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ទស្សនទានរបស្ស់ស្ដ្ឋវទិូស្ខំាន់ៗ  
6 

ដោយដោក ប៉ាន់ វតុ្ថា 

(បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវជិ្ជា) 

មន្តនរសី្រាវស្រជ្ជវផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសងគមវទិ្ា 

វិទ្ាាានមនសុ្សាន្តសរ និង វទិ្ាាន្តសរសងគម 
 

 

ដតើស្រតូវដ វ្ើដូចដមេចដដើម្បីឱ្យដសដឋកិចចដំដណ្ើរការល្អ និង មានការរីកចដស្រមើន ? 

ដដើម្បីឱ្យដសដឋកិចចដំដណ្ើរការល្អ និង មានការរីកចដស្រមើន៖ 

 

១-ត្ថម បាតុង  តស្រមូវឱ្យមនុស្សមាាក់ៗបំដេញមុខងារដៅត្ថមឯកដទសកមម  

ដ ើយទទួល្បនទុកការងារផ្តមួយមុខ។ មនុស្សខុសៗគ្នា មានសមតថភាេខុសៗ 

គ្នា ស្រតូវោក់ឱ្យបំដេញមុខងារខុសៗគ្នាដៅកែុងសងគម ផ្តេួកដេបំដេញឱ្យគ្នាេី 

មួយដៅមួយដដើម្បីឱ្យស្រេប់ៗគ្នា ចូល្រួមដៅកែុងការនគត់នគង់នូវតស្រមូវការ្មមជ្ជតិ 

នានារបស់មនុស្សដៅវិញដៅមក។   

២-ត្ថម ចន ល្ក (John Locke, ១៦៣២-១៧០៤) ជ្ជជនជ្ជតិអង់ដេេសថា រដឋ

ស្រតូវបដងកើតច្ាប់កមមសិទធិឯកជន ដដើម្បីការពារកមមសិទធិឯកជន ដទើបមនុស្សខិតខំ

ដ្វើការ ដដើម្បីជ្ជស្របដោជន៍ផ្ទាល្់ខេួន។ 

៣ -ត្ថម  ចច វីឡិ ម  ន្ត វី ស្រដិច  ដ ផ្ គល្  (George Wilhelm Friedrich Hegel, 

១៧៧០-១៨៣១) ជ្ជជនជ្ជតិអាល្េឺ ម៉ង់ថា  មនុស្ សអភិវឌ្ ឍ្មមជ្ជតិ  ដ ើយ

្មមជ្ជតិ អភិវឌ្ឍមនុស្សដៅវិញដៅមកកែុងល្កខណ្ៈជ្ជរងវង់វិល្ដវៀន។ ការ

អភិវឌ្ឍ េឺដោយារមាាស់កមាាំងនលិ្តកមមជ្ជអែកដរៀបចំេដស្រមាងនេល់្េំនិតដឹកនំា 
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និងស្រេប់ស្រេងនល្ិតកមម មានន័យថា  ដសដឋកិចចដដើរដោយក្ាល្មាាស់កមាាំង

នល្ិតកមម។ 

៤-ត្ថម  កាល្  មា៉ាក្ស (Karl Marx, ១៨១៨-១៨៨៣) ជ្ជជនជ្ជតិអាល្េឺម៉ង់ថា   

ដសដឋកិចចដដើរ ល្ុុះស្រត្ថផ្តមនុស្សមានការងារដ្វើ ដទើបមានល្ុយចាយ ដទើបមាន

តស្រមូវការ ដទើបមាននល្ិតកមម។ ដសដឋកិចចដដើរដោយដដដជើងរបស់កមមករ។ 

៥-ត្ថម អាោម សមីត (Adam Smith, ១៧២៣-១៧៩០) ជ្ជជនជ្ជតិសកុតថា៖ 

- មនុស្សស្រតូវផ្ស្របកាាយ  មាស  ស្របក់ លុ្យ  ដៅជ្ជមុខរបរមានចំណូ្ល្ -

ចំដណ្ញ។ 

- រដឋ និង ភាាក់ងារដសដឋកិចចមាាក់ៗ មានទំនាក់ទំនងត្ថមរយៈបតដដអរូបី។  

- រដឋ ស្រតូវបដងកើតបរិោកាសស្របកួតស្របផ្ជងដោយតមាាភាេ ដសរី សុស្រកិត្យ 

និង យុតេិ្ម៌ ដដើម្បីឱ្យភាាក់ងារដសដឋកិចចមាាក់ៗកែុងស្រេប់វណ្ណៈទំងអស់  

ទទួល្បនអតថស្របដោជន៍ផ្ទាល្់ខេួនជ្ជអតិបរមា ដៅត្ថមការខិតខំស្របឹង

ផ្ស្របងផ្ទាល្់ខេួន។ ការស្របកួតស្របផ្ជង នាំឱ្យបដងកើតបនជ្ជនល្ិតករល្អៗ 

មានសមតថភាេបំដេញនូវដសចកេី ស្រតូវការរបស់អែកដស្របើស្របស់បនត្ថម

សំណូ្មេរ។ 

- ភាេសម្បូរ ឬ ភាេស្រកខ្សត់ េឺអាស្រសយ័ដោយចាបំច់ដៅដល្ើ ចំនួនេល្ករ

ដ្វើការមានស្របដោជន ៍និង ការងារមានស្របដោជន ៍ ដ ើយបននល្ស្រេប់

កផ្នេង។ 

- អំណាចដនដសដឋកិចចមួយ វាអាស្រស័យដល្ើចំនួនមនុស្សដ្វើការ ដពាល្េឺ 

ស្របជ្ជេល្រដឋសកមមផ្ដល្មានការងារដ្វើ។    
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- នវានុវតេន៍ ការផ្កដចែរដបៀបដ្វើការងារ ការផ្បងផ្ចកកមាាំងេល្កមម ដ្វើ

កិចចការមួយជ្ជផ្នែកតូចៗ ដ្វើឱ្យកមមករទទួល្បននល្ិតភាេខពស់ និងជ្ជ 

ស្រេឹុះដនដដើមកំដណ្ើតតដមេដន្សងៗនងផ្ដរ។  

- ភាាក់ងារដសដឋកិចចមាាក់ៗស្រតូវស្របកាន់ជាបាប់នូវសីល្្ម៌ជាបាប់ខេួន។    

៦-ត្ថម ថូមា៉ាស រ ូដប ៊ើត មា៉ាល្ទុស (Thomas Robert Malthus, ១៧៦៦-១៨៣៤) 

ជ្ជជនជ្ជតិអង់ដេេសថា ដេស្រតូវបនថយអស្រត្ថកំដណ្ើនស្របជ្ជជន ដ ើយបដងកើនអស្រត្ថ

កំដណ្ើនដសដឋកិចច ដទើបដេអាចយកនលិ្តកមមដល្ើស ដៅដស្របើស្របស់ដ វ្ើទុនវិនិដោេ

ដទៀតបន។ 

៧-ត្ថម ោវីដ រីកាដ ូ(David Ricardo, ១៧៧២-១៨២៣) ជ្ជជនជ្ជតអិង់ដេេសថា 

ដមស្រេួារ មិនផ្ដល្មានបំណ្ងនល្ិតដៅកែុងនទុះនូវទំនិញផ្ដល្អស់ដថេដដើម 

ដស្រចើនជ្ជងទិញេីជាបងដស្រៅដទ។ ភាាក់ងារដសដឋកិចចមាាក់ៗស្រតូវចាប់យកឧតេម

ភាេកែុងនល្ិតកមមរបស់ខេួន ដ ើយដ្វើការដោុះដូរពាណ្ិជជកមមជ្ជមួយគ្នា ដទើប

អាចទទួល្បនកំដណ្ើនដសដឋកិចច។ 
៨-ត្ថម ចន ដម៉ណាត ដកនស៍ (John Maynard Keynes, ១៨៨៣-១៩៤៦) ជ្ជជនជ្ជតិ

អង់ដេេស អុះអាងថា មូល្ដ តុចម្បងដនដំដណ្ើរផ្ស្របស្របួល្ដសដឋកិចច េឺ ដកើតដចញ

េីការសន្សំ និង ការវិនិដោេ។  

 សន្សំ > វិនិដោេ → ខវុះទំនិញ → មានវិបតេិដសដឋកិចច → អតិនរណា។  

 សន្សំ < វិនិដោេ → ដល្ើសទំនិញ → មានវិបតេិដសដឋកិចច។  

 ដកនស៍ បនអុះអាងថា ដដើម្បីរក្ថអដថរទំងេីរដនុះឱ្យដសមើគ្នាដៅកែុងកស្រមិត

ណាមួយដនាុះ ្នាគ្នរកណាាល្ស្រតូវទទួល្ខុសស្រតូវ៖ ស្របសិនដបើ ការសន្សំដល្ើស 

ការវិនិដោេដនាុះ ្នាគ្នរកណាាល្ស្រតូវបញចុុះអស្រត្ថការស្របក់ ដដើម្បីកាត់បនថយ 

សន្សំ និង ជំរុញកមចី។ ម្ា៉ាងដទៀត ស្របសិនដបើការសន្សំទបជ្ជង ការវិនិដោេ
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ដនាុះ ្នាគ្នរកណាាល្ស្រតូវបដងកើនអស្រត្ថការស្របក់ដដើម្បីជំរុញការសន្សំ និងកាត់

បនថយកមចី សស្រមាប់ដគ្នល្ដៅវិនិដោេ។ អនេរាេមន៍របស់រោាភិបល្ដដើម្បីដ្វើឱ្យ

មានសថិរភាេដនការវិនិដោេ េ៖ឺ ដៅដេល្ផ្ដល្ការវិនិដោេឯកជនមានកស្រមិត

ទប រដឋេួរខចីស្របក់ និងចូល្រួមដៅកែុងកិចចការវិនិដោេាធារណ្ៈ ដូចជ្ជ ការ

កាងាាន នេូវ ាោដរៀន មនទីរដេទ្យ និង បដងកើនចំណាយដៅដល្ើការអប់រំ និង 

ដសវាាធារណ្ៈ។ ទដងវើផ្បបដនុះ នឹងេស្រងីកដសដឋកិចច និង ដ វ្ើឱ្យស្របដសើរដឡើងនូវ

ការរំេឹងទុកចំដពាុះអនាេត។ នទុយដៅវិញ  ដៅដេល្ផ្ដល្ការវិនិដោេរបស់

ស ស្រគ្នសមានកស្រមិតខពស់ ដោយារសុទិដឋិនិយមដ៏ជាបាំងកាា រដឋេួរបញ្ឈប់កមចី 

និង កាត់បនថយការវិនិដោេាធារណ្ៈ។ ដកនស៍ តស្រមូវឱ្យរក្ថអស្រត្ថបេូរស្របក់

ដថរ ដស្រពាុះ វាជ្ជស្របភេដនល្ំនឹង និង ភាេជ្ជក់ច្ាស់ដសដឋកិចច។ 

៩-ត្ថម  សុី ម៉ុ ន  េូស ដញ ៀត  (Simon KUZNETS, ១៩០១-១៩៨៥) បនេូស 

បញ្ជាក់េីកំដណ្ើន និង ការធាាក់ចុុះដសដឋកិចចកែុងខួប២០ឆ្ាំថា៖ ការដកើនដឡើង

ចំនួនស្របជ្ជជន អាចបណាាល្មកេីអដនាោស្របដវសន៍ ឬ អស្រត្ថកំដណ្ើត ដោយារ 

កាល្ៈដទសៈអនុដស្រគ្នុះជាបងដសដឋកិចច។ កំដណ្ើនស្របជ្ជជននឹងនំាឱ្យមានតស្រមូវការ 

ដកើនដឡើងចំដពាុះទំនិញដស្របើស្របស់ ជ្ជេិដសស ការាងសង់ល្ំដៅោាន របស់ដស្របើ 

ស្របស់ ដស្រេឿងកំានេ អាហារ។ល្។ តស្រមូវការបផ្នថមនឹងនាំឱ្យមានការវិនិដោេ

បផ្នថម។ មូល្ដ តុដនុះ រួមន្សំជ្ជមួយនឹងសមតថភាេ  ដដើម្ បីទទួល្បននូវ 

េុណ្សម្បតេិដនវិមាស្រតដសដឋកិចច នឹងជំរុញឱ្យមានកំដណ្ើននលិ្តភាេឆ្ប់រ ័ស។ 

ដ ើយកស្រមិតជីវភាេក៏ដកើនដឡើងទនទឹមនឹងចំនួនស្របជ្ជជនដកើនដឡើង កែុងអំឡុង 

ដេល្េីឆ្ាំទី១ដៅឆ្ាំទី១៥-១៦ផ្ដរ។ ក៏ប៉ុផ្នេ កែុងដេល្ជ្ជមួយគ្នាដនាុះ ចំនួនស្របជ្ជ

ជនផ្ដល្ដកើនដឡើងថមី នឹងដ្វើឱ្យកមាាំងេល្កមមកាន់ផ្តរីក្ំនងផ្ដរ ស្របការដនុះ 

នឹងកាាយជ្ជសមាា្នាំឱ្យដថេឈ្ែួល្េល្កមមមានទំដនារធាាក់ចុុះ។ ដោយារការ
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ធាាក់ចុុះដថេឈ្ែួល្កមាាំងេល្កមម ចំណាយ និង ការវិនិដោេក៏ធាាក់ចុុះ ផ្ដល្ 

ដនាុះជ្ជនិនាាការបញចប់ខួបដសដឋកិច្ច។ ដូដចែុះ ដេស្រតូវបដងកើតខួបដសដឋកិចចថមី

ដទៀត។ 

១០-ត្ថម  ស្ដូ ស្ វ សយ្មូេទីរ័ (Joseph SCHUMPETER, ១៨៨៣-១៩៥០, ម៉ូរា៉ា 

ដវៀ-ផ្ែក) បនអុះអាងថា៖  

- តកកកមម ឬ ស្របឌិតញាណ្ (Invention) នវានុវតេន៍ ផ្ដល្បដងកើតដឡើងដោយ

ស ស្រេិន និង មានការគ្នំស្រទដោយឥណ្ទន្នាគ្នរ ជ្ជកមាាំងជំរញុ

កំដណ្ើនដសដឋកចិច។  

- ការបផំ្ទាញកែុងល្កខណ្ៈមាបនកមម ជ្ជមលូ្ដ តដុ៏ចមប្ងមួយសស្រមាប់

ដជ្ជេជ័យដសដឋកចិច។ 

១១-ត្ថម មីល្តុន  ន្ត វីដផ្មន (Milton Friedman, ១៩១២-...) ជ្ជជនជ្ជតិជវីស

យល្់ថា៖ ដសដឋកិចចមានដំដណ្ើរការកាន់ផ្តស្របដសើរដឡើង ត្ថមរយៈលុ្យចរាចរណ៍្ 

មានដល្្បឿនដល្ឿន និង ដស្រចើនជុំ។ ន្ត វីដផ្មន បនដល្ើកទឡហីករណ្៍ថា អស្រត្ថបេូរ

ស្របក់ផ្ស្របស្របួល្ ស្រតូវបនដេដេញនិយមជ្ជងអស្រត្ថបេូរស្របក់ដថរ ដស្រពាុះ ៖  

ទី១- ជ្ជមួយនឹងអស្រត្ថបេូរស្របក់ដថរ ស្របដទសនានាអាចដស្របើស្របស់ដគ្នល្

នដោបយរូបិយវតថុ  ដដើម្បីរក្ថរូបិយប័ណ្ណជ្ជតិឱ្យសថិតដៅកែុងអស្រត្ថដថរ។ 

្នាគ្នរកណាាល្ ស្រតូវបនដេបងខំឱ្យបដងកើតាច់ស្របក់ដស្រចើនសនធឹកសនាាប់ដេក 

កែុងដគ្នល្បំណ្ងទិញរូបិយប័ណ្ណបរដទសនានា និង រក្ថឱ្យមានអស្រត្ថបេូរស្របក់

ដថរ។ អស្រត្ថបេូរស្របក់ផ្ដល្ដចុះផ្តដប៉ាងដឡើង ដ្វើឱ្យអជ្ជា្ររូបិយវតថុ យកចិតេទុក

ោកដ់ៅដល្ើដគ្នល្នដោបយ រូបិយវតថុ ដោយគ្នានការបរមភអំេីតដមេរូបិយប័ណ្ណ

ជ្ជតិ។ នទុយដៅវិញ ជ្ជមួយ អស្រត្ថបេូរស្របក់ផ្ស្របស្របួល្  អាចដជៀសវាងបញ្ជាដនុះ

បន។  
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ទី២- ន្ត វីដផ្មន បន ដល្ើកដឡើងថា អស្រត្ថបេូរស្របក់ផ្ស្របស្របួល្បនជួយជំរុញ

ការដ វ្ើពាណិ្ជជកមម អាចផ្កតស្រមូវដោយសវ័យស្របវតេិ ដែេើយតបដៅនឹងឱនភាេ

ពាណិ្ជជកមមកែុងស្របដទសនានា។ អស្រត្ថបេូរស្របក់ផ្ស្របស្របួល្បនរក្ថអតិនរណាមិន

ឱ្យដេនាំ ដចញេីស្របដទសមួយ  ដៅស្របដទសមួយដទៀត។  នទុយដៅវិញ ដស្រកាម

ស្របេ័នធអស្រត្ថបេូរស្របក់ដថរ ស្របដទសនានាផ្ដល្កំេុងជួបស្របទុះនឹងអតិនរណា  នឹង

ទិញទំនិញផ្ដល្នលិ្តដោយបរដទសកាន់ផ្តដស្រចើនដឡើង េីដស្រពាុះវាមានតដមេ

ដថាកជ្ជង។ ស្របការដនុះ ដ្វើឱ្យដកើនដឡើងនូវចំណាយសស្រមាប់ទំនិញកែុងស្របដទស

ដន្សងៗដទៀត ដ ើយបណាាល្ឱ្យមានអតនិរណាកាន់ផ្តជាបាំងដឡើងកែុងស្របដទស។ 

១២-ត្ថម ដរ  ម៉ុន អារ ុន (Ray mond Aron) ដដើម្បីដ្វើឱ្យដសដឋកិចចដំដណ្ើរការល្អ  

និងមានកំដណ្ើន ស្រតូវបញចូល្េល្កមមឱ្យបនដស្រចើនដៅកែុងសងាាក់នល្ិតកមម។ 

នល្ិតនល្ដកើតដចញេីេល្កមម។ ស្រទេ្យសម្បតេិរបស់ស្របដទសមួយ មិនផ្មនសថិត

ដៅស្រតង់មានទឹកដីមានជីជ្ជតិ ឬ មាន្នធាន្មមជ្ជតិដទ  បុ៉ផ្នេសថិតដៅដល្ើ

េល្កមមនលិ្តកមម។ េល្កមមនលិ្តកមមេឺជ្ជមាស ជ្ជស្របក់ ជ្ជលុ្យ ជ្ជកំណ្ប់។

ស្រគ្នប់េូជបចដចាល្ដល្ើដីមានជីជ្ជតិមួយកផ្នេង ប៉ុផ្នេគ្នានការផ្ថទំដាុះ េូជ

ដដើមនឹងស្រតូវបត់ដសទើរគ្នានសល្់។ ដបើដេបផ្នថមេល្កមមផ្ថទំដទៀត ដនាុះដេនឹង

បនទិនែនល្ខពស់ជ្ជង។ បផ្នថមេល្កមម២ ឬ ៣ដងផ្ថមដទៀត ដនាុះទិនែនល្មិន 

ស្រតឹមផ្តមានកំដណ្ើនដទវេុណ្-ស្រតីេុណ្ដទ ផ្តេុណ្នឹង៤ េុណ្នឹង៥ ដូដចែុះេូជ 

ដដើមវាដកើនត្ថមសវីត្រណី្មាស្រត។ ដបើដេបដងកើនទំងេូជ ទំងដនទដីបងកបដងកើននល្ 

ទំងេល្កមម ដនាុះកំដណ្ើននល្ិតភាេនឹងដកើនខពស់ដឡើងៗ។ 

១៣- ត្ថម  រ ូសេូ វ (W.W Rostow ជនជ្ជតិរូស្ សុី) បនរកដ ើញថា  ដដើម្ បីដ្វើ  

ឱ្យដសដឋកិចចដំដណ្ើរការល្អ និង មានកំដណ្ើន វាស្រតូវែេងកាត់៥តំណាក់កាល្៖  
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- តំណាក់កាល្ទី១៖ ការស្រាវស្រជ្ជវរកស្របឌិតញាណ្ថមីៗ េំនិតកាោនុវតេ

ភាេ និង េំនិតនវានុវតេន៍។ 

- តំណាក់កាល្ទី២៖ ន្សេវន្ថយអប់រំ បន្តញ្ជាបេំនិតអភិវឌ្ឍន៍  បដស្រងៀន

បដចចកដទសដ្វើការងារ បណ្្ដ ុះែនទៈកាាហាន មនសិការការងារ និង 

សីល្្ម៌វិជ្ជាជីវៈដៅដល្់មនុស្សស្រេប់ស្រសទប់វណ្ណៈ។ 

-តំណាក់កាល្ទី៣៖ ការដស្រតៀមល្កខខណ្ឌសំជាបន់ៗសស្រមាប់ដេល្ដចញ

ដំដណ្ើរ  ដូចជ្ជ ដរៀបចំក្ាល្មា៉ាសុីនដកឹនាំ រចនាសមព័នធមនុស្សដ្វើការងារ 

ដ ោារចនាសមព័នធ នេូវ ាាន ស្របេ័នធធារាាន្តសេ ទឹក ដភេើង ដស្រេឿងចស្រក

។ល្។ 

- តំណាក់កាល្ទី៤៖ នល្ិតកមម។ ភាាក់ងារនល្ិតកមមទំងអស់ស្រតូវមាន

េល្ិកមម អត់្មត់ ខិតខ ំការតស  ូនិង េ្ាោម។ 

- តំណា ក់កាល្ទី៥៖ ការផ្បងផ្ចកនល្ោភដោយតមាាភាេ  និង 

យុតេិ្ម៌។ 
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