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ណស្ចករីណផ្សរើម 
ថ្វីប ីប្ បេសកម្ពុជា  ជាប្ បេសកសិកម្មខ្ល ាំងម្ួយកនុងតាំ ន់អាសុីអាបននយ៍      ុន្នែនាបេល ច្ចុ បនន 

ប្ បេសបនេះ ផលិត ន្នលម្ិនទាន់ប្ន ់ប្ាន់តាម្តប្ម្ូវការកនុងប្សុករ ស់ខ្លួនបៅប យី ន្ែលជាបេតុឱ្យមាន
ការនាាំចូ្ល ន្នលេីប្ បេសជិតខ្ងបប្ច្ីន បលីសពាក់កណ្តែ លននតប្ម្ូវការរ ស់ខ្លួន។     ប្ សិនប ីស្ថា នភាេ
ននការផលិត ន្នលកនុងប្សុកនឹងសាិតកនុងសភាេែូច្បនេះជា នែបេៀត   បនាេះប្ បេសកម្ពុជានឹង នែនាាំចូ្ល ន្នល 
កាន់ន្តបប្ច្ីនន្ថ្ម្បេៀតេីម្ួយឆ្ន ាំ បៅម្ួយឆ្ន ាំ េីប្ បេសនថ្ និង បវៀតណ្តម្ ។ 

ន បីកត់សមាា ល់ថា ភាេម្ិនប្ន ់ប្ាន់ននការផាត់ផាង់ ន្នលកនុងប្សុក បេីយ ងខាំឱ្យនាាំចូ្លេីបប្ៅ
ប្ បេស វាម្ិនប្តឹម្ន្តជាលាំេូរបច្ញននរូ ិយវតាុជាតិ  ុបណ្តណ េះបេ   ន្តវាន្ថ្ម្ទាាំងមានឥេធិេលអវជិជមានែល់
សនែិសុខ្បសែឋកិច្ច និងសងាម្ផងន្ែរ  ជាេិបសស  ន្នលនាាំចូ្លេីប្ បេសបវៀតណ្តម្ន្ែលប្តវូបានជា ់ប ម្ េះ
កនុង ញ្ជ ីរ ស់សេភាេអឺរ  ុ  ថាជាផលិតផលបប្ ីប្បាស់ថាន ាំនីម្ីប្វីឱ្យខូ្ច្សុខ្ភាេអនកបប្ ីប្បាស់។ 

ប្ ធាន េននការប្ស្ថវប្ជាវបនេះ នឹងវភិាន ញ្ហា េីផារ ន្នលនាបេល ច្ចុ បននបៅប្ បេសកម្ពុជា និង
 ង្ហា ញនូវវធិានការបលីកកម្ពស់ការផាត់ផាង់ ន្នលន្ែលផលិតបោយកសិករកនុងប្សុក បែីម្ប ីបញ្ច ៀស ច្ច័យ
អវជិជមានបៅបលីបសែឋកិច្ច និង សងាម្កម្ពុជា។  

១- ស្ថា នភាពទ្យូណៅ 
បទាេះ ីប្ បេសកម្ពុជាេឹងន្ផែកបលីវស័ិយកសិកម្មម្ួយច្ាំន្ែក្ាំយ ងណ្តកែី ក៏ ច្ចុ បននបនេះប្ បេស

បនេះកាំេុងជួ នឹងកងវេះខ្ត ន្នលសប្មា ់ផាត់ផាង់តប្ម្ូវការកនុងប្សុក ន្ែលជាបេតុឱ្យនាាំចូ្ល ន្នលេីប្ បេស
ជិតខ្ងជាបរៀងរាល់នថ្ៃ។ តាម្ការសិកាប្ស្ថវប្ជាវេីប្ ភេបផេងៗបាន ង្ហា ញឱ្យបើញីថា ប្ បេសកម្ពុជានាាំ
ចូ្ល ន្នលេីបប្ៅប្ បេសមានច្ាំនួនប្ មាែជា២០០បតានបៅ៤០០បតានកនុងម្ួយនថ្ៃៗសប្មា ់ផាត់ផាង់េី
ផារកនុងប្សុក បេីយ ន្នលទាាំងបនាេះភានបប្ច្ីននាាំចូ្លេីប្ បេសបវៀតណ្តម្  នថ្ និង ច្ិន បោយច្ាំណ្តយ
ថ្វកិាជាង២០០លានែុលាល រអាបម្ រកិកនុងម្ួយឆ្ន ាៗំ 1។ តាម្របាយការែ៍រ ស់អងាការបសបៀងអាហារ និង
កសិកម្មននអងាការសេប្ ជាជាតិបាន ង្ហា ញថា  « រមិាែ ន្នលន្ែលផាត់ផាង់បៅកម្ពុជាមានប្ មាែជិត
១លានបតានកនុង១ឆ្ន ាៗំ  ន្ែលកនុងបនាេះ រមិាែ ន្នលផាត់ផាង់កនុងប្សុកមានប្តឹម្ន្ត៤៤%  ុបណ្តណ េះ ច្ាំន្ែក

                                              
1 https://thmeythmey.com/?page=detail&id=57231 

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=57231
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ការនាាំចូ្លមានរេូតែល់៥៦%»2។ បោយន្ កបៅរាជធានីភនាំបេញ  ន្នលច្ាំនួន៧០ភានរយ ជា ន្នលនាាំេី
ប្ បេសនថ្ និងបវៀតណ្តម្ រឯី ន្នលរ ស់ប្ ជាកសិករកម្ពុជាមានន្តប្ មាែ៣០ភានរយ  ុបណ្តណ េះ។  

មូ្លបេតុននការនាាំចូ្ល ន្នលយ ងសនធឹកសនាធ  ់ន្  បនេះេីប្ បេសជិតខ្ង បោយស្ថរន្ត ន្នលនាាំ
ចូ្លទាាំងបនាេះមានតនម្លបថាក ប្ស បេលន្ែល ន្នលរ ស់កសិករន្ខ្មរម្ិនប្ន ់ប្ាន់តាម្តប្ម្ូវការេីផារ ឬ 
មាននថ្លខ្ពស់ជាង ន្នលនាាំចូ្ល(កសិករទាម្ទារតនម្លលក់ ន្នលខ្ពស់ជាង េី២០បៅ៣០ភានរយ3)។  

កតាែ ន្ែលប្វីឱ្យការផាត់ផាង់ ន្នលកនុងប្សុកម្ិនប្ន ់ប្ាន់តាម្តប្ម្ូវការ ប្េម្ទាាំងនថ្លខ្ពស់ជាងនថ្ល ន្នល
នាាំចូ្លេីប្ បេសជិតខ្ង រមួ្មាន៖   

១-  បច្ចកបេសផលិតកម្មមានកប្ម្ិតទា  
កសិករន្ខ្មរប្វីកសិកម្មតាម្ន្  យថាផល បប្ ីប្បាស់ស្ថរធាតុនីម្ី ខ្វេះ បច្ចកបេស កងវេះការបរៀ ច្ាំ

ប្ េនធធារាស្ថស្រសែ ាម នច្ាំបែេះែឹងកនុងការបប្ ីប្បាស់ែី េឹក ជី េូជ ជាបែីម្  ន្ែលជាបេតុេេួលបានេិនន
ផលទា  ប្វីឱ្យនថ្លបែីម្ផលិតកម្មខ្ពស់។ 

២- នថ្លវតាុធាតុបែីម្ខ្ពស់ 
បប្ ងឥនធនៈ ជី-ថាន ាំកសិកម្មប ងីនថ្លខ្ពស់ និងបលឿនជាងនថ្ល ន្នលបៅបលីេីផារ ជាបេតុប្វឱី្យនថ្ល ន្នល

ន្ែលផលិតកនុងប្សុកម្ិនអាច្លក់បានតាម្នថ្ល ន្នលនាាំចូ្ល។  

៣- កងវេះបែីម្េុន 
កសិករភានបប្ច្ីនម្ិនមានបែីម្េុនប្ន ់ប្ាន់ ច្ាំន្ែកប្បាក់កម្ចីមានអប្តាខ្ពស់ ម្ិនអាច្ផាត់ផាង់

ប្បាក់ច្ាំបែញែល់កសិករោាំ ន្នល។ 
៤-  ញ្ហា េីផារ 
បេលរែូវប្ មូ្លផលម្កែល់ប្វីឱ្យនថ្ល ន្នលកនុងប្សុកធាល ក់ចុ្េះ េួសលេធភាេន្ែលអនកោាំ ន្នលអាច្

លក់បាន។ ម្យ ងវញិបេៀតបេលន្ែលកសិករោាំ ន្នលបានផល េួកាត់ម្ិនែឹងថាបតីលក់ឱ្យអនកណ្ត  លក់
បៅេីណ្ត  លក់ច្ាំនួន  ុនាម ន  ជាបែីម្ បពាលនឺាម នេីផារ ។ 

២- ការវិភាគទ្យីផ្សារបន្នែតាមរយៈស្រកាហ្វកិ 
មុ្ន្នែល់ការវភិានតាម្រយៈប្កាេវិក បយីងន បយីល់ន័យ អវីជាេីផារ(market) អវីជាតប្ម្ូវ

ការ(demand) អវីជាការផាត់ផាង់(supply) និង អវី ន្ែលបៅថា នថ្លសម្តាឬនថ្លេីផារ(equilibrium 
price) ។ 

                                              
2 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/52946-2017-04-21-11-13-37.html 
3https://www.postkhmer.com/%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B
%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85/%E1%9E%94%E1%9E%89%
E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%94% 
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កនុងន័យ បច្ចកសេទវេិយស្ថស្រសែបសែឋកិច្ច «េីផារ»(market) នឺជាស្ថា  ័នឬយនែការទាាំងឡាយ 
ន្ែលផារភាជ  ់រវាងអនកេិញ(អនកមានតប្ម្ូវការ) និងអនកលក់(អនកផាត់ផាង់) នូវផលិតផលឬបសវាជាក់លាក់
ណ្តម្ួយ4។ «តប្ម្ូវការ»(demand) នឺ រមិាែេាំនិញឬបសវា ន្ែលអនកបប្ ីប្បាស់បប្តៀម្និងមានលេធភាេ
េិញតាម្នថ្លជាក់លាក់ម្ួយនិងកនុងបេលបវលាជាក់លាក់ម្ួយ។ ច្ាំែុច្បនេះបយីងបើីញពាកយ «បប្តៀម្» និង   
«មានលេធភាេ» ន្ែលមានន័យថា «បប្តៀម្» នឺប្ាន់ន្តមាន ាំែង   ុន្នែអាប្ស័យបលី «លេធភាេ» ថាបតី
មានប្បាក់ប្ន ់ប្ាន់សប្មា ់េិញេាំនិញឬបសវាបនាេះន្ែរឬបេ ។ ែូបច្នេះ ប្តូវន្តមាន ាំែង ូកជាម្ួយនឹង
លេធភាេ(ប្បាក់)បេី បនបៅថា «មានតប្ម្ូវការ» ប ីមានន្ត ាំែង ន្ត«ាម នលេធភាេ»(ាម នប្បាក់) នឺ
មានន័យថា «ាម នតប្ម្ូវការ»។ ច្ាំន្ែកឯការផាត់ផាង់(supply) នឺ រមិាែេាំនិញឬបសវា ន្ែលអនកលក់
(អនកផាត់ផាង់)បប្តៀម្និងមានលេធភាេលក់តាម្នថ្លជាក់លាក់ម្ួយនិងកនុងបេលបវលាជាក់លាក់ម្ួយ។ ច្ាំែុច្
បនេះបយងីបើញីពាកយ «បប្តៀម្»និង«មានលេធភាេ» ែូច្ាន កនុងនិយម្ន័យតប្ម្ូវការន្ែរ   ុន្នែមានន័យខុ្ស
ាន  បោយ«បប្តៀម្» នឺប្ាន់ន្តមាន ាំែង   ុន្នែអាប្ស័យបលី «លេធភាេ» ថាបតីនថ្លន្ែលលក់េាំនិញបនាេះ 
អាច្េូទាត់ច្ាំណ្តយនថ្លបែីម្ផលិតកម្ម បេយីេេួលបានប្បាក់ច្ាំបែញន្ែរឬបេ ។ ប ីម្ិនបានេេួលផល
ច្ាំបែញនឺម្ិនលក់ឬម្ិនផលិត ន្តប ីបានផលច្ាំបែញ នឺនឹងខ្ិតខ្ាំលក់ឬផលិតកាន់ន្តបប្ច្ីន។ ែូបច្នេះការ
ផាត់ផាង់នឺអាប្ស័យេីប្បាក់ច្ាំបែញ ន្តប្បាក់ច្ាំបែញនឺអាប្ស័យេីនថ្លលក់ បេីយនថ្លលក់នឺអាប្ស័យេីនថ្ល
បែីម្ផលិតកម្ម ច្ាំន្ែកឯនថ្លេាំនិញបៅបលីេីផារនឺអាប្ស័យេីតប្ម្ូវការនិងការផាត់ផាង់។ «នថ្លសម្តាឬនថ្លេី
ផារ»(equilibrium price, market price)នឺនថ្លេាំនិញឬបសវាន្ែលប្តូវបានកាំែត់បោយតប្ម្ូវការនិងការ
ផាត់ផាង់បៅបលីេីផារប្ កួតប្ ន្ជង បេយីន្ែល រមិាែតប្ម្ូវការនិងការផាត់ផាង់បសមីាន ។ 

 នាទ  ់េីកាំែត់និយម្ន័យេីផារ(market) តប្ម្ូវការ(demand) ការផាត់ផាង់(supply) និង   
«នថ្លសម្តាឬនថ្លេីផារ»(equilibrium price, market price)បយងីស្ថកលបងរកច្បម្លីយ៖ 

ទីមួយ ឆតើមូលឆេតុអ្វីបានជាបន្នែផលិតឆៅក្នុងប្សុ្ក្ថ្លែខ្ពស់្? 
បៅបលីរូ ១ ការបកីនប ងីច្ាំនួនអនកបប្ ីប្បាស់(កាំបែីនប្ ជាេលរែឋនិងច្ាំនួនបេសច្រ របេស)ប្វី

ឱ្យតប្ម្ូវការ ន្នល ន្ែលជាអាហារចាំបាច់្ប្តូវបានបកីនប ីងសម្មាប្តនឹងច្ាំនួនបនេះ(េីD1បៅD2)។ ខ្ែៈ
ន្ែលតប្ម្ូវការ ន្នលបកីនប ងីតាម្កាំបែីនច្ាំនួនអនកបប្ ីប្បាស់ ប្ាន្ែលការផាត់ផាង់ ន្នលផលិតកនុងប្សុកាម ន
ការន្ប្ ប្ ួល(ជួនកាល រមិាែ ន្នលផលិតកនុងប្សុកធាល ក់ចុ្េះ ណ្តែ លេីធាតុអាកាស)(Sf) បនាេះប្វីឱ្យនថ្ល
 ន្នលន្ែលផលិតកនុងប្សុកប ងីេីP1បៅ P2។  

                                              
4  CAMPBELL R. McCONNELL and STANLEY L. BRUE, ECONOMICS, PRINCIPLES, 

PROBLEMS, AND POLICIES, Thirteenth edition, GLOSSARY, G-18. 
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ទីពីរ ឆតើឆេតុអ្វបីានជាទីផារបន្នែឆៅប្បឆទស្ក្មពុជាប្តវូបានបឆំពញឆោយបន្នែនាចូំល

ពីបរឆទស្? 
បៅបលីរូ ២ បយីងបើីញថា តប្ម្ូវការ ន្នលបៅបលីេីផារកនុងប្សុក នឺបៅច្ាំែុច្ B ន្ែលមាន

 រមិាែ Qe។   ុន្នែការផាត់ផាង់ ន្នលន្ែលផលតិកនុងប្សុក Sd បានប្តឹម្ន្តបៅបលីច្ាំែុច្ A  កនុងកប្ម្ិតនថ្លបសមី
នឹង Pd(កសិករោាំ ន្នលម្ិនអាច្លក់ផលិតផលរ ស់ខ្លួនទា ជាងPd បានប យី មូ្លបេតុេួកបនម្ិនេេួល
បានផលច្ាំបែញ បោយបេតុច្ាំណ្តយនថ្លបែីម្ផលិតកម្មខ្ពស់) ន្ែល រមិាែការផាត់ផាង់បានប្តឹម្ច្ាំែុច្ 
Qd  ន្ត  ុបណ្តណ េះ។ បោយតប្ម្ូវការ ន្នលកនុងប្សុកបប្ច្ីនជាងការផាត់ផាង់កនុងប្សុក បេយីម្យ ងបេៀតបៅប្ បេស
ជិតខ្ងបនច្ាំណ្តយនថ្លបែីម្ផលិតកម្មទា ជាងបៅកនុងប្ បេសកម្ពុជា បនាេះបនអាច្នាាំចូ្លម្កបែីម្ប ីស្រងា ់
តប្ម្ូវការ ន្នលកនុងប្ បេសកម្ពុជា រេូតែល់ Se (ប្ មាែជា២០០បតានបៅ៤០០បតានកនុងម្ួយនថ្ៃៗ)លក់
តាម្នថ្លន្ែលទា ជាងPd  បពាលនឺនថ្ល ន្នលបៅបលីេីផារកនុងប្សុកបសមីនឹង Pe ។ 
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សរុ បសច្កែីម្ក ការផាត់ផាង់ ន្នលន្ែលផលិតបៅកនុងប្សុកនឺបានប្តឹម្ន្តេី 0 បៅQd(៤៤% នន
តប្ម្ូវការ ន្នលសរុ កនុងប្សុក)បេយីេី Qd បៅ Qe (៥៦% ននតប្ម្ូវការ ន្នលសរុ កនុងប្សុក បសមីនឹងប្ មាែ
ជា ២០០បតានបៅ៤០០បតានកនុងម្ួយនថ្ៃៗ) ប្តូវបាន ាំបេញបោយ ន្នលនាាំចូ្លម្កេីប្ បេសនថ្ និង បវៀត
ណ្តម្ បោយច្ាំណ្តយថ្វកិាប្ មាែជាង២០០លានែុលាល រអាបម្ រកិកនុងម្ួយឆ្ន ាៗំ ។ 

 

៣- វិធីណ ោះស្រស្ថយបញ្ហា ការផ្សគត្់ផ្សគង់បន្នែណៅទ្យីផ្សារកនងុស្រស្ុក (ស្រទ្យឹស្រ)ី 

ឆតើប្តូវបឆងកើនការផគត់ផគង់បន្នែក្នុងប្សុ្ក្ ឆ ើមបជីនួំស្ការនាចូំលមក្ពីខាងឆប្ៅ? 
កនុងប្ វតែិស្ថស្រសែនបយបាយបសែឋកិច្ចននប្ បេសបជឿនបលឿន នឺមានវធិានការន្ែលអាច្ន្កន្ប្ កនុង

ការផាត់ផាង់(changes in supply) ឬ ន្កន្ប្ កនុងតប្ម្ូវការ(changes in demand)ននេាំនិញឬបសវាជាក់
លាក់ណ្តម្ួយ ន្ែលបនបៅថា «កតាែ សបប្ម្ច្ននការផាត់ផាង់»(determinants of supply)និង «កតាែ
សបប្ម្ច្ននតប្ម្ូវការ»(determinants of demand)។  
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បោយ ញ្ហា េីផារ ន្នលបៅកម្ពុជាទាក់េងការផាត់ផាង់(supply)ែូបច្នេះបេលបនេះបយីងេិនិតយ«កតាែ
សបប្ម្ច្ននការផាត់ផាង់»(determinants of supply)។ 

កនុងច្ាំបណ្តម្ «កតាែ សបប្ម្ច្ននការផាត់ផាង់»(determinants of supply) មាន៖ 
១- នថ្លបលី្នធាន(resource prices)  
ការ ញ្ចុ េះនថ្លបប្ ងឥនធនៈ ជី េូជ ប្វីឱ្យការផាត់ផាង់ ន្នលបកីនប ីង (េីS1បៅS2 រូ ៣) ផទុយម្កវញិ 

ការប ងីនថ្លបប្ ងឥនធនៈ ជី េូជ ប្វីឱ្យការផាត់ផាង់ ន្នលថ្យចុ្េះ (េី S1 បៅ S3 រូ ៣) 
២-  បច្ចកវេិយ(technology) 
ការបប្ ីប្បាស់ប្ េ័នធធារាស្ថស្រសែេាំបនី  ការបប្ជីសបរសីេូជ ជី ថាន ាំកសិកម្ម បប្នឿងយនែកសិកម្ម   

។ល។ ប្វីឱ្យការផាត់ផាង់ ន្នលបកីនប ីង(េី S1បៅS2 រូ ៣)។ ផទុយម្កវញិ ការបប្ ីប្បាស់បច្ចកវេិយេួស
សម័្យ វាប្វីឱ្យច្ាំណ្តយនថ្លបែីម្ផលិតកម្មកាន់ន្តខ្ពស់ ជាបេតុឱ្យការផាត់ផាង់ ន្នលថ្យចុ្េះ(េី S1  បៅ S3 

រូ ៣)។ 
៣- េនធនិងការឧ តាម្ភ្ន(taxes and subsidies) 
ការឧ តាម្ភ្ន នឺជាការកាត់ នាយច្ាំណ្តយនថ្លបែីម្ផលិតកម្ម ន្ែលប្វឱី្យផលិតករអាច្េេួលបាន

ផលច្ាំបែញកាន់ន្តបប្ច្ីន និងមានលេធភាេប្ កួតប្ ន្ជងបៅបលីេីផារផលិតផលរ ស់ខ្លួន បេីយប្វីឱ្យ
ការផាត់ផាង់ ន្នលបកីនប ីង(េីS1បៅS2 រូ ៣)។ ផទុយម្កវញិ ការយកេនធនឺជា នទុកកាន់ន្តបប្ច្ីនកនុង
ច្ាំណ្តយនថ្លបែីម្ ន្ែលប្វឱី្យផលិតករាម នននទៈផលិត នាាំឱ្យការផាត់ផាង់ ន្នលថ្យចុ្េះ(េីS1បៅS3 រូ ៣)។ 

៤- នថ្លបលីេាំនិញែនេ(prices of other goods) 
នថ្លលៃធាល ក់ចុ្េះ ប្វីឱ្យការផាត់ផាង់ ន្នលបកីនប ីង(េីS1បៅS2 រូ ៣) ផទុយម្កវញិ លៃប ីងនថ្ល ប្វីឱ្យ

ការផាត់ផាង់ ន្នលថ្យចុ្េះ (េីS1បៅS3 រូ ៣)។  
៥- កែីរ ាំេឹងចាំ(expectations) 
     បេលន្ែលរ ាំេឹងថា នាបេលខ្ងមុ្ខ្ ន្នលនឹងចុ្េះនថ្ល បនាេះប្វីឱ្យការផាត់ផាង់ ន្នលខ្ែៈបនេះបកីន

ប ងី (េី S1បៅS2 រូ ៣ )។ ផទុយម្កវញិ បេលន្ែលរ ាំេឹងថា នាបេលែ៏ឆ្ ់ខ្ងមុ្ខ្នថ្ល ន្នលនឹងប ងីខ្ពស់ 
បនាេះបេលបនេះ ការផាត់ផាង់ ន្នលថ្យចុ្េះ(េីS1 បៅS3 រូ ៣)។  

៦- ច្ាំនួនផលិតករឬច្ាំនួនអនកលក់(number of producers, or  sellers ) 
ច្ាំនួនអនកោាំ ន្នលកាន់ន្តបប្ច្ីន បនាេះប្វីឱ្យការផាត់ផាង់ ន្នលបកីនប ងី (េីS1បៅS2 រូ ៣ )។ ផទុយម្ក

វញិច្ាំនួនអនកោាំ ន្នលថ្យចុ្េះ បនាេះ ការផាត់ផាង់ ន្នលនឹងថ្យចុ្េះ (េីS1បៅS3 រូ ៣)។ 
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ស្ននិ ា ន  

ស្ថា នភាេេីផារ ន្នល ច្ចុ បននបៅកម្ពុជា នឺមានសភាេ្ៃន់្ៃរ បោយបេតុ ន្នលជាង៥០ភានរយប្តូវ
បាននាាំចូ្លេីប្ បេសជិតខ្ង បេីយនឹង នែនាាំចូ្លកាន់ន្តបប្ច្ីនន្ថ្ម្បេៀត េីម្ួយឆ្ន ាំបៅម្ួយឆ្ន ាំ ខ្ែៈ
ន្ែលកម្ពុជាម្ិនអាច្ បងកីនការផាត់ផាង់បោយខ្លួនឯងបាន។  ញ្ហា បនេះអាច្  េះពាល់ែល់សនែិសុខ្បសែឋកិច្ច 
និងសងាម្ ជាេិបសស ន្នលន្ែលនាាំចូ្លបោយបប្ ីប្បាស់ថាន ាំនីម្ីប្វីឱ្យខូ្ច្សុខ្ភាេអនកបប្ ីប្បាស់ បៅបេល
ន្ែលកម្ពុជាបៅខ្វេះម្នទីរេិបស្ថ្ន៍សប្មា ់រកស្ថរធាតុនីម្ី ន្ែលមានជាតិេុលក ់កនុង ន្នល។ 

បទាេះជាន្  បនេះកែី ប្ បេសកម្ពុជាបៅមានសកាែ នុេលជាបប្ច្ីន ន្ែលអាច្ បងកីនការផាត់ផាង់ ន្នល
កនុងប្សុក។ បយីងនឹង នែការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ ន្សវងរកវ ិ្ ីបោេះប្ស្ថយនូវ ញ្ហា ការផាត់ផាង់ ន្នលបៅេីផារកនុង
ប្សុក(អនុវតែជាក់ន្សែង)បេីយនឹងចុ្េះផាយកនុងេសេនាវែដីវេិយស្ថា នម្នុសេស្ថស្រសែនិងវេិយស្ថស្រសែសងាម្
ននរាជ ែឌិ តយសភាកម្ពុជា បៅកនុងបលខ្ នែ នាទ  ់បេៀត៕ 
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