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��លeន<ំ,� និងZើកទឹកចិត្តដល់iរសិក�rx�ះ។

üើងខ្ញុំសូមអរគុណ$ពិ��សដល់ø�ភូមិ¾¾ និងសហiរី ��លeនជយួសO�បសO�Pលដល់iរ ��វ��វ 
x�ះ និងសូមអរគុណដល់S�P�រJល���iរសិក�r��លeនចំ�យw�លដ៏AនតË្ល�ចូលរួមក្នុងiរ��វ��វ។ 
ឯក�រ  x�ះមិន�ចស��ចeនk� j�សិនfើមិនAនកិច្ចសហj�តិបត្តិiរ និងiរ<ំ,�ដ៏សម�្បុរសរបស់}កអ្នក 
Lំង�ះ។
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ស�	ង់អត្ថបទ

អត្ថបទx�ះc្អ�កZើ ទិន្នន័យj�មូលeនពីអ�្ក�ត9:ំ២០០៨-២០១០ Zើ ២២០S�P�រ��ើស�ីស  និងAន 
បំណង បí �ញពីទំ¾ក់ទំនងរÊងj�ព័ន្ធ{a�@�្ត និង,�ព�្យសម�្បត្តិS�P�រ3�ើយូរ9:ំ ដូច$ សត្វចិញ្ចឹម បរិiòរកសិកម្ម 
JK�បី និងសត្វអូសLញ។ លទ្ធផលeនបí �ញÂ j�ព័ន្ធ {a�@�្តមិនទំនងជះឥទ្ធិពលវិជ្ជAន�Zើ ចំនួន ,�ព�្យ 
3�ើយូរ9:ំ សត្វចិញ្ចឹម បរិiòរកសិកម្ម JK�បី និងសត្វអូសLញ �ះk�។ ផ្ទុយ�វិញមូលធន មនុស�្ស e ន �ើរ តួ¾ទី 
សំ^ន់�ស់ ក្នុងiរប�្កើន,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ។ លទ្ធផលLំងx�ះ�ចឆ្លុះប��ំងពី{តុពិត��ល j�ព័ន្ធ {a�@�្ត   
កម្ពុ$ ដំsើរiរមិនeនល ្អS�ប់��ន់ �ើម�្បី�ចជះឥទ្ធិពលគួរឲ�្យកត់សំ<ល់ដល់iរប�្កើន,�ព�្យសម�្បត្តិS�P�រ។ 
ក្នុង��នmពÌ�បx�ះ iរវិនិdគZើj�ព័ន្ធ{a�@�្ត គួរ�Ðតiន់��û�ើនZើiរស��ចeនតុល�្យmពល្អ រÊង 
iរព �ីកj�ព័ន្ធ{a�@�្ត និងiរ½�លំអj�សិទ្ធmពj�ព័ន្ធ{a�@�្ត þលគឺ iរAនទឹក>�ច@�ពLំងរដូវវស�r 
និងរដូវß�ំង iរកំណត់កម្ពស់ទឹកសម@�បសî�ប់iរ>�ច@�ពj�កបlយj�សិទ្ធmព និងiរ{¾ឲ�្យAនiរ  
S�ប់S�ង ទឹកj�កបlយសមធម៌ទូLំងតំបន់។  លទ្ធផល��វ��វ ក៏eន<ំ,�ដល់ទស�្សនៈ$ទូ�Â កំsើន 
វិនិdគ  Zើ មូលធន មនុស�្ស និង!�\öរច¾សម្ព័ន្ធ{a�@�្ត �ចAនឥទ្ធិពល�Zើចំនួន,�ព�្យសម�្បត្តិS�P�រ �̂ំង 
$ង វិនិdគ Zើ iរអភិវឌ�្ឍ!�\öរច¾សម្ព័ន្ធ��មួយមុខ។
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d	ចក្ដីf្ដើម១

aជរ\öភិeលកម្ពុ$ eនទទួល�"ល់Â ���វ��y្វើ�៉ង�ឲ �្យ!�\öរច¾សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តAន ដំsើរiរ ល្អ 
�ើម�្បី�ចស��ចeន iរអភិវឌ�្ឍ��ដ្ឋកិច្ចj�កបlយនិរន្តរmព កំsើន និងiរiត់បន្ថយmពK�ីK�។ lយ�រ 
!�តុផលx�ះ យុទ្ធ�@�្តចតុ#ណដំ�ក់iលទី២ eនកំណត់ iរ�Ðរ$ើងវិញ និងiរ��ប¾!�\öរច¾ សម្ព័ន្ធ 
រូបវ័ន្ត $សAសmគដ ៏សំ^ន់បំផុតមួយ ��លAនបួនអនុសAសmគ៖ (១) iរ�Ðរ$ើងវិញ និង��ប¾ ប�្ខញ 
ដឹក ជញ្ជូន (២) iរS�ប់S�ងធន{នទឹក និងj�ព័ន្ធ{a�@�្ត (៣) iរអភិវឌ�្ឍវិស័យÂមពល (រួមAន 3�ង និង 
ឧស្ម័ន) និងប�្ខញអគ្គិសនី និង (៤) iរអភិវឌ�្ឍប%្ច�កវិទ��ព័ត៌Aន និងទូរគម¾គមន៍ (RGC 2009)។ 

ក្នុង9:ំ២០០៦-២០០៨ K�សួងធន{នទឹក និងឧតុនិយម (MOWRAM) eនអនុវត្តiរíរ គួរកត់សA"ល់ 
ក្នុង iរ �Ðរ រក�r និង��ប¾!�\öរច¾សម្ព័ន្ធ{a�@�្ត oមរយៈiរអភិវឌ�្ឍគú�ងj�ព័ន្ធ{a�@�្តចំនួន 
១៤៤ ��លAនសមត្ថmពផ្តល់iរ>�ច@�ពដល់Ø្ទ�ដី ២៦៧.២២៤ហិកo (RGC 2009)។  ចុង9:ំ២០០៨ 
ដី >�ច@�ព Aន ៨២៧.៣៧៣ហិកo �្មើនឹង ៣១,៦% ��Ø្ទ�ដី\ំដុះសរុប (២.៦១៥.៧១៤ហកិo) (RGC 
2009)1។ lយគិតដល់w�លអ¾គត aជរ\öភិeលនឹងបន្តផ្តល់�ទិmពZើiរ�Ðរ Ç�Lំ ��ប¾ និងS�ប់S�ង 
!�\ö រច¾ សម្ព័ន្ធ {a�@�្ត �ើម�្បីជO�ុញផលិតកម្មកសិកម្ម។ ក្នុងបំណងប�្កើនj�សិទ្ធmពiរS�ប់S�ងj�ព័ន្ធ 
{a�@�្ត aជរ\öភិeលeន\ក់បញ្ចូល Jលគំនិត��iរS�ប់S�ង និងអភិវឌ�្ឍន៍j�ព័ន្ធ{a�@្ត�lយAន
iរ ចូល រួម (PIMD) �ក្នុងJលនdeយវិស័យទឹក និងeនប�្កើតសហគមន៍កសិករ3�ើß�ស់ទឹក (សកបទ/ 
FWUC)។

Aនiរកត់សA"ល់$ទូ�Â j�ព័ន្ធ{a�@�្តផ្តល់អត្ថj�dជន៍$û�ើន ��ល�ចរួមចំh�កដល់iរ 
iត់ បន្ថយ mព K�ីK� និងកំsើន��ដ្ឋកិច្ច (Dillon 2011; Hussain 2007a; Hussain 2007b; Hussain & Hanjra 
2004)។ Hussain and Hanjra (2004) eនពិពណ៌¾ពីចំណុចសំ^ន់ៗបី �ើម�្បីអភិវឌ�្ឍj�ព័ន្ធ{a�@្ត�៖

• មីK��៖ oមរយៈiរប�្កើនផលចំណ(លអំពី មូលធនរូបវ័ន្ត មូលធនមនុស�្ស និងមូលធនសង្គម របស់ S�P�រ 
K�ីK� (ផលិតmព)។

• កO�ិតក�្ខល៖ oមរយៈiរy្វើសAហរណកម្ម ជនK�ីK��ក្នុងទីផ�rរ^ងផលិតផល និងចំណះដឹង 
(iរ ចូល រួម ក្នុងទីផ�rរ)។

• A៉K��៖ oមរយៈiរ½�លំអអ)�កំsើនរបស់$តិ និងប�្កើតនូវកoÐ^ង*�វិជ្ជAនជំ¾ន់ទី ២ 
(កំsើន   ��ដ្ឋកិច្ច)។

1 MOWRAM eនឲ�្យដឹងÂ Ø្ទ�ដី ១.១២០.២៤៦ហិកo �្មើនឹង ៤៣% ��Ø្ទ�ដី\ំដុះសរុប eនទទួលiរ>�ច@�ព (CDRI 
២០១០)។ lយ�រមិនAនទិន្នន័យS�ប់��ន់អំពីØ្ទ�ដី��ច@�ពពីមួយ9:ំ�មួយ9:ំ Ï�Aនiរលំeក$ �̂ំង ក្នុងiរ 
Êយ  តË្ល� ពី Z�្បឿន ��iរព �ីកj�ព័ន្ធ{a�@�្ត។ FAO (2005) eនaយiរណ៍Â ទំហំØ្ទ�ដី>�ច@�ព yៀបនឹងØ្ទ�ដី 
\ំដុះ សរុប  កម្ពុ$ Aន��ឹម�� ២០% ប៉ុ,-ះ។



4 ឥទ្ធពិលj�ព័ន្ធ{a�@្ត��Zើ,�ព�្យសម�្បត្តSិ�P�រ

lយAនiរ<ំ,�ហិរញ្ញវត្ថុពី AusAID សAសmគ��ដ្ឋកិច្ច�� កម្មវិធីអភិវឌ�្ឍន៍សមត្ថmព��វ��វ និង 
S�ប់S�ង ធន{ន ទឹក (WRMRCDP)2 AនJល�lះ��យប��សំ^ន់ៗបី៖ (១) ផលិតmពទឹក (២) ឥទ្ធិពល 
�� ចំ�ក@�ុក ��Êផ�្សព្វផ�rយប%្ច�កk�សកសិកម្ម និងឧបសគ្គ^ងឥណLន �Zើiរព �ឹងវិស័យកសិកម្ម និង 
(៣) ផលប៉ះ�ល់��j�ព័ន្ធ{a�@�្ត �Zើ��នmព��ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចS�P�រ។

iរសិក�rx�ះ �Ðត�Zើប� �ទី៣ lយពិនិត�្យពីទំ¾ក់ទំនងរÊង j�ព័ន្ធ{a�@�្ត និងចំនួន ,�ព�្យសម�្បត្តិ 
S�P�រ ដូច$ ,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ  សត្វចិញ្ចឹម បរិiòរកសិកម្ម JK�បី និងសត្វអូសLញ។ អត្ថបទx�ះរួមAន៖ c្ន�កទី២ 
��លពិនិត�្យពីiរសិក�rAន��ប់ c្ន�កទី៣ ពិពណ៌¾ពីលក្ខណៈ��ទិន្នន័យj�មូលeន c្ន�កទី៤ ពិmក�rពីវិធី�@្ត�
eន3�ើß�ស់$ក់.្ត�ង និងបí�ញពីលទ្ធផលរក/ើញ និង c្ន�កទី៥ បូកសរុបពីiរសិក�r។

2 WRMRCDP AនសAសmគបី គឺសAសmគ រូបវ័ន្ត អភិeលកិច្ច និង��ដ្ឋកិច្ច (CDRI 2010)។
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២ bរសិក	(ឯក�រ`ន@	ប់

 9:ំ២០០៥ ដីកសិកម្មទទួលeនiរ>�ច@�ព កម្ពុ$ Aន��ឹម ១៩,៦% ��Ø្ទ�ដី\ំដុះសរុប (FAO 
2005)។ lយទទួល� "ល់ពី�រៈសំ^ន់��iរអភិវឌ�្ឍវិស័យទឹក �ើម�្បីស��ចJល�ដ៏ធំទូ�យ�� iរអភិវឌ�្ឍ 
ជនបទ និងកសិកម្ម កំsើន��ដ្ឋកិច្ច iរប�្កើតiរíរនិងប�្កើនß�ក់fៀវត�្សរ ៍ និងសុខុAលmព��ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច 
$ទូ� aជរ\öភិeលeននិងកំពុងជំរុញiរ�Ðរ និង��ប¾j�ព័ន្ធ{a�@�្ត ទូLំងj�k�ស។

Ï���ង1ឿÂ !�\öរច¾សម្ព័ន្ធ{a�@�្ត$កoលីករគន្លឹះ��លជំរុញកំsើន$រួមក្នុងវិស័យកសិកម្ម  ប៉ុ�្ត� 
 មិនLន់Aនiរy្វើiរសិក�r ឲ�្យeនទូលំទូ�យ $ើយk� �ើម�្បីដឹងÂ 3ើគំនិតx�ះÊ��ឹម���វប៉ុ�-�ះ។ 
Wokker et al. (ជិត%�ញផ�rយ) eន3�ើß�ស់ទិន្នន័យពីរ��្ស�ង<:��លj�មូលeនបន្តប¾£ប់ lយវិទ����ន CDRI 
ក្នុង 9:ំ២០០៨-២០០៩ �ើម�្បីe៉ន់�=នពីទំ¾ក់ទំនងរÊង ផលិតmព@�ូវ និង mពAនទឹក3�ើß�ស់ oមក�4លដី
។ lយ គិត បញ្ចូលS�ប់j�6�ទLំង កសិករ និងដី\ំដុះ ��មLំងiរ��ើស�ីសy្វើiរ>�ច@�ពបំw�ញប�្ថ�ម lយ 
ខ្លួន ឯង �ះ អ្នកនិពន្ធeនរក/ ើញÂ ចំណ(លឯកoប�្ថ�ម (marginal return) ��លកសិករទទួលeនពីj�ព័ន្ធ 
{a�@�្ត AនកO�ិតLប$^ �ំងក្នុងរដូវវស�r និង9ើន$ើងខ្ពស់ក្នុងរដូវß�ំង :ះបី$!�\öរច¾សម្ព័ន្ធ{a�@្ត� 
��ល�ច3�ើeនក្នុងរដូវß�ំង Aនតិចក្តី។ 

iរសិក�rlយ Wokker et al. (ibid.) eនបí �ញពី ចំណ(លឯកoប�្ថ�មoមរដូវ ��!�\öរច¾ សម្ព័ន្ធ 
{a�@�្ត ប៉ុ�្ត�fើពិនិត�្យoមសូច¾ករ��iរប�្កើន,�ព�្យកសិកម្ម Ï�មិនLន់ដឹងច�4ស់k�Â 3ើ!�\ö រច¾ 
សម្ព័ន្ធ {a�@�្ត  កម្ពុ$ eនជួយ½�លំអជីវmពរស់ របស់អ្នកK� ឬ�៉ង��ះk�។ iរសិក�r ��ដ្ឋA�� 
(econometric studies) ថ្មីៗពីj�k�ស��្ស�ងៗ  eនបí�ញច�4ស់Â j�ព័ន្ធ{a�@្ត� ជួយ¢�ស់ប្តូរ លំ¾ំ \ំដុះ 
lយ ប�្កើនដំ�ំលក់យកß�ក់AនតË្ល�ខ្ពស់ ប�្កើនផលិតកម្មដំ�ំ ប�្កើនបរិiòរកសិកម្មនិង,�ព�្យ 3�ើយូរ9:ំ និង 
Aនផលប៉ះ�ល់វិជ្ជAនដល់��នmព��ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច ដូច$ ß�ក់ចំណ(ល ��រូបត្ថម្ភនិងសុខmព oម iរ 
i ត់បន្ថយវិសមmព និងmពK�ីK�3។ $ឧLហរណ៍ Dillon (2011) eន3�ើß�ស់ទិន្នន័យeនពីអ�្ក�ត�Zើ 
២៤៥S�P�រ  j�k�សA៉លីmគ^ង1ើង ក្នុង9:ំ១៩៩៧-១៩៩៨ និង ២០០៦ �ើម�្បីÊយតË្ល�ពីផលប៉ះ�ល់�� 
j�ព័ន្ធ  {a�@�្ត^:តតូច �Zើចំ�យ3�ើß�ស់ ,�ព�្យសម�្បត្តិ និងiរ{¾a៉ប់រង*�ផ្លូវiររបស់S�P�រ។ lយ 
3�ើវិធី�@�្ត propensity score matching និង difference-in-difference matching �ើម�្បី½�តO��វលំ�ៀង ក្នុង 
iរ��ើស�ីស�ះ Dillon (ibid.) eនរក/ើញÂ j�ព័ន្ធ{a�@�្តជួយប�្កើនចំ�យ3�ើß�ស់ផលិតកម្ម កសិកម្ម 
និងសត្វចិញ្ចឹមរបស់S�P�រ !ើយiត់បន្ថយ�និភ័យ និងព �ឹងប�្ខញ��កÁយ��រ*�ផ្លូវiរ ឲ�្យ <:។ iរ 
សិក�r  Lំងx�ះeន<ំ,�ដល់iរ��វ��វ$លក្ខណៈ,�ឹស្តី និងសំ�ងZើបទពិ~ធន៍កន្លងមក ស្តីពីផល ប៉ះ �ល់ �� 
j�ព័ន្ធ {a�@�្ត�Zើផលិតកម្ម និងiរ3�ើß�ស់ (e.g. Hussain & Hanjra 2004)។

Huang et al. (2006) eន3�ើទិន្នន័យÂ:ក់$តិ សរុប ១១៩៩S�P�រ ក្នុង ៦០ភូមិ  ß�ំមួយÃ�ត្ត ក្នុង 
តំបន់ ជនបទj�k�សចិន �ើម�្បីកំណត់ពីឥទ្ធិពលj�ព័ន្ធ{a�@�្ត �Zើទិន្នផល និងß�ក់ចំណ(លពីដំ�ំ ��ម 
Lំង  ß�ក់ចំណ(ល��្ស�ងៗ ក្នុងតំបន់K�ីK�។ iរe៉ន់�=នlយ3�ើវិធី�@្ត� multivariate regression បí �ញ 
Â j�ព័ន្ធ{a�@�្ត eនរួមចំh�កជួយប�្កើនទិន្នផល�្ទើរS�ប់មុខដំ�ំ និងß�ក់ចំណ(លរបស់កសិករ S�ប់ 

3 សូមøើល Hanji (2006) និង Hussain (2007a, 2007b) �ើម�្បីeនព័ត៌AនលំអិតZើiរសិក�rពីមុនៗ ស្តីពី ផលប៉ះ�ល់  �� 
j�ព័ន្ធ   {a�@្ត� �Zើលំ¾ំ��iរ\ំដុះ ��នmព��ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច iរប�្កើន,�ព�្យសម�្បត្តិ និងគុណmពជីវិត ��មLំង 
ផល ប៉ះ�ល់���ណិជ្ជកម្ម �Zើចំ�យZើ��្បៀង��រ ��រូបត្ថម្ភ និងសុខmព ក៏ដូច$��នmព��រូបត្ថម្ភ របស ់
9្ម�ង @�ី ជំទង់។
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តំបន់។ តួ¾ទីស្នូល��ß�ក់ចំណ(លពីដំ�ំក្នុងតំបន់K�ីK� និងទំ¾ក់ទំនង �̂ំងរÊងß�ក់ចំណ(លពីដំ�ំ និងj�ព័ន្ធ 
{a�@�្ត បí �ញច�4ស់ពី�រៈសំ^ន់��j�ព័ន្ធ{a�@�្តក្នុងiរiត់បន្ថយmពK�ីK�Lំងក្នុងអតីតiល និង� 
អ¾គត  j�k�សចិន។ Huang et al. (2005, cited in Zhou et al. 2009) eនសិក�rពីទំ¾ក់ទំនងរÊង j�ព័ន្ធ 
{a�@�្ត mពK�ីK�និងវិសមmព ជនបទ !ើយeនសន្និ\öនÂ j�ព័ន្ធ{a�@�្តជួយប�្កើនß�ក់ចំណ(ល iត់ 
បន្ថយmពK�ីK� និងវិសមmព  តំបន់ជនបទj�k�សចិន។ 

អត្ថបទ��្ស�ងៗkៀត ��ល� ÐតZើទំ¾ក់ទំនងរÊងj�ព័ន្ធ{a�@�្ត និងmពK�ីK� រួមAន iរពិនិត�្យZើ 
ភស្តុoង eនពីiរសិក�rj�ព័ន្ធ{a�@�្តកO�ិតមីK��ចំនួន ៤៥ (Siliman & Lenton 1985); iរសិក�rចំនួន 
៣៥ភូមិ  ក្នុងj�k�សឥ�© (Jayaraman & Lanjouw 1999); iរសិក�rសំdគកO�ិតភូមិចំនួនß�ំបី ក្នុងß�ំពីរ 
j�k�ស តំបន់�សុី គឺបង់i���ស ចិន ឥ�© ឥណ©ូx�សុី x�e៉ល់ ហ្វីលីពីន និង?� (David & Otsuka 1994); 
iរសិក�rរយៈw�ល@ �ង$û�ើនj�k�ស (1988-1994) Aន បង់i���ស ឥ�© បុត�A� ��ត�្យូពី តង់ហ�rនី 
(Tanzania) នី!�្ស� (Niger) ហ�្សុីមeB៉� បូលីវី ឈីលី កូ�Ðរីi  ហុងឌូa៉ មុិចសុិចកូ និងj�k�ស�ø�រិក�ទីន��្ស�ងៗ 
kៀត (von Braun 1995); iរសិក�r$ក់.្ត�ងស្ដីអំពីផលប៉ះ�ល់��ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច��j�ព័ន្ធj��យ>�ច@�ព
ក្នុង រយៈ w�ល $ង ៣០9:ំ ឥ�© (Kishore 2002) និងអ�្ក�តÊយតË្ល�ពីiរដឹកជញ្ជូននិងផ្លូវ ជនបទ iរ ផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកនិងj�ព័ន្ធអ¾ម័យ Âមពលនិងអនុវិស័យj�ព័ន្ធ{a�@�្តក្នុងពីរÃ�ត្ត  តំបន់ខ្ពង់aបmគក�្ខលj�k�ស 
Bៀត�ម (Songco 2002)។ iរសិក�rLំងអស់x�ះ eនប� Eក់$ថ្មីពី តួ¾ទីដ៏សំ^ន់��j�ព័ន្ធ{a�@�្តក្នុង iរ 
ប�្កើនទិន្នផលដំ�ំ ប�្កើតiរíរ ជំរុញកំsើន ��មLំងZើកកម្ពស់និង,�,�ង់ជីវmព តំបន់ជនបទ។ 

iរពិនិត�្យZើiរសិក�rAន��ប់¾¾ បí�ញÂពុំAនiរសិក�r�មួយeនពិនិត�្យ$ក់.្ត�ងពី ផលប៉ះ�ល់  
�� វត្តAនj�ព័ន្ធ{a�@�្ត �Zើ��នmព��ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច lយc្អ�កZើសូច¾ករ ដូច$ iរប�្កើន ,�ព�្យ 
សម�្បត្តិ ß�ក់ចំណ(ល ��រូបត្ថម្ភ សុខmព និងmពK�ីK�  កម្ពុ$�ះk�។ �ើម�្បីបំw�ញច��ះខ្វះ^តចំs�ះ ដឹង 
iរសិក�rx�ះAនJល�កំណត់ពី ផលប៉ះ�ល់��j�ព័ន្ធ{a�@�្ត�ZើកO�ិត��,�ព�្យសម�្បតិ្តរបស់S�P�រ ��ល 
រួមAន ,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ បរិiòរកសិកម្ម JK�បី និងសត្វអូសLញ។ 



7ឯក�រពិmក�rZ�ខ ៥៧

៣   �	ភពទិន្នន័យ

iរសិក�rx�ះ 3�ើß�ស់ទិន្នន័យS�P�រ ដូច<:នឹង ទិន្នន័យ��ល3�ើក្នុងឯក�រ Wokker et al. (ជិត%�ញ 
ផ�rយ) និង Tong et al. (ជិត%�ញផ�rយ) ��លវិទ����ន CDRI j�មូលeនlយសហiរ$មួយ MOWRAM និង 
K�សួង កសិកម្ម រុiòj�Aញ់ និងx��ទ (MAFF)។ iរសិក�rx�ះS�បដណ្ណប់�Zើគú�ង{a�@្ត�ចំនួន ១០ 
 ជុំវិញបឹងទx្ល��ប ក្នុងបីÃ�ត្ត គឺកំពង់9:ំង កំពង់ធំ និងþធិ៍�ត់។ iរអ�្ក�តZើកដំបូង �ើម9:ំ២០០៨ eន 
សAGស ៣០០S�P�រ និងប¾£ប់មក វិទ����ន CDRI eនy្វើអ�្ក�តចំនួនបួនដងkៀតក្នុង9:ំ២០០៨ និង ២០០៩ �ើម�្បី 
j�មលូ ពត័A៌នលអំតិស្តពីី ចំ�ក@�កុ ��របូត្ថម្ភ ច�ំយZើកសកិម្ម ផលតិកម្មកសកិម្ម កម្មសទិ្ធដិ ី(វនិdិគ / j�ពន័្ធ 
{a�@�្ត) iរប៉ះទង្គិចដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម សត្វចិញ្ចឹម ��Êផ�្សព្វផ�rយប%្ច�កk�សកសិកម្ម និងß�ក់�្ញើ�ផ្ទះ 
Lំងក្នុងរដូវវស�r និងរដូវß�ំង4។ iរeត់បង់គំរូoងអំពីអ�្ក�តមូល\öន Aន ២៦% ប៉ុ�្ត�iរy្វើ3�ស្តពីmពខុស Ì្ល�ក 
<: ��អÍ�រសំ^ន់ៗដូច$ ,�ព�្យសម�្បត្តិ រeយj�$�@�្ត លក្ខណៈដី បí�ញÂមិនAនmពខុសÌ្ល�ក<: គួរឲ�្យ កត់ 
សA"ល់^ងស្ថិតិk� រÊងអនុគំរូoង និងអ�្ក�តដំបូង (Wokker et at. ជិត%�ញផ�rយ)។ អ�្ក�តមូល\öនទី២ eនy្វើ 
$ើង F�សី� ២០១០ �ើម�្បីy្វើបច្ចុប�្បន្នmពទិន្នន័យLក់ទិននឹង លក្ខណៈS�P�រ សត្វចិញ្ចឹម និង,�ព�្យសម�្បត្តិ 
មូលធន ��្ស�ងkៀត5។ 

គួរកត់សA "ល់Â iរសិក�r��្ស�ង<: កំណត់យកអÍ�រj�ព័ន្ធ{a�@�្ត��្ស�ង<: ដូច$ វត្តAនj�ព័ន្ធ {a�@�្ត 
 ក�4លដី\ំដុះ (Wokker et al. ជិត%�ញផ�rយ; Huang et al. 2006) iរ>�ច@�ព3�ើទឹកZើដី និង G�មដី 
(Huang et al. 2006; Zhou et al. 2009) និងØ្ទ�ដី>�ច@�ពគិតក្នុងមនុស�្សA:ក់ (Zhou et al. 2009)។ សî�ប់ 
iរសិក�rx�ះ üើងeនកំណត់និយមន័យ អÍ�រj�ព័ន្ធ{a�@�្តÂ$ ទំហំ��ដី>�ច@�ព yៀបនឹងក�4លដីសរុប
ក្នុងមួយS�P�រ។

*�ពីទិន្នន័យÌ�បបរិAណ üើងក៏eនj�មូលទិន្នន័យÌ�បគុណmពផង��រ oមរយៈiរពិmក�rK�ុមស្នូល 
ចំនួន ៦ $មួយកសិករមូល\öន��លរស់ ក្នុង ១០គú�ង{a�@�្ត ។

4 សî�ប់អ�្ក�ត Ï�eន��ើស�ីសlយI�ដន�្យ ៣០S�P�រពីក្នុងគú�ងនីមួយៗ។
5 សូមøើល Tong et al. (ជិត%�ញផ�rយ) សî�ប់iរពន�្យល់ប�្ថ�មZើអ�្ក�តមូល\öនទី២។
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៤   វិធី��	្តគណnQក់p្ត	ង និងbរq៉ន់�sន

៤.១ គំរូd	ដ្ឋ`�	��្ត	

�ើម�្បីពិនិត�្យពីផលប៉ះ�ល់��j�ព័ន្ធ{a�@្ត��Zើ,�ព�្យសកម្មS�P�រ üើង3�ើß�ស់ សមីiរទO�ង់ស�្ខ�ប 
ដូច^ងG�ម ��លeនយកពី,�ឹស្តីមួយ��iរស��ចចិត្តរបស់S�P�រ ជនបទ �ើម�្បីប�Eក់ពីកoÐ��ល�ចជះ 
ឥទ្ធិពល �Zើវិនិdគ$,�ព�្យសកម្មក្នុងS�P�រ៖

 (1)

Ii oងឲ�្យ,�ព�្យសកម្មS�P�រ, Di oងឲ�្យសAA��រÊងក�4លដី>�ច@�ព yៀបនឹងក�4លដី\ំដុះសរុប, 
Xi $ចរិតលក្ខណៈS�P�រ ដូច$ 6�ទ �យុ iរអប់រំ និងបទពិ~ធន៍របស់ø�S�P�រ ទំហំS�P�រ និង ចំនួន 
សAជិកក្នុងបន្ទុក, Vi $ចរិតលក្ខណៈរបស់ភូមិ និង   $លំ�ៀងI�ដន�្យមួយ។ lយសន្មតÂ អÍ�រ ដL� kៀត មិន 
v�j�Pល�ះ e៉a៉¤៉���  �ចÁត់ទុក$e៉a៉¤៉�����ចំ�ប់�រម្មណ៍ ��លÊស់@�ងពីឥទ្ធិពល��j�ព័ន្ធ {a�@្ត� 
�Zើ,�ព�្យសកម្ម។

Aនiរកត់សA"ល់$ទូ�Â អÍ�រiរ>�ច@�ព$អÍ�រ^ងក្នុង (endogenous variable) lយ �រ 
iរកំណត់ទីoំងកម្មវិធី{a�@្ត�Aនលក្ខណៈមិនI�ដន�្យ (Dillon 2011; Huang et al. 2006)។ mព លំ�ៀង 
នឹង9ើតAន j�សិនfើiរÌ�ង� �កគú�ង{a�@្ត��oមភូមិ ���វeនy្វើ$ើងlយ%�ត¾ ឬ�oមវិ{ន 
កំណត់ Jល�អ្វីមួយ។ ឧLហរណ៍ j�សិនfើកម្មវិធី{a�@្ត� ���វeនÌ�ង��ក�តំបន់Aនផលិតmព ខ្ពស់ 
�ើម�្បី {¾mពMគជ័យ��កម្មវិធី ឬN���ក�តំបន់AនផលិmពLប �ើម�្បីជួយដល់j�$ជនK�ីK� ដូ%្ន�ះiរ e៉ន់ 
�=នពីផលប៉ះ�ល់��កម្មវិធី ��លLញ%�ញពីសូច¾ករលទ្ធផល��្ស�ងៗ នឹងAនmពលំ�ៀង។ �ើម�្បីlះ ��យ 
ប�� iរ កំណត់ទីoំងកម្មវិធីមិនI�ដន�្យ ក្នុងភូមិ üើងeន3�ើ Two Stage Least Squared (2SLS)។ វិធីx�ះ 
LមLរព័ត៌Aនប�្ថ�មមួយចំនួន $�ទ ិ៍ អÍ�រថ្មី Z ��ល���វបំw�ញoមiរសន្មតពីរ គឺ៖ (១) Z <=នទំ¾ក់ ទំនង 
$មួយ  (២) Z Aនទំ¾ក់ទំនង$មួយ D ។ Wooldridge (2002) ប� Eក់Â ទំ¾ក់ទំនងរÊង Z និង  មិន�ច 
y្វើ3�ស្ត �កល�្បងeនk�។ ក្នុងiរអនុវត្ត$ក់.្ត�ង Ï����វសន្មតlយc្អ�ក�oមលក្ខណៈ��ដ្ឋកិច្ច។ ផ្ទុយ�វិញ 
ចំþះ  លក្ខ័ខ័ណ© ��ល Z Aនទំ¾ក់ទំនង$មួយ D Ï��ចy្វើ3�ស្ត�កល�្បងeនoមរយៈiរគណ¾ simple 
regression៖

 (2)

lយអនុវត្តoមiរសិក�rរបស់ Wokker et al. (ជិត%�ញផ�rយ) üើងeនយកទីoំងគú�ងoម ប,្ខយ 
ទីជî�លy្វើ$អÍ�រជំនួយ (instrumental variable) សî�ប់j�ព័ន្ធ{a�@្ត� ពីO�ះទីoំងភូមិ�@�្តរបស់Ê ទំនង 
$ Aនទំ¾ក់ទំនង$មួយនឹងiរកំណត់ទីoំងកម្មវិធី{a�@្ត� !ើយមិនទំនង$ជះឥទ្ធិពលlយ¢£ល់ �Zើiរ 
ប�្កើន ,�ព�្យសកម្មក្នុងS�P�រk�។ ទីoំងគú�ង Ï�កំណត់ÊÂ  F�្ស�ទឹក^ងG�ម  F�្ស�ទឹកក�្ខល ឬ F�្ស� 
ទឹក ̂ ងZើ។ $មួយនឹងអÍ�រសូច¾ករLំងx�ះ សមីiរ (2) �ចសរ��រ$ើងវិញដូច^ងG�ម៖ 

 (3)

អÍ�រ ជំនួយល ្អបំផុតសំaប់ Di  គឺកx�rមF�្ស�ប¾£ត់ (linear combination) �� Zi ��ល$តË្ល�សមីiរ  
(3)៖ i។  w�ល��លüើងរក/ើញតË្ល� i  üើងជំនួស�ក្នុងសមីiរ (1)៖
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 (4)

oមiរបក��យ^ងZើ Ï�/ើញច�4ស់Â e៉a៉¤៉�����ចំ�ប់�រម្មណ៍  ���វគណ¾oមពីរ ដំ�ក់ 
iល។ ដំ�ក់iលទី១ គឺlះ��យសមីiរ (3) lយ3�ើវិធី Ordinary Least Squares (OLS) !ើយüើង 
នឹង រក /ើញតË្ល� i  ។ ដំ�ក់iលទី២ គឺ3�ើ OLS �ើម�្បីគណ¾សមីiរ (4)។ �៉ង�ក្តី កម្មវិធីសî�ប់គណ¾ 
��ដ្ឋA�� ថ្មីៗ Aនបញ្ចូលនូវកម្មវិធីពិ��ស lយមិនÁំeច់គណ¾ពីរដំ�ក់iល�ះk�6។ ប៉ុ�្ត� Endogeneity 
Test ���វ��អនុវត្ត �ើម�្បី (ក) ប� Eក់Â 3ើអÍ�រ��លüើងeនសន្មត$អÍ�រ^ងក្នុង (endogenous variables) 
សî�ប់ ម៉ូ��លកំពុងអនុវត្ត {តុពិតÊ$អÍ�រ^ង*� (exogenous variables) ឬ�៉ង� (ខ) aយiរណ៍ ពី 
ស្ថិតិក្នុងដំ�ក់iលទី១ សî�ប់ÊយតË្ល�ពីកA �ំងជួយបក��យ��អÍ�រជំនួយ និង (គ) y្វើ over-identifying 
restrictions test ��ល���វ��អនុវត្ត  w�លអÍ�រជំនួយ AនចំនួនZើសពីពីរ។

៤.២ bរ�យត�្ល	សំ�ង�ើbរពិ�ធន៍

oaង១៖ ស្ថិតិÌ�បពណ៌¾របស់អÍ�រចំណុះÏ� និងអÍ�រឯកaជ�្យ

មធ�្យម គំ�តស្តង់\រ អប�្បបរA អតិបរA

អÍ�រចំណុះÏ� (2010)
សន្ទស�្សន៍,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ71 0.16 1.61 -1.99 7.51

សន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម82 -0.48 0.65 -1.39 2.28

សន្ទស�្សន៍សAGរៈកសិកម្ម93 0.07 1.34 -2.39 5.81

JK�បី 3.15 2.55 0.00 15.00

សត្វសî�ប់ភ្ជួរaស1់04 1.28 1.17 0.00 4.00

អÍ�រឯកaជ�្យ (2008)
j�ព័ន្ធ{a�@�្ត 0.67 0.33 0.00 1.00

ü�នឌ័រø�S�P�រ (១=បុរស) 0.84 0.37 0.00 1.00

�យុø�S�P�រ (9:ំ) 49.90 12.55 23.00 81.00

��នmពAនប្តីj�ពន្ធ��ø�S�P�រ(១=�ៀបiរ) 0.85 0.36 0.00 1.00

កO�ិតអប់រំរបស់ø�S�P�រ (9:ំ) 4.64 2.54 1.00 12.00

ទំហំS�P�រ 6.04 2.21 2.00 16.00

ចំនួនសAជិកក្នុងបន្ទុក 1.95 1.51 0.00 6.00
j�ភព៖ ទិន្នន័យអ�្ក�តរបស់ CDRI (2008-2009)

6 លំ�ៀងស្តង់\រ និងស្ថិតិ�កល�្បង ទទួលeនពីiរគណ¾lយz� ដំ�ក់iលទី ២ មិន�ចយក$iរ eនk� 
(Wooldridge 2002)។

71 សន្ទស�្សន៍,�ព�្យយូរអQ្វ�ង សន្ទស�្សន៍សAGរៈកសិកម្ម និងសន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម ���វeនគណ¾lយ3�ើវិធី�@�្ត  Principle 
Component Analysis ។ ,�ព�្យយូរអQ្វ�ង រួមAន )�ក់ទ័រធុនធំ )�ក់ទ័រធុនតូច A៉សុីនភ្ជួរ aស់/អូសLញ A៉សុីនបូមទឹក 
ឧបករណ៍ >�ចដំ�ំ A៉សុីនÄក@�ូវ ឧបករណ៍Äក@�ូវlយz� ឧបករណ៍R�ង@�ូវ A៉សុីនកិន@�ូវ A៉សុីនeញ់Â:ំ 
សA�ប់សត្វល្អិត  ឧបករណ៍eញ់Â:ំសA �ប់សត្វល្អិតlយz� រk�ះJ រk�ះអូសz�ធុន តចូ  (អូសlយមនុស�្ស) មូ៉តូ កង់ 
ទូរទស�្សន៍ A៉សុីនÁក់i.�ត វិទ�្យុ A៉សុីន��រ A៉សុីន6្លើង និង,�ព�្យសំ^ន់ៗ ��្ស�ងkៀត។

82 សន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម រួមAន JK�បី Je S��ក Aន់ L និងបសុបក�្សី��្ស�ងៗkៀត។
93 សន្ទស�្សន៍សAGរៈកសិកម្ម រួមAន )�ក់ទ័រធុនធំ )�ក់ទ័រធុនតូច A៉សុីនភ្ជួរ aស់/អូសLញ A៉សុីនបូមទឹក A៉សុីន Äក@�ូវ 

ឧបករណ៍ Äក@�ូវlយz� A៉សុីនកិន@�ូវ A៉សុីនeញ់Â:ំសA�ប់សត្វល្អិត  ឧបករណ៍eញ់Â:ំ សA�ប់សត្វល្អិតlយz� 
រk�ះJ និង រk�ះអូសz�ធុនតូច  (អូសlយមនុស�្ស)។

104 សត្វសî�ប់ភ្ជរួaស់/អូស Lញ  $អនុK�មុមួយ ��JនិងK�បីLំងអស់របស់S�P�រ និងសî�ប់3�ើiរ  ក្នងុ សកម្មmព កសិកម្ម។
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oaង ១ បí �ញÂ j�Aណ ៨៤% ��S�P�រក្នុងគំរូoងសរុប Aនø�S�P�រ$បុរស !ើយ ៨៥% ��ø �S�P�រ 
eន�ៀបiររួច។ iរអប់រំ$មធ�្យមរបស់ø�S�P�រ AនកO�ិតLប��ឹម ៤,៦9:ំ ��លបí�ញÂ ø�S�P�រmគû�ើន 
មិនeនបញ្ចប់Â:ក់បឋមសិក�rk� ! ើយពួក<ត់Aន�យុ$មធ�្យម ៥០9:ំ។ S�P�រគំរូoង AនសAជិក$មធ�្យម 
j�U�លß�ំមួយ¾ក់ និងAនសAជិកក្នុងបន្ទុកj�U�លពីរ¾ក់។

បN�បO�Pលសន្ទស�្សន៍,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ និងសន្ទស�្សន៍សAGរៈកសិកម្ម ពី9:ំ២០០៨ ដល់ ២០១០ Aនmព វិជ្ជAន 
ខណៈw�ល��ល សន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម JK�បី និងសត្វអូសLញ AនតួZ�ខអវិជ្ជAន :ះបីiរ>�ច@�ពAន 
��នmព �៉ង�ក្តី (រូបmព ១)។ លទ្ធផលLំងx�ះeនបំផុសសំណVរ$û�ើន ដូច$ !�តុអ្វីeន$ចំនួនសត្វ 
ចិញ្ចឹម $ទូ� eន {�ក់ចុះក្នុងរយៈw�លសិក�r? 3ើiរ{ �ក់ចុះx�ះ9ើត$ើង$ចម�្បងlយ�រiរ{�ក់ចុះសត្វ 
ចិញ្ចឹម ក្នុងS�P�រ មិនAនដី>�ច@�ព ឬ�៉ង�? oaង ២ បí �ញលំអិតអំពី ,�ព�្យសម�្បត្តិក្នុងS�P�រ Ì�ង��ក 
oម ��ន mព>�ច@�ព117។

រូបmព ១៖ បN�បO�Pល,�ព�្យសម�្បត្តិក្នុងS�P�រ (២០០៨-២០១០)

0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8
សន្ទស�្សន៍,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ
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សន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម សន្ទស�្សន៍សAGរៈកសិកម្ម JK�បី សត្វអូសLញ

<=នដី>�ច@�ព                 Aនដី>�ច@�ព <=50%          Aនដី>�ច@�ព >50%

លំ¾ំ$រួមបí �ញÂ សន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម និងចំនួនJK�បី eនថយចុះក្នុងS�ប់K�ុមS�P�រ ប៉ុ�្ត�iរ{ �ក់ចុះ 
�� សន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម និងចំនួនJK�បី សî�ប់S�P�រAនដី>�ច@�ពû�ើន$ង ៥០% ÊAនទំហំធំ$ង 
S�P�រ <=នដី>�ច@�ព។ ផ្ទុយ�វិញ កំsើនតួZ�ខសន្ទស�្សន៍,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ និងសន្ទស�្សន៍សAGរៈកសិកម្ម 
សî�ប់ S�P�រ <=នដី>�ច@�ព ÊAនទំហំធំ$ងS�P�រAនដី>�ច@�ព។ ចំនួនសត្វអូសLញក្នុងS�P�រAនដី 
>�ច@�ព Lំងតិច$ង និងû�ើន$ង ៥០% eន{�ក់ចុះ�៉ង^�ំង ប៉ុ�្ត�ចំនួនសត្វអូសLញរបស់S�P�រ<=នដី 
>�ច@�ព Í�រ។

üើងeនកត់សA "ល់��រÂ តួZ�ខសន្ទស�្សន៍��សូច¾ករនីមួយៗ$មធ�្យម v�j�Pលខុសៗ<:រÊងK�ុម S�P�រ 
Lំងបី។ បN�បO�PលLំងx�ះüើងeនy្វើ3�ស្តរកøើលmពខុសÌ្ល�ក<:^ងស្ថិតិ lយ3�ើវិធី�@្ត�វិmគ Ê៉រីយ៉ង់ 
(ANOVA) ��លផ្តល់លទ្ធផល^ងស្ថិតិបí�ញÂ 3ើមធ�្យម (mean) របស់K�ុម$û�ើន�ះ Ê�្មើ<:Lងំអស់ ឬ �៉ង 
�។ üើងរក/ើញÂ ពុំAនmពខុសÌ្ល�ក<:គួរកត់សA"ល់^ងស្ថិតិរÊងK�ុមLំងបី�ះk� សî�ប់,�ព�្យ សម�្បត្តិ  
Lំងអស់ ក្នុងអ�្ក�តLំងពីរ9:ំ ZើកX�ង�� តួZ�ខសន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម ក្នុង9:ំ២០០៨ O�ះ F-statistics Aន 
តួZ�ខ តូច (តិច$ង ២) និងមិនAន�រៈសំ^ន់^ងស្ថិតិ (statistically significant)  កO�ិត ១០% k�។

117 អÍ�រiរ>�ច@�ព កO�ិតS�P�រ ���វeនe៉ន់�=នoមiរយកចំនួនក�4លដី>�ច@�ព ���កនឹង ចំនួនក�4ល ដី 
សរុប។ oមវិធីx�ះ üើងÌ�ក��កS�P�រLំង២២០ $បីK�ុម៖ <=នដី>�ច@�ព, Aនដី>�ច@�ពតូច$ង ឬ�្មើ ៥០% 
និងAនដី>�ច@�ពធំ$ង ៥០%។
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oaង ២៖ ,�ព�្យសម�្បត្តិក្នុងS�P�រ oម��នmព>�ច@�ព

<=នដី 
>�ច@�ព

Aនដី  >�ច@�ព 
<=50%

Aនដី >�ច@�ព 
>50%

ANOVA សរុប

F-statistic Signifi-cant level

ចំនួនS�P�រ 17 61 142 220
សន្ទស�្សន៍,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ

2008 -0.56 0.07 0.07 1.15 0.317 0.02
2010 -0.27 0.22 0.18 0.64 0.526 0.16

សន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម
2008 -0.32 -0.22 0.11 2.81 0.062 -0.01
2010 -0.68 -0.47 -0.45 0.92 0.401 -0.48

សន្ទស�្សន៍សAGរៈកសិកម្ម
2008 -0.34 0.05 0.00 0.59 0.553 -0.01
2010 -0.16 0.09 0.08 0.27 0.760 0.07

JK�បី
2008 3.35 3.54 3.82 0.37 0.688 3.70
2010 2.94 3.38 3.08 0.34 0.710 3.15

សត្វអូសLញ
2008 1.59 1.56 1.89 0.70 0.499 1.77
2010 1.59 1.20 1.27 0.74 0.477 1.28

j�ភព៖  ទិន្នន័យអ�្ក�តរបស់វិទ����ន CDRI (2008-2009)

ស្ថិតិពិពណ៌¾^ងZើ បí�ញ��ឹមទំ¾ក់ទំនង�មញ្ញមួយ រÊងiរ>�ច@�ព និង,�ព�្យសម�្បត្តិក្នុងS�P�រ 
ប៉ុ,-ះ។ ទំ¾ក់ទំនង$មូល\öន �ច���វបិទeំងlយទំ¾ក់ទំនងរÊង,�ព�្យសម�្បត្តិS�P�រ និងកoÐ��្ស�ងkៀត 
ដូច$ ឱiស��ដ្ឋកិច្ចល្អ$ង និង/ឬ លក្ខណៈS�P�រ$�ើម។ �ើម�្បីប៉ះប៉ូវចំណុចÃ�rយ��iរវិmគÌ�បពិពណ៌¾ 
វិធី�@�្ត ��ដ្ឋA�� ក៏���វeនយកមក3�ើ។

ø�គុណ>�ច@�ពសî�ប់សមីiរ�� សន្ទស�្សន៍,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ សន្ទស�្សន៍សត្វចិញ្ចឹម JK�បី និងសត្វ អូស 
Lញ (គណ¾lយវិធី�@្ត� OLS) AនតួZ�ខអវិជ្ជAន ប៉ុ�្ត�ពុំAន�រៈសំ^ន់^ងស្ថិតិ កO�ិត ១០% k� 
(oaង ៣)។ Aន��ø�គុណ>�ច@�ពសî�ប់សមីiរ  សន្ទស�្សន៍សAGរៈកសិកម្មប៉ុ,-ះ��លតួZ�ខAន ស�្ញ 
ដូច iររំពឹងទុក ប៉ុ�្ត�Êក៏ពុំAន�រៈសំ^ន់^ងស្ថិតិ កO�ិត ១០% ��រ។ lយរក�rកoÐ��្ស�ងkៀតឲ�្យ Í�រ mព 
មិន A ន�រៈសំ^ន់^ងស្ថិតិ��ø�គុណ>�ច@�ព Aនន័យÂ កំsើនដី>�ច@�ព មិនAនឥទ្ធិពលអ្វីគួរឲ�្យកត់
សA"ល់ �Zើកំsើន,�ព�្យសម�្បត្តិក្នុងS�P�រk�។ ដូចeនកត់សA"ល់ ^ងZើ iរគណ¾oម OLS x�ះ មិន 
�ច ទទួលយកeនk� j�សិនfើអÍ�រ>�ច@�ព Ê$អÍ�រ^ង*�។

�ើម�្បីកំណត់Â អÍ�រ>�ច@�ព $អÍ�រ^ង*� ឬមិន¤�ន�ះ üើងeន3�ើß�ស់ Instrumental Variable 
Regression Model។ oaង ៤ បí �ញពីលទ្ធផល��iរគណ¾។ ø�គុណ>�ច@�ពសî�ប់សមីiរ¾¾ ÊAន
លក្ខណៈសុី<:នឹងiរគណ¾oមវិធី OLS ZើកX�ង�� ø�គុណ>�ច@�ពសî�ប់សមីiរសត្វអូសLញប៉ុ,-ះ 
��លAនស�្ញផ្ទុយ<:128។

128 ø�គុណ>�ច@�ពសî�ប់ សមីiរសត្វអូសLញ AនតួZ�ខអវិជ្ជAនសî�ប់ OLS បុ៉�្ត�AនតួZ�ខវិជ្ជAនសî�ប់ TSLS។
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oaង ៣៖ កoÐកំណត់,�ព�្យសម�្បត្តិS�P�រក្នុង9:ំ២០១០ (OLS)

អÍ�រ សន្ទស�្សន៍  ,�ព�្យ 
3�ើ យូរ 9:ំ

សន្ទស�្សន៍  សត្វ 
ចិញ្ចឹម

សន្ទស�្សន៍  
សAGរៈ  កសិកម្ម JK�បី សត្វអូសLញ

iរ>�ច@�ព -0.239 0.104 -0.340 0.098 -0.085
6�ទø�S�P�រ(១=បុរស) -0.335 0.177 -0.057 0.586 0.651**
�យុø�S�P�រ 0.012 0.003 0.011 0.004 0.003
��នmពAនប្តីj�ពន្ធ 
របស់ø�S�P�រ(១=�ៀបiរ) 0.781* -0.002 0.287 0.339 -0.267

កO�ិតអប់រំរបស់ø�S�P�រ(9:ំ) 0.110*** 0.007 0.082** -0.007 -0.036
ទំហំS�P�រ 0.162 0.302*** 0.265* 1.288*** 0.572***
ទំហំS�P�រZើក$i�៉� 0.002 -0.018*** -0.013 -0.070*** -0.039***
ចំនួនសAជិកក្នុងបន្ទុក -0.163* -0.008 -0.045 -0.222 0.073
Ã�ត្តកំពង់ធំ 0.393 0.101 0.451** 0.080 -0.068
Ã�ត្តþធិ៍�ត់ 1.150*** 0.067 1.292*** -1.066** -0.154
អញ្ញត្តិÍ�រ -2.371*** -1.956*** -2.329*** -2.006 -0.888

សA"ល់៖ * Aន�រៈសំ^ន់ កO�ិត ១០% , ** ៥%, *** ១%។ j�ភព៖ iរគណ¾របស់អ្នកនិពន្ធ។

លទ្ធផលវិmគរបស់üើង eនបí �ញkៀតÂ ø�គុណ��កO�ិតអប់រំរបស់ø�S�P�រសî�ប់សន្ទស�្សន៍,�ព�្យ3�ើ
យូរ9:ំ Aនស�្ញវិជ្ជAន និងAន�រៈសំ^ន់^ងស្ថិតិ កO�ិត ១០%។ លទ្ធផលx�ះប�Eក់Â មូលធនមនុស�្សរួម
ចំh�ក�៉ងû�ើនក្នុងកំsើន,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ។ @��ៀង<:��រ ទំហំS�P�រ Aនទំ¾ក់ទំនងវិជ្ជAន$មួយចំនួនសត្វ
ចិញ្ចឹម JK�បី និងសត្វអូសLញ។ ,�ព�្យសម�្បត្តិLំង�ះនឹង{�ក់ចុះ j�សិនfើS�P�រAនសAជិកZើសពីß�ំពីរ/
ß�ំបី¾ក់។

Lក់ទិននឹងmពខុស<:^ងភូមិ�@�្ត S�P�រក្នុងÃ�ត្តþធិ៍�ត់ និងកំពង់ធំ ទំនង$Aន,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ និង 
សAGរៈកសិកម្ម û�ើន$ងS�P�រក្នុងÃ�ត្តកំពង់9:ំង។ ប៉ុ�្ត�ចំនួនJK�បីរបស់S�P�រក្នុងÃ�ត្តþធ ិ៍�ត់ �ក់ដូច$ 
Aនតិច$ងÃ�ត្តកំពង់9:ំង។

�ើម�្បីប� Eក់Â 3ើüើង�ចកំណត់អÍ�រ>�ច@�ព$អÍ�រ^ង*� ឬ�៉ង��ះ üើងeនy្វើ 
Endogeneity test។ iរy្វើ3�ស្តeនបí �ញÂ aល់ø�គុណសî�បស់មីiរLំងអស់ Aន�រៈសំ^ន់^ងស្ថិតិ^�ំង 
ZើកX�ង��ø�គុណសî�ប់សមីiរសន្ទស�្សន៍,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំx�ះមួយ%�ញ139គឺAនន័យÂ អÍ�រiរ>�ច@�ព 
���វ��បន្តÁត់ទុក$ អÍ�រ^ង*� ដ��ល។ :ះ�៉ងx�ះក្តី អÍ�រជំនួយ សî�ប់ទីoំង F�្ស�ទឹកក�្ខល 
និងF�្ស�ទឹក^ងG�ម Aនទំ¾ក់ទំនងតិចតួច$មួយនឹង អÍ�រiរ>�ច@�ព។ iរសិក�rរបស់ Monte Carlo 
បí�ញÂ វិធីសî�ប់e៉ន់�=ន Limited-Information Maximum Livelihood (LIML) �ចអនុវត្តeនល្អ$ង 
ក្នុងiលៈk�សៈÌ�បx�ះ (Poi 2006; Stock et al. 2002)។ üើងeនy្វើ3�ស្ត over-identifying restrictions �ើ
ម�្បីពិនិត�្យពីសុពលmព��វិធី�@្ត�Lំងពីរ !ើយរក/ើញÂ វិធី�@្ត�LំងពីរAនសុពលmពល ្អ។ រeយiរណ៍ក្នុង 
oaង ៥ អនុវត្តoមវិធី LIML ��លAន3�ើក្នុងiរសិក�rរបស់ Stock et al. (2002) eនបí�ញÂ ចំþះø�គុណ¾
¾��លAន�រៈសំ^ន់^ងស្ថិតិ mគû�ើនÊAនmពសុី<:$មួយលទ្ធផលទទួលeនoមiរ3�ើវិធី TSLS។

139 :ះបីfើអÍ�រiរ>�ច@�ព$អÍ�រ^ងក្នុងក្តី ក ៏តួZ�ខe៉ន់�=នoម ISLS  ��សុី<:ល្អ (Stata Manual)។



14 ឥទ្ធពិលj�ព័ន្ធ{a�@្ត��Zើ,�ព�្យសម�្បត្តSិ�P�រ

oaង ៤៖ កoÐកំណត់,�ព�្យសម�្បត្តិS�P�រក្នុង9:ំ២០១០ (TSLS)1410

អÍ�រ សន្ទស�្សន ៍,�ព�្យ 
យូរ អQ្វ�ង

សន្ទស�្សន៍ 
សត្វចិញ្ចឹម

សន្ទស�្សន៍ 
សAGរៈ កសិកម្ម J និងK�បី សត្វអូសLញ

iរ>�ច@�ព -3.090 2.594 -4.681 8.743 5.178
6�ទø�S�P�រ (១=បុរស) -0.495 0.316 -0.300 1.071 0.947
�យុø�S�P�រ 0.003 0.010 -0.002 0.030 0.020
��នmពAនប្តីj�ពន្ធ�� 
ø�S�P�រ  (១=�ៀបiរ) 0.916*** -0.120 0.493 -0.071 -0.516

កO�ិតអប់រំ របស់ ø�S�P�រ 
(9:ំ) 0.100* 0.016 0.068 0.023 -0.017

ទំហំS�P�រ 0.102 0.355*** 0.174 1.471*** 0.683***
ទំហំS�P�រZើក$i�៉� 0.007 -0.023*** -0.005 -0.087*** -0.049***
ចំនួនសAជិកក្នុងបន្ទុក -0.153 -0.018 -0.028 -0.255 0.053
Ã�ត្តកំពង់ធំ 0.686* -0.155 0.898** -0.810 -0.609
Ã�ត្តþធិ៍�ត់ 1.654*** -0.373 2.061*** -2.597** -1.086
អញ្ញត្តិÍ�រ -0.071 -3.965*** 1.173 -8.980* -5.133*
ដំ�ក់iលទី១៖
  Adjusted R-squared 0.049 0.042 0.042 0.042 0.042
  F-value 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731
  P-value 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179
Over-identification Test
  Score chi2 0.003 0.535 0.007 1.388 0.002
  P-value 0.952 0.464 0.929 0.238 0.963
Endogeneity Test
  Robust score chi2 1.497 6.577 4.826 5.842 7.180
  P-value 0.221 0.010 0.028 0.001 0.007

សA"ល់៖ * Aន�រៈសំ^ន់ កO�ិត ១០% , ** ៥%, *** ១%។ លំ�ៀងស្តង់\^�ំង��រeយមិន�្មើ<: (Heteroscedasticity) ���វeន 
បí�ញ។ j�ភពៈ iរគណ¾របស់អ្នកនិពន្ធ។

oaង ៥៖ កoÐកំណត់,�ព�្យសម�្បត្តិS�P�រក្នុង9:ំ២០១០ (LIML)

អÍ�រ សន្ទស�្សន៍  ,�ព�្យ 3�ើ 
យូរ9:ំ

សន្ទស�្សន៍  សត្វ 
ចញិ្ចឹម

សន្ទស�្សន៍  សAGរៈ  
កសិកម្ម JK�បី សត្វ អូស Lញ

iរ>�ច@�ព -3.093 3.001 -4.691 13.027 5.181
6�ទø�S�P�រ (១=បុរស) -0.495 0.339 -0.301 1.311 0.947
�យុø�S�P�រ 0.003 0.011 -0.002 0.043 0.020
��នmពAន ប្តី j�ពន្ធ � � 
ø�S�P�រ (១=�ៀបiរ) 0.916* -0.139 0.493 -0.274 -0.516

កO�ិតអប់រំរបស់ø�S�P�រ  (9:ំ) 0.100** 0.017 0.068 0.038 -0.017
ទំហំS�P�រ 0.102 0.364** 0.174 1.562** 0.683***
ទំហំS�P�រZើក$i�៉� 0.007 -0.024** -0.005 -0.095** -0.049***
ចំនួនសAជិកក្នុងបន្ទុក -0.153 -0.019 -0.028 -0.271 0.053
Ã�ត្តកំពង់ធំ 0.686* -0.197 0.899** -1.250 -0.610
Ã�ត្តþធិ៍�ត់ 1.655*** -0.445 2.062*** -3.355* -1.087
អញ្ញត្តិÍ�រ -0.069 -4.293** 1.181 -12.437 -5.136* 

សA"ល់៖ * Aន�រៈសំ^ន់ កO�ិត ១០% , ** ៥%, *** ១%។ j�ភពៈ iរគណ¾របស់អ្នកនិពន្ធ

1410 iរÊយតË្ល�ដំ�ក់iលទី១ ��សមីiរ ៣ Aនបí�ញក្នុង oaង A1 ��ឧបសម្ព័ន្ធ។
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d	ចក្តីសន្និ-vន៥

iរសិក�rx�ះ ពិនិត�្យពីផលប៉ះ�ល់��j�ព័ន្ធ>�ច@�ព�Zើ ចំនួន,�ព�្យសម�្បត្តិក្នុងS�P�រ $�ទិ៍ ,�ព�្យ 
3�ើ  យូរ 9:ំ សត្វចិញ្ចឹម សAGរៈកសិកម្ម JK�បី និងសត្វអូសLញ។ iរវិmគÌ�បពិពណ៌¾របស់üើងមិនeន <ំ,� 
Zើ គំនិត ��លÂ j�ព័ន្ធ>�ច@�ពរួមចំh�ក�៉ងû�ើនដល់ចំនួន,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ និងសAGរៈកសិកម្ម�ះk�។ üើង 
រក /ើញÂ កំsើនចំនួន,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ និងសAGរៈកសិកម្មពី9:ំ២០០៨ ដល់ ២០១០ គឺមិន$ប់Lក់ទង នឹង ��ន
mព!�\öរច¾សម្ព័ន្ធ>�ច@�ព�ះk�។ ចំនួន,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំ និងសAGរៈកសិកម្មក្នុងS�P�រ<=នដី >�ច@�ព 
eន9ើន$ើងខ្ពស់$ង S�P�រAនដី>�ច@�ព។ iរ{ �ក់ចុះចំនួនសត្វចិញ្ចឹម JK�បី និងសត្វអូសLញក្នុង 
S�P�រ<=នដី>�ច@�ព $ទូ�Aនចំនួនតិច$ង S�P�រAនដី>�ច@�ព។ iរវិmគÊ៉រីយ៉ង់ បí�ញÂ សî�ប់ 
អ�្ក�តLំងពីរ9:ំ ,�ព�្យសម�្បត្តិmគû�ើនរបស់S�P�រLំងបីK�ុម មិនAនmពខុសÌ្ល�ក<:គួរឲ�្យកត់ សA"ល់k�។ 
iរសិក�r ��ដ្ឋA�� ក៏eនប�Eក់ដូច<:��រÂ j�ព័ន្ធ>�ច@�ពមិនAនផលប៉ះ�ល់�Zើកំsើន,�ព�្យ សម�្បត្តិ 
ក្នុង S�P�រ$ើយ។ ដូ%្ន�ះលទ្ធផលសិក�rរបស់üើង LំងiរវិmគÌ�បពិពណ៌¾ និងÌ�ប��ដ្ឋA�� មិន�ច ប�Eក់ 
ពីទំ¾ក់ទំនងវិជ្ជAនរÊងj�ព័ន្ធ>�ច@�ព និងកំsើន,�ព�្យសម�្បត្តិក្នុងS�P�រeនk� ប៉ុ�្ត�Êeនបí�ញÂ មូលធន 
មនុស�្សរួមចំh�ក$វិជ្ជAន ក្នុងកO�ិត,�ព�្យ3�ើយូរ9:ំរបស់S�P�រ។ លទ្ធផលសិក�rរបស់üើងAនលក្ខណៈ @�ប 
<: នឹងiរសិក�rរបស់ Jalilian និង Weiss (2004) ��លបí�ញÂ សî�ប់j�k�សកំពុងអភិវឌ�្ឍ iរ វិនិdគ Zើ 
មូលធន មនុស�្ស (ឧLហរណ៍ iរអប់រំ) Êជួយiត់បន្ថយmពK�ីK�eនû�ើន$ង iរវិនិdគZើiរអភិវឌ�្ឍ!�\ö 
រច¾ សម្ព័ន្ធ។

លទ្ធផលសិក�rLំងx�ះ �ចឆ្លុះប�Eំងពីmព$ក់.្ត�ង��លj�ព័ន្ធ>�ច@�ព កម្ពុ$មិនLន់Aន ដំsើរ 
iរ ល្អS�ប់��ន់�ើម�្បីចូលរួមeនû�ើនក្នុងiរZើកកម្ពស់ជីវmព និងប�្កើន,�ព�្យសម�្បត្តិS�P�រ (Kim & Khiev 2007; 
CDRI 2010)។ ក្នុង��នmពÌ�បx�ះ iរវិនិdគ�Zើ j�ព័ន្ធ>�ច@�ព គួរ�Ðតប�្ថ�មZើiររក�rតុល�្យmព 
រÊងiរព �ីកj�ព័ន្ធ>�ច@�ព !ើយនិងiរ½�លំអj�សិទ្ធmពj�ព័ន្ធ>�ច@�ព�ើម�្បី�ចផ្តល់ទឹកeន S�ប់��ន់ 
Lំងក្នុងរដូវវស�rនិងរដូវß�ំង iររក�rកO�ិតកម្ពស់ទឹកសម@�ប និងiរ{¾សមធម៌ក្នុងiរÌ�ង��កទឹក� ឲ�្យ 
តំបន់Aនj�ព័ន្ធ>�ច@�ព¾¾។ iរគួបផ�្សំកំsើនវិនិdគZើមូលធនមនុស�្ស និងZើiរអភិរក�្ស ឬអភិវឌ�្ឍ  !�\ö 
រច¾សម្ព័ន្ធ �ចជួយប�្កើន,�ព�្យសម�្បត្តិS�P�រ និងZើកកម្ពស់កO�ិតជីវmព eនû�ើន$ង វិនិdគ�Zើ !�\ö 
រច¾ សម្ព័ន្ធ ��មួយមុខ។



16 ឥទ្ធពិលj�ព័ន្ធ{a�@្ត��Zើ,�ព�្យសម�្បត្តSិ�P�រ

ឯក�រxង
Cambodia Development Resource Institute (2010), Empirical Evidence of Irrigation 

Management in the Tonle Sap Basin: Issues and Challenges, Working Paper No. 48 (Phnom 
Penh: CDRI)

David C. & K. Otsuka (1994), Modern Rice Technology and Income Distribution in Asia, 
(Boulder, Colorado:  Lynne Rienner Publishers)

Dillon, A. (2011), “The Effect of Irrigation on Poverty Reduction, Asset Accumulation, and 
Informal Insurance: Evidence from Northern Mali”, World Development, doi:10.1016/j.
worlddev.2011.04.006 (accessed on 27 May 2011) 

Food and Agriculture Organisation (2005), The Future of Large Rice-based Irrigation 
Systems in Southeast Asia (Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pacific)

Hanji, A. (2006), “Impact Assessment of Irrigation on Cropping Pattern, Food and Nutrition 
Security at Macro and Micro Level in Ghataprabha Malaprabha Command Area”, PhD 
dissertation submitted to University of Agricultural Sciences, Dharwad

Heckman, J. (1979), “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica, Vol. 
47, pp. 153-161 

Huang, Q., S. Rozelle, B. Lohmar, J. Huang, & J. Wang (2006), “Irrigation, Agricultural 
Performance and Poverty Reduction in China”, Food Policy, Vol. 31, Issue 1, pp. 30-52 

Hussain, I. & M. Hanjra (2004), “Irrigation and Poverty Alleviation: Review of the Empirical 
Evidence”, Irrigation and Drainage, Vol. 53, Issue 1, pp. 1-15 

Hussain, I. (2007a), “Poverty-Reducing Impact of Irrigation: Evidence and Lessons”, 
Irrigation and Drainage, Vol. 56, pp. 147-164

Hussain, I. (2007b), “Direct and Indirect Benefits and Potential Disbenefits of Irrigation: 
Evidence and Lessons”, Irrigation and Drainage, Vol. 56, pp. 179-194

Jalilian, H. & J. Weiss (2004), Infrastructure, Growth and Poverty: Some Cross-country 
Evidence, Paper prepared for ADB Institute annual conference on “Infrastructure and 
Development: Poverty, Regulation and Private Sector Investment”, 6 December 6 2004, 
(Tokyo: ADBI)  

Jayaraman, R. & P. Lanjouw (1999), “The Evolution of Poverty and Income Inequality in 
Indian Villages”, The World Bank Research Observer, Vol. 14, Issue 1, pp. 1-30

Kim S. S. & Khiev D. (2007), Challenges in Water Resource Management for Farmer Water 
User Communities, Cambodian Development Review, Vol. 11 (Phnom Penh: CDRI)

Kishore, A. (2002), Social Impact of Canal Irrigation: A Review of 30 Years of Research 
(Colombo: International Water Management Institute) 

Petrick, M. (2004), “Farm Investment, Credit Rationing, and Governmentally Promoted 
Credit Access in Poland: A Cross-Sectional Analysis”, Food Policy, Vol. 29, Issue 3, pp. 
275-294

Poi, B.P. (2006), “Jack-knife Instrumental Variable Estimation in Stata”, Stata Journal 6: 
364-415  

Royal Government of Cambodia (2009), National Strategic Development Plan 2009-2013 
(Phnom Penh: RGC)

Silliman, J. & R. Lenton (1985), Irrigation and the Land Poor, International Conference on 
Food and Water, Texas A&M University (Texas: College Station)

Songco, J.A. (2002), Do Rural Infrastructure Investments Benefit the Poor? Policy Research 



17ឯក�រពិmក�rZ�ខ ៥៧

Working Paper 2796 (Washington DC: World Bank)
Stock, J.H., J.H. Wright & M. Yogo (2002), “A Survey of Weak Instruments and Weak 

Identification in General Method of Moments”, Journal of Business and Economic 
Statistics 20: 518-529 

Tong, K., Hem S. & P. Santos (forthcoming): What Limits Agricultural Intensification 
in Cambodia? The Role of Emigration, Agricultural Extension Services and Credit 
Constraints, CDRI Working Paper (Phnom Penh: CDRI) 

Von Braun, J. (1995), Employment for Poverty Reduction and Food Security (Washington 
DC: International Food Policy Research Institute) 

Wooldridge, J.M. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT 
Press.

Wokker C., Santos P. & Ros B. (forthcoming), Irrigation Water Productivity in Cambodian 
Rice Systems, CDRI Working Paper (Phnom Penh: CDRI)

Wooldridge, J.M. (2003), Introductory Econometric A Modern Approach. The MIT Press.
Zhou, Y., Y. Zhang, K. C. Abbaspour ., Mosler H.J & H. Yang (2009), “Economic Impacts on 

Farm Households due to Water Re-allocation in China’s Chaobai Watershed”, Agricultural 
Water Management, Vol. 96, Issue 5, pp. 883-891



18 ឥទ្ធពិលj�ព័ន្ធ{a�@្ត��Zើ,�ព�្យសម�្បត្តSិ�P�រ

ឧបសម្ព័ន្ធ

oaង A1៖ កoÐកំណត់��លទ្ធmពទទួលeនiរ>�ច@�ព (OLS)

ø�គុណ លំ�ៀង ស្តង់\រ t P>t

6�ទø�S�P�រ (១=j�ុស) -0.067 0.09 -0.74 0.46

�យុø�S�P�រ -0.003 0.00 -1.40 0.16

��នmពAនប្តីj�ពន្ធ��ø�S�P�រ (១=�ៀបiររួច) 0.055 0.09 0.59 0.56

កO�ិតអប់រំរបស់ø�S�P�រ (9:ំ) -0.002 0.01 -0.21 0.83

ទំហំS�P�រ -0.021 0.04 -0.52 0.61

ទំហំS�P�រZើក$i�៉� 0.002 0.00 0.63 0.53

ចំនួនសAជិកក្នុងបន្ទុក 0.009 0.02 0.48 0.63

Ã�ត្តកំពង់ធំ 0.112 0.05 2.09 0.04

Ã�ត្តþធ ិ៍�ត់ 0.185 0.06 3.32 0.00

តំបន់F�្ស�ទឹកក�្ខល -0.026 0.05 -0.48 0.63

តំបន់F�្ស�ទឹក^ងG�ម -0.101 0.06 -1.79 0.08

អញ្ញត្តិÍ�រ 0.821 0.17 4.85 0.00
j�ភព៖ iរគណ¾របស់អ្នកនិពន្ធ
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oaង A2៖ Ø្ទ�ដីj�មូលផល និង Ø្ទ�ដី\ំដុះ@�ូវសរុប

Ã�ត្ត
Ø្ទ�ដីj�មូលផល (១០០០ហិកo) Ø្ទ�ដី>�ច@�ព 

(១០០០ហិកo)
mគរយ��Ø្ទ�ដី 
>�ច@�ពរដូវវស�r រដូវß�ំង សរុប

ប¾£យAនជ័យ 140.20 0.30 140.50 36.00 25.62

eត់ដំបង 168.57 1.20 169.77 52.00 30.63

ក�្ខល 42.67 45.00 87.67 20.00 22.81

#ះកុង 7.27 - 7.27 0.60 8.25

កំពង់Áម 167.24 30.00 197.24 30.00 15.21

កំពង់9:ំង 83.07 9.90 92.97 22.00 23.66

កំពង់~ម 9.50 - 9.50 - 0.00

កំពង់ស្ពឺ 84.30 1.00 85.30 22.00 25.79

កំពង់ធំ 99.16 1.80 100.96 37.00 36.65

កំពត 133.11 2.50 135.61 19.30 14.23

K�%�ះ 20.62 6.00 26.62 12.00 45.08

មណ©លគិរី 6.18 - 6.18 0.20 3.24

ភ្នំw�ញ 5.40 1.20 6.60 3.10 47.00

��ះវិ�រ 16.91 - 16.91 0.30 1.77

^�@�ង 240.23 57.00 297.23 40.00 13.46

þធ ិ៍�ត់ 71.95 0.10 72.05 26.00 36.09

រតនៈគិរី 17.62 - 17.62 0.20 1.14

�ៀមaប 181.08 9.00 191.08 25.50 13.35

ស្ទឹង_�ង 13.47 58.00 13.47 0.80 5.94

�Aយ�ៀង 162.32 233.0 171.32 20.00 11.67

o½�វ 173.13 231.13 40.00 17.31

សរុប 1844.0 2077.0 407.00 19.60
j�ភព៖ FAO (2005)
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បញ្ជីឯក�រពិ'ក	(របស់វិទ	9�:ន CDRI
១. Kannan, K. P. (វិច្ឆិi ១៩៩៥) iរក�ងសន្ទស�្សន៍?្ល�ទំនិញ3�ើß�ស់សî�ប់j�k�សកម្ពុ$៖ iរពិនិត�្យ 

$ើងវិញZើiរអនុវត្ដន៍¾w�លបច្ចុប�្បន្ន និងiរZើកមតិ½�លំអ (ឯក�រពិmក�r Z�ខ ១) $m�F្ម�រ 
តË្ល� ៤.០០០ �ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៥,០០ដុ��រ។

២. McAndrew, John P. (មកa ១៩៩៦) ជំនួយហូរចូលជំនួយ@�ពិច@�ពិល៖ ជំនួយសa"�ះ និងអភិវឌ�្ឍន៍k្វ� 
និងពហុmគី ១៩៩២-៩៥ (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ២) $m�F្ម�រ ៤.០០០�ៀល $m�អង់Ï្ល�ស ៥,០០ 
ដុ��រ។

៣. Kannan, K. P. (មកa ១៩៩៧) កំh�ទំរង់��ដ្ឋកិច្ច កំh�តO��វរច¾សម្ព័ន្ធនិងiរអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ$ 
(ឯក�រ ពិmក�r  Z�ខ ៣) $m�F្ម�រ តË្ល� ៤.០០០�ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៥,០០ដុ��រ។

៤. ជឹម-ចរិ� @�៊ុន-ពិធូ សូ-សុវ�-រិទ្ធ ចន-A៉កឃិនរ្រឌូ ងួន-សុគ¾c ប៉ុន-ដូរី� និងរ៉ូប៊ីន-បុិដឺលវ ៍ (មិថុ¾ 
១៩៩៨) iរ �ៀនសូ��ពីកម្មវិធីអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទក្នុងj�k�សកម្ពុ$ (ឯក�រ ពិmក�rZ�ខ ៤) $m�F្ម�រ 
តË្ល� ៩.០០០�ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៧,៥០ដុ��រ។

៥. Toshiyasu-Kato ច័ន្ទ-សុផល និង ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ (ក�្ញ ១៩៩៨) សAហរណកម្ម��ដ្ឋកិច្ច តំបន់សî�ប់iរ 
អភិវឌ�្ឍន៍ $និរន្ដរ៍ក្នុងj�k�សកម្ពុ$ (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ៥) $m�F្ម�រ តË្ល� ៩.០០០�ៀល $m� 
អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៦,០០ដុ� �រ។

៦. Murshid, K. A. S. (ធ្នូ ១៩៩៨) សន្ដិសុខ��្បៀង ក្នុង��ដ្ឋកិច្ចអន្ដរៈ�សុី៖ បទពិ~ធន៍កម្ពុ$ (ឯក�រ 
ពិmក�r  Z�ខ ៦) $m�F្ម�រ តË្ល� ៧.៥០០�ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៩,០០ដុ��រ។

៧. McAndrew, John P. (ធ្នូ ១៩៩៨) iរពឹង�ក់<:�វិញ�មកក្នុងយុទ្ធ�@្ដ�ចិញ្ចឹមជីវិតS�P�រ 
 ក្នុងភូមិF្ម�រ ពីរ (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ៧) $m�F្ម�រ តË្ល� ៧.៥០០�ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� 
១០,០០ដុ��រ។

៨. ច័ន្ទ-សុផល Martin-Godfrey, Toshiyasu-Kato, ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ Nina-Orlova, Per-Ronnås L-�វa៉ (មកa 
១៩៩៩) j�k�សកម្ពុ$៖ ប��j�ឈមមុខ��iរប�្កើតiរíរ��លAនផលិតmព (ឯក�រពិmក�rZ�ខ 
៨) $m�F្ម�រ តË្ល� ៦.០០០�ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៩,០០ដុ��រ។

៩. 3�ង-យូគី ប៉ុន-ដូរី� សូ-សុវ�-រិទ្ធ និង John McAndrew (ø�� ១៩៩៩) បទពិ~ធន៍របស់ សកម្មmព 
សហគមន៍ �ើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍សង្គម��អង្គiរយូនី��ហ្វ (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ៩) $m�F្ម�រ ៤.៥០០�ៀល  
$ m� អង់Ï្ល�ស ៤,៥០ ដុ��រ។

១០. Gormna, Siobham, $មួយ ប៉ុន-ដូរី� និង សុខ-Ã�ង (មិថុ¾ ១៩៩៩) ប��តួ¾ទីបុរស-@្ដ�ី និង 
iរ អភិវឌ�្ឍន៍   j�k�សកម្ពុ$៖ iរពិនិត�្យøើល$ទូ� (ឯក�រពិmក�rZ�ខ១០) $m�F្ម�រ តË្ល� 
៤.៥០០�ៀល $ m�  អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៦,០០ដុ��រ។

១១. ច័ន្ទ-សុផល និង សូ-សុវ�-រិទ្ធ (មិថុ¾ ១៩៩៩) ចំ�កពលកម្មកម្ពុ$�j�k�ស?�៖ iរe៉ន់�=ន ជំ�ន 
ដំបូង (ឯក�រពិe�ះZ�ខ ១១) $m�F្ម�រ តË្ល� ៣.០០០�ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៣,០០ដុ��រ។

១២. ច័ន្ទ-សុផល Toshiyasu Kato ឡុង-វូពិសិដ្ឋ L-�វa៉ សូ-សុវ� -រិទ្ធ ហង់-ជួន�រ ៉ុន f-គឹមហួន និង $-
វុធ� (តុ� ១៩៩៩) ផលប៉ះ�ល់��វិបត្ដិហិរញ្ញវត្ថុ �សុី Zើ ��ដ្ឋកិច្ច អន្ដរiល ប�្ខj�k�ស�សុី 
អÏ្ន�យ៍៖ ទស�្សនៈកម្ពុ$ (ឯក�រពិe�ះZ�ខ ១២) $m�F្ម�រ តË្ល� ៤.៥០០�ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� 
៤,៥០ដុ� �រ។

១៣. អ៊ុង-ប៊ុន$�ង (សី� ២០០០) iរv�j�Pលoមរដូវiល��សន្ទស�្សន៍?្ល�ទំនិញ3�ើß�ស់ ក្នុងj�k�ស 
កម្ពុ$ (ឯក �រ ពិmក�rZ�ខ ១៣) $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៣,០០ដុ��រ។

១៤. Toshiyasu-Kato, Jeffrey A. Kaplan, ច័ន្ទ-សុផល និង �ៀល-សុmព (សី� ២០០០) j�k�សកម្ពុ$៖ 
Zើក កម្ពស់ អភិeលកិច្ចសî�ប់iរអភិវឌ�្ឍន៍Aននិរន្ដរmព (ឯក�រពិmក�r Z�ខ ១៤) $m�F្ម�រ តË្ល� 
៦.០០០�ៀល $ m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៦,០០ដុ��រ។
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១៥. Toshiyasu Kato ច័ន្ទ-សុផល Jeffrey A. Kaplan, (សី� ២០០០) ជំនួយប%្ច�កk�ស និងiរអភិវឌ�្ឍន៍ 
សមត្ថmព   ក្នុង��ដ្ឋកិច្ចមួយ��លពឹងc្អ�កZើជំនួយ៖ បទពិ~ធន៍កម្ពុ$ (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ១៥) $ 
m�F្ម�រ តË្ល� ១០.០០០ �ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ១០,០០ដុ��រ។

១៦. សុិក បូរ័ក�្ស (ធ្នូ ២០០០) កម្មសិទ្ធិ iរលក់ដូរ និងiរj�មូលផ្ដុំដីធ្លី  កម្ពុ$៖ iរពិនិត�្យ វិmគlយ ��Pសៗ 
នូវទិន្នន័យទីពីរ និងទិន្នន័យ�ើម ��លeនមកពីអ�្ក�តថ្មីៗចំនួនបួន (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ១៦) $m�F្ម�រ 
តË្ល� ៨.០០០�ៀល $m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៧,០០ដុ��រ។

១៧. ច័ន្ទ-សុផល សូ-សុវ�-រិទ្ធ និងប៊ុន-ដូរី� (មិថុ¾ ២០០១) ជំនួយប%្ច�កk�ស និងiរអភិវឌ�្ឍន៍សមត្ថmព 
  ��  កសិកម្មg�កZៀប (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ១៧) $m�F្ម�រ តË្ល� ៨.០០០�ៀល 
$m�អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៨,០០ដុ��រ។

១៨. Martin Godfrey, សូ-សុវ�-រិទ្ធ k�ព-�a៉វី ប៉ុន-ដូរី� Claude-Katz, Sarthi-Acharya, សុីសុវត្ថិ-ឌួង-
Áន់តូ និង ហុីង ថូa៉ក់សុី (តុ� ២០០១) iរសិក�rអំពីទីផ�rរពលកម្ម កម្ពុ$៖ iរiត់បន្ថយmពK�ីK� 
iរ លូត�ស់ និង iរ½�តO��វចំþះវិបត្ដ ិ(ឯក�រពិmក�r Z�ខ១៨) $m�F្ម�រ ៨.០០០�ៀល $m� 
អង់Ï្ល�ស ៧,០០ដុ��រ។

១៩. ច័ន្ទ-សុផល k�ព-�a៉វី និង Sarthi Acharya, (ធ្នូ ២០០១) iរiន់iប់ដី កម្ពុ$៖ iរវិmគZើទិន្នន័យចុង 
G�យ (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ១៩) $m�F្ម�រ តË្ល� ៨.០០០�ៀល $អង់Ï្ល�ស តË្ល� ១០,០០ដុ��រ។

២០. សូ-សុវ�-រិទ្ធ �ៀល-សុmព អ៊ុច-ឧk�យ�្យ សុី-រត្ន័មុនី, Brett Ballard និង Sarthi Acharya (មី¾ ២០០២) iរÊយ 
តË្ល�សង្គម�ក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី កម្ពុ$ (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ២០) $m�F្ម�រ តË្ល� ៨.០០០�ៀល $m� 
អង់Ï្ល�ស តË្ល� ១០,០០ដុ��រ។

២១. Bhargavi Ramamurthy សិុក-បូរ័ក�្ស, Per Ronnås និង សុក-�ច (មី¾ ២០០២) j�k�សកម្ពុ$9:ំ១៩៩៩-
២០០០៖ iរ�hតZើប� �ដីធ្លី កA�ំងពលកម្ម និងiរចិញ្ចឹមជីវិត  ជនបទ (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ២១) 
តË្ល� ៨.០០០�ៀល។

២២. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (កក ្ក\ ២០០២) iរលក់ដូរដីធ្លី កម្ពុ$៖ iរវិmគទិន្នន័យ��iរ�្ទ�រ 
និងiរ លក់ ដូរដីធ្ល ី(ឯក�រពិmក�rZ�ខ ២២) $m�F្ម�រ តË្ល� ៨.០០០�ៀល។

២៣. Bruce McKenney និង ��ុំ-តុ� (ក�្ញ ២០០២) ធន{នធម្ម$តិ និងជីវmព oមជនបទក្នុង j�k�ស 
កម្ពុ$៖ iរ ÊយតË្ល�$មូល\öន (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ២៣) $m� F្ម�រ តË្ល� ១០.០០០�ៀល $ 
អង់Ï្ល�ស តË្ល� ១០.០០ដុ��រ។

២៤. ច័ន្ទ-សុផល គឹម-��oa និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) ដីធ្លី ជីវmពជនបទ និងសន្ដិសុខ��្បៀង  
កម្ពុ$៖ ទស�្សនៈ eនពីអ�្ក�តoមមូល\öន (ឯក�រពិmក�rZ�ខ ២៤) $m�F្ម�រ តË្ល� ៦.០០០�ៀល 
$អង់Ï្ល�ស តË្ល� ៧.០០ដុ��រ។
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