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បេុវកឋា 

បឹងទន្នលសាប និងវាលទំនាបលិចទឹក្ស បន្ងកីតបានជាធនធានដ៏សំខាន់សរមាប់របន្ទសក្សមពុជាទងំមូល។ 
ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ដ៏ពិន្សស និងផលិតភាពរតីដ៏ន្រចីនសននឹក្សសនាន ប់ន្នោះ បាននិងកំ្សពុងជរមុញឲ្យមានការ
អភិវឌណដល់សងគមទងំមូល ចាប់តាងំពីសម័យអងគរក្សបុងសតវតសរទី៍៩ មក្ស ។ បចចុបផនប បឹងទន្នលសាបនិង វាលទំនាប
លិចទឹក្ស គឺជាតំបន់ជីវចរមុោះសក្សលដ៏សំខាន់មយួស្ដលជយួរទរទង់ដល់ផលិតផលរតី រសូវ និងផលិតផល
ក្សសិក្សមម និងធនធានដីន្សីមដ៏ន្រចីន។ បឹងទន្នលសាប បានបន្ងកីតជាមូលោឌ នធនធានក្សបុងសនថិសុែន្សផៀង និងការ
រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនក្សមពុជារាប់ោននាក់្ស។ 

របជាជនស្ដលរស់ន្ៅន្លីបឹង និងជំុវញិបឹងទន្នលសាប បានបនាំុការរស់ន្ៅន្ៅតាមសាទ នភាពស្របរបួលនន
ក្សរមិតទឹក្សបឹងរបចាឆំ្ប  ំ ៖ ជាពិន្សស របជាជនជាន្រចីនរស់ន្ៅន្លីផធោះបស្ណថ តទឹក្សន្លីបឹងស្តមថង។ ការរទរទង់
ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនន្ៅតំបន់ន្នោះ ពឹងអារស័យន្លីធនធានធមមជាតិននបឹងទន្នលសាប។ វស័ិយក្សសិក្សមម គឺ
ន្ៅស្តជារបភពដ៏សំខាន់សរមាប់ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ ន្ យីការន្នសាទ និងសក្សមមភាព ក់្សព័នននានាក៏្ស
ន្ដីរតនួាទីោ៉ា ងសំខាន់គរួឲ្យក្សត់សមាគ ល់ផងស្ដរ។  ចំស្ណក្សឯន្ៅតំបន់ទីរបជំុជនន្ៅជំុវញិបឹងទន្នលសាប គឺមាន
រចនាសមព័ននននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅោច់ន្ោយស្ឡក្សភាជ ប់ជាមយួនឹងការន្កី្សនន្ឡងីក្សបុងសក្សមមភាព ណិជជក្សមម 
ន្សវាក្សមម សំណង់ និងឧសា ក្សមម។  វស័ិយន្ទសចរណ៍ ក៏្សជារបភពចំណូលដ៏សំខាន់ផងស្ដរ ន្ យីការមក្ស         
ទសសនា ន្បតិក្សភណឍ ធមមជាតិតាមរយៈន្អកូ្សន្ទសចរណ៍បឹងទន្នលសាប ក៏្សន្កី្សនន្ឡងីដូចគ្នប ស្ដរ។ 

បឹងទន្នលសាប មានទំនាក់្សទំនងជិតសបិទនជាមយួទន្នលន្មគងគន្ធវីឲ្យការរគប់រគងបឹងទន្នលសាបកាល យជាកិ្សចចការ
រគប់រគងអាងទន្នលឆលងស្ដនផងស្ដរ។ ទឹក្សជំនន់ទន្នលន្មគងគរបចាឆំ្ប  ំ គឺជាក្សមាល ងំចលក្សរោ៉ា ងសំខាន់ជរមុញឲ្យមាន
ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់បឹងទន្នលសាបោតសននឹងរគបដណថ ប់វាលទំនាបលិចទឹក្សដ៏ធំទូលំទូោយ និងបាននាមំក្សនូវ
ដីលាប់ដ៏មានជីជាតិ រពមជាមយួនឹងចំណីរតីោ៉ា ងន្រចីនក្សបុងវាលទំនាបលិចទឹក្សននបឹង។ ន្បីគ្នម នទន្នលន្មគងគន្ទ 
បឹងទន្នលសាបក៏្សមិនមានផលិតភាពនិងលក្សខណៈពិន្សសជាន្រចីនដូចបចចុបផនបន្នោះន្ឡយី។ ន្ោយន្ តុដូចគ្នប ន្នោះ
ន្ យី ការន្កី្សតមានបស្រមបរមលួបរសិាទ នក្សបុងអាងទន្នលន្មគងគនឹងប៉ាោះ ល់ន្ោយផ្ទធ ល់ដល់របព័ននបឹងទន្នលសាប។  

គន្រមាង “សិក្សាស្សវងយល់អំពីអនាគតតំបន់ទន្នលន្មគងគ” ថ្នប ក់្សតំបន់ និងការសិក្សា ក់្សព័នន “ការសិក្សា
ស្សវងយល់អំពីអនាគតរបស់ទន្នលសាប”   មានន្គ្នលបំណងបន្ងកីនការយល់ដឹងអំពីការអភិវឌណនានា  ន្ៅន្ពល   
អនាគតក្សបុងតំបន់ទន្នលសាប។ មូលោឌ នរគឹោះសំខាន់ៗសរមាប់ការសិក្សា គឺការន្រៀបចំសិកាខ សាោពិន្រគ្នោះន្ោបល់ 
អំពីន្សណារយី៉ាូមយួចំននួស្ដលរតវូបានន្រៀបចំន្ឡងីន្ៅក្សបុងន្ែតថមយួចំននួជំុវញិតំបន់បឹងទន្នលសាប។ សិកាខ សាោ
ទងំន្នោះរតូវបានន្រៀបចំន្ឡងីន្ោយអាជាញ ធរទន្នលសាប (TSA) ន្ោយស ការជាមយួឧតថមរក្សុមរបឹក្សាន្សដឌកិ្សចចជាតិ 
(SNEC), អងកការ CSIRO និងសាក្សលវទិាល័យ Aalto University និងន្ោយមានការចូលរមួពីអបក្សជំនាញពី
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បណាថ រក្សសួង សាទ ប័ន ក់្សព័នន  នដគូអភិវឌណន៌ និងអងគការន្រៅរាជរោឌ ភិបាលជាន្រចីន។  ន្យងីែញុ ំសូមស្ថលងអំណរគុណ 
ចំន្ ោះមស្រនថីចូលរមួក្សបុងសិកាខ សាោទងំអស់ស្ដលផថល់វភិាគទនដ៏មានតនមល ជយួបន្ងកីតជាន្សចក្សថីសនបិោឌ ន និង
អនុសាសន៍ន្គ្នលនន្ោបាយោក់្សបញ្ចូ លក្សបុងរបាយការណ៍ន្នោះ។ ន្យងីែញុ ំ ក៏្សសូមសស្មឋងនូវក្សថីអំណរគុណន្ោយ
ន្សាម ោះចំន្ ោះអាជាញ ធរទន្នលសាប ស្ដលបានគ្នរំទោ៉ា ងយក្សចិតថទុក្សោក់្សក្សបុងការសិក្សាបឹងទន្នលសាប ក៏្សដូចជាគន្រមាង 
“ការសិក្សាស្សវងយល់អំពីអនាគតតំបន់ទន្នលន្មគងគ” ទងំមូល។ 

របក្សគំន្ ញីពី “ការសិក្សាស្សវងយល់អំពីអនាគតទន្នលសាប”  បានបង្ហា ញន្ៅក្សបុងរបាយការណ៍ន្នោះ  បាន 
ចងែុលបង្ហា ញពីផលប៉ាោះ ល់បរសិាទ នសំខាន់ៗ ស្ដលន្ចញពីការសាងសង់ទំនប់វារអីគគិសនី និងបស្រមបរមលួ
អាកាសធាតុមក្សន្លីរបព័ននននបឹងទន្នលសាប។  ទនធឹមនឹងន្នោះស្ដរ   របាយការណ៍ន្នោះ  បានក្សត់សមាគ ល់ពីនិនាប ការ 
ន្សដឌកិ្សចចសងគម និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនក្សបុងតំបន់ន្នោះ  រមួជាមយួនឹងសកាថ នុពលស្ដលគរួឲ្យ
ក្សត់សំគ្នល់ គឺការន្កី្សនន្ឡងីនូវចំនួនដ៏ន្រចីនសរមាប់រកុ្សមមនុសសន្ក្សមងៗ ។ ជាមួយគ្នប ន្នោះ និនាប ការបរសិាទ ន សងគម 
និងន្សដឌកិ្សចចទងំន្នោះ គឺនឹងមានការស្របរបួលោ៉ា ងខាល ងំនាន្ពលអនាគតន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលសាបន្នោះ។ តាមការ
វភិាគននការសិក្សា បានបង្ហា ញថ្នការស្របរបួលអាចមានលទនផលទងំវជិជមាន និងអវជិជមាន មក្សន្លលីទនផលនន
ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន ការពឹងអារស័យន្លនី្គ្នលនន្ោបាយ ស្ដលបានអនុវតថន្ៅថ្នប ក់្សជាតិ 
និងថ្នប ក់្សន្ែតថ ក៏្សដូចជាថ្នប ក់្សមូលោឌ ន ។ 

ន្យងីែញុ ំ សងឃមឹោ៉ា ងមុតមាថំ្ន ការរសាវរជាវខាងន្លី នឹងជយួសរមបសរមួល និងន្លីក្សទឹក្សចិតថដល់ការ
ពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់តំបន់បឹងទន្នលសាបន្នោះតន្ៅន្ទៀត៖ សូមន្មតាថ ស្ចក្សរសំ្លក្សជាគំនិត ន្លីក្សជាសំណួរ និង
រោិះគន់សាទ បនាតាមការគរួ!  

    រកុ្សមការង្ហរសិក្សារស្សវងយល់អំពីអនាគតទន្នលសាប 
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ន្េចក្តីន្្ីើមអំេីការេិកា 

ការសិក្សា ស្សវងយល់អំពីអនាគតទន្នលសាប (http://bit.ly/YifGN5)ជាក្សរណីសិក្សាមយួក្សបុងចំន្ណាមក្សរណីសកិ្សា
លមែិតថ្នប ក់្សមូលោឌ នទងំរបានំនគន្រមាង “ការសិក្សាស្សវងយល់អំពីអនាគតតំបន់ទន្នលន្មគងគ”(http://bit.ly/Mc9geV) 

ស្ដលដឹក្សនានំ្ោយអងគការ CSIRO  ។   ការសិក្សាស្សវងយល់អំពីអនាគតទន្នលសាប ន្ផ្ទឋ តសំខាន់ន្លីតំបន់បឹងទន្នល
សាប របស់របន្ទសក្សមពុជា។ ការសិក្សារតូវបានន្ធវីន្ឡងីន្ោយរក្សុមរសាវរជាវមយួស្ដលរមួមានសាក្សលវទិាល័យ 

Aalto, 100 Gen Ltd.,  ក្សបុងភាពជានដគូជាមយួ Hatfield Consultatnts Partnership និងវទិាសាទ នបន្ចចក្សវទិា
ក្សមពុជា រមួជាមយួនឹង EIA Ltd., VU University Amsterdam។ នដគូននការសិក្សាទន្នលសាប គឺអាជាញ ធរទន្នលសាប 
(TSA) និងឧតថមរក្សុមរបឹក្សាន្សដឌកិ្សចចជាតិ (SNEC)។ 

គន្រមាងអនាគតទន្នលន្មគងគ សិក្សាន្ៅន្លីភាពទំនាក់្សទំនងរវាងទឹក្ស-ថ្នមពល-ន្សផៀង-អាកាសធាតុន្ៅ
ក្សរមិតែុសៗគ្នប ។ ន្គ្នលបំណងរបស់គន្រមាង គឺន្ធវីឲ្យរបន្សីរដល់សុែមាលភាព និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ
របស់ស គមន៍ន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលន្មគងគ តាមរយៈការរសាវរជាវរមួគ្នប រវាងបរមិាណ និងគុណភាពស្ដលផឋល់
ព័ត៌មានសំរាប់ការន្ធវីន្សចក្សឋីសន្រមច និងការវនិិន្ោគន្ផសងៗសរមាប់ផលិតក្សមម ការស្បងស្ចក្ស និងការន្របីរបាស់
ថ្នមពល ន្សផៀង និងទឹក្សរបក្សបន្ោយចីរភាព។ ន្ដីមផធីានាសន្រមចន្គ្នលបំណងន្នោះ គន្រមាងថ្នប ក់្សតំបន់បាន
ន្រៀបចំបន្ងកីតនូវសិកាខ សាោមយួចំននួន្ៅក្សរមិតតំបន់ និងក្សរមិតមូលោឌ ន ស្ដលផឋល់នូវន្គ្នលនន្ោបាយរមួ
ស្ដលមានលក្សខណៈជារបព័នន និងរក្សបែ័ណឍ ននការចូលរមួន្ដីមផបីង្ហា ញ និងកំ្សណត់អំពីន្សណារយី៉ាូននការអភិវឌណ
មូលោឌ ន (Smajgl et al 2011)។ 

ការសិក្សាស្សវងយល់អំពីអនាគតទន្នលសាប ស្ដលបានពណ៌នាន្ៅក្សបុងរបាយការណ៍បញ្ច ប់ន្នោះន្ផ្ទឋ តន្ៅ
ន្លអីនថរសក្សមមភាពរវាងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ និងចលនាចរនថទឹក្សជំនន់របស់ទន្នលសាបន្ៅក្សបុងបរបិទដ៏ធំ
ទូោយននទំនាក់្សទំនងទឹក្ស-ថ្នមពល-ន្សផៀង-អាកាសធាតុ។ ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនភាគន្រចីន
ន្ៅទន្នលសាប ពឹងស្ផែក្សន្លីបរសិាទ នទងំន្ៅន្លីន្គ្នក្ស និងក្សបុងទឹក្ស ដូន្ចបោះន្ យី បស្រមបរមួលធនធានទឹក្សរបស់
ទន្នលសាប និងគំរបដីន្ៅជំុវញិបឹងទន្នលសាប ស្ដលអាចជោះឥទនិពលដល់ ជីវភាពរស់ន្ៅក្សបុងមូលោឌ ន។ ការអភិវឌណ
ទំនប់វារអីគគិសនីន្ៅក្សបុងទន្នលន្មគងគ គឺជាក្សតាថ សំខាន់មយួក្សបុងការអភិវឌណនាន្ពលអនាគតន្ៅក្សបុងបឹងទន្នលសាប។ 
ន្ យីការអភិវឌណន្នោះអាចជាផលប៉ាោះ ល់អវជិជមាន មក្សន្លីចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប ជាពិន្សសផលិតក្សមម
រតីដ៏សំខាន់របស់បឹង។ 

ស្ផបក្សសំខាន់ននការសិក្សាស្សវងយល់អំពីអនាគតទន្នលសាប មានសមាសធាតុរសាវរជាវពីរស្ដលន្ផ្ទឋ តន្លី
គឺធនធានទឹក្ស និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ។ ន្គ្នលបំណងសំខាន់ននសមាសធាតុរសាវរជាវស្ដលន្ផ្ទឋ តន្លធីន

http://bit.ly/YifGN5
http://bit.ly/Mc9geV
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ធានទឹក្ស(ការវភិាគស្ផបក្សជលសាស្រសថ) គឺការក្សសាងម៉ាូស្ដលស្ដលសិក្សាន្លីផលប៉ាោះ ល់ស្ដលអាចន្កី្សតមានក្សបុងការ
បស្រមបរមួលរបស់ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប ស្ដលជរមុញឲ្យន្កី្សតមានន្ឡងីនូវផលិតភាពរបព័ននន្អកូ្សឡូសុី។ 
សមាសធាតុរសាវរជាវស្ដលន្ផ្ទឋ តន្លីការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ (ការវភិាគស្ផបក្សការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ) មាន
ន្គ្នលបំណងវភិាគអំពីសាទ នភាពការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅបចចុបផនប និងនិនាប ការន្ផសងៗ រមួមាននិនាប ការសងគម   
និងន្សដឌកិ្សចចន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលសាប ន្ោយស្ផែក្សន្ៅន្លីការវភិាគអំពីជំន្រឿនរបជាជនរបស់រាជរោឌ ភិបាល។ ការ
វភិាគន្នោះ រតូវបានបំន្ពញបស្នទមន្ោយការវភិាគន្លីលទនផលការអន្ងកតរគួសារ ស្ដលដឹក្សនានំ្ោយអងគការ CSIRO 
(CSIRO 2011, Ward & Poutsma 2013)  ស្ដលបានផឋល់គំនិតលមែិតន្រចីនន្ទៀតអំពីការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ 
ែុសៗគ្នប  និងបស្រមបរមួល ស្ដលអាចន្កី្សតមានន្ឡយី។ សរមាប់ព័ត៌មានបស្នទមអំពីសមាធាតុរសាវរជាវ វធីិសាស្រសថ 
និងរបក្សគំន្ ញីសំខាន់ៗ សូមន្មីលរបាយការណ៍ទិនបន័យន្គ្នលននការសិក្សារបស់ Keskinen et al. 2011 ។ 

របាយការណ៍បញ្ច ប់ន្នោះមានន្គ្នលបំណងចំននួបី៖ ទី១. សន្ងខបរបក្សគំន្ ញី សំខាន់ៗន្ចញពីសមាស
ធាតុរសាវរជាវទងំពីរ ស្ដលរមួមាន ទងំសាទ នភាពបចចុបផនប និងបស្រមបរមួលអនាគតស្ដលអាចន្កី្សតមាន និង
និនាប ការន្ផសងៗស្ដលទក់្សទងនឹងធនធានទឹក្ស និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ(ស្ផបក្សទី1 & 2)។ ទី២ តាមរយៈ
ជន្រមីសអនាគតទងំ៤ របាយការណ៍ន្នោះមានន្គ្នលបំណងភាជ ប់ន្ៅនឹងការរសាវរជាវ ស្ដលន្ផ្ទឋ តន្លីធនធានទឹក្ស 
និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ ន្ោយការបង្ហា ញពីផលវបិាក្សស្ដលអាចន្កី្សតមានពីបស្រមបរមួលស្ដលទក់្សទងនឹង
ទឹក្ស និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលសាបរតឹមឆ្ប  ំ2040 ក្សបុងរយៈន្ពល 30 ឆ្ប  ំខាងមុែ (ស្ផបក្សទី 3)។  
ចុងបញ្ច ប់ផឋល់នូវការន្សចក្សថីសនបិោឌ នរពមទងំអនុសាសន៍ន្គ្នលនន្ោបាយសឋីពីជំហ្នន្ឆ្ព ោះន្ៅមុែ(ស្ផបក្សទី4)។ 
ដូន្ចបោះរបក្សគំន្ ញីរតូវបានបង្ហា ញក្សបុងស្ផបក្សទងំបនួដូចខាងន្រកាម៖  

ស្ផបក្សទី 1 ៖ ទន្នលសាប នាន្ពលបចចុបផនប  
ស្ផបក្សទី 2៖ បស្រមបរមួលរបស់ទន្នលសាប  
ស្ផបក្សទី 3៖ ទន្នលសាបន្ៅឆ្ប  ំ2040 - ជន្រមីសអនាគត ៤  
ស្ផបក្សទី 4៖ ន្សចក្សឋីសនបិោឌ ន។   
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ផ្ផែកទី ១ ៖ ទន្នេសាបនាន្ពលបច្ចុបបនែ 

 

  ទកឹ្ស 

 មូលោឌ នរគឹោះសរមាប់របព័ននវាលទំនាបលិចទឹក្សបឹងទន្នលសាបនាន្ពលបចចុបផនប គឺចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ ទំនាក់្សទំនងជិត
សបិទនរបស់បងឹជាមួយទន្នលន្មគងគ ។ ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ ជំរុញឲ្យមានផលិតភាពជលវទិាដ៏ែពស់របស់បឹង ស្ដលអាច
បន្ងកីតផលិតក្សមមរតីដ៏សននឹក្សសនាន ប់។ វាក៏្សពនយល់ពីក្សរមិតដ៏ទូលំទូោយននលក្សខែណឍ របព័ននន្អកូ្សឡូសីុ និងជរមក្សន្ៅក្សបុង
តំបន់វាលទំនាបលិចទឹក្ស ។  

 ចលនាចរនថទកឹ្សជនំន់ទន្នលសាបមានលក្សខណៈពនិ្សសពរី៖ លំ ូរទកឹ្ស នងិជវីជាត ិ។ លំ ូរទឹក្សក្សំណត់លក្សខណៈសំខាន់ៗនន
ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ ស្ដលរមួមានន្ពលន្វោ ក្សំពស់ទឹក្សជំនន់ និងវសិាលភាពរបស់វា ។ ដូន្ចបោះ លំ ូរទឹក្ស ក្សំណត់ក្សរមិត
ទឹក្ស និងវសិាលភាពននទឹក្សជំនន់ន្ៅក្សបុងទន្នលសាប។  

 ជីវជាតិ សំន្ៅន្ៅន្លីដីលាប់ភក់្ស/ក្សន្មធចក្សំណរស្ដលបាន ូរពីទន្នលន្មគងគចូលក្សបុងបឹងស្ដលនាមំក្សនូវជីជាតិសំខាន់ៗ 
ស្ដលជាក្សមាល ងំចលក្សរដ៏សំខាន់សរមាប់វារផីលិតក្សមម និងជួយដល់ក្សសិក្សមមន្ៅក្សបុងទំនាបលិចទឹក្ស ។  

  របជាជន 

 ន្ៅឆ្ប  ំ 2008 មានរបជាជន 1,707,000 នាក់្ស ស្ដលរស់ន្ៅតំបន់ទន្នលសាបដូចបានក្សំណត់ន្ៅក្សបុងការសិក្សាន្នោះ (សូម
ន្មីលទំព័រ 16)។ មាន 1,555 ភូមិ ន្ោយភូមិមួយចំនួនធំ (1,244) ជាតំបន់ជនបទ។ ភាពគួរឲ្យក្សត់សមាគ ល់ស្បបរបជា
សាស្រសថគ ឺចំនួនននយុវជនន្លីសលុប៖ សរមាប់បចចុបផនប រក្សុមអាយុចន្នាល ោះ 15-19 ឆ្ប  ំនិងអាយុ 20-24 ឆ្ប  ំមានចំនួនន្រចីន
ជាងន្គបំផុត។ ដូន្ចបោះ “រលក្សយុវជន” ន្នោះ ក្សំពុងចូលរមួក្សបុងក្សមាល ងំការង្ហរ បស្រមបរមួលអរតាភាពន្ៅក្សបុងបនធុក្ស។  

 ន្ោងតាមជនំ្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ2008 ក្សតាថ ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់ន្ៅក្សបុងតំបន់គឺវសិ័យក្សសិក្សមម ន្ោយមាន 61% 
ននក្សមាល ងំការង្ហរសរុប  ស្ដលរបក្សបរបរក្សសិក្សមមសរមាប់ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ។    ណិជជក្សមមសទិតន្ៅលំោប់   ទ2ី 
(11.5%) និងការន្នសាទសទិតន្ៅលំោប់ទី3 (4.5%)។ ប៉ាុស្នថ តួនាទីននការន្នសាទពិតជាមានសារៈសំខាន់ខាល ងំណាស់
ន្រ ោះវាផឋល់ឲ្យមនុសសជាន្រចីននូវរបភពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ និងរបាក់្សចំណូលបស្នទម។ លទនផលអន្ងកតរគួសារន្ៅ
ទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO បង្ហា ញតនួ្លែរសន្ដៀងគ្នប  ន្ទោះបីជា សមាមារតនន ណិជជក្សមម (របស្ ល 20%) និង
ការន្នសាទ (5.8%) គឺែពស់ជាងន្ៅក្សបុងជំន្រឿន។ ជាមួយគ្នប ន្នោះស្ដរ ក្សសិក្សមម និងការន្នសាទគឺរមួចំស្ណក្សដ៏ចមផង
សរមាប់សនថិសុែន្សផៀងជាតិ។ 

 ន្ៅក្សបុងការរទរទង់ជវីភាពរស់ន្ៅតំបន់ទន្នលសាប ស្ចក្សជា 3 តំបន់ែុសៗគ្នប ៖ 

តបំន់ទ ី 1- (5% ននរបជាជនស្ដលរស់ន្ៅជាប់នឹងបឹងផ្ទធ ល់ + របក្សបរបរន្នសាទសរមាប់រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅជា         
សំខាន់)  

តបំន់ទ ី2 - (60% ននរបជាជនរស់ន្ៅទំនាបលិចទឹក្ស របក្សបរបរក្សសិក្សមមជាសំខាន់) និង 

តបំន់ទ ី3 - ទីរបជុំជន (របជាជន 35%)។ សាទ នភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅតំបន់ន្នោះគឺែុសគ្នប ខាល ងំ ន្ទោះបីជាតំបន់ទងំ
អស់ន្មីលន្ឃញីពីអនថរសក្សមមភាពដ៏រស់រន្វកី្សរវាងគ្នប នឹងគ្នប ។  

 ន្គសន្ងកតន្ឃញីមានភាពែុសគ្នប ដ៏ធំន្ៅក្សបុងតំបន់ទងំបី និងក្សបុងតំបន់នីមួយៗននអនុតំបន់ទងំ 18 ។ ជាទូន្ៅ តំបន់ទី 1 
(ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្រកាម) គឺសទិតន្ៅក្សបុងសាទ នភាពមិនអំន្ណាយផលបំផុត ែណៈតំបន់ទីរបជុំជនពឹងស្ផែក្សន្លីធន
ធានធមមជាតិតិចបំផុត។ តំបន់ទី 2 មានរបជាជនរស់ន្ៅន្រចីនកុ្សោះក្សរ(ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្លី)។ 



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
10 

លកខណៈពិន្េេរបេជ់លសាស្រេត ៖ ច្លនាច្រនតទឹកជំនន់ទន្នេសាប 

 បឹងទន្នលសាប និងទំនាបលិចទឹក្សរតូវបានទទលួសាគ ល់ថ្ន ជារបព័ននចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ដ៏អសាច រយ1 
ស្ដលមានទំនាក់្សទំនងជិតសបិទនជាមយួ និងរតូវសទិតន្ៅន្រកាមចំណុោះទន្នលន្មគងគ2 ។ បឹងរតូវបានភាជ ប់ន្ៅនឹងទន្នល
ន្មគងគ  តាមរយៈទន្នលសាបរបស្វង  120 គីឡូស្ម៉ារត ន្ោយមានការរបសពវគ្នប ននទន្នលទងំពីរន្ៅរតង់រាជធានីភបំន្ពញ 
ននរបន្ទសក្សមពុជា។ អំឡុងន្ពលែយល់មូសុងបក់្សពីទិសនិរតី ក្សមពស់ទឹក្សន្ៅក្សបុងទន្នលន្មគងគន្ឡងីន្លឿនជាងក្សមពស់
ទឹក្សន្ៅក្សបុងបឹង និងជាលទនផលទឹក្សជំនន់ទន្នលន្មគងគមយួស្ផបក្ស ូរចូលន្ៅក្សបុងទន្នលសាប។ លំ ូរទឹក្សទន្នលន្មគងគ
បណាឋ លឲ្យទន្នលសាបទងំមូល ូរបស្រញ្ច ស់រតឡប់ន្ឆ្ព ោះន្ៅបឹងទន្នលសាប ស្ដលជាបាតុភូតជលសាស្រសថមានស្ត
មយួក្សបុងសាក្សលន្ោក្សសរមាប់ទន្នលទំ បំ៉ាុនន្នោះ (MRCS/WUP-FIN 2007; Kummu & Sarkkula 2008; 
MRC 2010; Mak et al. 2012)។ 

 ជាលទនផល រចក្សន្ចញស្តមួយគត់របស់បឹងទន្នលសាបរតូវបានបង្ហែ ក់្ស ន្ យីទឹក្សជំនន់ោតសននឹងន្លី
តំបន់ទំនាបលិចទឹក្សដ៏ធំន្ធងស្ដលព័ទនជំុវញិបឹង៖ ជាមធយមវសិាលភាពនននផធបឹងរបស្ ល 3,000 គីឡូស្ម៉ារតកាន្រ 
អំឡុងរដូវរបាងំ រ ូតដល់ក្សរមិតអតិបរមា 14,500 គីឡូស្ម៉ារតកាន្រ (MRC 2005; MRCS/WUP-FIN 2007)។ 
បស្រមបរមួលក្សមពស់ទឹក្សបឹងទបជាង 2 ស្ម៉ារត ន្ៅរដូវរបាងំ ន្ យីែពស់ជាង 10ស្ម៉ារត ន្ៅរដូវវសា (MRC 2005; 
MRCS/WUP-FIN 2007; Mak et al 2012)។ ជំនន់ទន្នលន្មគងគមានឥទនិពលទងំបរមិាណទឹក្ស និងគុណភាព
ទឹក្សន្ៅក្សបុងបឹងទន្នលសាប។ លំ ូរដីលាប់ភក់្សស្ដលបាន ូរចាក់្សពីទន្នលន្មគងគន្ៅកាន់ទន្នលសាបគឺន្រចីនន្លីសលប់3 
និងផឋល់នូវជីជាតិោ៉ា ងសំខាន់សរមាប់របព័ននវាលទំនាបទឹក្សលិចរបស់បឹង ស្ដលរមួទងំធនធានជលផលផងស្ដរ។ 

                                                      
1
 របព័ននន្អកូ្សឡូសីុស្ដលជួបរបទោះការន្ឡងីចុោះរវាងលក្សខណៈន្លីដ ីនងិក្សបុងទកឹ្ស ដូចជារបព័ននន្អកូ្សឡូសីុទន្នលសាប រតូវបានន្ៅថ្នរបព័ននន្អកូ្សឡូសីុចលនាន្ចញចូល ន្ យី
ជលវទិាននរបពន័នស្បបន្នោះអាចរតូវបានពណ៌នាថ្នជា “ចលនាទឹក្សជំនន់”(Kummu et al. 2006)។ សារ ងគកាយននដំណាក្ស់កាលទងំពីរផ្ទល សប់ឋូរថ្នមពល នងិជី
ជាតិ៖ សារ ងគកាយន្លីន្គ្នក្សន្របីរបាសស់មាភ រៈក្សបុងទកឹ្សស្ក្សផររចាងំ នងិជីជាតិស្ដលបន្ញ្ចញន្ោយសារ ងគកាយក្សបុងទកឹ្សអំឡុងន្ពលបំស្បក្ស (Kummu et al. 2006)។ 
ដូចគ្នប ស្ដរ ថ្នមពល និងជជីាតិអាចឲ្យរក្សបានសរមាបស់ារ ងគកាយក្សបុងទកឹ្សន្ៅន្ពលជរមក្សន្ៅន្លីន្គ្នលរតូវបានជន់លិច ន្ យីចំននួដ៏ធំននសារធាតុសររីាងគ នងិ      
អសររីាងគននដណំាក្ស់កាលន្លីន្គ្នក្សរតូវបានន្ផធរន្ៅក្សបុងនផធទកឹ្ស (Lamberts 2008, MRC/IKMP 2010)។ 

2
 ន្លីសពីការ ូរចូលមធយមសរុបន្ៅកានប់ឹងទន្នលសាប (79.0 km3) ន្រចីនជាង ក្ស់ក្សណាឋ ល (57%) ន្ក្សីតន្ចញពីទន្នលន្មគងគដូចគ្នប នឹងការ ូរចូលតាមទន្នលសាប 
(52%) ឬដូចគ្នប នងឹលំ ូរន្ៅន្លីនផធដ ី (5%) ន្ោយមានចំស្ណក្សនននដផ្ទធ លរ់បសទ់ន្នលសាបស្ដលមានរបស្ ល 30% និងចំស្ណក្សននទឹក្សន្ភលៀងរបស្ ល 13% 
(MRCS/ WUP-FIN 2007)។ 

3
 លំ ូរដីលាបភ់ក្ស/់ក្សន្មធចក្សណំស្ដល ូរចាក្ស់ជាមធយមរបចាឆំ្ប នំ្ៅក្សបុងរបពន័នទន្នលសាបពីទន្នលន្មគងគគឺរបស្ ល  5.1 ោនន្តានក្សបុងមួយឆ្ប  ំន្ោយនដរបសប់ឹងរមួចំស្ណក្ស
បស្នទម 2.0 ោនន្តានក្សបុងមួយឆ្ប ។ំ ចំស្ណក្សឯ ការ ូរន្ចញននក្សន្មធចក្សំណរបចាឆំ្ប ពំីបងឹរតឡប់ន្ៅទន្នលន្មគងគវញិគឺរបស្ ល 1.4 ោនន្តានក្សបុងមួយឆ្ប  ំ វារតូវបាន
របមាណថ្នរបស្ ល 80% ននក្សន្មធចក្សណំស្ដលរបពន័នបងឹទន្នលសាបទទួលបានពីទន្នលន្មគងគ នងិនដនានា ស្ដលមាននយ័ថ្ន 5.7 ោនន្តានក្សបុងមយួឆ្ប  ំ រតូវបានសថុក្ស
ទុក្សន្ៅក្សបុងរបព័ននបងឹ៖ ភាគន្រចីនននក្សន្មធចក្សំណន្នោះរតូវបានចាក្សប់ងគរន្ៅក្សបុងទំនាបទឹក្សលិច មនិស្មនន្ៅក្សបុងនផធបងឹន្ទ (MRC/IKMP 2010)។ 
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 ដូន្ចបោះ ទន្នលសាប គឺជាបឹងពិន្សសបំផុត ន្ោយសារស្តផលប៉ាោះ ល់ននបស្រមបរមួលបរសិាទ នណាមយួ
មិនថ្នន្ោយសារស្តបស្រមបរមួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសនី ឬក្សមាល ងំចលក្សរន្ផសងន្ទៀត គឺបងក
ឲ្យមានបស្រមបរមួលន្ៅក្សបុងអាងផ្ទធ ល់របស់បឹង (ឧ. ការអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសនី និងរចនាសមព័ននធារាសាស្រសថន្ៅ
ក្សបុងទំនាបលិចទឹក្សរបស់ទន្នលសាប (សូមន្មីលឧបសមព័នន J) និងរមួទងំទន្នលន្មគងគ (ឧទ រណ៏. ការអភិវឌណ
ទំនប់វារអីគគិសនីរទង់រទយធំន្ៅក្សបុងស្ផបក្សខាងន្លីទន្នលន្មគងគ និងតាមនដជាន្រចីនន្ោយរបន្ទសន្ៅតាមដងទន្នល
ន្មគងគ រមួទងំរបន្ទសក្សមពុជាផង)។ ដូន្ចបោះ “អាងស្ដលទទលួរងផលប៉ាោះ ល់” ពិតរបាក្សដននបឹងទន្នលសាប គឺមិន
ស្មនរតឹមស្តអាងរបស់បឹង (86,000 គីឡូស្ម៉ារតកាន្រ) ប៉ាុស្នថ ស្ថមទងំអាងទន្នលន្មគងគទងំមូលស្ដលន្ៅស្ផបក្សខាង
ន្លចីាប់ពីទន្នលសាប(680,000គីឡូស្ម៉ារតកាន្រ)។ ជាន្រៀងរាល់ឆ្ប  ំ គឺមានការវាយតនមលពីផលប៉ាោះ ល់ជាសកាឋ នុពល 
ចំន្ ោះតំបន់ទទលួរងនូវបញ្ា របឈម និងន្ធវីការរគប់រគងន្ោយយក្សចិតថទុក្សោក់្សន្ៅន្លតំីបន់បឹងសទិតន្ៅក្សបុង
បញ្ា ថ្នប ក់្សតំបន់ផងស្ដរ (Keskinen et al.  2010, 2011)។ ជារមួ អាងទន្នលសាបរមួបញ្ចូ លអនុអាងសំខាន់ទងំ 12 
រមួជាមយួនឹង តំបន់នផធរងទឹក្សន្ភលៀងរបស់បឹង (ឧបសមព័នន ែ)។ 

 ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ គឺជាក្សមាល ងំចលក្សរដ៏សំខាន់ សរមាប់ផលិតភាពននរបព័ននន្អកូ្សឡូសុីទន្នលសាប 
ស្ដលរមួមានផលិតក្សមមរតីដ៏ន្រចីនននរបព័ននបឹង (Kummu et al. 2006; MRCS/WUP-FIN 2007; Lamberts 
2008; MRC/IKMP 2010; Mak et al. 2012)។ ម៉ាាងន្ទៀត លំ ូរដីលាប់ភក់្ស/ក្សន្មធចកំ្សណរងឹស្ដល ូរចាក់្សពី
ទន្នលន្មគងគន្ៅទន្នលសាបផឋល់នូវជីវជាតិោ៉ា ងសំខាន់ ជាពិន្សសពពួក្សផូសវ័រ (Phosphorus)4  សរមាប់ផលិតភាព
ចំណីអាហ្រក្សបុងទឹក្សរពមទងំសរមាប់ជរមក្សន្ៅន្លីន្គ្នក្សន្ៅក្សបុងទំនាបលិចទឹក្សរបស់ទន្នលសាប៖ ដូន្ចបោះ លំ ូរដី
លាប់ភក់្ស គឺជាន្រឿងវជិជមានសរមាបផ់លិតក្សមមចំណីអាហ្រក្សបុងទឹក្សរបស់បឹង ស្ដលរមួមានធនធានជលផល 
(MRC/IKMP 2010)។ របន្ភទនរពន្ឈែីពស់ៗន្ៅស្ផបក្សខាងន្លសី្ដលព័ទនជំុវញិបឹងជាអចិនស្រនថយប៍ន្ងកីតបានជា
របព័ននន្អកូ្សឡូសុីដ៏សំខាន់មួយ និងជារបាងំរូបសាស្រសថដ៏សំខាន់ផងស្ដររវាងបឹងដ៏លវឹងន្លវយី និងវាលទំនាបលចិ
ទឹក្សស្ដលបន្ងកីតជាលក្សខែណឍ អនុន្រគ្នោះសរមាប់ការ ូរចាក់្សដីលាប់ភក់្សន្ៅក្សបុងតំបន់ស្ដលមាននរពដុោះ(Kummu & 
Sarkkula 2008)។ ជាទូន្ៅ ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ មានឥទនិពលោ៉ា ងខាល ងំមក្សន្លីលក្សខែណឍ របព័ននន្អកូ្សឡូសុី និង 
ជរមក្សន្ៅក្សបុងវាលទំនាបលិចទឹក្ស ន្ តុដូន្ចបោះ គឺអាចកំ្សណត់បាននូវការស្បងស្ចក្សការន្របីរបាស់ដីមយួស្ផបក្ស ស្ដល
រមួមានទីតាងំននវាលស្រសក្សសិក្សមម ន្ៅក្សបុងវាលទំនាបទឹក្សលិច (Arias et al. 2012)។ 

                                                      
4
 គំរូទឹក្សស្ដលយក្សមក្សន្ោយ MRC/IKMP (2010) បង្ហា ញថ្នទឹក្សជំនន់ទន្នលន្មគងគស្ដល ូរចូលក្សបុងរបពន័នទន្នលសាបមានក្សរមិតផូសវរស្ដលអាចឲ្យរក្ស
បានសរមាបជី់វតិស្ដលមានន្ៅក្សបុងសារធាតុក្សន្មធចកំ្សណ ន្ោយមានតនមលស្ដលែុសគ្នប រវាង 31–42% ននផូសវរសរុប។ ដូន្ចបោះសារធាតុក្សន្មធចកំ្សណផធុក្ស 
នូវស្ផបក្សដសំ៏ខានន់នផូសវរស្ដលអាចឲ្យរក្សបានតាមលក្សខណៈជីវសាស្រសថដល់ទន្នលសាប បស្នទមន្ៅន្លីអំបិលផូសាវ តស្ដលរោយន្ៅក្សបុងទឹក្ស។ 
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 ដូន្ចបោះ ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប មានលក្សខណៈទក់្សទងគ្នប ចំននួពីរ ៖ លក្សខណោះជាបរមិាណ 
(ក្សរមិតទឹក្ស ស្ដលរមួមានន្ពលន្វោ និងអំឡុងន្ពលននដំណាក់្សកាលែុសៗគ្នប ននចលនាចរនថទឹក្សជំនន់) និង  
លក្សខណៈជាគុណភាព (គុណភាពទឹក្សស្ដលរមួមានលំ ូរក្សន្មធចកំ្សណរងឹស្ដលក្សក្សរង)។ ន្ទោះបីជាលក្សខណៈ
ពិន្សសននចលនាចរនថទឹក្សជំនន់របចាឆំ្ប ែុំសៗគ្នប  ប៉ាុស្នថបរមិាណទឹក្ស និងក្សរមិតទឹក្សស្ដលស្របរបួលតាមរដូវកាល
របស់បឹងទន្នលសាប ន្ៅមានលក្សខណៈន្ទៀងទត់ជាទូន្ៅ (Lamberts 2006, MRCS/WUP-FIN 2007, MRC/
IKMP 2010)។ រូបភាពទី 1 ខាងន្រកាម បង្ហា ញពីលក្សខណៈពិន្សសននជលសាស្រសថសំខាន់ៗមយួចំននួននចលនា
ចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប ស្ដលរមួមានក្សមពស់ទឹក្សតាមរដូវ និងបស្រមបរមួលរ ័សរបស់វារពមទងំភាពែុសគ្នប  
ចំន្ ោះន្ពលន្វោទឹក្សជំនន់តាមឆ្ប  ំ។ សរមាប់ព័ត៌មានបស្នទម សូមន្មីលឧទ រណ៍ MRCS/WUP-FIN (2003, 
2007) រពមទងំ Mak et al. (2012)។      
 

      

រូបភាពទី 1៖ លក្សខណៈពិន្សសចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប។ ក្សមពស់ទឹក្សមធយម (WL) និងបស្រមបរមួលរ ័សននក្សមពស់ទឹក្ស (រូប
ខាងន្ឆវង) ន្ យីន្ពលន្វោទឹក្សជំនន់ (រូបខាងសាឋ )ំ។ របភព៖ Kummu & Sarkkula (2008)។    

តួនាទីដ៏េខំាន់ននជលផល 

 ន្ោយសារស្តរបព័ននចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ ផលិតក្សមមរតីរបស់ទន្នលសាបធាល ប់បានន្ដីរតនួាទីោ៉ា ង
សំខាន់រចួន្រសចន្ៅន្ យីសរមាប់របន្ទស ន្ោយបន្ងកីតជាមូលោឌ នរគឹោះសរមាប់ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅក្សបុង
មូលោឌ ន សនថិសុែន្សផៀង និងជីវជាតិរបចានំថង។ តាមការបា៉ា ន់របមាណថ្ន គឺមានរបន្ភទរតីែុសៗគ្នប របស្ ល 
300 របន្ភទ ន្ៅក្សបុងរបព័ននទន្នលសាប ស្ដលក្សបុងន្នាោះមានរតី ជិតមយួរយរបន្ភទ ន្ធវីបំោស់ទីផងស្ដរ (Mak et 
al. 2012; Ziv et al. 2012)។ 
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 ែណៈស្ដលសមាមារតននការន្នសាទ គឺជាមុែរបរសំខាន់អាចរតូវបានគិតថ្ន មានចំននួតិច (4.5% នន
ក្សមាល ងំការង្ហរន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលសាប ស្ដលរតូវនឹងរបជាជនរបស្ ល 40,000 នាក់្ស) ការន្នសាទគឺជាសក្សមមភាព 
សំខាន់ទី២ និងទី៣ ។ ដូន្ចបោះ ការន្នសាទន្ដីរតនួាទីសំខាន់ក្សបុងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅបស្នទម សរមាប់របជាជន 
ស្ដលមានរបភពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ ន្រៅពីមុែរបរន្ធវីន្នសាទ ជាធមមតា គឺក្សសិក្សមម។ ម៉ាាងន្ទៀត មនុសសមយួ
ចំននួធំ របក្សបរបរសរមាបក់ាររទរទង់ជីវតិរស់ន្ៅរបស់ពកួ្សន្គ គឺបានមក្សពីឧសា ក្សមមស្ដល ក់្សព័នននឹងការ
ន្នសាទ ដូចជា ការស្ក្សនចប និង ណិជជក្សមមរតី។   ក៏្សរតូវស្តបានក្សត់សមាគ ល់ផងស្ដរ អំពីកំ្សស្ណទរមង់ឡូតិ៍ន្នសាទ   

សំខាន់ៗ ស្ដលរបកាសន្ោយេន្មចីអគគន្េនាបតីន្តន្ោ ហ លុ សេល នាយករដ្ឋមន្រលីី នន          
រពោះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា ន្ៅស្ែន្មសា ឆ្ប 2ំ012 រោំយឡូតិ៍ន្នសាទឯក្សជនស្ដលន្ៅសល់មយួចំននួធំន្ៅក្សបុង
របន្ទស ន្ោយរបកាសថ្នតំបន់ឡូតិ៍ន្នសាទទងំន្នោះជាតំបន់ន្នសាទសាធារណៈ (MRC 2012)។ ន្នោះគឺ ជាប
ស្រមបរមួលដ៏ធំន្ៅក្សបុងការរគប់រគងធនធានជលផលន្ៅក្សបុងទន្នលសាប ន្ យីវាអាចន្កី្សនន្ឡងីគរួឲ្យយក្សចិតថ
ទុក្សោក់្សអំពីតនួាទីននធនធានជលផលន្ៅក្សបុងតំបន់ទងំក្សបុងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ និងរបាក់្សចំណូល។ 

 បចចុបផនបភាពស្ផនការយុទនសាស្រសថអភិវឌណជាតិថមីៗរបស់រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាបានបា៉ា ន់របមាណថ្ន របជាជន 
ជាង 4.5 ោននាក់្ស របស្ លមយួភាគបី (33%) ននចំននួរបជាជនសរុប មានការ ក់្សព័ននផ្ទធ ល់ន្ៅក្សបុងវស័ិយ
ជលផល(RCG 2010)។ គរួឲ្យក្សត់សំគ្នល់ ចំន្ ោះន្សចក្សថីសនបិោឌ នននរបាយការណ៍(RCG 2010:37)៖ “រតីន្ៅ 
ស្តជារបភពដ៏សំខាន់ននអាហ្រ ជីវជាតិ និងរបាក់្សចំណូលសរមាបរ់បជាជនក្សមពុជារាប់ោននាក់្ស”។ ដូន្ចបោះ ន្រៅពី
អតទរបន្ោជន៍ននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅន្ោយផ្ទធ ល់ធនធានជលផល គឺជាធាតុមយួដ៏សំខាន់ននសនថិសុែ 
ន្សផៀងជាតិ។ រ ូតដល់ 80% ននការន្របីរបាស់របូន្តអីុនបានពីសតវទងំអស់ ន្ៅក្សបុងរបន្ទសក្សមពុជា គឺបានមក្សពី
រតី និងចំណីអាហ្រសតវក្សបុងទឹក្សន្ផសងន្ទៀត (Hortle 2007; RGC 2010; IFReDI 2012)។ ន្នោះគឺជាសមាមារត
មយួស្ដលគរួឲ្យក្សត់សំគ្នល់ គឺែពស់ជាងន្ៅក្សបុងរបន្ទសភាគន្រចីនន្ៅន្លីពិភពន្ោក្សស្ដលន្ធវីឲ្យរបន្ទសក្សមពុជាពឹង
ស្ផែក្សជាពិន្សសន្លីធនធានជលផលរតីគឺជារបភពរបូន្តអីុនដ៏សំខាន់បំផុតន្ៅក្សបុងរបន្ទស។ ម៉ាាងន្ទៀត អារស័យ 
ន្ោយការផ្ទល ស់ទីរបស់រតី និងការនានំ្ចញរតី ធនធានជលផលរបស់របជាជនក្សមពុជា រមួចំស្ណក្សោ៉ា ងសំខាន់ដល់
សនថិសុែន្សផៀងថ្នប ក់្សតំបន់ (e.g. Chea & McKenney 2003; Baran 2005; Ziv et al. 2012)។ 

 ដូន្ចបោះ ធនធានជលផល និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅស្ដលទក់្សទងនឹងរតី គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ 
ចំន្ ោះស្ផបក្សន្សដឌកិ្សចច និងសងគមសរមាប់របន្ទសក្សមពុជា និងតំបន់ទន្នលន្មគងគទងំមូល(van Zalinge et al.2000; 
Baran 2005; EIC 2007; Chadwick et al. 2008; MRC 2010)។ ការន្លីក្សក្សមពស់តនមលន្សដឌកិ្សចច ននផលចាប់
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រតី ន្បីន្ទោះបីជាទិនបន័យននផលចាប់រតីមិនមានទិនបន័យរយៈន្ពលស្វង5 និងមិនមានលក្សខណៈរគប់រជុងន្រជាយ។ 
ម៉ាាងន្ទៀត ការមិនរាប់បញ្ចូ លនូវផលចាប់រតីសរមាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិស្ដលបានមក្សពីការបា៉ា ន់របមាណស្ផបក្សរូបិយវតទុជា
ន្រចីន បានន្ធវីឲ្យការបា៉ា ន់របមាណភាគន្រចីនសទិតក្សបុងក្សរមិតទប (van Zalinge et  al. 2000)។ ន្ោងតាម  
របាយការណ៍ផលចាប់រតីទឹក្សសាបនាន្ពលថមីៗន្ោយ IFReDI(2012) គឺរបស្ ល 570,000 ន្តាន ស្ដលន្កី្សន
ន្ឡងីរ ូតដល់ 625,000 ន្តាន ន្ៅន្ពលរាប់បញ្ចូ លទងំវារសីតវក្សបុងទឹក្សន្ផសងន្ទៀត។ ការបា៉ា ន់របមាណស្បបន្នោះ
គឺធំជាង ការបា៉ា ន់របមាណផលចាប់រតីពីមុនៗភាគន្រចីនបនថិច ប៉ាុស្នថន្ៅក្សបុងលំោប់របហ្ក្ស់របស្ លគ្នប  (e.g. van 
Zalinge et al. 2000; MRC 2009a; RGC 2010)។ ការបា៉ា ន់របមាណតនមលន្សដឌកិ្សចចននផលចាប់រតីន្នោះ គឺមាន
ការលំបាក្សន្ យីសរមាបឧ់ទ រណ៍ស្ដលការមិនរាប់បញ្ចូ លនូវផលចាប់រតីសរមាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិពីការបា៉ា ន់របមាណ
ស្ផបក្សរូបិយវតទុជាន្រចីន ង្ហយនានំ្ៅរក្សការបា៉ា ន់របមាណក្សបុងក្សរមិតទប (van Zalinge et al. 2000)។ ប៉ាុស្នថ តនមល
ន្សដឌកិ្សចចន្ៅតាមន្យឿរតូវបានបា៉ា ន់របមាណថ្នសទិតន្ៅចំននួរបស្ ល 150 ោនដុោល  និង 200 ោនដុោល  ក្សបុង
មយួឆ្ប  ំ(van Zalinge et al. 2000)។ តនមលន្នោះរតូវបានន្ជឿថ្នន្កី្សនន្ឡងីន្ៅក្សបុងការស្ក្សនចប និងការផសពវផាយ  
ទីផារស្ដលមានរ ូតដល់ 600 ោនដុោល  (van Zalinge et al. 2000; EIC 2007; MRC 2009a)។ 

 ន្ោយសារស្តចំននួដ៏ធំននរបន្ភទរតីន្ធវីបំោស់ទី និងតនួាទីដ៏សំខាន់របស់ទន្នលសាបស្ដលជា “ន្រាងចរក្ស 
ចិញ្ច ឹមរតី” ននទន្នលន្មគងគ របព័ននទន្នលសាប គឺមានសារៈសំខាន់ចំន្ ោះធនធានជលផលននរបព័ននទន្នលន្មគងគទងំ
មូល។ ធនធានជលផលទន្នលន្មគងគ គឺជាធនធានទឹក្សសាបដ៏សមផូរបំផុតមយួន្ៅក្សបុងពិភពន្ោក្ស ន្ោយមាន 
របន្ភទរតីរាប់រយ និងរបស្ ល 2.6 ោនន្តាន រតូវបានន្នសាទជាន្រៀងរាល់ឆ្ប ពីំអាងទន្នលន្មគងគស្ផបក្សខាងន្រកាម 
(Poulsen et al. 2004; Sverdrup-Jensen 2002; Coates et al. 2003; Hortle 2007; MRC 2010; Ziv 
et al. 2012)។ តនមលន្សដឌកិ្សចចននធនធានជលផលទន្នលន្មគងគគឺគរួឲ្យក្សត់សមាគ ល់ ន្ោយមានការបា៉ា ន់របមាណ
បចចុបផនបតនមលលក់្សដំបូងរវាង 2.2  ន់ោនដុោល  និង 3.9  ន់ោនដុោល ក្សបុងមយួឆ្ប  ំនិងរវាង 4.3 និង 7.8  ន់ 
ោនដុោល ន្ៅក្សបុងទីផារលក់្សរាយ (Dugan et al. 2010)។  

សាា នភាពន្េដឋកិច្ចេង្គម 

 តាមជំន្រឿនរបជាជនក្សបុងស្ែមីនា ឆ្ប 2ំ008 (កាលបរនិ្ចឆទននជំន្រឿនរបជាជនឆ្ប 2ំ008 ស្ដលបានអនុវតថ
ន្ោយវទិាសាទ នជាតិសទិតិ និងការរគបដណឋ ប់ន្លីរគួសារទងំអស់ន្ៅក្សបុងរបន្ទសក្សមពុជាទងំមូល) របជាជន

                                                      
5
 ន្ោយសារស្តក្សងវោះទិនបនយ័រយៈន្ពលស្វងស្ដលអាចទុក្សចិតថបាន ការបា៉ា នរ់បមាណអំពីរតី និងការន្នសាទន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលន្មគងគន្ៅស្តមិនទនន់្ពញ
ន្លញ និងរបស្ លជាែវោះរបាយការណ៍ ន្ យីភាពអាចទុក្សចិតថបានននសទិតិការន្នសាទអាចរតូវន្ចាទជាសំណួរន្ៅក្សបុងតំបនជ់ាន្រចីន ស្ដលរមួមាន
បឹងទន្នលសាប (e.g. Lamberts 2006)។ តនួាទីននការន្នសាទន្ៅក្សបុងការគ្នរំទន្សដឌកិ្សចច និងជីវភាពជាន្រឿយៗរតូវបានន្ធវីឲ្យមិនសូវមានសារៈ
សំខានន់្ៅក្សបុងស្ផនការអភិវឌណជាតិ និងតំបន ់ជាពិន្សសន្ៅក្សបុងស្ផនការស្ដលទក្សទ់ងនឹងការអភិវឌណវារអីគគិសនី (Friend et al. 2009)។ 



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
15 

របស្ ល 1.7 ោននាក់្ស បានកំ្សពុងរស់ន្ៅក្សបុងភូមិទងំ 1,555 ននបឹងទន្នលសាប និងវាលទំនាបលិចទឹក្ស ដូចមាន
ន្ៅក្សបុងការសិក្សាន្នោះ(រូបភាព 2)។ ក្សបុងចំន្ណាមរបជាជនទងំន្នោះ របស្ ល 51.3% គឺជាស្រសថី (ឧបសមព័នន G)។ 
កំ្សន្ណីនរបជាជនមធយមចាប់ពីឆ្ប  ំ1998 និងឆ្ប  ំ2008 គឺ 14% ដូន្ចបោះកំ្សន្ណីនមធយមរបចាឆំ្ប គឺំរបស្ ល 1.4%។ 
ប៉ាុស្នថ ភាពែុសគ្នប ន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលសាប គឺធំន្ធង ន្ោយកំ្សន្ណីនរបជាជនែពស់បំផុតន្កី្សតន្ឡងីន្ៅតំបន់ទី    
របជំុជន និងជាពិន្សសន្ៅក្សបុងន្ែតថន្សៀមរាប៖ ន្នោះគឺន្ោយសារស្តកំ្សន្ណីនរបជាជន និងការផ្ទល ស់ទី។  
 

 

រូបភាព 2៖ ភូមិន្ៅក្សបុងតំបន់សិក្សាស្ដលបានន្របីរបាស់ន្ៅក្សបុងការសិក្សាន្នោះ៖ ភូមិន្ៅជនបទមានពណ៌ន្ែៀវ និងភូមិន្ៅក្សបុងទីរបជុំជន
មានពណ៌រក្ស ម។  
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រូបភាព 3៖ តំបន់ស្ដលបានន្របីរបាស់ន្ៅក្សបុងការសិក្សា ស្ដលរមួមានតំបន់សំខាន់ទងំបី (1 = ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្រកាម,  
2 = ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្លីនិង 3= ទីរបជុំជន)+អនុតំបន់ទងំ18 ស្ដលបន្ងកីតជាតំបន់ន្របីរបាស់ធនធានពិន្សសរបស់ន្ែតថ។  

 ន្ៅក្សបុងការសិក្សាន្នោះ តំបន់ទន្នលសាបរតូវបានកំ្សណត់ជាតំបន់សទិតន្ៅចន្នាល ោះផលូវជាតិន្លែ 5 និងផលូវ
ជាតិន្លែ 6 ន្ោយមានតំបន់រទនាប់ 3 គីឡូស្ម៉ារត ន្ៅខាងន្រៅផលូវជាតិ (ន្ោយរមួបញ្ចូ លទងំរគួសារ និងភូមិ
នានាន្ៅតាមសងខាងផលូវជាតិទងំពីរ)។ តំបន់ន្នោះមិនរាប់បញ្ចូ លទន្នលសាប ន្រ ោះតំបន់ន្នោះោច់ពីទន្នលន្ោយ
ស្ែសមយួស្ដលសទិតន្ៅខាងន្កី្សតចាប់ពីន្ែតថកំ្សពង់ឆ្ប ងំ និងន្ែតថកំ្សពង់ធំ (រូបភាព 2)។ តំបន់ន្នោះរតូវបានស្បងស្ចក្ស
ជា ៣ តំបន់ែុសៗគ្នប គឺ៖ តំបន់ទី 1 (មានរបជាជន 5%) តំបន់ទី 2 (មានរបជាជន 60%) និងតំបន់ទី 3 
(មានរបជាជន 35%) (រូបភាព 3)។  ន្ោយស្ផែក្សន្លីទីតាងំរបស់តំបន់ទងំន្នោះន្ៅក្សបុងទំនាបលិចទឹក្ស និង
សក្សមមភាពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់របស់ពកួ្សន្គ តំបន់ទងំន្នោះអាចរតូវបានន្ៅថ្ន “តំបន់ទំនាបលិច
ទឹក្សស្ផបក្សខាងន្រកាម” ឬ “តំបន់ន្នសាទ” (តំបន់ទី 1) “តំបន់ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្លី” ឬ “តំបន់ក្សសិក្សមម” 
(តំបន់ទី 2) និង“តំបន់ទីរបជំុជន” (តំបន់ទី 3)។ ការស្បងស្ចក្សន្ៅជាតំបន់ែុសៗគ្នប  គឺស្ផែក្សន្លីទីតាងំភូមិសាស្រសថ 
និងនគរូបនីយក្សមម (Keskinen & Rath 2002; Keskinen 2003, 2006) ប៉ាុស្នថ អំឡុងន្ពលននការសិក្សាន្នោះ 
សូមបញ្ជ ក់្សថ្ន តាមសទិតិតំបន់ទងំន្នោះគឺែុសពីតំបន់មួយចំនួនន្ផសងន្ទៀតន្ៅន្ពលន្របីរបាស់ទិនបន័យជំន្រឿន 
(Salmivaara 2012; Salmivaara et al. 2013)។ 

 ជាការសំខាន់ណាស់ន្ដីមផកី្សត់ចំណាថំ្ន ែណៈស្ដល ន្ៅតំបន់ជនបទទងំពីរន្នោះ (តំបន់ទី1 & 2) 
ន្ោយន្ោងតាមសក្សមមភាពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់បំផុត (ការន្នសាទ និងក្សសិក្សមមន្ផសងៗន្ទៀត) 

តំបន់ ១ 

តំបន់ ២ 

តំបន់ ៣ 

បឹង(រដូវប្រំង) 

 

ន្សៀមរាប 

ក្សពំង់ធ ំបាត់ដបំង 

ក្សពំង់ឆ្ប ងំ 

ន្ ធិ៍សាត់ 

ន្សៀមរាប 

បនាធ យមានជ័យ 
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វាមិនស្មនមានន័យថ្នគ្នម នសក្សមមភាពន្ផសងន្រៅពីរបរន្នសាទន្ៅក្សបុងតំបន់ន្នសាទន្នាោះន្ទ ឬក៏្សថ្នរបជាជនស្ដល 
រស់ន្ៅតំបន់ន្នោះន្ធវីការន្នសាទស្តមយួមុែន្នាោះន្ឡយី។ ផធុយន្ៅវញិ៖ ដូចន្ឃញីន្ៅក្សបុងតារាងទី2 មានរបជាជន 
ស្ដលរបក្សបរបរន្នសាទ និងក្សសិក្សមមន្ៅក្សបុងតំបន់ទងំបីន្នោះ។ ដូន្ចបោះ “ន្ ម្ ោះន្ៅន្រៅ” ននតំបន់ជនបទទងំពីរ
ន្នោះគឺរគ្នន់ស្តជាការបង្ហា ញពីសក្សមមភាពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់របស់ពកួ្សន្គប៉ាុន្ណាត ោះ ដូន្ចបោះគឺរគ្នន់
ស្តជាការជយួស្បងស្ចក្សរវាងតំបន់ទងំន្នោះ។ 

 មានវធីិន្ផសងន្ទៀតជាន្រចីនន្ដីមផកំី្សណត់ និងសិក្សាតំបន់ទន្នលសាបផងស្ដរ។ សាទ ប័នរាជរោឌ ភិបាល   
ដូចជា អាជាញ ធរទន្នលសាប (TSA) ន្របីរបាស់ន្ ម្ ោះស្ដលន្គន្ៅថ្ន “តំបន់អភិរក្សស” ស្ដលផឋល់នូវរពំស្ដនសរមាប់
លទនភាពែុសៗគ្នប ននការន្របីរបាស់ធនធានធមមជាតិ (ឧបសមព័ន A)។ វាមានការពិបាក្សក្សបុងការរបមូលព័ត៌មាន
អំពីរពំរបទល់ពិតរបាក្សដននតំបន់ការ រទងំន្នោះ ប៉ាុស្នថន្ៅក្សរមិតទូន្ៅ ទំនាបលិចទឹក្សរបស់បឹងទន្នលសាបរតូវបាន
ស្បងស្ចក្សជាតំបន់ការ រ ៣ ដូចខាងន្រកាម៖  

 តំបន់ការ រទី 1 ៖ ភូមិ និងវាលស្រសន្ៅតាមបន្ណាឋ យផលូវជាតិន្លែ 5 និងផលូវជាតិន្លែ 6  

 តំបន់ការ រទី 2៖ តំបន់រទនាប់ចន្នាល ោះតំបន់ការ រទី 1 និង 3 ស្ដលរមួមានវាលស្រស ដីនរពក្សស្នលងស្ដល
ក្សសិក្សរបានន្របីរបាស់ន្ដីមផោីរំសូវន្ឡងីទឹក្សស្ដលឥឡូវន្នោះកាល យវាលស្រសស្ដលទុក្សទំន្នរន្ចាល។  

 តំបន់ការ រទី 3 ៖  នរពលិចទឹក្ស តំបន់វាលន្មម  និងតំបន់ដីន្សីមន្ៅជំុវញិបឹងទន្នលសាប ស្ដលរគបដណឋ ប់
ន្លីនផធដីរបមាណ 640,000  ចិតា។  

 ការវភិាគពីអនុតំបន់ទន្នលសាបស្ដលន្ធវីន្ឡងីសរមាប់គណៈក្សមាម ធិការជាតិទន្នលន្មគងគក្សមពជា ចាប់
យក្សទិដឌភាពអាងដ៏ធំន្ធង និងទូោយជាងន្លីទន្នលសាប។ ការវភិាគសំលឹងន្មីលន្ៅន្លីអាងទន្នលសាបទងំមូល
គឺ អនុតំបន់ (MRC) 9C ស្ដលរមួមានអាងសំខាន់ទងំ 12 រពមទងំតំបន់បឹង (ឧបសមព័នន B)។   របាយការណ៍ 
សឋីពីទន្នលសាបរបស់គណៈក្សមាម ធិការជាតិទន្នលន្មគងគក្សមពជា គឺន្របីរបាស់ទិនបន័យឃុ/ំសង្ហក ត់ឆ្ប 2ំ008 សរមាបន់្ធវី
ការវភិាគ៖ ន្ោងតាមលទនផលវភិាគ របជាជនសរុបន្ៅក្សបុងអាងទន្នលសាបគឺ 4,858,548 នាក់្ស (ឧបសមព័នន C 
របស់ Mak et al. 2012)។ ព័ត៌មានស្ដលទញន្ចញពីទិនបន័យឃុ/ំសង្ហក ត់រមួមានសូចនាក្សរន្សដឌកិ្សចចសងគមស្ដល
គរួឲ្យចាប់អារមមណ៍ជាន្រចីនសរមាប់អាងទន្នលសាប ស្ដលរមួមានអរតាភាពន្ៅក្សបុងបនធុក្ស(70%) សមាមារត  
របជាជនរកី្សរក្ស(31.1%)និងលទនភាពអាចទទលួបានការអប់រ(ំ67.2%)។ ន្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ ក៏្សមានភាព
ែុសគ្នប ោ៉ា ងខាល ងំរវាងអាងទន្នលធំៗែុសៗគ្នប ននតំបន់ទន្នលសាប៖សរមាប់ព័ត៌មានបស្នទម សូមន្មីលឧបសមព័នន C ។ 

  កំ្សន្ណីនរបជាជនរបស់របន្ទសក្សមពុជាបានថយចុោះន្ៅក្សបុងទសវតសរចុ៍ងន្រកាយន្នោះ ន្ យីបចចុបផនបគឺ
ទបជាងកំ្សន្ណីនស្ដលបានពាក្សរណ៍ទុក្សកាលពីមុន។ ន្ៅឆ្ប 2ំ002 កំ្សន្ណីនរបជាជនរបចាឆំ្ប រំបស់របន្ទសក្សមពុជា 
រតូវបានរបមាណថ្ន មានរបស្ ល 2.5% (World Bank 2002) ែណៈវទិាសាទ នជាតិសទិតិ បានរបមាណថ្ន
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របជាជនរបស់របន្ទសក្សមពុជាទំនងជាន្កី្សនន្ឡងីពី 13.1 ោននាក់្ស ន្ៅឆ្ប  ំ2001 រ ូតដល់ 20.3 ោននាក់្ស ន្ៅ
ឆ្ប  ំ 2021 ស្ដលបង្ហា ញកំ្សន្ណីនមធយមរបចាឆំ្ប  ំ 2.2% (NIS 2000)។ សរមាប់តំបន់ទន្នលសាប អរតារតវូបាន
របមាណថ្ន ែពស់ជាងរបស្ ល 2.4% (NIS 2000; Keskinen 2003)។ ប៉ាុស្នថ ន្ោងតាមជំន្រឿនរបជាជនថមី
បំផុតឆ្ប  ំ2008 កំ្សន្ណីនរបជាជនសរមាប់របន្ទសក្សមពុជាទងំមូលគឺ 1.5% (NIS 2008) ែណៈ UNFPA បា៉ា ន់
របមាណថ្នន្ៅក្សបុងឆ្ប  ំ2011 វាមានចំនួន 1.2% ក្សបុងមយួឆ្ប  ំ(UNFPA 2011)។ តនួ្លែននទិនបន័យឃុ/ំសង្ហក ត់
ឆ្ប  ំ 2008 សរមាប់ទន្នលសាបបង្ហា ញថ្ន កំ្សន្ណីនរបជាជនរបចាឆំ្ប នំ្ៅក្សបុងអាងគឺជាមធយម 1.3% ន្ៅឆ្ប 2ំ008 
ន្ោយមានភាពែុសគ្នប ថ្នប ក់្សតំបន់គរួឲ្យក្សត់សមាគ ល់ ស្ដលមានចាប់ពី 0.2% ន្ៅក្សបុងអាងសធឹងជីនិត ន្ៅ 3.5% 
ន្ៅក្សបុងអាងសធឹងន្សៀមរាប (Mak et al. 2012)។ 

 ទរមង់អាយុន្ៅឆ្ប 2ំ008 ក្សបុងតំបន់ទន្នលសាប ស្ដលរសបជាមយួក្សស្នលងន្ផសងន្ទៀតន្ៅក្សបុងរបន្ទស
ក្សមពុជា គឺមានរបជាជនវយ័ន្ក្សមង ជារក្សុមអាយុន្ៅចន្នាល ោះអាយុ 10-14 ឆ្ប (ំ214,400 នាក់្ស) និងអាយុ 15-19 ឆ្ប  ំ
(217,800 នាក់្ស) ជារបជាជនស្ដលន្កី្សតន្ៅក្សបុងទសវតសរឆ៍្ប  ំ1990 (រូបភាព 4)។ ន្ តុដូន្ចបោះន្ យី ដូចសពវនថង 
រក្សុមអាយុធំជាងន្គរតូវបានរបមាណថ្នអបក្សទងំន្នាោះស្ដលន្ៅចន្នាល ោះអាយុ 15-19 ឆ្ប  ំនិង 20-24 ឆ្ប ។ំ “កំ្សន្ណីន
យុវជន” ន្នោះកំ្សពុងចូលក្សបុងក្សមាល ងំពលក្សមមនាន្ពលបចចុបផនប៖ វាអាចរតូវបានន្មីលន្ឃញីថ្នជាបញ្ា របឈមដ៏ធំ
មយួ ប៉ាុស្នថវាក៏្សបង្ហា ញពីលទនភាពដ៏ធំន្ធងសរមាប់ការអភិវឌណតំបន់(សរមាប់ព័ត៌មានបស្នទម សូមន្មីលស្ផបក្សទី 2)។ 
អាយុរសន្ដៀងគ្នប គឺអាចន្មីលន្ឃញីផងស្ដរន្ៅក្សបុងការសិក្សាន្ផសងន្ទៀត ដូចជារបាយការណ៍អនុតំបន់ទន្នលសាប
របស់គណៈក្សមាម ធិការជាតិទន្នលន្មគងគក្សមពុជា (Mak et al. 2012)។ 

 របជាជនមយួចំនួនធំ (90%) ន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលសាបរស់ន្ៅជាយតំបន់ទំនាបលិចទឹក្សស្ដលជិត
ន្ៅនឹងផលូវជាតិន្លែ 5 និង 6 (រូបភាព 2)។ ជាទូន្ៅ របជាជនស្ដលរស់ន្ៅជិតផលូវជាតិជាន្រចីនគឺមានសាទ នភាព
របន្សីរជាងរបជាជនស្ដលរស់ន្ៅជិតបឹងទន្នលសាប។ របជាជនស្ដលរស់ន្ៅជិតបឹងជាទូន្ៅគឺរកី្សរក្សបំផុត មានការ
អប់រតិំចតចួ មានជន្រមីសរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅតិចតួច គ្នម នដីក្សសិក្សមម និងពឹង ស្ផែក្សសំខាន់ន្លីធនធានក្សមមសិទនិ
រមួ ដូចជា ធនធានទឹក្ស និងនរពលិចទឹក្សសរមាប់រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់ពកួ្សន្គ (Keskinen 2003, 2006; 
Nuorteva 2009; Keskinen et al. 2011)។ បញ្ា ជនជាតិភាគតិចក៏្សជាស្ផបក្សសំខាន់ផងស្ដរន្ៅក្សបុងតំបន់ស្ដល
ន្ៅជិតបឹង ន្រ ោះភូមិបស្ណឋ តទឹក្សជាន្រចីនរតូវបានតាងំលំន្ៅន្ោយជនជាតិន្វៀត ណាមស្ដលសាទ នភាពរបស់ពកួ្សន្គ
ន្ៅមិនទន់ចាស់ន្ៅន្ឡយី។         
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រូបភាព 4៖ ក្សរមងព័ត៌មានអពំីអាយុន្ោងតាមរក្សុមអាយុ ៥ឆ្ប  ំ សរមាប់តំបន់ទន្នលសាបទងំមូលរពមទងំសរមាប់តំបន់
នីមួយៗន្ោយស្ឡក្សពីគ្នប ។ ទនិបន័យបានពីជំន្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ1998 និងឆ្ប  ំ2008 ។ 

តំបន់ទន្នលសាប 
 

 
តំបន់ទី 2 

(ទំនាបទឹក្សលិចខាងន្លី) 
 

តំបន់ទី 3 

(ទរីបជុជំន) 
 

តំបន់ទី 1 

(ទំនាបទឹក្សលិចខាងន្រកាម) 

 

ចំន
ួនរ
បជា

ជន
 

រក្សមុអាយុ 
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តារាង 1៖ តារាងសន្ងខបននការវភិាគទិនបន័យរបស់ន្យងីន្ោយតំបន់ និងអនុតំបន់៖ សូចនាក្សរន្សដឌក្សិចចសងគមទូន្ៅ។ 
ទិនបន័យបានពជីំន្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ2008។ 

  សូចនាក្សរទូន្ៅអំពីន្សដឌកិ្សចចសងគម និងរបជាសាស្រសថ 

  

ភូមិ 
ចំននួ 
របជាជន 

របជាជនមាន 
ន្សដឌកិ្សចចសក្សមម 

ទំ  ំ
រគួសារ 

អរតា 
ពឹងស្ផែក្ស 

%ននយុវជន 
១៥ឆ្ប នំ្ឡងី 

%ននរគួសារ មានទូរសព័ធនដ
១ន្រគឿងន្ឡងី 

%ននរគួសារ 
មានទូក្សពី  
១ន្រគឿងន្ឡងី 

តំបនទី់១ 
(ទំនាបលិចទឹក្ស
ជាបបឹ់ង) 

86 84 491 45 089 5.1 68.30 64.5 29.5 78.6 

បនាធ យមានជយ័ 3 2 323 1 222 5.3 85.30 76.5 20.8 90.5 

បាតដំ់បង 10 14 681 6 232 5.3 69.54 63.4 27.7 88.3 

កំ្សពងឆ់្ប ងំ 20 21 634 11 982 5.1 72.02 62.2 26.1 86.5 

កំ្សពងធំ់ 11 8 958 5 184 5.1 61.15 49.9 38.9 86.4 

ន្ ធិសាត ់ 18 14 964 8 501 5.0 68.27 64.5 25.0 67.5 

ន្សៀមរាប 24 21 931 11 968 5.1 65.87 71.9 33.2 71.4 

តំបនទី់២
(ទំនាបលិចទឹក្ស
ខាងន្លី) 

1158 1 028 971 541 832 4.8 66.63 76.6 28.0 10.0 

បនាធ យមានជយ័ 180 140 101 72 245 4.8 71.20 79.0 29.4 17.0 

បាតដំ់បង 155 239 157 118 908 4.8 66.55 79.2 31.4 7.3 

កំ្សពងឆ់្ប ងំ 102 79 794 43 639 4.4 64.80 81.5 23.7 7.8 

កំ្សពងធំ់ 150 133 515 69 886 4.8 72.06 68.2 22.7 16.7 

ន្ ធិសាត ់ 271 176 951 95 788 4.7 64.99 77.7 22.3 7.2 

ន្សៀមរាប 300 259 453 141 366 4.9 63.34 75.4 34.6 7.0 

តំបនទី់៣  
(ទីរបជំុជន) 311 593 626 279 148 4.9 55.11 83.8 58.5 5.7 

បនាធ យមានជយ័ 44 79 328 38 822 4.8 57.74 86.5 55.0 12.1 

បាតដំ់បង 85 186 155 82 807 4.9 54.12 84.5 58.2 1.2 

កំ្សពងឆ់្ប ងំ 24 40 127 20 041 4.9 51.62 85.8 64.6 15.6 

កំ្សពងធំ់ 39 54 015 25 941 4.6 57.14 83.4 53.6 9.4 

ន្ ធិសាត ់ 46 42 185 20 474 4.6 54.47 85.4 53.1 0.5 

ន្សៀមរាប 73 191 816 244 397 5.1 55.13 80.2 64.8 5.2 

សរុបសរមាប់
ទន្នលសាប 1555 1 707 088 866 069 4.8 64.42 77.4 34.2 12.9 

 

សមាគ ល៖់ សមាមារតសរមាបសូ់ចនាក្សរ ន្សដឌកិ្សចចសងគម និងរបជាសាស្រសថ គឺជាការគណនាជាមធយមពីសមាមារតក្សរមិតភូមិ ដូន្ចបោះន្ ីយតនួ្លែទំនងជាែុសពី
សមាមារតពិតន្ៅក្សរមិតអនុតំបន។់ 
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ការទ្ទទ្ទង្់ជីវភាពរេន់្ៅ ៖ ទំនាក់ទំនង្ជិតេែទិធជាមួយនឹង្ទឹក 

 សាទ នភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅតំបន់បឹងទន្នលសាប មានលក្សខណៈពិន្សសដូចរបព័ននចលនាចរនថទឹក្សជំនន់
របស់វាស្ដរ។ ែណៈរបជាជនស្ដលរស់ន្ៅន្លីបឹង និងទំនាបលិចទឹក្ស បានសរមបែលួនន្ៅនឹងភាពែុសគ្នប តាមរដូវ
ននក្សមពស់ទឹក្សបឹង ពួក្សន្គក៏្សពឹងស្ផែក្សទងំរសុងន្លីធនធាននានា និងន្សវាក្សមមទងំឡាយស្ដលបឹង និងទំនាបលិច
ទឹក្សផឋល់ឲ្យ រមួមានផលិតក្សមមក្សសិក្សមម រពមទងំរតី និងវារសីតវក្សបុងទឹក្សន្ផសងន្ទៀត និង  រុក្សខជាតិ (Evans et al 
2004; Keskinen 2006; Chhun 2010; Hall & Bouapao 2010; MRC 2010; Mak et al. 2012)។  
មនុសសជាន្រចីនចូលរមួផងស្ដរន្ៅក្សបុងសក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅែុសៗគ្នប ជាន្រចីន   ស្ដលពឹងស្ផែក្សផងស្ដរ
ន្ៅតាមរដូវកាល។ ដូន្ចបោះ ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាបបន្ងកីតជាក្សមាល ងំចលក្សរដ៏សំខាន់សរមាប់ រទរទង់ជីវភាព
រស់ន្ៅរបស់តំបន់។  

តារាង 2៖ តារាងសន្ងខបននការវភិាគទិនបន័យរបស់ន្យងីសរមាប់ស្ផបក្សឧសា ក្សមមសំខាន់ គឺស្ផបក្សរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ។ 
សរមាប់ទនិបន័យស្ដលបានន្រជសីន្រសីអំពីបស្រមបរមលួ នងិរូបភាព សូមន្មលីឧបសមព័នន D និង E។ ទិនបន័យបានពីជំន្រឿន
របជាជនឆ្ប  ំ2008។ 

  ទនិបយ័ ក្សព់ន័ននងឹវសិយ័ឧសា ក្សមមសំខាន់ៗ ទងំ៦/ជវីភាព 

  

ក្សសិក្សមម 
(រមួទងំ នរព) 

ជលផល លក្ស់ដុ ំ សំណង ់
ដឹក្សជញ្ជូ ន 
ឃ្ល ងំ នងិ 
ទំនាក្សទ់ំនង 

ផលិតក្សមម 
សរុបវសិយ័ 
ទងំ៦ 

  % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន 

តំបនទ់ី១ (ទំនាប
លិចទឹក្សជាប់បងឹ) 

28.3 12 589 60.2 26 801 6.7 2 998 0.2 103 1.3 568 0.9 408 97.6 43 467 

បនាធ យមានជ័យ 97.4 1 190 0.4 5 0.3 4 0.0 0.0 0.0 0 0.2 2 98.3 1 201 

បាត់ដបំង 2.4 145 85.6 5 253  7.7 472 0.4 24.0 0.8 51 0.6 34 97.4 5 979 

ក្សំពងឆ់្ប ងំ 43.7 5 212 43.2 5 161 7.3 873 0.4 43.0 2.2 267 0.8 90 97.6 11 646 

ក្សំពងធ់ ំ 17.3 887 76.8 3 935 3.8 195 0.0 0.0 0.0 2 0.3 15 98.3 5 034 

ន្ ធិសាត ់ 21.4 1 756 67.5 5 533 7.1 579 0.1 5.0 1.1 92 1.1 90.0 98.3 8 055 

ន្សៀមរាប 28.5 3 399 58.1 6 914 7.3 875 0.3 31.0 1.3 156 1.5 177.0 97.0 11 552 

តំបនទ់ី២ (ទំនាប
លិចទឹក្សខាងន្លី) 

80.9 433 777 1.3 6 898 5.6 30 253 2.5 13 246 1.5 8 095 2.1 11 253 93.9 503 522 

បនាធ យមានជ័យ 81.9 58 794 0.5 3 74 4.6 3 323 2.0 1 449 1.7 1 212 2.7 1 912 93.4 67 064 

បាត់ដបំង 76.6 90 193 1.5 1 789 7.2 8 422 3.4 4 043 2.2 2 594 2.4 2 845 93.3 109 886 

ក្សំពងឆ់្ប ងំ 81.3 35 404 2.2 9 56 4.9 2 114 1.1 464.0 1.1 478 3.1 1 341 93.6 40 757 

ក្សំពងធ់ ំ 85.7 59 329 1.2 8 34 4.5 3 104 1.0 660.0 1.3 896 1.7 1 159 95.3 65 982 

ន្ ធិសាត ់ 84.8 79 451 1.4 1 278 5.0 4 646 1.0 951.0 1.1 1 053 1.1 1 049 94.4 88 428 

ន្សៀមរាប 79.0 110 606 1.2 1 667 6.2 8 644 4.1 5 679 1.3 1 862 2.1 2 947 93.9 131 405 
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  ទនិបនយ័ ក្សព់ន័ននងឹវសិយ័ឧសា ក្សមមសំខាន់ៗ ទងំរបាមំយួ/ជវីភាព 

  

ក្សសិក្សមម 
(រមួទងំ នរព) 

ជលផល លក្ស់ដុ ំ សំណង ់
ដឹក្សជញ្ជូ ន 
ឃ្ល ងំ នងិ 
ទំនាក្សទ់ំនង 

ផលិតក្សមម សរុបវសិយ័ 
ទងំ៦ 

  % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន 
តំបនទ់ី៣ 
(ទីរបជុំជន) 

27.6 74 411 1.7 4 549 24.0 64 677 6.8 18 275 7.8 21 043 6.3 16 917 74.1 199 872 

បនាធ យមានជ័យ 32.9 12 667 0.6 213.0 27.0 10 391 6.9 2 658 7.6 2 910 6.6 2 540 81.6 31 379 

បាត់ដបំង 30.3 24 180 0.7 530.0 24.1 19 256 6.5 5 217 7.5 6 008 7.6 6 046 76.6 61 237 

ក្សំពងឆ់្ប ងំ 18.3 3 644 12.0 2 381 27.7 5 502 4.0 804.0 7.9 1 562 9.5 1 897 79.5 15 790 

ក្សំពងធ់ ំ 53.6 13 701 0.7 177.0 15.7 4 014 2.6 661.0 4.5 1 156 3.7 944.0 80.8 20 653 

ន្ ធិសាត ់ 38.4 7 547 0.3 57.0 20.3 3 995  4.8 940.0 5.5 1 084 4.6 897.0 73.9 14 520 

ន្សៀមរាប 53.2 126 677 4.1 9 772 13.0 31 038 5.8 13 705 4.3 10 341 3.2 7 726 83.7 199 259 

សរុបសរមាប់ទន្នលសាប 61.3 520 777 4.5 38 248 11.5 97 928 3.7 31 624 3.5 29 706 3.4 28 578 87.8 746 861 

 

សមាគ ល៖់ ចំនួនវសិយ័រទរទងជី់វភាពន្ផសងៗគ្នប បង្ហា ញពីចនំួនសក្សមមភាពសំខាន់ៗស្ដលបញ្ជ ក្ស់ន្ោយសក្សមមភាពរទរទងជី់វភាព។ ភាគរយវសិយ័រទរទងជី់វភាពបង្ហា ញពី
សមាមារតពីចំនួនរបជាជនស្ដលមានន្សដឌកិ្សចចសក្សមមក្សបុ ងតបំន/់អនុតំបន់។  

 ន្ោងតាមជំន្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ2008 ក្សតាថ រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ6 ធំបំផុតទងំរបាមំួយន្ៅក្សបុងទន្នលសាបន្ៅ
ឆ្ប 2ំ008 គឺក្សសិក្សមម (61% ននក្សមាល ងំការង្ហរសរុប)  ណិជជក្សមមលក់្សដំុនិងលក់្សរាយ(11.5%) ការន្នសាទ 
(4.5%) សំណង់(3.7%)ការដឹក្សជញ្ជូ ន ឃ្ល ងំ & ការទំនាក់្សទំនង(3.5%)និងផលិតក្សមម (3.4%)(តារាង2)។ 
ដូន្ចបោះ ក្សសិក្សមមន្ៅស្តជារបភពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់របស់តំបន់ (ឧបសមព័នន D) ែណៈការន្នសាទន្ៅស្ត
ជារបភពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់ន្ៅក្សបុងភូមិស្ដលន្ៅជិតបឹង (ឧបសមព័នន E)។ ម៉ាាងន្ទៀត  ណិជជក្សមម
លក់្សដំុ និងលក់្សរាយ គឺជារបភពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់ន្ៅក្សបុងតំបន់ទងំបី និងជាពិន្សសន្ៅក្សបុងតំបន់ទី
របជំុជន។ 

 ន្ៅក្សបុងរបភពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់        គឺមានភាពែុសគ្នប មយួចំននួរវាងតំបន់ែុសៗគ្នប ន្ៅក្សបុងទំនាប 
លិចទឹក្សរបស់បឹង (រូបភាព 5)។ ន្ោងតាមជំន្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ2008 ការន្នសាទបន្ងកីតជារបភពរទរទង់ជីវភាព
រស់ន្ៅសំខាន់ (60%) ន្ៅក្សបុងតំបន់ស្ដលន្ៅជិតបឹង៖ ដូន្ចបោះ តំបន់ន្នោះរតូវបានន្ៅថ្ន “តំបន់ន្នសាទ” ឬ 
“តំបន់ទំនាបទឹក្សលិចស្ផបក្សខាងន្រកាម” ន្ៅក្សបុងការសិក្សា។ ការោដំុំដំណារំសូវ និងសក្សមមភាពក្សសិក្សមមន្ផសងៗន្ទៀត 
គឺជារបភពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅោ៉ា ងសំខាន់ន្ៅតំបន់ជនបទន្ផសងន្ទៀត ស្ដលឲ្យន្ ម្ ោះថ្ន “តំបន់ក្សសិក្សមម” ។ 

                                                      
6
 ន្ៅក្សបុងជំន្រឿន ទងំន្នោះគឺសំន្ៅន្ៅន្លី „ក្សតាថ ស្ផបក្សឧសា ក្សមម‟ ប៉ាុស្នថន្ោយសារពកួ្សវាតំណាងឲ្យធនធានជីវភាពក្សបុងលក្សខណៈទូន្ៅ ន្យងីន្ៅពកួ្សវាថ្ន 
„ក្សតាថ ជីវភាព‟។ វាគរួស្តរតូវបានក្សតចំ់ណាថំ្នែណៈមនុសសជាន្រចីនចូលរមួន្ៅក្សបុងសក្សមមភាពជីវភាពជាន្រចីន ន្ៅទីន្នោះន្យងីសំន្ៅន្ៅន្លីរបភព
ជីវភាពសំខានបំ់ផុតរបសព់ួក្សន្គស្តប៉ាុន្ណាត ោះ។  
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មុែរបរទី២. ស្ដលរមួទងំការន្នសាទ បន្ងកីតជារបរបស្នទមដ៏សំខាន់សរមាបស់ក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ
សំខាន់ ជាពិន្សសអំឡុងរដូវរបាងំន្ៅន្ពលស្ដលការចូលរមួន្ៅក្សបុងមុែរបរសំខាន់ គឺមិនសូវខាល ងំកាល ។ ន្ៅក្សបុង
តំបន់ទីរបជំុជន (ទីរមួន្ែតថទងំ៦ និងទីរមួរសុក្សធំៗមួយចំននួ ន្ៅថ្ន “តំបន់ទីរបជំុជន”) របភពននការរទរទង់
ជីវភាពរស់ន្ៅគឺែុសគ្នប ខាល ងំណាស់ ន្ យីពកួ្សន្គពឹងស្ផែក្សន្លីធនធានធមមជាតិ និងទន្នលសាបតិចតចួប៉ាុន្ណាត ោះ។ 

 ន្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ វាគរួស្តរតូវបានក្សត់សមាគ ល់ថ្នតំបន់រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅទងំបីន្ៅក្សបុង
ការសិក្សា គឺមានភាពែុសគ្នប ោ៉ា ងខាល ងំន្ៅន្លីចំននួរបជាជន៖ របជាជនមយួចំននួធំ (របស្ ល 1 ោននាក់្ស)  
រស់ន្ៅក្សបុងភូមិទងំ 1,158 ននតំបន់ទី 2 (ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្លី) ែណៈរបស្ លមយួភាគបីននរបជាជន          
(របស្ ល 600,000 នាក់្ស) រស់ន្ៅក្សបុងភូមិចំននួ 311 ននតំបន់ទីរបជំុជន។ តំបន់ទី 1 (តំបន់ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្ស
ខាងន្រកាម) គឺតិចជាងន្គ ន្ោយមានរបស្ ល 5% (របស្ ល 85,000 នាក់្ស) ននរបជាជនសរុបស្ដលរស់ន្ៅ
ក្សបុងតំបន់ទន្នលសាប (រូបភាព 9)។ តំបន់រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅទងំបីរតូវបានស្បងស្ចក្សបស្នទមន្ទៀតន្ៅជាអនុ
តំបន់ចំននួ 18 ន្ោយស្ផែក្សន្លីរពំស្ដនរដឌបាលននន្ែតថជំុវញិទន្នលសាបទងំ ៦ ៖ មានភាពែុសគ្នប គរួឲ្យក្សត់សមាគ ល់
ផងស្ដររវាងអនុតំបន់ទងំន្នោះ (សូមន្មីលឧបសមព័នន D និង E)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាព 5៖ របភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់ក្សបុងតបំន់ែុសៗគ្នប ន្ៅឆ្ប  ំ1998 នងិឆ្ប  ំ2008។ ក្សតាថ ទី ១ រមួមាន
ការន្នសាទ និងក្សសិក្សមម (រមួបញ្ចូ លទងំការរបមាញ់ និងនរពន្ឈ)ី ក្សតាថ ទ ី២ គកឺារផលតិ ការជីក្សស្រ ៉ា សណំង់ 
ការផគត់ផគង់ទឹក្សនងិអគគិសនី នងិក្សតាថ ទី៣ ស្ផបក្សស្ដលន្ៅសល់ននក្សតាថ ឧសា ក្សមមដូចជាន្សវាក្សមម  ណិជជក្សមម 
ការដឹក្សជញ្ជូ ន។ ទិនបន័យបានពីជំន្រឿនឆ្ប  ំ1998 និងឆ្ប  ំ2008 ។   

តំបនទី់ 1 តំបនទី់ 2 តំបនទី់ 3 

ក្សតាថ ទី៣ 
ក្សតាថ ទី២ 
ន្នសាទ 
ក្សសិក្សមម 
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 ភាពរសន្ដៀងគ្នប ននរចនាសមព័ននរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ រតូវបានរាយការណ៍ន្ោយការអន្ងកតរគួសារ 
ន្ផសងន្ទៀត និងការសិក្សារមួស្ដលបានអនុវតថន្ៅក្សបុងតំបន់ (see e.g. Keskinen 2003, 2006; Nuorteva 
2009; Chhun 2010; Hall & Bouapao 2010; Nuorteva et al. 2010)។ លទនផលពីការន្ធវីអន្ងកតរគួសារ
ន្ៅទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO ឆ្ប 2ំ0117 បង្ហា ញថ្ន រចនាសមព័ននននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅទូន្ៅមានភាព       
រសន្ដៀងគ្នប ផងស្ដរ។ ន្ោងតាមការអន្ងកតន្រចីនជាង 60% ននរគួសារស្ដលបានន្ឆលីយសំណួររបក្សបរបរក្សសិក្សមម 
ោរំសូវ បស្នល ន្ ត និងធញ្ដជាតិន្ផសងន្ទៀត ជាសក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់របស់ពកួ្សន្គ8 (តារាង3) ។ 
ការសុីគ្នប ជាមយួនឹងទិនបន័យជំន្រឿន ការន្ធវី ណិជជក្សមម បន្ងកីតជាសក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់ទី២ ក៏្ស
ប៉ាុស្នថ មានសមាមារតធំជាងន្គ តាមរបាយការណ៍ជំន្រឿន 18.5% ននចំននួរបជាជន ស្ដល ក់្សព័ននក្សបុងជំនញួ
រគួសារ និងការរបក្សបការង្ហរបស្នទម 5% ន្ៅតាមន្សវាក្សមមន្ផសងៗន្ទៀត ដូចជា ន្ៅតាមន្ភាជនីយោឌ ន ។ មា៉ាង
វញិន្ទៀត មយួចំននួតូច 1.1% ជាប់ ក់្សព័នននឹងការស្ក្សនចបមាូបអាហ្រ ឬក៏្សលក់្សដូររតី ។ ការន្នសាទ គឺជារបភពនន
ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅោ៉ា ងសំខាន់របស្ ល 6% ននចំននួរបជាជនក្សបុងតំបន់ទន្នលសាប(តារាងទី3) ។ ន្ទោះជា 
ោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ តនួាទីននការន្នសាទគឺធំន្ធងជាងន្ៅក្សបុងតំបន់ ១ (ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្រកាម) របមាណ 
60% ននអបក្សន្ឆលីយតបនឹងការចូលរមួន្ៅក្សបុងការន្នសាទ និងសក្សមមភាពស្ដល ក់្សព័ននន្ផសងៗន្ទៀត (ផលក្សសិក្សមម 
ការស្ក្សនចប ការលក់្ស)។  
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  ការសធងម់តិរគសួារន្ៅទន្នលសាបរបសអ់ងគការ CSIRO ឆ្ប  ំ2011 រតូវបានអនុវតថន្ោយអងគការ CSIRO ជាស្ផបក្សមយួននគន្រមាងសិក្សាស្សវងយលអំ់ពី
អនាគតតំបន់ទន្នលន្មគងគន្ៅក្សបុងភូមិចំននួ 50 ន្ោយការសមាភ សនរ៍គួសារចំននួ 1000 រគួសារ។ ភាគន្រចីន 71.6% ននរគួសារស្ដលបានសមាភ សន៍
មក្សពីតំបនទី់ 2 (ទំនាបទឹក្សលិចស្ផបក្សខាងន្លី) ន្ោយ 14% មក្សពីតំបន់ទីរកុ្សង និង 8% មក្សពីតំបនទី់ 1 (ទំនាបទឹក្សលិចស្ផបក្សខាងន្រកាម)។ ក្សបុង
ចំន្ណាមភូមិស្ដលបានសធងម់តិទងំ 50 ភូមិចំននួបី ឬ 60 រគួសារសទិតន្ៅខាងន្រៅតំបន់ទន្នលសាបដូចបានកំ្សណតន់្ៅក្សបុងការសិក្សាន្នោះ៖ ពួក្សន្គ
រតូវបានដក្សន្ចញពីការវភិាគស្ដលបានបង្ហា ញន្ៅទីន្នោះ។  

8
 អបក្សន្ឆលីយសំណួររតូវបានសរួន្ដីមផកំី្សណតន់្ចញពីសក្សមមភាពជីវភាពែុសៗគ្នប របសព់កួ្សន្គអវីគឺជាសក្សមមភាពជីវភាពសំខានបំ់ផុតមយួសរមាប់រគួសារ
របសព់កួ្សន្គ។  
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តារាង 3៖  សក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់ន្ៅក្សបុងតំបន់ែុសៗគ្នប  ន្ោយស្ផែក្សន្លទីិនបន័យននការអន្ងកតរគួសារន្ៅ
ទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO ឆ្ប  ំ2011។ សក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរមួមានសក្សមមភាពផលិតក្សមម (ក្សសិក្សមម ការ
ន្នសាទ-ល-) និងសក្សមមភាពរក្សរបាក់្ស (ពលក្សមម របាក់្សស្ែ និងរបាក់្សចណូំលជារបាក់្សសុទនផ្ទធ ល់ន្ផសងន្ទៀត)។ “សក្សមមភាព
ន្ផសងន្ទៀតស្ដលបានរមួបញ្ចូល” រមួមានសក្សមមភាពតូចៗជាន្រចីន ដូចជា ការចិញ្ច ឹមសតវ សិបផក្សមម របាក់្សន្ផញីពីន្រៅ និង
ការង្ហរោដុំោះ 9 ។ 

សក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពចមផង 
ការសធង់មតិតាមរគួសារន្ៅទន្នលសាប 

 របស់អងគការ CSIRO 2011 

តបំន់ទ ី១ 
(ទនំាបលិចទកឹ្ស
ខាងន្រកាម) 

តបំន់ទ ី២ 
(ទនំាបលិចទកឹ្ស
ខាងន្លី) 

តបំន់ទ ី៣ 
(ទរីបជុជំន) 

សរុបទងំ ៣
តបំន់ 

% % % % 

ចំនួនរគួសារស្ដលបានន្ឆលីយសំណួរ 80 (8.5%) 717 (76.2%) 144 (15.3%) 941 

ោរំសូវ 6.3 68.5 29.2 57.2 

ោនំ្ ត និងដំណានំ្ផសងន្ទៀត 17.5 0.6 0.0 1.9 

ោបំស្នល 1.3 0.1 2.8 0.6 

ន្នសាទ 56.3 1.4 0.0 5.8 

ក្សសិក្សមម 1.3 0.0 0.0 0.1 

ស្ក្សនចបន្សផៀង ឬលក់្សរតី 2.5 0.8 1.4 1.1 

អាជីវក្សមមតាមរគួសារ 10.0 16.3 34.0 18.5 

ន្ធវីការក្សបុងវស័ិយន្សវាក្សមម(ហ្ង ...(ល)) 2.5 3.6 15.3 5.3 

សក្សមមភាព ក់្សព័នននឹងសំណង់ 0.0 2.8 5.6 3.0 

ពលក្សមមតាមស្រសចំការ 0.0 0.6 0.0 0.4 

មស្រនថីរាជការ 2.5 2.6 6.9 3.3 

សក្សមមភាពន្ផសងៗន្ទៀត 0.0 2.6 4.9 2.8 

  

 លទនផលស្ដលបានពីការន្ធវីអន្ងកតរគួសារន្ៅទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO ឆ្ប 2ំ011 ក៏្សបានបញ្ចូលផងស្ដរនូវ   
ព័ត៌មានអំពីរបភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅន្ផសងន្ទៀត  ស្ដលរមួមានសក្សមមភាពផលិតក្សមម  ដូចជា ក្សសកិ្សមម   និងការ
ន្នសាទតាមរដូវកាល រពមទងំសក្សមមភាពរក្សរបាក់្សស្ដលមានការទូទត់របាក់្សសុទនផ្ទធ ល់ ដូចជា ក្សមាល ងំពលក្សមមជាន្ដមី និង
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 ចំណា៖ំ ន្ោយសារតំបនក់្សសិក្សមមបង្ហា ញោ៉ា ងចាសពី់សមាមារតដ៏ធំបំផុតននគំរូសធង់មតិរគួសារ តនមលននតំបនក់្សសិក្សមមលំន្អៀងន្ៅរក្សសមាមារតសរុប
សរមាបតំ់បនទ់ងំបី៖ ន្នោះរក្សាសរមាបត់ារាងន្ផសងន្ទៀតស្ដលទក្ស់ទងនឹងការសធងម់តិរគួសារន្ៅទន្នលសាបរបសអ់ងគការ CSIRO ផងស្ដរ។ 
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របាក់្សឈបួលដនទន្ទៀត (អងគការ CSIRO 2011; Ward & Poutsma 2013)។ លទនផលបានពកីារវភិាគតាមស្ផបក្សទងំន្នោះ
ន្ផ្ទឋ តន្ៅន្លភីាពន្ផសងៗគ្នប ននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់ ស្ដលបង្ហា ញថ្នការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅជាន្រចនី គឺជា
របភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅន្រចីនជាងមួយន្ដីមផធីានារបាក់្សចណូំល និងសនថិសុែន្សផៀងរបស់ពួក្សន្គ (តារាង 4)។ 
ម៉ាាងន្ទៀត សក្សមមភាពផលិតក្សមមជាញឹក្សញាប់ែុសគ្នប រវាងរដូវរបាងំ នងិរដូវវសា។ ប៉ាុស្នថ គ្នម នរគួសារណាបានចុោះបញ្ជ ីសក្សមម
ភាពផលិតក្សមមន្រចីនជាងបីន្ៅក្សបុងមួយរដូវ ន្ោយ 3.4% ននរគួសារស្ដលមានសក្សមមភាពផលិតក្សមមរដូវវសាចំនួនបី និង
រតឹមស្ត 1% ននរគួសារស្ដលមានសក្សមមភាពផលិតក្សមមរដូវរបាងំចំននួប។ី រសន្ដៀងគ្នប ស្ដរ គ្នម នរគួសារណាបានចុោះបញ្ជ ី
សក្សមមភាពរក្សរបាក់្សន្រចីនជាង ៣។ 

 លទនផលអន្ងកតរគួសារន្ៅទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO បង្ហា ញថ្នការចូលរមួន្ៅក្សបុងការន្នសាទគចឺាស់ណាស់
ន្រចីនបំផុតសទិតន្ៅក្សបុងតបំន់ទ ី1 (ទំនាបលិចទកឹ្សស្ផបក្សខាងន្រកាម) ន្ោយ 84% ននរគសួារន្នសាទន្ៅរដូវសា នងិ 53% 
ន្នសាទន្ៅរដូវរបាងំ (Ward & Poutsma 2013)។ ន្ៅក្សបុងតំបន់ទ ី2 (ទំនាបលិចទកឹ្សស្ផបក្សខាងន្លី) 14% ននរគួសារ
បានចូលរមួន្ៅក្សបុងការន្នសាទន្ៅរដូវវសា និង 9% ន្ៅរដូវរបាងំ។ ជាទូន្ៅ រគួសារន្ៅក្សបុងតបំន់ទី 1 (ទំនាបលចិទឹក្ស
ស្ផបក្សខាងន្រកាម) ហ្ក់្សដូចជាពឹងស្ផែក្សោ៉ា ងខាល ងំន្ៅន្លសីក្សមមភាពផលិតក្សមម ម៉ាាងន្ទៀត ពឹងស្ផែក្សន្លីធនធានធមមជាតិ
សរមាប់របាក់្សចណូំលរបស់ពកួ្សន្គ មានរតមឹស្តរបស្ ល ក់្សក្សណាឋ លននរបជាជនបានចូលរមួន្ៅក្សបុងរបន្ភទសក្សមមភាពរក្ស
របាក់្ស។ ន្ៅក្សបុងតំបន់ទ ី2 (ទំនាបលចិទឹក្សស្ផបក្សខាងន្លី) បីរគួសារ ក្សបុងចំន្ណាមបនួរគសួារបានចូលរមួន្ៅក្សបុងសក្សមមភាព
រក្សរបាក់្ស ែណៈន្ៅក្សបុងតបំន់ទីរបជុំជនសមាមារតន្នោះគឺន្លសី 90% (តារាង 4)។ ម៉ាាងន្ទៀត ស្ត ក់្សក្សណាឋ លននរគសួារ
ន្ៅក្សបុងតំបន់ទីរបជុំជនបានចូលរមួក្សបុងសក្សមមភាពផលិតក្សមមរដូវវសា និងតចិជាង 25% ក្សបុងសក្សមមភាពផលតិក្សមមរដូវរបាងំ 
(Ward & Poutsma 2013) តាមការវាយតនមលគឺមានចំននួតិចតចួណាស់ស្ដលពឹងស្ផែក្សផ្ទធ ល់ ន្លធីនធានធមមជាត។ិ របក្ស
គំន្ ញីទងំន្នោះគធឺំន្ធង ស្ដលទក់្សទងនឹងលទនផលស្ដលបានមក្សពីការវភិាគទិនបន័យជំន្រឿនរបជាជន។ 

 តារាង 4៖ ចំនួនននសក្សមមភាពផលិតក្សមមែុសៗគ្នប  នងិសក្សមមភាពរក្សរបាក់្សក្សបុងចំន្ណាមរគួសារទងំឡាយន្ៅក្សបុងតំបន់
ែុសៗគ្នប ។ តារាងស្ផែក្សន្លទីិនបន័យបានពកីារអន្ងកតរគួសារន្ៅទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO ឆ្ប  ំ2011។ សូមន្មីលន្លែ
ន្ោងទី 7 ។    

បរមិាណផលិតក្សមម និងសក្សមមភាពរក្សរបាក់្ស 
ការសាធ បសធង់មតិតាមរគួសារន្ៅទន្នលរសាប 

របស់អងគការ CSIRO2011 

តំបន់ទី ១ 
(ទំនាបលិចទឹក្ស
ខាងន្រកាម) 

តំបន់ទី ២ 
(ទំនាបលិចទឹក្ស
ខាងន្លី) 

តំបន់ទី ៣ 
(ទីរបជុំជន) 

សរុបទងំ៣ 
តំបន់ 

% % % % 

ចំនួនរគួសារស្ដលបានន្ឆលីយសំណួរ 80 (8.5%) 717 (76.2%) 144 (15.3%) 941 

សក្សមមភាពោដុំោះមថងក្សបុងរដូវវសា 82.5% 82.4% 50.0% 83.5% 

សក្សមមភាពោដុំោះ ២ដងក្សបុងរដូវវសា 10.0% 26.2% 9.7% 24.5% 

សក្សមមភាពោដុំោះ ៣ដងក្សបុងរដូវវសា 1.3% 3.8% 1.4% 3.4% 

សក្សមមភាពោដុំោះមថងក្សបុងរដូវរបាងំ 85.0% 45.9% 23.6% 48.8% 

សក្សមមភាពោដុំោះ ២ដងក្សបុងរដូវរបាងំ 28.8% 7.8% 1.4% 8.8% 

សក្សមមភាពោដុំោះ ៣ ដងក្សបុងរដូវរបាងំ 5.0% 0.6% 0.7% 1.0% 

សក្សមមភាពទទួលបានសាច់របាក់្សមថង 52.5% 76.4% 91.7% 80.2% 

សក្សមមភាពទទួលបានសាច់របាក់្ស ២ដង 18.8% 25.2% 50.7% 29.3% 

សក្សមមភាពទទួលបានសាច់របាក់្ស ៣ដង 6.3% 5.0% 13.2% 6.4% 
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 ព័ត៌មានទក់្សទងនឹងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ បានពីរបាយការណ៍អនុតបំន់ទន្នលសាបរបស់ CNMC (Mak 
et al. 2012) ផឋល់នូវទសសនៈទូោយតិចតចួ ន្រ ោះវាស្ផែក្សន្លីទិនបន័យក្សរមិតរគួសារបានពីទិនបន័យឃុ/ំសង្ហក ត់ ឆ្ប  ំ2008 
និងបញ្ចូលរគួសារចំនួន 956,296 ពីអាងទន្នលសាបទងំមូល (Mak et al. 2012)។ ជាលទនផល សមាមារតននមុែរបរ
ែុសគ្នប ន្ៅក្សបុងអាងទន្នលសាបទងំមូលបង្ហា ញដូចជាែុសគ្នប បនថិចបនថួចផងស្ដរ។ ន្ោងតាមព័ត៌មានស្ដលរសង់ន្ចញព ី
ទិនបន័យឃុ/ំសង្ហក ត់ឆ្ប  ំ2008 សរមាប់របាយការណ៍វភិាគអនុតំបន់ទន្នលសាបរបស់ CNMC (Mak et al. 2012) ការោដុំោះ
រសូវចាស់ណាស់ គឺជាមុែរបរសំខាន់បំផុតន្ៅក្សបុងអាងទន្នលសាប (73.2%) បនាធ ប់មក្សការោដំំណាលំក់្សយក្សរបាក់្ស 
(6.3%) ន្សវាក្សមមរាជរោឌ ភបិាល (5.8%) ការវនិិន្ោគស្ផបក្សឯក្សជន (5.5%)  ណិជជក្សរ (3.7%) និងអបក្សផឋល់ន្សវាក្សមម
ន្ផសងន្ទៀត (3.6%)។ ដូន្ចបោះ តួនាទីរបស់ក្សសិក្សមមជាមុែរបរសំខាន់សរមាប់រគសួារ គឺរបស្ ល 81% (រសូវ + ដំណាោំំ
សរមាប់លក់្ស + ដំណាចំំការ + បស្នល) ។ ម៉ាាងន្ទៀត ភាពធំន្ធង រតូវបានបង្ហា ញោ៉ា ងចាស់តាមរយៈទិនបន័យជំន្រឿន ឬ  
លទនផលការន្ធវីអន្ងកតរគួសារន្ៅទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO។ ន្ោយសារការវភិាគរបស់ CNMC បានបញ្ចូ លទិនបន័យពី
អាងទន្នលសាបទងំមូល (ស្ដលរមួមានតំបន់ខាងន្លីននអាងទន្នលសាប) សមាមារតននការន្នសាទ គឺជាមុែរបរសំខាន់ន្ៅ
ក្សបុងអាងទន្នលសាបទងំមូលគឺន្ៅក្សរមិតទបបំផុត 1.9% ម៉ាាងវញិន្ទៀត សមាមារតរបស់វាន្ៅក្សបុងតំបន់បឹងទន្នលសាបគឺន្ៅ
ក្សរមិត 75% ស្ដលអាចមានចំនួនន្រចីនជាងការវភិាគរបស់ន្យងី (Mak et al. 2012; ឧបសមព័នន C)។ ម៉ាាងន្ទៀត ទំនង
ណាស់ថ្នសមាមារតននរបជាជនស្ដលសទិតក្សបុងក្សរមតឹធំបផុំត គឺការន្នសាទជាមុែរបរទពីីរ ឬទបីនី្ៅក្សបុងអាងទងំមូលផង
ស្ដរ។   
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ផ្ផែកទី ២ ៖ បផ្ទ្មបទ្មលួរបេទ់ន្នេសាប 

 

  ទឹក្ស  

 របព័ននវាលទំនាបទឹក្សលិចរបស់បឹងទន្នលសាបទទួលរងផលប៉ាោះ ល់ពីបស្រមបរមួលស្ដលន្កី្សតន្ឡងីន្ៅក្សបុងនផធរងទឹក្សន្ភលៀងផ្ទធ ល់
របស់ទន្នលសាប (86,000 km2) និងបស្រមបរមួលននទន្នលន្មគងគស្ផបក្សខាងន្លីចាប់ពីរាជធានីភបំន្ពញ (680,000 km2)។ ន្រ ោះស្ត 
ទំនាក់្សទំនងជិតសបទិនជាមួយទន្នលន្មគងគ ទន្នលសាបង្ហយទទួលរងការផ្ទល ស់បឋូរ ជាពិន្សស មិនថ្នន្ោយសារការក្សសាងទនំប ់ ឬ  
បស្រមបរមួលអាកាសធាតុន្ឡយី។  

 ន្ៅក្សបុងន្ពលន្វោននការសិក្សាន្នោះ (ឆ្ប  ំ2032-2042) ការអភិវឌណទំនប់វារអីគគសិនីរបស់ទន្នលន្មគងគចាស់ណាស់ នឹងមានផល
ប៉ាោះ ល់ោ៉ា ងខាល ងំមក្សន្លីចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ ស្ដលន្ធវឲី្យប៉ាោះ ល់ដល់ជីជាតិ និងលំ ូរទឹក្ស។   បស្រមបរមួលអាកាសធាតុនាំ
ឲ្យន្កី្សនន្ឡងីនូវភាពមិនចាស់ោស់តាមការបា៉ា ន់របមាណ សូមផសី្តទិសន្ៅននបស្រមបរមួលបានបងកឲ្យមានភាពែុសគ្នប  
អារស័យន្លីន្សណារយី៉ាូ ស្ដលបានន្របីរបាស់។ 

 ផលប៉ាោះ ល់ស្ដលជាលទនផលននបស្រមបរមួលអាកាសធាតុ និងការសាងសង់ទំនប់វារអីគគិសនីនឹងមានផលប៉ាោះ លោ់៉ា ងខាល ងំ
ដល់ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប ស្ដលនាឲំ្យទឹក្សជំនន់យតឺោ៉ា វ មានរយៈន្ពលែលី និងតូចជាងមុន ន្ យីក្សមពស់ទឹក្ស រដូវ
របាងំែពស់ជាងមុន។ ម៉ាាងន្ទៀត ទំនប់រតូវបានបា៉ា ន់របមាណថ្ន បានកាត់បនទយោ៉ា ងខាល ងំដល់ការ ូរចូលននដីលាប់ភក់្ស
ស្ដលសមផូរជីជាតិន្ៅកាន់របព័ននទន្នលសាប។  

 បស្រមបរមួលលំ ូរទឹក្ស បងកឲ្យមានការផ្ទល ស់បឋូរថ្នមពលចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ ស្ដលនាឲំ្យមានការថយចុោះោ៉ា ងខាល ងំន្ៅក្សបុង
តំបន់ទំនាបទឹក្សលិច និងលំ ូរដីលាប់ភក់្ស។ ជាមួយគ្នប ន្នោះស្ដរ ក្សតាថ ទងំន្នោះក្ស៏ទំនងជាបណាឋ លឲ្យមានការស្របរបួលន្ៅ
ដលជ់រមក្សទំនាបទឹក្សលិច និងប៉ាោះ ល់ជាអវជិជមានដល់ផលិតភាពរបព័ននន្អកូ្សឡូសីុ ស្ដលរមួមានរតីជាន្ដីម។  

របជាជន 

 កំ្សន្ណីនរបជាជនន្ៅក្សបុងទន្នលសាបគឺន្ៅស្តមានន្លផឿនន្លឿន ន្ទោះបីជាមានការថយចុោះោ៉ា ងយតឺក៏្សន្ោយ។ ទីរបជំុជន និង
តំបន់ជំុវញិស្ដលមានកំ្សន្ណីនរបជាជនោ៉ា ងន្លឿនន្ោយសារស្តកំ្សន្ណីនរបជាជន និងការផ្ទល ស់ទីរបស់របជាជន។ តំបន់ទី
របជំុជនគឺជា “ក្សាលមា៉ា សីុនននបស្រមបរមួល” ន្ៅក្សបុងតំបន់ តាមមន្ធាបាយន្ផសងៗ។ ប៉ាុស្នថ របជាជនភាគន្រចីនន្ៅក្សបុងតំបន់ទី
របជំុជនហ្ក់្សដូចជាគ្នម នឆនធៈចង់ផ្ទល ស់ទីលំន្ៅន្ឡយី។  

 “ការន្កី្សនន្ឡងីននយុវជន” បង្ហា ញពីឥទនិពលដ៏ធំន្លីការអភិវឌណរបស់តំបន់ ប៉ាុស្នថ វាក៏្សអាចនាឲំ្យមានបញ្ា ផងស្ដរ របសិនន្បី
ក្សមាល ងំការង្ហរថមីមិនអាចចូលរមួន្ៅក្សបុងឱកាសការង្ហរឲ្យបានន្ពញន្លញ។ ទក់្សទងនឹងបញ្ា ន្នោះ ការអប់រ ំន្ ោឌ រចនាសមព័នន 
ទីផារ និងការអភិវឌណស្ផបក្សឯក្សជននឹងមានឥទនិពលោ៉ា ងសំខាន់ន្លីគនលងផលូវននការអភិវឌណ។  

 ក្សរមិតននការអប់រទូំន្ៅន្ៅមានក្សរមិតទប ន្ទោះបីជារតូវបានន្លីក្សក្សមពស់ និងយក្សចិតថទុក្សោក់្សោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ។  
 ក្សសិក្សមមរគបដណឋ ប់ន្លីសក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ ន្ទោះបីជាសមាមារតមានការថយចុោះយតឺៗក៏្សន្ោយ។ កំ្សន្ណីន   

របជាជន មានន័យថ្នចំនួនរបជាជនសរបុន្ៅក្សបុងស្ផបក្សក្សសិក្សមមបានន្កី្សនន្ឡងីចំនួន 130,000នាក់្ស រវាងឆ្ប  ំ 1998-2008។ 
មានភាពែុសគ្នប គួរឲ្យក្សត់សមាគ ល់ផងស្ដរន្ៅក្សបុងការន្លីក្សក្សមពស់ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅតាមអនុតំបន់នីមួយៗ។ ការ
ន្នសាទន្ៅស្តសខំានស់រមាប់ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ និងជាអបក្សផឋល់នូវសនថិសុែន្សផៀង។  

 ការចូលរមួន្ៅក្សបុងស្ផបក្សតូចៗជាន្រចីនដូចជាសំណង់ ការផលិត និងន្សវាក្សមមបានន្កី្សនន្ឡងីោ៉ា ងន្លឿនរវាងឆ្ប  ំ 1998 និង    
ឆ្ប  ំ2008 ស្ដលន្ធវីឲ្យការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅន្ផសងៗគ្នប មានការន្កី្សនន្ឡងី ជាពិន្សសន្ៅក្សបុងតំបន់ទីរបជំុជន និងតំបន់ ក់្ស
ក្សណាឋ លទីរបជំុជន។   



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
29 

បផ្ទ្មបទ្មួលច្លនាច្រនតទឹកជំនន់ ទីជទ្មកតំបនទ់ំនាបលចិ្ទឹក  និង្ទ្តី 

 មួយស្ផបក្សននការសិក្សាន្នោះ គឺន្ផ្ទថ តន្លីការវាយតនមលបស្រមបរមួលស្ដលអាចន្ក្សីតមានមក្សន្លីចលនាចរនថទកឹ្ស
ជំនន់ទន្នលសាប ន្ោយសារស្តក្សមាល ងំចលក្សរសំខាន់ៗពីរ៖ ការអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសននី្ៅទន្នលន្មគងគ នងិបស្រមបរមួល
អាកាសធាតុ10 ។ ការសិក្សាបានវភិាគពីផលប៉ាោះ ល់ននក្សមាល ងំចលក្សរសំខាន់ៗទងំពីរន្នោះោច់ន្ោយស្ឡក្សពីគ្នប  និងរមួគ្នប  
ន្ោយន្របីរបាស់រក្សបែ័ណឍ ន្ពលន្វោរយៈន្ពល១០ឆ្ប  ំ រ ូតដល់ឆ្ប 2ំ042។ ទងំន្នោះ គឺការយល់ដឹងន្លីក្សដបូំងននការ
សិក្សាស្ដលលទនផលននផលប៉ាោះ ល់បណាថ លមក្សពកីារអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសន ី និងបស្រមបរមួលអាកាសធាតុន្លចីលនា
ចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប រតូវបានវាយតនមលោ៉ា ងលមែតិស្បបន្នោះ។ សរមាប់ព័ត៌មានបស្នទម សូមន្មលីរបាយការណ៍ទិនបន័យ
ន្គ្នល (Keskinen et al. 2011) និង Lauri et al. (2012)។ 
 ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ស្ដលមានស្តមួយគត់របស់ទន្នលសាប ទំនងជានឹងផ្ទល ស់បឋូរនាន្ពលអនាគត ន្ោយសារ
គន្រមាងអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសនីមានក្សបុងអាងទន្នលន្មគងគ (ទងំន្ៅន្លដីងទន្នលន្ម និងនដទន្នល) ស្ដលអាចបណាឋ លឲ្យមាន
ការផ្ទល ស់បឋូរោ៉ា ងខាល ងំដល់ក្សោំងំថ្នមពលទកឹ្សជំនន់។ ន្ោយស្ផែក្សន្លកីារសិក្សារបស់ន្យងី ដំន្ណីរការរបតិបតថទិំនប់វារ ី  
អគគិសន ីនឹងន្ធវីប៉ាោះ ល់ដល់ជលសាស្រសថ បណាឋ លឲ្យក្សមពស់ទឹក្សន្ៅរដូវរបាងំែពស់ជាងមុន និងអតិបរមិាននទឹក្សជនំន់សទិតក្សបុង
ក្សរមឹតទបជាងមុន (សូមន្មលីឧបសមព័នន H)។ ន្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ រតូវក្សត់ចណំាថំ្នទំនប់ន្ៅតាមដងទន្នលន្មគងគ     
និងនដទន្នលន្មគងគនឹងទទួលរងនូវផលប៉ាោះ ល់ែុសៗគ្នប  ន្ោយបស្រមបរមួលលំ ូរទឹក្សោ៉ា ងខាល ងំស្ដលន្ក្សីតន្ឡងីពីទនំប់ន្ៅ
នដទន្នលរមួទងំទំនប់តាមដងទន្នលន្មគងគន្ៅរបន្ទសចិន(រាប់បញ្ចូ លទងំអាង សថុក្សទឹក្សសខំាន់ៗ ន្ោយមិនបានរាប់បញ្ចូ ល
ទំនប់តាមដងទន្នលន្មគងគស្ផបក្សខាងន្រកាម ស្ដលបានន្រគ្នងសាងសង់ន្ឡយី)។ 
 ជាមួយន្នោះស្ដរ បស្រមបរមួលអាកាសធាតុរតូវបានរពំឹងថ្ន នឹងបណាឋ លឲ្យមានបស្រមបរមួលដល់ទឹក្សន្ភលៀង និង 
សុីតុណា ភាពន្ៅក្សបុងតបំន់ (Lauri et al. 2012) ស្ដលប៉ាោះ ល់ដល់ល ូំរន្ចញ និងក្សមពស់ទឹក្សន្ៅក្សបុងទន្នលន្មគងគ  និង
របព័ននទន្នលសាប។  ប៉ាុស្នថ  តាមការវភិាគបង្ហា ញថ្ន ផលប៉ាោះ ល់ជាក់្សស្សឋងននបស្រមបរមួលអាកាសធាតុន្ៅស្តមិនទន់ចាស់ 
ន្ៅន្ឡយី ជាក់្សស្សថងន្ោយសារស្តភាពែុសគ្នប ន្ៅក្សបុងម៉ាូស្ដល GCMs ស្ដលបានន្របីរបាស់ន្ៅតំបន់ន្មគងគ (Lauri et al. 
2012) និងែយល់មូសុងទងំមូលន្ៅទវបីអាសុី (Ashfaq et al. 2009)។ សូមផសី្តទិសន្ៅននការស្របរបួលស្ដលបណាឋ ល
មក្សពីបស្រមបរមលួអាកាសធាតុក៏្សែុសគ្នប ន្ៅតាមន្សណារយី៉ាូ នងិម៉ាូស្ដល GCMs ស្ដលបានន្របីរបាស់ (សូមន្មីលឧបសមព័នន 
H)។ ដូន្ចបោះ គមឺនិអាចនិោយថ្នន្តីបស្រមបរមួលអាកាសធាតុនឹងបន្ងកីន ឬបនទយក្សមពស់ទឹក្សជនំន់តាមរដូវ ឬទំ ទំកឹ្សជំនន់ 
(Lauri et al. 2012)។ ក្សបុងន្ តុផលន្នោះ ន្ៅក្សបុងជពូំក្សន្នោះ ន្យងីនឹងបង្ហា ញអំពផីលប៉ាោះ ល់ននបស្រមបរមួលអាកាសធាតុ

                                                      
10 ទិនបនយ័អាងសរមាប់អាទភិាព ន្រកាមការសាងសង់ និងទនំប់ស្ដលបានន្រគ្នងទុក្សរតូវបានទទួលពីទនិបន័យវារអីគគិសនីរបស ់ MRC សរមាបអ់ាងទន្នលន្មគងគន្រកាម 

(MRC 2009b) និងបានបស្នទមន្ៅក្សបុងរបន្ទសចិនន្ោយទនិបន័យស្ដលអាចរក្សបានពី ADB (2004)។ ម៉ាាងន្ទៀត អាងមយួចំននួរតូវបានលុប គ៖ឺ អាងទងំន្នោះ
ស្ដលមានសមតទភាពសថុក្សតិចជាង 2x106 m3 អាងសរមួលរបបទកឹ្ស និងទំនបដុ់នសា ុង ស្ដលចាបយ់ក្សស្តមួយស្ផបក្សននលំ ូរទឹក្សរបសទ់ន្នលន្ម ។ ន្នោះបណាឋ លឲ្យ
ទទួលបានទិនបន័យននអាងចនំួន 126 ។ ការវាយតនមលបស្រមបរមួលអាកាសធាតុស្ដលបានន្របីរបាសន់្សណារយី៉ាូ IPCC ចំននួពីរ(A1b និង B1) និង GCMs ែុសៗគ្នប  
ចំនួន៥ ស្ដលបានបង្ហា ញលទនផលលែសរមាបត់ំបនទ់ន្នលន្មគងគន្ៅក្សបុងរយៈន្ពលទនិបន័យន្គ្នល   ស្ដលទងំអសន់្នោះរតូវបានតរមូវសរមាបត់ំបនទ់ន្នលន្មគងគ។  ន្នោះ
បណាឋ លឲ្យមាន  “ន្សណារយី៉ាូបស្រមបរមលួអាកាសធាតុ” ចំននួដប់៖ សីតុណា ភាព និងក្សមពសទ់កឹ្សន្ភលៀងសរមាប់ម៉ាូស្ដលែុសៗគ្នប សរមាប់ឆ្ប  ំ2032-2042 បនាធ ប់មក្ស
រតូវបានន្របៀបន្ធៀបន្ៅនឹងទិនបន័យន្គ្នលសរមាប់ឆ្ប  ំ 1982-1992។ សរមាប់ពត័៌មានបស្នទម សូមន្មីល Lauri et al. (2012)។ តាមលក្សខណៈធមមជាត ិ មានការ
អភិវឌណក្សបុងមូលោឌ នផងស្ដរន្ៅក្សបុងទំនាបលិចទឹក្សទន្នលសាប ឧទ រណ៍ ការអភវិឌណធារាសាស្រសថ ប៉ាុស្នថ ទងំអសន់្នោះមិនរតូវបានបញ្ចូ លក្សបុងការវភិាគន្នោះន្ឡយី។ 
សរមាប់ព័តម៌ានបស្នទមអពំីវធិសីាស្រសថរបសន់្យងី សូមន្មីលរបាយការណ៍ទិនបន័យន្គ្នល (Keskinen et al. 2011)។  
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តាមរយៈបស្រមបរមួលរមួ ន្ យីមិនស្មនជាការបា៉ា ន់របមាណស្តមយួន្ឡយី (ដូចក្សរណីន្នោះគឺសរមាប់ការអភិវឌណទនំប់វារ ី
អគគិសនី)។       

 
 

រូបភាព 6៖ ផលប៉ាោះ ល់ស្ដលបងកន្ឡងីន្ៅក្សបុងតំបន់ននទំនាបលចិទឹក្សទន្នលសាបន្ោយសារស្តបស្រមបរមួលលំ ូរទឹក្ស។ 
ទិនបន័យន្គ្នល (1982-1992) បានន្របៀបន្ធៀបន្ៅនងឹរយៈន្ពលន្សណារយី៉ាូ (2032 - 2042)។ A ផលប៉ាោះ ល់
បណាឋ លមក្សពបីស្រមបរមលួអាកាសធាតុ (ការបន្ងកីតន្សណារយី៉ាូ A1b) និង B៖ ផលប៉ាោះ ល់ស្ដលបណាឋ លមក្សពបីស្រម 
បរមួលអាកាសធាតុ (A1b) និងការអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសនី (rv)។ 
ចំណា៖ំ ភាពមិនចាស់ោស់សំន្ៅន្លីភាពែុសគ្នប រវាងម៉ាូស្ដល GCMs ទងំ៥(General Circulation Model) ។   

B: បស្រមបរមលួអាកាសធាតុ (A1b) នងិការអភវិឌណទនំប់វារអីគគសិន ី(rv) 

A: បម្ប្ែបប្ែលួអាកាសធាតុ (A1b)  

ក្សម
ពស់
ទក្ស
 [m

,a
m

sl
] 

កែ
ពស់

ទឹក
 [m

,a
m

sl
] 

តបំន់លចិទកឹ្ស (Km2)  

តបំន់លចិទកឹ្ស (Km2)  

តំបន់មនិ
ចាស់ោស់ 

តំបន់មនិ
ចាស់ោស់ 



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
31 

 

រូបភាព 7៖ ស្ផនទីននបស្រមបរមួលនាន្ពលអនាគត (2032-2042) ន្ៅក្សបុងបឹងអចិនស្រនថយ ៍និងតំបន់ទឹក្សលិចន្ោយន្របៀបន្ធៀបន្ៅនងឹ
ទិនបន័យន្គ្នល (BL; 1982-1992)។ A ផលប៉ាោះ ល់បណាឋ លមក្សពីបស្រមបរមួលអាកាសធាតុ (A1b ការបន្ងកីតន្សណារយី៉ាូ) ន្ៅន្លី
ក្សមពស់ទឹក្ស និង B៖ ផលប៉ាោះ ល់ស្ដលជាលទនផលននបស្រមបរមួលអាកាសធាតុ (A1b) និងដំន្ណីរការរបតិបតថិអាងសថុក្សទឹក្ស (rv)។ 
ចំណា៖ំ ភាពមិនចាស់ោស់សំន្ៅន្លីភាពែុសគ្នប រវាងម៉ាូស្ដល GCM ទងំ៥ (General Circulation Model) ។ 

A: បស្រមបរមលួអាកាសធាតុ (A1b)  

B: បស្រមបរមលួអាកាសធាតុ (A1b) នងិ ការអភវិឌណទនំប់វារអីគគសិន ី(rv) 
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 ការវភិាគរបស់ន្យងីបង្ហា ញថ្នន្ៅក្សបុងរក្សបែ័ណឍ ន្ពលន្វោននការសិក្សាន្នោះ ន្បគីតិស្តចំន្ ោះបស្រមបរមួល
អាកាសធាតុ (គ្នម នការអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសនី) មិនមានផលប៉ាោះ ល់ខាល ងំន្ៅដល់ក្សមពស់ទឹក្សន្ៅរដូវរបាងំន្ៅក្សបុងបឹងន្ទ 
(ឧបសមព័នន H-A រូបភាព 6A និង 7A)។  សរមាប់ចំនុចអតិបរមិាននទឹក្សជនំន់ ស្ដលចងែុលបង្ហា ញពីផលប៉ាោះ ល់ននបស្រម  
បរមួលអាកាសធាតុ គឺមិនទន់ចាស់ ដូចបានន្លីក្សន្ឡងីខាងន្ល។ី ផលប៉ាោះ ល់ពបីស្រមបរមួលអាកាសធាតុមក្សន្លីតំបន់
ទឹក្សលិច (ស្ដលជាក្សតាថ សំខាន់សរមាប់ផលិតភាពរបព័ននន្អកូ្សឡូសុី) គឺមិនចាស់ន្ៅន្ឡយី ន្ោយការបា៉ា ន់របមាណភាគ
ន្រចីនសរមាប់តំបន់ទំនាបលិចទឹក្សនាន្ពលអនាគត ស្របរបលួពី 92% (8,832 km2) ន្ៅ 109% (10,464 km2) ននតបំន់
ទំនាបលចិទឹក្សជាមធយមបចចុបផនបចំនួន 9,600 km2។ 

 ផធុយន្ៅវញិ ជាលទនផលននផលប៉ាោះ ល់ក្សបុងដំន្ណីរការរបតបិតថិការទំនប់វារអីគគសិនី និងបស្រមបរមួលអាកាស
ធាតុ គឺមានផលប៉ាោះ ល់ោ៉ា ងចាស់ន្ៅន្លីក្សរមិតក្សមពស់ទឹក្សន្ៅរដូវរបាងំស្ដលបានបា៉ា ន់របមាណពី 0.5m ន្ៅ 0.9m ន្លីស
ក្សរមឹតក្សមពស់ទកឹ្សនាន្ពលបចចុបផនប (ឧបសមព័នន H-B)។ មានន័យថ្នតបំន់បងឹអចិនស្រនថយអ៍ាចន្ក្សីនព ី 18% ន្ៅ 31% ន្ធវីឲ្យ
លិចជរមក្សសំខាន់ៗរមួមាននរពលិចទកឹ្ស (រូបភាព 7B)។ ផលប៉ាោះ ល់រមួ(បស្រមបរមលួអាកាសធាតុ និងការអភិវឌណទំនប់  
វារអីគគិសនី)មានលក្សខណៈធំន្ធងចំន្ ោះក្សរមតិក្សមពស់ទឹក្សន្ៅរដូវវសា ការបា៉ា ន់របមាណពីម៉ាូស្ដលបង្ហា ញថ្នចណុំចអតបិរមិា 
ននទឹក្សជនំន់ទបជាងមុន ន្ទោះបីជាមានភាពមិនចាស់ោស់ធំន្ធងក៏្សន្ោយ វាអារស័យន្ៅម៉ាូស្ដល GCM ស្ដលបានន្របី
របាស់ន្ៅក្សបុងការសិក្សាន្នោះ (ឧបសមព័នន H-B រូបភាព 6B)។ តបំន់ទនំាបលចិទឹក្ស អាចថយចុោះោ៉ា ងខាល ងំន្ោយសារស្តផល
ប៉ាោះ ល់ស្ដលបណាឋ លមក្សពបីស្រមបរមលួអាកាសធាតុ នងិការអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសន ី ន្ោយក្សរមតិអបផបរមិាអាចធាល ក់្សចុោះ
រ ូតដល់ 75% ននតំបន់ទំនាបលិចទកឹ្សបចចុបផនប (រូបភាព 6B)។ 

 ន្ដីមផបីន្ងកីនទំនាក់្សទំនងរវាងការវភិាគស្ផបក្សជលសាស្រសថ នងិការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ កាសិក្សាក៏្សបានគណនា
ថ្នន្តីរបតិបតថិការទនំប់វារអីគគសិនី និងបស្រមបរមលួអាកាសធាតុ ទំនងជានងឹន្ធវីឲ្យស្របរបួលដល់តបំន់ទំនាបលិចទកឹ្សន្ៅ
ក្សបុងតំបន់ និងអនុតបំន់ែុសៗគ្នប ដូចបានក្សណំត់ន្ៅក្សបុងការសិក្សាន្នោះ (សូមន្មលីរូបភាព 3)។ លទនផលន្ចញ ពីការវភិាគ
ន្នោះរតូវបានសន្ងខបន្ៅក្សបុងតារាង 5 ។ សូមក្សត់ចណំាថំ្នតំបន់ទំនាបលិចទកឹ្សសរុបន្ៅក្សបុងតារាងគឺែុសគ្នប បនថិចបនថួចពី
តំបន់ស្ដលបានពិភាក្សាខាងន្ល ី ន្ោយសារតំបន់ទំនាបលចិទឹក្សស្ដលបានន្ធវីម៉ាូស្ដល (ឧទ រណ៍ រូបភាព 6) រមួបញ្ចូ ល
ផងស្ដរនូវទំនាបលចិទឹក្សមួយចំនួនន្ៅតាមបន្ណាឋ យទន្នលសាប ខាងន្រៅន្ែតថទងំ៦ ននតំបន់សកិ្សា។ 

 ដូចបានន្ឃញីន្ៅក្សបុងតារាង 5 គឺមានភាពែុសគ្នប ខាល ងំន្ៅក្សបុងលំោប់ននបស្រមបរមួលននតំបន់ទំនាបលចិទឹក្ស
ន្ៅក្សបុងអនុតំបន់ែុសៗគ្នប ។ ន្ពលស្ដលពិនិតយន្មីលអនុតំបន់ន្ៅក្សបុងតបំន់ទនំាបលិចទកឹ្សស្ផបក្សខាងន្លី (តំបន់ទី 2) ជា
ឧទ រណ៍ ន្យងីអាចឲ្យក្សត់សមាគ ល់ថ្ន តំបន់ទំនាបលចិទឹក្សរតូវថយចុោះន្ៅក្សបុងអនុតបំន់ទ2ី ន្ៅន្ែតថបនាធ យមានជ័យ
រ ូតដល់ 77% ប៉ាុស្នថមក្សរតមឹស្ត 21% ន្ៅន្ែតថក្សពំង់ឆ្ប ងំ។ ម៉ាាងន្ទៀត បស្រមបរមលួអាកាសធាតុស្តឯងរតូវបានបា៉ា ន់
របមាណថ្ន ន្ធវឲី្យតំបន់ទំនាបលិចទកឹ្សន្ក្សីនន្ឡងី ជាឧទ រណ៍ ន្ៅក្សបុងអនុតបំន់ទ ី 2 ននន្ែតថបនាធ យមានជ័យ ន្ក្សនីដល់ 
72% និងន្ែតថបាត់ដំបង ន្ក្សនីដល់ 43% ប៉ាុស្នថមក្សរតឹមស្ត 11% ន្ៅន្ែតថក្សំពង់ឆ្ប ងំ។ ភាពែុសគ្នប ដ៏ធំស្បបន្នោះជាធមមតាគឺ
ទក់្សទងនឹងទីតាងំ (សាទ នភាពភូមិសាស្រសថ) តាមអនុតំបន់នីមួយៗ (រូបភាព 3)។ ប៉ាុស្នថ ភាពែុសគ្នប ន្ៅក្សបុងបស្រមបរមួលនន
តំបន់ទនំាបលចិទឹក្សទំនងជាឆលុោះបញ្ច ងំពីភាពែុសគ្នប អំពកីាររទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ និងឆលុោះបញ្ច ងំពីផលប៉ាោះ ល់ស្ផបក្ស     
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ន្សដឌក្សិចចសងគមន្ៅក្សបុងអនុតបំន់នីមួយៗ ជាឧទ រណ៍ ទជីរមក្សន្ៅទំនាបទឹក្សលិចន្ៅតាមអនុតំបន់ន្ផសងៗអាចទទលួរង
នូវផលប៉ាោះ ល់ន្ផសងៗគ្នប  ន្ោយសារអាងសថុក្សទកឹ្សទំនប់វារអីគគិសន ី និង/ឬ បស្រមបរមលួអាកាសធាតុ (សូមន្មីលខាង
ន្រកាម)។ 

តារាង 5៖ បស្រមបរមួលស្ដលបានបា៉ា នរ់បមាណទុក្សន្ៅក្សបុងតំបនទំ់នាបលិចទឹក្សននតំបនទី់ 1 (ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្រកាម) និងតំបន់ទី 2 (ទំនាប
លិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្លី) ន្ោយសារស្តរបតិបតថិការទំនបវ់ារអីគគិសនី បស្រមបរមួលអាកាសធាតុ និងលទនផលរមួគ្នប  (ការអភិវឌណទំនបវ់ារអីគគិសនី + 
បស្រមបរមួលអាកាសធាតុ)។ ន្ោយសារតំបនទី់របជំុជន (តំបន់ទី 3) គឺន្ៅខាងន្រៅតំបនទំ់នាបលិចទឹក្ស វារតូវបានដក្សន្ចញពីការវភិាគន្នោះ។ 
តំបនទំ់នាបលិចទឹក្សសរុបតំបនទី់ 1 និង 2 (8187 km2) គឺតូចជាងតំបនទំ់នាបលិចទឹក្សសរុបស្ដលបានពិភាក្សាខាងន្លី (ឧទ រណ៍ រូបភាព 
6) ន្ោយសារតំបនទំ់នាបលិចទឹក្សសរុបស្ដលបានពិភាក្សាខាងន្លី មានរមួបញ្ចូ លទំនាបលិចទឹក្សមយួចំននួន្ៅខាងន្រៅន្ែតថទងំ6 ននតំបន់
សិក្សារបសន់្យងី។   

 

  

សាទ នភាព 
បចចុបផនប 
(BL) 

ទិនបនយ័ន្គ្នល BL 
និង អាងសថុក្សទឹក្ស 

ទិនបនយ័ន្គ្នល BL និង បំស្របំរលួអាកាសធាតុ 
(A1) 

ទិនបនយ័ន្គ្នល BL និងការអភិវឌណទនំបវ់ារ ី
អគគិសន ីនិងបំស្របំរលួអាកាសធាតុ (A1) 

          តំបនអ់បផរមា តំបនអ់តបិរមា តំបនអ់បផរមា តំបនអ់តបិរមា 

  
km2 km2 

បំស្របំរលួ 
(%) 

km2 
បំស្របំរលួ 
(%) 

km2 
បំស្របំរលួ 
(%) 

km2 
បំស្របំរលួ 
(%) 

km2 
បំស្របំរលួ 
(%) 

តំបនទ់ី១ (ទំនាបលិចទកឹ្ស
ស្ផបក្សខាងន្រកាម) 5 928 5 229 -12% 5 917 -0.2% 5 939 5 939 5 176 -13% 5 346 -10% 

បនាធ យមានជ័យ 87 87 0.0% 87.00 0.0% 87 87.0 87 0.0% 87.0 0% 

បាត់ដបំង 1 849 1 655 -11% 1 847 -0.1% 1 850 1 850 1 633 -12% 1 704 -8% 

ក្សំពងឆ់្ប ងំ 739 649 -12% 737.00 -0.3% 743 74 3 640 -13% 6 68 -10% 

ក្សំពងធ់ ំ 1 077 915 -15% 1 075 -0.2% 1 080 1  080 908 -16% 9 30 -14% 

ន្ ធិសាត ់ 829 736 -11.0% 828.00 -0.1% 829 82 9 728 -12% 7 55 -9% 

ន្សៀមរាប 1 347 1 187 -12.00% 1 343 -0.3% 1 350 1 350 1 180 -12% 1 203 -11% 

តំបនទ់ី២ (ទំនាបលិចទឹក្ស
ស្ផបក្សខាងន្លី) 2 260 1 852 -18% 1 813 -20.0% 3 184 3 184 924 -59% 2 844 26% 

បនាធ យមានជ័យ 338 252 -25% 24 3 -28.0% 581 58 1 78 -77% 5 21 54% 

បាត់ដបំង 551 438 -21% 42 6 -23.0% 791 79 1 218 -60% 7 04 28% 

ក្សំពងឆ់្ប ងំ 150 136 -9% 13 7 -8.0% 166 16 6 118 -21% 1 54 3% 

ក្សំពងធ់ ំ 497 432 -13% 425.00 -14.0% 685 68 5 204 -59% 6 14 23% 

ន្ ធិ៍សាត ់ 274 225 -18% 219.00 -20.0% 382 38 2 117 -57% 3 36 23% 

ន្សៀមរាប 449 369 -18% 361.00 -20.0% 579 57 9 189 -58% 5 16 15% 

សរុបតំបនទ់ងំពីរ 8 187 7 081 -14% 7 729 -6.0% 9 123 9 123 6 100 -25% 8 190 0.04% 

 បស្រមបរមលួក្សរមិតក្សមពស់ទឹក្ស និងតំបន់ទំនាបលិចទឹក្ស ជាន្ តុនាឲំ្យមានបស្រមបរមួលផងស្ដរនូវទជីរមក្សន្ៅ
ទំនាបលចិទឹក្ស។ Arias et al. (2012) រនក្សណំត់នូវអតថសញ្ដ ណអំពីជរមក្សស្ដលស្ចក្សោច់ពីគ្នប ោ៉ា ងចាស់សរមាប់
ទំនាបលចិទឹក្សទន្នលសាប ន្ោយស្ផែក្សន្លតីំបន់ទឹក្សជនំន់ លក្សខណៈរបូសាស្រសថ(physiognomic patterns) និងសក្សមមភាព
មនុសស។ ជរមក្សទងំរបា ំនិងលក្សខណៈសមាគ ល់សំខាន់ៗ នងិតំបន់ន្ធវីជាម៉ាូស្ដល11 គឺ (Arias et al. 2012) ៖  

                                                      
11

  Arias et al. (2012) បានន្ធវីម៉ាូស្ដលតំបនន់នរកុ្សមជរមក្សន្ោយស្ផែក្សន្លីវធិានរយៈន្ពលទឹក្សជំននស់្ដលពកួ្សន្គបានបន្ងកីតសរមាប់តំបន់។ ជាទូន្ៅ 
តំបនស់្ដលបានន្ធវមី៉ាូស្ដល មានលក្សខណៈរតូវគ្នប លែជាមយួតំបនស់្ដលបានដក្សន្ចញពីស្ផនទីន្របីរបាសដី់ន្ោយស្ផែក្សន្លី JICA (1999)។  
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1) នផធទឹក្សលាន្លាវ (បានជន់លចិជាមធយមរយៈន្ពល 12 ស្ែ ក្សបុងមួយឆ្ប ៖ំ 2550 km2)  

2) នរពន្ឈនី្ៅតាមរជលងទន្នល (បានជន់លិចជាមធយមរយៈន្ពល 9 ស្ែ៖ 657 km2) 

3) ជរមក្សស្ដលបានជន់លចិតាមរដូវ (បានជន់លិចរយៈន្ពលព ី5-8 ស្ែ និងរគប់ដណឋ ប់ន្ោយដីនរព នងិវាលន្មម ៖ 
4787 km2) 

4) ជរមក្សបន្ណាឋ ោះអាសនប (បានជន់លិចរយៈន្ពលពី 1-5 ស្ែ និងរគបដណឋ ប់ន្ោយវាលស្រសក្សសកិ្សមម (ស្ដលន្បាោះ
បង់ន្ចាល) រសូវរបន្ដញទកឹ្ស/រសូវន្ឡងីទកឹ្ស និងវាលន្មម ន្ៅដីទំនាប៖ 4744 km2) 

5) ជរមក្សនរពរងទឹក្សន្ភលៀង (បានជន់លិចរ ូតដល់រយៈន្ពល 1 ស្ែ និងរគបដណឋ ប់ន្ោយវាលស្រសរដូវវសា និង
ដំណាអំបក្សភូម៖ិ 8386 km2) 

ឯក្សសារ Arias et al. (2012) សនបិោឌ នថ្ន ការជន់លចិជាក្សតាថ ចលក្សរដំបូងសរមាប់បំស្ណងស្ចក្សជរមក្សលចិទកឹ្ស  
ន្ៅក្សបុងទន្នលសាប។ ពួក្សន្គបានន្របីម៉ាូស្ដលបស្រមបរមលួសកាឋ នុពលផងស្ដរន្ៅក្សបុងតំបន់ទំនាបលិចទកឹ្សន្ោយសារស្តការ
អភិវឌណទំនប់វារអីគគសិនីន្ៅទន្នលន្មគងគ នងិបស្រមបរមួលអាកាសធាតុ ដូចគ្នប ន្ៅនឹងការវភិាគរបស់ន្យងី ស្ដលសនិបោឌ នថ្ន 
ទំនប់វារអីគគសិន ី គមឺានផលប៉ាោះ ល់ដល់បស្រមបរមលួសកាឋ នុពលតំបន់ទំនាបលិចទកឹ្សខាល ងំជាងបស្រមបរមួលអាកាសធាតុ។ 
ន្ោងតាម Arias et al. (2012) ការអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសនី អាចកាត់បនទយវសិាលភាពននតំបន់ជន់លិចតាមរដូវ និង
នរពន្ឈនី្ៅតាមរជលងទន្នល ែណៈស្ដល ជរមក្សនរពរងទឹក្សន្ភលៀងរគបដណឋ ប់ន្ោយវាលស្រស និងដណំាអំបក្សភូមិន្ៅស្ផបក្សខាង
ន្លីទំនាបលិចទកឹ្ស។ ែណៈស្ដលបស្រមបរមួលទងំន្នោះអាចនានំ្ៅរក្សក្សំន្ណីនសកាឋ នុពលសរមាប់តំបន់ក្សសិក្សមម ការថយចុោះ
នននរពន្ឈ ី នងិដីនរព អាចនឹងបាត់បង់ដ៏ធសំរមាប់ផលិតភាពរបព័ននន្អកូ្សឡូសុនី្ោយសារស្តតួនាទដ៏ីសំខាន់ស្ដលនរពន្ឈ ី
និងនរពរនាម ក្សបុងការរសូបយក្សដីលាប់ភក់្ស វដឋជីវជាតិ ការដុោះលូតោស់របស់រពឹក្សាន្ៅជុំវញិផលតិក្សមមចំបង រមួមាន
អាហ្ររត ីនិងជរមក្សរបស់វា (Arias et al 2012)។ 

ការសិក្សាបានបស្នទមការវភិាគពីជរមក្សទំនាបលិចទកឹ្សជាមួយការវភិាគពីក្សមមសិទន ិ និងរបន្ភទដី ន្ោយន្របីរបាស់
ទិនបន័យពីការអន្ងកតន្សដឌក្សិចចសងគមរបជាជនក្សមពុជា (CSES) ចាប់ពឆី្ប  ំ 2004 និងឆ្ប  ំ2007 (Heikinheimo 2011)។ 
ជារមួ ការវភិាគពកីារអន្ងកតន្សដឌក្សិចចសងគមរបជាជនក្សមពុជាបង្ហា ញថ្នរបន្ភទសាមញ្ដបំផុតននបលង់ដីន្ៅទន្នលសាបគឺជាដរីដូវ 
វសា ស្ដលមានចំនួនរបស្ ល 80% ននដីស្ដលកាន់កាប់ន្ោយរគួសារន្ៅជនបទ នងិរបស្ ល 70% នននផធដីស្ដលកាន់
កាប់ន្ោយរគសួារន្ៅទីរបជុំជន។ ការវភិាគបង្ហា ញផងស្ដរថ្នតំបន់ទងំន្នោះ សទិតក្សបុងតបំន់ធារាសាស្រសថ រតូវបាននិងក្សំពុង
ន្ក្សីនន្ឡងី៖ ឧទ រណ៍ ការន្រសាចរសពន្ៅរដូវវសាបានន្ក្សីនន្ឡងីន្ៅក្សបុងរយៈន្ពលបឆី្ប  ំ(2004-2007) របមាណ 11% 
ន្ៅន្លនីផធដីស្ដលកាន់កាប់ន្ោយរគួសារន្ៅជនបទ និងរបមាណ 9% ន្ៅន្លីនផធដីស្ដលកាន់កាប់ន្ោយរគួសារន្ៅទីរបជុំ
ជន (រូបភាព 8)។     
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រូបភាព 8៖  ទិនបន័យអំពីចំនួនននបលង់ដីស្ដលបានន្រសាចរសពន្ៅក្សបុងទន្នលសាប៖  រកា វកិ្សបង្ហា ញពីចំនួនបលង់ដីសរុប (y-axis)       
តួន្លែបង្ហា ញពីបស្រមបរមួលពីឆ្ប  ំ 2004 ន្ៅឆ្ប  ំ 2007 ។ ចំណា៖ំ ទិនបន័យមិនបង្ហា ញពីនផធដី ប៉ាុស្នថបង្ហា ញចំនួនបលង់ដី។ ទិនបន័យ

ស្ផែក្សន្លីការអន្ងកតន្សដឌក្សិចចសងគមរបជាជនក្សមពុជាឆ្ប  ំ2004 និង 2007។   

 ការវភិាគរបស់ CSES បង្ហា ញផងស្ដរថ្ន មាច ស់ក្សមមសិទនដិីន្ៅក្សបុងតបំន់ជនបទននតំបន់ទន្នលសាបបានថយចុោះ
បនថិចបនថួច៖ ពី 83.6% ននរគួសារន្ៅឆ្ប  ំ2004 ន្ៅ 81.0% ននរគួសារន្ៅឆ្ប  ំ2007។ ន្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ អឡុំង    
រយៈន្ពលដូចគ្នប  នផធដីមធយមស្ដលកាន់កាប់ន្ោយរគួសារន្ៅជនបទបានន្ក្សនីន្ឡងីពី 1.9  ចិតា ន្ៅ 2.6  ចិតា។ ន្ៅ
តំបន់ជនបទ ក្សមមសទិនិដីបានន្ក្សីនន្ឡងីពី 44.8% ន្ៅឆ្ប  ំ2004 ន្ៅ 45.2% ន្ៅឆ្ប  ំ2007 ន្ យីនផធដីជាមធយមស្ដលកាន់
កាប់ក្សបុងមួយរគួសារក៏្សបានន្ក្សនីន្ឡងីបនថចិបនថួចស្ដរ ពី 1.7  ចិតា ន្ៅ 1.8  ចិតា។ សរមាប់តួន្លែទងំន្នោះ មានភាព
ែុសគ្នប គួរឲ្យក្សត់សមាគ ល់ផងស្ដររវាងន្ែតថនានា៖ ក្សំន្ណីននននផធដីជាមធយមស្ដលកាន់កាប់ក្សបុងមួយរគួសារ បានន្ក្សីតន្ទផងីន្ៅ
ន្ែតថមួយចំនួនតូច (ន្ែតថបនាធ យមានជ័យ នងិន្ែតថបាត់ដំបង) និងន្ែតថន្ផសងន្ទៀតបានថយចុោះ។ ចំន្ ោះព័ត៌មានបស្នទម 
សូមន្មលី Heikinheimo (2011) រពមទងំឧបសមព័នន D ននរបាយការណ៍ទិនបន័យន្គ្នល (baseline) ននការសិក្សា 
(Keskinen et al. 2011)។  

បផ្ទ្មបទ្មួលធនធានផ្ដលពឹង្ផ្ផែកន្លើទឹក ជាពិន្េេទ្តី  

 ជាទូន្ៅ សណួំរសំខាន់ក្សបុងការររទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ និងសនថសុិែន្សផៀង គថឺ្នន្តបីស្រមបរមលួន្ៅក្សបុង
ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ នឹងប៉ាោះ ល់ដល់ធនធាន និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅស្ដលពងឹអារស័យន្លទីឹក្ស ដូចជាធនធាន  
ជលផល ដីន្សីម និងក្សសកិ្សមមោ៉ា ងដូចន្មឋ៉ាច។ ន្ោយសារស្តតួនាទីដ៏សំខាន់ននធនធានជលផលន្ៅទន្នលសាបសរមាប់
របន្ទសក្សមពុជាទងំមូល រពមទងំភាពស្ដលង្ហយរងន្រគ្នោះជាសកាឋ នុពល ចំន្ ោះបស្រមបរមួលលំ ូរទឹក្ស ន្ៅក្សបុងជពូំក្សន្នោះ 
ការសិក្សាន្ផ្ទឋ តជាពិន្សសន្លរីតី។ 

រដូវរបាងំ រដូវវសា ទងំរបាងំទងំវសា គ្នម នធារាសាស្រសថ 

រគសួារជនបទ រគសួារទីរបជំុជន 
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ល
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ស
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 ផលប៉ាោះ ល់ននការអភិវឌណទំនប់វារអីគគិសនី មក្សន្លីរត ីអាចស្បងស្ចក្សជាពីររបន្ភទសំខាន់ៗ គឺ៖ 1) ន្ៅថ្ន
ឥទនិពលរបាងំននទំនប់ មក្សន្លបីំោស់ទីរតី និង 2)ផលប៉ាោះ ល់ននការអភិវឌណទនំប់វារអីគគិសនី មក្សន្លីល ូំរទឹក្ស(បរមិាណ 
និងគុណភាព) ជាឧទ រណ៍ ជរមក្សរតី (e.g. Halls & Kshatriya 2009; Sarkkula et al. 2009; IFReDI 2012; Ziv 
et al.2012)។ ន្ៅក្សបុងជំពូក្សន្នោះ មានការពភិាក្សាអពំីផលប៉ាោះ ល់ស្ដលបណាឋ លមក្សពបីស្រមបរមលួលំ ូរទកឹ្ស និងចលនា
ចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប៖ សរមាប់ព័ត៌មានបស្នទមអំពីឥទនិពលរបាងំន្ៅន្លីការបំោស់របស់រតី សូមន្មីល e.g. Dugan 
(2008), Halls & Kshatriya (2009, Dugan et al. (2010) and Ziv et al. (2012)។ 

 ែណៈស្ដលទនំាក់្សទនំងរវាងចលនាចរនថទឹក្សជនំន់ និងផលតិក្សមមវារសីតវក្សបុងទឹក្សគឺជាសណួំរសំខាន់បផុំតមួយ
សរមាប់ធនធានជលផលតំបន់ទន្នលសាប ស្ដលផឋល់នូវចន្មលីយចាស់ នងិគួរទុក្សចិតថបានសរមាប់តំបន់ទន្នលសាបន្ៅស្តជា
បញ្ា របឈម។ ន្ោយសារស្តអនថរទំនាក់្សទំនងដ៏សមុគសាម ញរវាងចលនាចរនថទកឹ្សជំនន់ និងរុក្សខជាត ិ នងិសតវ (វារសីតវក្សបុង
ទឹក្ស) ន្ផសងៗក្សបុងរបព័ននទន្នលសាប ជាធមមតាពុំសូវមានព័ត៌មានរគប់រគ្នន់ន្ដមីផបីញ្ជ ក់្សរបាប់ស្ដលអាចទុក្សចិតថបានអំពកីារ
ពឹងអារស័យជាក់្សស្សថងរបស់របន្ភទធនធានទងំន្នោះ ជាមយួនឹងចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ និងលក្សខណៈន្ផសងៗន្ទៀតរបស់វា។ 
ន្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ ការសិក្សាមួយចំនួនអាចឲ្យន្គន្ធវីន្សចក្សឋសីនបិោឌ នបានែលោះអពំីក្សរមិតននផលប៉ាោះ ល់មក្សន្លីផលិត
ភាពចមផងរបស់ទន្នលសាប និងតាមរយៈចំណុចន្នោះ គធឺនធានជលផល នឹងទទួលរងផលប៉ាោះ ល់ន្ោយសារស្តបស្រម     
បរមួលន្ៅក្សបុងចលនាចរនថទឹក្សជំនន់។ 

 ន្ោងតាម MRC/IKMP (2010) ស្ផនការទំនប់វារអីគគិសនីបចចុបផនបអាចបណាឋ លឲ្យថយចុោះ 50% ឬន្រចីន 
ជាងន្នោះន្ៅក្សបុងផលិតភាពចមផងរបស់បឹងផ្ទធ ល់ នងិន្ៅទនំាបលិចទឹក្សរបស់បឹង។ ែណៈស្ដលទំនាក់្សទំនងរវាងផលិតក្សមម
ចមផង និងធនធានជលផលន្ៅមិនទន់បានន្ធវីការសិក្សាន្ៅន្ឡយី (សូមន្មលី Lamberts 2006; Lamberts & 

Koponen 2008) បស្រមបរមួលស្បបន្នោះគមឺានផលប៉ាោះ ល់ជាអវជិជមានោ៉ា ងខាល ងំដល់ធនធានជលផលតំបន់ទន្នលសាប 
ផងស្ដរ។ ម៉ាាងន្ទៀត ទំនប់វារអីគគិសនក៏ី្សបានសាធ ក់្សយក្សដលីាប់ភក់្ស ស្ដលរតូវបានបា៉ា ន់របមាណថ្ន អាចន្ធវីឲ្យថយចុោះនូវ
បរមិាណ phosphorus សរមាប់ពពកួ្សជីវរស់ ន្ៅទំនាបលចិទឹក្សក្សមពុជា នងិដីសណឋ របមាណ 10,000–18,000 ន្តាន ក្សបុង
មួយឆ្ប ។ំ របការន្នោះ ក៏្សមានឥទនិពលជាអវជិជមានផងស្ដរន្ៅន្លីផលតិក្សមមក្សសិក្សមម (MRC/IKMP 2010)។ ស្ផែក្សន្លីន្សចក្សឋី
សនបិោឌ នមួយស្ផបក្សរបស់ MRC/IKMP (2010) Arias (2013) បានផឋល់នូវការបា៉ា ន់របមាណក្សរមិតរសន្ដៀងគ្នប  ន្ោយក្សត់
សមាគ ល់ថ្ន ការអភិវឌណទនំប់វារអីគគិសននី្ៅទន្នលន្មគងគទំនងជាន្ធវីឲ្យថយចុោះផលិតក្សមមចមផងន្ៅតំបន់ទន្នលសាបរបមាណ 
33% និងផលប៉ាោះ ល់រមួគ្នប ននបស្រមបរមលួអាកាសធាតុ នងិទំនប់វារអីគគិសនីអាចន្ក្សនីដល់ 41%។ 

 ដូន្ចបោះ ការថយចុោះភាគន្រចនីន្ៅក្សបុងផលិតក្សមមចមផង និងធនធានជលផល គឺរសន្ដៀងគ្នប នឹងការបា៉ា ន់
របមាណស្ដលបានន្ធវីន្ទផងីន្ោយ MRC (2010: 46) ស្ដលរតូវបានក្សត់សមាគ ល់ថ្ន៖ “ ន្អកូ្សឡូសុី នងិផលិតក្សមមចមផងនន
របព័ននទន្នលសាបអាចស្របរបួលោ៉ា ងខាល ងំ  តាមរយៈអនថរសក្សមមភាពស្ដលន្ក្សីតមានដណំាលគ្នប ននការគំរាមក្សំស្ ងទងំអស់
ខាងន្លី៖ ទកឹ្សជំនន់បានថយចុោះ លំ ូរទកឹ្សបស្រញ្ច សបានថយចុោះ និងការថយចុោះននលំ ូរចូលននជីវជាត ិ ស្ដលនាមំក្ស
ជាមួយន្ោយលាប់ភក់្ស(ន្សណារយី៉ាូអនាគតស្ដលបានក្សណំត់ចាស់ោស់) និងការធាល ក់្សចុោះោ៉ា ងខាល ងំនូវធនធានជលផល 
និងជីវចរមោុះបណាឋ លមក្សពកីារអភិវឌណបស្នទមន្ទៀតន្ៅក្សបុងន្សណរយី៉ាូស្ផនការរយៈន្ពល 20 ឆ្ប  ំ (ន្ោយមានទំនប់ន្ៅតាម
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ដងទន្នលភាគខាងន្រកាមទងំអស់)”។  របាយការណ៍ដស្ដលសនបោិឌ នថ្ន ន្រកាមន្សណារយី៉ាូស្ផនការរយៈន្ពល 20 ឆ្ប  ំ នន
អាងទន្នលន្មគងគភាគខាងន្រកាមសាងសង់រចួន្រសចន្ៅន្ យី(ទំនប់ន្ៅតាមដងទន្នលចនំនួ 11 ទំនប់ក្សបុងនដទន្នលចំននួ 30
គន្រមាងធារាសាស្រសថ នងិគន្រមាងផគត់ផគង់ទកឹ្ស) ផលតិក្សមមរតី ន្ៅក្សបុងតំបន់អាចធាល ក់្សចុោះរបមាណ 50% ន្ យីលទនភាព
សរមាប់របជាជនមូលោឌ នន្ដីមផីរបមូលផលិតផលន្ឈ ី និងផលិតផលមិនស្មនន្ឈពីីតំបន់ដីន្សីមក៏្សបានថយចុោះ។       
MRC (2010) ក៏្សសងកត់ធងន់ផងស្ដរថ្ន ទំនប់វារអីគគសិនីស្ដលជាឧបសគគរារាងំបំោស់ទីរត ី (ជាពិន្សសទំនប់ន្ៅតាមដង
ទន្នលស្ដលបានន្សបីន្ឡងីចំននួពីរន្ៅក្សបុងរបន្ទសក្សមពុជា) នឹងន្ធវីឲ្យថយចុោះោ៉ា ងខាល ងំដល់របន្ភទរតីស្ដលផថល់ផលរបន្ោជន៍
សំខាន់ ស្ផបក្ស ណិជជក្សមមនិងស្ផបក្សន្អកូ្សឡូសុីមួយចនំួនធំន្ៅទន្នលសាប សូមន្មីល Ziv et al. (2012)។     
 

បផ្ទ្មបទ្មលួន្ៅកែងុ្សាា នភាពន្េដឋកិច្ចេង្គម12  

 ក្សតាថ បស្រមបរមួលន្សដឌកិ្សចចសងគមសំខាន់បំផុតន្ៅទន្នលសាបគឺ ក្សតាថ កំ្សន្ណីនរបជាជនស្ដលកំ្សពុងស្ត
ន្កី្សនន្ឡងីោ៉ា ងន្លឿន ន្ទោះបីជាមិនន្សមីគ្នប ោ៉ា ងណាក្សឋី(រូបភាព9)។ របជាជនតំបន់ទន្នលសាប បានន្កី្សនន្ឡងីពី 

1.5 ោននាក់្សន្ៅឆ្ប 1ំ998 ន្ៅ 1.7 ោននាក់្សន្ៅឆ្ប  ំ2008 ស្ដលបង្ហា ញកំ្សន្ណីនចំននួ 14% ។ កំ្សន្ណីនរបជាជន 
គឺែពស់ខាល ងំន្ៅក្សបុងតំបន់ទីរបជំុជន (កំ្សន្ណីន៖ 18%) ែណៈន្ៅក្សបុងតំបន់ទី2 (ទំនាបលិចទឹក្ស ស្ផបក្សខាងន្លី) 
កំ្សន្ណីនគឺ 12%។ ន្ៅក្សបុងតំបន់ទី 1 (ទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្រកាម) កំ្សន្ណីនរបជាជនគឺ 6%។ ភាគន្រចីននន
កំ្សន្ណីនរបជាជនន្កី្សតមានន្ៅក្សបុងន្ែតថន្សៀមរាប(កំ្សន្ណីនរបជាជន 40%)ន្ោយកំ្សន្ណីនរបជាជនន្លីសលប់ក្សបុង
ចំណាត់ថ្នប ក់្សទីពីន្កី្សតមានន្ៅក្សបុងន្ែតថកំ្សពង់ធំ (កំ្សន្ណីន 13%)។   

                                                      
12 ជំពូក្ស២ បនាធ ប់ផឋលព់ត័៌មានអំពបីស្រមបរមួលចាប់ពឆី្ប  ំ1998 និងឆ្ប  ំ2008 សរមាប់សូចនាក្សរជីវភាព និងន្សដឌក្សិចចសងគមស្ដលបានន្រជីសន្រសី ន្ោយស្ផែក្សន្លីទិនបន័យ
ស្ដលដក្សរសង់ន្ចញពជីំន្រឿនរបជាជន៖ សរមាប់ព័តម៌ានបស្នទម សូមន្មីលរបាយការណ៍ទិនបន័យន្គ្នល(Keskinen et al. 2011)។ ន្ោងតាមចំន្ណោះដឹងរបសន់្យងី 
ន្នោះគឺជាការវភិាគន្សដឌក្សចិចសងគមដំបូងស្ដលបានន្ធវីន្ឡងីជាពិន្សសន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលសាបន្ោយន្របីរបាសជ់ំន្រឿនរបជាជនឆ្ប 2ំ008។ ន្ទោះបី ជាសំខានជ់ាងន្នោះក្ស៏ន្ោយ 
ក្ស៏ន្យងីមនិដងឹអំពកីារសិក្សាណាមួយន្ផសងន្ទៀតន្ៅក្សបុងរបន្ទសក្សមពុជាទងំមូលស្ដលបានន្របីរបាសទ់ងំជំន្រឿនឆ្ប  ំ 1998 និងទងំជំន្រឿនឆ្ប  ំ 2008 ន្ដីមផទីទួលសាគ ល់
និនាប ការន្សដឌក្សិចចសងគមន្ៅក្សបុងក្សរមតិលមែតិស្បបន្នោះន្ឡយី។ មិនដូចជពូំក្សសឋីពីបស្រមបរមួលស្ដលអាចន្ក្សីតមានន្ៅក្សបុងចលនាទឹក្សជំនន់(ស្ដលបានទញន្សចក្សឋីសនបិោឌ ន 
អំពីការន្ធវគីំរូននផលប៉ាោះ លជ់លវទិាននបស្រមបរមួលនាន្ពលអនាគតស្ដលអាចន្ក្សីតមានន្ៅឆ្ប 2ំ042)។ ដូន្ចបោះ ន្ៅក្សបុងជំពូក្សន្នោះន្យងីនឹងពណ៌នាអំពនីិនាប ការ និង    
បស្រមបរមួលពិតរបាក្សដស្ដលបានន្ក្សីតន្ឡងីចន្នាល ោះឆ្ប 1ំ998 និង2008។ ព័ត៌មានសឋីអំពីនិនាប ការទងំន្នោះរតូវបានបស្នទមន្ោយរបក្សគំន្ ញីបានពីការសធង់មតរិគួសារន្ៅ 
ទន្នលសាបរបសអ់ងគការ CSIRO ឆ្ប  ំ2011 (អងគការ CSIRO 2011; Ward & Poutsma 2013) ស្ដលរមួមានការយលដ់ឹងរបសអ់បក្សន្ឆលយីសំណួរអំពកី្សមាល ងំជំរុញសំខាន់
ែុសៗគ្នប ។ ន្ោយស្ផែក្សន្លីព័តម៌ានន្នោះ បនាធ ប់មក្សន្យងីអាចផឋលន់្ោបលស់្បបសមតទក្សមមសរមាប់បស្រមបរមួលន្សដឌក្សិចចសងគមស្ដលអាចន្ក្សីតមានន្ៅក្សបុងអនាគតដែ៏ល ី  
ខាងមុែ។  
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រូបភាព 9៖ បស្រមបរមួលរបជាជនសរមាបតំ់បនែុ់សៗគ្នប ន្ៅទន្នលសាប។ តនួ្លែបង្ហា ញពីបស្រមបរមួលចំននួរបជាជន (ពណ៌ន្ែៀវ ថយចុោះ        
ពណ៌រក្ស ម ន្កី្សនន្ឡងី)៖ ន្ៅក្សបុងរងវងរ់ក្សចក្ស របជាជនសរុបន្ៅឆ្ប  ំ 2008។ រូបភាពបង្ហា ញពីរបជាជនសរុប និងចំននួភូមិន្ៅក្សបុងតំបននី់មយួៗ។ 
ទិនបនយ័បានពីជំន្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ1998 និងឆ្ប  ំ2008។  

 ការពិតរក្សមុអាយុន្រចីនជាងន្គបំផុតន្ៅតបំន់ទន្នលសាបបចចុបផនប គឺមនុសសវយ័ន្ក្សមងចន្នាល ោះអាយុ 15-24 ឆ្ប  ំ ស្ដល
អាចមានឥទនិពលខាល ងំបំផុតដល់ការអភិវឌណតំបន់នាន្ពលអនាគត។ សខំាន់បផុំត “រលក្សយុវជន” មានន័យថ្នតបំន់       
ទន្នលសាបបចចុបផនប ចនំួនរបជាជនក្សបុងវយ័ន្ក្សមងក្សំពុងស្តន្ក្សនីន្ឡងីោ៉ា ងន្រចនី ស្ដលន្ រន្ពញន្ោយក្សមាល ងំការង្ហរ។ ដូចគ្នប
នឹង របន្ទសក្សមពុជាទងំមូលស្ដរ តំបន់ទន្នលសាបនឹងមានលទនភាពទទួលបានផលរបន្ោជន៍របជាសាស្រសថ (demographic 
dividend) ន្ោយក្សំន្នីនននសមាមារតននរបជាជនរគប់អាយុន្ធវីការ ស្ដលនាឲំ្យអរតាភាពន្ៅក្សបុងបនធុក្សថយចុោះ នឹងជរមុញ
ឲ្យមានការអភវិឌណ និងក្សំន្ណីនន្សដឌក្សចិច (Bloom et al. 2003; Ross 2004; Keskinen 2008)។ ន្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្ស
ន្ោយ ការទមទរទងំន្នោះសទិតក្សបុងបរបិទការអភិវឌណមួយស្ដលផឋល់នូវលទនភាពរគប់រគ្នន់សរមាប់ភាពមានការង្ហរន្ធវី៖ ន្បី
មិនដូន្ចាប ោះន្ទ ក្សំន្ណីនន្ៅក្សបុងក្សមាល ងំការង្ហរអាចនានំ្ៅរក្សបញ្ា សងគមន្ៅន្ពលស្ដលរបជាជនកាន់ស្តន្រចីនរបក្សួតរបស្ជងគ្នប
ន្ដីមផនី្របីរបាស់ធនធានធមមជាតិស្ដលមានក្សណំត់។ 

 ការន្ក្សីនន្ឡងីនូវសមាមារត ននរបជាជន ស្ដលមានអាយុចូលបន្រមកីារង្ហរ ក៏្សបានឆលុោះបញ្ច ងំឲ្យន្ឃញីរចួ
ន្រសចតាមរយៈទិនបន័យ។ ចនំួនរបជាជនក្សបុងសក្សមមភាពន្សដឌក្សិចច13  បានន្ក្សីនន្ឡងីគួរឲ្យក្សត់សមាគ ល់ចាប់ពីឆ្ប  ំ1998 ដល់
ឆ្ប  ំ2008 ន្ៅក្សបុងតំបន់ទងំប ីពី 42.8% ន្ៅ 52.7% ន្ៅក្សបុងតំបន់ទី 1 (ទំនាបលចិទកឹ្សស្ផបក្សខាងន្រកាម) ព ី41.4% ន្ៅ 
52.1% ន្ៅក្សបុងតំបន់ទី 2 (ទំនាបលចិទឹក្សស្ផបក្សខាងន្លី) និងព ី 35.2% ន្ៅ 45.4% ន្ៅក្សបុងតំបន់ទីរបជុជំន។ ជារមួ 

                                                      

13 របជាជនសក្សមមស្ផបក្សន្សដខក្សចិចរតូវបានក្សណំត់ថ្នជារបជាជនស្ដលបានន្ឆលីយសំណួរថ្នបានចូលរមួន្ៅក្សបុងសក្សមមភាពជីវភាពមួយ ឬន្រចនី ស្ដលរមួមានរបជាជនស្ដល
គ្នម នការង្ហរន្ធវបីន្ណាឋ ោះអាសនប។ ដូន្ចបោះ វាមិនរាប់បញ្ចូ លន្ក្សមង សិសស មនុសសចូលនិវតថន៍ និងមនុសសន្ផសងន្ទៀតស្ដលមនិន្ធវីការង្ហរ។  

Zone	1 Zone	2 Zone	3 Total

Population 84	490	(5%) 1	028	970	(60%) 593	630	(35%) 1	707	090

Villages	 86 1	158 311 1	555

Average	village	size 982 889 1	909 1	098

Average	HH	size 5,1 4,8 5,0 4,9

ការស្របរបលួ៖ ចំននួរបជាជន 

បនាធ យមានជយ័ 
ន្សៀមរាប 

បាត់ដបំង 
ក្សំពងធ់ ំ

ន្ ធិ៍សាត ់

ក្សំពងឆ់្ប ងំ 

ការស្របរបួល (ចំននួ) 

បស្រមបរមួលរបជាជន(ចំនួនរបជាជនឆ្ប ២ំ០០៨) 

តំបន១់ តំបន២់ តំបន់៣ សរុប 

របជាជន 
ភូមិ 

ចំនួនរបជាជនមធយមក្សបុងភូមិ 
ចំនួនមនុសសមធយមក្សបុងរគួសារ 
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របស្ ល ក់្សក្សណាឋ ល(49.8%) ននរបជាជនសរុបន្ៅតំបន់ទន្នលសាប គឺសក្សមមក្សបុងស្ផបក្សន្សដឌក្សិចចន្ៅឆ្ប  ំ2008 ន្បីន្របៀប 
ន្ធៀបន្ៅនឹង 39.4% កាលព ី10 ឆ្ប មុំន។ 

 លទនភាពន្ដីមផនី្របីរបាស់ក្សំន្ណីនក្សំពុងស្តន្ក្សីនន្ឡងីបនថន្ៅក្សបុងវយ័ចូលបន្រមកីារង្ហរន្នោះអារស័យន្លីក្សតាថ ែុសៗ
គ្នប ជាន្រចីន មនិស្មនស្ផែក្សន្លីស្តបរបិទអភិបាលក្សិចចស្ដលមានរសាប់ (Bloom et al. 2003; Keskinen 2008) ។ ក្សរមិត
ននការអប់រទូំន្ៅន្ៅទន្នលសាបន្ៅស្តមានក្សរមិតទបន្ៅន្ឡយី ន្ោយជាង ក់្សក្សណាឋ លននរបជាជន មនិបានទទលួការអប់រ ំ
(22%) ឬ មិនបានបញ្ច ប់ថ្នប ក់្សបឋមសិក្សា (33%)។ ន្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ សាទ នភាពន្នោះក្សពុំងផ្ទល ស់បឋូរ និងជា
ពិន្សស សមាមារតននរបជាជនស្ដលមិនបានបញ្ច ប់ថ្នប ក់្សបឋមសិក្សា និងថ្នប ក់្សអនុវទិាល័យ រតូវបានន្លីក្សក្សមពស់ចន្នាល ោះ    
ឆ្ប  ំ 1998 និងឆ្ប  ំ2008។ ន្នោះបង្ហា ញថ្នមនុសសជំនាន់ន្រកាយ គឺទទលួនូវការអប់ររំបន្សីរជាងមនុសសជំនាន់មុន។ ននិាប ការ
រសន្ដៀងគ្នប ន្នោះស្ដរ គអឺាចឆលុោះបញ្ច ងំឲ្យន្ឃញីពីអរតាអក្សខរក្សមម ន្ោយរក្សុមអាយុវយ័ន្ក្សមងបំផុតមានក្សរមិតអប់រ ំ របន្សីរជាង
រក្សុមអាយុវយ័ចំណាស់ (រូបភាព 10)។ មានភាពែុសគ្នប គួរឲ្យក្សត់សមាគ ល់ផងស្ដរ ចំន្ ោះក្សរមិតអក្សខរក្សមម រវាងតំបន់នានា 
ន្ោយតំបន់ទ1ី(ទំនាបលចិទកឹ្សស្ផបក្សខាងន្រកាម) អរតាអក្សខរក្សមមទបបំផុត (សូមន្មីលឧបសមព័នន C)។ ហ្ក់្សដូចជាគ្នម ន
ភាពែុសគ្នប គួរឲ្យក្សត់សមាគ ល់រវាងអរតាអក្សខរក្សមមបុរស និងស្រសថី (ឧបសមព័នន F)។  

 

រូបភាព 10 ៖ អរតាអក្សខរក្សមមន្ៅក្សបុងរកុ្សមអាយុែុសៗគ្នប ន្ៅឆ្ប  ំ2008។ ទិនបនយ័បានពីជំន្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ2008។  

 តំបន់ទីរបជុំជនន្ដីរតួនាទីរគប់ោ៉ា ង គឺជា “ក្សាលមា៉ា សុីនផ្ទល ស់បឋូរ” ន្ៅក្សបុងតំបន់ ជាក់្សស្សថងន្ែតថន្សៀមរាប 
ជាមួយនឹងវស័ិយន្សវាក្សមម នងិន្ទសចរណ៍ ក្សំពុងស្តន្ក្សីនន្ឡងីោ៉ា ងន្លឿន នងិន្ដីរតួនាទីោ៉ា ងសខំាន់ ។ ក្សរមិតន្ ោឌ រចនា
សមព័ននន្ៅក្សបុងតបំន់ទរីបជុំជនជាទូន្ៅគឺមានភាពរបន្សីរជាង ន្ យីរបភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅមានភាពសមផូរស្បប 
និងន្ោយពងឹស្ផែក្សន្ៅន្លីធនធានធមមជាតិតិចជាងន្ៅតំបន់ជនបទ ។   ជាឧទ រណ៍ លទនភាពទទលួបានអនាម័យន្ៅ
តំបន់ទីរបជុំជនគឺមាន 73% ែពស់ជាងតំបន់ន្ផសងន្ទៀត(22-28%)។ សាទ នភាពគឺរសន្ដៀងគ្នប ស្ដរ ចំន្ ោះលទនភាពន្របីរបាស់ 
អគគិសន៖ី ែណៈមានរតមឹស្ត 29% ននរគួសារទងំអស់មានលទនភាពទទលួបានការផគត់ផគង់អគគិសននី្ពញន្លញន្ៅក្សបុង    
ឆ្ប 2ំ008 (“ទីរក្សុងអគគសិន”ី ជាស្ផបក្សក្សរមងសណួំរជំន្រឿន)ន្ៅក្សបុងតបំន់ទីរបជុំជនសមាមារត ន្នោះបានន្ក្សីនន្ឡងីព ី 32% ន្ៅ
ឆ្ប 1ំ998 ន្ៅ 67% ន្ៅឆ្ប 2ំ008។ ក្សរមិតទទួលការអប់រនំ្ៅតំបន់ទីរបជុំជន ក៏្សមានលក្សខណៈរបន្សីរជាងន្ៅតំបន់ជនបទ

តំបន់1 
តំបន2់ 
តំបន3់ 



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
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ផងស្ដរ ន្ យីភាពែុសគ្នប ន្នោះហ្ក់្សដូចជាមានការន្ក្សនីន្ឡងី៖ ក្សបុងក្សរមតិទទួលបានការអប់រចំន្នាល ោះឆ្ប  ំ1998  និងឆ្ប  ំ2008  
ន្ៅតំបន់ទីរបជុំជនបានន្ក្សីនន្ឡងីន្លឿនជាងន្ៅតំបន់ជនបទ  ន្ោយសារសមាមារតននរបជាជនមិនបានទទួលការអប់រ ំ
ចប់ថ្នប ក់្សបឋម មានការន្ក្សីនន្ឡងីន្ៅតំបន់ែលោះ ជាពិន្សសតបំន់ស្ដលន្ៅជិតបឹង។ 

 ជាលទនផល តបំន់ទរីបជុំជនទក់្សទញទងំអបក្សផ្ទល ស់ទអីចិនស្រនថយ ៍ និងតាមរដូវកាល។ ទងំន្នោះហ្ក់្សដូចជា ឆលុោះ
បញ្ច ងំឲ្យន្ឃញីពសីទិតិននមាច ស់ក្សមមសិទនិន្គ ោឌ នផងស្ដរ៖ ែណៈផធោះមយួភាគធំន្ៅក្សបុងតំបន់រតូវបានកាន់កាប់ន្ោយ មាច ស់
ផធោះ សមាមារតននរគួសារស្ដលជួលន្គ ោឌ នន្ៅតំបន់ទីរបជុជំនបានន្ក្សីនន្ឡងីរបមាណ 8% ចន្នាល ោះពីឆ្ប 1ំ998 (3%) និង
ឆ្ប  ំ2008 (11%) និងរបមាណ 21% ន្ៅក្សបុងន្ែតថន្សៀមរាប និង 24% ននរគួសារទងំអស់ គបឺានរស់ន្ៅក្សបុងផធោះជលួន្ៅ
ឆ្ប  ំ2008។ 

 ប៉ាុស្នថ របក្សគំន្ ញីបានពកីារអន្ងកតរគសួារន្ៅទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO (Ward & Poutsma 2013) 
បង្ហា ញថ្នរបជាជនភាគន្រចីនមិនមានឆនធៈនងឹផ្ទល ស់ទីលំន្ៅន្ទ ន្ទោះបីជាន្ៅន្ពលរបឈមនឹងបញ្ា ជាន្រចីនជាមួយសក្សមម
ភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅបចចុបផនបក៏្សន្ោយ ន្ោយន្ពញចតិថនឹងរស់ន្ៅភូមិរសកុ្ស។ ដូន្ចបោះ វាហ្ក់្សដូចជាថ្នការផ្ទល ស់ទលីំន្ៅ
ន្ៅកាន់តំបន់ទីរបជុំជនគ្នម នអវ ីក់្សព័ននន្រចនីជាមយួការទក់្សទញរបស់ទីរបជុំជនន្ឡយី ប៉ាុស្នថ  ក់្សព័នននឹងការជរមុញពីជន
បទន្ៅវញិ14៖ របជាជនផ្ទល ស់ទលីំន្ៅមិនសូវន្រចីនន្ទ ន្ោយសារស្តឱកាសការង្ហរន្ៅតបំន់ទីរបជុជំន និងទីរមួន្ែតថ បាន
ផឋល់ឲ្យន្រចនី  មា៉ាងវញិន្ទៀត ន្ោយសារស្តអសមតទភាព ក៏្សសន្រមចចិតថបំន្ពញការង្ហរន្ៅក្សបុងភូមិរសុក្សរបស់ពកួ្សន្គ (សូម
ន្មីល Haapala 2003; Heinonen 2006, 2009)។ 

បផ្ទ្មបទ្មួលការទ្ទទ្ទង្់ជីវភាពរេន់្ៅ  

 បចចុបផនប ទន្នលសាបន្ៅស្តជាតបំន់ក្សសកិ្សមមដ៏សំខាន់។ ន្ទោះបីជាតួនាទីរបស់ក្សសិក្សមមបានថយចុោះពី 66% ននក្សមាល ងំ
ការង្ហរសរុប ន្ៅឆ្ប  ំ1998 ន្ៅ 61% ន្ៅឆ្ប  ំ2008 របជាជនមួយចំនួនធំន្ៅស្តពឹងស្ផែក្សន្លីក្សសកិ្សមមជារបភពននការរទរទង់
ជីវភាពរស់ន្ៅោ៉ា ងសំខាន់។ ម៉ាាងន្ទៀត ន្ោយសារស្តក្សំន្ណីនរបជាជន ចំននួរបជាជនន្ៅក្សបុងវស័ិយក្សសិក្សមមបានន្ក្សីន
ន្ឡងីខាល ងំ៖ ពី 3.7 ោននាក់្សន្ៅឆ្ប  ំ 1998 ន្ៅ 4.9 ោននាក់្សន្ៅឆ្ប  ំ 2008។ ការន្នសាទន្ៅស្តជារបភពននការរទរទង់
ជីវភាពរស់ន្ៅដ៏សំខាន់ ជាពិន្សសន្ៅក្សបុងភូមិស្ដលន្ៅជិតបឹង ន្ោយមាន 4.5% ននក្សមាល ងំការង្ហរសរុប ឬរបជាជនចំនួន 

38,250  នាក់្ស ស្ដលរបក្សបរបរន្នសាទសរមាប់ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅជាសំខាន់ន្ៅឆ្ប 2ំ008(1998: 4.7%)។ 

 ប៉ាុស្នថ សញ្ដ មួយចំននួននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅែុសៗគ្នប  មានការន្ក្សីនន្ឡងីផងស្ដរ។ ការន្ក្សីនន្ឡងីោ៉ា ងឆ្ប់
រ ័សក្សបុងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅតាមតំបន់ទន្នលសាប គសឺំណង់បានន្ក្សីនន្ឡងីពី 1% ន្ៅឆ្ប 1ំ998 ន្ៅ 4% ន្ៅឆ្ប 2ំ008៖ 
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 ការជំរុញពីជនបទន្ៅទីន្នោះបង្ហា ញពីសមាព ធស្ដលន្ធវីឲ្យរបជាជនផ្ទល សទី់ពីតំបនជ់នបទ និងរតូវបានបណាឋ លមក្សពីក្សតាថ ជាន្រចីន ដូចជាកំ្សន្ណីន  
របជាជន បញ្ា ន្ៅក្សបុងស្ផបក្សក្សសិក្សមមនិងការន្នសាទ ការថយចុោះធនធានធមមជាតិ និងជាទូន្ៅការធាល ក្សចុ់ោះក្សរមិតជីវភាព និងភាពរកី្សរក្ស  (Heinonen 

2009)។ ការទក្សទ់ញរបសទី់រកុ្សងបនាធ នម់ក្សបន្ងកីតជាក្សតាថ នានាស្ដលជំរុញរបជាជនឲ្យផ្ទល សម់ក្សកានតំ់បនទី់រកុ្សង ស្ដលរមួមាន ឧទ រណ៍ ឱកាស
ការង្ហររបន្សីរ និងលទនភាពទទលួបានការអបរ់សំ្ដលបានន្កី្សនន្ឡងី (Heinonen 2009)។ 
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គឺរសន្ដៀងន្ៅនឹងននិាប ការថ្នប ក់្សជាតិ។ ការន្ក្សីនន្ឡងីនូវក្សតាថ រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅន្ផសងន្ទៀត (ន្ទោះជាន្ៅមានតិចតចួក្សឋី) 
រមួមានវស័ិយក្សមមនថសាល វស័ិយសណាឌ គ្នរ នងិន្ភាជនីយោឌ ន សក្សមមភាពន្សវាក្សមមន្ផសងន្ទៀត និងអចលនរទពយ 
សក្សមមភាពជលួ នងិសក្សមមភាពអាជីវក្សមម (រូបភាព 11)។ ជាឧទ រណ៍ ែណៈវស័ិយក្សមមនថសាលក្សំពុងន្ក្សីនន្ឡងីោ៉ា ង
ន្លឿនន្ៅក្សបុងរបន្ទសក្សមពុជា ន្ យីជាឧសា ក្សមមធំលំោប់ទី៣នាន្ពលបចចុបផនប(2008: 6.2% ននក្សមាល ងំការង្ហរទងំអស់) 
ប៉ាុស្នថ ន្ៅតំបន់ទន្នលសាប តួនាទីរបស់វស័ិយន្នោះមានក្សរមិតរតឹមស្ត 3%។ 

 

 

 

រូបភាព 11៖ ស្ផបក្សឧសា ក្សមមន្កី្សនន្ឡងីន្លឿនបំផុតន្ៅតំបនទ់ន្នលសាបចន្នាល ោះឆ្ប  ំ 1998 និងឆ្ប  ំ 2008 ន្ោយស្ផែក្សន្លីទិនបនយ័ស្ដលបានពីជំន្រឿន
របជាជនឆ្ប  ំ 1998 និងឆ្ប  ំ 2008។ ក្សតចំ់ណាថំ្ននិនាប ការគឺស្ផែក្សស្តន្ៅន្លីទិនបនយ័២ចំណុច ន្ យីដូន្ចបោះ គរួស្តរតូវបានចាតទុ់ក្សជាការ
សនបិោឌ នដំបូងបំផុត។  

 ទិនបន័យជំន្រឿនបង្ហា ញថ្ន មានភាពែុសគ្នប គួរឲ្យក្សត់សមាគ ល់ខាល ងំន្ៅតាមតបំន់នមីួយៗផងស្ដរ ន្រ ោះអនុតំបន់
នីមួយៗននអនុតបំន់ទងំ 18 ស្ដលបានន្របីរបាស់ន្ៅក្សបុងការសិក្សាន្នោះ គឺមានននិាប ការែុសគ្នប ខាល ងំចំន្ ោះការរទរទង់ជីវភាព
រស់ន្ៅ និងន្សដឌក្សចិចសងគម (ឧបសមព័នន D និង E)។ ជាឧទ រណ៍ តំបន់ន្នសាទន្ៅ   ន្ែតថន្ ធិ៍សាត់ គឺជាតំបន់ន្នសាទ
ស្តមួយគត់ស្ដលរបជាជនរស់ន្ៅបានថយចុោះចន្នាល ោះឆ្ប 1ំ998 និងឆ្ប  ំ 2008។ ន្ៅក្សបុងតបំន់ន្នសាទន្ផសងន្ទៀត(រពមទងំ
អនុតំបន់ភាគន្រចនីន្ផសងន្ទៀត)របជាជនបានន្ក្សីនន្ឡងីន្ៅរយៈន្ពលដូចគ្នប ។ របជាជន សក្សមមក្សបុងស្ផបក្សន្សដឌក្សិចច (EAP) 
បានន្ក្សីនន្ឡងីន្លីសអនុតបំន់ភាគន្រចីនន្ៅក្សបុងតបំន់ទីរបជុជំនននន្ែតថន្សៀមរាប ស្ដលមានក្សំន្ណីនចន្នាល ោះឆ្ប 1ំ998-2008 
គឺន្រចីនជាង 54% (របជាជន 46,900 នាក់្ស)។ តាមការន្របៀបន្ធៀបក្សំន្ណីនននរបជាជនសក្សមមស្ផបក្សន្សដឌក្សិចចន្ៅតំបន់     
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ទីរបជុំជនន្ផសងន្ទៀត គឺមានក្សរមិតទបជាង (ឧទ រណ៍  ន្ែតថន្ ធិ៍សាត់ 20% និងន្ែតថបាត់ដបំង 25%) ក្សំន្ណីនន្ៅ
ក្សបុងតំបន់ន្ផសងន្ទៀតននន្ែតថន្សៀមរាប (តំបន់ក្សសិក្សមម 34% តំបន់ន្នសាទ 37%)។ សរមាប់ព័ត៌មានបស្នទមអពំីភាព     
ែុសគ្នប រវាងអនុតំបន់នានា សូមន្មីលឧបសមព័នន D ននរបាយការណ៍ទនិបន័យន្គ្នលននការសិក្សា(Keskinen et al.2011)។ 

 ការអន្ងកតរគសួារន្ៅទន្នលសាបឆ្ប  ំ2011(CSIRO 2011,Ward & Poutsma 2013) ផឋល់នូវព័ត៌មានគួរឲ្យ 
ចាប់អារមមណ៍អពំីការយល់ដឹងរបស់អបក្សន្ឆលីយនងឹសណួំរ អពំីអនាគតរបស់ពួក្សន្គន្ៅក្សបុងរយៈន្ពល 5-10 ឆ្ប ខំាងមុែ ស្ដល 
រមួមានបស្រមបរមួលស្ដលអាចន្ក្សីតមានន្ៅក្សបុងសក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់ពួក្សន្គ និងន្ៅក្សបុងធនធានបរសិាទ ន 
និងធនធានទកឹ្ស។ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ ពីភាពែុសគ្នប រវាងតំបន់ន្ផសងៗគ្នប ។ ជាឧទ រណ៍ អបក្សន្ឆលីយសណួំរ ស្ដលរស់ន្ៅ
ក្សបុងតំបន់ទី 1 (ទំនាបលិចទកឹ្សស្ផបក្សខាងន្រកាម) ន្មីលន្ឃញីពីភាពែុសគ្នប ពកីារន្ក្សីនន្ឡងីននធាតុអាកាស រពមទងំការថយ
ចុោះចំននួរតីគទឺំនងជាន្រចីនជាង អបក្សន្ឆលីយសណួំរ ស្ដលរស់ន្ៅតំបន់ពីរន្ផសងន្ទៀត (តារាង 6)។ ក្សមាល ងំជរមុញទងំពីរន្នោះ 
គឺជាក្សមាល ងំជរមុញស្ដលអបក្សន្ឆលយីសណួំរភាគន្រចនីគិតថ្ន មានផលប៉ាោះ ល់ជាអវជិជមានដល់រគួសាររបស់អបក្សន្ឆលីយសណួំរ
ន្ោយអបក្សន្ឆលយីសំណួរមក្សពីតបំន់ទី 1 (ទំនាបលចិទឹក្សស្ផបក្សខាងន្រកាម) ន្មីលន្ឃញីថ្នក្សមាល ងំជរមុញទងំន្នោះនឹងមាន  
ឥទនិពលអវជិជមានខាល ងំណាស់ន្ៅន្លីជីវតិរស់ន្ៅរបស់ពួក្សន្គ។ 

 ការយល់ដងឹអំពកី្សមាល ងំជរមុញន្ផសងៗគ្នប  ក៏្សបង្ហា ញថ្នអបក្សន្ឆលីយសណួំរការអន្ងកតគិតថ្នលទនភាពន្របីរបាស់
ទឹក្សរតូវបានថយចុោះ ន្ោយសារស្តការន្របីរបាស់ទកឹ្សបានន្ក្សីនន្ឡងី (ន្រៅពីក្សសិក្សមម) គឺមនិទំនងជានឹងន្ក្សីតមានន្ឡងីន្ទ ។ 
ឧទ រណ៍ ការឆលុោះបញ្ច ងំពកីាររទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅន្លទីឹក្សអាចនឹងរងការបំពុល ឬថ្នន្តីអាចមានការស្របរបលួកាន់ស្ត
ខាល ងំជាងន្នោះ។ ននិាប ការរសន្ដៀងគ្នប  ន្ៅនឹងការផ្ទល ស់ទលីំន្ៅែណៈស្ដលអបក្សន្ឆលីយសណួំរមិនចាត់ទុក្សជាក្សមាល ងំជរមញុ 
អាចន្ក្សីតន្ឡងីន្ៅក្សបុងភូមិរបស់ពួក្សន្គ នងិសលំឹងន្ឃញីស្តផលប៉ាោះ ល់របស់វា ស្តមនិធងន់ធងរន្ៅន្លីរគួសាររបស់ពកួ្សន្គ។ 
គួរឲ្យក្សត់សមាគ ល់ថ្ន របជាជនមួយចំននួធំន្ៅក្សបុងតំបន់ទងំបី (58-68%) បានគិតថ្នការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅស្ដលអាចន្ក្សីតមាន
ចំន្ ោះភូមិរបស់ពួក្សន្គ គឺជាឥទនិពលវជិជមានមក្សន្លជីីវតិរស់ន្ៅរបស់ពួក្សន្គ៖ ដូន្ចបោះរបក្សគំន្ ញីន្នោះមានលក្សខណៈរបឈម 
ឬោ៉ា ងន្ហ្ចណាស់បន្ងកីនទសសនៈថ្ន អបក្សផ្ទល ស់ទីលំន្ៅជាមនុសសស្ដលរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់ទទួលរងនូវការគំរាមក្សំស្ ងមួយ
របន្ភទ។ សរមាប់ព័ត៌មានបស្នទមអំពកីារអន្ងកត និងលទនផលរបស់វា សូមន្ោងន្ៅ Ward & Poutsma (2013)។   
 

តារាង 6៖ ការយលដឹ់ងរបសអ់បក្សន្ឆលីយសំណួរអំពីបស្រមបរមួល ស្ដលរមួមានជីវភាពរបសព់ួក្សន្គ និងផលប៉ាោះ លដ់ល់រគួសារ។ អបក្សន្ឆលីយសំណួររតូវ
បានសរួ15៖ “ន្ៅក្សបុងទសសនៈផ្ទធ លរ់បសអ់បក្ស  ន្តីបស្រមបរមួលន្នោះណាមួយទំនងជានឹងន្កី្សតមានន្ៅក្សបុងតំបនរ់បសអ់បក្សក្សបុងរយៈន្ពល 5-10 ឆ្ប  ំ
ខាងមុែន្ោយរន្បៀបណា?  និង “ន្ៅក្សបុងទសសនៈផ្ទធ លរ់បសអ់បក្ស របសិនន្បីបស្រមបរមួលន្នោះណាមយួន្កី្សតមានន្ៅក្សបុងតំបនរ់បសអ់បក្សក្សបុងន្ពល
5-10 ឆ្ប ខំាងមុែ ន្តីវានឹងប៉ាោះ ល់ដលរ់គួសាររបសអ់បក្សស្ដរឬន្ទ? តារាងស្ផែក្សន្លីទិនបនយ័បានពីការសធងម់តិរគួសារន្ៅទន្នលសាបរបសអ់ងគការ 
CSIRO   ឆ្ប  ំ2011។  

 

                                                      
15 ការន្ឆលីយតបស្ដលបានោក្ស់ក្សរមតិន្ោងតាមមារតោឌ ន Likert  ន្ោយមានក្សរមិតចំនួន៧ ដូចខាងន្រកាម៖ 0 = គ្នម នផលូវនងឹន្ក្សីតមានន្ឡងី 1 = ន្រឿងន្នោះមិនទំនងនឹង
ន្ក្សីតន្ឡងីខាល ងំបផុំត 2 = ន្រឿងន្នោះមិនទនំងនងឹន្ក្សីតន្ឡងី 3 = អាចន្ក្សតីន្ឡងី 4 = ន្រឿងន្នោះទំនងនឹងន្ក្សតីន្ឡងី 5 = ន្រឿងន្នោះទនំងនងឹន្ក្សតីន្ឡងីខាល ងំបផុំត 6 = វា
របាក្សដជាន្ក្សីតន្ឡងី។ 
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ការយលន់្ឃញីរបសអ់បក្សន្ឆលីយសំណួរ៖ 
ន្តីទន្នលសាបនឹងមានអវីស្របរបួល ៥-១០ឆ្ប ខំាងមុែ? 

(០៖ គ្នម នស្របរបួលអវីទងំអស.់.. ៦៖ របាក្សដជាស្របរបួល)   

តំបនទ់ី១ 
(ទំនាបខាង 
ន្រកាម) 

តំបនទ់ី២ 
(ទំនាបខាង 
ន្លី) 

តំបនទ់ី៣ (ទី
របជុំជន) 

សរុបទងំ៣តបំន ់

ចំនួនរគួសារបានន្ឆលីយ   80 716 144 940 

អាកាសធាតុនឹងស្របរបួលខាល ងំជាងមុន   4.4 4.1 3.7 4.1 

ន្តីការស្របរបួលន្នោះនងឹអាចប៉ាោះ លដ់លរ់គួសារន្ោក្សអបក្សោ៉ា ងណា?   4.9 4.4 3.7 4.3 

ន្តីការប៉ាោះ លន់្នោះវជិជមាន ឬអវជិជមាន? វជិជមាន 93.7% 93.7% 91.7% 93.4% 

  ក្សណាថ ល 0.0% 0.4% 0.7% 0.4% 

  អវជិជមាន 6.3% 5.9% 7.6% 6.2% 

ទឹក្សនងឹក្សែវក្ស់ជាងមុន   3.8 4.0 4 3.7 

ន្តីការស្របរបួលន្នោះនងឹអាចប៉ាោះ លដ់លរ់គួសារន្ោក្សអបក្សោ៉ា ងណា?   4.1 4.0 4 3.9 

ន្តីការប៉ាោះ លន់្នោះវជិជមាន ឬអវជិជមាន? វជិជមាន 87.5% 80.9% 84.0% 81.9% 

  ក្សណាថ ល 0.0% 0.6% 0.7% 0.5% 

  អវជិជមាន 12.5% 18.5% 15.3% 17.5% 

រតី នងិវារវីបផក្សមមនានានឹងធាល ក្សចុ់ោះក្សបុងទន្នល នងិទំនាបជុំវញិភូម ិ   4.5 4.2 4 4.2 

ន្តីការស្របរបួលន្នោះនងឹអាចប៉ាោះ លដ់លរ់គួសារន្ោក្សអបក្សោ៉ា ងណា?   4.7 4.2 4 4.2 

ន្តីការប៉ាោះ លន់្នោះវជិជមាន ឬអវជិជមាន? វជិជមាន 94.9% 95.1% 90.3% 94.4% 

  ក្សណាថ ល 0.0% 0.3% 2.8% 60.0% 

  អវជិជមាន 5.1% 4.6% 6.9% 5.0% 

ន្ោក្សអបក្សនងឹបនថោដុំោះរសូវន្ោយសារសនថិសុែន្សផៀង   4.1 4.1 4.3 4.2 

ន្តីការស្របរបួលន្នោះនងឹអាចប៉ាោះ លដ់លរ់គួសារន្ោក្សអបក្សោ៉ា ងណា?   3.6 3.9 3 3.7 

ន្តីការប៉ាោះ លន់្នោះវជិជមាន ឬអវជិជមាន? វជិជមាន 8.8% 9.3% 7.6% 9.0% 

  ក្សណាថ ល 0.0% 1.4% 2.1% 1.4% 

  អវជិជមាន 91.3% 89.3% 90.3% 89.6% 

របព័ននធារាសាស្រសថនឹងរតូវបានសាងសង់ ន្ យីរបជាជននងឹមាន 
ទឹក្សរគប់រគ្នន់ោដំំណានំ្ពញមយួឆ្ប  ំ   

2.7 4.1 4 4 

ន្តីការស្របរបួលន្នោះនងឹអាចប៉ាោះ លដ់លរ់គួសារន្ោក្សអបក្សោ៉ា ងណា?   3.2 3.8 3.3 3.7 

ន្តីការប៉ាោះ លន់្នោះវជិជមាន ឬអវជិជមាន? វជិជមាន 6.3% 5.0% 2.1% 4.7% 

  ក្សណាថ ល 1.3% 1.0% 2.8% 1.3% 

  អវជិជមាន 92.4% 94.0% 95.1% 94.0% 

ទឹក្សនងឹមានតិចជាងមុននាន្ពលអនាគតន្រ ោះមានអបក្សន្របីន្រចីន(ន្រៅពកី្សសិក្សមម) 
   

2.7 2.9 2.5 2.9 

ន្តីការស្របរបួលន្នោះនងឹអាចប៉ាោះ លដ់លរ់គួសារន្ោក្សអបក្សោ៉ា ងណា?   3.8 3.2 2.6 3.1 

ន្តីការប៉ាោះ លន់្នោះវជិជមាន ឬអវជិជមាន? វជិជមាន 56.3% 59.0% 52.1% 57.7% 

  ក្សណាថ ល 0.0% 2.8% 3.5% 2.7% 

  អវជិជមាន 43.8% 38.2% 44.4% 39.6% 

របជាជនពីក្សស្នលងន្ផសងនឹងមក្សរសន់្ៅក្សបុងភូមិន្ោក្សអបក្ស   2.9 3.1 3.3 3.1 

ន្តីការស្របរបួលន្នោះនងឹអាចប៉ាោះ លដ់លរ់គួសារន្ោក្សអបក្សោ៉ា ងណា?   3.4 3.1 2.8 3.1 

ន្តីការប៉ាោះ លន់្នោះវជិជមាន ឬអវជិជមាន? វជិជមាន 41.3% 25.4% 20.1% 25.9% 

  ក្សណាថ ល 1.3% 7.0% 11.8% 7.2% 

  អវជិជមាន 57.5% 67.6% 68.1% 66.8% 
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ស្នកទី ៣ ៖ ទន្លលសាបនាឆ្ន ំ ២០៤០ – ជន្រមើេអនាគតចំលលួ ៤16 

  

                                                      
16 រូបន្នោះបង្ហា ញពីដំន្ណីរការននការបន្ងកីតជន្រមីសន្សណារយី៉ាូ៤ សរមាបទ់ន្នលសាប (A – D)។ មានន្សចក្សថីសន្ងខបក្សបុង ២ របអបស់្ផបក្សខាងន្ឆវង “ទឹក្ស” 
និងការសន្ងខបក្សបុង២របអបន់្ផសងន្ទៀត “អភិវឌណសងគម” ន្ៅស្ផបក្សខាងសាថ  ំ។ 

 ន្ៅក្សបុងស្ផបក្សន្នោះ ន្យងីនឹងពិភាក្សាពីសភាពលក្សខណៈទន្នលសាបន្ៅឆ្ប  ំ2040 ន្ោយន្ធវីការគិតគូរអំពី
ទំនាក់្សទំនងគ្នប ន្ៅវញិន្ៅមក្សរវាងធនធានទឹក្ស ធនធានធមមជាតិ និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ   
របជាជន។  

 ន្យងីន្ធវសីនំ្ោគរបក្សគំន្ ញីបានមក្សពីការរសាវរជាវតាមរយៈការបន្ងកតីជន្រមីសអនាគតចំននួ ៤
សរមាប់ទន្នលសាបនាឆ្ប 2ំ040 ន្ោយស្ផែក្សន្លីបស្រមបរមួលស្ដល ក់្សព័នននឹងធនធានទឹក្ស និងការ
រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន និងនិនាប ការស្ដលរពឹំងថ្ននឹងអាចន្កី្សនមានន្ឡងីក្សបុងតំបន់(រូប
ខាងន្រកាម 

16  អាចរក្សបានក្សបុងឧបសមព័នន G)។ 

 ជន្រមីសអនាគតចំននួ៤ សរមាបទ់ន្នលសាបបន្ងកីតន្ឡងីន្ោយស្ផែក្សន្លលីទនភាពចំននួ២ «ស្ផបក្ស    
 ក់្សព័នននឹងទឹក្ស»(មយួស្ផបក្សមានទំនប់វារអីគគិសនីជាន្រចីន មយួស្ផបក្សន្ទៀតពំុមានទំនប់វារអីគគិសនីថមី
ន្កី្សតន្ឡងីន្ទ) រពមជាមយួនឹងលទនភាពចំននួ ២ ន្ផសងន្ទៀត «ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងការអភិវឌណសងគម »  
(ការអភិវឌណសងគមន្សដឌកិ្សចចបានលែរបន្សីរ និងពំុសូវលែរបន្សីរ)។  

 «ផលូវអភិវឌណសងគម» អារស័យោ៉ា ងខាល ងំន្ៅន្លកីារអនុវតថ និងការពំុអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយអភិវឌណ
របស់រោឌ ភិបាលន្ៅក្សបុងតំបន់។ ដូន្ចបោះ ន្យងីក៏្សបានទទលួសាគ ល់វតទុបំណងន្គ្នលនន្ោបាយ        
 ក់្សព័ននភាគន្រចីនសរមាបទ់ន្នលសាប (ឧបសមព័នន I) ផងស្ដរ។   
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 របាយការណ៍បញ្ច ប់ន្នោះបានបង្ហា ញពីទិដឌភាពទូន្ៅមយួននសាទ នភាពបចចុបផនប (ស្ផបក្សទី1) និងបាន
ពិភាក្សាពីនិនាប ការ និងបស្រមបរមួល (ស្ផបក្សទី 2) ទក់្សទងនឹងធនធានទឹក្ស និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបជាជន
ន្ៅតំបន់ទន្នលសាប។ ការវភិាគន្នោះ គឺស្ផែក្សន្លព័ីត៌មានជលសាស្រសថ បរសិាទ ន និងន្សដឌកិ្សចចសងគម ស្ដលមានរបភព
ពីមូលោឌ នទិនបន័យជលសាស្រសថ ជំន្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ1998 និងឆ្ប  ំ2008 ការអន្ងកតន្សដឌកិ្សចចសងគមក្សមពុជា ក៏្សដូចជា
ការអន្ងកតរគសួារន្ៅតាមដងទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO ។ ព័ត៌មានអំពីបរមិាណ (quantitative information) 
ន្នោះ រតូវបានបំន្ពញន្ោយន្របៀបន្ធៀបជាមយួព័ត៌មានអំពីបរមិាណ(quantitative) និងគុណភាព (qualitative) 

ស្ដលរក្សបានពីរបភពន្ផសងៗន្ទៀត ន្ោយរមួបញ្ចូ លទងំការអន្ងកតតាមភូមិន្ផសងៗទក់្សទងនឹងការរទរទង់ជីវភាព
រស់ន្ៅរបជាជន (ឧ. Keskinen 2003, 2006; ADB 2007; Nuorteva 2009) រពមទងំរបាយការណ៍ ក់្ស
ព័ននន្ផសងៗន្ទៀត ដូចជា របាយការណ៍វភិាគអនុតំបន់ទន្នលសាបរបស់គណៈក្សមាម ធិការជាតិទន្នលន្មគងគក្សមពុជាជា
ន្ដីម (CNMC 2004; Mak et al. 2012)។ ជារមួ របភពព័ត៌មានទងំន្នោះបានផឋល់នូវអវីស្ដលន្យងីន្ជឿថ្ន ជា
ន្រឿងមិនលំន្អៀង និងជាក់្សោក់្សសមរសបអំពីលក្សខណៈ ក់្សព័នននឹងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ និងលក្សខណៈជល
សាស្រសថសំខាន់ៗក្សបុងតំបន់ទន្នលសាប។   

ការសាងសងទ់នំបន់្ៅន្លទីន្នលន្មគងគ 
ជាមួយនងឹបស្រមបរមលួអាកាសធាតុ 

ការសាងសង់ទំនប់តាមដងទន្នល និងនដទន្នលន្មគងគ
ស្ផបក្សខាងន្លីន្មគងគ។ការន្កី្សនន្ឡងីនូវបំស្របំរលួអាកាស
ធាតុ ការនាឱំយមានភាពមិនចាស់ោស់។ 

  ផលប៉ាោះ ល់ជាអវជិជមានធំៗមក្សន្លរីបព័ននន្អកូ្សឡូសុី  
ធនធានជលផលថយចុោះោ៉ា ងខាល ងំ។ ក៏្សមានផលប៉ាោះ
 ល់ជាអវជិជមានមួយចំនួនមក្សន្លីជរមក្សរតីពងកូ្សន។ 
ន្ោយស្ឡក្ស ជាឧទ រណ៍ ការន្ធវីនាវាចរន្ៅរដូវ 
របាងំ កាន់ស្តរបន្សីរន្ឡងីន្ៅឋ ។ 

A) «បស្រមបរមលួចមផង» 
ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅស្ដលមានរសាប់រតូវបានន្លីក្ស
ក្សមពស់ + ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅស្ផែក្សន្លីពិពិធក្សមម ៖ 
ន្សវាក្សមម និងឧសា ក្សមម ។ ន្ធវីឲ្យមានតុលយភាព ន្លីក្ស
ក្សមពស់តំបន់ទីរបជំុជន --ចាប់ន្ផថីមផ្ទល ស់ទីលំន្ៅ ។ «ការ 
ន្កី្សនន្ឡងីននយុវជន» ជាក្សមាល ងំអភិវឌណន៍។ 

B) «ការន្ក្សីនន្ឡងីោចន់្ោយស្ឡក្ស» 
ផលប៉ាោះ ល់ជាអវជិជមាននាឱំយភាពរកី្សរក្សន្កី្សនន្ឡងី។ 
របជាជនន្ក្សមងៗ មិនទទួលបានការរទរទង់ជីវភាពរស់
ន្ៅរគប់រគ្នន់។ ជរមុញឲ្យផ្ទល ស់ទីលំន្ៅពីជនបទ -- ក៏្ស
បុស្នថន្ៅស្តជួបការលំបាក្ស ហ្ក់្សបីដូចជាទីរកុ្សងមិនមាន
ការអភិវឌណអវីន្សាោះ ។ 

ការអភវិឌណសងគមលក្សខណៈវជិជមាន 
ការអនុវតថខាជ ប់ែជួននូវន្គ្នលនន្ោបាយ
របស់រោឌ ភិបាលជួយឱយទទួលបានន្រចីន
បំផុតពីនិនាប ការន្សដឌកិ្សចចសងគមបចចុបផនប នាំ
ឱយមានការអភិវឌណរបក្សបន្ោយសមភាពក្សបុង
សងគម និងន្សដឌកិ្សចច។ 

C) «ក្សនំ្ណីននបតង» 
រទរទង់ជីវភាពរស់ន្លីក្សក្សមពស់ & ន្ធវីពិពិធក្សមម៖ ផលិត 
ផលនិងការស្ក្សនចបក្សសិផល រតូវបានន្លីក្សក្សមពស់។ ការ
ជំនួសកិ្សចចស របតិបតថិការស គមន៍ជាឡូត៍ន្នសាទ។ 
«ការន្កី្សនន្ឡងីយុជន» ជាក្សមាល ងំអភិវឌណជាតិ។ 

ការអភវិឌណសងគមលក្សខណៈអវជិជមាន 
ភាពទន់ន្ែាយក្សបុងការអនុវតថន្គ្នល
នន្ោបាយរោឌ ភិបាល រមួជាមួយនិនាប ការ
ន្សដឌកិ្សចចសងគមស្ដលមានការរបឈម នាឱំយ
មានការន្កី្សនន្ឡងីោច់ន្ោយស្ឡក្សពីគ្នប  
ន្ យីសងគម និងន្សដឌកិ្សចចវវិតថន្ៅរក្សភាពអ
វជិជមាន។ 

D) «ភាពន្ៅន្សងៀមរទងឹ» 
របជាជនពឹងស្ផែក្សន្លកីាររទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅស្ដល
មានរសាប់។ ក្សងវោះខាតក្សបុងការន្លីក្សក្សមពស់ការរទរទង់ជីវ
ភាពរស់ន្ៅ ស្តមនុសសកាន់ស្តន្កី្សនន្ឡងី ន្ យី មាប ក់្សៗ
ទទួលផលបានកាន់ស្តតិច។ ជំរុញឲ្យផ្ទល ស់ទីលំន្ៅពី
ជនបទ -- ស្តទីរកុ្សងក៏្សពំុអាចផឋល់អវីបានន្រចីនស្ដរ។ 

គ្នម នការក្សសាងទនំបថ់ម ី
ស្តមានបស្រមបរមលួអាកាសធាតុ 

មានស្តទំនប់កំ្សពុងសាងសង់នាន្ពលបចចុបផនបនឹងរតូវ
សាទ បនា។ការន្កី្សនន្ឡងីនូវបស្រមបរមួល អាកាស
ធាតុ ការនាឱំយមានភាពមិនចាស់ោស់។ 

 ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប និងផលិតភាព
របព័ននន្អកូ្សឡូសុី នឹងន្ៅស្តរបហ្ក់្សរបស្ លនឹង
បចចុបផនប ន្លីក្សស្លងស្តបស្រមបរមួលអាកាសធាតុនាំ
ឱយន្កី្សតន្ឡងីភាពង្ហយរងន្រគ្នោះចន្នាល ោះឆ្ប ទំងំន្នោះ។ 
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 ក្សបុងស្ផបក្សទី៣ ននរបាយការណ៍បញ្ច ប់ន្នោះ នឹងន្ធវីការរបន្មីលន្មីលន្ៅអនាគត ន្ោយពិភាក្សាពីរូបរាង 
សភាពលក្សខណៈននទន្នលសាបន្ៅឆ្ប  ំ 2040 ។ ជាការពិត អនាគតគឺជាន្រឿងមិនទន់របាក្សដរបជាន្ៅន្ឡយី និង
អារស័យន្លនី្យងីន្ធវីន្សចក្សថីសន្រមចចិតថ។ ដូន្ចបោះ ការវភិាគនានាស្ដលបានបង្ហា ញន្ៅក្សបុងរបាយការណ៍ន្នោះ ក៏្សដូច
ជាក្សបុងរបាយការណ៍ទិនបន័យន្គ្នល(Keskinen et al. 2011) ផឋល់នូវការយល់ន្ឃញីែុសៗគ្នប ន្ៅន្លីបំស្របំរលួ
អនាគត ក់្សព័ននន្ៅនឹងធនធានទឹក្ស និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនក្សបុងទន្នលសាប។ ទសសនៈទងំ
ន្នោះក៏្សរមួបញ្ចូ លនូវភាពមិនចាស់ោស់ និងការយល់ដឹងផលប៉ាោះ ល់នានាននបំស្របំរលួអាកាសធាតុ ក៏្សដូចជាការ
អភិវឌណសងគមនិងន្សដឌកិ្សចច ន្ោយផាភាជ ប់នឹងធនធានបរសិាទ ន និងធនធានធមមជាតិផងស្ដរ។ ន្ទោះបីជាោ៉ា ងណា
ក៏្សន្ោយ ការអភិវឌណន្សដឌកិ្សចចសងគមពំុស្ដលមានលក្សខណៈរសបរតង់ស្តមយួន្នាោះន្ទ។ ដូន្ចបោះ ការវភិាគពីនិនាប ការ
ណាមយួន្ៅន្លទិីនបន័យន្សដឌកិ្សចចសងគមពីមុនមិនទំនងជានឹងពិតក្សបុងរយៈន្ពលយូរអស្ងវងន្នាោះស្ដរ។ ន្ោយសារ
មូលន្ តុទងំន្នោះន្ យី វាជាការពំុសមរសបន្ឡយី ន្ោយរគ្នន់ស្តន្លីក្សន្ឡងីនូវទសសនៈស្តមយួអំពីលទនភាព និង 
និនាប ការបស្រមបរមួលធនធានទឹក្សនិងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនប៉ាោះ ល់ដល់អនាគតននទន្នលសាប។  

 ជាក់្សស្សថង ការសិក្សាផឋល់ន្សចក្សឋីសំន្ោគន្លីការសិក្សារសាវរជាវតាមរយៈការបន្ងកីតជន្រមីសអនាគត ឬ
ន្សណារយី៉ាូចំននួបនួសរមាប់ទន្នលសាបនាឆ្ប 2ំ040 ន្ោយស្ផែក្សន្លលីទនភាពបស្រមបរមួល និងនិនាប ការនានា ស្ដល
ទឹក្សនិងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជននឹងន្កី្សតមានសរមាប់ទន្នលសាប។ របក្សគំន្ ញីនានាស្ដលបាន
បង្ហា ញខាងន្ល ី បានជោះឥទនិពលោ៉ា ងខាល ងំន្ៅន្លជីន្រមីសអនាគតទងំ៤ ៖ ពកួ្សន្គបានបន្ងកីតន្ឡងីជាចាបំាច់នូវ
រក្សបែណឍ ស្ដលអនុញ្ដ តឱយន្យងីបន្ងកីតន្ឡងីជន្រមីសអនាគតនានា។ ក្សបុងលក្សខណៈន្នោះ ែណៈស្ដលកំ្សពុងន្របីរបាស់ 
ន្សណារយី៉ាូបន្ចចក្សន្ទសជន្រមីសអនាគតរបស់ន្យងីអាចែិតជិតនឹងទិនបន័យ និងការពាក្សរណ៍ស្ផែក្សតាមការវភិាគ។ 
ន្ោយស្ឡក្ស អនាគតទងំន្នោះអារស័យន្លីការបា៉ា ន់សាម នជាម៉ាូស្ដល និងការវភិាគន្លីនិនាប ការ ន្ យីមិនរាប់បញ្ចូ ល
អវីស្ដលគរួឱយភាញ ក់្សន្ផែីល ឬែុសរបរក្សតីន្នាោះន្ទ17 ។ មានក្សតាថ ជាន្ផសងន្ទៀត ស្ដលមានលក្សខណៈកាន់ស្តនចបរបឌិត 

និងវធីិសាស្រសថទន់ភលន់មួយចំននួសរមាបប់ន្ងកីតន្សណារយី៉ាូផងស្ដរ៖ សូមន្មីលឧទ រណ៍ Schwartz (1996), 
van Notten et al. (2003, 2005), Mahmoud et al. (2004), van Notten (2006), Foran et al. 
(2011), Heikinheimo (2011), Smajgl et al. (2011) និង Zhu et al (2011)។ 
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 ន្ោយន្របីរបាសវ់ធីិស្បងស្ចក្សន្សណារយី៉ាូរបស់ Van Notten (2006) ជន្រមីសអនាគតនានារបសន់្យងីមានន្គ្នលន្ៅស្សវងរក្សការគ្នរំទន្ៅន្លី
ន្សចក្សឋីសន្រមចចិតថតាមរយៈការបក្សរសាយពត័ម៌ានដន៏្រចីនសននឹក្សសនាន ប់ និងរមួបញ្ចូ លលទនភាពអភិវឌណន្ៅអនាគតឱយន្ៅជារូបរាងន្ៅអនាគត
ស្ដលរតូវគ្នប ។ អនាគតទងំន្នោះក្សម៏ានលក្សខណៈវវិឌណស្ដរ ន្ោយសារវាចាតទុ់ក្សថ្នការអភិវឌណននទន្នលសាបមានលក្សខណៈសនសមឹៗ និងន្កី្សនន្ឡងីជា
លំោប ់ន្ោយពំុមានការកាតផ់្ទឋ ច ់និងការ ួសក្សឋីរពឹំងទុក្សធំដំុន្នាោះន្ទ។ 
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 ជារមួ ន្យងីមានអារមមណ៍ថ្ន ការពិពណ៌នាពីន្សណារយី៉ាូខាងន្រកាមន្កាឋ បយក្សបានោ៉ា ងលែនូវលក្សខណៈ
ធំៗននជន្រមីសអនាគតទងំបនួរបស់ន្យងីផងស្ដរ៖ 

“ន្សណារយី៉ាូ គឺរបក្សបន្ោយសងគតភាព រសបគ្នប ទិដឌភាពន្កី្សតន្ឡីងខាងក្សបុ ង និងគរួឱយន្ជឿទុក្សចិតថ អំពីសាទ ន
ភាពអនាគត ស្ដលអាចន្កី្សតមានន្លីពិភពន្ោក្ស។ វាពំុស្មនជាការពាក្សរណ៍ទុក្សន្នាោះន្ទ ន្សណារយី៉ាូនីមយួៗ 
គឺជាជន្រមីសរូបភាពមយួពីរន្បៀបស្ដលអនាគតអាចោតរតោង។ ” (IPCC 2012)  

 ជន្រមីសអនាគតទងំ៤ បានបង្ហា ញន្ៅក្សបុងរបាយការណ៍ន្នោះគឺមិនដូចគ្នប ន្ៅនឹងការន្រៀបរាប់ន្សណារយី៉ាូ 
ន្ឆ្ព ោះន្ៅន្ពលអនាគតស្ដលបានបន្ងកីតន្ឡងីក្សបុងអំឡុងន្ពលន្ធវីសិកាខ សាោ សឋីពីអនាគតទន្នលសាបន្លីក្សទី១ និង
ទី២ ន្ទ (Foran et al. 2011)។ ោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ ជន្រមីសអនាគតបានបង្ហា ញន្ៅទីន្នោះពិតជាមានចំស្ណក្ស
ស្ដលដូចគ្នប ន្ៅនឹងការន្រៀបរាប់ទងំន្នាោះ។ ជាឧទ រណ៍ ក្សតាថ ជរមុញនិងនិនាប ការមយួចំននួស្ដលបានពិពណ៌នា 
ន្ៅក្សបុងការន្រៀបរាប់ទងំន្នាោះក៏្សមានរមួបញ្ចូ លន្ៅក្សបុងជន្រមីសអនាគតទងំន្នោះស្ដរ(ឧ.ថ្នមពល របព័ននធារាសាស្រសថ 
បន្ចចក្សន្ទសក្សសិក្សមមថមីៗ លំនានំនការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅ)។  

 ន្ោយដឹងថ្ន ការសិក្សាពិនិតយន្លីទំនាក់្សទំនងទឹក្ស ថ្នមពល និងន្សផៀង (Hoff 2011; ERD 2012; 
Bach et al. 2012) និងន្ផ្ទឋ តន្ៅន្លកីារផារភាជ ប់រវាងទឹក្ស និងមនុសស ចំណុចចាប់ន្ផឋីមសរមាបក់ារបន្ងកីត
ជន្រមីសអនាគតរបស់ន្យងី គឺការសន្រមចចិតថក្សបុងការក្សសាង (ឬមិនក្សសាង) ទំនប់ន្ៅន្លទីន្នលន្ម ឬនដទន្នលនន
ទន្នលន្មគងគ។ ដូន្ចបោះ ការសន្រមចចិតថន្នោះបានបន្ងកីតជាជន្រមីសចំននួ២ “ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងទឹក្ស” និង“ស្ផបក្ស ក់្សព័នន 
នឹងថ្នមពល” សរមាបដំ់ន្ណីរការន្សណារយី៉ាូ(ឧបសមព័នន G)៖មយួស្ផបក្ស មានទំនប់ជាន្រចីនន្ៅន្លីទនលន្មគងគ     
(ចំនុចព័ណ៌ន្ែៀវ)និងមយួន្ទៀតមានស្តទំនប់ស្ដលមានរសាប់ន្ពលបចចុបផនប ឬកំ្សពុងសាទ បនា(ចំនុចព័ណនបតង)។  

 ន្ោយន្ោងតាមភាពែុសគ្នប ក្សបុងការអភិវឌណន្សដឌកិ្សចចសងគម និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន 
ដល់ឆ្ប  ំ2040 បាននានំ្ៅរក្ស ”ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងការអភិវឌណសងគម” ពីររបន្ភទន្ផសងគ្នប ៖ មយួស្ផបក្សលែ និងមយួស្ផបក្ស
ន្ទៀតមិនសូវលែ។” ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងការអភិវឌណសងគម” គឺស្ផែក្សន្លកីារវភិាគរបស់ន្យងីចំន្ ោះនិនាប ការន្សដឌកិ្សចចសងគម 
និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន ប៉ាុស្នថលក្សខណៈទងំន្នោះក៏្សផារភាជ ប់ោ៉ា ងជិតសបិតន្ៅនឹងយុទនសាស្រសថ
គនលឹោះរបស់រោឌ ភិបាលសរមាប់ការអភិវឌណទន្នលសាបផងស្ដរ។ តាមលក្សខណៈន្នោះ វាក៏្សអាចរតូវបានន្គន្ៅថ្ន “ស្ផបក្ស
 ក់្សព័នននឹងន្គ្នលនន្ោបាយ”ស្ដរ។ ក្សបុងចំន្ណាមយុទនសាស្រសថរោឌ ភិបាល បានន្របីរបាស់ជាពិន្សស នូវវស័ិយ
ន្ផ្ទឋ តជាគនលឹោះននយុទនសាស្រសថចតុន្កាណរបស់ក្សមពុជា ស្ដលមានពិពណ៌នា ក្សបុងស្ផនការយុទនសាស្រសថអភិវឌណជាតិ និង
បចចុបផនបក្សមមននស្ផនការន្នោះក្សបុងឆ្ប 2ំ009-2013 (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាឆ្ប  ំ 2006, 2010; រកា វកិ្ស ១២; ឧបស
មព័នន I)។  
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 ដូចន្នោះ ”ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងទឹក្ស” និង ”ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងការអភិវឌណសងគម” បន្ងកីតបានជាជន្រមីស
អនាគតចំននួ៤ សរមាបទ់ន្នលសាបនាឆ្ប  ំ 2040។ ការពិពណ៌នាស្បបគុណភាពសរមាប់ជន្រមីសអនាគតទងំ៤
រតូវបានរ ងទុក្សន្ៅក្សបុងវគគបំផុសរក្សគំនិតន្ៅសាក្សលវទិាល័យ Aalto ន្ យីរតូវបានតាក់្សស្តងន្ឡងីន្ោយអបក្ស 
និពននសំខាន់ៗននរបាយការណ៍ន្នោះ ន្ោយន្របីនូវន្សណារយី៉ាូទន្នលសាបស្ដលន្រៀបចំន្ឡងីន្ោយ Heikinheimo 

(2011)។ ជន្រមីសអនាគតទងំបនួសរមាបតំ់បន់ន្មគងគក្សបុងឆ្ប  ំ2040 រូមមាន៖  

   ក្ស. បស្រមបរមួលចមផងៗ 

   ែ. ការន្កី្សនន្ឡងីោច់ន្ោយស្ឡក្ស 

   គ. កំ្សន្ណីននបតង 

   ឃ. ភាពន្ៅន្សងៀមរទឹង 

 ដូន្ចបោះ ជន្រមីសអនាគតនីមួយៗគឺរសន្ដៀងគ្នប ន្ៅនឹងជន្រមីសអនាគតពីរន្ផសងន្ទៀត៖ ពួក្សវាអាចដូច
គ្នប នឹង   “ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងទឹក្ស”   ឬក៏្សអាចរសន្ដៀងគ្នប នឹង “ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងការអភិវឌណសងគម”(ឧបសមព័ននG)។ ក្សបុង
លក្សខណៈន្នោះ ជន្រមីសអនាគតននការសិក្សាែុសពីន្សណារយី៉ាូធមមតាស្ដលអាចន្ធវីឲ្យែុសគ្នប កាន់ស្តខាល ងំពីមួយន្ៅ
មយួ។ ជាការសំខាន់គរួក្សត់សមាគ ល់ផងស្ដរថ្ន ជន្រមីសអនាគតទងំបនួពំុតំណាងឱយស្តអនាគតស្ដលអាចមាន
សរមាប់ទន្នលសាបស្តប៉ាុន្ណាត ោះន្នាោះន្ទ។  

 ន្ទោះោ៉ា ងណាក្សឋី ន្យងីពិតជាន្ជឿជាក់្សថ្ន ជន្រមីសអនាគតទងំ៤ របស់ន្យងីរបាក្សដជាបានចាប់
យក្សនូវលំនានំានាស្ដលមានសកាឋ នុពលនឹងន្កី្សតមានបនាធ ប់ពីបមាល ស់បឋូរនានាស្ដលន្យងីរពឹំងថ្ននឹងន្កី្សតន្ឡងីន្ៅ
ក្សបុងតំបន់ន្ោយសារ៖ a)បស្រមបរមួលននលំ ូរទឹក្សស្ដលបណាឋ លមក្សពីការអភិវឌណធនធានទឹក្សន្ៅអាងទន្នលន្មគងគ 
និង/ឬការស្របរបួលអាកាសធាតុ និង b)និនាប ការន្សដឌកិ្សចចសងគម និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបជាជនបចចុបផនប 
ក៏្សដូចជាន្គ្នលនន្ោបាយស្ដលទក់្សទិនន្ៅតំបន់ទន្នលសាប។ ក្សបុងន័យន្នោះ ន្យងីមានអារមមណ៍ថ្នជន្រមីសអនាគត 
ទងំបនួតំណាងឱយនូវន្សណារយី៉ាូស្ដលមានសកាឋ នុពលក្សបុងការយក្សន្ៅអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយ ន្សណារយី៉ាូស្ដល
សមន្ តុផល សរមាបតំ់បន់ទន្នលសាបនាឆ្ប  ំ2040(Mahmoud et al. 2012)។  

ការ្ារភ្ជា បល់ឹងយុទធសាស្តេីអភិវឌ្ឍលរ៍បេ់រដ្ឋឋ ភិបាល 

 ជន្រមីសអនាគតស្ដលបានពិពណ៌នាន្ៅក្សបុងស្ផបក្សន្នោះគឺស្ផែក្សន្លីការវភិាគរបស់ន្យងី ស្តក៏្សរមួបញ្ចូ ល
ភាពមិនចាស់ោស់និងការសនមត់ជាន្រចីនផងស្ដរ ន្ោយសារស្តការសំលឹងន្មីលន្ៅន្ពលអនាគតទងំន្នោះ។ ជា
ការសំខាន់ជន្រមីសអនាគតទងំ៤ អារស័យខាល ងំន្ៅន្លីការសន្រមចចិតថនានា ស្ដលន្ធវីន្ឡងីន្ោយរាជរោឌ ភិបាល 
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ក្សមពុជា និងសាទ ប័ន ក់្សព័នននានា រមួមានរក្សសួង អាជាញ ធរន្ែតថ និងអាជាញ ធរទន្នលសាប ជាន្ដីម ទក់្សទិននឹងការ
អភិវឌណននទន្នលសាប ក៏្សដូចជារបន្ទសជាតិទងំមូល។  

 ន្ តុន្នោះន្ យី មុននឹងបន្ងកីតជន្រមីសអនាគតទងំបួនសរមាបទ់ន្នលសាប ន្គចាបំាច់រតូវពិចារណាន្ៅ
ន្លរីបន្ភទន្គ្នលនន្ោបាយណាស្ដលរាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាមានការ ក់្សព័នននឹងតំបន់ន្នោះ។ យុទនសាស្រសថស្ដល
 ក់្សព័ននជាងន្គរបន្ភទន្នោះគឺយុទនសាស្រសថចតុន្កាណរបស់ក្សមពុជា ស្ដលមានពិពណ៌នាន្ៅក្សបុងស្ផនការយុទនសាស្រសថ
អភិវឌណជាតិបចចុបផនបក្សមម 2009-2013 (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាឆ្ប  ំ2010; រកា វកិ្ស ១២)។  

 ជាទូន្ៅ យុទនសាស្រសថចតុន្កាណន្ផ្ទឋ តន្ៅន្លទិីដឌភាពមយួចំននួស្ដលចាត់ទុក្សថ្នចាបំាច់សរមាប់ការ
អភិវឌណតំបន់ទន្នលសាប។ គួរក្សត់សមាគ ល់ថ្ន ការន្ផ្ទឋ តន្លីយុទនសាស្រសថមានការ ក់្ស ព័ននខាល ងំន្ៅនឹងតំបន់ទន្នលសាប
ផងស្ដរ រមួមាន 1)ការន្លកី្សសធួយវស័ិយក្សសិក្សមម(ន្ោយរមួបញ្ចូ លកំ្សស្ណទរមង់ជលផល) 2)ការអភិវឌណវស័ិយ 
ឯក្សជន និងការង្ហរ 3)ការក្សសាងសមតទភាព និងការអភិវឌណធនធានមនុសស (ន្ោយរមួបញ្ចូ លវស័ិយអប់រ ំ      
សុខាភិបាល និងបណាឋ ញសុវតទិភាពសងគម 4) ការបនថសាថ រ និងក្សសាងន្ ោឌ រចនាសមព័ននរូបវនថ (ន្ោយរមួ
បញ្ចូ លធនធានទឹក្ស និងរបព័ននធារាសាស្រសថ) និង 5) អភិបាលកិ្សចចលែ (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាឆ្ប  ំ 2010; រកា វកិ្ស
១២)។ ក្សបុងក្សរមិតកាន់ស្តលមែិតន្ទៀត ន្យងីបានន្រជីសន្រសីនូវ វតទុបំណងដ៏ជាក់្សោក់្សមយួចំននួស្ដលន្យងីសំលឹ
ងន្ឃញីថ្ន អាចមានការ ក់្សព័ននជាពិន្សសន្ៅនឹងការអភិវឌណ តំបន់ទន្នលសាបន្ៅអនាគត សរមាប់ការបន្ងកីតនន
ជន្រមីសអនាគតទងំបនួសរមាប់ទន្នលសាបផងស្ដរ៖ សូមន្មីលឧបសមព័នន I ។  

 

រូបភាព 12. រចនាសមព័ននទូន្ៅននយុទនសាស្រសថចតុន្កាណក្សមពុជាដណំាក់្សកាលទី II (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាឆ្ប  ំ2010)។ 
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ក) ទន្លលសាបកនងុឆ្ន ំ ២០៤០ ៖ បសរមបរមួលចមបងៗ 

ការកសាងទំលបស់ដ្លប ៉ះពាលដ់្លច់លនាចរលទីឹកជំលល ់លិងទំនាបលិចទឹកទន្លលសាប 

 ”ជន្រមីសអនាគត” ន្នោះរមួបញ្ចូ លទងំការក្សសាងទំនប់វារអីគគិសនីខាល ងំកាល ន្ៅស្ប៉ាក្សខាងន្លីន្មគងគ៖ 
ទំនប់ភាគន្រចីនមានទីតាងំន្ៅតាមដងទន្នលន្ម និងន្ៅនដទន្នលន្មគងគននសាធារណរដឌរបជាមានិតឡាវ ស្ដលបាន
ទទលួអតទរបន្ោជន៍ន្រចីនបំផុតពីការអភិវឌណ។ ក្សមពុជាគឺសទិតន្ៅក្សបុង “ជន្រមីសអនាគត” ន្នោះស្ដលរតូវន្គសនមត់ថ្ន
នឹងបានសាទ បនាទំនប់ន្ៅតាមនដទន្នលមយួចំននួន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នល  3S(ន្សសាន ស្រសពក្ស និងន្សកុ្សង)និងទំនប់២ 
ន្ទៀតន្ៅស្ផបក្សខាងន្លតីាមដងទន្នលន្មរបស់ន្មគងគពីន្លនី្ែតថរក្សន្ចោះនាឆ្ប 2ំ040៖ ទំនប់ទងំន្នោះផឋល់នូវថ្នមពល
ចាបំាច់ោ៉ា ងន្រចីនដល់របន្ទស ស្ដលអាចកាត់បនទយការន្របីរបាស់ឥនននៈ វូសុីល និងបន្ងកីនអធិបន្តយយភាព
ថ្នមពល (ន្ោយកាត់បនទយនូវការពឹងអារស័យន្លីការនាចូំលថ្នមពល)។  

 ន្ទោះោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ ទំនប់ទឹក្សទងំន្នោះបានបងកផលប៉ាោះ ល់ធងន់ធងរដល់ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់
ទន្នលសាបស្ដលបាននាឱំយមានផលអវជិជមានន្លីផលិតភាពវារសីតវក្សបុងទឹក្សននតំបន់ទន្នលសាប។ ក្សរមិតទឹក្សន្ៅរដូវ
ន្ៅឋ បានន្កី្សនន្ឡងីនាឱំយបាត់បង់នូវនរពលិចទឹក្សន្ៅជំុវញិបឹង។ រមួជាមយួនឹងក្សរមិតទឹក្សស្ដលថយចុោះន្ៅរដូវវសា 
នផធដីទំនាបលិចទឹក្សសរុបបានថយចុោះ។ ដីលាប់ភក់្សស្ដលសមផូរន្ៅន្ោយជីជាតិ ូរចាក្ស់ពីន្មគងគរតូវបានថយចុោះ
មក្សសល់រតឹម ក់្សក្សណាឋ ល ន្ យីទំនប់ន្ៅតាមដងទនលន្មបានបង្ហខ ងំផលូវន្ធវីដំន្ណីររបស់មចាឆ ជាតិ។ សរុបន្សចក្សឋី
មក្ស បស្រមបរមួលទងំន្នោះបាននាឱំយការ ូរចាក្ស់នូវដីលាប់ភក់្សស្ដលមានជីជាតិ រតូវថយចុោះន្ៅទំនាបលិចទឹក្ស  

ន្ យីសំខាន់បំផុតន្នាោះគឺនាឱំយកាត់បនទយោ៉ា ងសន្មផមីនូវបរមិាណមចាឆ ជាតិនិងវារសីតវក្សបុងទឹក្សន្ផសងៗន្ទៀត៖ 
ផលចាប់រតីបានធាល ក់្សចុោះរបស្ លជា ក់្សក្សណាឋ ល 50 ភាគរយ។ 

 ផធុយមក្សវញិ បស្រមបរមួលននក្សរមិតទឹក្សទងំន្នោះក៏្សបានផឋល់ផលវជិជមានផងស្ដរ៖ នាវាចរណ៍ អាចន្ធវី
ដំន្ណីរបានន្ោយរសួលក្សបុងអំឡុងន្ពលរដូវរបាងំ ន្ យីក្សរមិតអតិបរមិាននទឹក្សជំនន់បានថយចុោះ មានន័យថ្ន ដី
ស្ដលអាចន្របីបានសរមាបវ់ស័ិយក្សសិក្សមមន្ៅស្ផបក្សខាងន្លីននទំនាបលិចទឹក្សបានន្កី្សនន្ឡងី 5-10 ភាគរយ។   

 បស្រមបរមួលអាកាសធាតុនឹងអាចរតូវន្គន្មីលន្ឃញីន្ៅក្សបុងឆ្ប 2ំ040 ថ្ន កាន់ស្តធងន់ធងរនិងមានភាព 
ន្កី្សតន្ឡងីកាន់ស្តញឹក្សញាបន់នបាតុភូតអាកាស ក៏្សដូចជាសីតុណា ភាពមានការផ្ទល ស់បឋូរស្ដលប៉ាោះ ល់ន្ៅដល់ចរនថ
ទឹក្ស ូរទន្នលន្មគងគផងស្ដរ។ ែណៈន្ពលចំននួែយល់ពយុោះន្កី្សនន្ឡងី និងរយៈន្ពលននន្រគ្នោះរាងំសងួតកាន់ស្តយូរ 
ស្ដល បងកឱយមានការរបឈមនានា ជាពិន្សសន្ៅន្លវីស័ិយក្សសិក្សមម ជារមួផលប៉ាោះ ល់ន្ោយសារបស្រមបរមួល
អាកាសធាតុ ពិតជាទទលួផលប៉ាោះ ល់ន្ៅតិចជាង ផលប៉ាោះ ល់បងកន្ឡងីន្ោយការក្សសាងទំនប់ន្ៅតាមទន្នល  
ន្មគងគ។  
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ការអភិវឌ្ឍលន៍្េដ្ឋកិចចេងគម លិងការផ្លល េ់ទីលំន្ៅ 

 របជាជនស្ដលសទិតន្ៅក្សបុងសនធុោះន្ៅថ្ន ការន្កី្សនន្ឡងីននយុវជនន្ៅឆ្ប  ំ 2012 បាន្នចូលដល់  
មជឈមឹវយ័ អាយុ 45-55 ឆ្ប ។ំ ន្ោយសារស្តន្គ្នលនន្ោបាយពនាកំ្សន្ណីត និងការគ្ន ំរសុែភាពរបក្សបន្ោយ
ន្ជាគជ័យរបស់រោឌ ភិបាល អរតាកំ្សន្ណីតបានថយចុោះ ស្ដលមានន័យថ្នទំ រំគួសារកាន់ស្តតូច ន្ យីរក្សុមអាយុ
ន្កី្សតន្ៅចន្នាល ោះឆ្ប  ំ2012-2040 កាន់ស្តតូចស្ថមន្ទៀត៖ ន្នោះបានជយួកាត់បនទយនូវអរតាននអបក្សក្សបុងបនធុក្ស។ ន្គ្នល
នន្ោបាយអប់រសំក្សមមរបស់រាជរោឌ ភិបាលមានន័យថ្ន រក្សុមអាយុកាន់ស្តទបក៏្សទទលួបានការអប់រកំាន់ស្តរបន្សីរ 
ន្រចីនជាងក្សបុងទសវតសរឆ៍្ប  ំ 2000 ផងស្ដរ ន្ោយមានយុវជនជាន្រចីនបានបញ្ច ប់វទិាល័យ។ សរុបមក្ស តនួ្លែ
របជាសាស្រសថបានដំន្ណីរការោ៉ា ងរបន្សីរ រមួជាមយួនឹងន្គ្នលនន្ោបាយនិងកំ្សស្ណទរមង់អភិបាលដ៏ន្ជាគជ័យ
របស់រោឌ ភិបាល គឺបានផឋល់នូវឱកាសន្ដីមផនី្លីក្សក្សមពស់ឲ្យកាន់ស្តរបន្សីរន្ឡងីដល់ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅស្ដល
មានរសាប់ រពមទងំបន្ងកីតថមសី្ថមន្ទៀត។ 

 ការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅពីតំបន់ជនបទន្ៅកាន់ទីរបជំុជនរក្សុង រតូវបានយក្សចិតថទុក្សោក់្ស ប៉ាុស្នថន្ៅមាន
តុលយភាព។ ការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅបានន្ផឋីមន្ឡងីន្ោយ ”ការទក់្សទញមក្សរស់ន្ៅទីរបជំុជន” ន្ លគឺភាពអាចរក្ស
បានននការង្ហរសមរមយ និងទីសាប ក់្សអារស័យន្ៅទីរបជំុជនតាមរសុក្សនិងទីរមួន្ែតថ ន្ យីក្សបុងក្សរមិតកាន់ស្តទប គឺ
ន្ោយ ”ការរុញរចានពីជនបទ” ន្ លគឺន្ោយសារក្សងវោះឱកាសននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅតំបន់ជនបទ។ ការ
ថយចុោះននផលចាប់ធនធានជលផលបានបងខឱំយរបជាជនពីតំបន់ទី1 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្រកាម) ផ្ទល ស់ទីលំន្ៅ
មក្សកាន់ទីរបជំុជន ស្ដលទីបំផុតពកួ្សន្គទទលួបានការង្ហរស្ដលមិននឹងនរ និងរក្សបានក្សនរមទប ន្ោយសារគ្នម ន
ជំនាញសមរសប និងគ្នម នស្ែសរយៈទំនាក់្សទំនង។ 

 ជាធមមតា អបក្សស្ដលផ្ទល ស់លំន្ៅពីជនបទមក្សកាន់ទីរបជំុជនន្ោយអចិនស្រនថយ ៍ ន្ យីជាលទនផល 
អរតានគរនីយក្សមមន្ៅតំបន់ទន្នលសាបទងំមូលមានជាង 60% ន្ៅន្ យី៖ ដូចន្នោះ របជាជនភាគន្រចីនកំ្សពុងរស់
ន្ៅទីរបជំុជនរចួន្ យី។ ចំននួទីរបជំុជនក៏្សបានន្កី្សនន្ឡងីផងស្ដរ៖ ទីរមួន្ែតថតាមរសុក្សភាគន្រចីនឥឡូវន្នោះបាន
កាល យន្ៅជាទីរកុ្សង ន្ យីភូមិធំៗមយួចំននួបានស្របន្ៅជាទីរបជំុជនដ៏អ ូអរ។ មនុសសជាន្រចីនក៏្សបានផ្ទល ស់មក្សន្ៅ
ភបំន្ពញ ឬការន្ធវីចំណាក្សរសុក្សន្ៅបរន្ទស។ 

ការរទរទងជ់ើវភ្ជេរេ់ន្ៅរបេ់រប្ោជល 

 សមាមារតរបជាជនស្ដលចូលរមួក្សបុងវស័ិយក្សសិក្សមមបានថយចុោះចាប់តាងំពីទសវតសរឆ៍្ប  ំ 2010 មក្ស
ន្មលោះ ប៉ាុស្នថក្សសិក្សមមន្ៅស្តជារបភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតន្ៅតំបន់ជនបទ។ របព័នន
ធារាសាស្រសថកាន់ស្តរបន្សីរន្ឡងី ការន្របីរបាស់ជីកាន់ស្តន្រចីនន្ឡងី និងយនថក្សមមននវស័ិយក្សសិក្សមមបាននាឱំយមាន
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កំ្សន្ណីនផលិតភាពក្សសិក្សមមដ៏ន្រចីនន្លីសលុប ទងំក្សបុងមយួ ចិតា ទងំក្សបុងមយួន្មា៉ា ងន្ធវីការង្ហរ។ ការថយចុោះនន
ទឹក្សជំនន់ន្ៅទំនាបលិចទឹក្សស្ផបក្សខាងន្លបីាននាឱំយមានកំ្សន្ណីននផធដីន្ធវីក្សសិក្សមម 5-10% ។ ន្ទោះជាោ៉ា ងន្នោះក្សឋី 
ន្ោយសារស្តទឹក្សន្របីរបាស់បានថយចុោះ វាលស្រសែលោះរតូវបានបំស្លងន្ៅជាចំការន្ឈ ូីបស្ផល និងវាលោដុំោះ
សស្ណឋ ក្សន្សៀង និងបស្នល។  

 ការថយចុោះននជលផលសំខាន់ៗមានន័យថ្ន មានស្តរបជាជនមយួចំនួនប៉ាុន្ណាត ោះ ស្ដលមានលទនភាព
របក្សបរបរន្នសាទសរមាបចិ់ញ្ច ឹមជីវតិ។ ោ៉ា ងណាមិុញ កិ្សចចរបឹងស្របងរបស់រោឌ ភិបាលក្សបុងការន្លីក្សក្សមពស់ការន្របី
របាស់ធនធានធមមជាតិរបក្សបន្ោយចីរភាព និងធានាដល់ការន្របីរបាស់ធនធានវារសីតវរបក្សបន្ោយសមភាព 
(កំ្សស្ណទរមង់វស័ិយជលផល) ជាទូន្ៅ បានជយួគ្នរំទដល់វស័ិយន្នសាទសរមាប់ការការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ
របស់របជាជន។ ភាគន្រចីនននផលន្នសាទ 100‟000 ន្តាន បចចុបផនប មានរបភពមក្សពីកិ្សចចស របតិបតថិការ 
ស គមន៍ស្ដលន្របីឧបក្សរណ៍ន្នសាទរតីខាប តធំ ដូចជា អនួ ជាន្ដីម៖ កិ្សចចស របតិបតថិការបានបឋូរជំនសួឡូត៍
ន្នសាទឯក្សជនក្សបុងទសវតសរឆ៍្ប  ំ2010។  

 ការស្ក្សនចបក្សសិផល  និងជលផលមានការវវិឌណន្ៅមុែ  និងទីរមួន្ែតថទងំអស់និងទីរបជំុជនតាមរសុក្ស 
ភាគន្រចីនមានន្រាងចរក្សស្ក្សនចបន្រគឿងបរនិ្ភាគផ្ទធ ល់ែលួន ស្ដលស្ក្សនចបក្សសិផលសន្រមច។ ន្ទោះបីជាោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ 
ន្ោយសារស្តការថយចុោះោ៉ា ងន្រចីនននរតី និងជាតិរបូន្តអីុន ផលិតផលមយួចំននួធំរតូវបាននានំ្ៅកាន់ទីផារក្សបុង
រសុក្ស និងមានស្តផលិតផលន្រគឿងបរនិ្ភាគ 10% ប៉ាុន្ណាត ោះស្ដលរតូវបាននានំ្ចញ។ ន្លីសពីន្នោះ បរមិាណន្រគឿង
បរនិ្ភាគស្ក្សនចបពីរតី គឺន្ៅមានការក្សរមិត ន្ោយសារផលន្នសាទថយចុោះ។  

 ន្ៅតាមទីរបជំុជន របភពការង្ហរសំខាន់រមួមានវស័ិយឧសា ក្សមម ន្សវាក្សមម (រាប់បញ្ចូ លន្ទសចរណ៍) 
និងសំណង់។ វស័ិយឧសា ក្សមមស្ដលកាន់ស្តោច់ឆ្ង យពីក្សសិក្សមម រមួមានន្រាងចរក្សកាត់ន្ដរ ការផលិតន្រគឿង
បនាល ស់ទូរស័ពធចល័ត និងកំុ្សពយូទ័រ រពមទងំឧសា ក្សមមស្លផងកំ្សសានថ។ ោ៉ា ងណាក្សឋី ន្ៅទីរក្សុងនិងទីរបជំុជន
តាមរសុក្ស  ក្សសិឧសា ក្សមមន្ៅស្តជារបភពការង្ហរដ៏សំខាន់   ន្ោយមានក្សមមក្សរន្ធវីដំន្ណីរន្ៅមក្សពីតំបន់ជនបទ 
ជំុវញិន្ដីមផមីក្សន្ធវីការ។ វស័ិយឧសា ក្សមម ន្សវាក្សមម និងសំណង់ស្ដលកំ្សពុងស្តរកី្សដុោះោលទមទរនូវក្សមាល ងំ   
ពលក្សមមកាន់ស្តន្រចីនន្ឡងីៗ ន្ យីជាន្ តុន្ធវីឲ្យយុវជនភាគន្រចីន (ជាអបក្សស្ដលមានការអប់រែំពស់) បានផ្ទល ស់ទី
លំន្ៅជាអចិនស្រនថយន៍្ៅកាន់ទីរក្សុងនិងទីរបជំុជននានាន្ដីមផរីក្សការង្ហរន្ធវី។  

កំណតេ់មាគ ល ់

 សនថសុិែន្សផៀងន្ៅស្តជាបញ្ា របឈមដ៏ធំ។ ការថយចុោះជាគំ ុក្សននផលន្នសាទមានន័យថ្ន របជាជន 
ក្សមពុជាបានបាត់បង់នូវរបភពរបូន្តអីុនចមផងរបស់ែលួន។ ការបឋូរជំនសួរបូន្តអីុនមក្សវញិពំុស្មនង្ហយរសួលន្ទ និងវា
ចាបំាច់រតូវន្ធវីន្ឡងីន្ោយវធីិសាស្រសថចំរុោះ៖ ោដុំោះ និងស្ក្សនចបសស្ណឋ ក្សន្សៀងកាន់ស្តន្រចីន ក៏្សដូចជាបន្ងកីនចំនួនន្គ្ន
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រក្សបី។ ន្ទោះោ៉ា ងណាក្សឋី វាទមទរឱយមានទឹក្ស និងដីន្រចីន(Orr et al. 2012)។ ក៏្សប៉ាុស្នថ  ក្សមពុជាន្ៅស្តរតូវការនាំ
ចូលបរមិាណរបនូ្តអីុនពីសតវ  នៈោ៉ា ងន្រចីននាឱំយមានការចំណាយន្រចីន។ 

ផលប៉ាោះ ល់បរសិាទ នន្ោយសារការន្របីរបាស់ជីកាន់ស្តន្រចីន កំ្សន្ណីនទីរក្សុង និងឧសា ក្សមមបណាឋ ល 
ឱយមានការបំពុល។   ថវីតផតិ   ស្តមានការថយចុោះនូវជលផល  និងធនធានអារស័យទឹក្សន្ផសងន្ទៀត  តនួ្លែ         
របជាសាស្រសថ ស្ដលចាប់ន្ផឋីមក្សបុងទសវតសរឆ៍្ប  ំ 2010 បានបន្ងកីតលទនផលវជិជមាន៖ ន្ោយសារពិពិធភាវូបនីយក្សមម   
ជីវភាពរស់ន្ៅរមួជាមយួនឹងការថយចុោះនូវការពឹងអារស័យន្លវីស័ិយក្សសិក្សមម និងន្នសាទ។ 

ខ) ទន្លលសាបឆ្ន ំ ២០៤០ ៖ ការន្កើលន្ ើងភ្ជេមិលន្េមើគ្នន   

ការកសាងទំលបស់ដ្លប ៉ះពាលដ់្លច់លនាចរលទីឹកជំលល ់លិងទំនាបលិចទឹកទន្លលសាប 

”ជន្រមីសអនាគត” ន្នោះរមួបញ្ចូ លទងំការក្សសាងទំនប់វារអីគគិសនីន្ៅស្ផបក្សខាងន្លីន្មគងគ៖ ទំនប់ភាគ
ន្រចីនមានទីតាងំន្ៅតាមដងទន្នលន្ម និងន្ៅនដទន្នលន្មគងគននរបន្ទសឡាវ ស្ដលបានទទលួអតទរបន្ោជន៍ន្រចីន
បំផុតពីការអភិវឌណ។ ក្សមពុជាគឺសទិតន្ៅក្សបុង “ជន្រមីសអនាគត” ន្នោះស្ដលរតូវន្គសនមត់ថ្ននឹងបានសាទ បនាទំនប់ន្ៅ
តាមនដទន្នលមយួចំននួន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នល 3S (ន្សសាន ស្រសពក្ស និងន្សកុ្សង) និងទំនប់ពីរន្ទៀតន្ៅស្ផបក្សខាងន្លី
តាមដងទន្នលន្មពីន្លីន្ែតថរក្សន្ចោះនាឆ្ប 2ំ040 នឹងរតូវបានសាងសង់។ ទំនប់ទងំន្នោះ ផឋល់នូវថ្នមពលចាបំាច់
ោ៉ា ងន្រចីនដល់របន្ទសអាចកាត់បនទយការន្របីរបាស់ឥនននៈ វូសុីល និងបន្ងកីនអធិបន្តយយភាពថ្នមពល (ន្ោយ 
កាត់បនទយនូវការពឹងអារស័យន្លីការថ្នមពលនាចូំល)។ 

ន្ទោះោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ ទំនប់ទងំន្នោះបានបងកផលប៉ាោះ ល់ធងន់ធងរដល់ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប 
ស្ដលបាននាឱំយមានផលអវជិជមានន្លផីលិតភាពវារសីតវននតំបន់ទន្នលសាប។ ក្សមពស់ទឹក្សន្ៅរដូវរបាងំនឹងន្កី្សនន្ឡងី 
នាឱំយបាត់បង់នូវនរពលិចទឹក្សន្ៅជំុវញិបឹង។ រមួជាមយួនឹងក្សមពស់ទឹក្សថយចុោះន្ៅរដូវវសា នផធដីទំនាបលិចទឹក្ស
សរុបនឹងថយចុោះ។ ដីលាប់ស្ដលសមផូរន្ៅន្ោយជីជាតិ ូរចាក់្សពីទន្នលន្មគងគរតូវបានថយចុោះមក្សសល់រតឹម ក់្ស
ក្សណាឋ ល និងទំនប់ន្ៅតាមដងទន្នលន្មរារាងំផលូវបំោស់ទីរបស់រតី ។ ជារមួ បស្រមបរមួលទងំន្នោះបាននាឱំយការ
 ូរចាក់្សនូវដីលាប់ស្ដលមានជីជាតិ ថយចុោះន្ៅទំនាបលិចទឹក្ស និងអវីស្ដលសំខាន់ន្នាោះ គឺន្ធវីឲ្យបរមិាណរតី និងវា
រសីតវន្ផសងន្ទៀតមានការថយចុោះោ៉ា ងខាល ងំ៖ ផលចាប់រតីបានធាល ក់្សចុោះរបស្ លជា ក់្សក្សណាឋ ល 50%។  

 ផធុយមក្សវញិ បំស្របំរលួននក្សមពស់ទឹក្សទងំន្នោះក៏្សបានផឋល់ផលវជិជមានផងស្ដរ៖ នាវាចរណ៍ អាចន្ធវី
ដំន្ណីរបានន្ោយរសួលក្សបុងអំឡុងន្ពលរដូវរបាងំ និងក្សរមិតអតិបរមិាននទឹក្សជំនន់បានថយចុោះ មានន័យថ្នដី
ស្ដលអាចន្របីបានសរមាបវ់ស័ិយក្សសិក្សមមន្ៅស្ផបក្សខាងន្លីននទំនាបលិចទឹក្សបានន្កី្សនន្ឡងី 5-10%។   
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 បស្រមបរមួលអាកាសធាតុន្ៅឆ្ប  ំ2040 នឹងមានសភាពកាន់ស្តធងន់ធងរនិងមានភាពន្កី្សតន្ឡងីកាន់ស្ត
ញឹក្សញាប់ និងរបាយទឹក្សន្ភលៀងធាល ក់្ស ក៏្សដូចជាសីតុណា ភាពមានការផ្ទល ស់បឋូរ ស្ដលប៉ាោះ ល់ន្ៅដល់ធារទឹក្សទន្នលន្មគ
ងគផងស្ដរ។ ន្ៅន្ពលន្ពលែយល់ពយុោះន្កី្សនន្ឡងី និងរយៈន្ពលននន្រគ្នោះរាងំសងួតកាន់ស្តយូរ បងកឱយមានបញ្ា
របឈមនានា ជាពិន្សសចំន្ ោះវស័ិយក្សសិក្សមម ។ ជារមួ ផលប៉ាោះ ល់ន្ោយសារបស្រមបរមួលអាកាសធាតុពិតជា
ទទលួផលប៉ាោះ ល់ន្ៅតិចជាង ផលប៉ាោះ ល់បងកន្ឡងីន្ោយការក្សសាងទំនប់ន្ៅតាមទន្នលន្មគងគ។  

ការអភិវឌ្ឍលន៍្េដ្ឋកិចចេងគម លិងការផ្លល េ់ទីលំន្ៅ 

 របជាជនស្ដលសទិតន្ៅក្សបុងកំ្សន្ណីនន្ៅន្លីយុវជនន្ៅឆ្ប  ំ 2012 បាន្នចូលដល់មជឈមឹវយ័អាយុ 
45-55 ឆ្ប  ំ ។ អរតាកំ្សន្ណីតបានថយចុោះបនថិច ប៉ាុស្នថន្ៅស្តសទិតក្សបុងក្សរមិតែពស់៖ ទំ រំគួសារ ជាពិន្សសន្ៅជន
បទន្ៅស្តធំ ន្ តុន្ធវីឲ្យអរតារបជាជនន្ៅបនថន្កី្សនន្ឡងី។ ក្សរមិតអប់របំានស្ក្សលមែបនថិចមឋងៗ ប៉ាុស្នថន្ៅមានភាព
ែុសគ្នប ខាល ងំរវាងទីរក្សុងនិងជនបទ៖ ការសិក្សារបស់យុវជនភាគន្រចីនន្ៅតាមជនបទន្ៅស្តបញ្ច ប់រតឹមបឋម
សិក្សាប៉ាុន្ណាត ោះ។ ន្ោយសារស្តភាពរកី្សរក្ស ពកួ្សន្គក៏្សមិនសូវមានសុែភាពលែផងស្ដរ។ សរុបមក្សន្គ្នលនន្ោបាយ
សឋីពីសុខាភិបាល ការអប់រ ំ និងការកាត់បនទយភាពរកី្សរក្សរបស់រោឌ ភិបាលរតូវបានអនុវតថក្សបុងក្សរមិតន្ជាគជ័យ    
ន្ផសងៗគ្នប  ន្ យីសាទ នភាពន្ៅតំបន់ជនបទជាន្រចីនមានការរបឈមគរួឱយក្សត់សមាគ ល់។  

 ការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅពីតំបន់ជនបទមក្សកាន់ទីរបជំុជនមានការន្កី្សនន្ទផងី ស្ដលជាចមផងន្ផឋីមន្ោយ
“ការរុញរចានពីជនបទ” ន្ លគឺការបាត់បង់របរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងក្សងវោះសនថិសុែន្សផៀងន្ៅតំបន់ជនបទ។ ការថយ
ចុោះនូវផលន្នសាទបានបងខំឱយរបជាជនជាន្រចីនមក្សពីតំបន់ទី1(ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្រកាម) ផ្ទល ស់ទីលំន្ៅន្ៅកាន់ 
ទីរបជំុជន ែណៈស្ដលការថយចុោះននផលិតក្សមមក្សសិក្សមមក្សបុងមយួឯក្សតាមានន័យថ្ន របជាជនជាន្រចីនមក្សពីតំបន់
ទី2 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្លី) ក៏្សផ្ទល ស់ទីលំន្ៅន្ៅកាន់ទីរក្សុងនិងទីរបជំុជនផងស្ដរ។ ន្ទោះោ៉ា ងន្នោះក្សឋី ន្ោយសារ
ន្ៅទីរបជំុជនពំុសូវមានមានឱកាសការង្ហរស្ដរន្នាោះ របជាជនមយួចំននួស្ដលន្ៅរស់ន្ៅទីរក្សុងនឹងទទលួបានស្ត
ការង្ហរបន្ណាឋ ោះអាសនបនិងបានរបាក្ស់ក្សនរមទប ឬក៏្សគ្នម នការង្ហរន្ធវីន្ទៀតផង។  

 ជាធមមតា អបក្សស្ដលផ្ទល ស់ទីលំន្ៅគឺន្ធវីន្ឡងីជាអចិនស្រនថយ ៍ និងការន្ទផងីនូវអរតានគរូបនីយក្សមមន្ៅ
តំបន់ទន្នលសាបទងំមូលមានរបមាណ 75% ៖  ដូចន្នោះ របជាជនមយួចំនួនធំកំ្សពុងស្តរស់ន្ៅទីរបជំុជនជាន្រសច។  
ចំននួទីរបជំុជនក៏្សបានន្កី្សនន្ឡងីផងស្ដរ៖ រសុក្សទីរមួន្ែតថភាគន្រចីនឥឡូវន្នោះបានកាល យន្ៅជារក្សុង។  ប៉ាុស្នថ ក្សស្នលង
ទងំន្នោះភាគន្រចីនក៏្សមានសំណង់អនាធិបន្តយយជាន្រចីនសរមាប់ជាទីសាប ក់្សអារស័យននជនចំណូលរសុក្សពីជនបទ 
ផងស្ដរ។  
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ការរទរទងជ់ើវភ្ជេរេ់ន្ៅរបេ់រប្ោជល 

 វស័ិយក្សសិក្សមមន្ៅស្តជារបភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់ជាងន្គន្ៅតំបន់ជនបទ។ ន្ទោះ
ោ៉ា ងន្នោះក្សឋី ការអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយក្សសិក្សមមរបស់រោឌ ភិបាលន្ៅមានក្សរមិតន្ោយសារស្តក្សងវោះន្ដីមទុន ការ
នចបរបឌិតថមី និងន្ ោឌ រចនាសមព័ននរូបវនថសរមាបវ់ស័ិយក្សសិក្សមម។ ន្ តុន្នោះ ផលិតក្សមមក្សសិក្សមម ជាទូន្ៅ ពំុរតូវ
បានន្លីក្សសធួយខាល ងំកាល ន្នាោះន្ទ និងមានស្តអបក្សមានជីវភាពធូរធារប៉ាុន្ណាត ោះ ស្ដលមានលទនភាពវនិិន្ោគន្លនី្ ោឌ
រចនាសមព័ននចាបំាច់សរមាបក់ារអភិវឌណវស័ិយក្សសិក្សមម។ ទនធឹមនឹងន្នោះ ក្សសិក្សររទង់រទយតូចមយួចំននួបានធាល ក់្ស
ែលួនជំ ក់្សបំណុល និងរតូវបងខំចិតថលក់្សដីរបស់ែលួន៖ ដូន្ចបោះ ទំ កំ្សសោិឌ នបានន្កី្សនន្ឡងី ន្ យីផលិតក្សមមក្សសិក្សមម
រតូវបានរបមូលផឋុ ំន្ៅមនុសសមយួកាឋ ប់តូចប៉ាុន្ណាត ោះ។ កាលស្ដលអរតារបជាជនបនថន្កី្សនន្ឡងីឆ្ប់រ ័ស ជាន្ តុ
ន្ធវីឲ្យផលិតក្សមមក្សសិក្សមមក្សបុងមយួឯក្សតារតូវថយចុោះ។  

 ការថយចុោះននធនធានជលផលមានន័យថ្ន មានស្តរបជាជនមយួចំននួតូចប៉ាុន្ណាត ោះស្ដលអាចជា
អបក្សន្នសាទបនថន្ទៀត។ ន្លីសពីន្នោះ កាលណាកំ្សស្ណទរមង់វស័ិយជលផលមិនវវិឌណន្ៅដូចស្ដលន្រគ្នងទុក្សក្សបុង
ទសវតសរឆ៍្ប  ំ2010 ន្ទ ។ បចចុបផនប  ក់្សក្សណាឋ លននផលន្នសាទ 100.000 ន្តាន នឹងមានរបភពមក្សពីសក្សមមភាព
ន្នសាទខាប តធំ។ ក្សតាថ ន្នោះន្ធវីឲ្យអបក្សន្នសាទរទង់រទយតូចស្ដលន្ៅសល់ជបួរបទោះនឹងបញ្ា របឈមនានាក្សបុងការ
បំន្ពញតរមូវការរបស់ែលួនឱយបានរគប់រគ្នន់ ស្ដលជាន្ តុន្ធវីឲ្យពកួ្សន្គរតូវស្សវងរក្សរបភពចិញ្ច ឹមជីវតិជាជន្រមីស
ន្ផសងន្ទៀត។ ក្សបុងអំឡុងឆ្ប  ំ 2020 អបក្សធាល ប់របក្សបរបរន្នសាទកាប់រានដីនរពស្ដលន្ៅសល់ចុងន្រកាយន្ៅទំនាប
លិចទឹក្សទន្នលសាប៖ ការន្ធវីស្បបន្នោះនាឱំយមានការថយចុោះជលផលបស្នទមន្ទៀត។    

 ន្ៅតាមទីរបជំុជន របភពការង្ហរសំខាន់បំផុតរមួមានវស័ិយឧសា ក្សមម ន្សវាក្សមម និងសំណង់៖ ជា
ពិន្សស វស័ិយឧសា ក្សមម បានកំ្សពុងរកី្សដុោះោលន្ោយសារស្តថ្នមពលមានតនមលន្ថ្នក្ស ន្ យីអាចទុក្សចិតថបាន 
និងអាចរក្សបានពីទំនប់វារអីគគិសនីក្សមពុជា។ ន្ោយដឹងថ្ន ផលិតក្សមមក្សសិក្សមមរទង់រទយតូចនិងផលន្នសាទកំ្សពុង
ស្តថយចុោះ វស័ិយឧសា ក្សមមមានលក្សខណៈកាន់ស្តោច់ឆ្ង យពីក្សសិក្សមម៖ផលិតក្សមមន្អឡកិ្សរតូនិក្ស(ដូចជា កំុ្សពយូទ័រ 
យរួនដ ទូរស័ពធចល័តជាន្ដីម) កំ្សពុងស្តរកី្សលូតោស់ោ៉ា ងរ ័សគរួឱយក្សត់សមាគ ល់។ ន្លីសពីន្នោះ រក្សុម  ុនែលោះ
ន្ផ្ទឋ តន្ៅន្លកីារស្ក្សនចបន្រគឿងបរនិ្ភាគន្ោយន្របីក្សសិផលស្ដលបានមក្សពីក្សសោិឌ នខាប តធំ។ ក្សងវោះជន្រមីសរបរចិញ្ច ឹម
ជីវតិន្ៅតំបន់ជនបទបាននាឱំយមានការផ្ទល ស់លំន្ៅដ៏ន្លីសលុបន្ៅកាន់ទីរក្សុង ប៉ាុស្នថអបក្សទងំន្នោះភាគន្រចីនក៏្សពំុ
ទទលួបានឳកាសការង្ហរន្ធវនី្ៅទីរក្សុងស្ដរ។  
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កំណតេ់មាគ ល ់

សនថិសុែន្សផៀងន្ៅស្តជាបញ្ា របឈមដ៏ធំមយួ។ ការថយចុោះដ៏ខាល ងំកាល ននមចាឆ ជាតិមានន័យថ្ន 
របជាជនក្សមពុជាបានបាត់បង់នូវរបភពរបូន្តអីុនចមផងរបស់ែលួន ន្ យីជំនសួវញិនូវតរមូវឱយមានបរមិាណន្គ្ន រក្សបី 
ក៏្សដូចជាការន្ធវីវារវីបផក្សមម សស្ណឋ ក្សន្សៀង រសូវសាឡជីាន្ដីមឱយបានកាន់ស្តន្រចីន៖ ទងំអស់ន្នោះតរមូវឱយមាន
ធនធានទឹក្ស និងដីន្រចីនសមរសប ក៏្សដូចជាបន្ចចក្សន្ទសោដុំោះថមីៗ ស្ដលពំុបានន្របីទូលំទូោយផងស្ដរ។ ដូន្ចបោះ    
ផលិតក្សមមក្សសកិ្សមមឈប់ន្សងៀមសំន្ៅន្លកីារគ្នម នអាហ្ររគប់រគ្នន់សរមាបម់នុសសរគប់គ្នប ៖ បញ្ា ន្នោះបណាឋ លឱយ
មានការនាចូំលន្រគឿងបរនិ្ភាគកាន់ស្តន្រចីន  ស្ដលន្ធវីឱយតនមលន្រគឿងបរនិ្ភាគន្ឡងីនថល   និងជាលទនផលបន្ងកីនភាព  
រកី្សរក្ស។ 

ការន្កី្សនន្ឡងីននភាពែុសគ្នប ទងំពីររវាងទីរក្សុង និងជនបទអាចនាឱំយមានសកាឋ នុពលក្សបុងស្ផបក្សសងគម 
កិ្សចច និងនន្ោបាយ៖ អបក្សស្ដលមានរទពយធនធូរធាររតូវរស់ន្ៅក្សបុងបរនិ្វណស្ដលមានរបងព័ទនជិតន្ដីមផកីារ រែលួន
និងរទពយសមផតថរិបស់ពកួ្សន្គ។  

គ) ទន្លលសាបកនងុឆ្ន ំ ២០៤០ ៖ កំន្ណើលបបតង 

រកាលំលឹងចលនាចរលទឹីកជំលលទ់ន្លលសាបន្ដ្ឋយគ្នំរទ្លិតកមមវារីេតវកនងុទឹកករមិតខពេ់ 

ន្រកាម “ជន្រមីសអនាគត” ន្នោះ ការក្សសាងទំនប់ន្មគងគបានបញ្ឈប់ន្ៅទសវតសរឆ៍្ប  ំ 2010 ន្ យី
ថ្នមពលវារខីាប តធំរតូវបានបឋូរជំនសួន្ោយផលិតក្សមមថ្នមពលស្ដលមានលក្សខណៈវមិជឈការ ន្ោយពឹងស្ផែក្សន្លី
ថ្នមពលក្សន្កី្សតន្ឡងីវញិ ដូចជា រពោះអាទិតយ ែយល់ ជីវមា៉ា ស និងថ្នមពលវារខីាប តតូច (សូមន្មីលឧទ រណ៍ 
CRCD 2004, 2006; ធនាគ្នរពិភពន្ោក្សឆ្ប  ំ2006; Ryder 2009; Toch 2010)។ ស្ផនការថ្នមពលនានាក៏្ស
រតូវបានពិនិតយន្ឡងីវញិន្ដីមផនី្ផ្ទឋ តន្ៅន្លីវធិានការសនសថំ្នមពល ស្ដលនាឱំយកំ្សន្ណីនននបន្រមីបរមាស់ថ្នមពល
បនទយសនធុោះគរួឱយក្សត់សមាគ ល់ផងស្ដរ។  

ន្ោយពំុមានទំនប់ខាប តធំថមចីាប់ពីឆ្ប  ំ 2010 មក្ស លំ ូរននចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ន្មគងគនិងទន្នលសាប
មានលក្សខណៈែិតជិតចំណុចលំនឹងធមមជាតិរ ូតដល់ឆ្ប  ំ 2040។ មា៉ាងន្ទៀត លំ ូរចូលននដីលាប់របក្សបន្ោយ
ជីជាតិ ូរចាក្ស់ពីទន្នលន្មគងគន្ៅកាន់ទំនាបលិចទឹក្សទន្នលសាបរតូវបានស្ថរក្សា។ ន្ តុន្នោះ ធនធានស្ដលពឹង
អារស័យទឹក្សដូចជាមចាឆ ជាតិជាន្ដីម និងដីភក់្សគឺសទិតក្សបុងក្សរមិតរបហ្ក់្សរបស្ លនឹងបចចុបផនប។ 

 បំស្របំរលួអាកាសធាតុន្ៅឆ្ប  ំ 2040 នឹងមានសភាពកាន់ស្តធងន់ធងរនិងន្កី្សតន្ឡងីញឹក្សញាប ់ និង
របាយទឹក្សន្ភលៀងធាល ក់្ស ក៏្សដូចជាសីតុណា ភាពមានការផ្ទល ស់បឋូរ ជាន្ តុន្ធវីឲ្យប៉ាោះ ល់ដល់ធារទឹក្សទន្នលន្មគងគ។ ន្ៅ
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ន្ពលែយល់ពយុោះន្កី្សនន្ឡងី និងរយៈន្ពលននន្រគ្នោះរាងំសងួតកាន់ស្តយូរបងកឱយមានបញ្ា របឈម ជាពិន្សសចំន្ ោះ   
វស័ិយក្សសិក្សមម ។ ជារមួ ផលប៉ាោះ ល់ន្ោយសារបស្រមបរមួលអាកាសធាតុ គឺន្ៅស្តមានលក្សខណៈសមលមម ថវីតផតិ
ស្តន្កី្សនន្ឡងីក៏្សន្ោយ។  

ការអភិវឌ្ឍន្េដ្ឋកិចចេងគម លិងការផ្លល េ់ទីលំន្ៅ 

 របជាជនស្ដលសទិតន្ៅក្សបុងសនធុោះន្កី្សនន្ឡងីននយុវជនន្ៅឆ្ប  ំ 2012 បាន្នចូលដល់មជឈមឹវយ័ 
អាយុ 45-55 ឆ្ប  ំ។ ន្ោយសារស្តន្គ្នលនន្ោបាយពនាកំ្សន្ណីត និងការគ្ន ំរសុែភាពរបក្សបន្ោយន្ជាគជ័យ
របស់រោឌ ភិបាល អរតាកំ្សន្ណីតបានថយចុោះស្ដលមានន័យថ្នទំ រំគួសារកាន់ស្តតូច និងរក្សុមអាយុន្កី្សតន្ៅចន្នាល ោះ 
ឆ្ប 2ំ012-2040 កាន់ស្តតូចស្ថមន្ទៀត៖ ន្នោះបានជយួកាត់បនទយនូវអរតាននអបក្សក្សបុងបនធុក្ស។    ន្គ្នលនន្ោបាយ 
អប់រសំក្សមមរបស់រាជរោឌ ភិបាលមានន័យថ្ន រក្សុមអាយុកាន់ស្តទបក៏្សទទលួបានការអប់រកំាន់ស្តរបន្សីរន្រចីនជាង
ក្សបុងទសវតសរឆ៍្ប  ំ 2000 ផងស្ដរ ន្ោយមានយុវជនជាន្រចីនបានបញ្ច ប់វទិាល័យ។ សរុបមក្ស អរតារបជាសាស្រសថ
បានដំន្ណីរការោ៉ា ងរបន្សរី រមួជាមយួនឹងន្គ្នលនន្ោបាយ និងភាពន្ជាគជ័យកំ្សស្ណទរមង់អភិបាលកិ្សចចរបស់     
រាជរោឌ ភិបាល គឺបានផឋល់នូវឱកាសន្ដីមផនី្លីក្សក្សមពស់ឲ្យកាន់ស្តរបន្សីរន្ឡងីដល់ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅស្ដល
មានរសាប់ រពមជាទងំបន្ងកីតថមសី្ថមន្ទៀត។ 

 ការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅពីតំបន់ជនបទន្ៅកាន់ទីរបជំុជនន្ៅមានតុលយភាព និងសទិតក្សបុងក្សរមិតមធយមជាចមផង 
គឺន្ផឋីមន្ឡងីន្ោយ ”ការទក់្សទញមក្សរស់ន្ៅននទីរបជំុជនរកុ្សង” ន្ លគឺភាពអាចរក្សបានននការង្ហរសមរមយ និង
ទីសាប ក់្សអារស័យន្ៅទីរបជំុជនតាមរសុក្សនិងទីរមួន្ែតថ។ ក្សបុងន្ពលជាមយួគ្នប ន្នោះស្ដរ របជាជនភាគន្រចីនន្ៅស្តបនថ
សាប ក់្សន្ៅភូមិកំ្សន្ណីតរបស់ែលួនន្ៅតំបន់ជនបទន្ោយពឹងស្ផែក្សជីវភាពរស់ន្ៅភាគន្រចីនន្ៅន្លសីក្សមមភាពក្សសិក្សមម។ 

 ជាធមមតា អបក្សស្ដលផ្ទល ស់លំន្ៅពីជនបទមក្សកាន់ទីរបជំុជនគឺន្ធវីន្ឡងីជាអចិនស្រនថយ ៍ ន្ យីជាលទនផល 
អរតានគន្រាបនីយក្សមមន្ៅតំបន់ទន្នលសាបទងំមូលមានតិចជាង 50%។ ន្ទោះោ៉ា ងន្នោះក្សឋី ចំននួទីរបជំុជនបាន
ន្កី្សនន្ឡងី៖  ទីរមួរសុក្សភាគន្រចីនឥឡូវន្នោះបានកាល យន្ៅជារក្សុង ន្ យីភូមិធំៗមយួចំននួបានស្របន្ៅជាទីរបជំុជន។ 
មនុសសជាន្រចីនក៏្សបានផ្ទល ស់មក្សន្ៅភបំន្ពញ ឬការន្ធវីចំណាក្សរសុក្សន្ៅបរន្ទស។ 

ការរទរទងជ់ើវភ្ជេរេ់ន្ៅរបេ់រប្ោជល 

 វស័ិយក្សសិក្សមមន្ៅស្តជារបភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅសំខាន់ជាងន្គន្ៅតំបន់ជនបទ។ ការស្ក្ស
លមែរបព័ននធារាសាស្រសថ ដំណាចំរមុោះ និងន្រគឿងយនថក្សសិក្សមមកាន់ស្តន្រចីន បាននាឱំយមានកំ្សន្ណីនទងំផលិតភាព
ក្សសិក្សមម ក្សបុងមយួ ចិតា និងមយួន្មា៉ា ងពលក្សមម។ រសូវន្ៅស្តជាដំណាចំមផង ប៉ាុស្នថ ដំណាដូំចជាន្ឈ ូីបស្ផល បស្នល  
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និងធញ្ដជាតិរបន្ភទន្ផសងៗ រមួជាមយួនឹងសស្ណឋ ក្ស ក៏្សនាមំក្សនូវចំណូលនិងន្សផៀងអាហ្រសរមាបរ់គួសារផងស្ដរ។  

 ការន្នសាទគឺជារបភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅចមផងរបស់របជាជនក្សបុងតំបន់ទី1 (ទំនាបលិចទឹក្ស
ស្ផបក្សខាងន្រកាម) និងរតីន្ៅស្តជារបភពរបូន្តអីុនចមផងន្ៅក្សមពុជា។ កិ្សចចរបឹងស្របងរបស់រោឌ ភិបាលក្សបុងការន្លីក្ស
ក្សមពស់ការន្របីរបាស់ធនធានរបក្សបន្ោយចិរភាព និងការន្របីរបាស់ធនធានវារសីតវក្សបុងទឹក្សរបក្សបន្ោយសមភាព
(កំ្សស្ណទរមង់ន្នសាទ) បានគ្នរំទដល់ការអភិវឌណវស័ិយជលផលជារបភពចិញ្ច ឹមជីវតិសំខាន់ន្ៅតំបន់ជនបទ។ 
ភាគន្រចីនននផលន្នសាទ 200.000 ន្តាន ជាផលចាប់បានពីរបភពស គមន៍ស្ដលន្របីរបាស់ឧបក្សរណ៍ន្នសាទ 
រតីខាប តធំ ដូចជាអនួជាន្ដីម៖ កិ្សចចស ការបានផ្ទល ស់បឋូរឡូត៍ន្នសាទឯក្សជនក្សបុងឆ្ប 2ំ010។ កិ្សចចស ការន្នោះ ក៏្ស
កំ្សពុងស្តដំន្ណីរការន្រាងចរក្សស្ក្សនចបផលន្នសាទ និងទីផាររតីផងស្ដរ ស្ដលន្នោះធានាបានថ្ន អតទរបន្ោជន៍ភាគ
ន្រចីនបានពីរតីន្ៅស្តបនថសទតិន្ៅជាមយួអបក្សន្នសាទ។  

 ការស្ក្សនចបក្សសិផល ជាទូន្ៅ បានចន្រមីនន្ៅមុែគរួឱយក្សត់សមាគ ល់ ន្ យីទីរមួន្ែតថទងំអស់ និងទី
របជំុជនតាមរសុក្សភាគន្រចីនមានន្រាងចរក្សស្ក្សនចបន្រគឿងបរនិ្ភាគផ្ទធ ល់ែលួន ស្ដលស្ក្សនចបក្សសិផលសន្រមច និងផលិត
ផលរតីរបន្ភទន្ផសងៗគ្នប ផងស្ដរ។ អនុផលនិងកាក្សសំណល់ពីការស្ក្សនចបន្រគឿងបរនិ្ភាគរតូវបានន្របីសរមាបប់ន្ងកីត 
ថ្នមពលក្សន្កី្សតន្ឡងីវញិ។  ក់្សក្សណាឋ លននក្សសិផល និងជលផលស្ក្សនចបរតូវបាននានំ្ចញ ន្ យី ក់្សក្សណាឋ ល
ន្ទៀតចូលន្ៅក្សបុងទីផារក្សបុងរសុក្ស។ ការនានំ្ចញរទង់រទយធំនាមំក្សនូវចំណូលពីបរន្ទសោ៉ា ងន្រចីន ស្ដលជរមុញ
ឱយមានការវនិិន្ោគបស្នទមន្ទៀតន្ៅន្លីផលិតក្សមម និងការស្ក្សនចបក្សសិផល។  

 ន្ៅតាមទីរក្សុង របភពការង្ហរសំខាន់បំផុតរមួមានឧសា ក្សមម ន្សវាក្សមម និងសំណង់។ វស័ិយ
ឧសា ក្សមមរាប់បញ្ចូ លស្ផបក្សក្សសិឧសា ក្សមម និងមិនស្មនក្សសិឧសា ក្សមម ន្ោយស្ផបក្សក្សសិឧសា ក្សមមន្ផ្ទឋ ត
ន្ៅន្លកីារស្ក្សនចប និងន្ធវី ណិជជក្សមមក្សសិផល និងរតី។  

 ការអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយការ របរសិាទ នរបក្សបន្ោយភាពន្ជាគជ័យ រមួទងំការវាយតនមលផលប៉ាោះ
 ល់បរសិាទ ន មានន័យថ្ន ផលប៉ាោះ ល់បរសិាទ នន្ោយសារកំ្សន្ណីនទីរកុ្សង និងវស័ិយន្ផសងៗន្ទៀត (ក្សសិក្សមម 
ឧសា ក្សមម-ល-) បានរក្សាន្ៅក្សបុងក្សរមិតសមលមម ន្ យីការបំពុលសទិតន្ៅន្រកាមការរគប់រគង។  របន្ទសក្សមពុជា 
បានបង្ហា ញែលួនជា “អបក្សផលិតរបក្សបន្ោយចីរភាព”  (ទងំក្សបុងវស័ិយបរសិាទ ន ទងំក្សបុងវស័ិយសងគមកិ្សចច)។   ជា 
លទនផល រក្សុម  ុនចំរុោះជាតិនានារកី្សរាយនឹងវនិិន្ោគន្ៅក្សមពុជា(រមួទងំទន្នលសាប)ជាអបក្សផគត់ផគង់ដល់ផលិតផល
របស់ពកួ្សន្គ ស្ដលមានតាងំពីសំន្លៀក្សបំ ក់្សនិងស្សផក្សន្ជីងរ ូតដល់ទូរស័ពធចល័ត និងកំុ្សពយូទ័រ។ តំបន់ន្សៀមរាប 
គឺជាទិសន្ៅន្ទសចណ៍រននរបន្ទសទងំមូល ស្ដលរមួបញ្ចូ លទងំលក់្សដូរ ន្ទសចរណ៍ន្ៅកាន់បឹងទន្នលសាប ។ 
ន្ៅតាមរកុ្សង និងរសុក្សទីរបជំុជន ក្សសិឧសា ក្សមមន្ៅស្តជារបភពការង្ហរដ៏សំខាន់ ន្ោយមានក្សមមក្សរន្ធវីដំន្ណីរ
ន្ៅមក្សពីតំបន់ជនបទជំុវញិន្ដីមផនី្ធវីការ។ វស័ិយឧសា ក្សមម ន្សវាក្សមម និងសំណង់ស្ដលកំ្សពុងស្តរកី្សដុោះោល
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ទមទរនូវក្សមាល ងំពលក្សមមកាន់ស្តន្រចីនន្ឡងីៗ ន្ យីន្ តុន្នោះ យុវជនជាន្រចីន (ជាធមមតាអបក្សស្ដលមានការអប់រ ំ
ែពស់ជាងន្គ) បានផ្ទល ស់ទីលំន្ៅជាអចិនស្រនថយន៍្ៅកាន់ទីរក្សុងនិងទីរបជំុជននានាន្ដីមផនី្ធវីការ។  

កំណតេ់មាគ ល ់

 ការគបួផសគំ្នប ននការអភិវឌណរបរចិញ្ច ឹមជីវតិសំខាន់ៗស្ដលមានរសាប់ (ក្សសិក្សមមនិងន្នសាទ) ក៏្សដូច
ជារបរចិញ្ច ឹមជីវតិន្រចីនចរមុោះគ្នប ន្ោយស្ផែក្សន្លរីបរចិញ្ច ឹមជីវតិចមផងថមីៗ(ឧសា ក្សមម ន្សវាក្សមម សំណង់-ល-) 
មានន័យថ្ន តំបន់ទន្នលសាបអាចន្របីរបាស់ជាអតិបរមានូវអរតារបជាសាស្រសថស្ដលបានចាប់ន្ផឋីមក្សបុងទសវតសរ ៍   
ឆ្ប  ំ2010 ន្ោយកាត់បនទយអរតាននអបក្សក្សបុងបនធុក្ស និងបន្ងកីនចំនួនអបក្សន្ៅក្សបុងជរួពលក្សមម។ 

 ការអភិវឌណ និងពិពិធភាវូបនីយក្សមមជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន ជាពិន្សស ការស្ក្សនចប និងការន្ធវី
 ណិជជក្សមម ក្សសិផល និងរតីស្ដលកាន់ស្តរបន្សីរន្ឡងីក៏្សមានន័យថ្ន តំបន់ទន្នលសាបកំ្សពុងន្ឃញីមានការន្កី្សន
ន្ឡងីននបរមិាណចំណូលនានំ្ចញផងស្ដរ។ របាក់្សបស្នទមស្ដលរក្សបានមានន័យថ្ន ការវនិិន្ោគកាន់ស្តន្រចីនន្ៅន្លី
វស័ិយន្ផសងៗ (ក្សសិក្សមម និងមិនស្មនក្សសិក្សមម) ក៏្សដូចជាន្ ោឌ រចនាសមព័នន (ន្ ោឌ រចនាសមព័ននរូបវនថ វស័ិយអប់រ ំ
សុខាភិបាល) មានន័យថ្នក្សរមិតជីវភាពកាន់ស្តរបន្សរី និងចំណូលកាន់ស្តន្រចីន។  

ឃ) ទន្លលសាបកនងុឆ្ន ំ២០៤០ ៖ ភ្ជេន្ៅន្េងៀមរទឹង 

ចលនាចរលទីឹកជំលលទ់ន្លលសាបន្ៅរកាដ្សដ្លន្ដ្ឋយរទរទង់្ លិតកមម វារីេតវខពេ់ 

ន្រកាម ”ជន្រមីសអនាគត” ន្នោះ   ការក្សសាងទំនប់វារអីគគីសនីន្ៅន្លីទន្នលន្មគងគន្ម បានបញ្ឈប់ន្ៅ   
ឆ្ប  ំ 2010  ន្ យីថ្នមពលវារអីគគិសនីខាប តធំរតូវបានជំនសួន្ោយការផលិតថ្នមពលស្ដលកាន់ស្តមានលក្សខណៈ        
វមិជឈការ ន្ោយពឹងស្ផែក្សន្លីថ្នមពលក្សន្កី្សតន្ឡងីវញិ ដូចជារពោះអាទិតយ ែយល់ ជីវមា៉ា ស និងថ្នមពលវារអីគគិសនី
ខាប តតូច (សូមន្មីលឧទ រណ៍ CRCD 2004, 2006; World Bank 2006; Ryder 2009; Toch 2010)។ 
ស្ផនការថ្នមពលនានារតូវបានពិនិតយន្ឡងីវញិ ន្ដីមផនី្ផ្ទឋ តន្លវីធិានការសនសថំ្នមពលស្ដលនាឱំយកំ្សន្ណីនការ   
ន្របីរបាស់ ថ្នមពលមានសនធុោះថយចុោះគរួឱយក្សត់សមាគ ល់ផងស្ដរ។  

ន្ោយពំុមានទំនប់ខាប តធំថមចីាប់ពីឆ្ប  ំ2010 មក្ស លំ ូរននចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ន្មគងគ និងទន្នលសាប
មានលក្សខណៈែិតជិតចំណុចលំនឹងធមមជាតិរ ូតដល់ឆ្ប  ំ 2040។ មា៉ាងន្ទៀត ការនាដីំលាប់ដ៏មានជីជាតិពីទន្នល
ន្មគងគន្ៅកាន់ទំនាបលិចទឹក្សទន្នលសាបរតូវបានស្ថរក្សា។ ន្ តុន្នោះ ធនធានស្ដលពឹងអារស័យន្លទឹីក្សដូចជា  
មចាឆ ជាតិជាន្ដីម និងបរមិាណលាប់ភក់្សគឺសទិតក្សបុងក្សរមិតរបហ្ក់្សរបស្ លនឹងបចចុបផនប។ 
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 បស្រមបរមួលអាកាសធាតុន្ៅក្សបុងឆ្ប 2ំ040 នឹងបណាថ លឲ្យបាតុភូតធមមជាតិន្កី្សតន្ឡងីោ៉ា ងញឹក្សញាប់ 
និងបស្រមបរមួលននរបាយទឹក្សន្ភលៀង ក៏្សដូចជាសីតុណា ភាព ស្ដលប៉ាោះ ល់ន្ៅដល់ចរនថទឹក្សទន្នលន្មគងគផងស្ដរ។ ន្ៅ
ន្ពលចំនូនែយល់ពយុោះន្កី្សនន្ឡងី និងរយៈន្ពលននន្រគ្នោះរាងំសងួតកាន់ស្តអូសបនាល យ បងកឱយមានបញ្ា របឈម     
ញឹក្សញាប់ ជាពិន្សសសរមាប់វស័ិយក្សសិក្សមម។ ជារមួ ផលប៉ាោះ ល់ន្ោយសារបំស្របំរលួអាកាសធាតុន្ៅស្តមាន
លក្សខណៈធូររសាល ថវីតផតិស្តន្កី្សនន្ឡងីក៏្សន្ោយ។ 

ការអភិវឌ្ឍលន៍្េដ្ឋកិចចេងគម លិងការផ្លល េ់ទីលំន្ៅ  

 របជាជនស្ដលសទិតន្ៅក្សបុងភាពន្កី្សនន្ឡងីនូវយុវជនន្ៅឆ្ប  ំ 2012 បាន្នចូលដល់មជឈមឹវយ័ 
អាយុ 45-55 ឆ្ប  ំ។ អរតាកំ្សន្ណីតបានថយចុោះ ប៉ាុស្នថន្ៅមានក្សរមឹតែពស់ន្ៅន្ឡយី៖ ទំ រំគួសារ ជាពិន្សសន្ៅ
ជនបទន្ៅស្តធំ ន្ យីជាលទនផល អរតារបជាជនន្ៅស្តបនថន្កី្សនន្ឡងី។ ក្សរមិតអប់របំានស្ក្សលមែបនថិចមឋងៗ ប៉ាុស្នថ
មានភាពែុសគ្នប ខាល ងំរវាងទីរបជំុជន និងជនបទ៖ យុវជនភាគន្រចីនន្ៅតាមជនបទន្ៅស្តបញ្ច ប់រតឹមបឋមសកិ្សា 
ប៉ាុន្ណាត ោះ។ សរុបមក្ស ន្គ្នលនន្ោបាយ សឋីពីសុខាភិបាល ការអប់រ ំនិងការកាត់បនទយភាពរកី្សរក្សរបស់រោឌ ភិបាល
រតូវបានអនុវតថក្សបុងក្សរមិតន្ជាគជ័យន្ផសងៗគ្នប  និងសាទ នភាពន្ៅតំបន់ជនបទជាន្រចីនមានបញ្ា របឈមគរួឱយក្សត់
សមាគ ល់។ 

 ការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅពីតំបន់ជនបទមក្សកាន់ទីរបជំុជនន្ៅមានលក្សខណៈន្រចីនគរួសម ស្ដលន្ផឋីមន្ឡងី
ន្ោយ “ភាពទក់្សទញននទីរក្សុង” និង “ការរុញរចានពីជនបទ”។ ក្សបុងន្ពលជាមយួគ្នប ន្នោះស្ដរ របជាជនភាគន្រចីន
ន្ៅស្តបនថសាប ក់្សន្ៅភូមិកំ្សន្ណីតរបស់ែលួនន្ៅតំបន់ជនបទ ការចិញ្ច ឹមជីវតិភាគន្រចីនន្ោយពឹងស្ផែក្សសក្សមមភាព     
ក្សសិក្សមម។ 

 ជាធមមតា អបក្សស្ដលផ្ទល ស់ទីលំន្ៅគឺន្ធវីន្ឡងីជាអចិនស្រនថយ ៍ន្ យីជាលទនផល អរតានគរូបនីយក្សមមន្ៅ
តំបន់ទន្នលសាបទងំមូលមានរបស្ ល 60%។ ចំននួរក្សុងក៏្សបានន្កី្សនន្ឡងីផងស្ដរ៖ ទីរមួរសុក្សភាគន្រចីន ឥឡូវ
ន្នោះបានកាល យជាទីរក្សុង ប៉ាុស្នថក្សស្នលងទងំន្នោះក៏្សមានតំបន់អនាធិបន្តយយជាន្រចីនសរមាប់ជាទីសាប ក់្សអារស័យននជន
ចំណាក្សរសុក្សពីជនបទផងស្ដរ។ 

ការរទរទងជ់ើវភ្ជេរេ់ន្ៅរបេ់រប្ោជល 

 វស័ិយក្សសិក្សមមន្ៅស្តជារបភពចិញ្ច ឹមជីវតិដ៍សំខាន់ជាងន្គន្ៅតំបន់ជនបទ។ ន្ទោះោ៉ា ងន្នោះក្សឋី ក្សងវោះ
ខាតស្ផបក្សន្ ោឌ រចនាសមព័ននក្សសិក្សមម និងការវនិិន្ោគ រពមទងំការអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយក្សសិក្សមមរបស់           
រោឌ ភិបាលន្ៅមានក្សរមិត ន្ធវីឲ្យផលិតក្សមមក្សសិក្សមមនូវមិនទន់បានស្ក្សលមែរបន្សីរន្ៅន្ឡយី។ ន្ោយសារកំ្សន្ណីន
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របជាជន  ផលិតក្សមមក្សសិក្សមមក្សបុងមាប ក់្សរតូវបានកាត់បនទយ៖ នាឱំយក្សរមិតចំណូលរបស់របជាជនមិនរបាក្សដជាបាន
ស្ក្សលមែន្ឡយី។   

 របរន្នសាទ គឺជារបភពចិញ្ច ឹមជីវតិចមផងរបស់របជាជនរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់ទី 1 (ទំនាបលិចទឹក្សខាង
ន្រកាម) ន្ យីរបាក្សដណាស់ រតីន្ៅស្តបនថជារបភពរបូន្តអីុនចមផងរបស់ក្សមពុជា។ ក៏្សប៉ាុស្នថ កំ្សស្ណទរមង់វស័ិយ
ជលផលមិនពិតជាបានវវិតថដូចការន្រគ្នងទុក្សក្សបុងឆ្ប 2ំ010 ន្ឡយី ន្ យីភាគន្រចីនផលន្នសាទរតី 200.000 ន្តាន 
បចចុបផនប ន្ធវីន្ឡងីក្សបុងរទង់រទយធំ ន្ោយន្របីឧបក្សរណ៍ន្នសាទឯក្សជន។ ដូន្ចបោះ ក្សរមិតជីវភាពសរមាបអ់បក្ស
ន្នសាទភាគន្រចីន (ន្ លគឺ អបក្សន្នសាទខាប តតូច) មិនពិតជារបន្សីរន្ឡងី ន្ យីែលោះបាននិងកំ្សពុងស្តផ្ទល ស់ទី
លំន្ៅន្ៅកាន់ទីរក្សុងន្ដីមផសី្សវងរក្សរបភពចិញ្ច ឹមជីវតិន្ផសងៗន្ទៀត។ 

 ន្ៅទីរក្សុង របភពការង្ហរសំខាន់បំផុតរមួមានវស័ិយឧសា ក្សមម ន្សវាក្សមម និងសំណង់ ស្តវស័ិយ
ទងំន្នោះបានចន្រមីនលូតោស់បនថិចបនថួចប៉ាុន្ណាត ោះពីក្សរមិតស្ដលមានក្សបុងឆ្ប 2ំ010។ ន្ោយដឹងថ្ន ផលិតក្សមម    
ក្សសិក្សមមឈប់ន្សងៀម វស័ិយឧសា ក្សមមមានលក្សខណៈោច់ឆ្ង យពីក្សសកិ្សមមកាន់ស្តខាល ងំន្ឡងី។ ក្សងវោះជន្រមីសរបរ
ចិញ្ច ឹមជីវតិន្ៅតំបន់ជនបទបានជរមុញឱយមានការផ្ទល ស់លំន្ៅន្ៅកាន់ទីរក្សុង ប៉ាុស្នថអបក្សទងំន្នោះភាគន្រចីនក៏្សពំុ
មានការង្ហរន្ធវីន្ៅទីរក្សុងស្ដរ។   

កំណតេ់មាគ ល ់

 ក្សងវោះខាតននការវនិិន្ោគនិងការនចបរបឌិតថមីក្សបុងផលិតក្សមមក្សសិក្សមម ក៏្សដូចជាការស្ក្សនចបក្សសផិលនិងរតី
មានន័យថ្ន រចនាសមព័ននជីវភាពរបជាជនន្ៅន្សងៀមរទឹង ស្ដលរសន្ដៀងគ្នប នឹងអវីស្ដលមានន្ៅក្សបុងឆ្ប  ំ2010 គឺមិន
អាចរទរទង់អរតាកំ្សន្ណីនរបជាជនសមរសបបានន្ទៀតន្ឡយី។ ន្ តុដូន្ចបោះ ផលិតក្សមមក្សបុងមាប ក់្សបានថយចុោះ 
ន្ យីទន្នលសាបទងំមូលមិនសទិតក្សបុងដំណាក់្សកាលកំ្សពុងអភិវឌណន្ទ ប៉ាុស្នថស្បរជាសទិតក្សបុងសភាពន្ៅមយួក្សស្នលង 
និងកាន់ស្តោ៉ា ប់យុនឺបនថិចមឋងៗ។  
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ជន្រមើេអនាគតចំលលួ ៤ ៖ តារាងេន្ងេប  

 ន្ៅក្សបុងទំព័រមុនៗ មានការពិពណ៌នាែលីអំពីជន្រមីសអនាគតទងំ៤ ន្ោយន្ផ្ទឋ តន្លទិីដឌភាពគនលឹោះៗ
ទក់្សទិននឹងធនធានស្ដលអារស័យទឹក្ស(ក្សសិក្សមម និងធនធានជលផល) ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន  

និងក្សតាថ សងគមន្សដឌកិ្សចចស្ដលបានន្រជីសន្រសី(របជាសាស្រសថ ការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅ និងការអប់រ)ំ។  

 ន្ៅក្សបុងជំពូក្សន្នោះ នឹងមានការសន្ងខបពីលក្សខណៈសំខាន់ៗននជន្រមីសអនាគតទងំបនួន្ោយមាន
ជំនយួពីតារាងបំន្ពញបស្នទមចំននួ២ ។ តារាង៧ បង្ហា ញអំពីន្សចក្សថីសន្ងខបននជន្រមីសអនាគតទងំបនួ ក៏្សដូចជា 
“ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងទឹក្ស” ចំនួន២ ផងស្ដរ។ តារាង៨  ន្ផ្ទឋ តន្លីន័យបងកប់ននន្គ្នលនន្ោបាយគនលឹោះ   គឺថ្ន   ន្តីការ 
អនុវតថនិងមិនអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយទងំន្នោះ មានឥទនិពលសំខាន់ន្លរីន្បៀបស្ដលជន្រមីសអនាគតនីមយួៗ នឹង 
វវិតថោ៉ា ងដូចន្មថច ។ ក្សបុងលក្សខណៈន្នោះ តារាងទងំ២ ផឋល់នូវការពនយល់លមែតិបស្នទមពីជន្រមីសអនាគតទងំ៤ 
និងក្សតាថ ជរមុញននអនាគតទងំន្នោះ(ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងទឹក្ស និងស្ផបក្ស ក់្សព័ននការអភិវឌណសងគម)ស្ដលមានពិពណ៌នា 
ក្សបុងឧបសមព័នន G។  

ពិតណាស់ ចាបំាច់រតូវក្សត់សមាគ ល់ថ្ន ែណៈស្ដលការអភិវឌណថ្នមពលវារអីគគិសនី ន្មគងគទំនងនឹង
ផ្ទល ស់បឋូររបព័ននទន្នលសាបោ៉ា ងខាល ងំកាល  “ស្ផបក្ស ក់្សព័នននឹងទឹក្ស” ទងំពីរ (ន្ លគឺទំនប់ន្រចីន ឬតិច) អាចនាឱំយ
មានលទនផលអភិវឌណវជិជមាន ឬអវជិជមានសរមាបទ់ន្នលសាប។ ចំន្ ោះទន្នលសាប ការអភិវឌណជាធមមតាពឹងស្ផែក្ស
ចមផង និងសំខាន់បំផុតន្លីលក្សខណៈស្ដលសាទ នភាពន្សដឌកិ្សចចសងគម និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន 
វវិតថន្ៅក្សបុងតំបន់ន្នោះ និងរមួផសនឹំងលក្សខណៈស្ដលន្គ្នលនន្ោបាយសងគម និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់  
រាជរោឌ ភិបាលរតូវបានអនុវតថ។  ក្សបុងន័យន្នោះ  អនាគតទន្នលសាបមានការផារភាជ ប់ោ៉ា ងជិតសបិតជាមយួនឹងការ  
អនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយរបស់រាជរោឌ ភិបាលន្ៅទន្នលសាប។ 

តារាង 7. លក្សខណៈសំខាន់ៗននជន្រមីសអនាគតទងំបួនស្ដលរពឹំងន្មីលន្ឃីញសរមាប់ទន្នលសាបក្សបុ ងឆ្ប  ំ2040  
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បស្រមបរមលួន្សដឌក្សចិចសងគម 
នងិ ការផ្ទល សទ់លីនំ្ៅ 

ការរទរទង់ជវីភាពរសន់្ៅ ក្សណំត់សមាគ ល ់

A) ”បស្រម 
បរមួលចមផង” 

"ស្ផបក្ស ក្សព់ន័ននឹងទឹក្ស” 
ទី 1៖ការក្សសាងទំនប់ 
វារអីគគិសនីខាល ងំកាល ន្ៅ
ស្ផបក្សខាងន្លីន្មគងគ
ស្ដលផឋល់នូវថ្នមពល 
ស្តក្សន៏ាឱំយមានការ
ផ្ទល សប់ឋូរចលនាចរនថ
ទឹក្សជំននស់្ដរ៖  

ទន្នលសាបបានទទលួរបន្ោជន៍
ពី ”ការន្កី្សនន្ឡងីននយុវជន” នា
ទសវតសរឆ៍្ប  ំ2010 ស្ដលនាឱំយ
មានការអភិវឌណន៍ជីវភាពរសន់្ៅ 
សូមផនី្ៅន្ពលស្ដលធនធាន
ជលផលបានថយចុោះក្សន៏្ោយ។ 
អរតាកំ្សន្ណីនរបជាជនគ្នម ន
បញ្ា  ក្សរមិតអបរ់បំានរបន្សីរ

តនួាទីក្សបុងវសិយ័ក្សសិក្សមមបាន
ថយចុោះ ស្តន្ៅស្តជាសក្សមមភាព
រទរទងជី់វភាពរសន់្ៅដសំ៏ខាន់
ន្ៅតំបន់ជនបទ។      ផលិត
ភាពក្សសិក្សមម និងការស្ក្សនចប
ន្រគឿងបរនិ្ភាគបានស្ក្សលមែគរួឱយ
ក្សត់សមាគ ល ់ន្ យីវាលស្រសថមី
អាចន្របីបានន្ៅស្ផបក្សខាងន្លីនន

ជាមយួនឹងការរទរទង់
ជីវភាពរសន់្ៅថមី ការពឹង
អារសយ័ន្លីវសិយ័         
ក្សសិក្សមម និងន្នសាទបាន
ថយចុោះ។ ោ៉ា ងណាមិុញ      
សនថិសុែន្សផៀងន្ៅស្តជា
ការរបឈមដ៏ធំមយួ
ន្ោយសារធនធានជល
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ជលសាស្រសថ 
ចលនាចរនថទកឹ្ស
ជនំន់ & ជលផល 

បស្រមបរមលួន្សដឌក្សចិចសងគម 
នងិ ការផ្ទល សទ់លីនំ្ៅ 

ការរទរទង់ជវីភាពរសន់្ៅ ក្សណំត់សមាគ ល ់

ផលិតក្សមមរតីថយចុោះ
ខាល ងំន្សមីនឹង -50%។ 
នផធដីក្សសិក្សមមន្កី្សន
ន្ឡងីបនថិចន្ោយសារ
បមាល ស់បឋូរទីលំន្ៅក្សបុង
តំបន់ទំនាបលិចទឹក្ស។  

ន្ឡងី។ ការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅមាន
តុលយភាពសមលមម ស្តអរតានគ
រូបនីយក្សមមមានជាង 60% 
ន្ោយទីរបជំុជនផឋល់ជន្រមីស
ចិញ្ច ឹមជីវតិកានស់្តន្រចីន។ 

ទំនាបលិចទឹក្ស។ តំបន់ទីរបជំុ
ជនមានការរកី្សចន្រមីន ន្ោយ
ការង្ហរន្កី្សនន្ឡងីក្សបុងវសិយ័ន្រៅ
ពីក្សសិក្សមម។ 

ផលថយចុោះខាល ងំ។ 

B) ”ការន្ក្សីន
ន្ឡងីោច់
ន្ោយស្ឡក្ស” 

របជាជនជាន្រចីនពី “ការន្កី្សន
ន្ឡងីស្នយុវជន” ននទសវតសរឆ៍្ប  ំ
2010 រក្សរបភពននការរទរទង់
ជីវភាពរសន់្ៅលែរបន្សីរពំុបា
ន។ អរតាកំ្សន្ណីនរបជាជនែពស ់
ក្សរមិតអបរ់ទំប ជាពិន្សស
តំបន់ជនបទ។ ការផ្ទល ស់លំន្ៅ
ស្ដលមិនអាចរគប់រគងបានពី
ជនបទមក្សកានទី់របជំុជន 
ន្ដីមផសី្សវងរក្សការង្ហរ៖ របជា
ជន 75% រសន់្ៅទីរបជំុជន ស្ត
ភាគន្រចីនគ្នម នលទនផល៖ 
សំណងអ់នាធិបន្តយយន្រចីន។ 

តនួាទីននរបរន្នសាទបានថយ
ចុោះោ៉ា ងខាល ងំ។ វសិយ័ 
ក្សសិក្សមម ន្ៅស្តសំខាន ់ស្ត 
ផលិតភាពន្ៅស្តទប៖ 
ន្ោយសារកំ្សន្ណីនរបជាជន 
ផលិតក្សមមក្សបុងមយួឯក្សតាបាន
ថយចុោះ។ ទំ កំ្សសិោឌ នរកី្សធំ 
ន្ យីវសិយ័ក្សសិក្សមមរបមូលផឋុ ំ
ក្សបុងនដមនុសសមយួកាឋ បតូ់ច។ 
តំបន់ទីរបជំុជនពំុមានការរកី្ស
ចន្រមីនឆ្ប់រ ័សស្ដរ។ 

ការរទរទងជី់វភាពរសន់្ៅ
ន្ៅជនបទពំុមានការ
អភិវឌណ នាឱំយភាពែុសគ្នប
ន្កី្សនន្ឡងីន្ៅក្សបុង និងរវាង
ទីរបជំុជននិងជន 
បទ។ សនថិសុែន្សផៀងន្ៅ
ស្តជាការរបឈមដ៏ធំមយួ
ន្ោយសារធនធានជល
ផលថយចុោះខាល ងំ។ 

C) ”ក្សំន្ណីន
នបតង” 

“ស្ផបក្ស ក្សព់ន័ននឹងទឹក្ស” 
ទី 2៖ ន្ោយសារ
របសិទនភាពថ្នមពល
រតូវបានបន្ងកីន និង 
ផលិតក្សមមថ្នមពល
ក្សន្កី្សតន្ឡងីវញិពំុមាន
ទំនប់ថមីរតូវបានសាង
សង់បនាធ បពី់ទំនប់
ស្ដលបានចាបន់្ផឋីម
ន្ៅន្ដីមទសវតសរឆ៍្ប  ំ
2010។ ធារទឹក្សជំនន់
ទន្នលសាបរតូវបាន
រក្សាលំនឹង ន្ យីវា
បនថគ្នរំទដលផ់លិត
ក្សមមវារសីតវក្សរមិត 
ែពស់ ។ 

ទន្នលសាបបានទទលួរបន្ោជន៍
ពី ”ការន្កី្សនន្ឡងីននយុវជន” នា
ទសវតសរឆ៍្ប  ំ2010 ស្ដលនាឱំយ
មានការអភិវឌណ និងភាពចំរុោះ
ទងំន្ៅទីរបជំុជន និងន្ៅជន 
បទ។ អរតាកំ្សន្ណីនរបជាជន
គ្នម នបញ្ា  ក្សរមិតអបរ់រំបន្សីរ
ន្ឡងី។ ការផ្ទល ស់ទីលំន្ៅមាន
តុលយភាព ឯនគរូបនីយក្សមមមាន
តិចជាង 50% ន្ោយសារជន
បទមានជន្រមីសចិញ្ច ឹមជីវតិ
ន្រចីនដូចគ្នប ។ 

វសិយ័ក្សសិក្សមមន្ៅស្តសំខាន់
ជាងន្គក្សបុងការរទរទង់ជីវភាព
រសន់្ៅ ស្តតនួាទីរបសវ់សិយ័
ជលផលក្សម៏ានលក្សខណៈគរួ
ឱយក្សត់សមាគ លស់្ដរ៖ ការ
ន្នសាទជាលក្សខណៈស របតិ 
បតថិការផឋល់នូវអតទរបន្ោជន៍
ដល់មនុសសជាន្រចីន។ ផលិត
ភាពក្សសិក្សមម និងការស្ក្សនចប
ន្រគឿងបរនិ្ភាគបានស្ក្សលមែគរួ
ឱយក្សត់សមាគ ល។់ តំបន់ទីរបជំុ
ជនមានការរកី្សចន្រមីន ន្ោយ
មានការង្ហរន្ធវីទងំក្សបុងវសិយ័
ក្សសិក្សមម និងមិនស្មនក្សសិក្សមម  

ការអភិវឌណ និងពិពិធភាវូប
នីយក្សមមរទទងជី់វភាព  
រសន់្ៅបានផឋល់ការង្ហរ
គ្នបរ់បន្សីរសរមាប់ន្ក្សមង
ជំនាន់ន្រកាយ ន្ យីបាន
នាឱំយមានវឌណនភាពស្ដល
ផឋល់របន្ោជនដ៍លតំ់បន់
ជនបទនិងទីរបជំុជន។ 
តំបន់ជនបទនិងទីរបជំុ
ជនផារភាជ ប់គ្នប ោ៉ា ងជិត
សបិត ន្ យីផឋល់
របន្ោជនឱ៍យគ្នប ន្ៅវញិ
ន្ៅមក្ស។ 

D) ”ភាពន្ៅ
ន្សងៀមរទឹង” 

របជាជនជាន្រចីនពី “ការន្កី្សន
ន្ឡងីននយុវជន” ននទសវតសរឆ៍្ប  ំ
2010 រក្សមិនបានរបភពននការ
រទរទងជី់វភាពរសន់្ៅលែ 
របន្សីរ។ អរតាកំ្សន្ណីនរបជា
ជនែពសគ់រួសម ក្សរមិតអបរ់ទំប 
ជាពិន្សសន្ៅតំបនជ់នបទ។ 

រចនាសមពន័នរទរទងជី់វភាពរស់
ន្ៅរបសរ់បជាជនន្ៅស្ត
របហ្ក្សរ់បស្ លគ្នប ន្ៅនឹង
ទសវតសរឆ៍្ប  ំ2010 ន្ោយមាន
វសិយ័ក្សសិក្សមមន្លីលុប។  
ក្សងវោះការន្លីក្សក្សមពសក់ារ
រទរទងជី់វភាពរសន់្ៅរបស់

ក្សងវោះខាតគំនិតនចបរបឌិត 
ថមី និងការវនិិន្ោគន្ៅន្លី
ការអភិវឌណ និងពិពិធភាវូប
នីយក្សមមរទរទងជី់វភាពរស់
ន្ៅបាននាឱំយផលិតក្សមម
ក្សបុងមយួឯក្សតាថយចុោះ៖ 
សភាពន្ៅរទឹងមយួក្សស្នលង
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ជលសាស្រសថ 
ចលនាចរនថទកឹ្ស
ជនំន់ & ជលផល 

បស្រមបរមលួន្សដឌក្សចិចសងគម 
នងិ ការផ្ទល សទ់លីនំ្ៅ 

ការរទរទង់ជវីភាពរសន់្ៅ ក្សណំត់សមាគ ល ់

ន្ោយសារឱកាសចិញ្ច ឹមជីវតិ
ន្ៅជនបទមានភាពទនន់្ែាយ 
ការផ្ទល សទី់លំន្ៅពីជនបទន្ៅ
កានទី់របជំុជនន្ដីមផសី្សវងរក្សការ 
ង្ហរ(សំណងរ់បស្ ល 60%) 
ស្តភាគន្រចីនគ្នម នលទនផល ។ 

របជាជននិងភាវូបនីយក្សមម
មាននយ័ថ្នផលិតក្សមមក្សបុង
មាប ក្ស ់បានថយចុោះ។ ការង្ហរ
ន្ធវីន្ៅតាមទីរបជំុជនភាគ
ន្រចីនសទតិន្ៅន្រៅវសិយ័ក្សសិ
ក្សមម ស្តរកី្សចន្រមីនយតឺ។ 

និងការចុោះន្ែាយបនថិចមឋ
ងៗ។ 

តារាង 8. ន័យបងកប់ខាងន្គ្នលនន្ោបាយននជន្រមីសអនាគតទងំបួន។ តារាងន្នោះបំន្ពញបស្នទមន្លីតារាង ៧ ន្ោយន្ធវី
ការសន្ងខបពីការអនុវតថ និងការមិនអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយស្ដលបានន្រជីសន្រសីក្សបុ ងតំបន់ទន្នលសាបរ ូតដល់ឆ្ប  ំ2040។ 
សរមាប់ន្សចក្សឋីលមែិត សូមន្មីលការពិពណ៌នាពីជន្រមីសអនាគតខាងន្លី + ឧបសមព័នន G។  
សូមចាថំ្ន ជន្រមីសអនាគត A និង C (ពណ៌ទឹក្សរក្សូច) + ជន្រមីសអនាគត B និង D (ពណ៌រក្ស ម) គឺរសន្ដៀងគ្នប ។  

 
ការអភិវឌណធនធានមនុសស  
(អប់រ ំសុខាភិបាល ន្គ្នល
នន្ោបាយរបជាជន -ល-) 

ពិពិធភាវូបនីយក្សមម
ជីវភាពរបជាជន & ការ

បន្ងកីតការង្ហរ 

ការអភិវឌណវស័ិយក្សសិក្សមម 
រមួបញ្ចូ លវស័ិយន្នសាទ 

ការការ របរសិាទ ន & ការ
ន្របីធនធានធមមជាតិរបក្សប

ន្ោយចីរភាព 

A) ”បស្រមបរមួល
ចមផង” 

ជាមួយនឹងភាពនឹងនរននផល
ចំណូលបានពពីនននិងអភិបាល
ក្សិចចលែរបន្សីរ ន្គ្នលនន្ោបាយ
សងគមរបសរ់ាជរោឌ ភិបាល
ដំន្ណីរការបានោ៉ា ងរបន្សីរ។ 
បណាឋ ញសុវតទិភាពសងគមការ រ
ជីវភាពរសន់្ៅរបសជ់នរក្សីរក្សរតូវ
បានបន្ងកីត។ ជាមួយនឹងក្សរមិត
អប់រ ំនិងសុខាភិបាលស្ដលកាន់
ស្តរបន្សីរ រមួជាមួយន្គ្នល
នន្ោបាយរបជាជនរមួបញ្ចូ ល
គ្នប  ក្សំន្ណីនរបជាជនមាន 
លក្សខណៈមធយម។ ន្ោយន្ៅ
តំបនជ់នបទក្ស៏មានការង្ហរលែ
របន្សីរផងស្ដរ ការផ្ទល សទ់ីលំន្ៅ
ពជីនបទន្ៅកានទ់រីបជុំជនមាន 
លក្សខណៈនឹងនរ។ 

ន្គ្នលនន្ោបាយរបស ់
រោឌ ភិបាលរមួជាមួយទីផារស្ដល
ក្សំពុងដំន្ណីរការនិងការអភិវឌណ 
វសិយ័ឯក្សជន (រមួទងំស 
រគ្នសធុនតូច-មធយម) បន្ងកតី
បានជាការង្ហរថមីៗដន៏្រចីនទងំ
ក្សបុងវសិយ័ក្សសិក្សមម ទងំន្រៅ 
វសិយ័ក្សសិក្សមម។ ថ្នមពលស្ដល
មានតនមលន្ថ្នក្សអាចរក្សបានពី
ជំនួយននថ្នមពលវារអីគគិសនី។ 
ការចិញ្ច ឹមជីវតិស្ដលមានរសាប់ 
(ភាគន្រចីនក្សសិក្សមម) រតូវបានន្ធវី
ពិពិធក្សមម + ការចិញ្ច ឹមជីវតិស្ដល
បានបន្ងកីតថមី។ 

ផលិតភាពក្សសិក្សមមមានភាព
របន្សីរន្ឡងីន្រចីន។ ថវីតផតិ
ធនធានជលផលថយចុោះ 
ក្សំស្ណទរមងវ់សិយ័ន្នសាទ នងិ
ជលផលរបសរ់ោឌ ភិបាលបាន
ផឋលល់ទនភាពឱយោ៉ា ងន្ហ្ច
ណាសអ់បក្សន្នសាទរទង់រទយ
តូចែលោះរក្សាក្សរមិតជីវភាពរស់
ន្ៅបាន។ ឧសា ក្សមមស្ក្សនចប
ន្រគឿងបរនិ្ភាគក្សំពុងមានសនធុោះ 
ន្ យីចលនា ”ភូមមិួយ-ផលិត
ផលមួយ” បានជួយក្សបុងការន្ធវី
ពិពិធក្សមមផលិតក្សមមក្សសិក្សមមន្ៅ
តំបនជ់នបទ។ 

ន្គ្នលនន្ោបាយការ របរសិាទ ន 
កាត់បនទយការបំពុលនិងផល
អវជិជមាន ស្ដលបងកន្ឡងីន្ោយ
ឧសា ក្សមមនិងក្សសិក្សមមសទិតក្សបុង
ក្សរមិតអបផបរមា។ ធនធាន 
ធមមជាតរិតូវបានន្របីរបក្សបន្ោយ 
ចីរភាព ន្ោយន្គ្នលនន្ោបាយ
នានាន្ឆលីយតបោ៉ា ងមានរបសិទន
ភាពន្ៅនឹងបំស្របំរលួធំៗនន
ចលនាចរនថទឹក្សជំនន ់នងិ 
ធនធានស្ដល ក្ស់ព័នន។ 

B) ”ការន្ក្សីនន្ឡងី
ោច់ន្ោយស្ឡក្ស” 

ន្គ្នលនន្ោបាយសងគមរបសរ់
ោឌ ភិបាលរតូវបានអនុវតថន្ោយ
មានក្សរមិតន្ជាគជ័យន្ផសងៗគ្នប  
ន្ យីមានភាពែុសគ្នប ខាល ងំរវាង
តំបនជ់នបទនិងទីរបជុំជន។ 
ក្សរមិតអប់រនំ្ៅស្តន្រៀងទប 
ន្ យីអរតាក្សំន្ណីនរបជាជន 
2.0% ក្សបុងមយួឆ្ប  ំន្ៅស្តមាន
លក្សខណៈន្ក្សីនន្ឡងីឆ្បរ់ ័ស។ 

ន្គ្នលនន្ោបាយរបសរ់ោឌ  
ភិបាលែក្សខានមិនបានផឋល់
ការង្ហរលែរបន្សីរសរមាប់ ”រលក្ស
យុវជន” ននទសវតសរឆ៍្ប  ំ2010។ 
ក្សងវោះខាតពិពិធភាវូបនីយក្សមមនន
ជីវភាពរសន់្ៅ ក្សដូ៏ចជាទីផារ
ស្ដលមានដំន្ណីរការអន់ថយ
មានន័យថ្ន ការចិញ្ច ឹមជិវតិថមីៗ
ក្សំពុងរតូវបានបន្ងកីតយតឺខាល ងំ 

ផលិតក្សមមក្សសិក្សមមមិនពិតជា
បានស្ក្សលមែន្នាោះន្ទ ន្ោយសារ
ភាពយតឺោ៉ា វក្សបុងការអនុវតថ
ន្គ្នលនន្ោបាយក្សសិក្សមម៖  
ផលិតភាពក្សបុងមួយឯក្សតាបាន
ថយចុោះន្ោយសារក្សំន្ណីន
របជាជន។ ន្ ោឌ រចនាសមព័នន 
(រមួទងំធារាសាស្រសថ) មានការ
អភិវឌណនយ៍តឺៗ និងជាចមផង 

ន្ោយសារភាពទន់ន្ែាយក្សបុងការ
អនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយ បរសិាទ ន 
ន្ៅស្តមាន ការរមួផសនំនក្សំន្ណីន
របជាជន ក្សងវោះខាតក្សបុងជីវភាព 
រសន់្ៅនិងការថយចុោះននបរមិាណ 
រតីស្ដលមានបាននាឱំយមានការ
ទញយក្សធនធានធមមជាតសិ្ដល
ន្ៅសល ួ់សន្ តុ។ ឧ. នរពលិច
ទឹក្សទន្នលសាបបានបាតប់ង់។ ការ
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ន្ោយជីវភាពពុមំានការអភិវឌណ 
ន្ យីន្គ្នលនន្ោបាយសារន្ពី
ពននមិនរតូវបានអនុវតថ រពមទងំ
ផលចំណូលពននន្ៅស្តមាន
ក្សរមិតមធយម៖ ដូន្ចបោះ ការ
ចំណាយន្លីសងគមរបសរ់ោឌ  
ភិបាលន្ៅស្តមានក្សរមិតមធយម។ 

និងចំន្ ោះវសិយ័ជាក្សោ់ក្ស ់(ជា
ចមផង ស រគ្នសខាប តធឯំក្ស
ជន)៖ អបក្សែលោះទទួលរបន្ោជន៍ 
ស្តភាគន្រចីនពុទំទួលបាន។ 

ន្ោយមាច សដ់ីធលីធំៗមួយកាឋ ប់
តូចប៉ាុន្ណាត ោះ។ ក្សំស្ណទរមង ់
វសិយ័ ជលផលក្សំពុងមានការ
របឈមនានា ន្ោយរបមូលផឋុ ំ
ន្ៅស្តអបក្សន្នសាទរទង់រទយធំ
មួយចំនួនតូចស្ដលមាន
អំណាចប៉ាុន្ណាត ោះ៖ អបក្សន្នសាទ
រទង់រទយតូចរងន្រគ្នោះោ៉ា ង
ធងន់ធងរ។ 

បំពុលពីទរីបជុំជន និង 
ឧសា ក្សមម ក្ស៏មិនរតូវបានរគប់ 
រគងផងស្ដរ។  

 

 

C) ”ក្សំន្ណីននបតង
” 

ជាមួយនឹងភាពនឹងនរននផល
ចំណូលបានពពីនននិងអភិបាល
ក្សិចចលែរបន្សីរ ន្គ្នលនន្ោបាយ
សងគមរបសរ់ាជរោឌ ភិបាលដំន្ណីរ
ការបានោ៉ា ងរបន្សីរ។ បណាឋ ញ
សុវតទិភាពសងគមការ រជីវភាព
រសន់្ៅរបសជ់នរក្សីរក្សរតូវបានប
ន្ងកីត។ ជាមួយនឹងក្សរមិតអប់រ ំ
និងសុខាភិបាលស្ដលកាន់ស្ត
របន្សីរ រមួជាមួយន្គ្នល
នន្ោបាយរបជាជនរមួបញ្ចូ ល
គ្នប  ក្សំន្ណីនរបជាជនមាន 
លក្សខណៈមធយម។ ន្ោយន្ៅ
តំបនជ់នបទក្ស៏មានការង្ហរលែ
របន្សីរផងស្ដរ ការផ្ទល សទ់ីលំន្ៅ
ពីជនបទន្ៅកានទ់ីរបជុំជនរក្សងុ
មានលក្សខណៈនឹងនរ។ 

ន្គ្នលនន្ោបាយរបសរ់ោឌ  
ភិបាល រមួជាមួយទផីារស្ដល
ក្សំពុងដំន្ណីរការនិងការអភិវឌណ 
វសិយ័ឯក្សជន (ន្ោយន្ផ្ទឋ តន្លី
ស រគ្នសធុនតូច-មធយម) 
បន្ងកីតបានជាការង្ហរថមីៗដន៏្រចីន
ទងំក្សបុងវសិយ័ក្សសិក្សមម ទងំន្រៅ 
វសិយ័ក្សសិក្សមម។ ឧសា ក្សមមស្ក្ស
នចបន្រគឿងបរនិ្ភាគក្សំពុងមានសនធុោះ 
ន្ យីអនុផលរបសវ់ារតូវបានន្របី
សរមាប់ថ្នមពលក្សន្ក្សតីន្ឡងីវ ិ
ញ។ ការអភិវឌណថ្នមពលក្សន្ក្សីត
ន្ឡងីវញិជួយអភិវឌណ 
ជីវភាពរបជាជន ន្ យីក្សប៏ន្ងកីត
ការង្ហរថមីៗជាន្រចីនផងស្ដរ។ 

ផលិតភាពក្សសិក្សមមមានភាព
របន្សីរន្ឡងីន្រចីន។ ក្សំស្ណ
ទរមងវ់សិយ័ន្នសាទ នងិ 
ជលផលរបសរ់ោឌ ភិបាលបាន
ផឋលល់ទនភាពដលអ់បក្សន្នសាទ
រទង់រទយតូចក្សបុងការរក្សា
ក្សរមិតជីវភាពរសន់្ៅសមរមយបា
ន។ ឧសា ក្សមមស្ក្សនចបន្រគឿង
បរនិ្ភាគក្សំពុងមានសនធុោះ ន្ យី
ចលនា ”ភូមមិួយ-ផលិតផល
មួយ” បានជួយក្សបុងការន្ធវីពិពិធ
ក្សមមផលិតក្សមមក្សសិក្សមមន្ៅតំបន់
ជនបទ។ 

ន្គ្នលនន្ោបាយការ របរសិាទ ន
កាត់បនទយការបំពុលនិងផល
អវជិជមាន ស្ដលបងកន្ឡងីន្ោយ
ឧសា ក្សមមនិងក្សសិក្សមមសទិតក្សបុង
ក្សរមិតអបផបរមា។ ការអនុវតថដ៏
មានរបសិទនភាពននរង្ហវ យតនមលផល
ប៉ាោះ លប់រសិាទ នបានជួយស្ក្សស្រប
គន្រមាងអភិវឌណនម៍ួយចំនួនន្ឆ្ព ោះ
ន្ៅរក្សទិសន្ៅកាន់ស្តមាន 
ចីរភាព។ 
 

D) ”ភាពន្ៅន្សងៀម
រទឹង” 

ន្គ្នលនន្ោបាយសងគមរបសរ់ោឌ
ភិបាលរតូវបានអនុវតថន្ោយមាន
ក្សរមិតន្ជាគជ័យន្ផសងៗគ្នប  
ន្ យីមានភាពែុសគ្នប ខាល ងំរវាង
តំបនជ់នបទនិងទីរបជុំជន។ 
ក្សរមិតអប់រនំ្ៅស្តន្រៀងទប 
ន្ យីអរតាក្សំន្ណីនរបជាជន 
2.0%ក្សបុងមួយឆ្ប  ំន្ៅស្តមាន
លក្សខណៈន្ក្សីនន្ឡងីឆ្បរ់ ័ស។ 
ន្ោយការរទរទងជ់ីវភាពរសន់្ៅ
ពុំមានការអភិវឌណ ន្ យីន្គ្នល
នន្ោបាយសារន្ពពីននមិនរតូវ
បានអនុវតថ រពមទងំផល
ចំណូលពននន្ៅស្តមានក្សរមិត
មធយម៖ ដូន្ចបោះ ការចណំាយន្លី
សងគមរបសរ់ោឌ ភិបាល ន្ៅស្ត
មានក្សរមតិមធយម។ 

ន្គ្នលនន្ោបាយរបសរ់ោឌ ភិបាល 
ែក្សខានមិនបានផឋលក់ារង្ហរលែ
របន្សីរសរមាប់ ”រលក្សយុវជន” 
ននទសវតសរឆ៍្ប  ំ2010 ។ 
ន្ោយសារការរបឈមនានាក្សបុង
ដំន្ណីរការទីផារនិងការអភិវឌណ 
វសិយ័ឯក្សជន ការចិញ្ច ឹមជិវតិថមីៗ
ក្សំពុងរតូវបានបន្ងកីតយតឺខាល ងំ។ 

ផលិតក្សមមក្សសិក្សមមមិនបានស្ក្ស
លមែន្នាោះន្ទ ន្ោយសារក្សំន្ណីន
របជាជន + ភាពយតឺោ៉ា វក្សបុង
ការអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយក្ស
សិក្សមម។  
ន្ ោឌ រចនាសមព័នន (រមួទងំ 
ធារាសាស្រសថ) មានការអភិវឌណន៍
យតឺៗប៉ាុន្ណាត ោះ។ ក្សំស្ណទរមង ់
វសិយ័ក្សសិក្សមម និងជលផល
ក្សំពុងមានការរបឈមនានា 
ន្ោយរបមូលផឋុ ំន្ៅស្តអបក្ស
ន្នសាទរទង់រទយធមំួយចំនួន
តូចស្ដលមានអំណាចប៉ាុន្ណាត ោះ
៖ អបក្សន្នសាទរទង់រទយតូចរង
ន្រគ្នោះោ៉ា ងធងន់ធងរ។ 

ការអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយ 
បរសិាទ នន្ៅស្តមានភាពទន ់
ន្ែាយ។ ជាលទនផល ការរមួផសនំន
ក្សំន្ណីនរបជាជន នងិក្សងវោះខាត
ក្សបុងជីវភាពរសន់្ៅបាននាឱំយមាន
ការទញយក្សធនធានធមមជាតិ
ស្ដលន្ៅសល ួ់សន្ តុ។ ការ
បំពុលពីទរីបជុជំននងិឧសា ក្សមម 
ក្ស៏មិនរតូវបានរគប់រគងផងស្ដរ។  
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“កតីាគរួឲ្យចាបអ់ារមមណ៏” 
ជន្រមីសអនាគតទងំ៤ ខាងន្លីបានពិពណ៌នាពីលទនភាពលំនាអំភិវឌណន៍ស្ដលអាចបនថពីការផ្ទល ស់បឋូរ 

នានា ស្ដលរពឹំងថ្ននឹងន្កី្សតមានន្ៅតំបន់ទន្នលសាប ន្ោយស្ផែក្សន្លបីមាល ស់បឋូរននលំ ូរទឹក្ស ក៏្សដូចជានិនាប ការសងគម
ន្សដឌកិ្សចច និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនបចចុបផនប រមួនឹងន្គ្នលនន្ោបាយ ក់្សព័នន។ ដូចស្ដលបាន
ពិភាក្សាខាងន្លី ជន្រមីសអនាគតទងំន្នោះអារស័យន្លីការបា៉ា ន់សាម នជាម៉ាូស្ដល និងការវភិាគន្លនិីនាប ការននការ
សិក្សា ន្ យីមិនរាប់បញ្ចូ លអវសី្ដលគរួឱយចាប់អារមមណ៍ ឬែុសរបរក្សតីន្នាោះន្ទ។ ោ៉ា ងណាក៍្សន្ោយ របន្ភទន្ផសងៗ 
គ្នប ននក្សតាថ គរួឱយចាប់អារមមណ៍ និងការអភិវឌណដ៏សមុគសាម ញន្ៅស្តជាការពិតជាក់្សស្សថង និងវារបស្ លជាមានផល
ប៉ាោះ ល់ោ៉ា ងខាល ងំន្លីកិ្សចចអភិវឌណន៍ននទន្នលសាប។  

ន្ោយមូលន្ តុន្នោះ ក្សបុងជំពូក្សន្នោះមានការពិព័ណ៌នានូវបមាល ស់បឋូរបីបស្នទមន្ទៀត ស្ដលពំុង្ហយនឹង
ពាក្សរណ៍ ឬសូមផសី្តរបន្មីលទុក្សជាមុន។ ន្ទោះជាោ៉ា ងណាក្សឋី រតូវគិតថ្ននឹងអាចន្កី្សតមានន្ៅតំបន់ទន្នលសាបក្សបុង
ន្ពល 30 ឆ្ប ខំាងមុែ។ អវីស្ដលសំខាន់ន្នាោះគឺ របសិនន្បីវានឹងអាចន្កី្សតន្ទផងីន្នាោះ ទំនងនឹងមានឥទនិពលខាល ងំន្លី
ការអភិវឌណតំបន់ទន្នលសាប។ ន្ លមានន័យថ្ន វាជារពឹតថិការណ៍ស្ដលមានក្សរមិតអាចន្កី្សតន្ឡងីទប ឥទនិពល
ែពស់ ស្ដលន្គអាចន្ៅបានថ្ន ”ក្សតាថ គរួឱយចាប់អារមមណ៍” ឬ ”ន្រឿងមិនអាចសាម នទុក្សបាន” (សូមន្មីលឧទ រណ៍ 
van Notten et al. 2005; Mahmoud et al. 2009; Heikinheimo 2011)។ ក្សតាថ គរួឱយភាញ ក់្សន្ផែីលទងំន្នោះ
អាចនឹងន្កី្សតមានបស្នទមពីន្លជីន្រមីសអនាគតទងំបនួរបស់ន្យងី ន្ យីភាពឌីណាមិក្សរបស់វាបាន និងកំ្សពុង
ផ្ទល ស់បថូរ និងផលប៉ាោះ ល់របស់វាទងំផលវជិជមានឬអវជិជមាន បាន ក់្សព័ននតាមលក្សខណៈន្ផសងៗគ្នប ។   

ន្ៅន្ពលស្ដលមានក្សតាថ គរួឱយចាប់អារមមណ៍ទងំ៣ ស្ដលពិពណ៌នាខាងន្រកាម ក្សតាថ ទងំន្នោះមានរបភព 
ពីការរបន្មីលន្មីលន្ោយស្ផែក្សន្លីមូលោឌ នរគឹោះន្លីការរសាវរជាវ និងយុទនសាស្រសថជាក់្សស្សឋង (សូមន្មីលឯក្សសារ
ន្ោង ក់្សព័ននន្ៅន្រកាមជំពូក្សតូចនីមយួៗ)។ ន្គ្នលគំនិតននក្សតាថ គរួឱយចាប់អារមមណ៍ទងំន្នោះ គឺស្ផែក្សន្លីគំនិត 
និងមតិន្ោបល់ស្ដលផឋល់ន្ោយអបក្សចូលរមួសិកាខ សាោសឋីពី ន្សណារយី៉ាូទន្នលសាបជាន្រចីនន្លីក្ស (សូមន្មីលផង
ស្ដរនូវន្សណារយី៉ាូន្រៀបរាប់ក្សបុង Foran et al. 2011) ស្ដលបំន្ពញបស្នទមន្ោយគំនិតរបស់ពកួ្សន្យងី។  រសន្ដៀងគ្នប  
នឹងជន្រមីសអនាគតទងំបួនស្ដរ ក្សតាថ គរួឱយចាប់អារមមណ៍ទងំបីសំន្ៅន្ឆ្ព ោះន្ៅអនាគត។  ដូន្ចបោះ រតូវបានសរន្សរ 
ក្សបុងទរមង់បចចុបផនបកាល ស្តហ្ក្ស់ដូចជានឹងន្កី្សតន្ឡងីន្ៅក្សបុងអនាគតកាល (ឧទ រណ៏. ក្សបុងឆ្ប  ំ2015)។   

ការន្្វើអាជើវកមមន្រប្ង លិងឧេម័លកនងុទន្លលសាប  

ន្ៅក្សបុង”ក្សតាថ គរួឱយចាប់អារមមណ៍”ន្នោះ ន្គសនមតថ្ន មានការរុក្សរក្សខាល ងំកាល ស្ដលន្ធវីន្ឡងីន្ោយរក្សុម  ុន 
ន្របងកាតឯក្សជននានាក្សបុងភាពជានដគូនឹងអាជាញ ធរន្របងកាតក្សមពុជា (សូមន្មីលឧទ រណ៍ Vichit 2010) ។ 
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ន្នោះសស្មឋងឱយន្ឃញីនូវអាងន្របងដ៏ធំសន្មផមីក្សបុងឆ្ប  ំ 2015 ន្ៅបណាឋ ស្ប៉ាក្សខាងលចិននទំនាបលិចទឹក្សទន្នលសាប។ 
ន្ោយដឹងពីផលរបន្ោជន៍ន្សដឌកិ្សចចដ៏សន្មផមីស្ដលអាងទងំន្នោះរតូវន្គរពឹំងថ្ន នឹងផឋល់ការែងួយក្សន្របងន្ៅ
ទំនាបលិចទឹក្សនឹងចាប់ន្ផឋីមន្ៅឆ្ប  ំ2018 ជាន្រសច។  

ថវីតផតិស្តមានការវាយតនមលន្លីផលប៉ាោះ ល់បរសិាទ នជាមុន ក៏្សដូចជាវធិានការសុវតទិភាពនិងការបននូរ
បនទយ ការែងួយក្សន្នោះនឹងបណាឋ លឱយមានការន្ ៀរកំ្សពប់ន្របងយូរៗមឋង ស្ដលបងកន្រគ្នោះថ្នប ក់្សធងន់ធងរចំន្ ោះរបព័នន
ន្អកូ្សឡូសុី រមួបញ្ចូ លទងំមចាឆ ជាតិ និងបក្សាបក្សស។ី តំបន់អភិរក្សសជីវចំរុោះមយួរបស់បឹង (ស្រពក្សទល់) រតូវបាន
បំពុលោ៉ា ងដំណំនិងធនធានជលផលន្ៅទំនាបលិចទឹក្សរតូវបានកាត់បនទយ។ ជាលទនផលវស័ិយន្អកូ្សន្ទសចរណ៍ 
និងការន្នសាទទទលួរងនូវការខាតបង់ោ៉ា ងធងន់ធងរ និងមនុសសជាន្រចីនបាត់បង់របភពចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ែលួន។ ផធុយ
មក្សវញិ ផលចំន្ណញន្សដឌកិ្សចចពីការែងួយក្សគឺមានន្រចីន ន្ យីវស័ិយន្នោះក៏្សផថល់ការង្ហរដល់មនុសសរាប់រយនាក់្ស។   

រកុេោតិទន្លលសាបេរមាបថ់ាមេលកន្កើតន្ ើងវិញ  

ក្សបុង “ក្សតាថ គរួឱយចាប់អារមមណ៍” ន្នោះ ន្គសនមតថ្ន ការសិក្សាស្ដលន្ធវីន្ឡងីន្ោយវទិាសាទ នបន្ចចក្សវទិា 
ក្សមពុជាបង្ហា ញថ្ន ន្ៅក្សបុងឆ្ប  ំ2016 ទន្នលសាបមានពពួក្សស្សលពិន្សសមា៉ាង ស្ដលសាក្សសមបំផុតសរមាបផ់លិតក្សមម
ជីវឥនននៈ (សូមន្មីលឧទ រណ៍ Campbell et al. 2006; Demirbas 2011)។  

ជាលទនផល តំបន់ធំៗននបឹងរតូវបានស្បងស្ចក្សសរមាបផ់លិតក្សមមស្សលទឹក្ស ន្ យីទន្នលសាបនឹងកាល យ
ជាស្ផជីវឥនននៈរបស់ន្មគងគ។ “ជីវរុក្សខជាតិទន្នលសាប” រតូវបានបញ្ជូ នន្ៅន្រាងចរក្សជីវឥនននៈទូទងំក្សមពុជា និងនាំ
ន្ចញន្ៅរបន្ទសនថ ន្វៀតណាម ចិន រពមទងំអឺរ ៉ាុបនិងអាន្មរកិ្សស្ថមន្ទៀតផង។ ន្ោយសារស្តន្រាងចរក្សរតូវការការ
ស្ថទជំសួជុលោ៉ា ងលែិតលែន់ ឧសា ក្សមមជីវរុក្សខជាតិ រមួបញ្ចូ លរក្សុម  ុនឯក្សជន និងកិ្សចចស របតិបតថិការក្សបុង
ភូមិ ន្ធវីការផឋល់នូវរបភពចិញ្ច ឹមជីវតិសរមាបម់នុសសរាប់ ន់នាក់្ស។      

ន្គ្នលន្ៅន្ទេចរណ៍្មមោតិចមបងន្ៅអាេុីអាន្គនយ៍ 

ក្សបុង ”ក្សតាថ គរួឱយចាប់អារមមណ៍” ន្នោះ ន្គសនមតថ្ន   កិ្សចចរបឹងស្របងរបស់រាជរោឌ ភិបាលក្សបុងការន្លីក្ស
ក្សមពស់ន្ទសចរណ៍ធមមជាតិ (ឧទ រណ៏. Thok 2011) កំ្សពុងជរមុញឲ្យចំននួន្ភញៀវន្ទសចរណ៍មក្សទសសនាបឹង
ទន្នលសាបន្កី្សនន្ឡងីគរួឲ្យក្សត់សំគ្នល់ចាប់ពីឆ្ប 2ំ012។ ក្សបុងឆ្ប 2ំ020 មានន្ភញៀវន្ទសចរណ៍មយួោននាក់្សមក្ស
ន្លងតំបន់ន្ផសងៗននបឹងនិងទំនាបលិចទឹក្សរបស់វា ន្ធវីឱយបឹងទន្នលសាបកាល យជាន្គ្នលន្ៅន្ទសចរណ៍ធមមជាតិន្ពញ
និយម ជាងន្គន្ៅអាសុីអន្គបយ។៍  



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
69 

 ែណៈន្ពលន្ភញៀវន្ទសចរណ៍ភាគន្រចីនមក្សន្លងបឹងក្សបុងន្ពលនថងពីន្ែតថន្សៀមរាប ដំន្ណីរន្ទសចរណ៍ន្ល ី
បឹងទន្នលសាបរយៈន្ពលបីនថងស្ដលនានំ្ភញៀវន្ទសចរណ៍ន្ៅដីសណឋ បឹងន្ៅឆបុក្សរទូ និងរមួបញ្ចូ លទងំការសាប ក់្សអារស័យ 
ន្ពលយប់ន្លផីធោះបស្ណឋ តទឹក្សកំ្សពុងស្តទក់្សទញមនុសសកាន់ស្តន្រចីនន្ឡងីៗ។ ន្លីសពីន្នោះ មានដំន្ណីរកំ្សសានថ 
ឯក្សន្ទស ដូចជា ការសធូចរតី ន្មីលបក្សាបក្សស ី និងជិោះទូក្ស ជាន្ដីម។ ដំន្ណីរកំ្សសានថទងំន្នោះក៏្សស្ចក្សរសំ្លក្សនូវផល
ចំន្ណញនានាពីវស័ិយន្ទសចរណ៍ឱយកាន់ស្តន្សមគី្នប ស្ដរ ន្ោយសារភូមិកាន់ស្តន្រចីនអាចផឋល់ក្សស្នលងសាប ក់្សន្ៅនិង
ន្សវាក្សមមន្ផសងន្ទៀតដល់អបក្សន្ទសចរណ៏ (ន្ភាជនីយោឌ ន វតទុអនុសាវរយី-៍ល-)។ ជាលទនផល តំបន់ទី 1 ស្ដល
ន្ៅជិតបឹងជាងន្គបានស្របកាល យន្ៅជា ”តំបន់ន្ទសចរណ៍”។ 
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ស្នកទី ៤ ៖ ន្េចក្តេីលនដិ្ឋឋ ល 

  

របកគំន្ហើញគលលឹ៉ះេំខាលព់ាកេ់ល័ធលឹងទឹក លិងមលេុស  

 ទន្នលសាបគឺជារបព័ននស្ដលស្បលក្សពីន្គមយួខាងស្ផបក្សជីវសាស្រសថ បរសិាទ ន និងសងគមវបផធម៌ ន្ៅក្សបុង
តំបន់ក៏្សដូចជាន្លីពិភពន្ោក្ស។វាមានសារៈសំខាន់គរួឱយក្សត់សមាគ ល់ក្សបុងសងគមនិងន្សដឌកិ្សចចក្សមពុជា 
ន្ោយវាផឋល់នូវរបភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅនិងសនថិសុែន្សផៀង អាហ្រសរមាបរ់បជាជន     
ក្សមពុជារាប់ោននាក់្ស។ ោ៉ា ងណាមិញ វាក៏្សង្ហយរងន្រគ្នោះន្ោយសារបំស្របំរលួស្ដលបណាឋ លមក្សពី
ស្ផនការថ្នមពលវារអីគគិសនីន្លីទនលន្មគងគស្ដរ។  

 វស័ិយក្សសិក្សមម គឺជាសក្សមមភាពរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅន្រចីនជាងន្គន្ៅតំបន់ទន្នលសាប៖ វាសទិតន្ៅ រមួ
ជាមយួនឹងការន្នសាទ ស្ដលជាមូលោឌ នសរមាប់សនថសុិែន្សផៀងអាហ្រជាតិ។ ការន្នសាទបន្ងកីត
ជារបភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅចាបំាច់ន្ៅតំបន់ជិតបឹង ែណៈស្ដលទីរបជំុជនជារបភពននការ
រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ ស្ដលមានលក្សខណៈោយចំរុោះកាន់ស្តន្រចីនៗ។  

 សរុបមក្ស វាន្ៅមានភាពែុសគ្នប ន្រចីនក្សបុងស្ផបក្សន្សដឌកិ្សចចសងគមនិងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់
ន្ផសងៗន្ៅទន្នលសាប ក្សបុងន្នាោះ វស័ិយន្សវាក្សមមន្ៅន្ែតថន្សៀមរាបមានភាពន្លចន្ធាល ។  

លទធភ្ជេមាលឥទធិេលកនងុន្េលបចចបុ្បលន៖ ថាន កត់ំបល ់ថាន កោ់តិ លិងថាន កម់លូដ្ឋឋ ល  

 រោឌ ភិបាលក្សមពុជាមានតួនាទីសំខាន់ក្សបុងការអភិវឌណតំបន់ទន្នលសាប។ ន្ៅថ្នប ក់្សតំបន់ រោឌ ភិបាលគរួ
បនថការពិភាក្សាោ៉ា ងសក្សមមសឋីពីការអភិវឌណធនធានទឹក្សន្មគងគរបក្សបន្ោយចីរភាពន្ោយរមួបញ្ចូ ល
ទងំថ្នមពលវារអីគីគសនី។  

 ន្ៅថ្នប ក់្សជាតិ យុទនសាស្រសថចតុន្កាណក្សមពុជារមួបញ្ចូ លរគប់ន្គ្នលនន្ោបាយ ក់្សព័ននស្ដលចាបំាច់
សរមាបក់ារផ្ទល ស់បឋូរវជិជមានក្សបុងតំបន់ទន្នលសាប។ ោ៉ា ងណាក្សឋី ការោក់្សអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយដ៏ធំ
ន្ធងទងំន្នោះមិនង្ហយរសួលន្ទ ន្ យីរតូវការការយក្សចិតថទុក្សោក់្សខាល ងំ។ 

 ន្ៅថ្នប ក់្សមូលោឌ នន្គនឹងចាបំាច់រតូវពិចារណាន្លភីាពែុសគ្នប រវាងសាទ នភាពបចចុបផនប និងសកាឋ នុពល 
អភិវឌណន៍ន្ៅអនាគតក្សបុងតំបន់ទន្នលសាបផ្ទធ ល់។ ន្ទោះជាតំបន់ទងំបី(ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្រកាម 
ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្ល ី និងទីរបជំុជន)ជាទូន្ៅ មានលក្សខណៈដូចគ្នប  ក៏្សន្ៅស្តមានលក្សខណៈស្បលក្សគ្នប
សំខាន់ៗ រវាងអនុតំបន់ទងំ 18 ន្ៅក្សបុងការសិក្សាន្នោះផងស្ដរ។  
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របកគំន្ហើញគលលឹ៉ះេំខាល់ៗ ពាកេ់ល័ធលឹងទឹក លិងមលេុស 

 តំបន់បឹងទន្នលសាបបន្ងកីតជាធនធានន្សដឌកិ្សចច សងគម និងបរសិាទ នដ៏សំខាន់ចាបំាច់មយួសរមាប់
របន្ទសក្សមពុជាទងំមូល។ ចលនាទឹក្សជំនន់ទន្នលសាបគឺជាក្សមាល ងំជរមុញននរបព័ននទំនាបលិចទឹក្សបឹងទងំមូល រមួ
បញ្ចូ លទងំជលផលោ៉ា ងសន្មផមី ន្ យីវាក៏្សន្ធវីឱយតំបន់ន្នោះមានលក្សខណៈស្បលក្សោច់ន្គទូទងំពិភពន្ោក្សន្ៅខាង
ស្ផបក្សជលសាស្រសថ បរសិាទ ន ក៏្សដូចជាសងគមវបផធម៌ផងស្ដរ។  

 ន្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ ចលនាចរនថទឹក្សជំនន់ទន្នលសាបទំនងនឹងផ្ទល ស់បឋូរនាន្ពលអនាគតន្ោយ
សារស្តផលប៉ាោះ ល់ពីសក្សមមភាពមនុសស ជាពិន្សសតាមរយៈការអភិវឌណថ្នមពលវារអីគគីសនីន្ៅន្លទីន្នលន្មគងគ។ 
តាមពិត តំបន់បឹងទន្នលសាបអាចរតូវបានចាត់ទុក្សថ្នជាតំបន់ង្ហយរងន្រគ្នោះជាងន្គចំន្ ោះផ្ទល ស់បឋូរនានាស្ដលបងក

 ក្សបុងវស័ិយក្សសិក្សមម ការបន្ងកីនផលិតក្សមមក្សសិក្សមមនឹងមានសារៈសំខាន់ជាខាល ងំ។ ន្យងីក៏្សជូន
ន្ោបល់ផងស្ដរថ្ន ទីរមួន្ែតថនានាគរួស្តរតូវអភិវឌណន៍ក្សបុងលក្សខណៈែុសៗគ្នប  អារស័យន្លកី្សមាល ងំ
ស្ដលមានរសាប់និងភាពែុសគ្នប ននចំនុចខាល ងំរបស់ន្ែតថនិមយួៗ។ ក្សបុងតំបន់ទី1 (ទំនាបលិចទឹក្ស
ខាងន្រកាម) ការអនុវតថរបក្សបន្ោយន្ជាគជ័យននកំ្សស្ណទរមង់ន្នសាទ និងជលផលស្ដលក្សំពុង
ដំន្ណីរការ ជាសមាសភាគចាបំាច់មយួសរមាប់ការអភិវឌណជីវភាពរបជាជន។ កិ្សចចរបឹងស្របង      
សំខាន់ៗក៏្សរតូវការោ៉ា ងចាបំាច់ន្ដីមផធីានាដល់ការន្លកី្សក្សមពស់ការអភិវឌណធនធានមនុសសជា
ទូន្ៅ រមួបញ្ចូ លទងំវស័ិយសុខាភិបាល និងអប់រ។ំ 

កំណតេ់មាគ លច់ងុបញ្ចប៖់ ទំនាកទ់ំលងទឹក ថាមេល លិងន្េបៀង 

 ការអភិវឌណសងគម និងន្សដឌកិ្សចចននតំបន់ទន្នលសាប ផារភាជ ប់ោ៉ា ងជិតសបិតន្ៅនឹងធនធានដីនិង
ធនធានធមមជាតិ ន្ យីកាន់ស្តទូលំទូោយន្ៅន្ទៀតន្នាោះ គឺបានផារភាជ ប់ន្ៅនឹងអវីស្ដលន្គន្ៅ
ថ្នទំនាក់្សទំនងទឹក្ស ថ្នមពល និងន្សផៀង។ 

 ការអភិវឌណរបក្សបន្ោយន្ជាគជ័យននទន្នលសាប ទមទរឱយមានកិ្សចចស ការឆលងវស័ិយោ៉ា ង
សក្សមមរវាងភាប ក់្សង្ហរនានាស្ដលកំ្សពុងអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយ ក់្សព័ននន្ៅក្សរមិតថ្នប ក់្សន្ផសងៗគ្នប ។  
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ន្ឡងីន្ោយស្ផនការវារអីគគិសនីបចចុបផនបន្ៅតំបន់ន្មគងគ18។ រសបន្ពលជាមយួគ្នប  ក៏្សមានស្ផនការអភិវឌណថ្នប ក់្សមូល
ោឌ នន្ផសងៗន្ៅអាងទន្នលសាប និងទំនាបលិចទឹក្សផងស្ដរ តាងំពីរបព័ននធារាសាស្រសថខាប តធំ ដល់ការអភិវឌណវារ ី   
អគគិសនីន្ៅន្លីនដទន្នលនានារបស់ទន្នលសាប។ ន្លីសពីន្នោះ បំស្របំរលួអាកាសធាតុរតូវបានបា៉ា ន់សាម នថ្នបងកឱយមាន
ការផ្ទល ស់បឋូរន្ៅន្លរីបព័ននទំនាបលិចទឹក្សរបស់បឹង ថវីតផតិស្តលក្សខណៈពិតរបាក្សដនិងសូមផសី្តទិសន្ៅននបមាល ស់បឋូរ
ទងំន្នោះន្ៅស្តមិនចាស់ោស់ក៏្សន្ោយ ន្ោយសារស្តភាពមិនចាស់ោស់សំខាន់ៗស្ដលមានរមួបញ្ចូ លន្ៅក្សបុង
ការបា៉ា ន់សាម នន្លអីាកាសធាតុ។ ន្ៅក្សបុងរយៈន្ពលននការសិក្សា (រ ូតដល់ឆ្ប  ំ 2040) ការអភិវឌណថ្នមពលវារ ី
អគគិសនី ស្ដលន្រគ្នងទុក្សន្ៅតំបន់ន្មគងគរតូវបានរពឹំងថ្ន នឹងមានផលប៉ាោះ ល់ខាល ងំន្លចីលនាចរនថទឹក្សជំនន់    
ទន្នលសាបជាងបស្រមបរមួលអាកាសធាតុ។ 

 បំោស់បឋូរននចលនាទឹក្សជំនន់ស្ដលអាចន្កី្សតន្ឡងីរមួមានក្សរមិតទឹក្សន្កី្សនន្ឡងីន្ៅរដូវន្ៅឋ  និងក្សរមិតទឹក្ស 
ថយចុោះន្ៅរដូវវសា នាឱំយកាត់បនទយតំបន់លិចទឹក្សរបចាឆំ្ប ។ំ ទំនប់នឹងកាត់បនទយលំ ូរចូលននលាប់ភក់្សមានជី
ជាតិន្ៅក្សបុងទន្នលសាប ន្ យីរាងំសធោះដល់ផលូវន្ធវីដំន្ណីររបស់រតី។ ជារមួ បំោស់បថូរទងំន្នោះរតូវបានរពឹំងថ្ន នឹង
កាត់បនទយោ៉ា ងន្រចីនន្ៅន្លីផលិតភាពរបព័ននន្អកូ្សឡូសុីន្ៅទំនាបលិចទឹក្សរបស់បឹង ន្ោយសកាឋ នុពលផលិត
ផលរតីទន្នលសាបថយចុោះ 50% ឬន្លីសពីន្នោះន្ទៀត។  

សរុបមក្ស ការសិក្សារពឹំងទុក្សមុនថ្ន ផលប៉ាោះ ល់ស្ផបក្សន្សដឌកិ្សចចសងគម និងការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅ
របស់របជាជនស្ដលគរួឱយក្សត់សមាគ ល់បំផុត ន្ យីបងកន្ឡងីន្ោយការអភិវឌណថ្នមពលវារអីគគិសនីន្ៅន្លីន្មគងគ 
មានការ ក់្សព័ននន្ៅនឹងន្រឿងរបទក់្សរក្សឡាគ្នប  ៣ ដូចតន្ៅៈ ទី១ បមាល ស់បឋូរស្ដលរពឹំងទុក្សននលំន្ៅោឌ នក្សបុងទំនាប
លិចទឹក្សអាចមានសកាឋ នុពលបំផ្ទល ញខាល ងំសរមាបរ់បព័ននន្អកូ្សឡូសុីន្ៅទំនាបលិចទឹក្សស្ដលមានរសាប់ នាឱំយបងក
ផលអវជិជមានដល់ផលិតផលរតី  ដូចគ្នប នឹងការន្នសាទផងស្ដរ។ ោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ ក៏្សបំោស់បឋូរទងំន្នោះអាច
នាឱំយមានការន្កី្សនន្ឡងីសមលមមននតំបន់ក្សសិក្សមមន្ៅទំនាបលិចទឹក្សខាងន្លី   ស្ដលជរមុញការន្កី្សនន្ឡងីជា       
សកាឋ នុពលក្សបុងផលិតភាពក្សសិក្សមម និងផឋល់របន្ោជន៍ដល់អបក្សរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់ទី2(ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្លី)។ 
ទី២ ក្សរមិតទឹក្សនារដូវរបាងំន្កី្សនន្ឡងីរតូវបានរពឹំងថ្ននឹងនាឱំយមានការបំផលិចបំផ្ទល ញដល់នរពលិចទឹក្សន្ៅន្សស
សល់ភាគន្រចីនន្ៅជំុវញិបឹង ស្ដលបងកផលប៉ាោះ ល់ធំដល់ដំន្ណីរក្សក្សរងននលាប់ភក់្ស របព័ននន្អកូ្សឡូសុី   ក៏្សដូចជា 

                                                      
(18) សូមន្មីលឧទ រណ៍ MRC (2010) ឬ Hall & Bouapao (2010)។ ឧទ រណ៍ន្រកាយគឺជាការសិក្សាមយួស្ដលន្ធវីន្ឡងីសរមាប ់MRC ន្ោយ

សនបិោឌ នថ្ន របជាជនស្ដលរសន់្ៅរបន្ទសក្សមពុជា / តំបន់ទន្នលសាប (ក្សបុងចំន្ណាមរបន្ទសន្ៅតំបនន់្មគងគខាងន្រកាមទងំបនួ) ង្ហយទទលួរង
ន្រគ្នោះបំផុត ន្បីគិតន្លីមូលោឌ នននការង្ហយរងន្រគ្នោះ ជាពិន្សស ន្ោយមានការពឹងអារសយ័ោ៉ា ងខាល ងំន្ៅន្លីមចាឆ ជាតិ ន្ យីមានសមតទភាព
ទបទ់ល់នឹង  ហ្និភយ័ទបខាល ងំន្ៅនឹងបំស្របំរលួបរសិាទ នធំៗ (និងបំស្របំរលួន្ផសងៗន្ទៀត)។ 
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ផលិតក្សមមវារសីតវក្សបុងទឹក្ស19 ។ ដូន្ចបោះ វានឹងផ្ទល ស់បឋូរធមមជាតិននការអភិរក្សសបរសិាទ នផងស្ដរ។ បចចុបផនប ន្ទសចរណ៍
ធមមជាតិស្ដលជាស្ផបក្សធំៗននបណាឋ តំបន់អភិរក្សសសបូល នឹងកាល យជាតំបន់លិចទឹក្សជាអចិនស្រនថយ។៍ ទី៣ ជាន្រឿង
សំខាន់ជាងន្គន្នាោះ គឺការថយចុោះខាល ងំកាល ស្ដលបានរពឹំងទុក្សក្សបុងផលិតក្សមមរតី ស្ដលនឹងមានផលអវជិជមានន្ៅន្លី
ការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន និងសនថិសុែន្សផៀងអាហ្រននទន្នលសាបនិងក្សមពុជាទងំមូល ន្ោយជា
ធមមតា របជាជនរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់ទី1 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្រកាម) រងផលប៉ាោះ ល់ន្រចីនជាងន្គ។ ន្ោយដឹងពីតួ
នាទីចាបំាច់ស្ដលមចាឆ ជាតិមានចំន្ ោះសនថិសុែន្សផៀងអាហ្រក្សមពុជា ន្គពំុន្ឃញីមានមន្ធាបាយន្ោោះរសាយណា
ង្ហយរសួលចំន្ ោះបញ្ា ន្នោះន្ឡយី៖ ន្ តុន្នោះ ការន្ឆលីយតបនឹងសំណួរន្នោះនឹងមាន ភាពចាបំាច់ក្សបុងថ្នប ក់្សជាតិ 
ន្ យីនឹងតរមូវឱយមានវធិានការលែរបន្សីរខាល ងំក្សបុងការន្លីក្សក្សមពស់ទិដឌភាពផលិតក្សមមន្សផៀងអាហ្រន្ផសងន្ទៀត។ 

ជាធមមតា បស្រមបរមួលដ៏ខាល ងំកាល ទងំន្នោះ ក៏្សតរមូវឱយមានសមតទភាពទប់ទល់នឹងហ្និភ័យ ឬសមតទភាពបនាំុតាម
ដ៏ចាបំាច់ពីរបជាជនស្ដលរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់ទន្នលសាបផងស្ដរ ជាពិន្សសពីអបក្សចូលរមួក្សបុងរបរន្នសាទ និងសក្សមម
ភាពទក់្សទិន។  ន្ទោះោ៉ា ងណាក្សឋី ន្រឿងស្ដលគរួឱយបារមភន្នាោះ គឺថ្នសមតទភាពរបស់របជាជន ក្សបុងការបនាំុតាមបស្រម
បរមួលបរសិាទ នស្ដលែុសពីធមមតាន្មីលន្ៅដូចជាន្ៅមានភាពទន់ន្ែាយ ន្ោយជាក់្សស្សឋង រក្សុមស្ដលង្ហយរង
ន្រគ្នោះបំផុតជាអបក្សស្ដលរក្សបំផុតផងស្ដរ (Nuorteva 2009; Nuorteva et al. 2010៖ សូមន្មីល Marschke & 
Berkes 2006 ផងស្ដរ)។ ន្ តុដូន្ចបោះ ការពរងឹងសមតទភាពទប់ទល់នឹងហ្និភ័យរបស់របជាជនន្ៅតំបន់   
ទន្នលសាបន្ៅនឹងបំស្របំរលួបរសិាទ នស្ដលែុសរបរក្សតី គរួរតូវបានពិចារណាក្សបុងយុទនសាស្រសថអភិវឌណន៍ទងំអស់។  

 ចំន្ ោះលក្សខែណឍ ន្សដឌកិ្សចចសងគមវញិ របជាជនជិត 2 ោននាក់្សរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់បឹងនិងទំនាបលិច
ទឹក្ស ែណៈស្ដលរបជាជនក្សមពុជាដល់ន្ៅ ក់្សក្សណាឋ លរតូវបានបា៉ា ន់សាម នថ្ន ទទលួបានរបន្ោជន៍ន្ោយផ្ទធ ល់ ឬ
ន្ោយរបន្ោលពីធនធានបឹង ក្សបុងលក្សខែណឍ ជីវភាពរស់ន្ៅនិងសនថិសុែន្សផៀងអាហ្រ។ អរតារបជាជនន្ៅតំបន់
ទន្នលសាបបនថន្កី្សនន្ឡងី។ ន្លីសពីន្នោះ រសបគ្នប ន្ៅនឹងភូមិភាគន្ផសងន្ទៀតននរបន្ទសក្សមពុជា ទន្នលសាបកំ្សពុងស្ត
ជបួរបទោះនឹងរក្សុមរបជាជនវយ័ន្ក្សមងដ៏ធំសន្មផមីស្ដលន្កី្សតក្សបុងឆ្ប  ំ 1990 កំ្សពុងចូលរមួក្សបុងក្សមាល ងំពលក្សមម៖ ន្យងី
ន្ៅន្នោះថ្ន “រលក្សយុវជន”។ ន្ោយដឹងពីភាពលុបន្លី(dominance)ននវស័ិយក្សសិក្សមម និងសមាព ធដ៏ធងន់ធងរ
រសាប់ន្លធីនធានធមមជាតិក្សបុងតំបន់ន្នោះ អនាគតតំបន់ទន្នលសាបពឹងស្ផែក្សោ៉ា ងខាល ងំន្ៅន្លីថ្នន្តីរបភពនន ការ
រទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅស្បបណាស្ដលយុវជនទងំន្នោះចង់បាន ក៏្សដូចជាមានលទនភាពនឹងន្ឆ្ព ោះន្ៅរក្ស ដូចបានក្សត់
សមាគ ល់ន្ោយរាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាផងស្ដរ(រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប 2ំ010)។  “រលក្សយុវជន” ផឋល់នូវលទនភាព
មយួសរមាប់អរតារបជាសាស្រសថស្ដលកំ្សន្ណីនក្សមាល ងំពលក្សមម និងការថយចុោះ ស្ដល ក់្សព័ននក្សបុងអរតាននអបក្សន្ៅក្សបុង

                                                      
(19) ក្សរមិតទឹក្សន្ៅរដូវន្ៅឋ ក្សនឹ៏ងមានផលវជិជមានែលោះផងស្ដរ ន្ោយវានឹងបន្ងកីនលទនភាពនានាសរមាបន់ាវាចរន្លីបឹងន្ៅរដូវន្ៅឋ ។ ន្ទោះោ៉ា ងណាក្សឋី 

បចចុបផនបមាននាវាខាប តធំតិចតចួស្ដលចរាចរន្លីទន្នលសាប ន្ យីការន្ធវីដំន្ណីរភាគន្រចីនន្ធវីន្ឡងីន្ៅន្លីផលូវជាតិ ផលន្នោះអាចមិនគិតបញ្ចូ លបាន។ 
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បនធុក្ស ផឋល់នូវសនធុោះដ៏សំខាន់មយួសរមាបក់ារអភិវឌណតំបន់ន្នោះ៖ ន្ទោះោ៉ា ងណាក្សឋី ន្នោះជាការទមទរឱយមាន
ឱកាសការង្ហរន្ពញន្លញ។  

   រចនាសមព័ននរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនននតំបន់ទន្នលសាប ន្ៅស្តបនថន្លីសលុបន្ោយវស័ិយ 
ក្សសិក្សមម ជាង 60% ននក្សមាល ងំការង្ហរសរុប ន្ លគឺរបស្ លមយួោននាក់្ស មានរបភពននការរទរទង់ជីវភាពរស់
ន្ៅជាចមផងរបស់ែលួនពឹងស្ផែក្សន្លវីស័ិយក្សសិក្សមម។ វស័ិយក្សសកិ្សមមន្មីលន្ៅដូចជាកំ្សពុងអភិវឌណបនថិចមឋងៗ ដូច
បានបង្ហា ញជាឧទ រណ៍តាមរយៈកំ្សន្ណីនចំននួក្សាលដីស្ដលផគត់ផគង់ន្ោយរបព័ននធារាសាស្រសថ។  ចំស្ណក្សវស័ិយ 
ន្នសាទមាន 4.5% (ស្ផែក្សន្លីជំន្រឿនឆ្ប  ំ2008) ស្ដលតិចជាងវស័ិយក្សសកិ្សមមន្រចីន ប៉ាុស្នថ លទនផលការសិក្សាបាន
រក្សន្ឃញីថ្ន វស័ិយជលផលបន្ងកីតជារបភពចំណូលបស្នទមដ៏សំខាន់មយួន្ទៀត និងជាន្សផៀងសរមាបម់នុសសជា
ន្រចីនន្ផសងន្ទៀតផងស្ដរ។ ន្លីសពីន្នោះ រតីមានតនួាទីចាបំាច់ណាស់lន្លីការរទរទង់ស្ផបក្សសនថិសុែន្សផៀងសរមាប់
របន្ទសទងំមូល។ 

 ន្គន្ឃញីមានសញ្ដ កំ្សន្ណីនភាវូបនីយក្សមមននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន ន្ោយមនុសស
កាន់ស្តន្រចីនន្ឡងី   ន្ធវីការន្ផធរពីជីវភាពស្ផែក្សន្លីវស័ិយក្សសិក្សមមរបនពណីន្ៅរក្សរបភពចំណូលនានា  ស្ដលកាន់ស្ត  
ទំន្នីប រមួមានវស័ិយឧសា ក្សមម ន្សវាក្សមម និងសំណង់។ ន្នោះមានន័យថ្ន ទីរមួន្ែតថ និងទីរបជំុជនតាមរសុក្ស
នានាកំ្សពុងស្តទក់្សទញជនចំណូលរសុក្ស (តាមរដូវ និងអចិនស្រនថយ)៍ ពីតំបន់ជនបទ។ ោ៉ា ងណាមិញ លទនផល
រក្សន្ឃញីននការអន្ងកតរគួសារតាមទន្នលសាបរបស់អងគការ CSIRO ឆ្ប  ំ 2011 ចងែុលបង្ហា ញថ្ន ជាទូន្ៅ របជាជន
មិនសូវចង់ន្ធវកីារផ្ទល ស់ទីន្ទ ន្ោយចូលចិតថរស់ន្ៅភូមិកំ្សន្ណីតរបស់ែលួនជាង និងបនថរបរចិញ្ច ឹមជីវតិបចចុបផនប។  

 តំបន់ទន្នលសាបកំ្សពុងស្តអភិវឌណមិនន្សមនីដគ្នប               ន្ យីភាពែុសគ្នប ោ៉ា ងន្រចីនរតូវបានន្គន្មីលន្ឃញី 
ទងំក្សបុងន្ែតថន្ផសងគ្នប  ទងំក្សបុងតំបន់ទងំបីស្ដលយក្សមក្សន្ធវីការសិក្សាន្នោះ៖ តំបន់ទី1(ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្រកាម) 
តំបន់ទី 2 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្លី) និងតំបន់ទី 3 (ទីរបជំុជន)។ ជាន្រឿងគរួឱយបារមភ ភាពែុសគ្នប រវាងតំបន់ជន
បទ និងទីរបជំុជនហ្ក្សដូ់ចជាកំ្សពុងស្តន្កី្សនន្ឡងី ន្ោយសារក្សតាថ សុែមាលភាពមយួចំននួដូចជាការអប់រ ំ        
ជាន្ដីម។ ភាពែុសគ្នប ោ៉ា ងចាស់ោស់ក៏្សមានផងស្ដរន្ៅក្សបុងអនុតំបន់ទងំ18 ស្ដលមានរមួបញ្ចូ លក្សបុងការសិក្សា
ន្នោះ ន្ោយសងកត់ធងន់ន្លសីារៈសំខាន់ននការសិក្សាតំបន់ន្នោះក្សបុងក្សរមិតលមែិតរគប់រគ្នន់។ គរួក្សត់សមាគ ល់ជាងន្គ
ន្នាោះគឺថ្ន អនុតំបន់រក្សុងន្សៀមរាប ភាគន្រចីនន្ោយសារសនធុោះវស័ិយន្ទសចរណ៍របស់ែលួន បានកំ្សពុងអភិវឌណែុស
គ្នប ោ៉ា ងខាល ងំន្ៅនឹងតំបន់ទីរបជំុជនដនទន្ទៀត៖   ការអភិវឌណន្នោះ    ឆលុោះបញ្ច ងំការអភិវឌណអនុតំបន់ទី 2 របស់   
ន្សៀមរាបផងស្ដរ។    
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លទធភ្ជេមាលឥទធិេល ៖ ថាន កត់ំបល ់ថាន កោ់តិ លិងថាន កម់លូដ្ឋឋ ល 

 អនាគតតំបន់ទន្នលសាបរមួបញ្ចូ លនូវភាពមិនចាស់ោស់ជាន្រចីន ន្ យីអារស័យន្លកី្សមាល ងំជរមុញ
ខាងន្រៅ(សំខាន់បំផុតគឺថ្នមពលវារអីគគិសនីន្មគងគ) ក៏្សដូចជាបស្រមបរមួលខាងក្សបុងននសាទ នភាពន្សដឌកិ្សចចសងគម 
និងរចនាសមព័ននរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនក្សបុងតំបន់ន្នោះ។ ន្ទោះោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ ជាការសំខាន់     
រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាមានលទនភាពនានាក្សបុងការកាត់បនទយបណាឋ ភាពមិនចាស់ោស់ទងំឡាយ រមួជាមយួផល
អវជិជមានជារបន្ោលនានា ស្ដលមានរមួបញ្ចូ លក្សបុងការអភិវឌណអនាគតរបស់ទន្នលសាបន្ៅថ្នប ក់្សតំបន់ ថ្នប ក់្សជាតិ 
និងថ្នប ក់្សមូលោឌ ន។  

 ន្ៅន្ពលស្ដលការអភិវឌណថ្នមពលវារអីគគិសនីន្មគងគជាបញ្ា តំបន់មយួ និងអារស័យខាល ងំន្ៅន្លកីារ
សន្រមចចិតថស្ដលន្ធវនី្ឡងីន្ោយរោឌ ភិបាលននបណាឋ របន្ទសន្មគងគន្ផសងៗន្ទៀត ក្សមពុជាអាចចូលរមួវភិាគទន
ោ៉ា ងសក្សមមក្សបុងកិ្សចចពិភាក្សាអំពីការអភិវឌណសទិរភាពថ្នមពលវារតីាមរយៈសាទ ប័នថ្នប ក់្សតំបន់នានា មានដូចជាគណៈ
ក្សមមការទន្នលន្មគងគ  (MRC) និងក្សមមវធីិមហ្អនុតំបន់ន្មគងគ (GMS) ។ ក្សមពុជាបានកំ្សពុងស្តមានភាពសក្សមមន្ឡងីៗ 
ន្ៅក្សបុងសាទ ប័នទងំពីរន្នោះ ន្ យីន្ោយមូលន្ តុសមរសបមយួ៖ ផលប៉ាោះ ល់ពីការអភិវឌណថ្នមពលវារអីគគិសនី 
ន្មគងគនឹងបងកន្ៅន្លីទន្នលសាប និងជាពិន្សសជលផលដ៏សន្មផមីរបស់វាទំនងនឹងមានលក្សខណៈធំដំុ ស្ដលអាច
ន្ធវីឱយសនថសុិែន្សផៀងននរបន្ទសទងំមូលចុោះន្ែាយបាន។ ន្ តុន្នោះ ន្ោយសារភាពធងន់ធងរននសាទ នភាពន្នោះ វា 
មានឱកាសសរមាបចូ់លរមួតាមតំបន់កាន់ស្តសក្សមមស្ថមន្ទៀត។    

ការអនុវតថស្ផនការយុទនសាស្រសថអភិវឌណរបស់រោឌ ភិបាលន្ៅថ្នប ក់្សជាតិ(រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាឆ្ប 2ំ010) 
គឺជាគនលឹោះដ៏សំខាន់សរមាបអ់នាគតរបស់ទន្នលសាប។ ក្សបុងក្សរមិតទូន្ៅ ន្ឃញីថ្ន យុទនសាស្រសថចតុន្កាណក្សមពុជា
ោក់្សបញ្ចូ លនូវរគប់ន្គ្នលនន្ោបាយ ក់្សព័ននទងំអស់ ស្ដលចាបំាច់សរមាបក់ារផ្ទល ស់បឋូរជាវជិជមានឱយន្កី្សតមាន
ន្ៅតំបន់ទន្នលសាបក្សបុងចន្នាល ោះន្ពល 10-30ឆ្ប  ំ បនាធ ប់ន្ទៀត។ ន្គ្នលនន្ោបាយទងំន្នោះរមួមានការអភិវឌណ      
ធនធានមនុសស (ការអប់រ ំ សុខាភិបាល និងន្យនឌ័រ) ន្ោយយក្សចិតថទុក្សោក់្សន្លីជនរកី្សរក្សបំផុត ន្គ្នល
នន្ោបាយរបជាជនស្ដលមានភាពសក្សមម ការអភិវឌណវស័ិយក្សសកិ្សមម ពិពិធភាវូបនីយក្សមមននការរទរទង់ជីវភាព
រស់ន្ៅនិងការបន្ងកីតការង្ហរ ការអភិវឌណន្ ោឌ រចនាសមព័ននរូបវនថ ក៏្សដូចជាការន្របីរបាស់របក្សបន្ោយចីរភាពនូវ
ធនធាន បរសិាទ ន និងធមមជាតិ។ ន្ទោះោ៉ា ងណាក៏្សន្ោយ ការោក់្សអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយដ៏ធំន្ធងទងំន្នោះ គឺមិន
ង្ហយនឹងសន្រមចបានន្ទ ន្ យីទមទរឱយមានការយក្សចិតថទុក្សោក់្សខាល ងំ។ ជាទូន្ៅ ការអនុវតថរបក្សបន្ោយ
ន្ជាគជ័យននន្គ្នលនន្ោបាយទងំន្នោះ តរមូវឱយមានដំន្ណីរការន្រៀបចំស្ផនការចូលរមួកិ្សចចស ការជិតសបិទនរវាង   
វស័ិយន្ផសងៗ និងថ្នប ក់្សរដឌបាលនានា រពមទងំអភិបាលកិ្សចចលែ។  

ន្ៅថ្នប ក់្សមូលោឌ ន វានឹងមានសារៈសំខាន់ក្សបុងការពិចារណាពីភាពែុសគ្នប រវាងសាទ នភាពបចចុបផនប និង
សកាឋ នុពលអភិវឌណន៍ន្ៅអនាគតន្ៅតំបន់ទន្នលសាបផ្ទធ ល់។ ការសិក្សាបញ្ជ ក់្សថ្ន តំបន់ទន្នលសាបអាចរតូវបាន
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ស្បងស្ចក្សជា “តំបន់ន្របីរបាស់ធនធាន” ឬ “តំបន់ចិញ្ច ឹមជីវតិ” ចំននួ៣៖ តំបន់ទី 1 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្រកាម
ស្ដលមានការចូលរមួចមផងក្សបុងវស័ិយន្នសាទ) តំបន់ទី2 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្លសី្ដលមានការចូលរមួចមផងក្សបុង 
វស័ិយក្សសកិ្សមម) និងតំបន់ទីរបជំុជន។ រចនាសមព័ននការរទរទង់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនក្សបុងតំបន់ទងំន្នោះគឺ
ែុសគ្នប ខាល ងំ ន្ យីក៏្សបានរក្សាន្ៅគង់វងសគរួសមក្សបុងទសវតសរចុ៍ងន្រកាយ (1998-2008)។ ការរក្សន្ឃញីស្បបន្នោះ
ចងែុលបង្ហា ញថ្ន ការអភិវឌណជីវភាពរបជាជនណាមយួន្ៅតំបន់ទន្នលសាបគរួស្តន្របីរបាស់រចនាសមព័ននការរទរទង់
ជីវភាពស្ដលមានរសាប់មក្សន្ធវីជាមូលោឌ ន ន្ោយស្ផែក្សន្លីវា និងពរងីក្សបស្នទមពីវា។ ផធុយមក្សវញិ ចំននួរបជាជនដ៏
ន្រចីនសននឹក្សសនាន ប់ស្ដលចូលរមួក្សបុងក្សមាល ងំពលក្សមមតាមរយៈ “រលក្សយុវជន” បង្ហា ញថ្ន របភពចំណូលស្បបថមីៗ
ទងំរសុងក៏្សចាបំាច់ឱយមានផងស្ដរ៖ របភពទងំន្នោះភាគន្រចីនទំនងជាសទិតន្ៅន្រៅវស័ិយក្សសកិ្សមម ន្ យីអភិវឌណ
ជាចមផងន្ៅកាន់ទីរក្សុងនិងទីរបជំុជនន្ែតថ។   

ន្ទោះោ៉ា ងណាក្សឋី ការវភិាគននអនុតំបន់ទងំ 18 បង្ហា ញថ្ន តំបន់នីមយួៗក៏្សមានភាពែុសៗគ្នប ផង
ស្ដរ៖ ន្នោះទំនងជា ក់្សព័ននន្ៅនឹងសាទ នភាពន្សដឌកិ្សចចសងគម និងអភិបាលកិ្សចចែុសៗគ្នប ន្ៅន្ែតថន្ផសងៗគ្នប  ក៏្សដូច
ជាបញ្ា ដនទន្ទៀត ដូចជាលទនភាពចូលដល់ និងន្ ោឌ រចនាសមព័ននស្ដលមានរសាប់20។ រសន្ដៀងគ្នប ស្ដរ តំបន់និង
អនុតំបន់ន្ផសងៗក៏្សនឹងរតូវប៉ាោះ ល់ន្ោយបស្រមបរមួលស្ដលរពឹំងទុក្សននធារទឹក្សជំនន់ផងស្ដរ ន្ោយបស្រមបរមួល
ខាល ងំបំផុតន្កី្សតមានន្ៅតំបន់ទី 1 (ន្ោយសារជលផលអាចថយចុោះ) ក៏្សដូចជាជន្រមីសស្ផបក្សនានាក្សបុងតំបន់ទី 2 
ន្ៅទំនាបលិចទឹក្សខាងន្ល ី(ន្ោយសារលំន្ៅោឌ នអាចស្របរបួល)។  

ន្ោយសាររបជាជនមយួចំននួធំកំ្សពុងរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់ទី 2 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្លី) ជាធមមតា 
តំបន់ន្នោះនឹងទក់្សទញការយក្សចិតថទុក្សោក់្សជាក់្សោក់្សពីរក្សសួង និងអាជាញ ធរន្ែតថ។ ការសិក្សាផឋល់ន្ោបល់ផង
ស្ដរថ្ន ការអភិវឌណតំបន់ទី 2 និងអនុតំបន់ គរួអារស័យន្លីរបរចិញ្ច ឹមជីវតិនានាស្ដលមានរសាប់ ន្ោយន្ផ្ទឋ ត ជា
ពិន្សសន្ៅន្លីការពរងឹងផលិតភាពក្សសិក្សមម និងន្លកី្សក្សមពស់ការចូលរមួក្សបុងទីផារ។ ផលិតភាពក្សសិក្សមមអាច 
សន្រមចបានតាមមន្ធាបាយជាន្រចីន ដូចជាការន្លកី្សក្សមពស់ការន្របីរបាស់ដីក្សសកិ្សមមបចចុបផនប(របព័ននធារាសាស្រសថ 
ព ុវបផក្សមមថមីៗ-ល-) ក៏្សដូចជាពរងីក្សនផធដីក្សសិក្សមម តាមស្តអាចន្ធវីបានន្ៅក្សបុងបរសិាទ ន និងក្សបុងសងគម។ ោ៉ា ង
ណាក្សឋី ន្ោយសារកំ្សន្ណីនអរតារបជាជនឆ្ប់រ ័ស តំបន់ជនបទក៏្សចាបំាច់រតូវស្សវងរក្សជន្រមីសរបភពចិញ្ច ឹមជីវតិ
នានាផងស្ដរ៖ ក្សបុងន្នាោះ តនួាទីវស័ិយឯក្សជន ស្ដលរមួបញ្ចូ លទងំស រគ្នសធុនតូច និងមធយម នឹងមាន       
សារៈសំខាន់។   

                                                      

(20) មា៉ាងវញិន្ទៀត របាយការណ៍អនុតំបនទ់ន្នលសាបរបស ់ CNMC បង្ហា ញថ្ន មានភាពែុសគ្នប ោ៉ា ងខាល ងំរវាងលក្សខណៈសងគមន្សដឌកិ្សចចនិងជីវភាព
របជាជនន្ៅអនុអាងសំខានទ់ងំ 12 ននអាងទន្នលសាប (ឧបសមពន័ន C)។ ន្នោះហ្ក្សដូ់ចជាចងែុលបង្ហា ញថ្ន ភាពែុសគ្នប នានាមិនរតឹមស្តផារ
ភាជ បន់្ៅនឹងបញ្ា សងគមន្សដឌកិ្សចចប៉ាុន្ណាត ោះន្នាោះន្ទ ស្តស្ថមទងំជាដូចជាលក្សខណៈបរសិាទ នែុសៗគ្នប ផងស្ដរ។ 



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
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ក្សបុងន្ពលជាមយួគ្នប ន្នោះស្ដរ តំបន់ទី 1 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្រកាម) និងតំបន់ទី 3 (ទីរបជំុជន) ជា
តំបន់គនលឹោះសំខាន់បំផុតទងំក្សបុងសងគម និងន្សដឌកិ្សចច ថវីតផតិស្តន្ោយសារមូលន្ តុែុសៗគ្នប ខាល ងំក៏្សន្ោយ៖ តំបន់
រក្សុងន្ដីរតួជាន្រគឿងផ្ទល ស់បឋូរតំបន់ទងំមូល ែណៈស្ដលក្សបុងក្សរណីជាន្រចីន អបក្សរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់ទី 1 (ទំនាបលិច
ទឹក្សខាងន្រកាម) សទិតក្សបុងសាទ នភាពង្ហយរងន្រគ្នោះបំផុត ជាពិន្សសន្ោយសារស្តបមាល ស់បឋូរស្ដលបានរពឹំងទុក្សនន
ចលនាទឹក្សជំនន់ទន្នលសាប។  

ន្ តុន្នោះ តំបន់ទងំពីរន្នោះក៏្សតរមូវឱយមានការយក្សចិតថទុក្សោក់្សជាចមផងពីរោឌ ភិបាលថ្នប ក់្សក្សណាឋ ល
និងអាជាញ ធរន្ែតថផងស្ដរ។ ន្ោយដឹងពីភាពែុសគ្នប ស្ដលតំបន់ជាយរក្សុងមានការអភិវឌណ វាអាចនឹងមានរបន្ោជន៍ 
ក្សបុងការន្របីរបាស់ភាពែុសគ្នប ទងំន្នោះ និងក្សបុងការអភិវឌណទីរមួន្ែតថក្សបុងលក្សខណៈែុសគ្នប បនថិចបនថួច។  ែណៈស្ដល
ន្ែតថន្សៀមរាបជាមជឈមណឍ លន្ទសចរណ៍និងន្សវាក្សមមោ៉ា ងជាក់្សចាស់របស់តំបន់ទងំមូល ទីរមួន្ែតថន្ផសងន្ទៀត
អាចនឹងន្ផ្ទឋ តន្លីការន្លីក្សក្សមពស់ក្សសិឧសា ក្សមម  និង/ឬវស័ិយមិនស្មនក្សសិឧសា ក្សមមតាមការន្របីរបាស់ទីតាងំ 
(ន្ៅជិតរបន្ទសនថ រក្សុងភបំន្ពញ-ល-) ធនធានជំុវញិតំបន់ជនបទ (ក្សសិផលធនធានធមមជាតិន្ផសងន្ទៀត -ល-) 
រពមទងំភាពអាចរក្សបានននក្សមាល ងំពលក្សមមរបស់ែលួន។ ន្ោយដឹងថ្ន អបក្សតំបន់ ជាយរក្សុងទទលួការអប់រនំ្រចីននិង
មានន្ ោឌ រចនាសមព័ននលែនិងទំនាក់្សទំនងទីផារ“លទនភាពបន្ងកីតរបភពចំណូល និងឱកាសការង្ហរថមីៗ” ស្ដលរមួ
បញ្ចូ លទងំការបន្ងកីតស រគ្នសរបន្ភទធុនតូច-មធយមន្ផសងៗ ន្ៅតំបន់រក្សុងមានលក្សខណៈគរួឱយក្សត់សមាគ ល់ផង
ស្ដរ។  

ក្សបុងតំបន់ទី1 ស្ដលន្ៅជិតបឹងជាងន្គ គនលឹោះសំខាន់ន្នាោះគឺនឹងរតូវធានាថ្ន កំ្សស្ណទរមង់វស័ិយជល
ផលរតូវបានអនុវតថក្សបុងលក្សខណៈន្សមីភាពនិងរបក្សបន្ោយចិរភាព ន្ដីមផផីឋល់របន្ោជន៍ដល់រគប់អបក្សន្នសាទ 
(ន្ផ្ទឋ តន្លីអបក្សន្នសាទរទង់រទយតូច)  និងទនធឹមនឹងន្នោះ មិននាឱំយមានការន្ធវីអាជីវក្សមម សួន្ តុន្លធីនធាន    
មចឆជាតិ។ ការបន្ងកីតរបន្ភទស គមន៍ន្នសាទមយួចំននួន្ដីមផជំីនសួឱយឡូត៍ន្នសាទឯក្សជនអាចជាជន្រមីសន្ធវី
ន្ៅរចួមយួក្សបុងកិ្សចចធានាន្នោះ។ កិ្សចចស របតិបតថិការទងំន្នោះក៏្សអាចជយួអភិវឌណន្រាងចរក្សស្ក្សនចបផលន្នសាទផងស្ដរ 
ន្ដីមផឱីយអតទរបន្ោជន៍ស្ដលន្ចោះស្តន្កី្សនន្ឡងីបនថសទិតន្សទរក្សបុងតំបន់ន្នោះ ។ តំបន់ទី1 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្រកាម) 
មានសាទ នភាពសងគមន្សដឌកិ្សចចអន់ថយ អាជាញ ធរន្ែតថ គរួយក្សចិតថទុក្សោក់្សជាពិន្សសការអនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយ
អភិវឌណធនធានមនុសស (រមួបញ្ចូ លទងំវស័ិយអប់រ ំសុខាភិបាល) ក្សបុងតំបន់ផងស្ដរ។   

កំណតេ់មាគ លច់ងុបញ្ចប៖់  ទំនាកទ់ំលងរវាងទឹក-ថាមេល-ន្េបៀង 

 ជន្រមីសអនាគតទងំបនួសរមាបតំ់បន់ទន្នលសាបនាឆ្ប 2ំ040 ស្ដលន្យងីបានបន្ងកីតមានបំណងផឋល់
នូវទសសនៈវស័ិយមយួន្ៅន្លីលទនភាពផលូវអនាគត ស្ដលតំបន់ទន្នលសាបអាចជបួរបទោះ។ ែណៈស្ដលសាទ នភាពជា
មូលោឌ នពឹងស្ផែក្សន្លកី្សមាល ងំជរមុញខាងន្រៅ ដូចជាការអភិវឌណថ្នមពលវារអីគគិសនីន្មគងគជាន្ដីម ជន្រមីសអនាគត 
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ទងំន្នោះក៏្សចងែុលបង្ហា ញផងស្ដរថ្ន ការអភិវឌណទន្នលសាបន្ៅន្ពលអនាគតគឺពឹងអារស័យខាល ងំន្ៅន្លីលក្សខណៈ
ស្ដលសាទ នភាពសងគមន្សដឌកិ្សចច និងជីវភាពរស់ន្ៅក្សបុងតំបន់កំ្សពុងស្តវវិតថក្សបុងរយៈន្ពលពីរបីទសវតសរខ៍ាងមុែ។ ក្សបុង
ន្នាោះ បណាឋ ន្គ្នលនន្ោបាយ និងរចនាសមព័ននអភិបាលកិ្សចចស្ដលោក់្សអនុវតថន្ោយរាជរោឌ ភិបាលថ្នប ក់្សក្សណាឋ ល 
រមួជាមយួអាជាញ ធរន្ែតថនិងរសុក្ស មានតួនាទីចមផងមយួ៖ ស្ផនការយុទនសាស្រសថអភិវឌណន៍ជាតិបចចុបផនបក្សមមរបស់រាជរ
ោឌ ភិបាល បង្ហា ញនូវវតទុបំណងសំខាន់ៗមយួចំននួស្ដលន្យងីន្ជឿថ្ន ន្លីក្សក្សមពស់ដល់ការអភិវឌណតំបន់ទន្នលសាប។   

 ន្លីសពីន្នោះ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាមានតនួាទីចមផងមយួក្សបុងការន្បីក្សកិ្សចចពិភាក្សារបចាតំំបន់អំពី
រន្បៀបអភិវឌណតំបន់ន្មគងគ ន្ោយរាប់បញ្ចូ លបញ្ា ទំនប់វារអីគគិសនី និងផលប៉ាោះ ល់ស្ដលន្កី្សនន្ឡងីននទំនប់ទងំ
ន្នោះ។ រាជរោឌ ភិបាល ក៏្សអាចចូលរមួចំស្ណក្សន្ោយវជិជមាន ឬអវជិជមានចំន្ ោះការជបួរបទោះនឹងអវីស្ដលន្គន្ៅថ្ន 
ក្សតាថ គរួឱយភាញ ក់្សន្ផែីល ស្ដលអាចមានសកាឋ នុពលផ្ទល ស់បឋូរអនាគតទន្នលសាបកាន់ស្តខាល ងំកាល បស្នទមន្ទៀត ជាងអវី
ស្ដលន្យងីន្លីក្សន្ឡងីក្សបុងជន្រមីសអនាគតទងំបនួផងស្ដរ។ អារស័យន្ តុន្នោះ រោឌ ភិបាលក្សមពុជាន្ៅទីបំផុតរតូវ
ផឋល់ដល់តំបន់ន្នោះនូវមន្ធាបាយចាបំាច់នានាសរមាបក់ារអភិវឌណសងគមនិងន្សដឌកិ្សចច ក៏្សដូចជាសមតទភាពបនាំុ
និងន្ឆលីយតបន្ៅនឹងបំស្របំរលួបរសិាទ ននាន្ពលខាងមុែ។   

 របក្សគំន្ ញីននការសិក្សាបង្ហា ញថ្ន ការអភិវឌណសងគមនិងន្សដឌកិ្សចចននទន្នលសាបមានការផារភាជ ប់
ោ៉ា ងជិតសបិតន្ៅនឹងធនធានដីនិងធមមជាតិ ន្ យីក្សបុងបរបិទកាន់ស្តទូលំទូោយន្ទៀតន្នាោះ ន្ៅនឹងអវីស្ដលន្គ
ន្ៅថ្នទំនាក់្សទំនងទឹក្ស ថ្នមពល និងន្សផៀង ឬក្សបុងក្សរណីការសិក្សាទំនាក់្សទំនងទឹក្ស ថ្នមពល និងអាកាសធាតុ។ 
ទឹក្សក៏្សជាមធាបាយក្សតាថ តភាជ ប់ជាន្រចីនផងស្ដររវាងធាតុន្ផសងគ្នប ។ ការតភាជ ប់នានាកំ្សពុងរតូវបានសមាគ ល់លក្សខណៈ
ន្ោយភាពផធុយគ្នប ដ៏គរួឱយចាប់អារមមណ៍ខាល ងំមយួ៖ ក្សបុងន្ពលស្តមយួ ទឹក្សន្ធវីការជរមុញ ស្តទទលួឥទនិពលពីផលិត
ក្សមមថ្នមពល និងផលិតក្សមមន្សផៀងស្ដរ។ 

 សាទ នភាពន្នោះគឺរសន្ដៀងគ្នប ក្សបុងលក្សខែណឍ ននបំស្របំរលួអាកាសធាតុ៖ ទឹក្សមានការផារភាជ ប់ោ៉ា ងជិត
សបិតន្ៅនឹងការបននូរបនទយបំស្របំរលួអាកាសធាតុ ន្ោយផលិតក្សមមថ្នមពលក្សន្កី្សតន្ឡងីវញិរបស់ពិភពន្ោក្សភាគ
ន្រចីនស្ដលន្ រន្ពញន្ៅន្ោយថ្នមពលវារអីគគិសនីនិងជីវថ្នមពលផារភាជ ប់ផ្ទធ ល់ជាមយួនឹងទឹក្ស(Varis 2007)។ 
ក្សបុងន្ពលជាមយួគ្នប ន្នោះស្ដរ ទឹក្សក៏្សផារភាជ ប់ោ៉ា ងជិតសបិទនន្ៅនឹងការបនាំុនឹងបំស្របំរលួអាកាសធាតុផងស្ដរ ន្ោយ
សារផលប៉ាោះ ល់សងគមពីបំស្របំរលួអាកាសធាតុភាគន្រចីន ដូចជាទឹក្សជំនន់ ន្រគ្នោះរាងំសងួត និងន្ តុការណ៍ធាតុ
អាកាសធងន់ធងរជាន្ដីម រតូវទទលួអារមមណ៍តាមរយៈបស្រមបរមួលនឹងន្កី្សតមានក្សបុងវដថជលសាស្រសថ (ឧទ រណ៍ 
Keskinen et al. 2010)។  

 ជាការគរួឱយបារមភ ស្ផបក្សផលិតក្សមមថ្នមពលនិងន្សផៀងអាហ្រហ្ក្សដូ់ចជាមិនស្តងស្តរតូវបានន្គគិត
គូរអំពីផលប៉ាោះ ល់ស្ដលន្កី្សតមានន្ទផងីចំន្ ោះទឹក្ស និងធនធាន ក់្សព័នននានាន្ឡយី។ ទំនាក់្សទំនងទឹក្ស ថ្នមពល 
និងអាកាសធាតុក៏្សមានទំ ធំំខាល ងំកាល ផងស្ដរ ន្ោយសារការសន្រមចចិតថស្ដលទក់្សទិននឹងផលិតក្សមមថ្នមពលរតូវ
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បានន្ធវីន្ឡងីក្សបុងក្សរមិតែុសគ្នប ខាល ងំ (ន្ លគឺទូទងំតំបន់ន្មគងគ)  ន្បីន្ធៀបនឹងក្សរមិត (ន្ លគឺរតឹមស្តទន្នលសាប) 
ស្ដលកំ្សពុងន្កី្សតមានពីការសន្រមចចិតថន្លផីលប៉ាោះ ល់សនថិសុែន្សផៀង និងជីវភាពរស់ន្ៅ។  

 ក្សបុងន្ពលជាមយួគ្នប ន្នោះ ទឹក្សបានផារភាជ ប់ោ៉ា ងជិតសបទិនន្ៅនឹងវស័ិយនានា (ក្សសិក្សមម ន្នសាទ 
ថ្នមពល បរសិាទ ន…) ទងំន្ៅថ្នប ក់្សជាតិ ទងំថ្នប ក់្សមូលោឌ ន។ ជាលទនផល ន្គ្នលនន្ោបាយរបស់រាជរោឌ ភិបាល 
 ក់្សព័នននឹងវស័ិយ ដូចជាន្នសាទ ក្សសិក្សមម និងធារាសាស្រសថ ទីផារន្សផៀង ថ្នមពល និងបរសិាទ ន ជាក់្សស្សឋងមិន
គរួរតូវបានអនុវតថោច់ន្ោយស្ឡក្សន្ទ ប៉ាុស្នថរតូវស្តមានការស ការអនថរវស័ិយរវាងភាប ក់្សង្ហរន្ផសងៗ ន្ៅន្ពលោក់្ស
អនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយ ក់្សព័ននក្សបុងក្សរមិតថ្នប ក់្សែុសៗគ្នប ន្ៅតំបន់ទន្នលសាប។ ការស ការស្បបន្នោះមានសារៈ
សំខាន់ជាពិន្សសន្ៅន្ពលក្សត់សមាគ ល់ន្ឃញីថ្ន វតទុបំណងអភិវឌណអនថរវស័ិយ រាប់បញ្ចូ លទងំយុទនសាស្រសថចតុន្កាណ 
របស់រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា មិនបានបំន្ពញគ្នប ជាប់ោប់ ប៉ាុស្នថ ជាក់្សស្សឋងស្បរជាអាចបងកផលរបឆ្ងំគ្នប ន្ៅវញិន្ៅ
មក្សវញិ (ឧទ រណ៍ ការអភិវឌណវស័ិយឧសា ក្សមមដ៏ឆ្ប់រ ័សអាចនាឱំយមានផលអវជិជមានចំន្ ោះដីក្សសិក្សមម 
ឬក៏្សនាឱំយផលិតភាពក្សសិក្សមមន្ឆ្ព ោះន្ៅរក្សការបំពុលបរសិាទ នកាន់ស្តខាល ងំ)។ ន្ តុដូន្ចបោះ កិ្សចចស ការងអនថរវស័ិយ
គរួស្តស្ផែក្សន្លទីសសនៈរមួបញ្ចូ លគ្នប ទងំមូលមយួចំន្ ោះការអភិវឌណតំបន់ ន្ យីទំនងនឹងតរមូវឱយមានការពិភាក្សា
និងគិតទុក្សជាមុនជាបនថបនាធ ប់ ដូចជាការសរមបសរមួលឱយមានតុលយភាពក្សបុងចំន្ណាមរក្សសួងន្ផសងៗ។ 
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ទងំន្នោះែុសគ្នប ោ៉ា ងជាក្សច់ាសព់ីតំបនទ់ងំបសី្ដលយក្សមក្សសិក្សា(សូមន្មីលឧទ រណ៍ក្សបុងឧបសមព័នន D)។ ជាការបញ្ជ ក្ស់ ការបងន់្លែន្លីតំបនទ់ងំន្នោះក្ស៏ែុសគ្នប ផង
ស្ដរ៖ ែណៈស្ដលតំបនទ់ ី1 ន្ៅជិតបឹងជាងន្គ តំបនអ់ភិរក្សសរតូវបានបងន់្លែន្ោយតបំនអ់ភិរក្សសទី 3 ន្ៅជិតបឹងជាងន្គ ។  

បចចុបផនបពុមំានទិនបន័យបលងល់ំ ជាក្សច់ាស់ 
ក្សបុងតំបនអ់ភិរក្សសរបស់រោឌ ភបិាលន្ទ។ ដូន្ចបោះ 
ស្ផនទីស្ដលភាជ ប់ បង្ហា ញស្តពរង្ហងរពំស្ដន
តំបនអ់ភិរក្សសទងំបីសរមាបក់្សំពងធ់ ំ រមួជា 
មួយនឹងរពំស្ដនរ ងសរមាប់តំបនអ់ភិរក្សស
ទី3 ន្ៅក្សបុងតំបនទ់ន្នលសាបទងំមូល(នបតង 
ន្សឋីងស្ដលមានស ុមជុវំញិពណ៌រក្ស ម)។ 
ដូចស្ដលន្មីលន្ឃញីតបំនអ់ភិរក្សសផលូវការទី3 
ដូចតំបនទ់1ី (ភូមពិណ៌ន្ែៀវ) ោ៉ា ងខាល ងំ រ ី
ឯតំបនអ់ភិរក្សសទី 2 និងទី1 (ន្ែៀវន្សឋីងនិង
រក្ស មន្រៀងៗគ្នប )មានទីតាងំន្ៅតំបនទ់2ី 
ឬទ3ី    របស់ន្យងី(ភូមពិណ៌ន្លឿងនិងន្មម )។   

ភូមិក្សបុងតំបន់ទី 1 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្រកាម) 

ភូមិក្សបុងតំបន់ទី 2 (ទំនាបលិចទឹក្សខាងន្ល)ី 

ភូមិក្សបុងតំបន់ទី 3 (ទីរកុ្សង) 
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ឧបេមពល័ធ B. អាងទន្លលសាប សដ្លរមួមាលទំងកលូអាងចមបងៗទំង 12 លិងដ្ើបងឹ 

                         របភព៖ របាយការណ៍អនុតំបន់ទន្នលសាបរបស់ CNMC (Mak et al. 2012)។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របន្ទសឡាវ 

សធងឹស្សន សធងឹស្រសង 

សធងឹមងគលបុរ ិ

សធងឹសស្ងក 

សធងឹដូនរទ ី

សធងឹន្ ធិ៍សាត ់

សធងឹបរបូិណ៍ 

សធងឹរកាងំពននល 

សធងឹជនីតិ 

សធងឹន្សាធ ង 

សធងឹជសី្រក្សង សធងឹន្សៀមរាប 

ទន្នលសាប 

លរ កូ្សនអាងចមផងៗ នផធរក្សឡា (គម២) បរមិារត (គម) 
1 សធឹងស្សន 16465 890.88 
2 សធឹងមងគលបុរ ី 10866 576.60 
3 សធឹងស្រសង 9969 633.98 
4 សធឹងជីនិត 8285 683.49 
5 សធឹងសស្ងក 6052 499.74 
6 សធឹងន្ ធិ៍សាត ់ 5955 625.34 
7 សធឹងន្សាធ ង 4357 364.55 
8 សធឹងរកាងំពននល 3715 307.41 
9 សធឹងដូនរទ ី 3696 322.79 

10 សធឹងន្សៀមរាប 3619 276.50 
11 សធឹងបរបូិណ៍ 3326 296.35 
12 ទន្នលសាប 2744 424.57 
13 សធឹងជីស្រក្សង 2714 335.19 

 អនុអាងចមផងៗនន អនុតំបន់ទន្នលសាប 

សញ្ដ តាង 
ទន្នលបន្ង្ហគ ល 
រពំរបទលរ់បន្ទស 
រពំរបទលអ់នុតំបន់ 

សធឹងបរបូិណ៍ 
សធឹងជីស្រក្សង 
សធឹងជីនិត 
សធឹងដូនរទ ី
សធឹងរកាងំពននល 
សធឹងន្ ធិ៍សាត់ 
សធឹងសស្ងក 
សធឹងស្សន 
សធឹងន្សៀមរាប 
សធឹងស្រសង 
សធឹងន្សាធ ង 
ទន្នលសាប 

កូ្សនអាងចមផងៗ អនុតបំន់ទន្នលសាប 
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ឧបេមពល័ធ C. ទិលនលយ័ឃុំឆ្ន ំ ២០០៨ ៖ លកេណៈគលលឹ៉ះេំខាល់ៗ ន្ៅអាងទន្លលសាប 
តារាងខាងន្រកាមន្ធវីការសន្ងខបនូវលក្សខណៈន្សដឌកិ្សចចសងគម និងរបរគនលឹោះននអនុអាងចមផងៗទងំ 12 និងតំបន់ដីបឹង ស្ដលបន្ងកីតជាអាងទន្នលសាប (ឧបសមព័នន B)។   ចងរក្សងន្ចញពី       
របាយការណ៍អនុតំបន់ទន្នលសាបរបស់ CNMC (Mak et al. 2012)។ សរមាប់ការន្របៀបន្ធៀប សូមន្មីលតារាង ១ និងតារាង២ ។ 

ទិនបនយ័ឃុឆំ្ប  ំ2008 សធឹង 
បរបូិណ៍ 

សធឹង
ជីស្រក្សង សធឹងជីនតិ 

សធឹងដូន
រទី 

សធឹងរកាងំ
ពននល 

សធឹង
មងគលបុរ ី

សធឹង
ន្ ធិ៍សាត ់ សធឹងសស្ងក សធឹងស្សន 

សធឹង
ន្សៀមរាប 

សធឹង
ស្រសង 

សធឹង
ន្សាធ ង 

តំបនប់ឹង
ទន្នលសាប 

អាងទន្នល
សាប 

អរតារបជាជន 179 622 109 334 541 511 260 368 595 938 1 045 964 203 522 436 316 367 098 509 922 402 005 182 909 24 039 4 858 548 
% ននរបជាជនសរុប 3.7% 2.3% 11.1% 5.4% 12.3% 21.5% 4.2% 9.0% 7.6% 10.5% 8.3% 3.8% 0.5% 100.0% 
រគួសារ 37 970 19 983 109 679 51 388 119 195 205 309 39 377 84 547 75 492 93 600 80 348 35 348 4 060 956 296 
% ននរគួសារសរុប 4.0% 2.1% 11.5% 5.4% 12.5% 21.5% 4.1% 8.8% 7.9% 9.8% 8.4% 3.7% 0.4% 100.0% 
អរតាក្សំន្ណីនរបជាជន/ឆ្ប  ំ 0.8% 3.2% 0.2% 0.9% 1.1% 0.8% 0.8% 3.1% 1.3% 3.5% 3.1% 3.6% 2.1% 1.3% 
អរតាអបក្សក្សបុងបនធុក្ស 73% 81% 74% 78% 71% 65% 75% 69% 75% 68% 66% 73% 83% 70% 
ភាគរយននរបជាជនរក្សីរក្ស 28.1% 26.3% 35.7% 33.5% 26.9% 32.5% 31.2% 25.8% 37.2% 24.8% 35.8% 33.8% 28.1% 31.1% 
អបក្សែវោះន្សផៀងអាហ្រធងនធ់ងរ 3.5% 3.2% 3.7% 3.5% 3.6% 3.5% 3.7% 2.8% 4.1% 2.8% 4.2% 3.9% 2.9% 3.5% 
ការទទួលបានការអប់រ ំ 68.3% 62.8% 68.6% 64.9% 71.4% 62.6% 68.1% 73.5% 68.2% 72.9% 63.4% 59.3% 43.4% 67.2% 
អរតាអនក្សខរក្សមម 16.8% 23.9% 21.0% 17.6% 10.0% 14.8% 14.7% 14.5% 29.0% 18.5% 35.6% 37.5% 35.3% 19.4% 
ការទទួលបានអគគិសន ី 7.4% 7.2% 12.1% 7.0% 17.3% 23.4% 22.1% 28.0% 10.3% 27.2% 9.1% 3.8% 1.1% 17.2% 
របរបន្ង្ហគ លតាមរគួសារ               
 រគួសារក្សសិក្សរោរំសូវ (រគួសារ) 84.6% 84.2% 70.2% 87.1% 78.5% 64.8% 78.0% 51.3% 85.5% 63.9% 89.5% 91.0% 1.6% 73.2% 
 រគួសារក្សសិក្សរោដំំណាលំក្ស ់ 2.2% 1.3% 8.0% 1.3% 1.0% 15.4% 1.0% 13.9% 2.3% 1.6% 0.6% 0.8% 15.4% 6.3% 
 មស្រនថរីាជការ 4.8% 2.9% 3.6% 2.9% 5.4% 6.0% 8.3% 9.1% 7.3% 7.8% 5.3% 1.9% 1.5% 5.8% 
 ក្សមមក្សរ/បុគគលិក្សឯក្សជន 4.1% 1.3% 9.6% 2.9% 12.5% 2.3% 3.9% 4.2% 4.2% 8.1% 1.4% 4.9% 2.1% 5.5% 
 អបក្សជំនួញ 2.8% 2.6% 2.7% 2.0% 3.7% 3.3% 4.6% 4.5% 2.2% 9.2% 2.1% 1.6% 3.1% 3.7% 
 អបក្សផឋលន់្សវាន្ផសងៗន្ទៀត 2.0% 0.8% 4.1% 0.8% 2.3% 3.9% 4.5% 4.9% 0.9% 11.3% 1.2% 0.2% 0.4% 3.6% 
 អបក្សន្នសាទ 3.5% 2.3% 1.2% 1.2% 1.1% 0.6% 1.2% 3.7% 0.5% 3.7% 1.1% 1.5% 75.0% 1.9% 
 អបក្សផឋលន់្សវាដឹក្សជញ្ជូ ន 0.4% 0.4% 0.7% 0.3% 1.0% 0.7% 0.8% 1.1% 0.5% 3.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.9% 
 រគួសារក្សសិក្សរោបំស្នល 0.7% 0.5% 1.2% 0.5% 0.4% 0.9% 1.0% 1.9% 0.3% 0.9% 0.2% 0.3% 1.3% 0.8% 
 រគួសារក្សសិក្សរចិញ្ច ឹមសតវ 0.3% 0.2% 0.6% 0.1% 0.3% 0.3% 0.5% 0.7% 0.1% 0.5% 0.1% 0.1% 1.2% 0.3% 
 អបក្សរបមូលអនុផលនរពន្ឈ ី 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.1% 
 អបក្សស្ក្សនចបន្រគឿងបរនិ្ភាគ 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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ឧបេមពល័ធ D. ជំន្រឿល៖ រប្ោជលសដ្លមាលរប្ភេចិញ្ច ឹមជើវិតចមបងេឹងស្ែកន្លើកេិកមម ការរប្មាញ់ ឬបរេន្ ើ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការវភិាគបលង់លំ ស្ផែក្សតាមទិនបន័យន្សដឌកិ្សចចសងគមស្ដលអាចរក្សបានពីជំន្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ 1998 និង 2008 (សូមន្មីលកំ្សណត់សមាគ ល់ន្ជីងទំព័រទី 12)។ តនួ្លែ
ដិតចងែុលបង្ហា ញពីបរមិាណរបជាជនសរុបន្ៅក្សបុងវស័ិយន្នោះក្សបុងឆ្ប  ំ2008 រឯីតនួ្លែក្សបុងរងវង់រក្សចក្សបង្ហា ញពីបំស្របំរលួពីឆ្ប  ំ1998។ 

 
បនាធ យមានជ័យ 

ន្សៀមរាប 

បាត់ដបំង 

ន្ ធិ៍សាត់ 

ក្សពំង់ធ ំ

របជាជនសរុបន្ៅក្សបុងវស័ិយ ឆ្ប  ំ2008 
    (បស្រមបរមលួបរមិាណ) 

ក្សពំង់ឆ្ប ងំ 

របជាជនពងឹស្ផែក្សន្លីក្សសិក្សមម 
ការរបមាញ់ នងិនរពន្ឈ ី
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ឧបេមពល័ធ E. ជំន្រឿល៖ រប្ោជលសដ្លមាលរប្ភេចិញ្ច ឹមជើវិតចមបងេឹងស្ែកន្លើការន្លសាទ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការវភិាគបលង់លំ ស្ផែក្សតាមទិនបន័យន្សដឌកិ្សចចសងគមស្ដលអាចរក្សបានពីជំន្រឿនរបជាជនឆ្ប  ំ 1998 និង 2008 (សូមន្មីលកំ្សណត់សមាគ ល់ន្ជីងទំព័រទី 12)។         
តនួ្លែដិតបង្ហា ញពីបរមិាណរបជាជនសរុបន្ៅក្សបុងវស័ិយន្នោះក្សបុងឆ្ប  ំ2008 រឯីតនួ្លែក្សបុងរងវង់រក្សចក្សបង្ហា ញពីបំស្របំរលួពីឆ្ប  ំ1998។ 

បនាធ យមានជ័យ 

ន្សៀមរាប 

បាត់ដបំង 

ន្ ធិ៍សាត់ 

ក្សពំង់ធ ំ

របជាជនពងឹស្ផែក្សន្លីការន្នសាទ ឆ្ប  ំ2008 
    (បស្រមបរមលួបរមិាណ) 

ក្សពំង់ឆ្ប ងំ 

របជាជនពងឹស្ផែក្សន្លីការន្នសាទ  
ឆ្ប  ំ2008 
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ឧបេមពល័ធ F. ជំន្រឿល៖ ជន្រមើេេូចនាករនានាសដ្លបាលចាតោ់រកុមន្ៅតាមន្ភទ  

តារាងទងំបីន្ៅក្សបុងទំព័រទងំបីខាងន្រកាមផឋល់នូវព័ត៌មានអំពីសូចនាក្សរន្សដឌកិ្សចចសងគម និងជីវភាពស្ដលបានន្រជីសន្រសីស្ផែក្សតាមន្ភទ។ ព័ត៌មានន្នោះអាចរក្សបាន
ោច់ន្ោយស្ឡក្សសរមាបន់្ែតថទងំរបាមំយួ និងអនុតំបន់ជាក់្សោក់្សរបស់ន្ែតថទងំន្នោះ រពមទងំតំបន់ ៣ ន្ផសងគ្នប ។  

ទិនបន័យបានពីជំន្រឿន របជាជនឆ្ប  ំ1998 និង 2008។   

 
បនាធ យមានជ័យ បាតដ់ំបង 

តំបនទ់ី 1 តំបនទ់ី 2 តំបនទ់ី 3 សរុបតាមន្ែតថ តំបនទ់ី 1 តំបនទ់ី 2 តំបនទ់ី 3 សរុបតាមន្ែតថ 
 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 
បុរស 1 069 1 123 65 069 68 366 39 463 38 881 105 601 108 370 7 317 7 416 111 090 116 259 86 201 90 317 204 608 213 992 
ស្រសថី 1 144 1 200 69 059 71 735 41 498 40 447 111 701 113 382 7 241 7 265 120 488 122 898 92 882 95 838 220 661 226 001 

អរតាអក្សខរក្សមមបុរសន្ពញវយ័ 83% 87% 83% 88% 91% 94% 86% 90% 56% 64% 83% 86% 89% 92% 84% 88% 
អរតាអក្សខរក្សមមស្រសថីន្ពញវយ័ 60% 70% 61% 73% 71% 83% 65% 76% 39% 53% 62% 74% 70% 80% 65% 76% 
អរតាអក្សខរក្សមមបុរស 10-19 ឆ្ប  ំ 80% 92% 82% 94% 91% 96% 85% 95% 41% 62% 75% 91% 86% 96% 79% 92% 
អរតាអក្សខរក្សមមស្រសថី 10-19 ឆ្ប  ំ 68% 91% 77% 95% 88% 96% 81% 95% 38% 68% 73% 93% 84% 96% 77% 93% 

ក្សសិក្សមម៖ បុរស 412 562 22 727 28 494 5 645 6 323 28 784 35 379 274 94 32 611 44 502 10 158 12 336 43 043 56 932 
ក្សសិក្សមម៖ ស្រសថ ី 428 628 23 209 30 300 5 278 6 344 28 915 37 272 138 51 33 553 45 691 9 243 11 844 42 934 57 586 

ន្នសាទ៖ បុរស 1 4 225 297 145 140 371 441 2 263 3 163 1 041 1 175 339 377 3 643 4 715 
ន្នសាទ៖ ស្រសថ ី 1 1 59 77 73 73 133 151 931 2090 386 614 113 153 1 430 2 857 

ស្ផបក្សទី 1៖ បុរស 413 566 22 952 28 791 5 790 6 463 29 155 35 820 2 537 3 257 33 652 45 677 10 497 12 713 46 686 61 647 
ស្ផបក្សទី 1៖ ស្រសថ ី 429 629 23268 30377 5351 6417 29048 37423 1069 2141 33939 46305 9356 11997 44364 60443 

ស្ផបក្សទី 2៖ បុរស 0 0 846 2416 1642 3483 2488 5899 30 45 2191 4451 4548 7856 6769 12352 
ស្ផបក្សទី 2៖ ស្រសថ ី 0 2 862 1837 662 2026 1524 3865 12 20 1188 2572 1801 3920 3001 6512 

ស្ផបក្សទី 3៖ បុរស 13 16 3553 4854 8213 10436 1177 15306 426 349 7702 9556 17757 22464 25885 32369 
ស្ផបក្សទី 3៖ ស្រសថ ី 2 9 2629 3512 6113 9452 8744 12973 255 325 7546 9049 15311 20320 23112 29694 
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ក្សពំងឆ់្ប ងំ ក្សពំងធ់ ំ

តំបនទ់ី 1 តំបនទ់ី 2 តំបនទ់ី 3 សរុបតាមន្ែតថ តំបនទ់ី 1 តំបនទ់ី 2 តំបនទ់ី 3 សរុបតាមន្ែតថ 
 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 
បុរស 10 322 10 799 31 921 37 363 19 131 19 491 61 374 67 653 4 309 4 614 53 845 65 021 25 013 26 148 83 167 95 783 
ស្រសថី 10 705 10 835 37 051 42 431 20 598 20 635 68 354 73 902 4 240 4 344 60 092 68 494 26 628 27 867 90 960 100 705 

អរតាអក្សខរក្សមមបុរសន្ពញវយ័ 64% 60% 84% 88% 83% 84% 80% 83% 62% 56% 71% 78% 88% 88% 76% 80% 
អរតាអក្សខរក្សមមស្រសថីន្ពញវយ័ 43% 51% 60% 74% 64% 74% 59% 71% 42% 41% 50% 63% 73% 78% 57% 66% 
អរតាអក្សខរក្សមមបុរស 10-19 ឆ្ប  ំ 48% 60% 79% 93% 79% 88% 74% 86% 41% 54% 63% 87% 89% 95% 70% 88% 
អរតាអក្សខរក្សមមស្រសថី 10-19 ឆ្ប  ំ 40% 61% 74% 93% 75% 89% 69% 87% 36% 56% 59% 87% 88% 95% 67% 88% 

ក្សសិក្សមម៖ បុរស 2 475 2 441 11 721 15 236 1 310 1 870 15 506 19 547 330 449 17 532 28 000 5 033 6 422 22 895 34 871 
ក្សសិក្សមម៖ ស្រសថ ី 2 936 2 771 17 876 20 168 1 796 1 774 22 603 24 713 269 438 19 689 31 329 5 030 7 279 24 988 39 046 

ន្នសាទ៖ បុរស 1 983 2 856 370 536 1 388 1 437 3 741 4 831 1 700 2 282 170 555 150 115 2 020 2 952 
ន្នសាទ៖ ស្រសថ ី 1 725 2 303 354 420 826 944 2 905 3 667 1 047 1 653 72 279 63 62 1 182 1 994 

ស្ផបក្សទី 1៖ បុរស 4 458 5 299 12 091 15 772 2 698 3 307 19 247 24 378 2 030 2 731 17 702 28 555 5 183 6 537 4 915 37 823 
ស្ផបក្សទី 1៖ ស្រសថ ី 4661 5074 18230 20588 2622 2718 25513 28380 1316 2091 19761 31608 5093 7341 26170 41040 

ស្ផបក្សទី 2៖ បុរស 75 124 295 877 770 1338 1140 2339 7 9 545 1285 669 1120 1221 2414 
ស្ផបក្សទី 2៖ ស្រសថ ី 41 71 172 1063 464 1474 677 2608 9 7 278 707 346 548 633 1262 

ស្ផបក្សទី 3៖ បុរស 711 748 2243 2998 4562 5452 7516 9198 113 142 2316 3749 3915 5156 6344 9047 
ស្ផបក្សទី 3៖ ស្រសថ ី 649 619 1512 2217 4600 5488 6761 8324 70 141 1850 3278 3331 4749 5251 8168 
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ន្ ធិ៍សាត ់ ន្សៀមរាប 

សរុប 
តបំនទ់ ី1 

សរុប 
តបំនទ់ ី2 

សរុប 
តបំនទ់ ី3 

សរុបរមួ 

តំបន់ទី 1 តំបន់ទី 2 តំបន់ទី 3 សរុបតាមន្ែតថ តំបន់ទី 1 តំបន់ទី 2 តំបន់ទី 3 សរុបតាមន្ែតថ 
1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 

 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 
បុរស 7910 7437 75014 84891 19901 19982 102825 112310 8584 10832 100793 126896 52893 95590 162270 233318 39511 42221 437732 498796 242602 290409 719845 831426 

ស្រសថ ី 7786 7527 83697 92060 22371 22203 113854 121790 9290 11099 109944 132557 56952 96226 176186 239882 40406 42270 480331 530175 260929 303217 781666 875662 

អរតាអក្សខរក្សមមបុរសន្ពញវយ័ 53% 52% 84% 85% 92% 92% 83% 84% 68% 75% `73% 82% 82% 91% 76% 85% 61% 63% 79% 84% 87% 91% 81% 86% 
អរតាអក្សខរក្សមមស្រសថីន្ពញវយ័ 36% 39% 60% 70% 73% 80% 61% 70% 53% 66% 55% 70% 64% 81% 58% 75% 44% 53% 58% 71% 69% 80% 47% 73% 
អរតាអក្សខរក្សមមបុរស 10-19 ឆ្ប  ំ 39% 56% 73% 90% 89% 94% 74% 88% 62% 79% 68% 92% 80% 94% 72% 92% 49% 65% 73% 91% 86% 94% 76% 91% 
អរតាអក្សខរក្សមមស្រសថី 10-19 ឆ្ប  ំ 36% 53% 67% 90% 86% 93% 69% 88% 59% 83% 65% 92% 77% 93% 68% 92% 44% 66% 69% 92% 83% 94% 72% 91% 

ក្សសិក្សមម៖ បុរស 345 818 25601 35679 2360 3215 28306 39712 868 1559 36591 50924 5651 6497 43110 58910 4704 5923 146783 202835 30157 36663 181644 245421 
ក្សសកិ្សមម៖ ស្រសថី 467 938 35430 43772 3535 4332 39432 49042 931 1840 43631 59682 6514 6175 51076 67697 5169 6666 173388 230942 31396 37748 209953 275356 

ន្នសាទ៖ បុរស 2756 2905 330 755 35 47 3121 3707 2525 3883 720 1157 1060 815 4305 5855 11228 15095 2856 4475 3117 2931 17201 22501 
ន្នសាទ៖ ស្រសថី 1986 2628 187 523 24 10 2197 3161 1835 3031 127 510 537 376 2499 3917 7525 11706 1185 2423 1636 1618 10346 15747 

ស្ផបក្សទី 1៖ បុរស 3101 3723 25931 36434 2395 3262 31427 43419 3393 5442 37311 52081 6711 7312 47415 64835 15932 21018 149639 207310 33274 39594 198845 267922 

ស្ផបក្សទី 1៖ ស្រសថី 2453 3566 35617 44295 3559 4342 41629 52203 2766 4871 43758 60192 7051 6551 53575 71614 12694 18372 174573 233365 33032 39366 220299 291103 

ស្ផបក្សទី 2៖ បុរស 212 69 552 1269 780 1318 1544 2656 83 103 1131 5618 3345 9830 4559 15556 407 355 5560 15916 11754 24945 17721 41216 

ស្ផបក្សទី 2៖ ស្រសថី 91 40 358 776 361 680 810 1503 92 120 717 3004 1184 3334 1993 6458 245 260 3575 9959 4818 11989 8638 22208 

ស្ផបក្សទី 3៖ បុរស 650 394 4027 6193 4412 5204 9089 11791 368 607 4912 10384 11174 32317 16454 43308 2281 2256 24753 37734 50033 81029 77067 121019 

ស្ផបក្សទី 3៖ ស្រសថ ី 698 401 2784 4685 4098 4684 7580 9770 601 754 4345 8621 9371 26579 14317 35954 2275 2249 20666 31362 42824 71272 65765 104883 
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ឧបេមពល័ធ G. ជន្រមើេអនាគត៤ លិងកតីាជរមុញ (ទំលបទ់ឹក + ការអភិវឌ្ឍេងគម) 

 

 
ទំនបទ់ន្នលន្មគងគ 

ជាមយួនឹងបស្រមបរមលួអាកាសធាតុ 
ទំនបច់រនថន្ម និងនដទន្នលថមជីាន្រចីនសងន់្ៅស្ែសទឹក្ស
ខាងន្លីទន្នលន្មគងគ។ បស្រមបរមួលអាកាសធាតុកានស់្ត
ខាល ងំ(intensify)និងនាឱំយមានភាពមិនចាសោ់ស។់ 
 ផលអវជិជមានធំៗមានន្លីរបពន័នន្អកូ្សឡូសីុ ន្ោយ 
ផលិតក្សមមរតីថយចុោះោ៉ា ងខាល ងំ។ មា៉ាងន្ទៀត មាន
ផលអវជិជមានមួយចំននួចំន្ ោះលំន្ៅោឌ នផងស្ដរ។ 
ផធុយមក្សវញិ ផលវជិជមានអាចមានដូចជានាវាចរកាន់
ស្តរបន្សីរន្ឡងីក្សបុងរដូវន្ៅឋ ។ 

A) «បស្រមបរមលួចមផងៗ» 
អភិវឌឈការចិញ្ច ឹមជីវតិស្ដលមានរសាប់ + ន្ធវីពិពធិក្សមម
ការចិញ្ច ឹមជីវតិ ៖ ន្សវាក្សមមនិងឧសា ក្សមម។ 
ការជំរុញពីទីរក្សុងមានភាពនឹងនរ -- ន្ផឋីមឱយមានការ
ផ្ទល សទ់លំីន្ៅ។ «រលក្សយុវជន»ជាក្សមាល ងំននការអភិវឌណ។ 

B) «ការន្កី្សនន្ឡងីននភាពែុសគ្នប » 
ផលអវជិជមាននានានាឱំយភាពរក្សីរក្សន្ក្សីនន្ឡងី។ យុវជន
មិនអាចទទួលបានជីវភាពរសន់្ៅរបន្សីររគប់រគ្នន់។ 
ការជំរុញពីជនបទក្សបុងការផ្ទល សទ់ី -- បានន្ផឋីមន្ឡងី ស្ត
អបក្សផ្ទល សទ់ីទងំន្នាោះរតូវរសន់្ៅក្សបុងសំណង់អនា 
ធិបន្តយយ ន្ោយសារទីរក្សុងក្ស៏គ្នម នការអភវិឌណស្ដរ។ 

ការអភិវឌណសងគមលក្សខណៈវជិជមាន 
ការអនុវតថខាជ ប់ែជួននូវន្គ្នលនន្ោបាយ
របសរ់ោឌ ភិបាលជួយឱយទទួលបានន្រចីន
បំផុតពនីិនាប ការន្សដឌក្សិចចសងគមបចចុបផនប 
ស្ដលនាឱំយមានការអភិវឌណរបក្សបន្ោយសម
ភាពក្សបុងសងគម នងិន្សដឌក្សិចច។ 

C) «កំ្សន្ណីននបតង» 
ជីវភាពរសន់្ៅមានការអភិវឌណ & មានពិពិធក្សមម៖ ផលិត
ក្សមមនិងការស្ក្សនចបក្សសិផលកានស់្តរបន្សីរន្ឡងី។ 
ស គមនជ៍ំនួសឱយឡូតន៍្នសាទ។ «រលក្សយុវជន» ជា
ក្សមាល ងំននការអភិវឌណ។ 

ការអភិវឌណសងគមលក្សខណៈអវជិជមាន 
ភាពទនន់្ែាយក្សបុងការអនុវតថន្គ្នល
នន្ោបាយរោឌ ភិបាល រមួជាមួយនិនាប ការ
ន្សដឌក្សិចចសងគមស្ដលមានការរបឈម នាឱំយ
ភាពែុសគ្នប ន្ក្សីនន្ឡងី ន្ យីសងគម និង
ន្សដឌក្សិចចវវិតថន្ៅរក្សភាពអវជិជមាន។ 

D) «ភាពន្ៅន្សងៀមរទឹង» 
របជាជនពឹងស្ផែក្សន្លីការចិញ្ច ឹមជីវតិស្ដលមានរសាប់។ 
មានក្សងវោះខាតក្សបុងការអភិវឌណជីវភាពរសន់្ៅ ន្ យី
មនុសសកាន់ស្តន្រចីនមានន័យថ្នមាប ក្ស់ៗទទួលបានកាន់
ស្តតិច។ ការជំរុញពជីនបទ -- បានន្ផឋីមឱយមានការ
ផ្ទល សទ់ី ស្តទីរក្សុងក្សពុ៏ំអាចផឋលអ់វបីានន្រចីនស្ដរ។ 

គ្នម នទំនបទឹ់ក្សថម ី
ស្តមានបស្រមបរមលួអាកាសធាតុ 

មានស្តទំនបទ់ឹក្សស្ដលក្សំពុងសាងសង់ប៉ាុន្ណាត ោះស្ដល
រតូវបានសាទ បនា។ បំស្របំរលួអាកាសធាតុបន្ងកីន និង
នាឱំយមានភាពមិនចាសោ់ស។់ 
 ចលនាទឹក្សជំននទ់ន្នលសាប និងផលិតភាពរបព័នន 
ន្អកូ្សឡូសីុនឹងន្ៅស្តរបហ្ក្សរ់បស្ លនឹងបចចុបផនប 
ន្លីក្សស្លងស្តបំស្របំរលួអាកាសធាតុស្ដលនាឱំយមាន
ក្សំន្ណីនភាពង្ហយរងន្រគ្នោះក្សបុងចន្នាល ោះឆ្ប ទំងំន្នោះ។ 
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ឧបេមពល័ធ H. បសរមបរមួលលកេណៈចរលទីឹកជំលលទ់ន្លលសាប 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំ្សណត់សមាគ ល់៖ ក្សរមិតកំ្សពស់ទឹក្សសរមាបបឹ់ងទន្នលសាប គឺកំ្សពង ់លួង។  

A: បស្រមបរមលួអាកាសធាតុ (A1b) 
   រយៈន្ពលទឹក្សជំនន៖់ 
25 មថុិនា - 09 ក្សក្សកោ 18 មនីា - 25 មនីា នថង 

29 មថុិនា 22 មនីា 

ឧសភា                 ក្សក្សកោ                 ក្សញ្ដ                    វចិឆកិា                 មក្សរា                   មនិា 

ក្សរ
មតិ
ទក្ស

 

រយៈក្សមពស៖់ 

ក្សរមតិទកឹ្សជនំន ់Scen (2.4-2.6 m) 

ក្សរមតិទកឹ្សជនំន ់BL (2.50 m) 

B: បស្រមបរមលួអាកាសធាតុ (A1b) និងដំន្ណីរការអាងសថុក្សទឹក្ស (rv) 
រយៈន្ពលទឹក្សជន៖់ 
    5-13 ក្សក្សកោ 12-17 មនិា នថង 

29 មថុិនា 22 មនិា 

ឧសភា                 ក្សក្សកោ                 ក្សញ្ដ                    វចិឆកិា                 មក្សរា                   មនិា 

ក្សរ
មតិ
ទក្ស

 

ក្សរមតិទកឹ្សជនំន ់Scen (3.1-3.4 m) 

ក្សរមតិទកឹ្សជនំន ់BL (2.50 m) 

រយៈក្សមពស៖់ 



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
99 

ឧបេមពល័ធ I. េរមងេ់ីស្លការយុទធសាស្តេីអភិវឌ្ឍោតិបចចបុ្បលនកមម 
ខាងន្រកាមន្នោះគឺជាការដក្សរសង់ន្ចញពីស្ផនការយុទនសាស្រសថអភិវឌណជាតិបចចុបផនបក្សមមឆ្ប 2ំ009-2013(រាជរោឌ ភិបាល 
ក្សមពុជាឆ្ប 2ំ010)។ សរមង់ទងំន្នោះរតូវបានដក្សរសង់រមួគ្នប ជាមយួនឹងយុទនសាស្រសថចតុន្កាណ(រកា វកិ្ស១២)ស្ដល 
ន្របីសរមាប់ន្ធវជីាមូលោឌ ន ន្ៅន្ពលបន្ងកីតជន្រមីសចន្មលីយតបន្គ្នលនន្ោបាយសរមាប់ជន្រមីសអនាគតទងំ៤ 
ននតំបន់ទន្នលសាបក្សបុងឆ្ប 2ំ040 (ស្ផបក្សទី3)។ អបក្សនិពននបានន្ធវីការសងកត់ធងន់ន្ោយន្របីអក្សសរន្រតតពណ៌ន្ែៀវ ។ 

វតថបុំណងទនូ្ៅបលយុទធសាស្តេីចតនុ្កាណ 
“ការអនុវតថ „យុទនសាស្រសថចតុន្កាណ‟ គឺជាការបនថសក្សមមភាពពរងឹងនូវសមិទនផលនានា ស្ដលរាជរោឌ ភិបាល
សន្រមចក្សបុងរយៈន្ពលក្សនលងមក្ស ន្ដីមផសីន្រមចបាននូវ „ន្គ្នលន្ៅអភិវឌណន៍ស វតសរ‟៍ ក្សបុងទិសន្ៅស្ក្សលមែ និង
បន្ងកីនសមតទភាពរបស់សាទ ប័នសាធារណៈ ន្លីក្សសធួយអភិបាលកិ្សចចលែ និងន្ធវីទំន្នីបក្សមមរចនាសមព័ននន្សដឌកិ្សចច
ជាតិ សំន្ៅន្លីក្សក្សមពស់កំ្សន្ណីនន្សដឌកិ្សចច បន្ងកីតការង្ហរជូនរបជាពលរដឌ ធានាសមធម៌ក្សបុ ងសងគម និងបន្ងកីន
របសិទនភាពននវស័ិយសាធារណៈ រពមទងំរក្សាការ រសមផតថិធមមជាតិ និងសមផតថិវបផធម៌ជាតិស្ដលទងំអស់
ន្នោះ គឺសុទនស្តជាក្សតាថ គនលឹោះដស៏ំខាន់បំផុតសរមាបក់ារអភិវឌណរបក្សបន្ោយចីរភាព និងការកាត់បនទយភាពរកី្សរក្ស
របស់របជាជន” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប 2ំ010៖ ii អារមភក្សថ្នស្ថលងន្ោយេន្មចីអគគមសេន្េនាបតី
ន្តន្ោ ហ លុ សេល នាយករដ្ឋមន្រលីី ននរពោះរាជណាចរក្សក្សមពុជា)។ 

”…រាជរោឌ ភិបាលនឹងយក្សចិតថទុក្សោក់្សែពស់ក្សបុងការសន្រមចឱយបាននូវ „ការន្ផធរពិត‟ននធនធានអភិវឌណន្ដីមផីឱយ
បានន្ៅដល់ អបក្សរតូវទទួលផលរបន្ោជន៍ទងំឡាយ ដូចជា រក្សមុជនង្ហយរងន្រគ្នោះ និងអបក្សរកី្សរក្សន្ៅក្សបុង  

ស គមន៍ជនបទជាន្ដីម” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាឆ្ប  ំ 2010៖ iv អារមភក្សថ្នស្ថលងន្ោយេន្មចីអគគមសេ

ន្េនាបតីន្តន្ោ ហ លុ សេល នាយករដ្ឋមន្រលី ីននរពោះរាជណាចរក្សក្សមពុជា)។  

”ទិសន្ៅរមួរបស់រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា គឺក្សសាងជាជំហ្នៗនូវសងគមក្សមពុជាមយួស្ដលរងឹមា ំ មានសនថិភាព     
សទិរភាពនន្ោបាយ សនថិសុែ និងសណាឋ ប់ធាប ប់សងគម មានការអភិវឌណរបក្សបន្ោយចីរភាព និងសមធម៌ ជាមយួ
នឹងការរបកាន់ខាជ ប់ោ៉ា ងមឺុងមា៉ា ត់នូវន្គ្នលការណ៍លទនរិបជាធិបន្តយយន្សរពី ុបក្សស ការន្គ្នរពសិទន ិ និងន្សចក្សឋី
នថលថបូររបស់មនុសស ជាសងគមមយួស្ដលមានន្កាសិការផារភាជ ប់គ្នប នឹងរតូវបានពរងឹងន្ដីមផធីានាថ្ន របជាជន  
ក្សមពុជា មានចំន្ណោះដឹងែពស់ និងមានវបផធម៌ន្រៅរជោះ មានជីវភាពសមរមយ និងមានការរស់ន្ៅរបក្សបន្ោយ
សុែដុមរមនាទងំក្សបុ ងរងវងរ់គួសារ និងក្សបុ ងសងគមជាតិ” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 167)។ 

”បញ្ា របឈមដ៏ចមផងរបស់រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាគឺការកាត់បនទយភាពរកី្សរក្ស និងការន្លីក្សក្សមពស់ក្សរមិតជីវភាព
រស់ន្ៅនិងគុណភាពជីវតិរបស់របជាជនស្ដលមានកំ្សន្ណីនោ៉ា ងឆ្ប់រ ័ស។ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាចាត់ទុក្សថ្ន 
ភាពរកី្សរក្សគឺជាការែជោះខាជ យននតនមលធនធានន្សដឌកិ្សចច ស្ដលមិនរតឹមស្តមិនអាចទទលួយក្សបានខាងស្ផបក្សផលូវចិតថ
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ប៉ាុន្ណាត ោះន្ទ ប៉ាុស្នថអាចបណាឋ លឱយមានការស្បក្សស្ែញក្ស និងអសទិរភាពន្ៅក្សបុ ងសងគម” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា        
ឆ្ប  ំ2010: 167)។ 

”ការបន្ងកីនចំណូលតាមរយៈ ការពរងីក្សមូលោឌ នយក្សពនន និងពរងឹងការន្គ្នរពស្បបបទរដឌបាល”។ 

(រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាឆ្ប  ំ2010: 148) 

ការអភិវឌ្ឍវិេ័យកេិកមម (រាបប់ញ្ចូលទំងន្លសាទ លិងរកុាេ រប្មាញ់) 

”កំ្សន្ណីនន្សដឌកិ្សចចក្សមពុជាន្ៅមានមូលោឌ នតូចចន្ងែៀតស្ដលក្សបុងន្នាោះវស័ិយក្សសិក្សមមន្ដីរតួោ៉ា ងសំខាន់ក្សបុងកំ្សន្ណីន 
ន្នោះ។ ក្សសិក្សមមគឺជាវស័ិយមយួស្ដលផឋល់របភពការង្ហរ និងជាសបូលននន្សដឌកិ្សចចជនបទ។ ការន្លីក្សក្សមពស់វស័ិយ
ក្សសិក្សមមគឺជាការចាបំាច់ណាស់ន្ដីមផ៖ី(i)ពរងីក្សមូលោឌ ននិងជយួរក្សាសទិរភាពកំ្សន្ណីនន្សដឌកិ្សចច និង(ii)ជរមុញ 
ការកាត់បនទយភាពរកី្សរក្ស។ ក្សបុងន័យន្នោះ ន្គ្នលន្ៅចមផងននន្គ្នលនន្ោបាយរបស់រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាគឺ ការ
ន្លីក្សក្សមពស់ផលិតភាព និងពិពិធភាវូបនីយក្សមមវស័ិយក្សសិក្សមម រពមទងំន្លីក្សក្សមពស់កំ្សស្ណទរមងដី់ធលី ជលផល 
និងនរពន្ឈី ន្ោយន្ធវីការន្ោោះរសាយជាក្សញ្ច ប់នូវបញ្ា បន្ចចក្សន្ទសក្សសកិ្សមម ន្ ោឌ រចនាសមព័ននជនបទ ដូចជា 
ផលូវថបល់ របព័ននធារាសាស្រសថ និងអគគិសនី រពមទងំឥណទន ទីផារ និងការស្ក្សនចបក្សសិផល ជាពិន្សសការការស្ក្ស
នចបសរមាប់ការនានំ្ចញ។ ការង្ហរន្នោះតរមូវឱយមានយនថការសាទ ប័ន និងការសរមបសរមួលរបក្សបន្ោយរបសិទនភាព 
ែពស់ ន្ដីមផឱីយមានវឌណនភាពនិងការស្របរបួលគុណភាពក្សបុងវស័ិយទងំមូល”(រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាឆ្ប 2ំ010:203)។  

”រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា … នឹងបនថផឋល់អាទិភាពែពស់ន្ៅន្លកីារន្លីក្សក្សមពស់ផលិតភាពក្សសិក្សមមនិងការន្ធវីពិពិធ 
ភាវូបនីយក្សមមវស័ិយក្សសិក្សមម រពមទងំការបនថជរមុញក្សសិឧសា ក្សមម។ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថការយក្ស
ចិតថទុក្សោក់្សន្លកីារបន្ងកីនសមតទភាពផលិត ន្លីនផធដីស្ដលមានរសាប់តាមរយៈការបស្ងវរទិសពីការអភិវឌណតាម
ស្បបន្បីក្សទូោយ ឬតាមស្បបវបុិលក្សមម ន្ៅកាន់ការអភិវឌណតាមស្បបសីុជន្រៅ ឬតាមស្បបរបពលវបផក្សមម ក្សបុង
ន្គ្នលន្ៅបន្ងកីនផលិតក្សមម បន្ងកីតការង្ហរ បន្ងកីនរបាក្សចំ់ណូលន្ៅជនបទ និងធានានូវសនថិសុែន្សផៀង និង
បន្ងកីនការនានំ្ចញក្សសិផល ជាពិន្សសក្សសិផលសន្រមច ដូចជាអងករជាន្ដីម។ ន្ដីមផសីន្រមចបានន្គ្នលន្ៅទងំ
អស់ន្នោះ ចាបំាច់រតូវន្ផ្ទឋ តការយក្សចិតថទុក្សោក់្សន្លអីនថរាគមន៍របទក់្សរក្សឡាគ្នប ក្សបុងវស័ិយ ក់្សព័នន ដូចជាការ   
ន្របីរបាស់ផលិតក្សមមក្សសិក្សមមតាមបន្ចចក្សន្ទស ការរសាវរជាវពីការអភិវឌណ និងផសពវផាយក្សសកិ្សមម ការសាងសង់
និងស្ថទនំ្ ោឌ រចនាសមព័ននជនបទ ជាពិន្សសរបព័ននធារាសាស្រសថ ការពរងីក្សការផឋល់ឥណទនជនបទ និងមីរកូ្ស
 រិញ្ដវតទុ ការពរងីក្សទីផារក្សសិក្សមម ការន្រៀបចំស គមន៍ក្សសិក្សរ និងការរគប់រគងដីធលីក្សសិក្សមម” (រាជរោឌ ភិបាល
ក្សមពុជាឆ្ប  ំ2010: 204)។  



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
101 

”រតី ស្ដលជាធនធានធមមជាតិមយួអាចក្សន្កី្សតន្ឡងីវញិ មានតួនាទីដ៏សំខាន់ជាមាូបអាហ្រ ចំណូល និងសនថិសុែ 
ន្សផៀង ក្សបុងជីវតិរស់ន្ៅរបស់របជាជនក្សមពុជា។ … ន្គ្នលន្ៅរបស់រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាគឺន្ដីមផធីានា និងអភិវឌណ
ធនធានជលផលរបក្សបន្ោយចីរភាព ន្ដីមផីរមួចំស្ណក្សធានាសនថិសុែន្សផៀង ន្លីក្សក្សមពស់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់
របជាជន ការរកី្សចន្រមីនននន្សដឌកិ្សចចសងគម ក៏្សដូចជាស គមន៍ន្នសាទ។ …ន្ដីមផធីានាថ្នតនមលរតីបញ្ជ ក់្សពីតនមល
ពិតននន្សដឌកិ្សចច រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបន្ងកីតយនថការទីផាររតីមយួរបក្សបន្ោយរបសិទនភាព ស្ដលរតីជា
របភពចំណូល ឬជាការចំណាយរបស់អបក្សរក្សសរមាបក់ាររស់ន្ៅ។ យនថការទីផាររតីន្នោះនឹងរមួបញ្ចូ លនូវការ
ន្រៀបចំដំន្ណីរការន្ដញនថលឡូត៍ន្នសាទឱយមានតមាល ភាពជាងមុន ន្ យីនឹងបន្ងកីនរបសិទនភាពក្សបុងការរគប់រគង
ឡូត៍ន្នសាទ ក៏្សដូចជាការបន្ងកីតចំណូលរបស់រដឌ21 (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 216-217)”។ 

”ន្គ្នលនន្ោបាយនរពន្ឈរីបស់រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាគឺ ការរគប់រគងនរពន្ឈីរបក្សបន្ោយចីរភាព និងការន្របី
របាស់ធនធាននរពន្ឈសីរមាប់ន្លីក្សក្សមពស់ក្សរមិតជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនន្ៅតំបន់ជនបទ និងរមួចំស្ណក្ស
ក្សបុងការអភិវឌណន្សដឌកិ្សចចជាតិ។ ក្សនលងមក្ស រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាបានផ្ទែ ក្សការន្ធវីអាជីវក្សមមនរពន្ឈ ីបន្ងកីតតំបន់នរព 
ការ រ និងអភិរក្សសធនធានជីវចំរុោះ ការោនំរពន្ឈនី្ឡងីវញិ ការន្រៀបចំស គមន៍នរពន្ឈ ី ការកំ្សណត់រពរំបទល់ 
ឱយបានចាស់ោស់ និងការចាត់វធិានការទប់សាក ត់បស្រង្ហក ប និងលុបបំបាត់ការដុតរានឈូសឆ្យ និង  ុ៊ុំព័ទនដីនរព 
ន្ធវីជាក្សមមសិទនិឯក្សជន ន្លមីសចាប់” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 219)។  

ការរគបរ់គង្លធាលទឹក 

សក្សមមភាពថមីៗរបស់រក្សសួងធនធានទឹក្ស និងឧតុនិយម (MOWRAM) បានរមួមានសក្សមមភាព ”ន្ធវីការសិក្សាពី
អាងទន្នលសធឹងន្ៅជុវំញិបឹងទន្នលសាប និងសធឹងសំខាន់ៗមយួចំននួន្ទៀត … ន្ដីមផនី្ធវីការរគប់រគងអភិរក្សស និង
អភិវឌណវស័ិយធនធានទឹក្សឱយមានរបសិទនភាព និងចីរភាព រពមទងំ ន្ធវីការន្រៀបចំស្ផនការន្ម សឋីពី ការរគប់រគង
ធនធានទឹក្ស ន្ៅក្សបុងរពោះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាផងស្ដរ” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 85)។ 

”រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាសរមាប់នីតិកាលទី៤ននរដឌសភានឹងបនថផឋល់អាទិភាពដល់ការសាថ រ ការក្សសាង ការស្ថទ ំ
និងការរគប់រគងរបក្សបន្ោយរបសិទនភាពនូវន្ ោឌ រចនាសមព័ននន្រសាចរសព អាងសថុក្សទឹក្ស របឡាយទឹក្ស សំណង់
ទវ រទឹក្ស លូទឹក្ស របព័ននន្ោោះទឹក្ស របឡាយនាដីំលាប់ ទំនប់ការ រទឹក្សជំនន់ ទឹក្សនរប និងសាទ នីយបូមទឹក្ស ន្ដីមផី
បន្ងកីននផធដីន្រសាចរសព និងជរមុញការង្ហរបងកបន្ងកីនផល។ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងន្ផ្ទឋ តការយក្សចិតថទុក្សោក់្ស

                                                      
(21) គួរក្សតស់មាគ លថ់្ន របព័ននឡូតន៍្នសាទក្សមពុជារតូវបានលុបន្ចាលន្ោយន្ោក្សនាយក្សរដឌមស្រនថ ី ុន ស្សន ន្ៅស្ែន្មសា ឆ្ប  ំ2012 ន្ោយបនសលទុ់ក្សន្ៅស្តជន្រមីសឡូត៍

ន្នសាទមួយចំនួនប៉ាុន្ណាត ោះ (ឧ. អួនក្សបុងទន្នលសាប) ឱយន្ៅដំន្ណីរការ និងោក្ស់ឱយក្សស្នលងឡូត៍ន្នសាទទងំអសន់្ផសងន្ទៀតសរមាបប់ន្រមីបរមាសជ់ាសាធារណៈ 
(សូមន្មីលឧទ រណ៍ MRC ឆ្ប  ំ2012)។  



 

របាយការណ៍បញ្ចប៖់ ការស្សវងយលអ់ំពអីនាគតទន្នលសាប  
102 

ន្លកីារធានាសិទនិរបស់របជាពលរដឌក្សបុ ងការទទលួបានទឹក្សសាែ តតាមរយៈការផគត់ផគងទឹ់ក្សសាែ តរគប់រគ្នន់ជូន
របជាជនរគប់រូប  ន្ដីមផីធានាសនថិសុែន្សផៀងក្សបុ ងជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន រសបតាមន្គ្នលន្ៅអភិវឌណ  
ស វតសរក៍្សមពុជា ន្ យីនឹងធានាឱយបាននូវរបព័ននន្អកូ្សឡូសុី និងបរសិាទ នទឹក្សពំុមានការបំពុល។ ចក្សខុវស័ិយ
សរមាប់ន្ពលអនាគតក្សបុងការរគប់រគងទឹក្សក្សបុងអាងទន្នលន្មគងគ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថចាត់វធិានការន្ធវី
វចិារណក្សមមការន្របីរបាស់ធនធានទឹក្សន្ៅរគប់ដងសធឹង បឹង និងទន្នល រមួទងំបឹងទន្នលសាបផងស្ដរ”(រាជរោឌ ភិបាល 
ក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 239)។ 

”រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា នឹងបន្ងកីនរបសិទនភាពននការរគប់រគងរបព័ននធារាសាស្រសថ តាមរយៈការពរងឹងសមតទភាព
សាទ ប័នរបស់រក្សសួង-សាទ ប័ន ក់្សព័នន។ តាមរយៈការបន្ងកីនរបសិទនភាពន្នោះ នឹងន្ធវីឱយមានការន្កី្សនន្ឡងីនូវការ
ចូលរមួរបស់របជាជនក្សបុ ងការរគប់រគង និងការន្របីរបាស់របព័ននធារាសាស្រសថតាមស្បបវមិជឈការនិងការន្របីរបាស់
របព័ននធារាសាស្រសថន្ដីមផនី្ោោះរសាយទឹក្សសរមាបប់ងកបន្ងកីនផលផង សរមួលដល់ការន្ធវីដំន្ណីររបស់របជាជនផង 
និងអនុវតថវារវីបផក្សមមផង ន្ យីនឹងពរងឹងសមតទភាពរបស់ស គមន៍ក្សសិក្សរន្របីរបាស់ទឹក្សផងស្ដរ។ ទនធឹមនឹង 
ការន្ក្សៀរគរធនធានពីនដគូអភិវឌណ និងន្របីរបាស់ធនធានផ្ទធ ល់របស់ែលួនន្ដីមផនី្ធវីការវនិិន្ោគក្សបុងវស័ិយន្នោះ    
រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថជរមុញឱយវស័ិយឯក្សជនបានចូលរមួចំស្ណក្សោ៉ា ងសក្សមមបស្នទមន្ទៀតក្សបុ ងការអភិវឌណ
និងការរគប់រគងវស័ិយធារាសាស្រសថ និងការផគត់ផគង់ទឹក្សសាែ ត” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 239-240)។  

ការអភិរកសបរិសាថ ល លិង បសរមបរមួលអាកាេធាត ុ 
”ន្ដីមផអីនុវតថន្គ្នលនន្ោបាយអាទិភាពរបស់រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាសរមាបនី់តិកាលទី៤ ននរដឌសភា រក្សសួង    
បរសិាទ ន នឹងអនុវតថសក្សមមភាពដូចខាងន្រកាម៖  

 ធានាការន្របីរបាស់ធនធានធមមជាតិរបក្សបន្ោយចីរភាព ន្ យីអនុវតថនូវវធិានការនានា ស្ដលតរមូវឱយមាន
ន្ធវីការវាយតនមលន្ តុប៉ាោះ ល់បរសិាទ នន្លីគន្រមាងអភិវឌណនានាស្ដលបានន្សបីន្ឡីង មុននឹងមានការអនុញ្ដ ត
ឱយអនុវតថនូវគន្រមាងទងំន្នាោះ។ 

 ធានាមិនឱយមានការបំពុលរបព័ននន្អកូ្សឡូសីុ និងបរសិាទ នទឹក្ស។ 

 ទប់សាក ត់ និងកាត់បនទយការបំពុលបរសិាទ ន។ 

 ពរងឹងការរគប់រគងតំបន់ការ រធមមជាតិ ន្ដីមផលុីបបំបាត់ភាពអនាធិបន្តយយក្សបុងតំបន់ទងំន្នាោះលុបបំបាត់ 
ការន្ធវីអាជីវក្សមមធនធានធមមជាតិែុសចាប់ និងរតួតពិនិតយការទស្រនាធ នដីន្ដីមផនី្របីរបាស់ និងការកាប់នរពន្ឈី
ែុសចាប់។ 

 ធានាឱយមានការន្គ្នរព និងការអនុវតថចាប់បរសិាទ ន។ 

 ស្សវងរក្សរបភពធនធាននិងការគ្នរំទស្ផបក្ស រិញ្ដវតទុសរមាប់ន្ោោះរសាយបញ្ា បំស្របំរលួអាកាសធាតុ ទងំវធិាន 
ការបនាំុ ទងំការកាត់បនទយការបន្ញ្ចញឧសម័នផធោះក្សញ្ច ក់្ស។” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 221-222) 
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ការអភិវឌ្ឍវិេ័យថាមេល 

”រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងផឋល់អាទិភាពក្សបុងការបនថពរងីក្សវសិាលភាពននការផគត់ផគង ់និងបញ្ចុ ោះនថលអគគិសនីឱយបាន
សមរមយ រពមទងំពរងឹងយនថការសាទ ប័ន និងសមតទភាពរគប់រគង។ ក្សបុងន័យន្នោះ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថ 
ជរមុញការបន្ងកីតន្រាងចរក្សផលិតអគគិសនីស្ដលមាននថលន្ដីមន្ថ្នក្ស ន្ោយន្របីរបភពថ្នមពលក្សបុ ងរសុក្ស ដូចជា
ថ្នមពលវារឧីសម័នធមមជាតិ ស្រ ៉ាធយូងថម គបួផសនឹំងការអភិវឌណន្រាងចរក្សផលិតអគគិសនីស្ដលន្របីបន្ចចក្សវទិាទំន្នីប 
និងរបភពថ្នមពលស្បបមិនស្មនរបនពណី រមួទងំការពិនិតយលទនផលន្របីរបាស់របភពថ្នមពលនុយន្ក្សលស្អ រផង 
រពមទងំការបនថតភាជ ប់បណាឋ ញថ្នមពលអគគិសនីជាមយួរបន្ទសជិតខាង។ ការន្ធវីពិពិធភាវូបនីយក្សមមរបភព
ថ្នមពល និងការបន្ងកីតឱយមានរបភពថ្នមពលបរមុងសមរសបក្សបុងរបព័ននជាក្សតាថ គនលឹោះក្សបុងការធានាសនថិសុែ
ថ្នមពលសរមាបក់្សមពុជា” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 247)។ 

”ន្ដីមផចូីលរមួក្សបុងការកាត់បនទយភាពរកី្សរក្ស និងធានានូវការរស់ន្ៅរបក្សបន្ោយសុែដុមរមនារបស់របជាជនន្ៅ
តំបន់ជនបទ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងផឋល់អាទិភាពដល់ការជរមុញការអនុវតថអគគិសនីភាវូបនីយក្សមមជនបទជា
បនថន្ទៀត រមួទងំការអភិវឌណថ្នមពលក្សន្កី្សតន្ឡីងវញិ ន្ដីមផីឱយរបជាជនន្ៅតំបន់ជនបទមានអគគិសនីន្របីរបាស់ ។ 
… រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាចាត់ទុក្សធនធានន្របង និងឧសម័នក្សមពុជាគឺជាសកាឋ នុពលថមីដស៏ំខាន់សរមាបធ់ានា    
សនថិសុែថ្នមពល និងជារបភពននធនធានដ៏មានតនមលសរមាបក់ារអភិវឌណន្សដឌកិ្សចចក្សមពុជាក្សបុងរយៈន្ពលស្វង។ 
ក្សបុងន័យន្នោះ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងន្រៀបចំរក្សបែណឍ ន្គ្នលនន្ោបាយ និងរក្សបែណឍ គតិយុតថសរមាបវ់ស័ិយ
ន្នោះន្ដីមផធីានារបសិទនភាពននការរគប់រគង និងការន្របីរបាស់ធនធានន្នោះក្សបុងបុពវន្ តុននការអភិវឌណន្សដឌកិ្សចច 
និងការន្លីក្សក្សមពស់ក្សរមិតជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជនក្សមពុជា។…រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាន្លីក្សទឹក្សចិតថឱយន្របីរបាស់ 
របន្ភទថ្នមពល ស្ដលមានរបសិទនភាព និងមានផលប៉ាោះ ល់តិចតចួចំន្ ោះ  បរសិាទ ន (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា 
ឆ្ប  ំ2010: 248)។ 

ការអភិវឌ្ឍវិេ័យឯកជល លិងការងារ 

”ជាចំស្ណក្សមយួដ៏សំខាន់ននន្គ្នលនន្ោបាយពិពិធភាវូបនីយក្សមមមូលោឌ នន្សដឌកិ្សចច រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹង
ជរមុញការបន្ងកីតនូវបរសិាទ នអំន្ណាយផលសរមាប់ការអភិវឌណវស័ិយក្សសិឧសា ក្សមមស្ក្សនចបនិងវស័ិយឧសា 
ក្សមមន្រគឿងបងគុ នំ្អឡកិ្សរតូនិក្ស និងន្រគឿងមា៉ា សុីន។ ក្សបុងសាម រតីន្នោះ រាជរោឌ ភិបាលនឹងបនថពរងឹងរក្សបែណឍ ចាប់ និង 
លិែិតបទោឌ នគតិយុតថចាបំាច់ ពិន្សសការន្រៀបចំរក្សបែណឍ ចាប់និងលិែិតបទោឌ នគតិយុតថសរមាបកិ់្សចចដំន្ណីរ 
ការរបក្សបន្ោយរបសិទនភាពន្ៅតំបន់ន្សដឌកិ្សចចពិន្សស។ …រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថន្លីក្សទឹក្សចិតថដល់ភាពជា 
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នដគូរវាងវស័ិយសាធារណៈ និងវស័ិយឯក្សជនន្ៅក្សបុ ងការវនិិន្ោគ ជាពិន្សសន្ៅក្សបុងគន្រមាងន្ ោឌ រចនាសមព័នន 
រូបវនថ” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 257) 

”ការបន្ងកីតការង្ហរ និងការធានាស្ក្សលមែលក្សខែណឍ ការង្ហរគឺជាន្គ្នលន្ៅបនថរយៈន្ពលស្វងរបស់រាជរោឌ ភិបាល
ក្សមពុជាក្សបុងការន្ធវីឱយរបន្សីរន្ឡងីនូវជីវភាពរស់ន្ៅរបស់របជាជន ការកាត់បនទយភាពរកី្សរក្ស និងការពន្នលឿន
កំ្សន្ណីនន្សដឌកិ្សចច។ ន្ទោះជាដូចន្នោះក្សឋី ការបន្ងកីតឱកាសការង្ហរថមីក៏្សអារស័យន្លកី្សរមិតននការវនិិន្ោគរបស់ស្ផបក្ស
ឯក្សជនក្សបុ ងវស័ិយផលូ វការ និងន្រៅផលូ វការន្ៅតំបន់ទីរបជុជំន និងតំបន់ជនបទផងស្ដរ។ ការធានាឱយអបក្សចូល
បន្រមីការង្ហរថមី មានជំនាញសមរសបន្ៅនឹងតរមូវការរបស់ការង្ហរថមី គឺជាបញ្ា របឈមមយួស្ដលទមទរឱយ
មានកិ្សចចែិតែំរបឹងស្របងជាន្រចីនស្ថមន្ទៀត ស្ដលន្ផ្ទឋ តន្លកីារពរងីក្ស ការអប់របំណឋុ ោះបណាឋ លបន្ចចក្សន្ទស និង
វជិាជ ជីវៈ។ ការន្ធវីឱយសន្រមចបាននូវការបន្ងកីតការង្ហរឱយបានន្រចីនជាងមុនស្ថមន្ទៀត និងការន្ធវីឱយរបន្សីរន្ឡីង
នូវផលិតភាពនិងពិពិធក្សមមក្សបុ ងវស័ិយក្សសិក្សមម គឺអារស័យន្ៅនឹងពលក្សមមជំនាញ និងមីរកូ្សឥណទន ស្ដលអាច
រតូវបានបន្ងកីតឱយមានន្ឡងីតាមរយៈការអប់របំណឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈ បន្ចចក្សន្ទស និងការអភិវឌណមីរកូ្ស រិញ្ដវតទុ” 
(រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 99)។  

”រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថជរមុញចលនា „ភូមិមយួផលិតផលមយួ‟ ន្ោយន្លកី្សទឹក្សចិតថឱយមានគំនិតនចបរបឌិត      
ស រគិនភាព និងភាពន្ជឿជាក់្សន្លីែលួនឯងន្ៅតាមតំបន់ជនបទ។ ចលនាន្នោះបានផឋល់នូវរក្សបែណឍ រគប់រជុង
ន្រជាយមយួន្ដីមផផីារភាជ ប់ផលិតក្សមមន្ៅនឹងទីផារ ជួយរក្សាអតថសញ្ដ ណតំបន់ និងន្លីក្សទឹក្សចិតថឱយមានគំនិត
ផឋួចន្ផឋីមថមីៗ និងទូលំទូោយតាមរយៈការន្ធវីពិពិធភាវបូនីយក្សមមរបន្ភទមុែទំនិញឱយបានន្រចីន”(រាជរោឌ ភិបាល 
ក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 266)។   

ការអភិវឌ្ឍ្លធាលមលេុស (រមួមាល វិេ័យអបរំ់ េុខាភិបាល លិង 
ន្គ្នលលន្ោបាយរប្ោជល)  
”រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជាន្ៅស្តន្បឋជាញ ោ៉ា ងមុតមាកំ្សបុងការបន្ងកីត និងអនុវតថរបព័ននសុវតទិភាពសងគមមយួស្ដលមាន
លក្សខណៈទូលំទូោយមានចីរភាពក្សបុ ងន្គ្នលបំណងគ្ន ំរដល់ជីវភាពរស់ន្ៅរបស់ជនរកី្សរក្ស និងជនង្ហយ     
រងន្រគ្នោះ”(រាជរោឌ ភិបាល ក្សមពុជាឆ្ប  ំ2010: 270)។  

”រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថអនុវតថស្ផនការយុទនសាស្រសថវស័ិយអប់រ ំ ន្ោយន្ផ្ទឋ តន្លីការផឋល់ឱកាសន្សមីៗគ្នប ដល់
កុ្សមារ និងយុវជនក្សមពុជាទងំអស់ក្សបុ ងការទទលួការអប់រមូំលោឌ នន្ៅក្សបុងរបព័នន និងន្រៅរបព័នន ន្ោយមិន
របកាន់   … រាជរោឌ ភិបាលនឹងបនថយក្សចិតថទុក្សោក់្សន្លីការស្ក្សលមែគុណភាពអប់រ”ំ (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា        
ឆ្ប  ំ2010: 277)។ 
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”រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថពរងីក្សការអប់រនំ្រៅរបព័ននតាមរយៈក្សមមវធីិអក្សខរក្សមម និងអក្សខរក្សមមវជិាជ ជីវៈ បន្ងកីនការ
សាងសង់មជឈមណឍ លសិក្សាស គមន៍ រពមទងំអនុវតថក្សមមវធីិសមធម៌។ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថបន្ងកីន
ការចំណាយថវកិា និងន្ក្សៀរគរ រិញ្ដបផទនឱយបានន្រចីនស្ថមន្ទៀតសរមាបគ់្នរំទការអប់រនំ្ដីមផធីានាគុណភាព
អប់រឱំយកាន់ស្តមានក្សរមិតែពស់ និងរបក្សបន្ោយរបសិទនភាព។ ន្ៅក្សរមិតឧតថមសិក្សា ដូចស្ដលបានក្សត់សមាគ ល់
ន្ៅក្សបុងស្ផនការយុទនសាស្រសថអភិវឌណជាតិមុន បានបង្ហា ញអំពីតរមូវការនិសសតិស្ដលបញ្ច ប់ការសិក្សាន្ៅឧតថម
សិក្សា ស្ដលនឹងកាល យជាអបក្សវទិាសាស្រសថ និន្ោជិត និងជារបជាពលរដឌស្ដលអាចគិតរតិោះរោិះបានលែិតលែន់ និង
ន្ធវីន្សចក្សឋសីន្រមចចិតថន្ោយមានអំណោះអំណាងរតឹមរតូវនាន្ពលអនាគតរយៈន្ពលែលី និងរយៈន្ពលស្វងរបស់
ក្សមពុជា” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 278)។ 

”ក្សបុងនីតិកាលទី៤ ននរដឌសភាន្នោះ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថជរមុញការអនុវតថស្ផនការយុទនសាស្រសថវស័ិយ    
សុខាភិបាលក្សបុងន្គ្នលន្ៅកាត់បនទយអរតាមរណភាពរបស់មាតា និងទរក្ស និងស្ក្សលមែសូចនាក្សរសុខាភិបាល
សំខាន់ៗន្ផសងន្ទៀត តាមរយៈការពរងឹងគុណភាព និងពរងីក្សន្សវាសុខាភិបាល ជាពិន្សសន្សវាសុែភាពបនថ
ពូជ ន្សវាសុែភាពមាតា និងន្សវាសុែភាពទរក្សនិងកុ្សមារ” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 285)។ 

”រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថន្លីក្សតន្មកីងតនួាទីរបស់ស្រសថីក្សបុ ងការន្ធវីន្សចក្សឋីសន្រមចចិតថ និងយក្សចិតថទុក្សោក់្សន្លី
ការបណឋុ ោះបណាឋ លមុែជំនាញស្រសថីន្ៅរគប់ក្សរមិត។ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបន្ងកីនសមាមារតននការចូលរមួ
របស់ស្រសថឱីយបានអតិបរមាន្ៅក្សបុងសាទ ប័នជាតិរគប់ថ្នប ក់្ស ន្ោយបនថពរងីក្សកាោនុវតថភាពការង្ហរសរមាបស់្រសថី និង
បណឋុ ោះបណាឋ លអំពីរន្បៀបននការតស ូមតិក្សបុងការឈរន្ ម្ ោះន្ៅតាមបណាឋ ភូមិ-ឃុទូំទងំរបន្ទស រពមទងំការ
ការ រសិទននិ្ធវីការង្ហររបស់ពកួ្សន្គ” (រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 293)។   

”ន្ៅក្សបុងនីតិកាលទី៤ ននរដឌសភាន្នោះ រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជានឹងបនថកិ្សចចែិតែំរបឹងស្របងរបស់ែលួនក្សបុងការបញ្ចូ ល
ន្គ្នលនន្ោបាយជាតិរបជាជនន្ៅក្សបុ ងន្គ្នលនន្ោបាយ ស្ផនការ និងក្សមមវធីិន្សដឌកិ្សចចសងគមកិ្សចចន្ៅរគប់ក្សរមិត
ទងំអស់។ រាជរោឌ ភិបាល នឹងបនថោក់្សឱយន្របីរបាស់នូវវធិានការចាបំាច់នានាន្ដីមផនី្លីក្សក្សមពស់ក្សរមិត    ជីវភាព
រស់ន្ៅរបស់របជាជនតាមការអភិវឌណន្ៅក្សបុ ងវស័ិយអប់រ ំ សុខាភិបាល សមភាពន្យនឌ័រ អភិវឌណជនបទ ស្ដល
ជាវស័ិយអាទិភាព។ ន្ោយមានរបជាជន វយ័ន្ក្សមងអាយុតិចជាង ២៤ ឆ្ប  ំរបមាណ ៥៤,១ ភាគរយ ន្នាោះរបកា
រសំខាន់និងចាបំាច់រតូវអនុម័តនូវវធិានការនានា ន្ដីមផីោក់្សបញ្ចូ លយុវជនទងំន្នាោះន្ៅជាក្សមាល ងំនាមុំែដស៏ំខាន់
សរមាប់ការអភិវឌណរគប់វស័ិយទងំអស់។ រាជរោឌ ភិបាល ក្សមពុជានឹងពរងឹងការរគប់រគងតំបន់ទីរបជំុជន និង
របមូលផឋុ ំរបជាជនន្ដីមផនី្ធវីឱយទីរក្សុងសាែ ត គ្នម នសំរាម មានអនាម័យ ន្ពញន្លញ មានែយល់អាកាសបរសុិទន 
មានសួនចារពណ៌ន្ែៀវរសង្ហត់ និងមានក្សស្នលងសរមាបហ់្ត់របាណចរមុោះ និងន្រៀបចំការកំ្សសានថស្បបវបផធម៌ជា
សាធារណៈ ន្ដីមផនី្លីក្សក្សមពស់គុណភាពននសុែភាព និងសីលធម៌”(រាជរោឌ ភិបាលក្សមពុជា ឆ្ប  ំ2010: 302)។  
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ការសិក្សាន្នោះបានន្ធវីការវភិាគន្ៅន្លីការអភិវឌណរបព័ននធារាសាស្រសថ និងថ្នមពលវារអីគគិសនីន្ៅថ្នប ក់្សមូលោឌ ន
ក្សបុងអាងទឹក្សនិងទំនាបលិចទឹក្សននទន្នលសាបផងស្ដរ (Someth et al. 2012)។  

ព័ត៌មានសឋីពីការអភិវឌណរបព័ននធារាសាស្រសថដក្សរសង់ន្ចញពីរបាយការណ៍អនុតំបន់ទន្នលសាបរបស់  CNMC (Mak 
et al. 2012) ន្ យីទិនបន័យរតូវបានបំន្ពញបស្នទមន្ោយការវភិាគន្ៅន្លីអាងសឋុក្សទឹក្សរបព័ននធារាសាស្រសថស្ដល
បានន្ធវីន្ឡងី ន្ោយមានជំនយួពី Google Earth។ ព័ត៌មានសឋីពីការអភិវឌណថ្នមពលវារអីគគិសនីរតូវបានចង
រក្សងពីរបភពន្ផសងៗ រមួបញ្ចូ លទងំក្សមមវធីិ GMS(2009), MIME (2009), MRC (2009c), EDC (2011), 
Mak et al. (2012) និង ODC (2012)។ ស្ផនទីខាងន្រកាមន្ធវីការសន្ងខបពីទិនបន័យលំ អំពីរចនាសមព័នន    
ធារាសាស្រសថនាន្ៅរដូវរបាងំ និងការអភិវឌណថ្នមពលវារអីគគិសនីន្ៅអាងទន្នលសាប។  

សរមាប់ព័ត៌មានបស្នទម សូមន្មីល Someth et al. (2012)។  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គន្រមាងដំន្ណីរការន្ពញន្លញ 
គន្រមាងដំន្ណីរការមួយស្ផបក្ស 
គន្រមាងមិនដំន្ណីរការ 
គន្រមាងមិនចាស់ោស់ 
អាងសឋុក្សទឹក្ស/ទំនបទ់ឹក្សន្ៅទំនាបលិចទឹក្ស 
គន្រមាងធារាសាស្រសថស្ដលបានចុោះអន្ងកតចំនួន 17 
ផលូវជាតិន្លែ ៥ និង ៦ ខាប តធ ំ(ន្លីស 5,000  កិ្សតា) 

 

ខាប តតូច (រ ូតដល ់200  កិ្សតា) 
ខាប តមធយម (200 ដល ់5,000  កិ្សតា) 

វារអីគគិសនខីាប តធំ (ន្លីស 50 ន្មហ្គ វា៉ា ត់) 
វារអីគគិសនខីាប តមធយម (10 ដល់ 50 ន្មហ្គ វា៉ា ត់) 
វារអីគគិសនខីាប តតូច (0.5 ដល់ 10 ន្មហ្គ វា៉ា ត់) 
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