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វិទ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រ និងវិទ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម 

 
“នយិត័កមមទ្យផី្សារ និង នយិត័កមមរដ្ឋបាលស្ម្រាប់ផ្សលតិផ្សលកស្កិមម” 

នៅម្របនទ្យស្មូលធននយិម 
 
   បណ្ឌិ ត ឆេង វណ្ណា រទិ្ធ  

     ប្បធានស្ដីទី្វទិ្ាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្ាស្ថស្តស្រស្ងគម 
 

ស្ឆងេបន័យ 
កស្ិកមម គឺជាវស័ិ្យមួយដ៏ស្ខំាន់ឆៅកនុងឆស្ដឋកចិ្ច ស្ងគម និង នឆោបាយឆៅកនុងប្បឆទ្ស្កមពុជា ដដល

មានប្បជាជនច្ំននួ៣,៤៦លាន(៤១,៥%)ប្បកបរបរកស្កិមម ឆ យីកនុងច្ំឆណ្ណមអ្នកប្កីប្កភាគឆប្ច្នី គឺប្បជា
កស្ិករ។ កនុងវស័ិ្យកស្ិកមមឆនេះឆទ្ៀតឆស្ថតដតងដតជួបប្បទ្េះជាមយួនឹងបញ្ហា ថ្លៃកស្ិផលឆ ងី-ចុ្េះ និងប្បាក់
ច្ំណូ្លទាបរបស់្កស្ិករ។  

វស័ិ្យកស្កិមម គឺជាវស័ិ្យដដលងាយរងឆប្រេះពីធមមជាត ិដូច្ជា  ទ្ឹកជនំន់ ភាពរងំស្ងួត ស្តវលអិត និង
ឆប្រេះម នររយឆផសងៗ ដដលអាច្ជាមូលឆ តុឆធវីឱ្យទ្និនផលកស្ិកមមទ្ទ្ួលរងនូវការខូច្ខាត ដូច្រន ឆនេះដដរ 
កនុងឆពលដដលលកេខណ្ឌ ធមមជាតិលអប្បឆស្ីរឆធវីឱ្យផលិតផលកស្កិមមឆកនីឆ ងីោ៉ា ងគ ុំក។  

វស័ិ្យកស្កិមមឆៅប្បឆទ្ស្កមពុជាឆៅដតបនរជួបបញ្ហា ប្បឈមដូច្ជា ភាពងាយរងឆប្រេះថ្នប្បព័នធដដុំេះ 
ផលិតភាពនិងតថ្មៃបដនាមឆៅទាប បឆច្ចកវទិ្ាដដុំេះនិងការឆប្បីប្បាស់្ធាតុចូ្លតាមបឆច្ចកឆទ្ស្ឆៅមានកប្មតិ 
ជាពិឆស្ស្ថ្លៃនិងប្បាក់ច្ណូំ្លឆៅកនុងវស័ិ្យកស្ិកមមទ្ទ្លួរងនូវការឆ ងីចុ្េះោ៉ា ងខាៃ ងំពីការដប្បប្បួលស្ថា នភាព
ទ្ីផារ ដដលប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរដល់ជីវភាពប្បជាកស្ិករដខមរ។ 

ឆដីមបីឆដេះប្ស្ថយបញ្ហា ប្បឈមកនុងវស័ិ្យកស្ិកមម ចបំាច់្ប្តូវមានឆរលនឆោបាយកស្ិកមម និងការ
ឧបតាមភធនរបស់្រដឋ ភិបាល តួោ៉ា ងដូច្ឆៅបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ថ្នស្ គមនឺអ្ឺរ ៉ាុប ក៏ដូច្ជាឆៅស្ រដឋអាឆម៉ារកិ  
ជាឆដីម។ 

ជាឆប្ច្ីនទ្ស្វតសរកឺនៃងមកឆ យី អ្នកនឆោបាយនិងអ្នកឆស្ដឋកិច្ចបានជដជកអ្ពំីយនរការដដលលអជាង
ឆគ ដផនការឬទ្ីផារ? ទ្នទឹមរន ឆនេះដដរ ឆៅបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ថ្នអ្ឺរ ៉ាុបខាងលិច្ បានបឆងកីតឆ ងីនូវម៉ាូដដលឆធវីឆស្ដឋ-
កិច្ចដផអកឆលីយនរការនិយត័កមមទ្ីផារដដលគបួផសនូំវស្មាស្ធាតុដផនការកមម(planning) ឬក៏និយត័កមមរដឋបាល
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(administrative regulation)។ កនុងវស័ិ្យមួយច្ំនួនថ្នឆស្ដឋកចិ្ចជាតិ ស្មាស្ធាតុដផនការកមមមានតចិ្តចួ្ 
ដតកនុងវស័ិ្យមួយច្នំួនឆទ្ៀត ស្មាស្ធាតុដផនការកមម គឺមានទ្ំ ធំំឆធង។  

វស័ិ្យកស្កិមម គជឺាវស័ិ្យពិឆស្ស្មយួថ្នឆស្ដឋកិច្ចជាតិ ដដលកនុងឆ េះមានការទាក់ទ្ងរន នូវកតារ ជីវៈ
ច្ប្មរេះធមមជាត ិកតារ បឆច្ចកឆទ្ស្និងបឆច្ចកវទិ្ា កតារ ឆស្ដឋកចិ្ចនិងស្ងគម នងិកតារ ដថ្ទ្ឆទ្ៀត។ កមាៃ ងំផលិតកមមដ៏
ស្ំខាន់កនុងវស័ិ្យកស្ិកមម គកឺស្ិករដដលជាផលតិករនងិអ្នកដលរកាតថ្មៃវបបធម៌របស់្ជាតិ ដូច្ជា ភាស្ថ ទ្ំឆនៀម
ទ្មាៃ ប់ ប្បថ្ពណី្ជាត ិ ជាឆដីម។ ដូឆច្នេះឆ យី កស្កិរនិងវស័ិ្យផលិតកមមរបស់្ពួកឆគ គឺមិនអាច្ប្តូវរងឆប្រេះពី
កមាៃ ងំទ្ផីារ ក៏ដូច្ជាការដក់បញ្ហា រដឋបាលពីភាគអី្ងគការរដឋឆ យី។ ដផអកឆលីទ្ស្សនៈខាងឆលីឆនេះឆ យីដដល  វ ិ
ស័្យកស្ិកមមឆៅកនុងប្បឆទ្ស្មូលធននិយមប្តូវបានស្ថា ប ឆ ងី ដផអកឆលទី្ំ ក់ទ្ំនងការឆប្ជាមដប្ជងរន ឆិវ ិ
ឆិមករវាងនិយត័កមមទ្ីផារនងិនិយត័កមមរដឋបាលស្ប្មាប់ផលិតកមមនិងការលក់ដូរកស្ិផល។ 

ជាការពិត អ្នររគមនឺរបស់្រដឋឆៅកនុងវស័ិ្យកស្កិមមឆកីតមានឆ ងីកាលពីមុនឆពលកឆកីតឆ ងីនូវ      
ទ្ំ ក់ទ្នំងមូលធននិយមកនុងវស័ិ្យកស្ិកមមឆៅកនុងពាក់កណ្ណដ លទ្ពីីរថ្នស្តវតសរទឺ្XីX ដដលឆពលឆ េះប្បព័នធ
និយត័កមមរបស់្រដឋឆៅកនុងវស័ិ្យកស្ិកមមប្តូវបានបឆងកីតឆ ងីនិងរលដលោ៉ា ងទូ្លទូំ្លាយ។ 

យនរការទ្ីផារដដលដផអកឆលីច្ាប់ឆស្ដឋកចិ្ចជាស្កល ជាពឆិស្ស្ច្ាប់ផលិតកមមទ្នំិ (commodity 

production)ដដលមានឥទ្ធិពលកនុងលកេខណ្ឌ ប្បកួតប្បដជងឆៅឆលីទ្ីផារកនុងប្ស្រក ទ្ីផារតំបន់ ទ្ីផារជាត ិនិង
ឆៅឆលីកប្មិតទ្ីផារអ្នររជាតផិងដដរ បានបងេកំស្កិរប ទ បជាប្បចនូំវច្ំណ្ណយថ្លៃឆដីមផលិតកមម ដស្វងរកវធិី
ផលិតកមមដដលមានប្បស្ិទ្ធភាពខពស់្ ឆលីកកមពស់្ភាពដដលអាច្ឱ្យផលច្ំឆណ្ (profitability)ថ្នការងារធុរ
កិច្ចរបស់្ខៃួន កនុងឆរលបណំ្ងរកាបាននងិពប្ងឹងស្ថា នភាពរបស់្ខៃួនកនុងវស័ិ្យកស្ិកមម។ យនរការទ្ីផារ
ប្បស្ិនរដឋ ភិបាលមិនមានវធិានពិឆស្ស្ទ្ប់ស្ថក ត់ ឆ េះវាជយួផគត់ផគង់កំឆណី្នផលិតកមម ឆធវីឱ្យមាននូវអ្តិឆរក
ទ្ំនិ ដដលផលតិបានកនុងកលុំងឆពលជាក់លាក់ ឬក៏អាច្បស្តញ្ហច ស់្មកវ ិ។ ទ្នទឹមរន ឆនេះដដរ យនរការទ្ីផាក៏
លុបបំបាត់នូវអ្ងគភាពផលិតកមមដដលមនិសូ្វមានប្បស្ទិ្ធភាព រុ ប្ចនឆច្ ពីវស័ិ្យកស្ិកមមច្ំឆពាេះអ្នកទាងំ 
ឡាយដដលរម នស្មតាភាពឆដរីឆដយខៃួនឯងជាមួយនឹងការរកីច្ឆប្មីនវទិ្ាស្ថស្តស្រ-បឆច្ចកវទិ្ា និងឆស្ដឋកិច្ច។ 

និយត័កមមរដឋបាល ឬនិយត័កមមរដឋ(administrative, or government regulation)ឆិឆលីផលកិមម 
និងការលក់ដូរផលិតផលកស្កិមម មានឆរលបណំ្ងមយួច្នំួន ដដលប្តូវបានបឆងកតីឆ ងីកនុងកមមវធិីរបស់្រដឋ ភិ
បាល ឆ យីប្តូវបានផដល់ រិញ្ញបបទានពលីវកិាជាត។ិ  

កនុងអ្ំ ុងឆ្ន ១ំ៩៤៧-១៩៦០ ឆៅប្បឆទ្ស្ស្៊ែុយដអ្៊ែត(Sweden),  ូ ង់(Netherlands), អ្ង់ឆគៃស្
(United Kingdom), ស្វីស្(Switzerland), អាលៃឺម៉ាង់(Germany), អូ្ប្ទ្ីស្(Australia), ដបល សុកិ
(Belgium) និងបារងំ(France)ឆគបានអ្នុម័ត“ច្ាប់វស័ិ្យកស្ិកមម”។ ឆៅកនុងច្ាប់ឆ េះបានកណំ្ត់ឆរល
បំណ្ងថ្នឆរលនឆោបាយកស្ិកមម។ ឧទា រណឺ្“ច្ាប់កស្ិកមម” ឆ្ន ១ំ៩៥៥ របស់្អាលៃមឺ៉ាង់បានដច្ងនូវ
មាប្តាឆរលនឆោបាយកស្កិមម ដូច្ជា៖ 

- លទ្ធភាពឆប្បីប្បាស់្កាន់ដតប្បឆស្ីរឆ ងីនូវកតារ ផលតិកមមកនុងវស័ិ្យកស្កិមម នងិ ផគត់ផគង់ថ្លៃស្មរមយ
ដល់អ្នកឆប្បីប្បាស់្ 

- ផគត់ផគង់កប្មិតជីវភាពស្មរមយស្ប្មាប់អ្នកដដលប្បកបរបរកស្ិកមម ក៏ដូច្ជាឆលីកកមពស់្ស្ថា នភាព
ស្ងគមរបស់្ពកួឆគដល់កប្មិតឆធៀបរន និងប្ករមមានជំ   

- ស្ាិរភាវូបនីយកមមទ្ផីារកស្ផិល 
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- ផគត់ផគង់ការដឹកជញ្ាូ នទ្នំិ ឆស្បៀង(food commodities) ។ល។ 

ជាមួយរន ឆនេះដដរ ការឱ្យស្ចច ប័នថ្នកចិ្ចប្ពមឆប្ពៀងរបស់្ស្ ភាពអ្ឺរ ៉ាុបឆ្ន ១ំ៩៥៧ ដដលកំណ្ត់បដនាម
នូវឆរលនឆោបាយកស្ិកមមដូច្ជា៖ 

- ផគត់ផគង់សុ្ខភាពប្បជាពលរដឋឆដយផលតិផលកស្កិមមឆដយរម នលកេខណ្ឌ  
- ចូ្លរមួច្ំដណ្កការពារ ដលរកា អ្ភិវឌ្ឍ នងិឆទ្ស្ភាពធមមជាត ិ
- ចូ្លរមួច្ំដណ្កប្ទ្ប្ទ្ង់ភាពអាច្ផដល់ផលច្ំឆណ្ ស្ប្មាប់វស័ិ្យកស្ិកមមឆៅតំបន់ជនបទ្។  

ទ្ិស្ឆៅស្កមមភាពថ្ននិយត័កមមយនរការទ្ផីារនិងនយិត័កមមយនរការរដឋបាលឆិឆលផីលិតកមមកស្កិមម 
អាច្ប្ស្បរន  ប៉ាុដនរ ក៏អាច្មានភាពផទុយរន ។ ឆៅបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្អ្ឺរ ៉ាុបខាងលិច្ កនុងអ្ំ ុងឆ្ន ដំំបូងឆប្កាយស្ស្តងាគ ម 
តប្មូវការឆលីទ្នំិ ឆស្បៀងប្តូវបានឆ ងីខពស់្ ទាងំនិយត័កមមយនរការទ្ផីារ ក៏ដូច្ជាទាងំនិយត័កមមយនរការរដឋ
បាលឆិកនុងវស័ិ្យកស្ិកមមបានឆធវីស្កមមភាពកនុងទ្សិ្ឆៅដតមួយ គឺបានជយួឱ្យមានកំឆណី្នបរមិាណ្ផលិតផល  
កស្ិកមម។ កតារ ឆនេះជួយផដល់អ្តាប្បឆោជនឺដល់អ្នកចូ្លរមួស្ំខាន់ៗប្គប់រូបទាងំអ្ស់្កនុងទ្ំ ក់ទ្ំនងកស្ិកមម 
ដូច្ជា កស្ិករនងិកស្ដិឋ ន រដឋ កមមស្ទិ្ធិករដធីៃី មាច ស់្ទុ្នស្ណំុំ្កស្-ិឧស្ា កមម(agro-industrial complex) 
ក៏ដូច្ដល់អ្នកឆប្បីប្បាស់្។ ភាពប្ស្បរន ថ្នអ្តាប្បឆោជនឺ និងេនទៈឆដមីបពីប្ងកីផលតិកមមដូច្ឆនេះ បានឆធវីឱ្យ
ប្បឆទ្ស្ជាឆប្ច្នីស្ឆប្មច្បាននូវផលិតកមមទ្នំិ កស្ិផលស្ំខាន់ៗដល់កប្មិតមុនឆពលស្ស្តងាគ ម។ 

ច្រតិលកេណ្ៈផទុយថ្នស្កមមភាពនិយត័កមមយនរការទ្ីផារនងិនិយត័កមមរដឋបាលឆិឆលីផលតិកមម ប្តូវ
បានឆលច្ឆច្ ឆ ងីឆិតាមការពប្ងីកថ្នការឆប្បីប្បាស់្វធិីរដឋបាលនយិត័កមម ឆ េះឥទ្ធិពលច្ាប់ទ្ផីារប្តូវបាន
រមួតូច្ ដូច្ជា ការអ្នុវតរថ្លៃធា ស្ប្មាប់ផលតិផលកស្កិមមលមីៗទាងំអ្ស់្ បប្ងួមឱ្យកាន់ដតតូច្នូវឥទ្ធិពលច្ាប់
តថ្មៃ(law of value)។ កនុងការប្បកួតប្បដជងឆដយឆស្រថី្នកមាៃ ងំទ្ីផារ តប្មូវការនិងការផគត់ផគង់ ជាទូ្ឆិឆធវឱី្យ
មានស្មតា។ ការកំណ្ត់ថ្លៃធា ទ្ិ (guaranteed purchasing price)ឆៅឆលីកប្មិតថ្លៃខពស់្ជាងច្ណំ្ណយថ្លៃ
ឆដីមចបំាច់្ទូ្ឆិស្ប្មាប់ផលតិកមម គឺឆធវឱី្យស្ថា នភាពការផគត់ផគង់កស្ិផលឆលឿនជាងតប្មូវការ។ បាតុភូតឆនេះ 
ប្តូវបានឆគស្ឆងកតឆ  ីឆៅកនុងបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ទ្ីផាររមួអ្ឺរ ៉ាុប ដដលឆៅទ្ីឆ េះប្តូវបានបងាា  ឆ តុផលដដលអ្ងគ
ការរដឋបងេំច្តិរដក់កំ តិនូវកំឆណី្នផលិតកមមកស្ិផល។ 

កនុងទ្ស្វតសរឆឺ្ន ១ំ៩៧០ ឆៅកនុងបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ទ្ីផាររមួអ្ឺរ ៉ាុប កប្មិតថ្នការផគត់ផគង់ឆដយខៃួនឯងនូវ
ផលិតផលកស្ិកមម គឺប្តូវបានឆ ងីខពស់្ោ៉ា ងខាៃ ងំ។ ប្បឆភទ្ទ្ំនិ ឆស្បៀងស្ំខាន់ៗ(ធុញ្ញជាតិ, ស្ថច់្ឆរ, ខាៃ  ់
ឆធវីពីទ្ឹកឆដេះឆរ, ឆមៅទ្ឹកឆដេះឆរ, ប្ស្ថទ្ំពាងំបាយជូរ និង ឆប្បងអូ្លីវ) ប្តូវបានផលិតឆលីស្ពតីប្មូវការ។ 

ឆៅស្ រដឋអាឆម៉ារកិ ការផលតិឆលីស្កនុងវស័ិ្យកស្កិមម បានឆកីតមានឆ ងីកនុងឆ្ន ១ំ៩៨០ ដដលលទ្ធ
ផលឆធវីឱ្យប្បាក់ច្ណូំ្លរបស់្កស្ិករប្តូវបានកាត់បនាយោ៉ា ងខាៃ ងំ1។ យនរការនិយត័កមមទ្ីផារផលតិកមម ដូច្
បានបញ្ហា ក់ពីខាងឆដីម គឺមានឥទ្ធិពលកនុងទ្ិស្ឆៅដតមួយ គឺជយួឱ្យមានកំឆណី្នទាងំបរមិាណ្និងទាងំគុណ្
ភាពថ្នផលិតផល។ កនុងអ្ំ ុងឆ្ន ១ំ៩៦៥-១៩៨៥ ឆៅកនុងបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ទ្ីផាររមួអ្ឺរ ៉ាុប បរមិាណ្ផលិតផល
កស្ិកមមឆកីនឆ ងីប្បមាណ្ជា៤០%ដដលគិតជាមធយម គឆឺកីនឆ ងីប្បមាណ្ជា២%កនុងមួយឆ្ន ។ំ បរមិាណ្

                                                 
1 Саусановичус А. И., Демин А. А. Экономика сельского хозяйства// Экономики «разных скоростей». 

Капиталистические и развивающиеся страны : Очерки / Под ред. А. А. Демина. Л., 1990. С 97-106. (ប្បភព : 
«ГОСУДАРСТВО И РЫНОК», Издательство С.-Перербургского Университета, С.ПЕТЕРБУРГ, 1995, ទំ្ពរ័ ១៨៥ ) 
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ផលិតផលដណំ្ណកំនុងប្បឆទ្ស្ច្ំនួន១០ ថ្នបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ទ្ីផាររមួអ្ឺរ ៉ាុបកនុងអ្ំ ុងឆ្ន ១ំ៩៦៥-១៩៨៥ ប្តូវបាន
ឆកីនឆ ងីជាមធយម២,៣% ច្ំដណ្កឯតប្មូវការឆលីផលិតផលដណំ្ណទំាងំឆ េះ គឺមានប្តឹមដត០,៥%ប៉ាុឆណ្ណា េះ 
កនុងមួយឆ្ន  ំ ឆដយឆ តុឆនេះតប្មូវឱ្យមានភាពចបំាច់្កនុងការកាត់បនាយថ្ផទដីដដុំេះ១,៨%កនុងមួយឆ្ន ។ំ ជាក់
ដស្ដងការកាត់បនាយថ្ផទដីដដុំេះកនុងអ្ ុំងទ្ស្វតសរចុឺ្ងឆប្កាយឆនេះ គឺមានប្តឹមដត០,៤៤%ប៉ាុឆណ្ណា េះ។ តួឆលខឆនេះ
បញ្ហា ក់ឱ្យដងឹថាឆដមីបឱី្យមានស្មតាតប្មូវការនិងការផគត់ផគង់ឆៅកនុងបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ទ្ផីាររមួអ្ឺរ ៉ាុបកនុងអ្ំ ុងឆពល
ទ្ស្វតសរខឺាងមុខ ឆគប្តូវដតកាត់បនាយថ្ផទដីដដុំេះ១៥%2។ 

ឆៅស្ រដឋអាឆម៉ារកិ បរមិាណ្ផលិតផលកស្ិកមមមានកំឆណី្នយតឺជាង ឆធៀបជាមួយនងឹប្បឆទ្ស្ទ្ផីារ
រមួអ្ឺរ ៉ាុប។ កនុងអ្ំ ុងឆ្ន ១ំ៩៧៩-១៩៨៨ តថ្មៃផលិតផលដណំ្ណ ំនិង ការច្ិញ្ច ឹមស្តវ ឆៅស្ រដឋអាឆម៉ារកិ(ឆដយ
មិនគិតជាមួយនូវការទូ្ទាត់របស់្រដឋឆដយផ្ទទ ល់ដល់កស្កិរ)បានឆ ងីព១ី៣១,៥ប៊ែីលានដុលាៃ រដល់១៥០ប៊ែី
លានដុលាៃ រ ឬ ១៤% មានន័យថាកំឆណី្នជាមធយម គឺ១,៥៦%3។ 

ឆៅកនុងប្បឆទ្ស្មូលធននិយមភាគឆប្ច្ីន មានការពាករណឺ្ឆស្ដឋកិច្ចដដលមានទ្ ាកីរណឺ្ប្គប់ប្រន់អ្ំព ី
ការរកីច្ឆប្មីនថ្នរច្ ស្មព័នធវស័ិ្យកស្ិកមមឆប្កាមឥទ្ធពិលយនរការផីារដដលមានប្ស្ថប់។ ការរោិល័យវាយតថ្មៃ
បឆច្ចកវទិ្ារបស់្ប្ពឹទ្ធស្ភាស្ រដឋអាឆម៉ារកិ(United States Congerss Office of Technology Assessment)

បានគណ្ ឱ្យដឹងថា ច្នំួនកស្ិដឋ នកនុងអ្ ុំងឆពលពីឆ្ន ១ំ៩៨២-២០០០ ប្តូវបានកាត់បនាយពី២,២៤ លាន 
មកប្តឹម ១,២៥លាន ឬ ៤៥%4។ 

ឆប្កាមឥទ្ធិពលកមាៃ ងំទ្ីផារ កស្ិដឋ នតូច្ៗជាឆប្ច្ីនឆៅភាគខាងតបូងអ្ឺរ ៉ាបុប្តូវបានលុបបំបាត់ឆចល 
ឆដយស្ថរដតកមាៃ ងំផលិតកមមឆៅទ្ីឆ េះមានការប្បមូលផដុខំពស់្ ឆ យីច្នំួនកស្ិដឋ នដដលកំពុងដតដំឆណី្រការ
ប្តូវបានស្ននិដឋ នថា កនុងឆ្ន ២ំ០០០ ប្តូវបានលុបបបំាត់ឆចលពី១/៣ ដល់១/២ ។ ជាមយួរន ឆនេះដដរ ថ្ផទដីដដុំេះ
ច្ំនួន៣០%ដដលកពុំងឆប្បីប្បាស់្ នឹងប្តូវបានដក ូតពកីារឆប្បីប្បាស់្ស្ប្មាប់វស័ិ្យកស្ិកមម ឆដយស្ថរដតកងវេះ
ឬរម នតប្មូវការឆលីផលិតផលកស្ិកមម។ ស្ ប្រស្ដដលរងឆប្រេះជាងឆគ គឺស្ ប្រស្ដដលស្ាតិកនុងស្ថា នភាព
ឆស្ដឋកិច្ចនិងលកេខណ្ឌ ធមមជាតិមិនប្បឆស្ីរ ឆ យីកនុងលកេខណ្ឌ ដបបឆនេះក៏មានការឆកតីឆ ងីោ៉ា ងខាៃ ងំនូវការ
ប្បមូលផដុផំលតិកមមឆិកនុងស្ ប្រស្ដដលមានស្ថា នភាពលអប្បឆស្ីរជាងឆគកនុងវស័ិ្យឆនេះ។ 

ការតស្៊ែូឆដមីបកីាររស់្ឆៅឆលទី្ផីារកស្ិកមមដប៉ាកខាងលិច្នឹងមានភាពតានតឹងដល់កប្មិត ទាល់ដតកស្ិ
ដឋ នដដលមានរច្ ស្ម័ពនធផលិតកមមប្តឹមប្តូវឆ េះឆទ្ីបអាច្ប្ទ្ប្ទ្ង់ដំឆណី្រការបានយូរអ្ដងវង។ ធនធានមយួ
ច្ំដណ្កធំដដលបានច្ណំ្ណយឆដីមបបី្ទ្ប្ទ្ង់ទ្ីផារ  ឆពលខាងមុខប្តូវដតច្ណំ្ណយស្ប្មាប់ឆរលនឆោបាយជា
រច្ ស្មព័នធនិងផគត់ផគង់ស្កមមភាពរបរកស្ិកមមឆៅតំបន់ដដលមានលកេខណ្ឌ មនិលអ។ ឆដយឆ តុថា មនិដមនថ្ផទ
ដីដដុំេះទាងំអ្ស់្ដដលបានរឆំដេះឆច្ ឱ្យឆៅទ្ំឆនរ ប្តូវបានយកឆិឆប្បីប្បាស់្ស្ប្មាប់ឆរលបណំ្ងឆផសងតាម    

                                                 
2 Henrichsmever W., Ostermeyer – Schöder A., Productivity growth and factor adjustment in EC agriculture || 

European review of agricultural economics. 1988, № 2-3. P. 137, 150. 
3 Agricultural Outlook.Washington. August 1989. P. 49.  សូ្មបញ្ហា កថ់ា ឆៅស្ ភាពសូ្ឆវៀត ផលិតផលកសិ្កមមជាមធយមប្បចំ
ឆ្ន  ំគិតតាមថ្លៃដូច្រន ឆនេះ ឆកីនឆ ងីពី១៧៦ប៊ែលីានរូបៃ ដល ់២០០ ប៊ែលីានរូបៃ កនុងអំ្ ុងឆ្ន ១ំ៩៧១-១៩៧៥ ដល ់១៩៨៦ - ១៩៨៨ 
ឆពាលឆកីនឆ ងីជាមធយម ២,៦%កនុងមយួឆ្ន  ំ(Народное хозяйство СССР в 1988 г. М., 1989. С. 426). 
4
 Monatsberichte Über die österreichische Landwirtschaft. Wien,1988. H. 7. S. 446 
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រយៈឧបតាមភធន ដូច្ជា ការដឆំដីមឆឈជីាគប្មប ជាឆដីម តបតិអ្ឆីៅអ្ឺរ ៉ាបុខាងលិច្មានថ្ផទដីកាន់ដតធំបានឆកីត
មានឆ ងី ដដលអាច្វលិប្ត ប់ឆិស្ថា នភាពធមមជាតិដូច្ប្រឆដីម5។ 

ឆប្កាមឥទ្ធិពលកមាៃ ងំទ្ីផារនងិវឌ្ឍនភាពវទិ្ាស្ថស្តស្រនិងបឆច្ចកវទិ្ា នយិត័កមមរដឋបាលប្តូវបានកណំ្ត់ 
កប្មិតអ្បបបរមាស្ប្មាប់ប្ទ្ប្ទ្ង់ជីវតិឬជីវភាព និងប្ពំដដនដដលអាច្ទ្ទ្លួផលច្ំឆណ្ ស្ប្មាប់របរកស្ិកមម
ឆដយដផអកឆលបីរមិាណ្ផលិតផលជាក់លាក់។ ឧទា រណឺ្ ឆៅប្បឆទ្ស្អាលៃឺម៉ាង់ ប្ពំដដនអ្បបបរមាថ្នភាពអាច្
ទ្ទ្ួលបានផលច្ំឆណ្  គឺរបរកស្ិកមមដដលមានទ្ ំដំី៣៥ កិតា(ទ្ ំឆំនេះអាច្ដកតប្មូវតាមតំបន់)។ ឆៅ   
បាវា៉ា រ ីគឺកណំ្ត់ទ្ំ ២ំ៥ កិតា  ឆៅតំបន់ខៃេះរ ូតដល់៥០ កិតា6។ កប្មិតអ្ភិវឌ្ឍនឺឆស្ដឋកិច្ចមានច្ិរភាពប្តូវ
បានចត់ទុ្កទ្ំ បំ្បាក់ច្ណូំ្លស្រុប៥០-៦០ពាន់អ្ឺរ ៉ា ូនងិការបឆងកីតមូលធនជាកមមស្ិទ្ធផិ្ទទ ល់ខៃួន(ការវនិិឆោគ) 
ប្បចឆំ្ន ឆំស្មីនងឹ១០-២០អ្ឺរ ៉ា។ូ ប៉ាុដនរកនុងឆ្ន ១ំ៩៨៨-១៩៨៩ មានដតអ្ងគភាព៤១%ប៉ាុឆណ្ណា េះ ដដលអាច្ស្ឆប្មច្
បានទ្ំ វំនិិឆោគ១០ពាន់អ្ឺរ ៉ា។ូ ជាមួយរន ឆនេះដដរ អ្ងគភាព៤១%ឆទ្ៀតបានបាត់បង់មូលធនផ្ទទ ល់ខៃួន7។ មាន
ន័យថា យនរការទ្ផីារបនរឱ្យមានភាពរឆំជីបរជំលួដល់ដផនកឆស្ដឋកិច្ចនងិដល់ឆពលដដលធុរជនប្តូវការជំនយួ
ស្ងគមពភីាគីរដឋ ភិបាលទាក់ទ្ងនឹងការកាត់បនាយផលតិកមម។ 

ឆៅកនុងនិយត័កមមរដឋបាលស្ប្មាប់វស័ិ្យកស្ិកមម ឆគអ្នុវតរវធិីបងាគ ប់បញ្ហា  និង មិនបងាគ ប់បញ្ហា ។ តាម
ទ្ិននន័យកិច្ចប្ពមឆប្ពៀងទូ្ឆិស្ដីពីពនធនិងពាណិ្ជាកមម (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)

ឆៅកនុងប្បឆទ្ស្មូលធននិយម គឺមានវធិានការជាង៨០ឆផសងៗរន ដដលមានឥទ្ធិពលឆិឆលីដំឆណី្រការផលិត 
កមមឆៅកនុងវស័ិ្យកស្ិកមម ឆ យីប្តូវបានយកមកឆប្បីប្បាស់្។  ឆពលបច្ចុបបបនន វធិបីងាគ ប់បញ្ហា (directive 

method) ឆៅកនុងនិយត័កមមរបស់្រដឋ ភបិាលស្ប្មាប់វស័ិ្យកស្-ិឧស្ា កមម មានដូច្ជា កូតាផលតិទ្ឹកឆដេះ
ឆរ ស្ករស្ គុណ្ភាពផលតិផល ជាឆដីម។ វធិីនិយត័កមមភាគឆប្ច្ីនដផអកឆលីការជំរុ ទ្ឹកច្តិរឆស្ដឋកចិ្ចដល់ផលតិ
ករ។ អ្ងគការរដឋបឆងកតីប្បព័នធជាក់លាក់ស្ប្មាប់ឆលីកទ្ឹកច្ិតរជាស្មាភ រៈ ដដលតាមរយៈយនរការឆនេះផលិតករ
ពប្ងីក ឬ កាត់បនាយបរមិាណ្ផលិតកថ្មមប្បឆភទ្ទ្ំនិ ណ្ណមួយ(ប ទ ប ឬ ដំឆ ងីថ្លៃទ្ិ  កណំ្ត់ការឧបតាមភ
ស្ប្មាប់ផលិតការ ឆំច្  នងិពនធគយ រងាវ ន់ឆលីកទ្ឹកច្តិរទាក់ទ្ងនឹងការដកថ្ច្នផលតិផលពីប្បឆភទ្មួយ ឆិ 
ប្បឆភទ្មួយ រងាវ ន់ឆលកីទ្ឹកច្តិរ និងប្បាក់ឧបតាមភចូ្លនិវតរនឺកនុងឆពលបញ្ឈប់ផលិតកមមទាងំប្ស្រង ជាឆដីម)8។ 

ឆៅកនុងលកេខណ្ឌ កាន់ដតលំបាកកនុងការលក់ដូរ អ្ងគការរដឋឆផ្ទរ តការខតិខំប្បងឹដប្បងរបស់្ខៃួនមនិដមន
ឆិឆលីកំឆណី្នបរមិាណ្ផលតិកមមឆ េះឆទ្ ប៉ាុដនរឆិឆលីប្បស្ិទ្ធភាពផលតិកមមកស្ិកមម ឆពាលរដឋ ភិបាលអ្នុវតរ 
ឆរលនឆោបាយស្ថរឆពីពនធ ឆរលនឆោបាយឥណ្ទាន ឆរលនឆោបាយជារច្ ស្មព័នធនិងស្ងគម ក៏ដូច្ជា
ឆរលនឆោបាយឆលីកទ្ឹកច្តិរស្ំឆៅវឌ្ឍនភាពបឆច្ចកវទិ្ានិងវទិ្ាស្ថស្តស្រ(Scientific and Technological 

Progress, STP) និងប្ទ្ប្ទ្ង់ថ្លៃទ្ំនិ មាូបអាហារ(food commodities)។ 

                                                 
5 Thied C. Landwirtschaftliche Vielfach in Europa – Wirtschaftliche und soziale Perspektiven // Geschäfts – und 

Arbeitsbericht der Agrarsonzialen Gesellschaft e. V. Göttingen fÜr das jahr 1988. Göttingen, 1988. S. 19.   
6 Strukturwandel weiter wirksan // Krafrfutter. Hannover, 1989. Nr.2. S. 35. 
7 Bauern haben etwas Luft geholt, aber … // Landwirtschaftlches Wochenblatt Westfalen-Lippe.  Münster, 1989. Nr. 

51. S.16. (ប្បភព : «ГОСУДАРСТВО И РЫНОК», Издательство С.-Перербургского Университета, С.ПЕТЕРБУРГ, 

1995, ទំ្ពរ័ ១៨៦) 
8
  ឆលាកស្ថស្តស្ថរ ចរយ ឆស្ដឋវទូិ្ Э. Бёкенхофа បានបញ្ហា កថ់ា ប្បមាណ្ជា៤០%ថ្នប្បាកចំ់្ណូ្លវសិ្យ័កសិ្កមមកនុងប្បឆទ្ស្អាលៃឺម៉ាង ់
ឆកីតឆ ងីឆដយស្ថរផលិតផលដដលទ្ទ្លួរងនូវនិយត័កមមបងាគ បប់ញ្ហា មានកប្មិត។ ឆៅកនុងប្បឆទ្ស្ស្ គមនអឺឺ្រ ៉ាុបឆផសងឆទ្ៀត  
ស្នទស្សនឆឺនេះ គឺទាបជាងឆនេះ។(- ដ -) 
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ឆៅកនុងបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ថ្នស្ គមនឺអ្ឺរ ៉ាបុ ឆប្កាមនិយត័កមមរបស់្រដឋ(government regulation)ថាន ក់
ជាតិនិងឆប្កាមជាតិ គឺប្កឆស្ថប ៩៨%ថ្នផលិតផលកស្ិកមមដដលបានផលតិ កនុងច្ំឆណ្ណមឆ េះ ៣/៤ ថ្នផលិត 

ផលប្តូវបានកណំ្ត់ថ្លៃធា (guaranteed price)។ គបបកីត់ស្មាគ ល់ថា កនុងច្ំឆណ្ណមវធិីជាឆប្ច្ីនថ្ននិយត័កមម
ឆិឆលផីលដំណ្ណកំស្ិកមម គកឺារកំណ្ត់ថ្លៃដដលប្តូវបានចត់ទុ្កជាមុខងារពិឆស្ស្។ 

ការប ទ បថ្លៃធា ទ្ិ ឬបនរុេះបងាអ ប់ផលិតផលកស្ិកមម គជឺាការដក់កំ តិនូវការឆកីនឆ ងីថ្នបរមិាណ្ 
ផលិតកមមកនុងវស័ិ្យឆនេះ។ កនុងស្ថា នភាពដបបឆនេះ ផលប្បឆោជនឺរបស់្កស្កិរនិងផលប្បឆោជនឺរបស់្រដឋ គឺ
ផទុយរន ។  ការបញ្ចុ េះថ្លៃផលតិផលកស្ិកមម ឬក៏ការដក់ក ំតិបរមិាណ្ផលិតផលកស្កិមម គផឺលវបិាកឆច្ៀស្
មិនផុតពីការធាៃ ក់ចុ្េះប្បាក់ច្ណូំ្លរបស់្កស្ិករ។ ឆដីមបរីកាផលប្បឆោជនឺរបស់្ខៃួន កស្កិររម នឆច្ត កាត់
បនាយផលិតកមមរបស់្ពួកឆគឆ យី ផទុយមកវ ិប្រដដលថ្លៃកាន់ដតទាបឆលីផលិតផលកស្ិកមម ឆ េះកស្ិករ
ពាោមបំឆព ស្ណំ្ងពកីារបាត់បង់ប្បាក់ច្ណូំ្លឆនេះ ឆដយវធិីបឆងកនីផលតិផលផគត់ផគង់ឆៅឆលទី្ីផារកាន់ដត
ឆប្ច្ីន។ ដូឆច្នេះឆ យី េនទៈរបស់្រដឋ ភិបាលដក់កំ តិផលិតកមមទ្ទ្លួបានឆជាគជ័យ ដរបណ្ណរដឋ ភិបាល
ទូ្ទាត់ស្ណំ្ងប្គប់ប្រន់ដល់កស្ិករ ដដលបាត់បង់ប្បាក់ច្ណូំ្លពីស្ថា នភាពទ្ផីារ នងិឆរលនឆោបាយរបស់្ 
រដឋ ភិបាល តាមរយៈបង់ប្បាក់ជូនកស្កិរ ដដលប្បាក់ទាងំឆ េះបានពីលវកិាជាតិ។ 

គំរផូគុ ំរន ប្បកបឆដយឆជាគជ័យរវាងវធិីនិយត័កមមដបបរដឋបាលនិងការធា រ៉ា ប់រងស្ងគមកិច្ចស្ប្មាប់     
កស្ិករពភីាគីរដឋ ភបិាល គមឺានដូច្ជាការដក់កំ តិកូតាស្ប្មាប់ផលិតកមមទ្ឹកឆដេះឆរកនុងឆ្ន ១ំ៩៨៤ ឆៅ
ប្បឆទ្ស្ទ្ផីាររមួអ្ឺរ ៉ាុប។ ចប់ពីឆ្ន ១ំ៩៨៣/៨៤ដល់ឆ្ន ១ំ៩៨៨/៨៩ ទ្ឹកឆដេះឆរប្បចឆំ្ន ដំដលបានផគត់ផគង់ឆៅ
ឆលីទ្ីផារកនុងប្បឆទ្ស្ច្ំនួន១០ថ្ន គមនឺអ្ឺរ ៉ាបុ ប្តូវបានកាត់បនាយពី១០៣,៤លានឆតាន មកប្តឹម៩៣,៥លាន 
ឆតានប៉ាុឆណ្ណា េះ9។ ឆជាគជ័យថ្នកមមវធិីឆនេះ ជាមយួនឹងការកណំ្ត់កូតាផលិតកមមស្ប្មាប់បុគគល ស្ប្មាប់កស្ិករ
ប្តូវបានរដឋ ភិបាលផដល់នូវលកេខណ្ឌ ដ៏លអប្បឆស្ីរជូនដល់កស្កិរជំនួស្ការកាត់បនាយផលិតកមមរបស់្ខៃួន។ កស្ិករ 
ជាឆប្ច្ីនបានទ្ទ្ួលយកប្បាក់រងាវ ន់ឆលីកទ្ឹកច្តិរជំនសួ្ការកាត់បនាយផលិតផលទ្ឹកឆដេះឆររបស់្ខៃួន។ 
ឧទា រណឺ្“ផលិតកមមឆប្បងឆ្” ឆធវីឱ្យប្បឆទ្ស្ស្ គមនឺអ្ឺរ ៉ាុបច្ណំ្ណយប្បាក់អ្ស់្ជាឆប្ច្ីនស្ប្មាប់រកាទុ្កផលិ
ត ផលទាងំឆ េះ។ កនុងឆ្ន ១ំ៩៨៦ ឆប្បងឆ្ដដលលក់មនិអ្ស់្ ឆ យីប្តូវបានរកាទុ្កកនុងឃ្ៃ ងំឆៅប្បឆទ្ស្ស្ -
គមនឺអ្ឺរ ៉ាបុ គមឺានច្នំួន១,៤លានឆតាន  ឆ យីឆដយស្ថរដតវធិានការដបបឆនេះ មកដល់ដខកញ្ហញ  ឆ្ន ១ំ៩៨៩ ឆធវី
ឱ្យឆប្បងឆ្ដដលទុ្កបប្មរងប្តូវបានកាត់បនាយមកប្តឹម ២៦៣ពាន់ឆតានប៉ាុឆណ្ណា េះ។ 

និយត័កមមរដឋបាលឆៅកនុងវស័ិ្យកស្-ិឧស្ា កមម គឺជាដផនកមួយដ៏ស្ំខាន់ថ្នឆរលនឆោបាយឆស្ដឋ
កិច្ចរបស់្រដឋ ភិបាលថ្នបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្មូលធននិយម។ ឆរលនឆោបាយកស្ិកមម ក៏ដូច្ជាឆរនឆោបាយទាងំ 

ឡាយឆផសងឆទ្ៀត គឺប្តូវច្ណំ្ណយប្បាក់អ្ស់្ជាឆប្ច្នី ដូច្ជា ឆៅឆដមីឆ្ន ១ំ៩៨០ ច្ណំ្ណយស្ប្មាប់ប្ទ្ប្ទ្ង់វស័ិ្យ
កស្ិកមមឆៅប្បឆទ្ស្ជប៉ាុនគឺមានច្ំនួន២,៩%ថ្នផលិតផលកនុងប្ស្រកស្រុប ឆៅកនុងប្បឆទ្ស្ស្ គមនឺអ្ឺរ ៉ាុប
២,៨% ឆៅប្បឆទ្ស្នូដវលឆស្ ង់១,៤% ឆៅស្ រដឋអាឆម៉ារកិ១,៣% ឆៅកាណ្ណដ១,២%10។ កនុងឆ្ន ១ំ៩៨៨ 
ឆៅបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្អ្ងគការស្ប្មាប់ស្ ប្បតិបតរិការឆស្ដឋកចិ្ចនិងអ្ភិវឌ្ឍនឺ(Organization for Economic 

Cooperation and Development, OECD)ច្ំណ្ណយរបស់្រដឋស្ប្មាប់ប្ទ្ប្ទ្ង់វស័ិ្យកស្ិកមម គឺច្ំននួ២៤០ប៊ែី

                                                 
9 Richards E. Fünf Jahre Feform der Milchmarktpolitik // Kraftfutter. Hannover, 1989. Nr. 6. S. 241. (- ដ -) 
10Agriculture in  the GATT: an analysis of alternative approaches to reform. Washingtob,1988. P. 16. (- ដ -)  
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លានដុលាៃ រ11។ រយៈឆពលឆប្ច្នីឆ្ន ឆំៅកនុងបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ OECD បានឆប្បីប្បាស់្សូ្ច្ ករលមីឆដីមបបីងាា  នូវន ិ  
យត័កមមរដឋបាលសុ្ីជឆប្ៅស្ប្មាប់វស័ិ្យកស្ិកមម គឺឆអ្គវីវា៉ា ង់ឧបតាមភធនផលិតករ(Producer Subsidy 

Equivalent, PSE)12។ ឆអ្គវីវា៉ា ង់ឧបតាមភធនផលតិករ(Producer Subsidy Equivalent, PSE)បងាា  នូវមួយ
ដផនកថ្នតថ្មៃផលតិផលកស្ិកមមដដលប្តូវបានរដឋទូ្ទាត់បដនាមដល់កស្ិករ។ កនុងឆ្ន ១ំ៩៨៨ឆៅប្បឆទ្ស្ជប៉ាុន 
PSE ឆស្មីនឹង៧៤%ថ្នតថ្មៃផលិតផលកស្កិមម, ឆៅប្បឆទ្ស្ វលីពីីន៧០%, ឆៅបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្ស្ គមនឺអ្ឺរ ៉ាុប
៤៦%, ឆៅប្បឆទ្ស្នូដវលឆស្ ង់៨%។ សូ្ច្ ករឆផសងឆទ្ៀត គឺកប្មិតច្ំណ្ណយរបស់្រដឋ ភបិាលស្ប្មាប់
កស្ិករមាន ក់ៗដដលប្បកបរបរកស្ិកមម។ ឆដយឆ តុថាច្នំនួកស្ិករខុស្រន ឆៅតាមប្បឆទ្ស្នីមួយៗ ឆ េះកប្មតិ 
ច្ំណ្ណយស្ប្មាប់កស្ិករមាន ក់ៗកនុងវស័ិ្យកស្កិមមក៏មានភាពខុស្រន ផងដដរ។ ជាក់ដស្ដង កនុងអ្ំ ុងឆ្ន ១ំ៩៨៤-

១៩៨៦ ឆៅស្ រដឋអាឆម៉ារកិច្ំណ្ណយគិតជាមធយមរបស់្រដឋ ភិបាលស្ប្មាប់កស្កិរមាន ក់ៗឆស្មីនងឹ៨,៨ពាន់
ដុលាៃ រ ឆៅប្បឆទ្ស្ជប៉ាុន ៨,៦ពាន់ដុលាៃ រ13  ប៉ាុដនរ កស្ិករមិនបានទ្ទ្ួលប្បាក់ទាងំអ្ស់្ឆនេះឆៅកនុងថ្ដឆ យី។ 
ប្ករមប្បឹកាជាតិអ្នកឆប្បីប្បាស់្ថ្នច្ប្កភពអ្ង់ឆគៃស្បានគណ្ ឆ  ីថា ឆៅកនុងទ្ផីាររមួអ្ឺរ ៉ាុបការច្ណំ្ណយប្បចំ
ឆ្ន សំ្ប្មាប់កស្ិកមម គឺតិច្ជាង១/២ បានឆិដល់ថ្ដកស្កិរ។ កនុងឆ្ន ១ំ៩៨៦ជតិ២០%ថ្នលវកិាស្រុបស្ប្មាប់    
វស័ិ្យកស្កិមមរបស់្ស្ គមនឺអ្ឺរ ៉ាុប ប្តូវបានច្ំណ្ណយឆិឆលីការរកាទុ្កផលតិផលអ្តិឆរក(ផលតិផលឆលីស្
តប្មូវការ) ច្ំដណ្ក៤០%ឆផសងឆទ្ៀតថ្នការឧបតាមភធនប្តវូបានឆប្បីប្បាស់្ស្ប្មាប់ជំរុ ការ ឆំច្ ។ ដូឆច្នេះ 
ប្បាក់ទាងំអ្ស់្ឆ េះឆៅស្ល់ប្បមាណ្ជា៤០% ប៉ាុឆណ្ណា េះដល់ថ្ដកស្ិករ14។ 

និ ន ការឆកីនឆ ងីថ្នច្ណំ្ណយរបស់្រដឋ ភិបាលស្ប្មាប់ឆរលនឆោបាយកស្ិកមម បានបងេំឱ្យប្បតភូិអា 
ឆម៉ារកិឆៅកនុងជំនួបថ្នកិច្ចប្ពមឆប្ពៀងទូ្ឆិស្ដពីីពនធនិងពាណិ្ជា(General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT)ឆ្ន ១ំ៩៨៧ ឆស្នីឆ ងីនូវការជំទាស់្ច្ំឆពាេះការឧបតាមភធនដល់វស័ិ្យកស្កិមមចប់ពីឆ្ន ២ំ០០០ ដដលឆធវី
ឱ្យមានប្បតកិមមភាា ក់ឆផអីលោ៉ា ងខាៃ ងំ។ ឆប្កាយមកប្បឆទ្ស្ច្ំនួន៩៦ ជាស្មាជកិ GATT បានអ្នុម័តមិិនបឆងកីន
ច្ំណ្ណយ ឆពលអ្ គតស្ប្មាប់ការឧបតាមភធនដល់វស័ិ្យកស្ិកមម ផទុយឆិវ ិ មានបំណ្ងកាត់បនាយទាងំ
អ្ស់្ ជាពិឆស្ស្ទាក់ទ្ងនឹងការឧបតាមភធនស្ប្មាប់ការ ឆំច្ កស្កិផលច្ំននួឆលរ ដដលឆធវីឱ្យតថ្មៃកស្កិផល
ឆៅឆលីទ្ីផារពភិពឆលាកធាៃ ក់ចុ្េះ។ 

ឆទាេះជាោ៉ា ងណ្ណក៏ឆដយ ការរកីច្ឆប្មីនវស័ិ្យកស្ិកមមឆៅស្ រដឋអាឆម៉ារកិ គឺឆដយស្ថរដតការរកីច្ឆប្មីន 
បឆច្ចកវទិ្ា ដូច្ជា អ្គគិស្នយីកមម និងយនរូបនយីកមមកស្ិដឋ ន បឆច្ចកឆទ្ស្កាន់ដតលអប្បឆស្ីរឆ ងីកនុងការឆប្បី
ប្បាស់្ដ ី  ការប្គប់ប្គងនងិអ្ភិរកសដីកស្ិកមម ប្បព័នធធារស្ថស្តស្រ ការអ្ភិវឌ្ឍឆប្ជីស្ឆរសី្ពូជដណំ្ណ ំ ការឆធវីដធីៃីឱ្យ
កាន់ដតមានជីជាតនិិងថាន សំ្មាៃ ប់ស្តវលអិត ការឆធវីឱ្យកាន់ដតប្បឆស្ីរឆ ងីនូវការបងាក ត់ពូជ និងដលទាសំ្តវពា នៈ 
ដដលទាងំអ្ស់្ឆនេះឆ យីជាមូលដឋ នប្គេឹះនិងច្លករស្ប្មាប់ការរកីច្ឆប្មីនវស័ិ្យកស្ិកមមរបស់្អាឆម៉ារកិ ឆពល
បច្ចុបបនន ឆ យីដដលឆធវីឱ្យកស្ិករអាឆម៉ារកិមាន ក់ៗអាច្ផគត់ផគង់ស្ប្មាប់ច្ំនួនមនុស្សកាន់ដតឆប្ច្ីនឆ ងីព៤ី ក់កនុង
ឆ្ន ១ំ៨២០ រ ូតដល់អាច្ផគត់ផគង់មនុស្សច្ំននួ១២៥ ក់កនុងឆ្ន ១ំ៩៩៤។ 

                                                 
11 Feedsuffs. Minneapolis. 1988. No. 25. P.43. (-ដ-) 

12 Producer Subsidy Equivalent, PSE(CAP under fire in ew consumer report // Agra Europe. London, 1898. No 1302 

P. E/1.(-ដ-, ទំ្ពរ័១៨៨) 
13 Landwiirtsschaftsblatt Weser-Ems. Oldenburg, 1989. Nr 6. S. 12. (-ដ-, ទ្ំពរ័១៨៩) 
14 Cap under fire in new consumer report // Agra Europe. London, 1988. No. 1302. P. E/1.(-ដ-) 



8 

 

គបបបីញ្ហា ក់ផងដដរថា ការរកីច្ឆប្មីនបឆច្ចកវទិ្ាឆៅស្ រដឋអាឆម៉ារកិបានឆកីតឆ ងីមានកប្មិតខពស់្ គឺ
មិនដមនឆដយស្ថរការផដួច្ឆផដមីរបស់្កស្ិករឆ េះឆទ្ ប៉ាុដនរគជឺាលទ្ធផលថ្នការផដល់ រិញ្ញបបទានរបស់្រដឋ ភិបាល 
ឆពាលអ្នររគមនឺរបស់្រដឋ ភបិាលឆៅកនុងវស័ិ្យកស្ិកមម។ ស្ រដឋអាឆម៉ារកិមាន“កមមវធិកីស្ិកមម”ស្ប្មាប់ឧបតាមភ
ធនដល់កស្កិរ ដូច្ជា  ថ្លៃកស្ិផល ប្បាក់ច្ណូំ្ល និងផលិតផល, ការដលរកាទ្ឹកនងិដី,  ការប្ស្ថវប្ជាវវស័ិ្យ
កស្ិកមម, ការផដល់ឥណ្ទានដល់កស្ិករ,  ការធា រ៉ា ប់រងដំណ្ណ,ំ ការឧបតាមភធនស្ប្មាប់ការលក់ផលតិផល
កស្ិកមមឆៅឆលីទ្ផីារពិភពឆលាក ជាឆដីម។ កនុងច្ំឆណ្ណមកមមវធិីទាងំឆនេះ “ថ្លៃនងិប្បាក់ច្ំណូ្លរបស់្កស្កិរ” គឺ
ជាបញ្ហា អាទ្ភិាពដដលរដឋ ភបិាលឆផ្ទដ តការយកច្តិរទុ្កដក់ជាពិឆស្ស្។ ជាក់ដស្ដងការឧបតាមភធនកនុងវស័ិ្យ
កស្ិកមមឆ្ន ១ំ៩៨៥ ស្ប្មាប់រយៈឆពលប្បាឆំ្ន  ំ មានច្ំននួ៨០ពាន់លានដុលាៃ រ($80 billion) និងកនុងឆ្ន ១ំ៩៩០ 
ច្ំនួន៤០-៥០ពាន់លានដុលាៃ រ($40-50billion)។ កនុងឆ្ន ១ំ៩៩២ប្បាក់ច្ណូំ្លរបស់្កស្កិរច្ំនួន១/៣ គឺបាន
មកពីឧបតាមភធនរបស់្រដឋឆធៀបនឹងឆ្ន ១ំ៩៨៧ ដដលមានប្តមឹដត២/៥ប៉ាុឆណ្ណា េះ  និងរ ូតដល់បច្ចុបបននរដឋ ភិបា
លស្ ព័នធច្ណំ្ណយជាង២០ប៊ែីលានដុលាៃ រកនុង១ឆ្ន ឆំិឆលឧីបតាមភធនស្ប្មាប់កស្ិកមម15 ជាពិឆស្ស្រដឋ ភិបាល
ការពារកស្ិករពីការឆ ងីចុ្េះថ្លៃ ប្បាក់ច្ណូំ្ល និងទ្និនផល។ រដឋ ភិបាលឧបតាមភស្ប្មាប់ពប្ងឹងការអ្ភិរកស ការ
ធា ទូ្ទាត់ស្ង ទ្ីផារកិច្ច ការ ឆំច្  ការប្ស្ថវប្ជាវនិងស្កមមភាពឆផសងៗឆទ្ៀត៕   

ស្ននដិឋ ន 

វស័ិ្យកស្កិមមឆៅកមពុជា ឆធៀបឆិនឹងវស័ិ្យកស្កិមមឆៅបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្មួយច្នំួនឆៅអ្ឺរ ៉ាុបនិងអាឆម៉ារកិ 
គឺមិនទាន់មានឆរលនឆោបាយកស្ិកមមប្គប់ប្រន់ ឆដីមបឆីដេះប្ស្ថយបញ្ហា ប្បឈមរបស់្ប្បជាកស្កិរកមពុជាឆៅ
ឆ យី។ ដូឆច្នេះឆដមីបឆីលីកកមពស់្វស័ិ្យកស្កិមម ចបំាច់្ប្តូវមានឆរលនឆោបាយកស្កិមមនិងឧបតាមភធនរបស់្  
រដឋ ភិបាលដូច្ឆៅបណ្ណដ ប្បឆទ្ស្មួយច្នំួនឆៅអ្ឺរ ៉ាុបនិងឆៅស្ រដឋអាឆម៉ារកិ ឆដមីបធីា ពកីារឆ ងីចុ្េះថ្លៃនិង
ប្បាក់ច្ណូំ្លកស្ិករ ទ្ិននផល ការធា ទូ្ទាត់ស្ង ទ្ីផារកចិ្ច ការ ឆំច្  ការប្ស្ថវប្ជាវនិងស្កមមភាពឆផសងៗ
ឆទ្ៀតស្ំឆៅឆលកីកមពស់្ប្បាក់ច្ំណូ្លនិងជីវភាពប្បជាកស្កិរ៕ 
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