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គុណកថា 
របាយការណ៍ននេះត្រូវបាននបាេះពុម្ពផ្សាយកនុងខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១។ អ្នកនិពនធននអ្រថបទត្ាវត្ាវននេះ 

សូម្ខលែងអ្ាំណរគុណដល់ម្ជ្ឈម្ណឌ លនែម្រសិកា(CKS)និងម្ចា ស់ជ្ាំនួយសត្ម្ចប់ការគាំត្ទសិកាា ាលានលើកដាំបូង
ខដលនាំឱ្យម្ចនការផ្សលិរឯការននេះ។ ត្ពឹរតិការណ៍ននេះ ត្រូវបានន្វើន ើងនត្កាម្កិច្ាសហការាម្ួយនដបា៉ា រឺម្៉ាង់   
នគរូបនើយកម្មនិងាថ បរយកម្មននាកលវទិាល័យភូម្ិនទវចិ្ិត្រសិលបៈ និងនោយបានចូ្លរួម្ពើរាំណាងាន់ែពស់ 
អ្នកត្ាវត្ាវ និងនិសសិរម្កពើាកលវទិាល័យភូម្ិនទវចិ្ិត្រសិលបៈ ាកលវទិាល័យភូម្ិនទនើរិាស្តសតនិងវទិា 
ាស្តសតនសដឋកិច្ា ាកលវទិាល័យភូម្ិនទភនាំនពញ វទិាាថ នបនច្ាកវទិាកម្ពុា ាកលវទិាល័យន័ររុន ាកលវទិា
ល័យអូ្តាវ៉ា (University of Ottawa) ាកលវទិាល័យន ៀងនម្៉ា (Chiang Mai University)ត្ពម្ទាំងរាំណាង
ម្កពើាលារាជ្ធានើភនាំនពញ រាំណាងាន់ែពស់ម្កពើអ្ងគការអ្នតរារិ និងអ្ងគការម្ិនខម្នរោឋ ភិបាល រួម្ម្ចន  អ្ងគការ 
អុ្កាវ ម្(Oxfam) វទិាាថ នរ ើកច្នត្ម្ើននបរងសកល (GGGI) សម្ចគម្អ្នតរារិននបណាត អ្ភិបាលត្កុងនយិាយ
ភាាបារាាំង(AIMF) សហភាពអ្ឺរ ៉ាុប(EU) អ្ងគការពិភពកុម្ចរនិងអ្ភិវឌ្ឍន៍(PED) ត្កុម្ការងារពត្ងឹងនិងអ្ភិវឌ្ឍន៍
សហគម្ន៍(CEDT) និងអ្ងគការសហត្បាារិខផ្សនកទើជ្ត្ម្ក(UN-Habitat)។ 

អ្នកនិពនធក៏សូម្ខលែងអ្ាំណរគុណដល់កម្មវ ិ្ ើនសបៀងអាហារពិភពនលាក(WFP) ខដលបានផ្សតល់ការអ្នុញ្ញា រ
ឱ្យនបាេះពុម្ពផ្សាយខផ្សនកម្ួយននរបាយការណ៍របស់កម្មវ ិ្ ើនសបៀងអាហារពិភពនលាកន ើងវញិ ខដលបានបញ្ាូ លា
ឯការដកត្សង់នៅកនុងឯការបច្ាុបបនន។ 

អ្នកនិពនធសូម្ខលែងអ្ាំណរគុណយា៉ា ងត្ាលនត្ៅច្ាំន េះរោឋ ភិបាលអូ្ស្តាត លើ នយកោឋ នកិច្ាការបរនទសនិង
 ណិជ្ជកម្ម តាម្រយៈកម្មវ ិ្ ើពនែកច្ាំនណេះរបស់មូ្លនិ្ិអាសុើ សត្ម្ចប់ការជ្ួយគាំត្ទ ទាំងការន្វើសិកាា ាលា     
ាធារណៈអ្នឡាញ(Webinar)ម្ួយ ខដលអ្នុញ្ញា រឱ្យម្ចនការពិភាកាយា៉ា ងផុ្សលផុ្សស ាម្ួយអ្នកចូ្លរួម្និង
ការបកខត្បឯការននេះាភាាខែមរ។  

នៅទើបញ្ា ប់ននេះ អ្នកនិពនធក៏សូម្ខលែងអ្ាំណរគុណយា៉ា ងត្ាលនត្ៅដល់នលាកត្សើបណឌិ រ Eve Zucker ផ្សង
ខដរ សត្ម្ចប់នពលនវលារបស់នលាកត្សើខដលបានពិនិរយនូវអ្រថបទត្ាវត្ាវនពញនលញនិងសត្ម្ចប់នយាបល់លអៗ
របស់នលាកត្សើ។ 

 
 

បដិនស្ន ៍: ទសសនៈខដលបានបងាា ញនៅកនុងការសិកាននេះ គឺាទសសនៈផ្ទទ ល់របស់អ្នកនិពនធប៉ាុនណាណ េះ និង
ម្ិនបានឆែុេះបញ្ញា ាំងពើទសសនៈរបស់រោឋ ភិបាលអូ្ស្តាត លើ មូ្លនិ្ិអាសុើ ម្ជ្ឈម្ណឌ លនែម្រសិកាឬអ្នកចូ្លរួម្ដនទ
នទៀរន ើយ។ 
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នសច្កតើខណនាំអ្ាំពើខដនកាំណរ់ននកាំនណើ ន : វ ិ្ ើាស្តសតត្គប់ត្គងភាពងាយរង
នត្គេះកនុងការខសវងយល់អ្ាំពើនគរបូនើយកម្មនៅកម្ពុា 

 
បណឌិ រ Adam Saltsman 
នដបា៉ា រឺម្៉ាង់សិកាទើត្កុង ាកលវទិាល័យ Worcester State  
 
 
 
 

ការត្ាវត្ាវអ្ាំពើនគរូបនើយកម្មនិងការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុង (ឬទើត្បជុ្ាំជ្ន) នៅកម្ពុា កាំពុងខរម្ចនការនកើនន ើង
នៅកនុងប៉ាុនម នឆ្ន ាំលមើៗននេះ។ នៅត្បនទសកម្ពុាខដលត្បាជ្នជ្ិរ ៧៦% នៅខរត្រូវបាននគចារ់ទុកាត្បាជ្ន
ខដលរស់នៅរាំបន់ជ្នបទ ការងារអ្ភិវឌ្ឍន៍ានត្ច្ើនបាននផ្ទត រនលើការការ់បនថយទត្ម្ង់អាត្កក់បាំផុ្សរននភាពត្កើត្កនៅ
ជ្នបទ។1 នទេះាយា៉ា ងណា នោយារាថ នភាពអ្ត្តានគរូបនើយកម្មកនុងត្បនទសម្ចននលបឿននលឿននិងទាំនក់
ទាំនងខដលម្ិនអាច្ត្បខកកបាន រវងបរាិថ នជ្នបទនិងទើត្កុង ខដលាលទធផ្សលននការន្វើច្ាំណាកត្សុកកនុងត្សុក។ 
ការណ៍ននេះជ្ាំរុញឱ្យម្ចនកាំនណើ នរត្ម្ូវការ នដើម្បើនម្ើលទើត្កុងរបស់ត្បនទសកម្ពុាាទើលម្ានិងាត្បព័នធខដលភាគ
នត្ច្ើនននការផ្ទែ ស់បតូ រនសដឋកិច្ានិងសងគម្យា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស កាំពុងនកើរម្ចនន ើងនៅកនុងត្បនទស។ លម្ាទើត្កុងនន
ត្បនទសកម្ពុា ាកខនែងខដលាថ នភាពននភាពត្កើត្កត្រួរសុើគន ាម្ួយនឹងកាលានុវរតភាពនិងឧបសគគននការន្វើនគរូប
នើយកម្មយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ត្ពម្ាម្ួយនឹងដាំនណើ រការនិងការផ្ទែ ស់បតូរបរាិថ នរាំបន់និងសកលនលាក សងគម្និងនសដឋ-
កិច្ា។ ទើត្កុង គឺាទើលម្ាសមុគាម ញ ខដលកម្ចែ ាំងទងគិច្គន នត្ច្ើនអ្ននកនិងកត្ម្ិរនផ្សសងៗននសងគម្ ននយាបាយ បរាិថ ន 
និងនសដឋកិច្ា។  

ការត្ាវត្ាវលមើម្ួយបាននម្ើលនៅនលើភាពត្កើត្កនិងការអ្ភិវឌ្ឍនៅទើត្កុងកនុងត្បនទសកម្ពុា នោយនផ្ទត រនលើការ
ែវេះខារឬកងវេះ្នធាន នដើម្បើនឆែើយរបនឹងរត្ម្ូវការមូ្លោឋ ន។ បខនថម្នលើឧបករណ៍របស់អ្ងគការសហត្បាារិ
និង្នគរពិភពនលាក(ឧទហរណ៍ អ្ងគការសហត្បាារិឆ្ន ាំ២០១៤; ្នគរពិភពនលាកឆ្ន ាំ២០១៧) 
ឧបករណ៍មូ្លោឋ នគនែឹេះៗសត្ម្ចប់វស់ភាពត្កើត្កនៅកម្ពុា រួម្ម្ចន វ ិ្ ើាស្តសតវយរនម្ែភាពត្កើត្កថាន ក់ារិនិង
និយម្ន័យរបស់ាលារាជ្ធានើ ច្ាំន េះទើត្បជុ្ាំត្កើត្កកនុងទើត្កុងននជ្នច្ាំណាកត្សុកនិងកម្មករនត្ៅផ្សែូវការ។ ការ

 

1 នយកោឋ នកិច្ាការនសដឋកិច្ារបស់អ្ងគការសហត្បាារិនិងសងគម្ “ ទសសនវស័ិយនគរូបនើយកម្មពិភពនលាក : ការពិនិរយន ើងវញិឆ្ន ាំ២០១៨” ។ ចូ្លនត្បើ

នគហទាំព័រនៅនលៃទើ១២ ខែរុលា ឆ្ន ាំ២០២០ តាម្រយៈរាំណភាជ ប់ https://population.un.org/wup/Country-Profiles/  
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សិកាលមើម្ួយរបស់កម្មវ ិ្ ើនសបៀងអាហារពិភពនលាក(២០១៩) បាននត្បៀបន្ៀបការទទួលបាន្នធាននិង         
កាលានុវរតភាពកនុងច្ាំនណាម្ត្គួារនៅកណាត លរាជ្ធានើភនាំនពញ ខដលផ្សទុយពើអ្នកខដលនៅរាំបន់ឆ្ៃ យៗ ទក់ទង
នឹងត្ទពយសម្បរតិ លទធភាពទទួលបានទឹកាអ រនិងអ្នម្័យ ាថ នភាពនសដឋកិច្ានិងបាំណុល សនតិសុែនសបៀង  ការ
ទទួលបានការខលទាំសុែភាព សុែភាពនិងសុែម្ចលភាពរបស់កុម្ចរ និងាថ នភាពជ្នច្ាំណាកត្សុក(ការន្វើ       
ច្ាំណាកត្សុក ចូ្ល/នច្ញ)។ 

នទេះាយា៉ា ងណា កងវេះខារការវភិាគអ្ាំពើាថ នភាពទើត្កុងនៅត្បនទសកម្ពុា ខដលអាច្បាំភែឺនូវត្បនភទហានិ-
ភ័យនន ខដលអ្នករស់នៅទើត្កុងនឹងជ្ួបត្បទេះច្ាំន េះមុ្ែនូវបញ្ញា ត្ប ម្លមើៗឬការភ័យខាែ ច្ច្ាំន េះត្បព័នធសងគម្ 
នសដឋកិច្ា បរាិថ នឬននយាបាយ ាពិនសស កនុងបរកិារណ៍នននគរូបនើយកម្មយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។ ាម្ួយគន ផ្សងខដរ ក៏
ម្ចនកងវេះខារការវភិាគថានរើទើត្កុងននេះ ម្ចនលកាណៈលអប៉ាុណាណ ឬថានរើអ្នករស់នៅកនុងទើត្កុងត្រូវត្ប ម្នឹងបញ្ញា
ទាំងននេះ។ របាយការណ៍ននេះផ្សតល់នូវត្កបែណឌ ទសសនទនសត្ម្ចប់ការត្កន កនម្ើលនគរូបនើយកម្មនៅកនុង
ត្បនទសកម្ពុា តាម្រយៈទសសនវសិ័យននភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់ននទើត្កុង ខដលនឆែើយរបនៅនឹងគម្ចែ រនន
វចិារណនិពនធន៍(សូម្នម្ើលផ្សងខដរ Blancot et al., ២០២០; Pierdet, ២០១២)។ 

ទសសនទនននភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់ គឺម្ចនត្បនយាជ្ន៍ាពិនសស ពើនត្ េះទសសនទនទាំងននេះ
បានពិចារណានលើភាពសមុគាម ញននត្បព័នធទើត្កុងនិងបានសងករ់្ៃន់នលើារៈសាំខាន់ននវធិានការាក់ខសតងខដល
អាច្ជ្ួយពាករណ៍ពើភាពងាយទទួលរងនត្គេះច្ាំន េះហានិភ័យនិងសម្រថភាពកនុងការទប់ទល់នឹងឧបសគគនិងការ
ប៉ាេះទងគិច្ននតាម្ខដលអាច្ន្វើនៅបាន។ 

នៅកនុងបរកិារណ៍ននការន្វើនគរូបនើយកម្មយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សរបស់ត្បនទសកម្ពុា អ្រថបទត្ាវត្ាវននេះផ្សតល់
ជូ្ននូវវសិ័យនគលសាំខាន់ៗច្ាំនួនបើ ខដលរួម្គន ផ្សតល់នូវត្កបែណឌ ននការវភិាគនិងផ្សតល់កាលានុវរតភាពសត្ម្ចប់ការ
ត្ាវត្ាវននពលអ្នគរ។ វសិ័យនគលទាំងបើននេះរមួ្ម្ចន៖ 

១- រនបៀបាត្បវរតិាស្តសតខដលវសិ័យអ្ភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុាបានែិរែាំពាយាម្រកដាំនណាេះត្ាយច្ាំន េះ
សាំណួរអ្ាំពើភាពត្កើត្ក ភាពងាយរងនត្គេះ និងភាព្ន់ 

២- រនបៀបខដលការនរៀបច្ាំខផ្សនការ ការកាំណរ់រាំបន់ និងនគលននយាបាយ ទក់ទងនឹងសាំណួរននហានិភ័យ
និងភាព្ន់ 

៣- រនបៀបខដលការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុង អ្ច្លនត្ទពយហិរញ្ាវរថុលាំនៅឋាននិងបាំណុល ទក់ទងនៅនឹងសនតិសុែ
បុគគលនិងសនតិសុែនសដឋកិច្ាសមូ្ហភាព។ 

នលើសពើននេះនទៀរ នយើងផ្សតល់ជូ្នការនផ្ទត រអារម្មណ៍នលើខផ្សនកជ្ាំនញ ច្ាំនួនពើរខដលផ្សតល់នូវព័រ៌ម្ចនលម្អិរ
បខនថម្នទៀរនលើវសិ័យសាំខាន់ច្ាំនួនពើរ គឺការន្វើច្ាំណាកត្សុកពើជ្នបទ នៅទើត្កុងនិងទាំនក់ទាំនងរវងការផ្ទែ ស់បតូ រ
ច្ាំន េះបរាិថ ន្ម្មារិនិងការផ្ទែ ស់លាំនៅកនុងបរកិារណ៍នននគរូបនើយកម្ម។ 

កនុងការត្គបដណត ប់នលើខផ្សនកទាំងបួនននេះ អ្រថបទត្ាវត្ាវននេះត្បកាន់ខាជ ប់នូវទិដឋភាពនអ្កូ ូសុើទើត្កុងពហុ- 
វសិ័យនិងពហុទាំហាំ។ ាម្ួយគន ននេះផ្សងខដរ ត្សបតាម្ de Boer and colleagues (២០២០) អ្រថបទត្ាវត្ាវ
ននេះបងាា ញឱ្យន ើញថា ភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់ ម្ចនភាពត្បទក់ត្កឡានិងពឹងខផ្សអកគន នៅវញិនៅម្ក។ មុ្ន
នពលពិចារណាយា៉ា ងហមរ់ច្រ់នលើខផ្សនកនើម្ួយៗននត្បធានបទននេះ អ្រថបទត្ាវត្ាវននេះនឹងបងាា ញពើទាំហាំទិដឋភាព 
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សាំខាន់ៗននទសសនទនភាពងាយរងនត្គេះ រមួ្ាម្ួយនឹងទសសនៈាក់លាក់ម្ួយអ្ាំពើរនបៀបខដល ទសសនទនននេះ
ត្រូវបានដាំនណើ រការនៅកនុងបរកិារណ៍ននសកលនលាកខាងរបូងនិងអាសុើអានគនយា៍ពិនសស។ 

ភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់ាត្កបែណឌ ទសសនទនសត្ម្ចប់វភិាគការផ្ទែ ស់បតូរទើត្កុង 
ភាពងាយរងនត្គេះ គឺាវធិានការាក់លាក់ម្ួយ ខដលម្ចនអ្រថត្បនយាជ្ន៍និងសម្ត្សបនៅកនុងទើត្កុងខដល

ម្ចនការផ្ទែ ស់បតូរយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ពើនត្ េះវធិានការននេះ ាគាំនិរត្បកបនោយជ្វភាពខដលគាំត្ទការវយរនម្ែការ
ផ្ទែ ស់បតូរនទសភាពននហានិភ័យ អ្សនតិសុែ និងភាព្ន់។ ភាពងាយរងនត្គេះជ្ួយនយើង«ឱ្យយល់ពើទត្ម្ង់ននការប៉ាេះ
 ល់របស់ម្នុសស ភាពងាយទទួលរងនត្គេះ និងសម្រថភាពកនុងការនោេះត្ាយ» (Krellenberg, ២០១៧: 
៤១១)។ ពហុជ្ាំនញរួម្ច្ាំខណកដល់ការយល់ដឹងរបស់នយើងអ្ាំពើភាពងាយរងនត្គេះាម្ួយការាយភាយ 
(prevalence)  ពិនសសកនុងការត្ាវត្ាវ អ្ាំពើភាពងាយទទួលរងនត្គេះនោយការខត្បត្បួលអាកាសធារុនិងនត្គេះ
ម្ហនតរាយ្ម្មារិ ការការ់បនថយភាពត្កើត្ក និងវ ិ្ ើាស្តសតត្គប់ត្គងត្បកបនោយម្នុសស្ម្៌ កនុងការន្វើការាម្ួយ
ត្បាជ្នខដលកាំពុងាត រន ើងវញិពើនត្គេះម្ហនតរាយឬការផ្ទែ ស់លាំនៅ។ ែណៈនពលខដលរាំបន់ាក់លាក់ននការ
អ្នងកររបស់ពួកនគម្ចនភាពែុសគន  វ ិ្ ើាស្តសតនផ្សសងៗទាំងននេះនផ្ទត រនលើការត្ពួយបារម្ភរបស់ពួកនគច្ាំន េះសាំណួរនន
សម្រថភាពបនាុាំរបស់ម្នុសសនៅច្ាំណុច្ត្បសពវននបរាិថ ន្ម្មារិនិងបរាិថ នខដលបនងកើរនោយម្នុសស(built 
environments)។ នដើម្បើសិកាពើភាពងាយរងនត្គេះ គឺត្រូវសួរាទូនៅថានរើកតាត ត្រួរសុើគន អ្វើែែេះខដលនឹងនាំឱ្យ
ម្ចននត្គេះម្ហនតរាយឬភាព្ន់ែពសា់ងសត្ម្ចប់ត្បាជ្ន អាត្ស័យនលើបរកិារណ៍ភូម្ិាស្តសត នអ្កូ ូសុើ នសដឋកិច្ា 
ននយាបាសងគម្ និងត្បវរតិាស្តសត(Birkmann, ២០០៦)? 

និនន ការខដលពាករណ៍ទុកាមុ្នននសាំណួរននេះ ន្វើឱ្យការសិកាអ្ាំពើភាពងាយរងនត្គេះម្ចនភាពទក់ទញ
សត្ម្ចប់អ្នកខដលន្វើការនលើនគលននយាបាយនិងខផ្សនការ។ ការវស់សទង់ភាពងាយរងនត្គេះផ្សតល់នូវលទធភាពននការ
យល់ដឹងពើវ ិ្ ើការ រឬការ់បនថយការរងទុកានវទននន (Patel et al, ២០២០, Yuen and Kong,២០០៩)។  

នទេះបើយា៉ា ងណាក៏នោយ ការសនាននគាំ រូនសច្កតើសននិោឋ នទាំនក់ទាំនងរវងនហរុនិងផ្សល(causal 
inference model)និងគាំរូពាករណ៍(predictive model) អាច្ាការបាំភាន់។ ភាពងាយរងនត្គេះនិងច្ាំណុច្
ត្បឆ្ាំងរបស់វនិងភាព្ន់ ទម្ទរឱ្យម្ចនការវភិាគដ៏សមុគាម ញនិងពហុទាំហាំននច្ាំនួនត្បាជ្ន ទើលម្ា និងត្បព័នធ
សងគម្។ Simon និងម្ិរតរួម្ការងារ(២០១៥) បានច្ងត្កងាឯការនូវបញ្ញា ត្ប ម្ម្ួយច្ាំនួនកនុងការផ្សលិរ
ការត្ាវត្ាវនត្បៀបន្ៀបនៅនឹងភាពងាយរងនត្គេះ នោយរួម្ទាំងនៅនពលទទួលបានទិននន័យត្គប់ត្គន់នៅកនុង
រាំបន់ខដលរងនត្គេះខាែ ាំងបាំផុ្សរនោយភាពត្កើត្ក ការរចិ្រលិបរាិថ ន និងអ្ាំនពើហិងា។ នោយនហរុផ្សលននេះ នយើង
សងករ់្ៃន់នៅនលើារៈសាំខាន់ននការសិកាខដលបានន្វើមូ្លោឋ នើយកម្មខដលបនងកើរនិយម្ន័យននភាពងាយរង
នត្គេះនិងភាព្ន់ខដលម្ចនត្ាប់ាាងត្ទឹសតើទូនៅ។ 
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ម្ិនែុសខបែកគន នទ ម្នុសសនិងកខនែងអាច្ងាយទទួលរងនត្គេះថាន ក់នត្ច្ើនឬរិច្ ពួកនគក៏អាច្ម្ចន្នធាននហោឋ
រច្នសម្ព័នធ ជ្ាំនញ ការគាំត្ទ និងបណាត ញនត្ច្ើនឬរិច្ខដរ នដើម្បើត្ប ម្មុ្ែនឹងត្បភពនផ្សសងៗននហានិភ័យឬ 
នដើម្បើាត រន ើងវញិននពលបនទ ប់។ ភាព្ន់នឹងាប់ទក់ទងនឹងសម្រថភាពរស ូឬាយុទធាស្តសតការ រខដលជ្ួយ
ការ់បនថយហានិភ័យច្ាំន េះនត្គេះថាន ក់។ នគអាច្វភិាគភាព្ន់កនុងលកានតិកៈននការនច្ៀសវងឬការត្ប ម្នឹង    
ហានិភ័យរបស់បុគគល ត្គួារឬសហគម្ន៍ ាសាំណុាំ ននយុទធាស្តសតនឆែើយរបបនទ ន់នៅនលើកត្ម្ិរមូ្លោឋ នឬរដឋ ឬ
ានគលននយាបាយ នដើម្បើខបងខច្ក្នធានឬកាងនហោឋ រច្នសម្ព័នធកនុងនគលនៅការ់បនថយហានិភ័យ។ 

 
2 រោឋ ភិបាលកម្ពុាកាំណរ់និយម្ន័យភាពងាយរងនត្គេះថា «ទាំននរឬដាំនណើ រខដលងាយឬឆ្ប់ទទួលផ្សលប៉ាេះ ល់អ្វជិ្ជម្ចន នោយរាប់

បញ្ាូ លនូវសញ្ញា ណែុសៗគន ានត្ច្ើន រមួ្ទាំងភាពរស់ឬភាពងាយទទួលនត្គេះថាន ក់និងកងវេះសម្រថភាពនោេះត្ាយនិងបនាាំ»។ 
    រោឋ ភិបាលកម្ពុា (ត្កសួងបរាិថ ន/ត្កុម្ត្បឹកាារសិតើពើការអ្ភិវឌ្ឍត្បកបនោយច្ើរភាព) កាំណរ់ភាព្ន់ា «ភាព្ន់ត្ទាំ ាសម្រថភាព 

ននត្បព័នធសងគម្-នអ្កូ ូសុើ នដើម្បើទប់ទល់នឹងត្ពរឹតការណ៍នត្គេះថាន ក់ឬការរ ាំខានណាម្ួយ ខដលអាច្នឆែើយរបឬចារ់ខច្ងន ើងវញិ តាម្វ ិ្ ើ
ខដលអាច្រកាបាននូវមុ្ែងារសាំខាន់ៗ អ្រតសញ្ញា ណ និងរច្នសម្ព័នធ នហើយខដលអាច្រកាបាននូវសម្រថភាព បនាាំ នរៀនសូត្រ និងការ
នច្នត្បឌ្ិរ»។ 

3 UN-Habitat (២០២០) «ភាពងាយរងនត្គេះនិងហានិភ័យននការខត្បត្បួលអាកាសធារុ : ម្គគុនទសក៍សត្ម្ចប់ការវយរនម្ែសហគម្ន ៍
ខផ្សនការសកម្មភាព និងការអ្នុវរត»ទាំព័រទើ10៖ អាច្រកបានពើ [https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/climatechange 
_vulnerabilityandriskguide.pdf] 

4 UN-Habitat (២០១៨)ឧបករណ៍ទត្ម្ង់ភាព្ន់របស់ទើត្កុង : អាច្រកបានពើ [http://urbanresiliencehub.org/wp-content/ 
uploads /2018/10/CRPT-GuidePages-Online.pdf] 

និយម្ន័យ 

នៅកនុងឯការននេះ នយើងពិចារណានិយម្ន័យរបស់ UN-Habitat ននភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់ា
ច្ាំណុច្ចាប់នផ្សតើម្ ខដលម្ចនអ្រថត្បនយាជ្ន៍នដើម្បើពត្ងឹងការយល់ដឹងពហុនគលទសសនទនរបស់នយើង។ 
និយម្ន័យផ្សែូវការរបស់រាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុាម្ចនទាំនក់ទាំនងគន យា៉ា ងជ្ិរសនិទធ។2 

ភាពងាយរងនត្គេះ 

«ទាំននរឬទិនន ការខដលនឹងត្រូវរងឥទធិពលអាត្កក់។ ភាពងាយរងនត្គេះ រួម្ម្ចន ទសសនទននិងធារុ      
នផ្សសងៗគន រាប់បញ្ាូ លទាំងនវទយិរភាពឬភាពងាយទទួលរងនត្គេះថាន ក់និងកងវេះសម្រថភាពកនុងការនោេះ
ត្ាយនិងសត្ម្បែែួន»។3 

ភាព្ន់នៅទើត្កុង 

ភាព្ន់នៅទើត្កុង គឺាសម្រថភាពខដលអាច្វស់ខវងបានននត្បព័នធទើត្កុងណាម្ួយ ាម្ួយត្បាជ្នខដល
រស់នៅទើត្កុងននេះាត្បត្ករើ នដើម្បើរកាការនៅបនតតាម្រយៈភាពរក់សែុរនិងភាពតានរឹងទាំងអ្ស់ ែណៈ
នពលាម្ួយគន  ន្វើការសត្ម្បែែួនាវជិ្ជម្ចននិងផ្ទែ ស់បតូរនឆ្ព េះនៅរកនិរនតរភាព។4
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ែណៈនពលខដលភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់ត្រូវបាននគគិរថាាផ្សលបូកសូនយ(zero-sum) (ឧ. កតាត ា
នត្ច្ើនបងាា ញច្ាំនួនត្បាជ្ន ខដលម្ចនទាំងភាពងាយរងនត្គេះឬភាព្ន់) អ្នកសិកាានត្ច្ើនផ្សតល់នូវការនត្កើនរ ាំឮក
ាគនែឹេះថា ទើត្កុងទាំងននេះសមុគាម ញណាស់សត្ម្ចប់ការរាំណាងនោយគណិរវទិា(Patel et al., ២០២០; de 
Boer et al., ០១៦; Matyas and Pelling, ២០១៤)។ ដូច្ខដលនលាក Patel និងសហការ ើ (២០២០: ៣)  
សរនសរថា «ត្បាជ្នខដលងាយរងនត្គេះ...កនុងទើត្កុង បងាា ញយា៉ា ងច្ាស់ពើសហរថិភាពននហានិភ័យនិងភាព្ន់
នៅច្ាំន េះមុ្ែនត្គេះថាន ក់ត្បចាាំនលៃខដលពួកនគត្ប ម្មុ្ែ” ។ ភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់ត្ទាំម្ិនត្រឹម្ខរម្ចននូវ
សហរថិភាពប៉ាុនណាណ េះនទ ប៉ាុខនត ខលម្ទាំងម្ចនលកាណៈាក់លាក់នទៀរផ្សង។ ននេះគឺយុទធាស្តសតការ រខដលត្រូវបាន
ោក់ពត្ងាយនោយម្នុសសម្ួយច្ាំនួន អាច្ន្វើឱ្យនកើនន ើងនូវភាពងាយរងនត្គេះរបស់អ្នកដនទនោយផ្ទទ ល់ឬនោយ
ត្បនយាល តាម្វ ិ្ ើខដលម្ិនងាយរ ាំពឹងទុកបាន។ ការយល់ដឹងអ្ាំពើកត្ម្ិរអ្នតរកម្មកនុងច្ាំនណាម្ហានិភ័យនិងវ ិ្ ើ    
ាស្តសតការ ររបស់អ្នករស់នៅទើត្កុងខដលសថិរកនុងឋាននុត្កម្សងគម្និងការខច្កចាយម្ិននសមើគន នន្នធាននិង
នហោឋ រច្នសម្ព័នធ គឺាគនែឹេះកនុងការវស់សទង់ភាពងាយរងនត្គេះរបស់ទើត្កុង។ 
 

ត្កបែណឌ ភាពងាយរងនត្គេះ ម្ចនអ្រថត្បនយាជ្ន៍ាពិនសសនៅកនុងបរាិថ នទើត្កុង ខដលការត្ាវត្ាវអាច្
ជ្ួយកាំណរ់ពើរនបៀបបណាត ញសមុគាម ញននទាំនក់ទាំនងនិងត្បព័នធរបស់សងគម្ ននយាបាយ និងនសដឋកិច្ា ខដល
ត្បសពវគន កនុងជ្ើវរិរស់នៅរបស់អ្នករស់នៅតាម្ទើត្កុង តាម្ម្ន្ាបាយខដលបងាា ញឱ្យន ើញពើភាពងាយទទួលរង
នត្គេះថាន ក់នត្ច្ើនាងឬរិច្ាងននេះ(Graham and Marvin, ២០០១)។ នយាងតាម្ de Boer និងសហការ ើ 
(២០១៦: ៣) ភាពងាយរងនត្គេះនៅទើត្កុង ខដលម្ចនទាំនក់ទាំនងយា៉ា ងជ្ិរសនិទធនឹងទសសនទនននភាពផុ្សយ
ត្សួយ ាប់ទក់ទងនៅនឹងសម្រថភាពរបស់ទើត្កុងច្ាំន េះ «ការបាំនពញមុ្ែងារសនូលរបស់ទើត្កុងផ្ទទ ល់កនុងការ
បងាា ញឱ្យន ើញពើហានិភ័យខាងកនុងនិងខាងនត្ៅ»។ ត្សបនពលាម្ួយគន ផ្សង វម្ចនមូ្លោឋ នសម្នហរុផ្សលខដល
ការគិរអ្ាំពើទើត្កុងថាាការទក់ទងគន របស់ពហុអ្ងគត្បកបខដលត្រួរគន និងសមុគាម ញានត្ច្ើន។ អ្ងគត្បកបទាំង
ននេះ «ខដលទក់ទងគន យា៉ា ងជ្វនៈនៅកនុងទត្ម្ង់នននលបឿន ទាំហាំវាិលភាព និងភាពសមុគាម ញ» (Krellenberg 
et al., ២០១៧: ៤១៣) រត្ម្ូវឱ្យម្ចនការយល់ដឹងអ្ាំពើភាពងាយរងនត្គេះខដលពឹងខផ្សអកនៅនឹងនពលនវលានិង   
លម្ា។ ទើត្កុង ាកាលម្ច៉ា សុើនននកាំនណើ ននិងសម្ចច្័យទុន ម្ជ្ឈម្ណឌ លននអ្ាំណាច្ ម្ជ្ឈម្ណឌ លកណាត លនន
វសិម្ភាពរបាយត្ទពយសម្បរតិ និងលម្ាននលទធភាពសងគម្ កាលានុវរតភាពនសដឋកិច្ានិងវសិម្ភាព (Pelling, 
២០០៣)។ ដូច្នៅនឹងទើលម្ាត្រូវបនងកើរន ើងឬាងសង់ន ើងខដរ ទើត្កុងននត្រូវបានបងកប់នៅកនុងបរាិថ ន   
្ម្មារិខដលសថិរកនុងដាំនណើ រខត្បត្បួល។ ទើត្កុង ាកខនែងសត្ម្ចប់នត្បើត្បាស់្នធាននិងការផ្សលិរកាកសាំណល់ 
និងការបាំពុលបរាិថ ន(Sassen and Dotan, ២០១១)។ ដូនច្នេះ ភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់ត្រូវខរគិរនូវអ្វើ
ខដល Lefebvre (១៩៩១) បានសាំនៅនៅនលើ គឺលម្ារូបវនតនិងសងគម្ លម្ាខដលម្ចនម្នុសសរស់នៅនិងលម្ាខដល
ម្ចនការបនងកើរននទាំនក់ទាំនង ដាំនណើ រការ និងការជ្ខជ្កពិកា។ 

វ ិ្ ើាស្តសតម្ួយខដលត្រូវបាននគនសនើន ើង នដើម្បើវស់ខវងភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់នៅកនុងបរាិថ នទើត្កុង 
ាវ ិ្ ើាស្តសតខដលន្វើសហម្ចរណកម្មត្បព័នធត្រួរគន  ចារ់ទុកភាពងាយរងនត្គេះាទាំហាំគម នទិសនៅ(scalar) និង
វភិាគបទពិនា្នៅកត្ម្ិរែុសគន (Bennett et al., ២០១៦)។ 
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Campbell (២០១៦) កាំណរ់ត្បព័នធទើត្កុងាត្បព័នធរងនន ខដលម្ចនការផ្សារភាជ ប់គន ។ ត្បព័នធរងទាំង
ននេះរមួ្បញ្ាូ លនូវនសដឋកិច្ានិងការច្ិញ្ា ឹម្ជ្ើវរិ ននយាបាយនិងអ្ភិបាលកិច្ា នហោឋ រច្នសម្ព័នធនិងនសវកម្ម លម្ានិង
ការតាាំងលាំនៅ ត្ពម្ទាំងទាំនក់ទាំនងនិងរច្នសម្ព័នធសងគម្និងវបប្ម្៌។ កត្ម្ិរគនែឹេះននការវភិាគសត្ម្ចប់ការគិរ
អ្ាំពើភាពងាយរងនត្គេះ រួម្ម្ចន ត្បព័នធបុគគលឬត្គួារ សហគម្ន៍និងទើត្កុងាទូនៅ (Patel et al., ២០២០)។ 
ទាំហាំននភាពងាយទទួលរងនត្គេះ ក៏ែុសគន រវងហានិភ័យបុគគលនិងហានិភ័យខដលប៉ាេះ ល់ដល់ខផ្សនក្ាំៗននច្ាំនួន
ត្បាជ្នឬទើត្កុងទាំងមូ្ល ត្បនទសឬរាំបន់(Blaikie et al., ១៩៩៤)។ 

ជ្ើវរិរស់នៅទើត្កុងម្ិនត្រឹម្ខរម្ចនទាំនក់ទាំនងកត្ម្ិរនផ្សសងៗគន ប៉ាុនណាណ េះនទ ពួកនគខលម្ទាំងហ ុម្ព័ទធនោយ
ទាំនក់ទាំនងខដលលារសនធឹងហួសត្ពាំខដនននរាំបន់ទើត្កុង(metropolitan area)នៅសហគម្ន៍ជ្នបទខដលត្រូវ
បានច្ងភាជ ប់នៅនឹងទើត្កុងតាម្រយៈត្បព័នធនសបៀងអាហារ និនន ការបរាិថ ន និងតាម្រយៈគាំរូននការន្វើច្ាំណាកត្សុក
កនុងត្សុក និងទើផ្សារការងារ (Tacoli et al., ២០១៥)។ នោយការនត្បើត្បាស់សាំណុាំ ទិននន័យខដលអាច្រកបាន de 
Boer និងសហការ ើ (២០១៦: ៤-៧) កាំណរ់ «កតាត ភាពផុ្សយត្សួយ» និង«កតាត ភាព្ន់» ច្ាំនួន៧(សូម្នម្ើលតារាង
នៅទាំព័របនទ ប់)។ 

ការវភិាគអ្ាំពើភាពងាយរងនត្គេះកនុងបរកិារណ៍ននការន្វើនគរូបនើយកម្មយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស នៅកនុងសកលនលាក
ខាងរបូងនលើកន ើងនូវវ ិ្ ើផ្សងខដរ។ បរាិថ នខដលបនងកើរនោយម្នុសស ត្ពម្ទាំងត្បព័នធននការន្វើខផ្សនការនិង
អ្ភិបាលកិច្ា នត្ច្ើនខរឆែុេះបញ្ញា ាំងពើរលភាពអាណានិគម្និយម្ ក៏ដូច្ាលាំហូរសហសម្័យននមូ្ល្ននៅកនុងពិភព
នលាកម្ួយ ខដលត្រូវបានកាំណរ់នោយវសិម្ភាពសកល។ នៅកនុងនសៀវនៅ ពិភពនលាកននរាំបន់សាំណង់មិ្ន
នរៀបរយ (Planet of Slums)របស់នលាក Davis (២០០៦) បងាា ញពើរនបៀបខដលការផ្សារភាជ ប់ទាំងននេះម្ចន   
ារៈសាំខាន់ច្ាំន េះការរ ើកាយននការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការឬសាំណង់ម្ិននរៀបរយ។ បញ្ញា អ្សនតិសុែនិងបញ្ញា
សងគម្ខាែ ាំងនត្កខលង ខដលនកើរន ើងកនុងលម្ានផ្សសងៗម្ចនផ្សលប៉ាេះ ល់នសទើរខរត្គប់ខផ្សនកននជ្ើវរិនិងអ្ងគការសងគម្ 
(UN Habitat, ២០១៦)។ ជ្ាំងឺរាររារាកល កូវ ើដ-១៩ (COVID -19) បានន្វើឱ្យម្ចនការការ់បនថយជ្វភាព៖
្នគរពិភពនលាកបា៉ា ន់ាម នការនកើនន ើងយា៉ា ងខាែ ាំងននភាពត្កើត្កខាែ ាំងបាំផុ្សរនៅនលើពិភពនលាក(ការនកើនន ើងពើ 
៨៨ នៅ ១១៥លាននក់ឬនត្ច្ើនរហូរដល់១៥០លាននក់) អាត្ស័យនលើទាំហាំននការធាែ ក់ចុ្េះនសដឋកិច្ា។ ការណ៍ 
ននេះនឹងជ្េះឥទធិពលពិនសសដល់ត្បាជ្នត្កើត្កកនុងទើត្កុងខដលកាន់ខរម្ចនភាពលាំបាកន ើង។5 

 
 
 

 

 

5 www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-

2021 
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កតាត ភាពផុ្សយត្សួយ កតាត ភាព្ន ់

នគរូបនើយកម្មឆ្ប់រហ័សនងិម្និម្ចនការ
ត្គប់ត្គង 

ត្បាក់ច្ាំណូលនងិសម្ភាពសងគម្ 

ត្បាក់ច្ាំណូលនងិវសិម្ភាពសងគម្ សិនិទធភាពកនុងសងគម្ 

ការត្បមូ្លផ្សតុ ាំភាពត្កើត្ក ការការ រសងគម្ 

ភាពអ្រ់ការងារន្វើ សនតិសុែនសដឋកិច្ា 

ឱ្នភាពការលារនិងយុរតិ្ម្ ៌ ការផ្សតល់នសវកម្មមូ្លោឋ ន 

រថាភាពនងិការយល់ន ើញថាអ្សនតិសុែ យនតការការលារនិងរុលាការត្បកបនោយត្បសទិធភាព 

ការត្ប ម្នឹងនត្គេះថាន ក់្ម្មារ ិ កិច្ាសហត្បរបិរដិការែពស់រវងសហគម្ន៍-រោឋ ភិបាលនិង
អ្នតររោឋ ភិបាល 

 
ត្បភព៖ De Boer et al., ២០១៦: ៤-៧ 

ភាពងាយរងនត្គេះកនុងទើត្កុងនៅអាសុើអានគនយ៍និងកម្ពុា 
នយាងតាម្ទសសនវសិ័យននលម្ាទើត្កុងរបស់អាសុើអានគនយ ៍ត្កបែណឌ ងាយរងនត្គេះផ្សតល់នូវខផ្សនក ក់ព័នធា

នត្ច្ើន ទក់ទងនឹងបរកិារណ៍ននបរាិថ នខដលម្ចនការផ្ទែ ស់បតូរយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ នៅឆ្ន ាំ២០១៩ ច្ាំនួន ក់កណាត -
លននច្ាំនួនត្បាជ្នអាសុើអានគនយ៍បានកាំពុងរស់នៅកនុងរាំបន់ទើត្កុង6 នទេះបើាអ្ត្តាភាគរយនៅម្ចនកត្ម្ិរទប
នៅកនុងត្បនទសម្ួយច្ាំនួន ដូច្ាត្បនទសកម្ពុាក៏នោយ (UN, ២០១៨)។ ទើត្កុងននកនុងរាំបន់ គឺារាំបន់ខដល
ម្ចនទាំងវសិម្ភាព ខដលកាំពុងម្ចនការនកើនន ើងនិងអ្ត្តាែពស់ននការន្វើច្ាំណាកត្សុកពើជ្នបទ នៅទើត្កុង
(Lawreniuk, ២០១៦; Kanbur & Zhuang, ២០១៣)។ កនុងច្ាំនណាម្ការផ្ទែ ស់បតូ រទើត្កុងនន ដូច្ា រាជ្ធានើ
ភនាំនពញ សុែុម្ចលភាពរបស់ត្បាជ្នពឹងខផ្សអកនៅនលើកតាត បុគគល ដូច្ា ាថ នភាពនសដឋកិច្ាសងគម្របស់ពួកនគ 
កតាត រច្នសម្ព័នធម្ិនអ្ាំនណាយផ្សល ដូច្ាបរយិាកាសននយាបាយនិងនសដឋកិច្ា កតាត រច្នសម្ព័នធខាងនត្ៅ ដូច្ា 
នសដឋកិច្ាពិភពនលាក និងនិនន ការបរាិថ នកនុងមូ្លោឋ ន រាំបន់ និងពិភពនលាក ខដលរួម្ទាំងការផ្ទែ ស់បតូរអាកាស  
ធារុ។ 

 
6 https://population.un.org/wup/ 
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កនុងប៉ាុនម នឆ្ន ាំលមើៗននេះ រាំបន់អាសុើអានគនយ៍ត្រូវបាននគកាំណរ់ថាារាំបន់ម្ួយខដលងាយរងនត្គេះបាំផុ្សរកនុង
ច្ាំនណាម្រាំបន់ដនទនទៀរ ច្ាំន េះការគាំរាម្កាំខហងននការខត្បត្បួលអាកាសធារុ ដូច្ា ការនកើនន ើងនូវកម្ពស់ទឹក 
សមុ្ត្ទនិងអាកាសធារុ្ៃន់្ៃរ រួម្ម្ចន ពយុេះសុើកែូន ទឹកជ្ាំនន់ នត្គេះរា ាំងសៃួរ និងការបាក់ដើ(World Bank 
២០០៧)។ កតាត ម្ួយកនុងច្ាំនណាម្កតាត ានត្ច្ើន គឺអាកាសធារុ នោយាររាំបន់ននេះសថិរនៅរាំបន់អាកាសធារុ   
ត្រូពិក ខដលត្បាជ្នត្បម្ចណ៨០%ននត្បាជ្នកនុងរាំបន់ននេះរស់នៅកនុងច្ម្ចៃ យ១០០គើ ូខម្៉ាត្រននរាំបន់នឆនរ 
នហើយភាគនត្ច្ើននននឆនរសមុ្ត្ទនៅអាសុើអានគនយ៍ម្ចនកម្ពស់ទប(ADB, ២០០៩)។ ការត្បសពវគន ាម្ួយកតាត      
បរាិថ នខដលហួសត្បម្ចណទាំងននេះ ាការអ្នុវរតននឧសាហកម្មនិសារណកម្មខដលនាំឱ្យម្ចនការកាប់បាំផ្ទែ ញ
នត្ពន ើនិងការហូរនត្ចាេះ។ ដូច្គន ននេះខដរ នៅកនុងម្ហាអ្នុរាំបន់ទននែនម្គងគខដលម្ចនបរាិថ នទើត្កុងានត្ច្ើន រួម្
ម្ចន នឆនរសមុ្ត្ទ ទននែនម្គងគ និងបណាត ញនដទននែ អ្នករស់នៅទើត្កុងទាំងននេះ ក៏ទទួលរងនូវផ្សលប៉ាេះ ល់នោយ
នច្រននិងអ្នច្រនននវរ ើអ្គគិសនើនៅកនុងរាំបន់។ វរ ើអ្គគិសនើខដលគួរឱ្យករ់សម្ចគ ល់បាំផុ្សរ គឺសាំណង់ទាំនប់វរ ើ     
អ្គគិសនើរបស់ច្ិន នៅរាំបន់នម្គងគនត្កាម្(Grumbine et al., ២០១២)។ 

នៅកនុងបរកិារណ៍ទើត្កុង និនន ការពើរននការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សនិងន្វសត្បខហសឬភាពយរឺយា៉ា វ
ខផ្សនកនហោឋ រច្នសម្ព័នធ បានបណាត លឱ្យម្ចនការបាំផ្ទែ ញ្ាំន្ងននត្បព័នធធារាាស្តសត្ម្មារិនិងត្បព័នធសាំណង់
ត្បព័នធធារាាស្តសត និងត្បព័នធបងាូរទឹក នដើម្បើទទួលបានអ្ត្តាែពស់ននការរ ើកច្នត្ម្ើននៅទើត្កុង (Nitivattananon et 
al., ២០១២)។ ទើត្កុង ដូច្ាទើត្កុងបាងកកនិងភនាំនពញបានជ្ួបត្បទេះនឹងទឹកជ្ាំនន់្ៃន់្ៃរកនុងរយៈនពលប៉ាុនម នឆ្ន ាំ
លមើៗននេះ ខដលម្ចនការចូ្លរួម្រិច្រួច្ពើលទធផ្សលននែយល់មូ្សុង។ ប៉ាុខនត នត្ច្ើនាងននេះគឺនោយារខរការត្គប់ត្គង
ម្ិនត្រឹម្ត្រូវនិងការកាងសាំណង់អាគរនត្ច្ើនហួស នៅនលើត្បព័នធលូបងាូរទឹក្ម្មារិនៅកនុងភូម្ិាស្តសតននលម្ាទើ-
ត្កុង ាពិនសស នៅតាម្ាយទើត្កុង(urban fringe)ឬនៅកនុងការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការ។ (Limthongsakul et 
al., ២០១៧)។ ការណ៍ននេះបងាា ញថា ភាពងាយរងនត្គេះច្ាំន េះនត្គេះម្ហនតរាយ្ម្មារិនៅកនុងទើត្កុងននរាំបន់
អាសុើអានគនយ ៍ខដលត្រូវខរគិរអ្ាំពើកាំនណើ នការគាំរាម្កាំខហងននការខត្បត្បួលអាកាសធារុ ការផ្ទែ ស់បតូរត្បាាស្តសត ក៏
ដូច្ាត្បព័នធននយាបាយនិងនសដឋកិច្ា ខដលត្គប់ត្គងទើលម្ាទាំងននេះ។ ការគិរអ្ាំពើរនបៀបខដលភាព្ន់និងភាព
ងាយរងនត្គេះម្ចនសហរថិភាព Limthongsakul និងសហការ ើ (២០១៧) ក៏បានច្ងអុលបងាា ញថា វ ិ្ ើាស្តសត
ការ រខដលត្រូវបាននត្បើត្បាស់នោយសហគម្ន៍សតុកសតម្ភ(ឬនោយទើត្កុងឬរដឋ ារាំណាងរបស់ពួកនគ)ាញឹក
ញាប់ អាច្ន្វើឱ្យផ្សលវបិាកននទឹកជ្ាំនន់កាន់ខរអាត្កក់សត្ម្ចប់ខផ្សនកែែេះននរាំបន់ទើត្កុងខដលម្ចនត្បាក់ច្ាំណូលរឹង
ខរងនិងច្ាំណូលទប។ ម្ចនការនលើកន ើងនូវសាំណូម្ពរអ្ាំពើសម្ចយារ្ម្មារិននកតាត រួម្ផ្សសាំទាំងននេះ នៅកនុង
ត្បនទសខដលម្ចនត្បាក់ច្ាំណូលទប ដូច្ាត្បនទសកម្ពុា។ Nitivattananon និងសហការ ើ(២០១២: ៧៥៨) 
សរនសរថា«ផ្សលប៉ាេះ ល់កាន់ខរអាត្កក់នៅៗ នោយារខរ្នធានកត្ម្ខដលអាច្ត្រូវបាននត្បើសត្ម្ចប់ការអ្ភិវឌ្ឍ
សងគម្និងនសដឋកិច្ា ត្រូវបានបារ់បង់ឬត្រូវច្ាំណាយសត្ម្ចប់ការែិរែាំត្បឹងខត្បងាត រន ើងវញិ បនទ ប់ពើម្ចននត្គេះ
ម្ហនតរាយ្ម្មារិ។ 

វបិរតិសកលខដលជ្េះឥទធិពលដល់បណាត ញផ្សលិរកម្មនិងបណាត ញផ្សគរ់ផ្សគង់ ម្ចនផ្សលប៉ាេះ ល់ខាងនយនឌ្័រ
ត្ទង់ត្ទយ្ាំសត្ម្ចប់កម្ចែ ាំងពលកម្មស្តសតើនៅអាសុើអានគនយ៍កនុងវសិ័យរត្ម្ង់ទិសនាំនច្ញ រួម្ទាំង សនម្ែៀកបាំ ក់ 
(Green et al., ២០១០; Praparpun, ២០១០)។ ដូច្ម្ចននៅកនុងឯការត្ាវត្ាវរបស់អ្ងគការ Oxfam ពើឆ្ន ាំ 
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២០១០ Green និងសហការ ើ ករ់សម្ចគ ល់ថាវបិរតិនសដឋកិច្ាពិភពនលាក ឆ្ន ាំ២០០៨-២០០៩ បានបណាត លឱ្យម្ចន
ការបញ្ឈប់បនណាដ េះអាសននយា៉ា ង្ាំន្ងនិងភាពម្ិនច្ាស់លាស់ននកម្ចែ ាំងពលកម្មនៅអាសុើអានគនយ៍។ ាពិនសស
ស្តសតើម្ចនការប៉ាេះទងគិច្យា៉ា ងខាែ ាំង នោយារខរការសនមរថានភទត្សើតម្ចនលកាណៈទន់នែាយ នយនឌ្័រខដលម្ចន 
លកាណៈងាយន្វើច្ាំណាកត្សុកនៅជ្នបទនិងទើត្កុង និងនោយារខរបនទុកខលទាំនិងពលកម្មនទវដង ខដលបាន
ោក់នលើស្តសតើ។ ដូច្គន ននេះខដរ ទាំហាំនយនឌ្័រននការន្វើច្ាំណាកត្សុកពើជ្នបទ នៅកាន់ទើត្កុង ម្ចនការាប់ ក់ព័នធ
ដល់កម្ចែ ាំងពលកម្មខដលទក់ទងនឹងការនកងត្បវញ័្ា  អ្ាំណាច្ និងលទធភាពននការច្ល័រសងគម្ (Derks, ២០០៨)
។ ជ្នច្ាំណាកត្សុកពើជ្នបទខដលតាាំងលាំនៅកនុងរាំបន់ទើត្កុងម្ចននិនន ការនត្ច្ើនចូ្លនៅកនុងការងារនត្ៅផ្សែូវការនិង
ត្ប ម្នឹងច្ននែ េះត្បនហាងននការការ រកម្ចែ ាំងពលកម្មនិងសុែុម្ចលភាពសងគម្ (Tacoli et al., ២០១៥)។ 
នោយារកម្ចែ ាំងពលកម្មនត្ៅផ្សែូវការរាំណាងឱ្យ ៥០-៦០% ននកម្ចែ ាំងពលកម្មនៅកនុងទើត្កុងានត្ច្ើននៅអាសុើអា-
នគនយ ៍ដូច្ននេះ Jamil (២០១៣) នសនើរន ើងថា ពួកនគគឺាត្បាជ្នសាំខាន់ខដលត្រូវបានោក់បញ្ាូ លកនុងការវភិាគ
ភាពងាយរងនត្គេះនៅទើត្កុង។ និនន ការខាងនលើច្ងអុលបងាា ញពើម្ន្ាបាយខដលការប៉ាេះទងគិច្  ដូច្ាការធាែ ក់ 
នសដឋកិច្ាឬនត្គេះថាន ក់បរាិថ ន ទាំងកនុងរាំបន់និងពិភពនលាក។ ការប៉ាេះទងគិច្ត្រួរសុើគន ាម្ួយនឹងភាពងាយរងនត្គេះ
ខដលាប់ទក់ទងនឹងនយនឌ្័រ ភាពត្កើត្ក កម្ចែ ាំងពលកម្ម និងការន្វើច្ាំណាកត្សុកខដលត្រូវបានផ្សលិរាត្បវរតិា-
ស្តសតនិងាច្ាំខណកននសងគម្និងននយាបាយផ្សងខដរ។ ការកាងសម្រថភាពសត្ម្បែែួនម្ចនភាពចាាំបាច្់ណាស់ 
នដើម្បើអាច្នោេះត្ាយបញ្ញា សងគម្ទាំងននេះ នហើយទើត្កុងននកាន់ខរម្ចនភាព្ន់នឹងបញ្ញា ត្ប ម្នផ្សសងៗ។ ដូច្
គន ននេះខដរ នយើងត្រូវយកច្ិរតទុកោក់ច្ាំន េះយុទធាស្តសតការ រខដលម្ចនត្ាប់និងខដលបានោក់ឱ្យនត្បើត្បាស់កនុង
មូ្លោឋ ន ដូច្ា ទត្ម្ង់ននការគាំត្ទសហគម្ន៍ ការែិរែាំត្បឹងខត្បងកនុងការនរៀបច្ាំការងារ និងបណាត ញសងគម្។ 
ម្ន្ាបាយទាំងននេះ ត្រូវបានន្វើនិងបនតន្វើាឧបករណ៍សត្ម្ចប់ភាព្ន់របស់កម្មករខដលម្ិននទៀងទរ់នៅកនុង
រាំបន់ទើត្កុងនៅអាសុើអានគនយ ៍រមួ្ទាំងជ្នច្ាំណាកត្សុកនៅតាម្ជ្នបទ(Green et al., ២០១០)។  

ភនាំនពញខដលាទើត្កុង្ាំបាំផុ្សររបស់ត្បនទសកម្ពុា រត្ម្ូវឱ្យម្ចនការច្ងត្កងឯការកតាត ត្បសពវគន ទាំងននេះ 
ខដលបនងកើរឱ្យម្ចនភាពងាយរងនត្គេះនិងាយុទធាស្តសតការ រខដលអាច្ន្វើឱ្យម្ចនការសនត្ម្ច្បាននូវកត្ម្ិរម្ួយ
ច្ាំនួនននភាព្ន់។ 

នយាងតាម្្នគរពិភពនលាក(២០១៧) បានបងាា ញថា ត្សបនពលខដលត្កបែណឌ បទបបញ្ារតិនិងការន្វើ
ខផ្សនការនៅត្បជុ្ាំជ្នរបស់ត្បនទសកម្ពុា បានច្ងអុលបងាា ញនូវផ្សែូ វខដលអាច្ន្វើ នៅបាន នដើម្បើការអ្ភិវឌ្ឍ
ត្បកបនោយច្ើរភាព ខដលលទធភាពននេះត្រូវបានបនធូរបនថយនៅនពលលទធផ្សលវនិិនយាគផ្ទទ ល់ពើបរនទសទទួលបាន
ផ្សលច្ាំនណញកនុងរយៈនពលែែើ តាម្រយៈគនត្ម្ចងាងសង់្ាំៗនិងច្ននែ េះត្បនហាងនននហោឋ រច្នសម្ព័នធទក់ទងនឹង
ការដឹកជ្ញ្ជូ ន ត្បព័នធលូទឹកកែវក់ ត្បព័នធលូបងាូរទឹក និងការផ្សគរ់ផ្សគង់ទឹក។ របាយការណ៍លមើៗននេះរបស់កម្មវ ិ្ ើនសបៀង
អាហារពិភពនលាក(២០១៩) បានករ់សម្ចគ ល់ថាបញ្ញា ត្ប ម្សាំខាន់ៗសត្ម្ចប់អ្នករស់នៅទើត្កុងកនុងរាជ្ធានើ
ភនាំនពញ រួម្ម្ចន វសិម្ភាពត្បាក់ច្ាំណូល បាំណុល ការទទួលបាននសវកម្មទឹកាអ រនិងការត្គប់ត្គងកាកសាំណល់ 
និងលទធភាពកនុងការទទួលបានអ្រថត្បនយាជ្ន៍សាំខាន់ៗ។ របាយការណ៍ននេះ បងាា ញពើវសិម្ភាពគួរឱ្យករ់សម្ចគ ល់
កនុងការខបងខច្កនូវបញ្ញា ត្ប ម្ទាំងននេះាម្ួយអ្នករស់នៅរាំបន់ោច្់ត្សយាលននទើត្កុងខដលជ្ួបការលាំបាកខាែ ាំង
ាងអ្នករស់នៅកណាត លទើត្កុង។ របាយការណ៍ននេះក៏បងាា ញពើាថ នភាពបញ្ញា ត្ប ម្ទាំងននេះនៅកនុងបរកិារណ៍
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ននការន្វើច្ាំណាកត្សុកពើជ្នបទ នៅទើត្កុងយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សនិងការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងនោយម្ិនម្ចនការត្គប់ត្គង ខដល
បណាត លឱ្យម្ចនការកកសទេះ្ៃន់្ៃរនិងនសវកម្មាធារណៈម្ិនត្គប់ត្គន់ផ្សងខដរ។ 

ភាពងាយរងនត្គេះនិងនគរូបនើយកម្មកនុងរាជ្ធានើភនាំនពញ : គនត្ម្ចងននឯការត្ាវត្ាវនៅកនុង
សមូ្ហកម្មននេះ 

ឯការត្ាវត្ាវននេះ នផ្ទត រនលើទិដឋភាពានត្ច្ើនននជ្ើវរិនៅទើត្កុងនៅកនុងត្បនទសកម្ពុានិងទិដឋភាពា
នត្ច្ើននទៀរ។ ការចូ្លរួម្វភិាគទនខាងនត្កាម្ ផ្សតល់នូវការវភិាគយា៉ា ងសាំបូរខបបអ្ាំពើរនបៀបខដលទិដឋភាពនផ្សសងគន នន
នគរូបនើយកម្មរបស់រាជ្ធានើភនាំនពញទក់ទងនៅនឹងសាំណួរនផ្សសងៗអ្ាំពើភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់។ នៅកនុង
ខផ្សនកខាងនត្កាម្ នលាក នងា៉ា  ណតាថ រុន ផ្សតល់នូវទិដឋភាពទូនៅននការជ្ខជ្កអ្ាំពើភាពត្កើត្កកនុងច្ាំនណាម្ត្កសួង ក់ព័នធ
របស់រាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុានិងទើភាន ក់ងារអ្ភិវឌ្ឍន៍អ្នតរារិនន ខដលបានវវិរតពើការនផ្ទត រាសាំខាន់នលើជ្នបទ 
នៅទិដឋភាពម្ួយខដលយល់ដឹងអ្ាំពើអ្នតរទាំនក់ទាំនងរវងនសដឋកិច្ាជ្នបទនិងទើត្កុងនិងជ្វភាពសងគម្។ នលាកនងា៉ា  
ណតាថ រុន ភាជ ប់ទសសនវសិ័យផ្ទែ ស់បតូរននេះ នៅកនុងបរកិារណ៍ននការរ ើកច្នត្ម្ើននិងនគរូបនើយកម្មយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស
របស់ត្បនទសកម្ពុានិងនសនើរនយាបល់ថា ភាពងាយរងនត្គេះាទសសនទនម្ួយនលច្នច្ញម្កនៅកនុងការជ្ខជ្ក
ពិភាការបស់វសិ័យអ្ភិវឌ្ឍន៍និងាម្ន្ាបាយម្ួយ នដើម្បើខសវងយល់ពើអ្សនតិសុែរបស់ត្បាជ្នកម្ពុារាប់ខសន
នក់ខដលនលច្នច្ញពើត្កុម្ត្បនភទនន«ភាពត្កើត្ក» នៅកនុងរយៈនពលពើរទសវរសចុ្ងនត្កាយននេះ។ ប៉ាុខនត អ្នកខដល
ធាែ ប់ា«អ្នកខដលជ្ិរធាែ ក់ែែួនកនុងភាពត្កើត្ក» នហើយ ដូនច្នេះ ពួកអាច្ធាែ ក់នត្កាម្ភាពត្កើត្កយា៉ា ងងាយត្សួល។ 
នលាក នងា៉ា  ណតាថ រុនបាននត្កើនរ ាំឮកថា ភាគនត្ច្ើនននវចិារណនិពនធន៍ភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់នៅតាម្ទើត្កុង
នៅត្បនទសកម្ពុា ម្ចននិនន ការនផ្ទត រនលើហានិភ័យននការខត្បត្បួលអាកាសធារុឬត្បាជ្នត្កើត្ក(ឬ «អ្នកខដលជ្ិរ
ធាែ ក់ែែួនកនុងភាពត្កើត្ក»)។ វ ិ្ ើាស្តសតត្គប់ត្គងភាពងាយរងនត្គេះខបបពហុជ្ាំនញ អាច្ជ្ាំរុញឱ្យរោឋ ភិបាលកាំណរ់
ឫសគល់បញ្ញា ននហានិភ័យ ភាពអ្សនតិសុែ និងភាពងាយទទួលរងនត្គេះ នោយជ្ាំនួសឱ្យការកាំណរ់យុទធាស្តសត  
រយៈនពលែែើ ខដលសាំនៅការ់បនថយទត្ម្ង់អាត្កក់បាំផុ្សរននភាពត្កើត្ក។ 

បណឌិ រ ប៉ាក់ គឹម្នជ្ឿន បានអ្នុនលាម្តាម្ឯការត្ាវត្ាវរបស់នលាក នងា៉ា  ណតាថ រុននិងផ្សតល់នូវខផ្សនកត្រូវ
ពិភាកា  នលើការន្វើច្ាំណាកត្សុកពើជ្នបទ នៅទើត្កុងនៅកម្ពុា ខដលឯការននេះបានដកត្សង់នច្ញពើរបាយ
ការណ៍របស់នលាក ាម្ួយកម្មវ ិ្ ើនសបៀងអាហារពិភពនលាក(២០១៩)។ បណឌិ រ ប៉ាក់ គឹម្នជ្ឿន ផ្សតល់នូវការ
ត្កន កនម្ើលទាំហាំននការន្វើច្ាំណាកត្សុកនៅកនុងត្សុក កនុងត្បនទសកម្ពុា នោយករ់សម្ចគ ល់ថា៣៥%ននត្គួារ
នៅជ្នបទម្ចនសម្ចជ្ិកយា៉ា ងរិច្១នក់ខដលបានផ្ទែ ស់លាំនៅ នៅរាំបន់ទើត្កុង។ នលាកក៏បានផ្សតល់នូវការវភិាគ
ម្ួយច្ាំនួនននកតាត ជ្ាំរុញនិងកតាត ទក់ទញននការន្វើច្ាំណាកត្សុកននេះនិងពចិារណាពើផ្សលប៉ាេះ លន់នការន្វើច្ាំណាក
ត្សុកននេះ នៅនលើត្គួារនៅជ្នបទ ទក់ទងនឹងខែសច្ងាវ ក់ខលរកានិងការគាំត្ទខផ្សនកហិរញ្ាវរថុ។ ខផ្សនកត្រូវពិភាកា  
របស់បណឌិ រ ប៉ាក់ គឹម្នជ្ឿន បានន្វើឱ្យកាន់ខរសុើជ្នត្ៅដល់ការវភិាគរបស់នលាក នងា៉ា  ណតាថ រុន ាម្ួយនឹងទិនននយ័
ពិនា្ន៍ ខដលបងាា ញពើរនបៀបខដលភាពងាយរងនត្គេះនៅជ្នបទនិងទើត្កុងម្ចនទាំនក់ទាំនងខាែ ាំងនៅនឹងច្ាំនួន
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ត្បាជ្ននៅទើត្កុងភនាំនពញ ខដលត្រូវបានផ្សារភាជ ប់តាម្រយៈញារិសនត ននិងគនែងច្ាំណាកត្សុក នៅកាន់ទើលម្ាជ្ន
បទ។ 

កនុងប៉ាុនម នឆ្ន ាំលមើៗននេះ ការយកច្ិរតទុកោក់ាពិនសស ត្រូវបាននផ្ទត រនៅនលើការតាាំងទើលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការរបស់
រាជ្ធានើភនាំនពញ ពើនត្ េះាកខនែងន រនពញនោយហានិភ័យត្រួរាន់គន ានត្ច្ើន ខដលន្វើឱ្យអ្នករស់នៅទើននេះងាយ
រងទទួលនត្គេះថាន ក់យា៉ា ងខាែ ាំង។ នយាងតាម្ការវយរនម្ែភាពត្កើត្កផ្ទទ ល់ែែួនរបស់ត្កុង(ត្កសួងខផ្សនការឆ្ន ាំ 
២០១២) គិរត្រឹម្ឆ្ន ាំ២០១១ ត្បម្ចណ១៥ភាគរយននត្បាជ្នសរុប១,៨លាននក់របស់ទើត្កុង កាំពុងរស់នៅកនុង
ការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការ។ ការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការានត្ច្ើននៅទើត្កុងភនាំនពញ សថិរនៅនលើាយទើត្កុងកនុងវល
ភក់ងាយរងនត្គេះនោយទឹកជ្ាំនន់ នហើយពួកនគងាយទទួលរងនត្គេះនោយទឹកជ្ាំនន់្ៃន់្ៃរនិងការាាំទឹកកនុងរយៈ
នពលានត្ច្ើនខែកនុងម្ួយឆ្ន ាៗំ  ខដលអាច្បណាត លឱ្យម្ចនផ្សលប៉ាេះ ល់អ្វជិ្ជម្ចនច្ាំន េះសុែភាពានត្ច្ើន (Flower 
et al., ២០១៨)។ ការចូ្លរមួ្វភិាគទនរបស់បណឌិ រ ្ួន ត្ទើ កនុងសមូ្ហកម្មននេះ ពិចារណានលើទាំននរននេះ នោយ
ពិនិរយនម្ើលទាំនក់ទាំនងរវងទិដឋភាពនននគរូបនើយកម្មនិងការផ្ទែ ស់បតូរច្ាំន េះច្ាប់នផ្សសងៗននការកាំណរ់រាំបន់នត្បើ
ត្បាស់ដើនិងការន្វើខផ្សនការនៅកនុងត្បនទសកម្ពុា។ បណឌិ រ ្ួន ត្ទើ បានច្ងអុលបងាា ញថានៅកនុងការន្វើខផ្សនការ
កនែងម្ក បានគិរគូរពើនទសភាព្ម្មារិខដលទើត្កុងសថិរនៅ។ ប៉ាុខនត កនុងប៉ាុនម នឆ្ន ាំលមើៗននេះ រាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុា
បានត្បរិបរតិននយាបាយលមើនលើគនត្ម្ចង នដើម្បើបនងកើររាំបន់ខដនសម្រថកិច្ាត្បកបនោយត្បសិទធភាពនោយពិចារណា
ន ើងវញិនូវរនបៀបខដលបរាិថ ន្ម្មារិនិងការាងសង់បរាិថ នន ើងវញិនោយម្នុសស ម្ចនទាំនក់ទាំនងរវងគន  
និងម្ចនទាំនក់ទាំនងាម្ួយអ្នករស់នៅទើត្កុង។ បណឌិ រ ្ួន ត្ទើ បានច្ងអុលបងាា ញពើផ្សលវបិាកដ៏ម្ហនតរាយ
សត្ម្ចប់សហគម្ន៍ត្កើត្កកនុងទើត្កុងនិងផ្សតល់នូវសាំនណើ ានត្ច្ើនសត្ម្ចប់ម្ន្ាបាយ នដើម្បើសនត្ម្ច្បាននូវទត្ម្ង់នន
ការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងត្បកបនោយច្ើរភាព បរយិាបនន និងត្បា្ិបនរយយបខនថម្នទៀរ។ 

កនុ ងខផ្សនកត្រូវពិភាកា  Dolorès Bertrais ផ្សតល់ការវភិាគយា៉ា ងលម្អិរ អ្ាំពើថានរើការផ្ទែ ស់បតូរបរាិថ នបានជ្េះ
ឥទធិពលយា៉ា ងដូច្នម្តច្នៅដល់ទាំងនទសភាព្ម្មារិនិងសហគម្ន៍នៅទើត្កុង កនុងរាំបន់បឹងនជ្ើងឯកខដលបាន
ផ្ទែ ស់បតូ រពើជ្នបទ នៅារាំបន់ាយទើត្កុង(peri-urban)នហើយបច្ាុបបននកាំពុងអ្ភិវឌ្ឍបខនថម្នទៀរ។ Bertrais 
បងាា ញថាការាថ បនផ្សែូវលនល់និងលាំនៅឋានលមើ ការចាក់បាំនពញបឹង និងការបូម្ែាច្់នច្ញពើទននែនម្គងគនិងទននែ    
បាាក់ សុទធខររួម្ច្ាំខណកដល់ការបារ់បង់ការអ្នុវរតកសិកម្មខដលខផ្សអកនលើអាងសតុកទឹកនិងសហគម្ន៍ខដលពឹង
ខផ្សអកយា៉ា ងខាែ ាំងនលើការអ្នុវរតកសិកម្មទាំងននេះ។ Bertrais និងបណឌិ រ ្ួន ត្ទើ រួម្គន បងាា ញថា ការជ្ខជ្កពិភាកា
និងនគលននយាបាយជុ្ាំវញិការន្វើខផ្សនការនិងការន្វើឱ្យម្ចនការផ្ទែ ស់បតូរនទសភាព្ម្មារិ តាម្រយៈការពត្ងើក     
ទើត្កុងបានបនងកើរភាពងាយរងនត្គេះកនុងរយៈនពលែែើ សត្ម្ចប់សហគម្ន៍ត្កើត្កនៅតាម្ទើត្កុងនិងរាំបន់ជុ្ាំវញិ ទើត្កុង
ឬរាំបន់ាយត្បជុ្ាំជ្នខាងនត្ៅ។ ប៉ាុខនត ពួកនគទាំងពើរក៏បានត្បនម្ើលនម្ើលនិងបងាា ញថាការន្វើខផ្សនការខដលអាច្
ត្បនម្ើលនម្ើលន ើញខរកនុងរយៈនពលែែើននេះ អាច្បនងកើនភាពងាយរងនត្គេះននខផ្សនក្ាំទូលាយននត្បាជ្ន ទើត្កុងនៅ
នឹងទឹកជ្ាំនន់ និងការបរាជ្័យនហោឋ រច្នសម្ព័នដនទនទៀរ ខដលបណាត លម្កពើរលភាពននការខត្បត្បួលអាកាសធា-
រុ។  

ត្សបនពលការត្ាវត្ាវានត្ច្ើនសតើពើអ្សនតិសុែនៅទើត្កុងកនុងទើត្កុងភនាំនពញ ម្ចនទាំននរនផ្ទត រសាំខាន់នៅនលើ
អ្នកត្កើត្កនៅទើត្កុងនិងការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការ ការចូ្លរួម្ច្ាំខណករបស់ Gabriel Fauveaud កនុងសមូ្ហកម្ម ននេះ 
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នត្កើនរ ាំឮកនយើងថា ភាពងាយរងនត្គេះ ាពហុទាំហាំនិងសម្ចយារ។ នសដឋកិច្ារបស់ត្បនទសកម្ពុា បានភាជ ប់យា៉ា ង
នពញនលញនៅនឹងលាំហូរមូ្ល្នសកល។ ភាគនត្ច្ើនការអ្ភិវឌ្ឍលមើៗននទើត្កុងត្រូវបានផ្សតល់ហិរញ្ាបបទននិងសថិរ
នត្កាម្ការរ ាំពឹងទុកយា៉ា ងខាែ ាំង។ ផ្សលប៉ាេះ ល់និនន ការននេះជ្េះឥទធិពលនលើនលែផ្សទេះ រួម្ាម្ួយការនកើនន ើងបាំណុល
របស់អ្នករស់នៅទើត្កុងត្រូវសង ខដលន្វើឱ្យម្ចា ស់ផ្សទេះម្ចនវណណៈកណាត លងាយរងនត្គេះច្ាំន េះការធាែ ក់ចុ្េះនសដឋកិច្ា 
ខដលាទិដឋភាពនជ្ៀសម្ិនរចួ្ននមូ្ល្ននិយម្។ អ្រថបទត្ាវត្ាវរបស់ Fauveaud ច្ងអុលបងាា ញថា ការវភិាគនន
ភាពងាយរងនត្គេះកនុងទើត្កុងណាម្ួយត្រូវខរម្ចននត្ច្ើនត្សទប់ ដូច្ Fauveaud បាននសនើរថា ការប៉ាេះទងគិច្ណា
ម្ួយដល់វសិ័យលាំនៅឋាននឹងប៉ាេះ ល់ម្ិនត្រឹម្ខរម្ចា ស់ផ្សទេះប៉ាុនណាណ េះនទ។ ប៉ាុខនត ក៏ម្ចនវសិ័យការងារានត្ច្ើននទៀរ 
ខដលពឹងខផ្សអកនលើការន្វើនគរូបនើយកម្មយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ចាប់តាាំងពើកម្មករសាំណង់ អ្នកផ្សលិរ ឥដឋ  រហូរដល់
ថាន ក់ជ្ាំនញគណននយយករ នម្ធាវ ើ អ្នកជ្ាំនញខាង្នគរ និងអ្នកដនទនទៀរ ខដលាខផ្សនកម្ួយននការត្បមូ្លផ្សតុ ាំ 
ខដល Saskia Sassen (២០០៦) សាំនៅនៅនលើ «ត្កុម្ហ ុននសវកម្មជ្ាំនញ»។ ចុ្ងបញ្ាប់សមូ្ហកម្មរបស់នយើង
ាម្ួយនឹងវភិាគទនននេះ ជ្ាំរុញឱ្យម្ចនារៈសាំខាន់ននវ ិ្ ើាស្តសតម្ួយខដលត្រូវបាននផ្ទត រនលើច្ាំណុច្ត្បទក់ត្កឡា
គន  ខដលកម្ចែ ាំងពិភពនលាកជ្ួបត្បទេះនៅកនុងជ្ើវរិត្បចាាំនលៃរបស់អ្នករស់នៅទើត្កុង ដូច្ា ភាពសម្នហរុផ្សលននការ
រ ើកច្នត្ម្ើននិងការអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងការអ្នុវរតមូ្លោឋ ន។ 
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កាំនណើ ននសដឋកិច្ានិងការវវិរតខដលនផ្ទត រនលើភាពងាយរងនត្គេះនៅកម្ពុា 

 
នងា៉ា  ណតាថ រុន 
ម្ជ្ឈម្ណឌ លនែម្រសិកា 

 
 
 
 

នសច្កតើនផ្សតើម្  
អ្រថត្ាវត្ាវននេះ ពិចារណាអ្ាំពើរនបៀបខដលទសសនទនននភាពងាយរងនត្គេះបានវវិរតនៅកនុងបរកិារណ៍

អ្ភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុានិងច្ងអុលបងាា ញរនបៀបខដលត្កបែណឌ ភាពងាយរងនត្គេះអ្នតរវសិ័យ អាច្ន្វើឱ្យការវភិាគរបស់
នយើងកាន់ខរសុើជ្នត្ៅន ើង អ្ាំពើភាព្ន់និងភាពងាយទទួលរងនត្គេះថាន ក់នៅកនុងត្បព័នធទើត្កុងខដលម្ចនភាពសមុគ
ាម ញនិងពហុត្សទប់។ 

ការយល់ដឹងពើទសសនទនននភាពងាយរងនត្គេះ : ការអ្ភិវឌ្ឍនសដឋកិច្ានិងការផ្ទែ ស់បតូរនសដឋកិច្ា 
៩០ភាគរយននត្បាជ្នត្កើត្ករបស់ត្បនទសកម្ពុា រស់នៅកនុងរាំបន់ជ្នបទរបស់ត្បនទស(្នគរពិភព

នលាក ២០២០)។ ាលទធផ្សល ទើភាន ក់ងារអ្ភិវឌ្ឍន៍ភាគនត្ច្ើនដឹកនាំជ្ាំនួយអ្នតរារិនិងគាំត្ទដល់រាំបន់ទាំងននេះ។ 
កនុងឆ្ន ាំ២០០០ បញ្ញា បនទ ន់ានត្ច្ើន រួម្ម្ចន ការចូ្លទើផ្សារម្ចនកាំណរ់ សម្រថភាពកសិកម្មខដលកាំពុង

អ្ភិវឌ្ឍនិងបញ្ញា ត្ប ម្ច្ាំន េះភាពាម្ចា ស់ដើ្ែើ បានទម្ទរការវនិិនយាគសាំខាន់ៗពើមូ្លនិ្ិាធារណៈកនុង
ត្សុកនិងត្បភពជ្ាំនួយអ្ភិវឌ្ឍន៍អ្នតរារិ។ ហិរញ្ាបបទនននេះបានគាំត្ទដល់ការអ្ភិវឌ្ឍត្បព័នធខលទាំសុែភាព ការ
អ្ប់រ ាំ ត្បព័នធទឹកនិងអ្នម្័យ និងនហោឋ រច្នសម្ព័នធភសតុភារនៅតាម្ទើជ្នបទកនុងត្បនទសកម្ពុា។ កនុងច្ាំនណាម្
កម្មវ ិ្ ើអាទិភាពនផ្សសងៗទាំងននេះ គឺាអ្វើខដលវសិ័យអ្ភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានចារ់ទុកថាម្ចនារៈសាំខាន់បាំផុ្សរកនុងការនោេះ
ត្ាយរត្ម្ូវការអ្ភិវឌ្ឍន៍នសដឋកិច្ានិងសងគម្របស់ត្បនទស។ 

វកយសពទ«ភាពងាយរងនត្គេះ» ដាំបូងត្រូវបានអ្នុវរត នដើម្បើគាំត្ទដល់ការងារអ្ភិវឌ្ឍន៍នលើបញ្ញា សាំខាន់ៗ 
(ដូច្ា ការច្ិញ្ា ឹម្ជ្ើវរិនៅជ្នបទ សុែភាព ការការ របរាិថ ន ការខត្បត្បួលអាកាសធារុ និងត្បព័នធអ្ភិបាល
កិច្ា។ល។)។ នៅឆ្ន ាំ២០០៦ ្នគរពិភពនលាកបានចាប់នផ្សតើម្អ្នុវរតទសសនទនននេះច្ាំន េះនសដឋកិច្ាកម្ពុា
ខដលាខផ្សនកម្ួយននគនត្ម្ចងវយរនម្ែភាពត្កើត្កថាន ក់ារិ។ ្នគរពិភពនលាកបាននលើកសរនសើរច្ាំន េះកាំនណើ ន
នសដឋកិច្ាយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សរបស់ត្បនទសកម្ពុា កនុងរយៈនពលពើរទសវរសចុ្ងនត្កាយននេះ។ និនន ការននកាំនណើ នននេះ
បានន្វើឱ្យត្បនទសកម្ពុាសថិរនៅនលើគនែងនឆ្ព េះនៅរកការការ់បនថយ ក់កណាត លនៅត្រឹម្ឆ្ន ាំ២០១៥ តាម្រយៈ
ការបនងកើរការងារនិងត្បាក់ច្ាំណូល នោយារការវនិិនយាគផ្ទទ ល់ពើបរនទសនិងមូ្ល្នហូរចូ្លកនុងត្បនទស និង
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កិច្ាត្ពម្នត្ពៀងអ្នុនត្គេះ ណិជ្ជកម្មខដលកាំពុងបនងកើនបរមិ្ចណនិងច្ាំនួនកិច្ាការជ្ាំនួញឆែងការ់ត្ពាំខដន ាពិនសស
ការនាំនច្ញនៅសហរដឋអានម្រកិនិងសហភាពអ្ឺរ ៉ាុប កនុងវសិ័យខដលពឹងខផ្សអកនលើកម្ចែ ាំងពលកម្ម ដូច្ាឧសាហកម្ម
ការ់នដរ។ កាំនណើ នននេះបានន្វើឱ្យអ្ត្តាភាពត្កើត្កថាន ក់ារិរបស់កម្ពុាធាែ ក់ចុ្េះនត្កាម្២០% នហើយនៅចុ្ងឆ្ន ាំ 
២០២១ អ្ត្តាភាពត្កើត្កនៅកខនែងែែេះអាច្នៅច្ននែ េះពើ១១% នៅ ១៩% អាត្ស័យនលើត្បភពនិងវ ិ្ ើាស្តសតវស់
ខវង។ នទេះយា៉ា ងណាក៏នោយ វធិានការននភាពត្កើត្កអាច្ផ្សតល់នូវរូបភាពកនុងនពលនវលាែែើប៉ាុនណាណ េះ។ វធិានការទាំង
ននេះ នពលែែេះក៏ម្ិនអាច្តាម្ោនការខត្បត្បួលយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សននាថ នភាពនសដឋកិច្ា ខដលជ្ួបត្បទេះភាែ ម្ៗនោយ
ត្បាជ្នកម្ពុានៅតាម្ជ្នបទ។ ម្ា៉ាងនទៀរ ពួកនគភាគនត្ច្ើនម្ចនការឆ្ែ ស់គន រវងភាពត្កើត្កកត្ម្ិរម្្យម្និងភាព
ត្កើត្កខាែ ាំង នោយម្ិនត្រូវបានផ្សដល់ព័រ៌ម្ចនលម្អិរ។ 

ទសសនទនននភាពងាយរងនត្គេះត្រូវបាននគនត្បើត្បាស់យា៉ា ងទូលាំទូលាយនៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ពើនត្ េះ      
រាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុាបានអ្នុម្័រាផ្សែូវការនូវវ ិ្ ើាស្តសតលមើកនុងការវស់ខវងភាពត្កើត្ក(ត្កសួងខផ្សនការឆ្ន ាំ, ២០១៣)។ 
នទេះបើាម្ចនភាពែុសគន ននវ ិ្ ើាស្តសតនិងនិយម្ន័យក៏នោយ ក៏និនន ការារមួ្បានច្ងអុលបងាា ញថាត្បនទសកម្ពុា
បានសនត្ម្ច្នូវការការ់បនថយភាពត្កើត្កគួរឱ្យករ់សម្ចគ ល់ ដូច្ខដលបានវស់ខវងនោយវទិាាថ នារិសថិរិនន
ត្កសួងខផ្សនការ។ 

នោយនម្ើលន ើញពើការការ់បនថយភាពត្កើត្កនៅទូទាំងត្បនទសត្បកបនោយនាគជ្័យ ទសសនទនននភាព
ងាយរងនត្គេះក៏បានកាែ យាច្ាំណុច្សាំខាន់ម្ួយ។ វបានបងាា ញសញ្ញា គួរឱ្យករ់សម្ចគ ល់ថាត្បាជ្នត្កើត្ករបស់
ត្បនទសកម្ពុាានត្ច្ើនបានរួច្ផុ្សរពើភាពត្កើត្ក។ ប៉ាុខនត ពួកនគម្ួយច្ាំនួន្ាំសថិរនៅនលើខែសបនទ រ់ននភាពត្កើត្កបនតិច្
ប៉ាុនណាណ េះ។ ត្បសិននបើពួកនគម្ចន«ការប៉ាេះទងគិច្(shock)» រូច្ណាម្ួយ ដូច្ា ជ្ាំងឺឬសម្ចព ្ខផ្សនកហិរញ្ាវរថុភាែ ម្ៗ 
អាច្ន្វើឱ្យត្បាជ្នកម្ពុាានត្ច្ើនត្រ ប់ម្ករកភាពត្កើត្កខាែ ាំងយា៉ា ងខាែ ាំង។ 

កនុងឆ្ន ាំ២០០៤ ការបរចិាា ករបស់្នគរពិភពនលាកនលើការនត្បើត្បាស់សត្ម្ចប់ម្នុសសម្ចន ក់ទក់ទងនៅនឹង
ការវស់ខវងបនទ រ់ភាពត្កើត្កថាន ក់ារិរបស់ត្បនទសកម្ពុា(្នគរពិភពនលាក, ២០០៦)និងសនទសសន៍ពហុ        
វសិ័យភាពត្កើត្កអ្ងគការ UNDP ខដលបានរកន ើញប៉ាុនម នឆ្ន ាំនត្កាយ(OPHI, ២០១៣) បាននរៀបរាប់លម្អិរអ្ាំពើ
បញ្ញា ត្ប ម្ម្ួយច្ាំនួនខដលត្បាជ្នត្កើត្កនៅជ្នបទនិងទើត្កុងរបស់ត្បនទស និងភាពងាយរងនត្គេះរបស់ម្នុសស
ម្ួយត្កុម្្ាំ(បា៉ា ន់ាម ន ម្ចនអ្ត្តាែពស់ាង២ នៅ ៣ដង ែពស់ាង ត្បសិននបើនត្បៀបន្ៀបនៅនឹងវធិានការវស់ខវង
ភាពត្កើត្កថាន ក់ារិចុ្ងនត្កាយ)។ នគលនៅអ្ភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរក៍៏បានបនងកើរនូវសូច្នករសងគម្ ក់ព័នធម្ួយ
ច្ាំនួននទៀរ ដូច្ា ពលកម្មកុម្ចរ អ្ត្តាចូ្លនរៀន អ្ត្តាបញ្ាប់ការសិកា និងសម្ចម្ចត្រសម្ភាពនយនឌ្័រ។ ែណៈ
នពលខដលទិននន័យបងាា ញពើភាពែុសគន ខាែ ាំងកនុងវធិានការទាំងននេះ រវងរាំបន់ជ្នបទនិងរាំបន់ទើត្កុងននត្បនទស
កម្ពុា។ ប៉ាុខនត គម្ចែ រទាំងននេះបានលយចុ្េះាលាំោប់នលើសូច្នករម្ួយច្ាំនួន នដើម្បើបងាា ញពើការបិទបញ្ា ប់គម្ចែ រ
ជ្វភាពននេះកនុងឆ្ន ាំ២០១០ អ្ត្តានត្បវ៉ា ង់កម្ចែ ាំងពលកម្មកុម្ចរបានលយចុ្េះដល់១៦,១% នៅរាំបន់ជ្នបទទល់
នឹង១២,៥% នៅរាំបន់ទើត្កុង(CMDG, ២០១១)។ តាម្រយៈការសនងករនម្ើលសូច្នករសុែភាពនិងការអ្ប់រ ាំ
(នោយការពិនិរយនម្ើលទាំងលទធភាពទទួលបាននិងគុណភាព) អ្ត្តាចាក់វ៉ា ក់ាាំងបានឈានដល់៨៦% នៅ
រាំបន់ទើត្កុងនិង៧៧% នៅរាំបន់ជ្នបទ។ នទេះយា៉ា ងណាក៏នោយ សូច្នករម្ួយច្ាំនួនបានបងាា ញពើភាពែុសគន
្ាំន្ង ដូច្ា អ្ត្តាម្ិនបញ្ា ប់បឋម្សិកានៅតាម្រាំបន់ជ្នបទ(ខដលម្ចនច្ាំនួននទវដងន្ៀបនៅនឹងអ្ត្តានៅទើ
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ត្កុង) ឬការទទួលបានទឹកាអ រនិងបងគន់អ្នម្័យ។ រួនលែនផ្សសងៗគន ទាំងននេះ គឺ៤២,៧% និង៣៣,៤% នៅ
រាំបន់ជ្នបទ និង៨១,១% និង៨៧,៨% នៅរាំបន់ទើត្កុង(រួនលែទាំងអ្ស់ត្រូវបានគណនខផ្សអកនលើទិននន័យការ
សទង់ម្រិនសដឋកិច្ាសងគម្កម្ពុា-CSES, ២០១០)។ 

នៅចុ្ងឆ្ន ាំ២០១៥ រងវង់ននការវភិាគបានផ្ទែ ស់បតូរបនតិច្ម្តងៗពើការខបងខច្កជ្នបទ/ទើត្កុងាពើរ នដើម្បើយក
វ ិ្ ើាស្តសតត្គប់ត្គងខដនដើឱ្យកាន់ខរទូលាំទូលាយ នោយនត្បៀបន្ៀបភាពែុសគន នៅតាម្ត្ពាំខដនកនុងរាំបន់ នផ្សសងៗ។ 
ភាពអាត្ស័យគន នៅវញិនៅម្ករវងរាំបន់ជ្នបទនិងទើត្កុង ក៏កាន់ខរខាែ ាំងាងមុ្ន។ កត្ម្ិរត្បាក់ច្ាំណូលនៅខរា
កតាត ជ្ាំរុញដ៏សាំខាន់សត្ម្ចប់ការន្វើច្ាំណាកត្សុក នៅកាន់ទើត្កុង នោយារត្បាក់ច្ាំណូលត្គួារនៅជ្នបទា
ម្្យម្ គឺ៤០% រិច្ាងត្បាក់ច្ាំណូលត្គួារនៅរាំបន់ទើត្កុង។ អ្នុបារននត្បាជ្ននៅទើត្កុងនិងត្បាជ្ននៅ
ជ្នបទរបស់ត្បនទសកម្ពុា ក៏បាននកើនន ើងាលាំោប់កនុងរយៈនពល២០ឆ្ន ាំចុ្ងនត្កាយននេះ។ ការនកើនន ើងា
ត្បចាាំននកាំនណើ នត្បាជ្ននៅទើត្កុងបានចាប់នផ្សតើម្តាាំងពើឆ្ន ាំ២០១០។ ទិននន័យរបស់្នគរពិភពនលាកបងាា ញថា 
ត្បាជ្ននៅទើត្កុងម្ចនច្ាំនួន២៣,៨% ននត្បាជ្នសរុបរបស់ត្បនទសកម្ពុាកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ខដលនកើនន ើងពើ
២៣,៤% នៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ និនន ការននេះត្រូវបានពនយល់នោយមូ្លោឋ ន សថិរភាពអ្នករស់នៅទើត្កុងខដលជ្ាំរុញ
ជ្វភាពកាំនណើ នត្បាាស្តសត ខដលត្រូវបានវស់ខវងនោយច្ាំនួនត្បាជ្ន ាយុវជ្ន ការនកើនន ើងច្ាំនួនជ្នច្ាំណា
កត្សុកពើជ្នបទ ម្ករាំបន់ទើត្កុងនិងការពត្ងើកខដនដើទើត្កុង។ ច្ាំនួនត្បាជ្ននៅទើត្កុងបនណាត េះអាសននភាគនត្ច្ើន 
ពិនសសពលករច្ាំណាកត្សុក អាច្ត្រូវបានបខនថម្ាកត្ម្ិរលាំហូរម្ួយខដលបនងកើនច្ាំនួនត្បាជ្នទើត្កុងទាំងននេះ។ 
និយម្ន័យមូ្លោឋ ននន«ត្បាជ្ននៅទើត្កុង» របស់ត្បនទសកម្ពុា ខដលត្រូវបានបញ្ញជ ក់យា៉ា ងច្ាស់នោយវទិា
ាថ នសថិរិារិ ត្រូវបានគណននោយនត្បើការបា៉ា ន់ាម នច្ាំនួនត្បាជ្នរបស់្នគរពិភពនលាកនិងអ្នុបារទើត្កុង
ពើទសសនវសិ័យនគរូបនើយកម្មពិភពនលាករបស់  អ្ងគការសហត្បាារិ។ នទេះយា៉ា ងណាក៏នោយ គួរករ់សាំគល់
ថានិយម្ន័យែុសគន  ដូច្ា និយម្ន័យមុ្ែងាររាំបន់ទើត្កុងននអ្ងគការសត្ម្ចប់ការអ្ភិវឌ្ឍនិងសហត្បរិបរតិការ
នសដឋកិច្ា(OECD)នឹងអាច្នាំនៅរកការនកើនន ើងគួរឱ្យករ់សម្ចគ ល់នូវច្ាំនួនត្បាជ្ននៅកនុងរាំបន់ទើត្កុងរបស់
ត្បនទសកម្ពុា។ 

ការវវិរតននការនផ្ទត រនលើភាពត្កើកនៅទើត្កុង 
ាការពិរណាស់ បញ្ញា អ្ភិវឌ្ឍន៍ទើត្កុងម្ិនម្ចនអ្វើលមើនទ។ ប៉ាុខនត បញ្ញា ទាំងននេះបានទទួលការយកច្ិរតទុកោក់

កាន់ខរនកើនន ើងកនុងរយៈនពល៥ឆ្ន ាំកនែងម្កននេះ។ ែណៈនពលខដលការនផ្ទត រការយកច្ិរតទុកោក់នលើការអ្ភិវឌ្ឍ
នៅកនុងត្បនទសកម្ពុាពើរទសវរសចុ្ងនត្កាយននេះ បានកាែ យាវសិ័យម្ួយនៅកនុងការកាំខណទត្ម្ង់ារិ សាំខាន់ៗ រមួ្
ម្ចន កាំខណទត្ម្ង់ការត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថុាធារណៈ វមិ្ជ្ឈការនិងវសិហម្ជ្ឈការ ត្ពម្ទាំង ណិជ្ជកម្ម វសិ័យឯកជ្ន 
និងកាំខណទត្ម្ង់ដើ្ែើ។ បញ្ញា ទើត្កុងលមើៗននេះកាន់ខរម្ចនារៈសាំខាន់ខាែ ាំងន ើងនៅកនុងឯការកត្ម្ិរែពស់ ដូច្ា 
ខផ្សនការយុទធាស្តសតអ្ភិវឌ្ឍន៍ារិលមើរបស់កម្ពុា (NSDP, ២០១៩) និងត្កបែណឌ ជ្ាំនួយអ្ភិវឌ្ឍន៍របស់អ្ងគការ
សហត្បាារិនៅកម្ពុាានលើកដាំបូង(UNDAF, ២០១៩)។ 
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កម្មវ ិ្ ើអ្ភិវឌ្ឍន៍ទើត្កុងកនែងម្កនិងបច្ាុបបនននៅកនុងត្បនទសកម្ពុា គាំត្ទដល់ការកាងសម្រថភាពកត្ម្ិរ
ែពស់(ការនរៀបច្ាំខផ្សនការយុទធាស្តសតនិងការអ្ភិវឌ្ឍនគលននយាបាយ)និង/ឬនផ្ទត រការយកច្ិរតទុកនោយផ្ទទ ល់នៅ
នលើការនលើកកម្ពស់ជ្ើវភាពរស់នៅរបស់អ្នករស់នៅរាំបន់ននការតាាំងលាំនៅកនុងទើត្កុងនត្ៅផ្សែូវការ នហោឋ រច្នសម្ព័នធ
និងការទទួលបាននសវកម្មនផ្សសងៗរបស់រោឋ ភិបាល(រួម្ម្ចន ការទទួលបានទឹកនិងអ្នម្័យ លាំនៅឋានត្បនសើរ
ាងមុ្ន ការខលទាំសុែភាពឬនហោឋ រច្នសម្ព័នធាក់លាក់ ដូច្ា ត្បព័នធលូទឹកកែវក់ ការត្បមូ្លសាំរាម្ និងការន្វើ
ត្បត្ពឹរតកម្មសាំណល់ ានដើម្)។ 

ការវយរនម្ែនគលនៅម្ួយច្ាំនួន ត្រូវបានន្វើន ើងាម្ួយសហគម្ន៍ត្កើត្កនៅតាម្ទើត្កុងនិងរបាយការណ៍
លម្អិរម្ួយ សតើពើច្ាំនួនត្បាជ្នននេះត្រូវបានន្វើន ើងនោយអ្ងគការ People In Need និងមូ្លនិ្ិបនទ ន ់ អ្ងគការ
សហត្បាារិនដើម្បើកុម្ចរ កនុងឆ្ន ាំ២០១៤(UNICEF, ២០១៥) បានបងាា ញពើត្បភពសកាត នុពលានត្ច្ើនរបស់
ភាពងាយរងនត្គេះ បខនថម្នលើដាំនណាេះត្ាយខដលអាច្នកើរម្ចន។ ការសិកាអ្ាំពើលាំនៅោឋ នរនម្ែសម្រម្យលមើៗននេះ 
ក៏ត្រូវបានផ្សតួច្នផ្សតើម្ន ើងកនុងឆ្ន ាំ២០២០ នោយអ្ងគការពិភពកុម្ចរនិងអ្ភិវឌ្ឍន៍(PED) អ្ងគការ People in Need 
និងអ្ងគការសហត្បាារិខផ្សនកទើជ្ត្ម្ក(UN-Habitat) នោយសហការាម្ួយអ្គគនយកោឋ នលាំនៅោឋ ននន
ត្កសួងនរៀបច្ាំខដនដើ នគរូបនើយកម្ម និងសាំណង់។ សពវនលៃម្ិនទន់ម្ចនការវយរនម្ែាត្បព័នធឬការត្ាវត្ាវទូនៅ
ខដលអាច្ផ្សតល់នូវការយល់ដឹងទូលាំទូលាយអ្ាំពើបរកិារណ៍និង្ម្មារិ នូវអ្វើខដលភាពងាយរងនត្គេះរបស់ទើត្កុង
រាំណាងនិងរនបៀបខដលភាពងាយរងនត្គេះអាច្ត្រូវបានកាំណរ់បរមិ្ចណនិងវស់ខវងបានយា៉ា ងាក់លាក់។ 

ការសិកាដាំបូងានត្ច្ើនអ្ាំពើ្ម្មារិននេះ ម្ចននិនន ការនផ្ទត រនលើរាជ្ធានើភនាំនពញ។ ប៉ាុខនត ការត្ាវត្ាវទើត្កុង
ននននត្បនទសកម្ពុានៅខរម្ចនកត្ម្ិរ។ កិច្ាែិរែាំត្បឹងខត្បងនដើម្បើវស់ខវងភាពត្កើត្កនៅទើត្កុងនៅទើត្កុងភនាំនពញ 
នោយនត្បើការសទង់ម្រិនសដឋកិច្ាសងគម្កម្ពុា កនុងឆ្ន ាំ២០០៤(CSES, ២០០៤) បានបងាា ញថា ១,៣% ននត្បា
ជ្នសរុបខដលរស់នៅនត្កាម្បនទ រ់ភាពត្កើត្កបានរស់នៅកនុងរាជ្ធានើភនាំនពញ នហើយបានធាែ ក់ចុ្េះដល់ ០,៣% កនុង
ឆ្ន ាំ២០០៧(ឬ នត្ច្ើនាង១០ ០០០នក់)។ អ្នកត្ាវត្ាវភាគនត្ច្ើនបានទទួលាគ ល់ខដនកាំណរ់របស់ CSES 
ពើនត្ េះការសទង់ម្រិត្គួារននេះផ្សតល់នូវភវនើយភាពែពស់ នោយម្ិនបានរាប់បញ្ាូ លអ្នកតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការម្ួយ
ច្ាំនួន្ាំ។ ាលទធផ្សល ត្បាជ្នកម្ពុាខដលគម នផ្សទេះសខម្បងខដលកាំពុងរស់នៅកនុងជ្ត្ម្កាធារណៈឬ ត្បាជ្ន
ម្ិនម្ចនលទធភាពនត្បើត្បាស់នសវកម្មទាំងននេះ។ បញ្ញា ននភាពាម្ចា ស់ដើបានកាែ យាច្ាំណុច្កណាត លននការ
ពិភាកាអ្ាំពើភាពងាយរងនត្គេះនិងអ្នកត្កើត្កនៅទើត្កុង។ ភាគនត្ច្ើនននអ្នកត្កើត្កនៅទើត្កុងម្ិនម្ចនលទធភាពទទួល
បានសិទធិកាន់កាប់ដើ្ែើនទ។ ការណ៍ននេះកាន់ខរ្ៃន់្ៃរនោយារការនកើនន ើងនូវច្ាំនួនពលករច្ាំណាកត្សុកខដល
អាច្ម្ចនបាំណងច្ង់តាាំងលាំនៅនៅកនុងទើត្កុងម្ួយ ប៉ាុខនត ែវេះម្ន្ាបាយកនុងការកាន់កាប់ដើ្ែើឬសម្បរតិអ្ច្លនៈ
ត្ទពយនផ្សសងនទៀរ ខដលន្វើឱ្យពួកនគសថិរកនុងាថ នភាពអ្ច្ិនស្តនតយន៍ន«អ្នតរកាលននការផ្ទែ ស់បតូរ»។ 

ការយកច្ិរតទុកោក់បខនថម្នទៀរបច្ាុបបនន ត្រូវបានផ្សតល់ដល់យនតការកាំណរ់នគលនៅនិងវ ិ្ ើាស្តសតវយរនម្ែ។ 
នត្ៅពើននេះ ការពាករណ៍នផ្សសងៗននកត្ម្ិរផ្សលប៉ាេះ ល់និងភាពងាយរងនត្គេះ គឺអាត្ស័យនលើអ្វើខដលម្៉ាូខដលនិង    
្ខម្៉ាត្រាស្តសតខដលត្រូវបានយកម្កនត្បើត្បាស់។ ាឧទហរណ៍ ត្បព័នធអ្រតសញ្ញា ណកម្មត្គួារត្កើត្ករបស់ត្បនទស
កម្ពុាលមើៗននេះ បានចាប់នផ្សតើម្នរៀបច្ាំត្បព័នធវស់សទង់លមើម្ួយ នដើម្បើកាំណរ់ទិសនៅភាពត្កើត្កកនុងវធិានការទើត្កុង
(OECD, ២០១៨)។ អ្នក ក់ព័នធបាននសនើសុាំឱ្យម្ចនត្បទនកម្មការវស់ខវង នោយនត្បើត្បាស់វ ិ្ ើាស្តសតកាំណរ់  
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អ្រតសញ្ញា ណត្គួារត្កើត្កខដលត្រូវបានខកសត្ម្ួលឱ្យសម្ត្សបពើរាំបន់ជ្នបទ នៅរាំបន់ទើត្កុង។ ប៉ាុខនត វ ិ្ ើាស្តសត
កាំពុងខរត្រូវបានខកសត្ម្ួល នដើម្បើឱ្យកាន់ខរត្រឹម្ត្រូវនៅនឹងសូច្នករនផ្សសងៗខដលម្ចននៅកនុងវ ិ្ ើាស្តសតយនតការ
កាំណរ់នគលនៅ។ 

ការខសវងយល់ពើភាពងាយរងនត្គេះនៅច្ាំណុច្សនូលននត្បព័នធទើត្កងុខដលម្ចនភាពសមុគាម ញនិង
ពហុត្សទប់ 

ទាំហាំខដលអាច្នម្ើលន ើញនិងម្ចនភាពច្ាស់បាំផុ្សរននភាពងាយរងនត្គេះនៅតាម្ទើត្កុង្ាំៗរបស់ត្បនទស
កម្ពុា គឺភាពងាយរងនត្គេះទក់ទងនឹងនហោឋ រច្នសម្ព័នធ ខដលោក់សម្ចព ្នលើខផ្សនការហិរញ្ាវរថុាធារណៈនិង
ការរារា ាំងនោយផ្ទទ ល់ច្ាំន េះត្បសិទធភាពននការផ្សតល់នសវនិងភាពងាយនត្គេះខដលទក់ទងនឹងម្នុសស។ ការរួម្
បញ្ាូ លគន ននកនម្ាយនហោឋ រច្នសម្ព័នធខដលទក់ទងនឹងភាពផុ្សយត្សួយននាថ នភាពនសដឋកិច្ាសងគម្ បនងកើនកតាត
ភាពងាយរងនត្គេះានត្ច្ើន។ ការគាំរាម្កាំខហងខផ្សនកអាកាសធារុ ដូច្ា ទឹកជ្ាំនន់ ក៏ដូច្ាត្បាជ្នខដលរស់នៅ
កនុងការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការ គឺារាំបន់ខដលត្រូវបានសិកានត្ច្ើនបាំផុ្សរ។ ការវភិាគលមើៗបខនថម្នទៀរនៅកនុងរាជ្ធានើ
ភនាំនពញបាននផ្ទត រនលើការយល់ដឹងអ្ាំពើទឹកជ្ាំនន់ខដលកាន់ខរញឹកញាប់និងខាែ ាំងាងមុ្ន បខនថម្នលើកងវេះខារបរកិាា រ
ត្បត្ពឹរតកម្មសាំណល់រាវនិងអ្សនតិសុែ សិទធិកាន់កាប់ដើ្ែើរបស់ទើត្កុង(GGGI, ២០១៨)។ ការសទង់ម្រិលមើៗននេះ 
(ម្ិននផ្ទត រនលើសហគម្ន៍ត្កើត្កបាំផុ្សរ) ក៏បងាា ញពើការវយរនម្ែភាពងាយរងនត្គេះននត្គួារ(ផ្សែូវការនិងម្ិនត្កើត្ក) 
នៅរាំបន់ខាងកនុងនិងខាងនត្ៅននរាជ្ធានើភនាំនពញ(WFP, ២០១៩)។ ការចូ្លរមួ្វភិាគទនពើបណឌិ រ ្ួន ត្ទើ និង 
Bertrais នៅកនុងសមូ្ហកម្មននេះ ពិភាកាយា៉ា ងសុើជ្នត្ៅ។ 

ការយល់ដឹងកាន់ខរសុើជ្នត្ៅអ្ាំពើជ្វភាពនៅពើនត្កាយការផ្ទែ ស់បតូរទើត្កុង នឹងអ្នុញ្ញា រឱ្យកម្មវ ិ្ ើនផ្សសងៗរបស់
រោឋ ភិបាលបតូរការនផ្ទត រអារម្មណ៍របស់ពួកនគពើការការ់បនថយាបនណាត េះអាសនននូវផ្សលប៉ាេះ ល់អ្វជិ្ជម្ចនខដលអាច្
នកើរម្ចនននការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងនលើសហគម្ន៍ងាយរងនត្គេះ នដើម្បើនោេះត្ាយនោយផ្ទទ ល់នូវបុពវនហរុននភាពងាយ
រងនត្គេះ។ ការវភិាគសុើជ្នត្ៅាលកាណៈត្បព័នធ(នោយនត្បើវ ិ្ ើគិរតាម្ត្បព័នធ) អាច្ឱ្យម្ចនការវយរនម្ែខដល
ពិចារណាត្គប់ត្ជ្ុងនត្ាយអ្ាំពើភាពសមុគាម ញននត្បព័នធទើត្កុងរបស់ត្បនទសកម្ពុា ខដលម្ចនលកាណៈែុសគន ពើទើ
ត្កុងម្ួយនៅទើត្កុងម្ួយ នោយារភាពាក់លាក់ននកម្ចែ ាំងនសដឋកិច្ា សម្រថភាពអ្ភិបាលកិច្ាមូ្លោឋ ន និងការអ្នុ
វរតច្ាប់មូ្លោឋ នសត្ម្ចប់ការវនិិនយាគឯកជ្ន។ 

របាយទើតាាំងភូម្ិាស្តសតននមូ្ល្នឆែងការ់ត្ច្ករនបៀងនសដឋកិច្ានិងម្ជ្ឈម្ណឌ លរ ើកច្នត្ម្ើន ដូច្ានសៀម្រាប 
ភនាំនពញ និងត្កុងត្ពេះសើហនុ ានដើម្ ត្រូវបានត្បមូ្លផ្សតុ ាំនៅកនុងរាំបន់ទើត្កុងនិងរាំបនា់យទើត្កុង។ កនុងអ្រថន័យនន«
បណតុ ាំ នសដឋកិច្ា» (agglomeration economies) រាំបន់ទាំងននេះគួរឱ្យករ់សម្ចគ ល់សត្ម្ចប់ការត្បមូ្លផ្សតុ ាំម្ើត្កូសហ
ត្គស សហត្គស្ុនរូច្និងម្្យម្ (MSMEs) និងត្កុម្ហ ុនខាន រ្ាំ និងកខនែងឧសាហកម្ម ដូច្ា នរាងច្ត្ក
ការ់នដរ នរាងច្ត្កខកនច្ន និងគនត្ម្ចងអ្ច្លនត្ទពយ្ាំៗ។ ការអ្ភិវឌ្ឍទាំងននេះត្រូវបានបាំនពញបខនថម្នោយវរតម្ចននន
រាំបន់នសដឋកិច្ាពិនសស កាំពង់ខផ្ស និងរាំបន់ ណិជ្ជកម្មដនទនទៀរ។ ការណ៍ននេះបនងកើរសកម្មភាពនផ្សសងៗ ពឹងខផ្សអក
នលើកម្ចែ ាំងពលកម្មនិងសកម្មភាពពឹងខផ្សអកនលើ្នធានម្នុសសខដលបនងកើនផ្សលិរផ្សលកនុងត្សុកសរុបសត្ម្ចប់ម្នុសស
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ម្ចន ក់ៗ។ នទេះាយា៉ា ងណា គាំរូននេះកនុងនពលដាំណាលគន បនងកើរភាពែុសគន ទាំងត្សុងននភូម្ិាស្តសតរវងរាំបន់ទាំង
ននេះនិងរាំបន់ជ្នបទ។ គាំរូននេះន្វើឱ្យម្ចនកាំនណើ នននការលយចុ្េះវសិ័យកសិកម្ម(ាម្ួយនឹងទិននផ្សលទបកនុងម្ួយហិ
កតា ខដលបណាត លម្កពើត្ពឹរតិការណ៍អាកាសធារុ្ៃន់្ៃរ) នលើកម្ពស់យនតកម្មននកិច្ាការខដលពឹងខផ្សអកនលើកម្ចែ ាំង
ពលកម្មកនុងលកាណៈម្ួយខដលបនងកើនភាពអ្រ់ការងារន្វើ និងជ្ាំរុញការន្វើច្ាំណាកត្សុករបស់យុវជ្ន នដើម្បើរក
ការងារន្វើនៅរាំបន់ទើត្កុងនន នៅកនុងត្បនទសកម្ពុានិងនៅកនុងត្បនទសជ្ិរខាង ខដលផ្សតល់ែពស់ត្បាក់ច្ាំណូល
ត្បចាាំនលៃែពស់ាង។ 

ាម្ួយនឹងការវនិិនយាគផ្ទទ ល់ពើបរនទសខដលម្ចននិរនតរភាពនិងកាំពុងរ ើកច្នត្ម្ើនយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សពើត្បនទស
ច្ិន ត្កុងត្ពេះសើហនុអាច្ឆែុេះបញ្ញា ាំងយា៉ា ងលអបាំផុ្សរពើវសិម្ភាពខដនដើនិងភាពតានរឹងនផ្សសងៗខដលទក់ទងនឹង
កាំនណើ នទើត្កុងនិងការត្បមូ្លផ្សតុ ាំនសដឋកិច្ាយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ ការណ៍ននេះបានន្វើឱ្យម្ចនភាពកាន់ខរ្ៃន់្ៃរន ើងនូវ
វសិម្ភាពភូម្ិាស្តសតនិងសងគម្ខដលម្ចនពើមុ្នម្កត្ាប់នៅកនុងនែរត(Po and Heng, ២០១៩)។ នទេះបើាវ
អាច្ផ្សតល់នូវកាលានុវរតភាពដល់ត្បាជ្នត្កើត្កម្ួយច្ាំននួរបសក់ម្ពុា កនុងការរកត្បាក់ច្ាំណូលនទៀងទរ់ែពស់ាងមុ្ន។ 
ប៉ាុខនត សាំណួរបនទ ប់គឺថា នរើបរកិារណ៍លមើននេះកាំពុងបនងកើនកត្ម្ិរននការត្ប ម្មុ្ែរបស់អ្នកត្កើត្កនៅត្បនទសកម្ពុា
ច្ាំន េះការប៉ាេះទងគិច្ ខដលអាច្ម្ចនសម្រថភាពបងាអ ក់ការច្ល័រខផ្សនកនសដឋកិច្ាទាំងកត្ម្ិរបុគគលនិងត្គួារនោយ
រនបៀបណា? 

ការយល់ដឹងកាន់ខរច្ាស់អ្ាំពើភាពងាយរងនត្គេះនៅទើត្កុងរបស់ត្បនទសកម្ពុា ទម្ទរឱ្យនយើងទទួលយក
ថាកម្ចែ ាំងនិងត្បព័នធនសដឋកិច្ាខដលជ្ាំរុញការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុង គឺម្ិនខម្នលអឥរនខាា េះ។ នគរូបនើយកម្មនោយែែួនឯង
ផ្ទទ ល់ម្ិនអាច្ត្រូវបានអ្នុវរតាវធិានការលអឯកខរម្ួយ ខដលម្ចនលទធផ្សលលអខដលបងាា ញសញ្ញា ពើភាពត្បនសើរ
ន ើងាវជិ្ជម្ចនខដលនជ្ៀសម្ិនរួច្នៅកនុងជ្ើវភាពរស់នៅរបស់ត្បាជ្ន។ វសិ័យនសដឋកិច្ាខដលជ្ួលកម្មករខដល
ម្ចនត្បាក់ច្ាំណូលទប ពិរាសាំខាន់ណាស់ ពើនត្ េះពួកនគរាំណាងឱ្យជ្នត្ម្ើសលអបាំផុ្សរទក់ទងនឹងការផ្សតល់ការងារ
ខដលម្ចនជ្ាំនញនិងយូរអ្ខងវងនិងការផ្សតល់នូវត្បាក់ច្ាំណូល។ ប៉ាុខនត វសិ័យទាំងននេះក៏អាច្កាែ យាត្បភពននភាព
ងាយរងនត្គេះខដរ ត្បសិននបើម្ចនកងវេះខារនូវបទបបញ្ារតិឬសថិរនត្កាម្ការអ្នុវរតតាម្ច្ាប់ម្ិនបានសម្ត្សប។ 
ករណើ លមើៗនៅកនុងវសិ័យសាំណង់ទើត្កុងខដលកាំពុងរ ើកច្នត្ម្ើនយា៉ា ងនលឿន បានបងាា ញពើបញ្ញា ម្ួយច្ាំនួន ដូច្ា ការ
នកងត្បវញ័្ា កម្ចែ ាំងពលកម្ម ពលកម្មកុម្ចរ និងលកាែណឌ ការងារខដលម្ិននពញច្ិរតនិងបទបបញ្ារតិខដលត្រូវការការខក
លម្អបខនថម្នទៀរ(សូម្នម្ើលការចូ្លរួម្ច្ាំខណករបស់ Gabriel Fauveaud នៅកនុងសហមូ្កម្មននេះ)។ វសិ័យការ់
នដរនទើបខរចាប់នផ្សតើម្ផ្សតល់លកាែណឌ ការងារសម្រម្យដល់អ្នកទាំងននេះ វផ្សតល់ការងារនោយារខរច្លនពិភព
នលាកនឆ្ព េះនៅរកការទទួលែុសត្រូវខាងសងគម្របស់ាជ្ើវកម្ម នៅកនុងម្ច៉ា កយើនហាវយនភណឌ និងសនម្ែៀកបាំ ក់
អ្នតរារិ ក៏ដូច្ា កម្មវ ិ្ ើគនត្ម្ចងនរាងច្ត្កកាន់ខរត្បនសើរនៅកម្ពុា(BFC)របស់អ្ងគការពលកម្មអ្នតរារិ ខដល
ទទួលបាននាគជ្័យនិងយូរអ្ខងវង(Wetterberg, ២០១១)។ វសិ័យននេះបានឃ្លែ រឆ្ៃ យពើលកាែណឌ ការងារគម ន
សុវរថិភាព ខដលលកាែណឌ ការងារែែេះនាំឱ្យម្ចនបារុភូរដួលសនែប់កនុងច្ាំនណាម្កម្មករ កនុងច្ាំនណាម្ផ្សលវបិាក   
នផ្សសងៗនទៀរ(Eisenbruch, ២០១៧)។ បច្ាុបបននឧសាហកម្មការ់នដរនៅកម្ពុាម្ចនភាពផុ្សយត្សួយាងនពល
មុ្ន ពើនត្ េះការន្វើឱ្យខលងម្ចនបនតិច្ម្តងៗននកិច្ាត្ពម្នត្ពៀងអ្នុនត្គេះ ណិជ្ជកម្មាម្ួយបណាត ត្បនទសនលាកខាង
លិច្ នោយារខរភាពម្ិនចុ្េះសត្ម្ុងខផ្សនកននយាបាយនិងការត្បមូ្លយកអ្រើរកម្មករការ់នដរខដលអ្រ់ការងារន្វើ
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រាប់ ន់នក់ចូ្លកនុងវសិ័យនផ្សសងៗឬវសិ័យឧសាហកម្ម។ ការច្ាំណាយនលើការរស់នៅទើត្កុងកាំពុងនកើនន ើង នហើយ
កត្ម្ិរននបាំណុលនកើនន ើងត្សបគន នឹងការបារ់បង់ត្បាក់ច្ាំណូល(Res, ២០២១)។ ការណ៍ននេះអាច្បនងកើរវដតដ៏
អាត្កក់ម្ួយខដលវសិ័យាធារណៈ ម្ចា ស់ជ្ាំនួយ និងទើភាន ក់ងារអ្ភិវឌ្ឍន៍កាំពុងន្វើការរួម្គន  នដើម្បើបនធូរបនថយាថ ន
ភាពាម្ួយការងារលមើៗរបស់ពួកនគ នដើម្បើពត្ងើកកម្មវ ិ្ ើគាំ រសងគម្ដល់កម្មករនៅកនុងនសដឋកិច្ានត្ៅផ្សែូវការ។ 

ភាពសមុគាម ញននការពឹង ក់គន នៅវញិនៅម្ករវងរាំបន់ទើត្កុងនិងរាំបន់ជ្នបទ ក៏ទម្ទរឱ្យម្ចនការ
ត្ាវត្ាវនិងការវភិាគបខនថម្នទៀរ ខដលនម្ើលនលើទដិឋភាពទាំងពើរកនុងនពលខរម្ួយ។ ការសិកាលមើៗអ្ាំពើគាំរូននការន្វើ     
ច្ាំណាកត្សុកពើជ្នបទ នៅទើត្កុងនិងខែសច្ងាវ ក់រនម្ែមូ្លោឋ នម្ចនភាពលអត្បនសើរ នហើយត្រូវការន្វើបនតនទៀរ (សូម្
នម្ើលការចូ្លរួម្ច្ាំខណករបស់បណឌិ រ ប៉ាក់ គឹម្នជ្ឿន នៅកនុងសមូ្ហកម្មននេះ)។ ប៉ាុខនត ម្ិនម្ចនន័យថា«លទធផ្សល»
ែពស់ននផ្សលិរផ្សលកនុងត្សុកសរុបសត្ម្ចប់ម្នុសសម្ចន ក់ៗកាែ យាសូច្នករសនូលខដលត្រូវបាននត្បើនដើម្បើពនយល់ 
បងាា ញអ្ាំពើភាពត្រឹម្ត្រូវឬត្រូវតាម្ត្បនភទាក់លាក់ត្សបច្ាប់ននវឌ្ឍភាពនសដឋកិច្ាតាម្ការច្ាំណាយរបស់អ្នកដនទ
ន ើយ។ 

ការយល់ដឹងអ្ាំពើភាពងាយរងនត្គេះកនុងទើត្កុង ក៏ទម្ទរឱ្យនយើងទទួលាគ ល់ផ្សងខដរថា ការន្វើទាំននើបកម្មទើ
ត្កុងនៅលកាែណឌ ននបនច្ាកវទិា កិរានុភាពសងគម្ ជ្វភាពទើផ្សារការងារ នសវសុែភាពនិងអ្ប់រ ាំម្ចនគុណភាព
ែពស់ ច្ល័រភាពខផ្សនកនសដឋកិច្ា លាំនៅឋានត្បកបនោយផ្ទសុកភាព និងសងាក រ់ម្ចនសុវរថិភាពម្ចនភាជ ប់ម្កាម្ួយ
នូវរនម្ែដ៏នត្ច្ើន។ ការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងអាច្បនងកើនលទធភាពទទួលបាននសវកម្មខដលម្ចនគុណភាពែពស់សត្ម្ចប់ត្កុម្
ម្នុសសវណណៈកណាត លនិងវណណៈែពស់ ែណៈនពលខដលការអ្ភិវឌ្ឍននេះ កាំពុងបនតរុញត្ចានត្បាជ្ន កម្ពុាខដលត្កើ
ត្កាង នៅរាំបន់ាយៗផ្សងខដរ។ ទើត្កុងនន ដូច្ា រាជ្ធានើភនាំនពញ បងាា ញពើនិនន ការននកត្ម្ិរម្ិនត្គប់ត្គន់នន
ការវនិិនយាគកនុងនសវាធារណៈនិងការនកើនន ើងនូវការន្វើឯកជ្នភាវូបនើយកម្មរបស់នសវកម្មមូ្លោឋ ន ដូច្ា 
ការអ្ប់រ ាំ និងខលទាំសុែភាព។ នសវាធារណៈខដលម្ចនត្ាប់ ដូច្ា ត្បព័នធរលយនដត្កុងាធា រណៈឬត្បព័នធផ្សគរ់
ផ្សគង់ទឹកាអ រកនុងរាជ្ធានើភនាំនពញ គួរខរត្រូវបានអ្ភិវឌ្ឍនិងវនិិនយាគបខនថម្នទៀរ។ ដូច្គន ផ្សងខដរ ការអ្ភិវឌ្ឍនិងកា
រវនិិនយាគននេះ គួរខរត្រូវបានពត្ងើកនៅខដននផ្សសងៗនទៀរ ដូច្ា ការធានរា៉ាប់រងផ្សទេះសខម្បងនិងសងគម្។ 

ត្បនទសកម្ពុា កាំពុងទទួលរងនូវការផ្ទែ ស់បតូរនសដឋកិច្ាខដលបានចាប់នផ្សតើម្នៅនដើម្ទសវរសឆ្ន ាំ២០០០។ 
ដូច្ខដលនយើងបានន ើញកនែងម្ក ត្បនភទននការផ្ទែ ស់បតូរននេះបានលារត្រោងឱ្យដឹងកាន់ខរនលឿននៅកនុងរាំបន់ទើ
ត្កុងខដលជ្ួយបនងកើននលបឿនននការពត្ងើកលម្ាទើត្កុងនិងត្បមូ្លផ្សតុ ាំត្បាជ្ននៅទើត្កុង ឱ្យកាន់ខរខណនណាន់។ 
ត្បនទសកម្ពុាកាំពុងន្វើដាំនណើ រនៅនលើវលិើត្សនដៀងគន នៅនឹងត្បនទសជ្ិរខាង ខដលបានសនត្ម្ច្បាននូវនសដឋកិច្ា
នជ្ឿននលឿនាងមុ្ន។ ការពឹងខផ្សអករបស់កាំនណើ ននសដឋកិច្ាខបបននេះ នលើនត្បង ឧសម័ន្ម្មារិ និង្យូងលម គឺែពស់
ណាស់ នហើយកាន់ខរបងាា ញឱ្យន ើញកាន់ខរច្ាស់នូវការរ ើកច្នត្ម្ើនយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ ត្បនភទឥនធនៈហវូសុើលទាំង
បើ ត្រូវបាននគទទួលាគ ល់ថាាត្បភពផ្ទទ ល់និងត្បនយាលននការបាំពុលែយល់និងការរចិ្រលិបរាិថ ន ខដលផ្សលប៉ាេះ
 ល់ទាំងននេះត្រូវបាននគយកម្កបងាា ញយា៉ា ងច្ាស់នៅកនុងបរាិថ នទើត្កុង។ 

ពួកនគរួម្គន បនងកើរាបុពវនហរុផ្ទទ ល់ននភាពងាយរងនត្គេះាក់ខសតងម្ួយច្ាំនួននៅកនុងទើត្កុង ខដលរួម្ម្ចន 
បញ្ញា លមើៗនិងនត្កាម្ការត្ាវត្ាវ ដូច្ា នកាេះកនៅត រាំបន់ទើត្កុង(urban heat islands) ខដលបាននកើរនៅខផ្សនក
ណាម្ួយនិងត្បមូ្លផ្សតុ ាំ(នបកាជ្នបណឌិ រ Bunleng Se កាំពុងន្វើការត្ាវត្ាវនលើត្បធានបទននេះនៅកនុងទើត្កុងម្ួយ
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ច្ាំនួន)។ ការនកើនន ើងននផ្សលិរផ្សលកនុងត្សុកសរុបនិងការបាំភាយឧសម័នកាបូនឌ្ើអុ្កសុើរ ម្ចនទាំនក់ទាំនងគន
យា៉ា ងជ្ិរសនិទធ។ រត្ម្ូវការចាាំបាច្់សត្ម្ចប់ការផ្ទែ ស់បតូរនអ្កូ ូសុើនិងថាម្ពល ម្ចននគលបាំណងនដើម្បើជ្ាំរុញនសដឋកិច្ា 
កម្ពុាខដលខផ្សអកនលើត្បភពថាម្ពលកាបូនទប(decarbonizing) ត្សបតាម្កិច្ាត្ពម្នត្ពៀងទើត្កុងបា៉ា រ ើសនិង
រនបៀបវរៈការចូ្លរមួ្ច្ាំខណកខដលកាំណរ់នោយថាន ក់ារិ(NDC) គឺានរឿងសមុគាម ញម្ួយខដលត្រូវបាំនពញ។ ម្ិន
ទន់ម្ចនគាំរូនសដឋកិច្ាណាម្ួយត្រូវបានអ្ភិវឌ្ឍន ើងនៅន ើយ ខដលាគាំរូម្ួយអាច្លែឹងខលែងរាល់ការច្ាំណាយនដើម្
ទុននិងផ្សលិរភាព និងការនោេះដូរភាពត្បកួរត្បខជ្ងខដលការផ្ទែ ស់បតូរខបបននេះនឹងត្រូវការ។ 

នសច្កតើសននិោឋ ន 
វបិរតិជ្ាំងឺរាររារាកល កូវ ើដ-១៩ ន្វើឱ្យនលច្ន ើងនូវបញ្ញា ត្ប ម្ទាំងននេះ ខដលត្បាជ្នកម្ពុាកាំពុង

រស់នៅកនុងការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការនៅទើត្កុង។ វបាននផ្ទត រការយកច្ិរតទុកោក់ាាធារណៈនៅនលើត្បព័នធទឹក
និងអ្នម្័យ និងដង់សុើនរទើត្កុង។ ប៉ាុខនត បញ្ញា ទាំងននេះម្ិនខម្នាបញ្ញា លមើននេះនទ។ ការតាាំងលាំនៅខណនណាន់ា
នត្ច្ើនែវេះការទទួលបានទឹកាអ រនិងម្ចនត្បព័នធខលទាំសុែភាពបឋម្និងឯកនទសទបខាែ ាំង។ នរាគរាររារកាំពុង
បខនថម្ភាពងាយរងនត្គេះលមើកនុងទើត្កុង នៅនលើកាំពូលននភាពងាយរងនត្គេះខដលម្ចនពើមុ្នម្កត្ាប់។ វក៏បានផ្សដល់
នូវព័រ៌ម្ចនបខនថម្លមើៗអ្ាំពើារៈសាំខាន់ននសិទធិរបស់កម្មករនៅកនុងវសិ័យការងារផ្សែូវការនិងនត្ៅផ្សែូវការ ក៏ដូច្ារត្ម្ូវ
ការសត្ម្ចប់ត្បនទសកម្ពុាកនុងការកាងបណាត ញសុវរថិភាពសងគម្ឱ្យកាន់ខររងឹម្ចាំ ាពិនសសនៅតាម្រាំបន់ទើត្កុង
ទាំងននេះ(នោយត្បនយាល) ខដលត្រូវបានរងផ្សលប៉ាេះ ល់យា៉ា ង្ៃន់្ៃរបាំផុ្សរនោយជ្ាំងឺរាររារាកល កូវ ើដ-
១៩។ 

ត្បសិននបើការងារផ្សលិរកម្មនិងត្បាក់ច្ាំណូល សុទធខរាលទធផ្សលនិងាកតាត ជ្ាំរុញកាំនណើ ននសដឋកិច្ាទើត្កុង 
ដូនច្នេះ ភាពងាយរងនត្គេះនៅតាម្ទើត្កុងអាច្ត្រូវបាននគយល់ច្ាស់ថាាផ្សលប៉ាេះ ល់អ្វជិ្ជម្ចនម្កពើនត្ៅនោយ
ផ្ទទ ល់និងនោយត្បនយាល ខដលបនងកើរនោយគាំរូកាំនណើ នបច្ាុបបននរបស់ត្បនទសកម្ពុា។ ផ្សលប៉ាេះ ល់ម្កពើនត្ៅទាំង
ននេះ អាច្ត្រូវបានត្គប់ត្គងនោយការអ្នុវរតនគលននយាបាយសងគម្ត្បកបនោយបរយិាបននយា៉ា ងសម្រម្យ ាម្ួយ
នឹងសម្រថភាព នដើម្បើសនត្ម្ច្និងការ រខផ្សនកអ្ន់បាំផុ្សរននច្ាំនួនត្បាជ្នទើត្កុងនិងជ្នបទរបស់ត្បនទសកម្ពុា។ 
ពួកនគក៏អាច្ត្រូវបានត្គប់ត្គងកាន់ខរម្ចនត្បសិទធភាព ត្បសិននបើរួអ្ងគាធារណៈនិងពលរដឋទទួលាគ ល់ថាការ
ផ្ទែ ស់បតូ រគាំរូនសដឋកិច្ាអាច្ាការចាាំបាច្់ នដើម្បើគិរត្រិេះរេិះពើដាំនណាេះត្ាយត្បនសើរាងមុ្នច្ាំន េះបញ្ញា គនែឹេះទាំង
ននេះ។ ត្បភពនវនុវរតន៍ននការវនិិនយាគកនុងវសិ័យឯកជ្ននិងគាំរូហិរញ្ាវរថុ រមួ្បញ្ាូ លគន ខដលគាំត្ទនោយការ វនិិនយាគ
ខដលម្ចនឥទធិពលនិងគាំនិរផ្សតួច្នផ្សតើម្ហរិញ្ាវរថុត្បកបនោយនិរនតរភាព ក៏ម្ចនរួនទើសាំខាន់ផ្សងខដរ។ 
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បណឌិ រ ប៉ាក់ គឹម្នជ្ឿន 
អ្នកត្ាវត្ាវឯករាជ្យ 

 
 
 
 
ាម្ួយនឹងច្ាំនួនត្បាជ្នវយ័នកមងនិងកាំនណើ ននសដឋកិច្ាឆ្ប់រហ័ស ត្បនទសកម្ពុាបានឆែងការ់នូវរលក    

ច្ាំណាកត្សុកដ៏្ាំនិងកាំពុងនកើនន ើងទាំងនៅកនុងនិងនត្ៅត្បនទស។ ដូនច្នេះ វម្ចនារៈសាំខាន់ណាស់នដើម្បើឱ្យម្ចន
ការយល់ដឹងកាន់ខរត្បនសើរនិងន្វើបច្ាុបបននភាពលមើៗអ្ាំពើនិនន ការ កតាត ជ្ាំរុញនិងផ្សលប៉ាេះ ល់នផ្សសងៗ ខដលការន្វើ     
ច្ាំណាកត្សុកបានបនងកើរន ើងម្ក តាម្រយៈការនផ្ទត រនលើភាពងាយរងនត្គេះ។ 

របាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០១៩ របស់កម្មវ ិ្ ើនសបៀងអាហារពិភពនលាក(WFP, ២០១៩) ខដលបានដកត្សង់
នច្ញពើការសទង់ម្រិាម្ួយត្គួារច្ាំនួន២ ៣៤១ត្គួារ កនុងខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ បានរកន ើញថាត្បខហលា៣៥% 
ននត្គួារនៅរាំបន់ជ្នបទ ម្ចនសម្ចជ្ិកយា៉ា ងរិច្ម្ចន ក់ន្វើច្ាំណាកត្សុក។ របាយការណ៍ក៏បងាា ញខដរថា ការន្វើ    
ច្ាំណាកត្សុករយៈនពលែែើឬតាម្រដូវកាល(ត្បាាំម្ួយខែឬែែើាងននេះ)ម្ចនត្បខហល៣៣%  រយៈនពលខវង(៦ខែ នៅ 
៣ឆ្ន ាំ) ម្ចន៤៣% និងការន្វើច្ាំណាកត្សុកាអ្ច្ិនស្តនតយ(៍យូរាងបើឆ្ន ាំ)ម្ចន២៤%។ 

ការន្វើច្ាំណាកត្សុកពើជ្នបទ នៅជ្នបទម្ចនច្ាំនួន១៣%  ទើជ្នបទ-ទើត្កុងម្ចន៥៧% និងការន្វើច្ាំណាក
ត្សុកឆែងការ់ត្ពាំខដន(ភាគនត្ច្ើននៅត្បនទសនល) ម្ចន៣១%។ លាំនាំននេះហាក់គម នការផ្ទែ ស់បតូរអ្ស់នពលានត្ច្ើន
ឆ្ន ាំ។ ត្បខហល៧៩ភាគរយននជ្នច្ាំណាកត្សុកម្ចនអាយុច្ននែ េះពើ១៧ នៅ ៣៥ឆ្ន ាំ និងនត្ច្ើនាង ៥០ ភាគរយនន
ជ្នច្ាំណាកត្សុកគឺាបុរស(ភាគនត្ច្ើនាកូនត្បុសនននម្ត្គួារ)។ 

ភាពត្កើត្ក(ខផ្សនកែែេះខដលបណាត លម្កពើនត្គេះម្ហនតរាយ្ម្មារិ) ត្បខហលាបានជ្ាំរុញឱ្យត្បាជ្នន្វើ    
ច្ាំណាកត្សុកនច្ញនត្ៅ ាពិនសសនៅនពលត្គួារច្ាំណាកត្សុកទាំងននេះម្ចនដើរិច្រួច្នពកកនុងការន្វើកសិកម្ម
និងការច្ាំណាយែពស់ ខដលត្បាក់ច្ាំណូលរបស់ពួកនគម្ិនអាច្ត្ទត្ទង់បាន។ ការខលែងននេះត្រូវបានគាំត្ទនោយ
ទិននន័យខដលបងាា ញថាត្គួារច្ាំណាកត្សុកម្ចនដើាម្្យម្ត្បម្ចណ១,៧ហិកតា ត្បសិននបើនត្បៀបន្ៀបនៅនឹង
ត្គួារខដលម្ិនន្វើច្ាំណាកត្សុកម្ចនដើាម្្យម្ ៣,៥ហិកតា។ ភាពែុសគន ននេះត្រូវបានបងាា ញឱ្យន ើញកាន់ខរ
ច្ាស់បខនថម្នទៀរនូវរាំបន់បឹងទននែាបនិងរាំបន់វលទាំនប។ នទេះាយា៉ា ងណា ទិននន័យក៏បាននសនើរផ្សងខដរថា 
យា៉ា ងនហាច្ណាស់ ភាពត្កើត្កតាម្នពលនវលាអាច្កាែ យាកតាត ចូ្លរួម្រិច្រួច្ ត្បសិននបើនត្បៀបន្ៀបនឹងបណតុ ាំ គន

 
7 បានដកត្សង់នោយម្ចនការអ្នុញ្ញា រពើកម្មវ ិ្ ើនសបៀងអាហារពិភពនលាក(ឆ្ន ាំ២០១៩)។ ភាពងាយរងនត្គេះនិងការន្វើច្ាំណាកត្សុកនៅ

កម្ពុា។ ភនាំនពញ កម្ពុា។ 
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ននកតាត ទក់ទញនិងកតាត សត្ម្បសត្ម្ួល ដូច្ា ការរ ាំពឹងទុកននកាលានុវរតភាពកនុងការបនងកើរត្បាក់ច្ាំណូលែពស់
ាងមុ្ន ការរភាជ ប់កាន់ខរត្បនសើរ ច្ល័រភាព និងនសច្កតើត្បាថាន ាទូនៅរបស់យុវជ្ន នដើម្បើរស់នៅាជ្ើវរិម្ួយនៅ
ខាងនត្ៅភូម្ិរបស់ពួកនគ។ 

ទាំងផ្សលប៉ាេះ ល់ ទាំងវជិ្ជម្ចននិងអ្វជិ្ជម្ចនននការន្វើច្ាំណាកត្សុកត្រូវបានកាំណរ់។ ភាពវជិ្ជម្ចនសត្ម្ចប់
ជ្នសាំណាកត្សុក គឺការន្វើច្ាំណាកត្សុកបានជ្ួយយុវជ្នវយ័នកមងឱ្យទទួលបានការងារខដលម្ចនត្បាក់ខែែពស់នៅ
តាម្ទើត្កុងនិងនត្ៅត្បនទស នដើម្បើផ្សគរ់ផ្សគង់ែែួនឯងនិងភាគនត្ច្ើននដើម្បើផ្សគរ់ផ្សគង់ត្គួាររបស់ពួកនគនៅកនុងនែរតវញិ។ 
អ្នកន្វើច្ាំណាកត្សុក នៅនៅទើដនទានត្ច្ើន អាច្ទក់ទងត្គួាររបស់ពួកនគានទៀងទរ់នៅឯត្សុកកាំនណើ រ តាម្  
រយៈទូរសពទច្ល័រនិងទត្ម្ង់ននការទាំនក់ទាំនងនផ្សសងៗនទៀរ។ នទេះយា៉ា ងណាក៏នោយ ការត្ពួយបារម្ភសាំខាន់ៗ
ម្ួយច្ាំនួន គឺគួរឱ្យករ់សម្ចគ ល់។ ការត្ពួយបារម្ភ ទើ១ គឺផ្សលប៉ាេះ ល់ខដលការន្វើច្ាំណាកត្សុកបានន្វើន ើងនលើការ
អ្ភិវឌ្ឍជ្ាំនញរបស់ជ្នច្ាំណាកត្សុកនៅម្ចនកត្ម្ិរ។ ទើ២ គឺការន្វើច្ាំណាកត្សុកម្ចនសកាត នុពលនាំឱ្យម្ចនការ
នបាេះបង់នចាលាលានរៀននិងផ្សលប៉ាេះ ល់អ្វជិ្ជម្ចននលើកុម្ចរខដលពួកនគបាននាំម្កាម្ួយ។ ទើ៣ គឺាថ នភាព
សុវរថិភាពនិងភាពងាយរងនត្គេះរបស់ជ្នច្ាំណាកត្សុក ទាំងអ្នកខដលកាំពុងន្វើដាំនណើ រនៅទើត្កុងនិងនៅត្បនទស
ម្ួយនផ្សសងនទៀរ។  

ផ្សលប៉ាេះ ល់ខដលបានកាំណរ់ខាងនលើ អាច្នឹងត្រូវបានរមួ្បញ្ាូ លគន សត្ម្ចប់ត្គួារខដលគិរគូម្ិនបានដិរ
ដល់។ ត្បខហលា៨០% ននត្គួារច្ាំណាកត្សុករាយការណ៍អ្ាំពើការទទួលការនផ្សទរត្បាក់នផ្សញើនៅ ពើអ្នកខដលបានន្វើ
ច្ាំណាកត្សុក។ ការនផ្សទរត្បាក់ននេះត្រូវបាននគរាយការណ៍ថាត្រូវបាននត្បើត្បាស់ នដើម្បើផ្សគរ់ផ្សគង់ខផ្សនកែែេះននរត្ម្ូវការ
ត្បចាាំនលៃរបស់ត្គួារ។ នទេះយា៉ា ងណាក៏នោយ ជ្នន្វើច្ាំណាកត្សុកនិងជ្នម្ិនន្វើច្ាំណាកត្សុកទក់ទងនងឹការនត្បើ
ត្បាស់ច្ាំណើ អាហារ ត្បភពច្ាំណើ អាហារ និងយុទធាស្តសតនោេះត្ាយ ម្ិនម្ចនភាពែុសគន គួរឱ្យករ់សម្ចគ ល់ន ើយ។
សរុបម្ក ភាពច្ត្ម្ុេះននរបបអាហារម្ិនត្គប់ត្គន់និងភាពអ្រ់ឃ្លែ ន នៅខរាបញ្ញា សត្ម្ចប់ត្កុម្ទាំងពើរននេះនិងនៅ
ទូទាំងរាំបន់។ ទិននន័យននេះផ្សតល់នូវការយល់ដឹងខដលម្ចនកត្ម្ិរច្ាំន េះទាំនក់ទាំនងរវងការនផ្សទរត្បាក់(និង/នោយ 
ការបនតការន្វើច្ាំណាកត្សុក)និងបាំណុលត្គួារ។ ការសិកានផ្សសងនទៀរ បានបងាា ញថា ម្ចនទាំនក់ទាំនងវជិ្ជម្ចន
យា៉ា ងខាែ ាំង(ឬសូម្បើខរសនហរុកម្មនៅវញិនៅម្ក) រវងការន្វើច្ាំណាកត្សុកនិងត្បាក់កម្ាើពើាថ ប័នម្ើត្កូហិរញ្ាវរថុ  
(MFIs)។ ប៉ាុខនត លទធផ្សលននការសិកាននេះម្ិនម្ចនការបងាា ញពើសុពលភាពនទ។ 

នសទើរខរ៤០ភាគរយននត្គួារច្ាំណាកត្សុកបានរាយការណ៍ថាកុម្ចរអាយុនត្កាម្ ៥ឆ្ន ាំត្រូវបានសថិរនត្កាម្
ការខលទាំរបស់ជ្ើដូនជ្ើតាខដលអាច្ត្រូវបាននគនម្ើលន ើញថាម្ចនលកាណៈវជិ្ជម្ចន ពើនត្ េះ ពួកនគនៅខររស់នៅកនុង
ាថ នភាពត្គួារ ខដលត្បនសើរាងបញ្ជូ នពួកនគនៅាថ ប័នខលទាំលាំនៅឋាន។ ប៉ាុខនត ការខលទាំរបស់ជ្ើដូនជ្ើតា ក៏ 
ម្ចនការត្ពួយបារម្ភផ្សងខដរ ពើនត្ េះជ្ើដូនជ្ើតាទាំងននេះត្បខហលាម្ិនអាច្ផ្សតល់ការខលទាំលអសត្ម្ចប់កុម្ចរ ា
ពិនសសទក់ទងនឹងអាហារូបរថម្ភ។ អ្វើខដលនគម្ិនបានដឹងននេះ គឺឥទធិពលផ្សែូវច្ិរតននការន្វើច្ាំណាកត្សុកនៅនលើ
កុម្ចររូច្ៗទាំងននេះខដលរស់នៅនោយគម នការនម្ើលខលពើឪពុកម្ចត យ។ ការត្ាវត្ាវអ្ាំពើផ្សលប៉ាេះ ល់ននការន្វើ   
ច្ាំណាកត្សុកនៅនលើត្បពនធនិងម្នុសសចាស់ខដលាត្កុម្ងាយរងនត្គេះ នៅម្ចនកត្ម្ិររិច្រួច្នៅន ើយ។ 

ដូច្ខដលបាននរៀបរាប់រួច្ខាងនលើ នោយារខរការន្វើច្ាំណាកត្សុកម្ួយភាគ្ាំ គឺការន្វើច្ាំណាកត្សុកពើ
ជ្នបទនៅទើត្កុង។ ាលទធផ្សល និនន ការននេះម្ចននៅកនុងទសវរសចុ្ងនត្កាយននេះ ខដលបានបនងកើរសម្ចព ្បខនថម្
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នទៀរនៅនលើនគរូបនើយកម្មនិងការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុង។ កាំនណើ នត្បាជ្នខដលជ្ាំរុញនោយការន្វើច្ាំណាកត្សុក បានបនងកើរ
សម្ចព ្បខនថម្នទៀរនៅនលើការផ្សតល់នសវាធារណៈខដលម្ិនសូវម្ចនការអ្ភិវឌ្ឍនៅកនុងរាំបន់ទើត្កុង ក៏ដូច្ា 
រត្ម្ូវការលាំនៅឋាននិងការកាងខផ្សនការនរៀបច្ាំខដនដើទើត្កុង។ ត្សនដៀងគន ននេះខដរ នោយារការនផ្សញើត្បាក់ពើពល
ករច្ាំណាកត្សុកនដើររួនទើសាំខាន់កនុងត្គួារនៅជ្នបទ ការប៉ាេះទងគិច្នសដឋកិច្ាណាម្ួយខដលនកើរម្ចនន ើងនៅ
តាម្ទើត្កុងនន(ាពិនសសនៅភនាំនពញ) អាច្បនងកើររលកននផ្សលប៉ាេះ ល់ខដលម្ិនអាច្បា៉ា ន់ាម នទុកាមុ្នបាន 
នៅនលើជ្ើវភាពរបស់ត្គួាររាប់លានត្គួារខដលរស់នៅរាំបន់ជ្នបទ។ 

អ្ត្តាែពស់ននការន្វើច្ាំណាកត្សុករបស់ត្បាជ្នកម្ពុាទាំងកនុងត្បនទសនិងអ្នតរារិ ម្ចនារៈសាំខាន់
ណាស់និងទម្ទឱ្យម្ចនការវភិាគពើភាពងាយរងនត្គេះនិងភាព្ន់នៅទើត្កុងនៅកនុងត្បនទសកម្ពុា ខដលលារ
សនធឹងហួសពើត្ពាំខដនទើត្កុងនិងរួម្បញ្ាូ លការពិចារណាននការរភាជ ប់ទាំនក់ទាំនងរវងជ្នបទនិងទើត្កុង ត្ពម្ទាំង
នគលននយាបាយច្ាំណាកត្សុក នៅកនុងបណាត ត្បនទសនគលនៅខដលនពញនិយម្សត្ម្ចប់ការន្វើច្ាំណាកត្សុក។ 
កតាត ានត្ច្ើនខដលបានគូសបញ្ញជ ក់នៅកនុងខផ្សនកននេះ ដូច្ា សុែុម្ចលភាពកុម្ចរ សិទធិកាន់កាប់ដើ្ែើនិង      ទើផ្សារ
ការងារ ម្ចនទាំនក់ទាំនងគន នៅវញិនៅម្កនិងន្វើសម្ចយារនលើបទពិនា្របស់ពលករច្ាំណាកត្សុក រួម្ទាំងកា
លានុវរតភាពខដលអាច្រកបានសត្ម្ចប់ពួកនគនិងបញ្ញា ត្ប ម្ខដលពួកនគជ្ួបត្បនទេះ។ 

សពវនលៃននេះ សថរិភាពននត្គួារនៅជ្នបទកនុងត្បនទសកម្ពុា ម្ិនអាច្ត្រូវបានការ់ផ្ទត ច្់ពើកត្ម្ិរត្បាក់ នួល
ពលកម្មនៅវសិ័យឧសាហកម្មនិងនលែ នួលផ្សទេះនៅតាម្លម្ាទើត្កុងន ើយ។ នៅកនុងម្ន្ាបាយដូច្គន  ត្គួារម្ួយ
ម្ិនអាច្ពិចារណាអ្ាំពើការយល់ន ើញអ្ាំពើសុវរថិភាពរបស់អ្នករស់នៅទើត្កុង នពលត្រូវបានផ្ទត ច្់នច្ញពើ  លកាែណឌ
ជ្ើវរិសត្ម្ចប់សម្ចជ្ិកត្គួារនៅតាម្ជ្នបទ។ ការប៉ាេះទងគិច្ននត្បនភទណាម្ួយច្ាំន េះបរាិថ នជ្នបទឬទើត្កុង 
ម្ចនឥទធិពលនលើលម្ាទាំងពើរ តាម្រយៈខផ្សនកែែេះននការភាជ ប់ទាំនក់ទាំនងទាំងននេះ។ ទនទឹម្នឹងននេះខដរ ការន្វើច្ាំណាក
ត្សុកដ៏្ាំខបបននេះ បានបងាា ញនូវឧបករណ៍ដ៏ម្ចនឥទធិពលសត្ម្ចប់ភាព្ន់របស់សហគម្ន៍ទាំងនៅទើត្កុងនិងជ្ន
បទ។ 
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រនបៀបការកាំណរ់រាំបន់និងខផ្សនការនត្បើត្បាស់ដើទើត្កងុ ន្វើឱ្យប៉ាេះ ល់ដល់
ជ្ើវភាពនិងការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការ 

 
បណឌិ រ ្ួន ត្ទើ  
ម្ជ្ឈម្ណឌ លនែម្រសិកា 

 
 
 
 

នសច្កតើខណនាំ 
ដូច្នៅនឹងទើត្កុងានត្ច្ើននទៀរនៅអាសុើអានគនយ៍ រាជ្ធានើភនាំនពញកាំពុងម្ចនការរ ើកច្នត្ម្ើនយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស

ប៉ាុខនត ក៏ងាយរងនត្គេះទាំងផ្សលប៉ាេះ ល់ននការខត្បត្បួលអាកាសធារុនិងភាពត្កើត្កនៅកនុងសហគម្ន៍ទើត្កុង។ ការ
ន្វើខផ្សនការនរៀបច្ាំខដនដើនិងការកាំណរ់រាំបន់នត្បើត្បាស់ដើ ាទសសនទនសាំខាន់កនុងការបនងកើរការអ្នុវរតសត្ម្ចប់
ការត្គប់ត្គងខដនដើ។ ប៉ាុខនត ទាំនក់ទាំនងរបស់ពួកនគាម្ួយនឹងទត្ម្ង់ននអ្បរយិាបនននៅខរត្រូវបានសិការិច្រួច្
កនុងច្ាំនណាម្អ្នកសិកាទើត្កុងនៅកនុងរាំបន់។ រលកននការន្វើនគរូបនើយកម្មននពលបច្ាុបបននកាំពុងនកើរន ើងត្សប
ាម្ួយនឹងការផ្ទែ ស់បតូ ររបស់រោឋ ភិបាលនូវវ ិ្ ើាស្តសតកនុងការចារ់ថាន ក់ លម្ានអ្កូ ូសុើសងគម្និងមុ្ែងារននរាំបន់
ខដលបាននសនើន ើង។ ត្សបនពលាម្ួយគន  ការពត្ងើកទើត្កុងននេះ ានរឿយៗនម្ើលរ ាំលងត្បព័នធដើនសើម្ខដលម្ចន
ត្ាប់ ខដលដើនិងទឹកម្ចនទាំនក់ទាំនងគន នៅវញិនៅម្ក។ ទសសនៈននការអ្ភិវឌ្ឍខបបននេះក៏នម្ើលរ ាំលងនូវ   យនត
ការខដលម្ចនត្ាប់ខដលសហគម្ន៍មូ្លោឋ នពឹងខផ្សអកនលើ ខដលអាច្ម្ចនផ្សលប៉ាេះ ល់ដល់ទត្ម្ង់ននការអ្នុវរតភាព
្ន់នៅទើត្កុង។ ការជ្ន់លិច្ននទឹកជ្ាំនន់នៅកនុងរាំបន់ទើត្កុងក៏ន្វើឱ្យកាន់ខរ្ៃន់្ៃរន ើងនូវភាពម្ិននទៀងទរ់និង
ភាពងាយរងនត្គេះកនុងច្ាំនណាម្ត្បាជ្នត្កើត្កកនុងទើត្កុង(Friend & Moench, ២០១៥)។ 

បនទ ប់ពើត្រូវបានបនណត ញនច្ញនោយបងាាំនៅកនុងទសវរសឆ្ន ាំ១៩៧០ ភនាំនពញបានទទួលត្បាជ្នរបស់ែែួន
វញិនៅនដើម្ទសវរសឆ្ន ាំ១៩៨០ (Nam, ២០១១)។ ត្បាជ្នទើត្កុងបាននកើនន ើងដល់១,២លាននក់នៅឆ្ន ាំ 
១៩៩៨ ១,៥លាននក់កនុងឆ្ន ាំ២០០៨ និង១,៨៥លាននក់កនុងឆ្ន ាំ២០១២។ នៅឆ្ន ាំ២០៣៥ ច្ាំនួនត្បាជ្នត្រូវ
បាននគបា៉ា ន់ាម នថាម្ចនច្ាំនួន២,៨៦លាននក់(World Bank Group, ២០១៧)។ ត្ពាំត្បទល់និងរដឋបាលរបស់
ទើត្កុងក៏កាំពុងពត្ងើកយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សផ្សងខដរ នដើម្បើឱ្យត្សបតាម្កាំនណើ នននេះ។ បច្ាុបបននននេះ រាជ្ធានើភនាំនពញម្ចន
ែណឌ ច្ាំនួន១២ ខច្កា ៦៦សងាក រ់ និង៩០៩ភូម្ិខដលបានត្គបដណត ប់នលើនផ្សទដើច្ាំនួន៦៧៦គើ ូខម្៉ាត្រត្កឡានិង 
ម្ចននិនននការកនុងការពត្ងើកបខនថម្នទៀរ។ ការពត្ងើកនៅរាំបន់បឹងននទើត្កុងនិងរាំបន់ដើនសើម្នៅរាំបន់ាយទើត្កុង
ខាងនត្ៅ តាម្បនណាត យត្បព័នធទននែបានកាែ យាយុទធាស្តសតដ៏សាំខាន់កនុងការត្រួសត្តាយផ្សែូវសត្ម្ចប់គនត្ម្ចង
អ្ច្លនត្ទពយ ដូច្ា បូរ ើ (gated communities )និងទើត្កុងរណបខដលបានកាែ យាកតើសុបិនតទាំននើបកនុងច្ាំនណាម្



 

25 
 

ត្កុម្ម្នុសសវណណៈកណាត ល វណណៈែពស់ និងអ្នកវនិិនយាគខដលកាំពុងនលច្នធាែ  និងអ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍ម្កពើត្បនទសខដល
ម្ចនត្បាក់ច្ាំណូលែពស់។ នោយម្ចនរត្ម្ូវការកាន់ខរនត្ច្ើនន ើងៗ សត្ម្ចប់រាំបន់(ដើ) នដើម្បើអ្ភិវឌ្ឍ វនិិនយាគិន
ម្ចននិនន ការគាំត្ទដល់យុទធាស្តសតរបស់រដឋនដើម្បើ«បនងកើរ»លម្ាត្បជុ្ាំជ្ន តាម្រយៈការផ្ទែ ស់លាំនៅរបស់ត្បាជ្នត្កើ
ត្ក នោយបងាាំកាន់ខរខាែ ាំងន ើងកនុងទើត្កុង។ ខផ្សនកននេះម្ចននគលបាំណងនដើម្បើបងាា ញពើទិដឋភាពទូនៅនននិនន ការ
អ្ភិវឌ្ឍន៍ទើត្កុងតាម្រយៈការពិនិរយនម្ើលនលើការពិភាកានិងនគលននយាបាយទក់ទងនឹងការន្វើខផ្សនការនិងការ
កាំណរ់រាំបន់នត្បើត្បាស់ដើ ខដលាផ្សលវបិាកននបទបបញ្ារតិខបបននេះសត្ម្ចប់សហគម្ន៍ទើត្កុងនិងនិនន ការរយៈនពល
យូរននការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការ។ ដូនច្នេះ អ្រថបទត្ាវត្ាវននេះ ពិភាកាអ្ាំពើម្ន្ាបាយខដលអាច្នកើរម្ចន នដើម្បើ
នលើកកម្ពស់ភាព្ន់តាម្រយៈការន្វើខផ្សនការទើត្កុង។ 

កិច្ាសនទននិងនគលននយាបាយជុ្ាំវញិការន វ្ើខផ្សនការនិងការកាំណរ់រាំបន់ 
ការពត្ងើករាំបន់ទើត្កុងនៅនលើរាំបន់ដើនសើម្និងរាំបន់ទាំនបលិច្ទឹក នៅខរានគលនៅសាំខាន់សត្ម្ចប់ការ

ន្វើលម្ាឯកជ្នភាវូបនើយកម្មនៅកនុងត្បនទសកម្ពុា។ ទត្ម្ង់ននការពត្ងើកទាំងននេះ រួម្ម្ចន ការចាក់ដើបាំនពញបឹង
នៅទើត្កុងនិងការផ្ទែ ស់បតូ ររាំបន់លិច្ទឹក នៅារាំបន់អ្គរែពស់ៗច្ត្ម្ុេះខដលនគាគ ល់ថាាទើត្កុងរណប 
(Percival, ២០១៦)។ ការអ្ភិវឌ្ឍត្បនភទននេះ កាំពុងនកើនន ើងខដលដឹកនាំនោយរួអ្ងគសាំខាន់ៗ ាពិនសសអ្នក
អ្ភិវឌ្ឍន៍និងវនិិនយាគិន។ ច្កាុវសិ័យទើត្កុងភនាំនពញសត្ម្ចប់ឆ្ន ាំ២០៣៥ រមួ្បញ្ាូ លទាំងគាំនិរននទើត្កុងត្បកបនោយ
នម្ត្រើភាព្ុរកិច្ា ខដលការត្បកួរត្បខជ្ងនសដឋកិច្ាម្ចនការរ ើកច្នត្ម្ើននិងាម្ជ្ឈម្ណឌ លននយាបាយនិងវបប្ម្៌នន
ត្បនទសកម្ពុា ាម្ួយនឹងការអ្ភិវឌ្ឍត្បកបនោយច្ើរភាពនិងសម្្ម្៌។ ប៉ាុខនត ម្ចរិកាែែឹម្ារននខផ្សនការននេះ 
សនាបនត្ម្ើផ្សលត្បនយាជ្ន៍ាច្ម្បងរបស់សហត្គសឯកជ្ននិងទើភាន ក់ងារពហុភាគើ(Paling, ២០១២)។ 
ខផ្សនការននេះអ្នុនត្គេះដល់ត្កុម្អ្នកយុទធាស្តសតទើត្កុងខដលកាំពុងរ ើកច្នត្ម្ើន អ្នកជ្ាំនញទើត្កុងនិងឥសសរជ្នកនុង
រាំបន់។ ភាគនត្ច្ើនននការសនត្ម្ច្បានននខផ្សនការ អាត្ស័យនលើការន្វើឱ្យសម្ត្សបនូវដើ្ែើទើត្កុងពើជ្នត្កើត្ក
(Fauveaud, ២០១៤)។ ភាគនត្ច្ើនននការសនត្ម្ច្បាននូវខផ្សនការ គឺសម្ចយារនលើការដកយកនូវដើទើត្កុងពើ
ត្បាជ្នត្កើត្ក(Fauveaud, ២០១៤)។ 

ចាប់តាាំងពើសម្័យអាណានិគម្ ការកាំណរ់រាំបន់នត្បើត្បាស់ដើត្រូវបាននត្បើាឧបករណ៍ខផ្សនការនរៀបច្ាំខដនដើ
ទើត្កុង នដើម្បើបនងកើរលម្ាលមើៗនដើម្បើជ្ាំរុញសណាត ប់ធាន ប់សងគម្ នដើម្បើផ្សលិរនិងខលរការច្នសម្ព័នធសងគម្(រួម្ទាំង
ត្បព័នធននការន្វើច្ាំណារ់ថាន ក់ត្កុម្ជ្នារិភាគរិច្)និងនដើម្បើខបងខច្ករាំបន់ម្ជ្ឈម្ណឌ ល ណិជ្ជកម្មនិងរាំបន់រដឋ
បាល។ អ្នកន្វើខផ្សនការនៅសម្័យអាណានិគម្បានន ើញការកាំណរ់រាំបន់នត្បើត្បាស់ដើានគលការណ៍ត្គឹេះសត្ម្ចប់
ទើត្កុង ខដលគម្បើរមួ្បញ្ាូ លទាំងមុ្ែងាររបស់រាំបន់លាំនៅឋាន រាំបន់ ណិជ្ជកម្ម រាំបន់ឧសាហកម្ម និងរាំបន់រដឋបាល។ 
កនុងនម្ាខផ្សនកម្ួយននអ្រើរត្បព័នធអាណានិគម្បារា ាំង(ាអាណាពាបាល) រាជ្ធានើភនាំនពញច្ងអុលបងាា ញពើវ ិ្ ើ
ខដលការអ្នុវរតន៍ការកាំណរ់រាំបន់នត្បើត្បាស់ដើ បានជ្ាំ ក់ជ្ាំពិនាម្ួយវធិានសងគម្ ត្សបនពលាម្ួយគន            
ការអ្នុវរតន៍ទាំងននេះចូ្លរួម្ច្ាំខណកដល់ទសសនៈពិភពនលាកយា៉ា ងពិនសស ថាន ក់ជ្ាំនញនិងម្ចនទាំនក់ទាំនងា
ម្ួយគាំនិរនលាកខាងលិច្ននការន្វើខផ្សនការទាំននើប។ ការកាំណរ់រាំបន់នត្បើត្បាស់ដើបានកាែ យាទត្ម្ង់សាំខាន់ម្ួយនន     
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នគរូបនើយកម្មនៅកនុងត្បនទសានត្ច្ើន រមួ្ម្ចន រនបៀបខដលវជូ្នដាំណឹងដល់នគលននយាបាយទើត្កុង រនបៀបខដល
វភាជ ប់នៅនឹងគាំនិរអ្ាំពើការអ្ភិវឌ្ឍននទើត្កុងលអ  គួឱ្យរស់នៅនិងទាំននើប និងរនបៀបខដលវអាច្ជ្ួយដល់ការ
ពាករណ៍ននច្ាំនួនត្បាជ្ននិងកាំនណើ ននសដឋកិច្ា(Esposito, ២០១៨)។ នៅកនុងអ្រើរកាល ការនរៀបច្ាំទឹកនិងដើ 
ខដលត្រូវបាននគាគ ល់ថាទឹកដើ(territory) បានជ្េះឥទធិពលយា៉ា ងខាែ ាំងដល់ទសសនទនខែមរននបែង់ទើត្កុង។ ការតាាំង
លាំនៅរបស់ម្នុសសត្រូវបានផ្សារភាជ ប់ាម្ួយនឹងត្បភពទឹកខដលអាច្ត្រូវបាននត្បើសត្ម្ចប់ាងសង់ផ្សែូវទឹក ត្បព័នធ
ទឹក បឹង និងខត្ពក នដើម្បើត្ទត្ទង់ការដឹកជ្ញ្ជូ ន ការច្ិញ្ា ឹម្ជ្ើវរិ និងការអ្នុវរតវបប្ម្៌ (Esposito, ២០១៨)។ ការរច្ន
បែង់ននេះត្រូវបានន្វើ ខផ្សនការយា៉ា ងលអាម្ួយនឹងត្បព័នធទឹកខដលរាំណាងឱ្យអ្នតរកម្មរវងម្នុសសនិងបរាិថ ន
(Molyvann, ២០០៣)។ 

កនុងប៉ាុនម នទសវរសលមើៗននេះ រោឋ ភិបាលបានន្វើច្ាំណារ់ថាន ក់ន ើងវញិនូវការកាំណរ់រាំបន់នត្បើត្បាស់ដើនិងត្ទពយ
សម្បរតិរដឋ។ រាំបន់ដើនសើម្និងបឹង ាទើលម្ាម្ួយកនុងច្ាំនណាម្ទើលម្ាដ៏្ាំបាំផុ្សរ ខដលត្រូវបាននគចារ់ទុកថាាត្ទពយ
សម្បរតិរដឋនៅកនុងរាំបន់ទើត្កុង។ នៅកនុងនិងជុ្ាំវញិរាជ្ធានើភនាំនពញ បច្ាុបបននម្ចនបឹងច្ាំនួន២៦ ខដលម្ចនទាំហាំនត្ច្ើន
ាង១០០គើ ូខម្៉ាត្រកានរ ៉ា។ អ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍បានចាក់បាំនពញឬកាំពុងដាំនណើ រការចាក់បាំនពញ១៦បឹងកនុងច្ាំនណាម្បឹង
ទាំងននេះ ខដលម្ចននផ្សទសរុបនសមើនឹង៤០%ឬ៤១គើ ូខម្៉ាត្រកានរ ៉ា។ នយាងតាម្វធិាននិងនើរិវ ិ្ ើននត្ពេះរាជ្ត្កឹរយនលែ 
៣៣៩ ចុ្េះនលៃទើ ឆ្ន ាំ២០០៦ ត្ទពយសម្បរតិរដឋ ដូច្ា បឹងនៅទើត្កុង រាំបន់ដើនសើម្ និងដើនផ្សសងនទៀរ អាច្ត្រូវបានន្វើ
អ្នុត្បនយាគនៅាត្ទពយសម្បរតិនើរិបុគគលាធារណៈនិងត្ទពយសម្បិរតាធារណៈរបស់រដឋ។ លកាែណឌ ច្ាំនួនបើ
ចាាំបាច្់ត្រូវវយរនម្ែនិងចារ់ថាន ក់ នដើម្បើខត្បកាែ យបឹងនៅទើត្កុងទាំងននេះាកម្មសិទធិឯកជ្ន។ ទើ១- ត្ទពយសម្បរតិឬ
ត្ទពយសកម្មម្ិនត្រូវបាននត្បើត្បាស់ នដើម្បើផ្សលត្បនយាជ្ន៍ាធារណៈនទៀរនទ។ ទើ២- ត្ទពយសម្បរតិឬត្ទពយសកម្ម
ទាំងននេះ បានបារ់បង់រនម្ែនិងមុ្ែងាររបស់ពួកនគកនុងការផ្សតល់នសវាធារណៈឬផ្សតល់ផ្សលត្បនយាជ្ន៍ាធារណៈ។ ចុ្ង
នត្កាយ បឹងទាំងននេះម្ិនត្រូវនត្បើត្បាស់នោយផ្ទទ ល់ាាធារណៈនទៀរនទ(STT, ២០១៩)។ 

សថិរកនុងច្ាំនណាម្បទបបញ្ារតិទាំងននេះ ភាពតានរឹងនកើរម្ចនន ើងរវងខផ្សនការអ្ភិវឌ្ឍបច្ាុបបនននិងត្បព័នធន្វើ
ខផ្សនការយា៉ា ងលអសត្ម្ចប់ការត្គប់ត្គងទឹក តាម្រយៈបណាត ញរាំបន់លិច្ទឹកនៅទូទាំងទើត្កុង ខដលនគាគ ល់ថាា
ខត្ពកនិងបឹងខដលបានបនងកើរន ើងតាាំងពើទសវរសឆ្ន ាំ១៩៦០។ ត្បព័នធទាំងននេះ ម្ិនអាច្សថិរនសថរបានន ើយ
នោយារឥទធិពលពើរនម្ែផ្ទែ ស់បតូរននរនម្ែដើ្ែើនៅទើត្កុង។ សពវនលៃននេះ អ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍បានបខម្ែងបឹងនងិត្បឡាយទាំង
អ្ស់ខដលភាជ ប់នៅនឹងត្បព័នធបូម្ទឹកនិងត្បព័នធបងាូរទឹកពើអ្រើរកាលនៅាអាគរែពស់ៗ ម្ជ្ឈម្ណឌ ល ណិជ្ជកម្ម និង
លម្អការយិាល័យទាំននើប(Molyvann, ២០០៣)។ ភាពតានរឹងរវងការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងនិងការត្គប់ត្គងទឹក
ត្បកបនោយត្បសិទធភាពនៅកនុងទើត្កុង ត្រូវបានន្វើឱ្យកាន់ខរ្ៃន់្ៃរន ើងខលម្នទៀរ សថិរនត្កាម្ឥទធិពលននគាំនិរផ្សតួច្
នផ្សតើម្ផ្សែូវម្ួយខែសត្កវ៉ា រ់ម្ួយរបស់ត្បនទសច្ិន(Yamada, ២០១៩)។ បរយិាកាសននការអ្ភិវឌ្ឍននពលបច្ាុបបនន
បាននាំឱ្យម្ចនការគាំត្ទនោយគម នលកាែណឌ និងការវនិិនយាគកនុងផ្សលិរកម្មននលម្ាខដលយកច្ិរដទុកោក់នលើ
 ណិជ្ជកម្ម ឧសាហកម្មកម្មនដាល និងគនត្ម្ចងលាំនៅឋាននៅកនុងទើតាាំងយុទធាស្តសតរបស់ត្បនទស។ 

នៅកនុងការអ្នុវរតាក់ខសតង ការបនងកើរបទបបញ្ារតិ ការកាំណរ់រាំបន់នត្បើត្បាស់ដើតាម្រយៈច្ាប់ភូម្ិបាល
បនត្ម្ើផ្សលត្បនយាជ្ន៍ច្ម្បងដល់វសិ័យឯកជ្ននងិផ្សតល់អាទភិាពដលក់ាររស់រានម្ចនជ្ើវរិនិងនាគជ្យ័ននវណណៈមូ្ល
្ននិយម្(Brenner and Elden, ២០០៩)។ ដាំនណើ រការននេះ ឆែុេះបញ្ញា ាំងពើផ្សលិរកម្មននលម្ាទើត្កុងតាម្រយៈ 
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យុទធាស្តសតការត្គប់ត្គងរបស់រដឋនលើនគលននយាបាយនរៀបច្ាំខដនដើ(Lefebvre, ២០១៦)។ នគលននយាបាយ
ខបបននេះ អាច្ត្រូវបាននត្បើនដើម្បើនរៀបច្ាំន ើងវញិនូវភូម្ិាស្តសតននការតាាំងលាំនៅរបស់ត្បាជ្ននិងរត្ម្ង់ទិសន ើង
វញិនូវការវនិិនយាគនហោឋ រច្នសម្ព័នធខដលម្ចនលកាណៈអ្នុនត្គេះកាន់ខរត្បនសើរន ើង នដើម្បើពត្ងើកមូ្ល្ន។ 
ននយាបាយនរៀបច្ាំខដនដើខបបននេះ នត្ច្ើនខរផ្សទុយនឹងការនបតាញ ច្ិរតាផ្សែូវការរបស់រដឋ ច្ាំន េះសុែុម្ចលភាពាធារណៈ។ 
នៅនពលអ្នុវរតាក់ខសតង ខផ្សនការនត្បើត្បាស់ដើនៅតាម្ទើត្កុងាញឹកញាប់បងាា ញពើរួនទើផ្សទុយគន  ខដលរដឋនដើររួ
នទើសាំខាន់កនុងការសនត្ម្ច្បាននូវនគលបាំណងត្បកបនោយត្បសិទធភាពនិងកាំនណើ ននសដឋកិច្ាសងគម្ត្បកបនោយ
ច្ើរភាពនិងសម្ភាព ត្ពម្ទាំងការនបតាញ ច្ិរតច្ាំន េះសនតិសុែនសបៀងនិងបរាិថ ន្ម្មារិ ត្បកបនោយសុែុម្ចលភាព
(MOE and GGGI, ២០១៩)។ 

រលភាពាក់ខសតងសត្ម្ចប់សហគម្ន៍ត្កើត្កនៅទើត្កុង  
សហគម្ន៍ត្កើត្កនៅកនុងទើត្កុងភាគនត្ច្ើន(UPC) រស់នៅនលើដើាធារណៈ ាម្ួយការទទួលបានរិច្រួច្នូវ

សិទធិកាន់កាប់ដើ្ែើ។ ភាគនត្ច្ើនននរាំបន់ទាំងននេះសថិរនៅនលើឬាប់នឹងបឹងនិងរាំបន់ដើនសើម្នៅទើត្កុង។ ទើត្កុងបាន
កាែ យារាំណាងននការរស ូត្បចាាំនលៃ នដើម្បើសិទធិរស់រានម្ចនជ្ើវរិនិងនសច្កតើនលែលនូ រសត្ម្ចប់សហគម្ន៍ទាំងននេះ
(Stavrides, ២០១៦)។ ដូច្នៅកនុងខផ្សនកត្រូវពិភាកា ការចូ្លរួម្វភិាគទននៅកនុងសមូ្ហកម្មរបស់ Bertrais 
ពិភាកាអ្ាំពើបឹងនៅទើត្កុងននកនុងរាជ្ធានើភនាំនពញ ខដលាយនតការដ៏សាំខាន់ម្ួយកនុងការរកាទុកសាំណល់រាវនច្ញ
ពើម្ជ្ឍម្ណឌ លទើត្កុងនិងទឹកនភែៀង(ាម្្យម្ ទឹកច្ាំនួន៣៧០ ០០០ខម្៉ាត្រគូបកនុងម្ួយនលៃ ត្រូវបានបូម្ពើរាជ្ធានើ
ភនាំនពញចូ្លនៅកនុងរាំបន់ដើនសើម្ មុ្ននពលបងាូរនរាងច្ត្កត្បត្ពឹរតកម្ម)។ ដូច្ Bertrais បានពិភាកា ទើត្កុងកាំពុង
ដាំនណើ រការចាក់បាំនពញបឹងទាំងននេះ នោយម្ចនការប៉ាូម្ែាច្់យា៉ា ងនត្ច្ើនពើទននែនម្គងគនិងទននែបាាក់។ ការណ៍ននេះ
នឹងជ្េះឥទធិពលអ្វជិ្ជម្ចនដល់ត្បាជ្នត្បម្ចណា១,២លាននក់ តាម្រយៈការនកើនន ើងននទឹកជ្ាំនន់នៅទើត្កុង
និងការបាក់ត្ចាាំងទននែនោយអ្នច្រន(LICADHO et al., ២០២០)។ ននេះគឺសថិរនៅនលើកាំពូលននការនកើនន ើងា
បនតបនទ ប់ននទឹកជ្ាំនន់ខដលជ្េះឥទធិពលដល់បូរ ើម្ួយច្ាំនួន។ នលើសពើននេះនៅនទៀរ ការណ៍ននេះបងាា ញពើការបារ់បង់
ននផ្សលិរកម្មច្ាំណើ ត្រើខដលពឹងខផ្សអកនលើដើនសើម្និងបឹង។ ត្បការននេះបានជ្ាំរុញឱ្យម្ចនការពឹងខផ្សអកកាន់ខរខាែ ាំងនលើ
ការែាើត្បាក់ពើត្បភពឥណទនខាន ររូច្និងផ្សលវបិាកននជ្ើវរិម្ិនខាន នៅនពលត្បភពននជ្ើវភាពរបស់ពួកនគត្រូវបាន
បារ់បង់។ ត្បការននេះបានជ្ាំរុញឱ្យម្ចនការពឹងខផ្សអកកាន់ខរខាែ ាំងនលើការែាើត្បាក់ពើត្បភពនផ្សសងៗរបស់ឥណទនខាន រ
រូច្(ម្ើត្កូនត្កឌ្ើរ) និងផ្សលវបិាកននជ្ើវរិម្ិននទៀងទរ់ នៅនពលត្បភពននជ្ើវភាពរបស់ពួកនគត្រូវបានបារ់បង់។ 

ត្បសិននបើរមួ្បញ្ាូ លបញ្ញា ទាំងននេះ នយើងន ើញម្ចនឧបសគគយា៉ា ង្ៃន់្ៃរដល់លទធភាពទទួលបានសិទធិរបស់
ត្បាជ្នទាំងននេះច្ាំន េះទើត្កុងននេះ។ សិទធិទាំងននេះ រួម្ម្ចន សិទធិលាំនៅឋាន អាហារ ការងារ អ្នម្័យ និងទឹក។ 
ការកាំណរ់និងការខបងខច្ករាំបន់នត្បើត្បាស់ដើនឹងអាច្បនងកើរការទទួលាគ ល់កាន់ខរត្បនសើរន ើងសត្ម្ចប់សហគម្ន៍ 
ត្កើត្កនៅទើត្កុង ត្បសិននបើម្ចនការនរៀបច្ាំខផ្សនការត្រឹម្ត្រូវនិងការចូ្លរមួ្របស់សហគម្ន៍មូ្លោឋ ន។ ាថ នភាពននេះ
ត្រូវបានបញ្ាូ លនៅកនុងកម្មវ ិ្ ើកាំណរ់អ្រតសញ្ញា ណកម្មត្គួារត្កើត្កខដលអាច្នាំឱ្យម្ចនការន្វើនិងការទទួលបាន
នសវសងគម្កាន់ខរត្បនសើរ(World Bank, ២០១៧)។ 
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វ ិ្ ើនលើកកម្ពស់ភាព្ន់តាម្រយៈការន វ្ើខផ្សនការទើត្កុង 
បទពិនា្ពើទើត្កុងនផ្សសងៗកនុងរាំបន់បងាា ញថា ភាពងាយរងនត្គេះនៅទើត្កុងាញឹកញាប់ត្រូវបានផ្សារភាជ ប់

នៅនឹងការទទួលបាននិងអារម្មណ៍ននភាពាម្ចា ស់ាធារណៈននត្បព័នធនិងនសវកម្មទើត្កុង។ ត្បព័នធនអ្កូ ូសុើ 
្នធានកនុងរាំបន់ និងសម្រថភាពបនាាំ ទាំងពើររបស់ាថ ប័ននិងភាន ក់ងារ  ក់ព័នធនផ្សសងៗនៅខរាវសិ័យាប់
ទក់ទងសត្ម្ចប់យុទធាស្តសតនោេះត្ាយ(Friend & Thinphanga, ២០១៦)។ ត្បាជ្នត្កើត្កនិងអ្នករស់នៅទើ
ត្កុងលមើភាគនត្ច្ើន ម្កតាាំងលាំនៅនៅនលើបរាិថ នបនងកើរនោយម្នុសស ខដលងាយរងនត្គេះនោយារទឹកជ្ាំនន់និង
ការផ្ទែ ស់បតូ រ(Bulkerley, ២០១៣)។ ដូនច្នេះ រត្ម្ូវការសត្ម្ចប់ការគិរកត្ម្ិរាត្បព័នធគួរម្ចនកាន់ខរនត្ច្ើននៅ
នពលការនរៀបច្ាំននទើត្កុងត្រូវបានន្វើន ើង (Bébé, et al., ២០១៨)។ ដូច្គន ននេះខដរ ដាំនណើ រការននការចូ្លរួម្
យុទធាស្តសតនរៀនសូត្ររួម្គន កនុងច្ាំនណាម្រួអ្ងគឬត្កុម្សងគម្ខដល ក់ព័នធ ម្ិនគួរត្រូវបាននគនម្ើលរ ាំលងកនុងការ      
កាងសម្រថភាពសត្ម្បែែួននទ(Tyler & Moench, ២០១២) និងនច្ៀសវងអ្នទ ក់ាថ ប័ន(Lebel, Manuta, & 
Garden, ២០១១)។ ភាព្ន់ត្រូវបាននគនម្ើលន ើញថា ាសម្រថភាពកនុងការរស់រានឬនោេះត្ាយនៅនពល
ទទួលរងនូវផ្សលប៉ាេះ ល់ខាងនត្ៅ ដូច្ា ទឹកជ្ាំនន់ ការដួលរលាំននត្បព័នធទើត្កុង និងពហុទត្ម្ង់ននការផ្ទែ ស់បតូរទើ
ត្កុង ែណៈនពលាម្ួយគន ផ្សងខដរ ក៏ម្ចនការែវេះការយល់ដឹងារមួ្កនុងច្ាំនណាម្រួអ្ងគនិងាថ ប័នសាំខាន់ៗនៅថាន ក់
ារិនិងថាន ក់មូ្លោឋ ន។ 

នៅកនុងទើត្កុងភនាំនពញ ភាព្ន់នៅទើត្កុងអាច្ត្រូវបានកាងន ើងតាម្៤វ ិ្ ើ។ ទើ១- គឺរត្ម្ូវការសត្ម្ចប់
ត្កសួងនដើម្បើទទួលបាននូវច្ាំនណេះដឹងកាន់ខរសុើជ្នត្ៅរបស់អ្រថន័យននភាព្ន់។ទើ២- កនុងច្ាំនណាម្ាថ ប័ននរៀបច្ាំ
ខផ្សនការនិងត្កុម្ការងារបនច្ាកនទស ចាាំបាច្់ត្រូវទទួលបាននាគជ្័យនលើបាំខណងខច្កាថ ប័ននននៅកនុងការ
សត្ម្បសត្ម្ួលរវងរដឋ ឯកជ្ន សហគម្ន៍មូ្លោឋ ន និងាថ ប័នសងគម្សុើវលិ។ អ្នុាសន៍ទើ៣និងទើ៤- ទក់ទង
នៅនឹងរត្ម្ូវការសត្ម្ចប់ការត្រួរពិនិរយនិងរុលយភាព ខដលម្ចនត្បសិទធិភាពាងឥទធិពលរបស់អ្នកអ្ភវិឌ្ឍន៍ឯកជ្ន
និងរត្ម្ូវការកនុងការបនងកើរដាំនណើ រការនរៀនសូត្ររួម្គន  កនុងច្ាំនណាម្រួអ្ងគ ក់ព័នធនិងយនតការការងារត្បកបនោយ
ត្បសិទធភាពកនុងច្ាំនណាម្រួអ្ងគរបស់រដឋ។ ម្ា៉ាងនទៀរ ត្បព័នធខផ្សអកនលើគុណសម្បរតិ គួរខរត្រូវបានពត្ងឹងនដើម្បើនលើក
កម្ពស់វាិជ ជ្ើវៈរបស់បុគគលិកនៅកនុងទើភាន ក់ងារាធារណៈ(Beckwith and Keo, ២០២០)។  

ការផ្សាភាជ ប់ការចូ្លរួម្និងច្ាំនណេះដឹងមូ្លោឋ នពើកសិករនៅតាម្ទើត្កុងនិងសហគម្ន៍ជុ្ាំវញិ ក៏ ក់ព័នធនឹង
ការកាងភាព្ន់របស់សហគម្ន៍ត្បឆ្ាំងនឹងភាពងាយរងនត្គេះនិងការផ្ទែ ស់បតូរទើត្កុង។ អ្នកន្វើនគលននយាបាយ
ម្ិនគួរត្ពនងើយកននតើយច្ាំន េះកិច្ាែិរែាំត្បឹងខត្បងបច្ាុបបនន ខដលគាំត្ទនោយសងគម្សុើវលិកនុងការនកៀរគរនិងសហការ
ផ្សលិរនូវដាំនណើ រការនរៀនសូត្រននេះ។ ឧបករណ៍ទាំងននេះរួម្ម្ចនការន្វើខផ្សនទើសហគម្ន៍ាម្ួយនឹង  ការបណតុ េះប
ណាត លាបនតបនទ ប់ទក់ទងនឹងច្កាុវសិ័យសហគម្ន៍ ការត្គប់ត្គងដើ ូរិ៍ រច្នសម្ព័នធសាំណង់លាំនៅឋាន បញ្ជ ើ
ត្ទពយសម្បរតិ និងបញ្ជ ើត្ទពយសកម្ម និងារនពើភណឌ និងទិននន័យមូ្លោឋ ន។ ឧបករណ៍ទាំងននេះផ្សដល់នូវការនលើកច្ិរដ
ឱ្យម្ចនការចូ្លរមួ្កាន់ខរនត្ច្ើន កនុងច្ាំនណាម្រួអ្ងគកនុងត្សុកនិងន្វើឱ្យម្ចនអារម្មណ៍ននភាពាម្ចា ស់របស់សហគម្ន៍ 
កនុងការនលើកកម្ពស់ទើត្កុងរមួ្។ យុទធាស្តសតទាំងននេះ ភាគនត្ច្ើនអ្នុវរតច្ាំន េះត្បាជ្នត្កើត្កនៅទើត្កុងនងិត្បាជ្ន
ខដលរស់នៅកនុងការតាាំងលាំនៅនត្ៅផ្សែូវការនិងការអ្ភិវឌ្ឍលាំនៅឋានខដលម្ចនរនម្ែទប (COHRE and CMDP, 
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២០០៩) (Brugman, ២០១៤) (Garnock and Choeun, ២០១៦)។ ការសិកាលមើម្ួយរបស់ Beckwith 
and Keo (២០២០)គាំត្ទវ ិ្ ើាស្តសតននេះ។ ដាំនណើ រការទាំងននេះម្ិនគួរត្រូវបាននគចារ់ទុកថាាការគាំរាម្កាំខហង
ដល់ការផ្ទែ ស់បតូរទើត្កុងនទ។ ប៉ាុខនត ាម្ន្ាបាយម្ួយនដើម្បើខច្ករ ាំខលកលម្ាទើត្កុងនិង ច្កាុវសិ័យសត្ម្ចប់អ្នគរ
ត្បកបនោយនិរនតរភាព។ 

នសច្កតើសននិោឋ ននិងនគលននយាបាយ ក់ព័នធ 
 ការត្ាវត្ាវលមើម្ួយនៅកនុងទើត្កុងអាសុើអានគនយ ៍បានបងាា ញថា នដើម្បើសនត្ម្ច្បាននូវទត្ម្ង់លមើ នៗនអ្ភិបាលកិច្ា 

ខដលនោេះត្ាយសិទធិរបស់ពលរដឋ(អ្នុវរតតាម្នគលការណ៍ខផ្សអកនលើសិទធិ)។ ដូនច្នេះ ាថ ប័ននននឹងត្រូវផ្ទែ ស់បតូរ 
នឆ្ព េះនៅរកដាំនណើ រការនគលននយាបាយខដលរត្ម្ង់ទិសការសិកា អាច្បរ់ខបនបាននិងនគលននយាបាយបនាាំ។ 
ដាំនណើ រការទាំងននេះក៏នឹងត្រូវនោេះត្ាយហានិភ័យនិងភាពម្ិនច្ាស់លាស់ទក់ទងនឹងការខត្បត្បួលអាកាស      
ធារុ។ រត្ម្ូវការសត្ម្ចប់ការន្វើខផ្សនការជ្ាំរុញសហគម្ន៍ាម្ួយការចូ្លរមួ្ពើសងគម្សុើវលិខដលនជ្ឿទុកច្ិរតបាន នៅ
ខរម្ចនារៈសាំខាន់។ ខផ្សអកនលើបទពិនា្ពើអាសុើអានគនយ ៍ក៏ដូច្ាកខនែងនផ្សសងនទៀរ ម្ចនច្លនយុរតិ្ម្៌នៅតាម្
ទើត្កុងខដលទម្ទរឱ្យម្ចនការចូ្លរមួ្ពើអ្នករស់នៅទើត្កុង កនុងដាំនណើ រការនរៀបច្ាំខផ្សនការ។ ច្លនទាំងននេះ បងាា ញ
នូវអារម្មណ៍ខដលឥសសរជ្ននិងអ្នកជ្ាំនញម្ិនត្រូវបាននជ្ឿទុកច្ិរតថាអាច្បានន្វើការខរម្ចន ក់ឯង នដើម្បើផ្សតល់នូវអ្វើ
ខដលលអបាំផុ្សរសត្ម្ចប់ាធារណៈជ្ននិងសហគម្ន៍ច្ត្ម្ុេះរបស់ែែួន(Healey, ២០១០)។ គនត្ម្ចងការ         
កាង ន្វើខផ្សនការ ចាាំបាច្់ត្រូវនលើកកម្ពស់ជ្ើវភាពរស់នៅនៅទើត្កុង តាម្រយៈការទទួលាគ ល់ភាពច្ត្ម្ុេះនិងរត្ម្ូវ
ការរបស់ម្នុសសនិងការនគរពលកាែណឌ បរាិថ នខដលអាច្ត្ទត្ទង់ត្បព័នធទើត្កុងនិងអ្នុញ្ញា រឱ្យម្នុសសលូរលាស់
បានយា៉ា ងលអនៅកខនែងាក់លាក់។ ផ្ទែ ស់បតូរខដនដើនិងគនត្ម្ចងខផ្សនការនៅកនុងរាំបន់ទើត្កុងចាាំបាច្់ត្រូវគិរពិចារណា
ពើភាពរស់រនវ ើក និរនតរភាព ភាពអាច្ចូ្លដល់បាន និងការចូ្លរមួ្។  

រាជ្ធានើភនាំនពញ ាទើត្កុងខដលកាំពុងនលច្នធាែ កនុងច្ាំនណាម្ទើត្កុងនននៅអាសុើអានគនយ ៍នៅខរម្ចនឱ្កាស 
ន្វើដាំនណើ រនឆ្ព េះនៅរកនិរនតរភាពនិងនដើម្បើនោេះត្ាយភាពងាយរងនត្គេះនៅទើត្កុង តាម្រយៈការកាងភាព្ន់
កាន់ខរខាែ ាំងន ើងនៅច្ាំន េះមុ្ែននត្បភពសកាត នុពលនននត្គេះថាន ក់និងការផ្ទែ ស់បតូរមុ្ននពលវយរឺនពល។ នគលនៅ
អ្ភិវឌ្ឍន៍ត្បកបនោយច្ើរភាព ទើ១១ សតើពើការ «ន្វើឱ្យទើត្កុងនិងទើកខនែងតាាំងលាំនៅលមើសត្ម្ចប់ត្បាជ្នត្បកបនោយ
បរយិាបនន សុវរថិភាព ្ន ់និងច្ើរភាព» និងទើ១៣ ខដលទក់ទងនៅនឹងសកម្មភាពបនទ ន់ នដើម្បើនោេះត្ាយការខត្ប
ត្បួលអាកាសធារុ នៅខរានគលការណ៍សាំខាន់ៗខដលគួរខរាច្ាំណុច្កណាត ល សត្ម្ចប់ការន្វើខផ្សនការទើត្កុង
ខដលបានខកលម្អ(RGC, ២០១៨)។ ម្ចនរត្ម្ូវការនដើម្បើត្បរិបរតិនិងខសវងយល់ឱ្យកាន់ខរត្បនសើន ើងនូវទសសន
ទនននការអ្ភិវឌ្ឍភាព្ន់និងសម្រថភាព ការអ្ភិវឌ្ឍាថ ប័ននិងការចូ្លរួម្នៅមូ្លោឋ ន។ រាជ្ធានើភនាំនពញនៅខរ
ម្ចនឱ្កាស នដើម្បើបនញ្ា ៀសអ្នទ ក់ននភាពត្កើត្កនិងភាពងាយរងនត្គេះនៅទើត្កុង ត្បសិននបើនត្បៀបន្ៀបនៅនឹងទើ
ត្កុងខដលបានបនងកើរន ើងយា៉ា ងលអនៅអាសុើអានគនយ។៍ 
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រាជ្ធានើភនាំនពញ : ទើត្កុងននលាំហូរចូ្ល 
ននពលលមើៗននេះ ទត្ម្ង់ខដលពឹងខផ្សអកពិនសសននការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុង កាំពុងនកើរន ើងនៅភាគខាងរបូងននរាជ្

ធានើភនាំនពញនឆ្ព េះនៅរាំបន់បឹងនជ្ើងឯកនិងកាំពុងាយភាយបនតិច្ម្តងៗ នៅនលើរាំបន់ដើទាំនបខដលធាែ ប់ត្រូវបាន
ការ ររិច្រួច្ពើការអ្ភិវឌ្ឍនផ្សសងៗ។ នទសភាព្ម្មារិខដលលារសនធឹងនលើខផ្សទរាបកាំពុងបារ់បង់ នោយជ្ាំនួសម្ក
វញិនូវនទសភាពទើត្កុងបញ្ឈរ។ ការបនងកើរម្ហាវលិើហ ុនខសននៅកណាត លបឹងនជ្ើងឯកបានជ្ាំរុញនូវការផ្សតួច្នផ្សតើម្នូវ
ការផ្ទែ ស់បតូរត្ទង់ត្ទយ្ាំននេះ។ ជ្នត្ម្ើសទក់ទងនឹងការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងននេះម្ិន ក់ព័នធនឹងការការាត រន ើងវញិនូវ
សាំណង់អ្គរនិងដង់សុើនរននែណឌ ត្បវរតិាស្តសតនទ។ ប៉ាុខនត គឺាការពត្ងើកទើត្កុងនៅកនុងរាំបន់ជ្នបទឬលម្ា ខដល
ម្ិនទន់បានអ្ភិវឌ្ឍកនែងម្ក។ ដូច្ខដលបណឌិ រ ្ួន ត្ទើ បាននលើកន ើងនៅកនុងការចូ្លរួម្ច្ាំខណករបស់គរ់ថា 
យុទធាស្តសតអ្ភិវឌ្ឍន៍ទើត្កុងទាំងននេះ ក់ព័នធនឹងការន្វើឱ្យម្ចនភាពសម្ត្សបនន្នធាន្ម្មារិ នដើម្បើ បខម្ែងខដន
នផ្សទទឹកនិងដើជុ្ាំវញិ នៅាទត្ម្ង់ននត្ទពយសម្បរតិខដលម្ចនរនម្ែ។ ្ម្មារិននការផ្ទែ ស់បតូរននេះន្វើឱ្យអ្នករស់នៅកនុង
លម្ាននេះត្ប ម្នឹងហានិភ័យ នហើយក៏ម្ចនផ្សលប៉ាេះ ល់ផ្សងខដរនូវរនបៀបខដលបរាិថ ននឹងនឆែើយរបនៅនឹងការ
ខត្បត្បួលអាកាសធារុនិងត្បភពនននត្គេះថាន ក់នផ្សសងនទៀរ ខដលអ្រថបទត្ាវត្ាវននេះម្ចនលម្អិរដូច្ខាងនត្កាម្
ននេះ។  

ការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងនិងការដកហូរកនុងបឹងនជ្ើងឯក 
បឹងនជ្ើងឯកបានបាំនពញមុ្ែងារចាាំបាច្់ពើរយា៉ា ង នោយារនផ្សទទឹកបឹងននេះម្ចនទាំហាំ្ាំ(ត្បខហល២៨០០    

ហិកតា)។ រួនទើទើ១ បឹងននេះជ្ួយទឹកាអ រសាំណល់រាវនច្ញពើទើត្កុងភនាំនពញ ខដលហូរឆែងការ់បឹង មុ្ននពល
សាំណល់រាវននេះត្រូវបានបនញ្ាញនៅកនុងទននែនម្គងគ(APUR, ២០១៩)។ ម្ា៉ាងនទៀរ បឹងននេះម្ចនសម្រថភាពកនុង
ការរកាទឹកកនុងរដូវវសានិងការរកាទឹកកនុងរយៈនពលានត្ច្ើនសបាត ហ៍ ែណៈនពលរង់ចាាំដល់កត្ម្ិរទឹកទននែនម្គងគ
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ធាែ ក់ចុ្េះ។ កនុងនពលម្ចនទឹកជ្ាំនន់ ត្កឡានផ្សទបឹង២៨០០ហកិតាទាំងននេះ រមួ្បញ្ាូ លទាំងបរមិ្ចណទឹកសនធឹកសនធ ប់ 
(APUR, ២០១៩)។ បឹងនជ្ើងឯកម្ចនមុ្ែងារាធារាាស្តសតសាំខាន់ៗនដើម្បើឱ្យខផ្សនកែែេះននរាជ្ធានើត្រូវបានការ រពើ
ទឹកជ្ាំនន់។ នទេះយា៉ា ងណាក៏នោយ រុលយភាពននេះហាក់ដូច្ាត្រូវបានខបកបាក់ចាប់តាាំងពើការអ្នុវរតគនត្ម្ចង ING 
City។ អ្នតរធានាបនណតើ រៗននបឹងនជ្ើងឯក ម្ចនន័យថាមុ្ែងារ្ម្មារិននការត្គប់ត្គងសាំណល់រាវនិងការការ រ
ទើត្កុង ត្បឆ្ាំងនឹងទឹកជ្ាំនន់នឹងរលាយបារ់បង់ នោយជ្ាំនួសម្កវញិ នោយដាំនណាេះត្ាយបនច្ាកនទសសុទធា្
និងម្ចនរនម្ែនលែបាំផុ្សរ។ ម្៉ាាងនទៀរ បរាិថ នអាងសតុកទឹកនិងកសិកម្មខដលកាំពុងអ្នតរធាននៅវញិ នៅនពលខដលការ
អ្ភិវឌ្ឍនជ្ឿននលឿនននលម្ាទើត្កុង ដូច្ា បឹងនជ្ើងឯកឬបឹងកក់ខដលត្រូវបាននត្បើត្បាស់(APUR, ២០១៩)។ អ្នកភូម្ិា
នត្ច្ើនបានតាាំងលាំនៅនៅទើននេះ បខនថម្ពើនលើពពួកសរវនិងរុកាារិខដលផ្សតល់ជ្ើវច្ត្ម្ុេះពិនសស។ ការអ្នុវរតកសិកម្មនិង
ការននាទ នៅខរនកើរម្ចនា្ម្មតា នហើយត្បាជ្ននៅរាំបន់ជ្នបទទាំងននេះែិរែាំោាំដុេះដាំណាាំនលើដើនិងទឹក
នោយគម ននពលសត្ម្ចក។ នទេះយា៉ា ងណាក៏នោយ ត្បរិបរតិការកិច្ាការជ្ាំនួញដើ្ែើខដលទក់ទងនឹងការពនែ រការ
អ្ភិវឌ្ឍ បានន្វើឱ្យម្ចនផ្សលវបិាកកនុងទត្ម្ង់ននការផ្ទែ ស់លាំនៅ ខដលជ្ាំរុញឱ្យត្បាជ្នខដលតាាំងលាំនៅបម្ចែ ស់ទើ
នច្ញពើទើត្កុង។ កនុងករណើ ានត្ច្ើន គនត្ម្ចងទាំងននេះនលច្នច្ញាមូ្លោឋ នកនុងរយៈនពលកាំណរ់និងដាំនណើ រការ
តាាំងលាំនៅលមើខដលាប់ទក់ទងនឹងដាំនណើ រការននការតាាំងលាំនៅលមើ នោយត្បលុយត្បថាន ជ្ាំរុញឱ្យម្ចនការបនណត ញ
ត្បាជ្ននោយបងាាំនិងភាពអ្យុរតិ្ម្៌ននការបនណត ញនច្ញ ដូច្ខដលបាននលើកន ើងកនុងករណើ របស់បឹងកក់ ខដល
អ្សនតិសុែសិទធិកាន់កាប់កម្មសិទធិ បានជ្ួយសត្ម្ួលដល់រោឋ ភិបាលកនុងការដកយកនច្ញនូវត្គួារច្ាំនួនបើភាគបួន
ននត្គួារនដើម្(Schneider, ២០១១; Brickell, ២០១៤)។ 

បខនថម្នលើផ្សលវបិាកសងគម្ននការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុង ការផ្ទែ ស់បតូ របឹងនជ្ើងឯកឬបឹងកក់គាំរាម្កាំខហងដល់
រុលយភាពបរាិថ នដ៏ត្បណើ រននលម្ា្ម្មារិ ជ្ើវច្ត្ម្ុេះរបស់បឹង និងវ ិ្ ើខដលត្បាជ្នបានន្វើអ្នតរកម្មាម្ួយបឹង
និងវលទាំនប។ បឹងនជ្ើងឯកត្រូវបានចារ់ទុកថាាបឹងម្ួយកនុងច្ាំនណាម្បឹងដ៏អ្ាា រយចុ្ងនត្កាយនៅកនុងរាជ្ធានើ
ភនាំនពញ ខដលម្ចនលកាណៈនអ្កូ ូសុើលអឯក(APUR, ២០១៩)។ 

នទេះាដូច្ននេះកតើ នែឿនឬទាំនប់ការ រទឹកបនដគន ម្ិនោច្់ ខដលាងសង់ពើការបូម្យកដើែាច្់ពើបារទននែ
នម្គងគនិងទននែបាាក់ ម្ិនត្រឹម្ខរម្ចនរនម្ែនលែាងមុ្នប៉ាុនណាណ េះនទ។  ប៉ាុខនត ក៏ម្ចនផ្សលប៉ាេះ ល់គួរឱ្យត្ពួយបារម្ភ
ដល់បរាិថ ននិងាពិនសសនៅនលើត្ចាាំងទននែ ខដលកាំពុងរអ្ិលបាក់ចូ្លនៅកនុងទននែ។ ការបាក់ត្ចាាំងទននែននេះ បាន
ន្វើឱ្យម្នុសសានត្ច្ើនត្ប ម្នឹងការបារ់បង់ផ្សទេះនៅតាម្ម្ចរ់ទននែរបស់ពួកនគ។ អ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍ទញយកដើែាច្់ដ៏
នត្ច្ើនននទននែនម្គងគនិងទននែបាាក់ នដើម្បើចាក់លប់បាំនពញបឹងនិងយកដើែាច្់ នដើម្បើន្វើនបរុងសត្ម្ចប់ការោឋ ន
សាំណង់។ ការទញយកែាច្់ទាំងននេះ(ខរងខរម្ិនត្សបច្ាប់)ម្ចនផ្សលវបិាកយា៉ា ងខាែ ាំងនៅនលើត្បព័នធនអ្កូ ូសុើ។ 
ែាច្់កាំពុងនដើររួយា៉ា ងសាំខាន់នៅកនុងត្បព័នធនអ្កូ ូសុើ នហើយែាច្់ននេះកាំពុងកាែ យា្នធានខដលអាច្បងកនត្គេះ
ថាន ក់ម្ួយខដលអាច្ជ្េះឥទធិពលដល់ជ្ើវច្ត្ម្ុេះនិងការហូរនត្ចាេះនិងបនងកើនារិនត្បនើយកម្ម(Peduzzi, ២០១៤)។ 

ម្៉ាាងនទៀរ ការផ្ទែ ស់បតូរបរាិថ ន ខដលបងកន ើងនោយរួអ្ងគខាងនត្ៅម្ួយច្ាំនួន ដូច្ា អ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍ន្វើឱ្យ
លម្ាានត្ច្ើនម្ចនអ្នតរាយដល់ជ្ើវភាពរស់នៅខដលចាាំបាច្់សត្ម្ចប់ការរស់រានម្ចនជ្ើវរិរបស់ត្បាជ្ន(Blanchon 
et al., ២០០៩)។ ការរចិ្រលិននបរាិថ ន្ម្មារិភាែ ម្ៗរបស់ត្បាជ្នត្កើត្កបាំផុ្សរ ខដលនៅខរពឹងខផ្សអកយា៉ា ងខាែ ាំង
នលើ្នធាន្ម្មារិ ហាក់ដូច្ាបនងកើរឬន្វើឱ្យវសិម្ភាពបរាិថ ននិងសងគម្កាន់ខរ្ៃន់្ៃរ(Duru-Bellat, 
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២០១៤)។ ការរចិ្រលិននេះ រាប់បញ្ាូ លទាំងការផ្ទែ ស់បតូរនៅា «បឹងទឹកនត្ប- lagooning» ខដលាបនច្ាកនទស្ម្ម
ារិសត្ម្ចប់ការន្វើត្បត្ពឹរតកម្មសាំណល់ ខដលរួម្ម្ចនការត្បមូ្លផ្សតុ ាំននសាំណល់រាវនៅកនុងបឹង។ ត្សបនពលខដល
បនច្ាកនទស្ម្មារិននេះបានចូ្លរមួ្ច្ាំខណកយា៉ា ងសាំខាន់ាត្បវរតិាស្តសត ដល់ការបនសុទធទឹកត្បកបនោយនិរនតរភាព
នអ្កូ ូសុើនិងម្ចនរនម្ែនថាកននសាំណល់រាវពើភាគខាងរបូងននរាជ្ធានើភនាំនពញ ខដលហូរចូ្លនៅបឹងនោយផ្ទទ ល់ 
ការចាក់បាំនពញបឹងខដលាខផ្សនកម្ួយននគនត្ម្ចងាងសង់ ន្វើឱ្យខលងម្ចននទៀរនូវការអ្នុវរតខបបននេះនិងម្ចនផ្សល
ប៉ាេះ ល់ដល់រនបៀបខដលសហគម្ន៍នោេះត្ាយាម្ួយសាំណល់។ វអាច្ច្ាំណាយនពលនត្ច្ើនឆ្ន ាំ មុ្ននពលសហ
គម្ន៍ខដលរងផ្សលប៉ាេះ ល់ជ្ួបត្បទេះការធាែ ក់ចុ្េះននបរាិថ នទាំងមូ្លននការផ្ទែ ស់បតូរទាំងននេះ។ នលើសពើននេះនៅ
នទៀរ សហគម្ន៍នននឹងម្ិនម្ចនសម្រថភាពដូច្គន  នដើម្បើសត្ម្បែែួន អាត្ស័យនៅនលើនភទ អាយុ និងឋានៈសងគម្
របស់ពួកនគន ើយ(Becerra, ២០១២)។ ននេះបងាា ញពើច្ាំណុច្ខដលងាយរងនត្គេះខាងបរាិថ នម្ចនលកាណៈ
សងគម្ម្ួយយា៉ា ងនលច្នធាែ  ពើនត្ េះសកម្មភាពរបស់ម្នុសស ាលទធផ្សលគួរឱ្យករ់សម្ចគ ល់ននដាំនណើ រការសងគម្។ 

នលើសពើការសនត្ម្ច្ចិ្រតនៅថាន ក់មូ្លោឋ ន 
ការអ្ភិវឌ្ឍឥរ ប់ រ ខដលកាំណរ់លកាណៈរាជ្ធានើរបស់ត្បនទសកម្ពុាកនុងរយៈនពល២០ឆ្ន ាំចុ្ងនត្កាយ

ននេះ បានបនងកើរឱ្យម្ចនភាពម្ិនត្បត្ករើននបរាិថ ននិងសងគម្។ វក៏បងាា ញពើការរ ាំនលាភបាំ ននលើសម្បរតិរួម្ 
(commons) ន លគឺ ្នធាន្ម្មារិ ដូច្ា ទឹកខដលរួម្ច្ាំខណកដល់សុែុម្ចលភាពាធារណៈ។ ដូច្ខដល
ត្រូវបានករ់សម្ចគ ល់នៅកខនែងនផ្សសងនទៀរខដរ ការសនត្ម្ច្ច្ិរតនៅកនុងត្បនទសកម្ពុាទក់ទងនឹងផ្សែូ វទឹករបស់
ត្បនទស អាច្ម្ចនឥទធិពលកនុងរាំបន់ឬាសកលនៅនលើ្នធានននេះ ពិនសសនៅកនុងរាំបន់ខដលទឹកហូរាលកាណៈ
ត្បនពណើ ្ម្មតានៅកនុងភាពសម្បូណ៌។ ាក់ខសតង ការាងសង់ឬការន្វើខផ្សនការននទាំនប់វរ ើអ្គគិសនើនៅតាម្ដង
ទននែនម្គងគ បងាា ញនូវអ្នគរម្ិនច្ាស់លាស់ម្ួយសត្ម្ចប់ផ្សែូវទឹកកនុងរាំបន់(Räsänen et al., ២០១២)។ ភាព
ម្ិនច្ាស់លាស់ននេះ ត្រូវបានបងាា ញរចួ្នហើយតាម្រយៈទឹកជ្ាំននត់ាម្រដូវកាលកាន់ខរនកើនន ើងខាែ ាំងននពលលមើៗ។ 
កនុងរយៈនពលខវង ការណ៍ននេះអាច្ន្វើឱ្យត្បនទសម្ចនអ្សថិរភាពនិងបនងកើរឱ្យម្ចនជ្នម្ចែ េះភូម្ិាស្តសតននយាបាយនិង
នសដឋកិច្ាសងគម្ានត្ច្ើននៅកនុងរាំបន់ ខដលត្រូវបានផ្សគរ់ផ្សគង់នោយទននែនម្គងគ។ នរឿងរា៉ា វននការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងនិងការ
បាំផ្សែិច្បាំផ្ទែ ញបរាិថ ននៅបឹងនជ្ើងឯក ាការបងាា ញឱ្យន ើញម្ួយននគនែងការអ្ភិវឌ្ឍទើត្កុងននពលបច្ាុបបននរបស់
ត្បនទសកម្ពុា ខដលនាំឱ្យត្បាជ្នរបស់ែែួនកាន់ខរងាយរងនត្គេះាងមុ្នពើនត្គេះថាន ក់ននការខត្បត្បួលអាកាសធា
រុ។ 
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រាជ្ធានើភនាំនពញនិងការអ្ភិវឌ្ឍអ្ច្លនត្ទពយ : បច្ា័យលមើៗនដើម្បើពិចារណាពើ
ភាពងាយរងនត្គេះខផ្សនកនសដឋកិច្ា 

 
បណឌិ រ Gabriel Fauveaud 
នដបា៉ា រឺម្៉ាង់ភូមិ្វទិា ាកលវទិាល័យ Montreal 

 
 
 
 

ទើផ្សារអ្ច្លនត្ទពយនៅកនុងនសដឋកិច្ាកម្ពុា 
កនុងរយៈនពល២០ឆ្ន ាំកនែងម្ក វសិ័យអ្ច្លនត្ទពយនិងសាំណង់បានកាែ យាកម្ចែ ាំងច្លករននកាំនណើ ននសដឋ

កិច្ាកម្ពុា។ នៅឆ្ន ាំ២០១៧ អ្ច្លនត្ទពយនិងសាំណង់ ខដលរមួ្ទាំងនសវកម្មទក់ទងនឹងវសិ័យអ្ច្លនត្ទពយ បាន
ចូ្លរួម្ច្ាំខណកនសទើរខរម្ួយភាគបើននផ្សលិរផ្សលកនុងត្សុកសរុប (World Bank Group, ២០១៨) ខដលនសទើរខរ
នសមើនឹងការចូ្លរមួ្ច្ាំខណករបស់វសិ័យកសិកម្ម។ 

ការនកើនន ើងនូវរត្ម្ូវការកនុងត្សុកសត្ម្ចប់លាំនៅឋាន កនុងច្ាំនណាម្ត្កុម្ម្នុសសខដលម្ចនកត្ម្ិរនសដឋកិច្ា
សងគម្ ពើម្្យម្នៅែពស់ បានន្វើឱ្យម្ចនការនកើនន ើងយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សននការអ្ភិវឌ្ឍវសិ័យអ្ច្លនត្ទពយរវងខផ្សនក    
ទើ២ននទសវរសឆ្ន ាំ១៩៩០និងទសវរសឆ្ន ាំ២០០០។ ត្បការននេះបានបណាត លឱ្យម្ចនគនត្ម្ចងាងសង់លាំនៅឋានលមើ
រាប់រយកខនែង ាពិនសសនៅតាម្ាយរាំបន់ទើត្កុង។ ប៉ាុខនត ចាប់តាាំងពើ ក់កណាត លទសវរសឆ្ន ាំ២០០០ ម្ក 
លាំនៅឋាននិងដើ្ែើបានកាែ យាការវនិិនយាគទុននោយត្បលុយត្បថាន(Fauveaud, ឆ្ន ាំ២០១៥)។ ការអ្នុម្័រ
ច្ាប់លមើកនុងឆ្ន ាំ២០១០ ខដលម្ចនការផ្សតល់សិទធិកម្មសិទធិនលើច្ាំខណកឯកជ្នននអាគរសហកម្មសិទធិដល់ជ្នបរនទស 
ចាប់ពើខាងនលើាន់ទើ១ន ើងនៅ បានបនងកើនការវនិិនយាគទុននោយត្បលុយត្បថាននិងការនកើនន ើងយា៉ា ងឆ្ប់
រហ័សននរនម្ែលាំនៅឋាននិងដើ្ែើ។ 

លកាែណឌ រត្ម្ូវសដើពើទាំនក់ទាំនងននអ្ច្លនត្ទពយ-ហរិញ្ាវរថុ 
ការរ ើកច្នត្ម្ើនយា៉ា ងឆ្ប់រហ័សននវសិ័យអ្ច្លនត្ទពយ ត្រូវបានរភាជ ប់ាម្ួយនឹងវសិ័យហិរញ្ាវរថុ។ ទើ១-     

អ្ត្តាននត្បាក់ឱ្យែាើនៅជ្ាំ ក់ ដូច្ា ឥណទនម្ចនត្ទពយបញ្ញា ាំ(mortgage)បាននកើនន ើងយា៉ា ងខាែ ាំងកនុងរយៈ
នពល២០ឆ្ន ាំកនែងម្ក។ បាំណុលឯកជ្ន ត្បាក់កម្ាើ និងមូ្លបត្របាំណុលបាននកើនន ើងពើ៦,៣៨% ននផ្សលិរផ្សល
កនុងត្សុកសរុបកនុងឆ្ន ាំ២០០០ រហូរដល់ជ្ិរ១០០%ននផ្សលិរផ្សលកនុងត្សុកសរុបកនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ ត្គន់ខរច្ននែ េះ
ឆ្ន ាំ២០១៤និង២០១៧ ខរម្ួយ ភាគរយននត្បាជ្នខដលម្ចនអាយុចាប់ពើ១៥ឆ្ន ាំន ើងនៅ ខដលម្ចនត្បាក់ឱ្យែាើ
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នៅជ្ាំ ក់សត្ម្ចប់ផ្សទេះសខម្បងបាននកើនន ើងពើ១២% នៅ ១៦%។8 ការលយចុ្េះននអ្ត្តាការត្បាក់ ត្ពម្ទាំងការ
នកើនន ើងននច្ាំនួនត្បាជ្ននត្បើត្បាស់នសវកម្ម្នគរ បានអ្នុនត្គេះដល់កាំនណើ នននបាំណុលផ្ទទ ល់ែែួន ាពិនសស 
សត្ម្ចប់ការទិញផ្សទេះ។ កាំនណើ នបាំណុលត្គួារបានពត្ងើកវាិលភាពនលើវសិ័យហរិញ្ាវរថុខដលបនងកើនហានិភ័យនន
ការត្ប ម្នឹងការខត្បត្បួលនសដឋកិច្ា(World Bank Group, ២០១៩)។ នត្ៅពើននេះ ការន្វើពិពិ្កម្មននលទធភាព
ទទួលបានឥណទនម្ចនត្ទពយបញ្ញា ាំ ត្រូវបាននលើកទឹកច្ិរតនោយវាិលគម្ដ៏្ាំននាថ ប័នហិរញ្ាវរថុ  ដូច្ា          
ទើភាន ក់ងារឥណទនខាន ររូច្ ក៏ដូច្ា ្នគរបានផ្សតល់ជូ្ននូវត្បាក់កម្ាើម្ចនត្ទពយបញ្ញា ាំខដលបនងកើរនោយអ្នក
អ្ភិវឌ្ឍន៍បរនទស។ ាថ ប័នទាំងននេះនត្ច្ើនខរនត្បើការអ្នុវរតការផ្សតល់ត្បាក់កម្ាើហួសត្បម្ចណ(predatory lending) 
នដើម្បើទក់ទញអ្រិលិជ្នខដលគម នលទធភាពកនុងការសងត្បាក់សងត្គប់។ ប៉ាុខនត ពួកនគក៏ត្បាថាន ច្ង់ទទួលបានអ្រថ
ត្បនយាជ្ន៍ពើការត្បលុយត្បថាននលើអ្ច្លនត្ទពយផ្សងខដរ។ 

ទើ២- វសិ័យឧសាហកម្មសាំណង់និងអ្ច្លនត្ទពយកាំពុងពឹងខផ្សអកកាន់ខរខាែ ាំងនលើការវនិិនយាគបរនទស។   
ការវនិិនយាគផ្ទទ ល់ពើបរនទស(FDI) បាននកើនន ើងនត្ច្ើនាងដប់ដងកនុងច្ននែ េះឆ្ន ាំ១៩៩៨និងឆ្ន ាំ២០១៧ 
(Fauveaud, ២០២០)។ FDI កនុងវសិ័យសាំណង់ អ្ច្លនត្ទពយ និងកខនែងាន ក់នៅ រាំណាងឱ្យនសទើរខរម្ួយភាគ
បើនន FDIសរុបកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ រួនលែននេះហាក់ដូច្ានៅខរម្ចន ម្ិនម្ចនការខត្បត្បួលចាប់តាាំងពើនពលននេះម្ក 
(National Bank of Cambodia, ២០១៦)។ «នៅឆ្ន ាំ២០១៥ គឺ៣០ភាគរយននត្កុម្ហ ុនខដលកាំពុងត្បរបិរតកិារ
សកម្មកនុងវសិ័យាងសង់គឺត្កុម្ហ ុនបរនទស(National Bank of Cambodia, ២០១៦)។ នៅច្ននែ េះឆ្ន ាំ 
២០១០និងឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ចន២៨ភាគរយននលម្ាការាងសង់សរុប ត្រូវបានផ្សលិរនោយត្កុម្ហ ុនបរនទស។ នៅ
ច្ននែ េះឆ្ន ាំ២០០០និងឆ្ន ាំ២០១៥ ត្បនទសកូនរ ៉ាខាងរបូង ច្ិន និងជ្ប៉ាុន គឺាវនិិនយាគិនបរនទស្ាំទើ៣កនុងវសិ័យ
សាំណង់។ នោយខ កសត្ម្ចប់វសិ័យអ្ច្លនត្ទពយ ត្បនទសច្ិន ាវនិិនយាគិនបរនទសទើម្ួយនៅច្ននែ េះឆ្ន ាំ 
២០១០និងឆ្ន ាំ២០១៥ បនទ ប់ម្ក គឺត្បនទសជ្ប៉ាុន សិងាបុរ ើ កូនរ ៉ាខាងរបូង នរវ៉ា ន់ និងម្ច៉ា ន សុើ។ […] ត្បនទសច្ិន
បានកាែ យាអ្នកផ្សគរ់ផ្សគង់ទើម្ួយននការវនិិនយាគផ្ទទ ល់ពើបរនទសខដលាាជ្ើវកម្មនិងម្ិនខម្នាជ្ើវកម្មនៅកនុង       
វសិ័យអ្ច្លនត្ទពយនៅកម្ពុា»(Fauveaud, ២០២០)។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ FDI សុទធ សរុបរាំណាងឱ្យ១៣% នន
ផ្សលិរផ្សលកនុងត្សុកសរុបនៅកនុងត្បនទសកម្ពុា។ នៅកនុងឆ្ន ាំដខដល FDI រាំណាងឱ្យ៦% នៅត្បនទសនវៀរណាម្ 
២% នៅត្បនទសនល១,៨% នៅត្បនទសឥណឌូ នណសុើននផ្សលិរផ្សលកនុងត្សុកសរុបរបស់ពួកនគ។ នបើនត្បៀបន្ៀបនៅ
នឹងនសដឋកិច្ាត្បនទសនៅអាសុើអានគនយ៍ នសដឋកិច្ារបស់ត្បនទសកម្ពុាពឹងខផ្សអកាពិនសសនៅនលើការវនិិនយាគ
បរនទសខដលបនងកើនភាពត្ប ម្ច្ាំន េះការខត្បត្បួលនននសដឋកិច្ាពិភពនលាក។ 

ទើ៣- ទើផ្សារលាំនៅឋានត្រូវបានត្សូបទញនោយការវនិិនយាគបរនទស ខដលម្ិនខម្នាាជ្ើវកម្ម។ 
ឧទហរណ៍ នគបា៉ា ន់ាម នថាអ្នកទិញាជ្នបរនទសកាន់កាប់យា៉ា ងរិច្៦៥%ននឯកតាែុនដូ(condo units)  
(National Bank of Cambodia, ២០១៦)។ នទេះាយា៉ា ងណាក៏នោយ អ្ត្តាននេះលាក់បាាំងនូវទិដឋភាពនន
វសិម្ចនភាពរបស់ភាពាម្ចា ស់ែុនដូ។ ឯកតាលាំនៅឋានានត្ច្ើននៅកនុងគនត្ម្ចងលាំនៅឋានលាំោប់ែពស់ខដល  
ាងសង់នោយអ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍បរនទសភាគនត្ច្ើន ត្រូវបានទិញនោយវនិិនយាគិនបរនទស ែណៈខដលគនត្ម្ចងលាំនៅ

 
8 https://globalfindex.worldbank.org 



 

35 
 

ឋានលាំោប់ថាន ក់កណាត លត្រូវបានទិញាច្ម្បងនោយអ្រិលិជ្នកនុងត្សុក។ នទេះាដូច្ននេះកតើ ម្ួយខផ្សនក្ាំននទើផ្សារ
ែុនដូត្រូវបានរច្នន ើង នដើម្បើទក់ទញអ្នកទិញាជ្នបរនទសខដលកាំពុងខសវងរកភាគលាភជ្ួលែពស់និងយុទធ  
ាស្តសតត្រ ប់(ការទិញនិងការលក់ឯកតាែុនដូកនុងរយៈនពលែែើ)។ អ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍បរនទស នោយម្ចនជ្ាំនួយពើ
ភាន ក់ងារអ្ច្លត្ទពយអ្នតរារិ កាំពុងលក់ឯកតាែុនដូនៅកនុងត្បនទសនដើម្របស់ពួកនគ។ នលើសពើននេះនៅនទៀរ ការ
អ្ភិវឌ្ឍននទើផ្សារលាំនៅឋានសកលឌ្ើជ្ើលល អ្នុនត្គេះដល់ការនត្ជ្ៀរចូ្លកាន់ខរនត្ច្ើនននការវនិិនយាគបរនទស។     
ទើភាន ក់ងារអ្ច្លនត្ទពយកនុងត្សុកកាំពុងម្ចនការជ្ួញដូរកាន់ខរនត្ច្ើនន ើងាម្ួយអ្នកទិញាជ្នបរនទស។ ពួកនគ
ែែេះបានរាយការណ៍ថាភាគនត្ច្ើនននវនិិនយាគិនបរនទសទាំងននេះ នឹងម្ិនខដលឈាននជ្ើងចូ្លកនុងត្បនទសកម្ពុា
នទ។ ទាំងអ្ស់ននេះបងាា ញពើរនបៀបខដលការវនិិនយាគអ្ច្លនត្ទពយបរនទសនោយត្បលុយត្បថាននៅកម្ពុា កាំពុង
បនងកើនហានិភ័យននការបនងកើរពពុេះអ្ច្លនត្ទពយ។ 

ទើ៤- ត្កបែណឌ ច្ាប់ខដលត្រូវបាននគសនមរថាន្វើឱ្យម្ចនភាពត្បនសើរន ើង នដើម្បើត្គប់ត្គងនិងត្រួរពិនិរយ   
ការវនិិនយាគបរនទសកនុងវសិ័យអ្ច្លនត្ទពយនៅខរម្ិនត្គប់ត្គន់។ នៅនលើខផ្សនកននវនិិនយាគិនបុគគល អ្រិបរម្ចនន 
៧០% ននឯកតានៅកនុងគនត្ម្ចងអ្ច្លនត្ទពយ អាច្ត្រូវបានលក់នៅឱ្យម្ចា ស់ាជ្នបរនទស។ ច្ាំន េះខផ្សនកខាង  
ាជ្ើវកម្មវញិ អ្នកវនិិនយាគបរនទសម្ិនអាច្ម្ចនសិទធិាម្ចា ស់ដើនិងត្រូវវនិិនយាគាម្ួយសម្ភាគើកនុងត្សុក។ នទេះ
យា៉ា ងណាក៏នោយ វ ិ្ ើាស្តសតានត្ច្ើនត្រូវបាននគនត្បើត្បាស់នដើម្បើបនញ្ា ៀសត្កបែណឌ ច្ាប់ទាំងននេះ ដូច្ា ការ
បនងកើរត្កុម្ហ ុនបញ្ាូ លគន ខដលម្ចនមូ្លោឋ នកនុងត្សុក ការទិញសញ្ញជ រិខែមរឬការទិញដើតាម្រយៈរច្នសម្ព័នអ្នក
រាំណាង។ យុទធាស្តសតច្ាប់យា៉ា ងនពញនិយម្ទាំងននេះ ខដលត្រូវបានច្ងត្កងាឯការនោយត្កុម្ហ ុនអ្ច្លន
ត្ទពយនិងត្កុម្ហ ុនត្សបច្ាប់កនុងត្សុក9 អ្នុញ្ញា រឱ្យវនិិនយាគិននិងអ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍បរនទស នដើម្បើន្វើឱ្យត្បាកដនូវការ
ត្គប់ត្គងនសទើរខរទាំងត្សុងនលើត្ទពយសម្បរតិអ្ច្លនត្ទពយនៅកម្ពុា។ ាលទធផ្សល ត្កុម្ហ ុនអ្ច្លនត្ទពយកម្ពុា 
ខដលកាំពុងបនងកើរភាពានដគូាម្ួយត្កុម្ហ ុនបរនទស កាំពុងបារ់បង់សវ័យភាពនហើយត្រូវត្ប ម្នឹងឆនទៈនិងយុទធ
ាស្តសតនសដឋកិច្ារបស់ភាគើទើបើ។ នត្ៅពើននេះ សកម្មភាពរបស់អ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍អ្ច្លនត្ទពយនិងវនិិនយាគិនបរនទសម្ចន
ទាំនក់ទាំនងយា៉ា ង្ាំន្ងាម្ួយទើផ្សារហិរញ្ាវរថុពិភពនលាក។ ត្កុម្ហ ុនទាំងននេះវនិិនយាគច្ាំខណកដ៏នត្ច្ើននននដើម្
ទុនរបស់ពួកនគនៅកនុងទើផ្សារហិរញ្ាវរថុនិងច្ាំន េះអ្នកខដលត្រូវបានចុ្េះបញ្ជ ើាាធារណៈ ភាគទុនិករបស់ពួកនគ
ភាគនត្ច្ើនាត្កុម្ហ ុនហិរញ្ាវរថុ(ឧទហរណ៍ ្នគរ ត្កុម្ហ ុនធានរា៉ា ប់រង ត្កុម្ហ ុនត្គប់ត្គងត្ទពយសកម្ម មូ្ល   
និ្ិនា្ននិវរតន៍)។ ាថ នភាពខបបននេះបនងកើនភាពត្ប ម្ដល់ត្កុម្ហ ុនកម្ពុានិងទើផ្សារអ្ច្លនត្ទពយនៅកម្ពុា
ច្ាំន េះការធាែ ក់ចុ្េះនិងវបិរតិនសដឋកិច្ាពិភពនលាក។ 

ភាពងាយរងនត្គេះខាងនសដឋកិច្ាសងគម្ខដលម្ចនការនកើនន ើង 
ភាពងាយរងនត្គេះខាងនសដឋកិច្ាខដលកាំពុងនកើនន ើងទាំងននេះ បងកនត្គេះថាន ក់ដល់ខផ្សនកទាំងអ្ស់នននសដឋ

កិច្ាកម្ពុា។ វសិ័យសាំណង់និងវសិ័យអ្ច្លនត្ទពយ ក៏ដូច្ាសកម្មភាព ក់ព័នធរបស់ទាំងននេះ ពឹងខផ្សអកនលើកម្ចែ ាំង

 
9 https://www.globalpropertyguide.com/Asia/Cambodia/Buying-Guide 
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ពលកម្មដ៏នត្ច្ើន។ នៅឆ្ន ាំ២០១៩ សហជ្ើពសាំណង់(construction syndicates)បា៉ា ន់ាម នថាម្ចនកម្មករ
ត្បម្ចណ ២០០ ០០០នក់ កាំពុងបនត្ម្ើការងារនៅកនុងវសិ័យសាំណង់នៅកនុងត្បនទស។10 ែណៈខដលត្កសួងនរៀបច្ាំ
ខដនដើ នគរូបនើយកម្ម និងសាំណង់ ចារ់ទុកថាវសិ័យននេះជ្ួលកម្មករត្បម្ចណ ៧០ ០០០នក់ កនុងម្ួយនលៃៗ។11 
ច្ាំនួនខបបននេះគឺពិរាសថិរនៅនត្កាម្ភាពាក់ខសតង ពើនត្ េះច្ាំនួនកម្មករានត្ច្ើនម្ិនបានចុ្េះនឈាម េះាផ្សែូវការនទ។ 
ដូច្គន ននេះផ្សងខដរ សកម្មភាពអ្ច្លនត្ទពយនិងសាំណង់ត្រូវការសម្ចភ រៈសាំណង់(នបរុង ឥដឋ នលាហៈ) នសវកម្ម
ទក់ទងនឹងវសិ័យសាំណង់និងអ្ច្លនត្ទពយ(ការត្គប់ត្គងគនត្ម្ចង ការវយរនម្ែ គណននយយវរថុ ហរិញ្ាវរថុ ្នគរ 
ភាន ក់ងារអ្ច្លនត្ទពយ អ្នកសាំអារ សនតិសុែ ានដើម្) ាថ បរយករ រច្នការនិងសិបបករ និងអ្នកនៅ៉ាការបនតានត្ច្ើន
រាប់ម្ិនអ្ស់ ម្ិនថាសត្ម្ចប់ការាងសង់ឬសត្ម្ចប់ការត្គប់ត្គងគនត្ម្ចងនទ។ វសិ័យទាំងអ្ស់ននេះ ផ្សតល់ការងារដល់
កម្មកររាប់ ន់នក់។ ាងននេះនៅនទៀរ វសិ័យសាំណង់និងអ្ច្លនត្ទពយម្ចនទាំនក់ទាំនងយា៉ា ងខាែ ាំងាម្ួយវសិ័យ
នទសច្រណ៍ខដលបានចូ្លរមួ្ច្ាំខណកដល់ជ្ិរ១ភាគ៣ននផ្សលិរផ្សលកនុងត្សុកសរុបរបស់កម្ពុានៅឆ្ន ាំ២០១៧។12 
ម្៉ាាងនទៀរ វសិ័យសាំណង់និងអ្ច្លនត្ទពយរួម្ម្ចន ការផ្សតល់ការងារានត្ច្ើននិងច្ាំខណកសាំខាន់ននកម្ចែ ាំងពលកម្ម 
ខដលន្វើការនោយផ្ទទ ល់ឬនោយត្បនយាលនៅកនុងឧសាហកម្មទាំងននេះ។ 

លកាែណឌ ការងារម្ិនច្ាស់លាស់និងបទោឋ នទប សត្ម្ចប់សុែភាពនិងសុវរថិភាពរបស់កម្មករបនងកើនភាព
ងាយរងនត្គេះខផ្សនកនសដឋកិច្ាសងគម្នៅកនុងវសិ័យឧសាហកម្មសាំណង់និងវសិ័យខដល ក់ព័នធនឹងវសិ័យននេះ។ ត្កុម្
សហជ្ើព បានបា៉ា ន់ត្បម្ចណថាម្ចនកម្មករច្ននែ េះពើ ១ ០០០នក់ នៅ ១ ៥០០នក់បានាែ ប់នរៀងរាល់ឆ្ន ាំកនុងការ
បាំនពញការងាររបស់ពួកនគ។ ពិនសសស្តសតើនៅខរងាយរងនត្គេះនៅកនុងវសិ័យឧសាហកម្មសាំណង់ នោយារពួកនគ
ត្ប ម្មុ្ែនឹងការនកងត្បវញ្ា និងការនបៀរនបៀននត្ច្ើនាងបុរស។ នត្ៅពើននេះ ការសិកាអ្ាំពើឧសាហកម្មន្វើឥដឋ
បានបងាា ញថា វសិ័យននេះពឹងខផ្សអកយា៉ា ងខាែ ាំងនៅនលើការនកងត្បវញ្ា កម្ចែ ាំងពលកម្ម ាពិនសសត្បាជ្នខដលងាយ
រងនត្គេះបាំផុ្សរ ដូច្ា ស្តសតើ កុម្ចរ និងជ្នច្ាំណាកត្សុក។ ត្កុម្ហ ុនអ្ភិវឌ្ឍន៍អ្ច្លនត្ទពយកនុងត្សុកនិងអ្នតរារិ
លបើៗ ានត្ច្ើន កាំពុងនត្បើត្បាស់នរាងច្ត្ក ឥដឋខដលអ្នុវរតការនកងត្បវញ្ាម្នុសស(Brickell et al., ២០១៨)។ 

ាលទធផ្សល សត្ម្ចប់អ្ច្លនត្ទពយខដលត្បលុយត្បថាន ហិរញ្ាវរថុនើយកម្មនននសដឋកិច្ាកម្ពុានិងការពឹង
ខផ្សអករបស់កម្ពុានលើ FDI បនងកើនភាពងាយរងនត្គេះាទូនៅននត្គួារានត្ច្ើន ខដល ក់ព័នធនោយផ្ទទ ល់ឬនោយ
ត្បនយាលនៅកនុង(ឬប៉ាេះ ល់នោយ) ខផ្សនកនសដឋកិច្ាទាំងននេះ។ ការធាែ ក់ចុ្េះនសដឋកិច្ាឬវបិរតិនសដឋកិច្ា ឬការផ្សទុេះន ើង
នូវពពុេះអ្ច្លនត្ទពយណាម្ួយ អាច្បណាត លឱ្យម្ចនការដកនច្ញនូវការវនិិនយាគបរនទស ការធាែ ក់ចុ្េះនន
សកម្មភាពអ្ច្លនត្ទពយនិងសាំណង់ និងការធាែ ក់ចុ្េះននរនម្ែដើ្ែើនិងផ្សទេះ ការបារ់បង់ការងារឬការធាែ ក់ចុ្េះនន
លកាែណឌ ការងារនិងការនកើនន ើងននការជ្ាំ ក់បាំណុលសត្ម្ចប់ទាំងរួអ្ងគាជ្ើវកម្មនងិម្ិនខម្នាជ្ើវកម្មអ្ច្លន
ត្ទពយ។ ឥទធិពលដូម្ើណូននេះ ទើបាំផុ្សរនឹងអាច្នាំឱ្យម្ចនវបិរតិនសដឋកិច្ា្ៃន់្ៃរនិងការលិច្លង់ននខផ្សនកដ៏្ាំននត្បាជ្ន
កម្ពុា ដូច្ករណើ នៅបណាត ត្បនទសអាសុើអានគនយ៍នផ្សសងនទៀរកនុងកាំ ុងវបិរតិឆ្ន ាំ១៩៩៧-១៩៩៨។ អ្វរតម្ចននន

 
10 https://southeastasiaglobe.com/cambodias-construction-boom-a-bust-for-workers/ 
11https://www.construction-property.com/govt-to-focus-on-construction-and-real-estate-labour-with-extended-un-

programme/ 
12 https://wttc.org 
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លាំនៅឋានាធារណៈ ក៏រារា ាំងការាងសង់«បណាត ញ»សងគម្សត្ម្ចប់ត្បាជ្នខដលងាយរងនត្គេះបាំផុ្សរនិង
បនសល់ទុកសត្ម្ចប់រដឋ នដើម្បើត្រួរពិនិរយនិងត្គប់ត្គងនូវទើផ្សារលាំនៅឋានឱ្យកាន់ខរត្បនសើរន ើង។ 

ភាពងាយរងនត្គេះខាងនសដឋកិច្ាសងគម្ខដលទក់ទងនឹងការខត្បត្បួលនននសដឋកិច្ាទើត្កុង ម្ិនត្រឹម្ខរប៉ាេះ
 ល់ដល់ត្គួារនៅតាម្ទើត្កុងប៉ាុនណាណ េះនទ។ ប៉ាុខនតប៉ាេះ ល់ដល់ត្គួារនៅជ្នបទផ្សងខដរ។ ការងារខដលទក់ទង
នឹងផ្សលិរកម្មទើត្កុង ក៏ផ្សតល់ការងារដល់កម្មករជ្នបទតាម្រដូវកាលដ៏នត្ច្ើនសនធឹកសនធ ប់និងាកតាត ជ្ាំរុញសត្ម្ចប់
ការន្វើច្ាំណាកត្សុកនៅកាន់ទើត្កុង។ ដូនច្នេះ ភាពងាយរងនត្គេះខាងនសដឋកិច្ាសងគម្ រាំណាងឱ្យបញ្ញា ាត្បព័នធ
ខដលត្រូវការវ ិ្ ើាស្តសតត្គប់ត្ជ្ុងនត្ាយ។ 

នសច្កតើសននិោឋ ន : ការត្រួរពិនិរយឱ្យកាន់ខរត្បនសើរនូវទើផ្សារអ្ច្លនត្ទពយ នដើម្បើការ់បនថយភាព
ងាយរងនត្គេះខាងនសដឋកិច្ាសងគម្ 

ហានិភ័យានត្ច្ើនទក់ទងាម្ួយការអ្ភិវឌ្ឍននទើផ្សារអ្ច្លនត្ទពយម្ួយ ខដល (១)ត្បលុយត្បថានែពស់ 
(២)ពឹងខផ្សអកយា៉ា ងខាែ ាំងនៅនលើការវនិិនយាគបរនទស និង(៣)បទបបញ្ារតិខដលម្ចនភាពទន់នែាយ បនងកើនច្ាំនួន
ភាពងាយទទួលរងនត្គេះច្ាំន េះវបិរតិាត្បព័នធ។ ដូនច្នេះ ការអ្នុវរតននននយាបាយសត្ម្ចប់ការការ់បនថយភាពងាយ
រងនត្គេះនិងហានិភ័យ ម្ចនភាពចាាំបាច្់ណាស់។ គាំនិរផ្សតួច្នផ្សតើម្ម្ួយច្ាំនួនអាច្ត្រូវបានអ្នុវរតតាម្ទិសនៅននេះ ដូច្ា៖ 

១- បនងកើរទើភាន ក់ងារម្ួយខដលនឹងច្ងត្កងាឯការនិងនបាេះពុម្ពផ្សាយព័រ៌ម្ចននិងសថិរិអ្ាំពើការវនិិនយាគ 
អ្ច្លនត្ទពយាជ្ើវកម្មនិងម្ិនខម្នាជ្ើវកម្ម បនងកើរន ើងនោយអ្នក ក់ព័នធទាំងកនុងត្សុកនិងនត្ៅត្សុក 

២- កាំណរ់ការនកើនន ើងននរនម្ែដើ្ែើនិងផ្សទេះ តាម្រយៈការត្គប់ត្គងរនម្ែលក់ 
៣- ការ រការអ្នុវរតការវនិិនយាគខដលត្បលុយត្បថានបាំផុ្សរ តាម្រយៈការកាំណរ់ភាពរហ័សននត្បរិបរតិការ
អ្ច្លនត្ទពយបុគគល(យុទធាស្តសតត្រ ប់) 

៤- ទប់ាក រ់ការត្រួរត្តាននត្ទពយសម្បរតិអ្ច្លនត្ទពយ(ាពិនសសដើ្ែើ) នោយត្កុម្ហ ុនបរនទសកនុងការ    
បណាត ក់ទុនរមួ្គន និងរច្នសម្ព័នធអ្នករាំណាង 

៥- ោក់កត្ម្ិរនលើការជ្ាំ ក់បាំណុល ការត្រួរពិនិរយការទទួលបានត្បនសើរាងមុ្ននូវត្បាក់កម្ាើម្ចនត្ទពយ
បញ្ញា ាំនិងការហាម្ឃ្លរ់ការអ្នុវរតការផ្សតល់ត្បាក់កម្ាើហួសត្បម្ចណ 

៦- គាំត្ទដល់ផ្សលិរកម្មននលាំនៅឋានខដលម្ចនរនម្ែទបនៅត្គប់រាំបន់របស់ទើត្កុង និង 
៧- ន្វើឱ្យត្បនសើរន ើងនូវបទបបញ្ារតិនិងការត្រួរពិនិរយលកាែណឌ ការងារនៅកនុងវសិ័យឧសាហកម្មសាំណង់
និងវាិជ ជ្ើវៈខដល ក់ព័នធ។ 
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