱ្យតោំងសែគមន៍
បលើក្សំបណ្ើ បៅរាជរដ្ឋា ភិបាលជួយរក្េើផាររសូវលក់្រសូវ ឬក៏្មានការចុេះអនុស្ថរណ្ៈ
បោគយល់ននការលក់្ផលិតផលរសូវជាមួយរបបេសបផសង។ 

ង)ក្សិក្រដ្ឋរំសូវមួយចនំួន ជំោក់្បណុំ្លបគបដ្ឋយខចើរបាក់្ក្នុងអរោការរបាក់្
ចាប់ពើ៣ភាគរយប ើង បែើយបពលោត់បានផលរសូវ គឺរោន់ហតសងបំណុ្លបគ ហដល
បោត លឱ្យពួគោត់ង្ហយធាល ក់្ក្នុងភាពរក្ើរក្។ ជាដំបោេះរស្ថយ ក្សិក្ររតូវបបងកើត
ធនាោរសែគមន៍ក្សិក្រោមរយៈការចូលរមួេុនពើក្សិក្រក្នុងសែគមន៍ បដើមបើផតល់
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េុនដល់ក្សិក្រផលតរសូវោ ហដលខវេះខាតបដើមេុនក្នុងការផលតិរសូវបដ្ឋយយក្អរោ
ការរបាក់្ទាប ឬក៏្ោម នអរោការរបាក់្។ 

ច)ជួយរក្បបចចក្បេស និងវធិើស្ថស្រសតដ្ឋដំំោរំសូវឱ្យមានគុណ្ភាព បែើយ
មានតនមលបថាក្។  

៧. សននិដ្ឋា ន  
 បោងោមោមលេធផលរស្ថវរជាវខាងបលើ បានបង្ហា ញថា ស្ថថ នភាពអំពើការ
ផគត់ផគង់បសបៀងគតិជាអងករ គឺបលើសពើតរមូវការ ហដលក្មពុជាអាចសល់អងកររបហែល ៣
លានបោន បៅឆ្ន ២ំ០១៥ សរមាប់ឱ្យក្មពុជាមានលេធភាពនាបំចញអងករបៅបរៅរបបេស
បានមួយលានបោនក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ បានោ ងង្ហយរសួល ប ុហនតជាក់្ហសតងការនាបំចញ
អងករបៅបរៅរបបេសរបស់ក្មពុជាមានចំននួ ០,៥៤លានបោនប ុបោណ េះ។ ការបរាជ័យនន
ការនាបំចញអងករមិនបានេេួលបជាគជ័យបៅឆ្ន ២ំ០១៥ បានមួយលានបោន បដ្ឋយ
ស្ថរមានបញ្ហា របឈមមួយចំនួនដូចជា ការបរបើរបាស់ជើគើមើ ការបរជើសបរ ើសពូជរសូវ
ខុសសតង់ដ្ឋរ ខវេះបបចចក្បេសជំនាញដ្ឋដុំេះនងិហលទា ំ បរបើរបាស់ឧបក្រណ៍្បុរាណ្ តនមល
រសូវ និងេើផាររសូវពុំចាស់លាស់ និងបណុំ្លរបស់ក្សកិ្រហដលខចើរបាក់្យក្មក្បធវើបដើម
េុនផលិតរសូវមានអរោការរបាក់្ខពស់ រពមទាងំមានបញ្ហា របកួ្តរបហជងជាមួយ
របបេសបផសង ហដលនាបំចញអងករបៅក្នុងតំបន់និងបៅបលើពិភពបលាក្ផងហដរ។ របសិនបបើ 
បញ្ហា របឈមហដលបានបលើក្ប ើងបនេះ រតូវបានបដ្ឋេះរស្ថយ គួបផសំនិងឯក្ស្ថរជាយុេធ
ស្ថស្រសតហដលរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលទាក់្េងការនាបំចញអងករ សងឃមឹថាបោលនបោបាយនាំ
បចញអងករបៅអនាគត ឱ្យបានមួយលានបោនោ ងតិចក្នុងមយួឆ្ន  ំរបាក្ដជាេេួលបាន
បជាគជ័យជាក់្ជាមនិខាន។ 

៨. អនុសាសន៍  
 បដើមបើធានាតុលយភាពបសបៀងជារសូវ អងករោមរយៈការផគត់ផគង់និងតរមូវការដល់
របជាជនក្មពុជា និងសបរមចបាននូវចក្ខុវស័ិយក្នុងការរមួចំហណ្ក្បោលនបោបាយនាំ
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បចញអងករឱ្យបាន១លានបោន ចាប់ពើឆ្ន ២ំ០១៥តបៅ បបើបទាេះបើការនាអំងករបចញជាក់្
ហសតងបៅឆ្ន ២ំ០១៥ បនេះពុំបានេេួលបជាគជ័យក៏្បដ្ឋយ។ ដូបចនេះ និបក្ខបបេបនេះនងឹចូល
រមួការផតល់បោបល់មយួចំននួហដលមានដូចខាងបរកាម៖ 

៨.១ សប្ាប់រដ្ឋា ភបិាល 
 ១)ពរងឹងការអនុវតតយនតការរចក្បចញចូលហតមួយ ជាពិបសសការបរៀបចំហបបបេ

នាអំងករបចញ និងបនធូរបនថយពនធបលើការនាអំងករបចញ 
២)បបងកើនឧសាែក្មមហក្នឆនអងករឱ្យបានរតឹមរតូវោមសតង់ដ្ឋរេើផារបរៅរបបេស 
៣)កំ្ណ្ត់បោលនបោបាយតនមលរសូវអបបរមាឱ្យបានចាស់លាស់បជៀសវាង

ការផលិតបានរសូវ ហតតនមលរសូវមានតនមលបថាក្បធវើឱ្យក្សិក្រខាតបង់ឈប់ផលតិរសូវ
បហងវរបៅដ្ឋដំោំបំផសងវញិ 

៤)ពរងើក្មើរក្ូែរិញ្ញវតថុឱ្យបានបរចើនបៅោមតំបន់ជនបេ និងផតល់ក្ចំើមាន
អរោការរបាក់្ទាប បដើមបើក្សកិ្រង្ហយរសលួខចើនងិសងរបាក់្មក្វញិ 

៥)គួរពរងើក្របព័នធធារាស្ថស្រសត ឱ្យបានជិតេើោងំហដលក្សិក្ររតូវការយក្
េឹក្សរមាប់ផគត់ផគង់រសូវសនទូងឱ្យបានរគប់រោន់ 

៦)ផតល់មស្រនតើបបចចក្បេសបណ្តុ េះបោត លក្សិក្រ អំពើរបបៀបដ្ឋដំំោំរសូវ 
ហដលេេលួេនិនផលខពស់ និងរតូវោមសតង់ដ្ឋរអនតរជាតិសរមាប់នាបំចញ 

៧)ពរងើក្ការផសពវផាយបបចចក្បេសអពំើការដ្ឋដំោំរំសូវ ឱ្យបានេូលេូំលាយ
ដល់ក្សិក្រោមវេិយុនិងេូរេសសន៍នូវបបចចក្វេិាលមើហដលអងគការ រដ្ឋា ភិបាល ឬ រក្សងួ
ក្សិក្មម រុកាខ របមា ញ់ និងបនស្ថេបានរក្បឃើញលមើៗ 

៨)រតូវបរៀបចំបោលនបោបាយដើធលើឱ្យបានចាស់លាស់បដ្ឋយក្ំណ្ត់តំបន់ដើ
សរមាប់ដ្ឋដុំេះដំោំរសូវ និងដើហដលរតូវអភិវឌ្ឍន៍ បដើមបើការធានាការផគត់ផគង់បសបៀង
មានសថិរភាព និងរមួចំហណ្ក្បោលនបោបាយនាបំចញអងករបានេេួលបជាគជ័យ។ 
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៨.២ សប្ាបក់្សកិ្រ 
១)រតូវយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្ផលិតរសូវឱ្យបានេេួលបរមិាណ្បរចើនបជៀសវាងបធវើ

ចំោក្រសុក្ ហដលនាឱំ្យបាត់បង់ក្មាល ងំពលក្មម និងរងបរោេះថាន ក់្បផសងៗដល់ជើវតិ 
២)ក្សិក្រគួរគិតគូរអំពើការបរបើរបាស់ជើធមមជាតិឱ្យបានបរចើនរបបសើរជាងការ

បរបើរបាស់ជើគើមើ 
៣)ក្សិក្ររតូវហសវងយល់បដ្ឋយខលួនឯងនូវវធិើស្ថស្រសតដ្ឋដំំោរំសូវ  ហដលេេួល

េិននផលខពស់ បែើយរក្ាគុណ្ភាពដើ ោមរយៈនាេើក្សិក្មមហដលបានផសពវផាយោម
េូរេសសន៍ឬវេិយុឱ្យបានបរចើន ជាពិបសសបបចចក្វេិាលមើៗ ហដលអនក្រស្ថវរជាវបានរក្បឃើញ 

៤)រតូវបរជើសបរ ើសពូជឱ្យបានរតឹមរតូវោមសតង់ដ្ឋរ នងិតរមូវោមេើផារអនតរជាត។ិ 
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គនានិគទេស 
 
១. រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់និងបនស្ថេ របាយការណ៍្បូក្សរុបការង្ហរក្សិក្មម 
រុកាខ របមាញ់ និងបនស្ថេ របចាឆំ្ន ២ំ០១០-២០១១ និងេិសបៅឆ្ន ២ំ០១១-២០១២,  
រាជធានើភនំបពញ, ឆ្ន ២ំ០១២ 

២. រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់និងបនស្ថេ របាយការណ៍្សតើពើសភាពការណ៍្ក្សិក្មម 
រុកាខ របមាញ់ និងបនស្ថេរបចាឆំ្ន ២ំ០១៥ និងេិសបៅអនុវតតបនត, រាជធានើភនំបពញ ឆ្ន ំ
២០១៦  

៣. វេិាស្ថថ នជាតិសថិតិននរក្សួងហផនការ របាយការណ៍្ជាតិលេធផលចុងបរកាយ ជបំរឿន
េូបៅនូវរបជារាស្រសតរបស់របបេសក្មពុជាឆ្ន ២ំ០០៨, ឆ្ន ២ំ០០៩ 

៤. Chantal Pohl Nielsen, Vietnam’s Rice Policy: Recent Reforms and 
Future Opportunities, [website], 2003, https://www.gtap.agecon.
purdue.edu/resources/download/1080.pdf, (accessed 26 December 
2014).  

៥. D. Dawe ,The Rice Crisis Markets, Policies and Food Security, The Food 
and Agriculture Organization of the United Nations and Earthscan, 
2010. 

៦. H. Viet Khai and M. Yabe, Technical Effeciency Analysisof Rice Production 
in Vietna, Cantho University, Vietnam, 2011. 

៧. H. Shryock, et al., The Methods and Materials of Demography, Condensed 
Edition. Bowling Green University, USA 
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៨. National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Report 12: 
Population Projection of Cambodia, Phnom Penh, National Institute of 
Statistics, Ministry of Planning, 2011. 

៩. Ph.Taghaw Thongratana, An Analysis of the Uncertainty Factors Affecting 
the Sustainable Supply of Rice Production in Thailand, University of 
Wollongong, Australia, 2012. 

១០. P. Warr. Thailand’s rice subsidy scheme rotting away, [website], 
2014, http://www.eastasiaforum.org/2014/03/17/thailands-rice-subsidy-
scheme-rotting-away/print/ (accessed 26 December 2014) 

១១. University of Florida, Determining Sample Size, [website], 2014,  
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/pd/pd00600.pdf (accessed 28 December 
2014) 
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ការររប់ររង និងការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទ 

បណ្ឌិ ត ធូ ច័នទដារ៉ា  

១. សេចក្តីសផតើម 
តំបន់នៅតាមជនបទផតល់នូវសក្តត នុពលសមបូរបបបសរាប់ក្តរអភិវឌ្ឍ។ ប ុបនត 

នដើមបើចាប់នផតើម គឺរតូវក្តរររុមមនុសសមរពើតំបន់ន ោះផ្ទទ ល់បដលានអាណ្តដិចាស់លាស់ 
និងវធិើរលូនផនក្តរនរៀបចចំាត់បចងផងបដរ។  

នតើ "តបំន់" គជឺាអវើ? 
តំបន់មួយ ជាធមមតារតូវបានរំណ្ត់ថា ជាអនុតំបន់រដឋបាល។ តំបន់ គឺានទំហំ

តូចជាងនេតត ប ុបនតានទំហធំជំាងររងុ ឬសហគមន៍។ តំបន់ រ៏អាចជាអងគភាពននោបាយ 
ដូចជារសុរ ឬេណ្ឌ មួយបដរ។ រនុងររណ្ើ ននោះ តំបន់ានតំណាងននោបាយរបស់េលួន 
រច សមព័នធរដឋបាលរបស់េលួន អតតសញ្ញា ណ្ និងរពំបដនរបស់េលួន។ ជាននោបាយ តំបន់ 
គឺានទើតាងំសថតិនៅរវាងរដ្ឋឋ ភិបាលថាន រ់ជាត ិ ឬថាន រ់នេតតមួយបផនរ និងមួយបផនរនទៀត 
រវាងសហគមន៍មួយ ឬសាលាររុង។ 

នហតុអវើបានជាានក្តរសងកត់ធងន់នៅនលើពារយ "តបំន់" ននោះដូនចនោះ? 
មូលដ្ឋឋ នវធិើសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ សរាប់ក្តរទទួលបានភាពនជាគជ័យនៅរនុងតបំន់

មូលដ្ឋឋ ន (ឬរនុងតបំន់) គឺានរិចចសហរបតបិតតិក្តរោ ងជតិសនិទធរវាងតួអងគទងំអស់ដ៏
សំខាន់ទរ់ទិននៅនឹងតំបន់៖ អនរបនងកើតនោលននោបាយ រដឋបាលនេតត និងរសុរ 
សាជិរររុមរបឹរាឃុ ំសហរគិនរនុងរសុរ សាគមរសិររ និងជារលឹបរបស់ស្រសតើ ភាន រ់ងារ
ផ្ទល ស់បតូ រភូមិ រគូបនរងៀនរនុងរសុរ និងជានរចើនបបនថមនទៀត។ ន ោះនហើយជាមូលនហតុ
បដលពារយ "តបំន់" រតូវបាននរបើដូនចនោះ ជាញឹរញាប់នៅនពលបដលនិោយអពំើវធិើសាស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋឋ នរគឹោះផនតំបន់១។ 
                                                           
១ OECD “Regions Matter – Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth ”http://www.

oecd.org/gov/regional-policy/regionsmattereconomicrecoveryinnovationandsustainablegrowth.htm 
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តំបន់ រ៏អាចពិព៌ណ្ នូវលរខណ្ៈនដ្ឋយក្តរសមលងឹនមើលលរខណ្ៈពិនសសសខំាន់
ផនភូមិសាស្រសត (ដូចជា អាងទននល រជលងភនំ និងតំបន់ជួរភនំ) នៅរនុងរបវតតិសាស្រសតទូនៅ 
("ផលូវពាណិ្ជជរមមបុរាណ្" ជាតិសាសន៍)។ 

នតើ "ក្តររគប់រគងតបំន់" គជឺាអវើ? 
រគប់រគងរបចាំតំបន់ គឺជាវធិើសាស្រសតពិនសស នដើមបើជួយសរមួលដល់រិចច

សហរបតិបតតិក្តរផនអនរចូលរមួពារ់ព័នធនៅទូទងំវស័ិយនផសងោន  និងររមិតនៅរនុងតំបន់ 
ជារ់លារ់មួយ។ 

នៅរនុងន័យផនក្តរអនុវតត ក្តររគប់រគងរបចាតំំបន់រោន់បតានន័យថា គឺជា
ររុមអនរជំ ញ បដលានអាណ្តដិចាស់លាស់មួយ។ ររុមបបបននោះ ជាធមមតា រតូវ
សាសភាពបុគគលមូលដ្ឋឋ ន និងអនរសរមបសរមួលបដលានបទពិនសាធន៍។ រមួជាមួយ
ោន  ពួរនគបានផតួចនផតើម និងដំនណ្ើ រក្តរអភិវឌ្ឍនៅរនុងតំបន់ជនបទមយួជារ់លារ់២។ 

នយិមន័យផលូវក្តរបបនថម គ៖ឺ 
ក្តររគប់រគងរបចាតំំបន់ រួមភាររិចចចាបំាច់ទងំអស់សរាប់ក្តរផតួចនផតើម ក្តរ

នរៀបចំ និងក្តរក្តរអនុវតតនូវដំនណ្ើ រក្តរអភិវឌ្ឍជនបទទងំមូល។ 
ដូនចនោះពារយ "ក្តររគប់រគងតំបន់"  បានរមួបញ្ចូលោន នូវធាតុចំនួនពើរ គឺ៖ 
(រ) វាជាឧបររណ៍្មួយសរាប់ក្តរដឹរ ដំំនណ្ើ រក្តរអភិវឌ្ឍតំបន់ បដលាន

មូលដ្ឋឋ ននៅតំបន់មួយ។ 
(េ) ររុមក្តរងារានរបជាជនមូលដ្ឋឋ ន និងអនររគប់រគងក្តរសរមបសរមួល

រនុងតំបន់ ជាអនរនបតជាា ចិតតបដលរគប់រគងសភាពក្តរណ៍្ និងក្តរសរមបសរមួល
សរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ នដើមបើបានឯរភាពរមួោន ។  

                                                           
២ ART (Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf), Prof. O. Seibert,  
 M. Geissendörfer “Regional Management for Rural Areas”, mimeographed reader, draft, Triesdorf, 

April 2012. 



188 

 

នោលបណំ្ងសំខាន់ផនក្តររគប់រគងរនុងតំបន់ គឺក្តរអភិវឌ្ឍតំបន់មយួ "នៅនលើ
េលួ ន" ឯងផ្ទទ ល់។ វាអារស័យនលើរបជាជនរនុងតំបន់ នងិអងគក្តរន ោះ នដ្ឋយបញ្ចូ លគនំិត
របស់ពួរនគនៅរនុងដំនណ្ើ រក្តរផនក្តរអភិវឌ្ឍននោះ។ ក្តររគប់រគងរបចាតំបំន់ គឺោរំទដល់
ពួរនគរនុងក្តរនរបើរបាស់ធនធានផ្ទទ ល់របស់េលួនឱ្យក្តន់បតរបនសើរ និងនដើមបើនលើររមពស់
គុណ្ភាពជើវតិរបស់ពរួនគ៣។ 

នៅរនុងលមអិតបបនថមនទៀត នោលបណំ្ងផនក្តររគប់រគងរនុងតំបន់ននោះ គឺនដើមបើ៖ 
• សរមបសរមួលក្តរនរបើរបាស់ធនធាននៅរនុងតបំន់ជារ់លារ់មួយ 
• បនងកើនសមតថភាពរបស់តំបន់មួយ នដើមបើនធវើសរមមភាព និងានក្តររបរួត
របបជង 

• បសវងររ នងិរបមូលផតុសំក្តត នុពលផនតបំន់ន ោះ 
• ជួយសរមលួដល់ដំនណ្ើ រក្តរនៅរនុងមូលដ្ឋឋ ន 
• ផតល់នូវសហគមន៍ជនបទជាមយួនឹងឧបររណ៍្សរាប់លរខេណ្ឌ  នពល
អ គតរបស់េលួន។ 

ក្តររគប់រគងរបចាតំំបន់បាននដើរតួ ទើោ ងសំខាន់  រនុងក្តរបំផុសចល តួអងគ
រនុងរសុរ នដ្ឋយក្តរទញយររបនោជន៍ពើសក្តត នុពលរនុងរសុរ ក្តរចាប់នផតើមបណាត ញ
ទំ រ់ទនំង ក្តរនលើររមពស់ ក្តរបនងកើតថ្មើរនុងតបំន់ នងិក្តរចាប់នផតើមផលិតផលរនុងរសុរ
ន ព្ ោះនៅក្តន់ទើផារនៅបរបរន ោះ។ 

ទដិឋភាពទូនៅ៖ ក្តររគប់រគងដនំណ្ើ រក្តររនុងតបំន់ 
រិចចក្តរននោះរមួាន៖ 
• ក្តររបមូលរបជាជននៅរនុងតបំន់រមួោន  នដើមបើពិភារាអំពើគំនិតសរាប់ក្តរ
បរលមអសាថ នភាពរស់នៅរបស់ពួរនគ 

                                                           
៣

 InWent – Capacity Building International: “Regional Management for Regional Rural Development –
Toolbox for Trainers based on the InWEnt Programme: EU Integration of South Eastern Europe”, 
Leipzig, 2010 
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• ធា ឱ្យបានរិចចសហរបតបិតតកិ្តររវាងអាជាា ធរននោបាយ និងសហគមន៍
ជនបទ 

•  ផតួចនផតើម និងក្តរសរមបសរមួលរិចចរបជុំរនុងតំបន់ សិក្តខ សាលា បងាា ញ
ចំណាប់អារមមណ៍្ និងក្តរនបើរវគគបណ្តុ ោះបណាត ល 

•  នដ្ឋយអមមរជាមួយនូវក្តរនរៀបចំអនុវតតន៍ និងវាយតផមលគនរាងនៅរនុងតំបន់ 
•  ក្តរនលើរជាសំនណ្ើ ចំនពាោះក្តរជមនោះនូវទំ ស់ផលរបនោជន៍ 
• បំផុសចល មូលនិធ ិនងិក្តរទទលួបានជនំួយសរាប់ក្តរផតល់ហរិញ្ាបបទន
ដល់គនរាងរនុងរសុរ 

• ធា បាននូវទំ រ់ទំនងសាធារណ្ៈដ៏លអ រាយក្តរណ៍្នៅឱ្យទើភាន រ់ងារផតល់
មូលនិធ ិ

• ក្តរបនងកើតភាពជាផដគូ ឬបណាត ញនៅនរៅពើបដនរណំ្ត់ជាទូនៅផនតបំន់
ននោះ៤។ 

ជាទសសនៈេាុ ំយល់ថា នៅរនុ ងដនំណ្ើ រក្តរផនក្តររគប់រគងរនុ ងតំបន់ សាវតារាន៖ 
  - ក្តរចល  និងក្តរចូលរមួ 

- ក្តរអភិវឌ្ឍគនរាង 
- ក្តរបនងកើនមូលនិធ ិ
- ទំ រ់ទំនងសាធារណ្ៈ 
- អភិវឌ្ឍន៍សមតថភាព 
- ក្តរតបណាត ញ 
- តាមដ្ឋន រតតួពិនតិយ និងវាយតផមល។ 
ក្តររគប់រគងរនុងតំបន់ គឺអាចនដើរតួ ទើជាក្តតាលើរររនុងក្តរផតួចនផតើមដំនណ្ើ រក្តរ

អភិវឌ្ឍជនបទ។ 

                                                           
៤

 Wates, N., Brook, J: “The Community Planning Handbook”, 2006   
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២. ការចលនា និងការចូលរមួ 
ចំណុ្ចចាប់នផតើមដំបូងផនក្តររគប់រគងរនុងតបំន់ គឺានក្តរចូលរមួោ ងនរចើនផន

របជាជន។ សរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍រនុងរសុរ គឺអាចរតូវទទួលបាននជាគជ័យ របសិននបើពួរនគ
រតូវបានទទួលយរនដ្ឋយរបជាជននៅមូលដ្ឋឋ ន និងនដ្ឋយរ ើររាយជាមួយក្តរោរំទពើ
សំណារ់របជាជនរនុងតំបន់ននោះ។  

នតើរតូវនធវើដូចនមតចឱ្យបានលអបំផុតរនុងក្តររបមូលរបជាជនរនុងតំបន់? «របសិននបើ 
អនររតូវក្តរបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លមនុសស គឺរតូវនរបើឧទហរណ៍្ពិតរបារដ ដូចជាក្តរនរបើរបាស់
ដំនណ្ើ រទសសនរចិច ក្តរនធវើដំនណ្ើ រនៅមូលដ្ឋឋ ន រមមវធិើដំនណ្ើ ររមានត គនរាងពិតរបារដ 
គឺានភសតុតាងពិតរបារដ ទ ំរ់ទំនងជាមួយបុគគលដ៏ានឥទធិពល និងផតល់នូវមូលដ្ឋឋ ន
សរាប់ក្តរយល់ដឹងសុើជនរៅមួយ»។ 

នៅនដើមដំបូង ររុមរគប់រគងតំបន់បនងកើតជិតសនិទធទំ រ់ទំនងជាមួយមនុសស
បដលានឥទធិពល ផតួចនផតើមរនុងរសុរ និងនរៀបចំក្តរចាប់នផតើមសរមមភាពរពឹតតិក្តរណ៍្។ 
ររុមននោះ  មំរជាមួយនឹងសនំណ្ើ សរាប់សរមមភាព។ នលើសពើននោះនទៀត ររមុក្តរងារ
រគប់រគងតំបន់នរៀបចំរពឹតតិក្តរណ៍្ នធវើក្តរន ព្ ោះនៅរររិចចរពមនរពៀងអំពើសរមមភាពននោះ
នដើមបើឈាននៅអនុវតតន៍ ទទួលតួអងគនៅរនុងតំបន់ជាគណ្ៈរមមក្តរ និងក្តរនរៀបចំ 
រិចចរបជុំនដើមបើពរងងឹភាពជាផដគូនៅរនុងតបំន់។ 

៣. ការអភិវឌ្ឍរសរោង 
ររុមក្តរងាររគប់រគងតំបន់ចំណាយនពលផតួចនផតើម នដើមបើឱ្យរបជាជនរនុងតំបន់

វភិាគសាថ នភាពរបស់ពួរនគ សមលឹងនមើលនៅធនធានបដលអាចររបាន ផលិតរមម ទើផារ 
និងនហដ្ឋឋ រច សមព័នធ រ៏ដូចជាក្តរទំ រ់ទំនងសងគមផងបដរ។ ពត៌ាន គឺជាក្តរចាបំាច់ 
នដើមបើគណ្ នូវក្តរចំណាយ និងលទធភាពអាចរររបារ់ចណូំ្ល។ 
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៤. ការបសងកើនមូលនិធិ 
ដំនណ្ើ រក្តរអភិវឌ្ឍតបំន់ភាគនរចើនបំផុត គឺបានទទលួរងនូវររមិតេវោះខាតផន

បុគគលរិ និងរងវោះធនធានហរិញ្ាវតថុ។ ននោះ គបឺងកនរោោះថាន រ់ដល់និរនតរភាព នងិផលប ោះពាល់
ផនសរមមភាពរំពុងដំនណ្ើ រក្តរននោះ។ ដូនចនោះ ទំហំនពលនវលា បដលរតូវពិចារណា និង
បុគគលិរ នឹងរតូវបានចំណាយសរាប់ក្តរគណ្ ផថ្លនដើមនលើក្តរនរៀបចំបផនក្តរថ្វកិ្ត 
និងសរាប់ក្តរទទលួមូលនិធពិើរបភពនផសងៗោន ។  

៥. ទំនាក្់ទំនងសាធារណៈ 
ជាធមមតា ក្តរផសពវផាយសាធារណ្ៈ រមួចំបណ្រដល់ក្តរនរើននឡើងផនក្តរទទលួ

យរក្តររគប់រគងតបំន់។ ពារយ "ទំ រ់ទនំងសាធារណ្ៈ" រតូវបានយល់ជាទូនៅថា ជា
ក្តរទំ រ់ទនំងជាមួយពភិពខាងនរៅ។ វាគឺជាភាររចិចដ៏សំខាន់ខាល ងំណាស់។ អងគភាព
រគប់រគងថាន រ់តំបន់ គឺជាចំណុ្ចទំ រ់ទំនងផផទរនុង និងនរៅ ឧទហរណ៍្សរាប់អនរ
ក្តបសត ឬរបជាពលរដឋបដលចាប់អារមមណ៍្។ 

៦. អភិវឌ្ឍន៍េមតថភាព 
ក្តរបណ្ នូំវវធិើសាស្រសតថ្មើមួយ នហើយនពលេលោះ រ៏ានតរមូវក្តរទមទរោ ង

ខាល ងំណាស់ ានន័យថារបជាជន និងអងគក្តររបស់ពួរនគរតូវបតផ្ទល ស់បតូរ។ ដូនចនោះ 
ចំនណ្ោះដឹងជំ ញថ្មើ និងឥរោិបថ្ រតូវបានទទួលយរនដ្ឋយមនុសសរគប់រូបបដលចូល
រមួពារ់ព័នធ។ ដូនចនោះ ក្តរអភិវឌ្ឍសមតថភាពថ្មើ គឺរតូវបតានជាចាបំាច់ នដើមបើវធិើសាស្រសតរនុង
ក្តររគប់រគងតបំន់ននោះ អាចអនុវតតន៍នៅតាមជនបទ នហើយទទលួបានភាពនជាគជ័យមួយ។ 

៧. បណ្តត ញ 
បណាត ញ គឺជាភាររិចចដ៏សំខាន់។ វារនំញាច ឬជំរុញឱ្យានចល ផនក្តរផ្ទល ស់បតូរ 

បទពិនសាធន៍រវាងផដគូគនរាង និងររុមទទួលបានរបោជន៍រនុងតំបន់នផសងៗនទៀត 
និងក្តរសរមបសរមួលនូវក្តរនផទរផនក្តរដឹងអំពើរនបៀបអនុវតតន៍។ បញ្ញា របឈមមួយនទៀត គឺ
ក្តរចូលរមួរបស់សហរោសអាជើវរមមមូលដ្ឋឋ នរនុងភាពជាផដគូរនុងតបំន់ និងរនុងសរមមភាព
បនងកើតក្តរងារ។ 
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៨. ការតាមដាន រតួតពិនិតយ និងវាយតម្មល 
រតួតពិនតិយ តាមដ្ឋន និងក្តរវាយតផមល រតូវបានអនុវតតន៍។ ពួរនគបានចងររង

ឯរសារសរាប់នរៀន និងក្តរបនងកើតគំនិតមរនលើរនបៀបនដើមបើបនត នពលអ គតផងបដរ។ 

តារាង ១ ភាររចិចរគប់រគងរបចាតំបំន់ 
ភារក្ិចច េក្មមភាព 

ភាររចិចទើ១ - មូលផតុ ំនងិក្តរចូលរមួ • ភាជ ប់ោ ងជិតសនិទធជាមួយមនុសសដ៏សំខាន់ និង 
   ជាអនរនធវើក្តរសនរមចចិតតនៅរនុងតំបន់ននោះ 
• ដឹរ នំធវើរិចចរបជុំជាមួយនឹងបុគគលិរលបើរនុងតំបន់ 
• សរមបសរមួលសិក្តខ សាលារនុងតំបន់ រិចចរបជុំ 
   តាមភូមិ រគប់រគងសាថ នក្តរណ៍្តាមររុម នដើមបើ 
   វភិាគសាថ នក្តរណ៍្រនុងតំបន់របស់ពួរនគ 
• នរៀបចំដំនណ្ើ រទសសនរិចចសិរាបនតរនុងតំបន់ផន  
   តំបន់រគប់រគង 

ភាររចិចទើ២ - ក្តរោរំទដលក់្តរអនុវតតគនរាង • ោរំទក្តរនរៀបចំជា "ទសសនទនផនក្តរអភិវឌ្ឍ 
   តំបន់" 
• របឹរាសរាប់ក្តរនធវើបផនក្តរ និងអនុវតតន៍គនរាង 
   រនុងមូលដ្ឋឋ ន 
• ររាទំ រ់ទំនងជិតសនិទធជាមួយវស័ិយឯរជន 
• តាមដ្ឋន និងវាយតផមលគនរាងរនុងតំបន់ 

ភាររចិចទើ៣ - បនងកើនមូលនធិ ិ • ទទួលបានពើមូលនិធិសាធារណ្ៈ (ក្តរោរំទ 
   របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល) 
• របមូលផតុ ំធនធានឯរជន (នៅរនុងរបនភទរបារ់ 
   ឧបតថមភជានដើម) 
• បនងកើតរិចចរពមនរពៀងភាពជាផដគូវស័ិយឯរជន 
   សរាប់ក្តរសហក្តរផតល់មូលនិធិ 
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ភាររចិចទើ៤ -ទ ំរ់ទនំងសាធារណ្ៈ • នរៀបចំ និងផតល់ព័ត៌ានដល់សាធារណ្ជនទូនៅ 
• រិចចរបជុំនរៀបចំសរាប់ជូនដំណឹ្ងដល់ 
   សាធារណ្ជនភាគើពារ់ព័នធ 
• ររាទំ រ់ទំនងជិតសនិទធជាមួយនឹងរបព័នធ 
   ផសពវផាយរនុងរសុរ វទិយុ ក្តបសត 

ភាររចិចទើ៥ - សមតថភាព • អភិវឌ្ឍន៍នធវើក្តរវាយតផមលសមតថភាពបដលរតូវក្តរ 
   ចាបំាច់ 
• នរៀបចំក្តរបណ្តុ ោះបណាត ល សិក្តខ សាលា ក្តរផ្ទល ស់ 
   បតូរដំនណ្ើ រទសសនរិចច ផថ្ងចុោះក្តរដ្ឋឋ ន 
• បណ្ ចំំនពាោះអងគក្តររនុងរសុរ នដើមបើបនងកើន 
   សមតថភាពរបស់ពួរនគ 

ភាររចិចទើ៦ - បណាត ញ • បនងកើត និងជួយោរំទដល់បណាត ញរនុងមូលដ្ឋឋ ន  
   និងរនុងតំបន់ 
• បនងកើតភាពជាផដគូជាមួយនឹងអាជើវរមមឯរជន 
• សហក្តរជាមួយសាគម និងអនរឧបតថមភរនុង 
   តំបន់ 

ភាររចិចទើ៧ - ក្តររតតួពនិតិយ នងិក្តរវាយតផមល • រំណ្ត់សូច ររសរាប់ក្តររតួតពិនិតយ និងក្តរ 
   វាយតផមល 
• របមូលទិននន័យតាមរយៈដំនណ្ើ រទសសនរិចចនៅ 
   តាមក្តរដ្ឋឋ ន នរៀបចំក្តររបជុំ និងក្តរពិភារា 
• វភិាគទិននន័យ បងាា ញពើក្តរររនឃើញសរាប់មតិ 
   សាថ ប  និងរបាយក្តរណ៍្ 
• ផតល់ក្តរយល់ដឹង នដ្ឋយជំរុញឱ្យនរើននឡើងនៅ 
   ដល់សាធារណ្ៈជន និងអនរោរំទ 

 ដូនចនោះ តាមរយៈក្តរសិរាខាងនលើ េាុ ំអាចចនញ្ចញនូវទសសនៈផ្ទទ ល់េលួនេលោះៗ 
ដូចតនៅ៖ 
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 ក្តរបនងកើតនូវទសសនទនថ្មើ សរាប់ក្តររគប់រគង និងក្តរអភិវឌ្ឍ នដ្ឋយ
រសបនៅតាមសាថ នភាពទើតាងំភូមិសាស្រសត វបបធម៌ របផពណ្ើ  ចរតិ
លរខណ្ៈរបស់របជាជន។ល។ 

 បញ្ចូ លមុេជំ ញក្តររគប់រគង និងក្តរអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទនៅរនុង
រមមវធិើសរិានៅរនុងររមិតណាមួយ 

 ក្តរបនតនធវើរំបណ្ទរមង់សុើជនរៅនៅរនុងរបព័នធហិរញ្ាវតថុ  (ក្តរពិនិតយ
នឡើងវញិនូវរបព័នធពនធដ្ឋរ នងិក្តរបបងបចររបភពចណូំ្លពនធសរាប់
អាជាា ធររគប់ររមិត) 

 ក្តរោរំទ ជំរុញនលើរទឹរចិតតនៅដល់វស័ិយឯរជនមូលដ្ឋឋ ន (បនងកើតជា
សាជើវរមមរគប់របនភទ នងិរគប់ររមិត នោលបណំ្ង នដើមបើទប់សាក ត់រុំ
ឱ្យានចរនតលំហូរនដើមទុននចញនៅនរៅតំបន់) 

 ក្តរនរៀបចំទើតាងំសងាវ រ់ផលិតរមម និងនសវារមមរគប់របនភទនៅតាម
ភូមិសាស្រសត បដលងាយរសួលសរាប់លទធភាពអាចទទួលររបាននូវ
ធនធាន និងវតថុធាតុនដើមសរាប់ដំនណ្ើ រក្តរផលិតរមម លទធភាពអាច
ររបាននូវរាល ងំពលរមម ដូចជារមមររជ ំញជានដើម។ របព័នធនហដ្ឋឋ
រច សមព័នធសងគម និងនហដ្ឋឋ រច សមព័នធរូបវនតងាយរសួល និងាន
តផមលទប នហើយបងកលរខណ្ៈងាយរសួល ្ប់រហ័សរនុងក្តរដឹរជញ្ជូ ន
ទំនិញនៅក្តន់ទើផារនៅរនុងតបំន់ និងនរៅតំបន់។ 
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