សង្ខបស

លន

ប់

បាយ
២០២១ េលខ ៣

ការចាត់ចងផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន
កសិករខាតតូច

លន

ឹងផលិតកម្ម និងឱកាសទីផ រ

បាយសំខាន់ៗ

រដាភិបាល អាចលើកកម្ពស់ផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន

កុមហ៊ុន និងកសិករ ការផ្តល់ហដារចនាសម្ព័ន្ធ ការគាំ
និងបច្ចកវិទ និងតាមរយៈការព

ម

ទសថ៖ ការតភាប់កសិករខាតតូច

ដើម្បីព

សារ

ក្នុងចំ

ផ្នក

(CF)
វ

ឹងសមត្ថភាពដល់កុមកសិករ។

យដើរតួនាទីជាភាក់ងារស

ូវព

ឹងសមត្ថភាពម

វត្តិព័ត៌មានអំពីផលិតកម្ម ត

ធ្វើការផ្សព្វផ យជាសាធារណៈ ដល់

្តីមូលដាន

ដើម្បី

ូវការទីផ រ និងតម្ល

ប់ភាគីទាំងអស់ក្នុង

ផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន ។
ម

ួលរវាង

វ និងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) និងការផ្ទរចំណះដឹង

រដាភិបាល

ផ្តល់

បស

្តីផ្សព្វផ យមូលដាន

ក្នុងការស

បស

អាចដើរតួនាទីជាអន្តរការី

ួលរវាងកសិករ និងអ្នកទិញ ដើម្បីផ្តល់

ព័ត៌មានដលកសិករចាំបាច់

ូវដឹង

ទាក់ទង

នឹង

កសិកម្មតាមកិច្ចសន

ដើម្បីផ្សព្វផ យព័ត៌មានអំពី

ការចរចា ការចុះកិច្ចសន

ការ

ផលិតកម្មដល់កុមហ៊ុននានា ដើម្បីរៀបចំការ

ដើម្បី

ួតពិនិត្យលើកិច្ចសន ។

រដាភិបាល

ូវគាំ

ះ

យទំនាស់ និង

ដល់កម្មវិធីធានារា៉ប់រងផលដំណាំ

ដើម្បីចករំលកហានិភ័យ ក្នុងករណីមាន
ធម្មជាតិ និងសត្វច
កុមហ៊ុន

រយៈពលវង

ស

ប

ូវបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និត

ជាមួយតួអង្គខ្សសងាក់ផ្គត់ផ្គង់រួម

ូវផ្តល់ការ

កសិដានឲ្យបាន

ះមហន្តរាយ

បំផាញ។

ចបាននូវស្ថិរភាពទីផ រ។

កុមហ៊ុន

ជុំពិភាក

ឹម

ដើម្បី

សំខាន់ជាងនះទៀត

ឹក បច្ចកទស
ូវ

និងមាន

អំពីការ

និងធ្វើការឆ្លើយតប

នានារបស់កសិករឱ្យបានឆាប់រហ័ស។

ះ

ប់

ង

យ

រៀបចំ យ Prapinwadee Sirisupluxana and Isriya Nitithanprapas Bunyasiri ដបា៉តឺម៉ង់កសិកម្ម និងធនធានសដ្ឋកិច្ច
មហាវិទ ល័យសដ្ឋកិច្ច នសាកលវិទ ល័យ Kasetsart។ សូម
ងឯកសារនះថា Prapinwadee Sirisupluxana et al. 2021.
“Contract Farming Arrangements among Thailand’s Smallholder Farmers: Linking Small-Scale Farmers to Strengthen
Production and Market Opportunities.” Policy Brief. Phnom Penh: CDRI.

1

សចក្តីផ្តើម

កសិករថភាគ

ើន

មានលក្ខណៈខាតតូច

ម្ហូបអាហារដ៏តឹងរឹងដលបានត

ូវ ស

និងសមត្ថភាពមានក

ិត

ក្នុងការបំពញបានតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព

ប់ពាណិជ្ជកម្មទំនើប និងទីផ រនាំចញ។ ផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន (CF)

មយន្តការផ្សងទៀតដលអាចជួយដល់កសិករខាតតូចនានា

គឺជាយន្តការមួយក្នុងចំ

ក្នុងការចូល

កាន់ទីផ រខ្ស

សងាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនើប និងជួយឲ្យចំណូលរបស់ពួកគមានស្ថិរភាព (Sriboonchitta and Wiboonpoongse 2008)។

ះយា៉ងណា ក្នុងករណីមួយចំនួន ទាំងកសិករ និងកុមហ៊ុន មិនបានបំពញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទ។ ការយល់ដឹងពី

ការអនុវត្តល្អៗ កមការរៀបចំចាត់ចងកិច្ចសន ផ្សងៗគា និងកតាដលនាំឲ្យការអនុវត្តកិច្ចសន ទទួលបាន

នឹងអាចផ្ដល់ជាទស្សនវិស័យស

ប់អ្នកតាក់តង

ធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសន ។ ករណីដំណាំ

ការសិក

លន

បាយក្នុងការបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិ

ូវអង្ករ ទំពាំងបារាំង (asparagus) និងចកហុំថង

យសារដំណាំទាំងនះ កសិករខាតតូចតងធ្វើការដាំដុះ។
លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗ

តាមការសមាសជាមួយកសិករខាតតូច អត្ថ

ពួកគ គឺ

ក្នុងការឈាន

ដល់

ទីផ រនាំចញ ។

ល

កសិករអាចទទួលបាន

ផលិតកម្មថ្មីៗ

និងតម្លជាក់លាក់

ពញមួយឆាំ ដលជាមធ្យមគឺខស់
្ព ជាងតម្លទីផ រ។ កតានះ
អាចផ្តល់ឲ្យពួកគនូវចំណល
ូ មួយដលមានស្ថរិ ភាព។

CF

ន
ើ គួរសម ក្នង
ុ ករណី

ទំពាង
ំ បារាង
ំ និងចកហុថ
ំ ង។ ក្នង
ុ ករណីមួយចំនន
ួ កសិករ
អាចទទួលបានឥណទានពីអ្នកទិញទៀតផង។
សហគមន៍
គាំ

យអ្នក

ូវបានព

ូវសរីរាង្គ មូលធនសង្គមក្នុង

ឹងតាមរយៈសកម្មភាពនានាដល

៉ការជំនួស ដូចជាករណីធ្វើជីកំប៉ុស្ត និង

ការបង្កើតមូលនិធិសន្សំ។

កុមកសិករខាំងៗមួយចំនួន

អាចកសាងសមត្ថភាពក្នុងការកច្ន
បានថមទៀតផង។

គសង្កតឃើញថា

ដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម

ឬវចខ្ចប់ផលិតផល

គំរូពហុភាគី

គឺសម

បជាង

នកសិកម្មតាមកិច្ចសន

យសារកុមហ៊ុន (អ្នកនាំចញ/អ្នកកច្ន) សហការ

ជាមួយភាក់ងាររដាភិបាល

ដើម្បីធ្វើការជាមួយកសិករ។

រដាភិបាលដើរតួនាទីសខា
ំ ន់កង
ុ្ន ការស បស ល
ួ និងផ្តល់
ចំណះដឹងបច្ចកទសខាងផលិតកម្ម

និងការ ប់ ង

កសិដាន។ គំរន
ូ ការរៀបចំកច
ិ សន
្ច
បបអន្តរការី (ធ្វឡ
ើ ង
ើ

តាមរយៈសហករណ៍ ឬកម
ុ កសិករ) គឺ វូ ការចាបា
ំ ច់កង
ុ្ន
ការ មូលផលិតផលរបស់កសិករខាតតូច

ដីតច
ិ តួច ជាពិសសស

ើសរីសស

ប់

ជន៍សំខាន់ៗរបស់ CF ស

ប់

ក្នុងខ្សសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនើប និងផ្តល់ឱកាស

និងបច្ចកវិទ ទំនប
ើ
និង

ពីសវាកម្មបន្ថមផ្សងៗដលផ្តល់

ដលកាន់កាប់

ប់បន្ល និងផ្លឈើ។
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ប
ូ យកនូវបច្ចកទស

យអ្នកទិញ។

អត្ថ

ជន៍

សើរឡើងនូវផលិតភាព និងគុណភាពផលិតផលដលអាច

បំពញតាមស្តង់ដារដលអ្នកទិញត

លើសពីនះ ក្នុងករណី

ូវបាន

ទូលំទូលាយជាងមុន រួមមាន ពាណិជ្ជកម្មទំនើប និង

ឿងយន្ត

ទាំងនះ អាចធ្វើឲ្យមានការ

អាចបង្កន
ើ ចំណល
ូ ដល់កសិករបាន

និងការលើកកម្ពស់ដល់ការ

តជុំវិញលើការទទួលបានទីផ រដលជឿទុកចិត្ត ដូចជា CF ជាពិសស

អាចជួយដាក់បញ្ចូលកសិករខាតតូច

កសិករអាចទទួលបានការធានា

គជ័យ

ូវ។

រូបភាព ១៖ គំរូផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន បងចកតាមផលិតផល
Organic
ូវសរីរាង្គ Rice

Intermediary
model
គំរូអន្តរកា
រី

Informal
model
គំរូកផ្ល
ូវការ

Multipartite
គំរូពហុភាmodel
គី

Centralised
model
គំរូ មូល
ផ្តុំ

ទំពាAsparagus
ំងបារាំង

គំរូពហុភា
គី
Multipartite
model

Intermediary
model
គំរូអន្តរកា
រី
HomំថThong
Banana
ចកហុ
ង

កាbetween
របញ្ចូលគាnucleus
Combined
and
intermediary
model
រវាងគំរូស្នូល និងអន្ត
រការី

Intermediary
គំរូអន្តរកាmodel
រី

Increasing
inconsistent
supply
ការកើនឡើrisk
ងនូវof
ហា
និភ័យនការផ្គ
ត់ផ្គង់មិនទៀងទាត់
Source: Modified from Margret Will in Contract Farming Handbook, GIZ p.17

កុមសហករណ៍

អាចផ្ដល់អត្ថ

កសិករដលមានដីកាន់កាប់តូចៗ

ផ្សងទៀត ក្នុងការទូទាត់ជាសាច់
សហគមន៍កសិករ

បំផាញ។

យា៉ងណាក៏

ជាង

ភទគំរូ

យ

គំរូ

ើនដល់

CF

ក់ភាមៗ។ ទន្ទឹមនះ

ផ្តល់ឥណទានស

ក៏ដូចជាជំនួយនានាក្នុងករណីមាន
សត្វច

ជន៍

ប់ផលិតកម្ម

ះធម្មជាតិ ជំងឺ និង

ះមានអត្ថ

ជន៍តិចតួច

ដល់អ្នកកាន់កាប់ដីតូចៗ

ក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចកទស

ក្នុងការទទួលយកជំនួយ

ពីបុគ្គលិកផ្ដល់សវាកម្មបន្ថម

ពី

ះ

លទ្ធភាពរបស់សហគមន៍កសិករ

ដលមានជំនាញខាងផលិតកម្ម។

មានក

ជាមួយគានះ

មូលផ្តុំ និងអចលន ព្យស្នូល មានអត្ថ

ជន៍

ិត

គំរូ

ើន

ដល់កសិករកាន់កាប់ដីតូចៗ ជាងគំរូដទទៀត ក្នុងការក
លម្អគុណភាពផលិតផល ដលអាចធ្វើ
ក

ិតខ្ពស់នការ

ួតពិនិត្យផលិតកម្ម។

បាន

យសារ

3

Nucleus
គំestate
រូអចន model
ព្យស្នូល

វិទ សានបណ្ណុះបណា្ខល និង

វ

វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

អគារលខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួល

ក

 អប់សំបុ លខ ៦២២ ភ្នំពញ្ កម្ពុជា

(៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣

(៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៧៣៤
អីុមល៖ cdri@cdri.org.kh
គហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

កតាកំណត់ភាព

បច្ចកវិទ

គជ័យរបស់ CF រួមមាន៖

ស

ប់

ប់ក

២) ទីតាំងសម
៣) ការស

បស

ផ្តល់ឲ្យ

ិតនផលិតផល

បស

ប់ផលិតកម្ម

ួល

ផ្គត់ផ្គង់រួម

ក្នុងចំ

ម

៥) ឆន្ទៈ

និងការប្តជាចិត្តរបស់កសិករ

ឹង

៣) រដាភិបាល

ដលមាន

ដល់

ចម្លើយតបនឹងការ

៧) ភាព

ះ

៨) តមាភាពក្នុង

ះ

យប

បានលឿន

យធ្វើជាអ្នកស

ក្នុងការផ្តល់ចំណះដឹងបច្ចកទស
បន្ថមលើសហ
ការ

វ

បស

ួល

ការ

និង

៤) រដាភិបាល
ដំណាំ

ឯកសារ

បង្កើតឡើង និងមានដំណើរការបានល្អ។

ទាក់ទិននឹងកសិករដលចាកចញពី
ចម្បងរួមមាន ការទទួលបាន

CF។

ក់ចំណូលទាប

ការ

ះរាំងស្ងួត ឬជំងឺ ឬ
ើ

ស់ពលកម្ម ស

ព័ន្ធ

ប់

ច

មូលផល ូវពន ពលស

ផលប៉ះពាល់

១) រដាភិបាល

លន

បាយ

ការគាំ

CF

ិត ឬ

ក់យឺត ឬ

ប់កសិករ។

អាចដើរតួនាទីសំខាន់

ហដារចនាសម្ព័ន្ធ

យសារ

ពលវប្បកម្មផលិតកម្ម។

កតាផ្សងទៀតមានដូចជា ការទូទាត់សាច់
សវាកម្ម

គឺ

ពមានក

R&D,

្តីមូលដានក្នុង
ូវការទីផ រ

្តីផ្សព្វផ យ
បស

និងអ្នកទិញ
ូវការ

ដើម្បីគាំ

ួល

យ

ពួកគថមទាំងអាចរៀបចំ

ចរចា ការចុះហត្ថលខា និង

ូវគាំ

និងដើម្បី

ួតពិនិត្យលើ

ដល់កម្មវិធីធានារា៉ប់រងផល

ដើម្បីចករំលកហានិភ័យ

បំផាញ។

ក្នុងករណីមាន

ង
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មូលហតុ

បរិមាណទិន្នផលទាបនាដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមន

យទំនាស់

ះធម្មជាតិ ឬសត្វច

វ និងអភិវឌ្ឍន៍

ើសរីស

ះ

កិច្ចសន ។

អំពីផលិតកម្ម

ូវបាន

ជុំដើម្បីពិភាក

ការ

តិបត្តិការជាមួយវិស័យឯកជន ក្នុង

គជ័យតិចតួចដល

ប់ភាគីទាំងអស់ក្នុង CF។ ម

ដល់កុមហ៊ុននានា។

១០)កុមកាន់កាប់តូចៗ ឬអង្គការ/សហគមន៍កសិករ បាន

ករណី

ឹង

ដល់ការអនុវត្ត CF និងផ្សព្វផ យព័ត៌មានផលិតកម្ម

ព័ន្ធផលិតកម្ម និងការទិញ ស្តង់ដារ

៩) រដាភិបាលគាំ

ឬព

មទាំងផ្សព្វផ យឲ្យបានទូលំទូលាយ

ផ្តល់ជាការណនាំដលកសិករ

ង់របស់កុមហ៊ុន និងកសិករ

និងការកំណត់ថ្ល

ឹងសមត្ថភាពម

សកម្មភាពនានារបស់កសិករ

ួតពិនិត្យជាប់លាប់ និង

ដូចជា

ការបង្កើត

មូលដាន អាចដើរតួជាអន្តរការីក្នុងការស

ប់ផលិតកម្ម និងផនការ មូលផល

សិទ្ធភាព ការ

ូវព

ូវ

ឿងយន្ត និង

ការផ្តល់ វត្តិព័ត៌មានអំពីផលិតកម្ម ត

និងតម្ល

៦) ជំនាញការបច្ចកទស និងការមានបុគលិ
្គ កផ្សព្វផ យ
ផលិតផល ស

ូវលើកកម្ពស់លើ

អង្គការកសិករ។

ក្នុងការផលិត

ផលិតផលដលមានគុណភាពខ្ពស់

មូលផល គួរ

មជាមួយនឹងកញ្ចប់សវាកម្ម

២) រដាភិបាល

ឹងសហគមន៍ ក្នុង

ការកលំអជីវភាពរស់

ង ក៏ដូចជាមគ្គុទសក៍

សវាកម្មផ្សព្វផ យ ។

សមត្ថភាពរបស់កសិករ ដើម្បីកលម្អផលដំណាំ និង

គុណភាពផលិតកម្ម និងដើម្បីព

ប់

ឥណទាន ការផ្ទរបច្ចកវិទ ការផ្តល់

ដគូខ្សសងាក់

៤) ឆន្ទៈ និងការប្តជាចិត្តរបស់អ្នកទិញ ក្នុងការព

និងជំនាញ

ខាងផលិតកម្ម និងបច្ចកទស

១) ទីផ រដលមានស្ថិរភាព និងមានមុខទំនិញផ្សងៗគា

ក្នុងការផ្តល់
និងការផ្ទរ

ចំណះដឹង និងបច្ចកវិទ ។ ការបណ្ណុះបណា្ខលផ្នក
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