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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាម
ពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

វិភាគករណីសិក្សាសម្រាប់អាជីវកម្មកសិម្ហូបអាហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម
រ�ៀបចំដោយ ឡុង សារូ
បោះពុម្ពផ្សាយខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

មូលនិធិខុនរ៉ាដ អាដិនណៅអ៊ែរ

សេរីភាព យុត្តិធម៌ និងសាមគ្គីភាព គឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃការងាររបស់មូលនិធិខុនរ៉ាដអា
ដិនណៅអ៊ែរ(Konrad-Adenauer-Stiftung) ហៅកាត់ថា KAS។ KAS គឺជាមូលនិធិនយោបាយ
មួយដែលជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ សហភាពប្រជាធិបតេយ្យបែបគ្រីស្ទសាសនិកនៃប្រ
ទេសអាល្លឺម៉ង់ [Christian Democratic Union of Germany (CDU)]។ ក្នុងនាមជាសហ
ស្ថាបនិកនៃ CDU និងជាអធិការបតីដំបូងនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ លោកខុនរ៉ាដ
អាដិនណៅអ៊ែរ (1876-1967) បានបង្រួបបង្រួមប្រពៃណីអ្នកកាន់គ្រីស្ទសាសនាបែបសង្គម
អភិរក្សនិយម និងសេរីនិយម។ ឈ្មោះរបស់គាត់មានន័យដូចនឹងការកសាងឡ�ើងវិញលទ្ធិប្រជា
ធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ដែលជាការតម្រង់គោលដៅដំបូងនៃគោលនយោបាយការ
បរទេសរបស់ខ្លួនតាមគុណតម្លៃនៃសហគមន៍អន្តរអាត្លង់ទិក ចក្ខុវិស័យរបស់អឺរ៉ុបដែលមានការ
បង្រួបបង្រួម និងទិសដៅឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសង្គម។ មរតកផ្នែកបញ្ញារបស់គាត់បន្ត
បម្រើ ទាំងគោលបំណងនិងកាតព្វកិច្ចរបស់យ�ើងសព្វថ្ងៃ។
នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់យ�ើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុប
យ�ើងធ្វើការ
ដ�ើម្បី ជួយប្រជាជនឱ្យអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងដោយមានសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។ យ�ើងធ្វើ
ការរួមចំណែកប្រកបដោយគុណតម្លៃ ដ�ើម្បីជួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បំពេញទំនួលខុសត្រូវរបស់
ខ្លួន ដែលកំពុងក�ើនឡ�ើងនៅទូទាំងពិភពលោក។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1994 មកមូលនិធិខុនរ៉ាដអាដិនណៅអ៊ែរ បានបង្កើតការិយាល័យតំណាងមួយ
របស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ KAS សហការការងារតាមគម្រោងជាមួយដៃគូ
ក្នុងស្រុកនិងបង្កើតវេទិកានិងបណ្តាញសន្ទនាដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច
នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។
ការងារនេះក៏នឹងជួយកែលម្អលក្ខខណ្ឌក្របខណ្ឌសម្រាប់ការ
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសផងដែរ។
ភារៈកិច្ចបច្ចុប្បន្នមានដូចខាងក្រោម៖
- ការចូលរួមរបស់យុវជន
- ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ
- កម្មវិធីអប់រំអ្នកសារព័ត៌មាន
- ការការពារបរិស្ថាន
- ឌីជីថលនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ច
- ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

NEXUS សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

Nexus សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (Nexus) គឺជាអង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលបានបង្កើតឡ�ើង
នៅឆ្នាំ 2009 ហ�ើយបានចុះបញ្ជីជាអង្គការសប្បុរសធម៌នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងជាអង្គការមិន
មែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បេសកកម្មរបស់យ�ើងគឺដ�ើម្បីបង្កើនលទ្ធ
ភាព ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានដ�ើម្បីធ្វើមាត្រដ្ឋានថាមពលស្អាតនិងដំណោះស្រាយទឹកនៅក្នុង
សហគមន៍នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ី។
អង្គការរបស់យ�ើងមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយមូលនិធិខុនរ៉ាដអាដិនណៅអ៊ែរ ក្រៅពីវិសាលភាព
នៃគម្រោងនេះឡ�ើយ។ ទស្សនវិស័យនិងជំន�ឿរបស់មូលនិធិខុនរ៉ាដអាដិនណៅអ៊ែរ មិនបានឆ្លុះ
បញ្ចាំងអំពីអង្គការឬបុគ្គលិករបស់យ�ើងទេ។
គម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងតាមរយៈការគាំទ្រពីមូលនិធិពីមូលនិធិ ខុនរ៉ាដអាដិនណៅអ៊ែរ
និងផ្អែកល�ើការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡ�ើងដោយ Nexus នៅក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយចំណេះ
ដឹង
និងមេរ�ៀនដែលទាក់ទងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រព័ន្ធថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
សម្រាប់ អាជីវកម្មកសិកម្មចំណីរអាហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម និងកសិករ។
យ�ើងសង្ឃឹមថារបាយការណ៍នេះ នឹងជម្រុញឱ្យមានអាជីវកម្មដទៃទ�ៀតនិងការវិនិយោគនៅក្នុង
ប្រព័ន្ធថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញដោយខ្លួនឯង នឹងបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើឧបករណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុថ្មីៗ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរថាមពល។
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

របាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡ�ើង
ដោយការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់មូលនិធិខុនរ៉ាដអាដិន
ណៅអ៊ែរ។ អ្នកនិពន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកតំណាងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋា
ភិបាល អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល, អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាសូឡា សមាគមនិងសហករណ៍
ដែល បានផ្តល់នូវធាតុចូលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេ
សនិងការដឹងគុណដល់កសិករទាំងអស់នៅខេត្តបាត់ដំបង ប៉ៃលិន ពោធិ៍សាត់ មណ្ឌលគីរី កំពត
និង កំពង់ស្ពឺដែលបានស្វាគមន៍ចំពោះការស្រាវជ្រាវ ហ�ើយបានផ្តល់ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃក្នុងអំ
ឡុងពេលសិក្សា។

i

មាតិកា
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

i

មាតិកា

ii

បញ្ជីតារាងនិងរូបភាព

iii

អក្សរកាត់

iv

សេចក្តីសង្ខេប

v

សេចក្តីផ្តើម
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការសិក្សា
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គោលបំណងនិងវិសាលភាព
វិធីសាស្ត្រាស្រាវជ្រាវ
ករណីសិក្សា
កសិដ្ឋានម្រេចនិងប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក
បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានរបស់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកដែលបានវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ
ការបំលែងសំណល់ទៅជាថាមពល-ប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័នសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក
ប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យសម្រាប់ កសិដ្ឋានម�ៀន៖ ដំណ�ើរការនៃប្រព័ន្ធនេះ និងអត្ថប្រយោជន៍
ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកជាមួយអាងទឹក សម្រាប់កសិដ្ឋានបន្លែកម្ពុជា៖ ដំណ�ើរការនៃប្រព័ន្ធបច្ចេវិទ្យានេះ
និងអត្ថប្រយោជន៍ 
ផលិតផលឥណទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
ហេតុអ្វីត្រូវមានឥណទានសម្រាប់ការវិនិយោគល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ?
ត�ើអ្វីខ្លះ ជាអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះស្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តល់ផលិតផលឥណទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ?
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សេចក្តីសង្ខេប

វិស័យកសិកម្ម
ដ�ើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែក
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ទោះយ៉ាងណាក៏
ដោយ កសិករខ្មែរមានការលំបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែង
ជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃ និងវ�ៀតណាម
ដោយសារពួកគេពឹងផ្អែកទាំងស្រុងល�ើអគ្គិសនី ដែល
មានតម្លៃថ្លៃ
និងមានភាពមិនស្ថិតស្ថេរឬមិនទុកចិត្ត
បាន។ ប្រជាជនប្រមាណ៦,៩លាននាក់ ឬស្មើនឹង
៤៣,១%
នៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងប្រទេសមិនមាន
លទ្ធភាពប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដែលអាចទុកចិត្តបាននៅ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ហានេះក�ើតមានជាទូទៅនៅក្នុង

តំបន់ជនបទដែលប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កសិករ និង
ធ�ើ្វឱ្យកសិករជាច្រើនងាកទៅរកប្រភពថាមពលផ្សេង
ទ�ៀត ដោយពឹងផ្អែកល�ើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ដែលធ្វើឱ្យ
កសិករងាយរងគ្រោះ នឹងការប្រែប្រួលតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូត
ហ�ើយក៏រួមចំណែកដល់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផង
ដែរ។ ប្រភពថាមពលឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលក្នុងវិស័យកសិកម្ម
មានតម្លៃថ្លៃ មិនអាចចូលទៅដល់បាន និងមិនអាចទុក
ចិត្តបានឡ�ើយ។
ការលំបាកទាំងនេះបានរារាំងដល់
ផលិតភាពកសិកម្ម ដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេង
ល�ើអនាគត នៃប្រទេសដ�ើម្បីកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច និងការ
អភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
មានឱកាសកាន់តែច្រើនឡ�ើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
នៅតាមជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលដ�ើម្បីទទួលបាន
អគ្គិសនីតាមរយៈការដំឡ�ើងនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថា
មពលកក�ើតឡ�ើងវិញ (renewable energy)។ ការ
ប្រើប្រាស់ថាពលកក�ើតឡ�ើងវិញ ដែលអាចទុកចិត្តបាន
គឺជា
“ធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ខ្សែចង្វាក់តម្លៃ
កសិកម្ម” ហ�ើយដូច្នេះថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ ដូចជា
ប្រព័ន្ធសូឡា និងជីវឧស្ម័នបានទាក់ទាញកសិករខ្មែរឱ្យ
ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ។ ថ្វីប�ើមានសក្តានុពលនៃការ
រាលដាល
នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញនៅកម្ពុជា
អត្រានៃការប្រើប្រាស់នៅតែមាន
កម្រិតទាបនៅឡ�ើយ។ ឧបសគ្គសំខាន់ៗដែលរារាំងដល់
ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាំងនេះរួមមាន៖ កង្វះការយល់
ដឹង និងបទពិសោធល�ើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះ

ខ្វះការជ�ឿទុកចិត្តល�ើបច្ចេកវិទ្យា និងថ្លៃដ�ើមខ្ពស់ ប៉ុន្ដែ
ការរាំងស្ទះដ៏ចំបង
គឺការខ្វះខាតលទ្ធភាពទទួលបាន
ហិរញ្ញប្បទានសមស្រប។
ថ្វីប�ើកម្ពុជាមានវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៏រស់រវ�ើកបំផុតមួយ
ក្នុងចំណោមវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
នៅល�ើពិភពលោក
ក៏ដោយ ក៏ផលិតផលឥណទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
(RE)មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទីផ្សារសក្តានុពលរបស់
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកឡ�ើយ។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ មាន
ការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមក្នុងការវិនិយោគផ្នែកថាម
ពលកក�ើតឡ�ើងវិញដោយពួកគេគិតថាឱកាសទីផ្សារ
នៅមានកម្រិត ហ�ើយការវិនិយោគមានហានិភ័យ ហ�ើយ
មិនមានផលចំណេញ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ស្ថាប័នហិរញ្ញ
វត្ថុ មិនសូវយល់ដឹងពីបច្ចេកវិជ្ជាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
ដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារសព្វថ្ងៃ តម្រូវការនៃការវាយតម្លៃ
ថាមពលដ�ើម្បីគាំទ្រល�ើការវាយតម្លៃកម្ចី
និងការគ្រប់
គ្រងហានិភ័យ ឬ លទ្ធភាពនៃការទូទាត់សងមកវិញ
សម្រាប់ការវិនិយោគបែបនេះ។
គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះ
គឺដ�ើម្បីផ្តល់នូវការ
វាយតម្លៃផ្អែកល�ើភស្តុតាង
នៃឱកាសថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញក្នុងបរិបទនៃអាជីវកម្មកសិអាហារខ្នាតតូចនិង
មធ្យមនិងកសិករនៅប្រទេសកម្ពុជាដ�ើម្បីផ្ដល់អនុសាស
ន៍ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអំពីចំណុចចាប់ផ្តើមសំខាន់ៗ នៅ
ក្នុងទីផ្សារថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនិងឱកាសហិរញ្ញវត្ថុ
ដោយមានការផ្ដល់យោបល់អំពី ម៉ូដែលអាជីវកម្មសម
ស្របដ�ើម្បីឱ្យត្រូវនឹងចំណុចចាប់ផ្តើមទាំងនេះ។
ផ្អែកល�ើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់យ�ើង ការចំណាយ
ល�ើថាមពលមានប្រមាណពី ៦% ទៅច្រើនជាង ៥០%
នៃការចំណាយ
ល�ើប្រតិបត្តិការសម្រាប់កសិករនៅ
ប្រទេសកម្ពុជា អាស្រ័យល�ើទំហំនៃកសិដ្ឋាន និងប្រភេទ
ដំណាំឬសត្វចិញ្ចឹម។
យោងតាមសមាមាត្រនៃការចំ
ណាយល�ើថាមពលគួរឱ្យកត់សំគាល់ទៅល�ើការចំណា
យប្រតិបត្តិការកសិដ្ចានទាំងមូល អ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់
មតិទាំងអស់បានទទួលស្គាល់និងបានសម្តែងឆន្ទៈរបស់
v

ពួកគេ
ក្នុងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញ។ ការស្ទង់មតិរបស់យ�ើងបានរកឃ�ើញបន្ថែម
ទ�ៀតថាអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិចាប់អារម្មណ៍ នឹងប្រាក់
កម្ចីធនាគារនិងផលិតផលបំណុលផ្សេងៗទ�ៀត ដែល
អត្រាការប្រាក់ទាបជាង ១២% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ប្រសិនប�ើ
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ចង់ពង្រីកសេវាកម្មរបស់ពួកគេល�ើសពី
ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្ម, លទ្ធផលនៃសិក្សា
បង្ហាញថាការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
សម្រាប់អាជីវកម្មកសិម្ហូបអាហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម និង
កសិករស្តែងចេញជាផ្នែកទីផ្សារថ្មីមួយដែលមានសក្តានុ
ពល។ តាមរយៈការចូលក្នុងទីផ្សារថ្មីនេះ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ
អាចដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
ក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាព
ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ នៅក្នុង
វិស័យកសិកម្មអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
អ្នកឆ្លើយតបប្រមាណ ៨០% បានអះអាងថាពួកគេ បាន
ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដ�ើម្បីគាំទ្រតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ប្រតិបត្តិការកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះការ
ផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ការទិញបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាថាមពល
កក�ើតឡ�ើងវិញ ទៅអតិថិជនដែលមានស្រាប់និងកសិករ
តំណាងឱ្យចំណុចចាប់ផ្តើម
ដែលជាជម្រើសដ៏មាន
ប្រសិទ្ធិភាព
នៃការចំណាយសម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ព្រោះថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាតិចជាងមុនស
ម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី។
ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត នេះបង្ហាញពីឱកាសមួយដ�ើម្បីធ្វើ
ឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេកាន់តែស៊ីជម្រៅ
ជាមួយ
អតិថិជនដែលមានស្រាប់ និងដ�ើម្បីលក់ផលិតផលធនា
គារផ្សេងទ�ៀត។ ល�ើសពីនេះទ�ៀតការស្ទង់មតិបានបង្ហា
ញថាអ្នកឆ្លើយតបប្រមាណ ៦២% មានឆន្ទៈពិចារណា
ដាក់ប្លង់ទ្រព្យសម្បត្តិធានា ប្រសិនប�ើធនាគារបានផ្តល់
ផលិតផលឥណទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។

កង្វះជំនាញក្នុងការជួយកសិករ ដ�ើម្បីវាយតម្លៃសម្រង់
ផលិតផលនិងគុណភាពនៃផលិតផលថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញនីមួយៗ (២) មិនមានជំនាញក្នុងការផ្តល់ការ
គាំទ្របច្ចេកទេសដល់អតិថិជនដ�ើម្បីថែទាំផលិតផល
និង (៣) កង្វះចំណេះដឹងដ�ើម្បីធានាថាបច្ចេកវិទ្យាថាម
ពលកក�ើតឡ�ើងវិញ ត្រូវបានដំឡ�ើងត្រឹមត្រូវហ�ើយនឹង
នាំឱ្យសម្រេចបាននូវការសន្សំល�ើការចំណាយដែលប៉ាន់
ប្រមាណ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដ�ើម្បីរ�ៀបចំផលិ
តផលកម្ចីថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
អាចបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាដែល
នឹងគាំទ្រការផ្ទេរចំណេះដឹងនិងជំនាញចាំបាច់។ ស្ថាប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុក៏ចូលរួមជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទ�ៀត ដូចជា
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ដែល
កំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនេះ
ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការរ�ៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យនិងការ
ផ្តល់ផលិតផលកម្ចីរបស់ពួកគេ។

វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដំបូងអាច
ប្រឈមនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនដោយសារតែកង្វះជំនាញ
ក្នុងទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសនៃផលិតផលថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញ។ ចំនុចខ្វះចំណេះដឹងសំខាន់ៗរួមមាន៖ (១)
vi

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

សេចក្តីផ្តើម

ថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅក្នុងវិស័យ
កសិអាហារ
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលនូវការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សចុងក្រោយនេះ
ដោយមាន
វិស័យកសិកម្មជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់មួយដល់ការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ចដែលរួមចំណែកប្រហែល ២០% នៃផលិតផល
ក្នុងស្រុកសរុបក្នុងឆ្នាំ ២០១៧1។ វិស័យកសិកម្មជាវិស័យ
មួយ ដែលនៅតែបន្តបង្កើតការងារ ដ៏លេចធ្លោនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជននៅជនបទ
ទោះបីជាចំណែកនៃការងារបានថយចុះពី ៥៧,៧% ទៅ
៣៦,៤% នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០០៧ និង ២០១៦2 ក៏
ដោយ។

រូបថត៖ Jeremy Meek

ទោះបីជាទំហំ និងកម្លាំងនៃវិស័យនេះ នៅតែមានបញ្ហា
ប្រឈមជាច្រើនក៏ដោយ វិស័យនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំង
ល�ើភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់មូសុង
ដែលនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុង
ក្រោយនេះ មានការប្រែប្រួលមិនទ�ៀងទាត់។ ទឹកភ្លៀង
មិនទ�ៀងទាត់នេះ
មានជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុដែលបានបង្កឱ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់
ធ្ងរដល់ផលិតកម្មដំណាំកសិកម្ម3។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត
កសិករកម្ពុជា មានការលំបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជា
មួយនឹង ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃ និងវ�ៀត
ណាមដោយសារការពឹងផ្អែកខ្លាំងល�ើអគ្គិសនី ដែលមាន
តម្លៃថ្លៃនិងមិនអាចទុកចិត្តបាន។
ប្រជាជនប្រហែល
៦,៩ លាននាក់ឬ ៤៣% នៃប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដែលអាចទុកចិត្ត
បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា4។ បញ្ហានេះក�ើតមានជាទូ
ទៅនៅក្នុងតំបន់ជនបទ ដែលប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់
កសិករនិងធ�ើ្វឱ្យកសិករជាច្រើន ងាកទៅរកប្រភពថាម
ពលផ្សេងទ�ៀតដោយពឹងផ្អែកល�ើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ដែល
1

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, 2017

2

ភ្នាក់ងារការងារជាតិ, 2018

3

Bansok et al, 2011.

4

WWF, 2016.
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ធ្វើឱ្យកសិករងាយរងគ្រោះនឹងការប្រែប្រួលតម្លៃប្រេងម៉ា
ស៊ូត ហ�ើយក៏រួមចំណែកដល់ ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
ផងដែរ។
ឱកាសដ៏សំខាន់មួយ សម្រាប់កម្ពុជាដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការ
ពឹងផ្អែកខ្លាំង ល�ើប្រេងឥន្ធនៈ គឺស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ
កសិកម្ម។
ប្រភពថាមពលប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងវិស័យ
កសិកម្មនិងជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ជនបទមានតម្លៃថ្លៃ
មិនអាចប្រើប្រាស់បាន
និងមិនអាចទុកចិត្តបាន។
ការលំបាកទាំងនេះរារាំង ដល់ផលិតភាពកសិកម្មដែល
មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការ
អភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
មានឱកាសកាន់តែច្រើន
សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅ
តាមជនបទ និងតំបន់ដាច់ស្រយាល ដ�ើម្បីទទួលបាន
អគ្គិសនីតាមរយៈការដំឡ�ើងនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថា
មពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។ លទ្ធភាពទទួលបានថាមពល
មានតម្លៃសមរម្យ អាចទុកចិត្តបាននិងថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញគឺជា “ធាតុចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ខ្សែចង្វាក់តម្លៃ
ផលិតកម្មកសិកម្ម”5។
ដោយឡែកថាមពលសូឡា
បង្ហាញពីសក្តានុពលពិសេសដូចធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
(ADB) ល�ើកឡ�ើង។ ដោយសារប្រទេសកម្ពុជា មាន
ភាពសមប្រកប
និងថាមពលព្រះអាទិត្យខ្ពស់ថាមល
ពីពន្លឺបន្ទះស្រូបសូឡា គឺជាប្រភពថាមពល ដែលអាច
បង្កើតបាននិ ងឋិតថេរដែលអាចនាំទៅរកឯករាជ្យភាព
ថាមពល6។ សក្ដានុពលនៃការផ្លាស់ប្តូរថាមពលនេះពិត
ជាមានភាពសមស្រប ដោយសារតម្លៃបន្ទះសូឡាចាប់
ផ្តើមធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
ដោយធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យាសូឡា
ក្លាយជាជម្រើសថាមពល ដែលអាចសម្រេចបានខាង
សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គោលបំណងកសិកម្ម។ នៅតំបន់ដាច់
ស្រយាល ដែលមានប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃថ្លៃ ឬ មិនមាន
ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបាន ប្រព័ន្ធសូឡាបូម
ទឹក អាចផ្តល់នូវប្រភពថាមពល ដែលអាចបត់បែនបាន
និងសមស្របតាមអាកាសធាតុ។7
បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័ន ជាជម្រើសមួយផ្សេងទ�ៀត ដែល

បង្ហាញពីសក្តានុពលនៅកម្ពុជា និងបានចាប់ផ្តើមមាន
ភាពពេញនិយមជាងមុននៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ការប្រើ
ប្រាស់ការដំឡ�ើងប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នខ្នាតមធ្យម និងខ្នាតធំ
បានក�ើនឡ�ើង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗ
នេះ ដោយសារកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមួយចំនួន ជា
ពិសេសនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹកជ្រូកបែបពាណិជ្ជកម្ម។
តាមរយៈការអនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជាជីវឧស្ម័ន
កសិដ្ឋានជ្រូក
អាចបំលែងលាមកជ្រូក ទៅជាថាមពលដែលអាចយក
ទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានវិញបាន។ ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន
មានផលប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចដោយ
សារតែ វាជួយកាត់បន្ថយការបំភាយក្លិនមិនល្អនិងការបំ
ភាយឧស្ម័នមេតាន
បន្ថែមល�ើការកាត់បន្ថយការចំ
ណាយល�ើថាមពលរបស់ម្ចាស់កសិដ្ឋានផងដែរ8។
ផ្អែកល�ើបទពិសោធន៍ នៃកម្មវិធីទុនបង្វិលថាមពលស្អាត
របស់អង្គការ Nexus ហៅកាត់ថា CERF9 បានសង្កេត
ឃ�ើញថានិន្នាការនៃការទទួលយកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា
ថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅតែ
មានអត្រាទាប
ទោះបីជាវាមានសក្តានុពលក៏ដោយ។
ឧបសគ្គសំខាន់ៗមួយចំនួន
ចំពោះការប្រើប្រាស់ថាម
ពលកក�ើតឡ�ើងវិញរួមមាន៖
- កង្វះការយល់ដឹង និងបទពិសោធន៏នៃការប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញរបស់កសិករ
- កង្វះការទុកចិត្តល�ើបច្ចេកវិទ្យា
- ការចំណាយខ្ពស់សម្រាប់ការវិនិយោគល�ើបច្ចេកវិទ្យា
ថ្មីនេះ និង

5

SEVEA, 2017

6

ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី, 2015

7

Hans. H & Lucie. P 2018

8

កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់ជាតិ (NBP)

តាមរយៈការសហប្រតិបត្តិការជាមួយម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួន និងអង្គការឧស្សាហកម្មនៃកម្មវិធីស
ហប្រជាជាតិ (UNIDO) កំពុងជួយគាំទ្រកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកខ្នាតធំ និងមធ្យមដ�ើម្បីទទួលយកប្រ
ព័ន្ធឡជីវឧស្ម័យ។
9

កម្មវីធីទុនបង្វិលល�ើថាមពលស្អាត បានផ្តល់ជាទុនកម្ចីសម្រាប់កសិករ និងអាជីវកម្មកសិម្ហូបអា

ហារខ្នាតតូច និងមធ្យម សម្រាប់ទិញបច្ចេកវិទ្យាថាមពលស្អាត។
កម្មវីធីទុនបង្វិលល�ើថាមពលស្អាត គ្រប់គ្រងដោយអង្គការ Nexus និងគាំទ្រដោយអង្គការ
REEEP ក្រោមជំនួយមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលអូទ្រី និងមូលនិធិ Blue Moon។
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- កង្វះលទ្ធភាពទទួលបាននូវជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុ
សមស្រប។

ដែល

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ គួរត្រូវ
បានបង្កើតឡ�ើងនិងល�ើកទឹកចិត្តពីសំណាក់ស្ថាប័នហិរ
ញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក ដ�ើម្បីជួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរទៅការប្រើប្រា
ស់ថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។ ទោះបីជាកម្ពុជាមានវិស័
យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏រឹងមាំបំផុតមួយក្នុងចំណោមវិស័យមី
ក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយ
ក៏ផលិតផល
ឥណទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ មិនត្រូវបានចាត់ទុក
ថាជាទីផ្សារសក្តានុពលរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក
នៅឡ�ើយ។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការ
ចូលរួមល�ើការវិនិយោគ ល�ើបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញ
ដែលពួកគេជ�ឿជាក់ថាឱកាសទីផ្សារមាន
កម្រិត ហ�ើយការវិនិយោគត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិ
ភ័យ និងមិនមានផលចំណេញ។ ករណីដ៏ជាក់លាក់ផេ្សង
ទ�ៀត គឺស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រហែលជាមិនមានការយល់ដឹ
ងបានស៊ីជម្រៅអំពីបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
នៅល�ើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន តម្រូវការសម្រាប់ការវាយតម្លៃថា
មពលឬការយល់ដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការទទួលសងប្រាក់
មកវិញពីការវិនិយោគបែបនេះ។
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការសិក្សា

គោលបំណងនិងវិសាលភាព
គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺដ�ើម្បីផ្តល់នូវការវាស់
វែងផ្អែកល�ើភស្តុតាង នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញពីសំណាក់អាជីវកម្មកសិអាហារខ្នាតតូច និង
មធ្យម
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ�ើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ល�ើចំណុចចាប់ផ្តើមសំខាន់ៗក្នុងការ
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ និងគំរូ
អាជីវកម្មសមរម្យដ�ើម្បីឱ្យត្រូវនឹងចំណុចចាប់ផ្តើមទាំង
នេះ។ ការស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងបីយ៉ាងគឺ៖
(1)	ដ�ើម្បីផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅ នៃវិស័យកសិម្ហូបអា
ហារនានាដែលសមស្របនឹងការទទួលបាននូវបច្ចេកវិជ្ជា
ថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញរួមមាន ម្រេច ការចិញ្ចឹមសត្វ
ការដាំម�ៀន ការដាំបន្លែ ផ្លែស្វាយ និងក្រូច។
(2)	ដ�ើម្បីបង្កើតករណីសិក្សាជាក់ស្តែង
និងគួរឱ្យ
ទាក់ទាញចំនួន៥ ចេញពីវិស័យអាជីវកម្មកសិកអាហារ
ខ្នាតតូចនិងមធ្យម (SMAs) និង
(3)	ដ�ើម្បីផ្តល់នូវឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ ឬទិន្នន័យហិរញ្ញ
វត្ថុដែលនឹងមានតម្លៃចំពោះគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ
ដែលចង់ស្វែងយល់អំពីឱកាសវិនិយោគនិងដ�ើម្បីបង្កើន
ការយល់ដឹងអំពីឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពរបស់
អាជីវកម្ម
កសិកអាហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម និងកសិករទៅល�ើការ
ដាក់ទ្រព្យធានា
អត្រាការប្រាក់ដែលអ្នកខ្ចីអាចទទួល
យកបានទម្រង់ នៃការទូទាត់សងវិញសមរម្យ និង
សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាជីវកម្ម
កសិកអាហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម និងកសិករក្នុងការផ្លាស់
ប្តូរទៅរកបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។

រូបថត៖ Jeremy Meek

វិធីសាស្ត្រាស្រាវជ្រាវ
ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានផ្អែកល�ើទិន្នន័យគុណវិស័យ និង
បរិមាណវិស័យ។
វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ករណីសិក្សានេះ
គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នា នៃការពិនិត្យម�ើលឯកសារនានា
និងការស្រាវជ្រាវ ដោយផ្ទាល់ជាមួយកសិករ។ ទិន្នន័យ
បន្ទាប់បន្សំ ក៏ត្រូវបានរួមបញ្ចូលផងដែរ ដ�ើម្បីផ្តល់នូវ
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិស័យកសិផលផ្សេងៗគ្នា។ ការប្រមូល
ទិន្នន័យចម្បងត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងតាមរយៈការសម្ភាស
ជាមួយតំណាងសហករណ៍
និងម្ចាស់កសិដ្ឋាន
ឬ
កសិករ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផ្តោតល�ើករណីសិក្សា
ចំនួន ៥ ពីកសិដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា នៅក្នុងអនុផលវិស័យ
កសិម្ហូបអាហារខុសៗគ្នា
ដែលធ្វើឡ�ើងតាមរយៈការ
សម្ភាសស៊ីជម្រៅជាមួយកសិករគំរូតាំងមួយចំនួន។
ការស្ទង់មតិតូចមួយ ក៏ត្រូវបានអនុវត្តផងដែរដ�ើម្បីស្វែង

យល់ពីការយល់ឃ�ើញ របស់កសិករអំពីបច្ចេកវិទ្យាថាម
ពលកក�ើតឡ�ើងវិញ ប្រភពនៃការប្រើប្រាស់ថាមពល លំ
ហូរសាច់ប្រាក់និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងដ�ើម្បីបង្កើតការ
យល់ឃ�ើញរបស់កសិករ ល�ើផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ល�ើ
បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។ កសិករសរុបចំនួន
១៦
នាក់មកពីខេត្ដបាត់ដំបងប៉ៃលិន
ពោធិ៍សាត់
មណ្ឌលគិរី កំពត និងកំពង់ស្ពឺត្រូវបានសម្ភាសតាមរយៈ
ការជួបគ្នាដោយផ្ទាល់
និងការសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទ។
កសិករខ្នាតតូច មិនត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងវិសាលភាព
នៃការសិក្សានេះទេ ហ�ើយមានតែអាជីវកម្មកសិកអាហារ
ខ្នាតតូចនិងមធ្យម
និងអាជីវកម្មកសិកម្មធំៗប៉ុណ្ណោះ
ដែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅសម្រាប់ការសិក្សារ។
ប�ើយោងតាមការសិក្សាស្តីពី “ការត្រៀមខ្លួនរបស់កសិករ
ខ្នាតតូចៗ
នៅកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្ម
សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន” កសិករខ្នាតតូចៗសំដៅ
ទៅល�ើអ្នកដែលមិនសូវមានបច្ចេកទេសកសិកម្ម ប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្រ្ត ទុនវិនិយោគ និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលរប
ស់ពួកគេ10។ ទាំងអាជីវកម្មកសិកអាហារខ្នាតតូច និង
មធ្យម និងអាជីវកម្មកសិកម្មខ្នាតធំគឺជាទូទៅគឺជាអាជី
វកម្មបែបគ្រួសារ។ អាជីវកម្មកសិកអាហារខ្នាតតូច និង
មធ្យម ត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុម៖ កសិដ្ឋានដែលមាន
បុគ្គលិកតិចជាង ១០ នាក់ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាខ្នាតតូច
ខណៈដែលសហគ្រាសដែលមាននិយោជិកចាប់ពី ១០
នាក់ឬច្រើននាក់ឡ�ើងទៅត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាអាជីវកម្ម
ខ្នាតមធ្យម។ អាជីវកម្មកសិកអាហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម

ជារ�ឿយៗខ្វះចំណេះដឹង និងជំនាញ ដ�ើម្បីទទួលជោគ
ជ័យក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលកសិកម្ម។ ល�ើសពី
នេះលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ អាជីវកម្ម
កសិកអាហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម និងកសិករ ខ្នាតធំៗនៅ
មានកម្រិត11។
ដោយមានការស្វែងយល់ពីវិស័យកសិ- អាហារកាន់តែទូ
លំទូលាយនិងតាមរយៈបណ្តាញមូលដ្ឋានយ៉ាងស៊ីជម្រៅ

របស់យ�ើង Nexus ក៏បានតំណាងរបស់អង្គការមិនមែនរ
ដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមមាន វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CIRD) គម្រោង Harvest II
ដែលឧបត្ថម្ភដោយ USAID និងតំណាងនៃសមាគមនិង
សហករណ៍រួមទាំង៖
សហគមកសិកម្មផលិតផលផ្លែម�ៀនប៉ៃលិន
សហគមម្រេចត្រៀក
សហព័ន្ធម្រេចកម្ពុជា
សមាគមល�ើកកម្ពស់ម្រេចកំពត
សមាគមចិញ្ចឹមជ្រូកកម្ពុជា
សហគមក្រូចអង្គ្រងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់
ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទ�ៀត ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងតាមរយៈការ
ចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានានាផងដែរ។ អ្នកស្រាវជ្រាវ
របស់អង្គការ Nexus បានចូលរួម សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការ
ដាក់ស្លាកសញ្ញាក្រូចពោធិ៍សាត់ ជាផលិតផោលកំណត់
អត្តសញ្ញាណភូមិសាស្រ្តដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយ
អង្គការ CIRD និងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី “ការ
អនុវត្តកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នខ្នាតមធ្យមសម្រាប់គម្រោងបរិ
ស្ថានវៃឆ្លាត” ដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដោយកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័ន
ថ្នាក់ជាតិ (NBP) ដ�ើម្បីស្វែងយល់ពីសាវតាអំពីចំណាប់
អារម្មណ៍របស់កសិករទៅល�ើបច្ចេវិទ្យាថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញ និងទីផ្សារស្តីពីអនុផលកសិកម្មដាំក្រូច និង
ចិញ្ចឹមជ្រូក។
10

ធនាគារពិភពលោក, 2019

11

Seng et al, 2016
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ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទុនបង្វិលថាមពលស្អាត
(CERF) យ�ើងបានប្រមូលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីលទ្ធភា
ពនៃការផ្តល់កម្ចីដល់
អាជីវកម្មកសិកអាហារខ្នាតតូច
និងមធ្យម និងម្ចាស់កសិដ្ឋាន និងបានបញ្ចូលការរ�ៀន
សូត្រទាំងនោះទៅក្នុងការសិក្សានេះដោយប្រើករណីសិ
ក្សាចំនួនពីរ (កសិដ្ឋានជ្រូកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកសិដ្ឋា
នម្រេចនៅមណ្ឌលគិរី)ដោយផ្អែកល�ើការវិនិយោគ ដែល
មានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់កម្មវិធី
CERF
របស់យ�ើង។

ក្នុងករណីសិក្សា ដូចខាងក្រោមពាក្យ “រយៈពេលសង
ប្រាក់ត្រឡប់” ត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណរយៈពេល
ដែលកសិករត្រូវចំណាយទាក់ទង
នឹងការទិញបច្ចេក
វិទ្យា ដែលផ្អែកល�ើការសន្សំមកពីការចំណាយ ដែល
ទទួលបានមកពីការផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រើ
ប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតឬប្រភពថាមពលពីប្រេងឥន្ធនៈផ្សេង
ទ�ៀតទៅប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។ ការ
គណនាសន្មតថាគ្មានការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការ
ទិញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះទេ។ និយាយម៉្យាងទ�ៀត “រយៈ
ពេលសងប្រាក់ត្រឡប់”
គឺជាពេលវេលាដែលកសិករ
រួចដ�ើម។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនប�ើកសិករដាំម�ៀនម្នាក់ៗប្តូរ
ពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូឡា
បូមទឹក ក្នុងតម្លៃវិនិយោគ ៣៥.០០០ ដុល្លារ ហ�ើយ
ប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងជួយកសិករសន្សំបាន ១៥.០០០ ដុល្លារ
ក្នុងមួយឆ្នាំដែលទាក់ទងនឹងការចំណាយល�ើការបូបទឹក
ដោយប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត (ឧ. ប្រេងឥន្ធនៈ ការថែទាំ)
រយៈពេលសងត្រឡប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡាគឺ ២,៣ ឆ្នាំ
(៣៥.០០០ដុល្លារ / ១៥.០០០ដុល្លារ = ២,៣)។
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ករណីសិក្សា

១

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ករណីសិក្សាទី
កសិដ្ឋានម្រេចនិងប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
តារាងទី ១៖ សេចក្តីសង្ខេបនៃគម្រោងប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកសម្រាប់ចំការម្
រេច
ម្ចាស់ចំការ

លោក បេ យូម៉េង

ប្រភេទចំការ

កសិដ្ឋានម្រេច

បច្ចេកវិទ្យា

ប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើប្រាស់ថាមព
លព្រះអាទិត្យ

សមត្ថភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា

២,៤៨kW

រយៈពេលសងប្រាក់ត្រឡប់វិញ

៣,៥ ឆ្នាំ

ការសន្សំក្នុងមួយឆ្នាំ

$ ៣.១៩៣

បរិមាណប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមិនបានប្រើ

៤.៥៦២ លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំ

ម្រេច ជាដំណាំមានតម្លៃខ្ពស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កត្តាសំខាន់ដែលប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មនិងការដាំ
ម្រេចគឺការស្រោចស្រពទឹក។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរដូវធំៗ ២ ដែលអាច
ត្រូវបានគេកត់សំគាល់ រដូវវស្សាចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលា និងរដូវប្រាំង
ចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែឧសភា។ ក្នុងរដូវប្រាំងឬអំឡុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់មិន
ទ�ៀងទាត់ កសិករត្រូវការប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែម
ជំនួសឱ្យទឹកភ្លៀង។ យោងតាមសមាគមល�ើកកម្ពស់ម្រេចកំពត ដ�ើមម្រេច
ត្រូវការទឹកប្រហែល ១៥ លីត្ររ�ៀងរាល់ ៣ ថ្ងៃម្តងនៅក្នុងរដូវប្រាំង។

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ផលិតម្រេចបាន
ប្រហែល

៧៥%

នៃផលិតផលសរុប

ដ�ើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តបន្ថែម កសិករត្រូវការដ�ើមទុនដំបូងដ�ើម្បីជីក
អណ្តូងនិងស្រះ បង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកស្រក់ និងសម្រាប់ទិញម៉ាស៊ីន
បូមទឹកដោយប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតជាដ�ើម។
ប្រព័ន្ធបូមទឹកដ�ើរដោយថាមពល
ព្រះអាទិត្យ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយ ដ�ើម្បីជំនួសម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត និងអាចត្រូវ
យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យដាំម្រេចបាន។ នៅក្នុងករណីនៃការដាំម្រេច
របស់លោក យូម៉េង លោកអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដ�ើមនៃការប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត
បាន ប្របហែលជា៥០% តាមរយៈការ វិនិយោគប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើប្រាស់ថាម
ពលព្រះអាទិត្យ។
16

រូបថត៖ ឡុង សារូ
រូបថត៖ Jeremy Meek

រូបភាពទី ១៖ និន្នាការតម្លៃល�ើម្រេចខ្មៅដែលមិនស្ថិតក្នុង PGI

ប្រភព៖ ការសម្ភាសជាមួយកសិករដាំម្រេច

ទីផ្សារ - ម្រេច
ទោះបីជាវានៅតែជាវិស័យឧស្សាហកម្មទំហំតូចមួយ
ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹង
ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាដទៃ
ទ�ៀតក៏ដោយ ដំណាំម្រេចបានក្លាយទៅជា “ផលិតផល
កំពូលទាំងដប់” នៅក្នុងខេត្តចំនួនប្រាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
រួមមានខេត្តកំពត កែប ត្បូងឃ្មុំ ក្រចេះ និងព្រះសីហនុ12។
ផលិតកម្មម្រេចកម្ពុជាបានពង្រីកតាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ នៅ
ពេលដែលកសិករខ្មែរបានចាប់ផ្តើមបម្លែងដីរបស់ពួកគេ
ជាច្រើនដ�ើម្បីដាំម្រេច។ នៅពេលដែលតម្លៃ បានចាប់
ផ្តើមក�ើនឡ�ើង ការវិនិយោគបន្ថែមទៅល�ើការដាំម្រេច
បានក�ើនឡ�ើង13។ យោងតាមនាយកដ្ឋានដំណាំឧស្សា
ហកម្មក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ទិន្នផល

ម្រេចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក�ើនឡ�ើង ៦ ដងចាប់
តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ ប្រមាណជា ៥.០០០ តោននៅឆ្នាំ
២០១២ ដល់ ៣០.០០០ តោននៅចុងឆ្នាំ ២០១៨។
តំបន់ដាំដុះបានក�ើនឡ�ើងចាប់ពី ១.៥០០ ហិកតា ដល់
ជិត៨.០០០ ហិកតាពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៨14
ហ�ើយ ឥឡូវនេះម្រេចត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុង ២២ ខេត្តទូ
ទាំងប្រទេស។ តំបន់ដែលដាំម្រេចច្រើនជាងគេ គឺនៅ
12

Youssey, 2018.

13

Kunal & Anish 2017

14

ស្ថិតិម្រេចកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨ នាយកដ្ឋានដំណាំឧស្សាហកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់

និងនេសាទ
17

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ហ�ើយភាគច្រើនដំណាំម្រេចត្រូវបាន
គេដាំនៅក្នុងស្រុកមេមត់។
ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានទី
តាំងស្ថិតនៅតាម បណ្តោយព្រំដែនភាគខាងក�ើត
របស់ប្រទេសជាប់ព្រំដែនវ�ៀតណាម
និងរួមចំ
ណែក ប្រហែល ៧៥% នៃផលិតកម្មសរុបរបស់
ប្រទេស 15។
ជាអកុសលមិនមានទិន្នន័យឬស្ថិតិ ដែលអាចរក
បានអំពីចំនួនអ្នកដាំម្រេចនៅទូទាំងប្រទេសទេ។
យោងតាមការវិភាគ
ល�ើការវិភាគប្រព័ន្ធទីផ្សារ
ម្រេចនៅមេមត់
ដែលបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ
២០១៥ មានកសិករដាំម្រេចប្រហែល ៥.៤៣០
នាក់ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ16។ យោងទៅតាមសមាគម
ល�ើ កកម្ពស់ម្រេចកំពត មានកសិករចំនួន ៣៨៧
នាក់
ដែលបានក្លាយជាសមាជិករបស់សមាគម
ដែល
តំណាងឱ្យដីដាំដុះម្រេចជាង
17
ហិចតា ។

២០០

ទីផ្សារចម្បងសម្រាប់ម្រេចកម្ពុជា ពឹងផ្អែកល�ើការ
នាំចេញក្រៅប្រទេស ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដូច
ជាវ�ៀតណាមនិងថៃ។ ទីផ្សារសម្រាប់ម្រេច ដែល

កាត់បន្ថយបាន
CO2e១២,២៧
តោនក្នុងមួយឆ្នាំ

មិនស្ថិតនៅក្នុងផលិតសំគាល់ភូមិសាស្ត្រ (PGI) កំពុងជួបការលំបាកខណៈតម្លៃម្រេចបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។
យោងតាមស្ទង់មតិចំពោះកសិករម្រេច នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩នេះ តម្លៃបានធ្លាក់ចុះដល់ ៧.៥០០ រ�ៀល (១,៨៨
ដុល្លារ) និង ៩.០០០ រ�ៀល (២,២៥ ដុល្លារ) ក្នុងមួយគីឡូក្រាមដែលជាតម្លៃទាបបំផុតនៃតម្លៃដែលបានជួបប្រ
ទះ។ ការធ្លាក់ចុះនេះបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ នៅពេលដែលម្រេចមួយគីឡូក្រាមលក់ក្នុង តម្លៃ ១៥.០០០
រ�ៀល (៣,៧៥ ដុល្លារ) និង ២០.០០០ រ�ៀល (៥ ដុល្លារ)18។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ម្រេចកំពតដែលបានទទួលការការពារពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផលសំគាល់
ភូមិសាស្ត្រ (PGI) របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបន្តរក្សាតម្លៃខ្ពស់ដដែល។ តម្លៃម្រេចកំពតគឺប្រហែល ១៥ ដុល្លារ
ក្នុងមួយគីឡូក្រាមសម្រាប់ម្រេចខ្មៅ ២៥ ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាមសម្រេចម្រេចក្រហម និង២៨ ដុល្លារក្នុងមួយ
គីឡូក្រាមសម្រាប់ម្រេចស19។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបង្កើត
សហព័ន្ធថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា “សហព័ន្ធម្រេចនិងគ្រឿងទេសកម្ពុជា” ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨ ដ�ើម្បីបង្កើន
ទីផ្សារ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យនេះព្រោះដំណាំគ្រាប់កំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ តម្លៃ។ សហព័ន្ធ
នឹងធ្វើការងារដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់តម្លៃម្រេចរបស់កម្ពុជា និងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីជាពិសេសសម្រាប់ ម្រេចមិនស្ថិតក្នុង
PGI20។
15

https://www.khmertimeskh.com/news/39526/pepper-production-in-cambodia-to-increase/

16

CIRD, 2015

17

សម្ភាសជាមួយប្រធានសមាគមល�ើកម្ពស់ម្រេចកំពត (KPPA)

18

សម្ភាសជាមួយអ្នកដាំម្រេចនៅខេត្តមណ្ឌគីរី និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

19

https://www.phnompenhpost.com/business/price-woes-kingdoms-non-gi-pepper-farmers

20

https://www.phnompenhpost.com/business/new-pepper-federation-set-promote-sector
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ប្រវត្តិរបស់កសិករ

រូបថត៖ Jeremy Meek

លោក បេ យូម៉េង ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានម្រេចនៅល�ើផ្ទៃដី ១២ ហិកតា។ កសិដ្ឋានរបស់គាត់មាន
ទីតាំងនៅឃុំប៊ូស្រា ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌលគិរី។ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាប
ដែលដីពណ៌ក្រហមមានជីជាតិល្អសម្រាប់ដាំដុះដំណាំកសិកម្ម។ បច្ចុប្បន្នដីប្រហែលពីរហិកតាត្
រូវបានប្រើដ�ើម្បីដាំម្រេច។ ម្រេចជាធម្មតាដុះតាមបណ្តោយបង្គោលឬជ្រលង់បញ្ឈរ។ ការដាំដុះ
ម្រេចនៅជុំទីមួយ មានប្រមាណ ២.០០០ ជ្រលង់ ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ ៧ ឆ្នាំហ�ើយ នៅល�ើ
ផ្ទៃដីមួយហិចតា។ ម្រេចប្រមាណ ៣.០០០ ជ្រលង់ត្រូវបានដាំនៅល�ើកទីពីរ នៅខែតុលា ឆ្នាំ
២០១៦ ល�ើផ្ទៃដីមួយហិកតានិងកន្លះ។
ដូចដែលបានពណ៌នានៅក្នុងតារាងទី ២ ការផលិតម្រេចនៅកសិដ្ឋានរបស់ លោក យូម៉េង
បានក�ើនឡ�ើងជាច្រើន។ លោក យូម៉េង ពឹងផ្អែកភាគច្រើនល�ើឈ្មួញកណ្តាលវ�ៀតណាម ដ�ើម្បី
ទិញដំណាំរបស់គាត់និងលក់វាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែគាត់កំពុងជួបប្រទះនូវផលប៉ះពាល់នៃ
ការធ្លាក់ចុះតម្លៃ។ តម្លៃនេះបានធ្លាក់ចុះពី ៨ ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ទៅ
២,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៨។ បច្ចុប្បន្ន តម្លៃម្រេចមានតម្លៃប្រហែល ២
ដុល្លារ ក្នុងមួយគីឡូក្រាមដែលមានតម្លៃទាបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ក្នុងតម្លៃនេះ លោក យូម៉េង
នៅតែអាចទទួលបានផលចំណេញប្រសិនប�ើម្រេចមួយជ្រលង់អាចផលិតម្រេចបានប្រហែល ៣
គីឡូក្រាម។
តារាងទី ២៖ ផលិតកម្មម្រេចនិងតម្លៃ
២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ផលិតកម្មម្រេច ៣.៥០០គ.ក្រ

៧.000គ.ក្រ

១០.០០០គ.ក្រ

១៥.០០០គ.ក្រ

តម្លៃ

$៨/គ.ក្រ

$៧,៥០/គ.ក្រ

$៣,៧៥/kg

$២,៥០/គ.ក្រ

ប្រាក់ចំណូល

$២៨.០០០

$៥២.៥០០

$៣៧.៥០០

$៣៧.៥០០

ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកសិដ្ឋាន
ដូចកសិដ្ឋានម្រេចដទៃដែរ
ការគ្រប់គ្រងទឹកបានត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះ
កសិដ្ឋានរបស់លោក យូម៉េង។ នៅរដូវវស្សាគាត់មិនបារម្ភអំពីទឹកទេ ព្រោះខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ថិត
នៅក្នុងខ្ពង់រាបហ�ើយទឹកភ្លៀងមានកម្រិតខ្ពស់ប�ើប្រៀបធ�ៀបនឹងតំបន់ទំនាប។ ទោះជាយ៉ាងណា
ក៏ដោយ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តពីមានចាំបាច់ក្នុងរដូវប្រាំង នៅពេលម្រេចត្រូវការទឹករ�ៀងរាល់ ២ ឬ
៣ ថ្ងៃម្តង អាស្រ័យល�ើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ។ លោក យូម៉េង បានរាយការណ៍ថាលោក ត្រូវកា
រទឹកដ�ើម្បីស្រោចស្រពម្រេះនេះប្រហែល ៥ ទៅ ៧ ខែក្នុងមួយឆ្នាំ។ ចម្ការរបស់ លោក យូម៉េង
ត្រូវបាន ស្រោចស្រពតាមរយៈប្រព័ន្ធទឹកស្រក់ (dripping) ដោយបូមទឹកពីស្រះក្បែរនោះ។
កសិដ្ឋាននេះប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតពីរដ�ើម្បីបូមទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពម្រេះ។ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយ
គ្រឿងត្រូវបានប្រើ ដ�ើម្បីបូមទឹកពីអណ្តូងទឹកចូលទៅក្នុងស្រះ (កម្លាំង៖៤០ សេះ)។ លោក
យូម៉េង ត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃដ�ើម្បីបានទឹកគ្រប់គ្រាន់ ដែលប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតប្រ
ហែល ១២ លីត្រ ក្នុងមួយថ្ងៃដ�ើម្បីបូមទឹកចូលក្នុងស្រះ។ ម៉ាស៊ីនមួយផ្សេងទ�ៀត (កម្លាំង ២៤
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

សេះ) ត្រូវបានប្រើ ដ�ើម្បីបូមទឹកពីស្រះដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពសម្រក់ទឹក ដែលត្រូវបាន
ប្រើជាទូទៅនៅក្នុងរដូវប្រាំងនិងក្នុងពេលមានការរាំងស្ងួតដែលមិនបានរំពឹងទុក។ លោក យូម៉េង
បានបញ្ជាក់ថាលោកបានចំណាយច្រើន ដ�ើម្បីទិញប្រេងម៉ាស៊ូតនៅរដូវប្រាំងហ�ើយបានអះអាង
ថាកសិដ្ឋាននេះប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតប្រហែល ១២០ លីត្ររ�ៀងរាល់បីថ្ងៃដ�ើម្បីស្រោចម្រេចនៅ
រដូវប្រាំង។ បច្ចុប្បន្ននេះគាត់ត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រហែល ០,៧០ ដុល្លារក្នុងប្រេងមួយលីត្រ។

តារាងទី ៣: ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកសិដ្ឋានម្រេច
ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតទី ១

៤០ សេះ (បូមទឹកពីអណ្ដូងចូលទៅក្នុងស្រះ)

ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតទី ២

២៤ សេះ (បូមទឹកពីស្រះទៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រព)

ម៉ាស៊ូត (លីត្រ)

ប្រហែល ១.២០០ លីត្រក្នុងមួយខែ21

តម្លៃម៉ាស៊ូត

២.៨០០ រ�ៀល (០,៧០ ដុល្លារ) ក្នុងមួយលីត្រ

តម្លៃម៉ាស៊ូត (ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត

$ ៥.៨៨០ ក្នុងមួយឆ្នាំ

២)

ការវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ
ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយទាក់ទងនឹងការទិញប្រេងម៉ាស៊ូត លោក យូម៉េង បានវិនិយោគល�ើ
ប្រព័ន្ធបូមទឹកដ�ើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ។
ប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យប្រើ
សម្រាប់ បូមទឹកពីអណ្តូងទៅស្រះ។ កម្លាំងប្រព័ន្ធបូមទឹកដ�ើរដោយសូឡាប្រហែល ២,៤៨ គីឡូ
វ៉ាត់ ដែលអាចបូបទឹកបានប្រមាណ ៣០ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ។

តារាងទី ៤៖ ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក
សមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធសូឡា

២,៤៨kW

តម្លៃ

$ ១១.២៦៨

រយៈពេលសងត្រឡប់វិញ

៣,៥ ឆ្នាំ

បរិមាណប្រេងម៉ាស៊ូតមិនបានប្រើ

៤.៥៦២ លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំ

សន្សំការចំណាយ

៣.១៩៣ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ

សក្តានុពលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះ
កញ្ចក់

កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
១២,២៧ តោន CO2e ក្នុងមួយឆ្នាំ

kWh នៃថាមពលស្អាតបានផលិត
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ប្រមាណ ៣.៥៣០ kWh ក្នុងមួយឆ្នាំ

កសិករប្រីប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម្រាប់៧ខែក្នុងមួយឆ្នាំ។
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រយៈពេលសងប្រាក់ត្រឡប់វិញសម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក ២,៤៨kW គឺមានប្រហែល ៣,៥
ឆ្នាំ ដែលបានរ�ៀបរាប់ដោយកសិករដាំម្រេច ដែលបានស្ទង់មតិថាជារយៈពេលសមរម្យដែលអាច
ទទួលយកបាន ដោយផ្អែកល�ើចំណូល និងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនប្រព័ន្ធបូម
ទឹកប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីជំនួសម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើប្រេងម៉ាស៊ូត នោះវានឹង
ជ�ៀសវាងការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតប្រមាណ ៤.៥៦២ លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំនិងការសន្សំប្រាក់បាន
៣.១៩៣ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ លោក យូម៉េង បានប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានពីកម្មវិធីទុនបង្វិល
ថាមពលស្អាត (CERF) របស់អង្គការ Nexus ដ�ើម្បីទិញបច្ចេកវិទ្យាថាមពលស្អាតនេះ។
បច្ចុប្បន្ន គាត់សងប្រាក់កម្ចីរបស់គាត់តាមរយៈការសន្សំប្រាក់ដែលបានមកពីការកាត់បន្ថយការ
ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូត។ ផលប្រយោជន៍រួមបន្ថែមទ�ៀតចំពោះការផ្លាស់ប្តូរថាមពលនេះ គឺជាការចូល
រួមចំណែករបស់ខ្លួនចំពោះការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន ដែលអង្គការ Nexus បានប៉ាន់ប្រ
មាណថាមាន CO2e ១២,២៧ តោនក្នុងមួយឆ្នាំ។
តាមរយៈការវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ លោក យូម៉េង អាចកាត់បន្ថយ
ចំណាយប្រតិបត្តិការ ១២% និងការចំណាយល�ើប្រេងម៉ាស៊ូតជាង ៥០%។

តារាងទី ៥៖ ការចំណាយល�ើប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំនៃកសិដ្ឋានម្រេច
រាយមុខចំណាយ

តម្លៃ ($) បុរេវិនិយោគ

តម្លៃ ($) ក្រោយការវិនិយោគ

ជី

៦.០០០

៦.០០០

កម្មករ

៨.៤០០

៨.៤០០

ម៉ាស៊ូត (ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ២គ្រឿង)

៥.៨៨០

២.៩៤០

ចំណាយល�ើការថែទាំ, ប្រេងម៉ាស៊ីន។ ២៤០
ល។

២៤០

ការចំណាយល�ើប្រតិបត្តិការសរុបក្នុង
មួយឆ្នាំ

២៣.៦៤២

២៦.៥៨២
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២

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ករណីសិក្សាទី
បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានរបស់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកដែលបាន
វិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

តារាងទី ៦៖ សេចក្តីសង្ខេបនៃគម្រោងសូឡាជាមួយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក

ម្ចាស់ចំការ

លោក អ�ឿន ចាន់រ័ត្ន

ប្រភេទចំការ

កសិដ្ឋានជ្រូក

បច្ចេកវិទ្យា

ប្រព័ន្ធសូឡាហៃព្រីត

សមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា

១២kW

រយៈពេលសងត្រឡប់

៣,៥ ឆ្នាំ

ការសន្សំប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

$ ៥.៤០០

បរិមាណប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមិនបានប្រើ

៧.២០០ លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំ

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកទាមទារឱ្យមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីដំណ�ើរការចិញ្ចឹ
មជ្រូកបានល្អ ជាពិសេសនៅពេលកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកដែលទទួលយកប្រព័ន្ធ
ចិញ្ចឹមជ្រូកដោយបិទរោងជិត
ប្រព័ន្ធនេះត្រូវការថាមពលសម្រាប់បូមទឹក
លាងសម្អាតជ្រូក និងទ្រុង បំភ្លឺទ្រុងជ្រូក(ត្រូវការទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់)
និងសម្រាប់ដំណ�ើរការប្រព័ន្ធត្រជាក់។
ករណីសិក្សានេះបង្ហាញពីផលប៉ះ
ពាល់វិជ្ជមានឬអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូក(លោក អ�ឿន ចាន់រ័ត្ន)
ដែលបានវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យកូនហៃព្រីត។ បច្ចេកវិទ្យា
នេះបានជួយគាត់កាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងច្រើន ដែលទាក់ទងនឹងការ
ប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូត។

ប្រជាជនកម្ពុជា
បរិភោគជ្រូក

៨.៧៦៧

ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ

ទីផ្សារ - សត្វចិញ្ចឹម (ជ្រូក)
ការក�ើនឡ�ើងនៃប្រជាពលរដ្ឋ នគរូបនីយកម្ម កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្លាស់
ប្តូររប�ៀបការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនបានបង្កើតនូវឱកាសសម្រាប់កំណ�ើន
នៃអនុវិស័យបសុសត្វនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងអត្រាកំណ�ើនប្រ
ជាជនមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ ១,៨% តម្រូវការសាច់ដែលបានប៉ាន់ប្រមាណនៅ
កម្ពុជាពីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ ២០២៤ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងក�ើនឡ�ើងពី
២៧៤.៤៧៩ ដល់ ៣២៨.០៨៥ តោនក្នុងមួយឆ្នា22
ំ ។
តម្រូវការសាច់ជ្រូក មានចំនួនច្រើនជាងបរិមាណផលិតជ្រូកនៅក្នុងប្រទេស
ហ�ើយដូច្នេះ
កម្ពុជាពឹងផ្អែកល�ើការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសជិតខាងដូចជា

22

អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ៖ ទិដ្ឋភាព

ទូទៅការចិញ្ចឹមសត្វនៅប្រទេសកម្ពុជា, http://gdahp-maff.
org/blog/overview-of-the-livestock-industry/
22

រូបថត៖ ឡុង សារូ

លោក អ�ឿន

ចាន់រ័ត្នជាមួយប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យដែលបានដំឡ�ើងនៅកសិដ្ឋានរបស់លោកនៅស្រុកភ្នំស្រួច

រូបថត៖ ឡុង សារូ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ប្រទេសវ�ៀតណាម និងប្រទេសថៃ។ តម្រូវការប្រចាំឆ្នាំ
សម្រាប់ជ្រូកនៅកម្ពុជាមានចំនួន ៣,២៥ លានក្បាល
ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងផលិតកម្មក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំ ២,៧
លានក្បាលក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។ យោងតាមសមាគមចិញ្ចឹម
សត្វនៅកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា ចំនួនសត្វជ្រូកប្រមាណពី
២.០០០ ទៅ ៣.០០០ ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបាននាំ
ចូលពីប្រទេសវ�ៀតណាម និងប្រទេសថៃដ�ើម្បីបំពេញតា
មតម្រូវការរបស់សត្វជ្រូក
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា23។
ទោះ បីជាមានតម្រូវការនេះក៏ដោយ ក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
អះ អាងថាភាគច្រើននៃជ្រូកនាំចូល គឺខុសច្បាប់ដែលធ្វើ
ឱ្យតម្លៃបសុសត្វក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះ24។ ទិន្នន័យរបស់ក្រ
សួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបង្ហាញថាប្រជាជន
កម្ពុជាត្រូវការជ្រូក ៨.៧៦៧ ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ25។

ក្រុមហ៊ុនស៊ីភីកម្ពុជា(CP Cambodia) គឺជាក្រុមហ៊ុន
មួយ ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជា ដ�ើម្បីបំ
ពេញតម្រូវការសាច់ជ្រូកនៅក្នុងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនស៊ីភី
កម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ
១៩៩៥ ដែលជាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន CP
ដែល មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃ ដែលជាក្រុមហ៊ុន
ជំនួញកសិកម្មធំបំផុតក្នុងតំបន់។ ក្រុមហ៊ុនស៊ីភីកម្ពុជា
បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកសិកម្មទំន�ើប និងបានធ្វើការងារ
ល�ើកិច្ចសន្យាកសិកម្មជាច្រើនប្រភេទជាមួយកសិករនៅ
ទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការជាមួយកសិដ្ឋាន
ចិញ្ចឹមជ្រូករាប់រយកន្លែងនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅទូទាំង
ប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន CP ចុះហត្ថលេខាល�ើកិច្ចស
ន្យាកសិកម្មជាមួយអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូក មាន់ និងត្រី។ ក្រុម
ហ៊ុនមានប្រហែល ៧០% នៃចំណែកទីផ្សារនៃសត្វចិញ្ចឹ
មនៅកម្ពុជាដែល CP គ្រប់គ្រងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង26
់ ។
23

សម្ភាសជាមួយ លោក ស្រុន ពៅ ប្រធានសមាគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជា

24

https://www.khmertimeskh.com/news/38411/private-sector-to-monitor-pig-

imports/
25

https://www.phnompenhpost.com/business/farmers-remain-sceptical-even-

local-prices-pigs-double
26

SAC, 2011
23

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

កសិកម្ម តាមកិច្ចសន្យា ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងជាចម្
បងជាមួយកសិករអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម ដែលមាន
ដ�ើម ទុនដ�ើម្បីសាងសង់រោងជ្រូក។ វាលំបាក
សម្រាប់ កសិករចិញ្ចឹមជ្រូក ដែលកំពុងចាប់ផ្តើម
កន្លែ ងចិញ្ចឹមជ្រូខ្នាតតូច ពិព្រោះវាពិបាកក្នុងការ
ផលិតជ្រូកបានដល់ ២០០ក្បាល ដោយសារតែ
ដ�ើមទុន មានកំណត់ ល�ើកលែងតែចុះកិច្ចសន្យាជា
មួយ CP ដ�ើម្បីទិញកូនជ្រូក27។ នៅក្នុងវិស័យជ្រូក
តែមួយ មុខមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកជាង ៤០០
កន្លែង និងរោងជ្រូកជាង ១.០០០ ក្រោមការរ�ៀប
ចំកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនCP28។

ប្រវត្តិកសិករ
លោក អ�ឿន ចាន់រ័ត្ន គឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូ
កមួយនៅឃុំដំបូករូង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ប្រហែល ៨៥ គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចរាជធានី
ភ្នំពេញ។ លោក ចាន់រ័ត្ន គឺជាកសិករកិច្ចសន្យាជា
មួយក្រុមហ៊ុន CP ហ�ើយបានធ្វើការជាមួយ CP
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១២។ ក្រោមកសិកម្មតាមកិច្ច
សន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន CP លោក ចាន់រ័ត្ន ត្រូវ

កាត់បន្ថយបាន
CO2e១៤,៧២
តោនក្នុងមួយឆ្នាំ

វិនិយោគដ�ើមទុន ដ�ើម្បីសាងសង់រោង និងទិញ ឧបករណ៍ដោយផ្អែកល�ើលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់របស់ក្រុមហ៊ុនCP។
ចំណែកឯក្រុមហ៊ុនCP ផ្តល់មេជ្រូក ចំណី ឱសថ និងជំនួយបច្ចេកទេសនានា។ ការបណ្តុះបណ្តាល និងចំណេះ
ដឹងស្តីពីការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក ត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន CP ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យា។ កសិដ្ឋាន
ផលិតតែកូនជ្រូកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រមូលរ�ៀងរាល់ ៣ សប្តាហ៍ម្តងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន CP។

ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកសិដ្ឋាន
ការប្រើប្រាស់ថាមពលសម្រាប់ប្រតិបត្ដិការចិញ្ចឹមជ្រូក ត្រូវមានភ្លើងបំភ្លឺសមស្របសម្រាប់ជ្រូក (ទាំងកូនជ្រូក
និងមេជ្រូក ) និងប្រព័ន្ធត្រជាក់។ ប្រព័ន្ធត្រជាក់ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់ទ្រុងជ្រូកដែលប្រើប្រព័ន្ធបិទជិត
ដ�ើម្បី ផ្តល់ឱ្យជ្រូកមានសីតុណ្ហភាពថេរក្នុងការរស់នៅសមស្រប (រវាង២៥ºCនិង២៨ºC)។ ប្រព័ន្ធត្រជាក់ត្រូវ
ការទឹកដ�ើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពទាបនៅពេលថ្ងៃ ហ�ើយដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទឹកមានកម្រិតខ្ពស់ ជាពិសេសនៅរដូវ
ប្រាំង។ ដោយសារកសិដ្ឋានមានរោងចិញ្ចឹមជ្រូកចំនួនបួនដែលដាក់មេជ្រូកប្រហែល ៩០០ ក្បាលហ�ើយមាន
សមត្ថភាពផលិតកូនជ្រូក ១.០០០ ក្បាលរ�ៀងរាល់៣សប្តាហ៍ម្តង ដូច្នេះការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីពិតជាមានសារៈ
សំខាន់សម្រាប់កសិដ្ឋាន។
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SAC, 2011
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សម្ភាសជាមតំណាងក្រុមហ៊ុនស៊ីភី
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កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមនេះជ្រូកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនមានភ្លើងរដ្ឋទៅដល់ ដូច្នេះកសិដ្ឋានពឹងផ្អែក
ល�ើអគ្គីសនីដែលបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតចំនួនបីគ្រឿង (សមត្ថភាព៖ ៧៥kva)។ កសិ
ដ្ឋាននេះចំណាយប្រេងម៉ាស៊ូតប្រហែល ១២០ លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានតម្លៃ ៣០.០០០ ដុ
ល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការប្រើ
ប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតតែប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា
មានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់អាជីវកម្មប្រភេទនេះ និងខ្នាតនេះ។ ការចំណាយនេះ មិនគិតគូរពីការចំណា
យទាក់ទងនឹងសេវាកម្មថែទាំឬជួសជុលម៉ាស៊ីនទាំង3គ្រឿងនោះឡ�ើយ។

រូបថត៖ ឡុង សារូ

តារាងទី ៧៖ ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក
ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ៣ គ្រឿង

ម៉ាស៊ីននីមួយៗមានសមត្ថភាព ៧៤ KVA

ម៉ាស៊ូត (លីត្រ)

១២០ លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ

តម្លៃម៉ាស៊ូត

៣.០០០ រ�ៀល (០,៧៥ ដុល្លារ) ក្នុងមួយលីត្រ

ចំណាយល�ើប្រេងម៉ាស៊ូត

$ ៣២.៤០០ ក្នុងមួយឆ្នាំ

ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធសូឡាហៃព្រីត
លោក ចាន់រ័ត្ន បានស្វែងរកជម្រើសជាច្រើន ក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយថាមពល ឬ
អគ្គិសនីសម្រាប់កសិដ្ឋានរបស់គាត់។ លោកមិនបានស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពីធនាគារក្នុងស្រុក ដ�ើម្បី
ទិញប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យ ទេ ដោយសារគាត់បានដឹងថាធនាគារនេះមិនដែលបានផ្តល់
ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការទិញឧបករណ៍បែបនេះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញលោក ចាន់រ័ត្ន បានស្វែងរក
ជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទ�ៀតនិងបានដឹងអំពីកម្មវិធីទុនបង្វិលថាមពល ស្អាត (CERF) តាមរយៈ
ក្រុមពហុពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (IMB)។ នៅខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨ លោកបានដាក់ពាក្យស្នើ
សុំហិរញ្ញប្បទានពី កម្មវិធីទុនបង្វិលថាមពលស្អាតរបស់អង្គការ Nexus ដ�ើម្បីទិញប្រព័ន្ធថាមពល
ព្រះអាទិត្យហៃព្រីត (សមត្ថភាព ១២kW)។ អង្គការNexus បានផ្តល់ជូននូវទម្រង់សងប្រាក់
វិញដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសន្សំថាមពល ដែលបានមកពីការវិនិយោគ បច្ចេកវិទ្យា
ថ្មីនេះ និងដែលស្របគ្នានឹងប្រាក់ចំណូលពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម ជ្រូក។ កិច្ចសន្យារបស់លោកចាន់រ័ត្ន
ជាមួយក្រុមហ៊ុន CP ដ�ើម្បីទិញកូនជ្រូករាល់បីសប្តាហ៍ ផ្តល់ជូនលោកនូវលំហូរសាច់ប្រាក់ជា
ទ�ៀងទាត់ ដ�ើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចឥណទានពីអង្គការNexus។
ការវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធសូឡា
គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ឈ្លាសវៃមួយសម្រាប់លោក
ចាន់រ័ត្ន
ដោយ សារតែតម្រូវការថា មពលដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករប្រើប្រាស់ខ្ពស់ ក្នុងកំ
ឡុងពេលថ្ងៃ។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ដោយមិនប្រើអាគុយ ដែលស្រដ�ៀង នឹង បណ្តាញ
សូឡាលាយភ្លើងរដ្ឋ ដូច្នេះវាមានតម្លៃទាបប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធសូឡា ដែលប្រើ អាគុយ។
ប្រព័ន្ធថាមពលរបស់លោក ចាន់រ័ត្នត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីលាយគ្នានឹងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត។ ប្រព័
ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហៃព្រីតនាំឱ្យមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេង ឥន្ធនៈដោយម៉ា
ស៊ីនភ្លើងខណៈដែលសូឡាបង្កើតបានជំនួសបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវការ។
ឧបករណ៍
បញ្ជាត្រូវបានដំឡ�ើង
ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នផលថាមពលសូឡាដ�ើម្បីធានាបាននូវមុខងារប្រព័ន្ធ
ដំណ�ើរ ការបានល្អប្រស�ើរស្រមតាមតម្រូវការតាមប្រតិបត្តិការដ�ើរដោយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត។
25

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

លោក ចាន់រ័ត្ន បានបង្ហាញពីការពេញចិត្តរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសូឡាដែលបានដំឡ�ើង។
គាត់នៅតែពឹងផ្អែកល�ើម៉ាស៊ីនភ្លើង ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសូឡាធ្វើឱ្យការចំណាយរបស់គាត់ថយចុះ ដោយ
គាតមិនប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតច្រើនដូចមុន។
តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីពីអ្នកផ្តល់បច្ចេកវិទ្យា
គាត់ក៏ទទួលបាននូវការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីមុខងារនៃប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលជំនាញ ដែល
ទាក់ទងនឹងការថែទាំនិងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។ គាត់បានចែករំលែកការពេញចិត្តរបស់គាត់ ទៅ
ល�ើការវិនិយោគល�ើបច្ចេកវិទ្យាសូឡាដល់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូក CP ជាច្រើនដែលមានបញ្ហាប្រឈម
ប្រតិបតិ្តការស្រដ�ៀងគ្នា (កសិដ្ឋានដែលស្ថិតក្រៅតំបន់ភ្លើងរដ្ឋ) ហ�ើយឥឡូវនេះពួកគេចាប់អា
រម្មណ៍ក្នុងការស្វែងយល់អំពីជម្រើសដ�ើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយថាមពលរបស់ពួកគេដែរ។
តារាងទី ៨៖ ប្រព័ន្ធសូឡាហៃព្រីត
បច្ចេកវិទ្យា

ប្រព័ន្ធសូឡាកូនកាត់

សមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធ

១២kW

តម្លៃ

$ ១៨.៧៣៨,៦០

រយៈពេលសងប្រាក់ត្រឡប់វិញ

៣,៥ ឆ្នាំ

បរិមាណប្រេងម៉ាស៊ីនដែនមិនបានប្រើ

៧.២០០ លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំ

ការសន្សំ

$ ៥.៤០០០ ក្នុងមួយឆ្នាំ

សក្តានុពលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះ
កញ្ចក់

កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
១៤,៧២ តោន CO2e ក្នុងមួយឆ្នាំ

kWh នៃថាមពលស្អាតបានផលិត

ប្រហែល ១៧.៩១៩,៣៣ kWh ក្នុងមួយឆ្នាំ

រយៈពេលសងប្រាក់ត្រឡប់វិញសម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡា ១២kW គឺប្រហែល ៣,៥ ឆ្នាំដែល នឹងត្រូវ
ចាត់ទុកថារយៈពេលសមរម្យសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូក។ មុនពេលការវិនិយោគ
នេះលោក ចាន់រ័ត្ន បានចំណាយប្រាក់ប្រហែល ៣២.៤០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ម៉ា
ស៊ីនប្រើម៉ាស៊ូត។ បន្ទាប់ពីប្រើប្រព័ន្ធសូឡានេះទៅ គាត់បានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេង
៧.២០០ លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្មើនឹងប្រាក់សន្សំចំនួន ៥.៤០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ គាត់កំពុង
តែប្រើប្រាស់ការសន្សំមួយផ្នែកដ�ើម្បីទូទាត់សងប្រាក់មកវិញតាមកាតព្វកិច្ចកម្ចីរបស់គាត់ ប៉ុន្តែ
តាមរយៈការសន្សំផ្សេងទ�ៀត លោក ចាន់រ័ត្ន អាចទុកចំណាយប្រាក់ខែបុគ្គលិករបស់គាត់វិញ
ទ�ៀតផង។
តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកក៏រួមចំណែកកាត់
បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ចំនួន ១៤,៧២ តោននៃ CO2 ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ប្រភពថាមពល
នេះមិនត្រឹមតែអាចផ្តល់សន្តិសុខថាមពលនិងឯករាជ្យភាពសម្រាប់កសិដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែវាក៏ជាដំណោះស្រាយថាមពល ដែលមិនមានការបំពុល ស្អាត និងអាចទុកចិត្តបានផងដែរ។
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តារាងទី ៩៖ ការចំណាយល�ើប្រតិបត្តិការក្នុងមួយឆ្នាំមុននិងក្រោយពេលដំឡ�ើងសូឡា
រាយមុខចំណាយ

មុន ($) - មុនវិនិយោគ

ក្រោយ($)ក្រោយការវិនិយោគ

ចំណាយម៉ាស៊ូត

៣២.៤០០

២៧.០០០

ការថែទាំនិងប្រេង

១.៨០០

១.៨០០

កម្មករ

៣០.០០០

៣០.០០០

អាហារសម្រាប់កម្មករ

៦.៦០០

៦.៦០០

អ្នកផ្សេងទ�ៀត (គ្រឿងបន្លាស់ / កន្លែងផ្តល់ចំ ១.៨០០
ណីអាហារខ្លះនៅក្នុងទ្រុង)

១.៨០០

ការចំណាយល�ើប្រតិបត្តិការសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ

$៦៧.២០០

$៧២.៦០០

តារាងទី ៩ បានបង្ហាញពីការចំណាយខុសគ្នាល�ើប្រតិបត្តិការក្នុងមួយឆ្នាំមុន និងបន្ទាប់ពីការដំ
ឡ�ើងប្រព័ន្ធសូឡា។ លោក ចាន់រ័ត្ន អាចកាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការត្រឹម ៧,៤៣% តាម
រយៈការវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធសូឡាហៃព្រីត។ មុនពេលវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធសូឡា ការចំណាយ
ល�ើប្រេងម៉ាស៊ូតមានប្រហែល ៣២.៤០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកចំណាយប្រាក់
តិចល�ើប្រេងម៉ាស៊ូតប្រហែល ២៧.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលអាចឱ្យលោកសន្សំបាន ១៦%
ល�ើចំណាយប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ។
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៣

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ករណីសិក្សាទី

ការបំលែងសំណល់ទៅជាថាមពល-

ប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័នសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
តារាងទី ១០៖ សេចក្តីសង្ខេបអំពីគម្រោងឡជីវឧស្ម័នជាមួយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម
ជ្រូក
ម្ចាស់កសិដ្ឋាន

លោក ចាង ទូច

ប្រភេទកសិដ្ឋាន

កសិដ្ឋានជ្រូក

បច្ចេកវិទ្យា

ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន

ទំហំនៃអាងទឹកស្អុយ

ប្រហែល ៥.៦២៥ ម3

សមត្ថភាពផ្ទុកឧស្ម័ន

ប្រហែល ៣.៨០០ ម3

រយៈពេលសងត្រឡប់

ប្រហែល ៣,២ ឆ្នាំ

រយៈពេលសងត្រឡប់
(ជាមួយហិរញ្ញប្បទាន)

ប្រហែល ៤,២ ឆ្នាំ

ការសន្សំប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

$ ១៧.៦០០ ក្នុងមួយឆ្នាំ

ការសន្សំថាមពល

១០៦,៦០០ kWh ក្នុងមួយឆ្នាំ

កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចំនួនកំពុងទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាឡជីវឧស្ម័ន ដែល
អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបំលែងលាមកជ្រូកទៅជាថាមពលស្អាត។ បច្ចេកវិទ្យានេះ
គឺអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកខ្នាតធំ ដោយសារតែតម្លៃដ�ើម
សម្រាប់ការទិញនិងដំឡ�ើងមានតម្លៃខ្ពស់។ លោក ចាងទូច ដែលជាម្ចាស់
កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមជ្រូកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្តែងនូវការពេញចិត្តចំពោះប្រ
ព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន ដែលបានដំឡ�ើងរួច ពីព្រោះគាត់ក៏អាចកាត់បន្ថយ ចំណាយ
ប្រតិបត្តិការបានច្រើនជាង ៦០%។ ការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាឡជីវ ឧស្ម័ន មិន
ត្រឹមតែជួយគាត់ក្នុងការកែលម្អការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំណល់ ប៉ុណ្ណោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយឧស្ម័នមេតានចេញពីកសិដ្ឋាន ផងដែរ។

ការប៉ានប្រមាណ
តម្រូវការជ្រូកក្នុង
មួយឆ្នាំនៅកម្ពុជា៖

៣,២៥
លានក្បាល

ទីផ្សារ - សត្វចិញ្ចឹម (ជ្រូក)
ការក�ើនឡ�ើងនៃប្រជាពលរដ្ឋ នគរូបនីយកម្ម កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្លាស់
ប្តូររប�ៀបការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនបានបង្កើត នូវឱកាសសម្រាប់កំណ�ើន
នៃអនុវិស័យបសុសត្វនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងអត្រាកំណ�ើនប្រ
ជាជនមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ ១,៨% តម្រូវការសាច់ដែលបានប៉ាន់ប្រមាណនៅ
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រូបថត៖ NBP
រូបថត៖ NBP

លោក ចាងទូច ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក

កម្ពុជាពីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ ២០២៤ ត្រូវបានរំពឹងថា
នឹងក�ើនឡ�ើងពី ២៧៤.៤៧៩ ដល់ ៣២៨.០៨៥ តោន
ក្នុងមួយឆ្នា29
ំ ។
តម្រូវការសាច់ជ្រូក មានចំនួនច្រើនជាងបរិមាណផលិត
នៅក្នុងប្រទេស
ហ�ើយដូច្នេះកម្ពុជាពឹងផ្អែកល�ើការនាំ
ចូលជ្រូក ពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវ�ៀតណាម
និង ប្រទេសថៃ។ តម្រូវការប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ជ្រូកនៅកម្ពុ
ជាមានចំនួន ៣,២៥ លានក្បាលប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅ នឹង
ផលិតកម្មក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំ ២,៧ លានក្បាលក្នុងឆ្នាំ
២០១៤។ យោងតាមសមាគមចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាបា
នឱ្យដឹងថាចំនួនសត្វជ្រូកប្រមាណពី ២.០០០ ទៅ
៣.០០០
ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេស
វ�ៀត ណាម និងប្រទេសថៃដ�ើម្បីបំពេញតាម តម្រូវការ
របស់សត្វជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា30។ ទោះបីជាមាន

តម្រូវការនេះក៏ដោយ ក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាភាគ
ច្រើននៃជ្រូកនាំចូលគឺខុសច្បាប់ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃបសុសត្វ
ក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះ31។ ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខា
ប្រមាញ់ និងនេសាទបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវការ
ជ្រូក ៨.៧៦៧ ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ32។
ក្រុមហ៊ុនស៊ីភីកម្ពុជា(CP Cambodia) គឺជាក្រុមហ៊ុន
មួយ ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជា ដ�ើម្បី
បំពេញតម្រូវការសាច់ជ្រូកនៅក្នុងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុន
ស៊ីភីកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ដែលជាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន
CP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃដែលជាក្រុមហ៊ុន
ជំនួញកសិកម្មធំបំផុតក្នុងតំបន់។ ក្រុមហ៊ុនស៊ីភីកម្ពុជា
បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកសិកម្មទំន�ើប និងបានធ្វើការងារ
ល�ើកិច្ចសន្យាកសិកម្មជាច្រើនប្រភេទជាមួយកសិករនៅ

29

អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅការចិញ្ចឹមសត្វនៅប្រទេសកម្ពុ

ជា, http://gdahp-maff.org/blog/overview-of-the-livestock-industry/
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សម្ភាសជាមួយ លោក ស្រុន ពៅ ប្រធានសមាគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជា

31

https://www.khmertimeskh.com/news/38411/private-sector-to-monitor-pig-

imports/
32

https://www.phnompenhpost.com/business/farmers-remain-sceptical-even-

local-prices-pigs-double
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការជាមួយកសិ
ដ្ឋាន ចិញ្ចឹមជ្រូករាប់រយកន្លែងនៅតាមតំបន់ផ្សេង
ៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន CP ចុះ
ហត្ថលេខា ល�ើកិច្ច សន្យាកសិកម្មជាមួយអ្នកចិញ្ចឹម
ជ្រូក មាន់ និងត្រី។ ក្រុម ហ៊ុនមានប្រហែល ៧០%
នៃចំណែកទីផ្សារនៃសត្វចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជាដែល CP
គ្រប់គ្រងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង33
់ ។
កសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា
ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងជា
ចម្បងជាមួយកសិករអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម ដែល
មានដ�ើមទុនដ�ើម្បីសាងសង់រោងជ្រូក។ វាលំបាក
សម្រាប់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូក ដែលកំពុងចាប់ផ្តើម
កន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកខ្នាតតូច ពិព្រោះវាពិបាកក្នុងការ
ផលិតជ្រូកបានដល់ ២០០ក្បាល ដោយសារតែ
ដ�ើមទុនមានកំណត់ ល�ើកលែងតែចុះកិច្ចសន្យា

ជាមួយ CP ដ�ើម្បីទិញកូនជ្រូក34។ នៅក្នុងវិស័យ
ជ្រូក
តែមួយមុខមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកជាង
៤០០ កន្លែង និងរោងជ្រូកជាង ១.០០០ ក្រោមការ
រ�ៀបចំ
កសិកម្មតាមកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន
CP35។

កាត់បន្ថយចំណាយ
ប្រតិបត្តិការ

៦០%

ប្រវត្តិកសិករ
លោក ចាង ទូច គឺជាកសិករកិច្ចសន្យាកសិកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុន CP ហ�ើយគាត់បានធ្វើការជាមួយ CP អស់រយៈ
ពេល ៧ ឆ្នាំមកហ�ើយ។ កសិដ្ឋានរបស់គាត់មានទីតាំងនៅឃុំតាងក្រូច ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ដូច
កសិករក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយ ក្រុមហ៊ុនCP ដទៃទ�ៀតដែរ គាត់បានចំណាយដ�ើម ទុនច្រើន នៅមុនដំបូងនៃកិច្ចស
ន្យាសម្រាប់ការសាងសង់ទ្រុងនិងដំឡ�ើងបរិក្ខានានាដែលចាំបាច់។ ការចំណាយចម្បងសម្រាប់ម្ចាស់កសិដ្ឋាន
ចិញ្ចឹម ជ្រូកគឺទាក់ទងទៅនឹងបរិក្ខានិងអគ្គីសនីក្នុងដំណ�ើរការចិញ្ចឹមជ្រូក។ ក្រុម ហ៊ុន CP ផ្តល់ចំណី ថ្នាំពេទ្យ
ជំនួយបច្ចេកទេស និងការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមស្តីពីរប�ៀបចិញ្ចឹមជ្រូកដោយផ្អែកល�ើបែបបទនិងបទដ្ឋានបច្ចេក
ទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន CP។ ក្នុងនាមជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក លោក ចាង ទូច មាន ទ្រុងប្រាំនៅក្នុងកសិដ្ឋានដែល
អាចចិញ្ចឹមជ្រូករហូតដល់ ៣.០០០ ក្បាលក្នុងមួយវដ្ត។ ជ្រូកត្រូវចាប់ចំនួនពីរដង ក្នុងមួយឆ្នាំដោយក្រុមហ៊ុន
CP។

ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកសិដ្ឋាន
មុនដំបូងលោកទូច បានបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមជ្រូកប�ើកចំហររបស់ក្រុមហ៊ុន
CP។ វាគឺជាប្រព័ន្ធប�ើកចំហរដែលចំណាយថាមពលតិចសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកសិដ្ឋាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏
33

SAC, 2011

34

SAC, 2011
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សម្ភាសជាមតំណាងក្រុមហ៊ុនស៊ីភី
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រូបថត៖ NBP

ដោយ ប្រព័ន្ធបែបនេះមានការលំបាកក្នុងការការពារជំងឺ ហ�ើយអាចបណ្តាលឱ្យមានការផលិតជ្
រូកមានគុណភាពមិនល្អ និងបានផលទាប។ កាលពី ២ ឆ្នាំមុនគាត់បាន សម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ប
ច្ចេកទេសអនុវត្តល្អបំផុតពីក្រុមហ៊ុន CP ដែលហៅថា “ប្រព័ន្ធទ្រុងបិទជិត”។ បច្ចេកវិទ្យាឬប្រព័ន្
ធនេះគឺមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការ រីករាលដាលនៃជំងឺនានា។ ការទទួលយកបច្ចេក
វិទ្យាចិញ្ចឹមជ្រូកបែបនេះ តម្រូវឱ្យមានការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រជាក់ដ�ើម្បីឱ្យមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់
សមល្មម ដ�ើម្បីធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់សត្វជ្រូក។
តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទ្រុងជ្រូកបិទ វាធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ថាមពលក�ើនឡ�ើងក្នុងដំណ�ើ
ការប្រតិបត្តិការ កសិដ្ឋានទាំងមូល។ ថាមពលត្រូវបានប្រើសម្រាប់បូមទឹក ដ�ើម្បីលាងជម្រះសត្វ
ជ្រូកនិងទ្រុង ការបំភ្លឺភ្លើង (ត្រូវការទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់) និងសម្រាប់ដំណ�ើរការប្រព័ន្ធ
ត្រជាក់។ ថ្វីប�ើកសិដ្ឋាននេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងអគ្គីសនីក៏ដោយ ក៏លោកទូចបានចំណាយ
ប្រហែល ៦០ លានរ�ៀល (ប្រហែល ១៥.០០០ ដុល្លារ) ក្នុងជ្រូកមួយវដ្ត/វគ្គ (អាចមានពីរវគ្គក្នុង
មួយឆ្នាំ ព្រោះដំណ�ើរចិញ្ចឹមជ្រូកយកសាច់ត្រូវចំណាយពេលពី ៥ ទៅ ៦ ខែក្នុងមួយវគ្គ)។

ការវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន
លោក ទូច ត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឡជីវឧស្ម័នតាមរយៈកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់
ជាតិ (NBP)។ កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័ថ្នាក់ជាតិ បានអនុវត្តគម្រោងមួយឈ្មោះថា “ឡជីវឧស្ម័នខ្នាតម
ធ្យមសម្រាប់បរិស្ថានឆ្លាតវៃ”
ដែលត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈកម្មវិធី
សម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCA)។ ដោយសារគាត់ចង់ស្វែងរកជម្រើសដ�ើម្បី
កាត់បន្ថយថ្លៃភ្លើងអគ្គីសនីប្រចាំខែរបស់គាត់ គាត់បានសម្រេចចិត្តដំឡ�ើងប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ននៅ
ឆ្នាំ២០១៨ ដែលបានបំលែងលាមកសត្វជ្រូកចូលទៅក្នុងជាជីវឧស្ម័ន។ ថាមពលដែលបាន
បង្កើត អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់បំភ្លឺ ការបូមទឹក ដំណ�ើរការប្រព័ន្ធត្រជាក់និងការចម្អិនអាហារ។
ការចំណាយវិនិយោគសរុប សម្រាប់ប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័នគឺ ៥៦.៥០០ ដុល្លារ។ បច្ចេកវិទ្យាជីវ
ឧស្ម័នត្រូវបានដំឡ�ើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះ VW.GAS CO., LTD ។ តារាង
ទី ១១ ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីតម្លៃសម្រាប់ប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ននេះ។
តារាងទី ១១៖ ការចំណាយទៅល�ើប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន
រាយមុខចំណាយ

ទឹកប្រាក់ ($)

១

អាងទឹកស្អុយ - ប្លាស្ទិចដ�ើម្បីគ្របឧស្ម័ន

១១.៨០០

២

បំពង់

២.០០០

៣

ម៉ាស៊ីនភ្លើងទី ១

២៤.៥០០

៤

ម៉ាស៊ីនភ្លើងទី ២

១៥.០០០

៥

ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក - ប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធជីវឧស្ម័ន

២.០០០

៦

ធុងឧស្ម័ន

១.២០០
$ ៥៦.៥០០
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

តារាងទី ១២ និងទី ១៣ ផ្តល់នូវការប្រៀបធ�ៀបនៃការចំណាយល�ើចរន្តអគ្គីសនីសម្រាប់ការចិញ្
ចឹមជ្រូកក្នុងមួយមុនពេលដំឡ�ើងប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័នចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ខែមករាឆ្នាំ
២០១៨ និងបន្ទាប់ពីការដំឡ�ើងប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័នចាប់ពី ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ខែមករា
ឆ្នាំ២០១៩។
មុនពេលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីលោកទូច បានចំណាយប្រាក់ប្រហែល ១៥.០០០ ដុល្លារ
សម្រាប់ការ ចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងមួយវគ្គសម្រាប់ថ្លៃភ្លើង។ ការចិញ្ចឹមជ្រូកយកសាច់ត្រូវការពេលប្រាំ
ទៅប្រាំមួយខែក្នុងមួយវគ្គ។ បន្ទាប់ពីការដំឡ�ើងប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នគាត់បានចំណាយប្រាក់ប្រហែល
៤.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះប�ើប្រៀបធ�ៀបតម្លៃអគ្គីសនីដែលមានរយៈពេលដូច
គ្នា (ប្រាំ-ប្រាំមួយខែ) គាត់អាចសន្សំបានប្រហែល ១០.០០០ ដុល្លារ។ ជាមួយនឹងការវិនិយោគ
នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានេះគាត់អាចកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គីសនីបានច្រើនជាង ៧០% ក្នុងមួយវគ្គ។ ប�ើ
គិត ពីអត្ថប្រយោជន៍ល�ើផែ្នកបរិស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានេះជួយកែលម្អការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ជ្រូក
ដោយកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អជុំវិញសហគមន៍ និងកាត់បន្ថយបញ្ចេញឧស្ម័នមេតាន។ ការវិនិយោ
គល�ើឡជីវឧស្ម័នអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកធំៗ (ដូចជា កសិដ្ឋានរបស់លោក
ចាង ទូច) ដែលផលិតបរិមាណលាមកជ្រូកច្រើន និងអាចបំលែងទៅជាជីវឧស្ម័នបានល្អ។
ខណៈពេល ដែលការចំណាយការវិនិយោគដំបូងសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាប្រភេទនេះមានតម្លៃខ្ពស់
កសិករត្រូវមានទំហំការចិញ្ចឹមជ្រូកធំសមស្របដ�ើម្បីឱ្យត្រូវនឹងការវិនិយោគល�ើបច្ចេកវិទ្យានេះ។
តារាងទី ១២៖ តម្លៃអគ្គិសនីមុនពេលវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន
កាលបរិច្ឆេទ

អគ្គិសនីប្រើ អត្រាក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់
(kWh)

ចំណាយសរុប
($)

៥.៧៥៣.២៥០

១.៤៣៨

២៨-សីហា-១៧

៧.៦៧១

២៨-កញ្ញា-១៧

១៤.០៤២

៧៥០ ១០.៥៣១.៥០០

២.៦៣៣

៣០-តុលា- ១៧

១៥.៣៩៥

៧៥០ ១១.៥៤៦.២៥០

២.៨៨៧

២៨-វិច្ឆិកា-១៧

១៦.៦២៦

៧៥០ ១២.៤៦៩.៥០០

៣.១១៧

២៨-ធ្នូ-១៧

១៦.៥៨៧

៧៥០ ១២.៤៤០.២៥០

៣.១១០

១៦-មករា -១៨

១០.៥០៥

៧៥០

៧.៨៧៨.៧៥០

១.៩៧០

៦០.៦១៩.៥០០

១៥.១៥៥

សរុប

៨០.៨២៦

៧៥០

ចំណាយសរុប
(រ�ៀល)

បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ថាមពល និងការចំណាយផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹម
ជ្រូករបស់លោកចាងទូច ការវិភាគបានបង្ហាញថា លោកអាចកាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការរប
ស់លោកបានល�ើសពី ៦០% តាម រយៈការវិនិយោគល�ើបច្ចេកវិទ្យាឡជីវឧស្ម័ន។ រយៈពេលសង
ត្រឡប់សម្រាប់ការវិនិយោគជីវឧស្ម័នគឺប្រហែល ៣,២ ឆ្នាំ។ ដ�ើម្បីធ្វើការវិនិយោគល�ើបច្ចេកវិទ្យា
នេះ លោកទូចបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារក្នុងស្រុកក្នុងអត្រាការប្រាក់ ១២% ហ�ើយ វាតម្រូវឱ្យគាត់
សងបំណុលក្នុងរង្វង់ប្រមាណជា ៤,២ ឆ្នាំតាមរយៈការសន្សំការចំណាយថាមពល។ ករណីជាក់
លាក់នេះ នឹងត្រូវបានវិភាគបន្ថែមទ�ៀត នៅក្នុងផ្នែកផលិតផលឥណទានល�ើថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញ។
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តារាងទី ១៣៖ តម្លៃអគ្គីសនីបន្ទាប់ពីវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន
កាលបរិច្ឆេទ

អគ្គិសនីប្រើ អត្រាក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់
(kWh)

ចំណាយសរុប ចំណាយសរុប
(រ�ៀល)
($)

២៨-សីហា-១៨

៥.៤២៥

៧៥០

៤.០៦៨.៧៥០

១.០១៧

២៨-កញ្ញា-១៨

៥.៨១១

៧៥០

៤.៣៥៨.២៥០

១.០៩០

២៩-តុលា-១៨

៣.១៧៨

៧៥០

២.៣៨៣.៥០០

៥៩៦

២៨-វិច្ឋិកា-១៨

២.១៩៦

៧៥០

១.៦៤៧.០០០

៤១២

៣.៣៩៣

៧៥០

២.៥៤៤.៧៥០

៦៣៦

៨៧៨

៧៥០

៦៥៨.៥០០

១៦៥

១៦.៣៦២.០០០

៣.៩១៦

២៨-ធ្នូ-១៨
៩-មករា-១៩
សរុប

២១.៨១៦

តារាងទី ១៤៖ ចំណាយប្រតិបត្តិការសម្រាប់ប្រមូលជ្រូកក្នុងមួយវគ្គ (៥-៦ ខែ)
មុននិងក្រោយការដំឡ�ើងឡជីវឧស្ម័ន
រាយមុខចំណាយ

មុន ($)

ក្រោយ ($)

វិក័យប័ត្រអគ្គិសនី

១៥.០០០

៥.០០០

ការថែទាំនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រេង

០

១.២០០

កម្មករនិងអាហារ

៩.៤៥០

៩.៤៥០

ការចំណាយល�ើប្រតិបត្តិការសរុបក្នុ ២៤.៤៥០
ងមួយឆ្នាំ

១៥.៦៥០

ការសន្សំសំចៃ

៨,៨០០

-

33

៤

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ករណីសិក្សាទី

ប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យសម្រាប់

កសិដ្ឋានម�ៀន៖ ដំណ�ើរការនៃប្រព័ន្ធនេះ និងអត្ថប្រយោជន៍

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
តារាងទី ១៥៖ សេចក្តីសង្ខបប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកដែលស្នើឡ�ើងសម្រាប់ចំកា
រម�ៀនចំការមាន
ម្ចាស់ចំការ

លោក អ៊ុន ថេង

ប្រភេទចំការ

កសិដ្ឋានម�ៀន

បច្ចេកវិទ្យា

ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

សមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា

បានស្នើសុំ ១៥ kW

រយៈពេលសងត្រឡប់

ប្រហែល ២,៤ ឆ្នាំ

រយៈពេលសងត្រឡប់
(ជាមួយហិរញ្ញប្បទាន)

ប្រហែល ៣ ឆ្នាំ

ការសន្សំប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

$ ១៥.១២០

បរិមាណប្រេងម៉ាស៊ូតមិនបានប្រើ

ប្រេងម៉ាស៊ូត ២១.៦០០
លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំ

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ផ្លែម�ៀនភាគច្រើនត្រូវបានដាំដុះនៅភាគពាយ័ព្យ នៃ
ប្រទេស។ ដ�ើម្បីផលិតបរិមាណផ្លែម�ៀន ដែលមានបរិមាណខ្ពស់នោះ ដ�ើម
ម�ៀនត្រូវការបរិមាណទឹកច្រើន ពីព្រោះការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់អាចនាំ
ឱ្យដ�ើមម�ៀនការចេញផ្កាតិច។ ការដំឡ�ើងប្រព័ន្ឋធារាសាស្រ្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
គឺជាគន្លឹះនៃផលិតភាព និងគុណភាពខ្ពស់នៃផ្លែម�ៀន។ ខណៈពេលដែល
កសិករភាគច្រើនពឹងផ្អែកល�ើទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សា នៅក្នុងរដូវប្រាំង និងរយៈ
ពេលរាំងស្ងួត កសិករដាំម�ៀន ត្រូវការរ�ៀបចំឧបករណ៍បន្ថែមចាំបាច់សម្រាប់
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ដូចជា ជីកអណ្តូង និងស្រះព្រមទាំងទិញម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត
សម្រាប់បូមទឹកផងដែរ។ ម�ៀនត្រូវការថែរទាំពេញមួយឆ្នាំ។

កម្ពុជាផលិត
បានជិត

២០.០០០

តោនក្នុងមួយឆ្នាំ

យោងតាមសហគមកសិកម្មផលិតផលម�ៀនខេត្តប៉ៃលិន កសិករភាគច្រើន
ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ូតជាប្រភពថាមពលសំខាន់ដ�ើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្រ្ត។ ដោយសារតែកសិដ្ឋានភាគច្រើន មិនអាចទទួលបានការប្រើ
ប្រាស់ បណ្តាញអគ្គីសនី ប្រព័ន្ធបូមទឹកដ�ើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ គឺជា
ជម្រើសដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់វិស័យដាំដុះម�ៀន។ ទោះបីជាប្រ
ព័ន្ធនេះ មានគុណវិបត្តិមួយដោយអាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាព បូមទឹកនៅក្នុង
រដូវវស្សាដោយសារមានពន្លឺថ្ងៃមានកម្រិតក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែតុល្យភាពចំពោះ
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រូបថត៖ Jeremy Meek
រូបថត៖ Jeremy Meek

បញ្ហានេះ គឺថានៅក្នុងរដូវវស្សាកសិដ្ឋានមិនត្រូវការការផ្គ
ត់ផ្គង់ទឹកបន្ថែម ច្រើនពេកនោះទេ។ នៅរដូវប្រាំងកសិ
ដ្ឋានផ្លែឈ�ើត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ទឹកច្រើន ហេតុនេះប្រព័ន្ធ
សូឡាធ្វើការបានល្អបំផុតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះ ដោយ
សារតែអាចមានដំណ�ើរការបានពេញសមត្ថភាព ដ�ើម្បីផ
លិតបរិមាណទឹកខ្ពស់នៅពេលមានពន្លឺថ្ងៃល្អ។ ប្រសិន
ប�ើប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកត្រូវបានទទួលយក ប្រើប្រាស់ពី
សំណាក់វិស័យដាំដុះផ្លែម�ៀន វាអាចជួយកសិករបង្កើន
ទិន្នផលរបស់ពួកគេ និងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ
ដោយសារភ្លៀងមិន ទ�ៀតទាត់។
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើម៉ាស៊ូតជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថា
ជាការវិនិយោគដែលមានតម្លៃទាបប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹង
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសូឡា
ប៉ុន្តែកសិករដែលមាន
ភាពពឹងអាស្រ័យប្រតិបត្តិការរយៈពេលយូរ ល�ើប្រេងម៉ា

ស៊ូតបអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតម្លៃឥន្ធនៈ
ប្រែ
ប្រួល។ ថ្វីប�ើប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកមានការចំណាយខ្ពស់
ក៏ដោយ ក៏វាមានតុល្យភាពដោយសារប្រព័ន្ធនេះមានការ
ចំណាយល�ើប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំទាប។ តាមរយៈ
បទពិសោធន៍កន្លងមក ប្រព័ន្ធបូមទឹកដ�ើរដោយព្រះអា
ទិត្យអាចដំណ�ើរការយ៉ាងហោចណាស់ បីឆ្នាំដោយគ្មាន
ការធ្វើអន្តរាគមន៍អ្វីឡ�ើយ ដោយសារតែវាមានការទុក
ចិត្តបាន និងមានការថែទាំតិចតួចទាប។ ករណីសិក្សា
បន្ទាប់ផ្តល់នូវការប្រៀបធ�ៀបម៉ាស៊ីនបូមទឹក ដោយប្រើ
ប្រេងម៉ាស៊ូត ទៅនឹងប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកក្នុងវិស័យកសិ
កម្មដាំដុះម�ៀន។

ទីផ្សារ -ផ្លែម�ៀន
ផ្លែម�ៀន គឺជាផ្លែឈ�ើសំខាន់មួយក្នុងចំណោមផ្លែឈ�ើចំនួ
នបីទ�ៀត ដែលដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យោងតាម
ទិន្ន័យនៅឆ្នាំ ២០១០ មានផ្ទៃដីប្រហែល ២.៣៧៦ ហិក
តាត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយចម្ការម�ៀន36 ហ�ើយវាបាន
ក�ើន ឡ�ើងជាលំដាប់រហូតដល់ ២.៤៣៧ ហិកតានៅឆ្នាំ
២០១៣37។ នៅឆ្នាំ ២០១៧ កសិដ្ឋានម�ៀនបានគ្រប
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ជំរ�ឿនកសិកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ដណ្តប់ប្រហែល ៨.៨១៦ហិកតា នៅទូទាំងប្រ
ទេស ដែលផ្តល់ទិន្នផលបានជិត ២០.០០០ តោន
ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ផ្លែម�ៀន ត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងខេត្ត
ចំនួន ១០ ដោយចំការម�ៀនភាគច្រើននៅក្នុងខេត្ត
បាត់ ដំបង ប៉ៃលិន និងបន្ទាយមានជ័យដែលមាន
ចំនួនជិត ៨០% នៃផ្ទៃដីសរុប។ ផ្លែម�ៀនភាគ
ច្រើនដែល បានដាំនៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានគេផ្គ
ត់ផ្គង់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុក ដោយល�ើកលែងតែខេត្ត
ប៉ៃលិន និង បាត់ដំបងដែលជាប់ព្រំដែន នឹងប្រ
ទេស ថៃដែលនាំចេញផ្លែម�ៀនរបស់ពួកគេទៅក្រៅ
ប្រទេស38 ។
នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិន ផ្លែម�ៀនជាដំណាំដ៏សំខាន់បំផុ
តទីបីបន្ទាប់ពីដំឡូង និងពោត ដែលវាជាការរួមចំ
ណែកដ៏សំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់។ ក្នុងឆ្នាំ
២០១២ ផ្ទៃដីដាំដុះសរុបមានចំនួន៤២៥ ហិកតា
ដែលមានបរិមាណ ប្រហែល១.០០០តោន។ មាន
ប្រជាជនប្រមាណ ១៦៥ គ្រួសារកំពុងដាំដុះម�ៀន
ដែល ៦០%ជាកសិដ្ឋានឯកជនដែលមានទំហំរហូ
តដល់ទៅ ១០ ហិកតា ខណៈដែល ៤០%នៃកសិ
ដ្ឋានដាំដុះម�ៀនស្ថិតនៅចន្លោះពីមួយទៅ
មួយ
ហិកតាកន្លះ និងត្រូវបានដាំដុះដោយកសិករដែល

សន្សំបាន

១៥.១២០

ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ

មានដីតូច39ៗ។ យោងតាមសហគមកសិកម្មកសិផលម�ៀនខេត្តប៉ៃលិន ប្រជាជនកាន់តែច្រើននៅខេត្តប៉ៃលិនកំ
ពុងដាំដុះម�ៀន ហ�ើយដូច្នេះតំបន់ដាំដុះបានរីកច្រើននាពេលថ្មីៗនេះ ជាមួយនឹងទិន្នផលផលិត កម្មក�ើន
ឡ�ើងផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះមានកសិករប្រហែល ២៣០នាក់ ដែលជាសមាជិកនៃសហគមកសិកម្មផលិតម�ៀន
ប៉ៃលិន។ មុខងារចម្បងរបស់សហគម គឺដ�ើម្បីជួយសមាជិកឱ្យចេះចរចារតម្លៃបានខ្ពស់ជាមួយឈ្មួញ និងដ�ើម្បី
ផ្លាស់ប្តូរ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការកំណត់តម្លៃ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក សហគមបានចុះហត្ថលេខាល�ើ
កិច្ចព្រមព្រៀងទិញដូរជាមួយឈ្មួញដែលដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសថៃ និងចិន។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានប្រយោជន៍
ដល់ សមាជិកព្រោះពួកគេមានសុវត្ថិភាពទីផ្សារ។ ដោយសារផែ្លម�ៀន ជាដំណាំកសិកម្មមានតម្លៃខ្ពស់ ខេត្ត
ប៉ៃលិន និងបាត់ដំបង ដែលនៅជិតខាងគ្នាបានទទួលស្គាល់ពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃការដាំដុះផ្លែម�ៀន និង
បម្លែងដីបន្ថែមទ�ៀតទៅក្នុងជាកសិដ្ឋានផ្លែម�ៀន40។
កសិករភាគច្រើននៅខេត្តបាត់ដំបង និងប៉ៃលិនបានជ្រើសរ�ើសយកប្រភេទផ្លែម�ៀនមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេ
ស្គាល់ថា “តាង៉ែន”។ តាង៉ែនមានអ្នកចូលចិត្តញុំច្រើន ដោយសារតែវាមានសាច់ច្រើននិងរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់។
កសិករដាំម�ៀន មានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងដំណាំផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយពួក
គេអាចលក់ផ្លែម�ៀនរបស់ពួកគេពី ១ទៅ១,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាមឱ្យទៅឈ្មួញកណ្តាលដែលដឹកផ្លែម�ៀន
ទៅប្រទេសថៃ។ ក្រៅពីទីផ្សារនាំចេញនេះ កសិករដាំម�ៀន ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង
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Thorng et al (2013)
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សម្ភាសជាមួយអនុប្រធានសហគមកសិកម្មផលិតម�ៀនប៉ៃលិន
36

រូបថត៖ Jeremy Meek

តម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់រវាងខែកុម្ភៈដល់ខែមេសា ដែលត្រូវនឹងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំចិន និងបុណ្យចូល
ឆ្នាំខ្មែរ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែវាស្របពេលជាមួយរដូវប្រាំងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់
នេះ កសិករត្រូវការប្រភពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងស្រោចស្រពដំណាំម�ៀននេះ។ ចាប់ពីចេញផ្កាទៅវដ្តចាប់
ចេញផ្លែម�ៀន ដែលមានរយៈពេលប្រ ហែលប្រាំមួយខែ ហ�ើយដែលចំនឹងរដូវប្រាំង សូឡាបូមទឹ
កអាចក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អមួយ
ដ�ើម្បីធានាថាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រូវបានទទួលបានគ្រប់គ្រាន់
ហ�ើយក្នុងពេល ដំណាលគ្នានោះដែរ ការចំណាយល�ើ ថាមពលអាចថយចុះមួយកម្រិត។
នៅខេត្តកណ្តាល ការផ្តោតអារម្មណ៍សម្រាប់កសិករក្នុងការដាំដុះមាន គឺនៅល�ើប្រភេទមានមួយ
ប្រភេទទ�ៀត ហ�ើយមានផ្ទៃដីប្រហែល ១៣៦ ហិកតាសម្រាប់ចំការមាន។ ផែ្លម�ៀន កោះក្របី
គឺជាផែ្លមានដែលល្បីល្បាញជាងគេ ដោយសារតែពូជម�ៀននេះ មានគុណភាពល្អ ផ្អែម និងមាន
តម្រូវការខ្ពស់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុក។ ផ្លែម�ៀនកោះក្របីមានតម្លៃពី ២,៥០ ទៅ ៥ ដុល្លារក្នុងមួយ
គីឡូក្រាម41។

ប្រវត្តិកសិករ
លោក អ៊ុន ថេង គឺជាកសិករដាំម�ៀន នៅខេត្តប៉ៃលិន ហ�ើយគាត់ក៏ជាអនុប្រធាននៃសហគម
កសិកម្មផលិតផលម�ៀនប៉ៃលិនផងដែរ។ គាត់បានដាំម�ៀនតាំងពីឆ្នាំ ២០០៨ មកជាមួយ នឹងដី
ទំហំ ១៥ ហិកតា។ គាត់មានដ�ើមម�ៀនប្រហែល ២.២៥០ ដ�ើម ដែលអាចផ្តល់ផល នៅចន្លោះខែ
មករា និងខែមេសា។ នៅឆ្នាំ ២០១៨ គាត់ប្រមូលផលផ្លែម�ៀនបានប្រហែល ៤០ តោន។ លោក
ថេង បានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមី ដ�ើម្បីជួយដ�ើមម�ៀនរបស់គាត់មានផ្កានៅរដូវប្រាំង ពីព្រោះនេះជាពេល
ដែលទីផ្សារមានតម្រូវការខ្ពស់។ គាត់ចូលចិត្តប្រមូលផលផ្លែម�ៀននៅពេលចូលឆ្នាំចិន ដ�ើម្បីឱ្យ
គាត់អាចលក់បានក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហ�ើយជាធម្មតាគាត់លក់ផ្លែម�ៀនរបស់គាត់ទៅឱ្យឈ្មួញចិនដែល
បន្ទាប់មកពួកគេដឹកជញ្ជូនផ្លែមានស្រស់ទៅប្រទេសថៃ និងប្រទេសចិន។ គាត់អាចលក់ផ្លែ ម�ៀន
របស់គាត់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី ១ ដុល្លារទៅ ១,២៥ ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាម ទោះជាយ៉ាងណាគាត់បាន
កត់សំគាល់ថាការប្រែប្រួលតម្លៃបានក្លាយជាបញ្ហានាពេលថ្មីៗនេះ។

ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកសិដ្ឋាន
ស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងកសិដ្ឋានម�ៀនដទៃទ�ៀតដែរ ការគ្រប់គ្រងទឹកដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ដ�ើម្បី
ធានាឱ្យដ�ើមម�ៀន មានផ្លែបានច្រើន សម្រាប់បំពេញគោលដៅផលិតកម្មរបស់កសិករ។ លោក
ថេង បានបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តបន្ថែម ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឱ្យបានល្អ ហ�ើយគាត់
បានធ្វើការវិនិយោគជាច្រើនក្នុងការជីកស្រះពីរ និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការទិញម៉ាស៊ីនបូមទឹក
ប្រើម៉ាស៊ូត។ ស្រះពីរគឺជាអាងស្តុកទឹក ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីប្រភពនេះ មិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងរ
ដូវប្រាំងឡ�ើយ។ ដូច្នេះគាត់គ្រោងនឹងជីកស្រះផ្សេងទ�ៀតក្នុងរយៈពេលខាងមុខ ដ�ើម្បីបម្រុងទឹក
ទុកបន្ថែមទ�ៀត។
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

បច្ចុប្បន្នលោកថេងកំពុងប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបីគ្រឿងដ�ើម្បីបូមទឹក (សមត្ថភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងនីមួយ
ៗ មានកម្លាំង ៣៥ សេះ)។ នៅរដូវវស្សាគាត់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងល�ើទឹកភ្លៀង ហ�ើយដូច្នេះ គាត់
មិនចំណាយប្រាក់ច្រើនល�ើការបូមទឹកទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកសិដ្ឋាននេះ ចំណាយ
ប្រាក់ យ៉ាងច្រើនដ�ើម្បីទិញប្រេងម៉ាស៊ូតដ�ើម្បីបូមទឹកក្នុងរដូវប្រាំង ដែលគាត់ប្រើប្រេង ម៉ាស៊ូតពី
១២០ ទៅ ១៣០ លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានតម្លៃពី ៩០ ទៅ ១០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។ លោក
ថេង បានចំណាយល�ើប្រេងម៉ាស៊ូតពី ០,៧០ ដល់ ០,៨០ ដុល្លារក្នុងមួយលីត្រ។

តារាងទី ១៦៖ ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកសិដ្ឋានម�ៀន
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើម៉ាស៊ូត 3 គ្រឿង

ម៉ាស៊ីននីមួយៗមានសមត្ថភាព៖ ៣៥ សេះ

លីត្រ

១២០-១៣០ លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ

តម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូត

២.៨០០ - ៣.២០០ រ�ៀល (០,៧០ ទៅ ០,៨០
ដុល្លារ) ក្នុងមួយលីត្រ

ការចំណាយល�ើប្រេងម៉ាស៊ូត

ពី ១៥.០០០ ទៅ ១៧.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ

ការវិនិយោគល�ើម៉ាស៊ីនបូមទឹកសូឡា
លោកថេង ដឹងថាគាត់ចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅល�ើម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើម៉ាស៊ូត ហ�ើយដូច្នេះ
គាត់ក៏កំពុងស្វែងរកជម្រើសដ�ើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃថាមពលផងដែរ។ គាត់ចាប់អារម្មណ៍ល�ើ ប្រព័
ន្ធបូមទឹកដ�ើរដោយសូឡាដែលគាត់បានរ�ៀនពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅល�ើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់
ក្រុមហ៊ុនសូឡា ហ�ើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្តូរម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតរបស់គាត់។ កង្វល់មួយដែល
លោក ថេង មាន គឺថាប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើសូឡាអាចនឹងមិនផ្តល់នូវសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់ ឬមានកំរិត
សមត្ថភាពមិនដូចម៉ាស៊ីនបូមប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតទេ។ យោងតាមអ្នកផ្គត់ផ្គង់សូឡា ប្រព័ន្ធសូឡាបូ
មទឹកអាចត្រូវបានដំឡ�ើងអោយមានសមត្ថភាព ឬសម្ពាធខ្លាំងបាន ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធធារា
សាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ប៉ុន្តែវាត្រូវការការវិនិយោគទុនច្រើន។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយ
ដែលគួតែមានជម្រើសផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសមស្របសម្រាប់កសិករដូចជាលោក ថេង។

តារាងទី ១៧៖ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើម៉ាស៊ូត និង ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើម៉ាស៊ូត

ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

ការចំណាយមូលធន

$ ៣.៦០០

$ ៣៥.០០0 (១៥សេះ,
ថាមពលសូឡា៖
១១,២៥kw)

អាយុកាល

៥ ឆ្នាំ

២០ ឆ្នាំ

ការចំណាយល�ើម៉ាស៊ូតក្នុងមួយឆ្នាំ

$ ១៥.១២០

$០

ចំណាយបន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំ

$ ៧៩.២០០

$ ៣៥.០០០ +
ការថែទាំតិចជាង
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តារាង ១៧ បង្ហាញពីសេណារីយ៉ូប្រៀបធ�ៀបសម្រាប់លោក ថេង ទៅនឹងការជ្រើសរ�ើសយកការវិ
និយោគល�ើប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកដោយជំនួសម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបីគ្រឿង។ ការចំណាយក្នុងរយៈពេល
ប្រាំឆ្នាំនៃការប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបីគ្រឿងគឺ $ ៧៩.២០០។ ដោយសារការព្រួយបារម្ភរបស់លោក
ថេង ល�ើការចំណាយប្រេងម៉ាស៊ុតដូចដែលបានល�ើកឡ�ើងនោះ លោក ថេង ទំនងជានឹងទិញ
ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក ដែលមានសមត្ថភាពបូមដូចគ្នាដ�ើម្បីជំនួសម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតទាំង 3គ្រឿង
ដែលតម្រូវឱ្យមានការវិនិយោគប្រហែល ៣៥.០០០ ដុល្លារ។ លោក ថេង ទទួលបានអត្ថប្រយោ
ជន៍ពីអាយុកាលវែងនៃបច្ចេកវិទ្យាសូឡាដែលមានរយៈពេលប្រហែល ២០ ឆ្នាំហ�ើយតម្រូវឱ្យមាន
ការថែទាំតិចតួច។ ដោយការផ្លាស់ប្តូរចេញពីម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត គាត់អាចសន្សំប្រហែល ១៥.១២០
ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ រយៈពេលសងត្រឡប់វិញសម្រាប់ការវិនិយោគនេះ គឺប្រហែល ២,៣ ឆ្នាំ។
ប្រសិនប�ើលោក ថេង ខ្ចីប្រាក់ ៣៥.០០០ ដុល្លារ ដោយមាន អត្រាការប្រាក់ ១២% គាត់អាចប្រើ
ប្រាស់ប្រាក់សន្សំថាមពលនេះ ដ�ើម្បីសងប្រាក់ក្នុងរយៈពេល ប្រហែល ៣ ឆ្នាំ។ ករណីជាក់លាក់
នេះ នឹងត្រូវបានវិភាគបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកផលិតផលឥណទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។

តារាងទី ១៨៖ ការចំណាយប្រតិបត្តិការក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់កសិដ្ឋានម�ៀនរបស់ លោក អ៊ុន
ថេង
រាយមុខចំណាយ

ទឺកប្រាក់ ($)

ប្រេងនិងការថែទាំ

១៧.០៨០

ជី

១០.០០០

កម្មករ

៨.៤០០

ការចំណាយល�ើប្រតិបត្តិការសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ

៣៥.៤៨០

តារាងទី១៨ បង្ហាញពីការចំណាយផ្នែកប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កសិដ្ឋានរបស់លោក ថេង។
ការចំណាយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រេងឥន្ធនៈនិងការថែរក្សាមានប្រមាណ៤៨% នៃការចំ
ណាយល�ើប្រតិបត្តិការ។ ប្រសិនប�ើមានការនិយោគសម្រាប់ទិញប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក វានឹងអាច
ជួយការបញ្ឈប់ល�ើការចំណាយទាក់ទងនឹងការថែទាំ
និងប្រេងឥន្ធនៈល�ើម៉ាស៊ីនបូមទឹកសព្វ
ថ្ងៃ។
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៥

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ករណីសិក្សាទី

ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកជាមួយអាងទឹក សម្រាប់កសិដ្ឋានបន្លែកម្ពុជា៖
ដំណ�ើរការនៃប្រព័ន្ធបច្ចេវិទ្យានេះ និងអត្ថប្រយោជន៍

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
តារាងទី ១៩៖ សេចក្តីសង្ខេបប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើព្រះអាទិត្យដែលបានស្នើឡ�ើងដោយកសិដ្ឋានបន្លែនបន្លែ
ម្ចាស់ចំការ

លោក ជ បញ្ចរង្គ

ប្រភេទចំការ

កសិដ្ឋានបន្លែ
ជម្រើសទី ១

ជម្រើសទី ២

បច្ចេកវិទ្យា

សំណ�ើសូឡាបូមទឹកដែលមា
នអាងស្តុកទឹក

សំណ�ើសូឡាបូមទឹកដែ
លគ្មានអាងទឹក

សមត្ថភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា

បានស្នើ ៤,៦ kW

ស្នើ ៦kW

រយៈពេលសងត្រឡប់

៤,៨ ឆ្នាំ

៥,៥ ឆ្នាំ

សន្សំការចំណាយ

$ ៣.២៤០ ក្នុងមួយឆ្នាំ

$ ៣.២៤០ ក្នុងមួយឆ្នាំ

បរិមាណប្រេងម៉ាស៊ូតមិនប្រើ

៤.០៥០ លីត្រប្រេងម៉ាស៊ូតក្នុងមួយឆ្នាំ

៤.០៥០ លីត្រប្រេងម៉ាស៊ូតក្នុងមួយឆ្នាំ

ការទទួលបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ដែលមានស្ថេរភាព
កសិករអាចដាំបន្លែកាន់តែច្រើន
និងចូលច្រើនដែរ។
ដោយ សារតែបន្លែត្រូវការទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹកនិង
ពេលល្ងាចសូឡាបូមទឹកមានលក្ខណៈសមរម្យ សម្រាប់
ការដាំដុះបន្លែនៅកម្ពុជា។ លទ្ធភាពទទួលបានបរិមាណ
ទឹក ដែលត្រូវការអាចត្រូវបានសម្រេចដោយ ការបូមទឹក
ចូលទៅក្នុងអាងស្តុកទឹកដែលដាក់នៅទីខ្ពស់
ដោយ
បន្ទាប់មកអាចប�ើកបង្ហូរទឹកបាន ប៉ុន្តែកសិករត្រូវមានការ
វិនិយោគបន្ថែមសម្រាប់ការសាងសង់អាងទឹក។ ជម្រើស
មួយទ�ៀត ដែលអាចត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងបាន ដោយបូម
ទឹកផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ។ ករណីសិក្សានេះ
ផ្តល់នូវការប្រៀបធ�ៀបម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើ ប្រេងម៉ាស៊ូតនិ
ងសូឡាបូមទឹកសម្រាប់កសិដ្ឋានបន្លែ។

ទីផ្សារ - បន្លែ
ការដាំដុះបន្លែនៅកម្ពុជានៅតែមានការប្រឈមនឹងបញ្ហា
ទីផ្សារ ព្រោះវាទាមទារឱ្យមានផ្ទៃដីធំដ�ើម្បីក្លាយជាអាជីវ
កម្មដែលអាចទទួលបានផលចំណេញ។ នៅក្នុងប្រទេស

កម្ពុជាការដាំដុះបន្លែភាគច្រើន
ធ្វើឡ�ើងក្នុងកម្រិត
សម្រាប់ ចិញ្ចឹមជីវិតតាមលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលមិនអាច
សម្រេចបានបរិមាណផលិតកម្ម
បែបពាណិជ្ជកម្មនៅ
ឡ�ើយទេ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ផលិតកម្មបន្លែគឺធ្វើឡ�ើង
តាមរដូវកាល
និងមានប្រែប្រួលការផ្គត់ផ្គង់ពេញមួយ
ឆ្នាំ។ ចំណុចនេះជាការលំបាករបស់អ្នកផលិតបន្លែនៅ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារ
បន្លែដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង42។ ប្រហែល ៦០%
នៃផលិតផលបន្លែត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាង។
ការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡ�ើង
ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា
គោលនយោបាយបង្ហាញថាបន្លែពី ២០០ ទៅ ៤០០
តោនត្រូវបាននាំចូលជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃពីបណ្តាប្រទេសជិត
ខាង។ ទីផ្សារនាំចូលបន្លែមានចន្លោះពី ១៥០ ទៅ ២៥០
លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេស
43
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រូបថត៖ ឡុង សារូ

កម្ពុជាតិនាំចូល
បន្លែប្រហែល

៦០%

កសិដ្ឋានដាំបន្លែរបស់លោកបញ្ចារុងនៅខេត្តបាត់ដំបង

មានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនចំពោះវិស័យដាំដុះបន្លែនៅក
ម្ពុជាមានដូចជា (១) ទិន្នផលមធ្យមទាប (២) ភាពប្រ
កួតប្រជែងមិនល្អនៅក្នុងតំបន់ (៣) ការបាត់បង់ក្រោយ
ពេលប្រមូលផលខ្ពស់ (៤) ផលិតផលដែលមិនស្របតា
មតម្រូវការគុណភាព និងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់
និង (៥) មានបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងការបំពេញ
តម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងរដូវវស្សា44។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញ
ផលិតផលបន្លែកម្ពុជាពីគ្រាន់តែសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឱ្យ
ទៅជាវិស័យដែលអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាន ដោយផ្តោត
ការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើលទ្ធភាពនៃផលិតឱ្យមានលក្ខ
ណៈចម្រុះគ្នា មានការកែច្នៃផលិតបន្លែ បង្កើនការផលិត
និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព។

ការក�ើនឡ�ើងនៃវណ្ណៈ

កណ្តាលនៅកម្ពុជា
និងស្របពេលជាមួយនឹងការរីក
ចម្រើន នៃវិស័យសេវាកម្ម និងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍
របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឱ្យមានតម្រូវការក�ើនឡ�ើងស
ម្រាប់ “បន្លែមានសុវត្ថិភាពអាចទទួលទាន” នៅក្នុង
ស្រុក។ ចំណុចនេះផ្តល់ឱ្យកសិករខ្នាតតូច និងផលិតករ
កែច្នៃមានឱកាសដ�ើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងសន្តិសុខ
ស�្បៀង45។ និន្នាការនេះក៏នាំឱ្យមានការលេចឡ�ើងនូវក្រុ
មកសិករដាំដុះបន្លែ និងសមាគមនានាដ�ើម្បីគាំទ្រតម្រូវ
ការ ទាំងនេះ។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី ក៏មានបញ្ហាមួយចំនួន
ទាក់ទងនឹងការទទួលបាននូវប្រព័ន្ធស្រោធស្រពត្រឹមត្រូវ
និងកត្តាប្រភពទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រ តម្រូវឱ្យមានជ
ម្រើសក្នុងទទួលបានឥណទាន
និងហិរញ្ញប្បទានសមស្រប ប៉ុន្តែការរ�ៀបចំប្រាក់ក
ម្ចីដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកមានអ
ត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផល
សម្រាប់អ្នកផលិត46។

ប្រវត្តិរបស់កសិករ
លោក ជ បញ្ចរង្គ គឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានបន្លែមួយនៅ
ក្នុង ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង។ ថ្វីត្បិតតែគាត់
មានដីធំប្រហែល៤០ហិចតា គាត់ប្រើដីតែ៥ហិក
តាដ�ើម្បីដាំបន្លែប៉ុណ្ណោះ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមដាំ
បន្លែនៅឆ្នាំ ២០១៧ ហ�ើយបានជ្រើសរ�ើសយកតែ
ខាត់ណា ស្ពៃក្តោប និងស្ពៃ ត�ឿ។ គាត់បន្តពង្រីក
ផលិតកម្មដោយបន្ថែមបន្លែផ្សេងៗ ទ�ៀតដូចជា
ទ្រាប់វែង ទ្រាប់មូល សណ្តែកគួ និងប៉េងប៉ោះ។
លោក បញ្ចរង្គម�ើលឃ�ើញពីតម្រូវការកាន់តែច្រើន
សម្រាប់បន្លែក្នុងស្រុក ពីព្រោះប្រជាជនបារម្ភថា
បន្លែ ដែលនាំចូលពីបរទេសមានកម្រិតសារធាតុ
គីមី ដែលមិនមានសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខភាព។ អ្នក

កាត់បន្ថយប្រេង
ម៉ាស៊ូតបាន

៤.០៥០
ក្នុងមួយឆ្នាំ

ទិញបន្លែនៅកម្ពុជា ចង់ទិញបន្លែក្នុងតំបន់ជាជាងបន្លែនាំចូល ហ�ើយដូច្នេះគាត់មានបំណងបង្កើនផលិតកម្មដ�ើម្
បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ គាត់ត្រូវការការអនុវត្តន៍កសិកម្មល្អ ដ�ើម្បីធានា និងគោរពតាម
បទដ្ឋានស្តីពី សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ។ លោក បញ្ចរង្គ បានសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដ�ើម្បីដាំបន្លែដែលមិនត្រូវបា
ននាំចូលពី ប្រទេសជិតខាងក្នុងបរិមាណច្រើន ព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនៃទីផ្សារប្រកួតប្រជែងម
កពីប្រទេសវ�ៀតណាម និងប្រទេសថៃ។
ទីផ្សារបន្លែដែល លោក បញ្ចរង្គ លក់គឺភាគច្រើនជាទីផ្សារក្នុងស្រុកតាមរយៈឈ្មួញកណ្តាល និងសម្រាប់ការដឹក
ជញ្ជូនបន្លែទៅខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ចាម។ គាត់មានបំណងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយឈ្មួញដទៃទ�ៀត
ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពចម្រុះនៃហានិភ័យរបស់គាត់។ ចំណុចនេះក៏ជួយធានាថា គាត់អាចលក់ផលិតផលបន្លែ
របស់គាត់ក្នុងតម្លៃខុសៗគ្នា និងក្នុងករណីមួយចំនួនដែលមានតម្លៃសមរម្យ។ ឥឡូវនេះគាត់កំពុងព្យាយាមទាក់
ទងជាមួយឈ្មួញនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ។

ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកសិដ្ឋាន
កសិដ្ឋានពឹងផ្អែកល�ើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតពីរគ្រឿងដែលមានកម្លាំង ២២ សេសនិង ១៦ សេះ។ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើម៉ា
ស៊ូតត្រូវបានប្រើជាចម្បងក្នុងរដូវប្រាំង និងកំឡុងពេលកូនរដូវប្រាំងនៅរដូវវស្សា។ លោក បញ្ចរង្គ អះអាងថា
កសិដ្ឋាននេះប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតប្រហែល ១៥ លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ ហ�ើយគាត់ចំណាយប្រាក់ចន្លោះ ២.៨០០ រ�ៀល
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(០,៧០ ដុល្លារ) និង ៣.២០០ រ�ៀល (០,៨០ ដុល្លារ) ក្នុងមួយលីត្រ។

រូបថត៖ Jeremy Meek

តារាងទី ២០៖ ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកសិដ្ឋានបន្លែ
បូមទឹកប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត

២២ សេះ

បូមទឹកប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត

១៦ កម្លាំងសេះ

លីត្រ

១៥ លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ

តម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូត

២.៨០០ - ៣.២០០ រ�ៀល (០,៧០ ដុល្លារទៅ ០,៨០
ដុល្លារ) ក្នុងមួយលីត្រ

ការចំណាយល�ើប្រេងម៉ាស៊ូត

$ ២.៨៣៥ ទៅ $ ៣.២៤០ ក្នុងមួយឆ្នាំ

ការវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក
ដ�ើម្បីឱ្យដាំដុះបន្លែឱ្យកាន់តែបានច្រើន និងដាំដុះឱ្យបានពេញមួយឆ្នាំ និងព្រមទាំងដ�ើម្បីកាត់ប
ន្ថយការចំណាយទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត លោកបញ្ចារុងចង់វិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក
ប្រើសូឡា
និងបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រស្រោចស្រព។
មានការធានាផ្គត់ផ្គង់ទឹកគ្រប់គ្រាន់
គាត់អាចដាំបន្លែកាន់តែច្រើនហ�ើយ ដូច្នេះអាចទទួលបានទិន្នផលដំណាំខ្ពស់ និងប្រាក់ចំណូល
ច្រើន។ លោក បញ្ចរង្គ បានទាក់ទងទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលព្រះអាទិត្យ ដ�ើម្បីទិញប្រព័ន្ធសូ
ឡាបូមទឹក ប៉ុន្តែដោយមានការចំណាយខ្ពស់ពេកដ�ើម្បីទិញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះ គាត់មិនមាន សម
ត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ទេ។ នៅក្នុងស្ថានភាពរបស់លោក បញ្ចរង្គ ដែលគាត់បានតម្កល់ ប័ណ្ណ
កម្មសិទ្ធិដីកសិកម្មជាទ្រព្យធានាសម្រាប់កម្ចី ដែលមានស្រាប់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក ដ�ើម្បី
ចាប់ផ្តើមការអភិវឌ្បកសិដ្ឋានបន្លែរបស់គាត់
ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានថ្មីពីស្ថាប័នហិរញ្ញ
វត្ថុ
ណាមួយក្នុងដំណាក់កាលនេះ មិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់គាត់ឡ�ើយ។
មានជម្រើសពីរ ដែលអាចរកបាន ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់តម្រូវការទឹករបស់កសិដ្ឋានបន្លែរបស់ លោក
បញ្ចរង្គ។ ជម្រើសដំបូង គឺថាបរិមាណទឹក ដែលត្រូវការអាចត្រូវបានសម្រេចដោយការបូមទឹកចូ
លក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅទីខ្ពស់មួយ ដែលអាចបង្ហូរទឹកចេញពីមកប្រើប្រាស់វិញពីអាងស្តុកនោះ
ប៉ុន្តែ គាត់ត្រូវចំណាយបន្ថែមល�ើការសាងសង់អាងទឹកផងដែរ។ ជម្រើសនេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យគាត់
បន្តបូមទឹកចូលក្នុងអាងនៅពេលណាមានពន្លឺថ្ងៃ ដែលផ្តល់នូវការធានាកាន់តែច្រើនថាមានទឹក
គ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវបានរក្សាទុក។ ចំពោះជម្រើសទីពីរដែលទំនងជាតម្រូវឱ្យមានទុនវិនិយោគ
ច្រើនជាងនេះ ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកអាចត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដែលមានសមត្ថភាពនិងសម្ពាធខ្លាំង
ដ�ើម្បី បូមទៅដល់ប្រព័ន្ធទុយយោស្រោចស្រពដោយផ្ទាល់។
តារាងទី ២១ បង្ហាញពីការប្រៀបធ�ៀបជម្រើសរបស់ លោក បញ្ចរង្គ ដោយចេញពីទស្សនៈនៃ
ការចំណាយ។
ប្រសិនប�ើលោក
បន្តប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត
ល�ើអាយុ៥ឆ្នាំរបស់ម៉ាស៊ីននេះ
វានឹងធ្វើឱ្យគាត់ចំណាយប្រហែល ១៧.៧០០ ដុល្លារ ដែលវាល�ើសពីការចំណាយល�ើជម្រើសប្រ
ព័ន្ធសូឡាបូមទឹក។ នៅក្នុងជម្រើសទី១ ប្រសិនប�ើលោក បញ្ចរង្គ សម្រេចទិញប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹ
កគាត់នឹងត្រូវវិនិយោគប្រហែល ១០.៥០០ ដុល្លារបូករួមទាំងការចំណាយបន្ថែមចំនួន ៥.០០០
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តារាងទី ២១: ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើម៉ាស៊ូតធ�ៀបនឹងជម្រើសប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើ
ម៉ាស៊ូត

ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

ប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

និងថាមពលព្រះ

និងថាមពលព្រះ

(ម៉ូទ័រ ៣HP

(ម៉ូទ័រ ៥HP

អាទិត្យ: ៤,៦២kw) ជម្រើសទី ១

អាទិត្យ: ៦kw) ជម្រើសទី ២

ការចំណាយមូលធន $១.៥០0

$១០.៥០០0

$១៧.៥០០

អាយុកាល

៥ years

២០ ឆ្នាំ

២០ ឆ្នាំ

ការចំណាយប្រេង
ម៉ាស៊ូតក្នុងមួយឆ្នាំ

$១៦.២០០

$០

$០

ចំណាយបន្ទាប់
ពី ៥ ឆ្នាំ

$១៧.៧០០

$ ១០.៥០០ +
ការថែទាំមួយចំនួន

$ ១៧.៥០០ +
ការថែទាំមួយចំនួន

$ ៥.០០០ (២០ម៣

មិនចាំបាច់ប្រើអាង

អាងស្តុកទឹក

នៃសមត្ថភាព
ផ្ទុកទឹកខ្ពស់)

ទេសម្រាប់ជម្រើ
សនេះ

ដុល្លារល�ើអាងស្តុកទឹក(មានន័យថាជម្រើសនេះសន្មតថា អាងទឹកមានទំហំផ្ទុកទឹកបាន ២០
ម៉ែត្រគូប)។ ដូច្នេះ ការវិនិយោគសរុបសម្រាប់ជម្រើសទី1 គឺ ១៥.៥០០ ដុល្លារ ហ�ើយ
រយៈពេលសងត្រឡប់វិញគឺប្រហែល ៤,៨ ឆ្នាំ។ ការសន្សំល�ើការចំណាយប្រចាំឆ្នាំ ប្រមាណចំនួន
៣.២៤០ ដុល្លារ ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូត។ ជម្រើសទី ២ នឹង
អនុញ្ញាតឱ្យលោក បញ្ចរង្គជ្រើសរ�ើសយកសេណារីយ៉ូមិនប្រើអាងផ្ទុកទឹក ព្រោះប្រព័ន្ធសូឡាមាន
សមត្ថភាពនិងសម្ពាធខ្លាំងជាងជម្រើសទី១ សម្រាប់តភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងប្រព័ន្ធទុយយោ
ស្រោចស្រព។ រយៈពេលសងប្រាក់ត្រឡប់វិញសម្រាប់ជម្រើសទី ២ គឺប្រហែល ៥,៤ ឆ្នាំ។ ទោះ
ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប�ើគាត់ខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារក្នុងអត្រាការប្រាក់ណាមួយ នោះគាត់ត្រូវសង
ប្រាក់ដល់ធនាគារវិញក្នុងរយៈពេលមួយយូរ ដោយប្រើការប្រាក់សន្សំចេញពីការចំណាយថាម
ពល។
តារាងទី ២២៖ ចំណាយប្រតិបត្តិការក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់កសិដ្ឋានបន្លែរបស់លោកបញ្ចារុង
រាយមុខចំណាយ

ទឹកប្រាក់ ($)

ប្រេងនិងថែទាំ

៣.២៤០

ជី

៣.៦០០

កម្មករ

១៩.៥០០

គ្រាប់ពូជ

៤៥០

ការរ�ៀបចំដីនិងសម្ភារៈ

១.៦៨៧.៥០

ការចំណាយប្រតិបត្តិការសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ

$ ២៨.៤៧៧,៥០

សម្រាប់កសិដ្ឋានបន្លែរបស់លោកបញ្ចារុង
ការចំណាយទាក់ទងនឹងប្រេងឥន្ធនៈនិងការថែទាំ
មានប្រមាណ ១០% នៃការចំណាយប្រតិបត្តិការ។
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ផលិតផលឥណទានថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញ

ហេតុអ្វីត្រូវមានឥណទានសម្រាប់ការវិនិ
យោគល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ?

ខណៈដែល ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមានភាពប្រស�ើរឡ�ើង កសិដ្ឋានជា
ច្រើន នៅតែមិនទាន់មានបណ្តាញអគ្គិសនីទៅដល់នៅ
ឡ�ើយ ដូច្នេះហ�ើយកសិករជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំខ្លួនពឹង
ផ្អែកល�ើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត។ តម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃថ្លៃ
សម្រាប់កសិដ្ឋាន ដែលមិនទាន់មិនមានប្រព័ន្ធអគ្តិសនី

រូបថត៖ Jeremy Meek

ប្រើប្រាស់
ហ�ើយកសិករត្រូវចំណាយល�ើប្រេងម៉ាស៊ុត
ចន្លោះ ០,៧០ និង ០,៨០ ដុល្លារក្នុងមួយលីត្រ។ សូម្បី
តែក្នុងករណីដែលកសិករទទួលបានអគ្គិសនីប្រើក៏ដោយ
តម្លៃនៅតែថ្លៃហ�ើយជួនកាលមិនអាចទុកចិត្តបានទេនៅ
តាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេស។
ឧទាហរណ៍
កសិករតាមកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន CP ភាគច្រើនអាច
ប្រើប្រាស់អគ្តិសនីបាន ប៉ុន្ដែអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រ
ប់គ្រងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកតាម “ប្រព័ន្ធបិតជិត” មានការ
ប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនីច្រើនដ�ើម្បីដាក់ឱ្យ ដំណ�ើការ
ប្រព័ន្ធត្រជាក់ ដែលជាហេតុនាំឱ្យមានក�ើនឡ�ើងការចំ
ណាយប្រតិបត្តិការសម្រាប់កសិករទាំងនេះ។ គេសង្កេត
ឃ�ើញថា កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកខ្នាតធំជាច្រើនបានចាប់
អារម្មណ៍ល�ើបច្ចេកវិទ្យាឡជីវឧស្ម័ន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ
ពួកគេបំលែងលាមកជ្រូកទៅជាប្រភពថាមពលបាន។

ផ្អែកល�ើការវាយតម្លៃតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនេះ ដែល
ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយអង្គការ Nexus ជាមួយនឹងដំណាំ
ម្រេច ផ្លែឈ�ើ បន្លែ និងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ នៅក្នុងខេត្ត
បាត់ដំបង ប៉ៃលិន មណ្ឌលគីរី ត្បូងឃ្មុំ កំពង់ស្ពឺ កំពត
និងពោធិ៍សាត់ ការរកឃ�ើញរបស់យ�ើងបង្ហាញថា កសិករ
និងម្ចាស់កសិដ្ឋានកំពុងស្វែងរកជម្រើសផ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បី
កាត់បន្ថយការចំណាយល�ើថាមពល។ ល�ើសពីនេះទៅ
ទ�ៀត អ្នកដែលយ�ើងបានស្ទង់មតិទាំងអស់មានចំណាប់
អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគ ល�ើបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញ ប�ើទោះបីជាជាពួកគាត់ដឹងខ្លួនឯងថាមានការ
យល់ដឹងតិចតួច
ឬមិនសូវស្គាល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក៏
ដោយ។
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការចំណាចល�ើថាមពល នៃអ្នកដែលបានស្ទង់មតិក្នុង
ការសិក្សារបស់យ�ើង មានការចំណាយប្រមាណពី ៦%
ទៅច្រើនជាង ៥០% ល�ើប្រតិបត្តិការកសិដ្ឋាន វាអា
ស្រ័យល�ើទំហំនៃកសិដ្ឋាន និងប្រភេទដំណាំ និងសត្វ
ចិញ្ចឹម។ បញ្ហានេះ បានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់
និងបានបង្ហាញតម្រូវការពីកសិករ និងអាជីវកម្មកសិក
អារហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម ដ�ើម្បីស្វែងរកការវិនិយោគ
ល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ថ្លៃដ�ើមខ្ពស់សម្រាប់ទិញបច្ចេកវិទ្យា ការខ្វះការយល់ដឹង
ពីបច្ចេកវិទ្យា
និងការខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ
សមស្របនៅតែជាកត្តាទប់ស្កាត់ដ៏សំខាន់ សម្រាប់ការ
ផ្លាស់ប្តូរទៅ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើតឡ�ើង
វិញ ដែលធ្វើឱ្យកសិករមានជម្រើសតិចតួច និងនៅតែ
ពឹងផ្អែកល�ើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត។

ត�ើអ្វីខ្លះ ជាអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះស្ថាប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តល់ផលិតផលឥណទានថាម
ពលកក�ើតឡ�ើងវិញ?
ចំណែកទីផ្សារថ្មី
តាមការសិក្សារបស់យ�ើង
មានសក្តានុពលសម្រាប់
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដ�ើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋាន
ទាំងឡាយណា ដែលចាប់អារម្មណ៍ការវិនិយោគល�ើថាម
ពលស្អាត ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសូឡា និងបច្ចេកវិទ្យាឡជីវ
ឧស្ម័នជាដ�ើម។ តម្លៃបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
មួយចំនួន សម្រាប់អាជីវកម្មកសិកអារហារខ្នាតតូច និង
មធ្យម
មានការស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងទំហំប្រាក់កម្ចី
ជាមធ្យម ដែលផ្តល់ដោយធនាគារពាណិជ្ជ។ ល�ើសពី
នេះទ�ៀត
គេសង្កេតឃ�ើញថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
មួយ ចំនួនអាចនឹងមានបំណងផ្តល់ទំហំប្រាក់កម្ចីធំជាង
នេះ។ ឧទាហរណ៍ការវិនិយោគល�ើប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក
មានតម្លៃចាប់ពី ៥.០០០ ដុល្លារដល់ ១០០.០០០
ដុល្លារសម្រាប់អាជីវកម្មកសិកអារហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម
និងកសិដ្ឋានខ្នាតធំ ប្រសិនប�ើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ចង់ពង្រីក
សេវាកម្មរបស់ខ្លួន និងបង្កើតផលិតផលដ�ើម្បីរួមបញ្ចូល
ភាពចម្រុះកាន់តែច្រើន
ដែលបំពេញតម្រូវការរបស់
អតិថិជនរបស់ខ្លួន ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានល�ើថាមពល
កក�ើតឡ�ើងវិញ
អាចក្លាយជាចំណែកទីផ្សារថ្មីមួយ។
គេប៉ាន់ប្រមាណថា មានអាជីវកម្មកសិកអារហារខ្នាតតូច

និងមធ្យម និងកសិករខ្នាតធំជាង ៧.០០០ នៅក្នុងវិស័យ
ដាំដុះម្រេច ការចិញ្ចឹមជ្រូក និងការដាំដុះផ្លែម�ៀន ហ�ើយ
វិស័យទាំងនេះជាសហគ្រាសមានទំហំសមស្រប ដែល
មិនត្រឹមតែចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា
ថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមាន
សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការសងបំណុលសម្រាប់ការទិញ
បច្ចេកវិទ្យាផងដែរ។
ការផ្សាភ្ជាប់កាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងជាមួយអតិថិជន
មានស្រាប់

ដែល

អ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិប្រមាណ ៨០% បានអះអាង
ថាពួកគេបានខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ដ�ើម្បីបង្កើត
កសិដ្ឋានរបស់ពួកគេ
ឬដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការ
កសិដ្ឋានរបស់ពួកខ្លួន។ ក្នុងករណីនេះ ការផ្តល់កម្ចី
ឥណទានដល់អតិថិជនដែលមានស្រាប់
និងកសិករ
អាច ជាជម្រើសដែលមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការចំណាយ
ដែល ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាចប្រើប្រាស់ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ
និង
ទិន្នន័យប្រវត្តិឥណទានរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួន
ដែលមានស្រាប់ ដ�ើម្បីវាយតម្លៃពាក្យស្នើសុំកម្ចីសម្រាប់
ការវិនិយោគល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ ដែលអាចធ្វើ
ឱ្យមានការចំណាយពេលវេលា និងចំណាយថវិកាតិច
សម្រាប់ការវាយតម្លៃកម្ចីនេះ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត វាផ្តល់
ឱកាសឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ដ�ើម្បីផ្សាភ្ជាប់ខ្លួនយ៉ាងស៊ី
ជម្រៅជាមួយអតិថិជនដែលមានស្រាប់ ហ�ើយអតិថិជន
ទាំងនេះអាចមានភាពស្មោះត្រង់កាន់តែច្រើនជាងមុន។
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក៏មានបណ្តាញទូលំទូលាយជាមួយនឹង
សាខា ដែលបានបង្កើតឡ�ើងនៅតាមខេត្តជាច្រើនដែល
នឹងអនុញ្ញាតឱ្យ ពួកគេបង្កើនការផ្តល់កម្ចីកាន់តែច្រើន
ទៅល�ើប្រភេទប្រាក់កម្ចីល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ នេះ
ដែលមានការចំណាយតិច និងមានប្រសិទ្ធភាព។
ប្រាក់កម្ចីមានសុវត្ថិភាព
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តម្រូវ
ឱ្យអ្នកខ្ចីដាក់ដំកល់ទ្រព្យបញ្ចាំ។ ការស្ទង់មតិរបស់យ�ើង
បានបង្ហាញថាប្រហែល ៦២% នៃអ្នកចូលរួមក្នុងការ
ស្រាវជ្រាវមានឆន្ទៈដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំ ប្រសិនប�ើធនាគារ
ផ្តល់ផលិតផល កម្ចីថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។ ល�ើស
ពីនេះទ�ៀត
កសិករដែលបានចូលរួមការស្ទង់មតិទាំង
អស់
មានចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើផលិតផលឥណទាន
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ដ�ើម្បី គាំទ្រដល់ការវិនិយោគថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
ប្រសិនប�ើ
ទម្រង់នៃការសងប្រាក់សងវិញត្រូវបាន
គណនា ដោយផ្អែកល�ើការសន្សំចេញពីថាមពលដោយ
ផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់ថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។
ប្រសិនប�ើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អាចពិចារណាល�ើទម្រង់ដទៃ
ទ�ៀតនៃវត្ថុបញ្ចាំដូចជា
កិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡ�ើង
សម្រាប់កសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា ចំនុចនេះនឹងអាចប�ើក
ឱកាសថ្មី្ៗ។ ឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុន CP កម្ពុជា បាន
បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកសិកម្មបែបទំន�ើប និងមានការ
ផ្សាភ្ជាប់ការងាររបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតកសិកម្មកិច្ច
សន្យា ជាច្រើនជាមួយកសិករខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេស ជា
ពិសេសជាមួយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក។ ដោយសារក្រុម
ហ៊ុន CP ជាអង្គភាពអន្តរជាតិដ៏ធំមួយ ដែលមានប្រវត្តិ
គុណភាពខ្លាំង កិច្ចសន្យាដែលកសិករមានជាមួយក្រុម
ហ៊ុន CP អាចធានាថានឹងទទួលបានផលចំណេញ។
ក្រុមហ៊ុន CP មានស្តង់ដារខ្ពស់ដែលកសិករត្រូវប្រកាន់
ខ្ជាប់ខ្ជួន និងក្រុមហ៊ុន នឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការធានា
ទិញជ្រូករបស់កសិករមកវិញ។ នៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មតា
មកិច្ចសន្យាចិញ្ចឹមជ្រូក ក្រុមហ៊ុនCPផ្តល់កូនជ្រូក និង
មេជ្រូក ចំណី និងថ្នាវាក់សាំងនានា ព្រមទាំងជំនួយបច្ចេ
កទេសផ្សេងៗទ�ៀត។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ក្រុមហ៊ុន
បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើ
បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាន
ចិញ្ចឹម ជ្រូកតាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជាបន្ត
បន្ទាប់ដល់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូក
និងធានាថាកសិករត្រូវ
គោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំតឹងរឹង ដ�ើម្បីធានាថាពួក
គេនឹងលក់ផលិតផលជ្រូកដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

តបគិតថាអត្រាការប្រាក់ ៦% និង ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំអាច
ទទួលយកបានហ�ើយប្រហែល ២៥% នៃកសិករបាន
និយាយ ថាពួកគេអាចមានលទ្ធភាពចន្លោះពី ៩% និង
១២% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ មានអ្នកចូលរួមតែ ៦% ប៉ុណ្ណោះ
ដែលមិនបានឆ្លើយតប។
ដោយមានការស៊ីសង្វាក់គ្នា
ចំពោះអត្រាការប្រាក់ ដែលទទួលយកបានរវាងស្ថាប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកខ្ចី វាបង្ហាញថាជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ដ�ើម្បីធ្វើស្រាវជ្រាវបន្តចំពោះឱកាស
នេះ។
រូបភាពទី ២៖ ចន្លោះនៃអត្រាការប្រាក់ដែលអាចទទួល
យកបានសម្រាប់កសិករនិង អាជីវកម្មកសិម្ហូបអាហារ
ខ្នាតតូចនិងធម្យម

តើអ្វីខ្លះ ជាបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់ នៅក្នុង
វិស័យ កសិម្ហូបអាហារកម្ពុជា?

អត្រាការប្រាក់

ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលតម្លៃល�ើសមត្ថភាពសង
បំណុលរបស់កសិករ

នៅឆ្នាំ ២០១៧ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអនុម័តល�ើ
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ដែល
កំណត់អត្រា ការប្រាក់មិនឱ្យល�ើសពី ១៨% ក្នុងមួយ
ឆ្នាំ។ ចំពោះប្រាក់កម្ចីសម្រាប់សហគ្រាខ្នាតតូច និង
មធ្យម គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមួយចំនួន នឹង
ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងអត្រាចន្លោះ ៩% និង ១៨% ក្នុងមួយ
ឆ្នាំ ដោយមានទំហំប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ទៅ ១០០.០០០
ដុល្លារ។ នៅពេលសួរអំពីអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្មានដែលអាច
ទទួលយកបានសម្រាប់កសិករនិង
អាជីវកម្មកសិម្ហូ
អាហារខ្នាតតូចនិងធម្យម ប្រសិនប�ើធនាគារផ្តល់កម្ចីល�ើ
ថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ ប្រហែល ៦៩% នៃអ្នកឆ្លើយ

o
ផលិតផលកសិកម្មដូចជាស្វាយ ម្រេច និង ផ្លែ
ម�ៀន
ត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសជិតខាង
ដូចជា
ប្រទេសថៃ និងវ�ៀតណាម ហ�ើយជារ�ឿយៗតម្លៃមានការ
ប្រែប្រួល
ដោយសារវាត្រូវបានកំណត់ដោយឈ្មួញ
កណ្តាល។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត កសិករជាច្រើនមិនមាន
កិច្ចព្រមព្រៀងទិញ
ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរជាមួយ
ពាណិជ្ជករទេ ដែលបញ្ហនេះអាធ្វើឱ្យពួកគេប្រឈមនឹង
ហានិភ័យខ្ពស់។
o
តម្លៃម្រេចដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផលិតផល
សំគាល់ភូមិសាស្រ្ត (PGI) បន្តធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ ២០១៩
ហ�ើយតម្លៃបច្ចុប្បន្នពី ១,៨០ទៅ ២ ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូ
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ក្រាម ធ្វើឱ្យកសិករភាគច្រើនទទួលបានប្រាក់ចំណូល
តិចតួចដ�ើម្បីបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចទូទាត់ប្រាក់កម្ចីរបស់
ខ្លួន។
o
តម្លៃផ្លែម�ៀន មានភាពប្រែប្រួល ក៏ប៉ុន្តែកសិករ
សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងតម្លៃបច្ចុប្បន្ន។កសិករដែលត្
រូវបានស្ទង់មតិសម្រាប់របាយការណ៍នេះ អាចលក់ផលិត
ផលរបស់ពួកគេក្នុងតម្លៃចាប់ពី ០,៨៥ ដុល្លារទៅ ១
ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាម។
វិធីមួយដ�ើម្បីកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យ គឺកសិករត្រូវចូលរួមក្នុងសមាគមឬសហករ
ណ៍។ ឧទាហរណ៏ដូចជា សហគមកសិកម្មផលិតផែ្ល
ម�ៀនប៉ៃលិន ដែលជាអង្គភាពមួយដែលជួយសមាជិក
ក្នុងការចរចាតម្លៃកាន់តែល្អជាមួយឈ្មួញ ហ�ើយធ្វើការ
ដ�ើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍតម្លៃ។
ហានិភ័យអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាន
ភាពរាំងស្ងួតនិងអាកាសធាតុក្តៅ ជាពិសេសនៅក្នុងខែ
មីនានិងខែមេសា គឺជាការគំរាមកំហែងដ៏សំខ្លាំងដល់ផ្លែ
ឈ�ើ និងគ្រឿងទេសរបស់កសិករ។ កសិករមួយចំនួន
នៅខេត្តប៉ៃលិន និងមណ្ឌលគិរីកង្វះប្រភពទឹកសម្រាប់ស្
រោចស្រពនៅក្នុងរដូវប្រាំង។ ក្នុងអំឡុងពេលដូវនេះ ស្រះ
បានស្ងួតហួតហែង ហ�ើយនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួន មាន
ភាពលំបាកក្នុងការជីអណ្តូង (នៅជម្រៅជ្រៅ) មិនអាច
ផ្តល់ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនេះឡ�ើយ។
ជាលទ្ធផល ការរ�ៀបចំផែនការដោយប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវបាន
ទាមទារ និងប្រមូលទឹកភ្លៀងបញ្ចូលនៅក្នុងស្រះនៅរដូវ
វស្សាជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់ ដ�ើម្បីធានាទឹកសម្រាប់នៅ
រដូវប្រាំង។
ជំងឺ
o	ដ�ើមក្រូច
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ះពាល់
ដោយ ជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនដែលអាចបង្កការខូចខាតដល់
ដំណាំពណ៌ទឹកក្រូច។ ការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
គឺបណ្តាលមកពីជំងឺ Huanglongbing (HLB) ដែល
ត្រូវបានគេស្គាល់ជាភាសាខ្មែរថាជាជំងឺ “ស្លឹកប្រាក់”47 ។
កសិករដាំក្រូច នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវទទួលរងផល
ប៉ះពាល់ដោយបញ្ហានេះ ពិព្រោះពួកគេមិនអាចបញ្ឈប់
ការរីករាលដាលនៃជំងឺ ដែលបណ្តាលឱ្យដ�ើមក្រូចងាប់
បាន48 ។ ចំណុចនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័
យចម្បង និងជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កសិករដាំក្រូច។

o
ហានិភ័យចម្បង
ចំពោះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក
គឺជម្ងឺ ផ្តាសសាយជ្រូកដែលរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស
និងសម្លាប់ជ្រូកបាន ហ�ើយជាកត្តាបណ្តាលឱ្យកសិករ
ខាតបង់ប្រាក់ច្រើន។ ជាពិសេសកសិករចិញ្ចឹមជ្រូក មាន
ការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺផ្តាសសាយជ្រូកអាហ្រ្វិក
ដែល
ឥឡូវនេះបានរីករាលដាលដល់ព្រំប្រទល់កម្ពុជា ដូចជា
ខេត្តរតនគិរី និងក្រចេះ។ សម្រាប់គម្រោងកសិកម្មតាម
កិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនCPកម្ពុជា ក្នុងករណីបែបនេះ
កសិករនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការចែករំលែក
ការខាតបង់។

ត�ើអ្វីទៅជាទម្រង់សងប្រាក់ដែលអាចធ្វើ

បានសម្រាប់ការវិនិយោគថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញ?

តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អង្គការ Nexus ក្នុងការគ្រប់
គ្រង់កម្មវិធីទុនបង្វិលល�ើថាមពលស្អាត (CERF) រយៈ
ពេលកម្ចីជាមធ្យមមានចន្លោះពី ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំ។ រយៈពេល
សម្រាប់កម្ចីទាំងអស់ ត្រូវបានរ�ៀបចំដោយផ្អែកទៅល�ើ
រយៈពេលសងត្រឡប់វិញ ដែលត្រូវបានគណនាដោយ
ផ្អែកល�ើការសន្សំ
ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា
លទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ។
អ្នកខ្ចីរបស់ CERF អាចកាត់បន្ថយបានរហូតដល់ ៨០%
ទៅល�ើការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូត។ ផ្នែកបន្ទាប់ នឹងបង្ហាញ
អំពីលទ្ធភាព នៃការប្រើប្រាស់ការសន្សំប្រាក់ចេញពីថាម
ពល (ក្នុងករណីផ្សេងៗគ្នា) ដែលអាចជួយសម្រួលដល់
ការសងប្រាក់កម្ចី។
អ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិទាំងអស់
មានចំណាប់
អារម្មណ៍ ក្នុងការវិនិយោគល�ើបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើត
ឡ�ើងវិញ ប្រសិនប�ើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាចភ្ជាប់ប្រាក់កម្ចី
របស់ពួកគេទៅនឹងការសន្សំថាមពល។ ឧទាហរណ៍ ដូច
ដែលបានពិពណ៌នាក្នុងករណីសិក្សាទី៤ កសិករដាំផ្លែ
ម�ៀន (លោក អ៊ុន ថេង) កំពុងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ
ទិញប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹក (សមត្ថភាព១៥kW) ដ�ើម្បី
ជំនួសម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ៣ គ្រឿងរបស់គាត់ ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវ
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សម្ភាសន៍កសិករដាំក្រូចមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង់នៅអំឡុងពេលសិក្ខាសាលាស្តីពីនិតិវិ

ធីចុះបញ្ជី និងការពារស្លាកសំគាល់ភូមិសាស្រ្ត នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។
48

ចំណាយការវិនិយោគ ល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនេះ
ចំនួន ៣៥.០០០ដុល្លារ។ ប្រសិនប�ើធនាគារឱ្យកម្ចីទិញ
ប្រព័ន្ធសូឡានេះ ការសន្សំបានមកពីការមិនទិញប្រេង
ម៉ាស៊ូតអាចមានដល់ ១៥.១២០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
ដែលអាច ត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីសងប្រាក់កម្ចីនេះ។ តារាងទី
២៣ បង្ហាញពីសេណារីយ៉ូដែលលោកអ៊ុន ថេងទទួល
បានប្រាក់កម្ចី ១២%ក្នុងមួយឆ្នាំ និងប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំ
ពីថាមពល ដែលមាន ១៥.១២០ ដុល្លារ ដ�ើម្បីបំពេញ
តាមការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីប្រចាំខែរបស់ធនាគារបាន។
តារាងទី ២៣៖ លក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីសម្រាប់កសិករដាំ
ម�ៀន (លោក អ៊ុន ថេង)

សង្ខេបលក្ខខណ្ឌកម្ចីប្រចាំខែ - កសិដ្ឋានលោក អ៊ុន ថេង
ចំនួនប្រាក់កម្ចី

$៣៥.០០០

អត្រាការប្រាក់

១២%

រយៈពេល (ឆ្នាំ)

៣

រយៈពេល (ខែ)

៣៦

ការទូទាត់ប្រចាំខែជាមួយហិរញ្ញប្បទាន

$១.១៦២,៥០

ការសន្សំការចំណាយប្រចាំខែ

$១.២៦០

លោកថេងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ ប�ើប្រៀប
ធ�ៀបទៅនឹងកសិករដែលដំណាំផ្សេងៗទ�ៀត និងអាច
លក់ផ្លែម�ៀនក្នុងតម្លៃ ១ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាម។ តា
រាង ២៤ បង្ហាញពីប្រាក់ចំណូលសម្រាប់លោក ថេង
និងបង្ហាញថា ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំរបស់
គាត់ គាត់អាចមានសមត្ថភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាង
ការទូទាត់ប្រចាំខែ ដែលបានរ�ៀបចំនៅក្នុងតារាងខាងល�ើ
ដោយផ្អែកល�ើការសន្សំថាមពលតែមួយមុខ។
ក្នុង
ករណីជាក់លាក់របស់ ថេង ការសន្សំពីថាមពលនឹង ល�ើ
សពីការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីប្រចាំឆ្នាំសរុបទ�ៀតផង
ដែល
ចំណុចនេះអាចផ្តល់ឱ្យលោក ថេង នូវជម្រើសបង់ប្រាក់
ដ�ើមឱ្យបានខ្ពស់ជាងនេះទៅទ�ៀតក្នុងមួយខែ ហ�ើយធ្វើ
ឱ្យគាត់អាចបង្កើនការសងប្រាក់កម្ចីឱ្យបានកាន់តែមានរ
យៈពេលខ្លីជាងទ�ៀតផង។

តារាងទី ២៤៖ គំរូរបាយការណ៍ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់
កសិដ្ឋានរបស់លោកថេង
ឧទាហរណ៍៖

ចំនួនទឺកប្រាក់

ប្រាក់ចំណូល

$៦០.០០០

ចំណាយ

$ ៣៥.៤៨០

ប្រេងនិងថែទាំ

$១៧.០៨០

ជី

$១០.០០០

កម្មករ

$ ៨.៤០០

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

$ ២៤.៥២០

របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលលោកថេង

($)

ប្រសិនប�ើយ�ើងពិនិត្យម�ើលករណីមួយទ�ៀត និងទម្រង់
នៃការសងប្រាក់មួយទ�ៀត សម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក
(ករណីសិក្សាទី ៣) តម្លៃវិនិយោគសម្រាប់ប្រព័ន្ធឡជីវ
ឧស្ម័ន គឺប្រហែល ៥៦.៥០០ ដុល្លារ តែលោកចាង ទូច
បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារក្នុងស្រុកដោយមានអត្រាការប្រាក់
១២%ក្នុងមួយឆ្នា38
ំ ។ គាត់ចំណាយ ពេលប្រាំទៅប្រាំមួ
យខែដ�ើម្បីចិញ្ចឹមជ្រូកឱ្យធំ។ ដោយគ្មានការវិនិយោគល�ើ
ប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន
គាត់ចំណាយប្រាក់ប្រហែល
១៥.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គសម្រាប់អគ្គិសនី។ លោក
ទូច បានធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន វា
បានជួយ
កាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គីសនីរបស់គាត់មកត្រឹមតែ
៥.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គប៉ុណ្ណោះ បូកនឹង ១.២០០
ដុល្លារសំរាប់ការថែទាំ ដែលបង្ហាញពីការសន្សំសំចៃថ្លៃ
ដ�ើម។ តារាងទី ២៥ បង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់
អាចសងល�ើប្រាក់កម្ចី ដែលមានអត្រាការប្រាក់ ១២%
ក្នុងមួយឆ្នាំ
ប្រសិនប�ើកាលវិភាគសងប្រាក់ត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើង ដោយផ្អែកទៅល�ើវគ្គចាប់ជ្រូកលក់ ហ�ើយ
ការសន្សំថាមពលពីប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន ត្រូវបានបញ្ចូល
គ្នា។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះរយៈពេលនៃការសង គឺ
ប្រហែល ៤,២ ឆ្នាំ ប្រសិនប�ើគាត់ជ្រើសរ�ើសប្រើប្រាក់
សន្សំ ប្រចាំឆ្នាំទាំងស្រុង ដែលបានមានចំនួន ៨.៨០០
ដុល្លារដ�ើម្បីសងប្រាក់កម្ចីធនាគារនេះ។
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ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជា

តារាងទី ២៥៖ លក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីសម្រាប់កសិករចិញ្ចឹ
មជ្រូក (លោក ទូច)
សង្ខេបប្រាក់កម្ចីប្រចាំខែ -

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់លោកទូច
ចំនួនប្រាក់កម្ចី

$៥៦.៥០០

អត្រាការប្រាក់

១២%

រយៈពេល (ឆ្នាំ)

៤,២

រយៈពេល (ខែ)

៥០

ការទូទាត់សរុប (ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ)

$៨.៥៩៥,៨៥

ការសន្សំការចំណាយពាក់កណ្តាលប្រ

$៨.៨០០

ចាំឆ្នាំ

តារាងទី
២៦
បង្ហាញថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់
លោកទូចមានផលចំណេញជាមួយ ប្រាក់ចំណេញប្រចាំ
ឆ្នាំចំនួន ៦៨.៦០០ ដុល្លារ។ ជាមួយប្រាក់ចំណេញ
បន្ថែម នេះលោកទូចអាចមានសក្តានុពលក្នុងការទូទាត់
ខ្ពស់ជាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងតារាងទី ២៥ ដែលផ្អែកល�ើ
តែការសន្សំថាមពលតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
តារាងទី ២៦៖ គំរូរបាយការណ៍ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ក
សិដ្ឋានជ្រូករបស់លោកទូច

ហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈកម្មវិធី CERF របស់អង្គការ
Nexus ជាមួយនឹងកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ ៨%
ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តម្លៃប្រព័ន្ធសូឡាកគឺ ១៨.៧៣៨.៦០
ដុល្លារ ប៉ុន្តែ លោក ចាន់រ័ត្ន បានជ្រើសរ�ើសឱ្យដាក់ ពាក្យ
សុំប្រាក់កម្ចីត្រឹមតែ ១៦.៨៦៤,៧៤ ដុល្លារដ�ើម្បីទិញ
ប្រព័ន្ធសូឡា។
ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកនិងកម្មវិធី
CERF បានយល់ព្រមល�ើប្រាក់កម្ចីដែលមាន រយៈពេល
ប្រាំឆ្នាំដោយមានការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែចំនួន ៣៤១,៩៦
ដុល្លារ។
ទម្រង់នៃការទូទាត់សងនេះត្រូវគ្នានឹងចរន្ត
ចំណូលពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក ដែលកូនជ្រូកអាចចាប់
លក់នៅរ�ៀងរាល់ ៣ សប្តាហ៍ម្តង។ គួរកត់សម្គាល់ថាការ
សន្សំសំចៃប្រាក់ពិតប្រាកដ ពីការវិនិយោគល�ើថាមពល
ព្រះអាទិត្យគឺ ៤៥០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ ហ�ើយប្រសិនប�ើ
លោក ចាន់ រ័ត្ន បានជ្រើសរ�ើសយកប្រាក់សន្សំទាំងអស់
នេះទៅបង់ប្រាក់កម្ចីកម្មវិធី CERFវិញ គាត់នឹង ចំណាយ
ពេលប្រហែល ៣,៦ ឆ្នាំដ�ើម្បីសងប្រាក់កម្ចីទាំងអស់។
តារាងទី ២៧៖ លក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីសម្រាប់កសិករចិញ្ចឹ
មជ្រូក (លោកចាន់រ័ត្ន)
សង្ខេបប្រាក់កម្ចីប្រចាំខែ - កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់
លោកចាន់រ័ត្ន
ចំណាយសរុបល�ើ

$១៨.៧៣៨,៦០

$១៨.៧៣៨,៦០

ចំនួនប្រាក់កម្ចី(~

$១៦.៨៦៤,៧៤

$១៦.៨៦៤,៧៤

ប្រព័ន្ធសូឡា

របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រាប់

ចំនួនទឹកប្រាក់ ($)

90%នៃការវិនិយោគ)

ប្រាក់ចំណូល

$៨៧.៥០០

ចិញ្ចឹមជ្រូក (ប្រហែល

ចំណាយ

$៤៨.៩០០

វិក័យប័ត្រអគ្គិសនី

$៣០.០០០

កម្មករនិងអាហារ

$១៨.៩០០

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

$៦៨.៦០០

លោកទូច

ការវិនិយោគពីកសិដ្ឋាន $១.៨៧៣.៨៦
10%)

អត្រាការប្រាក់

៨%

៨%

រយៈពេល (ឆ្នាំ)

៥

៣,៦

រយៈពេល (ខែ)

៦០

៣៦,៥

ការទូទាត់ប្រចាំខែជា

$៣៤១,៩៦

$៤៥០

ការសន្សំការចំណាយ

$៤៥០

$៤៥០

មួយហិរញ្ញប្បទាន

សម្រាប់ឧទហរណ៍ករណីចុងក្រោយ តារាងទី ២៧
បង្ហាញអំពី ទម្រង់នៃការសងប្រាក់មកវិញ សម្រាប់ការ
ដំឡ�ើងប្រព័ន្ឋថាពលសូឡាហៃព្រីសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹ
មជ្រូកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ លោក ចាន់រ័ត្ន ត្រូវបានទទួល

$១.៨៧៣.៨៦

ប្រចាំខែ
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តារាងទី ២៨៖ គំរូរបាយការណ៍ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ក
សិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់លោកចាន់រ័ត្ន
របាយការណ៍ចំណូលសម្រាប់
លោកចាន់រ័ត្ន

ចំនួនទឹកប្រាក់
($)

ប្រាក់ចំណូល

$២០០.០០០

ចំណាយ

$៧២.៦០០

ការចំណាយល�ើម៉ាស៊ូត

$៣២.៤០០

ការថែទាំនិងប្រេង

$១.៨០០

កម្មករ

$៣០.០០០

អាហារសម្រាប់កម្មករ

$៦.៦០០

ផ្សេងៗទ�ៀត (កន្លែងផ្តល់ចំណី

$១.៨០០

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

$១២៧.៤០០

អាហារនិងគ្រឿងបន្លាស់)

តារាងទី ២៨ បង្ហាញថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់លោក
ចាន់រ័ត្ន មានផលចំណេញខ្លាំង ហ�ើយផ្តល់នូវសូចនាករ
មួយទ�ៀត
សម្រាប់សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម និង
សក្តានុពលរបស់គាត់ក្នុងការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែបានកាន់
តែខ្ពស់។
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អនុសាសន៍

រូបថត៖ Jeremy Meek

វិស័យកសិកម្មគឺជាឆ្អឹងខ្នង នៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការទទួលបានថាមពល បាន
បង្ហាញថាជាបញ្ហាប្រឈម
ហ�ើយជាបញ្ហាចចំណាយ
របស់អាជីវកម្មកសិម្ហូបអាហារខ្នាតតូចនិងធម្យម
និង
កសិករទាក់ទងនឹងដំណ�ើរការផលិតកម្ម ការកែច្នៃ និង
ចែកចាយ ដែលបង្ករជាកត្តារារាំងដល់ពួកគេពីការបង្កើត
អាជីវកម្មដែលអាចទទួលប្រាក់ចំណេញ ហ�ើយអាចប្រ
គួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក និងតំបន់។ កសិករ
មានឱកាសដ�ើម្បីទទួលបាន អគ្គិសនី តាមរយៈការដំ
ឡ�ើង និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។
ករណីសិក្សាជាក់ស្តែងចំនួនប្រាំ ដែលបានរួមបញ្ចូលនៅ
ក្នុងរបាយការណ៍នេះ ផ្តោតសំខាន់ ល�ើវិស័យដាំដុះផ្លែ
ម�ៀន ម្រេច ការចិញ្ចឹមសត្វ និងការដាំដុះបន្លែ ដែល
បង្ហាញ ពីភាពសមស្របយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ទទួលយក
នូវបច្ចេកវិជ្ជាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ។ ជាពិសេសប្រ
ព័ន្ធសូឡាបូមទឹក ប្រព័ន្ធសូឡាហៃព្រីត និងឡជីវឧស្ម័ន
ជាដ�ើម។ វិស័យពីរប្រភេទផ្សេងទ�ៀត ដូចជាក្រូច និង
ស្វាយ ក៏មានឱកាសសក្តានុពលសម្រាប់ការទទួលយកប្
រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកដែរ ប៉ុន្តែការប៉ាន់ប្រមាណ បន្ថែម ទ�ៀ
តល�ើតម្រូវការថាមពលជាក់លាក់សម្រាប់វិស័យ ទាំង
នេះគួតែត្រូវធ្វើបន្ថែមពីល�ើការស្រាវជ្រាវ នេះ។ ព័ត៌មាន
ទីផ្សារបន្ថែមមួយចំនួនល�ើដំណាំផ្លែឈ�ើទាំងនេះ ត្រូវបា
នផ្តល់ជូននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ។ តាមទស្សនៈទីផ្សារទូលំទូ
លាយ វាគួរឱ្យកត់សំគាល់ផងដែរថា នៅដ�ើមខែឧសភា
ឆ្នាំ២០១៩ ថ្មីៗនេះ ប្រទេសកម្ពុជាបានឈានដល់កិច្ច
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយ
ជាមួយខេត្តមួយនៅភាគ
ខាងក�ើតនៃប្រទេសចិន គឺខេត្តសាន ដុង ដ�ើម្បីបង្កើនការ
នាំចេញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិន។
អាជីវកម្មកសិម្ហូបអាហារខ្នាតតូច និងធម្យមកម្ពុជា និង
កសិដ្ឋានខ្នាតធំអាចទទួលបាន
ផលប្រយោជន៍ពីកិច្ច
ព្រម ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះ ខណៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុ
ងល�ើកទឹកចិត្តដល់
សមភាគីចិនក្នុងការវិនិយោគល�ើ
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ផលិតផលកសិកម្ម ជាពិសេសអង្ករ ស្វាយ ដំឡូងមី ចន្ទី
ផ្លែម�ៀន និងចេកសម្រាប់ការនាំ ចេញទៅកាន់ប្រទេស
ចិន50 ។
ផ្អែកល�ើការស្ទង់មតិផ្តោតរបស់យ�ើង អ្នកឆ្លើយតបទាំង
អស់មានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយក
បច្ចេកវិទ្យាថាមពល
កក�ើតឡ�ើងវិញ។ ពួកគេចាប់អារម្មណ៍ល�ើប្រាក់កម្ចី ពី
ធនាគារ ប្រសិនប�ើអត្រាការប្រាក់ទាបជាង ១២% ក្នុង
មួយឆ្នាំ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថា
ប្រហែល ៦២% នៃអ្នកឆ្លើយតបមានឆន្ទៈពិចារណាក្នុង
ការដាក់វត្ថុបញ្ចាំ។ ប្រសិនប�ើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចង់ពង្រីក
សេវាកម្មរបស់ពួកខ្លួនល�ើសពីការផ្តល់ឥណទាន ដែល
ពួកគេកំពុងអនុវត្ត
កាផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានល�ើថាមពល
កក�ើតឡ�ើងវិញដល់ អាជីវកម្មកសិម្ហូបអាហារខ្នាតតូច
និងធម្យម និងកសិករលេចចេញជាផ្នែកទីផ្សារថ្មីមួយ។
តាមរយៈការស្វែងយល់ល�ើទីផ្សារថ្មីនេះ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
មានឱកាសដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
ក្នុងការបង្កើន
លទ្ធភាព ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
នៅក្នុងវិស័យកសិម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង
ដ�ើម្បីសម្រេចបានកម្រិតខ្ពស់។
គេបានទទួលស្គាល់ថា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ជាដំបូងអាចប្រ
ឈមនឹង
ឧបសគ្គដោយសារតែខ្វះជំនាញនៅក្នុងទិដ្ឋ
ភាព បច្ចេកទេសនៃផលិតផលថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កត្តាប្រឈមនេះ អាចនឹង
ដោះស្រាយបាន។ គម្លាតផ្នែកចំណេះដឹងសំខាន់ៗ រួម
មាន៖ (១)កង្វះជំនាញក្នុងការជួយកសិករ ដ�ើម្បីវាយ
តម្លៃ សម្រង់ផលិតផល និងដ�ើម្បីជួយប្រៀបធ�ៀបទាក់
ទងនឹងគុណភាពនៃផលិតផល (២)គ្មានជំនាញ ឬជំ
នាញតិចតួច នៅក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដ
ល់អតិថិជនសម្រាប់ការថែទាំត្រឹមត្រូវ និង (៣)ខ្វះចំ
ណេះ ដឹងដ�ើម្បីធានាថាបច្ចេកវិទ្យាថាមពលក�ើតឡ�ើង
វិញ ត្រូវបានដំឡ�ើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងបង្កើនការសន្សំ សំ
ចៃថាមពល។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ គួរតែអាចយកឈ្នះល�ើ

បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ដោយបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយ
អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកវិទ្យា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និង
អង្គការដទៃទ�ៀតដែលមានចំណេះដឹង និងជំនាញល�ើ
បច្ចេកវិទ្យា។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ គួរចូលរួមជាមួយអ្នកពាក់
ព័ន្ធដទៃទ�ៀតដូចជាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ដែលកំពុងធ្វើ
ការនៅក្នុងវិស័យនេះ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការបង្កើត និងការ
ផ្តល់ផលិតផលកម្ចី ល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញប្រកប
ដោយជោគជ័យ។
តាមរយៈទស្សននៃការទំនាក់ទំនង
អនុសាសន៍ជាក់
លាក់ មួយសម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ គឺការស្វែងរកប្រាក់
កម្ចីសម្បទាន ដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ើង ដោយធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍ពហុជាតិ ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ឬទីភ្នាក់ងារ
អភិវឌ្ឍន៍នានា។ ប្រាក់កម្ចីជាទូទៅផ្តល់អត្រាការប្រាក់
ទាបជាងទីផ្សារ
ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ឬកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដ�ើមរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។
ឧទាហរណ៍នៅដ�ើមឆ្នាំ ២១៩ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជន បទ
កម្ពុជា បានទទួលប្រាក់កម្ចីសម្បទានពីមូលនិធិ អន្តរជា
តិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (IFAD) តាមរយៈក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្ម ដែលធនាគារកំណត់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន
ទៅដល់កសិករខ្នាតតូច និងសហគមកសិកម្មនៅក្នុងប្រ
ទេសកម្ពុជា។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា ក៏កំពុង
ពិចារណាផងដែរ ដ�ើម្បីពង្រីកការផ្តល់កម្ចីរបស់ខ្លួនដ�ើម្បី
រួមបញ្ចូលផលិតផលឥណទានថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ
ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសូឡា
និងប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័នជា
ដ�ើម 51។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ IFAD ក៏បានសន្យាផ្តល់ប្រាក់
កម្ចីសម្បទាន
៦៤លានដុល្លារបន្ថែមទ�ៀតដល់រដ្ឋា
ភិបាលកម្ពុជា
ដ�ើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មកសិកម្មក្នុង
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សម្ភាសជាមួយតំណាងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
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ឧទាហរណ៍មួយ នៃការគំនិតច្នៃប្រឌិតល�ើយានហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលមានបំណងគាំទ្រល�ើការផ្លាស់ប្តូរថាមពល គឺកម្មវិធី
មូលនិធិសាកល្បងរបស់អង្គការ Nexus ដែលហៅថា
កម្មវិធីទុនបង្វិលល�ើថាមពលស្អាត (CERF) ដែលមាន
គោលបំណងផ្តល់
ហិរញ្ញប្បទានសមស្របមួយដល់
អាជីវកម្មកសិម្ហូបអាហារខ្នាតតូចនិងមធ្យម និងកសិករ
នៅកម្ពុជា ដ�ើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពល
កក�ើតឡ�ើងវិញ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ កម្មវិធីCERF
បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងថាមពលកក�ើតឡ�ើង
វិញ ចំនួន ១៤ ដោយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់កសិករនៅទូទាំ
ងប្រទេស។ ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីវិនិយោគ ជា
ចម្បងក្នុងការដំឡ�ើងបច្ចេកវិទ្យាថាមពលស្អាត ដូចជា
ប្រព័ន្ធសូឡាបូបទឹក និងប្រព័ន្ធសូឡាហៃព្រីតជាដ�ើម។
អង្គការ Nexus ក៏អាចផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស ឬផ្តល់ជូន
ជា គម្រោងប្រឹក្សាដាច់ដោយឡែកដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ណា ដែលចាប់អារម្មណ៍ទីផ្សារថ្មីនេះ ជាពិសេសក្នុងការ
បង្កើតផលិតផលកម្ចីល�ើថាមពលកក�ើតឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បី
គាំទ្រដល់ការផ្ទេរចំណេះដឹង
ទៅល�ើការអនុវត្តល្អៗ
សម្រាប់ដំណ�ើរការវាយតម្លៃវាយកម្ចី និងដ�ើម្បីប្រើប្រាស់
សេវាកម្មបច្ចេកទេសក្រុមការងារ របស់យ�ើងដ�ើម្បីផ្តល់
ការ គាំទ្រល�ើការវាយតម្លៃថាមពល សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា
សមស្របសម្រាប់ អាជីវកម្មកសិម្ហូបអាហារខ្នាតតូចនិង
មធ្យម និងកសិករ។
យ�ើងទទួលស្គាល់ថា ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទ�ៀតគួរត្រូវ ធ្វើ
ដ�ើម្បីភ្ជាប់ការរកឃ�ើញដំបូងរបស់យ�ើងជាមួយ
នឹង
អនុសាសន៍គោលនយោបាយ
ហ�ើយយ�ើងល�ើកឡ�ើង
ផងដែរថា នៅក្នុងដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ ទាំងបញ្ហាផ្លូវ
ច្បាប់ និងការអនុលោមជាក់លាក់ផ្សេងទ�ៀត គួតែត្រូវ
បានយកទៅពិចារណា ជាពិសេសប្រសិនប�ើអនុសាសន៍
ណាមួយដែលបានចែករំលែកក្នុងរបាយការណ៍នេះ ត្រូវ
បានយកជាគំរូក្នុងអនុវត្តសម្រាប់បណ្តាប្រទេស
ដទៃ
ទ�ៀត នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
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ងក្រូចដែលដាំដុះនៅតាមស្រុកផ្សេងៗនៃខេត្តបាត់ដំបង
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បច្ចេកទេសដាំដុះត្រឹមត្រូវ បានធ្វើឱ្យក្រូចនៅក្នុងតំបន់
ស្រុកទាំងបួនមានតម្រូវការខ្លាំង។ ផ្លែក្រូចពីស្រុកទាំង
នេះត្រូវបានប្រមូល និងចែកចាយជាចម្បងដោយ អ្នក
លក់ដុំ និងអ្នកយកទៅលក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ស�ៀមរាប
កំពង់ចាម និងតំបន់ផ្សេងៗទ�ៀតនៅក្នុងប្រទេស ក៏
ដូចជានាំចេញទៅប្រទេសថៃ57។ ទិន្នផលជាមធ្យមក្នុងក្
រូចមួយដ�ើមត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមាន ៤៤០ ផ្លែក្នុង
មួយរដូវ (ពីខែសីហាដល់ខែតុលា)។ តម្លៃបច្ចុប្បន្ន នៅ
ចន្លោះពី ៥ ដុល្លារទៅ ១០ ដុល្លារក្នុងមួយផ្លូន (៤៤ ផ្លែ=
១ផ្លូន)58។
នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ មានការដាំដុះដំណាំក្រូចយ៉ាងខ្លាំង
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ នៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាបានផ្តល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែល
រស់នៅក្នុងស្រុកក្រវ៉ាញ វាលវែង និងស្រុកក្រគរ ដែល
មានទីតាំងស្ថិតនៅជិតភ្នំក្រវាញ។
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វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា
59
(CIRD) និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MOC) កំពុងធ្វើការ
ជាមួយគ្នា ដ�ើម្បីឱ្យមានការទទួលស្គាល់ក្រូចពោធិសាត់
ថាជាផលិតផលកំណត់សំគាល់
ភូមិសាស្រ្ត(PGI)។
ដំណ�ើរការ ចុះបញ្ជីជាផលិតផលសំគាល់ភូមិសាស្រ្តនេះ
មិនត្រឹមតែ ផ្តល់អំណោយផលដល់កសិករសម្រាប់លក់
ផ្លែក្រូចទៅកាន់ទីផ្សារកាន់ តែធំជាងមុននោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏
អាចធ្វើឱ្យលក់បានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរ។ នៅក្នុងដំណាក់
កាលនេះកសិករដាំក្រូចត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្ត ឱ្យបង្កើត
សមាគម
ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីអង្គការ
CIRD60។
ទីផ្សារ -ផ្លែស្វាយ
ផ្លែស្វាយ គឺជាប្រភេទផ្លែឈ�ើមួយប្រភេទ ដែលគេស្គាល់
ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើយមានពូជខុសៗគ្នា
ដូចជាស្វាយកែវរម�ៀត ស្វាយកែវចិន ស្វាយភុំសែន
ស្វាយក្បាលដំរី និងពូជស្វាយផ្សេងៗទ�ៀត។ រដូវប្រមូល
ផលសម្រាប់ស្វាយគ្រប់ប្រភេទគឺនៅចន្លោះខែមេសា និង
ឧសភា។ ស្វាយកែវរម�ៀតបានក្លាយជាស្វាយ ដែល
មានការពេញ និយមបំផុតសម្រាប់ការបរិភោគក្នុងស្រុក
និងការនាំចេញ។ ប្រភេទពូជស្វាយនេះ អាចចេញផ្លែបាន
២ ដងក្នុងមួយឆ្នាំ គឺចាប់ពីអំឡុងខែកញ្ញា ដល់ ខែកុម្ភៈ
ដោយរដូវប្រមូលផលចាប់ផ្តើមពី ខែកញ្ញា ដល់ ខែវិច្ឆិកា
និងរដូវប្រមូលផលល�ើកទី 2 ចាប់ពីចុងខែមករា ដល់
ខែកុម្ភៈ។
ការក�ើនឡ�ើងនៃចំនួនកសិករ និងវិនិយោគិនបានចាប់
អារម្មណ៍ល�ើការដាំដុះស្វាយ
កត្កាជំរូញដោយសារតែ
តម្លៃស្វាយមានការក�ើនឡ�ើង និងឱកាសនៃការផលិត
ផ្លែខុសរដូវ។ តំបន់ធំៗ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងបណ្តាខេត្ត
ផ្សេងទ�ៀតត្រូវបានគ្របដណ្តប់ ដោយដ�ើមស្វាយ ហ�ើយ
ការផលិតត្រូវបានរំពឹងថា នឹងក�ើនឡ�ើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុង
ប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ។ យោងតាមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខា
ប្រមាញ់ និងនេសាទ បានឱ្យដឹងថា ស្វាយបានដាំដុះ នៅ
ក្នុងខេត្តក្រុងទាំង ២៥ នៃប្រទេសកម្ពុជា មានផ្ទៃដីដាំដុះ
សរុបចំនួន ៦៥.២៥១ ហិកតាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ប�ើធ�ៀប

ទៅនឹង ២៣.៩៨០ ហិកតាក្នុងឆ្នាំ ២០១០។ ផ្ទៃដីដាំដុះ
សរុបនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតែមួយ មានចំនួនជាង ៣៩.៥០០
ហិកតា ដែលមានចំនួនប្រហែល ៦០% នៃការដាំ ដុះ
ស្វាយសរុបក្នុងឆ្នាំ 2014 បន្ទាប់ពីខេត្តកំពត ខេត្តស�ៀម
រាប បាត់ដំបង និងខេត្តក្រចេះ61។
ស្វាយខ្មែរ
ជាទូទៅត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសវ�ៀត
ណាម និងប្រទេសថៃមិនផ្លូវការតាមរយៈឈ្មួញ។ ជា
រ�ឿយៗផ្លែស្វាយ ត្រូវបានវេចខ្ចប់ ហ�ើយត្រូវបាននាំចេញ
ទៅកាន់ប្រទេសចិន
និងបណ្តាប្រទេសដទៃទ�ៀត។
មិនមានបណ្តាញពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការ សម្រាប់ផ្លែស្វាយពី

ប្រទេសកម្ពុជាឡ�ើយ។ ស្ថិតិរបស់អគ្គយកដ្ឋានកសិកម្ម
និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បាន
បង្ហាញថាបរិមាណនៃការនាំចេញស្វាយ ៦០០ តោន
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ បានថយចុះដល់ ៣០ តោនក្នុងឆ្នាំ
២០១៤ ហ�ើយបានក�ើនឡ�ើងយ៉ាងខ្លាំងដល់ ៩.១១៧
តោនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនាំ
ចេញក្រៅផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសថៃ និងវ�ៀតណាមត្រូវ
បានប៉ាន់ប្រមាណថាមានច្រើនជាង ២០.០០០ តោន
ក្នុងមួយឆ្នា62
ំ ។
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ស្ទួយផលិតផលសំគាស់ភូមិសាស្រ្ត និងជួយរកទីផ្សារសម្រាប់អ្នកផលិត។ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
និងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សារភា្ជប់អ្នកផលិត/កសិករ ទៅឈ្មួញដ�ើ
ម្បីលក់ផលិតផលរបស់កសិករអោយមានតំម្លៃសមស្រប។.
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សាស្រ្ត។
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