
 

 

 
 
 

ការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ ាស់លៅតាម្ទើតាាំងលក់ និងការរ ាំលោភរាំពាន 
លលើស្លា កសញ្ញា ននផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យ លៅកនុង្រលទសកម្ពុជា 

              
              
        
 

 

អងគការលេឡែន លេលល័រ អនារជាតិ្រចាំកម្ពុជា (HKI) និងអងគការទសសនៈព្ិភព្លោកកម្ពុជា (WVI) ានល្វើការសិកា្ស្លវ្ជាវរមួ្គ្នន
ម្ួយលៅឆ្ន ាំ២០១៨ ល ើម្បើ្ រមូ្លព័្ត៌ម្តនសាើព្ើការអនុវតាអនុ្កឹតយលលេ១៣៣ សាើព្ើការផ្សព្វផ្ាយលក់ផ្លិតផ្លស្ម្តរ់ចិញ្ច ឹម្ទារកនិងកុម្តរ លៅ
កនុងលេតាចាំនួន៦ល្ៅព្ើទើ្កុងភនាំលព្ញ។ ការសិកាាន្រមូ្លទិននន័យ សាើព្ើការម្តនលក់ផ្លិតផ្ល ការអនុវតាការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់                
ការល្រើ្ាស់ និងស្លា កសញ្ញា ននផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យ លៅតាម្ហាងនិងឱសថស្លា នចាំនួន៦៦ កនុងលេតាាត់ ាំរង កណ្តា ល កាំព្ង់្ាំ 
លសៀម្រារ ្ព្ោះវហិារ និងតាឡកវ។ ទិននន័យ្តូវានល្រៀរល្ៀរជាម្ួយនឹងការសិកា្សល ៀងគ្នន លនោះ ឡ លានល្វើលែើងកាលព្ើឆ្ន ាំ២០១៥ លៅកនុង
លេតា ូចគ្នន ទាាំង៦ល យHKI និង WVI ល ើម្បើព្ិព្ណ៌នាអាំព្ើការផ្លា ស់រាូរននការអនុវតាតាម្ និងការព្្ងឹងការអនុវតាអនុ្កឹតយលលេ១៣៣។ 

 
លទធផ្លខាងល្កាម្រង្ហា ញថា ការម្តនលក់ផ្លិតផ្ល

ជាំនួសទឹកល ោះម្តា យ ការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ និង
ការរ ាំលោភរាំពានលលើស្លា កសញ្ញា រនារ ើករាល លលៅល្ៅទើ្កុង 
ភនាំលព្ញ។ 
• ការម្តនលក់ផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យានលកើនលែើងព្ើ
១១០កនុងឆ្ន ាំ២០១៥  ល់១៦៥កនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ លៅ៦៦
ហាងឡ លានចុោះជួរ ម្តន៦៦ផ្លិតផ្លទឹកល ោះលគ្នលម្ៅផ្សាំ
តាម្រូរម្នា (ស្ម្តរ់ទារកអាយុព្ើ០ ល់៥ឡេ) ៥៣
ផ្លិតផ្លទឹកល ោះលគ្នលម្ៅផ្សាំតាម្រូរម្នាស្ម្តរ់រាំរ៉ន 
(ស្ម្តរ់ទារកអាយុព្ើ៦ ល់១១ឡេ) និង៤៦ផ្លិតផ្លទឹក
ល ោះលគ្នលម្ៅផ្សាំតាម្រូរម្នាស្ម្តរ់លូតោស់ (ស្ម្តរ់ទារក
អាយុព្ើ១២-២៣ឡេ)។ 

• ការម្តនលក់ផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យានលកើនលែើងលៅ
កនុងលេតាទាាំង៦ លៅលេតាលសៀម្រារនិងាត់ ាំរងម្តនផ្លិតផ្លល្ចើនមុ្េជាងលេរាំផុ្ត (១១៧លៅកនុងលេតានើម្ួយៗ)។ 

• ការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ម្តនការរ ើករាល ល េឺ៥០កឡនាងកនុងចាំលណ្តម្៦៦កឡនាងឡ លានចុោះជួរ (៧៦%) ល្វើការផ្សព្វផ្ាយ
លលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យយ៉ងលហាចណ្តស់ម្ួយមុ្េ។ 

• ល្រៀរល្ៀរលៅនឹងឆ្ន ាំ២០១៥ លៅឆ្ន ាំ២០១៨ ម្តនហាងឡ លល្វើការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ល្ចើនជាង។ ហាងឡ លម្តន            
ការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ក៏ម្តនការលកើនលែើងផ្ងឡ រ លរើឡរងឡចកតាម្លេតា ្រលភទហាង ទើរមួ្លេតា/ទើរមួ្្សុក។ លៅតាម្ទើរមួ្
្សុកម្តនការលកើនលែើងល្ចើនរាំផុ្ត ព្ើ៣៩%លៅ៦៧% ចាំឡណកលៅតាម្ទើរមួ្លេតាម្តនការលកើនលែើងឡតព្ើ ៨០%លៅ៨៧% លៅតាម្ផ្ារទាំលនើរ 
ហាងលក់សម្តា រទារក និងម៉្តតម្តនការលកើនលែើងព្ើ៦១%លៅ៩៤% ចាំឡណកលៅឱសថស្លា នលកើនព្ើ ៤៧%ទើ៥៣%។ 

• ឆ្ន ាំ២០១៨ ម្តនការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យសរុរ ១៤៤ េឺ្រហាក់្រឡេលនឹងឆ្ន ាំ២០១៥ ម្តន
១៣៧។ 

• ការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ទឹកល ោះលគ្នលម្ៅផ្សាំតាម្រូរម្នាស្ម្តរ់ការលូតោស់ ស្ម្តរ់កុម្តរអាយុចរ់ព្ើ១២ឡេលែើងលកើតម្តន
ល្ចើនេឺ ៧០% លៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ លទាោះរើជាការម្តនលក់ផ្លិតផ្លទាាំងលនាោះតិចជាងក៏ល យ។ ភាេរយននការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់           
ការល្រើ្ាស់រមួ្ទាាំងទឹកល ោះលគ្នលម្ៅផ្សាំតាម្រូរម្នាស្ម្តរ់ការលូតោស់ក៏ម្តនការលកើនលែើងព្ើរ ងផ្ងឡ រព្ើឆ្ន ាំ២០១៥ ល់ឆ្ន ាំ២០១៨    
(៣៤% ល៧់០%)។ 

• ម្តន្កុម្េ ុនឡ លផ្លិត ផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យស្ម្តរ់លក់ម្តនរេូត ល់ ៣៦ និងផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ ២៩ ឡ ល
ចាំនួនលនោះម្តន ២៧និង១៨លៅឆ្ន ាំ២០១៥។ ម្តន្កុម្េ ុនឡតម្ួយរុ៉លណ្តណ ោះឡ លថយចុោះការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់លៅឆ្ន ាំ២០១៨
ល្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៥ រុ៉ឡនា្កុម្េ ុនលនោះលៅឡតជា្កុម្េ ុនឡ លម្តនការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់េពស់ទើ២ផ្ងឡ រលៅឆ្ន ាំ២០១៨។ 

  

ការអង្កេតង្ៅក្នុកង្េតតចនំនួ៦ ង្ ើក្ទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

លទាោះរើជាម្តនការេិតេាំ្រឹងឡ្រង ល ើម្បើលលើកកម្ពសក់ាររាំលៅកូនល យ         
ទឹកល ោះម្តា យឡតម្យួមុ្េេត ់ យ៉ងណ្តកល៏ យកអ៏្តាលនោះលៅរនាថយចុោះ
លៅកនុង្រលទសកម្ពុជា ព្ើ៧៣.៥% លៅកនុងឆ្ន ាំ២០១០ ម្កលៅ៦៥% កនុងឆ្ន ាំ
២០១៤ (NIS 2011; NIS 2015)។ លៅលព្ល ូចគ្នន លនោះផ្ងឡ រការរាំលៅ
ល យ រស្ម្តរទ់ារកអាយុ០លៅ៥ឡេ ានលកើនលែើងព្ើ១៣.៦%លៅឆ្ន ាំ
២០១០លៅ ១៩.៨% លៅឆ្ន ាំ២០១៤។ ការសិកាម្យួលៅកនុងទើ្កងុភនាំលព្ញ
ានរកល ើញថា ៤៣.១%ននទារកអាយុ០លៅ៥ឡេានររលិភាេផ្លិតផ្ល
ជាំនសួទឹកល ោះម្តា យកាលព្ើម្សលិមិ្ញ (Pries et al, 2016) ។ 
 

 

ការបងំ្ៅកូ្នង្ោយទកឹ្ង្ោោះម្តត យតតមយួមេុគត ់
គមឺ្តនការថយចុោះង្ៅក្នុកប្បង្ទសក្មពុជា 

 



 

 

• ការអនុវតាការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ចាំនួន៧្រលភទ្តូវានវាយតនម្ាលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥និង២០១៨។ ្រលភទការផ្សព្វផ្ាយ
លលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់ឡ លលកើតម្តនល្ចើនរាំផុ្តានផ្លា ស់រាូរព្ើសម្តា រព័្ត៌ម្តនលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ម្កជាការ ក់តាាំងរង្ហា ញលៅកនុង 
ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

• ឆ្ន ាំ២០១៥ក៏ ូចជាឆ្ន ាំ២០១៨ផ្ងឡ រ គ្នា នផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យម្ួយមុ្េណ្តលៅកនុងលេតាទាាំង៦ អនុលោម្តាម្អនុ្កឹតយលលេ
១៣៣ ឬចារ់អនារជាតិសាើព្ើការផ្សព្វផ្ាយលក់ផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យសាើព្ើការអនុវតាស្លា កសញ្ញា  (អងគការសុេភាព្ព្ិភព្លោក 
១៩៨១) ។ លទាោះរើជាយ៉ងណ្ត លៅកនុងរង្ហវ ស់ព្ើ០ទើ២៤ ឡ ល០េឺរញ្ញា ក់ថាអនុលោម្តាម្ទាាំង្សុង និង២៤ម្ិនអនុលោម្តាម្ទាល់ឡតលស្លោះ 
ព្ិនទុម្្យម្េឺម្តនការ្រលសើរលែើងព្ើ១៦.២លៅឆ្ន ាំ២០១៥លៅ៩.១លៅឆ្ន ាំ២០១៨។ ការ្រលសើរលែើងលនោះេឺលកើតម្តន្េរ់ចាំណ្តត់ថាន ក់ផ្លិតផ្ល
ជាំនួសទឹកល ោះម្តា យទាាំងអស់។ 

• លៅឆ្ន ាំ២០១៨ ការរ ាំលោភរាំពានលៅលលើលកខេណឌ ស្លា កសញ្ញា ននអនុ្កឹតយលលេ១៣៣ឡ លលកើតម្តនញឹកញារ់រាំផុ្ត េឺ ៩៨% ននផ្លិតផ្ល
ម្ិនម្តនស្លា កសញ្ញា ជាភាស្លឡេារលព្ញលលញ ៤៥% ននផ្លិតផ្លម្តនភាស្លឡេារម្ួយឡផ្នក និង ៥៣% ម្ិនម្តនភាស្លឡេារឡតម្ាង។ 

• ការរ ាំលោភរាំពានលៅលលើស្លា កសញ្ញា ននអនុ្កឹតយលលេ១៣៣ឡ លលកើតម្តនញឹកញារ់រាំផុ្តចាំនួន៤លទៀតេឺ ៩២% ម្តនអកសរឡ លលលើកកម្ពស់
ការល្រើ្ាស់ផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យ ឬរាំាក់ទឹកចិតាកនុងការរាំលៅកូនល យទឹកល ោះម្តា យ ៧៦% ម្តនរូរភាព្ល្ចើនជាងម្ួយល ើម្បើ
រញ្ញា ក់ព្ើរលរៀរលរៀរចាំឆុងឬកាំណត់ថាផ្លិតផ្លលនាោះជាផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យ ៧២% ម្ិនម្តនឃ្លា ឡ លរញ្ញា ក់តនម្ាសរុរននការរាំលៅ
កូនល យទឹកល ោះលគ្នកនុងអាំែុងលព្ល៦ឡេ ាំរូង ៦៣% ម្ិនម្តនឃ្លា ឡ លនិយយថាការរញ្ចុ កល យល្រើឡព្ងេឺម្តនអនាម័្យជាងការរាំលៅ
ល យ រ។ 

លទធផ្លទាាំងអស់លនោះរញ្ញា ក់ព្ើស្លរៈសាំខាន់ននការតាម្ ន្តួតព្ិនិតយ
និងព្្ងឹងការអនុវតាអនុ្កឹតយលលេ១៣៣ ។ ផ្លិតករននផ្លិតផ្ល
ជាំនួសទឹកល ោះម្តា យនិងហាងលៅកនុងលេតាទាាំង៦េឺរ ាំលោភរាំពានយ៉ង
ខាា ាំងលៅលលើអនុ្តឹកយលលេ១៣៣។ ការចត់វធិានការព្ើរាជរ ា ភិាល
កម្ពុជាេឺម្តនស្លរៈសាំខាន់កនុងការធានាឱយាននូវការអនុវតាានយ៉ង
ខាា រ់េាួនលៅនឹងរញ្ាតាឡ លការពារការរាំលៅកូនល យទឹកល ោះម្តា យនិង
សុេភាព្កុម្តរលៅកនុង្រលទសកម្ពុជា។ ការរនាការលរាជាា និងការអនុវតា
យុទធស្លស្រសា្ា្ស័យទាក់ទងល ើម្បើផ្លា ស់រាូរឥរយិរថស្ម្តរ់លលើក
កម្ពស់អាហារូរតាម្ាម្តតា ទារកនិងកុម្តរតូចលៅកម្ពុជា ២០១៩-២០២៥ 
(្កសួងសុខាភិាល ២០១៨) ក៏ម្តនស្លរៈសាំខាន់កនុងការលលើកកម្ពស់
ចាំលណោះ ឹងសាើព្ើការអនុវតាការរាំលៅកូនល យទឹកល ោះម្តា យក៏លអ្ រលសើរ។ 

សកម្ាភាព្ររស់្កុម្ការង្ហរ្រតិរតាិអនុ្កឹតយលលេ១៣៣ ឡ លម្តន្កសួងសុខាភិាល និង្កសួងពាណិជាកម្ាេឺម្តនស្លរៈសាំខាន់ល ើម្បើធានា
ការ្រតិរតាិតាម្យ៉ងខាា រ់េាួនលៅតាម្អនុ្កឹតយលលេ១៣៣ និងការពារសុេភាព្កុម្តរលៅកនុង្រលទសកម្ពុជា។ 

 
្កសួងសុខាភិាល និង្កសួងពាណិជាកម្ាានល្វើការល ើម្បើលលើកកម្ពស់ការតាម្ ន្តួតព្ិនិតយការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់

ផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យនិងស្លា កសញ្ញា លៅតាម្ទើតាាំងលក់ លេើយលៅល ើម្ឆ្ន ាំ២០១៩រាជរ ា ភិាល ានល្វើការផ្លកព្ិន័យជា្ាក់ ល់  
្កុម្េ ុនម្ួយចាំនួន ឡ លានរ ាំលោភរាំពានលៅលលើអនុ្កឹតយលលេ១៣៣។ លយើងសូម្លលើកទឹកចិតា ល់រាជរ ា ភិាលល ើម្បើរនាឱយផ្លិតករនិង
ហាងនានាទទួលេុស្តូវនិងព្្ងើកការតាម្ ន្តួតព្ិនិតយលលើអនុ្កឹតយលលេ១៣៣លៅតាម្ហាងលក់រាយនានាលព្ញ្រលទសកម្ពុជា។ លយើងក៏
លលើកទឹកចិតា ល់រាជរ ា ភិាលផ្ងឡ រ កនុងការព្ិនិតយលម្ើលលែើងវញិនិងឡកស្ម្ួលអនុ្កឹតយលលេ១៣៣ ល ើម្បើរញ្ចូ ល្េរ់ឡផ្នកទាាំងអស់ននចារ់
អនារជាតិសាើព្ើការផ្សព្វផ្ាយលក់ផ្លិតផ្លជាំនួសទឹកល ោះម្តា យ នឹង្សរលៅតាម្លគ្នលការណ៍ឡណនាាំររស់អងគការសុេភាព្ព្ិភព្លោកសាើព្ើ 
រញ្ច រ់ការផ្សព្វផ្ាយលលើកកម្ពស់ការល្រើ្ាស់អាហារឡ លម្ិនសម្្សរស្ម្តរ់ទារកនិងកុម្តរតូច (អងគការសុេភាព្ព្ិភព្លោក ២០១៦)។ 
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អនុប្កឹ្តយង្ េ១៣៣ បញ្ញតតង្ៅង្ ើ ការផ្សព្វផ្ាយង្ ើក្ក្មពស់ការង្ប្បើ
ប្ាស់ ការង្ោសនាពាណិជ្ជក្មម សំណាក្គំរ ូ ការបរចិ្ចា គ រង្វវ នក់ារ
ឧបតថមភក្មមវធីិ ស្លា ក្សញ្ញញ  និកការង្វចេាបន់នផ្ ិតផ្ ជំ្នួសទឹក្ង្ោោះ
ម្តត យសប្ម្តបកុ់្ម្តរអាយុពី្០រហូតដ ់២៤តេ ។ ផ្ ិតក្រនិកអនក្ ក្់
រាយទកំឡាយ តដ ានរងំ្ោភបំពានង្ៅង្ ើអនុប្កឹ្តយនឹកប្តវូពិ្នយ័
ជាប្ាក្រ់ហូតដ ់ ២.៥ោនង្រៀ  (RGC 2005). 
 

ង្តើអនុប្កឹ្តយង្ េ១៣៣និយាយយា៉ា កដូចង្មតចអំពី្ការផ្សព្វផ្ាយ 
 ក្ផ់្ ិតផ្ ជំ្នសួទឹក្ង្ោោះម្តត យក្នុកប្បង្ទសក្មពុជា? 
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