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ការវិនិយោគយ
ខណៈដែលធនធានឈ

ើ ហុបធាលក់ចុុះ

ើ ប្ញស្ស ី កែច្នៃ យៅែម្ពជា
ុ
និង

តរមូវការធនធានឈកើនឈឡើងឈៅកនុងបណ្ត
ា របឈទស

ឧសាហកមមទំឈនើ បនានា ឈៅឈពលបចចុបបននឈនុះ វាកាន់ ដតចំបាច់ បំផុតឈៅកនុងការដសវងរកឱកាស
សរាប់ សាារៈសំណង់ ថីដម ែលានលកខណៈនិរនារភាព។
នខ្លំង រពមទំងជាធនធានស្សឈែងង្ននឹងឈ

ឈែើ មឬសសីគឺានលកខណៈជួ យបរ ិស្ថា

ើ ផងដែរ។ ែូ ឈចនុះឈហើយវាជាសំភារៈមួ យរបឈភទែ៏ គួរ

ឲ្យទក់ ទញសរាប់ ឈរបើជាសាារៈឈរ្ងសំណង់ ផងដែរ។ ជាមួ យានកាវសអិតទំ ឈនើបបនទុះឬសសី
គឺ ានលកខណៈរ ឹង និ ង ានភាពធន់ ខ្លំង និងវាអាចជំ នួសមុ ខងារឈ

ើ ជាឈរចើនឈផសងៗ។ បនទុះឬសសី

ដកច្ចន រតូវបានឈគឈរបើ របាស់បានជាឈរចើ នរបឈភទ។ វតាុឈរបើ របាស់ទំងឈនុះរួមានវតាុឈរបើ របាស់ឈៅកនុង
ផទុះ ែូចជាឈរគឿងសងាារ ឹមនិងឈៅអីខពស់ រពមទំងវតាុឈរបើ របាស់កុងផទ
ន
ុះជាឈរចើ នែូចជា រជុញ ឈធនើ វតាុតុ
បដតង និងវតាុអនុ សាវ

រ ីយ៍។ ឈគក៏ អាចឈរបើ របាស់វាសរាប់ ឈធវើករាលឥែឋ និងបនទុះានគុ ណភាព

គំនូឈែើមឬសសីដែលបានដកច្ចនរច
ួ
បនទុះឈែើមឬសសីដែលបានដកច្ចនរច
ួ

ខពស់ សរាប់ពិដាននិង
ឈ

ការឈរបើរបាស់ៈ ឈរគឿងសងាារ ឹម

ការឈរបើរបាស់ៈរចនាសមព័នធ

ជញ្
ជ ំង។ ជាទូឈៅបញសសីដកច្ចនានពី រពណ៌គឺពណ៌ធមមជាតិ និងពណ៌ជ័ រ

ើ (ពណ៌ឈលឿងថ្លល)។ បញសសីធមមជាតិ ដែលឈគទុ កមិនបានដកច្ចន គឺ បងាាញពី លកខណៈរបស់បញសសីលអ

បំ ផុតឈដាយស្ថរដតពណ៌ភលឺថ្លលរបស់វា។ ដែលស្សឈែងង្ននឹងឈែើ មា៉ា ផលដែលានពណ៌រកហម ឬ
ពណ៌ាសឈៅរែូ វសលឹកឈ

ើ រជុុះ។ ឈគអាចឈធវើឲ្យបញសសីានពណ៌ជ័រឈ

Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

ើ ឈដាយការឈធវើកាបូ នកមម។
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ផ

ត
ិ ផ

និងទីផារ

ឈដាយស្ថរបញសសីដកច្ចន ផាល់ជឈរមើ សមួ យឈទងត ជំ នួសឲ្យការឈរបើរបាស់ឈ
ានការពាក់ព័នធជាមួ យការដរបរបួលតច្មល និ ងតរមូវការផលិតផលឈ
ឈឡើងច្នតរមូវការ ផលិតផលឈ

ើ រប

មនឹងធនធានឈ

ើ ទីផារបញសសីដកច្ចន នឹង

ើ ។ ឈៅចំ ឈពាុះមុខនឹ ងការឈកើន

ើ ធមមតា ានកំណត់ តច្មលផលិតផលឈ

ើ

ក៏ បានឈកើនឈឡើងឈទងងទត់ឈៅកនុងរយៈឈពល១០ឆ្នំកនលងឈៅឈនុះ។ តរមូវការបញសសីដកច្ចន គឺ កំពុងាន
ការឈកើនឈឡើងដែលជាវតាុជំនួសឈ

ើ ។ ឈលើសពី ឈនុះឈទងតានការដរបរបួលទំឈនារការទិ ញរបស់អតិ ថិ

ជនដែលកំ ពុងានការឈកើនឈឡើង ឈដាយ្ំរទផលិតផលមិនប៉ា ុះពាល់ែល់បរ ិស្ថាន និ ងសាារៈដែ
លអាច កឈកើតឈឡើងវ ិញបាន។ ទីផារឈរបើរបាស់ចមបងៗសរាប់បញសសីដកច្ចនគឺានែូចជាទីផារអឺរប
ុ ៉ា
និ ងទីផារ សហរែឋអាឈមរ ិក។ ឈៅឈពលថមីៗឈនុះៗ ការឈជាគជ័ យដផនកពាណិជជកមមផលិតផលបញសសីដក
ច្ចនបានឈកើនឈឡើងឈៅកនុងបណ្ត
ា របឈទសអាសុីនិងអាសុីបូពា៌។

របឈទសចិនគឺ ជារបឈទសដែលផលិតបញសសីដកច្ចនឈរចើនជាងឈគ។ សមតាភាពផលិតកមមរបស់របឈទស
ចិ ន គឺ រតូវបានឈគបា៉ា ន់ របាណថ្ល នឹ ងាន៥០០,០០០ដម៉ា រតគូ បឈៅកនុងមួ យឆ្នំៗ។ របដហល៨០%
ច្នកាារបនទុះបញសសីដកច្ចនរតូវបានឈរបើ របាស់ជាករាលរនាប

និងរបដហល២០%ឈទងតឈគយកមក

សរាប់ ឈរគឿង សងាារ ឹម និងផលិតផលឈរ្ងសំណង់ ។ ឈរចើ នជាង៧០%ច្នផលិតកមមរបស់របឈទស
ចិ ន គឺ សរាប់ទីផារនាំឈចញ និ ងរបឈទសនាំចូល និ ងរបឈទសដែលឈរបើ របាស់ែ៏ធំជាងឈគ គឺ សហរែឋ
អាឈមរ ិក និ ងអុឺ រប
ុ ៉ា ។ បរ ិាណតិ ចតួចរតូវបានផលិតឈៅកនុងរបឈទសឈវងតណ្តម និ ងរបឈទសឈៅអាហ្វហវិ
ក។ ផលិតកមមរបស់របឈទសឈវងតណ្តម រតូវបានឈគបា៉ា ន់ របាណថ្ល ានចំ នួន១០,០០០ដម៉ា រតគួ ប
ឈៅកនុងមួ យឆ្នំៗ។ ឈទុះ បី ជាវាដរបរបួលយ៉ា ងខ្លំងឈៅតាមរបឈភទផលិតផលឈនុះក៏ឈដាយ ក៏
ផលិតកមមកាារបនទុះនិ ងឈ ើ ែុំច្ន បញសសីដកច្ចនមិនទន់សឈរមច គឺ ានតច្មលរបដហល១០០០ែុល្លលរកនុង
១ដម៉ា រតគូបឈៅកនុងឈោងចរកមុនៗ។

ប្យនេែយទស្កែច្នៃ
សាង់ដារដកច្ចនផលិតកមម សរាប់ ការដកច្ចនបញសសី រតូវបានបរ ិយយឈៅកនុងែារកាម។

ែូ ចដែល

បានបងាាញឈៅកនុងរូបភាពឈនុះ ែំ បូងឈែើ មរបស់វារតូវបានឈរចៀកឈៅជាបនទុះរទដវង។
១.ការកាត់តរមឹម

២. ការបំដបក

៣.ការតំឈរងប

១០. ការឈធវើជា

៩.ការកាត់

៨.ការ្បជា

ឈរគឿងសងាារ ឹម

តរមឹមចុង

កាារបនទុះ

Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

៤. ការចំហុយ

៧. ការដាក់កាវ

៥. ការសងងួត

៦. ការឈរងប
ឈរងបជាបួនទិស
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ផលិតកមមដកច្ចនឈែើមឬសសី

បនាទប់មក បនទុះបញសសីទំងឈនុះ រតូវបានដកច្ចនឈែើមបីទប់ស្ថកត់ ពីការបំផិ លចបំផ្លលញរបស់សតវលិត
អ ។
បនទុះឈែើមបញសសីទំងឈនុះ

រតូវបានឈគសមងួតឈៅកនុងឡ

និង

រតូវបានែុ សខ្ត់ ឲ្យានច្ផទភឺរល ឈល្លង

សរាប់ការបិ ទបញ្ូច ល្ន។ បនាទប់មកបនទុះបញសសី ទំងឈនុះរតូវបានឈគដាក់ កាវបិទភាជប់ ្នឈៅតាម
រជុងឈែើមបីបឈងកើតកាារបនទុះមួយសនលឹក។
មកឈទងតកាារបនទុះទំងឈនុះ
ឈហើយបិ ទបញ្ូច ល្ន

ឈរកាយ

រតូវបានដាក់ កាវ

ឈែើមបីបឈងកើតកាារបនទុះបញសសី

ានឈរចើ នសនលឹក។ឈបើមិនែូឈចនុះឈទ កាារបនទុះឬសសី
ទំងឈនុះរតូវបានបិ ទកាវសអិតជាប់មុខ ឈែើមបីឈធវើជា
ឈ្លការណ៍សរាប់ ការដកច្ចនបញសសី

កាារបនទុះបញសសី សរច្សរបញ្ឈរ។

បនទុះបញសសីដែលានបិទស្សទប់ បដនាមឈផសងឈទងតឈនុះ
របនទុះ

រតូវបានឈគឈរបើ របាស់សរាប់ មុខកាត់ កាា

បញសសី។ ឈ្លការណ៍ឈនុះ អាចរតូវបានឈគឈរបើ របាស់សរាប់ ការបឈងកើតកាារបនទុះ និ ងែុំ ឈ

ើ

បញសសីសរាប់ឈធវើកាារបនទុះមុខកាត់ នីមួយៗ ឈែើមបីបំឈពញតាមតរមូវការឈរបើ របាស់ឈផសងៗ។
ផលិតកមមដកច្ចនឈែើមបញសសី រតូវការបឈចចកឈទសដែលស្សឈែងង្ន នឹ ងផលិតផលឈ
ឈហើយបឈចចកឈទសឈនុះ

គឺ ានលកខណៈឈពលឈពញឈៅកនុងរបឈទសចិ ន។

ើ សំណង់ ឈផសងៗ
ឈរគឿងចរកសរាប់

ផលិតកមមស្ថមញ្ដកុងការផលិ
ន
តកាារបនទុះដកច្ចន គឺ ានតច្មលពី១០០,០០០ ែុ ល្លលរអាឈមរ ិក ឈៅែល់
៥០០,០០០ែុ ល្លលរអាឈមរ ិក

ឈយងឈៅតាមទំ ហំច្នផលិតកមមឈនាុះ។

ឈែើ មបីផលិតឈរគឿងសងាារ ឹម

សឈរមច ឬការឈធវើ ករាលរនាបឈគក៏រតូវការឧបករណ៍ និ ងា៉ា សុីនឈផសងៗផងដែរ។ ឈរគឿងឧបករណ៍
ែ៏ លប
អ ំផុតទំងឈនុះអាចនាំយកមកពីរបឈទសចិន

ប៉ាុ ដនាវ ិនិឈយគិ នអាចពិ ចរណ្តពី ការនាំឈរគឿង

ឧបករណ៍ទំងឈនុះ ពីភានក់ ងារនានាឈៅកនុងរបឈទសឈវងតណ្តម។

Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

វន
ិ យិ ោគយ មា
ើ សបៃតង

ឫសស:ើ សមាារៈសំរាៃ់អនាគត

វតថធាតុ
យ ើម្
ុ

ការវាយតច្មលអំពីធនធានឈែើ មឬសសី
ឈៅកនុងស្សុកវា៉ា រ ិន
បងាាញថ្ល

ឈខតាឈសងមោប

របឈភទបញសសី

និង

បរ ិាណសមស្សបអាចានឈរចើ ន។
ឈែើមឬសសីច្រព

ដផនការ្ំរទចំឈពាុះការអភិ វឌ្ឍន៍ ការ

ឈែើមឬសសីស្សុក

ានរយៈឈពលយូរ។

ឈែើមឬសសីច្រព

ដាំែុុះបញសសី នឹងធានាែល់ការផគត់ផង
គ ់

គឺ ជាវតាុធាតុ សមស្សបដែលានឈរចើនឈលើសលុប។

ជា

ឧទហរណ៍ ច្ផទែីចំការបញសសីថី ៗ
ម សរាប់អំបូរឈែើ មឬសសីស្សុកដែលានស្ស្ថប់ និងឈែើ មឬសសីពីងពង់
អាចរតូវបានឈគឈលើកយកមកពិ ចរ ណ្តដាក់ ឈៅកនុងដផនការគឈរាងរបស់អក
ន ផងដែរ។ ឈោងចរក
ខ្នតតូ ចបំ ផុតមួ យ នឹ ងអាចផលិតកាារ បនទុះឈ

ើ បញសសីដកច្ចន ពី៤០០ ឈៅែល់ ៦០០ ដម៉ារតគូប ឈៅកនុ

ងមួយឆ្នំៗ ឈដាយឈរបើរបាស់វតាុធាតុ ឈែើម បញសសីចំនួន២៤០០ឈតានឈៅែល់៣៦០០ឈតាន។

កផៃែហិរញ្ញ វតថុ

តាមការអឈងកតឈោងចរកផលិតឈផសងៗឈៅកនុងរបឈទសចិ ន

និងឈវងតណ្តមការវ ិនិឈយគឈលើបញសសីដក

ច្ចន បងាាញអំពីចំណូលហិរញ្ដ វតាុគួ រឲ្យទក់ ទញ។ រយៈឈពលច្នផលចំ ឈណញ រតូវបានឈគពាករណ៍
សរាប់ រយៈឈពលបី ឆ្នំ។ ឈលើសពី ឈនុះឈទងត អាជី វកមមឈនុះ អាចរករបាក់ចំណូលបដនាមឈលើផលិតកមម
កាារបនទុះ និ ង ឈ

ើ ែុំបស
ញ សីឈដាយបញ្ូច លទំងឈរគឿងសងាារ ឹម ឬរបឈភទផលិតផលសឈរមចឈផសងៗ

ឈទងត ឈៅកនុងគំ រអា
ូ ជី វកមមឈនុះ។

Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

