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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

ស  ួលចញពី Ouch (2016)។ អត្ថ បទនះរៀបរៀងឡើង  យ អូ៊ច ឈួង 
ជំនួយកា រ កម្ម វិធី ក្ន ុងផ្ន កបរិសា  នន CDRI។ សូម  ងឯកសា រនះថា ៖ Ouch 
Chhuong. 2016. “A Comparison of Practices between Non-Indigenous and 
Indigenous Community Forestry in the Use of Firewood and Non-Timber 
Forest Products.” Cambodia Development Review 20(4): 6-13. ភ្ន ំពញ 
វិទ  សា  ន CDRI។

កា រ  ៀបធៀបរបៀប អនុវត្ត របស់  ស ហគមន៍   ឈ ើ 
មិនមនជា   ជា ជន ដើម នឹងសហគ មន៍   ឈើជា  
ជនជា តិ  ដើម ភា គ តិច ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់អុស និង 
អនុផល   ឈើ
សា វតា រ
គ  ប   ឈើ  កម្ព ុជា គ  ប   ឈើ  កម្ព ុជា 

 ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា មា នផ្ទ ដីសរុប ១៨១.០៣៥ គម២ 
និងមា ន  ំដនជា ប់នឹង វៀតណា ម  ទិស ខា ងកើត ឡា វ  ទិស 
ខា ងជើង និង ថ  ទិស ខា ងជើង ខា ងលិច និងខា ងត្ូបង។   
អា សុីអា គ្ន យ៍ កម្ព ុជា គឺ ស្ថ ិតក្ន ុងចំ  ម  ទសមា នធនធា ន 
ធម្ម ជា តិជីវច  ុះ  ើន ជា ងគ  ក្ន ុងតំបន់  យមា នរហូត ដល់ 
៨០% នពូជឈើដលមា នតា ំងពីដើមនិងមា នតម្ល  សដ្ឋ កិច្ច   
បុ៉ន្ត កំពុងត ជួប   ះថា  ក់  យសា រកា រអភិវឌ្ឍ និងកា រផា  ស់ប្ត ូរ 
ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ដី (FA 2003)។ កា រវា យតម្ល មួយធ្វ ើឡើង  យ 
រដ្ឋ បា ល   ឈើ (2011) បា ន បងា  ញថា  ចា ប់ តា ំង ពីឆា  ំ២០០២ 
រហូត ដល់ ឆា  ំ ២០១០ ធនធា ន គ  ប   ឈើសរុប  កម្ព ុជា  បា ន 
ថយចុះពី ៦១,១៥% មក  ឹម ៥៧,០៧% ឬថយចុះ  មា ណ 
ជា  ០,៥១%ក្ន ុងមួយឆា  ំ ដល ស្ម ើ នឹង កា រ បា ត់បង់ធន ធា ន   ឈើ 
សរុប ចំនួន ៧៤០.៥០២ ហិកតា ។ 

តា រា ង១៖  ភទ    និងផ្ទ ដី  កម្ព ុជា  

 ភទ   
ផ្ទ ដី

ហិកតា %

    ង 3499185 19.27

  ពា ក់កណា្ខ  ល   ង 1274789 7.02

  ល  ះ 4481214 24.68

  ផ្សងៗ 1108600 6.10

សរុបសរុប 10363789 57.07
 ភព៖ FA 2011

អុស និងអនុផល   ឈើអុស និងអនុផល   ឈើ
 ួសា រ  ជនបទក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ជា ទូ   ើ   ស់ 

អុស ជា  ភព ឥន្ធ នៈចម្បង ទី១ស   ប់ កា រចម្អ ិនអា ហា រ។   
កម្ព ុជា  ឈើគឺជា ឥន្ធ នៈសំខា ន់ បំផុត ក្ន ុងកា រចម្អ ិនអា ហា រស   ប់ 

 ជា ជនដល មា ន បរិមា ណ រហូត ដល់ ៨០% (FAO 2010; 

Chan, Sasaki and Ninomiya 2015) ។ អនុផល   ឈើ 
(NTFP) ក៏សំខា ន់បំផុត ដរស   ប់ជីវភា ពរស់   របស់ ពួកគា ត់ 

 ះ បី ជា   ើ   ស់ ស   ប់ផ្គ ត់ ផ្គ ង់ ត  ូវ កា រ ក្ន ុង  ួសា រ  ក្ត ី ឬក៏ 
ស   ប់ លក់ដូរ យក   ក់ក្ត ី (De Boer and Baquete 1998; 
Kumar and Shahabuddin 2005)។ កា រ ទា ញយក  ើន  ពក  នូវ 
ផលិតផលអនុផល   ឈើ អា ចធ្វ ើឲ្យ រចរឹល និង បា ត់ បង់   ឈើ 

 មទា ំង ប៉ះពា ល ់ដល់ សា  នភា ព សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  និង  បរិសា  ន 
របស់ សហគមន៍មូលដា  ន (San et al 2012; Chan, Sasaki and 
Ninomiya 2015; Chhun 2015) ។

សហគមន៍   ឈើ
សហគមន៍   ឈើ (CF) បា នចា ប់បង្ក ើតឡើង ក្ន ុង  ទស 

កម្ព ុជា  ពា ក់កណា្ខ  លទសវត្សរ៍១៩៩០ ដើម្ីប ជំរុញ កា រ 
 ើ   ស់  និងកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យ ចីរភា ព  ម ទា ំង   

លើកស្ទ ួយជីវភា ព ក្ន ុងមូលដា  ន  យមា នជំនួយគា ំ  ពី អង្គ កា រ 
មិនមនរដា  ភិបា លថា  ក់ ជា តិ និង អន្ត រជា តិ នា នា ។ រា ជ រដា  ភិបា ល 
កម្ព ុជា   បា នអនុម័តជា ផ្ល ូវកា រនូវ  លកា រណ៍ ណនា ំស្ត ីព ី 
សហគមន ៍   ឈើឆា  ំ២០០៦ បន្ថ មពី លើ អនុក ឹត្យស្ត ីពីកា រ 

 ប់  ង   ឈើឆា  ំ២០០៣ និង ច  ប់   ឈើឆា  ំ២០០២ (FA 
2015)។ ជំហា ននា នា ដើម្ីបឲ្យសហគមន៍   ឈើមា នកា រទទួល
សា្គ  ល់ជា ផ្ល ូវកា រ មា នចុះក្ន ុង តា រា ង២។ 

តា រា ង២៖ ជំហា នទា ំង ១២ ដើម្ីបធ្វ ើឲ្យ សហគមន៍   ឈើ  ូវ 
បា ន ទទួល សា្គ  ល់ ជា ផ្ល ូវកា រ
ជំហា ន០៖ កា រកំណត់ផ្ទ  CF 
និងកា រអនុម័តយល់  ម

ជំហា ន៦៖ កា ររៀបចំបទបញ្ញ ត្ត ិ
លក្ខ  ន្ត ិកៈ ស្ត ីពី CF

ជំហា ន១៖ កា រ  កា សពីកា របង្ក ើត 
CF បឋម

ជំហា ន៧៖ កា ររៀបចំ 
និងអនុម័តលើកិច្ច  ម  ៀងCF

ជំហា ន២៖ កា រ  មូលព័ត៌មា ន ជំហា ន៨៖ កា រធ្វ ើផនកា រ  ប់  ង 
CF និងបញ្ជ ីសា រពើភ័ណ 

ជំហា ន៣៖ កា របង្ក ើត 
គណៈកមា  ធិកា រ  ប់  ង CF 

ជំហា ន៩៖ កា រអភិវឌ្ឍសហ   ស/
ជីវភា ពរស់  

ជំហា ន៤៖ កា រចងក ងបទប   ផ្ទ ក្ន ុង ជំហា ន១០៖ 
កា រអនុវត្ត ផនកា រ  ប់  ង CF

ជំហា ន៥៖ កា រកំណត់  ំ  ទល់ 
និងធ្វ ើផនទី

ជំហា ន១១៖ កា រឃា  ំមើល 
និងវា យតម្ល 

 ភព៖ RGC 2010
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ  ឆា  ំ២០១៦

 ពលបញ្ច ប់ ជំហា ន ១-៧ សហគមន៍នឹង ទទួលបា ន សិទ្ធ ិ 
 ើ   ស់ធនធា ន   ឈើក្ន ុង តំបន់អនុ ្ញ  ត ស   ប់រយៈពល 

ដល  បា ន  ម  ៀង (១៥ ឆា  ំ) ហើយ អា ចដកហូតមក វិញ 
បា ន តក្ន ុងករណីដល សហគមន៍មិនបំពញបា នតា មកា រ ត  ូវ 
នា  នា  ដូចមា នចងក្ន ុង កិច្ច  ម  ៀង CF ។  ះ យា៉ ង នះ ក្ត ី 
សហគមន៍  ូវបន្ត  ធ្វ ើឲ្យ ចប់ ៤ ជំហា នទៀត ទើប អា ច  ប់  ង 

   ឈើ បា ន  យ ពញលញ ស   ប់ ធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម  ផលិតផល 
អនុផល    ឈើ  យ  បច  ប់ និងរក  សិទ្ធ ិ កា ន់កា ប់ លើ 
ដី   ។

ចំនួនសហគមន៍   ឈើដលក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ 
និងនសា ទបា នទទួលសា្គ  ល់ជា ផ្ល ូវកា រ បា នកើនឡើង យា៉ ង 
លឿន។   ឹមខក ្ញ   ២០១៥ មា នសហគមន៍   ឈើ បា ន ចុះ 
បញ្ជ ី  សរុប ទា ំងអស់ចំនួន ៤៩៩ កន្ល ង ដល  បដណ្ណ ប់លើផ្ទ ដី 
៤១៧.៦៣៥,៨៦ ហិកតា  ហើយ ស្ថ ិតក្ន ុង ២១ ខត្ត  (រូបភា ព១) 

   ក្ន ុង នះ ៤០១ សហគមន៍   ឈើ  មា នផ្ទ ដីសរុប 
៣៣៨.៣១៦,៧៨ ហកិតា  បា នទទួលកា រអនុម័តយល់  ម (ទទួល  
សា្គ  ល់  ជា   ផ្ល ូវ កា រ) ពីក សួងកសិកម្ម  ហើយ ទន្ទ ឹម នឹង  ះ មា ន     ឹ ម 
៣២៨  ក្ន ុង ចំ  ម  ៤៩៩ សហគមន៍   ឈើបុ៉   ះដល បា ន 

ចុះ កិច្ច   ម  ៀង (មិន ទា ន់ បា ន ទទួល សា្គ  ល់ ជា  ផ្ល ូវ កា រ) ជា មួយ 
ខ័ណ  រដ្ឋ បា ល   ឈើ។

ជនជា តិដើម ភា គតិចជនជា តិដើម ភា គតិច
កម្ព ុជា  គឺជា   សង្គ មមា នជា តិ សា សន៍ ច  ុះ ហើយក្ន ុង  ះ ខ្ម រ 

ជា  ជនជា តិភា គ  ើន គឺមា នរហូតដល់ ៩០% នចំនួន  ជា ជន  
សរុប។  ជា ជនដើម ឬ ជនជា តិដើម ភា គតិចនា នា  មា ន អ    
ទា ប ជា ង  តា ម បណា្ខ    ទសជិតខា ង។  យ គិតតា ម ភា សា  
និយា យ របស់ពួកគា ត់ ជន ជា តិ ដើម ភា គ តិច  ូវ បា ន ធ្វ ើ ចំណា ត់ 
ថា  ក់ជា  ១៧ក ុម និងភា គ  ើនរស់ក្ន ុងបណា្ខ  ខត្ត   ភា គ 
ឦសា ន។

 ខត្ត រតនគិរី ជនជា តិដើម ភា គតិចមា នចំនួន  ៧៥%  ន 
 ជា ជន សរុប និង  ូវ បា ន ចកចញជា  ៨ក ុមជនជា តិធំៗ 

គឺមា ន ទំពួន  ឹង ចា រា យ    ព្ន ង កា វិត កា ចក់ និង  លុន។ 
ភា គ  ើន នជនជា តិដើម ភា គតិចជា កសិករក ី ក  ដល ពឹងផ្អ ក 
ជា  សំខា ន់   លើកា របះ  មូលផលិតផល និង អនុផល   ឈើ។

រូបភា ព១៖ ទីតា ំងសហគមន៍   ឈើបា នចុះបញ្ជ ី 

 ភព៖ FA 2015

ទីរួមខត្ត 
 ំ  ទល់ខត្ត 

បឹងទន្ល សា ប/សមុ  
  សហគមន៍

 ំ  ទល់  ទស
គ  ប   ឆា  ំ ២០១០ 

    ង
  ពា ក់កណា្ខ  ល   ង
  រ  ះ
  ផ្សងៗ
  គុ   តក  ស់
  គ   តស្ង ួត

មិនមន   
ឫស្សី

គ  ប   ឆា  ំ ២០១០ 

កំណត់សំគា ល់កំណត់សំគា ល់
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

រូបភា ព២៖ ទីតា ំងកន្ល ងសិក  

រូបភា ព៣៖ កន្ល ងសិក   ខត្ត កំពង់ធំ

ផនទី  ំដន

រដ្ឋ បា ល និងកន្ល ងសិក  

កំណត់សំគា ល់កំណត់សំគា ល់

    ង
  ពា ក់កណា្ខ  ល   ង
  រ  ះ
  ផ្សងៗ
  គុ   តក  ស់
  គុ   តស្ង ួត

មិនមន   
ឫស្សី

ទីរួមខត្ត 

 ំ  ទល់ខត្ត 

ផ្ទ ទឹក

កន្ល ងសិក  

គ  ប   ឆា  ំ ២០១០ គ  ប   ឆា  ំ ២០១០ 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ  ឆា  ំ២០១៦

 លបំណងន កា រ សិក    លបំណងន កា រ សិក   
កន្ល ងមក មា នកា រសិក  ជា  ើនបា នធ្វ ើឡើងពី NTFP និង 

អុស  មទា ំង លំហូរពា ណិជ្ជ កម្ម  ក្ន ុងតំបន់ផ្សងៗ  កម្ព ុជា ។ 
បុ៉ន្ត  មិនទា ន់ មា នកា រសិក  ថ្ម ីៗពី លំនា ំនកា រ  ើ   ស់ធនធា ន 
និង កា រ យល់ឃើញរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ   តា មក ុមដល មា ន 
វប្បធម៌  ខុសៗគា   (មិនមនជនជា តិដើម ភា គតិច និង ជនជា តិ ដើម 
ភា គ តិច)  ក្ន ុងយន្ត កា រ CF  ះទ។

កា រសិក  នះមា ន  លបំណង  ចងក ងឯកសា រស្ត ីពី ភា ព 
ខុស ប្ល កគា  រវា ងក ុមជនជា តិនា នា  ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់អុស និង 
NTFP ផ្សងៗទៀត  ក្ន ុង   សហគមន៍របស់ខ្ល ួន  មទា ំង កា រ 
យល ់ឃើញរបស់ពួកគា ត់ពី និនា  កា រតា ំងពីដើមរៀងមកក្ន ុងកា រ 

 ើ   ស់អុសនិង NTFP និងពីដំណើកា រល្អ ឬមិនល្អ បុ៉ណា   ក្ន ុង 
របៀប របប  ប់  ងសព្វ ថ្ង  តា មសហគមន៍នីមួយៗ។

វិធីសា ្ត  សិក     វ   វវិធីសា ្ត  សិក     វ   វ
កា រសិក  នះបា ន  ើសយកខត្ត ពីរមកពិនិត្យ (រូបភា ព ២) 

គឺមា ន ខត្ត កំពង់ធំក្ន ុងតំបន់ដីទំនា ប  ភា គកណា្ខ  ល   ទស   
កម្ព ុជា  (មិនមនក ុមជនជា តិដើម ភា គតិច) និង ខត្ត  រតនគិរី    
ភា គឦសា ន (ក ុមជនជា តិដើម ភា គតិច)។ ក្ន ុង ខត្ត  នី មួយ ៗ  
យើង បា ន  ើសយក ២ សហគមន៍   ឈើមា ន កា រ ចុះ បញ្ជ ី 

 ឹម  ូវ និងបា នធ្វ ើសមា  សន៍ពា ក់កណា្ខ  លរៀបរយជា មួយ
ម  ួសា រ (ឬតំណា ងរបស់ គា ត់) ន ៣៧ សណំា ក (៨-១០  ួ សា រ   
ក្ន ុងមួយសហគមន៍) គឺ   ល  ះ  ល់មា ន ៨  ួសា រ     ក  ល  
បី មា ន ៩  ួសា រ ភ្ន ំ   ផា ងមា ន ១០  ួសា រ និង  ួក មា ន ១០  

 ួសា រ។ បន្ថ មពី លើនះ ក៏ មា នកា រ សង្ក ត មើល   យ ផា  ល់ និង 
សមា  សន៍ជា មួយអ្ន កផ្ត ល់ព័ត៌មា នគន្ល ឹះ ដល រួមមា ន អ្ន ក តំ ណា ង 
ន អង្គ ភា ពរដ្ឋ បា ល   ឈើ (១នា ក់  ក  ិត ជា តិ និង ២ នា ក់ 

  ក  ិតមូលដា  ន), អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល មួយ  ដល ជួយ 
  ង់ កា រអភិវឌ្ឍ CF,  ធា ន CF នីមួយៗ, និង  ធា ន ភូមិ។

 ខត្ត កំពង់ធំ ក ុម   វ   វបា ន  ើសយក ២ សហគមន៍ 
គឺ ល  ះ  ល់ មា នផ្ទ ដីសរុប ១១២៣ហិកតា  និង   ក  លបី 
មា ន ផ្ទ ដី សរុប ៧៦១ហិកតា  ដលជា  សហគមន៍ មិនមន ក ុម 
ជនជា តិ ដើម ភា គតិច។

 ខត្ត រតនគិរី ដលតំណា ងឲ្យសហគមន៍ក ុមជនជា តិដើម 
ភា គតិច ក ុម   វ   វបា ន  ើសយក ភ្ន ំ   ផា ងមា នផ្ទ ដី ១៩១ 
ហិកតា  និង  ួកមា នផ្ទ ដី ១៣៦ ហិកតា ។

សហគមន៍  ូវបា ន  ើសយកក្ន ុងខត្ត ទា ំងពីរ មា ន លក្ខ ណៈ 
ខុសប្ល កគា   ើន ក  ពីប   ដើម កំណើត ជនជា តិ មា នជា អា ទិ៍  
កា រ មា នផនកា រ  ប់  ង CF (មា នត  ខត្ត  កំពង់ធំ) ទំហំផ្ទ ដី 
មា នកា រយល់  មស   ប់ CF (ខត្ត  កំពង់ធំ មា នទំហំ ធំៗជា ង) 
ចមា  យ ផ្ល ូវ  ទីក ុង (ខត្ត  កំពង់ធំ មា នចមា  យ ឆា  យជា ង) និង 
លំនា ំ បច្ច ុប្បន្ន នកា រផា  ស់ប្ត ូរកា រ  ើ   ស់ដី។

លទ្ធ ផលរកឃើញសំខា ន់ៗ
កា រ  ើ   ស់អុស និង  NTFPកា រ  ើ   ស់អុស និង  NTFP

ក្ន ុងសហគមន៍ទា ំង ៤ ដលបា នសិក    ួសា រទា ំងអស់ មា ន 
ដី    និងដី ចំកា រសា  យចន្ទ ី។ អ្ន កឆ្ល ើយ សមា  សន៍  ប់គា  បា ន 
រា យកា រណ៍ថា  គា ត់  ើ   ស់អុសជា ឥន្ធ នៈចម្បងស   ប់កា រ 
ចម្អ ិន អា ហា រ  ចា ំថ្ង  និងគា  នអ្ន កណា ផលិត ឬ  ើ   ស់ធ្ូយងទ។ 

 ួសា រ ក្ន ុងក ុមមិនមនជា  ជនជា តិដើម ភា គតិច  ខត្ត  កំពង់ធំ 
ជា ពិសស  ល  ះ  ល់ តងកា ប់មកសា  យចន្ទ ីមកធ្វ ើអុស 
មិនមន  កា ប់យកមក ឈើ ឬឈើ ងា ប់ៗ ពី   សហគមន៍ទ 
(រូបភា ព៥)។ ចំកា រសា  យ  ើន ស្ថ ិត  ជិ តៗផ្ទ ះគា ត់ ដូច្ន ះ បង្ក  
លក្ខ ណៈ  ងា យ  ួល ក្ន ុង កា រ រកអុសបា ន រីឯផ្ទ ដី ដល  បា ន កំណត់ 
ថា  ស   ប់ CF តង  ឆា  យៗ ។ ផ្ទ ុយ  វិញ  ខត្ត រតនគិរី ជា  

រូបភា ព៤៖ កន្ល ងសិក   ខត្ត រតនគិរី

    ង
  ពា ក់កណា្ខ  ល   ង
  រ  ះ
  ផ្សងៗ
  គុ   តក  ស់
  គុ   តស្ង ួត

មិនមន   
ឫស្សី

គ  ប   ឆា  ំ ២០១០ គ  ប   ឆា  ំ ២០១០ 
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

ពិសស   ួក  ួសា រភា គ  ើនពឹងផ្អ កលើ   សហគមន៍ ដើម្ីប 
រកអុសមក  ើ។

តា រា ង៣ មា នបងា  ញ សង្ខ បនូវ NTFP ដល  មូល បា ន     
តា ម  សហគមន៍ នីមួយៗ។ សហគមន៍ទា ំង ៤ ខុសប្ល កគា    ើន 
ក្ន ុង  ភទ NTFP ដល  មូលយកពី   សហគមន៍របស់ខ្ល ួន និង 
ភា ពច  ុះន NTFP ដលអា ចមា នតិច  ឹមតផលិតផលមួយមុខ 
ស   ប់ តំបន់ ខ្ល ះ។  ខត្ត  កំពង់ធំ សមា ជិក CF  ល  ះ  ល់ 

 មូលយកជ័រទឹកពីដើមឈើទា ល (Dipterocarpus alatus) 
ដើម្ីប បា នចំណូលបន្ថ ម ហើយ    ក  លបី គា ត់បះ  មូល 
ផ្ល  ឈើ ហូប បា នជា  ើនមុខ។ រីឯ  ខត្ត រតនគិរី សមា ជិក CF 

 ភ្ន ំ   ផា ង  មូលយកបា ន តទំពា ំងឫស្ីស និង   ួក វិញ គា ត់ 
 មូល យកបា ន ផ្ិសត ទឹកឃ្ម ុំ និង    បន្ថ មពី លើ ទំពា ំងឫស្ីស។ 

ជា ទូ   ក ុម CF ទា ំងបួននះ  មូលយកអុសស   ប់តកា រ 
 ើ   ស់ផា  ល់ខ្ល ួនបុ៉   ះ និង មិន មា ន កា រ លក់ ដូរ ឡើយ   ះ 

គា  ន ត  ូវកា រទីផ  រ។ 

ទស្សនៈ និង កា រយល់ឃើញទស្សនៈ និង កា រយល់ឃើញ
ក ុម CF ខ្ល ះទទួលអត្ថ   ជន៍ពី   របស់ខ្ល ួន បា ន  ើន ជា ង 

CF ខ្ល ះទៀត បុ៉ន្ត ក៏មិន  ើនណា ស់ណា ដរស   ប់កា រ  ើ   ស់ 
ក្ន ុង  ួសា រ ឬលក់ដូរ យក   ក់កា ស។ រូបភា ព៧ បងា  ញ សង្ខ បនូវ 
កា រយល់ឃើញពីសា រៈសំខា ន់ន CF ស   ប់ជីវភា ពសមា ជិក។ 

 ខត្ត  កំពង់ធំ អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ ៨នា ក់ក្ន ុង៩នា ក់  ល  ះ 
 ល់ និង ៦នា ក់ក្ន ុង៨នា ក់    ក  លបី រា យកា រណ៍ថា  CF 

"សំខា ន់ណា ស់" ស   ប់កា រលក់ដូរ និង ជីវភា ពរស់    របស់    
ពួក គា ត់ ។ រីឯ  ខត្ត  រតនគិរី អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ ៩ នា ក់   ក្ន ុង  ១០  
នា ក់  ភ្ន ំ   ផា ង និយា យថា  ចំ  ះពួកគា ត់ CF មា ន   ជន៍ 

រូបភា ព៦៖ រូបថតផ្ល ឈើហូបបា ន មា នចុះក្ន ុង តា រា ង៤ 

ផ្ល រំដួល ផ្ល គុយ ផ្ល សិរមា ន់ 
រូបថត៖ ផ្ត ល់  យ  ក ឃួន មុន  ធា ន CF   ក  លបី 

រូបភា ព៥៖  ភពអុសស   ប់កា រ  ើ   ស់  ចា ំថ្ង 

ចំនួ
ន

 ួសា 
រ

  សហគមន៍
ចំកា រ

ល  ះ  ស់   ក  លបី    ភ្ន ំ   ផា ង        កួ

            កំពង់ធំ         រតនគិរី

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

តា រា ង៣៖ NTFP  មូលបា ន  តា មសហគមន៍នីមួយៗ

  ះផលិតផល  មូលយក   សហគមន៍   ឈើ 
 លបំណង

 ើ   ស់ ក្ន ុង  ួសា រ បង្ក ើនចំណូល

អុស LS, PKB, PCP, Ph O X

ធ្ូយង none X X

ជ័រទឹក LS X O

ផ្ល រំដួល PKB O O

ផ្ល គុយ PKB O O

ផ្ល សិរមា ន់/  ល PKB O O

ផ្ិសត PKB, Ph O O

ទំពា ំងឫស្ីស PKB, PCP, Ph O O

ទឹកឃ្ម ុំ Ph O O

  Ph O O

កំណត់សំគា ល់៖ LS=ល  ះ  ល់  PKB=   ក  លបី  PCP=ភ្ន ំ   ផា ង Ph=  ួក



11

ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ  ឆា  ំ២០១៦

រូបភា ព៧៖ កា រយល់ឃើញពីសា រៈសំខា ន់ន CF ស   ប់ជីវភា ពរស់   និង សហគមន៍

រូបភា ព៨៖ កា រយល់ឃើញពីនិនា  កា រពីមួយឆា  ំ  មួយឆា  ំនកា រ
 ើអុស

ចំនួ
ន

 ួសា 
រ

កើនឡើង
 ដដល

ធា  ក់ចុះ
មិនដឹង

 ល  ះ  ស់    ក  លបី    ភ្ន ំ   ផា ង          កួ

            កំពង់ធំ                  រតនគិរី

7

6

5

4

3

2

1

0

រូបភា ព៩៖ កា រយល់ឃើញពីកា រ  ើអុស  អនា គត

ចំនួ
ន

 ួសា 
រ

កើនឡើង
 ដដល

ធា  ក់ចុះ
មិនដឹង

8
7
6
5
4
3
2
1
0

 ល  ះ  ស់    ក  លបី       ភ្ន ំ   ផា ង          កួ

            កំពង់ធំ                  រតនគិរី

រូបភា ព១០៖ កា រយល់ឃើញពីកា រ  ើ   ស់ NTFP ផ្សងទៀត

កើនឡើង
ដូចមុន
ធា  ក់ចុះ
មិនដឹង

7

6

5

4

3

2

1

0
 ល  ះ  ស់    ក  លបី       ភ្ន ំ   ផា ង          កួ

            កំពង់ធំ                  រតនគិរី

ចំនួ
ន

 ួសា 
រ

រូបភា ព១១៖ កា រយល់ឃើញពីលទ្ធ ផលកា រងា ររបស់
គណៈកមា  ធិកា រ CF សព្វ ថ្ង 

ល្អ ណា ស់ 
ល្អ  
មិនល្អ មិនអា ក ក់ 
មិនសូវល្អ  
អា ក ក់ណា ស់

7

6

5

4

3

2

1

0
ល  ះ  ស់    ក  លបី   ភ្ន ំ   ផា ង        កួ

          កំពង់ធំ                       រតនគិរី

ចំនួ
ន

 ួសា 
រ

ជា សំខា ន់ស   ប់ NTFP មួយចំនួន ដល  គា ត់  ើ   ស់ ហើយ 
អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ ៨នា ក់ក្ន ុង១០នា ក់    ួក   ប់ថា  CF គា  ន 
ផ្ត ល់ អត្ថ   ជន៍ឲ្យគា ត់តា មរយៈកា រលក់ដូរ ធនធា នផល និង 
អនុផល   ឈើ  ះទ។

តបនឹងសំណួរពីនិនា  កា រន កា រ  ើអុស  តា ម  ួសា រ របស់ 
ខ្ល ួន អ្ន កឆ្ល ើយ សមា  សន៍ភា គ  ើន  ខត្ត កំពង់ធំ ជា ពិសស   
ល  ះ  ល់   ប់ថា  កា រ  ើ   ស់អុសគា  នកា រ    ួលអ្វ ី  ើន 

ទ  ក្ន ុង ៥ឆា  ំចុងក  យនះ (រូបភា ព៨)។ ផ្ទ ុយ  វិញ   ខត្ត   
រតនគិរី ចម្ល ើយគឺ មា នភា ព ខុសប្ល កគា  ។

 ួសា រជា ងពា ក់កណា្ខ  លក្ន ុង  ប់សហគមន៍ រំពឹងថា  កា រ  ើ 
អុស   របស់គា ត់នឹងបន្ត កើនឡើង   បតា ម កំណើន ទំហំ សមា ជិក   

 ួសា រ គា ត់ (រូបភា ព៩) ។  ខត្ត រតនគិរី អ្ន កឆ្ល ើយ សមា  សន៍  
ខ្ល ះ និយា យ ថា  គា ត់សុខចិត្ត ចូល  ក្ន ុង   សហគមន៍ របស់  គា ត់ 
ឬ      កន្ល ងផ្សង ដើម្ីបរកអុសមកចម្អ ិនអា ហា រ បើសិន មា ន 
កា រ ចា ំ បា ច់។

ចំនួ
ន

 ួសា 
រ

សំខា ន់ណា ស់

សំខា ន់

គា  ន   ជន៍

មិនដឹងលក់ដូរ  ើ   ស់ លក់ដូរ  ើ   ស់

ល  ះ  ល់

លក់ដូរ  ើ   ស់

 កួ

លក់ដូរ  ើ   ស់

ភ្ន ំ   ផា ង

            កំពង់ធំ                      រតនគិរី

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២០ េលខ៤ ែខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

រូបភា ព១២៖ ផលិតកម្ម  NTFP  មុនពល និងក  យពលចុះបញ្ជ ី CF

អ្ន កឆ្ល ើយ សមា  សន៍ជា  ើននា ក់  ភ្ន ំ   ផា ង ក្ន ុងខត្ត  រតនគិរី 
រា យកា រណ៍ថា  ពួកគា ត់  ហល ជា   ូវថយចុះកា រ ពឹង  ផ្អ ក 
លើ NTFP   ះមា ន  ជា ជនក្ន ុងមូលដា  ន និងអ្ន ក មក ពី  ក   
/ អ្ន កទ    នចូល កំពុងក   ដី    ជា ដី កសិកម្ម ។ ពួក គ មា ន 
បំណង  កា ប់សំអា ត   ឫស្សីដល  សល់ រួច ឈប់ បះ  មូល 
ទំពា ំង  ឫស្សី។ បុ៉ន្ត  ះ  ក្ន ុងខត្ត ជា មួយ គា   ក៏  យ ក៏  ជា ជន 
ជា  ើន     ួក រា យកា រណ៍ថា  ពួកគា ត់  ហល ជា មា ន ត  ូវ កា រ 

 ើ   ស់ NTFP កើន ឡើង គឺដូចគា  នឹង   ល  ះ  ល់ និង    
ក  ល បី  ខត្ត កំពង់ធំដរ។

កា រ  ប់  ងនា ពល បច្ច ុប្បន្ន កា រ  ប់  ងនា ពល បច្ច ុប្បន្ន 
លទ្ធ ផលជា រួម បងា  ញ ថា   អ្ន កឆ្ល ើយ សមា  សន៍  ប់គា   លើក លង 

តមា  ក់ចញ បា នវា យតម្ល  គណៈកមា  ធិកា រ CF ថា  "ល្អ ណា ស់" 
ឬ  "ល្អ " ។  ខត្ត រតនគិរី មា ន  ើននា ក់  ភ្ន ំ   ផា ង យល់ថា  
គណៈកមា  ធិកា រ CF សព្វ ថ្ង  "មិនសូវល្អ ទ" ពី   ះមិនអា ច 
ទប់សា្ក  ត់ សកម្ម ភា ពទ    ន យកដី    សហគមន៍ បា ន ចំណក ឯ 

    ួក វិញ មា ន  ើននា ក់យល់ថា  គណៈកមា  ធិកា រ CF របស ់ 
គា ត់ "ល្អ ណា ស់" (រូបភា ព១១) ។

មា នភា ព ខុសពី គា   ើនរវា ងខត្ត ទា ំងពីរ ក្ន ុងកា រយល់ឃើញពី 
ឥទ្ធ ិពលនកា រចុះបញ្ជ ី CF  លើផលិតកម្ម  NTFP (រូបភា ព១២) ។ 
អ្ន ក ឆ្ល ើយសមា  សន៍ ១៣នា ក់ក្ន ុង១៧នា ក់  ខត្ត កំពង់ធំយល់ថា  
ផលិតកម្ម  NTFP បា នកើនឡើងក  យពលចុះបញ្ជ ី CF។ 
សមា ជិក  ប់គា     ក  លបី បា នរា យកា រណ៍ពី កំណើន 
ផលិតកម្ម  ផ្ល ឈើហូប បា ន ផ្ិសត និងទំពា ំងឫស្ីស  យ សា រ មា ន 
កា  រ  ប់  ងកា ន់តល្អ លើ NTFP និង កំណើន គ  ប រុក្ខ ជា តិ។ 
ផ្ទ ុយ  វិញ អ្ន ក  ភ្ន ំ   ផា ង និង  ួក បា ន រា យកា រណ៍ ពីកា រ 
ថយចុះ NTFP។ អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍  ប់គា  បា នប   ក់ថា  កា រ 
ថយចុះ NTFP បណា្ខ  លមកពី   ឈើបន្ត រចរឹល បុ៉ន្ត  បើសិន  ពួក  
គា ត់  មិន បា ន ចង ក ង គា   បង្ក ើត ជា   CF  ះ ទ ដីទា ំង  ះ   កដ  
ជា គា  ន   អ្វ ី   សសសល់ ឡើយ  ពល មា នកា រ អភិវឌ្ឍ 

សដ្ឋ កិច្ច  និងកា រក   ដី   យា៉ ងលឿនដូច្ន ះ។

សចក្ត ីសន្ន ិដា  ន និងកា រផ្ត ល់មតិ
កា រសិក  បា នរកឃើញថា  សមា ជិកក្ន ុងសហគមន៍ទា ំង ៤ 

ពឹង   ផ្អ ក  លើ  អុសស   ប់តចម្អ ិនអា ហា រ បុ៉   ះ ហើយ គា  ន  
អ្ន ក  ណា    ផលិត ឬ  ើធ្ូយង ស   ប់  ល   ពា ណិជ្ជ កម្ម   ះ ទ 

  ះ   ក់ចំណញក  យពលកា ត់ ចំណា យ ដឹក ជញ្ជ ូន និង  
ពលកម្ម   ចញ   គឺមា នចំនួន តិចតួច ខា  ំង ណា ស់។ សហ គមន៍  
ផ្សង ៗ គា    មូលយកផល -អនុផល   ឈើ  ភទ ខុស  ៗ   គា   ដល
បងា  ញពីធនធា នដលមា ន  តា ម ក ន្ល ង នី មួយៗ (ជ័រ ទឹក ផ្ិសត 
ផ្ល ឈើហូបបា នបីមុខ   ខត្ត  កំពង់ ធំ និង ផ្ិសត ទំពា ំង ឫស្សី 
ទឹកឃ្ម ុំ     ខត្ត  រតនគិរី)។ សហ គមន ៍ មិន មន  ជន ជា ត ិ ដើម  
ភា គតិច  តា ម ជនបទ ក្ន ុងខត្ត  កំពង់ ធំ មា ន ចំកា រ សា  យ  ចន្ទ ី    
ជិតៗ ភូមិ ហើយ តងរក បា ន អុស ពី ចំកា រ  ទា ំង  ះ ជា ជា ង    រក 
អុសក្ន ុង     សហគ មន៍  ដល    ឆា  យ   ពី  ផ ្ទ ះ ។ ផ្ទ ុយ  វិញ   
ខត្ត រតនគិរី សហគ មន៍ ជនជា ត ិ ដើម   ភា គ តិច ទា ំង ពីរ   រក អុស 
ពីក្ន ុង    សហគមន៍ របស់គា ត់។ ក្ន ុង  ខត្ត  ទា ំង  ពីរ បរិមា ណ អុស 

 ើ   ស់ ជា ប់ទា ក់ ទង និង ទំហំ  ួ សា រ។ តា ម កា រ  យល់ ឃើញ 
របស់ អ្ន ក ឆ្ល ើយសមា  សន៍ បរិមា ណ អុស  ើ   ស់ គឺ   ដៀង គា   
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