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ការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ 
បលើសតង់ដាចំណីអាហារបៅ្បបេសកម្ពុជា 

 

(ថ្ងៃេី៦ ខែធ្ន ូឆ្ន ំ២០១៨, រាជធានភី្នបំេញ ្ បបេសកម្ពជុា) 

លេធផលថ្នការសកិាកនងុ្បបេសខដលានបធ្វើប ើងបដាយអ្ងគការ GIZ សហការជាម្យួអ្ងគការថ្នអ្នកប្បើ្ ាសអ់្នតរជាតិ (ឬ 

ភ្នន ក់ងារ Consumer International (CI) ឆ្ន ំ២០១៧/២០១៨  

Results of Country Surveys conducted by GIZ and 

Consumers International (CI) in 2017/2018    
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សាវតារេូបៅ 

General Background 
 

23/01/2019 
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 សុវតថិភ្នេចណំអីាហារ (Food safety) គឺជា្បធានបេដ៏សំខាន់ស្ាប់្បបេសជាប្ចើនបៅកនុងតំបន់អាសា៊ា ន។ 
 តាម្រាយការណ៍សកលបោកានបងាា ញឲ្យប ើញថា កនុងម្ួយឆ្ន ំៗ ានកុារអាយុបលើសេី៥ឆ្ន ំចំនួន្បាណ ៥បកាដនាក់ ានជម្ៃឺរាគ កនុងបនាោះានចំនួន ៣.២ បកាដនាក់េីតំបន់អាសុីខាងតបូ

ង។ 
 កនុងចំបោម្្បបេសទំងបនាោះ ជាេិបសស្បបេស កម្ពុជា ឡាវ ម្ីយ៉ា ន់ា៉ា  និងបវៀតោម្ (CLMV) ខដលជា្បបេសានវិស័យខកថ្ចនចំណីអាហារ និងកសិកម្ម ក៏ជា្បភ្េថ្នរបរ

ចិញ្ចឹម្ជីវិតដ៏សំខាន់ស្ាប់្បជាជន បហើយក៏ជាវិស័យឈានម្ុែកនុងការនាំបចញផងខដរ។ 

 ខតជាអ្កុសល បៅកនុងបោត ្បបេសអាសា៊ា ន ជាេិបសស្បបេស កម្ពុជា ឡាវ ម្ីយ៉ា ន់ា៉ា  និងបវៀតោម្ (CLMV) ្បេ័នធថ្នការការពារអ្នកប្បើ្ាស់ (the 

consumer protection systems) រួម្ទំងយនតការផលូវការស្ាប់ធានាដល់សុវតថិភ្នេចំណីអាហារគឺសថិតកនុងដំោក់កាលកំេុងចាប់បផតើម្ ។ 
 អ្ំេីការចាត់វិធានការបដាយសម័្គចិតតកនុងខផនកឧសាហកម្ម ានដូចជា ការអ្នុវតតតាម្សតង់ដាអ្នតរជាតិ (compliance with international 

standards) ការ្គប់្គងហានិភ្័យ (risk management )  កនុងសងាវ ក់ផលិតកម្ម និងការបោរេ្កម្ធ្ុរៈកិចច ការធានានិរនតរភ្នេ 
 ត្ម្ូវការបដើម្បីផតល់ឲ្យអ្តិងិជននូវេ័ត៌ាន និងការបលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង (raise awareness)។ 
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 បៅឆ្ន ំ២០១៧ និង បដើម្ឆ្ន ំ២០១៨ អ្ងគការ GIZ ជួល ភ្នន ក់ងារ CI បដើម្បីបធ្វើការសិកាបៅកនុង្បបេសបីថ្នបោត ្បបេសកនុងតំបន់អាសា៊ា ន ខដលកនុងបនាោះាន ្បបេសកម្ពុជា ម្ីយ៉ា ន់ា៉ា  

និងបវៀតោម្។ 
 បោលបំណងថ្នការសិកាគឺបដើម្បីវាយតថ្ម្លអ្ំេីការយល់ដឹង, អ្ំេីចំបណោះដឹង, អ្ំេីឥរិយបេ និង េសសនវិស័យរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (AKAP) អ្ំេីផលិតផលសរីរាងគ 

(organic) និង ការអ្នុវតតន៍កសិកម្មលអ (GAP = Good Agricultural Practices) និងផលិតផលខដលានការបញ្ជា ក់បៅកនុងអាសា៊ា
ន កនុងបោលបំណងបដើម្បីកសាងម្ូលដាា នចំបណោះដឹងស្ាប់សកម្មភ្នេកសាងសម្តថភ្នេ។ 

 ការសិកាានបធ្វើប ើងបដាយភ្នន ក់ងារ CI បដាយសហការជាម្ួយថ្ដគូរកនុង្សុក។  

 បៅកម្ពជុា៖ វិេាសាថ នកម្ពុជាស្ាប់ការ្សាវ្ជាវ និងអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ (CIRD)  
 បៅ្បបេសម្យី៉ា នា់៉ា ៖ សហភ្នេថ្នអ្នកប្បើ្ាស់ម្ីយ៉ា ន់ា៉ា  (Myanmar Consumers Union = MCU)  
 បៅ្បបេសបវៀតោម្៖ សាគម្ន៍អ្នកប្បើ្ាស់ និងសតង់ដាបវៀតោម្ (Vietnam Consumers and Standards 

Association = VINASTAS) 
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វិធី្សា្សត និង ដំបណើការ  
(Methodology & Process) 

 

23/01/2019 
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 ្កុម្បោលបៅសំខាន់ៗ៖ អ្នកប្បើ្ាស់ានចំណូលម្ធ្យម្រស់បៅេីជន្បជុំជន និងេី្កុងធ្ំៗ ថ្ន្បបេសទំងបី 
 

 Main target group: middle-incomding i three countries 

 

 

 
 

 េី្កុង៖ ភ្នំបេញ  

 ចំនួនខដលានសាកសួរ៖ ានអ្នកប្បើ្ាស់យ៉ា ងតិចចំនួន ១៥០នាក់ ខដលានប្ជើសបរីសតាម្្បបភ្េេីតាំង (សាថ នភ្នេដូចោន )៖ 
• ផារខដលោម នការបរៀបចំ ឬផារម្ិនបរៀបរយ (Unorganised wet markets) 
• ផារខដលានការបរៀបច ំឬផាបរៀបរយ (Organised wet markets) 
• ហាង/ផារលក់ផលិតផលសរីរាងគ (Organic stores) 
• ហាងលក់ប្គឿងបេស/ម្ាូបអាហារ ដូចជា shopping malls 

 វិធ្ីសា្សត៖ ការបធ្វើសាា សន៍ផ្ទា ល់បដាយប្បើភ្នសាកនុង្សុក បៅកខនលងលក់ផ្ទា ល់ (point-of-sale) តាម្ក្ម្ងសំណួរ (្សបតាម្បរិបេថ្ន្បបេសនីម្ួយៗ)  
 ផារខដលោម នការបរៀបចំ ឬផាម្ិនបរៀបរយ  

ចំណូលទប 

Low income 

ចំណូលទប បៅចំណូលម្ធ្យម្(Lower to 

middle income) 

ចំណូលម្ធ្យម្ និងែពស់ 
(Middle and higher 

income) 

កម្ពុជា 

Cambodia 

< US$200 ក្ន ុង

១ខែ 

US$200-250 US$250-350 US$350-700 > US$700 
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សំណួរទំងបនាោះរួម្ាន៖  
 
 ានសំណួរជប្ម្ើសចំនួន ២(េីរ)សំណួរ (បដើម្បីឲ្យានលកខណៈដូចោន ) 

 បតើអ្នកានេិញ ានេិញ ឬានចូម្រួម្េិញចំណីអាហារ ឬប្គឿងបេសបផសងៗបៅកនុងហាងខដរឬបេ? 

 បតើអ្នកធាល ប់ានឮ ពាកយថា “អ្័ហាា និក - organic” និង “ការរអ្នុវតតន៍កសិកម្មលអ ឬ GAP = Good Agricultural 

Practices ខដ ឬបេ? 
 សំណួរចំនួន ៦ សតីអ្ំេីេ័ត៌ាន្បជាសា្សត 

  បខនថម្បលើេីតាំងខដលានបធ្វើការសិកា និង្កុម្អ្នកានចំណូល ការវិភ្នគក៏ានបធ្វើប ើងតាម្េ័ត៌ាន្បជាសា្សត (ានទំង បយ៉ានឌ្័រ ្កុម្អាយុ និងក្ម្ិតវបបធ្ម្៌)។   

 ានសំណួរសំខាន់ៗ ចំនួន១៩ សំណួរតាម្េិដាភ្នេថ្នអ្នកប្បើ្ាស់បផសងៗោន  ទក់េងនឹងចំបណោះដឹង, ឥរិយបេ និងេសសនវិស័យរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (AKAP) អ្ំេីអ្័
ហាគ និក(organic) និង ការរអ្នុវតតន៍កសិកម្មលអខដលានការបញ្ជា ក់ (GAP-certified products) 
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េ័ត៌ាន្បជាសា្សតអ្នកខដលានសាា សន៍បៅកនុង្បបេសកម្ពុជា 

 

23.01.2019 

ចំណូលម្ធ្យម្កនុង្គួសារ 
កនុង១ខែ 

តិចជាង  

US$200 

ចំណូលេី
US$200-

250 

ចំណូលេី 
US$250-

350 

ចំណូលេី 
US$350-

700 

ចំណូលបលើសេី 
US$700 

5% 9% 22% 32% 32% 

ានសាា សនស៍របុ ១៥២ 

Gender - 
 ្បុស 18% ្សី 82% 

 ្កុម្អាយុខដលប្ចើនជាងបគ –  

25-34  ឆ្ន ំ: 34% 

35-44 ឆ្ន ំ : 26% 

45-54 ឆ្ន ំ : 18% 

ក្ម្ិតអ្នុវិេាល័យ  និងវិេាល័
យ ៣៩%, ម្ហាវិេាល័យ 
និងសាកលវិេាល័យ ៣៥% 
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លេធផលថ្នការសិកា 

Survey Results  
 

23/01/2019 
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ការបលើកេកឹចតិត៖ 90.13% ថ្នអ្នកប្បើ្ាស់កនុង្បបេសកម្ពុជាចូលរួម្កនុងការសិការបស់បយើងានសខម្តងការកងវលអ់្េំបីញ្ជា សែុភ្នេរបសេ់កួបគ ខដលជា
កកាត ដ៏សំខាន់ ានឥេធិេលបៅបលើការសប្ម្ចថ្នការេិញេំនិញ និងការអ្នុវតតន៍លអ 
 

23.01.2019 

កកាត សំខាន់ៗខដលានេិចារោម្ុននឹងេិញ ចំណីអាហារ និងបខនល៖  

 84% សុែភ្នេ និងសុវតថិភ្នេ 

 45% តថ្ម្ល និងលេធភ្នេ 

 38% គិតអ្ំេីា៉ា ក (Brand) 

 36% ឱជារស  

 32% តាម្លេធភ្នេ 

 27% ានការបញ្ជា ក់ថាជារបស់ធ្ម្មជាតិ និង 

            ានគុណភ្នេ បតើានសវុតថភិ្នេឬ បេ? 
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ការែវល់ខាវ យអ្ំេីសុែភ្នេប៉ាោះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់េួកបគទក់េងនឹងរបស់សរីរាងគ និងផលិតផលខដលានការបញ្ជា ក់ (GAP-certified 

products) 

23.01.2019 

 

• 96.7% គិតអ្ំេីសរីរាងគ = ធ្ម្មជាត ិ

• 97% គិតអ្ំេី GAP = សុវតថិភ្នេចំណីអាហារ 

• 81.6% បជឿេុកចិតតបលើចំណីសរីរាងគថាានសុែភ្នេលអ ខដលកនុង
បនាោះ84% បជឿបលើ GAP products 

• 44.7% គិតថាចំណីសរីរាងគ ោម នជាតិគីម្ី បហើយ 22% គិត
អ្ំេីGAP products 
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្បភ្េេ័ត៌ខដលាន្បជា្បីយ៍បំផុតខដលអ្នកប្បើ្ាស់និយម្ប្បើ 

23.01.2019 

ចំបពាោះផលតិផលសររីាង 

• 45% បេញចិតាតាម្កម្មវិធ្ីេូរេសសន៍និងវិេយុ  

• 38% តាម្ការនិយយតោន  

• 36% ប្បើ្ាស់្បេ័នធអ្ុីនធ្័រណិតបដើម្បីខសវងរកេ័ត៌ាន 

ចំបពាោះផលតិផល GAP products: 

• 49% តាម្កម្មវិធ្ីេូរេសសន៍ និងវិេយុ 

• 37% ្បេ័នធអ្ុីនធ្័រណិត 

• 35% ការនិយយតោន  
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ការយលដ់ងឹ៖ ជិត 95% ថ្នអ្នកប្បើ្ាស់ជនជាតិកម្ពុជាានសាគ ល់ផលិតផលសរីរាងគ និង ផលិតផល GAP products ខដលាន
ការបញ្ជា ក ់ បដាយាននិមិ្តសញ្ជា បញ្ជា ក់  

23.01.2019 
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ការបេញចតិត ចំបពាោះផលិតផលសរីរាងគ និងផលិតផលGAP របស់អ្តិងិជនកម្ពុជា ជាេិបសសចំបពាោះ្កុម្ជនខដលានចំណូលែពស់ 

23.01.2019 

• 46.71% ថ្នអ្នកខដលានសាា សន៍បគប្ជើសបរីសយក
ផលិតផលសរីរាងគ 

• 18.42% ប្ជើសបរីសយកផលិតផល GAP 

products 
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បបើតថ្ម្លទប៖ ជាការសំខាន់ោស់ចំបពាោះការេិញេំនិញសរីរាងគ/ organic /GAPproducts 

23.01.2019 

• 65.13%: ជាការសំខាន់ោស់បបើានតថ្ម្លទប 

• 32.89%: សំខាន់បបើានតថ្ម្លទប 

កកាត សំខាន់ៗ បផសងៗបេៀត៖  

• ឲ្យានការផសេវផាយប្ចើន 

• ឲ្យានេ័ត៌ានប្ចើន 

• ឲ្យានជប្ម្ើសប្ចើន 

• ឲ្យានលេធភ្នេប្ចើន  

• ឲ្យបម្ើលប ើញានប្ចើន 
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ការបជឿជាករ់បសអ់្តងិជិន៖ បតើអ្នកោជាអ្នកបញ្ជា ក់បលើផលិតផល និងផតលេ់័ត៌ាន? 

    

23.01.2019 

 

 

 

 

• 45.4% គិតថា រដាា ភ្ិាលគួរផតល់បសវាស្ាប់បញ្ជា ក់  

• 13.8% បជឿជាក់បលើសាថ ប័នឯករាជយខដលបធ្វើការបញ្ជា ក់ 

• 11.8% បជឿជាក់បលើអ្ងគការម្ិនខម្នរដាា ភ្ិាលខដលបធ្វើការ 

                ជាម្ួយកសិករ 

• 29.6% បជឿជាក់បលើកសិករ  

• 87.5% ានការបជឿជាក់បលើអ្នកលក់ចាស់ោស់ (ម្៉ាូយ/តាម្សតង់ 
ឬផារ) 

 
• 29.6% ានបធ្វើការ្សាវ្ជាវនិង្បម្ូលេ័ត៌ានបដាយែលួនឯង 



page 18 

Implemented by 

សថិតិបផសងបេៀត (Other statistics) 

23.01.2019 

• 84.9% ថ្នអ្តិងិជនានេិញផលិតផលទំងសរីរាង និងផលិតផល GAP កាលេីអ្តីតៈ
កាល 

• ផលិតផលខដលបគនិយម្ចូលចិតតប្ចើនជាងបគ គឺបខនល ខផលប ើ និងអ្ងារ 

• អ្តិងិជនភ្នគប្ចើនចូលចិតតេិញេំនិញបៅតាម្ផារ្កម្ួន ឬផារបៅជាប់តាម្ដងផលូវ ជាងចូលហាង
េំនិញសរីរាងគ (organic stores) 

• តាម្ការកត់សំោល់ភ្នគប្ចើន “ានការោំ្េកសិករកនុង្សុក” និង “ផល្បបយជន៍សុែភ្នេ និង
អាហាររូបតថម្ា ជាបហតុដ៏សំខាន់នាំឲ្យានការសប្ម្ចចិតតបដើម្បីេិញផលិតផលអ្វីម្ួយ  

• 86.84% បៅបនតេិញផលិតផលសរីរាងគ បហើយ 76.97% បនតេិញផលិតផល 

GAP 

• 52.63% ម្ិនអាចចំោំសញ្ជា  និងយីបហា 
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ការសននិដាា ន និងអ្នុសាសន៍ 

(Conclusions & Recommendations) 

 

23/01/2019 
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23/01/2019 

 ជាេូបៅ អ្នកប្បើ្ាស់បៅកនុង្បបេសកម្ពុជាបងាា ញអ្ំេីចំណុចវិជាានបលើបញ្ជា សុែភ្នេ ផលិតផលចំណីអាហារខដលានសុវតថិភ្នេ ប៉ាុខនតែវោះការយល់ដឹង / ចំបណោះដឹង 

 
 បនោះបងាា ញយ៉ា ងចាស់ថា ានត្ម្វូការជាកោ់កក់នងុការបលើកកម្ពសក់ារយលដ់ងឹរបស់អ្តងិជិន អ្ំេីបញ្ជា សុវតថិភ្នេចំណីអាហារ។ 
 
 ្បធានបេខដល្តូវយកអ្នុវតត៖   

• សិេធិជាម្ូលដាា នរបស់អ្តិងិជន (កនុងបនាោះានសិេធបដើម្បីសុវតថិភ្នេចំណីអាហារ) 
• ត្ម្ូវការការការពារអ្នកប្បើ្ាស់បៅកនុង្បបេសកម្ពុជា 

• ផល្បបយជន៍ថ្នផលិតផលខដលានសុវតថិភ្នេ និងសុែភ្នេ 
• ប្ោោះថាន ក់ខដលបកើតបចញេីផលិតផលចំណីអាហារោម នសុវតថិភ្នេនិងោម នសុែភ្នេ 
• ត្ម្ូវការឲ្យបបងាើត្បេ័នធធានាផលិតផលចំណីអាហារានសុវតថិភ្នេ និងសុែភ្នេ (្តូវានសតង់ដា និងបេបញ្ាតតិបបចចកបេស សាល កសញ្ជា  វិធ្ិសា្សតបផាៀងផ្ទា ត់ និង

ភ្នន ក់ងារ ។ល។ 
• ាន្បភ្េេ័ត៌ានខដលបជឿេុកចិតតាន   
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ម្បធ្ាាយ និងបោត ញខដលអាចាន៖ 

23.01.2019 

• សិកាខ សាោបណតុ ោះបោត ល, បរាងជាង បរៀបចំបដាយអ្ងគការម្ិនខម្នរដាា ភ្ិាល/ សាគម្ន៍អ្នក
ប្បើ្ាស់ 

• ការផសេវផាយតាម្រយៈរូបភ្នេ - អ្តថបេដល់អ្នកប្បើ្ាស់ 

• យុេធនាការ “ចំណីអាហារសុវតថិភ្នេ” ‘Safe food’ campaigns 

• បោត ញេ័ត៌ានសងគម្, បគហេំេ័រ បវបសាយ អ្ំេីផលិតផលសរីរាង និង GAP សាល ក
យីបហា  

• ការជខជកោន តាម្វិេយុ និងេសសនៈរបស់អ្នកដឹកនាំ  

• កម្មវិធ្ីេូរេសសន៍  ឯកសារភ្នេយនត ជាបដើម្។ល។ 
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ស្ាបរ់យៈបេលខវង 

23.01.2019 

• អ្ំេី្កបែណឌ ចាប់៖ ចាប់សតីេីការការពារអ្នកប្បើ្ាស់ (Consumer 

Protection Law), ចាប់សតីេីសុវតថិភ្នេចំណីអាហារ (Food 

Safety Law) ជាបដើម្។ល។  

• កសាងចលនាអ្នកប្បើ្ាស់ឲ្យរឹងាំ៖ បដាយចាប់បបងាើតឲ្យានអ្ងគការអ្នកប្បើ្ាស់ 
(consumer organisation) 

• បលើកកម្ពស់ផលិតកម្ម និងការប្បើ្ាស់្បកបបដាយនិរនតរភ្នេ 

• ផតល់ការបលើកេឹកចិតតចំបពាោះបោលបៅលអ-អ្នកផលិតផលិតផលសរីរាងគ/organic/GAP 

• បរៀបចំេិេណ៌ពាណិជចកម្មផលិតផល 

• បបងាើតឧបករណ៍ងមី ដូចជា mobile apps ស្ាប់បម្ើល/ខសវងរកអ្ំេីតថ្ម្ល េីតាំង
ផលិតផលអ្័រហាគ និក/GAP ជាបដើម្ 

 


