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 ភាពជាយុវវយ័ (យុវជន) គសឺដំៅដល់ដពលដវលាមួយ ដដលមនុសសម្នន ក់ៗបានចាប់ដផតើមបដ្កើតកតី
សុបនិតអពីំអនាគតដៅតាមគនល្ វថិមួីយ ដដលរតូវដដើរដោយចតិដអ្់អាចក្លល ហាន និ្ម្ននដផនក្លរជវីតិរបស់
ខ្លួនជាក់លាក់។ ដៅតាមជនបទ ក្លរដធវើ ឬក្លល យខ្លួនជាកសិករម្នន ក់វាមនិដមនជាដផនកមួយននកតសុីបនិអពីំ
ដពលអនាគត ដដលបានដច្ខា្ដលើដនេះដទ។  ក្លរដធវើកសិកមមគ ឺ ជាក្លរដធវើក្លរងារតូចទាប និ្រករបាក់
កនរមតចិតួច ជាដេតុនាដំអាយពួកដគយល់ថា ក្លរដធវើចណំាករសុកដៅក្លន់ទីរកុ្ ឬដៅបរដទស ដដលជា
កដនល្ ម្ននឱក្លសក្លន់ដតដរចើន និ្ក្លរផស្ដរព្ក្លន់ដតលអរបដសើរជា្។  
ស្តើអនាគតវសិ្យ័កស្កិមម និងស្ស្បៀងអាហាររបស្ស់្យើ នឹងស្ៅជាយ៉ងណា ស្បើស្និជាអតម់ាន
កស្កិរវ័យស្កមង (យវុកស្កិរ)? គ្មម នកស្កិរ គគឺ្មម នអាហារ…គ្មម នអាហារ គឺគ្មម នជីវតិ។ 
 

ដៅកនុ្ទសសនាវតតដីនេះ (ទសសនាវតតអីាហាវ ) ដយើ្នឹ្ពិភាកាអពីំមូលដេតុមួយចនួំន ថាដេតុអវី
បានជាកសិករវយ័ដកម្  (យុវកសិករ) មនិសូវម្ននក្លរចាប់អារមមណ៍កនុ្វស័ិយកសិកមម? ដតើម្ននគនិំតផតួច
ដផតើមអវីខ្លេះ ដដើមបជីរមុញដលើកទឹកចតិតដល់យុវជនឱយ   រតឡប់ដៅកនុ្វស័ិយកសិកមម? ដតើម្ននអនុសាសន៍
អវីខ្លេះដដើមបជួីយឳ្យយុវជនបនតសាន ក់ដៅជនបទដធវើកសិកមម។ អវីដដលរតូវពិភាកាដពលដនេះ គជឺាលទធផល
សដំោគរវា្ (ក) លទធផលពិដររេះដោបល់ និ្រសាវរជាវថាន ក់ជាត ិដដលដរៀបចដំឡើ្ដោយសម្នជកិរបស់
អាហាវ  ចនួំន៩របដទស ដដលពាក់ព័នធជាមួយយុវជនជនបទរបម្នណជា ៦៦០នាក់ សតីពី «ក្លរទាក់ទាញ
យុវជនឱយងាកដៅរកវស័ិយកសិកមម » ដោយដរបើវធិសីាស្តសតឧបករណ៍ ពិដររេះដោបល់តស ូមតរិបស់កសិករ 
(ដេវ ក) ដដលររំទដោយអារគដីទរ៉ា  (Agriterra) (ខ្) លទធផលននក្លរពិដររេះដោបល់ថាន ក់តបំន់បានពាក់ព័នធ
ជាមួយបុរសចនួំន៣០នាក់ និ្ស្តសតីចនួំន១០នាក់ ជាតណំា្អ្គក្លរកសិករថាន ក់ជាតចិនួំន១៧ ដៅកនុ្
របដទសចនួំន១៣ ដដលបានរបារពធដឡើ្ក្លលពីដខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ និ្ពិនិតយដឡើ្វញិ (គ) ទិនន័យ រសាវ
រជាវតាមឯកសារពីបណាណ ល័យ។ អាហាវ បានដរៀបចកំ្លរពិដររេះដោបល់ទា ំ្ ដនេះកនុ្ ក្លររបារពធទិវារឆ្ន នំន
រគួសារកសិករអនតរជាត ិ (IYFF អាយ.វា៉ាយ.ដអេវ.ដអេវ) ខ្ណៈដដលបញ្ហា យុវជនកនុ្វស័ិយកសិកមម គជឺា
បញ្ហា មួយកនុ្ចដំណាមបញ្ហា អាទិភាពរបស់ អាយ.វា៉ាយ.ដអេវ.ដអេវ។  

 

ស្តើយវុជនជាអនកណា? 
បចចុបបននចនួំនយុវជន (តាមនិយមន័យរបស់អ្គក្លរ
សេរបជាជាតគិចឺដនាល េះពីអាយុ១៥ឆ្ន  ំ ដៅ២៤ឆ្ន )ំ ម្នន
ចនួំនដរចើនបផុំតដៅកនុ្របវតតសិាស្តសតមនុសសជាត។ិ កនុ្
របាយក្លរណ៍ឆ្ន ២ំ០១២ បងាា ញថាចនួំនយុវជនដកើន
ដឡើ្ដល់១.៨ពាន់លាននាក់ ឬដសមើនឹ្១៨% ននចនួំន
របជាជនសរុបរបស់ពិភពដលាក។ ចនួំនរបម្នណជា 
៩០% កនុ្ចដំណាមយុវជនវយ័ដកម្ ទា ំ្ ដនេះកពុំ្រស់
ដៅកនុ្របដទសកពុំ្អភវិឌ្ឍន៍ ឬរបម្នណ២០% នន 
ចនួំនរបជាជនសរុបរបស់របដទសនិមួយៗ។ 



ទិននន័យរបស់អ្គក្លរសេរបជាជាតដិអ សាក ប់  (UNESCAP) ឆ្ន ២ំ០១២ បានបងាា ញថាយុវជនចនួំន៧៥០
លាននាក់ ឬ របម្នណជា្៦០% ននយុវជនរបស់ពិភពដលាកគកឺពុំ្ រស់ដៅកនុ្តបំន់អាសីុបា៉ា សីុេវិក។ 
របាយក្លរណ៍ឆ្ន ២ំ០១០ បានបងាា ញថា របដទសឥណាឌ  ម្ននចនួំនយុវជនដរចើនបផុំត (២៣៤លាននាក់) 
ននចនួំនយុវជនវយ័ដកម្ កនុ្ពិភពដលាក ឬ ១៩% ននចនួំនរបជាជនសរុបរបស់របដទសឥណាឌ ។ បនាទ ប់មក
របដទសចនិបានជាប់ចណំាត់ថាន ក់ដលខ្២ កនុ្បញ្ជី របដទស ដដលម្ននចនួំនយុវជនដរចើនជា្ដគបផុំតដៅ
ដលើពិភពដលាកគរឺបម្នណ២២៥លាននាក់ ឬដសមើ១៧% ននចនួំនរបជាជនសរុបចនិ។ របដទសប្់ក្លល ដដស 
និ្េវីលីពីន ម្ននរបជាជនវយ័ដកម្ របម្នណ ២០% ននចនួំនរបជាជនសរុបរបស់របដទស។ របដទសជប៉ាុន
ម្ននយុវជនវយ័ដកម្ ចនួំន ១២លាននាក់ ឬ ១០% ននចនួំនរបជាជនសរុបរបស់របដទស។ ម្ននរបដទស
ជាដរចើនបានឳ្យនិយមន័យដផស្ៗរន តាមរបដទសរបស់ខ្លួន អពីំអាយុដរៀ្ៗខ្លួនអារស័យដលើកតាត ស្គម 
វបបធម៌ និ្ដសដឋកចិចជាក់លាក់។ យុវជនរតូវបានកណំត់ដៅកនុ្ចាប់របស់របដទសនិមួយសរម្នប់បុរស 
និ្ស្តសតីវយ័ដកម្  ដដលម្ននអាយុចដនាល េះពី១២-២៤ឆ្ន  ំ (ដៅនតវា៉ា ន់) ពី១៤-២៨ឆ្ន  ំ (ដៅដកៀេសុសីុីសាថ ន)ពី១៥-
២៥ (របដទសនថ) ពី១៥/១៦-៣០ (ដៅរបដទសេវីលីពីន កមពុជា ឥណឌូ ដនសីុ និ្ដវៀតណាម) ពី១៥-៣៤ឆ្ន  ំ
(ម៉ាុ្ដហាគ លី) ពី១៥-៤០ឆ្ន  ំ (របដទសដនបា៉ា ល់) ពី១៨-៣៥ឆ្ន  ំ (មោី៉ា ន់ម្ន៉ា ) ពី៩-២៤ឆ្ន  ំ (ដៅកូដរ ៉ាខា្តបូ្) 
និ្ពី០-៣០ឆ្ន  ំ(ដៅរបដទសជប៉ាុន)។ 
 
យវុជនស្ៅតំបន់ជនបទ 
ម្ននយុវជនរេូតដល់៧០ភាគរយ ននចនួំនយុវជនកនុ្ពិភពដលាកកពុំ្រស់ដៅកនុ្តបំន់អនុតបំន់ 
សាហារ៉ា ននទវីបអាស្តេវិក និ្អនុតបំន់ជនបទននទវីបអាសីុ ដេើយចនួំនជា្ពាក់កណាត លននពួកដគ 
កពុំ្វនិិដោគ ឬលក់កម្នល ំ្ ពលកមមកនុ្វស័ិយកសិកមម1។  

 
                              
1. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_182750.pdf 

 



ជាដរចើន ទសវតសរម៍កដេើយ យុវជនដៅតាមជនបទ មនិសូវទទួលបានក្លរយកចតិដទុកោក់ពីសេគមន៍ 
ឬរោឋ ភបិាលរបស់ពួកដគ រពមទា ំ្ អ្គក្លរអនតរជាតផិ្ដឡើយ។ ដេតុដនេះបានដធវើឱយក្លរដរបើរបាស់ថាមពល 
និ្សក្លត នុពលរបស់ពួកដគដៅកនុ្វស័ិយកសិកមមមនិបានដពញដលញដឡើយ។ ជាទូដៅ   យុវជនដៅតាម
ជនបទរម នក្លរងារដធវើដឡើយ ឬដធវើក្លរងារដរៅផលូវក្លរដោយរម នរបាក់កនរម ឬរបាក់កនរមទាប ដោយខ្វេះ
ជនំាញ ជាមួយនឹ្របដភទក្លររងាររបកបអសនតិសុខ្ និ្ដររេះថាន ក់។ ក្វេះឱក្លស និ្ក្លរងារសមរមយដៅ
កនុ្តបំន់ជនបទ បានរចានប្ខយុំវជន ឳ្យដធវើចណំាករសុកដៅរកក្លរងារដៅតបំន់ទីរកុ្។ មនិថាកូនរបុស 
ឬកូនរសីដទ របស់រគូសារកសិករ ជាទូដៅដត្ម្ននក្លរសាទ ក់ដសទើរ ឬមនិដពញចតិត កនុ្ក្លរដធវើកសិកមមដទ 
ដោយម្ននដេតុផលដរចើនោ៉ា ្។ យុវជនជាដរចើន ដដលបនតសាន ក់ដៅកនុ្កសិោឋ នដធវើកសិកមម ជាទូដៅគឺ
ដោយសារក្លរប្ខ ំចតិត ឬ រម នជដរមើសអវដីផស្របដសើរជា្ដនេះ។ បញ្ហា ដនេះ បានបណាត លឱយម្ននបញ្ហា មួយ
ដផស្ដទៀត ដនាេះគកឺ្លរបនសល់ទុកនូវចនួំនរបជាជន ឬកសិករដដលម្ននវយ័ចណំាស់          ឳ្យបនត
ដធវើក្លរងារកសិកមម។ របសិនដបើយុវជនរតូវបានដគគតិថាគជឺាអនាគតននរបដទសជាតនិិមួយៗ ដេើយយុវជន
ជនបទ គជឺាសនូលននអនាគតវស័ិយកសិកមម និ្ឧសាេកមមដៅជនបទ អញ្ចឹ ្ដតើដយើ្រតូវម្ននយុទធសាស្តសត
អវីខ្លេះ ដដើមបទីាក់ទាញចណំាប់អារមមណ៍យុវជនឱយបនតសាន ក់ដៅ ឬដធវើក្លរងារកសិកមមដៅតាមតបំន់ជនបទ?  
ដតើម្ននដរលនដោបាយ និ្កមមវធិអីភិវឌ្ឍន៍អវីខ្លេះ ដដលរតូវក្លរចាបំាច់បផុំត ដដើមបជួីយឱយយុវជនដមើល
ដ ើញថាអនាគតលអ កពុំ្រ្់ចាពួំកដគដៅឯជនបទ បនាទ ប់មកពួកដគបានសដរមចចតិតរស់ដៅបនត ដោយ
ចាប់យកវស័ិយកសិកមម និ្កសិឧសាេកមមដៅជនបទ? 
 
ស្េតុអវីបានជាមុខរបរកស្កិមមគ្មម នការទាក់ទាញ ឬចំណាប់អារមមណ៍ ស្រមាបយ់វុជន 
តាមរយៈលទធផលពិដររេះដោបល់ថាន ក់ជាត ិ និ្ថាន ក់តបំន់របស់ដមដកឹនាយុំវកសិករដដលជាសម្នជកិ
របស់សម្នគមកសិករអាសីុ (អាហាវ ) ជាមួយនឹ្ទិនន័យបដនថម ដដលបានមកពីក្លររសាវរជាវកនុ្បណាណ ល័យ
ផ្ដនាេះ ដយើ្បានរកដ ើញថា ម្ននដេតុផលចនួំនរបាពីំរ (៧) ោ៉ា ្ ដដលបានបងាា ញថាមុខ្របរកសិកមម
រម នក្លរទាក់ទាញ ឬរម នចណំាប់អារមមណ៍  យុវជន ដេើយសូមបដីតកូនរបុសកូនរសីននរគួសារកសិករ
សុទធសាធក៏មិនដធវើកសិកមមដដរ របសិនដបើឳ្យឳ្ក្លសពួកដគដធវើក្លរដរជើសដរ ើសដនាេះ។ ស្េតុផលទាងំ៧គឺ៖ 
 
១. របូភាព នងិអតដស្ញ្ញា ណជាកស្កិរមានតនមលករមតិទាបៈ មុខ្របរសិកមមរតូវបានដគចាត់ទុកថា
ជាក្លរងារទន់ទាប រកបានដតមួយដគរៗ ជាក្លរងារកខ្វក់ ពិដសសជាក្លរងារដរបើកម្នល ំ្ បាយដោយមនិចា ំ
បាច់ម្ននចដំណេះជនំាញអវខី្ព្ ់ខ្ពស់ដឡើយ។ ជាទូដៅ ក្លរដធវើដរសចកំ្លរ (និោយឳ្យចដំៅគមុឺខ្របរដរស     
ឬដៅថាអនកដរស) មនិសូវដធវើឳ្យយុវជនម្ននដម្នទនភាព និ្ដសចកតនីថលថនូ រប៉ាុនមនានដទកនុ្ស្គមដនាេះ។ ផនត់
គនិំតដបបដនេះ ដចេះដតបនតដកើនដឡើ្ៗដៅកនុ្ស្គម។ ឪពុកម្នត យជាកសិករដត្របដៅកូនដៅរបស់ពួកដគថា 
«ដបើកូនមនិខិ្តខ្រំបឹ្ សិកាដរៀនសូរតឱយពូដកដទ ចុ្ដរក្លយអនាគតកូនៗនឹ្បញ្ច ប់ដៅទីដនេះ គដឺធវើដរស
ចកំ្លរសន្ ពីពុកដម៉ាដទៀតដេើយ»។ កនូស្អើយ «កុឱំយម្ននវាសនាដូចជាពុកដម៉ាដទៀតណា ដធវើដរសចកំ្លរេត់
ដនឿយណាស់ ម្ននឋានៈតូចទាប រកសីុបានដតមួយដគរៗ ចញិ្ចឹ មដតរកពេះមនិច្់រស់ផ្»។ «ដបើកូនដរៀន



មនិពូដក កូនរតូវរតឡប់ដៅចតំតិកណាត លវាលដរសសទូ្រសូវដូចពុកដម៉ាដទៀតដេើយ»។ សិសសសាលាភាគ
ដរចើនសុបនិច្់ក្លល យជាដវជជបណឌិ ត វសិវករ ឬដមធាវ ី ដេើយ   ករមណាស់ ដដលសុបនិច្់ក្លល យជា
កសិករដនាេះ។ កសិករដត្ដតរតូវបានដគចាត់ទុកជាមនុសសដៅរសទាប់ដរក្លមដគ ដៅកនុ្របដទសកពុំ្
អភវិឌ្ឍដេើយរតូវបានកណំត់ថាជាអនករម នចដំណេះដឹ្  ឬមនិសីុវល័ិយ (Shrestha ឆ្ន  ំ2001: 114-115)។ 
 

២. មខុរបរស្ធវើកស្កិមមមនិមមនជាមខុរបរមដលរកផលកនរម/ចសំ្ណញស្រចើនស្ទៈ      កសិករ ឬ 
ភាសាសាមញ្ញដៅថា (អនកដរស) ភាគដរចើនបផុំតគ ឺ      រករីក។ ពួកដគមិនទទួលបានផលកនរមរបាក់
ចណូំលរគប់ររន់ពីវស័ិយកសិកមមដឡើយ គវឺាសថិតដៅឆ្ង យខាល ំ្ ណាស់ពីតរមូវក្លររកុមរគួសាររបស់ពួកដគ 
ឬដពលខ្លេះសឹ្ដតចញិ្ចឹ មខ្លួនឯ្មនិច្់រស់ផ្។ ចណុំចសខំាន់ គថឺាដពលរបាក់ចណូំលពីវស័ិយកសិកមម
ថយចុេះដោយសារតនមលផលិតផលទាប ដបរជាកដំណើ នននក្លរចណំាយដឡើ្ខ្ពស់ដៅវញិដោយសារតនមល
ររប់ពូជ ជ ី ថាន សំម្នល ប់សតវលអិត និ្សម្នា រៈកសិកមមមួយចនួំនដទៀតម្ននតនមលខ្ពស់។ ជាមួយរន ដនាេះដដរ 
ក្វេះលទធភាពកនុ្ក្លរវាយលុកចូលទីផាររបស់កសិករ ហានិភ័យខ្ពស់កនុ្វស័ិយកសិកមមដោយសារកតាត និ្
លកខខ្ណឌ អាក្លសធាតុដដលមនិអាចទាយទុកជាមុនបាន និ្ភាពរម នលនឹំ្ននក្លរដឡើ្ចុេះតនមលទីផារ 
។ល។ ទា ំ្ អស់ដនាេះដេើយជាមូលដេតុចបំ្ ដដលមនិអាចរកា ឬទាក់ទាញចណំាប់អារមមណ៍របស់
យុវជនមនិឳ្រត់ដចាលមុខ្របរកសិកមមដនាេះ។ ក្លរដធវើកសិកមមដដើមបរីរន់ដតចញិ្ចឹ មជវីតិឳ្យដតរស់ៗដនាេះ 
គជឺាឧបសគគ និ្ជាកតាត បងាអ ក់ ររ ំ្ យុវជនកនុ្ក្លរចូលរបឡូក ឬចាប់យកវស័ិយកសិកមមដនាេះ។ ពួកដគ
ដមើលដ ើញថា ក្លររបកបរបរកសិកមមបានផតល់ផលរបដោជន៍ដតមយ៉្ា គត់ដល់រគួសារកសិករ គបឺានរតមឹ
ដតសរម្នប់េូបចុកកនុ្រគួសារប៉ាុដណាណ េះ ជាេតុដធវើឳ្យយុវជនរម នភាពកក់ដៅត  រម នកតរីពឹំ្ និ្ដមើលមនិ
ដ ើញពីភាពភលសឺាវ ្ណាមួយកនុ្ជវីតិរបស់ពួកដគ នាដពលអនាគតពីក្លររបកបរបរកសិកមមដឡើយ។  
 

 



៣. អស្នដសិ្ខុកមមស្ទិធដិធីល ីនងិបញ្ញា តនមលដសី្ឡើងនថលៈ ចាប់តា ំ្ ពីឆ្ន ១ំ៩៩០មក បរបិទននចលនាកដំណទ
រម្់ដីធលលីកខណៈសកល ម្នននិនាន ក្លរផ្លល ស់បតូ រពីក្លរដធវើកសិកមមខាន តតូចដៅជាក្លរដធវើកសិកមមខាន តធវំញិ
និ្ចលនាកដំណទរម្់ដធីលីដដលម្ននលកខណៈទីផារដកឹមុខ្ (Borras, 2006: 99) បានរកីរលោលខាល ំ្  
ដូចជា៖ តបំន់ដសដឋកចិចពិដសសតាមរយៈ ក្លរដធវើឯកជនភាវូបនីយកមម ដោយបដំល្ដទីីរកុ្/ជាយរកុ្
ឳ្យដៅជាទនិំញ ដដលអាចទិញដូរបានដៅកនុ្ទីផារដសរ ី (Kumar ជា 2011)។ ដោយសារដតតនមលដធីល ីម្នន
លកខណៈជាទីផារដកឹមុខ្ និ្កដំណទរម្់ដធីលកីសិកមម បណាត លឳ្យតនមលដបីានដកើនដឡើ្ខ្ពស់។  វបបធម៌
របនពណីរបស់អនកដរសចកំ្លរ និ្កសិករផ្លទ ល់ គមឺិនម្ននឯករជយ ឬភាពម្នច ស់ក្លរដលើខ្លួនឯ្បានពីរកប
ខ្ណឌ ននវណណៈស្គមដឡើយ។ ធនាររ/មូលធនដធីល ីបានជរុំញទីផារដធីល ី និ្ក្លរបដណត ញកសិករដចញពីដី
របស់ពួកដគ។ វាបានក្លល យដៅជាឧបករណ៍ដដើមបរីគប់រគ្ដធីលី និ្ដធវើឱយដកី្លល យជាទនិំញមួយរបដភទ ដដល
អាចទិញលក់ និ្រករបាក់ចដំណញបានដរចើន (Hu Ban Yeh    ដលាក Wu, 2009)។ របក្លរដនេះបានដធវើឳ្យ
កសិករ ដដលជាអនករតូវដធវើកសិកមមោដុំេះដលើដីដនាេះ រតូវបានដគដកេូតកមមសិទធិ ចដំណកអនកដដលក្លល យជា
ម្នច ស់កមមសិទធិគជឺាឈ្មួញ ដដលមនិបានោដុំេះអវី ដេើយទុកដទីដំនរដចាលដៅវញិ។ ក្លររបឹអូសដពីីកសិករ
ដេើយរបគល់ដៅឱយរកុមេ ុនឯកជន ជាពិដសសពួកផសគំនិំតដក្របវញ័្ចដធីល ី ឬឧសាេករធំៗ ដូដចនេះដេើយ 
គជឺាកតាត  ធបំផុំតបណាត លយុវជនចណំាករសុកដបាេះប្់មុខ្របរកសិកមម (Kumar ២០១១)។ កដំណ
ទរម្់ដធីលនីាដពលបចចុបបននដនេះ បានដគដផ្លត តដៅដលើក្លរដធវើទដំនើបភាវូបនីយកមម វស័ិយកសិកមម ជាជា្ក្លរ
ដប្ដចក និ្សនតិសុខ្ដធីល ីនិ្សិទធិក្លន់ក្លប់របស់កសិករ រួមទា ំ្ កសិករវយ័ដកម្ ផ្ដដរ។ 

៤. ការកងវះខាត ស្េដ្ឋា រចនាស្មពន័ធជនបទៈ មូលោឋ នននវស័ិយកសិកមមដៅដតសថិតដៅឯតបំន់ជនបទ។ 
ោ៉ា ្ណាក៏ដោយ ដយើ្កពុំ្របឈ្មបញ្ហា ក្វេះខាតដេោឋ រចនាសមព័នធ និ្សាថ ប័នដ៏លអៗ កនុ្ក្លរទាក់ទាញ
ចណំាប់យុវជនឱយសាន ក់ដៅកនុ្តបំន់ជនបទ។ ដៅកនុ្របដទសកពុំ្អភវិឌ្ឍន៍ តបំន់ជនបទភាគដរចើនរម ន
ផលូ វថនល់លអៗ  រម នអគគសិនី រម នគលនិីក រម នមណឌ លសុខ្ភាព រម នមនទីរដពទយ រម នសាលាដរៀននិ្សាកល
វទិយល័យ រម នឧទយននិ្សួនកសំានត រម នបណាត ញអីុនធណិឺត រម នក្លរបដ្កើតអាជវីកមម រម នទីផារ
សរម្នប់លក់ផលិតផលរបស់កសិករ ខ្វេះខាតកដនល្  និ្សម្នា រៈកសិកមមសរម្នប់ខាន តតូច និ្ខាន តមធយម កនុ្
វស័ិយកសិឧសាេកមម ឬ ដរ្ចរក។ 

៥. កងវះស្គ្មលនស្យបាយ នងិកមមវធិរីបស្រ់ដ្ឋា ភបិាលស្ដើមបគី្មរំទជយួរកុមរគួសារកស្កិរៈ  រោឋ ភិ
បាលជាដរចើនដៅកនុ្របដទសកពុំ្អភវិឌ្ឍន៍ បានផតល់អាទិភាពដល់ក្លរដធវើកសិកមមខាន តធរំបស់រកុមេ ុន ជា
ជា្ក្លរដធវើកសិកមមលកខណៈរគួសាររបស់កសិករ។ ដូដចនេះដរលនដោបាយកសិកមម និ្កមមវធិីអភវិឌ្ឍន៍
ដៅកនុ្របដទសកពុំ្អភវិឌ្ឍន៍ភាគដរចើន ដសទើរដតមនិបានររំទដល់រគួសារកសិករដឡើយ ថវដីបើក្លរពិតថាពួក
ដគ (កសិករ) គជឺាចនួំនភាគដរចើនននរបជាជនដៅកនុ្របដទសនិមួយៗ និ្ដៅកនុ្តបំន់អាសីុទា ំ្ មូល
ក៏ដោយ។ ដូដចនេះកសិករភាគដរចើនដៅដតខ្វេះខាតដធីលដីធវើកសិកមម ខ្វេះឥណទាន/ក្លរផតល់េិរញ្ញវតថុ  និ្ក្វេះ
លទធភាពចូលទីផារ។ របព័នធឥណទាន និ្ធនាររពាណិជជផលូ វក្លរររំទដល់ ក្លរដធវើកសិកមមជាលកខណៈ
ពាណិជជកមម បានបផំ្លល ញដល់ដសដឋកចិចរគួសាររបស់កសិករ ដដលដធវើកសិកមមជាលកខណៈរគួសារ និ្បដ្កើត



ដសដឋកចិចទីផារជនួំសវញិ (Harvey ២០០៣: ១៥៦-១៦៦)។ តនមលផលិតផលកសិកមម រតូវបានរគប់រគ្
ដោយទីផារដនេះ (ឈ្មួញ) មនិដមនកនុ្នដកសិករ ឬរដឋដឡើយ។ បញ្ហា គកឺ្វេះខាតនូវតម្នល ភាពកនុ្ក្លរកណំត់
តនមល ក្លរកចិចរពមដរពៀ្ពាណិជជកមម និ្ក្លរបដ្កើតដរលនដោបាយររំទដល់កសិករ (ដលាក Ahmad et al 
២០១០ ទពំ័រ៣៧)។ កសិករមនិរតូវបានដគផតល់ឳ្ក្លសឳ្យម្ននអនកតណំា្ដឡើយ ដូដចនេះដេើយបានជារម ន 
ឬម្ននសដំឡ្តចិតួច ដៅកនុ្ដដំណើ រក្លរ និ្រកុមអនកម្ននសិទធិដធវើដសចកតសីដរមចចតិតសខំាន់ៗដលើបញ្ហា
កសិកមមដនាេះ។ មនិរតមឹដតប៉ាុដណាណ េះ ក្លរខ្វេះខាតដរលនដោបាយ និ្កមមវធិដីផស្ៗ ដដើមបដីោេះរសាយ
បញ្ហា តរមូវក្លររបស់យុវជនតាមជនបទ ឬកសិករវយ័ដកម្  ក្លរផតួចដផតើម និ្ក្លរដលើកទឹកចតិតនានាតចិតួច
បផុំត ឬដសទើរអវតតម្ននទា ំ្ រសុ្សរម្នប់ពួកដគ។ ដបើរម នក្លរររំទឬផតល់តរមូវក្លរចាបំាច់ទា ំ្ ដនេះដល់
កសិករវយ័ដកម្ ដទ ពួកដគនឹ្ម្ននអារមមណ៍ថា ពួកដគមនិអាចរបកួតរបដជ្ជាមួយកសិករពាណិជជកមមដ៏
ធំៗ បានដឡើយ។ 

៦. កងវះខាតកមមវធិសី្កិាអពំដីធីល ីកមំណទរមងដ់ធីល ីនងិកស្កិមមៈ កសិកមម គជឺារបភពដ៏សខំាន់កនុ្ក្លរ
ផតល់ក្លរងារដៅកនុ្របដទសកពុំ្អភវិឌ្ឍន៍។ កមមវធិីសិកាកនុ្សាលា និ្សាកលវទិយល័យរបស់របដទស
ទា ំ្ ដនេះ ដទាេះោ៉ា ្ណា មនិបានោក់បញ្ចូ លបញ្ហា ដ ីនិ្កសិកមម ជាលទធផលដៅកនុ្ក្លរដធវសរបដេសនន
ក្លរដធវើកដំណទរម្់កសិកមម គជឺាកតាត  បាក់ទឹកចតិតកសិករវយ័ដកម្ ឳ្យចាកដចាលវស័ិយកសិកមម។ 

៧. កងវះអងគការយវុកស្កិរៈ ទាំ្ ដៅថាន ក់មូលោឋ ន ថាន ក់ជាត ិ និ្អនដរជាត ិក្លដរៀបចយុំវជនឳ្យម្ននជា
រកុម ជាអ្គក្លរចាត់តា ំ្ ចាស់លាស់ ម្ននចនួំនតចិតួចបផុំត សរម្នប់បដ្កើនចណំ្សាមគគភីាព ក្លរផ្លល ស់
បតូ រព័ត៌ម្ននសរម្នប់ររំទដល់ក្លរខិ្តខ្រំបឹ្ ដរប្ និ្សរម្នប់តណំា្ឱយផលរបដោជន៍របស់យុវជនកនុ្ជួរ  
គណៈកមមក្លរ ដដលម្ននសិទធិដធវើដសចកដសីដរមច។ 

 

បញ្ញា របឈមរបស្យ់វុជន និងយវុកស្កិរវ័យស្កមង 
យុវជន ដដលចូលរួមរបឡូកដៅកនុ្វស័ិយដធវើកសិកមមបាន 
របឈ្មមុខ្នឹ្ក្លរបញ្ហា ជាដរចើនកនុ្ដនាេះរួមម្នន: 
ក. យុវជនខ្វេះលទធភាពទទួលបាននិ្ក្លររតួតរតា
ពិនិតយដលើធនធានផលិតភាព (ដូចជាដ ី មូលធន) 
និ្ទីផារ៖  

    ទី១៖ គថឺារម នកដំណទរម្់ដធីលី និ្កសិកមមណាមួយ
ដផ្លត តក្លរយកចតិតទុកោក់សខំាន់ដលើកសិករវយ័ដកម្
ដឡើយដៅកនុ្របដទសអាសីុភាគដរចើន។ ជាលទធផលគឺ
ថាភាគដរចើនននកសិករវយ័ដកម្ ទា ំ្ ដនាេះ រម នលទធភាព
ទទួលបានដសីរម្នប់ដធវើកសិ-ពាណិជជកមម (Wobst  
2010) ដឡើយ។ 



ពួកដគគជឺាជនដដលរម នដធីល ីដេើយជាញឹកញាប់បានក្លល យជាកម្នល ំ្ ពលកមមសរម្នប់វស័ិយកសិកមមតាម 
រដូវក្លល។ ទីពីរ៖ កសិករវយ័ដកម្ ជាដរចើន ដដលរតូវរ្់ចារំេូតដល់ពួកដគបានទទួលដជីាដករ តិ៍មត៌ក 
ពីឪពុក ម្នត យរបស់ពួកដគ។  ខ្ណៈដពលដដលពួកដគដធវើក្លរងារ ដរក្លមសាល បឪពុកម្នត យរបស់ពួកដគដនាេះ 
ពួក ដគម្ននក្លរសដរមចចតិតតចិតួចបផុំតដលើក្លរដធវើកសិកមម។ ទីប៖ី ដសទើរដតរម នធនាររ និ្រគេឹះសាថ ន 
េិរញ្ញវតថុណាមួយបដរមើឱយវស័ិយកសិកមមដនាេះដទ ឬ របសិនដបើម្នន ក៏ក្លរយល់ដឹ្ របស់ពួកដគ ចដំពាេះ 
តរមូវក្លររបស់យុវសេរគនិ (សេរគនិវយ័ដកម្ ) ដៅទន់ដខ្ាយ ដដរ។ ទីបួន៖ កសិករវយ័ដកម្ ជាដរចើន 
មនិទាន់បានបដ្កើតទីផារ (ចកខុវស័ិយ និ្កតសុីបនិ) របស់ពួកដគដៅដឡើយដទ។ 

ខ្. ក្លរខ្វេះចដំណេះដឹ្  និ្ជនំាញដលើក្លរផលិត ក្លរដកនចន និ្ដដំណើ រក្លរអាជវីកមម៖  
កសិករវយ័ដកម្ សម័យបចចុបបនន ម្ននជនំាញនិ្ចដំណេះដឹ្ ខា្វស័ិយកសិកមម និ្ក្លរដកឹនារំគប់រគ្ 
ម្ននករមតិតិចតួចបផុំត (IIED ឆ្ន ២ំ០១២:      ៣១) ។ ក្លរអភវិឌ្ឍន៍ជនំាញនិ្ដផទរបដចចកវទិយ រតូវបាន
ដគចាត់ទុកថាជាគនលឹេះដដើមប ី «បដ្កើតឳ្យម្ននយុវកសិករគរូំ ដដលបានដធវើជវិតិរបស់ខ្លួនរបដសើរដឡើ្ដោយ
ក្លរចាប់យកមុខ្របរកសិកមម»។ ដទាេះោ៉ា ្ណា បញ្ហា ដនេះមនិទាន់រតូវបានោក់បញ្ចូ លដៅកនុ្កមមវធិី
របស់រោឋ ភបិាល និ្កមមវធិសិីកាតាមសាលាដៅដឡើយដទ។ យុវជនចូលចតិតបដចចកវទិយថមីៗ  ប៉ាុដនតសាថ ប័ន
ជាដរចើនមនិបានយល់ពីដសចកតរីបាថាន របស់ពួកដគ។ ដូដចនេះ ដោយសារដតក្វេះក្លរដលើកទឹកចតិដ ក្វេះក្លរ
ររំទ និ្ក្លរដលើកកមពស់ចដំណេះដឹ្ ឳ្យបានរគប់ររន់ និ្ជនំាញពិដសសដៅកនុ្ បដចចកវទិយ និ្ទដំនើប
កមមននក្លរដធវើកសិកមមផ្ដនាេះ បានញុា ំ្ ឳ្យកសិករវយ័ដកម្ មនិអាចដមើលដ ើញពីអនាគតភលសឺាវ ្របស់
ពួកដគតាមរយៈវស័ិយកសិកមមដឡើយ (Wobst ២០១០)។ 

គ. សកលភាវូបនីយកមម ភាពមនិរបាកដរបជា និ្ក្លរ ដរបរបួល តនមល៖ កនុ្ បណាត របដទសអាសីុ មួយចនួំនៈ 
ដោយសារអរតាពនធទាប ឬរបព័នធដបើកចេំសរំប់ផលិតផលកសិកមម បានញុា ំ្ ឳ្យកសិករវយ័ដកម្ មិន
អាចរបកួតរបដជ្ជាមួយរកុមេ ុនធំៗ  បានប្ខឱំយពួកដគចាកដចញពី កសិោឋ ន និ្វស័ិយកសិកមម។ 
អដសថរភាពតនមលផលិតផលកសិកមម ជាកតាត ប្ខមួំយដផស្ដទៀតឱយពួកដគចាកដចញ។ ដោយសារក្លរេូត
ពនធកនុ្អរតាទាប ឬមនិយកពនធសរម្នប់ ផលិតផលកសិកមម ហាក់ដូចជាបានដបើកនដឳ្យផលិតផល
បរដទស ដដលម្ននតនមលទាបជា្ វាយលុកដៅដលើផលិតផលកនុ្រសុកោ៉ា ្ខាល ំ្ ។ ជាធមមតាមនុសស
ដយើ្ ដត្ដតចូលចតិតទនិំញណាដដលម្ននតនមលដថាកជា្ គមឺនិចូលចតិតទនិំញនថលៗ ដនាេះដទ។ ដោយ
សារដតម្ននកចិចរពមដរពៀ្ពាណិជជកមមដសរ ី (FTAs ) នានាបានបណាត លឳ្យកសិករខាន តតូចមួយចនួំន
បានរ្ក្លរខាតប្់ ទីបផុំតពួកដគរតូវប្ខចំតិតឱយចាកដចញពីក្លរងារកសិកមម។ 

 

 
 
 
 
 
 



ការផតួចគំនតិស្ដើមបឳី្យមានការទាក់ទាញចណំាបអ់ារមមណ៍ 
យវុជនឳ្យងាកស្ៅរកមខុរបរកស្កិមមវិញ 

 
១. ក្លរកសា្សមតថភាព និ្ក្លរអភវិឌ្ឍន៍ភាពជាអនកដកឹនា៖ំ ដៅកនុ្រយៈដពលរបាឆំ្ន ចុំ្ដរក្លយដនេះ 
ដដើមបជីាក្លរដ្លើយតបដៅនឹ្វបិតតដិសបៀ្អាហារដៅទូទា ំ្ ពិភពដលាកដនាេះ បណាត របដទសជាសម្នជកិ
របស់អាហាវ  (AFA) អ្គក្លរស្គមសីុវលិ រោឋ ភបិាល និ្ភាន ក់ងារអ្គក្លរសេរបជាជាត ិបានចាប់ដផតើម  
អភវិឌ្ឍន៍ក្លរកសា្សមតថភាព និ្ភាពជាអនកដកឹនារំបស់កសិករ និ្អ្គក្លរកសិករ ដោយដផ្លត ត      
ជាពិដសសដៅដលើយុវជនដៅជនបទ។ ដៅរបដទសខ្លេះដវទិក្លកសិកររតូវបានបដ្កើតដឡើ្តាមរយៈសិក្លខ
សាលា ក្លរកសា្សមតថភាព និ្កមមវធិអីភវិឌ្ឍន៍ភាពជាអនកដកឹនាជំាមួយរន ។ កមមវធិទីសសនៈ
កចិចសិកា ផ្លល ស់បតូ របទពិដសាធន៍និ្ចដំណេះដឹ្ របស់កសិករកនុ្ក្លរកសា្ចដំណេះដឹ្ ដល់កសិករក៏
រតូវបានដធវើ។ 

 
របអប់១: យុវកសិករកសិកមមសររី្គដៅរបដទសជប៉ាុន  
ដៅរបដទសជប៉ាុន កសិករសររី្គវយ័ដកម្ ថមចីនួំនរបាមួំយអាចរករបាក់ចដំណញដុលជាមធយមរបម្នណជា 
៨.៨៦០.០០០ដយ៉ាន ដៅកនុ្ឆ្ន ២ំ០១៣ ម្ននក្លរដកើនដឡើ្២០៧%។ ពួកដគបានដថល្ អណំរគុណ និ្ដឹ្
គុណចដំពាេះក្លរររំទដពញទេឹំ្ទា ំ្ ជនំាញ ទាំ្ ដ ី ទាំ្ ផទេះ និ្ទីផារ ឱយពួកដគដោយរគូបណតុ េះ      
បណាត លកសិករ (កសិករផសពវផាយ) ដទើបពួកដគទទួលបានដជាគជ័យដូដចនេះ។ កសិករវយ័ដកម្ ថមីៗ  រតូវក្លរ
ជនំាញខា្កសិកមមរបស់ខ្លួនតាមរយៈក្លរបណតុ េះបណាត លពីកសិករចាស់ៗ ឬដដលម្ននបទពិដសាធន៍ខ្ពស់ 
មតិតកសិករដៅកនុ្តបំន់ដកបរខា្ មស្តនតីផសពវផាយកសិកមមរបស់រោឋ ភបិាល ក្លរចូលរួមវគគបណតុ េះបណាត ល 
អានដសៀវដៅ និ្រសាវរជាវតាមអីុនធណិឺត។ ពួកដគបានក្លល យជាមនុសសឯករជយដៅកនុ្រយៈដពលខ្លី។ 
បនាទ ប់មកពួកដគបានចាប់ដផតើមបណតុ េះបណាត ល បនតដល់យុវជនចណូំលថមដីផស្ដទៀត។ ដូចរន ដនេះផ្ដដរ 
ដដលពួកដគបានពរ្ឹ្ កចិចសេរបតបិតតកិ្លររបស់ពួកដគ និ្ទទួលបានក្លរររំទក្លន់ដតខាល ំ្ ដឡើ្តាមរយៈ
ក្លរដរៀបចរំកុមអ្គក្លរកសិកមមសររី្គ ដ៏សខំាន់ចនួំនបរីកុម។ ពួកដគទទួលបាន អតថិជិនរបស់ពួកដគតាម
រយៈវធិសីាស្តសតសខំាន់ប:ី អនកធានា/បញ្ហជ ក់ (ដោយកសិករដជើ្ ចាស់ និ្មតិតភកត)ិ ក្លរដសវ្ រកដោយខ្លួនឯ្ 
និ្តាមអិុនធណិឺត។ 
 
 
 



 
 
របអប់ទី២: កមមវធិកីសិកមមថម,ី ទីរកុ្នតណាន់, ដក្លេះនតវា៉ា ន់ 
បចចុបបននម្ននកសិករវយ័ដកម្ ចុេះដ ម្ េះចូលដរៀនកនុ្កមមវធិដីនេះចនួំប២៦៨នាក់ (កនុ្ដនាេះម្ននស្តសតី១៤%) 
ដេើយទា ំ្ អស់រន ម្ននដរក្លម៤៥ឆ្ន  ំ បចចុបបននជាកសិករ និ្អនកដដលរបាថាន ក្លល យជាកសិករ។ នាយកោឋ ន
ផសពវផាយកសិកមមរបស់រោឋ ភបិាលបានផតល់នូវក្លរររំទដផនកបដចចកដទស និ្េិរញ្ញវតថុដល់កសិករវយ័ដកម្
ទា ំ្ ដនេះ។ ក្លរររំទបដចចកដទស រតូវបានផតល់តាមរយៈអនកជនំាញ យុវជនហាត់ក្លរ វគគបណតុ េះបណាត ល
កសិកមម និ្របព័នធរបកឹាដោបល់។ រកុមអនកជនំាញខា្វស័ិយកសិកមម និ្រគូកសិកមម ដដលបដរ្ៀន ដល់
កសិករវយ័ដកម្  រតូវបានោក់ពរងាយតាមសម្នគមកសិករកនុ្រសុកនិមួយៗ។ ឯក្លរររំទដផនកេិរញ្ញវតថុ វញិ 
គបឺានមកពីក្លរផតល់របាក់កមចរីបស់រោឋ ភបិាលដដលម្ននអារតាក្លររបាក់ទាបឳ្យដល់កសិករវយ័ដកម្  ដដើមប ី
ទិញឧបករណ៍ផគត់ផគ្ ់ ឬសម្នា រៈកសិកមមដផស្ៗ។  កសិករវយ័ដកម្ ថមីៗ មួយចនួំនធបំានទទួលដជាគជ័យ
ក្លល យជាកសិករដសដឋវីយ័ដកម្  និ្ឈ្នេះក្លររបកួតកនុ្ក្លរផលិត អ្ករសររី្គ ដឈ្ើរសីររី្គ និ្ដប៉ា្ដបា៉ា េះ
សររី្គ។  
 
២. ក្លរពិភាកាអពីំកសិកមមលកខណៈរគួសារ៖ ក្លរេូរចូលននរកុមេ ុនចរមុេះជាតសិាសន៍  ក្លររដំលាភដធីល ី
និ្ក្លរដធវើកសិកមម របស់រកុមេ ុនធំៗ  នាឱំយម្ននក្លរជដជកពិភាការន  ោ៉ា ្ដរចើនដៅដលើក្លរដធវើកសិកមម 
ជាលកខណៈរគួសារ និ្ដសដឋកចិចរបស់អនកដរសចកំ្លរ។ អ្គក្លរសេរបជាជាតបិានរបារពធទិវារឆ្ន ំ
អនតរជាតនិនរគួសារកសិករដៅឆ្ន ២ំ០១៤ ដេើយម្ននអ្គក្លរស្គមសីុវលិ អ្គក្លរកសិករ និ្សាថ ប័ន
រោឋ ភបិាលជាដរចើន បានររំទ។ អ្គក្លរស្គមសីុវលិ អ្គក្លរកសិករ ដដលដធវើក្លរដលើវស័ិយកសិកមម និ្
ដសបៀ្អាហារ បានចាប់ដផតើមជដជករន នឹ្ម្ននឥទធិពលដលើដរលនដោបាយ សតីពីក្លរដធវើកសិកមមជា



លកខណៈរគួសារ និរនតរភាពកសិកមមតាមរបព័នធដអកូឡូសីុ និ្ក្លរបដ្កើន អណំាចឥទធិពលរបស់កសិករ
ចូលទីផារ។ ក្លរដផ្លត តដលើកសិកមមជាលកខណៈរគួសារ បានចូលរួមចដំណកជាពិដសសកនុ្ទាក់ទាញ
ចណំាប់អារមមណ៍យុវជនឱយម្ននក្លរ យកចតិតទុកោក់កនុ្វស័ិយកសិកមម។ 

 

៣. ក្លរអភវិឌ្ឍន៍កសិកមមតាមរបពន័ធដអកូឡូសីុ និ្
កសិកមមសររី្គ របកបដោយដចរភាព៖ រដបៀបរស់ដៅ 
ថមរីបស់មនុសសភាគដរចើន(សម័យឥឡូវ) បានចាប់ដផតើម
ងាកមកឳ្យតនមល និ្ចូលចតិតអាហារសររី្គដរពាេះ
ដេតុផលសុខ្ភាព។ ជាលទធផល ចនួំនកសិករ ដដល
ដធវើកសិកមមសររី្គដកើនដឡើ្។ ទិដឋភាពជាវជិជម្ននកនុ្
ដសណារយី៉ាូ ដនេះ បងាា ញថាម្នន យុវជនមួយចនួំនធ ំ
បានងាកមកចាប់អារមមណ៍ ចដំពាេះក្លរផសពវផាយ 
កសិកមមសររី្គ និ្ក្លរចូលរួមរបស់ពួកដគក្លន់ដត
ដរចើនដឡើ្។ សរម្នប់យុវកសិករ ក្លរដធវើកសិកមម 

សររី្គផដល់នូវអតថន័យលអកនុ្ក្លរងាររបស់ពួកដគ ផតល់ឱក្លសបដនថមដទៀត ដដើមបដីធវើក្លរបដ្កើតគនិំតថម ី និ្
ក្លរដរៀនពីរដបៀបចាស់ និ្ថមនីនក្លរដធវើកសិកមម។ រោឋ ភបិាលមួយចនួំនបានផតល់ក្លរររំទ ដដើមបដីលើកកមពស់
ក្លរដធវើកសិកមម របកបដោយនិរនតរភាពតាមរបពនធ័កសិកមមដអកូឡូសីុនិ្សររី្គ ដដលបានទាក់ទាញ
យុវជនក្លន់ដតដរចើនឳ្យងាកដៅរកវស័ិយកសិកមមវញិ។ ដៅកនុ្តបំន់អាសីុខា្តបូ្ ជនចណំាករសុក ដដល
រតឡប់មកពី បណាត របដទសដៅមជឈមឹបូព៌ា (ឈូ្្សមុរទដពក) បានចាប់ដផតើមក្លរដធវើកសិកមម ដេើយមួយ
ចនួំនធបំានដលើកកមពស់ក្លរដធវើកសិកមមសររី្គផ្ដដរ។ 
 
របអប់ទី៣: អាណាសីុបាោ៉ា ន  
អាណាសីុបាោ៉ា ន អាយុ២៤ឆ្ន  ំ ជាកូនរសីរបស់បតរីបពនធកសិករពីដក្លេះ មនីដូរ ៉ាូ របដទសេវីលីពីន។ នា្
បានបញ្ច ប់ក្លរសិកាជនំាញដផនកចអិំនអាហារដបបពាណិជជកមម ប៉ាុដនតនា្ ដបរជារសឡាញ់ក្លរងារកសិកមម 
និ្ច្់ម្ននកសិោឋ នផ្លទ ល់ខ្លួន និ្រគប់រគ្អាជវីកមម កសិោឋ នរបស់ខ្លួន។ នា្បានចូលរួមកនុ្វគគបណតុ េះ
បណាត លមួយសតីពីរបព័នធកសិោឋ នសររី្គពេុរបដោជន៍ ដដលដរៀបចដំោយអ្គក្លរ កសិករថាន ក់ជាតរិបស់
េវីលីពីន ដ ម្ េះបា៉ា គសីាម្ន៉ា ។ បនាទ ប់ពីក្លរបណតុ េះបណាត  លរបស់នា្អពីំរបព័នធកសិោឋ នសររី្គពេុ
របដោជន៍ដៅឆ្ន ២ំ០១៤ មក អាណា បានបញ្ចុ េះបញ្ចូ លរកុមរគួសាររបស់នា្ ដដើមបបីដំល្ដកីសិោឋ នទេំំ
២.៥០០ដម៉ារតក្លដរ ៉ា របស់រគយសារនា្ដៅជាកសិោឋ នសររី្គពេុរបដោជន៍។ នា្បានចាប់ដផតើមសា្
ស្់រទ្់ជកីបំ៉ាុសត៍ ជកីរសេះរតមួីយ សួនបដនល និ្ ចញិ្ចឹ មម្នន់តាមដរលក្លរណ៍ធមមជាត។ិ នា្បានដធវើឱយក្លរ
ដរបើរបាស់ដរីបស់រគួសារនា្ រគប់ដម៉ារត រគប់ផឹ្  ននកសិោឋ នអស់លទធភាព និ្ម្ននរបសិទធិភាពខ្ពស់។ 
ឥឡូវដនេះនា្ បានផសពវផាយអពីំដធវើដផនក្លរដធវើកសិោឋ នពេុរបដោជន៍ដល់កសិករវយ័ដកម្ ដនទដទៀត 
ដៅដកបរខា្ និ្ដៅឯនាយភូមរិបស់ពួកដគ។ នា្ជាជ័យលាភមី្នន ក់ ដដលបានទទួលរងាវ ន់ ជាកសិករគរូំ



កនុ្អឡុំ្ដពល របារពធពិធឆី្ន អំនតរជាតនិនរគួសារកសិករ  (IYFF) ដៅកនុ្របដទសេវ ីលីពីន។ 
 
៤. ក្លរកសា្អ្គក្លរកសិករ៖  
អ្គក្លរស្គមសីុវលិ និ្សូមបដីតទីភាន ក់ងារអ្គក្លរសេរបជាជាត ិសុទធដតបាន ជួយសរមួលដល់ដដំណើ រ
ក្លរននក្លរបដ្កើតអ្គក្លរកសិករ និ្ច្រក្ពរ្កីពួកដគឳ្យម្ននអណំាច ដដើមបឳី្យម្ននក្លរផ្លល ស់បតូ រ
ដរលនដោបាយ និ្ក្លរដធវើកសិកមម។ ជាមួយរន ដនាេះអ្គក្លរកសិករ បានចាប់ដផតើមបដ្កើតរកុមយុវជន
របស់ពួកដគ។ ក្លរជដជកដដញដោល និ្ក្លរពិភាកាបានដផ្លត តដលើសិទធិនិ្គនិំតផតួចដផតើមរបស់កសិករ។ 

 
របអប់ទី៤: អ្គក្លរ យុវជនកនុ្ របដទសម៉ាុ្ដហាគ លី 
ដៅរបដទសម៉ាុ្ដហាគ លី ម្ននអ្គក្លរដរៅរោឋ ភបិាលជាដរចើនបានដធវើក្លរដលើបញ្ហា របស់យុវជន ដូចជា 
សេព័នធយុវជនម៉ាុ្ដហាគ លី ដដលជាអ្គក្លរដរៅរោឋ ភបិាលធបំផុំតដៅរបដទសម៉ាុ្ដហាគ លី។ ដរលបណំ្គ ឺ
ដដើមបកី្លល យជាសដំឡ្តស ូមតមួិយ សរម្នប់ក្លរអភវិឌ្ឍន៍ និ្ក្លរពារសិទធិយុវជនគងាវ លដចៀម។ អ្គក្លរដនេះ 
បានដរៀបចសិំក្លខ សាលាពិដររេះដោបល់ថាន ក់ជាតមួិយ ដៅដខ្កុមាេះ ឆ្ន ២ំ០១៤ ដដលម្ននយុវជន គងាវ ល
ដចៀមម៉ាុ្ដហាគ លីវយ័ដកម្ ជាដរចើននាក់មកពី២១ដខ្តតចូលរួម។ គណៈកម្នម ធមួិយ រតូវបានបដ្កើតដឡើ្តា ំ្ ពី
ឆ្ន ២ំ០១៣ មកដម៉ាលេះ ដដើមបកី្លរពារផលរបដោជន៍អនកគងាវ លវយ័ដកម្ ។ គណៈកម្នម ក្លរដនេះកពុំ្ដធវើក្លរសទ្ ់
មតកិរមតិថាន ក់ជាត ិ អពីំក្លរចញិ្ចឹ មសតវរបស់យុវជនវយ័ដកម្ ។ កលបឹយុវសេករណ៍ថាន ក់ជាតមួិយរតូវបាន
បដ្កើតដឡើ្ដៅកនុ្ឆ្ន ២ំ០១០  និ្ទទួលបានដជាគជ័យ ដោយបានដរៀបចកំិចចរបជុដំលើកដបូំ្របស់ខ្លួនកនុ្
ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពីភាពជាអនកដកឹនាកំសិករវយ័ដកម្ ។ 
 
របអប់ទី៥: បណាត ញយុវជនដៅរបដទសកមពុជា 
ដៅកនុ្របដទសកមពុជា បណាត ញកសិករនិ្ធមមជាត ិ(FNN) បានបដ្កើតគបណាត ញយុវជន ដដលតណំា្ដៅ
កនុ្រកុមរបកឹាភបិាល របស់ខ្លួន។ កសិករវយ័ដកម្  ដដលកពុំ្រតូវបានអភវិឌ្ឍន៍ដៅជា អនកដកឹនាសំេគមន៍
វយ័ដកម្  កសិសេរគនិតាមរយៈទសសនៈកចិចសិកាដៅក្លន់កសិោឋ នបងាា ញ និ្ក្លរអនុវតតន៍ផ្លទ ល់កសិោឋ ន
ចញិ្ចឹ ម រួមទា ំ្ ក្លរដធវើកសិកមមសររី្គ  ក្លរជកីរសេះទឹកចញិ្ចឹ មរត ី ក្លរដធវើកសិកមមចរមុេះ (កសិោឋ ន
ពេុរបដោជន៍) ក្លរចញិ្ចឹ មសតវ និ្ក្លរដរបើរបាស់ ជលីាមកសតវ និ្ក្លរផលិតឡជវីឧសម័នផ្ដដរ។ 
 

៥. ក្លរដលើកកមពស់កសិករស្តសតីៈ 

ខ្ណៈដដលបុរសៗដៅជនបទដធវើចណំាករសុកដៅទីរកុ្ ក្លន់ដតដរចើន និ្ដរៅរបដទសវស័ិយកសិកមម
បានក្លល យដៅជាបនទុករបស់ស្តសតី និ្ម្ននក្លរជដជកដដញដោលជាដរចើនសតីពីសិទធិកសិករស្តសតី និ្សិទធិក្លន់
ដធីលបីានចាប់ដផតើម។ កសិករស្តសតីបានចូលរួមក្លន់ដតសកមមកនុ្ក្លរតស ូមត ិ ដដើមបសិីទធិរបស់ខ្លួន។ ដៅកនុ្
របដទស មួយចនួំនរួមម្នន របដទសដនបា៉ា ល់ ផ្ដដរ ដវទិក្ល «កសិករស្តសតី» រតូវបានបដ្កើតដឡើ្។ 



[,

 

៦. ក្លរតស ូមតិដផអកដលើ                            ដរលនដោបាយ
ទូលទូំលាយសរម្នប់រគួសារកសិករ 

អ្គក្លរកសិករដៅកនុ្របដទសមួយចនួំនដូចជា របដទសឥណឌូ ដនសីុ េវីលីពីន ដនបា៉ា ល់ និ្ឥណាឌ
បានដរៀបចកំ្លរជដជកដដញដោល និ្ក្លរពិភាកាជាដស រ ី ដៅដលើដរលនដោបាយដធីល ី និ្ដរល
នដោបាយកដំណទរម្់ទូលទូំលាយមួយសតីពីកសិកមម រួមទា ំ្ សិទធិក្លន់ក្លប់ដធីល ី ឳ្ក្លសទទួលបាន
កសិកមមក្លរររំទសម្នា រៈកសិកមមលអ ម្ននតនមលទាប ចាត់ដច្ដសីមបទានស្គមកចិច ក្លរបដ្កើតនិ្ក្លរ
អនុវតតក្លរដរបើរបាស់ដី និ្ដរលនដោបាយសិទធិរបស់កសិករ។ អ្គក្លរកសិករ និ្ស្គមសីុវលិបាន
ចូលរួមោ៉ា ្សកមមកនុ្សកមមភាពទា ំ្ ដនេះ។ កសិករបានរបមូលផតុ ខំ្ លួនឯ្ដៅកនុ្ក្លរតស ូមតដិដើមប ី
ក្លរផ្លល ស់បតូ រដរលនដោបាយដធីល ី និ្ក្លរដកទរម្់កសិកមមដៅកនុ្នាមកសិករវយ័ដកម្ ។  អ្គក្លរ
កសិករ ស្គមសីុវលិ និ្ភាន ក់ងារអ្គក្លរសេរបជាជាតដិៅកនុ្របដទសដូចជាដនបា៉ា ល់, ម៉ាុ្ដហាគ លី, 
កមពុជា, េវីលីពីន, ឥណឌូ ដនសីុ ប្់ក្លល ដដស និ្របដទសដវៀតណាម បានដធវើក្លររសាវរជាវឯកសារ និ្
ករណីក្លរតស ូមតដិលើ ដរលនដោបាយសរម្នប់កសិករវយ័ដកម្ ។ ពួកដគបានដរបើរបាស់លទធផល
ដដលបានរកដ ើញពីក្លររសាវរជាវ និ្ករណីដផស្ៗ ដដើមបបីដ្កើនឥទធិពលដៅដលើរោឋ ភបិាល និ្អនក
បដ្កើតដរលនដោបាយរបស់ខ្លួន។ បនតិចមត្ ៗ អ្គក្លរដរៅរោឋ ភបិាល និ្អ្គក្លរដទវភាគរីវា្
របដទសនិ្របដទស បានផ្លល ស់បតូ រជេំរដឆ្ព េះដៅររំទកសិករវយ័ដកម្  និ្ក្លរវនិិដោគដៅកនុ្វស័ិយ
កសិកមម។ 

 

របអប់ទី៦: កសិករវយ័ដកម្ ដៅកនុ្របដទសកូដរ ៉ា  
ដោ្តាមសេព័នធកសិករ្នមុខ្កូដរ ៉ាខា្តបូ្ (KAFF) និ្សេព័នធកសិករស្តសតី្នមុខ្កូដរ ៉ាខា្
តបូ្ (WAFF) បានឳ្យដឹ្ ថាដទាេះបជីាម្ននបញ្ហា ដរចើនដៅកនុ្វស័ិយកសិកមមក៏ដោយ   វា គកឺតសី្ឃមឹ។
ជាក្លរដ្លើយតបដៅនឹ្ក្លរដកើនដឡើ្ននបញ្ហា របឹអូសយកដកីសិកមម ពីសណំាក់សាជវីកមមធំៗ ដនាេះ
រោឋ ភបិាលបានដចញបបញ្ញតតដិលើសិទធិជាម្នច ស់ដសីរម្នប់កសិករណា ដដលដធវើកសិកមមដលើដដីនាេះអស់



រយៈដពលរបាឆំ្ន  ំ ដនាេះនឹ្ក្លល យជាម្នច ស់ដ។ី ដដើមបដីោេះរសាយតរមូវក្លររបស់កសិកររ្ផលប៉ាេះពាល់
ដោយកចិចរពមដរពៀ្ពាណិជជកមមដសរ ី  (FTA) រោឋ ភបិាលបានបដ្កើតដរលនដោបាយមួយដដើមបធីានា
ថាវស័ិយឧសាេកមមដដលទទួលបានពី FTA រតូវបដ្កើតមូលនិធរិរំទដល់វស័ិយកសិកមម កនុ្ក្លរជួយឱយ
ពួកដគរករបាក់ចដំណញដដើមបវីនិិដោគកនុ្វស័ិយកសិកមមបានផ្។ ថមីៗ ដនេះ កសិករជនជាតកូិដរ ៉ា ដដល
ជាអនកដធវើរសូវ បានដៅចរចារទាមទារសណំ្ពីរោឋ ភបិាល ចដំពាេះក្លរខាតប្់ទា ំ្ របស់ពួកដគ ដដល
ទទួលរ្ផលប៉ាេះពាល់ដោយសារដតកចិចរពមដរពៀ្ពាណិជជកមមដសរ។ី វារតូវបានចាត់ទុក ជាក្លតពវកចិច
របស់រោឋ ភបិាលដដើមបធីានាឱយបាននូវក្លររស់ដៅរបស់កសិករកូដរ ៉ា។ សេព័នធកសិករ្នមុខ្កូដរ ៉ាខា្
តបូ្ បានដសនើឱយម្ននដរលនដោបាយ៖ (១) ធានាឱយបាននូវក្លរដជាគជ័យរបស់កសិករដៅកនុ្កសិោឋ ន
លកខណៈរគួសារដោយក្លរផតល់នូវ អដំណាយទាយជជទាន បដចចកដទស និ្ក្លរអប់រដំដើមបដីលើកកមពស់
ដល់កសិកមមរបព័នធ ដអកូឡូសីុឳ្យក្លន់ដតលអរបដសើរជា្មុន (២) ដលើកដល្ឳ្យកសិករវយ័ដកម្ បានរួចផុត
ពីក្លតពវកចិចដោធា (៣) ផតល់ក្លរររំទដផនកេិរញ្ញវតថុដល់កសិករវយ័ដកម្ ដោយបញ្ចុ េះអរតាក្លររបាក់ពី  
៣% កនុ្មួយឆ្ន នំាដពលបចចុបបនន ដៅ១% កនុ្មួយឆ្ន  ំ (៤) អនុញ្ហញ តឱយសម្នជកិននសម្នគមយុវកសិករ 
ចូលរួមដោយសកមមកនុ្សកមមភាពរបស់ សេព័នធកសិករ្នមុខ្កូដរ ៉ាខា្តបូ្ និ្ (៥) បដ្កើនក្លរ
ទទួលខុ្សរតូវដផនកស្គមរបស់កសិករវយ័ដកម្  និ្ក្លរអភវិឌ្ឍសមតថភាពរបស់ពួកដគជាអនកដឹកនា ំ
កសិកមមកនុ្តបំន់។ 

 

ស្តើអវីរដ្ឋា ភបិាលរបស្ស់្យើងអាចស្ធវើបាន ស្ដើមបទីាក់ទាញចណំាបអ់ារមមណ៍របស្យ់វុជនឱ្យងាកស្ៅ
រកវិស្យ័កស្កិមម នងិឱ្យពួកស្គបនតសាន ក់ស្ៅជនបទ 

ដផអកដលើក្លរសភំាសន៍ និ្ក្លរសដ្កតរបស់ដយើ្ជាមួយយុវជនជនបទ ក្លរ្លុេះបញ្ហច ំ្ របស់ដយើ្ 
គថឺាដដើមបទីាក់ទាញចណំាប់អារមមណ៍របស់យុវជន ឳ្យងាកដៅរកវស័ិយកសិកមមបានលុេះរតាដត៖ (១) 
របាក់ចណូំលពីវស័ិយកសិកមម អាចចញិ្ចឹ មបបីាច់រគួសាររបស់ពួកដគបានរគប់ររន់ និ្សមរមយនថលថនូ រ 
(២) ពួកដគរតូវបានផតល់នូវធនធាន ជាមូលោឋ ន ជា ដធីល ី ទុនរគេឹះ ដូចវនិិដោគ ក្លរបណតុ េះបណាត ល 
ឧបករណ៍ និ្សម្នា រៈកសិកមម និ្ម្ននទីផាររតមឹរតូវ (៣) ពួកដគអាចដមើលដ ើញពីសារៈសខំាន់ និ្
អតថន័យដៅកនុ្ក្លរងារវស័ិយកសិកមម។ ដបើដូដចាន េះដមន អនុសាសន៍ខា្ដរក្លម ឬសកមមភាពមួយចនួំន
នឹ្អនុញ្ហញ តឱយ និ្ជរុំញឳ្យកសិករវយ័ដកម្ ដបាេះប្់គ់និំតអវជិជម្ននរបស់ខ្លួនចដំពាេះវស័ិយកសិកមម
ដោយសមលឹ្ ដមើល    សក្លត នុពលដដើមបកី្លល យជាមនុសសខ្លួនទីពឹ្ខ្លួនកនុ្វស័ិយដសបៀ្អាហារ និ្រួម
ចដំណកដល់កដំណើ នដសដឋកចិចរបកបដោយចរីភាពនិ្រួមបញ្ចូ ល។ អនុសាសន៍ទា ំ្ ដនេះ រតូវបានញុា ំ្
ដោយគនិំតផតួចដផតើមដដលទទួលបានដជាគជ័យដូចដរៀបរប់ខា្ដលើ។ 

១.  ផតល់ភាពជាម្នច ស់ដលើសិទធិដរបើរបាស់ ឬជួលដដីធវើកសិកមមោ៉ា ្ដហាចណាស់រយៈដពល២៥ឆ្ន  ំ ជូនដល់
កសិករវយ័ដកម្ ។ ដបើរម នសនតិសុខ្ដលើសិទធិក្លន់ក្លប់ដធីលរីយៈដពលដវ្ដោយយុវជនដទ អញ្ចឹ ្យុវជន
នឹ្មនិចាប់អារមមណ៍កនុ្ក្លរដធវើកសិកមមដៅកនុ្ភូមិរបស់ពួកដគដទ។ 



២. ផតល់កមមវធិពិីដសស និ្កមមវធិកីសិកមមចរមុេះ និ្ក្លរផតល់ដសវាក្លរររំទដល់កសិករវយ័ដកម្ រួមទា ំ្
ក្លរអប់រ ំ ក្លរបណតុ េះបណាត ល និ្ក្លរផសពវផាយកសិកមម វគគបណតុ េះបណាត លភាពជាអនកដកឹនា ំ កមចី
ឥណទាន បដចចកដទស ធាតុចូលកសិកមម សម្នា រៈឧបករណ៍កសិកមមសមរសប  ដរគឿ្យនតកសិកមម    
ក្លរឧបតថមាធន ធានារ៉ា ប់រ្ និ្ទីផារ។ កមមវធិីសាលាគួរដតដលើកទឹកចតិតវស័ិយកសិកមមជាវជិាជ ជវីៈមួយ
។ កសិករវយ័ដកម្ អាចនឹ្ទទួលបានក្លរបណតុ េះបណាត លជាសេរគនិវយ័ដកម្ ជនបទ ដោយដផ្លត តដលើ
ក្លរដកនចនរបកបដោយនិរនតរភាព ដផ្លត តដលើមូលោឋ នផលិតកមមកសិកមម និ្ក្លរបដ្កើតសេករណ៍
កសិកមមពេុបណំ្ ដដលកតាត ទា ំ្ ដនេះផតល់នូវអតថន័យ និ្បណតុ េះនូវមដនាគមរបាកដនិយម បដនថម
ដទៀតថាកនុ្ជីវតិរបស់ពួកដគ។ ក្លរផតល់ក្លរទទួលសាគ ល់ជាសាធារណៈដល់កសិករដ្នើមវយ័ដកម្   
 ឧទាេរណ៏      អនកដដលម្ននលទធភាពកនុ្ក្លរទទួលបានដជាគជ័យកនុ្ក្លរកសា្សេករណ៍
កសិកមម។ កសិករស្តសតីវយ័ដកម្  ក៏គួររតូវបានផតល់ក្លរយកចតិតទុកោក់ផ្ដដរ ដរពាេះស្តសតីជនភាគដរចើន
ដត្ដតបាត់ប្់ឱក្លសដោយសារដតរចនាសមព័នធវណណៈកនុ្ស្គម ដដលម្ននរសាប់ និ្ក្លរអនុវតតន៍
ដដលដៅដតម្ននសក្លត នុពល។ 

៣. ផតល់មដធយបាយដល់កសិករវយ័ដកម្  ឳ្យពួកដគអាចដរៀបចអំវីៗដោយខ្លួនឯ្ ដូចជាក្លរដរៀនសូរតពីរន
ដៅវញិដៅមក ក្លរចូលរួមកនុ្ក្លរដធវើដសចកតសីដរមចចតិត និ្ដដំណើ រក្លរបដ្កើតដរលនដោបាយ។ 
កសិករ  វយ័ដកម្ រតូវក្លរអារមមណ៍កក់ដៅត មួយអពីំភាពជាម្នច ស់ននដរលនដោបាយនិ្កមមវធិដីដល
ទាក់ទ្នឹ្ពួកដគ។ ដរៀបចឳំ្យម្ននទសសនកចិចសិកាកនុ្ចដំណាមរបជាកសិករវយ័ដកម្  ទា ំ្ កនុ្និ្
ដរៅរបដទស ដដើមបបីដ្កើនចដំណេះដឹ្  និ្ក្លរផ្លល ស់បតូ របទពិដសាធន៍។ បដ្កើតមជឈមណឌ លព័ត៌ម្នន
ដផ្លត  សរម្នប់យុវជន។ 

៤. សាត រសាថ នភាពដេោឋ រចនាសមព័នធ សនដិភាព និ្សណាត ប់ធាន ប់ដៅតាមតបំន់ជនបទក៏រពមទា ំ្ ផតល់នូវ  
សនដិសុខ្ស្គម និ្ក្លរក្លរពារដល់របជាកសិករវយ័ដកម្ ។ 

៥.  កសិករដៅកនុ្តបំន់អាសីុបា៉ា សីុេវិកគជឺាកសិករលកខណៈរគួសារ ដដលរករីក និ្ដរសកឃ្លល ន 
(អសនតិសុខ្ដសបៀ្) បផុំតដៅដលើពិភពដលាក។ បចចុបបនន ក្លរររំទកសិករកខណៈរគួសារតាមរយៈ
ក្លរដកលអំដរលនដោបាយទូលទូំលាយនិ្កមមវធិរួីមបញ្ចូ លនានាសតីពីក្លរដកទរម្់វស័ិយកសិកមម 
ក្លរអភវិឌ្ឍន៍ជនបទរបកបដោយចរីភាព ក្លរអនុវតតរបព័នធកសិកមមដអកូឡូសីុ ទីផារនិ្ពាណិជជកមម 
នឹ្បដ្កើនរបាក់ចណូំល និ្ភាពរ ឹ្ ម្នរំបស់កសិករ ដេើយដដលជាបចច័យមួយអាចផ្លល ស់បតូ រទសសនៈ
របស់យុវជន អពីំក្លរដធវើកសិកមមបានផ្ដដរ។ 

 
ស្តើអាហាវ  អាចស្ធវើអវបីានស្ដើមបសី្លើកកមពស្វ់សិ្យ័កស្កិមមកនងុចំស្ណាមយវុវ័យ? 
១.    ក្លរតស ូមត ិ ដរលនដោបាយៈ កសិករភាគដរចើនដៅតបំន់អាសីុម្ននក្លររពយួបារមា អពីំបញ្ហា ដរល    

នដោបាយ។ អាហាវ  អាចជួយសរមបសរមួលដល់បញ្ហា រួមកនុ្តបំន់ដូចជាបញ្ហា ដរលនដោបាយ
ដសរនិីយមដបបថម ី បញ្ហា អ្គក្លរពាណិជជកមមពិភពដលាកដៅកនុ្វស័ិយកសិកមម បញ្ហា ក្លរផ្លល ស់បតូ រ
អាក្លសធាតុ ក្លរដធវើពាណិជជកមមដសរ ី បញ្ហា ក្លររបឹអូសដធីល ី បញ្ហា សិទធិកសិករវយ័ដកម្ និ្ស្តសតី បញ្ហា



សនតិសុខ្ស្គម និ្បញ្ហា ដនទដទៀត។ អាហាវ  អាចដធវើក្លរបញ្ចុ េះបញ្ចូ លទីភាន ក់ងារអ្គក្លរសេរបជាជាត ិ
និ្អ្គក្លររវា្ដទវភាគនីានាសតីពីដរលនដោបាយ ដដលម្ននលកខណៈសនិទធិសាន លមតិតភាពជាមួយ
កសិករ កមមវធិនីដោបាយ និ្ក្លរររំទ។ 

២.   ក្លរកសា្សមពន័ធភាពកនុ្ចដំណាមអ្គក្លរកសិករៈ បញ្ហា ដធីល ី និ្បញ្ហា កសិកមម គជឺាបញ្ហា នដោបាយ 
ដដលអាចបានដោេះរសាយបានតាមរយៈនដោបាយប៉ាុដណាណ េះ។ ដូដចនេះ វាជាក្លរសខំាន់កនុ្  សរមប
សរមួលឳ្យម្ននក្លរចូលរួមពីតណំា្រោឋ ភបិាលពាក់ពន័ធ តាមរយៈក្លរផតល់ឳ្ក្លសរបមូលផតុ រំបស់
សេគមន៍ដៅថាន ក់ជាត ិ និ្អនតរជាត។ិ កនុ្ន័យដនេះ អាហាវ  អាចជួយសរមួលដល់ដដំណើ រក្លរកសា្
សមព័នធភាពកនុ្ចដំណាមអ្គក្លរ និ្អ្គក្លរស្គមសីុវលិ ដឆ្ព េះដៅរកក្លររបមូលផតុ ដំបបដនេះបាន។ 

៣.  កមមវធិផី្លល ស់បតូរកសិករវយ័ដកម្ ៈ សម្នជកិរបស់អាហាវ  និ្អ្គក្លរកសិករដផស្ដទៀត បានបដ្កើតម៉ាូដដល
គរូំសតីពីកសិកមមរបកបដោយចរីភាព។ អាហាវ  អាចជួយសរមបសរមួលដល់ដដំណើ រក្លរកមមវធិផី្លល ស់បតូ រ
កសិករវយ័ដកម្ ដនេះបាន ដដើមបកីសា្ចដំនេះដឹ្ របស់កសិករវយ័ដកម្ សតីពីក្លរដធវើកសិកមមបដចចកដទស
កសិកមមថម ីបដ្កើតដរលនដោបាយថម ីនិ្ទាក់ទាញយុវជនកនុ្ឳ្ងាកដៅរកវស័ិយកសិកមមវញិ។ 

៤. ភាពជានដគូកនុ្ចដំណាមអ្គក្លរកសិករៈ និរនតរភាពកសិកមមលកខណៈរគួសារនិ្យុវជនកនុ្វស័ិយ
កសិកមម មនិអាចដៅរួចដទដបើរម នក្លរររំទដផនកេិរញ្ញវតថុ  និ្បដចចកដទសដទដនាេះ។ ដូដចនេះ អាហាវ  អាច
ជួយសរមួលដល់ដដំណើ រក្លរននភាពជានដគូ កនុ្ចដំណាមអ្គក្លរកសិករ និ្អ្គក្លរស្គមសីុវលិ ដដល
ដធវើក្លរដៅកនុ្វស័ិយកសិកមមរបកបដោយនិរនតរភាព       ទាក់ទាញក្លរររំទ និ្ក្លរដលើកកមពស់
វស័ិយកសិកមមពីម្នច ស់ជនួំយ ដៅកនុ្តបំន់ និ្របដទសនិមួយៗ។ 

 
 

 

៥.  រសាវរជាវនិ្ ក្លរដបាេះពុមាៈ ក្លររសាវរជាវ 
និ្ក្លរដបាេះពុមាសតីពីដធវើក្លរកសិកមមរបស់
រគួសារកសិករ ឬយុវជនគជឺាដផនកមួយដ៏
សខំាន់។ បញ្ហា មួយចនួំនទាមទារ ឬតរមូវ
ឱយម្ននក្លរសិកា និ្ក្លរពិភាកាជាមួយ
រោឋ ភបិាលជាមួយទីភាន ក់ងារម្នច ស់ជនួំយ 
នានា។ អាហាវ  អាចដធវើក្លររសាវរជាវ និ្
ក្លរសនទនាដោយផ្លទ ល់បានដៅករមតិ
តបំន់និ្ផតល់ក្លរររំទដល់សម្នជកិដៅ
ករមតិរបដទសនីមួយៗបាន។ 

 

 



ស្ននិដ្ឋា ន 
របម្នណជាេុកសិបភាគរយ (៦០%) ដសមើ    ៧៥០.០០០.០០០នាក់ននចនួំនយុវជនរបស់ពិភពដលាក គឺ
កពុំ្រស់ដៅកនុ្តបំន់អាសីុបា៉ា សីុេវិក។ របម្នណ៧០% របដេលចនួំន៥២៥.០០០.០០០នាក់កនុ្ចដំណាម
ពួកដគកពុំ្រស់ដៅកនុ្តបំន់ជនបទកនុ្ទវីបអាសីុ ដេើយជា្ពាក់កណាត លននពួកដគ បានចូលរបឡូកដោយ
ផ្លទ ល់កនុ្វស័ិយកសិកមម។ ដទាេះោ៉ា ្ណា យុវជនជនបទភាគដរចើនចូលចតិតដធវើចណំាករសុកដៅក្លន់ទីរកុ្ 
ឬដធវើក្លរដៅដរៅរបដទស។ ចដំពាេះយុវជន  ដរចើន ដដលបនតដៅដធវើកសិកមមដនាេះ គដឺោយសារមនិម្នន
ជដរមើសអវីរបដសើរជា្ដនេះ។ ពួកដគបានដមើលដ ើញក្លរដធវើកសិកមម ជាក្លរងារមួយ ដដលមនិអាចរករបាក់
ចណូំលបានរគប់ររន់ដឡើយ វាគជឺាក្លរងារដដល របឈ្មនឹ្ហានិភ័យខ្ពស់ ក្លរងារតូចទាប ដេើយក្លរ
ររំទដោយរោឋ ភបិាល និ្សាថ ប័នដនទដទៀតតចិតួចបផុំត។ 
ោ៉ា ្ណាក៏ដោយ យុវជនអាចរតូវបានទាក់ទាញឳ្យងាកដៅរកវស័ិយកសិកមមវញិរបសិនដបើ៖ (១) របាក់
ចណូំលពីវស័ិយកសិកមមរគប់ររន់សរម្នប់ពួកដគដដើមបបីដ្កើតរគួសារមួយ (២) ទទួលបានក្លរផតល់ធនធាន
មូលោឋ នរគេឹះ ដូចជា ដធីល ីកមច ីក្លរបណតុ េះបណាត ល សម្នា រៈ និ្ឧបករណ៍កសិកមម ទីផារ និ្ (៣) ពួកដគ
អាចដមើលដ ើញសារៈសខំាន់និ្ខ្លឹមសារដៅកនុ្ក្លរងាររបស់ខ្លួន។ 
ដដើមបទីាញយកសក្លត នុពល និ្ថាមពលរបស់យុវជនដៅកនុ្វស័ិយកសិកមម ដនាេះរតូវទាមទារនូវដរល
នដោបាយទូលទូំលាយមួយ និ្ដធវើសម្នេរណកមម នូវកមមវធិទីា ំ្ អស់ រពមទា ំ្ ដធវើកដំណទរម្់កសិកមម 
កមមវធិីអភវិឌ្ឍន៍ជនបទរបកបដោយនិរនតភាព កសិកកមមតាមរបព័នធដអកូឡូសីុ និ្ក្លររគប់រគ្សេររស
កសិកមម ដេើយមូលោឋ នទីផារ កសិពាណិជជកមម រតូវបដ្កើត ជាមួយនឹ្ក្លរដលើកទឹកចតិតជាពិដសស និ្ផតល់
ឳ្យកសិករវយ័ដកម្  និ្កសិករស្តសតីផ្ដដរ។ 
យុវជន គជឺាអនាគតននរបដទសជាត ិ ដេើយយុវជនដៅតាមជនបទ គជឺាអនាគតននវស័ិយកសិកមម និ្
កសិឧសាេកមមជនបទ។ ដពលដវលារតូវចាប់ដផតើម គដឺពលដនេះដេើយ របសិនដបើដយើ្ច្់ឱយម្ននកសិករ 
       អាហារសរម្នប់ដពលអនាគត។ 
 
ស្ស្ចកតីស្យង 
រពឹតតបរត័ពត៌័ម្ននរបស់អាហាវ  AFA (ឆ្ន ២ំ០១៤ ភាគទី១)  

ក្លរទាក់ទាញយុវជនកនុ្តបំន់អាសីុ ឳ្យចាប់អារមមណ៍ងាកដៅរកវស័ិយកសិកមម: បរបិទនិ្ទសសន      
វស័ិយ។ ឯកសារថាន ក់តបំន់មួយ រយក្លរណ៍ដរៀបដោយសម្នគមកសិករអាសីុសរម្នប់ក្លរអភវិឌ្ឍន៍
ជនបទរបកបដោយនិរនតភាព (AFA) ក្លលពីដខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

 

រពឹតតបរត័ពត៌័ម្ននរបស់អាហាវ  AFA (ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ភាគទី២)  
AFA (2014 ខ្) ។ ដដំណើ រក្លររបស់អាហាវ  កនុ្មហាសននិបាតដលើកទី៦ និ្ក្លរពិដររេះដោបល់ថាន ក់
តបំន់: «្លុេះបញ្ហច ំ្ ពីបទពិដសាធន៍ជាសីុជដរៅសរម្នប់រគួសារកសិករ IYFF» ដៅនថងទី៦-៧ ដខ្ឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១៤ ដៅសណាឋ ររសាន់ទីក្ល ដៅដក្លេះបាលីរបដទសឥណឌូ ដនសីុ។ 

 



រពឹតតបរត័ពត៌័ម្ននរបស់អាហាវ   (ឆ្ន ២ំ០១៤៖ ភាគទី៣)  
សិក្លខ សាលាយុវជនអាហាវ ថាន ក់តបំន់ៈ ក្លរអភវិឌ្ឍន៍សមតថភាព និ្ពរងា្រដបៀបវារៈសរម្នប់កសិករ   
វយ័ដកម្ ទវីបអាសីុ (ក្លលពីនថងទី២៥-២៦ ដខ្វចិឆកិ្ល ឆ្ន ២ំ០១៤ ដៅទីរកុ្ដកេសូន របដទសេវីលីពីន)។    

 

លោក Ahmad QaziKholiquzzaman (2010)  
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