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សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

សេចក្តីផ្តើម
គ្រួសារអ្នកជនបទនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាក្នុងបណ្តាប្រទ្រសកំពុង 

អភិវឌ្រឍន៍ ក្នុងតំបន់ ងាយរងគ្រះដោយការប៉ះទង្គិចផ្រស្រងៗតាម 
គ្រួសារ នីមួយៗ (idiosyncratic shocks) ដូចជា ការបាត់បង់ជីវិត 
និង ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ព្រមទាំងការប៉ះទង្គិចជារួម (covariate shocks) 
ដូចជា ទឹកជំនន់ និងគ្រះរាំងស្ងួត (World Bank 2006a: 53, 
16-18)។ កង្វះ ប្រក់  សន្រសំ និងទ្រព្រយជាប់លាប់ និងលទ្ធភាព តិច 
ក្នុង   ការ បាន ប្រើ ប្រស់  ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ មូលដ្ឋាន ស្រវា អប់រំ និង 
ថ្រ ទាំ  សុខភាព ការគាំ ពារខាង សង្គមកិច្ច និងប្រព័ន្ធ សុវត្ថិភាព ជា  
កតា្តា  ដ៏សំខាន់ ដ្រល ធ្វើឲ្រយពួកគាត់គា្មានលទ្ធភាព គ្រប់គ្រន់ ដើម្របី 
ទប់ ទល់ នឹងវិបត្តិនានា (World Bank 2006b: 53, 13-15)។ 
អត្ថបទន្រះ បកស្រយពីមូលហ្រតុ ដ្រលភាពក្រីក្រនៅមានកម្រិត 
ខ្ពស់  ក្នុងតំបន់ជនបទ និងតំបន់ដច់ ស្រយាល នៅ កម្ពុជា៖ នៅ 
ឆ្នាំ ២០០៧ អត្រភាពក្រីក្រ នៅតំបន់ជនបទមានដល់ ៣៤,៧% 
គឺ ខ្ពស់ ជាងនៅ ភ្នំព្រញ (០,៨%) និងតំបន់ ទីប្រជុំ ជន នានា 
(២១,៩%) (World Bank 2009: 27)។ ការរីករាលដលវិបត្តិ 
ហិរញ្ញវត្ថុ សាកលនៅឆ្នាំ២០០៩ នាំឲ្រយមានការ ព្រួយ បារម្ភ កាន់ ត្រ 
ច្រើន ពីផលប៉ះ ពាល់ របស់វាទៅលើគ្រួសារ នៅជនបទ។ អត្ថបទ 
សង្ខ្រប   គោលនយោបាយន្រះ នឹងជួយបំភ្លឺពីកម្រិត ងាយរង 
គ្រះ    របស់   គ្រួសារ នៅ ជនបទ  ចំពោះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកល និង 
ប្រសិទ្ធភាពន្រយុទ្ធសាស្រ្ត  ដ្រលពួកគាត់បានប្រើប្រស់ ទប់ ទល់ 
នឹងវិបត្តិ។

ទិន្នន័យ និងវិធីសាសេ្ត
ការសិក្រសាន្រះប្រើប្រស់ទិន្នន័យបានពី អង្ក្រតចំនួនពីរតាម 

ព្រល ជាបន្តបនា្ទាប់ដ្រលធ្វើឡើងនៅខ្រមីនា ២០០៨ និងខ្រមីនា 
២០១១ ទៅលើប្រជាជន ៩៥៦គ្រួសារ មកពី ៩ភូមិ ក្នុង ៤ តំបន់ ៖ 
តំបន់ទំនាបទន្ល្រម្រគង្គ (ភូមិបាបោង ក្នុងខ្រត្តព្រ វ្រង និង ភូមិ 

ព្រក  ក្ម្រង ក្នុងខ្រត្តកណ្តាល) តំបន់ទំនាបទន្ល្រសាប (ភូមិ ទួល  
ក្រសាំង និងភូមិអណ្តូងត្រច ក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង និងភូមិ ខ្រសាច់ 
ជីរស់ ក្នុងខ្រត្តកំពង់ធំ) តំបន់ខ្ពង់រាប (ភូមិដងកា្តារ ក្នុង ខ្រត្ត 
កំពង់ធំ ភូមិកញ្ជរ ក្នុងខ្រត្តក្រច្រះ និងភូមិត្រពាំងប្រីយ៍ ក្នុង ខ្រត្ត 
កំពង់ស្ពឺ) និងតំបន់ឆ្ន្ររ (ភូមិកំពង់ត្នាត ក្នុងខ្រត្តកំពត)។ ការ 
វិភាគ ប្របពិពណ៌នាលើលទ្ធផលអង្ក្រត ផ្តាតលើ បម្រ បម្រួល  
ចំណយប្រើប្រស់ ប្រចាំថ្ង្រ ក្នុងមនុស្រសមា្នាក់ នៅ មុន និង នៅ ក្រយ  
វិបត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅតាមភូមិនានា និងតាមក្រុម ទសភាគ  ចំណយ 
ប្រើប្រស់ (consumption deciles)។ ការសិក្រសាក៏បានប្រើប្រស់ 
ម៉ូដ្រល ស្រដ្ឋកិច្ចមាត្រសាស្ត្រ (econometric models) ដើម្របីបា៉ា
ន់សា្មានអំពីកម្រិតភាពងាយរងគ្រះ របស់គ្រួសារ និង ប្រសិទ្ធភាព 
ន្រ យុទ្ធ សាស្រ្ត  ទប់ទល់វិបត្តិ។

លទ្ធផលសេវជេវ
ការពិពណ៌នាបែបវិភាគ

ទិន្នន័យអំពី បម្របម្រួល ចំណយ ប្រើប្រស់ប្រចាំថ្ង្រក្នុង 
មនុស្រស មា្នាក់ នៅតាមភូមិជាសំណកទាំង ៩ នៅមុននិងនៅ ក្រយ 
វិបត្តិហិរញ្ញ វត្ថុ សាកល  បានបងា្ហាញថា គ្រួសារស្ទើរត្រទាំងអស់ 
លើកល្រងត្រនៅ ភូមិអណ្តូងត្រច  បានជួបកង្វះ ខាតចំណយ 
ប្រើប្រស់  យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ភូមិត្រពាំងប្រីយ៍ ដ្រលជាភូមិមួយមាន 
ឱនភាព ស្រូវ បាន រងការប៉ះទង្គិច ខា្លាំងជាងគ្រ ពីវិបត្តិ ដោយ 
ចំណយ   ប្រើប្រស់ធ្លាក់ចុះ ៤៨,៨%  រីឯភូមិផ្រស្រងទៀត  បាន ធ្លាក់ 
ចុះ   ចំណយប្រើប្រស់ ២០-៣០%។ ដោយមានទីតាំង នៅជិត 
ព្រំ ប្រទល់ ប្រទ្រសថ្រ ភូមិអណ្តូងត្រច ជាករណីប្ល្រកពីគ្រ ព្រះ  
មាន  លទ្ធភាពទាញយកប្រយោជន៍ពីចំណក ស្រុកកមា្លា ំងពលកម្ម 
ទៅ  ប្រទ្រស ថ្រ ហើយអាចការពារខ្លួន ពីវិបត្តិបានខ្លះ។ ទោះ យា៉ាង 
ន្រះ ក្តី ការពិនិត្រយលំអិតពីបម្របម្រួលក្នុងចំណយប្រើប្រស់តាម 
១០ក្រុមទសភាគ បងា្ហាញថា  គ្រួសារ ស្ទើរត្រទាំងអស់បានរងការប៉ះ 

ភាពងាយរងគេះនេគេួសារ ចំពោះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកល  

និងយុទ្ធសាសេ្តដោះសេយ៖ ភស្តុតាងបានពី ៩ភូមិ  នៅកម្ពុជា
សាំង ច័ន្ទហង្ស១

១	 លោក	សាំង	ច័ន្ទហង្ស	ជាអ្នកស្វជ្វ	កម្មវិធីស្ដ្ឋកិច្ច	ពាណិជ្ជកម្ម	និងសហប្តិបត្តិការក្នុងតំបន់	នៅវិទ្យាសា្ថាន	CDRI។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល 

និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សាកល 

វិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កេសួងផេនការ

ឧត្តមកេុមបេឹកេសា 

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី
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 អគារល្រខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក
  ប្រអប់សំបុត្រល្រខ ៦២២ ភ្នំព្រញ្ កម្ពុជា  
 (៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣
 (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៧៣៤
អីុម្រល៖ cdri@cdri.org.kh
គ្រហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

ទង្គិច ពីវិបត្តិ ដោយចំណយប្រើប្រស់ជា មធ្រយម បានធ្លាក់ចុះ 
២៤,៦% (តារាង ១)។

ការវិភាគផ្អែកលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង
ការសិក្រសារកឃើញថា គ្រួសារមានសមាជិកច្រើន ទំនងងាយ រង 

គ្រះ ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកល ខា្លាំងជាងគ្រួសារមានសមាជិក តិច។ 
ន្រះបងា្ហាញថា ទ្រឹស្តីស្រដ្ឋកិច្ចមាត្រសាស្ត្រ (economies of scale) 
ពុំមានឥទ្ធិពលទ្រនៅក្នុងចំណយប្រើប្រស់។ ម ្រ គ្រួសារ  មា ន វ័យ 
ចំណស់ ត្រងមានលទ្ធភាពការពារ ខ្លួនតិចជាងក្នុងព្រលមានវិបត្តិ 
រឯី ម្រគ្រសួារ មាន ការអបរ់ំ ល្អ អាចការពារខ្លនួបានល្អជាង ព្រះ  គាត ់ 
ច្រើន    មានការងារធ្វើជាប់លាប់។ ចំណុចគួរភា្ញាក់ផ្អើល គឺគ្រួសារ 
មានស្រ្តីជាម្រគ្រួ និងគ្រួសារ មានប្តីប្រពន្ធ ទំនង មាន ការ   ការ  ពារ  
ច្រើន ទល់នឹង វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកល។ គ្រួសារ មាន  សមាជិក  វ័យ  
ចាស់ ច្រើននាក់ ត្រងងាយរងគ្រះ ខា្លាំង ជាង ពី  វិបត្តិ ប៉ុន្ត្រ គ្រួសារ  
មាន  កុមារអាយុក្រម ១៤ឆ្នាំច្រើន អាច ទប់ ទល់ នឹងវិបត្តិ បានល្អ 
ជាង ពីព្រះកុមារប្រហ្រល ៥% ជា កមា្លាំង ពលកម្មសកម្ម ក្នុងន្រះ 
មានមួយភាគបី រៀនសូត្រផង និងធ្វើការ ផង។ ការបញ្ជូនកុមារ 
ទៅធ្វើការ ទំនងជួយដល់ជីវភាព គ្រួសារក្នុង អំឡុង ព្រលមានវិបត្តិ 
ប៉ុន្ត្រ វារារាំង កុមារក្នុងការរីកលូតលាស់  បានព្រញ ល្រញ  ល្អ ផ្ន្រក 
រាងកាយ និងការយល់ដឹង។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

តារាង ១៖ ចំណយប្រើប្រស់ប្រចាំថ្ង្រក្នុងមនុស្រសមា្នាក់ 
គិតជារៀល ឆ្នាំ២០០៨-២០១១ (ថ្ល្រថ្ររឆ្នាំ២០០៥)

ក្រុមទសភាគ 2008 2011 បម្របម្រួលជា %

1 (ទាបបំផុត) 1264.5 959.1 -24.1
2 1735.1 1345.8 -22.4
3 2046.8 1616.9 -21.0
4 2330.0 1821.4 -21.8
5 2617.2 2017.0 -22.9
6 2914.7 2245.2 -23.0
7 3257.0 2549.6 -21.7
8 3756.7 2938.3 -21.8
9 4704.7 3654.3 -22.3

10 (ខ្ពស់បំផុត) 8370.7 5741.4 -31.4

ភូមិទាំងអស់ 3296.0 2486.43 -24.6
ប្រភព៖ អង្ក្រតគ្រួសារអនុវត្តដោយវិទ្រយាសា្ថាន CDRI នៅឆ្នាំ ២០០៨ និង ២០១១

មិនមានភស្តុតាងអ្វីបងា្ហាញថា វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកលបណ្តាល 
ឲ្រយគ្រួសារដ្រលធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងស្រវាកម្ម ធ្លាក់ 
ចូល  ក្នុង ភាពងាយរងគ្រះនោះទ្រ ប៉ុន្ត្រលទ្ធផលសិក្រសាបានផ្តល់ 
គំនិតថា គ្រួសារប្រកបរបរលក់ទំនិញរាយ កាន់ត្រ  ងាយ   រង គ្រះ 
ខា្លាំងឡើង។ គ្រួសារដ្រលមានជីវភាពល្អប្រសើរ (ផ្ទះមាន ជញ្ជាំង   
ធ្វើពីឥដ្ឋឬឈើ មានសមា្ភារៈ ប្រើប្រស់ ក្នុងផ្ទះច្រើន  និងមាន សត្វ 
ចិញ្ចឹម) ត្រងមិនសូវងាយរងគ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រគ្រួសារ មាន ការ ប្រើ 
ប្រស់   ធនធនទ្រព្រយរួម ហាក់ដូចងាយរងគ្រះជាង។ 

ក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្រ្តទប់ទល់វិបត្តិ  ដ្រលបានវិភាគ ក្នុងការ 
សិក្រសាន្រះ មានត្រការលក់ដីទំន្ររប៉ុណោ្ណោះ ទ្រដ្រលត្រូវបានបញ្ជាក់ 
ថា មាន ប្រសិទ្ធភាព។ រីឯ ទ្រព្រយជាមធ្រយាបាយដឹកជញ្ជូន សមា្ភារៈ 
ប្រើប្រស់ ក្នុងផ្ទះ សមា្ភារៈកសិកម្ម សត្វចិញ្ចឹម ទំហំប្រក់កម្ចី 
ប្រព័ន្ធ ផ្ទ្ររប្រក់ (ជំនួយបាន ពី សាច់ ញាតិ ឬមិត្តភក្តិ) ឬការលក់ ដី 
កសិកម្ម ពុំមានតួល្រខម្រគុណអ្វីដ្រលមានសារៈសំខាន់ ផ្ន្រក ស្ថិតិ 
ទ្រ ដូច្ន្រះយន្តការទប់ទល់ វិបត្តិទាំងអស់ន្រះ មិនមានប្រសិទ្ធភាព 
សម្រប់ ការជួយសម្រួលចំណូល គ្រួសារឡើយ។

សន្និដ្ឋាន
ការសកិ្រសាន្រះរកឃើញថា វបិត្តហិរិញ្ញវត្ថសុាកលបានដក ់បន្ទកុ 

ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគ្រួសារក្នុងភូមិទាំង ៩ និងលើគ្រប់ ប្រភ្រទគ្រួសារ។ 
គ្រួសារមានសមាជិកច្រើន និងគ្រួសារ មាន សមាជិក វ័យ ចំណស់  
ច្រើន ត្រងងាយរងគ្រះ ខា្លាងំ ជាង  គ្រសួារដទ្រ ទៀត ពវីបិត្ត ិហរិញ្ញវត្ថ ុ 
សាកល។ គ្រួសារមានកុមារអាយុក្រម ១៤ ឆ្នា ំ ច្រើន មានការ 
ការពារ ល្អទល់នឹងវិបត្តិ ប៉ុន្ត្រ ការធ្វើ ពលកម្ម  ក៏នាំឲ្រយ កុមារមិន 
បាន   ទៅ សាលារៀន ដ្រលជាយន្តការសម្រប់ ទប់ ទល់ ក្នុង រយៈ 
ព្រល  វ្រងនោះដ្ររ។ ការសិក្រសារកឃើញទៀតថា ពុំមាន  យន្ត ការ  
ទប់ទល់វិបត្តិប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព  អ្វីដ្រលគ្រួសារ បាន  ប្រើ 
ប្រស់ ទ្រ ដូច្ន្រះគ្រឃើញច្របាស់ពី តម្រូវការ បនា្ទាន់ របស់គ្រួសារ នានា   
នូវជំនួយ និងការការពារ ពីសំណក់រដ្ឋាភិបាល អង្គការជាតិ និង 
អន្តរជាតិ។


