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 ងាា រ់ចាក់េខ្ត្ងបេី ខណឌ ម្ចនជ័យ រាជធានីភ្នាំបពញ ត្ពោះរាជាណ្ណចត្កកម្ពុជា

អា យោា នរប ់ត្ក ួងឧ ាហកម្ែ វទិ្យាសាស្រ ត បបចេកវទិ្យា និងនវានុវរតន៍៖ េគ្មរបេខ ៤៥ ម្ហាវងីិ
ត្ពោះនបរារតម្  ងាា រ់នារងែី៣ ខណឌ ែូនបពញ រាជធានីភ្នាំបពញ ១២០២០៣ ត្ពោះរាជាណ្ណចត្កកម្ពុជា 
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បេខាយិការោា ន ក.ជ.វ.ប.ន.  
រាជធានីភ្នាំបពញ ត្ពោះរាជាណ្ណចត្កកម្ពុជា 

រាជធានីភ្នាំបពញ ត្ពោះរាជាណ្ណចត្កកម្ពុជា 
បលហទ្យាំព័រ៖ https://www.misti.gov.kh 

https://www.misti.gov.kh/




ii 

ទសចររីសលែងអំណរគ្ណុ
ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្មរតូ្ែបានអនុម័្ត្ឱ្យពរៀបចាំបពងកីត្ពដ្ឋយរកុម្របឹកាជាតិ្ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា 

និងនវានុែត្តន៍ (ក.ជ.ែ.ប.ន.) ពៅសម្យ័របជុាំថ្ងៃទី៨ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២១។ ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែពនេះរតូ្ែបានសរម្បសរម្ួល
ពរៀបចាំពឡងីពដ្ឋយរកសួងឧសា កម្ម ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ (ឧ.ែ.ប.ន.) ពរោម្ោរដឹកនាំអនុែត្តពដ្ឋយ
អគគនយកដ្ឋា នែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ (ែ.ប.ន.) និងោរោាំរទរបស់ែទិាសាែ នពោលនពយបាយែទិា
សាស្តសត និងបពចេកែទិា (STEPI) ថ្នសាធារណ្រដាកូពរ ៉ា។ 

ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែពនេះរតូ្ែបានពរៀបពរៀងពដ្ឋយរកុម្ោរង្ហររបស់អគគនយដ្ឋា នែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ 
ពរោម្ោរចូលរមួ្ផ្តល់ធាតុ្ចូលពីអនុគណ្ៈកម្មោរអភិ្ែឌ្ឍន៍ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែសរាប់បពចេកែទិាកសិកម្ម និងតួ្អងគពាក់
ព័នធពផ្សងពទៀត្ខដលានជាំនញខផ្នកកសិកម្មនិងបពចេកែទិា ត្វម្រយៈោរព ា្ីសិោា សាលានិងោរពិភាកាជាពរចីនពលីក។ 

សាសភាពអនុគណ្ៈកម្មោរអភិ្ែឌ្ឍន៍ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែសរាប់បពចេកែទិាកសិកម្ម និងតួ្អងគពាក់ព័នធពផ្សង
ពទៀត្ានដូចជា៖ 

- អគគនយកដ្ឋា នកសិកម្ម ថ្នរកសួងកសិកម្ម រុោា របាញ់ និងពនសាទ 
- អគគនយដ្ឋា នែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ ថ្នរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. 
- អគគនយដ្ឋា នស រោស្នតូ្ចនិងម្្យម្ ថ្នរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. 
- សាកលែទិាល័យភូ្មិ្នទកសិកម្ម 
- សាកលែទិាល័យបពចេកែទិា និងែទិាសាស្តសតកម្ពុជា (ពែម្តិ្ច) 
- ែទិាសាែ នោររសាែរជាែ និងោរអភិ្ែឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា 
- នយកដ្ឋា នជាំរុញ អភិ្ែឌ្ឍែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ ថ្នែទិាសាែ នជាតិ្ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា 

និងនវានុែត្តន៍ ថ្នរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. 
- នយកដ្ឋា នស របតិ្បត្តិោរែសិ័យែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ ថ្នអគគនយដ្ឋា នែទិាសាស្តសត 

បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ ថ្នរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. 
- នយកដ្ឋា នពផ្ទរបពចេកែទិា ថ្នអគគនយដ្ឋា នែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ ថ្នរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. 
- នយកដ្ឋា នពោលនពយបាយែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ ថ្នអគគនយដ្ឋា នែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា 

និងនវានុែត្តន៍ ថ្នរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. 
- នយកដ្ឋា នរគប់រគងទិននន័យែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ ថ្នអគគនយដ្ឋា នែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា 

និងនវានុែត្តន៍ ថ្នរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. 
- កសិដ្ឋា នគិរសីួគ៌ 
- កម្មែ ិ្ ីខែសសង្ហា ក់ត្ថ្ម្លកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្តសាត លី 
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ក្បត្ិបត្រិសទងេប  
ែសិ័យកសិកម្ម គឺជាែសិ័យចម្បងម្ួយកនុងចាំពោម្ែសិ័យពផ្សងពទៀត្ ខដលពដីរតួ្នទីសាំខាន់កនុងោរអភិ្ែឌ្ឍ

ពសដាកិចេជាតិ្ និងនាំកម្ពុជាឈានពៅសពរម្ចបាននូែចកាុែសិ័យពដីម្បោីល យជារបពទសខដលានចាំណូ្លម្្យម្ករមិ្ត្ែពស់
ពៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងានចាំណូ្លែពស់ពៅឆ្ន ាំ២០៥០។ ជាពិពសសកនុងោរចូលរួម្ចាំខណ្កោត្់បនែយភាពរកីរក ព ា្ីឱ្យ
សតង់ដ្ឋរជីែភាពរស់ពៅានភាពរបពសីរពឡងី និងបពងកីត្ោរង្ហរសរាប់របជាជនត្វម្រយៈរបសិទធភាពថ្នោរពរបីរបាស់
បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍។ ែសិ័យកសិកម្មរបឈម្មុ្ែនឹងបញ្ហា ជាពរចីនគួរឱ្យកត្់សាគ ល់រួម្ាន ផ្លិត្ភាពទប 
គុណ្ភាពផ្លិត្ផ្លកសិកម្មពៅានករមិ្ត្ កងាេះជាំនញបពចេកពទស ភាពមិ្នសុីោន រវាងត្រមូ្ែោរនិងោរផ្គត់្ផ្គង់ កងាេះ
យនតោរសរម្បសរមួ្លោរព ា្ីពាណិ្ជជកម្ម ោររបកួត្របខជងថ្នផ្លិត្ផ្លកនុងរសុកពៅានករមិ្ត្ទប ោររសាែរជាែ
និងអភិ្ែឌ្ឍន៍មិ្នរគប់រោន់ ភាពង្ហយរងពរោេះថ្នោរខរបរបួលអាោសធាតុ្ និងផ្លប៉ាេះពាល់ជាសកលនពពលបចេុបបនន
ថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្។ ពដីម្បចូីលរមួ្បាំពពញកងាេះខាត្ និងពដ្ឋេះរសាយបញ្ហា ខដលជួបរបទេះ ោរចាបយ់កែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា 
និងនវានុែត្តន៍ខដលរបពទសជាពរចីនបានចាត់្ទុកថាជា អ្ឹងែនងសរាប់កាំពណី្នពសដាកិចេជាតិ្ គឺជាជពរមី្សមួ្យដ៏ចាាំបាច់
ពដីម្បជីាំរុញែសិ័យកសិកម្មឱ្យានភាពពសមីោន  និងពដីរទន់របពទសជិត្ខាង និងព ា្ីឱ្យផ្លិត្ភាពានោរពកីនពឡងី បពងកីន
របសិទធភាព និងជាំរុញសតង់ដ្ឋរគុណ្ភាពសរាប់ោរនាំពចញ។ 

ទសសនៈែសិ័យថ្នខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែពនេះ គឺពដីម្បបីពងកីនផ្លិត្ភាពថ្នផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម និងផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្ម
ខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ សរាប់ខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់សកល ត្វម្រយៈបពចេកែទិានិងនវានុែត្តន៍ពៅឆ្ន ាំ២០៣០។ ពដីម្បី
សពរម្ចបាននូែទសសនៈែសិ័យខាងពលី កនុងខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែពនេះបានកាំណ្ត្់នូែកត្វត ជាំរុញ ោលានុែត្តភាព និងបញ្ហា របឈម្
កនុងបរបិទែសិ័យកសិកម្មនពពលបចេុបបនន។ ផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត បពចេកែទិាគនលឹេះ រតូ្ែបានពសនដី្ឋក់បញ្េូ លកនុង
ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែពនេះត្វម្រយៈសិោា សាលាពិពរោេះពយបល់ និងោរសាា សន៍ ពដីម្បពី ល្ីយត្បនឹងទសសនៈែសិ័យខាងពលី។ 

កត្វត ជាំរុញខផ្នកសងគម្ បពចេកែទិា ពសដាកិចេ បរសិាែ ន និងនពយបាយ រតូ្ែបានកាំណ្ត់្។ កត្វត ជាំរុញខផ្នកសងគម្ 
ានដូចជា របជាជនែយ័ពកមងានចាំនួនពរចីន, ជាតិ្និយម្ពលីផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម, ោរផ្លល ស់បតូររពបៀបថ្នោររស់ពៅ 
។ល។ កត្វត ជាំរុញខផ្នកបពចេកែទិាានដូចជា ពរគឿងយនតកម្ម សា័យរបែត្តិកម្ម បញ្ហា សិបបនិម្មិត្ រដូន។ល។ ចាំពពាេះកត្វត
ជាំរុញខផ្នកបរសិាែ នរមួ្ាន ោរខរបរបួលអាោសធាតុ្ ោរបាំពុលទឹកនិងដី ។ល។ ែណ្ៈខដលកត្វត ជាំរុញខផ្នកពសដាកិចេ និង
នពយបាយ ពផ្លត ត្សាំខាន់ពលីោរសរម្បសរមួ្ល រិញ្ាែត្ែុ សកលភាែូបនីយកម្ម រកុម្  ុន ា្ំៗ ឯកជនភាែូបនីយកម្ម និង
ោរសរម្បសរមួ្លពាណិ្ជជកម្មជាពដីម្។ 

ផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតអាទិភាពចាំនួនរបាាំមួ្យ បានម្កពីកត្វត ជាំរុញខដលបានកាំណ្ត្់រមួ្ាន ពរគឿង
ចរកនិងបពចេកែទិាកសិកម្ម, ោររគប់រគងទឹកនិងរបព័នធធារាសាស្តសត, ោររបមូ្លផ្ល និងពរោយរបមូ្លផ្ល, ោរព ា្ីគាំរូ
ត្វម្កុាំពយូទ័រ, ោរខកថ្ចន, និងោរព ា្ីទីផ្ារ/ពាណិ្ជជកម្ម។ បពចេកែទិាគនលឹេះសរាប់ោាំរទផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត
រតូ្ែបានកាំណ្ត់្ត្វម្រយៈោរឯកភាពពីសាជិកអនុគណ្ៈកម្មោរ និងអនកជាំនញពាក់ព័នធពផ្សងពទៀត្ ពដីម្បដី្ឋក់ឱ្យពរបី
កនុងរយៈពពលែលី (រតឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០២៤) រយៈពពលម្្យម្ (រតឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០២៧) និងរយៈពពលខែង(រតឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០៣០)។ កនុង     
រយៈពពលែលី កម្ពុជាគួរខត្ពផ្លត ត្ពលីពរគឿងចរកកសិកម្ម ោររគប់រគងទឹក របព័នធធារាសាស្តសត ជីកសិកម្មនិងចាំណី្សត្ា ោរ
ចុេះពឈាម េះត្វម្របព័នធពអឡចិរតូ្និក ោរបនសុទធនិងបង្ហក ត់្ពូជ បពចេកែទិារកាទុក និងថាន លព័ត៌្ានទីផ្ារ។ សរាប់រយៈ
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ពពលម្្យម្ កម្ពុជាគួរខត្ចាប់យកបពចេកែទិាគនលឹេះននទក់ទងនឹងថាម្ពលពដីរពដ្ឋយពនលឺរពេះអាទិត្យ ភ្សតុភារកម្ម និង
បពចេកែទិាពផ្សងៗពទៀត្។ សរាប់រយៈពពលខែង កម្ពុជាគួរខត្បញ្េូ លបពចេកែទិាពីឧសា កម្ម ៤.០ រមួ្ាន ឧបករណ៍្
ចាប់សញ្ហា /បោត ញឧបករណ៍្ចាប់សញ្ហា  (Sensor/Sensor network) ជីែបពចេកែទិា រដូន ម្នុសសយនត របព័នធ
ព័ត៌្ានភូ្មិ្សាស្តសត/ទូរញាណ្ (GIS/Remote sensing) បពចេកែទិា រិញ្ាែត្ែុ និងបពចេកែទិាពផ្សងៗពទៀត្។ បខនែម្
ពលីសពនេះពទៀត្ សុែត្ែិភាព សតង់ដ្ឋរ និងយពីោ ានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងោស់កនុងោរព ា្ីឱ្យានោរបពងកីនត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់
សរាប់ទាំនិញកសិកម្ម និងពដីម្បបីញ្េូ លពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់សកល។ 

 រាជរដ្ឋា ភិ្បាលក៏ពដីរតួ្នទីយ៉ា ងសាំខាន់ពដីម្បសីពរម្ចបាននូែចកាុែសិ័យពនេះ ត្វម្រយៈោរដ្ឋក់ពចញនូែពោល
នពយបាយនិងបទបបញ្ាត្តិរតឹ្ម្រតូ្ែ ោរពលីកទឹកចិត្ត ោរបណ្តុ េះបោត ល ោរអភិ្ែឌ្ឍជាំនញ និងោរោាំរទ រិញ្ាែត្ែុ
សរាប់ោរផ្តួចពផ្តីម្សកម្មភាពស រគិនភាពនិងនវានុែត្តន៍។ ពលីសពីពនេះពទៀត្ ទិននផ្លរបស់របពទសជាតិ្នឹងពឹងខផ្អក
ពលីរទពយសម្បត្តិផ្លិត្ភាពជាតិ្ (National productive assets) និងមូ្ល្ន រមួ្ាន មូ្ល្នរូបែនត (ឧបករណ៍្ និង
បរោិា រ) មូ្ល្នម្នុសស (ោរអប់រ ាំ ជាំនញ សុែភាព បទពិពសា្ន៍) មូ្ល្នព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធ (ព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធរងឹ 
និងទន់ អីុនព្ីណិ្ត្ អគគិសនី) មូ្ល្នបញ្ហា  (សម្ត្ែភាពែទិាសាស្តសត និងបពចេកែទិា) មូ្ល្ន្ម្មជាតិ្ (ដីានជីជាតិ្ 
បរយិោសសាអ ត្) និងមូ្ល្នសងគម្ (ទាំនុកចិត្ត ជាតិ្និយម្)។ យនតោរពផ្ទរបពចេកែទិារតូ្ែដ្ឋក់ឱ្យដាំពណី្រោរ ពដីម្បី
ធានដល់ោរកសាងសម្ត្ែភាពរបស់រកុម្  ុន/កសិដ្ឋា នកនុងរសុក។ ពលីសពីពនេះពទៀត្ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលរតូ្ែបនតរកាសែិរភាព
ា៉ា រកូពសដាកិចេ ោរសរម្បសរមួ្លពាណិ្ជជកម្ម ោរោរពារកម្មសិទធិបញ្ហា  ោរអនុពលាម្ត្វម្សតង់ដ្ឋរ និងោរកសាង
របព័នធពអកូឡូសុីខដលអាំពោយផ្លដល់ស រគិនភាព និងនវានុែត្តន៍។   

 អនុសាសន៍ម្ួយចាំនួនរតូ្ែបានពសនីពឡងីដូចខាងពរោម្៖ 
- ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ (ែ.ប.ន.) គឺជាកាល ាំងចលករសរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍ នពពលបចេុបបនន និង

ពពលអនគត្កនុងែសិ័យកសិកម្ម និងែសិ័យពផ្សងៗពទៀត្។ 
- ោរែនិិពយគពលីោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍ កនុងែសិ័យកសិកម្ម រមួ្ទាំងែសិ័យសត្ានិងជលផ្លានសារៈសាំខាន់

ោស់សរាប់ោរបពងកីនផ្លិត្ភាពរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាព ោររបកួត្របខជង ោរសរម្បែលួន និងសម្ត្ែភាព្ន់។ 
- ោរពលីកកម្ពស់គុណ្ភាព និងសតង់ដ្ឋរផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម គឺជាគនលឹេះកនុងោររបកួត្របខជងរបកបពដ្ឋយរបសិទធ

ភាពពៅកនុងទីផ្ារកនុងត្ាំបន់ និងពិភ្ពពលាក។ 
- រាជរដ្ឋា ភិ្បាលគួរខត្ោាំរទជាយុទធសាស្តសត និង រិញ្ាែត្ែុសរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍត្ាំបន់ ឬសួនឧសា កម្មកសិ-អាោរ។ 
- ពោលនពយបាយកសិកម្មរបស់រាជរដ្ឋា ភិ្បាលគួរខត្ពផ្លត ត្ពលីែសិ័យឯកជន កសិករ និងអនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ

ត្វម្ខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់ត្វាំងពីផ្លិត្កម្មរ ូត្ដល់ទីផ្ារ។ 
- ោាំរទភាពជាថ្ដគូរវាងរដានិងឯកជនពដីម្បបីពងកីនភាពង្ហយរសួលពលីគពរាង រិញ្ាបបទនរបកបពដ្ឋយបរយិបនន 

កម្មែ ិ្ ីពលីកកម្ពស់យនតោរ និងោរទទួលយកបពចេកែទិាកនុងែសិ័យកសិកម្ម។ 
- រាជរដ្ឋា ភិ្បាលគួរខត្ផ្តួចពផ្តីម្ និងោាំរទគពរាងកិចេស ោររវាងសាែ ប័នរដ្ឋា ភិ្បាល សាែ ប័នសិកា និងែសិ័យឯកជន។ 
- រតូ្ែានយនតោរពផ្ទរបពចេកែទិា។ 
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- រាជរដ្ឋា ភិ្បាលគួរខត្បពងកីត្រកបែ័ណ្ឌ  ថាន លបណ្តុ េះបោត ល ខដលផ្តល់លទធភាពឱ្យានោរចូលរមួ្របកបពដ្ឋយ
របសិទធភាព ពដីម្បខីកលម្អបរាិណ្ដ៏សាំខាន់ថ្នអនកជាំនញកសិកម្ម និងកសិករជាំនន់ពរោយខដលបានទទួល
ោរបណ្តុ េះបោត លចាស់លាស់។ 

 
  



vi 
 

បញ្ជអីរសរកាត្់ ្ិងពារយគ្្ែឹះ 
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IoT  : អីុនព្ីណិ្ត្ថ្នែត្ែុ 
MAFF  :  រកសួងកសិកម្ម រុោា របាញ់ និងពនសាទ 
MAP  : ោរពែចែេបព់ដ្ឋយខកខរបបរយិោស 
MISTI  :  រកសួងឧសា កម្ម ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ 
NCSTI  : រកុម្របឹកាជាតិ្ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ 
NISTI  : ែទិាសាែ នជាតិ្ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ 
RCEP  : កិចេរពម្ពរពៀងភាពជាថ្ដគូរគប់រជុងពរជាយត្ាំបន់ 
R&D  : ោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍ 
RGC  : រាជរដ្ឋា ភិ្បាលថ្នរពេះរាជាោចរកកម្ពុជា 
RUA  : សាកលែទិាល័យភូ្មិ្នទកសិកម្ម 
SME  :  ស រោស្ុនតូ្ចនិងម្្យម្ 
SNCE  : ឧត្តម្រកុម្របឹកាពសដាកិចេជាតិ្ 
STEM (ខសទម្)  :  ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា ែសិាកម្ម និងគណិ្ត្ែទិា 
STI  :  ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ 
UN  : អងគោរស របជាជាតិ្ 
USAID  : ទីភាន ក់ង្ហរស រដាអាពម្រកិសរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្ 
WB  :  ្នោរពិភ្ពពលាក 
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១. ទសចររទី្រើម 
១.១. សាែត្វរ 

 រាជរដ្ឋា ភិ្បាលថ្នរពេះរាជាោចរកកម្ពុជា បានដ្ឋក់ពចញនូែចកាុែសិ័យរបកបពដ្ឋយម្ ចិឆិត្វ ពដីម្បោីល យជា
របពទសខដលានចាំណូ្លម្្យម្ករមិ្ត្ែពស់ពៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងជារបពទសខដលានចាំណូ្លែពស់ពៅឆ្ន ាំ២០៥០។ 
ចកាុែសិ័យពនេះអាចសពរម្ចពៅបាន លុេះរត្វខត្ទញយកសោត នុពលរបស់របពទសកនុងោរពលីកកម្ពស់បរែិត្តកម្មរចន
សម្ព័នធ និងជាំរុញថាម្ែនតពសដាកិចេពដ្ឋយពរបីរបាស់ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ (ែ.ប.ន.) ពដីម្បបីពងកីនផ្លិត្កម្ម
ខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់កនុងឧសា កម្ម ព ា្ីពិពិ្កម្មោរនាំពចញ និងពរងឹងសម្ត្ែភាពរកុម្  ុនកនុងរសុកពៅកនុងែសិ័យ
អាទិភាពជាយុទធសាស្តសត ខដលមួ្យកនុងចាំពោម្ពនេះគឺ ែសិ័យកសិកម្ម។ មួ្យរយៈចុងពរោយពនេះ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលថ្នរពេះ
រាជាោចរកកម្ពុជាបានកសាងខផ្នោរយុទធសាស្តសតជាពរចីនពដីម្បោីាំរទបរែិត្តកម្មពនេះ។ កនុងខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៩ រកសួង
កសិកម្ម រុោា របាញ់ និងពនសាទបានដ្ឋក់ឱ្យដាំពណី្រោរខផ្នោរយុទធសាស្តសតអភិ្ែឌ្ឍន៍រយៈពពល៥ឆ្ន ាំ សរាប់ែសិ័យ
កសិកម្មឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣។ ខផ្នោរអភិ្ែឌ្ឍន៍ពនេះានពោលបាំណ្ងខកលម្អែសិ័យកសិកម្មត្វម្រយៈោរព ា្ីទាំពនីបកម្ម
កសិកម្មឱ្យោន់ខត្ានភាពរបកួត្របខជង បពងកីនផ្លិត្ភាព ព ា្ីពិពិ្កម្មោរនាំពចញ និងពាណិ្ជជកម្ម (MAFF, ២០១៩)។ 
ពៅខែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៩ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលបានអនុម័្ត្ពោលនពយបាយជាតិ្សតីពី ែ.ប.ន. ឆ្ន ាំ២០២០-២០៣០។ ពោល
នពយបាយពនេះបានកាំណ្ត្់យក ែ.ប.ន. ជាគនលឹេះសាំខាន់កនុងោរអភិ្ែឌ្ឍ ពសដាកិចេ-សងគម្របកបពដ្ឋយចីរភាព។ ពោល
បាំណ្ងសាំខាន់ថ្នពោលនពយបាយពនេះគឺពដីម្បពីរងឹងមូ្លដ្ឋា នរគឹេះថ្ន ែ.ប.ន. ព ា្ីឱ្យរបពសីរពឡងីនូែរបព័នធពអកូឡូសុី បពងកីត្
បរយិោស ែ.ប.ន. សរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍរបកបពដ្ឋយចីរភាព និងពលីកកម្ពសគុ់ណ្ភាពជីែតិ្របស់របជាជនពៅរគប់ករមិ្ត្ 
និងរគប់ែសិ័យ។ ពោលនពយបាយជាតិ្សតីពី ែ.ប.ន. ពនេះបានកាំណ្ត់្ពោលពៅពលីែសិ័យសាំខាន់ៗចាំនួនរបាាំ រមួ្ាន៖ 
១) ោរបពងកីនទិននផ្លកសិកម្ម ពិពិ្កម្មោរផ្លិត្ និងោរខកថ្ចនផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម, ២) ផ្លិត្កម្មទាំពនីបនិងែសិាកម្ម, 
៣) សុែភាពនិងជីែពែជជសាស្តសត, ៤)  ែទិាសាស្តសតរូបធាតុ្ និងែសិាកម្ម និង ៥) ពសវាកម្ម និងពសដាកិចេឌី្ជីងល រមួ្ទាំង
បញ្ហា សិបបនិម្មិត្ និងបពចេកែទិាលាំ អែោស។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ ពោលនពយបាយអភិ្ែឌ្ឍន៍ឧសា កម្មឆ្ន ាំ ២០១៥-
២០២៥ ក៏រត្ូែបានអនុម្័ត្ពដ្ឋយរកសួងពាក់ព័នធផ្ងខដរ ពដីម្បជីាំរុញកាំពណី្នពសដាកិចេែពស់របកបពដ្ឋយនិរនតរភាពនិង
បរយិបននកនុងែសិ័យឧសា កម្មរបស់របពទស។ ពោលនពយបាយពនេះកាំណ្ត់្ទិសពៅសាំខាន់ៗចាំនួនបីរមួ្ាន៖ ១) 
ោរផ្លល ស់បតូរ និងោរពរងឹងរចនសម្ព័នធឧសា កម្មពដីម្បោីាំរទពសដាកិចេជាតិ្, ២) ោរបពងកីន និងព ា្ីពិពិ្កម្មផ្លិត្ផ្ល
នាំពចញ និង ៣) ោរពរងឹង និងពលីកកម្ពស់ស រោស្ុនតូ្ចនិងម្្យម្។ ងមីៗពនេះ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលបានសពរម្ចបពងកីត្
សាែ ប័នងមីចាំនួនពីរ ពដីម្បសីរម្បសរមួ្ល ជាំរុញ ដឹកនាំ និងរតួ្ត្ពិនិត្យោរអភិ្ែឌ្ឍ ែសិ័យ ែ.ប.ន. ពៅកម្ពុជា ខដលាន
រកសួង ឧ.ែ.ប.ន. និងរកុម្របឹកាជាតិ្ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ (ក.ជ.ែ.ប.ន.) ។ ភាល ម្ៗបនទ ប់ពីោរបពងកីត្
សាែ ប័នទាំងពីរពនេះ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលបានបពងកីត្ និងអនុម័្ត្ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែ ែ.ប.ន. កម្ពុជា ២០៣០ ពដីម្បចីាប់យកសោត
នុពល ែ.ប.ន. ជាកាលា៉ា សុីន និងជាកាល ាំងជាំរុញសរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍពសដាកិចេរបកបពដ្ឋយចីរភាព និងបរយិបនន ពដីម្បី
សពរម្ចឱ្យបាននូែចកាុែសិ័យរបស់រាជរដ្ឋា ភិ្បាលឆ្ន ាំ២០៣០ និង២០៥០។ ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែ ែ.ប.ន. កម្ពុជា ២០៣០ 
បានគិត្គូរពីភាពខាល ាំង និងភាពពែាយថ្នរបព័នធនវានុែត្តន៍ជាតិ្ពៅកម្ពុជា ព យីបានកាំណ្ត់្សសរសតម្ាសាំខាន់ៗចាំនួន
របាាំគឺ៖ ១) អភិ្បាលកិចេ៖ ពោលបាំណ្ងសាំខាន់គឺពដីម្បបីពងកីនអភិ្បាលកិចេថ្នរបព័នធពអកូឡូសុី ែ.ប.ន. ពដ្ឋយោត្់បនែយ
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ោរខបកខែ្ក និងោរព ា្ីោរដ្ឋច់ពដ្ឋយខឡកពីោន របស់រកសួងពាក់ព័នធទាំងអស់។ សសរសតម្ាពនេះានពោលបាំណ្ង
បញ្ហជ ក់ពីតួ្នទីរបស់រកសួង និងភាគីពាក់ព័នធទាំងអស់ រពម្ទាំងរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. ខដលជាសាែ ប័នសរម្បសរម្ួល, ២) 
ោរអប់រ ាំ៖ សសរសតម្ាពនេះានពោលបាំណ្ងកសាងមូ្ល្នម្នុសសកនុងែសិ័យ ែ.ប.ន. ពដ្ឋយោរពលីកកម្ពស់ែបប្ម៌្សិកា
ខផ្នកែទិាសាស្តសតនិងស រគិនភាព ចាំពណ្េះដឹងខផ្នកឌី្ជីងល និងោរពរត្ៀម្ែលួនរបស់យុែជនពលីបពចេកែទិាថ្នចាប់ពផ្តីម្ោរ
អប់រ ាំជាមូ្លដ្ឋា ន និងោរអប់រ ាំខសទម្ពៅករមិ្ត្ឧត្តម្សិកា, ៣) ោររសាែរជាែ៖ សសរសតម្ាពនេះបានកាំណ្ត្់ោរពរងឹង
សម្ត្ែភាព និងគុណ្ភាពរសាែរជាែ ពដីម្បបីពរមី្ផ្លរបពយជន៍ជាតិ្ និងែសិ័យអាទិភាពរបស់កម្ពុជា, ៤) កិចេស 
របតិ្បត្តិោរ៖ សសរសតម្ាពនេះានពោលបាំណ្ងបពងកីនកិចេស ោរ និងបោត ញទាំនក់ទាំនងរវាងត្ួអងគពផ្សងៗោន  ពីពរពាេះ
នវានុែត្តន៍ពកីត្ពចញពីោរផ្លល ស់បតូរគាំនិត្ រវាងម្នុសស អងគភាព និងែសិ័យពផ្សងៗ និងពដ្ឋយោរពិចារោពលីភាពទន់
ពែាយថ្នរបព័នធនវានុែត្តន៍ជាតិ្កម្ពុជា, ៥) របព័នធពអកូឡូសុី៖ សសរសតម្ាពនេះានពោលបាំណ្ងជាំរុញរបព័នធពអកូឡូសុី
ខដលបងកបរយិោសដល់ោរពរងឹងសម្ត្ែភាពរសូបយកបពចេកែទិា និងចាំពណ្េះដឹងងមីពៅកនុងរកុម្  ុន និងទក់ទញោរ 
ែនិិពយគពលីែសិ័យ ែ.ប.ន.។ 

 

១.២. ចាំខណ្កថ្នែសិ័យកសិកម្មកនុងពសដាកិចេកម្ពុជា 

ពសដាកិចេរបពទសកម្ពុជាានោររកីចពរមី្នគួរឱ្យកត្់សាគ ល់ ដូចខដលអាចពមី្លព ញីកនុងរូបភាពទី១ ត្វម្រយៈ
អរត្វកាំពណី្នផ្លិត្ផ្លកនុងរសុកសរុប (ផ្.ស.ស.) របចាាំឆ្ន ាំជាម្្យម្ពលីសពី ៧% ចាប់ត្វាំងពីឆ្ន ាំ២០១១ និងោរពកីន
ពឡងីថ្ន ផ្.ស.ស. របស់របជាជនពីរតឹ្ម្ខត្ ៧៨៥ដុលាល រ កនុងឆ្ន ាំ២០១០ ដល់របខ ល ១២០៥ដុលាល រ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ 
ប៉ាុខនតចាំនួនពនេះានករមិ្ត្ទបរបសិនជាព្ៀបនឹង ផ្.ស.ស. ជាម្្យម្កនុងម្នុសសាន ក់ថ្នរបជាជាតិ្អាសា ន ខដលាន
របខ ល ១២០០០ដុលាល រ (WB, ២០១៩)។ ភាពរកីរក និងែសិម្ភាពរបាក់ចាំណូ្លក៏រតូ្ែបានពគពមី្លព ញីថាាន
ោរងយចុេះគួរឱ្យកត្ស់ាគ ល់កនុងប៉ាុនម នទសែត្សរក៍នលងម្កពនេះ។ ជាមួ្យនឹងោរែនិិពយគយ៉ា ងពរចីនពីែសិ័យសាធារណ្ៈ 
និងឯកជន ពសដាកិចេរបស់របពទសកម្ពុជារតូ្ែបានពាករណ៍្ថានឹងបនតពកីនពឡងីយ៉ា ងរងឹាាំពៅឆ្ន ាំបនទ ប់។ ផ្លប៉ាេះពាល់
ខដលបងកពឡងីពដ្ឋយជាំងឺរាត្ត្ាត្កូែដី-១៩ បានព ា្ីឱ្យពសដាកិចេកម្ពុជាធាល ក់ចុេះពៅឆ្ន ាំ២០២០។ ពទេះបីជាយ៉ា ងោក៏
ពដ្ឋយ កាំពណី្នពសដាកិចេរបស់កម្ពុជារត្ូែបានពាករណ៍្ថានឹងអាចដាំពណី្រោរពឡងីែញិពៅឆ្ន ាំបនទ ប់ពីានោរងយចុេះថ្ន
ជាំងឺរាត្ាត្ពនេះ។ 
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រូបភាពទី ១៖ ផ្.ស.ស. របស់កម្ពុជាគិត្ជា% របចាាំឆ្ន ាំ (ព ា្ង) និង ផ្.ស.ស. កនុ ងម្នុសសាន ក់ គិត្ជាដុលាល រអាពម្រកិ (សាត ាំ) 
២០១០-២០១៨ (UNDP, ២០២០) 

 

កនុងអាំឡុងប៉ាុនម នឆ្ន ាំចុងពរោយពនេះ កម្ពុជាបាន្លងោត្់ោរផ្លល ស់បតូរសាំខាន់ៗថ្នរចនសម្ព័នធពសដាកិចេ ខដលជេះ
ឥទធិពលដល់ពសដាកិចេទាំងមូ្ល។ ចាំខណ្កថ្នែសិ័យឧសា កម្មពៅកនុង ផ្.ស.ស. ទាំងមូ្លបានពកីនពឡងីពៅកនុង
ទសែត្សរព៍នេះ។ ពទេះជាយ៉ា ងោក៏ពដ្ឋយ ែសិ័យកសិកម្មពៅខត្ជារបភ្ពចម្បងថ្នផ្លិត្កម្ម និងោរង្ហរ។ រូបភាពទី២ 
បង្ហា ញពីោររមួ្ចាំខណ្កថ្នកម្មនតសាល និងកសិកម្មថ្ន ផ្.ស.ស. កនុងពសដាកិចេកម្ពុជា។ ែសិ័យកសិកម្មានចាំនួន ២២% 
របាណ្ជា ៥,៣ ប ីលានដុលាល រថ្ន ផ្.ស.ស. សរុប និងផ្តល់ោរង្ហររ ូត្ដល់ ៣០,៨% ថ្នោរង្ហរសរុបពៅកម្ពុជា។ 
ពទេះជាយ៉ា ងោ ោររមួ្ចាំខណ្កកនុងោរនាំពចញទាំនិញកសិកម្មានរបាណ្ ៦,៥%។ ជាលទធផ្ល ានចាំណុ្ចរាប់
ខកលម្អពៅកនុងខផ្នកពនេះ ត្វម្រយៈោរបពងកីនត្ថ្ម្លបខនែម្ឧសា កម្ម ពដីម្បរីមួ្បញ្េូ លពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់សកល
ត្វម្រយៈ ែ.ប.ន.។ ពលីសពីពនេះ ែសិ័យឧសា កម្មបានរមួ្ចាំខណ្ករបាណ្ ៣៤,៧% ថ្ន ផ្.ស.ស. រសបពពលខដល
ែសិ័យពសវាកម្មបានរមួ្ចាំខណ្ករបាណ្ ៣៦,២% ថ្ន ផ្.ស.ស. កនុងឆ្ន ាំ២០២០ (MAFF, ២០២១)។ 

 

 
រូបភាពទី ២៖ ោររមួ្ចាំខណ្កដល់ ផ្.ស.ស. ថ្នកសិកម្ម និងកម្មនតសាល (UNDP, ២០២០) 
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១.៣. ត្ថ្ម្លថ្នោរនាំពចញត្វម្របពភ្ទ 

រូបភាពទី៣ បង្ហា ញថាត្ថ្ម្លសរុបថ្នោរនាំពចញកសិផ្លរបស់កម្ពុជា ពកីនពឡងីពរចីនជាងបីដងចាប់ត្វាំងពីឆ្ន ាំ
២០១០។ ោរនាំពចញផ្លិត្ផ្លកសិកម្មភាគពរចីនរបស់របពទសពៅខត្សែិត្កនុងទរម្ង់ជាែត្ែុធាតុ្ពដីម្ ព យីភាគពរចីន
ពឹងខផ្អកពលីដាំោា្ំ ញ្ាជាតិ្។ ផ្លិត្ផ្លនាំពចញសាំខាន់ៗ រមួ្ាន អងករ និងពៅស ូ ព យីក៏ានោរពកីនពឡងីថ្នោរនាំ
ពចញដាំឡូងមី្ផ្ងខដរ។ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១០ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៨ ោរងយចុេះខាល ាំងបាំផុ្ត្ថ្នត្ថ្ម្លនាំពចញរតូ្ែបានពគព ញីពៅ
ពលីដាំោាំពពាត្ (ADB, ២០២១)។  

 
រូបភាពទី ៣៖ ត្ថ្ម្លោរនាំពចញកសិកម្ម ២០១០-២០១៨ (លានដុលាល រអាពម្រកិ) 

 
១.៤. ទាំនិញកសិកម្មសោក នុពល  

របពទសកម្ពុជាបានផ្តល់អាទិភាពដល់ទាំនិញចាំនួនរបាាំម្ួយសរាប់ទីផ្ារកនុងរសុក និងោរនាំពចញ។ 
ោរសិកាសីុជពរៅអាំពីខែសចង្ហា ក់ត្ថ្ម្លទាំងពនេះចាាំបាច់រត្ូែខត្ព្ាីពឡងី ពដីម្បឱី្យានោរយល់ដឹងោន់ខត្ចាស់
អាំពីឱ្ោសទផី្ារ ឧបសគគថ្នោរផ្គត្់ផ្គង់ ោនភិ្័យ និងោរគាំរាម្កាំខ ងខដលជាបញ្ហា របឈម្របស់កសិករ
ខាន ត្តូ្ច ស រគិន និងអនកពរបីរបាស់ ក៏ដូចជា ឱ្ោសពដីម្បោីាំរទដល់ោរអភ្ិែឌ្ឍ ពសដាកិចេ-សងគម្ និងពោល
ពៅអភ្ិែឌ្ឍន៍របកបពដ្ឋយចីរភាព។ ទាំនញិអាទិភាពទាំងរបាាំម្ួយានជាអាទិ៍ សាា យ (ខកែរពម្ៀត្) សាា យចនទី 
ពពាត្រក ម្ ថ្សពពោត ប រជូក និងាន។់ ទាំនិញទាំងពនេះរត្ូែបានចាត្់ទុកថាានសារៈសាំខាន់ជាយុទធសាស្តសត
សរាប់សនតិសុែពសបៀង និងអាោរូបត្ែម្ា និងសរាប់ោររមួ្ចាំខណ្កសោត នុពលចាំពពាេះោរោត្់បនែយភាពរកី
រកពៅត្វម្ជនបទ (FAO, ២០២១)។ ពលីសពីពនេះ ពយងត្វម្របាយោរណ៍្ចុងពរោយឆ្ន ាំ២០១៩ របស់ទី
ភាន ក់ង្ហរស រដាអាពម្រកិសរាប់ោរអភ្ិែឌ្ឍអនតរជាត្ិ (USAID) សតីពីោរវាយត្ថ្ម្លលទធភាពរបកួត្របខជងកនុង
ែស័ិយកសិកម្មពៅកម្ពុជាបានបង្ហា ញថា របជាជនរបាណ្បីលាននក់កាំពុងរបកបរបរកសិកម្ម ពដ្ឋយទទួល
បានរបាក់ចាំណូ្លជាម្្យម្របខ ល ១២០០ដុលាល រ កនុងម្ួយឆ្ន ាំ។ កសិករភាគពរចីនជាកសិករខាន ត្តូ្ចខដល
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ានថ្ផ្ទដីោន់ោប់ជាម្្យម្របាណ្ ១.២ កិត្វ។ ៦៦% ថ្នកសិករោន់ោប់ដីត្ិចជាង ១.៦ កិត្វ កសិករ
របខ ល ២០% ានដីរបាណ្ពី ១.៦-៣.២ កិត្វ និងរបខ ល ១៤% ថ្នកសិករោន់ោប់ដី្ាំជាង ៣.២
 កិត្វ។ កសិករភាគពរចីនដ្ឋាំដាំោាំខត្ម្ួយរបពភ្ទ និងរបកបរបរចិញ្េ ឹម្ជីែតិ្។ កសិករ ៥៨% ដ្ឋាំដាំោាំខត្
ម្ួយរបពភ្ទ ព យីកសិករ ៧៩% ពរបរីបាស់ពរចីនជាង៥០% ថ្នផ្លិត្ផ្លខដលផ្លិត្បាន។ រូបភាពទី៤ 
បង្ហា ញពីសោត នុពលផ្លិត្ផ្លកសិកម្មថ្នពែត្តជុាំែញិបឹងទពនលសាប និងអាងទពនលពម្គងគ។ 

 

រូបភាពទី ៤៖ សោត នុពលផ្លិត្ផ្លកសិកម្មថ្នពែត្តជុាំែញិបឹងទពនលសាប និងអាងទពនលពម្គងគ (USAID, ២០១៩) 

 
១.៥. ោរពរបីរបាស់បពចេកែទិានពពលបចេុបបនន 

ពដីម្បបីពងកីនផ្លិត្ភាពនិងោរព ា្ីពិពិ្កម្មដាំោាំ និងទីផ្ារ បរែិត្តកម្មែសិ័យកសិកម្មគឺជាដាំពោេះរសាយងមី និង
ទូលាំទូលាយកនុងោរអភិ្ែឌ្ឍពដ្ឋយពផ្លត ត្ពលីបពចេកែទិាងមី ោរពរបីរបាស់ពរគឿងចរក សម្ត្ែភាពធារាសាស្តសត និងោរ
រសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍។ ពរគឿងយនតនឹងជួយពរងីកោរផ្លិត្ និងគុណ្ភាពដាំោាំនិងទាំនិញពៅត្ាំបន់ជនបទ និងពដ្ឋេះ
រសាយបញ្ហា របឈម្ពីោរងយចុេះថ្នកាល ាំងពលកម្មកនុងែសិ័យកសិកម្ម។ រូបភាពទី៥ បង្ហា ញពីពរគឿងចរកកសិកម្មខដល
បានពរបីរបាស់កនុងរបពទសកម្ពុជាពីឆ្ន ាំ២០០៤ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥។ ចាំនួនពរគឿងចរកខដលបានពរបីរបាស់បានពកីនពឡងីពី
ម្ួយឆ្ន ាំពៅម្ួយឆ្ន ាំ។ ត្រមូ្ែោរពរគឿងចរកមិ្នដូចោន ពទ ព យីខរបរបួលពៅត្វម្ទីត្វាំងភូ្មិ្សាស្តសត ទាំ ាំដី និងរបពភ្ទ
ដាំោាំសរាប់ោរដ្ឋាំដុេះ។ បពចេកែទិាែពស់កនុងខផ្នកពម្ោនិច និងជីែែទិានប៉ាុនម នឆ្ន ាំងមីៗពនេះកាំពុងព ា្ីោរអភិ្ែឌ្ឍមូ្លដ្ឋា ន
កនុងែសិ័យកសិកម្ម ោរអនុែត្តកសិកម្ម និងបពចេកែទិា។ ោរឈានមុ្ែថ្នជីែសាស្តសត ពម្ោនិច បរសិាែ ន និងែទិាសាស្តសតគីមី្
អាចព ា្ីឱ្យរបពសីរពឡងីនូែទិននផ្លដាំោាំ ផ្លិត្ផ្ល គុណ្ភាព ទឹកនិងដី ចាំពណ្េះដឹង និងរបាក់ចាំណូ្ល រសបពពលខដល
ោត្់បនែយោរែជេះខាជ យថ្នោរពរបីរបាស់ដីផ្ងខដរ។ ោរខកលម្អផ្លិត្ភាព និងគុណ្ភាពអាោរូបត្ែម្ាកនុងដាំោាំ ឬ
ផ្លិត្ផ្លត្វម្រយៈពរគឿងយនតអាចព ា្ីឱ្យសុែភាពម្នុសសរបពសីរពឡងី និងផ្តល់របាក់ចាំណូ្លោន់ខត្ែពស់។ ោរព ា្ី
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កសិកម្មខបបទាំពនីបរត្ូែោរពរបីបពចេកែទិាោន់ខត្ពរចីន ពដីម្បរីគប់រគងទឹកនិងដីត្វម្រយៈទូរញាណ្ បពចេកែទិារតួ្ត្ពិនិត្យ
ភាពជាក់លាក់កនុងកសិដ្ឋា ន ខដលបពចេកែទិាទាំងពនេះអាចោត្់បនែយោរពរបីរបាស់ថាម្ពល និងជាបរសិាែ នថ្នកសិកម្ម
ទាំពនីប។ 

 
រូបភាពទី ៥៖ ោរពរបីរបាស់ពរគឿងចរកកសិកម្មសាំខាន់ៗគិត្ជាឯកត្វត  (២០០៤-២០១៥) (BDLink (Cambodia) Co.,Ltd 

២០១៧) 

ពរៅពីពរគឿងចរក ពៅានបពចេកពទសពផ្សងពទៀត្ខដលជួយបពងកីនផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម រួម្ទាំងោរពរបីផ្ទេះ
សាំោញ់ផ្ងខដរ។ ផ្ទេះសាំោញ់អាចោត់្បនែយោរចាំោយពលីោរពរបីរបាស់ថាន ាំសាល ប់សត្ាលអិត្ ោរពារដាំោាំពី
បរាិណ្ទឹកពភ្លៀងពរចីន និងអាចឱ្យកសិករអាចដ្ឋាំដាំោាំបានទាំងពៅរដូែរបាាំង និងរដូែែសា 1 ។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ 
កសិករពៅកនុងរបពទសកម្ពុជាបានទទួលយកនូែបពចេកែទិា រដូន សរាប់ពរបីរបាស់ ជាពិពសសសរាប់ោរបាញ់ថាន ាំ
សាល ប់សត្ាលអិត្ និងោររតួ្ត្ពិនិត្យដីនិងដាំោាំ។ បពចេកែទិាពនេះអាចឱ្យកសិករពចៀសផុ្ត្ពីពរោេះថាន ក់ថ្នោររសូបចូល
ថាន ាំសាល ប់សត្ាលអិត្ និងសនសាំសាំថ្ចពពលពែលារបសិនជាពរបៀបព្ៀបពៅនឹងែ ិ្ ីរបថ្ពណី្របស់ពួកពគ។ ដាំពោេះរសាយ
របកបពដ្ឋយនវានុែត្តន៍ពផ្សងពទៀត្ខដលកសិករបាននិងកាំពុងខសាងរកដូចជា សា័យរបែត្តកិម្មធារាសាស្តសត ខដលអនុញ្ហា ត្
ឱ្យពួកពគអាចរគប់រគងរបព័នធធារាសាស្តសតពីចាៃ យត្វម្រយៈទូរសពទថ្ដខដលជាោរសនសាំសាំថ្ចពពលពែលា និងអាចរគប់រគង
ោរពរបីរបាស់ទឹកបានលអ។ ពៅអាសុីបា៉ា សុី ាកិ ោរពរបីរបាសទូ់រស័ពទឆ្ល ត្ថ្ែ បានឈានដល់របាណ្ ៦៤% ព្ៀបនឹង 
៤៥% ពៅអនុត្ាំបន់សាោរា៉ាអាស្ត ាកិ (Simelton and McCampbell, ២០២១)។ ពទេះបីជាកសិករជាពរចីនាន
ទូរស័ពទ ឬទូរស័ពទឆ្ល ត្ថ្ែយ៉ា ងពោចោស់មួ្យ ខដលជាករណី្ជាក់លាក់ថ្នអាសុីអាពគនយក៏៍ពដ្ឋយ ក៏ពួកពគានករមិ្ត្
កនុងោរពរបីរបាស់សរាប់ពសវាកម្ម ឬកម្មែ ិ្ ីពផ្សង ជាពិពសសោរអភិ្ែឌ្ឍសរាប់ោរផ្សពាផ្ាយព័ត៌្ានកសិកម្ម 
(Simelton and McCampbell, ២០២១)។ ពរៅពីពម្ោនិកខដលអាចព ា្ីឱ្យរបពសីរពឡងីនូែលាំ ូរថ្នកសិកម្ម បនទ ប់

 
1 Agricultural Innovations Help Cambodian Farmers Thrive | UC Davis 

២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ា៉ា សីុនរចូត្ ០ ០ ៣២៥ ៣៩៥ ៤៣០ ៨៣៦ ៩៤៧ ១៥៤៨ ៤៨២០ ៤៥៨០ ៥៥០៣ ៥៨៩៣

រត្វក់ទ័រ ៣៨៥៧ ៤១៦៦ ៤២៤៧ ៤៤៧៥ ៤៦១១ ៥៤៩៥ ៦២០០ ៦៧៨៦ ៨៩៦១ ៩៤៦៧ ១១៩៤០ ១៣៧០១

ា៉ា សីុនពបាក ៦២២០ ៧៣៣៨ ៧៧៩៥ ៨០៣៦ ៨២៣៧ ១៣៧៩៨ ១៤៣៩០ ១៥២១០ ១៦១៤៦ ១៧៥៤២ ១៧៥៣២ ១៧១៦៩

ា៉ា សីុនកិនរសូែ ៣៦៥៣១ ៣៨៦០៦ ៣៨៦១៨ ៣៨៦៨០ ៣៩៤២៩ ៤៧៦២០ ៤៨២១៧ ៤៨៧៥៣ ៥៤៣២៨ ៥៥២៧០ ៥៤០៦២ ៥៥៣៦៤

ា៉ា សីុនភ្ជួរ ២០២៧៩ ២៦៥០៤ ២៩៧០៧ ៣៤៦៣៩ ៣៨៩១២ ៥៣២២០ ៦៦៥៤៨ ៧៧៤២១ ១២៨៨០ ១៥១៧០ ២២៨៤៥ ២៦៦០០

ា៉ា សុីនបូម្ទឹក ១០៦៥៦ ១២០៩៦ ១២៧៦១ ១៣១៧០ ១៣៦០៦ ១៦៤៩៧ ១៦៦៦៣ ១៨៣៥០ ២៣១៩៤ ២៥៥៩៥ ៣២៦៨៣ ៣៤៤៦៣
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https://www.ucdavis.edu/food/news/agricultural-innovations-help-cambodian-farmers-thrive
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ម្កគឺជាោងលក់រាយ និងផ្ារា៉ា ត្ខដលពរបីកម្មែ ិ្ ីពដីម្បទិីញទាំនិញ។ អីុនព្ីណិ្ត្ពដីរតួ្នទីយ៉ា ងសាំខាន់កនុងោរជាំរុញ
ផ្លិត្ផ្ល ឬទាំនិញពៅោន់អនកពរបីរបាស់ចុងពរោយ។ នពពលកនលងម្ក កសិករបានបនតលក់ដាំោាំ ឬទាំនិញសាំខាន់ៗ
របស់ពួកពគពៅឱ្យឈមួញ ឬអនករបមូ្លទិញពៅកនុងភូ្មិ្របស់ពួកពគ ពដ្ឋយានភាពយតឺ្យ៉ា ែ និងមិ្នានរបសិទធភាព
កនុងោរព ា្ីឱ្យរបពសីរពឡីងខផ្នកទីផ្ារ។ រកសួងកសិកម្ម រុោា របាញ់ និងពនសាទ បានដ្ឋក់ឱ្យដាំពណី្រោរកម្មែ ិ្ ី 
CAMAgriMarket ោលពីពពលងមីៗពនេះ ខដលកម្មែ ិ្ ីពនេះជាពែទិោផ្សពាផ្ាយពាណិ្ជជកម្មកសិកម្ម ព យីក៏ជាពែទិោមួ្យ
ខដលកសិករ អនកទិញ អនកលក់ និងអនកពាក់ព័នធពផ្សងៗអាចភាជ ប់ទាំនក់ទាំនងោន ពៅែញិពៅម្កសរាប់របតិ្បត្តិោរ
ផ្លិត្ផ្ល និងពសវាកម្មរបស់ពួកពគ។ ពទេះជាយ៉ា ងពនេះកតី ោរពពនលឿនកនុងែសិ័យពនេះមិ្នទន់រគប់រោន់ពៅពឡីយពទ 
កម្ពុជារតូ្ែោរោរោាំរទបខនែម្ពទៀត្ និងោរចូលរមួ្ពីរគប់ភាគីពាក់ព័នធទាំងអស់។ 

ែសិ័យកសិកម្មអាចរតូ្ែបានខកលម្អត្វម្រយៈោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍ ពទេះបីជាានោរពកីនពឡងីគួរឱ្យកត់្
សាគ ល់កនុងោររសាែរជាែកសិកម្មពៅកនុងប៉ាុនម នឆ្ន ាំងមីៗពនេះក៏ពដ្ឋយ កម្ពុជាបានែនិិពយគពលីោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍
រតឹ្ម្ខត្ ០,២២% ថ្ន ផ្.ស.ស. កសិកម្មកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ (Stads et al., ២០២០)។ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ ២០១៧ 
ែទិាសាែ នរសាែរជាែ និងអភិ្ែឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា បានបពញ្េញពូជដាំោាំងមីចាំនួនរបាាំពីរ ខដលកនុងពនេះានរបាាំម្ួយពូជជា
រសូែ និងានមួ្យពូជជាពពាត្។ ពទេះបីជាានសារៈសាំខាន់ ប៉ាុខនតមិ្នានពូជដាំឡូងមី្ សខណ្ត ក និងដាំោាំសាកែបបកម្ម
ងមីពៅកនុងរពបៀបវារៈរសាែរជាែរបស់ែទិាសាែ នរសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជាពទ។ ចាំនួនរសាែរជាែពូជពចញាន
ករមិ្ត្ទបខាល ាំងរបសិនជាព្ៀបនឹងរបពទសពផ្សងពទៀត្ពៅអាសុីអាពគនយ។៍ 

 
១.៦. និនន ោរបពចេកែទិាកនុងសកលពលាកកនុងែសិ័យអាោរ និងកសិកម្ម 

ពយងត្វម្របាយោរណ៍្របស់អងគោរពសបៀងអាោរ និងកសិកម្ម (UN FAO) ចាំនួនរបជាជនពិភ្ពពលាករតូ្ែ
បានពគរ ាំពឹងថានឹងពកីនពឡងីដល់ ១០ ប លីាននក់ពៅឆ្ន ាំ២០៥០ និងជាំរុញត្រមូ្ែោរកសិកម្មចាំនួន ៥០% ពបីព្ៀបនឹង
ឆ្ន ាំ២០១៣ ជាមួ្យនឹងោរពកីនពឡងីថ្នត្រមូ្ែោររបភ្ពរបូពត្អីុន ខផ្លពឈ ី និងបខនល។ ោរបាំពពញត្រមូ្ែោរសនតិសុែ
ពសបៀងពិភ្ពពលាកពៅខត្ជាបញ្ហា របឈម្មួ្យចាប់ត្វាំងពីានត្រមូ្ែោរពកីនពឡងីកនុងអរត្វមួ្យខដលពលឿនជាងកាំពណី្ន
របជាជន។ ខផ្អកត្វម្ពសដាកិចេ ចាំខណ្កថ្នែសិ័យកសិកម្មកនុង ផ្.ស.ស. ពិភ្ពពលាក បានពកីនពឡងី ៦៨% ប៉ាុខនតពបីពរបៀប
ព្ៀបជាមួ្យនឹងចាំនួនរបជាជនខដលកាំពុងពកីនពឡងី វាានសែិរភាពរតឹ្ម្ ៤% ចាបត់្វាំងពីឆ្ន ាំ២០០០2  ម្ក។ ជាោរពិត្
ោស់ ោរអភិ្ែឌ្ឍ និងោរផ្សពាផ្ាយបពចេកែទិាងមី គឺជាកត្វត គនលឹេះដ៏សាំខាន់ខដលកាំណ្ត់្អនគត្ថ្នែសិ័យកសិកម្ម។ 

 នវានុែត្តន៍បពចេកែទិាកាំពុងចាប់ពផ្តីម្ផ្លល ស់បតូររាល់ត្ាំណ្ភាជ ប់ពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់អាោរ ពីកសិដ្ឋា នពៅអនក
ទទួលទន។ ពៅកនុងរបពទសអភិ្ែឌ្ឍន៍ បពចេកែទិាឌី្ជីងល និងោរែភិាគោរសពរម្ចចិត្តខផ្អកពលីមូ្លដ្ឋា នទិននន័យកាំពុង
ព ា្ីឱ្យរបតិ្បត្តិោរកសិដ្ឋា នោន់ខត្ានភាពចាសល់ាស់ និងរបសិទធភាព។ បពចេកែទិាកាំពុងផ្លល ស់បតូរែ ិ្ ីខដលកសិករ
រគប់រគងរបតិ្បត្តិោររបស់ពួកពគ។ ោរអភិ្ែឌ្ឍបពចេកែទិាពៅកនុងពរគឿងា៉ា សុីន កម្មែ ិ្ ី និងពសពនទិច កាំពុងជាំរុញឱ្យ
កសិករានោររគប់រគងបខនែម្ពទៀត្អាំពីរពបៀបខដលពួកពគដ្ឋាំ និងរគប់រគងដាំោាំរបស់ពួកពគ។ កសិកម្ម ៤.០ ជា

 
2 UN FAO report, The future of food and agriculture Trends and challenges 
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បដិែត្តន៍កសិកម្ម ខដលែទិាសាស្តសត និងបពចេកែទិារតូ្ែខត្ដ្ឋក់បញ្េូ លកនុងោរអនុែត្ត។ កសិកម្ម ៤.0 នឹងរតូ្ែពិនិត្យពមី្ល
ទាំងខផ្នកត្រមូ្ែោរ និងខែសចង្ហា កត់្ថ្ម្ល/ខផ្នកផ្គត់្ផ្គង់ថ្នសមី្ោរកងាេះពសបៀង ពដ្ឋយពរបីបពចេកែទិាមិ្នរោន់ខត្សរាប់ជា
របពយជន៍ថ្ននវានុែត្តនប៍៉ាុពោណ េះពទ ប៉ាុខនតពដីម្បខីកលម្អព ា្ីឱ្យរបពសីរ និងពដ្ឋេះរសាយត្រមូ្ែោរពិត្របាកដរបស់អនកពរបីរបាស់ 
និងបពងកីត្ខែសចង្ហា ក់ត្ថ្ម្លពឡងីែញិ។ កសិកម្ម ៤.0 នឹងខលងពឹងខផ្អកពលីោរពរបីរបាស់ទឹក ជី និងថាន ាំសាល ប់សត្ាលអិត្ពលី
ថ្ផ្ទដីទាំងមូ្លពទៀត្ព យី។ ផ្ទុយពៅែញិ កសិករនឹងពរបីរបាស់បរាិណ្អបបបរា ឬដកវាពចញពីចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់ទាំងរសុង។ 
កសិករនឹងអាចដ្ឋាំដាំោាំពៅត្ាំបនស់ៃួត្ ព យីពរបីរបាស់្នធានខដលានពរចីន និងសាអ ត្ ដូចជា ថាម្ពលរពេះអាទិត្យ 
និងថាម្ពលពីទឹកសមុ្រទពដីម្បដី្ឋាំដុេះដាំោាំព ា្ីជាអាោរ។ 

 និនន ោរទូពៅចាំនួនបី ខដលបពចេកែទិា កាំពុងរបកួត្របខជងោន កនុងឧសា កម្មកសិកម្ម ាន៖ 
 ១. ផ្លិត្ែុសោន ពដ្ឋយពរបីបពចេកពទសងមី៖ ឧទ រណ៍្ ជលែបបកម្ម គឺជាែ ិ្ ីសាស្តសតថ្នោរដ្ឋាំរុកាជាតិ្ឱ្យរកីលូត្

លាស់ពដ្ឋយោម នដី បពចេកែទិាពនេះរមួ្បញ្េូ លោន នូែថាម្ពលរពេះអាទិត្យ ោរដកពពួកអាំបិល (Desalination) និង
កសិកម្មខដលអាចដ្ឋាំបខនលរគប់ត្ាំបន់បានកនុងពិភ្ពពលាក។ សារាយខដលចិញ្េ ឹម្កនុងវារែីបបកម្មអាចោល យជាផ្លិត្ផ្ល
ជាំនួសចាំណី្ និងចាំណី្រតី្។ ជីែបាល សទិក ជាបពចេកែទិាងមីខដលអាចខកថ្ចនពឡងីែញិ អាចបាំខបកបាន ឬព ា្ីជីកាំប៉ាុស សរាប់
រគប់របពភ្ទថ្នសាំបកពែចែេបខ់ដលពរបីរបាស់ជីែបាល សទិក។ បពចេកែទិាសរាប់ោរព ា្កីសិកម្មត្វម្ត្ាំបន់វាលែាច់ និង
កសិកម្មត្វម្ត្ាំបន់ខដលរគបដណ្ត ប់ពដ្ឋយទឹកសមុ្រទជាពដីម្ពរពាេះ ថ្ផ្ទខផ្នដីភាគពរចីនជាសមុ្រទ និងវាលែាច់។ 

២. ពរបីរបាស់បពចេកែទិាងមីពដីម្បនីាំយកផ្លិត្កម្មម្ាូបអាោរដល់អនកពរបីរបាស់ បពងកីនរបសិទធភាពកនុងខែសចង្ហា ក់ 
អាោរ។ ឧទ រណ៍្ ោរព ា្ីកសិកម្មខបបបញ្ឈរ (Vertical farming) គឺជាដាំពណី្រោរថ្នោរដ្ឋាំរុកាជាតិ្កនុងរសទប់
បញ្ឈរ ព យីអាចដ្ឋាំរុកាជាតិ្ពពញមួ្យឆ្ន ាំជាមួ្យនឹងទិននផ្លែពស់ជាងកសិដ្ឋា នខបបរបថ្ពណី្។ ពដ្ឋយភាជ ប់ជាមួ្យនឹង
ោរព ា្ីកសិកម្មត្វម្ទីរកុង ពគពរបីែ ិ្ ីដ្ឋាំពដ្ឋយពរបីដី ជលែបបកម្ម ឬត្វម្អាោសែបបកម្ម (Aeroponic) ខដលមិ្នសូែពរបី
ទឹក ជី សារធាតុ្ចិញ្េ ឹម្ និងោម នថាន ាំសាល ប់សត្ាលអិត្ ព ីយខងម្ទាំងបពងកីនផ្លិត្ភាព។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ ោរខកខរប
ពសពនទិច និងោរបណ្តុ េះសាច់ (Cultured meat/Cultivated meat) ជាដាំពោេះរសាយថ្នត្រម្ូែោរអាោរន
ពពលអនគត្។ 

៣. រមួ្បញ្េូ លបពចេកែទិា្លងសា កម្ម និងោរអនុែត្ត។ ឧទ រណ៍្ បពចេកែទិារដូន កាំពុងផ្តល់នូែោរខកទរម្ង់
បពចេកែទិាែពស់ ពដ្ឋយរដូន អាចពរបីរបាស់សរាប់៖ ោរែភិាគដី និងទីវាល ោរដ្ឋាំដាំោាំ ោរបាញ់ថាន ាំ ោរត្វម្ដ្ឋនដាំោាំ 
ោរពរសាចរសព និងោរវាយត្ថ្ម្លសុែភាពដាំោាំ។ បលុកព្ន គឺជាឧទ រណ៍្មួ្យពទៀត្ថ្នបពចេកែទិាខដលអាចោត់្
បនែយភាពោម នរបសិទធភាព ោត់្បនែយោកសាំណ្ល់ របយុទធរបឆ្ាំងនឹងោរខកលងបនលាំអាោរ និងបពងកីនសុែត្ែិភាពចាំណី្
អាោរ។ 

 រូបភាពទី៦ បង្ហា ញពីោរសពងាបថ្ននិនន ោរទូពៅទាំងបីថ្នបពចេកែទិាខដលកាំពុងានោររបកួត្របខជងោន ។ 
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រូបភាពទី ៦៖ និនន ោរទូពៅទាំងបីថ្នបពចេកែទិាខដលកាំពុងានោររបកួត្របខជងោន  (Clercq et al., ២០១៨) 

 

២. ស្ែរត្ក្មូវការ្ងិស្ែរ្គត្់្ គង់ ្ិង្និាែ ការន្វិសយ័ 

២.១.  កិចេែិត្ែាំថាន ក់ជាតិ្ 

ែសិ័យកសិកម្មជាែសិ័យរបថ្ពណី្មួ្យសរាប់កាំពណី្ន ផ្.ស.ស. របស់កម្ពុជា។ ភាគរយថ្នផ្លិត្ផ្លកនុងរសុក
ាន ២២,១% ពៅឆ្ន ាំ២០១៩ និង ៣៥% ពៅឆ្ន ាំ២០០០។ ជាទូពៅ ែសិ័យពនេះបាននិងកាំពុងពដីរជួរមុ្ែពៅពីរទសែត្សរ ៍
ចុងពរោយសរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍពសដាកិចេកម្ពុជា (WB, ២០២១)។ ជាសកល ែសិ័យពនេះរងផ្លប៉ាេះពាល់ខដលមិ្នអាច
ពជៀសផុ្ត្ពីោររាត្ត្ាត្ថ្នជាំងឺកូែដី-១៩។ ខផ្នកត្រម្ូែោររងផ្លប៉ាេះពាល់គួរឱ្យកត់្សាគ ល់ ពដ្ឋយសារខត្ែធិានោរដ្ឋក់
កាំ តិ្កនុងោរចល័ត្ពីពែត្តមួ្យពៅពែត្តមួ្យពទៀត្។ ោរព ល្ីយត្បទន់ពពល និងកម្មែ ិ្ ីផ្តល់សាច់របាក់បានជួយយ៉ា ង
របត្យកសដល់ោររស់រានពឡងីែញិថ្នែសិ័យកសិកម្ម (ADB, ២០២១)។ 
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រូបភាពទី ៧៖ បាំខណ្កថ្នែស័ិយកសិកម្មកនុ ង ផ្.ស.ស. របស់កម្ពុជា (WB, ២០២១) 

 

ខផ្នោរយុទធសាស្តសតអភិ្ែឌ្ឍន៍ែសិ័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ របស់រកសួងកសិកម្ម រុោា របាញ់ និងពនសាទ 
ជាមូ្លដ្ឋា នរគឹេះខណ្នាំចាាំបាច់ពដីម្បជីាំរុញែសិ័យពនេះឱ្យោាំរទោន់ខត្ខាល ាំងពឡងីខងម្ពទៀត្ដល់ោរអភិ្ែឌ្ឍពសដាកិចេ-សងគម្
កម្ពុជា។ យុទធសាស្តសតពនេះានពោលបាំណ្ងអភិ្ែឌ្ឍពសដាកិចេ-សងគម្របស់របពទស និងោត់្បនែយភាពរកីរកកនុងរយៈពពល
របាាំឆ្ន ាំចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០២៣។ ខផ្នោរយុទធសាស្តសតពនេះរតូ្ែបានបពងកីត្ពឡងីបនទ ប់ពីខផ្នោរយុទធសាស្តសត 
២០១៤-២០១៨ ានពោលពៅព ា្ីទាំពនីបកម្មពលីែសិ័យពនេះឱ្យានលកាណ្ៈរបកួត្របខជង និង្ន់ពៅនឹងោរខរបរបួល
អាោសធាតុ្ពដ្ឋយបាំខបលងពចញពីអតិ្ពលកម្ម។ រកសួងកសិកម្ម រុោា របាញ់ និងពនសាទបានកាំណ្ត់្អាទិភាពចម្បង
ចាំនួនពីរពដីម្បអីភិ្ែឌ្ឍែសិ័យពនេះ រមួ្ាន៖ ១) បពងកីនផ្លិត្ភាព, ពិពិ្កម្មនិងពាណិ្ជជកម្ម, និង២) រគប់រគង និង
អភិ្ែឌ្ឍរាល់្នធានរបកបពដ្ឋយរបសិទធភាពជាអាទិ៍៖ ដី ថ្រពពឈ ីនិងជលផ្លរបកបពដ្ឋយចីរភាពជាពដីម្។ ពបសកកម្ម
ពដីម្បបីានពសវាកម្មខដលានគុណ្ភាពពដ្ឋយយកជាមូ្លដ្ឋា ននូែែទិាសាស្តសតនិងបពចេកែទិា រកបែ័ណ្ឌ ចាប់ និងពោល
នពយបាយសម្រសបរតូ្ែបានយកជាកត្វត ចាាំបាច់កនុងោរពរជាម្ខរជងទសសនៈែសិ័យខដលបានកាំណ្ត់្ (MAFF, ២០១៩)។ 

ោរនាំពចញនូែផ្លិត្ផ្លពផ្សងៗពីែសិ័យពនេះ ានោរអភិ្ែឌ្ឍគួរឱ្យកត់្សាគ ល់កនុងចពនល េះឆ្ន ាំ២០១៤ ពៅ
២០១៨។ ពទេះជាយ៉ា ងោក៏ពដ្ឋយ ោរធាល ក់ចុេះបនតិចថ្នោរនាំពចញពីែសិ័យពនេះពៅឆ្ន ាំ២០១៨ ដូចានបង្ហា ញកនុង
រូបភាពទី៨ អាចជាមូ្លព តុ្មួ្យខដលរាជរដ្ឋា ភិ្បាលបានចាប់ពផ្តីម្ដ្ឋក់ពចញនូែគាំនិត្ផ្តួចពផ្តីម្ចាស់លាស់កនុងខផ្នោរ
យុទធសាស្តសតអភិ្ែឌ្ឍន៍ែសិ័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ពដីម្បបីពងកីនភាព្ន់កនុងោរលូត្លាស់។ បញ្ហា របឈម្ពផ្សងៗ
ខដលបាននិងកាំពុងានសរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍថ្នែសិ័យពនេះរមួ្ាន៖ ោររបកួត្របខជងនិងផ្លិត្ភាពសរាប់ទីផ្ារ ោរោាំរទ
ភ្សតុភារកម្មនិងព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធមិ្នទន់រគប់រោន់ សម្ត្ែភាពរសាែរជាែពលីបពចេកែទិាកសិកម្មពៅានករមិ្ត្ សកម្មភាព
ោប់ថ្រពនិងពនសាទែុសចាប់ និងកាល ាំងពលកម្មជាំនញខដលានគាល ត្និងមិ្នបនសុោីន ពៅនឹងទីផ្ារ (MAFF, ២០១៩)។ 
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រូបភាពទី ៨៖ ោរនាំពចញកសិផ្ល ២០១៤-២០១៨ (MAFF, ២០១៩) 

 

ពៅកនុងទសែត្សរចុ៍ងពរោយបានសរបញ្ហជ ក់យ៉ា ងចាស់នូែកាំពណី្នថ្នោរនាំពចញកសិផ្ល។ អនុែសិ័យមួ្យចាំនួន
ក៏ានោរអភិ្ែឌ្ឍលអកនុងទីផ្ារសកលផ្ងខដរ។ ពទេះជាយ៉ា ងោក៏ពដ្ឋយ បរាិណ្ថ្នផ្លិត្ផ្លនាំពចញពៅានចាំនួន
តិ្ចតួ្ចពៅពឡយីពបីព្ៀបជាមួ្យរបពទសជិត្ខាង។ កិចេែិត្ែាំរបឹងខរបងសរាប់ផ្លិត្កម្ម និងពាណិ្ជជកម្មជាកត្វត របឈម្
ចម្បងពីរខដលកាំពុងានសរាប់ែសិ័យពនេះ ជាពិពសសផ្លិត្ផ្លរសូែ។ ទិននន័យពីឆ្ន ាំ២០១០ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៩ បានបង្ហា ញ
យ៉ា ងចាស់ថា ោរនាំពចញរបស់កម្ពុជាតិ្ចជាងពរចីនដងរបសិនជាពរបៀបព្ៀបជាមួ្យរបពទសថ្ង និងពែៀត្ោម្។ រូប
ភាពខាងពរោម្ (រូបភាពទី៩) ពរបៀបព្ៀបោរនាំពចញរសូែរបស់កម្ពុជានិងរបពទសជិត្ខាង។ គួរបញ្ហជ ក់ផ្ងខដរថា មិ្ន
ានទិននន័យខចងចាស់លាស់ពទរវាងទិននន័យអងករកិនព យីនិងរសូែ សរាប់កម្ពុជា។ ជាទូពៅ ឧបសគគថ្នោរឈាន
ដល់ទីផ្ារសកលថ្នអងករកម្ពុជាអាចបោត លម្កពីកងាេះទាំពនីបកម្មថ្នឧបករណ៍្ឬា៉ា សុីនកិនរសូែ។ ព តុ្ដូពចនេះព យី ោរ
ព ា្ីទាំពនីបកម្មា៉ា សុីនអាចជាអាទិភាពចម្បងមួ្យពដីម្បពីលីកសទួយផ្លិត្ផ្លពនេះសរាប់កម្ពុជា (ADB, FAO, ២០២១)។ 

 

 
រូបភាពទី ៩៖ ោរនាំពចញអងកររបស់កម្ពុជាព្ៀបនឹងរបពទសជិត្ខាង (លានដុលាល រ, សម្មូ្លជាអងករ) (ADB, FAO, ២០២១) 
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ពដីម្បពី ល្ីយត្បនឹងោររបឈម្ដូចបានពរៀបរាប់ខាងពលី រកសួងកសិកម្ម រោា របាញ់ និងពនសាទ បានដ្ឋក់

ពចញនូែខផ្នោរយុទធសាស្តសតពដ្ឋយបនតនូែកិចេែិត្ែាំរបឹងខរបងខដលានរសាប់ និងដ្ឋក់បញ្េូ លបពចេកែទិាឌី្ជីងលពៅកនុង
ែសិ័យពនេះពដីម្បធីានឱ្យបាននូែផ្លិត្ផ្លកសិកម្មមួ្យខដលនឹងផ្គត់្ផ្គង់ខាល ាំងខងម្ពទៀត្សរាប់ត្ាំបន់ និងសកលពលាក
សរាប់ឆ្ន ាំ២០៣០ និង២០៥០។ ចាំណុ្ចខដលរតូ្ែពរងឹងពផ្សងពទៀត្សរាប់កសិផ្លអាចរមួ្ាន ផ្លិត្កម្មមិ្នរគប់
រោន់និងគុណ្ភាពានករមិ្ត្ និងត្ថ្ម្លផ្លិត្ែពស់, សម្ត្ែភាពបពចេកពទសនិងោររគប់រគងស គម្ន៍ពៅានករមិ្ត្, 
ែាេះោរែនិិពយគពលីោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍, ោរខរបរបួលអាោសធាតុ្, បរយិោសពាណិ្ជជកម្មទន់ពែាយ, កងាេះ
ពិពិ្កម្ម, កងាេះោរែនិិពយគពីរាជរដ្ឋា ភិ្បាល, ព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធោាំរទទន់ពែាយ, ភាពមិ្នសុីចង្ហា ក់ថ្នអភ្ិបាលកិចេ, 
កងាេះសតង់ដ្ឋរ, ោរងយចុេះថ្នកាល ាំងពលកម្ម, ោរពរបីពលីសករមិ្ត្នូែជីនិងថាន ាំគីមី្កសិកម្ម និងភាពទន់ពែាយថ្នភ្សតុភារ
កម្ម។ ជាោរកត្់សាគ ល់ផ្ងខដរថា អនុែសិ័យមួ្យចាំនួន តួ្យ៉ា ងពោរកបី បសុបកស ី និងរជូកក៏ពៅពុាំទន់ព ល្ីយត្បរគប់
រោន់ពៅពឡយីសរាបទី់ផ្ារកនុងរសុក។ 

 

២.២. និនន ោរ និងឱ្ោស 

ែសិ័យកសិកម្មពដីរតួ្នទីជាសរសរសតម្ាដ៏សាំខាន់មួ្យសរាប់ ផ្.ស.ស. របស់កម្ពុជា។ ពទេះជាយ៉ា ងោ ភាគ
រយពីែសិ័យពនេះបានពៅរទឹងកនុងរងាង់២០% សរាប់រយៈពពលប៉ាុនម នឆ្ន ាំចុងពរោយពនេះ។ ពដ្ឋយខឡក ទនទឹម្នឹងោររមួ្
ចាំខណ្កកនុង ផ្.ស.ស. ពីែសិ័យពផ្សងៗានោរងយចុេះកនុងអាំឡុងពពលថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្កូែដី-១៩ ព ា្ីឱ្យែសិ័យកសិកម្ម 
ានកាំពណី្នបនតិច ពី២០.៨% ពៅឆ្ន ាំ២០១៩ ពៅ២២.៨% ពៅឆ្ន ាំ២០២០។ ជាសកល ផ្លិត្កម្មថ្នកសិផ្លបាននិង
កាំពុងានកាំពណី្នត្វាំងពីឆ្ន ាំ១៩៦០។ ទាីបអាសុីផ្គត់្ផ្គង់សាច់ពរចីនបាំផុ្ត្ ពបីពយងត្វម្ទិននន័យខដលពបាេះពុម្ពផ្ាយ
ពដ្ឋយអងគោរស របជាជាតិ្ និងអងគោរកសិកម្មនិងអាោររ ូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០១៨។ ទិននន័យថ្នោរផ្លិត្សាច់កនុងរសុក
បង្ហា ញឱ្យព ីញនូែោរផ្គត្់ផ្គង់បានខត្ម្ួយភាគបួនប៉ាុពោណ េះ (Mony, ២០២១)។ ពដ្ឋយព តុ្ផ្លពនេះ សទមរច
ទត្ទជានាយររដ្ឋមន្ត្រី បានអាំពាែនែពៅឆ្ន ាំ២០១៩ ឱ្យានកិចេែិត្ែាំរបឹងខរបងខងម្ពទៀត្ពដីម្បបីពងកីនោរផ្លិត្
ចាំណី្សត្ាសរាប់ទីផ្ារកនុងរសុក។ សទមរចនាយររដ្ឋមន្ត្រី បានជាំរុញរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. ឱ្យានោរោាំរទសម្រសប 
ជាពិពសសោរបពងកីនផ្លិត្កម្មចាំណី្សត្ាពដ្ឋយរកុម្  ុនកនុងរសុក។ រកុម្  ុនកនុងរសុករ ាំពឹងថានឹងទទួលបាននូែអត្ែ
របពយជន៍ពរចីនពីគាំនិត្ផ្តួចពផ្តីម្ពនេះពពលខដលពោលនពយបាយចាំណី្សត្ារតូ្ែបានដ្ឋក់ឱ្យអនុែត្ត។ ជាទូពៅ និនន ោរថ្ន
ោរបរពិភាគសាច់ានត្រមូ្ែោរខាល ាំង។ រតី្ជារបពភ្ទសាច់ខដលរតូ្ែបានបរពិភាគពរចីនបាំផុ្ត្សរាប់របជាជនកម្ពុជា។ 
របជាជនកម្ពុជាាន ក់បរពិភាគរតី្របាណ្ ៥០គីឡូរោម្កនុងមួ្យឆ្ន ាំ (Sinwat, ២០២១)។ 
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រូបភាពទី ១០៖ ោរបរពិភាគសាច់ត្វម្អាយុនិងត្វម្របពភ្ទសាច់ សរាប់ម្នុសសាន ក់កនុ ងមួ្យឆ្ន ាំ (Sinwat, ២០២១) 

ោរផ្លិត្កសិផ្លពផ្សងពទៀត្ដូចជាអងករ ពៅស ូ និងកសិផ្លពផ្សងៗពទៀត្ាននិនន ោរែជិជាន។ ផ្លិត្ផ្ល
ពៅស ូពកីនពឡងីជិត្ពីរដងសរាប់ផ្លិត្កម្មនិងោរនាំពចញពៅចពនល េះឆ្ន ាំ២០១៦ និង២០២០។ ពទេះជាយ៉ា ងោក៏
ពដ្ឋយ ោរផ្លិត្អងករពលីសពីត្រមូ្ែោរកនុងរសុក ានសែិរភាពចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៦ (Mony, ២០២១)។ 

ពទេះបីជាានឧបសគគពផ្សងៗពលីែសិ័យកសិកម្មក៏ពដ្ឋយ ឱ្ោសយ៉ា ងពរចីនកនុងែសិ័យពនេះពៅខត្បនតាន ខដល
កនុងពនេះលកាែណ្ៈអាំពោយផ្លម្ួយចាំនួន រមួ្ាន៖ 

• សោត នុពលកនុងោរចាប់យកទីផ្ារអនតរជាតិ្ (អាសា ន សាធារណ្រដារបជាានិត្ចិន សាធារណ្រដាកូពរ ៉ា ជប៉ាុន 
អឺរ ៉ាុប ស រដាអាពម្រកិ និងរបពទសពផ្សងៗពទៀត្) 

• កាំពណី្នថ្នោរែនិិពយគពលីែសិ័យពនេះពីអាសា ន និងសាធារណ្រដារបានិត្ចិន 
• និនន ោរែនិិពយគពលីែសិ័យកសិកម្មពីែនិិពយគិន ឧទ រណ៍្៖ ោរែនិិពយគានសែិរភាពលអ របាណ្ ៦% កនុង

រយៈពពលរបាាំឆ្ន ាំចុងពរោយពនេះ ២០១៥-២០១៩ (CDC, ២០២២) 
• កាំពណី្នព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធោាំរទសរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍែសិ័យកសិកម្ម 
• ពោលនពយបាយោាំរទដល់សនតិសុែ និងសុែត្ែិភាពអារោរ ឧទ រណ៍្៖ រពបៀបវារៈរសាែរជាែជាតិ្ ម្ាូបអាោរ

កនុងរសុក៧០%ជារបស់កម្ពុជាពៅឆ្ន ាំ២០៣០ 
• ោរអភិ្ែឌ្ឍត្ាំបន់ឧសា កម្មសរាប់ឧសា កម្មខកថ្ចនអាោរ ឧទោរណ៍្៖ គាំនិត្ផ្តួចពផ្តីម្មួ្យចាំនួនពលីោរ

បពងកីត្បណ្តុ ាំ ស រោស្ុនតូ្ចនិងម្្យម្ និងសួនឧសា កម្ម 
• ោររគបដណ្ត ប់បានទូលាំទូលាយថ្នបពចេកែទិាព័ត៌្ាននិងទាំនក់ទាំនងកនុងរបពទស 
• ែត្តានពសវាកម្មសាធារណ្ៈកនុងរសុក ឧទោរណ៍្៖ ្នោរស រោស្ុនតូ្ចនិងម្្យម្ ស រគិនខែមរ 

ម្ជឍម្ណ្ឌ លបណ្តុ េះ្ុរកិចេពត្ពជា និងមូ្លនិ្ិអភិ្ែឌ្ឍន៍ជាំនញ 
• និនន ោរថ្នោរែនិិពយគខដលខផ្អកពលីត្រមូ្ែោរ។ 
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៣. េសស្ៈវិសយ័ ទោល្ទោបាយ ្ិងយេុធសាន្តសរ  
៣.១. ពោលនពយបាយចាាំបាចស់រាបោ់រផ្លិត្រគបរ់ោន់ពដ្ឋយែលួនឯង 

ខផ្នោរពម្ែសិ័យកសិកម្មឆ្ន ាំ២០៣០របស់កម្ពុជាបានចងអុលយ៉ា ងចាស់ពីភាពចាាំបាច់ ពដីម្បាីនពសវាកម្មខដល
ានគុណ្ភាពែពស់ត្វម្រយៈោរោាំរទជាមូ្លដ្ឋា នពីពោលនពយបាយ ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា និងរកបែ័ណ្ឌ ចាប់ 
សរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍែសិ័យកសិកម្មកម្ពុជារបកបពដ្ឋយចីរភាព និងរបសិទធភាព។ ពទេះជាយ៉ា ងោ របាយោរណ៍្ងមីបាំផុ្ត្
របស់ែទិាសាែ នជាតិ្សែិតិ្បង្ហា ញនូែោរផ្គត់្ផ្គង់កនុងរសុកពុាំទន់រគប់រោន់នូែបខនល សាច់ រតី្ និងបសុបកស។ី កម្ពុជាចាំោយ
របចាាំឆ្ន ាំរបាណ្ ៦០០លានដុលាល រពលីផ្លិត្ផ្លនាំចូលទាំងពនេះ។ ោរផ្គត់្ផ្គង់កនុងរសុកថ្នផ្លិត្ផ្លកសិកម្មទាំងពនេះ
ពដីម្បាីនសនតិសុែនិងោរភិ្ែឌ្ឍពសដាកិចេ-សងគម្របស់កម្ពុជា ទម្ទរជាបនទ ន់នូែោរចូលរមួ្ពីថ្ដគូរពាក់ព័នធ។ របាយ
ោរណ៍្សិកាពោលនពយបាយសតីពី «ទាំពនីបកម្មែសិ័យកសិកម្ម៖ ទសសនៈែសិ័យរយៈពពលខែង និងោរត្រម្ង់ទិសពោល
នពយបាយ» ខដលបានផ្សពាផ្ាយពៅឆ្ន ាំ២០១៩ ពដ្ឋយឧត្តម្រកុម្របឹកាពសដាកិចេជាតិ្ បានផ្តល់នូែអនតរាគម្ន៍ពោល
នពយបាយយ៉ា ងទូលាំទូលាយពីរាជរដ្ឋា ភិ្បាលកម្ពុជា ពៅពលីោរធាល ក់ចុេះពីខផ្នកកសិកម្មកនុងោរភិ្ែឌ្ឍពសដាកិចេសរាប់        
រយៈពពលរបាាំឆ្ន ាំចុងពរោយពនេះ (MAFF, ២០២០)។ ឯកសារពនេះបាន ល្ុេះបញ្ហេ ាំងរ ូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០៣០ ពីនិនន ោរថ្ន        
ែសិ័យកសិកម្មខដលអាចនឹងរងឥទធិពលពផ្សងៗដូចជា៖ 

• ោរខរបរបួលពសដាកិចេកនុងត្ាំបន់ និងកាំពណី្ននូែោរទិញកសិផ្លពៅទីផ្ារកនុងត្ាំបន់ 
• កាំពណី្នត្រមូ្ែោរកសិផ្លខដលានគុណ្ភាពែពស់ សុែត្ែិភាព និងអាោររូបត្ែម្ា 
• ោរធាល ក់ចុេះថ្នកាល ាំងពលកម្មកនុងោរង្ហរកសិកម្មព្ៀបនឹងកាំពណី្នថ្នោរពរបីពរគឿងយនតកសិកម្ម 
• ោរធាល ក់ចុេះថ្នផ្លិត្កម្មកសិកម្មខាន ត្តូ្ច និងកាំពណី្នថ្នស រោសកសិកម្មត្វម្ជនបទ 
• ោររកីលូត្លាស់ថ្នបពចេកែទិាកសិកម្ម និងរបព័នធកសិកម្មឌី្ជីងល (ទាំពនីបកម្ម កសិ្ុរកិចេអនឡាញ បពចេកែទិា

ព័ត៌្ាននិងទាំនក់ទាំនង និងទូរញាណ្) 
• ោរងយចុេះដីកសិកម្មពដ្ឋយសារោរពរងីកទីរបជុាំជន 

ពបីពយងត្វម្បរែិត្តកម្មកសិកម្មថ្នរទឹសតីរបស់ Timmer ែសិ័យកសិកម្មកម្ពុជាសែិត្កនុងដាំោក់ោលចាប់ពផ្តីម្ថ្ន
ោរែែិត្តពដ្ឋយសារខត្ផ្លិត្កម្មពផ្លត ត្ចម្បងពលីបរាិណ្ជាជាងឱ្ោសទីផ្ារ ផ្លិត្ផ្លខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ និង/
ឬោរបពងកីត្យុទធសាស្តសតពដីម្បបីានខែសចង្ហា ក់ផ្លិត្កម្មត្ាំបន់ឬសកល។ រទឹសតីបករសាយពីបួនដាំោក់ោលថ្នបរែិត្តកម្ម
កសិកម្មខដលរាួន៖ ១) ដាំោក់ោលចាប់ពផ្តីម្, ២) ដាំោក់ោលអតិ្កសិផ្ល, ៣) ដាំោក់ោលសា រណ្កម្ម, 
និង៤) ដាំោក់ោលឧសា កម្ម (Chenery and Srinivasan, ១៩៨៨)។ ោរសិកាមួ្យរបស់្នោរអភិ្ែឌ្ឍន៍
អាសុីពៅឆ្ន ាំ២០១៣ បានបង្ហា ញថាកសិកម្មរបស់កម្ពុជាអាចសែិត្កនុងដាំោក់ោលទី២ពៅឆ្ន ាំ២០១០។ ោរពរបៀបព្ៀប
រវាងបែែិត្តកម្មកសិកម្មរបស់កម្ពុជា និងរបពទសជិត្ខាងានបញ្ហជ ក់សុីជពរៅកនុងត្វរាងទី១ ខាងពរោម្។ ពបីយករកបែ័ណ្ឌ
ទសសនៈែសិ័យនិងោរអភិ្ែឌ្ឍកសិកម្មឆ្ន ាំ២០៣០ជាមូ្លដ្ឋា ន ោរែនិិពយគឱ្យបានទន់ពពលនិងរតឹ្ម្រត្ូែម្ួយរត្ូែខត្របរពឹត្ត
ពឡងី ពរពាេះថាែសិ័យពនេះកាំពុងរងនូែបញ្ហា របឈម្ពផ្សងៗដូចបានពរៀបរាប់ខាងពលី។ ោរយកចិត្តទុកដ្ឋក់ចាាំបាច់រាួន៖ 
ោរែនិិពយគពលីោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍ ោរែនិិពយគពលីជាំនញពលកម្ម ោរពផ្ទរបពចេកែទិា ោរពរបីពរគឿងយនត ោរអភិ្ែឌ្ឍ
អនុែសិ័យយុទធសាស្តសតខដលានសោត នុពលត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ របព័នធពអកូឡូសុីពាណិ្ជជកម្ម ចីរភាពបរសិាែ ន និងបពចេកែទិា។ 
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ត្វរាងទី ១៖ ោរអភិ្ែឌ្ឍថ្នបរែិត្តកម្មកសិកម្មពដ្ឋយពរបៀបព្ៀបរបពទសកម្ពុជា និងរបពទសពផ្សងៗ (ADB, ២០១៣) 

ដាំោក់ោល របពទស (ឆ្ន ាំ១៩៨០) ោរពិពណ៌្ន របពទស (ឆ្ន ាំ២០១០) 

ចាប់ពផ្តីម្ បង់ោល ខដស 
កម្ពុជា  ពនបា៉ា ល់ ពែៀត្ោម្ 

របពទសខដលានចាំណូ្លទប, ផ្លិត្ភាពពលកម្មពលីែស័ិយ
កសិកម្មានខត្ ២៤០ដុលាល រប៉ាុពោណ េះ, ចាំខណ្កពីែស័ិយ
កសិកម្មពលីពសដាកិចេជាត្ិាន ៣៧%, និងផ្តល់ោរង្ហរបាន 
៦៦% 

ពនបា៉ា ល់ 

អត្ិកសិផ្ល ប ូត្ង់ ឥោឌ  ឥណ្ឌូ ពណ្សីុ 
សាធារណ្រដាពកៀ សុសីុីសាែ ន 
សាធារណ្រដារបជាានិត្ឡាែ
បា៉ា គីសាែ ន បា៉ា ពូអាសីុនូខែល
 គពីណ្ សាធារណ្រដារបជា
ានិត្ចនិ រសីលង្ហក  សាម្័រ អ ូ
សពបគីសាែ ន 

របពទសខដលានចាំណូ្លទប, ចាំខណ្កពែីស័ិយកសិកម្ម ពលី
ពសដាកិចេជាត្ិានកនុងចពនល េះ១៩% (បង់ោល ខដស) ពៅ ៣៦% 
(កម្ពុជា), ផ្តល់ោរង្ហរកនុងចពនល េះ៣៣% (សាធារណ្រដាពកៀ
 សុីសីុសាែ ន) ពៅ៨៥% (សាធារណ្រដារបជាានិត្ឡាែ), 
ផ្លិត្ភាពពលកម្មពលីែស័ិយកសិកម្មានកនុងចពនល េះ ៤៣៤
ដុលាល រ (កម្ពុជា) ពៅ៩៤៧ដុលាល រ (បា៉ា គីសាែ ន) 

បង់ោល ខដស កម្ពុជា 
សាធារណ្រដាពកៀ សុី
សីុសាែ ន សាធារណ្រដា
របជាានតិ្ឡាែ បា៉ា គី
សាែ ន បា៉ា ពូអាសីុនូខែល
 គពីណ្ ត្វ សុគីីសាែ ន 

ស
ា
 
រណ្

កម្
ម 

ដាំបូង 
អាពម្នី  ាលីីពនី  
ត្វ សុគីីសាែ ន ថ្ង 
 វា៉ា នូទូ 

របពទសខដលានចាំណូ្លម្្យម្, ផ្លិត្ភាពពលកម្មពលី 
ែស័ិយកសិកម្មានកនុងចពនល េះ៣៣% (រសីលង្ហក ) ពៅ៥២% 
(ពែៀត្ោម្), បាំខណ្កពីែស័ិយកសិកម្មពលីពសដាកិចេជាត្ិ
ានកនុងចពនល េះ១០% (សាធារណ្រដា របជាានតិ្ចនិ) ពៅ
២១% (ពែៀត្ោម្), ផ្លិត្ភាពពលកម្មពលីែស័ិយកសិកម្ម
ានកនុងចពនល េះ ៣៦៧ដុលាល រ (ពែៀត្ោម្) ពៅ១១០០
ដុលាល រ ( ាីលីពីន) 

ឥោឌ  ឥណ្ឌូ ពនសីុ 
សាធារណ្រដារបជាា
និត្ចនិ  ាលីីពីន ថ្ង 
រសីលង្ហក  ពែៀត្ោម្ 

កោត ល 
 សក ស ីា៉ា ពឡសីុ 
សាធារណ្រដាកូពរ ៉ា 

របពទសខដលានចាំណូ្លម្្យម្, ផ្លិត្ភាពពលកម្មពលី 
ែស័ិយកសិកម្មាន២៨០០ដុលាល រ, បាំខណ្កពីែស័ិយកសិកម្ម
ពលីពសដាកិចេជាត្ាិន២០%,  ផ្តលោ់រង្ហរបាន៣៨% 

 សក ស ីសាម្័រ អ ូស
ពបគីសាែ ន   វា៉ា នូទូ 

ចុងពរោយ  
របពទសខដលានចាំណូ្លម្្យម្, ផ្លិត្ភាពពលកម្មពលី 
ែស័ិយកសិកម្មជតិ្ពសមី ៧០០០ដុលាល រ,  ផ្តល់ោរង្ហរបាន១៤%,  
ចាំខណ្កពីែស័ិយកសិកម្មពលីពសដាកិចេជាត្ិាន ១០% 

អាពម្នី ា៉ា ពឡសីុ 
សាធារណ្រដាកូពរ ៉ា 
ជប៉ាុន 

ឧសា កម្ម ជប៉ាុន 

របពទសខដលានចាំណូ្លែពស់, ផ្លិត្ភាពពលកម្មពលី     
ែស័ិយកសិកម្មានកនុងចពនល េះ ៦៤២៣ដុលាល រ ពៅ ៧៦៨៣០
ដុលាល រ (ជាម្្យម្របាណ្ ៣៣ ៤៥០ ដុលាល រ), ចាំខណ្កពី
ែស័ិយកសិកម្មពលីពសដាកចិេជាត្ិានចពនល េះប០ី% ពៅ៣,៩% 
(ជាម្្យម្របាណ្ ១,៩%), ផ្តល់ោរង្ហរបានកនុងចពនល េះ ១% 
ពៅ១០,៩% (ជាម្្យម្របាណ្ ២,៩%) 

សាធារណ្រដាកូពរ ៉ា 
ជប៉ាុន  

ទិននផ្លផ្លិត្បានពដ្ឋយកម្មកររត្ូែវាស់ជាពងរ២០០០ដុលាល រ, ចាំណូ្លកនុងម្នុសសាន ក់រត្ូែវាស់ជាពងរ២០០៥ ភាពពសមីោន ថ្នកាល ាំងទិញខដលសរម្ួលជាដុលាល រ។ 
២០១០ អាចត្ាំោងឆ្ន ាំ២០១០ ឬឆ្ន ាំចុងពរោយោម្ួយខដលានទិននន័យ, ១៩៨០ ត្ាំោងឆ្ន ាំ១៩៨០ ឬឆ្ន ាំដាំបូងោម្ួយខដលានទិននន័យ។ ចាំណូ្លែពស់៖  
ផ្.ស.ស. កនុងម្នុសសាន ក់ពលីសពី ២០០០០ដុលាល រ, ចាំណូ្លម្្យម្៖ ២៥០០ដុលាល រ ពៅ ២០០០០ដុលាល រ សរាប់ម្នុសសាន ក់, ចាំណូ្លទប៖ ត្ិចជាងចាំណូ្លម្្យម្។ 
ចាំណូ្លម្្យម្អាចរត្ូែបានកាំណ្ត្់ខងម្ពទៀត្ជាចាំណូ្លម្្យម្ករម្ិត្ែពស់ ពដ្ឋយ ផ្.ស.ស. កនុងម្នុសសាន ក់ពលីសពី ៦១២៥ដុលាល រ (ម្ិនានរបពទសោម្ួយពៅ
អាសុីខដលានចាំណូ្លម្្យម្ករម្ិត្ែពស់ពទពៅឆ្ន ាំ១៩៨០)។ ដាំោក់ោលពផ្សងៗខដលានកនុងដាំោក់ោលសា រណ្កម្មរត្ូែបានខបងខចកដូចពនេះ៖ របពទស
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ានចាំណូ្លម្្យម្ខដលានផ្លិត្ភាពោរង្ហរ ១៧៥០ដុលាល រ ឬពរោម្ពនេះសែិត្កនុងដាំោក់ោលដាំបូង, ១៧៥០ដុលាល រ ពៅ ៣៣០០ដុលាល រ សែិត្កនុងដាំោក់ោល
កោត ល, និងពលីសពី ៣៣០០ដុលាល រ សែិត្កនុងដាំោក់ោលចុងពរោយ។ 

 
របាយោរណ៍្របស់ឧត្តម្រកុម្របឹកាពសដាកិចេជាតិ្ផ្តល់អនុសាសន៍ជាពោលពៅយុទធសាស្តសតចាំនួនបី ដល់កម្ពុជា 

ជាពិពសសដល់រកសួងកសិកម្ម រោា របាញ់ និងពនសាទឱ្យយកចិត្តទុកដ្ឋក់ែពស់ពដីម្បធីានបាននូែោរអភិ្ែឌ្ឍរបកប 
ពដ្ឋយចីរភាពសរាប់របពទសជាតិ្ (SNEC, ២០១៩)។ ពោលពៅទាំងបីរមួ្ាន៖ ១) បពងកីនឱ្ោសអភិ្ែឌ្ឍន៍ពសដាកិចេ
ត្វម្រយៈោរអភិ្ែឌ្ឍរោប់ពូជ ពិពិ្កម្មផ្លិត្កម្ម និងកសិពាណិ្ជជកម្មនិងកសិ្ុរកិចេ, ២) ពរងឹងសនតិសុែពសបៀង និង៣) 
ពលីកត្ពម្កីងចីរភាពបរសិាែ ន។ ជាោរសននិដ្ឋា ន ោរអភិ្ែឌ្ឍឱ្យបានទន់ពពលពែលានូែពោលនពយបាយោាំរទជាោរចាាំបាច់
មួ្យពដីម្បសីពរម្ចបាននូែអាីខដលបានខចងកនុងខផ្នោរពម្ែសិ័យកសិកម្មឆ្ន ាំ២០៣០។ ជាសពងាប ោរពរងឹងោរផ្គត់្ផ្គង់
ខផ្នកចិញ្េ ឹម្និងដ្ឋាំដុេះជាកិចេោរបនទ ន់ម្ួយ រសបពពលខដលខផ្នកោរខចកចាយដល់ទីផ្ារ ជាកិចេោរខដលរតូ្ែព ា្ីទនទឹម្ោន
ផ្ងខដរ។ ពទេះជាយ៉ា ងោក៏ពដ្ឋយ ទិដាភាពរមួ្ថ្នោរអភិ្ែឌ្ឍរបកបពដ្ឋយចីរភាពខដលមិ្នអាចពមី្លរ ាំលងបានរមួ្ាន 
ោរពរបីរបាស់ឱ្យបានរតឹ្ម្រតូ្ែត្វម្បទដ្ឋា នបពចេកពទសនូែ ដី ថាន ាំសាល ប់សត្ាលអិត្ ថាន ាំសាល ប់ពមម  និងទាល ប់ថ្នោរពរបី
របាស់ឱ្យបានរតឹ្ម្រតូ្ែនូែសារធាតុ្គីមី្ពុលពផ្សងៗពទៀត្។ 
 

៣.២. កសិកម្មពដ្ឋយចីរភាព 

ផ្លជេះថ្នោរខរបរបួលអាោសធាតុ្ពលីកសិកម្មកម្ពុជា អាចសាំពៅចម្បងដល់ោរោត់្ផ្លត ច់ទាល ប់របថ្ពណី្របស់
កសិករ។ របពទសកម្ពុជាសែិត្កនុងចាំពោម្របពទសខដលង្ហយរងពរោេះបាំផុ្ត្ពីោរខរបរបួលអាោសធាតុ្កនុងត្ាំបន់ (WB 
and ADB, ២០២១)។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ ចីរភាពកសិកម្មរបស់កម្ពុជារតូ្ែពមី្លពលីសពីផ្លជេះថ្នោរខរបរបួលអាោស
ធាតុ្។ ពដ្ឋយព តុ្ផ្លពនេះ វាជាោរចាាំបាច់មួ្យខដលរតូ្ែរ ាំលឹកជាងមីម្តងពទៀត្ពីពោលពៅអភិ្ែឌ្ឍន៍រយៈពពលយូរ កនុង
របាយោរណ៍្របស់ឧត្តម្រកុម្របឹកាពសដាកិចេជាតិ្។ កិចេោរសាំខាន់ៗទាំងពនេះរមួ្ាន៖ 

• ជាំរុញោរលូត្លាស់ពសដាកិចេ-សងគម្ បពងកីត្ោរង្ហរ និងបពងកីនរបាក់ចាំណូ្ល 
• ពរៀបចាំឱ្យានសនតិសុែពសបៀង 
• ពលីកត្ពម្កីងចីរភាពបរសិាែ ន (កសិកម្មពដ្ឋយចីរភាព ថ្រពពឈពីដ្ឋយចីរភាព និងជលផ្លពដ្ឋយចីរភាព)។ 

 

៣.៣. និនន ោរបពចេកែទិាកនុងែសិ័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជា 

បពចេកែទិាពផ្សងៗខត្ងខត្ផ្ារភាជ ប់មិ្នអាចដ្ឋច់បានពៅនឹងោរអភិ្ែឌ្ឍកសិកម្មត្វាំងពីានបដិែត្តន៍កសិកម្ម
ចពនល េះសត្ែត្សរទី៍១៧ និងទី១៨។ ោរពរបីបពចេកែទិាមិ្នអាចែាេះបានត្វាំងពីកខនលងផ្លិត្កសិផ្លពៅកសិដ្ឋា នរ ូត្
ដល់អតិ្ងិជនពៅទីផ្ារ។ ជាឧទ រណ៍្ ោរដ្ឋក់បញ្េូ លនូែពរគឿងយនតកសិកម្មទាំពនីបៗបាននិងកាំពុងនាំឱ្យានកាំពណី្ន
ថ្នោរពរបីដីសរាប់ែសិ័យកសិកម្ម ដូចបានព ញីនូែផ្លិត្ភាពែពស់កនុងប៉ាុនម នឆ្ន ាំចុងពរោយពនេះ (Chen, ២០១៨)។ 
ត្រមូ្ែោរខាល ាំងថ្នផ្លិត្ផ្លអាោរខដលានគុណ្ភាពែពស់ ទម្ទរឱ្យានមិ្នរតឹ្ម្ខត្ទាល ប់អនុែត្តន៍រតឹ្ម្រតូ្ែប៉ាុពោណ េះ
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ពទ ខងម្ទាំងដាំពណី្រោរលអកនុងោរខងទាំនូែកសិផ្លរ ូត្ដល់តុ្អាោររបស់អតិ្ងិជនពទៀត្ផ្ង។ គួរកត់្សាគ ល់ផ្ងខដរ
ថា ានចលករមួ្យចាំនួនបាននិងកាំពុងជាំរុញឱ្យានបរែតិ្តន៍កម្មកសិកម្ម។ ចាស់ោស់ បពចេកែទិានឹងពដីរតួ្នទីជា
កាល ាំងចលករមួ្យកនុងបរែិត្តកម្មពនេះ។ បពចេកែទិាទាំងពនេះរមួ្ចាំខណ្កជាអាទិ៍ កនុងសុែត្ែិភាពនិងអនម័្យ ភាពង្ហយ
រសួលនិងត្ថ្ម្លសម្រម្យ ខែសចង្ហា ក់ត្ថ្ម្ល អាោរជាំនួស និងោរអភិ្ែឌ្ឍកសិកម្មពដ្ឋយចីរភាពជាពដីម្។ 

ម្ា៉ាងែញិពទៀត្ កសិដ្ឋា នរតូ្ែចាប់យកសោត នុពលថ្នោររកីចពរមី្នរបស់បពចេកែទិាដូចជា៖ គាំនិត្ផ្តួចពផ្តីម្ថ្ន
កសិកម្មឆ្ល ត្ថ្ែខដលជាទសសនៈទនមួ្យកនុងបដិែត្តន៍ឧសា កម្ម ៤.០។ កម្ពុជាខដលានម្ ចិឆត្វជារបពទសខដលាន
ចាំណូ្លម្្យម្ករមិ្ត្ែពស់ពៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងចាំណូ្លែពស់ពៅឆ្ន ាំ២០៥០ ក៏មិ្នែុសពីរបពទសពផ្សងពទៀត្ខដរ រតូ្ែចាប់
យកឱ្យបានឆ្ប់បាំផុ្ត្នូែសោត នុពលបពចេកែទិា។ ោររបមូ្លទិននន័យ និងោរចងរកងទិននន័យពនេះជារបព័នធ ជាកិចេោរ
ដាំបូងមួ្យកនុងចាំពោម្កត្វត ចម្បងពផ្សងៗកនុងបរបិទកម្ពុជា។ ដូពចនេះ ោរពរៀបចាំឱ្យានពែទិោរខដលានទិននន័យ ា្ំ សរាប់
កសិកម្មឆ្ល ត្ថ្ែជាឧទ រណ៍្មួ្យខដលរតូ្ែយកចិត្តទុកដ្ឋក់ (Wolfert et al., ២០១៧)។ 

 

៤. ការអភវិឌ្ឍស្្េីបង្ហា ញ្ែូវបទចេរវិេារសរិមម 
ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្ម (AgriTech Roadmap) គឺជាឯកសារខណ្នាំខដលពិចារោពលីពបកាភាព

បពចេកែទិាគនលឹេះ និងោរបង្ហា ញផ្លូែខដលរតូ្ែអភិ្ែឌ្ឍ កនុងរយៈពពលដប់ឆ្ន ាំ ពពាលគឺគិត្រ ូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០៣០។ ពលីសពី
ពនេះ ោរបពងកីត្ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែពនេះនឹងផ្តល់នូែអាទិភាព និងពោលោរណ៍្ខណ្នាំ ថ្នោរែនិិពយគដល់រាជរដ្ឋា ភិ្បាល 
ែសិ័យឯកជន និងសាែ ប័នអប់រ ាំ ពលីបពចេកែទិាខដលបានកាំណ្ត់្។ ពដ្ឋយខផ្អកពលីព័ត៌្ានពីខាងពដីម្ ពោលបាំណ្ង
សាំខានថ់្នខផ្នទីផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្មគឺ៖ 

- បពងកីត្ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាសរាប់យុទធសាស្តសតអនុែត្ត ពដីម្បោីាំរទពោលនពយបាយជាតិ្សតីពី ែ.ប.ន. ឆ្ន ាំ 
២០២០-២០៣០ និងពោលនពយបាយពផ្សងពទៀត្សាំពៅោាំរទ និងជាំរុញោរអភិ្ែឌ្ឍែសិ័យកសិកម្ម។ 

- ផ្តល់ទិសពៅយុទធសាស្តសតពដីម្បពីដ្ឋេះរសាយបញ្ហា របឈម្កនុងែសិ័យបពចេកែទិាកសិកម្ម។ 
- ពដីម្បកីម្ពុជាចាប់យកបរែិត្តកម្មថ្នបដិែត្តន៍ឧសា កម្មជាំនន់ ៤.០។ 

ដាំពណី្រោរថ្នោរកសាងខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្ម (រូបភាពទី១១) រត្ូែបានអនុែត្តត្វម្ដាំោក់
ោលដូចខាងពរោម្៖ 

១. ជាំោនដាំបូងគឺោរកាំណ្ត់្ចកាុែសិ័យ និងពោលពៅសរាប់ែសិ័យកសិកម្មពៅកម្ពុជាកនុងរយៈពពល ១០ឆ្ន ាំ
ខាងមុ្ែ និងបពចេកែទិាគនលឹេះខដលរតូ្ែោរពដីម្បីអភ្ិែឌ្ឍែសិ័យពនេះកនុងត្ាំបន់ និងសកល ជាពិពសសពដីម្បរីមួ្ចាំខណ្ក 
និងពពនលឿនកាំពណី្នពសដាកិចេជាតិ្។ 

២. ោរែភិាគបរសិាែ នខដលានកត្វត ជាំរុញសងគម្ បពចេកែទិា ពសដាកិចេ បរសិាែ ន និងនពយបាយ។ បនទ ប់ម្ក 
ឱ្ោស និងោរគាំរាម្កាំខ ងថ្នែសិ័យកសិកម្មខផ្អកពលីកត្វត ដឹកនាំរត្ូែបានកាំណ្ត្់។ 

៣. ោរកាំណ្ត្់អត្តសញ្ហា ណ្ពបកាភាពផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត។ បនទ ប់ម្ក ផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្ម
អាទិភាពរតូ្ែបានពរជីសពរសីត្វម្រយៈោរដ្ឋក់ពិនទុពីអនុគណ្ៈកម្មោរជាំនញ។ 
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៤. ោរកាំណ្ត់្អត្តសញ្ហា ណ្បពចេកែទិាគនលឹេះ។ បនទ ប់ម្ក បពចេកែទិាគនលឹេះរតូ្ែបានវាយត្ថ្ម្លពដីម្បពីរជីសពរសី
បពចេកែទិាខដលានអាទិភាពពដ្ឋយអនុគណ្ៈកម្មោរជាំនញ។ 

៥. ជាចុងពរោយ គាំនូសត្វងថ្នខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិារតូ្ែបានកាំណ្ត់្សរាបរ់យៈពពលែលី ម្្យម្ និងខែង។  
 

 

រូបភាពទី ១១៖ ដាំពណី្រោរថ្នោរកសាងខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូ ែបពចេកែទិាកសិកម្ម 

 

៤.១. ទសសនៈែសិ័យ និងពោលពៅ 

េសស្ៈវិសយ័ 
បពងកីនផ្លិត្ភាពថ្នផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម និងផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្មខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់សរាប់ខែសចង្ហា ក់

ផ្គត់្ផ្គង់សកលត្វម្រយៈបពចេកែទិា និងនវានុែត្តន៍ពៅឆ្ន ាំ២០៣០។ 
ទោលទៅ 
ទញយកសោត នុពលថ្ន ែ.ប.ន. កនុងែសិយ័កសិកម្ម ពដីម្ប៖ី 
១. បពងកីនផ្លិត្ភាពកសិកម្មនិងគុណ្ភាពព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធ សនតិសុែពសបៀង និងសរាប់ោរនាំពចញ 
២. ពរបីរបាស់ផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្មត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ដល់ទាំនិញកសិកម្ម ពដីម្បបីពងកីនោររមួ្ចាំខណ្កកសិកម្មកនុងត្ថ្ម្ល
បខនែម្សរុប (GVA) និងោរនាំពចញ។ 

៣. រមួ្បញ្េូ លទាំនិញកសិកម្មពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់សកល ពដីម្បពីរងីកកសិ្ុរកិចេ និងពករ ត ិ៍ពឈាម េះរបស់របពទស
កម្ពុជាពៅោន់ទីផ្ារ និងបោត ញអនតរជាតិ្។  
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៤.២. ោរែភិាគសទីប (STEEP) 

 ពដីម្បកីាំណ្ត្អ់ត្តសញ្ហា ណ្ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត ពយងីរត្ូែយល់ពីទីផ្ារ និងទិដាភាព/សាែ នភាពបរសិាែ ន។ ោរ
ែភិាគសទីប (STEEP) គឺជាោរពមី្លពៅពលីកត្វត ខាងពរៅខដលានឥទធិពលពលីនិនន ោរ ែភិាគពីព័ត្៌ានអតី្ត្ោល និង
ទសសន៍ទយពៅអនគត្។ សទីប (STEEP) រគបដណ្ត ប់ពលីកត្វត សាំខាន់ៗចាំនួនរបាាំ ខដលជាអកសរោត់្សរាប់ សងគម្ 
(Social) បពចេកែទិា (Technological) ពសដាកិចេ (Economic) បរសិាែ ន (Environment) និងនពយបាយ 
(Political)។ រពឹត្តិោរណ៍្នពពលអនគត្ថ្នខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបង្ហា ញផ្លូែពនេះ និនន ោរ និងកត្វត ជាំរុញចម្បងៗ  រត្ូែ
បានពនយល់ពៅកនុងោរែភិាគសទីប ដូចបង្ហា ញកនុងត្វរាងទី២។  

ពដ្ឋយខផ្អកពលីកត្វត ជាំរុញពីោរែភិាគសទីប ឱ្ោសខាងពរោម្រតូ្ែបានបពងកីត្៖ កត្វត ជាំរុញសាំខាន់ម្ួយកនុងចាំពោម្
កត្វត ជាំរុញពផ្សងៗគឺសកលភាែូបនីយកម្ម (អាសា ន ចិន អាពម្រកិ អឺរ ៉ាុប ជប៉ាុន ជាពដីម្) ខដលខចករ ាំខលកអត្ែរបពយជន៍ជា
ពរចីនដល់របជាជនកម្ពុជាត្វម្រយៈោរពបីកទា រសរាប់ោរនាំពចញ រមួ្ទាំងទាំនិញកសិកម្មពៅោន់ខផ្នកែលេះថ្នពិភ្ពពលាក។ 
ចាប់ត្វាំងពីសកលភាែូបនីយកម្មបពងកីត្សោត នុពលថ្នោរពរងីកផ្លិត្ផ្លខដលានគុណ្ភាពពៅោន់ទីផ្ារកនុងរសុក
និងអនតរជាតិ្ ដូពចនេះពយងីគួរខត្ពផ្លត ត្ពលីផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត ពដីម្បជីាំរុញោរជួញដូរនិងទីផ្ារផ្លិត្ផ្លកសិកម្មកម្ពុជា។  

រាជរដ្ឋា ភិ្បាលកម្ពុជាបានពាយម្អស់ពីសម្ត្ែភាពកនុងោរបពងកីនកិចេសរម្បសរម្ួលពាណិ្ជជកម្ម សរាប់ោរ
នាំពចញទាំនិញរគប់របពភ្ទរមួ្ទាំងកសិផ្ល។ ងមីៗពនេះ កិចេរពម្ពរពៀងភាពជាថ្ដគូរគប់រជុងពរជាយត្ាំបន់ (RCEP) នឹង
លុបបាំបាត្់ពនធគយ។ កិចេរពម្ពរពៀងភាពជាថ្ដគូរគប់រជុងពរជាយត្ាំបន់ នឹងផ្តល់ឱ្យស រោស្ុនតូ្ច និងម្្យម្ពៅ
កម្ពុជា នូែឱ្ោសពាណិ្ជជកម្ម និងភាពជាថ្ដគូោន់ខត្ពរចីន។ ឱ្ោសនឹងានោន់ខត្ពរចីនសរាប់ស រោសកនុងរសុក
កនុងោរជាំរុញោរនាំពចញ ជាពិពសសពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ត្ថ្ម្លងមីពៅកនុងត្ាំបន់ និងបពងកីនោរែនិិពយគពីបរពទស។ កិចេរពម្
ពរពៀងពាណិ្ជជកម្មពសរ ី(FTA) អាំពោយផ្លដល់ផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម៖ កិចេរពម្ពរពៀងពាណិ្ជជកម្មពសរជីាមួ្យសាធារណ្
រដាកូពរ ៉ា និងកិចេរពម្ពរពៀងពាណិ្ជជកម្មពសរជីាមួ្យសាធារណ្រដារបជាាណិ្ត្ចិន។ ពទេះបីជាោរនាំពចញភាគពរចីនរបស់
កម្ពុជាពៅោន់របពទសចិនមិ្នានពនធគយត្វម្រយៈត្ាំបន់ពាណិ្ជជកម្មពសរអីាសា ន-ចិន (ACFTA) ក៏ពដ្ឋយ ក៏កិចេរពម្
ពរពៀងពាណិ្ជជកម្មពសរចិីន-កម្ពុជា បានពរងីកពាណិ្ជជកម្មពដ្ឋយមិ្នគិត្ពនធចាំពពាេះផ្លិត្ផ្លជាង៣៤០មុ្ែ ដូចជា
ផ្លិត្ផ្លអាោរសមុ្រទ ែទឹម្ស រោប់សាា យចនទី និងពម្ទសសៃួត្ កនុងចាំពោម្ផ្លិត្ផ្លពផ្សងៗពទៀត្។ ឧទ រណ៍្ ោរ
នាំពចញខផ្លសាា យរសស់របស់កម្ពុជាអាចព ា្ីពៅបាន ពដ្ឋយសាររបពទសទាំងពីរបានបញ្េប់ោរបញ្ហជ ក់ត្រម្ូែោរអនម្័យ
សរាប់ខផ្លពឈរីសស់ពៅកនុងខែមិ្ងុន ឆ្ន ាំ២០២០។  កម្ពុជាក៏ានសោត នុពលជាពរចីនថ្នា៉ា កសាំោល់ភូ្មិ្សាស្តសតទាំនិញ 
(GI) សរាប់ោរនាំពចញ។ ោរោរពារា៉ា កសាគ ល់ភូ្មិ្សាស្តសតទាំនិញ ានអត្ែរបពយជន៍ជាែជិជានោន់ខត្ទូលាំទូលាយ 
ជាពិពសសសរាប់ស គម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន។ ជាពិពសស ពលីកទឹកចិត្តដល់ោរអភិ្រកសជីែៈចរមុ្េះ ចាំពណ្េះដឹងកនុងរសុក និង
្នធាន្ម្មជាតិ្។ ផ្លិត្ផ្លសាគ ល់ភូ្មិ្សាស្តសតទាំនិញ សាំខាន់ៗចាំនួនបីរបស់កម្ពុជា រមួ្ាន សករពត្វន ត្កាំពង់សពឺ ពរម្ច
កាំពត្ និងរកូចងលុងពោេះរទង់។ ផ្លិត្ផ្លសាគ ល់ភូ្មិ្សាស្តសតទាំនិញ ោន់ខត្ពរចីនពឡងីខដលរតូ្ែទទួលសាគ ល់ ដូចជា
រប ុកពសៀម្រាប សូរត្ភ្នាំរសុក អងកររកអូបបាត់្ដាំបង ជាពដីម្។ ដូពចនេះព យីោរខកថ្ចនផ្លិត្ផ្លកសិកម្មខាងពលី និង
ផ្លិត្ផ្លពផ្សងពទៀត្គួរខត្ជាអាទិភាពខដលនាំពៅដល់ោរោាំរទពលីោរអភិ្ែឌ្ឍ ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត។ 
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 កនុងប៉ាុនម នឆ្ន ាំងមីៗពនេះ ស រោស ា្ំ ោរព ា្ីឯកជនភាែូបនីយកម្ម និង កិចេសនាកសិដ្ឋា ន (Cai et al., ២០០៨) 
គឺជាកត្វត ជាំរុញដល់ោរផ្លិត្រទង់រទយ ា្ំ ខដលានសោត នុពលោាំរទដល់សនតិសុែពសបៀងកនុងរសុក និងខែសចង្ហា ក់ផ្គត្់
ផ្គង់ពិភ្ពពលាក។ ពដីម្បបីពងកីនត្ថ្ម្លបខនែម្ពលីផ្លិត្ផ្លកសិផ្លបចេុបបនន បពចេកែទិា ោររបមូ្លផ្ល និងពរោយរបមូ្ល
ផ្ល ានសារៈសាំខាន់ ព យីចាាំបាច់រតូ្ែអភិ្ែឌ្ឍ។ 

 របជាជនែយ័ពកមង (៦០% អាយុពរោម្២៥ឆ្ន ាំ) ក៏ជាកត្វត ជាំរុញមួ្យខដលព ា្ីឱ្យរបពទសកម្ពុជាានសោត នុពល
និងភាពង្ហយរសួល កនុងោរសរម្បែលួននិងទទួលយកបពចេកែទិាផ្ងខដរ។ ោរពរបីរបាស់ផ្លិត្ផ្លបពចេកែទិា និងនវានុ
ែត្តន៍ ពដីម្បបីពងកីនផ្លិត្ភាពកសិកម្មគឺជាភាពចាាំបាច់។ សោត នុពលថ្នចាំនួនរបជាជនានែយ័ពកមង និងត្រមូ្ែោរកនុងោរ
ដ្ឋក់ពរង្ហយបពចេកែទិាកនុងែសិ័យកសិកម្ម ពរគឿងយនតកសិកម្ម និងបពចេកែទិា ឬពរគឿងចរកខដលានបពចេកែទិាែពស់រតូ្ែ
បានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ា ងខាល ាំងថាជាផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត។ 

 ោរចូលពរបីរបាស់បពចេកែទិាព័ត៌្ាន និងទាំនក់ទាំនង (ICT) និងោរត្ភាជ ប់អីុនព្ីណិ្ត្បានលអ គឺជាចាំណុ្ច
ខាល ាំងម្ួយ។ ពយងត្វម្្នោរពិភ្ពពលាក សែិតិ្ឆ្ន ាំ២០២០ របស់ស ភាពទូរគម្នគម្ន៍អនតរជាតិ្ (ITU) និង
សាគម្រកុម្ទូរស័ពទពិពសស (GSMA) ោរត្ភាជ ប់ទូរស័ពទកនុងរបពទសកម្ពុជាបានឈានដល់ ២១.១៨ លានទាំនក់ទាំនង 
ព យីោរពរជៀត្ចូលត្វម្ទូរស័ពទបានឈានដល់ជាង ១២៦%។ អនកពរបីរបាស់អីុនព្ីណិ្ត្ានចាំនួន ៨.៨៦ លាននក់ 
ព យីោរពរជៀត្ចូលបានឈានដល់ ៥២.៦% ពៅខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១។ ទិននន័យពនេះបានពកីនពឡងីចាំនួន ១.១ លាន
នក់ ខដលពសមីនឹង +១៤% កនុងរយៈពពលរតឹ្ម្ខត្មួ្យឆ្ន ាំប៉ាុពោណ េះ។ ទិននន័យថ្នោរពរបីរបាស់ទូរស័ពទចល័ត្ជាម្្យម្ 
(DOU) កនុងមួ្យខែគឺពរចីនជាង ៣០ ជីោក ថ្ប ខដលពសមីនឹង៣ដង ថ្នម្្យម្ភាគសកល និងែពស់ជាងរបពទសជិត្ខាង
កនុងត្ាំបន់អាសា ន។ ពដ្ឋយសារបខរម្បរមួ្លអាោសធាតុ្ ខដលរតូ្ែបានពគសាគ ល់ថាជាកត្វត ជាំរុញកនុងពិភ្ពពលាក ក៏ជា
ពពលខដលរបពទសទាំងអស់គួរខត្បពងកីត្បពចេកែទិាកសិកម្ម ពដីម្បពី ល្ីយត្បពៅនឹងោរខរបរបួលអាោសធាតុ្ ត្វម្រយៈ
បពចេកែទិាព័ត៌្ាននិងទាំនក់ទាំនង ជាឧទ រណ៍្ ត្រមូ្ែោរពដីម្បពី ា្ីោរសពរម្ចចិត្តចាស់លាស់កនុងោរព ា្ីកសិកម្ម។ 
ដូពចនេះ ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតដូចជា កសិដ្ឋា នឆ្ល ត្ថ្ែ កសិកម្មកនុងកខនលងបិទជិត្ កសិកម្មជាក់លាក ់ឬសូម្បខីត្បពចេកែទិា
ទាំពនីបជាងពនេះ ដូចជាោរព ា្ីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ អាចរតូ្ែបានដ្ឋក់ជាអាទិភាព។ 

 ទក់ទងនឹងគុណ្ភាពដី និងទឹក របពទសកម្ពុជាានអត្ែរបពយជន៍ពីដីានជីជាតិ្សម្បូរខបប និងានរបភ្ព
ទឹកពរចីន។ ពទេះជាយ៉ា ងពនេះកតី ផ្លិត្ភាពកសិកម្មពៅកម្ពុជារតូ្ែបានរងពរោេះ ពដ្ឋយសារោររគប់រគងទឹក និងរបព័នធ
ធារាសាស្តសតមិ្នរគប់រោន់ (Sithirith, ២០១៧)។ ដូពចនេះផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសតកនុងោររគប់រគងទឹក និងរបព័នធធារាសាស្តសត
គួរខត្រតូ្ែបានបពងកីត្ពឡងី។ 

 សរុបម្ក ានផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតចាំនួន ១០ ខដលរត្ូែបានយកពចញពីឱ្ោសថ្ន សងគម្ បពចេកែទិា 
ពសដាកិចេ បរសិាែ ន និងនពយបាយ បចេុបបនន។ ពទេះបីជាយ៉ា ងោក៏ពដ្ឋយ ពដ្ឋយខផ្អកពលីោរពបាេះពឆ្ន ត្ និងោរពិភាកា
ជាឯកចឆនទរបស់អនកពាក់ព័នធពផ្សងៗកនុងែសិ័យកសិកម្ម (រដ្ឋា ភិ្បាល ឯកជន សាកលែទិាល័យ) ផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្ម
យុទធសាស្តសតចាំនួនរបាាំម្ួយ រតូ្ែបានពរជីសពរសី ពដ្ឋយសារខត្ វាានសារៈសាំខាន់បាំផុ្ត្ថ្នផ្លជេះពៅពលពីសដាកិចេ, សារៈ
សាំខាន់ជាយុទធសាស្តសត, និងសោត នុពលសរាប់ភាពពជាគជ័យ (ឧបសម្ព័នធ៦.១)។  
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ត្វរាងទី ២៖ ោរែភិាគបរសិាែ ន និងោរកាំណ្ត់្អត្តសញ្ហា ណ្ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត 

េសស្ៈវិសយ័ បពងកីនផ្លិត្ភាពថ្នផ្លតិ្ផ្លកសិកម្ម និងផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្មខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពសស់រាប់ខែសចង្ហា ក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល ត្វម្រយៈបពចេកែទិា និងនវានុែត្តនព៍ៅឆ្ន ាំ២០៣០។ 

ទោលទៅ 
១. បពងកីនផ្លិត្ភាពកសិកម្មនិងគុណ្ភាពព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធ សនតិសុែពសបៀង និងសរាប់ោរនាំពចញ 
២. ពរបីរបាស់ផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្មត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ដល់ទាំនិញកសិកម្ម ពដីម្បបីពងកីនោររមួ្ចាំខណ្កកសិកម្មកនុងត្ថ្ម្លបខនែម្សរុប (GVA) និងោរនាំពចញ។ 
៣. រមួ្បញ្េូ លទាំនិញកសិកម្មពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់សកល ពដីម្បពីរងីកកសិ្ុរកិចេ និងពករ ត ិ៍ពឈាម េះរបស់របពទសកម្ពុជាពៅោន់ទីផ្ារ និងបោត ញអនតរជាតិ្។   

រតា
រជ
ំ រញុ

 

សងគម 
• របជាជនពៅែយ័ពកមង
(របខ ល៦០%អាយុ
ពរោម្២៥ឆ្ន ាំ) 

• ានោរពកីនពឡងីថ្នោរ
ពរបីរបាស់ផ្លិត្ផ្ល
សពរម្ចកនុងរសុក 

• អនកពរបីរបាស់យល់ដឹងពី
សុែត្ែិភាពចាំណី្អាោរ 

• សុែត្ែិភាព/សនតិសុែ (ោរ
ផ្លល ស់បតូររពបៀបថ្នោររស់
ពៅ)  

បទចេរវិេា 
• រដូន  
• របព័នធរគប់រគងឌី្ជីងល 
• ទូរញាណ្  
• សា័យរបែត្តិកម្ម 
• យនតកម្ម 
• ោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍សរាប់
ត្កកកម្ម 

• បពចេកែទិាពរោយរបមូ្លផ្ល  
• បពចេកែទិាដាំពណី្រោរពដ្ឋយបពចេក
ែទិាែពស់ 

• អីុនព្ីណិ្ត្ថ្នែត្ែុ  
• ោរែភិាគទិននន័យ ា្ំ  

ទសដ្ឋរិចេ 
• ពសដាកិចេរកីចពរមី្ន  
• ផ្លិត្ភាពពកីនពឡងី 
• សកលភាែូបណី្យកម្ម  
• ស រោស្ាំៗ  
• ឯកជនភាែូបណី្យកម្ម
ោន់ខត្ពរចីន 

• ថ្ងលផ្លិត្កម្មែពស់ពរបៀប
ព្ៀបរបពទសពផ្សងៗ 

• សកលភាែូបណី្យកម្ម
សរាប់ោរែនិិពយគ  

• ោរពរបីរបាស់
ផ្លិត្ផ្លកនុងរសុក 

បរសិាា ្ 
• ោរបាំពុលបរសិាែ ន 
• គុណ្ភាពទឹក និងដី 
• ោរខរបរបួលអាសធាតុ្  
• ោរពរបីរបាស់ថាន ាំ
សាល ប់សត្ាលអិត្មិ្ន
បានរតឹ្ម្រតូ្ែ 

• ោរពរជីសដាំោាំរតឹ្ម្
រតូ្ែ 

• ជីែចរម្ុេះ 

្ទោបាយ 
• សែិរភាពនពយបាយ 
• ោរពលីកទឹកចិត្ត 
• ោាំរទ (បពចេកពទស និង
 រិញ្ាបបទន) ពីរាជរដ្ឋា ភិ្
បាល 

• ោរបពងកីត្ពោលនពយបាយ
រសូែអងករ 

• ផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទធិដី 
• ោរសរម្បសរមួ្លពាណិ្ជជ
កម្ម  

• ពោលនពយបាយា៉ា ក
សាគ ល់ភូ្មិ្សាស្តសតទាំនិញ  
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• ជាតិ្និយម្ផ្លិត្ផ្ល
កសិកម្ម 

• កាល ាំងពលកម្មកនុងែសិ័យ
កសិកម្មងយចុេះ  

• អាកបបកិរយិអនកពរបី
របាស់ (កនុងរសុក ត្ាំបន់ 
និងអនតរជាតិ្) 

• បញ្ហា សិបបនិម្មិត្  
• បពចេកែទិាបាំខបលងរូបលកាណ្ៈឌី្ជី
ងល (Immersive/ game tech) 

• ម្នុសសយនត 
• បពចេកែទិាផ្លក យរណ្ប  
• បពចេកែទិាទូរស័ពទ  
• ផ្ទេះសាំោញ់  
• ោរដ្ឋាំកនុងកខនលងបិទជិត្  
• ោរដ្ឋាំត្វម្ខបបបញ្ឈរ  
• បពចេកែទិាឧបករណ៍្ចាប់សញ្ហា   
• បពចេកែទិាបនែយសាំណ្ល់ 
• ខសលុខលរ (Cellular)  

• សែិរភាពអតិ្ផ្រោ 
• អាចរគប់រគងបាន 
• លទធភាពទទួលបាន
 រិញ្ាែត្ែុ (្នោរ, 
្នោរស រោស្ុន
តូ្ចនិងម្្យម្, ោរពបីក
ដាំពណី្រោរ) 

• បទបញ្ាត្តិសតង់ដ្ឋរសុែត្ែិភាព
ចាំណី្អាោរ 

• កិចេរពម្ពរពៀងភាពជាថ្ដគូ
រគប់រជុងពរជាយត្ាំបន់ 
(RCEP) 

• កិចេរពម្ពរពៀងពាណិ្ជជកម្ម
ពសរ ី 

• បទបបញ្ាត្តិោាំរទបពចេកែទិា
កសិកម្ម  

• ពោលនពយបាយអាំពោយ
ផ្លកនុងោរទក់ទញែនិិ
ពយគិន 

ឱកា
ស

/កា
រគ្
ំរាម
រំស
ហ
ង 

ឱកាស 
• កិចេរពម្ពរពៀងពាណិ្ជជកម្មពសរអីាំពោយផ្លដល់ផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម  
• សោត នុពលថ្នោរពរងីកផ្លិត្ផ្លខដលានគុណ្ភាពពៅោន់ទីផ្ារកនុង

រសុក និងអនតរជាតិ្  
• ត្រម្ូែោរបពចេកែទិាងមីពកីនពឡងីកនុងែសិ័យកសិកម្ម  
• ោរពរបីរបាស់នូែបពចេកែទិាព័ត៌្ាននិងទាំនក់ទាំនង និងោរភាជ ប់អីុនព្ីណិ្ត្  
• បពចេកែទិាខដលព ល្ីយត្បនឹងោរខរបរបួលអាោសធាតុ្  

ការគ្ំរាមរំសហង 
• ង្ហយរងពរោេះពដ្ឋយសារោរខរបរបួលអាោសធាតុ្ 
• ែាេះជាំពនឿពីអនកពរបីរបាស់ 
• ពឹកខផ្អកពលី រិញ្ាបបទន និងត្ថ្ម្លថ្នោរែនិិពយគែពស់ 
• មិ្នអាចរគប់រគងបានពលីោរព ា្ីពាណិ្ជជកម្មអាោរ 
• ពលបឿនអីុនព្ីណិ្ត្ពែាយពៅត្ាំបន់ជនបទ 
• ឧបសគគពលីលកាែណ្ឌ ថ្នោរព ា្ីពាណិ្ជជកម្ម 
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• សោត នុពលផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត (ផ្លិត្ផ្លា៉ា កសាគ ល់ភូ្មិ្សាស្តសត
ទាំនិញ)  

• លទធភាពទទួលបានដីានជីជាតិ្ និងរបភ្ពទឹកសម្បូរខបប 
• សោត នុពលថ្នោរពរបីរបាស់ និងោរបនាាំ បពចេកែទិា 
• ត្រមូ្ែោរពដីម្បពី ា្ីោរសពរម្ចចិត្តចាស់លាស់ 
• ផ្លិត្កម្មរទង់រទយ ា្ំ 

• ោរយិ្ិបពត្យយ និងោរខបកខែ្កោន  
• ម្ព្ាបាយដឹកជញ្ជូ ន/ថាម្ពល ានត្ថ្ម្លថ្ងល 
• ែាេះពសវាកម្មជួសជុល 
• ានោរនាំចូលផ្លិត្ផ្លពរចីនពីបរពទស 
• កាល ាំងពលកម្មកនុងែសិ័យកសិកម្មងយចុេះ 
• ោររកីរាលដ្ឋលជាសកលថ្នជាំងឺកូែដី-១៩ 
• របព័នធធារាសាស្តសតមិ្នរគប់រោន់ 
• ែាេះ្នធានម្នុសសខដលានជាំនញបពចេកែទិាែពស់ 

្ល
ត្្
ល

/ទស
វា
រម
ម  

ទបរេភារ្លតិ្្ល/ទសវារមមយេុធសាន្តសរ 
- បពចេកែទិាកសិកម្មជាក់លាក់   
- ពរគឿងចរក និងបពចេកែទិាកសិកម្ម  
- ោរព ា្ីទីផ្ារ និងពាណិ្ជជកម្ម 
- ោររគប់រគងទឹក និងរបព័នធធារាសាស្តសត  
- ពរគឿងចរកបពចេកែទិាែពស់  
- កសិកម្មឆ្ល ត្ថ្ែ  
- ោររបមូ្លផ្ល និងពរោយរបមូ្លផ្ល  
- ោរព ា្ីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ  
- កសិកម្មកនុងកខនលងបិទជិត្  
- ោរខកថ្ចន 

អាេិភារ្លតិ្្ល/ទសវារមមយេុធសាន្តសរ 
- ពរគឿងចរក និងបពចេកែទិាកសិកម្ម  
- ោររគប់រគងទឹក និងរបព័នធធារាសាស្តសត  
- ោររបមូ្លផ្ល និងពរោយរបមូ្លផ្ល  
- ោរព ា្ីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ  
- ោរព ា្ីទីផ្ារ និងពាណិ្ជជកម្ម 
- ោរខកថ្ចន 
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៤.៣. បពចេកែទិាគនលឹេះ 

រូបភាពទី១២ បង្ហា ញពីរចនសម្ព័នធថ្នខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្ម រមួ្ាន ចកាុែសិ័យ ទិសពៅ ផ្លិត្ផ្ល
យុទធសាស្តសត និងបពចេកែទិាគនលឹេះ។ ពដីម្បោីាំរទចកាុែសិ័យ និងសពរម្ចបានពោលពៅពៅឆ្ន ាំ២០៣០ ទិសពៅសាំខាន់ៗ
ចាំនួនបីរតូ្ែបានពរបីរបាស់ជាចាំណុ្ចត្រម្ង់ទិស៖ បពងកីនផ្លិត្ភាពថ្នផ្លិត្ផ្លកនុងរសុក បពងកីនផ្លិត្ផ្លត្ថ្ម្លបខនែម្
ែពស់ និងរមួ្បញ្េូ លផ្លិត្ផ្លកសិកម្មកម្ពុជាពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់សកល។ ពៅកនុងទិសពៅទាំងបីពនេះ រមួ្ជាមួ្យនឹង
កត្វត ជាំរុញ ខដលបានពីោរែភិាគសទីប ផ្លិត្ផ្ល និងពសវាកម្មយុទធសាស្តសត រតូ្ែបានកាំណ្ត់្ពដ្ឋយសាជិកអនុគណ្ៈកម្ម
ោរ និងអនកជាំនញ ព យីកនុងចាំពោម្ផ្លិត្ផ្ល និងពសវាកម្មយុទធសាស្តសតទាំងពនេះានរបាាំម្ួយរតូ្ែបានពរជីសពរសីជា 
ផ្លិត្ផ្ល និងពសវាកម្មយុទធសាស្តសតអាទិភាព។ ទិសពៅទាំងបីរគបដណ្ត ប់ពលីផ្លិត្ផ្ល និងពសវាកម្មយុទធសាស្តសតអាទិ
ភាពចាំនួនទាំងរបាាំម្ួយ រមួ្ាន៖ ពរគឿងចរកនិងបពចេកែទិាកសិកម្ម, ោររគប់រគងទឹកនិងរបព័នធធារាសាស្តសត, ោររបមូ្ល
ផ្ល និងពរោយរបមូ្លផ្ល, ោរព ា្ីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ, ោរខកថ្ចន, និងោរព ា្ទីីផ្ារ/ពាណិ្ជជកម្ម។ ដូចខដលបានបង្ហា ញកនុង
រូបភាពទី១២ ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសតនីមួ្យៗរមួ្ចាំខណ្កដល់ោរអភិ្ែឌ្ឍ ថ្នបពចេកែទិាគនលឹេះជាពរចីន។ ពលីសពីពនេះ បពចេក
ែទិាគនលឹេះម្ួយក៏អាចព ា្ីពៅបានពដីម្បីបពរមី្ពោលបាំណ្ងថ្នផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតពរចីនជាងមួ្យ ដូចខដល
បានបង្ហា ញពដ្ឋយត្ាំណ្ភាជ ប់ពៅកនុងរូបភាព។ ករាសថ់្នខែសបនទ ត្់ោន់ខត្រោស់ បង្ហា ញថាបពចេកែទិាពនេះោន់ខត្ាន
សារៈសាំខាន់ ឬរត្ូែបានពរបីញឹកញាប់ខដលបពរមី្ឱ្យផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត។ បពចេកែទិាគនលឹេះចាំននួ៤៨ ខដល
បានរាយកនុងរោ ាិកខាងពរោម្ពនេះគឺជាពបកាភាពផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត។ ពដីម្បសីិកាពីសារៈសាំខាន់របស់
ពបកាភាពផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតទាំងពនេះ ពិនទុរតូ្ែបានផ្តល់ពៅឱ្យបពចេកែទិាគនលឹេះនីមួ្យៗពដ្ឋយខផ្អកពលីចាំណុ្ច
សាំខាន់ជាយុទធសាស្តសត ពផ្លត ត្ពលីចកាុែសិ័យ និងភាពខដលអាចព ា្ីបាន សរាប់រយៈពពលែលី ម្្យម្ និងខែង (ឧបសម្ព័នធ
៦.២)។ បពចេកែទិាគនលឹេះខដលបានពរជីសពរសី និងរតូ្ែបានចាត់្ទុកថាជាបពចេកែទិាខដលានអាទិភាពសាំខាន់ ខដលរត្ូែ
បានបង្ហា ញពៅកនុងរូបភាពទី១៣ ។ 
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៤.៤. គាំនូសត្វងខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្ម 

រូបភាពទី១៣ ពិពណ៌្នអាំពីគាំនូសត្វងខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្ម កនុងោរព ល្ីយត្បពៅនឹងចកាុែសិ័យ
ថ្នោរបពងកីនផ្លិត្ភាពថ្នទាំនិញកសិកម្ម និងផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្មបខនែម្ត្ថ្ម្លែពស់សរាប់ោរពរបីរបាស់កនុងរសុក និង
សរាប់ោរនាំពចញ ព យីសរាប់ពោលពៅចុងពរោយ ពដីម្បពី ា្ីសា រណ្កម្មែលួនចូលពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់
សកលពៅឆ្ន ាំ២០៣០។ ពដីម្បសីពរម្ចបាននូែចកាុែសិ័យពនេះ កិចេែិត្ែាំរបឹងខរបងរតូ្ែខត្បនតដ្ឋក់បញ្េូ លពៅកនុងោរ
ខណ្នាំថ្នោរផ្លល ស់បតូរពីែ ិ្ ីសាស្តសតតាមខបបរបថ្ពណី្ពៅជាោរអនុែត្តខបបទាំពនីប ពដ្ឋយពរបីរបាស់ែទិាសាស្តសត បពចេកែទិា 
និងោររសាែរជាែ ពដីម្បទីទួលបានកាំពណី្នផ្លិត្ភាព ោរខកលម្អគុណ្ភាព បពងកីនរបសិទធភាព និងពលីកកម្ពស់និរនតរ
ភាព។ បពចេកែទិានិងនវានុែត្តន៍នឹងសែិត្កនុងចាំពោម្អាីខដលផ្តល់ផ្លរបពយជន៍លអបាំផុ្ត្ របសិនពបីមិ្នសែិត្ពៅដ្ឋច់
ពដ្ឋយខឡកខត្ឯង ានន័យថាសពរម្ចបាននូែលកាណ្ៈែនិិចឆ័យខដលបានពរៀបរាប់ខាងពលី។ កាំពណី្នថ្នផ្លិត្កម្ម
កសិកម្ម អាចផ្តល់នូែឱ្ោសោរង្ហរយ៉ា ងពរចីនរមួ្ាន សនតិសុែពសបៀង ោរោត់្បនែយភាពរកីរក ោរោត់្បនែយគាល ត្
របាក់ចាំណូ្ល និងោរអភិ្ែឌ្ឍពសដាកិចេ ជាពិពសសសរាប់កសិករពៅត្វម្ជនបទ។ 

គាំនូសត្វងខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែពនេះគូសបញ្ហជ ក់អាំពីបពចេកែទិា រាប់ចាប់ពីយនតកម្មធម្មត្វ រ ូត្ដល់បពចេកែទិា 
ករមិ្ត្ែពស់និងទាំពនីប ខដលរតូ្ែដ្ឋក់ឱ្យពរបីរបាស់កនុងែសិ័យកសិកម្ម/មុ្ែង្ហរបុពរយុទធសាស្តសតខដលបានកាំណ្ត្់ទុកខដល
បានពនយល់ពៅកនុងខផ្នកមុ្ន រមួ្ទាំងពរគឿងចរក/បពចេកែទិាកសិកម្ម ោររគប់រគងទឹក និងរបព័នធធារាសាស្តសត ោររបមូ្ល
ផ្ល និងពរោយរបមូ្លផ្ល ោរព ា្ីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ ដាំពណី្រោរទិននន័យ និងោរព ា្ទីីផ្ារនិងពាណិ្ជជកម្មកនុងរយៈពពលែលី 
(បចេុបបនន-២០២៤) ម្្យម្ (២០២៤-២០២៧) និងរយៈពពលខែង (រ ូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០៣០) សរាប់ឱ្យរបពទសកម្ពុជា
ទទួលយកបាន។ 

សរាប់រយៈពពលែលី រ ូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០២៤ ោរពផ្លត ត្សាំខាន់ពលីយនតកម្មកសិកម្ម ពរគឿងយនតកសិកម្មសាំពៅពលី
ោរពរបីរបាស់ា៉ា សុីន ឬឧបករណ៍្ពដីម្បជីាំនួសកាល ាំងពលកម្មម្នុសស និងកាល ាំងសត្ា ពដីម្បបីពងកីនរបសិទធភាព និងបពងកីន
ផ្លិត្ភាព។ យន្ដកមមរត្ូែបានចាត្់ជាបីករមិ្ត្ពផ្សងៗោន  ចាប់ពីករមិ្ត្ទប ករមិ្ត្ម្្យម្ និងករមិ្ត្ែពស់។ ករមិ្ត្ោន់ខត្
ែពស់ យនតកម្មោន់ខត្ទាំពនីបព យីានោរបណ្តុ េះបោត លដល់របតិ្បត្តិករោន់ខត្ែពស់ដូចោន ។ ោរពរបីរបាស់ពរគឿងយនត
អារស័យពៅពលីរបពភ្ទ និងខាន ត្ថ្នកសិដ្ឋា នកសិកម្ម។ ជាឧទ រណ៍្ កសិដ្ឋា នខាន ត្ ា្ំទញយកអត្ែរបពយជន៍ពីទាំ ាំ
ពសដាកិចេថ្នកាំពណី្នផ្លិត្ផ្ល ព យីាននិនន ោរកនុងោរបាំពាក់ឱ្យកសិដ្ឋា នជាមួ្យនឹងបពចេកែទិានិងយនតកម្មោន់ខត្
ទាំពនីបថ្នដាំពណី្រោរផ្លិត្កម្ម ោររកាទុក និងោរខចកចាយ។ ែណ្ៈពពលខដលកសិដ្ឋា នខាន ត្តូ្ចានោរសាទ ក់ពសទីរកនុង
ោរែនិិពយគពលីពរគឿងចរក ា្ំៗពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ផ្លិត្កម្មរបស់ពួកពគ។ ពទេះជាយ៉ា ងពនេះកតី យនតកម្មថ្នរបព័នធកសិកម្មខាន ត្
តូ្ច និង ា្ំ បានោល យជាកត្វត ចាាំបាច់បាំផុ្ត្សរាប់ោរបពងកីនទិននផ្លដាំោាំនិងទិននផ្លសត្ា ។ ពនេះជាព តុ្ផ្លខដលយនដ
កម្មអាចង្ហយរសួលកនុងោររតួ្ត្ពិនិត្យោរង្ហរ។ កងាេះខាត្ និងលទធភាពានករមិ្ត្ថ្នកាល ាំងពលកម្ម ជាពិពសសពៅត្ាំបន់
ដ្ឋច់រសយល ឬកខនលងោរង្ហរព ា្ីកសិកម្មខដលមិ្នានភាពទក់ទញ អាចព ា្ីឱ្យសាែ នោរណ៍្ោន់ខត្ទម្ទរខាល ាំង និងបងាាំ
ឱ្យទទួលយកនូែបពចេកែទិាយនដកម្ម បខនែម្ពទៀត្។ ដូពចនេះព យី កនុងរយៈពពលែលី វាពិត្ជាានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងោស់
កនុងោរពផ្លត ត្ពលីយនដកម្មកសិកម្ម។ ជីកសិកម្មនិងចាំណី្សត្ា ពទេះបីមិ្នទទួលបានពិនទុពរចីនពីោរពបាេះពឆ្ន ត្ពីអនុគណ្ៈ
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កម្មោរក៏ពដ្ឋយ ក៏ប៉ាុខនដវារតូ្ែបានចាត់្ទុកជាែសិ័យអាទិភាពកនុងរយៈពពលែលី ពដ្ឋយខផ្អកពលីកិចេសាា សន៍ជាមួ្យបោត
អនកជាំនញ និងាេ ស់រកុម្  ុននន។ វារតូ្ែបានផ្តល់ជារបាយោរណ៍្ថា ជីកសិកម្ម និងចាំណី្សត្ា បានបងកជាបញ្ហា
របឈម្សរាប់កសិករនិងស រោស កនុងោរធានបានថាសត្ា និងដាំោាំទទួលបានអាោរូបត្ែម្ា ឬសារធាតុ្ចិញ្េ ឹម្
ខដលពួកពគរតូ្ែោរពពញមួ្យឆ្ន ាំ។ ពនេះអាចជាព តុ្ផ្លមួ្យកនុងចាំពោម្ព តុ្ផ្លខដលទិននផ្លមិ្នរគប់រោន់សរាប់
ោរពរបីរបាស់កនុងរសុក ពដ្ឋយមិ្នរាប់បញ្េូ លអាំពីពាណិ្ជជកម្ម និងោរនាំពចញពនេះពទ។ ម្ា៉ាងែញិពទៀត្ ជីកសិកម្មនិង
ចាំណី្សត្ា រតូ្ែបាននាំចូលពីបោត របពទសជិត្ខាង និងរបពទសពផ្សងពទៀត្។ ជាលទធផ្ល ត្ថ្ម្លោន់ខត្ែពស់ ពបីព្ៀបនឹង
របពទសពផ្សងពទៀត្កនុងត្ាំបន់។ អារស័យព តុ្ពនេះ បពចេកែទិាថ្នោរផ្លិត្ជីនិងចាំណី្សត្ាអាចជួយពដ្ឋេះរសាយបញ្ហា
របឈម្ជាពរចីនខដលកសិករ និងរកុម្  ុនជួបរបទេះ មិ្នរតឹ្ម្ខត្បពងកីនទិននផ្លប៉ាុពោណ េះពទ ខងម្ទាំងគុណ្ភាពរបស់វាពទៀត្
ផ្ង។ ោររគបរ់គងទឹកគឺជាកងាល់ម្ួយពទៀត្សរាបក់សិករពៅកម្ពុជា។ របពទសកម្ពុជា ជារបពទសមួ្យខដលសែិត្ពៅកនុង
ចាំពោម្របពទសខដលង្ហយរងពរោេះ ចាំពពាេះោរខរបរបួលអាោសធាតុ្ ពដ្ឋយទទួលរងពរោេះទឹកជាំនន់ពៅរដូែែសា ែណ្ៈ
ខដលរងពរោេះរា ាំងសៃួត្ពៅរដូែរបាាំងខដលបោត លម្កពីភាពមិ្នរបរកតី្ និងោរមិ្នអាចទយទុកជាមុ្នបានថ្នោរខរបរបួល
អាោសធាតុ្ ខដលបានប៉ាេះពាល់ដល់ជីែតិ្ និងសុែុាលភាពរបស់របជាជន (UNDP, ២០១៣)។ កងាេះខាត្ទឹកបានបងកជា
បញ្ហា ៃ្ន់ ៃ្រដល់កសិករភាគពរចីនពៅកនុងរបពទសកម្ពុជា ព តុ្ដូពចនេះព យី វាជាព តុ្ព ា្ឱី្យកសិករ ជាពិពសសកសិករព ា្ី
ខរសរបពដញទឹក អាចព ា្ីោររចូត្ោត់្បានខត្ម្តងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ ក៏ប៉ាុខនតពៅកនុងរដូែែសាែញិ គឺានទឹកពរបីរបាស់ពលីសពី
ត្រមូ្ែោរ។ ពនេះជាគុណ្ែបិត្តិ ពបីពរបៀបព្ៀបពៅនឹងរបពទសជិត្ខាង ខដលានទឹកពរបីរបាស់រគប់រោន់ ពដ្ឋយសារខត្
របសិទធភាពថ្នោររគប់រគងរបព័នធទឹក អាចឱ្យពួកពគរបមូ្លផ្លបានពីរដង ឬបីដងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ ជាក់ខសតង របសិនជា
បញ្ហា កងាេះខាត្ទឹកអាចពដ្ឋេះរសាយបាន ផ្លិត្ភាពនឹងពកីនពឡងីគួរឱ្យកត់្សាគ ល់ ពដ្ឋយមិ្នរាប់បញ្េូ លោរដ្ឋក់ឱ្យពរបី
បពចេកែទិាទាំពនីបៗពនេះពទ។ ដូពចនេះ ោររគប់រគងរបព័នធទឹកនិងធារាសាស្តសតរបកបពដ្ឋយរបសិទធភាព រត្ូែខត្ដ្ឋក់កនុង    
ែសិ័យអាទិភាពមួ្យខដលរតូ្ែពដ្ឋេះរសាយកនុងរយៈពពលែលី។ ោរខកលម្អរបព័នធធារាសាស្តសតពលីថ្ផ្ទដី គឺជាជាំោនដាំបូងពដីម្បី
ពដ្ឋេះរសាយកងាេះខាត្ទឹក ពៅត្ាំបន់ជនបទ។ បពចេកពទស ឬបពចេកែទិាទាំពនីប ដូចជារបព័នធបនាចទឹក (Sprinkler) 
របព័នធដាំណ្ក់ទឹក (Drip irrigation) និងរបព័នធពផ្សងៗពទៀត្ នឹងរតូ្ែដ្ឋក់ពរង្ហយកនុងកសិដ្ឋា នខាន ត្តូ្ច និងម្្យម្។ 
ឧបករណ៍្ទាំពនីបជាងពនេះ ខដលរួម្បញ្េូ លជាមួ្យបពចេកែទិាព័ត៌្ាននិងទាំនក់ទាំនង ដូចជារបព័នធពរសាចរសពផ្លយ
ែ ៉ាត្ (Pivot irrigation system) ោលែភិាគោរបញ្េូ លទឹក ោរផ្តល់ទឹកទន់ពពលពែលា នឹងរតូ្ែបានខណ្នាំសរាប់
កសិដ្ឋា ន ា្ំៗ។ បពចេកែទិា ខដលានរបសិទធភាពពរបីរបាស់ថាម្ពលកនុងរបព័នធធារាសាស្តសតនឹងនាំឱ្យានរបសិទធភាពនិង
របសិទធផ្លកនុងោររគប់រគងទឹក ែណ្ៈខដលបពចេកពទសរបមូ្លទឹកពភ្លៀងនិងបពចេកែទិារបព័នធសតុកទុកអាចានរបសិទធ
ភាពសរាប់ធានបាននូែទឹករគប់រោន់ ោរោត់្បនែយបពចេកែទិាថ្នោរបាត់្បង់ទឹកខដល ួត្ពចញពីអាងសតុកទឹកនិង
ោរសតុកទុករបស់របព័នធធារាសាស្តសត អាចជាកត្វត មួ្យពផ្សងពទៀត្ខដលអាចយកពៅពិចារោកនុងោរខងរកាទឹក។ ោរ
បនសុទធ និងបង្ហក ត្់ពូជ គឺជាបពចេកែទិាម្ួយពទៀត្ខដលគួរចាប់ពផ្តីម្កនុងរយៈពពលែលី។ ោរពរជីសពរសីពូជបានរតឹ្ម្រតូ្ែគឺ
ានសារៈសាំខាន់ពដីម្បធីានបាននូែផ្លិត្ភាពែពស់ ភាព្ន់នឹងលកាែណ្ឌ អាោសធាតុ្ពផ្សងៗោន  និងោរខរបរបួល
អាោសធាតុ្ផ្ងខដរ។ បពចេកពទសនិងបពចេកែទិាខដលរាប់ចាប់ពីបពចេកពទសសាម្ញ្ាៗ  ដូចជាោរសពងកត្ពដ្ឋយខភ្នក 
រ ូត្ដល់ោរពរបីរបាស់ឧបករណ៍្ទាំពនីបៗដូចជា ជីែបពចេកែទិា អាចធានបាននូែជពរមី្សដ៏លអរបពសីរបាំផុ្ត្ថ្នពូជ
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សរាប់ពរបីកនុងត្ាំបន់ជាក់លាក់ោមួ្យ និងពៅត្វម្លកាែណ្ឌ អាោសធាតុ្ពផ្សងៗ។ ោរអនុែត្តលអបាំផុ្ត្ពលីបពចេកពទស
បនសុទធ និងបង្ហក ត់្ពូជ រតូ្ែខចករ ាំខលក និងផ្សពាផ្ាយដល់កសិករ ជាពិពសសកនុងកសិដ្ឋា នខាន ត្តូ្ច។ ជាចុងពរោយ ពដីម្បី
ពលីកកម្ពស់ត្ថ្ម្លឧសា កម្មបខនែម្ពលីផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម កនុងរយៈពពលែលី វាានសារៈសាំខាន់ខាល ាំងោស់កនុងោរពរបី
របាស់បពចេកពទស/បពចេកែទិាសរាប់ោររកាទុកនិងោរពែចែេប់។ បពចេកែទិាសរាប់ោររកាទុករមួ្ាន ោរពរសាប
(Coating) ខែសចង្ហា ក់ដឹកជញ្ជូ នរត្ជាក់ (Cool chain transport) ោររកាទុករត្ជាក់ (Cool storage) ោបងកក 
(Freezing) និងោរសាល ប់ពម្ពរាគ (Disinfection) អាចពរបីរបាស់ពដីម្បធីានបាននូែោររកាគុណ្ភាពផ្លិត្ផ្ល 
និងោរពនារអាយុោល របស់ផ្លិត្ផ្ល (Products’ shelf-life)។ ម្ា៉ាងែញិពទៀត្ បពចេកពទសរាប់ោររកាទុក 
(Preservation techniques) អាចជាំរុញោរនាំពចញផ្លិត្ផ្លសពរម្ចពៅោន់ទីផ្ារអនតរជាតិ្។ បពចេកែទិាពែចែេប់ 
ដូចជា ោរពរសាប ោរពែចែេប់ពដ្ឋយខកខរបបរយិោស (Modified atmosphere packaging MAP), ោរពែចែេប់
ពដ្ឋយពរបីា៉ា សុីនបឺត្ែយល់ (Vacuum), ោរពែចែេប់ពដ្ឋយអែត្តានមី្រកូសារពាងគោយ (Aseptic) ជាពដីម្ របសនិពបីរតូ្ែ
បានដ្ឋក់ឱ្យពរបីរបាស់បានរតឹ្ម្រតូ្ែ និងានរបសិទធភាព វាអាចជួយពលីកកម្ពស់ត្ថ្ម្លបខនែម្ថ្នឧសា កម្មយ៉ា ងសាំខាន់។ ោរ
រកាទុក រមួ្ជាមួ្យនឹងោរពែចែេប់ បពចេកពទស/បពចេកែទិា មិ្នរតឹ្ម្ខត្អាចនាំម្កនូែត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ដល់ផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម
ប៉ាុពោណ េះពទ ប៉ាុខនតខងម្ទាំងជាំរុញឱ្យានពិពិ្កម្ម និងថាម្ភាពសរាប់ោរនាំពចញផ្ងខដរ។ ោរទទួលដឹងនិងអាចពរបីរបាស់
បាននូែព័ត៌្ានទីផ្ារក៏ានសារៈសាំខាន់សរាប់កសិករកនុងោរទទួលបានព័ត៌្ានទាំងអស់ខដលទក់ទងនឹងត្ថ្ម្ល ត្រមូ្ែ
ោរ ោរផ្គត់្ផ្គង់ និងព័ត៌្ានពផ្សងៗពទៀត្។ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលរតូ្ែែិត្ែាំរបឹងខរបងកនុងោរបពងកីត្ពែទិោខបបពនេះ កនុងទរម្ង់
អនឡាញ ពរពាេះវាមិ្នរតឹ្ម្ខត្អាចឱ្យកសិករទទួលបានព័ត៌្ានទាំងអស់ខដលពួកពគរតូ្ែោរសរាប់ផ្លិត្ផ្លរបស់ពួក
ពគប៉ាុពោណ េះពទ ប៉ាុខនតខងម្ទាំងអនុញ្ហា ត្ឱ្យកសកិរពៅត្ាំបន់ដ្ឋច់រសយលទទួលបានព័ត៌្ានទាំងអស់ពដ្ឋយពសមីភាព ខដល
ោត់្បនែយគាល ត្ព័ត៌្ានជាបនតបនទ ប់។ ភាពង្ហយរសួលថ្នោរចុេះបញ្ជ ីអាជីែកម្ម និងោរដកពចញនូែឧបសគគដ៏សមុគសាម ញ
ពនេះ រត្ូែបានពគពជឿថាជាកិចេោរសាំខាន់ខដលរតូ្ែយកម្កពិចារោ។ ពែទិោចុេះពឈាម េះត្វម្របព័នធពអឡចិរតូ្និករតូ្ែបាន
ចាត់្ទុកថាជាម្ព្ាបាយដ៏ានរបសិទធភាព ម្ួយកនុងបរបិទបចេុបបននថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្កូែដី-១៩ និងសរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍន
ពពលអនគត្។    

កនុងរយៈពពលម្្យម្ បពចេកែទិាសរាប់ថាម្ពលខដលបពងកីត្ពចញពីរបភ្ពជាំនួសដូចជា ពនលឺរពេះអាទិត្យ ែយល់  
ទឹក និងជីែា៉ា ស់គួររតូ្ែអនុម័្ត្។ ផ្លិត្ភាពកសិកម្មកនុងសម័្យទាំពនីបភាគពរចីនពឹងខផ្អកពលីថាម្ពល។ ពរគឿងា៉ា សុីន 
និងបពចេកែទិាដ្ឋក់ឱ្យពរបីរបាស់កនុងផ្លិត្កម្មកសិកម្ម រតូ្ែោរថាម្ពលពដីម្បដីាំពណី្រោរ។ ែណ្ៈពពលខដលពិភ្ពពលាក
ឥឡូែពនេះកាំពុងពបតជ្ាចិត្តកនុងោរោត់្បនែយោរបាំភាយឧសម័នផ្ទេះកញ្េ ក់ និងរបយុទធរបឆ្ាំងនឹងោរខរបរបួលអាោសធាតុ្
បខនែម្ពីពលីត្រមូ្ែោរដ៏ ា្ំសរាប់ោរពរបីរបាស់ថាម្ពលរមួ្ជាមួ្យនឹងត្ថ្ម្លថាម្ពលែពស់ព ា្ីឱ្យានត្រមូ្ែោរថ្នោរពរងឹង
របសិទធភាពថាម្ពលកសិកម្ម និងោរខសាងរករបភ្ពថាម្ពលជាំនួស។ កនុងសិោា សាលាពិពរោេះពយបល់ថ្នដាំពណី្រោរ
កសាងខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែពនេះបានពលីកពឡងីថា ថាម្ពលគឺជាបញ្ហា ពចាទសរាប់រាល់សកម្មភាពផ្លិត្កម្ម និងឧសា 
កម្មពសទីរខត្រគប់ែសិ័យកនុងរបពទសកម្ពុជា។ ទីមួ្យ និងសាំខាន់បាំផុ្ត្គឺ ត្ថ្ម្លអគគិសនី និងឥនធនៈ ានត្ថ្ម្លថ្ងលខាល ាំងពបីព្ៀប
កនុងចាំពោម្របពទសពផ្សងពទៀត្ពៅកនុងត្ាំបន់។ ោរដ្ឋច់ចរនតអគគិសនីញឹកញាប់ គឺជាកតីកងាល់ដ៏សាំខាន់មួ្យពទៀត្ ខដល
អាចព ា្ីឱ្យសាែ នោរណ៍្ោន់ខត្ ៃ្ន់ ៃ្រពៅៗ។ ជាលទធផ្ល ត្រមូ្ែោរកនុងោរកាំណ្ត់្នូែអត្តសញ្ហា ណ្របភ្ពថាម្ពលជាំនួស 
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ឬោរអភិ្ែឌ្ឍ បពចេកែទិាផ្លិត្ថាម្ពលជាំនួសឥនធនៈសរាប់កសិកម្ម និងផ្លិត្កម្មនឹងោល យជាអាទិភាពខដលគួរខត្រតូ្ែ
បានកាំណ្ត់្ជាអត្តសញ្ហា ណ្សរាប់កាំពណី្នយ៉ា ងសាំខាន់។ ថាម្ពលពនលឺរពេះអាទិត្យរតូ្ែបានកាំណ្ត្់ថាជាជពរមី្សដ៏លអ
ម្ួយសរាប់របពទសកម្ពុជាកនុងោរទទួលយកពដ្ឋយខផ្អកពលីភាពសម្រសប ភាពអាចរកបាន បរបិទ និងលកាែណ្ឌ
អាោសធាតុ្។ ថាម្ពលពនលឺរពេះអាទិត្យ នឹងោល យជាជពរមី្សមួ្យខដលានរបសិទធភាព និងផ្តល់នូែដាំពោេះរសាយដ៏លអ
បាំផុ្ត្សរាប់បញ្ហា របឈម្ខដលានរសាប់នពពលបចេុបបនន ខដលកសិករជាពរចីនរបឈម្មុ្ែទក់ទងនឹងកងាេះថាម្ពល។ 
បនទេះសូឡា (Solar panel/PV panel) អាចរតូ្ែបានដាំពឡងីពៅកខនលងពបីកចាំ ខដលពនលឺរពេះអាទិត្យរតូ្ែបានរជាបចូល
យ៉ា ងង្ហយរសួលនិងរគប់រោន់សរាប់ោរពរបីរបាស់របចាាំថ្ងៃ និងពពញពលញកនុងោរពរបីរបាស់។ របព័នធបោត ញ
ថាម្ពលោម នខែសត្ភាជ ប់ពីអគគិសនីរដា (Private off-grid) ពៅខត្ជាជពរមី្សខដលអាចព ា្ីពៅបាន ខដលកសិករនិងអនកព ា្ី
ផ្លិត្កម្មកសិកម្មអាចពរបីរបាស់បានយ៉ា ងានរបសិទធភាព។ ជាមួ្យនឹងភាពពជឿនពលឿន និងត្ថ្ម្លោន់ខត្ពថាកថ្ន
បពចេកែទិាងមសាក របព័នធពនេះអាចព ា្ីឱ្យោរពរបីរបាស់ថាម្ពលបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ និងពៅពពលោខដលចាាំបាច់។ 

បញ្ហា ចម្បងមួ្យពទៀត្ខដលកសិករជួបរបទេះគឺបញ្ហា ភ្សតុភារកម្ម ជាពិពសសកនុងោរដឹកជញ្ជូ ននិងខចកចាយ
ផ្លិត្ផ្លរបស់ពួកពគពៅោន់ទីផ្ារ ព យីោន់ខត្ពិបាកពៅពទៀត្ពនេះគឺសរាប់នាំពចញផ្លិត្ផ្លពៅពរៅរបពទស។ 
បញ្ហា ចម្បងគឺថ្ងលពដីម្ និងភាពមិ្នគួរឱ្យទុកចិត្តថ្នរបព័នធភ្សតុភារ។ ោរខកលម្អរបសិទធភាពថ្នភ្សតុភារកម្មអាចជួយ
កសិករ និងអនកផ្លិត្ អាចលក់ទាំនិញកសិកម្មរបស់ពួកពគបានពលឿន និងបានត្ថ្ម្លែពស់។ បខនែម្ពីពលីោរខកលម្អព ដ្ឋា
រចនសម្ព័នធរូបែនតសរាប់ភ្សតុភារ ថាន លបណ្តុ េះបោត លអនឡាញដូចជាពាណិ្ជជកម្មពអឡិចរតូ្និក និងថាន លបណ្តុ េះ
បោត លទីផ្ាររតូ្ែបានកាំណ្ត្់ថាជាដាំពោេះរសាយដ៏ានរបសិទធភាពមួ្យពដីម្បជួីយកសិករ និងអនកផ្លិត្កសិកម្ម
លក់ផ្លិត្ផ្លរបស់ពួកពគ និងខចកចាយដល់អនកពរបីរបាស់យ៉ា ងឆ្ប់រ ័ស និងរបកបពដ្ឋយរបសិទធភាព។ ពិពណ៌្ន
អាំពីដាំពណី្រែែិត្តន៍ (Traceability) រតូ្ែបានឯកភាពពដ្ឋយអនកជាំនញ ពដីម្បរីគប់រគង និងត្វម្ដ្ឋនពោលពៅ ក៏ដូចជា
របភ្ពពដីម្ថ្នផ្លិត្ផ្លខដលលក់ពៅពលីទីផ្ារ វាអាចទទួលបានទាំនុកចិត្តជាបនតបនទ ប់ពីអនកលក់ និងអនកពរបីរបាស់
ដូចោន  ខដលអាចព ា្ីឱ្យត្ថ្ម្លទាំនិញពកីនពឡងី។ ោរពបីកឱ្យពរបីរបាស់បពចេកែទិាបលុកព្ន រត្ូែបានពបាេះពឆ្ន ត្ឱ្យោល យជា
ឧបករណ៍្ដ៏ានរបសិទធភាពបាំផុ្ត្សរាប់ោរត្វម្ដ្ឋនពនេះ។ 

សរាប់កនុងរយៈពពលខែង គាំនូសត្វងខផ្នទីបពចេកែទិាកសិកម្ម បង្ហា ញអាំពីភាពចាាំបាច់កនុងោរទទួលយក
បពចេកែទិាទាំពនីបៗដូចជាឧបករណ៍្ចាប់សញ្ហា  បោត ញឧបករណ៍្ចាប់សញ្ហា  របព័នធព័ត៌្ានភូ្មិ្សាស្តសត រដូន ម្នុសស
យនត បពចេកែទិា រិញ្ាែត្ែុ បពចេកែទិាបលុកព្ន និងជីែបពចេកែទិា ពដ្ឋយសារបពចេកែទិាទាំងពនេះអាចបពងកីនរបសិទធភាព 
និងផ្ដល់លទធផ្លលអ និងទទួលបានអត្ែរបពយជន៍ជាអតិ្បរាពីទាំនក់ទាំនងរវាងពិភ្ពសាយប័រនិងពិភ្ពពិត្ព យីវាក៏
អាចពដ្ឋេះរសាយបញ្ហា ែាេះខាត្ និងភាពមិ្នអាចរកបានថ្នកាល ាំងពលកម្មផ្ងខដរ។ សតង់ដ្ឋរ សុែត្ែិភាព និងពាណិ្ជជនម្ 
សុទធខត្ានសារៈសាំខាន់សរាប់ទសសនៈែសិ័យនពពលអនគត្ថ្នែសិ័យកសិកម្ម ពដីម្បនីាំម្កនូែត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់បាំផុ្ត្
ខដលអាចព ា្ីពៅបានសរាប់ទាំនិញកសិកម្ម។ ពលីសពីពនេះ ត្រមូ្ែោរទាំងពនេះអាចពលីកកម្ពស់ោររបកួត្របខជងថ្ន
ផ្លិត្ផ្លកនុងរសុករបស់ខែមរពៅកនុងទីផ្ារកនុងត្ាំបន់ និងពិភ្ពពលាក ក៏ដូចជា ព ា្ីសា រណ្កម្មែលួនឯងពៅកនុងខែស
ចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់សកល។ សុែត្ែិភាព និងសតង់ដ្ឋររតូ្ែពដីរតួ្នទីសនូលកនុងោរបពងកីត្ត្ថ្ម្លថ្នផ្លិត្ផ្លសរាប់ោរពរបីរបាស់
កនុងរសុក និងោរនាំពចញ។ សុែត្ែិភាព និងសតង់ដ្ឋរមិ្នរតឹ្ម្ខត្សាំពៅពលីោរធានសុែត្ែិភាពថ្នផ្លិត្ផ្លចាំពពាេះអាយុ
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ជីែតិ្និងសុែភាពរបស់អនកពរបីរបាស់ប៉ាុពោណ េះពទ ប៉ាុខនតខងម្ទាំងអាចបាំពពញត្រមូ្ែោរសតង់ដ្ឋរអនតរជាតិ្ និងសតង់ដ្ឋរថ្ន
របពទសពោលពៅ រពម្ទាំងត្រមូ្ែោរសុែត្ែិភាព។ ដូពចនេះព យី បពចេកែទិារតូ្ែត្រមូ្ែឱ្យធាននូែោរអនុពលាម្ត្វម្បា៉ា រា៉ា
ខម្៉ារត្ពិពសា្ន៍ខដលត្រមូ្ែពដ្ឋយរបពទសខដលជាពោលពៅនាំពចញ។ ជាចុងពរោយ ោរពលីកកម្ពស់ពាណិ្ជជនម្ 
ផ្លិត្ផ្លកនុងរសុកនឹងពដីរតួ្នទីយ៉ា ងសាំខាន់កនុងោរពលីកកម្ពស់ផ្លិត្ផ្លខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ និងព ា្ីសា
 រណ្កម្មពៅកនុងចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់សកល។ សរាប់ោរបពងកីត្ត្ថ្ម្លែពស់ថ្នផ្លិត្ផ្លត្រមូ្ែឱ្យបាំពពញបខនែម្នូែគុណ្ភាព 
សុែត្ែិភាព និងសតង់ដ្ឋរជាមួ្យនឹងនវានុែត្តន៍ ោររចន ពាណិ្ជជនម្ និងោរព ា្ីទីផ្ារ។ អារស័យព តុ្ពនេះ  រាជរដ្ឋា ភិ្បាល
ក៏អាចជួយពលីកសទួយទាំនិញជាតិ្ត្វម្រយៈនពយបាយោរទូត្បរពទសដ៏ឆ្ល ត្ថ្ែផ្ងខដរ។ 

រាជរដ្ឋា ភិ្បាលពដីរតួ្នទីយ៉ា ងសាំខាន់កនុងោរសពរម្ចបាននូែចកាុែសិ័យខដលបានកាំណ្ត់្ត្វម្រយៈពោលនពយបាយ
ពផ្សងៗ រកបែ័ណ្ឌ បទបបញ្ាត្តិ ពរោងោរណ៍្ពលីកទឹកចិត្ត និងពោលោរណ៍្ពផ្សងៗពទៀត្។ ទិននផ្លរបស់របពទសជាតិ្នឹង
ពឹងខផ្អកពលីរទពយសម្បត្តិផ្លិត្ភាពជាតិ្ (National productive assets) និងមូ្ល្ន រមួ្ាន មូ្ល្នរូបែនត 
(Physical capital) មូ្ល្នម្នុសស (Human capital) មូ្ល្នព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធ (Infrastructure capital) មូ្ល
្នបញ្ហា  (Intellectual capital) មូ្ល្ន្ម្មជាតិ្ (Natural capitals) និងមូ្ល្នសងគម្(Social capital)។ មូ្ល
្នរូបែនត រមួ្ានបរោិា រនិងឧបករណ៍្ទាំងអស់ខដលចាាំបាច់សរាប់ផ្លិត្ទិននផ្លជាតិ្។ មូ្ល្នម្នុសសរមួ្ានោរ
អប់រ ាំ ោរបណ្តុ េះបោត ល ជាំនញ បទពិពសា្ន៍ សុែភាព ជាមួ្យនឹងត្ថ្ម្លគុណ្ភាពពផ្សងពទៀត្របស់របជាពលរដា ខដល
អាចចូលរមួ្កនុងទិននផ្លថ្នផ្លិត្កម្មជាតិ្ (National production outputs)។ មូ្ល្នព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធ សាំពៅពលី
ព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធរូបែនត និងព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធទន់ (Soft infrastructure) រមួ្ទាំងអគគិសនី និងអីុនព្ីណិ្ត្ ខដល
អនុញ្ហា ត្ដល់ដាំពណី្រោរផ្លិត្កម្ម និងោរនាំពចញ។ មូ្ល្នបញ្ហា  អាចជាសម្ត្ែភាពែទិាសាស្តសត និងបពចេកែទិារបស់
តួ្អងគទាំងអស់ពៅកនុងរបព័នធពអកូឡូសុីជាតិ្។ មូ្ល្ន្ម្មជាតិ្សាំពៅពលីដីខដលានជីជាតិ្ ែយល់សាអ ត្ ទឹកខដលអាច
ពរបីរបាស់បាន និងសារធាតុ្លកាែណ្ឌ សម្រសបពផ្សងៗពទៀត្ថ្នបរសិាែ ន។ ជាចុងពរោយ មូ្ល្នសងគម្ រមួ្ានទាំនក់
ទាំនង បោត ញ ជាតិ្និយម្ និងភាពពជឿជាក់របស់របជាពលរដាកនុងរបពទស។ អារស័យព តុ្ពនេះ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលចាាំបាច់រត្ូែ
ែិត្ែាំរបឹងខរបង និងព ា្ីោរបោត ក់ទុនពលីរទពយសម្បត្តិជាតិ្ និងមូ្ល្នទាំងពនេះ មិ្នរតឹ្ម្ខត្កនុងែសិ័យកសិកម្មប៉ាុពោណ េះ
ពទ ខងម្ទាំងពលីែសិ័យពផ្សងៗពទៀត្ផ្ងខដរ។ សាំខាន់បាំផុ្ត្ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលរតូ្ែានពោលនពយបាយ និងបទបបញ្ាត្តិោាំ
រទខផ្នក រិញ្ាែត្ែុសរាប់កសិករ និងរកុម្  ុនកសិកម្ម ពដីម្បទីទួលយកបពចេកែទិាពៅកនុងខែសចង្ហា ក់ ផ្លិត្កម្មរបស់ពួក
ពគ។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ គឺោរធានបានថា កសិករអាចពរបីរបាស់ពរគឿងចរក និងបពចេកែទិាខដលានទាំងពនេះ បាន
យ៉ា ងពពញពលញ។ ដូចពនេះ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលរតូ្ែផ្តល់គពរាងអភិ្ែឌ្ឍន៍ជាំនញដល់ោរបពងកីនជាំនញ (Upskilling) និង
ោរពរងឹងជាំនញពឡងីែញិ (Reskilling) ដល់របជាកសិករ និងរកុម្  ុនកនុងរសុកកនុងែសិ័យបពចេកែទិា និងជាំនញ
ខដលពួកពគរត្ូែោរ។ យនតោរពផ្ទរបពចេកែទិារតូ្ែព ា្ីពឡងី ពដីម្បធីានថា បពចេកែទិា ចាំពណ្េះដឹង ជាំនញបពចេកពទសែពស់ 
ឧត្តានុែត្តន៍ នឹងរតូ្ែបានពផ្ទរពីកសិដ្ឋា ន ឬរកុម្  ុនខដលានបពចេកែទិាករមិ្ត្ែពស់ ពៅោន់កសិដ្ឋា ន ឬរកុម្  ុនខដល
ានបពចេកែទិាករមិ្ត្ទប។ អារស័យព តុ្ពនេះ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលរតូ្ែផ្តល់បរយិោសខដលអាំពោយផ្លដល់ោរពរៀន
សូរត្កនុងចាំពោម្តួ្អងគននកនុងខែសចង្ហា ក់ត្ថ្ម្លកសិកម្ម។ ជាចុងពរោយ ោរពបីកចាំ ររបព័នធពអកូឡូសុីសរាប់នវានុែត្តន៍ 
និងភាពជាស រគិនជាពិពសសពៅកនុងែសិ័យឧសា កម្មខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ គឺានសារៈសាំខាន់ពសមីោន សរាប់
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កាំពណី្នពសដាកិចេនពពលអនគត្។ ដូពចនេះ រាជរដ្ឋា ភិ្បាលរតូ្ែបនតអនុែត្តពោលនពយបាយធានសែិរភាពា៉ា រកូពសដាកិចេ 
ោរសរម្បសរមួ្លពាណិ្ជជកម្ម ចាប់ោរពារកម្មសិទធិបញ្ហា  និងោរអនុពលាម្ត្វម្សតង់ដ្ឋរ។ 

 

 

រូបភាពទី ១៣៖ គាំនូសត្វងខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូ ែបពចេកែទិាកសិកម្ម 

 

៥. ទសចររសី្ែិដ្ឋឋ ្ ្ិងអ្ុសាស្៍ 
កសិកម្មគឺជារបភ្ពដ៏សាំខាន់ម្ួយថ្នចាំណូ្ល ោរង្ហរ និងោរោាំរទជីែភាពរស់ពៅរបស់របជាជនកម្ពុជា។ ព យី

វានឹងពៅខត្ជារបភ្ពដ៏សាំខាន់ដខដលកនុងទសែត្សរខ៍ាងមុ្ែ។ ផ្លិត្កម្មកសិកម្មានពសទីរខត្រគប់ទិដាភាពទាំងអស់ដូចជា
ោរដ្ឋាំដុេះ ោររបមូ្លផ្ល ោរខកថ្ចន ោររកាទុក ោរដឹកជញ្ជូ ន និងោរខចកចាយ ព យីវាអារស័យទាំងរសុងពលីលទធ
ភាពថ្នកាល ាំងពលកម្ម ដីបងកបពងកីនផ្ល ទឹក ថាម្ពល ជី និង្នធានពផ្សងៗពទៀត្។ យនតោរ និងបពចេកែទិាកសិកម្មរតូ្ែ
បានអនុែត្តអស់ជាពរចីនសត្ែត្សរម៍្កព យី ជាពិពសសពៅកនុងរបពទសអភិ្ែឌ្ឍន៍។ ពរគឿងា៉ា សុីន និងបពចេកែទិាបាន
ោល យពៅជាឧបករណ៍្ខដលមិ្នអាចែាេះបានសរាប់កសិកម្មនិងកសិដ្ឋា នទាំពនីប។ កនុងទសសែត្សរចុ៍ងពរោយពនេះ រតូ្ែបាន
ពគពមី្លព ញីពីោរពលាត្ពផ្លល េះដ៏ ា្ំថ្នពរគឿងយនត និងបពចេកែទិាកសិកម្ម ជាពិពសសត្វម្រយៈោរអភិ្ែឌ្ឍនិងោរដ្ឋក់ឱ្យ
ពរបីរបាស់នូែោរអនុែត្តកសិកម្មរបកបពដ្ឋយនវានុែត្តន៍ រមួ្ទាំងបពចេកែទិាសា័យរបែត្តិកម្ម និងទិននន័យជាំរុញ (Data 
driven) និងសម្ត្ែភាពសិកាសុីជពរៅកនុងពពលពែលាជាក់ខសតង(Real-time deep learning capabilities) ថ្នបពចេក
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ែទិាទាំពនីបទន់សម័្យពផ្សងៗ។ ពទេះជាយ៉ា ងោក៏ពដ្ឋយ ោរអនុែត្តទាំងពនេះរតូ្ែបានពគព ញីានពៅកនុងបោដ
របពទសអភិ្ែឌ្ឍន៍ ខដលអាចជាពម្ពរៀនសរាប់របពទសកាំពុងអភិ្ែឌ្ឍន៍កនុងោរបខងារបពចេកែទិាខបបរបថ្ពណី្ខដលបាន
អនុែត្តរបស់ពួកពគម្កចាប់យកបពចេកែទិាទាំពនីប។  

ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្ម ពនេះបានកាំណ្ត់្នូែបពចេកែទិាខដលកម្ពុជារតូ្ែោរពដីម្បទីទួលយកសរាប់
ោរអភិ្ែឌ្ឍរបពទសនពពលអនគត្របស់ែលួន កនុងោរសពរម្ចបាននូែពោលពៅពដីម្បបីពងកីនផ្លិត្ភាព និងត្ថ្ម្លបខនែម្
ែពស់ថ្នទាំនិញកសិកម្មសរាប់ខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់សកល ត្វម្រយៈបពចេកែទិានិងនវានុែត្តន៍រតឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០៣០ ពដ្ឋយខផ្អក
ពលីោរវាយត្ថ្ម្លថ្នសាែ នភាពបចេុបបននពដ្ឋយព ា្ីោរែភិាគពលីសទីប ពដីម្បីកាំណ្ត់្អត្តសញ្ហា ណ្កត្វត ជាំរុញ កាំណ្ត់្ពី
ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត/មុ្ែង្ហរ និងបពចេកែទិាគនលឹេះ។ 

 ចាំនុចសាំខាន់ចុងពរោយថ្នអនុសាសន៍រមួ្របស់ខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្មពនេះ ានដូចខាងពរោម្៖ 
- ែ.ប.ន. ជាកាល ាំងចលករសរាប់ោរអភិ្ែឌ្ឍែសិ័យកសិកម្ម និងែសិ័យពផ្សងៗពទៀត្នពពលបចេុបបនន និងអនគត្។ 

ោរពរបីរបាស់ ែ.ប.ន. អាចអនុញ្ហា ត្ឱ្យានោរផ្លល ស់បតូររចនសម្ព័នធរបកបពដ្ឋយផ្លិត្ភាព ព យីជាលទធផ្ល
នឹងានឥទធិពលពលីោរពលីកកម្ពសព់សដាកិចេជាតិ្។ 

- ោរែនិិពយគពលីោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍កនុងែសិ័យកសិកម្ម រមួ្ទាំងអនុែសិ័យសត្ានិងជលផ្ល ានសារៈ
សាំខាន់ោស់សរាប់ោរបពងកីនផ្លិត្ភាពរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាព ោររបកួត្របខជង ោរបនាាំ និងសម្ត្ែភាព
្ន់។ ោរបស្តញ្ហជ បនវានុែត្តន៍កនុងពោលនពយបាយ ឬថាន លបណ្តុ េះបោត ល ពីរាជរដ្ឋា ភិ្បាល ពដីរតួ្នទីយ៉ា ង
សាំខាន់កនុងោរទញយកោរែនិិពយគទាំងែសិ័យសាធារណ្ៈ និងឯកជនពៅកនុងែសិ័យរសាែរជាែ និងអភិ្ែឌ្ឍពនេះ។ 

- ោរពលីកកម្ពស់គុណ្ភាព និងសតង់ដ្ឋរផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម គឺជាគនលឹេះពដីម្បរីបកួត្របខជងរបកបពដ្ឋយរបសិទធ
ភាពពៅកនុងទីផ្ារកនុងត្ាំបន់និងពិភ្ពពលាក។ ោរពរៀបចាំឱ្យានកត្វត ជាំរុញយុទធសាស្តសតពដីម្បពីរងឹងោរផ្តល់ពសវា
កម្មព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធរបកបពដ្ឋយគុណ្ភាព ពដីម្បពី ល្ីយត្បពៅនឹងត្រមូ្ែោរទីផ្ារពិភ្ពពលាក។ 

- ពដីម្បបីពងកីនោរពលីកកម្ពស ់ និងោរបនាាំបពចេបែទិាសរាប់ែសិ័យកសិកម្មពៅកម្ពុជា រាជរដ្ឋា ភិ្បាលគួរខត្ោាំរទជា
យុទធសាស្តសត និង រិញ្ាបបទនដល់ោរអភិ្ែឌ្ឍ សួនឧសា កម្មកសិ- អាោរ ពរពាេះព ដ្ឋា រចនសម្ព័នធចាាំបាច់ និង
ម្ព្ាបាយសាំខាន់ៗគឺរតូ្ែោរពដីម្បោីរអភិ្ែឌ្ឍសរាប់ផ្លិត្កម្មកសិកម្មត្ថ្ម្លបខនែម្(Agricultural value-added 
productions) និងោរនាំពចញ។ 

- ពោលនពយបាយកសិកម្មរបស់រាជរដ្ឋា ភិ្បាលគួរខត្ពផ្លត ត្ពលីែសិ័យឯកជន កសិករ និងអនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ
ត្វម្ខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់ពីផ្លិត្កម្មរ ូត្ដល់ទីផ្ារ។ 

- ភាពជាថ្ដគូរវាង រដានិងឯកជន កនុងោរបពងកីនភាពង្ហយរសួលថ្នគពរាង រិញ្ាបបទន របកបពដ្ឋយបរយិបនន កម្ម
ែ ិ្ ីពលីកកម្ពស់យនតោរ និងោរទួលយកបពចេកែទិាកនុងែសិ័យកសិកម្ម (Technology adaptation) គួរខត្រត្ូែបានោាំ
រទ និងានពរបីរបាស់ពៅកនុងផ្លិត្កម្មកសិកម្មនិងអាជីែកម្មកសិកម្មទាំងអស់។ 

- រាជរដ្ឋា ភិ្បាលគួរខត្ផ្តួចពផ្តីម្ និងោាំរទគពរាងកិចេស ោររវាងសាែ ប័នរដ្ឋា ភ្ិបាល សាែ ប័នសិកា និងែសិ័យ
ឯកជន ពដីម្បពី ា្ីោររមួ្ោន កនុងផ្តល់ពសវារបឹកាពយបល់ខដលានត្ថ្ម្លសម្រម្យ និងអាចពរបីរបាស់បានដល់
កសិករ និងរកុម្  ុនកសិកម្មកនុងរសុក។ 
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- រាជរដ្ឋា ភិ្បាលគួរខត្បពងកីត្រកបែ័ណ្ឌ  ថាន លបណ្តុ េះបោត ល ខដលផ្តល់លទធភាពឱ្យានោរចូលរមួ្របកបពដ្ឋយ
របសិទធភាពជាមួ្យ្នធានខដលានរសាប់ពីសាែ ប័នសិកា ទីភាន ក់ង្ហរអភិ្ែឌ្ឍន៍ និងសាែ ប័នរាជរដ្ឋា ភិ្បាល 
ពដីម្បីខកលម្អបរាិណ្ដ៏សាំខាន់ថ្នអនកជាំនញកសិកម្ម និងកសិករជាំនន់ពរោយខដលបានទទួលោរបណ្តុ េះ
បោត លចាស់លាស់។ 

- រាជរដ្ឋា ភិ្បាលរតូ្ែជាំរុញយនតោរពផ្ទរបពចេកែទិា ពដីម្បធីានោរពផ្ទរបពចេកែទិា ចាំពណ្េះដឹង ជាំនញ ចាំពណ្េះព ា្ី 
ឧត្តានុែត្តន៍ និងគាំរូអាជីែកម្ម ពដីម្បពីរងឹងសម្ត្ែភាពកសិដ្ឋា ន/រកុម្  ុនកនុងរសុក។ 
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៦. ឧបសមព័្ធ 
៦.១. ោរដ្ឋកពិ់នទុ ផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត 

ផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្ម 
ពលែ
កូដ 

លកាណ្ៈែនិិចឆយ័ថ្នោរវាយត្ថ្ម្ល 
សរុប ផ្លជេះខផ្នក

ពសដាកិចេ 
យុទធសាស្តសត
សាំខាន់ៗ  

លទធភាពទទួល
បានពជាគជយ័ 

បពចេកែទិាជាក់លាក់  P1 ៤៥ ៤៧ ៤៦ ១៣៨ 
ពរគឿងចរក និងបពចេកែទិាកសិកម្ម P2 ៥៤ ៥៤ ៤៩ ១៥៧ 
ោរព ា្ីទីផ្ារនិងពាណិ្ជជកម្ម P3 ៥៤ ៥៣ ៥២ ១៥៩ 
ោររគប់រគងទឹកនិងរបព័នធធារាសាស្តសត P4 ៥០ ៥១ ៥០ ១៥១ 
បពចេកែទិាែពស់ថ្នពរគឿងចរក P5 ៤៧ ៤៨ ៤៥ ១៤០ 
កសិកម្មឆ្ល ត្ថ្ែ P6 ៤៦ ៤៨ ៤៧ ១៤១ 
ោររបមូ្លផ្ល និងពរោយរបមូ្លផ្ល P7 ៥១ ៥២ ៤៩ ១៥២ 
ោរព ា្ីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ P8 ៤៧ ៤៩ ៤៦ ១៤២ 
កសិកម្មកនុងកខនលងបិទជិត្ P9 ៣៦ ៤១ ៣៧ ១១៤ 
ោរខកថ្ចន P10 ៥៣ ៥៣ ៥២ ១៥៨ 

 
៦.២. ោរដ្ឋកពិ់នទុពលីបពចេកែទិាគនលឹេះ 

បពចេកែទិាគនលឹេះ 
យុទធ
សាស្តសត
សាំខាន ់

លទធភាព 
រយៈ
ពពលែលី 
២០២៤ 

រយៈពពល
ម្្យម្ 
២០២៧ 

រយៈ
ពពលខែង 
២០៣០ 

សុែត្ែិភាព ៤៨ ៤៦ ៤៧ ៤៨ 
យពីោ (ា៉ា កសាគ ល់ភូ្មិ្សាស្តសតទាំនិញ,  យូអរកូដ, ោរកាំណ្ត្់
អត្តសញ្ហា ណ្ពស្ត ាកង់ែទិយុ) 

៤៨ ៤៦ ៤៦ ៤៨ 

ថាន លព័ត៌្ានទីផ្ារ (ោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍ និងោរផ្គូរផ្គង
ព័ត៌្ានទីផ្ារ) 

៤៨ ៤៥ ៤៦ ៤៩ 

ឧបករណ៍្ចាប់សញ្ហា /បោត ញឧបករណ៍្ចាប់សញ្ហា  (របព័នធធារា
សាស្តសត, សាំពណី្ម្, រ ាំ ូរែយល់, សីតុ្ណ្ា ភាព, សាព ្, ឧបករណ៍្
ចាប់សញ្ហា ដាំពណី្រោរ, ឧបករណ៍្ចាប់សញ្ហា ចលន, ទីត្វាំង, ខអ 
កូណូ្មិ្ក (ergonomic), សារធាតុ្គីមី្, អគគិសនី, បោត ញ, 
សរមិ្ត្សរាាំងនិងចាត្់ចាំោត្់ថាន ក់គុណ្ភាព) 

៤៧ ៤៣ ៤៧ ៤៩ 
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បពចេកែទិាពរោយរបមូ្លផ្ល (ោរដកជាតិ្ទឹក, ោរសម្ៃួត្
ពដ្ឋយពរបីែយល់, សម្ៃួត្ពដ្ឋយបងកក, បាញ់ែយល់សម្ៃួត្, ោរព ា្ី
ផ្អកដាំោាំ, ខែសចង្ហា ក់ផ្គត់្ផ្គង់ពដ្ឋយពរបីសីតុ្ណ្ា ភាពទប, ែយល់
សៃួត្) 

៤៧ ៤៦ ៤៧ ៤៩ 

ោររគប់រគងទឹក (កម្មែ ិ្ ី, ោរខបងខចកទឹក) ៤៧ ៤៦ ៤៨ ៤៧ 
ពរគឿងយនត (ោរពរៀបចាំដី ោររបមូ្លផ្ល និងពរោយរបមូ្លផ្ល 
ោរខកថ្ចន) 

៤៧ ៤៣ ៤៨ ៤៨ 

ជីែបពចេកែទិា (ោរបណ្តុ េះជាលិោ, អង់សុីម្, អរម្៉ាូន, ោរបនទុ ាំ) ៤៧ ៣៩ ៤៤ ៤៧ 
ថាម្ពលពនលឺរពេះអាទិត្យ (ោរខកថ្ចន ោរបូម្ទឹក សរាប់ា៉ា សុីន) ៤៧ ៤១ ៤៤ ៤៧ 
ោរពែចែេប់ (ោរពរសាប, ោរពែចែេប់ពដ្ឋយខកខរបបរយិោស, 
ោរពែចែេប់ពដ្ឋយពរបីា៉ា សុីនបឺត្ែយល់) 

៤៧ ៣៩ ៤១ ៤៧ 

សតង់ដ្ឋរ ៤៧ ៤៣ ៤៤ ៤៨ 
បពចេកែទិាភ្សតុភារ(ោររគប់រគងកុងតឺ្ន័រ, ម្នុសសយនតដឹកជញ្ជូ ន
, របព័នធត្វម្ដ្ឋនោរដឹកជញ្ជូ ន)  

៤៧ ៤៥ ៤៦ ៤៨ 

ពាណិ្ជជកម្មពអឡចិរតូ្និច ៤៦ ៤២ ៤៣ ៤៧ 

ព ុរបព័នធផ្សពាផ្ាយ(ោរផ្ាយពាណិ្ជជកម្ម, ោរចូលពៅោន់
ព័ត្៌ានទីផ្ារ) 

៤៦ ៤៥ ៤៦ ៤៧ 

ម្នុសសយនត (រដូន, ា៉ា សុីនោម នម្នុសសពបីក) ៤៥ ៤១ ៤៥ ៤៩ 

រដូន (សារធាតុ្ចិញ្េ ឹម្, ថាន ាំសាល ប់សត្ាលអិត្) ៤៥ ៤២ ៤៥ ៤៧ 
របព័នធព័ត៌្ានភូ្មិ្សាស្តសត/ទូរញាណ្ ៤៤ ៤១ ៤៣ ៤៤ 
ោរបនសុទធនិងបង្ហក ត្់ពូជ ៤៤ ៤០ ៤២ ៤៥ 
របព័នធដាំណ្ក់ទឹក, របព័នធបនាចទឹក, របព័នធពរសាចរសពផ្លយែ ៉ាត្  ៤៤ ៤០ ៤២ ៤៦ 

ោររកាទុក(សម្ៃួត្, ោរបនទុ ាំ, ោររកាទុកពដ្ឋយកាំពៅ, ខែសចង្ហា ក់
ដឹកជញ្ជូ នរត្ជាក់)  

៤៤ ៤៤ ៤៤ ៤៨ 

ោរចុេះពឈាម េះត្វម្របព័នធពអឡចិរតូ្និក ៤៤ ៤២ ៤៣ ៤៥ 
បពចេកែទិា រិញ្ាែត្ែុ (បលុកព្ន ្នោរពអឡចិរតូ្និក) ៤៤ ៣៨ ៤២ ៤៦ 
បពចេកែទិាចាំណី្សត្ា ៤៤ ៣៨ ៤២ ៤៦ 
ជីកសិកម្ម ៤៤ ៣៨ ៤២ ៤៦ 
កម្មែ ិ្ ីរគប់រគង រិញ្ាែត្ែុ ៤៣ ៤១ ៤២ ៤៧ 
ោរបង្ហក ត់្សិបបនិម្មិត្ ៤៣ ៤០ ៤០ ៤៤ 
របព័នធរងឹាាំ និងអាចបត់្ខបនបានសរាប់ោររគប់រគងកសិដ្ឋា ន  

៤៣ ៤០ ៤១ ៤៥ 
 យូអរកូដ ៤៣ ៤២ ៤២ ៤៣ 
បពចេកែទិាពពក ៤៣ ៣៧ ៤០ ៤៤ 
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ឆ្ត្ប ត្ឆ្ល ត្ថ្ែ (Intelligence chatbots) ៤៣ ៣៩ ៤២ ៤៤ 
កសិកម្មបញ្ឈរ និងឌី្ជីងល  ៤២ ៤០ ៤២ ៤៥ 
ែសិាកម្មពសពនទិក ៤១ ៣៧ ៤១ ៤២ 
បពចេកែទិាទូរញាណ្ សរាប់គុណ្ភាពទឹក ៤១ ៣៧ ៤១ ៤៧ 
របព័នធធារាសាស្តសតខបងខចកទឹកទន់ពពលពែលា ៤១ ៣៩ ៤១ ៤២ 
ទិននន័យ ា្ំ  បពចេកែទិាា៉ា សុីនពចេះពរៀនករមិ្ត្ែពស ់បញ្ហា សិបប
និម្មិត្ 

៤១ ៣៨ ៤១ ៤៤ 

អាកទុយពអទ័រ (ម្៉ាូទ័របូម្ទឹក) ៤១ ៣៩ ៣៩ ៤០ 
កម្មែ ិ្ ីកត់្រត្វត្វម្ទូរស័ពទ ៤១ ៣៩ ៣៩ ៤២ 
បពចេកែទិាចាប់រូបភាពពីអាោស (សរាប់ោរដ្ឋាំដុេះ ចិញ្េ ឹម្សត្ា 
ជលផ្ល គុណ្ភាពទឹក) 

៤០ ៣៨ ៤១ ៤៣ 

ជលែបបកម្ម ៤០ ៣៥ ៣៧ ៤២ 
របព័នធបពចេកែទិា (កម្មែ ិ្ ីរគប់រគងត្វម្ខបបត្កតែទិា) ៣៩ ៣៧ ៣៩ ៤៤ 
ោរផ្លិត្ែត្ែុពដ្ឋយបខនែម្ម្តងមួ្យរសទប់ៗ (ោរពបាេះពុម្ព3D) ៣៩ ៣៣ ៣៦ ៤១ 
ផ្ទេះកញ្េក់/ផ្ទេះសាំោញ់ ៣៩ ៣៦ ៤០ ៤២ 
ោរកសាងសម្ត្ែភាព្នធានម្នុសស (ោរសិកាត្វម្រយៈខលបង
មូ្លដ្ឋា ន ោរពរៀនត្វម្របព័នធពអឡចិរតូ្និក ោរបណ្តុ េះបោត ល) 

៣៨ ៣៨ ៤២ ៤៣ 

ោររសាែរជាែនិងអភិ្ែឌ្ឍន៍ ៣៨ ៣៧ ៣៩ ៤៣ 
បពចេកែទិាផ្តល់ោររបឹកាពដ្ឋយខផ្អកពលីធាតុ្ចូលពីអាោសធាតុ្ 
និងផ្លក យរណ្ប 

៣៨ ៣៤ ៣៦ ៤០ 

បពចេកែទិារូបភាពរបត្យកសនិម្មិត្/បពចេកែទិាបខនែម្ទិននន័យពលីរូប
ភាពរបត្យកស (អនតរកម្ម 3D) 

៣៧ ៣៤ ៣៩ ៣៩ 

ថាន ាំសាល ប់សាសភាពចថ្រងជីែៈ ៣៧ ៣៦ ៣៨ ៤៣ 
បពចេកែទិាបញ្ជូ នទាំនិញ (Conveyor Technology)  ៣៧ ៣៤ ៣៧ ៤៤ 
ោរបពងកីនជាំនញ និងោរពរងឹងជាំនញពឡងីែញិ ៣៧ ៣៥ ៣៨ ៣៩ 
អាល់ពោគ រតី្ឌី្ជីងល ៣៣ ៣២ ៣៤ ៣៥ 
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៦.៣. គណ្ៈកម្មោរ និងអនុគណ្ៈកម្មោរអភិ្ែឌ្ឍខផ្នទីបង្ហា ញផ្លូែបពចេកែទិាកសិកម្ម 
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