សង្ខេបសម្រាប់

គោលនយោបាយ

CDRI គឺជាវិទ្យាស្ថានកម្ពុជា ឯករាជ្យ ឈានមុខ
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សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

ការវាយតម្លៃពីកម្រិតពឹងផ្អែករបស់គ្រួសារទៅលើព្រៃឈើ៖
លទ្ធផលបានពី តំបន់សិក្សាបីនៅកម្ពុជា១
លោក កុយ រ៉ា លោក លន់ ពេជ្រតារា និង លោក អ៊ូច ឈួង២
ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ៖

ស្វែងយល់ពីការពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើ (Byron & Arnold 1999)

• ព្រៃឈើ ជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ជីវភាព និងអន្តរកម្មឥតឈប់រ វាងព្រៃឈើ
ប្រជាជនកម្ពុជានៅជនបទ និងរក្សាលំនឹងអាកាសធាតុ។

1997)។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី

ដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើ

មានតិចតួចនៅឡើយ

និងមនុស្ស

ការស្រាវជ្រាវពីតួនាទី

• ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងកំណើនប្រជាជនឆាប់រហ័ស កំពុង សក្តានុពលនៃព្រៃឈើក្នុងការការពារ
សេសសល់។

ធនធានព្រៃឈើដែលនៅ

(Wiersum

និង

និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ហើយអាចចាត់ទុកជាវិស័យមួយថ្មី

សម្រាប់អង្កេត។ ការសិក្សាពីមុនៗ ត្រូវបានលើកមកពិនិត្យយ
 ៉ាង

• ផលព្រៃឈើ និងអនុផលព្រៃឈើដែលប្រមូលយកសម្រាប់ផ្គត់ ល្អិតល្អន់ដើម្បីស្វែងយល់ពី ចំណងទាក់ទងរវាងភាពក្រីក្រ និង
ផ្គងទ
់ ីផ្សារកន្លងមក គេបានធ្វើការវាយតម្លៃ និងកត់ត្រា។ ប៉ុន្តែ

ព្រៃឈើ

ព្រៃឈើ

Angelsen & Wnder 2003; Scherr et al. 2004; Sunderlin & Ba

ការវាយតម្លៃលើផលប្រមូលមកពីបរិស្ថានព្រៃឈើ និងមិនមែន
សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងគ្រួសារ

ព្រមទាំងសក្តានុពលនៃព្រៃឈើក្នុងការកាត់បន្ថយភាព

ក្រីក្រ (Arnold & Bird 1999; Arnold 2001; Wunder 2001;

(គិតប
 ញ្ចូល

ទាំងការប្រើប្រាស់ និងជួញដូរ) នៅកម្ពុជា ពុំមានការកត់ត្រា

2005)។ អត្ថបទរបស់ធនាគារពិភពលោកមួយ បានប្រើប្រាស់ការ

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ។

វិភាគលទ្ធផលរួមគ្នាលើ ៥៤ករណីសិក្សា ដើម្បីវាយតម្លៃពីភាព

• ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រដ៏សក្តិសិទ្ធិ សម្រាប់កំណត់ពីគុណតម្លៃនៃ ពឹងផ្អែកន
 ៃប្រជាជននៅជ
 នបទទៅលើចំណូលពីព្រៃឈើ និងផ្ត
 ល់
បរិស្ថានព
 ្រៃឈើ និងមិនមែនព្រៃឈើ ចំពោះជីវភាពរស់នៅ

អនុសាសន៍ស
 ្តីពី វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដ៏សមស្របនានា (Vedeld

ព័ត៌មានច្បាស់លាស់

ករណីសិក្សាទាំងនោះ

របស់គ
 ្រួសារនៅកម្ពុជា

ដើម្បីធានាគុណភាពទិន្នន័យ

និង

et al. 2004)។ អត្ថបទនេះបង្ហាញថា ជាទូទៅលទ្ធផលបានពី

ផ្តល់ទៅជូនអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចច
 ិត្ត

ហើយញ៉ាំងឲ្យមាន ការរៀបចំគ្រប់គ្រងធនធានដ៏សំខាន់ទា
 ំង

មិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេ

ដោយ

សារការប្រើវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវខុសៗគ្នា។ ដូច្នេះ ចំណេះដឹងព
 ី

នេះប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

តួនាទីជាក់ស្តែង និងជាសក្តានុពលនៃព្រៃឈើក្នុងការកាត់ប
 ន្ថយ
ភាពក្រីក្រ

បញ្ហាចោទ

គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយ

ហើយការយល់ឃើញពី

តួនាទីនៃព្រៃឈើ ក្នុងការផ្តល់មធ្យោបាយឲ្យចាកផុតពីភាពក្រីក្រ

បច្ចុប្បន្ន មានប្រជាជនក្រីក្ររាប់រយលាននាក់ កំពុងរស់នៅ

គឺមានតាំងពីទុទិដ្ឋិនិយម (ឧទាហរណ៍ Wunder 2001) រហូតដល់

ក្នុង ឬក្បែរតំបន់ព្រៃ និងមានភស្តុតាងបង្ហាញថា
 មួយចំនួនធំកំពុង

សុទិដ្ឋិនិយម (ឧទាហរណ៍Scherr et al. 2004)។ ការប្រៀបធៀប

ប្រមូលយកផលព្រៃឈើយ៉ាងច្រើនៗ នៅតាមតំបន់ព្រៃស្ទើរគ្រប់

លទ្ធផលនៃការសិក្សាវាយតម្លៃពីព្រៃឈើ

ប្រភេទក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអ
 ភិវឌ្ឍ (Scoones et al. 1992;

តាមរបៀបខុសៗគ្នា

ទាំងនេះ វាចោទបញ្ហាខ្លាំង អាចថាធ្វើមិនកើតផង (Wollenberg

Pérez & Arnold 1996; Neumann & Hirsh 2000; Cunningham

& Nawir 1998; Sheil & Wunder 2002; Vedeld et al. 2004)។

2001)។ គេបានបង្កើតក្របខ័ណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់វាយតម្លៃ និង

ដូច្នេះដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង

១

ត្រូវមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅថ្មីៗ

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ ដកស្រង់ចេញពីឯកសារពិភាក្សា និពន្ធដោយលោក កុយ រ៉ា លោក លន់ ពេជ្រតារា លោក យ៉ែម ដារារដ្ឋ លោក Xi Jiao និង លោក

Carsten Smith-Hall ស្តីពី "ការបង្កើនចំណេះដឹងពីភាពពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើនៅកម្រិតគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជា៖ តំបន់សិក្សា វិធីសាស្ត្រ  និងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបឋម"
ដែលស្ថិតក
 ្នុងចំណោម ឯកសារពិភាក្សាស្តីពី ព្រៃឈើ និង ទេសភាព ៦០/២០១១ របស់សាកលវិទ្យាល័យ Copenhangen នៅប្រទេសដាណឺម៉ាក។

២ កម្មវិធីធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន នៃវិទ្យាស្ថាន CDRI។

1

ទៀត ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដូចគ្នា និងរបៀបអនុវត្តល្អៗ ដែលអាច

សម្ភាសន៍ត្រីមាសទី២ ទី៣ និងទី៤ បានបញ្ចប់នៅចុងខែមីនា

ផ្សេងៗគ្នាទាំងនោះ។

ជាភាសាខ្មែរ ដោយផ្តោតលើ ការប្រមូលផល (កែច្នៃរួច និងម
 ិន

យកមកប្រៀបធៀបគ្នា

ករណីសិក្សា
អត្ថបទនេះ

និងធ្វើសំយោគនូវលទ្ធផលបានពីត
 ំបន់

កក្កដា និងតុលា រៀងគ្នា។ បញ្ជីសំណួរ ត្រូវបានរៀបចំ និងបកប្រែ

ទាន់កែច្នៃ) ពីបរិស្ថានព្រៃ
 ឈើ បរិស្ថានមិ
 នមែនព
 ្រៃឈើ ដំណាំ
កសិកម្ម និងការលក់កម្លាំងពលកម្ម (ក្រៅកសិដ្ឋាន)។ ទិន្នន័យ

បង្ហាញពីលទ្ធផលសំខាន់ៗរកឃើញក្នុងអ
 ង្កេត

ទាំងនោះ

គ្រួសារដែលធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៨ នៅ ១៥ភូមិ ស្ថិតក្នុង ៣ឃុំ

ប្រមូលសម្រាប់ការសិក្សាឯទៀតៗនៅក្នុងប
 ្រទេស ក្រោមបណ្តាញ

គឺ ១) ឃុំសង្កែសាទប ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងតំ
 បន់ចន្លោះ

ជួរភ្នំក្រវាញ
ប្រាំងខ្លី

និងវាលទំនាបបឹងទ
 ន្លេសាប។

មិនដល់

៤ខែទេ

ឃុំនេះ

អាចប្រៀបធៀបគ្នាបានជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលបាន

ខាងបរិស្ថាន និងភាពក្រីក្រ (PEN)។

មានរដូវ

គេបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ ៣ សម្រាប់កំណត់តម្លៃផលិតផល

ទទួលទឹកភ្លៀងប្រចាំឆំក
្នា ម្រិតទាប

នីមួយៗ៖ ១) ការកំណត់តម្លៃនៅទីផ្សារមូលដ្ឋាន ដោយផ្អែកលើ

គ្របដណ្តប់ដោយព្រៃរបោះ ដែលភាគច្រើនជាដើមចុល្លព្រឹក្ស និង

valuation) ដោយផ្អែកលើថ្លៃនៅទីផ្សារមូលដ្ឋាននៃផលិតផលប្រ

ក្នុងចន្លោះពី

៨០០ ទៅ ១៤០០មីលីម៉ែត្រ (FA 2003) មានដី

ថ្លៃនៅកសិដ្ឋាន

មានមួយភាគស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិភ្នំឱរ៉ាល់។ ២) ឃុំទំរីង
ជាតំបន់ទំនាបដាច់ស្រយាលមួយន
 ៃខេត្តកំពង់ធំ។

២)

ការកំណត់តម្លៃជំនួស

(substitute

ហាក់ប្រហែលគ្នាបំផុតអាចជំនួសគ្នាបាន និង ៣) ការកំណត់ត
 ម្លៃ

រដូវប្រាំងនៅ
 

តាមការចំណាយពេលវេលា (time spent valuation) ដោយផ្អែក

តំបន់ន
 េះ មានរយៈពេលវែងជាង ៤ខែ ហើយកម្ពស់ទឹកភ្លៀងប្រចាំ

លើចំនួនពេលធ្វើពលកម្ម

ឆ្នាំមានពី ១៤០០ ទៅ ២០០០មីលីម៉ែត្រ ឬជាមធ្យម ១៧០០

គុណនឹងអត្រាថ្លៃឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃនៅ

មូលដ្ឋាន (ប្រែប្រួលតាមរដូវកាល និងភេទ)។

មីលីម៉ែត្រ (ibid.)។ មកទល់ឆ្នាំ២០០០ តំបន់នេះ គ្របដណ្តប់
ដោយព្រៃស្រោង និងព្រៃរបោះ (FA 1999) និងដីព្រៃសម្បទាន

លទ្ធផលស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗ

Ly Heng Investment)។ នៅឆ្នាំ២០០២ ការកាប់ឈើត្រូវបាន

ក្នុងនោ
 ះមាន ៨២ ជាផលដំណាំ ៦១ ជាផលិតផលព្រៃឈើ

សម្រាបការប្រ
់
ើប្រាស់រួម ដែលនាំឲ្យមានការកែប្រែផ្ទៃដីជាច្រើន។

សត្វចិញ្ចឹម។ គ្រួសារនានានៅគ្រប់តំបន់សិក្សា តែងប្រមូលផល

(ក្រុមហ៊ុន Colexim Enterpise, GAT International និង Mieng
ហាមឃាត់

ហើយគេក៏ចាត់ទុកតំបន់ព្រៃទាំងនោះថា

ការសិក្សាបានកត់ត្រានូវផលិតផល និងសេវាកម្ម ២១៦ប្រភេទ

បានបើក

៥៩ ជាផលខាងបរិស្ថាន និង ១៤ ជាសេវាកម្មនិងផលបានពី

៣) ឃុំតាកែន ស្ថិតក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃខេត្តកំពត ក្នុង

ព្រៃឈើ

តំបន់ភ្នំក្រវាញជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ។ ទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំមានកម្រិតខ្ពស់

(៤២%) និងផ្លែឈើព្រៃ (៣២%)។

ដណ្តបដោ
់ យព្រៃរបោះ ភាគច្រើនជាដើមចុលព
្ល ្រឹក្ស និងមានមួយ
ត្រូវបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់រួម
កែប្រែការប្រើប្រាស់ដី។
ពោលគឺ

ចំណូលគ្រួសារប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម

ព្រៃឈើនៅក្រៅតំបន់ឧទ្យាន

លានរៀល (៦៨៤ដុល្លារ)។ ការធ្វើស្រែចំការ ជាប្រភពចម្បងនៃ
ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រួសារនានានៅតំបន់ទា
 ំង៣នោះ

៦០០គ្រួសារដោយចៃដន្យ

២០០គ្រួសារមកពីឃុំនីមួយៗ

ឬ

ដល់កន្លែង

៤០គ្រួសារមកពី

កំពត)។ ព្រៃឈើក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរ ក្នុងការបង្កើតច
 ំណូល

ដោយរួមចំណែក ៣៤% នៃចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុបក្នុងខេត្តកំពង់

មុនចាប់ផ
 ្តើមចុះទៅ
 ស
 ិក្សា

ស្ពឺ ២១% ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ និង ២៣% ក្នុងខេត្តកំពត។ ប្រភព

ក្រុមស្រា
 វជ្រាវបានកសាងបញ្ជីឈ្មោះគ្រួសារទាំង

ចំណូលបានពីខាងបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ទាំង៣

អស់នៅក្នុង ១៥ភូមដែ
ិ លបានជ្រើសរើសនោះ ដោយប្រើប្រាស់
សៀវភៅកំណត់ត្រាផ្លូវការធ្វើឡើងដោយមេភូមិ។
ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យចេ
 ញពីបញ្ជី

គ្រួសារទីមួយ

និង ២% ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។ ភាគរយចំណូលបានពីការងារក្រៅ

ហើយគ្រួសារបន្ត

កសិដ្ឋាន ប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់ ដោយមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុង
ខេត្តកំពង់ធំ (២៣%) ដែលខ្ពស់ជាងចំណូលបានពីព្រៃឈើបន្តិច

សរុបនៅ
 ក្នុងភ
 ូមនោះ)។
ិ
គ្រួសារត្រូវបានកំណត់ថាជាមនុស្សមួយ

(២១%) និងទាបបំផុតក
 ្នុងខេត្តកំពត (៩%)។ រូបភាព១ បង្ហាញ

ក្រុមដែលរស់នៅជាមួយគ្នា និងទទួលទានអាហារពីផ្ទះបា
 យរួមគ្នា
បាន (NIS 2007)។

ពីធាតុផ្សំនៃប្រភពចំណូលផ្សេងៗនៅតាមតំបន់ស
 ិក្សានីមួយៗ។

មិនអាចឲ្យព
 ួកគេធ្វើដូច្នេះ

បរិមាណចំណូល

ធ្វើឡើងនៅដើមខែមករា

ប្រែប្រួលចុះឡើងតាមរដូវកាល

ប៉ុន្តែ

ផលិតផលកសិកម្មនៅតែជាប្រភពចំណូលចម្បងក្នុងតំបន់សិក្សា

សម្ភាសន៍ បានអនុវត្តរៀងរាល់ ៣ខែម្តង ក្នុងឆ្នាំ២០០៨៖

សម្ភាសន៍នៅត្រីមាសទី១

មានទំហំតិចតួច

ប្រមាណពី ៧-៨% នៃចំណូលសរុបក្នុងខេតក
្ត ំពង់ស្ពឺ និងកំពត

បន្ទាប់ទៀត ត្រូវបានជ្រើសរើសរាល់ X/៤០ (X ជាចំនួនគ
 ្រួសារ

លើកលែងត
 តម្រ
ែ ូវការបំពេញកា
 រងារ

ដោយ

មានចំណែកព
 ី ៤៤% (ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ) ដល់ ៦០% (ក្នុងខ
 េត្ត

ភូមនី
ិ មួយៗ (សរុប ១៥ភូមិ) ដែលស្មើនឹង ១០%-៣០% នៃ
ចំនួនគ
 ្រួសារសរុបក្នុងភូ
 មមួ
ិ យៗ។

នៅក្នុងតំបន់សិក្សាទា
 ំង៣

មានចាប់ពី ២,៣៣លានរៀល (៥៧៣ដុល្លារ) ដល់ ២,៧៨

និងស្ថិតក្រោមសម្ពាធខ្លាំងនៃការ

ការសិក្សាបានជ្រើសរើសយ
 ក

ផលិតផល

ព្រៃឈើដែលប្រមូលយកជាទូទៅ មាន ឧស (៨៥%) ឫស្សី

ពី ២៦០០ ដល់ ៣២០០មីលីម៉ែត្រ (FA 2003)។ ឃុំនេះគ្រប
ភាគស្ថិតក្នុងឧទ្យានជាតិបូកគោ។

និងផលខាងបរិស្ថានមិនមែនព្រៃឈើ។

ទាំង៣ រីឯធនធានព្រៃឈើ ជាប្រភពចំណូលទី២ សម្រាបស
់ ្ទើរ

ហើយ

គ្រប់តំបន់សិក្សា (រូបភាព២)។

2

មិនទាន់កែច្នៃ។

រូបភាព១៖ ចំណែកក្នុងចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុបរបស់គ្រួសារ

ចំណូលពីថ្លៃឈ្នួលពលកម្មទាក់ទងនឹងព
 ្រៃឈើ

រួមចំណែកពី ៨% ទៅ ១០% នៃចំណូលសរុបរបស់ ៣ក្រុមចំណូល

គិតតាមប្រភពចំណូល ឆ្នាំ២០០៨

ចតុភាគទាបៗ ហើយតួលេខនេះវាខ្ពស់ជាខ្លាំង បើធៀបនឹងតំបន់
សិក្សាពីរផ្សេងទៀត។ ចំណូលពីព្រៃឈើកែច្នៃរួច កាន់តែសំខាន់

កំពង់ធំ

ខ្លាំងឡើងនៅក្នុងក្រុមចតុភាគចំណូលខ
 ្ពស់បំផុត។

ចំណ�លពី���ើ

តាមការសិក្សា

ចំណ�លពីបរ�ស្ថាន

កំពង់សឺ្ព

ចំណ�លពីកសិដ្ឋាន

តំបន់សិក្សាទាំង៣

ធ្លាប់ជួបវិបត្តិមួយចំនួន

ក៏ដូចជា បញ្ហាអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ដ
 ែលបណ្តាលឲ្យមានការ

ចំណ�លពីការងារ��កសិដ្ឋាន

បាត់បង់ទ
 ្រព្យសម្បត្តិ និងផលកសិកម្ម។ អ្នកភូមិបានប្រើប្រាស់

កំពត

0%

20%

40%

60%

80%

យុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើន

100%

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ

ហើយ

ដំណោះស្រាយជាទូទៅមួយចំនួន មានបង្ហាញក្នុងតា
 រាង១ ដែល
រួមមាន ការចំណាយប្រាក់សន្សំ (២៣%) ការប្រមូលផលព្រៃឈើ

នៅតំបន់សិក្សាក្នុងខេត្តកំពត

ច្រើនជាងមុន (១៩%) ការធ្វើពលកម្មប
 ន្ទាប់បន្សប
ំ ន្ថែម (១៣%)

ចំណែកនៃចំណូលបានពី

ព្រៃឈើមាននិន្នាការកើនឡើងពី

១៧%

និងការលក់ទ្រព្យស
 ម្បត្តិ (១២%)។ ចំណុចនេះបង្ហាញច្បាស់ថា

នៅក្នុងក្រុមចតុភាគ

(quartile) ទាបបំផុត ដល់ ២៦% នៅក្រុមចតុភាគខ្ពស់បំផុត

ក្រៅពីផ្តល់នូវប្រភពសំខាន់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិត

ទៅក្រុមច
 តុភាគបន្ទាប់ ដូច្នេះ ក្រុមចតុភាគខ្ពស់បំផុតរកបាន ៨ដង
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