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សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

សេចក្តីផ្តើម
នៅចុងទសវត្សរ៍កន្លងទៅន្ះកម្ពុជាបានទទួលរងការប៉ះទង្គិច

ពីវិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ចធំៗពីរ គឺការឡើងថ្ល្ប្ងឥន្ធនៈនិងអាហារ និង
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ដ្ឋកិច្ចសាកល។ កំណើនថ្ល្អាហារនិងប្ង
ឥន្ធនៈយ៉ាងខ្ពស់មិនធ្លាប់ជួបនៅឆ្នាំ២០០៨ ជាការប៉ះទង្គិចពីខាង
ក្ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយដល់កម្ពុជា។ ហើយនៅតាមក្យនោះ
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកល បា នប៉ះទង្គិចមកលើប្ទ្សកម្ពុជានៅ
ឆ្នាំ២០០៩ធ្វើឲ្យសា្ថានភាពដ៏លំបាកស្ប់កាន់ត្យ៉ាប់យុឺនថ្ម
ទៀត ជាពិស្សសម្ប់អ្នកក្ីក្ និងក្ុមជនងាយរងគ្ះ។
ការសិក្សាមួយចំនួនក្នុងព្លកន្លងមកបងា្ហាញថាវិបត្តិបានប៉ះពាល់
ខា្លាំងជាងគ្ទៅលើអ្នកក្ និងជនងាយរងគ្ះ ដោយជាសំខាន់
មកពីភាពទន់ខ្សាយន្យុទ្ធសាស្្តជាផ្លូវការ សម្ប់ទប់ទល់នៅ
មុនព្លនិងក្យព្លមានវិបត្តិភាពទន់ខ្សាយន្ប្ព័ន្ធធនា
រ៉ាប់រងសង្គមមិនផ្លូវការ ព្មទាំងកង្វះចម្លើយតបជាសាធរណៈ
(e.gTongetal.2009;Tong2010;Chan&Ngo2010)។
ឆ្លងតាមការពិនិត្យស្វជ្វសព្វគ្ប់ យើងដឹងថា នៅកម្ពុជាមិន
ទាន់មានធ្វើការសិក្សាណាមួយអំពី តួនាទីន្ពិពិធកម្មប្ភព
ចំណូលក្នុងព្លមានវិបត្តិនោះទ្ ទោះបីនៅប្ទ្សដទ្គ្រក
ឃើញថាវាមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយនឹង ការបង្កើនទ្ព្យ
និងការថយចុះភាពងាយរងគ្ះ ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ វាបាន
ជួយសម្ួលឲ្យ ចំណាយប្ើប្ស់មានស្ថិរភាពមួយកម្ិត
(Barrettetal.2001;Kinseyetal.1998)។

វិធីសាសេ្តសេវជេវ
ការសិក្សាន្ះ ប្ើប្ស់ទិន្នន័យអង្ក្តតាមព្លវ្លា លើ

ប្ជាជន ៧៩៣គ្ួសារដ្លវិទ្យាសា្ថាន CDRI បានប្មូលយក
នៅឆ្នាំ២០០១,២០០៤-០៥,២០០៨និង២០១១។ប្ក់ចំណូល
គ្ួសារបានពីប្ភពផ្ស្ងៗដូចជាផលដំណាំសត្វចិញ្ចឹមធនធន

ទ្ព្យរួម និងសកម្មភាពមិនម្នកសិកម្មផ្ស្ងៗ បានយកមក
ប្ើប្ស់ដើម្បីបង្កើតសន្ទស្សន៍ពិពិធកម្មប្ភពចំណូល ពោល
គឺសន្ទស្សន៍ Herfindahl។ សន្ទស្សន៍ Herfindahl គឺជាផល
បូកន្តួល្ខទ្វ្គុណន្ចំណ្កន្មុខចំណូលផ្ស្ងៗ នៅក្នុង
ប្ក់ចំណូលគ្ួសារ៖ តួល្ខសន្ទស្សន៍កាន់ត្តូច មានន័យថា
ពិពិធកម្មប្ភពចំណូលមានកម្ិតកាន់ត្ខ្ពស់ (Dimova and
Sen2010)។ការសិក្សាន្ះបានប្ើទាំងវិធីសាស្្តពិពណ៌នានិង
វិធីសាស្ត្ស្ដ្ឋកិច្ចមាត្សាស្្ត(descriptiveandeconometric
methods) ដើម្បីពិនិត្យពីពិពិធកម្មប្ភពចំណូលក្នុងអំឡុងព្ល
មានវិបត្តិ។

លទ្ធផលសេវជេវ
មានការកត់សំគាល់ជាទូទៅថា គ្ួសារនៅជនបទទទួលបាន

ប្ក់ចំណូលពីប្ភពផ្ស្ងៗជាច្ើន។ ក្នុងការសិក្សាន្ះ ប្ក់
ចំណូលគ្ួសារច្កច្ញជា ៣ ក្ុមធំៗ គឺចំណូលពីផលដំណាំ
ចំណូលពីការចិញ្ចឹមសត្វ និងចំណូលពីសកម្មភាពមិនម្ន
កសិកម្ម។ការសិក្សាបានរកឃើញថាចំណូលក្នុងមនុស្សមា្នាក់កើន
យ៉ាងច្ើនដល់៧៥%ពីឆ្នាំ២០០១ដល់២០០៤និង៥២%នៅ
ឆ្នាំ២០០៨ នៅមុនព្លធ្លាក់ចុះអស់ ២០ឯកតាភាគរយ នៅឆ្នាំ
២០១១(តារង១)។តួល្ខន្ះផ្តល់ជាគំនិតថាវិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល អាចមានផលប៉ះពាល់អូសបនា្លាយ យូរជាង
មួយឆ្នាំទៅទៀត។ ចំណូលពីផលដំណាំក្នុងមនុស្សមា្នាក់ កើន
៩៧%នៅឆ្នាំ២០០៤និង៧៩%នៅឆ្នាំ២០០៨ប៉ុន្ត្ធ្លាក់ចុះអស់
១០%នៅឆ្នាំ២០១១ហើយចំណូលពីសត្វចិញ្ចឹម និងចំណូលពី
សកម្មភាពមិនម្នកសិកម្មក្នុងមនុស្សមា្នាក់ ធ្លាក់ចុះ ៣១% និង
២៧%ក្នុងព្លជាមួយគា្នា។គួរកត់សំគាល់ថាគ្ួសារដ្លធូរធរ
ទំនងទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ច្ើនជាងគ្ ពីកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច
ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០១-២០០៤ ហើយក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់តិច

តួនាទីនេពិពិធកម្មបេភពចំណូលក្នុងពេលមាន 

វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចសាកល
បណ្ឌិត តុង គឹមស៊ុន និង កញ្ញា ផៃ សុខចៃង១

១	 លោកបណ្ឌិត	តុង	គឹមស៊ុន	ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ	និងជាអ្នកសម្រាបសម្រាួល	និង	កញ្ញា	ផ្រា	សុខច្រាង	ជាជំនួយការស្រាវជ្រាវ	ន្រាកម្មវិធីស្រាដ្ឋកិច្ច	ពាណិជ្ជកម្ម	និងសហប្រាតិបត្តិការ	
ក្នុង	តំបន់	នៅវិទ្រាយាស្ថាន	CDRI។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល

និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សាកល

វិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កេសួងផេនការ

ឧត្តមកេុមបេឹកេសា

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី
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 អគារល្ខ៥៦ផ្លូវ៣១៥ទួលគោក
 ប្អប់សំបុត្ល្ខ៦២២ភ្នំព្ញ្កម្ពុជា
 (៨៥៥-២៣)៨៨១៣៨៤/៨៨១៧០១/៨៨១៩១៦/៨៨៣៦០៣
 (៨៥៥-២៣)៨៨០៧៣៤
អីុម្ល៖ cdri@cdri.org.kh
គ្ហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

ជាងគ្ពីវិបត្តិដ្រ។ ក្ុមអ្នកក្ីក្ជាងគ្ ទំនងទទួលរងការប៉ះ
ទង្គិចខា្លាំងជាងគ្ពីវិបត្តិព្ះចំណូលក្នុងមនុស្សមា្នាក់ក្នុងក្ុមន្ះ
ធ្លាក់ចុះអស់២៧,៦%ពីឆ្នាំ២០០៨ដល់២០១១។

ជាមធ្យម សន្ទស្សន៍ Herfindahl ត្ងកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់
ដ្លបងា្ហាញថា គ្ួសារនៅក្នុងភូមិជ្ើសរើសមកសិក្សា មាន
ពិពិធកម្មប្ភពចំណូលកម្ិតទាបជាងកាលពី១០ឆ្នាំមុន។ដោយ
បានយកសន្ទស្សន៍ Herfindahl សម្ប់ឆ្នាំនីមួយៗ ទៅធៀប
នឹងចំណូលនៅឆ្នាំ២០០១ គ្ួសារក្នុងក្ុមបញ្ចភាគទី២ និង
ទី៣ ទំនងមានពិពិធកម្មប្ភពចំណូល ខ្ពស់ជាង គ្ួសារក្នុង
ក្ុមបញ្ចភាគទី១ ទី៤ និង ទី៥។ ម៉ូដ្លស្ដ្ឋកិច្ចមាត្សាស្្ត
(econometricmodel)ក្នុងការសិក្សាន្ះបានបងា្ហាញថាបើសិន
គ្ួសារមានសមាជិកជាបុរសព្ញវ័យកាន់ត្ច្ើននាក់ កម្ិត
ពិពិធកម្មប្ភពចំណូលគ្ួសារនោះក៏កាន់ត្ខ្ពស់ដ្រ។ គ្ួសារ
ប្កបរបរកសិកម្ម ទំនងចូលរួមបានច្ើនជាងក្នុងសកម្មភាពធ្វើ
ពិពិធកម្ម។ សា្ថានភាពទ្ព្យសម្បត្តិ ដ្លកំណត់ឡើងតាម
សន្ទស្សន៍ទ្ព្យជាប់លាប់ និងការមានដីកសិកម្ម វាមានទំនាក់
ទំនងជាវិជ្ជមាន ជាមួយនឹងការចូលរួមកម្ិតខ្ពស់ក្នុងការធ្វើ
ពិពិធកម្ម។ គ្ួសារដ្លធ្លាប់ជួបបញ្ហាខាងសុខភាព និងការ
ខូចខាតផលដំណាំ ត្ងមានទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានជាមួយនឹង
យុទ្ធសាស្្តធ្វើពិពិធកម្ម។ សកម្មភាពធ្វើពិពិធកម្មប្ភពចំណូល
មានឥទ្ធិពលជួយកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ ប៉ុន្ត្មិនទំនងដើរតួនាទី
ជាយុទ្ធសាស្្តទប់ទល់ជាមុន ដ៏មានប្សិទ្ធភាព ក្នុងអំឡុងព្ល

មានការប៉ះទង្គិចពីខាងក្ ដូចជា វិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សាកលនោះទ្។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការសិក្សាន្ះរកឃើញថា គ្ួសារនៅក្នុងភូមិបានជ្ើសរើស

មកសិក្សា មានកម្ិតធ្វើពិពិធកម្មតិចជាងកាលពី ១០ឆ្នាំមុន។
ចំណូលពីផលដំណាំ ទទួលរងការប៉ះពាល់តិចជាងគ្ ពីវិបត្តិ
ស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកលហើយបានកា្លាយជាប្ភពចំណូល
ចម្បងសម្ប់គ្ួសារនៅជនបទ។ ចំនួនសមាជិកគ្ួសារជាបុរស
មានអាយុ ១៥-៦៤ឆ្នាំ ម្គ្ួសារប្កបរបរកសិកម្ម
ទ្ព្យជាប់លាប់ ការមានដីកសិកម្ម បញ្ហាខាងសុខភាព
និងការខូចខាតផលដំណាំ គឺជាកតា្តាកំណត់ដ៏សំខាន់ន្ពិពិធកម្ម
ប្ភពចំណូលនៅតាមជនបទកម្ពុជា។ ពិពិធកម្មប្ភពចំណូល
មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខា្លាំង និងជាវិជ្ជមាន ជាមួយនឹងចំណាយ
ប្ើប្ស់ក្នុងមនុស្សមា្នាក់ ប៉ុន្ត្មិនទំនងជាអាចជួយសម្ួលដល់
ចំណាយប្ើប្ស់ក្នុងអំឡុងព្លមានវិបត្តិទ្។ លទ្ធផលរក
ឃើញទាំងន្ះបានបញ្ជាក់ថ្មទៀតពីតម្ូវការនូវការផ្តល់ប្ព័ន្ធ
សុវត្ថិភាពដ៏ល្អមួយ សម្ប់ធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្ជួយកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យ។ ម្យា៉ាងវិញទៀត រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានា
គួរជំរុញសកម្មភាពមិនម្នកសិកម្មផ្ស្ងៗ ព្ះវាដើរតួនាទី
សំខាន់ក្នុងការក្លំអចំណាយប្ើប្ស់ក្នុងមនុស្សមា្នាក់ និង
អនុបាតភាពក្ីក្ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាលនិងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

តារង១៖ចំណូលក្នុងមនុស្សមា្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបានពីប្ភពផ្ស្ងៗ

ចំណូលក្នុងមនុស្សមា្នាក់គិតតាមថ្ល្ថ្រឆ្នាំ២០១១

(មុឺនរៀល)
អត្កំណើន(%)

2001 2004 2008 2011 2004 2008 2011

ផលដំណាំ 15.59 30.67 55.01 49.66 96.73 79.36 -9.73

សត្វចិញ្ចឹម 11.04 14.38 22.22 15.32 30.25 54.52 -31.05

សកម្មភាពមិនម្នកសិកម្ម 20.45 37.38 48.40 35.18 82.79 29.48 -27.31

ចំណូលសរុប 47.08 82.43 125.64 100.16 75.08 52.42 -20.28

ប្ភព៖ទិន្នន័យអង្ក្តគ្ួសាររបស់វិទ្យាសា្ថានCDRI(២០០១-២០១១)


