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ការអភិិវឌ្ឍឍកសិកិម្មមវៃវឆ្លាា តការអភិិវឌ្ឍឍកសិកិម្មមវៃវឆ្លាា ត

វិស័ិ័យកសិ័កម្មមនៅ�តែ�ជាវិស័ិ័យស័ូ�លសំ័ខាន់ម់្មយួ
ស័ម្រា�ប់ឆឹ់្អឹ�ងខូ្នងនៅស័ដ្ឋឋកិច្ចចកម្មុ�ជាតែដ្ឋលបាន់រួមួ្មចំ្ចតែ�ក
នៅ�កូ�ងផលិ�ផលកូ�ងម្រាស័កុស័រួ�ប់នៅ�កូ�ងឆូ្នាំ២ំ០២០ 
ម្រាប់�� ២២.៨% ប់ន្ទាា ប់ពី់ីវិស័ិ័យនៅស័វាកម្មម និ់ង
វិស័ិ័យឧស័ាហកម្មម។ រាជរួដ្ឋាឋ ភិបិាលកម្មុ�ជាបាន់ប់ន់ត
តែកលមឹ្មន់�វិនៅហដ្ឋាឋ រួច្ចន្ទាស័មុ្មន័់ធ ប់នៅម្រាម្ម�ដ្ឋល់វិស័ិ័យកសិ័កម្មម 
ជាពិីនៅស័ស័ការួស្ដាា រួនៅ��ងវិញិ និ់ងការួកស្ដាងប់តែន់ែម្មន់�វិ
ម្រាប់ពីន័់ធផគ�ផ់គងទ់ឹ�កនៅ�ទឹ�ទាំងំម្រាប់នៅទឹស័ តែដ្ឋលបាន់ផាល់
ភាពីងាយម្រាស័ួលដ្ឋល់ម្រាប់ជាកសិ័ករួកូ�ងការួដ្ឋាដំ្ឋ��
បាន់ពីីរួនៅ�បី់ដ្ឋង ឬនៅម្រាច្ច�ន់ជាងនៅន់�កូ�ងម្មយួឆូ្នាំ។ំ គិ�ិ
ម្មកដ្ឋល់ប់ច្ចច�ប់បនូ់នៅន់� វិស័ិ័យកសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជា�ន់
ការួរួកីច្ចនៅម្រាម្ម�ន់ទាំងំប់រួ�ិ� និ់ងគិ��ភាពី ខ្ន�ៈ
កម្មុ�ជាធាន្ទាបាន់ន់�វិស័ន់តិស័�ខ្ននៅស័ប�ង នៅដ្ឋាយ�ន់
លទឹធភាពីអាច្ចផលិ�នៅស័ប�ងបាន់ម្រាគិប់ម់្រា�ន់ស់័ម្រា�ប់់
ផគងផ់គ��់ម្រាមូ្មវិការួកូ�ងម្រាស័កុ និ់ង�ន់ប់រួ�ិ�អ�និៅរួក
ស័ម្រា�ប់ក់ារួន្ទានំៅច្ចញនៅ�នៅម្រា�ម្រាប់នៅទឹស័។ កូ�ងន់យ័នៅន់� 
កមុ្ម�ជាម្មនិ់ម្រា��ម្មតែ�អាច្ចផលិ�បាន់ប់រួ�ិ�នៅម្រាច្ច�ន់
ជាងម្ម�ន់នៅន្ទា�នៅទឹ តែ�ផលិ�ផលកសិ័កម្មមរួប់ស់័កម្មុ�ជា
កាន់ត់ែ��ន់គិ��ភាពី នៅឆ្អឹើ�យ�ប់នៅ�ន់�ងស័ាងដ់្ឋាតែដ្ឋល
�ម្រាម្មូវិនៅដ្ឋាយម្រាប់នៅទឹស័ន្ទាចំ្ច�ល។ 

កូ�ងរួយៈនៅពីលប់ុ�ន្ទាម ន់ឆូ្នាំចំ្ច�ងនៅម្រាកាយនៅន់�  នៅយ�ងក៏
ស័នៅងេ�នៅ��ញផងតែដ្ឋរួន់�វិកនំៅ�� ន់ម្រាប់ជាជន់នៅ�ទឹ�ទាំងំ
ពិីភិពីនៅ�ក តែដ្ឋលន្ទាឱំ្យយ�ន់ការួនៅក�ន់នៅ��ងនៃន់�ម្រាមូ្មវិ
ការួនៅស័ប�ងអាហារួ ម្រាស័ប់នៅពីលម្រាប់ជាជា�ិនី់ម្មយួៗ
ពីាយាម្មទាំញយកស័កាា ន់�ពីលពីីកា�ន់�វិ�តភាពី
ថ្មីមីៗ នៅ�តាម្មនិ់នូ្ទាការួកូ�ង�ំប់ន់ ់និ់ងស័កលនៅ�ក 

តាម្មរួយៈការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ន់�វិប់នៅច្ចចកនៅទឹស័ និ់ងប់នៅច្ចចកវិទិឹា
ថ្មីមីៗ តែដ្ឋលស័ម្មម្រាស័ប់ សំ័នៅ�ជំរួ�ញប់នៅងេ�ន់ផលិ�ភាពី 
ទិឹនូ់ផលផលិ�ផលកសិ័កម្មមឱ្យយបាន់ជាអ�ិប់រួ� 
ម្រាពីម្មទាំងំពីម្រាង�ងគិ��ភាពី រួមួ្មជាម្មយួការួកា�ប់់ន់ែយ
ច្ចំណាយនៃថ្មីើនៅដ្ឋ�ម្ម  តែដ្ឋលជាម្ម�លដ្ឋាឋ ន់ម្រាគិ��កូ�ងការួ
ចាប់យ់កឧ�តម្មភាពីម្រាប់កួ�ម្រាប់តែជង ទាំងំកូ�ងកម្រាម្ម�ិ
ថូ្នាកជ់ា�ិ និ់ង�បំ់ន់។់ នៅល�ស័ពីីនៅន់�នៅទឹៀ� ការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័
ប់នៅច្ចចកវិទិឹាប់នៅម្រាម្ម�ដ្ឋល់វិស័ិ័យកសិ័កម្មម កប៏ាន់ច្ច�លរួមួ្ម
ច្ចំតែ�កកា�ប់់ន់ែយន់�វិផលប់�ុពាល់នៅ�នៅល�ម្រាប់ពីន័់ធ
នៅអក���ស័�ីធម្មមជា�ិ ម្រាពីម្មទាំងំច្ច�លរួមួ្មប់នៅងេ�ន់ស័�វិ�ែភិាពី
ដ្ឋល់កសិ័ករួ អូកតែថ្មីទាំ ំនិ់ងម្រាប់�ិប់�តកិរួ។ ប់នៅច្ចចកវិទិឹា
កប៏ាន់ច្ច�លរួមួ្មនៅដ្ឋា�ម្រាស្ដាយន់�វិប់ញ្ហាា ម្រាប់ឈម្មន្ទាន្ទា ដ្ឋ�ច្ច
ជាការួនៅក�ន់នៅ��ងនៃន់�ម្រាមូ្មវិការួផលិ�ផលកសិ័កម្មម 
និ់ងកងះ�ក�ើ ងំពីលកម្មមជានៅដ្ឋ�ម្ម។ ច្ច�ំ� ច្ចនៅន់�បាន់
គិ�ស័ប់ញ្ហាា កឱ់្យយនៅ��ញពីីស្ដារួៈសំ័ខាន់ន់ៃន់ការួចាប់យ់ក
ប់នៅច្ចចកវិទិឹា និ់ងប់នៅច្ចចកនៅទឹស័ថ្មីមីៗ  នៅដ្ឋ�ម្មបតីែម្រាប់កាើ យការួ
នៅធះ�កសិ័កម្មមតាម្មតែប់ប់ម្រាប់នៃពី�ីនៅ�ជា កសិ័កម្មមនៃវិឆ្នាំើ � 
កូ�ងនៅ�លបំ់�ងប់នៅងេ�ន់ម្រាប់សិ័ទឹធភាពី ផលិ�ភាពី 
គិ��ភាពី ច្ចំនៅ�ញនៅពីលនៅវិ� កា�ប់់ន់ែយក�ើ ងំ
ពីលកម្មម កា�ប់់ន់ែយនៃថ្មីើនៅដ្ឋ�ម្ម និ់ងទឹទឹលួបាន់ទិឹនូ់ផល
ខុ្នស់័ សំ័នៅ�ជយួប់នៅងេ�ន់�នៃម្មើប់តែន់ែម្មបាន់ម្មយួកម្រាម្ម�ិ
នៅទឹៀ�។ យុាងណាម្មញិ ជនៅម្រាម្ម�ស័ប់នៅច្ចចកវិទិឹាស័ម្មម្រាស័ប់
គិរួួគិិ�គិ�រួផងតែដ្ឋរួអំពីី�នៃម្មើនៅស័ដ្ឋឋកចិ្ចច�នៃម្មើនៅស័ដ្ឋឋកចិ្ចច (ការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័
ប់នៅច្ចចកវិទិឹាឱ្យយ�ន់ភាពីស័ម្មម្រាស័ប់នៅ�តាម្មខូា�
ផលិ�កម្មម) ម្រាប់នៅភិទឹផលិ�ផលកសិ័កម្មមម្រាប់នៅភិទឹផលិ�ផលកសិ័កម្មម (ម្ម�ខ្នដំ្ឋណាំ 
ឬម្រាប់នៅភិទឹស័�ះចិ្ចញ្ចឹច �ម្ម) និ់ងទីឹតាងំផលិ�កម្មមទីឹតាងំផលិ�កម្មម រួមួ្មទាំងំ
នៅហដ្ឋាឋ រួច្ចន្ទាស័ម្មុន័់ធ�មំ្រាទឹម្មយួច្ចំន់ួន់ផងតែដ្ឋរួ។
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១. ប់នៅច្ចចកវិទិឹាតែដ្ឋល�ន់ស័កាត ន់�ពីលស័ម្រា�ប់វ់ិស័ិ័យ១. ប់នៅច្ចចកវិទិឹាតែដ្ឋល�ន់ស័កាត ន់�ពីលស័ម្រា�ប់វ់ិស័ិ័យ
   កសិ័កម្មម   កសិ័កម្មម

ខាងនៅម្រាកាម្មនៅន់�  គឺិជាម្រាប់នៅភិទឹប់នៅច្ចចកវិទិឹាឌីីជីថ្មីល

ម្មយួច្ចនំ់នួ់តែដ្ឋលប់ណាត ម្រាប់នៅទឹស័ន្ទាន្ទាបាន់ន់�ងកពំី�ង
នៅម្រាប់�ម្រាបាស់័នៅ�កូ�ងវិស័ិ័យកសិ័កម្មម និ់ង�ន់ស័កាត ន់�ពីល
ស័ម្រា�ប់យ់កម្មកអន់�វិ�តកូ�ងការួអភិវិិឌីឍវិស័ិ័យកសិ័កម្មម
នៃវិឆ្នាំើ �នៅ�កម្មុ�ជា៖

ពីិន់ិ�យស័�ខ្នភាពីដំ្ឋណាំ ស័�ខ្នភាពីដី្ឋ កម្រាម្ម�ិសំ័នៅ�� ម្មដី្ឋ ស័�ះលឹិ� នៅ�ម កូ�ងដំ្ឋណាំ ន់ិងនៅម្រាស្ដាច្ចជី 

1. ម្រាដ្ឋូន់ (Drones)
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តាម្មដ្ឋាន់កម្រាម្ម�ិសំ័នៅ�� ម្មដី្ឋតែដ្ឋលជួយដ្ឋល់ការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ប់រួ�ិ�ទឹ�កឱ្យយកាន់ត់ែ��ន់ម្រាប់សិ័ទឹធភាពី និ់ងពិីន់ិ�យនៅម្ម�ល
នៅពីលនៅវិ�ជាក�់ក ់តែដ្ឋលរួ�កខជា�ិម្រា�ូវិការួទឹ�ក

កម្មមវិធិីតាម្មដ្ឋាន់ស័កម្មមភាពី    ន់ិងស័�ខ្នភាពីស័�ះតាម្មរួយៈការួក�ម់្រាតាទឹិន់ូន់យ័នៅដ្ឋាយស័ះ័យម្រាប់វិ�តិ។ វាផតល់ភាពីងាយម្រាស័ួល
កូ�ងការួកំ��ប់ាន់ថ្នា នៅ��ស័�ះម្មយួណាកំពី�ង�ន់ជំងឺ?

2. Sensors

3. Big Data & Analytics
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5. Blockchain

តាម្មដ្ឋាន់ ន់ិងនៅដ្ឋា�ម្រាស្ដាយប់ញ្ហាា ប់ន្ទាា ន់ត់ែដ្ឋលទាំកទ់ឹងនៅ�ន់� ងស័�វិ�ែិភាពីច្ចំ�ីអាហារួ ន់ិងការួដ្ឋ�កជញ្ចឹា� ន់

ប់ំពាកម់្រាប់ពីន័់ធកានៅម្មរុាស័�វិ�ែិភាពី ស័ម្រា�ប់ម់្រា�ួ�ពិីន់ិ�យកសិ័ដ្ឋាឋ ន់ និ់ងផតល់ដ្ឋំ�� ងនៅ�នៅពីល�ន់ប់ញ្ហាា ម្មនិ់ម្រាប់ម្រាក�ីនៅក��នៅ��ង

4. ម្រាប់ពីន័់ធស័�វិ�ែិភាពី (Security)
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6. Big Data

វិភិាគិ ន់ិងរួកាទឹ�កទិឹន់ូន់យ័តែដ្ឋលម្រាប់ម្ម�លបាន់នៅដ្ឋាយឧប់ករួ�៍ចាប់ស់័ញ្ហាា

7. Crop Scouting

នៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ tablets និ់ងទឹ�រួស័័ពីាកូ�ងការួម្រាប់ម្ម�លទិឹន់ូន់យ័សំ័ខាន់់ៗ ពីីដ្ឋំណាំ កដ៏្ឋ�ច្ចជាកសិ័ដ្ឋាឋ ន់ នៅពីលស័ែិ�នៅ�នៅម្រា�កសិ័ដ្ឋាឋ ន់



8. Yield Monitoring and Forecasting

ភាា ប់ជ់ាម្មយួ�ុស័�ីន់ម្រាច្ចូ�កា� ់ឬម្រាតាកទ់ឹរ័ួ នៅដ្ឋ�ម្មបមី្រាប់ម្ម�លពី�័�៌ន់អំពីីទឹិន់ូផល  និ់ងជួយកូ�ងការួស័នៅម្រាម្មច្ចចិ្ច�តពីីនៅពីលនៅវិ�
តែដ្ឋលម្រា�ូវិម្រាច្ចូ�កា�់

9. Precision Agriculture

វិធិីស្ដាស្រ្តស័តស័ះ័យម្រាប់វិ�តិកូ�ងការួម្រា�ួ�ពិីន់ិ�យគិ�ើ �ម្រា�ប់ព់ី�ជ ជនៅម្រា� និ់ងម្រាប់ពីន័់ធប់ញស័តែដ្ឋលអន់�ញ្ហាា �ឱ្យយរួ�កខជា�ិដ្ឋ��នៅ�កូ�ង
លកខខ្ន�ឌ ម្មយួលឹម្រាប់នៅស័�រួ
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ជាការួម្រាបាម្រាស័័យទាំកទ់ឹង�ូពីី�ុស័�ីន់ម្មយួ នៅ��ុស័�ីន់ម្មយួ ឬពីីតែផូកម្មយួ នៅ�តែផូកម្មយួនៅ�កូ�ងស័ះ័យម្រាប់វិ�តិកម្មម។  
EX: នៅ�នៅពីល�ុស័�ីន់ថ្មី�ស័�គ ល់នៅ��ញ�ន់នៅ�ម វាន់�ងផតល់ពី�័�៌ន់នៅ�នៅម្រាគិឿង�ុស័�ីន់ម្មយួនៅទឹៀ�នៅដ្ឋ�ម្មបដី្ឋកនៅ�ម នៅច្ចញពីីដ្ឋី
 ឬបាញ់ថូ្នាសំំ័�ប់ន់ៅ�ម

10. Telematics

ការួម្រាប់ម្ម�លផលនៅដ្ឋាយស័ះ័យម្រាប់វិ�តិ ន់ិងការួប់�ត� �ម្រា�ប់ព់ី�ជនៅដ្ឋាយនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ម្រាដ្ឋូន់

11. ស័ះ័យម្រាប់វិ�តិកម្មមកសិ័កម្មម (Farm automation)
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នៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ស័ម្រា�ប់ស់័ះ័យម្រាប់វិ�តិកម្មម ដ្ឋ�ច្ចជា ការួម្រាគិប់ម់្រាគិងនៅ�ម  ការួម្រាប់ម្ម�លទិឹន់ូផលនិ់ងការួស័�ឹ�នៅផេងៗ

12. រួ ុ�ប់�� (Robots) 

ម្រាគិប់ម់្រាគិងប់រួ�ិ�ទឹ�ក និ់ងការួដ្ឋាក់ជ់ីនៅដ្ឋាយវាន់�ងម្រាប់ម្ម�លទិឹន់ូន់យ័ពីីឧប់ករួ�៍ចាប់ស់័ញ្ហាា  រួចួ្ចវិភិាគិទឹិន់ូយ័ទាំងំនៅន់� នៅដ្ឋ�ម្មបី
កំ��ប់់រួ�ិ�ទឹ�ក និ់ងប់រួ�ិ�ជីតែដ្ឋលម្រា��ម្មម្រា�ូវិ

13. AI & IoT
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តាម្មដ្ឋាន់ការួល���ស់័រួប់ស់័ដ្ឋំណាំ កដ៏្ឋ�ច្ចជាការួនៅធះ�កសិ័កម្មម    ស័ះ័យម្រាប់វិ�តិ ដ្ឋ�ច្ចជាយាន់យន់ត�ម ន់ម្មន់�ស័េនៅប់�កតែដ្ឋលម្រា�ូវិ
បាន់នៅម្រាប់�ម្រាបាស់័កូ�ងការួម្រាប់ម្ម�លផលដំ្ឋណាំ

14. ឧប់ករួ�៍ចាប់ស់័ញ្ហាា  GPS & GIS

ម្រាប់ពីន័់ធនៅម្រាស្ដាច្ចទឹ�កនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់នៅ�កូ�ងឫស័រួប់ស់័រួ�កខជា�ិ។ វាជួយកា�ប់់ន់ែយការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ទឹ�ក និ់ងប់នៅងេ�ន់ទិឹន់ូផលដំ្ឋណាំ

15. Drip Irrigation
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នៅម្រាប់�ប់នៅច្ចចកវិទិឹា3D និ់ងម្រាប់ពីន័់ធក�ំពីយ�ទឹរ័ួកូ�ងការួសិ័កា   ប់ងាេ �ព់ី�ជ និ់ងតែថ្មីទាំរំួ�កខជា�ិ ការួម្រាប់ម្ម�លផល នៅម្ម�លពីីគិ��ភាពីដី្ឋ
ការួពីាករួអាកាស័ធា��

នៅម្រាប់�ស័ម្រា�ប់ជ់ំរួ�ញផលិ�កម្មមកសិ័កម្មម ម្រា�ួ�ពិីន់ិ�យកសិ័ដ្ឋាឋ ន់ ដំ្ឋណាំអាកាស័ធា��ការួប់�ត� �ប់ណាត ល និ់ងការួពីម្រាង�ង
ស័ម្ម�ែភាពីកសិ័ករួ តាម្មរួយៈការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័កម្មមវិធិីទឹ�រួស័័ពីា (Mobile Application)

16. ប់នៅច្ចចកវិទិឹា VR (Virtual Reality) 

17. ប់នៅច្ចចកវិទិឹា AR (Augmented Reality) 
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ប់នៅច្ចចកវិទិឹាកូ�ងការួតែកនៃច្ចូទឹ�កកខ្នះក ់នៅដ្ឋាយនៅម្រាចា�ស័�ឹ�នៅដ្ឋ�ម្មបនីៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ស័ម្រា�ប់ដ់្ឋាដំ្ឋ��

ស័ម្រា�ប់ជ់ំរួ�ញន់ិងផតល់ភាពីងាយម្រាស័ួលនៅ�កូ�ងការួអភិវិិឌីឍវិស័ិ័យកសិ័កម្មម ដ្ឋ�ច្ចជា កម្មមវិធិី E-commerce, Agri-advisory
 apps ជានៅដ្ឋ�ម្ម

18. ការួតែកនៃច្ចូទឹ�ក (Water Recycling)

19. Digital Platforms 
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២. ការួចាប់យ់កប់នៅច្ចចកវិទិឹាស័ម្រា�ប់វ់ិស័ិ័យកសិ័កម្មម២. ការួចាប់យ់កប់នៅច្ចចកវិទិឹាស័ម្រា�ប់វ់ិស័ិ័យកសិ័កម្មម
    នៅ�កម្មុ�ជា    នៅ�កម្មុ�ជា

ក. ប់នៅច្ចចកវិទិឹា និ់ងក�ើ ងំពីលកម្មមនៅ�កូ�ងវិស័ិ័យក. ប់នៅច្ចចកវិទិឹា និ់ងក�ើ ងំពីលកម្មមនៅ�កូ�ងវិស័ិ័យ
    កសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជា    កសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជា

ប់នៅច្ចចកវិទិឹាដ្ឋ�ច្ចតែដ្ឋលបាន់នៅរួៀប់រាប់ខ់ាងនៅល� �ន់
ស័កាត ន់�ពីលស័ម្រា�ប់យ់កម្មកនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័នៅ�កូ�ង
វិស័ិ័យកសិ័កម្មម នៅ�កូ�ងប់រួបិ់ទឹម្រាប់នៅទឹស័កម្មុ�ជា 
ជាពិីនៅស័ស័ដ្ឋ�ច្ចជា Drones, Sensors, Livestock 
Tracking System, Precision Agriculture, 
Telematics, AI & IoT, AR, Digital Platforms 
និ់ង Drip Irrigation  ជានៅដ្ឋ�ម្ម។ ទឹន់ា�ម្មនៅន់� នៅដ្ឋ�ម្មបី
អាច្ចទាំញយកម្រាប់នៅយាជន់ពី៍ីប់នៅច្ចចកវិទិឹាថ្មីមីៗ ទាំងំ
នៅន់�នៅយ�ងម្រា�ូវិការួន់�វិធន់ធាន់ម្មន់�ស័េតែដ្ឋល�ន់
ច្ចំនៅ��  និ់ងជំន្ទាញចាបំាច្ច ់ស័ម្រា�ប់ន់ៅម្រាប់�ម្រាបាស់័
ប់នៅច្ចចកវិទិឹាតែដ្ឋល�ន់ស័កាា ន់�ពីលនៅ�កូ�ងតែខ្នេម្រាច្ចវាក់
ផលិ�កម្មមប់នៅច្ចចកវិទិឹានៅ�កូ�ងដំ្ឋនៅ�� រួការួប់តំែលងតែកនៃចូ្ច
(Processing) ប់នៅច្ចចកវិទិឹាស័ម្រា�ប់ក់ារួនៅធះ�ទីឹផារួឌីីជីថ្មីល
(Digital Marketing) និ់ង E-Commerce ។ ការួការួ
នៅផារួប់នៅច្ចចកវិទិឹានៅផារួប់នៅច្ចចកវិទិឹា (Tech Transfer) ការួប់�ា� �ការួប់�ា� �ប់ណាា លប់ណាា ល
និ់ង�ម្រាម្មងទិ់ឹស័ជំន្ទាញប់នៅច្ចចកវិទិឹា និ់ងនិ់ង�ម្រាម្មងទិ់ឹស័ជំន្ទាញប់នៅច្ចចកវិទិឹា និ់ងប់នៅច្ចចកនៅទឹស័ប់នៅច្ចចកនៅទឹស័
ថ្មីមីៗថ្មីមីៗ  គឺិពិី�ជា�ន់ស្ដារួៈសំ័ខាន់ ់នៅដ្ឋ�ម្មបធីាន្ទាឱ្យយបាន់
ថ្នាភាគិីពាកព់ីន័់ធទាំងំអស់័�ន់ច្ចំនៅ��ដ្ឋ�ង  និ់ង
ស័ម្ម�ែភាពីម្រាគិប់ម់្រា�ន់កូ់�ងការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ប់នៅច្ចចកវិទិឹាចាំ
បាច្ចន់្ទាន្ទា តែដ្ឋល�ន់ស័កាា ន់�ពីលនៅ�កូ�ងវិស័ិ័យ
កសិ័កម្មម។  ជាម្មយួ�ូនៅន់�តែដ្ឋរួ ម្រាប់ជាពីលរួដ្ឋឋតែដ្ឋល
ជាក�ើ ងំពីលកម្មមម្រា�ូវិប់ន់តនៅដ្ឋ�រួតាម្មរួប់�ប់់នៅច្ចចកវិទិឹា
ថ្មីមីៗ និ់ងចាប់យ់កន់�វិជំន្ទាញតែដ្ឋលចាបំាច្ចក់ូ�ងការួ
ស័ម្រាម្មប់ខ្នើួន់នៅ�កូ�ងយ�គិស័ម្មយ័ឌីីជីថ្មីលនៅន់�។ 

ខ្ន. ប់នៅច្ចចកវិទិឹា   និ់ងការួវិនិិ់នៅយាគិនៅ�កូ�ងវិស័ិ័យខ្ន. ប់នៅច្ចចកវិទិឹា   និ់ងការួវិនិិ់នៅយាគិនៅ�កូ�ងវិស័ិ័យ
    កសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជា    កសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជា

នៅដ្ឋ�ម្មបអីាច្ចន្ទាយំកប់នៅច្ចចកវិទិឹាថ្មីមីៗ ម្មកនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័នៅ�

កូ�ងវិស័ិ័យកសិ័កម្មមកម្មុ�ជា គឺិទាំម្មទាំរួចាបំាច្ចផ់ងតែដ្ឋរួ
ន់�វិការួច្ច�លរួមួ្មរួប់ស់័តែផូកឯកជន់  ទាំងំវិនិិ់នៅយាគិិន់
កូ�ងម្រាស័ុក  និ់ងប់រួនៅទឹស័។  ការួធាន្ទាប់រួយិាកាស័
អនំៅណាយផល គឺិជាកតាត កំ��ភ់ាពីនៅជាគិជយ័នៃន់
ការួវិនិិ់នៅយាគិ តែដ្ឋលម្មនិ់ម្រា��ម្មតែ�ផាល់តែផើផ្ទាេ ស័ម្រា�ប់់
វិនិិ់នៅយាគិិន់ផ្ទាា ល់ប់ុ�នៅណាះ �នៅទឹ  តែ�តែថ្មីម្មទាំងំអាច្ចជយួ
ដ្ឋល់ការួរួកីល���ស់័រួប់ស់័ម្រាគិប់�់អួងគពាកព់ីន័់ធ
នៅ�កូ�ងតែខ្នេម្រាច្ចវាក�់នៃម្មើនៃន់អន់តរួវិស័ិ័យតែដ្ឋល�ន់
អន់តរួស័កម្មមរួវាង�ូ។ ជាម្មយួ�ូនៅន់� នៅយ�ងគិួរួជំរួ�ញ
ប់តែន់ែម្មនៅទឹៀ�ន់�វិផលិ�ផលកសិ័កម្មមតែដ្ឋល�ន់�នៃម្មើ
ប់តែន់ែម្មខ្នុស់័  និ់ង�ន់ស័កាត ន់�ពីលស័ម្រា�ប់ក់ារួន្ទាំ
នៅច្ចញនៅ�ប់រួនៅទឹស័។ ការួសិ័កាពីី�ម្រាម្មូវិការួ  និ់ងការួសិ័កាពីី�ម្រាម្មូវិការួ  និ់ង
ម្រាប់នៅភិទឹទីឹផារួម្រាប់នៅភិទឹទីឹផារួ  ទាំងំទីឹផារួកូ�ងម្រាស័ុក  និ់ងទីឹផារួ
ប់រួនៅទឹស័ ក�៏ន់ស្ដារួៈសំ័ខាន់ណ់ាស់័តែដ្ឋរួ និ់ងម្មនិ់អាច្ច
នៅម្ម�លរួលំងបាន់ស័ម្រា�ប់ជំ់រួ�ញផលិ�កម្មមកសិ័កម្មម។ 
នៅម្រា�ពីីនៅន់� ការួអភិវិិឌីឍនៅហដ្ឋាឋ រួច្ចន្ទាស័ម្ម័ុន់ធ�មំ្រាទឹ 
ពិីនៅស័ស័ ប់ណាា ញពី�័�៌ន់វិទិឹា និ់ងទឹ�រួគិម្មន្ទាគិម្មន់ ៍
(ICT Infrastructures) ក�៏ន់ភាពីចាបំាច្ចផ់ងតែដ្ឋរួ 
រួមួ្មជាម្មយួការួផគ�ផ់គងថ់្នាម្មពីលអគិគសិ័នី់តែដ្ឋល�ន់
និ់រួន់តរួភាពី  និ់ង�នៃម្មើម្រាប់កួ�ម្រាប់តែជង តែដ្ឋលអាច្ចជា
កាតាលីករួជយួជំរួ�ញប់តែន់ែម្មនៅទឹៀ�ដ្ឋល់ការួវិនិិ់នៅយាគិ 
ការួអភិវិិឌីឍ ន់វាន់�វិ�តន់ ៍និ់ងការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ប់នៅច្ចចកវិទិឹា 
និ់ងជំន្ទាញឌីីជីថ្មីលនៅ�កូ�ងវិស័ិ័យកសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជា។

គិ. ការួម្រាស្ដាវិម្រាជាវិ ការួទឹទឹួលបាន់ប់នៅច្ចចកនៅទឹស័ដ្ឋាំគិ. ការួម្រាស្ដាវិម្រាជាវិ ការួទឹទឹួលបាន់ប់នៅច្ចចកនៅទឹស័ដ្ឋាដំ្ឋ��    ដ្ឋ��    
    និ់ងការួនៅធះ�កសិ័កម្មមឆ្នាំើ �នៃវិ    និ់ងការួនៅធះ�កសិ័កម្មមឆ្នាំើ �នៃវិ

ម្មនិ់ខ្ន�ស័ពីីវិស័ិ័យនៅផេងនៅទឹៀ�  ការួអភិវិិឌីឍវិស័ិ័យ
កសិ័កម្មមទាំម្មទាំរួឱ្យយ�ន់ការួសិ័កាម្រាស្ដាវិម្រាជាវិជាប់់
ជាម្រាប់ចា ំនៅដ្ឋ�ម្មបបី់នៅងេ�ន់ម្រាប់សិ័ទឹធភាពីនៃន់ការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័
ធន់ធាន់ តែដ្ឋលរួមួ្មទាំងំក�ើ ងំពីលកម្មម ដី្ឋ ទឹ�ក ជី 
និ់ងឧប់ករួ�៍នៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ន្ទាន្ទា សំ័នៅ�ប់នៅងេ�ន់ទិឹនូ់ផល 
ម្រាបាកច់្ចំនៅ�ញ កដ៏្ឋ�ច្ចជាធាន្ទាបាន់ន់�វិស័�វិ�ែិភាពី 
ស័�ខ្ន��លភាពីស័ម្រា�ប់អ់ូកនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ទាំងំអស់័។ 
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ប់នៅច្ចចកវិទិឹាឌីីជីថ្មីល ម្រា�ូវិបាន់នៅគិនៅម្ម�លនៅ��ញថ្នា �ន់
ស័កាា ន់�ពីលយុាងនៅម្រាច្ច�ន់កូ�ងការួជួយដ្ឋល់ការួស័នៅម្រាម្មច្ច
បាន់ន់�វិនៅ�លនៅ�នៅន់�។ 

ប់ច្ចច�ប់បនូ់ ម្រាប់ជាកសិ័ករួ និ់ងអូកនៅធះ�កសិ័កម្មមអាជីពី 
អាច្ចទាំញម្រាប់នៅយាជន់យុ៍ាងនៅម្រាច្ច�ន់ ពីីម្រាប់ពីន័់ធអ�នី់ធឺ�ិ� 
តាម្មរួយៈការួតែស័ះករួកពី�័�៌ន់ ឯកស្ដារួ ឬវិនីៅដ្ឋអ� តែដ្ឋល
ប់ងាា ញអំពីីប់នៅច្ចចកនៅទឹស័ដ្ឋាដំ្ឋ�� និ់ងប់នៅច្ចចកនៅទឹស័នៅផេងៗ
នៅទឹៀ� នៅដ្ឋាយងាយម្រាស័លួ នៅ�នៅល� Google ឬ YouTube
ជានៅដ្ឋ�ម្ម ។  រាជរួដ្ឋាឋ ភិបិាល ម្រាកសួ័ង ស្ដាែ ប់ន័់ និ់ងភាគីិ
ពាកព់ីន័់ធ បាន់ខិ្ន�ខ្នំប់ន់តអភិវិិឌីឍន់ ៍និ់ងនៅធះ�ទឹំនៅន់�ប់កម្មម
ម្រាប់ពីន័់ធពី�័�៌ន់វិទិឹា និ់ងថូ្នាលឌីីជីថ្មីលន្ទាន្ទា នៅដ្ឋ�ម្មបជំីរួ�ញ
ការួអភិវិិឌីឍវិស័ិ័យកសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជាឱ្យយម្រាស័ប់តាម្ម
ស័កាត ន់�ពីល។

កន់ើងម្មក �ន់ការួនៅល�កនៅ��ងពីីប់ញ្ហាា ម្រាប់ឈម្មសំ័ខាន់់
២ តែដ្ឋលនៅធះ�ឱ្យយផលិ�កម្មមកសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជា នៅ��ន់
កម្រាម្ម�ិ៖ ទីឹ១) ច្ចណំាយកូ�ងការួផលិ� តែ�ង�ន់កម្រាម្ម�ិ
ខុ្នស់័ជាងនៅធៀប់ន់�ងម្រាប់នៅទឹស័ជិ�ខាង នៅទាំ�បី់ដី្ឋធើ�ីន់
�នៃម្មើនៅថ្នាកជាងនៅគិកន៏ៅដ្ឋាយ; ទីឹ២) គិ��ភាពីផលិ�កម្មម
កសិ័កម្មមរួប់ស់័កម្មុ�ជា នៅ��ន់កម្រាម្ម�ិនៅធៀប់ន់�ងម្រាប់នៅទឹស័
ជិ�ខាង តែដ្ឋលនៅធះ�ឱ្យយផលិ�ផលរួប់ស់័កម្មុ�ជា ពិីបាក
ន់�ងម្រាប់កួ�ម្រាប់តែជងនៅ�នៅល�ទីឹផារួអន់តរួជា�ិ។ កតាត
ទាំងំនៅន់��ម្រាម្មូវិឱ្យយកសិ័ករួកម្មុ�ជាម្រា�ូវិប់ន់តអភិវិិឌីឍន់៍
ខ្នើួន់ឯងប់តែន់ែម្ម។

ន្ទារួយៈកាលច្ច�ងនៅម្រាកាយនៅន់�  នៅទាំ�បី់ជាស័ែិ�កូ�ង
ដំ្ឋណាកក់ាលនៃន់វិបិ់�តិជំងឺក�វិដី្ឋ-១៩ តែដ្ឋលបាន់ប់ងេ
ផលប់�ុពាល់យុាងធងន់ធ់ងរួដ្ឋល់ស័កម្មមភាពីនៅស័ដ្ឋឋកិច្ចច
-ស័ងគម្មនៅស័ា�រួតែ�ម្រាគិប់វ់ិស័ិ័យកន៏ៅដ្ឋាយ  នៅយ�ងស័នៅងេ�
នៅ��ញថ្នាវិបិ់�តនិៅន់�បាន់ប់នៅងេ��ជាឱ្យកាស័ថ្មីមីៗ ស័ម្រា�ប់់
ការួអភិវិិឌីឍវិស័ិ័យកសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជា នៅដ្ឋាយដំ្ឋនៅ�� រួ
ការួដ្ឋាដំ្ឋ�� កដ៏្ឋ�ច្ចជាការួផលិ��ន់ការួនៅក�ន់នៅ��ង ការួ
ន្ទានំៅច្ចញផលិ�ផលកសិ័កម្មមនៅ�នៅម្រា�ម្រាប់នៅទឹស័ក�៏ន់
ការួនៅក�ន់នៅ��ង ខ្ន�ៈការួន្ទាចំ្ច�ល�ន់ការួថ្មីយច្ច��។ 

គិួរួប់ញ្ហាា កផ់ងតែដ្ឋរួថ្នា  វិស័ិ័យកសិ័កម្មមបាន់ច្ច�លរួមួ្ម
ច្ចតំែ�កយុាងសំ័ខាន់កូ់�ងការួផលិ�នៅស័ប�ងអាហារួ
ស័ម្រា�ប់ផ់គ�ផ់គង�់ម្រាមូ្មវិការួកូ�ងម្រាសុ័កនៅ�កូ�ងអំ��ងនៅពីល

នៃន់ការួរួកីរាលដ្ឋាលជំងឺក�វិដី្ឋ-១៩ នៅដ្ឋាយរាជរួដ្ឋាឋ ភិបិាល
ម្រាកសួ័ង   និ់ងស្ដាែ ប់ន័់ពាកព់ីន័់ធន្ទាន្ទាបាន់ដ្ឋាកន់ៅច្ចញ
វិធិាន់ការួជាប់ន់តប់ន្ទាា ប់កូ់�ងការួធាន្ទាស័ន់តសិ័�ខ្ននៅស័ប�ង
រួកាលំន់�ងនៅស័ដ្ឋឋកិច្ចចជា�ិ។

ការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ប់នៅច្ចចកវិទិឹា និ់ងប់នៅច្ចចកនៅទឹស័ថ្មីមីៗ នៅ�កូ�ង
វិស័ិ័យកសិ័កម្មមហាក�់ន់ស័ន់ា��នៅក�ន់នៅ��ង ខ្ន�ៈ
តែដ្ឋលកសិ័ករួ  និ់ងអូកនៅធះ�កសិ័កម្មមបាន់ចាប់ន់ៅផត�ម្ម
នៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ប់នៅច្ចចកវិទិឹាស័ម្រា�ប់ក់ារួដ្ឋាដំ្ឋ�� កដ៏្ឋ�ច្ចជាការួ
ចិ្ចញ្ចឹច �ម្មស័�ះ។ កូ�ងន់យ័នៅន់� នៅដ្ឋ�ម្មបទីាំញយកស័កាត ន់�ពីល
ពីីកា�ន់�វិ�តភាពីប់ច្ចច�ប់បនូ់រួប់ស់័វិស័ិ័យកសិ័កម្មម និ់ង
ប់នៅច្ចចកវិទិឹាតែដ្ឋលកពំី�ង�ន់អ�ែភិាពី នៅយ�ងគួិរួចាប់យ់ក
ប់នៅច្ចចកវិទិឹាតែដ្ឋលចាបំាច្ច ់និ់ងស័ម្មម្រាស័ប់កូ�ងប់រួបិ់ទឹ
នៃន់ការួអន់�វិ�តជាកត់ែស័តងនៅ�កូ�ងវិស័ិ័យកសិ័កម្មមកមុ្ម�ជា
នៅហ�យតែដ្ឋលច្ច�ំ� ច្ចនៅន់�ឆ្អឹើ��ប់ញ្ហាច ងំឱ្យយនៅ��ញថ្នា ការួការួ
ជំរួ�ញការួសិ័កាម្រាស្ដាវិម្រាជាវិ និ់ងអភិវិិឌីឍន់ ៍(R&D) ជំរួ�ញការួសិ័កាម្រាស្ដាវិម្រាជាវិ និ់ងអភិវិិឌីឍន់ ៍(R&D) 
គឺិពិី�ជា�ន់ភាពីចាបំាច្ច។់

ជាការួពី�ិ ប់នៅច្ចចកវិទិឹា�ន់អ�ែម្រាប់នៅយាជន់ក៍ូ�ងការួ
ច្ច�លរួមួ្មពីម្រាង�ង និ់ងអភិវិិឌីឍន់វ៍ិស័ិ័យកសិ័កម្មមបាន់
យុាងនៅម្រាច្ច�ន់ នៅដ្ឋាយរាប់ច់ាប់ត់ាងំពីីការួនៅម្រា��ម្មខ្នើួន់ 
រួហ��ដ្ឋល់នៅពីលដ្ឋាដំ្ឋ�� នៅពីលផលិ�ជាកត់ែស័តង។

ពាកព់ីន័់ធន់�ងការួនៅម្រា��ម្មខ្នើួន់ ប់នៅច្ចចកវិទិឹាឌីីជីថ្មីលអាច្ច
ជយួឱ្យយកសិ័ករួ និ់ងអូកនៅធះ�កសិ័កម្មម តែស័ះងយល់ប់តែន់ែម្ម
អពីំី៖ ទីឹ១) លកខ�ៈនៃន់ដ្ឋ ីនៅពាលគឺិកសិ័ករួម្រា�ូវិដ្ឋ�ងថ្នា
ដី្ឋរួប់ស់័ខ្នើនួ់�ន់លកខ�ៈយុាងដ្ឋ�ច្ចនៅម្មាច្ច  នៅដ្ឋ�ម្មបសី័នៅម្រាម្មច្ច
ចិ្ច�តនៅម្រាជ�ស័នៅរួ �ស័ម្រាប់នៅភិទឹកសិ័កម្មមតែដ្ឋលស័ម្មម្រាស័ប់
ឬនៅម្រាជ�ស័នៅរួ �ស័ម្រាប់នៅភិទឹជី  តែដ្ឋលចាបំាច្ចស់័ម្រា�ប់ក់ារួ
ដ្ឋាដំ្ឋ��ម្រាប់នៅភិទឹដំ្ឋណាតំែដ្ឋលច្ចងដ់្ឋា,ំ ទីឹ២) ប់នៅច្ចចកនៅទឹស័
នៃន់ការួដ្ឋាដំ្ឋ�� នៅដ្ឋ�ម្មបបី់នៅងេ�ន់ទិឹនូ់ផល ប់នៅងេ�ន់គិ��ភាពី 
ឬកា�ប់់ន់ែយការួខ្ន�ច្ចខា�ជានៅដ្ឋ�ម្ម, ទីឹ៣) នៅរួៀប់ចំ្ចម្រាប់ពីន័់ធ
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ម្រាគិប់ម់្រាគិងទឹ�ក តែដ្ឋលអាច្ចតែម្រាប់ម្រាបួ់លនៅ�តាម្មម្រាប់នៅភិទឹដី្ឋ 
អាកាស័ធា�� និ់ងម្រាប់នៅភិទឹដំ្ឋណាំតែដ្ឋលម្រា�ូវិដ្ឋា,ំ  និ់ង
ទីឹ៤)  ម្រាប់នៅភិទឹនៃន់កសិ័ផលតែដ្ឋលម្រា�ូវិដ្ឋាដំ្ឋ��  នៅដ្ឋាយ
ម្រា�ូវិដ្ឋ�ងអំពីីអំពីីអាយ� និ់ងទិឹន់ូផលជានៅដ្ឋ�ម្ម ។

នៅដ្ឋាយតែ�ក នៅ�កូ�ងដំ្ឋនៅ�� រួការួផលិ�កម្មម ប់នៅច្ចចកវិទិឹា
អាច្ចជួយស័ម្រាមួ្មលដ្ឋល់ការួងារួម្មយួចំ្ចនួ់ន់ ដ្ឋ�ច្ចជា៖ 
១) ជាជំន់ួយស័ម្រា�ប់ក់ារួងារួតែដ្ឋលប់�ុពាល់ដ្ឋល់
ស័�ខ្នភាពី ដ្ឋ�ច្ចជា ការួបាញ់ថូ្នាសំ័�ើ ប់ស់័�ះលឹិ� 
ជានៅដ្ឋ�ម្ម   តែដ្ឋលកសិ័ករួអាច្ចនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ម្រាដ្ឋូន់នៅធះ�
ការួងារួនៅន់�បាន់, ២) នៅពីលខ្នះ�ខា�ក�ើ ងំពីលកម្មម 
តែដ្ឋលនៅក��នៅ��ងជាញ�កញាប់ ់ជាពិីនៅស័ស័នៅ�កូ�ងរួដ្ឋ�វិ
ម្រាប់ម្ម�លផល, ៣) ជាម្មយួឧប់ករួ�៍ស័ាងច់ាប់ស់័ញ្ហាា  
(Sensor) តែដ្ឋល�ន់�នៃម្មើកាន់ត់ែ�នៅថ្នាក និ់ងងាយម្រាស័លួ
នៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ជាលកខ�ៈប់�គិគល  ប់នៅច្ចចកវិទិឹាកអ៏ាច្ច
ជយួកូ�ងការួផាល់ពី�័�៌ន់អំពីី�ម្រាម្មវូិការួកូ�ងការួតែថ្មីទាំំ
(ដ្ឋាកជី់ ឬនៅម្រាស្ដាច្ចទឹ�ក)  ឬអាច្ចនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ជាស័ះ័យ
ម្រាប់វិ�តិកម្មម នៅដ្ឋាយកសិ័ករួទឹំនៅន់�ប់ អាច្ចនៅរួៀប់ច្ចំម្រាប់ពីន័់ធ
នៅម្រាស្ដាច្ចម្រាស័ពីស័ះ័យម្រាប់វិ�តិ តាម្មនៅវិ�តែដ្ឋល sensor 
ពិីនិ់�យនៅ��ញថ្នា �ន់�ម្រាមូ្មវិការួទឹ�ក ឬ ជី ជានៅដ្ឋ�ម្ម។ល។ 
ដ្ឋ�នៅច្ចូ�  ប់នៅច្ចចកវិទិឹាឌីីជីថ្មីល  អាច្ចជួយកា�ប់់ន់ែយ
ច្ចំណាយ និ់ងប់នៅងេ�ន់ទិឹន់ូផល ។

យុាងណាម្មញិ ប់នៅច្ចចកវិទិឹា និ់ងប់នៅច្ចចកនៅទឹស័ម្មយួ
ច្ចនំ់នួ់អាច្ចម្មនិ់ទាំន់ស់័ម្មម្រាស័ប់ ស័ម្រា�ប់ក់ារួនៅធះ�កសិ័កម្មម
ជាលកខ�ៈម្រាគិួស្ដារួនៅ��យ តែដ្ឋល�ម្រាម្មូវិឱ្យយ�ន់ការួ
វិនិិ់នៅយាគិរួប់ស់័ម្រាកុម្មហុ�ន់ធំៗ នៅ�កូ�ងវិស័ិ័យកសិ័កម្មម
តែដ្ឋលន់�ងន្ទាមំ្មកជាម្មយួន់�វិប់នៅច្ចចកវិទិឹាថ្មីមី  ស័ម្រា�ប់់
កសិ័កម្មមជំន្ទាន់ថ់្មីម។ី  តែ�នៅទាំ�យុាងណាកន៏ៅដ្ឋាយ 
ជាម្មយួន់�ងការួរួកីច្ចនៅម្រាម្ម�ន់ឥ�ឈប់ឈ់រួនៃន់ប់នៅច្ចចកវិទិឹា
ឌីីជីថ្មីល  នៅយ�ងរួពំី�ងថ្នាប់នៅច្ចចកវិទិឹាទាំងំនៅន្ទា�ន់�ង
�ន់�នៃម្មើកាន់ត់ែ�ស័ម្មរួម្មយ គិបួ់ផេជំាម្មយួន់�ងការួរួកី
ច្ចនៅម្រាម្ម�ន់នៃន់វិស័ិ័យទឹ�រួគិម្មន្ទាគិម្មន់ ៍នៅលបឿន់នៃន់ការួប់ញ្ចឹា� ន់
ទិឹន់ូន់យ័ន់�ងកាន់ត់ែ�លឹម្រាប់នៅស័�រួ នៅហ�យកសិ័ករួ និ់ង

អូកនៅធះ�កសិ័កម្មមន់�ងអាច្ចនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ប់នៅច្ចចកវិទិឹារួមួ្ម�ូ
តែដ្ឋលការួ�៍នៅន់�ន់�ងអាច្ចកា�ប់់ន់ែយច្ចណំាយស័ម្រា�ប់់
ការួប់ំពាកប់់នៅច្ចចកវិទិឹាទឹំនៅន់�ប់ៗ ។

�. ការួទឹទឹលួបាន់ទីឹផារួកសិ័កម្មមកាន់ត់ែ�ងាយម្រាស័លួ�. ការួទឹទឹលួបាន់ទីឹផារួកសិ័កម្មមកាន់ត់ែ�ងាយម្រាស័លួ

នៅដ្ឋ�ម្មបជីយួឱ្យយម្រាប់ជាកសិ័ករួតែខ្នមរួងាយម្រាស័លួនៅ�កូ�ង
ការួតែស័ះងរួកទីឹផារួលកក់សិ័ផលរួប់ស់័ពីកួ��ឱ់្យយ
បាន់ឆ្នាំប់រ់ួហ័ស័ នៅហ�យទឹទឹួលបាន់�នៃម្មើស័ម្មរួម្មយ ក៏
ដ្ឋ�ច្ចជាការួនៅល�កទឹ�កចិ្ច�តដ្ឋល់ម្រាប់ជាកសិ័ករួតែខ្នមរួឱ្យយ
ខិ្ន�ខំ្នម្រាប់�ងតែម្រាប់ងផលិ�កសិ័ផលឱ្យយបាន់កាន់ត់ែ�នៅម្រាច្ច�ន់
និ់ង�ន់គិ��ភាពីលបឹ់តែន់ែម្មនៅទឹៀ�នៅន្ទា� ម្រាកសួ័ងកសិ័កម្មម ម្រាកសួ័ងកសិ័កម្មម 
រួ�កាខ ម្រាប់�ញ់ និ់ងនៅន់ស្ដាទឹរួ�កាខ ម្រាប់�ញ់ និ់ងនៅន់ស្ដាទឹ បាន់ប់នៅងេ��ន់�វិកម្មមវិធីិទឹ�រួស័័ពីា
ឆ្នាំើ �នៃវិ (Mobile App) តែដ្ឋល�ន់នៅ�ម �ថ្នា “កម្មមវិធីិ“កម្មមវិធីិ
ទីឹផារួកសិ័កម្មមកមុ្ម�ជា” (CamAgriMarket)ទីឹផារួកសិ័កម្មមកមុ្ម�ជា” (CamAgriMarket)។ កម្មមវិធីិ 
CamAgriMarket  ន់�ងជួយដ្ឋល់ម្រាប់ជាកសិ័ករួ
អាជីវិករួតែខ្នមរួទឹ�ទាំងំម្រាប់នៅទឹស័ អាច្ចទឹទួឹលបាន់ពី�័�៌ន់
ទីឹផារួ កដ៏្ឋ�ច្ចជា�នៃម្មើកសិ័ផល ទីឹកតែន់ើងលក-់ទិឹញ
និ់ងការួប់នៅងេ�ន់ទំឹន្ទាកទ់ឹនំ់ងរួវាង�ូនិ់ង�ូ ឱ្យយកាន់ត់ែ�
ទឹ�លំទឹ��យ �ន់ភាពីងាយម្រាស័លួនិ់ងឆ្នាំប់រ់ួហ័ស័
ជាងម្ម�ន់។ ម្រាប់ជាកសិ័ករួ អាជីវិករួ អាច្ចទាំញយក
កម្មមវិធីិនៅន់� ម្មកនៅម្រាប់�នៅ�នៅល�ទឹ�រួស័័ពីាបាន់យុាងងាយ
ម្រាស័លួ នៅដ្ឋ�ម្មបអីាច្ចទឹទឹលួបាន់ពី�័�៌ន់ន្ទាន្ទា ទាំកទ់ឹង
ជាម្មយួផលិ�ផលឬទំឹនិ់ញនៅផេងៗបាន់យុាងរួហ័ស័
ទាំន់ចិ់្ច�ត។

ម្រាស័ប់នៅពីលជាម្មយួន់�ងការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ពា�ិជាកម្មម
តាម្មម្រាប់ពីន័់ធនៅអ�ចិ្ចម្រា�ូនិ់ក កសិ័ករួ និ់ងអូកនៅធះ�កសិ័កម្មម
ន់�ងអាច្ចតែស័ះងយល់ពីីពី�័�៌ន់ កម្រាម្ម�ិ�ម្រាមូ្មវិការួ និ់ង
ការួផគ�ផ់គងន់ៅ�នៅល�ទីឹផារួរួប់ស់័ផលិ�ផលកសិ័កម្មម
ណាម្មយួ តែដ្ឋលន់�ងអាច្ចជយួនៅដ្ឋា�ម្រាស្ដាយប់ញ្ហាា នៃន់ការួ
ដ្ឋាដំ្ឋ��ម្មនិ់ម្រា�ូវិទីឹផារួ ដ្ឋាដំ្ឋ�� និ់ងផលិ�នៅល�ស័ពីី�ម្រាមូ្មវិការួ
ទីឹផារួ ជានៅដ្ឋ�ម្ម។ ពា�ិជាកម្មមតាម្មម្រាប់ពីន័់ធនៅអ�ិច្ចម្រា�ូនិ់ក
កអ៏ាច្ចឱ្យយកសិ័ករួ និ់ងពា�ិជាករួម្រាពីម្មនៅម្រាពី�ងន់�វិ�នៃម្មើ
កសិ័ផល   ម្ម�ន់ន់�ងកសិ័ករួនៅរួៀប់ច្ចំនៅធះ�ការួដ្ឋាដំ្ឋ��។
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កូ�ងន់យ័នៅន់� ការួដ្ឋាដំ្ឋ��ន់�ង�ន់លកខ�ៈជាការួនៅដ្ឋ�រួ
តាម្មទីឹផារួ (Market-oriented farming)។

ម្មាងុនៅទឹៀ� ជាម្មយួន់�ងប់នៅច្ចចកវិទិឹាប់ើ�កនៅឆ្អឹន់ (Blockchain)
និ់ងប់នៅច្ចចកវិទិឹាពាកព់ីន័់ធម្មយួច្ចនំ់នួ់នៅទឹៀ� ផលិ�ផល
កសិ័កម្មមអាច្ចន់�ងដ្ឋាកប់់ញ្ចឹច� លកូ�ងម្រាប់ពីន័់ធទិឹនូ់ន់យ័

ស័�វិ�ែភិាពីម្មយួ នៅហ�យកសិ័ករួនិ់ងពា�ិជាករួតែដ្ឋល
ពាកព់ីន័់ធ ន់�ងអាច្ចកា�ប់់ន់ែយកាបីារួម្មភរួប់ស់័អូកនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័
អពីំីស័�វិ�ែភិាពីនៃន់ចំ្ច�ីអាហារួ ពីនីៅម្រាពា�អូកតែច្ចកចាយ 
និ់ងអូកនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័  អូកប់រួនិៅភាគិ  អាច្ចដ្ឋ�ងពីីម្រាប់ភិពី
ច្ចាស់័�ស់័រួប់ស់័ផលិ�ផលកសិ័កម្មមនី់ម្មយួៗ ម្រាពីម្ម
ទាំងំលកខខ្ន�ឌ នៃន់ការួដ្ឋាដំ្ឋ��រួប់ស់័វាផងតែដ្ឋរួ។

៣. ស័ន់ូិដ្ឋាឋ ន់៣. ស័ន់ូិដ្ឋាឋ ន់

ភាពីនៅជាគិជយ័នៃន់ការួ�ន់នៅ�ស័នៅម្រាម្មច្ចបាន់ការួ
អភិវិិឌីឍវិស័ិ័យកសិ័កម្មមនៃវិឆ្នាំើ � គឺិអាម្រាស័័យនៅល�កតាត
សំ័ខាន់់ៗ  ដ្ឋ�ច្ចជា៖ ១). នៅ�នៅពីលច្ចនំៅពា�ម្ម�ខ្ននៅន់� ទាំញ
យកស័កាា ន់�ពីលពីីកា�ន់�វិ�តភាពីថ្មីមីៗ ស័ម្រា�ប់់
វិស័ិ័យកសិ័កម្មម នៅដ្ឋាយប់ញ្ចឹច� លប់នៅច្ចចកនៅទឹស័ថ្មីមីៗ  និ់ង
ប់នៅច្ចចកវិទិឹាស័ម្មម្រាស័ប់ សំ័នៅ�ពីម្រាង�ងគិ��ភាពី 
កា�ប់់ន់ែយនៃថ្មីើនៅដ្ឋ�ម្ម  និ់ងប់នៅងេ�ន់ទិឹន់ូផល  តែដ្ឋលជា
ម្ម�លដ្ឋាឋ ន់កូ�ងការួចាប់យ់កឧ�តម្មភាពីម្រាប់កួ�ម្រាប់តែជង 
ទាំងំកូ�ងកម្រាម្ម�ិថូ្នាកជ់ា�ិ និ់ងថូ្នាក�់បំ់ន់,់ ២). ជំរួ�ញ
ប់តែន់ែម្មនៅទឹៀ�ន់�វិផលិ�ផលកសិ័កម្មមតែដ្ឋល�ន់�នៃម្មើ
ប់តែន់ែម្មខុ្នស់័ និ់ង�ន់ស័កាត ន់�ពីលស័ម្រា�ប់ក់ារួន្ទានំៅច្ចញ

នៅ�ប់រួនៅទឹស័, ៣). ប់ន់តជំរួ�ញការួអភិវិិឌីឍនៅហដ្ឋាឋ រួច្ចន្ទាស័មុ្មន័់ធ
�មំ្រាទឹ ពិីនៅស័ស័ប់ណាត ញពី�័�៌ន់វិទិឹា និ់ងទឹ�រួគិម្មន្ទាគិម្មន់ ៍
រួមួ្មជាម្មយួការួផគ�ផ់គងថ់្នាម្មពីលអគិគសិ័នី់ តែដ្ឋល�ន់
និ់រួន់តរួភាពី  និ់ង�នៃម្មើម្រាប់កួ�ម្រាប់តែជង  តែដ្ឋលអាច្ចជា
កាតាលីករួជយួជំរួ�ញប់តែន់ែម្មនៅទឹៀ�ដ្ឋល់ការួវិនិិ់នៅយាគិ 
ការួអភិវិិឌីឍ ន់វាន់�វិ�តន់ ៍និ់ងការួនៅម្រាប់�ម្រាបាស់័ប់នៅច្ចចកវិទិឹា 
និ់ងជំន្ទាញឌីីជីថ្មីលនៅ�កូ�ងវិស័ិ័យកសិ័កម្មមនៅ�កម្មុ�ជា, 
៤). ជំរួ�ញការួសិ័កាម្រាស្ដាវិម្រាជាវិ និ់ងអភិវិិឌីឍន់ ៍(R&D) 
តែដ្ឋល�ន់ភាពីចាបំាច្ច ់ច្ច�លរួមួ្មធាន្ទាដ្ឋល់និ់រួន់តរួភាពី 
និ់ងវិឌីឍន់ភាពីនៃន់ការួអភិវិិឌីឍវិស័ិ័យកសិ័កម្មមនៅ�កមុ្ម�ជា៕
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ឯកស្ដារួនៅយាង

•Cambodia Agriculture Development Policy 2021, Ministry of 

Agriculture Forestry and Fisheries. ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទឹី២៨ តែខ្នកកេដ្ឋា 

ឆូ្នាំ២ំ០២១

•Cambodia: Share of economic sectors in the gross domestic 

product (GDP) from 2009 to 2020,ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ៣០ តែខ្នកកេដ្ឋា 

ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://www.statista.com/statistics/438728/share-

of-economic-sectors-in-the-gdp-in-cambodia/

•The 25 Most Innovative Ag-Tech Startups, ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ៥ 

តែខ្នកកេដ្ឋា ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://www.statista.com/statistics/438728/

share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-cambodia/

•Agriculture 4.0 - The Future of Farming Technolog, 

ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ៥ តែខ្នកកេដ្ឋា ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://www.oliverwyman.

com/our-expertise/insights/2018/feb/agriculture-4-0--the-

future-of-farming-technology.html

•Top 5 Newest Technologies in Agriculture, ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ៦ 

តែខ្នកកេដ្ឋា ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://eos.com/blog/top-5-newest-

technologies-in-agriculture/

•New Agriculture Technology in Modern Farming, ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទឹី៦ 

តែខ្នកកេដ្ឋា ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://www.plugandplaytechcenter.com/

resources/new-agriculture-technology-modern-farming/

•Top 5 Technologies That Aid Agriculture, ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ៦ 

តែខ្នកកេដ្ឋា ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://www.sourcetrace.com/blog/new

-agriculture-technology/

•Importance of Technology in Agribusiness, ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ៧ 

តែខ្នកកេដ្ឋា ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://www.smsfoundation.org/role-of-

modern-technology-in-agriculture/

•Digital Technologies in Agriculture: adoption, value added and 

overview, ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ ៧ តែខ្នកកេដ្ឋា ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://medium.

com/remote-sensing-in-agriculture/digital-technologies-in-

agriculture-adoption-value-added-and-overview-d35a1564ff67

•Digital Farming Makes Agriculture Sustainable, ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ៧ 

តែខ្នកកេដ្ឋា ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://www.japan.go.jp/technology/

innovation/digitalfarming.html

•Digital Skills and 5G centre stage as precision farming 

vies to enter mainstream, ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ៧ តែខ្នកកេដ្ឋា ឆូ្នាំ២ំ០២១ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/

digital-skills-and-5g-centre-stage-as-precision-farming-vies-

to-enter-mainstream/

•Augmented Reality in Agriculture, ច្ច�លអាន់នៃថ្មីងទីឹ៧ តែខ្នកកេដ្ឋា 

ឆូ្នាំ២ំ០២១ https://www.queppelin.com/augmented-reality

-in-agriculture/
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