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 ញ្ជ ី            
 
     ១                                   
     ២                                          
     ៣                                
     ៤                                          
     ៥                                     
     ៦                   
     ៧                                                 
     ៨                                                  
 
       ១                (                ) 
       ២                                             
       ៣ ( ) កសិ្ករវ្វើវមម បមៃលវៅភូមជិិត្ខាង្វៅកនុង្ភូមមិរពកគយ មដលបមៃលវៅមកបរវៃោះវទើបមត្

បាញ់ថ្ន ពីំមសលិមញិ។ 

 ( ) ពកួវគកំពុង្មត្ជរមោះវមម  ៃិង្្ីវបមៃលកនុង្ចំការផ្ទទ ល់ែលួៃ មដល    មត្បាញ់ថ្ន វំ ើយពី
មសលិមញិ 

       ៤           ឧ              (PPE) 

       ៥                              
       ៦  កញ្ចបសំ់្បកថ្ន ពុំលរតូ្វបាៃគរវនលវៅកនុង្ទីលគលគឺជារបភពសំ្ខាៃន់ាកំារបំពុល 

បរសិ្ថថ ៃ 

       ៧ សំ្បកកំប ុង្ថ្ន ពុំលមដលវគវបាោះវនលវៅកនុង្ចំការបមៃល 
       ៨ ភាពរយនៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃម៍ដលវបាោះវនលសំ្បកកំប ុង្ថ្ន ពុំល 

       ៩ ពាង្ស្តុកទឹកវៅកនុង្ចំការបមៃលស្រមាបោ់យថ្ន  ំៃិង្ស្រមាបោ់ង្សំ្អាត្ 

       ១០ កសិ្ករមៃិដឹង្វ ម្ ោះជាទូវៅរបស់្ថ្ន ពុំលមដលោត្វ់របើ។ ោត្ោ់យ ៨ មុែចូលោន
ស្រមាបប់ាញ់បមៃល 

       ១១ ភាស្ថវរបើវៅវលើស្ថល កសំ្បកថ្ន ពុំលរតូ្វបាៃរកវ ើញកនុង្តំ្បៃសិ់្កា 
       ១២ ភាគរយនៃវរាគស្ញ្ញា មដលទទលួបាៃវៅកនុង្តំ្បៃសិ់្កាវៅកនុង្រស្ុកស្ថា ង្ 

       ១៣ អវីមដលវគគួរវ្វើវៅវពលគិត្ថ្ៃរណាមាន កពុ់លថ្ន  ំ
       ១៤ មវ្ោបាយមដលអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃប៍ាៃដឹង្ពីវរោោះថ្ន ករ់បស់្ថ្ន ពុំល 
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                             (The NGO Forum on Cambodia)               
           ។  
                  ៃិង្អនករស្ថវរជាវ               យ ង្រជាលវរៅ      
                  វែត្តកណាត ល       កនុង្                             
                                                                      
                                   ។  
 វលើស្ពីវៃោះសូ្មមលលង្អំណរគុណចំវពាោះវវទិកាអង្គការមៃិមមៃរដ្ឋា ភបិាល ស្តីពីកមពុជា ៃិង្ 
បណាត ញកាត្ប់ៃថយថ្ន កំសិ្កមមអាសីុ្ ៃិង្បា សីុ្ភចិ (PAN AP) មដលបាៃឧបត្ថមាជាថវកិាកដូ៏ចជា 
គំៃិត្រពមទងំ្ឯកស្ថរនានា វដើមបវី្វើវអាយការងាររស្ថវរជាវវៃោះរបរពឹត្តបាៃយ ង្រលូៃៃិង្លារបវស្ើរ។ 
  

 

 

 

 

 



 

 

សេចក្តីេសខេប 

 វដ្ឋយមាៃការោរំទមូលៃិ្ិពី PAN-AP ៃិង្ The NGO Forum on Cambodia នាឲំ្យ
មាៃការរស្ថវរជាវមយួស្តីអំពីន្រស្តី ៃិង្ថ្ន  ំ      វៅកនុង្រស្ុកស្ថា ង្ វែត្តកណាត ល រតូ្វបាៃវ្វើវ ើង្វៅ
កនុង្មែមលុិនា          កកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១០។ បញ្ជ ីសំ្ណួរគឺជាឧបករណ៍ដសំ៏្ខាៃស់្រមាបរ់បមូល 
ទិៃនៃយ័ពីតំ្បៃវ់ោលវៅ។ ជាលទធផ្សលសំ្ណាកជាន្រស្តីចំៃៃួ ៥១ នាក ់រតូ្វបាៃវរជើស្វរ ើស្វដ្ឋយនចដ
ៃយវចញពី ុំចំៃៃួ៣ វៅកនុង្រស្ុកស្ថា ង្          មដលកមៃលង្ទងំ្វនាោះគឺជាតំ្បៃផ់្សលិត្បមៃល
ស្រមាបវ់្វើពាណិជជកមម។ ការរកវ ើញជាទូវៅរតូ្វបាៃស្វង្េបមាៃដូចខាង្វរកាមវៃោះ ៖ 

 ៩៤% នៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃប៍ាៃទទលួការអបរ់វំៅថ្ន កប់ឋម (៦៨%) ៃិង្ថ្ន ក ់      
   (២៤%)។ វបើវទោះជាយ ង្វៃោះកតីមាៃមត្ ៧៤% ប ុវណាណ ោះមដលវចោះអកសរ ៃិង្ផ្សទុយវៅវញិ
អនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃ៦៍% មៃិបាៃចូលស្ថោវទ។ 

 ទំ ំរគួស្ថរជាម្យមកនុង្មយួរគួស្ថរគឺ ៥.៦៨ នាក ់(វរៀង្ោន ពី ២-១១ នាក)់ វ ើយចំណូលជា
ម្យមកនុង្មយួរគួស្ថរពីស្កមមភាពកសិ្កមមគឺចំៃួៃ ៤,៣០៥,៤៣៥ វរៀល (វស្មើ ១,០២៥ ដុោល
អាវមរកិ) មដលវរៀង្ោន ចវនាល ោះពី ១,០០០,០០០ វរៀល វៅ ១០,០០០,០០០ វរៀលកនុង្មយួឆ្ន  ំ
                                                              

 កសិ្ករចំណាយរបាកជ់ាវរចើៃវៅវលើថ្ន ពុំលមដលជាម្យមគឺ ១,៣០៨,៣៧២ វរៀលកនុង្មយួ
ឆ្ន កំនុង្មយួរគួស្ថរ មដលចំណាយជាកម់ស្តង្វរៀង្ោន ពី ៧០០,០០០ ៛ វៅ ៥,៤០០,០០០ ៛ 
វដើមបកីារពារបមៃលរបស់្វគ                                              
        ។ កសិ្ករអាចវ្វើការដ្ឋដុំោះបមៃលបាៃរបម លពី៤ វៅ ៦ ដង្កនុង្មយួឆ្ន អំារស័្យ
វៅតាមស្ថថ ៃភាព ៃិង្ទីតាងំ្ដី។ 

 ន្រស្តីចំៃៃួ ៤៧.០៦% បាៃវ្វើការបាញ់ថ្ន កំារពារបមៃលកនុង្ចំការរបស់្ែលួៃ ៤៥% បាៃផ្សតល់ពត័្៌
មាៃថ្ ពកួវគមៃិមដលបាញ់ថ្ន វំទពីវរពាោះវៅកនុង្រគួស្ថរមាៃបង្បាូៃរបុស្ បតី ឬកឪ៏ពុកជាអនក
វ្វើការដវ៏រោោះថ្ន កវ់ៃោះជំៃសួ្។ រឯីន្រស្តីរបម ល ៦% ធ្លល បប់ាញ់ថ្ន កំាលពីពកួោត្វ់ៅលីវ។ វបើ
វទោះជាយ ង្វៃោះកត ី ជាម្យមពកួវគប ោះពាល់ៃឹង្ថ្ន ពុំលវៅកនុង្ចំការបមៃលគឺមាៃរយៈវពល ៩ 
ឆ្ន  ំមដលរយៈវពលជាកម់ស្តង្វរៀង្ោន គឺចវនាល ោះពី ១ឆ្ន ាំ វៅ ២០ ឆ្ន ។ំ 

 ២៨% នៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃ ៍ គឺបាៃវ្វើការសីុ្ឈ្នួលជរមោះវមម វៅឯចំការបមៃល។ ពកួវគវ្វើ
ការរបម ល ៨ វមា ង្កនុង្មយួនលៃ វ ើយទទលួបាៃនលលឈ្លួល ១០,០០០ ៛ កនុង្មយួនលៃ។ អនក
របកបរបរវៃោះមាៃការងារវ្វើរាល់មែគឺរបមាណពី ១០     វៅ ២០ នលៃកនុង្មយួមែ។ 



 

 

 ៤៦.១៥% បាៃៃិយយថ្ ពកួវគបាញ់ថ្ន ជំាវរៀង្រាល់ស្បាត  ៍ វ ើយ ៤២% បាញ់ថ្ន វំរៀង្
រាល់មែ ៃិង្ ១១.៥៤% បាញ់ថ្ន វំរៀង្រាល់នលៃ។ ជាម្យមវៅកនុង្ចំការបមៃលពួកវគបាញ់ថ្ន វំរៀង្
រាល់បីនលៃមតង្។ ប ុមៃតម្យមភាគវៃោះអារស័្យៃឹង្រដូវកាល ឬការបំផ្ទល ញវដ្ឋយស្ត្វលាិត្ ពកួវគ
ៃឹង្បាញ់ថ្ន វំរៀង្រាល់នលៃ ឬស្បាត  ៍។ ន្រស្តីរបមាណ ១២% ប ុវណាណ ោះជាអនកបាញ់ថ្ន វំដ្ឋយែលួៃ
ឯង្ផ្ទទ ល់ពីវរពាោះពកួវគជាន្រស្តីវមមា យ ឬវៅលីវ។                                    
                               ។ 

 ស្កមមភាពមដលវកើត្មាៃញឹកញាបបំ់ផុ្សត្វនាោះគឺការចូលវៅវ្វើការវៅកនុង្ចំការមដលបាៃ ៃិង្
កំពុង្វរបើរបាស់្ថ្ន ពុំល (១០០%) ទិញ ៃិង្ដឹកជញ្ជូ ៃថ្ន ពុំល (៦៣%) វបាកសំ្វលៀកបំពាក់
មដលវរបើវពលបាញ់ថ្ន ៃិំង្ោយថ្ន  ំ(៥៩%) ោយថ្ន  ំៃិង្បាញ់ថ្ន វំៅកនុង្ចំការ (៤៧%) ៃិង្
ស្កមមភាពមយួវទៀត្គឺការោង្សំ្អាត្ឧបករណ៍បាញ់ថ្ន  ំ(២៧.៥%)។ វ ើយ ៤៥% នៃអនក
ផ្សតល់ស្មាា ស្ៃប៍ាៃវរបើថ្ន សំ្មាល បមូ់ស្វៅផ្សទោះ ដូចជាថ្ន មូំស្ ៃិង្្ូបមូស្។ 

 មវ្ោបាយ ឬទរមង្ម់ដលជាទូវៅថ្ន ពុំលប ោះៃឹង្ពកួោត្ ់ គឺការបាញ់ថ្ន វំដ្ឋយឧបករណ៍បាញ់
ថ្ន មំដលកនុង្វនាោះ ៨០% វរបើស្នបន់ដស្ថព យែនង្ ១២% វរបើស្នបម់ា សីុ្ៃស្ថព យែនង្ ៃិង្ផ្សទុយវៅ
វញិ ៨% វរបើស្នបន់ដ្មមតា (ស្នបន់ដវ្វើពីបំពង្ទី់ប)។ 

 មវ្ោបាយជាទូវៅមដលពកួវគប ោះៃឹង្ថ្ន ពុំលវនាោះគឺ អនកជិត្ខាង្វរបើរបាស់្ថ្ន ពុំល (៦១%) 
វបាកសំ្វលៀកបំពាករ់បស់្បតីមដលពាកវ់ពលបាញ់ថ្ន  ំ (៤៧.0៦%) វរបើរបាស់្ទឹកវៅជិត្តំ្បៃ់
បាញ់ថ្ន  ំ (២៩.៤%) បរវិភាគអាហារវរកាយវពលបាញ់ថ្ន វំដ្ឋយមៃិបាៃោង្សំ្អាត្នដ 
(២៧.៥%) ៃិង្មវ្ោបាយមយួវទៀត្វនាោះគឺរដ្ឋា ភបិាលវរបើរបាស់្ថ្ន កំនុង្វោលបំណង្សុ្ែភាព
ស្ថធ្លរណៈ (១២%)។ 

 ពកួវគបាៃពាកឧ់បករណ៍ការពារែលួៃ (PPE) មយួចំៃៃួមដលវពលបាញ់ថ្ន ដូំចជា អាវនដមវង្ 
(៨៤%) វខាវជើង្មវង្ (៧៦%) មា ស្ការពាររចមុោះៃិង្មាត្ ់ (៤៨%) វរស្ថមនដ (៣២%) ៃិង្
មស្បកវជើង្កមវង្ (២០%)។ ជាង្វៃោះវៅវទៀត្ ៥២% នៃអនកវរបើរបាស់្ថ្ន ទំងំ្វនាោះ       
បាៃវរបើរកមាវដើមបកីារពារផ្សង្មដរ។ មាៃមត្អនកបាញ់ថ្ន មំត្ពីរនាកប់ ុវណាណ ោះ (៨%) មដលពាក់
អាវវភលៀង្ការពារវពលបាញ់ថ្ន ។ំ វរៅពីវៃោះពកួវគបាៃបងាា ញថ្ ពកួវគមៃិមដលវរបើរបាស់្
របដ្ឋបក់ារពារដូចជា វខាវអៀមពាកពី់ខាង្វរៅ  មវៃតា ៃិង្របដ្ឋបដ់កដវង្ាើមវទ។ វ តុ្ផ្សល
មដលពកួវគមៃិបាៃវរបើរបាស់្ឧបករណ៍ការពារែលួៃ (PPE) មាៃដូចជា មៃិអាចរកទិញបាៃ 
(៩៦%) មាៃត្នមលនលល (៤%) ៃិង្ មាៃអារមមណ៍មៃិរស្ួលកនុង្ែលួៃ (២៤%)។ 

 ៨៤% នៃអនកវរបើរបាស់្ថ្ន ពុំលធ្លល បម់ាៃបទពិវស្ថ្ៃន៍ៃការកំពបថ់្ន មំកវលើមផ្សនកនៃរាង្កាយ
ទងំ្វៅវពលបាញ់ថ្ន  ំ(៥២%) ោយថ្ន  ំ(២៨%) ៃិង្វផ្សសង្ៗ (៤%)។  មផ្សនកនៃរាង្កាយមដល
ថ្ន កំំពបវ់លើវនាោះ ភាគវរចើៃគឺវៅមផ្សនកែនង្ (៤៨%) នដ(៤៨%) វជើង្(៣៣%) ៃិង្មុែ (១០%) 



 

 

 ៧០% នៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃប៍ាៃចូលរមួកនុង្ការទិញថ្ន ពុំល។ ភាគវរចើៃនៃពកួោត្ ់
(៦៩%) ទិញថ្ន ពុំលពីហាង្លករ់ាយវៅកនុង្ភូមរិបស់្ែលួៃមត្ប ុវណាណ ោះ ៃិង្មយួចំៃៃួវទៀត្ 
(១៩%) ទិញពីផ្សាររស្ុក (ផ្សារមរពកតូ្ច)។ ចំមណក ១២% វទៀត្គឺមត្ង្មត្ទិញពីហាង្លក់
រាយ       កនុង្ភូម ិៃិង្មតង្មាក លទិញពីផ្សាររស្ុក។ 

 ពកួោត្វ់រជើស្វរ ើស្ថ្ន ពុំលយកវៅវរបើរបាស់្ ជាទូវៅគឺវដ្ឋយស្ថរការមណនាពីំអនកលក ់
(៧៧%) បទពិវស្ថ្ៃផ៍្ទទ ល់ែលួៃ (៥០%) ៃិង្តាមរយៈស្ថល កស្ញ្ញា  (៤%)។ វទោះជាយ ង្វៃោះ
កតីអនកលកថ់្ន ពុំលទងំ្វនាោះភាគវរចើៃមៃិបាៃទទលួការបណតុ ោះបណាត លស្តីពីថ្ន ពុំលវ ើយ។ 
អនកលកថ់្ន មំយួចំៃៃួគឺធ្លល បជ់ាកសិ្ករមដលវរបើរបាស់្ថ្ន ពុំល។ 

 ៨១% ទទលួពត័្ម៌ាៃស្តីពីការវរបើរបាស់្ថ្ន ពុំលតាមរយៈអនកលក។់ មាៃមត្ ២៣% ប ុវណាណ ោះ
មដលបាៃទទលួពត័្ម៌ាៃស្តីពីថ្ន ពុំល ៃិង្ករមតិ្វរោោះថ្ន ករ់បស់្លគ។ អនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃ៍
មយួចំៃៃួតូ្ច(៨%) បាៃទទលួការមណនាកំនុង្ការវរបើរបាស់្ឧបករណ៍ការពារសុ្វត្ថិភាព (PPE) 
ពីអនកលក។់ 

 កមៃលង្ទុកដ្ឋកថ់្ន ពុំលភាគវរចើៃបំផុ្សត្គឺ ៥៤% ទុកដ្ឋកថ់្ន ពុំលវៅឯផ្សទោះ ៤៦% វៅឯចំការ 
១១% ទុកវៅឯវរកាលស្ត្វ ៃិង្ ៨% ពយរួវៅៃឹង្វដើមវឈ្ើ វដ្ឋយមៃិបាៃនកវ់ស្ថ ។ ផ្សទុយ
វៅវញិ ៤៩% ភាគរយនៃពកួវគបាៃទុកដ្ឋកថ់្ន ពុំលផុ្សត្ពីនដវកមង្ ៃិង្ ៦៨% វទៀត្បាៃដ្ឋច់
វដ្ឋយម កពីរបស់្វផ្សសង្វទៀត្។  

 វពលវ្វើការោយថ្ន សំ្រមាបវ់របើរបាស់្ ៣៥% នៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃន៍កថ់្ន ពុំលទងំ្អស់្
ចូលវៅកនុង្ដបមត្មយួ។ អនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃចំ៍ៃួៃ ៨% យកដបថ្ន ពុំលមដលវរបើអស់្មក
វ្វើជាចវង្កៀង្វរបង្កាត្ វ ើយមាៃមត្មាន កប់ ុវណាណ ោះមដលវ្លើយថ្ យកដបថ្ន ពុំលវៃោះដ្ឋកអ់ា
ហារ។ 

 ស្កមមភាពជាទូវៅមដលកសិ្ករភាគវរចើៃបំផុ្សត្វបាោះវនលសំ្បកកំប ុង្ថ្ន ពុំលវនាោះគឺវបាោះ
ពាស្ លគលកនុង្ទីលគល (៧០%) កបវ់នលកនុង្ដី (៤៣%) ៃិង្ដុត្វនល (៣២%)។ វរៅពីវៃោះ
ពកួវគបាៃវបាោះវនលសំ្បកថ្ន វំៅកនុង្បឹង្ មរពក ៃិង្ទវៃលវៅវពលទឹកវ ើង្    មយួចំៃៃួ
តូ្ចនៃសំ្បកកំប ុង្ជាតិ្វោ ៈលកវ់ៅឲ្យវអត្នយតាមភូម ិ(១៦%)។ 

 ៤៣% នៃរគួស្ថរមដលរតូ្វបាៃស្មាា ស្ៃប៍ាៃៃិយយថ្ ពកួវគមៃិមដលោង្សំ្អាត្
ឧបករណ៍វទ មត្ផ្សទុយវៅវញិ ៥៧% នៃអនកទងំ្វនាោះបាៃចង្ាុលបងាា ញថ្ ពកួវគោង្សំ្អាត្
ឧបករណ៍វៅឯចំការរបស់្ពកួវគ វៅផ្សទោះ ឬវៅឯមរពក។ វៅកនុង្ចំការបមៃល កសិ្ករជីករស្ោះ អ
ណតូ ង្ ឬទុកពាង្ស្រមាបស់្តុកទឹកទុកវរស្ថចដំណាំ ៃិង្ោយថ្ន ពុំល។ អនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃ៍
ចំៃៃួ ៦៥% បាៃវរៀបចំឲ្យមាៃរបដ្ឋបរ់បដ្ឋរនានាវរត្ៀមទុកជាវរស្ចស្រមាបោ់ង្សំ្អាត្នដ 



 

 

ៃិង្ែលួៃរបាណវរកាយវពលវរបើរបាស់្ថ្ន ពុំល កដូ៏ចជាវរៀបចំឲ្យមាៃរស្ោះ អណតូ ង្ មរពក ឬពាង្
មដលវៅកនុង្ឬកវ៏ៅមកបរចំការ។ 

 ពកួវគមៃិដឹង្វ ម្ ោះជាទូវៅនៃថ្ន ពុំលមដលព ួវគបាៃវរបើរបាស់្វនាោះវទ។ ជា្មមតាពកួវគ
វៅវ ម្ ោះថ្ន កំសិ្កមមតាមរបូភាពមដលមាៃវៅវលើស្ថល ករបស់្ផ្សលិត្ផ្សលវនាោះ។ ជាលទធផ្សល 
វយង្វៅតាមការកត្រ់តា យ ង្វហាចណាស់្ថ្ន ពុំលចំៃៃួ ៧៣ មុែរតូ្វបាៃវរបើរបាស់្វៅកនុង្
តំ្បៃវ់នាោះ។ថ្ន ពុំលមដលវគៃិយមវរបើរបាស់្បំផុ្សត្នាវពលបចចុបបៃនវៃោះមាៃដូចជាdicrotophos; 
abamectin; emamectin; benzoate; indoxacard; cypermethrin; methomyl; 
permethrin; chlorpyrifos imidacloprid; nereistoxin ៃិង្ glyphosate។ ថ្ន ពុំលមយួ
ចំៃៃួមដលវគវរបើគឺជារបវភទថ្ន មំាៃករមតិ្វរោោះថ្ន កខ់ាល ងំ្ មដលនត្ថ់្ន កវ់ដ្ឋយអង្គការសុ្ែ
ភាពពិភពវោក (WHO) មាៃដូចជា dicrotophos (Ib); ៃិង្ methomyl (Ib)។ 
មវ្ោបាយដវ៏រោោះថ្ន កម់ដលពកួ  អៃុវត្តជាទូវៅវនាោះ គឺការោយថ្ន ពុំលវផ្សសង្ៗចូលោន  
វដើមបបីវង្កើត្បាៃជាផ្សលិត្ផ្សលលមីមយួ វពាលគឺោយថ្ន ពុំលពី ២ វៅ ៨ មុែចូលោន  វបើគិត្ជា
ម្យមគឺ ៤ មុែ។ 

 វរាគស្ញ្ញា ភាគវរចើៃបំផុ្សត្នៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃវ៍កើត្មាៃអាការៈដូចជា វលិមុែ (៦៦%) 
ឈ្កឺាល (៥២%) អស់្កមាល ងំ្ (៤៤%) រស្លគងំ្មភលក (២៦%) ៃិង្មបកវញើស្ែុស្ពី្មមតា 
(២២%)។ យ ង្ណាមញិ ២១.៥៧% នៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃប៍ាៃចង្ាុលបងាា ញថ្ ពកួវគ
ឥត្បាៃគិត្ថ្ពកួវគមាៃការឈ្នឺបវ់ដ្ឋយវរាគស្ញ្ញា នៃការពុលថ្ន វំនាោះវទ។ 

 ២០%                  បាៃរាយការណ៍ថ្ ពកួ   ធ្លល បរ់លូត្កូៃពីមតង្វៅបីដង្។ 
វដ្ឋយមផ្សាកវៅវលើទិៃនៃយ័មដលបាៃវ្វើការវភិាគ ន្រស្តីវរៀបការរចួ                     
             ចំៃៃួ ២៥% មដលទទលួរង្ៃូវការរលូត្កូៃ      ន្រស្តីវរៀបការចំៃៃួ 
២៥%       មាៃបញ្ញា កនុង្កំ ុង្វពលមាៃនផ្សទវពាោះ                 ១៨%         
                              ។ វ ើយអាការៈមដលវកើត្មាៃទូវៅបំផុ្សត្     
            វនាោះគឺការឈ្វឺពាោះ ៃិង្កាួត្ចវងាា រឬស្ៃលប។់ 

 វៅវពលពកួវគគិត្ថ្ អនកណាមាន កពុ់លថ្ន វំនាោះ ចវមលើយភាគវរចើៃបំផុ្សត្វនាោះគឺពួកវគៃឹង្វៅរក
រគូវពទយវៅកនុង្តំ្បៃ ់ (៦០%) ៃិង្ដឹកជញ្ជូ ៃជៃរង្វរោោះវៅកាៃម់ៃទីរវពទយ (៥៤%)។ ៦% 
វៅស្មាជិករគួស្ថរនៃជៃរង្វរោោះមដលពុលថ្ន ។ំ ១០% នៃអនកទងំ្វនាោះបាៃរាយការណ៍ថ្ 
ពកួវគៃឹង្ជយួ ជៃរង្វរោោះវដ្ឋយវរបើរបាស់្វ ិ្ ីស្ថន្រស្តបុរាណវៅកនុង្តំ្បៃ ់ ជាពិវស្ស្ស្រមាប់
ករណីពុលមៃិ្ៃៃ់្ ៃរ។ វ ិ្ ីស្ថន្រស្តមដលវគវរបើមាៃដូចជា បរវិភាគស្កររោប ់ ស្ករ កាវ វ ឬមត្
រកូចឆ្ម ជាវដើម។ 



 

 

 ជាម្យមចមាៃ យពីផ្សទោះវៅកាៃរ់គូវពទយជិត្បំផុ្សត្គឺរបមាណជា ៣ គី ូមម រត្។ វទោះជាយ ង្វៃោះ
កតី លគគឺជាការលំបាកស្រមាបរ់បជាជៃមដលរស់្វៅមផ្សនកខាង្វកើត្នៃទវៃលបាស្ថក ់ ពីវរពាោះមៃទីរ
វពទយបមង្ាកស្ថិត្វៅឯវរត្ើយមាេ ង្វទៀត្នៃទវៃល (វរត្ើយខាង្លិច)។ 

 មាៃមត្ ១៦% ប ុវណាណ ោះមដលបាៃវៅជបួរគូវពទយវដើមបពិីៃិត្យសុ្ែភាពទកទ់ង្ៃឹង្   ការវរបើ
របាស់្ថ្ន ពុំលវៃោះ។ ពត័្ម៌ាៃមយួករ៏តូ្វបាៃផ្សតល់ផ្សង្មដរថ្   ស្មាជិករគួស្ថរ(បតី ឬឪពុករតូ្វ
បាៃទទលួការពោបាលវដើមបបីៃាបការពុលថ្ន រំបស់្វគជាវរៀង្រាល់មែ ឬពីរដង្កនុង្មយួមែ 
វដ្ឋយការដ្ឋកវ់ស្រ  មូ ១ វៅ ២ វផ្ទល ត្។ ពកួោត្ភ់ាគវរចើៃបំផុ្សត្វជឿជាកថ់្ វស្រ  មូបៃាបជាតិ្
ពុលវៅកនុង្ែលួៃរបស់្ោត្ប់ាៃ។ 

 ជាទូវៅ ពកួវគបាៃវស្នើឲ្យមាៃការរតួ្ត្ពិៃិត្យសុ្ែភាពជារបនរំាល់បីមែមតង្ជាម្យម វ ើយ
មយួចំៃៃួវទៀត្វស្នើឲ្យមាៃការរតួ្ត្ពិៃិត្យវរៀង្រាល់មែ ៃិង្ែលោះវទៀត្វស្នើឲ្យមាៃការរតួ្ត្ពិៃិត្យ
មយួឆ្ន មំតង្។ 

 ៧៩% នៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃប៍ាៃបងាា ញថ្ ពកួោត្វ់របើរបាស់្ថ្ន ពុំលមដលមាៃបិទស្ថល ក
ស្ញ្ញា ជាភាស្ថវវៀត្ណាម ឬនល។ ១៦% នៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃប៍ាៃបងាា ញថ្ ពកួវគមៃិ
ជាគិត្គូរប ុនាម ៃវទអំពីស្ថល កស្ញ្ញា ពីវរពាោះពកួវគពឹង្មផ្សាកអនកលកថ់្ន ពុំលរបាប។់ ៥៧% 
ៃិយយថ្ ពកួោត្ម់ៃិបាៃទទលួរកដ្ឋស្ពត័្ម៌ាៃសុ្វត្ថិភាពវទ។ 

 អនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃរ៍បមាណជា១៩% បាៃៃិយយថ្ បាៃវរបើរបាស់្ថ្ន ពុំលមយួចំៃៃួ
មដលស្ញ្ញា ស្រវស្រជាភាស្ថមែមរ។ ៧៦% នៃអនកផ្សតល់ស្មាា ស្ៃវ៍របើរបាស់្ថ្ន ពុំលមដលស្ថល ក
ស្ញ្ញា ស្រវស្រជាភាស្ថវវៀត្ណាម ឬភាស្ថនល។ មយួចំៃៃួ្ំនៃពកួោត្ ់ (៩២%) មៃិអាច
យល់បាៃវទ រោៃម់ត្អាចយល់បាៃតាមរយៈរបូភាពស្ត្វលាិត្ មដលដ្ឋកវ់ៅវលើស្ថល កស្ញ្ញា
នៃសំ្បកថ្ន ពុំលទងំ្វនាោះ។ 

 មាៃមត្ ១៦% នៃអនកផ្សតល់បទស្មាា ស្ៃម៍ត្ប ុវណាណ ោះបាៃផ្សតល់ពត័្ម៌ាៃថ្ ពកួោត្ធ់្លល បប់ាៃ
ទទលួការបណតុ ោះបណាត លស្តីពីការវរបើរបាស់្ថ្ន ពុំល។ យ ង្ណាមញិ ពកួោត្ទ់ទលួស្ថគ ល់ថ្ 
វគគបណតុ ោះបណាត លវៃោះបាៃផ្សតល់ៃូវការមណនាែំលីវដ្ឋយរកុម  ុៃថ្ន កំសិ្កមមកំ ុង្វពលមដល
ពកួវគវ្វើការផ្សសពវផ្សាយពាណិជជកមម         ។ វទោះជាយ ង្វៃោះកតី ៦១% នៃពកួោត្ដឹ់ង្ឬ
យល់រជាបពីវរោោះថ្ន កន់ៃថ្ន ពុំលមដលពកួវគកំពុង្វរបើរបាស់្        តាមរយៈស្ថល កស្ញ្ញា  
(៦%) រកដ្ឋស្ពត័្ម៌ាៃសុ្វត្ថិភាព (៦%)។ វរៅពីរបភពពត័្ម៌ាៃខាង្វលើ តឹ្កតាង្នៃការពុល
វដ្ឋយថ្ន ពុំលបាៃវកើត្វ ើង្វៅកនុង្ស្ គមៃរ៍បស់្វគករ៏តូ្វបាៃរាយការណ៍ផ្សង្មដរ មាៃដូច
ជាអនកជិត្ខាង្ (៥%) បតីរបស់្ពកួវគ (៦%) ៃិង្ករណីពុលផ្ទទ ល់ែលួៃរបស់្វគ (២៦%)។ 

 



 

 

 មាៃកសិ្ករមយួចំៃួៃតូ្ចប ុវណាណ ោះដឹង្ពីមវ្ោបាយវផ្សសង្ វទៀត្កនុង្ការរគបរ់គង្ស្ត្វលាិត្
វដ្ឋយមៃិវរបើរបាស់្ថ្ន ពុំល។ ពកួវគបាៃទទលួវគគបណតុ ោះបណាត លតាមរយៈអង្គការនានា ឬ 

មន្រៃតីកសិ្កមមរបស់្ការយិល័យកសិ្កមមរស្ុក។ វទោះជាយ ង្វៃោះកតី ពកួវគមៃិបាៃវរៀបចំៃិង្
វរបើរបាស់្ថ្ន ពុំលផ្សសពីំរកុេជាតិ្វទ ពីវរពាោះពកួោត្គិ់ត្ថ្ ថ្ន ពុំលផ្សសពីំរកុេជាតិ្មៃិខាល ងំ្ ៃិង្មៃិ
មាៃរបសិ្ទធភាពដូចថ្ន ពុំលគីមវីទ។ 
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១. សេចក្តីស្តើម 

 ក្រោមកិចចសហោររវាងបណ្តត ញសកមមភាពថ្ន ាំកសិកមមរបចាំតាំបនអ់ាសុ៊ីប៉ា សុ៊ីភចិ (PAN AP) 

ដដលមានទ៊ីស្នន កោ់រក្ៅទ៊ីរកុង       (Penang) របក្ទសមា៉ា ក្ឡសុ៊ី និងក្វទិោននអងគោរមនិដមនរដ្ឋា
ភបិលសត៊ីព៊ីកមពុជា (The NGO Forum on Cambodia) ដដលមានទ៊ីស្នន កោ់រក្ៅទ៊ីរកុងភនាំក្ពញ របក្ទស
កមពុជា បនផតល់មូលនិធិរមួគ្នន ដល់បណ្តត ញោតប់នថយថ្ន ាំកសិកមមក្ៅកមពុជា (PRN-C) សរមាបក់្រៀបចាំ
ោររស្នវរជាវមយួសត៊ីព៊ី ស្តសត៊ី និងថ្ន ាំកសិកមមក្ៅកនុងរបក្ទសកមពុជា។ 

១.១ សោលបំណង 

 ក្គ្នលបាំណងននកិចចរស្នវរជាវក្នេះ គឺក្ដើមប ៊ីកាំណតនូ់វស្នថ នភាពននោរអនុវតតោរក្របើរបស់ថ្ន ាំ
កសិកមមនាក្ពលបចចុបបននក្ៅក្លើផលិតកមមបដនលក្ៅកនុងសហគមន។៍ រ ៊ីឯក្គ្នលបាំណងជាកល់ាកន់នោរ
រស្នវរជាវក្នេះមានដូចខាងក្រោម៖ 

- ក្ដើមប ៊ីរបមូលពត័ម៌ានសត៊ីព៊ីផលប៉ាេះពាល់ក្ៅក្លើស្តសត៊ីតាមរយៈោរប៉ាេះពាល់ថ្ន ាំកសិកមម 
- ក្ដើមប ៊ីសិកាព៊ីលកខខណឌ ននោរក្របើរបស់ និងស្នថ នភាពដដលស្តសត៊ីក្ធវើោរងារជាមយួថ្ន ាំពុល

កសិកមម 
- ក្ដើមប ៊ីក្ធវើអតតសញ្ញា ណថ្ន ាំកសិកមមមានករមតិក្រគ្នេះថ្ន កខ់ពស់ដដលបននិងកាំពុងក្របើរបស់ 

- ក្ដើមប ៊ីក្របើរបស់លទធផលដដលទទលួបន កនុងោរក្ធវើោរជាមយួនឹងនដគូកនុងតាំបនក់្ៅក្លើ
ោរកាំណតនូ់វបញ្ញា នានាទាកទ់ងនឹងថ្ន ាំកសិកមម និងោរតភាា បទ់ាំនាកទ់ាំនងថម៊ីៗ កដូ៏ចជា
ពរងឹងទាំនាកទ់ាំនងជាមយួអងគោរនដគូនានា 

 

១.២ វធីិសាស្តេតស្រសាវជ្រាវ 

 ក្ដើមប ៊ីសក្រមចនូវទិសក្ៅទាាំងក្នេះ សមាជិកបណ្តត ញោតប់នថយថ្ន ាំកសិកមមបនឯកភាពគ្នន
កនុងោរក្រៀបចាំបក្ងកើតឲ្យមានជារកុមោរងារមយួទទលួបនទុកកនុងកិចចោររស្នវរជាវក្នេះកនុងកាំឡុងក្ពលកិចច
របជុាំរបចាំព៊ីរដខមតងរបស់ខលួន គឺក្ៅដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១០។ សមាជិកននរកុមោរងារក្នេះមានរាយនាម
ដូចតក្ៅ៖ ក្លាករស៊ី ដម៉ាន វណ្តណ វ ៊ី (The NGO Forum on Cambodia) ក្លាក អ ុង ក្សឿន (The NGO 

Forum on Cambodia) ក្លាក ស្នក្រឿន មនិា (CLCDA) ក្លាករស៊ី ម៉ាម សុ៊ីថ្ (MAFF-IPM) ក្លាករស៊ី 
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ឆ្យ រគ៊ី (ATSA)  ក្លាករស៊ី ទិតយ សមផសស (SWODA) កញ្ញា  ដក សុភា (និសសតិ RUA) ក្លាក ឃន ់
សតុក (CEDAC) និង ក្លាក គ្នម មករាឌ៊ី (CEDAC)។ រកុមោរងាររស្នវរជាវក្នេះបនបាំក្ពញសកមមភាព 

ដូចខាងក្រោម៖ 

ក្ធវើោរពិនិតយក្ឡើងវញិនូវទិនននយ័សមរសបដដលអាចទទលួយកបនៈ  

 ក្ដ្ឋយពឹងដផែកក្លើចាំក្ណេះដឹង និងបទពិក្ស្នធនជ៍ាមូលដ្ឋា ន រកុមរស្នវរជាវបនក្ធវើោរ
ពិភាកាជាមយួអនកផតល់ពត័ម៌ានសាំខាន់ៗ  និងសិកាក្លើឯកស្នរមយួចាំននួដដលពាកព់ន័ធក្ៅនឹងទិស
ក្ៅននោររស្នវរជាវក្នេះ ពត័ម៌ានរតូវបនរបមូលព៊ីរបយោរណ៍នានា សនលឹកកិចចោរ និងោដសត។ 
បដនថមព៊ីក្លើក្នេះ ពត័ម៌ានករ៏តូវបនរបមូលព៊ីតាំបនសិ់ការស្នវរជាវផងដដរ ក្ៅករមតិថ្ន កក់្ខតត និងរសុក 
ដដលក្តត តជាសាំខានក់្ៅក្លើស្នថ នភាពទូក្ៅននតាំបន។់ ោរសិការស្នវរជាវក្នេះកប៏នជយួ ផតល់នូវពត័៌
មានព៊ីអនកផតល់បទសមាភ សន ៍ ដូចជារបវតតិរបូសក្ងខប ោរប៉ាេះពាល់ថ្ន ាំពុល និងលកខខណឌ ននោរក្របើ
របស់ថ្ន ាំពុល។ 

ោររស្នវរជាវពត័ម៌ានរហ័ស និងក្ធវើក្តសតបញ្ា ៊ីសាំណួរ 

 រសុកស្នែ ង រសុកក្ោេះធាំ និងរសុកក្កៀនស្នវ យ ដដលជារសុកទាាំងប៊ីននក្ខតតកណ្តត លមាន
កសិករភាគក្រចើនរបកបរបរដ្ឋាំបដនល ក្ហើយក្ធវើោរផគតផ់គងម់កទ៊ីរកុងភនាំក្ពញ។ ក្យើងបនក្ធវើោររស្នវរជាវ
រហ័ស និងក្ធវើក្តសតបញ្ា ៊ីសាំណួរកនុងរសុកទាាំងប៊ីក្នេះក្ៅកនុងដខ      ឆ្ន ាំ២០១០។ ក្ដ្ឋយកតាត ក្ពល
ក្វលា និងរដូវោលក្នាេះជារដូវវសា រកុមោរងារបនសក្រមចយកដតរសុកស្នែ ងមយួប៉ាុក្ណ្តណ េះសរមាប់
ក្ធវើោររស្នវរជាវនិងសមាភ សនសុ៍៊ីជក្រៅ ក្រពាេះរបជាកសិករភាគក្រចើនបាំផុតក្ៅដតបនតដ្ឋាំបដនលកនុងកាំឡុង
ក្ពលរស្នវរជាវក្ៅកនុងរសុកក្នេះ។ មុននឹងចបក់្ផតើមសមាភ សនក៍្ៅឯតាំបនក់្គ្នលក្ៅ រកុមោរងារ
បនក្ធវើោរពិភាកានូវសាំណួរ និងចាំណុចសាំខាន់ៗ ក្ៅកនុងបញ្ា ៊ីសាំណួរ ក្ដើមប ៊ីសរមួលដល់អនកផតល់បទ
សមាភ សនង៍ាយយល់រគបស់ាំណួរទាាំងអស់ ដដលនឹងក្ធវើឲ្យទិនននយ័ទទលួបនមានគុណភាព។ ចាំក្ពាេះ
ោរសមាភ សនរ៍កុមោរងារបនដបងដចកជាបុគគលសរមាបក់្ធវើោរសមាភ សនក៍សិករមាន ក់ៗ ក្ៅកនុង
សហគមន ៍ ក្រពាេះបញ្ា ៊ីសាំណួររតូវបនក្រៀបចាំក្ឡើងសរមាបក់្ធវើោរសមាភ សនជ៍ាបុគគល។ ភាល មៗបនាទ បព់៊ី
បញ្ចបោ់រក្ធវើក្តសតបញ្ា ៊ីសាំណួរ រកុមោរងារបនឆលុេះបញ្ញច ាំងនូវពត័ម៌ាន និងទិនននយ័   បនព៊ីោរ
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សមាភ សរចួ ក្ហើយបនដកសរមួលនូវសាំណួរមយួចាំនួនដដលហួសព៊ីសមតថភាពរបស់កសិករនិងចាំណុច
ដដលមនិចាំបចម់យួចាំននួ។ 

ោរសមាភ សសុ៊ីជក្រៅ 

 ោរសមាភ សសុ៊ីជក្រៅ គឺមានក្គ្នលបាំណងក្ដើមប ៊ីសិកាដសវងយល់ព៊ីស្នថ នភាពជាកដ់សតងរបស់
កសិករជាស្តសត៊ីក្ភទក្ៅកនុងតាំបនដ់ដលបនក្រជើសក្រ ើស ក្ហើយដដលអនកទាាំងក្នាេះបនចូលរមួកនុងសកមម
ភាពក្ធវើអាជ៊ីវកមមផលិតកមមបដនលក្ដ្ឋយក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលជាធាតុចូល។  

 រកុមោរងារបនសមាភ សនស៍្តសត៊ីដដលចូលរមួកនុងផលិតកមមបដនលចាំនួន ៥១ នាក ់ ដដលរស់ក្ៅ
កនុងឃុាំដរពកគយ ឃុាំស្នវ យរបទាល និងឃុាំក្រតើយស្នល  រសុកស្នែ ង ក្ខតតកណ្តត ល។ រកុមោរងាររស្នវរជាវ
របស់បណ្តត ញោតប់នថយថ្ន ាំកសិកមម ក្ៅកមពុជា (PRN-C) បនដឹកនាាំោររស្នវរជាវក្នេះក្ដ្ឋយចបក់្ផតើម
ព៊ីដខមថុិនា និង ដខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១០ជាមយួនឹងបញ្ា ៊ីសាំណួរដដលបនក្ធវើោរដកសរមួល (សូមក្មើល
ឧបសមពន័ធ ២)។ 

                       

                                   excel                                     
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២. លទ្ធ្ លនៃការេិក្ា 

២.១                              

                                                         
                                           ១.៥      ២៥                
                      ៥០២០០                                   ៩៩%
                                                          
         (PAN AP ២០០៧)។  

                                                          
                                                                    
                                                                   អស់ 
កមាល ាំង រសវា ាំងដភនក ដបកក្ញើសខុសធមមតា                                                
                                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                       
                                                           
                                                                
                                                                   
                    

                         Environmental Justices Foundation (EJF) 
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                                             (EJF 2003)  
            Dr. Meriel Watts                        ៩៨                 
                                                                          
                                                                       
                  ១០                                                 
            ១០%                                   ១.១៥      
                                ៤១១.០០០                  ២០០២          
      ៤.៤                                                       
៥                                                                            
                 ១%        (PAN AP, ២០០៧)                            
                                                              
                                                                    
                                                                 
                          ៣               

២.២ សាា ៃភាពក្េិក្មម                       សៅក្មពុា 

 របជាជនដដលរស់ក្ៅកនុងរបក្ទសកមពុជាមានចាំននួរបដហល ១៤ លាននាក ់ ដដលកនុងក្នាេះ
មានរបជាជនរបមាណ ៨០% ដដលរស់ក្ៅតាំបនជ់នបទ។ ដ៊ីសរមាបក់សិកមមមានរបមាណព៊ី ៦.០ 
ក្ៅ ៦.៥ លានហិកតា ដតដ៊ីកាំពុងក្ធវើោរដ្ឋាំដុេះជាកដ់សតងមានរតឹមដតចាំននួ ៣.៥ លានហិកតាប៉ាុក្ណ្តណ េះ
កនុងមយួរគួស្នរ (សមាជិកជាមធយម៥ នាក)់ មានដ៊ីជាមធយម ១.២ហិកតា ក្ហើយរគួស្នរក្រចើនជាង
៨០% មានដ៊ីតិចជាង ២ ហិកតា កសិករតូចតាច ជាពិក្សសកសិករក្ធវើដាំណ្តាំរសូវមានភាព Dominant 

(        ២០០៩) ។  

 ក្ៅរបក្ទសកមពុជា កសិកមមគឺជាដផនកមយួយ៉ា ងសាំខានក់នុងោររទរទងក់្សដាកិចចជាតិដដលបន
រមួចាំដណក ៤១.៥% កនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៩ និង ៣៣.៥% កនុងឆ្ន ាំ ២០០៩ ក្ហើយតនមលបដនថមសរបុសរមាប់
វស័ិយកសិកមមមានោរក្កើនក្ឡើងព៊ី ៥.០៧៨ ពានល់ានក្រៀលកនុងឆ្ន ាំ ២០០៩ ៧.៩៩៤ ពានល់ានក្រៀល
កនុងឆ្ន ាំ ២០០៩ (រកសួងកសិកមម    ២០១០)។ វស័ិយកសិកមមក្ដើរតួនាទ៊ីយ៉ា ងសាំខានជ់ាក្ខឿនក្សដាកិចច
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ជាតិ និងចូលរមួោតប់នថយភាពរក៊ីរកក្ៅជនបទព៊ីក្រពាេះវាមានឥទធិពលរហ័សក្ៅក្លើលកខខណឌ ននោរ
រស់ក្ៅរបស់របជាជនក្ៅតាមជនបទ។ របជាជនភាគក្រចើនបាំផុតក្ៅតាំបនជ់នបទក្ធវើោរងារកសិកមម 
និងមានស្តសត៊ីក្រចើនជាង ៦៥% ដដលមានោរងារបដនថមព៊ីោរងារផទេះ គឺោរងារដរសចាំោរក្ដ្ឋយគិតចប់
តាាំងព៊ីក្ពលដ្ឋាំរហូតដល់របមូលផល ោរក្នស្នទ ោរចិញ្ច ឹមសតវ និងលកផ់លិតផលកសិកមម។ ចប់
តាាំងព៊ីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ កនុងស្នថ នភាពននក្សដាកិចចទ៊ីផារក្សរ ៊ី ោរនាាំចូលថ្ន ាំកសិកម្មករ៏តូវបនអនុញ្ញា តិដដរ 
ក្ហើយរកុមហ ុនឯកជនមយួចាំននួចបក់្ផតើមក្ធវើោរនាាំចូលថ្ន ាំកសិកម្ម។ ជាលទធផលោរនាាំចូលថ្ន ាំ
កសិកមមកោ៏នដ់តក្កើនក្ឡើងនឹងរតូវបនក្ធវើពាណិជាកមមក្ដ្ឋយក្សរ ៊ីក្ៅកនុងទ៊ីផារ ក្ហើយរតូវបនក្របើ
របស់យ៉ាងទូលាំទូលាយក្ដ្ឋយកសិករក្ៅជនបទ ោរក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមមក្នេះមនិរតឹមដតមានោរ
ចាំណ្តយខពស់ប៉ាុក្ណ្តណ េះក្ទ គឺដថមទាាំងមានផលប៉ាេះពាល់ដល់សុខភាពមនុសស និងនិរនតរភាពរបស់ដ៊ីកនុង
រយៈក្ពលដវងផងដដរ។  

 ផលប៉ាេះពាល់ននថ្ន ាំពុលកសិកមមមានព៊ីររបក្ភទគឺផលប៉ាេះពាល់រយៈក្ពលខល៊ី និងរយៈក្ពលដវង
ផលប៉ាេះពាល់រយៈក្ពលខល៊ីគឺក្កើតមានក្រោយក្ពលក្របើរបស់រចួភាល មៗដដលបងកឲ្យមានបញ្ញា ដល់សុខ
ភាពមនុសសដូចជា ឈកឺាល វលិមុខ អស់កមាល ាំង កែួត រាគរសូ ពិបកដកដក្ងាើម ក្ចញទឹកមាតខុ់ស
ធមមតា ដបកក្ញើស ក្ហៀរទឹកដភនក ឈចុឺកចបស់្នចដុ់ាំនិងរកពេះ រសវា ាំងដភនក និងក្ពលខលេះសនលបប់ត់
ស្នម រត៊ី។ រ ៊ីឯផលប៉ាេះពាល់រយៈក្ពលដវងចាំក្ពាេះសុខភាពមនុសសមានដូចជា ស្នចដុ់ាំចុេះក្ខាយ ញ័រនដ
ក្ជើង បញ្ញា ដសបក សតិចុេះក្ខាយ បញ្ញា រកពេះនិងសួត និងោនដ់តលាិតនលាអស់កមាល ាំង។  

 របជាកសិករដខមរក្របើរបស់ជ៊ី និងថ្ន ាំកសិកមមទាាំងកនុងផលិតកមមដាំណ្តាំរសូវ និងបដនល។ ក្ដ្ឋយ
ស្នរថ្ន ាំកសិកមមបងកឲ្យមានក្រគ្នេះថ្ន កដ់ល់សុខភាពមនុសស និងបរសិ្នថ ន រាជរដ្ឋា ភបិលបនក្ធវើោរ
ហាមឃាតក់នុងោរនាាំចូល និងក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមមទាាំងក្នេះ។ ប៉ាុដនតក្បើទុកជាមានោរហាមរបមយ៉ា ង
ក្នេះកត៊ីកោ៏រក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមមក្ៅដតមានោរក្កើនក្ឡើងដដដល ដដលកនុងក្នាេះមានថ្ន ាំកសិកមមចាំននួ
១៦៦របក្ភទរតូវបនហាមឃាត ់ និង៤០របក្ភទក្ទៀតដ្ឋកក់្ៅកនុងលកខខណឌ ពិក្សស (រកសួងកសិកមម
រោុខ របមាញ់ និងក្នស្នទ ឆ្ន ាំ២០០៣) ប៉ាុដនតោរហាមឃាតក់្នេះរគ្ននដ់តជាក្សចកត៊ីដណនាាំប៉ាុក្ណ្តណ េះ គឺពុាំ
ទានម់ានជាចាបតឹ់ងរងឹក្ៅក្ឡើយក្ទ។ តាមរយៈោរអក្ងកតក្ៅក្លើោរចរាចរថ្ន ាំកសិកមម និងោរក្របើ
របស់គឺ មានរហូតដល់ក្ៅ ៥១៧របក្ភទ ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៥ និង ៧៥៧របក្ភទក្ៅឆ្ន ាំ២០០៩ ( ក្សដ្ឋក 
ឆ្ន ាំ២០១០)។ 
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 ផលិតកមមបដនលគឺជាសកមមភាពសាំខានទ់៊ី២កនុងវស័ិយកសិកមមកមពុជា ដដលក្គសក្ងកតក្ឃើញជា
ទូក្ៅក្ៅតាមតាំបនទ់ាំនាប ជាពិក្សសជុាំវញិទក្នលក្មគងគ។ ោរក្របើរបស់ជ៊ី និងថ្ន ាំកសិកមមកនុងោរអនុវតត
កសិកមមមានោរក្កើនក្ឡើងជាលាំដ្ឋប ់ជាពិក្សសកនុងដាំណ្តាំបដនល។ ោរក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមមកនុងរបក្ទស
កមពុជារតូវបនក្គប៉ា នរ់បមាណថ្ មានចាំននួ ៣,២០០,០០០ ល៊ីរត គិតជាស្នចរ់បកគឺ់ក្សមើនឹង 
២០,០០០,០០០ ដុលាល អាក្មរកិ កនុងមយួឆ្ន ាៗំ  (ក្សដ្ឋក    ២០០៤)។ ោរក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមមមនិរតឹម
ដតបក្ងកើននថលចាំណ្តយផលិតកមមកនុងោរដ្ឋាំដុេះប៉ាុក្ណ្តណ េះក្ទ គឺវាដថមទាាំងក្ធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់សុខភាព
មនុសស បរសិ្នថ ន និងខូចគុណភាពដ៊ី។                           (Sodavy P et al 
២០០០)                                                       ២១០     
                                                               ៨៨%  
                                                    

២.៣ សាា ៃភាពនៃតំបៃ់េិក្ា 

២.៣.១ េាិតិជ្របាជៃសៅក្នុងស្រេុក្សាា ង សេតតក្ណ្តត ល 

 ក្យងតាមជាំក្រឿនរបជាជនថ្ន កជ់ាតិក្ៅឆ្ន ាំ ២០០៨ របជាជនរស់ក្ៅកនុងរសុកស្នែ ងមានចាំននួ 
១៩៥,៤៤៥ នាក ់ដដលកនុងក្នាេះស្តសត៊ីមានចាំននួ ១០០,៩៦៩ នាក។់ ចាំននួរគួស្នរសរបុមាន ៤០,១៩០ 
រគួស្នរ ដដលកនុងរគួស្នរន៊ីមយួៗមានសមាជិកជាមធយម ៤.៩ នាក ់ (              ២០០៩)។ 
សកមមភាព     ក្រចើនបាំផុតគឺបក្រមើោរងារកនុង    កសិកមម ក្ហើយក្រៅព៊ីក្នាេះគឺបក្រមើោរងារកនុងោរ
ងារក្នស្នទ ពាណិជាករខាន តតូច កមមករក្រាងចរក និងមស្តនត៊ីរាជោរ។  

 រសុកស្នែ ងគឺជារសុកមយួកនុងចាំក្ណ្តមរសុកទាាំង ១១ របស់ក្ខតតកណ្តត ល ដដលសថិតក្ៅភាគ
ខាងតបងូននរាជធាន៊ីភនាំក្ពញ ក្ហើយមយួដផនកននរសុកក្នេះគឺជាដ៊ីទាំនាប។ ទក្នលបស្នកហូ់រព៊ីក្ជើងក្ៅតបងូ 
ក្ហើយពុេះដចករសុកក្នេះជាព៊ីរដផនក គឺដផនកខាងក្កើត និងខាងលិច។ ទក្នលក្នេះបនផតល់នូវរត៊ីដម៏ានឱជា
រ  និងជាផលូវទឹកសរមាបរ់បជាជនរស់ក្ៅកនុងតាំបនក់្នាេះ។ មនិដតប៉ាុក្ណ្តណ េះ វាបនផតល់នូវដ៊ីលាបដ់ម៏ាន
ជ៊ីជាតិក្រស្នចរសពក្លើដ៊ីទាំនាបដដលជាដ៊ីសរមាបដ់្ឋាំដុេះដាំណ្តាំជាក្រចើនសតវតស  ក្ហើយ។ រសុកស្នែ ង
រតូវបនដបងដចកជា ១៦ ឃុាំ និង ១១៩ ភូម ិ(តារាង ១)។ 
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តារាង ១: ក្ ម្ េះ ឃុាំ និង ភូម ិក្ៅកនុងរសុកស្នែ ង 

ល.រ ក្ ម្ េះឃុាំ ចាំននួភមូ ិ ក្ ម្ េះភមូ ិ

១ ខពប ១០ ឫសស ៊ីរសុក ខពបក្លើ ខពបក្រោម រោរក្លើ រោរក្រោម ក្ោេះថម៊ី បឹងខពប ដាំរ ៊ីឆលង 
នរពទទឹង និងក្តាន តញ៊ី 

២ ក្ោេះអនលងច់និ ០៤ កាលក្ោេះ កណ្តត លក្ោេះ ស្នវ យពុាំរតង ់និងចុងក្ោេះ 

៣ ក្ោេះដខល ០៦ ស្នវ យជួរ ក្ទពអាជន ដរពកដកវ ក្ោេះដខល ដរពកប៉ា ង នងិក្ដើមរព៊ីង 

៤ ក្ោេះខាចទ់នាល  ០៥ កាលក្ោេះខាងក្កើត កាលក្ោេះខាងលិច កាលក្ោេះ ចុងក្ោេះក្កើត 
និងចុងក្ោេះលិច 

៥ រោាំងយ៉ាូវ ១៥ កាំពងក់្ពាធិ៍ ទួលរោាំង សាំក្រាង អណតូ ង រោរ វហិារ ព៊ីងពង ់អាំពិល តាកុល 
ធាំ គរ កណ្តត ល តាក្ពជ ក្ចក និងអងគ 

៦ របស្នទ ០៥ ក្លខមយួ ក្លខព៊ីរ ក្លខប៊ី ក្លខបនួ នងិក្លខរបាំ 

៧ ដរពកអាំបិល ០៩ ក្រតើយក្រតើង ដរពកតានឡ សាំប៉ា នក្លើ សាំប៉ា នក្រោម អនលងត់ាក្សកក្លើ 
អងលងត់ាក្សកក្រោម កូនដរជ ដរពករកឡាញ់ នងិពាមរបជុាំ 

៨ ដរពកគយ ០៧ កនុងដរពក ដរពករនុ ដរពកសនង ដរពកស្នន យ ស្នវ យតាន៊ី ដរពករជកូ 
និងទួលសូភ៊ី  

៩ រោរខពស់ ០៥ ក្ោេះគរ ដរពកថម៊ី ដរពកសាំក្រាង ដរពកក្ខសវ និងទួលរកស្នាំង 

១០ ស្នែ ងភនាំ ០៩ ដរពកដសលង ទួលស្នលា ដរពកដខមរ កាំពងរ់ទា ក្ោេះអដណត ត ដាំរ ៊ីឆលង 
ពាមស្នលា វាល និងតានូ 

១១ សិតប ូ ០៤ ដរពករព៊ីង សិតប ូកាំពងរ់ព៊ីង នងិដរពកដរតង 

១២ ស្នវ យរបទាល ០៩ ដរពកតាដតន ឫសស ៊ីក្រជាយ ដរពកតាជរ័ ដរពកតាក្ៅ ចុងក្ោេះគរ បដរ ៉ានក្លើ 
បដរ ៉ានក្រោម អូររ ាំក្ចក និងក្ពាធិ៍តាប៉ា ង 

១៣ ស្នវ យរលាំ ០៥ ក្លខមយួ ក្លខព៊ីរ ក្លខប៊ី ក្លខបនួ នងិក្លខរបាំ 

១៤ តាលុន ០៩ ដរពកតារបក ់ តាលុន ចុងក្ោេះតូច កណ្តត លក្ោេះតូច កាលក្ោេះតូច 
ទួលសពឺ ដរពកដសលង ដរពកតាដអក និងវាលដរតង 

១៥ ក្រតើយស្នល  ០៩ ក្ពាធិ៍ក្លើ ក្ពាធិ៍កណ្តត ល ក្ពាធិ៍ក្រោម ដរពកតាដអក ដរពក ដរពកប៉ា ន 
ដរពកបឡាតឆ់ឹង តកុល ទួលកត៊ី 

១៦ ទឹកវលិ ០៨ ដរពកថម៊ី ដរពកតាក្ពម ដរពកតារា៉ា  ដរពកអុងប៉ា ង វតតកណ្តត ល ផលូវបាំដបក 
ដរពកក្ពាធិ៍ និងដរពករា ាំង 
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របូភាព ១: ដផនទ៊ីតាំបនសិ់កា (រសុកស្នែ ង ក្ខតតកណ្តត ល) 
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២.៣.២ សាា ៃភាពក្េិក្មមសៅស្រេុក្សាា ង សេតតក្ណ្តត ល 

 រសុកស្នែ ងរគបដណត បក់្ដ្ឋយនផទដ៊ីចាំនួន ៥១,៤៩៦ ហិកតា។ ស្នថ នភាពភូមសិ្នស្តសតននរសកុ
ក្នេះគឺភាគក្រចើនបាំផុតជាតាំបនជ់នលិ់ចក្ដ្ឋយទឹកទក្នលបស្នក។់ នផទដ៊ីចាំននួ ២៧,៩២៦ ហិកតាជាដ៊ី   
ដាំណ្តាំដ្ឋាំដុេះ ៦,០៣១ ហកិតា ជាដ៊ីនរព ៥,៥១៥ ហិកតា ជាដ៊ីលាំក្ៅដ្ឋា ន និងនផទដ៊ីចាំនួន ១២,០២៤ 
ហិកតា សរមាបដ់ផនកក្ផសងៗក្ទៀត (ស្នលារសុកស្នែ ង    ២០០៩)។ 

 ក្យងក្ៅតាមសថិតិកសិកមមរបស់រសុកស្នែ ងកនុងឆ្ន ាំ ២០០៩ បនបងាា ញថ្នផទដ៊ីដ្ឋាំដុេះសរបុ
ក្ៅរដូវរបាំងចាំក្ពាេះកសិករដដលដ្ឋាំដុេះរសូវគឺមានចាំននួ ១០,០០០ ហិកតា ក្ហើយផលទទលួបនជា
មធយមគឺ ៤.៥០ ក្តានកនុងមយួហិកតា។ដ៊ីសរមាបដ់ាំណ្តាំក្ផសងក្ទៀតមានដូចជា ក្ពាត សដណត កដ៊ី 
សដណត កបយ សដណត កអងគុយ  ដាំឡូង វ្  អាំក្ៅ និងបដនល គឺរបដហល ៥,២១៩ ហិកតា ដដលកនុង
ក្នាេះ ដ៊ីសរមាបដ់ាំណ្តាំក្ពាតក្សមើនឹង ១,១០០ ហិកតា សដណត កដ៊ី ៩៣៤ ហិកតា សដណត កបយ ៧៩១ 
ហិកតា សដណត កអងគុយ ៧៧៥ ហិកតា ដាំឡូង វ្  ២០០ ហិកតា អាំក្ៅ ៣៤០ ហិកតា និងដ៊ីដ្ឋាំបដនល 
១,០៧៩ ហិកតា។ ក្ៅកនុងរដូវវសា កសិករដ្ឋាំដុេះរសូវក្លើនផទដ៊ីរបមាណ ៥,៨៣០ ហិកតា និងដាំណ្តាំ
ក្ផសងក្ទៀតក្លើនផទដ៊ី ៣,២៥៥ ហិកតា ដដលកនុងក្នាេះរមួមាន ដ៊ីសរមាបដ់ាំណ្តាំក្ពាតចាំននួ ១,៧៧៥ 
ហិកតា ដាំណ្តាំក្មទស ៣០ ហិកតា ដាំណ្តាំអាំក្ៅ ៦៩៦ ហិកតា និង ដាំណ្តាំបដនល ៧៨៤ ហិកតា។ 

ជាឧទាហរណ៍ រសុកស្នែ ងទាាំងមូលបនក្ធវើោរផគតផ់គងប់ដនលដល់ទ៊ីផារក្ៅទ៊ីរកុងភនាំក្ពញរបដហល 
១០,៤១០ ក្តាន។ ជាអកុសល កសិករក្សទើរដត ១០០% ក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមម និងជ៊ីគ៊ីម៊ីក្ៅកនុង
ផលិតកមមដាំណ្តាំ។ (ស្នែ ង, ២០០៩: របយោរណ៍ផលិតកមមកសិកមមក្ៅរសុកស្នែ ង) 

២.៣.៣ ស្នថ នភាពរបស់ស្តេតីសៅក្នុងេហគមៃ៍ 

 ក្ៅចុងទសវតសឆ្ន ាំ ១៩៩០ រសុកស្នែ ងកដូ៏ចជាតាំបនន់ានាជុាំវញិទ៊ីរកុងភនាំក្ពញចបក់្ផតើមរសូប
យកកមាល ាំងពលករក្ដើមប ៊ីបក្រមើោរងារកនុងក្រាងចរកោតក់្ដរ(               ២០០៩)។ យ៉ា ងតិច
មានឃុាំចាំនួនប៊ីននរសុកស្នែ ងមានក្រាងចរកោតក់្ដរដូចជា ឃុាំស្នវ យរលាំ សិតប ូ និងរោរខពស់ ដដលក្ៅ
ជិតទ៊ីរមួក្ខតតតាក្មម  និងទ៊ីរកុងភនាំក្ពញ។ ស្តសត៊ីវយ័ក្កមងទាាំងអស់មានឱោសកនុងោរទទលួបនោរងារ
ថម៊ីក្ៅក្រាងចរកោតក់្ដរ។ ក្ៅខណៈក្ពលដដលអនកទាាំងក្នាេះទទលួនូវផលកនរមព៊ីោរងារក្នេះ វាបនក្ធវើ
ឲ្យមានោរតល ស់បតូរទាាំងក្ៅរសុកកាំក្ណើ តរបស់ពកួក្គ និងក្ៅទ៊ីកដនលងមយួចាំននួកនុងទ៊ីរកុង ដដលពាក់
ពន័ធនឹងលកខខណឌ ោរងារ សតងដ់្ឋរពលកមមោរងារ និងបញ្ញា សហជ៊ីព ដដលបនជរមុញឲ្យមានោរ
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ពិភាកាយ៉ា ងទូលាំទូលាយអាំព៊ីោរបក្រមើោរងារ ោរអភវិឌឍ និងពាណិជាកមម។ ជាកដ់សតងកមមករោតក់្ដរ
តាំណ្តងឲ្យកមាល ាំងពលកមមមយួភាគតូចដតប៉ាុក្ណ្តណ េះ។ ប៉ាុដនតផទុយក្ៅវញិ កមមករោតក់្ដរមានកត៊ីរ ាំពឹងខពស់
កនុងោរផគតផ់គងច់ាំណូលជាក្ទៀងទាតនូ់វចាំនួនមយួសមរសប ក្ដើមប ៊ីក្លើកកមពស់ជ៊ីវភាពរបស់រកុមរគួស្នរ
ក្ៅ   ជនបទ សុវតថិភាពននោរងារទាាំងក្នេះគឺអារស័យក្លើកិចចរពមក្រពៀងអនតរជាតិ និងទ៊ីផារពិភពក្លាក        

(ILO, ២០០៦)។ 

 ក្បើក្ទាេះជាយ៉ា ងក្នេះកត៊ី វស័ិយកសិកមមមានឧតតមភាពចាំក្ពាេះដ៊ីដាំណ្តាំមយួចាំននួបនលែរបក្សើរ 
និងនថលពលកមមទាប។ ក្ដ្ឋយដផែកក្ៅក្លើរបយោរណ៌ធនាគ្នរអភវិឌឍនអ៌ាសុ៊ី បនបងាា ញថ្មានកមម
ោរនិ៊ីោតក់្ដរចាំននួ ២០%ននចាំនួនស្តសត៊ីសរបុ និងមានចាំននួ៨៥%ក្ៅ៩០%ននកមមករោតក់្ដរជាស្តសត៊ី។ 
កមមោរនិ៊ីភាគក្រចើនជាស្តសត៊ីវយ័ក្កមងដដលមានអាយុចក្នាល េះព៊ី ១៨ ក្ៅ២៤ឆ្ន ាំដដលមកព៊ីតាំបនជ់នបទដ្ឋច់
រសយល (ADB    ២០០៣) មាននយ័ថ្ក្រាងចរកោតក់្ដរបនផតល់ោរងារក្អាយស្តសត៊ីវយ័ក្កមងជាក្រចើន
ក្រៅព៊ីោរងារកសិកមម។  

                                   ៦៥%        (ADB    ២០០៧)     
                                                ៥០% (               
២០០៩)ក្យងក្ៅក្លើោរវភិាគក្លើកិចចោររស្នវរជាវបនបងាា ញថ្ អាយុអតិបរមារបស់ស្តសត៊ីដដលបន
ផតល់បទសមាភ សនគឺ៍មានអាយុ ៦៧ ឆ្ន ាំ និងអបបរមា ២០ ឆ្ន ាំ។ លទធផលបនបងាា ញថ្ ស្តសត៊ីភាគក្រចើន
បាំផុត ដដលក្ធវើោរកនុងវស័ិយកសិកមមគឺសថិតក្ៅកនុងវយ័ចាំណ្តស់។ លទធផលននោររស្នវរជាវបងាា ញថ្ 
៨០% ននស្តសត៊ីផតល់បទសមាភ សនម៍ានអាយុព៊ី ៣០ ក្ៅ ៦៧ ឆ្ន ាំ។ ពកួក្គមយួចាំននួធាល បប់នបក្រមើោរងារ
ក្ៅក្រាងចរកោតក់្ដរ ក្ហើយបនវលិរតលបម់ករសុកកាំក្ណើ តវញិក្រោយក្ពលក្រៀបោរ និងមានកូន 
ក្ដើមប ៊ីដសវងរកោរងារថម៊ីក្ៅកនុងភូម ិ និងក្ដើមប ៊ីក្មើលដថរគួស្នររបស់ក្គ។ ប៉ាុដនតស្តសត៊ីផតល់បទសមាភ សនច៍ាំននួ 
២៤% ក្ៅល៊ីវ ដដលបនចូលរមួកនុងោរងារកសិកមមក្ៅកនុងភូមរិបស់ក្គ។ គួរកតស់ាំគ្នល់ថ្មានស្តសត៊ី
ក្មមា៉ា យមាន កដ់ដលបត៊ីរបស់គ្នតប់នស្នល បក់្ដ្ឋយស្នរថ្ន ាំពុល។ 
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២.៤                             

២.៤.១ ករមតិអបរ់ ាំរបស់ស្តសត៊ីផតល់បទសមាភ សន ៍

 ដផែកក្លើោរសមាភ សបនបងាា ញថ្ ស្តសត៊ីផតល់បទសមាភ សនច៍ាំននួ ៩៤% បនចូលក្រៀនព៊ីថ្ន ក់
បឋមសិកា (៦៨%) ដល់ថ្ន កអ់នុវទិាល័យ (២៤%) ប៉ាុដនតស្តសត៊ីវយ័ចាំណ្តស់ក្សទើរដតទាាំងអស់់គ្នន មនិបន
ចូលក្រៀនក្ទ។ ថវ៊ីតបតិអរតាអនកបនចូលក្រៀនខពស់កត៊ី កអ៏រតាអនកដដលក្ចេះអកសរគឺមានរហូតដល់ ៧៤%។ 

តារាង២ បងាា ញថ្អនកផតល់បទសមាភ សនដ៍ត ៦% ប៉ាុក្ណ្តណ េះមនិបនចូលក្រៀន ប៉ាុដនតអរតាអនកមនិក្ចេះអកសរ
មានរហូតដល់ ២៦% ព៊ីក្រពាេះពកួក្គភាគក្រចើនទាំនងជាអាចអាន និងសរក្សរបនតិចតចួបនាទ បព់៊ីពកួ
ក្គឈបក់្រៀន។ 

តារាង ២:  តារាងសក្ងខបសត៊ីព៊ីលកខណៈរបជាស្នស្តសត និងសងគមស្នស្តសត 

លកខណៈ/ដផនក ចាំននួអនកផតល់បទសមាភ សន ៍ ភាគរយ 

រកមុអាយុ 

២០-២៩ ១០ ២០ 

៣០-៣៩ ២១ ៤២ 

៤០-៤៩ ០៩ ១៦ 

៥០-៥៩ ០៨ ១៦ 

៦០-៦៩ ០៣ ០៦ 

ករមតិននោរអបរ់ ាំ 

អនកមនិបនចូលក្រៀន ០៣ ០៦ 

ថ្ន កប់ឋមសិកា ៣៤ ៦៨ 

ថ្ន កអ់នុវទិាល័យ ១២ ២៤ 
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ថ្ន កវ់ទិាល័យ ០១ ០២ 

អនកក្ចេះអកសរ ៣៧ ៧៤ 

អនកមនិក្ចេះអកសរ ១៤ ២៦ 

ស្នថ នភាពរគសួ្នរ 

ក្រៀបោរ ៣៤ ៦៨ 

ក្ៅល៊ីវ ១២ ២៤ 

ក្មមា៉ា យ ០៥ ១០ 

ទាំហាំរគសួ្នរ ជាមធយម ៥.៦៨ នាក ់(ចក្នាល េះព៊ី ២-១១ នាក)់ 

ចាំណូលរគសួ្នរ ជាមធយម ៤,៣០៥,៤៣៥ ក្រៀល (ចក្នាល េះព៊ី ១-១០ លានក្រៀល) 

២.៤.២ ធៃធាៃមៃុេស ៃិងចំណូលពីេក្មមភាពក្េិក្មម 

 សមាជិកសរបុកនុងមយួរគួស្នរក្ៅចក្នាល េះព៊ី ២ ក្ៅ ១១ នាក ់ ក្ហើយជាមធយម ៥.៦៨ នាក ់
ដដលជាចាំននួមយួខពស់ជាងចាំននួមធយមននជាំក្រឿនថ្ន កជ់ាតិរបស់កមពុជាក្ៅឆ្ន ាំ ២០០៨។  

 ក្យងក្ៅក្លើបទសមាភ សនប៍ងាា ញថ្ កមាល ាំងពលកមមសរបុជាមធយមរបស់រគួស្នរក្ៅកនុង
តាំបនសិ់កាមានចាំននួរបដហល ៤ នាក ់ ក្ហើយចាំននួជាកដ់សតងក្នាេះគឺសថិតកនុងចក្នាល េះចបព់៊ី ២ ក្ៅ ៩ 
នាក។់ ភាគក្រចើនននអនកទាាំងក្នាេះក្ធវើោរទាកទ់ងនឹងវស័ិយកសិកមម។ មា៉ាងវញិក្ទៀត បត៊ីរបស់គ្នតម់យួ
ចាំននួរបកបមុខរបរក្ផសងក្ទៀតក្រៅព៊ីកសិកមមមានដូចជា រតម់៉ាូតូឌុប កមមករសាំណង ់ជាងក្ឈើ ជាងជសួ
ជុលម៉ាូតូ និងក្នស្នទដដលជាដផនកមយួកនុងោរបក្ងកើនចាំណូលបដនថមសរមាបរ់គួស្នរ។ ោរសិកាក្នេះក៏
បនបងាា ញផងដដរថ្ ចាំននួកូនជាមធយមកនុងមយួរគួស្នរគឺ ២ នាក ់ ដដលចាំននួជាកដ់សតងឋតិក្ៅ
ចក្នាល េះព៊ី ១ ក្ៅ ៦ នាកក់នុងមយួរគួស្នរ។ 
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 ចាំក្ពាេះោរវភិាគក្លើរបកច់ាំណូលវញិបងាា ញថ្ ចាំណូលជាមធយមកនុងមយួរគួស្នរគឺ 
៤,៣០៥,៤៣៥ ៛ (របដហល ១,០២៥     ) ដដលចាំណូលជាកដ់សតងឋតិក្ៅចក្នាល េះព៊ី ១,០០០,០០០៛ 
ក្ៅ ១០,០០០,០០០៛  កនុងមយួរគួស្នរដដលមានសមាជិកសរបុ ៦នាក។់ 

២.៥ ការសជ្របើជ្រាេ់ ៃិងការចំណ្តយសលើថ្ន ពុំល 

២.៥.១ ការបសជ្រមើការងារ 

 ក្យងក្ៅតាមលទធផលននោរចុេះយកពត៌ម័ានរហ័សបងាា ញថ្ បុរសជាកសិករគឺមានតនួាទ៊ី
សាំខានក់នុងោរក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមម។ មនិដតប៉ាុក្ណ្តណ េះ បនាទ បព់៊ីមានបទពិក្ស្នធនយូ៍រឆ្ន ាំជាមយួនឹងោរ
ក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមមកសិករដ្ឋាំបដនលជាក្រចើននាកក់ឈ៏បប់ញ់ថ្ន ាំ ក្ហើយដបរជាជលួអនកក្ៅកនុង     
សហគម  បញ់ថ្ន ាំបដនល     វញិ។    ក្ហាចណ្តស់កនុងកាំឡុងក្ពលក្ធវើោរសមាភ សស្តសត៊ីក្ៅកនុង
សហគមន ៍ ក្យើងបនរកក្ឃើញថ្ មានស្តសត៊ី៤ នាក ់ ដដលបត៊ីរបស់ពួកគ្នតក់្ធវើោរសុ៊ីសនួលបញ់ថ្ន ាំបដនល 
និងចាំោរក្ឈើដ្ឋាំឲ្យក្គ។គ្នតទ់ទលួបនផលកនរមព៊ីោរសុ៊ីឈនួលក្នេះគឺ ៣,០០០៛ កនុងមយួធុងចាំក្ពាេះ
ោរបញ់ថ្ន ាំបដនល និង ៥,០០០៛ កនុងមយួធុងចាំក្ពាេះោរបញ់ថ្ន ាំចាំោរក្ឈើដ្ឋាំដូចជាស្នវ យជាក្ដើម។  

 ជាលទធផលននោរសមាភ ស អនកផតល់បទសមាភ ស  ទាាំងអស់អាចដចកក្ចញជាព៊ីររកុម។ 
រកុមទ៊ី១ គឺសាំក្ៅដល់អនកចាំោរបដនលដដលជាមាច ស់កមមសិទធិ (៧២%) និងរកុមទ៊ី២ គឺសាំក្ៅដល់រកុមស្តសត៊ី
ដដលរតូវបនក្គជលួពកួគ្នតឲ់្យបាំក្ពញោរងារកនុងចាំោរបដនលដូចជាដកក្ៅម  ឬរបមូលផលបដនល (២៨%) 

 អនកផតល់បទសមាភ ស  ទាាំងអស់បនរបបរ់កុមោរងាររស្នវរជាវថ្ ពកួ  ដឹងថ្រគបច់ាំោរ
បដនលទាាំងអស់សុទធដតក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល។ ពកួក្គមានទសសនៈមយួថ្ ពកួក្គនឹងមនិអាចផគតផ់គងប់ដនល
ក្ៅក្លើទ៊ីផារបនក្ទរបសិនក្បើពួកក្គ   ក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល។ ទិនននយ័ទទលួបនក្ៅកនុងោរសិកាក្លើ
ោរចាំណ្តយទិញថ្ន ាំពុលក្នេះបនឲ្យដឹងថ្ ពកួក្គចាំណ្តយយ៉ា ងក្រចើនកនុងោរទិញថ្ន ាំពុលគិតជាមធយម
គឺក្សមើនឹង ១,៣០៨,៣៧២ ៛ កនុងមយួឆ្ន ាំ (ដដលចាំណ្តយគឺព៊ី ៧០០,០០០ ៛ ក្ៅ ៥,៤០០,០០០ ៛)។ 
ោរចាំណ្តយសរបុក្លើថ្ន ាំកសិកមមកនុងមយួរគួស្នរគឺអារស័យក្លើទាំហាំចាំោរ និងចាំននួដងននោរដ្ឋាំដុេះ។ 
ដូចដដលបនក្ធវើោរក្រៀបរាបព់៊ីខាងក្ដើម កសិករអាចក្ធវើោរដ្ឋាំដុេះបដនលបនរបដហលព៊ី៤ ក្ៅ ៦ ដងកនុង
មយួឆ្ន ាំអារស័យក្ៅតាមស្នថ នភាព និងទ៊ីតាាំងដ៊ី។ ចាំក្ពាេះោរដ្ឋាំដុេះបដនលក្ពញមយួឆ្ន ាំក្ៅក្លើដ៊ីរបស់ក្គ 
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កសិករមាច ស់ដ៊ីបនក្ធវើោរចកប់ាំក្ពញដ៊ីលាបថ់ម៊ីយកព៊ីបតដរពកក្ដ្ឋយក្របើឡានដឹកដ៊ី ក្ហើយដ៊ីដរពក
ក្នេះគឺសថិតក្រោមោររគបរ់គងរបស់រកុមរបឹកាឃុាំ។ 

 ក្យងក្ៅតាមលទធផលននោរក្ធវើោរសមាភ សជាមយួកសិករស្តសត៊ីចាំននួ ៥១ នាកប់នឲ្យដឹងថ្
ស្តសត៊ីចាំននួ ៤៧.០៦% បនក្ធវើោរបញ់ថ្ន ាំោរពារបដនលរបស់ខលួន ៤៥% បនផតល់ពត័ម៌ានថ្ ពួកក្គមនិ
ដដលបញ់ថ្ន ាំក្ទ ព៊ីក្រពាេះក្ៅកនុងរគួស្នរមានបងបែូនរបុស បត៊ី ឬកឪ៏ពុកជាអនកក្ធវើោរដក៏្រគ្នេះថ្ន កក់្នេះ។ 
រ ៊ីឯស្តសត៊ីរបដហល ៦% ធាល បប់ញ់ថ្ន ាំោលព៊ីពកួគ្នតក់្ៅល៊ីវ។ ក្បើក្ទាេះជាយ៉ា ងក្នេះកត៊ី ស្តសត៊ីទាាំងក្នាេះបន
និយយថ្ ពកួក្គក្ៅដតអាចប៉ាេះពាល់ថ្ន ាំពុលដដដលក្ៅក្ពលដដលពកួក្គក្ធវើោរយ៉ា ងសកមមក្ៅកនុង
ចាំោរបដនល ក្ពាលគឺក្ពលចូលកនុងចាំោរបដនល ក្ដើមប ៊ីជរមេះក្ៅម  និងរបមូលផល ចាំក្ពលដដលក្គ  ពុងដត
បញ់ថ្ន ាំ វាមាននយ័ថ្ថ្ន ាំពុលអាចប៉ាេះពាល់ដល់ស្តសត៊ីទាាំងក្នាេះក្ៅក្ពលដដលពកួក្គក្ធវើោរក្ៅកនុងចាំោរ 

 រកុមោរងារបនក្ធវើោរស្នកសួរដល់ស្តសត៊ីជាកសិករអាំព៊ីរយៈក្ពលដដលពកួគ្នតប់នក្របើរបស់
ថ្ន ាំពុល ឬកប៏៉ាេះនឹងថ្ម ាំពុល។ ជាមធយមពួកក្គប៉ាេះពាល់នឹងថ្ន ាំពុលក្ៅកនុងចាំោរបដនលគឺមានរយៈក្ពល ៩ 
ឆ្ន ាំ ដដលជារយៈក្ពលជាកដ់សតងគឺចក្នាល េះព៊ី ១    ក្ៅ ២០ ឆ្ន ាំ។ របូភាព ២ គឺជាោរសក្ងខបនូវរយៈក្ពល
ដដលស្តសត៊ីជាកសិករបនក្របើរបស់ ឬកប៏៉ាេះនឹងថ្ម ាំពុលក្ដ្ឋយដបងដចកជា ៥ របក្ភទ ក្យងក្ៅតាមរយៈ
ក្ពលននោរក្របើរបស់។ 

របូភាព ២: រយៈក្ពលដដលស្តសត៊ីជាកសិករបនក្របើរបស់ ឬកប៏៉ាេះនឹងថ្ម ាំពុល 

 

 ក្ពលដដលក្យើងស្នកសួរថ្ក្តើពកួគ្នតប់៉ាេះពាល់ថ្ន ាំពុលក្ដ្ឋយរក្បៀបណ្ត ពកួក្គភាគក្រចើន 
បនក្ឆលើយនូវចក្មលើយ ដដលៗ គឺថ្ពកួក្គបនប៉ាេះថ្ន ាំពុលតាមរយៈកលិនរបស់វាដដលក្ហើរតាមខយល់ក្ពល
ក្ធវើដាំក្ណើ រចូលក្ៅកនុងចាំោរ។ ជាធមមតាពកួក្គចូលកនុងចាំោររបស់ខលួន និងរបស់អនកដនទក្ដើមប ៊ីជរមេះក្ៅម
ដដលក្គក្ទើបដតបញ់ថ្ន ាំក្ហើយរយៈក្ពលមយួ ឬព៊ីរនថៃដតប៉ាុក្ណ្តណ េះ។ ថវ៊ីតបតិមានដត ២៨% ននអនកផតល់
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បទសមាភ សនដ៍ដលបនក្ធវើោរសុ៊ីឈនួលជរមេះក្ៅម បដនលកក៏្ដ្ឋយ កព៏ួកក្គបនប៉ាេះនឹងថ្ន ាំពុលដដរ។ ពកួ
ក្គក្ធវើោររបដហល ៨ ក្មា៉ា ងកនុងមយួនថៃ ចបក់្ផតើមព៊ីក្មា៉ា ង ៦ រពឹក រហូតដល់ក្មា៉ា ង ៤ រក្សៀល និង
សរមាកបយនថៃរតងក់្ៅក្មា៉ា ង ១១ រពឹកដល់ក្មា៉ា ង ១ រក្សៀល។ ជាទូក្ៅពកួក្គមាន ក់ៗ ទទលួបននថល
ឈនួល ១០,០០០ ៛ កនុងមយួនថៃសរមាបោ់រងារជរមេះក្ៅម បដនលក្នេះ។ អនករបកបរបរក្នេះមានោរងារក្ធវើ
រាល់ដខគឺរបមាណព៊ី ១០     ក្ៅ ២០ នថៃកនុងមយួដខ ក្ដ្ឋយស្នរផលិតកមមបដនលកនុងតាំបនក់្នេះមានក្ពញ
មយួឆ្ន ាំ។ ក្ៅម គឺជាកតាត រា ាំងសទេះមយួសរមាបអ់នកដ្ឋាំបដនលក្ៅកនុងតាំបនសិ់កាក្នេះ។ មាច ស់បដនលដតងដត
ជលួស្តសត៊ីរក៊ីរកដដលរស់ក្ៅកនុងភូម ិឬមកព៊ីភូមកិ្ផសងក្ទៀតក្ដើមប ៊ីក្ធវើោរជរមេះក្ៅម  ព៊ីក្រពាេះក្គមនិអាចបញ់
ថ្ន ាំសមាល បក់្ៅម បនក្ទក្ៅខណៈក្ពលដដលប   កាំពុងដតដុេះលូតលាស់ក្នាេះ។ ពកួក្គបនរតឹមដតបញ់
ថ្ន ាំក្ៅម ក្ៅមុនក្ពល និងក្រោយក្ពលដ្ឋាំបដនលដតប៉ាុក្ណ្តណ េះ។ 

 ក្លើសព៊ីក្នេះក្ៅក្ទៀត ក្ពលដដលក្គកាំពុង   ថ្ន ាំ អនកក្ៅដកបរៗក្នាេះកទ៏ទលួរងនូវោរប៉ាេះថ្ន ាំ
ក្នេះដដរកនុងកាំឡុងក្ពលដដលក្ធវើោរកនុងចាំោរព៊ីក្រពាេះដ៊ីចាំោររបស់ពកួក្គក្ៅជាបគ់្នន  ដដលកាលដ៊ី   
ន៊ីមយួៗមានរបដវងព៊ី ៨ ក្ៅ ១៥ ដម៉ារត និងគ្នម នរបងខណ័ឌ ក្ទ។ ពួកគ្នតនិ់យយថ្ ថ្ន ាំពុលអដណត ត
តាមខយល់ ក្ហើយមកប៉ាេះនឹងពកួគ្នតក់្ដ្ឋយស្នរដតពួកគ្នតធុ់មកលិនថ្ន ាំក្រពាេះកដនលងដដលគ្នតក់្ធវើោរមនិ
ជាឆ្ៃ យប៉ាុនាម នព៊ីកដនលងបញ់ថ្ន ាំក្ទ។  

  

របូភាព ៣ (ក):  

កសិករក្ធវើក្ៅម បដនលក្ៅភូមជិិតខាងក្ៅកនុងភមូដិរពកគយ 
ដដលបដនលក្ៅដកបរក្នេះក្ទើបដតបញ់ថ្ន ាំព៊ីមសលិមញិ។ 

របូភាព ៣ (ខ):  

ពួកក្គកាំពុងដតជរមេះក្ៅម  នងិធ៊ីវបដនលកនុងចាំោរ
តទ ល់ខលួន ដដល    ដតបញ់ថ្ន ាំក្ហើយព៊ីមសលិមញិ 
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 ក្ពលក្ធវើោរស្នកសួរពកួក្គអាំព៊ីោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលបនឲ្យដឹងថ្ អនកបញ់ថ្ន ាំ ៤៦.១៥% 
បននិយយថ្ ពកួក្គបញ់ថ្ន ាំជាក្រៀងរាល់សបត ហ៍ ក្ហើយ ៤២% បញ់ថ្ន ាំក្រៀងរាល់ដខ និង ១១.៥៤% 
បញ់ថ្ន ាំក្រៀងរាល់នថៃ។ ជាមធយមក្ៅកនុងចាំោរបដនលពកួក្គបញ់ថ្ន ាំក្រៀងរាល់ប៊ីនថៃមតង ប៉ាុដនតមធយមភាគក្នេះ
អារស័យនឹងរដូវោល ឬោរបាំតល ញក្ដ្ឋយសតវលែិត ក្នាេះពកួក្គនឹងបញ់ថ្ន ាំក្រៀងរាល់នថៃ ឬសបត ហ៍។ 
សូមបញ្ញា កថ់្ មានស្តសត៊ីដត ១២% ប៉ាុក្ណ្តណ េះជាអនកបញ់ថ្ន ាំក្ដ្ឋយខលួនឯងតទ ល់ព៊ីក្រពាេះពកួក្គជាស្តសត៊ី
ក្មមា៉ា យ ឬក្ៅល៊ីវ។ ស្តសត៊ីមយួចាំននួក្ផសងក្ទៀតរគ្ននដ់តជយួ បត៊ី ឪពុក ឬបងបែូនបញ់ថ្ន ាំក្ៅក្ពលដដល
ពកួក្គរវល់ ឬ  ។ 

 អនកផតល់បទសមាភ សនរ៍តូវបនស្នកសួរអាំព៊ីសកមមភាពនានាទាកទ់ងនឹងថ្ន ាំពុលក្ៅកដនលងក្ធវើ
ោរឬក្ៅផទេះនិ កតាត ក្ផសងក្ទៀតដដលនាាំឲ្យគ្នតប់៉ាេះនឹងថ្ន ាំពុល។      សកមមភាព   ក្កើតមានញឹក
ញាបប់ាំផុតក្នាេះគឺោរចូលក្ៅក្ធវើោរក្ៅកនុងចាំោរដដលបន និងកាំពុងក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល (១០០%) ទិញ 
និងដឹកជញ្ាូ នថ្ន ាំពុល (៦៣%) ក្បកសាំក្លៀកបាំពាកដ់ដលក្របើក្ពលបញ់ថ្ន ាំនិងលាយថ្ន ាំ (៥៩%) 
លាយថ្ន ាំ និងបញ់ថ្ន ាំក្ៅកនុងចាំោរ (៤៧%) និងសកមមភាពមយួក្ទៀតគឺោរលាងសាំអាតឧបករណ៍
បញ់ថ្ន ាំ (២៧.៥%)។ ពកួក្គបនរបបប់ដនថមថ្ ឧបករណ៍បញ់ថ្ន ាំរតូវបនលាងដតក្ៅក្ពលណ្ត
ដដលពកួក្គក្របើរបស់សរមាបប់ញ់ថ្ន ាំក្ៅម ដតប៉ាុក្ណ្តណ េះ។ ជាលទធផលននោរសមាភ សបនបងាា ញថ្ 
៤៥%ននអនកផតល់សមាភ សនប៍នក្របើថ្ន ាំសមាល បមូ់សក្ៅផទេះ ដូចជាថ្ន ាំមូស និងធូបមូស។ 

 ក្ពលដដលក្យើងក្ធវើោរស្នកសួរព៊ីមក្ធាបយដដលថ្ន ាំពុលប៉ាេះនឹងពកួគ្នត ់ ចក្មលើយជាទូក្ៅគឺ
ោរបញ់ថ្ន ាំក្ដ្ឋយឧបករណ៍បញ់ថ្ន ាំតទ ល់ដ៊ី (១០០%) ដដលកនុងក្នាេះ ៨០% ក្របើសនបន់ដស្នព យខនង 
១២% ក្របើសនបម់ា៉ា សុ៊ីនស្នព យខនង និង ៨% ក្របើសនបន់ដធមមតា (សនបន់ដក្ធវើព៊ីបាំពងទ់៊ីប)។ 
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តារាង ៣: សកមមភាពនានាដដលបណ្តត លឲ្យប៉ាេះនឹងថ្ន ាំពុល 

សកមមភាពនានាដដលបណ្តត លឲ្យប៉ាេះនងឹថ្ន ាំពុល 
ភាគរយ 

(N=50) 

ចាំននួដងននោរប៉ាេះនឹងថ្ន ាំពុលកនុង១ដខ 

មធយម អបបរមា អតិបរមា 

ោរលាយថ្ន ាំកសិកមម  ៤៧.០៦ ១៣ ២ ៣០ 
ោរក្របើរបស់ថ្ន ាំសមាល ប់   លែិតក្ៅផទេះ (ឧ. ក្របើថ្ន ាំបញ់មូស) ៤៥.១០ ១៨.០ ១ ៣០ 
ក្ធវើោរក្ៅកនុងដរសចាំោរដដលបន និងកាំពុងដតមានោរក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមម ១០០.០០ ១៧.០ ១ ៣០ 
ោរចូលកនុងដរសចាំោរក្ដើមប ៊ីក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមម ៤៧.០៦ ១៤.៧ ២ ៣០ 
ក្បកសក្មលៀកបាំពាកដ់ដលបនក្សលៀកពាកក់្ៅក្ពលបញ់ឬលាយថ្ន ាំកសិកមម ៥៨.៨២ ១១.៤ ១ ៣០ 
លាងសាំអាតឧបករណ៍ដដលបនក្របើរបស់ក្ៅក្ពលបញ់ឬលាយថ្ន ាំកសិកមម ៤៧.០៦ ៤.៦ ២ ១៥ 
ោរក្ៅទិញ ឬោរដឹកជញ្ាូ ន  ៦២.៧៤ ៤.៨ ១ ២០ 

  

 ជាងក្នេះក្ៅក្ទៀត អនកផតល់បទសមាភ សនក៍ប៏នរបបព់៊ីមក្ធាបយក្ផសងៗក្ទៀតដដលពកួក្គ
បនប៉ាេះនឹងថ្ន ាំពុល។ មក្ធាបយជាទូក្ៅដដលពកួក្គប៉ាេះនឹងថ្ន ាំពុលក្នាេះគឺ អនកជិតខាងក្របើរបស់ថ្ន ាំ
ពុល (៦១%) ក្បកសាំក្លៀកបាំពាករ់បស់បត៊ីដដលពាកក់្ពលបញ់ថ្ន ាំ (៤៧.០៦%) ក្របើរបស់ទឹកក្ៅជិត
តាំបនប់ញ់ថ្ន ាំ (២៩.៤%) បរកិ្ភាគអាហារក្រោយក្ពលបញ់ថ្ន ាំក្ដ្ឋយមនិបនលាងសាំអាតនដ 
(២៧.៥%) និងមក្ធាបយមយួក្ទៀតក្នាេះគឺរដ្ឋា ភបិលក្របើរបស់ថ្ន ាំកនុងក្គ្នលបាំណងសុខភាព  

ស្នធារណៈ (១២%)។ 

តារាង ៤: មក្ធាបយនានាដដលអនកផតល់បទសមាភ សនប៍៉ាេះពាល់នឹងថ្ន ាំពុល 

មក្ធាបយនានាដដលអនកផតល់បទសមាភ សនប៍៉ាេះពាល់នឹងថ្ន ាំពុល % (n=៥១) 

ក្បកគក ់ឬប៉ាេះពាល់សាំក្លៀកបាំពាកប់ត៊ីដដលបនក្សលៀកពាកក់្ៅក្ពលបញ់ថ្ន ាំកសិកមម ៤៧.០៦ 

ោរក្របើរបស់ទឹក ដូចជាផឹកឬងូតដដលក្ៅដកបរតាំបនដ់ដលក្គបញ់ថ្ន ាំកសិកមម ២៩.៤១ 

បរកិ្ភាគអាហារ ដដលអាហារក្នាេះរតូវបនក្គបញ់ថ្ន ាំក្ដ្ឋយក្របើថ្ន ាំកសិកមម ៥២.៩៤ 

បរកិ្ភាគអាហារក្រោយក្ពលបញ់ថ្ន ាំ ក្ដ្ឋយមនិបនលាងសាំអាតនដរបស់អនកជាមុន ២៧.៤៥ 

អនកជិតខាងក្របើរបស់ថ្ន ាំកសិកមម ៦០.៧៨ 

ោរបញ់ថ្ន ាំព៊ីសាំណ្តករ់ដ្ឋា ភបិលកនុងបុពវក្ហតុសុខភាពស្នធារណៈ ១១.៧៦ 
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២.៥.២ ការសជ្របើជ្រាេ់ឧបក្រណ៍ការពារេលួៃ 

 រគបអ់នកក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលទាាំងអស់បនចងែុលបងាា ញឲ្យដឹងថ្ ពកួក្គមនិបនពាកអ់ាវោរ
ពារសុវតថភិាពក្ទទាាំងក្ពលលាយថ្ន ាំ និងបញ់ថ្ន ាំ។ ក្ទាេះជាយ៉ា ងណ្តកព៏កួក្គបនពាកឧ់បករណ៍ោរ
ពារខលួន (PPE) មយួចាំននួដដ ក្ពលបញ់ថ្ន ាំដូចជា អាវនដដវង (៨៤%) ក្ខាក្ជើងដវង (៧៦%) មា៉ា សោរ
ពាររចមុេះនិងមាត ់ (៤៨%) ក្រស្នមនដ (៣២%) និងដសបកក្ជើងកដវង (២០%)។ ជាងក្នេះក្ៅក្ទៀត 
៥២% ននអនកក្របើរបស់ថ្ន ាំទាាំងក្នាេះបនក្របើរកមាក្ដើមប ៊ីោរពារផងដដរ។ ករណ៊ី មយួក្ទៀតគឺមានដតអនក
បញ់ថ្ន ាំដត ៥%ប៉ាុក្ណ្តណ េះដដលពាកអ់ាវក្ភលៀងោរពារក្ពលបញ់ថ្ន ាំ។ ក្រៅព៊ីក្នេះពកួក្គបនបងាា ញថ្ 
ពកួក្គមនិដដលក្របើរបស់របដ្ឋបោ់រពារដូចជា ក្ខាក្អៀមពាកព់៊ីខាងក្រៅ  ដវនតា និងរបដ្ឋបដ់ក
ដក្ងាើម។ ក្ហតុផលដដលពួកក្គមនិបនក្របើរបស់ឧបករណ៍ោរពារខលួន (PPE) មានដូចជា មនិអាចរក
ទិញបន (៩៤%) មានតនមលនថល (៤%) និងមានអារមមណ៍មនិរសួលកនុងខលួន (២៤%) ក្ហើយមយួចាំននួ
ក្ទៀតមនិបនផតល់នូវក្ហតុផលក្នាេះក្ទ ព៊ីក្រពាេះពកួក្គមនិដឹងព៊ីផលិតផលក្នេះក្ទ (FAO and TVE, 

2001) 

 

របូភាព ៤: ោរក្របើរបស់ឧបករណ៍ោរពារខលួន (PPE) 
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២.៥.៣ ការកំ្ពប់ថ្ន ពុំលសលើផ្្នក្នៃរាងកាយ 

 ក្យងតាមោររស្នវរជាវបងាា ញថ្ ៨៤% ននអនកក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលធាល បម់ានបទពិក្ស្នធនន៍ន
ោរកាំពបថ់្ន ាំមកក្លើដផនកននរាងោយទាាំងក្ពលបញ់ថ្ន ាំ(៥២%) លាយថ្ន ាំ (២៨%) និងក្ផសងៗ (៤%)។ 
ក្ពលក្យើងក្ធវើោរស្នកសួរអាំព៊ីដផនកណ្តននរាងោយដដលថ្ន ាំកាំពបក់្លើក្នាេះ ភាគក្រចើនននចក្មលើយគឺ ខនង 
(៤៨%) នដ (៤៨%) ក្ជើង (៣៣%) និង មុខ (១០%)។ 

តារាង ៥: បទពិក្ស្នធនន៍នោរកាំពបថ់្ន ាំមកក្លើអនកបញ់ថ្ន ាំ 

ោរកាំពបថ់្ន ាំ ក្ពលបញ់ថ្ន ាំ ក្ពលលាយថ្ន ាំ ក្ផសងៗ 

ភាគរយ ៥២ ២៨ ៤ 
 

២.៥.៤             

ក្យងក្ៅតាមោរសមាភ សជាមយួមាច ស់ចាំោរបនឲ្យដឹងថ្ ៧០% ននអនកទាាំងក្នាេះបនចូល
រមួកនុងោរទិញថ្ន ាំពុល។ ហាង ឬតូបលកថ់្ន ាំពុលគឺមានទ៊ីតាាំងក្ៅកនុងសហគមនរ៍បស់ពកួក្គតទ ល់។ 

 ពកួក្គអាចទិញថ្ន ាំពុលក្ៅកនុងភូមរិបស់
ខលួន ឬកភូ៏មកិ្ផសងក្ទៀតក្ៅកនុងឃុាំ និងរសុកដដល
ក្ៅជិត (ផារដរពកតូច)។ ជាទូក្ៅស្តសត៊ីជារបពនធ
ជាអនកទិញថ្ន ាំពុលព៊ីផារ ឬហាងលករ់ាយ ប៉ាុដនតបត៊ី
ជាអនកសក្រមចចិតតថ្ក្តើថ្ន ាំណ្តមយួរតូវក្របើ។  

 លទធផលកប៏នបងាា ញដដរថ្ភាគក្រចើន
ននអនកផតល់បទសមាភ សន ៍ (៦៩%) ទិញថ្ន ាំពុល
ព៊ីហាងលករ់ាយក្ៅកនុងភូមរិបស់ខលួនដតប៉ាុក្ណ្តណ េះ 
និងមយួចាំនួនក្ទៀត (១៩%) ទិញព៊ីផាររសុក (ផារដរពកតូច)។ ចាំដណក ១២% ក្ទៀតគឺដតងដតទិញព៊ី
ហាងលករ់ាយដតកនុងភូម ិ និងមតងមាក លទិញព៊ីផាររសុក។ មានដត ៣% ដដលបនទិញថ្ន ាំពុលព៊ីភាន ក់
ងារលកថ់្ន ាំពុលរបស់រកុមហ ុនដដលចុេះមកផសពវផាយលកថ់្ន ាំក្ៅកនុងសហគមនរ៍បស់ខលួន។ 
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 ក្ពលក្យើងក្ធវើោរស្នកសួរអាំព៊ីរក្បៀបដដលពកួគ្នតក់្រជើសក្រ ើសថ្ន ាំពុលយកក្ៅក្របើរបស់ 
ចក្មលើយជាទូក្ៅគឺោរដណនាាំព៊ីអនកលក ់ (៧៧%) បទពិក្ស្នធនត៍ទ ល់ខលួន (៥០%) និងតាមរយៈស្នល ក
សញ្ញា  (៤%)។ ក្យងក្ៅតាមោរក្ធវើបទសមាភ សនរ៍ហ័សបនឲ្យដឹងថ្ កសិករមនិអាចដណនាាំ ឬដចក
ចយពត័ម៌ានអាំព៊ីរក្បៀបននោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលជាមយួអនកដនទក្ឡើយ មាននយ័ថ្ពកួក្គ  ងដផែកក្លើ
បទពិក្ស្នធនត៍ទ ល់ខលួន និងព៊ីអនកលករ់ាយ។ ក្ទាេះជាយ៉ា ងក្នេះកត៊ី អនកលកថ់្ន ាំពុលទាាំងក្នាេះភាគក្រចើន
មនិបនទទលួោរបណតុ េះបណ្តត លសត៊ីព៊ីថ្ន ាំពុលក្ឡើយ។ អនកលកថ់្ន ាំមយួចាំននួគឺធាល បជ់ាកសិករដដល
ក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល។ 

  

របូភាព ៥ : ហាងលកថ់្ន ាំពុលក្ៅកនុងភូម ិនិង ឃុាំ 

 

 បដនថមព៊ីក្លើក្នេះ អនកផតល់បទសមាភ សន ៍ ៨១%បននិយយថ្ ជានិចចោលពកួក្គអាចបន
ទទលួពត័ម៌ានសត៊ីព៊ីោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលតាមរយៈអនកលក ់ ផទុយក្ៅវញិមានដត ២៣% ប៉ាុក្ណ្តណ េះដដល
បនទទលួពត័ម៌ានសត៊ីព៊ីថ្ន ាំពុល និងករមតិក្រគ្នេះថ្ន ករ់បស់វា។ អនកផតល់បទសមាភ សនម៍យួចាំននួតូច 
(៨%) បនរាយោរណ៍ថ្ពកួក្គបនទទលួោរដណនាាំព៊ី  ក្របើរបស់ឧបករណ៍ោរពារសុវតថិភាព 
(PPE) គរួឲ្យកតស់ាំគ្នល់អនកលកម់និបនដណនាាំដល់អនកទិញនូវពត័ម៌ានសត៊ីព៊ីោរបងាក រ ឬោររបុង
របយត័នកនុងោរក្ធវើោរជាមយួនឹងថ្ន ាំពុលទាាំងក្នាេះក្ទ។  

២.៥.៥ ោរទុ្ក្ដាក់្ថ្ន ពុំល 

 ក្យងក្ៅតាមោរសក្ងកត និងសមាភ សនប៍នបងាា ញថ្ កដនលងទុកដ្ឋកថ់្ន ាំពុលភាគក្រចើន
បាំផុតគឺ ទុកក្ៅផទេះ ចាំោរ សួនដាំណ្តាំ ក្រោលសតវ ឬពយរួនឹងក្ដើមក្ឈើ។ ដូចដដលបនបងាា ញកនុងតារាង
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ខាងក្រោមក្នេះ កសិករ ៥៤% ទុកដ្ឋកថ់្ន ាំពុលក្ៅឯផទេះរបស់ក្គក្ៅកដនលងក្ផសងៗដូចជា ផទេះបយ ពយរួ
ក្ៅក្រោមផទេះ ឬជញ្ញា ាំង និងក្ៅកនុង ឬដកបរក្រោមដរគក្ដក ឬបនទបទឹ់ក ក្ហើយកសិករ ៤៦% បន
និយយថ្ពកួ     ក្ៅឯចាំោរ ១១% ទុកក្ៅឯក្រោលសតវ និង ៨% ពយរួក្ៅនឹងក្ដើមក្ឈើ។  

 

តារាង ៦: កដនលងទុកដ្ឋកថ់្ន ាំពុល  

កដនលងទុកដ្ឋក ់ ចាំោរ ក្រោលសតវ ផទេះ ក្ផសងៗ ផុតព៊ីនដក្កមង ដ្ឋចក់្ដ្ឋយដឡកព៊ីរបស់ដនទ 

ភាគរយ (%) ៤៦ ១១ ៥៤ ៨ ៤៩ ៦៨ 
 

 ក្ដ្ឋយដឡករកុមោរងារមនិបនរកក្ឃើញនូវកដនលងទុកដ្ឋកថ់្ន ាំពុលជាកល់ាកក់នុងរបអប ់ឬក្រាង
ក្ទ ក្បើទុកជាយ៉ា ងក្នេះកត៊ី ៤៩% ននពកួក្គបនទុកដ្ឋកថ់្ន ាំពុលផុតព៊ីនដក្កមង និង៦៨% ក្ទៀតបន
និយយថ្ពកួក្គដ្ឋកវ់ាដ្ឋចក់្ដ្ឋយដឡកព៊ីរបស់ក្ផសងក្ទៀត។ កនុងករណ៊ី លាយថ្ន ាំសរមាបក់្របើរបស់វញិ 
៣៥% ននអនកផតល់បទសមាភ សនច៍កថ់្ន ាំពុល  ងអស់ចូលក្ៅកនុងដបក្ភសជាៈ ដដលភាគក្រចើនជាដប
បល សទិក (ចាំណុេះ២ល៊ីរត) ដូចជាដបទឹករកូចកូោកូឡាជាក្ដើម។ ក្ពលក្ធវើោរស្នកសួរអាំព៊ីោរក្របើរបស់
ក្ឡើងវញិអាំព៊ីសាំបកឬកាំប៉ាុងថ្ន ាំពុល អនកផតល់បទសមាភ សនម៍យួចាំននួតូច (៨ភាគរយ) បនក្ឆលើយថ្ពកួ
គ្នតយ់កដ ថ្ន ាំពុលដដលក្របើអស់មកក្ធវើជាចក្ងកៀងក្របងោត ក្ហើយមានដតមាន កប់៉ាុក្ណ្តណ េះដដលក្ឆលើយថ្ 
យកដបថ្ន ាំពុលក្នេះដ្ឋកស់ដណត កដ៊ី ក្ដ្ឋយលាងសាំ តនឹងរតាាំដបក្នេះកនុងទឹករបមាណមយួដខ។ 

២.៥.៦ ការសោលេំបក្ថ្ន ពុំល 

 ោរបាំពុលបរសិ្នថ នដម៏ានក្រគ្នេះថ្ន កព់៊ីថ្ន ាំពុលដដលរតូវបនក្របើរបស់ក្ៅក្លើដ៊ីដរសចាំោរ គឺជា
កងវល់ដ ៏  ឲ្យរពួយបរមភក្ៅកនុងតាំបន។់ កសិករភាគក្រចើនបាំផុតក្បេះក្ចលសាំបកឬកាំប៉ាុងថ្ន ាំពុលពាស
វាល               កនុងទ៊ីវាល (៧០%) កបក់្ចលកនុងដ៊ី (៤៣%) និងដុតក្ចល (៣២%)។ 
របជាជនមយួចាំននួក្ទៀ កប៏នផតល់ពត័ម៌ានដដរថ្ ពួកក្គក្បេះវាក្ចលក្ៅកនុងរបភពទឹកដូចជា ដរពក 
បឹង ទក្នល ជាពិក្សសក្ពលទឹកក្ឡើងនឹ នាាំយកសាំបកទាាំងក្នេះក្ៅោន ់ ង ឬទក្នលតាមរយៈចរនតទឹកហូរ
មយួចាំននួតូចននសាំបកកាំប៉ាុងជាតិក្លាហៈ     ក្ៅឲ្យក្អតចយតាមភូម ិ             (១៦%) 
                                          មនិមានោររាយោរណ៍ណ្តមយួបងាា ញថ្ 
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រកុមហ ុនឬភាន កង់ារលកថ់្ន ាំពុលធាល បប់នចុេះមករបដមរបមូលសាំបកកាំប៉ាុងចស់ៗឬក្របើ   ក្ដើមប ៊ីយកក្ៅ
ចកក់្ចលឲ្យបនសមរមយ ឬដកនចនក្ដើមប ៊ី    របស់ក្ឡើងវញិក្នាេះក្ទ ។ 

  

របូភាព ៦ : កញ្ចបស់ាំបកថ្ន ាំពុលរតូវបនគរក្ចលក្ៅកនុងទ៊ីវាលគឺជារបភពសាំខានន់ាាំោរបាំពុលបរសិ្នថ ន 

  

របូភាព ៧ : សាំបកកាំប៉ាុងថ្ន ាំពុលដដលក្គក្បេះក្ចលក្ៅកនុងចាំោរបដនល  

 

របូភាព ៨ : ភាពរយននអនកផតល់បទសមាភ សនដ៍ដលក្បេះក្ចលសាំបកកាំប៉ាុងថ្ន ាំពុល  
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២.៥.៧ ការលាងេំអាតឧបក្រណ៍ 

 ក្ពលក្ធវើោរស្នកសួរអាំព៊ីកដនលងលាងសាំអាតឧបករណ៍ថ្ន ាំពុល   បន              
      ថ្៤៣% ននរគួស្នរដដលរតូវបនសមាភ សនប៍ននិយយថ្ពកួក្គមនិដដលលាងសាំអាត
ឧបករណ៍ក្ទដតផទុយក្ៅវញិ ៥៧% ននអនកទាាំងក្នាេះបនចងែុលបងាា ញថ្ ពកួក្គលាងសាំអាត
ឧបករណ៍ក្ៅឯចាំោររបស់ពកួក្គ ក្ៅផទេះ ឬក្ៅឯដរពក។ គរួកតស់ាំគ្នល់ថ្ ក្ៅកនុងតាំបនសិ់កាមាន
របភពទឹកដូចជា ទក្នល បឹង និងដរពកក្ៅដកបរចាំោរ ដដលរតូវបនក្គក្របើរបស់កនុងក្គ្នលបាំណងក្ផសងៗ
ដូចជាសរមាបងូ់ត ទទលួទាន និងលាងសាំអាតឧបករណ៍ជាក្ដើម។ ដូចក្ចនេះោរលាងសាំអាតឧបករណ៍ 
និងោរហូរស្នរធាតុគ៊ីម៊ីចាំោរទាាំងក្នាេះជាកត៊ីកងវល់មយួននបុពវក្ហតុបាំពុលទឹក។ ក្ៅកនុងចាំោរបដនល 
កសិករជ៊ីករសេះ អណតូ ង ឬទុកពាងសរមាបស់តុកទឹកទុកក្រស្នចដាំណ្តាំ និងលាយថ្ន ាំពុល។ ោរសតុកទឹក
ដបបក្នេះកម៏ានស្នររបក្យជនផ៍ងដដរកនុងករណ៊ី បនាទ នណ់្តមយួដូចជាក្ពលថ្ន ាំកាំពបក់្លើរាងោយដូច
ជាដងខលួន និងនដជាក្ដើម។ 

 

 

 

របូភាព ៩ : ពាងសតុកទឹកក្ៅកនុងចាំោរបដនលសរមាបល់ាយថ្ន ាំ និងសរមាបល់ាងសាំអាត 
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 ក្យងតាមោរសមាភ សបនឲ្យដឹងថ្ អនកផតល់បទសមាភ សនច៍ាំននួ ៦៥% បនក្រៀបចាំឲ្យមាន
របដ្ឋបរ់បដ្ឋរនានាក្រតៀមទុកជាក្រសចសរមាបល់ាងសាំអាតនដ និងខលួនរបណក្រោយក្ពលក្របើរបស់ថ្ន ាំ
ពុល កដូ៏ចជាក្រៀបចាំឲ្យមានរសេះ អណតូ ង ដរពក ឬពាងដដលក្ៅកនុងឬកក៏្ៅដកបរចាំោរ។  

២.៥.៨ ការសធវើអតតេញ្ញា ណថ្ន ពុំល 

 អនកផតល់បទសមាភ សនរ៍តូវបនស្នកសួរក្ដើមប ៊ីកាំណតអ់តតសញ្ញា ណថ្ន ាំពុលដដលក្គក្របើរបស់ 
ឬធាល បប់ន   របទេះតាមរយៈសកមមភាពនានា។ រគបអ់នកក្ធវើោរទាាំងក្នាេះមនិបនបងាា ញឲ្យដឹងក្ទ
ព៊ីក្រពាេះពកួក្គមនិដឹងព៊ីអតតសញ្ញា ណថ្ន ាំពុលទាាំងក្នាេះដដលមាច ស់ចាំោរក្របើរបស់។ ក្យងក្ៅតាមលទធ
ផលននោររស្នវរជាវកនុង ឆ្ន ាំ២០០៩ សត៊ីព៊ីគក្រមាងោរកស្នងសមតថភាពសរមាបរ់តួតពិនិតយសមាភ រនិង
បរមាណ៊ី កសិកមមបនបងាា ញថ្ មានថ្ន ាំពុលដត ១៣% ប៉ាុក្ណ្តណ េះរតូវបនចុេះបញ្ា ិោ និង ៣%មាន
ស្នល កសញ្ញា ជាភាស្នដខមរ។ ថ្ន ាំពុល ៨៧% ក្ផសងក្ទៀតមនិបនចុេះបញ្ា ិោក្ៅរកសួងកសិកមមក្នាេះក្ទ 
ដដលកនុងក្នាេះ ៥% ជាថ្ន ាំពុលរតូវបនចុេះកនុងបញ្ា ៊ីហាមឃាតក់្របើរបស់ក្ៅកនុងរបក្ទសកមពុជា និង ៦% 
ក្ទៀតរតូវបនចុេះកនុងបញ្ា ៊ីហាមឃាតរ់បស់អងគោរសុខភាពពិភពក្លាក (សុនទរកថ្របស់ ឯកឧតតម      
ស្នរនុ រដាមស្តនត៊ី រកសួងកសិកមម រោុខ របមា៉ា ញ់ និងក្នស្នទ នានថៃទ៊ី ១៤   កកកដ្ឋ    ២០១០ កនុងកមមវធិ៊ី
ក្បើកវគគសិោខ ស្នលាពិក្រគ្នេះក្យបល់សត៊ីព៊ី ពរងាងចាបស់ត៊ីព៊ីថ្ន ាំកសិកមម និងសមាភ រកសិកមម)។ ករណ៊ី
ក្នេះទាំនងជាោរមយួបញ្ញា កថ់្ ភាគក្រចើនននថ្ន ាំពុលទាាំងក្នាេះបនក្ធវើចរាចរណ៍ក្ដ្ឋយខុសចាប ់ និង
មនិអាចរគប ់  បន។ 
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ក្ពលក្យើងក្ធវើោរស្នកសួរកសិករក្ដើមប ៊ីកាំណតអ់តត 
សញ្ញា ណថ្ន ាំពុលទាាំងក្នាេះដដលពកួក្គក្របើ ឬក ៏ ប
របទេះតាមរយៈសកមមភាពនានារបស់ពកួក្គ ជាលទធផ
លពកួក្គទាាំងអស់មនិអាចកាំណតប់នក្ទព៊ីក្រពាេះ
ពកួ  មនិដឹងក្ ម្ េះជាទូក្ៅននថ្ន ាំពុលទាាំងក្នាេះ។ 
ជាធមមតាពកួក្គក្ៅក្ ម្ េះថ្ន ាំពុលកសិកមមតាមរបូ
ភាពដដលក្ៅក្លើស្នល ករបស់ផលិតផលក្នាេះ។ 
ក្ទាេះជាយ៉ា ងក្នេះកត៊ី   ពួកក្គអាចបងាា ញកញ្ចបថ់្ន ាំ
ពុលដដលពកួក្គបនក្របើ ក្ដើមប ៊ីឲ្យក្យើងអាចក្ធវើោរកត់
រតានូវក្ ម្ េះននថ្ន ាំពុលទាាំងក្នាេះ។ ក្យងក្ៅតាម
ោរកតរ់តា យ៉ា ងក្ហាចណ្តស់ថ្ន ាំពុលចាំននួ ៧៧ 
មុខរតូវបនក្របើរបស់ក្ៅកនុងតាំបនក់្នេះ (ឧប-សមពន័ធ ១ 

)។ ថ្ន ាំពុលដដលក្គនិយមក្របើរបស់បាំផុត នាក្ពល
បចចុបបននក្នេះមានដូចជា dicrotophos; abamectin  

 

របូភាព ១០: កសិករមនិដឹងក្ ម្ េះជាទូក្ៅរបស់ថ្ន ាំពុល
ដដលគ្នតក់្របើ។ គ្នត់លាយ ៨ មុខចូលគ្នន សរមាប់
បញ់បដនល 

emamectin; benzoate; indoxacard; cypermethrin; methomyl; permethrin; chlorpyrifos 

imidacloprid; nereistoxin និង glyphosate។ ថ្ន ាំពុលមយួចាំននួដដលក្គក្របើគឺជារបក្ភទថ្ន ាំមានករមតិ
ក្រគ្នេះថ្ន កខ់ាល ាំង ដដលចតថ់្ន កក់្ដ្ឋយអងគោរសុខភាពពិភពក្លាក (WHO) មានដូចជា mevinphos 

(Ia); methyl parathion (Ia); dicrotophos (Ib); និង methomyl (Ib)។ ក្យងក្ៅតាមទិនននយ័ និង
ោរចុេះផាយក្ៅកនុងក្គហទាំពរ័ដដលបនក្ធវើបចចុបបននកមម និងក្ចញផាយក្ដ្ឋយ PANAP រពមទាាំងបញ្ា ៊ី
រាយនាមថ្ន ាំពុលដដលមានសោត នុពលបងកឲ្យមានជមៃមឺហារ ៊ីកសុដន ់ (PAN AP, ២០០៧) បនចងែុល
បងាា ញថ្ ភាគក្រចើនថ្ន ាំពុលក្របើរបស់កនុងតាំបនសិ់កាគឺរតូវបនក្គចតចូ់លកនុងបញ្ា ៊ីថ្ន ាំពុល ដដលបងក
ឲ្យក្កើតជមៃមឺហារ ៊ីកសុដន ់ និងជមៃ ឺ carcinogenicity មានដូចជារបក្ភទថ្ន ាំ 2,4-D, atrazine; 

cyfluthrin; carbaryl; chlorpyrifos; chlorothalonil; cypermethrin; deltamethrin; dicrotophos; 

fenvalerate; fipronil; mancozeb; metaldehyde; methyl parathion; permethrin; tebuconazole 
និង hexaconazole។  
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 ភាគក្រចើនននថ្ន ាំពុលដដលលក ់ និងក្របើរបស់ក្ៅកនុងតាំបនក់្នេះគឺមានស្នល កសញ្ញា ជាភាស្ន
បរក្ទស។ ក្យងតាមអនុរកឹតយក្លខ ៦៩ ក្ចញកនុង ឆ្ន ាំ១៩៩៨ បនដចងថ្ សាំបកថ្ន ាំពុលដដលមនិ
មានស្នល កសញ្ញា ជាភាស្នដខមររតូវបននាាំចូល និងលកក់្ៅកនុងរបក្ទសកមពុជាក្ដ្ឋយខុសចាប។់ តាម
លទធផលននោររស្នវរជាវបនឲ្យដឹងថ្ មានដតថ្ន ាំពុល ៤ របក្ភទប៉ាុក្ណ្តណ េះដដលមានស្នល កសញ្ញា ជា
ភាស្នដខមរ (៥%) ។ ស្នល កសញ្ញា ថ្ន ាំពុលភាគក្រចើនបាំផុតសរក្សរជាភាស្នបរក្ទស ដដលមានដូចជា 
ភាស្នក្វៀតណ្តម (៧៤%) និងភាស្ននថ (២១%) ដូចដដលបនបងាា ញកនុងរបូភាពទ៊ី ៥ ខាងក្រោម
ក្នេះ។ 

 

 
របូភាព ១១: ភាស្នក្របើក្ៅក្លើស្នល កសាំបកថ្ន ាំពុលរតូវបនរកក្ឃើញកនុងតាំបនសិ់កា  

 

 កសិករក្ៅកនុងតាំបនសិ់កាបនលាយថ្ន ាំពុលក្ផសងៗចូលគ្នន ក្ដើមប ៊ីបក្ងកើតបនជាផលិតផលថម៊ី
មយួក្ទៀត ដដលករណ៊ី ក្នេះរតូវបនក្គជបួរបទេះជាទូក្ៅកនុងោរអនុវតតោរក្របើរបស់ថ្ន ាំ។ ជាលទធផលនន
ោរសិកា រគបអ់នកផតល់បទសមាភ សនទ៍ាាំងអស់ដត លាយថ្ន ាំពុលព៊ី ២ ក្ៅ ៨ មុខចូលគ្នន  ក្បើគិតជា
មធយមគឺ ៤ មុខ ក្ដើមប ៊ីបក្ងកើតបនជាលាយថ្ន ាំពុលោនដ់តមានរបសិទធភាពកនុងោរសមាល បស់តវលែិត 
ជាពិក្សសក្ៅក្ពលដដលសតវលែិតមានោរសុ្នាំក្ៅនឹងរបក្ភទលាយថ្ន ាំពុលណ្តមយួជាកល់ាក។់ 
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២.៦ ្លប ៉ះពាល់នៃថ្ន ពុំលក្េិក្មម 

២.៦.១ េញ្ញា  ៃិង សរាគេញ្ញា  

 ក្យងក្ៅតាមលទធផលននោរសមាភ សបនឲ្យដឹងថ្ ២១.៥៧% ននអនកផតល់បទសមាភ សន៍
បនចងែុលបងាា ញថ្ ពកួក្គឥតបនគិតថ្ពកួក្គមានោរឈចឺបក់្ដ្ឋយក្រាគសញ្ញា ននោរពុលថ្ន ាំក្នាេះ
ក្ទ ក្ៅក្ពលក្យើងក្ធវើោរស្នកសួរពកួគ្នតអ់ាំព៊ីក្រាគសញ្ញា ដដលពកួគ្នតធ់ាល បជ់បួរបទេះកាំឡុងក្ពលក្របើ
របស់ថ្ន ាំពុល ឬប៉ាេះពាល់នឹងថ្ន ាំពុល។ ប៉ាុដនត ៧៨.៤៣% ននអនកផតល់បទសមាភ សនប៍នរាយោរណ៍ថ្ 
ពកួក្គធាល បម់ានបទពិក្ស្នធនន៍នសញ្ញា  និងក្រាគសញ្ញា ព៊ីមយួក្ៅប៊ីករណ៊ី ។ ភាគក្រចើនបាំផុតននអនកផតល់
សមាភ សនក៍្កើតមានអាោរៈដូចជា វលិមុខ (៦៦%) ឈកឺាល (៥២%) អស់កមាល ាំង (៤៤%) រសវា ាំង
ដភនក (២៦%) និងដបកក្ញើសខុសព៊ីធមមតា(២២%)។ ក្សចកត៊ីលាំអិតននអាោរៈទាាំងមូលរតូវបនបងាា ញ
កនុងរបូភាព ៦ ខាងក្រោមក្នេះ។ 

 

របូភាព ១២: ភាគរយននក្រាគសញ្ញា ដដលទទួលបនក្ៅកនុងតាំបន់សិកាក្ៅកនុងរសុកស្នែ ង 

២.៦.២ បញ្ញា មាតុភាព 

 ោររលូតកូនគឺជាបញ្ញា ដគ៏រួឲ្យរពួយបរមភបាំផុតក្ៅកនុងតាំបនក់្នាេះ ក្រពាេះអនកផតល់បទសមាភ សន៍
មយួចាំននួ      ១៦% បនរាយោរណ៍ថ្ ពកួ  ធាល បរ់លូតកូនព៊ីមតងក្ៅប៊ីដង។ ក្យងក្ៅតាម
ោរវភិាគទិនននយ័ ស្តសត៊ីដដលបនក្រៀបោររបមាណជា ២៥% ចូលរមួកនុងោរបញ់ថ្ន ាំ ឬប៉ាេះពាល់នឹងថ្ន ាំ
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ពុល រពមទាាំងរាយោរណ៍ថ្ពកួក្គធាល បរ់លូតកូន។ ក្ពលក្យើងសួរថ្ក្តើពួកក្គធាល បម់ានបញ្ញា កនុង
កាំឡុងក្ពលមាននផទក្ពាេះដដរឬក្ទ ក្នាេះស្តសត៊ីក្រៀបោរចាំននួ ២៥% បនរាយោរណ៍ថ្ ពកួ  មានបញ្ញា
របក្ភទក្នេះ (រលូតកូន)។ ោរក្ឆលើយតបជាទូក្ៅបាំផុតគឺោរឈកឺ្ពាេះ និងកែួតចក្ងាែ រឬសនលប។់ ផទុយក្ៅ
វញិ ោរវភិាគកប៏នបងាា ញផងដដរថ្ ស្តសត៊ីក្រៀបោរចាំននួ ១៨% ធាល បម់ានបញ្ញា ទាាំងោររលូតកូន និង
បញ្ញា ក្ពលមាននផទក្ពាេះ។ មរណភាពទារកក្ៅកនុងតាំបនក់្នេះករ៏តូវបនក្គរាយោរណ៍ថ្បណ្តត លមកព៊ី
ផលប៉ាេះពាល់ននថ្ន ាំពុល។ ក្នេះក្បើក្យងក្ៅតាមោរចងែុលបងាា ញព៊ីអនកផតល់បទសមាភ សនច៍ាំនួនព៊ីរនាក ់

២.៧ សេវាោំពារេុេភាព 
 ក្ពលក្យើងក្ធវើោរស្នកសួរថ្ ក្តើពកួក្គក្ធវើដូចក្មតចរបសិនក្បើពួកក្គគិតថ្អនកណ្តមាន កពុ់ល
ថ្ន ាំក្នាេះ ចក្មលើយភាគក្រចើនបាំផុតក្នាេះគឺ ថ្ពកួក្គនឹងក្ៅរករគូក្ពទយក្ៅកនុងតាំបន ់(៦០%) និងដឹកជញ្ាូ ន
ជនរងក្រគ្នេះក្ៅោនម់នទ៊ីរក្ពទយ (៥៤%)។ ៦% បននិយយថ្ ពកួក្គនឹងក្ៅសមាជិករគួស្នរននជន
រងក្រគ្នេះដដលពុលថ្ន ាំ និង ១០% ននអនកទាាំងក្នាេះបនរាយោរណ៍ថ្ ពកួក្គនឹងជួយ ជនរងក្រគ្នេះក្ដ្ឋយ
ក្របើរបស់វធិ៊ីស្នស្តសតបុរាណក្ៅកនុងតាំបន ់ជាពិក្សសសរមាបក់រណ៊ី ពុលមនិធៃនធ់ៃរ។ វធិ៊ីស្នស្តសតដដលក្គ
ក្របើមានដូចជា បរកិ្ភាគសកររគ្នប ់សករ ោក្ហវ ឬដតរកូចឆ្ម ជាក្ដើម។ យ៉ា ងណ្តមញិ ពកួក្គអាចក្ៅរករគូ
ក្ពទយកនុងតាំបនក់្ពលដដលក្គពុលថ្ន ាំ។ ចាំក្ពាេះករណ៊ី ពុលខាល ាំង ពកួក្គនឹងយកជនរងក្រគ្នេះក្ៅោនម់នទ៊ីរ
    បដងែករសុកស្នែ ង ព៊ីក្រពាេះពកួក្គក្ជឿជាកថ់្ មនទ៊ីរក្ពទយមានឧបករណ៍រគបរ់គ្ននម់ានគុណភាព
ដូចជា អ   សន៊ី អុកសុ៊ីដសន និងថ្ន ាំសងកូវជាក្ដើម។ ជាមធយមចមាៃ យក្ៅោនរ់គូក្ពទយជិតបាំផុតគឺ
របមាណជា ៣ គ៊ីឡូដម៉ារត។ ក្ទាេះជាយ៉ា ងក្នេះកត៊ី វាគឺជាោរលាំបកសរមាបរ់បជាជនដដលរស់ក្ៅដផនក
ខាងក្កើតននទក្នលបស្នក ់ព៊ីក្រពាេះមនទ៊ីរក្ពទយបដងែកសថិតក្ៅឯក្រតើយមាខ ងក្ទៀតននទក្នល (ក្រតើយខាងលិច)។ 
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របូភាព១៣: អវ៊ីដដលក្គគួរក្ធវើក្ៅក្ពលគិតថ្នរណ្តមាន កពុ់លថ្ន ាំ  

 មា៉ាងវញិក្ទៀត ក្ពលដដលក្យើងសួរថ្ ក្តើពកួក្គក្ៅជបួរគូក្ពទយប៉ាុនាម នដងកនុងករណ៊ី មាន
បញ្ញា ទាកទ់ងនឹងថ្ន ាំពុល ចក្មលើយគឺមានដត ១៦%ប៉ាុក្ណ្តណ េះបនក្ៅជបួរគូក្ពទយចាំក្ពាេះបញ្ញា របក្ភទក្នេះ។ 
ពត័ម៌ានមយួករ៏តូវបនផតល់ផងដដរថ្ សមាជិករគួស្នរ (បត៊ី ឬឪពុក) រតូវបនទទួលោរពាបលក្ដើមប ៊ី
បនាបោរពុលថ្ន ាំរបស់ក្គជាក្រៀងរាល់ដខ ឬព៊ីរដងកនុងមយួដខ ក្ដ្ឋយោរដ្ឋកក់្សរ ៉ាមូ ១ ក្ៅ ២ ក្តល ត។ 
ពកួគ្នតភ់ាគក្រចើនបាំផុតក្ជឿជាកថ់្ ក្សរ ៉ាមូបនាបជាតិពុលក្ៅកនុងខលួនរបស់គ្នតប់ន។ 

 ក្យងតាមបទពិក្ស្នធនរ៍បស់ពកួគ្នតជ់ាមយួនឹងោរពុលថ្ន ាំ ពកួគ្នតភ់ាគក្រចើនគិតថ្ គរួដត
មានោររតួតពិនិតយសុខភាពឲ្យបនក្ទៀងទាត ់ របសិនក្បើនិក្យជកជាអនកក្ចញនថលចាំណ្តយ ឬមាន
ក្សវាមនិគិតនថល ព៊ីក្រពាេះោរគ្នាំពារទាំនងជាមានតនមលនថលរបសិនក្បើក្ធៀបក្ៅនឹងផលរបក្យជនរ៍បស់ពកួ
ក្គ។ ពួកក្គបនក្សនើឲ្យមានោររតួតពិនិតយសុខភាពជារបចាំរាល់ប៊ីដខមតងជាមធយម។ មយួចាំននួក្ទៀត
ក្សនើឲ្យមានោររតួតពិនិតយក្រៀងរាល់ដខ និងខលេះក្ទៀតក្សនើឲ្យមានោររតួតពិនិតយមយួឆ្ន ាំមតង។ 

២.៨ ការទ្ទួ្លាៃៃូវព័ត៌មាៃេតីពីថ្ន ពុំល 

២.៨.១ សាល ក្េញ្ញា  ៃិង ជ្រក្ដាេព័ត៌មាៃេុវតាិភាព 

 រគបអ់នកផតល់បទសមាភ សនទ៍ាាំងអស់រតូវបនសួរអាំព៊ីោរទទលួបនពត័ម៌ានសត៊ីព៊ីករមតិក្រគ្នេះ
ថ្ន កន់នថ្ន ាំពុលតាមរយៈស្នល កសញ្ញា  និងរកដ្ឋសពត័ម៌ានសុវតថិភាព។ ក្យងតាមលទធផលននោររស្នវ
រជាវ ៧៩% ននអនកផតល់បទសមាភ សនប៍នបងាា ញថ្ ពកួក្គមនិជាគិតគូរប៉ាុនាម នក្ទអាំព៊ីស្នល កសញ្ញា
ព៊ីក្រពាេះពកួក្គពឹងដផែកអន លកថ់្ន ាំពុលរបប។់ ១៦%                               
                                                                    
   ៥៧% និយយថ្ពកួគ្នតម់និទទលួបនរកដ្ឋសពត័ម៌ានសុវតថិភាពក្ទ ដត ៣៨% ក្ឆលើយថ្ពកួ
គ្នតប់នទទលួ។ អនកក្ៅសល់របមាណជា ៥% មនិបនផតល់ចក្មលើយក្ទ                       
                      ។ ក្ពលសួរអាំព៊ីសាំបកថ្ន ាំដដលមានស្នល កសញ្ញា ជាភាស្នដខមររបមាណ
ជា១៩% បននិយយថ្ បនក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលមយួចាំននួដដលសញ្ញា សរក្សរជាភាស្នដខមរ។ ៧៦% 
ននអនកផតល់សមាភ សនក៍្របើរបស់ថ្ន ាំពុលដដលស្នល កសញ្ញា សរក្សរជាភាស្នក្វៀតណ្តមឬភាស្ននថ។ មាន
ដតកសិកររបមាណជា ៨% ប៉ាុក្ណ្តណ េះបងាា ញថ្គ្នតអ់ាចយល់នូវអវ៊ីដដលក្គសរក្សរក្ៅក្លើស្នល កសញ្ញា
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ក្នាេះ។ ដតមយួចាំននួធាំននពកួគ្នតម់និអាចយល់បនក្ទ រគ្ននដ់តអាចយល់បនព៊ីរបូភាពសតវលែិត 
(កតាត ចនរង) ដដលដ្ឋកក់្ៅក្លើស្នល កសញ្ញា ននសាំបកថ្ន ាំពុលទាាំងក្នាេះ។ 

តារាង ៧: ោរទទលួបនពត័ម៌ានតាមរយៈស្នល កសញ្ញា  និងរកដ្ឋសពត័ម៌ានសុវតថិភាព 

 

                                               រយៈស្នល កសញ្ញា  
   ៧៨.៣៨ ៣៧.៨៤ ១៨.៩២ ៨.១១ 
ច៎ ១៦.២២ ៥៦.៧៦ ៧៥.៦៨ ៦២.១៦ 
មនិមានចក្មលើយ ៥.៤១ ៥.៤១ ៥.៤១ ២៩.៧៣ 
 

២.៨.២ ការទ្ទួ្លព័ត៌មាៃពីការសជ្របើជ្រាេ់ថ្ន ពុំលតាមរយៈវគគបណតុ ៉ះបណ្តត ល 

 ក្ដ្ឋយក្យ ក្ៅក្លើពត័ម៌ានសត៊ីព៊ីថ្ន ាំពុលមានដត ១៦% ននអនកផតល់បទសមាភ សនដ៍តប៉ាុក្ណ្តណ េះ
បនផតល់ពត័ម៌ានថ្ពកួគ្នតប់នទទលួោរបណតុ េះបណ្តត លសត៊ីព៊ីោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល។យ៉ា ងណ្តមញិ 
ពកួគ្នតប់នទទលួស្នគ ល់ថ្ វគគបណតុ េះបណ្តត លក្នេះបនផតល់នូវោរដណនាាំខល៊ីក្ដ្ឋយរកុមហ ុនថ្ន ាំ
កសិកមមកាំឡុងក្ពលក្ធវើោរផសពវផាយពាណិជាកមម។ ពួកក្គកប៏នដចកជូននូវខិតបណ័ណ  តទ ាំងរបូភាព និង 

ក្សៀវក្ៅដណនាាំសត៊ីព៊ីោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល។  

 គរួកតស់ាំគ្នល់ថ្ ោលព៊ីជាង ៥ ឆ្ន ាំមុន ពកួក្គកប៏នទទលួវគគបណតុ េះបណ្តត លព៊ីរក្បៀបក្របើ
របស់ថ្ន ាំពុល និងសុវតថិភាពកនុងោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលក្ៅក្លើោរផលិតរគ្នបពូ់ជបដនល ដដលផតល់ក្ដ្ឋយ
អងគោរបរា ាំងក្ ម្ េះអារគ៊ីសុត AGRISUD ដដលអនុវតតគក្រមាងរបស់ខលួនក្ៅកនុងតាំបនក់្គ្នលក្ៅក្នេះ 
ក្ដ្ឋយសហោរជាមយួនាយកដ្ឋា នកសិកមមក្ខតតកណ្តត ល។ 

 ជាទូក្ៅ តាមរយៈោរចុេះយកពត័ម៌ានរហ័សបនចងែុលបងាា ញថ្ ភាគក្រចើនបាំផុតននកសិករ
ដឹងអាំព៊ីក្រគ្នេះថ្ន ករ់បស់ថ្ន ាំពុលដដលពកួគ្នតក់្របើរបស់ ប៉ាុដនតពួកគ្នតម់និយល់ចាស់ក្នាេះក្ទ។ ក្ទាេះជា
យ៉ា ងក្នេះកត៊ី ក្ពលក្យើងសួរកសិករស្តសត៊ី (អនកផតល់បទសមាភ សន)៍ ថ្ក្តើព ួ តដឹ់ងឬយល់រជាបព៊ីក្រគ្នេះ
ថ្ន កន់នថ្ន ាំពុលដដលពកួក្គកាំពុងក្របើរបស់ ចក្មលើយគឺជាងពាកក់ណ្តត លននពកួគ្នត ់ (៦១%) បន
និយយថ្ ពកួគ្នតប់នដឹងតាមរយៈស្នល កសញ្ញា  (៦%) រកដ្ឋសពត័ម៌ានសុវតថិភាព (៦%) អនកដនទ
របប ់ (៣៧%)  វគគបណតុ េះបណ្តត ល (៦%) និងបទពិក្ស្នធនរ៍បស់ខលួនក្ៅកនុងសហគមន ៍ (៣៧%)។ 
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អនកភូមជិិតខាង និងអនកលកថ់្ន ាំគឺជាកតាត សាំខានដ់ដលរតូវផតល់ពត័ម៌ាន ឬរបបអ់ាំព៊ីក្រគ្នេះថ្ន កន់នោរក្របើ
ថ្ន ាំពុលក្ៅកនុងសហគមនរ៍បស់ពកួគ្នត។់ ក្រៅព៊ីរបភពពត័ម៌ានខាងក្លើតឹកតាងននោរបាំពុលក្ដ្ឋយថ្ន ាំ
ពុលបនក្កើតក្ឡើងក្ៅកនុងសហគមនរ៍បស់ក្គករ៏តូវបនរាយោរណ៍ផងដដរមានដូចជា អនកជិតខាង 
(៥%) បត៊ីរបស់ពកួក្គ (៦%) និងករណ៊ី ពុលតទ ល់ខលួនរបស់ក្គ (២៦%)។ 

តារាង ៨: មក្ធាបយដដលអនកផតល់បទសមាភ សនប៍នដងឹព៊ីក្រគ្នេះថ្ន ករ់បស់ថ្ន ាំពុល 

ចក្មលើយ 
ដឹងព៊ីក្រគ្នេះថ្ន ករ់ប

ស់ថ្ន ាំពុល 

ដឹងព៊ីស្នល ក
សញ្ញា  

ដឹងព៊ីរកដ្ឋស
ពត័ម៌ាន 

អនកដនទ
របប ់

ដឹងតាមរយៈវគគ
បណតុ េះបណ្តត ល 

ដឹងតាមមក្ធា
បយក្ផសងៗ 

បទ ៦៤.៨៦ ៨.១១ ៨.១១ ៣៧.៨៤ ៨.១១ ៤៣.២៤ 

ច៎ ២៩.៧៣ ៨៦.៤៩ ៨៦.៤៩ ៥៦.៧៦ ៨៦.៤៩ ៥១.៣៥ 

គ្នម នចក្មលើយ ៥.៤១ ៥.៤១ ៥.៤១ ៥.៤១ ៥.៤១ ៥.៤១ 

 

របូភាព ១៤: មក្ធាបយដដលអនកផតល់បទសមាភ សនប៍នដឹងព៊ីក្រគ្នេះថ្ន ករ់បស់ថ្ន ាំពុល 

២.៨.៣ ចំសណ៉ះដឹងេតីពីជសជ្រមើេស្សងៗសជ្រៅពីថ្ន ពុំលគីមី 

 កសិករមយួចាំនួនតូចដតប៉ាុក្ណ្តណ េះ (៨% ននអនកផតល់បទសមាភ សន)៍ ដឹងព៊ីមក្ធាបយក្ផសង
ក្ទៀតកនុងោរ  បរ់គងសតវលែិតក្ដ្ឋយមនិក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល ដូចជាក្របើថ្ន ាំពុលផស ាំព៊ីរកុខជាតិ កាំប៉ាុសត និង 
ោរក្ធវើគរមបរកុខជាតិ។ ពួកក្គបនទទលួវគគបណតុ េះបណ្តត លតាមរយៈអងគោរនានា និងមស្តនត៊ីកសិកមម
របស់នាយកដ្ឋា នកសិកមមថ្ន ករ់សុក។ ក្ទាេះជាយ៉ា ងក្នេះកត៊ី ពកួក្គមនិបនក្រៀបចាំ និងក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល
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ផស ាំព៊ីរកុខជាតិក្ទ ព៊ីក្រពាេះពកួគ្នតគិ់តថ្ថ្ន ាំពុលផស ាំព៊ីរកុខជាតិមនិខាល ាំង និងមានរបសិទធភាពដូចថ្ន ាំពុលគ៊ីម៊ី
ក្ទ។ រ ៊ីឯោរក្ធវើគរមបដ៊ីក្ដ្ឋយក្របើសលឹករកុខជាតិ គឺជាោរអនុវតតជាទូក្ៅក្ៅកនុងតាំបនក់្នាេះ។ 

៣. សេចក្តីេៃនិដាា ៃ ៃិង អៃុសាេៃ៍ 

៣.១ សេចក្តីេៃនិ    

 លទធផលននោររស្នវរជាវបនគូសបងាា ញព៊ីផលប៉ាេះពាល់ដក៏្រគ្នេះថ្ន កក់្ៅក្លើសុខភាពស្តសត៊ី 
ក្ដ្ឋយោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលខុសឆគង និងក្ធវើឲ្យតាំបនក់្នាេះោល យ ទឹកដ៊ីដម៏ានក្រគ្នេះថ្ន កស់រមាបម់នុសស 
និងបរសិ្នថ ន។ ភាគក្រចើនននកសិករស្តសត៊ីមានសញ្ញា  និងក្រាគសញ្ញា មយួចាំននួននោរពុលថ្ន ាំ ដូចជាវលិ
មុខ ឈកឺាល អស់កមាល ាំង រសវា ាំងដភនក និងដបកក្ញើសខុសធមមតា។  

 ោររលូតកូនកជ៏ាដផនកមយួគរួឲ្យរពួយបរមភជាខាល ាំងសរមាបស់្តសត៊ីក្ៅកនុងតាំបនក់្នាេះ ក្ដ្ឋយមយួ
ភាគបនួននស្តសត៊ីក្រៀបោរ   បនរលូតកូន ក្ហើយនឹងមយួភាគបនួបនមានបញ្ញា កនុងកាំឡុងក្ពលមាននផទ
ក្ពាេះដូចជាឈកឺ្ពាេះ កែួតចក្ងាែ រ និងសនលប។់ 

 ោរយល់ដឹងព៊ីោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលរបស់កសិករជាស្តសត៊ីគឺក្ៅមានករមតិក្ៅក្ឡើយ។ ពកួក្គ
គិតដតព៊ីោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល ក្ដើមប ៊ីកាំចតស់តវលែិតក្ដ្ឋយគិតគូរតិចតួចអាំព៊ីផលវបិកដល់សុខភាព 
និងបរសិ្នថ ននាក្ពលអនាគត។ ពកួក្គមនិបនពាកស់ាំក្លៀកបាំពាកោ់រពារខលួន(PEE) បនក្ពញក្លញក្ទ 

ក្ៅក្ពលបញ់ថ្ន ាំ លាយថ្ន ាំពុលចរមុេះគ្នន ក្ដ្ឋយមនិដឹងក្ ម្ េះថ្ន ាំទាាំងក្នាេះ ក្ហើយតាមធមមតាក្បេះក្ចល
សាំបកថ្ន ាំក្ៅកនុងទ៊ីវាល ឬក្ៅកនុងទឹក។ 

 កសិករជាស្តសត៊ីភាគក្រចើនបនប៉ាេះរតូវនឹងថ្ន ាំពុលក្ចញព៊ីសកមមភាពកនុងចាំោរបដនល បស់ពកួគ្នត់
ដូចជា ោរងារទាកទ់ងនឹងោរបញ់ថ្ន ាំ និងោរជរមេះក្ៅម ជាក្ដើម។ ពកួគ្នតប់៉ាេះរតូវនឹងថ្ន ាំពុលទាាំងក្នាេះ
តាមរយៈសកមមភាពដូចជា ោរទិញថ្ន ាំពុល ោរក្បកសាំក្លៀកបាំពាកដ់ដលក្របើសរមាបប់ញ់ថ្ន ាំនិង
លាយថ្ន ាំ ោរលាងសាំអាតឧបករណ៍ដដលក្របើជាមយួថ្ន ាំពុល និងោរក្របើថ្ន ាំសមាល បមូ់ស។ មក្ធាបយ
ដដលពកួគ្នតប់៉ាេះរតូវនឹងថ្ន ាំពុលក្នាេះមានដូចជា ោរបញ់ថ្ន ាំពុលក្ដ្ឋយអនកជិតខាង ោរក្បកសាំក្លៀក
បាំពាកប់ត៊ី ោរងូតទឹកក្ៅដកបរតាំបនប់ញ់ថ្ន ាំ និងោរបរកិ្ភាគអាហារដដលក្គបនបញ់ថ្ន ាំពុលរចួក្ហើយ។ 
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 ោររបតិបតតិ ឬោរអនុវតតចាំក្ពាេះចាបម់យួចាំននួសត៊ីព៊ីថ្ន ាំពុលគឺក្ៅមនិទានប់នអនុវតតឲ្យ ន
របសិទធភាពក្ៅក្ឡើយក្ទ។ ថ្ន ាំពុលខុសចាបជ់ាក្រចើនមុខបននាាំចូលមករបក្ទសកមពុជា ក្ហើយស្នល ក
សញ្ញា ក្ទៀតក្ស្នតគឺសរក្សរជាភាស្នបរក្ទស ដូចជាភាស្នក្វៀតណ្តម និងភាស្ននថ។ ហាងលកថ់្ន ាំ
ពុលមយួចាំននួក្បើកលកក់្ដ្ឋយមនិមានអាជាា បណ័ណ ក្ៅដកបរអាហារដ្ឋា ន ឬហាងលកច់ាំណ៊ី អាហារ។ 

 ោរទទលួបនក្សវាពាបលព៊ីសាំណ្តករ់គូក្ពទយ ឬភាន កង់ារសុខភាពក្ដើមប ៊ីពាបលោរពុល
ក្ដ្ឋយថ្ន ាំពុលក្ៅមានករមតិក្ៅក្ឡើយ។ រគួស្នរកសិករមយួចាំនួនពាបលោរពុល ឬបនាបជាតិថ្ន ាំ
ពុលកនុងខលួនជាក្រៀងរាល់ដខ ឬព៊ីរដងកនុងមយួដខក្ដ្ឋយោរដ្ឋកក់្សរ ៉ាមូ ក្រពាេះពកួក្គក្ជឿជាកថ់្ ោរក្ធវើដបប
ក្នេះអាចកាំចតប់ងនូ់វផលប៉ាេះពាល់ទាាំងឡាយព៊ីថ្ន ាំពុលបន។ 

 ោរទទលួពត័ម៌ានសត៊ី  ថ្ន ាំពុលក្ៅមានករមតិក្ៅក្ឡើយ ក្ហើយមានដតកសិករមយួភាគតូច
ប៉ាុក្ណ្តណ េះបនទទលួវគគបណតុ េះបណ្តត លសត៊ីព៊ីោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលព៊ីមស្តនត៊ីជាំនាញ មស្តនត៊ីកសិកមម ឬរកុម
ហ ុនថ្ន ាំកសិកមម។ 

៣.២ អៃុសាេៃ៍ 

- ក្ធវើោរជាមយួសហគមន ៍ ឬនដគូតាមតាំបនក់្ដើមប ៊ីសិកាព៊ីបញ្ញា នានាបណ្តត លមកព៊ីថ្ន ាំពុល។ 
ផតល់ោរគ្នាំរទដល់អងគោរ និងស្នថ បន័រដ្ឋា ភបិលកនុងតាំបនត់ាមរយៈោរពរងឹងតនួាទ៊ីរបស់ 
សងគមសុ៊ីវលិសត៊ីព៊ីោរតាមដ្ឋន និងរតួតពិនិតយថ្ន ាំពុល។ 

- បក្ងកើនោរយល់ដឹងសត៊ីព៊ីបញ្ញា របស់ថ្ន ាំពុលសរមាបក់សិករទាាំងបុរសនិងស្តសត៊ីតាមរយៈរបពន័ធ
ផសពវផាយដូចជា ទូរទសសន ៍វទិយ ុោដសត ទសសនាវដត៊ី តទ ាំងរបូភាព និងខិតបណ័ណ ជាក្ដើម។ 

- ផតល់កមមវធិ៊ីបណតុ េះបណ្តត លោនដ់តមានរបសិទធភាពក្ដើមប ៊ីកស្នងសមតថភាព ជាំនាញ និង
ចាំក្ណេះដឹងសរមាបក់សិករ ជាពិក្សសកសិករស្តសត៊ីសត៊ីអាំព៊ីជក្រមើសក្ផសងៗក្រៅព៊ីថ្ន ាំពុលគ៊ីម៊ី 
បក្ចចកក្ទសដ្ឋាំដាំណ្តាំក្ដ្ឋយមនិក្របើរបស់ឬោតប់នថយោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល ដូចជាអនុវតតតាម
កមមវធិ៊ី IPM កសិកមមក្អកូឡូសុ៊ី រពមទាាំងសត៊ីអាំព៊ីោរអនុវតតោរោរពារ ក្ដើមប ៊ីសុខភាពរបក្សើរ
ក្ឡើងកនុងចាំក្ណ្តមកសិករស្តសត៊ីរងក្រគ្នេះ។  

- កសិករគរួបញ្ឈបោ់រក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលខុសចាប ់ថ្ន ាំពុលដដលហាមឃាត ់និងថ្ន ាំពុលដដលរតូវ
បនរតឹតបតិ ក្ហើយគរួក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលរសបចាបដ់ដលបនចុេះបញ្ា ិោក្ៅរកសួងកសិកមម រោុខ
របមា៉ា ញ់ និងក្នស្នទ និងមានស្នល កសញ្ញា ជាភាស្នដខមរ។  
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- បក្ងកើនសមតថភាពបុគគលិកសុខភាព អាជាា ធរ និងបណ្តត ញនានា ក្ដើមប ៊ីក្ធវើោរផសពវផាយព៊ីផល
ប៉ាេះពាល់ដដលទាកទ់ងនឹងសុខភាពក្ដ្ឋយោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល និងោរក្ឆលើយតបនឹងោរណ៍
ទាាំងក្នេះតាមរយៈវគគបណតុ េះបណ្តត លសត៊ីព៊ីោររគបរ់គង និងោរគ្នាំពារសុខភាពថ្ន កមូ់លដ្ឋា ន 
ក្ដើមប ៊ីឲ្យពួកក្គស្នគ ល់ព៊ីថ្ន ាំពុល និងក្រាគសញ្ញា នានា ក្ហើយនិងសត៊ីអាំព៊ីសមតថភាពកនុងោរជយួ 
សក្ស្តងាគ េះជនរងក្រគ្នេះក្ៅក្ពលដដលមានោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុលខុសឆគងនាាំឲ្យមានក្រគ្នេះថ្ន ក។់ 

- រាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជាគរួដតក្រៀបចាំ និងបញ្ាូ នពរងាងចាបស់ត៊ី  ថ្ន ាំកសិកមមក្ៅសភាជាតិក្ដើមប ៊ី
អនុមត័ ក្ហើយនិងពរងឹងសមតថភាពរបស់ភាន កង់ារកនុងោរអនុវតតនច៍ាប ់ និងោររតួតពិនិតយោរ
ក្ធវើពាណិជាកមម និងោរក្របើរបស់ថ្ន ាំពុល រពមទាាំងជរមុញរកុមហ ុនផលិតនិងដចកចយថ្ន ាំ
កសិកមមក្របើរបស់ភាស្នដខមរក្លើស្នល កសញ្ញា ននសាំបកថ្ន ាំទាាំងក្នាេះ។  
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១: បញ្ជ ីឈ ម្ ោះថ្ន ាំពុលដែលឈេឈ្បើ្ាស់ឈៅក្នុងតាំបន់្សិក្ា 

ល.រ ឈ ម្ ោះទូឈៅ ឈ ម្ ោះម៉ា កផលិតផល ស្លល ក.1 
បញ្ជ ីឈ ម្ ោះ
ឈៅកម្ពុជា 2 

ករម្តិឈររោះ
ថ្នា កក់ណំតឈ់ោ

យ WHO 3 
ឈ ម្ ោះរកមុ្ផលិតថ្នា កំសិកម្ម 

1 2,4-D  Anco 720DD VN P II An Giang 

2 abamectin Abamectin Thai P III Astim enterprise, T.K Agro 
Co,.Ltd,  

3 abamectin Abatin 5.4EC VN P III Map Pacific 

4 abamectin DoAbin 3.8EC VN P III  TNHH - TM Đồng Xan 

5 abamectin PropaK Thai P III Kang Chak KakseKam 
Cambodia Co,Ltd 

6 abamectin Sock-D Thai P III   

7 abamectin Tungatin 3.6 EC  VN P III CP SX-TM-DV Ngoc Túng 

8 acetamiprid Mopride 20WP VN NL NL HP 

9 alpha cypermethrin Motox 5EC VN P II Nong Phat 

10 atrazine Mizin 80WP VN P III Saigon Pesticide Company 

11 bacillus thuringiensis Dipel 6,4 DF VN P III ABBOT/VALENT 

12 bacillus thuringiensis Biobit 32B FC VN P III Forward International Ltd 

13 bacillus thuringiensis VBT usa VN P III Jiangsu Wuxiruyze 
agrochemical, Co Ltd 

14 beta-cyfluthrin Folitec 0.25EC Thai P II Bayer 

15 buprofezin  + acetamiprid Atylo 650WP VN P III MAI Thai Nong 

16 carbaryl S-F 85 Thai P II Sharp phamolater co, 

17 carbendazim Vicarben 50HP, VN P III VIPESCO 

18 carbofuran Vifuran 3G VN R Ib VIPESCO 

19 chlorantraniliprole 
+thiamethoxam 

Virtako 40WG VN NL Nl Syngenta 

20 chlorfluazuron Atabron 5EC VN NL III H.A.I 

21 chlorothalonil Lynil Thai P III SK 

22 chlorpyrifos Bosacokos 40 Thai P II   

23 chlorpyrifos Mapy 48EC VN P II Map Pacific 

24 chlorpyrifos Phodiem 400 Thai P II Master Agrotech 

25 chlorpyrifos ethyl+ cypermethrin Nato 55SC Khmer P II Agrotech 

26 chlorpyrifos ethyl+ cypermethrin Pertrang 55.5EC VN P II  TNHH - TM Thôn Trang 

27 cypermethrin Cypermethrin 10EC Thai P II Master Agrotech 

28 cypermethrin Pycythrin 5 EC VN P II Forward International Ltd 

29 cypermethrin TungRin 10EC VN P II Aquarius Overseas Private 
Limited 

30 cypermethrin Visher 25 ND VN P II VIPESCO 

31 cypermethrin Vit-Sunchiro 10 Thai P II Silver Door 

32 cypermethrin Tenzo 10 Thai P II SK 

33 deltamethrin Videci 2.5 ND VN P II VIPESCO 

34 diafenthiuron Pegasus 500SC VN P III Syngenta 

35 dicrotophos Kra Choa 330 Thai R Ib Politekam Agrotech co.Ltd 

36 dimehypo (nereistoxin) Apashuang 95WP VN P II  TNHH -TM. Thái Nông 

37 dimehypo (nereistoxin) Neretox 95WP VN P II PSC.1 

38 dimehypo (nereistoxin) TungSong 95WP VN P II CP SX-TM-DV Ngoc Túng 

39 dimethoate + fenobucarb Vibam 5H VN P II Vipesco 

40 dimethoate+ cypermethrin Nitox 30EC VN P II NICOTEX 

41 dinotefuran Oshin 20 WP Khmer NL NL Agrotech 

42 emamectin, benzoate+matrine Redconfi  VN NL NL AM Tam 

43 emamectin,benzoate Do Emectin 4.0 EC VN NL NL   

44 emamectin,benzoate TikEmectin VN NL NL  CP XNK Tho Khang 

45 emamectin,benzoate Ematin 1.9EC VN NL NL ALFA 

46 emamectin,benzoate Mekomectin 3.8EC VN NL NL  Jiangsu Fengdeng 
Pesticide Co., Ltd 

47 emamectin,benzoate Map Winner 5WG VN NL NL Map Pacific 

48 fenvalerate Vifenva 20ND VN P II VIPESCO 

49 fipronil Regent VN P II Bayer 

50 fluazifop-P-buthyl Onecide 15EC VN P III H.A.I 

51 flubendiamide Takumi 20WG VN NL NL Ngat Ban 

52 gibberellic acid ProGibb 10SP VN P U Valent Biosciense 
corporation 



ល.រ ឈ ម្ ោះទូឈៅ ឈ ម្ ោះម៉ា កផលិតផល ស្លល ក.1 
បញ្ជ ីឈ ម្ ោះ
ឈៅកម្ពុជា 2 

ករម្តិឈររោះ
ថ្នា កក់ណំតឈ់ោ

យ WHO 3 
ឈ ម្ ោះរកមុ្ផលិតថ្នា កំសិកម្ម 

No Common Name Trade Name Label 
In list of 
MAFF 

WHO 
categories 

Pesticide company 

53 glyphosate Dream 480SC Khmer P III HAI Agrochem Yonh Sdok 

54 glyphosate Grassana 480 SL Khmer P III NoKorthom Agriculture 
Development 

55 glyphosate Ly Rin 480DD VN P III Ngoc Yen Trading and 
Production Co. Ltd 

56 hexaconazole Anvil 5SC VN P III Syngenta 

57 hexaconazole Dovil 5SC VN P III Thanh HUNG 

58 imidacloprid Map Jodo VN P II Map Pacific 

59 indoxacard Ammate 150SC VN NL II Dupont  

60 iprodione Viroval 50BTN VN P III VIPESCO 

61 lufenuron Match 50EC VN P II Syngenta 

62 mancozeb+ metalaxyl Ridomil 68WP VN NL III Syngenta 

63 mancozeb+ metalaxyl Mexyl MZ 72 WP VN NL III Saigon Pesticide Company 

64 metaldehyde Bolis 6 B VN NL II ADC 

65 metaldehyde Saipatre Thai NL II Golden Door 

66 methomyl Methomyl Thai B Ia Dupont  

67 methyl parathion Door Super 3-5-9 Thai B Ia Golden Door 

68 Mevinphos Phodrin Thai B Ia  Shell 

69 permethrin Map-permethrin 50EC VN P II Map pacific 

70 permethrin Tungperin 10EC VN P II CP SX-TM-DV Ngoc Tung 

71 phenthoate Vifel 50ND VN P II VIPESCO 

72 phenthoate+ etofenprox Vicidi-M  50ND VN P II+III VIPESCO 

73 phenthoate+ fenobucarb Hopsan 75ND VN P II H.A.I 

74 tebuconazole Fortil 25SC VN P III  An Nong 

75 thiophanate-methyl Topsin-M 70 WP VN P III VITHACO 

76 validamycin  Validacin 5DD VN P III An Giang 

77 validamycin  Validan * 5DD VN P III An Giang 

 

កំណតសំ់រល់: 
1 :  ស្លល កសញ្ញា   VN: ឈវៀតណាម្,  Thai: ថថ, Khmer: ខ្មមរ 
2 :  NL: ម្និមនកាុងបញ្ជ ី,  B: ហាម្ឃាត,់  P: អនុញ្ញា ត  
3 :   Ia: ឈររោះថ្នា កខ់្ល ងំបំផុត (Extremely Hazardous) 

Ib: ឈររោះថ្នា កខ់្ល ងំ (Highly Hazardous)   
II:  ឈររោះថ្នា កម់្ធយម្ (Moderately Hazardous) 
III: ឈររោះថ្នា កក់រម្តិរស្លល (Slightly Hazardous) 
U:  ម្និសូវជាមនឈររោះថ្នា ក ់(Unlikely to be Hazardous) 



ឧបសម្ព័ន្ធ ២: បញ្ជ សំីណួរ (កែសម្ម្លួជាភាសាកមែរ) 
 

សំណួរអង្កេតសតីអពំី ស្តសត ីនិកថ្ន ំកសកិម្ម 

ការណែនាំសរាបអ់្នកសាា សន៍៍ៈ សូមកុាំពាយាមអានសាំែួរនៅនពលន្វើការសាា ស។ 
សូមពិនិត្យនមើលណរកងានការរ ាំលងណផនកណាមយួននសាំែួរ។ 

ន ម្ ោះអ្នកសាា សន៍៍ៈ____________________________  
ណងែណែសាា សន៍៍ៈ_____________________ 

1. ពត័្ា៌នផ្ទា ល់ែលួ ន  

1. ន ម្ ោះកសិករ: ____________   
2. នភទ :   របុស   រសី  
3. អាស័យដ្ឋា ន/ភូម:ិ _________________________________________  
4. អាយុ: ____________   
5. ស្ថា នភាពររួស្ថរ: ____________________ 
6. ករមតិ្ននការអ្បរ់ ាំ:  

(1) ថ្នន កប់ឋមសិកា  
(2) ថ្នន កអ់្នុវទិាល័យ 
(3) ថ្នន កវ់ទិាល័យ  
(4) មហាវទិាល័យ  
(5) ស្ថលាជាំនញវជិ្ជា ជីវ៍ៈ  
(6) ថ្នន កន់រកាយឧត្តម 

7. នត្ើអ្នកអាចអាន និងសរនសរបានណដរឬនទ  នទ      ច៎  
8. នត្ើកនុងររួស្ថររបស់អ្នកានសាជិកសរបុទាំងអ្ស់ប ុនម ននក ់រមួបញ្ចូ លទាំងរបូអ្នក? សាជិកសរបុ៍ៈ____នក់  

ចាំនួនអ្នកនពញវយ័: _____នក ់  ចាំនួនកុារ: _____នក ់
9. នត្ើកនុងចាំនណាមសាជិកទាំងអ្ស់ននោះ ានអ្នកណដលន្វើការកនុងវស័ិយកសិកមមណដរឬនទ?     នទ        ច៎  
10. មុែរបរចមបង: __________________________  
11. របាកច់ាំែូល: ______________________នរៀល 
12. មុែរបររបស់បត:ី __________________________  
13. នត្ើអ្នកជ្ជអ្នកនរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមមឬ     នទ      ច៎ 
14. នត្ើអ្នកនរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមមអ្ស់រយ៍ៈនពលប ុនម នឆ្ន ាំន ើយ?  _______________ឆ្ន ាំ  
15. នត្ើអ្នកចាំណាយកនុងការទិញថ្នន ាំកសិកមមអ្ស់ប ុនម នកនុង១ឆ្ន ាំ?  _________________នរៀល 

2. ការប ោះពាល់ថ្នន ាំកសិកមម  

16. នត្ើអ្នកនរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមមនៅកណនលងណាែលោះ? 
(1) កណនលងន្វើការងារ  



(2) នៅផាោះ ឬសួនដាំណាាំ 
(3) នៅកសិដ្ឋា ន/ចាំការ  

17. នត្ើអ្នកន្វើការកនុងងវស័ិយ/ណផនកណាែលោះ? 
(1) កសិដ្ឋា ន (សូមបញ្ជា កន់ ម្ ោះដាំណាាំ):_______________  
(2)  ដាំណាាំចាំការ្ាំ (សូមបញ្ជា កន់ ម្ ោះដាំណាាំ):____________ 
(3) ចាំការនឈើ ូបណផល (សូមបញ្ជា កន់ ម្ ោះណផលនឈើ):_________  
(4) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក់:__________________________ 

18. កណនលងន្វើការ (កសិដ្ឋា ន ចាំការ សួន...): ____________________ 
19. នត្ើអ្នកនរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមមនៅនពលណា?  

(1) នៅតាមរដូវកាល  
(2) ជ្ជនរៀងរាល់ណែ  
(3) ជ្ជនរៀងរាល់ឆ្ន ាំ  
(4) ជ្ជនរៀងរាល់នងែ  

20. ខាងនរកាមននោះជ្ជបណាត សកមមភាពនៅកណនលងន្វើការ ឬនៅផាោះណដលានការនរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមមនត្ើអ្នកនរបើវាប ុនម ន
ដងកនុង១ណែ:  

សកមមភាព  ចាំននួដង 
(1) ការលាយថ្នន ាំកសិកមម   

(2) ការពាបាលសត្វ (ឧ. ការសាល បប់រាសិត្នលើសត្វរសុក)   
(3) ការនរបើរបាស់ថ្នន ាំសាល បល់អិត្នៅផាោះ (ឧ. នរបើថ្នន ាំបាញ់មូស)  

(4) ន្វើការនៅកនុងណរសចាំការណដលបាននឹងកាំពុងណត្ានការនរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមម  

(5) ការចូលកនុងណរសចាំការនដើមបនីរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមម  

(6) នបាកសនមលៀកបាំពាកណ់ដលបាននសលៀកពាកន់ៅនពលបាញ់ឬលាយថ្នន ាំកសិកមម  

(7) លាងសាំអាត្ឧបករែ៍ណដលបាននរបើរបាស់នៅនពលបាញ់ឬលាយថ្នន ាំកសិកមម  

(8) ការនៅទិញ ឬការដឹកជញ្ាូ ន   

(9) *នផេងៗ សូមបញ្ជា ក់:__________________________  
21. មន្ាបាយណដលថ្នន ាំកសិកមមប ោះពាល់ដល់អ្នក: 

សកមមភាព  ចាំននួដង 
(1) នរបើរបដ្ឋបប់ាញ់ថ្នន ាំនៅផ្ទា ល់ដី ដូចជ្ជ្ុងបាញ់ណដលស្ថា យនៅែនង ឬនរបើា សីុនបាញ់ថ្នន ាំកសិកមម   
(2) ន ម្ ោះរបដ្ឋបប់ាញ់ថ្នន ាំណដលនរបើនៅផ្ទា ល់ដី ___________________________________  
(3) នបាករកស់ាំនលៀកបាំពាករ់បស់អ្នកណដលពាកន់ៅនពលបាញ់ថ្នន ាំកសិកមម  

(4) នបាករក ់ឬប ោះពាល់សាំនលៀកបាំពាកប់តីណដលបាននសលៀកពាកន់ៅនពលបាញ់ថ្នន ាំកសិកមម  
(5) នបាករកស់ាំនលៀកបាំពាក់ ឬលាងសាំអាត្ឧបករែ៍   
(6) ការនរបើរបាស់ទឹក ដូចជ្ជផឹកឬងូត្ណដលនៅណកបរត្ាំបនណ់ដលនរបាញ់ថ្នន ាំកសិកមម  
(7) បរនិភារអាហារ ណដលអាហារននោះរត្ូវបាននរបាញ់ថ្នន ាំនដ្ឋយនរបើថ្នន ាំកសិកមម  
(8) បរនិភារអាហារនរកាយនពលបាញ់ថ្នន ាំ នដ្ឋយមនិបានលាងសាំអាត្នដរបស់អ្នកជ្ជមុន  
(9) អ្នកជិត្ខាងនរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមម  



(10) ការបាញ់ថ្នន ាំពីសាំណាករ់ដ្ឋា ភបិាលកនុងបុពវន តុ្សុែភាពស្ថធារែ៍ៈ (ឧ. ការពារជមែរឺរុនចញ់)   
(11) មន្ាបាយនផេងនទៀត្ សូមបញ្ជា ក់: __________________________  

3. លកខែែឌ ននការនរបើរបាស់  

22. នត្ើអ្នកបានពាកស់នមលៀកបាំពាកក់ារពារឬនទ នពលនរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមម?     នទ   ច៎  
A- របសិននបើនឆលើយ “នទ” សូមពនយល់នូវន តុ្ផល: 

(1) នងលនពក  
(2) មនិអាចរកបាន  
(3) ានអារមមែ៍មនិរសួលនៅនពលពាកវ់ា  
(4) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក់: _________________  

B- របសិននបើនឆលើយ “បាទ/ច៎” សូមនរៀបរាបនូ់វអ្វីណដលអ្នកបាននរបើ:  
(1) នរស្ថមនដ  
(2) នខានអ្ៀមពាកព់ីខាងនរៅ  
(3) ណវនតាការពារណភនក  
(4) របដ្ឋបដ់កដនងហើម - នត្ើអ្នកផ្ទល ស់បតូរវាប ុនម នដង? ___________________  
(5) ា សការពារមុែ  
(6) ណសបកនជើងកណវង  
(7) អាវនដណវង  
(8) នខាណវង  
(9) រកា  
(10) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក់: _________________  

23. នត្ើថ្នន ាំកសិកមមធាល បប់ានកាំពបន់លើែលួនអ្នកណដរឬនទ? 
(1) នពលកាំពុងបាញ់ថ្នន ាំ  
(2) នពលកាំពុងទុកដ្ឋកថ់្នន ាំ  
(3) នពលកាំពុងលាយថ្នន ាំ  
(4) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក ់ 

-នត្ើណផនកណាននរាងកាយរបស់អ្នកណដលប ោះពាល់? _____________ 

4. របនភទថ្នន ាំកសិកមម 

24. នត្ើរបនភទថ្នន ាំកសិកមមអ្វីែលោះណដលអ្នកធាល បន់របើរយ៍ៈនពល២ឆ្ន ាំកនលងមកននោះ? 
ន ម្ ោះពាែិជាកមម ន ម្ ោះនៅនរៅ ធាតុ្សកមម របនភទដាំណាាំ កតាត ចនរង ន ម្ ោះរកុម  ុន 
      
      
      
      
      
      

25. នត្ើអ្នកដឹងមន្ាបាយនផេងនទៀត្កនុងការររបរ់រងសត្វលអិត្ចនរងទាំងននោះនដ្ឋយមនិនរបើថ្នន ាំកសិកមមណដរឬនទ  នទ   



 ច៎  
របសិននបើនឆលើយ “ច៎” សូមផតល់នូវឧទ រែ៍ែលោះៗ(ឧ. ថ្នន ាំផេ ាំពីរកុខជ្ជត្ិ) _____________________________ 

5. ស្ថល កសញ្ជា /ទិនននយ័ផលិត្ផល 

26. ចាំនពាោះថ្នន ាំកសិកមមណដលអ្នកទិញ នត្ើអ្នកទទួលបាននូវពត័្ា៌នខាងនរកាមននោះឬនទ?  
(1) ស្ថល កសញ្ជា ផលិត្ផល   នទ   ច៎ 
(2) រកដ្ឋសពត័្ា៌នណែនាំនដើមបសុីវត្ាិភាព   នទ   ច៎ 
(3) នត្ើវាសរនសរជ្ជភាស្ថជ្ជត្ិ/ភាស្ថណែមរ?   នទ   ច៎ 
(4) នបើនឆលើយ “ច៎” នត្ើអ្នកអាចអានបាន និងយល់នូវអ្ត្ានយ័របស់វាណដឬនទ   នទ   ច៎ 

27. - នត្ើអ្នកបានទទួលការបែតុ ោះបណាត លពីថ្នន ាំកសិកមមណដលអ្នកនរបើរបាស់ឬនទ?  នទ   ច៎ 
- នបើនឆលើយ “ច៎”  នត្ើបានទទួលការបែតុ ោះបណាត លប ុនម នដង?  _____ដង 
- ន ើយការបនរងៀនតាមមន្ាបាយអ្វី? ______________________________________________ 

28. នត្ើអ្នកដឹងពីនររោះថ្នន កន់នថ្នន ាំកសិកមមណដលអ្នកនរបើណដរឬនទ?    នទ   ច៎ 
A- នបើនឆលើយ “ច៎”  នត្ើអ្នកដឹងនដ្ឋយរនបៀបណា? 

(1) ស្ថល កផលិត្ផល  
(2) រកដ្ឋសពត័្ា៌នណែនាំនដើមបសុីវត្ាិភាព 
(3) អ្នកដនទរបាប ់ 
(4) វរគបែតុ ោះបណាត ល:_________________ 
(5) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក់________________ 

B- របសិននបើនឆលើយ “នទ” ន តុ្អ្វី? __________________________________ 

6. ការទិញថ្នន ាំកសិកមម   

29. នត្ើអ្នកជ្ជអ្នកទិញថ្នន ាំកសិកមមឬ?   នទ   ច៎ 
នបើនឆលើយ “ច៎” :  
A. នត្ើអ្នកទិញថ្នន ាំកសិកមមនៅកណនលងណា? ចនមលើយអាចនលើសពី១ ?  

(1) ហាងលកទ់ាំនិញ 
(2) ទីផារ  
(3) តូ្បលកក់នុងភូម ិ
(4) ភាន កង់ារលករ់បស់រកុម ុន  
(5) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក ់______________________ 

B. នត្ើអ្នកនរជើសនរ ើសយកថ្នន ាំកសិកមមទាំងននោះនដ្ឋយរនបៀបណា? ចនមលើយអាចនលើសព១ី?  
(1) បទពិនស្ថ្នផ៍្ទា ល់ែលួន  
(2) អ្នុស្ថសនអ៍្នកដនទ។ នត្ើអ្នកណា: ___________  
(3) ស្ថល កសញ្ជា នៅនលើសាំបក/កញ្ចប់ថ្នន ាំកសិកមម  
(4) ការណែនាំពីអ្នកលក់ថ្នន ាំកសិកមម  
(5) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក ់________________  

30. នពលអ្នកទិញថ្នន ាំកសិកមម នត្ើពាែិជាករ/អ្នកលកប់ានផតល់នូវពត័្ា៌នខាងនរកាមណដរឬនទ? ចនមលើយអាចនលើសពី១?  
(1) ពីរនបៀបនរបើថ្នន ាំកសិកមម  



(2) ពត័្ា៌នពីថ្នន ាំកសិកមម និងនររោះថ្នន ករ់បស់វា  
(3) ការរបុងរបយត័្នកនុងការទុកដ្ឋក ់ 
(4) ផតល់ដាំបូនម នពីការនរបើឧបករែ៍ការពារែលួន  

7. ការទុកដ្ឋក/់ការនបាោះនចល   

31. នត្ើអ្នកទុកថ្នន ាំកសិកមមនៅកណនលងណា? ចនមលើយអាចនលើសព១ី?  
(1) ណរស ចាំការ  
(2) នរកាលនរ  
(3) សួន  
(4) ផាោះ  នៅណផនកណាមយួននផាោះ (ផាោះបាយ នរកាមណររនដក...) ________________________  
(5) នផេងៗ ________________  

32. នត្ើអ្នកចកន់ស្ថរ ន ើយទុកថ្នន ាំកសិកមមផុត្ពីនងែនកមងឬនទ?  នទ  ច៎ 
33. នត្ើអ្នកទុកវាដ្ឋចន់ដ្ឋយណែកពីវត្ាុ/របស់ដនទឬនទ ឧ. អាហារ ថ្នន ាំនពទយជ្ជនដើម   នទ  ច៎ 
34. នត្ើអ្នកចកថ់្នន ាំកសិកមមចូលកនុង្ុង/ដបនផេងនទៀត្ណដឬនទ   នទ  ច៎ 
35. នត្ើដបដ្ឋកថ់្នន ាំកសិកមមរត្ូវបាននរយកនៅនរបើរបាស់កនុងនរលបាំែងអ្វីនផេងនទៀត្ណដឬនទ  នទ      ច៎  

នបើនឆលើយ “ច៎” នត្ើយកនៅន្វើអ្វី? ___________________________  
36. នត្ើនរនបាោះនចល ឬទុកដ្ឋកដ់ប/កាំប ុងថ្នន ាំកសិកមមនដ្ឋយរនបៀបណា? ចនមលើយអាចនលើសព១ី?  

(1) លកន់អាយនអ្ត្ចយ 
(2) យកនៅឲ្យរកុម  ុន/អ្នកណចកចយវញិ  
(3) នបាោះនចលនៅទីវាល  
(4) កបន់ចល  
(5) ដុត្នចល  
(6) នបាោះនចលនៅរាំនរសាំរាម  
(7) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក់ ________________  

37. របសិននបើានថ្នន ាំកសិកមមនៅសល់ នត្ើអ្នកនបាោះនចលវានៅកណនលងណា? 
__________________________________ 

38. នត្ើលាងសាំអាត្ឧបករែ៍នរបើសរាបថ់្នន ាំកសិកមមនៅឯណា? 
________________________________________ 

39. នត្ើានរបដ្ឋបរ់បដ្ឋសរាបល់ាងសាំអាត្ដូចជ្ជនដ និងែលួនជ្ជនដើម នៅកណនលងណដលអ្នកនរបើថ្នន ាំកសិកមម? (ឧ. ស្ថប ូ…) 
 នទ  ច៎  

8. នរារសញ្ជា ននការពុលថ្នន ាំកសិកមម   

40. នពលកាំពុងនរបើរបាស់ថ្នន ាំកសិកមម ឬប ោះពាល់វា នត្ើអ្នកានបទពិនស្ថ្នដូ៍ចខាងនរកាមណដឬនទ? (សូមកុាំអានចនមលើយ។ 
ចនមលើយអាចនលើសពី១) 

(1) វលិមុែ/្ីងនធាង  
(2) ឈកឺាល  
(3) រសវា ាំងណភនក/រពិលណភនក  
(4) ណបកនញើសនលើសពី្មមតា  



(5) ញ័រ  
(6) ញាក ់ឬរបកាច់  
(7) ដាំនែើ រនរទត្នរទត្/លហិត្នលហ/ទនន់ដនជើង  
(8) របរសីណភនករញួតូ្ច  
(9) នចញទឹកាត្ន់លើស្មមតា  
(10) នឆអើមចងក់អួត្  
(11) កអួត្ចនងាអ រ  
(12) នដកមនិលក ់ 
(13) ពិបាកដកដនងហើម  
(14) រាស់/រកហាយណសបក ស្ថន មសៗនលើណសបក/ចាំែុចរក ម។ នត្ើនៅណផនកណាននរាងកាយ៍ៈ _______ 
(15) រាករសូ  
(16) ចុកនពាោះណផនកខាងនរកាម  
(17) នចញពែ៌/រលាករកចក និងរកចកែុសពី្មមតា/សាឹក 
(18) ឈទឺវ រាស  
(19) ានអារមមែ៍នៅត នៅនពលននម 
(20) អ្ស់កាល ាំង  
(21) ឈែឺនង  
(22) ន ើមកាលជងគង ់ 
(23) ានអារមមែ៍ណែន/ត្ឹងរទូង  
(24)  ូរ្មតាមរចមុោះ  
(25) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក ់_________________________________  

ដាំនែើ រានរភ ៌ 

41. នត្ើអ្នកធាល បរ់លូត្កូនឬនទ  នទ       ច៎ 
42. នត្ើអ្នកធាល បា់នបញ្ជហ អ្វីនទ កនុងកាំែុងនពលាននផានពាោះ?   មនិាន   ាន 
43. នបើាន សូមនរៀបរាប:់ __________________________________ 

9. ណផនករាំពារសុែភាព  

44. របសិននបើានមនុសេាន កពុ់លថ្នន ាំកសិកមម នត្ើអ្នករិត្ថ្នអ្នកនឹងនាំនរនៅរកអ្នកណា ឬកន៏ៅអ្នកណា
ឲ្យជួយ សនគងាគ ោះ? ចនមលើយអាចនលើសពី១?  

(1) ររូនពទយកនុងត្ាំបន ់ 
(2) រកុម  ុន   
(3) មតិ្តភកតិ ឬសាជិកររួស្ថរ  
(4) មនាីរនពទយ  
(5) មជឈមែឌ លថ្នន ាំបាំពុល  
(6) នផេងៗ សូមបញ្ជា ក់: _________________________  

45. នត្ើអ្នកអាចណសវងរកររូនពទយ ឬភាន កង់ារសុែភាពណដលបានទទួលការបែតុ ោះបណាត លណដរឬនទ  នទ      ច៎ 
46. នត្ើពួកនរនៅឆ្ែ យប ុណាា ណដរ? ________________________ណម រត្ 



47. របសិននបើរកុម  ុនមយួជួលអ្នកឲ្យនៅបនរមើការងារនៅចាំការមយួ នត្ើនៅណករបស់អ្នកផតល់នូវការរត្ួត្ពិនិត្យ
សុែភាពនទៀងទត្ឬ់នទ?    នទ       ច៎ 
នបើនឆលើយ “ច៎” នត្ើរួរន្វើការរត្ួត្ពនិិត្យប ុនម នដងកនុងមយួឆ្ន ាំ? ___________ដង 

48. ននពលងមីៗននោះ នត្ើអ្នកានបាននៅជួបររូនពទយណដរឬនទ កនុងករែីអ្នកន្វើការជ្ជមយួថ្នន ាំកសិកមម?  
 នទ       ច៎ 

 

 

 

សូមណងលងអ្ាំែររុែ 
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