
 

 

ដល់ពេល ព ើងត្រវូនាំគ្នា គ្នាំត្រផលិរផលក្ាុងត្រកុ្! 

នៅឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ អង្គការនសបៀង្អាហារ និង្កសិកម្មននអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO) 
បាននេញផ្សាយរបាយការណ៍មួ្យ នោយទាញសញ្ញា ប្រួយបារម្ភថាប្រនទសនានានៅន ីរិភនោក 
នឹង្ប្តូវេាំណាយប្បាក់ប្រមាណជា ១.៨ពាន់ោនដុោា រសប្មារ់ការនាាំេូ នសបៀង្អាហារនៅឆ្ន ាំននេះ។ 
េាំនួនទឹកប្បាក់ខ្ពសជ់ាង្មុ្នក៏រិតមម្ន មតររមិាណនសបៀង្អាហារ ជារិនសសផ្ស ិតផ្ស កសិកម្ម 
រតឹមតមានតនម្ានលា។   

ក្ាុងរបា ការណ៍ពនោះ ក៏បានេនយល់មដរថា នោយសារមតតនម្ាកាន់មតនកីនន ងី្ខ្ពស់ 
េាំនួនទឹកប្បាក់ប្រមាណ២ពាន់លានដុលាា រននចាំនួន៥១ពាន់លានដុលាា របន្នែមពរៀរ 
នឹង្ប្តូវេាំណាយរូទាំងេិភេពលាក្ន ីការនាាំេូ នសបៀង្អាហារពៅឆ្ា ាំពនោះ។ 
នរីតាម្កាំណត់ប្តារិភរនោកដមដ ននាេះ ប្រនទសមួ្យេាំនួននឹង្រុាំមាន ទធភារ 
នដីម្បេីាំណាយនៅន ីនលានាាំេូ នសបៀង្អាហារននាេះនទ។  

រតុក្ត្រូវសាលើេិភេពលាក្ត្រូវបានក្ាំណរ់ថានឹងពក្ើនព ើង «រិចរួច» ពៅឆ្ា ាំ២០២២ 
ន្ដលភាគពត្ចើនពោ សារន្រការរ ាំេឹងរុក្ននរុនបត្មុងធាំជាងពៅក្ាុងត្បពររចិន រុរ្ុើ និងអ ុ ន្ត្ក្ន។ 
ការត្បមូលផលពពារេិភេពលាក្ និងរត្មូវការរាំនងជានឹងព ើងដល់ក្ត្មិរខ្ពរ់ថ្មើមួ  
ន្ដលត្រូវបានផារភាា ប់ជាមួ នឹងផលិរក្មមពអតាណុលកាន់ន្រពត្ចើនពៅក្ាុងត្បពររពត្បរុើល 
និងរហរដឋអាពមរកិ្ ក៏្ដូចជាការផលិរពមៅឧរាហក្មមពៅក្ាុងត្បពររចិនផងន្ដរ។ 

ពៅក្ាុងរបា ការណ៍ពនោះ ក៏្បានបង្ហា ញថា ផលិរក្មមវារ ើវបបក្មមសក  
ត្រូវបានេាក្រណ៍ថានឹងពក្ើនព ើង២.៩ភាគរ  
ខ្ណៈន្ដលការពនសារពាណិជ្ាក្មមរាំនងជានឹងេត្ងើក្បានត្រឹមន្រ០.២ភាគរ ប ុព ណ្ ោះ។ 
រនទឹមនឹងពនោះប្បាក់េាំណូ ននការនាាំនេញសរុរ េើជ្លផល 
និងវារ ើវបបក្មមត្រូវបានរ ាំេឹងថានឹងពក្ើនព ើង២.៨ភាគរ  ពបើពទោះបើជាបរមិាណនឹងធ្លា ក់្ចុោះត្រឹម 
១.៩ភាគរ ក៏្ពោ ។  

កនុង្រររិទប្រនទសកម្ពុជា នោង្តាម្សារាេរណ៍មណនាាំ រាជរោា ភិបា កម្ពុជា ន ខ្ ០៤សរណន សដីរី 
ការនរៀរេាំនសេកតីនប្រៀង្េារ់សដីរីហរិញ្ាវតថុសប្មារ់ការប្ររ់ប្រង្ឆ្ន ាំ២០២៣ បានបញ្ជា ក់្ថា 
អរិផរ្នឹងថ្មថ្ មក្វញិពៅរងវង់២.៥% ពៅឆ្ា ាំ២០២៣ ពោ សារន្រការរ ាំេឹងរុក្ 
នូវការវលិត្រ ប់ពៅរក្ត្បត្ក្រើភាេវញិនននថ្ាពត្បង និងរាំនិញពផ្ងៗពរៀរ ក៏្ដូចជារក្មមភាេពរដឋកិ្ចច។ 



កិេចខិ្តខ្ាំររស់រាជរោា ភិបា កម្ពុជាកនុង្ការន ីកកម្ពស់ផ្ស ិតផ្ស កនុង្ប្សកុឈាននៅកាត់រនថយ
អតិផ្សរណានសបៀង្អាហារ 

ចាប់រតើេើរុវរែិភាេម្ហូរអាហារអាហារ ន្ដលមាន១១ ជ្ាំេូក្ និង៤៣ មាត្តា 
ត្រូវបានោក់្ឱ្យពត្បើត្បារ់ជាផាូវការ ពៅនថ្ៃរើ០៨ ន្ខ្មិថុ្ន  ឆ្ា ាំ២០២២។ 
ចាប់ពនោះក្ាំណរ់អាំេើត្ក្បខ្ណឌ និង នតការរត្មាប់ត្គប់ត្គង ធ្លនរុវរែិភាេ គុណភាេ អនម័  
និងភាេត្របចាប់ននមាូបអាហារ ក្ាុងត្គប់ដាំ្ក់្កាលននន្ខ្្ចង្ហវ ក់្ផលិរក្មមមាូបអាហារ 
ពដើមបើផតល់ការការពាររុខ្ភាេ និងរុវរែិភាេមាូបអាហារ រត្មាប់អាក្ពត្បើត្បារ ់
និងធ្លនឱ្យមានការពធវើពាណិជ្ាក្មមមាូបអាហារត្បក្បពោ ភាេពសាម ោះត្រង់។  

ចាប់ពនោះមានវសិាលភាេអនុវរតចាំពពាោះការត្គប់ត្គងគុណភាេ និងរុវរែិភាេមាូបអាហារ 
ន្ដលត្គបដណត ប់ត្គប់ដាំ្ក់្កាលននន្ខ្្ចង្ហវ ក់្ផលិរក្មមមាូបអាហារ 
និងពលើអាជ្ើវក្មមមាូបអាហារពៅត្េោះរាជា្ចត្ក្ក្មពុជា រាំពៅធ្លនក្ត្មិរននការការពារអា ុជ្ើវរិ 
និងរុខ្ភាេត្បជាេលរដឋ ត្គប់ត្គងហានិភ័ មាូបអាហារន្ដលចរាចរពលើរើផារ និងមាូបអាហារនាំចូល 
និងធ្លនត្បរិរធភាេននការការពារផលត្បពោជ្ន៍អាក្ពត្បើត្បារ់។ 

ចាប់រតើេើរុវរែភិារម្ហូរអាហារ ពរៀបចាំព ើងពដើមបើព ា្ើ របតាមរត្មូវការននពាណិជ្ាក្មមក្ាុងត្រុក្ 
និងអនតរជារិ ការពាររុខុ្មាលភាេត្បជាេលរដឋ និងរាំនិញមានគុណភាេ ត្េមទាំងរុវរែិភាេលអ 
ឱ្យអាក្ពត្បើត្បារ់ពៅក្ាុងត្រុក្កាន់ន្រមានរាំនុក្ចិរត និងមក្គ្នាំត្រផលិរផលពៅក្ាុងត្រុក្កាន់ន្រពត្ចើន 
ជ្ាំនួរឱ្យការរិញ និងបរពិភាគពរបៀងអាហារន្ដលនាំចូលេើត្បពររន្ក្បរខាង។ 

រាជ្រោឋ ភិបាលក្មពុជា តាមរ ៈត្ក្រួងពាណិជ្ាក្មម និងសាែ ប័នពាក់្េ័នធដនរពរៀរ 
ក៏ជ្ាំរុញផ្េវផា បញ្ជ្ញ្ជា បការ ល់ដឹងេើសារៈរាំខាន់ 
និងអរែត្បពោជ្ន៍ននការពត្បើត្បារ់ផលិរផលក្ាុងត្រុក្ ពដើមបើចូលរមួពលើក្ក្មពរ់ផលិរផលជារិ 
បពងកើរការង្ហរ និងផដល់ត្បាក់្ចាំណូលដល់ត្បជាេលរដឋ ។  

ពដើមបើជ្ាំរុញរក្មមភាេពាណិជ្ាក្មមនសរ ី បពងកើរឱ្ការរើផារ និងរកាត នុេលវនិិពោគ ត្ក្រួងពាណិជ្ាក្មម 
ក៏ន្រងន្រពរៀបចាំត្េឹរតិការណ៍េិេ័រណ៍ផលិរផលក្ាុងត្រុក្ជាបនដបនទ ប់។ កិ្ចចខិ្រខ្ាំត្បឹងន្ត្បងពនោះ 
ជាលរធផលព ើញថា និនា ការគ្នាំត្រផលិរផលក្ាុងត្រុក្មានការពក្ើនព ើងជាបនដបនទ ប់ 
ន្ដលបានចូលរមួពលើក្រទួ ជ្ើវភាេរបរ់រហគមន៍អាក្ផលិរ និងន្ក្នចាឱ្យកាន់ន្រត្បពរើរព ើង ។ 

  



នហតុអវីនយងី្ររួនាាំគ្នន  គ្នាំប្ទផ្ស ិតផ្ស កនុង្ប្សកុ?  

នតីអនកមានដឹង្នទ? ពៅក្ាុងមួ ឆ្ា ាៗំ  ក្មពុជានាំចូលផលិរផលអាហារន្ក្នចា បន្នា ន្ផាព ើ ត្រើសាច់ពផ្ងៗ 
គឺមានរនមាមិនពត្កាមេើ៧ពៅ៨ពាន់លានដុលាា រពរ។ ប្គ្នន់មតប្េកអនតរជាតិនបា៉ោ យមរ៉ោត 
មដ ជាប្េកជាមួ្យនឹង្ប្រនទសនល មានការដឹកជញ្ជូ ននូវផ្ស ិតផ្ស មី្កញ្ច រ់ 
កនុង្តនម្ារិតជាទឹកប្បាក់រហូតដ ់ ១០០ ោនដុោា រអានម្រកិ។ ទាំហាំទឹកប្បាក់ននេះ 
នៅមិ្នទាន់បានរូករញ្ចូ   នៅតាម្ប្េកទាវ រអនតរជាតិសាំខាន់ៗនផ្សេង្នទៀត មដ នាាំ 
េូ ទាំនិញជានសបៀង្អាហារសាំខាន់ៗនទៀតផ្សង្ ដូេជារមនា ប្តី សាេ់ ប្គ្នរ់ធញ្ាជាតិ ជានដីម្។  

នរីនយងី្ប្កន កនមី្ តួន ខ្ខាង្ន ីននេះ រឺមិ្នមម្នជាេាំនួនតិេននាេះនទ។ 
ោ៉ោ ង្ណាមិ្ញត្បរិនពបើព ើងទាំងអរ់គ្នា ង្ហក្មក្ពត្បើត្បារ់ផលិរផលក្ាុងត្រុក្ 
នយងី្នឹង្ទទួ បានផ្ស ប្រនោជន៍ជានប្េីន។ េាំណុេសាំខាន់ទី១ គឺបពងកើរមុខ្របរថ្មើដល់អាក្អាជ្ើវក្មម 
រើ២គឺផតល់ការង្ហរពធវើដល់ត្បជាជ្នផ្សត ់ឱកាសការងារដ ់ប្រជាជនកនុង្តាំរន់ រើ៣ 
គឺចាំពណញការដឹក្ជ្ញ្ាូ នការ់បនែ ចាំ្ ពលើនថ្ាដឹក្ជ្ញ្ាូ ននិងរើ៤គឺផតល់ផលចាំពណញដល់ពរដឋកិ្ចចជា
រិ នោយសារមតមានេរនតនសដាកិេចវ ិជុាំ។ 

នយងី្ដឹង្ថា ការងាកម្កគ្នាំប្ទនូវផ្ស ិតផ្ស កនុង្ប្សុក មិ្នមម្នជានរឿង្មដ ងាយប្សួ  
នហយីអាេនកីតន ងី្បានភាា ម្ៗននាេះនទ ននេះក៏នោយសារមតសម្តថភារផ្ស ិតនៅកនុង្ប្សុកនៅមានកប្មិ្ត 
នៅន យី នហយីការមកនេននៅមតមានេននាា េះមដ ប្តូវការវនិិនោរនិង្មកកុនរមនថម្។ 
នទាេះរីជាោ៉ោ ង្ណាក៏នោយ នយងី្ខុ្្ាំមានសុទិដាិនិយម្ថា មាច រ់អាជ្ើវក្មមឬអនកផ្ស ិត 
នឹងខិ្រខ្ាំន្ក្នចាផលិរផលរបរ់ខ្ាួនឲ្យរមត្របតាមរត្មូវការរើផារក្ាុងត្រុក្ ពោ មានទាំងគុណភាេ 
អនម័  រនមារមរមយ និងពរវាក្មមលអ 
នដីម្បទីទួ បានការគ្នាំប្ទរីអនកនប្រីប្បាស់កាន់មតនប្េីនរីទីផ្សារកនុង្ប្សុក និង្អនតរជាតិ។ 

ការអនុវតតកសិកម្មតាម្នគ្ន ការណ៍នកេប្តររសិាថ ន រឺជាការនធវីកសិកម្មមដ ជា 
«ម្ជឈម្ណឌ  ននការផ្ស ិតនសបៀង្អាហារ មដ នប្រីប្បាស់នូវនសវាកម្មនិង្ 
ផ្ស ិតផ្ស ររស់ធម្មជាតិមដ មានជានប្េីន នោយមិ្នមានការរាំផ្លា ញនូវធនធានទាាំង្ននាេះ»។ នហយីវា 
ក៏ជាការផ្សារភាជ រ់នៅនអកូ ូសុី នសដាកិេចសង្គម្ និង្វរបធម៌្នដីម្បនីធវីនអាយផ្ស ិតផ្ស កសិកម្ម 
សហរម្ន៍មដ នធវីកសិកម្ម និង្សុខ្ភារររសិាថ នមាននិរនតរភារ។ 



លវីតបតិមតការនប្រីប្បាស់សារធាតុរីមី្ វាអាេនឹង្ផ្សត ់ទិននផ្ស  និង្ផ្ស ិតផ្ស បានន ឿនរនតិេមម្ន  រ៉ោុមនដ 
វាក៏បានផ្សត ់ផ្ស រ៉ោេះពា ់អវជិជមានជានប្េីនប្ត រ់ម្កវញិដូេជា៖ ការរ៉ោេះពា ់ដ ់សុខ្ភារ ររសិាថ ន 
នសដាកិេចប្រួសារ និង្សង្គម្ផ្សង្មដរ។ 

ការលយេុេះនូវជីវជាតិដី តាម្រយៈការនប្រីប្បាស់សារធាតុរីមី្ន ីសកាំណត់ 
បានរាំផ្លា ញសតវ អិតមានប្រនោជន៍ នធវីឱយដីសឹករេិរ ិ និង្អស់ជីវជាតិ មដ នធវីឱយផ្ស ិតភារ 
មានការធាា ក់េុេះ។ ម្យ៉ោង្វញិនទៀត ការអនុវតតកសិកម្មតាម្នគ្ន ការណ៍នកេប្តររសិាថ ន 
ក៏អាេជួយនធវីនអាយប្រនសីរន ងី្នូវរុណភារ និង្ជីវជាតិដី តាមរ ៈការពត្បើត្បារ់ជ្ើក្ាំប ុរតិ៍ ជ្ើត្ររ់ 
ការោាំដាំ្ាំឆ្ា រ់ និងដាំ្ាំចត្មុោះ ជារិនសស បពងកើនភាេធន់ពៅនឹងការន្ត្បត្បួលអាការធ្លរុ 
និងអធិបពរ យភាេពរបៀង (មាច រ់រិរធិននការផលិរ) ពលើក្ក្មពរ់ឱ្យមានការផលិរ 
និងរើផារពៅក្ាុងត្រុក្។ ន ីសរីននេះនទៀត វាមលម្ទាាំង្ផ្សត ់ផ្ស ប្រនោជន៍ោ៉ោ ង្សនធឹកសនាធ រ់មិ្នថា 
ទាាំង្សប្មារ់អនកផ្ស ិត (កសិករ) និង្អនកនប្រីប្បាស់ នហយីវានឹង្កាា យជាកតាត មួ្យដ៏សាំខាន់ 
កនុង្ការ ុររាំបាត់ការរឹង្មផ្សអកទាាំង្ប្សុង្ន ីធាតុេូ កសិកម្ម (ជី ថាន ាំរុ ថាន ាំសមាា រ់សតវ អិត) ជានដីម្។ 

តាម្រយៈការេុេះអនង្េតផ្លា  ់ 
និង្សិកាប្សាវប្ជាវររស់អង្គការអាក់សិននអតកម្ពុជានៅតាម្រណាត សហរម្ន៍មដ បាន 
អនុវតតសកម្មភារតាម្នគ្ន ការណ៍ននេះកនាង្ម្ក នយងី្សនង្េតន ញីថាកសិករ(អនកផ្ស ិត) 
មានការផ្លា ស់រតូរប្រនសីរជាង្មុ្នទាាំង្ឥរោិរល េាំនណេះដឹង្ និង្ជីវភារ។ ោ៉ោ ង្ណាមិ្ញ 
ការផ្លា ស់រតូរននេះអាេនកីតន ងី្បាន នោយសារមតកសិករ សហរម្ន៍ 
មានការយ ់ដឹង្នប្េីនជាង្មុ្នទាក់ទឹង្ផ្ស រ៉ោេះពា ់អវជិជមានននការនប្រីប្បាស់សារធាតុរីមី្សប្មារ់ការងារ
កសិកម្មររស់រួកគ្នត់។ នហតុននេះនហយី នទីររួកគ្នត់បានរមង្វរ ឬរយោម្ឈរ់នប្រីប្បាស់សារធាតុរីមី្ 
មដ នាាំេូ ម្ករីខាង្នប្ៅ ម្កនប្រីប្បាស់វញិនូវធនធានមដ មានប្សារ់កនុង្តាំរន់ មដ អាេនប្រីប្បាស់ 
និង្មកនេនបាន នហយីេាំណាយនដីម្ទុនតិេនទៀត( រូជកនុង្ប្សុក ការផ្ស ិតជីកាំរ៉ោុសតទឹក និង្នគ្នក ជីរាំរ៉ោន 
និង្ថាន ាំរុ រនណត ញសតវធម្មជាតិ ផ្ស ិតេាំណីជានដីម្)។    

តាម្រិតអវីមដ នយងី្មិ្នរួរនមី្ រ ាំ ង្ ការអនុវតតកសិកម្មតាម្នគ្ន ការណ៍នកេប្តររសិាថ ន រិតជាសាំខាន់ 
និង្ចាំបាេ់កនុង្ការរមួចាំន្ណក្ក្ាុងការពលើក្រទួ ជ្ើវភាេរហគមន៍ ចរនតពរដឋកិ្ចចរងគម 
និងត្បពររទាំងមូលផងន្ដរ។ ពលើរេើពនោះពៅពរៀរ វាបានចូលរមួោ ងរក្មមក្ាុង 
ការការពារបរសិាែ ន(រុវរែិភាេទាំងអាក្ផលិរ អាក្ពត្បើត្បារ់ និងធនធ្លនធមមជារិ។ ជាេិពររ 
ពលើក្រទួ ពរដឋកិ្ចច ន្ថ្រក្ារងគម-វរបធម៌្ និង្រមួចាំន្ណក្ក្ាុងការអនុវរតនពោបា របរ់ត្បពររផងន្ដរ។  



ដូនេនេះនហយី កា ណាប្រជារ រដានយងី្នាំគ្នា ចូលរមួគ្នាំត្រផលិរផលពៅក្ាុងត្រុក្ មានន័យថា 
ព ើងនាំគ្នា ចូលរមួគ្នាំត្រ និងបពងកើរការង្ហរបន្នែមរត្មាប់ត្បជាជ្នក្ាុងត្រុក្ គ្នាំត្រ 
និងពលើក្រទួ ផលិរផលក្ាុងត្រុក្ ជាេិពររ
ពធវើពអា ត្បជាជ្នក្ាុងរាំបន់មានការង្ហរពធវើពត្ចើនជាងមុន(ការ់បនែ ការចាំ្ក្ត្រុក្) 
អាចបពងកើនត្បាក់្ចាំណូល រត្មាប់ផគរ់ផគង់ជ្ើវភាេត្គួសារ 
និងរមួចាំន្ណក្សាងពរដឋកិ្ចចត្បពររជារិផងន្ដរ។ 

 

អតថរទទសេនវភិារននេះ ជាវភិារទាន និង្រទវភិារ នោយនោកប្ស ី យង់្ វរីៈសុភម្ង្គ  
ម្ន្ដនដីនកេប្តររសិាថ នននអង្គការអាក់សិននអតកម្ពុជា៕  

 

 

 


