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សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

សេចក្តីផ្តើម
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល ដេលចាប់ផ្តើមដំបូងឡើង 

នៅ សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ២០០៨ បានរាលដាលយ៉ាងឆប់រហ័ស 
ដល់បេទេសជាចេើននៅជុំវិញពិភពលោក រួមទាំងបេទេសកំពុង 
អភិវឌេឍន៍  ដូចជា កម្ពុជា ជាដើម។ តាមការពេយាករណ៍ វិបត្តិនេះ 
បណ្តាល ឲេយបេជាជន ៥៣លាននាក់ថេមទៀត  ធ្លាក់ ចុះ កេម 
បនា្ទាត់ ភាពកេីកេអន្តរជាតិ ១,២៥ដុលា្លារ/ថ្ងេ និង ៦៤លាន នាក់ 
កេម បនា្ទាត់ភាពកេីកេ ២ដុលា្លារ/ថ្ងេ (Chen and Ravallion 
2009)។ នៅកម្ពុជា មានការសិកេសាជាចេើនបានពេយាយម វាស់  
វេង  ផល ប៉ះពាល់នេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល ទៅ  
លើ   ភាព   កេីកេ (Tong et al. 2009; ADB 2008; World Bank 
2009) ហើយបានរាយការណ៍ថា ចំនួនបេជាជនកេីកេកើន ឡើង 
គួរ  ឲេយ កត់សំគាល់ ធៀបនឹងពេលមុនកើតវិបត្តិ ប៉ុន្តេ លទ្ធផល 
នេះ មិន បានបញ្ជាក់ឲេយបានចេបាស់លាស់ អំពីវិធីសាសេ្តនេ ការ 
គណនា នោះទេ។ ឧទាហរណ៍ Tong et al. (2009) មិន 
បាន គិត ចូលនូវ ឥទ្ធិពលនេការប៉ះទង្គិចផេសេងៗតាមគេួសារ 
(idiosyncratic shocks) ដេលអាចនាំឲេយភាពកេីកេកើនឡើង
ដេរ។ ការសិកេសានេះមាន គោល ដៅ តេួតពិនិតេយពីការប៉ះទង្គិចតាម
គេួសារ និងកតា្តាមិន បាន សង្កេត ឃើញផេសេងៗទៀតដេលប៉ះពាល់ 
ដល់ ភាពកេីកេ ដើមេបីបង្កើន និងពងេីកចំណេះដឹងឲេយកាន់តេសុី 
ជមេ ពីផលប៉ះពាល់នេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅលើភាពកេីកេ។

វិធីសាសេ្ត
ការសិកេសាបេើបេស់ទិន្នន័យបានពី អង្កេតបួនជុំជាបន្តបនា្ទាប់ 

លើ បេជាជន ៧៩៣គេួសារ ក្នុង ៩ភូមិនៅជនបទ ដេលធ្វើឡើង 
ដោយវិទេយាសា្ថាន CDRI នៅឆ្នាំ២០០១, ២០០៤-០៥, ២០០៨ និង 
២០១១។ ទាំងការវិភាគបេបពិពណ៌នា (descriptive analysis) 
និង ការ វិភាគបេបសេដ្ឋកិច្ចមាតេសាស្តេ (econometric analysis) 
បាន អនុវត្ត ឡើង ដើមេបីវាស់វេងបមេបមេួលចំនួន ជន កេីកេក្នុង 
ភូមិ  ជេើស  រើសទាំង ៩។ ការវិភាគបេបពិពណ៌នាផ្តល់ គំនិត  ជា រួម  
ពី ការ  ផ្លាស់ ប្តូរ សុខុមាលភាពគេួសារក្នុងគំរូតាង ប៉ុន្តេ មិន អាច  
បំពេញ  ពេញ  លេញ  តាមគោលបំណងចមេបង ដើមេបី បង្កើន  ការ   យល់    

ដឹង ពី  ឥទ្ធិពល នេ ការប៉ះទង្គិចពីខាងកេទៅលើ ចំណយ   បេើបេស់  
នងិ ភាព កេ ីកេ ពពីេះ គេសួារជាចេើននៅ តបំន ់ជនបទ កត៏េងទទលួ 
រងនូវ  ការ ប៉ះទង្គិចតាម គេួសារ  នីមួយៗ ដេលធ្វើឲេយពួកគាត់ ជួប ការ 
លំបាក   ធ្ងន់ធ្ងរ   ដេរ។ ដើមេបីបំពេញបន្ថេម លើការ វិភាគ បេប  ពិ ពណ៌នា 
ការ សិកេសា ក៏បានបេើម៉ូដេលសេដ្ឋកិច្ច មាតេសាស្តេ  (econometric 
modelling) ដើមេបី កំណត់នូវបមេ បមេួល  សុខុមាល  ភាព ដ៏ ជាក់ 
លាក់   បង្ក ឡើង  ដោយ  ការ  ប៉ះ ទង្គិច ពី មជេឈដា្ឋាន ខាងកេផងដេរ។

លទ្ធផល
នៅឆ្នាំ២០០១ អតេភាពកេីកេមានជាមធេយម ៤៣,៩% និង 

សឹង តេ គា្មានការបេបេួលទេនៅឆ្នាំ២០០៤ (៤៣,៨%) មុននឹង 
ធ្លាក់ចុះ មកតេឹម ២៧% នៅឆ្នាំ២០០៨។ នៅឆ្នាំ២០១១ អតេ ភាព 
កេីកេមាន ៤១,២% ឬ ខ្ពស់ជាងឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ៥២,៦% និង 
ទាប ជាង ឆ្នាំ២០០១ តេឹមតេ ៦,២% ប៉ុណ្ណោះ។ កំណើនយ៉ាងខ្ពស់ 
នេ  អតេ ភាពកេីកេពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ២០១១ ផុសឡើងជាសំខាន់

ផលប៉ះពាល់នេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកលលើភាពកេីកេ
តុង គឹមស៊ុន១

១	 លោកបណ្ឌិត	តុង	គឹមស៊ុន	ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ	និងអ្នកសម្រាបសម្រាួល	កម្មវិធីស្រាដ្ឋកិច្ច	ពាណិជ្ជកម្ម	និងសហប្រាតិបត្តិការក្នុងតំបន់	នៅវិទ្រាយាស្ថាន	CDRI។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល 

និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សាកល 

វិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កេសួងផេនការ

ឧត្តមកេុមបេឹកេសា 

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី

តារាង១៖ អនុបាតចំនួនជនកេីកេនៅឆ្នាំ២០០១-១១ (%)
  2001 2004 2008 2011

ភេទ មេគេួសារជាសេ្តី 48.0 52.2 30.2 50.1
 មេគេួសារជាបុរស 43.1 42.0 26.3 39.2

មុខរបរ មេគេួសារបេកប របរ 

មិនមេនកសិកម្ម
41.2 43.2 25.6 40.4

 មេគេួសារបេកប  

របរកសិកម្ម
47.1 44.8 29.4 43.1

កមេិតអប់រំ មេគេួសារមិន បាន 

រៀនសាលា
52.1 55.2 30.3 41.8

 មេគេួសាររៀនកមេិត 

បឋមសិកេសា
44.8 45.1 30.8 45.8

 មេគេួសាររៀន កមេិត  

មធេយ ម  សិកេសា  ឬ ខ្ពស់ 

ជាង

32.0 24.6 13.8 29.8

ភូមិទាំងអស់ 43.9 43.8 27.0 41.2

បេភព៖ ទិន្នន័យអង្កេតគេួសាររបស់វិទេយាសា្ថាន CDRI (២០០១-១១)
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 អគារលេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក
  បេអប់សំបុតេលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ្ កម្ពុជា  
 (៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣
 (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៧៣៤
អីុមេល៖ cdri@cdri.org.kh
គេហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

ដោយសារការរួមចុះសេដ្ឋកិច្ច និងការប៉ះទង្គិចជាលក្ខណៈបុគ្គល។ 
ការគួបផេសំគា្នានេការប៉ះទង្គិចជារួម (covariate shocks) និង  តាម 
គេួសារនីមួយៗ មិនតេឹមតេរុញចេនបេជាជនជនបទមួយចំនួន ឲេយ 
ចូល ក្នុង ភាព កេីកេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេថេមទាំងធ្វើឲេយ បេជាជន ដេល 
កេីកេ សេប់ កាន់តេចុះកេថេមទៀត ។

កេុមអ្នកសេវជេវបានកត់សមា្គាល់ថា នៅគេប់ឆ្នាំ ចំនួនជន 
កេីកេ    ក្នុង ចំណមគេួសារបេក បរបរ កសិកម្ម មាន  កមេិត  ខ្ពស់ ជាង 
គេួសារបេកបរបរកេពីកសិកម្ម។ សេដៀងនេះ ដេរ គេួសារ មាន    
សេ្តីជា មេគេួសារចេើនតេកេីកេជាង គេួសារមាន បុរស ជា មេ 
គេួសារ។ ដូចបានរំពឹងទុក គេួសារដេលមានមេគេួមិនបាន ចូល 
រៀន សាលា ឬរៀនបានតេឹមកមេិតបឋមសិកេសា កេជាង គេួសារ 
ដេល   មាន មេគេួ មានការអប់រំកមេិតមធេយមសិកេសា ឬខ្ពស់ជាង។

ដើមេបីតេួតពិនិតេយពីកមេិតបេបេួលនេលទ្ធផលសិកេសា ទៅ តាម 
ជមេើសនេបនា្ទាត់ភាពកេីកេ កេុមសេវជេវបានអនុវត្តវិធី សាសេ្ត 
គណនាអតេភាពកេីកេ (stochastic dominance approach) 
ដោយគូសខេសេកោងភាពកេីកេសមេប់ឆ្នាំនីមួយៗ។ បើសិនខេសេ 
កោង  ភាពកេីកេនេឆ្នាំមួយ ស្ថិតនៅទាំងសេុង ពីលើខេសេ កោង នេ 
ឆ្នាំ  មួយទៀត ភាពកេីកេនៅឆ្នាំនោះវាមានកមេិតខ្ពស់ជាង ទោះ  គេ 
ជេើសយកបនា្ទាត់ភាពកេីកេ ឬការវាស់ស្ទង់ភាពកេីកេបេប ណ ក្តី។

លទ្ធផលបង្ហាញថា អនុបាតចំនួនជនកេីកេក្នុងភូមិ ជេើស 
រើស  ទាំង ៩ នៅឆ្នាំ២០១១ បានកើនឡើង ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨ 
(រូបភាព១A) ។ មាន  ភស្តុតាង បន្ថេមបង្ហាញថា អនុបាតភាព កេីកេ 
នៅឆ្នាំ២០១១ មាន  កមេិត ទាបជាងឆ្នាំ២០០៩  (រូបភាព១B) ដេល  
ផ្តល់ ជាគំនិតថា កំណើន ថ្លេ អាហារនិងបេងឥន្ធនៈ និង វិបត្ត ិហិរញ្ញវត្ថុ  
សាកល បានប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅ  ឆ្នាំ២០០៩  
ហើយ បនា្ទាប់ពីនោះ សេដ្ឋកិច្ចក៏បានចាប់ ផ្តើមងើប ឡើងវិញ យឺតៗ។  
កង្វះ ទិន្នន័យគេួសារនៅឆ្នាំ២០០៩ និង ២០១០ អាច បិទ បាំង   
ឥទ្ធិពលនេវិបត្តិទៅលើ  សុខុ មាល ភាព គេួសារ នៅ  តំបន់   ជនបទ   

កម្ពុជា។ ម៉ូដេល  សេដ្ឋកិច្ច  មាតេសាស្តេ បានបញ្ជាក់ ម្តង ទៀត ថា  
បើសិន ជាកតា្តា ផេសេងទៀតនៅថេរ វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ 
សាកល ទំនងជា អាចបង្កើន អនុបាត ចំនួន ជន កេីកេពី ៣៧% ដល់  
៤៤%។ ដោយ ហេតុ ថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានទទួលរងការ ប៉ះ ទង្គិច   
ពីខាងកេធ្ងន់ធ្ងរ បំផុត  នៅឆ្នាំ២០០៩ ដូច្នេះ  កំណើន  អតេ ភាព 
កេកីេដោយសារ វិបត្តសិេដ្ឋកិច្ច  វាអាច មាន កមេតិខ្ពស់ជាងនេះទៀត។

សន្និដ្ឋាន
ការសិកេសានេះបង្ហាញថា ភាពកេីកេបានកើនឡើងគួរឲេយកត់ 

សមា្គាល់  នៅពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល បានប៉ះទង្គិច 
ដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ២០០៩។ លទ្ធផលរកឃើញបង្ហាញថា បេជា ជន   
កម្ពុជាភាគចេើន  មានកមេិត ជីវភាពខ្ពស់ជាង បនា្ទាត់ភាពកេីកេ  តេ  
បន្តិច ប៉ុណ្ណោះ ហើយងយរងគេះដោយសារការប៉ះទង្គិច ពី ខាង  
កេ ដូច ជា ការឡើងថ្លេអាហារនិងបេងឥន្ធនៈ ឬវិបត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ   
សាកល ជា ដើម។ គេួសារគេប់បេភេទទាំងអស់ ទំនង បាន  ទទួល   
រងឥទ្ធិពលពី វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច។ កេុមសេវ ជេវ  បា ន  សង្កេត ឃើញ ថា  
សត្វចិញ្ចឹម បាន កា ្លាយ ជាកតា្តា ដ៏សំខាន់  ក្នុងការ  ការពារ គេួសារ  ពី ការ   
ធ្លាក់ខ្លួន ក្នុង ភាពកេីកេ ទោះបីចំណេករបស់វាក្នុង ចំណូល  សរុប  
បានធ្លាក់ចុះពីមួយ ឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្តី។ កុមារអាយុពី ៧ ដល់ ១៤ឆ្នាំ 
ទំនងជា ចូល រួម ក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ចេើនជាងនៅមុនពេល 
មានវិបត្តិ។   នេះមានន័យថា យុទ្ធសាសេ្តទប់ទល់ជាលក្ខណៈ កេ  
ផ្លូវការ បាន  ដើរ  តួនាទី យ៉ាងសំខាន់   ក្នុង ការការពារ គេួសារ  ពី   ការ   
ធ្លាក់ ខ្លួន ក្នុងភាពកេីកេ ឬកាន់តេកេទៅៗ។ ការសិកេសា ក៏បានបង្ហាញ 
ដេរ ថា បេជាជន កម្ពុជាភាគចេើនតេូវការនូវ បេព័ន្ធធនារា៉ាប់រង 
បេកប  ដោយ  បេសិទ្ធភាពមួយ។ ទិន្នន័យអង្កេតបេចាំឆ្នាំទៅលើ 
កេុម  គេួសារដដេលៗ ហើយអាចតំណងឲេយទូទាំងបេទេសនោះ 
ពិត ជា  មានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណស់ដើមេបីតេួតពិនិតេយតាមដានភាព 
កេីកេ និង បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនានា។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

                        (A.  គំរូតាងបេជាជនទាំង ៧៩៣គេួសារនៅឆ្នាំ២០០១-១១)      (B.  អនុគំរូតាងបេជាជន ៩០គេួសារនៅឆ្នាំ២០០១-១១)
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