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ិ ផ្លកនុងរសុកពៅានករម្ត្
ិ ទប ោររសាែរជាែ
និងអភ្ិែឌ្ឍន៍ម្ិនរគប់រោន់ ភាពង្ហយរងពរោេះថ្នោរខរបរបួលអាោសធាត្ុ និងផ្លប៉ាេះពាល់ជាសកលនពពលបចេុបបនន

ថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្។ ពដីម្បច
ី ូលរួម្បាំពពញកងាេះខាត្ និងពដ្ឋេះរសាយបញ្ហាខដលជួបរបទេះ ោរចាប់យកែ ិទាសាស្តសត បពចេកែ ិទា
និងនវានុែត្តន៍ខដលរបពទសជាពរចីនបានចាត្់ទុកថាជា្អឹងែនងសរាប់កាំពណ្ីនពសដាកិចេជាត្ិ គឺជាជពរម្ីសម្ួយដ៏ចាបា
ាំ ច់
ពដីម្បជ
ី ាំរុញែ ិស័យកសក
ិ ម្មឱ្យានភាពពសមីោន នង
ិ ពដីរទន់របពទសជិត្ខាង និងព្ាឱ្
ី យផ្លត្
ិ ភាពានោរពកន
ី ពឡង
ី បពងកីន
របសិទធភាព និងជាំរុញសតង់ដ្ឋរគុណ្ភាពសរាប់ោរនាំពចញ។
ទសសនៈែ ិស័យថ្នខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែពនេះ គឺពដីម្បប
ី ពងកីនផ្លិត្ភាពថ្នផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម និងផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្ម

ខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ សរាប់ខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល ត្វម្រយៈបពចេកែ ិទានិងនវានុែត្តន៍ពៅឆ្ន២
ាំ ០៣០។ ពដីម្បី
សពរម្ចបាននូែទសសនៈែ ិស័យខាងពលី កនុងខផ្នទប
ី ង្ហាញផ្លូែពនេះបានកាំណ្ត្់នូែកត្វតជាំរុញ ោលានុែត្តភាព នង
ិ បញ្ហារបឈម្
កនុងបរបទែ
ិស័យកសក
ិ
ិ ម្មនពពលបចេុបបនន។ ផ្លត្
ិ ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត បពចេកែ ិទាគនលេះឹ រត្ូែបានពសនដ្ឋ
ី ក់បញ្េូ លកនុង
ខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែពនេះត្វម្រយៈសិោាសាលាពិពរោេះពយបល់ និងោរសាាសន៍ ពដីម្បពី ្លីយត្បនឹងទសសនៈែ ិស័យខាងពលី។
កត្វតជាំរុញខផ្នកសងគម្ បពចេកែ ិទា ពសដាកិចេ បរសា
ិ ែ ន និងនពយបាយ រត្ូែបានកាំណ្ត្់។ កត្វតជាំរុញខផ្នកសងគម្

ានដូចជា

័
របជាជនែយពកម
ងានចាំនួនពរចន
ី ,

ជាត្ន
ិ ិយម្ពលផ្
ី លិត្ផ្លកសក
ិ ម្ម,

ោរផ្លលស់បូ តររពបៀបថ្នោររស់ពៅ

។ល។ កត្វតជាំរុញខផ្នកបពចេកែ ិទាានដូចជា ពរគឿងយនតកម្ម សា័យរបែត្តិកម្ម បញ្ហាសប
មិ រដូន។ល។ ចាំពពាេះកត្វត
ិ បនម្
ិ ត្
ជាំរុញខផ្នកបរសា
ិ ែ នរួម្ាន ោរខរបរបួលអាោសធាត្ុ ោរបាំពុលទឹកនិងដី ។ល។ ែណ្ៈខដលកត្វតជាំរុញខផ្នកពសដាកិចេ និង
នពយបាយ ពផ្លតត្សាំខាន់ពលីោរសរម្បសរម្ួល

រិ ញ្ាែត្ែុ សកលភាែូបនីយកម្ម រកុម្ ុន្ាំៗ ឯកជនភាែូបនីយកម្ម និង

ោរសរម្បសរម្ួលពាណ្ិជជកម្មជាពដីម្។
ផ្លត្
ួ ាន ពរគឿង
ិ ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតអាទភា
ិ ពចាំនួនរបាាំម្ួយ បានម្កពក
ី ត្វតជាំរុញខដលបានកាំណ្ត្់រម្
ចរកនង
ិ បពចេកែ ិទាកសិកម្ម, ោររគប់រគងទឹកនង
ិ របព័នធធារាសាស្តសត, ោររបម្ូលផ្ល និងពរោយរបម្ូលផ្ល, ោរព្ាគ
ី ាំរូ
ត្វម្កុាំពយូទ័រ, ោរខកថ្ចន, និងោរព្ាីទីផ្ារ/ពាណ្ិជជកម្ម។ បពចេកែ ិទាគនលឹេះសរាប់ោរាំ ទផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត

រត្ូែបានកាំណ្ត្់ត្វម្រយៈោរឯកភាពពីសាជិកអនុគណ្ៈកម្មោរ និងអនកជាំនញពាក់ព័នធពផ្សងពទៀត្ ពដីម្បដ្ឋ
ី ក់ឱ្យពរបី
កនុងរយៈពពលែលី (រត្ឹម្ឆ្ន២
ាំ ០២៤) រយៈពពលម្្យម្ (រត្ម្
ាំ ០២៧) និងរយៈពពលខែង(រត្ម្
ាំ ០៣០)។ កនុង
ឹ ឆ្ន២
ឹ ឆ្ន២
រយៈពពលែលី កម្ពុជាគួរខត្ពផ្លតត្ពលីពរគឿងចរកកសក
ិ ម្ម ោររគប់រគងទក
ឹ របព័នធធារាសាស្តសត ជីកសក
ិ ម្មនង
ិ ចាំណ្ីសត្ា ោរ
ចុេះពឈាមេះត្វម្របព័នធពអឡច
ិ រត្ូនិក ោរបនសុទធនិងបង្ហកត្់ពូជ បពចេកែ ិទារកាទុក និងថានលព័ត្៌ានទីផ្ារ។ សរាប់រយៈ

iii

ពពលម្្យម្ កម្ពុជាគួរខត្ចាប់យកបពចេកែ ិទាគនលឹេះននទក់ទងនឹងថាម្ពលពដីរពដ្ឋយពនលឺរពេះអាទិត្យ ភ្សតុភារកម្ម និង
បពចេកែ ិទាពផ្សងៗពទៀត្។ សរាប់រយៈពពលខែង កម្ពុជាគួរខត្បញ្េូ លបពចេកែ ិទាពឧ
ី សា កម្ម ៤.០ រួម្ាន ឧបករណ្៍
ចាប់សញ្ហា/បោ
ត ញឧបករណ្៍ចាប់សញ្ហា (Sensor/Sensor network) ជីែបពចេកែ ិទា រដូន ម្នុសសយនត របព័នធ
ព័ត្៌ានភ្ូម្ិសាស្តសត/ទូរញាណ្ (GIS/Remote sensing) បពចេកែ ិទា រិ ញ្ាែត្ែុ និងបពចេកែ ិទាពផ្សងៗពទៀត្។ បខនែម្
ពលីសពនេះពទៀត្ សុែត្ែិភាព សតង់ដ្ឋរ និងយពី ោ ានសារៈសាំខាន់ខាលង
ាំ ោស់កុ ងោរព្ា
ន
ីឱ្យានោរបពងកីនត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់
សរាប់ទាំនញ
ិ កសក
ិ ម្ម នង
ិ ពដីម្បប
ី ញ្េូ លពៅកនុងខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល។

រាជរដ្ឋាភ្បា
ិ លក៏ពដីរត្ួនទីយ៉ាងសាំខាន់ពដីម្បស
ី ពរម្ចបាននូែចកាុែ ិស័យពនេះ

ត្វម្រយៈោរដ្ឋក់ពចញនូែពោល

នពយបាយនិងបទបបញ្ាត្តិរត្ឹម្រត្ូែ ោរពលីកទឹកចិត្ត ោរបណ្ុ ត េះបោ
ត ល ោរអភ្ិែឌ្ឍជាំនញ និងោរោាំរទ
សរាប់ោរផ្តួចពផ្តីម្សកម្មភាពស

រិ ញ្ាែត្ែុ

រគិនភាពនិងនវានុែត្តន៍។ ពលីសពីពនេះពទៀត្ ទិននផ្លរបស់របពទសជាត្ិនឹងពឹងខផ្អក

ពលីរទពយសម្បត្តិផ្លិត្ភាពជាត្ិ (National productive assets) និងម្ូល្ន រួម្ាន ម្ូល្នរូបែនត (ឧបករណ្៍ និង
បរោ
ិ ា រ) ម្ូល្នម្នុសស (ោរអប់រ ាំ ជាំនញ សុែភាព បទពពិ សា្ន៍) ម្ូល្នព

ដ្ឋារចនសម្ព័នធ (ព

ដ្ឋារចនសម្ព័នធរង
ឹ

និងទន់ អុីនព្ីណ្ិត្ អគគិសនី) ម្ូល្នបញ្ហា (សម្ត្ែភាពែ ិទាសាស្តសត និងបពចេកែ ិទា) ម្ូល្ន្ម្មជាត្ិ (ដីានជីជាត្ិ
បរយោសសា
អ ត្) និងម្ូល្នសងគម្ (ទាំនុកចិត្ត ជាត្ិនិយម្)។ យនតោរពផ្ទរបពចេកែ ិទារត្ូែដ្ឋក់ឱ្យដាំពណ្ីរោរ ពដីម្បី
ិ
ធានដល់ោរកសាងសម្ត្ែភាពរបស់រកុម្ ុន/កសិដ្ឋានកនុងរសុក។ ពលីសពីពនេះពទៀត្ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលរត្ូែបនតរកាសែិរភាព
ា៉ារកូពសដាកច
ិ េ ោរសរម្បសរម្ួលពាណ្ិជជកម្ម ោរោរពារកម្មសិទធិបញ្ហា ោរអនុពលាម្ត្វម្សតង់ដ្ឋរ នង
ិ ោរកសាង
របព័នធពអកូឡូសុខី ដលអាំពោយផ្លដល់ស

រគន
ិ ភាព នង
ិ នវានុែត្តន៍។

អនុសាសន៍ម្ួយចាំនួនរត្ូែបានពសនីពឡង
ី ដូចខាងពរោម្៖
-

ែ ិទាសាស្តសត បពចេកែ ិទា និងនវានុែត្តន៍ (ែ.ប.ន.) គឺជាកាលង
ាំ ចលករសរាប់ោរអភ្ិែឌ្ឍ នពពលបចេុបបនន និង
ពពលអនគត្កនុងែ ិស័យកសិកម្ម នង
ិ ែ ិស័យពផ្សងៗពទៀត្។

-

ោរែ ិនពិ យគពលោ
ី ររសាែរជាែនង
ិ អភ្ិែឌ្ឍន៍ កនុងែ ិស័យកសិកម្ម រួម្ទាំងែ ិស័យសត្ានិងជលផ្លានសារៈសាំខាន់
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:
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IoT
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MAFF

:
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MAP
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ិ
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R&D
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ោររសាែរជាែនិងអភ្ែិ ឌ្ឍន៍
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រាជរដ្ឋាភ្បា
ិ លថ្នរពេះរាជាោចរកកម្ពុជា

RUA
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សាកលែ ិទាល័យភ្ូម្ិនទកសិកម្ម
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ស
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រោស្ុនត្ូចនិងម្្យម្

STEM (ខសទម្) :
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ិ គណ្ិត្ែ ិទា

STI
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ែ ិទាសាស្តសត បពចេកែ ិទា និងនវានុែត្តន៍

UN

:

អងគោរស

USAID

:

ទីភានក់ង្ហរស

WB

:

្នោរពភ្
ិ ពពលាក

របជាជាត្ិ
រដាអាពម្រកសរាប់
ោរអភ្ិែឌ្ឍន៍អនតរជាត្ិ
ិ
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ិ របពទសពផ្សងៗ (ADB,

15
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១. ទសចររទី ្រើម
១.១. សាែត្វរ
រាជរដ្ឋាភ្ិបាលថ្នរពេះរាជាោចរកកម្ពុជា

បានដ្ឋក់ពចញនូែចកាុែ ិស័យរបកបពដ្ឋយម្

របពទសខដលានចាំណ្ូលម្្យម្ករម្ិត្ែពស់ពៅឆ្ន២
ាំ ០៣០

ច
ិ ឆិត្វ

ពដីម្បោ
ី ល យជា

និងជារបពទសខដលានចាំណ្ូលែពស់ពៅឆ្ន២
ាំ ០៥០។

ចកាុែ ិស័យ ពនេះអាចសពរម្ចពៅបាន លុេះ រត្វខត្ទញយកសោតនុ ព លរបស់របពទសកនុ ងោរពលី កកម្ព ស់បរែត្ត
ិ ក ម្មរ ចន

សម្ព័នធ នង
ី ផ្លត្
ិ ជាំរុញថាម្ែនតពសដាកច
ិ េពដ្ឋយពរបរី បាស់ែ ិទាសាស្តសត បពចេកែ ិទា នង
ិ នវានុែត្តន៍ (ែ.ប.ន.) ពដីម្បប
ី ពងកន
ិ កម្ម
ខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់កុ នងឧសា កម្ម ព្ាព
ី ព
ិ ិ្កម្មោរនាំពចញ នង
ិ ពរងឹងសម្ត្ែភាពរកុម្ ុនកនុងរសុកពៅកនុងែ ិស័យ
អាទិភាពជាយុទធសាស្តសត ខដលម្ួយកនុងចាំពោម្ពនេះគឺ ែ ិស័យកសិកម្ម។ ម្ួយរយៈចុងពរោយពនេះ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលថ្នរពេះ
រាជាោចរកកម្ពុជាបានកសាងខផ្នោរយុទធសាស្តសតជាពរចីនពដីម្បោ
ាំ ០១៩ រកសួង
ី រាំ ទបរែត្ត
ិ កម្មពនេះ។ កនុងខែត្ុលា ឆ្ន២
កសិកម្ម រុោារបាញ់ និងពនសាទបានដ្ឋក់ឱ្យដាំពណ្ីរោរខផ្នោរយុទធសាស្តសតអភ្ិែឌ្ឍន៍រយៈពពល៥ឆ្ន ាំ សរាប់ែ ិស័យ
កសក
ាំ ០១៩-២០២៣។ ខផ្នោរអភ្ែិ ឌ្ឍន៍ពនេះានពោលបាំណ្ងខកលម្អែ ិស័យកសក
ិ ម្មឆ្ន២
ិ ម្មត្វម្រយៈោរព្ាទ
ី ាំពនប
ី កម្ម
កសិកម្មឱ្យោន់ខត្ានភាពរបកួត្របខជង បពងកីនផ្លិត្ភាព ព្ាីពិពិ្កម្មោរនាំពចញ និងពាណ្ិជជកម្ម (MAFF, ២០១៩)។
ពៅខែ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៩ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលបានអនុម្័ត្ពោលនពយបាយជាត្ិសតីពី ែ.ប.ន. ឆ្ន២
ាំ ០២០-២០៣០។ ពោល
នពយបាយពនេះបានកាំណ្ត្់យក ែ.ប.ន. ជាគនលឹេះសាំខាន់កុ ងោរអភ្
ន
ិែឌ្ឍ ពសដាកិចេ-សងគម្របកបពដ្ឋយចីរភាព។ ពោល
បាំណ្ងសាំខាន់ថ្នពោលនពយបាយពនេះគពឺ ដីម្បព
ី
ី រងឹងម្ូលដ្ឋានរគេះឹ ថ្ន ែ.ប.ន. ព្ាឱ្
ី យរបពសរី ពឡង
ី នូែរបព័នធពអកូឡូសុី បពងកត្
បរយោស
ែ.ប.ន. សរាប់ោរអភ្ិែឌ្ឍរបកបពដ្ឋយចរី ភាព នង
់ ុណ្ភាពជីែ ិត្របស់របជាជនពៅរគប់ករម្ិត្
ិ
ិ ពលក
ី កម្ពសគ
និងរគប់ែ ិស័យ។ ពោលនពយបាយជាត្ិសតីពី ែ.ប.ន. ពនេះបានកាំណ្ត្់ពោលពៅពលីែ ិស័យសាំខាន់ៗចាំនួនរបាាំ រួម្ាន៖
១) ោរបពងកីនទិននផ្លកសិកម្ម ពិពិ្កម្មោរផ្លិត្ និងោរខកថ្ចនផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម, ២) ផ្លិត្កម្មទាំពនីបនិងែ ិសាកម្ម,
៣) សុែភាពនង
ី ល រួម្ទាំង
ិ ជីែពែជជសាស្តសត, ៤) ែ ិទាសាស្តសតរូបធាត្ុ នង
ិ ែ ិសាកម្ម និង ៥) ពសវាកម្ម នង
ិ ពសដាកិចេឌ្ជ
ី ង
បញ្ហាសប
ិ បនម្
ិ មិត្ នង
ិ បពចេកែ ិទាលាំ

អែោស។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ ពោលនពយបាយអភ្ែិ ឌ្ឍន៍ឧសា កម្មឆ្ន ាំ ២០១៥-

២០២៥ ក៏រត្ូែបានអនុ ម្័ត្ ពដ្ឋយរកសួងពាក់ព័នធផ្ងខដរ ពដីម្បជ
ី ាំរុញកាំពណ្ីនពសដាកិចេែពស់របកបពដ្ឋយនិរនតរភាពនិង
បរយបនន
កុ ងែ
ន ិស័យឧសា
ិ

កម្មរបស់របពទស។ ពោលនពយបាយពនេះកាំណ្ត្់ទិសពៅសាំខាន់ៗចាំនួនបីរម្
ួ ាន៖ ១)

ោរផ្លលស់បូ រត និងោរពរងឹងរចនសម្ព័នធឧសា កម្មពដីម្បោ
ី រាំ ទពសដាកិចេជាត្ិ, ២) ោរបពងកីន និងព្ាីពិពិ្កម្មផ្លិត្ផ្ល
នាំពចញ នង
ិ ៣) ោរពរងឹង នង
ិ ពលក
ី កម្ពស់ស

រោស្ុនត្ូចនង
ី
ិ ម្្យម្។ ងមីៗពនេះ រាជរដ្ឋាភ្បា
ិ លបានសពរម្ចបពងកត្

សាែប័នងមីចាំនួនពីរ ពដីម្បស
ី រម្បសរម្ួល ជាំរុញ ដឹកនាំ និងរត្ួត្ពិនិត្យោរអភ្ិែឌ្ឍ ែ ិស័យ ែ.ប.ន. ពៅកម្ពុជា ខដលាន
រកសួង ឧ.ែ.ប.ន. និងរកុម្របឹកាជាត្ិែ ិទាសាស្តសត បពចេកែ ិទា និងនវានុែត្តន៍ (ក.ជ.ែ.ប.ន.) ។ ភាលម្ៗបនទប់ពីោរបពងកីត្
សាែប័នទាំងពីរពនេះ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលបានបពងកីត្ និងអនុម្័ត្ខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែ ែ.ប.ន. កម្ពុជា ២០៣០ ពដីម្បចា
ី ប់យកសោត

នុពល ែ.ប.ន. ជាកាលា៉ាសុីន នង
ាំ ជាំរុញសរាប់ោរអភ្ែិ ឌ្ឍពសដាកច
ពដីម្បី
ិ ជាកាលង
ិ េរបកបពដ្ឋយចរី ភាព នង
ិ បរយបនន
ិ
សពរម្ចឱ្យបាននូែចកាុែ ិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភ្ិបាលឆ្ន២
ាំ ០៣០ នង
ិ ២០៥០។ ខផ្នទប
ី ង្ហាញផ្លូែ ែ.ប.ន. កម្ពុជា ២០៣០
បានគិត្គូរពីភាពខាលង
ាំ និងភាពពែាយថ្នរបព័នធនវានុែត្តន៍ជាត្ិពៅកម្ពុជា ព

យ
ី បានកាំណ្ត្់សសរសតម្ាសាំខាន់ៗចាំនួន

របាាំគឺ៖ ១) អភ្ិបាលកិចេ៖ ពោលបាំណ្ងសាំខាន់គឺពដីម្បប
ី ពងកីនអភ្ិបាលកិចេថ្នរបព័នធពអកូឡូសុី ែ.ប.ន. ពដ្ឋយោត្់បនែយ

1

ោរខបកខែ្ក

និងោរព្ាីោរដ្ឋច់ពដ្ឋយខឡកពីោនរបស់រកសួងពាក់ព័នធទង
ាំ អស់។

សសរសតម្ាពនេះានពោលបាំណ្ង

បញ្ហជក់ពត្
ាំ អស់ រពម្ទាំងរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. ខដលជាសាែប័នសរម្បសរម្ួល, ២)
ី ួនទរី បស់រកសួង នង
ិ ភាគីពាក់ព័នធទង
ោរអប់រ ាំ៖ សសរសតម្ាពនេះានពោលបាំណ្ងកសាងម្ូល្នម្នុសសកនុងែ ិស័យ ែ.ប.ន. ពដ្ឋយោរពលីកកម្ពស់ែបប្ម្៌សិកា
ខផ្នកែ ិទាសាស្តសតនិងស រគិនភាព ចាំពណ្េះដឹងខផ្នកឌ្ីជីងល និងោរពរត្ៀម្ែលួនរបស់យុែជនពលីបពចេកែ ិទាថ្នចាប់ពផ្តីម្ោរ
អប់រ ាំជាម្ូលដ្ឋាន និងោរអប់រ ាំខសទម្ពៅករម្ិត្ឧត្តម្សិកា, ៣) ោររសាែរជាែ៖ សសរសតម្ាពនេះបានកាំណ្ត្់ោរពរងឹង
សម្ត្ែភាព និងគុណ្ភាពរសាែរជាែ ពដីម្បប
ី ពរម្ផ្
ី លរបពយជន៍ជាត្ិ នង
ិ ែ ិស័យអាទភា
ិ ពរបស់កម្ពុជា, ៤) កច
ិ េស
របត្ិបត្តិោរ៖ សសរសតម្ាពនេះានពោលបាំណ្ងបពងកីនកិចេស ោរ និងបោ
ត ញទាំនក់ទាំនងរវាងត្ួអងគពផ្សងៗោន ពពី រពាេះ
នវានុែត្តន៍ពកីត្ពចញពីោរផ្លលស់បូ រគាំ
ត និត្ រវាងម្នុសស អងគភាព និងែ ិស័យពផ្សងៗ និងពដ្ឋយោរពិចារោពលីភាពទន់

ពែាយថ្នរបព័នធនវានុែត្តន៍ជាត្ិកម្ពុជា, ៥) របព័នធពអកូឡូសុី៖ សសរសតម្ាពនេះានពោលបាំណ្ងជាំរុញរបព័នធពអកូឡូសុី
ខដលបងកបរយោសដល់
ោរពរងឹងសម្ត្ែភាពរសូបយកបពចេកែ ិទា និងចាំពណ្េះដឹងងមីពៅកនុងរកុម្ ុន នង
ិ
ិ ទក់ទញោរ
ែ ិនពិ យគពលែី ិស័យ ែ.ប.ន.។

១.២. ចាំខណ្កថ្នែ ិស័យកសិកម្មកុ នងពសដាកិចេកម្ពុជា
ពសដាកច
ិ េរបពទសកម្ពុជាានោររកចពរម្
ី
ីនគួរឱ្យកត្់សាគល់ ដូចខដលអាចពម្ល
ី ព

ញ
ី កនុងរូបភាពទី១ ត្វម្រយៈ

អរត្វកាំពណ្ីនផ្លិត្ផ្លកនុងរសុកសរុប (ផ្.ស.ស.) របចាាំឆ្នជា
ាំ ម្្យម្ពលីសពី ៧% ចាប់ត្វង
ាំ ពីឆ្ន២
ាំ ០១១ និងោរពកីន
ពឡង
ាំ ០១០ ដល់របខ
ី ថ្ន ផ្.ស.ស. របស់របជាជនពីរត្ឹម្ខត្ ៧៨៥ដុលាលរ កនុងឆ្ន២

ល ១២០៥ដុលាលរ កនុងឆ្ន២
ាំ ០១៨

ប៉ាុខនតចាំនួនពនេះានករម្ិត្ទបរបសិនជាព្ៀបនឹង ផ្.ស.ស. ជាម្្យម្កនុងម្នុសសានក់ថ្នរបជាជាត្ិអាសាន ខដលាន
របខ

ល ១២០០០ដុលាលរ (WB, ២០១៩)។ ភាពរករី ក នង
ិ ែ ិសម្ភាពរបាក់ចាំណ្ូលក៏រត្ូែបានពគពម្ល
ី ព

ញ
ី ថាាន

ោរងយចុេះគួរឱ្យកត្់សាគល់កុ ងប៉ា
ន ុនមនទសែត្សរកនល
៍ ងម្កពនេះ។ ជាម្ួយនង
ឹ ោរែ ិនពិ យគយ៉ាងពរចន
ី ពីែ ិស័យសាធារណ្ៈ
និងឯកជន ពសដាកិចេរបស់របពទសកម្ពុជារត្ូែបានពាករណ្៍ថានឹងបនតពកីនពឡង
ពៅឆ្នប
ាំ នទប់។ ផ្លប៉ាេះពាល់
ី យ៉ាងរងាាំ
ឹ
ខដលបងកពឡង
ាំ ០២០។ ពទេះបីជាយ៉ាងោក៏
ី ពដ្ឋយជាំងឺរាត្ត្ាត្កូែ ីដ-១៩ បានព្ាីឱ្យពសដាកិចេកម្ពុជាធាលក់ចុេះពៅឆ្ន២

ពដ្ឋយ កាំពណ្ីនពសដាកិចេរបស់កម្ពុជារត្ូែបានពាករណ្៍ថានឹងអាចដាំពណ្ីរោរពឡង
ាំ នទប់ពីានោរងយចុេះថ្ន
ី ែ ិញពៅឆ្នប
ជាំងឺរាត្ាត្ពនេះ។

2

រូបភាពទី ១៖ ផ្.ស.ស. របស់កម្ពុជាគិត្ជា% របចាាំឆ្ន ាំ (ព្ាង) និង ផ្.ស.ស. កនុងម្នុសសានក់ គិត្ជាដុលាលរអាពម្រក
ិ (សាត)ាំ
២០១០-២០១៨ (UNDP, ២០២០)

កនុងអាំឡុងប៉ាុនមនឆ្នច
ាំ ុងពរោយពនេះ កម្ពុជាបាន្លងោត្់ោរផ្លលស់បូ រសាំ
ត ខាន់ៗថ្នរចនសម្ព័នធពសដាកិចេ ខដលជេះ
ឥទធព
េ ង
ាំ ម្ូល។
ិ លដល់ពសដាកច
ិ ទ

ចាំខណ្កថ្នែ ិស័យឧសា កម្មពៅកនុង

ផ្.ស.ស.

ទាំងម្ូលបានពកីនពឡង
ី ពៅកនុង

ទសែត្សរពនេះ។
៍
ពទេះជាយ៉ាងោក៏ពដ្ឋយ ែ ិស័យកសិកម្មពៅខត្ជារបភ្ពចម្បងថ្នផ្លិត្កម្ម និងោរង្ហរ។ រូបភាពទី២
បង្ហាញពីោររួម្ចាំខណ្កថ្នកម្មនតសាល និងកសិកម្មថ្ន ផ្.ស.ស. កនុងពសដាកិចេកម្ពុជា។ ែ ិស័យកសិកម្មានចាំនួន ២២%
របាណ្ជា ៥,៣ បីលានដុលាលរថ្ន ផ្.ស.ស. សរុប និងផ្តល់ោរង្ហររ ូត្ដល់ ៣០,៨% ថ្នោរង្ហរសរុបពៅកម្ពុជា។

ពទេះជាយ៉ាងោ ោររួម្ចាំខណ្កកនុងោរនាំពចញទាំនិញកសក
ិ ម្មានរបាណ្ ៦,៥%។ ជាលទធផ្ល ានចាំណ្ុចរាប់
ខកលម្អពៅកនុងខផ្នកពនេះ

ត្វម្រយៈោរបពងកីនត្ថ្ម្លបខនែម្ឧសា កម្ម

ត្វម្រយៈ ែ.ប.ន.។ ពលីសពីពនេះ ែ ិស័យឧសា

ពដីម្បរី ម្
ួ បញ្េូ លពៅកនុងខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល

កម្មបានរួម្ចាំខណ្ករបាណ្ ៣៤,៧% ថ្ន ផ្.ស.ស. រសបពពលខដល

ែ ិស័យពសវាកម្មបានរួម្ចាំខណ្ករបាណ្ ៣៦,២% ថ្ន ផ្.ស.ស. កនុងឆ្ន២
ាំ ០២០ (MAFF, ២០២១)។

រូបភាពទី ២៖ ោររួម្ចាំខណ្កដល់ ផ្.ស.ស. ថ្នកសិកម្ម និងកម្មនតសាល (UNDP, ២០២០)
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១.៣. ត្ថ្ម្លថ្នោរនាំពចញត្វម្របពភ្ទ
រូបភាពទី៣ បង្ហាញថាត្ថ្ម្លសរុបថ្នោរនាំពចញកសិផ្លរបស់កម្ពុជា ពកីនពឡង
ាំ ពីឆ្ន ាំ
ី ពរចីនជាងបីដងចាប់ត្វង

់ ែត្ែុធាត្ុពដីម្ ព យ
២០១០។ ោរនាំពចញផ្លិត្ផ្លកសិកម្មភាគពរចីនរបស់របពទសពៅខត្សែិត្កនុងទរម្ងជា
ី ភាគពរចីន

ពឹងខផ្អកពលីដាំោ្
ាំ ញ្ាជាត្ិ។ ផ្លិត្ផ្លនាំពចញសាំខាន់ៗរួម្ាន អងករ និងពៅសូ ព យ
ី ក៏ានោរពកីនពឡង
ី ថ្នោរនាំ
ពចញដាំឡូងម្ីផ្ងខដរ។ ចាប់ពឆ្
ាំ ០១០ ដល់ឆ្ន២
ាំ ០១៨ ោរងយចុេះខាលង
ាំ បាំផ្ុត្ថ្នត្ថ្ម្លនពាំ ចញរត្ូែបានពគព
ី ន២

ញ
ី ពៅ

ពលដ
ី ាំោពាំ ពាត្ (ADB, ២០២១)។

រូបភាពទី ៣៖ ត្ថ្ម្លោរនាំពចញកសិកម្ម ២០១០-២០១៨ (លានដុលាលរអាពម្រក)
ិ

១.៤. ទាំនិញកសិកម្មសោកនុពល

របពទសកម្ពុជាបានផ្តល់អាទិភាពដល់ទាំនិញចាំនួនរបាាំម្ួយសរាប់ទីផ្ារកនុងរសុក
ោរសិកាសុីជពរៅអាំពីខែសចង្ហាក់ត្ថ្ម្លទង
ាំ ពនេះចាាំបាច់រត្ូែខត្ព្ាីពឡង
ី

និងោរនាំពចញ។

ពដីម្បឱ្
ី យានោរយល់ដឹងោន់ខត្ចាស់

អាំពឱ្
ី ោសទផ្
ី ារ ឧបសគគថ្នោរផ្គត្់ផ្គង់ ោនភ្
ិ ័យ នង
ិ ោរគាំរាម្កាំខ ងខដលជាបញ្ហារបឈម្របស់កសក
ិ រ
ខានត្ត្ូច ស រគន
ី បោ
ិ នង
ិ អនកពរបរី បាស់ ក៏ដូចជា ឱ្ោសពដម្
ី រាំ ទដល់ោរអភ្ែិ ឌ្ឍ ពសដាកច
ិ េ-សងគម្ នង
ិ ពោល
ពៅអភ្ិែឌ្ឍន៍របកបពដ្ឋយចីរភាព។ ទាំនញ
ិ អាទិភាពទាំងរបាាំម្ួយានជាអាទិ៍ សាាយ (ខកែរពម្ៀត្) សាាយចនទី
ពពាត្រក

ម្ ថ្សពពោតប រជូក និងាន់។ ទាំនិញទាំងពនេះរត្ូែបានចាត្់ទុកថាានសារៈសាំខាន់ជាយុទធសាស្តសត

សរាប់សនតិសុែពសបៀង នង
ិ អាោរូបត្ែម្ា នង
ិ សរាប់ោររួម្ចាំខណ្កសោតនុពលចាំពពាេះោរោត្់បនែយភាពរកី
រកពៅត្វម្ជនបទ (FAO, ២០២១)។ ពលីសពីពនេះ ពយងត្វម្របាយោរណ្៍ចុងពរោយឆ្ន២
ាំ ០១៩ របស់ទី
ភានក់ង្ហរស

រដាអាពម្រកសរាប់
ោរអភ្ិែឌ្ឍអនតរជាត្ិ (USAID) សតីពីោរវាយត្ថ្ម្លលទធភាពរបកួត្របខជងកនុង
ិ

ែ ិស័យកសក
ិ ម្មពៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថា របជាជនរបាណ្បលា
ី ននក់កាំពុងរបកបរបរកសក
ិ ម្ម ពដ្ឋយទទួល
បានរបាក់ចាំណ្ូលជាម្្យម្របខ

ល ១២០០ដុលាលរ កនុងម្ួយឆ្ន។
ាំ កសក
ិ រភាគពរចន
ី ជាកសក
ិ រខានត្ត្ូចខដល
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ានថ្ផ្ទដីោន់ោប់ជាម្្យម្របាណ្ ១.២ ក
ិ ត្វ។ ៦៦% ថ្នកសិករោន់ោប់ដីត្ិចជាង ១.៦ ក
ិ ត្វ កសិករ
របខ ល ២០% ានដីរបាណ្ពី ១.៦-៣.២

ក
ិ ត្វ នង
ិ របខ ល ១៤% ថ្នកសក
ិ រោន់ោប់ដី្ាំជាង ៣.២

ក
ិ ត្វ។ កសក
ិ រភាគពរចីនដ្ឋាំដាំោខាំ ត្ម្ួយរបពភ្ទ នង
ិ របកបរបរចញ្
ិ េ ឹម្ជែី ិត្។ កសក
ិ រ ៥៨% ដ្ឋាំដាំោខាំ ត្
ម្ួយរបពភ្ទ ព យ
ី កសិករ ៧៩% ពរបរី បាស់ពរចីនជាង៥០% ថ្នផ្លិត្ផ្លខដលផ្លិត្បាន។ រូបភាពទី៤
បង្ហាញពីសោតនុពលផ្លិត្ផ្លកសិកម្មថ្នពែត្តជុាំែ ិញបឹងទពនលសាប និងអាងទពនលពម្គងគ។

រូបភាពទី ៤៖ សោតនុពលផ្លិត្ផ្លកសិកម្មថ្នពែត្តជុែាំ ិញបឹងទពនលសាប និងអាងទពនលពម្គងគ (USAID, ២០១៩)

១.៥. ោរពរបីរបាស់បពចេកែ ិទានពពលបចេុបបនន
ពដីម្បប
ី ពងកីនផ្លិត្ភាពនិងោរព្ាីពិពិ្កម្មដាំោាំ និងទីផ្ារ បរែត្ត
ិ កម្មែ ិស័យកសិកម្មគឺជាដាំពោេះរសាយងមី និង
ទូលាំទូលាយកនុងោរអភ្ិែឌ្ឍពដ្ឋយពផ្លតត្ពលីបពចេកែ ិទាងមី

ោរពរបីរបាស់ពរគឿងចរក

សម្ត្ែភាពធារាសាស្តសត

និងោរ

រសាែរជាែនង
ាំ ិងទាំនញ
ិ អភ្ែិ ឌ្ឍន៍។ ពរគឿងយនតនង
ឹ ជួយពរងីកោរផ្លត្
ិ នង
ិ គុណ្ភាពដាំោន
ិ ពៅត្ាំបន់ជនបទ នង
ិ ពដ្ឋេះ
រសាយបញ្ហារបឈម្ពីោរងយចុេះថ្នកាលង
ាំ ពលកម្មកុ នងែ ិស័យកសក
ិ ម្ម។ រូបភាពទ៥
ី បង្ហាញពីពរគឿងចរកកសិកម្មខដល
បានពរបីរបាស់កុ ងរបពទសកម្ព
ន
ាំ ០០៤ ដល់ឆ្ន២
ាំ ០១៥។ ចាំនួនពរគឿងចរកខដលបានពរបីរបាស់បានពកីនពឡង
ី ពី
ុ ជាពីឆ្ន២
ម្ួយឆ្នពាំ ៅម្ួយឆ្ន។
ាំ ត្រម្ូែោរពរគឿងចរកម្ិនដូចោនពទ ព យ
ាំ ភ្ូម្ិសាស្តសត ទាំ
ី ខរបរបួលពៅត្វម្ទីត្វង

ដ
ាំ ី និងរបពភ្ទ

ដាំោស
ាំ រាប់ោរដ្ឋាំដុេះ។ បពចេកែ ិទាែពស់កុ នងខផ្នកពម្ោនិច និងជីែែ ិទានប៉ាុនមនឆ្នង
ាំ មីៗពនេះកាំពុងព្ាីោរអភ្ិែឌ្ឍម្ូលដ្ឋាន
កនុងែ ិស័យកសិកម្ម ោរអនុែត្តកសក
ិ ម្ម និងបពចេកែ ិទា។ ោរឈានម្ុែថ្នជីែសាស្តសត ពម្ោនច
ិ បរសា
ិ ែ ន និងែ ិទាសាស្តសតគម្
ី ី
អាចព្ាីឱ្យរបពសីរពឡង
ី នូែទិននផ្លដាំោាំ ផ្លិត្ផ្ល គុណ្ភាព ទឹកនិងដី ចាំពណ្េះដឹង និងរបាក់ចាំណ្ូល រសបពពលខដល
ោត្់បនែយោរែជេះខាជយថ្នោរពរបីរបាស់ដីផ្ងខដរ។

ោរខកលម្អផ្លិត្ភាព

ផ្លិត្ផ្លត្វម្រយៈពរគឿងយនតអាចព្ាីឱ្យសុែភាពម្នុសសរបពសីរពឡង
ី
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និងគុណ្ភាពអាោរូបត្ែម្ាកុ នងដាំោាំ

និងផ្តល់របាក់ចាំណ្ូលោន់ខត្ែពស់។

ឬ

ោរព្ាី

កសិកម្មខបបទាំពនីបរត្ូែោរពរបីបពចេកែ ិទាោន់ខត្ពរចីន ពដីម្បរី គប់រគងទឹកនិងដីត្វម្រយៈទូរញាណ្ បពចេកែ ិទារត្ួត្ពិនិត្យ
ភាពជាក់លាក់កុ នងកសិដ្ឋាន ខដលបពចេកែ ិទាទាំងពនេះអាចោត្់បនែយោរពរបីរបាស់ថាម្ពល និងជាបរសា
ិ ែ នថ្នកសិកម្ម
ទាំពនីប។
៩០០០០

ពរគឿងយនតកសក
ិ ម្ម (ឯកត្វត)

៨០០០០
៧០០០០
៦០០០០
៥០០០០
៤០០០០
៣០០០០
២០០០០
១០០០០
០

២០០៤

២០០៥

២០០៦

២០០៧

២០០៨

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

០

០

៣២៥

៣៩៥

៤៣០

៨៣៦

៩៤៧

១៥៤៨

៤៨២០

៤៥៨០

៥៥០៣

៥៨៩៣

រត្វក់ទរ័

៣៨៥៧

៤១៦៦

៤២៤៧

៤៤៧៥

៤៦១១

៥៤៩៥

៦២០០

៦៧៨៦

៨៩៦១

៩៤៦៧

ា៉ាសុីនពបាក

៦២២០

៧៣៣៨

៧៧៩៥

៨០៣៦

៨២៣៧ ១៣៧៩៨ ១៤៣៩០ ១៥២១០ ១៦១៤៦ ១៧៥៤២ ១៧៥៣២ ១៧១៦៩

ា៉ាសុីនរចូត្

១១៩៤០ ១៣៧០១

ា៉ាសុីនកិនរសូែ ៣៦៥៣១ ៣៨៦០៦ ៣៨៦១៨ ៣៨៦៨០ ៣៩៤២៩ ៤៧៦២០ ៤៨២១៧ ៤៨៧៥៣ ៥៤៣២៨ ៥៥២៧០ ៥៤០៦២ ៥៥៣៦៤
ា៉ាសុីនភ្ជួរ

២០២៧៩ ២៦៥០៤ ២៩៧០៧ ៣៤៦៣៩ ៣៨៩១២ ៥៣២២០ ៦៦៥៤៨ ៧៧៤២១ ១២៨៨០ ១៥១៧០ ២២៨៤៥ ២៦៦០០

ា៉ាសុីនបូម្ទឹក

១០៦៥៦ ១២០៩៦ ១២៧៦១ ១៣១៧០ ១៣៦០៦ ១៦៤៩៧ ១៦៦៦៣ ១៨៣៥០ ២៣១៩៤ ២៥៥៩៥ ៣២៦៨៣ ៣៤៤៦៣

រូបភាពទី ៥៖ ោរពរបីរបាស់ពរគឿងចរកកសិកម្មសាំខាន់ៗគិត្ជាឯកត្វត (២០០៤-២០១៥) (BDLink (Cambodia) Co.,Ltd
២០១៧)

ពរៅពីពរគឿងចរក
សាំោញ់ ផ្ងខដរ។

ពៅានបពចេកពទសពផ្សងពទៀត្ខដលជួយបពងកីនផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម

ផ្ទេះសាំោញ់ អាចោត្់បនែយោរចាំោយពលីោរពរបីរបាស់ថានស
ាំ ាលប់សត្ាលិត្
អ

បរាណ្ទ
និងអាចឱ្យកសិករអាចដ្ឋាំដាំោបា
ាំ នទាំងពៅរដូែរបាាំង នង
ិ
ឹកពភ្លៀងពរចន
ី
ិ រដូែែសា

1

រួម្ទាំងោរពរបីផ្ទេះ
ោរពារដាំោព
ាំ ី

។ ជាងពនេះពៅពទៀត្

កសក
ិ រពៅកនុងរបពទសកម្ពុជាបានទទួលយកនូែបពចេកែ ិទា រដូន សរាប់ពរបរី បាស់ ជាពពិ សសសរាប់ោរបាញ់ ថាន ាំ
សាលប់សត្ាលិត្
អ និងោររត្ួត្ពិនិត្យដីនិងដាំោ។
ាំ បពចេកែ ិទាពនេះអាចឱ្យកសិករពចៀសផ្ុត្ពីពរោេះថានក់ថ្នោររសូបចូល

ថានស
ាំ ាលប់សត្ាលិត្
អ
និងសនសាំសាំថ្ចពពលពែលារបសិនជាពរបៀបព្ៀបពៅនឹងែ ិ្ីរបថ្ពណ្ីរបស់ពួកពគ។ ដាំពោេះរសាយ
របកបពដ្ឋយនវានុែត្តន៍ពផ្សងពទៀត្ខដលកសិករបាននិងកាំពុងខសាងរកដូចជា សា័យរបែត្តក
ិ ម្មធារាសាស្តសត ខដលអនុញ្ហាត្
ឱ្យពួកពគអាចរគប់រគងរបព័នធធារាសាស្តសតពច
ី ាៃយត្វម្រយៈទូរសពទថ្ដខដលជាោរសនសាំសាំថ្ចពពលពែលា នង
ិ អាចរគប់រគង
ោរពរបីរបាស់ទឹកបានលអ។ ពៅអាសុីបា៉ាសុី
៤៥% ពៅអនុត្ាំបន់សាោរា៉ា អាស្ត

ក
ិា ោរពរបីរបាស់ទូរស័ពទឆ្លត្ថ្ែ បានឈានដល់របាណ្ ៦៤% ព្ៀបនឹង

ក
ិា (Simelton and McCampbell, ២០២១)។ ពទេះបីជាកសិករជាពរចីនាន

ទូ រស័ពទ ឬទូ រស័ពទឆ្លត្ថ្ែយ៉ាងពោចោស់ម្ួយ ខដលជាករណ្ីជាក់លាក់ថ្នអាសុីអាពគនយក
៍ ៏ពដ្ឋយ ក៏ពួកពគានករម្ិត្
កនុងោរពរបីរបាស់សរាប់ពសវាកម្ម

ឬកម្មែ ិ្ីពផ្សង

ជាពិពសសោរអភ្ិែឌ្ឍសរាប់ោរផ្សពាផ្ាយព័ត្៌ានកសិកម្ម

(Simelton and McCampbell, ២០២១)។ ពរៅពពី ម្ោនក
ិ ខដលអាចព្ាីឱ្យរបពសរី ពឡង
ី នូែលាំ ូរថ្នកសក
ិ ម្ម បនទប់
1
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ាំរុញ
ម្កគឺជាោងលក់រាយ និងផ្ារា៉ាត្ខដលពរបីកម្មែ ិ្ីពដីម្បទ
ន
ី ិញទាំនិញ។ អុីនព្ណ្
ី ិ ត្ពដីរត្ួនទីយ៉ាងសាំខាន់កុ ងោរជ

ផ្លត្
ិ ផ្ល ឬទាំនញ
ិ ពៅោន់អនកពរបីរបាស់ចុងពរោយ។ នពពលកនលងម្ក កសក
ិ របានបនតលក់ដាំោាំ ឬទាំនញ
ិ សាំខាន់ៗ
របស់ពួកពគពៅឱ្យឈមួញ ឬអនករបម្ូ លទិញពៅកនុងភ្ូ ម្ិរបស់ពួកពគ ពដ្ឋយានភាពយត្
ឺ យ៉ាែ និងម្ិនានរបសិទធភាព
កនុ ងោរព្ាី ឱ្យរបពសី រ ពឡីង ខផ្ន ក ទី ផ្ារ។ រកសួ ង កសិ ក ម្ម រុ ោា របាញ់ និ ង ពនសាទ បានដ្ឋក់ ឱ្យដាំ ពណ្ី រោរកម្ម ែ ិ្ី
CAMAgriMarket ោលពពី ពលងមីៗពនេះ ខដលកម្មែ ិ្ពី នេះជាពែទិោផ្សពាផ្ាយពាណ្ិជជកម្មកសិកម្ម ព
ខដលកសក
ិ រ

អនកទញ
ិ

អនកលក់

យ
ី ក៏ជាពែទិោម្ួយ

និងអនកពាក់ព័នធពផ្សងៗអាចភាជប់ទាំនក់ទាំនងោនពៅែ ិញពៅម្កសរាប់របត្ប
ិ ត្តោ
ិ រ

ផ្លិត្ផ្ល និងពសវាកម្មរបស់ពួកពគ។ ពទេះជាយ៉ាងពនេះកតី ោរពពនលឿនកនុងែ ិស័យពនេះម្ិនទន់រគប់រោន់ពៅពឡយ
ី ពទ
កម្ពុជារត្ូែោរោរោាំរទបខនែម្ពទៀត្ និងោរចូលរួម្ពីរគប់ភាគីពាក់ព័នធទង
ាំ អស់។
ែ ិស័យកសិកម្មអាចរត្ូែបានខកលម្អត្វម្រយៈោររសាែរជាែនិងអភ្ិែឌ្ឍន៍
សាគល់កុ ងោររសាែរជាែកស
ន
ាំ មីៗពនេះក៏ពដ្ឋយ
ិកម្មពៅកនុងប៉ាុនមនឆ្នង

ពទេះបីជាានោរពកីនពឡង
ី គួរឱ្យកត្់

កម្ពុជាបានែ ិនិពយគពលីោររសាែរជាែនិងអភ្ិែឌ្ឍន៍

រត្ម្
ាំ ០១៧ (Stads et al., ២០២០)។ ចាប់ពីឆ្ន២
ាំ ០១៣ ដល់ ២០១៧
ឹ ខត្ ០,២២% ថ្ន ផ្.ស.ស. កសក
ិ ម្មកុ នងឆ្ន២
ែ ិទាសាែនរសាែរជាែ និងអភ្ិែឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា បានបពញ្េ ញពូជដាំោង
ាំ មីចាំនួនរបាាំពីរ ខដលកនុងពនេះានរបាាំម្ួយពូជជា

រសូែ និងានម្ួយពូជជាពពាត្។ ពទេះបីជាានសារៈសាំខាន់ ប៉ាុខនតម្ិនានពូជដាំឡូងម្ី សខណ្តក និងដាំោសា
ាំ កែបបកម្ម
ងមីពៅកនុងរពបៀបវារៈរសាែរជាែរបស់ែ ិទាសាែនរសាែរជាែនិងអភ្ិែឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជាពទ។ ចាំនួនរសាែរជាែពូ ជពចញាន
ករម្ត្
ាំ របសន
៍
ិ ទបខាលង
ិ ជាព្ៀបនង
ឹ របពទសពផ្សងពទៀត្ពៅអាសុីអាពគនយ។
១.៦. និននោរបពចេកែ ិទាកនុងសកលពលាកកនុងែ ិស័យអាោរ និងកសិកម្ម
ពយងត្វម្របាយោរណ្៍របស់អងគោរពសបៀងអាោរ នង
ិ កសក
ិ ម្ម (UN FAO) ចាំនួនរបជាជនពភ្
ិ ពពលាករត្ូែ
ី ននក់ពៅឆ្ន២
បានពគរ ាំពង
ាំ ០៥០ នង
ឹ ថានង
ឹ ពកន
ី ពឡង
ី ដល់ ១០ បលា
ិ ជាំរុញត្រម្ូែោរកសក
ិ ម្មចាំនួន ៥០% ពបពី ្ៀបនឹង
ឆ្ន២
ាំ ០១៣ ជាម្ួយនឹងោរពកីនពឡង
ី ថ្នត្រម្ូែោររបភ្ពរបូពត្អុីន ខផ្លពឈី និងបខនល។ ោរបាំពពញត្រម្ូែោរសនតិសុែ
ពសបៀងពិភ្ពពលាកពៅខត្ជាបញ្ហារបឈម្ម្ួយចាប់ត្វង
ាំ ពីានត្រម្ូែោរពកីនពឡង
ី កនុងអរត្វម្ួយខដលពលឿនជាងកាំពណ្ីន
របជាជន។ ខផ្អកត្វម្ពសដាកិចេ ចាំខណ្កថ្នែ ិស័យកសិកម្មកុ ង
ន ផ្.ស.ស. ពិភ្ពពលាក បានពកីនពឡង
ី ៦៨% ប៉ាុខនតពបីពរបៀប

ព្ៀបជាម្ួយនឹងចាំនួនរបជាជនខដលកាំពុងពកន
ាំ ពឆ្
ាំ ០០០ 2 ម្ក។ ជាោរពត្
ី ពឡង
ី វាានសែរិ ភាពរត្ម្
ឹ ៤% ចាប់ត្វង
ី ន២
ិ
ោស់ ោរអភ្ិែឌ្ឍ និងោរផ្សពាផ្ាយបពចេកែ ិទាងមី គឺជាកត្វតគនលឹេះដ៏សាំខាន់ខដលកាំណ្ត្់អនគត្ថ្នែ ិស័យកសិកម្ម។
នវានុែត្តន៍បពចេកែ ិទាកាំពុងចាប់ពផ្តីម្ផ្លលស់បូ ររាល់
ត
ត្ាំណ្ភាជប់ពៅកនុងខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់អាោរ ពីកសិដ្ឋានពៅអនក
ទទួលទន។ ពៅកនុងរបពទសអភ្ិែឌ្ឍន៍ បពចេកែ ិទាឌ្ីជីងល និងោរែ ិភាគោរសពរម្ចចិត្តខផ្អកពលីម្ូលដ្ឋានទិននន័យកាំពុង
ព្ាឱ្
ី យរបត្ប
ិ ត្តិោរកសិដ្ឋានោន់ខត្ានភាពចាស់លាស់

នង
ិ របសទ
ិ ធភាព។

បពចេកែ ិទាកាំពុងផ្លលស់បូ រែ
ត ិ្ខី ដលកសក
ិ រ

រគប់រគងរបត្ិបត្តោ
ិ ររបស់ពួកពគ។ ោរអភ្ែិ ឌ្ឍបពចេកែ ិទាពៅកនុងពរគឿងា៉ាសុន
ី កម្មែ ិ្ី និងពសពនទច
ិ កាំពុងជាំរុញឱ្យ

កសិករានោររគប់រគងបខនែម្ពទៀត្អាំពីរពបៀបខដលពួកពគដ្ឋាំ និងរគប់រគងដាំោរាំ បស់ពួកពគ។ កសិកម្ម ៤.០ ជា
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បដិែត្តន៍កសិកម្ម ខដលែ ិទាសាស្តសត និងបពចេកែ ិទារត្ូែខត្ដ្ឋក់បញ្េូ លកនុងោរអនុែត្ត។ កសិកម្ម ៤.0 នឹងរត្ូែពិនិត្យពម្ីល

ទាំងខផ្នកត្រម្ូែោរ នង
ិ ខែសចង្ហាក់ត្ថ្ម្ល/ខផ្នកផ្គត្់ផ្គង់ថ្នសម្ីោរកងាេះពសបៀង ពដ្ឋយពរបីបពចេកែ ិទាម្ន
ិ រោន់ខត្សរាប់ជា
របពយជន៍ថ្ននវានុែត្តនប
៍ ុព៉ា ោណេះពទ ប៉ាុខនតពដីម្បខី កលម្អព្ាីឱ្យរបពសីរ និងពដ្ឋេះរសាយត្រម្ូែោរពិត្របាកដរបស់អនកពរបីរបាស់
និងបពងកីត្ខែសចង្ហាក់ត្ថ្ម្លពឡង
ាំ ាលប់សត្ាលិត្
អ ពលី
ី ែ ិញ។ កសិកម្ម ៤.0 នឹងខលងពឹងខផ្អកពលីោរពរបីរបាស់ទឹក ជី និងថានស
ថ្ផ្ទដីទង
ាំ ម្ូលពទៀត្ព

យ
ឬដកវាពចញពីចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់ទង
ាំ រសុង។
ី ។ ផ្ទុយពៅែ ិញ កសិករនឹងពរបីរបាស់បរាណ្អបបបរា
ិ

កសក
ៃ ព
ិ រនង
ឹ អាចដ្ឋាំដាំោពាំ ៅត្ាំបន់សួ ត្

យ
ី ពរបរី បាស់្នធានខដលានពរចន
ី នង
ិ សាអត្ ដូចជា ថាម្ពលរពេះអាទត្
ិ យ

នង
ាំ ុេះដាំោពាំ ្ាីជាអាោរ។
ិ ថាម្ពលពីទក
ឹ សម្ុរទពដីម្បដ្ឋ
ី ដ
និននោរទូពៅចាំនួនបី ខដលបពចេកែ ិទា កាំពុងរបកួត្របខជងោនកនុងឧសា កម្មកសិកម្ម ាន៖
១. ផ្លិត្ែុសោនពដ្ឋយពរបីបពចេកពទសងមី៖ ឧទ

រណ្៍ ជលែបបកម្ម គឺជាែ ិ្ីសាស្តសតថ្នោរដ្ឋាំរុកាជាត្ិឱ្យរកលូ
ី ត្

លាស់ពដ្ឋយោមនដី បពចេកែ ិទាពនេះរួម្បញ្េូ លោននូែថាម្ពលរពេះអាទិត្យ ោរដកពពួកអាំបិល (Desalination) និង
កសក
ិ ម្មខដលអាចដ្ឋាំបខនលរគប់ត្ាំបន់បានកនុងពភ្
ិ ពពលាក។

សារាយខដលចញ្
អាចោលយជាផ្លត្
ិ េ ឹម្កនុងវារែបបកម្ម
ី
ិ ផ្ល

ជាំនួសចាំណ្ី និងចាំណ្ីរត្ី។ ជីែបាលសទិក ជាបពចេកែ ិទាងមីខដលអាចខកថ្ចនពឡង
៉ា សរាប់
ី ែ ិញ អាចបាំខបកបាន ឬព្ាីជីកាំបុស
រគប់របពភ្ទថ្នសាំបកពែចែេបខ់ ដលពរបីរបាស់ជីែបាលសទិក។

បពចេកែ ិទាសរាប់ោរព្ាីកសិកម្មត្វម្ត្ាំបន់វាលែាច់

និង

កសិកម្មត្វម្ត្ាំបន់ខដលរគបដណ្តប់ពដ្ឋយទឹកសម្ុរទជាពដីម្ពរពាេះ ថ្ផ្ទខផ្នដីភាគពរចីនជាសម្ុរទ និងវាលែាច់។
២. ពរបីរបាស់បពចេកែ ិទាងមីពដីម្បន
ាំ កផ្លត្
ា
អនកពរបរី បាស់ បពងកន
ី របសទ
ី យ
ិ កម្មម្ូ បអាោរដល់
ិ ធភាពកនុងខែសចង្ហាក់
អាោរ។ ឧទ
បញ្ឈរ ព

រណ្៍ ោរព្ាក
ន
ី សក
ិ ម្មខបបបញ្ឈរ (Vertical farming) គជា
ឺ ដាំពណ្ីរោរថ្នោរដ្ឋាំរុកាជាត្ក
ិ ុ ងរសទប់

យ
ាំ ម្ួយនឹងទិននផ្លែពស់ជាងកសិដ្ឋានខបបរបថ្ពណ្ី។ ពដ្ឋយភាជប់ជាម្ួយនឹង
ី អាចដ្ឋាំរុកាជាត្ិពពញម្ួយឆ្នជា

ោរព្ាីកសិកម្មត្វម្ទីរកុង ពគពរបីែ ិ្ីដ្ឋពាំ ដ្ឋយពរបីដី ជលែបបកម្ម ឬត្វម្អាោសែបបកម្ម (Aeroponic) ខដលម្ិនសូែពរបី
ទឹក ជី សារធាត្ុ ចិញ្េឹម្ និង ោមនថានស
ាំ ាលប់ សត្ាលិត្
អ ព

ីយខងម្ទាំងបពងកីនផ្លិត្ ភាព។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ ោរខកខរប

ពសពនទិច និ ងោរបណ្ុ ត េះសាច់ (Cultured meat/Cultivated meat) ជាដាំពោេះរសាយថ្នត្រម្ូែ ោរអាោរន
ពពលអនគត្។
៣. រួម្បញ្េូ លបពចេកែ ិទា្លងសា

កម្ម និងោរអនុែត្ត។ ឧទ

រណ្៍ បពចេកែ ិទារដូន កាំពុងផ្តល់នូែោរខកទរម្ង់

បពចេកែ ិទាែពស់ ពដ្ឋយរដូន អាចពរបីរបាស់សរាប់៖ ោរែ ិភាគដី និងទីវាល ោរដ្ឋាំដាំោាំ ោរបាញ់ ថាន ាំ ោរត្វម្ដ្ឋនដាំោាំ
ោរពរសាចរសព នង
ាំ បលុកព្ន គជា
ិ ោរវាយត្ថ្ម្លសុែភាពដាំោ។
ឺ ឧទ រណ្៍ម្ួយពទៀត្ថ្នបពចេកែ ិទាខដលអាចោត្់
បនែយភាពោមនរបសិទធភាព ោត្់បនែយោកសាំណ្ល់ របយុទធរបឆ្ាំងនឹងោរខកលងបនលាំអាោរ និងបពងកីនសុែត្ែិភាពចាំណ្ី
អាោរ។
រូបភាពទី៦ បង្ហាញពីោរសពងាបថ្ននិននោរទូពៅទាំងបីថ្នបពចេកែ ិទាខដលកាំពុងានោររបកួត្របខជងោន។
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រូបភាពទី ៦៖ និននោរទូពៅទាំងបីថ្នបពចេកែ ិទាខដលកាំពុងានោររបកួត្របខជងោន (Clercq et al., ២០១៨)

២. ស្ែរត្ក្មូវការ្ិងស្ែរ្គត្្
់ គង់ ្ិង្ិនាែការន្វិសយ
័
២.១. កិចេែិត្ែាំថានក់ជាត្ិ
ែ ិស័យកសិកម្មជាែ ិស័យរបថ្ពណ្ីម្ួយសរាប់កាំពណ្ីន ផ្.ស.ស. របស់កម្ពុជា។ ភាគរយថ្នផ្លិត្ផ្លកនុងរសុក
ាន ២២,១% ពៅឆ្ន២
ាំ ០១៩ និង ៣៥% ពៅឆ្ន២
ាំ ០០០។ ជាទូពៅ ែ ិស័យពនេះបាននិងកាំពុងពដីរជួរម្ុែពៅពីរទសែត្សរ ៍
ចុងពរោយសរាប់ោរអភ្ិែឌ្ឍពសដាកិចេកម្ពុជា (WB, ២០២១)។ ជាសកល ែ ិស័យពនេះរងផ្លប៉ាេះពាល់ខដលម្ិនអាច
ពជៀសផ្ុត្ពីោររាត្ត្ាត្ថ្នជាំងក
ឺ ូែ ីដ-១៩។ ខផ្នកត្រម្ូែោររងផ្លប៉ាេះពាល់គួរឱ្យកត្់សាគល់ ពដ្ឋយសារខត្ែ ិធានោរដ្ឋក់
កាំ

ត្
ិ កនុងោរចល័ត្ពពី ែត្តម្ួយពៅពែត្តម្ួយពទៀត្។ ោរព្លីយត្បទន់ពពល និងកម្មែ ិ្ីផ្តល់សាច់របាក់បានជួយយ៉ាង

របត្យកសដល់ោររស់រានពឡង
ី ែ ិញថ្នែ ិស័យកសិកម្ម (ADB, ២០២១)។

9

រូបភាពទី ៧៖ បាំខណ្កថ្នែ ិស័យកសិកម្មកុ ង
ន ផ្.ស.ស. របស់កម្ពុជា (WB, ២០២១)

ខផ្នោរយុទធសាស្តសតអភ្ិែឌ្ឍន៍ែ ិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ របស់រកសួងកសិកម្ម រុោារបាញ់ និងពនសាទ
ជាម្ូលដ្ឋានរគឹេះខណ្នាំចាបា
ាំ ច់ពដីម្បជ
ាំ ពឡង
ី ាំរុញែ ិស័យពនេះឱ្យោាំរទោន់ខត្ខាលង
ី ខងម្ពទៀត្ដល់ោរអភ្ែិ ឌ្ឍពសដាកិចេ-សងគម្
កម្ពុជា។ យុទធសាស្តសតពនេះានពោលបាំណ្ងអភ្ែិ ឌ្ឍពសដាកិច-េ សងគម្របស់របពទស នង
ិ ោត្់បនែយភាពរករី កកនុងរយៈពពល
របាាំឆ្នចា
ាំ ប់ពីឆ្ន២
ាំ ០១៩ ដល់ឆ្ន២
ាំ ០២៣។ ខផ្នោរយុទសា
ធ ស្តសតពនេះរត្ូែបានបពងកីត្ពឡង
ី បនទប់ពីខផ្នោរយុទធសាស្តសត
២០១៤-២០១៨ ានពោលពៅព្ាីទាំពនីបកម្មពលីែ ិស័យពនេះឱ្យានលកាណ្ៈរបកួត្របខជង និង្ន់ពៅនឹងោរខរបរបួល
អាោសធាត្ុពដ្ឋយបាំខបលងពចញពីអត្ិពលកម្ម។ រកសួងកសិកម្ម រុោារបាញ់ និងពនសាទបានកាំណ្ត្់អាទិភាពចម្បង
ចាំនួនពរី ពដីម្បអ
ី ភ្ែិ ឌ្ឍែ ិស័យពនេះ រួម្ាន៖ ១) បពងកីនផ្លត្
ិ ភាព, ពព
ិ ិ្កម្មនិងពាណ្ិជជកម្ម, និង២) រគប់រគង និង
អភ្ិែឌ្ឍរាល់្នធានរបកបពដ្ឋយរបសិទធភាពជាអាទិ៍៖ ដី ថ្រពពឈី និងជលផ្លរបកបពដ្ឋយចីរភាពជាពដីម្។ ពបសកកម្ម
ពដីម្បបា
ី នពសវាកម្មខដលានគុណ្ភាពពដ្ឋយយកជាម្ូលដ្ឋាននូែែ ិទាសាស្តសតនិងបពចេកែ ិទា រកបែ័ណ្ឌចាប់ និងពោល
នពយបាយសម្រសបរត្ូែបានយកជាកត្វតចាាំបាច់កុ ងោរពរជាម្ខរជងទសសនៈែ
ន
ិស័យខដលបានកាំណ្ត្់ (MAFF, ២០១៩)។
ោរនាំពចញនូ ែផ្លិត្ផ្លពផ្សងៗពីែ ិស័យពនេះ

ានោរអភ្ិែឌ្ឍគួរឱ្យកត្់សាគល់កុ នងចពនលេះឆ្ន២
ាំ ០១៤

ពៅ

២០១៨។ ពទេះជាយ៉ាងោក៏ពដ្ឋយ ោរធាលក់ចុេះបនតិចថ្នោរនាំពចញពីែ ិស័យពនេះពៅឆ្ន២
ាំ ០១៨ ដូ ចានបង្ហាញកនុង
រូបភាពទី៨ អាចជាម្ូលព

ត្ុម្ួយខដលរាជរដ្ឋាភ្ិបាលបានចាប់ពផ្តីម្ដ្ឋក់ពចញនូែគាំនិត្ផ្តួចពផ្តីម្ចាស់លាស់កុ ងខផ្នោរ
ន

យុទធសាស្តសតអភ្ិែឌ្ឍន៍ែ ិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ពដីម្បប
ន
ត្លាស់។ បញ្ហារបឈម្ពផ្សងៗ
ី ពងកីនភាព្ន់កុ ងោរលូ
ខដលបាននង
ិ កាំពុងានសរាប់ោរអភ្ែិ ឌ្ឍថ្នែ ិស័យពនេះរួម្ាន៖ ោររបកួត្របខជងនង
ិ ផ្លត្
ិ ភាពសរាប់ទផ្
ី ារ ោរោាំរទ
ភ្សតុភារកម្មនិងព ដ្ឋារចនសម្ព័នធម្ិនទន់រគប់រោន់ សម្ត្ែភាពរសាែរជាែពលប
ី ពចេកែ ិទាកសក
ិ ម្មពៅានករម្ិត្ សកម្មភាព
ោប់ថ្រពនិងពនសាទែុសចាប់ និងកាលង
ាំ ពលកម្មជាំនញខដលានគាលត្និងម្ិនបនសុោ
ី ន ពៅនឹងទីផ្ារ (MAFF, ២០១៩)។
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រូបភាពទី ៨៖ ោរនាំពចញកសិផ្ល ២០១៤-២០១៨ (MAFF, ២០១៩)

ពៅកនុងទសែត្សរចុ៍ ងពរោយបានសរបញ្ហជក់យ៉ាងចាស់នូែកាំពណ្ីនថ្នោរនាំពចញកសផ្
ិ ល។ អនុែ ិស័យម្ួយចាំនួន
ក៏ានោរអភ្ិែឌ្ឍលអកុ ងទ
ន ីផ្ារសកលផ្ងខដរ។ ពទេះជាយ៉ាងោក៏ពដ្ឋយ បរាណ្ថ្នផ្ល
ិ
ិត្ផ្លនាំពចញពៅានចាំនួន
ត្ិចត្ួចពៅពឡយ
ី ពបីព្ៀបជាម្ួយរបពទសជិត្ខាង។ កិចេែិត្ែាំរបឹងខរបងសរាប់ផ្លិត្កម្ម និងពាណ្ិជជកម្មជាកត្វតរបឈម្
ចម្បងពីរខដលកាំពុងានសរាប់ែ ិស័យពនេះ ជាពិពសសផ្លិត្ផ្លរសូែ។ ទិននន័យពីឆ្ន២
ាំ ០១០ ដល់ឆ្ន២
ាំ ០១៩ បានបង្ហាញ
យ៉ាងចាស់ថា ោរនាំពចញរបស់កម្ពុជាត្ច
ិ ជាងពរចន
ី ដងរបសន
ិ ជាពរបៀបព្ៀបជាម្ួយរបពទសថ្ង និងពែៀត្ោម្។ រូប
ភាពខាងពរោម្ (រូបភាពទី៩) ពរបៀបព្ៀបោរនាំពចញរសូែរបស់កម្ពុជានង
ិ របពទសជិត្ខាង។ គួរបញ្ហជក់ផ្ងខដរថា ម្ន
ិ
ានទិននន័យខចងចាស់លាស់ពទរវាងទិននន័យអងករកិនព

យ
ី និងរសូែ សរាប់កម្ពុជា។ ជាទូពៅ ឧបសគគថ្នោរឈាន

ដល់ទីផ្ារសកលថ្នអងករកម្ពុជាអាចបោ
ត លម្កពីកងាេះទាំពនីបកម្មថ្នឧបករណ្៍ឬា៉ាសុីនកិនរសូែ។ ព ត្ុដូពចនេះព

យ
ី ោរ

ព្ាទ
ី ាំពនីបកម្មា៉ាសុន
ី អាចជាអាទិភាពចម្បងម្ួយពដីម្បពី លក
ី សទួយផ្លិត្ផ្លពនេះសរាប់កម្ពុជា (ADB, FAO, ២០២១)។

រូបភាពទី ៩៖ ោរនាំពចញអងកររបស់កម្ពុជាព្ៀបនឹងរបពទសជិត្ខាង (លានដុលាលរ, សម្ម្ូលជាអងករ) (ADB, FAO, ២០២១)
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ពដីម្បពី ្លយ
ី ត្បនង
ឹ ោររបឈម្ដូចបានពរៀបរាប់ខាងពលី រកសួងកសក
ិ ម្ម រោារបាញ់ នង
ិ ពនសាទ បានដ្ឋក់
ពចញនូែខផ្នោរយុទធសាស្តសតពដ្ឋយបនតនូែកិចែ
េ ិត្ែាំរបឹងខរបងខដលានរសាប់ និងដ្ឋក់បញ្េូ លបពចេកែ ិទាឌ្ីជីងលពៅកនុង

ែ ិស័យពនេះពដីម្បធា
ាំ ខងម្ពទៀត្សរាប់ត្ាំបន់ និងសកលពលាក
ី នឱ្យបាននូែផ្លិត្ផ្លកសិកម្មម្ួយខដលនឹងផ្គត្់ផ្គង់ខាលង
សរាប់ឆ្ន២
ាំ ០៣០ និង២០៥០។ ចាំណ្ុចខដលរត្ូែពរងឹងពផ្សងពទៀត្សរាប់កសិផ្លអាចរួម្ាន ផ្លិត្កម្មម្ិនរគប់
រោន់និងគុណ្ភាពានករម្ិត្ នង
ិ ត្ថ្ម្លផ្លត្
ិ ែពស់, សម្ត្ែភាពបពចេកពទសនង
ិ ោររគប់រគងស

គម្ន៍ពៅានករម្ត្
ិ ,

ែាេះោរែ ិនពិ យគពលោ
ី ររសាែរជាែនង
ិ អភ្ែិ ឌ្ឍន៍, ោរខរបរបួលអាោសធាត្ុ, បរយោសពាណ្
ិ
ិ ជជកម្មទន់ពែាយ, កងាេះ
ពិពិ្កម្ម, កងាេះោរែ ិនិពយគពីរាជរដ្ឋាភ្ិបាល, ព

ដ្ឋារចនសម្ព័នធោរាំ ទទន់ពែាយ, ភាពម្ិនសុីចង្ហាក់ថ្នអភ្ិបាលកិចេ,

កងាេះសតង់ដ្ឋរ, ោរងយចុេះថ្នកាលង
ាំ ពលកម្ម, ោរពរបីពលីសករម្ិត្នូែជីនិងថានគ
ាំ ីម្ីកសិកម្ម និងភាពទន់ពែាយថ្នភ្សតុភារ
កម្ម។ ជាោរកត្់សាគល់ផ្ងខដរថា អនុែ ិស័យម្ួយចាំនួន ត្ួយ៉ាងពោរកបី បសុបកសី និងរជូកក៏ពៅពុាំទន់ព្លីយត្បរគប់
រោន់ពៅពឡយ
ី សរាប់ទផ្
ី ារកនុងរសុក។

២.២. និននោរ និងឱ្ោស
ែ ិស័យកសក
ិ ម្មពដីរត្ួនទជា
ី សរសរសតម្ាដ៏សាំខាន់ម្ួយសរាប់ ផ្.ស.ស. របស់កម្ពុជា។ ពទេះជាយ៉ាងោ ភាគ

រយពីែ ិស័យពនេះបានពៅរទឹងកនុងរងាង់២០% សរាប់រយៈពពលប៉ាុនមនឆ្នច
ាំ ុងពរោយពនេះ។ ពដ្ឋយខឡក ទនទឹម្នឹងោររួម្
ចាំខណ្កកនុង ផ្.ស.ស. ពីែ ិស័យពផ្សងៗានោរងយចុេះកនុងអាំឡុងពពលថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្កូែ ីដ-១៩ ព្ាីឱ្យែ ិស័យកសិកម្ម
ានកាំពណ្ីនបនតិច ពី២០.៨% ពៅឆ្ន២
ាំ ០១៩ ពៅ២២.៨% ពៅឆ្ន២
ាំ ០២០។ ជាសកល ផ្លិត្កម្មថ្នកសិផ្លបាននិង
កាំពុងានកាំពណ្ីនត្វាំងពឆ្
ាំ ៩៦០។
ី ន១
ពដ្ឋយអងគោរស
បង្ហាញឱ្យព

ទាប
ី អាសុផ្
ី គត្់ផ្គង់សាច់ពរចីនបាំផ្ុត្

ពបពី យងត្វម្ទន
ព ាយ
ិ នន័យខដលពបាេះពុម្ផ្

របជាជាត្ិ នង
ាំ ០១៨។ ទន
ិ អងគោរកសក
ិ ម្មនិងអាោររ ូត្ដល់ឆ្ន២
ិ នន័យថ្នោរផ្លត្
ិ សាច់កុ នងរសុក

ីញនូ ែោរផ្គត្់ផ្គង់បានខត្ម្ួយភាគបួនប៉ាុពោណេះ (Mony, ២០២១)។ ពដ្ឋយព

ត្ុ ផ្លពនេះ សទមរច

ទត្ទជានាយររដ្ឋមន្ត្រី បានអាំពាែនែពៅឆ្ន២
ាំ ០១៩ ឱ្យានកិចេែិត្ែាំរបឹងខរបងខងម្ពទៀត្ពដីម្បប
ី ពងកីនោរផ្លិត្
ចាំណ្ីសត្ាសរាប់ទីផ្ារកនុងរសុក។ សទមរចនាយររដ្ឋមន្ត្រី បានជាំរុញរកសួង ឧ.ែ.ប.ន. ឱ្យានោរោាំរទសម្រសប
ជាពិពសសោរបពងកីនផ្លិត្កម្មចាំណ្ីសត្ាពដ្ឋយរកុម្ ុ នកនុងរសុក។ រកុម្ ុ នកនុងរសុករ ាំពឹងថានឹងទទួលបាននូ ែអត្ែ
របពយជន៍ពរចីនពីគាំនិត្ផ្តួចពផ្តីម្ពនេះពពលខដលពោលនពយបាយចាំណ្ីសត្ារត្ូែបានដ្ឋក់ឱ្យអនុែត្ត។ ជាទូពៅ និននោរថ្ន
ោរបរពភាគសាច់
ានត្រម្ូែោរខាលង
ាំ ។
ិ

រត្ីជារបពភ្ទសាច់ខដលរត្ូែបានបរពភាគពរច
ិ
ីនបាំផ្ុត្សរាប់របជាជនកម្ពុជា។

របជាជនកម្ពុជាានក់បរពភាគរត្
ិ
ីរបាណ្ ៥០គីឡូរោម្កនុងម្ួយឆ្ន ាំ (Sinwat, ២០២១)។
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រូបភាពទី ១០៖ ោរបរពភាគសាច់
ត្វម្អាយុនិងត្វម្របពភ្ទសាច់ សរាប់ម្នុសសានក់កុ ងម្ួ
ន យឆ្ន ាំ (Sinwat, ២០២១)
ិ

ោរផ្លត្
ិ កសិផ្លពផ្សងពទៀត្ដូចជាអងករ ពៅសូ នង
ិ កសផ្
ិ លពផ្សងៗពទៀត្ាននិននោរែ ិជជាន។ ផ្លត្
ិ ផ្ល
ពៅសូពកីនពឡង
ាំ ០១៦ និង២០២០។ ពទេះជាយ៉ាងោក៏
ី ជិត្ពីរដងសរាប់ផ្លិត្កម្មនិងោរនាំពចញពៅចពនលេះឆ្ន២
ពដ្ឋយ ោរផ្លិត្អងករពលីសពីត្រម្ូែោរកនុងរសុក ានសែិរភាពចាប់ពីឆ្ន២
ាំ ០១៦ (Mony, ២០២១)។
ពទេះបីជាានឧបសគគពផ្សងៗពលីែ ិស័យកសិកម្មក៏ពដ្ឋយ ឱ្ោសយ៉ាងពរចីនកនុងែ ិស័យពនេះពៅខត្បនតាន ខដល
កនុងពនេះលកាែណ្ៈអាំពោយផ្លម្ួយចាំនួន រួម្ាន៖
•

សោតនុពលកនុងោរចាប់យកទីផ្ារអនតរជាត្ិ (អាសាន សាធារណ្រដារបជាានិត្ចិន សាធារណ្រដាកូពរ ៉ា ជប៉ាុន
អឺរុប៉ា ស

រដាអាពម្រក
ិ និងរបពទសពផ្សងៗពទៀត្)

•

កាំពណ្ីនថ្នោរែ ិនិពយគពលីែ ិស័យពនេះពីអាសាន និងសាធារណ្រដារបានិត្ចិន

•

នន
ិ ន ោរែ ិនពិ យគពលែី ិស័យកសក
ិ ម្មពែី ិនិពយគន
ិ ឧទ រណ្៍៖ ោរែ ិនពិ យគានសែរិ ភាពលអ របាណ្ ៦% កនុង
រយៈពពលរបាាំឆ្នច
ាំ ុងពរោយពនេះ ២០១៥-២០១៩ (CDC, ២០២២)

•

កាំពណ្ីនព

ដ្ឋារចនសម្ព័នធោរាំ ទសរាប់ោរអភ្ិែឌ្ឍែ ិស័យកសិកម្ម

•

ពោលនពយបាយោាំរទដល់សនតិសុែ និងសុែត្ែិភាពអារោរ ឧទ រណ្៍៖ រពបៀបវារៈរសាែរជាែជាត្ិ ម្ាូបអាោរ
កនុងរសុក៧០%ជារបស់កម្ពុជាពៅឆ្ន២
ាំ ០៣០

•

ោរអភ្ិែឌ្ឍត្ាំបន់ឧសា
បពងកីត្បណ្ុ ាំត ស

កម្មសរាប់ឧសា

កម្មខកថ្ចនអាោរ ឧទោរណ្៍៖ គាំនត្
ិ ផ្តួចពផ្តីម្ម្ួយចាំនួនពលោ
ី រ

រោស្ុនត្ូចនិងម្្យម្ និងសួនឧសា

កម្ម

•

ោររគបដណ្តប់បានទូលាំទូលាយថ្នបពចេកែ ិទាព័ត្៌ាននិងទាំនក់ទាំនងកនុងរបពទស

•

ែត្តានពសវាកម្មសាធារណ្ៈកនុងរសុក ឧទោរណ្៍៖ ្នោរស
ម្ជឍម្ណ្ឌលបណ្ុ ត េះ្ុរកិចេពត្ពជា នង
ិ ម្ូលនិ្អ
ិ ភ្ែិ ឌ្ឍន៍ជាំនញ

•

និននោរថ្នោរែ ិនិពយគខដលខផ្អកពលីត្រម្ូែោរ។
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រោស្ុ នត្ូ ចនិងម្្យម្ ស

រគិន ខែម រ

៣. េសស្ៈវិសយ
័
ទោល្ទោបាយ ្ិងយុេសា
ធ ន្តសរ
៣.១. ពោលនពយបាយចាាំបាច់សរាប់ោរផ្លិត្រគប់រោន់ពដ្ឋយែលួនឯង
ខផ្នោរពម្ែ ិស័យកសក
ាំ ០៣០របស់កម្ពុជាបានចងអុលយ៉ាងចាស់ពភា
ិ ម្មឆ្ន២
ី ពចាាំបាច់ ពដីម្បា
ី នពសវាកម្មខដល
ានគុណ្ភាពែពស់ត្វម្រយៈោរោាំរទជាម្ូលដ្ឋានពីពោលនពយបាយ

ែ ិទាសាស្តសត

បពចេកែ ិទា

និងរកបែ័ណ្ឌចាប់

សរាប់ោរអភ្ិែឌ្ឍែ ិស័យកសិកម្មកម្ពុជារបកបពដ្ឋយចីរភាព និងរបសិទភា
ធ ព។ ពទេះជាយ៉ាងោ របាយោរណ្៍ងមីបាំផ្ុត្

របស់ែ ិទាសាែនជាត្ិសែិត្ិបង្ហាញនូែោរផ្គត្់ផ្គង់កុ នងរសុកពុាំទន់រគប់រោន់នូែបខនល សាច់ រត្ី និងបសុបកស។
ី កម្ពុជាចាំោយ
របចាាំឆ្នរាំ បាណ្ ៦០០លានដុលាលរពលីផ្លត្
ាំ ពនេះ
ិ ផ្លនាំចូលទាំងពនេះ។ ោរផ្គត្់ផ្គង់កុ នងរសុកថ្នផ្លិត្ផ្លកសក
ិ ម្មទង
ពដីម្បា
ី នសនតិសុែនង
ិ ោរភ្ែិ ឌ្ឍពសដាកិចេ-សងគម្របស់កម្ពុជា ទម្ទរជាបនទន់នូែោរចូលរួម្ពីថ្ដគូរពាក់ព័នធ។ របាយ
ោរណ្៍សិកាពោលនពយបាយសតីពី «ទាំពនីបកម្មែ ិស័យកសិកម្ម៖ ទសសនៈែ ិស័យរយៈពពលខែង និងោរត្រម្ង់ទិសពោល

នពយបាយ» ខដលបានផ្សពាផ្ាយពៅឆ្ន២
ាំ ០១៩ ពដ្ឋយឧត្តម្រកុម្របឹកាពសដាកិចេជាត្ិ បានផ្តល់នូែអនតរាគម្ន៍ពោល
នពយបាយយ៉ាងទូលាំទូលាយពរា
ី ជរដ្ឋាភ្បា
ិ លកម្ពុជា

ពៅពលីោរធាលក់ចុេះពខី ផ្នកកសក
ិ ម្មកុ នងោរភ្ិែឌ្ឍពសដាកច
ិ េសរាប់

រយៈពពលរបាាំឆ្នច
ាំ ុងពរោយពនេះ (MAFF, ២០២០)។ ឯកសារពនេះបាន្លុេះបញ្ហេង
ាំ រ ូត្ដល់ឆ្ន២
ាំ ០៣០ ពន
ី ន
ិ ន ោរថ្ន
ែ ិស័យកសិកម្មខដលអាចនឹងរងឥទធិពលពផ្សងៗដូចជា៖
•

ោរខរបរបួលពសដាកិចេកុ នងត្ាំបន់ និងកាំពណ្ីននូែោរទិញកសិផ្លពៅទីផ្ារកនុងត្ាំបន់

•

កាំពណ្ីនត្រម្ូែោរកសិផ្លខដលានគុណ្ភាពែពស់ សុែត្ែិភាព និងអាោររូបត្ែម្ា

•

ោរធាលក់ចុេះថ្នកាលង
ាំ ពលកម្មកុ ងោរង្ហរកស
ន
ក
ិ ម្មព្ៀបនឹងកាំពណ្ីនថ្នោរពរបីពរគឿងយនតកសក
ិ ម្ម

•

ោរធាលក់ចុេះថ្នផ្លិត្កម្មកសិកម្មខានត្ត្ូច និងកាំពណ្ីនថ្នស

•

ោររកលូ
ី ត្លាស់ថ្នបពចេកែ ិទាកសិកម្ម និងរបព័នធកសិកម្មឌ្ីជីងល (ទាំពនីបកម្ម កសិ្ុរកិចេអនឡាញ បពចេកែ ិទា

រោសកសិកម្មត្វម្ជនបទ

ព័ត្៌ាននិងទាំនក់ទាំនង និងទូរញាណ្)
•

ោរងយចុេះដីកសក
ី ទរី បជុាំជន
ិ ម្មពដ្ឋយសារោរពរងក
ាំ
ពបពី យងត្វម្បរែត្ត
ក់ោលចាប់ពផ្តីម្ថ្ន
ិ កម្មកសិកម្មថ្នរទស
ឹ រតី បស់ Timmer ែ ិស័យកសក
ិ ម្មកម្ពុជាសែត្
ិ កនុងដោ

ោរែ ិែត្តពដ្ឋយសារខត្ផ្លិត្កម្មពផ្លតត្ចម្បងពលីបរាណ្ជាជាងឱ្ោសទ
ិ
ីផ្ារ ផ្លិត្ផ្លខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ និង/
ឬោរបពងកីត្យុទធសាស្តសតពដីម្បបា
ី នខែសចង្ហាក់ផ្លិត្កម្មត្ាំបន់ឬសកល។ រទឹសតីបករសាយពីបួនដាំោក់ោលថ្នបរែត្ត
ិ កម្ម
កសិកម្មខដលរួាន៖ ១) ដាំោក់ោលចាប់ពផ្តីម្, ២) ដាំោក់ោលអត្ិកសិផ្ល, ៣) ដាំោក់ោលសា រណ្កម្ម,
នង
ិ ៤) ដាំោក់ោលឧសា

កម្ម (Chenery and Srinivasan, ១៩៨៨)។ ោរសិកាម្ួ យរបស់្នោរអភ្ិ ែឌ្ឍន៍

អាសុីពៅឆ្ន២
ាំ ០១៣ បានបង្ហាញថាកសិកម្មរបស់កម្ពុជាអាចសែិត្កនុងដាំោក់ោលទី២ពៅឆ្ន២
ាំ ០១០។ ោរពរបៀបព្ៀប
រវាងបែ ិែត្តកម្មកសិកម្មរបស់កម្ពុជា និងរបពទសជិត្ខាងានបញ្ហជក់សុីជពរៅកនុងត្វរាងទី១ ខាងពរោម្។ ពបីយករកបែ័ណ្ឌ
ទសសនៈែ ិស័យនិងោរអភ្ិែឌ្ឍកសិកម្មឆ្ន២
ាំ ០៣០ជាម្ូលដ្ឋាន ោរែ ិនិពយគឱ្យបានទន់ពពលនិងរត្ម្
ឹ រត្ូែម្ួយរត្ូែខត្របរពឹត្ត
ពឡង
ាំ ច់រា
ួ ន៖
ី ពរពាេះថាែ ិស័យពនេះកាំពុងរងនូែបញ្ហារបឈម្ពផ្សងៗដូចបានពរៀបរាប់ខាងពល។
ី ោរយកចត្
ិ តទុកដ្ឋក់ចាបា
ោរែ ិនពិ យគពលោ
ី ររសាែរជាែនង
ិ អភ្ែិ ឌ្ឍន៍ ោរែ ិនពិ យគពលជ
ី ាំនញពលកម្ម ោរពផ្ទរបពចេកែ ិទា ោរពរបពី រគឿងយនត ោរអភ្ិែឌ្ឍ
អនុែ ិស័យយុទធសាស្តសតខដលានសោតនុពលត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ របព័នធពអកូឡូសុីពាណ្ិជជកម្ម ចីរភាពបរសា
ិ ែ ន និងបពចេកែ ិទា។
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ត្វរាងទី ១៖ ោរអភ្ិែឌ្ឍថ្នបរែត្ត
ិ កម្មកសិកម្មពដ្ឋយពរបៀបព្ៀបរបពទសកម្ពុជា និងរបពទសពផ្សងៗ (ADB, ២០១៣)
ដាំោក់ោល
ចាប់ពផ្តីម្

របពទស (ឆ្ន១
ាំ ៩៨០)

ោរពព
ិ ណ្៌ន

របពទស (ឆ្ន២
ាំ ០១០)

បង់ោលខដស

របពទសខដលានចាំណ្ូលទប, ផ្លិត្ភាពពលកម្មពលីែ ិស័យ

កម្ពុជា ពនបា៉ាល់ ពែៀត្ោម្

កសិកម្មានខត្

២៤០ដុ លាលរប៉ាុពោណេះ,

ពនបា៉ាល់

ចាំខណ្កពីែ ិស័យ

កសិកម្មពលីពសដាកិចេជាត្ិាន ៣៧%, និងផ្តល់ោរង្ហរបាន
៦៦%
អត្ិកសិផ្ល

បូត្ង់ ឥោ
ឌ
ឥណ្ូ ឌ ពណ្សុី

របពទសខដលានចាំណ្ូលទប, ចាំខណ្កពែី ិស័យកសិកម្ម ពលី

បង់ោលខដស

សាធារណ្រដាពកៀ សុស
ី ុសា
ី ែន

ពសដាកច
ិ េជាត្ា
ិ នកនុងចពនលេះ១៩% (បង់ោលខដស) ពៅ ៣៦%

សាធារណ្រដាពកៀ សុី

សាធារណ្រដារបជាានិត្ឡាែ

(កម្ពុជា), ផ្តល់ោរង្ហរកនុងចពនលេះ៣៣% (សាធារណ្រដាពកៀ

សុីសាែន សាធារណ្រដា

បា៉ាគីសាែន បា៉ាពូអាសុីនូខែល

សុីសុីសាែ ន) ពៅ៨៥% (សាធារណ្រដា របជាានិត្ ឡាែ),

របជាានត្
ិ ឡាែ បា៉ាគី

ពគី ណ្ សាធារណ្រដារបជា

ផ្លត្
ិ ភាពពលកម្មពលែី ិស័យកសក
ិ ម្មានកនុងចពនលេះ ៤៣៤

សាែន បា៉ាពូអាសុន
ី ូខែល

របពទសខដលានចាំ ណ្ូ លម្្យម្, ផ្លិ ត្ ភាពពលកម្ម ពលី

ឥោ
ឌ ឥណ្ូ ឌ ពនសុី

ែ ិស័យកសក
ិ ម្មានកនុងចពនលេះ៣៣% (រសល
ី ង្ហក) ពៅ៥២%

សាធារណ្រដារបជាា

ល
ាី ព
ី ន
ី

(ពែៀត្ោម្), បាំ ខណ្កពីែ ិស័ យ កសិក ម្ម ពលីពសដាកិ ចេ ជា ត្ិ

និត្ចន
ិ

ត្វ សុគ
ី ីសាែន ថ្ង

ានកនុងចពនលេះ១០% (សាធារណ្រដា របជាានត្
ិ ចន
ិ ) ពៅ

រសីលង្ហក ពែៀត្ោម្

ានិត្ចន
ិ រសីលង្ហក សាម្័រ អូ

ដុលាលរ (កម្ពុជា) ពៅ៩៤៧ដុលាលរ (បា៉ាគីសាែន)

កម្ពុជា

ពីគ ណ្ ត្វ សុគ
ី ីសាែន

សពបគីសាែន

អាពម្នី
ដាំបូង

វា៉ា នូទូ

២១% (ពែៀត្ោម្), ផ្លិត្ភាពពលកម្មពលីែ ិស័យកសិកម្ម

សា រណ្កម្ម

ានកនុ ងចពនលេះ ៣៦៧ដុ លាល រ (ពែៀត្ោម្) ពៅ១១០០
ដុ លាល រ (
កោ
ត ល

សក

សី ា៉ាពឡសុី

សាធារណ្រដាកូពរ ៉ា

ចុងពរោយ

ាីលីពី ន)

របពទសខដលានចាំ ណ្ូ លម្្យម្, ផ្លិ ត្ ភាពពលកម្ម ពលី
ែ ិស័យកសិកម្មាន២៨០០ដុលាលរ, បាំខណ្កពីែ ិស័យកសិកម្ម

កម្ម

ជប៉ាុន

សក

សី សាម្័រ អូស

ពបគីសាែន វា៉ា នូទូ

ពលពី សដាកច
់ រង្ហរបាន៣៨%
ិ េជាត្ា
ិ ន២០%, ផ្តលោ
របពទសខដលានចាំ ណ្ូ លម្្យម្, ផ្លិ ត្ ភាពពលកម្ម ពលី

អាពម្នី ា៉ាពឡសុី

ែ ិស័យកសិកម្មជត្
ិ ពសមី ៧០០០ដុលាលរ,

សាធារណ្រដាកូពរ ៉ា

ផ្តល់ោរង្ហរបាន១៤%,

ចាំខណ្កពីែ ិស័យកសិកម្មពលីពសដាកិចជា
េ ត្ិាន ១០%

ជប៉ាុន

របពទសខដលានចាំ ណ្ូ លែព ស់ ,

សាធារណ្រដាកូពរ ៉ា

ផ្លិ ត្ ភាពពលកម្ម ពលី

ែ ិស័យកសក
ិ ម្មានកនុងចពនលេះ ៦៤២៣ដុលាលរ ពៅ ៧៦៨៣០
ឧសា

ល
ាី ព
ី ីន ថ្ង

ជប៉ាុន

ដុ លាលរ (ជាម្្យម្របាណ្ ៣៣ ៤៥០ ដុ លាល រ), ចាំខណ្កពី
ែ ិស័យកសិកម្មពលពី សដាកច
ិ េជាត្ិានចពនលេះប០
ី % ពៅ៣,៩%
(ជាម្្យម្របាណ្ ១,៩%), ផ្តល់ោរង្ហរបានកនុងចពនលេះ ១%
ពៅ១០,៩% (ជាម្្យម្របាណ្ ២,៩%)

ទិននផ្លផ្លិត្បានពដ្ឋយកម្មកររត្ូែវាស់ជាពងរ២០០០ដុលាលរ,

ចាំណ្ូលកនុងម្នុ សសានក់រត្ូែវាស់ជាពងរ២០០៥

ភាពពសមីោនថ្នកាលង
ាំ ទិញខដលសរម្ួលជាដុលាលរ។

២០១០ អាចត្ាំោងឆ្ន២
ាំ ០១០ ឬឆ្នច
ាំ ុ ងពរោយោម្ួយខដលានទិននន័យ, ១៩៨០ ត្ាំោងឆ្ន១
ាំ ៩៨០ ឬឆ្នដ
ាំ ាំបូងោម្ួយខដលានទិននន័យ។ ចាំ ណ្ូ ល ែព ស់ ៖
ផ្.ស.ស. កនុងម្នុសសានក់ពលស
ី ពី ២០០០០ដុលាលរ, ចាំណ្ូលម្្យម្៖ ២៥០០ដុលាលរ ពៅ ២០០០០ដុលាលរ សរាប់ម្នុសសានក់, ចាំណ្ូលទប៖ ត្ច
ិ ជាងចាំណ្ូលម្្យម្។
ចាំណ្ូលម្្យម្អាចរត្ូែបានកាំណ្ត្់ខងម្ពទៀត្ជាចាំណ្ូលម្្យម្ករម្ត្
ិ ែពស់ ពដ្ឋយ ផ្.ស.ស. កនុងម្នុសសានក់ពលស
ី ពី ៦១២៥ដុលាលរ (ម្ន
ិ ានរបពទសោម្ួយពៅ
អាសុីខដលានចាំណ្ូលម្្យម្ករម្ិត្ែពស់ពទពៅឆ្ន១
ាំ ៩៨០)។ ដាំោក់ោលពផ្សងៗខដលានកនុងដាំោក់ោលសា
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រណ្កម្មរត្ូែបានខបងខចកដូចពនេះ៖ របពទស

ានចាំណ្ូលម្្យម្ខដលានផ្លិត្ភាពោរង្ហរ ១៧៥០ដុ លាលរ ឬពរោម្ពនេះសែិត្កនុងដាំោក់ោលដាំបូង, ១៧៥០ដុលាលរ ពៅ ៣៣០០ដុលាលរ សែិត្កនុងដាំោក់ោល
កោ
ត ល, និងពលីសពី ៣៣០០ដុលាលរ សែិត្កនុងដាំោក់ោលចុងពរោយ។

របាយោរណ្៍របស់ឧត្តម្រកុម្របឹកាពសដាកិចេជាត្ិផ្តល់អនុសាសន៍ជាពោលពៅយុទធសាស្តសតចាំនួនបី ដល់កម្ពុជា
ជាពពិ សសដល់រកសួងកសិកម្ម រោារបាញ់

និងពនសាទឱ្យយកចិត្តទុកដ្ឋក់ែពស់ពដីម្បធា
ី នបាននូែោរអភ្ែិ ឌ្ឍរបកប

ពដ្ឋយចរី ភាពសរាប់របពទសជាត្ិ (SNEC, ២០១៩)។ ពោលពៅទាំងបរី ម្
ួ ាន៖ ១) បពងកីនឱ្ោសអភ្ែិ ឌ្ឍន៍ពសដាកច
ិ េ
ត្វម្រយៈោរអភ្ិែឌ្ឍរោប់ពូជ ពិពិ្កម្មផ្លិត្កម្ម និងកសិពាណ្ិជជកម្មនិងកសិ្ុរកិចេ, ២) ពរងឹងសនតិសុែពសបៀង និង៣)
ពលីកត្ពម្កីងចីរភាពបរសា
ិ ែ ន។ ជាោរសននិដ្ឋាន ោរអភ្ិែឌ្ឍឱ្យបានទន់ពពលពែលានូែពោលនពយបាយោាំរទជាោរចាាំបាច់
ម្ួយពដីម្បស
ាំ ០៣០។ ជាសពងាប ោរពរងឹងោរផ្គត្់ផ្គង់
ី ពរម្ចបាននូែអាីខដលបានខចងកនុងខផ្នោរពម្ែ ិស័យកសិកម្មឆ្ន២
ខផ្នកចិញ្េឹម្និងដ្ឋាំដុេះជាកច
ិ េោរបនទន់ម្ួយ រសបពពលខដលខផ្នកោរខចកចាយដល់ទីផ្ារ ជាកិចេោរខដលរត្ូែព្ាទ
ី នទម្
ឹ ោន
ផ្ងខដរ។ ពទេះជាយ៉ាងោក៏ពដ្ឋយ ទដ
ិ ាភាពរួម្ថ្នោរអភ្ែិ ឌ្ឍរបកបពដ្ឋយចីរភាពខដលម្ន
ិ អាចពម្ល
ី រ ាំលងបានរួម្ាន
ោរពរបីរបាស់ឱ្យបានរត្ឹម្រត្ូែត្វម្បទដ្ឋានបពចេកពទសនូែ ដី ថានស
ាំ ាលប់សត្ាលិត្
អ ថានស
ាំ ាលប់ពមម និងទាលប់ថ្នោរពរបី
របាស់ឱ្យបានរត្ឹម្រត្ូែនូែសារធាត្ុគីម្ីពុលពផ្សងៗពទៀត្។

៣.២. កសក
ិ ម្មពដ្ឋយចីរភាព
ផ្លជេះថ្នោរខរបរបួលអាោសធាត្ុពលីកសិកម្មកម្ពុជា អាចសាំពៅចម្បងដល់ោរោត្់ផ្លតច់ទាលប់របថ្ពណ្ីរបស់
កសិករ។ របពទសកម្ពុជាសែិត្កនុងចាំពោម្របពទសខដលង្ហយរងពរោេះបាំផ្ុត្ពីោរខរបរបួលអាោសធាត្ុកុ ងត្ាំ
ន បន់ (WB
and ADB, ២០២១)។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ ចរី ភាពកសក
ិ ម្មរបស់កម្ពុជារត្ូែពម្ល
ី ពលស
ី ពផ្
ី លជេះថ្នោរខរបរបួលអាោស
ធាត្ុ។ ពដ្ឋយព ត្ុផ្លពនេះ វាជាោរចាាំបាច់ម្ួយខដលរត្ូែរ ាំលឹកជាងមីម្តងពទៀត្ពីពោលពៅអភ្ិែឌ្ឍន៍រយៈពពលយូរ កនុង
របាយោរណ្៍របស់ឧត្តម្រកុម្របឹកាពសដាកិចេជាត្ិ។ កិចេោរសាំខាន់ៗទាំងពនេះរួម្ាន៖
•

ជាំរុញោរលូត្លាស់ពសដាកិច-េ សងគម្ បពងកីត្ោរង្ហរ និងបពងកីនរបាក់ចាំណ្ូល

•

ពរៀបចាំឱ្យានសនតស
ិ ុែពសបៀង

•

ពលក
ី ត្ពម្កីងចរី ភាពបរសា
ិ ែ ន (កសក
ិ ម្មពដ្ឋយចរី ភាព ថ្រពពឈពី ដ្ឋយចរី ភាព នង
ិ ជលផ្លពដ្ឋយចរី ភាព)។

៣.៣. និននោរបពចេកែ ិទាកនុងែ ិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជា
បពចេកែ ិទាពផ្សងៗខត្ងខត្ផ្ារភាជប់ម្ិ នអាចដ្ឋច់បា នពៅនឹ ងោរអភ្ិែឌ្ឍកសិកម្មត្វ ង
ាំ ពីានបដិ ែត្តន៍ កសិកម្ម
ចពនលេះសត្ែត្សរទ៍ ី១៧ និងទី១៨។ ោរពរបីបពចេកែ ិទាម្ិនអាចែាេះបានត្វាំងពីកខនលងផ្លិត្កសិផ្លពៅកសិដ្ឋានរ ូត្
ដល់អត្ិងិជនពៅទីផ្ារ។ ជាឧទ រណ្៍ ោរដ្ឋក់បញ្េូ លនូែពរគឿងយនតកសិកម្មទាំពនីបៗបាននិងកាំពុងនាំឱ្យានកាំពណ្ីន
ថ្នោរពរបីដីសរាប់ែ ិស័យកសិកម្ម ដូចបានព

ញ
ន ុនមនឆ្នច
ាំ ុងពរោយពនេះ (Chen, ២០១៨)។
ី នូែផ្លិត្ភាពែពស់កុ ងប៉ា

ត្រម្ូែោរខាលង
ាំ ថ្នផ្លិត្ផ្លអាោរខដលានគុ ណ្ភាពែពស់ ទម្ទរឱ្យានម្ិនរត្ឹម្ខត្ទាលប់អនុ ែត្តន៍រត្ឹម្រត្ូែប៉ាុពោណេះ
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ពទ ខងម្ទាំងដាំពណ្ីរោរលអកុ នងោរខងទាំនូែកសិផ្លរ ូ ត្ដល់ត្ុអាោររបស់អត្ិងិជនពទៀត្ផ្ង។ គួរកត្់សាគល់ផ្ងខដរ

ថា ានចលករម្ួយចាំនួនបាននិងកាំពុងជាំរុញឱ្យានបរែ ិត្តន៍កម្មកសិកម្ម។ ចាស់ោស់ បពចេកែ ិទានឹងពដីរត្ួនទីជា
កាលង
ាំ ចលករម្ួយកនុងបរែត្ត
ិ កម្មពនេះ។ បពចេកែ ិទាទាំងពនេះរួម្ចាំខណ្កជាអាទិ៍ កនុងសុ ែត្ែិភាពនិងអនម្័យ ភាពង្ហយ
រសួលនិងត្ថ្ម្លសម្រម្យ ខែសចង្ហាក់ត្ថ្ម្ល អាោរជាំនួស និងោរអភ្ិែឌ្ឍកសិកម្មពដ្ឋយចីរភាពជាពដីម្។

ម្ា៉ាងែ ិញពទៀត្ កសិដ្ឋានរត្ូែចាប់យកសោតនុពលថ្នោររកចពរម្
ី
ីនរបស់បពចេកែ ិទាដូចជា៖ គាំនិត្ផ្តួចពផ្តីម្ថ្ន
កសក
ិ ម្មឆ្លត្ថ្ែខដលជាទសសនៈទនម្ួយកនុងបដិែត្តន៍ឧសា កម្ម ៤.០។ កម្ពុជាខដលានម្

ច
ិ ឆត្វជារបពទសខដលាន

ចាំណ្ូលម្្យម្ករម្ត្
ាំ ០៣០ នង
ាំ ០៥០ ក៏ម្ន
ិ ែពស់ពៅឆ្ន២
ិ ចាំណ្ូលែពស់ពៅឆ្ន២
ិ ែុសពរី បពទសពផ្សងពទៀត្ខដរ រត្ូែចាប់
យកឱ្យបានឆ្ប់បាំផ្ុត្នូែសោតនុពលបពចេកែ ិទា។ ោររបម្ូលទិននន័យ និងោរចងរកងទិននន័យពនេះជារបព័នធ ជាកិចេោរ
ដាំបូងម្ួយកនុងចាំពោម្កត្វតចម្បងពផ្សងៗកនុងបរបទកម្ព
ិ
ុ ជា។ ដូពចនេះ ោរពរៀបចាំឱ្យានពែទិោរខដលានទិននន័យ្ាំ សរាប់
កសិកម្មឆ្លត្ថ្ែជាឧទ

រណ្៍ម្ួយខដលរត្ូែយកចិត្តទុកដ្ឋក់ (Wolfert et al., ២០១៧)។

៤. ការអភិវឌ្ឍស្្េីបង្ហាញ្ែវបទចេ
រវិេារសិរមម
ូ

ខផ្នទប
ី ង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាកសក
ិ ម្ម (AgriTech Roadmap) គជា
ឺ ឯកសារខណ្នាំខដលពចា
ិ រោពលពី បកាភាព

បពចេកែ ិទាគនលឹេះ និងោរបង្ហាញផ្លូែខដលរត្ូែអភ្ិែឌ្ឍ កនុងរយៈពពលដប់ឆ្ន ាំ ពពាលគឺគិត្រ ូត្ដល់ឆ្ន២
ាំ ០៣០។ ពលីសពី
ពនេះ ោរបពងកីត្ខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែពនេះនឹងផ្តល់នូែអាទិភាព និងពោលោរណ្៍ខណ្នាំ ថ្នោរែ ិនិពយគដល់រាជរដ្ឋាភ្ិបាល
ែ ិស័យឯកជន និងសាែប័នអប់រ ាំ ពលីបពចេកែ ិទាខដលបានកាំណ្ត្់។ ពដ្ឋយខផ្អកពលីព័ត្៌ានពីខាងពដីម្ ពោលបាំណ្ង
សាំខាន់ថ្នខផ្នទផ្
ល
កែ ិទាកសក
ី ូ ែបពចេ
ិ ម្មគ៖
ឺ
-

បពងកីត្ខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាសរាប់យុទធសាស្តសតអនុែត្ត ពដីម្បោ
តី ី ែ.ប.ន. ឆ្ន ាំ
ី រាំ ទពោលនពយបាយជាត្ស
ិ ព
២០២០-២០៣០ និងពោលនពយបាយពផ្សងពទៀត្សាំពៅោាំរទ និងជាំរុញោរអភ្ិែឌ្ឍែ ិស័យកសិកម្ម។

-

ផ្តល់ទិសពៅយុទធសាស្តសតពដីម្បពី ដ្ឋេះរសាយបញ្ហារបឈម្កនុងែ ិស័យបពចេកែ ិទាកសិកម្ម។
ពដីម្បក
ី ម្ពុជាចាប់យកបរែត្ត
ិ កម្មថ្នបដិែត្តន៍ឧសា កម្មជាំនន់ ៤.០។
ដាំពណ្ីរោរថ្នោរកសាងខផ្នទប
ី ង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាកសក
ិ ម្ម

(រូបភាពទ១
ី ១)

រត្ូែបានអនុែត្តត្វម្ដាំោក់

ោលដូចខាងពរោម្៖
១. ជាំោនដាំបូងគឺោរកាំណ្ត្់ចកាុែ ិស័យ និងពោលពៅសរាប់ែ ិស័យកសិកម្មពៅកម្ពុជាកនុងរយៈពពល ១០ឆ្ន ាំ
ខាងម្ុ ែ និងបពចេកែ ិទាគនលឹេះខដលរត្ូែោរពដីម្បីអភ្ិែឌ្ឍែ ិស័យពនេះកនុងត្ាំបន់ និងសកល ជាពិពសសពដីម្បរី ម្
ួ ចាំខណ្ក
និងពពនលឿនកាំពណ្ីនពសដាកិចេជាត្។
ិ
២. ោរែ ិភាគបរសា
ិ ែ នខដលានកត្វតជាំរុញសងគម្ បពចេកែ ិទា ពសដាកិចេ បរសា
ិ ែ ន និងនពយបាយ។ បនទប់ម្ក
ឱ្ោស និងោរគាំរាម្កាំខ

ងថ្នែ ិស័យកសិកម្មខផ្អកពលីកត្វតដឹកនាំរត្ូែបានកាំណ្ត្់។

៣. ោរកាំណ្ត្់អត្តស ញ្ហា ណ្ពបកាភា ពផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្ម យុទធសាស្តសត។ បនទប់ម្ ក ផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្ម
អាទភា
ពិនុ ព
ទ ីអនុគណ្ៈកម្មោរជាំនញ។
ិ ពរត្ូែបានពរជីសពរសត្វម្រយៈោរដ្ឋក់
ី
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៤. ោរកាំណ្ត្់អត្តសញ្ហាណ្បពចេកែ ិទាគនលឹេះ។ បនទប់ម្ក បពចេកែ ិទាគនលឹេះរត្ូែបានវាយត្ថ្ម្លពដីម្បពី រជីសពរស
ី
បពចេកែ ិទាខដលានអាទភា
ិ ពពដ្ឋយអនុគណ្ៈកម្មោរជាំនញ។
៥. ជាចុងពរោយ គាំនូសត្វងថ្នខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទារត្ូែបានកាំណ្ត្់សរាប់រយៈពពលែលី ម្្យម្ និងខែង។

រូបភាពទី ១១៖ ដពាំ ណ្ីរោរថ្នោរកសាងខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាកសិកម្ម

៤.១. ទសសនៈែ ិស័យ និងពោលពៅ
េសស្ៈវិសយ
័
បពងកីនផ្លិត្ភាពថ្នផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម

និងផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្មខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់សរាប់ខែសចង្ហាក់

ផ្គត្់ផ្គង់សកលត្វម្រយៈបពចេកែ ិទា និងនវានុែត្តន៍ពៅឆ្ន២
ាំ ០៣០។
ទោលទៅ
ទញយកសោតនុពលថ្ន ែ.ប.ន. កនុងែ ិស័យកសិកម្ម ពដីម្ប៖
ី
១. បពងកីនផ្លិត្ភាពកសិកម្មនិងគុណ្ភាពព

ដ្ឋារចនសម្ព័នធ សនតិសុែពសបៀង និងសរាប់ោរនាំពចញ

២. ពរបីរបាស់ផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្មត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ដល់ទាំនិញកសិកម្ម ពដីម្បប
ន
ី ពងកីនោររួម្ចាំខណ្កកសិកម្មកុ ងត្ថ្ម្ល
បខនែម្សរុប (GVA) និងោរនាំពចញ។
់ កល ពដីម្បព
៣. រួម្បញ្េូ លទាំនិញកសិកម្មពៅកនុងខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គងស
ត ិ៍ ម េះរបស់របពទស
ី រងីកកសិ្ុរកិចេ និងពករពឈា
កម្ពុជាពៅោន់ទីផ្ារ និងបោ
ត ញអនតរជាត្ិ។
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៤.២. ោរែ ិភាគសទីប (STEEP)
ពដីម្បក
ី ាំណ្ត្់អត្តសញ្ហាណ្ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត ពយង
ី រត្ូែយល់ពីទីផ្ារ និងទិដាភាព/សាែនភាពបរសា
ិ ែ ន។ ោរ
ែ ិភាគសទីប (STEEP) គឺជាោរពម្ីលពៅពលីកត្វតខាងពរៅខដលានឥទធិពលពលីនិននោរ ែ ិភាគពីព័ត្៌ានអត្ីត្ោល និង
ទសសន៍ទយពៅអនគត្។ សទីប (STEEP) រគបដណ្តប់ពលីកត្វតសាំខាន់ៗចាំនួនរបាាំ ខដលជាអកសរោត្់សរាប់ សងគម្
(Social) បពចេកែ ិទា (Technological) ពសដាកិចេ (Economic) បរសា
ិ ែ ន (Environment) និងនពយបាយ
(Political)។ រពឹត្តិោរណ្៍នពពលអនគត្ថ្នខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែបង្ហាញផ្លូែពនេះ និននោរ និងកត្វតជាំរុញចម្បងៗ

រត្ូែ

បានពនយល់ពៅកនុងោរែ ិភាគសទីប ដូចបង្ហាញកនុងត្វរាងទ២
ី ។

ពដ្ឋយខផ្អកពលីកត្វតជាំរុញពីោរែ ិភាគសទីប ឱ្ោសខាងពរោម្រត្ូែបានបពងកីត្៖ កត្វតជាំរុញសាំខាន់ម្ួយកនុងចាំពោម្

កត្វតជាំរុញពផ្សងៗគស
ឺ កលភាែូបនីយកម្ម (អាសាន ចន
ិ អាពម្រក
ិ អរឺ ុប៉ា ជប៉ាុន ជាពដីម្) ខដលខចករ ាំខលកអត្ែរបពយជន៍ជា

ពរចន
ី ដល់របជាជនកម្ពុជាត្វម្រយៈោរពបីកទារសរាប់ោរនាំពចញ រួម្ទាំងទាំនញ
ិ កសក
ិ ម្មពៅោន់ខផ្នកែលេះថ្នពភ្
ិ ពពលាក។
ចាប់ត្វង
ាំ ពីសកលភាែូបនីយកម្មបពងកីត្សោតនុ ពលថ្នោរពរងីកផ្លិត្ផ្លខដលានគុ ណ្ភាពពៅោន់ទីផ្ារកនុងរសុក

និងអនតរជាត្ិ ដូពចនេះពយង
ី គួរខត្ពផ្លតត្ពលីផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត ពដីម្បជ
ី ាំរុញោរជួញដូរនិងទីផ្ារផ្លិត្ផ្លកសិកម្មកម្ពុជា។
រាជរដ្ឋាភ្ិបាលកម្ពុជាបានពាយម្អស់ពីសម្ត្ែភាពកនុងោរបពងកីនកិចេសរម្បសរម្ួលពាណ្ិជជកម្ម សរាប់ោរ
នាំពចញទាំនិញរគប់របពភ្ទរួម្ទាំងកសផ្
ិ ល។ ងមីៗពនេះ កច
ិ េរពម្ពរពៀងភាពជាថ្ដគូរគប់រជុងពរជាយត្ាំបន់ (RCEP) នង
ឹ
លុបបាំបាត្់ពនធគយ។ កិចេរពម្ពរពៀងភាពជាថ្ដគូ រគប់រជុងពរជាយត្ាំបន់ នឹងផ្តល់ឱ្យស

រោស្ុ នត្ូ ច និងម្្យម្ពៅ

កម្ពុជា នូែឱ្ោសពាណ្ិជជកម្ម និងភាពជាថ្ដគូោន់ខត្ពរចីន។ ឱ្ោសនឹងានោន់ខត្ពរចីនសរាប់ស

រោសកនុងរសុក

កនុងោរជាំរុញោរនាំពចញ ជាពិពសសពៅកនុងខែសចង្ហាក់ត្ថ្ម្លងមីពៅកនុងត្ាំបន់ និងបពងកីនោរែ ិនិពយគពីបរពទស។ កិចេរពម្
ពរពៀងពាណ្ិជជកម្មពសរ ី (FTA) អាំពោយផ្លដល់ផ្លត្
ិ ផ្លកសក
ិ ម្ម៖ កិចេរពម្ពរពៀងពាណ្ិជជកម្មពសរជាម្ួ
ី យសាធារណ្
រដាកូពរ ៉ា នង
យសាធារណ្រដារបជាាណ្ិត្ចន
ិ កិចេរពម្ពរពៀងពាណ្ិជជកម្មពសរជាម្ួ
ី
ិ ។ ពទេះបជា
ី ោរនាំពចញភាគពរចីនរបស់
កម្ពុជាពៅោន់របពទសចិនម្ិនានពនធគយត្វម្រយៈត្ាំបន់ពាណ្ិជជកម្មពសរអាសា
ន-ចិន (ACFTA) ក៏ពដ្ឋយ ក៏កិចេរពម្
ី
ពរពៀងពាណ្ិជជកម្មពសរច
ី ិន-កម្ពុជា

បានពរងីកពាណ្ិជជកម្មពដ្ឋយម្ិនគិត្ពនធចាំពពាេះផ្លិត្ផ្លជាង៣៤០ម្ុែ

ផ្លិត្ផ្លអាោរសម្ុរទ ែទឹម្ស រោប់សាាយចនទី និងពម្ទសសៃួត្ កនុងចាំពោម្ផ្លិត្ផ្លពផ្សងៗពទៀត្។ ឧទ

ដូចជា
រណ្៍ ោរ

នាំពចញខផ្លសាាយរសស់របស់កម្ពុជាអាចព្ាីពៅបាន ពដ្ឋយសាររបពទសទាំងពរី បានបញ្េ ប់ោរបញ្ហជក់ត្រម្ូែោរអនម្័យ
សរាប់ខផ្លពឈរី សស់ពៅកនុងខែម្ិងុន ឆ្ន២
ាំ ០២០។ កម្ពុជាក៏ានសោតនុពលជាពរចីនថ្នា៉ាកសាំោល់ភ្ូម្ិសាស្តសតទាំនិញ
(GI) សរាប់ោរនាំពចញ។ ោរោរពារា៉ាកសាគល់ភ្ូម្ិសាស្តសតទាំនិញ ានអត្ែរបពយជន៍ជាែ ិជជានោន់ខត្ទូលាំទូលាយ
ជាពិពសសសរាប់ស

គម្ន៍ម្ូលដ្ឋាន។ ជាពិពសស ពលីកទឹកចិត្តដល់ោរអភ្ិរកសជីែៈចរម្ុេះ ចាំពណ្េះដឹងកនុងរសុក និង

្នធាន្ម្មជាត្។
ិ ផ្លត្
ិ ផ្លសាគល់ភ្ូម្ិសាស្តសតទាំនិញ សាំខាន់ៗចាំនួនបរី បស់កម្ពុជា រួម្ាន សករពត្វនត្កាំពង់សពឺ ពរម្ច
កាំពត្ នង
ិ រកូចងលុងពោេះរទង់។ ផ្លត្
ិ ផ្លសាគល់ភ្ូម្ិសាស្តសតទាំនិញ ោន់ខត្ពរចន
ី ពឡង
ី ខដលរត្ូែទទួលសាគល់ ដូចជា
រប ុកពសៀម្រាប សូរត្ភ្នាំរសុក អងកររកអូ បបាត្់ដាំបង ជាពដីម្។ ដូពចនេះព យ
ី ោរខកថ្ចនផ្លិត្ផ្លកសិកម្មខាងពលី និង
ផ្លិត្ផ្លពផ្សងពទៀត្គួរខត្ជាអាទិភាពខដលនាំពៅដល់ោរោាំរទពលីោរអភ្ិែឌ្ឍ ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត។
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កនុងប៉ាុនមនឆ្នង
ាំ មីៗពនេះ ស

រោស្ាំ ោរព្ាីឯកជនភាែូបនីយកម្ម និង កិចេសនាកសិដ្ឋាន (Cai et al., ២០០៨)

គជា
ឺ កត្វតជាំរុញដល់ោរផ្លិត្រទង់រទយ្ាំ ខដលានសោតនុពលោាំរទដល់សនតស
ិ ុែពសបៀងកនុងរសុក នង
ិ ខែសចង្ហាក់ផ្គត្់
ផ្គង់ពិភ្ពពលាក។ ពដីម្បប
ី ពងកីនត្ថ្ម្លបខនែម្ពលីផ្លិត្ផ្លកសិផ្លបចេុបបនន បពចេកែ ិទា ោររបម្ូលផ្ល និងពរោយរបម្ូល
ផ្ល ានសារៈសាំខាន់ ព

យ
ី ចាាំបាច់រត្ូែអភ្ិែឌ្ឍ។

័
របជាជនែយពកម
ង (៦០% អាយុពរោម្២៥ឆ្ន)ាំ ក៏ជាកត្វតជាំរុញម្ួយខដលព្ាីឱ្យរបពទសកម្ពុជាានសោតនុពល
នង
ិ ភាពង្ហយរសួល កនុងោរសរម្បែលួននង
ិ ទទួលយកបពចេកែ ិទាផ្ងខដរ។ ោរពរបរី បាស់ផ្លត្
ិ ផ្លបពចេកែ ិទា និងនវានុ

័
ែត្តន៍ ពដីម្បប
ង និងត្រម្ូែោរកនុងោរ
ី ពងកីនផ្លត្
ិ ភាពកសក
ិ ម្មគឺជាភាពចាាំបាច់។ សោតនុពលថ្នចាំនួនរបជាជនានែយពកម
ដ្ឋក់ពរង្ហយបពចេកែ ិទាកនុងែ ិស័យកសិកម្ម ពរគឿងយនតកសិកម្ម និងបពចេកែ ិទា ឬពរគឿងចរកខដលានបពចេកែ ិទាែពស់រត្ូែ
បានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខាលង
ាំ ថាជាផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត។
ោរចូលពរបីរបាស់បពចេកែ ិទាព័ត្៌ាន និងទាំនក់ទាំនង (ICT) និងោរត្ភាជប់អុីនព្ីណ្ិត្បានលអ គឺជាចាំណ្ុច
ខាលង
ាំ ម្ួយ។ ពយងត្វម្្នោរពភ្
ាំ ០២០ របស់ស
ិ ពពលាក សែត្
ិ ឆ្
ិ ន២

ភាពទូរគម្នគម្ន៍អនតរជាត្ិ (ITU) នង
ិ

សាគម្រកុម្ទូរស័ពទពិពសស (GSMA) ោរត្ភាជប់ទូរស័ពទកុ ងរបពទសកម្ព
ន
ុ ជាបានឈានដល់ ២១.១៨ លានទាំនក់ទាំនង
ព យ
ី ោរពរជៀត្ចូលត្វម្ទូរស័ពទបានឈានដល់ជាង ១២៦%។ អនកពរបីរបាស់អុីនព្ីណ្ិត្ានចាំនួន ៨.៨៦ លាននក់
ព យ
ាំ ០២១។ ទិននន័យពនេះបានពកីនពឡង
ី ោរពរជៀត្ចូលបានឈានដល់ ៥២.៦% ពៅខែម្ករា ឆ្ន២
ី ចាំនួន ១.១ លាន
នក់ ខដលពសមន
ាំ ុ៉ាពោណេះ។ ទន
ី ង
ឹ +១៤% កនុងរយៈពពលរត្ម្
ឹ ខត្ម្ួយឆ្នប
ិ នន័យថ្នោរពរបីរបាស់ទូរស័ពទចល័ត្ជាម្្យម្
(DOU) កនុងម្ួយខែគឺពរចន
ី ជាង ៣០ ជីោកថ្ប ខដលពសមន
ី ង
ឹ ៣ដង ថ្នម្្យម្ភាគសកល នង
ិ ែពស់ជាងរបពទសជិត្ខាង

កនុងត្ាំបន់អាសាន។ ពដ្ឋយសារបខរម្បរម្ួលអាោសធាត្ុ ខដលរត្ូែបានពគសាគល់ថាជាកត្វតជាំរុញកនុងពិភ្ពពលាក ក៏ជា
ពពលខដលរបពទសទាំងអស់គួរខត្បពងកីត្បពចេកែ ិទាកសិកម្ម ពដីម្បពី ្លីយត្បពៅនឹងោរខរបរបួលអាោសធាត្ុ ត្វម្រយៈ
បពចេកែ ិទាព័ត្៌ាននង
ិ ទាំនក់ទាំនង ជាឧទ

រណ្៍ ត្រម្ូែោរពដីម្បពី ្ាីោរសពរម្ចចត្
ន
ិ តចាស់លាស់កុ ងោរព្ា
ីកសក
ិ ម្ម។

ដូពចនេះ ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតដូចជា កសិដ្ឋានឆ្លត្ថ្ែ កសិកម្មកុ ងកខនល
ន
ងបទ
ិ ជិត្ កសក
ិ ម្មជាក់លាក់ ឬសូម្បខី ត្បពចេកែ ិទា
ទាំពនីបជាងពនេះ ដូចជាោរព្ាីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ អាចរត្ូែបានដ្ឋក់ជាអាទិភាព។
ទក់ទងនឹងគុណ្ភាពដី និងទឹក របពទសកម្ពុជាានអត្ែរបពយជន៍ពីដីានជីជាត្ិសម្បូរខបប និងានរបភ្ព
ទឹកពរចីន។ ពទេះជាយ៉ាងពនេះកតី ផ្លិត្ភាពកសិកម្មពៅកម្ពុជារត្ូែបានរងពរោេះ ពដ្ឋយសារោររគប់រគងទឹក និងរបព័នធ
ធារាសាស្តសតម្ន
ន
រគងទក
ិ រគប់រោន់ (Sithirith, ២០១៧)។ ដូពចនេះផ្លត្
ិ ផ្លយុទធសាស្តសតកុ ងោររគប់
ឹ នង
ិ របព័នធធារាសាស្តសត
គួរខត្រត្ូែបានបពងកីត្ពឡង
ី ។
សរុបម្ក ានផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតចាំនួន ១០ ខដលរត្ូែបានយកពចញពីឱ្ោសថ្ន សងគម្ បពចេកែ ិទា
ពសដាកិចេ បរសា
ិ ែ ន និងនពយបាយ បចេុបបនន។ ពទេះបីជាយ៉ាងោក៏ពដ្ឋយ ពដ្ឋយខផ្អកពលីោរពបាេះពឆ្នត្ និងោរពិភាកា
ជាឯកចឆនទរបស់អនកពាក់ព័នធពផ្សងៗកនុងែ ិស័យកសក
ិ ម្ម (រដ្ឋាភ្បា
ិ ល ឯកជន សាកលែ ិទាល័យ) ផ្លត្
ិ ផ្ល/ពសវាកម្ម
យុទធសាស្តសតចាំនួនរបាាំម្ួយ រត្ូែបានពរជីសពរស
ី ពដ្ឋយសារខត្ វាានសារៈសាំខាន់បាំផ្ុត្ថ្នផ្លជេះពៅពលីពសដាកច
ិ េ, សារៈ
សាំខាន់ជាយុទធសាស្តសត, និងសោតនុពលសរាប់ភាពពជាគជ័យ (ឧបសម្ព័នធ៦.១)។
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ត្វរាងទី ២៖ ោរែ ិភាគបរសា
ិ ែ ន និងោរកាំណ្ត្់អត្តសញ្ហាណ្ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត
េសស្ៈវិសយ
័

ទោលទៅ

បពងកីនផ្លត្
់ រាប់ខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល ត្វម្រយៈបពចេកែ ិទា នង
ាំ ០៣០។
ិ ភាពថ្នផ្លត្
ិ ផ្លកសក
ិ ម្ម នង
ិ ផ្លត្
ិ កម្ម/ពសវាកម្មខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្ែពសស
ិ នវានុែត្តនព៍ ៅឆ្ន២

១. បពងកីនផ្លិត្ភាពកសិកម្មនិងគុណ្ភាពព

ដ្ឋារចនសម្ព័នធ សនតិសុែពសបៀង និងសរាប់ោរនាំពចញ

២. ពរបីរបាស់ផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្មត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ដល់ទាំនិញកសិកម្ម ពដីម្បប
ន
បខនែម្សរុប (GVA) និងោរនាំពចញ។
ី ពងកីនោររួម្ចាំខណ្កកសិកម្មកុ ងត្ថ្ម្ល

៣. រួម្បញ្េូ លទាំនញ
ត ិ៍ ម េះរបស់របពទសកម្ពុជាពៅោន់ទផ្
ត ញអនតរជាត្។
ី កស្
ិ កសិកម្មពៅកនុងខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល ពដីម្បព
ី រងក
ិ ុរកច
ិ េ នង
ិ ពករពឈា
ី ារ និងបោ
ិ
សងគម
័
• របជាជនពៅែយពកម
ង

ទសដ្ឋរិចេ

បរ ិសាា្

្ទោបាយ

• រដូន

• ពសដាកច
ន
ិ េរកចពរម្
ី
ី

• ោរបាំពុលបរសា
ិ ែន

• សែរិ ភាពនពយបាយ

• របព័នធរគប់រគងឌ្ជ
ី ីងល

• ផ្លត្
ិ ភាពពកីនពឡង
ី

• គុណ្ភាពទក
ឹ នង
ិ ដី

• ោរពលក
ី ទក
ឹ ចិត្ត

• ទូរញាណ្

• សកលភាែូបណ្ីយកម្ម

• ោរខរបរបួលអាសធាត្ុ

• ោាំរទ (បពចេកពទស និង

• សា័យរបែត្តិកម្ម

• ស

• ោរពរបីរបាស់ថាន ាំ

ពរបីរបាស់ផ្លិត្ផ្ល

• យនតកម្ម

• ឯកជនភាែូបណ្ីយកម្ម

សពរម្ចកនុងរសុក

• ោររសាែរជាែនិងអភ្ែិ ឌ្ឍន៍សរាប់

(របខ

ល៦០%អាយុ

ពរោម្២៥ឆ្ន)ាំ
• ានោរពកីនពឡង
ី ថ្នោរ

រតារជំរ ុញ

បទចេរវិេា

• អនកពរបីរបាស់យល់ដឹងពី
សុែត្ែិភាពចាំណ្ីអាោរ
• សុែត្ែិភាព/សនតិសុែ (ោរ
ផ្លលស់បូ ររពបៀបថ្នោររស់
ត
ពៅ)

រោស្ាំៗ

ោន់ខត្ពរចន
ី

ត្កកកម្ម

• ថ្ងលផ្លិត្កម្មែពស់ពរបៀប

• បពចេកែ ិទាពរោយរបម្ូលផ្ល

ព្ៀបរបពទសពផ្សងៗ

• បពចេកែ ិទាដាំពណ្ីរោរពដ្ឋយបពចេក
ែ ិទាែពស់

• សកលភាែូបណ្ីយកម្ម
សរាប់ោរែ ិនិពយគ

• អុន
ី ព្ណ្
ី ិ ត្ថ្នែត្ែុ

• ោរពរបីរបាស់

• ោរែ ិភាគទិននន័យ្ាំ

ផ្លិត្ផ្លកនុងរសុក
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សាលប់សត្ាលិត្
អ ម្ិន
បានរត្ឹម្រត្ូែ
• ោរពរជីសដាំោរាំ ត្ឹម្
រត្ូែ
• ជីែចរម្ុេះ

រិ ញ្ាបបទន) ពីរាជរដ្ឋាភ្ិ
បាល
• ោរបពងកីត្ពោលនពយបាយ
រសូែអងករ
• ផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទធិដី
• ោរសរម្បសរម្ួលពាណ្ិជជ
កម្ម
• ពោលនពយបាយា៉ាក
សាគល់ភ្ូម្ិសាស្តសតទាំនិញ

• ជាត្ន
ិ ិយម្ផ្លត្
ិ ផ្ល
កសក
ិ ម្ម
• កាលង
ាំ ពលកម្មកុ ងែ
ន ិស័យ
កសិកម្មងយចុេះ
• អាកបបកិរយអន
កពរបី
ិ

• បញ្ហាសប
ិ បនម្
ិ មិត្

• សែរិ ភាពអត្ផ្
ិ រោ

• បពចេកែ ិទាបាំខបលងរូបលកាណ្ៈឌ្ជ
ី ី

• អាចរគប់រគងបាន

ងល (Immersive/ game tech)

• បទបញ្ាត្ស
តិ តង់ដ្ឋរសុែត្ែិភាព
ចាំណ្ីអាោរ

• លទធភាពទទួលបាន

• ម្នុសសយនត

• កិចេរពម្ពរពៀងភាពជាថ្ដគូ

រិ ញ្ាែត្ែុ (្នោរ,

• បពចេកែ ិទាផ្លកយរណ្ប

្នោរស

របាស់ (កនុងរសុក ត្ាំបន់

• បពចេកែ ិទាទូរស័ពទ

ត្ូចនង
ិ ម្្យម្, ោរពបក
ី

និងអនតរជាត្ិ)

• ផ្ទេះសាំោញ់

ដាំពណ្ីរោរ)

រគប់រជុងពរជាយត្ាំបន់

រោស្ុន

(RCEP)
• កច
ិ េរពម្ពរពៀងពាណ្ិជជកម្ម
ពសរ ី

• ោរដ្ឋាំកុ ងកខនល
ន
ងបិទជិត្

• បទបបញ្ាត្តិោរាំ ទបពចេកែ ិទា

• ោរដ្ឋាំត្វម្ខបបបញ្ឈរ

កសិកម្ម

ឱកាស/ការគ្ំរាមរំសហង

• បពចេកែ ិទាឧបករណ្៍ចាប់សញ្ហា

• ពោលនពយបាយអាំពោយ

• បពចេកែ ិទាបនែយសាំណ្ល់

ផ្លកនុងោរទក់ទញែ ិនិ

• ខសលុខលរ (Cellular)

ពយគិន

ឱកាស

ការគ្ំរាមរំសហង

•

កិចេរពម្ពរពៀងពាណ្ិជជកម្មពសរអាំ
ី ពោយផ្លដល់ផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម

•

ង្ហយរងពរោេះពដ្ឋយសារោរខរបរបួលអាោសធាត្ុ

•

សោតនុពលថ្នោរពរងីកផ្លិត្ផ្លខដលានគុណ្ភាពពៅោន់ទីផ្ារកនុង

•

ែាេះជាំពនឿពីអនកពរបីរបាស់

រសុក នង
ិ អនតរជាត្ិ

•

ពក
ឹ ខផ្អកពលី

•

ត្រម្ូែោរបពចេកែ ិទាងមីពកីនពឡង
ី កនុងែ ិស័យកសិកម្ម

•

ម្ិនអាចរគប់រគងបានពលីោរព្ាីពាណ្ិជជកម្មអាោរ

•

ោរពរបីរបាស់នូែបពចេកែ ិទាព័ត្៌ាននិងទាំនក់ទាំនង និងោរភាជប់អុីនព្ីណ្ិត្

•

ពលបឿនអុីនព្ីណ្ិត្ពែាយពៅត្ាំបន់ជនបទ

•

បពចេកែ ិទាខដលព្លីយត្បនឹងោរខរបរបួលអាោសធាត្ុ

•

ឧបសគគពលីលកាែណ្ឌថ្នោរព្ាីពាណ្ិជជកម្ម
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រិ ញ្ាបបទន និងត្ថ្ម្លថ្នោរែ ិនពិ យគែពស់

សោតនុពលផ្លត្
ិ ផ្លយុទធសាស្តសត (ផ្លត្
ិ ផ្លា៉ាកសាគល់ភ្ូម្សា
ិ ស្តសត

•

ោរយ្
ប
ិ
ិ ពត្យយ នង
ិ ោរខបកខែ្កោន

ទាំនញ
ិ )

•

ម្ព្ាបាយដឹកជញ្ជូ ន/ថាម្ពល ានត្ថ្ម្លថ្ងល

•

លទធភាពទទួលបានដីានជីជាត្ិ និងរបភ្ពទឹកសម្បូរខបប

•

ែាេះពសវាកម្មជួសជុល

•

សោតនុពលថ្នោរពរបីរបាស់ និងោរបនាាំ បពចេកែ ិទា

•

ានោរនាំចូលផ្លិត្ផ្លពរចីនពីបរពទស

•

ត្រម្ូែោរពដីម្បពី ្ាីោរសពរម្ចចិត្តចាស់លាស់

•

•

ផ្លត្
ិ កម្មរទង់រទយ្ាំ

កាលង
ាំ ពលកម្មកុ ងែ
ន ិស័យកសិកម្មងយចុេះ

•

ាំងក
ោររករាលដ្ឋលជាសកលថ្នជ
ឺ ូែ ីដ-១៩
ី

•

របព័នធធារាសាស្តសតម្ិនរគប់រោន់

•

ែាេះ្នធានម្នុសសខដលានជាំនញបពចេកែ ិទាែពស់

•

្លិត្្ល/ទសវារមម

ទបរេភារ្លិត្្ល/ទសវារមមយេ
ុ ធសាន្តសរ

អាេិភារ្លិត្្ល/ទសវារមមយេ
ុ ធសាន្តសរ

-

បពចេកែ ិទាកសិកម្មជាក់លាក់

-

ពរគឿងចរក និងបពចេកែ ិទាកសិកម្ម

-

ពរគឿងចរក និងបពចេកែ ិទាកសក
ិ ម្ម

-

ោររគប់រគងទឹក នង
ិ របព័នធធារាសាស្តសត

-

ោរព្ាីទផ្
ី ារ នង
ិ ពាណ្ិជជកម្ម

-

ោររបម្ូលផ្ល នង
ិ ពរោយរបម្ូលផ្ល

-

ោររគប់រគងទឹក និងរបព័នធធារាសាស្តសត

-

ោរព្ាីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ

-

ពរគឿងចរកបពចេកែ ិទាែពស់

-

ោរព្ាីទីផ្ារ និងពាណ្ិជជកម្ម

-

កសិកម្មឆ្លត្ថ្ែ

-

ោរខកថ្ចន

-

ោររបម្ូលផ្ល នង
ិ ពរោយរបម្ូលផ្ល

-

ោរព្ាីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ

-

កសិកម្មកុ នងកខនលងបិទជិត្

-

ោរខកថ្ចន
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៤.៣. បពចេកែ ិទាគនលេះឹ
រូបភាពទី១២ បង្ហាញពីរចនសម្ព័នធថ្នខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាកសិកម្ម រួម្ាន ចកាុែ ិស័យ ទិសពៅ ផ្លិត្ផ្ល
យុទធសាស្តសត និងបពចេកែ ិទាគនលឹេះ។ ពដីម្បោ
ាំ ០៣០ ទិសពៅសាំខាន់ៗ
ី រាំ ទចកាុែ ិស័យ និងសពរម្ចបានពោលពៅពៅឆ្ន២
ចាំនួនបរី ត្ូែបានពរបរី បាស់ជាចាំណ្ុចត្រម្ង់ទស
ិ ៖ បពងកីនផ្លត្
ិ ភាពថ្នផ្លត្
ិ ផ្លកនុងរសុក បពងកីនផ្លត្
ិ ផ្លត្ថ្ម្លបខនែម្

ែពស់ និងរួម្បញ្េូ លផ្លិត្ផ្លកសិកម្មកម្ពុជាពៅកនុងខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល។ ពៅកនុងទិសពៅទាំងបីពនេះ រួម្ជាម្ួយនឹង

កត្វតជាំរុញ ខដលបានពីោរែ ិភាគសទីប ផ្លិត្ផ្ល និងពសវាកម្មយុទធសាស្តសត រត្ូែបានកាំណ្ត្់ពដ្ឋយសាជិកអនុគណ្ៈកម្ម
ោរ និងអនកជាំនញ ព

យ
ាំ ពនេះានរបាាំម្ួយរត្ូែបានពរជីសពរសជា
ី កនុងចាំពោម្ផ្លិត្ផ្ល និងពសវាកម្មយុទធសាស្តសតទង
ី

ផ្លត្
ិ ផ្ល និងពសវាកម្មយុទធសាស្តសតអាទិភាព។ ទស
ិ ពៅទាំងបរី គបដណ្តប់ពលផ្
ី លត្
ិ ផ្ល នង
ិ ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតអាទិ
ភាពចាំនួនទាំងរបាាំម្ួយ រួម្ាន៖ ពរគឿងចរកនង
ិ បពចេកែ ិទាកសក
ិ ម្ម, ោររគប់រគងទក
ឹ និងរបព័នធធារាសាស្តសត, ោររបម្ូល
ផ្ល និងពរោយរបម្ូលផ្ល, ោរព្ាីគាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ, ោរខកថ្ចន, និងោរព្ាីទីផ្ារ/ពាណ្ិជជកម្ម។ ដូចខដលបានបង្ហាញកនុង
រូបភាពទ១
ី ២ ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសតនីម្ួយៗរួម្ចាំខណ្កដល់ោរអភ្ិែឌ្ឍ ថ្នបពចេកែ ិទាគនលឹេះជាពរចីន។ ពលីសពីពនេះ បពចេក
ែ ិទាគនលេះឹ ម្ួយក៏អាចព្ាីពៅបានពដីម្បប
ី ពរម្ីពោលបាំណ្ងថ្នផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតពរចីនជាងម្ួយ ដូ ចខដល
បានបង្ហាញពដ្ឋយត្ាំណ្ភាជប់ពៅកនុងរូបភាព។ ករាស់ថ្នខែសបនទត្់ោន់ខត្រោស់ បង្ហាញថាបពចេកែ ិទាពនេះោន់ខត្ាន
សារៈសាំខាន់ ឬរត្ូែបានពរបីញឹកញាប់ខដលបពរម្ឱ្
ួ ៤៨ ខដល
ី យផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត។ បពចេកែ ិទាគនលឹេះចាំនន
បានរាយកនុងរោ

ាិកខាងពរោម្ពនេះគឺជាពបកាភាពផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត។ ពដីម្បស
ី ិកាពីសារៈសាំខាន់របស់

ពបកាភាពផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសតទង
ាំ ពនេះ ពិនុ រត្ូ
ទ ែបានផ្តល់ពៅឱ្យបពចេកែ ិទាគនលឹេះនីម្ួយៗពដ្ឋយខផ្អកពលីចាំណ្ុច
សាំខាន់ជាយុទធសាស្តសត ពផ្លតត្ពលច
ី កាុែ ិស័យ នង
ិ ភាពខដលអាចព្ាីបាន សរាប់រយៈពពលែលី ម្្យម្ នង
ិ ខែង (ឧបសម្ព័នធ
៦.២)។ បពចេកែ ិទាគនលឹេះខដលបានពរជីសពរស
ី និងរត្ូែបានចាត្់ទុកថាជាបពចេកែ ិទាខដលានអាទិភាពសាំខាន់ ខដលរត្ូែ
បានបង្ហាញពៅកនុងរូបភាពទី១៣ ។
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រូបភាពទី ១២៖ បពចេកែ ិទាគនលឹេះ
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៤.៤. គាំនូសត្វងខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាកសិកម្ម
រូបភាពទ១
ី ៣ ពព
ិ ណ្៌នអាំពីគាំនូសត្វងខផ្នទប
ី ង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាកសក
ិ ម្ម កនុងោរព្លយ
ី ត្បពៅនឹងចកាុែ ិស័យ
ថ្នោរបពងកីនផ្លិត្ភាពថ្នទាំនិញកសិកម្ម និងផ្លិត្កម្ម/ពសវាកម្មបខនែម្ត្ថ្ម្លែពស់សរាប់ោរពរបីរបាស់កុ នងរសុក និង
សរាប់ោរនាំពចញ

ព

សកលពៅឆ្ន២
ាំ ០៣០។

យ
ី សរាប់ពោលពៅចុ ងពរោយ

ពដីម្បពី ្ាីសា

ពដីម្បស
ី ពរម្ចបាននូែចកាុែ ិស័យពនេះ

រណ្កម្មែួ លនចូ លពៅកនុងខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់

កិចេែិត្ែាំរបឹងខរបងរត្ូែខត្បនតដ្ឋក់បញ្េូ លពៅកនុងោរ

ខណ្នាំថ្នោរផ្លលស់បូ រព
ត ីែ ិ្ីសាស្តសតតាមខបបរបថ្ពណ្ីពៅជាោរអនុែត្តខបបទាំពនីប ពដ្ឋយពរបរី បាស់ែ ិទាសាស្តសត បពចេកែ ិទា
និងោររសាែរជាែ ពដីម្បទ
ី ទួលបានកាំពណ្ីនផ្លិត្ភាព ោរខកលម្អគុណ្ភាព បពងកីនរបសិទធភាព និងពលីកកម្ពស់និរនតរ
ភាព។ បពចេកែ ិទានិងនវានុ ែត្តន៍នឹងសែិត្កនុងចាំពោម្អាីខដលផ្តល់ផ្លរបពយជន៍លប
អ ាំផ្ុត្ របសិនពបីម្ិនសែិត្ពៅដ្ឋច់
ពដ្ឋយខឡកខត្ឯង

ានន័យថាសពរម្ចបាននូ ែលកាណ្ៈែ ិនិចឆ័យខដលបានពរៀបរាប់ខាងពលី។

កាំពណ្ីនថ្នផ្លិត្កម្ម

កសិកម្ម អាចផ្តល់នូែឱ្ោសោរង្ហរយ៉ាងពរចីនរួម្ាន សនតិសុែពសបៀង ោរោត្់បនែយភាពរកីរក ោរោត្់បនែយគាលត្
របាក់ចាំណ្ូល និងោរអភ្ិែឌ្ឍពសដាកិចេ ជាពិពសសសរាប់កសិករពៅត្វម្ជនបទ។
គាំនូសត្វងខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែពនេះគូសបញ្ហជក់អាំពីបពចេកែ ិទា
ករម្ិត្ែពស់និងទាំពនីប

រាប់ចាប់ពីយនតកម្មធម្មត្វ

រ ូត្ដល់បពចេកែ ិទា

ខដលរត្ូែដ្ឋក់ឱ្យពរបីរបាស់កុ ងែ
ន ិស័យកសិកម្ម/ម្ុែង្ហរបុពរយុទធសាស្តសតខដលបានកាំណ្ត្់ទុកខដល

បានពនយល់ពៅកនុងខផ្នកម្ុន រួម្ទាំងពរគឿងចរក/បពចេកែ ិទាកសិកម្ម ោររគប់រគងទឹក និងរបព័នធធារាសាស្តសត ោររបម្ូល

ផ្ល នង
ន
ិ ពរោយរបម្ូលផ្ល ោរព្ាគ
ី ាំរូត្វម្កុាំពយូទ័រ ដាំពណ្ីរោរទិននន័យ នង
ិ ោរព្ាទ
ី ផ្
ី ារនង
ិ ពាណ្ិជជកម្មកុ ងរយៈពពលែល
ី
(បចេុបបនន-២០២៤) ម្្យម្ (២០២៤-២០២៧) នង
ាំ ០៣០) សរាប់ឱ្យរបពទសកម្ពុជា
ិ រយៈពពលខែង (រ ូត្ដល់ឆ្ន២
ទទួលយកបាន។
សរាប់រយៈពពលែលី រ ូត្ដល់ឆ្ន២
ាំ ០២៤ ោរពផ្លតត្សាំខាន់ពលីយនតកម្មកសិកម្ម ពរគឿងយនតកសិកម្មសាំពៅពលី
ោរពរបីរបាស់ា៉ាសុន
ាំ ពលកម្មម្នុសស នង
ាំ សត្ា ពដីម្បប
ី របសទ
ី
ី ឬឧបករណ្៍ពដីម្បជ
ី ាំនួសកាលង
ិ កាលង
ី ពងកន
ិ ធភាព និងបពងកន
ផ្លត្
ិ ភាព។ យន្ដកមមរត្ូែបានចាត្់ជាបក
ី រម្ត្
ិ ពផ្សងៗោន ចាប់ពក
ី រម្ត្
ិ ទប ករម្ិត្ម្្យម្ នង
ិ ករម្ិត្ែពស់។ ករម្ិត្ោន់ខត្
ែពស់ យនតកម្មោន់ខត្ទាំពនីបព

យ
ត លដល់របត្ិបត្តិករោន់ខត្ែពស់ដូចោន។ ោរពរបីរបាស់ពរគឿងយនត
ី ានោរបណ្ុ ត េះបោ

អារស័យពៅពលីរបពភ្ទ និងខានត្ថ្នកសិដ្ឋានកសិកម្ម។ ជាឧទ រណ្៍ កសិដ្ឋានខានត្្ាំទញយកអត្ែរបពយជន៍ពីទាំ

ាំ

ពសដាកិចេថ្នកាំពណ្ីនផ្លិត្ផ្ល ព យ
ី ាននិននោរកនុងោរបាំពាក់ឱ្យកសិដ្ឋានជាម្ួយនឹងបពចេកែ ិទានិងយនតកម្មោន់ខត្

ទាំពនប
ី ថ្នដាំពណ្ីរោរផ្លិត្កម្ម ោររកាទុក នង
ិ ោរខចកចាយ។ ែណ្ៈពពលខដលកសដ្ឋ
ិ ា នខានត្ត្ូចានោរសាទក់ពសទរី កនុង
ោរែ ិនិពយគពលីពរគឿងចរក្ាំៗពៅកនុងខែសចង្ហាក់ផ្លិត្កម្មរបស់ពួកពគ។ ពទេះជាយ៉ាងពនេះកតី យនតកម្មថ្នរបព័នធកសិកម្មខានត្
ត្ូច និង្ាំ បានោលយជាកត្វតចាាំបាច់បាំផ្ុត្សរាប់ោរបពងកីនទិននផ្លដាំោន
ាំ ិងទិននផ្លសត្ា ។ ពនេះជាព

ត្ុផ្លខដលយនដ

កម្មអាចង្ហយរសួលកនុងោររត្ួត្ពិនិត្យោរង្ហរ។ កងាេះខាត្ និងលទធភាពានករម្ិត្ថ្នកាលង
ាំ ពលកម្ម ជាពិពសសពៅត្ាំបន់

ដ្ឋច់រសយល ឬកខនលងោរង្ហរព្ាក
ាំ និងបងាាំ
ី សិកម្មខដលម្ន
ិ ានភាពទក់ទញ អាចព្ាីឱ្យសាែនោរណ្៍ោន់ខត្ទម្ទរខាលង
ឱ្យទទួលយកនូែបពចេកែ ិទាយនដកម្ម បខនែម្ពទៀត្។ ដូពចនេះព យ
ាំ ោស់
ី កនុងរយៈពពលែលី វាពត្
ិ ជាានសារៈសាំខាន់ខាលង
កនុងោរពផ្លតត្ពលីយនដកម្មកសិកម្ម។ ជីកសិកម្មនិងចាំណ្ីសត្ា ពទេះបីម្ិនទទួលបានពិនុ ពរច
ទ ីនពីោរពបាេះពឆ្នត្ពីអនុគណ្ៈ
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កម្មោរក៏ពដ្ឋយ ក៏បុខ៉ា នដវារត្ូែបានចាត្់ទុកជាែ ិស័យអាទិភាពកនុងរយៈពពលែលី ពដ្ឋយខផ្អកពលីកិចេសាាសន៍ជាម្ួយបោ
ត

អនកជាំនញ និងាេស់រកុម្ ុននន។ វារត្ូែបានផ្តល់ជារបាយោរណ្៍ថា ជីកសក
ិ ម្ម នង
ិ ចាំណ្ីសត្ា បានបងកជាបញ្ហា
របឈម្សរាប់កសិករនិងស

រោស កនុងោរធានបានថាសត្ា និងដាំោទ
ាំ ទួលបានអាោរូបត្ែម្ា ឬសារធាត្ុចិញ្េឹម្

ខដលពួកពគរត្ូែោរពពញម្ួយឆ្ន។
ាំ ពនេះអាចជាព ត្ុផ្លម្ួយកនុងចាំពោម្ព ត្ុផ្លខដលទិននផ្លម្ិនរគប់រោន់សរាប់
ោរពរបីរបាស់កុ ងរសុ
ន
ក ពដ្ឋយម្ិនរាប់បញ្េូ លអាំពីពាណ្ិជជកម្ម និងោរនាំពចញពនេះពទ។ ម្ា៉ាងែ ិញពទៀត្ ជីកសិកម្មនិង
ចាំណ្ីសត្ា រត្ូែបាននាំចូលពីបោ
ត របពទសជិត្ខាង នង
ិ របពទសពផ្សងពទៀត្។ ជាលទធផ្ល ត្ថ្ម្លោន់ខត្ែពស់ ពបពី ្ៀបនង
ឹ
របពទសពផ្សងពទៀត្កនុងត្ាំបន់។ អារស័យព

ត្ុពនេះ បពចេកែ ិទាថ្នោរផ្លត្
ិ ជីនិងចាំណ្ីសត្ាអាចជួយពដ្ឋេះរសាយបញ្ហា

របឈម្ជាពរចីនខដលកសិករ និងរកុម្ ុនជួបរបទេះ ម្ិនរត្ឹម្ខត្បពងកីនទិននផ្លប៉ាុពោណេះពទ ខងម្ទាំងគុណ្ភាពរបស់វាពទៀត្
ផ្ង។ ោររគប់រគងទឹកគឺជាកងាល់ម្ួយពទៀត្សរាប់កសិករពៅកម្ពុជា។ របពទសកម្ពុជា ជារបពទសម្ួយខដលសែិត្ពៅកនុង

ចាំពោម្របពទសខដលង្ហយរងពរោេះ ចាំពពាេះោរខរបរបួលអាោសធាត្ុ ពដ្ឋយទទួលរងពរោេះទឹកជាំនន់ពៅរដូែែសា ែណ្ៈ
ខដលរងពរោេះរា ាំងសៃួត្ពៅរដូែរបាាំងខដលបោ
ត លម្កពភា
ី ពម្ន
ិ របរកត្ី

នង
ិ ោរម្ន
ិ អាចទយទុកជាម្ុនបានថ្នោរខរបរបួល

អាោសធាត្ុ ខដលបានប៉ាេះពាល់ដល់ជីែ ិត្ និងសុែុាលភាពរបស់របជាជន (UNDP, ២០១៣)។ កងាេះខាត្ទឹកបានបងកជា
បញ្ហា្ៃន់្ៃរដល់កសិករភាគពរចីនពៅកនុងរបពទសកម្ពុជា ព ត្ុដូពចនេះព

យ
ី វាជាព

ត្ុព្ាឱ្
ី យកសិករ ជាពិពសសកសិករព្ាី

ខរសរបពដញទឹក អាចព្ាីោររចូត្ោត្់បានខត្ម្តងកនុងម្ួយឆ្ន ាំ ក៏បុខ៉ា នតពៅកនុងរដូែែសាែ ិញ គឺានទឹកពរបីរបាស់ពលីសពី
ត្រម្ូែោរ។ ពនេះជាគុណ្ែ ិបត្តិ ពបពី របៀបព្ៀបពៅនឹងរបពទសជិត្ខាង ខដលានទឹកពរបរី បាស់រគប់រោន់ ពដ្ឋយសារខត្
របសទ
ាំ ជាក់ខសតង របសិនជា
ិ ធភាពថ្នោររគប់រគងរបព័នធទឹក អាចឱ្យពួកពគរបម្ូលផ្លបានពរី ដង ឬបីដងកនុងម្ួយឆ្ន។
បញ្ហាកងាេះខាត្ទឹកអាចពដ្ឋេះរសាយបាន ផ្លិត្ភាពនឹងពកីនពឡង
ី គួរឱ្យកត្់សាគល់ ពដ្ឋយម្ិនរាប់បញ្េូ លោរដ្ឋក់ឱ្យពរបី
បពចេកែ ិទាទាំពនីបៗពនេះពទ។ ដូ ពចនេះ ោររគប់រគងរបព័នធទឹកនិងធារាសាស្តសតរបកបពដ្ឋយរបសិទធភាព រត្ូែខត្ដ្ឋក់កុ នង

ែ ិស័យអាទភា
ិ ពម្ួយខដលរត្ូែពដ្ឋេះរសាយកនុងរយៈពពលែលី។ ោរខកលម្អរបព័នធធារាសាស្តសតពលថ្ី ផ្ទដី គឺជាជាំោនដាំបូងពដីម្បី
ពដ្ឋេះរសាយកងាេះខាត្ទក
ឹ ពៅត្ាំបន់ជនបទ។ បពចេកពទស ឬបពចេកែ ិទាទាំពនីប ដូចជារបព័នធបនាចទក
ឹ (Sprinkler)
របព័នដ
ធ ាំណ្ក់ទឹក (Drip irrigation) និងរបព័នធពផ្សងៗពទៀត្ នឹងរត្ូែដ្ឋក់ពរង្ហយកនុងកសិដ្ឋានខានត្ត្ូច និងម្្យម្។
ឧបករណ្៍ ទាំពនីបជាងពនេះ ខដលរួម្បញ្េូ លជាម្ួយ បពចេក ែ ិទាព័ត្៌ ាននិ ងទាំនក់ ទាំនង ដូ ចជារបព័នធ ពរសាចរសពផ្លយ

ែត្៉ា (Pivot irrigation system) ោលែ ិភាគោរបញ្េូ លទឹក ោរផ្ត ល់ទឹកទន់ ពពលពែលា នឹងរត្ូែបានខណ្នាំសរាប់
កសដ្ឋ
ិ ា ន្ាំៗ។ បពចេកែ ិទា ខដលានរបសិទធភាពពរបរី បាស់ថាម្ពលកនុងរបព័នធធារាសាស្តសតនង
ឹ នាំឱ្យានរបសទ
ិ ធភាពនង
ិ
របសិទធផ្លកនុងោររគប់រគងទឹក ែណ្ៈខដលបពចេកពទសរបម្ូលទឹកពភ្លៀងនិងបពចេកែ ិទារបព័នធសុ កទុ
ត កអាចានរបសិទធ
ភាពសរាប់ធានបាននូែទឹករគប់រោន់

ោរោត្់បនែយបពចេកែ ិទាថ្នោរបាត្់បង់ទឹកខដល ួត្ពចញពីអាងសតុកទឹកនិង

ោរសតុកទុករបស់របព័នធធារាសាស្តសត អាចជាកត្វតម្ួយពផ្សងពទៀត្ខដលអាចយកពៅពិចារោកនុងោរខងរកាទឹក។ ោរ
បនសុទធ និងបង្ហកត្់ពូជ គឺជាបពចេកែ ិទាម្ួយពទៀត្ខដលគួរចាប់ពផ្តីម្កនុងរយៈពពលែលី។ ោរពរជីសពរសពូ
ី ជបានរត្ឹម្រត្ូែគឺ
ានសារៈសាំខាន់ពដីម្បធា
ី នបាននូែផ្លិត្ភាពែពស់
អាោសធាត្ុផ្ងខដរ។

ភាព្ន់នង
ឹ លកាែណ្ឌអាោសធាត្ុពផ្សងៗោន

បពចេកពទសនិងបពចេកែ ិទាខដលរាប់ចាប់ពីបពចេកពទសសាម្ញ្ាៗ

រ ូ ត្ដល់ោរពរបីរបាស់ឧបករណ្៍ទាំពនីបៗដូ ចជា

ជីែបពចេកែ ិទា
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នង
ិ ោរខរបរបួល

ដូចជាោរសពងកត្ពដ្ឋយខភ្នក

អាចធានបាននូ ែជពរម្ីសដ៏លរអ បពសីរបាំផ្ុត្ថ្នពូ ជ

សរាប់ពរបីកុ នងត្ាំបន់ជាក់លាក់ោម្ួយ និងពៅត្វម្លកាែណ្ឌអាោសធាត្ុពផ្សងៗ។ ោរអនុែត្តលប
អ ាំផ្ុត្ពលីបពចេកពទស
បនសុទធ នង
ិ បង្ហកត្់ពូជ រត្ូែខចករ ាំខលក នង
ិ ផ្សពាផ្ាយដល់កសក
ិ រ ជាពពិ សសកនុងកសដ្ឋ
ិ ា នខានត្ត្ូច។ ជាចុងពរោយ ពដីម្បី
ពលីកកម្ពស់ត្ថ្ម្លឧសា

កម្មបខនែម្ពលីផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម កនុងរយៈពពលែលី វាានសារៈសាំខាន់ខាលង
ាំ ោស់កុ នងោរពរបី

របាស់បពចេកពទស/បពចេកែ ិទាសរាប់ោររកាទុ កនិងោរពែចែេប់។ បពចេកែ ិទាសរាប់ោររកាទុករួម្ាន ោរពរសាប
(Coating) ខែសចង្ហាក់ដឹកជញ្ជូ នរត្ជាក់ (Cool chain transport) ោររកាទុករត្ជាក់ (Cool storage) ោបងកក
(Freezing) នង
ិ ោរសាលប់ពម្ពរាគ (Disinfection) អាចពរបរី បាស់ពដីម្បធា
ី នបាននូែោររកាគុណ្ភាពផ្លិត្ផ្ល
នង
ិ ោរពនារអាយុោល របស់ផ្លត្
ិ ផ្ល (Products’ shelf-life)។ ម្ា៉ាងែ ិញពទៀត្ បពចេកពទសរាប់ោររកាទុក
(Preservation techniques) អាចជាំរុញោរនាំពចញផ្លិត្ផ្លសពរម្ចពៅោន់ទីផ្ារអនតរជាត្ិ។ បពចេកែ ិទាពែចែេប់
ដូចជា ោរពរសាប ោរពែចែេប់ពដ្ឋយខកខរបបរយោស
(Modified atmosphere packaging MAP), ោរពែចែេប់
ិ
ពដ្ឋយពរបីា៉ាសុីនបឺត្ែយល់ (Vacuum), ោរពែចែេប់ពដ្ឋយអែត្តានម្ីរកូសារពាងគោយ (Aseptic) ជាពដីម្ របសន
ិ ពបីរត្ូែ
បានដ្ឋក់ឱ្យពរបីរបាស់បានរត្ម្
ឹ រត្ូែ នង
ិ ានរបសទ
ិ ធភាព វាអាចជួយពលក
ី កម្ពស់ត្ថ្ម្លបខនែម្ថ្នឧសា កម្មយ៉ាងសាំខាន់។ ោរ
រកាទុក រួម្ជាម្ួយនឹងោរពែចែេប់ បពចេកពទស/បពចេកែ ិទា ម្ិនរត្ឹម្ខត្អាចនាំម្កនូែត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់ដល់ផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម
ប៉ាុពោណេះពទ ប៉ាុខនតខងម្ទាំងជាំរុញឱ្យានពិពិ្កម្ម និងថាម្ភាពសរាប់ោរនាំពចញផ្ងខដរ។ ោរទទួលដឹងនិងអាចពរបីរបាស់
បាននូែព័ត្៌ានទីផ្ារក៏ានសារៈសាំខាន់សរាប់កសិករកនុងោរទទួលបានព័ត្៌ានទាំងអស់ខដលទក់ទងនឹងត្ថ្ម្ល ត្រម្ូែ
ោរ ោរផ្គត្់ផ្គង់ នង
ី ពែទោ
ិ ព័ត្៌ានពផ្សងៗពទៀត្។ រាជរដ្ឋាភ្បា
ិ លរត្ូែែត្
ិ ែាំរបឹងខរបងកនុងោរបពងកត្
ិ ខបបពនេះ កនុងទរម្ង់

អនឡាញ ពរពាេះវាម្ន
ិ រត្ម្
ឹ ខត្អាចឱ្យកសក
ិ រទទួលបានព័ត្៌ានទាំងអស់ខដលពួកពគរត្ូែោរសរាប់ផ្លត្
ិ ផ្លរបស់ពួក
ពគប៉ាុពោណេះពទ ប៉ាុខនតខងម្ទាំងអនុញ្ហាត្ឱ្យកសិករពៅត្ាំបន់ដ្ឋច់រសយលទទួលបានព័ត្៌ានទាំងអស់ពដ្ឋយពសមីភាព ខដល
ោត្់បនែយគាលត្ព័ត្៌ានជាបនតបនទប់។ ភាពង្ហយរសួលថ្នោរចុេះបញ្ជ ីអាជីែកម្ម និងោរដកពចញនូែឧបសគគដ៏សុ គសា
ម
មញ
ពនេះ រត្ូែបានពគពជឿថាជាកច
ិ េោរសាំខាន់ខដលរត្ូែយកម្កពចា
ិ រោ។ ពែទោ
ិ ចុេះពឈាមេះត្វម្របព័នធពអឡច
ិ រត្ូនក
ិ រត្ូែបាន
ចាត្់ទុកថាជាម្ព្ាបាយដ៏ានរបសិទធភាព ម្ួយកនុងបរបទបចេ
ិ
ិ សរាប់ោរអភ្ិែឌ្ឍន
ុ បបននថ្នជាំងឺរាត្ត្ាត្កូែ ីដ-១៩ នង
ពពលអនគត្។
កនុងរយៈពពលម្្យម្ បពចេកែ ិទាសរាប់ថាម្ពលខដលបពងកីត្ពចញពីរបភ្ពជាំនួសដូចជា ពនលឺរពេះអាទិត្យ ែយល់
ទឹក និងជីែា៉ាស់គួររត្ូែអនុម្័ត្។ ផ្លិត្ភាពកសិកម្មកុ ងសម្័
ន
យទាំពនីបភាគពរចីនពឹងខផ្អកពលីថាម្ពល។ ពរគឿងា៉ាសុីន

នង
ន
ត្
ិ បពចេកែ ិទាដ្ឋក់ឱ្យពរបរី បាស់កុ ងផ្ល
ិ កម្មកសក
ិ ម្ម រត្ូែោរថាម្ពលពដីម្បដ
ី ាំពណ្ីរោរ។ ែណ្ៈពពលខដលពភ្
ិ ពពលាក
ឥឡូែពនេះកាំពុងពបតជា្ចិត្តកុ ងោរោត្់
ន
បនែយោរបាំភាយឧសម័នផ្ទេះកញ្េ ក់ និងរបយុទធរបឆ្ាំងនឹងោរខរបរបួលអាោសធាត្ុ
បខនែម្ពីពលីត្រម្ូែោរដ៏្ាំសរាប់ោរពរបីរបាស់ថាម្ពលរួម្ជាម្ួយនឹងត្ថ្ម្លថាម្ពលែពស់ព្ាឱ្
ី យានត្រម្ូែោរថ្នោរពរងឹង

របសិទធភាពថាម្ពលកសិកម្ម និងោរខសាងរករបភ្ពថាម្ពលជាំនួស។ កនុងសិោាសាលាពិពរោេះពយបល់ថ្នដាំពណ្ីរោរ
កសាងខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែពនេះបានពលក
ី ពឡង
ី ថា ថាម្ពលគជា
ឺ បញ្ហាពចាទសរាប់រាល់សកម្មភាពផ្លត្
ិ កម្ម នង
ិ ឧសា
កម្មពសទរី ខត្រគប់ែ ិស័យកនុងរបពទសកម្ពុជា។ ទម្
ាំ ពបីព្ៀប
ី ួយ និងសាំខាន់បាំផ្ុត្គឺ ត្ថ្ម្លអគគិសនី និងឥនធនៈ ានត្ថ្ម្លថ្ងលខាលង
កនុងចាំពោម្របពទសពផ្សងពទៀត្ពៅកនុងត្ាំបន់។ ោរដ្ឋច់ចរនតអគគិសនីញឹកញាប់ គឺជាកតីកងាល់ដ៏សាំខាន់ម្ួយពទៀត្ ខដល

អាចព្ាីឱ្យសាែនោរណ្៍ោន់ខត្្ៃន់្ៃរពៅៗ។ ជាលទធផ្ល ត្រម្ូែោរកនុងោរកាំណ្ត្់នូែអត្តសញ្ហាណ្របភ្ពថាម្ពលជាំនួស
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ឬោរអភ្ិែឌ្ឍ បពចេកែ ិទាផ្លិត្ថាម្ពលជាំនួសឥនធនៈសរាប់កសិកម្ម និងផ្លិត្កម្មនឹងោលយជាអាទិភាពខដលគួរខត្រត្ូែ
បានកាំណ្ត្់ជាអត្តសញ្ហាណ្សរាប់កាំពណ្ីនយ៉ាងសាំខាន់។ ថាម្ពលពនលរឺ ពេះអាទត្
ិ យរត្ូែបានកាំណ្ត្់ថាជាជពរម្ស
ី ដ៏ល អ
ម្ួយសរាប់របពទសកម្ពុជាកនុងោរទទួលយកពដ្ឋយខផ្អកពលីភាពសម្រសប ភាពអាចរកបាន បរបទ
និងលកាែណ្ឌ
ិ

អាោសធាត្ុ។ ថាម្ពលពនលឺរពេះអាទិត្យ នឹងោលយជាជពរម្ីសម្ួយខដលានរបសិទធភាព និងផ្តល់នូែដាំពោេះរសាយដ៏ល អ
បាំផ្ុត្សរាប់បញ្ហារបឈម្ខដលានរសាប់នពពលបចេុបបនន ខដលកសិករជាពរចីនរបឈម្ម្ុែទក់ទងនឹងកងាេះថាម្ពល។
បនទេះសូឡា (Solar panel/PV panel) អាចរត្ូែបានដាំពឡង
ី ពៅកខនលងពបក
ី ចាំ
យ៉ាងង្ហយរសួលនង
ិ រគប់រោន់សរាប់ោរពរបរី បាស់របចាាំថ្ងៃ

ខដលពនលរឺ ពេះអាទិត្យរត្ូែបានរជាបចូល

នង
ិ ពពញពលញកនុងោរពរបីរបាស់។

របព័នធបោ
ត ញ

ថាម្ពលោមនខែសត្ភាជប់ពីអគគិសនីរដា (Private off-grid) ពៅខត្ជាជពរម្ីសខដលអាចព្ាីពៅបាន ខដលកសិករនិងអនកព្ាី
ផ្លិ ត្ កម្ម ក សិ ក ម្ម អា ចពរបី របាស់ បា នយ៉ា ងានរបសិ ទធ ភា ព។ ជាម្ួ យ នឹ ង ភាពពជឿនពលឿន និ ង ត្ថ្ម្ល ោ ន់ ខត្ពថាកថ្ន
បពចេកែ ិទាងមសាក របព័នធពនេះអាចព្ាីឱ្យោរពរបីរបាស់ថាម្ពលបានទាំងថ្ងៃទង
ាំ យប់ និងពៅពពលោខដលចាាំបាច់។
បញ្ហាចម្បងម្ួយពទៀត្ខដលកសក
ិ រជួបរបទេះគប
ឺ ញ្ហាភ្សតុភារកម្ម
ផ្លិត្ផ្លរបស់ពួកពគពៅោន់ទីផ្ារ ព
បញ្ហាចម្បងគឺថ្ងលពដីម្

ជាពពិ សសកនុងោរដឹកជញ្ជូ ននិងខចកចាយ

យ
ី ោន់ខត្ពិបាកពៅពទៀត្ពនេះគឺសរាប់នពាំ ចញផ្លិត្ផ្លពៅពរៅរបពទស។

និងភាពម្ិនគួរឱ្យទុកចិត្តថ្នរបព័នធភ្សតុភារ។

ោរខកលម្អរបសិទធភាពថ្នភ្សតុភារកម្មអាចជួយ

កសិករ និងអនកផ្លិត្ អាចលក់ទាំនិញកសិកម្មរបស់ពួកពគបានពលឿន និងបានត្ថ្ម្លែពស់។ បខនែម្ពីពលីោរខកលម្អព

ដ្ឋា

រចនសម្ព័ នធរូប ែនតសរាប់ភ្ សតុភារ ថានលបណ្ុ ត េះបោ
ត លអនឡាញដូ ចជាពាណ្ិ ជជក ម្មពអឡិច រត្ូនិ ក និងថានលបណ្ុ ត េះ

បោ
ត លទីផ្ាររត្ូែបានកាំណ្ត្់ថាជាដាំពោេះរសាយដ៏ានរបសិទធភាពម្ួយពដីម្បជ
ី ួយកសិករ និងអនកផ្លិត្កសិកម្ម
លក់ផ្លិត្ផ្លរបស់ពួកពគ និងខចកចាយដល់អនកពរបីរបាស់យ៉ាងឆ្ប់រ ័ស និងរបកបពដ្ឋយរបសិទធភាព។ ពិពណ្៌ន
អាំពីដាំពណ្ីរែ ិែត្តន៍ (Traceability) រត្ូែបានឯកភាពពដ្ឋយអនកជាំនញ ពដីម្បរី គប់រគង និងត្វម្ដ្ឋនពោលពៅ ក៏ដូចជា
របភ្ពពដីម្ថ្នផ្លត្
ិ ផ្លខដលលក់ពៅពលីទផ្
ី ារ វាអាចទទួលបានទាំនុកចត្
ិ តជាបនតបនទប់ពអ
ី នកលក់ នង
ិ អនកពរបរី បាស់
ដូចោន ខដលអាចព្ាីឱ្យត្ថ្ម្លទាំនញ
ិ ពកន
ី ពឡង
ី ។ ោរពបក
ី ឱ្យពរបរី បាស់បពចេកែ ិទាបលុកព្ន រត្ូែបានពបាេះពឆ្នត្ឱ្យោលយជា
ឧបករណ្៍ដ៏ានរបសិទធភាពបាំផ្ុត្សរាប់ោរត្វម្ដ្ឋនពនេះ។

សរាប់ កុ ន ងរយៈពពលខែង គាំ នូ ស ត្វងខផ្នទី ប ពចេ ក ែ ិទាកសិ ក ម្ម បង្ហា ញអាំ ពី ភា ពចាាំបា ច់ កុ ន ងោរទទួ ល យក
បពចេកែ ិទាទាំពនីបៗដូចជាឧបករណ្៍ចាប់សញ្ហា បោ
ត ញឧបករណ្៍ចាប់សញ្ហា របព័នធព័ត្៌ានភ្ូម្ិសាស្តសត រដូន ម្នុសស
យនត បពចេកែ ិទា រិ ញ្ាែត្ែុ បពចេកែ ិទាបលុកព្ន នង
ិ ជីែបពចេកែ ិទា ពដ្ឋយសារបពចេកែ ិទាទាំងពនេះអាចបពងកីនរបសទ
ិ ធភាព
និងផ្ដល់លទធផ្លលអ និងទទួលបានអត្ែរបពយជន៍ជាអត្ិបរាពីទាំនក់ទាំនងរវាងពិភ្ពសាយប័រនិងពិភ្ពពិត្ព

យ
ី វាក៏

អាចពដ្ឋេះរសាយបញ្ហាែាេះខាត្ និងភាពម្ិនអាចរកបានថ្នកាលង
ាំ ពលកម្មផ្ងខដរ។ សតង់ដ្ឋរ សុែត្ែិភាព និងពាណ្ិជជនម្
សុទធខត្ានសារៈសាំខាន់សរាប់ទសសនៈែ ិស័យនពពលអនគត្ថ្នែ ិស័យកសិកម្ម ពដីម្បន
ាំ កនូែត្ថ្ម្លបខនែម្ែពស់បាំផ្ុត្
ី ម្
ខដលអាចព្ាពី ៅបានសរាប់ទាំនញ
ិ កសក
ិ ម្ម។

ពលស
ី ពពី នេះ

ត្រម្ូែោរទាំងពនេះអាចពលក
ី កម្ពស់ោររបកួត្របខជងថ្ន

ផ្លត្
ល
ិ ផ្លកនុងរសុករបស់ខែមរពៅកនុងទផ្
ី ារកនុងត្ាំបន់ នង
ិ ពភ្
ិ ពពលាក ក៏ដូចជា ព្ាីសា រណ្កម្មែួ នឯងពៅកន
ុ ងខែស
ចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល។ សុែត្ែិភាព និងសតង់ដ្ឋររត្ូែពដីរត្ួនទីសូ លកន
ន
ុ ងោរបពងកីត្ត្ថ្ម្លថ្នផ្លិត្ផ្លសរាប់ោរពរបីរបាស់
កនុងរសុក និងោរនាំពចញ។ សុែត្ែិភាព និងសតង់ដ្ឋរម្ិនរត្ឹម្ខត្សាំពៅពលីោរធានសុែត្ែិភាពថ្នផ្លិត្ផ្លចាំពពាេះអាយុ

29

ជីែ ិត្និងសុែភាពរបស់អនកពរបីរបាស់បុព៉ា ោណេះពទ ប៉ាុខនតខងម្ទាំងអាចបាំពពញត្រម្ូែោរសតង់ដ្ឋរអនតរជាត្ិ និងសតង់ដ្ឋរថ្ន
របពទសពោលពៅ រពម្ទាំងត្រម្ូែោរសុែត្ែិភាព។ ដូពចនេះព

យ
បពចេកែ ិទារត្ូែត្រម្ូែឱ្យធាននូែោរអនុពលាម្ត្វម្បា៉ារា៉ា
ី

ខម្៉ារត្ពិពសា្ន៍ខដលត្រម្ូែពដ្ឋយរបពទសខដលជាពោលពៅនាំពចញ។

ជាចុ ងពរោយ

ោរពលីកកម្ពស់ពាណ្ិជជនម្

ផ្លិត្ផ្លកនុ ងរសុកនឹងពដីរត្ួ នទី យ៉ាងសាំ ខាន់កុ នងោរពលីកកម្ពស់ផ្ លិត្ផ្លខដលានត្ថ្ម្លបខនែ ម្ែពស់ និងព្ាី សា

រណ្កម្មពៅកនុងចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល។ សរាប់ោរបពងកីត្ត្ថ្ម្លែពស់ថ្នផ្លិត្ផ្លត្រម្ូែឱ្យបាំពពញបខនែម្នូែគុណ្ភាព

សុែត្ែភា
ិ ព នង
ិ សតង់ដ្ឋរជាម្ួយនង
ឹ នវានុែត្តន៍ ោររចន ពាណ្ិជជនម្ នង
ិ ោរព្ាទ
ី ផ្
ី ារ។ អារស័យព ត្ុពនេះ រាជរដ្ឋាភ្បា
ិ ល
ក៏អាចជួយពលីកសទួយទាំនិញជាត្ត្វ
ិ ម្រយៈនពយបាយោរទូត្បរពទសដ៏ឆ្លត្ថ្ែផ្ងខដរ។
រាជរដ្ឋាភ្ិបាលពដីរត្ួនទីយ៉ាងសាំខាន់កុ ងោរសពរម្ចបាននូ
ន
ែចកាុែ ិស័យខដលបានកាំណ្ត្់ត្វម្រយៈពោលនពយបាយ
ពផ្សងៗ រកបែ័ណ្ឌបទបបញ្ាត្តិ ពរោងោរណ្៍ពលីកទឹកចិត្ត និងពោលោរណ្៍ពផ្សងៗពទៀត្។ ទិននផ្លរបស់របពទសជាត្ិនឹង
ពឹងខផ្អកពលីរទពយសម្បត្តិផ្លិត្ភាពជាត្ិ (National productive assets) និងម្ូល្ន រួម្ាន ម្ូល្នរូបែនត
(Physical capital) ម្ូល្នម្នុសស (Human capital) ម្ូល្នព

ដ្ឋារចនសម្ព័នធ (Infrastructure capital) ម្ូល

្នបញ្ហា (Intellectual capital) ម្ូល្ន្ម្មជាត្ិ (Natural capitals) និងម្ូល្នសងគម្(Social capital)។ ម្ូល
្នរូបែនត រួម្ានបរោ
ិ ា រនិងឧបករណ្៍ទាំងអស់ខដលចាាំបាច់សរាប់ផ្លិត្ទិននផ្លជាត្ិ។ ម្ូល្នម្នុសសរួម្ានោរ
អប់រ ាំ ោរបណ្ុ ត េះបោ
ត ល ជាំនញ បទពិពសា្ន៍ សុែភាព ជាម្ួយនឹងត្ថ្ម្លគុណ្ភាពពផ្សងពទៀត្របស់របជាពលរដា ខដល
អាចចូលរួម្កនុងទន
ិ នផ្លថ្នផ្លត្
ិ កម្មជាត្ិ (National production outputs)។ ម្ូល្នព
ព

ដ្ឋារចនសម្ព័នធ សាំពៅពលី

ដ្ឋារចនសម្ព័នធរូបែនត នង
ិ ព ដ្ឋារចនសម្ព័នធទន់ (Soft infrastructure) រួម្ទាំងអគគស
ិ នី នង
ិ អុីនព្ណ្
ី ិ ត្ ខដល

អនុញ្ហាត្ដល់ដាំពណ្ីរោរផ្លិត្កម្ម និងោរនាំពចញ។ ម្ូល្នបញ្ហា អាចជាសម្ត្ែភាពែ ិទាសាស្តសត និងបពចេកែ ិទារបស់
ត្ួអងគទង
ាំ អស់ពៅកនុងរបព័នធពអកូឡូសុីជាត្ិ។ ម្ូល្ន្ម្មជាត្ិសាំពៅពលីដីខដលានជីជាត្ិ ែយល់សាអត្ ទឹកខដលអាច
ពរបរី បាស់បាន នង
ិ សារធាត្ុលកាែណ្ឌសម្រសបពផ្សងៗពទៀត្ថ្នបរសា
ិ ែ ន។ ជាចុងពរោយ ម្ូល្នសងគម្ រួម្ានទាំនក់
ទាំនង បោ
ត ញ ជាត្ន
ន
អារស័យព ត្ុពនេះ រាជរដ្ឋាភ្បា
ិ យ
ិ ម្ នង
ិ ភាពពជឿជាក់របស់របជាពលរដាកុ ងរបពទស។
ិ លចាាំបាច់រត្ូែ
ែិត្ែាំរបឹងខរបង និងព្ាីោរបោ
ត ក់ទុនពលីរទពយសម្បត្តិជាត្ិ និងម្ូល្នទាំងពនេះ ម្ិនរត្ឹម្ខត្កនុងែ ិស័យកសិកម្មបុព៉ា ោណេះ
ពទ ខងម្ទាំងពលីែ ិស័យពផ្សងៗពទៀត្ផ្ងខដរ។ សាំខាន់បាំផ្ុត្ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលរត្ូែានពោលនពយបាយ និងបទបបញ្ាត្តិោ ាំ
រទខផ្នក

រិ ញ្ាែត្ែុសរាប់កសិករ និងរកុម្ ុនកសិកម្ម ពដីម្បទ
ី ទួលយកបពចេកែ ិទាពៅកនុងខែសចង្ហាក់ ផ្លិត្កម្មរបស់ពួក

ពគ។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ គោ
ឺ រធានបានថា កសក
ិ រអាចពរបរី បាស់ពរគឿងចរក នង
ិ បពចេកែ ិទាខដលានទាំងពនេះ បាន
យ៉ាងពពញពលញ។ ដូចពនេះ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលរត្ូែផ្តល់គពរាងអភ្ិែឌ្ឍន៍ជាំនញដល់ោរបពងកីនជាំនញ (Upskilling) និង
ោរពរងឹងជាំនញពឡង
ី ែ ិញ (Reskilling) ដល់របជាកសិករ និងរកុម្ ុនកនុងរសុកកនុងែ ិស័យបពចេកែ ិទា និងជាំនញ

ខដលពួកពគរត្ូែោរ។ យនតោរពផ្ទរបពចេកែ ិទារត្ូែព្ាីពឡង
ី ពដីម្បធា
ី នថា បពចេកែ ិទា ចាំពណ្េះដឹង ជាំនញបពចេកពទសែពស់
ឧត្តានុែត្តន៍ នង
ឹ រត្ូែបានពផ្ទរពក
ី សដ្ឋ
ិ ា ន ឬរកុម្ ុនខដលានបពចេកែ ិទាករម្ិត្ែពស់ ពៅោន់កសដ្ឋ
ិ ា ន ឬរកុម្ ុនខដល
ានបពចេកែ ិទាករម្ិត្ទប។

អារស័យព

ត្ុពនេះ

រាជរដ្ឋាភ្ិបាលរត្ូែផ្តល់បរយោសខដលអាំ
ពោយផ្លដល់ោរពរៀន
ិ

សូរត្កនុងចាំពោម្ត្ួអងគននកនុងខែសចង្ហាក់ត្ថ្ម្លកសិកម្ម។ ជាចុងពរោយ ោរពបីកចាំ ររបព័នធពអកូឡូសុីសរាប់នវានុែត្តន៍
និងភាពជាស

រគិនជាពិពសសពៅកនុងែ ិស័យឧសា

កម្មខដលានត្ថ្ម្លបខនែម្
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គឺានសារៈសាំខាន់ពសមីោនសរាប់

កាំពណ្ីនពសដាកិចេនពពលអនគត្។ ដូពចនេះ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលរត្ូែបនតអនុែត្តពោលនពយបាយធានសែិរភាពា៉ារកូពសដាកិចេ
ោរសរម្បសរម្ួលពាណ្ិជជកម្ម ចាប់ោរពារកម្មសទ
ធិ ញ្ហា នង
ិ ប
ិ ោរអនុពលាម្ត្វម្សតង់ដ្ឋរ។

រូបភាពទី ១៣៖ គាំនូសត្វងខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាកសិកម្ម

៥. ទសចររស
ី ្ែិដ្ឋឋ្ ្ិងអ្ុសាស្៍
កសិកម្មគឺជារបភ្ពដ៏សាំខាន់ម្ួយថ្នចាំណ្ូល ោរង្ហរ និងោរោាំរទជីែភាពរស់ពៅរបស់របជាជនកម្ពុជា។ ព

យ
ី

វានង
៍
ែ។ ផ្លត្
ឹ ពៅខត្ជារបភ្ពដ៏សាំខាន់ដខដលកនុងទសែត្សរខាងម្ុ
ិ កម្មកសក
ិ ម្មានពសទរី ខត្រគប់ទដ
ិ ាភាពទាំងអស់ដូចជា
ោរដ្ឋាំដុេះ ោររបម្ូលផ្ល ោរខកថ្ចន ោររកាទុក ោរដឹកជញ្ជូ ន និងោរខចកចាយ ព

យ
ី វាអារស័យទាំងរសុងពលីលទធ

ភាពថ្នកាលង
ាំ ពលកម្ម ដីបងកបពងកីនផ្ល ទឹក ថាម្ពល ជី និង្នធានពផ្សងៗពទៀត្។ យនតោរ និងបពចេកែ ិទាកសិកម្មរត្ូែ
បានអនុែត្តអស់ជាពរចីនសត្ែត្សរម្កព
៍

យ
ជាពិពសសពៅកនុងរបពទសអភ្ិែឌ្ឍន៍។ ពរគឿងា៉ាសុីន និងបពចេកែ ិទាបាន
ី

ោលយពៅជាឧបករណ្៍ខដលម្ិនអាចែាេះបានសរាប់កសិកម្មនិងកសិដ្ឋានទាំពនីប។ កនុងទសសែត្សរចុ៍ ងពរោយពនេះ រត្ូែបាន
ពគពម្ល
ី ព

ញ
ី ពោ
ី រពលាត្ពផ្លលេះដ៏្ាំថ្នពរគឿងយនត នង
ិ បពចេកែ ិទាកសក
ិ ម្ម ជាពពិ សសត្វម្រយៈោរអភ្ែិ ឌ្ឍនិងោរដ្ឋក់ឱ្យ

ពរបីរបាស់នូែោរអនុែត្តកសិកម្មរបកបពដ្ឋយនវានុែត្តន៍

រួម្ទាំងបពចេកែ ិទាសា័យរបែត្តិកម្ម

និងទិននន័យជាំរុញ

(Data

driven) និងសម្ត្ែភាពសិកាសុីជពរៅកនុងពពលពែលាជាក់ខសតង(Real-time deep learning capabilities) ថ្នបពចេក
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ែ ិទាទាំពនីបទន់សម្័យពផ្សងៗ។
របពទសអភ្ែិ ឌ្ឍន៍

ពទេះជាយ៉ាងោក៏ពដ្ឋយ

ោរអនុែត្តទង
ាំ ពនេះរត្ូែបានពគព

ញ
ដ
ី ានពៅកនុងបោ

ខដលអាចជាពម្ពរៀនសរាប់របពទសកាំពុងអភ្ែិ ឌ្ឍន៍កុ ងោរបខងា
ន
របពចេកែ ិទាខបបរបថ្ពណ្ីខដលបាន

អនុែត្តរបស់ពួកពគម្កចាប់យកបពចេកែ ិទាទាំពនីប។
ខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាកសិកម្ម ពនេះបានកាំណ្ត្់នូែបពចេកែ ិទាខដលកម្ពុជារត្ូែោរពដីម្បទ
ី ទួលយកសរាប់
ោរអភ្ិែឌ្ឍរបពទសនពពលអនគត្របស់ែួ លន កនុងោរសពរម្ចបាននូែពោលពៅពដីម្បប
ី ពងកីនផ្លិត្ភាព និងត្ថ្ម្លបខនែម្
ែពស់ថ្នទាំនិញកសក
ាំ ០៣០ ពដ្ឋយខផ្អក
ិ ម្មសរាប់ខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់សកល ត្វម្រយៈបពចេកែ ិទានង
ិ នវានុែត្តន៍រត្ម្
ឹ ឆ្ន២
ពលីោរវាយត្ថ្ម្លថ្នសាែនភាពបចេុបបនន ពដ្ឋយព្ាីោរែ ិភាគពលីសទីប

ពដី ម្បីកាំណ្ត្់ អត្ត សញ្ហាណ្កត្វត ជាំរុញ

កាំ ណ្ ត្់ពី

ផ្លិត្ផ្លយុទធសាស្តសត/ម្ុែង្ហរ និងបពចេកែ ិទាគនលឹេះ។
ចាំនុចសាំខាន់ចុងពរោយថ្នអនុសាសន៍រម្
ួ របស់ខផ្នទីបង្ហាញផ្លូែបពចេកែ ិទាកសិកម្មពនេះ ានដូចខាងពរោម្៖
-

ែ.ប.ន. ជាកាលង
ាំ ចលករសរាប់ោរអភ្ិែឌ្ឍែ ិស័យកសិកម្ម និងែ ិស័យពផ្សងៗពទៀត្នពពលបចេុបបនន និងអនគត្។
ោរពរបីរបាស់ ែ.ប.ន. អាចអនុញ្ហាត្ឱ្យានោរផ្លលស់បូ ររចនសម្ព
ត
័នធរបកបពដ្ឋយផ្លត្
ិ ភាព ព

យ
ី ជាលទធផ្ល

នឹងានឥទធិពលពលីោរពលីកកម្ពសព់ សដាកិចេជាត្។
ិ
-

ោរែ ិនិពយគពលីោររសាែរជាែនិងអភ្ិែឌ្ឍន៍កុ ងែ
ន ិស័យកសិកម្ម រួម្ទាំងអនុែ ិស័យសត្ានិងជលផ្ល ានសារៈ
សាំខាន់ោស់សរាប់ោរបពងកីនផ្លិត្ភាពរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាព ោររបកួត្របខជង ោរបនាាំ និងសម្ត្ែភាព
្ន់។ ោរបស្តញ្ហជបនវានុែត្តន៍កុ ងពោលនពយបាយ
ន
ឬថានលបណ្ុ ត េះបោ
ត ល ពរា
ី ជរដ្ឋាភ្ិបាល ពដីរត្ួនទយ
ី ៉ា ង
សាំខាន់កុ ងោរទញយកោរែ
ន
ិនពិ យគទាំងែ ិស័យសាធារណ្ៈ នង
ិ ឯកជនពៅកនុងែ ិស័យរសាែរជាែ និងអភ្ែិ ឌ្ឍពនេះ។

-

ោរពលីកកម្ពស់គុណ្ភាព និងសតង់ដ្ឋរផ្លិត្ផ្លកសិកម្ម គឺជាគនលឹេះពដីម្បរី បកួត្របខជងរបកបពដ្ឋយរបសិទធ
ភាពពៅកនុងទីផ្ារកនុងត្ាំបន់និងពិភ្ពពលាក។ ោរពរៀបចាំឱ្យានកត្វតជាំរុញយុទធសាស្តសតពដីម្បព
ី រងឹងោរផ្តល់ពសវា
កម្មព

-

ដ្ឋារចនសម្ព័នធរបកបពដ្ឋយគុណ្ភាព ពដីម្បពី ្លីយត្បពៅនង
ឹ ត្រម្ូែោរទផ្
ី ារពភ្
ិ ពពលាក។

ពដីម្បប
ី ពងកីនោរពលក
ី កម្ពស់ និងោរបនាាំបពចេបែ ិទាសរាប់ែ ិស័យកសក
ិ ម្មពៅកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភ្បា
ិ លគួរខត្ោាំរទជា
យុទធសាស្តសត និង រិ ញ្ាបបទនដល់ោរអភ្ិែឌ្ឍ សួនឧសា កម្មកសិ- អាោរ ពរពាេះព ដ្ឋារចនសម្ព័នធចាបា
ាំ ច់ និង
ម្ព្ាបាយសាំខាន់ៗគឺរត្ូែោរពដីម្បោ
ី រអភ្ិែឌ្ឍសរាប់ផ្លិត្កម្មកសិកម្មត្ថ្ម្លបខនែម្(Agricultural

value-added

productions) និងោរនាំពចញ។
-

ពោលនពយបាយកសិកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភ្ិបាលគួរខត្ពផ្លតត្ពលែី ិស័យឯកជន កសក
ិ រ នង
ិ អនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ
ត្វម្ខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់ពីផ្លិត្កម្មរ ូត្ដល់ទីផ្ារ។

-

ភាពជាថ្ដគូរវាង រដានិងឯកជន កនុងោរបពងកីនភាពង្ហយរសួលថ្នគពរាង រិ ញ្ាបបទន របកបពដ្ឋយបរយបនន
កម្ម
ិ
ែ ិ្ីពលីកកម្ពស់យនតោរ និងោរទួលយកបពចេកែ ិទាកនុងែ ិស័យកសិកម្ម (Technology adaptation) គួរខត្រត្ូែបានោាំ
រទ នង
ាំ អស់។
ិ ានពរបីរបាស់ពៅកនុងផ្លត្
ិ កម្មកសក
ិ ម្មនង
ិ អាជីែកម្មកសក
ិ ម្មទង

-

រាជរដ្ឋាភ្ិបាលគួរខត្ផ្តួចពផ្តីម្ និងោាំរទគពរាងកិចេស
ឯកជន

ោររវាងសាែប័នរដ្ឋាភ្ិបាល សាែប័នសិកា និងែ ិស័យ

ពដីម្បពី ្ាីោររួម្ោនកនុងផ្តល់ពសវារបឹកាពយបល់ខដលានត្ថ្ម្លសម្រម្យ

កសិករ និងរកុម្ ុនកសិកម្មកុ ងរសុ
ន
ក។
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និងអាចពរបីរបាស់បានដល់

-

រាជរដ្ឋាភ្ិបាលគួរខត្បពងកីត្រកបែ័ណ្ឌ ថានលបណ្ុ ត េះបោ
ត ល ខដលផ្តល់លទធភាពឱ្យានោរចូលរួម្របកបពដ្ឋយ
របសទ
ិ ធភាពជាម្ួយ្នធានខដលានរសាប់ពីសាែប័នសិកា

ទភា
ី ន ក់ង្ហរអភ្ិែឌ្ឍន៍

នង
ិ សាែប័នរាជរដ្ឋាភ្បា
ិ ល

៏ សាំ ខា ន់ ថ្នអន ក ជាំ ន ញកសិ ក ម្ម និ ង កសិ ក រជាំ ន ន់ ពរោយខដលបានទទួ ល ោរបណ្ុ ត េះ
ពដី ម្បីខកលម្អ ប រ ាណ្ដ
ិ
បោ
ត លចាស់លាស់។
-

រាជរដ្ឋាភ្ិបាលរត្ូែជាំរុញយនតោរពផ្ទរបពចេកែ ិទា ពដីម្បធា
ី នោរពផ្ទរបពចេកែ ិទា ចាំពណ្េះដឹង ជាំនញ ចាំពណ្េះព្ាី
ឧត្តានុែត្តន៍ នង
ឹ សម្ត្ែភាពកសដ្ឋ
ិ គាំរូអាជីែកម្ម ពដីម្បព
ី រងង
ិ ា ន/រកុម្ ុនកនុងរសុក។
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៦. ឧបសមព័្ធ
៦.១. ោរដ្ឋក់ពិនុ ទ ផ្លិត្ផ្ល/ពសវាកម្មយុទធសាស្តសត
ផ្លត្
ិ ផ្ល/ពសវាកម្ម

ពលែ
កូ ដ

បពចេកែ ិទាជាក់លាក់

P1

ពរគឿងចរក និងបពចេកែ ិទាកសិកម្ម

លកាណ្ៈែ ិនិចយ
ឆ័ ថ្នោរវាយត្ថ្ម្ល
ផ្លជេះខផ្នក

យុ ទធសាស្តសត

ពសដាកិចេ

សាំខាន់ៗ

លទធភាពទទួល

សរុប

័
បានពជាគជយ

៤៥

៤៧

៤៦

១៣៨

P2

៥៤

៥៤

៤៩

១៥៧

ោរព្ាីទីផ្ារនិងពាណ្ិជជកម្ម

P3

៥៤

៥៣

៥២

១៥៩

ោររគប់រគងទឹកនិងរបព័នធធារាសាស្តសត

P4

៥០

៥១

៥០

១៥១

បពចេកែ ិទាែពស់ថ្នពរគឿងចរក

P5

៤៧

៤៨

៤៥

១៤០

កសក
ិ ម្មឆ្លត្ថ្ែ

P6

៤៦

៤៨

៤៧

១៤១

ោររបម្ូលផ្ល នង
ិ ពរោយរបម្ូលផ្ល

P7

៥១

៥២

៤៩

១៥២

ោរព្ាីគរាំ ូត្វម្កុាំពយូទ័រ

P8

៤៧

៤៩

៤៦

១៤២

កសិកម្មកុ នងកខនលងបិទជិត្

P9

៣៦

៤១

៣៧

១១៤

ោរខកថ្ចន

P10

៥៣

៥៣

៥២

១៥៨

៦.២. ោរដ្ឋក់ពិនុ ពល
ទ ីបពចេកែ ិទាគនលឹេះ
យុ ទធ

លទធភាព
រយៈ

រយៈពពល

រយៈ

ពពលែលី

ម្្យម្

ពពលខែង

២០២៤

២០២៧

២០៣០

៤៨

៤៦

៤៧

៤៨

យូអរកូដ, ោរកាំណ្ត្់

៤៨

៤៦

៤៦

៤៨

ថានលព័ត្៌ានទផ្
ី ារ (ោររសាែរជាែនង
ិ អភ្ែិ ឌ្ឍន៍ និងោរផ្គូរផ្គង

៤៨

៤៥

៤៦

៤៩

ឧបករណ្៍ចាប់សញ្ហា/បោ
ត ញឧបករណ្៍ចាប់សញ្ហា (របព័នធធារា

៤៧

៤៣

៤៧

៤៩

បពចេកែ ិទាគនលឹេះ

សាស្តសត
សាំខាន់

សុែត្ែភា
ិ ព

យពី ោ (ា៉ាកសាគល់ភ្ូម្ិសាស្តសតទាំនិញ,
អត្តសញ្ហាណ្ពស្ត ក
ា ង់ែ ិទយុ)
ព័ត្៌ានទផ្
ី ារ)

សាស្តសត, សាំពណ្ីម្, រ ាំ ូរែយល់, សីត្ុណ្ាភាព, សាព្, ឧបករណ្៍
ចាប់សញ្ហាដាំពណ្ីរោរ, ឧបករណ្៍ចាប់សញ្ហាចលន, ទីត្វង
ាំ , ខអ
កូណ្ូម្ិក (ergonomic), សារធាត្ុគីម្ី, អគគិសនី, បោ
ត ញ,
សរម្ិត្សរាាំងនិងចាត្់ចាំោត្់ថានក់គុណ្ភាព)
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បពចេកែ ិទាពរោយរបម្ូលផ្ល (ោរដកជាត្ិទឹក, ោរសម្ៃួត្

៤៧

៤៦

៤៧

៤៩

៤៧

៤៦

៤៨

៤៧

ពរគឿងយនត (ោរពរៀបចាំដី ោររបម្ូលផ្ល នង
ិ ពរោយរបម្ូលផ្ល

៤៧

៤៣

៤៨

៤៨

ជីែបពចេកែ ិទា (ោរបណ្ុ ត េះជាលោ
ិ , អង់សុម្
ី , អរម្៉ាូន, ោរបនទុាំ)

៤៧

៣៩

៤៤

៤៧

៤៧

៤១

៤៤

៤៧

ោរពែចែេប់ (ោរពរសាប, ោរពែចែេប់ពដ្ឋយខកខរបបរយោស,
ិ

៤៧

៣៩

៤១

៤៧

សតង់ដ្ឋរ

៤៧

៤៣

៤៤

៤៨

បពចេកែ ិទាភ្សតុភារ(ោររគប់រគងកុងត្ឺន័រ, ម្នុសសយនតដឹកជញ្ជូ ន

៤៧

៤៥

៤៦

៤៨

៤៦

៤២

៤៣

៤៧

៤៦

៤៥

៤៦

៤៧

៤៥

៤១

៤៥

៤៩

រដូន (សារធាត្ុចិញ្េឹម្, ថានស
ាំ ាលប់សត្ាលិត្
អ )

៤៥

៤២

៤៥

៤៧

របព័នធព័ត្៌ានភ្ូម្ិសាស្តសត/ទូរញាណ្

៤៤

៤១

៤៣

៤៤

ោរបនសុទធនិងបង្ហកត្់ពូជ

៤៤

៤០

៤២

៤៥

របព័នធដាំណ្ក់ទឹក, របព័នធបនាចទឹក, របព័នធពរសាចរសពផ្លយែត្៉ា

៤៤

៤០

៤២

៤៦

៤៤

៤៤

៤៤

៤៨

ោរចុេះពឈាមេះត្វម្របព័នធពអឡច
ិ រត្ូនក
ិ

៤៤

៤២

៤៣

៤៥

៤៤

៣៨

៤២

៤៦

បពចេកែ ិទាចាំណ្ីសត្ា

៤៤

៣៨

៤២

៤៦

ជីកសិកម្ម

៤៤

៣៨

៤២

៤៦

កម្មែ ិ្ីរគប់រគង រិ ញ្ាែត្ែុ

៤៣

៤១

៤២

៤៧

ោរបង្ហកត្់សិបបនិម្មិត្

៤៣

៤០

៤០

៤៤

របព័នធរងាាំ
និងអាចបត្់ខបនបានសរាប់ោររគប់រគងកសិដ្ឋាន
ឹ

៤៣

៤០

៤១

៤៥

៤៣

៤២

៤២

៤៣

បពចេកែ ិទាពពក

៤៣

៣៧

៤០

៤៤

ពដ្ឋយពរបីែយល់, សម្ៃួត្ពដ្ឋយបងកក, បាញ់ ែយល់សម្ៃួត្, ោរព្ាី

ផ្អកដាំោ,ាំ ខែសចង្ហាក់ផ្គត្់ផ្គង់ពដ្ឋយពរបីសីត្ុណ្ាភាពទប, ែយល់
សៃួត្)

ោររគប់រគងទឹក (កម្មែ ិ្,ី ោរខបងខចកទក
ឹ )
ោរខកថ្ចន)

ថាម្ពលពនលឺរពេះអាទិត្យ (ោរខកថ្ចន ោរបូម្ទឹក សរាប់ា៉ាសុីន)
ោរពែចែេប់ពដ្ឋយពរបីា៉ាសុីនបឺត្ែយល់)

, របព័នធត្វម្ដ្ឋនោរដឹកជញ្ជូ ន)
ពាណ្ិជជកម្មពអឡច
ិ រត្ូនច
ិ
ព ុរបព័នធផ្សពាផ្ាយ(ោរផ្ាយពាណ្ិជជកម្ម, ោរចូលពៅោន់
ព័ត្៌ានទផ្
ី ារ)
ម្នុសសយនត (រដូន, ា៉ាសុន
ី ោមនម្នុសសពបីក)

ោររកាទុក(សម្ៃួត្, ោរបនទុ,ាំ ោររកាទុកពដ្ឋយកាំពៅ, ខែសចង្ហាក់
ដឹកជញ្ជូ នរត្ជាក់)
បពចេកែ ិទា

រិ ញ្ាែត្ែុ (បលុកព្ន ្នោរពអឡច
ិ រត្ូនក
ិ )

យូអរកូដ
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ឆ្ត្បត្ឆ្លត្ថ្ែ (Intelligence chatbots)

៤៣

៣៩

៤២

៤៤

កសិកម្មបញ្ឈរ និងឌ្ីជីងល

៤២

៤០

៤២

៤៥

ែ ិសាកម្មពសពនទក
ិ

៤១

៣៧

៤១

៤២

បពចេកែ ិទាទូរញាណ្ សរាប់គុណ្ភាពទឹក

៤១

៣៧

៤១

៤៧

របព័នធធារាសាស្តសតខបងខចកទឹកទន់ពពលពែលា

៤១

៣៩

៤១

៤២

ទិននន័យ្ាំ បពចេកែ ិទាា៉ាសុីនពចេះពរៀនករម្ិត្ែពស់ បញ្ហាសិបប

៤១

៣៨

៤១

៤៤

អាកទុយពអទ័រ (ម្៉ាូទ័របូម្ទឹក)

៤១

៣៩

៣៩

៤០

៤១

៣៩

៣៩

៤២

បពចេកែ ិទាចាប់រូបភាពពីអាោស (សរាប់ោរដ្ឋាំដុេះ ចិញ្េឹម្សត្ា

៤០

៣៨

៤១

៤៣

ជលែបបកម្ម

៤០

៣៥

៣៧

៤២

របព័នប
ធ ពចេកែ ិទា (កម្មែ ិ្រី គប់រគងត្វម្ខបបត្កតែ ិទា)

៣៩

៣៧

៣៩

៤៤

ោរផ្លិត្ែត្ែុពដ្ឋយបខនែម្ម្តងម្ួយរសទប់ៗ (ោរពបាេះពុម្ព3D)

៣៩

៣៣

៣៦

៤១

ផ្ទេះកញ្េ ក់/ផ្ទេះសាំោញ់

៣៩

៣៦

៤០

៤២

ោរកសាងសម្ត្ែភាព្នធានម្នុសស (ោរសិកាត្វម្រយៈខលបង

៣៨

៣៨

៤២

៤៣

ោររសាែរជាែនិងអភ្ិែឌ្ឍន៍

៣៨

៣៧

៣៩

៤៣

បពចេកែ ិទាផ្តល់ោររបឹកាពដ្ឋយខផ្អកពលីធាត្ុចូលពីអាោសធាត្ុ

៣៨

៣៤

៣៦

៤០

បពចេកែ ិទារូបភាពរបត្យកសនិម្ត្
មិ /បពចេកែ ិទាបខនែម្ទន
ិ នន័យពលរី ូប

៣៧

៣៤

៣៩

៣៩

ថានស
ាំ ាលប់សាសភាពចថ្រងជីែៈ

៣៧

៣៦

៣៨

៤៣

បពចេកែ ិទាបញ្ជូ នទាំនិញ (Conveyor Technology)

៣៧

៣៤

៣៧

៤៤

៣៧

៣៥

៣៨

៣៩

អាល់ពោគរត្ឌ្
ី ីជីងល

៣៣

៣២

៣៤

៣៥

និម្មិត្

កម្មែ ិ្ីកត្់រត្វត្វម្ទូរស័ពទ
ជលផ្ល គុណ្ភាពទឹក)

ម្ូលដ្ឋាន ោរពរៀនត្វម្របព័នធពអឡច
ត ល)
ិ រត្ូនិក ោរបណ្ុ ត េះបោ

នង
ិ ផ្លកយរណ្ប

ភាពរបត្យកស (អនតរកម្ម 3D)

ោរបពងកីនជាំនញ និងោរពរងឹងជាំនញពឡង
ី ែ ិញ
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