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សង្ខ បស   ប់

២០២១ េលខ  ២

 លន  បា យ

កា រអនុវត្ត ផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន    ទសចិន

រៀបចំ  យ Tang Lixia, Yu Lerong, Liu Qiming, Li Tongjie, Chang Ling, Li Si and Zhang Yimuxue នសា កលវិទ  ល័យ កសិកម្ម  ទសចិន 
(CAU)។ សូម  ងឯកសា រនះថា  Tang Lixia et al. 2021. “Contract Farming Practices in China.” Policy Brief. Phnom Penh: CDRI.

សា រ  លន  បា យសំខា ន់ៗ
ផ្អ កលើកា រអនុវត្ត នា នា  តា មជនបទ  ទសចិន យើងមា ន  

អនុសា សន៍  លន  បា យនា នា  ដូច ខា ង ក  ម ស   ប់ អ្ន ក ធ្វ ើ
 លន  បា យ ដើម្ីបលើកកម្ព ស់ ផល   ជន៍   ដល់   សួា រ

កសិករខា  តតូច  ក្ន ងុ ផលិតកម្ម  កសិកម្ម  តា ម កិច្ច សន   (CF)។

១. កា រកសា ងទំនា ក់ទំនងសង្គ ម ដល មា ន  ទំនុកចិត្ត  ១. កា រកសា ងទំនា ក់ទំនងសង្គ ម ដល មា ន  ទំនុកចិត្ត  
រវា ងក មុហុ៊នធំៗ និង កសិករ ខា  តតូច ចា បំា ច់  វូកលំអរវា ងក មុហុ៊នធំៗ និង កសិករ ខា  តតូច ចា បំា ច់  វូកលំអ

មូលដា  នជា ក់ស្ត ងស   ប់  តិបត្ត កិា រ CF  យ  សិទ្ធ ភា ព 
គឺមា នក មុហុ៊ន សហករណ៍ និង កសិករ ចក រំលក មូលដា  ន (រឿង) 
ល្អ ៗ  ស   ប់ ជា  ទំនុកចិត្ត  សង្គ ម។  ះយា៉ ងណា លទ្ធ ផល   កា រ 

  វ   វ   មូលដា  នបងា  ញថា  កសិករ មិនចង់   ចុះហត្ថ លខា     ល ើ 
 កិច្ច សន  ជា មួយក មុហុ៊នមា ន រយៈពល វង ទ។ មូលហតុ គឺ កសិករ  
ខ្វ ះ សមត្ថ ភា ពស្វ ងយល់  និង  ចុះកិច្ច សន   ជា ផ្ល ូវកា រ   យសា រ  
មា ន  កា រ សិក    ក  តិទា ប។ មូលហតុមួយទៀត គឺកា រ    
មា នកង្វ ះ  ទំនុកចិត្ត សង្គ មរវា ង ក មុហុ៊ន ធំៗ និង    កសិករខា  តតូច។ 
ផ្ទ យុ ពីកា រ ចុះ កិច្ច សន   ជា  ផ្ល វូកា រ ដឹកនា ំ  យ ក មុហុ៊នធំៗ កសិករ   
មា ន ទំនុកចិត្ត  ើនជា ង    ល ើ   អ្ន កសា្គ  ល់គា     ក្ន ងុសង្គ ម   ជនបទ។ 
នះគឺ ជា  ចរិតលក្ខ ណៈរបស់   សហគមន៍ ជនបទ ដល    កសិករ   បា ន 
កសា ង ទំនា ក់ទំនង សង្គ ម និង បា ន  ចក រំលក    វប្បធម៌    តា មជនបទ 

 យផ្អ ក លើ    ទំនា ក់ ទំនង ភូមិសា ្ត   និង សា ច់ញា តិ។ ហតុនះ  
 ពល ក មុហុ៊ន និង   កសិករខា  តតូច ខ្វ ះទំនុកចិត្ត  ក្ន ងុកា រវិនិ  គ 

ក្ន ុង ទីផ  រ  អនា គត ក ុមហុ៊ននិងកសិករ  ើនធ្វ ើ កិច្ច  ម  ៀង  
ក្ន ុង    រយៈពលខ្ល ី ជា ងរយៈពលវង  ះជា ពួកគ មិន ទា ន់   
មា ន      ទំនា ក់ទំនងកិច្ច សន  ក៏  យ។ ដូច្ន ះ   ដំណា ក់កា ល 
សហ  តិបត្ត កិា រដំបូង រវា ងភា គីនា នា  រដា  ភិបា ល    ថា  ក់មូលដា  ន 
រួមទំា ង គណៈកម្ម កា រភូមិ អា ចដើរ តួជា  "សា  ន" រវា ង ក មុហុ៊ន 
និងកសិករ។ រដា  ភិបា ល អា ច ពិចា រណា  ធ្វ ើ  អន្ត រា គមន៍ តា ម 
មធ  បា យសម  ប  ដើម្ីប លើក កម្ព ស់  កា រ បង្ក ើត ទំនា ក់ទំនង សង្គ ម 
រវា ង ក មុហុ៊ន  ធំៗ និង កសិករ ខា  តតូច។

២. សមត្ថ ភា ពរបស់កសិករស   ប់កា ររៀបចំ  យខ្ល នួឯង ២. សមត្ថ ភា ពរបស់កសិករស   ប់កា ររៀបចំ  យខ្ល នួឯង 
 វូធ្វ ើឲ្យ  សើរឡើង វូធ្វ ើឲ្យ  សើរឡើង
កសិករខា  តតូចតងខ្វ ះទីផ  រ និងអំណា ចចរចា   ពលធ្វ ើកា រ  

ជា មួយក មុហុ៊នធំៗ។  ះជា មា ន ភា គីទី៣  ច   ះ កណា្ខ  ល  

រវា ងក ុមហុ៊ន និងកសិករ  ផល   ជន៍របស់កសិករ ក៏មិន 
អា ច    ធា នា បា នដរ។ ហតុនះកា រក លំអសមត្ថ ភា ពខា ង រៀបចំ 
របស់   កសិករ  ខា  តតូច អា ច ព  ឹង អំណា ច របស់ ពួកគ បា ន ដូចជា  
ស្ត ង់ដា រ ផលិតផល  កា រកំណត់ថ្ល  និង  ទិដ្ឋ ភា ពផ្សងទៀត ដល  អា ច   
ព  ឹង សមត្ថ ភា ពពួកគ ក្ន ុង កា រ    ទទួល  បា ន   តម្ល    បន្ថ ម  ក្ន ុង សងា  ក់ 
តម្ល ។ កសិករ  ូវកា រ អង្គ កា រ   ដល អា ចជួយចរចា        ក្ន ុង លក្ខ ខណ  
ស្ម ើភា ព    ជា មួយ សហ   ស    នា នា ។ បើមិន    ដូ   ះទវា ពិបា កធា នា  ថា 
 ផល   ជន៍ របស់ កសិករនឹងអា ចកា រពា រ បា ន ហើយ  ទំនា ក់ទំនង  
សហគមន៍រវា ងភា គីទា ងំពីរ បា នឋិតឋរ និងមា ន  ចីរភា ព។  ដូច្ន ះ 
រដា  ភិបា ល មូលដា  ន ជា ពិសស  កា រិយា ល័យកសិកម្ម  និងអភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ អា ចបណ្ណ ះុ និងគា ំ   ដល់  អង្គ កា រសហគមន៍ ជនបទ។ ដើម្ីប 

  ង់ សហ  តិបត្ត កិា រ    ក្ន ងុ    ចំ  មកសិករ ខា  តតូច   តំបន់  
ដូចគា   និង ផលិត បា នដំណា  ំ  ដូចគា   រដា  ភិបា ល   មូលដា  ន គួរលើក 
ទឹកចិត្ត  និង   ង់ដល់កា រ    បង្ត ើត សហគមន៍កសិករ និង  សមា គម 
ឧស  ហកម្ម  ឬ   សហព័ន្ធ  នា នា     យ  ងតា ម ច  ប់។ ឧទា ហរណ៍ 
កា រ ឧបត្ថ ម្ភ      ខា ង ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ និង កា រ  លើក ទឹកចិត្ត  ខា ងពន្ធ ដា រ គួរ  វូ  
ផ្ត ល់  ដល់ អង្គ កា រ  ទា ងំ  ះ។ ក្ន ងុ ដំណើរកា រនះ កា រ  មូល  ភា ព  
បិុន  សប់ តា មមូលដា  ន   តា ម តំបន់ជនបទ គឺមា ន សា រៈសំខា ន់ 
ជា ពិសស។ រដា  ភិបា ល អា ច ជួយ សហ  និ      ជនបទក្ន ងុកា រ ចា ប់ 
ផ្ត ើម   ជំនួញរបស់គផា  ល់ បា ន។

៣.  វូព  ងឹសវា សា ធា រណៈខា ងទីផ  រ ដល រដា  ភិបា ល ៣.  វូព  ងឹសវា សា ធា រណៈខា ងទីផ  រ ដល រដា  ភិបា ល 
មូលដា  នផ្ត ល់ឲ្យមូលដា  នផ្ត ល់ឲ្យ

រដា  ភិបា លមូលដា  ន គួរផ្ត ល់សវា សា ធា រណៈខា ងទីផ  រ ឲ្យ  បា ន   
 ើនដល់អង្គ ភា ពខា  តតូច និង ជំនួញថ្ម ីៗ ។ ១)     ក  តិផលិតកម្ម  

កា រ   ង់ ខា ង  ល ន  បា យ គួរ  វូ ផ្ត ល់ជា  ឿង   បរិកា្ខ  រ ស   ប់ 
ផលិតកម្ម  សមា  រៈ បច្ច កទស កម្ច  ី ខា  តតូច ធា នា  រ៉ា ប់រង កសិកម្ម  និង 
កា រ ធា នា  ផ្សងៗទៀត។ ២)    ក  តិ សវា កម្ម  ទីផ  រ  លកា រណ៍ 
និង  ជំនួយ គួរ  វូ ផ្ត ល់ ដល់  អង្គ ភា ពទីផ  រ ក្ន ងុទិដ្ឋ ភា ព  កសា ង យី  ៊ 
វិ ្ញ  បនប័  គុណភា ព និង សមា ហរណកម្ម  ឧស  ហកម្ម នកសិកម្ម  
តំបន់។ ៣)  ក  ិត បណ្ណ ុះបណា្ខ  លធនធា ន  ស   ប់ បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល និង   វិធីសា ្ត    បណ្ណ ុះបណា្ខ  លបប  នវា នុវត្ត ន៍ គួរ  ូវ     បា ន
បញ្ច ូល និង  ូវ សង្ក ត់   លើ កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ដល គា ំ    ដល់ 
ឧស  ហកម្ម  ឌីជីថល  តា ម     ជនបទ។ ឧទា ហរណ៍ កា រ បណ្ណ ុះ  
បណា្ខ  ល    លើ  កា រ លក់  តា ម ពា ណិជ្ជ កម្ម     អឡិច  និូច (e-commerce)
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កា រ កសា ង   យី  ៊   និង កា រផ្សព្វ ផ  យ កា រផ  យ   លក់ផា  ល់ និង   
ទិដ្ឋ ភា ព   ផ្សងទៀត ដើម្ីប លើក កម្ព ស់ កា របណ្ណ ះុ    ទ  ង់ ជំនួញថ្ម ីៗ    
តា មជនបទ។ 

លើសពីនះ ដើម្បីលើកកម្ព ស់កា រអភិវឌ្ឍ CF   អា ង ទន្ល  
មគង្គ  រដា  ភិបា លគួរបង្ក ើត  ព័ន្ធ ទីផ  រផលិតផល កសិកម្ម តំបន់ 
និងចករំលកផលក   ទីផ  រ៖ ធ្វ ើបបនះ  វា អា ច  ផ្ត ល់ ផល 

  ជន៍ ឲ្យគា   វិញ  មក តា ម មធ   បា យ  នា នា  ដូចជា  
កា រវិនិ  គ និង សហ  តិបត្ត ិកា រ។ 

សចក្ត ផី្ត ើម
 ពលបច្ច បុ្បន្ន  និង រយៈពលដ៏វងដល នឹង ឈា នដល់កា រ  

 ប់  ង  សួា ររបស់កសិករខា  តតូច គឺជា  ទ  ង់  តិបត្ត កិា រដ៏  សំខា ន់
ស   ប់កសិកម្ម របស់  ទសចិន។  ឆា  ២ំ០១៩ តម្ល បន្ថ ម 
នឧស  ហកម្ម ទី១ របស់  ទស ចិន មា ន ៧,១% ន ផសស  
(GDP) ចំណក  ឧស  ហកម្ម  ទី២ និងទី៣ មា ន ៣៩,០% និង 
៥៣,៩% រៀងគា   (មើលរូបភា ព១)។  ចុងឆា  ២ំ០១៩ ចំនួន   

 ជា ជន ចិនសរុប មា ន  ហល ១,៤ពា ន់លា ន ក្ន ងុ  ះ  ជា ជន     
រស់  ក្ន ងុទីក ងុ អចិ ្ត   យ៍  គឺ ៨៤,៨៤៣ លា ននា ក់ គឺ   ហល 
៦០,៦% ន  ជា ជនសរុប (មើល រូបភា ព ២)។  ជា ជន    
ជនបទ មា ន ៥៥,៦២លា ននា ក់  វូជា  ៣៩,៤%។  ឆា  ២ំ០១៧ 
ដីកសិកម្ម     ទសចិនមា ន ១៣.៤៨៨១,២ពា ន់ហិចតា  ហតុនះ
 ផ្ទ ដីកសិកម្ម ក្ន ងុ មា  ក់  មា ន ១៤៦mu មុ (ឯកតា  តំបន់) ដលវា   
តិចជា ង ផ្ទ ដី កសិកម្ម ក្ន ងុមា  ក់របស់ពិភព  ក (២,៨៩mu/មា  ក់) 
មា នន័យថា   តិបត្ត កិា ររបស់  សួា រកសិករ ខា  តតូច គឺជា ទ  ង់ 
មូលដា  ននកសិកម្ម របស់ជនជា តិ ចិន  ជា  យូរយា រ ណា ស់មកហើយ។ 

ទំនើបភា វូបនីយកម្ម កសិកម្ម  និងតំបន់ជនបទ មិនអា ច បំបក ពី 
ទំនើប ភា វូបនីយកម្ម កសិករខា  តតូចបា នទ។

កា រ   តលើកា រគា ំ   និងកា រផា  ស់ប្ត ូររបស់  ួសា រ កសិករ
ខា  តតូច គឺជា កម្ម វត្ថ ុ  ពីក  យកា រអនុវត្ត កា រចា ប់  ដំណើរ កា រ 
ឡើងវិញ   តា មជនបទ និងកា របង្ក ើនល្បឿន  ន ភា វូបនីយកម្ម 
កសិកម្ម ។ ផលិតកម្ម  កសិកម្ម   តា ម កិច្ច សន   គឺជា  ទ  ង់ ដល 
ទទួលសា្គ  ល់ ពីទំនា ក់ទំនង រវា ង កសិករខា  ត តូច និងទីផ  រដលជួយ  
ភា  ប់ ជា  សរីរា ង្គ ជា មួយ កសិកម្ម ទំនើប។  យសា រ វា  ជា   មធ  បា យ  
មួយ ស   ប់ កសិករខា  តតូច ដើម្បី ភា  ប់ជា មួយ កសិកម្ម    ទំនើប 
ផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន    បា ន  វិវត្ត  យា៉ ងរហ័ស     ទស 
ចិន។  ងតា មកា រ ស្ទ ង់មតិ   យ ក សួង កសិកម្ម  និង កិច្ច កា រ 
ជនបទ របស់    ទសចិន ផ្ទ ដី ដា ដុំះ  ជា ង ៦.០០០ហិចតា  បា ន ជា ប់  
ពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ងុ  ផលិតកម្ម   កសិកម្ម   តា ម  កិច្ច  សន       ឆា  ២ំ០១៦ គឺ កើន 
៥ដង លើស ឆា  ២ំ០០០។  ឆា  ២ំ០១៧ ចំនួន អង្គ កា រ ដលចូលរួម 
ក្ន ងុ    ឧស  ហូបនីយកម្ម   កសិកម្ម  មា ន ៧ដង  ើន ជា ង    ឆា  ១ំ៩៩៦ 
ទូទា ងំ ៣១ខត្ត     ទស ចិន។ សមា មា   កសិករ   ដល   ចូលរួម  
ក្ន ងុ  ផលិតកម្ម   កសិកម្ម   តា ម កិច្ច សន   បា ន  កើន ឡើង ជា  លំដា ប់ ពី 
១០%   ២៤%។

ផលិតកម្ម  កសិកម្ម តា មកិច្ច សន   បា នរីកច  ើនជា លំដា ប់   
ក្ន ងុគំរូអនុវត្ត ន៍ផ្សងៗ ដលឆ្ល ះុ ប   ងំ  ពី  ទំនា ក់ទំនងរវា ង  កសិករ 
ខា  តតូច  និង អង្គ ភា ព ទីផ  រផ្សងៗគា   អង្គ កា រ អន្ត រកា រី និង 
រដា  ភិបា ល។ ថ្វ ីបើ   ភទ នកា រ    រៀបចំ  ផលិតកម្ម    កសិកម្ម     តា ម   

កិច្ច សន     មា ន លក្ខ ណៈខុសគា   ជា ទូ  មា ន ពីរ  ភទ គឺ កា រចុះ 
កិច្ច សន    ប់  ង     ផលិតផល និងកា រ ចុះ កិច្ច សន  ទីផ  រ។ កា រចុះ    
កិច្ច សន      ប់  ង  ផលិតផល មា នន័យថា  សហ   ស    ប់  ង
    ដំណើរ កា រ    ផលិតកម្ម  រ បស់  សួា រ  កសិករ និង  ដា ក់បញ្ញ ត្ត គំិរូផលិតកម្ម    
ជា ក់លា ក់ មួយ។ សហ   សផ្ត ល់ធា តុចូល  សំខា ន់ៗ ក្ន ងុ ដំណើរកា រ  
ផលិតកម្ម  ដូចជា  ជី   ប់ពូជ   ឧបករណ៍     ផលិតកម្ម   ឿង បរិកា្ខ  រ 
ផ្សងៗ។ល។ កា រផ្ត ល់ វិភា គទា ន     របស់ សហ   ស គឺ ស្ម ើនឹង   ឥណទា ន
  រូបវ័ន្ត  ហើយ កា រ ចំណា យ នឹង ទូទា ត់វិញ   ពល  ផលិតផល ទទួល បា ន 
ផ្ល ផា្ក  ។ កា រចុះ កិច្ច សន    ទីផ  រ សហ   ស នា នា  ដា ក់ បញ្ញ ត្ត  ិ  ត  
ពលវលា  ទីកន្ល ង ថ្ល  និង គុណភា ព ដល  ចង់ បា ន បុ៉   ះ។ កសិករ 
មា នអំណា ច គួរឲ្យ កត់ សំគា ល់   ក្ន ងុកា រធ្វ ើ សក្ត  ីស   ច ចិត្ត     យ 
ឯករា ជ្យ   ក្ន ងុ ផលិតកម្ម  តហា និភ័យ ដំណើរកា រ  ផលិតកម្ម  គឺ ទទួល   យក 

 យ ខ្ល នួឯង (Ronald L et al. 1963)។ តា មកា រ ចុះ   វ   វ  
របស់ក មុយើង មា ន  គំរូ  ផលិតកម្ម  កសិកម្ម  តា ម កិច្ច សន     សំខា ន់បីគឺ 
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តា ំងពីឆា  ំ២០១៥   ទសចិន (%)

រូបភា ព ២៖ អ   អ្ន ករស់  ទីក ុងពីឆា  ំ២០១៥ ដល់ឆា  ំ២០១៩ 
  ទសចិន (%)

2015      2016          2017             2018                    2019

62

61

60

59

58

57

56

55

ចិន មធ្យមភា គរបស់ពិភព  ក

កា រ  ៀបធៀបដីដា ំដុះបា នក្ន ុងមា  ក់    ទស ចិន និងពិភព  ក (មុ(mu)/មា  ក់)

រូបភា ព ៣៖ កា រ  ៀបធៀបដីដា ំដុះបា នក្ន ុងមា  ក់    ទស ចិន 
និងពិភព  ក (មុ(mu)/មា  ក់)
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គំរូ  មូល ផ្ត ុ ំ (ក មុហុ៊ន និងកសិករ) គំរូ អន្ត រកា រី (ក មុហុ៊ន និង 
សហករណ៍/ អន្ត រកា រី និង កសិករ) និងគំរូ "សហករណ៍ និង កសិករ" 
ដល ជា  គំរូ បញ្ច លូគា   ន  គំរូ ២ខា ងដើម (Martin Prowse 2012)។

គំរូ CF ផ្សងគា   មា នចរិតលក្ខ ណៈខុសគា  ក្ន ងុកា រ បង្ក ើន 
ចំណូល និងផល   ជន៍របស់កសិករខា  តតូច។ គំរូ រៀបចំ
ផ្សងគា   កំណត់ភា គ និងចំណកដលកសិករខា  តតូច អា ច  ទទួល  
បា នពីសងា  ក់ឧស  ហកម្ម ។ បច្ច បុ្បន្ន មា ន ទស្សនៈពីរ  ផ្សងគា  ថា  
តើកសិករខា  តតូចអា ច  ទទួល ផល   ជន៍ ពី CF ទ ហើយបើបា ន 
បា ន បុ៉នា  ន។ អ្ន កសិក   ភា គ  ើនជឿថា  CF អា ចបង្ក ើន ចំណូល   ដល់ 
កសិករ  ខា  តតូច តអ្ន  ក សិក  មួយចំនួន  ទៀត  គិតថា   កសិករ ខា  ត តូច 
មិនបា ន  ទទួល ផល   ជន៍  ើន ពី វា ទ។ អ្ន កសិក  ដល មា ន  
ជំហរ  វិជ្ជ មា ន   កា ន់ ថា  CF ផ្ត ល់ភា ព ងា យ  លួ  ដល់  កសិករ ខា  តតូច  
ដូចជា  បច្ច កវិទ    ផលិតកម្ម  ទីផ  រលក់ ក  តិ  នកា ររៀបចំ ដើម្ីប  
បង្ក ើន  ចំណូល ដល់ ពួកគ និង ព  ងឹ  សមត្ថ ភា ព របស់ ពួកគ (Gatto 
et al. 2017; Bolwig et al. 2009; Liu Xiaoou and Di Yuan 
2013)។  ះយ៉ា ងណា  អ្ន កសិក   មា នជំហរ  អវិជ្ជ មា ន ជឿថា   CF 
បា នបង្ក ើនកា រកង  វ័ញ្ច  ពី កសិករ   ខា  តតូច   យ   សហ   សនា នា ។ 
ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យ ថ្ល    ចំណា យ   ក្ន ងុ កា រផ្ទ រ   ក់ ក មុហុ៊នចូលចិត្ត ចុះ 
ហត្ថ លខា  ប      ទិញ ជា មួយ   កសិករ ខា  តធំ ដកចញកសិករ ងា យ 
រង   ះ ដល  មា ន  ទំហំ ផលិតកម្ម តូច (Xu Jian and Wang Xuhui 
2011)។ កា រវិនិ  គ ធំៗ  ក្ន ងុ CF នឹង បង្ក ើន បន្ទ កុ ដល់ កសិករ  
ក្ន ងុ ក  តិ ណា មួយ។

លើសពីនះ  យសា រកា រផ្ត ល់សវា កម្ម  បច្ច កទសស្ត ង់ដា រ  
ក្ន ងុដំណើរកា រផលិតកម្ម  កសិករខ្វ ះភា ពមា  ស់កា រ  និង ជ  ើសដំណា ំ 
ក្ន ងុផលិតកម្ម កសិកម្ម របស់ពួកគ ហតុនះ    បា ន កា  យជា  "កម្ម ករ" 
របស់ក មុហុ៊ន។ អតុល្យភា ពអំណា ច រវា ង កសិករ និង សហ   ស 
នា នា  ធ្វ ើឲ្យ កសិករ  ស្ថ តិ ក្ន ងុ តួនា ទី បនា  ប់បន្ំសក្ន ងុ ដំណើរកា រ ចូលរួម។ 
ក្ន ងុ សងា  ក់ផល   ជន៍ កសិករ មិនបា ន ផល ចំណញ  ដលបា ន 
ពីកា រ កា ត់បន្ថ យ ថ្ល   ចំណា យ ក្ន ងុកា រ ផ្ទ រ   ក់ទ ហតុនះ ពួកគ  

 ត ស្ថ តិ ក្ន ងុ ក  តិ ទា ប បំផុត ន កា រ  ចកចា យ ផល ចំណញ។ 
បន្ថ ម ពី  លើនះ ក្ន ងុ ក  តិ ជា ក់លា ក់មួយ CF បំផា  ញ  ពិពិធកម្ម  ន 
សដ្ឋ កិច្ច  មូលដា  ន  (Bellemare 2018)។ 

ហតុនះ កា រ   វ   វនះ វិភា គយន្ត កា រ ផល   ជន៍ 
និងលក្ខ ខណ របស់កសិករខា  តតូចជា   ភទ ផ្សង គា   ន កា រ រៀបចំ 
ផលិតកម្ម កសិកម្ម តា ម កិច្ច សន  ។ តា មរយៈ កា រចុះ   វ   វ វា ក៏  
បងា  ញពីកតា  ដលកំណត់ ភា ព  គជ័យ ឬ បរា ជ័យ  ន  CF តា ម 
កិច្ច សន  ដរ។ កា រ   វ   វនះស្ន ើ  បល់  លន  បា យ   
ដើម្ីបលើក កម្ព ស់  កា រ វិវត្ត  នផលិតកម្ម  កសិកម្ម  តា ម កិច្ច សន   និង  
ផល   ជន៍  យចីរភា ពដល់  សួា រ  កសិករ ខា  តតូច។

លទ្ធ ផលរកឃើញសំខា ន់ៗ
១)  ក្ន ងុគំរូ "ក មុហុ៊ន និងកសិករខា  តតូច" កសិករ  ខា  ត  តូច 
ទទួលបា នផល   ជន៍ជា ដីធ្ល  ី និង តម្ល  ពលកម្ម  ដ៏ចា បំា ច់  ហើយ 
គអា ចកលំអតម្ល តា មរយៈ កា រ រីក ច  ើន  ខា ង ផល ដំណា  ំ និង កា រ 
បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល បច្ច កទស។ ក្ន ងុ គំរូនះ  ទំហំ    ដ  ី កា ន់កា ប់  របស់ កសិករ  
ខា  តតូច និងព័ត៌មា ន សង្ខ ប រវា ង កសិករ ខា  តតូច   និង ក មុហុ៊ន នា នា  
គឺជា កតា   សំខា ន់ ក្ន ងុកា រ ចូលរួម របស់ កសិករ ខា  តតូច។
២)  ក្ន ងុគំរូ "ក មុហុ៊ន និងអង្គ កា រអន្ត រកា រី និង កសិករខា  តតូច" 
កសិករខា  តតូចទទួលបា នភា គរយក    តម្ល បន្ថ ម រួមទា ងំ ចំណូល 
ជា មូលដា  ន តា ម ទ  ង់ នា នា  ដល រៀបចំ ឡើង។ ក្ន ងុ គំរូនះ ភា គរយ 
ផលចំណញ របស់   កសិករ ខា  ត តូច គឺ ពឹង លើ ក  តិនកា ររៀបចំ និង 
ជ    នកា រ ចូលរួម របស់ ពួកគ។ 
៣)  ក្ន ងុគំរូ "សហករណ៍ និងកសិករខា  តតូច" នវា នុវត្ត ន៍ 
ផលិតផល និងភា ពជា សមា ជិក គឺជា  មធ  បា យ ដើម្ីបជា    ជន៍ 
ដល់កសិករខា  តតូច។ ពួកគ ទទួលបា នចំណូល  ជា  មូលដា  ន ក    
តម្ល បន្ថ ម និងចំណូល ដល បា ន  ចំណញ តា មរយៈកិច្ច សន   ដល 
បា ន ប    ទិញ ផល ចំណញ ពី  កិច្ច សន   និងកា រងា រ ដលជា ហតុ  
នា   ំឱ្យមា នកា រ ទទួល  សា្គ  ល់ កា រទទួលបា ន  ក  ើន និង  កា រ  បង្ក ើត 
បា នជា  ចំណូល   ក្ន ងុសងា  ក់ តម្ល ។ ក្ន ងុគំរូនះ ផល   ជន៍ ដល់ 
កសិករ ខា  តតូច គឺពឹង   លើ កសិករ ខា  តតូច និងសហករណ៍ នា នា  
បា ន ភា  ប់ទំនា ក់ទំនងគា   ជិតស្ន តិក  តិណា ។
៤) កតា  ដលនា ដំល់  តិបត្ត កិា រ CF បា ន  គជ័យ រួមមា ន៖

-  កា រកំណត់យកផលិតផលកសិកម្ម ។ ចំ  ះ ផលិតផល  
កសិកម្ម តា មរដូវ ដលពិបា ក ទុកដា ក់ ដូចជា  បន្ល  និង 
ផ្ល ឈើ កសិករចង់ចុះកិច្ច សន   លក់ ដើម្ីប ធា នា  ដល់កា រលក់ 
និង ទទួល បា ន ចំណូលថរ។ ផលិតផល កសិកម្ម  ដល ងា យ  

 លួ ទុកដា ក់ ដូចជា   វូអង្ក រ កសិករ  ចង់រក  ទុក លក់ 
 យខ្ល នួឯង។

-  ចរិតលក្ខ ណៈរបស់ក មុហុ៊ន ឬសហករណ៍។  ង តា ម  
លទ្ធ ផលកា រចុះ   វ   វ មា នមូលដា  ន ជឿជា ក់  គា  មួយ 
រវា ង ក មុហុ៊ន  មូលដា  ន ឬ សហករណ៍ និងកសិករ។ ជា  
លទ្ធ ផល ក មុហុ៊ន ឬ សហករណ៍ អា ច  បង្ក ើតបា នបណា្ខ  ញ  
សា្គ  ល់ គា     ើន  ក្ន ងុ សង្គ ម តា ម មូលដា  ន ដើម្ីប ទទួល  សា្គ  ល់  

 សិទ្ធ ភា ព "កា របង្ក ប់" ន ផល   ជន៍  សដ្ឋ កិច្ច      និង 
សង្គ ម ដលជា  ហតុនំា  ឱ្យមា ន កា រ បង្ក ើត  លក្ខ ខណ  ដើម្ីប  
អភិវឌ្ឍន៍ ផលិតកម្ម  កសិកម្ម  តា ម កិច្ច សន  ។ កា រ  ប់  ង 
និង សមត្ថ ភា ព  តួ ពិនិត្យ  របស់ក មុហុ៊ន ឬ សហករណ៍ ក៏ 
ស្ថ តិក្ន ងុ ចំ  ម  កតា  សំខា ន់ដរ ក្ន ងុ កា រកំណត់ គុណភា ព 
ន ផលិតផល កសិកម្ម ។

តា រា ង ១៖ កា រ  ៀបធៀបគំរូ៣
គំរូ អ្ន កចុះកិច្ច សន  អ្ន ក ៉ កា រ ឯកសា រកិច្ច សន  សា រៈ   ជន៍អ្ន កកា ន់កា ប់ខា  តតូច
គំរូ  មូលផ្ត ុំ ក ុមហុ៊ន អ្ន កកា ន់កា ប់ខា  តតូច ឯកសា រផ្ល ូវកា រ កា ររៀនបច្ច កវិទ  ថ្ល ខ្ព ស់ជា ង
គំរូអន្ត រកា រី ក ុមហុ៊ន e-commerce ឈ្ម ួញកណា្ខ  ល ផ្ល ូវកា រ និងផា  ល់មា ត់ ថ្ល ខ្ព ស់ជា ង
សហករណ៍ដាំ ដុះ និង 
កសិករ

សហករណ៍ និង កសិករ 
អា ជីព

អ្ន កកា ន់កា ប់ខា  តតូច ផ្ល ូវកា រ និងផា  ល់មា ត់ ផល   ជន៍ សមា ជិកភា ព 
កា ររៀនបច្ច កវិទ  ថ្ល ខ្ព ស់ជា ង
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-  កា រគា ំ  ពីរដា  ភិបា ល។   កា រគា ំ  ពីរដា  ភិបា លស   ប់ CF 
ជា ពិសសក្ន ងុកា រកសា ង បច្ច កវិទ   ព័ត៌មា ន  និង បរិយា កា ស 
ទីផ  រ បា នលើកកម្ព ស់ ដល់ កា រ អភិវឌ្ឍ CF។

៥) ទា ងំគំរូផ្ល វូកា រ និងក  ផ្ល វូកា រ ក្ន ងុ  ះ   យ វិវា ទ កិច្ច សន   
 វូបា នរកឃើញក្ន ងុកា រសិក  នះ។ វិធី ផ្ល វូកា រ រួមបញ្ច លូ កា រ  កា ត់ 

បន្ថ យ    ក់កក់   តា មកិច្ច សន   ឬ ស្ន ើឲ្យ កសិករ បង់ កា រចំណា យ  
ជា មុន របស់  ក មុហុ៊ន   ទា ក់ទិន នឹងពូជ ជី និង សមា  រៈ កសិកម្ម   
ផ្សងទៀត តា មថ្ល ទីផ  រ។ វិធី ក  ផ្ល វូកា រ រួម បញ្ច លូ កា រ    មា ន    
ផា  ល់មា ត់ កា រ បញ្ច ះុបញ្ច លូ ពីអ្ន ក សា្គ  ល់គា   ឬ  ទុក ប    ល មិន  

 ះ   យ។ 

កា រជា ប់ទា ក់ទងខា ង  លន  បា យ
ទី១ កា រកសា ងទំនា ក់ទំនងសង្គ មដល   តលើ  ទំនុកចិត្ត  

រវា ងក មុហុ៊នធំៗ និងកសិករ ខា  តតូច ចា បំា ច់  វូកា រកលំអ។ 
មូលដា  ន   ជា ក់ស្ត ង ស   ប់  តិបត្ត កិា រ CF ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព 
គឺ ក មុហុ៊ន សហករណ៍ និងកសិករ ចករំលកមូលដា  នល្អ ៗ   
ស   ប់  ជា ទំនុកចិត្ត សង្គ ម។  ះយ៉ា ងណា  លទ្ធ ផល កា រចុះ 

  វ   វ បងា  ញថា  កសិករ មិនចង់ ចុះ ហត្ថ លខា មា នរយៈពលវង  
ជា មួយ ក មុហុ៊ន ទ។ មូលហតុ មួយ គឺ កសិករខ្វ ះសមត្ថ ភា ព យល់
និង ចុះ ហត្ថ លខា  ផ្ល វូកា រមួយ  យសា រ មា ន  ក  តិ  កា រសិក   ទា ប។
មូលហតុផ្សងទៀតគឺ ខ្វ ះទំនុកចិត្ត សង្គ មរវា ងក មុហុ៊ន ធំៗ និង 
កសិករខា  តតូច។ ផ្ទ យុពីកិច្ច សន  ផ្ល វូកា រ ដល ធ្វ ើ   យក មុហុ៊នធំៗ 
កសិករ មា ន ទំនុកចិត្ត  ើនជា មួយអ្ន កសា្គ  ល់គា    ក្ន ងុ សង្គ មជនបទ      
របស់ពួកគ។ នះគឺជា  ចរិតលក្ខ ណៈសហគមន៍ ជនបទ ដល កសិករ
        អា ចកសា ងទំនា ក់ទំនងសង្គ ម  និង ចករំលកវប្បធម៌  តា ម ជនបទ 
ដលផ្អ ក លើទំនា ក់ទំនង ភូមិសា ្ត   និង សា ច់ញា តិ។ ដូច្ន ះ

 ពល ក ុមហុ៊ន និង កសិករ  ខា  តតូច ខ្វ ះទំនុកចិត្ត  ក្ន ុងកា រ  វិនិ  គ  
ក្ន ុងទីផ  រ  អនា គត ទា ំងសង ខា ងទំនង  ចង់ ធ្វ ើកិច្ច  ម  ៀងក្ន ុង 
រយៈពលខ្ល ី ជា ជា ង រយៈពល វង  ះជា  ពួកគមិនបា នចូលក្ន ុង 
ទំនា ក់ទំនង កិច្ច សន   ក៏  យ។ ហតុនះ  ក្ន ុងដំណា ក់កា ល 
សហ  តិបត្ត កា រ ដំបូង រវា ង ភា គីនា នា  រដា  ភិបា លមូលដា  ន រួមទា ំង 
គណៈកម្ម កា រភូមិ អា ច ដើរ តួ  ជា  "សា  ន" រវា ងក ុមហុ៊ន និង 
កសិករ។ រដា  ភិបា លអា ច ពិចា រណា  ធ្វ ើអន្ត រា គមន៍ តា ម មធ  បា យ 
ណា មួយ  សមរម្យ ដើម្បី លើក កម្ព ស់ កា របង្ក ើត   ទំនា ក់ទំនង សង្គ ម 
រវា ងក ុមហុ៊នធំៗ និង កសិករ ខា  តតូច។

ទី២ សមត្ថ ភា ពកសិករក្ន ងុកា ររៀបចំខ្ល នួឯង គួរ  វូព  កី។ 
កសិករខា  តតូច តងតខ្វ ះទីផ  រ និង អំណា ច ចរចា ពលធ្វ ើកា រ  
ជា មួយក មុហុ៊នធំៗ។  ះបី  មា ន ភា គី ទី៣  ច   ះ  ក មុហុ៊ន 
និងកសិករ ផល   ជន៍កសិករ ក៏មិន អា ច ធា នា  បា នដរ។ ហតុនះ 
កា រកលំអ  សមត្ថ ភា ព រៀបចំ របស់ កសិករខា  តតូច អា ច ព  ងឹ អំណា ច  

ខា ង ស្ត ង់ដា រផលិតផល  កំណត់ថ្ល   និង ទិដ្ឋ ភា ព ផ្សងទៀត ដល 
អា ច ព  ីក សមត្ថ ភា ព របស់ ពួកគ ក្ន ុងកា រ ទទួលបា នតម្ល បន្ថ មក្ន ុង 
សងា  ក់ តម្ល ។ កសិករ  ូវកា រ អង្គ កា រជា ចា ំបា ច់ ដលអា ច ចរចា  
បា ន  ស្ម ើភា ពគា   ជា មួយសហ   សនា នា ។ បើមិនដូ   ះទ វា ជា  
កា រពិបា កដើម្បីធា នា ថា  ផល   ជន៍របស់កសិករ  ូវគ  រព 
ហើយទំនា ក់ទំនងសហគមន៍ រវា ងភា គីទា ំងពីរមិនទំនងជា មា ន 
ឋិតឋរ និងចីរភា ពទ។ ដូច្ន ះ រដា  ភិបា លមូលដា  ន ជា ពិសស 
កា រិយា ល័យកសិកម្ម  និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  វូបង្ក ើនកា របណ្ណ ះុ និង 

  ង់ដល់អង្គ កា រសហករណ៍ ដលមា នទីតា ងំ  តា មជនបទ។ 
ដើម្ីប   ង់សហ  តិបត្ត កិា រ ក្ន ងុចំ  មកសិករខា  តតូចក្ន ងុ តំបន់ 
ដូចគា   និងដា ដំំណា ដូំចគា  បា ន រដា  ភិបា លមូលដា  នអា ចលើក ទឹកចិត្ត  
និងគា ំ  កា របង្ក ើត សហគមន៍កសិករ និងសមា គម ឬ សហព័ន្ធ  
ឧស  ហកម្ម  ប  តា មច  ប់។ ឧទា ហរណ៍ កា រ   ង់ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
និងកា រលើកទឹកចិត្ត ខា ងពន្ធ ដា រ គួរ  វូផ្ត ល់ឲ្យដល់អង្គ កា រទា ងំនះ។ 
ក្ន ងុដំណើរកា រនះ កា របណ្ណ ះុកា របិុន  សប់តា មមូលដា  ន  តំបន់
ជនបទ គឺមា នសា រៈសំខា ន់ជា ពិសស។ រដា  ភិបា លអា ចជួយដល់ 
សហ  និ  ជនបទ ក្ន ងុកា រចា ប់ផ្ត ើមជំនួញរបស់គបា ន។

ទី៣ សវា សា ធា រណៈ   តលើទីផ  រដលផ្ត ល់  យ រដា  ភិបា ល 
គួរ  វូព  ងឹ។ រដា  ភិបា លមូលដា  ន គួរផ្ត ល់សវា សា ធា រណៈ 

  តលើទីផ  រ ឲ្យបា ន  ើនដល់អង្គ ភា ពខា  តតូច និងជំនួញថ្ម ីៗ ។ 
១)  ក  តិផលិតកម្ម  កា រ   ង់ខា ង  លន  បា យ គួរ  វូ 
ផ្ត ល់ជា  ឿងបរិកា្ខ  រផលិតកម្ម  សមា  រៈបច្ច កទស កម្ច ខីា  តតូច 
កា រធា នា រ៉ា ប់រងកសិកម្ម  និងកា រធា នា ផ្សងៗទៀត។ ២)   ក  តិ 
សវា កម្ម ទីផ  រ  លកា រណ៍ និងជំនួយ គួរ  វូផ្ត ល់ដល់អង្គ ភា ព 
ទីផ  រក្ន ុងទិដ្ឋ ភា ពកសា ងយី ៊  វិ ្ញ  បនប័  គុណភា ព និង 
សមា ហរណកម្ម ឧស  ហកម្ម នកសិកម្ម តំបន់។ ៣)  ក  ិត 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល   ធនធា នស   ប់បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និងគំរូ 
បណ្ណ ុះបណា្ខ  លនវា នុវត្ត ន៍ គួរ  ូវដា ក់បញ្ច ូល និងសង្ក ត់ធ្ង ន់  
លើ កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លឧស  ហកម្ម ឌីជីថល  តា មជនបទ។ 
ឧទា ហរណ៍ កា របណ្ណ ះុបណា្ខ  លលើកា រលក់ ពា ណិជ្ជ កម្ម អឡិច  និូច 
(e-commerce) កា រកសា ងយី  ៊និងផ្សព្វ ផ  យ កា រផ  យ 
លក់ផា  ល់ និងទិដ្ឋ ភា ពផ្សងៗទៀត ដើម្ីបលើកកម្ព ស់ កា របណ្ណ ះុ 
ទ  ង់ជំនួញថ្ម ីៗ  តា មជនបទ។

លើសពីនះ ដើម្ីបលើកកម្ព ស់កា រអភិវឌ្ឍ CF  អា ងទន្ល  
មគង្គ -ឡា នឆា ង រដា  ភិបា លគួរបង្ក ើត  ព័ន្ធ ផលិតផលទីផ  រ 
កសិកម្ម ក្ន ងុតំបន់មួយ ចករំលកផល   ជន៍ទីផ  រ និង ស   ច 
បា នផល   ជន៍ឲ្យគា   វិញ  មក តា មមធ  បា យ នា នា   
ដូចជា  កា រវិនិ  គ និងសហ  តិបត្ត កិា រ។  

ឯកសា រ  ង (សូមមើល  ក្ន ងុអត្ថ បទភា សា ជា អង់គ្ល ស)

អគា រលខ ៥៦ ផ្ល ូវ ៣១៥ ទួល  ក
  អប់សំបុ  លខ ៦២២ ភ្ន ំពញ្ កម្ព ុជា   
(៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣
(៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៧៣៤
អុីមល៖ cdri@cdri.org.kh
គហទំព័រ៖ htt p://www.cdri.org.kh

វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង   វ   វដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា 


