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ទស្សនៈជ ុំវិញបញ្ហា នយោបាយយស្ដ្ឋកិច្ច 
Perspectives on Political and Economic Issues 

 

ដោយ៖ បណ្ឌិ ត ដ ឿន សាវន 
ប្បធាននាយកោា នវទិ្យាសាស្ត្រដ្ដ្ាកិច្ច និងដទ្យ្ច្រណ៍្ 

ននវទិ្យាសាា នមនុ្សសាស្ត្រនិងវទិ្យាសាស្ត្រ្ ងគម, រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុជា 
 
 
 
 

យស្ច្កតីយ្តើម 
នដោបាយដ្ដ្ាកិច្ច គឺ្ំដៅដ្ល់ការ

ប្គប់ប្គង និងប្តួតពិនិតយរប្់រោា ភិបាលដៅ
ដលើប្បព័នធដ្ដ្ាកិច្ច ដោយ្ិកាពីការកំណ្ត់
ដលើអប្ាពនធ ការកំណ្ត់ច្ាប់ថវកិាជាតិ ការ
ប្គប់ប្គងរូបិយវតាុ  ការប្តួតពិនិតយអប្ាការប្បាក់ 
និងបូករួមទងំទី្យផ្សារពលកមម និងការប្គប់ប្គង
ដលើប្ទ្យពយ្មបតដិជាតិប្បកបដោយប្ប្ិទ្យធភាពជា
ដដ្ើម។ ដៅកនុ ងខ្លឹមសារននទ្យ្សនៈ ជុំវញិបញ្ហា
នដោបាយដ្ដ្ាកិច្ច គឺ្ិកាដៅដលើច្ំណុ្ច្    
្ំខាន់ៗច្ំនួន ៤ គឺ៖ (ទី្យ១) ដោលការណ៍្ប្ទឹ្យ្រី
ដ្ដ្ាកិច្ច (ទី្យ២) ទ្យនំាក់ទ្យនំងនដោបាយដ្ដ្ាកិច្ច 
(ទី្យ៣) ្ញ្ហា ណ្ននភ្រុភារ និងហិរញ្ាវតាុ  (ទី្យ៤) 
ដោលការណ៍្ប្គប់ប្គងភ្រុភារ និងហិរញ្ាវតាុ  
ដដ្ល្ំដៅការដ្វើឲ្យមានការដកើនដ ើងនន
្មតាភាពផ្សលិតកមមដៅកនុងដ្ដ្ាកិច្ច1។ 

 

                                           
1 ោត  ន់ និង អូន ព័នធមុនីរត័ន “ការអភវិឌ្ឍន៍ដ្ដ្ាកចិ្ចកមពុ
ជា ដៅកនុងបរកិាណ៍្អាសា៊ា ន” វទិ្យាសាា នដខ្មរ្រំាប់្ហ
ប្បតបិតរកិារ និង្នរិភាព ១៩៩៨ 

១-យោលការណ៍ទ្ទឹស្តយីស្ដ្ឋកិច្ច 
ដៅកនុងច្ណុំ្ច្ដនេះ គឺដយើង្ិកាវភិាគ

អតាន័យ្ំខាន់ៗច្នួំនពីរ គឺអតាន័យដ្ដ្ាកិច្ច 
និងប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ច វទិ្យាសាស្ត្រ2។  

 
១.១-អត្ថន័យយស្ដ្ឋកិច្ច  
មានទ្យ្សនៈរប្់អនកដ្ដ្ាកិច្ចលប ីៗ ជា

ដប្ច្ើនបានឱ្យនិយមន័យដ្ដ្ាកិច្ចដផ្សសងៗោន  រួម
មានដូ្ច្ជា ដ្ដ្ាកិច្ច គឺជាវទិ្យាសាស្ត្រ្ងគម
ដដ្ល្ិកាពីការដប្បើប្បា្់្នធានករំកនុង្ងគម 
ដដ្ើមបបីដប្មើឱ្យការទមទរោម នប្ពំដដ្នរប្់
មនុ្សដដ្លច្ង់បាន។ អនកដ្ដ្ាកិច្ចច្ខ្លេះដទ្យៀត
បានអេះអាងថា ដ្ដ្ាកិច្ច គឺជាវទិ្យាសាស្ត្រ្ ងគម
ដដ្ល្ិកាអំពីដ្ំដណ្ើ រការ ឬការប្បប្ពឹតរិដៅ
រប្់មនុ្សមាន ក់ៗ និងដ្ដំណ្ើ រការរប្់សាា ប័ន 
នានា ដដ្លផ្សាភាា ប់ជាមួយនឹងដ្ំដណ្ើ រការ ឬ
ការប្បប្ពឹតរិ ដៅរប្់ផ្សលិតកមមការផ្លល ្់បរូ រ 

2 The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) 8 August 

1967 
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ទ្យំនិញ ការដបងដច្កទ្យំនិញ ការដប្បើប្បា្់ទ្យំនិញ 
និងរាល់ការប្បប្ពឹតរិដៅរប្់ដ្វាកមមដផ្សសងៗ។ រឯី 
មតិខ្លេះដទ្យៀតបានបញ្ហា ក់ថា ដ្ដ្ាកិច្ច  គឺជា
្ំណំុ្ននទ្យំនាក់ទ្យំនង ផ្សលិតកមម ការដប្បើប្បា្់ 
ការដោេះដូ្រ និងការដបងដច្ក្នធានកនុង្ងគម 
មានន័យថា “ដ្ដ្ាកិច្ច“ គឺជាដខ្ឿនននទ្យនំាក់ទ្យនំង។  

ឧទហរណ៍្៖ ្ ណំុំ្ទ្យនំាក់ទ្យនំងផ្សលិតកមម 
កនុងដ្ដ្ាកិច្ ចទ្យីផ្សារ ដខ្ឿនដ្ដ្ាកិច្ ចជាតិ និង
រច្នា្មព័នធដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ ឬដ្ដ្ាកិច្ចដផ្សនការ
ជាដដ្ើម។ ដៅកនុងអតាន័យមួយដទ្យៀត ដ្ដ្ាកិច្ចប្តូវ
បានដគកណំ្ត់អំពីអតរ្ញ្ហា ណ្វ ិ្ ័យ ឬដផ្សនក
និងវា្់ទ្យហំំដ្ដ្ាកិច្ចមួយ3។    

ឧទហរណ៍្៖ ដ្ដ្ាកិច្ចឧ្ាហកមម 
ដ្ដ្ាកិច្ចក្ិកមម ដ្ដ្ាកិច្ចជនបទ្យដដ្លទងំអ្់ 
ដនេះជាការកណំ្ត់អតរ្ញ្ហា ណ្ថាជាវ ិ្ ័យ ឬ
ជាដផ្សនកមួយននដ្ដ្ាកិច្ច។  ផ្សទុយដៅវញិដៅដពល
ដដ្លដយើងនិោយអពីំដ្ដ្ាកិច្ចជាតិ ដ្ដ្ាកិច្ច
តបំន់ និងដ្ដ្ាកិច្ចពិភពដោក កនុងននន័យដនេះ
ដយើងច្ង់បញ្ហច ក់ពីទ្យំហំ ឬបរមិាណ្ដ្ដ្ាកិច្ច 
ពីដប្រេះដ្ដ្ាកិច្ចជាតិតូច្ជាងដ្ដ្ាកិច្ចតំបន់ 
ច្ដំណ្កដ្ដ្ាកិច្ចតបំន់ តូច្ជាងដ្ដ្ាកិច្ចពិភព
ដោកទងំមូល។  ច្ដំរេះន័យវទិ្យាសាស្ត្រវញិ
ដគបានឱ្យតនមលថា “ដ្ដ្ាកិច្ច“ គឺជាកមមវតាុ ្ិកា 
ឬជាវទិ្យាសាស្ត្រ  ឧទហរណ៍្៖  វទិ្យាសាស្ត្រ
ដ្ដ្ាកិច្ច ដ្ដ្កាិច្ចនដោបាយ  ឬប្ទឹ្យ្រីដ្ដ្ាកិច្ច 

                                           
3 Economic Principles Problems and Policies by Mc Connell 

and Brue, Fourteenth Edition 1999,P.5 
4 Logistical Management: by Donold J. Bowersox and David 

J. Closs, 1996 P.5 

ជាដដ្ើម។ រកយដ្ដ្ាកិច្ចកនុងអតាន័យដនេះដយើង
ច្ង់បញ្ហា ក់អំពីកមមវតាុ ្ិកា ឬជាវទិ្យាសាស្ត្រ
ដដ្ល្ិកាអំពីទ្យំនាក់ទ្យំនងកនុ ង្ងគម។ ាម
ប្បសា្ន៍រប្់ដោក Dr. Janos Kornai ជា  
សាស្ត្រចារយដៅបណ្ឌិ ត្ភាវទិ្យាសាស្ត្រ ហុងប្គី 
និ ង្កលវ ិទ្យ ា ល័យហារ វ ឺដ្  (Hungarian 
Academy of Sciences and Harvard University) 
បានអេះអាងថា ដ្ដ្ាកិច្ច្ងគមនិយម មានជា
ប្បចានូំវឱ្នភាពទ្យនិំញ (Deficit of goods)។ កនុង
ខ្ណ្ៈដនេះោត់ច្ង់គូ្បញ្ហា ក់ពីទ្យំនាក់ទ្យំនង
ផ្សលិតកមម ននប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ច ្ងគមនិយម ជា
ទូ្យដៅគឺជរុំញខ្លួនឯងឱ្យមានឱ្នាភាពទ្យំនិញ4។ 
ដោយដ ក ដៅដពលដដ្លដោកនិោយអំពី
ដ្ដ្ាកិច្ចមួយកពុំង្ាិតដៅកនុង្ភាពមានវបិតរិ
ដ្ដ្ាកិច្ចកនុងន័យដនេះោត់ច្ង់បញ្ហា ក់អំពីសាា ន
ភាពឬទ្យំហំននដ្ដ្ាកិច្ចមួយ5។ ឧទហរណ៍្៖ 
សាា នភាពដ្ដ្ាកិច្ចជាតិ ដ្ដ្ាកិច្ចតបំន់ ឬសាា ន
ភាពដ្ដ្ាកិច្ចពិភពដោក។ មយាងដទ្យៀត ោត់
បានបញ្ហា ក់ថា «ដ្ដ្ាកិច្ច គឺជាការ្ិការេិះរក
មដ្ាបាយ ្ប្មាប់ដលើកកមព្់ឱ្យមានប្ប្ិទ្យា
ភាព្នធានដដ្លមានដៅកនុង្ងគមនិងដដ្ើមប ី
បំដពញឱ្យបាននូវដ្ច្ករីប្តូវការរប្់ខ្លួ ន»។ 
រកយ ដ្ដ្ាកិច្ច ន័យដនេះដោក្ដតរ កមមវតាុ  
្ិកាវទិ្យាសាស្ត្រដ្ដ្ាកិច្ច ឬប្ទឹ្យ្រីដ្ដ្ាកិច្ច។   

 
 

5 Microeconomics by Robert S. Pindyck and Daniel L. 

Rubinfeld, 1995, P.10-12 
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១.២-ទ្បព័នឋយស្ដ្ឋកិច្ចវិទា 
 ជាការព ិត  ដដ្ ើម ប រី ក ឱ្ យ ដ ើញន ូវ

ប្ប្ិទ្យាភាព កនុងការដប្បើប្បា្់ការ ផ្សលិតកមម 
ដដ្លមានកនុងការផ្សលិតទ្យនិំញ ្ប្មាប់បដំពញ
ដ្ច្ករីប្តូវការដៅកនុង្ងគមមនុ្ស គឺប្តូវយល់
ពីកមមវតាុ ននប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ចវទិ្យាសាស្ត្រ6។ ដៅ
ដពលឱ្យនិយមន័យរប្់វទិ្យាសាស្ត្រដ្ដ្ាកិច្ច
ដ្ដ្ាវ ទូិ្យអង់ដគល្ (JeanBaptisteSay.176701 
832) បាន្រដ្រថា “ទ្យ្សនៈ ្រីពីដ្ដ្ាកិច្ច
នដោបាយបានបង្ហា ញឱ្យដ ើញថា ដតើ្នធាន
្មមជាតិនានាដកើតដ ើងដូ្ច្ដមរច្? និងដប្បើប្បា្់
ដូ្ច្ដមរច្? ដដ្ើមបបីំដពញឱ្យបាននូវដ្ច្ករីប្តូវ
ការរប្់្ងគមមនុ្ស“។ គួបផ្សសទំ្យ្សនៈខាង
ដលើ ដនេះ ទ្យ្សនវទូិ្យដ្ដ្ាវ ទូិ្យ  និងជាប្ទឹ្យ្រី នន
្ងគមនិយម អាលលឺមយង់  បាន្រដ្រថា(Karl 
Mark, 1818-1883) “ដ្ដ្ាកិច្ចនដោបាយជា
វទិ្យាសាស្ត្រ្ ិកាពីប្កឹតយប្កម មុខ្ង្ហរ  និងការ
អភិវឌ្ឍន៍ ទ្យំនាក់ទ្យំនងមនុ្សនិងមនុ្សាម    
រយៈផ្សលិតកមម ការដបងដច្ក ការផ្លល ្់បរូ រ និង
ការដប្បើប្បា្់្នធាននានាកនុងដ្ណំាក់កាលនន
ការអភិឌ្ឍន៍្ងគមមនុ្ស“។ ដោយដ ក អាល់
ដ ស្តហវដ្  មាយ រ្ាល  (Alfred Marchall,  1842-
1924) ដ្ដ្ាកិច្ចវ ទូិ្យអង់ ដគល្បានអេះអាងថា       
“ទ្យ្សនៈវទិ្យាសាស្ត្រដ្ដ្ាកិច្ចជា្កមមភាព
ជីវភាព្មមារប្់មនុ្ស “កនុងន័យដនេះដោក
ច្ង់ គូ្បញ្ហា ក់ថា  “បញ្ហា ដ ប្ជើ្ដ រ ើ្កនុ ង      

                                           
6 Economic: Theory and Applications by Hoon Hian Teck, Koh 

Ai Tee, Anthony Chin and Euston Quah, International Edition 

2003, P.23-24 

ដ្ដ្ាកិច្ចអពីំការដប្បើប្បា្់ដភាគប្ទ្យពយ្មមជាតិ
ដដ្លមាន្ប្មាប់បដំពញដ្ច្ករីប្តូវការរប្់
មនុ្សជាបញ្ហា ទូ្យដៅដដ្លប្តូវជួបជាប្បចាកំនុង
ជីវភាពននការរ្់ដៅ“។ ជាក់ដ្រងការដប្ជើ្
ដរ ើ្ ដនេះកនុង ជីវភាពរ្់ដៅដយើងជួបប្បទ្យេះ
ដ្ទើរប្គប់វនិាទី្យ ឧទហរណ៍្ ការដបងដច្កដពល
ដវោដដ្លមានកំណ្ត់រវាងការ្ិកា និងការ
កសំានរ ឬការ ប់្ប្មាកជាដដ្ើម។   

 ទ្យ្សនៈវទិ្យាសាស្ត្រដ្ដ្ាកិច្ច ដដ្លផ្សរល់
ដោយដ្ដ្ាវទូិ្យខាងដលើដគអាច្្ននិោា នថា ពិត
ដមនដតទ្យប្មង់ននទ្យ្សនៈទងំអ្់ដនេះមានលកខណ្ៈ 
ខុ្្ៗោន  បយុ ដនរជាទូ្យដៅមានអតាន័យប្បហាក់
ប្បដហល់ោន ។ ដូ្ដច្នេះដយើងអាច្ឱ្យនិយមន័យរួម
ោន ថា “វ ទិ្យាសាស្ត្រដ្ដ្ាកិ ច្ចជាការ្ិកា
ប្សាវប្ជាវរកវ ិ្ ី  ដោយដ្វើោយ ងដោេះប្សាយ
បញ្ហា ដប្បើប្បា្់ និងប្គប់ប្គង្នធានដ្ដ្ាកិច្ច 
ដដ្លមានដោយកប្មឱ្យបានប្បកបដោយ
ប្ប្ិទ្យាភាព និង្័ករ ិ្ិទ្យាិ ដដ្ ើមបបី ដំពញឱ្យ
តប្មូវការរប្់្ងគមមនុ្ស “។ កនុ ងបណារ
ប្បដទ្យ្កពុំងអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិដ្្ប្បដទ្យ្ប្កី
ប្ក ប្ប្ិនដបើដយើងនិោយអពីំការដប្បើប្បា្់
្ ន ធា ន ដ ដ្ លមា នបា ន ប្ ប ក ប ដ ោយ
ប្ប្ិទ្យាភាព ដរលប្្បដៅាមដ្ច្ករីប្តូវការ
ជាក់ដ្រងរប្់្ងគម និងឱ្យបានប្បកបដោយ
ភាព្័ករិ្ិទ្យាិ ប្បការដនេះបានដច្ញជាដផ្សលផ្លា នូវ
កដំណ្ើ នដ្ដ្ាកិច្ចខ្ព្ ់ប្បកបដោយច្ីរភាព និង
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មាន្ម្ម៌ គឺជាការពិបាក  និង្មុប្គសាម ញ។ 
ប្្បដៅាមដ្ច្ករីប្តូវការរប្់្ងគម្ំដៅ
ដៅដលើការដប្បើប្បា្់្នធានមនុ្ស ្នធាន
្មមជាតិ  និងទ្យំនិញវនិិដោគដដ្លមានកនុ ង
ប្បដទ្យ្ឱ្យអ្់លទ្យាភាព និងប្្បដៅាម
លកខខ្ណ្ឌ  ននការអភិវឌ្ឍដ្ដ្ាកិច្ច។ ឆ្លងាម    
រយៈការដប្បើប្បា្់ឱ្យអ្់លទ្យាភាព និងប្្ប
ាមលកខខ្ណ្ឌ ាមរយៈការដប្បើប្បា្់ឱ្យអ្់ 
លទ្យាភាព និងប្្បាមលកខខ្ណ្ឌ ននការអភិវឌ្ឍន៍ 
ដ្ដ្ាកិច្ច។ ប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ចវទិ្យាសាស្ត្រប្តូវបាន
ដបងដច្កជាបី្ខំាន់ៗគឺ៖   

ក.យស្ដ្ឋកិច្ចទី្ារស្ិរ ី ( Free  market 
economy)   

កនុងប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ្ិរ ីកមម្ិទ្យា
ដលើ្នធានដ្ដ្ាកិច្ច មួយភាគ្ំ្ាិតដៅកនុ ង
រងវង់ននការប្គប់ប្គងរប្់ដផ្សនកឯកជន ដដ្លជា
នីតិបុគគលនិងរូបវន័របុគគល។  ដោយដ កយនរ
ការប្គប់ប្គង និង ប្្មប ប្្មួល គឺដផ្សនកទងំប្្ុង 
ដលើយនរការទី្យផ្សារដដ្ល «ាមប្ទឹ្យ្រីកាល ្ិុក ដៅថា 
ជាដ្ដ្ាកិច្ចដដ្លដ្វើនិយ័តកមមដោយខ្លួនឯង  
(Economy is  self -regulating)»។ ប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ច  
ដបបដនេះដ្ច្ករី្ដប្មច្ច្ិតរកនុ ងការដបងដច្ក
្នធាន ជាដ្រភីាពរប្់ភាន ក់ង្ហរដ្ដ្ាកិច្ច    
នីមួយៗ។ ជាការពិត ដ្រភីាពដនេះអាប្្័យដៅ
នឹងដ្ករី ប្តូ វការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់កនុ ង្ងគម 
ដ្ដ្ាកិច្ច ពីដប្រេះមុននឹងផ្សលិតរប្់អវីមួយ
ភាន ក់ង្ហរដ្ដ្ាកិច្ចដដ្លជាផ្សលិតករប្តូវ្ិកា

                                           
7 Leo Melamed, "Evolution of the International Monetary 

Market " Cato Journal, 8:2, Fall 1988 P.393-404 

អពីំដ្ច្ករីប្តូវការរប្់អតិថិជន ឬអនកដប្បើប្បា្់។ 
ករណី្ ដនេះច្ា្់ណា្់ថា្កមមភាពផ្សលិតកមម
ការផ្លល ្បរូ រ និងការដប្បើប្បា្់ទ្យនិំញនិងដ្វាជា
ទូ្យដៅប្តូវមានដ្រភីាពបរបូិរណ៍្។ កនុងប្កបខ្ណ័្ឌ
ដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារដ្រ ីភាន ក់ង្ហរដ្ដ្ាកិច្ចនីមួយៗ
ប្តូវប្គប់ប្គងដោយខ្លួនឯងនូវអតាប្បដោជន៍
ផ្លទ ល់ខ្លួន និងខិ្តខ្ំប្បឹងដប្បងដ្វើឱ្យសាា នភាព
អាជីវកមមរប្់ខ្លួនកាន់ដតលអប្បដ ើ្រាមរយៈ
ការប្បកួតប្បដជង7។ 

អាោម ្មីត ដ្ដ្ាវ ទូិ្យកាល ្ីុក (Adam 
Smith, 1723-1790 បានអេះអាងកនុ ងសាន នដ្លប ី
លាញដ ម្ េះ «ដភាគប្ទ្យពយប្បជាជាតិ» ដដ្ល
បាននិពនធកនុ ងឆ្ន ១ំ៧៧៦ ថាកនុ ងអាជីវភាព
ដ្ដ្ាកិច្ច ្កមមភាពរប្់បុគគលមាន ក់ៗប្បប្ពឹតរ
ដៅាមអតាប្បដោជន៍ផ្លទ ល់ខ្លួនដដ្លពិនិតយ
ដមើលដៅហាក់ដូ្ច្ជា«នដ្អរូបី» ្ប្មាប់ចូ្លរួម
បដងាើត អតាប្បដោជន៍្ងគមទងំមូល។ ដូ្ដច្នេះ 
នដ្យអរូបី“ មាន្កមមភាពកនុ ងដ្ដ្ាកិច្ចនាឱំ្យការ
ដបងដច្ក្នធានដ្ដ្ាកិច្ចមានប្ប្ិទ្យាភាព 
ប្បការដនេះរដ្ាមិនចាបំាច្់ ដ្វើអនររាគមន៍ដនាេះ
ដទ្យ។ អាោម ្មីត បានអេះអាងដទ្យៀតថា ប្បព័នា
ប្ គប់ ប្ គង ដ្ដ្ាកិ ច្ា ដ បប ទី្យផ្សា រ ដ្ រ ីមាន         
លកខណ្ៈលអប្បដ ើ្រពីដប្រេះ៖ 

- ការដប្បើប្បា្់្នធានដ្ដ្ាកិច្ច ប្បកប
ដោយុវចិារណ្ភាព 
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- មានកដំណ្ើ នផ្សលិតកមម និងអាច្កាត់
បនាយអប្ានិកមមភាព 

- ដ្ដ្ាកិច្ចមាន្ាិរភាព 
ដូ្ដច្នេះដហើយអនកនិយមដ្ដ្ាវទូិ្យកាល ្ីុក 

ដៅមានជំដនឿថាកនុ ង្កមមភាពដ្ដ្ាកិច្ចរដ្ាពុំ
ចាបំាច្់លូកនដ្ដ្វើអនររាគមន៍ រដ្ាមានតួនាទី្យប្តឹម
ជាអនកការររកមម្ិទ្យាិ  ឬជាអនកបដងាើត និង
ចាត់ដច្ងសាា ប័ន្ងគមប្ពមទងំច្ងប្កងដ ើង
នូវមូលោា នច្ាប់ដផ្សសងៗដដ្លចាបំាច្់្ប្មាប់
ជំរុញ និង្ប្មប្ប្មួលការប្បប្ពឹតរដៅនន
ប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារបយុដណាណ េះ8។ ទ្យនទឹមនឹងដនេះ
ដដ្រប្បព័នាប្គប់ប្គងដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារអាច្នឹ២ង
ដ្ំ ដណ្ើ រកា រ ដៅបានមាន ប្ប ្ិទ្យាភាព  គឺ
ដោយសារមាន្មា្ ភាពយនរការទី្យផ្សារ្ំ
ខាន់ៗប្បាដូំ្ច្ខាងដប្កាម៖ 

-កមម្ិទ្យាិឯកជន៖ កនុ ងប្ទឹ្យ្រីប្បព័នាកិច្ច   
ទី្យផ្សារ្នធាន្មាា រៈមួយភាគ្ំ ជាកមម្ិទ្យាិ        
រូបវន័របុគគល ឬនីតិបុគគលនិងមួយដផ្សនកដទ្យៀតជា
កមម្ិទ្យាិសាធារណ្ៈ។ កមម្ិទ្យាឯកជនជាមួយ
នឹងភាពប្គប់ដបបោយ ងអាច្ដ្វើឱ្យមាច ្់ កមម្ ិទ្យាិ
ទិ្យញ ប្តួតពិនិតយ ដប្បើប្បា្់និងលក់្នធាន     
្មាា រៈដដ្លជាកមម្ិទ្យារប្់ខ្លួ នកនុ ងដោល
បណំ្ង់ដ្វងរកច្ណូំ្ល្ប្មាប់បដំពញ ដ្ច្ករី
ប្តូវការរប្់ខ្លួនដោយដ្រ។ី ទ្យនទឹមដនាេះរដ្ាាម
រយៈសាា ប័នច្ាប់គឺជាអនកធានា និងទ្យទួ្យល
                                           
8 អនុប្កតឹយដលខ្ ៤៦ អន,ប្ក រប្់រាជរោា ភបិាលកមពុជា ្ រីពី
ការបដងាើតអគគនាយកោា នភ្រុភារ និងហិរញ្ាវតាុ  ភនដំពញ, នថៃ
ទី្យ១១ ដខ្ឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០០៧ 

សាគ ល់កមម្ិទ្យាិដផ្សទរកមម ្ិទ្យាិរប្់ខ្លួនដៅអនកដ្៏
នទ្យ។ កនុងប្បខ្័ណ្ឌ ដនេះ រដ្ាជាអាជាា កណារ ល ជា
អនកពិន័យ និងដលើកទឹ្យកច្ិតរដ្ល់ភាន ក់ង្ហរដ្ដ្ា
កិច្ចនានា។ ប្្បនឹងដ្រភីាពដ្៏ទូ្យលំទូ្យោយ
ដនេះការដប្បើប្បា្់កមម្ិទ្យាិឯកជនក៏មានការ
កណំ្ត់ដដ្រ ជាពិដ្្ការដប្បើប្បា្់្នធាន 
ដដ្លនាឱំ្យបយេះរល់ដ្ល់បរសិាា ន្ងគម និង   
បរសិាា ន្ម មជាតិ។ មយាងដទ្យៀត្នធានមួយ
ច្ំនួនប្តូវ្ាិតដៅជាកមម្ិទ្យាិរប្់រដ្ា ដទេះជា
កនុងដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារដ្រកី៏ដោយដគទ្យទួ្យលសាគ ល់
ថា ដដ្ើមបជីរុំញឱ្យមានប្ប្ិទ្យាភាពកនុងការដប្បើ
ប្បា្់្នធានដ្ដ្ាកិច្ចរដ្ាប្តូវមានកមម្ ិទ្យាិដលើ
្នធានមួយច្នួំនជាការចាបំាច្់។  

ដ្រភីាពកនុងការដប្ជើ្ដរ ើ្  លកខខ្ណ្ឌ
ដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារដ្រ ីដដ្លជិត្និទ្យាជាមួយនឹង
កមម្ិទ្យាឯកជនគឺ ដ្រភីាព្ហប្គិនកនុ ងការ
ដប្ជើ្ដរ ើ្ ។ កនុងដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារដ្រ ីដ្រភីាព
ដប្ជើ្ដរ ើ្ រប្់្ហប្គិនមានសារៈ ្ំខាន់
ណា្់កនុងការទ្យទួ្យលខុ្្ប្តូវ និងការ្ដប្មច្
ច្ិតរ ដដ្ើមបកីារដប្បើប្បា្់ឱ្យមានប្ប្ិទ្យាិភាពនិង
ដដ្ើមបឱី្យមានជាអតិបរមានូវ្នធាន ដដ្លមាន
ាមរាល់មដ្ាបាយ និងនីតិវ ិ្ ីដដ្លមានកនុង
រងវង់ននប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ។  

ដ្រភីាព្ហប្គិនមានន័យថា៖ មាច ្់
កមម្ិទ្យាិអាច្ទិ្យញដូ្រដោយដ្រ ីនូ វ្នធាន     
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ដ្ដ្ាកិច្ច្ប្មាប់ ដ ប្បើ ប្បា្់  និងចាត់ ដច្ង
្នធានទងំដនាេះកនុងដោលបណំ្ង់ដ្ដំណ្ើ រការ
ផ្សលិតទ្យំនិញ ឬដ្វាាមការដប្ជើ្ ដរ ើ្ មុខ្
របរអាជីវកមមរប្់ខ្លួនផ្លទ ល់ដហើយមាន្ិទ្យាិ កនុង
ការលក់ដូ្រទ្យំនិញទងំដនេះកនុ ងផ្សារាមតនមល 
និងបរមិាណ្ ផ្សលិតផ្សល និងាមការ្ដប្មច្
ច្ិតររប្់ខ្លួនដោយោម នឧប្គគ ឬការកំណ្ត់
ដផ្សសងៗដដ្លដរៀបច្ដំោយភាគីរដ្ាដ ើង។ ទ្យនទឹម
នឹងដនាេះោម នណាប្តូវហាមឃាត់្ហប្គិន កនុង
ការ្ដប្មច្ច្ិតរចូ្លដ្វើអាជីកមមកនុងវ ិ្ ័យណា
មួយដដ្លជាដផ្សនករប្់ដ្ដ្ាកិច្ចជាតិ ឬចាក
ដច្ញពីអាជីវកមមវ ិ្ ័យដនាេះដទ្យ ដលើកដលងដត
បយេះរល់ដ្ល់ ្ណារ ប់ធាន ប់ ្ងគម ឬបរសិាា ន។ 
ជាមួយោន ដនេះដដ្រ ដ្រភីាពកនុងការដប្ជើ្ដរ ើ្
មានន័យថា៖  

 -មាច ្់កមម្ ិទ្យាិ្នធានដ្ដ្ាកិច្ច(្នធាន
្មមជាតិ កមាល ងំពលកមម និងទ្យំនិញវនិិដោគ) 
អាច្ដប្បើប្បា្់ជួល ឬលក់ ្នធានទងំដនេះ
ាមការយល់ដ ើញរប្់ខ្លួ ន ឧទហរណ៍្៖ 
មាច ្់កមាល ងំដពលអាច្ប្ពមដប្ពៀងលក់កមាល ងំ
ពលកមមាមតនមលនន្កមមភាពរប្់ខ្លួន។ 

 -អនក ដ ប្បើ ប្បា្់  មាន ដ្រ ីភាពកនុ ង
ប្កបខ្័ណ្ឌ ថ វកិា  ឬច្ំណូ្លដដ្លខ្លួ នមាន
្ប្មាប់ទិ្យញទ្យំនិញ និងដ្វាកនុ ងតនមល និង
បរ ិមាណ្ដដ្លខ្លួ នយល់ថា ្មប្្ប និង
បដំពញបណំ្ងរប្់ខ្លួនបាន។ 

 កនុ ងប្បការទងំដនេះគួរកត់្មាគ ល់ថា៖ 
ដ្រភីាពរប្់អនកដប្បើប្បា្់ មានលកខណ្ៈទូ្យលំ

ទូ្យោយណា្់ ពីដប្រេះដ្រភីាពរប្់ផ្សលិតករ 
ាមការជាក់ដ្រង្ាិតកនុ ងប្ពំដដ្នននដ្ច្ករី
ប្តូវការរប្់អនកដប្បើប្បា្់ ដដ្លអនកដប្បើប្បា្់
ជា អនក្ដប្មច្ឱ្យផ្សលិតករថា ដតើប្តូវផ្សលិតអវី? 
ផ្សលិតដូ្ច្ដមរច្? ផ្សលិតច្ំនួនបយុនាម ន? ពីដប្រេះ  
ផ្សលិតករមិនអាច្ផ្សលិតអវីដដ្លអនកដប្បើប្បា្់
មិនប្បាថាន ដនាេះដទ្យ។ បទ្យពិដសា្ន៍ និងការ    
អនុវតរន៍ ជាក់ដ្រងបានបង្ហា ញច្ា្់ពីបញ្ហា
ទងំដនេះ។ 

 -អតាប្បដោជន៍បុគគល ដោយដ្ដ្ាកិច្ច
ទី្យផ្សារដ្រ ីមានលកខណ្ៈជាប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ច
បុគគល ោម នអវី គួរដងឿងឆ្ៃល់ថាកមាល ងំច្លករ
ដ្ដ្ាកិច្ច្ាិតកនុ ងការជំរុញផ្សលប្បដោជន៍
បុគគលដនាេះដទ្យ។ ភាន ក់ង្ហរដ្ដ្ាកិច្ចនីមួយៗមាន
ដោលបណំ្ងដូ្ច្ោន គឺប្តូវដ្យវើោយ ងណាដដ្ើមបឱី្យ
អាជីវកមមរប្់ខ្លួនបានទ្យទួ្យលផ្សលប្បដោជន៍
ដប្ច្ើន ជាពិដ្្បានទ្យទូ្យលច្ណូំ្លជាអតិបរមា 
កនុ ងហានិភ័យជាអបបបរមា។ ជាមួយោន ដនាេះ
មាច ្់កមម្ ិទ្យាិ្នធានខិ្តខ្លំក់ ឬជួល្នធាន
ទងំដនេះ កនុងតនមលខ្ព្ ់ ឯអនកដប្បើប្បា្់កនុងដពល
ទិ្យញទ្យំនិញ ឬដ្វា ប្តូវការអវីដដ្លមានគុណ្
ភាពខ្ព្់ និងតនមលទប។ និោយរួមដ្ដ្ាកិច្ច    
ទី្យផ្សារដ្របីង្ហា ញដ ើងពីអតាប្បដោជន៍បុគគល
កនុងការបដងាើតមូលោា នជាគរូំ្ប្មាប់ការប្បប្ពឹតរ
ដៅរប្់ភាន ក់ង្ហរដ្ដ្ាកិច្ចនីមួយៗកនុងការអនុ
វតរន៍ដ្រភីាពដប្ជើដរ ើ្ រប្់ខ្លួន។ កនុងន័យដនេះ
លំនាអំតាប្បដោជន៍បុគគលមាន តួនាទី្យ្ប្មប
្ប្មួល និងដ្វើឱ្យរលូនដៅាមគនលងដ្ដ្ាកិច្ច
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ទ្យីផ្សារ ពីដប្រេះប្ប្ិនដបើខ្វេះលំនាដំនេះភាព
អនា្ិបដតយយនឹងដកើតដ ើង។ 

 -ការប្បកួតប្បដជងៈ ដ្រភីាពកនុ ងការ
ដប្ជើ្ដរ ើ្ ដដ្លប្បប្ពឹតរដៅកនុ ងដោលបណំ្ង 
ដដ្ើមបទី្យទួ្យលច្ណូំ្ល្ដប្មច្បានដោយឆ្លងកាត់
ការប្បកួតប្បដជង។ ការប្បកួតប្បដជងអាច្ដ្វើដៅ
បានកនុ ងករណី្វតរមានអនកលក់ និងអនកទិ្យញ
ដប្ច្ើនកនុ ងទី្យផ្សារ ដហើយនឹងដ្រភីាពអនកលក់ 
និងទិ្យញ។ ជាទូ្យដៅដៅដពលមានវតរមានអនក
លក់ និងអនកទិ្យញដប្ច្ើនដលើទី្យផ្សារ ជាប្បការ
ដដ្លមិនអាច្ដ្វើឱ្យអនកលក់ ឬអនកទិ្យញណា
មាន ក់កណំ្ត់ឬមានឥទ្យាិពលដលើតប្មូវការ ឬការ
ផ្សគត់ផ្សគង់ដលើមុខ្ទ្យនិំញណាមួយដ ើង ជាពិដ្្
ដគមិនអាច្មានឥតាិពលដលើនថលទ្យំនិញបានដទ្យ។ 
ទ្យនមទឹនឹងដនេះ ដយើងដ្ឹងថាកាលណាបរមិាណ្
ទ្យំនិញ ឬដ្វាមួយមានច្នូំនតិច្ នថលទ្យំនិញ ឬ
ដ្វាដនាេះ នឹងមានតនមលខ្ព្ ់មយាងដទ្យៀតផ្សលិត
ករមួយច្នួំនតួច្អាច្ ប្ពួតនដ្ោន  ដដ្ើមបនឹីងកាត់
បនាយការផ្សគត់ផ្សគង់  ដហើយជាបនរ ពួកដគអាច្     
តដមលើងនថលទ្យំនិញបាន។ ដនេះជាករណី្មួយ ក៏
បយុដនរជាទូ្យដៅខ្លឹមសារការប្បកួតប្បដជង គឺ្ដំៅ
ដពលណាដដ្លកនុ ងទី្យផ្សារមានច្ំនួនអនកលក់ 
និងអនកទិ្យញដប្ច្ើន ដូ្ដច្នេះភាន ក់ង្ហរដ្ដ្ាកិច្ច
នីមួយៗមិនអាច្តនមលងនថលទ្យំនិញ ឬកាត់បនាយ
ការផ្សគត់ផ្សគង់បានដ ើយ។ កនុងន័យដនេះ អនកលក់
មានឥទ្យាិពលតិច្ណា្់កនុ ងការកាត់បនាយផ្សគត់
ផ្សគង់ ដដ្ើមបតីនមលនថលទ្យនិំញ ឬដ្វា។ ដូ្ច្ោន នឹងអនក
ដប្បើប្បា្់ដោយមានច្នំួនដលើ្លប់កនុងទី្យ

ផ្សា រ ដហើយាម្ម មាមាន ក ់ៗមានច្ណំ្ង់
ច្ណូំ្លច្ិតរោច្់ដោយដ កពីោន  និងោម នអនក
ណាអាប្្័យដោយអនកណា ដូ្ដច្នេះដគមិនអាច្
និងពួតនដ្ោន ដដ្ើមបកីាត់បនាយ ឬបដងាើនតប្មូវ
ការកនុ ង្ងគម និងបញ្ចុ េះតនមលទ្យំនិញ ឬដ្វា
បានដទ្យ។ គួរកត់្មាគ ល់ថាការផ្សរល់ដ្រភីាព
ដៅកនុង្កមមភាពដ្ដ្ាកិច្ច គឺជាមូលោា នរ្់
រប្់ការប្បកួតប្បដជង។ ាមរយៈដនេះដ្រ ី
ភាពអាច្ទ្យប់សាា ត់មិនឱ្យមានជដមាល េះ និងការវវិាទ្យ
រវាងផ្សលិតករ និងអនកដប្បើប្បា្់ដៅកនុងការដ្វង
រកោភ ឬផ្សលប្បដោជន៍ ដរៀងៗខ្លួនពីដប្រេះការ
ប្បកួតប្បដជងបដងាើតប្ពំដដ្ន្ប្មាប់ដ្ំដណ្ើ រ
ប្បប្ពឹតរដៅននការដ្វងរកអតាប្បដោជន៍បុគគល។ 
ជារួមការប្បកួតប្បប្បដជងជាកមាល ងំ ឬជាយនរការ 
ដ្៏្ខំាន់កនុងប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ ជាពិដ្្
ការជំរុញឱ្យមានការដប្បើ ប្បា្់បដច្ចកវទិ្យា
ទ្យដំនើប ដដ្ើមបដីលើកកមព្ ់ គុណ្ភាពទ្យនិំញ និង
កាត់បនាយនថលដដ្ើមកនុងផ្សលិតកមម។ មយាងដទ្យៀត 
ដៅកនុងប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ ការប្បកួតប្បដជង
ជរុំញឱ្យផ្សលិតករដច្ញ-ចូ្លពីវ ិ្ ័យមួយដៅ  
វ ិ្ ័យណាមួយកនុងដ្ដ្ាកិច្ចជាតិាមបំណ្ង់ 
និងការដប្ជើ្ដរ ើ្ រប្់ខ្លួ ន។ អតាន័យការ
ប្បកួត ប្បដជង កនុងច្ណុំ្ច្ដនេះមានសារៈ
្ខំាន់ណា្់ ្ប្មាប់រកាឱ្យបាននូវដ្ារភាព
ដ្ដ្ាកិច្ចយូរអដងវង។ ដ្រភីាពកនុងការផ្លល ្់បរូ រ
ពីអាជីវកមមមួយដទ្យៀត មានភាពចាបំាច្់ណា្់
្ប្មាប់ ្ប្មប្ប្មួលដ្ច្ករីប្តូវការរប្់
អនកដប្បើប្បា្់ រួមទងំការដលើកកមព្់រដប្បៀប
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ប្គប់ប្គងថមី មានបដច្ចកវជិាា ទ្យំដនើប និងការផ្សគត់
ផ្សគង់្នធានដ្ដ្ាកិច្ច។ 

 -ប្បព័នាបដងាើតនថលប្បព័នាទី្យផ្សារ ឬប្បព័នា
បដងាើតនថលជាយនរការ្ប្មប្ប្មួលដ្៏្ខំាន់នន
ដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ។ ដ្ដំណាេះ ប្សាយកនុងការដផ្លរ េះ
បរូ រទ្យំនិញ និងដ្វា រវាងផ្សលិតករនិងអនកដប្បើ
ប្បា្់ប្បប្ពឹតរដៅកនុ ងទី្យផ្សារ ្ាិតដៅដលើនថល
ទ្យំនិញ ច្ំដណ្កការបដងាើតនថលទ្យំនិញ ្ាិតដៅ
ដលើបរមិាណ្តប្មួវការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់ទ្យំនិញ។ 
ការប្ពមដប្ពៀងោន កនុ ងការផ្លល ្់បរូ រ ជាពិដ្្
្មាមបរមិាណ្តប្មូ វការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់
បដងាើតបានជានថលទី្យផ្សា។ ដផ្សនកដលើនថលទី្យផ្សារ និង
សាា នភាពទី្យផ្សារ ផ្សលិតករអាច្ដប្ជើ្ដរ ើ្
បរមិាណ្ និងមុខ្ទ្យំនិញដដ្លខ្លួ នប្តូវផ្សលិត 
ដហើយដដ្លយល់ថា នឹងអាច្មានអតាប្បដោជន៍ 
ដ្ល់ខ្លួន។ នថលគឺជា្ញ្ហា ក់ប្បាប់ផ្សលិតករ និង 
អនកដប្បើប្បា្់ ដតើប្តូវមាន្កមមភាពដូ្ច្ដមរច្
កនុងទី្យផ្សារ?។ ប្ប្ិនដបើទ្យនិំញ ឬដ្វាមិនអាច្
លក់បានាមនថលដដ្ើមដដ្លបានផ្សលិតដនាេះដទ្យ
មានន័យថា ទ្យំនិញ និងដ្វាទងំដនេះមាន
តប្មូវការទប ឬមានគុណ្ភាពមិនប្្បដៅ
នឹងនថល្ញ្ហា ដនេះជាព័ត៌មាន្ប្មាប់ផ្សលិតករ
កនុងការពិចារណា ដដ្ើមបកីាត់បនាយបរមិាណ្ ឬ
ដកតប្មូវផ្សលិតកមម រប្់ខ្លួនឱ្យប្្បដៅនឹង
តប្មូវការទី្យផ្សារ។ ប្ប្ិនដបើនថលទ្យនិំញដកើនដ ើង
ខ្ព្ ់ មានន័យថាបរមិាណ្ទ្យនិំញ ទងំដនេះមាន
តកំារខ្ព្ ់ប្បការដនេះជា្ញ្ហា ្ប្មាប់ផ្សលិតករ
បដងាើនផ្សលិតកមមបដនាមប្្បដៅាមតប្មូវការ   

ទី្យផ្សារ។ ការកាត់បនាយ និងការបដងាើនផ្សលិតកមម 
និងការដ ើងចុ្េះនថលទ្យំនិញផ្លល ្់បរូ ររហូតដ្ល់
កប្មិតមួយដដ្លកិច្ចប្ពមដប្ពៀងោន  កនុ ងខ្ណ្ៈ
ដដ្លទ្យនិំញមានបរមិាណ្ដ្មើនឹងតប្មូវការាម
រយៈ្មភាពតប្មូវការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់កនុ ង      
ទី្យផ្សារបដងាើតបានជានថល្មាដដ្លដៅថា នថល
ទី្យផ្សារ។ ដផ្សអកាមរយៈនថលដនេះផ្សលិតករ និង
អនកដប្បើប្បា្់អាច្ឥដកតប្មូវការដប្ជើ្ដរ ើ្
រប្់ខ្លួន ដដ្ើមបទី្យទួ្យលអតាប្បដោជន៍ដដ្លខ្លួន
ប្បាថាន ឱ្យបានជាតិបរមា។ ដូ្ដច្នេះនថលទ្យំនិញមាន
នាទី្យោយ ង្ំខាន់ កនុ ងការដោេះប្សាយបញ្ហា      
ច្ំបងរប្់ដ្ដ្ាកិច្ចថាដតើប្តូវផ្សលិតអវី? ផ្សលិត
ដូ្ច្ដមរច្? និងប្តូវដបងដច្កច្ណំូំ្លោយ ងណា?
រវាងភាន ក់ង្ហរដ្ដ្ាកិច្ចនីមួយៗ។ កនុងប្កខ្ណ័្ឌ ដនេះ 
ដោក អាោម្មីត បានចាត់ទុ្យកទី្យផ្សារ ជាអនក
្ប្មប្ប្មួលដ្៏្ខំាន់។ យនរការប្បកួតប្បដជង
ាមរយៈ នថលនិងគុណ្ភាពទ្យំនិញ មានតួនាទី្យ
្ប្មប្ប្មួល និងជំរុញឱ្យដ្ដ្ាកិច្ចដ្ំដណ្ើ រ
ការដៅាមលោំប់លោំយនិងដលើកកមព្់ការ
ដប្បើប្បា្់្នធានដដ្លមាន ជាពិដ្្រួម
ច្ដំណ្កកនុងការបដងាើតឱ្យមាន្ហប្គិនដដ្ល
មានដទ្យពដកា្លយ និងមាន្មតាភាពចូ្លរួម
កនុ ងដ្ំដណ្ើ រការអាជីវកមម។ ទ្យនទឹមនឹងដនេះអតា
ប្បដោជន៍បុគគលកនុងការដ្វងរកប្បាក់ច្ណូំ្ល
ខ្ព្ ់ប្តូវអនុវតរកនុងលកខខ្ណ័្ឌ ការប្បកួតប្បដជង
ដោយយុតរិ្ម៌។ 
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 ខ . យ ស្ ដ្ឋ កិ ច្ច បញ្ហា  ( Command 
economy) 

 ផ្សទុយនឹងដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារដ្រ ីកនុងប្បព័នា
ដ្ដ្ាកិច្ចបញ្ហា រដ្ា មានកមម្ ិទ្យាិដលើ្នធាន និង
ការ ផ្សលិតកមមដ្ទើរដតទងំអ្់ ឯយនរការប្គប់
ប្គង់ និង្ប្មប្ប្មួលដផ្សនកដលើមូលដផ្សនការ
រប្់រដ្ាមានន័យថា ដ្ំដណ្ើ រការផ្សដលៀតកមម
្ាិតដប្កាមការប្គប់ប្គង់រប្់រដ្ាដ្ទើរទងំប្្ុង។ 
ដ្ំដណាេះប្សាយ្ំៗទក់ទ្យងដៅនឹងផ្សលិតកមម 
ការដប្បើប្បា្់ ការដបងដច្ក្នធានដផ្សសងៗ ប្តូវ
្ាិតដៅដប្កាមការកណំ្ត់រប្់រដ្ា។ ្ហប្ោ្ 
ជាកមម្ិទ្យាិរប្់រដ្ា ដូ្ដច្នេះ្កមមភាពភាន ក់ង្ហរ
ដ្ដ្ាកិច្ច ទងំកនុងផ្សលិតកមម ការដបងដច្កប្ពម
ទងំការផ្លល ្់បរូ រទ្យនិំញ និងដ្វា្ាិតដៅដប្កាម
ការប្តូតពិនិតយ និងអនុវតរាមដផ្សនការរប្់      
រដ្ា។ និោយរួមដផ្សនការផ្សលិតកមមរប្់្ហ
ប្ោ្នីមួយៗចាត់ដច្ង និងប្តួតពិនិតដោយ
រដ្ាដដ្លមានប្កុមប្បឹកាដផ្សនការជីាតណំាង 
ដហើយជាដៅដផ្សនការទីងំដនេះជាអនកកំណ្ត់ 
ច្ដំរេះ្ហប្ោលនីមួយៗពីបរមិាណ្ផ្សលិតផ្សល
និងដតើប្តូវផ្សលិតផ្សលអវី?្ប្មាប់អនកណា? ច្នួំន
បយុនាម ន? ដូ្ដច្នេះ្មាមាប្តបរមិាណ្ផ្សលិតកមមរវាង
ទ្យំនិញវនិិដោគ និងទ្យំនិញដប្បើប្បា្់្ប្មាប់
ប្បជាពលរដ្ាប្តូវបានប្គប់ប្គង និងកំណ្ត់
ដោយដផ្សនការរដ្ា។ ទ្យនទឹមដនាេះគួរកត់្មាគ ល់
ថាប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ចាមរដបៀបដ្ដ្ាកិច្ចបញ្ហា  ឬ
ដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារដ្រ ី្ ុទ្យធសា្ពុំមានលកខណ្ៈ
ប្បាកដ្និយមដ ើយ។  

ជាក់ដ្រងការបកប្សាយខាងដលើប្ោន់
ដតជាអតាប្បដោជន៍្ប្មាប់ការយល់ដ្ឹងជារួម
ដតបយុ ដណាណ េះ។ បទ្យពិដសា្ន៍ កនុ ងការអភិវឌ្ឍន៍
ដ្ដ្ាកិច្ចកនលងមកបានបង្ហា ញឱ្យដ ើញថា 
ប្បព័នាប្គប់ប្គងដ្ដ្ាកិច្ចទងំអ្់កនុ ងពិភព
ដោកដនេះមានលកខណ្ៈជាប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ច
ច្ប្មុេះ ឬមួយដ្ដ្ាកិច្ចច្ប្មុេះដបបដផ្សនការ ឬ
មួយដ្ដ្ាកិច្ចច្ប្មុេះដបបទី្យផ្សារ។ 
 គ.យស្ដ្ឋកិច្ចច្ទ្មរុះ (Mixes economy)  

កនុងប្បព័នាប្គប់ប្គងដ្ដ្ាកិច្ចច្ប្មុេះ យនរការ 
រដ្ា និងយនរទី្យផ្សារ មានតួនាទី្យ្ខំាន់ដូ្ច្ោន កនុង
ការដោេះប្សាយបញ្ហា ថា ដតើប្តូវផ្សលិតអវី? ផ្សលិត 
ដូ្ច្ដមរច្? ្ប្មាប់អនកណា? កនុងការអនុវតរកនលង
មកប្បព័នាដ្ដ្ាកិច្ចច្ប្មុេះដប្ច្ើន្ាិតដៅច្ដនាល េះ
ជាដ្ដ្ាកិច្ាច្ប្មុេះដបបទី្យផ្សារ ពីដប្រេះថាដៅកនុង
្កមមភាព ដ្ដ្ាកិច្ចជាដប្ច្ើនដោយដផ្សនកឯកជន
ដហើយ្កមមភាពមួយច្នួំនដទ្យៀតដដ្ើរតួដោយរដ្ា
ខ្លួនឯងាមរយៈការអនុវតរបទ្យបញ្ាតរិដផ្សសងៗ
ប្ពមទងំកណំ្ត់ការយកពនធ និងការឧបតាមា្ ន
ជាដដ្ើម។ ពិដ្្ជាងដនេះដៅដទ្យៀត រដ្ាមានតួ
នាទី្យោយ ង្កមមកនុងការដប្បើប្បា្់ឧបករណ៍្មាយ
ប្កូដ្ដ្ាកិច្ចដដ្លមានកនុ ងនដ្្ប្មាប់្ប្មប
្ប្មួលកនុ ងការដ្ំដណ្ើ រការអភិវឌ្ឍ ដ្ដ្ាកិច្ច 
ដូ្ច្ជា អនុវតរន៍ដោលនដោបាយសារដពើពនធ 
ដដ្ើម ប ីរកាដ្ារភាពការផ្សគត់ផ្សគង់  និងជំ រុញ
កដំណ្ើ នដ្ដ្ាកិច្ច ប្ពមទងំផ្សគត់ផ្សគង់ទ្យនិំញ និង
ដ្វាសាធារណ្ៈ ជាពិដ្្ទ្យនិំញ និងដ្វា
ដដ្លអវតរមានកនុងទី្យផ្សារ ឬមានពុំប្គប់ប្ោន់ជា
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ដដ្ើម។ ាមរយៈដនេះដដ្រ ការដ្វ ើអន ររាគមន៍
រប្់រដ្ាអាច្ដក្ប្មួល និងបដំពញច្ដនាល េះនូវ
កងវេះខាតរប្់យនរការទ្យីផ្សារ និងដដ្ើមបដីផ្សទរ
្កមមភាពទងំដនេះឱ្យកាល យដៅជា្កមមភាព
មានប្បដោជន៍្ប្មាប់្ងគមជាតិទងំមូល។ 

គួរកត់្មាគ ល់ថា កមម្ិទ្យធិឯកជនដលើ
្នធានដ្ដ្ាកិច្ច និងការប្គប់ប្គង រដលើមូល
ោា នដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ គឺមានលកខណ្ៈដូ្ច្ោន នឹង
កមម្ ិទ្យធិ្ងគមដលើ្នធានដ្ដ្ាកិច្ ច និងការ
ប្គប់ប្គងមានលកខណ្ៈដ្ដ្ាកិច្ចដផ្សនការដដ្ល
ជានិច្ចកាលមិនមានភាពប្្បោន ដនាេះដទ្យ។  

 
២-ទុំនាក់ទុំនងនយោបាយយស្ដ្ឋកិច្ច 
២.១-យោលការណ៍នយោបាយយស្ដ្ឋកិច្ច 
ដៅកនុ ងយុគ្ម័យ្កលភាវូបនីយកមម 

្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ ចដនេះ គឺជាបាតុភូត
មួយដដ្លមានអតាន័យ និងសារ្ខំាន់កាន់ដត
្ំខាន់ដ ើងៗពីមួយនថៃដៅមួយនថៃ។ ពិភព
ដោកបាននឹងកពុំងដតាមោនោយ ងយកច្ិតរ
ទុ្យកោក់ដៅដលើដ្ដំណ្ើ រច្រចារកនុងប្កបខ្ណ័្ឌ អងគការ 
រណិ្ជាកមមពិភពដោក។ ដដ្លបច្ចុ បបននបលុ ក
រណិ្ជាកមមដដ្លមានការអភិវឌ្ឍន៍ខ្ព្ ់ជាងដគ
គឺ្ហភាពអឺរ យុប។ 

+ ្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ចៈបច្ចុ បបនន
ដនេះដគអាច្ដ ើញដោយប្បតយកសថា ្មាហរ
ណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច បានបដងាើតឱ្យមានទ្យនំាក់ទ្យនំង
ោយ ងជិត្និទ្យធិ រវាងប្បដទ្យ្ដដ្លច្ូលរួមាម    
រយៈដ្ដំណ្ើ រការដ្រភីាវូបនីយកមមទ្យនិំញដ្វា

ច្រាច្រមូល្ន និងកមាល ងំពលកមមប្ពមទងំកិច្ច
ការ្ប្មប្ប្មួលដផ្សនកនដោបាយ ដ្ដ្ាកិច្ច
ហិរញ្ាវតាុ  ប្បព័នធច្ាប់ លិខិ្តបទ្យោា ន ្រង់ោរ
និង គុណ្ភាពទ្យំនិញប្បព័នធផ្លល ្់បរូ រព័ត៌មាន
ដផ្សសងៗ។ ប្បការទងំដនេះ គឺជាការ ដ្ ៏មាន    
សារ្ំខាន់កនុងការជំរុញដ្ំដណ្ើ រការ្កល   
ភាវូបនីយកមមដ្ដ្ាកិច្ចប្ពមទងំការបដងាើត          
«វមិាប្តដ្ដ្ាកិច្ច» ច្លនភាពននការ ផ្សលិតកមម 
និងបញ្ចុ េះនថលទ្យនិំញនាចូំ្ល។ ដូ្ដច្នេះលទ្យធផ្សលចុ្ង
ដប្កាយនន្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ចគឺការទក់
ទញវនិិដោគ្ប្មាប់កំដណ្ើ នផ្សលិតភាពនន
ការ ផ្សលិតកមម និងជំរុញ «ឧតរមភាពដប្បៀប
ដ្ៀប»  (comparative advantage) រប្់ជាតិ
ាមរយៈការចូ្លរួមកនុងការប្បណាងំប្បដជងជា
លកខណ្ៈអនររជាតិ និងកនុងដ្ដំណ្ើ រការការឯក
ដទ្យ្កមម។ 

ទ្យនទឹមនឹងដនាេះគួរកត់្មាគ ល់ថា ្មាហរ
ណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច គឺជាដ្ដំណ្ើ រការដដ្លដបងដច្ក
ដច្ញជាដ្ំណាក់ៗដហើយកនុ ងដនាេះដគកំណ្ត់
កប្មិតនននដោបាយរណិ្ជាកមម ដដ្លកាត់
បនាយ ឬលុបបំបាត់ រនាងំរណិ្ជាកមម រវាង
ប្បដទ្យ្្មាជិក។ ជាទូ្យ ដៅដគ ដច្ក របា ំង
រណិ្ជាកមមជាពីរ៖ ទី្យមួយ របាងំរណិ្ជាកមម
សារដពើពនធដដ្លកនុងដនាេះរួមមាន ពនធនាដំច្ញ
នាចូំ្ល និងទី្យពីរ របាងំមិនដមនសារដពើពនធ ដដ្ល
កនុងដនាេះ គឺជាការកណំំ្ត់ច្នួំនបរមិាណ្ទ្យំនិញ
នាចូំ្លកប្មិតបរមិាណ្ទ្យំនិញនាដំច្ញដោយ
្ម័ប្គច្ិតរ (voluntary export restraints) ាមោន
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វធិានការច្ាប់ លិខិ្តបទ្យោា ន ប្ពមទងំដបប
បទ្យបដច្ចកដទ្យ្ និងដផ្សនករដ្ាបាល ដដ្លតប្មូវឱ្យ
ដោរពាម ដហើយជាទូ្យដៅប្បការទងំអ្់ដនេះ
ដ្វើឱ្យរាងំ្ទេះដ្ល់្កមមភាពរណិ្ជាកមម។ 
ទ្យនទឹមនឹងដនេះគួរកត់្មាគ ល់ថា ការឧបតាម្ន
ដដ្ើមបបី្ទ្យប្ទ្យង់ការនាដំច្ញក៏ជាដផ្សនកមួយននដោល
នដោបាយរបាងំមិនរណិ្ជាកមមផ្សងដដ្រ។ 

ជាទូ្យដៅ្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច អាច្
មាន្ណាា នដផ្សសងៗោន ប្្បដៅាមកប្មិតននកា
រវវិតររប្់តបំន់នីមួយៗ។ បយុដនរដទេះជាោយ ងណា
ក៏ដោយកប្មិតនីមួយៗ្ុទ្យធដតមានដោលរណ៍្រួម 
ដដ្លកនុ ងដនាេះដគអាច្ដច្កដច្ញជាដ្ំណាក់
កាល្ខំាន់ៗដូ្ច្ជាៈ 

ក.តំបន់រណិ្ជាកមមដ្រៈីរណិ្ជាកមម
ដ្រ ីជាដោលរណ៍្្ំខាន់កប្មិតទី្យ១ នន្មា
ហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច ដដ្លកនុងដនាេះជាដ្បូំងដគ
ដផ្លរ តជា្ំខាន់ដៅដលើការលុបបបំាត់របាងំដផ្សស
ងៗ្ប្មាប់រណិ្ជាកមមទ្យំនិញ និងដ្វា រវាង
ប្បដទ្យ្ចូ្លរួម។ កនុ ង ដោលឥបំណ្ង់ ដនេះ
ប្បដទ្យ្ចូ្លរួមបានឯកភាពោន  លុបបំបាត់
របាងំពនធគយ និងកូា និងរបាងំមិនដមនពនធ
គយដផ្សសងៗដទ្យៀត។ ទ្យនទឹ មនឹងដនាេះការលុប
បបំាត់កាដរ ើ្ ដអើងដផ្សសៗការដោរពដោលការណ៍្
ប្បប្ពឹតរកមមជាតិ និងដោលការណ៍្តមាល ភាពប្តូវ
បានចាត់ទុ្យកថាជាមូលោា ន្ប្មាប់រណិ្ជកមម
ដ្រ។ី ករណី្ខ្លេះការអនុដប្ោេះប្តូវបានអនុវតរ
ច្ដំរេះប្បដភទ្យទ្យំនិងមួយុច្នួំនដតបយុដណាណ េះ ាម 
រយៈកិច្ចប្ពមដប្ពៀងអនុដប្ោេះពនធគយ ឬកិច្ច

ប្ពមដប្ពៀងអនិដប្ោេះរណិ្ជកមម។ លកខណ្ៈ
្ំខាន់មួយដទ្យៀតបននតបំន់រណិ្ជាកមមដ្រ ីគឺ
ដ្រភីាពរប្់ប្បដទ្យ្ជា្មាជិកនីមួយៗកនុង
ការកណំ្ត់ដោលនដោបាយ និងទ្យំនាក់ទ្យំនង
រប្់ខ្លួនជាមួយដលើ្នធានដ្ដ្ាកិច្ច បយុដនរការ
ប្គប់ប្គងមានលកខណ្ៈបញ្ហា  និងប្តួតពិនិនយ
ោយ ងតឹងរងឹ។  

តបំន់ភាវូបនីយកមនដ្ដ្ាកិច្ច បានកាល យ
ដៅជាប្បធានបទ្យដ្៏មានសារ្ំខាន់មួយកនុ ង
រដបៀបវារៈជាតិ និងរប្់បណារ ប្បដទ្យ្ដ្ទើរដត
ទងំអ្់កនុងពិភពដោក ជាពិដ្្ដៅតំបន់
អា្ីុបាយ ្ីុហវិ ក។ ដ្ដ្ាកិច្ចតំបន់និយមមាន
ប្ទ្យង់ប្ទយដប្ច្ើនដបបដប្ច្ើនោយ ង ដោយសារ
ទ្យទួ្យលរងឥទ្យធិពលពីកមាល ងំននការរកីច្ដប្មើនដដ្ល
មានប្បដភទ្យដផ្សសងៗោន ។ ដៅកនុងយុគ្ម័យ
្កលភាវូបនីយកមម្ មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច
ដនេះ គឺជាបាតុភូតមួយដដ្លមានអតាន័យ និង
សារ្ំខាន់កាន់ដត្ំខាន់ដ ើងៗពីមួយនថៃដៅ
មួយនថៃ។ បច្ចុបបននបលុករណិ្ជាកមមដដ្លមានការ
អភិវឌ្ឍន៍ខ្ព្ ់ជាងដគគឺ ្ហភាពអឺរ យុប។ 

+ ្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច បច្ចុ បបនន
ដនេះដគអាច្ដ ើញថា ្មាហិរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច
បានបដងា ើតឱ្យមានទ្យនំាក់ទ្យនំងោយ ងជិត្និទ្យធិ
រវាងប្បដទ្យ្ ដដ្លចូ្លរួមាមរយៈដ្ដំណ្ើ រការ
ដ្រភីាវូបនីយកមមទ្យនិំញដ្វាច្រាច្រមូល្ន 
និងកមាល ងំពលកមមប្ពមទងំកិច្ ចការ្ប្មប
្ប្មួល ដផ្សនកនដោបាយ ដ្ដ្ាកិច្ចហិរញ្ាវតាុ  
ប្បព័នធច្ាប់ លិខិ្តបទ្យោា ន ្រង់ោរ និងគុណ្
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ភាពទ្យំនិញប្បព័នធផ្លល ្់បរូ រព័ត៌មានដផ្សសងៗ។ 
ប្បការទងំដនេះ គឺជាការ ដ្៏មានសារ្ំខាន់កនុ ង
ការជំ រុញដ្ំដណ្ើ រការ្កលភាវូបនីយកមម     
ដ្ដ្ាកិច្ចប្ពមទងំការបដងាើត “វមិាប្តដ្ដ្ាកិច្ច“ 
ច្លនភាពននការ ផ្សលិតកមម  និងបញ្ចុ េះ នថល
ទ្យំនិញនាចូំ្ល។ ដូ្ដច្នេះលទ្យធផ្សលចុ្ងដប្កាយនន 
្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច  គឺការទក់ទញ       
វនិិដោគ ្ប្មាប់កំដណ្ើ នផ្សលិតភាពននការ
ផ្សលិតកមម និងជំរុញ “ឧតរមភាពដប្បៀបដ្ៀប“ 
(comparative advantage) រប្់ជាតិាមរយៈ
ការចូ្លរួមកនុងការប្បណាងំប្បដជងជាលកខណ្ៈ
អនររជាតិ និងកនុងដ្ដំណ្ើ រការឯកដទ្យ្កមម។ 

ទ្យនទឹមនឹងដនាេះគួរកត់្មាគ ល់ថា ្មាហរ
ណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច គឺជាដ្ដំណ្ើ រការដដ្លដបងដច្ក
ដច្ញជាដ្ំណាក់ៗ ដហើយកនុ ងដនាេះដគកំណ្ត់
កប្មិតនននដោបាយរណិ្ជាកមម ដដ្លកាត់
បនាយ ឬលុបបបំាត់រនាងំរណិ្ជាកមមរវាងប្បដទ្យ្
្មាជិក។ ជាទូ្យដៅដគដច្ករបាងំរណិ្ជាកមម ជា   
ពីរ៖ ទី្យមួយ របាងំរណិ្ជាកមមសារដពើពនធដដ្ល
កនុងដនាេះរួមមានពនធ នាដំច្ញនាចូំ្ល និងទី្យពីរ
របាងំមិនដមនសារដពើពនធ ដដ្លកនុងដនាេះ គឺជា
ការកណំំ្ត់ច្នួំនបរមិាណ្ទ្យនិំញនាចូំ្ល កប្មិត
ប រ ិមាណ្ទ្យំ និញនា ំដច្ញដោយ្ម័ ប្ គច្ិ តរ  
(voluntary export restraints) ាមោកវធិានការ
ច្ាប់  លិ ខិ្ តបទ្យោា ន  ប្ពមទ ំង ដបបបទ្យ
បដច្ចកដទ្យ្ និងដផ្សនករដ្ាបាល ដដ្លតប្មូវឱ្យ
ដោរពាមដហើយជាទូ្យដៅប្បការទងំអ្់ដនេះ
ដ្វើឱ្យរាងំ្ទេះដ្ល់្កមមភាពរណិ្ជាកមម។ 

ទ្យនទឹមនឹងដនេះគួរកត់្មាគ ល់ថា ការឧបតាម្ន
ដដ្ើមបបី្ទ្យប្ទ្យង់ការនាដំច្ញក៏ជាដផ្សនកមួយននដោល
នដោបាយរបាងំមិនរណិ្ជាកមមផ្សងដដ្រ។ 

ជាទូ្យដៅ្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច អាច្
មាន្ណារ នដផ្សសងៗោន ប្្បដៅាមកប្មិតនន 
ការវវិតររប្់តបំន់នីមួយៗ។ បយុ ដនរដទេះជាោយ ង
ណាក៏ដោយកប្មិតនីមួយៗ្ុទ្យធដតមានដោល
ការណ៍្រួមដដ្លកនុ ងដនាេះដគអាច្ដច្កដច្ញជា
ដ្ណំាក់កាល្ខំាន់ៗដូ្ច្ជាៈ 

ក.តបំន់រណិ្ជាកមមដ្រៈី រណិ្ជាកមម
ដ្រ ីជាដោលរណ៍្្ំខាន់កប្មិតទី្យ១ នន្មា
ហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច ដដ្លកនុងដនាេះជាដ្បូំងដគ
ដផ្លរ តជា្ខំាន់ដៅដលើការលុបបបំាត់របាងំដផ្សសង  ៗ
្ប្មាប់រណិ្ជាកមមទ្យំ និញ និងដ្វា រវាង
ប្បដទ្យ្ចូ្លរួម។ កនុងដោលបណំ្ង់ដនេះប្បដទ្យ្
ចូ្លរួមបានឯកភាពោន លប់បំបាត់របាងំពនធ
គយ និងកូា និងរបាងំមិនដមនពនធគយដផ្សសងៗ
ដទ្យៀត។ ទ្យនទឹមនឹងដនាេះការលុបបំបាត់ការដរ ើ្  
ដអើងដផ្សសៗការដោរពដោលការណ៍្ប្បប្ពឹតរកមម
ជាតិ និងដោលការណ៍្តមាល ភាពប្តូវបានចាត់
ទុ្យកថាជាមូលោា ន្ប្មាប់រណិ្ជកមមដ្រ។ី 
ករណី្ខ្លេះការអនុដប្ោេះប្តូវបានអនុវតរច្ំដរេះ
ប្បដភទ្យទ្យំនិងមួយុច្ំនួនដតបយុ ដណាណ េះ ាមរយៈ
កិច្ចប្ពមដប្ពៀងអនុដប្ោេះពនធគយ ឬកិច្ចប្ពម
ដប្ពៀងអនិដប្ោេះរណិ្ជកមម។ លកខណ្ៈ្ំខាន់
មួយដទ្យៀតបននកឥតបំន់រណិ្ជាកមមដ្រ ីគឺដ្រ ី
ភាពរប្់ប្បដទ្យ្ជា្មាជិកនីមួយៗកនុ ងការ
កណំ្ត់ដោលនដោបាយ និងទ្យំនាក់ទ្យំនងរប្់
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ខ្លួនជាមួយនឹងនដ្គូរណិ្ជាកមមដ្នទ្យដទ្យៀត ដដ្ល
មិនដមនជា្មាជិក។ ប្បការដនេះមានន័យថា
ប្បដទ្យ្ជា្មាជិកនីមួយៗមាន្ិទ្យធិប្គប់ប្ោន់
កនុ ងការកណំ្ត់ពនធគយ កនុងការោក់កហិំតកូា 
និងការកណំ្ត់ របាងំមិនដមនពនធគយដផ្សសងៗ
ដទ្យៀត ្ប្មាប់នដ្គូរណិ្ជាកមម ដដ្លមិនដមន
ជា្មាជិកតបំន់រណិ្ជាកមមដ្រដីនេះ។ 

 ខ្.្ហភាពគយ៖ ការបដងាើត្ហភាព
គយ គឺជាការវវិតរន៍ដ្ំណាក់កាលមួយថមីដទ្យៀត 
បដនាមដលើតបំន់ រណិ្ជាកមមដ្រ។ី ដូ្ច្ជា តបំន់
រណិ្ជាកមមដ្រ ី្មាជិក្ហភាពគយប្តូវ
លុបបំបាត់របាងំរណិ្ជាកមមទ្យំនិញ និងដ្វា
្ប្មាប់ប្បដទ្យ្ជា្មាជិកដ្នទ្យដទ្យៀត។ បយុ ដនរ
បដនាមពីដលើដនេះដទ្យៀត ប្បដទ្យ្ជា្មាជិកចូ្ល
រួម្ប្មប្ប្មួល និងកំណ្ត់ជាមួយោន នូវ
នដោបាយរណិ្ជាកមមរួមដនេះ មានប្ទ្យង់ប្ទយ
ជាការកំណ្ត់ពនធគយខាងដប្ៅរួមដដ្លកនុ ង
ដនាេះទ្យំនិញនាចូំ្ល ពីដប្ៅ្ហគមន៍្ប្មាប់
លក់កនុងប្បដទ្យ្មួយនន្ហគមន៍ ប្តូវបានដគ
យកពនធគយាមអប្ាដូ្ច្ោន  ដហើយច្ំណូ្ល
ពនធគយដដ្លបានមកដនាេះ ប្តូវដបងដច្កោន កនុង
ច្ដំណាមប្បដទ្យ្ជា្មាជិកប្្បាមរូបមនរ 
ដដ្លបានឯកភាពោន ជាមុន។ 

 គ.ទី្យផ្សាររួម ៖ ដូ្ច្្ហភាពគយដដ្រ
ប្បដទ្យ្្មាជិកទី្យផ្សាររួម ប្តូវលុបបបំាត់របាងំ
រណិ្ជាកមម្ប្មាប់ប្បដទ្យ្ ជា្មាជិកដ្នទ្យ
ដទ្យៀត និងចូ្លរួម្ហការោន កណំ្ត់នដោបាយ
រណិ្ជាកមមដប្ៅ្ហគមន៍។ ដលើ្ពីដនេះដទ្យៀត

ប្បដទ្យ្ ជា្មាជិកទី្យផ្សាររួមប្តូវឯកភាពោន
អ នុញ្ហា ត ឱ្ យ ការ ផ្ស លិ តកមមទ ំង អ ្់ ដ ្វើ
ច្រាច្រណ៍្ដោយដ្រដីលើទី្យផ្សាររួម។ ការ ផ្សលិត 
កមមមានរាប់បញ្ចូ លមូល្នពលកមម និងបដច្ចក
វទិ្យា។  

  .្ហភាពដ្ដ្ាកិច្ច៖ ជាទូ្យដៅ្ហ
ភាពដ្ដ្ាកិច្ច គឺជាការបដនាមពីដលើលកខណ្ៈ
វនិិច្ឆ័យ្ំខាន់ៗទងំបយុនាម នរប្់ទី្យផ្សាររួម។ 
ប្បការដនេះ្ហភាពដ្ដ្ាកិច្ច ទមទរឱ្យមាន
្មាហរណ្កមមនដោបាយដ្ដ្ាកិច្ចដថមដទ្យៀត។ 
មានន័យថា ដប្ៅពីអនុញ្ហា តឱ្យមានច្រាច្រដោយ 
ដ្រនូីវទ្យនិំញ ដ្វា និងការ ផ្សលិតកមម ដរលគឺ 
មូល្នពលកមម និងបដច្ចកវទិ្យា្មាជិក្ហ
ភាពដ្ដ្ាកិច្ចប្តូវដ្វើ្ុខ្ដុ្មភាវូនីយកមម និងប្តូវ
្ប្មប្ប្មួលនដោបាយដ្ដ្ាកិច្ចជាមួយោន
ដថមដទ្យៀត ដដ្លកនុ ងដនាេះរួមមាននដោបាយ  
មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច ហិរញ្ាវតាុសាធារណ្ៈ ពនធោរ 
រូបិយវតាុ  និង្នាោរជាដដ្ើម។ បដនាមពីដលើដនេះ
្ហភាពដ្ដ្ាកិច្ច អាច្ឯកភាពោន ដលើការដប្បើ
ប្បា្់ប្បព័នធ អប្ាបរូ រប្បាក់រួម ឬអនុម័តោក់ឱ្យ
ដប្បើប្បា្់រូបិយវតាុ រួមដូ្ច្ដដ្លបាន និងកំពុង
អនុវតរកនុងតកាៈនផ្សទកនុងរប្់វា។ ដ្ដំណ្ើ រការវវិតរន៍
រប្់ដ្ំណាក់កាលនីមួយៗ គឺជាមូលដហតុនន
ដ្ណំាក់កាលមួយដដ្លខ្ព្ ់ជាង និងសាញុំជំាង។ 
ការប្ពមដប្ពៀងោន ដលើការអនុដប្ោេះរណិ្ជាកមម 
គឺជាការ នផ្សទកនុង ដដ្លជរុំញឱ្យមានច្ណំ្ងទក់
ទ្យនង ដផ្សនកដហោា រច្នា្មព័នធដ្រភីាវូបនីយកមម 
រច្នា្មព័នធដ្ដ្ាកិច្ច ច្ាប់ និងនដោបាយ 
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៘ មយាងដទ្យៀតតថភាពដនេះបាន បង្ហា ញឱ្យ
ដ ើញថា ្មាហរណ្កម មដ្ដ្ ាក ិច្ ច គ ឺជា
ដ្ដំណ្ើ រដដ្លប្បប្ពឹត រដៅដប្កាមរូបភាព និង
យនរការដផ្សសងៗដទ្យៀត តថភាពដនេះបានបង្ហា ញ
ឱ្យដ ើញថា ្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច គឺជា
ដ្ដំណ្ើ រដដ្លប្បប្ពឹតរដៅដប្កាមរូបភាព និងយនរការ 
ដផ្សសងៗោន ទងំកនុងកប្មិតតបំន់ និង្កលដោក។ 
ប្បការដនេះគឺជាមូលដហតុដ្វើឱ្យមានការលំបាក
កនុ ងការដប្បើប្បា្់លកខណ្ៈវនិិច្ឆ័យននដ្ំណាក់
កាល្ំខាន់ៗដូ្ច្ដដ្លបានដលើកដ ើងដដ្ើមប ី
កំណ្ត់កប្មិត្មាហរណ្កមម ពិតប្បាកដ្នន
ដ្ដ្ាកិច្ចាមតំបន់ ឬាមរូបភាពជាក់ដ្រង     
នីមួយៗ។ ជាការពិតណា្់ថាដ្ំណាក់កាល  
្ខំាន់ៗ នន្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ចដដ្លបាន
ដលើកមកជាឧទហរណ៍្ខាងដលើ គឺមានលកខណ្ៈ 
ប្ទឹ្យ្រីដដ្លបានមកពីការបូក្រុប្កមមភាព 
ដដ្លបានអនុវតរដោយមានការពិភាកា និងដវក
ដញកច្ា្់ោ្់ ដដ្ើមប ីឱ្យង្ហយយល់អំពី
បាតុភូត ដដ្លអាច្ដកើតមានដ ើងជាជាងការ
យកច្ិតរទុ្យកោក់ដៅដលើជីវតិជាក់ដ្រង ដដ្ល
ដតងដតមានលកខណ្ៈសាញុំ ំនិងភាព្បូំរដបប
ជាងប្ទឹ្យ្រី។ មយាងដទ្យៀត អវីដដ្លមានសារៈ្ខំាន់
កនុ ងការបកប្សាយដនេះគឺ ប្តូ វគូ្បញ្ហា ក់ថា      
្មាហរណ្កមមដ្ដ្ាកិច្ច គឺជា «ដ្ដំណ្ើ រ» មិន
ដមនជាបាតុភូត្ប្មាប់អនាគតដនាេះដទ្យ។  

 
 

 ការបដងាើត្មាគមន៍ប្បជាជាតិអា្ីុអា
ដគនយ៍ (ASEAN) 

 ក.មូលដហតុ៖ ដៅទ្យ្វតសរឆ៍្ន ៥ំ០ ភាព
រដង្ហគ េះរដងគើរននការដថរកាឯករាជយរប្់បណារ
ប្បដទ្យ្ដៅបណារ  អា្ីុអាដគនយ៍កាន់ដត្ៃន់្ៃរ
ដ ើងៗ ដោយសារមានទ្យំនា្់ និងបញ្ហា ្មុ គ
សាម ញជាដប្ច្ើនដដ្លដកើតដ ើងកនុងដ្ណំាក់ កាល
្ស្តង្ហគ មប្តជាក់។ ដូ្ដច្នេះដហើយដោយមានការ
ផ្សរួច្ដផ្សរើមរប្់្ហរដ្ាអាដមរកិដៅឆ្ន ១ំ៩៤៥ នា ំ
ឱ្យ្នដ្ល់ការបដងាើតបកស្មព័នធនដោបាយ 
និ ង ដ ោធា  ( The southeast Asia Treaty 
Organization SEATO) ដដ្លមានប្បដទ្យ្បីដៅ
ទ្យវីបអា្ីុចូ្លរួម បាយ គីសាា ន នថ និងហវីលីពីន។ 
បយុ ដនរអងគការដនេះមិនបានពប្ងឹង និងពប្ងីក
ការង្ហររប្់ខ្លួនឱ្យបានរងឹមាដំទ្យ ដោយសារប
ណារ ប្បដទ្យ្ដ្នទ្យដទ្យៀត ដដ្ល្ាិតដៅតំបន់
ជាមួយោន មិនបានចូ្លរួម។ កនុងទ្យ្វតសរឆ៍្ន ទីំ្យ៦០ 
និនាន ការតំបន់និយម បានដកើតដ ើងាមរយៈ
ការ ្ំខាន់ ពី រ  (១ )កិ ច្ច្ហប្បតិ បតរិកា រ       
ដ្ដ្ាកិច្ចកនុ ងដោលបំណ្ងបដងាើតរច្នា្មព័នធ    
ទី្យផ្សាររួម និងតបំន់រណិ្ជាកមមដ្រ ី(២)ការររ
ការវាទ្យទី្យដផ្សនករណិ្ជាកមមរប្់មហាអំណាច្
ដ្ដ្ាកិច្ច្ំៗ ជាពិដ្្វតរមានរប្់ប្បដទ្យ្
ជបយុន និងច្ិន ដៅឥណ្ឌូ ច្ិន និងកនុងតបំន់ទងំមូល។ 
ដោយប្បការដនេះដហើយដទ្យើបចាប់ពីដពលដនាេះ
មកបណារ ប្បដទ្យ្ដៅអា្ីុអាដគនយ៍បានចាក
ដ ច្ញ ពី ដ ោលកា រ ណ៍្្មាហ រណ្កមម
នដោបាយដោធា ដៅជា្មាហរណ្កមម
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នដោបាយដ្ដ្ាកិច្ចវញិ។ ដោលគំនិត្ំខាន់
ននការបដងាើត្មាគមថមីកនុងតបំន់អា្ីុអាដគនយ៍
ដនេះ ជាដ្ំបូងមិនប្តឹមដតជំនួ្បកស្មព័នធ
ដោធា SEATO ដនាេះដទ្យ បយុ ដនរច្ង់ទក់ទញ
ដ្ល់បណារ ប្បដទ្យ្អពាប្កឹតយដថមដទ្យៀតផ្សង។ 
អនុវតរគនិំតផ្សរួច្ដផ្សរើមដនេះជាដ្បូំងមានប្បដទ្យ្
៣ នថ ហវីលីពីន និងមាយ ដ ្ីុ ដដ្លបានប្បកា្
ប្បឆ្ងំោច្់ខាត និងទិ្យ្ដៅកុមមុយនី្និយម 
បយុ ដនរដប្កាយមកដគបាន ទ្យទួ្យលសាគ ល់ថា ការ
ប្បកា្ដនេះនឹងមិនទក់ទញដ្ល់ប្បដទ្យ្ដដ្ល
មិនចូ្លបកស្មព័នធដទ្យ ជាពិដ្្ប្បដទ្យ្ភូមា 
កមពុជា និងឥណ្ឌូ ដន្ីុ ដូ្ដច្នេះពួកដគបានដ្វើ ដ្
ច្ករី ដថលងការណ៍្ថមី  ដោយ្ដប្មច្ច្ិតរបដងាើត     
្មាគន៍ មួយ ដដ្លអពា ប្កឹ ត យ  និ ងោម ន       
ទ្យនំាក់ទ្យនំងជាមួយបកស្មព័នធដោធា SEATO។ 
ដៅទី្យបញ្ចប់ដៅដខ្្ីហា ឆ្ន ១ំ៩៦១ ប្បដទ្យ្នថ 
ហវី លីពីន និងមាយ ដ ្ីុ ដដ្លមានទ្យំនាក់ទ្យំនង
ោយ ងជិត្និ ទ្យធជាមួយ្ហរដ្ាអាដមរ ិក  និង
អង់ដគល្ បានចុ្េះហតាដលខាដលើកតិកា្ញ្ហា ្រីពី 
ការបដងាើ ត្មាគម ថមី មួយមានដ ម្ េះថា 
“្មាគមអា្ីុអាដគនយ៍”។ ទិ្យ្ដៅ និងកមមវ ិ្ ី
្ំខាន់នន្មាគមដនេះដប្ៅពីកិច្ច្ហប្បតិបតរិ
ការ និងការជួយោន ដៅវញិដៅមករវាងប្បដទ្យ្
ជា្មាជិកកនុងវ ិ្ ័យដ្ដ្ាកិច្ច ្ងគមកិច្ច និង
អភិបាលកិច្ច គឺការបងាឱ្យមានទ្យំនាក់ទ្យំនងលអ
ជាមួយនឹងប្បដទ្យ្ដដ្លមានទិ្យ្ដៅ រួមោន  
ដដ្ើមបដី្វងយល់ពីោន ដៅវញិដៅមក គឺបងាឱ្យ
មានទ្យំនាក់ទ្យំនងលលអជាមួយនឹងប្បដទ្យ្ដដ្ល

មានទិ្យ្ដៅរួមោន ដដ្ើមបដី្វងយល់ពីោន ដៅវញិ
ដៅមក ជាមួយប្បដទ្យ្កនុងតបំន់អា្ីុអាដគនយ៍
ឱ្យកាន់ដតប្បដ ើ្រដ ើង។ ទ្យនទឹមដនាេះលកខនរិកៈ
រប្់្មាគមបានគូ្បញ្ហា ក់ច្ា្់ដថមដទ្យៀត
ថា “្មាគមមិនមានទ្យំនាក់ទ្យំនង ឬ្ាិតដៅ 
ដប្កាមឥទ្យធិពលប្បដទ្យ្មហាអំណាច្ណាមួយ 
ឬបលុកណាមួយដទ្យ ដហើយទិ្យ្ដៅរប្់្មាគម
ក៏មិនប្បឆ្ងំនឹង ប្បដទ្យ្ណាដដ្រ”។ ដៅដខ្
តុោ ១៩៦១ គណ្ៈកមមការអនកឯកដទ្យ្    
ដ្ដ្ាកិច្ចនន្មាគមអា្ីុអាដគនយ៍ បានជួប 
ប្បជុំោន ជាដលើកទី្យមួយដៅទី្យប្កុងកូឡាឡាពួំរ។ 
ជាលទ្យធផ្សលអងគ ប្ ប ជុំបាន្ដ ប្មច្ប ដងាើ ត      
គណ្កមមការរណិ្ជាកមមឧ្ាហកមម  និង
ដទ្យ្ច្រណ៍្ ដហើយដៅដខ្ដមសា ឆ្ន ១ំ៩៦២ បាន
ដបើកផ្សលូ វគមនាគមន៍កូឡាឡាពួំ-បាងកក។ ជាមួយ
ោន ដនាេះដៅទី្យប្កុងកូឡាឡាពួំ ដៅដខ្ឧ្ភា ឆ្ន ំ
១៩៦២ ្ននិ ្ីទ្យគណ្ៈកមាម ្ិការអច្ិនស្តនរយ៍
្មាគមអា្ីុអាដគនយ៍បានដរៀបច្ដំ ើង និងការ
ពិភាកាអំពីការបដងាើត “ទី្យផ្សាររួម” ។ កនុ ងកិច្ច
ប្បជុដំខ្្ីហា ឆ្ន ១ំ៩៦៧ ដៅប្កុងបាងកក រដ្ា  
មស្តនរីការបរដទ្យ្ននប្បដទ្យ្ឥណ្ឌូ ដន្ីុ មាយ ដ ្ីុ 
នថ ហវីលីពីន និង្ឹងាបុរ ីបានចុ្េះហតាដលខាដលើ
កិច្ចប្ពមដប្ពៀង ដដ្ើមបបីដងាើត្មាគមប្បជាជាតិ
អា្ីុអាដគនយ៍។ ដូ្ដច្នេះ្មាគមប្បជាជាតិអា្ីុ
អាដគនយ៍ដដ្លដៅកាត់ថា អាសា៊ា ន ប្តូវបាន
បដងាើតដ ើងដោយមានប្បដទ្យ្ជា្មាជិក
សាា បនិក អាសា៊ា ន៥ ៖ ឥណ្ឌូ ដន្ីុ មាយ ដ ្ីុ នថ 
ហវីលីពីន និង ្ងាឹបុរ ីនិងបនាទ ប់មក ដប្កាយពី
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ទ្យទួ្យលបានឯករាជយពី ប្បដទ្យ្អង់ ដគល្ឆ្ន ំ
១៩៨៤មកប្បដទ្យ្ប្ប៊ាុយដន ក៏ចូ្លជា ្មាជិក
អាសា៊ា នដដ្រ។ ដហើយជាបនរបនាទ ប់ប្បដទ្យ ដ្វៀតណាម 
ក៏បានចូ្លជា្មាជិកដៅឆ្ន ១ំ៩៩៦ ប្បដទ្យ្
ឡាវ និងប្បដទ្យ្មីោយ ន់មាយ  ដៅឆ្ន ១ំ៩៩៧ និង
ប្បដទ្យ្កមពុជាដៅឆ្ន ១ំ៩៩៩។ បានដ្វើទ្យំនាក់
ទ្យនំងជាមួយោន  ឬបានប្ពមដប្ពៀងោន ដោយការ
ដផ្សសងៗដៅកនុ ង្កមមភាពទូ្យទត់ ឬការផ្សគត់ផ្សគង់
ជាទូ្យដៅ រហូតមកដ្ល់បច្ចុបបនន។ 

 
២.២-យោលការណ៍មីទ្កូយស្ដ្ឋកិច្ច និងម៉ា

ទ្កូយស្ដ្ឋកិច្ច 
វទិ្យាសាស្ត្រដ្ដ្ាកិច្ចមានទ្យំនាក់ទ្យំនង 

និងមានឬ្គល់ោយ ងដប្ៅដៅនឹងទ្យ្សនវជិាា
្រីពី្ងគម។ ដោល បណំ្ង្ខំាន់រប្់ទ្យ្សន
វជិាា ដនេះ គឺការដវកដញក និងពនយល់អពីំយុតរិ្ម៌
ដៅកនុ ង្ងគមដហតុអវីបានជាមានអនកមាន និង
អនកប្ក? ដតើដគប្តូវដ្វើដូ្ច្ដមរច្ ដដ្ើមបបីដំពញឱ្យ
បាននូវដ្ច្ករីប្តូវការដដ្លោម នប្ពំដដ្នដៅនឹង
្នធានដដ្លមានកណំ្ត់? ដហតុដូ្ច្ដមរច្បាន
ជាដគនិោយថា ដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារមានយុតរិ្ម៌ 
បយុដនរោម ន្ីល្ម៌ផ្សទុយដៅវញិដ្ដ្ាកិច្ចដផ្សនការ 
ឬដ្ដ្ាកិច្ច្ងគមនិយមយកច្ិតរទុ្យកោក់ដលើ
្ីល្ម៌ និង្ហភាព្ងគម បយុ ដនរោម នយុតរិ្ម៌? 
ដច្ញពី្ំណួ្រ ទងំអ្់ដនេះ ដទ្យើបដកើតមាន
ដ ើងនូវវទិ្យាសាស្ត្រដ្ដ្ាកិច្ច។ ាមទ្យ្សនៈ 
និងបាតុភូតការ្ិកាដដ្ល រក់ព័នធនឹងជីវភាព

រ្់ដៅវទិ្យាសាស្ត្រដ្ដ្ាកិច្ចដច្កដច្ញជាពីរ គឺ
មីប្កូ និងមាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច។ 

មីប្កូដ ដ្្ាកិច្ច គឺជាដផ្សនកមួយននវទិ្យាសាស្ត្រ 
ដ្ដ្ាកិច្ច ដដ្ល្ិកាពីមុខ្ង្ហរ ឬច្រតិដ្ដ្ាកិច្ច 
ដដ្ល្ដប្មច្ច្ិតរដោយបុគគលមាន ក់ៗ។ មាយ ប្កូ
ដ្ដ្ាកិច្ច ្ិកាច្រតិដ្ដ្ាកិច្ចទងំមូលដូ្ច្ជា 
ការដកើនដ ើង និងការថយចុ្េះននដ្ដ្ាកិច្ច  
បរមិាណ្្រុបននទ្យំនិញ និងដ្វា ដដ្លផ្សលិត
កនុ ងដ្ដ្ាកិច្ចមួយ កំដណ្ើ នបរមិាណ្្រុបនន
ផ្សលិតផ្សលអប្ាអតិផ្សរណា  និងអប្ានិកមមភាព 
ជញ្ាី ងទូ្យទត់ និងអប្ាបរូ រប្បាក់ជាដដ្ើម។ ដូ្ដច្នេះ
មីប្កូដ្ដ្ាកិច្ច្ិកាពិកំដណ្ើ នដ្ដ្ាកិច្ចទងំ      
រយៈដពលដវង ទងំការដប្បប្បួលរយៈដពលខ្លី  
ដដ្លបដងាើតបានជាខួ្ប្ុរកិច្ច។ 

មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច ្ិកាអពីំបញ្ហា ដ្ដ្ាកិច្ច
ច្បំងៗនន្ម័យកាល ឬជីវភាព្ងគមនីមួយៗ។  

ឧទហរណ៍្៖ បញ្ហា ដដ្លឆ្លុេះបញ្ហច ងំអពីំ
ទ្យំនាក់ទ្យំនងរវាងទី្យផ្សារទ្យំនិញ ទី្យផ្សារពលកមម 
និងទី្យផ្សារហិរញ្ាវតាុ  ទ្យំនាក់ទ្យំនងរវាងដ្ដ្ាកិច្ច
ជាតិ និងដ្ដ្ាកិច្ចននប្បដទ្យ្ដផ្សសងដទ្យៀត៘ 
ដូ្ដច្នេះមាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច ្ិកាកនុងកប្មិតដ្ដ្ាកិច្ច
ទងំមូល ឧទហរណ៍្ មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច ្ិកាពី 
ទី្យផ្សារពលកមមទងំមូល ដរលគឺមិនដមនដត    
ទី្យផ្សារពលកមមជំនាញ ឬមិនជំនាញ ឬទី្យផ្សារ 
ពលកមមជាងកំដបារ ឬដវជាបណ្ឌិ តដនាេះដទ្យ។ 
មយាងដទ្យៀតមាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច ្ិកាអំពីទី្យផ្សារ
ទ្យំនិញទងំមូល ដរលគឺមិនដមន្ិកាដត        
ទី្យផ្សារ្ដមលៀកបរំក់ ឬទី្យផ្សារមាូបអាហារដនាេះ
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ដទ្យ៘ ការ្ិកាទី្យផ្សារទ្យំ និញ ឬទី្យផ្សារ     
ពលកមមដតមួយប្បដភទ្យជាការ្ិកាកនុងកប្មិត 
មីប្កូដ្ដ្ាកិច្ច។ 

ភាពខុ្្ោន ្ខំាន់មួយរវាងមីប្កូដ្ដ្ាកិច្ច 
និងមាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច គឺអដថរដដ្លប្តូវ្ិកា។     
មីប្កូដ្ដ្ាកិច្ច ្ិកាពីនថលដ្ៀប (ឧទហរណ៍្៖ 
នថលអងារដ្ៀបនឹងនថលទ្យនិំញដផ្សសងដទ្យៀត) ច្ដំណ្ក
មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច ្ិកាពីកប្មិតនថលម្យម ដដ្ល
គណ្ដនយយបានរាប់បញ្ចូ លប្គប់ទ្យំនិញ និងដ្វា 
ដប្បើប្បា្់ទងំអ្់។ ភាពខុ្្ោន មួយដទ្យៀត គឺ
ការ្នមត។ កនុ ងការ្ិកាមីប្កូដ្ដ្ាកិច្ចដគឱ្យ
ប្បាក់ច្ណូំ្ល្រុបរប្់អនកដប្បើប្បា្់ដថរដហើយ
ដគ្ិកាពីរដបៀប ដដ្លអនកដប្បើប្បា្់ចាយប្បាក់ 
ច្ណូំ្លរប្់ខ្លួន  ដដ្ ើមបទី្យ ិញទ្យនំិញដផ្សសងៗ 
ោយ ងដ្ូច្ដម រច្?។ ច្ ដំណ្កឯកនុងការ្ិកា      
មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ចវញិ កប្មិតននប្បាក់ច្ណូំ្ល្រុប 
ឬច្ំណាយគឺ្ាិតកនុ ងច្ំដណាមអដថរ្ំខាន់ៗ 
ដដ្លប្តូវ្ិកា។ ដប្ៅពីដនេះមីប្កូដ្ដ្ាកិច្ច និង
មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច្ ិកាអពីំ ទិ្យដ្ាភាពដ្ដ្ាកិច្ចដផ្សសង
ោន ។ ្រុបឱ្យខ្លីដៅការ្ិកាមីប្កូដ្ដ្ាកិច្ចដគ
យកនថលជាការ កំណ្ត់ ច្ំដណ្កការ្ិកាកនុ ង  
មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ចវញិដគយកច្ណូំ្ល្រុបជាការ
កណំ្ត់។ បញ្ហា ដ្ដ្ាកិច្ចដតដចាទ្យដ ើងដទេះកនុង
ប្បព័នធដ្ដ្ាកិច្ចណាក៏ដោយ។ ជាការពិត ភាព
ខុ្្ោន ្ំខាន់ៗរវាងដ្ដ្ាកិច្ចដផ្សនការប្បមូលផ្សរុ  ំ
ដ្ដ្ាកិច្ចច្ប្មុេះ និងដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ គឺ្ាិតដៅ
ប្តង់រដបៀបននការដោេះប្សាយបញ្ហា ខាងដលើ។ 
ដូ្ដច្នេះដដ្ើមបដីប្បើប្បា្់្នធានមនុ្ស ្នធាន

្មមជាតិ និងទ្យំនិញវនិិដោគដដ្លមានដោយ
កប្មឱ្យមានប្ប្ិទ្យធភាពកនុ ងការផ្សលិតទ្យំនិញ 
និងដ្វា ្ប្មាប់បដំពញដ្ច្ករីប្តូវការរប្់
្ងគម តប្មូវឱ្យមានការដប្ជើ្ដរ ើ្ យនរការ
ប្គប់ប្គង និង្ប្មប្ប្មួលដ្ដ្ាកិច្ចជាក់ោក់។ 

 
ក.យោលការណ៍មីទ្កូយស្ដ្ឋកិច្ច 
តប្មូវការ ការផ្សគត់ផ្សគង់ និងទី្យផ្សារ៖ គឺជា

ការ គនលឹេះដ្វើប្បតិបតរិការកនុ ងទី្យផ្សារ។ ការ គនលឹេះ
ទងំពីដនេះរួមោន កំណ្ត់បាននថលទី្យផ្សារ។ ទី្យផ្សារ
និងបានលក់ទ្យំនិញអ្់ដៅដពលតប្មូវការដ្មើ
នឹងការផ្សគត់ផ្សគង់ ដរលគឺ បានដៅដ្ល់ច្ំណុ្ច្
ដដ្លថា ្មាទី្យផ្សារ។ ការដប្បប្បួលននតប្មូវ
ការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់នឹងមានផ្សលបយេះរល់ដៅដលើ
ច្ំណុ្ច្្មាដនេះ ដរលគឺ ដ្វើ ឱ្ យ នថល  និ ង
បរមិាណ្ទ្យនិំញដប្បប្បួល។ 

ទ្យីផ្សារ និងនថលទ្យីផ្សារ៖ បច្ចុបបននដនេះដ្ទើ
ទងំពិភពដោកទ្យទ្យួលសាគ ល់ថា ប្បព័នធដ្ដ្ា
ក ិច្ ចទ្យ ីផ្សា រមានតួនាទី្យោយ ង្ំខាន់កនុ ងការ
អភិវឌ្ឍដ្ដ្ាកិច្ច។ ទី្យផ្សារជាប្បភពននការរកី
ច្ដប្មើនននជីវភាពដ្ដ្ាកិច្ច្ងគម។ ទី្យផ្សារ 
កដនលងដដ្លដរៀបច្ដំ ើង្ប្មាប់បដងាើតនូវទ្យំនាក់
ទ្យំនងរវាងអនកលក់ និងអនកទិ្យញដដ្ើមបដីោេះដូ្រ
ទ្យំនិញ និងដ្វាាមរយៈ ននការដោេះដូ្រដនេះ
បដងាើតឱ្យមានកិច្ចប្ពមដប្ពៀងោន កនុងការច្ងប្កង
នថលនិងកណំ្ត់បរមិាណ្ផ្សលិតផ្សលដដ្លចាបំាច្់
្ប្មាប់្ងគម។ ការលូតោ្់រប្់ទី្យផ្សារ
ប្បប្ពឹតរដៅាមរយៈលកខខ្័ណ្ឌ ដោលការណ៍្ 
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និងមានមុខ្ង្ហរ្ំខាន់ ៗ ដូ្ច្ខាងដ ប្កាម។ 
លកខ ខ្ណ្ឌ ្ំខាន់ ៗ ដ ដ្ល ទី្យ ផ្ស ាអាច្មាន
្កមមភាពរួមមាន៖ ការដបងដច្កពលកមម ឯក
ដទ្យ្កមម និងផ្សលិតកមម។ ទី្យផ្សារននវមិាប្ត គឺជា
បរមិាណ្តប្មូវការរប្់អនកទិ្យញ និងបរមិាណ្
ផ្សគត់ផ្សគង់រប្់អនកលក់។ ការប្បកួតប្បដជងរប្់ 
ផ្សលិតករ កនុងដ្ដំណ្ើ រការផ្សលិតកមម កនុងការដ្វង
រកទី្យផ្សារ និង្នធានដ្ដ្ាកិច្ច។ ការរកីច្ដប្មើន
ប្បព័នធរូបិយប័ណ្ណ និងដផ្សនកឥណ្ទន។ មយាង
ដទ្យៀត ដដ្ើមបឱី្យទី្យផ្សារមាន្កមមភាពដោយដ្រ ី
កនុងដ្ដំណ្ើ រការផ្សលិតកមម និងរណិ្ជាកមមតប្មូវ
ឱ្យមានដោលការណ៍្ដូ្ច្ជា៖ ្ិទ្យធិជាមាច ្់ដលើ
កមម្ ិទ្យធិ និង្ិទ្យធិ្ហប្គិនកនុងការប្បកបមុខ្របរ 
អាជីវកមម និងរណិ្ជាកមម ដោយដ្រ ីប្ពម
ជាមួយការលុបបបំាត់ទ្យំរង់ និងដបបបទ្យដផ្សសងៗ 
ដដ្លកាល យជាឧប្គគដ្ល់ផ្សលិតកមម  និង
រណិ្ជាកមម។ ដហើយមយាងដទ្យៀតនថលទ្យំនិញ និង
ដ្វាប្តូវបដងាើត ឬច្ងប្កងដ ើងកនុ ងលទ្យធផ្សល
កិច្ចប្ពមដប្ពៀងរវាងបរមិាណ្ការផ្សគត់ផ្សគង់ និង
បរមិាណ្តប្មូវការដលើទ្យនិំញ និងដ្វាកនុងទី្យផ្សារ។ 
ការដ្វើអនររាគមន៍រប្់រដ្ាកនុងទ្យីផ្សារប្តូវមាន
កប្មិត និង្ាិតដៅកនុងប្កមខ្ណ័្ឌ ច្ាប់្ុរកិច្ច
ជាពិដ្្ ដជៀ្វាងការដប្បើប្បា្់វធិានការរដ្ា
បាលប្បមូលផ្សរុ  ំដដ្លបយេះរល់ដ្ល់ដោលការណ៍្
ទី្យផ្សារ។ ទ្យនទឹមនឹងលកខខ្័ណ្ឌ ប្ពមទងំដោល 
ការណ៍្ដូ្ច្ដដ្លបានដរៀបរាប់ខាងដលើទី្យផ្សារ
មានមុខ្ង្ហរ្ំខាន់ៗដូ្ច្ជា៖ មុខ្ង្ហរដ្វើនិយ័ត 
កមម គឺការដ្វើឱ្យដទ្យៀងទត់នូវផ្សលិតកមមទ្យំនិញ 

និងដ្វាកមម ។ ផ្សលិតកមមទ្យំនិញ និងដ្វាប្គប់
មុខ្និងប្បប្ពឹតរដៅដោយដទ្យៀតទត់ ដោយដ្រង
ដ ើងដៅទី្យផ្សារជាអនកប្តួតពិនិតយ និងជរុំញឱ្យ
មានផ្សលិតកមមទ្យំ និញ និងដ្វាដដ្លមាន
ប្បដោជន៍ ្ប្មាប់្ងគមាមរយៈផ្សលិតកមម
ទ្យនិំញ ដដ្លមានគុណ្ភាពខ្ព្ ់ និងច្ណំាយកនុង
ផ្សលិតកមមទបដដ្លនាឱំ្យតនមលទ្យំនិញដនាេះមាន
លកខណ្ៈ ្មរមយ។ មុខ្ង្ហរបដងាើនទឹ្យកច្ិតរជរុំញ
ការកាត់បនាយច្ណំាយកនុងផ្សលិតកមម។ ាមរយៈ 
ការប្បកួតប្បដជងដោយជហំ និងទី្យផ្សារជាអនក
ដលើកទឹ្យកច្ិតរច្ំដរេះផ្សលិតករ ដដ្លច្ំណាយ
តិច្កនុងដ្ដំណ្ើ រការផ្សលិតកមម ដហើយរកាបាននូវ
គុណ្ភាពផ្សលិតផ្សលរប្់ខ្លួន។ កនុ ងន័យដនេះ  
ផ្សលិតករនឹងអាច្បដញ្ហច ញលក់ទ្យំនិញបាន
ដ ប្ច្ើន  ដដ្លនឹងនាឱំ្ យ ដគទ្យ ទួ្យលបានប្បាក់
ច្ណូំ្ល និងច្ដំណ្ញដប្ច្ើន។ មុខ្ង្ហរដបងដច្ក 
បដងាើតឱ្យមាន្មាមាប្តននបុដរផ្សលិតកមម  និង
ការផ្សគត់ផ្សគង់ឱ្យមានតុលយភាពកនុងដ្ដ្ាកិច្ច។  

កនុ ងប្កខ្័ណ្ឌ មុខ្ង្ហរដនេះទី្យផ្សារជាអនក
ដបងដច្ក្នធានដ្ដ្ាកិច្ច (្នធាន្មមជាតិ
ទ្យនិំញវនិិដោគ និង្នធានមនុ្ស) ដៅប្គប់ទី្យ
កដនលងដោយដផ្សអកដលើមូលោា ន តប្មូវការ និង
ការផ្សគត់ផ្សគង់។ មុខ្ង្ហរផ្សរល់ព័ត៌មាន គឺបានផ្សរល់
ព័ត៌មានអពីំជីវភាពនន្ងគម និងដ្ដ្ាកិច្ចជាតិ។ 
ជាការពិតដគអាច្ទ្យទួ្យលព័ត៌មានអពីំដ្ច្ករីប្តូវ
ការនូវទ្យនិំញដផ្សសងៗឬការលក់ដូ្រវតាុធាតុដដ្ើម ឬ
ពលកមមាមរយៈទី្យផ្សារ។ ជាងដនេះដទ្យៀត ាមរយៈ 
ទី្យផ្សារដគអាច្ទ្យទួ្យលបានសាា នភាពវនិិដោគទុ្យន 



 19  

 

នថលទ្យំនិញដ ើងចុ្េះ និងសាា នភាពជាដប្ច្ើនដទ្យៀត
ដដ្លរក់ព័នធដៅនឹងដ្ច្ករីប្តូវការ និងការផ្សគត់
ផ្សគង់ទ្យនិំញ និងដ្វាកនុងទី្យផ្សារ ។ 

 គួរកត់្មាគ ល់ថា លកខណ្ៈពិដ្្នន 
ទី្យផ្សារបច្ចុបបននដនេះមានភាពខុ្្ដបលកពី្ម័យ
ដដ្ើម ជាពិដ្្ការធានារាយ ប់រងពី្ំណាក់      
ទី្យផ្សារកនុ ងការលក់ទ្យំនិញ និងដ្វា។ រដ្ាមាន
្កមមភាពជាប្បចាកំនុងការដ្វើនិយ័តកមមាមរយៈ 
ដោលនដោបាយហិរញ្ាវតាុ  ឥណ្ទន និង
សារដពើពនធ ប្ពមទងំមានប្បព័នធការររប្បជាជន 
ដដ្លមានកប្មិត ជីវភាពទប និងប្កីប្ក។ ដៅ
កនុងទី្យផ្សារបច្ចុបបននដនេះមានការរកីច្ដប្មើនោយ ង
ឆ្ប់ នូវទី្យផ្សារដផ្សនកបដច្ចកវទិ្យាព័ត៌មាន។ ាមរយៈ 
ច្រនរននតបំន់ភារូបនីយកមម និង្ហភាវូបនីយកមម 
និង្ហភាវូនីយកមម និងដដ្លជានិនាន ការដ្៏
មានសារ ្ខំាន់កនុងជីវភាព ដ្ដ្ាកិច្ច និងដដ្ល
កពុំងមានដ្ដំណ្ើ រការោយ ង្កមមដនាេះតប្មូវឱ្យ
មានការប្បណាងំប្បដជងដផ្សនក ដ្ដ្ាកិច្ច ទងំ
កនុងតបំន់ និងពិភពដោកទងំមូល។ ទ្យនទឹមនឹង
ការប្បណាងំប្បដជងដផ្សនកដ្ដ្ាកិច្ចតប្មូវឱ្យមាន
ដ រ្ ីភាវូបនីយកមមទី្យផ្សារ និងរណិ្ជាកមមអនររជាតិ 
កាន់ដតខាល ងំដ ើងកនុ ងបណារ ប្បដទ្យ្នីមួយៗ។  
ទី្យផ្សារ្ម័យទ្យំដនើប មាននិនាន ការបដងាើតទី្យផ្សារ
មួយដបបថមី ាមរយៈការកាត់បនាយអប្ាពនធ
គយ និងការលុបបបំាត់រនាងំមិនដមនពនធគយ 
ការដ្វើឱ្យមានលកខខ្ណ្ឌ ដ្មើោន កនុងដ្ដំណ្ើ រការ
ការផ្សលិតកមមច្ណំាយដលើប្បាក់ដបៀវតសរ ៍និង
ការធានារាយ ប់រង។ ប្បការទងំដនេះពប្ងីកកាន់ដត

ខាល ងំនូវវសិាលភាពកនុងការបណារ ក់ទុ្យន និងការ
ដប្បើ ប្បា្់កមាល ងំពលកមមពីប្បដទ្យ្មួយដៅ
ប្បដទ្យ្មួយដទ្យ ៀត ជាពិ ដ្្ការនា ំចូ្ល        
មូល្នកាន់ដតដ្វើឱ្យរកីដុ្េះោលនូវការបណារ ក់
ទុ្យន និងកាន់ដតមានលកខណ្ៈ និងប្ទ្យង់ប្ទយ្ំ
ប្ពមទងំកាល យដៅជាសាជិវកមមអនររជាតិ។ 
បាតុភូតដ្ដ្ាកិច្ច កនុ ងតំបន់ក៏ដូ្ច្ជាកនុ ងពិភព 
ដោកទងំមូលមិន ប់ នឹងមួយកដនលងដទ្យ 
សាជីវកមមអនររជាតិ។ បាតុភូតដ្ដ្ាកិច្ចកនុ ង
តំបន់ក៏ដូ្ច្ជាកនុ ងពិភពដោក ទងំមូលមិន
 ប់នឹងមួយកដនលងដទ្យ ផ្សទុយដៅវញិកំពុងវវិតរ
ផ្លល ្់បរូ រឥត ប់ រ្នដៅរកប្បព័នធដបបថមី
មួយដដ្ល មានច្រតិ្កលភាវូបនីយកមម ដហើយ
ពឹងដផ្សអកដលើច្ដំណ្េះដ្ឹង។ កនុងប្បព័នធដ្ដ្ាកិច្ចថមី
ដនេះកពុំងដតផ្លល ្់បរូ របនរិច្មរងៗនូវទ្យ្សនាទន
ផ្សលិតកម មជនំួ្ដោយទ្យ្សនាទនអរូប ីយ 
ដដ្លកំណ្ត់ដោយមូល្នបញ្ហា  និង្មតាភាព 
កនុងការនិមមិត និងនច្នប្បឌ្ិត។ ប្បព័នធដ្ដ្ាកិច្ចថមី
ដនេះបានោក់ដច្ញជាទ្យំរង់ននការអភិវឌ្ឍន៍ថមី
មួយដដ្លកនុ ង ដនាេះការបដងាើ ន  ្មតាភាព
្នធានមនុ្សប្តូវបានដដ្ើរតួជាគនលឹេះកនុ ងការ
ធានាច្ីរភាពននការអភិវឌ្ឍន៍ប្បដទ្យ្។ នថល៖ ដតើ
អវី ដៅដដ្លកំណ្ត់នថលផ្សលិតផ្សល ឬការ នថល
ផ្សលិតកមម? កនុ ងដ្ដ្ាកិច្ចដផ្សនការប្បមូលផ្សរុ ំនថល
ទ្យនិំញ ឬនថលការ ផ្សលិតកមមប្តូវបានកណំ្ត់ដោយ
រដ្ាដដ្ើមប ី្ ដប្មច្ដោលដៅរប្់ខ្លួន។ ច្ំដណ្ក
បរ ិមាណ្ និងនថលទ្យំ និញដប្បើ ប្បា្់ប្តូ វបាន
កំណ្ត់ដៅាមដផ្សនការ។ អនកដប្បើប្បា្់អាច្
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ដប្ជើ្ដរ ើ្ ដោយដ្រ ីបយុ ដនរបានប្តឹមបរមិាណ្
ទិ្យញ និងាមនថលាមរដ្ាបានកណំ្ត់។ កនុងដ្ដ្ាកិច្ច 
ទី្យផ្សារ រដ្ាមានតួនាទី្យតិច្តួច្កនុងការកណំ្ត់នថល។ 
នថលទ្យំនិញណាមួយអាប្្័យដៅនឹងតប្មូវការ 
និងការផ្សគត់ផ្សគង់ទ្យនិំញដនេះអនកដប្បើប្បា្់ និងអនក
ផ្សលិតរួមោន កណំ្ត់នថល។ និោយរួមកនុងដ្ដ្ាកិច្ច
ទី្យផ្សារនថលទ្យនិំញអាប្្័យដៅនឹងតប្មូវការ និងការ
ផ្សគត់ផ្សគង់ទ្យំនិញដនាេះកនុ ងទី្យផ្សារ ដូ្ដច្នេះបរមិាណ្ 
និងនថលទ្យំនិញប្តូវ្ីុ្ង្ហវ ក់ោន  និងដោលដៅ
រប្់អនកដប្បើ ប្បា្់ និងអនកផ្សលិត។ ដដ្ើមប ី
ពនយល់ពីនថល ទ្យំនិញ ដយើងប្តូវបកប្សាយអវីដៅ
ជាតប្មូវការ និងអវីដៅជាការផ្សគត់ផ្សគង់។ 

 ប្កឹតយប្កមតប្មូវការ និងការផ្សគតផ់្សគង៖់ ការ
វភិាគតប្មូវការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់ដៅកនុងប្កបខ្ណ័្ឌ
ដ្ដ្ាកិច្ច គឺជា មដ្ាបាយរួមមួយដដ្លអាច្ដប្បើ
្ប្មាប់វភិាគ និងដោេះប្សាយបញ្ហា ្ងគមដ្ដ្ា
កិច្ចោយ ងទូ្យលទូំ្យោយ។ 

ឧទហរណ៍្៖ ពាករណ៍្ការផ្លល ្់បរូ រនថល
ទី្យផ្សារកនុងប្កបខ្័ណ្ឌ  ដ្ដ្ាកិច្ចកនុងប្បដទ្យ្ កនុង
តបំន់ និងកនុងពិភពដោកការបាយ ន់សាម នឥទ្យធិពល
លិខិ្តបទ្យោា នរប្់រដ្ាកនុងការប្តួតពិនិតយនថលទី្យ
ផ្សារការកប្មិតអបបរមាននប្បាក់ដបៀវតសរ ៍ឥទ្យធិពល 
ការយកពនធដលើនថល ទ្យំនិញ និងដ្វាជាដដ្ើម។ 
ការ្ិកាពីតប្មូវការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់គឺជាការ
បង្ហា ញដ ើងពី ដ្ដំណ្ើ រការយនរការទី្យផ្សារ។ ជា
ទូ្យ ដៅ ដ គ រ ំពឹ ងថា  ប្ ប ្ិ ន ដ បើោម នកា រ ដ ្វើ
អនររាគមន៍រប្់រដ្ា (ោម នការប្តួតពិនិតយរប្់
រដ្ាដលើនថលទ្យំនិញ) តប្មូវការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់អាច្

ដឆ្ព េះដៅរក្មភាពបានដោយឯកឯង  ដហើយ
 រដលើមូលោា នដនេះអាច្ច្ងប្កងបានជានថល    
ទី្យផ្សារដលើទ្យនិំញ និងដ្វា និងផ្សរល់ព័ត៌មានអពីំ
បរមិាណ្រួមននផ្សលិតកមម។ 

- ប្កឹតយប្កមតប្មូវការ៖ តប្មូវការគឺជា
បរមិាណ្ទ្យំនិញ ឬដ្វាដដ្លអនកទិ្យញមាន
បំណ្ង និង្មតាភាពទិ្យញ ាមនថលជាដោល
ការណ៍្ដៅកនុងដពលមួយកណំ្ត់ជាក់ោក់។ ជា
ទូ្យដៅដ ើញថា តប្មូវការជាដផ្សនកមួយដ្៏្ំខាន់
កនុងយនរការដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ ដហើយការផ្លល ្់បរូ រ
តប្មូវការជាដផ្សនកមួយននមូលដហតុការដកើនដ ើង 
ឬថយចុ្េះកំដណ្ើ នដ្ដ្ាកិច្ច។ ប្កឹតយប្កមតប្មូវ
ការ គឺជាដោលការណ៍្បង្ហា ញពីទ្យំនាក់ទ្យំនង
ផ្សទុ យោន រវាងនថលទ្យំនិញមួយដៅនិងបរមិាណ្
ទ្យនិំញមួយដទ្យៀត ដដ្លអនកទិ្យញមានបណំ្ង និង
មានលទ្យធភាពទិ្យញកនុ ងដពលមួយដ្៏ជាក់ោក់ 
និងកនុងលកខខ្ណ្ឌ ដដ្លការ ដ្នទ្យដទ្យៀតមិនផ្លល ្់
បរូ រ។ តប្មូវការ្ាិតដៅដប្កាមឥទ្យធិពលននការ ្ំ
ខាន់ៗមួយច្នួំន៖ (ទី្យ១) ប្ប្ិនដបើនថលទ្យនិំញមួយ
ដកើនដ ើង ដោយដប្បៀបដ្ៀបជាមួយនឹងនថល
ទ្យំនិញដ្នទ្យដទ្យៀតអនកដប្បើប្បា្់ (អនកទិ្យញ) និង
បនាយការទិ្យញទ្យនិំញដនាេះដហើយដៅទិ្យញទ្យនិំញ
ដផ្សសងដទ្យៀត ដដ្លបណារ លមកពីឥទ្យធិពលជនួំ្ 
ដូ្ដច្នេះឥទ្យធិពលជំនួ្ទ្យំនិញមួយដទ្យៀត (ទី្យ២)
ដោយច្ំនួនមានកប្មិតអនកដប្បើប្បា្់ជាទូ្យដៅ 
និងទិ្យញទ្យំនិញតិច្ ដៅដពលដដ្លនថលទ្យំនិញ
ដនាេះដកើនដ ើង កនុ ងករណី្ច្ំនូលរប្់ដគដៅ    
ដ្ដដ្ល។ ឥទ្យធិពលច្នូំល គឺជាការដប្បប្បួលតប្មូវ
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ការដដ្លបណារ លមកពីការដប្បប្បួលនថល។ (ទី្យ
៣)តប្មូវការដប្បប្បួលដៅាមកប្មិតខ្ ព្ ់ ឬ
ទបននឱ្ជារ្ ឬច្ណំ្ង់ច្ណូំ្លច្ិតររប្់អនក
ដប្បើប្បា្់។ (ទ្យី៤)បរមិាណ្តប្មូវការនឹងដប្ប
ប្បួលដៅាម “ការ្នសបំ្ទ្យពយ្មបតរិ” ឬកប្មិត
ប្ទ្យពយ្មបតរិរប្់អនកដប្បើប្បា្់។ និោយជារួម 
ប្ប្ិនដបើការ ទងំ ឡាយដដ្លបានដរៀបរាប់
ខាងដលើដប្បប្បួលបរមិាណ្តប្មូវការក៏ដប្បប្បួល
ដៅាមដនាេះដដ្រ។ ទ្យនទឹមនឹងដនេះនថលទ្យំនិញពុំ
ដមនជាអដថរដតមួយគត់ដដ្លកណំ្ត់តប្មូវការ
ននទ្យំនិញដនាេះដទ្យ។ ដូ្ច្ដដ្លបានបញ្ហា ក់ខាង
ដលើបរមិាណ្តប្មូវការ ្ាិតដប្កាមឥទ្យធិពល
ជនួំ្ ប្បាក់ច្ណូំ្ល ច្ណំ្ង់ច្ណូំ្លច្ិតរ ឬការ
រពឹំងទុ្យករប្់អនកដប្បើប្បា្់។ ទ្យំនាក់ទ្យំនងរវាង 
បរមិាណ្តប្មូវការ្ាិតដប្កាមឥទ្យធិពលជំនួ្ 
ប្បាក់ច្ំណូ្លច្ំណ្ង់ច្ំណូ្លច្ិតរ ឬការរពឹំង
ទុ្យករប្់អនកដប្បើ ប្បា្់។ ទ្យំនាក់ទ្យំនងរវាង
បរមិាណ្ តប្មូវការ និងប្បាក់ច្ណូំ្លអាច្មាន
លកខណ្ៈប្្ប ឬ កស្តញ្ហច ្អាប្្័យដៅនឹង 
លកខណ្ៈទ្យនិំញ ដតើជាទ្យនិំញ្មមា ឬទ្យនិំញមិន
្ូវមានសារៈ្ំខាន់ ឬអន់គុណ្ភាព។ ច្ដំរេះ
ទ្យំនិញ្មមាតប្មូវការដកើនដ ើងដៅដពលប្បាក់
ច្ណូំ្លដកើនដ ើង។ ជារួមទ្យនិំញភាគដប្ច្ើន គឺជា
ទ្យនិំញ្មមា។ 

- ប្កឹតយប្កមការផ្សគត់ផ្សគង់៖ ប្កឹតយប្កមការ
ផ្សគត់ផ្សគង់ជាបរមិាណ្ទ្យំនិញដដ្លផ្សលិតករប្បាថាន  
និងមានលទ្យធភាព ាមនថលនីមួយៗដោយកណំ្ត់
កនុ ងដពលមួយជាក់ោក់។ កប្មិតការផ្សគត់ផ្សគង់

្ាិ ត ដៅដ ប្កាមឥទ្យធិ ពលនថលទ្យំ និញ និងការ
ប្ប មមុខ្ជាមួយទ្យំនិញដ្នទ្យដទ្យៀត និងការ
ដផ្សសងៗដូ្ច្ជា លកខណ្ៈដប្បើប្បា្់បដច្ចកវទិ្យា 
ការបង់ពនធ  ការទ្យទួ្យលសាគ ល់ទយជាទន។ 
ប្កឹតយប្កមការផ្សគត់ផ្សគង់ គឺជាដោលការណ៍្មួយ
បញ្ហា ក់ពីអតាិភាព ននទ្យំនាក់ទ្យំនងប្្បោន រវាង 
នថលផ្សលិផ្សល និងបរមិាណ្ផ្សិតផ្សលផ្សគត់ផ្សគង់ប្បាថាន
នឹងមានលទ្យធភាពផ្សគត់ផ្សគង់ កនុ ងរយៈដពលមួយ
កណំ្ត់ដោយជាក់ោក់ និងកនុងលកខខ្ណ្ឌ ដ្នទ្យ
ដទ្យៀតមិនផ្លល ្់បរូ រ។ មូលដហតុដដ្លនាឱំ្យដកើត
មានដ ើងនូវប្កឹតយប្កមការផ្សគត់ផ្សគង់គឺ  ( ទី្យ១)         
បណារ លមកពីច្ណំាយកនុងផ្សលិតកមម ដៅដពល
ផ្សលិតករ ច្ង់ផ្សលិតបដនាមនូវផ្សលិតកមមទ្យំនិញ
មួយដ្វើឱ្យអនកផ្សលិតទ្យំនិញដនាេះ្ងឃមឹថា ដគ
នឹងច្ំដណ្ញដប្ច្ើនបយុ ដនរក៏ទមទរឱ្យដគបដងវរ
្នធានពិផ្សលិតកមមទ្យនិំញដ្នទ្យដទ្យៀត ដដ្ើមបយីក
មកផ្សលិតទ្យំដនាេះ។ ជាទូ្យដៅករណី្ដនេះតប្មូវឱ្យ
បដងាើននថលទ្យនិំញដនាេះដទ្យៀត។ ដូ្ច្ោន និងបរមិាណ្
តប្មូវការដដ្របរមិាណ្ការផ្សគត់ផ្សគង់្ាិតដៅដប្កាម
ឥទ្យធិពល និងដប្បប្បួលដៅាមការ ជាដប្ច្ើនរួម
មាន៖ ការដប្បប្បួលនថលទ្យំនិញដនាេះដ្ៀបដៅនឹង
នថលទ្យំនិញដ្នទ្យដទ្យៀត និងលកខណ្ៈដប្បើប្បា្់      
បដច្ចកវទិ្យាទ្យដំនើប និងាមរយៈការបង់ពនធប្ពម
ទងំការទ្យទួ្យលទយជាទន។ ប្ប្ិនដបើការ ទងំ
ដនេះដប្បប្បួលបរមិាណ្ការផ្សគត់ផ្សគង់ក៏ដប្បប្បួល
ដៅាមដនាេះដដ្រ។ មយាងដទ្យៀត ប្ប្ិនដបើច្នួំន
អនកលក់មានកាន់ដតដប្ច្ើនដនាេះការផ្សគត់ផ្សគង់នឹង
អាច្ដកើនខ្ព្ ់។ ករណី្ដនេះដូ្ច្តប្មូវការដដ្រ ការ 
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រពឹំងទុ្យករប្់អនកលក់គឺផ្លអ កការផ្សគត់ផ្សគង់រប្់ដគ 
ដៅដពលដនាេះដោយដគ្ងឃមឹថានឹងលក់ទ្យនិំញ
រប្់ខ្លួនបាននថលខ្ព្ ់ ដៅដពលដប្កាយ។ នថលដលើ
មុខ្ទ្យនិំញរក់ព័នធដផ្សសងៗក៏មានឥទ្យធិពលដៅដលើ
ការផ្សគត់ផ្សគង់ដដ្រ។ កដំណ្ើ ននថលដ្ៀបននទ្យនិំញមួយ
ដដ្លអាច្ផ្សលិតបានដោយដប្បើប្បា្់្នធានដូ្ច្
ោន  និងដ្វើឱ្យការផ្សគត់ផ្សគង់ទ្យំនិញនីមួយៗថយចុ្េះ
ដហើយ នឹងមានការដប្បប្បួលបស្តញ្ច្មកវញិដៅ
ដពលនថលទ្យនិំញទី្យពីរថយចុ្េះ។ 

្មាទី្យផ្សារ ៖ ទ្យ្សនៈ្មា គឺជា      ទ្យ
្សនៈដ្៏្ខំាន់មួយកនុងដ្ដ្ាកិច្ចទី្យផ្សារ។  សាា ន
ភាព្មានឹងដកើតមានដពលដដ្លច្លនាដនេះ
បងាឱ្យមានកមាល ងំ ដដ្លពាោមបដងាើត្មា
ដោយោម ននិនាន ការននច្លនាណាមួយដផ្សសង
ដទ្យៀតរកំិលដច្ញ។ និោយរួម្មាទី្យផ្សារដកើត
មានាមរយៈ្មាបរមិាណ្តប្មូវការ និង
បរមិាណ្ការ ផ្សគត់ផ្សគង់។ ប្បការដនេះមានន័យថា
មាន្មានថល មាន្មាបរមិាណ្តប្មូវការ 
និង្មាការផ្សគត់ផ្សគង់ ដៅដពលដដ្ល នថលដ្មើ  
បរមិាណ្តប្មូវការ និងបរមិាណ្ការ ផ្សគត់ផ្សគង់ក៏
ដ្មើោន ដដ្រ។ ការណី្ដនេះោម នឱ្នភាពទ្យនិំញ និង
អតិដរកទ្យំនិញដទ្យ ឬអាច្និោយបានថាោម នឥទ្យធិ
ពលដដ្លនាឱំ្យមានការផ្លល ្់បរូ រនថលតដៅដទ្យៀត។  
កនុងទី្យផ្សារការផ្សគត់ផ្សគង់ និងតប្មូវការ មិនដមនជា
និច្ចកាលមាន្មាដទ្យ ពីដប្រេះថាដៅដពល
មានការដប្បប្បួលលកខខ្ណ្ឌ មួយច្ំនួនអាច្ជេះ
ឥទ្យធិពលនាឱំ្យផ្លល ្់បរូ របរមិាណ្តប្មូវការ និងការ
ផ្សគត់ផ្សគង់។ បយុ ដនរជាទូ្យដៅអាច្្ននិោា នថា កនុ ងទី្យ

ផ្សារបរមិាណ្តប្មូវការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់ មាន    
្និនាន ការដបាេះដៅរក្មា។ 

 
ខ.យោលការណ៍ម៉ា ទ្កូយស្ដ្ឋកិច្ច  
មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ ច គឺជាការធានាឱ្យមាន

កដំណ្ើ នដ្ដ្ាកិច្ ច និងជីវភាពប្បជាពលរដ្ា
រុងដរឿងប្បកបដោយច្ីរភាព។ បយុដនរអាទិ្យភាពដ្៏
ជាក់ោក់មួយ គឺដផ្សនកដទ្យៀតអាប្្័យដៅដលើ
កប្មិតការអភិវឌ្ឍន៍ដ្ដ្ាកិច្ច និងមួយដផ្សនកដៅ
ដលើការ មិនដមនដ្ដ្ាកិច្ចដូ្ច្ជា ការកណំ្ត់ទិ្យ្
ដៅនដោបាយ និងទ្យហំំននរោា ភិបាលជាដដ្ើម។  

ជាទ្យូដៅដោលការណ៍្ មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ច
ដ្ូច្ជា ការកណំ្ត់ទ្យិ្ដៅនដោបាយ និង
ទ្យហំំននរោា ភ ិបាលជាដដ្ ើម។ ជាទូ្យដៅដោល
ការណ៍្មាយ ប្កូ ដ្ដ្ាកិច្ច ដូ្ច្ជា កណំ្ត់ទិ្យ្ដៅ
នដោបាយ និងទ្យំហំននរោា ភិបាលជាដដ្ើម។ ជា
ទូ្យដៅដោលការណ៍្មាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ចកនុ ងបណារ
ប្បដទ្យ្ដជឿនដលឿន គឺ្ដតរ ធានាឱ្យដ្ំដណ្ើ រ
ផ្សលិតកមម ប្បប្ ពឹតរ ដៅ ដោយមានកំដណ្ើ ន   
ដ្ដ្ាកិច្ចមានការង្ហរដ្វើដពញដលញ និងមាន  
អប្ាអតិផ្សរណាទប។ ច្ដំណ្កដៅកនុងបណារ
ប្បដទ្យ្កពុំងអភិវឌ្ឍន៍វញិ ដោលបណំ្ងទងំ
ដនេះប្តូវបត់ដបនដៅាមបញ្ហា ជាដប្ច្ើនរួម ទងំ
កដំណ្ទ្យំរង់ដ្ដ្ាកិច្ច និងហិរញ្ាវតាុសាា ប័នច្ាប់ 
និងតុោការ និងដផ្សនករដ្ាបាលសាធារណ្ៈដទ្យៀត
ផ្សង។ ជាទូ្យដៅដោលបណំ្ងដ្ដ្ាកិច្ច្ំខាន់ៗ
រួមមានដូ្ច្តដទ្យៀតៈ 
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១.ការបនាយនិកមមភាពឱ្យដៅទបបផុំ្សត
ដៅប្តឹម “អប្ានិកមមភាព្មមជាតិ”  

២.រកាអប្ាអតិផ្សរណាឱ្យដៅនឹង ឬ
ប្តឹមអប្ាដប្កាម ពីរខ្ទង់ (ដប្កាម១០ភាគរយ) 

 ៣.កាត់បនាយអតុលយភាពជញ្ាី ងទូ្យទត់ 
ឱ្យដៅទបបផុំ្សត ឬ្ដប្មច្ឱ្យបានជញ្ាី ងទូ្យទត់
មួយដដ្លមាន លនឹំងប្បកបដោយច្ីរភាព។ 

៤.ប្គប់ប្គងអាប្ាបរូ រប្បាក់បរដទ្យ្ឱ្យ
មានលកខណ្ៈប្បកួតប្បដជង 

៥.កាត់បនាយការដ្វើអនររាគមន៍រប្់រដ្ា 
កនុ ងការដបងដច្ក្នធានឱ្យដៅតិច្បំផុ្សត និង
ជំរុញឱ្យនថលទ្យំនិញ និងដ្វា ដផ្សសងៗកំណ្ត់
ដោយទី្យផ្សារ។ 

៦.បដងាើនទុ្យនបប្មុងឱ្យដ្មើនឹង ៣ដ្ង នន
តនមលការនាដំច្ញទ្យនិំញ និងដ្វា 

៧.កាត់បនាយភាពប្កីប្ក និងធានាឱ្យ
មាន្ម្ម៌ជាបដណ្រើ រៗកនុងការដបងដច្កប្បាក់
ច្ណូំ្ល 

៨.្ដប្មច្ឱ្យបានកដំណ្ើ នដ្ដ្ាកិច្ចខ្ព្ ់ 
និងប្បកបដោយច្ីរភាព។  

ប្បដទ្យ្នីមួយៗ មិនចាបំាច្់្ដប្មច្ឱ្យ
បាននូវដោលបំណ្ងទងំអ្់ខាងដលើ ដដ្ើមប ី
ដ្ឹកនាដំោលនដោបាយមាយ ប្កូដ្ដ្ាកិច្ចដនាេះដទ្យ
ដហើយក៏មិនចាបំាច្់យល់ប្្បថាដោលបណំ្ង
នីមួយៗមានសារៈ្ំខាន់ដូ្ច្ោន ដដ្រ។ ពីដប្រេះ
ដ្ដំណាេះប្សាយបញ្ហា ដ្ដ្ាកិច្ច្ប្មាប់ប្បដទ្យ្
កពុំងអភិវឌ្ឍគឺជា “អទិ្យភាពកនុងអាទិ្យភាព”។ 

ឧទហរណ៍្៖ ដ្ារភាពនថល និងភាពមាន
ការង្ហរដ្វើដពញដលញអាច្ជាដោលដៅពីរដដ្ល
មានច្រតិផ្សទុយកនុងរយៈ ដពលខ្លី ដោយសារមាន
បញ្ហា និកមមភាពតប្មូវឱ្យមានដោលនដោបាយ 
ដដ្លបដងាើតតប្មូវការ្ រុបច្ដំណ្កបញ្ហា អតិផ្សរណា 
តប្មូវឱ្យមានដោលនដោបាយដដ្លកាត់បនាយ
តប្មូវការ្រុប។ 

 
៣-ស្ញ្ហា ណននភស្ត ភារ និងហរិញ្ាវត្ថ  
៣.១-អត្ថន័យភស្ត ភារ និងហរិញ្ាវត្ថ  
ក.អតានយ័ននភ្រុភារ  
ការដ្ឹកជញ្ាូ នភ្រុភារ មានលកខណ្ៈ

ពិដ្្ ដោយវាមិនដដ្ល ប់្កមមភាព
ដ ើយ វាដកើតមានដ ើង ជុវំញិពិភពដោក ២៤
ដមាយ ង ជាដរៀងរាល់៧នថៃកនុង១្បារ ហ៍ និង ៥២
្បារ ហ៍កនុងមួយឆ្ន ។ំ មុខ្ជនួំញខ្លេះទក់ទ្យងនឹង
ភាព្មុ គសាម ញភូមិសាស្ត្រកនុ ងការដ្ឹកជញ្ាូ ន។ 
ការដ្ឹកជញ្ាូ នភ្រុភារ (Logistics) គឺជា្ំដៅ
ដលើផ្សលិតផ្សល និងដ្វានានាដដ្លដគប្តូវការ
ដនាេះ ដ្ឹកដៅកដនលងណា ដហើយប្តូវការដៅដពល
ណាដដ្រ។ អនកដប្បើប្បា្់ភាគដប្ច្ើនដដ្លដៅកនុង
ប្បដទ្យ្ឧ្ាហកមមដជឿនដលឿនខ្ព្ ់ គឺទ្យទួ្យល
អំដណាយផ្សល្មតាភាព ដ្ឹកជញ្ាូ នប្ប្ិទ្យធ
ភាពខ្ព្់។ ដពលដដ្លពួកដគដៅសាោដរៀន 
ពួកដគគឺតថាទ្យំនិញមានរួច្ជាដប្្ច្ដហើយ    
ប្្្់ៗដទ្យៀត។ និោយដៅដគពុំអាច្គឺតថា
ដជាគជ័យខាងទី្យផ្សារ ឬផ្សលិតកមមអាច្ដកើតដ ើង
បានដោយោម នការជួយោបំ្ទ្យពីដផ្សនកដ្ឹកជញ្ាូ ន
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ដនាេះដទ្យ។ ការដ្ឹកជញ្ាូ នភ្រុភារ (Logistics) 
ដកើតមានាងំពីការចាប់ដផ្សរើមនន្ម័យ្ីុវលិ
ដមយលេះ។ ដទេះោយ ងណាការអនុវតរដ្៏ប្បដ ើ្រននការ
ដ្ឹកជញ្ាូ ន គឺកាល យដៅជាការ ដ្៏អសាច រយ និង
ប្ប មបំផុ្សតដៅកនុ ងវ ិ្ ័យជំនួញ និងការ
ប្គប់ប្គងវ ិ្ ័យជំនួញ និងការប្គប់ប្គងវ ិ្ ័យ
សាធារណ្ៈ។ ការដ្ឹកជញ្ាូ ន ឬដច្កចាយ គឺ
ទក់ទ្យងនឹងការរួមបញ្ចូ ល និង្មាហ័រណ្កមម
នូវព័ត៌មានការដ្ឹកជញ្ាូ ន្ននិ្ិការង្ហរទុ្យកោក់
ឥវាយន់ដៅកនុងឃាល ងំ ការដរៀបច្ផំ្សលិតផ្សល និងការ
ដវច្ខ្ចប់។ ដផ្សនកដនេះបានផ្សរល់ការង្ហរជាដប្ច្ើនផ្សង
ដដ្រ ្ប្មាប់មនុ្សដហើយការង្ហរទងំដនេះរួម
បញ្ចូ លការប្គប់ប្គងដ្ឹកជញ្ាូ នទងំឡាយឱ្យ
មាន្មភាព។ ដោយសារការ ្ំខាន់ដៅកនុង
ការង្ហរដ្ឹកជញ្ាូ នប្បការដនេះមស្តនរី ប្បតិបតរិខាង
ការដ្ឹកជញ្ាូ នដ្៏ដជាគជ័យជាដប្ច្ើនកំពុងប្តូវ
បានដតងាងំដៅជាគណ្ៈប្គប់ប្គងជាន់ខ្ព្ ់។  

មស្តនរី ប្បតិបតរិ ដ្ឹ កជញ្ាូ នជាន់ខ្ព្់ដ្៏
ដជាគជ័យ អាច្បដប្មើជាអនកដមើលខុ្្ប្តូវការង្ហរ
ាមដផ្សនកនានា ទងំកនុង និងដប្ៅប្កុមហ៊ាុន។ ដៅ
កនុ ងប្កុមហ៊ាុ ន ការ ច្មបង គឺ ប្តូ វដច្េះ្ប្មប
្ប្មួលជនំាញការង្ហររប្់បុគគលឱ្យដៅជាមាន
្មតាភាព អាច្បដប្មើដ្វាអតិថិជនបានលអ។ 
កនុ ងគំនិតជាយុទ្យធសាស្ត្រ មស្តនរីជាន់ខ្ព្់ទ្យទួ្យល
បនទុកការង្ហរដ្ឹកជញ្ាូ នប្តូវដច្េះដផ្សរើមគនិំតពប្ងីក
ប្ពំដដ្នអាជីវកមមដដ្ើមប ី្ ប្មួលដ្ល់ការទ្យំនាក់
ទ្យំនងដៅនឹងច្ង្ហវ ក់ផ្សគត់ផ្សគង់ឱ្យមានប្ប្ិទ្យធភាព។ 
ការទ្យទួ្យលខុ្្ប្តូវប្បតិបតរិការដលើការដ្ឹកជញ្ាូ ន 

គឺទក់ទ្យងនឹងច្ដំណ្េះដ្ឹងពីទី្យាងំភូមិសាស្ត្រ នន
វតាុធាតុដដ្ើមដ្ំដណ្ើ រការកនុ ងការង្ហរ និង្ននិ្ិ
ដដ្លដរៀបច្រួំច្ដហើយដដ្លប្តូវដ្វើឱ្យអ្់នថលដដ្ើម
ទប ដបើ ្ិនអាច្ដ្វើបាន។ ការ វាឆ្លងកាត់
ដ្ដំណ្ើ រការដ្ឹកជញ្ាូ នដដ្លវតាុធាតុដដ្ើមប្តូវហូរ
ចូ្លដៅកនុ ង្មតាភាពផ្សលិតដដ្លមានជា
ប្ទ្យង់ប្ទយ្ំរប្់ប្បដទ្យ្ឧ្ាហកមម ដហើយ
ផ្សលិតផ្សល នានាប្តូវបានដច្កចាយាមរយៈ
ប្ច្កបណារ ញទី្យផ្សារដៅកាន់អតិថិជន។  

 

 ខ្.អតានយ័ននហិរញ្ាវតាុ  
 ហិរញ្ាវតាុ  គឺជាដផ្សនកមួយដដ្លដផ្លរ តដៅ

ដលើការធានានូវមូល្ន ដដ្ើមបចីាប់ដផ្សរើមដ្ដំណ្ើ រ
ការនិងការពប្ងីកអាជីវកមមមួយ ដហើយហិរញ្ា
វតាុក ៏ជាប្គឹេះ្ប្មាប់ការរកីច្ដប្ម ើន និងការ
ពប្ងីកអាជីវកមម ដប្រេះដៅកនុងទ្យីផ្សារដ្រដីតង
ដតមានការប្បកួតប្បដជង ដូ្ដច្នេះដគប្តូវការវនិិដោគ 
មូល្នបដនាមកនុងការអភិវឌ្ឍន៍ច្ង្ហវ ក់ផ្សលិតកមម 
បដច្ចកដទ្យ្ ផ្សលិតកមម និងការទ្យទួ្យលបាននូវ
ប្ទ្យពយ្ កមមថមី ប្្មាប់ការពប្ងីកនាដពលអនាគត។ 

 
៣.២-ទុំនាក់ទុំនងយស្ដ្ឋកិច្ច ភស្ត ភារ និង

ហរិញ្ាវត្ថ  
 ដៅកនុងខ្លឹមសារដនេះ គឺមានលកខខ្ណ្ឌ ពី 

(ទី្យ១) ទ្យំនាក់ទ្យំនងភ្រុភារដៅកនុងដ្ដ្ាកិច្ច និង
(ទី្យ២)ទ្យនំាក់ទ្យនំងហិរញ្ាវតាុកនុងដ្ដ្ាកិច្ច។ 

ក.ទ្យនំាកទ់្យនំងភ្រុភារដៅកនុងដ្ដ្ាកចិ្ច 
ការប្បតិបតរិការអាជីវកមមពិភពដោក 

បានបដងាើននថលច្ណំាយដសាហ៊ាុយដ្ឹកជញ្ាូ ន និង
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ការ ្មុគសាម ញ។ ទក់ទ្យង នឹងនថលដសាហ៊ាុយដ្ឹក
ជញ្ាូ ន និងការ ្មុគសាម ញ។ ការ ្មុប្គសាម ញនន
កិច្ចប្បតិបតរិការពិភពដោកបានបដងាើនភាពមិន
ច្ា្់ោ្់ ដហើយកាត់បនាយ្មតាភាព
ប្គប់ប្គងដទ្យៀតផ្សង។ លទ្យធផ្សលមិនច្ា្់ោ្់
ដនេះបានដកើតដច្ញមកពីរយៈច្មាៃ យផ្សលូ វឆ្ៃ យ 
ដពលដវោដរៀបច្ ំដ្ឹកជញ្ាូ នឥវាយន់ និងច្ដំណ្េះ
ដ្ឹងតិច្តួច្ដផ្សនកទី្យផ្សារ។ ច្ំដរេះបញ្ហា ទក់ទ្យង
នឹងការប្គប់ប្គង គឺបានដកើតដច្ញមកពីការដប្បើ
ប្បា្់អនររការដីប្ច្ើនដពក ដោយផ្សរួបផ្សសនឹំងការ
អនររាគមន៍រប្់រោា ភិបាលដូ្ច្ជា ទក់ទ្យងនឹង
តប្មូវការដផ្សសង រៗប្់គយ និងកហិំតរណិ្ជាកមម។ 
លកខណ្ៈប្ប មដ្៏ពិដ្្ ទងំដនេះបានដ្វើឱ្យ
មានភាព្មុគសាម ញដ្ល់ដ្ដំណ្ើ រការកនុងប្ប្ិទ្យធ
ភាពប្បព័នធដ្ឹកជញ្ាូ នពិភពដោក។ ដទេះជា
ោយ ងណាកនុ ងដ្ដ្ាកិច្ច្ម័យបច្ចុ បបនន្កល 
ភាវូបនីយកមម ក៏ពុំអាច្ដជៀ្រួច្ដនាេះដដ្រ។ ដូ្ច្
ដនេះការដ្ឹកជញ្ាូ ន (logistics) ប្តូវដតដោេះប្សាយ
ឱ្យបាននូវបញ្ហា កខ្វក់ និងបច្ច័យទងំដនេះ។ ជា
្ំណាងដដ្រ កមាល ងំទងំអ្់ដនេះដលើកទឹ្យកច្ិតរ 
និង្ប្មួលដ្ល់្កល ភាវូបនីយកមម ដហើយដ្វើ
ឱ្យការង្ហរដ្ឹកជញ្ាូ នឥតប្ពំដដ្នកាន់ដតមាន  
សារៈ្ំខាន់។  ទ្យំនាក់ទ្យំនងភ្រុភារ ដៅកនុ ង
ដ្ដ្ាកិច្ចដនេះគឺមានរក់ព័នធនឹងការ ្ំខាន់ៗ
ដូ្ច្ខាងដប្កាម៖ 

- កមាល ងំជរុំញឱ្យមានពិភពដោកដដ្ល
ោម នប្ពំដដ្ន៖ មានការ ជំរុញជាដប្ច្ើន និងអនក
្ប្មួលការង្ហរផ្សង។ ប្បតិបតរិការអាជីវកមមពិភព

ដោកមានការ ជរុំញទងំ៥ គឺកដំណ្ើ នដ្ដ្ាកិច្ច 
ទ្យ្សនៈដលើច្ង្ហវ ក់ផ្សគត់ផ្សគង់ តបំន់ភាវូបនីយកមម 
បដច្ចកដទ្យ្វទិ្យា និងការលប់ដចាលកហិំត។ 

- កំ ដ ណ្ើ ត ដ ្ ដ្ា កិ ច្ច  ( Economic 
Growth) ៖ ចាប់ាងំពី្ស្តង្ហគ មដោកដលើកទី្យ២
មក ប្កុមហ៊ាុននានាដៅកនុ ងប្បដទ្យ្ដដ្លមាន
ដ្ដ្ាកិច្ចឧ្ាហកមមដជឿនដលឿន បានទ្យទួ្យល
កំដណ្ើ នភាគរយននប្បាក់ច្ំណូ្ល និងប្បាក់
ច្ំដណ្ញប្បចាឆំ្ន ។ំ និនាន ការកំដណ្ើ នដនេះដកើត
ដច្ញមកពីការ ផ្សសនំនការដប្ជៀតចូ្លទី្យផ្សារ ការ
ពប្ងីកដខ្សផ្សលិតផ្សល ការពប្ងីកអាជីវកមមាម
តបំន់ភូមិសាស្ត្រ អាជីវកមមកាន់ដតដជាគជ័យ និង
ទ្យំហំទី្យផ្សារកាន់ដតដកើនដ ើងដដ្លបណារ ល មក
ពីអប្ាកំដណ្ើ តកុមារខ្ព្់។ ការធាល ក់ ចុ្េះនន
កំដណ្ើ នដ្ដ្ាកិច្ចដៅកនុ ងប្បដទ្យ្ឧ្ាហកមម
ដកើតដ ើងប្្បដពលដដ្ល ផ្សលិតភាពកនុងដរាង
ច្ប្ក និងកនុងដផ្សនកភ្រុភារបានដកើនដ ើងដដ្ល
ជាលទ្យធផ្សលននការដប្បើបដច្ចកវទិ្យាថមី។ កនុងសាា ន
ភាពដនេះវាជួយឱ្យ្ហប្ោ្បដងាើ ន ប្បាក់
ច្ណូំ្ល និងផ្សលច្ដំណ្ញាមរយៈការពប្ងីក
អាជីវកមមទូ្យទងំពិភពដោក (Global expansion) 
ចូ្លដៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នានា និងកនុ ងប្បដទ្យ្
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ដូ្ច្ដនេះការដ្វងរកកំដណ្ើ ន 
អាជីវកមម និងប្បាក់ច្ណូំ្ល គឺជាកមាល ងំ្នូលនន
ការជំរុញ្ហប្ោ្នានាឱ្យមានច្ិតរបដប្មើទី្យ
ផ្សារពិភពដោក។ 
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ការ នានា ជរុំញឱ្យមាន្កលភាវូបនីយកមម 
 
 
 
 
 
 
 
 - ទ្យ្សនៈអំពីច្ង្ហវ ក់ផ្សគត់ផ្សគង់  Supply 

chain perspectives ៖ ដនេះជាការ ជរុំញការដ្ឹក
ជញ្ាូ នភ្រុភារពិភពដោក (Global logistics) 
ដដ្លមានការដពញនិយមភាគដប្ច្ើនដៅដលើការ
អនុវតរទ្យ្សនៈដលើច្ង្ហវ ក់ផ្សគត់ផ្ស គង់ ដោយប្កុម
ហ៊ាុន ផ្សលិត និងប្កុមហ៊ាុនដច្កចាយប្ទ្យង់ប្ទយ
្។ំ ាងំពីមុនៗមកពួកអនកប្គប់ប្គងបានដផ្លរ ត
ដៅដលើការកាត់បនាយដៅកនុង្ហប្ោ្រប្់
ពួកដគ។           

 ប្កុមហ៊ាុនខិ្តខ្ដំ្វងរកការប្គប់ប្គងដផ្សនក
ដ្ឹកជញ្ាូ នភ្រុ ភារ  Logistical control ដោយ
បដំពញការង្ហរ្ខំាន់ៗ ជាដប្ច្ើន។ កនុងដនាេះមាន
ការទក់ទ្យងនឹងឃាល ំងឥវាយ ន់ឯកជន ការដ្ឹក
ជញ្ាូ ន និងដ្ំដណ្ើ រការព័ត៌មាន។ កនុ ងខ្ណ្ៈ
ដដ្លមានឯកជនភាវូបនីយកមមដបបដនេះដកើន
ដ ើង បានដ្វើឱ្យការប្គប់ប្គងពប្ងឹង្មតាភាព 
និងប្គប់ ប្គងឱ្យបានលអដោយបដងាើនប្ទ្យពយ
្មបតរិ និង្មាា រៈនានា ដដ្លប្តូវជួយប្ទ្យប្ទ្យង់
ដ្ល់កិច្ចប្បតិបតរិការដផ្សនកភ្រុភារ។ ពួកអនក
ប្គប់ប្គងខាងដ្ឹកជញ្ាូ នភ្រុភារយល់ថា ពួកដគ

អាច្កាត់បនាយដដ្ើមទុ្យនដដ្លប្តូវបានដប្បើប្បា្់ 
ដោយ្កមមភាពជួលដគមកពីការទក់ទ្យងនឹង
កិច្ចការភ្រុភារ។ បទ្យពិដសា្ន៍ ជាមួយនឹងការ
ជួលដគមកពីដប្ៅបានបង្ហា ញពីសារៈ្ំខាន់
ខាងដផ្សនកពប្ងីកហិរញ្ាវតាុ ពិភពដោក។ ប្កុម
ហ៊ាុននានា ពាោមបដងាើត្មព័នធនានា ជាមួយ
ប្កុមហ៊ាុនផ្សគត់ផ្សគង់ លំោប់ពិភពដោកកនុ ងតនមល
្មរមយទក់ទ្យង្កមមភាពដផ្សសងៗដូ្ច្ជា ការ
ដ្ឹកជញ្ាូ នរួមបបញ្ចូ លោន ជាអនររជាតិ ការដ្ឹក
ជញ្ាូ នអនររជាតិ ការដរៀបច្ដំបបបទ្យឯកសារ និង
កិច្ចការ្ប្មួលដ្នទ្យដទ្យៀត។ 

 - តបំនភ់ាវូបនីយកមម (Regionalization)៖ 
តប្មូ វការបដងាើតផ្សារថមីនានា ដដ្ើមប ីប្ទ្យប្ទ្យង់
កដំណ្ើ ន គឺជាកមាល ងំ្ំខាន់មួយដដ្លបានជួយ
ដ្ល់ការទឹ្យកច្ិតរ ប្កុមហ៊ាុនឱ្យដ្វងរកអតិថិជន
ដៅកនុ ងប្បដទ្យ្រប្់ខ្លួន។ មានន័យថា ដដ្ើមប ី
ជំរុញរណិ្ជាកមមាមតំបន់ និងការររនដ្គូ
រណិ្ជាកមមដដ្លមានការប្បកួតមកពីខាងដប្ៅ
ប្បដទ្យ្នានា គឺចាប់ដផ្សរើមបដងាើតភាពជានដ្គូរាម
រយៈ្នធិ្ញ្ហា ដផ្សសងៗ។  

ការដ្វើតំបន់ភាវូបនីយកមមដបបដនេះនា ំ
មកនូវទ្យំនាក់ទ្យំនងឧ្ាហកមមជាមួយោន  ដៅ
មកដដ្លទក់ទ្យងនឹងច្នួំនប្បជាជនដ្មើោន  និង
កមាល ងំដ្ដ្ាកិច្ច។ ការដ្វើរណិ្ជាកមមតំបន់ដៅ
វញិដៅមកទ្យទួ្យលបានការជួយ្ប្មួលដោយការ
កាត់បនាយារាងពនធអាករ ការកាត់បនាយតប្មូវ
ការរប្់គយ (Customs Requirements) ការ
បដងាើតការដរៀបច្ដំបបបទ្យដ្ឹកជញ្ាូ ន និងការជួយ

កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ច 

តំបន់ភាវបូនើ
យកម្ម 

ទេសនៈអំពើច្ង្វា ក់
ផ្គតផ់្គង់ 

បណច្ចកវទិា ការលុបណោលការដាក់
កំរតិ 
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ប្ទ្យប្ទ្យង់ការដ្ឹកជញ្ាូ នទូ្យដៅ។ តំបន់ប្ពំដដ្នាម
ប្បដទ្យ្ពីមុនៗ គឺជារបាងំរណិ្ជាកមមមួយ។  

ឧទហរណ៍្៖ ច្លនាដ្ឹកជញ្ាូ នមួយកនុង
្ហរដ្ាអាដមរកិដដ្លមានច្មាៃ យ ៧៥០នមយយ៍ 
តប្មូ វឱ្យដ្ល់កដនលងដប្កាមរយៈដពល២នថៃ  
បយុ ដណាណ េះ។ បានដ្ច្ករីថាកិច្ចខ្ំប្បឹងដប្បងឱ្យ
មានតបំន់ភាវូបនីយកមមដដ្លដគបដងាើតដ ើង គឺ
ដដ្ើមបជួីយ្ប្មួលរណិ្ជាកមម បនធូ របនាយការ
ោក់កហិំតរប្់រោា ភិបាល និងការតប្មូវការដផ្សសង  ៗ
ដដ្លដច្េះដតបនរនាឱំ្យមានការបង្ហអ ក់ដ្ល់ការ
ដ្ឹកជញ្ាូ នភ្រុភារ។ 

 - ប ដ ច្ច ក វ ិទ្យ ា  ( Technology) ៖  កា រ
ប្បាប្្័យទក់ទ្យង និងបដច្ចកវទិ្យាព័ត៌មាន 
បង្ហា ញជាកមាល ងំជរុំញទី្យ៤ ដដ្លជួយបដងាើនកិច្ច
ប្បតិបតរិការណ៍្អនររជាតិ។ ប្បព័នធទ្យនំាក់ទ្យំនង
ទី្យផ្សារទូ្យលទូំ្យោយបានបង្ហា ញអតិថិជនអនររជាតិ។ 
ប្បព័នធទ្យំនាក់ទ្យំនងទី្យផ្សារទូ្យលំទូ្យោយបាន
បង្ហា ញអតិ ថិ ជនអនរ រជាតិ នូ វ ផ្ស លិតផ្សល
បរដទ្យ្នានាដដ្លជាដហតុនាឱំ្យមានការ
ប្ប្ពវននតប្មូវការពិភពដោក និងច្ំណ្ង់
ច្ំណូ្លច្ិតរនានា។  ដទេះបីជាពួក ដគមាន
្ញ្ហា តិអវីក៏ដោយ ក៏ពួកដគដៅមានច្ិតរដ្វងរក
រដបៀបជីវតិរ្់ដៅលអៗដូ្ច្ោន ដដ្រ ដហើយច្ង់
បានផ្សលិតផ្សលប្្ដដ្ៀងោន ។ ពួកដគប្តូវការ
ផ្សលិតផ្សលដដ្លលអជាងដគកនុងតនមលទបដបើអាច្
ដ្វើដៅបាន។ រឯីប្បព័នធដឃា្នាដូ្ច្ជា Cable 
News Network (CNN), USA Today និងប្បព័នធ
ផ្សសពវផ្សាយផ្លា យរណ្បដ្នទ្យ គឺអាច្ជួយជរុំញនូវ

ប្បដភទ្យផ្សលិតផ្សលនានា ដហើយជរុំញឱ្យមានតប្មូវ
ការដលើការផ្សលិតផ្សល។ 

 កមាល ងំពប្ងីកមយាងដទ្យៀត គឺដកើតដច្ញមក 
ពីការអភិវឌ្ឍន៍បដច្ចកវទិ្យា ដដ្លជា្មតាភាព
បដងាើនមួយ ដដ្ើមបផី្លល ្់បរូ រព័ត៌មានដដ្ល្ប្មួល
ដោយភាព្ំបូរដបបននកុំពយូទ្យ័រ និងបណារ ញ
គមនាគមន៍។ ការពីមុនៗការដ្វើឯកសារ ឬ
លិខិ្តសាន មរណិ្ជាកមមអនររជាតិ ដូ្ច្ជាបទ្យ
បញ្ហា នានា គឺមានការទមទរតប្មូវដផ្សសងៗ 
ទក់ទ្យងនឹងការដ្ឹកជញ្ាូ ន និងដបបបទ្យគយ 
ដដ្លជាឯកសារលិខិ្តសាន មធាតុរងឹ (hard-copy 
paper) ដដ្លទមទរច្ណំាយដពលដវោដប្ច្ើន 
ដដ្ើមប ដីផ្សទរដ្ឹកឥវាយ ន់ ដហើយជាញឹកញប់មាន
កហុំ្ដប្ច្ើនៗដទ្យៀតផ្សង។ មុនដពលដដ្លបដច្ចក
វទិ្យាទ្យំនាក់ទ្យំនងដជឿន ដលឿនមកដ្ល់ គឺវដ្រនន
្កមមភាពការង្ហរ ដដ្លដច្ញពីដ្ំណាក់ការ
បញ្ហា ទិ្យញ  (Order commitment) រហូតដ្ល់  
ដ្ណំាក់កាលដច្ញវកិ័យបប្ត័ (Order receipt) គឺ
មានរយៈកាលដ្ល់ដៅ៩ដខ្ ដដ្ើមបបីរូ រដ្បក
ដជើងមាយ ក Adidas កនុ ង្ហរដ្ាអាដមរ ិកពីរដ្ា  
Orient ។ ដប្កាយមកដ្ដំណ្ើ រការដនេះក៏ប្តូវកាត់
មកដៅ ៣ដខ្ វញិាមរយៈការដប្បើបដច្ចកវទិ្យា
ព័ត៌មានទ្យំដនើប ដដ្លអាច្បដងាើនដលបឿនទ្យំនាក់
ទ្យំនងកនុងការបញ្ហា ទិ្យញដ្វើគដប្មាងដពលដវោ  
ផ្សលិត គដប្មាងដពលដវោដ្ឹកជញ្ាូ ន និងរត់ការ
គយ។ 

 - កា រ លុ ប ដ ចាលកា រោក់ ក ប្ មិ ត
(Deregulations)៖ ការលុបដចាលការោក់កហិំត



 28  

 

ដៅដលើវ ិ្ ័យ្ំខាន់ៗមួយច្ំនួន គឺជាកមាល ងំ
ជរុំញមួយច្ដំរេះពិភពដោកដដ្លោម នប្ពំដដ្ន
កណំ្ត់។ វ ិ្ ័យ្ខំាន់ៗច្នួំន២ ដដ្លប្តូវបាន
លុបដចាលការកប្មិតមានដូ្ច្ជាដផ្សនកហិរញ្ាវតាុ  
និងការដ្ឹកជញ្ាូ ន។ 

 - ការលុបដចាលការោក់កហិំតដៅដលើ  វ ិ
្័យដ្ឹកជញ្ាូ ន (Transportation Deregulation)៖ 
គំនិតផ្សរួ ច្ដផ្សរើមរប្់អាដមរកិ ដដ្ើមបលុីបកំហិត 
ច្ដំរេះវ ិ្ ័យដ្ឹកជញ្ាូ នកនុងអ ុំងដដ្ើម្តវតស
ទី្យ៨០ បានរកីដុ្េះោល់បនរិច្មរងៗទូ្យទងំពិភព
ដោក។ ដទេះបីជាការពិតដដ្លថា ការលុប
ដចាលកំហិតដៅទូ្យទងំពិភពដោកទងំមាន
លកខណ្ៈយឺតជាងដៅកនុងដៅកនុង្ហរដ្ាអាដមរកិ 
ក៏ ដោយមានការោក់កំហិតបទ្យបញ្ាតរិនានា 
ទក់ទ្យងនឹង្ិទ្យធិប្គប់ប្គង និង្ិទ្យធិប្បតិបតរិការ
អាជីវកមម ដ្ឹកជញ្ាូ នអនររជាតិ។ នាវាដ្ឹកជញ្ាូ ន
ាងំពីដដ្ើម គឺមានកប្មិតកណំ្ត់ប្បតិបតរិការដៅ
កនុ ងមដ្ាបាយដ្ឹកជញ្ាូ នដដ្លមានការោក់
កណំ្ត់នថល នួលរួម និងកិច្ចប្ពមដប្ពៀងរក្ីុតិច្
តួច្។ ជាពិដ្្ប្កុមហ៊ាុនដផ្សនកកបាយ ល់ កាណូ្ត 
គឺពុំអាច្ប្គប់ប្គង ឬដ្វើជាមាច ្់ដៅដលើការរក្ីុ
ាមដជើងដោកបានដូ្ច្ជា ោនយនរ ឬរថដភលើង
ដ ើយ។ ដោយោម នការប្គប់ប្គងជាកមម្ិទ្យធិ រួម
កិច្ចប្បតិបតរិការនានា និងការប្ពមដប្ពៀងដលើការ
កណំ្ត់នថលដនាេះការដ្ឹកជញ្ាូ នអនររជាតិមានភាព
្មុគសាម ញដដ្លមកពីការ រក់ព័នធមួយច្នួំន។ 
ការដ្ឹកជញ្ាូ នអនររជាតិ គឺតប្មូវឱ្យមាននាវា
ដប្ច្ើនប្បដភទ្យ ដដ្ើមបដី្វើការង្ហរ និងប្គប់ប្គង     

លំហូរគមនាគមន៍។ ដលើ្ពីដនេះកិច្ចប្បតិបតរិ
ការដ្ឹកជញ្ាូ នាមនាវាក៏មានកប្មិតដដ្រ។  

ឧទហរណ៍្៖ នាវាដដ្លប្គប់ប្គង ដោយ
ជនបរដទ្យ្ពុំអាច្ប្បតិបតរិការកនុងប្បដទ្យ្នានា 
ដដ្លឋិតដៅរវាងប្បដទ្យ្ដដ្ើម  (domestic 
origins) និងទិ្យ្ដៅដៅដ្ល់ (destinations)។ 
ប្្ដដ្ៀងោន ដនេះដដ្រក៏ដ ើញការលុបដចាលការ
ោក់កំហិតដផ្សសងៗដៅកនុ ងប្បដទ្យ្ឧ្សហកមម
ដជឿនដលឿនភាគដប្ច្ើន។ 

ការ ជរុំញដលើការដ្ឹកជញ្ាូ ន កនុង្កល
ភាវូបនីយកមម បានបដងាើតឱ្យមានឯកជនភាវូប 
នីយកមមដលើប្កុមហ៊ាុនដ្ឹកជញ្ាូ ន។ ាងំពីដដ្ើម
ប្កុមហ៊ាុ នដ្ឹកជញ្ាូ នអនររជាតិជាដប្ច្ើនប្តូវបាន
ប្គប់ប្គង និងប្បតិបតរិអាជីវកមម ដោយរោា ភិបាល 
រប្់ប្បដទ្យ្ដប្ៅដដ្លចូ្លមករក្ីុ (Home 
country) ដដ្ើមបជី រំ ុញរណិ្ជាកម ម ដហើយផ្សរល់   
្មាា រៈបប្ម ុងជាយុទ្យធសាស្ត្រ ដៅកនុ ងករណី្
ដពលមាន្ស្តង្ហគ មដកើតដ ើង។  

ឧទហរណ៍្៖ ប្កុមហ៊ាុនអាកា្ច្រណ៍្
បារាងំ ជាដដ្ើម។ ប្កុមហ៊ាុនដ្ឹកជញ្ាូ ននានាដដ្ល
ប្គប់ប្គងដោយ  រោា ភិបាលដពលខ្លេះក៏មានជួយ
ឧបតាមា្ នអាជីវកមមដ្ល់្ហប្ោ្ ននប្បដទ្យ្
ដប្ៅដដ្លចូ្លមករក្ីុរប្់ពួកដគ (For their 
home country enterprises) ផ្សងដដ្រដហើយដបរ
ជាបដនាមតនមលពនធដៅដលើ្ហប្ោ្បរដទ្យ្នានា 
វញិ។ កនុងកិច្ចខិ្តខ្ដំកលមអដ្វាកមម រោា ភិបាល
ជាដប្ច្ើនបានដ្វើឯកជនភាវូបនីយកមមដលើប្កុម
ហ៊ាុនដ្ឹកជញ្ាូ ន្ំៗ ។ 
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ឧទហរណ៍្៖ ច្ប្កភពអង់ដគល្ ប្បដទ្យ្
កាណាោ កំពុងដតដ្វើឯកជនភាវូបនីយកមមដៅ
ដលើប្កុមហ៊ាុនអាកា្ច្រណ៍្ ប្កុមហ៊ាុ នរថយនរ 
និងប្កុមហ៊ាុនផ្សលូ វដដ្ក។ ្ហគមន៍អឺរ យុប កពុំងដត
បញ្ចប់ការដ្វើឯកជនភាវូបនីយកមមជាប្ទ្យង់ប្ទយ
្ំ និងគដប្មាងដហោា រច្នា្មព័នធនានា ដដ្ើមប ី
ដឆ្លើយតបនឹងតប្មូវការជំនួញដដ្លដច្េះដតដកើន
ដ ើងៗ។ ដោយឋិតដៅកនុងទី្យមួយប្បកួតប្បដជង 
ប្កុមហ៊ា ុនដ្ឹកជញ្ាូ នជាឯកជនប្តូវដតដកលមអ 
ដ្វាកមមឱ្យបានប្បដ្ើរ និង្មប្្ប និងនថល
ប្បកួតប្បដជងផ្សងដដ្រ។  

ាមការ្ិកាបានបង្ហា ញថា រដ្ាមស្តនរីនន
ប្ក្ួងគមនាគមន៍អឺរ យុបជាដប្ច្ើនរូបបានចុ្េះកិច្ច
្នាប្ពមដប្ពៀង ដដ្ើមបដីបើកទ្យវីបអឺរ យុប ឱ្យដៅជា
ទី្យផ្សារដ្ឹកជញ្ាូ នដតមួយវញិកាលឆ្ន ១ំ៩៩៨។ 
អងគការ NAFTA ពុំបានអនុញ្ហា តឱ្យមានការរក
្ីុដ្ឹកជញ្ាូ នាមដផ្សប្ចាងំាមរយៈរថយនរដនាេះ
ដទ្យ ដហើយដទេះជាោយ ងណាក៏ដោយប្កុមហ៊ាុន 
រថយនរ (Trucking firms) អាច្ដ្ឹកទ្យំនិញអនររជាតិ 
ចូ្លដៅរដ្ាាមប្ពំដដ្នមុិច្្ិុច្កូ ដៅចុ្ងឆ្ន ំ
១៩៩៥ និងចូ្លដៅទូ្យទងំ Mexico ដៅចុ្ងឆ្ន ំ
១៩៩៩ ។ ប្កុមហ៊ាុនដ្ឹកជញ្ាូ នាមរថយនររប្់ 
Mexico ក៏ប្តូវអនុញ្ហា តឱ្យមានការអនុដប្ោេះចូ្ល
ដៅកនុង្ហរដ្ាអាដមរកិ ដូ្ច្ោន ផ្សងដដ្រ។ 

កិច្ចប្ពមដប្ពៀងដ្វាដទ្យវភាគី តប្មូវថា
ច្នួំនតុលយភាពមួយននប្កុមហ៊ាុនដ្ឹកជញ្ាូ ននានា 
ដដ្លបានចុ្េះបញ្ាី រណិ្ជាកមមដៅកនុ ងប្បដទ្យ្
នីមួយៗប្តូវបានផ្សរល់្ិទ្យធិអនុញ្ហា តឱ្យរក្ីុរវាង

ច្ំណុ្ច្កដនលង ដដ្ើ ម  និ ង ទិ្យ្ដៅដៅដ្ល់  
(Between Origin and Destination points)។ ការ
ដ្វើកូ្ង់្ីុ្ (Consensus) ដនេះគឺថាកិច្ចប្ពម
ដប្ពៀងដទ្យវភាគីាមរដបៀបរបបមុន កពុំងដតផ្លល ្់
បរូ រដៅជារដបៀបពហុភាគី ដោយមានការគិតគូរ
ពិចារណាដោយដ កៗ្ប្មាប់ការដ្ឹកជញ្ាូ ន
ដដ្លមានការដកលមអ ដហើយប្្បដពលដនេះដដ្រ
ក៏មានកាត់បនាយអប្ានថលដ្ឹកជញ្ាូ នផ្សងដដ្រ។ 

- បណារ ញ ដ ច្ កចាយ  ( Distribution 
Channels) ៖ បណារ ញដច្កចាយមានភាពខុ្្
ោន ដូ្ច្ជា ្រង់ោរ ដហោា រច្នា្មព័នធ្ំដៅដៅ
ដលើភាពខុ្្ោន ននការដ្ឹកជញ្ាូ ន បរកិាខ រប្គប់ប្គង
្មាា រៈឃាល ងំ កពំង់ដផ្សទ្យនិំញ និងប្បព័នធទ្យនំាក់ទ្យនំង។ 
ខ្ណ្ៈដដ្លមានការអនុវតរថមី  ្ប្មាប់ដ្វើឱ្យ      
្រង់ោរប្បដ ើ្រដ ើងជាមួយនឹងទ្យំនុកច្ិតរដៅ
មានភាពខុ្្ោន ្ំខាន់ៗ ដៅកនុ ងបរ ិកាខ ដ្ឹក
ជញ្ាូ ន្កលដូ្ច្ជា ទ្យហំំឡាន ្មតាភាពទ្យមៃន់ 
និងខាន ត ផ្សលូ វរថដភលើង។  

- ការប្បកួតប្បដជង្កល (The Global 
Challenge) ៖  ប្កុមហ៊ាុ នច្ង់ពប្ងីកតប្មូ វការ
្កលដដ្ើមបបីាយ ន់សាម ន់តុលយភាពននកមាល ងំដដ្ល
ជំរុញ្កមមភាពទងំដនេះ និងប្តូវដតពុេះររ
ឧប្គគ។ ការបដងាើនជំនួញអនររជាតិ ប្តូវការ
អនកប្គប់ប្គងភ្រុភារដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍ្មបជញ្ាៈ 
និងទ្យ្សនៈវ ិ្ ័យ្កល។  អនកប្គប់ប្គងប្តូវ
ដ្ឹងពីឧប្គគព័ភ្រុភារ ដដ្លមានរួច្មកដហើយ 
ដោយពិចារណានូវបញ្ហា ដដ្លឆ្ល ្់ោន  និង
មានការយល់ច្ា្ ់ ដ ដ្ ើម ប ផី្ល ត ់ច្ ូល ដៅ
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បរោិកា្មិនដមនជាប្បនពណី្។ ខ្ណ្ៈដដ្ល
ដោលការណ៍្ភ្រុភារកនុ ងប្្ុក និង្កលផ្សង 
ដ្ដំណ្ើ រការបរោិកា្មានភាព្មុគសាម ញ និង
នថល។ ភាព្មុប្គសាម ញ និងតនមលប្តូវបានបង្ហា ញ៤
ោយ ង៖ ច្មាៃ យឯកសារភាពដផ្សសងោន ននវបប្ម៌ 
និងការទមទររប្់អតិថិជន។ ច្មាៃ យគឺ
កាន់ដតដវងឯកសារ គឺមានភាពទូ្យលំទូ្យោយ។ 
អតិថិជនទមទរ ការផ្លល ្់បរូ រទ្យំនិញ និងដ្វា 
ដដ្ើមបបី្្បាមវបប្ម៌ខ្ុ្ោន ដៅកនុងតបំន់ 
និងប្បដទ្យ្។ ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្យ ធសាស្ត្រ និង
ដ្នៀតដដ្ើមបដីឆ្លើយតបដៅនឹងប្បដភទ្យបិរោកា្ 
៤ោយ ង គឺជាការប្បកួតប្បដជង្កលននការ
ប្គប់ប្គងភ្រុភារ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ភ្រុភារ្កល
តប្មូវឱ្យមានការដរៀបច្ដំ្ដំណ្ើ រការទ្យ្សនៈវជិាា  
និងច្កខុ វ ិ្ ័យ្កល។ ច្កខុ វ ិ្ ័យប្តូវជាដ្ដំណ្ើ រ
ការយុទ្យធសាស្ត្រ ការច្ង់បានសាន នដ្ ការវា្់្ទង់ 
និងការ្ដប្មច្ច្ិតរឆ្ល ្់ោន ។ 

 

ខ្.ទ្យនំាកទ់្យនំងហិរញ្ាវតាុ ដៅកនុងដ្ដ្ាកចិ្ច 
- ការលុបដចាលការោក់កប្មិតដផ្សនក

ហិរញ្ាវតាុ  (Financial Deregulation) 
ការ ហិរញ្ាវតាុ ពិភពដោក និងការបរូ រ

រូបិយវតាុ អនររជាតិ ប្តូវបាន្ប្មប្ប្មួលជា
ដប្ច្ើនដោយមានការផ្លល ្់បរូ រ ដលើបទ្យបញ្ាតរិ និង
និតិវ ិ្ ីនានា។ មានសាា ប័ននានា ដូ្ច្ជា ្នាោរ
ដផ្សនកអាហរណ័្ និងនីហរណ័្ ្ហរដ្ាអាដមយរកិ 
និងសាា ប័ន ហិរញ្ាវតាុ ដូ្ច្ជា សាា ប័នទី្យផ្សាររូបិយ
វតាុអនររជាតិ ដដ្លអាច្ជួយពប្ងីកនិងធានាបាន

នូវដប្កឌ្ីតនាដំច្ញ និងនាចូំ្លរយៈដពលយូរ
អដងវងដដ្លដលើ្ពិ្មតាភាពរប្់្នាោរ
រប្់បុគគលដៅដទ្យៀត។ វាអាច្ជួយបដងាើតនូវ
ប្បាក់បប្មុងមូល្ន ដហើយកាត់បនាយហាយនិភ័យ 
្នាោរជាបុគគល និងបដងាើន្មតាភារណិ្ជាកមម 
ដទ្យ ៀតផ្សង។  ផ្សារ រូបិយវតាុ អនរ រជាតិ  (The 
International Monetary Market-IMM) អាច្ជួយ
ផ្សរល់ជាយនរការមួយដដ្ើមបបីរូ ររូបិយវតាុ  និងការ
ទិ្យញដូ្រទ្យនិំញនាដពលដប្កាយដៅាមហាងដឆ្ង
ទី្យផ្សារ។  ដទេះបីជាោយ ងណាក៏  IMM ចាប់
បដ្ិ្នធិកនុ ងឆ្ន ១ំ៩៧២ ឥទ្យធិពលរប្់វាបាន
ដកើនដ ើងោយ ងខាល ងំកាល ដៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៨៧ ដោយ
មានការបដងាើតប្បព័នធជំនួញជាដអ ិច្ប្តូនិច្
្វ័យប្បវតរិទូ្យទងំពិភពដោក។ 

ច្ំដរេះការ មួយដទ្យៀតដនាេះគឺ ការលុប
បបំាត់ននកប្មិត្រង់ោមា្ដដ្លជាដផ្សនកជនួំយ
ដ ៅ កនុ ង រូ បិ យ វ តាុ  ជា បុ គគ ល  ( Individual 
Currencies)។ ្ហរដ្ាអាដមយរកិបានដបាេះបង់
ដចាលនូវកប្មិត្រង់ោមា្ ដៅដដ្ើមទ្យ្វតសទី្យ
៧០ ដដ្លជាដហតុដ្វើឱ្យរូបិយវតាុ ្ំៗដ្នទ្យ ប្តូវ
ដ ើងតនមលរប្់វា ដបើដ្ៀបនឹងលុយដុ្ោល  ាមរយៈ 
កិច្ចប្ពមដប្ពៀង រប្់ IMM ដនេះឯង។ អប្ារូបិយ
វតាុ ដថរ (Fixed monetary Cates) បានោក់កប្មិត 
ច្ដំរេះការដ្វើរណិ្ជាកមម ដោយមានការកណំ្ត់ 
កប្មិតខ្ព្់ជា្បបនិមិតរ ច្ំដរេះរូបិយប័ណ្ណ 
(Currencies) ្ំៗរប្់ប្បដទ្យ្ឧ្ាហកមម 
ដជឿនដលឿន។ អប្ាដដ្លដ ើងនថលក៏ជួយ្ប្មួល
ដ្ល់ច្លនារូបិយវតាុ ដ្រ ីដហើយដតងដតដ្វើឱ្យ
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មាន្មកាលកមម ដ្ល់ការរកីច្ដប្មើនរណិ្ជា
កមមពិភពដោក និងការធាល ក់ ចុ្េះដ្ដ្ាកិច្ច។ 
ដលើ្ពីដនេះដទ្យៀត អប្ាការប្បាក់មូល្ន និង
បរោិកា្វនិិដោគទងំមូល គឺមានទ្យនំាក់ទ្យនំង
ោន  និងអាប្្័យរវាងោន ដៅវញិដៅមកដោយសារ
ប្បព័នធរូបិយប័ណ្ណពិភពដោក9។ លហូំរដ្រនីន
ការបរូ រប្បាក់ (រូបិយប័ណ្ណ) គឺបញ្ហា ក់ោយ ងច្ា្់ 
ដៅកន ុង ផ្សា រហិរញ្ ាវ តា ុ  នា្ហ្ម ័យ។ 
ឧទហរណ៍្៖ លុយដុ្ោល អាដមយរកិ ជួយ្ប្មួល
ដ្ល់លំហូរទ្យំនិញពិភពដោក ដទេះបីជាមាន   
បយេះរល់ដោយអប្ាប្បាក់ដបៀរវតសរក៍នុងប្បដទ្យ្
នីមួយៗខុ្្ោន ក៏ដោយ។  

- ឧប្គគនានាច្ដំរេះការដ្កឹជញ្ាូ ន     ភ
្រុ ភា រកនុ ង ពិភព ដោក (Barriers to Global 
Logistics)៖ ខ្ណ្ៈដដ្លកមាល ងំជំរុញជាដប្ច្ើន
ជួយ្ប្មួលដ្ល់កិច្ចប្បតិបតរិការឥតប្ពំដដ្ន
ដនាេះឧប្គគ្ ំៗ មួយច្នួំនបនររារាងំដ្ល់ការដ្វើ
ភ្រុភារកនុងពិភពដោក។ ឧប្គគ្ំៗ ច្នួំន៣ 
គឺការ ហិរញ្ាវតាុ  ការប្បកួតប្បដជង និងទី្យផ្សារ 
ដហើយនិងប្ច្កដច្កចាយនានា។ ការប្គប់ប្គងការ
ដ្ឹកជញ្ាូ ន្មាា រៈ ភ្រុភារ កនុងពិភពដោកប្តូវ
ដតមានតុលយភាពដហើយនថលច្ណំាយដលើការដោេះ
ប្សាយឧប្គគទងំដនេះជាមួយនឹងអតាប្បដោជន៍
ននរណិ្ជាកមមអនររជាតិ ដដ្ើមប ី្ ដប្មច្បាននូវ

                                           
9 ប្ក្ួងមហានផ្សទ “្ននិបាតប្តួតពិនិតយការង្ហរឆ្ន  ំ២០០៧ 
និងទិ្យ្ដៅការង្ហរឆ្ន  ំ២០០៧ ភនដំពញ,នថៃទី្យ ១២-១៣ ឆ្ន  ំ
២០០៨” 

ផ្សលប្បដោជន៍ ជាក់ដ្រងននអាជីវកមមអនររជាតិ
ដ្៏ដជាគជ័យ ។ 

- ឧ ប ្ គគ ហិ រ ញ្ា វ តាុ  ( Financial 
Barriers) ៖ ឧប្គគហិរញ្ាវតាុ  ននភ្រុភារ្កល
មានមកពីការពាករណ៍្ និងសាា ប័នដហោា រច្នា
្មព័នធ។ ខ្ណ្ៈដដ្លវាមិនង្ហយប្្ួលកនុ ងការ
ពាករណ៍្ននសាា នការណ៍្ណាក៏ដោយគឺជាការ
ពិបាកណា្់ ដៅកនុងបរោិកា្្កល។ ការ
ពាករណ៍្នូវភាពប្បកួតប្បដជងកនុងប្្ុក ដដ្ើមប ី
ទយពីការ ននត នមល ដុ្ោល  ដោយដផ្សអក ដលើ
និនាន ការអតិថិជន្កមមភាពប្បកួតប្បដជងកនុង
ប្្ុក គឺដដ្ើមបទីយពីការ ននតនមលដុ្ោល  ដោយ
ដផ្សអកដលើនិនាន ការអតិថិជន ្កមមភាពប្បកួត
ប្បដជង និងាមរដូ្វ។ ដៅកនុ ងបរ ិោកា្
្កលការប្បកួតប្បដជងទងំដនេះប្តូវបានផ្សស ំ
ដោយអប្ាបរូ រ ប្បាក់ ្កមមភាពពនធគយ និង
ភាព្មុគសាម ញ ននច្ាប់រោា ភិបាល។ 

 
៤-យោលការណ៍ការទ្គប់ទ្គងភស្ត ភារ 
និងហរិញ្ាវត្ថ  
៤.១-យោលការណ៍ទ្គប់ទ្គងភស្ត ភារ 
្មតាភាពននភ្រុ ភារអាច្ប្តូ វបាន

្ដប្មច្ដោយការ្ប្មប្ប្មួល ដូ្ច្ជា (ទី្យ១)
ការដរៀបច្បំណារ ញ (ទ្យី២) ព័ត៌មាន (ទ្យី៣)ការ
ដ្ឹកជញ្ាូ ន (ទ្យី៤)បញ្ាីសារដពើភណ្ឌ  និង (ទ្យី៥)
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ការទុ្យកោក់កនុងឃាល ងំ ការដរៀបច្ំ្ មាា រៈ និងការ
វចិ្ខ្ចប់។ ការង្ហរដដ្លជាប់ទក់ទ្យងនឹងដផ្សនកមុខ្
ង្ហរទងំដនេះប្តូវបានោក់រួមបញ្ចូ លោន  ដដ្ើមប ី
បដងាើត្មតាភាពតប្មូវការ និង្ដប្មច្តប្មូវ
ការភ្រុភារ។ ការយកច្ិតរទុ្យកោក់ គឺដផ្លរ តដៅ
ដលើការពិភាកាដលើច្ំណុ្ច្ការង្ហរភ្រុភារ
នីមួយៗដនេះ និងរដបៀបដដ្លការង្ហរទងំដនេះ
ដ្វើអនររកមមកនុងការង្ហរអាជីវកមមទ្យូដៅ។ មាន
គុណ្វឌ្ឍន៍្ំខាន់ពីរ ្ប្មាប់ពិភាកាការង្ហរ 
ភ្រុភារដដ្លជាច្ំណុ្ច្មានដប្បៀបរប្់្ហ
ប្ោ្មួយគឺ៖ គុណ្វឌ្ឍន៍ទី្យ១ ប្កុមហ៊ាុននានា 
តប្មូវឱ្យមានការោបំ្ទ្យ និងការ្ហប្បតិបតរិការ
ជាដប្ច្ើនដលើការង្ហរជាដប្ច្ើនដទ្យៀត ដដ្ើមប ី្ ដប្មច្
ឱ្យបាននូវដ្ំដណ្ើ រការភ្រុភារដនេះ។ ្ហ
ប្បតិបតរិការដបបដនេះដ្វើឱ្យប្កុមហ៊ាុនអាច្ោក់
បញ្ចូ លដោលការណ៍្ និងកមមវ ិ្ ី ដផ្សសងៗចូ្លោន
បាន។ ច្ំដរេះទ្យ្សនៈវ ិ្ ័យននច្ង្ហវ ក់ផ្សគត់ផ្សគង់
មានប្ប្ិទ្យធភាពគឺប្តូវបានដ្វើឱ្យប្បដ ើ្រដ ើង
ដោយការលប ់ប បំាត ់ក ហំ ុ្ដ្ ដដ្លៗនូវ
ការង្ហរអវីដដ្លឥតប្បដោជន៍។ ដទេះបីជាោយ ង
ណាក៏ដោយការ្ប្មប្ប្មួលឆ្លងកាត់មុខ្
ង្ហរ តប្មូវឱ្យមានការដរៀបច្ដំផ្សនការ និងការ
ប្គប់ប្គងទ្យនំាក់ទ្យនំងរួមោន ។ ដ្ដំណ្ើ រការននការ
បដងាើត និងការប្គប់ប្គងទ្យំនាក់ទ្យំនងច្ង្ហវ ក់ផ្សគត់
ផ្សគង់ គឺប្តូវ្ិកាអំពីតប្មូវការ និងប្ប្ិទ្យធភាព
រប្់វា។ គុណ្វឌ្ឍន៍ទ្យី២ មានប្កុមហ៊ាុនដ្វា
កមមជាដប្ច្ើន ដដ្លបានអនុវតរន៍ការង្ហរភ្រុភារ
ដនេះជនួំ្អតិថិជនរប្់ខ្លួនដូ្ច្ជា ប្កុមហ៊ាុន

ដ្ឹកជញ្ាូ ន ឬប្កុមហ៊ាុនទុ្យកោក់ទ្យនិំញកនុងឃាល ងំ។ 
អនកជនំាញដបបដនេះ គឺជាជនួំយបដនាម ឬអាច្
ជំនួ្ការង្ហរបុគគលិករប្់អតិថិជនដដ្លដ្វើ
ការង្ហរដនេះ។ ដៅដពលអនកជនំាញខាងដប្ៅប្តូវ
បានដប្បើឱ្យដ្វើការង្ហរជនំាញភ្រុភារដនេះពួកដគ
ប្តូវដតមានឆ្នទៈទ្យទួ្យលយកការប្គប់ប្គង និងការ
ដ្ឹកនាបំ្បកបដោយដហតុផ្សល្ប្មាប់អតិថិជន
រប្់ពួកដគ។ ដហតុ ដូ្ដច្នេះដៅដពលអនុវតរ
ការង្ហរជាក់ោក់មួយប្បការចាបំាច្់ប្តូវការជួល
ដៅឱ្យអនកជនួំញ ឬអនកប្គប់ប្គងរប្់ប្កុមហ៊ាុន
ដដ្លដ្វើ កិ ច្ច្នាទ្យ ទួ្យលខុ្្ប្តូ វ ច្ំ ដរេះ
ដជាគជ័យននការង្ហរចាបំាច្់ដនាេះដដ្រ។ 

ក.ការដរៀបច្បំណារ ញ (Network Design) 
វជិាា ដ្ដ្ាកិច្ច កាលពីបុរាណ្មិនបាន

យកច្ិតរទុ្យកោក់ច្ំដរេះសារៈ្ំខាន់ននទី្យាងំ
អាោរ និងការដរៀបច្ ំបណារ ញទងំមូលដនាេះ
ដ ើយ។ ដៅដពលដដ្លអនកដ្ដ្ាក ិច្ ចដ្វ ើការ
្ិកាដលើទ្យនំាក់ទ្យនំងតប្មូវការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់
ទ្យីាងំអាោរ និងភាពខ្ុ្ោន ននតនមលច្ណំាយ
ដ្ឹកជញ្ាូ នប្តូវបាន្នមតថា អាច្នឹងកាល យជា
បញ្ហា កនុងច្ដំណាមគូប្បកួតប្បដជង។ ដទេះបីជា
ោយ ងណាក៏ដោយ ច្ំនួនទ្យំហំ និងទ្យំនាក់ទ្យំនង
ភូមិសាស្ត្រ ននអាោរដដ្លប្តូវបានដប្បើប្បា្់
ដដ្ើមបអីនុវត រប្បតិបតរិការភ្រុភារ គឺបយេះរល់
ផ្លទ ល់ដលើការច្ណំាយ និង្មតាភាពបដប្មើ  
ដ្វាកមមដ្ល់អតិថិជន។ ការដរៀបច្បំណាដ ញ
ដនេះ  គ ឺការទ្យទ្យ ួលខ្ ុ្ប្ត ូវម ួយច្ ដំរេះការ
ប្គប់ប្គងភ្រុភារ ដប្រេះថា រច្នា្មព័នធអាោរ
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រប្់ប្ក ុមហ៊ា ុន  គ ឺប្ត ូវបានដ ប្ប ើដដ្ ើម ប ផី្ស រល់
ផ្សលិតផ្សល និង្មាា រៈដៅអតិថិជន។ អាោរ  
ភ្រុភារជា្មមាមានដរាងច្ប្កឃាល ងំទ្យនំិញ 
្ហប្បតិបតរ ិ ការឆ្លងកាត់កពុំងដផ្ស និងការ
្រុកទ្យនំ ិញលក ់រាយ។ ដដ្ ើមប កីណំ្ត ់ច្ នំ ួន
ប្បដភទ្យអាោរនីមួយៗទី្យាងំភូមិសាស្ត្រ និង
ការង្ហរដដ្លប្តូវអនុវតរ គឺជាដផ្សនក្ខំាន់ននការ
ដរៀបច្ំបណារ ញ។ ដៅកនុ ងសាា នភាពជាក់ោក់
ការប្បតិបតរិដលើអាោរដនេះប្តូវបានជួលដៅឱ្យ
អនកជនំាញដ្វាកមមដោយមិនគឺតថា អនកណា
ជាអនកបដប្មើការង្ហរជាក់ដ្រងដនេះអាោរទងំ
អ្់បានប្គប់ប្គងឱ្យជាដផ្សនកបញ្ចូ លោន មួយនន  
បណារ ញភ្រុភាររប្់ប្កុមហ៊ាុន។ 

តប្មូ វការដរ ៀបច្ំបណារ ញដនេះ ប្តូ វ
កណំ្ត់ច្នួំន និងទី្យាងំននប្បដភទ្យអោរ ដដ្ល
ប្តូវបានតប្មូវ្ប្មាប់អនុវតរ ការង្ហរភ្រុភារ
ដនេះ។ ការ ចាបំាច្់ផ្សងដដ្រ ដដ្ើមបកីណំ្ត់អវីជា
សារដពើភណ្ឌ  និងច្នំួន្រុកបយុនាម នដដ្លប្តូវ
ោក់កនុងអោរនីមួយៗ និងកដនលងណាដដ្លប្តូវ
ដរៀបច្ចំាត់ដច្ងបញ្ហា រប្់អតិថិជន្ប្មាប់ការ
ដ្ឹកជញ្ាូ ន។ បណារ ញននអាោរ ទងំអ្់ដនេះ
បដងាើតនូវរច្នា្មព័នធពីប្បតិបតរិការមួយដៅ
ប្បតិបតរិការមួយ។ ដូ្ ដច្នេះបណារ ញដនេះ រួម
បញ្ចូ លព័ត៌មាននិង្មតាភាពដ្ឹកជញ្ាូ ន។ 
ការង្ហរជាក់ោក់ដដ្លទក់ទ្យងនឹងដ្ដំណ្ើ រការ
បញ្ហា រប្់អតិថិជនការដថរកាទុ្យកោក់សារដពើ
ភណ្ឌ  និងការដរៀបច្ចំាត់ដច្ង្មាា រៈប្តូវបានដ្វើ
ដ ើងកនុងការដរៀបច្បំណារ ញដនេះ។  

ការដរៀបច្បំណារ ញប្តូវពិចារណាដលើ
ភាពខ្ុ្ោន ននភូមិសាស្ត្ រ។ ការពិតដដ្លថា 
ភាពខ្ុ្ជាដប្ច្ើនប្តូវបានដកើតដ ើងកនុងទី្យផ្សារ
ភូមិសាស្ត្រគឺង្ហយប្្ួលកនុងការបង្ហា ញ។ ទី្យផ្សារ
កនុងប្កុង្ហរដ្ាអាដមរកិ្បំផុំ្សតច្នួំនប្បា ំដដ្ល
មានច្នំួនប្បជាជនដប្ច្ើនជាងដគ គឺជាទ្យីផ្សារ   
ទិ្យ្ដៅដដ្លលក់ទ្យំនិញបាន៥៥% ននការលក់ 
ទ្យនិំញទងំអ្់។ ដហតុដូ្ដច្នេះច្ដំរេះ្ហប្ោ្ 
មួយដបើនិោយពីទី្យផ្សារកប្មិតជាតិ ប្តូវបដងាើត
្មតាភាពភ្រុភារដនេះ ដដ្ើមបបីដប្មើដ្ល់ទី្យផ្សារ
្ំខាន់ៗដនេះ។ ភាពខុ្្ោន ននភូមិសាស្ត្រ ដដ្ល
ប្្ដដ្ៀងោន  គឺដកើតដ ើងកនុងទ្យីាងំប្បភពនន
្មា្ភាគផ្សស ំនិង្មាា រៈទូ្យដៅ។ ដៅដពល
ដដ្លប្កុមហ៊ាុ នជាប់ទក់ទ្យងកនុ ងភ្រុភារកនុ ង
ពិភពដោកបង្ហា ញដដ្លរក ់ព ័ន ធកនុងកា រ
ដរៀបច្បំណារ ញដនេះ គឺកាន់ដតមានភាព្មុគ
សាម ញ។ ាមការពិភាកាការដរៀបច្បំណារ ញ 
ាម Laura Ashley បង្ហា ញនូវលកខណ្ៈ្មុ គ
សាម ញដបបដនេះ។ សារៈ្ំខាន់ននការដកតប្មូវ
បនរបនាទ ប់ននបណារ ញអាោរដនេះ គឺប្តូវ្ប្មប
្ប្មួលាមការផ្លល ្់បរូ រកនុងរច្នា្មព័នធផ្សគត់ផ្សគង់ 
និងតប្មូវការដហើយដដ្លមិនអាច្ដមើលរលំង
បាន ។ ការដរៀបច្ំផ្សលិតផ្សលាមថាន ក់ប្បដភទ្យ
នីមួយៗការផ្សគត់ផ្សគង់អតិថិជននីមួយៗ និងតប្មូវ
ការផ្សលិត គឺមានការដប្បប្បួលជាប់ជានិច្ចកនុ ង
បរោិកា្ដដ្លប្បកួតប្បដជង និងសាវ ហាប់
ដនេះ។ ដទេះបីការោក់ទី្យាងំថមីននអាោរភ្រុភារ
ដនេះ ប្តូវបានដប្បើប្បា្់ ដៅដលើកដ្បូំងមិនមាន
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លកខណ្ៈង្ហយប្្ួលក៏ដោយ ក៏បរោិកា្ជា
ដប្ច្ើនប្តូវបានដកើតដ ើងច្ដំរេះការោក់ទី្យាងំថមី
ដនេះ ឬការដរៀបច្អំាោរជាក់ោក់ដនេះ។ ពីដពល
មួយដៅដពលមួយអាោរទងំដនេះគួរប្តូវបាន
វាយតនមល ដដ្ើមបកីណំ្ត់ថា ដតើទី្យាងំរប្់ពួកដគ
បានលអប្បដ ើ្រដូ្ច្ការច្ង់បាន ឬអត់។ ការដប្ជើ្
ដរ ើ្ បណារ ញទី្យាងំដដ្លលអប្តូវផ្សរល់ជំហា៊ា ន
ដ្បូំងដៅរកអតាប្បដោជន៍ននការប្បកួតប្បដជង។ 
្មតាភាពភ្រុភារដនេះគឺអាប្្័យដៅដលើរច្នា
្មព័នធដនេះនិងប្តូវបានកំណ្ត់ដោយរច្នា្
មព័ នធ។  ច្ំ ដរេះច្ំណុ្ច្ច្ា្់ោ្់ជាដប្ច្ើន
្ប្មាប់បង្ហា ញការ្ដប្មច្ច្ិតរការោក់ទី្យាងំ
ដនេះ គឺាមរយៈការអានដ្ៀវដៅដៅដពលដដ្ល
្មប្្ប ដប្រេះវាដ្វើឱ្យដយើងមានការយល់ដ្ឹង
បានប្គប់ប្គន់ា។ 

ខ្.ការ ពត័ម៌ាន (Information) 
សារៈ្ខំាន់ននព័ត៌មាន្ប្មាប់ការអនុ

វតរន៍ភ្រុភារមិនប្តូ វបាន្ងាត់្ៃន់កាលពី
្ម័យមុន។ ការមិនយកច្ិតរទុ្យកោក់ដនេះបណារ ល 
ឱ្យមានការខ្វេះខាតបដច្ចកវទិ្យា្មប្្បមួយ 
ដដ្ ើម ប បី ដងា ើតព ័ត ៌មានដដ្លច្ង ់បាន។  ការ
ប្គប់ប្គងខ្វេះខាតការអនុវតរន៍ដពញដលញ និង
កា រយ ល់ ដ្ឹ ងឹ ច្ ា ្់ោ្់ ដលើ វ ិ្ី ន នកា រ
ប្បាប្្័យទក់ទ្យងដលឿន និងប្តឹមប្តូវអាច្ោម ន
ប្ប្ិទ្យធភាពកនុងការអនុវតរន៍ភ្រុភារ។ ច្ណុំ្ច្
ននឱ្នភាពទងំពីរដនេះកាលពី្ម័យមុនប្តូវ
បានលុបដចាល។ បដច្ចកវទិ្យាបច្ចុ បបននដនេះ គឺ
មានលទ្យធភាពប្គប់ប្ោន់ ដដ្ើមបដីោេះប្សាយដៅ

តប្មូវការព័ត៌មានដដ្លប្តូវការបំផុ្សត។ បាន   
ដ្ច្ករីថា ការប្បមូលព័ត៌មានដនេះអនកប្គប់ប្គង
ជាដប្ច្ើនកពុំងដរៀនពីរដបៀបដប្បើបដច្ចកវទិ្យាដនេះ 
ដដ្ើមបដីកនច្នដ្ដំណាេះប្សាយភ្រុភារដដ្លថមីនិង
លអ។ ដ្បូំងព័ត៌មានដដ្លទ្យទួ្យលបានប្បដហលជា
មិនប្តឹមប្តូវ ច្ដំរេះនិនាន ការ និងប្ពឹតរិការណ៍្នា
នា។ ដោយសារច្នួំនជាដប្ច្ើនននភ្រុភារ អាច្
ដកើតដ ើងដោយការប្្នមទុ្យក ច្ដំរេះតប្មូវការ
អនាគត និងការវាយតនមលមិនប្តឹមប្តូវ ឬការ
ពាករណ៍្មិនប្តឹមប្តូ វអាច្បណារ លឱ្យខ្វេះ
សារដពើភណ្ឌ  ឬការដបរជាា ននការប្គប់ ប្គង។ 
ព័ត៌មានទក់ទ្យងនឹងដ្ំដណ្ើ រការបញ្ហា ទិ្យញ
ប្បដហលជាមិនប្តឹមប្តូវ ដបើនិោយពីតប្មូវការ
រប្់ អតិថិជនជាក់ោក់។ ដ្ដំណ្ើ រការននបញ្ហា
មិន្មប្្ប នឹងអាច្បដងាើតឱ្យមានការខាត
បង់ច្ដំរេះភ្រុភារ បយុ ដនរជា្មមាមិនបណារ ល
ឱ្យមានការលក់។ ពិតណា្់នថលដដ្ើមននភ្រុភារ 
គឺប្តូវបានដកើនដ ើង ដោយសារនថលច្ណំាយការ
បញ្ាូ នសារដពើភណ្ឌ ប្ត ប់មកវញិ ប្ប្ិនដបើ   ឱ្
កា្លក់ដៅដតមាននថលដដ្ើម និងបដងាើតឱ្យមាន
ដ្វាកមមដដ្លច្ង់បាន។ កហំុ្នីមួយៗកនុង
ការផ្សសនំនតប្មូវការព័ត៌មានបដងាើតឱ្យមានភាព
វកឹវរច្ដំរេះច្ង្ហវ ក់ផ្សលិតកមម្ រុប។ អតាប្បដោជន៍ 
ននលហូំរព័ត៌មានដលឿនដនេះគឺទក់ទ្យងផ្លទ ល់ដៅ
នឹងតុលយភាពនីតិវ ិ្ ីការង្ហរ។ វាមិន្ូវលអដនាេះ
ដទ្យ ច្ដំរេះប្កុមហ៊ាុន ដដ្ើមបបីដងាើនការបញ្ហា ទិ្យញ
ដៅ ការោិល័យលក់ ឬ កនុងតបំន់រហូតដ្ល់    
រយៈដពលមួយ្បារ ហ៍ដ្វើការបញ្ហា ទិ្យញាម   
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អីុដមយលដៅការោិល័យតំបន់ ច្ំដរេះដ្ំដណ្ើ រ
ការបញ្ហា ទិ្យញមានច្ំនួនដប្ច្ើន។ បយុ ដនរដទេះជា
ោយ ងណាការ ព័ត៌មានជាលកខខ្ណ្ៈមួយមាន
ឥទ្យធិពល្ប្មាប់ការប្គប់ប្គងភ្រុភារ។ 

ការពាករណ៍្ និងការប្គប់ ប្គងការ
បញ្ហា ទិ្យញ គឺជាការង្ហរភ្រុភារដដ្លពឹងដផ្សអក
ដលើព័ត៌មាន។  

ការពាករណ៍្ ភ្រុភារ គឺជាការខិ្តខ្ំ
ប្បឹងដប្បង ដដ្ើមបបីាយ ន់សាម នលកខខ្ណ្តប្មូវការ។ 
ការពាករណ៍្ គឺប្តូវបានដ្វើដ ើងដដ្ើមបជីាការ
ច្ងអុលបង្ហា ញ្ប្មាប់ការោក់ទី្យាងំសារដពើ     
ភណ្ឌ ដដ្ើមបដី្វើការាមោនមិនដមនជាអវីដបលក
ដនាេះដទ្យ។ ដហតុដូ្ដច្នេះដហតុផ្សលមួយននដហតុ
ផ្សលច្មបងជាដប្ច្ើនដដ្លអនកប្គប់ ប្គងដប្បើ
ព័ត៌មាន ដដ្ើមប ី្ ដប្មច្ការប្គប់ប្គងប្បតិបតរិការ
ភ្រុភារបានលអប្បដ ើ្រ គឺវាអាប្្័យដលើភាពបទ្យ
ដបន ដដ្លបានពាករណ៍្ដហើយដនាេះ ដដ្ើមប ី
ដឆ្លើយតបឱ្យបានរហ័  ្ច្ំដរេះតប្មូវការអតិថិជន 
រប្់ខ្លួន។ ដោលគនិំតននការប្គប់ប្គងដនេះ គឺវា
បានបង្ហា ញពីភាពទន់ដពលដវោដឆ្លើយតប
បានរហ័្ ជាពិដ្្ការបំដពញ្រុកឱ្យបាន
ជាប់ជានិច្ច ដដ្លជាវ ិ្ ីសាស្ត្រមួយ្ប្មាប់ការ
ប្គប់ប្គងភ្រុភារឱ្យបានលអប្បដ ើ្រ និងអាប្្័យ 
ដលើការអនុវត រន ៍ប ដច្ ចក វ ទិ្យាថម ីៗផ្សង ដដ្ រ។ 
ការង្ហរច្មបងការប្គប់ប្គងភ្រុភារ គឺប្តូវដ្វើ
ដផ្សនការ និងអនុវតរយុទ្យធសាស្ត្ររប្់អងគភាព
ខ្លួន ដហើយដដ្លយុទ្យធសាស្ត្រដនាេះ ប្តូវរួមបញ្ចូ ន
ការពាករណ៍្ និងការប្គប់ប្គងប្បតិបតរិការ។  

ជាការពិតណា្់ការប្គប់ ប្គងបញ្ហា
ទិ្យញ រក់ព័នធដៅនឹងការង្ហរ រក់ព័នធការដោេះ
ប្សាយ្ប្មប្ប្មួល ជាមួយតប្មូវការអតិថិ
ជនឱ្យបានជាក់ោក់។ មានន័យថា ការបញ្ហា
ទិ្យញរប្់អតិថិជន គឺជាប្បតិបតរិការ្ំខាន់ 
កនុងការង្ហរភ្រុភារ។ ច្ដំរេះដ្វាកមមភ្រុភាររួម
បញ្ចូ លទងំអតិថិជនខាងកនុង និងអតិថិជនខាង
ដប្ៅ។ អតិថិជន ខាងដប្ៅ គឺជាអនកដដ្លដប្បើ
ផ្សលិតផ្សល ឬដ្វាកមម ឬនដ្គូររណិ្ជាកមមដដ្ល
ទិ្យញផ្សលិផ្សល ឬដ្វាកមម្ប្មាប់លក់ វញិ។ រឯី
អតិថិជនខាងកនុ ងគឺជាប្កុមការង្ហរដៅកនុ ង      
អងគភាពដហើយជាជំនួយការ្ប្មាប់ការង្ហរ     
ភ្រុភារដដ្លបានោក់មក។ ច្ដំណ្កឯដ្ដំណ្ើ រ
ការននការប្គប់ប្គងបញ្ហា ទិ្យញ គឺទក់ទ្យងដៅនិង
ច្ណុំ្ច្ទងំអ្់ននការប្គប់ប្គងការបញ្ហា ទិ្យញ
អាច្ចាត់ទុ្យកថាជា្មតាភាពភ្រុភារលអមួយដៅ
កនុ ងអងគភាព។ ការដរៀបច្ំប្បព័នធភ្រុភាររប្់
ប្កុមហ៊ាុនកាន់ដតមានប្ប្ិទ្យធភាព និងមានភាព
ប្តឹមប្តូវននព័ត៌មានដនាេះ គឺជាប្បព័នធភ្រុភារ
រប្់ប្កុមហ៊ាុនកាន់ដតមាន ប្ប្ិទ្យធភាព និងមាន
ភាពប្តឹមប្តូ វ ននព័ត៌មាន ដនាេះគឺជាប្បព័នធ           
ភ្រុភារដដ្លដផ្សនកដលើដពលដវោដដ្លដរៀបច្ំ
បាន លអនិងមិនដ្វើឱ្យមានសារដពើភណ្ឌ ខ្វេះខាត។ 
បានដ្ច្ករីថាព័ត៌មានមិនប្តឹមប្តូវ និងការ      
ពនាដពលកនុងដ្ដំណ្ើ រការ បញ្ហា ទិ្យញអាច្ដ្វើឱ្យ
រាងំ្ទេះដ្ល់ការអនុវតរន៍ភ្រុភារ។ ច្ដំណ្កឯ      
លហូំរព័ត៌មានអាច្ដ្វើឱ្យការប្គប់ប្គងប្បព័នធ   
ភ្រុភារបានលអ។ ដហតុដូ្ដច្នេះ គុណ្ភាព និង
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ដពលដវោកណំ្ត់ននព័ត៌មាន គឺជាការ ្ខំាន់
កនុងកិច្ចប្បតិបតរិការ ភ្រុភារ។ 

 

គ.ការដ្កឹជញ្ាូ ន (Transportation) 
ឱ្យដតមាន្មតាភាពខាងព័ត៌មាន និង    

បណារ ញអាោរ  ការដ្ឹកជញ្ាូ ន  គឺជាដផ្សនក
ប្បតិបតរិការននភ្រុភារដដ្លោក់ទី្យាងំ្ននិ្ិ
ាមភូមិសាស្ត្រ។  ដោយសារដតវាមានសារ
្ំខាន់ និងការច្ណំាយជាក់ដ្រងប្តឹមប្តូវការ
ដ្ឹកជញ្ាូ នប្តូ វបានដគយកច្ិតរ ទុ្យកោក់ ដលើ
រដបៀបប្គប់ប្គងរប្់វាអ្់រយៈដពលជាដប្ច្ើន
មកដហើយ។ ដ្ទើរដតប្គប់ ្ហប្ោ្ទងំអ្់
មិនថា តូច្ ឬ្ ំ្ុទ្យធដតមានអនកប្គប់ប្គងទ្យទួ្យល
ខុ្្ប្តូវច្ំដរេះការដ្ឹកជញ្ាូ ន។ រឯីលកខខ្ណ្ឌ  
តប្មូវច្ដំរេះការដ្ឹកជញ្ាូ នអាច្ប្តូវបានបដំពញ
ាមវ ិ្ ីមូលោា នបី (ទី្យ១) ប្តូវមានឧបករណ៍្ឯក
ជនផ្លទ ល់ខ្លួន្ប្មាប់ប្បតិបតរិការ។ (ទី្យ២) កិច្ច
្នាប្តូវដតដរៀបច្ដំ ើងដោយអនកជនំាញខាង
ដ្ឹកជញ្ាូ ន។ និង(ទី្យ៣) ្ហប្ោ្មួយប្តូវមាន
ដ្វាកមម និង្មាា រៈដ្ឹកជញ្ាូ នដប្ច្ើនដបបោយ ង 
ដដ្ើមបផី្សរល់ដ្វាកមមដ្ឹកជញ្ាូ នដផ្សសងៗោន ។ ាម 
ទ្យ្សនៈប្បព័នធភ្រុភារមានច្ំណុ្ច្បី្ំខាន់
្ប្មាប់ការង្ហរដ្ឹកជញ្ាូ ន គឺការច្ំណាយនថល
ដដ្ើមដលបឿន និងភាពជាប់ោប់។ នថលដដ្ើមននការ
ដ្ឹកញ្ាូ នដផ្សសងៗោន ។ ាមទ្យ្សនៈប្បព័នធភ្រុភារ
មានច្ណុំ្ច្បី្ខំាន់្ប្មាប់ការង្ហរដ្ឹកជញ្ាូ ន
គឺការច្ណំាយនថលដដ្ើមដលបឿន និងភាពជាក់ោក់។ 
នថលដដ្ើមននការដ្ឹកជញ្ាូ ន គឺជាការច្ំណាយ

្ប្មាប់ការដ្ឹកជញ្ាូ ន ពីភូមិសាស្ត្រមួយដៅ   
ភូមិសាស្ត្រមួយដទ្យៀត ដហើយការច្ំណាយដនេះ
រក់ ពនា័ដៅនឹងការច្ណំាយដដ្ាបាល និងការ
ដថរកា្ននិពី្ីកដនលងមួយដៅកដនលងមួយដទ្យៀត។ 
ប្បព័នធភ្រុភារ ប្តូវបានដរៀបច្ំដ ើងដដ្ើមបដីប្បើ
ប្បា្់ការដ្ឹកជញ្ាូ ន  ដដ្លកាត់បនាយតនមល
ប្បព័នធ្រុប។ បានន័យថា ការដ្ឹកជញ្ាូ នមាន
តនមលកាន់ដតទប មិនដមនមានន័យថា តនមលដ្ឹក
ជញ្ាូ នទបដនាេះដទ្យ។  

- ដលបឿនននការដ្ឹកជញ្ាូ ន ជាដពលដវោ
តប្មូវឱ្យបដំពញនូវការដ្ឹកជញ្ាូ នមានទ្យនំាក់ទ្យ់នំង 
ពីរោយ ងគឺ (ទី្យ១) ប្កុមហ៊ាុនដ្ឹកជញ្ាូ នអាច្ផ្សរល់
នូវដ្វាដលបឿនជា្មមតដតងដតគឺតតនមលខ្ព្ ់។ 
(ទី្យ២) ដ្វាដ្ឹកជញ្ាូ នកាន់ដតដលបឿន រយៈដពល
ដ្ឹកជញ្ាូ នកាន់ដតខ្លី ដៅដពលដដ្លបញ្ាីសាររដពើ
ភណ្ឌ ប្តូវបានឆ្លងកាត់ និងអាច្ដប្បើប្បា្់បាន។ 
ដូ្ច្ដនេះវ ិ្ ីសាស្ត្រ្ប្មាប់ការដ្ឹកជញ្ាូ នដដ្ល
ប្តូវដប្ជើ្ដរ ើ្ គឺ ប្តូវថលឹងដថលងដលបឿន និងតនមល
ដ្វា ។  

- ្ារភិាពកនុងការដឹ្កជញ្ាូ ន គឺ្ដំៅដៅ
ដលើការដប្បប្បួលទន់ដពលដវោ ននតប្មូវការ
ដ្ឹកជញ្ាូ នទ្យនិំញាមរយៈនាវា។ ្ាិរភាព គឺជា
ការឆ្លុ េះបញ្ហា ងំននភាពអាច្ទុ្យកច្ិតរបាន្ប្មាប់
ការដ្ឹកជញ្ាូ ន។ រយៈដពលជាដប្ច្ើន ឆ្ន មំក
ដហើយ អនកប្គប់ប្គងការដ្ឹកជញ្ាូ នបានកណំ្ត់
្ាិរភាពចាលកខណ្ៈ្ខំាន់បផុំ្សត ្ប្មាប់គុណ្
ភាពការដ្ឹកជញ្ាូ ន ដបើការដ្វើ្កមមភាពដ្ឹក
ជញ្ាូ ន ច្ណំាយដពល២នថៃ កនុងដពលមួយ និង 
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៦នថៃ កនុងដពលមួយដទ្យៀត ការដប្បប្បួលដោយមិន
បានដប្ោងទុ្យកដនេះអាច្បងាបញ្ហា ដ្ល់ដ្ដំណ្ើ រការ
ភ្រុភារោយ ង្ៃន់្ៃរ។ ដបើការដ្ឹកជញ្ាូ នខ្វេះ្ាិរ
ភាព បញ្ាីសារដពើភណ្ឌ ននការ្រុកទ្យំនិញ នឹង
ប្តូវឱ្យការររ ច្ដំរេះដ្វាដដ្លដ្ដំណ្ើ រការមិន
លអ និងមិនបានដប្ោងទុ្យក។     ្ាិរភាព កនុងការ
ដ្ឹកជញ្ាូ ន មានឥទ្យាិពលដៅដលើអនកលក់ និងអនក
ទិ្យញ និងការប្បថុយដដ្លរក់ពនា័ដផ្សសងៗ នន
បញ្ាីសារដពើភណ្ឌ ទងំអ្់ជាមួយនឹងការមក
ដ្ល់ននព័ត៌មានបដច្ចកវទិ្យាថមី ដដ្ើមបបី្គប់ប្គងនិង
ឱ្យរបាយការណ៍្ដលើដផ្សនកដ្ឹកជញ្ាូ ន។ អនកដ្ឹកនា ំ
ភ្រុភារបានចាប់ដផ្សរើមដ្វងរកដ្វាដដ្លដលឿន
បផុំ្សត  និងមាន្ាិរភាព។ តនមលដពលដវោ  នន
ការដ្ឹកជញ្ាូ នូ គឺ្ខំាន់បផុំ្សតដៅកនុងការដរៀបច្ំ
ប្បព័នធភ្រុភារ។ បយុដនរដៅកនុង     កាលៈដទ្យ្ៈខ្លេះ
តនមលទបននដ្វា ការដ្ឹកជញ្ាូ នយឹតក៏អាច្
ចាបំាច្់ ដដ្ើមប ី្ ដប្មច្ដោលដៅប្បតិបតរិការផ្សង
ដដ្រ។ ការដ្វងរក និងចាត់ដច្ងការដ្ឹក ជញ្ាូ នូ
ច្ប្មុេះោន  គឺជាការទ្យទួ្យលខុ្្ប្តូវ្ំខាន់ ននព័ភ
្រុភារ ។ មានទិ្យដ្ាភាព៣ ោយ ងកនុ ងការដ្ឹក
ជញ្ាូ ន ដដ្លអនកប្គប់ប្គងប្តូវច្ងចាទុំ្យកអដំពើប
ណារ ញភ្រុភារដនេះ ដ្ំបូងការដប្ជើ ដ្រ ើ្ បរកិាខ
ដដ្ើមបបីដងាើតបណារ ញរច្នា្មពនា័ ននការដរៀបច្ំ
គដប្មាងននតប្មូវការដ្ឹកជញ្ាូ ន និងការកាត
បនាយជដប្មើ្ដផ្សសងៗដទ្យៀត។ (ទី្យ២) តនមល្ រុបនន
ការដ្ឹកជញ្ាូ នទក់ទ្យងនឹងតនមលទ្យំនិញ។ (ទី្យ៣) 
ការប្បឹងដប្បងដដ្ើមបបីញ្ាូ លការដ្ឹកជញ្ាូ នដៅកនុង

ប្បព័នាភ្រុភារដដ្លអាច្បរាជ័យ ដបើដ្វា ដ្ឹក
ជញ្ាូ នមានយូរៗមរង និងមានការដប្បប្បួល។ 

  
 .បញ្ាីសារដពើភណ្ឌ  (Inventory ) 
តប្មូវការបញ្ាីសារដពើភណ្ឌ រប្់ប្កុម

ហ៊ាុន អាប្្័យដៅដលើបណារ ញរច្នា្មពនា័ និង
កប្មិតននដ្វាដដ្ល អតិថិជនច្ង់បាន។ ាម
ប្ទឹ្យ្រី ប្កុមហ៊ាុន អាច្្រុកប្គប់ទ្យំនិញ ដដ្លលក់
ននបរកិាខ ដៅឱ្យប្គបអតិថិជន។ ជនួំញ មួយច្នួំន
តូច្អាច្មានលទ្យាភាពច្ណំាយដលើបញ្ាីសារដពើ
ភណ្ឌ ទ្យំ ដនើ បៗ  ដ ប្រេះការ ប្ប ថុយ និងការ
ច្ណំាយ្រុបអាច្ប្តូវហាមឃាត់។ ច្ដំរេះការ
្ខំាន់ គឺប្តូវបដំពញនូវតប្មូវការដ្វាអតិថិជន 
ជាមួយនឹងតប្មូវការអបបបរមាននបញ្ាីសារដពើ  
ភណ្ឌ ភាា ប់ជាមួយនឹងតនមល្រុបទបបំផុ្សត។ 
បញ្ាី សារដពើ ភណ្ឌ ដដ្លហួ្ប្បមាណ្អាច្
ទូ្យទត់្ប្មាប់ភាពខាវ េះខាតកនុងមូលោា នដរៀបច្ំ
ននបណារ ញភ្រុភារ និងការប្គប់ប្គងដប្កាម    
កប្មិត។ ដទេះជាោយ ងយណាក៏ដោយបញ្ាីសារដពើ
ភណ្ឌ ដដ្លបដប្មើហួ្ប្បមាណ្្ប្មាប់ទ្យប់ទ្យល់ 
ទី្យបផុំ្សតលទ្យធផ្សលអាច្ខ្ព្ ់ជាងតនមលភ្រុភារ្រុប។ 
យុទ្យធសាស្ត្រ ភ្រុភារ គឺដរៀបច្ំដ ើង ដដ្ើមបទី្យប់
នឹងបញ្ាី ននហិរញ្ាវតាុ ដដ្លទបបផុំ្សត។ ច្ដំរេះ
ដោលដៅ្ំខាន់បំផុ្សតកនុ ងការប្គប់ប្គងបញ្ាី
សារដពើភណ្ឌ  គឺដដ្ើមប ី្ ដប្មច្ឱ្យបាននូវតប្មូវ
ការរប្់អតិថិជន។ រឯីច្ាប់ប្គប់ប្គងបញ្ាី  គឺ
ដផ្សអកដៅដលើទិ្យដ្ាភាព ៥ោយ ង (ទី្យ១) ការបដប្មើ
ដ្ល់អតិថិជន (ទី្យ២) ផ្សលិតផ្សលតប្មូវឱ្យមាន
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បទ្យោា នច្ា្់ោ្់ (ទី្យ៣) ការដ្ឹកជញ្ាូ នការ
ដ្ឹកជញ្ាូ ន (ទី្យ៤) តប្មូវការដពលដវោ និង (ទី្យ៥) 
កា រ ប្ ប កួត ប្ប ដជងសាន ន ដ្។  ច្ំ ដរេះ គុណ្
ប្បដោជន៍នន ជនួំញរប្់អតិថិជន  គឺពឹងដផ្សអក
ដៅដលើការជាវទ្យំនិញ ច្ំនួនននការលក់តនមល
តប្មូវការដ្វាបដនាម និង្កមមភាពដផ្សសងៗ
ដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍន៍ និងបដងាើតទ្យំនាក់ទ្យំនងដដ្ល
កំពុងដតដកើតមានដ ើង។ អតិថិជនដដ្លផ្សរល់
គុណ្ប្បដោជន៍ខ្ព្ ់ គឺបដងាើតទី្យផ្សារកណារ ល
្ប្មាប់្ហប្ោ្។ យុទ្យធសាស្ត្រននបញ្ាី
សារដពើភណ្ឌ តប្មូវឱ្យមានការប្បជុំញឹកញប់
្ប្មាប់អតិថិជន ប្បដភទ្យកណារ ល ដដ្លជាគនលឹេះ
្ប្មាប់ឱ្យប្បព័នាភ័ភ្រុភារមួយមានប្ប្ិទ្យាភាព 
។ ្ហប្ោ្ភាគ ដប្ច្ើនមានបទ្យពិដសា្ន៍ដលើ
ច្ណុំ្ច្ននគុណ្ប្បដោជន៍ឆ្លងកាត់ដខ្សទ្យំនិញ។  
ច្ំដរេះការបាយ ន់សាម នននគុណ្ភាពទ្យំនិញទប
ដដ្លប្តូវដ្ឹកជញ្ាូ នដនាេះជាគនលឹេះ្ប្មាប់ដជៀ្
វាងតនមលហួ្ដហតុ។ ជាក់ដ្រង្ហប្ោ្ ច្ង់
ផ្សរល់ប្បដោជន៍ខ្ព្់  និងការដ្ឹកជញ្ាូ នពិត
ប្បាកដ្ដៅដលើទ្យំនិញដដ្លមានប្បដោជន៍ជា
ដប្ច្ើនដទ្យៀត។ គនលឹេះ្ប្មាប់ដជៀ្វាង គឺគុណ្
ភាពដ្វាខ្ព្់ ្ប្មាប់ទ្យំនិញមានប្បដោជន៍
ដប្បើប្បា្់ដោយអតិថិជនថាន ក់ទប។ ដូ្ច្ដនេះ
គុណ្ប្បដោជន៍ ទ្យំនិញ ប្តូវដតគឺតគូដៅដពល
កពុំងបដងាើតច្ាប់បញ្ាីសារដពើភណ្ឌ ។ ្ ហប្ោ  ្
ជាដប្ច្ើនដ ើញថាវាគួដតច្ង់បានដដ្រ នូវការកាន់
កាប់ទ្យនិំញដដ្លយឺត ឬមានប្បដោជន៍ទបដៅ
កនុងឃាល ងំដច្កចាយកណារ ល។  ការដ្ឹកជញ្ាូ ន

ពិតប្បាកដ្អាច្រួមផ្សសដំៅនឹងតប្មូវការអតិថិជន
ដៅដពលទ្យំនិញកុមយង់ប្តូវបានទ្យទួ្យល។ ការឱ្យ
តនមលដៅដលើការដ្ឹកជញ្ាូ នភាគ ដប្ច្ើនអាប្្័យ
ដលើទ្យំហំ និងច្ណុំ្េះននមដ្ាបាយដ្ឹកទ្យំនិញ។ 
ដទេះជាោយ ងណាវាក៏ជាយុទ្យធសាស្ត្រមួយដដ្ើមប ី
្រុ ក ទុ្យ ក ទ្យំ និ ញ កនុ ងឃាល ំង  ដ ដ្ើ ម ប ី ដ រ ៀ ប ច្ំ
មដ្ាបាយដ្ឹកជញ្ាូ ន ្ប្មាប់អតិថិជន ឬ
តបំន់ភូមិសាស្ត្រដផ្សសងៗ។ ការ្នសរួំម ោន កនុងការ
ដ្កជញ្ាូ នអាច្ទូ្យទត់តនមលដកើនដ ើងកនុងការកាន់
បញ្ាីសារដពើភណ្ឌ ។ ការ្នាផ្សរល់ទ្យនិំញរហ័្ 
ដដ្ើមប ីបំដពញនូវតប្មូវការអតិថិជន គឺជាអនក
ដបើកបរដ្៏្ំខាន់ននភ្រុភារ។ ការដរៀបច្ដំពល
ដវោដទ្យៀតទត់នាឱំ្យមានការកាត់បនាយនូវបញ្ាី
សារដពើភណ្ឌ ្រុប ដោយបដងាើត្មតាភាព
ដដ្ើមបដីឆ្លើយតបោយ ងដលឿនដៅនឹងតប្មូវការពិត
ប្បាកដ្ននផ្សលិតផ្សល  ឬអតិថិជន។ ការឆ្ល ្់ោន
ននការ្រុកទ្យំនិញ និងកាន់កាប់្រុកដដ្លមាន
្ុវតាិភាព គឺប្តូវដតទ្យទួ្យលបរមិាណ្ពិតប្បាកដ្
ននបញ្ាីសារដពើភណ្ឌ ដដ្លដពលដវោតប្មូវឱ្យ។ 
ខ្ណ្ៈដដ្លកមមវ ិ្ ី រដលើ ដពលដវោពិត
ប្បាកដ្ប្តូវកាត់បនាយបញ្ាីសារដពើភណ្ឌ រប្់
អតិថិជន កនុងអបបបរមាពិតប្បាកដ្ការ្នសបំ្តូវ
ដតថលឹងដថលងដៅនឹងតនមលដដ្លដកើតដ ើងដៅកនុង
កមមវ ិ្ ី រដលើដពលដវោននភ្រុភារ។  

ទី្យបផុំ្សតយុទ្យធសាស្ត្របញ្ាីសារដពើភណ្ឌ មិន
អាច្បដងាើតបាន កនុ ងភាពប្បកួតប្បដជងដោយ
ោម នអនកដ្ឹកនាដំនាេះដទ្យ។ ដូ្ច្ដនេះវាចាបំាច្់
ណា្់្ប្មាប់ោក់បញ្ាីសារដពើភណ្ឌ  ដៅកនុ ង
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ឃាល ងំទ្យំនិញជាក់ោក់មួយ ដដ្ើមបដីច្កចាយដ្វា 
ភ្រុភារដទេះជាមានការដកើនដ ើងនូវតនមល្រុប
ក៏ដោយ។ ច្ាប់បញ្ាីសារដពើភណ្ឌ ្ខំាន់ណា្់
ដដ្ើមបបីដងាើនប្បដោជន៍ដ្វា្ប្មាប់អតិថិជន 
ឬប្តូវទ្យប់ទ្យល់នឹងកមាល ងំដដ្លអនកប្បកួតប្បដជង។ 
្មាា រៈ  និង្មា្ភាពរប្់បញ្ាី សារដពើ
ភណ្ឌ ដដ្លបានដកើតដ ើងកនុ ងប្បព័នាភ្រុភារ
មាន ដហ តុផ្សលដផ្ស សងៗោន ជាងការបញ្ច ប់
ផ្សលិតផ្សលបញ្ាីសារដពើភណ្ឌ ។ ប្គប់ប្បដភទ្យនន
បញ្ាីសារដពើភណ្ឌ  និងកប្មិតននការ្នាប្តូវ
បង្ហា ញពីតនមលច្ណូំ្ល្រុប។ ច្ដំរេះការយល់
ដ្ឹងពីទ្យំនាក់ទ្យំនងរវាងបរកិាខ  បណារ ញការដ្ឹក
ជញ្ាូ ន និងការវនិិច្ឆយ័ដលើបញ្ាីសារដពើភណ្ឌ  គឺជា 
ប្គឹេះមួយដដ្ើមបបីញ្ចូ លកនុងការប្គប់ប្គងភ្រុភារ។  

 

ង.ឃាល ងំទ្យនិំញ ការកាន់កាប់្មាា រៈ និង
ការដរៀបច្វំចិ្ខ្ចប ់ 

មុខ្ង្ហរទងំ៤ រប្់ភ្រុភារ ការដរៀបច្ំ
បណារ ញព័ត៌មាន ដ្ឹកជញ្ាូ ន និងបញ្ាីសារដពើភណ្ឌ  
ដដ្លអាច្ដរៀបច្ដំៅជាប្បព័នធប្បតិបតរិការដផ្សសង
ោន ។ ការដរៀបច្ំនីមួយៗប្តូវមាន្ការ នុពល 
ដដ្ើមប ី្ ដប្មច្បាននូវកប្មិតដ្វា្ប្មាប់បដប្មើ
អតិថិជនដៅកនុងតនមល្ រុបរួមោន ។ ជារួមមុខ្
ង្ហរទងំ ៤ដនេះ គ ឺប្ត ូវបូកបញ្ាូ លោន  ដដ្ ើមប ី
បដងាើតប្បព័នា្ ប្មាប់ដ្ឹកនាភំ្រុភាររួមោន ។ មុខ្
ង្ហរចុ្ងដប្កាយននភ្រុភារ គឺឃាល ងំទ្យំនិញ ការ
ប្គប់ប្គង្មាា រៈនិងការដរៀបច្ ំខ្ចប់ ក៏បង្ហា ញពី
ដផ្សនកមួយ ននដ្ំដណាេះប្សាយកនុ ងការច្ំណាយ

ដផ្សសងៗ។ ដទេះជាោយ ងណា មុខ្ង្ហរ ទងំដនេះពុំ
មានឯករាជយពីមុខ្ង្ហរ៤ ដដ្លបានដលើកមក
ពិភាកាពី មុន ដនាេះ ដទ្យ។  ឃាល ំងទ្យំ និញការ
ប្គប់ប្គងទ្យនិំញ និងការវវិច្ខ្ចប់ជា ច្ដំណ្កមួយ
ននច្ដំណ្កមួយននច្ដំណ្កភ្រុភារដផ្សសងដទ្យៀត។  

ឧទហរណ៍្៖ ទ្យំនិញប្តូវដតផ្សទុកដៅកនុ ង
ឃាល ងំដដ្លជាដោលការណ៍្កំណ្ត់ននប្បព័នា   
ភ្រុភារ។ 

ម ដ្ាបាយដ្ឹ កទ្យំ និញ  គឺ ប្ តូ វកា រ
ប្គប់ប្គង្មាា រៈ្ប្មាប់ផ្សទុកឬបដញ្ហច ញទ្យនិំញ។ 
ទី្យបំផុ្សតទ្យំនិញនីមួយៗគឺង្ហយប្្ួលកនុ ងការ
ប្គប់ប្គង ដៅដពលបានវចិ្ខ្ចប់បញ្ចូ លោន ដៅកនុង
កុងដតណ័្រនន មដ្ាបាយដ្ឹកជញ្ាូ ន្ំៗ ដៅ
ដពលប្បព័នធភ្រុភារប្តូវកាករឃាល ងំទ្យំនិញប្កុម
ហ៊ាុនអាច្ដប្ជើ្ដរ ើ្ រវាងការច្ង់បាន ដ្វាអនក
ឯកដទ្យ្ ឬប្បតិបតរិបរកិាខ ខ្លួនឯង។ ការ្ដប្មច្
ច្ិតរដប្ជើ្ដរ ើ្ ទ្យហំំ គឺប្បដ ើ្រជាងការដប្ជើ្ដរ ើ្
បរកិាខ   ដដ្ើមបផី្សទុកបញ្ាី ភ្រុភារ ដហើយ្កមមភាព
ចាបំាច្់ជាដប្ច្ើនប្តូ វបានអនុវតរខ្ណ្ៈដដ្ល
ទ្យនិំញប្តូវបានបញ្ចូ លកនុងឃាល ងំ។ 

ឧទហរណ៍្៖ នន្កមមភាពទងំដនេះ
បានោក់ដៅាមប្បដភទ្យលំោប់រដបៀបននការ
ដប្ជើ្ដរ ើ្ ការរួបរួមោន ននការដ្ឹកជញ្ាូ ន ដហើយ
កនុងករណី្ខ្លេះប្តូវមានការប្បជុដំកដប្បខាងទ្យនិំញ។ 
ដៅកនុងឃាល ងំការប្គប់ប្គងទ្យំនិញជា្កមមភាព
្ំខាន់បំផុ្សត។ ផ្សលិតផ្សលប្តូវបានទ្យទួ្យលយក
ដច្ញ និងោក់ដៅាមប្បដភទ្យ និងដរ ៀបច្ំ
្ប្មាប់តប្មូវការអតិថិជន។ ការង្ហរពិតប្បាកដ្
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និងដដ្ើមទុ្យនកនុងការប្គប់ប្គង្មាា រៈ គឺជាច្ណុំ្ច្
្ំខាន់មួយននតនមលភ្រុភារ្រុប។ ដៅដពល  
អនុវតរការប្គប់ប្គងទ្យំនិញកាន់ដតតិច្កប្មិតនន
ការខ្ូច្ខាតក៏កាន់ដតតិច្ ដហើយផ្សរល់ផ្សលលអ
ដ្ល់ឃាល ងំទ្យនិំញកាន់ដតដប្ច្ើន។ ្រុបមកប្គប់
ឃាល ងំទ្យនិំញ និងការប្គប់ប្គងទ្យំនិញទងំអ្់
បង្ហា ញពីប្បព័នធមួយដៅកនុងប្បព័នធភ្រុភារទងំ
មូល។ ដដ្ើមប ីជួយ្ប្មួលដ្ល់ការកាន់កាប់
ទ្យំ និញ ផ្សលិតផ្សលដដ្ជាប្បដភទ្យកំបយុ ង  ដ្ប 
ឬប្បអប់ ដតងដតបញ្ចូ លជាប្កុម្ំមួយ។ ប្កុម
ដ ន េះ  Master carton ប្ តូ វ ផ្សរ ល់ នូ វលកខណ្ៈ
ពិដ្្២ោយ ង គឺ (ទី្យ១) ការររទ្យនិំញកុឱំ្យខូ្ច្
ខាតដៅដពលកំពុងដ្ឹកជញ្ាូ ន។ (ទី្យ២) ង្ហយ
ប្្ួលទុ្យកោក់ទ្យំនិញ ដោយដប្បើដតកុងនតណ័្រ 
្មួំយដដ្លការ ដនេះគឺ ដជៀ្វាងទ្យនិំញរាយដៅ
ដោយដ កពីោន ។ ្ប្មាប់ការប្គប់ប្គង និងដ្ឹក
ជញ្ាូ ន Master Carton ដតងដតបញ្ចូ លជាប្កុម 
រងឹមាមំួយ។ ្មាា រៈ Master Carton រួមមាន
ប្កោ្កាតុង និងហិបោក់ឥវាយន់ដផ្សសងៗដទ្យៀត។ 
ដៅដពលបញ្ចូ លដៅកនុងប្បព័នធ្ហប្ោ្ភ្រុភារ 
ឃាល ងំទ្យំនិញ ការប្គប់ប្គងទ្យំនិញ និងការដរៀបច្ំ
វចិ្ខ្ចប់ជួយ្ប្មួលដ្ល់ដលបឿន និង ភាពង្ហយ
ប្្ួលទងំអ្់ដៅដពលទ្យំនិញបាន ចូ្លដៅ
កនុងប្បព័នធភ្រុភារ។ 

 
៤.២-យោលការណ៍ទ្គប់ទ្គងហរិញ្ាវត្ថ  
ការប្គប់ប្គងហិរញ្ាវតាុ  គឺជាការ្ដប្មច្

រប្់ហិរញ្ាវតាុ  ដដ្លប្តូវបានដលើកដ ើងដដ្ើមប ី

ដ្វើការោបំ្ទ្យដ្ល់ការ្ដប្មច្ច្ិតរដលើកិច្ចការ
ជនួំញខាងរដ្ាបាល។ ទ្យដងវើទងំអ្់ដនេះទក់ទ្យង
ដៅនឹងប្បភព និងការដប្បើប្បា្់មូលនិ្ិកនុងកិច្ច
ការជនួំញ។ ដលើ្ពីដនេះដទ្យៀតដោលដៅននការ
្ដប្មច្ច្ិតរដលើកិច្ចការហិរញ្ាវតាុ  គឺប្តូវពប្ងឹងឱ្យ
បានជាអតិបរមា តនមលរប្់ប្កុមហ៊ាុន ្ប្មាប់ឱ្យ
មាច ្់ប្កុមហ៊ាុន។ ច្ដំរេះអងគភាពរណិ្ជាកមមជា
ដប្ច្ើន តនមលរប្់ប្កុមហ៊ាុនប្តូវដបងដច្កដៅជា
ភាគហ៊ាុនដហើយតនមលននភាគហ៊ាុនដនាេះតណំាងឱ្យ
ប្ទ្យពយ្មបតរិរប្់មាច ្់ហ៊ាុន។ រឯីអនកប្គប់ប្គង 
ប្បព័នធហិរញ្ាវតាុ  គឺជាការដរៀបច្ដំផ្សនការដលើការ
ទិ្យញ និងការដប្បើប្បា្់មូលនិ្ិ ដដ្ើមបដី្វើឱ្យតនមល
ភាគហ៊ាុ នដលើងខ្ព្់ បផំ្សុត។  មយាងដទ្យៀតការ
ប្គប ់ប្គងហិរញ្ ាវ តាុ  គ ឺអាច្ធានាដ្ល់ការ
្ដប្មច្ច្ិតរពីប្បភពដផ្សសងៗ និងការដប្បើប្បា្់ 
ម ូន ិ្ិទងំ ដនាេះឱ្យមានប្ប្ិទ្យធភាព។  អនក
ប្គប់ប្គងហិរញ្ាវតាុមានតួនាទី្យជាទូ្យដៅគឺដរៀបច្ ំ
និងប្គប់ប្គងរាល់ប្បតិបតរិ ការហិរញ្ាវតាុ រប្់
ប្កុមហ៊ាុនទងំមូល។ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុ្្
ប្តូវ្ខំាន់ៗមានដូ្ច្ជា៖ 

- បដងាើតប្បព័នធព័ត៌មានគណ្ដនយយឱ្យ
មានប្ប្ិទ្យធភាព ដដ្ើមបធីានានូវការប្តួត
ពិនិតយាមដផ្សនកឱ្យមានភាព លអិតលអន់ 
ដដ្ើមបដីជៀ្វាងនូវការចាយវាយខ្ាេះខាា យ 
ការប្គប់ប្គងមិនលអ និងដជៀ្វាងកហុំ្ 
និងការបនលំ ។ 

- ការប្គប់ ប្គងគណ្នីសាច្់ ប្បាក់  និង
្នាោរដដ្ើមបធីានាថា ប្បតិបតរិការបាន
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កត់ប្ាប្តឹមប្តូវ និងដពញដលញ ដហើយ
ប្តូវធានាមានលុយប្គប់ប្ោន់ដៅដពល
ដដ្លប្កុមហ៊ាុនប្តូវការដប្បើប្បា្់។ 

- ដរៀបច្ំរបាយការណ៍្ហិរញ្ាវតាុ្ប្មាប់
ប្កុមហ៊ាុន ដហើយប្តូវធានាថាវាប្តឹមប្តូវ 
និងទន់ដពលដវោ។ 

- ប្តួតពិនិតយោិយ ងប្បុងប្បយ័តនពីសាា ន
ភាពហិរញ្ាវតាុ  ដបើមានបញ្ហា ប្តង់ណា 
ប្តូវដោេះប្សាយជាបនាទ ន់។ 

- ប្តួតពិនិតយ និងដ្វើ្វនកមមប្បព័នធនផ្សទ
កនុងដដ្ើមបាីមោននីតិវ ិ្ ីននប្បតិបតរិការ
ហិរញ្ាវតាុ  អងគភាព 

- ដរៀបច្ំារាងតុលយការពាករណ៍្ តប្មូវ
ការថវកិា ដោយដប្បៀបដ្ៀប្កមមភាព
ជាក់ដ្រងដៅនឹងថវកិា ដដ្លមាន 

- ផ្សរល់ហិរញ្ាវតាុភាល មៗ ដៅដពលដដ្លអនក
ប្គប់ប្គងជាន់ខ្ព្ ់ប្តូវការ។ 

- ្ហការជាមួយ្វនកមមខាងដប្ៅ។ 
ជា្កខីភាព  ច្ំ ដរេះជា្កមមភាព

ពិដ្្មួយច្នួំនដដ្លមានការរក់ព័នធជាមួយ
នឹងការប្គប់ប្គងហិរញ្ាវតាុ  គឺមានដូ្ច្ជា (ទី្យ១)
ពាករណ៍្ និងការដ្វើដផ្សនការ និងប្គប់ប្គង
ហិរញ្ាវតាុ ដោយប្តូ វ ដ្វើការទក់ទ្យងដៅមក
ជាមួយប្បធានប្បតិបតរិ ដផ្សសងៗដទ្យៀត  ដប្រេះ
ប្បតិបតរិការទងំដនាេះបានកត់ប្ាអំពីបង្ហា ញ
អនាគតរប្់ប្កុមហ៊ាុន។ (ទី្យ២) ការវភិាគដផ្សនក 
្ំខាន់ៗ និងការ្ដប្មច្ច្ិតរផ្សរល់ហិរញ្ាវតាុ  (ទី្យ
៣) ដោយដផ្សអកដលើ ដផ្សនការរយៈដពលដវង 

នាយកប្គប់ប្គងហិរញ្ាវតាុ ប្តូវដតដ្វងរកមូលនិ្ិ 
បដនាមដទ្យៀត ដដ្ើមបបីដំពញដ្ច្ករីប្តូវការរប្់
អងគភាព។ ច្ំដរេះប្កុមហ៊ាុ នមួយទ្យទួ្យលបាន
ដជាគជ័យ ជា្មមា គឺប្តូវដ្វើឱ្យអប្ាកដំណ្ើ ននន
ការលក់ខ្ព្ ់ដដ្ើមបឱី្យមានការរកីច្ដប្មើន។ (ទី្យ៤) 
្ហប្បតិបតរិការ  និងការប្តួតពិ និតយ  ការ
ប្គប់ប្គងហិរញ្ាវតាុ ប្តូវមានទ្យំនាក់ទ្យំនង និង
ប្បតិបតរិការជាមួយប្បធានប្បតិបតរិកនុ ងដផ្សនក  
ដផ្សសងៗដទ្យៀត ននអាជីវកមម ដបើអងគភាពច្ង់ឱ្យមាន
ដ្ដំណ្ើ រការប្បកបដោយប្ប្ិទ្យធភាពាមដដ្ល
អាច្ដ្វើដៅបាន។ ការ្ដប្មច្ច្ិតរទងំអ្់នន
អាជី វកមម  គឺមានការជាប់ទក់ទ្យងនឹងដផ្សនក
ប្គប់ប្គងទងំអ្់ាមរយៈហិរញ្ាវតាុ  និងមិន
ដមនហិរញ្ាវតាុ  ដដ្លប្តូវបានោក់កនុងគណ្នី។ 
(ទី្យ៥) មានទ្យំនាក់ទ្យំនងការទិ្យញដៅមកជាមួយ  
ទី្យផ្សារមូល្ន ដោយ្មាអ ងថា ប្បព័នធប្គប់ប្គង
ហិរញ្ាវតាុ  គឺជាការប្គប់ប្គងមូលនិ្ិ និងទី្យផ្សារ
មូល្នឱ្យបាន ប្្បដៅាមឱ្កា្ ដដ្លអាច្
មានផ្សលច្ដំណ្ញដ្ល់អងគភាពដូ្ច្ជា ប្តូវការ
ដផ្សាើរដៅកនុង្នាោរ ដដ្ើមបផី្សលច្ដំណ្ញ ជាការ
ប្បាក់មកវញិ។ ដយើងដ្ឹងថា អងគភាពនីមួយៗ 
មានឥទ្យធិពល និងផ្សលបយេះរល់ដៅវញិដៅមក
ាមរយៈទី្យផ្សារ ហិរញ្ាវតាុជាទូ្យដៅគឺជាកដនលង
ដដ្លមូលនិ្ិ្ញ្ហា ប័ណ្ណរប្់ប្កុមហ៊ាុន កនុ ង
ការលក់ដូ្រ និងក៏ជាកដនលងវនិិដោគ្ញ្ហា ប័ណ្ណ 
អាច្ទ្យទួ្យលផ្សលច្ដំណ្ញ និងខាតផ្សងដដ្រ ។ 

ក.និយមន័យសាច្់ប្បាក់៖ សាច្់ប្បាក់គឺ
ជាការច្ណំាយដដ្លបានបង់ ដដ្ើមបផី្សលិតដច្ញ
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ជាផ្សលិតផ្សលមួយដដ្លការច្ំណាយដនាេះ
ទក់ទ្យងនឹងការទិ្យញវតាុធាតុដដ្ើម និងកមាល ងំពល
កមម រួមទងំ្កមមភាពច្ណំាយដៅដលើការទិ្យញ
ប្ទ្យពយ្កមមរប្់ប្កុមហ៊ាុនផ្សងដដ្រ។ សាច្់ប្បាក់
គឺប្តូវបានបដងាើតដោយប្កុមហ៊ាុន ដៅដពលដដ្ល
មានការលក់ឬ ផ្សគត់ផ្សគង់ប្ទ្យពយ ដ្វាមូលប័ប្តជូន
អតិថិជន និង្កមមភាពដដ្លទក់ទ្យងនឹងការ
ប្បាក់រប្់ប្កុមហ៊ាុន។ មយាងដទ្យៀត សាច្់ប្បាក់គឺ
ជាប្បដភទ្យននវតាុមយាងដដ្លដគទ្យទួ្យលសាគ ល់ោយ ង
ទូ្យលំទូ្យោយ និងជាដ្ច្ករីប្តូវការច្ំបងរប្់
មនុ្ស ពិភពដោក ដហើយប្បដភទ្យសាច្់ប្បាក់រួម
មាន ដូ្ច្ជា ប្កោ  ្ឬប្បាក់កាក់ មូលបបទនប័ប្ត 
ប័ណ្ណបញ្ាី ប្បាក់ ប័ណ្ណបដញ្ាើ ោម នកាលកំណ្ត់  
ប័ណ្ណ ដបើកប្បាក់ រប្់ធានាោរ សាច្់ ប្បាក់
បនាទ ប់បនស ំមូលនិ្ិអាច្បរូ របាន និងប្បាក់បដញ្ាើ
្នស។ំ 

ខ្.ការទ្យទួ្យលខុ្្ប្តូវននការប្គប់ប្គង
សាច្់ប្បាក់៖ ការប្គប់ប្គងសាច្់ប្បាក់មានសារ
្ខំាន់ណា្់ដហើយ វាទក់ដោយផ្លទ ល់ដៅនឹង
ដផ្សនកប្បតិបតរិការដ្ដ្ាកិច្ច និងដផ្សនកគណ្ដនយយ
រប្់ប្កុមហ៊ាុនដដ្លដគតប្មូវឱ្យអនកប្គប់ប្គងរូប 
ប្តូវដតយល់ដ្ឹងឱ្យបានច្ា្់ោល់នូវទ្យំនាក់
ទ្យំនងដនាេះ។  កនុ ង ប្កុមហ៊ាុ ន មួយមានបញ្ហា      
ដ្ដ្ាកិច្ចជាដប្ច្ើន ដដ្លដតងដតដកើតមានដ ើង
្ប្មាប់អនកប្គប់ប្គងដូ្ច្ជា ការវភិាគពីដប្ោេះ
ថាន ក់ដដ្លអាច្ដកើតមានដ ើង ការ្ិកាប្ទឹ្យ្រី  
អំពី នថលអនកផ្សគត់ផ្សគង់  និងអតិថិជនប្ពមទងំ
បរោិកា្ដ្ដ្ាកិច្ចដផ្សសងៗដទ្យៀត ដៅកនុងប្កុម

ហ៊ាុនទងំមូលដដ្លបប្មុង ឬអាច្នឹងដកើតដ ើង 
ដហើយទមទរឱ្យអនក ប្គប់ ប្គងដ្វើ ដ្ច្ករី
្ដប្មច្ដៅដលើដផ្សនកទងំដនាេះ។ ជាងដនេះដៅ
ដទ្យៀត អនកប្គប់ប្គងក៏ប្តូវយកវច្ិតរទុ្យកោក់ផ្សង
ដដ្រ ដៅដលើរច្នា្មព័នធរប្់សាា ប័នអងគការ
ប្បព័នធ្នាោរ រណិ្ជាកមម និងទ្យំនាក់ទ្យំនង
អនររជាតិរវាងដផ្សនកដផ្សសងៗដទ្យៀតននដ្ដ្ាកិច្ច។ 
ការប្គប់ប្គងសាច្់ប្បាក់មិនបានលអបណារ លឱ្យ
មានអ្ាិរភាពដផ្សនកដ្ដ្ាកិច្ច ដកើតមានអតិផ្សរណា 
ដលើអប្ាការប្បាក់ ការវនិិដោគថយចុ្េះទប 
ការអត់ការង្ហរដ្វើដកើនដ ើងជាដដ្ើម។ បញ្ហា ទងំ
ដនេះបណារ លឱ្យមានឱ្នភាពដផ្សនកដ្ដ្ាកិច្ច
ដោយសារកងវេះខាតសាច្់ប្បាក់ ពីដប្រេះដតការ
ប្គប់ប្គងសាច្់ប្បាក់មិនបានលអ។ 

គ.ដហតុផ្សលច្ំដរេះការរកាទុ្យកសាច្់
ប្បាក់៖ ជាទូ្យដៅរកយថា ប្គប់ប្គង្ដតរ ដៅដលើ
ការដរៀបច្ដំផ្សនការ ការចាត់ដច្ង ការដ្ឹកនា ំនិង
ការប្តួតពិនិតយ។ ច្ដំរេះការប្គប់ប្គងសាច្់ប្បាក់
ក៏ដូ្ដច្នេះដដ្រ ច្ណុំ្ច្្ំខាន់ដនាេះគឺប្តូវ មានការ
ដរៀបច្ំដផ្សនការ និងការអនុវតរន៍ ដោយដោល
បំណ្ង្ំខាន់ៗននការប្គប់ប្គងសាច្់ប្បាក់ គឺ
ដប្បើប្បា្់សាច្់ប្បាក់ឱ្យមានប្ប្ិទ្យធភាព រាល់
ការច្ណំាយសាច្់ប្បាក់ប្តូវដតទ្យទួ្យលបានលទ្យធផ្សល 
លអជាងដោលបំណ្ងរប្់ប្កុមហ៊ាុន ឬអងគភាព។ 
ការប្គប់ប្គងដលើការច្ណំាយដផ្សសងៗ ដដ្លអាច្
ដជៀ្វាងបានអនកប្គប់ប្គងទងំអ្់មិនប្តូវគិត
ដតពីការកាត់បនាយច្ណំាយដនាេះដទ្យប្តូវគឺថា ដតើ
សាច្់ប្បាក់ដដ្លបប្មុងទុ្យកច្ណំាយវា្័ករ្ម
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នឹងច្ំណូ្លដដ្លទ្យទួ្យលបាន ឬលទ្យធផ្សលដដ្ល
ប្តូវទ្យទួ្យល ឬអត់ ដប្រេះថាដពលខ្លេះអនកប្គប់ប្គង
ពាោមដប្បើប្បា្់នូវដពលដវោដដ្ើមបរីកវ ិ្ ី
កាត់បនាយច្ំណាយឱ្យបានកប្មិតអបបរមា 
ដហើយ្ងឃមឹថានឹងទ្យទួ្យលបានលទ្យធផ្សលខ្ព្ ់។ 
ការការររ និងដថរកាដដ្ើមបកុីឱំ្យបាត់បង់ និង
ការលួច្បនលំ មានប្ពឹតរិការណ៍្មួយច្ំនួនដដ្ល
អាច្ដកើតមានដ ើងតប្មូវឱ្យប្កុមហ៊ាុន ឬអងគភាព
ចាបំាច្់ប្តូវរកាទុ្យកសាច្់ប្បាក់ ្ប្មាប់ការររ 
និងកាត់បនាយនូវហានិភ័យននភាពពុំអាច្្ង
បំណុ្លបាន និង្ប្មាប់ការច្ំណាយដផ្សសងៗ
ដទ្យៀតដដ្លដលើ្ពីតប្មូវការរពឹំងទុ្យក។ 

ាមពិតមជឈមណ្ឌ ល ជាទូ្យដៅពុំ្ូវទុ្យក
សាច្់ប្បាក់ទ្យដទ្យ ដោយមិនដប្បើប្បា្់ដនាេះដ ើយ 
ដ ប្រេះវាមិនបាន ផ្សរល់ ប្បភពច្ំណូ្លដ្ល់
មជឈមណ្ឌ លដ ើយ។ ប្ប្ិនដបើដគទុ្យកសាច្់
ប្បាក់ដនាេះដ ើយ ដប្រេះវាមិនបានផ្សរល់ប្បភព 
ច្ណូំ្លជាការប្បាក់ផ្សងដដ្រ។ បយុដនរដទេះជាោយ ង
ណាក៏ដោយវាមានប្បដោជន៍កនុ ងការការររ
បញ្ហា ដផ្សសងៗ (កាត់ បនាយការបងវិលលុយមិន
ទន់) ដដ្លអាច្ដកើតមានដ ើង និងការពនា
ដពល រប ្់មាច ្់ ជំ នួយ។  ដ ត ប្ ប ្ិ ន ដ បើ  
មជឈមណ្ឌ លមានលទ្យធភាពប្គប់ប្គងសាច្់ប្បាក់វា
ជាការប្បដ ើ្រណា្់ ដោយមិនបាច្់តកំល់ទុ្យក
សាច្់ប្បាក់វាជាការ ប្បដ ើ្រណា្់ដោយមិន
បាច្់តកំល់ទុ្យកសាច្់ប្បាក់កនុងមជឈមណ្ឌ លដទ្យ ។  

 .្មតុលយប្បតិបតរិការរប្់អងគភាព៖ 
គឺជាប្បតិបតរិការ ដដ្លមានការទក់ទ្យងនឹង

តប្មូវការច្ំណាយ ្មមាៗ និង្កមមភាពនន
ការប្បមូលសាច្់ប្បាក់រប់្់អងគភាពជីវកមម។ ការ
ច្ណំាយសាច្់ប្បាក់ទងំដនាេះរួមមាន ការទូ្យទត់
្ងប្បាក់កំនរ និងប្បាក់ដខ្បុគគលិកទូ្យទត់្ង
អនកផ្សគត់ផ្សគង់ បង់ពនធោរ និងបង់ភាគោភជាដដ្ើម។ 
សាច្់ ប្បាក់ប្តូវបានដគប្បមូលមកពីប្បតិបតរិការ
លក់ទ្យំនិញ ទូ្យទត់្ងអនកផ្សគត់ផ្សគង់ បង់ពនធោរ 
និងបង់ភាគោភជាដដ្ើម។ សាច្់ប្បាក់ប្តូវបាន
ដគប្បមូលមក ពីប្បតិបតរិការទ្យំនិញ ពីការលក់
ប្ទ្យពយ្កមម និងការទ្យទួ្យលហិរញ្ាបបទន។ លំហូរ 
ចូ្លននសាច្់ប្បាក់ (ការប្បមូលប្បាក់) និងលហូំរ
ដច្ញ (ការច្ំណាយ) មិនប្តូវបានដគដប្បើកនុ ង
ដពលជាមួយោន ទងំអ្់ដនាេះដទ្យដហើយកប្មិតនន
ការរកាទុ្យកសាច្់ប្បាក់ដនេះ គឺចាបំាច្់ដដ្ើមបបីង្ហា រ
ទុ្យកដោេះប្សាយ ដដ្លដកើតមានដផ្សសងៗ។ ប្ប្ិនដបើ
អងគភាពរកា្មតុលយសាច្់ប្បាក់ឱ្យដៅតិច្
បំផុ្សតដនាេះ វានឹងអាច្ជួបប្បទ្យេះនូវការខ្វេះខាត
សាច្់ប្បាក់។ 

 

ង.តប្មូវការ្មតុលយទូ្យទត់៖ ្មតុលយ
សាច្់ប្បាក់ប្តូវបានដគរកាទុ្យកដៅឯ្នាោរ
រណិ្ជាកមម ដដ្ើមប  ីទូ្យទត់្ង្ប្មាប់ដ្វា
្នាោរ ដដ្លផ្សរល់ដ្ល់អងគភាព។ តប្មូវការទប
បផុំ្សតនន្មតុលយរប្់្នាោរ ដដ្លផ្សរល់នូវ
ដ្វាឥណ្ទនដ្ល់អងគភាពដដ្លរកាទុ្យកសាច្់
ប្បាក់ ដនាេះ។ ្មតុលយសាច្់ ប្បាក់្ប្មាប់          
អងគភាពភាគដប្ច្ើនអាច្ប្តូវបានដគគឺតថា គឺជា
ការដកើតដ ើងននប្បតិបតរិការ្មតុលយទូ្យទត់។ 
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ដទេះបីជាោយ ងណាក៏ដោយវាអាច្មិនប្តឹមប្តូវ
្ប្មាប់អងគភាពមួយ ដដ្ើមបបីដនាមននច្នួំនតប្មូវ
ការសាច្់ ប្បាក់  ដដ្ើម ប ីដពញរាល់តប្មូ វការ
ប្បតិបតរិការទងំដនេះដៅដលើច្នួំនននសាច្់ប្បាក់ 
ដដ្ើមបដីពញនូវ្មតុលយ្ប្មាប់ទូ្យទត់ ដោយ
បដងាើតដ ើងនូវដោលដៅ ម្តុលយសាច្់ប្បាក់មួយ។ 
ដូ្ច្ោន ដនេះដដ្រសាច្់ប្បាក់អាច្ប្តូវបានដគដប្បើ
ប្បា្់ ដដ្ើមបបីំដពញនូវតប្មូវការទងំពីរខាង
ដលើ។  

 

ច្.គដប្មាងថវកិាមូលនិ្៖ិ គដប្មាងថវកិា
សាច្់ប្បាក់ គឺ្ដមរងឱ្យដ ើញពីលំហូរដច្ញ 
និងលំហូរចូ្លននសាច្់ប្បាក់ដដ្លបានរពឹំងទុ្យក
ដហើយនិងសាច្់ប្បាក់ដៅចុ្ងប្ោ្ប្មាប់ដពល
ដវោជាក់ោក់មួយ។ អងគភាពភាគដប្ច្ើនគួរដត
បដងាើតទងំដផ្សនការរយៈដពលខ្លី និងរយៈដពល
ដវងអពំីលហំូរននសាច្់រប្់ពួកដគគដប្មាង
ថវកិារយៈដពលខ្លី ដោយប្តូវបញ្ចូ លដៅកនុងការ
ដ្វើដផ្សនការ និងការប្បាក់ច្ំដណ្ញប្បចាឆំ្ន ។ំ 
មយាងដទ្យៀតគដប្មាងថវកិាសាច្់ប្បាក់រួមមានជា
មូលោា ននូវដផ្ស នកពីរ គឺសាច្់ប្បាក់ប្តូវទ្យទ្យួល
ដដ្លដគបានរពំឹតទ្យុកដហើយសាច្់ប្បាក់ប្ត ូវ
ច្ណំាយដដ្លដគពាករណ៍្ទុ្យក។  ការ ដ្វើ
ដផ្សនការដៅដលើលំហូរដច្ញ និងលំហូរចូ្លនន
សាច្់ប្បាក់ដៅអំ ុងដពលមួយអាច្ឱ្យដ្ឹងពី
សាច្់ប្បាក់ ដៅដដ្ើមប្ោ និងសាច្់ប្បាក់ដៅចុ្ង
ប្ោ ជាពិដ្្ដៅដទ្យៀត វាបានបង្ហា ញនូវការ
ពីរដផ្សសងដទ្យៀត ទី្យមួយ គឺបង្ហា ញពីតប្មូវការ

សាច្់ប្បាក់ដដ្លដយើងប្តូវខ្ចី ទ្យីពីរ គឺតប្មូវការ
ដៅដលើការវនិិដោគបដនាម។ ការដ្វើគដប្មាង
ថវកិាសាច្់ប្បាក់ វាមានទ្យំនាក់ទ្យំនងដោយផ្លទ ល់
ជាមួយការដ្វើគដប្មាងថវកិាលក់ និងគណ្នីប្តូវ
នឹងការច្ំណាយដផ្សសងៗដទ្យៀត។ គដប្មាងថវកិា
សាច្់ ប្បាក់ ជួយអនក ប្គប់ ប្គងកនុ ងការរកា        
្មតុលយសាច្់ ប្បាក់  កនុ ងការទ្យំនាក់ទ្យំនង      
្មតុលយមួយដនាេះដដ្ើមបតីប្មូវការរប្់ពួកដគ 
ដដ្លជាជនួំយកនុងការដជៀ្វាងការច្ណំាយ
សាច្់ប្បាក់ខ្ាេះខាា យ ដោយមិនចាបំាច្់ និងកងវេះ
ខាតសាច្់ប្បាក់ដដ្លដកើតមាន។ 

 

ឆ្.សាច្់ប្បាក់ដលើ្ ឬខ្វេះ ៖ សាច្់ប្បាក់
ដលើ្ ឬខ្វេះ រួមមានការខុ្្ដបលងោន រវាងសាច្់
ប្បាក់ទ្យទួ្យលបាន ្រុប និងការច្ំណាយប្បាក់
្រុប ដបើខ្វេះខាតដកើនដ ើងអងគភាពប្តូវការមូល
និ្ីដដ្លប្តូវខ្ចីពីកំ ុងដពលមុនចូ្លននសាច្់
ប្បាក់ ដដ្លបានពាករណ៍្ដ្កការច្ំណាយជា
សាច្់ប្បាក់ដដ្លបានពាករណ៍្ដច្ញ ដដ្ើមបដី្វើ
ការបាយ ន់សាម នសាច្់ប្បាក់ ដដ្លដៅទ្យដំនរ្ប្មាប់
ដប្បើប្បា្់កនុងរយៈដពលដនាេះ។ ្មតុលយនន
គណ្នីសាច្់ប្បាក់អបបរមាប្តូវដតគណ្នាផ្សង
ដដ្រ ដដ្ើមបកីំណ្ត់រកសាច្់ប្បាក់ដដ្លដលើ្ពី
ដ្ច្ករីការឱ្យខ្ចីដទ្យៀត ខ្វេះខាតដកើនដ ើងអងគភាព
ប្តូវការខ្ចីខាងដប្ៅបដនាម។ ដបើសាច្់ប្បាក់ដដ្ល
មានដលើ្ពីសាច្ ់ប្បាក ់អបបប រមា ដយ ើង
អាច្យកច្នួំនដដ្លដលើ្ដនាេះដៅដ្វើវនិិដោគ
រយៈដពលខ្លីណាមួយ ដដ្ើមបដី្វងរកច្ដំណ្ញ។ 



 45  

 

ជ.ដផ្សនកហរញិ្ាបបទន៖ ដផ្សនកដនេះដតង    ផ្សរ
ល់នូវគណ្នីពិសារ រននប្បាក់កមចី និងការទូ្យទត់
្ងដដ្លបានប្គង ទុ្យកថានឹងដកើតមានដ ើងដៅ
កនុងការបីរដិច្ឆទ្យគដប្មាងថវកិារ។ វាក៏រួមបញ្ចូ លនូវ
ភាពពិសារ រការទូ្យទត់សាច្់ប្បាក់ប្បាក់ដៅដពល
ដដ្លដ្ល់កំណ្ត់ប្តូវទូ្យទត់ដលើប្បាក់កមចីទងំ
ដនាេះបណារ លឱ្យ្នាោរប្បកាន់ជហំររប្់ខ្លួន
ថាអងគភាពណាដដ្លប្តូវការខ្ចីប្បាក់គួរដតផ្សរល់
នូវព័ត៌មានោយ ងច្ា្់ោ្់ថាដតើប្បាក់ដនាេះ
ប្តូវការច្ំនួនបយុនាម ន និងមានរយៈដពលដវង ឬ
ខ្លី ។  បញ្ហា ដនេះវាអាច្អនុញ្ហា តទងំការ ដ្វើ
ដផ្សនការ និងជួយអេះអាងថាប្បាក់ទងំដនេះនឹង
មានប្គប់ប្ោន់ាមដពលដដ្លប្តូវការ។ ដលើ្
ពីដនេះដទ្យៀត ការដ្វើដផ្សនការោយ ងប្បុងប្បយ័តននន
តប្មូវការសាច្់ប្បាក់ាមរយៈដ្ំដណ្ើ រការដ្វើ
គដប្មាងថវកិា ដដ្លជាប្បការមួយ ដដ្ើមបទី្យប់សាា ត់ 
នូវការជេះឥទ្យធិពលអវជិាមានច្ំដរេះអងគភាព។ 
បញ្ហា មួយច្ំនួនដទ្យៀតបណារ លឱ្យមានភាព
ដៅហមងដ្ល់អងគភាព គឺទក់ទ្យងដៅនឹងគណ្នី
ដបឡា។ កមមវ ិ្ ីគដប្មាងដដ្ល្ីុោន លអដតងដតលប់
បំបាត់ដចាលនូវភាពមិនច្ា្់ោ្់ដោងដៅ
ាមអវីដដ្លសាា នភាពដបឡា និងរយៈដពលមួយ
ប្តីមា្ដៅមួយឆ្មា្ ឬមួយឆ្ន ។ំ 

 

 .ការ្ដប្មច្ច្តិរដលើការប្គបប់្គង   សា
ង់ប្បាក់៖ ការ្ដប្មច្ច្ិតរដលើការប្គប់ប្គងសាច្់
ប្បាក់មានមូលោា ន ដផ្សអកដៅដលើការពាករណ៍្
លហូំរចូ្ល និងលហូំរដច្ញ ននសាច្់ប្បាក់ដៅអ

នាគត។ ាមរយៈការវភិាគដៅដលើ   វកិ័យប័ប្ត
សាច្់ប្បាក់ដដ្លប្តូវបានទូ្យទត់ និង   វកិ័យប័ប្ត
ប្តូវប្បមូល ដដ្លដគរពឹំងទុ្យកថា អនកប្គប់ប្គង
ដផ្សនកហិរញ្ាវតាុអាច្ មានលទ្យធភាពរកប្បាក់បដនាម 
កនុ ងករណី្ខ្វេះសាច្់ប្បាក់ ដហើយកនុ ងករណី្ដៅ
្ល់ក៏អាច្មានលទ្យធភាពយកដៅោក់កនុងការវ ិ
និដោគរយៈដពលខ្លីដដ្រ។ លំហូរដច្ញននសាច្់
ប្បាក់រួមមានដូ្ច្ជា ការទូ្យទត់្ងការប្បាក់
ដដ្លមានអប្ាដថរណាមួយការច្ំណាយបង់
ព នធ  គឺ ្ុ ទ្យធ ដ តជា ប្ ប តិ ប តរិ កា រមានភាព
ច្ា្់ោ្់ដតច្ដំរេះការលក់ និងការច្ណំាយ 
ដផ្សសងៗដទ្យៀតពុំមានភាពច្ា្់ោ្់ដ ើយ។  

ដោយសារដតភាពមិនច្ា្់ោ្់ដនេះ
ដហើយ ដដ្លដ្វើឱ្យមានការបដងាើតដ ើងនូវការ
ប្គប់ប្គងមួយ គឺការ ប្គប់ប្គងសាច្់ប្បាក់ដ្៏តឹង
រងឹ និងការប្តួតពិនិតយព័ត៌មាន្រី ពី្មតុលយ
សាច្់ប្បាក់ប្បចានំថៃដទ្យៀត។ ដហើយការ្ដប្មច្ច្ិតរ
ដលើការប្គប់ប្គងសាច្់ប្បាក់ គឺ្ដតរ ដៅដលើ
ប្ប្ិទ្យធភាពននការប្បមូលសាច្់ប្បាក់ទូ្យទត់ការ
ទិ្យញបណារ ក់ និងប្ប្ិទ្យធភាពននការបដញ្ហច ញ
សាច្់ប្បាក់ទូ្យទត់្ងវញិ។ ច្ំដរេះការទិ្យញ         
បណារ ក់កប្មិត្មរមយណាមួយនន្មតុលយ
សាច្់ប្បាក់ប្បតិបតរិការ និងការដប្បើប្បា្់សាច្់
ប្បាក់ ដដ្លដលើ្បដណារ េះអា្ននដនាេះ គឺអាច្
រកាឱ្យមានប្ប្ិទ្យធិភាព។ ្មតុលយសាច្់ប្បាក់
ដប្ច្ើនកាត់បនាយដប្ោេះថាន ក់ ននការខ្វេះខាតសាច្់
ប្បាក់  បយុ ដនរក៏កាត់បនាយលទ្យធភាពននប្បាក់
ច្ំដណ្ញដដ្រ។ អងគភាពមួយដតងប្បកាន់យក
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គនិំតមួយ គឺប្បមូលប្បាក់ពីការលក់បណារ ក់ឱ្យ
បានកាន់ដត ប្បដ ើ្រដតផ្សទុយដៅវញិ ច្ដំរេះការ
ទូ្យទត់្ងការទិ្យញបណារ កដបើពនយល់ដពលកាន់ 
ដតយូរក៏កាន់ដតប្បដ ើ្ដដ្រ ដោយមិនបណារ ល
ឱ្យបយេះរល់ដ្ល់នដោបាយការទិ្យញបណារ ក់
ដ ើយ។ ដ្ំណាក់កាលននការប្គប់ប្គងសាច្់
ប្បាក់ដនេះគឺ្ដតរ ដៅដលើការបដងាើនដលបឿននន
ការប្បមូលសាច្់ប្បាក់ដដ្លដគជំរក់ និងការ
ពនយល់ដពលននការទូ្យទត់  ច្ំដរេះការទិ្យញ        
បណារ ក់ ដោយដហតុថា ដពលដវោមា្ប្បាក់
ដូ្ច្ដនេះយុទ្យធសាស្ត្រប្គប់ប្គងសាច្់ប្បាក់ដ្៏ឆ្ល តនវ
ក៏ប្តូវយកមកដប្បើប្បា្់ ដដ្ើមប ី្ ដប្មច្ឱ្យបាន
នូវដោលដៅមួយដ្៏មានប្ប្ិទ្យធភាពខ្ព្ ់។ 

  
 ញ.វ ិ្ ីសាស្ត្រននការដ្វងរកទុ្យន៖ ដដ្ើមប ី

ដ្វងយល់នូវប្បភពដដ្លអនកអាច្ទ្យទួ្យលបាននូវ
មូល្នដ្៏ចាបំាច្់្ប្មាក់ការចាប់ដផ្សរើមដ្ដំណ្ើ រ
ការអាជីវកមម ឬពប្ងីកមុខ្របរដផ្សសងៗ ជាដ្បូំង
ដយើងចាប់ដផ្សរើម្ិកាពីប្បដភទ្យដផ្សសងោន  ននការ
ដ្វងរកថវកិាថា ដតើប្តូវចាបដផ្សរើមរកវាោយ ងដូ្ច្
ដមរច្? និងអវីដដ្លប្តូវបដងាើនដ ើង ដដ្ើមបឱី្យអនក
ទ្យទួ្យលបាន ថវកិារដនាេះ ដតើដយើងមានវ ិ្ ីអវីខ្លេះជា
ការចាបំាច្់ដយើងមានវ ិ្ ីសាស្ត្រពីរោយ ង្ខំាន់ៗ
គឺ ការដ្វងរកថវកិាពីខាងដប្ៅ និងខាងកនុ ង។ 
ការដ្វងរកថវកិាពីខាងដប្ៅ គឺជាមដ្ាបាយ
មួយដដ្លង្ហយប្្ួលជាងដគបផុំ្សត ដដ្ើមបបីដងាើត
នូវដដ្ើមទុ្យនដនាេះ ដប្រេះថាអនកកពូំងពឹងរក់ដៅ
ដលើប្បតិបតរិការរប្់ខ្លួនផ្លទ ល់ដដ្ើមបដី្វងរកនូវ

ថវកិារដ្៏ចាបំាច្់។ មានន័យថា និងការដ្វងរក
ពីខាងដប្ៅដនេះ គឺប្ោន់ដតជាអវីដដ្លមិនដមនជា
ទុ្យន ដដ្លទ្យទួ្យលបានពីខាងដប្ៅរប្់អងគភាព។ 
ច្ដំរេះថនធានខាងដប្ៅដនាេះរួមបញ្ចូ ល្នាោរ 
អនកផ្សគត់ផ្សគង់ប្កុមហ៊ាុនហិរញ្ាវតាុរណិ្ជាកមម និង
វនិិដោគ។ ដៅដដ្លមានការដ្វើដផ្សនការ ដដ្ើមប ី
រកថវកិាអនកគរួដតពិចារណាដៅដលើជដប្មើ្
ខាងកនុងមុនដពលដ្វើការដ្វងរក្នធានពីខាង
ដប្ៅ។ វាមិនដមនប្ោន់ដតជាមដ្ាបាយដ្៏្ម
ប្្បដនាេះដទ្យ បយុ ដនរវាអាច្ដ្វើឱ្យអនកដជៀ្វាង
បាននូ វ  ច្ំណាយដៅដលើការខ្ចី ទុ្យ ន ដនាេះ។ 
ប្ប្ិនដបើអនកមិនអាច្បដងាើតនូវទុ្យនដដ្លអនកប្តូវ
ការពីប្បភពខាងកនុ ងដទ្យ ជដប្មើ្ដតមួយគត់
ដដ្លអនកគួរដតដ្វងរកដនាេះ គឺាមរយៈ្នធាន
ពីប្បភពខាងដប្ៅ។ បញ្ហា មួយដទ្យៀតដដ្លប្តូវ
បញ្ចូ លដៅកនុងការដប្បើប្បា្់ប្បភពទុ្យនខាងកនុង
អនកអាច្ខ្ចីទុ្យនដគបានោយ ងឆ្ប់រហ័្ ដដ្ើមបដី្វើ
ការក៏បយុ ដនរអនកប្តូវមានការប្បុងប្បយ័តនច្ំដរេះ
ហានិភ័យ ដដ្លអាច្មានរួមទងំប្កុមហ៊ាុនរប្់
អនកផ្សងដដ្រ។ ដៅកនុងការង្ហររក្ីុដនាេះពួកដគក៏
មានទ្យំ នុ កច្ិ តរផ្សង ដដ្ រ ដៅ ដលើ្មតាភាព
ប្គប់ប្គងរប្់អនក ដៅដពលដដ្លអនកបង្ហា ញថា 
អនកយល់ពីការង្ហរទងំដនាេះដហើយដតើអនកប្តូវដ្វើ
ដូ្ច្ដមរច្ ប្ប្ិនដបើោម ន្នធានពីខាងកនុង? អនក
អាច្បញ្ច ប់ការវនិិដោគដោយគតិដតដៅដលើ
ដផ្សនកមួយននប្ទ្យពយ្កមមរប្់អនកដដ្លបានោក់
ចូ្លដៅកនុងមុខ្ជនួំញដ្វើអនកមានការទក់ទញ
ច្ដំរេះដគ ឬជាទូ្យដៅការនិោយពីគនិំត្ហប្គិន 
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គឺដប្បើប្បា្់្នធានខាងកនុ ងមុននឹងពួកដគដ្វើ
ការដ្វងរកប្បភពខាងដប្ៅជាបទ្យពិដសា្ន៍ គឺ
បានទ្យទួ្យលដជាគជ័យយូរអដងវង។ 
 ដ្. របាយការណ៍្ហិរញ្ា វតាុ ៖  របាយ
ការណ៍្ហិរញ្ាវតាុ  គឺជារបាយការណ៍្មួយដដ្ល
ពិពណ៌្នាអំពីសាា នភាព ហិរញ្ាវតាុ  ្កមមភាព
ហិរញ្ាវតាុ  និង្កមមភាពអាជីវកមមរប្់ប្កុមហ៊ាុន
ដៅចុ្ងកាលបរដិច្ឆទ្យ។ របាយការណ៍្ហរញិ្ាវតាុ  
្មតាភាពរប្់អនកប្គប់ប្គង និងប្ប្ិទ្យធភាព
អាជីវកមមរប្់អងគភាពប្ពមទងំដ្វងរកច្ណុំ្ច្ 
ខាល ងំនិងច្ណុំ្ច្ដខ្ាយ ដដ្ើមបដីរៀបច្យុំទ្យធសាស្ត្រ 
្ប្មាប់អនុវតរដៅដពលខាងមុខ្ដទ្យៀត។  

 - គណ្ដនយយហិរញ្ាវតាុ ៖ គណ្ដនយយ
ហិរញ្ាវតាុ  គឺ្ដតរ ដៅដលើព័ត៌មានដដ្លពណ៌្នា
អពីំ្នធានហិរញ្ាវតាុ  កាតពវកិច្ច និង្កមមភាព
រប្់អងគភាពដ្ដ្ាកិច្ច។ គណ្ដនយយហិរញ្ាវតាុ
ផ្សរល់ព័ត៌មានដ្ល់អនកដ្វើ ដ្ច្ករី្ដប្មច្ច្ិតរ
ដដ្លមានអតិថិជន  អនកដរៀបច្ំដផ្សនការអនក        
វនិិដោគ និងអនកផ្សរល់ប្បាក់កមចី។ ព័ត៌មានទងំ
ដនេះប្តូវបានដគដរៀបច្ដំ ើងដដ្ើមបជួីយដ្ល់អនក        
វនិិដោគ និងមាច ្់បំណុ្លថា ដតើគួរោក់ទុ្យន
រប្់ខ្លួនកដនលងណាមួយ ឬកនុងវ ិ្ ័យណាមួយ? 
ច្ដំណ្កឯអនកប្គប់ប្គង និងនិដោជិកវញិប្តូវ
ការព័ត៌មានទងំដនេះ ដដ្ើមបដី្ដំណ្ើ រការ និងប្តួត
ពិនិតយការដ្វើអាជីវកមមរប្់ប្កុមហ៊ាុន។  

ឧទហរណ៍្៖ ពួកដគចាបំាច្់ប្ត ូវដ្ ឹង
ច្នួំនលុយរប្់ប្កុមហ៊ាុនដៅកនុង្នាោរ នូវ
ប្បដភទ្យ និងបរមិាណ្ ្ ននិ្ិកនុងប្កុមហ៊ាុន ប្ពមទងំ 

ច្ំ នួ ន ដដ្លជំរក់ បំណុ្ល ដគ។  ព័ ត៌មាន
គណ្ដនយយហិរញ្ាវតាុ ប្តូវបានដប្បើដៅកនុ ងការ 
គណ្នាប្បាក់ពនធផ្សងដដ្រ។ របាយការណ៍្ហិរញ្ា
វតាុ  ពិពណ៌្នាពីសាា នភាពរប្់ប្កុមហ៊ាុន និង
ប្ពឹតរិការណ៍្ប្ពមទងំប្បតិបតរិការ្ ខំាន់  ៗកនុងរយៈ 
ដពលប្បតិបតរិការ្ំខាន់ៗ កនុងរយៈដពលមួយ។ 
ដ្ដំណ្ើ រការននការដរៀបច្រំបាយការណ៍្ ហិរញ្ាវតាុ
ទមទរឱ្យមាននូវភាពចូ្លរួមពីបណារ បុគគល
ជាដប្ច្ើន ដដ្ល្ាិតដៅកនុ ងដផ្សនក និងដប្ៅដផ្សនក
គណ្ដនយយ។ 

ភាគដប្ច្ើនននរបាយការណ៍្ហិរញ្ាវតាុ  គឺ
ប្តូវបានដច្ញផ្សាយដោយមានភាា ប់នូវរបាយ
ការណ៍្្វនកមមរប្់គណ្ដនយយករសាធារណ្ៈ 
ផ្សងដដ្រ។ ការដ្វើ្វនកមម គឺជាការប្តួតពិនិតយ 
ការកត់ប្ា និងជាប្បព័នធគណ្ដនយយរប្់្នាោរ 
ដោយការដប្បើប្បា្់ការដ្វើដត្រដផ្សសងៗ។ វាជួយ
បដងាើតភាពគួរឱ្យទ្យុកច្ិតរបានននរបាយការណ៍្
ទងំដនាេះ។ ្នាោរដតងដតតប្មូវឱ្យមានការ
ប្តួតពិនិតយដៅដលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ាវតាុ ដៅ
ដពលដដ្លប្កុមហ៊ាុនោក់រកយដ្នើ្ុំប្បាក់កមចី
ដដ្លមានច្នួំនដប្ច្ើន។ ច្ាប់រប្់រោា ភិបាលក៏
តប្មូវឱ្យប្កុមហ៊ាុនមានការដ្វើ្វនកមមដៅដលើ
របាយការណ៍្រប្់ប្កុមហ៊ាុន និងលក់មូលបប្ត័
ដៅឱ្យប្កុមហ៊ាុនមុន និងលក់មូយប័ប្តដៅឱ្យ  
សាធារណ្ៈជន។ ដោលដៅរប្់្វនករ គឺ
្ដប្មច្ថា ដត ើរបាយការណ៍្ទងំដនេះបាន
បង្ហា ញពី្នាោរ និងលទ្យ ធផ្សលប្បតិបតរ ិការ
ា ម រយ ៈកា រ ដ ប្ បើ ប្ បា ្់ ដ ោលកា រ ណ៍្
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គណ្ដនយយដដ្លដគទ្យទួ្យលសាគ ល់ទូ្យដៅដដ្រដទ្យ? 
ដៅដពលដដ្លការដ្វើ្វនកមមប្តូវបានបញ្ចប់
ប្ោដនាេះ្វនករប្ត ូវ ដរៀបច្រំបាយការណ៍្ 
ដដ្លបង្ហា ញពីដោបល់រប្់អាជីពថារបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ ាវតាុ ប្ត ូវបានដគដរ ៀបច្ ដំ ើង     
ប្ត ឹមប្ត ូវ ដដ្រឬដទ្យ?។ វាជាការបដញ្ហច ញមតិ
ដោបល់ដប្រេះថា ្វនករដប្បើប្បា្់បាយ ន់គរំូ 
ដដ្ើមបបី្តួតពិនិតយដលើរបាយការណ៍្ ដតមិនប្តួត
ពិនិតយដិមើលដៅដលើប្គប់ប្បតិបតរិការដនាេះដទ្យ។ 
អងគភាពរោា ភិបាលដដ្លជាអងគការប្តូវប្តួតពិនិតយ 
ដៅដលើទី្យផ្សារមូលបប្ត័ ដៅ្ហរដ្ាអាដមយរកិ
មានការរក់ព័នធដៅកនុ ងការដ្វើនិយ័តកមមដៅ
ដលើព័ត៌មានគណ្ដនយយហិរញ្ាវតាុ រប់្ប្កុម
ហ៊ាុន ដដ្ើមបឱី្យដ្ឹងច្ា្់ថា ប្កុមហ៊ាុនទងំដនាេះ
ដោរពដៅាមច្ាប់មូលប័ប្ត ឬោយ ងណា 
ច្ដំណ្កឯនិដោជិកដដ្លដ្វើការឱ្យ ភាន ក់ង្ហរ  
និយុប្ត័កមមដផ្សសងៗដទ្យៀតដូ្ច្ជា គណ្ៈកមាម ការ
រណិ្ជាកមម្ហព័នធដតងដតដ្វើការប្តួតពិនិតយ
ដលើ របាយការណ៍្ ដដ្លោក់ជូនឱ្យអងគភាព
អាជីវកមមនានា។  ពីដប្រេះពួកដគក៏ជួយដ្ល់    
អងគភាពអាជីវកមមដដ្ើមបដី្វងយល់និងប្បតិបតរិ
ាមច្ាប់ទងំដនាេះដដ្រ។ 

និដោជិត រោា ភិបាលខ្លេះដទ្យៀតដ្វើការ
ដ្ុើបអដងាត បទ្យដលមើ្ដៅនឹងច្ាប់និយ័តកមម។ 

- គណ្ដនយយប្គប់ប្គង៖ គណ្ដនយយ
ប្គប់ប្គង គឺមានរក់ព័នធដៅនឹងការបដងាើត និង
បកប្សាយព័ត៌មានគណ្ដនយយដដ្លមានដោល
បំណ្ងជាពិដ្្កនុ ងការជួយប្គប់ ប្គងកនុ ង

ដ្ដំណ្ើ រការអាជីវកមម។ អនកប្គប់ប្គងដប្បើប្បា្់នូវ
ព័ត៌មានទងំដនេះ ដដ្ើមបកីំណ្ត់ដោលដៅរួម
រប្់ប្កុមហ៊ាុន ដោយាមរយៈដនាេះដគអាច្វាយ
តនមលដលើការអនុវតរន៍រប្់ដផ្សនក ឬបុគគលមាន ក់ៗ
ដោយដ្វើការ្ដប្មច្ច្ិតររប្់ប្កុមហ៊ាុន ឬរប្់
អនកដប្បើប្បា្់ខាងកនុ ង។ គណ្ដនយយប្គប់ប្គង  
ផ្សរល់នូវព័ត៌មានដ្ល់អនកដ្វើការ្ដប្មច្ច្ិតររប្់
ប្កុមហ៊ាន ឬរប្់អនកដប្បើប្បា្់ខាងកនុង។ របាយ
ការណ៍្រប្់គណ្ដនយយប្គប់ប្គង គឺដតងដតរួម
បញ្ចូ លោន នូវព័ត៌មាន ជាដប្ច្ើនដៅកនុងគដនយយ
ហិរញ្ាវតាុ  ក៏បយុ ដនរគណ្ដនយយប្គប់ប្គងក៏រាយ
ការណ៍្ផ្សងដដ្រនូវព័ត៌មានដដ្លមិនបានរាយ
ការណ៍្ដៅខាងដប្ៅប្កុមហ៊ាុន។ ជាទូ្យដៅព័ត៌មាន
ទ ំង ដនាេះ ដច្ក ដច្ញជា៣ដផ្សនកគឺ ៖  ( ទី្យ ១ )
គណ្ដនយយទូ្យដៅ គឺជាការកត់ប្ាប្បតិបតរិការ
ទិ្យននន័យ និងដរៀបច្ំរបាយការណ៍្្ប្មាប់ដប្បើ
ប្បា្់នផ្សទកនុ ង។ វាក័រួមទងំមានការដរៀច្ំរបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ាវតាុ ដដ្លប្កុមហ៊ាុនដបាេះផ្សាយដៅ
ឱ្យអនកដប្បើប្បា្់ខាងដប្ៅ។ និដោជិកដៅកនុ ង
ប្កុមហ៊ាុនផ្លទ ល់ គឺជាអនកដរៀបច្តំដំលើងនូវប្បព័នធ
ព័ ត៌មានដដ្លចាំបាច្់ ដោយមានការជួយ
ដប្ជាមដប្ជងពីអនកខាងដប្ៅផ្សងដដ្រ។ គណ្ដនយយ
ទូ្យដៅប្តូ វបានប្តួតពិនិតយ។ មុខ្តំដណ្ងឆ្លុ េះ
បញ្ហច ងំឱ្យដ ើញថា  ព័ត៌មានគណ្ដនយយប្តូវ
បានដប្បើប្បា្់ ដដ្ើមបបី្តួតពិនិតយដមើលដ ើញ
្កម មភាព រប្ ់ប្ក ុមហ៊ា ុន ដនាេះ។  ( ទ្យ ី២ ) 
គណ្ដនយយនថលដដ្ើម គឺជាដផ្សនការ និងការប្តួត
ពិ និតយ ដមើលដលើដ្ំដណ្ើ រការននការប្បមូល
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ព័ត៌មាន អពីំនថលដដ្ើមដដ្លអនកប្គប់ប្គងប្តូវការ
ដដ្លអាច្ជួយដ្ល់អនកប្គប់ប្គងកនុ ងការផ្សរល់
ទ្យនិំញ ឬដ្វាកមមដផ្សសងៗដទ្យៀត។  

ព័ត៌មានគណ្ដនយយ នថល ដ ដ្ើ ម  មាន
ប្បដោជន៍ជាពិដ្្្ប្មាប់ការវាយតនមលដៅ
ដលើការយល់ដ្ឹងដ្ល់អកប្គប់ប្គងមាន ក់ៗថាដតើ
្កមមភាពរប្់ខ្លួនមានឥទ្យធិពលោយ ងណាដ្ល់
ប្កុមហ៊ាុនទងំមូល។ ដប្កាយដពលដដ្លគដប្មាង
ថវកិាប្តូវបានអនុម័តដនាេះវាផ្សរល់នូវមូលោា ន
ប្គឹេះ ្ប្មាប់ការវាយតនមលដៅដលើការអនុវតរន៍
ជាក់ដ្រង។ (ទី្យ៣) ការប្បឹកាដោបល់ដផ្ស នក
ប្គប់ប្គងបុគគលដដ្លមានច្ដំណ្េះដ្ឹងខាងដផ្សនក
គណ្ដនយយ  គឺកពុំងប្តូវបានដ្វងរកដោយ
ប្កុមហ៊ាុនជាដប្ច្ើនដដ្លច្ង់ដ្ឹងោយ ងដប្ៅប្ជេះ
ដៅដលើនីតិវ ិ្ ីគណ្ដនយយរប្់ប្កុមហ៊ាុន ដៅ
ដពលដដ្លពួកដគដ្វើការប្តួតពិនិតយដៅដលើប្កុម
ហ៊ាុន។  

- ការដប្បើ ប្បា្់ព័ត៌មានគណ្ដនយយ
ដោយអនកដ្វើដ្ច្ករី្ដប្មច្ច្ិតរ៖ តួនាទី្យរប្់
អនកដ្វើការ្ដប្មច្ច្ិតរ គឺ្ំខាន់ណា្់ ដបើអនក
ជាអនកប្គប់ប្គង អនកវនិិដោគ អនកមានអាជីព
ជាក់ោក់ជាមាច ្់ ប្កុមហ៊ាុ ន  ឬជាភាគីមាន 
ច្ំណាប់អារមមណ៍្ដៅដលើអងគភាពណាមួយក៏
ដោយអនកដ្វើ ដ្ច្ករី្ដប្មច្ច្ិតរដតងដតដប្បើ
ប្បា្់នូវវ ិ្ ីសាស្ត្រជាដប្ច្ើន ដដ្ើមបដីប្ជើ្ដរ ើ្
យកដ្ំដណាេះប្សាយដ្៊ាលអណាមួយ  ដៅកនុ ង
ច្ំដណាមដ្ំដណាេះប្សាយដ្៏ដប្ច្ើន ដដ្ើមបដីោេះ
ប្សាយបញ្ហា ដដ្លដគកពុំងដតជួបប្បទ្យេះ។  ការ

ដប្ជើ្ដរ ើ្ យកនូវជដប្មើ្ដ្៏ប្បដ ើ្  គឺជាមូល
ោា នប្គឹេះននការ្ដប្មច្ច្ិតររប្់អនក្ដប្មច្
ច្ិត រដដ្លដតងដតមានការខាវ យខ្ វល់ពីបញ្ហា
អនាគតកាល ដប្រេះការ្ដប្មច្ច្ិតរណាមួយ
ពុំអាច្ដកដប្បអតីតកាលបានដ ើយ។ បយុដនរអនកដ្វើ
ដ្ច្ករី្ដប្មច្ច្ិតរដ្៏លអមាន ក់ពុំអាច្បដ្ិដ្្
ដចាលមិនពិចារណាពីប្ពឹតរិការណ៍្ និងលទ្យធផ្សល
រប្់វាកាលពីអតីតកាលបានដ ើយ។ ការ
យល់ដ្ឹង និងការបកប្សាយពីអវីដដ្លបានដកើត
ដ ើងពីអតីតកាលអាច្ជួយដ្ល់ដយើងបានកនុង
ការ្ដប្មច្ច្ិតរ ដប្រេះថា ប្បវតរិសាស្ត្រ គឺជាពនលឺ
ដដ្លឆ្លុ េះបញ្ហច ងំបង្ហា ញឱ្យដ ើញពីអវីដដ្លអាច្
ដកើតដ ើងនាដពលអនាគតបាន។ ដូ្ដច្នេះមូល
ោា នប្គឹេះននការដ្វើដ្ច្ករី្ដប្មច្ច្ិតរ គឺទិ្យនន័យ
ជាប្វតរិដដ្លទក់ទ្យងនឹងអវីអាច្ទុ្យកច្ិតរបាន។ ភាគ
ដប្ច្ើនននទិ្យនន័យជាប្បវតរិ ដដ្លមានការទក់ទ្យង
ដៅនឹងអាជីវកមម ដដ្លប្តូ វបានបង្ហា ញកនុ ង
ទ្យប្មង់អាជីវកមមដដ្លរួមមានដូ្ច្ជានថលដដ្ើម 
ច្ំណូ្លប្ទ្យពយ្មបតរិ បំណុ្ល និងមូល្នជា
ដដ្ើម។ ដូ្ច្ដនេះគណ្ដនយយករផ្សរល់ព័ត៌មានដ្៏
ចាបំាច្់្ប្មាប់ដ្វើការ្ដប្មច្ច្ិតរទ្យទួ្យលសាគ ល់
មួយ។  

ច្ំដណ្ករបាយការណ៍្ជួលដ្ល់អនកដប្បើ
ប្បា្់ទងំឡាយាមរដបៀបបីោយ ងគឺ៖ ទី្យ១,
គណ្ដនយយផ្សរល់ព័ ត៌មាន ដដ្លមានសារៈ
ប្បដោជន៍ដទេះបីជាអនកដប្បើប្បា្់ជាមនុ្ស
ប្បដភទ្យណាក៏ដោយការ្ដប្មច្ច្ិតរដ្៏្ខំាន់ គឺ
ដផ្សអកដលើការពិចារណាដៅដលើដផ្សនកហិរញ្ាវតាុ ដ្៏
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្មុគសាម ញជាដប្ច្ើន។ គណ្ដនយយផ្សរល់មូលោា ន
ប្គឹេះននព័ត៌មានដ្៏្ខំាន់ និងការវភិាគដដ្លអាច្
ជួយអនកបានកនុងការដ្វើការ្ដប្មច្ច្ិតរវាយតនមល
ដលើអវី ដដ្លមានរក់ព័នធដផ្សនកហិរញ្ាវតាុ ទងំ
ដពលបច្ចុបបនន និងដពលអនាគតនឹងលទ្យធផ្សល
ដដ្លដកើតមានននជដប្ម ើ្ដផ្សសងៗដដ្លដគ  
ពិចារណា។ ទ្យី២ , គឺគណ្ដនយយករពីផ្សលបយេះ
រល់ដៅដលើអងគភាពដផ្សនកដ្ដ្ាកិច្ចហិរញ្ាវតាុ      
្ខំាន់ៗនឹងប្តូវដកើតដ ើងដដ្លវាចាការ ្ំខាន់
ដដ្លកណំ្ត់នូវភាពដជាគជ័យរប្់អងគភាព។ 
ការវវិតរន៍ននផ្សលបយេះរល់ដនេះនិងប្តូវវា្់ដវងជា
បនរបនាទ ប់ដហើយប្តូវរាយការណ៍្ជាប្បចាដំដ្ើមប ី
ឱ្យអនកដ្វើដ្ច្ករី្ដប្មច្ច្ិតរដ្ឹងនូវបញ្ហា  ដដ្ល
កពុំងវវិតរដៅកនុងក ុំងដពលមួយ។ 

គណ្ដនយយផ្សរល់ព័ត៌មានមកឱ្យដយើង
វញិ ្រីពីផ្សលបយេះរល់ដ្ដ្ាកិច្ច ដដ្លដកើតមាន
ដ ើងពីការ្ដប្មច្ច្ ិត រណាមួយ ដដ្លជា    
លទ្យធផ្សលប្តូវបានដគផ្សាយភាា ប់ទ្យនំាក់ទ្យនំងដៅ
ន ឹង អនក្ដ ប្មច្ច្ិតរាមរយៈរបាយការណ៍្         
ហិរញ្ាវតាុ ។ ទី្យ៣, គឺគណ្ដនយយកររកាការច្ង
ចានូំវគណ្នីជាដប្ច្ើនដដ្ើមបដីឆ្លើយតបដៅនឹងការ

ទ្យទួ្យលខុ្្ប្តូវរប្់អងគភាពទងំមូលដៅដលើ
កិច្ចការររ និងដថរកាគណ្នីទងំដនាេះ ដដ្ល
រួមមានដតើមានប្បាក់ ដដ្លអាច្ដប្បើប្បា្់បាន
ច្ំនួនបយុនាម នមានអតីថិជនច្ំនួនបយុនាម នដដ្ល   
បយេះរល់ប្កុមហ៊ាុន ដតើប្កុមហ៊ាុនជំរក់បំណុ្ល
ដគអវីខ្លេះ ដតើប្កុមហ៊ាុ នមនាប្ទ្យពយ្មបតរិអវីខ្លេះ    
ដូ្ច្ជាដប្គឿងមាយ ្ីុន ្មាា រៈ និង្ននិ្ិជាដដ្ើម។ 

- ដោលបំណ្ងរប្់របាយការណ៍្
ហិរញ្ាវតាុ ៖ របាយការណ៍្ហិរញ្ាវតាុ  គឺជាប្បភព
ព័ត៌មាន្ំខាន់ណា្់ពីអវីៗដដ្លជាភាពពិត
រប្ ់ប្ក ុមហ៊ា ុនទងំអ្ ់ដនាេះ ដទ្យ  បយ ុដ ន រជា
ព័ត ៌មានដ្៏មានសារៈ្ខំាន់្ប្មាប់អ នកដប្បើ
ប្បា្់ទងំឡាយ ្ប្មាប់ដ្ឹងពី្កមមភាពរួម
ដដ្លវាមានសារៈ្ំខាន់្ប្មាប់អនកដប្បើប្បា្់
ទងំឡាយ។ របាយការណ៍្ហិរញ្ាវតាុ មាន៤
ច្ណុំ្ច្ដដ្លប្តូវបានដប្បើប្បា្់ដដ្ើមបបីង្ហា ញពី
ព័ត៌មានគណ្ដនយយរប្់ប្កុមហ៊ាុន គឺរបាយ
ការណ៍្លទ្យធផ្សល ារាងតុលយការ លំហូរសាច្់
ប្បាក់ និងរបាយការណ៍្ដដ្ើមទុ្យន។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គនថនិយទទស្ 
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១. ឯកសារជាភាសាខ្ខែរ 
- ហីុង ថូរាយ ក់្ីុ «ការអភិវឌ្ឍន៍វ ិ្ ័យវនិិដោគកមពុជា៖ ដោលនដោបាយ និងការអនុវតរន៍» ភនដំពញ 
២០០២  

- ្ុក ហាច្ និង Sarthi Acharya «របាយការណ៍្្រី ពីដ្ដ្ាកិច្ចកមពុជា (ដលខ្ ០២)» ភនំដពញ 
២០០២  

- ប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា «្នដ ើងដៅមុខ្កនុងការសារ រ និងអភិវឌ្ឍន៍កមពុជាាមទ្យ្សនវ ិ្ ័
យរយៈដពលដវង» ភនដំពញ ១៩៩៨ - ១២៧ ទ្យពំ័រ 

- ប្ក្ួងដផ្សនការ «ដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ដ្ដ្ាកិច្ច និង្ងគមកិច្ច ៥ ឆ្ន ដំលើកទី្យ២ (២០០១-២០០៥)» 
- ប្ក្ួងដ្ដ្ាកិច្ច និងហិរញ្ាវតាុ  «ប្ពឹតរិប័ប្ត្ាិតិប្បចាដំខ្» ឆ្ន ទីំ្យ ៧ ដលខ្ ៨០ ដខ្ ្ីហា ២០០២ 
- ប្ក្ួងដផ្សនការ «ដផ្សនការវនិិដោគអាហារូបតាមាកមពុជា ២០០៣-២០០៧» ភនដំពញ ២០០២ 
- ប្ក្ួងរណិ្ជាកមម «កមពុជា៖ ការ្ិកាពី្មាហរណ័្កមម និងការប្បកួតប្បដជង» ភនំដពញ 
២០០២ 

- រាជរោា ភិបាលកមពុជា «ច្ាប់វនិិដោគននប្ពេះរាជាណាច្ប្កកមពុជា» ភនដំពញ ១៩៩៤  
- ការោិល័យឧតរម្នងការអងគការ្ហប្បជាជាតិទ្យទួ្យលបនទុក្ិទ្យធិមនុ្សឆ្ន ២ំ០១៣.“ច្នួំន និង
ទី្យាងំ ននដមធាវជីនួំយដផ្សនកច្ាប់ដៅកមពុជា.” ចូ្លអានដៅនថៃទី្យ១៦ ដខ្តុោ ឆ្ន ២ំ០១៥ 

- រាជរោា ភិបាលននប្ពេះរាជាណាច្ប្កកមពុជា. អនុប្កឹតយ្រីពីការដរៀបច្និំងការប្បប្ពឹតរដៅននប្ក្ួង
យុតរិ្ម៌.” ចូ្លអានដៅនថៃទី្យ២៩ ដខ្កញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
 

២. ឯកសារភាសាបរយទស្ 
- UN ESCAP. Promotion of Investment in Tourism Infrastructure, New York, 2001, 99 pages. 
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