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ហេតុអ្វតី្តូវមានកពំង់ផែសមុត្ររកឹហត្ៅ 

(ស្រាវស្រាវនងិសរសសរសោយ ហោកហេ សវុងស) 

១.ហសចកតីហែតើម 

ស្ររសេសសៅសលើពិភពសោកដែលមានសមុស្រេគមឺានកពំង់ដែសមុស្រេសែើមបើស្ររតិរតតិការពាណិជ្ជកមមរវាងរណ្តត
ស្ររសេសនានា ដែលមានកិច្ចសហស្ររតរិតតិការាមួយគ្នា ។ ែូច្ា៖ ស្ររសេស ច្ិន សហរែឋអាសម៉េរកិ សហភាពអឺរ ៉េុរ កូ
សរ ៉េខាងតបូង ស្ររសេសសមាជ្កិអាា៊ា ន សលើកដលងដត ស្ររសេសឡាវមួយ សស្រពាោះស្ររសេសឡាវមិនមានដែនសមុស្រេសេ។ 
កំពង់ដែធំាងសគសៅសលើពភិពសោកគឺ កពំង់ដែសសៀងហហ ស្ររសេសច្និ ដែលសថនិសៅេើស្រកងុសសៀងហហ ស្រគរ់ែសណតើ រ់
សលើហែៃែើ៣,៦១៩.៦គើឡូដម៉េតកាសរ ៉េ1 និង ស្រគរ់ស្រគង់សោយShanghai International Port Group (SIPG) កំពង់ដែ
សនោះ មានសមតថភាពែៃុកកុងេើន័របាន ៤៣.៦ោនTEU(twenty-foot equivalent unit) មានជ្សស្រៅ១៤.២ដម៉េស្រត។ 
ច្ំសពាោះស្ររសេសសមាជ្ិកអាា៊ា នវញិ សលើកដលងស្ររសេសសេសឡាវគឺ ស្ររសេសមួយយ៉េ ងសោច្ណ្តស់មានកពំង់ដែស
មុស្រេេឹកសស្រៅចារ់ពើមួយ។ ឧទាហរណ៍ាក់ដសតង កំពង់ដែសមុស្រេេកឹសស្រៅស្ររសេសហៃមានច្ំនួន៨។ សហើយកពំង់ដែល
ធំាងសគសៅកាងស្ររសេសហៃគឺ កំពងដែ ដឡម ឆាបាង៖(Port of Laem Chabang, Thailand) េំហកំំពង់ដែសនោះគ ឺ
េេឹង ៨០០ ដម៉េស្រត និងរសណ្តត យ ២០០០ ដម៉េស្រត។ សមតថភាពរែៃុកកុងេើន័រសស្រមារ់ែឹកេំនញិគឺ ៨ ោន (TEU) 
ជ្សស្រៅមធយម១៥ដម៉េត ជ្សស្រៅធមមតា១៧ដម៉េត, េេឹង៤០០ដម៉េតនិងរសណ្តត យ ១៦០០ដម៉េត េំនរ់បាងំរកលសមុស្រេ
កាុងកំពង់ដែ (Breakwater) េេឹង១៣០០ដម៉េតនិងរសណ្តត យ ១៩០០ដម៉េត។ ាក់ដសតង ៩៨ ភាគរយហនេនំិញនាំ
ចូ្លនិងនាសំច្ញររស់ហៃសស្ររើស្របាស់កំពង់ដែ Laem Chabang,។  

កំពង់ដែ Laem Chabang គឺាកំពង់ដែធំាងសគេើ ៤ សៅអាសុើអាសគាយស៍ហើយឈរលោំរ់េើ ២០ សៅសលើ
ពិភពសោក។វាមានច្រាច្រណ៍ស្ររចាឆំាា ចំ្ំននួ ៨ ោនធើអុើយូ(TEU)និងាកដនែងច្ណំតដែកុងតន័ឺរេំសនើររំែុត
ររស់ស្ររសេសហៃគឺ ច្ណំតកុងេើន័រច្ណំតD ដែលស្រតូវបានសរើកសោយកំពង់ដែហូវច្ើាន(Hutchison Ports)   
សៅដែមករាឆាា  ំ២០១៩ ច្ណំត D នឹងសកើនសឡើងែល់ ៣.៥ ោនធើអុើយូ។ សៅកាុងដែវចិ្ឆកិាឆាា  ំ២០១៨ ែែួនបានាា
គមនាវាធំរែុំតដែលមិនធ្លែ រ់មានសៅកំពង់ដែហៃស ម្ ោះ ONE Columba។ រ ើឯ ស្ររសេសសវៀតណ្តមវញិ មានសនារស
មុស្រេស្ររដវង ១,៩០០ មា៉េ យល៍ និងកពំង់ដែទាងំរាក់នងិសស្រៅច្ំនួន ៣២០2  ។កាុងច្ំសណ្តមកពំង់ដែទាងំសនោះ មាន
កំពង់ដែេឹកសស្រៅាងសគច្ំននួ១០3។   កពំង់ដែធាំងនងិេំសនើរាងសគសៅស្ររសេសសវៀតណ្តមគឺ កំពង់ដែ Hai 
Phong កំពង់ដែ Hai Phong ស្រតូវបានាងសង់សឡើងសោយអាណ្តនគិមបារាងំសៅឆាា ១ំ៨៧៤ សហើយរច្ចុរបនាកំពង់

                                                           
1
 https://www.ship-technology.com/projects/portofshnaghai/ 

2
 https://www.vietnam-briefing.com/news/port-infrastructure-vietnam-3-hubs-for-importerexporters.2019 

3
 . https://lecvietnam.com/en/operations/community-information/top-10-largest-seaports-in-vietnam-111.html 
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ដែ Hai Phong គឺាកំពង់ដែកុងតឺន័រេំសនើររែុំតសៅភាគខាងសជ្ើងហនស្ររសេសសវៀតណ្តម។ កំពង់ដែសនោះ មានស្ររដវង
សរុរ  ៣,៥៦៧ដម៉េស្រត ជ្សស្រៅ៩.៤ដម៉េស្រត សមថភាពែៃុកកុងេើន័រ ១៤០០០TEU។ 

ច្ំដណកសៅស្ររសេសកមពុាមានកំពង់ដែសមុស្រេតាមសែតតច្ំននួស្របាែូំច្ា៖ កំពង់ដែសកាោះកុង កំពង់ដែសៃឹង
ដស្រតង កំពង់ដែេំនរ់រលក កំពង់ដែកំពត និង កំពង់ដែដករ។ កំពង់ដែទាងំសនាោះមានេហំតូំច្ និងមានច្ណំតដែសធាើពើ
សឈើ។4 រច្ចុនារបស្ររសេសកមពុាមានកំពង់ដែសមុស្រេេកឹសស្រៅគឺ កំពង់ដែសាយត័ស្រកុងស្រពោះសើហនុ  ដែលមានហែៃែើ
ស្ររតិរតតកិារស្ររមាណ១២៥ហកិតា មានច្ំណតនាវាច្ំនួន៨ច្ំណត ដែលរំពាក់ សោយឧរករណ៍សលើកោក់េំសនើរ
ទាន់សម័យ និងេេលួនាវា ៥ មុឺនសតាន និង្នសៅេេលួនាវា ៦ មុឺនសតាន និងមានជ្សស្រៅ១៤.៥ដម៉េស្រត។ 

២.ែលត្រហោជន៍ហនកពំង់ផែសមុត្ររឹកហត្ៅ 

 ក.ភូមាិស្តសត៖ 

ការសស្រជ្ើសសរ ើសតរំន់ភូមិាស្តសត កាុងការកាងកពំង់ដែសមុស្រេេឹកសស្រៅ វាពិតាសំខាន់ណ្តស់។ សស្រពាោះការក
ាងកំពង់ដែសមុស្រេេកឹសស្រៅ ស្រតូវដតកាងសឡើងកាុងតំរន់ដែលមានជ្សស្រៅេឹកសស្រៅ នងិាថ នភាពែើអំសណ្តយែល។ 
កាុងច្ំនុច្សនោះដែរ សោក Malchow និង សោក Kanafani(២០០៤)មានេសសនៈថា លកខណៈែ៏សំខាន់រំែុត ែូច្
ាលកខណៈវនិចិ្ច័យ ការសស្រជ្ើសសរ ើសការកាងកពំង់ដែគាឺ តំរន់ភូមាិស្តសតហនកពំង់ដែ ។ សហើយសោក Tongzon 
(1995)បានរង្ហា ញថា  តរំន់ហនកំពង់ដែគឺ វាសំខាន់ណ្តស់សស្រពាោះដត មុែង្ហរររស់វាស្ររតិរតតិសៅសស្រៅស្រកងុ  ។ ាក់
ដសតង កំពង់ដែសមុស្រេេកឹសស្រៅ មានេើតាងំភូមិាស្តសត សថិតសៅច្ំណុច្យុេធាស្តសតតាមរសណ្តោ យ សនារសមុស្រេ ហនស្រពោះ
រាាណ្តច្ស្រកកមពុា មានសកាោ នុពលស្ររសសើរាងសគ ស័កកសិមសស្រមារ់កំពង់ដែេឹកសស្រៅ សោយមានេើតាងំសថិតសៅ
ជ្ិតដែសសមុស្រេេឹកសស្រៅ ច្ំណ្តយតិច្រំែុតកាុងការសធាើស្ររឡាយនាវាចូ្លច្ត និងពុចំាបំាច់្ច្ំណ្តយសស្រមារ់ការរូម
ាោ រាស្ររចា ំ។5 

ែ.នយិមន័យ៖ កំពង់ដែេឹកសស្រៅគឺា ច្ណំតនាវាេឹកសស្រៅ ដែលអាច្ឱ្យនាវាស្រគរ់ស្ររសភេចូ្លច្តបាន ែូច្
ា កបា៉េ ល់ែឹកេនំិញ កបា៉េ ល់ែឹកអាកែំសណើ រាសែើម(Md Akramuzzaman Shaikh, Dr. Md Mamun 
Habib,2017) និង មានសមតថភាពែៃុកនាវាេំនញិសលើសពើ ៦០.០០០ GRT6(Stopford,1997) ។  

គ.ែលស្ររសយជ្ន៍ដែាកសសែឋកចិ្ច៖ 

អាកសិកាស្រាវស្រាវាសស្រច្ើនបានពិនតិយសមើលការជ្ោះឥេធិពលហនស្ររតរិតតិការកពំង់ដែសលើការអភិវឌ្ឍដែាកសសែឋ
កិច្ចររស់ស្ររសេសឬតំរន់( Eveline Wildenboer,2015)។សោក Meng Xua,និង Anthony T. H. Chin, 
                                                           
4
 គសស្រមាងសិកាពើការពស្រងងឹលេធភាពស្ររកតួស្ររដជ្ងនិងការអភិវឌ្ឍន៍កពំង់ដែស្រកងុស្រពោះសើហនុសៅស្រពោះរាាណ្តច្ស្រកកមពុា (២០១២ េពំ័រេើ២-១០៨) 

5
http://www.pas.gov.kh/page/message-of-he-chairman-ceo,2021  

6
 GRT=Gross register tonnage(េមងនស់រុរទាងំមូលហនកបា៉េ លា់សតាន), Tonnage measurement of ships: historical 

evolution, current issues and proposals for the way forward(Aji Vasudevan,2010,pg10) 
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(2012) បានយល់ស ើញថា ការដកេស្រមង់សសែឋកិច្ច នងិ សគ្នលនសយបាយសរើកច្ំហ នាឱំ្យាឱ្កាសសស្រមារ់ការ
អភិវឌ្ឍកំពង់ដែ។ រ ើឯ សោកFrans-PaulvanderPutten (2019) បានយល់ស ើញថា រញ្ហា សំខាន់កាុងការអភិវឌ្ឍ
សសែឋកិច្ចគឺ ការពងឹដែែកសសែឋកិច្ច ដែលនាឱំ្យមានឥេធពិលនសយបាយ ។  

ច្ំសពាោះ សសែឋកិច្ចររស់ពភិពសោក ៩០% គឺបានពឹងដែែកសៅសលើការសធាើពាណិជ្ជកមមសលើសមុស្រេ សោយការសធាើ
ពាណិជ្ជកមមពើរណ្តត លស្ររសេសនានា តាមែែួវសមុស្រេនែងកាត់កំពង់ដែសមុស្រេ (Naixia Mou , Chunying Wang , 
Tengfei Yang and Lingxian Zhang,2020)។7 កំពង់ដែេឹកសស្រៅ បានែតល់តហមែសសែឋកិច្ចែល់សងគមាតិ ែូច្ា 
ការែតល់កដនែងការង្ហរ ច្ំណូលបានមកពើពនធ ការអភិវឌ្ឍន៍តំរន់កំពង់ដែេឹកសស្រៅ ែូច្ាការរសងកើតតំរន់ឧសាកមម
ពិសសសាសែើម។ មួយវញិសេៀត កំពង់ដែគឺា កដនែងែតល់ការង្ហរែ៏សំខាន់ ែូច្ា សសវាកមមែឹកេំនិញ  សកមមភាព
ឧសាហកមម។  

គ.១.ការែកឹជ្ញ្ជូ ន៖ 

ឡូជ្ើសៃើក(logistic)និងរណតុ ំ សរាងច្ស្រកឧសាហកមម(industrial clusters)សៅកំពង់ដែគ ឺ  ស្រតូវការកមាែ ងំ
ពលកមមសស្រច្ើន ែូច្ា ស្ររតិរតតិការែឹកេនំិញ និង   ការសែៃរេំនិញសច្ញពើនាវា។ កំពង់ដែសមុស្រេភាគសស្រច្ើន ស្រតូវបាន
សគសមើលស ើញថា ាតណំសៅកាុងដែសសង្ហា ក់ែកឹជ្ញ្ជូ ន រ៉េុដនតវាក៏អាច្ស្រតូវបានសគសមើលស ើញថា ារណតុ ំ ហន
សកមមភាពសសែឋកិច្ចកាុងតំរន់ែងដែរ។ រណតុ ំ គាឺស្រកុមមយួ ដែលបានសតត តសលើភូមាិស្តសត និង ស្រកុមអាជ្ើវកមម
សមាគម និង អងគការពាក់ព័នធ (Langen, 2004)។ 

ច្ំសពាោះការែកឹជ្ញ្ជូ ននិងការសធាើពាណិជ្ជកមមតាមែែូវសមុស្រេ ានែឹងែាងហនពាណិជ្ជកមម នងិ ដែសសង្ហា ក់ែគត់ែគង់
ែលិតកមមាសកល។ ែូច្ា េំនិញសស្រច្ើនាងរនួភាគស្របាហំនពិភពសោកគឺ សធាើពាណិជ្ជកមមតាមសមុស្រេ។8 ការសធាើ
ពាណិជ្ជកមម តាមសមុស្រេច្ំសពាោះការែឹកជ្ញ្ជូ នគឺ ាមធយមសកើន ៣% ចារ់ពើឆាា ១ំ៩៩៧០ែល់២០១៦។ រ៉េុដនតសៅឆាា ំ
២០១៧ គឺសកើនបាន១.១% និង ២០១៩សកើន២.៦%។ ការនាចូំ្លេំនិញកាុងពិភពសោកបានសកើន ២.៥% ែណៈ
សពលដែលការនាចូំ្លបានសកើនសឡើង ៣.១%។9  ស្ររសេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គឺាស្ររសេសនាសំច្ញសំខាន់ ាមយួេហំ ំ
២/៣ ហនការសធាើពាណិជ្ជកមមតាមសមុស្រេ សៅកាុងតំរន់ហនស្ររសេសទាងំសនាោះ។ សៅកាុងឆាា ២ំ០១៨ ស្ររសេសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍បានរនតសស្រមារ់លហូំរពាណិជ្ជកមមតាមសមុស្រេាសកល ទាងំការនាសំច្ញ(goods loaded) និងនាចូំ្ល
(goods unloaded)។ ស្ររសេសទាងំអស់សនាោះ  បានបា៉េ ន់ស្ររមាណថា េំនញិដែលបានែៃុក ៥៨.៨% និង េំនិញ 
ដែលបានសែៃរ ៦៤.៥% ហនពាណិជ្ជកមមតាមសមុស្រេសរុរ(World Maritime Trade and Port Traffic,2019)។ 

                                                           
7
 Necessity and Potentiality of a Deep Sea Port in Bangladesh(Md Akramuzzaman Shaikh1 Md Khodadad Islam1 & Dr. Md 

Mamun Habib,2017,pg2) 
8
  INTERNATIONAL MARITIME TRADE AND PORT TRAFFIC (2019, pg4) 

9
REVIEW OF MARITIME TRANSPORT (2019, pg3) 
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សសែឋកិច្ចពិភពសោកគឺ ពឹងដែែកសៅសលើការសធាើពាណិជ្ជកមមរវាងរណ្តត ស្ររសេសនានាេូទាងំពិភពសោក។ អាើ

ដែលសំខាន់សនាោះគឹ ការសធាើពាណិជ្ជកមមតាមសមុស្រេ សោយការែឹកជ្ញ្ជូ នេំនញិទាងំឡាយនែងកាត់មោសមុស្រេចូ្ល
សៅកំពង់ដែ តាមស្ររសេសនើមយួៗ កាុងស្ររតិរតតិការពាណិជ្ជកមម រវាងស្ររសេសទាងំសនាោះ សនោះគឺសោយារដត តហមែហន
ការែឹកជ្ញ្ជូ នតាមែែូវសមុស្រេមានតហមែទារាង ការែឹកជ្ញ្ជូ នតាមែែូវសគ្នកឬ អាកាស។ ាក់ដសតង ែែូវសមុស្រេ រវាង
អាសុើ - អឺរ ៉េុរស្រតូវបានស្រតួតស្រតាសោយសមព័នធមិតតទាងំរើ(ច្និ អរឺ ៉េុរ និង អាសុើ) ដែលារមួសសមើនឹង ៩៩% ហនច្រាច្រណ៍
នាវា  កុងតឺន័រទាងំអស់។ មួយកាុងច្ំសណ្តមសមព័នធទាងំរើសនោះគឺ សមព័នធមិតតទាក់េងនងឹែែូវសមុស្រេ ដែលស្រគរ់ស្រគង 
៣៦% ហនពាណិជ្ជកមមរវាងអឺរ ៉េរុនិងអាសុើ។10 

ាក់ដសតងសៅកាុងស្ររសេសកមពុាវញិ ច្ំននួកុងតឺន័រែៃុកសៅកំពង់ដែបានសកើនសឡើង ១៧ ភាគរយ សោយសកើន
ែល់ច្ំនួនសរុរ ៦៣៣ ០៩៩ កុងតន័ឺរស្រតឹមចុ្ងឆាា ២ំ០១៩។ ច្ំននួគិតាសតានសរុរបានសកើនសឡើង ២២,៦ ភាគ
រយដែលសកើនសឡើងែល់ាង ៦,៥ ោនសតាន ែណៈដែលច្ំនួនសរុរនាវាដែលនែងកាត់បានសកើនសឡើង ១៥,៥ ភាគ
រយែល់ ១ ៦៦១ សស្រគឿង។11 

គ.២.ច្ណូំល៖ 

សៅកាុងសហរែឋអាសម៉េរកិ ច្ណូំលារសពើពនធរែឋសហព័នធ និងកាុងតំរន់ ដែលេេួលបានពើវស័ិយកំពង់ដែ
បានសកើនសឡើងជ្ិត ១៨% ពើ ៣២១,១ រ៊ាើោនែុោែ រ ែល់ ៣៧៨,១ រ៊ាើោនែុោែ រ, ស្របាក់ឈាួលតៃ ល់ែែួន និងការ
សស្ររើស្របាស់កាុងស្រសុកបានសកើនសឡើងែល់ ១,៤ ស្រេើោនែុោែ រ ពើ១.១ស្រេើោនែុោែ រ និង ស្របាក់ដែស្ររចាឆំាា ាំមធយម 

                                                           
10 European seaports and Chinese strategic influence the relevance of the Maritime Silk Road for the Netherlands (Frans-Paul van 
der Putten,2019, pg17) 
11

 របាយការណ៍ស្ររចាឆំាា បំានពើស្រកសួងាធ្លរណការ និងែឹកជ្ញ្ជូ ន(២០២០) 
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ររស់អាកដែលសធាើការ សោយតៃ ល់ទាក់េងនងឹកំពង់ដែបានសកើនសឡើង ១៧% ពើ ៥៣.៧២៣ ែុោែ រែល់ ៦២.៨០០   
ែុោែ រ។12 ច្ំសពាោះស្ររសេសច្និ កពំង់ដែសសៀងហហរកច្ណូំលពើឆាា ២ំ០១១  ស្ររមាណ ៣.៣រ៊ាើោនែុោែ រអាសម៉េរកិ នងិ 
៥.៧រ៊ាើោនែុោែ អាមសរ ៉េក ឆាា ២ំ០១៨។13 

 
មួយសេៀត ស្ររសេសច្ិនបានវនិិសយគេឹកស្របាក់ាង ២០ រ៊ាើោនែុោែ រអាសម៉េរកិសលើកំពង់ដែសមុស្រេ ដែល

សកើនសឡើងសេាែងហនច្ំនួនេឹកស្របាក់ ដែលបានច្ណំ្តយ។14 

ស្ររសេសច្និនិងភូមា បានសហការគ្នា កាុងការកាងកំពង់ដែេឹកសស្រៅ Kyaukpyu សៅសស្រកាមគសស្រមាងគំនិត
ែតួច្សែតើមដែសស្រកវា៉េ ត់និងែែូវ(BRI) សែើមបើជ្ំរុញឱ្យកាុងតំរន់កំពង់ដែសនោះកាែ យាតរំន់សសែឋកិច្ចពិសសស(Special 
Economic Zone (SEZ)។ គសស្រមាងសនោះបានច្ំណ្តយអស់ ១,៣រ៊ាើោនែុោែ រ កាុងតំណ្តក់កាលេើ១ និងអាច្
រសងកើតការង្ហរ១០មុឺនកដនែង ាសរៀងរាល់ឆាា  ំ ែល់ស្ររាពលរែឋកាុងតំរន់។ មិនដតរ៉េុសណ្តណ ោះ ច្ណូំលារសពើពនធរយៈ
សពល៥០ឆាា  ំគឺេេលួបាន ១៥រ៊ាើោនែុោែ រ។15 

ស្ររសេសសវៀតណ្តមេេួលបានស្របាក់ច្ណូំលពើកំពង់ដែសមុស្រេេឹកសស្រៅ ស្ររមាណ១.៧រ៊ាើោនែុោែ រអាសម៉េរកិ
សៅឆាា ២ំ០១៨។ 

កាុងស្រតើមាសេើ៤ឆាា ២ំ០២០កពំង់ដែសាយត័ស្រកងុស្រពោះសើហនុមានច្ណូំលសរុរ ៨៤.១៣៣.៤៣៦.០០០
សរៀល ៃយចុ្ោះកាុងស្រតើមាសេើ៤ ឆាា ២ំ០១៩ ច្ំននួ ៦.៩១០.៨០៧.០០០សរៀល សសមើនឹង ៧,៥៩%នងិច្ំសណញសុេធ
កាុងការយិររសិច្ឆេច្នំួនសកើនសឡើងាងស្រតើមាសេើ៤ឆាា ២ំ០១៩ច្ំននួ១.៤៧៤.២៥៩.០០០សរៀល សសមើនឹង១៥,៦៩%
។  ការស្ររមូលពនធស្រតូវបានបា៉េ ន់ពើការសធាើពាណិជ្ជកមមអនតរាតិ បានសកើនសឡើងកាលពើឆាា ២ំ០១៨ និងបានចូ្លរមួ
ច្ំដណក ២,៤% ហនGDP ឬមួយក៏សកើនសឡើង ២០% ពើមួយឆាា សំៅមួយឆាា  ំ និងសកើនសឡើងពើ ២,២ % កាុងឆាា  ំ
២០១៧។ 

                                                           
12Ports, Shipping Industry Responsible for 26% of US GDP, Study Says, (Nagle,2019) 
13

 https://www.statista.com/statistics/1096976/revenue-of-shanghai-international-port/#statisticContainer 
14

 China's Seaport Shopping Spree: What China Is Winning by Buying Up the World's Ports (Wade Shepard,2017) 
15 http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/18/c_138716099.htm(Xinhua,2020) 
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គ.៣.េនំាក់េនំងកចិ្ចសហស្ររតរិតតកិារ៖ 

េំនាក់េនំងកចិ្ចសហស្ររតិរតតកិារកំពង់ដែសៅសលើពភិពសោកគឺមាន ារៈសំខាន់ណ្តស់កាុងវស័ិយពាណិជ្ជ
កមម និងសសែឋកិច្ច។ ាក់ដសតង អាាា ធរកំពង់ដែសើងារូរ ើ (Port of Singapore Authority= PSA)សធាើស្ររតរិតតិការ
ច្ំណតនាវា ១៥ស្ររសេស,ស្ររសេសោនណឺមា៉េ ក មាន ៧៦កំពង់ដែ សៅកាុង ៤១ ស្ររសេស, ស្ររសេសសាើស មាន ៣៥ 
ច្ំណតនាវា សៅកាុង ២២ស្ររសេស ែណៈដែល ស្ររសេសសអមើរា៉េ តអារា៉េ រ់រមួ មាន ៧៧ កំពង់ដែ សៅ ៤០ស្ររសេស។ 

ច្ំសពាោះស្ររសេសច្និ ដែលសថនិសៅអាសុើខាងសកើតគឺា ស្ររសេសមយួដែលមានកពំង់ដែធំាងសគរែុំតសលើ
ពិភពសោក ការែឹកជ្ញ្ជូ នមមាញឹករំែុត និងាស្ររសេសឧសាហកមមែ៏ធែំងដែរ។ មនិដតរ៉េុសណ្តណ ោះ កំពង់ដែសនោះ 
មានេំនាក់េំនង់ាមួយកំពង់ដែរណ្តត ស្ររសេសសៅកាុងតរំន់អាសុើអាសគាយែ៍ងដែរ។ 

 មជ្ឈមណឌ លហរិញ្ញវតថុសំខាន់ៗ និង ធនាគ្នរធំៗ ស្រកុមហ៊ាុនធំៗមានេើតាងំសៅេើស្រកុង សសៀងហហ សរ៉េកាងំ 
ហុងកុង នងិ េើស្រកុង ដសនច្និ។ មួយវញិសេៀត ស្ររសេសច្និ មានឧសាហកមមែលិតកបា៉េ ល់ធំរែុំត មានកំសណើ ន
សលឿនាង(overtaken)កូសរ ៉េខាងតបូង។16 កំពង់ដែសមុស្រេេឹកសស្រៅស្ររសេសច្និសែើរតួនាេើសំខាន់រំែុត កាុងការ
អភិវឌ្ឍស្ររសេសាត(ិAjay Menon,2020)។ សហើយកំពង់ដែ ដែលមមាញឹករំែុត និងធំាងសគសលើពិភពសោកគ ឺ
កំពង់ដែសសៀងហហ17(១៨៤២)។ កំពង់់ដែសនោះ កុងេើន័រសធាើច្រាច្របាន ៤៣,៣ ោន TEU(Twenty Foot 
Equivalent Unit18)     សៅឆាា ២ំ០១៩ និង ែៃុកេនំិញបាន ៥១៤ោនសតាន។  

 

 

 

 

  រូរភាព៖ កពំង់ដែសសៀងហហ 

សៅកាុងតំរន់អាសុើអាសគាយ(៍Asian)     មានកំពង់ដែសមុស្រេេឹកសស្រៅធំៗច្ំននួ៥គឺ៖  ១.កពំង់ដែសឹងារូរ ើ 
២.កពំង់ដែKlang(មា៉េ សឡសុើ), ៣.កំពង់ដែTanjung Pelepas(មា៉េ សឡសុើ), ៤.កំពង់ដែLaem Chabang, (ហៃ),
និង ៥.កំពង់ដែTanjung Priok(ឥណឌូ សនសុើ)19 ។ េំនាក់េនំងកិច្ចសហស្ររតិរតតកិាររវាងកំពង់ដែទាងំសនាោះ មានា
រៈសំខាន់ណ្តស់កាុងស្ររតរិតតកិារពាណិជ្ជកមមសលើែែូវសមុស្រេ។ 

                                                           
16

 10 Major Ports in China (Ajay Menon,2020), https://www.marineinsight.com/know-more/10-major-ports-in-china/,  
17

 https://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports 
18

 https://www.logisticsglossary.com/term/teu/ 
19 https://www.porttechnology.org/news/the-5-biggest-ports-in-southeast-asia/ 
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ឧទាហរណ៍ាក់ដសតង កំពង់ដែTanjung Pelepas(មា៉េ សឡសុើ តំរន់អភិវឌ្ឍន៍កំពង់ដែមានេំហ ំ ២០០០ 
ហចិ្តាសស្រមារ់កំពង់ដែ នងិ ១៥០០ ហចិ្តាសស្រមារ់តំរន់ពាណិជ្ជកមមសសរ ើ។ រ ើឯ សៅកាុងស្ររសេសហៃវញិ គសស្រមាង
អភិវឌ្ឍន៍កពំង់ដែ Laem Chabang ស្រតូវច្ំណ្តយ១.១រ៊ាើោនែុោែ រអាសម៉េរកិ ដែលាគសស្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ស្រច្ករសរៀង
សសែឋកិច្ចេិសខាងសកើត(Chayoot Sripian, 2020)។ ច្ំសពាោះការសធាើពាណិជ្ជកមមតាមែែូវសមុស្រេ ស្ររសេសសឹងារូរ ើ 
ស្ររមាណ៧%ហនGDPររស់ស្ររសេស និង ១៧០,០០០ ការង្ហរ(២០២០) និង រដនថម ១៣,០០០ ការង្ហរសៅឆាា ំ
២០២៥។20 

ស្ររសេសកមពុាកពុំងាងសង់កំពង់ដែេឹកសស្រៅសៅសែតតសកាោះកុង ការាងសង់សសស្រមច្បាន៩០ភាគរយ
(២០១៩) ដែលសធាើសកមមភាពពាណិជ្ជកមម នងិ  ការអភិវឌ្ឍសៅសែតតសនោះកាន់ដតមានភាពសកមម នងិ រ ើកច្សស្រមើន។ 
កំពង់ដែសនោះ មានកស្រមិតជ្សស្រៅេឹក១២ដម៉េស្រត អាច្នាសំច្ញនូវែលិតែលបានច្ំនួន៥មុឺនសតាន និងមានគសស្រមាងាង
សង់រហូតែល់ ១៤ដម៉េស្រតរដនថមសេៀត នងិនាសំច្ញែលិតែលបានច្នំួន១០ មុឺនសតាន។ េុនវនិិសយគច្ំនួនាង ១,
៥០០ោនែុោែ រ សហើយ សលើការាងសង់អគ្នរ និងសហោឋ រច្នាសមព័នធចាបំាច់្មួយច្នំួន រមួមាន ស្ររព័នធគមនាគមន៍ 
កែឹរវាយកូនសោគ ល ស្រពោនយនតសោោះ កំពង់ដែេឹកសស្រៅអនតរាត ិ សួនលមែ រណ្តត ញេឹកាែ ត និងស្ររព័នធអគគិសនើ 
ាសែើម។21 

កំពង់ដែេឹកសស្រៅសែតតស្រពោះសើហនុ មានជ្សស្រៅេឹក ១៤,៥ដម៉េស្រត ស្ររដវង៣៥០ដម៉េត ដែលនឹងកាងសោយសស្ររើ
កមចើពើស្ររសេសជ្រ៉េុន ស្ររមាណ២០៩ោនែុោែ រ សៅកាុងែណំ្តក់កាលេើ ១។  

 

 

 

 
រូរភាព៖គសស្រមាងកាងកពំង់ដែេឹកសស្រៅកមពុាសែតតស្រពោះសើហនុដែលមានកិច្ចសហស្ររតិរតតិការាមយួស្ររសេសជ្រ៉េុន 

៣.សននិដ្ឋា ន 

នែងតាមេិនាន័យ ដែលបានសធាើការស្រាវស្រាវខាងសលើ វាាេឡាើករណ៍តូច្មួយ រញ្ហជ ក់ឱ្យស ើញថា ស្ររសេស
ដែលមានកំពង់់ដែសមុស្រេេឹកសស្រៅគឺ រសងកើននូវកមាែ ងំសសែឋកចិ្ចសស្រមារ់ស្ររសេសាតិ។ ាពិសសសសនាោះគឺ ការអភិវឌ្ឍ 
ការរសងកើតការង្ហរជូ្នស្ររាពលរែឋសៅកាុងតំរន់ ឧទាហរណ៍ាក់ដសតង កំពង់ដែ សងឹារូរ ើ បានែតល់ការង្ហររា៉េ រ់មុនឺកដនែ
ង។ មយួវញិសេៀត រោឋ ភិបាលអាច្េេលួច្ណូំលពើពនធច្ំសពាោះស្ររតិរតតិការពាណិជ្ជកមមសៅតាមែែូវសុស្រេ(កំពង់ដែ)។ 

                                                           
20

 Destination Singapore: behind the rise of the world’s top shipping center, (Julian Turner, Last Updated February 4th, 2020) 
21

 ស្រកសួងាធ្លរណៈការនិងែកឹជ្ញ្ជូ ន(កពំង់ដែសមុស្រេេកឹសស្រៅសកាោះកុង,២០១៩), https://www.propertyarea.asia/archives/26502,(វុតាថ  ២០១៩) 
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សៅកាុងតំរន់អាសុើអាសគាយម៍ានរណ្តត ស្ររសេសាសស្រច្ើន កពុំងសធាើគសស្រមាងអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ដែេឹកសស្រៅ ែូច្ា 
ស្ររសេសកមពុា(កំពុងសិកាជ្ោំនេើ២ និង ជ្ំោនេើ៣ សែើមបើឱ្យកំពង់ដែេកឹសស្រៅសនោះ អាច្ឱ្យនាវាធុនយកសសច្ញ
ចូ្លបាន សៅកាុងរងាង់ពើឆាា ២ំ០២៧ សៅ ២០២៨) ស្ររសេសហៃ មា៉េ សឡសុើាសែើម។ មូលសហតុគឺ រសងកើននូវកមាែ ងំសសែឋ
កិច្ច កាុងស្ររតិរតតិការពាណិជ្ជកមមរវាងស្ររសេសនិងស្ររសេស ដែលាហែគូរសហការ។ ស្ររកតួស្ររដជ្ង ដែាកសសែឋកិច្ចរវាង
ស្ររសេសនងិស្ររសេស និងរង្ហា ញកមាែ ងំសសែឋកចិ្ចសៅកាុងរែិវតតន៍ឧសាហកមម ៤.០។  

សរើសទាោះរើា មានការកាងកំពង់ដែសមុស្រេេឹកសស្រៅ កាុងសគ្នលរណំងអភិវឌ្ឍន៍ស្ររសេសាតិយ៉េ ងណ្តក៏
សោយ រញ្ហា ស្ររឈមគឺ សៅដតសកើតមានសឡើងសទាោះតិច្ឬសស្រច្ើន។ ែូច្សនោះ សទាោះរើាយ៉េ ងណ្ត ស្ររសេសដែលមានស្រពំ
ដែនារ់សមុស្រេ ស្រតូវដតមានកពំង់ដែសមុស្រេេកឹសស្រៅយ៉េ ងសោច្ណ្តស់មួយ សែើមបើង្ហយស្រសួលកាុងការសធាើពាណិជ្ជកមម
ាមួយរណ្តត ស្ររសេសនានាកាុងពិភពសោក នងិ ការអភិវឌ្ឍស្ររសេសាត ិ ែូច្ា ការែតល់ការង្ហរ នងិការកាងសហ
ោឋ រច្នាសមព័នធនានា ាសែើម។ 

ឯកសារហោង៖ 
- Tonnage measrement of ships: historical evolution, current issues and proposals for the 

way forward (Aji Vasudevan,2010, page10) 
- The relation between port performance and economic development, Eveline 

Wildenboer,2015) 
- Evaluation of Development Potential of Ports in the Yangtze River Delta Using FAHP-

Entropy Model, (Naixia Mou , Chunying Wang , Tengfei Yang and Lingxian Zhang,2020, page 1)  
- Necessity and Potentiality of a Deep-Sea Port in Bangladesh (Md Akramuzzaman 

Shaikh1 Md Khodadad Islam1 & Dr. Md Mamun Habib,2017, page 2) 
- INTERNATIONAL MARITIME TRADE AND PORT TRAFFIC (2019, page 4) 
-REVIEW OF MARITIME TRANSPORT (2019, page 3) 
-European seaports and Chinese strategic influence the relevance of the Maritime Silk 

Road for the Netherlands (Frans-Paul van der Putten,2019, page 17) 
-Ports, Shipping Industry Responsible for 26% of US GDP, Study Says, (Nagle,2019) 
 - China's Seaport Shopping Spree: What China Is Winning by Buying Up the World's 

Ports (Wade Shepard,2017) 
 - http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/18/c_138716099.htm(Xinhua,2020) 
 -10 Major Ports in China (Ajay Menon,2020), https://www.marineinsight.com/know-

more/10-major-ports-in-china/,  
-របាយការណ៍ស្ររចាឆំាា បំានពើស្រកសួងាធ្លរណការ នងិែឹកជ្ញ្ជូ ន(២០២០) 
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-https://www.statista.com/statistics/1096976/revenue-of-shanghai-international-
port/#statisticContainer 

- https://www.logisticsglossary.com/term/teu/ 
-https://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-

ports 
 - https://www.porttechnology.org/news/the-5-biggest-ports-in-southeast-asia/ 
 -Destination Singapore: behind the rise of the world’s top shipping center, (Julian Turner, 

Last Updated February 4th, 2020) 
-ស្រកសួងាធ្លរណៈការនិងែកឹជ្ញ្ជូ ន(កពំង់ដែសមុស្រេេឹកសស្រៅសកាោះកុង,២០១៩), 

https://www.propertyarea.asia/archives/26502, (វុតាថ  ២០១៩) 
-របាយការណ៍ររស់កំពង់ដែសាយត័ស្រកងុស្រពោះសើហនុស្ររចាសំ្រតើមាសេើ ៤ ឆាា  ំ២០២០ 
 - CAMBODIA ECONOMIC UPDATE (world bank group, 2019 , page 18) 
-https://construction-property.com/km/cambodia-japan-discuss-on-port-development-in-

sihanoukville/,2020 
  

 

https://www.logisticsglossary.com/term/teu/
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