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អងគការវត័ហ ីហសដ គឺជាអងគការមិន្មមន្រដ្ឋា ភិបាលរនុងក្សុរមយួ
មដលរហងកីតទីផ្សារហដីមបហី វីឱ្យក្រហសីរហឡងីនូ្វវសិយ័ទឹរសាា តនិ្ងអនា
មយ័ និ្ងការអនុ្វតតអនាមយ័ររសក់្រជាជន្ហៅទីជន្រទទូទាំង
ក្រហទសរមពុជា និ្ងហដីមបគីាំក្ទហគលហៅអភិវឌ្ឍន្ក៍្រររហដ្ឋយចីរ
រភាព (SDGs) និ្ងហគលហៅររស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពុជា។ ឯរសារ
ហន្េះ ហរៀររារអ់ាំពីវ ីិសាស្រសតនន្ក្រពន័្ធ និ្ងហគលការណ៍មណនាាំមដល     
អងគការវត័ហ ីហសដបាន្រហងកតីហឡងី សាំរារព់ក្ងឹងទីផ្សារហដីមបហី វី ហោ
យវសិយ័អនាមយ័កាន្ម់តក្រហសីរហឡងី តាមរយៈរមមវ ីិអភិវឌ្ឍន្ទី៍
ផ្សារអនាមយ័ររសហ់យងីមដលហៅថា «យុទធសាស្រសត សវយ័ភាព»។ វ ីិ
សាស្រសត ហន្េះ បាន្វវិតតហៅតាមដាំណារក់ាលរន្តរនាា រន់ន្សរមមភាព
ដូចជា ការហរៀន្សូក្ត  ការសក្មរខ្លួន្ និ្ង ការសារលបងហដ្ឋយហតត ត
ហលីហគលរាំណង ពហន្លឿន្ការទទួលបាន្និ្ងហក្រីក្បាសហ់សវាអនាម័
យសក្ារ ់ក្រជាជន្ទាំងអសរ់នុងក្រហទសរមពុជា។ ហយងីហ វីការពិនិ្ត ្
យហឡងីវញិហៅហលី ទិសហៅយុទធសាស្រសត ភាន រង់ារគន្លឹេះ ការយលដឹ់ង
សាំខាន្់ៗ  និ្ងលទធផ្សលនន្រមមវ ីិគហក្ាង តាាំងពីដាំណារក់ាលចារហ់ផ្សតី
មនិ្ងសារលបង ដលដ់ាំណារក់ាលការសក្មរសក្មួលទីផ្សារ រដូ៏ច
ជាដាំណារក់ាលរចចុរបន្ននន្ការពក្ងឹងក្រពន័្ធទីផ្សារផ្សងមដរ។ ហយងីហ វី
ការសរុរហសចរីតជាមយួការឆលុេះរញ្ច ាំងអាំពីវ ីិសាស្រសតពក្ងឹងសមតថភាព 
និ្ងទាំនារទ់ាំន្ងររសភ់ាន រង់ារនី្មយួៗទាំងហៅរនុងទីផ្សារអនាម័យ
និ្ងហៅរនុងក្រព័ន្ធអនាមយ័ជន្រទទាំងមូល ហេយីហន្េះរហ៏ដីមបធីានា
ហោយបាន្ថាទាំងក្រពន្ធ័ទីផ្សារអនាមយ័  និ្ងក្រពន្ធ័អនាមយ័ជារមួ 
ាន្ភាពចក្មុេះរងឹាាំ ររយិារន្ន និ្ងាន្ការសក្មរខ្លួន្ហៅតាមសាថ ន្
ភាព។ 
 

 
 
ហសចរតហីផ្សតមី 
 
ហដីមបហីោយហសវាទឹរសាា ត និ្ងអនាម័យនន្ហគលហៅអភិវឌ្ឍន្៍
ក្រររហដ្ឋយចីរភាព (SDGs) ោចសហក្មចហៅបាន្និ្ងរន្ត
ដាំហណីរការជាយូរអរមងវងហនាេះ ទមទរហោយាន្ទាំងតក្មូវការ 
និ្ងការផ្សគតផ់្សគងដ់រ៏ងឹាាំនូ្វ ផ្សលិតផ្សល រដូ៏ចជាហសវាទឹរសាា តនិ្ង         
អនាមយ័ មដលសមក្សរនិ្ងាន្តនមលសមរមយ។ ការចូលរមួពី
សាំណារវ់សិយ័ឯរជន្សាំខាន្់ៗ គឺាន្ភាពចាាំបាចខ់ាល ាំង។ វ ីិ
សាស្រសតទីផ្សារអនាមយ័ (MBS) ាន្ហគលរាំណងហដីមប ី   
អភិវឌ្ឍន្ទី៍ផ្សារមយួ មដលវសិយ័ឯរជន្ហ វីការផ្សគតផ់្សគងផ់្សលិតផ្សល 
និ្ងហសវារមមអនាមយ័និ្ងទឹរ រនុងតាំនលសមរមយនិ្ងហឆលីយតរហៅ
តាមអវីមដលអនរហក្រីក្បាសច់ងប់ាន្ ហេយីរនុងហនាេះមដរអនរហក្រី
ក្បាសរ់ចូ៏លរមួចាំណាយថវកិាហពញឬមយួភាគ សាំរាររ់មមង៉ទិ់ញ 
សាងសង ់ជសួជុលមរលាំអររមន្ថម និ្ង/ឬរ ៏មថទាំផ្សលិតផ្សលនិ្ង
ហសវាទាំងហនាេះ(Cairncross, 2004)។ វ ីិសាស្រសតហន្េះ រោ៏ច
ចូលរមួរពក្ងឹងវសិយ័ឯរជន្ផ្សងមដរ (USAID, 2018) ។ ជា
ទូហៅ រមមវ ីិទីផ្សារអនាមយ័ជន្រទ ហ វីអន្តរាគមន្ជ៍យួដលក់្រុម
េ ុន្ពីរក្មិតក្រុមេ ុន្ឯរជន្ចុេះរញ្ជ ី ដលជ់ាំន្ញួជាលរខណៈ
ក្គួសារ រ៉ុមន្តហរីហៅរនុងមជឈដ្ឋា ន្មដលាន្ភាពអនុ្ហក្គេះដលោ់ជីវ
រមម ាំៗ និ្ងរររិទអនាមយ័ជន្រទ វញិ រា៏ន្ឧរសគគ មដល
រារា ាំង ការររីលូតលាសន់ន្យុទធសាស្រសតទីផ្សារអនាមយ័មដរ។ 

ឧរសគគមររក្រពន័្ធទាំងហន្េះទមទរឱ្យាន្អន្តរាគមន្ជ៍ាហក្ចីន្
ហផ្សេងៗគន  និ្ងជាហក្ចីន្រក្មិត (USAID, 2018)។ រនុងអតថរទ
ហន្េះ ហយងីនឹ្ងមចររ ាំមលរអាំពីយុទធសាស្រសតក្រពន័្ធររសអ់ងគការ 
វត័ហ ីហសដ រនុងការអភិវឌ្ឍន្និ៍្ងពក្ងឹងទីផ្សារអនាមយ័ជន្រទ  
ហៅក្រហទសរមពុជា និ្ង តាមដ្ឋន្ការវវិតតនន្រទពិហសា ន្៍និ្ងការ
ហរៀន្សូក្ត មដលហចញពីរមមវ ីិទីផ្សារអនាមយ័យុទធសាស្រសត
សវយ័ភាពររសហ់យងី។ 
 

ទិដាភាពទូហៅនន្យុទធសាស្រសតក្រពន័្ធររសអ់ងគការវត័ហ ីហសដ ហលីវសិយ័
អនាមយ័ 
អងគការវត័ហ ីហសដ ហ វីការទរទ់ញហោយាន្ការចូលរមួពីភាន រង់ារ
សាំខាន្់ៗ ទាំងអសហ់ៅរនុងក្រព័ន្ធអនាមយ័ជន្រទ រមួាន្ោជីវររ
ខាន តតូច អតិថិជន្ អនរផ្សតលេ់រិញ្ញរបទន្ និ្ង ថាន រដឹ់រនាាំហៅមូលដ ្
ឋាន្។ សាថ រន្ហ័ន្េះរទ៏រទ់ញហោយាន្ការចូលរមួពីអនរពារព់័ន្ធ
ហៅមខ្េរហណាត យខាងហលីមដលរមួាន្អនរដឹរនាាំថាន រជ់ាតិនិ្ងថាន រ់
ហក្កាមជាតិ និ្ងអងគការមិន្មមន្រដ្ឋា ភិបាល ហដីមបសីក្មរក្មួលដាំហណីរ
ការសាងសងនិ់្ងហក្រីក្បាស់រងគន្អ់នាមយ័ហៅទីជន្រទ ទូទាំង
ក្រហទសរមពុជា។ ហយងីហ វីហឡងីរនុងហគលរាំណងហដីមបរីហងតីតទីផ្សារ
មយួមដលោចាន្ដាំហណីរការហៅបាន្ហដ្ឋយឯររាជយ ហពាលគឺ មិន្
ចាាំបាចពឹ់ងមផ្សារហៅហលីជាំន្យួជាក្រចាាំ។ យុទធសាស្រសតហន្េះ គឺមផ្សារហៅ
ការសិរាក្សាវក្ជាវសីុជហក្ៅពីមុន្មរ មដលការសិរាហន្េះបាន្ហ វី
ហឡងីហដីមបរីាំណត ់  ឪកាសសាំរារហ់ វីយុទធសាស្រសត និ្ងចហនាល េះខ្វេះខាត
រនុងក្រពន័្ធទាំងមូល រចួហេយីហ វីការពក្ងឹងសមតថភាពនិ្ងទាំនារ់
ទាំន្ងរវាងភាន រង់ារសាំខាន្់ៗ ហៅរនុងក្រពន័្ធ ហដីមបរីហងកីតទីផ្សារនិ្ងរ
ណាត ញមយួមដលាន្ភាពចក្មុេះរងឹាាំនិ្ងយូរអមងវង។ អងគការវត័ហ ី
ហសដ ហ វីអន្តរាគមន្ហ៍ដីមបហីដ្ឋេះក្សាយរញ្ា ហចាទហៅក្គររ់ក្មិតនន្
ក្រពន័្ធទីផ្សារអនាមយ័ (ដូចរងាា ញរនុងរូរភាពទី១) ហដ្ឋយចារហ់ផ្សតីម
ពីមុខ្ងាររណាត លហៅគឺតក្មូវការនិ្ងការផ្សគតផ់្សគង ់ហេយីរន្តហៅរររិ
ទោជីវរមម មជឈដ្ឋា ន្មដលអាំហណាយផ្សល និ្ង សរមមភាពហផ្សេងៗ 
ហដីមបរីហងកីន្ចីរភាពនិ្ងររយិារន្ន។ 
 
ររូភាពទី១៖ អន្តរាគមន្ត៍ាមរក្មិតររសអ់ងគការវត័ហ ីហសដ ហៅរនុង
ក្រពន័្ធទីផ្សារអនាមយ័ជន្រទ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

រងវងទី់១៖ រមមវ ីិសនូលររសទី់ផ្សារអនាមយ័ 
 

អងគការវត័ហ ីហសដ ហ វីការសក្មរសក្មួលហលីការរហងតីត 
ផ្សលិតផ្សលនិ្ងហសវារមម ោជីវរមម ភាន រង់ារលរ ់និ្ង អតិថិជន្។ 
សរមមភាពទាំងហន្េះផ្សតលនូ់្វក្រសិទធិភាពខ្ពសស់ក្ារ ់ការលរនិ់្ង
ការហ វីទីផ្សារការផ្សគតផ់្សគងផ់្សលិតផ្សលមដលងាយក្សួលទទលួបាន្
និ្ងាន្តនមលសមរមយហដ្ឋយោជីវររហៅមូលដ្ឋា ន្តា ល ់និ្ង ការ
ទរទ់ញហោយាន្ការចូលរមួពីសាំណាររ់ាជរដ្ឋា ភិបាលនិ្ងមស្រន្តី
ថាន រហ់ក្កាមជាតិ ហដីមបហី វីការដឹរនាាំការផ្សេពវផ្សាយវសិយ័ទឹរសាា ត
និ្ងអនាមយ័មដលាន្ការក្គរក់្គងហដ្ឋយសុវតថិភាព ហៅហពលទី
ផ្សារថមីចារហ់ផ្សតីមហលចជារូររាងហឡងី។ 
 
រងវងទី់២៖ មជឈដ្ឋា ន្ោជីវរមម 
 

អងគការវត័ហ ីហសដហ វីការពក្ងឹងហលី សមតថភាព ការហ វីសរមមភាព 
និ្ង ចីរភាពជាំន្ញួ ររសោ់ជីវររអនាមយ័រនុងតាំរន្មូ់លដ្ឋា ន្។ការ
ហ វីអន្តរាគមទាំងហន្េះបាន្ផ្សារភាជ រ ់ក្គឹេះសាថ ន្មីក្រូេរិញ្ញវតថុជាមយួ
នឹ្ងោជីវររនិ្ងអតិថិជន្ ហេយីហដីមបជីក្មុញហោយពរួហគោច
ពក្ងីរវសិាលភាពនន្ោជីវរមម  រមួទាំងផ្សតលក់ារមណនាាំនិ្ងវ ីិ
សាស្រសតថមីៗសក្ារជ់ាំរុញដាំហណីរការនន្ការងារដូចជា ការរហងតីត
រញ្ជ ីសារហពីភណ័ឌ  និ្ង ការក្គរក់្គងការរុមមង៉ទិ់ញ។  
 
រងវងទី់៣៖ រររិទនន្ក្រពន័្ធ និ្ង មជឈដ្ឋា ន្ជាំរញុ 
ហដីមបពីក្ងឹងក្រពន័្ធទីផ្សារអនាមយ័មដលកាន្ម់ត ាំ និ្ងហដីមបហីដ្ឋេះ
ក្សាយឧរសគគទរ់ទងនឹ្ងសមភាពនិ្ងររយិារន្ន អងគការវត័ហ ីហស
ដបាន្ហ វី អន្តរាគមន្ត៍ាមរយៈរមមវ ីិទាំង៤ររសខ់្លួន្។ ទី១គឺ «ការ
ហលីររមពសភ់ាពជាអនរដឹរនាាំ» ហ វីហឡងីហដីមបជីាំរុញថាន រដឹ់រនាាំមូលដ ្
ឋាន្ហោយហក្រីក្បាសអ់នុ្ភាពទីផ្សារហដីមបសីហក្មចហោយបាន្នូ្វ ការ
ក្គរដ់ណត រអ់នាមយ័និ្ងទឹរសាា តជាសរល។ ទី២គឺ «ការហលីរ
រមពសស់្រសតី» ហដីមបជីាំរុញនិ្ងធានាហោយាន្ការចូលរមួររសស់្រសតីហៅ
រនុងក្រពន័្ធទីផ្សារអនាមយ័ ហដ្ឋយរមួទាំងរនុងជរួរាជរដ្ឋា ភិបាលផ្សងមដ
រ។ ទី៣គឺ «ការគាំក្ទហគលន្ហយាបាយអនាមយ័ររសរ់ាជរដ្ឋា ភិបា
ល» ហដីមបហីដ្ឋេះក្សាយឧរសគគមដលាន្ហៅរនុងរររិទ។ ទី៤គឺ «
ការសិរាក្សាវក្ជាវនិ្ងការផ្សតួចហផ្សតីមគាំនិ្តរហងកីតទីផ្សារអនាមយ័មររ
ររយិារន្ន» ហដីមបជីាំរុញហោយាន្ការោចទទលួបាន្ហសវាអនាមយ័ 
សាំរារក់្រជាពលរដាងាយរងហក្គេះ។ 
 
រងវងទី់៤៖ ការហ វកីារងាររមួគន  
ការសហក្មចហោយបាន្នូ្វលទធផ្សលវជិជាន្ក្រររហដ្ឋយចីរភាពរនុង
វសិយ័អនាមយ័ទឹរសាា ត គឺោក្សយ័ហៅហលី ការហរៀរចាំសក្មរ
សក្មួល និ្ង ការហ វីហោយ  យុទធសាស្រសតភាន រង់ារ និ្ងអនរពារព់ន័្ធ
ថាន រជ់ាតិទាំងអសា់ន្ភាពក្សរគន ។ ចាំហពាេះមជឈដ្ឋា ន្ដូចជា
ក្រហទសរមពុជា មដលហពារហពញហៅហដ្ឋយតអួងគនិ្ងាច សជ់ាំន្យួហផ្សេ
ងៗ ទមទរហោយាន្ការសេការគន  ហដីមបហី វីហោយរររិទអនា
មយ័រក្មិត ាំនិ្ងលរខណ័ទីផ្សារកាន្ម់តក្រហសីរ។ ដូហចនេះ ការហដ្ឋេះ
ក្សាយរាលច់ាំនុ្ចហខ្ាយនន្ការហរៀរចាំសក្មរសក្មួលរវាងតអួងគសាំ

ខាន្់ៗ ទាំងអស់រនុងក្រព័ន្ធ (ឧទេរណ៍៖ អនរមដលក្គរក់្គង
ចាតម់ចងរទរបញ្ញតតិ  
អនរមដលោចផ្សលាន្ឥទធិពលហៅហលីរទដ្ឋា ន្សងគម អនរមដល 
ផ្សតលក់្បារឧ់រតថមភ...។ល៕) ពិតជាាន្ចាាំបាចណ់ាស់។ រាំលាស់
រតូរហៅរក្មិតមយួហន្េះទមទរហោយាន្ការហកាេះក្រជុាំចូលរមួអាំពី
សាំណារត់អួងគទាំងអស ់រមួទាំងមផ្សនររាជរដ្ឋា ភិបាលផ្សង ហដីមបី
តក្មងច់រខុវសិយ័រមួសាំរារអ់នាគតហោយបាន្ក្សរគន  សក្មរ
សក្មួលហលីសរមមភាពការពក្ងឹងរវាងគន និ្ងគន  និ្ង រន្តសិរា
ហរៀន្សូក្តនិ្ងមចររ ាំមលរព័តា៌ន្គន ហៅវញិហៅមរ។ ហយាងតាម 
ចាំនុ្ចហន្េះ អងគការវត័ហ ីហសថ ផ្សតលក់ារគាំក្ទហលីសេក្រតិរតតិការ
មររសក្មរសក្មួល រនុងរក្មិតថាន រ់ជាតិ។ តាមរយៈការហ វី
ក្រតិរតតការហដ្ឋយមផ្សារហលីរចនាសមព័ន្ធមដលាន្ក្សារ ់ហគល
រាំណងររសហ់យងីគឺហដីមបសីហក្មចបាន្នូ្វការហ វីការងារលរខណៈ
រមួគន មយួ រនុងវសិយ័អនាមយ័ជន្រទរក្មិតថាន រហ់ក្កាមជាតិ ហៅ
ក្រហទសរមពុជា។ ហដីមបសីហក្មចបាន្ហគលរាំណងហន្េះ គឺទមទរ 
ហោយាន្ហេដ្ឋា រចនាសមពន័្ធមដលលាក្រហសីរមយួសក្ារ ់ហ ីវ
ទាំនារទ់ាំន្ងនិ្ងសេការគន  ហ វីនិ្យាមវាសម់វងមដលាន្ការយល់
ក្សរពីតអួងគទាំងអស ់និ្ង ហ វីសរមមភាពការពក្ងឹងរវាងគន និ្ង 
គន ។ 
 
ទសេន្ៈវសិយ័ និ្ង ចរខុវសិយ័នន្យុទធសាស្រសតទីផ្សារអនាមយ័មររ
សវយ័ភាព 
 

ហ ម្ េះនន្យុទធសាស្រសតទីផ្សារអនាមយ័មររសវយ័ភាព គឺសាំហៅហៅ
ហលីការហ វីការងារពីហក្កាយឆារររស់អងគការវត័ហ ីហសដ រនុងនាម
ជាអនរសក្មរសក្មួលមយួនន្វសិយ័ហន្េះ ហដ្ឋយទរទ់ញហោយ
ាន្ការចូលរមួពីវសិយ័ឯរជន្ និ្ងរាជរដ្ឋា ភិបាល ហដីមបដឹីរនាាំ
ការអភិវឌ្ឈន្ហោយកាន្ម់តក្រហសីរ ហៅហលីហចរភាព ការោចទទលួ
បាន្ហសវា/ផ្សលិតផ្សល និ្ង ឥរយិារទ ហៅរនុងវសិយ័អនាមយ័និ្ង
ទឹរ។គន្លឹេះសាំខាន្ម់យួនន្យុទធសាស្រសតហន្េះ គឺការអនុ្វតតហោយបាន្
ខាជ រខ់្ជួន្ហលីចាំនុ្ច២គឺ ការររាការចូលរមួហ វីការងារលរខណៈ 
«ក្សាលនិ្ងហដ្ឋយក្រហយាល» និ្ង ការហជៀសវាងភាពពឹងមផ្សារហលី
អងគការ ាច សជ់ាំន្យួ ឬនដគូអភិវឌ្ឈនានា។ ដូហចនេះ គឺទមទរហោយ
ាន្ចរខុវសិយ័ជារល់ារម់យួថាហតី សរមមភាពនឹ្ងរន្តដាំហណីរការ
ដូចហមតច រនាា រពី់ការហ វីអន្តរាគមន្ហ៍េយី (ហពាលគឺ ហៅហពល
ជាំន្យួពីខាងហក្ៅក្តូវបាន្រញ្ចរ)់។ ហន្េះាន្ន្យ័ថា ក្តូវសរួ
សាំណួរមយួហន្េះជាក្រចាាំ៖ ហតីអនរណានឹ្ងរន្តហ វីអវី ហ វីហដ្ឋយរហរៀរ
ណា និ្ងហក្រី ន្ធាន្ពីណា ហៅហពលមដលសរមមភាពររសហ់យងី
ចរ់?ការហតត តហៅហលីលទធផ្សលក្រររហដ្ឋយចីរភាពមររហន្េះ 
តក្មូវហោយអនរសក្មរសក្មួលាន្យុទធសាស្រសតរញ្ចរហ់រសររមម
ររសខ់្លួន្តាាំងពីហពលចារហ់ផ្សតីម និ្ងមផ្សន្ការការងាររចួជាហក្សច
សក្ារក់ារដរខ្លួន្ហចញជារហណតី រៗពីតនួាទីសាំខាន្់ៗ  ខ្ណៈ
ហពលមដល វសិយ័ឯរជន្ និ្ងសាធារណៈចារហ់ផ្សតីមទទួលយរ
សរមមភាពហៅហ វីរន្តមតងរន្តិចៗ។ 
 
លទធផ្សលតាាំងពីចារហ់ផ្សតមីមរដលរ់ចចុរបន្ន  
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ចារត់ាាំងពីឆាន ាំ២០១១មរ ាន្រងគន្់អនាមយ័ចារទឹ់រហលីសពី
២០០,០០០ ក្តូវបាន្ទិញហដ្ឋយអតិថិជន្ហៅតាមជន្រទ មដល
ហន្េះររបាន្ក្បារច់ាំណូលយ៉ាងតិច១០លាន្ដុលាល រ សក្ារន់ដគូ
ោជីវរមមជាង ៣០០នារ់។ ោជីវរមមទាំងហន្េះផ្សតលក់ារផ្សតត់ផ្សគងហ់ៅ
ដលត់ាំរន្ម់ដលាន្ក្រជាជន្ក្រាណ៤០ភាគរយ នន្ក្រជាជន្
រមពុជាសរុរ។ មស្រន្តរីាជរដ្ឋា ភិបាលថាន រមូ់លដ្ឋា ន្ហក្ចីន្ជាង
១,០០០នារ ់(មដលរនុងហនាេះាន្ស្រសតីហសាីរមត៤០% ហទេះជាហៅ
រនុងហនាេះស្រសតីមដលជាតាំណាងហៅរនុងថាន រដឹ់រនាាំមូលដ្ឋា ន្ាន្តិច
ជាង២០%រហ៏ដ្ឋយ (ក្រសងួរិចចការនារ ី២០១៤)) បាន្អភិវឌ្ឈ
ជាំនាញនិ្ងសមតថភាពថមីៗអាំពីភាពជាអនរដឹរនាាំ ហដីមបហីដ្ឋេះក្សាយ
រងវេះខាតរនុងវសិយ័អនាមយ័ ហៅរនុងមដន្សមតថរិចចររសព់ួរគត ់
ហដីមបពីហន្លឿន្ការសាងសង់និ្ងហក្រីក្បាសរ់ងគន្អ់នាមយ័ររស់ 
ក្រជាពលរដា។ ស្រសតីរក៏្តូវបាន្គាំក្ទហោយហដីរតនួាទីហផ្សេងៗហទៀត
រនុងទីផ្សារអនាមយ័និ្ងទឹរដូចជា អតិថិជន្ ភាន រ់ងារលររ់ាយរនុង
សេគមន្ ៍និ្ងអនរផ្សគតផ់្សគងរ់ន្តផ្សលិតផ្សលអនាមយ័និ្ងទឹរ។ តាម
រយៈហន្េះ ការោចទទលួបាន្ហសវានិ្ងផ្សលិតផ្សលអនាមយ័និ្ងទឹរ
ហៅតាមជន្រទ បាន្ហរីន្ហឡងីពី ២២,៩% នន្ក្គួសាររនុងឆាន ាំ
២០០៩ (CSES ២០១០) ហៅ ៦៧,៤% រនុងឆាន ាំ២០១៦ 
(CSES ២០១៧) ហៅទូទាំងក្រហទស។ 
 

ហតីអងគការវត័ហ ីហសដបាន្មរដលក់្តងហ់ន្េះហដ្ឋយរហរៀរណា? 
 

ហយងីហ វីការតាមដ្ឋន្ដាំណារក់ាលរីនន្ដាំហណីរការវវិតតន្ក៍ារ
អភិវឌ្ឍន្ទី៍ផ្សារអនាមយ័ហដ្ឋយហក្រីយុទធសាស្រសតស័វយភាព ហដីមប ី
ទញយរហមហរៀន្សក្ាររ់ហងកីត និ្ងពក្ងឹងក្រពន័្ធទីផ្សារអនាមយ័ 

 
ជន្រទ។ រូរភាពទី២ ផ្សតល់នូ្វហពលហវលានន្ការហ វីអន្តរាគមន្៍ 
 ាំៗ។ តារាងទី១ (ទាំពរ័ ៥-៦ ខាងហក្កាម) សហងខរសរមមភាព 
សាំខាន្់ៗ  និ្ងការហរៀន្សូក្តរនុងដាំណារក់ាលនី្មយួៗ។ 

ដំណាកក់ាលទី១៖ ការចារហ់ផ្សតមីគហក្ាង - ការរចនា និ្ង ការសារ
លបង (២០០៩ ដល ់២០១១)  
អងគការវត័ ឺហស ចារហ់ផ្សតីមហដ្ឋយហ វីការសិរាក្សាវក្ជាវមសវងររ 
ឱ្កាសនន្ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារអនាមយ័និ្ងទឹរ ហៅទីជន្រទ។  
ចាំណុចហតត តដាំរូងគឺ រងវងខ់ាងរនុង (រូរភាពទី១) មដលហ វី
អន្តរាគមន្ពី៍រក្មិតោវជីរមម និ្ងអតិថិជន្ (តារាងទី១)។ ហដ្ឋយ
ាន្ការគាំក្ទពីថាន រដឹ់រនាាំហខ្តត អងគការវត័ ឺហស បាន្ហ វីការងារ
ជាមយួសាជិរក្រុមក្រឹរាឃុាំ មុន្ហពលចារហ់ផ្សតីមដ្ឋរហ់ចញ
សរមមភាពសក្មរសក្មួលហលីទីផ្សារហៅរនុងឃុាំនី្មយួៗ ហដ្ឋយ
អហញ្ជ ីញហោយសាជិរក្រុមក្រឹរាឃុាំទាំងហនាេះចូលរមួរនុងការ
ហរៀរចាំយុទធសាស្រសតថមីហន្េះ (Pedi et al., 2011)។ 
ការរហងកីតក្រពន័្ធក្រររហដ្ឋយចីរភាពមយួហដីមបរីហងកីតក្តមូវការ
ររសរ់ក្មិតក្គួសារ គឺាន្ការលាំបារខាល ាំង។ ការរហងកីតក្រុម
ភាន រង់ារលររ់រសអ់ងគការគឺជាមហ ោបាយហលឿន្មយួរនុងការ
រហងកីន្ការលររ់ងគន្ ់រ៉ុមន្តការហ វីមររហន្េះហ វីហោយបាតរ់ង់ 
ហចរភាព។ ដូហចនេះហេយីបាន្ជាអងគការវត័ ឺហស សាំហរចយរការគាំ
ក្ទដលោ់ជីវរមមរនុងតាំរន្ ់ហោយហក្ជីសហរសីអនរផ្សេពវផ្សាយរងគន្់
ហៅរនុងសេគមន្ត៍ា ល ់មដលអនរទាំងហន្េះទទលួបាន្ក្បារ់រនក្ម
ហជីងសារពីោជីវររ រាលក់ារលររ់ងគន្ម់យួៗ។ ហន្េះគឺជា ជហក្មីស
នន្យុទធសាស្រសតអងគការវត័ ឺហស  ហដីមបោីចហោយខ្លួន្រញ្ចរ់តនួាទី
ជាអនរសក្មរសក្មួលទីផ្សារបាន្នាហពលអនាគត ហដ្ឋយក្សរហៅ
តាមទសេន្ៈវសិយ័មររសវយ័ភាព។  
 
 

 
ដាំណារក់ាលទី២៖ ការពក្ងីរ ហ វីលូតលាសហ់ពញហលញ និ្ង 
រក្ងមួហោយរងឹាាំ នន្ទីផ្សារ (២០១២ ដល ់២០១៧)  
 
ដាំណារក់ាលទី២ហន្េះ បាន្រងាា ញហោយហឃញីថាគាំរូនន្ការ 
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អភិវឌ្ឈទីផ្សារមររសវយ័ភាពមដលបាន្រហងតីតហឡងីនិ្ងហ វីហតសតរ៍នុង
ដាំណារក់ាលទី១ ពិតជាាន្ភាពរងឹាាំមមន្ ហេយីោចពក្ងីរ
ហោយកាន្ម់ត ាំបាន្ ហពាលគឺោចក្គរដ់ណត ររ់េូតដល៤់០%នន្
ក្រជាន្ជន្រមពុជាសរុរ (តារាងទី១)។ ហៅរនុងដាំណារក់ាលការ
ពក្ងីរទីផ្សារ២០១២-2014 ហយងីបាន្ពក្ងីរសរមមភាពពីក្សុរ
ចាំន្នួ្៤ ហៅរនុងហខ្តតរាំពងស់ពឺនិ្ងតាមរវមដលបាន្ហ វីហឡងីហៅ
ចហនាល េះឆាន ាំ២០០៩និ្ង២០១១ ហៅដលក់្សុរចាំន្នួ្៥៤ ហៅរនុង
ហខ្តតហគលហៅសរុរចាំន្ួន្៨។  
 
ការពក្ងីរយ៉ាងឆាររ់េ័សហន្េះ គឺទមទរហោយាន្ការពិនិ្តយ
តាមដ្ឋន្លរខណៈរទមរន្មយួ ហៅហលីសរមមភាព ហដីមបហី វីការមរ
តក្មូវហោយទន្ហ់ពលហវលា។ មោង៉ហទៀត ការពិនិ្តយតាមដ្ឋន្ សូ
ចនាររការក្គរក់្គងរុគគលិរ ទន្ាឹមគន នឹ្ងលទធផ្សលសរមមភាព
ការងារ ជយួដលក់ារហ វីការងារមររសវយ័ភាព ហេយីរោ៏ចហោយ
ហយងីសហក្មចបាន្ការចាំណាយមយួមដលសមក្សរនិ្ងាន្ការ
សន្េាំសាំនចខ្ពស់។  
 
ហៅរនុងឆាន ាំ២០១៥ អនរជាំនាញរហចចរហទសខាងមផ្សនរសក្មរ
សក្មួល បាន្ងារមរហតត តការហ វីការជាមយួោជីវររហោយកាល យ
ជាទាំនារទ់ាំន្ងោជីវរមមមររក្រឹរាផ្សតលហ់យារល។់ ការហ វដូីចហន្េះ
គឺជាជាំហាន្ដស៏ាំខាន្ ់រនុងការដរខ្លួន្ហចញររសហ់យងី ហេយីវារ៏
ាន្ការអមជាមយួហដ្ឋយរិចចខិ្តខ្ាំក្រឹងមក្រងរនុងការហ វី
សរមមភាពរនុងរងវងទី់២ហោយបាន្លូតលាសហ់ពញហលញនិ្ង
កាន្ម់តាន្ក្រសិទធភាពនិ្ងក្រសិទធផ្សល ខ្ណៈហពលមដលហយងី
ចារហ់ផ្សតីមហ វីការវាយតនមលហៅហលីចហនាល េះខ្វេះខាតហៅរនុងរងវងទី់៣។ 
រិចចខិ្តខ្ាំក្រឹងមក្រងទាំងហន្េះរមួាន្ដូចជា ហ វីហោយជហក្មីស 
េរិញ្ញវតថុររសអ់តិថិជន្ក្រហសីរជាងមុន្ ហក្រីក្បាសហ់សចរតីមណនាាំ
ខាងជាំន្ញួឆាា តនវហដីមបមីរលមាក្រតិរតតការ និ្ង ហ វីហសចរតីមណនាាំ
ខាងជាំន្ញួហោយាន្ភាពសាំរាយនិ្ងសតងដ់្ឋរ។ អងគការ 
វត័ហ ីហសដរប៏ាន្រតស់ាគ ល់នូ្វរញ្ា ក្រឈមសាំខាន្់ៗ  សាំរារ ់
ោជីវរររហងាគ លផ្សងមដង។ ោជីវរមមខាន តតូចនិ្ងរណាត លហៅតាម
ទីជន្រទ ជាទូហៅាន្ចាំនុ្ចហខ្ាយដូចជា ការហក្ជីសហរសី  
រណតុ េះរណាត ល និ្ង ក្គរក់្គង ភាន រ់ងារលរហ់ៅតាំរន្ហ់នាេះ។  
ហពលហនាេះ អងគការវត័ហ ីហសដបាន្ក្តូវររវ ីិសាស្រសតហោយកាន្ម់ត
ាន្ក្រសិទធភាពនិ្ងហចរភាព ហដីមបជីាំរុញតក្មូវការទឹរសាា តនិ្ង 
អនាមយ័ររសក់្រជាពលរដា។ 
 
ការអររ់ ាំភាពជាអនរដឹរនាាំ៖ ការនចនក្រឌិ្តហដីមបរីហងកនី្លទធ
ផ្សលវជិជាន្ ក្រសិទធភាព និ្ងលទធផ្សល 
ហដ្ឋយការហឃញីថាលទធផ្សលលាខាល ាំង បាន្ហរីតាន្មតហៅរនុងឃុាំ
មយួចាំន្នួ្ ក្រុមការងារមូលដ្ឋា ន្ររសអ់ងគការបាន្ហ វីសមមតិរមមថា 
គាំលាតនន្លទធផ្សលហន្េះ គឺហដ្ឋយសារមតោររបរិរយិាររសថ់ាន រ់
ដឹរនាាំមូលដ្ឋា ន្។ តាមរយៈគាំនិ្តផ្សតួចហផ្សតីមររសខ់្លួន្ ក្រុមក្រឹរាឃុាំ 
និ្ងក្រធាន្ភូមិមយួចាំន្ួន្បាន្ហ វី ការផ្សេពវផ្សាយអាំពីការតល សរ់តូរ 
ោររបរិរយិាររសក់្រជាពលរដា ការតាមដ្ឋន្ការងារហដ្ឋយមផ្សារ
ហលីលទធផ្សល និ្ង ការហ វីហជីងសារជាំន្ួញហដ្ឋយហសាម េះក្តង។់ ទន្ាឹម

នឹ្ងហន្េះមដរ ការពិហសា ន្ហ៍លីរដាំរូងៗហៅហលីការភាជ រទ់ាំនារ់
ទាំន្ងរវាងោជីវររផ្សគត់ផ្សគងរ់ងគន្និ់្ងក្រុមក្រឹរាឃុាំ សក្ាររ់ហងកីន្
តក្មូវកាទឹរសាា តនិ្ងអនាមយ័ បាន្រងាា ញលទធផ្សលគរួហជឿជារ់
ផ្សងមដរ។ 
 
អងគការវត័ហ ីហសដបាន្ររហឃញីថា ហៅហពលាន្ការហរតជាា ចិតតនិ្ង
រាំផុ្សសគាំនិ្ត ក្រុមក្រឹរាឃុាំោចទទួលបាន្លទធផ្សលលាជាង ហលឿន្
ជាង និ្ងចាំណាយអសតិ់ចជាង ហរីហក្រៀរហ ៀរនឹ្ងរិចចខិ្តខ្ាំក្រឹង
មក្រងហផ្សេងហទៀត ដូចជាការលរ់និ្ងហ វីទីផ្សារ ឬរក៏ារតល សរ់តូរ 
ោររបរិរយិាររសក់្រជាពលរដា។ ហន្េះហដ្ឋយសារមត ក្រុមក្រឹរា
ឃុាំាន្វតតាន្ហៅក្គរឃុ់ាំទាំងអសរ់នុងក្រហទសរមពុជា ហេយីពរួ
គតា់ន្តនួាទីរនុងការអភិវឌ្ឍសេគមន្ ៍និ្ងវសិយ័ទឹរសាា តនិ្ង
អនាមយ័។ ហដ្ឋយហមីលហឃញីសកាត នុ្ពលមដលាន្ក្សាររ់រស់
ពរួគត ់រនុងការជាំរុញហោយសេគមន្ខ៍្លួន្ចារ់យរមរររទការ
រសហ់ៅក្រររហដ្ឋយអនាមយ័ អងគការវត័ហ ីហសដរប៏ាន្ហរៀរចាំ
ហឡងីនូ្វរមមវ ីិអភិវឌ្ឈអនរដឹរនាាំ មដលាន្ហ ម្ េះថា «ការអររ់ ាំ
ភាពជាអនរដឹរនាាំ» ហដីមបជីាំរុញមស្រន្តីថាន រឃុ់ាំោចសាំហរចការងារខ្លួន្
ហឆាព េះហៅររការក្គរដ់ណត រទឹ់រសាា តនិ្ងអនាមយ័ជាសរល។  
 
ការទទលួសាគ លក់ារររីចហក្មីន្នន្ជាំនាញដឹរនាាំ និ្ងការសហក្មច
ហគលហៅទឹរសាា តនិ្ងអនាមយ័ ររសអ់នរចូលរមួរនុងរមមវ ីិការ
អររ់ ាំភាពជាអនរដឹរនាាំ គឺជារតាត ជាំរុញដា៏ន្ឥទធិពលនិ្ងាន្ភាព
យូរអមងវងមយួ។ អនរចូលរមួមដលសហក្មចលទធផ្សលក្គរដណត រ់ 
រងគន្អ់នាម័យតាមហគលហៅមដលបាន្រាំន្ត ់ាន្សិទធរនុងការហ វី
រទរងាា ញមចររ ាំមលរយុទធសាស្រសតភាពជាអនរដឹរនាាំររសខ់្លួន្ ហៅ
កាន្អ់នរចូលរមួដន៏ទហទៀត។ ឪកាសសាំរារហ់រៀន្សូក្តពីគន ហន្េះ គឺជា
ឪកាសហទវមយួ ហពារគឺ សាំរារហ់លីរទឹរចិតតអនរចូលរមួមដលបាន្
យរជាំនាញភាពជាអនរដឹរនាាំមដលខ្លួន្បាន្ហរៀន្ ហៅអនុ្វតតរនុង
ការងារជារម់សតង ក្សរហពលអនរឈនេះទាំងហនាេះទទលួបាន្រងាវ ន្់
ជាពាន្និ្ងសាចក់្បារ់។  
 
ភាពហជាគជយ័នន្វគគសារលបងរនុងឆាន ាំ២០១៣ (ចាំន្នួ្២ក្សុរ)
បាន្រងាា ញពីភាពោចហ វីបាន្និ្ងលទធផ្សលវជិជាន្នន្រមមវ ីិការ
អររ់ ាំភាពជាអនរដឹរនាាំ ហេយីរន៏ាាំហោយាន្ការរហងកីន្វគគរេូត
ដល១់៦ក្សុរ ហដីមបរីេិះររវ ីិហ វីហោយយុទធសាស្រសតហន្េះោចររីកាន្ ់
មត ាំបាន្។ ការរហងកីន្វគគរន្តរនាា រ ់(៣០ក្សុរ) បាន្ហតត តហៅ
ហលីការហ វីសរមមភាពមដលាន្ការចាំណាយតិច រឯីការរហងតីន្វគគ
ចុងហក្កាយរាំផុ្សត(១៨ក្សុរ) ហតត តហៅហលីភាពជាអនរដឹរនាាំថាន រ់
ហខ្តត និ្ង ការចូលរមួថាន រជ់ាតិ ហពាលគឺក្រសងួមហានផ្សា។ រមមវ ីិ
ហន្េះគឺជាឧទេរណ៍យ៉ាងលារាំផុ្សតរនុងការរងាា ញថា ហៅហពល
ក្រពន័្ធទីផ្សារមដលាន្ភាពសមុគសាម ញមយួក្តូវបាន្ពក្ងឹង ទីផ្សារ
ហនាេះនឹ្ងាន្ហចរភាពជាងមុន្។ តាមរយៈការរហងកីតសមតថភាព
ថាន រដឹ់រនាាំឃុាំហោយោចជាំរុញក្រជាជាន្មូលដ្ឋា ររសខ់្លួន្ហោយ
ចូលរមួទាំងអស់គន  រាំន្ត់ចរខុវសិយ័ការអភិវឌ្ឈ និ្ងអនុ្វតតតាមចរខុ
វសិយ័ហនាេះ ហយងីមិន្ក្តឹមមតោចហដ្ឋេះក្សាយបាន្នូ្វចហនាល េះ
ក្រហហាងទីផ្សារមដលពីមុន្មរធាល រម់តជាឧរសគគរនុងការ 
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រហងតីតតក្មូវការយូរអហងវង ហេយីមថមទាំងោចមក្រកាល យវាហោយ
ហៅជាឪកាសផ្សងមដរ។  
 
ការដ្ឋររ់ញ្ចូ លទីផ្សារ៖ េរិញ្ញរបទន្ សក្ារអ់តិថិជន្ 
និ្ងោជីវរមម 
អងគការវត័ហ ីហសដ បាន្សេការជាមួយសាថ រន័្មីក្រូេរិញ្ញវតថុ 
(MFIs) ហដីមបរីហងកីតជារញ្ចរក់្បារ់រមចីហផ្សេងៗសក្ារ់ 
អតិថិជន្រនុងវសិយ័ទឹរសាា តនិ្ងអនាមយ័។ ជាំន្ួសហោយការផ្សតល់
រដិភាគ និ្ង/ឬ ការធានាក្បាររ់មចី (មដលការហ វីដូចហន្េះនាាំហោយ
ខូ្ចរូររាងទីផ្សារ និ្ងរហងកីតហោយាន្ភាពពឹងមផ្សារពីខាងហក្ៅ) 
អងគការវត័ហ ីហសដហដីរតជួាអនរសក្មរសក្មួលទាំនារ់ទាំន្ងថមីនិ្ង
ហដ្ឋយតា ល ់រវាងក្គឹេះសាថ ន្មីក្រូេរិញ្ញវតថុ ោជីវររ រហងាគ ល និ្ង
ភាន រង់ារលរហ់ៅតាមសេគមន្ ៍ហដីមបហីោយ 
អតិថិជន្មដលាន្រញ្ា រងវេះសាចក់្បារ ់ោចទិញរងគន្់ 
អនាមយ័ហៅហក្រីក្បាសប់ាន្ (អងគការPlan ឆាន ាំ២០១៤) ។ 
 
រនុងដាំណារ់កាលហន្េះ អងគការវត័ហ ីហសដរប៏ាន្ដ្ឋរហ់ចញការ
សារលបងផ្សតលរ់ដិភាគជាហគឿងរងគន្ ់រនុងទក្មងន់ន្រណ័ណរញ្ចុ េះ 
តនមលមដលាន្ហពលរាំណត ់សក្ារក់្រុមក្គួសារក្រីក្រខាល ាំងរាំផុ្សត។ 
អវីមដលសាំខាន្គឺ់ រដិភាគហន្េះ បាន្អនុ្វតតមតរនុងភូមិណា មដល
ាន្ អក្តាក្គរដ់ណត ររ់ងគន្អ់នាម័យខ្ពស ់(យ៉ាងតិច៨០ 
ភាគរយ) ហេយីថាន រដឹ់រនាាំរនុងភូមិឃុាំហនាេះាន្ភាពអនរដឹរនាាំ 
ខ្ពស។់ ការវាយតាំនលហៅហលីសរមមភាពហន្េះ បាន្សន្និដ្ឋា ន្ថា
រដិភាគរនុងទក្មងរ់ណ័ណរញ្ចុ េះតនមលរក្មិតហន្េះ ជាំរុញហោយាន្ការ
ទិញរងគន្អ់នាមយ័ ហដ្ឋយរហងកីន្ោទិភាពតក្មូវការរងគន្់ពីក្រជា
ជន្ណាមដលាន្ថវកិារខ្លេះក្សារ ់រ៉ុមន្ែវាមិន្ក្គរក់្គន្ហ់នាេះហទ
សក្ារអ់នរក្រីក្រខាល ាំង។ 
 
ការផ្សតលអ់ាំណាចដលស់្រសត ី
ចារហ់ផ្សតីមពីឆាន ាំ២០១៣ អងគការវត័ហ ីហសដ បាន្ហ វីការក្សាវក្ជាវ
ហដីមបមីសវងយលអ់ាំពីស្រសតីហៅរនុងទីផ្សារទឹរសាា តនិ្ងអនាមយ័ 
ជន្រទ ហៅក្រហទសរមពុជា។ ថវីតបតិមតការហ វីអន្តរាគមន្ហ៍ៅរនុង 
ទីផ្សារអនាមយ័ផ្សតលហ់ោយាន្ឪកាសសាំរារជ់ាំរុញហោយស្រសតីោច
ចូលរមួរនុងវសិយ័ហសដារិចចអនាមយ័ ហយងីហឃញីថាាន្រតាត
ក្រឈមហយន្ឌ្រ័ហផ្សេងៗ មដលរារា ាំងស្រសតីរនុងការចារយ់រឪកាសទី
ផ្សារ (ដូចជា ការចារហ់ផ្សតីមោជីវរមមរនុងវសិយ័អនាមយ័ ឬរក៏ារ
ហ វីជាភាន រង់ារលរផ់្សលិតផ្សលទឹរសាា តនិ្ងអនាម័យ រដូ៏ចជាផ្សតល់
ហសវាហន្េះផ្សងមដរ)។ ហដីមបហីដ្ឋេះក្សាយរតាត ក្រឈមទាំងហន្េះ  
អងគការវត័ហ ីហសដបាន្អនុ្វតត «គហក្ាងរមួគន ហ វីការ» មដលជារមម
វ ីិហន្េះផ្សតលក់ាររណតុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ការរងវឹរ និ្ង ការមណនាាំ
ពីស្រសតីដូចគន  ហេយីជារណត ញមយួមដលចូលរមួហដ្ឋយស្រសតីហៅទី
ជន្រទក្រាណជាង២០០នារ ់រនុងហគលរាំណងហលីររមពសក់ារ
សាំហរចចិតត និ្ងផ្សលិតភាពររសស់្រសតី មដលជាតអួងគសាំខាន្ម់យួ ហៅ
រនុងចងាវ រទី់ផ្សារវសិយ័អនាមយ័ជន្រទ។  
 

អងគការវត័ហ ីហសដ រប៏ាន្រហងកីតយុទធនាការមយួមដលហតត តហលីការ
ហក្ជីសហរសី និ្ងការរន្តការងារជាភាន រ់ងារលររ់រសស់្រសតី សាំរារហ់ វី
ការជាមយួោជីវរររហងាគ លរនុងតាំរន្់ផ្សងមដរ (BMGF, 2018) ។ 
រមមវ ីិហន្េះបាន្ក្តូវហរៀរចាំហឡងីយ៉ាងក្រុងក្រយត័ន ហដីមបហីជៀសវាង 
រហងកីតភាពពឹងមផ្សារពីខាងហក្ៅ ឬរផ៏្សតលវ់គគរណតុ េះរណាត ល 
រហចចរហទសមដលមផ្សារហលីមរររទឬរបួន្ហ វីការងារណាមយួ។ 
ហដីមបរីហងកីន្ហោយរមមវ ីិហន្េះោចាន្ហចរភាព ហយងីបាន្ហតត ត
ហៅហលីឥរយិារថររសោ់ជីវររ និ្ងរណាត ញោជីពហផ្សេងៗ។ 
ហេយីហរីសិន្ជាោច ហយងីរប៏ាន្ផ្សតលោ់ទិភាពដល់សរមមភាព
នានាមដលស្រសតីមដលជាអនរចូលរមួបាន្ហ វីហឡងីហដ្ឋយខ្លួន្ឯង  
ដូចជា ការមណនាាំនិ្ងផ្សតលហ់យារល់ជាក្រុមរវាងគន និ្ងគន ។ 
 
ការរចនាផ្សលិតផ្សល៖ ការហដ្ឋេះក្សាយចហនាល េះខ្វេះខាតនន្
ផ្សលិតផ្សលទឹរសាា តនិ្ងអនាមយ័រនុងទីផ្សារ 
ការពិនិ្តយតាមដ្ឋន្តាាំងពីដាំរូង រនុងដាំណារក់ាលសារលបងបាន្
ររហឃញីថា អតិថិជន្មដលាន្ក្បារច់ាំណូលម យម មតងមតពន្ោ
ការសាងសងរ់ងគន្ម់ដលខ្លួន្បាន្ទិញ ហេយីសន្េាំថវកិាហដីមបទិីញ
រងគន្ា់ន្លរខណៈនថលនិ្ងទន្ស់ម័យ។ ការក្សាវក្ជាវហដីមបមីសវង
យលរ់មន្ថមររស់អងគការវត័ហ ីហសដ រប៏ាន្រងាា ញពីភាពចាាំបាច់
រនុងការហោយាន្ផ្សលិតផ្សលហផ្សេងៗមដលោចរាំហពញតាមតក្មូវ
ការអតិថិជន្ សាំរារ់ទុរដ្ឋរល់ាមរទររនិ្ងហរមងតូចហដ្ឋយសុវតថិ
ភាព (Miller-Petrie et al, ឆាន ាំ២០១៦) និ្ងសាំរារហ់លីរទឹរចិតត
ហោយាន្ការលាងសាា តនដជាមួយសារ ូជាក្រចាាំ (Jenkins, 
Anand, Revell, & Sobsey, ឆាន ាំ២០១៣) ។  
 
ហឆលីយតរហៅនឹ្ងចហនាល េះខ្វេះខាតនន្ផ្សលិតផ្សលហន្េះ រដូ៏ចជា រងវេះ
ខាតផ្សលិតផ្សលមដលបាន្ររហឃញីហផ្សេងហទៀត អងគការ 
វត័ហ ីហសដបាន្អនុ្វតតសរមមភាពរមន្ថមរនុងរងវង់ទី១ ហេយីរហ៏ វី
ការងាររនុងរងវងហ់ន្េះកាតម់តាន្រលូន្និ្ងក្រសិទធភាពមថមហទៀត 
(ក្សរហពលមដលហយងីហ វីការពក្ងីរសរមមភាពហៅហលីរងវង់ 
ទី៣)។ ហពាលគឺ ហយងីបាន្រន្តហ វី ការរចនាផ្សលិតផ្សលមដលហតត ត
តក្មូវការហក្រីក្បាសរ់រសអ់តិថិជន្ ការហតសតផ៍្សលិតផ្សលជាមយួ
អតិថិជន្ និ្ង ការទរទ់ញការចូលរមួពីអនរផ្សគត់ផ្សគង ់ហដីមបទីទលួ
បាន្៖ ១) ឈុតផ្សាេះរងគន្រ់ារមយួមដលអតិថិជន្ោចតាំហឡងី
ហដ្ឋយខ្លួន្ឯងបាន្និ្ងាន្តនមលសមរមយ; ២) ឧរររណ៍លាង
សាា តនដមដលាន្ភាពងាយក្សួលរនុងការហលីរដ្ឋរ់ រចនាហឡងី
សាំរារក់ារតល សរ់តូរោររបរិរយិា; និ្ង ៣) ការផ្សគតផ់្សគងរ់ន្ត
ផ្សលិតផ្សលរហនាថ រូន្ហរមង ហៅតាមទីផ្សារអនាមយ័ហៅទីតាម 
ជន្រទ។ ហៅឆាន ាំ ២០១៥-២០១៦ សេក្គសសងគមមយួក្រុម
បាន្រហងកីតផ្សលិត និ្ងមចរចាយរន្តផ្សលិតផ្សលទាំងហន្េះហៅ
ក្រហទសរមពុជា ហវៀតណាម និ្ងរង់កាល មដស។ ក្រុមសេក្គស
សងគមថមីទាំងហន្េះ បាន្នាាំមរជាមយួពរួហគនូ្វជាំនាញ និ្ង 
សមតថភាពក្គរក់្គងោជីវរមម មដលចាាំបាចរ់នុងការផ្សលិត
ផ្សលិតផ្សលថមី និ្ងនាាំចូលហៅរនុងទីផ្សារ។    
 
ការរញ្ចរហ់រសសរមមហលីទីផ្សារអនាមយ័ 
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ហគលរាំណងខ្ពសរ់ាំផុ្សតនន្រមមវ ីិទីផ្សារអនាមយ័យុទធសាស្រសត
សវយ័ភាព គឺហដីមបហី វីហោយតនួាទីររសអ់ងគការវត័ហ ីហសដមលង
ាន្ហៅរនុងទីផ្សាររន្តហទៀត។ ដូហចនេះ ដាំណារក់ាលហន្េះរប៏ាន្រមួ
រញ្ចូ លផ្សងមដរនូ្វ «ការអនុ្វតតសារលបង» (“dry run”) ការ
រញ្ចរក់ារងារសក្មរសក្មួលទីផ្សារហដ្ឋយតា លរ់រសរ់មមវ ីិ 
(សរមមភាពហៅរនុងជុាំទី១ និ្ងទី២)។ ចារហ់ផ្សតីមហៅចុងឆាន ាំ
២០១៦ រុគគលិរក្រចាាំតាំរន្មូ់លដ្ឋា ន្ររសអ់ងកការបាន្សារ
រញ្ចរស់រមមភាពទាំងហន្េះ (ឧទេរណ៍ដូចជា ការជរួក្រជុាំ
ជាមយួោជីវរររហងាគ ល និ្ងភាន រង់ារលរ ់ហដីមបសីក្មរសក្មួល
កាលវភិាគ សាំរារជ់ាំរុញហោយាន្ការហ វីមផ្សន្ការលរក់្រចាាំមខ្ 
ការតាមដ្ឋន្និ្ងហរៀរចាំរញ្ជ ីរាយមុខ្ទាំនិ្ញ ជាហដីម)។ អងគការ 
វត័ហ ីហសដ បាន្ររារុគគលិរមូលដ្ឋា ន្ររសខ់្លួន្ និ្ងរន្តក្តួត 
ពិនិ្តយដាំហណីរការទីផ្សារ ហដីមបហីោយដឹងថា ក្រសិន្ហរីាន្ការ
ធាល រចុ់េះភាល មៗ អងគការោចសិរាមសវងយល ់និ្ងហដ្ឋេះក្សាយ 
រាលច់ាំនុ្ចហខ្ាយហៅរនុងចងាវ រទី់ផ្សារទន្ហ់ពលហវលា។  
យ៉ាងណាមិញ ការទិញរងគន្យ់រហៅសាងសងហ់ក្រីក្បាសរ់រស់
អតិថិជន្ហៅមតាន្សាំទុេះខាល ាំង មដលហន្េះបាន្ហ វីហោយអងគការ
ោចដរអនរជាំនាញសក្មរសក្មួលទីផ្សារក្រចាាំក្សុរររសខ់្លួន្បាន្ 
ហៅចុងឆាន ាំ២០១៧។ 
 
ដាំណារក់ាលទី៣ និ្រន្តរភាព [២០១៨-២០២០] 
ហយាងហៅតាមការរញ្ចរហ់រសររមមររសខ់្លួន្ ហៅរនុងរងវងទី់១និ្ង
ទី២ អងគការវត័ហ ីហសដាន្ហគលរាំណងហដីមបពីក្ងឹងហចរភាព
ក្រពន័្ធទីផ្សារអនាមយ័ ហដ្ឋយហតត តហលីសរមមភាពហៅរងវងទ់ាំង
រ៉ុនាម ន្ខាងហក្ៅ។ 
 
កាលពីឆាន ាំ២០១៨ អងគការវត័ហ ីហសដបាន្រហងកីតរមមវ ីិក្ទទង់ 
ហចរភាពវសិយ័អនាមយ័រក្មិតហខ្តត (Provincial Sustainability 
Support (PSS) programme) មដលរន្តការងារពីរមមវ ីិយុទធ
សាស្រសតទីផ្សារសវយ័យត័ និ្ងគាំក្ទហៅដលថ់ាន រដឹ់រនាាំហខ្តត រនុងការ
ទទលួរន្ាុរហៅហលី ការសក្មរសក្មួលទីផ្សារអនាមយ័ចាំរង ការ
ហរៀរចាំភាគីមដលពារព់័ន្ធទាំងអស ់និ្ង ការកាន្ត់នួាទីពិនិ្តយ 
តាមដ្ឋន្លទធផ្សលការងារ មដលសាំខាន្ខ់ាល ាំងរនុងការធានាហោយ 
បាន្ភាពោចទទលួបាន្ផ្សលិតផ្សលនិ្ងហសវាទឹរសាា តនិ្ង 
អនាមយ័ជាសរល។ ក្រុមការងារក្ទទងហ់ចរភាពវសិយ័អនាមយ័
រក្មិតហខ្តត (PSS) ហ វីការជិតសនិទធជាមយួក្រុមការងាររហចចរ
ហទសថាន រហ់ខ្តត មដលហ វីហៅហលីវសិយ័ទឹរសាា តនិ្ងអនាមយ័ 
(Provincial Working Groups, PWG)។ ការហ វីការជិតសនិទធ គឺ
ហដីមបពីក្ងឹងសមតថភាពនិ្ងរណាត ញររសក់្រុមការងារPWG ោច
ហោយពរួគតហ់ វីហោយកាន្ម់តក្រហសីរនូ្វមផ្សន្ការអនុ្វតតហខ្តត 
(Provincial Action Plan, PAP) និ្ងយរមផ្សន្ការទាំងហនាេះមរ
ក្រតិរតតការ។ ក្សរហពលជាមយួគន ហន្េះ អងគការវត័ហ ីហសដរ៏រាំពុង
ហ វីការជាមយួថាន រដឹ់រនាាំជាតិ ហដីមបដី្ឋររ់ញ្ចូ លជាផ្សលូវការមផ្សនរសាំ
ខាន្់ៗ នន្រមមវ ីិគហក្ាងហលីររមពស់ភាពជាអនរដឹរនាាំ។ 
 

រមមវ ីិគហក្ាងហលីររមពសភ់ាពជាអនរដឹរនាាំហន្េះ ក្តូវបាន្ក្រសងួ 
មហានផ្សាហមីលហឃញីថា ជារមមវ ីិាន្ក្រសិទធភាពខ្ពស ់និ្ងាន្
ក្គឹេះទូលាំទលួាយ មដលោចគាំក្ទដលក់ារហ វីវមិជឈការហៅហលី 
វសិយ័ជាហក្ចីន្ មិន្ក្តឹមមតវសិយ័អនាមយ័រ៉ុហណាណ េះហទ។ 
 
ដាំណារក់ាលហន្េះរហ៏តត តហៅហលីភាពចាាំបាចន់ន្ការសក្មរសក្មួល
មដលាន្រចនាសមព័ន្ធចាសល់ាស ់ហៅហលីគហក្ាងការហ វីការរមួគន  
(Collective Action)ហដ្ឋយរនុងហនាេះាន្អនរពារព់័ន្ធដូចជា  
រាជរដ្ឋា ភិបាល អងគការមិន្មមន្រដ្ឋា ភិបាល វសិយ័ឯរជន្ និ្ង អនរ
សិរាក្សាវក្ជាវពីក្គឹេះសាថ ន្អររ់ ាំជាន្់ខ្ពសន់ានា ហដីមបហី វីហោយ 
វសិយ័អនាមយ័ទាំងមូលាន្ោចររួរមួឯរភាពគន រនុងការហ វី 
ការងារ ហពាលគឺាន្ទាំន្លួខុ្សក្តូវរមួគន មយួ ហៅហគលរាំណង
មដលភាគីទាំងអសគ់ាំក្ទ។ 
 
ក្តឹមឆាន ាំ២០២០ អងគការវត័ហ ីហសដ ាន្ហគលរាំណងចងហ់ោយ 
ហរសររមមររញ្ចររ់សខ់្លួន្កាន្ម់តាន្លរខណៈហរាេះរាយមថម
ហទៀត ហដ្ឋយហោយសរមមភាពរញ្ចរ់ជារល់ារម់យួៗ (ដូចជា 
ការអនុ្មត័ហឡងីខាងពាណិជជរមម ការអនុ្មត័ហឡងីខាងថាន រ់
ដឹរនាាំ ឬការយរសរមមភាពហៅរហងកីតជាថមី) ពឹងមផ្សារហលីការហ វី
អន្តរាគមន្នី៍្មយួៗហន្េះ (Gugelev & Stern, ២០១៥) ។ 
ជាមយួការមសវងររការគាំក្ទនិ្ងការសេការភាពជានដគូកាន្ម់ត
ខាល ាំងជាងមុន្ អងគការវត័ហ ីហសដរ ាំពឹងថាវ ីិសាស្រសតទាំងហន្េះនឹ្ង
សហក្មចបាន្ការតល សរ់តូរក្រព័ន្ធមយួ មដលោចដ្ឋរ់រញ្ចូ លបាន្
ហៅរនុង រមមវ ីិទឹរសាា តនិ្ងអនាមយ័នានា ហៅក្គររ់ររិទមដល
កាន្ម់តចាំរុេះ និ្ងសថិតរនុងទីតាាំងភូមិសាស្រសតហផ្សេងៗគន ។ 
 
ការឆលុេះរញ្ច ាំង  
ការហតត តហៅហលីគុណភាពហដ្ឋយរហងកីតក្រពន័្ធ ជាជាងការផ្សតលហ់ស
វារមម 
 
ការហរៀរចាំមផ្សន្ការយុទធសាស្រសតរញ្ចរហ់រសររមម ការហ វីការក្តួត
ពិនិ្តយហៅហលីហចរភាពនន្អន្តរាគមន្៍នានា និ្ងការធានាហោយាន្
ដ្ឋន្ការហ វីអន្តរាគមន្ក្សាល សុទធសឹងជាមផ្សនរទាំងអសន់ន្ការ 
អភិវឌ្ឈក្រពន័្ធរក្មិតមូលដ្ឋា ន្។ ហទេះជាដូចហន្េះរតី ការោច
ទរទ់លនឹ់្ងសាព  នន្ការផ្សតលហ់សវារមមបាន្ ទមទរហោយាន្
ការតឹងចិតតខ្ពសរ់នុងការរាំហពញការងារ  និ្ង ការដ្ឋររ់ញ្ជូ ល 
រុគគលិរមដលជាអនរសក្មរសក្មួលហៅក្គររ់ក្មិត។ 
 
ក្រពន័្ធមូលដ្ឋា ន្ោចមិន្សូវាន្ភាពជារម់សតង (ឧទេរណ៍ ការ
ក្រមូលទិន្នន្័យ ការសក្មរសក្មួលនដគូសេការ ការរហងកីតតក្មូវ
ការ និ្ង ការមចរចាយ) រ៉ុមន្តអនរសក្មរសក្មួលក្តូវមតហជៀសវាង
ហ វីការសន្និដ្ឋា ន្ដូចជា "មិន្ាន្ក្រព័ន្ធមូលដ្ឋា ន្ហនាេះហទ" ឬរ ៏
"សមតថភាពហៅមូលដ្ឋា ន្ាន្រក្មិតទរ ដូហចនេះហយងីនឹ្ងហ វី
ការងារហដ្ឋយខ្លួន្ឯង"។ ផ្សាុយហៅវញិ អនរអនុ្វតតគហក្ាងឬរមមវ ីិ
ក្តូវមតខិ្តខ្ាំក្រឹងមក្រងហោយកាន្ខ់ាល ាំងហឡងី ហដីមបរីាំណតស់ាំគល់
ក្រពន័្ធមូលដ្ឋា ន្ រនាា រម់រហ វីការពិចារណាហដ្ឋយក្រុងក្រយត័នហៅ
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ហលីចាំនុ្ចដូចជា ការហលីទឹរចិតតហ វីការ និ្ង ការគាំក្ទការងារ រដូ៏ច
ជា អនរចាំណាយរនុងការហ វីការងារ និ្ង អនរអនុ្វតតការងារ។ 
ហៅរនុងវសិយ័ទីផ្សារអនាមយ័ (MBS) ទាំងអសហ់ន្េះ សាំហៅហៅ
ហលី «ការអភិវឌ្ឈោជីវរមមលរខណៈអកានិ្ច» ាន្ន្យ័ថា៖ ហ វី
ការរាំណតោ់ជីវរមមមដលាន្ក្សារ់ទាំងឡាយណា មដលចារ់
ោរមមណ៍រនុងការពក្ងីរខ្លួន្ ហក្តៀមខ្លួន្រចួរាលរ់នុងការទរទ់លនឹ់្ង
ហានិ្ភយ័េរិញ្ញវតថុ និ្ង យលក់្ពមហក្រីក្បាស ់ន្ធាន្ររសខ់្លួន្។ 
 

ការអភិវឌ្ឍភាពជាអនរដឹរនាាំសក្ារថ់ាន រដឹ់រនាាំមូលដ្ឋា ន្ គឺាន្
សកាត នុ្ពល ាំហ ង 
 
ការអភិវឌ្ឍភាពជាអនរដឹរនាាំសក្ារ់ថាន រដឹ់រនាាំមូលដ្ឋា ន្ គឺជា 
វ ីិសាស្រសតពក្ងឹងក្រពន័្ធអនាមយ័មដលាន្សកាត នុ្ពលដ ៏ាំហ ង
មយួ រ៉ុមន្តវ ីិសាស្រសតហន្េះហក្ចីន្មតក្តូវបាន្ហគហមីលរ ាំលង ហដ្ឋយ
អេះោងថា វាេួសពីទាំេាំនន្រមមវ ីិអភិវឌ្ឈវសិយ័អនាមយ័ ឬរមិ៏ន្
ោចហ វីហៅរចួ។ ដូចហៅនឹ្ងវ ីិសាស្រសតអភិវឌ្ឍោជីវរមមរហងាគ ល 
អងគការវត័ហ ីហសដបាន្ហ វីការជាមយួមតមស្រន្តីរាជរដ្ឋា ភិបាល
ទាំងឡាយណា មដលយលក់្ពមដ្ឋរ់ពារយចូលរមួរនុងរមមវ ីិហន្េះ 
តាាំងចិតតចូលសិរារយៈហពលពី៩ហៅ១២មខ្ ហេយីយលក់្ពមរង់
នថលចូលហរៀន្ហដ្ឋយខ្លួន្ឯង។ ការទទួលសាគ លក់ារចូលរមួនិ្ងភាព
ហជាគជយ័ររសថ់ាន រដឹ់រនាាំហក្កាយរញ្ចរវ់គគសិកាខ សាលានី្មយួៗ  
គឺជារតាត ជាំរុញទឹរចិតតមយួមដលាន្ក្រសិទធភាពជាខាល ាំង និ្ងសថិត
ហសថររាំផុ្សត។ 
 
មូលដ្ឋា ន្ក្គឹេះនន្រមមវ ីិទីផ្សារអនាម័យមររសវយ័ភាពររស់អងគការ
វត័ហ ីហសដ គឺការទទលួសាគ លត់ាាំងពីដាំរូងនន្តនួាទីចាំរងមដលមិន្
ោចខ្វេះបាន្ររសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល។ ហន្េះគឺ ផ្សាុយហៅនឹ្ងទសេន្ៈនន្
ការអភិវឌ្ឈវសិយ័ឯរជន្ មដលជាទូហៅាន្ការគិតថា ោជីវរមម
គរួមតហ វីតាម រ៉ុមន្តហជៀសវាងហ វីការជាមយួរាជរដ្ឋា ភិបាល។ ចាំហពាេះ
អងគការវត័ហ ីហសដវញិ ការហ វីក្រតិរតតការគឺហយាងហៅតាមការ 
សន្មតម់យួថា ហដ្ឋយសារផ្សលហផ្សេងៗមដលហរីតហចញវសិយ័ 
អនាមយ័ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្តូវមតជាជាំេរក្គឹេះនន្វសិយ័ហន្េះ។ ដូច
ហន្េះហេយី ថាន រដឹ់រនាាំរក្មិតមូលដ្ឋា ន្ចាាំបាចក់្តូវហដីរតយ៉ួាង
សាំខាន្ហ់ៅជរួមុខ្ រនុងការជាំរុញការវវិតតនន្ការងារអនាមយ័។ ហៅ
ហពលរមមវ ីិររស់អងគការវត័ហ ីហសដបាន្ចរ ់ការទរទ់ញហោយ
ាន្ការចូលរមួពីរាជរដ្ឋា ភិបាល មិន្ក្តឹមមតាន្សារៈសាំខាន្ខ់ាល ាំង
ហដីមបរីហញ្ជ ៀសការដលួរលាំរនុងចងាវ រន់ន្តក្មូវការនិ្ងការផ្សគត់ផ្សគង់
រ៉ុហណាណ េះហទ មតរធ៏ានានូ្វការវវិតតនន្ការងារអនាមយ័ហក្កាយៗហទៀត
ផ្សងមដរ។  
 

ការសហក្មចចិតតមដលហយាងហៅតាម ការក្សាវក្ជាវ និ្ង ការគិតពី
ចាំណាយ 
 
ការហក្រីក្បាសម់ររក្រពន័្ធនន្ការក្សាវក្ជាវហដីមបមីសវងយលរ់មន្ថម 
មុន្ហពលហយងីរហងកីតនូ្វដាំហណាេះក្សាយហផ្សេងៗ ពិតជាបាន្ 
ហឆលីយតរដូចអវីមដលហយងីចងប់ាន្មមន្។ ការហ វីសារលបងរាល់
ការរហងកីតថមីៗ (ហដ្ឋយហក្រី ការក្គរក់្គង (controls) ហពលណា
មដលោចហ វបីាន្) ការពិនិ្តយតាមដ្ឋន្ជាក្រចាាំ និ្ង ការវាយតនមល

សរមមភាពរាំពុងដាំហណីរការនិ្ងថមី គឺទមទរទាំងហពលហវលា និ្ង
ការតឹងចិតតរនុងការរសាងសមតថភាពរនុងមូលដ្ឋា ន្។ ឧទេរណ៍ 
ការក្សាវក្ជាវសីុជហក្ៅអាំពីអតិថិជន្ បាន្ជយួរាំណតស់ារ និ្ងរូរ
ភាពហផ្សេងៗ មដលាន្ឥទធិពលខាល ាំងហៅហលីអតិថិជន្ហគលហៅ 
ហេយីនិ្ងជយួគាំក្តដលក់ាររហងតីតតក្មូវការជាហក្ចីន្ទិសទី។ ការ
ាន្ការគិតមររោជីវរមមខាន តតូច ជាចាំនុ្ចសាំខាន្ខ់ាល ាំង ហដីមបី
ោចហោយហយងីមសវងយលពី់ការសហក្មចចិតតររស់ោជីវររ 
រហងាគ លបាន្។ ហន្េះាន្ន្យ័ថា ១) ហ វីការគិតរាលច់ាំណាយទាំង
អស ់ហដ្ឋយហក្រីហេតុផ្សលមដលហតត តហលីផ្សលទទួលបាន្រយៈហពល
មវង ២) ពន្ោការចាំណាយនានា ហពលណាមដលោចហៅរចួ 
ហជៀសជាងពហន្លឿន្ការចាំណាយហន្េះហោយអស ់ហដីមបហីោយទន្់
ហពល មុន្ក្តូវបាន្មូលនិ្ ិកាតត់ត ច់ និ្ង ៣)ហក្រីក្បាសជ់ានិ្ចចនូ្វ
 ន្ធាន្មូលដ្ឋា ន្មដលាន្ក្សារ។់ ការសន្េាំសាំនចការចាំណាយ 
ាន្ភាពសីុសងាវ រគ់ន ហៅនឹ្ងការហ វីការមដលរន្េលដ់្ឋន្តិចររស់
ហយងី។ 
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Notes 
 
1. ‘Demand activation’ is meant to be separate 

from ‘demand generation’, for which there 

were numerous interventions based on the 

Hands-Off guiding philosophy (e.g. an open-

source demand generation toolkit). The 

distinction is elaborated in USAID 2018. 
 
2. At the end of 2017, WaterSHED stopped 

activities focused on firm- and household-

level (rings 1-2). The exception was that 

WaterSHED continued developing and 

supporting the introduction of mobile 

technology for improved business 

management. 
 
3. PWGs are technical teams of provincial officials 

working on water and sanitation in their 

respective departments. 
 
4. CLTS refers to Community-led Total Sanitation, 

which is a community-wide  
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