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វនិិយោគយ ើមាសបៃតង 
ឫសសើ:សមាា រៈសំរាៃអ់នាគត  

ការវិនិយោគយ ើ ប្ញស្ស ីកែច្នៃ យៅែម្ពុជា 
ខណៈដែលធនធានឈ ើហុបធាល ក់ចុុះ និង តរមូវការធនធានឈកើនឈឡើងឈៅកនុងបណ្តា របឈទស
ឧសាហកមមទំឈនើបនានា ឈៅឈពលបចចុបបននឈនុះ វាកាន់ដតចំបាច់បំផុតឈៅកនុងការដសវងរកឱកាស 

សរាប់សាា រៈសំណង់ថមីដែលានលកខណៈនិរនារភាព។ ឈែើមឬសសគឺីានលកខណៈជួយបរសិ្ថា
នខ្ល ំង រពមទំងជាធនធានស្សឈែងង ន្ នឹងឈ ើផងដែរ។ ែូឈចនុះឈហើយវាជាសំភារៈមួយរបឈភទែ៏គួរ
ឲ្យទក់ទញសរាប់ ឈរបើជាសាា រៈឈរ្ងសំណង់ផងដែរ។  ជាមួយានកាវសអិតទំឈនើបបនទុះឬសស ី
គឺានលកខណៈរងឹ និង ានភាពធន់ខ្ល ំង និងវាអាចជំនួសមុខងារឈ ើជាឈរចើនឈផសងៗ។ បនទុះឬសសី
ដកច្ចន រតូវបានឈគឈរបើរបាស់បានជាឈរចើនរបឈភទ។ វតាុឈរបើរបាស់ទំងឈនុះរមួានវតាុឈរបើរបាស់ឈៅកនុង
ផទុះ ែូចជាឈរគឿងសងាា រមឹនិងឈៅអីខពស់ រពមទំងវតាុឈរបើរបាស់កនុងផទុះជាឈរចើនែូចជា រជុញ  ឈធនើ វតាុតុ
បដតង និងវតាុអនុសាវ         រយ៍ី។ ឈគក៏អាចឈរបើរបាស់វាសរាប់ឈធវើករាលឥែឋ និងបនទុះានគុណភាព

ខពស់ សរាប់ពិដាននិង      ជញ្ជ ំង។ ជាទូឈៅបញសសដីកច្ចនានពីរពណ៌គឺពណ៌ធមមជាតិ និងពណ៌ជ័រ
ឈ ើ(ពណ៌ឈលឿងថ្លល )។  បញសសីធមមជាតិ ដែលឈគទុកមិនបានដកច្ចន គឺបងាា ញពីលកខណៈរបស់បញសសីលអ
បំផុតឈដាយស្ថរដតពណ៌ភលឺថ្លល របស់វា។  ដែលស្សឈែងង ន្ នឹងឈែើមា៉ាផលដែលានពណ៌រកហម ឬ
ពណ៌ាសឈៅរែូវសលឹកឈ ើរជុុះ។  ឈគអាចឈធវើឲ្យបញសសីានពណ៌ជ័រឈ ើឈដាយការឈធវើកាបូនកមម។  

 
 

 
 

  

គំនូឈែើមឬសសីដែលបានដកច្ចនរចួ បនទុះឈែើមឬសសីដែលបានដកច្ចនរចួ ការឈរបើរបាស់ៈ ឈរគឿងសងាា រមឹ ការឈរបើរបាស់ៈរចនាសមព័នធ 
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ផ តិផ  និងទីផារ             

ឈដាយស្ថរបញសសីដកច្ចន  ផាល់ជឈរមើសមួយឈទងត ជំនួសឲ្យការឈរបើរបាស់ឈ ើ ទីផារបញសសដីកច្ចន នឹង 
ានការពាក់ព័នធជាមួយការដរបរបួលតច្មល និងតរមូវការផលិតផលឈ ើ។ ឈៅចំឈពាុះមុខនឹងការឈកើន
ឈឡើងច្នតរមវូការ ផលិតផលឈ ើរប មនឹងធនធានឈ ើធមមតា ានកំណត់តច្មលផលិតផលឈ ើ
ក៏បានឈកើនឈឡើងឈទងងទត់ឈៅកនុងរយៈឈពល១០ឆ្ន ំកនលងឈៅឈនុះ។ តរមវូការបញសសីដកច្ចន គឺកំពុងាន
ការឈកើនឈឡើងដែលជាវតាុជំនួសឈ ើ។ ឈលើសពីឈនុះឈទងតានការដរបរបួលទំឈនារការទិញរបស់អតិថិ
ជនដែលកំពុងានការឈកើនឈឡើង ឈដាយ្ំរទផលិតផលមិនប៉ាុះពាល់ែល់បរសិ្ថា ន និងសាា រៈដែ
លអាច កឈកើតឈឡើងវញិបាន។ ទីផារឈរបើរបាស់ចមបងៗសរាប់បញសសីដកច្ចនគឺានែូចជាទីផារអឺរ ៉ាបុ
និងទីផារ សហរែឋអាឈមរកិ។ ឈៅឈពលថមីៗឈនុះៗ ការឈជាគជ័យដផនកពាណិជជកមមផលិតផលបញសសីដក
ច្ចនបានឈកើនឈឡើងឈៅកនុងបណ្តា របឈទសអាសីុនិងអាសីុបូព៌ា។                                                                
របឈទសចិនគឺជារបឈទសដែលផលិតបញសសីដកច្ចនឈរចើនជាងឈគ។ សមតាភាពផលិតកមមរបស់របឈទស
ចិន គឺរតូវបានឈគបា៉ា ន់របាណថ្ល នឹងាន៥០០,០០០ដម៉ារតគូបឈៅកនុងមួយឆ្ន ំៗ។ របដហល៨០% 

ច្នកាា របនទុះបញសសដីកច្ចនរតូវបានឈរបើរបាស់ជាករាលរនាប និងរបដហល២០%ឈទងតឈគយកមក
សរាប់ឈរគឿង សងាា រមឹ និងផលិតផលឈរ្ងសំណង់។ ឈរចើនជាង៧០%ច្នផលិតកមមរបស់របឈទស
ចិន គឺសរាប់ទីផារនំាឈចញ និងរបឈទសនំាចូល និងរបឈទសដែលឈរបើរបាស់ែ៏ធំជាងឈគ គឺសហរែឋ
អាឈមរកិ និងអឺុរ ៉ាបុ។ បរាិណតិចតួចរតូវបានផលិតឈៅកនុងរបឈទសឈវងតណ្តម និងរបឈទសឈៅអាហ្វហវិ
ក។ ផលិតកមមរបស់របឈទសឈវងតណ្តម រតវូបានឈគបា៉ា ន់របាណថ្ល ានចំនួន១០,០០០ដម៉ារតគួប
ឈៅកនុងមួយឆ្ន ំៗ។ ឈទុះ បីជាវាដរបរបួលយ៉ាងខ្ល ំងឈៅតាមរបឈភទផលិតផលឈនុះក៏ឈដាយ ក៏
ផលិតកមមកាា របនទុះនិងឈ ើែំុច្ន  បញសសីដកច្ចនមិនទន់សឈរមច គឺានតច្មលរបដហល១០០០ែុល្លល រកនុង
១ដម៉ារតគូបឈៅកនុងឈោងចរកមុនៗ។  

ប្យនេែយទស្កែច្នៃ 
សាង់ដារដកច្ចនផលិតកមម សរាប់ការដកច្ចនបញសសី រតវូបានបរយិយឈៅកនុងែារកាម។ ែូចដែល
បានបងាា ញឈៅកនុងរបូភាពឈនុះ ែំបូងឈែើមរបស់វារតូវបានឈរចៀកឈៅជាបនទុះរទដវង។ 

 

 

 

 

១.ការកាត់តរមឹម ២. ការបំដបក ៣.ការតំឈរងប 

៦. ការឈរងប  
ឈរងបជាបួនទិស 

៥. ការសងងួត ៤. ការចំហុយ 

៧. ការដាក់កាវ ៨.ការ្បជា
កាា របនទុះ 

៩.ការកាត់        
តរមឹមចុង 

១០. ការឈធវើជា    
ឈរគឿងសងាា រមឹ 
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ទំងឈនុះរតវូបានឈគដាក់កាវបិទភាជ ប់ ន្ ឈៅតាម
រជងុឈែើមបបីឈងកើតកាា របនទុះមួយសនលឹក។ ឈរកាយ
មកឈទងតកាា របនទុះទំងឈនុះ រតូវបានដាក់កាវ
ឈហើយបិទបញ្ចូ ល ន្  ឈែើមបបីឈងកើតកាា របនទុះបញសសី
ានឈរចើនសនលឹក។ឈបើមិនែូឈចន ុះឈទ កាា របនទុះឬសសី
ទំងឈនុះរតវូបានបិទកាវសអិតជាប់មុខ ឈែើមបីឈធវើជា
កាា របនទុះបញសស ី សរច្សរបញ្ឈរ។ 

 

 

 

បនាទ ប់មក បនទុះបញសសីទំងឈនុះ រតវូបានដកច្ចនឈែើមបីទប់ស្ថក ត់ ពីការបំផលិចបំផ្លល ញរបស់សតវលអិត។ 
បនទុះឈែើមបញសសទំីងឈនុះ រតូវបានឈគសមងួតឈៅកនុងឡ និង រតវូបានែុសខ្ត់ឲ្យានច្ផទភលឺរឈល្លង 
សរាប់ការបិទបញ្ចូ ល ន្ ។ បនាទ ប់មកបនទុះបញសស ី

 

 

បនទុះបញសសីដែលានបិទស្សទប់បដនាមឈផសងឈទងតឈនុះ រតូវបានឈគឈរបើរបាស់សរាប់មុខកាត់កាា
របនទុះ    បញសសី។ ឈ្លការណ៍ឈនុះ អាចរតវូបានឈគឈរបើរបាស់សរាប់ការបឈងកើតកាា របនទុះ និងែំុឈ ើ
បញសសីសរាប់ឈធវើកាា របនទុះមុខកាត់នីមួយៗ ឈែើមបបំីឈពញតាមតរមូវការឈរបើរបាស់ឈផសងៗ។        
ផលិតកមមដកច្ចនឈែើមបញសសី រតូវការបឈចចកឈទសដែលស្សឈែងង ន្  នឹងផលិតផលឈ ើសំណង់ឈផសងៗ 
ឈហើយបឈចចកឈទសឈនុះ គឺានលកខណៈឈពលឈពញឈៅកនុងរបឈទសចិន។ ឈរគឿងចរកសរាប់
ផលិតកមមស្ថមញ្ដកនុងការផលិតកាា របនទុះដកច្ចន គឺានតច្មលពី១០០,០០០ ែុល្លល រអាឈមរកិ ឈៅែល់ 
៥០០,០០០ែុល្លល រអាឈមរកិ ឈយងឈៅតាមទំហំច្នផលិតកមមឈនាុះ។ ឈែើមបផីលិតឈរគឿងសងាា រមឹ
សឈរមច ឬការឈធវើ ករាលរនាបឈគក៏រតវូការឧបករណ៍ និងា៉ា សីុនឈផសងៗផងដែរ។ ឈរគឿងឧបករណ៍
ែ៏លអបំផុតទំងឈនុះអាចនំាយកមកពីរបឈទសចិន ប៉ាុដនាវនិិឈយគិនអាចពិចរណ្តពីការនំាឈរគឿង
ឧបករណ៍ទំងឈនុះ ពីភាន ក់ងារនានាឈៅកនុងរបឈទសឈវងតណ្តម។   

ផលិតកមមដកច្ចនឈែើមឬសសី 

ឈ្លការណ៍សរាប់ការដកច្ចនបញសស ី



 

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

វនិិយោគយ ើមាសបៃតង 
ឫសសើ:សមាា រៈសំរាៃអ់នាគត  

 
ឈែើមឬសសីច្រព  ឈែើមឬសសីស្សុក 

វតថុធាតុយ ើម្               

ការវាយតច្មលអំពីធនធានឈែើមឬសសី
ឈៅកនុងស្សុកវា៉ារនិ ឈខតាឈសងមោប
បងាា ញថ្ល របឈភទបញសសី និង 
បរាិណសមស្សបអាចានឈរចើន។ 
ដផនការ្ំរទចំឈពាុះការអភិវឌ្ឍន៍ការ
ដំាែុុះបញសស ី នឹងធានាែល់ការផគត់ផគង់

ានរយៈឈពលយូរ។  ឈែើមឬសសចី្រព គឺជាវតាុធាតុសមស្សបដែលានឈរចើនឈលើសលុប។ ជា
ឧទហរណ៍ ច្ផទែីចំការបញសសីថមីៗ សរាប់អំបូរឈែើមឬសសីស្សុកដែលានស្ស្ថប់និងឈែើមឬសសពីីងពង់
អាចរតូវបានឈគឈលើកយកមកពិចរ ណ្តដាក់ឈៅកនុងដផនការគឈរាងរបស់អនកផងដែរ។ ឈោងចរក
ខ្ន តតូចបំផុតមួយ នឹងអាចផលិតកាា រ បនទុះឈ ើបញសសីដកច្ចន ពី៤០០ ឈៅែល់ ៦០០ ដម៉ារតគូប ឈៅកនុ
ងមួយឆ្ន ំៗ ឈដាយឈរបើរបាស់វតាុធាតុឈែើម បញសសីចំនួន២៤០០ឈតានឈៅែល់៣៦០០ឈតាន។ 

កផៃែហរិញ្ញវតថ ុ
តាមការអឈងកតឈោងចរកផលិតឈផសងៗឈៅកនុងរបឈទសចិន និងឈវងតណ្តមការវនិិឈយគឈលើបញសសីដក
ច្ចន  បងាា ញអំពីចំណូលហិរញ្ដវតាុគួរឲ្យទក់ទញ។ រយៈឈពលច្នផលចំឈណញ រតូវបានឈគពាករណ៍ 
សរាប់រយៈឈពលបីឆ្ន ំ។ ឈលើសពីឈនុះឈទងត អាជីវកមមឈនុះ អាចរករបាក់ចំណូលបដនាមឈលើផលិតកមម
កាា របនទុះ និង ឈ ើែំុបញសសីឈដាយបញ្ចូ លទំងឈរគឿងសងាា រមឹ ឬរបឈភទផលិតផលសឈរមចឈផសងៗ
ឈទងត ឈៅកនុងគំរអូាជីវកមមឈនុះ។  

 

 

 

 


