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កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

មូលនិធិខុនរ៉្ដ អាដិនងៅអ៊ែរ 

រស�ីភាព យុត្ិធម៌ និងសាមគ្គីភាព គឺជារោលកា�ណ៍មូលោឋានននកា�ងា��បស់មូលនិធិែុនរ៉ាដអា
ដិនរៅខ៊ែ�(Konrad-Adenauer-Stiftung) រៅកាត់ថា KAS។ KAS គឺជាមូលនិធិនរោោយ 
មួយខដលជាប់ទាក់ទងោ៉ាងជិតស្ិទ្ធជាមួយ សហភាពបបជាធិបរតយ្យខបបបគគីស្ទសាសនិកននបប
រទសអាល្ឺម៉ង់ [Christian Democratic Union of Germany (CDU)]។ ក្ុងនាមជាសហ 
សាថាបនិកនន CDU និងជា៊ធិកា�បតគីដំបូងននសាធា�ណ�ដ្ឋសហព័ន្ធអាល្ឺម៉ង់ រោកែុនរ៉ាដ 
អាដិនរៅខ៊ែ� (1876-1967) ោនបបងរួបបបងរួមបបនពណគី៊្កកាន់បគគីស្ទសាសនាខបបសង្ម 
៊ភិ�ក្សនិយម និងរស�ីនិយម។ រ្មះ�បស់ោត់មានន័យដូចនឹងកា�កសាងរឡើងវិញលទ្ធិបបជា
ធិបរតយ្យ�បស់បបរទសអាល្ឺម៉ង់ ខដលជាកា�តបមង់រោលរៅដំបូងននរោលនរោោយកា�     
ប�រទស�បស់ែ្លួនតាមគុណតនម្ននសហគមន៍៊ន្�អាត្ង់ទិក ចក្ុវិស័យ�បស់៊ឺ�៉ុបខដលមានកា� 
បបងរួបបបងរួម និងទិសរៅរឆ្ពះរៅ�ករសដ្ឋកិច្ចទគីផ្សា�សង្ម។ ម�តកខផ្កបញ្ញា�បស់ោត់បន្ 
បរបមើ ទាំងរោលបំណងនិងកាតព្វកិច្ច�បស់រយើងសព្វនថងៃ។

រៅក្ុងកិច្ចែិតែំបបឹងខបបងកិច្ចសហបបតិបត្ិកា�៊ន្�ជាតិ�បស់រយើងរៅទ្វគីប៊ឺ�៉ុប រយើងរធ្វើកា� 
រដើម្បគី ជួយបបជាជនឱ្យអាច�ស់រៅរោយែ្លួនឯងរោយមានរស�ីភាពនិងរសចក្គីនថ្ថ្នូ�។ រយើងរធ្វើ
កា��ួមចំខណកបបកបរោយគុណតនម្ រដើម្បគីជួយបបរទសអាល្ឺម៉ង់បំរពញទំនួលែុសបតរូវ�បស់ 
ែ្លួន ខដលកំពុងរកើនរឡើងរៅទូទាំងពិភពរោក។ 

ចាប់តាំងពគីឆ្នាំ 1994 មកមូលនិធិែុនរ៉ាដអាដិនរៅខ៊ែ� ោនបរងកើតកា�ិោល័យតំណាងមួយ 
�បស់ែ្លួនរៅរជធានគីភ្ំរពញក្ុងបបរទសកម្ពុជា។ KAS សហកា�កា�ងា�តាមគរបមាងជាមួយនដគូ
ក្ុងបសុកនិងបរងកើតរវទិកានិងបណាតាញសន្ទនារដើម្បគីរោះបសាយបញ្ហានរោោយនិងរសដ្ឋកិច្ច
នារពលបច្ចុប្បន្និង៊នាគត។ កា�ងា�រនះក៏នឹងជួយខកលម្អលក្ែណ្ឌបកបែណ្ឌសបមាប់កា� 
៊ភិវឌ្ឍរសដ្ឋកិច្ចនិងសង្ម�បស់បបរទសផងខដ�។

ភា�ៈកិច្ចបច្ចុប្បន្មានដូចខាងរបកាម៖
- កា�ចូល�ួម�បស់យុវជន
- កា�ពបងឹងនគីតិ�ដ្ឋ
- កម្មវិធគី៊ប់�ំ៊្កសា�ព័ត៌មាន
- កា�កា�ពា�ប�ិសាថាន
- ឌគីជគីថលនគីយកម្មរសដ្ឋកិច្ច
- ទំនាក់ទំនង៊ន្�ជាតិ



3

NEXUS សបរាប់ការ៊ភិវឌ្ឍ

Nexus សបមាប់កា�៊ភិវឌ្ឍ (Nexus) គឺជា៊ង្ភាពមិន�កបោក់ចំរណញខដលោនបរងកើតរឡើង
រៅឆ្នាំ 2009 រហើយោនចុះបញ្គីជា៊ង្កា�សប្បុ�សធម៌រៅក្ុងបបរទសសិង្ហបុ�ីនិងជា៊ង្កា�មិន
ខមន�ោឋាភិោល៊ន្�ជាតិមួយរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា។ របសកកម្ម�បស់រយើងគឺរដើម្បគីបរងកើនលទ្ធ
ភាព ទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានរដើម្បគីរធ្វើមាបតោឋានថាមពលសាអាតនិងដំរណាះបសាយទឹករៅក្ុង 
សហគមន៍រៅទូទាំងទ្វគីបអាសុគី។

៊ង្កា��បស់រយើងមិនមានកា�ពាក់ព័ន្ធជាមួយមូលនិធិែុនរ៉ាដអាដិនរៅខ៊ែ� របរៅពគីវិសាលភាព 
ននគរបមាងរនះរឡើយ។ ទស្សនវិស័យនិងជំរនឿ�បស់មូលនិធិែុនរ៉ាដអាដិនរៅខ៊ែ� មិនោនឆ្ុះ
បញ្ចាំង៊ំពគី៊ង្កា�ឬបុគ្លិក�បស់រយើងរទ។ 

គរបមាងរនះបតរូវោនបរងកើតរឡើងតាម�យៈកា�ោំបទពគីមូលនិធិពគីមូលនិធិ ែុនរ៉ាដអាដិនរៅខ៊ែ� 
និងខផ្អករលើកា�បសាវបជាវខដលរធ្វើរឡើងរោយ Nexus រៅក្ុងរោលបំណងផ្សព្វផ្សាយចំរណះ 
ដឹង និងរមរ�ៀនខដលទាក់ទងនឹងកា�ផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទានដល់បបព័ន្ធថាមពលករកើតរឡើងវិញ 
សបមាប់ អាជគីវកម្មកសិកម្មចំណគី�អាហា�ខានាតតូចនិងមធ្យម និងកសិក�។ 

រយើងសង្ឃឹមថា�ោយកា�ណ៍រនះ នឹងជបមុញឱ្យមានអាជគីវកម្មដនទរទៀតនិងកា�វិនិរោគរៅក្ុង 
បបព័ន្ធថាមពលករកើតរឡើងវិញរោយែ្លួនឯង នឹងបរងកើតចំណាប់អា�ម្មណ៍រលើឧបក�ណ៍ហិ�ញ្ញ 
វត្ុថ្មគីៗ រដើម្បគីោំបទដល់កា�ពរន្ឿនកា�ផ្លាស់ប្នូ�ថាមពល។
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ងសចក្ីអ្លែ្៊ំណរគុណ

�ោយកា�ណ៍រនះបតរូវោនរធ្វើរឡើង រោយកា�ោំបទខផ្កហិ�ញ្ញវត្ុ�បស់មូលនិធិែុនរ៉ាដអាដិន 
រៅខ៊ែ�។  ៊្កនិពន្ធសូមខថ្ង៊ំណ�គុណោ៉ាងបជាលរបរៅចំរពាះ៊្កតំណាងមកពគីសាថាប័ន�ោឋា
ភិោល ៊ង្កា�របរៅ�ោឋាភិោល, ៊្កផ្ល់រសវាកម្មបរច្ចកវិទ្យាសូឡា សមាគមនិងសហក�ណ៍ 
ខដល ោនផ្ល់នូវធាតុចូលដ៏មានតនម្សបមាប់កា�បសាវបជាវរនះ។ សូមខថ្ង៊ំណ�គុណជាពិរស
សនិងកា�ដឹងគុណដល់កសិក�ទាំង៊ស់រៅរែត្ោត់ដំបង នប៉លិន រពាធិ៍សាត់ មណ្ឌលគគី�ី កំពត 
និង កំពង់ស្ពឺខដលោនសាវាគមន៍ចំរពាះកា�បសាវបជាវ រហើយោនផ្ល់ព័ត៌មានដ៏មានតនម្ក្ុង៊ំ 
ឡុងរពលសិក្សា។
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មពលករកើតរឡើងវិញ (renewable energy)។ កា�     
របបើបោស់ថាពលករកើតរឡើងវិញ ខដលអាចទុកចិត្ោន 
គឺជា “ធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយសបមាប់ខែ្សចងាវាក់តនម្ 
កសិកម្ម” រហើយដូរច្ះថាមពលករកើតរឡើងវិញ ដូចជា    
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កា�រំងស្ទះដ៏ចំបង គឺកា�ែ្វះខាតលទ្ធភាពទទួលោន 
ហិ�ញ្ញប្បទានសមបសប។

ថ្វគីរបើកម្ពុជាមានវិស័យមគីបករូហិ�ញ្ញវត្ុដ៏�ស់�រវីកបំផុតមួយ
ក្ុងចំរណាមវិស័យមគីបករូហិ�ញ្ញវត្ុ រៅរលើពិភពរោក 
ក៏រោយ ក៏ផលិតផលឥណទានថាមពលករកើតរឡើងវិញ 
(RE)មិនបតរូវោនចាត់ទុកថាជាទគីផ្សា�សការានុពល�បស់
សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុក្ុងបសុករឡើយ។ សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ មាន
កា�សាទាក់រស្ទើ�ក្ុងកា�ចូល�ួមក្ុងកា�វិនិរោគខផ្កថាម 
ពលករកើតរឡើងវិញរោយពួករគគិតថាឱកាសទគីផ្សា�
រៅមានកបមិត រហើយកា�វិនិរោគមានហានិភ័យ រហើយ 
មិនមានផលចំរណញ។ រលើសពគីរនះរទៀត សាថាប័នហិ�ញ្ញ 
វត្ុ មិនសូវយល់ដឹងពគីបរច្ចកវិជាជាថាមពលករកើតរឡើងវិញ
ខដលមានរៅក្ុងទគីផ្សា�សព្វនថងៃ តបមរូវកា�ននកា�វាយតនម្
ថាមពលរដើម្បគីោំបទរលើកា�វាយតនម្កម្ចគី និងកា�បគប់ 
បគងហានិភ័យ ឬ លទ្ធភាពននកា�ទូទាត់សងមកវិញ 
សបមាប់កា�វិនិរោគខបបរនះ។

រោលបំណងននកា�បសាវបជាវរនះ គឺរដើម្បគីផ្ល់នូវកា�    
វាយតនម្ខផ្អករលើភស្ុតាង ននឱកាសថាមពលករកើត 
រឡើងវិញក្ុងប�ិបទននអាជគីវកម្មកសិអាហា�ខានាតតូចនិង
មធ្យមនិងកសិក�រៅបបរទសកម្ពុជារដើម្បគីផដែល់៊នុសាស
ន៍ដល់សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ៊ំពគីចំណុចចាប់រផ្ើមសំខាន់ៗ រៅ
ក្ុងទគីផ្សា�ថាមពលករកើតរឡើងវិញនិងឱកាសហិ�ញ្ញវត្ុ 
រោយមានកា�ផដែល់រោបល់៊ំពគី ម៉ូខដលអាជគីវកម្មសម    
បសបរដើម្បគីឱ្យបតរូវនឹងចំណុចចាប់រផ្ើមទាំងរនះ។

ខផ្អករលើលទ្ធផលននកា�ស្ទង់មតិ�បស់រយើង កា�ចំណាយ 
រលើថាមពលមានបបមាណពគី ៦% រៅរបចើនជាង ៥០% 
ននកា�ចំណាយ រលើបបតិបត្ិកា�សបមាប់កសិក�រៅ  
បបរទសកម្ពុជា អាបស័យរលើទំហំននកសិោឋាន និងបបរភទ 
ដំណាំឬសត្វចិញ្ចឹម។ រោងតាមសមាមាបតននកា�ចំ
ណាយរលើថាមពលគួ�ឱ្យកត់សំោល់រៅរលើកា�ចំណា
យបបតិបត្ិកា�កសិោចានទាំងមូល ៊្កចូល�ួមក្ុងកា�ស្ទង់
មតិទាំង៊ស់ោនទទួលសាគាល់និងោនសខម្ងឆន្ទៈ�បស់

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា
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ពួករគ ក្ុងកា�ទទួលយកបរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើត 
រឡើងវិញ។ កា�ស្ទង់មតិ�បស់រយើងោន�ករ�ើញបខន្ម 
រទៀតថា៊្កចូល�ួមកា�ស្ទង់មតិចាប់អា�ម្មណ៍ នឹងបោក់ 
កម្ចគីធនាោ�និងផលិតផលបំណុលរផ្សងៗរទៀត ខដល 
៊បតាកា�បោក់ទាបជាង ១២% ក្ុងមួយឆ្នាំ។ បបសិនរបើ 
សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ ចង់ពបងគីករសវាកម្ម�បស់ពួករគរលើសពគី
កា�ផ្ល់បោក់កម្ចគីសបមាប់អាជគីវកម្ម, លទ្ធផលននសិក្សា 
បងាហាញថាកា�ផ្ល់ហិ�ញ្ញវត្ុរលើថាមពលករកើតរឡើងវិញ 
សបមាប់អាជគីវកម្មកសិម្ហនូបអាហា�ខានាតតូចនិងមធ្យម និង
កសិក�ខស្ងរចញជាខផ្កទគីផ្សា�ថ្មគីមួយខដលមានសការានុ
ពល។ តាម�យៈកា�ចូលក្ុងទគីផ្សា�ថ្មគីរនះ ប័នហិ�ញ្ញវត្ុ 
អាចរដើ�តួនាទគីោ៉ាងសំខាន់ ក្ុងកា�បរងកើនលទ្ធភាព    
ទទួលោនបរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើតរឡើងវិញ រៅក្ុង   
វិស័យកសិកម្មអាហា�រៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា។

៊្ករឆ្ើយតបបបមាណ ៨០% ោន៊ះអាងថាពួករគ ោន
ែ្ចគីបោក់ពគីសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ រដើម្បគីោំបទតបមរូវកា�ហិ�ញ្ញវត្ុ
សបមាប់បបតិបត្ិកា�កសិោឋាន�បស់ពួករគ។ ដូរច្ះកា�   
ផ្ល់កម្ចគីសបមាប់កា�ទិញបរច្ចកវិទ្យាបរច្ចកវិទ្យាថាមពល
ករកើតរឡើងវិញ រៅ៊តិថិជនខដលមានបសាប់និងកសិក� 
តំណាងឱ្យចំណុចចាប់រផ្ើម ខដលជាជរបមើសដ៏មាន         
បបសិទ្ធិភាព ននកា�ចំណាយសបមាប់សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ      
របពាះថាវាអាចជួយកាត់បន្យរពលរវោតិចជាងមុនស
បមាប់កា�បំរពញកាតព្វកិច្ចក្ុងកា�វាយតនម្បោក់កម្ចគី។ 
រលើសពគីរនះរៅរទៀត រនះបងាហាញពគីឱកាសមួយរដើម្បគីរធ្វើ 
ឱ្យទំនាក់ទំនង�បស់ពួករគកាន់ខតសុគីជរបរៅ ជាមួយ    
៊តិថិជនខដលមានបសាប់ និងរដើម្បគីលក់ផលិតផលធនា
ោ�រផ្សងរទៀត។ រលើសពគីរនះរទៀតកា�ស្ទង់មតិោនបងាហា
ញថា៊្ករឆ្ើយតបបបមាណ ៦២% មានឆន្ទៈពិចា�ណា 
ោក់ប្ង់បទព្យសម្បត្ិធានា បបសិនរបើធនាោ�ោនផ្ល់ 
ផលិតផលឥណទានថាមពលករកើតរឡើងវិញ។

វាបតរូវោនរគទទួលសាគាល់ថា សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុដំបូងអាច  
បបឈមនឹងឧបសគ្មួយចំនួនរោយសា�ខតកង្វះជំនាញ
ក្ុងទិដ្ឋភាពបរច្ចករទសននផលិតផលថាមពលករកើត
រឡើងវិញ។ ចំនុចែ្វះចំរណះដឹងសំខាន់ៗ�ួមមាន៖ (១) 

កង្វះជំនាញក្ុងកា�ជួយកសិក� រដើម្បគីវាយតនម្សបមង់ 
ផលិតផលនិងគុណភាពននផលិតផលថាមពលករកើត
រឡើងវិញនគីមួយៗ (២) មិនមានជំនាញក្ុងកា�ផ្ល់កា�
ោំបទបរច្ចករទសដល់៊តិថិជនរដើម្បគីខថទាំផលិតផល
និង (៣) កង្វះចំរណះដឹងរដើម្បគីធានាថាបរច្ចកវិទ្យាថាម
ពលករកើតរឡើងវិញ បតរូវោនដំរឡើងបតឹមបតរូវរហើយនឹង
នាំឱ្យសរបមចោននូវកា�សន្សំរលើកា�ចំណាយខដលោ៉ាន់
បបមាណ។ រទាះបគីជាោ៉ាងណាក៏រោយរដើម្បគីរ�ៀបចំផលិ
តផលកម្ចគីថាមពលករកើតរឡើងវិញ សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ    
អាចបរងកើតភាពជានដគូជាមួយ៊្កផ្ល់បរច្ចកវិទ្យាខដល
នឹងោំបទកា�រផ្ទ�ចំរណះដឹងនិងជំនាញចាំោច់។ សាថាប័ន
ហិ�ញ្ញវត្ុក៏ចូល�ួមជាមួយ៊្កពាក់ព័ន្ធដនទរទៀត ដូចជា 
៊ង្កា�មិនខមន�ោឋាភិោលនិងភានាក់ងា��ោឋាភិោល ខដល
កំពុងរធ្វើកា�រៅក្ុងវិស័យថាមពលករកើតរឡើងវិញរនះ 
រដើម្បគីោំបទដល់កា�រ�ៀបចំបបកបរោយរជាគជ័យនិងកា�
ផ្ល់ផលិតផលកម្ចគី�បស់ពួករគ។
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ថាមពលកងកើតង�ើ្វិញងៅក្ពុ្វិស័យ
កសិអាហារ

បបរទសកម្ពុជាោនទទួលនូវកា�៊ភិវឌ្ឍោ៉ាងឆ្ប់�ហ័ស
ក្ុង�យៈរពលពគី�ទសវត្សចុងរបកាយរនះ រោយមាន         
វិស័យកសិកម្មជាកតារាជំ�ុញដ៏សំខាន់មួយដល់កា�៊ភិវឌ្ឍ
រសដ្ឋកិច្ចខដល�ួមចំខណកបបខហល ២០% ននផលិតផល
ក្ុងបសុកស�ុបក្ុងឆ្នាំ ២០១៧1។ វិស័យកសិកម្មជាវិស័យ 
មួយ ខដលរៅខតបន្បរងកើតកា�ងា� ដ៏រលចរធាលារៅក្ុង 
បបរទសកម្ពុជា ជាពិរសសសបមាប់បបជាជនរៅជនបទ 
រទាះបគីជាចំខណកននកា�ងា�ោនថយចុះពគី ៥៧,៧% រៅ 
៣៦,៤% រៅចរនាលាះឆ្នាំ ២០០៧ និង ២០១៦2 ក៏ 
រោយ។

រទាះបគីជាទំហំ និងកមាលាំងននវិស័យរនះ រៅខតមានបញ្ហា 
បបឈមជារបចើនក៏រោយ វិស័យរនះពឹងខផ្អកោ៉ាងខាលាំង
រលើរភ្ៀងធាលាក់ែ្យល់មូសុង ខដលរៅក្ុងប៉ុនាមនឆ្នាំចុង        
របកាយរនះ មានកា�ខបបបបរួលមិនរទៀងទាត់។ ទឹករភ្ៀង 
មិនរទៀងទាត់រនះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងកា�ខបបបបរួល   
អាកាសធាតុខដលោនបងកឱ្យមានកា�ប៉ះពាល់ោ៉ាងធងៃន់
ធងៃ�ដល់ផលិតកម្មដំណាំកសិកម្ម3។ រលើសពគីរនះរទៀត 
កសិក�កម្ពុជា មានកា�លំោកក្ុងកា�បបកួតបបខជងជា 
មួយនឹង បបរទសជិតខាងដូចជាបបរទសនថ និងរវៀត 
ណាមរោយសា�កា�ពឹងខផ្អកខាលាំងរលើ៊គ្ិសនគី ខដលមាន
តនម្នថ្និងមិនអាចទុកចិត្ោន។ បបជាជនបបខហល 
៦,៩ ោននាក់ឬ ៤៣% ននបបជាជនក្ុងបបរទសកម្ពុជា
មិនមានលទ្ធភាពរបបើបោស់៊គ្ិសនគី ខដលអាចទុកចិត្ 
ោនរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា4។ បញ្ហារនះរកើតមានជាទូ
រៅរៅក្ុងតំបន់ជនបទ ខដលប៉ះពាល់ដល់កា�ងា��បស់ 
កសិក�និងរធើ្វឱ្យកសិក�ជារបចើន ងាករៅ�កបបភពថាម 
ពលរផ្សងរទៀតរោយពឹងខផ្អករលើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត ខដល

ងសចក្ីង្្ើម

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

�ូប
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1 បកសួងរសដ្ឋកិច្ចនិងហិ�ញ្ញវត្ុ, 2017
2 ភានាក់ងា�កា�ងា�ជាតិ, 2018
3 Bansok et al, 2011.
4 WWF, 2016.
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រធ្វើឱ្យកសិក�ងាយ�ងរបោះនឹងកា�ខបបបបរួលតនម្របបងមា៉ា
សែូត រហើយក៏�ួមចំខណកដល់ កា�បរញ្ចញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
ផងខដ�។

ឱកាសដ៏សំខាន់មួយ សបមាប់កម្ពុជារដើម្បគីកាត់បន្យកា�
ពឹងខផ្អកខាលាំង រលើរបបងឥន្ធនៈ គឺស្ិតរៅក្ុងវិស័យ 
កសិកម្ម។ បបភពថាមពលរបបងឥន្ធនៈរៅក្ុងវិស័យ 
កសិកម្មនិងជាពិរសសសបមាប់តំបន់ជនបទមានតនម្នថ្ 
មិនអាចរបបើបោស់ោន និងមិនអាចទុកចិត្ោន។ 
កា�លំោកទាំងរនះររំង ដល់ផលិតភាពកសិកម្មខដល
មានផលប៉ះពាល់៊វិជ្មានដល់កំរណើនរសដ្ឋកិច្ចនិងកា�
៊ភិវឌ្ឍបបកបរោយនិ�ន្�ភាព។

មានឱកាសកាន់ខតរបចើន សបមាប់បបជាជនកម្ពុជារៅ   
តាមជនបទ និងតំបន់ោច់បសោល រដើម្បគីទទួលោន 
៊គ្ិសនគីតាម�យៈកា�ដំរឡើងនិងរបបើបោស់បរច្ចកវិទ្យាថា
មពលករកើតរឡើងវិញ។ លទ្ធភាពទទួលោនថាមពល  
មានតនម្សម�ម្យ អាចទុកចិត្ោននិងថាមពលករកើត 
រឡើងវិញគឺជា “ធាតុចូលដ៏សំខាន់សបមាប់ខែ្សចងាវាក់តនម្
ផលិតកម្មកសិកម្ម”5។ រោយខឡកថាមពលសូឡា       
បងាហាញពគីសការានុពលពិរសសដូចធនាោ�៊ភិវឌ្ឍន៍អាសុគី 
(ADB) រលើករឡើង។ រោយសា�បបរទសកម្ពុជា មាន  
ភាពសមបបកប និងថាមពលបពះអាទិត្យែ្ពស់ថាមល 
ពគីពន្ឺបន្ទះបសូបសូឡា គឺជាបបភពថាមពល ខដលអាច 
បរងកើតោននិ ងឋិតរថ�ខដលអាចនាំរៅ�កឯករជ្យភាព
ថាមពល6។ សកាដានុពលននកា�ផ្លាស់ប្នូ�ថាមពលរនះពិត
ជាមានភាពសមបសប រោយសា�តនម្បន្ទះសូឡាចាប់ 
រផ្ើមធាលាក់ចុះោ៉ាងខាលាំង រោយរធ្វើឱ្យបរច្ចកវិទ្យាសូឡា    
កាលាយជាជរបមើសថាមពល ខដលអាចសរបមចោនខាង
រសដ្ឋកិច្ចសបមាប់រោលបំណងកសិកម្ម។  រៅតំបន់ោច់ 
បសោល ខដលមានរបបងមា៉ាសែូតមានតនម្នថ្ ឬ មិនមាន 
បបព័ន្ធ៊គ្ិសនគីខដលអាចទុកចិត្ោន បបព័ន្ធសូឡាបូម 
ទឹក អាចផ្ល់នូវបបភពថាមពល ខដលអាចបត់ខបនោន
និងសមបសបតាមអាកាសធាតុ។7 

បរច្ចកវិទ្យាជគីវឧស្ម័ន ជាជរបមើសមួយរផ្សងរទៀត ខដល 

បងាហាញពគីសការានុពលរៅកម្ពុជា និងោនចាប់រផ្ើមមាន 
ភាពរពញនិយមជាងមុនរៅក្ុងវិស័យកសិកម្ម។ កា�របបើ
បោស់កា�ដំរឡើងបបព័ន្ធជគីវឧស្ម័នខានាតមធ្យម និងខានាតធំ 
ោនរកើនរឡើង រៅក្ុងបបរទសកម្ពុជាក្ុងប៉ុនាមនឆ្នាំថ្មគីៗ
រនះ រោយសា�កម្មវិធគី៊ភិវឌ្ឍ៊ន្�ជាតិមួយចំនួន ជា     
ពិរសសរៅក្ុងកសិោឋានចិញ្ចឹកបជរូកខបបពាណិជ្កម្ម។ 
តាម�យៈកា�៊នុវត្បរច្ចកវិជាជាជគីវឧស្ម័ន កសិោឋានបជរូក  
អាចបំខលងោមកបជរូក រៅជាថាមពលខដលអាចយក
រៅរបបើបោស់រៅក្ុងកសិោឋានវិញោន។ បបព័ន្ធជគីវឧស្ម័ន
មានផលបបរោជន៍ទាំងខផ្កប�ិសាថាននិងរសដ្ឋកិច្ចរោយ
សា�ខត វាជួយកាត់បន្យកា�បំភាយក្ិនមិនល្អនិងកា�បំ 
ភាយឧស្ម័នរមតាន បខន្មរលើកា�កាត់បន្យកា�ចំ     
ណាយរលើថាមពល�បស់មាចាស់កសិោឋានផងខដ�8។

ខផ្អករលើបទពិរសាធន៍ ននកម្មវិធគីទុនបង្វិលថាមពលសាអាត 
�បស់៊ង្កា� Nexus រៅកាត់ថា CERF9 ោនសរងកត 
រ�ើញថានិនានាកា�ននកា�ទទួលយករបបើបោស់បរច្ចកវិទ្យា
ថាមពលករកើតរឡើងវិញ រៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា រៅខត 
មាន៊បតាទាប រទាះបគីជាវាមានសការានុពលក៏រោយ។ 
ឧបសគ្សំខាន់ៗមួយចំនួន ចំរពាះកា�របបើបោស់ថាម 
ពលករកើតរឡើងវិញ�ួមមាន៖
- កង្វះកា�យល់ដឹង និងបទពិរសាធន៏ននកា�របបើបោស់
បរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើតរឡើងវិញ�បស់កសិក�
- កង្វះកា�ទុកចិត្រលើបរច្ចកវិទ្យា
- កា�ចំណាយែ្ពស់សបមាប់កា�វិនិរោគរលើបរច្ចកវិទ្យា
ថ្មគីរនះ និង

ងសចក្ីង្្ើម

5 SEVEA, 2017
6 ធនាោ�៊ភិវឌ្ឍអាសុគី, 2015
7 Hans. H & Lucie. P 2018  
8 កម្មវិធគីឡជគីវឧស្ម័នថានាក់ជាតិ (NBP) 

តាម�យៈកា�សហបបតិបត្ិកា�ជាមួយមាចាស់ជំនួយមួយចំនួន និង៊ង្កា�ឧស្សាហកម្ម្នកម្មវិធគីស

ហបបជាជាតិ (UNIDO) កំពុងជួយោំបទកសិក�ចិញ្ចឹម្ជរូកខានាតធំ និងមធ្យម្�ើម្បគីទទួលយក្ប

ព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័យ។
9 កម្មវីធគីទុនបង្វិល្លើថាមពលសាអាត ោនផ្ល់ជាទុនកម្ចគីស្មាប់កសិក� និងអាជគីវកម្មកសិម្ហនូបអា

ហា�ខានាតតូច និងមធ្យម ស្មាប់ទិញប្ច្ចកវិទ្យាថាមពលសាអាត។ 

កម្មវីធគីទុនបង្វិល្លើថាមពលសាអាត បគប់្គង្ោយ៊ង្កា� Nexus និងោំប្រ្ោយ៊ង្កា� 

REEEP របកាមជំនួយមូលនិធិពគី�ោឋាភិោល៊ូបទគី និងមូលនិធិ Blue Moon។
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- កង្វះលទ្ធភាពទទួលោននូវជរបមើសហិ�ញ្ញវត្ុ ខដល 
សមបសប។

ផលិតផលហិ�ញ្ញវត្ុរលើថាមពលករកើតរឡើងវិញ គួ�បតរូវ
ោនបរងកើតរឡើងនិងរលើកទឹកចិត្ពគីសំណាក់សាថាប័នហិ�
ញ្ញវត្ុក្ុងបសុក រដើម្បគីជួយដល់កា�ផ្លាស់ប្នូ�រៅកា�របបើបោ
ស់ថាមពលករកើតរឡើងវិញ។ រទាះបគីជាកម្ពុជាមានវិស័
យមគីបករូហិ�ញ្ញវត្ុ ដ៏�ឹងមាំបំផុតមួយក្ុងចំរណាមវិស័យមគី  
បករូហិ�ញ្ញវត្ុរៅក្ុងពិភពរោកក៏រោយ ក៏ផលិតផល 
ឥណទានថាមពលករកើតរឡើងវិញ មិនបតរូវោនចាត់ទុក
ថាជាទគីផ្សា�សការានុពល�បស់សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុក្ុងបសុក
រៅរឡើយ។ សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ មានកា�សាទាក់រស្ទើ�ក្ុងកា� 
ចូល�ួមរលើកា�វិនិរោគ រលើបរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើត 
រឡើងវិញ ខដលពួករគរជឿជាក់ថាឱកាសទគីផ្សា�មាន 
កបមិត រហើយកា�វិនិរោគបតរូវោនចាត់ទុកថាមានហានិ
ភ័យ និងមិនមានផលចំរណញ។ ក�ណគីដ៏ជាក់ោក់រផ្សង 
រទៀត គឺសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុបបខហលជាមិនមានកា�យល់ដឹ
ងោនសុគីជរបរៅ៊ំពគីបរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើតរឡើងវិញ
រៅរលើទគីផ្សា�បច្ចុប្បន្ តបមរូវកា�សបមាប់កា�វាយតនម្ថា
មពលឬកា�យល់ដឹង៊ំពគីលទ្ធភាពននកា�ទទួលសងបោក់
មកវិញពគីកា�វិនិរោគខបបរនះ។
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ទិដ្ឋភាពទូងៅននការសិក្សា

ងោលបំណ្និ្វិសាលភាព

រោលបំណងននកា�បសាវបជាវរនះគឺរដើម្បគីផ្ល់នូវកា�វាស់
ខវងខផ្អករលើភស្ុតាង ននកា�របបើបោស់ថាមពលករកើត
រឡើងវិញពគីសំណាក់អាជគីវកម្មកសិអាហា�ខានាតតូច និង 
មធ្យម ក្ុងបបរទសកម្ពុជារដើម្បគីផដែល់៊នុសាសន៍ដល់ 
សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ រលើចំណុចចាប់រផ្ើមសំខាន់ៗក្ុងកា�  
ផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទាន រលើថាមពលករកើតរឡើងវិញ និងគំ�ូ
អាជគីវកម្មសម�ម្យរដើម្បគីឱ្យបតរូវនឹងចំណុចចាប់រផ្ើមទាំង
រនះ។ កា�បសាវបជាវមានរោលបំណងបគីោ៉ាងគឺ៖
(1) រដើម្បគីផ្ល់នូវទិដ្ឋភាពទូរៅ ននវិស័យកសិម្ហនូបអា
ហា�នានាខដលសមបសបនឹងកា�ទទួលោននូវបរច្ចកវិជាជា
ថាមពលករកើតរឡើងវិញ�ួមមាន របមច កា�ចិញ្ចឹមសត្វ 
កា�ោំរមៀន កា�ោំបខន្ ខផ្សាវាយ និងបករូច។
(2) រដើម្បគីបរងកើតក�ណគីសិក្សាជាក់ខស្ង និងគួ�ឱ្យ 
ទាក់ទាញចំនួន៥ រចញពគីវិស័យអាជគីវកម្មកសិកអាហា�
ខានាតតូចនិងមធ្យម (SMAs) និង
(3) រដើម្បគីផ្ល់នូវឯកសា�ហិ�ញ្ញវត្ុ ឬទិន្ន័យហិ�ញ្ញ 
វត្ុខដលនឹងមានតនម្ចំរពាះបគឹះសាថានហិ�ញ្ញវត្ុណាមួយ
ខដលចង់ខស្វងយល់៊ំពគីឱកាសវិនិរោគនិងរដើម្បគីបរងកើន
កា�យល់ដឹង៊ំពគីឆន្ទៈនិងសមត្ភាព�បស់ អាជគីវកម្ម 
កសិកអាហា�ខានាតតូចនិងមធ្យម និងកសិក�រៅរលើកា� 
ោក់បទព្យធានា ៊បតាកា�បោក់ខដល៊្កែ្ចគីអាចទទួល 
យកោនទបមង់ ននកា�ទូទាត់សងវិញសម�ម្យ និង 
សមត្ភាពហិ�ញ្ញវត្ុ និងចំណាប់អា�ម្មណ៍�បស់អាជគីវកម្ម 
កសិកអាហា�ខានាតតូចនិងមធ្យម និងកសិក�ក្ុងកា�ផ្លាស់
ប្នូ�រៅ�កបរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើតរឡើងវិញ។

វិធីសាសសា្្បសាវបជាវ

កា�បសាវបជាវបតរូវោនខផ្អករលើទិន្ន័យគុណវិស័យ និង 
ប�ិមាណវិស័យ។ វិធគីសាស្ស្សបមាប់ក�ណគីសិក្សារនះ 
គឺជាកា��ួមបញ្ចនូលោនា ននកា�ពិនិត្យរមើលឯកសា�នានា 
និងកា�បសាវបជាវ រោយផ្ទាល់ជាមួយកសិក�។ ទិន្ន័យ 
បនាទាប់បន្សំ ក៏បតរូវោន�ួមបញ្ចនូលផងខដ� រដើម្បគីផ្ល់នូវ    
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កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា
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ទិដ្ឋភាពទូរៅននវិស័យកសិផលរផ្សងៗោនា។ កា�បបមូល
ទិន្ន័យចម្បងបតរូវោនបរងកើតរឡើងតាម�យៈកា�សមាភាស
ជាមួយតំណាងសហក�ណ៍ និងមាចាស់កសិោឋាន ឬ   
កសិក�។ កា�សិក្សាបសាវបជាវរនះរផ្រាតរលើក�ណគីសិក្សា 
ចំនួន ៥ ពគីកសិោឋានរផ្សងៗោនា រៅក្ុង៊នុផលវិស័យ 
កសិម្ហនូបអាហា�ែុសៗោនា ខដលរធ្វើរឡើងតាម�យៈកា� 
សមាភាសសុគីជរបរៅជាមួយកសិក�គំ�ូតាំងមួយចំនួន។ 
កា�ស្ទង់មតិតូចមួយ ក៏បតរូវោន៊នុវត្ផងខដ�រដើម្បគីខស្វង 
យល់ពគីកា�យល់រ�ើញ �បស់កសិក�៊ំពគីបរច្ចកវិទ្យាថាម 
ពលករកើតរឡើងវិញ បបភពននកា�របបើបោស់ថាមពល លំ
ហូ�សាច់បោក់និងព័ត៌មានហិ�ញ្ញវត្ុ និងរដើម្បគីបរងកើតកា�
យល់រ�ើញ�បស់កសិក� រលើផលិតផលហិ�ញ្ញវត្ុ រលើ 
បរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើតរឡើងវិញ។ កសិក�ស�ុបចំនួន 
១៦ នាក់មកពគីរែតដែោត់ដំបងនប៉លិន រពាធិ៍សាត់ 
មណ្ឌលគិ�ី កំពត និងកំពង់ស្ពឺបតរូវោនសមាភាសតាម�យៈ
កា�ជួបោនារោយផ្ទាល់ និងកា�សមាភាសតាមទូ�ស័ព្ទ។ 
កសិក�ខានាតតូច មិនបតរូវោក់បញ្ចនូលរៅក្ុងវិសាលភាព
ននកា�សិក្សារនះរទ រហើយមានខតអាជគីវកម្មកសិកអាហា�
ខានាតតូចនិងមធ្យម និងអាជគីវកម្មកសិកម្មធំៗប៉ុរណាណះ   
ខដលបតរូវោនកំណត់រោលរៅសបមាប់កា�សិក្សា�។

របើរោងតាមកា�សិក្សាស្គីពគី “កា�របតៀមែ្លួន�បស់កសិក�
ខានាតតូចៗ រៅកម្ពុជាសបមាប់កា�រធ្វើសមាហ�ណកម្ម 
សហគមន៍រសដ្ឋកិច្ចអាសា៊ាន” កសិក�ខានាតតូចៗសំរៅ
រៅរលើ៊្កខដលមិនសូវមានបរច្ចករទសកសិកម្ម បបព័ន្ធ 
ធារសាស្ស្ ទុនវិនិរោគ និងកា�រធ្វើទគីផ្សា�ផលិតផល�ប
ស់ពួករគ10។ ទាំងអាជគីវកម្មកសិកអាហា�ខានាតតូច និង 
មធ្យម និងអាជគីវកម្មកសិកម្មខានាតធំគឺជាទូរៅគឺជាអាជគី 
វកម្មខបបបគរួសា�។ អាជគីវកម្មកសិកអាហា�ខានាតតូច និង 
មធ្យម បតរូវោនខបងខចកជាពគី�បកុម៖ កសិោឋានខដលមាន 
បុគ្លិកតិចជាង ១០ នាក់បតរូវោនចាត់ថានាក់ថាខានាតតូច 
ែណៈខដលសហបោសខដលមាននិរោជិកចាប់ពគី ១០ 
នាក់ឬរបចើននាក់រឡើងរៅបតរូវោនចាត់ថានាក់ជាអាជគីវកម្ម
ខានាតមធ្យម។ អាជគីវកម្មកសិកអាហា�ខានាតតូចនិងមធ្យម 

ជារ�ឿយៗែ្វះចំរណះដឹង និងជំនាញ រដើម្បគីទទួលរជាគ  
ជ័យក្ុងកា�រធ្វើពាណិជ្កម្មផលិតផលកសិកម្ម។ រលើសពគី
រនះលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានសបមាប់ អាជគីវកម្ម
កសិកអាហា�ខានាតតូចនិងមធ្យម និងកសិក� ខានាតធំៗរៅ 
មានកបមិត11។ 

រោយមានកា�ខស្វងយល់ពគីវិស័យកសិ- អាហា�កាន់ខតទូ
លំទូោយនិងតាម�យៈបណាតាញមូលោឋានោ៉ាងសុគីជរបរៅ
�បស់រយើង Nexus ក៏ោនតំណាង�បស់៊ង្កា�មិនខមន�
ោឋាភិោលមួយចំនួន�ួមមាន វិទ្យាសាថានបសាវបជាវ និង 
៊ភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CIRD)  គរបមាង Harvest II 
ខដលឧបត្ម្ភរោយ USAID និងតំណាងននសមាគមនិង
សហក�ណ៍�ួមទាំង៖
- សហគមកសិកម្មផលិតផលខផ្រមៀននប៉លិន
- សហគមរបមចរបតៀក
- សហព័ន្ធរបមចកម្ពុជា
- សមាគមរលើកកម្ពស់របមចកំពត
- សមាគមចិញ្ចឹមបជរូកកម្ពុជា
- សហគមបករូច៊ស្ង្ងរៅក្ុងរែត្រពាធិ៍សាត់
កា�បសាវបជាវបខន្មរទៀត បតរូវោនរធ្វើរឡើងតាម�យៈកា�
ចូល�ួមរៅក្ុងសិកាខាសាោនានាផងខដ�។ ៊្កបសាវបជាវ 
�បស់៊ង្កា� Nexus ោនចូល�ួម សិកាខាសាោស្គីពគី “កា�
ោក់សាលាកសញ្ញាបករូចរពាធិ៍សាត់ ជាផលិតរផ្លកំណត់ 
៊ត្សញ្ញាណភូមិសាស្ស្ខដលបតរូវោនរ�ៀបចំរឡើងរោយ 
៊ង្កា� CIRD និងសិកាខាសាោផ្សព្វផ្សាយ ស្គីពគី “កា�  
៊នុវត្កម្មវិធគីឡជគីវឧស្ម័នខានាតមធ្យមសបមាប់គរបមាងប�ិ
សាថាននវឆ្លាត” ខដលរ�ៀបចំរឡើងរោយកម្មវិធគីឡជគីវឧស្ម័ន
ថានាក់ជាតិ (NBP) រដើម្បគីខស្វងយល់ពគីសាវតា៊ំពគីចំណាប់
អា�ម្មណ៍�បស់កសិក�រៅរលើបរច្ចវិទ្យាថាមពលករកើត
រឡើងវិញ និងទគីផ្សា�ស្គីពគី៊នុផលកសិកម្មោំបករូច និង 
ចិញ្ចឹមបជរូក។

10 ធនាោ�ពិភពរោក, 2019 
11 Seng et al, 2016
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ក្ុងនាមជា៊្កបគប់បគងកម្មវិធគីទុនបង្វិលថាមពលសាអាត 
(CERF) រយើងោនបបមូលនូវចំរណះដឹងថ្មគីៗ៊ំពគីលទ្ធភា
ពននកា�ផ្ល់កម្ចគីដល់ អាជគីវកម្មកសិកអាហា�ខានាតតូច 
និងមធ្យម និងមាចាស់កសិោឋាន និងោនបញ្ចនូលកា�រ�ៀន  
សូបតទាំងរនាះរៅក្ុងកា�សិក្សារនះរោយរបបើក�ណគីសិ
ក្សាចំនួនពគី� (កសិោឋានបជរូករៅរែត្កំពង់ស្ពឺនិងកសិោឋា
នរបមចរៅមណ្ឌលគិ�ី)រោយខផ្អករលើកា�វិនិរោគ ខដល
មានបសាប់រៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា�បស់កម្មវិធគី CERF 
�បស់រយើង។

ក្ុងក�ណគីសិក្សា ដូចខាងរបកាមពាក្យ “�យៈរពលសង 
បោក់បតឡប់” បតរូវោនរបបើរដើម្បគីោ៉ាន់បបមាណ�យៈរពល
ខដលកសិក�បតរូវចំណាយទាក់ទង នឹងកា�ទិញបរច្ចក 
វិទ្យា ខដលខផ្អករលើកា�សន្សំមកពគីកា�ចំណាយ ខដល  
ទទួលោនមកពគីកា�ផ្លាស់ប្នូ�ពគីកា�របបើបោស់មា៉ាសុគីនរបបើ   
បោស់របបងមា៉ាសែូតឬបបភពថាមពលពគីរបបងឥន្ធនៈរផ្សង
រទៀតរៅរបបើបោស់បបភពថាមពលករកើតរឡើងវិញ។ កា� 
គណនាសន្មតថាោមនកា�ផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទានសបមាប់កា�
ទិញបរច្ចកវិទ្យាថ្មគីរនះរទ។ និោយម៉្យាងរទៀត “�យៈ 
រពលសងបោក់បតឡប់” គឺជារពលរវោខដលកសិក� 
�ួចរដើម។ ឧទាហ�ណ៍បបសិនរបើកសិក�ោំរមៀនមានាក់ៗប្នូ�
ពគីកា�របបើបោស់មា៉ាសុគីនមា៉ាសែូតរៅរបបើបោស់បបព័ន្ធសូឡា
បូមទឹក ក្ុងតនម្វិនិរោគ ៣៥.០០០ ដុោលា� រហើយ          
បបព័ន្ធថ្មគីរនះនឹងជួយកសិក�សន្សំោន ១៥.០០០ ដុោលា�
ក្ុងមួយឆ្នាំខដលទាក់ទងនឹងកា�ចំណាយរលើកា�បូបទឹក
រោយរបបើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត (ឧ. របបងឥន្ធនៈ កា�ខថទាំ) 
�យៈរពលសងបតឡប់សបមាប់បបព័ន្ធសូឡាគឺ ២,៣ ឆ្នាំ 
(៣៥.០០០ដុោលា� / ១៥.០០០ដុោលា� = ២,៣)។
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កសិដ្្នងបមចនិ្បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក១ ករណីសិក្សាទី 

ទិដ្ឋភាពទូងៅ

របមច ជាដំណាំមានតនម្ែ្ពស់ជាយុទ្ធសាស្ស្ក្ុងទគីផ្សា�ក្ុងបសុកនិង៊ន្�ជាតិ។ 
រទាះជាោ៉ាងណាក៏រោយ កតារាសំខាន់ខដលប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មនិងកា�ោំ
របមចគឺកា�របសាចបសពទឹក។ រៅក្ុងបបរទសកម្ពុជាមាន�ដូវធំៗ ២ ខដលអាច 
បតរូវោនរគកត់សំោល់ �ដូវវស្សាចាប់ពគីខែឧសភាដល់ខែតុោ និង�ដូវបោំង
ចាប់ពគីខែវិច្ិកាដល់ខែឧសភា។ ក្ុង�ដូវបោំងឬ៊ំឡុងរពលមានរភ្ៀងធាលាក់មិន
រទៀងទាត់ កសិក�បតរូវកា�បបព័ន្ធធារសាស្ស្បគប់បោន់ រដើម្បគីបំរពញបខន្ម 
ជំនួសឱ្យទឹករភ្ៀង។ រោងតាមសមាគមរលើកកម្ពស់របមចកំពត រដើមរបមច 
បតរូវកា�ទឹកបបខហល ១៥ លគីបតរ�ៀងរល់ ៣ នថងៃម្ងរៅក្ុង�ដូវបោំង។

រដើម្បគីបរងកើតបបព័ន្ធធារសាស្ស្បខន្ម កសិក�បតរូវកា�រដើមទុនដំបូងរដើម្បគីជគីក 
៊ណ្តូងនិងបសះ បរងកើតបបព័ន្ធធារសាស្ស្ទឹកបសក់ និងសបមាប់ទិញមា៉ាសុគីន 
បូមទឹករោយរបបើរបបងមា៉ាសែូតជារដើម។ បបព័ន្ធបូមទឹករដើ�រោយថាមពល      
បពះអាទិត្យ គឺជាជរបមើសដ៏ល្អមួយ រដើម្បគីជំនួសមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត និងអាចបតរូវ 
យករៅរបបើបោស់រៅក្ុងវិស័យោំរបមចោន។ រៅក្ុងក�ណគីននកា�ោំរបមច 
�បស់រោក យូរម៉ង រោកអាចកាត់បន្យនថ្រដើមននកា�របបើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត
ោន បបបខហលជា៥០% តាម�យៈកា� វិនិរោគបបព័ន្ធបូមទឹករបបើបោស់ថាម
ពលបពះអាទិត្យ។

មាចាស់ចំកា� រោក រប យូរម៉ង
បបរភទចំកា� កសិោឋានរបមច

បរច្ចកវិទ្យា
បបព័ន្ធបូមទឹករបបើបោស់ថាមព
លបពះអាទិត្យ

សមត្ភាពននបរច្ចកវិទ្យា ២,៤៨kW

�យៈរពលសងបោក់បតឡប់វិញ ៣,៥ ឆ្នាំ

កា�សន្សំក្ុងមួយឆ្នាំ $ ៣.១៩៣

ប�ិមាណរបបងមា៉ាសុគីនខដលមិនោនរបបើ ៤.៥៦២ លគីបតក្ុងមួយឆ្នាំ

ក�ណគីសិក្សា

តារងទគី ១៖ រសចក្គីសរង្បននគរបមាងបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹកសបមាប់ចំកា�ម្
រ�ច

រែត្ត្បនូង�្មុំ 
ផលិតរបមចោន
បបខហល

៧៥%
ននផលិតផលស�ុប

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា
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12 Youssey, 2018.
13 Kunal & Anish 2017
14 ស្ិតិរបមចកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨ នាយកោឋានដំណាំឧស្សាហកម្ម បកសួងកសិកម្ម �ុកាខាបបមាញ់ 

និងរនសាទ

ទី្្សារ - ងបមច

រទាះបគីជាវារៅខតជាវិស័យឧស្សាហកម្មទំហំតូចមួយ 
របើរបបៀបរធៀបរៅនឹង ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាដនទ  
រទៀតក៏រោយ ដំណាំរបមចោនកាលាយរៅជា “ផលិតផល 
កំពូលទាំងដប់” រៅក្ុងរែត្ចំនួនបោំក្ុងបបរទសកម្ពុជា 
�ួមមានរែត្កំពត ខកប ត្បនូង�្មុំ បករចះ និងបពះសគីហន1ុ2។  
ផលិតកម្មរបមចកម្ពុជាោនពបងគីកតាំងពគីឆ្នាំ ២០១៣ រៅ
រពលខដលកសិក�ខែ្ម�ោនចាប់រផ្ើមបខម្ងដគី�បស់ពួករគ
ជារបចើនរដើម្បគីោំរបមច។ រៅរពលខដលតនម្ ោនចាប់ 
រផ្ើមរកើនរឡើង កា�វិនិរោគបខន្មរៅរលើកា�ោំរបមច 
ោនរកើនរឡើង13។  រោងតាមនាយកោឋានដំណាំឧស្សា
ហកម្មបកសួងកសិកម្ម �ុកាខាបបមាញ់ និងរនសាទ ទិន្ផល     

របមចរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជាោនរកើនរឡើង ៦ ដងចាប់ 
តាំងពគីឆ្នាំ ២០១២ បបមាណជា ៥.០០០ រតានរៅឆ្នាំ 
២០១២ ដល់ ៣០.០០០ រតានរៅចុងឆ្នាំ ២០១៨។ 
តំបន់ោំដុះោនរកើនរឡើងចាប់ពគី ១.៥០០ ហិកតា ដល់ 
ជិត៨.០០០ ហិកតាពគីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៨14 

រហើយ ឥឡនូវរនះរបមចបតរូវោនោំដុះរៅក្ុង ២២ រែត្ទូ 
ទាំងបបរទស។ តំបន់ខដលោំរបមចរបចើនជាងរគ គឺរៅ 

�ូបភាពទគី ១៖ និនានាកា�តនម្រលើរបមចរ្មខដលមិនស្ិតក្ុង PGI

បបភព៖ កា�សមាភាសជាមួយកសិក�ោំរបមច
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រែត្ត្បនូង�្មុំ 
ផលិតរបមចោន
បបខហល

៧៥%
ននផលិតផលស�ុប
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កាត់បន្យោន  
CO2e១២,២៧  
រតានក្ុងមួយឆ្នាំ

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

រែត្ ត្បនូង�្មុំ រហើយភាគរបចើនដំណាំរបមចបតរូវោន 
រគោំរៅក្ុងបសុករមមត់។  រែត្ត្បនូង�្មុំមានទគី 
តាំងស្ិតរៅតាម បរណាតាយបពំខដនភាគខាងរកើត 
�បស់បបរទសជាប់បពំខដនរវៀតណាម និង�ួមចំ 
ខណក បបខហល ៧៥% ននផលិតកម្មស�ុប�បស់ 
បបរទស 15។ 

ជា៊កុសលមិនមានទិន្ន័យឬស្ិតិ ខដលអាច�ក
ោន៊ំពគីចំនួន៊្កោំរបមចរៅទូទាំងបបរទសរទ។ 
រោងតាមកា�វិភាគ រលើកា�វិភាគបបព័ន្ធទគីផ្សា� 
របមចរៅរមមត់ ខដលោនរចញផ្សាយរៅឆ្នាំ 
២០១៥ មានកសិក�ោំរបមចបបខហល ៥.៤៣០ 
នាក់ រៅរែត្ត្បនូង�្មុំ16។  រោងរៅតាមសមាគម 
រលើ កកម្ពស់របមចកំពត មានកសិក�ចំនួន ៣៨៧ 
នាក់ ខដលោនកាលាយជាសមាជិក�បស់សមាគម 
ខដល តំណាងឱ្យដគីោំដុះរបមចជាង ២០០ 
ហិចតា17។ 

ទគីផ្សា�ចម្បងសបមាប់របមចកម្ពុជា ពឹងខផ្អករលើកា� 
នាំរចញរបរៅបបរទស រៅកាន់បបរទសជិតខាងដូច
ជារវៀតណាមនិងនថ។ ទគីផ្សា�សបមាប់របមច ខដល 

មិនស្ិតរៅក្ុងផលិតសំោល់ភូមិសាស្ស្ (PGI) កំពុងជួបកា�លំោកែណៈតនម្របមចោនធាលាក់ចុះោ៉ាងខាលាំង។ 
រោងតាមស្ទង់មតិចំរពាះកសិក�របមច រៅក្ុងឆ្នាំ ២០១៩រនះ តនម្ោនធាលាក់ចុះដល់ ៧.៥០០ រ�ៀល (១,៨៨ 
ដុោលា�) និង ៩.០០០ រ�ៀល (២,២៥ ដុោលា�) ក្ុងមួយគគីឡនូបកាមខដលជាតនម្ទាបបំផុតននតនម្ខដលោនជួបបប
ទះ។ កា�ធាលាក់ចុះរនះោនចាប់តាំងពគីឆ្នាំ ២០១៧ រៅរពលខដលរបមចមួយគគីឡនូបកាមលក់ក្ុង តនម្ ១៥.០០០ 
រ�ៀល (៣,៧៥ ដុោលា�) និង ២០.០០០ រ�ៀល (៥ ដុោលា�)18។

រទាះជាោ៉ាងណាក៏រោយ របមចកំពតខដលោនទទួលកា�កា�ពា�ពគីកា�កំណត់៊ត្សញ្ញាណផលិតផលសំោល់
ភូមិសាស្ស្ (PGI) �បស់សហភាព៊ឺ�៉ុបរៅខតបន្�ក្សាតនម្ែ្ពស់ដខដល។ តនម្របមចកំពតគឺបបខហល ១៥ ដុោលា�
ក្ុងមួយគគីឡនូបកាមសបមាប់របមចរ្ម ២៥ ដុោលា�ក្ុងមួយគគីឡនូបកាមសរបមចរបមចបកហម និង២៨ ដុោលា�ក្ុងមួយ
គគីឡនូបកាមសបមាប់របមចស19។  បកសួងពាណិជ្កម្មនិងបកសួងកសិកម្ម �ុកាខាបបមាញ់ និងរនសាទ ោនបរងកើត 
សហព័ន្ធថ្មគីមួយខដលមានរ្មះថា “សហព័ន្ធរបមចនិងរបគឿងរទសកម្ពុជា” ក្ុងខែវិច្ិកាឆ្នាំ ២០១៨ រដើម្បគីបរងកើន 
ទគីផ្សា� និងរោះបសាយបញ្ហាបបឈមក្ុងវិស័យរនះរបពាះដំណាំបោប់កំពុងបបឈមនឹងកា�ធាលាក់ តនម្។ សហព័ន្ធ
នឹងរធ្វើកា�ងា�រដើម្បគីរលើកកម្ពស់តនម្របមច�បស់កម្ពុជា និងខស្វង�កទគីផ្សា�ថ្មគីជាពិរសសសបមាប់ របមចមិនស្ិតក្ុង 
PGI20។ 

15 https://www.khmertimeskh.com/news/39526/pepper-production-in-cambodia-to-increase/
16 CIRD, 2015
17 សមាភាសជាមួយបបធានសមាគមរលើកម្ពស់របមចកំពត (KPPA)
18 សមាភាសជាមួយ៊្កោំរបមចរៅរែត្មណ្ឌគគី�ី និងរែត្ត្បនូង�្មុំ 
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

https://www.khmertimeskh.com/news/39526/pepper-production-in-cambodia-to-increase/
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២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ផលិតកម្មរបមច ៣.៥០០គ.បក ៧.000គ.បក ១០.០០០គ.បក ១៥.០០០គ.បក

តនម្ $៨/គ.បក $៧,៥០/គ.បក $៣,៧៥/kg $២,៥០/គ.បក

បោក់ចំណូល $២៨.០០០ $៥២.៥០០ $៣៧.៥០០ $៣៧.៥០០

តារងទគី ២៖ ផលិតកម្មរបមចនិងតនម្
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បបវត្ិរបស់កសិករ

រោក រប យូរម៉ង ជាមាចាស់កសិោឋានរបមចរៅរលើនផ្ទដគី ១២ ហិកតា។ កសិោឋាន�បស់ោត់មាន 
ទគីតាំងរៅ�ុំបែូបសា បសុករពបជាោ រែត្មណ្ឌលគិ�ី។ រែត្មណ្ឌលគិ�ី ស្ិតរៅក្ុងតំបន់ែ្ពង់រប 
ខដលដគីពណ៌បកហមមានជគីជាតិល្អសបមាប់ោំដុះដំណាំកសិកម្ម។ បច្ចុប្បន្ដគីបបខហលពគី�ហិកតាត្
�ូវោនរបបើរដើម្បគីោំរបមច។ របមចជាធម្មតាដុះតាមបរណាតាយបរងាគាលឬបជលង់បញ្ឈ�។ កា�ោំដុះ 
របមចរៅជុំទគីមួយ មានបបមាណ ២.០០០ បជលង់ ខដលបច្ចុប្បន្មានអាយុ ៧ ឆ្នាំរហើយ រៅរលើ 
នផ្ទដគីមួយហិចតា។ របមចបបមាណ ៣.០០០ បជលង់បតរូវោនោំរៅរលើកទគីពគី� រៅខែតុោ ឆ្នាំ 
២០១៦ រលើនផ្ទដគីមួយហិកតានិងកន្ះ។

ដូចខដលោនពណ៌នារៅក្ុងតារងទគី ២ កា�ផលិតរបមចរៅកសិោឋាន�បស់ រោក យូរម៉ង 
ោនរកើនរឡើងជារបចើន។ រោក យូរម៉ង ពឹងខផ្អកភាគរបចើនរលើឈ្មលួញកណាតាលរវៀតណាម រដើម្បគី
ទិញដំណាំ�បស់ោត់និងលក់វារៅទគីផ្សា�៊ន្�ជាតិ ប៉ុខន្ោត់កំពុងជួបបបទះនូវផលប៉ះពាល់នន
កា�ធាលាក់ចុះតនម្។ តនម្រនះោនធាលាក់ចុះពគី ៨ ដុោលា�ក្ុងមួយគគីឡនូបកាមក្ុងឆ្នាំ ២០១៥ រៅ 
២,៥០ ដុោលា�ក្ុងមួយគគីឡនូបកាមក្ុងឆ្នាំ ២០១៨។ បច្ចុប្បន្ តនម្របមចមានតនម្បបខហល ២ 
ដុោលា� ក្ុងមួយគគីឡនូបកាមខដលមានតនម្ទាបរៅក្ុងបបវត្ិសាស្ស្។ ក្ុងតនម្រនះ រោក យូរម៉ង 
រៅខតអាចទទួលោនផលចំរណញបបសិនរបើរបមចមួយបជលង់អាចផលិតរបមចោនបបខហល ៣ 
គគីឡនូបកាម។

ការងបបើបបាស់ថាមពលងៅកសិដ្្ន

ដូចកសិោឋានរបមចដនទខដ� កា�បគប់បគងទឹកោនបតឹមបតរូវមានសា�ៈសំខាន់ខាលាំងណាស់ចំរពាះ 
កសិោឋាន�បស់រោក យូរម៉ង។ រៅ�ដូវវស្សាោត់មិនោ�ម្ភ៊ំពគីទឹករទ របពាះរែត្មណ្ឌលគិ�ីស្ិត
រៅក្ុងែ្ពង់របរហើយទឹករភ្ៀងមានកបមិតែ្ពស់របើរបបៀបរធៀបនឹងតំបន់ទំនាប។ រទាះជាោ៉ាងណា 
ក៏រោយ បបព័ន្ធធារសាស្ស្ពគីមានចាំោច់ក្ុង�ដូវបោំង រៅរពលរបមចបតរូវកា�ទឹករ�ៀងរល់ ២ ឬ 
៣ នថងៃម្ង អាបស័យរលើលក្ែណ្ឌអាកាសធាតុ។ រោក យូរម៉ង ោនរយកា�ណ៍ថារោក បតរូវកា
�ទឹករដើម្បគីរបសាចបសពរបមះរនះបបខហល ៥ រៅ ៧ ខែក្ុងមួយឆ្នាំ។ ចមាកា��បស់ រោក យូរម៉ង 
បតរូវោន របសាចបសពតាម�យៈបបព័ន្ធទឹកបសក់ (dripping) រោយបូមទឹកពគីបសះខក្ប�រនាះ។

កសិោឋានរនះរបបើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូតពគី�រដើម្បគីបូមទឹកសបមាប់របសាចបសពរបមះ។ មា៉ាសុគីនបូមទឹកមួយ
របគឿងបតរូវោនរបបើ រដើម្បគីបូមទឹកពគី៊ណ្តូងទឹកចូលរៅក្ុងបសះ (កមាលាំង៖៤០ រសះ)។ រោក 
យូរម៉ង បតរូវរបបើមា៉ាសុគីនជារ�ៀងរល់នថងៃរដើម្បគីោនទឹកបគប់បោន់ ខដលរបបើបោស់របបងមា៉ាសែូតបប 
ខហល ១២ លគីបត ក្ុងមួយនថងៃរដើម្បគីបូមទឹកចូលក្ុងបសះ។ មា៉ាសុគីនមួយរផ្សងរទៀត (កមាលាំង ២៤ 
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រសះ) បតរូវោនរបបើ រដើម្បគីបូមទឹកពគីបសះរដើម្បគីផ្ត់ផ្ង់បបព័ន្ធរបសាចបសពសបមក់ទឹក ខដលបតរូវោន
របបើជាទូរៅរៅក្ុង�ដូវបោំងនិងក្ុងរពលមានកា�រំងសងៃលួតខដលមិនោន�ំពឹងទុក។ រោក យូរម៉ង 
ោនបញ្ជាក់ថារោកោនចំណាយរបចើន រដើម្បគីទិញរបបងមា៉ាសែូតរៅ�ដូវបោំងរហើយោន៊ះអាង
ថាកសិោឋានរនះរបបើបោស់របបងមា៉ាសែូតបបខហល ១២០ លគីបតរ�ៀងរល់បគីនថងៃរដើម្បគីរបសាចរបមចរៅ
�ដូវបោំង។ បច្ចុប្បន្រនះោត់បតរូវចំណាយបោក់បបខហល ០,៧០ ដុោលា�ក្ុងរបបងមួយលគីបត។

មា៉ាសុគីនមា៉ាសែូតទគី ១ ៤០ រសះ (បូមទឹកពគី៊ណ្តូងចូលរៅក្ុងបសះ)

មា៉ាសុគីនមា៉ាសែូតទគី ២ ២៤ រសះ (បូមទឹកពគីបសះរៅបបព័ន្ធរបសាចបសព)

មា៉ាសែូត (លគីបត) បបខហល ១.២០០ លគីបតក្ុងមួយខែ21

តនម្មា៉ាសែូត ២.៨០០ រ�ៀល (០,៧០ ដុោលា�) ក្ុងមួយលគីបត

ត្ម្មា៉ាសែូត (មា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត 
២)

$ ៥.៨៨០ ក្ុងមួយឆ្នាំ

តារងទគី ៣: កា�របបើបោស់ថាមពលរៅកសិោឋានរបមច

ការវិនិងោគងលើបបព័ន្ធបូមទឹកងបបើថាមពលបពរះអាទិត្យ

រដើម្បគីកាត់បន្យកា�ចំណាយទាក់ទងនឹងកា�ទិញរបបងមា៉ាសែូត រោក យូរម៉ង ោនវិនិរោគរលើ 
បបព័ន្ធបូមទឹករដើ�រោយថាមពលបពះអាទិត្យ។ បបព័ន្ធបូមទឹករបបើថាមពលបពះអាទិត្យរបបើ 
សបមាប់ បូមទឹកពគី៊ណ្តូងរៅបសះ។ កមាលាំងបបព័ន្ធបូមទឹករដើ�រោយសូឡាបបខហល ២,៤៨ គគីឡនូ 
វា៉ាត់ ខដលអាចបូបទឹកោនបបមាណ ៣០ ខម៉បតគូបក្ុងមួយនថងៃ។

សមត្ភាពននបបព័ន្ធសូឡា ២,៤៨kW

តនម្ $ ១១.២៦៨

�យៈរពលសងបតឡប់វិញ ៣,៥ ឆ្នាំ

ប�ិមាណរបបងមា៉ាសែូតមិនោនរបបើ ៤.៥៦២ លគីបតក្ុងមួយឆ្នាំ

សន្សំកា�ចំណាយ ៣.១៩៣ ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ

សការានុពលកាត់បន្យកា�បំភាយឧស្ម័នផ្ទះ 
កញ្ចក់

កាត់បន្យកា�បំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
១២,២៧ រតាន CO2e ក្ុងមួយឆ្នាំ

kWh ននថាមពលសាអាតោនផលិត បបមាណ ៣.៥៣០ kWh ក្ុងមួយឆ្នាំ

តារងទគី ៤៖ បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

កា�ប្ងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលក្កើត្�ើងវិញ្ៅបប្ទសកម្ពុជា

21 កសិក�បបគីបោស់មា៉ាសុគីនបូមទឹកសបមាប់៧ខែក្ុងមួយឆ្នាំ។
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រយមុែចំណាយ តនម្ ($) - 
បុរ�វិនិរោគ

តនម្ ($) - 
របកាយកា�វិនិរោគ

ជគី ៦.០០០ ៦.០០០

កម្មក� ៨.៤០០ ៨.៤០០

មា៉ាសែូត (មា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត ២របគឿង) ៥.៨៨០ ២.៩៤០

ចំណាយរលើកា�ខថទាំ, របបងមា៉ាសុគីន។ 
ល។

២៤០ ២៤០

កា�ចំណាយរលើបបតិបត្ិកា�ស�ុបក្ុង
មួយឆ្នាំ

២៦.៥៨២ ២៣.៦៤២

តារងទគី ៥៖ កា�ចំណាយរលើបបតិបត្ិកា�បបចាំឆ្នាំននកសិោឋានរបមច

�យៈរពលសងបោក់បតឡប់វិញសបមាប់បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក ២,៤៨kW គឺមានបបខហល ៣,៥ 
ឆ្នាំ ខដលោនរ�ៀបរប់រោយកសិក�ោំរបមច ខដលោនស្ទង់មតិថាជា�យៈរពលសម�ម្យខដលអាច
ទទួលយកោន រោយខផ្អករលើចំណូល និងសមត្ភាពហិ�ញ្ញវត្ុ�បស់ពួករគ។ បបសិនបបព័ន្ធបូម
ទឹករបបើថាមពលបពះអាទិត្យបតរូវោនរបបើរដើម្បគីជំនួសមា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើរបបងមា៉ាសែូត រនាះវានឹង
រជៀសវាងកា�របបើបោស់របបងមា៉ាសែូតបបមាណ ៤.៥៦២ លគីបតក្ុងមួយឆ្នាំនិងកា�សន្សំបោក់ោន 
៣.១៩៣ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ។ រោក យូរម៉ង ោនរបបើបោស់ហិ�ញ្ញប្បទានពគីកម្មវិធគីទុនបង្វិល 
ថាមពលសាអាត (CERF) �បស់៊ង្កា� Nexus រដើម្បគីទិញបរច្ចកវិទ្យាថាមពលសាអាតរនះ។ 
បច្ចុប្បន្ ោត់សងបោក់កម្ចគី�បស់ោត់តាម�យៈកា�សន្សំបោក់ខដលោនមកពគីកា�កាត់បន្យកា� 
របបើបោស់មា៉ាសែូត។ ផលបបរោជន៍�ួមបខន្មរទៀតចំរពាះកា�ផ្លាស់ប្នូ�ថាមពលរនះ គឺជាកា�ចូល 
�ួមចំខណក�បស់ែ្លួនចំរពាះកា�កាត់បន្យកា�បំភាយឧស្ម័ន ខដល៊ង្កា� Nexus ោនោ៉ាន់បប 
មាណថាមាន CO2e ១២,២៧ រតានក្ុងមួយឆ្នាំ។

តាម�យៈកា�វិនិរោគរលើបបព័ន្ធបូមទឹករបបើថាមពលបពះអាទិត្យ រោក យូរម៉ង អាចកាត់បន្យ 
ចំណាយបបតិបត្ិកា� ១២% និងកា�ចំណាយរលើរបបងមា៉ាសែូតជាង ៥០%។
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បង្្ញពី៊ត្ថបបងោជន៍វិជ្រានរបស់កសិករចិញ្ឹមបជរូកអដលបាន
វិនិងោគងលើបបព័ន្ធថាមពលបពរះអាទិត្យ២ ករណីសិក្សាទី 

ទិដ្ឋភាពទូងៅ

22 ៊គ្នាយកោឋានសុែភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ៖ ទិដ្ឋភាព

ទូរៅកា�ចិញ្ចឹមសត្វរៅបបរទសកម្ពុជា, http://gdahp-maff.

org/blog/overview-of-the-livestock-industry/

កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូកទាមទា�ឱ្យមានថាមពលបគប់បោន់រដើម្បគីដំរណើ�កា�ចិញ្ចឹ
មបជរូកោនល្អ ជាពិរសសរៅរពលកសិក�ចិញ្ចឹមបជរូកខដលទទួលយកបបព័ន្ធ 
ចិញ្ចឹមបជរូករោយបិទររងជិត បបព័ន្ធរនះបតរូវកា�ថាមពលសបមាប់បូមទឹក 
ោងសមាអាតបជរូក និងបទុង បំភ្ឺបទុងបជរូក(បតរូវកា�ទាំងរពលនថងៃនិងរពលយប់) 
និងសបមាប់ដំរណើ�កា�បបព័ន្ធបតជាក់។ ក�ណគីសិក្សារនះបងាហាញពគីផលប៉ះ   
ពាល់វិជ្មានឬ៊ត្បបរោជន៍សបមាប់៊្កចិញ្ចឹមបជរូក(រោក រ៊ឿន ចាន់�័ត្)
ខដលោនវិនិរោគរលើបបព័ន្ធថាមពលបពះអាទិត្យកូននហបពគីត។ បរច្ចកវិទ្យា
រនះោនជួយោត់កាត់បន្យកា�ចំណាយោ៉ាងរបចើន ខដលទាក់ទងនឹងកា� 
របបើបោស់របបងមា៉ាសែូត។

ទី្្សារ - សត្វចិញ្ឹម (បជរូក)

កា�រកើនរឡើងននបបជាពល�ដ្ឋ នគ�ូបនគីយកម្ម កំរណើនរសដ្ឋកិច្ចនិងកា�ផ្លាស់
ប្នូ��របៀបកា�របបើបោស់�បស់បបជាជនោនបរងកើតនូវឱកាសសបមាប់កំរណើន
នន៊នុវិស័យបសុសត្វរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹង៊បតាកំរណើនបប 
ជាជនមនុស្សបបចាំឆ្នាំ ១,៨% តបមរូវកា�សាច់ខដលោនោ៉ាន់បបមាណរៅ 
កម្ពុជាពគីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ ២០២៤ បតរូវោន�ំពឹងថានឹងរកើនរឡើងពគី 
២៧៤.៤៧៩ ដល់ ៣២៨.០៨៥ រតានក្ុងមួយឆ្នា2ំ2។ 

តបមរូវកា�សាច់បជរូក មានចំនួនរបចើនជាងប�ិមាណផលិតបជរូករៅក្ុងបបរទស 
រហើយដូរច្ះ កម្ពុជាពឹងខផ្អករលើកា�នាំចូលបជរូកពគីបបរទសជិតខាងដូចជា 

មាចាស់ចំកា� រោក រ៊ឿន ចាន់�័ត្
បបរភទចំកា� កសិោឋានបជរូក

បរច្ចកវិទ្យា បបព័ន្ធសូឡានហបពគីត

សមត្ភាពបរច្ចកវិទ្យា ១២kW

�យៈរពលសងបតឡប់ ៣,៥ ឆ្នាំ

កា�សន្សំបោក់ក្ុងមួយឆ្នាំ $ ៥.៤០០

ប�ិមាណរបបងមា៉ាសុគីនខដលមិនោនរបបើ ៧.២០០ លគីបតក្ុងមួយឆ្នាំ

តារងទគី ៦៖ រសចក្គីសរង្បននគរបមាងសូឡាជាមួយកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក

បបជាជនកម្ពុជា

ប�ិរភាគបជរូក

៨.៧៦៧
ក្បាលក្ុងមួយនថងៃ

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

http://gdahp-maff.org/blog/overview-of-the-livestock-industry/
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បបរទសរវៀតណាម និងបបរទសនថ។ តបមរូវកា�បបចាំឆ្នាំ
សបមាប់បជរូករៅកម្ពុជាមានចំនួន ៣,២៥ ោនក្បាល 
របើរបបៀបរធៀបរៅនឹងផលិតកម្មក្ុងបសុកបបចាំឆ្នាំ ២,៧ 
ោនក្បាលក្ុងឆ្នាំ ២០១៤។ រោងតាមសមាគមចិញ្ចឹម
សត្វរៅកម្ពុជាោនឱ្យដឹងថា ចំនួនសត្វបជរូកបបមាណពគី 
២.០០០ រៅ ៣.០០០ ក្បាលក្ុងមួយនថងៃបតរូវោននាំ     
ចូលពគីបបរទសរវៀតណាម និងបបរទសនថរដើម្បគីបំរពញតា
មតបមរូវកា��បស់សត្វបជរូក រៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា23។  
រទាះ បគីជាមានតបមរូវកា�រនះក៏រោយ ក៏�ោឋាភិោលកម្ពុជា 
៊ះ អាងថាភាគរបចើនននបជរូកនាំចូល គឺែុសច្បាប់ខដលរធ្វើ
ឱ្យតនម្បសុសត្វក្ុងបសុកធាលាក់ចុះ24។  ទិន្ន័យ�បស់បក
សួងកសិកម្ម�ុកាខាបបមាញ់ និងរនសាទបងាហាញថាបបជាជន 
កម្ពុជាបតរូវកា�បជរូក ៨.៧៦៧ ក្បាលក្ុងមួយនថងៃ25។ 

រោក រ៊ឿន 
ចាន់�័ត្ជាមួយបបព័ន្ធថាមពលបពះអាទិត្យខដលោនដំរឡើងរៅកសិោឋាន�បស់រោករៅបសុកភ្ំបសួច 
រែត្កំពង់ស្ពឺ។

�ូប
ថត

៖ 
ឡ

ុង 
សា

�ូ

�ូប
ថត

៖ 
ឡ

ុង 
សា

�ូ

បកុមហែុនសុគីភគីកម្ពុជា(CP Cambodia) គឺជាបកុមហែុន   
មួយ ខដលកំពុងបបតិបត្ិកា�រៅបបរទសកម្ពុជា រដើម្បគីបំ
រពញតបមរូវកា�សាច់បជរូករៅក្ុងបបរទស។ បកុមហែុនសុគីភគី 
កម្ពុជា បតរូវោនបរងកើតរឡើងរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជាក្ុងឆ្នាំ 
១៩៩៥ ខដលជាបកុមហែុនសម្ព័ន្ធ�បស់បកុមហែុន CP 
ខដល មានមូលោឋានរៅបបរទសនថ ខដលជាបកុមហែុន 
ជំនួញកសិកម្មធំបំផុតក្ុងតំបន់។ បកុមហែុនសុគីភគីកម្ពុជា 
បរងកើតបបព័ន្ធបគប់បគងកសិកម្មទំរនើប និងោនរធ្វើកា�ងា�
រលើកិច្ចសន្យាកសិកម្មជារបចើនបបរភទជាមួយកសិក�រៅ
ទូទាំងបបរទស។ បកុមហែុនោនរធ្វើកា�ជាមួយកសិោឋាន  
ចិញ្ចឹមបជរូករប់�យកខន្ងរៅតាមតំបន់រផ្សងៗរៅទូទាំង 
បបរទសកម្ពុជា។ បកុមហែុន CP ចុះហត្រលខារលើកិច្ចស
ន្យាកសិកម្មជាមួយ៊្កចិញ្ចឹមបជរូក មាន់ និងបតគី។ បកុម 
ហែុនមានបបខហល ៧០% ននចំខណកទគីផ្សា�ននសត្វចិញ្ចឹ
មរៅកម្ពុជាខដល CP បគប់បគងសងាវាក់ផ្ត់ផ្ង2់6។ 

23 សមាភាសជាមួយ រោក បសុន រៅ បបធានសមាគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជា
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

https://www.khmertimeskh.com/news/38411/private-sector-to-monitor-pig-imports/
https://www.khmertimeskh.com/news/38411/private-sector-to-monitor-pig-imports/
https://www.phnompenhpost.com/business/farmers-remain-sceptical-even-local-prices-pigs-double 
https://www.phnompenhpost.com/business/farmers-remain-sceptical-even-local-prices-pigs-double 
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កាត់បន្យោន  
CO2e១៤,៧២  
រតានក្ុងមួយឆ្នាំ

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

កសិកម្ម តាមកិច្ចសន្យា បតរូវោនបរងកើតរឡើងជាចម្
បងជាមួយកសិក�អាជគីវកម្មខានាតមធ្យម ខដលមាន 
រដើម ទុនរដើម្បគីសាងសង់ររងបជរូក។ វាលំោក 
សបមាប់ កសិក�ចិញ្ចឹមបជរូក ខដលកំពុងចាប់រផ្ើម 
កខន្ ងចិញ្ចឹមបជរូខានាតតូច  ពិរបពាះវាពិោកក្ុងកា�
ផលិតបជរូកោនដល់ ២០០ក្បាល រោយសា�ខត 
រដើមទុន មានកំណត់ រលើកខលងខតចុះកិច្ចសន្យាជា 
មួយ CP រដើម្បគីទិញកូនបជរូក27។  រៅក្ុងវិស័យបជរូក 
ខតមួយ មុែមានកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូកជាង ៤០០ 
កខន្ង និងររងបជរូកជាង ១.០០០ របកាមកា�រ�ៀប
ចំកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា�បស់បកុមហែុនCP28។ 

បបវត្ិកសិករ

រោក រ៊ឿន ចាន់�័ត្ គឺជាមាចាស់កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូ
កមួយរៅ�ុំដំបូក�ូង បសុកភ្ំបសួច រែត្កំពង់ស្ពឺ 
បបខហល ៨៥ គគីឡនូខម៉បតភាគខាងលិចរជធានគី
ភ្ំរពញ។ រោក ចាន់�័ត្ គឺជាកសិក�កិច្ចសន្យាជា
មួយបកុមហែុន CP រហើយោនរធ្វើកា�ជាមួយ CP 
ចាប់តាំងពគីឆ្នាំ ២០១២។ របកាមកសិកម្មតាមកិច្ច
សន្យាជាមួយបកុមហែុន CP រោក ចាន់�័ត្ បតរូវ       

27 SAC, 2011 
28 សមាភាសជាមតំណាងបកុមហែុនសុគីភគី

វិនិរោគរដើមទុន រដើម្បគីសាងសង់ររង និងទិញ ឧបក�ណ៍រោយខផ្អករលើលក្ែណ្ឌជាក់ោក់�បស់បកុមហែុនCP។ 
ចំខណកឯបកុមហែុនCP ផ្ល់រមបជរូក ចំណគី ឱសថ និងជំនួយបរច្ចករទសនានា។ កា�បណ្តះបណាតាល និងចំរណះ
ដឹងស្គីពគីកា�បគប់បគងកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក បតរូវោនផ្ល់រោយបកុមហែុន CP ជាខផ្កមួយននកិច្ចសន្យា។ កសិោឋាន
ផលិតខតកូនបជរូកប៉ុរណាណះខដលបតរូវោនបបមូលរ�ៀងរល់ ៣ សោរាហ៍ម្ងពគីសំណាក់បកុមហែុន CP។

ការងបបើបបាស់ថាមពលងៅកសិដ្្ន

កា�របបើបោស់ថាមពលសបមាប់បបតិបតដែិកា�ចិញ្ចឹមបជរូក បតរូវមានរភ្ើងបំភ្ឺសមបសបសបមាប់បជរូក (ទាំងកូនបជរូក 
និងរមបជរូក ) និងបបព័ន្ធបតជាក់។ បបព័ន្ធបតជាក់បតរូវោនបរងកើតរឡើងសបមាប់បទុងបជរូកខដលរបបើបបព័ន្ធបិទជិត 
រដើម្បគី ផ្ល់ឱ្យបជរូកមានសគីតុណហាភាពរថ�ក្ុងកា��ស់រៅសមបសប (�វាង២៥ºCនិង២៨ºC)។ បបព័ន្ធបតជាក់បតរូវ
កា�ទឹករដើម្បគី�ក្សាសគីតុណហាភាពទាបរៅរពលនថងៃ រហើយដូរច្ះកា�របបើបោស់ទឹកមានកបមិតែ្ពស់ ជាពិរសសរៅ�ដូវ 
បោំង។ រោយសា�កសិោឋានមានររងចិញ្ចឹមបជរូកចំនួនបួនខដលោក់រមបជរូកបបខហល ៩០០ ក្បាលរហើយមាន 
សមត្ភាពផលិតកូនបជរូក ១.០០០ ក្បាលរ�ៀងរល់៣សោរាហ៍ម្ង ដូរច្ះកា�របបើបោស់៊គ្ិសនគីពិតជាមានសា�ៈ
សំខាន់សបមាប់កសិោឋាន។
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មា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត ៣ របគឿង មា៉ាសុគីននគីមួយៗមានសមត្ភាព ៧៤ KVA

មា៉ាសែូត (លគីបត) ១២០ លគីបតក្ុងមួយនថងៃ

តនម្មា៉ាសែូត ៣.០០០ រ�ៀល (០,៧៥ ដុោលា�) ក្ុងមួយលគីបត

ចំណាយរលើរបបងមា៉ាសែូត $ ៣២.៤០០ ក្ុងមួយឆ្នាំ

តារងទគី ៧៖ កា�របបើបោស់ថាមពលរៅកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក
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កសិោឋានចិញ្ចឹមរនះបជរូកស្ិតរៅក្ុងតំបន់ខដលមិនមានរភ្ើង�ដ្ឋរៅដល់ ដូរច្ះកសិោឋានពឹងខផ្អក
រលើ៊គ្គីសនគីខដលបរងកើតរោយមា៉ាសុគីនរភ្ើងមា៉ាសែូតចំនួនបគីរបគឿង (សមត្ភាព៖ ៧៥kva)។ កសិ
ោឋានរនះចំណាយរបបងមា៉ាសែូតបបខហល ១២០ លគីបតក្ុងមួយនថងៃខដលមានតនម្ ៣០.០០០ ដុ
ោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំសបមាប់កា�របបើ          បោស់របបងមា៉ាសែូតខតប៉ុរណាណះ ខដលបតរូវោនរគចាត់ទុកថា
មានតនម្នថ្សបមាប់អាជគីវកម្មបបរភទរនះ និងខានាតរនះ។ កា�ចំណាយរនះ មិនគិតគូ�ពគីកា�ចំណា
យទាក់ទងនឹងរសវាកម្មខថទាំឬជួសជុលមា៉ាសុគីនទាំង3របគឿងរនាះរឡើយ។

ការវិនិងោគងៅក្ពុ្បបព័ន្ធសូឡានហបពីត

រោក ចាន់�័ត្ ោនខស្វង�កជរបមើសជារបចើន ក្ុងកា�កាត់បន្យកា�ចំណាយថាមពល ឬ             
៊គ្ិសនគីសបមាប់កសិោឋាន�បស់ោត់។ រោកមិនោនរស្ើសុំបោក់កម្ចគីពគីធនាោ�ក្ុងបសុក រដើម្បគី 
ទិញបបព័ន្ធថាមពលបពះអាទិត្យ រទ រោយសា�ោត់ោនដឹងថាធនាោ�រនះមិនខដលោនផ្ល់  
ហិ�ញ្ញប្បទានសបមាប់កា�ទិញឧបក�ណ៍ខបបរនះរទ។ ផ្ទុយរៅវិញរោក ចាន់�័ត្ ោនខស្វង�ក 
ជរបមើសហិ�ញ្ញវត្ុរផ្សងរទៀតនិងោនដឹង៊ំពគីកម្មវិធគីទុនបង្វិលថាមពល សាអាត (CERF) តាម�យៈ
បកុមពហុពាណិជ្កម្ម៊ន្�ជាតិ (IMB)។ រៅខែរមសាឆ្នាំ ២០១៨ រោកោនោក់ពាក្យរស្ើ 
សុំហិ�ញ្ញប្បទានពគី កម្មវិធគីទុនបង្វិលថាមពលសាអាត�បស់៊ង្កា�  Nexus រដើម្បគីទិញបបព័ន្ធថាមពល 
បពះអាទិត្យនហបពគីត (សមត្ភាព ១២kW)។ ៊ង្កា�Nexus ោនផ្ល់ជូននូវទបមង់សងបោក់    
វិញខដលបតរូវោនផ្សា�ភាជាប់ជាមួយនឹងកា�សន្សំថាមពល ខដលោនមកពគីកា�វិនិរោគ បរច្ចកវិទ្យា 
ថ្មគីរនះ និងខដលបសបោនានឹងបោក់ចំណូលពគីកសិោឋានចិញ្ចឹម បជរូក។ កិច្ចសន្យា�បស់រោកចាន់�័ត្
ជាមួយបកុមហែុន CP រដើម្បគីទិញកូនបជរូករល់បគីសោរាហ៍ ផ្ល់ជូនរោកនូវលំហូ�សាច់បោក់ជា 
រទៀងទាត់ រដើម្បគីបំរពញកាតព្វកិច្ចឥណទានពគី៊ង្កា�Nexus។

កា�វិនិរោគរលើបបព័ន្ធសូឡា គឺជាកា�សរបមចចិត្ដ៏ ល្ាសនវមួយសបមាប់រោក ចាន់�័ត្             
រោយ សា�ខតតបមរូវកា�ថា មពលរដើម្បគីរធ្វើបបតិបត្ិកា�កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក�របបើបោស់ែ្ពស់ ក្ុងកំ 
ឡុងរពលនថងៃ។ បបព័ន្ធរនះបតរូវោនបរងកើតរឡើង រោយមិនរបបើអាគុយ ខដលបសរដៀង នឹង បណាតាញ 
សូឡាោយរភ្ើង�ដ្ឋ ដូរច្ះវាមានតនម្ទាបរបើរបបៀបរធៀបរៅនឹងបបព័ន្ធសូឡា ខដលរបបើ អាគុយ។ 
បបព័ន្ធថាមពល�បស់រោក ចាន់�័ត្បតរូវោនបរងកើតរឡើងរដើម្បគីោយោនានឹងមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត។ បបព័
ន្ធថាមពលពន្ឺបពះអាទិត្យនហបពគីតនាំឱ្យមានកា�កាត់បន្យកា�របបើបោស់របបង ឥន្ធនៈរោយមា៉ា
សុគីនរភ្ើងែណៈខដលសូឡាបរងកើតោនជំនួសប�ិមាណរបបងឥន្ធនៈខដលបតរូវកា�។ ឧបក�ណ៍ 
បញ្ជាបតរូវោនដំរឡើង រដើម្បគីបគប់បគងទិន្ផលថាមពលសូឡារដើម្បគីធានាោននូវមុែងា�បបព័ន្ធ 
ដំរណើ� កា�ោនល្អបបរសើ�បសមតាមតបមរូវកា�តាមបបតិបត្ិកា�រដើ�រោយមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត។
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បរច្ចកវិទ្យា បបព័ន្ធសូឡាកូនកាត់

សមត្ភាពននបបព័ន្ធ ១២kW

តនម្ $ ១៨.៧៣៨,៦០

�យៈរពលសងបោក់បតឡប់វិញ ៣,៥ ឆ្នាំ

ប�ិមាណរបបងមា៉ាសុគីនខដនមិនោនរបបើ ៧.២០០ លគីបតក្ុងមួយឆ្នាំ

កា�សន្សំ $ ៥.៤០០០ ក្ុងមួយឆ្នាំ

សការានុពលកាត់បន្យកា�បំភាយឧស្ម័នផ្ទះ 
កញ្ចក់

កាត់បន្យកា�បំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
១៤,៧២ រតាន CO2e ក្ុងមួយឆ្នាំ

kWh ននថាមពលសាអាតោនផលិត ប្រ្ហល ១៧.៩១៩,៣៣ kWh ក្ុងមួយឆ្នាំ

តារងទគី ៨៖ បបព័ន្ធសូឡានហបពគីត

រោក ចាន់�័ត្ ោនបងាហាញពគីកា�រពញចិត្�បស់ោត់ជាមួយនឹងបបព័ន្ធសូឡាខដលោនដំរឡើង។ 
ោត់រៅខតពឹងខផ្អករលើមា៉ាសុគីនរភ្ើង ប៉ុខន្បបព័ន្ធសូឡារធ្វើឱ្យកា�ចំណាយ�បស់ោត់ថយចុះ រោយ
ោតមិនរបបើរបបងមា៉ាសែូតរបចើនដូចមុន។ តាម�យៈកា�បណ្តះបណាតាលែ្គីពគី៊្កផ្ល់បរច្ចកវិទ្យា   
ោត់ក៏ទទួលោននូវកា�យល់ដឹងជាមូលោឋាន៊ំពគីមុែងា�ននបបព័ន្ធនិងអាចទទួលជំនាញ ខដល 
ទាក់ទងនឹងកា�ខថទាំនិងបបតិបត្ិកា�បបចាំនថងៃ។ ោត់ោនខចក�ំខលកកា�រពញចិត្�បស់ោត់ រៅ
រលើកា�វិនិរោគរលើបរច្ចកវិទ្យាសូឡាដល់កសិក�ចិញ្ចឹមបជរូក CP ជារបចើនខដលមានបញ្ហាបបឈម 
បបតិបតិ្កា�បសរដៀងោនា (កសិោឋានខដលស្ិតរបរៅតំបន់រភ្ើង�ដ្ឋ) រហើយឥឡនូវរនះពួករគចាប់អា 
�ម្មណ៍ក្ុងកា�ខស្វងយល់៊ំពគីជរបមើសរដើម្បគីកាត់បន្យចំណាយថាមពល�បស់ពួករគខដ�។

�យៈរពលសងបោក់បតឡប់វិញសបមាប់បបព័ន្ធសូឡា ១២kW គឺបបខហល ៣,៥ ឆ្នាំខដល នឹងបតរូវ
ចាត់ទុកថា�យៈរពលសម�ម្យសបមាប់បោក់កម្ចគី�បស់កសិក�ចិញ្ចឹមបជរូក។ មុនរពលកា�វិនិរោគ 
រនះរោក ចាន់�័ត្ ោនចំណាយបោក់បបខហល ៣២.៤០០ ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំរដើម្បគីរបបើបោស់មា៉ា
សុគីនរបបើមា៉ាសែូត។ បនាទាប់ពគីរបបើបបព័ន្ធសូឡារនះរៅ ោត់ោនកាត់បន្យកា�របបើបោស់របបង 
៧.២០០ លគីបតក្ុងមួយឆ្នាំខដលរស្មើនឹងបោក់សន្សំចំនួន ៥.៤០០ ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ។ ោត់កំពុង
ខតរបបើបោស់កា�សន្សំមួយខផ្ករដើម្បគីទូទាត់សងបោក់មកវិញតាមកាតព្វកិច្ចកម្ចគី�បស់ោត់ ប៉ុខន្ 
តាម�យៈកា�សន្សំរផ្សងរទៀត រោក ចាន់�័ត្ អាចទុកចំណាយបោក់ខែបុគ្លិក�បស់ោត់វិញ 
រទៀតផង។

តាម�យៈកា�របបើបោស់បបព័ន្ធថាមពលករកើតរឡើងវិញ កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូកក៏�ួមចំខណកកាត់ 
បន្យកា�បំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ចំនួន ១៤,៧២ រតាននន CO2 ក្ុងមួយឆ្នាំ។ បបភពថាមពល
រនះមិនបតឹមខតអាចផ្ល់សន្ិសុែថាមពលនិងឯករជ្យភាពសបមាប់កសិោឋានប៉ុរណាណះរទ 
ប៉ុខន្វាក៏ជាដំរណាះបសាយថាមពល ខដលមិនមានកា�បំពុល សាអាត និងអាចទុកចិត្ោនផងខដ�។

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា



27

តារងទគី ៩៖ កា�ចំណាយរលើបបតិបត្ិកា�ក្ុងមួយឆ្នាំមុននិងរបកាយរពលដំរឡើងសូឡា

រយមុែចំណាយ មុន ($) - មុន-
វិនិរោគ

របកាយ($)-
របកាយកា�វិនិរោគ

ចំណាយមា៉ាសែូត ៣២.៤០០ ២៧.០០០ 

កា�ខថទាំនិងរបបង ១.៨០០ ១.៨០០

កម្មក� ៣០.០០០ ៣០.០០០

អាហា�សបមាប់កម្មក� ៦.៦០០ ៦.៦០០

៊្ករផ្សងរទៀត (របគឿងបនាលាស់ / កខន្ងផ្ល់ចំ
ណគីអាហា�ែ្ះរៅក្ុងបទុង)

១.៨០០ ១.៨០០

កា�ចំណាយរលើបបតិបត្ិកា�ស�ុបក្ុងមួយឆ្នាំ $៧២.៦០០ $៦៧.២០០

តារងទគី ៩ ោនបងាហាញពគីកា�ចំណាយែុសោនារលើបបតិបត្ិកា�ក្ុងមួយឆ្នាំមុន និងបនាទាប់ពគីកា�ដំ
រឡើងបបព័ន្ធសូឡា។ រោក ចាន់�័ត្ អាចកាត់បន្យចំណាយបបតិបត្ិកា�បតឹម ៧,៤៣% តាម 
�យៈកា�វិនិរោគរលើបបព័ន្ធសូឡានហបពគីត។ មុនរពលវិនិរោគរលើបបព័ន្ធសូឡា កា�ចំណាយ 
រលើរបបងមា៉ាសែូតមានបបខហល ៣២.៤០០ ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ ប៉ុខន្បច្ចុប្បន្រោកចំណាយបោក់
តិចរលើរបបងមា៉ាសែូតបបខហល ២៧.០០០ ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ ខដលអាចឱ្យរោកសន្សំោន ១៦% 
រលើចំណាយបបតិបត្ិកា�បបចាំឆ្នាំ។
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ការបំអល្សំណល់ងៅជាថាមពល-
បបព័ន្ធ�ជីវឧស្ម័នសបរាប់កសិដ្្នចិញ្ឹមបជរូក៣ ករណីសិក្សាទ ី

ទិដ្ឋភាពទូងៅ

កសិក�ចិញ្ចឹមបជរូកមួយចំនួនកំពុងទទួលយកបរច្ចកវិទ្យាឡជគីវឧស្ម័ន ខដល 
៊នុញ្ញាតឱ្យពួករគបំខលងោមកបជរូករៅជាថាមពលសាអាត។ បរច្ចកវិទ្យារនះ 
គឺអាចរធ្វើរៅោនសបមាប់កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូកខានាតធំ រោយសា�ខតតនម្រដើម
សបមាប់កា�ទិញនិងដំរឡើងមានតនម្ែ្ពស់។ រោក ចាងទូច ខដលជាមាចាស់ 
កសិោឋាន ចិញ្ចឹមបជរូករៅរែត្កំពង់ស្ពឺោនសខម្ងនូវកា�រពញចិត្ចំរពាះបប 
ព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័ន ខដលោនដំរឡើង�ួច ពគីរបពាះោត់ក៏អាចកាត់បន្យ ចំណាយ 
បបតិបត្ិកា�ោនរបចើនជាង ៦០%។ កា�វិនិរោគបរច្ចកវិទ្យាឡជគីវ ឧស្ម័ន មិន
បតឹមខតជួយោត់ក្ុងកា�ខកលម្អកា�៊នុវត្កា�បគប់បគងសំណល់ ប៉ុរណាណះរទ 
ក៏ប៉ុខន្ខថមទាំងជួយកាត់បន្យឧស្ម័នរមតានរចញពគីកសិោឋាន ផងខដ�។

ទី្្សារ - សត្វចិញ្ឹម (បជរូក)

កា�រកើនរឡើងននបបជាពល�ដ្ឋ នគ�ូបនគីយកម្ម កំរណើនរសដ្ឋកិច្ចនិងកា�ផ្លាស់
ប្នូ��របៀបកា�របបើបោស់�បស់បបជាជនោនបរងកើត នូវឱកាសសបមាប់កំរណើន
នន៊នុវិស័យបសុសត្វរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹង៊បតាកំរណើនបប 
ជាជនមនុស្សបបចាំឆ្នាំ ១,៨% តបមរូវកា�សាច់ខដលោនោ៉ាន់បបមាណរៅ 

មាចាស់កសិោឋាន រោក ចាង ទូច
បបរភទកសិោឋាន កសិោឋានបជរូក

បរច្ចកវិទ្យា បបព័ន្ធជគីវឧស្ម័ន

ទំហំននអាងទឹកស្អុយ បបខហល ៥.៦២៥ ម3

សមត្ភាពផ្ទុកឧស្ម័ន បបខហល ៣.៨០០ ម3

�យៈរពលសងបតឡប់ បបខហល ៣,២ ឆ្នាំ

�យៈរពលសងបតឡប់ 
(ជាមួយហិ�ញ្ញប្បទាន)

បបខហល ៤,២ ឆ្នាំ

កា�សន្សំបោក់ក្ុងមួយឆ្នាំ $ ១៧.៦០០ ក្ុងមួយឆ្នាំ

កា�សន្សំថាមពល ១០៦,៦០០ kWh ក្ុងមួយឆ្នាំ

តារងទគី ១០៖ រសចក្គីសរង្ប៊ំពគីគរបមាងឡជគីវឧស្ម័នជាមួយកសិោឋានចិញ្ចឹម
បជរូក

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

កា�ោ៉ានបបមាណ
តបមរូវកា�បជរូកក្ុង
មួយឆ្នាំរៅកម្ពុជា៖

៣,២៥
ោនក្បាល
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កម្ពុជាពគីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ ២០២៤ បតរូវោន�ំពឹងថា 
នឹងរកើនរឡើងពគី ២៧៤.៤៧៩ ដល់ ៣២៨.០៨៥ រតាន 
ក្ុងមួយឆ្នា2ំ9។ 

តបមរូវកា�សាច់បជរូក មានចំនួនរបចើនជាងប�ិមាណផលិត 
រៅក្ុងបបរទស រហើយដូរច្ះកម្ពុជាពឹងខផ្អករលើកា�នាំ    
ចូលបជរូក ពគីបបរទសជិតខាងដូចជាបបរទសរវៀតណាម 
និង បបរទសនថ។ តបមរូវកា�បបចាំឆ្នាំសបមាប់បជរូករៅកម្ពុ
ជាមានចំនួន ៣,២៥ ោនក្បាលរបើរបបៀបរធៀបរៅ នឹង
ផលិតកម្មក្ុងបសុកបបចាំឆ្នាំ ២,៧ ោនក្បាលក្ុងឆ្នាំ 
២០១៤។ រោងតាមសមាគមចិញ្ចឹមសត្វរៅកម្ពុជាោ
នឱ្យដឹងថាចំនួនសត្វបជរូកបបមាណពគី ២.០០០ រៅ 
៣.០០០ ក្បាលក្ុងមួយនថងៃបតរូវោននាំចូលពគីបបរទស
រវៀត ណាម និងបបរទសនថរដើម្បគីបំរពញតាម តបមរូវកា� 
�បស់សត្វបជរូករៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា30។  រទាះបគីជាមាន 

រោក ចាងទូច ជាមាចាស់កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក

តបមរូវកា�រនះក៏រោយ ក៏�ោឋាភិោលកម្ពុជា៊ះអាងថាភាគ
របចើនននបជរូកនាំចូលគឺែុសច្បាប់ខដលរធ្វើឱ្យតនម្បសុសត្វ
ក្ុងបសុកធាលាក់ចុះ31។  ទិន្ន័យ�បស់បកសួងកសិកម្ម�ុកាខា 
បបមាញ់ និងរនសាទបងាហាញថាបបជាជនកម្ពុជាបតរូវកា� 
បជរូក ៨.៧៦៧ ក្បាលក្ុងមួយនថងៃ32។ 

បកុមហែុនសុគីភគីកម្ពុជា(CP Cambodia) គឺជាបកុមហែុន  
មួយ ខដលកំពុងបបតិបត្ិកា�រៅបបរទសកម្ពុជា រដើម្បគី    
បំរពញតបមរូវកា�សាច់បជរូករៅក្ុងបបរទស។ បកុមហែុន 
សុគីភគីកម្ពុជា បតរូវោនបរងកើតរឡើងរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា 
ក្ុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ខដលជាបកុមហែុនសម្ព័ន្ធ�បស់បកុមហែុន 
CP ខដលមានមូលោឋានរៅបបរទសនថខដលជាបកុមហែុន
ជំនួញកសិកម្មធំបំផុតក្ុងតំបន់។ បកុមហែុនសុគីភគីកម្ពុជា 
បរងកើតបបព័ន្ធបគប់បគងកសិកម្មទំរនើប និងោនរធ្វើកា�ងា�
រលើកិច្ចសន្យាកសិកម្មជារបចើនបបរភទជាមួយកសិក�រៅ

�ូប
ថត

៖ 
NB

P

�ូប
ថត

៖ 
NB

P

29៊គ្នាយកោឋានសុែភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ៖ ទិដ្ឋភាពទូរៅកា�ចិញ្ចឹមសត្វរៅបបរទសកម្ពុ

ជា, http://gdahp-maff.org/blog/overview-of-the-livestock-industry/
30 សមាភាសជាមួយ រោក បសុន រៅ បបធានសមាគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជា
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 

កា�ោ៉ានបបមាណ
តបមរូវកា�បជរូកក្ុង
មួយឆ្នាំរៅកម្ពុជា៖

៣,២៥
ោនក្បាល

http://gdahp-maff.org/blog/overview-of-the-livestock-industry/
https://www.khmertimeskh.com/news/38411/private-sector-to-monitor-pig-imports/
https://www.khmertimeskh.com/news/38411/private-sector-to-monitor-pig-imports/
https://www.phnompenhpost.com/business/farmers-remain-sceptical-even-local-prices-pigs-double 
https://www.phnompenhpost.com/business/farmers-remain-sceptical-even-local-prices-pigs-double 
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ទូទាំងបបរទស។ បកុមហែុនោនរធ្វើកា�ជាមួយកសិ
ោឋាន  ចិញ្ចឹមបជរូករប់�យកខន្ងរៅតាមតំបន់រផ្សង
ៗរៅទូទាំងបបរទសកម្ពុជា។ បកុមហែុន CP ចុះ 
ហត្រលខា រលើកិច្ច សន្យាកសិកម្មជាមួយ៊្កចិញ្ចឹម 
បជរូក មាន់ និងបតគី។ បកុម ហែុនមានបបខហល ៧០% 
ននចំខណកទគីផ្សា�ននសត្វចិញ្ចឹមរៅកម្ពុជាខដល CP 
បគប់បគងសងាវាក់ផ្ត់ផ្ង3់3។ 

កសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា បតរូវោនបរងកើតរឡើងជា  
ចម្បងជាមួយកសិក�អាជគីវកម្មខានាតមធ្យម ខដល 
មានរដើមទុនរដើម្បគីសាងសង់ររងបជរូក។ វាលំោក 
សបមាប់កសិក�ចិញ្ចឹមបជរូក ខដលកំពុងចាប់រផ្ើម 
កខន្ងចិញ្ចឹមបជរូកខានាតតូច ពិរបពាះវាពិោកក្ុងកា�
ផលិតបជរូកោនដល់ ២០០ក្បាល រោយសា�ខត 
រដើមទុនមានកំណត់ រលើកខលងខតចុះកិច្ចសន្យា 
ជាមួយ CP រដើម្បគីទិញកូនបជរូក34។  រៅក្ុងវិស័យ 
បជរូក ខតមួយមុែមានកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូកជាង 
៤០០ កខន្ង និងររងបជរូកជាង ១.០០០ របកាមកា� 
រ�ៀបចំ កសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា�បស់បកុមហែុន
CP35។ 

បបវត្ិកសិករ

រោក ចាង ទូច គឺជាកសិក�កិច្ចសន្យាកសិកម្មជាមួយបកុមហែុន CP  រហើយោត់ោនរធ្វើកា�ជាមួយ CP ៊ស់�យៈ 
រពល ៧ ឆ្នាំមករហើយ។ កសិោឋាន�បស់ោត់មានទគីតាំងរៅ�ុំតាងបករូច បសុកសំររងទង រែត្កំពង់ស្ពឺ។ ដូច 
កសិក�ក្ុងកិច្ចសន្យាជាមួយ បកុមហែុនCP ដនទរទៀតខដ� ោត់ោនចំណាយរដើម ទុនរបចើន រៅមុនដំបូងននកិច្ចស
ន្យាសបមាប់កា�សាងសង់បទុងនិងដំរឡើងប�ិកាខានានាខដលចាំោច់។ កា�ចំណាយចម្បងសបមាប់មាចាស់កសិោឋាន 
ចិញ្ចឹម បជរូកគឺទាក់ទងរៅនឹងប�ិកាខានិង៊គ្គីសនគីក្ុងដំរណើ�កា�ចិញ្ចឹមបជរូក។ បកុម ហែុន CP ផ្ល់ចំណគី ថានាំរពទ្យ 
ជំនួយបរច្ចករទស និងកា�បណ្តះបណាតាលបខន្មស្គីពគី�របៀបចិញ្ចឹមបជរូករោយខផ្អករលើខបបបទនិងបទោឋានបរច្ចក
រទស�បស់បកុមហែុន CP។ ក្ុងនាមជាកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក រោក ចាង ទូច មាន បទុងបោំរៅក្ុងកសិោឋានខដល
អាចចិញ្ចឹមបជរូក�ហូតដល់ ៣.០០០ ក្បាលក្ុងមួយវដ្។ បជរូកបតរូវចាប់ចំនួនពគី�ដង ក្ុងមួយឆ្នាំរោយបកុមហែុន 
CP។

ការងបបើបបាស់ថាមពលងៅកសិដ្្ន

មុនដំបូងរោកទូច ោនបរងកើតកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូករោយរបបើបោស់បបព័ន្ធចិញ្ចឹមបជរូករបើកចំហ��បស់បកុមហែុន 
CP។ វាគឺជាបបព័ន្ធរបើកចំហ�ខដលចំណាយថាមពលតិចសបមាប់បបតិបត្ិកា�កសិោឋាន។ រទាះជាោ៉ាងណាក៏ 

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

33 SAC, 2011
34 SAC, 2011 
35 សមាភាសជាមតំណាងបកុមហែុនសុគីភគី

កាត់បន្យចំណាយ
បបតិបត្ិកា�

៦០%
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�ូប
ថត

៖ 
NB

P
រោយ បបព័ន្ធខបបរនះមានកា�លំោកក្ុងកា�កា�ពា�ជំងឺ រហើយអាចបណាតាលឱ្យមានកា�ផលិតជ្
�ូកមានគុណភាពមិនល្អ និងោនផលទាប។ កាលពគី ២ ឆ្នាំមុនោត់ោន សរបមចចិត្របបើបោស់ប
រច្ចករទស៊នុវត្ល្អបំផុតពគីបកុមហែុន CP ខដលរៅថា “បបព័ន្ធបទុងបិទជិត”។ បរច្ចកវិទ្យាឬបបព័ន្
ធរនះគឺមានបបសិទ្ធិភាពែ្ពស់ក្ុងកា�កា�ពា�កា� �ីករលោលននជំងឺនានា។ កា�ទទួលយកបរច្ចក 
វិទ្យាចិញ្ចឹមបជរូកខបបរនះ តបមរូវឱ្យមានកា�បរងកើតបបព័ន្ធបតជាក់រដើម្បគីឱ្យមានសគីតុណហាភាពបតជាក់
សមល្មម រដើម្បគីធានាោននូវលក្ែណ្ឌសមបសបសបមាប់សត្វបជរូក។

តាម�យៈកា�របបើបោស់បបព័ន្ធបទុងបជរូកបិទ វារធ្វើឱ្យកា�របបើបោស់ថាមពលរកើនរឡើងក្ុងដំរណើ 
កា�បបតិបត្ិកា� កសិោឋានទាំងមូល។ ថាមពលបតរូវោនរបបើសបមាប់បូមទឹក រដើម្បគីោងជបមះសត្វ 
បជរូកនិងបទុង កា�បំភ្ឺរភ្ើង (បតរូវកា�ទាំងរពលនថងៃនិងរពលយប់) និងសបមាប់ដំរណើ�កា�បបព័ន្ធ 
បតជាក់។ ថ្វគីរបើកសិោឋានរនះបតរូវោនភាជាប់រៅនឹង៊គ្គីសនគីក៏រោយ ក៏រោកទូចោនចំណាយ 
បបខហល ៦០ ោនរ�ៀល (បបខហល ១៥.០០០ ដុោលា�) ក្ុងបជរូកមួយវដ្/វគ្ (អាចមានពគី�វគ្ក្ុង 
មួយឆ្នាំ របពាះដំរណើ�ចិញ្ចឹមបជរូកយកសាច់បតរូវចំណាយរពលពគី ៥ រៅ ៦ ខែក្ុងមួយវគ្)។

ការវិនិងោគងលើបបព័ន្ធ�ជីវឧស្ម័ន

រោក ទូច បតរូវោនខណនាំឱ្យរបបើបោស់បរច្ចកវិទ្យាឡជគីវឧស្ម័នតាម�យៈកម្មវិធគីឡជគីវឧស្ម័នថានាក់
ជាតិ (NBP)។ កម្មវិធគីឡជគីវឧស្ម័ថានាក់ជាតិ ោន៊នុវត្គរបមាងមួយរ្មះថា “ឡជគីវឧស្ម័នខានាតម
ធ្យមសបមាប់ប�ិសាថានឆ្លាតនវ” ខដលបតរូវោនផ្ល់មូលនិធិរោយសហភាព៊ឺ�៉ុបតាម�យៈកម្មវិធគី 
សម្ព័ន្ធភាពខបបបបរួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCA)។ រោយសា�ោត់ចង់ខស្វង�កជរបមើសរដើម្បគី 
កាត់បន្យនថ្រភ្ើង៊គ្គីសនគីបបចាំខែ�បស់ោត់ ោត់ោនសរបមចចិត្ដំរឡើងបបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័នរៅ 
ឆ្នាំ២០១៨ ខដលោនបំខលងោមកសត្វបជរូកចូលរៅក្ុងជាជគីវឧស្ម័ន។ ថាមពលខដលោន 
បរងកើត អាចបតរូវោនរបបើសបមាប់បំភ្ឺ កា�បូមទឹក ដំរណើ�កា�បបព័ន្ធបតជាក់និងកា�ចម្អិនអាហា�។ 
កា�ចំណាយវិនិរោគស�ុប សបមាប់បបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័នគឺ ៥៦.៥០០ ដុោលា�។ បរច្ចកវិទ្យាជគីវ 
ឧស្ម័នបតរូវោនដំរឡើងរោយបកុមហែុនផ្ត់ផ្ង់ក្ុងបសុកមួយរ្មះ VW.GAS CO., LTD ។ តារង 
ទគី ១១ ផ្ល់ព័ត៌មានលម្អិត៊ំពគីតនម្សបមាប់បបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័នរនះ។

តារងទគី ១១៖ កា�ចំណាយរៅរលើបបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័ន

រយមុែចំណាយ ទឹកបោក់ ($)

១ អាងទឹកស្អុយ - ោលាស្ទិចរដើម្បគីបគបឧស្ម័ន ១១.៨០០

២ បំពង់ ២.០០០

៣ មា៉ាសុគីនរភ្ើងទគី ១ ២៤.៥០០

៤ មា៉ាសុគីនរភ្ើងទគី ២ ១៥.០០០

៥ បបព័ន្ធចរបមាះទឹក - បបព័ន្ធបន្សុទ្ធជគីវឧស្ម័ន ២.០០០

៦ ធុងឧស្ម័ន ១.២០០

$ ៥៦.៥០០
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កាលប�ិរច្ទ ៊គ្ិសនគីរបបើ 
(kWh)

៊បតាក្ុងមួយគគីឡនូវា៉ាត់ ចំណាយស�ុប 
(រ�ៀល)

ចំណាយស�ុប 
($)

២៨-សគីហា-១៧ ៧.៦៧១ ៧៥០ ៥.៧៥៣.២៥០ ១.៤៣៨

២៨-កញ្ញា-១៧ ១៤.០៤២ ៧៥០ ១០.៥៣១.៥០០ ២.៦៣៣

៣០-តុោ- ១៧ ១៥.៣៩៥ ៧៥០ ១១.៥៤៦.២៥០ ២.៨៨៧

២៨-វិច្ិកា-១៧ ១៦.៦២៦ ៧៥០ ១២.៤៦៩.៥០០ ៣.១១៧

២៨-ធ្នូ-១៧ ១៦.៥៨៧ ៧៥០ ១២.៤៤០.២៥០ ៣.១១០

១៦-មករ -១៨ ១០.៥០៥ ៧៥០ ៧.៨៧៨.៧៥០ ១.៩៧០

  ស�ុប ៨០.៨២៦  ៦០.៦១៩.៥០០ ១៥.១៥៥

តារងទគី ១២៖ តនម្៊គ្ិសនគីមុនរពលវិនិរោគរលើបបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័ន

កា�ប្ងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលក្កើត្�ើងវិញ្ៅបប្ទសកម្ពុជា

តារងទគី ១២ និងទគី ១៣ ផ្ល់នូវកា�របបៀបរធៀបននកា�ចំណាយរលើច�ន្៊គ្គីសនគីសបមាប់កា�ចិញ្
ចឹមបជរូកក្ុងមួយមុនរពលដំរឡើងបបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័នចាប់ពគីខែសគីហាឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ខែមករឆ្នាំ 
២០១៨ និងបនាទាប់ពគីកា�ដំរឡើងបបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័នចាប់ពគី ខែសគីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ខែមករ 
ឆ្នាំ២០១៩។

មុនរពលរបបើបោស់បរច្ចកវិទ្យាថ្មគីរោកទូច ោនចំណាយបោក់បបខហល ១៥.០០០ ដុោលា�  
សបមាប់កា� ចិញ្ចឹមបជរូកក្ុងមួយវគ្សបមាប់នថ្រភ្ើង។ កា�ចិញ្ចឹមបជរូកយកសាច់បតរូវកា�រពលបោំ 
រៅបោំមួយខែក្ុងមួយវគ្។ បនាទាប់ពគីកា�ដំរឡើងបបព័ន្ធជគីវឧស្ម័នោត់ោនចំណាយបោក់បបខហល 
៤.០០០ ដុោលា�ក្ុងមួយវគ្ប៉ុរណាណះ។ ដូរច្ះរបើរបបៀបរធៀបតនម្៊គ្គីសនគីខដលមាន�យៈរពលដូច
ោនា (បោំ-បោំមួយខែ) ោត់អាចសន្សំោនបបខហល ១០.០០០ ដុោលា�។ ជាមួយនឹងកា�វិនិរោគ 
រៅក្ុងបរច្ចកវិទ្យារនះោត់អាចកាត់បន្យនថ្៊គ្គីសនគីោនរបចើនជាង ៧០% ក្ុងមួយវគ្។ របើ  
គិត ពគី៊ត្បបរោជន៍រលើខផ្កប�ិសាថាន បរច្ចកវិទ្យារនះជួយខកលម្អកា�បគប់បគងកាកសំណល់បជរូក
រោយកាត់បន្យក្ិនមិនល្អជុំវិញសហគមន៍ និងកាត់បន្យបរញ្ចញឧស្ម័នរមតាន។ កា�វិនិរោ
គរលើឡជគីវឧស្ម័នអាចរធ្វើរៅោនសបមាប់កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូកធំៗ (ដូចជា កសិោឋាន�បស់រោក 
ចាង ទូច) ខដលផលិតប�ិមាណោមកបជរូករបចើន និងអាចបំខលងរៅជាជគីវឧស្ម័នោនល្អ។ 
ែណៈរពល ខដលកា�ចំណាយកា�វិនិរោគដំបូងសបមាប់បរច្ចកវិទ្យាបបរភទរនះមានតនម្ែ្ពស់ 
កសិក�បតរូវមានទំហំកា�ចិញ្ចឹមបជរូកធំសមបសបរដើម្បគីឱ្យបតរូវនឹងកា�វិនិរោគរលើបរច្ចកវិទ្យារនះ។

បនាទាប់ពគីកា�វាយតនម្កា�របបើបោស់ថាមពល និងកា�ចំណាយរផ្សងរទៀតសបមាប់កសិោឋានចិញ្ចឹម
បជរូក�បស់រោកចាងទូច កា�វិភាគោនបងាហាញថា រោកអាចកាត់បន្យចំណាយបបតិបត្ិកា��ប
ស់រោកោនរលើសពគី ៦០% តាម �យៈកា�វិនិរោគរលើបរច្ចកវិទ្យាឡជគីវឧស្ម័ន។ �យៈរពលសង 
បតឡប់សបមាប់កា�វិនិរោគជគីវឧស្ម័នគឺបបខហល ៣,២ ឆ្នាំ។ រដើម្បគីរធ្វើកា�វិនិរោគរលើបរច្ចកវិទ្យា
រនះ រោកទូចោនែ្ចគីបោក់ពគីធនាោ�ក្ុងបសុកក្ុង៊បតាកា�បោក់ ១២% រហើយ វាតបមរូវឱ្យោត់ 
សងបំណុលក្ុង�ង្វង់បបមាណជា ៤,២ ឆ្នាំតាម�យៈកា�សន្សំកា�ចំណាយថាមពល។ ក�ណគីជាក់ 
ោក់រនះ នឹងបតរូវោនវិភាគបខន្មរទៀត រៅក្ុងខផ្កផលិតផលឥណទានរលើថាមពលករកើត 
រឡើងវិញ។
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រយមុែចំណាយ មុន ($) របកាយ ($)

វិក័យប័បត៊គ្ិសនគី ១៥.០០០ ៥.០០០

កា�ខថទាំនិងកា�ផ្លាស់ប្នូ�របបង ០ ១.២០០

កម្មក�និងអាហា� ៩.៤៥០ ៩.៤៥០

កា�ចំណាយរលើបបតិបត្ិកា�ស�ុបក្ុ
ងមួយឆ្នាំ

២៤.៤៥០ ១៥.៦៥០

កា�សន្សំសំ្ច - ៨,៨០០

កាលប�ិរច្ទ ៊គ្ិសនគីរបបើ 
(kWh)

៊បតាក្ុងមួយគគីឡនូវា៉ាត់ ចំណាយស�ុប 
(រ�ៀល)

ចំណាយស�ុប 
($)

២៨-សគីហា-១៨ ៥.៤២៥ ៧៥០ ៤.០៦៨.៧៥០ ១.០១៧

២៨-កញ្ញា-១៨ ៥.៨១១ ៧៥០ ៤.៣៥៨.២៥០ ១.០៩០

២៩-តុោ-១៨ ៣.១៧៨ ៧៥០ ២.៣៨៣.៥០០ ៥៩៦

២៨-វិច្ឋិកា-១៨ ២.១៩៦ ៧៥០ ១.៦៤៧.០០០ ៤១២

២៨-ធ្នូ-១៨ ៣.៣៩៣ ៧៥០ ២.៥៤៤.៧៥០ ៦៣៦

៩-មករ-១៩ ៨៧៨ ៧៥០ ៦៥៨.៥០០ ១៦៥

 ស�ុប ២១.៨១៦  ១៦.៣៦២.០០០ ៣.៩១៦

តារងទគី ១៣៖ តនម្៊គ្គីសនគីបនាទាប់ពគីវិនិរោគរលើបបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័ន

តារងទគី ១៤៖ ចំណាយបបតិបត្ិកា�សបមាប់បបមូលបជរូកក្ុងមួយវគ្ (៥-៦ ខែ) 
មុននិងរបកាយកា�ដំរឡើងឡជគីវឧស្ម័ន
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បបព័ន្ធបូមទឹកងបបើថាមពលបពរះអាទិត្យសបរាប់
កសិដ្្នងមៀន៖ ដំងណើរការននបបព័ន្ធងនរះ និ្៊ត្ថបបងោជន៍៤ ករណីសិក្សាទី 

ទិដ្ឋភាពទូងៅ

រៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា ខផ្រមៀនភាគរបចើនបតរូវោនោំដុះរៅភាគពាយ័ព្យ នន 
បបរទស។ រដើម្បគីផលិតប�ិមាណខផ្រមៀន ខដលមានប�ិមាណែ្ពស់រនាះ រដើម 
រមៀនបតរូវកា�ប�ិមាណទឹករបចើន ពគីរបពាះកា�ផ្ត់ផ្ង់ទឹកមិនបគប់បោន់អាចនាំ 
ឱ្យរដើមរមៀនកា�រចញផ្កាតិច។ កា�ដំរឡើងបបព័ន្ឋធារសាស្ស្ឱ្យោនបតឹមបតរូវ 
គឺជាគន្ឹះននផលិតភាព និងគុណភាពែ្ពស់ននខផ្រមៀន។ ែណៈរពលខដល 
កសិក�ភាគរបចើនពឹងខផ្អករលើទឹករភ្ៀងក្ុង�ដូវវស្សា រៅក្ុង�ដូវបោំង និង�យៈ 
រពលរំងសងៃលួត កសិក�ោំរមៀន បតរូវកា�រ�ៀបចំឧបក�ណ៍បខន្មចាំោច់សបមាប់ 
បបព័ន្ធធារសាស្ស្ ដូចជា ជគីក៊ណ្តូង និងបសះបពមទាំងទិញមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត 
សបមាប់បូមទឹកផងខដ�។ រមៀនបតរូវកា�ខថ�ទាំរពញមួយឆ្នាំ។

រោងតាមសហគមកសិកម្មផលិតផលរមៀនរែត្នប៉លិន កសិក�ភាគរបចើន  
របបើបោស់មា៉ាសុគីនបូមទឹកមា៉ាសែូតជាបបភពថាមពលសំខាន់រដើម្បគីបទបទង់បបព័ន្ធ
ធារសាស្ស្។ រោយសា�ខតកសិោឋានភាគរបចើន មិនអាចទទួលោនកា�របបើ 
បោស់ បណាតាញ៊គ្គីសនគី បបព័ន្ធបូមទឹករដើ�រោយថាមពលបពះអាទិត្យ គឺជា 
ជរបមើសខដលអាចទទួលយកោនសបមាប់វិស័យោំដុះរមៀន។ រទាះបគីជាបប 
ព័ន្ធរនះ មានគុណវិបត្ិមួយរោយអាចកាត់បន្យសមត្ភាព បូមទឹករៅក្ុង 
�ដូវវស្សារោយសា�មានពន្ឺនថងៃមានកបមិតក៏រោយ ក៏ប៉ុខន្តុល្យភាពចំរពាះ 

មាចាស់ចំកា� រោក ៊ែុន រថង
បបរភទចំកា� កសិោឋានរមៀន

បរច្ចកវិទ្យា បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

សមត្ភាពបរច្ចកវិទ្យា ោនរស្ើសុំ ១៥ kW

�យៈរពលសងបតឡប់ បបខហល ២,៤ ឆ្នាំ

�យៈរពលសងបតឡប់ 
(ជាមួយហិ�ញ្ញប្បទាន)

បបខហល ៣ ឆ្នាំ

កា�សន្សំបោក់ក្ុងមួយឆ្នាំ $ ១៥.១២០

ប�ិមាណរបបងមា៉ាសែូតមិនោនរបបើ
របបងមា៉ាសែូត ២១.៦០០ 
លគីបតក្ុងមួយឆ្នាំ

តារងទគី ១៥៖ រសចក្គីសង្បបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹកខដលរស្ើរឡើងសបមាប់ចំកា
រ្មៀនចំកា�មាន

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

កម្ពុជាផលិត
ោនជិត
២០.០០០
រតានក្ុងមួយឆ្នាំ
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បញ្ហារនះ គឺថារៅក្ុង�ដូវវស្សាកសិោឋានមិនបតរូវកា�កា�ផ្
ត់ផ្ង់ទឹកបខន្ម របចើនរពករនាះរទ។ រៅ�ដូវបោំងកសិ
ោឋានខផ្រឈើបតរូវកា�កា�ផ្ត់ផ្ង់ទឹករបចើន រហតុរនះបបព័ន្ធ
សូឡារធ្វើកា�ោនល្អបំផុតរៅក្ុងសាថានភាពរនះ រោយ
សា�ខតអាចមានដំរណើ�កា�ោនរពញសមត្ភាព រដើម្បគីផ
លិតប�ិមាណទឹកែ្ពស់រៅរពលមានពន្ឺនថងៃល្អ។ បបសិន
របើបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹកបតរូវោនទទួលយក របបើបោស់ពគី 
សំណាក់វិស័យោំដុះខផ្រមៀន វាអាចជួយកសិក�បរងកើន 
ទិន្ផល�បស់ពួករគ និងកាត់បន្យភាពងាយ�ងរបោះ 
រោយសា�រភ្ៀងមិន រទៀតទាត់។

មា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើមា៉ាសែូតជាទូរៅបតរូវោនរគចាត់ទុកថា 
ជាកា�វិនិរោគខដលមានតនម្ទាបរបើរបបៀបរធៀបរៅនឹង
កា�របបើបោស់បរច្ចកវិទ្យាសូឡា ប៉ុខន្កសិក�ខដលមាន  
ភាពពឹងអាបស័យបបតិបត្ិកា��យៈរពលយូ� រលើរបបងមា៉ា

សែូតបអាច�ងផលប៉ះពាល់រោយសា�តនម្ឥន្ធនៈ ខបប 
បបរួល។ ថ្វគីរបើបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹកមានកា�ចំណាយែ្ពស់ 
ក៏រោយ ក៏វាមានតុល្យភាពរោយសា�បបព័ន្ធរនះមានកា�
ចំណាយរលើបបតិបត្ិកា�និងកា�ខថទាំទាប។ តាម�យៈ 
បទពិរសាធន៍កន្ងមក បបព័ន្ធបូមទឹករដើ�រោយបពះអា 
ទិត្យអាចដំរណើ�កា�ោ៉ាងរហាចណាស់ បគីឆ្នាំរោយោមន
កា�រធ្វើ៊ន្រគមន៍៊្វគីរឡើយ រោយសា�ខតវាមានកា�ទុក 
ចិត្ោន និងមានកា�ខថទាំតិចតួចទាប។ ក�ណគីសិក្សា 
បនាទាប់ផ្ល់នូវកា�របបៀបរធៀបមា៉ាសុគីនបូមទឹក រោយរបបើ 
របបងមា៉ាសែូត រៅនឹងបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹកក្ុងវិស័យកសិ
កម្មោំដុះរមៀន។

ទី្្សារ -អ្លែងមៀន

ខផ្រមៀន គឺជាខផ្រឈើសំខាន់មួយក្ុងចំរណាមខផ្រឈើចំនួ
នបគីរទៀត ខដលោំដុះរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា។ រោងតាម 
ទិន្័យរៅឆ្នាំ ២០១០ មាននផ្ទដគីបបខហល ២.៣៧៦ ហិក
តាបតរូវោនបគបដណ្ប់រោយចមាកា�រមៀន36  រហើយវាោន 
រកើន រឡើងជាលំោប់�ហូតដល់ ២.៤៣៧ ហិកតារៅឆ្នាំ 
២០១៣37។ រៅឆ្នាំ ២០១៧ កសិោឋានរមៀនោនបគប 

36 Thorng et al (2013)
37 ជំរ�ឿនកសិកម្មននបពះរជាណាចបកកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣
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ដណ្ប់បបខហល ៨.៨១៦ហិកតា រៅទូទាំងបប 
រទស ខដលផ្ល់ទិន្ផលោនជិត ២០.០០០ រតាន 
ក្ុងមួយឆ្នាំ។ ខផ្រមៀន បតរូវោនោំដុះរៅក្ុងរែត្ 
ចំនួន ១០ រោយចំកា�រមៀនភាគរបចើនរៅក្ុងរែត្ 
ោត់ ដំបង នប៉លិន និងបនាទាយមានជ័យខដលមាន 
ចំនួនជិត ៨០% នននផ្ទដគីស�ុប។ ខផ្រមៀនភាគ 
របចើនខដល ោនោំរៅបបរទសកម្ពុជា បតរូវោនរគផ្
ត់ផ្ង់រៅទគីផ្សា�ក្ុងបសុក រោយរលើកខលងខតរែត្ 
នប៉លិន និង ោត់ដំបងខដលជាប់បពំខដន នឹងបប 
រទស នថខដលនាំរចញខផ្រមៀន�បស់ពួករគរៅរបរៅ
បបរទស38 ។

រៅក្ុងរែត្នប៉លិន ខផ្រមៀនជាដំណាំដ៏សំខាន់បំផុ
តទគីបគីបនាទាប់ពគីដំឡនូង និងរពាត ខដលវាជាកា��ួមចំ
ខណកដ៏សំខាន់ដល់រសដ្ឋកិច្ចក្ុងតំបន់។ ក្ុងឆ្នាំ 
២០១២ នផ្ទដគីោំដុះស�ុបមានចំនួន៤២៥ ហិកតា 
ខដលមានប�ិមាណ បបខហល១.០០០រតាន។ មាន 
បបជាជនបបមាណ ១៦៥ បគរួសា�កំពុងោំដុះរមៀន 
ខដល ៦០%ជាកសិោឋានឯកជនខដលមានទំហំ�ហូ
តដល់រៅ ១០ ហិកតា ែណៈខដល ៤០%ននកសិ
ោឋានោំដុះរមៀនស្ិតរៅចរនាលាះពគីមួយរៅ មួយ 
ហិកតាកន្ះ និងបតរូវោនោំដុះរោយកសិក�ខដល

មានដគីតូច39ៗ។ រោងតាមសហគមកសិកម្មកសិផលរមៀនរែត្នប៉លិន បបជាជនកាន់ខតរបចើនរៅរែត្នប៉លិនកំ
ពុងោំដុះរមៀន រហើយដូរច្ះតំបន់ោំដុះោន�ីករបចើននារពលថ្មគីៗរនះ ជាមួយនឹងទិន្ផលផលិត កម្មរកើន 
រឡើងផងខដ�។ បច្ចុប្បន្រនះមានកសិក�បបខហល ២៣០នាក់ ខដលជាសមាជិកននសហគមកសិកម្មផលិតរមៀន
នប៉លិន។ មុែងា�ចម្បង�បស់សហគម គឺរដើម្បគីជួយសមាជិកឱ្យរចះច�ចា�តនម្ោនែ្ពស់ជាមួយឈ្មលួញ និងរដើម្បគី 
ផ្លាស់ប្នូ� ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកា�កំណត់តនម្។ ក្ុង�យៈរពលប៉ុនាមនឆ្នាំកន្ងមក សហគមោនចុះហត្រលខារលើ
កិច្ចបពមរបពៀងទិញដូ�ជាមួយឈ្មលួញខដលដឹកជញ្នូនរៅបបរទសនថ និងចិន។ កិច្ចបពមរបពៀងរនះ មានបបរោជន៍ 
ដល់ សមាជិករបពាះពួករគមានសុវត្ិភាពទគីផ្សា�។ រោយសា�ខផ្រមៀន ជាដំណាំកសិកម្មមានតនម្ែ្ពស់ រែត្ 
នប៉លិន និងោត់ដំបង ខដលរៅជិតខាងោនាោនទទួលសាគាល់ពគីផលបបរោជន៍រសដ្ឋកិច្ចននកា�ោំដុះខផ្រមៀន និង
បខម្ងដគីបខន្មរទៀតរៅក្ុងជាកសិោឋានខផ្រមៀន40។ 

កសិក�ភាគរបចើនរៅរែត្ោត់ដំបង និងនប៉លិនោនរបជើសរ�ីសយកបបរភទខផ្រមៀនមួយបបរភទខដលបតរូវោនរគ
សាគាល់ថា “តាខង៉ន”។ តាខង៉នមាន៊្កចូលចិត្ញុំរបចើន រោយសា�ខតវាមានសាច់របចើននិង�សជាតិខផ្អមឆ្ងាញ់។ 
កសិក�ោំរមៀន មានលទ្ធភាពទទួលោនបោក់ចំរណញែ្ពស់របើរបបៀបរធៀបរៅនឹងដំណាំរផ្សងរទៀត រហើយពួក
រគអាចលក់ខផ្រមៀន�បស់ពួករគពគី ១រៅ១,៥០ ដុោលា�ក្ុងមួយគគីឡនូបកាមឱ្យរៅឈ្មលួញកណាតាលខដលដឹកខផ្រមៀន 
រៅបបរទសនថ។ របរៅពគីទគីផ្សា�នាំរចញរនះ កសិក�ោំរមៀន ក៏មានចំណាប់អា�ម្មណ៍ែ្ពស់ក្ុងកា�រឆ្ើយតបរៅនឹង

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

38  http://www.khmertimeskh.com/5089584/push-increase-longan-exports/
39  Thorng et al (2013)
40 សមាភាសជាមួយ៊នុបបធានសហគមកសិកម្មផលិតរមៀននប៉លិន

សន្សំោន

១៥.១២០
ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ

http://www.khmertimeskh.com/5089584/push-increase-longan-exports/
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41  https://www.khmertimeskh.com/76592/koh-krobeys-premium-longans/

តបមរូវកា�ទគីផ្សា�ែ្ពស់�វាងខែកុម្ភៈដល់ខែរមសា ខដលបតរូវនឹង�ដូវបុណ្យចូលឆ្នាំចិន និងបុណ្យចូល 
ឆ្នាំខែ្ម�។ ប៉ុខន្រោយសា�ខតវាបសបរពលជាមួយ�ដូវបោំងរៅក្ុងកា�ផ្ត់ផ្ង់តបមរូវកា�ទគីផ្សា�ែ្ពស់
រនះ  កសិក�បតរូវកា�បបភពបគប់បោន់ក្ុងរបសាចបសពដំណំារមៀនរនះ។ ចាប់ពគីរចញផ្ការៅវដ្ចាប់ 
រចញខផ្រមៀន ខដលមាន�យៈរពលបប ខហលបោំមួយខែ រហើយខដលចំនឹង�ដូវបោំង សូឡាបូមទឹ
កអាចកាលាយជាជរបមើសដ៏ល្អមួយ រដើម្បគីធានាថាកា�ផ្ត់ផ្ង់ទឹកបតរូវោនទទួលោនបគប់បោន់ 
រហើយក្ុងរពល ដំណាលោនារនាះខដ� កា�ចំណាយរលើ ថាមពលអាចថយចុះមួយកបមិត។

រៅរែត្កណាតាល កា�រផ្រាតអា�ម្មណ៍សបមាប់កសិក�ក្ុងកា�ោំដុះមាន គឺរៅរលើបបរភទមានមួយ 
បបរភទរទៀត រហើយមាននផ្ទដគីបបខហល ១៣៦ ហិកតាសបមាប់ចំកា�មាន។ ខផ្រមៀន រកាះបកបគី 
គឺជាខផ្មានខដលល្បគីល្បាញជាងរគ រោយសា�ខតពូជរមៀនរនះ មានគុណភាពល្អ ខផ្អម និងមាន
តបមរូវកា�ែ្ពស់រៅទគីផ្សា�ក្ុងបសុក។ ខផ្រមៀនរកាះបកបគីមានតនម្ពគី ២,៥០ រៅ ៥ ដុោលា�ក្ុងមួយ 
គគីឡនូបកាម41។ 

បបវត្ិកសិករ

រោក ៊ែុន រថង គឺជាកសិក�ោំរមៀន រៅរែត្នប៉លិន រហើយោត់ក៏ជា៊នុបបធានននសហគម 
កសិកម្មផលិតផលរមៀននប៉លិនផងខដ�។ ោត់ោនោំរមៀនតាំងពគីឆ្នាំ ២០០៨ មកជាមួយ នឹងដគី 
ទំហំ ១៥ ហិកតា។ ោត់មានរដើមរមៀនបបខហល ២.២៥០ រដើម ខដលអាចផ្ល់ផល រៅចរនាលាះខែ 
មករ និងខែរមសា។ រៅឆ្នាំ ២០១៨ ោត់បបមូលផលខផ្រមៀនោនបបខហល ៤០ រតាន។ រោក 
រថង ោនរបបើបោស់ថានាំគគីមគី រដើម្បគីជួយរដើមរមៀន�បស់ោត់មានផ្ការៅ�ដូវបោំង ពគីរបពាះរនះជារពល 
ខដលទគីផ្សា�មានតបមរូវកា�ែ្ពស់។ ោត់ចូលចិត្បបមូលផលខផ្រមៀនរៅរពលចូលឆ្នាំចិន រដើម្បគីឱ្យ
ោត់អាចលក់ោនក្ុងតនម្ែ្ពស់រហើយជាធម្មតាោត់លក់ខផ្រមៀន�បស់ោត់រៅឱ្យឈ្មលួញចិនខដល 
បនាទាប់មកពួករគដឹកជញ្នូនខផ្មានបសស់រៅបបរទសនថ និងបបរទសចិន។ ោត់អាចលក់ខផ្ រមៀន 
�បស់ោត់ក្ុងតនម្ចាប់ពគី ១ ដុោលា�រៅ ១,២៥ ដុោលា�ក្ុងមួយគគីឡនូបកាម រទាះជាោ៉ាងណាោត់ោន 
កត់សំោល់ថាកា�ខបបបបរួលតនម្ោនកាលាយជាបញ្ហានារពលថ្មគីៗរនះ។

ការងបបើបបាស់ថាមពលងៅកសិដ្្ន

បសរដៀងោនារៅនឹងកសិោឋានរមៀនដនទរទៀតខដ� កា�បគប់បគងទឹករដើ�តួនាទគីោ៉ាងសំខាន់ រដើម្បគី 
ធានាឱ្យរដើមរមៀន មានខផ្ោនរបចើន សបមាប់បំរពញរោលរៅផលិតកម្ម�បស់កសិក�។ រោក 
រថង ោនបរងកើតបបព័ន្ធធារសាស្ស្បខន្ម រដើម្បគីបគប់បគងកា�ផ្ត់ផ្ង់ទឹកឱ្យោនល្អ រហើយោត់  
ោនរធ្វើកា�វិនិរោគជារបចើនក្ុងកា�ជគីកបសះពគី� និងបបព័ន្ធធារសាស្ស្និងកា�ទិញមា៉ាសុគីនបូមទឹក
របបើមា៉ាសែូត។ បសះពគី�គឺជាអាងស្ុកទឹក ប៉ុខន្កា�ផ្ត់ផ្ង់ទឹកពគីបបភពរនះ មិនមានសុវត្ិភាពក្ុង�
ដូវបោំងរឡើយ។ ដូរច្ះោត់របោងនឹងជគីកបសះរផ្សងរទៀតក្ុង�យៈរពលខាងមុែ រដើម្បគីបបមុងទឹក 
ទុកបខន្មរទៀត។
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បច្ចុប្បន្រោករថងកំពុងរបបើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូតបគីរបគឿងរដើម្បគីបូមទឹក (សមត្ភាពមា៉ាសុគីនរភ្ើងនគីមួយ 
ៗ មានកមាលាំង ៣៥ រសះ)។ រៅ�ដូវវស្សាោត់ពឹងខផ្អកោ៉ាងខាលាំងរលើទឹករភ្ៀង រហើយដូរច្ះ ោត់ 
មិនចំណាយបោក់របចើនរលើកា�បូមទឹករទ។ រទាះជាោ៉ាងណាក៏រោយកសិោឋានរនះ ចំណាយ 
បោក់ ោ៉ាងរបចើនរដើម្បគីទិញរបបងមា៉ាសែូតរដើម្បគីបូមទឹកក្ុង�ដូវបោំង ខដលោត់របបើរបបង មា៉ាសែូតពគី 
១២០ រៅ ១៣០ លគីបតក្ុងមួយនថងៃខដលមានតនម្ពគី ៩០ រៅ ១០០ ដុោលា�ក្ុងមួយនថងៃ។ រោក 
រថង ោនចំណាយរលើរបបងមា៉ាសែូតពគី ០,៧០ ដល់ ០,៨០ ដុោលា�ក្ុងមួយលគីបត។

មា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើមា៉ាសែូត 3 របគឿង មា៉ាសុគីននគីមួយៗមានសមត្ភាព៖ ៣៥ រសះ

លគីបត ១២០-១៣០ លគីបតក្ុងមួយនថងៃ

តនម្របបងមា៉ាសែូត ២.៨០០ - ៣.២០០ រ�ៀល (០,៧០ រៅ ០,៨០ 
ដុោលា�) ក្ុងមួយលគីបត

កា�ចំណាយរលើរបបងមា៉ាសែូត ពគី ១៥.០០០ រៅ ១៧.០០០ ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ

តារងទគី ១៦៖ កា�របបើបោស់ថាមពលរៅកសិោឋានរមៀន

ការវិនិងោគងលើរា៉្សុីនបូមទឹកសូឡា

រោករថង ដឹងថាោត់ចំណាយបោក់ោ៉ាងរបចើនរៅរលើមា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើមា៉ាសែូត រហើយដូរច្ះ
ោត់ក៏កំពុងខស្វង�កជរបមើសរដើម្បគីកាត់បន្យតនម្ថាមពលផងខដ�។ ោត់ចាប់អា�ម្មណ៍រលើ បបព័
ន្ធបូមទឹករដើ�រោយសូឡាខដលោត់ោនរ�ៀនពគីកា�ផ្សាយពាណិជ្កម្មរៅរលើទំព័�រហ្វសបែុក�បស់
បកុមហែុនសូឡា រហើយោត់ចាប់អា�ម្មណ៍ក្ុងកា�ប្នូ�មា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត�បស់ោត់។ កង្វល់មួយខដល 
រោក រថង មាន គឺថាបបព័ន្ធបូមទឹករបបើសូឡាអាចនឹងមិនផ្ល់នូវសមាពធបគប់បោន់ ឬមានកំ�ិត
សមត្ភាពមិនដូចមា៉ាសុគីនបូមរបបើរបបងមា៉ាសែូតរទ។ រោងតាម៊្កផ្ត់ផ្ង់សូឡា បបព័ន្ធសូឡាបូ
មទឹកអាចបតរូវោនដំរឡើងរអាយមានសមត្ភាព ឬសមាពធខាលាំងោន រដើម្បគីផ្ត់ផ្ង់ដល់បបព័ន្ធធារ
សាស្ស្ និងបបព័ន្ធរបសាចបសព ប៉ុខន្វាបតរូវកា�កា�វិនិរោគទុនរបចើន។ រនះគឺជាឧទាហ�ណ៍មួយ
ខដលគួខតមានជរបមើសផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទានសមបសបសបមាប់កសិក�ដូចជារោក រថង។

មា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើមា៉ាសែូត បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

កា�ចំណាយមូលធន $ ៣.៦០០ $ ៣៥.០០0 (១៥រសះ, 
ថាមពលសូឡា៖ 
១១,២៥kw)

អាយុកាល ៥ ឆ្នាំ ២០ ឆ្នាំ

កា�ចំណាយរលើមា៉ាសែូតក្ុងមួយឆ្នាំ $ ១៥.១២០ $ ០

ចំណាយបនាទាប់ពគី 5 ឆ្នាំ $ ៧៩.២០០ $ ៣៥.០០០ + 
កា�ខថទាំតិចជាង

តារងទគី ១៧៖ មា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើមា៉ាសែូត និង បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា
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រយមុែចំណាយ ទឺកបោក់ ($)

របបងនិងកា�ខថទាំ ១៧.០៨០

ជគី ១០.០០០

កម្មក� ៨.៤០០

កា�ចំណាយរលើបបតិបត្ិកា�ស�ុបក្ុងមួយឆ្នាំ ៣៥.៤៨០

តារងទគី ១៨៖ កា�ចំណាយបបតិបត្ិកា�ក្ុងមួយឆ្នាំសបមាប់កសិោឋានរមៀន�បស់ រោក ៊ែុន 
រថង

តារង ១៧ បងាហាញពគីរសណា�ីយ៉ូរបបៀបរធៀបសបមាប់រោក រថង រៅនឹងកា�របជើសរ�ីសយកកា�វិ
និរោគរលើបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹករោយជំនួសមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូតបគីរបគឿង។ កា�ចំណាយក្ុង�យៈរពល 
បោំឆ្នាំននកា�របបើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូតបគីរបគឿងគឺ $ ៧៩.២០០។ រោយសា�កា�បពរួយោ�ម្ភ�បស់រោក 
រថង រលើកា�ចំណាយរបបងមា៉ាសែុតដូចខដលោនរលើករឡើងរនាះ រោក រថង ទំនងជានឹងទិញ 
បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក ខដលមានសមត្ភាពបូមដូចោនារដើម្បគីជំនួសមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូតទាំង 3របគឿង 
ខដលតបមរូវឱ្យមានកា�វិនិរោគបបខហល ៣៥.០០០ ដុោលា�។ រោក រថង ទទួលោន៊ត្បបរោ
ជន៍ពគីអាយុកាលខវងននបរច្ចកវិទ្យាសូឡាខដលមាន�យៈរពលបបខហល ២០ ឆ្នាំរហើយតបមរូវឱ្យមាន 
កា�ខថទាំតិចតួច។ រោយកា�ផ្លាស់ប្នូ�រចញពគីមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត ោត់អាចសន្សំបបខហល ១៥.១២០ 
ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ។ �យៈរពលសងបតឡប់វិញសបមាប់កា�វិនិរោគរនះ គឺបបខហល ២,៣ ឆ្នាំ។ 
បបសិនរបើរោក រថង ែ្ចគីបោក់ ៣៥.០០០ ដុោលា� រោយមាន ៊បតាកា�បោក់ ១២% ោត់អាចរបបើ
បោស់បោក់សន្សំថាមពលរនះ រដើម្បគីសងបោក់ក្ុង�យៈរពល បបខហល ៣ ឆ្នាំ។ ក�ណគីជាក់ោក់ 
រនះ នឹងបតរូវោនវិភាគបខន្មរៅក្ុងខផ្កផលិតផលឥណទានថាមពលករកើតរឡើងវិញ។

តារងទគី១៨ បងាហាញពគីកា�ចំណាយខផ្កបបតិបត្ិកា�បបចាំឆ្នាំសបមាប់កសិោឋាន�បស់រោក រថង។ 
កា�ចំណាយ ខដលទាក់ទងរៅនឹងរបបងឥន្ធនៈនិងកា�ខថ�ក្សាមានបបមាណ៤៨% ននកា�ចំ 
ណាយរលើបបតិបត្ិកា�។ បបសិនរបើមានកា�និរោគសបមាប់ទិញបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក វានឹងអាច
ជួយកា�បញ្ឈប់រលើកា�ចំណាយទាក់ទងនឹងកា�ខថទាំ និងរបបងឥន្ធនៈរលើមា៉ាសុគីនបូមទឹកសព្វ 
នថងៃ។
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បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹកជាមួយអា្ទឹក សបរាប់កសិដ្្នបអនលែកម្ពុជា៖        
ដំងណើរការននបបព័ន្ធបងច្វិទ្យាងនរះ និ្៊ត្ថបបងោជន៍ ៥ ករណីសិក្សាទី 

ទិដ្ឋភាពទូងៅ

កា�ទទួលោននូវកា�ផ្ត់ផ្ង់ទឹក ខដលមានរស្�ភាព 
កសិក�អាចោំបខន្កាន់ខតរបចើន និងចូលរបចើនខដ�។ 
រោយ សា�ខតបខន្បតរូវកា�ទឹកបគប់បោន់រៅរពលបពឹកនិង  
រពលោងាចសូឡាបូមទឹកមានលក្ណៈសម�ម្យ សបមាប់ 
កា�ោំដុះបខន្រៅកម្ពុជា។ លទ្ធភាពទទួលោនប�ិមាណ 
ទឹក ខដលបតរូវកា�អាចបតរូវោនសរបមចរោយ កា�បូមទឹក
ចូលរៅក្ុងអាងស្ុកទឹកខដលោក់រៅទគីែ្ពស់ រោយ 
បនាទាប់មកអាចរបើកបង្ហនូ�ទឹកោន ប៉ុខន្កសិក�បតរូវមានកា�
វិនិរោគបខន្មសបមាប់កា�សាងសង់អាងទឹក។ ជរបមើស 
មួយរទៀត ខដលអាចបតរូវោនបរងកើតរឡើងោន រោយបូម
ទឹកផ្ទាល់រៅកាន់បបព័ន្ធរបសាចបសព ។ ក�ណគីសិក្សារនះ
ផ្ល់នូវកា�របបៀបរធៀបមា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើ របបងមា៉ាសែូតនិ
ងសូឡាបូមទឹកសបមាប់កសិោឋានបខន្។

ទី្្សារ - បអនលែ

កា�ោំដុះបខន្រៅកម្ពុជារៅខតមានកា�បបឈមនឹងបញ្ហា
ទគីផ្សា� របពាះវាទាមទា�ឱ្យមាននផ្ទដគីធំរដើម្បគីកាលាយជាអាជគីវ 
កម្មខដលអាចទទួលោនផលចំរណញ។ រៅក្ុងបបរទស

មាចាស់ចំកា� រោក ជ បញ្ច�ង្
បបរភទចំកា� កសិោឋានបខន្

ជរបមើសទគី ១ ជរបមើសទគី ២

បរច្ចកវិទ្យា
សំរណើសូឡាបូមទឹកខដលមា
នអាងស្ុកទឹក

សំរណើសូឡាបូមទឹកខដ
លោមនអាងទឹក

សមត្ភាពននបរច្ចកវិទ្យា ោនរស្ើ ៤,៦ kW រស្ើ ៦kW

�យៈរពលសងបតឡប់ ៤,៨ ឆ្នាំ ៥,៥ ឆ្នាំ

សន្សំកា�ចំណាយ $ ៣.២៤០ ក្ុងមួយឆ្នាំ $ ៣.២៤០ ក្ុងមួយឆ្នាំ

ប�ិមាណរបបងមា៉ាសែូតមិនរបបើ ៤.០៥០ លគីបតរបបងមា៉ាសែូតក្ុងមួយឆ្នាំ ៤.០៥០ លគីបតរបបងមា៉ាសែូតក្ុងមួយឆ្នាំ

កម្ពុជាកា�ោំដុះបខន្ភាគរបចើន រធ្វើរឡើងក្ុងកបមិត 
សបមាប់ ចិញ្ចឹមជគីវិតតាមលក្ណៈបគរួសា� ខដលមិនអាច
សរបមចោនប�ិមាណផលិតកម្ម ខបបពាណិជ្កម្មរៅ 
រឡើយរទ។ រលើសពគីរនះរទៀត ផលិតកម្មបខន្គឺរធ្វើរឡើង
តាម�ដូវកាល និងមានខបបបបរួលកា�ផ្ត់ផ្ង់រពញមួយ 
ឆ្នាំ។ ចំណុចរនះជាកា�លំោក�បស់៊្កផលិតបខន្រៅ 
ក្ុងបបរទសកម្ពុជា ខដលបតរូវបបកួតបបខជងជាមួយទគីផ្សា�
បខន្ខដលនាំចូលពគីបបរទសជិតខាង42។ បបខហល ៦០% 
ននផលិតផលបខន្បតរូវោននាំចូលពគីបបរទសជិតខាង។ 
កា�បសាវបជាវខដលរធ្វើរឡើង រោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា 
រោលនរោោយបងាហាញថាបខន្ពគី ២០០ រៅ ៤០០ 
រតានបតរូវោននាំចូលជារ�ៀងរល់នថងៃពគីបណាតាបបរទសជិត
ខាង។ ទគីផ្សា�នាំចូលបខន្មានចរនាលាះពគី ១៥០ រៅ ២៥០ 
ោនដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ ខដលភាគរបចើនមកពគីបបរទស 
រវៀតណាម នថនិង ចិន43។

42 Francesco & Sovith, 2016
43  https://www.khmertimeskh.com/8320/imports-push-veggie-farmers-to-the-wall/

nutrition-chain-ii

តារងទគី ១៩៖ រសចក្គីសរង្បបបព័ន្ធបូមទឹករបបើបពះអាទិត្យខដលោនរស្ើរឡើងរោយកសោិឋានបខន្នបខន្

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

https://www.khmertimeskh.com/8320/imports-push-veggie-farmers-to-the-wall/
http://www.snv.org/project/cambodia-horticulture-advancing-income-and-nutrition-chain-ii
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កសិោឋានោំបខន្�បស់រោកបញ្ចា�ុងរៅរែត្ោត់ដំបង

មានបញ្ហាបបឈមជារបចើនចំរពាះវិស័យោំដុះបខន្រៅក
ម្ពុជាមានដូចជា (១) ទិន្ផលមធ្យមទាប (២) ភាពបប
កួតបបខជងមិនល្អរៅក្ុងតំបន់ (៣) កា�ោត់បង់របកាយ 
រពលបបមូលផលែ្ពស់ (៤) ផលិតផលខដលមិនបសបតា
មតបមរូវកា�គុណភាព និងសុវត្ិភាពដល់៊្ករបបើបោស់
និង (៥) មានបញ្ហាបបឈមទាក់ទងរៅនឹងកា�បំរពញ 
តបមរូវកា�ទគីផ្សា�រៅក្ុង�ដូវវស្សា44។ 

រទាះជាោ៉ាងណាក៏រោយ មានសការានុពលក្ុងកា�ជំ�ុញ 
ផលិតផលបខន្កម្ពុជាពគីបោន់ខតសបមាប់ចិញ្ចឹមជគីវិតឱ្យ
រៅជាវិស័យខដលអាចរធ្វើពាណិជ្កម្មោន រោយរផ្រាត
កា�យកចិត្ទុកោក់រលើលទ្ធភាពននផលិតឱ្យមានលក្
ណៈចបមុះោនា មានកា�ខកនច្ផលិតបខន្ បរងកើនកា�ផលិត 
និងកា�៊ភិវឌ្ឍសមត្ភាព។ កា�រកើនរឡើងននវណ្ៈ 

កណាតាលរៅកម្ពុជា និងបសបរពលជាមួយនឹងកា��ីក 
ចរបមើន ននវិស័យរសវាកម្ម និងឧស្សាហកម្មរទសច�ណ៍ 
�បស់បបរទសកម្ពុជាោនរធ្វើឱ្យមានតបមរូវកា�រកើនរឡើងស
បមាប់ “បខន្មានសុវត្ិភាពអាចទទួលទាន” រៅក្ុង 
បសុក។ ចំណុចរនះផ្ល់ឱ្យកសិក�ខានាតតូច និងផលិតក�
ខកនច្មានឱកាសរដើម្បគីបរងកើនបោក់ចំណូលនិងសន្ិសុែ
រស្បៀង45។ និនានាកា�រនះក៏នំាឱ្យមានកា�រលចរឡើងនូវបកុ
មកសិក�ោំដុះបខន្ និងសមាគមនានារដើម្បគីោំបទតបមរូវ
កា� ទាំងរនះ។ រទាះោ៉ាងរនះក្គី ក៏មានបញ្ហាមួយចំនួន
ទាក់ទងនឹងកា�ទទួលោននូវបបព័ន្ធរបសាធបសពបតឹមបតរូវ 
និងកតារាបបភពទឹកឱ្យោនបគប់បោន់។ 

�ូប
ថត

៖ 
ឡ

ុង 
សា

�ូ

44 ACIAR, 2017
45 http://www.snv.org/project/cambodia-horticulture-advancing-income-and-

nutrition-chain-ii

កម្ពុជាតិនាំចូល
បខន្បបខហល

៦០%

http://www.snv.org/project/cambodia-horticulture-advancing-income-and-nutrition-chain-ii
http://www.snv.org/project/cambodia-horticulture-advancing-income-and-nutrition-chain-ii
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កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា

កា�វិនិរោគរលើបបព័ន្ធធារសាស្សដែ តបមរូវឱ្យមានជ
របមើសក្ុងទទួលោនឥណទាន 
និងហិ�ញ្ញប្បទានសមបសប ប៉ុខន្កា�រ�ៀបចំបោក់ក
ម្ចគីខដលផ្ល់រោយសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុក្ុងបសុកមាន៊
បតាកា�បោក់ែ្ពស់ និងលក្ែណ្ឌមិន៊ំរណាយផល
សបមាប់៊្កផលិត46។ 

បបវត្ិរបស់កសិករ

រោក ជ បញ្ច�ង្ គឺជាមាចាស់កសិោឋានបខន្មួយរៅ
ក្ុង បសុកសំឡនូត រែត្ោត់ដំបង។ ថ្វគីត្បិតខតោត់ 
មានដគីធំបបខហល៤០ហិចតា ោត់របបើដគីខត៥ហិក 
តារដើម្បគីោំបខន្ប៉ុរណាណះ។ ោត់ោនចាប់រផ្ើមោំ 
បខន្រៅឆ្នាំ ២០១៧ រហើយោនរបជើសរ�ីសយកខត 
ខាត់ណា នស្ពរការាប និងនស្ព រតឿ។ ោត់បន្ពបងគីក 
ផលិតកម្មរោយបខន្មបខន្រផ្សងៗ រទៀតដូចជា 
បទាប់ខវង បទាប់មូល សខណ្កគួ និងរប៉ងរោ៉ាះ។

រោក បញ្ច�ង្រមើលរ�ើញពគីតបមរូវកា�កាន់ខតរបចើន 
សបមាប់បខន្ក្ុងបសុក ពគីរបពាះបបជាជនោ�ម្ភថា 
បខន្ ខដលនាំចូលពគីប�រទសមានកបមិតសា�ធាតុ 
គគីមគី ខដលមិនមានសុវត្ិភាពខផ្កសុែភាព។ ៊្ក 
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ទិញបខន្រៅកម្ពុជា ចង់ទិញបខន្ក្ុងតំបន់ជាជាងបខន្នាំចូល រហើយដូរច្ះោត់មានបំណងបរងកើនផលិតកម្មរដើម្
បគីបំរពញតបមរូវកា�ក្ុងបសុក។ ទន្ទឹមនឹងរនះខដ� ោត់បតរូវកា�កា�៊នុវត្ន៍កសិកម្មល្អ រដើម្បគីធានា និងរោ�ពតាម 
បទោឋានស្គីពគី សុវត្ិភាពម្ហនូបអាហា�។ រោក បញ្ច�ង្ ោនសរបមចចិត្ជាយុទ្ធសាស្ស្ រដើម្បគីោំបខន្ខដលមិនបតរូវោ
ននាំចូលពគី បបរទសជិតខាងក្ុងប�ិមាណរបចើន របពាះវាអាចកាត់បន្យកា�គំរមកំខហងននទគីផ្សា�បបកួតបបខជងម
កពគីបបរទសរវៀតណាម និងបបរទសនថ។

ទគីផ្សា�បខន្ខដល រោក បញ្ច�ង្ លក់គឺភាគរបចើនជាទគីផ្សា�ក្ុងបសុកតាម�យៈឈ្មលួញកណាតាល និងសបមាប់កា�ដឹក
ជញ្នូនបខន្រៅរែត្ោត់ដំបង និងរែត្កំពង់ចាម។ ោត់មានបំណងបរងកើតទំនាក់ទំនងជាមួយឈ្មលួញដនទរទៀត 
រដើម្បគីរធ្វើឱ្យមានភាពចបមុះននហានិភ័យ�បស់ោត់។ ចំណុចរនះក៏ជួយធានាថា ោត់អាចលក់ផលិតផលបខន្ 
�បស់ោត់ក្ុងតនម្ែុសៗោនា និងក្ុងក�ណគីមួយចំនួនខដលមានតនម្សម�ម្យ។ ឥឡនូវរនះោត់កំពុងព្យាោមទាក់
ទងជាមួយឈ្មលួញរៅរជធានគីភ្ំរពញផងខដ�។

ការងបបើបបាស់ថាមពលងៅកសិដ្្ន

កសិោឋានពឹងខផ្អករលើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូតពគី�របគឿងខដលមានកមាលាំង ២២ រសសនិង ១៦ រសះ។ មា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើមា៉ា
សែូតបតរូវោនរបបើជាចម្បងក្ុង�ដូវបោំង និងកំឡុងរពលកូន�ដូវបោំងរៅ�ដូវវស្សា។ រោក បញ្ច�ង្ ៊ះអាងថា 
កសិោឋានរនះរបបើរបបងមា៉ាសែូតបបខហល ១៥ លគីបតក្ុងមួយនថងៃ រហើយោត់ចំណាយបោក់ចរនាលាះ ២.៨០០ រ�ៀល 

កាត់បន្យរបបង
មា៉ាសែូតោន
៤.០៥០
ក្ុងមួយឆ្នាំ
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បូមទឹករបបើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត ២២ រសះ

បូមទឹករបបើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត ១៦ កមាលាំងរសះ

លគីបត ១៥ លគីបតក្ុងមួយនថងៃ

តនម្របបងមា៉ាសែូត ២.៨០០ - ៣.២០០ រ�ៀល (០,៧០ ដុោលា�រៅ ០,៨០ 
ដុោលា�) ក្ុងមួយលគីបត

កា�ចំណាយរលើរបបងមា៉ាសែូត $ ២.៨៣៥ រៅ $ ៣.២៤០ ក្ុងមួយឆ្នាំ

តារងទគី ២០៖ កា�របបើបោស់ថាមពលរៅកសិោឋានបខន្

�ូប
ថត

៖ 
Je

re
m

y 
M

ee
k

(០,៧០ ដុោលា�) និង ៣.២០០ រ�ៀល (០,៨០ ដុោលា�) ក្ុងមួយលគីបត។

ការវិនិងោគងលើបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

រដើម្បគីឱ្យោំដុះបខន្ឱ្យកាន់ខតោនរបចើន និងោំដុះឱ្យោនរពញមួយឆ្នាំ និងបពមទាំងរដើម្បគីកាត់ប
ន្យកា�ចំណាយទាក់ទងនឹងមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត រោកបញ្ចា�ុងចង់វិនិរោគរលើបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក
របបើសូឡា និងបរងកើតបបព័ន្ធធារសាស្សដែរបសាចបសព។ មានកា�ធានាផ្ត់ផ្ង់ទឹកបគប់បោន់ 
ោត់អាចោំបខន្កាន់ខតរបចើនរហើយ ដូរច្ះអាចទទួលោនទិន្ផលដំណាំែ្ពស់ និងបោក់ចំណូល 
របចើន។ រោក បញ្ច�ង្ ោនទាក់ទងរៅ៊្កផ្ត់ផ្ង់ថាមពលបពះអាទិត្យ រដើម្បគីទិញបបព័ន្ធសូ 
ឡាបូមទឹក ប៉ុខន្រោយមានកា�ចំណាយែ្ពស់រពករដើម្បគីទិញបរច្ចកវិទ្យាថ្មគីរនះ ោត់មិនមាន សម
ត្ភាពហិ�ញ្ញវត្ុបគប់បោន់រទ។ រៅក្ុងសាថានភាព�បស់រោក បញ្ច�ង្ ខដលោត់ោនតមកល់ ប័ណ្ 
កម្មសិទ្ធិដគីកសិកម្មជាបទព្យធានាសបមាប់កម្ចគី ខដលមានបសាប់ពគីសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុក្ុងបសុក រដើម្បគី 
ចាប់រផ្ើមកា�៊ភិវឌ្បកសិោឋានបខន្�បស់ោត់ កា�ផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទានថ្មគីពគីសាថាប័នហិ�ញ្ញ វត្ុ 
ណាមួយក្ុងដំណាក់កាលរនះ មិនខមនជាជរបមើសសបមាប់ោត់រឡើយ។

មានជរបមើសពគី� ខដលអាច�កោន រដើម្បគីោំបទដល់តបមរូវកា�ទឹក�បស់កសិោឋានបខន្�បស់ រោក 
បញ្ច�ង្។ ជរបមើសដំបូង គឺថាប�ិមាណទឹក ខដលបតរូវកា�អាចបតរូវោនសរបមចរោយកា�បូមទឹកចូ
លក្ុងអាងស្ុកទឹករៅទគីែ្ពស់មួយ ខដលអាចបង្ហនូ�ទឹករចញពគីមករបបើបោស់វិញពគីអាងស្ុករនាះ 
ប៉ុខន្ ោត់បតរូវចំណាយបខន្មរលើកា�សាងសង់អាងទឹកផងខដ�។ ជរបមើសរនះក៏៊នុញ្ញាតឱ្យោត់ 
បន្បូមទឹកចូលក្ុងអាងរៅរពលណាមានពន្ឺនថងៃ ខដលផ្ល់នូវកា�ធានាកាន់ខតរបចើនថាមានទឹក 
បគប់បោន់ខដលបតរូវោន�ក្សាទុក។ ចំរពាះជរបមើសទគីពគី�ខដលទំនងជាតបមរូវឱ្យមានទុនវិនិរោគ 
របចើនជាងរនះ បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹកអាចបតរូវោនរ�ៀបចំរឡើងខដលមានសមត្ភាពនិងសមាពធខាលាំង 
រដើម្បគី បូមរៅដល់បបព័ន្ធទុយរោរបសាចបសពរោយផ្ទាល់។

តារងទគី ២១ បងាហាញពគីកា�របបៀបរធៀបជរបមើស�បស់ រោក បញ្ច�ង្ រោយរចញពគីទស្សនៈនន 
កា�ចំណាយ។ បបសិនរបើរោក បន្របបើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត រលើអាយុ៥ឆ្នាំ�បស់មា៉ាសុគីនរនះ 
វានឹងរធ្វើឱ្យោត់ចំណាយបបខហល ១៧.៧០០ ដុោលា� ខដលវារលើសពគីកា�ចំណាយរលើជរបមើសបប
ព័ន្ធសូឡាបូមទឹក។ រៅក្ុងជរបមើសទគី១ បបសិនរបើរោក បញ្ច�ង្ សរបមចទិញបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹ
កោត់នឹងបតរូវវិនិរោគបបខហល ១០.៥០០ ដុោលា�បូក�ួមទំាងកា�ចំណាយបខន្មចំនួន ៥.០០០  
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មា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើ
មា៉ាសែូត

បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក 
(ម៉ូទ័� ៣HP 
និងថាមពលបពះ
អាទិត្យ: ៤,៦២kw) - 
ជរបមើសទគី ១

បបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក 
(ម៉ូទ័� ៥HP 
និងថាមពលបពះ
អាទិត្យ: ៦kw) - 
ជរបមើសទគី ២

កា�ចំណាយមូលធន $១.៥០0 $១០.៥០០0 $១៧.៥០០

អាយុកាល ៥ years ២០ ឆ្នាំ ២០ ឆ្នាំ

កា�ចំណាយរបបង 
មា៉ាសែូតក្ុងមួយឆ្នាំ

$១៦.២០០ $ ០ $ ០

ចំណាយបនាទាប់
ពគី ៥ ឆ្នាំ

$១៧.៧០០ $ ១០.៥០០ + 
កា�ខថទាំមួយចំនួន

$ ១៧.៥០០ + 
កា�ខថទាំមួយចំនួន

អាងស្ុកទឹក $ ៥.០០០ (២០ម៣
 ននសមត្ភាព
ផ្ទុកទឹកែ្ពស់)

មិនចាំោច់របបើអាង
រទសបមាប់ជរបមើ
សរនះ

តារងទគី ២១: មា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើមា៉ាសែូតរធៀបនឹងជរបមើសបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក

ដុោលា�រលើអាងស្ុកទឹក(មានន័យថាជរបមើសរនះសន្មតថា អាងទឹកមានទំហំផ្ទុកទឹកោន ២០ 
ខម៉បតគូប)។ ដូរច្ះ កា�វិនិរោគស�ុបសបមាប់ជរបមើសទគី1 គឺ ១៥.៥០០ ដុោលា� រហើយ 
�យៈរពលសងបតឡប់វិញគឺបបខហល ៤,៨ ឆ្នាំ។ កា�សន្សំរលើកា�ចំណាយបបចាំឆ្នាំ បបមាណចំនួន 
៣.២៤០ ដុោលា� ទាក់ទងរៅនឹងកា�កាត់បន្យកា�របបើបោស់របបងមា៉ាសែូត។ ជរបមើសទគី ២ នឹង 
៊នុញ្ញាតឱ្យរោក បញ្ច�ង្របជើសរ�ីសយករសណា�ីយ៉ូមិនរបបើអាងផ្ទុកទឹក របពាះបបព័ន្ធសូឡាមាន 
សមត្ភាពនិងសមាពធខាលាំងជាងជរបមើសទគី១ សបមាប់តភាជាប់រោយផ្ទាល់រៅនឹងបបព័ន្ធទុយរោ 
របសាចបសព។  �យៈរពលសងបោក់បតឡប់វិញសបមាប់ជរបមើសទគី ២ គឺបបខហល ៥,៤ ឆ្នាំ។ រទាះ 
ជាោ៉ាងណាក៏រោយ របើោត់ែ្ចគីបោក់ពគីធនាោ�ក្ុង៊បតាកា�បោក់ណាមួយ រនាះោត់បតរូវសង      
បោក់ដល់ធនាោ�វិញក្ុង�យៈរពលមួយយូ� រោយរបបើកា�បោក់សន្សំរចញពគីកា�ចំណាយថាម
ពល។

រយមុែចំណាយ ទឹកបោក់ ($)

របបងនិងខថទាំ ៣.២៤០

ជគី ៣.៦០០

កម្មក� ១៩.៥០០

បោប់ពូជ ៤៥០

កា�រ�ៀបចំដគីនិងសមាភា�ៈ ១.៦៨៧.៥០

កា�ចំណាយបបតិបត្ិកា�ស�ុបក្ុងមួយឆ្នាំ $ ២៨.៤៧៧,៥០

តារងទគី ២២៖ ចំណាយបបតិបត្ិកា�ក្ុងមួយឆ្នាំសបមាប់កសិោឋានបខន្�បស់រោកបញ្ចា�ុង

សបមាប់កសិោឋានបខន្�បស់រោកបញ្ចា�ុង កា�ចំណាយទាក់ទងនឹងរបបងឥន្ធនៈនិងកា�ខថទាំ   
មានបបមាណ ១០% ននកា�ចំណាយបបតិបត្ិកា�។
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ងហតុ៊្វីបតរូវរានឥណទានសបរាប់ការវិនិ
ងោគងលើថាមពលកងកើតង�ើ្វិញ?

ែណៈខដល កា�របបើបោស់៊គ្ិសនគីរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា 
ក្ុងប៉ុនាមនឆ្នាំថ្មគីៗរនះមានភាពបបរសើ�រឡើង កសិោឋានជា 
របចើន រៅខតមិនទាន់មានបណាតាញ៊គ្ិសនគីរៅដល់រៅ
រឡើយ ដូរច្ះរហើយកសិក�ជារបចើនបតរូវោនបង្ំែ្លួនពឹង 
ខផ្អករលើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត។ តនម្របបងមា៉ាសែូតមានតនម្នថ្
សបមាប់កសិោឋាន ខដលមិនទាន់មិនមានបបព័ន្ធ៊គ្ិសនគី 
របបើបោស់ រហើយកសិក�បតរូវចំណាយរលើរបបងមា៉ាសែុត 
ចរនាលាះ ០,៧០ និង ០,៨០ ដុោលា�ក្ុងមួយលគីបត។ សូម្បគី
ខតក្ុងក�ណគីខដលកសិក�ទទួលោន៊គ្ិសនគីរបបើក៏រោយ 
តនម្រៅខតនថ្រហើយជួនកាលមិនអាចទុកចិត្ោនរទរៅ
តាមតំបន់មួយចំនួនរៅក្ុងបបរទស។ ឧទាហ�ណ៍ 
កសិក�តាមកិច្ចសន្យា�បស់បកុមហែុន CP ភាគរបចើនអាច 
របបើបោស់៊គ្ិសនគីោន ប៉ុខនដែ៊្កខដលរបបើបោស់បបព័ន្ធបគ
ប់បគងកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូកតាម “បបព័ន្ធបិតជិត” មានកា� 
របបើបោស់ថាមពល៊គ្គីសនគីរបចើនរដើម្បគីោក់ឱ្យ ដំរណើកា� 
បបព័ន្ធបតជាក់ ខដលជារហតុនាំឱ្យមានរកើនរឡើងកា�ចំ
ណាយបបតិបត្ិកា�សបមាប់កសិក�ទាំងរនះ។ រគសរងកត 
រ�ើញថា កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូកខានាតធំជារបចើនោនចាប់ 
អា�ម្មណ៍រលើបរច្ចកវិទ្យាឡជគីវឧស្ម័ន ខដល៊នុញ្ញាតឱ្យ   
ពួករគបំខលងោមកបជរូករៅជាបបភពថាមពលោន។

ខផ្អករលើកា�វាយតនម្តាម�យៈកា�បសាវបជាវរនះ ខដល 
បតរូវោនរធ្វើរឡើងរោយ៊ង្កា� Nexus ជាមួយនឹងដំណាំ 
របមច ខផ្រឈើ បខន្ និងកសិោឋានចិញ្ចឹមសត្វ រៅក្ុងរែត្ 
ោត់ដំបង នប៉លិន មណ្ឌលគគី�ី ត្បនូង�្មុំ កំពង់ស្ពឺ កំពត 
និងរពាធិ៍សាត់ កា��ករ�ើញ�បស់រយើងបងាហាញថា កសិក� 
និងមាចាស់កសិោឋានកំពុងខស្វង�កជរបមើសរផ្សងរទៀតរដើម្បគី
កាត់បន្យកា�ចំណាយរលើថាមពល។ រលើសពគីរនះរៅ 
រទៀត ៊្កខដលរយើងោនស្ទង់មតិទាំង៊ស់មានចំណាប់
អា�ម្មណ៍ក្ុងកា�វិនិរោគ រលើបរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើត 
រឡើងវិញ របើរទាះបគីជាជាពួកោត់ដឹងែ្លួនឯងថាមានកា�
យល់ដឹងតិចតួច ឬមិនសូវសាគាល់បរច្ចកវិទ្យាថ្មគីៗក៏ 
រោយ។

្លិត្លឥណទានថាមពលកងកើត
ង�ើ្វិញ

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា
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កា�ចំណាចរលើថាមពល នន៊្កខដលោនស្ទង់មតិក្ុង 
កា�សិក្សា�បស់រយើង មានកា�ចំណាយបបមាណពគី ៦% 
រៅរបចើនជាង ៥០% រលើបបតិបត្ិកា�កសិោឋាន វាអា 
បស័យរលើទំហំននកសិោឋាន និងបបរភទដំណាំ និងសត្វ 
ចិញ្ចឹម។ បញ្ហារនះ ោនរធ្វើឱ្យមានកា�ចាប់អា�ម្មណ៍ែ្ពស់ 
និងោនបងាហាញតបមរូវកា�ពគីកសិក� និងអាជគីវកម្មកសិក 
អា�ហា�ខានាតតូចនិងមធ្យម រដើម្បគីខស្វង�កកា�វិនិរោគ
រលើថាមពលករកើតរឡើងវិញ។ រទាះជាោ៉ាងណាក៏រោយ 
នថ្រដើមែ្ពស់សបមាប់ទិញបរច្ចកវិទ្យា កា�ែ្វះកា�យល់ដឹង 
ពគីបរច្ចកវិទ្យា និងកា�ែ្វះលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញវត្ុ 
សមបសបរៅខតជាកតារាទប់សាកាត់ដ៏សំខាន់ សបមាប់កា� 
ផ្លាស់ប្នូ�រៅ របបើបោស់បរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើតរឡើង
វិញ ខដលរធ្វើឱ្យកសិក�មានជរបមើសតិចតួច និងរៅខត 
ពឹងខផ្អករលើមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត។

ងតើ៊្វីខលែរះ ជា៊ត្ថបបងោជន៍ចំងោរះសា្្ប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថពុ អដល្្ល់្លិត្លឥណទានថាម
ពលកងកើតង�ើ្វិញ?

ចំខណកទគីផ្សា�ថ្មគី

តាមកា�សិក្សា�បស់រយើង មានសការានុពលសបមាប់ 
សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ រដើម្បគីផ្ល់ហិ�ញ្ញវត្ុដល់មាចាស់កសិោឋាន
ទាំងឡាយណា ខដលចាប់អា�ម្មណ៍កា�វិនិរោគរលើថាម
ពលសាអាត ដូចជាបរច្ចកវិទ្យាសូឡា និងបរច្ចកវិទ្យាឡជគីវ 
ឧស្ម័នជារដើម។ តនម្បរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើតរឡើងវិញ
មួយចំនួន សបមាប់អាជគីវកម្មកសិកអា�ហា�ខានាតតូច និង 
មធ្យម មានកា�សុគីសងាវាក់ោនាជាមួយនឹងទំហំបោក់កម្ចគី 
ជាមធ្យម ខដលផ្ល់រោយធនាោ�ពាណិជ្។ រលើសពគី 
រនះរទៀត រគសរងកតរ�ើញថាបគឹះសាថានមគីបករូហិ�ញ្ញវត្ុ
មួយ ចំនួនអាចនឹងមានបំណងផ្ល់ទំហំបោក់កម្ចគីធំជាង
រនះ។ ឧទាហ�ណ៍កា�វិនិរោគរលើបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក
មានតនម្ចាប់ពគី ៥.០០០ ដុោលា�ដល់ ១០០.០០០ 
ដុោលា� សបមាប់ អាជគីវកម្មកសិកអា�ហា�ខានាតតូចនិងមធ្យម 
និងកសិោឋានខានាតធំ បបសិនរបើសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ ចង់ពបងគីក 
រសវាកម្ម�បស់ែ្លួន និងបរងកើតផលិតផលរដើម្បគី�ួមបញ្ចនូល
ភាពចបមុះកាន់ខតរបចើន ខដលបំរពញតបមរូវកា��បស់ 
៊តិថិជន�បស់ែ្លួន កា�ផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទានរលើថាមពល 
ករកើតរឡើងវិញ អាចកាលាយជាចំខណកទគីផ្សា�ថ្មគីមួយ។ 
រគោ៉ាន់បបមាណថា មានអាជគីវកម្មកសិកអា�ហា�ខានាតតូច 

និងមធ្យម និងកសិក�ខានាតធំជាង ៧.០០០ រៅក្ុងវិស័យ 
ោំដុះរបមច កា�ចិញ្ចឹមបជរូក និងកា�ោំដុះខផ្រមៀន រហើយ 
វិស័យទាំងរនះជាសហបោសមានទំហំសមបសប ខដល 
មិនបតឹមខតចាប់អា�ម្មណ៍ ក្ុងកា�ទទួលយកបរច្ចកវិទ្យា
ថាមពលករកើតរឡើងវិញប៉ុរណាណះរទ ប៉ុខន្ខថមទាំងមាន
សមត្ភាពហិ�ញ្ញវត្ុក្ុងកា�សងបំណុលសបមាប់កា�ទិញ
បរច្ចកវិទ្យាផងខដ�។ 

កា�ផ្សាភាជាប់កាន់ខតបបរសើ�រឡើងជាមួយ៊តិថិជន ខដល 
មានបសាប់

៊្កចូល�ួមក្ុងកា�ស្ទង់មតិបបមាណ ៨០% ោន៊ះអាង
ថាពួករគោនែ្ចគីបោក់ពគីសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ រដើម្បគីបរងកើត 
កសិោឋាន�បស់ពួករគ ឬរដើម្បគីោំបទដល់បបតិបត្ិកា� 
កសិោឋាន�បស់ពួកែ្លួន។ ក្ុងក�ណគីរនះ កា�ផ្ល់កម្ចគី 
ឥណទានដល់៊តិថិជនខដលមានបសាប់ និងកសិក� 
អាច ជាជរបមើសខដលមានបបសិទ្ធិភាពក្ុងកា�ចំណាយ 
ខដល សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុអាចរបបើបោស់ឯកសា�ហិ�ញ្ញវត្ុ 
និង ទិន្ន័យបបវត្ិឥណទាន�បស់៊តិថិជន�បស់ែ្លួន 
ខដលមានបសាប់ រដើម្បគីវាយតនម្ពាក្យរស្ើសុំកម្ចគីសបមាប់
កា�វិនិរោគរលើថាមពលករកើតរឡើងវិញ ខដលអាចរធ្វើ 
ឱ្យមានកា�ចំណាយរពលរវោ និងចំណាយថវិកាតិច 
សបមាប់កា�វាយតនម្កម្ចគីរនះ។ រលើសពគីរនះរទៀត វាផ្ល់
ឱកាសឱ្យសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ រដើម្បគីផ្សាភាជាប់ែ្លួនោ៉ាងសុគី 
ជរបរៅជាមួយ៊តិថិជនខដលមានបសាប់ រហើយ៊តិថិជន
ទាំងរនះអាចមានភាពរសាមះបតង់កាន់ខតរបចើនជាងមុន។ 
សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ ក៏មានបណាតាញទូលំទូោយជាមួយនឹង
សាខា ខដលោនបរងកើតរឡើងរៅតាមរែត្ជារបចើនខដល 
នឹង៊នុញ្ញាតឱ្យ ពួករគបរងកើនកា�ផ្ល់កម្ចគីកាន់ខតរបចើន
រៅរលើបបរភទបោក់កម្ចគីរលើថាមពលករកើតរឡើងវិញ រនះ 
ខដលមានកា�ចំណាយតិច និងមានបបសិទ្ធភាព។

បោក់កម្ចគីមានសុវត្ិភាព

សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុភាគរបចើនរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា តបមរូវ 
ឱ្យ៊្កែ្ចគីោក់ដំកល់បទព្យបញ្ចាំ។ កា�ស្ទង់មតិ�បស់រយើង 
ោនបងាហាញថាបបខហល ៦២% នន៊្កចូល�ួមក្ុងកា�      
បសាវបជាវមានឆន្ទៈោក់បទព្យបញ្ចាំ បបសិនរបើធនាោ� 
ផ្ល់ផលិតផល កម្ចគីថាមពលករកើតរឡើងវិញ។ រលើស 
ពគីរនះរទៀត កសិក�ខដលោនចូល�ួមកា�ស្ទង់មតិទាំង 
៊ស់ មានចំណាប់អា�ម្មណ៍រលើផលិតផលឥណទាន 

កា�ប្ងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលក្កើត្�ើងវិញ្ៅបប្ទសកម្ពុជា
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រដើម្បគី ោំបទដល់កា�វិនិរោគថាមពលករកើតរឡើងវិញ 
បបសិនរបើ ទបមង់ននកា�សងបោក់សងវិញបតរូវោន 
គណនា រោយខផ្អករលើកា�សន្សំរចញពគីថាមពលរោយ
ផ្លាស់ប្នូ�រៅរបបើបោស់ថាមពលករកើតរឡើងវិញ។

បបសិនរបើសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ អាចពិចា�ណារលើទបមង់ដនទ 
រទៀតននវត្ុបញ្ចាំដូចជា កិច្ចសន្យាខដលោនរធ្វើរឡើង 
សបមាប់កសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា ចំនុចរនះនឹងអាចរបើក 
ឱកាសថ្មគី្ៗ។ ឧទាហ�ណ៍ បកុមហែុន CP កម្ពុជា ោន 
បរងកើតបបព័ន្ធបគប់បគងកសិកម្មខបបទំរនើប និងមានកា�  
ផ្សាភាជាប់កា�ងា��បស់ែ្លួនតាម�យៈកា�បរងកើតកសិកម្មកិច្ច
សន្យា ជារបចើនជាមួយកសិក�ខែ្ម�រៅទូទាំងបបរទស ជា
ពិរសសជាមួយកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក។ រោយសា�បកុម 
ហែុន CP ជា៊ង្ភាព៊ន្�ជាតិដ៏ធំមួយ ខដលមានបបវត្ិ 
គុណភាពខាលាំង កិច្ចសន្យាខដលកសិក�មានជាមួយបកុម
ហែុន CP អាចធានាថានឹងទទួលោនផលចំរណញ។ 
បកុមហែុន CP មានស្ង់ោ�ែ្ពស់ខដលកសិក�បតរូវបបកាន់ 
ខាជាប់ែ្លួន និងបកុមហែុន នឹងមានលទ្ធភាពែ្ពស់ក្ុងកា�ធានា 
ទិញបជរូក�បស់កសិក�មកវិញ។ រៅក្ុងកា�រធ្វើកសិកម្មតា
មកិច្ចសន្យាចិញ្ចឹមបជរូក បកុមហែុនCPផ្ល់កូនបជរូក និង 
រមបជរូក ចំណគី និងថានាវាក់សាំងនានា បពមទាំងជំនួយបរច្ច
ករទសរផ្សងៗរទៀត។ រលើសពគីរនះរទៀត បកុមហែុន 
ោនសងកត់ធងៃន់រៅរលើ បរច្ចកវិទ្យាបគប់បគងកសិោឋាន 
ចិញ្ចឹម បជរូកតាម�យៈកា�ផ្ល់កា�បណ្តះបណាតាលជាបន្
បនាទាប់ដល់កសិក�ចិញ្ចឹមបជរូក និងធានាថាកសិក�បតរូវ 
រោ�ពតាមរោលកា�ណ៍ខណនាំតឹង�ឹង រដើម្បគីធានាថាពួក
រគនឹងលក់ផលិតផលបជរូកខដលមានគុណភាពែ្ពស់។

៊បតាកា�បោក់

រៅឆ្នាំ ២០១៧ ធនាោ�ជាតិននកម្ពុជាោន៊នុម័តរលើ 
៊បតាកា�បោក់សបមាប់បគឹះសាថានមគីបករូហិ�ញ្ញវត្ុ ខដល 
កំណត់៊បតា កា�បោក់មិនឱ្យរលើសពគី ១៨% ក្ុងមួយ 
ឆ្នាំ។ ចំរពាះបោក់កម្ចគីសបមាប់សហបោខានាតតូច និង 
មធ្យម បគឹះសាថានមគីបករូហិ�ញ្ញវត្ុនិងធនាោ�មួយចំនួន នឹង
ផ្ល់បោក់កម្ចគីក្ុង៊បតាចរនាលាះ ៩% និង ១៨% ក្ុងមួយ 
ឆ្នាំ រោយមានទំហំបោក់កម្ចគី�ហូតដល់រៅ ១០០.០០០ 
ដុោលា�។ រៅរពលសួ�៊ំពគី៊បតាកា�បោក់ប៉ុនាមនខដលអាច
ទទួលយកោនសបមាប់កសិក�និង អាជគីវកម្មកសិម្ហនូ 
អាហា�ខានាតតូចនិងធម្យម បបសិនរបើធនាោ�ផ្ល់កម្ចគីរលើ
ថាមពលករកើតរឡើងវិញ   បបខហល ៦៩% នន៊្ករឆ្ើយ

តបគិតថា៊បតាកា�បោក់ ៦% និង ៨% ក្ុងមួយឆ្នាំអាច
ទទួលយកោនរហើយបបខហល ២៥% ននកសិក�ោន 
និោយ ថាពួករគអាចមានលទ្ធភាពចរនាលាះពគី ៩% និង 
១២% ក្ុងមួយឆ្នាំ។ មាន៊្កចូល�ួមខត ៦% ប៉ុរណាណះ 
ខដលមិនោនរឆ្ើយតប។ រោយមានកា�សុគីសងាវាក់ោនា    
ចំរពាះ៊បតាកា�បោក់ ខដលទទួលយកោន�វាងសាថាប័ន
ហិ�ញ្ញវត្ុ និង៊្កែ្ចគី វាបងាហាញថាជាឱកាសដ៏ល្អសបមាប់ 
សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ រដើម្បគីរធ្វើបសាវបជាវបន្ចំរពាះឱកាស
រនះ។ 

�ូបភាពទគី ២៖ ចរនាលាះនន៊បតាកា�បោក់ខដលអាចទទួល
យកោនសបមាប់កសិក�និង អាជគីវកម្មកសិម្ហនូបអាហា� 
ខានាតតូចនិងធម្យម 

តើ៊្វីខលែរះ ជាបញ្្ប្ឈមជាក់លាក់ នៅក្ពុ្ 
វិស័យ កសិម្ហូបអាហារកម្ពុជា?

ផលប៉ះពាល់ននកា�ខបបបបរួលតនម្រលើសមត្ភាពសង 
បំណុល�បស់កសិក�

o ផលិតផលកសិកម្មដូចជាសាវាយ របមច និង ខផ្ 
រមៀន បតរូវោននាំរចញរៅបបរទសជិតខាង ដូចជា 
បបរទសនថ និងរវៀតណាម រហើយជារ�ឿយៗតនម្មានកា� 
ខបបបបរួល រោយសា�វាបតរូវោនកំណត់រោយឈ្មលួញ 
កណាតាល។  រលើសពគីរនះរទៀត កសិក�ជារបចើនមិនមាន 
កិច្ចបពមរបពៀងទិញ ជាោយល័ក្ណ៍៊ក្ស�ជាមួយ 
ពាណិជ្ក�រទ ខដលបញ្ហរនះអារធ្វើឱ្យពួករគបបឈមនឹង
ហានិភ័យែ្ពស់។
o តនម្របមចខដលមិនស្ិតរៅក្ុងបបព័ន្ធផលិតផល 
សំោល់ភូមិសាស្ស្ (PGI) បន្ធាលាក់ចុះរៅឆ្នាំ ២០១៩ 
រហើយតនម្បច្ចុប្បន្ពគី ១,៨០រៅ ២ ដុោលា�ក្ុងមួយគគីឡនូ 
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47 Setha & Ji Su, 2011
48 សមាភាសន៍កសិក�ោំបករូចមួយចំនួនរៅក្ុងរែត្ោត់ដំបង់រៅ៊ំឡុងរពលសិកាខាសាោស្គីពគីនិតិវិ

ធគីចុះបញ្គី និងកា�ពា�សាលាកសំោល់ភូមិសាស្ស្ រៅនថងៃទគី២៩ ខែមករ ឆ្នាំ២០១៩។

បកាម រធ្វើឱ្យកសិក�ភាគរបចើនទទួលោនបោក់ចំណូល   
តិចតួចរដើម្បគីបំរពញតាមកាតព្វកិច្ចទូទាត់បោក់កម្ចគី�បស់
ែ្លួន។
o តនម្ខផ្រមៀន មានភាពខបបបបរួល ក៏ប៉ុខន្កសិក�
សប្បាយ�ីករយជាមួយនឹងតនម្បច្ចុប្បន្។ កសិក�ខដលត្
�ូវោនស្ទង់មតិសបមាប់�ោយកា�ណ៍រនះ អាចលក់ផលិត
ផល�បស់ពួករគក្ុងតនម្ចាប់ពគី ០,៨៥ ដុោលា�រៅ ១ 
ដុោលា�ក្ុងមួយគគីឡនូបកាម។ វិធគីមួយរដើម្បគីកាត់បន្យ 
ហានិភ័យ គឺកសិក�បតរូវចូល�ួមក្ុងសមាគមឬសហក�
ណ៍។ ឧទាហ�ណ៏ដូចជា សហគមកសិកម្មផលិតខផ្ 
រមៀននប៉លិន ខដលជា៊ង្ភាពមួយខដលជួយសមាជិក   
ក្ុងកា�ច�ចាតនម្កាន់ខតល្អជាមួយឈ្មលួញ រហើយរធ្វើកា� 
រដើម្បគីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន៊ំពគីកា�៊ភិវឌ្ឍតនម្។

ហានិភ័យអាកាសធាតុនិងប�ិសាថាន

ភាពរំងសងៃលួតនិងអាកាសធាតុររៅរា ជាពិរសសរៅក្ុងខែ 
មគីនានិងខែរមសា គឺជាកា�គំរមកំខហងដ៏សំខាលាំងដល់ខផ្
រឈើ និងរបគឿងរទស�បស់កសិក�។ កសិក�មួយចំនួន 
រៅរែត្នប៉លិន និងមណ្ឌលគិ�ីកង្វះបបភពទឹកសបមាប់ស្
ររចបសពរៅក្ុង�ដូវបោំង។ ក្ុង៊ំឡុងរពលដូវរនះ បសះ 
ោនសងៃលួតហួតខហង រហើយរៅក្ុងតំបន់មួយចំនួន មាន 
ភាពលំោកក្ុងកា�ជគី៊ណ្តូង (រៅជរបរៅរបរៅ) មិនអាច
ផ្ល់ដំរណាះបសាយចំរពាះបញ្ហាបបឈមរនះរឡើយ។ 
ជាលទ្ធផល កា�រ�ៀបចំខផនកា�រោយបបុងបបយ័ត្បតរូវោន 
ទាមទា� និងបបមូលទឹករភ្ៀងបញ្ចនូលរៅក្ុងបសះរៅ�ដូវ 
វស្សាជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់ រដើម្បគីធានាទឹកសបមាប់រៅ 
�ដូវបោំង។

ជំងឺ

o រដើមបករូច រៅក្ុងបបរទសកម្ពុជាោនប៉ះពាល់
រោយ ជំងឺរផ្សងៗជារបចើនខដលអាចបងកកា�ែូចខាតដល់
ដំណាំពណ៌ទឹកបករូច។ កា�គំរមកំខហងដ៏ធងៃន់ធងៃ�បំផុត 
គឺបណាតាលមកពគីជំងឺ Huanglongbing (HLB) ខដល    
បតរូវោនរគសាគាល់ជាភាសាខែ្ម�ថាជាជំងឺ “ស្ឹកបោក់”47 ។ 
កសិក�ោំបករូច រៅក្ុងរែត្ោត់ដំបងបតរូវទទួល�ងផល
ប៉ះពាល់រោយបញ្ហារនះ ពិរបពាះពួករគមិនអាចបញ្ឈប់
កា��ីករលោលននជំងឺ ខដលបណាតាលឱ្យរដើមបករូចងាប់ 
ោន48 ។ ចំណុចរនះអាចបតរូវោនចាត់ទុកថាជាហានិភ័
យចម្បង និងជាបញ្ហាបបឈមសបមាប់កសិក�ោំបករូច។

o ហានិភ័យចម្បង ចំរពាះកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក 
គឺជមងៃឺ ផ្រាសសាយបជរូកខដល�ីករលោលោ៉ាងឆ្ប់�ហ័ស 
និងសមាលាប់បជរូកោន រហើយជាកតារាបណាតាលឱ្យកសិក� 
ខាតបង់បោក់របចើន។ ជាពិរសសកសិក�ចិញ្ចឹមបជរូក មាន 
កា�បពរួយោ�ម្ភ៊ំពគីជំងឺផ្រាសសាយបជរូកអាស្ហ្វិក ខដល 
ឥឡនូវរនះោន�ីករលោលដល់បពំបបទល់កម្ពុជា ដូចជា 
រែត្�តនគិ�ី និងបករចះ។ សបមាប់គរបមាងកសិកម្មតាម
កិច្ចសន្យាជាមួយបកុមហែុនCPកម្ពុជា ក្ុងក�ណគីខបបរនះ
កសិក�និងបកុមហែុនបតរូវទទួលែុសបតរូវក្ុងកា�ខចក�ំខលក
កា�ខាតបង់។

ងតើ៊្វីងៅជាទបម្់ស្បបាក់អដលអាចងធ្វើ 
បានសបរាប់ការវិនិងោគថាមពលកងកើត 
ង�ើ្វិញ?

តាម�យៈបទពិរសាធន៍�បស់៊ង្កា� Nexus ក្ុងកា�បគប់
បគង់កម្មវិធគីទុនបង្វិលរលើថាមពលសាអាត (CERF) �យៈ 
រពលកម្ចគីជាមធ្យមមានចរនាលាះពគី ៣ រៅ ៥ ឆ្នាំ។ �យៈរពល 
សបមាប់កម្ចគីទាំង៊ស់ បតរូវោនរ�ៀបចំរោយខផ្អករៅរលើ 
�យៈរពលសងបតឡប់វិញ ខដលបតរូវោនគណនារោយ   
ខផ្អករលើកា�សន្សំ ខដលបតរូវោនទទួលសាគាល់ថាជា      
លទ្ធផលននកា�ផ្លាស់ប្នូ�ពគីកា�របបើបោស់របបងឥន្ធនៈ។ 
៊្កែ្ចគី�បស់ CERF អាចកាត់បន្យោន�ហូតដល់ ៨០% 
រៅរលើកា�របបើបោស់មា៉ាសែូត។ ខផ្កបនាទាប់ នឹងបងាហាញ   
៊ំពគីលទ្ធភាព ននកា�របបើបោស់កា�សន្សំបោក់រចញពគីថាម
ពល (ក្ុងក�ណគីរផ្សងៗោនា) ខដលអាចជួយសបមរួលដល់
កា�សងបោក់កម្ចគី។

៊្កចូល�ួមក្ុងកា�ស្ទង់មតិទាំង៊ស់ មានចំណាប់ 
អា�ម្មណ៍ ក្ុងកា�វិនិរោគរលើបរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើត
រឡើងវិញ បបសិនរបើសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុអាចភាជាប់បោក់កម្ចគី 
�បស់ពួករគរៅនឹងកា�សន្សំថាមពល។ ឧទាហ�ណ៍ ដូច
ខដលោនពិពណ៌នាក្ុងក�ណគីសិក្សាទគី៤ កសិក�ោំខផ្ 
រមៀន (រោក ៊ែុន រថង) កំពុងចាប់អា�ម្មណ៍ក្ុងកា� 
ទិញបបព័ន្ធសូឡាបូមទឹក (សមត្ភាព១៥kW) រដើម្បគី 
ជំនួសមា៉ាសុគីនមា៉ាសែូត ៣ របគឿង�បស់ោត់ ប៉ុខន្ោត់បតរូវ 

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា
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ចំណាយកា�វិនិរោគ រលើថាមពលករកើតរឡើងវិញរនះ 
ចំនួន ៣៥.០០០ដុោលា�។ បបសិនរបើធនាោ�ឱ្យកម្ចគីទិញ
បបព័ន្ធសូឡារនះ កា�សន្សំោនមកពគីកា�មិនទិញរបបង 
មា៉ាសែូតអាចមានដល់ ១៥.១២០ ដុោលា�ក្ុងមួយឆ្នាំ  
ខដលអាច បតរូវោនរបបើរដើម្បគីសងបោក់កម្ចគីរនះ។ តារងទគី 
២៣ បងាហាញពគីរសណា�ីយ៉ូខដលរោក៊ែុន រថងទទួល 
ោនបោក់កម្ចគី ១២%ក្ុងមួយឆ្នាំ និងរបបើបោស់បោក់សន្សំ 
ពគីថាមពល ខដលមាន ១៥.១២០ ដុោលា� រដើម្បគីបំរពញ 
តាមកា�ទូទាត់បោក់កម្ចគីបបចាំខែ�បស់ធនាោ�ោន។

សរង្បលក្ែណ្ឌកម្ចគីបបចាំខែ - កសិោឋានរោក ៊ែុន រថង

ចំនួនបោក់កម្ចគី $៣៥.០០០

៊បតាកា�បោក់ ១២%

�យៈរពល (ឆ្នាំ) ៣

�យៈរពល (ខែ) ៣៦

កា�ទូទាត់បបចាំខែជាមួយហិ�ញ្ញប្បទាន $១.១៦២,៥០

កា�សន្សំកា�ចំណាយបបចាំខែ $១.២៦០

តារងទគី ២៣៖ លក្ែណ្ឌបោក់កម្ចគីសបមាប់កសិក�ោំ
រមៀន (រោក ៊ែុន រថង)

ឧទាហ�ណ៍៖ 
�ោយកា�ណ៍បោក់ចំណូលរោករថង

ចំនួនទឺកបោក់ 
($)

បោក់ចំណូល $៦០.០០០

ចំណាយ $ ៣៥.៤៨០

របបងនិងខថទាំ $១៧.០៨០

ជគី $១០.០០០

កម្មក� $ ៨.៤០០

បោក់ចំរណញសុទ្ធ $ ២៤.៥២០

តារងទគី ២៤៖ គំ�ូ�ោយកា�ណ៍ចំណូលបបចាំឆ្នាំ�បស់ 
កសិោឋាន�បស់រោករថង

រោករថងអាចទទួលោនបោក់ចំរណញែ្ពស់ របើរបបៀប
រធៀបរៅនឹងកសិក�ខដលដំណាំរផ្សងៗរទៀត និងអាច 
លក់ខផ្រមៀនក្ុងតនម្ ១ដុោលា�ក្ុងមួយគគីឡនូបកាម។ តា 
រង ២៤ បងាហាញពគីបោក់ចំណូលសបមាប់រោក រថង 
និងបងាហាញថា ជាមួយនឹងបោក់ចំរណញបបចាំឆ្នាំ�បស់ 
ោត់ ោត់អាចមានសមត្ភាពខផ្កហិ�ញ្ញវត្ុរបចើនជាង 
កា�ទូទាត់បបចាំខែ ខដលោនរ�ៀបចំរៅក្ុងតារងខាងរលើ 
រោយខផ្អករលើកា�សន្សំថាមពលខតមួយមុែ។ ក្ុង 
ក�ណគីជាក់ោក់�បស់ រថង កា�សន្សំពគីថាមពលនឹង រលើ
សពគីកា�ទូទាត់បោក់កម្ចគីបបចាំឆ្នាំស�ុបរទៀតផង ខដល 
ចំណុចរនះអាចផ្ល់ឱ្យរោក រថង នូវជរបមើសបង់បោក់
រដើមឱ្យោនែ្ពស់ជាងរនះរៅរទៀតក្ុងមួយខែ រហើយរធ្វើ
ឱ្យោត់អាចបរងកើនកា�សងបោក់កម្ចគីឱ្យោនកាន់ខតមាន�
យៈរពលែ្គីជាងរទៀតផង។

49 រោក ចាង ទូច ោនទទួលបោក់កម្ចគីពគីធនាោ�សបមាប់អាជគីវកម្មរផ្សងៗរទៀត បុខន្ចំខណកននប្

រក់កម្ចគីោនយកមករបបើសបមាប់វិនិរោគរលើឡជគីវឧស្ម័នរនះ។

បបសិនរបើរយើងពិនិត្យរមើលក�ណគីមួយរទៀត និងទបមង់ 
ននកា�សងបោក់មួយរទៀត សបមាប់កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក 
(ក�ណគីសិក្សាទគី ៣) តនម្វិនិរោគសបមាប់បបព័ន្ធឡជគីវ
ឧស្ម័ន គឺបបខហល ៥៦.៥០០ ដុោលា� ខតរោកចាង ទូច 
ោនែ្ចគីបោក់ពគីធនាោ�ក្ុងបសុករោយមាន៊បតាកា�បោក់ 
១២%ក្ុងមួយឆ្នា3ំ8។  ោត់ចំណាយ រពលបោំរៅបោំមួ
យខែរដើម្បគីចិញ្ចឹមបជរូកឱ្យធំ។ រោយោមនកា�វិនិរោគរលើ    
បបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័ន ោត់ចំណាយបោក់បបខហល 
១៥.០០០ ដុោលា�ក្ុងមួយវគ្សបមាប់៊គ្ិសនគី។ រោក 
ទូច ោនរធ្វើកា�វិនិរោគរៅក្ុងបបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័ន វា  
ោនជួយ កាត់បន្យនថ្៊គ្គីសនគី�បស់ោត់មកបតឹមខត 
៥.០០០ ដុោលា�ក្ុងមួយវគ្ប៉ុរណាណះ បូកនឹង ១.២០០ 
ដុោលា�សំរប់កា�ខថទាំ ខដលបងាហាញពគីកា�សន្សំសំនចនថ្ 
រដើម។ តារងទគី ២៥ បងាហាញពគីចំនួនទឹកបោក់ខដលោត់
អាចសងរលើបោក់កម្ចគី ខដលមាន៊បតាកា�បោក់ ១២% 
ក្ុងមួយឆ្នាំ បបសិនរបើកាលវិភាគសងបោក់បតរូវោន 
បរងកើតរឡើង រោយខផ្អករៅរលើវគ្ចាប់បជរូកលក់ រហើយ
កា�សន្សំថាមពលពគីបបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័ន បតរូវោនបញ្ចនូល 
ោនា។ រៅក្ុងរសណា�ីយ៉ូរនះ�យៈរពលននកា�សង គឺ 
បបខហល ៤,២ ឆ្នាំ បបសិនរបើោត់របជើសរ�ីសរបបើបោក់ 
សន្សំ បបចាំឆ្នាំទាំងបសុង ខដលោនមានចំនួន ៨.៨០០ 
ដុោលា�រដើម្បគីសងបោក់កម្ចគីធនាោ�រនះ។
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សរង្បបោក់កម្ចគីបបចាំខែ - 
កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក�បស់រោកទូច

ចំនួនបោក់កម្ចគី $៥៦.៥០០

៊បតាកា�បោក់ ១២%

�យៈរពល (ឆ្នាំ) ៤,២

�យៈរពល (ខែ) ៥០

កា�ទូទាត់ស�ុប (ពាក់កណាតាលឆ្នាំ) $៨.៥៩៥,៨៥

កា�សន្សំកា�ចំណាយពាក់កណាតាលបប
ចាំឆ្នាំ

$៨.៨០០

តារងទគី ២៥៖ លក្ែណ្ឌបោក់កម្ចគីសបមាប់កសិក�ចិញ្ចឹ
មបជរូក (រោក ទូច)

តារងទគី ២៦ បងាហាញថាកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក�បស់ 
រោកទូចមានផលចំរណញជាមួយ បោក់ចំរណញបបចាំ 
ឆ្នាំចំនួន ៦៨.៦០០ ដុោលា�។ ជាមួយបោក់ចំរណញ 
បខន្ម រនះរោកទូចអាចមានសការានុពលក្ុងកា�ទូទាត់
ែ្ពស់ជាង៊្វគីខដលមានរៅក្ុងតារងទគី ២៥ ខដលខផ្អករលើ
ខតកា�សន្សំថាមពលខតមួយប៉ុរណាណះ។

�ោយកា�ណ៍លទ្ធផលសបមាប់
រោកទូច

ចំនួនទឹកបោក់ ($)

បោក់ចំណូល $៨៧.៥០០

ចំណាយ $៤៨.៩០០

វិក័យប័បត៊គ្ិសនគី $៣០.០០០

កម្មក�និងអាហា� $១៨.៩០០

បោក់ចំរណញសុទ្ធ $៦៨.៦០០

តារងទគី ២៦៖ គំ�ូ�ោយកា�ណ៍ចំណូលបបចាំឆ្នាំ�បស់ក
សិោឋានបជរូក�បស់រោកទូច

តារងទគី ២៧៖ លក្ែណ្ឌបោក់កម្ចគីសបមាប់កសិក�ចិញ្ចឹ
មបជរូក (រោកចាន់�័ត្)

សរង្បបោក់កម្ចគីបបចាំខែ - កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក�បស់
រោកចាន់�័ត្
ចំណាយស�ុបរលើ
បបព័ន្ធសូឡា

$១៨.៧៣៨,៦០ $១៨.៧៣៨,៦០

ចំនួនបោក់កម្ចគី(~ 
90%ននកា�វិនិរោគ)

$១៦.៨៦៤,៧៤ $១៦.៨៦៤,៧៤

កា�វិនិរោគពគីកសិោឋាន
ចិញ្ចឹមបជរូក (បបខហល 
10%)

$១.៨៧៣.៨៦ $១.៨៧៣.៨៦

៊បតាកា�បោក់ ៨% ៨%

�យៈរពល (ឆ្នាំ) ៥ ៣,៦

�យៈរពល (ខែ) ៦០ ៣៦,៥

កា�ទូទាត់បបចាំខែជា 
មួយហិ�ញ្ញប្បទាន

$៣៤១,៩៦ $៤៥០

កា�សន្សំកា�ចំណាយ
បបចាំខែ

$៤៥០ $៤៥០
សបមាប់ឧទហ�ណ៍ក�ណគីចុងរបកាយ តារងទគី ២៧ 
បងាហាញ៊ំពគី ទបមង់ននកា�សងបោក់មកវិញ សបមាប់កា�  
ដំរឡើងបបព័ន្ឋថាពលសូឡានហបពគីសបមាប់កសិោឋានចិញ្ចឹ
មបជរូកក្ុងរែត្កំពង់ស្ពឺ។ រោក ចាន់�័ត្ បតរូវោនទទួល

ហិ�ញ្ញប្បទានតាម�យៈកម្មវិធគី CERF �បស់៊ង្កា� 
Nexus ជាមួយនឹងកម្ចគីខដលមាន៊បតាកា�បោក់ ៨% 
ក្ុងមួយឆ្នាំ។ តនម្បបព័ន្ធសូឡាកគឺ ១៨.៧៣៨.៦០ 
ដុោលា� ប៉ុខន្ រោក ចាន់�័ត្ ោនរបជើសរ�ីសឱ្យោក់ ពាក្យ 
សុំបោក់កម្ចគីបតឹមខត ១៦.៨៦៤,៧៤ ដុោលា�រដើម្បគីទិញ 
បបព័ន្ធសូឡា។ មាចាស់កសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូកនិងកម្មវិធគី 
CERF ោនយល់បពមរលើបោក់កម្ចគីខដលមាន �យៈរពល 
បោំឆ្នាំរោយមានកា�បង់បោក់បបចាំខែចំនួន ៣៤១,៩៦ 
ដុោលា�។ ទបមង់ននកា�ទូទាត់សងរនះបតរូវោនានឹងច�ន្ 
ចំណូលពគីកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក ខដលកូនបជរូកអាចចាប់ 
លក់រៅរ�ៀងរល់ ៣ សោរាហ៍ម្ង។ គួ�កត់សមាគាល់ថាកា�
សន្សំសំនចបោក់ពិតបោកដ ពគីកា�វិនិរោគរលើថាមពល 
បពះអាទិត្យគឺ ៤៥០ ដុោលា�ក្ុងមួយខែ រហើយបបសិនរបើ 
រោក ចាន់ �័ត្ ោនរបជើសរ�ីសយកបោក់សន្សំទាំង៊ស់ 
រនះរៅបង់បោក់កម្ចគីកម្មវិធគី CERFវិញ ោត់នឹង ចំណាយ 
រពលបបខហល ៣,៦ ឆ្នាំរដើម្បគីសងបោក់កម្ចគីទាំង៊ស់។

កា�ប្ងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលក្កើត្�ើងវិញ្ៅបប្ទសកម្ពុជា
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�ោយកា�ណ៍ចំណូលសបមាប់
រោកចាន់�័ត្

ចំនួនទឹកបោក់ 
($)

បោក់ចំណូល $២០០.០០០

ចំណាយ $៧២.៦០០

កា�ចំណាយរលើមា៉ាសែូត $៣២.៤០០

កា�ខថទាំនិងរបបង $១.៨០០

កម្មក� $៣០.០០០

អាហា�សបមាប់កម្មក� $៦.៦០០

រផ្សងៗរទៀត (កខន្ងផ្ល់ចំណគី
អាហា�និងរបគឿងបនាលាស់)

$១.៨០០

បោក់ចំរណញសុទ្ធ $១២៧.៤០០

តារងទគី ២៨៖ គំ�ូ�ោយកា�ណ៍ចំណូលបបចាំឆ្នាំ�បស់ក
សិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក�បស់រោកចាន់�័ត្

តារងទគី ២៨ បងាហាញថាកសិោឋានចិញ្ចឹមបជរូក�បស់រោក 
ចាន់�័ត្ មានផលចំរណញខាលាំង រហើយផ្ល់នូវសូចនាក� 
មួយរទៀត សបមាប់សមត្ភាពហិ�ញ្ញវត្ុបខន្ម និង      
សការានុពល�បស់ោត់ក្ុងកា�បង់បោក់បបចាំខែោនកាន់
ខតែ្ពស់។
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វិស័យកសិកម្មគឺជាឆ្អឹងែ្ង ននរសដ្ឋកិច្ចបបរទសកម្ពុជា។ 
រទាះជាោ៉ាងណាក៏រោយ កា�ទទួលោនថាមពល ោន 
បងាហាញថាជាបញ្ហាបបឈម រហើយជាបញ្ហាចចំណាយ   
�បស់អាជគីវកម្មកសិម្ហនូបអាហា�ខានាតតូចនិងធម្យម និង 
កសិក�ទាក់ទងនឹងដំរណើ�កា�ផលិតកម្ម កា�ខកនច្ និង 
ខចកចាយ ខដលបងក�ជាកតារាររំងដល់ពួករគពគីកា�បរងកើត
អាជគីវកម្មខដលអាចទទួលបោក់ចំរណញ រហើយអាចបប 
គួតបបខជងរៅក្ុងទគីផ្សា�ក្ុងបសុក និងតំបន់។ កសិក� 
មានឱកាសរដើម្បគីទទួលោន  ៊គ្ិសនគី តាម�យៈកា�ដំ 
រឡើង និងរបបើបោស់បរច្ចកវិជាជាថាមពលករកើតរឡើងវិញ។

ក�ណគីសិក្សាជាក់ខស្ងចំនួនបោំ ខដលោន�ួមបញ្ចនូលរៅ
ក្ុង�ោយកា�ណ៍រនះ រផ្រាតសំខាន់ រលើវិស័យោំដុះខផ្ 
រមៀន របមច កា�ចិញ្ចឹមសត្វ និងកា�ោំដុះបខន្ ខដល 
បងាហាញ ពគីភាពសមបសបោ៉ាងខាលាំងសបមាប់ទទួលយក 
នូវបរច្ចកវិជាជាថាមពលករកើតរឡើងវិញ។ ជាពិរសសបប 
ព័ន្ធសូឡាបូមទឹក បបព័ន្ធសូឡានហបពគីត និងឡជគីវឧស្ម័ន 
ជារដើម។ វិស័យពគី�បបរភទរផ្សងរទៀត ដូចជាបករូច និង 
សាវាយ ក៏មានឱកាសសការានុពលសបមាប់កា�ទទួលយកប្
�ព័ន្ធសូឡាបូមទឹកខដ� ប៉ុខន្កា�ោ៉ាន់បបមាណ បខន្ម រទៀ
តរលើតបមរូវកា�ថាមពលជាក់ោក់សបមាប់វិស័យ ទាំង
រនះគួខតបតរូវរធ្វើបខន្មពគីរលើកា�បសាវបជាវ រនះ។ ព័ត៌មាន
ទគីផ្សា�បខន្មមួយចំនួនរលើដំណាំខផ្រឈើទាំងរនះ បតរូវោ
នផ្ល់ជូនរៅក្ុងឧបសម្ព័ន្ធ។ តាមទស្សនៈទគីផ្សា�ទូលំទូ 
ោយ វាគួ�ឱ្យកត់សំោល់ផងខដ�ថា រៅរដើមខែឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៩ ថ្មគីៗរនះ បបរទសកម្ពុជាោន្នដល់កិច្ច 
បពមរបពៀងពាណិជ្កម្មមួយ ជាមួយរែត្មួយរៅភាគ 
ខាងរកើតននបបរទសចិន គឺរែត្សាន ដុង រដើម្បគីបរងកើនកា� 
នាំរចញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជារៅកាន់បបរទសចិន។ 
អាជគីវកម្មកសិម្ហនូបអាហា�ខានាតតូច និងធម្យមកម្ពុជា និង 
កសិោឋានខានាតធំអាចទទួលោន ផលបបរោជន៍ពគីកិច្ច 
បពម របពៀងពាណិជ្កម្មរនះ ែណៈ �ោឋាភិោលកម្ពុជាកំពុ
ងរលើកទឹកចិត្ដល់ សមភាគគីចិនក្ុងកា�វិនិរោគរលើ 
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ផលិតផលកសិកម្ម ជាពិរសស៊ងក� សាវាយ ដំឡនូងមគី ចន្ទគី 
ខផ្រមៀន និងរចកសបមាប់កា�នាំ រចញរៅកាន់បបរទស 
ចិន50 ។

ខផ្អករលើកា�ស្ទង់មតិរផ្រាត�បស់រយើង ៊្ករឆ្ើយតបទាំង 
៊ស់មានឆន្ទៈក្ុងកា�ទទួលយក បរច្ចកវិទ្យាថាមពល 
ករកើតរឡើងវិញ។ ពួករគចាប់អា�ម្មណ៍រលើបោក់កម្ចគី ពគី 
ធនាោ� បបសិនរបើ៊បតាកា�បោក់ទាបជាង ១២% ក្ុង 
មួយឆ្នាំ។ រលើសពគីរនះរទៀត កា�ស្ទង់មតិោនបងាហាញថា 
បបខហល ៦២% នន៊្ករឆ្ើយតបមានឆន្ទៈពិចា�ណាក្ុង
កា�ោក់វត្ុបញ្ចាំ។ បបសិនរបើសាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុចង់ពបងគីក
រសវាកម្ម�បស់ពួកែ្លួនរលើសពគីកា�ផ្ល់ឥណទាន ខដល 
ពួករគកំពុង៊នុវត្ កាផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទានរលើថាមពល 
ករកើតរឡើងវិញដល់  អាជគីវកម្មកសិម្ហនូបអាហា�ខានាតតូច 
និងធម្យម និងកសិក�រលចរចញជាខផ្កទគីផ្សា�ថ្មគីមួយ។ 
តាម�យៈកា�ខស្វងយល់រលើទគីផ្សា�ថ្មគីរនះ សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ 
មានឱកាសរដើ�តួនាទគីោ៉ាងសំខាន់ ក្ុងកា�បរងកើន 
លទ្ធភាព ទទួលោនបរច្ចកវិទ្យាថាមពលករកើតរឡើងវិញ  
រៅក្ុងវិស័យកសិម្ហនូបអាហា�រៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា និង 
រដើម្បគីសរបមចោនកបមិតែ្ពស់។

រគោនទទួលសាគាល់ថា សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ ជាដំបូងអាចបប 
ឈមនឹង ឧបសគ្រោយសា�ខតែ្វះជំនាញរៅក្ុងទិដ្ឋ
ភាព បរច្ចករទសននផលិតផលថាមពលករកើតរឡើងវិញ 
ខតរទាះជាោ៉ាងណាក៏រោយ កតារាបបឈមរនះ អាចនឹង 
រោះបសាយោន។ គមាលាតខផ្កចំរណះដឹងសំខាន់ៗ �ួម 
មាន៖ (១)កង្វះជំនាញក្ុងកា�ជួយកសិក� រដើម្បគីវាយ 
តនម្ សបមង់ផលិតផល និងរដើម្បគីជួយរបបៀបរធៀបទាក់ 
ទងនឹងគុណភាពននផលិតផល (២)ោមនជំនាញ ឬជំ 
នាញតិចតួច រៅក្ុងកា�ផ្ល់កា�ោំបទខផ្កបរច្ចករទសដ
ល់៊តិថិជនសបមាប់កា�ខថទាំបតឹមបតរូវ និង (៣)ែ្វះចំ 
រណះ ដឹងរដើម្បគីធានាថាបរច្ចកវិទ្យាថាមពលរកើតរឡើង
វិញ បតរូវោនដំរឡើងោ៉ាងបតឹមបតរូវ និងបរងកើនកា�សន្សំ សំ 
នចថាមពល។ សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ គួ�ខតអាចយកឈ្ះរលើ 

បញ្ហាបបឈមទាំងរនះ រោយបរងកើតភាពជានដគូជាមួយ 
៊្កផ្ល់រសវាបរច្ចកវិទ្យា ៊ង្កា�មិនខមន�ោឋាភិោល និង 
៊ង្កា�ដនទរទៀតខដលមានចំរណះដឹង  និងជំនាញរលើ 
បរច្ចកវិទ្យា។ សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ គួ�ចូល�ួមជាមួយ៊្កពាក់
ព័ន្ធដនទរទៀតដូចជាភានាក់ងា��ោឋាភិោល ខដលកំពុងរធ្វើ 
កា�រៅក្ុងវិស័យរនះ រដើម្បគីោំបទដល់កា�បរងកើត និងកា� 
ផ្ល់ផលិតផលកម្ចគី រលើថាមពលករកើតរឡើងវិញបបកប 
រោយរជាគជ័យ។

តាម�យៈទស្សនននកា�ទំនាក់ទំនង ៊នុសាសន៍ជាក់ 
ោក់ មួយសបមាប់សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ គឺកា�ខស្វង�កបោក់ 
កម្ចគីសម្បទាន ខដលបតរូវោនរធ្វើរឡើង រោយធនាោ� 
៊ភិវឌ្ឍន៍ពហុជាតិ ភានាក់ងា��ោឋាភិោល ឬទគីភានាក់ងា� 
៊ភិវឌ្ឍន៍នានា។ បោក់កម្ចគីជាទូរៅផ្ល់៊បតាកា�បោក់ 
ទាបជាងទគីផ្សា� ខដលអាចជួយកាត់បន្យហានិភ័យ 
ឬកាត់បន្យចំណាយនថ្រដើម�បស់សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ។ 
ឧទាហ�ណ៍រៅរដើមឆ្នាំ ២១៩ ធនាោ�៊ភិវឌ្ឍន៍ជន បទ 
កម្ពុជា ោនទទួលបោក់កម្ចគីសម្បទានពគីមូលនិធិ ៊ន្�ជា
តិសបមាប់៊ភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (IFAD) តាម�យៈបកសួង 
ពាណិជ្កម្ម ខដលធនាោ�កំណត់កា�ផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទាន
រៅដល់កសិក�ខានាតតូច និងសហគមកសិកម្មរៅក្ុងបប
រទសកម្ពុជា។ ធនាោ�៊ភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា ក៏កំពុង 
ពិចា�ណាផងខដ� រដើម្បគីពបងគីកកា�ផ្ល់កម្ចគី�បស់ែ្លួនរដើម្បគី
�ួមបញ្ចនូលផលិតផលឥណទានថាមពលករកើតរឡើងវិញ 
ដូចជាបរច្ចកវិទ្យាសូឡា និងបបព័ន្ធឡជគីវឧស្ម័នជា       
រដើម 51។  រៅក្ុងឆ្នាំ ២០១៨ IFAD ក៏ោនសន្យាផ្ល់បោក់ 
កម្ចគីសម្បទាន ៦៤ោនដុោលា�បខន្មរទៀតដល់�ោឋា         
ភិោលកម្ពុជា រដើម្បគីជំ�ុញឧស្សាហកម្មកសិកម្មក្ុង 
បសុក52។ 

50 https://www.khmertimeskh.com/50603733/new-trade-centre-opens-in-

shandong/
51 សមាភាសជាមួយតំណាង�បស់ធនាោ�៊ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
52 https://www.khmertimeskh.com/495310/ifad-pledges-64-million-in-concessional-

loans/

https://www.khmertimeskh.com/495310/ifad-pledges-64-million-in-concessional-loans/
https://www.khmertimeskh.com/495310/ifad-pledges-64-million-in-concessional-loans/
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ឧទាហ�ណ៍មួយ ននកា�គំនិតនច្បបឌិតរលើោនហិ�ញ្ញវត្ុ 
ខដលមានបំណងោំបទរលើកា�ផ្លាស់ប្នូ�ថាមពល គឺកម្មវិធគី
មូលនិធិសាកល្បង�បស់៊ង្កា� Nexus ខដលរៅថា 
កម្មវិធគីទុនបង្វិលរលើថាមពលសាអាត (CERF) ខដលមាន 
រោលបំណងផ្ល់ ហិ�ញ្ញប្បទានសមបសបមួយដល់      
អាជគីវកម្មកសិម្ហនូបអាហា�ខានាតតូចនិងមធ្យម និងកសិក� 
រៅកម្ពុជា រដើម្បគីជំ�ុញកា�របបើបោស់បរច្ចកវិទ្យាថាមពល 
ករកើតរឡើងវិញ។ �ហូតមកដល់រពលរនះ កម្មវិធគីCERF 
ោនផ្ល់ហិ�ញ្ញប្បទានដល់គរបមាងថាមពលករកើតរឡើង
វិញ ចំនួន ១៤ រោយផ្ល់បោក់កម្ចគីដល់កសិក�រៅទូទាំ
ងបបរទស។ បោក់កម្ចគីរនះបតរូវោនរបបើរដើម្បគីវិនិរោគ ជា
ចម្បងក្ុងកា�ដំរឡើងបរច្ចកវិទ្យាថាមពលសាអាត ដូចជា 
បបព័ន្ធសូឡាបូបទឹក និងបបព័ន្ធសូឡានហបពគីតជារដើម។ 
៊ង្កា� Nexus ក៏អាចផ្ល់ជំនួយបរច្ចករទស ឬផ្ល់ជូន 
ជា គរបមាងបបឹក្សាោច់រោយខឡកដល់សាថាប័នហិ�ញ្ញវត្ុ
ណា ខដលចាប់អា�ម្មណ៍ទគីផ្សា�ថ្មគីរនះ ជាពិរសសក្ុងកា� 
បរងកើតផលិតផលកម្ចគីរលើថាមពលករកើតរឡើងវិញ រដើម្បគី 
ោំបទដល់កា�រផ្ទ�ចំរណះដឹង រៅរលើកា�៊នុវត្ល្អៗ 
សបមាប់ដំរណើ�កា�វាយតនម្វាយកម្ចគី និងរដើម្បគីរបបើបោស់
រសវាកម្មបរច្ចករទសបកុមកា�ងា� �បស់រយើងរដើម្បគីផ្ល់ 
កា� ោំបទរលើកា�វាយតនម្ថាមពល សបមាប់បរច្ចកវិទ្យា
សមបសបសបមាប់ អាជគីវកម្មកសិម្ហនូបអាហា�ខានាតតូចនិង 
មធ្យម និងកសិក�។

រយើងទទួលសាគាល់ថា កា�បសាវបជាវបខន្មរទៀតគួ�បតរូវ រធ្វើ
រដើម្បគីភាជាប់កា��ករ�ើញដំបូង�បស់រយើងជាមួយ នឹង 
៊នុសាសន៍រោលនរោោយ រហើយរយើងរលើករឡើង 
ផងខដ�ថា រៅក្ុងដំណាក់កាលបន្បនាទាប់ ទាំងបញ្ហាផ្នូវ 
ច្បាប់ និងកា�៊នុរោមជាក់ោក់រផ្សងរទៀត គួខតបតរូវ 
ោនយករៅពិចា�ណា ជាពិរសសបបសិនរបើ៊នុសាសន៍ 
ណាមួយខដលោនខចក�ំខលកក្ុង�ោយកា�ណ៍រនះ បតរូវ
ោនយកជាគំ�ូក្ុង៊នុវត្សបមាប់បណាតាបបរទស ដនទ 
រទៀត រៅក្ុងតំបន់អាសុគីអារគ្យ៍។ 
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ទិដ្ឋភាពទូរៅ

ដូចជាដំណាំខផ្រឈើដនទរទៀត កា�ទទួលោនធនធាន 
ទឹក បគប់បោន់សបមាប់កា�របសាចបសពគឺជាបញ្ហា បប 
ឈមចម្បងសបមាប់កសិក�ោំបករូច ពិរបពាះពួករគក៏ពឹង  
ខផ្អកោ៉ាងខាលាំងរលើទឹករភ្ៀងបបចាំឆ្នាំខដ�53។ កសិក�ោំបករូ
ចបតរូវកា�ទឹក�យៈរពលបបខហលបួនរៅបោំខែ រៅក្ុង 
�ដូវបោំង រោយរដើមបករូចបតរូវកា�កា�របសាចទឹកជារ�ៀង 
រល់ ២រៅ ៣ នថងៃម្ង។ រោងតាមបបធានសហក�ណ៍ 
បករូច៊ស្ងកង ោនឱ្យដឹងថាកសិោឋានបករូចភាគរបចើន រៅ 
ក្ុងបសុកបកវាញ និងបសុកវាលខវង ននរែត្រពាធិ៍សាត់ 
ស្ិត រៅក្ុងតំបន់មិនមានបបព័ន្ធ៊គ្ិសនគីរហើយកសិក� 
ពឹងខផ្អករលើមា៉ាសុគីនបូមទឹករបបើរបបងមា៉ាសែូតក្ុងកំឡុង 
�ដូវបោំង។

រដើមសាវាយមិនោនរបបើបោស់ទឹករបចើនរទរទាះ ប៉ុខន្ 
បបសិន របើជាកសិក�ោំសាវាយមានបំណងបរងកើនផលិត 
កម្ម ខផ្សាវាយែុស�ដូវ វាចាំោច់បតរូវរបសាចរដើមសាវាយឱ្យ 
ោនរទៀងទាត់។ ដូរច្ះ កសិក�ោំសាវាយយល់ពគីសា�ៈសំ
ខាន់ននកា�វិនិរោគរលើបបព័ន្ឋទុរោ និងបបពន្ធ័របសាច   
បសពទឹករដើម្បគីសរបមចរោលរៅផលិតកម្មរៅែុស�ដូវ។

ែណៈខដលរយើង គិតថាកា�ទទួលយកបបព័ន្ធសូឡាបូម
ទឹក អាចរធ្វើរៅោនសបមាប់កា�ោំបករូច និងសាវាយ កា�    
បសាវបជាវបខន្ម ៊ំពគីតបមរូវកា�ថាមពលសបមាប់វិស័យ 
ទាំងរនះគួ�ខតបតរូវរធ្វើរឡើង។

ទគីផ្សា�- ខផ្បករូច

“បករូចរពាធិ៍សាត់” រពញនិយមរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា - 
ខផ្ បករូចពណ៌នបតងោយរលឿង បតរូវោនរគសាគាល់ថា មា
ន�សជាតិខផ្អមនិងមានក្ិនឈងៃុយ54។ កា��ួមបញ្ចនូលោនា 
នន�សជាតិខផ្អមនិងជូ ោនរធ្វើរអាយខផ្បករូចរនះមាន 
លក្ណៈពិរសស។ បករូចរពាធិ៍សាត់ខផ្អមបតរូវោននាំចូល
មកកម្ពុជាជារលើកដំបូង ពគីបបរទសចិន៊ំឡុងសម័យ 
៊ង្�។ បនាទាប់ពគីបបរទសកម្ពុជាស្ិតរៅរបកាមកា�បគប់ 
បគង�បស់បបរទសោរំង កា�ោំដុះបករូចខផ្អមោន�ីករល 

ឧបសម្័ន្ធ ៖ ទិន្ន័យទី្្សារបអន្ថម - អ្លែបករូចនិ្សា្្យ

ោលរៅទូទាំងបបរទស រហើយវាោនកាលាយជាដំណាំខផ្
រឈើដ៏សំខាន់បំផុតទគី ២ បនាទាប់ពគីដំណាំសាវាយ55។  
តំបន់ោំ ដុះសំខាន់ៗននបករូចរពាធិ៍សាត់មាននផ្ទដគីោំដុះ
ស�ុបចំនួន ៥១.១៦៧៥ ហិកតារៅរែត្ោត់ដំបងនិង 
៤.០៧១ ហិកតារៅរែត្រពាធិ៍សាត5់6។

រោងតាមកា�វាយតនម្ខែ្សសងាវាក់គុណតនម្ខផ្បករូចរៅ
ឆ្នាំ ២០១៧ ខដលោនសិក្សារោយវិទ្យាសាថានបសាវបជាវ 
និង៊ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ោនបងាហាញថាខផ្បករូច ខដលោំដុះ
រៅក្ុងបសុកចំនួនបួនននរែត្ោត់ដំបង ដូចជា បសុក 
ោណន់ សខងក ឯកភ្ំ និងថ្មរោល មាន�សជាតិខផ្អម 
ពិរសស ខដលអាចលក់ោនតនម្នថ្ របើរបបៀបរធៀបរៅនឹ
ងបករូចខដលោំដុះរៅតាមបសុករផ្សងៗននរែត្ោត់ដំបង 
និងរពាធិ៍សាត់។ សាថានភាពដគីសម្បនូ�ជគីជាតិ លក្ណៈ 
អាកាសធាតុ៊ំណាយផល កា�របបើបោស់ជគីស�ីរង្ និង 
បរច្ចករទសោំដុះបតឹមបតរូវ ោនរធ្វើឱ្យបករូចរៅក្ុងតំបន់ 
បសុកទាំងបួនមានតបមរូវកា�ខាលាំង។ ខផ្បករូចពគីបសុកទាំង
រនះបតរូវោនបបមូល និងខចកចាយជាចម្បងរោយ ៊្ក 
លក់ដុំ និង៊្កយករៅលក់រៅរជធានគីភ្ំរពញ រសៀមរប 
កំពង់ចាម និងតំបន់រផ្សងៗរទៀតរៅក្ុងបបរទស ក៏ 
ដូចជានាំរចញរៅបបរទសនថ57។  ទិន្ផលជាមធ្យមក្ុងក្
�ូចមួយរដើមបតរូវោនោ៉ាន់បបមាណថាមាន ៤៤០ ខផ្ក្ុង 
មួយ�ដូវ (ពគីខែសគីហាដល់ខែតុោ)។ តនម្បច្ចុប្បន្ រៅ 
ចរនាលាះពគី ៥ ដុោលា�រៅ ១០ ដុោលា�ក្ុងមួយផ្នូន (៤៤ ខផ្= 
១ផ្នូន)58។ 

រៅរែត្រពាធិ៍សាត់ មានកា�ោំដុះដំណាំបករូចោ៉ាងខាលាំង 
ចាប់តាំងពគីឆ្នាំ ២០១២ រៅរពលខដលរជ�ោឋាភិោល 
កម្ពុជាោនផ្ល់ ប័ណ្កម្មសិទ្ធិដគីធ្គីដល់បបជាពល�ដ្ឋខដល
�ស់រៅក្ុងបសុកបកវា៉ាញ វាលខវង និងបសុកបកគ� ខដល 
មានទគីតាំងស្ិតរៅជិតភ្ំបកវាញ។

53 https://www.khmertimeskh.com/50509947/orange-farmers-feel-the-squeeze/
54 https://www.phnompenhpost.com/travel/juicy-journey-orange-country  
55 Setha & Ji Su, 2011
56 CIRD, 2017
57 CIRD 2017
58 Mekong Institute 2016.

កា�បរងកើនលទ្ធភាពទទួលោនហិ�ញ្ញប្បទានថាមពលករកើតរឡើងវិញរៅបបរទសកម្ពុជា
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59 វិទ្យាសាថានបសាវបជាវ និងកា�៊ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គឺជា៊ង្កា�មិនខមន�ោឋាភិោល រធ្វើកា�រដើម្បគីរលើក

ស្ទលួយផលិតផលសំោស់ភូមិសាស្ស្ និងជួយ�កទគីផ្សា�សបមាប់៊្កផលិត។ វិទ្យាសាថានបសាវបជាវ 

និងកា�៊ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រដើ�តួនាទគីោ៉ាងសំខាន់ក្ុងកា�ផ្សា�ភាជាប់៊្កផលិត/កសិក� រៅឈ្មលួញរដើ

ម្បគីលក់ផលិតផល�បស់កសិក�រអាយមានតំនម្សមបសប។.
60 វិទ្យាសាថានបសាវបជាវ និងកា�៊ភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

ោនរ�ៀបចំសិកាខាសាោជារបចើនជាមួយមករហើយជាមួយកសិក�ោំបករូចមកពគីរែត្ោត់ដំបង់ 

និងរែត្រពាធិសាត់ រដើម្បគីពិភាក្សា និងខណនាំ៊ំពគីនិតិវិធគីចុះបញ្គី និងមា៉ាក់សំោល់ផលិតផលភូមិ

សាស្ស្។
61 Francesco & Sovith, 2016
62 Francesco & Sovith, 2016

វិទ្យាសាថានបសាវបជាវ និងកា�៊ភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា 
(CIRD)59  និងបកសួងពាណិជ្កម្ម (MOC) កំពុងរធ្វើកា� 
ជាមួយោនា រដើម្បគីឱ្យមានកា�ទទួលសាគាល់បករូចរពាធិសាត់
ថាជាផលិតផលកំណត់សំោល់ ភូមិសាស្ស្(PGI)។    
ដំរណើ�កា� ចុះបញ្គីជាផលិតផលសំោល់ភូមិសាស្ស្រនះ 
មិនបតឹមខត ផ្ល់៊ំរណាយផលដល់កសិក�សបមាប់លក់ 
ខផ្បករូចរៅកាន់ទគីផ្សា�កាន់ ខតធំជាងមុនរនាះរទ ប៉ុខន្វាក៏
អាចរធ្វើឱ្យលក់ោនតនម្ែ្ពស់ផងខដ�។ រៅក្ុងដំណាក់ 
កាលរនះកសិក�ោំបករូចបតរូវោនរលើកទឹកចិត្ ឱ្យបរងកើត 
សមាគម រោយមានជំនួយបរច្ចករទសពគី៊ង្កា� 
CIRD60។ 

ទគីផ្សា� -ខផ្សាវាយ  

ខផ្សាវាយ គឺជាបបរភទខផ្រឈើមួយបបរភទ ខដលរគសាគាល់
ជាទូរៅរៅក្ុងបបរទសកម្ពុជា រហើយមានពូជែុសៗោនា 
ដូចជាសាវាយខកវ�រមៀត សាវាយខកវចិន សាវាយភុំខសន 
សាវាយក្បាលដំ�ី និងពូជសាវាយរផ្សងៗរទៀត។ �ដូវបបមូល
ផលសបមាប់សាវាយបគប់បបរភទគឺរៅចរនាលាះខែរមសា និង 
ឧសភា។ សាវាយខកវ�រមៀតោនកាលាយជាសាវាយ ខដល 
មានកា�រពញ និយមបំផុតសបមាប់កា�ប�ិរភាគក្ុងបសុក 
និងកា�នាំរចញ។ បបរភទពូជសាវាយរនះ អាចរចញខផ្ោន 
២ ដងក្ុងមួយឆ្នាំ គឺចាប់ពគី៊ំឡុងខែកញ្ញា ដល់ ខែកុម្ភៈ 
រោយ�ដូវបបមូលផលចាប់រផ្ើមពគី ខែកញ្ញា ដល់ ខែវិច្ិកា 
និង�ដូវបបមូលផលរលើកទគី 2 ចាប់ពគីចុងខែមករ ដល់ 
ខែកុម្ភៈ។

កា�រកើនរឡើងននចំនួនកសិក� និងវិនិរោគិនោនចាប់ 
អា�ម្មណ៍រលើកា�ោំដុះសាវាយ កតាកាជំ�ូញរោយសា�ខត 
តនម្សាវាយមានកា�រកើនរឡើង និងឱកាសននកា�ផលិត 
ខផ្ែុស�ដូវ។ តំបន់ធំៗ រៅរែត្កំពង់ស្ពឺ និងបណាតារែត្
រផ្សងរទៀតបតរូវោនបគបដណ្ប់ រោយរដើមសាវាយ រហើយ 
កា�ផលិតបតរូវោន�ំពឹងថា នឹងរកើនរឡើងោ៉ាងខាលាំងក្ុង 
ប៉ុនាមនឆ្នាំខាងមុែរនះ។ រោងតាមបកសួងកសិកម្ម�ុកាខា 
បបមាញ់ និងរនសាទ ោនឱ្យដឹងថា សាវាយោនោំដុះ រៅ 
ក្ុងរែត្បកុងទាំង ២៥ ននបបរទសកម្ពុជា មាននផ្ទដគីោំដុះ 
ស�ុបចំនួន ៦៥.២៥១ ហិកតាក្ុងឆ្នាំ ២០១៤ របើរធៀប 

រៅនឹង ២៣.៩៨០ ហិកតាក្ុងឆ្នាំ ២០១០។ នផ្ទដគីោំដុះ
ស�ុបរៅរែត្កំពង់ស្ពឺខតមួយ មានចំនួនជាង ៣៩.៥០០ 
ហិកតា ខដលមានចំនួនបបខហល ៦០% ននកា�ោំ ដុះ 
សាវាយស�ុបក្ុងឆ្នាំ 2014 បនាទាប់ពគីរែត្កំពត រែត្រសៀម 
រប ោត់ដំបង និងរែត្បករចះ61។  

សាវាយខែ្ម� ជាទូរៅបតរូវោននាំរចញរៅបបរទសរវៀត 
ណាម និងបបរទសនថមិនផ្នូវកា�តាម�យៈឈ្មលួញ។ ជា 
រ�ឿយៗខផ្សាវាយ បតរូវោនរវចែ្ចប់ រហើយបតរូវោននាំរចញ
រៅកាន់បបរទសចិន និងបណាតាបបរទសដនទរទៀត។ 
មិនមានបណាតាញពាណិជ្កម្មផ្នូវកា� សបមាប់ខផ្សាវាយពគី 
បបរទសកម្ពុជារឡើយ។ ស្ិតិ�បស់៊គ្យកោឋានកសិកម្ម 
និងបកសួងកសិកម្ម �ុកាខាបបមាញ់ និងរនសាទ ោន 
បងាហាញថាប�ិមាណននកា�នាំរចញសាវាយ ៦០០ រតាន 
ក្ុងឆ្នាំ២០១៣ ោនថយចុះដល់ ៣០ រតានក្ុងឆ្នាំ 
២០១៤ រហើយោនរកើនរឡើងោ៉ាងខាលាំងដល់ ៩.១១៧ 
រតានក្ុងឆ្នាំ ២០១៥។ រទាះជាោ៉ាងណាក៏រោយកា�នាំ
រចញរបរៅផ្នូវកា�រៅកាន់បបរទសនថ និងរវៀតណាមបតរូវ
ោនោ៉ាន់បបមាណថាមានរបចើនជាង ២០.០០០ រតាន 
ក្ុងមួយឆ្នា6ំ2។ 
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�ូបថត�ក្សាសិទ្ធិរោយJeremy Meek ឡុង សា�ូ និងកម្មវិធគីឡវជគីឧស្ម័នថានាក់ជាតិ

រ�ៀបចំរោយ  ឡុង សា�ូ

រោះពុម្ពផ្សាយ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


