
1

សង្ខេបសមេប់

សីហា ២០១៧ េលខ  ០១

ការសិក្សាពីគោលនយោបាយស្ូវ៖ ផលពាក់ព័ន្ធន្  
ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយស្ូវនៅវៀតណាម ទៅលើ 
គោលនយោបាយស្ូវនៅកម្ពុជា និងអ្នកផលិតស្ូវអង្ករ 

ក្នុងបណា្តាខ្ត្តនៅភាគអាគ្ន្យ៍
ដោយ ស៊ឹ៊ម ស៊ខចេង និង អៀ ស៊ធី

ថេ វៀតណាម និង កម្ពុជា មានឈ្មោះលេបីថាជា បេទេស ផលិត 
និង នាំចេញអង្ករ។ នៅឆ្នាំ២០១៥ ថេជាបេទេសនាំចេញអង្ករ 
ចេើន ជាង គេលំដាប់ទី២ ដោយនាំចេញបេមាណ ៩,៨ លាន តោន 
(មានតម្លេ ៤,៥ប៊លីានដល៊ា្លារ) ហើយបនា្ទាបម់កគ ឺវៀត ណាម     ដេល   
បាន នាំចេញបេមាណ ៦,៦ លានតោន (២,៨ ប៊ី  លាន     ដ៊លា្លារ)។ 
ថេនាំចេញអង្ករគ៊ណភាពខ្ពស់ (អង្ករ  កេអូប) ជា ចមេបង រីឯ   វៀត ណាម 
ផលិត និងនាំចេញភាគចេើន នូវ អង្ករ មិន  កេអូប ឬ អង្ករ  គ៊ណភាព  
ទាប។ អង្ករជាអាហារមូលដា្ឋាន និង ជាដំណំា សំខាន់ បំផ៊តនៅ កម្ពជុា 
ហើយជាបេភពចំណូលសំខាន់ សមេប់ គេួសារ ៨៥% នៅ 
ជនបទ។ សេវូអង្ករចូលរួមចំណេក បេមាណ ៤,៥% ក្នងុ ផលិតផល   
ក្នុងសេ៊កសរ៊ប (ផសស) និង ២០% ន េ ចំណូល សរ៊ប ក្នុង 
គេួសារ។ ប៉៊ន្តេ  សេូវ អង្ករក៏ចោទបញ្ហាចេើន ណាស់  ដេរ នៅ កម្ពុជា 
ជាពិសេស បញ្ហា  ពាក់ព័ន្ធនឹងទីផេសារ។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជា ផលិត 
សេូវ កេអូប និង  មិន កេអូប បានបេមាណ ៩,៣ លានតោន។

នៅឆ្នាំ២០១៥ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាផ្លូវការបេមាណ 
០,៥ លានតោនទៅអឺរ៉៊ប និងបណា្តាបេទេសអាសា៊ាន។ សេូវ នៅ  
សល់ តេូវបានជួញដូរកេផ្លូវការជាមួយបេទេសជិតខាង មាន ថេ 
និង វៀតណាម។ កសិករនៅតាមពេំដេន ក្នុងបណា្តា ខេត្ត នៅ ភាគ 
អាគ្នេយ៍ (តាកេវ ពេវេង សា្វាយរៀង) តេងលក់សេូវបេំងភាគ 
ចេើន   របស់ខ្លួន ទៅវៀតណាម តាមរយ: ឈ្មួញវៀតណាម ឬ ឈ្មួញ 
កម្ពុជា។ ឈ្មួញវៀតណាមជាអ្នកកំណត់តមេូវការ និងថ្លេ សេូវបេំង 
ហើយ  សា្ថានភាពនេះបង្កនូវអស្ថិរភាព និងភាព មិនចេបាស់លាស់ 
ដល់  កសិករដេលកំព៊ងគិតគូរកេលំអផលិតភាព និង បង្កើន 
ផលិតកម្ម សេូវ។ 

នាពេលថ្មីៗ រដា្ឋាភិបាលវៀតណាម បានផ្លាស់ប្តូរគោល 
នយោបាយ កសិកម្ម ជាពិសេសគោលនយោបាយសេូវ ចេញពី 
សេូវ មាន ទិន្នផលខ្ពស់និងគ៊ណភាពទាប (សេូវមិនកេអូប)  ទៅ 
ផ្តោត   លើ សេូវមានទិន្នផលទាប តេមានគ៊ណភាពខ្ពស់ (សេូវ 
កេអូប) វិញ។ បេព័ន្ធនាំចេញអង្កររបស់វៀណាមបាន ផ្លាស់ 
ប្តូរ   យ៉ាង ខា្លាំង ក្នុងឆ្នាំប៉៊នា្មោនថ្មីៗ។ អង្ករកេអូបកាន់តេដើរតួនាទី  

លោក ស៊ឹ៊ម ស៊ខចេង ជាអ្នកសេវជេវ និងជាបេធានផ្នេកកសិកម្ម និង អៀ ស៊ធី ជាអតីតអ្នកសេវជេវផ្នេកកសិកម្ម។ សូមយោង ឯកសារ នេះថា៖ Sim Sokcheng and Ear 
Sothy. 2017. Rice Policy Study: Implications of Rice Policy Changes in Vietnam for Cambodia’s Rice Policy and Rice Producers in Southeastern Provinces. 
Policy Brief 2017 No. 01. Phnom Penh: CDRI.

តារាង១៖ សមត៊លេយសេូវអង្ករនៅបេទេសកម្ពុជា

រាយលំអិត តោន

ផលិតកម្ម (សេូវ) 9324170

គេប់ពូជ 684500

នៅសល់សមេប់តមេូវការផេសេងទៀត (សេូវ) 8639670

នៅសល់សមេប់តមេូវការផេសេងទៀត (គិតជាអង្ករ) 4751819

បេើបេស់អស់សរ៊ប (អង្ករ) 2703447

បេើបេស់អស់នៅជនបទ (អង្ករ) 2241229

ទីផេសារនៅទីបេជ៊ំជនក្នុងមូលដា្ឋាន (អង្ករ) 186846

ជំនួញអន្តរខេត្ត (អង្ករ) 275372

ការនាំចេញអង្ករ 538000

អង្ករបេើបេស់អស់សរ៊ប 3241447

នាំចេញកេផ្លូវការ (គិតជាអង្ករ) 1510371

នាំចេញសរ៊ប (គិតជាអង្ករ) 2048371

នាំចេញកេផ្លូវការ (គិតជាសេូវ) 2746130
បេភព៖  Frédéric Lançon (CIRAD) 2016
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សំ ខាន់  ក្នុងការនាំចេញរបស់វៀតណាម ហើយនិនា្នាការ នេះ ទំនង    
បន្ត ទៅម៊ខទៀត ពេះកេសួងកសិកម្មនិងអភិវឌេឍ ជនបទ (MARD) 
បាន បញ្ជាក់ថា វៀតណាមគួរផ្តោតខា្លាំងថេមទៀតទៅ លើ   ការ     
ផលិត  អង្ករមានតម្លេខ្ពស់ សមេប់ការនំាចេញ។ គេ រំពឹង ថា 
ផលិតកម្ម  និងការនំាចេញអង្ករមានគ៊ណភាពទាប របស់  វៀត ណាម      
នឹង ធ្លាក់ច៊ះ។ ពាណិជ្ជករ និងអ្នកនាំចេញ អង្ករ របស់ វៀត ណាម 
នឹងបេមូលទិញកាន់តេចេើននូវអង្ករ មាន តម្លេ ខ្ពស់  ហើយ កាត់   
បន្ថយការទិញអង្ករមានគ៊ណភាពទាប ពីផលិតករ អង្ករ វៀត ណាម 
និងកម្ពុជា។ 

កសិករនៅភាគអាគ្នេយ៍នេបេទេសកម្ពុជា ភាគចេើនដាំសេូវ 
IR504 ដេលតេូវពឹងផ្អេកខា្លាំងទៅលើតមេូវការពី ពាណិជ្ជករ 
វៀតណាម។ ដូច្នេះការសិកេសានេះមានផ្តល់មតិឲេយពិចារណា ល្អិត 
ល្អន់  ពី ផលពាក់ព័ន្ធនេការផ្លាស់ប្តូរគោល នយោបាយ សេូវ នៅ  
វៀតណាម មកលើផលិតកម្មសេូវនៅកម្ពុជា ជា ពិសេស ផល 
ប៉ះពាល់ ទៅលើបេក់ចំណូលរបស់គេួសារនៅតាមជនបទ ក្នុង 
តំបន់  នានា   នៅភាគខាងកើត និងខាងតេបូង ជាប់នឹងពេំបេទល់ 
បេទេស វៀតណាម។ 

ការផ្លាស់ប្តរូគោលនយោបាយកសិកម្មនៅវៀតណាម
ការសិកេសាឯកសារមានសេប់ និងការធ្វើសមា្ភាស៍ជាមួយអ្នក 

តំណាងវិស័យ សាធរណ: និងវិស័យឯកជនវៀតណាម បង្ហាញ 
ថា រដា្ឋាភិបាលវៀតណាម ពិតជាបាននិងកំព៊ងផ្លាស់ប្តូរ គោល   
នយោ បាយ   កសិកម្ម។ កេ៊មហ៊៊ន នាំចេញមួយចំនួន បាន ចាប់  ផ្តើម 
  នាំ ចេញ អង្ករមាន តម្ល េ  ខ្ពស់ ហើយ បាន ចំណេញ កា ន់  តេ  ចេើន 
ឡើង។ កសិករ វៀត ណាម   ខ្លះ  ក៏ កំព៊ង គិតគូរ ផ្លាស់ ប្តូរ  ទៅ ដាំសេូវ  
មាន តម្លេ ខ្ពស់ ដេរ ប៉៊ន្តេ អ្នកដេល បាន ផ្លាស់ ប្តូរ រួច ហើយ មិន ទាន់  
មានចេើន  នាក់ទេ។ កសិករនៅដី សណ្ត ទន្លេ  មេគង្គ កំព៊ង ដាំពូជ  
សេូវ មាន តម្លេទាបនៅឡើយ ពេះ គាត់ ធ្លាប ់   ដាំ   វា  ជាយូរឆ្នាំ ហើយ  
ទីផេសារ ក៏ នៅ មានតមេូវការ។ សរ៊ប មក ទាំងអ្នក តំណាង វិស័យ 

សាធរណ: និង វិស័យឯកជន បាន បញ្ជាក់ ថា គោល នយោបាយ 
នេះនៅថ្មីថ្មោង ដូច្នេះតេូវការ ពេល ចេើន  ដើមេបីដាក់ អន៊វត្ត។ ដូច្នេះ 
អាចរហូតដល់ រយ: ពេល មធេយម ឯ ណោះ ទើប រដា្ឋាភិបាល មាន 
ផេនការ ជាក់លាក់ជាង នេះ ដោយ ស្វេង រក  ទីផេសារ ថ្មីៗ មាន ស្ថិរភាព 
ល្អ និងជួយកសិករឲេយ ទទួល បាន ព័ត៌មានគេប់គេន់ ហើយ សមេប 
ខ្លួន ទៅតាមនោះ។ ដូច្នេះ ឈ្មួញ វៀតណាម ទំនងជា មិន កាត់ 
បន្ថយ ការទិញសេូវអង្ករមាន តម្លេ ទាប  ពី បេទេសកម្ពុជាក្នុង ពេល 
ឆប់ៗ នេះទេ។

ស្ថានភាពវិស័យសូ្វអង្ករនៅភាគអាគ្នយ៍្ប្ទ្ស
កម្ពជុា

កសិករក្នុងខេត្តទាំងបីនៅជាប់ពេំដេន  ធ្វើទាំងសេូវបេំង និង 
សេូវវសេសា។ សេូវបេំងគេផលិតជាសំខាន់សមេប់លក់ រីឯសេូវ 
វសេសា   គ ឺសមេប់ការបេើបេស់ក្នុងគេួសារ។ កសិករមួយចំនួនក៏
លក់ដូរសេូវវសេសាដេលលើសពីតមេូវការរបស់ខ្លួនដេរ។ ពូជសេូវ 
បេំងដេលមានដាំចេើនជាងគេគឺ IR504 រីឯពូជសេូវវសេសាមាន 
ដាំចេើនជាងគេ គឺ សេូវកេអូប។ កសិករនៅតាមតំបន់បានធ្វើអង្កេត 
គាត់តេងលក់សេូវនៅសើម ដោយគា្មោនការកេច្នេបង្កើត តម្លេ បន្ថេម 
អ្វីទេ ធ្វើឲេយសេូវនៅតេមានថ្លេទាប។ មាន កសិករ តិចនាក់ ណាស់ 
ដេលដាំបន្លេ។

ផលិតកម្មសេូវនៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេសកម្ពុជា ពឹងផ្អេកយ៉ាង 
ខា្លាំង ល ើតមេូវការពីវៀតណាម។ វៀតណាមជាអ្នកទិញធំជាងគេ 
និងមានឥទ្ធិពលខា្លាំងទៅលើថ្លេសេូវ។ ឈ្មួញកម្ពុជានៅតាមភូមិ 
បេមូលសេូវលក់ទៅឲេយទាំងរោងមា៉ាស៊ីនកិនសេូវកម្ពុជា និងឈ្មួញ 
វៀតណាម ប៉៊ន្តេសេូវដេលលក់ទៅរោងមា៉ាស៊ីនកិនសេូវកម្ពុជា មាន 
តេមួយភាគតូចប៉៊ណោ្ណោះ។ ឈ្មួញវៀតណាមខ្លះទៅដល់វាលសេ 
ម៊ន ពេលសេូវទ៊ំ ហើយកំណត់ថ្ងេតេូវចេូតកាត់បេមូលផល។ 
ក្នុងករណីនេះ កសិករខ្លះលក់សេូវទៅឲេយឈ្មួញវៀតណាម។ 

រូបភាព១៖ លំហូរសេូវអង្ករក្នុងបណា្តាខេត្តនៅភាគអាគ្នេយ៍បេទេសកម្ពុជា 

សេូវ 

នាំចេញ ទៅ 
វៀតណាម

អ្នកបេើបេស់ក្នុង 
មូលដា្ឋាន

កេ៊មហ៊៊ននាំចេញ
សេូវ វសេសា

រោង មា៉ាស៊ីន កិនសេូវ

សេូវ បេំង

ឈ្មួញ

ឈ្មួញវៀតណាម
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តារាង២៖ ការបេៀបធៀបចំណាយលើផលិតកម្មសេូវ IR504 និងពូជសេូវផេសេងទៀត (ក្នុងមួយវដ្តផលិតកម្ម)

ចំណាយផលិតកម្ម
IR504 រយ:ពេលមធេយម រយ:ពេលវេង សរ៊ប

រូបិយប័ណ្ណ % រូបិយប័ណ្ណ % រូបិយប័ណ្ណ % រូបិយប័ណ្ណ %

គេប់ពូជ (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 88.1 15.6 46.1 15.3 38.6 14.0 69.7 15.3

ជួលពលកម្ម (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 7.7 1.4 10.7 3.6 5.5 2.0 7.5 1.7

ទឹក (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 26.4 4.7 1.4 0.5 0 0.0 16.3 3.6

មា៉ាស៊ីនបូមទឹក (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 39.4 7.0 9.2 3.1 2 0.7 25.7 5.7

មា៉ាស៊ីនកសិកម្ម (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 107.5 19.1 91.8 30.5 113.8 41.2 107.2 23.6

ជី (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 173.5 30.8 116.3 38.6 102.5 37.2 147.5 32.5

ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 120.7 21.4 25.9 8.6 13.6 4.9 80.5 17.7

សរ៊បធត៊ចូល (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 563.3 100.0 301.4 100.0 275.9 100.0 454.4 100.0

ថ្លេមធេយម (សេូវវសេសា) (រៀល/គ.ក) 749.7 - 898.5 - 879.4 - 776.6 -

ផលសេូវ (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 827.2 - 508.9 - 487.4 - 697.4 -

ចំណេញ (ដ៊លា្លារ/ហិកតា) 263.9 - 207.5 - 211.5 - 243 -

ការចំណាយ និងផលចំណ្ញលើដំណំាសូ្វផ្ស្ងៗ
ការវិភាគចំណាយនិងផលចំណេញបង្ហាញថា ពូជសេូវ IR504 

ហ៊ចផលចំណេញចេើនជាងគេ ដល់គេួសារនៅក្នុងតំបន់ច៊ះ 
សិកេសា។ ប៉៊ន្តេសេូវ IR504 តេូវមានការបេើជី ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ 
និង ទឹកយ៉ាងចេើន ហើយបទពិសោធន៍នៅវៀតណាមបង្ហាញ ថា 
ការបេើបេស់ជី និងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេក្នុងបរិមាណ ខ្ពស់ អាច
បណា្តាលឲេយខូចគ៊ណភាពដីនិងទឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ បទពិសោធន៍ 
នេះ ផ្តល់គំនិតថា កសិករគួរប្តូរចេញពីសេូវ IR504 ទៅបេើពូជ 
សេូវ កណា្តាលវិញ ដេលទាមទារការបេើវត្ថុធត៊ដើមតិចជាង 
ជាពិសេស ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចងេ និងជីគីមី។ សេូវកណា្តាលមាន 
ទិន្នផលទាបជាងក៏ពិតមេន ប៉៊ន្តេសេូវនេះលក់បានថ្លេខ្ពស់ ជាង 
សេូវ IR504។ ថ្លេសេូវកណា្តាលអាចកើនឡើងមួយជាបី បេសិន 
បើកសិករលក់ជាសេូវស្ងួត ឬអង្ករ។  ដូច្នេះសមេប់ផលបេយោជន៍ 
សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយ:ពេលវេង និងដើមេបីឲេយផលិតកម្មសេូវមានចីរភាព 
គួរលើកស្ទួយពូជសេូវកណា្តាលឲេយបានយ៉ាងទូលំទូលាយ ក៏ដូចជា 
តមេូវការទីផេសារ និងកមេិតថ្លេមានស្ថិរភាពល្អ។

ឥទ្ធពិលន្ការផ្លាស់ប្តរូតមូ្វការពីវៀតណាម
វិបត្តិក្នុងតមេូវការសេូវពីបេទេសវៀតណាម មានផល ប៉ះពាល់ 

អវិជ្ជមានដល់ជីវភាពគេួសារ ជាពិសេសគេួសារដេល មាន 
បេភពចំណូលចមេបងពីការធ្វើសេ។ អង្កេតគេួសារបង្ហាញថា 
បេមាណ ២០% នេគេួសារសំណាក រកបានបេក់ចំណូលជាង 
៥០% ពីការធ្វើសេ ហើយនឹងតេូវប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង បេសិនបើ 
ឈ្មួញ វៀតណាមឈប់ទិញសេូវគាត់។ 

រោងមា៉ាស៊ីនកិនសេូវ និងឈ្មួញក្នុងតំបន់ច៊ះសិកេសា មិន មាន 
លទ្ធភាព សេូបយកសេូវដេលលើសពី តមេូវការក្នុង សេ៊កនោះទេ 
បេសិន  បើ  វៀតណាមឈប់ទិញសេូវ។ ការកិន  ពូជសេូវ មា ន 
តម្លេ ទាប ដូចជា IR504 ជាដើម មានអតេចំណេញ ទាបខា្លាំង 
ណាស់ ឬក៏គា្មោនចំណេញសោះ។ ប៉៊ន្តេរោងមា៉ាស៊ីនកិនសេូវតេូវ 

ការ   ទ៊ន បង្វិល និងការបេក់ទាបដើមេបីពងេីកសមត្ថភាពកិន សេូវ។ 
នៅកម្ពុជាមានរោងមា៉ាស៊ីនកិនសេូវធំៗមួយចំនួនតូចដេរ ប៉៊ន្តេ 
ដោយ សារ ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបេព័ន្ធឡូជីស្ទិកមិនទាន់ មាន 
គេប់គេន់ ដូច្នេះក៏មិនអាចបេមូលសេូវបេកបដោយ បេសិទ្ធភាព។ 
មេ យ៉ាង ទៀត  ដោយសារ សព្វថ្ងេកសិករចំណាយពេល តិច ជាង ម៊ន 
ក្នុងការបេមូលផលសេូវ ដូច្នេះឈ្មួញ និង រោង មា៉ាស៊ីន កិនសេូវ តេូវ 
ពងេីកការទិញចូលក្នុងរដូវចេូតកាត់ ហើយ តេូវមាន កន្លេង ស្តុក 
សេូវ  ធំ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសង្ងួត និងកិន សេូវ។ 

វិស័យសាធរណ:នៅកម្ពុជាដឹងចេបាស់ពី សារ:សំខាន់នេ 
ទីផេសារ   សមេប់កសិផល ហើយកំព៊ងស្វេងរកទីផេសារថ្មីៗ ដើមេបីធ្វើ 
ពិពិធកម្ម ចេញពី ការពឹងផ្អេកលើទីផេសារនៅបេទេសជិតខាង។ 
ចិន ជា បេទេសមួយដេលមានជោគជ័យ ក្នុងការស្វេងរកទីផេសារ 
អង្ករ  ថ្មីៗ។ រដា្ឋាភិបាលកំព៊ងលើកទឹកចិត្តកសិករឲេយដាំ ពូជ សេូវ 
កណា្តាល  បេភេទកេអូប  និងបានកំណត់ពូជសេូវ ១០ ម៊ខ ដេល 
កសិករ  គួរដាំដ៊ះសមេប់បមេើការនាំចេញ។ 

ការផ្តល់មតិ
ក្នុងរយ:ពេលខ្លី
• ដើមេបីជៀសវាងវិបត្តិផ្នេកតមេូវការ រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរស្វេង 

រកកិច្ចពេ មពេៀងទ្វេភាគីជាមួយរដា្ឋាភិបាលវៀតណាម ដោយ
មានការសមេបសមេួលរវាងអាជា្ញាធរកម្ពុជា និង វៀតណាម 
នៅតាមពេំដេនផង ដើមេបីយ៉ាងហោចណាស់អាចរកេសាបាន
នូវសា្ថានភាពបច្ចុបេបន្ន និងធនាឲេយមានទីផេសារនាំចេញសេូវ 
សមេប់ កសិករកម្ពុជា។ 

• ដើមេបីបង្កើតដំណោះសេយផ្នេក គោលនយោបាយ សមេប់ 
បង្កើន បេសិទ្ធភាព ផលិតកម្ម ជំនះភាពទន់ខេសាយ នេ បេព័ន្ធ 
ផលិតកម្ម និងបង្កើនបេសិទ្ធភាពខេសេសង្វាក់ តម្លេ អង្ករ គឺតេូវ 
រកេសា ឲេយបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មមាន សេប់ សមេប់ 
រយ:ពេលកេយនោះទៀត។ ការធ្វើសេូវ IR504 តាម បេប 
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បេពលវបេបកម្ម ដោយបេើជីគីមី និងថា្នាំសមា្លាប់ សត្វ ចងេ 
ចេើនៗ អាចបង្កគេះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស៊ខភាពមន៊សេស និង 
បរិសា្ថាន ជ៊ំវិញ ជាពិសេស គ៊ណភាពដីនិងទឹក។ ដូច្នេះការ 
បណ្តុះ បណា្តាល កសិករពីរបៀបទ៊កដាក់ និងបេើបេស់ជីនិងថា្នាំ 
សមា្លាប់ សត្វចងេឲេយបានតេឹមតេូវ ជាការចាំបាច់បំផ៊ត។ 

ក្នុងរយ:ពេលវេង 
• ការលក់សេូវសើមគឺជាការខាតបង់ដល់កសិករ ហើយការ 

នាំចេញ សេូវសើមគឺជាការខាតបង់ដល់បេទេសជាតិ។ ដូច្នេះ 
កម្ពុជាគួរជំរ៊ញផលិតកម្មកសិកម្ម ដើមេបីជួយឲេយកសិករអាច 
ទេទេង់ជីវភាពបានយូរអង្វេង។ កម្ពុជាមានបេព័ន្ធអេកូឡូស៊ី 
អំណោយ ផលសមេប់ ការដាំដ៊ះពូជសេូវជាបេពេណីដេល 
មាន តម្លេខ្ពស់ ពេះមានបរិសា្ថានសា្អាត និងការប៉ះពាល់តិច 
ជាង  ជាមួយនឹងសារធត៊គីមីកសិកម្ម បើធៀបនឹងបេទេស 
នាំចេញ អង្ករយូរឆ្នាំមកហើយដូចជាវៀតណាម។ ហេត៊នេះ 
រដា្ឋាភិបាល គួរចាប់យកឱកាសល្អពី លក្ខខណ្ឌអន៊គេះ 
សមេប់ ការនាំចេញទៅទីផេសារអឺរ៉៊ប ដោយលើក កម្ពស់ សេូវ    
អង្ករ កម្ពុជាដេលមានគ៊ណភាពខ្ពស់ និង បន្ថេម តម្លេ  ចេើន។ 
ហើយដើមេបីជំរ៊ញផលិតកម្មអង្ករ កេអូប តេូវ មាន  វិនិយោគ 
ចេើនៗ  ទៅលើហេដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ដូចជា បេព័ន្ធ សេច សេព  ន ងិ   
រំដោះទឹក សេវាដឹកជញ្ជូន និង សមត្ថ ភាព    កេ ច្នេ ផលិត ផល។ 
មេយ៉ាងទៀត ដើមេបីបានបេើបេស់ ទីផេសារ ថ្មីៗ ទាំង នេះ ក្នុង  
ពេលដេល សមត្ថភាពកេ៊មហ៊៊ន កម្ពុជា នៅ មាន កមេិត ហើយ  
ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏មិនទាន់មានគេប់គេន់ នោះ វិធី សាសេ្ត  
បេសើរបំផ៊ត គឺ គួរបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ សហ គេស  

វៀតណាម និងទាក់ទាញពួកគេឲេយមកធ្វើ វិនិយោគ ដើមេបីកេ 
លំអ សមត្ថភាពស្តុកនិងកេច្នេផលិតផល ក៏ដូចជាជួយឲេយ 
កម្ពុជា អាចកាន់តេសកម្មក្នុងការបង្កើន ទំនិញនាំចេញមាន 
តម្លេ  បន្ថេមខ្ពស់។ 

• ទីផេសារសមេប់អង្ករកេអូបតេូវតេធ្វើពិពិធកម្ម និង មាន 
ស៊វត្ថិភាព ល្អ។ ដោយហេត៊ថា វៀតណាម បានរៀបចំ គោល 
នយោបាយ   សេូវអង្ករ របស់ខ្លួន ឡើង វិញ តាមការ ផ្លាស់ប្តូរ 
ទៅ  ផលិត  អង្ករមានតម្លេខ្ពស់នោះ ដូច្នេះ កម្ពុជា ក៏អាច បនេសុី 
ផលិតកម្ម រ បស់ខ្លួនដោយផលិតអង្ករ (កេអូប) ដេលមាន តម្លេ 
ខ្ពស់ឲេយបានកាន់តេចេើន ដើមេបីបំពេញតាមកំណើនតមេូវការ 
ពី វៀតណាម។ កសិកម្មតាមកិច្ចសនេយគួរតេជំរ៊ញឡើង និង 
អន៊វត្តឲេយបានទូលំទូលាយ ដើមេបីធនាឱេយមានទីផេសារសមេប់
កសិករ។ សហគេសកម្ពុជាភាគចេើននឹងជួបការលំបាកក្នុង
ការឆ្លើយតបឲេយបានរហ័សទៅនឹង តមេូវការក្នុងពេលអនាគត 
ដ៏ខ្លីខាងម៊ខ ដោយសារនៅមានសមត្ថភាពទន់ខេសាយនៅ 
ឡើយ។ ដូច្នេះគួរគិតគូរបង្កើតគោលនយោបាយនានា ដើមេបី  
ជំរ៊ញការកសាងអង្គការកសិករ ពេះបទពិសោធម៍នៅ 
អន្ដរជាតិ បង្ហាញថា អង្គការកសិករជាកតា្តោសំខាន់សមេប់ 
ការរស់រាន និងចីរភាពនេការធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសនេយ។

• កេលំអសា្ថានភាពបច្ចុបេបន្ន ពេមទាំងឈានទៅអន៊វត្តគំរូថ្មី។ 
រដា្ឋាភិបាល គួរយកចិត្តទ៊កដាក់ខា្លាំងលើ គោលនយោបាយ 
សមេប់អភិវឌេឍនិងការពារទីផេសារ និងជំរ៊ញ សហបេតិបត្តិ ការ 
វិនិយោគ ជាជាងគោលនយោបាយសមេប់ផ្តល់ឧបត្ថម្ភធន 
ដល់ ផលិតកម្ម ក្នុងការជួយកសិករឲេយបង្កើនផលិតកម្មសេូវ 
អង្ករ និងបេក់ចំណេញ។

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណា្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

 អគារលេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក
  បេអប់សំប៊តេលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ្ កម្ពុជា  
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