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វនិិយោគយ ើមាសបៃតង 
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ទំពំងររំនិងររ
ឡាក់គររឿង 

ររគទស ការគររើរាស់ 
(គរន/ឆ្ន ំ) 

ចំនួនររជាជ
ន 

(លាននាក់) 

ការគររើរាស់ររ
ស់មនុសសម្នន ក់ 

គវៀតណាម 72,000 85 0.849 

ចិន 2,400,000 1,322 1.815 

ជរ ុន 140,000 127 1.102 

តតវ ន់ 233,000 23 10.130 

ាងកក 
(ររគទសតៃ) 

10,000 9 1.111 

តំរន់NEH  
(ររគទសឥ

ណាា ) 

5,685 8.68 0.655 

ភីលីពីន 72,800 91 0.800 

 

ទីផារនាំមុខរបស់ទាំពាំង 

 

ការវនិិយោគយលើទាំពាំងយៅក្នុងរបយទសក្មពុជា 
អស់រយៈយពលរាប់ពន់ឆ្ន ាំមក្យ ើយ ទាំពាំងគឺជារបយភទអាហារចមបងមួយរបយភទ។ បចចុបបននយោយ
មានបយចចក្យទសកក្ច្ចនអាហារ យគអាចរក្ទិញទាំពាំងយពញមួយឆ្ន ាំ យោយសាររបជាជនកែលមាន
ជីវភាពធូរធារកាន់កែមានចាំនួនយក្ើនយ ើងយៅក្នុងអាសីុ។ ឱកាសក្នុងផគែ់ផគង់ែរមូវការយនេះគឺមានខពស់
ខ្ល ាំងណា ស់យៅក្នុងរបយទសកែលបញសសីែុេះបានលអ។ ការបយងកើែនូវរបែិបែតិការកក្ច្ចនទាំពាំងរែូវការច្ផទ
ែីោាំែុេះឬសសីសមស្សប និងច្ែគូយែើមបរីគប់រគងការផគែ់ផគង់ទាំពាំងស្សស់ ែឹងពីក្រមិែការកក្ច្ចនបកនល 
ទូយៅ កែលមានរចូមក្យ ើយយៅក្នុងរបយទសក្មពុជា និង ការវនិិយោគជាទឹក្របាក់្ចាប់ពី ៣៥,០០០ 
ែុល្លល រអាយមរកិ្យ ើងយៅ។ 

ផលិែផលនិងទីផារ 
 

ទាំពាំងគឺជាពនលក្ទាំពាំងខចីកែលផតល់នូវរបភពអាហារជាបកនល
ែ៏សមបូរកបបកែលសមបូរយៅយោយវតីាមីននិងសារធាែុករ ៉ែ។
យោយសារមានការរកី្ចយរមើនយៅ
ក្នុងបយចចក្វទិាទាំពាំងកក្ច្ចនឬទាំពាំ

ងយរក្ៀមគឺយគអាច
រក្ទិញបាននិង
មានការយពញនិ
យមយពញមួយឆ្ន ាំ
។ែរមូវការយរបើរបាស់ទាំពាំងជាលក្ខ
ណៈរបច្ពណីខពស់បាំផុែគឺក្នុងអាំ ុង
យពលកសនរពេះកខ (ភាគយរចើនទាំពាំង 
យរក្ៀម) ចាំកណក្ឯទាំពាំងស្សស់រែវូបា
នយរបើ- របាស់យៅអាំ ុងយពលច្នរែូវរប
មូលផល     ទាំពាំង។ 
ទាំពាំងកក្ច្ចនយ េះជាក្នុងលក្ខណៈ 

 

ទំពំងគរកៀម 

 

ទំពំងសសរុះនិងរចកកំរ ុង 
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ម្ន សីុនឈូស 
 

ម្ន សីុរចកកំរ ុង 

 

ម្ន សីុនរកសំរក 

 

ជាក្ាំប៉ែុងរតាាំ របល្លក់្យរគឿង និង សមងួែបានផតល់ឲ្យអនក្ទីរក្ុង និងអនក្មាន រទពយសមបែតិ
អាចទិញនិងទទួល ន ទាំពាំងរគប់យពលយវល្លក្នុងមួយឆ្ន ាំៗ។ 

ទីផារទាំពាំងសាំខ្ន់ទីមួយគឺយៅក្នុងអាសីុ ខណៈកែលែរមវូការទីផារអនតរជាែិ ក្ាំពុងមានការយក្ើន
យ ើងកែលពណិជជក្មមពិភពយល្លក្រែូវបានយគបា៉ែនសាម នថា មានចាំនួនរបក ល ១,៥ ពន់ល្លន
ែុល្លល រអាយមរកិ្ សូមក្ែ់សមាគ ល់ថា ការយរបើរបាស់ក្នុងស្សុក្ មិនបានោក់្បញ្ចូ លយៅក្នុងទិននន័យ   
ពណិជជក្មមយនេះយទ។ ែរមវូការក្នុងរបយទសក្មពុជារែូវបានបា៉ែនសាម នថា មានចាំនួន ១ល្លនែុល្លល រអា 
យមរកិ្១ យោយយរបើរបាស់ផលិែផលកបបរបច្ពណី។ កាឡានុវែតភាពសរមាប់ផលិែផលកក្ច្ចនមាន 
ការយក្ើនយ ើងជាមួយនឹងការយក្ើនយ ើងនូវក្ាំល្លាំងច្នការចាំណាយរបស់របជាជនក្មពុជាថាន ក់្មធយម។
ផលិែក្មមពីរបយទសក្មពុជាអាចរបកួ្ែរបកជងបានយោយសារច្លលវែថុធាែុយែើមអាចមានែច្មល បជាង
ខ្ល ាំងយធៀបនឹងអនក្របកួ្ែយៅក្នុងែាំបន់។ 

បយចចក្យទសកក្ច្ចន 
 

 

 

 

ខ្សសសង្វវ ក់ផលិតកមមទំពំងសសរុះ 

សង្វវ ក់្ផលិែក្មមអាចរែវូបានបយងកើែយ ើង 
សរមាប់ផលិែផលទាំពាំងស្សុេះឬទាំពាំង 
យរក្ៀម។ ឧបក្រណ៍និងមា៉ែ សីុន គឺស្សយែៀង 
គ្នន នឹងឧបរក្ណ៍និង មា៉ែ សីុនសរមាប់  

ការកក្ច្ចនអាហារកែរ។យយើងរែូវការក្កនលងធមមតានិងមានការផគែ់ផគង់អគគិសនីកែប៉ែុយណាណ េះ។ 
សង្វវ ក់្ឧបក្រណ៍ពីរបយទសចិន អាចរក្ទិញបានក្នុងែច្មល ២៥,០០០ ែុល្លល រអាយមរកិ្ សរមាប់
កខសសង្វវ ក់្ផលិែក្មមកែលអាចផលិែនិងយវចខចប់ផលិែផលស្សុេះនិងសមងួែែ៏យរចើន។ 

ទំពំងសសស់ ជំហានទី១: 
ការរកសំរកនិងការពិនិ
តយ 

ជំហានទី២: 
ពិនិតយ/ការខ្ចកថ្នន ក់និងការកាត់ 

ជំហានទី៥: 
ការខ្ចកថ្នន ក់មតងគទៀត/ការកាត់
និងការគវចសចរ់ 

ជំហានទី៤: 
ការលាងសម្នា ត 

ជំហានទី៣:ការចមាិនទុក 

1
OHK-IFC-MPDF 2006. 
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វតថុធាតុគ ើម ទំពំសសរុះ ទំពំងសងួត 
ទំពំងសសស់និង/ឬ 
ចមាិនទុក/រកសំរក 

2.00kg 10.00kg 

$0.24 $1.00 

សារធាតុរខ្នថម 
 $0.060 $0.120 

ថ្នមពល $0.024 $0.100 

ទឹក $0.002 $0.001 

ការគវចសចរ់ $0.012 $0.050 

ការចំណាយសររុគលើធា
តុចូល $0.34 $1.27 

 តៃលធាតុចូលសរម្នរ់ទិននផល១រីឡូរកាម 
លក្ខខ័ណ្ឌ ជាក់្ស្តែងអាចបញ្ជា ក់្ទៅតាមគទរោងនីមួយៗ។វត្ថុ -
ធាតុ្ទ ើម(១០ ទៅ ១២ ទតនក្នុងមួយគីឡូ)រក្ា ស្ លទោយទរបៀ
បទ ៀបខ្នន ត្រង្វា ត់តាមរបទេទពូជទំពំង(ឧទាហរណ៍្ ទៅចិន
២០ទតនក្នុងមួយគីឡូទវៀត្ណាម   ១៧ទតនក្នុងមួយគីឡួ). 

 

ការោំទំពំង 

 

វែថុធាែុយែើម 
នយពលបចចុបបននធនធានទាំពាំងយៅមានក្រមិែយៅយ ើយ។ទាំពាំងស្សស់ និង 
ពក់្ក្ណាត លការកក្ច្ចនកែលយរបើរបាស់ នូវវធីិសាស្តសតកបបរបច្ពណីរែវូបាន 
យរបើរបាស់យលើរបយភទពូជបញសសីក្នុងស្សុក្មួយចាំនួន។ចាំការោាំែុេះលមីរែវូបានយគ 
ផតល់អានុសាសន៍ថាគួររែូវបានអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹងពូជកែលផតល់ភាពរបយសើរ
បាំផុែសរមាប់ទីផារយគ្នលយៅ។ ការអភិវឌ្ឍន៍យនេះអាចរែវូបានយធវើយ ើងយោយ 
ស ការណ៍ជាមួយនឹង អាជាញ ធរក្នុងស្សុក្និងក្សិក្រ។ ផលិែក្មមកែលយទើប 
នឹងចាប់យផតើមកែលមិន ន់មានលក្ខណៈជាក់្ ល្លក់្យោយយរបើរបាស់នូវផលិែ
ក្មមកែលបានយសនើខ្ងយលើអាចកក្ច្ចនរបក ល១០០០យតានក្នុងមួយឆ្ន ាំនិង

ចាំនួនយនេះនឹងរែវូការច្ផទែី ោាំែុេះកែលបានអភិវឌ្ឍពី៤០-៦០ ិចតា។ការោាំែុេះលមី នឹង ចាប់យផតើម
ផលិែក្មមទាំពាំងយពញលក្ខណៈក្នុងរយៈយពល៣ឆ្ន ាំ យោយមានទិននផលទាំពាំង ែល់យៅ៤០យតាន
ក្នុងមួយ ិចតាក្នុងមួយឆ្ន ាំ។ 

 ិរញ្ញវែថ ុ
ការចាំណាយយលើធាែុចូលមានរបក ល៥០%ច្នច្លលែាំយណើ រការការចាំណាយយផសងយទៀែសាថ នភាព 
យៅក្មពុជា គឺការរគប់រគង (៣៣%) 
ក្ាំល្លាំងពលក្មមយរាងចរក្(១២%) 
ការរ ាំយល្លេះ(៤%) និងយផសងៗ ចាំនួន(១%)។ 
ែច្មលលក់្ែុាំសរមាប់លិែផល កែលមាន 
គុណភាព យៅក្នុងែាំបន់គឺ០.៨ ែុល្លល រ
អាយមរកិ្/១គី ូ(ស្សុេះ) និង៤ែុល្លល រ 
អាយមរកិ្/១គី ូ(សងួែ)។ យោយអាចផលិែ
បាន៣យតាន ក្នុងមួយច្លងយរាងចរក្អាចកក្ 
ច្ចនពី ១៨០-២២០ច្លង យោយយោងតាម 
របយភទយោយផតល់របាក់្ចាំណូល របក ល 
២០០,០០០ែុល្លល រអាយមរកិ្/ក្នុងមួយឆ្ន ាំ។ 


