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“គោលនគោបាយកសកិម្មនិងឧបត្ថម្ភធន” 
 (Farm Policy and Agricultural Subsidies) 

 
               បណ្ឌិ ត ឆេង វណ្ណា រទិ្ធ  

                  ប្បធានស្ដីទ្ីវទិ្ាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្ាស្ថស្តស្រស្ងគម 
 
ឆស្ចក្រីឆ រ្ីម 
ស្ថា នភាពទូ្ឆៅននវស័ិ្យក្ស្ិក្មមឆៅក្មពុជា 
ឆោលនឆោបាយក្ស្ិក្មម 

១. ទំ្ហ ំនិងទ្ឡ្ហកី្រណ៍្ឧបតាមភធន(Size and Rationale) 
២. ស្ថវតា  :  ទ្ស្សនាទាន ផារធីី(ទ្ស្សនាទាន ភាពឆស្មីោា )  

( Background  : The Parity Concept) 
៣. នលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ (Price Supports) 
៤. វធិានការទ្ប់ទ្ល់អតិឆរក្(Coping with Surpluses) 

ស្នាិដ្ឋា ន 
ឯក្ស្ថរឆោង 
ឧបស្មព័នធ 
  គសចកដីគ្ដើម្ 
 ឆៅប្បឆទ្ស្ក្មពុជាវស័ិ្យក្ស្ិក្មមបានចូលរួមចំណណ្ក្ប្បមាណ្២៣,៥%(គិតតាមនលៃបចចុបបនា)នន
្លិត្លក្ាុងប្ស្ុក្ស្រុបក្ាុងឆ្ា ២ំ០១៨ ណែលមានក្មាៃ ងំពលក្មមក្ាុងវស័ិ្យឆនេះចំនួន៥៤,២%(ឆ្ា ២ំ០១០)
ននពលក្មមស្រុប ឆហីយមក្ែល់ឆ្ា ២ំ០១៧មានចំនួន៣៧%។ ការលយចុេះននចំនួនក្ស្ិក្រមួយចំនួនអាច
ឆដ្ឋយស្ថរណតនិនាា ការចំណ្ណក្ប្ស្ុក្ពីជនបទ្ឆៅទ្ីប្ក្ុង និងឆចញឆៅឆប្ៅប្បឆទ្ស្កាន់ណតឆក្ីនឆឡ្ងី1។ 
 មូលឆហតុចំណ្ណក្ប្ស្ុក្ពីជនបទ្មក្ទ្ីប្ក្ុងនិងឆចញឆៅឆប្ៅប្បឆទ្ស្ ណែលភាគឆប្ចីនជាប្បជាក្ស្កិ្រ គឺ
មានឆោលបំណ្ងណស្ែងរក្ការងារឆធែីឆែីមបទី្ទ្ួលបានប្បាក់្ចណូំ្លចិញ្ច ឹមជិវតិខ្ៃួនឯង្ង និងអាក្ក្ាុងបនទុក្្ង។ 
មយាងវញិឆទ្ៀតឆដ្ឋយស្ថរណតប្បព័នធក្ស្ិក្មមឆៅក្មពុជាភាគឆប្ចីនជាក្ស្ិក្មម្ គត់្គង់ក្ាុងប្ក្មុប្គសស្ថរខ្ៃួនឯង ឆហយី
ណតងណតទ្ទ្លួរងនូវ្លបយេះពាល់ពីបាតុភូតធមមជាត ិ ជាមយួោា នឹងការដ្ឋែុំេះរបស់្ក្ស្ិក្រភាគឆប្ចីនពងឹពាក់្ទ្ឹក្
                                                 
1 សូ្មឆមីល :  ណ្នការយុទ្ធស្ថស្តស្រអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៩-២០២៣ ទំ្ពរ័ ៤៦-៤៧ 
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ឆភៃៀង រឯីការស្ថងស្ង់ប្បព័នធឆប្ស្ថចប្ស្ពពុំទាន់មានលក្ខណ្ៈប្គប់ប្ោន់ឆៅឆឡ្យី ឆធែឱី្យ្លិតក្មមក្ស្ិក្មមមាន
ការណប្បប្បសលជាឆរៀងរាល់ឆ្ា  ំបណ្ណដ លឱ្យប្បជាជនណែលរស់្ឆៅក្ាុងតបំន់ជនបទ្ប្បក្បរបរក្ស្ិក្មម ភាគឆប្ចនីគជឺា
ជនប្ក្ីប្ក្2 ឆបីឆទាេះបីរាជរដ្ឋា ភបិាលបានយក្ចតិរទុ្ក្ដ្ឋក់្ខ្ពស់្ោយ ងណ្ណក៏្ឆដ្ឋយក្ដី។ 
 ស្ថា នភាពែូចឆនេះឆហយី ណែលឆៅក្ាុងអតាបទ្ប្ស្ថវប្ជាវឆនេះនឹងបងាហ ញទ្ែិាភាពរមួននវស័ិ្យក្ស្ិក្មមឆៅ
ប្បឆទ្ស្ក្មពុជាបចចុបបនា និងបងាហ ញពីវធិីឆដ្ឋេះប្ស្ថយវស័ិ្យក្ស្ិក្មមរបស់្ស្ហរែាអាឆមយរកិ្ ឆែីមបជីាគំរសូ្ប្មាប់
ឆដ្ឋេះប្ស្ថយបញ្ហហ ប្ស្ឆែៀងោា ឆនេះឆៅក្មពុជា។ 

ស្ថថ នភាពទូគៅននវិសយ័កសកិម្មគៅកម្ពជុា 
 ក្ាុងរបាយការណ៍្ប្ស្ថវប្ជាវែល់ទ្ីក្ណនៃងឆៅឆខ្តរនបយលិនក្ាុងឆ្ា ២ំ០១៥ ឆដ្ឋយមស្តនរីវទិ្ាស្ថា នមនុស្ស  
ស្ថស្តស្រនិងវទិ្ាស្ថស្តស្រស្ងគមននបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុជា ឆហីយបានចុេះ្ាយក្ាុងទ្ស្សនាវែដីននវទិ្ាស្ថា នមនុស្ស   
ស្ថស្តស្រនិងវទិ្ាស្ថស្តស្រស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុជា ឆ្ា ទំ្ី០១ ឆលខ្ពិឆស្ស្ ឆចញ្ាយនលៃទ្ី៧ ណខ្មក្រា ឆ្ា ំ
២០១៩ 3 និង ក្ាុងឆគហទ្ំព័រ ihssrac.com បានឱ្យែឹងថា ប្បជាជនស្រុបក្ាុងឆខ្តរនបយលិន គឺប្បមាណ្៧២%ជា
ក្ស្ិក្រណែលប្បាក់្ចំណូ្លមធយមក្ាុងមនុស្សមាា ក់្ពពីែំណ្ណបំ្ស្វវមានប្បមាណ្ជា៥៣ែុល្លៃ រអាឆមរកិ្បយុឆណ្ណា េះ ក្ាុង
មួយឆ្ា ,ំ ្លែំណ្ណបំ្ស្វវមិនសូ្វមានតប្មវវការពីឆប្ៅប្បឆទ្ស្ឆធៀបជាមួយការ្គត់្គង់ណែលឆធែីឱ្យនលៃធាៃ ក់្ចុេះ ចំនួន
ប្គសស្ថរោម នែីណប្ស្ចមាា រ និង មានែីណប្ស្-ចមាា រតិចជាង១ហិក្តា មានចំនួនជិត៤៣% (៦៦៨៩ប្គសស្ថរ ក្ាុង
ចំឆណ្ណម ១៥ ៥៦៦ប្គសស្ថរ)ននប្បជាពលរែាស្រុបក្ាុងឆខ្តរនបយលិន, ប្បជាពលរែាចាប់ពីអាយុ១៨-៦០ឆ្ា មំាន
ប្បមាណ្ជា៦០%ននចំនួនប្បជាពលរែាស្រុបក្ាុងឆខ្តរ បយុណនរក្ណនៃងការងារមិនប្គប់ប្ោន់អាច្ដល់ការងារនិង្គត់
្គង់ជីវភាពរបស់្ពួក្ឆគបាន, វស័ិ្យឧស្ាហក្មមភាគឆប្ចីន គឺជាស្ិបបក្មមតូចពលក្ខណ្ៈប្គសស្ថរ ឆប្បីប្បាស់្ក្មាៃ ងំ
ពលក្មមតិចតួចបំ្ុតមិនអាចប្ស្វបក្មាៃ ងំពលក្មមតាមអប្តាក្ំឆណី្នក្ាុងឆខ្តរ។ ក្ាុងឆពលជាមួយោា ឆនេះណែរ អាក្
ឆធែីចំណ្ណក្ប្ស្ុក្ក្ាុងប្បឆទ្ស្និងឆៅឆប្ៅប្បឆទ្ស្មានចំនួនឆក្ីនឆឡ្ងីជាលំដ្ឋប់ពីមួយឆ្ា ឆំៅមួយឆ្ា  ំចំណណ្ក្ឯ 
ចំនួនប្បជាជនណែលជំពាក់្បំណុ្លឬខ្ចីប្បាក់្ពីមីប្ក្វហរិញ្ញវតាុ និងធនាោរ ក៏្បានឆក្ីនឆឡ្ងីជាលំដ្ឋប់(ចំនួនអាក្
ខ្ចីលុយពីមីប្ក្វហរិញ្ញវតាុនិងធនាោរក្ាុងឆ្ា ២ំ០១៣មានចំនួន២៨១៨នាក់្ ែល់៤៣៤៦នាក់្ ក្ាុងឆ្ា ២ំ០១៥។ 
្លឆធៀបអាក្ខ្ចីប្បាក់្ក្ាុងប្បជាជន១០០០នាក់្ក្ាុងឆ្ា ២ំ០១៣មានចំនួន៤១,៤នាក់្ ឆឡ្ងីែល់៦៤,៩នាក់្ក្ាុង
ឆ្ា ២ំ០១៥)4។ 
 ឆដ្ឋយណឡ្ក្ លទ្ធ្លននការប្ស្ថវប្ជាវទាក់្ទ្ងនឹង “បញ្ហហ  នងិ ែឆំណ្ណេះប្ស្ថយទ្ី្ ារបណនៃឆៅក្មពុជា” 
ណែលបានចុេះ្ាយក្ាុងទ្ស្សនាវែដនីនវទិ្ាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនងិវទិ្ាស្ថស្តស្រស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុជាឆ្ា ទំ្ី
០១ឆលខ្១ ឆចញ្ាយប្តមីាស្ទ្១ី(ណខ្មក្រា-មនីា)ឆ្ា ២ំ០១៩ និង ក្ាុងឆគហទ្ព័ំរ ihssrac.com បានស្រឆស្រ
ថា5៖ “ប្បឆទ្ស្ក្មពុជានាចូំលបណនៃពឆីប្ៅប្បឆទ្ស្មានចំនួនប្បមាណ្ជា២០០ឆតានឆៅ៤០០ឆតានក្ាុងមួយនលៃព
ស្ប្មាប់្គត់្គង់ទ្ី្ារក្ាុងប្ស្ុក្ ឆហយីបណនៃទាងំឆនាេះភាគឆប្ចនីនាចូំលពបី្បឆទ្ស្ឆវៀតណ្ណម នល និង ចិន ឆដ្ឋយ

                                                 
2 សូ្មឆមីលៈ យុទ្ធស្ថស្តស្រជាតិោពំារស្ងគមស្ប្មាបជ់នប្កី្ប្ក្ និង ជនងាយរងឆប្ោេះ(២០១១-២០១៥),ទំ្ព័រ២៣) 
3 សូ្មឆមីល : ទ្ស្សនាវែដីននវទិ្ាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្ាស្ថស្តស្រស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុជា ឆ្ា ទីំ្០១ ឆលខ្ពិឆស្ស្ ឆចញ្ាយ   

នលៃទី្៧ ណខ្មក្រា ឆ្ា ២ំ០១៩, ទ្ំពរ័១-៤៣។ 
4 -ែ-, ទ្ំពរ័ ១២-១៣ 
5 សូ្មឆមីល :  ទ្ស្សនាវែដីននវទិ្ាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្ាស្ថស្តស្រស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុជាឆ្ា ទីំ្០១ឆលខ្១ឆចញ ្ាយប្តី     

មាស្ទី្១(ណខ្មក្រា-មីនា)ឆ្ា ២ំ០១៩, ទំ្ពរ័ ១-១១ 
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ចំណ្ណយលវកិាជាង២០០ល្លនែុល្លៃ រអាឆមរកិ្ក្ាុងមួយឆ្ា ពំ។ តាមរបាយការណ៍្របស់្អងគការឆស្បៀងអាាររ និង
ក្ស្ិក្មមននអងគការស្ហប្បជាជាតិបានបងាហ ញថា«បរមិាណ្បណនៃណែល្គត់្គង់ឆៅក្មពុជាមានប្បមាណ្ជិត១ល្លន 
ឆតានក្ាុង១ឆ្ា ពំ ណែលក្ាុងឆនាេះបរមិាណ្បណនៃ្គត់្គង់ក្ាុងប្ស្ុក្មានប្តឹមណត៤៤%បយុឆណ្ណា េះ ចំណណ្ក្ការនាចូំល
មានរហូតែល់៥៦%។ ឆដ្ឋយណឡ្ក្ឆៅរាជធានីភាំឆពញបណនៃចំនួន៧០ភាគរយ គបឺណនៃនាពំីប្បឆទ្ស្នល និងឆវៀត
ណ្ណម ចំណណ្ក្ឯបណនៃរបស់្ប្បជាក្ស្ិក្រក្មពុជាមានណតប្បមាណ្៣០ភាគរយបយុឆណ្ណា េះ”។   

 ការស្ិក្ាប្ស្ថវប្ជាវសុ្ជីឆប្ៅក្ាុងវស័ិ្យក្ស្ិក្មមឆគបានវភិាគឆ ញីថា6៖ 
 នលៃនិងប្បាក់្ចណូំ្លឆៅក្ាុងវស័ិ្យក្ស្ិក្មមទ្ទ្ួលរងនូវការឆឡ្ងីចុេះោយ ងខ្ៃ ងំក្ាុងក្ឡុំ្ងរយៈឆពលខ្ៃ ី
ឆដ្ឋយស្ថរណតតប្មវវការមិនអុឡីាស្ទីក្ ឆហយីវាបានណប្បកាៃ យការណប្បប្បសលតិចតចួននបរមិាណ្្លិតក្មមក្ស្ ិ
ក្មមនិងតប្មវវការឆៅជាការណប្បប្បសលខ្ៃ ងំែល់នលៃនិងប្បាក់្ចណូំ្លណែលបយេះពាល់ខ្ៃ ងំែល់ប្បាក់្ចណូំ្ល 
របស់្ក្ស្ិក្រ។ 
 ក្ំឆណី្នតប្មវវការ្លិត្លក្ស្ិក្មម គឺតិចតួច ឆដ្ឋយស្ថរណតតប្មវវការមនិអុីឡាស្ទីក្ឆៅតាមប្បាក់្
ចំណូ្ល  ទ្នទឹមោា នឹងក្ំឆណី្នប្បជាជនយតឺជាទ្បីំ្ុត។ 
 ក្ំឆណី្នតិចតចួននតប្មវវការ បានណប្បកាៃ យវស័ិ្យក្ស្កិ្មមឆៅជាវស័ិ្យណែលលយចុេះឆហយីឆធែីឱ្យប្បាក់្
ចំណូ្លរបស់្ក្ស្កិ្រកាន់ណតតចិ។ 

ស្រុបឆស្ចក្ដីមក្ វស័ិ្យក្ស្កិ្មមឆៅប្បឆទ្ស្ក្មពុជាឆៅណតបនរជួបបញ្ហហ ប្បឈមមួយចនំួនែូចជា ភាព
ងាយរងឆប្ោេះននប្បព័នធដ្ឋែុំេះ, ្លិតភាពនិងតនមៃបណនាមឆៅទាប, បឆចចក្វទិ្ាដ្ឋែុំេះ, ការឆប្បីប្បាស់្ធាតុចូលតាម
បឆចចក្ឆទ្ស្ ជាពិឆស្ស្នលៃនងិប្បាក់្ចណូំ្លឆៅក្ាុងវស័ិ្យក្ស្ិក្មមទ្ទ្លួរងនូវការឆឡ្ងីចុេះោយ ងខ្ៃ ងំ ណែលបយេះ
ពាល់ធៃន់ធៃរែល់ជីវភាពប្បជាក្ស្ិក្រណខ្មរ។ 

ឆែីមបចូីលរមួចំណណ្ក្ឆដ្ឋេះប្ស្ថយបញ្ហហ ែូចឆរៀបរាប់ខ្ងឆលី ប្បធានបទ្ឆនេះឆលីក្យក្បទ្ពិឆស្ថធន៍និង
ែំឆណ្ណេះប្ស្ថយបញ្ហហ វស័ិ្យក្ស្ិក្មមឆៅស្ហរែាអាឆមយរកិ្ ឆែមីបជីាជំនួយស្ថម រត។ី 

គោលនគោបាយកសកិម្ម(FARM POLICY) 
ចាប់តាងំពឆី្ា ១ំ៩៣០មក្វស័ិ្យក្ស្ិក្មមរបស់្អាឆមយរកិ្ទ្ទ្លួបានឧបតាមភធនោយ ងឆប្ចីនស្នធឹក្ស្នាធ ប់។ 

“ក្មមវធិីក្ស្កិ្មម” រមួបញ្ចូល : ១. នលៃក្ស្ិ្ល ប្បាក់្ចណូំ្ល និង្លិត្ល, ២. ការណលរក្ាទ្ឹក្ នងិ ែី, ៣. ការ
ប្ស្ថវប្ជាវវស័ិ្យក្ស្ិក្មម, ៤. ការ្ដល់ឥណ្ទានែល់ក្ស្កិ្រ, ៥. ការធានារាយ ប់រងែណំ្ណ,ំ ៦. ការឧបតាមភធន
ស្ប្មាប់ការលក់្្លិត្លក្ស្ិក្មមឆៅឆលីទ្ី្ារពភិពឆល្លក្និងក្តារ ែនទ្ឆទ្ៀត។ ក្មមវធិឆីនេះបានឆធែីឆឡ្ងីក្ាុងឆ្ា ំ
១៩៣០ ឆហយីបនរអនុវតរែល់បចចុបបនា។ ក្ាុងចំឆណ្ណមក្មមវធិីទាងំឆនេះ ក្ស្ិក្រអាឆមយរកិ្រមួទាងំអាក្នឆោបាយ 
បានចាត់ទុ្ក្នលៃនងិប្បាក់្ចំណូ្លរបស់្ក្ស្ិក្រ គឺជា“បញ្ហហ ចំបងរបស់្ក្ស្កិ្រ” ណែលឆយងីស្ិក្ាជាគំរូ ។  

១. ទំ្ហ ំនិងទ្ឡ្ហកី្រណ៍្ឧបតាមភធន(Size and Rationale) 
ទ្ំហនំនឧបតាមភធនែល់ក្ស្កិ្រអាឆមយរកិ្ គឺមានចំននួឆប្ចីន។ ជាក់្ណស្ដងឧបតាមភធនក្ាុងវស័ិ្យក្ស្ិក្មមឆ្ា ំ

១៩៨៥ ស្ប្មាប់រយៈឆពលប្បាឆំ្ា  ំមានចំនួន៨០ពាន់ល្លនែុល្លៃ រ($80 billion) និង ក្ាុងឆ្ា ១ំ៩៩០ ចំននួ៤០-
៥០ពាន់ល្លនែុល្លៃ រ($40-50billion)។ ក្ាុងឆ្ា ១ំ៩៩២ប្បាក់្ចណូំ្លរបស់្ក្ស្ិក្រចនំនួ១/៣ គឺបានមក្ពី
                                                 
6 CAMBELL R. McCONNELL & STANLEY L. BRUE “ECONOMICS: PRINCIPLERS, PROBLEMS, AND POLICIES, 

Thirtheenth Edition, p.665 
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ឧបតាមភធនរបស់្រែា ឆធៀបនឹងឆ្ា ១ំ៩៨៧ ណែលមានប្តមឹណត២/៥ បយុឆណ្ណា េះ រហូតែល់បចចុបបនារដ្ឋា ភបិាលស្ហ
ព័នធចណំ្ណយជាង២០ប ីល្លនែុល្លៃ រក្ាុង១ឆ្ា ឆំៅឆលីឧបតាមភធនស្ប្មាប់ក្ស្កិ្មម7។ ក្ស្ដិ្ឋា នជិត៣៩% ក្ាុង
ចំឆណ្ណមចនំួន២,១ល្លន ឆៅទូ្ទាងំប្បឆទ្ស្ ណែលភាគឆប្ចនីជាក្ស្ដិ្ឋា នធំព្លតិឆពាត ស្ណណ្រ ក្ឆស្ៀង ប្ស្វវ
ស្ថឡ្ ីក្បាស្ នងិប្ស្វវ។  

រដ្ឋា ភិបាលការពារក្ស្កិ្រពីការឆឡ្ងីចុេះនលៃ ប្បាក់្ចណូំ្ល និងទ្និា្ល។ រដ្ឋា ភិបាលឧបតាមភស្ប្មាប់
ពប្ងឹងការអភិរក្ស ការធានាទូ្ទាត់ស្ង ទ្ី្ ារក្ិចច ការនាឆំចញ ការប្ស្ថវប្ជាវនិងស្ក្មមភាពឆ្សងពឆទ្ៀត។  
ឆហយីក៏្មានទ្ឡ្ហកី្រណ៍្ជាឆប្ចនីប្តវវបានឆលកី្ឆឡ្ងីឆែមីបោីបំ្ទ្ការឧបតាមភធនែល់ក្ស្ិក្រ រមួមាន៖ 

១. ក្រស្ិក្រគឺប្បជាជនប្ក្ីប្ក្ ែូឆចាេះឆហយីអាចែំឆឡ្ងីនលៃនិងទ្ទ្ួលប្បាក់្ចណូំ្លបានកាន់ណតឆប្ចីន
ឆដ្ឋយស្ថរការជួយោបំ្ទ្របស់្រែា។(Farmers are comparatively poor and should therefore receive 
higher prices and incomes through public help)។ 

២. ក្ស្ិក្រ ជាពិឆស្ស្“ប្ក្ុមប្គសស្ថររបស់្ក្ស្ិក្រ” គឺជាប្គេឹះននស្ងគមអាឆមយរកិ្ ែូឆចាេះគបបបី្តវវោបំ្ទ្
ជា “ណបបណ្នននការរស់្ឆៅ(Farming – and particularly the “family farm” – is a fundamental 
American institution and should be nurtured as a “way of life”)។ 

៣. ក្ស្ិក្រ គឺជាអាក្ទ្ទ្ួលរងឆប្ោេះពីធមមជាតជិាប្បចាែូំចជា ទ្ឹក្ជំនន់ ឆប្ោេះរាងំស្ៃួត ស្តែចនប្ង 
និងឆប្ោេះមហនររាយែនទ្ជាឆប្ចីនឆទ្ៀតណែលមនិអាចធានារាយ ប់រងបាន ឆហយីណែលវស័ិ្យែនទ្មិនទ្ទ្ួលរងឆប្ោេះ
ណបបឆនេះ(Farmers  are subject to certain extraordinary hazards – floots, droughts, and 
invasion by hordes of in sects – to which other industries are not exposed and which cannot 
be fully insured)។ 

៤. ឆពលលក់្្លតិ្លរបស់្ខ្ៃួន ក្ស្ិក្រជួបនងឹបញ្ហហ ទ្ី្ ារប្បក្ួតប្បណជងខ្ៃ ងំ បយុណនរឆពលទ្ិញ
ទ្ំនិញ គឺពកួ្ឆគទ្ិញពីវស័ិ្យណែលមានអំណ្ណចទ្ី្ារ ែូចជា ប្ក្ុមហ ុន ជី ស្មាភ រៈ បរកិាខ រ ឆប្គឿងយនរក្ស្ិក្មម 
ឆប្បងឥនធនៈ។ល។ ណែលពកួ្ឆគមានលទ្ធភាពប្តសតប្តានលៃទ្ំនិញរបស់្ខ្ៃួនឆៅឆពលណែលក្ស្ិក្រទ្ញិទ្ំនញិពីពកួ្
ឆគ។ ្ទុយមក្វញិ ឆពលណែលក្ស្ិក្រលក់្្លិត្លរបស់្ខ្ៃួន គឺស្ាិតឆៅឆប្កាមអណំ្ណចទ្ី្ ារទាងំប្ស្ុង។ វស័ិ្យ 
ក្ស្ិក្មម គឺជាវស័ិ្យណែលប្តវវការពារជាចាបំាច់ពីការប្បក្តួប្បណជងសុ្ទ្ធឆៅប្គប់ឆស្ែាក្ចិចទាងំអស់្ ែូឆចាេះឆហយី    
វស័ិ្យឆនេះ គឺប្តវវការជំនយួពីរែាឆែីមបទី្ប់ទ្ល់ឆៅនងឹលក្ខខ្ណ្ឌ ពាណិ្ជជក្មមមិនអំឆណ្ណយ្លណែលឆក្ីតមាន
ឆឡ្ងីទាងំអស់្ឆនេះ(រូប១)។ 

 
                                                 
7
 https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies 

របូ១. នលៃ្ លិត្លណែលក្សិ្ក្រលក្និ់ងនលៃទំ្និញណែល
ក្សិ្ក្រទិ្ញ ១៩១០-១៩៩០ 

(Prices paid and received by farmers, 1910-1990) 
ក្ាុងអំឡុ្ងឆពល៥០ ចុងឆប្កាយឆនេះ ការឆឡ្ងីនលៃទំ្និញ

ណែលក្សិ្ក្រទិ្ញ គឺឆលឿនជាងនលៃ្លិត្លរបស្ក់្សិ្ក្រ
ណែលទ្ទ្លួបាន។ ជាលទ្ធ្លអនុបាតផារធីិ (អនុបាតភាព
ឆស្មីោា )(parity ratio)គឺទាបជាង ១០០%។ 

https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies
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២. ស្ថវតា  :  ទ្ស្សនាទាន ផារធីី(ទ្ស្សនាទាន ភាពឆស្មោីា ) 
( Background  : The Parity Concept) 

ចាប់ស្ដីពីវស័ិ្យក្ស្ិក្មមឆ្ា ១ំ៩៣៣(The Agricultural Adjustment Act of 1933)បានបឆងាីតឆឡ្ងី 
នូវទ្ស្សនាទានផារធីី(ទ្ស្សនាទានភាពឆស្មីោា ) ឆហយីណែលប្តវវបានចាត់ទុ្ក្ជាបឋមស្ីល្លននឆោលនឆោបាយ
ក្ស្ិក្មម(The Agricultural Adjustment Act of 1933  established the parity concept as a 
cornerstone of agricultural policy)8។ 

ទ្ឡ្ហកី្រណ៍្ននទ្ស្សនាទានផារធីី(ទ្ស្សនាទានភាពឆស្មីោា )ប្តវវបានណ្ែក្ឆលីប្ទ្ឹស្ដីនិងភាពជាក់្ណស្ដងនន
ជីវភាពរស់្ឆៅរបស់្ប្បជាពលរែា។ ក្ាុងន័យធមមតាផារធីី(parity)មានន័យថា ឆៅឆរៀងរាល់ឆ្ា កំ្ស្ិក្រឆដ្ឋេះែូរ
បរមិាណ្្លិត្លក្ស្ិក្មមែណែលែូចោា ឆនេះ គឺោត់(ក្ស្ិក្រ)ប្តវវណតទ្ទ្ួលបានបរមិាណ្ឆលរមួយចំនួននន
ទ្ំនិញ និងឆស្វា។ បរមិាណ្នន្លិត្លឆនេះប្តវវណត្គត់្គង់នូវចំណូ្លពិតជាក់្ល្លក់្។ ឧទាហរណ៍្ “ប្បស្ិនក្ាុង
ឆ្ា ១ំ៩១២ ក្ស្ិក្រយក្ប្ស្វវមួយឆៅឆៅលក់្ឆៅទ្ីប្ក្ុង ឆហយីប្បាក់្ណែលទ្ទ្ួលបានឆនេះ ោត់អាចទ្ិញបានអាវ
មួយស្ប្មាប់ពាក់្ ែូឆចាេះមក្ែល់ឆពលឆនេះោត់ឆៅណតមានលទ្ធភាពយក្ប្ស្វវមួយឆៅឆៅលក់្ឆៅទ្ីប្ក្ុង ឆហីយ
ប្បាក់្ណែលទ្ទ្ួលបានឆនេះ ោត់ឆៅណតអាចទ្ិញបានអាវមួយែណែលស្ប្មាប់ពាក់្”។  

ទ្ស្សនាទានផារធីី(ទ្ស្សនាទានភាពឆស្មីោា )បានក្ណំ្ត់ថា ្លឆធៀបនលៃ្លិត្លរបស់្ក្ស្ិក្រ នងិ 
នលៃទ្ំនិញ នងិឆស្វាណែលក្ស្កិ្រឆប្បីប្បាស់្ គឺប្តវវណតឆៅឆលរ ។ ទ្ស្សនាទានផារធីី(ទ្ស្សនាទានភាពឆស្មីោា )មាន
ន័យថា ប្បស្ិននលៃអាវឆឡ្ងីបីែងក្ាុងឆពលចុងឆប្កាយឆនេះ ែូឆចាេះប្ស្វវក៏្ប្តវវបានឆឡ្ងីនលៃបីែងែូចោា ឆនេះណែរ
ឆពាល ផារធី១ី០០% ។ 

រូប១ បងាហ ញឆហតុ្លណែលក្ស្ិក្រទ្ទ្ួលបានអតាប្បឆោជន៍ ឆដ្ឋយស្ថរនលៃ្លិត្លរបស់្ពួក្ឆគប្តវវ
បានណ្ែក្ឆលីផារធីី១០០% (on 100 percentof parity) និងបងាហ ញនូវឌ្ីណ្ណមីក្នលៃទ្ិញ-លក់្ក្ាុងអំឡុ្ងឆ្ា ំ
១៩១០-១៩៩៣គិតជាភាគរយ ឆធៀបនឹងអំឡុ្ងឆ្ា មូំលដ្ឋា ន១៩១០-១៩៩៤។ ឆយីងឆ ីញថា មក្ែល់ឆ្ា ំ
១៩៩៤ នលៃទ្ំនិញណែលក្ស្ិក្របានទ្ិញ គឺឆឡ្ីងជិត១៤ែង ចំណណ្ក្ឯ នលៃ្លិត្លរបស់្ក្ស្ិក្របានឆឡ្ីង
ប្បមាណ្ជា៧ែង ឆធៀបអំឡុ្ងឆ្ា មូំលដ្ឋា នែូចោា ឆនេះ។ 

អនុបាតផារធី(ីParity ratio)ណែលបានបងាហ ញឆលីរបូ១ គជឺា្លឆធៀបនលៃ្លិត្លរបស់្ក្ស្កិ្រលក់្ 
ឆៅនឹងនលៃទ្នំិញនងិឆស្វាណែលក្ស្កិ្រទ្ិញ។ 

អនុបាតផារធីី(𝑷𝒂𝒓𝒊𝒕𝒚 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐) =
នលៃ្លិត្លរបស់្ក្ស្កិ្រលក់្

នលៃទ្ំនិញនងិឆស្វាណែលក្ស្កិ្រទ្ិញ
 

 
𝑷𝒂𝒓𝒊𝒕𝒚 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 =

𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒆𝒅 𝒃𝒚 𝒇𝒂𝒓𝒎𝒆𝒓𝒔

𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒊𝒅 𝒃𝒚 𝒇𝒂𝒓𝒎𝒆𝒓𝒔
 

 

ឧទាហរណ៍្ ក្ាុងណខ្ឆមស្ថ ឆ្ា ១ំ៩៩៤ អនុបាតផារធីី ឆស្មីនឹង៥០%(=៧/១៤)ឬ (=៧៖១៤) ឆពាល
្លឆធៀបនលៃណែលក្ស្ិក្រលក់្្លិត្លរបស់្ខ្ៃួននិងនលៃទ្ំនិញណែលក្ស្ិក្រទ្ិញក្ាុងឆ្ា ១ំ៩៩៤ គឺឆលីស្ពាក់្ 
ក្ណ្ណដ លឆធៀបក្ាុងអំឡុ្ងឆ្ា មូំលដ្ឋា ន។ ឆោលនឆោបាយក្ស្ិក្មមណែលតប្មវវឱ្យផារធីី១០០%(on 100 

                                                 
8 See : https://naldc.nal.usda.gov/download/CAT87210025/PDF 
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percentof parity) ឆនាេះប្តវវណតក្ំណ្ត់នលៃកាន់ណតខ្ពស់្ឆលី្លិត្លរបស់្ក្ស្ិក្រ ឆែីមបីែំឆឡ្ីងអនុបាតផារធីី 
ែល់១០០។ 

៣. នលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ (Price Supports) 
ទ្ស្សនាទាននលៃផារធី(ីconcept of parity prices) វា្ដល់នូវស្និទានភាពស្ប្មាប់រដ្ឋា ភិបាលក្ណំ្ត់

នលៃអបបបរមានិងនលៃណែលខ្ពស់្ឆលីស្តុលយការស្ប្មាប់នលៃ្លតិ្លក្ស្ិក្មម។ ឆៅក្ាុងវស័ិ្យក្ស្ិក្មមនលៃអបបបរមា
ទាងំឆនេះ ឆគឆៅថា នលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ (In agriculture these minimum prices are call price supports)។ 
ឆដ្ឋយឆហតុថា ក្ាុងរយៈឆពលណវង នលៃទ្ី្ារ្លិត្លរបស់្ក្ស្ិក្រ គឺឆឡ្ងីយតឺជាងនលៃទ្នំិញណែលក្ស្ិក្រទ្ិញ 
មានន័យថា ឆែីមបសី្ឆប្មចបានផារធីី ឬ ខ្ិតជិតឆនាេះ រដ្ឋា ភិបាលប្តវវក្ំណ្ត់នលៃប្គប់រូបភាពស្ប្មាប់្លតិ្ល
ក្ស្ិក្មម ខ្ពស់្ជាង នលៃស្មតាទ្ី្ារ ឬ អនុវតរនលៃប្ទ្ប្ទ្ង់។ មានក្មមវធិីជាឆប្ចីនឆ្សងពោា ឆែីមបបី្ទ្ប្ទ្ង់នលៃ
្លិត្លក្ស្ិក្មម ណែលបងាហ ញនូវការពាោមរបស់្រដ្ឋា ភបិាលឆប្បីប្បាស់្នលៃអបបបរមា(price floors)(នលៃអបប
បរមាក្ណំ្ត់ឆដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលនិងនលៃណែលខ្ពស់្ជាងនលៃស្មតាទ្ី្ារ)ឆែីមបឆីធែីឱ្យប្បាក់្ចណូំ្លរបស់្ក្ស្ិក្រឆឡ្ងី
ខ្ពស់្ នងិមានស្ាិរភាព(រូប២ នលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ Ps ចំណណ្ឯ នលៃស្មតា គ ឺPe។ 

 
 

 
  Quantity 

លទ្ធ្លណែលរដ្ឋា ភិបាលអនុវតរឆោលនឆោបាយនលៃប្ទ្ប្ទ្ង់(Price Supports)ឆនាេះ ឆធែឱី្យឆក្ីតឆចញ
នូវបាតុភូតពីរោយ ង៖ 

 ទ្១ី. ្លចឆំណ្ញស្ប្មាប់ក្ស្កិ្រ(Farms Gain) 

ឆយងីឆ ញីថាក្ស្ិក្រទ្ទ្ួល្លចំឆណ្ញពីនលៃប្ទ្ប្ទ្ង់(រូប១) ឆដ្ឋយប្បាក់្ចំណូ្លស្រុបរបស់្ក្ស្ិក្រ
ប្តវវបានឆឡ្ីងខ្ពស់្ពីក្ប្មិតប្បាក់្ចំណូ្លណែលបានមក្ពីយនរការទ្ី្ារឆស្រOីPebQe ែល់ក្ប្មិតនលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ 
OPsaQs  ។ 

ទ្២ី. អតឆិរក្្លតិ្ល(្លតិ្លឆលសី្)(Surplus Output) 
ជាមួយោា ឆនេះណែរ ឆោលនឆោបាយប្ទ្ប្ទ្ង់នលៃ គឺបឆងាីតឱ្យមានអតិឆរក្្លិត្លក្ស្ិក្មម។ អាក្ឆប្បី

ប្បាស់្ជាបុគគលចង់ទ្ិញប្តឹម OQc ឯក្តាណតបយុឆណ្ណា េះតាមនលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ ទ្នទឹមោា ឆនេះណែរក្ស្ិក្រចង់លក់្ OQs ឯក្
តា។ បរមិាណ្ QcQs នឹងឆលីស្(អតិឆរក្) ឆតីប្តវវឆធែីណបបណ្ណជាមួយនឹងអតិឆរក្ទាងំឆនេះ?។ ចំនួនទាងំអស់្ឆនេះ 

របូ២. ប្បសិ្ទ្ធភាពការប្ទ្ប្ទ្ងន់លៃ វាឆធែឱី្យមានអតិឆរក្ 
្លិត្លក្សិ្ក្មម 

(Effective price supports result in farm surpluses) 
 ទ្ស្សនាទានផារធីី តប្មវវឱ្យរដ្ឋា ភិបាលប្ទ្ប្ទ្ងន់លៃ 
្លិត្លរបស្ក់្សិ្ក្រឆៅឆលីក្ប្មិតខ្ពស្ជ់ាងនលៃស្មតាទី្
្ារ។ នលៃណែលប្តវវបានប្ទ្ប្ទ្ងឆ់នេះ វាឆធែីឱ្យមានអតិឆរក្ជា
ប្បចានំន្លិត្លក្សិ្ក្មម។ 
  Application of the parity concept abligates 
government to support farm prices at above-
equilibrium level. These supported prices result in 
persistent surpluses of farm products.  
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រដ្ឋា ភិបាលប្តវវទ្ិញយក្តាមនលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ពិតប្បាក្ណែលខ្ពស់្ជាងនលៃស្មតា។ ជាក់្ណស្ដងក្ាុងឆ្ា ១ំ៩៥០ និងឆ្ា ំ
១៩៦០ ទ្ំនិញក្ស្ិ្លអតិឆរក្ជាឆប្ចីនស្នធឹក្ស្នាធ ប់ប្តវវបានរដ្ឋា ភិបាលទ្ិញ និងណ្ៃឆឈជីាឆប្ចីនឆទ្ៀតប្តវវបាន
រក្ាទុ្ក្បប្មុងប្បចានំលៃ ឆធែីឱ្យរដ្ឋា ភិបាលមានប្ស្វវស្ថឡ្នីិងធុញ្ញជាតិជាឆប្ចីនបប្មុងទុ្ក្ជិតឆស្មីនឹងបរមិាណ្ឆប្បី
ប្បាស់្ក្ាុងប្ស្ុក្រយៈឆពលមួយឆ្ា ំ9។  

៤. វធិានការទ្ប់ទ្ល់អតិឆរក្(Coping with Surpluses) 
យនរការតប្មវវការនិងការ្គត់្គង់បងាហ ញថា ក្មមវធិសី្ំឆៅកាត់បនាយការ្គត់្គង់ទ្ី្ារ ឬ បឆងាីនតប្មវវ

ការទ្ី្ារ  គឺអាចែំឆឡ្ងីនលៃទ្ី្ ារែល់ក្ប្មតិនលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ណែលចង់បាន ែូឆចាេះ គឺកាត់បនាយ ឬ លុបបំបាត់អតិឆរក្
្លិត្លក្ស្ិក្មម(រូប២)។ 

ក្. ការដ្ឋក់្ក្ហំតិការ្គត់្គង់( Restricting Supply) 
ទាក់្ទ្ងនឹងការ្គត់្គង់ ឆោលនឆោបាយស្ថធារណ្ៈរយៈឆពលយូរ ប្តវវបានស្ំឆៅឆៅឆលីការដ្ឋក់្

ក្ំហតិការ្លិតក្ស្ិ្ល។ ជាពិឆស្ស្នលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ប្តវវបានរមួែំឆណី្រជាមួយនឹងក្មមវធីិែក្ហូតែីធៃីពីការឆធែីអាជីវ
ក្មម(ឆធែីឆៅជាឥតបានការ  ឬ ក្មមវធីិណបងណចក្ែីណប្ស្ចមាា រជាចំណណ្ក្)(“set aside” or “acreage allotment 
programs”)។ ឆែីមបទី្ទ្ួលបាននលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ស្ប្មាប់ក្ស្ិ្លរបស់្ខ្ៃួន ក្ស្ិក្រប្តវវណតសុ្ខ្ចិតរក្ំហតិទ្ំហនំ្ទែីដ្ឋំ
ែុេះរបស់្ខ្ៃួន។ ឆែីមបឱី្យមានតុលយភាពបរមិាណ្ការ្គត់្គង់និងតប្មវវការ ប្ក្ស្ួងក្ស្ិក្មមស្ហរែាអាឆមយរកិ្គណ្នា
បរមិាណ្ប្បារក់្ប្បណហលននប្បឆភទ្ក្ស្ិ្លនីមួយពណែលអាក្ឆប្បីប្បាស់្ជាឯក្ជនទ្ិញតាមនលៃប្ទ្ប្ទ្ង់ បនាទ ប់
មក្គណ្នាន្ទែីដ្ឋែុំេះស្ប្មាប់ទ្ំនិញក្ស្ិ្លទាងំអស់្ឆនាេះណែលនឹងប្តវវបានទ្ិញ។ ន្ទែីដ្ឋែុំេះស្រុបនឹងប្តវវ
បាន ណបងណចក្តាមរែា តាមតំបន់ និងចុងឆប្កាយឆៅែល់ក្ស្ិក្រជាបុគគលនីមួយព(The total acreage figure 
is apportioned amoung states, countries, and ultimately individual farmers.)។ 
 មានក្មមវធិែីនទ្ជាឆប្ចនីឆទ្ៀត ណែលតាមរយៈក្មមវធិទីាងំឆនាេះ ប្ក្ស្ងួក្ស្ិក្មម្ ដល់ប្បាក់្ែល់ក្ស្កិ្រ
ផាទ ល់ស្ប្មាប់ែក្ហូតែីធៃីពីការឆធែីអាជីវក្មម(ែីធៃីមិនឆប្បីប្បាស់្) ទាងំប្ស្ុង។ ជាឧទាហរណ៍្ “ក្មមវធីិធនាោរែី”
(“tha soil bank program”)ណែលធាតុពតិ គឺរដ្ឋា ភិបាលបានជួលែីណប្ស្ចមាា រពីក្ស្ិក្រ។ ែីណប្ស្ចមាា រណែលមិន
ប្តវវបានឆប្បីប្បាស់្ទាងំអស់្ឆនាេះ ប្តវវបានដ្ឋែំំណ្ណជំាគប្មបន្ទែី ឬ ឆែីមឆឈ ីបយុណនរមិនដ្ឋឆំែីមបបី្បមូលក្ស្ិ្ល
ស្ប្មាប់លក់្-ែូរឆនាេះឆទ្។ 

ក្មមវធិីការដ្ឋក់្ក្ំហិតការ្គត់្គង់(“supply-restricting programs) គឺកាត់បនាយន្ទែីដ្ឋែុំេះឆដ្ឋយ
មិនឆធែីឱ្យធាៃ ក់្ចុេះបរមិាណ្្លិតក្មមនិងណប្បប្បសលមិនស្មាមាប្តឆនាេះឆឡ្យី តបតិអីក្ស្ិក្រ ែក្ហូតែីធៃីពីការឆធែី
អាជីវក្មម(ឆធែី ឆៅជាឥតបានការ)នូវែីណប្ស្ចមាា រណែលោម នជីជាតិ ឆហីយរក្ាែីណប្ស្ចមាា រណែលលែស្ប្មាប់
្លិត្លក្ស្ិក្មម។ ែីណប្ស្ចមាា រណែលនឹងប្តវវបានឆប្បីប្បាស់្ ក៏្នឹងប្តវវបានណក្លមែកាន់ណតប្បឆស្ីរ។ ជាលទ្ធ្ល 
ពូជលែ បរមិាណ្ និងគុណ្ភាពជី ថាា កំ្ស្ិក្មមកាន់ណតឆប្ចីននឹងលែប្បឆស្ីរឆឡ្ីង ជាមួយក្មាៃ ងំពលក្មមកាន់ណត
ឆប្ចីន ឆធែីឱ្យទ្ិនា្លកាន់ណតឆក្ីនឆប្ចីនឆឡ្ងីឆៅក្ាុងឆរៀងរាល់ហកិ្តាននន្ទែី។ ក្ស្ិក្រណែលមិនចូលរមួក្ាុងក្មមវធិី
ឆនេះ អាចពប្ងីក្ន្ទែីដ្ឋែុំេះរបស់្ខ្ៃួនឆដ្ឋយរង់ចានំលៃក្ស្ិ្លឆឡ្ងីខ្ពស់្អាប្ស័្យស្ថា នការណ៍្ទ្ី្ារ។  

 

                                                 
9
 សូ្មឆមីល : CAMBELL R. McCONNELL & STANLEY L. BRUE “ECONOMICS: PRINCIPLERS, PROBLEMS, AND 

POLICIES, Thirtheenth Edition, p.668-669. 
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ខ្. ការោបំ្ទ្តប្មវវការ(Bolstering Demand) 
ឆដ្ឋយមានេនទៈឆលកី្ក្មពស់្តប្មវវការ្លតិ្លក្ស្ិក្មម រដ្ឋា ភិបាលបានអនុវតរតាមវធិមីួយចំនួន។ 

១. ការឆប្បីប្បាស់្លម(ីNew Uses) 
រដ្ឋា ភិបាលនិងវស័ិ្យឯក្ជនបានចំណ្ណយប្បាក់្ជាឆប្ចីនស្ប្មាប់ស្ិក្ាប្ស្ថវប្ជាវ ក្ាុងឆោលបណំ្ងរក្

ឱ្យឆ ញីនូវមឆធាបាយឆប្បីប្បាស់្ក្ស្ិ្ល។ ្លតិក្មម“ារា សូ្ហូល” (the production “gasohol”) ណែលជា
លាយឆប្បងស្ថងំនិងអាល់កុ្ល្លតិឆចញពធុីញ្ញជាត ិ គឺជាការស្ថក្លបងមិនអាចប្បណក្ក្បានឆែមីបបីឆងាីន
តប្មវវការ្លតិ្លក្ស្កិ្មម។ អាក្ជំនាញភាគឆប្ចនីបានស្នាិដ្ឋា នថា ឆនេះគឺឆជាគជ័យែ៏ប្តចេះប្តចង់មួយ
ស្ប្មាប់ណក្នចា ឬបឆងានីតនមៃបណនាមស្ប្មាប់្លតិ្លក្ស្កិ្មម។ 

២. តប្មវវការក្ាុ ងប្ស្កុ្និងឆប្ៅប្ស្កុ្(Domestic and Foreign Demand) 
មានក្មមវធិជីាឆប្ចីនឆទ្ៀតណែលបានឆធែីឆឡ្ងីស្ំឆៅបឆងានីការឆប្បីប្បាស់្ក្ស្ិ្លឆៅទ្ី្ារក្ាុងប្ស្ុក្។ 

ែូចជា “ក្មមវធិបីណ្ាចណីំ្អាាររ” (“food stamp program”)ឆធែីឆឡ្ងីឆែីមបោីបំ្ទ្តប្មវវការចំណី្អាាររស្ប្មាប់
ប្គសស្ថរមានប្បាក់្ចណូំ្លទាប។ ក្មមវធិីែូចោា ឆនេះណែរ “ក្មមវធិឆីស្បៀងឆែមីបសី្នរភិាព”(“Food for Peace 
Program”)ឆប្កាមចាប់ស្ថធារណ្ៈ៤៨០ ណែលអនុញ្ហញ តឱ្យប្បឆទ្ស្អភិវឌ្ឍន៍តិចតចួទ្ញិក្ស្ិ្លអតិឆរក្របស់្
អាឆមយរកិ្តាមរយៈរូបបិយបណ្ារបស់្ជាតខិ្ៃួន គមឺិនណមនតាមរយៈប្បាក់្ែុល្លៃ រឆនាេះឆទ្(The food for Peace 
program under Public Law 480 has permitted less developed countries to buy American 
surplus farm products with their own currencies, rather than with dollars10)។ ជាឆរៀងរាល់ឆ្ា ំ
ប្បមាណ្ជា២០០ល្លនែុល្លៃ រអាឆមយរកិ្ ប្តវវបានចណំ្ណយស្ប្មាប់ការ្សពែ្ាយពាណិ្ជជក្មមនងិជំរុញក្ស្ិ្ល 
អាឆមយរកិ្ឆៅទ្ី្ ារពិភពឆល្លក្។ ឆលីស្ពីឆនេះ ក្ាុងឆពលចុេះក្ិចចប្ពមឆប្ពៀងពាណិ្ជជក្មមអនររជាតិ ប្បតិភូស្ហរែា
អាឆមយរកិ្ពាោមបញ្ចុ េះបញ្ចូ លនែគូពីបរឆទ្ស្ឱ្យកាត់បនាយអប្តាពនធោពំារ និងែក្ឆចញការក្ំហតិែនទ្ឆទ្ៀត
ស្ប្មាប់ទ្នំិញក្ស្ិ្លរបស់្អាឆមយរកិ្ណែលប្តវវបាននាចូំល។ 

ក្តារ ជំរុញនិងោបំ្ទ្ឆដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលែូចឆនេះឆហីយ ណែលឆធែីឱ្យស្ហរែាអាឆមយរកិ្កាៃ យជាប្បឆទ្ស្នាំ
្លិត្លក្ស្ិក្មមឆចញឆៅទ្ី្ារពិភពឆល្លក្ ឆហយីប្បជាក្ស្ិក្រមានជីវភាពរស់្ឆៅស្មរមយ។ 

សននិដ្ឋា ន  
វស័ិ្យក្ស្ិក្មមឆៅប្បឆទ្ស្ក្មពុជាឆៅណតបនរជួបបញ្ហហ ប្បឈមែូចជា ភាពងាយរងឆប្ោេះននប្បព័នធដ្ឋែុំេះ 

្លិតភាពនិងតនមៃបណនាមឆៅទាប, បឆចចក្វទិ្ាដ្ឋែុំេះ, ការឆប្បីប្បាស់្ធាតុចូលតាមបឆចចក្ឆទ្ស្ ជាពិឆស្ស្នលៃនិង
ប្បាក់្ចំណូ្លឆៅក្ាុងវស័ិ្យក្ស្ិក្មមទ្ទ្ួលរងនូវការឆឡ្ីងចុេះោយ ងខ្ៃ ងំ ណែលបយេះពាល់ធៃន់ធៃរែល់ជីវភាពប្បជា
ក្ស្ិក្រណខ្មរ។ ែូឆចាេះការឆលីក្ក្មពស់្្លិតភាពវស័ិ្យក្ស្ិក្មម ការស្ប្មបស្ប្មសលរវាងតប្មវវការនិងការ្គត់្គង់  
ការវនិិឆោគឆលីវស័ិ្យក្ស្ិក្មម ការគិតគូនលៃ្លិត្លក្ស្ិក្មមនិងប្បាក់្ចំណូ្លរបស់្ប្បជាក្ស្ិក្រ គឺជាបញ្ហហ
ណែលប្តវវឆដ្ឋេះប្ស្ថយបនាទ ន់ ពីឆប្ពាេះថា វស័ិ្យក្ស្ិក្មមឆៅបនរឆែីរតួនាទ្ីស្ំខ្ន់ឆៅក្ាុងឆស្ែាក្ិចចជាតិ ជាពិឆស្ស្
ស្ប្មាប់កាត់បនាយភាពប្ក្ីប្ក្, ការកាត់បនាយចំណ្ណយប្ទ្ប្ទ្ង់ជីវភាពរស់្ឆៅប្បចានំលៃ ការបឆងាីតការងារជូនប្បជា
ជននិងកាត់បនាយចំណ្ណក្ប្ស្ុក្។  

                                                 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Food_for_Peace 
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ឆែីមបសី្ឆប្មចបាននូវែំឆណ្ណេះប្ស្ថយបញ្ហហ ប្បឈមក្ាុងវស័ិ្យក្ស្ិក្មម ចាបំាច់ប្តវវមានឆោលនឆោបាយ
ក្ស្ិក្មមនិងឧបតាមភធនរបស់្រដ្ឋា ភិបាលតួោយ ងែូចឆៅស្ហរែាអាឆមយរកិ្ ឆែីមបកីារពារក្ស្ិក្រពីការឆឡ្ងីចុេះនលៃ 
ប្បាក់្ចណូំ្ល ទ្ិនា្ ល ការធានាទូ្ទាត់ស្ង ទ្ី្ារក្ចិច ការនាឆំចញ ការប្ស្ថវប្ជាវនិងស្ក្មមភាពឆ្សងពឆទ្ៀត
ស្ំឆៅឆលីក្ក្មពស់្ប្បាក់្ចណូំ្លនិងជីវភាពប្បជាក្ស្កិ្រ៕ 

 
 

ឯកស្ថរគោង 
  
១. ទ្ស្សនាវែដីននវទិ្ាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្ាស្ថស្តស្រស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុជា ឆ្ា ទីំ្០១ ឆលខ្

ពិឆស្ស្ ឆចញ្ាយនលៃទី្៧ ណខ្មក្រា ឆ្ា ២ំ០១៩។ 
២. ទ្ស្សនាវែដីននវទិ្ាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្ាស្ថស្តស្រស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុជាឆ្ា ទីំ្០១ ឆលខ្១

ឆចញ្ាយប្តីមាស្ទី្១(ណខ្មក្រា-មីនា)ឆ្ា ២ំ០១៩។ 
៣. ណ្នការយុទ្ធស្ថស្តស្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 
៤.  យុទ្ធស្ថស្តស្រជាតិោពំារស្ងគមស្ប្មាប់ជនប្កី្ប្ក្ និង ជនងាយរងឆប្ោេះ(២០១១-២០១៥),ទ្ំព័រ២៣) 
៥. CAMBELL R. McCONNELL & STANLEY L. BRUE “ECONOMICS: PRINCIPLERS, 

PROBLEMS, AND POLICIES, Thirtheenth Edition.          
 

 


