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ណែផ្សំនកទីិ 1៖ 
សៀតិើ “UFO” �ឺជាអំីី សៀ�ើយសៀ�តុិអំីីបានជាអំនកលកទ់ិំនិញ ក�ិក�មសៀ�ៀង វាង សៀចូញ ពីីពីួកសៀ�?
តាម្ភរិយៈការិ�ក�់ួ�នរិបស់ដោយើងដោ�កំ�ងស្ថាថ នភាពរិបស់អ្នំកលក ់ដោយើងអាចទទ�លបាន ការិយល់ដឹឹង
កានណ់្តែត្ថចាស់ ពីវិធិីដីោដឹើម្ភីទីទ�លបានទ�ន�កចិត្ថែពីអ្នកំដឹទៃទ ដោ�គជ័យ័ និងមានលកខ�ៈ សម្ភីត្ថែ ិម្រាគបម់្រា�ន។់

ណែផ្សំនកទីិ 2៖
�សៀ��ើ�សៀផ្សំំងសៀ��ពីី “ការទូិរ�័ពីទសៀ�លកទ់ិំនិញសៀ�ៗ”
ដោរិៀបច�កិចចការិ និងបដោងើើត្ថ ណ្តែ�ែរិយៈ ឱ្យយបានដោម្រាចើន ម្ភ�នដោពលអ្នំកទាកទ់ងដោ�អ្នំកផ្គគត្ថផ់្គគងណ់្តែដឹល
មានសកាែ ន�ពលណាមំាក ់និងវិធិីីដោផ្គែងៗដោទៀត្ថកំ�ងការិទ�នាកទ់�នងដោ�អ្នំកផ្គគត្ថផ់្គគង។់

ណែផ្សំនកទីិ 3៖ 
វាកយ�ពីទ
ម្រាបសិនដោបើអ្នំកដោម្រាបើភាស្ថាម្ភនិបានម្រាតឹ្ថម្ភម្រាត្ថូវិដោទដោនាះ "ទងម់្រាកហម្ភ" នឹងដោលើកដោ�ើង។ ដោ�ួ�ត្ថដោពលដោរិៀនភាស្ថា និង
ពាកយដោពចនទូ៍ដោ�ដោ�កំ�ងពា�ិជ័ជកម្ភមដោនះ។ អានបញ្ជីជ ីពាកយកំ�ងកិចចសនា ដោហើយចាបដ់ោផ្គែើម្ភដោរិៀនពាកយថមីៗ។
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សៀ�ចូកែីសៀផ្សំែើ�៖
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក មេ��សី�ល និិងអាហសង់ទី�និគឺឺជា��មេទីស ដែដ្ឋលផលិត 
និិងនាំំមេ�ញ ផលិតផលសដែ�ែកមេសៀង និិង���់សដែ�ែកធំំជាង
មេគឺ�ំផីតរ�ស់ពិិភពិមេ�ក។ ជាញឹកញា�់ អ្ននកទីិញ�កពិ�ទីូទាំំង
ពិិភពិមេ�កមេ��ើនិដែត�ង់ទីិញសដែ�ែកមេសៀង �កពិ� សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ជាងមេគឺ មេ�យសារតម្លៃ�ៃ គឺី�ភាពិ និិងភាពិអា�មេ�ឿទីីក�ិតតបានិ។ 
តម្លៃ�ៃវ�បធំ�៌ម្លៃនិការមេធំើើអា��វក�មរ�ស់អាមេ�រិក ការមេ�តជាា�ិតតរ�ស់ខ្លួៃ�និ
�ំមេ�ះ ភាពិ សី�រិត ម្លៃនិកិ�ចសនិា និិងគឺី�ភាពិផលិតផល គឺឺជា
អ្នើ�ដែដ្ឋលមេគឺ �តូវការ�ំផីត។ មេទាំះជាយ៉ាាងមេនិះកី� ស���់អ្ននកនាំំ�ូល
សដែ�ែកមេសៀងមេលើកទី��ួយជាមេ��ើនិនាំក់ ការដែសើងរកអ្ននកផគត់ផគង់
សដែ�ែកមេសៀងពិ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកអា��និការលំបាក។

ជាពិិមេសស ការដែសើងរក��ភពិផលិតផលសដែ�ែកមេសៀង ដែដ្ឋល
មេធំើើមេ�ើងមេ� សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិកដ្ឋូ�ជា ��ូមេតអ្នី�និសដែ�ែកមេសៀងជា
��ែ�ំ (SPC) និិង ��ូមេតអ្នី�និ សដែ�ែក មេសៀង���ញ់ (ISP) 
អា��និការលំបាកខ្លាំំំង មេ�យសារដែត�និអ្ននកផគត់ផគង់តិ�។ ជា
មេរឿយៗ អ្ននកផគត់ផគង់ពិ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកខ្លួៃះ និឹង�ិនិទីូរស័ពិទមេ�កានិ់
អ្ននកនាំំ �ូល សដែ�ែក មេសៀងទីំហំ�ធំយ� និិងតូ� ដែដ្ឋលមេគឺ�ិនិ
សាាល់វិញមេទី។ �ំមេ�ះអ្ននកទីិញ វាហាក់ដ្ឋូ�ជាដែ�ៃកខ្លាំំំងណាស់។ 
យ៉ាាងណា�ិញ ការទីិញផលិតផល�ិនិគឺួរពិិបាកមេទី។ ជាធំ�មតា 
អ្ននកលក់ដែតងដែត�ង់ និិង�និមេ�ល�ំ�ង�មេងើើតការលក់ថ្មីម�
ៗ។ មេ�កន�ងអា��វក�ម �និដែតការលក់មេទី ដែដ្ឋលជាធំ�មតាត��ូវឱ្យយ
�និការខ្លួំ��ឹងដែ��ង មេហើយការទីិញមេទីមេតើ ដែដ្ឋលគឺួរដែត�និភាពិ
ងាយ�សួល។ ក៏�ុីដែនិត អ្ននកលក់សដែ�ែកមេសៀង និិងផលិតផល
សដែ�ែកមេសៀង�និទីំមេនាំរ �ិនិ �ាស់កន�ង�ិតត កន�ងការមេធំើើ�ំនិួញ
ជា�ួយនិឹងអ្នងគភាពិដែដ្ឋលខ្លួៃ�និ�ិនិសាាល់។ មេតើអ្នើ�ខ្លួៃះ�តូវ�និ មេដ្ឋើ�ប�មេធំើើ
ឱ្យយអ្ននកទីិញមេ�គឺឿងផសំសដែ�ែកមេសៀងរ�ស់ អាមេ�រិកនាំ មេពិល អ្ននាំគឺត 
មេ�ើលមេ�ទាំក់ទាំញដ្ឋល់អ្ននកនាំំមេ�ញ មេហើយ�និមេ�តៀ�ខ្លួៃ�និ រួ�រាល់ 
ស���់ ការមេធំើើអា��វក�ម? អ្ននកទីិញ�ានិ�ទីពិិមេសាធំនិ៍�និកំហីស
ជាទីូមេ��ួយ�ំនិួនិ មេពិលពិាយ៉ា�ដែសើងរក ��ភពិ ទីំនិិញពិ�ទី�ផារ
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក។ ជាមេរឿយៗ អ្ននកផគត់ផគង់និឹងកត់ស�ាល់មេ�ើញសញ្ញាា
�ពិ�និ “ទីង់�កហ�” មេ�មេដ្ឋើ�ដ្ឋំ�ូង កន�ងការសនិទនាំទីល់�ីខ្លួ�ា ឬ
តា���ពិ័និធមេអ្ន�ិ��តូនិិ� ឬតា��កយស�ី� ជា�ួយ អ្ននកទីិញថ្មីម�។

សៀ�ៀវសៀ�ណែ�នាំសំៀនះ មានសៀ�លបំ�ង�ួយ�ល់អំនកនាំចូំូល
�ណែ�ែ កសៀ�ៀង ឲ្យយណែ�ីងយល់ពីីតិថភាពីនៃន�នទិលរប�់អំនកផ្សំគតិផ់្សំគង ់
សៀ�ើយសៀ�ៀ�វាង កំ�ុ� ទូិសៀ� នាំនាំ និងបសៀងើើនភាពីទិំនងនៃន
សៀជា��យ័ កនុងការនាំចូំូលផ្សំលិតិផ្សំល �ណែ�ែ ក សៀ�ៀង ពីី អាសៀ�រកិ។

ណែផ្សំនកទីិ 1៖ 
ដោត្ថើ “UFO” គឺ�អ្នីី ដោហើយដោហត្ថ�អ្នីីបាន�អ្នំកលក់
ទ�និញ កសិកម្ភមដោជ័ៀងវាង ដោចញពី ព�កដោគ?

តា�រយៈការដ្ឋាកខ់្លួួួនរប�់សៀយើងសៀ�កនុងស្ថាា នភាពី
រប�់អំនកលក ់សៀយើងអាចូទិទិួលបាន ការយល់�ឹង
កានណ់ែតិចូា�់ ពីីវធិីីសៀ�ើ�ីទីិទិួលបានទិំនុកចិូតិែពីីអំនក�នៃទិ 
សៀជា��យ័ និងមានលកខ�ៈ ��ីតិែិ ��ប�់�ន។់

“UFO” គឺឺជាអ្នើ�ដែដ្ឋលអាថ្មី៌កំបាំង ដែដ្ឋលមេគឺ�ិនិសាាល់ និិង�ដែ�ៃក។ 
ដ្ឋូ�ជាវតុ�មេហាះដែដ្ឋលមេគឺ�ិនិ សាាល់អ្នតតសញ្ញាា�។ មេ�កន�ងឧសាហក�ម
សដែ�ែកមេសៀងរ�ស់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក និិងអា��វក�មទីំនិិញ កសិផល
ជាទីូមេ� អ្ននកផគត់ផគង់ជាធំ�មតាមេ�អ្ននកទីិញ�រមេទីស ដែដ្ឋលខ្លួៃ�និ�ិនិ
សាាល់ថាជា “UFOs”។ កន�ងនាំ�ជាអ្ននកទីិញ�ួយរូ�ដែដ្ឋល�ូល
�កទី�ផារមេដ្ឋើ�ប�ទីិញមេ�គឺឿងផសំពិ�សដែ�ែកមេសៀង អ្ននកគឺួរដែតមេ�ៀសវាង
ពិ�សាំកមេ�ាះ�ួយមេនិះ។ និិយ៉ាយរួ�មេ� អ្ននកដែដ្ឋល�ង់ទីិញខ្លាំំំង 
និិង�និ�ំ�ងលអជាមេ��ើនិរូ� �តូវជា�់ងារ ជា�ួយ និឹងសាំកមេ�ាះ
មេនិះ មេពិលដែដ្ឋលពិួកមេគឺមេផើើសារខ្លួីសមេ�កានិ់អ្ននកផគត់ផគង់ មេហើយ
�តូវបានិមេគឺ�ិនិខ្លួើល់រវល់ភាំ�ៗ។ ជាមេរឿយៗ អ្ននកផគត់ផគង់ទីទីួល
បានិទីំនាំក់ទីំនិងពិ�ឈ្មួម�ញកណាាល ឬមេគឺមេ�ថា អ្ននកសី� កណាាល 
ដែដ្ឋលដែសើងរកផលិតផលស���់អ្ននកមេ��ើ�បាស់ �ីងមេ�កាយមេ�
�រមេទីស។ អ្ននកផគត់ផគង់ជាមេ��ើនិ�ិនិយកភាាក់ងារឈ្មួម�ញកណាាល
ទាំំងមេនិះទីីកកន�ង�ិតតមេនាំះមេទី មេហើយ ជាមេរឿយៗ អ្ននកផគត់ផគង់គឺិតថា
ពិួកមេគឺជាអ្នងគភាពិដែដ្ឋល�ិនិ�និតួនាំទី� ពិិត�បាកដ្ឋ មេ�កន�ង�ំនិួញ
មេនិះមេទី ឬ��និ់ដែតជាអ្ននក ដែដ្ឋល�ង់រកបានិ�បាក់ �ំមេ�ញ មេលឿនិ
ដែត �ុីមេណាះ�ះ។ ��សិនិមេ�ើអ្ននកគឺឺជា�កី�ហីីនិផលិតក�មដែដ្ឋល
កំពិីងដែសើងរកផលិតផលសដែ�ែកមេសៀងពិ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក �តូវ
�បាកដ្ឋថាអ្ននកបានិមេលើកមេ�ើង�ំ�ុ�មេនិះឲ្យយ�ាស់! អ្ននកផគត់ផគង់ពិ�
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកទីទីួលបានិការមេ�ទីសួរដែដ្ឋល�ិនិបានិការជាមេ��ើនិ
ពិ�ឈ្មួម�ញកណាាល “UFO” ដែដ្ឋល�ិនិសូវសាាល់អា��វក�មមេនិះ 
មេហើយ�ិនិអា�នាំំឲ្យយ �និ ការជាវ ��ក�មេ�យមេជាគឺ�័យបានិ។
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កានិ់ដែតយ៉ាា�់មេទីៀតមេនាំះ ការមេ�ទីសួរ�ួយ�ំនិួនិតា�ពិិតមេ�
មេធំើើមេ�ើងមេ�យ គឺូ��កួត ��ដែ�ង ដែដ្ឋលមេធំើើពិីតជាអ្ននកទីិញ��ក�
មេ�យសកាានិីពិល មេដ្ឋើ�ប�ទីទីួលបានិ ពិ័ត៌�និទី�ផារ និិងពិ័ត៌�និ
តម្លៃ�ៃ ដ្ឋ៏ �និសារ�សំខ្លាំនិ់ ស���់ ពិួកមេគឺ។ ជាអ្នកីសល �ទីពិិមេសាធំនិ៍
�ិនិលអជាមេ��ើនិទាំំងមេនាំះ បានិមេធំើើឱ្យយ�កី�ហីីនិផគត់ផគង់ អាមេ�រិក
ភាគឺមេ��ើនិ�និ�និទិលសងស័យ និិងអ្នស់ភាពិអ្នត់ធំមត់មេ� មេពិល
ទាំក់ទីង ជា�ួយអ្ននកនាំំ�ូលតូ�តា� និិង�ិនិ�និមេករ៍�មេ�ាះ។

មេដ្ឋើ�ប�មេ�ៀសវាងពិ�ការ�ិនិមេអ្នើមេពិើ និិងការ�តូវមេគឺ�ត់ថាាក់�ូលជា “UFO” 

ទាំំងមេនិះ គឺឺជា �ំ�ុ�សំខ្លាំនិ់ៗ�ួយ�ំនិួនិដែដ្ឋល�តូវពិិ�រណា៖

លអ��បល់កខ�ៈ �ំហានិដ្ឋំ�ូងគឺឺ�តូវ�ំមេពិញភារកិ�ចរ�ស់ខ្លួៃ�និ
អ្ននក។ ពិិនិិតយអា��វក�មរ�ស់អ្ននកមេ�ើងវិញ និិងយល់ឱ្យយ�ាស់ពិ�
ផលិតផលដែដ្ឋលអ្ននក�ង់ទីិញ។ កំ�ត់កតាាគឺី�ភាពិជាគឺនិៃឹះ 
ដែដ្ឋល�និសារ�សំខ្លាំនិ់�ំមេ�ះអ្ននក។ យល់ដ្ឋឹងថាគឺី�ភាពិអ្នើ�
�និលកខ��លអ�គឺ�់��និ់ មេហើយដែញកគឺី�ភាពិមេនិះមេ�ញ ពិ�ក
តាាគឺី�ភាពិដែដ្ឋល�និលកខ��លអ មេពិល�និ �ុីដែនិត�ិនិ�ំបា�់។ 
��សិនិមេ�ើអ្ននក�បា�ស័យទាំក់ទីងអ្នំពិ�ដែតគឺី�ភាពិកំពិូលមេ�
អ្ននកផគត់ផគង់ មេនាំះវាអា� និឹង�ិនិ ស�មេហតីផល ឬមេ��ិនិរួ�និឹង
តម្លៃ�ៃ។ អ្ននកផគត់ផគង់និឹងទីំនិងជាដ្ឋឹងអ្នំពិ�មេរឿងមេនិះ ពិ�មេ��ះជាធំ�មតា
ពិួកមេគឺ ផគត់ផគង់កន�ង ទី�ផារជាមេ��ើនិ។ ពិួកមេគឺអា�និឹង�ិនិមេអ្នើមេពិើ មេ�យ
�ត់ទីីកអ្ននកថាជាអ្ននកទីិញដែដ្ឋល�ិនិ�បាកដ្ឋនិិយ� ពិ�មេ��ះ អ្ននក
�ង់បានិផលិតផលដែដ្ឋលអ្ននកដ្ឋម្លៃទីមេទីៀតមេ�កន�ងឧសាហក�ម
រ�ស់អ្ននក �ិនិ�និមេ��ើ មេ�យសារមេហតីផលណា�ួយ។

�បា��័យទាកទ់ិងអំំពីីការសៀ�បើ�បា�់ចុូងសៀ�កាយ - ជាញឹកញា�់
�ំផីតមេនាំះ ការ�បា�ស័យទាំក់ទីងឱ្យយបានិ�ាស់អ្នំពិ�មេ�ល�ំ�ង
ម្លៃនិការមេ��ើ�បាស់ផលិតផល និឹង�ួយអ្ននកផគត់ផគង់ឱ្យយមេ�ញតម្លៃ�ៃ�កឱ្យយ
អ្ននក ស���់ផលិតផល ដែដ្ឋល ស័កតិស� �ំផីត។ ឧទាំហរ�៍ ��ូមេតអ្នី�និ
សដែ�ែកមេសៀង���ញ់ដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើស���់មេធំើើមេភស�ៈ� ខ្លួីស�ាពិ�
��ូមេតអ្នី�និសដែ�ែកមេសៀង���ញ់ដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើស���់�យជា�ួយ
សា�់។ ឬសដែ�ែកមេសៀង ដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើស���់មេធំើើមេ�ហីូខ្លួីស�ាពិ�
សដែ�ែកមេសៀង ដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើ ស���់មេធំើើដ្ឋំណា�់សដែ�ែកមេសៀង។

ស្ថាគ ល់កាលៈសៀទិ�ៈ ទីំនិងខ្លាំំំងណាស់ដែដ្ឋលថា អ្ននក�ិនិដែ�និជា
�និីសសទី��ួយមេទី ដែដ្ឋលដែសើងរកមេ�គឺឿងផសំពិ�សដែ�ែកមេសៀងជាក់�ក់
�ួយ ពិ���មេទីស ឧសាហក�ម ឬក៏សូ�ប�ដែតពិ�ទី�ផាររ�ស់អ្ននក។ 
សំ�ួរ�ីនិមេគឺដែដ្ឋលអ្ននកគឺួរសួរខ្លួៃ�និឯង �ីនិមេពិលដែសើងរក��ភពិ
ទីិញមេ�គឺឿងផសំ សដែ�ែកមេសៀងថ្មីម� គឺឺ៖ “មេតើអ្ននកដ្ឋម្លៃទីកំពិីងដែសើងរក
��ភពិទីិញផលិតផល�ួយមេនិះយ៉ាាងដ្ឋូ�មេ�ី�ដែដ្ឋរ សពិើ ម្លៃថ្មីៃមេនិះ?” 

មេ�មេពិលដែដ្ឋលអ្ននកមេ�ៃើយសំ�ួរមេនិះមេហើយ អ្ននកអា�មេ�រក�ណាាញ
��ភពិមេដ្ឋើ�មេនិះ ដ្ឋូ��ាដែដ្ឋរ។ មេ�យការមេធំើើដែ��មេនិះ អ្ននកអា�ទីទីួល
បានិពិ័ត៌�និមេយ៉ាងពិ�ម្លៃដ្ឋគឺូ��កួត��ដែ�ង ឬភាគឺ�ដ្ឋម្លៃទីមេទីៀត មេពិល
អ្ននកដែសើងរកទីិញ��ភពិផលិតផល។ ការមេធំើើដ្ឋូមេ�នះនិឹងផីល់ឱ្យយ
អ្ននកនិូវទីំនិីក�ិតតភាំ�ៗ ខ្លួ��មេពិលដែដ្ឋល ភាគឺ� ដ្ឋម្លៃទីទីទីួលបានិ
មេជាគឺ�័យ កន�ងការរកទីិញផលិតផលតា�វិធំ�មេនិះ។ មេពិលដែដ្ឋល
�និ�ំមេ�ះដ្ឋឹងមេនិះមេហើយ អ្ននកអា�យកអ្នើ� ដែដ្ឋលអ្ននក បានិមេរៀនិពិ�
�ទីពិិមេសាធំនិ៍មេនិះ មេដ្ឋើ�ប�មេ�ទាំក់ទីងអ្ននកផគត់ផគង់ដ្ឋម្លៃទីមេទីៀត។

�តិូវមានភាពីសៀស្ថាម ះ�តិង ់- អ្ននក��ដែហលជា�និីសសទី��ួយ មេ�កន�ង
ទី�ផារ រ�ស់អ្ននក ដែដ្ឋលដែសើងរកផលិតផលមេនិះ។ អា�មេ�រួ�ដែដ្ឋល
ថា �ិនិ�និផលិតផលនាំំ�ូលមេ�កន�ង��មេទីស ឬក៏តំ�និ់រ�ស់
អ្ននក កន�ងម្លៃថ្មីៃមេនិះ។ កីំសីំមេទាំសមេ�យសារមេរឿងមេនិះ។ �តូវ�និភាពិ
មេសាាះ�តង់។ �បា�់អ្ននកផគត់ផគង់ថាអ្ននក�ិនិដែដ្ឋលធ្លាំ�់រកទីិញផលិតផល
មេនិះមេទីពិ��ីនិ មេហើយអ្ននកក៏�ិនិដែដ្ឋលសាាល់�និីសស ដែដ្ឋលកំពិីងមេ��ើ�បាស់
ផលិតផលមេនិះ មេ�ទី�ផារដែដ្ឋរ។ ពិនិយល់អ្នំពិ��ូលមេហតី ដែដ្ឋលអ្ននក
�ង់បានិផលិតផល។ ពិនិយល់អ្នំពិ�វិធំ� ដែដ្ឋលអ្ននក�និគឺមេ��ងមេ��ើ
វា មេហើយមេហតីអ្នើ�វា�ំបា�់។ �បា�់អ្ននកផគត់ផគង់អ្នំពិ�អ្នើ� ដែដ្ឋលអ្ននកដ្ឋឹង 
និិងអ្នើ� ដែដ្ឋលអ្ននក�ិនិដ្ឋឹង។ អ្ននកផគត់ផគង់ភាគឺមេ��ើនិនិឹងមេពិញ�ិតត
�ំមេ�ះភាពិមេសាាះ�តង់រ�ស់អ្ននក មេហើយនិិង �ង់�ួយ។ វាពិិបាកខ្លាំំំង
ណាស់កន�ងការ�មេងើើតជាទីំនាំក់ទីំនិង��ក�មេ�យដែផៃផ្កាាជា�ួយនិឹង
អ្ននកផគត់ផគង់ ��សិនិមេ�ើអ្ននកមេធំើើខ្លួៃ�និស�ាត់ហួសមេហតីមេពិក។

តិិចូណែតិមាន�បសៀយា�នស៍ៀ�ចូើន - កំហីសរ�ស់អ្ននកទីិញជាទីូមេ�មេនាំះ 
គឺឺការ មេ�ឿ ថា �ំនិួនិកានិ់ដែតមេ��ើនិកានិ់ដែតលអ។ ជាមេរឿយៗ អ្ននកទីិញ
ភាគឺមេ��ើនិនិិយ៉ាយពិមេនិៃើស�ំណា�់ អារ�ម�៍រ�ស់ ពិួកមេគឺ មេហើយ
�ំមេបាាង�រិ��ដែដ្ឋលពិួកមេគឺ�ង់ទីិញ។ ក៏�ុីដែនិត �ំមេ�ះទីំនិិញកសិផល 
ជាមេរឿយៗ �ំនិួនិ�ំមេបាាងនិឹងទីទីួលបានិ ការមេ�ៃើយត� �កវិញ កានិ់ដែត
តិ�។ �រិ��កានិ់ដែតមេ��ើនិ�និនិ័យថា ហានិិភ័យកានិ់ដែតខ្លួពស់ 
ដ្ឋូមេ�នះ មេហើយ ជាមេរឿយៗ មេគឺ�ិនិសូវ�ង់បានិមេទី ជាពិិមេសស�ំមេ�ះការ
�ញ្ញាាទីិញមេលើកដ្ឋំ�ូង មេហើយមេគឺ�ិនិសាាល់ អ្ននកទីិញ។ អ្នើ�ដែដ្ឋលសំខ្លាំនិ់
�ំផីតមេនាំះ គឺឺការរំពិឹងទីីកឱ្យយ�និភាពិមេសាាះ�តង់ និិងទីំនាំក់ទីំនិង ដែដ្ឋល
�និ ភាពិ �បាកដ្ឋ��ជា។ និិយ៉ាយ�កយដ្ឋូ�ជា៖ “ត��ូវការរ�ស់ខ្លួើ�ំ
អា�មេកើនិមេ�ើងដ្ឋល់�រិ��មេនិះ �ុីដែនិតម្លៃថ្មីៃមេនិះខ្លួើ�ំរកដែត�ុីមេ�ះះមេទី។”
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តិនៃ�ួ ៖ ពីត័ិម៌ានល�អតិិចុូងសៀ�កាយ - �គឺ�់�ាសីទីធដែត�ង់ដ្ឋឹងតម្លៃ�ៃ។ 
មេគឺអា�យល់បានិ។ �ុីដែនិត�តូវអ្នត់ធំមត់។ អ្ននកទីិញជាញឹកញា�់រំលង
មេ�ដ្ឋល់ការនិិយ៉ាយអ្នំពិ�តម្លៃ�ៃឆា�់មេពិក។ កីំ�ំរីញអ្ននកផគត់ផគង់ឲ្យយ
ផីល់តម្លៃ�ៃ �ីនិមេពិលមេយើងកំ�ត់បានិពិ័ត៌�និ គឺនិៃឹះ�ួយ�ំនិួនិ។ 
ញឹកញា�់�ំផីត តម្លៃ�ៃគឺឺជាពិ័ត៌�និ�ីងមេ�កាយដែដ្ឋល�តូវពិិភាកា។ 
វាកយសពិទទាំំងអ្នស់ដ្ឋូ�ជា “ការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ” “ការមេវ�ខ្លួច�”់ “�ំ�ុ�
កំ�ត់តម្លៃ�ៃ” “គឺី�ភាពិ” និិង “លកខខ្លួ�ឌ�ង់�បាក”់ �តូវកំ�ត់
�ីនិមេពិលមេ�ញតម្លៃ�ៃ ពិ�មេ��ះ កតាាទាំំងអ្នស់មេនិះ�ុះ�ល់ដ្ឋល់�តង់ថា 
ភាគឺ�ណា��ឈ្មួ�និឹងហានិិភ័យណា មេហើយជា�ីងមេ�កាយ វានិឹង
�ុះ�ល់ដ្ឋល់តម្លៃ�ៃវិញ។ ��សិនិមេ�ើអ្ននកទីិញ�ំរីញ�ង់បានិការ
ផតល់តម្លៃ�ៃឆា�់មេពិក សញ្ញាា�ពិ�និទីង់�កហ�និឹង�និមេ�ើង។

ណែផ្សំនកទីិ 2៖
�សៀ��ើ�សៀផ្សំំងសៀ��ពីី “ការទូិរ�័ពីទសៀ�លកទ់ិំនិញសៀ�ៗ”

 ដោរិៀបច�កិចចការិ និងបដោងើើត្ថ ណ្តែ�ែរិយៈ ឱ្យយបានដោម្រាចើន ម្ភ�នដោពលអ្នំក
ទាកទ់ងដោ�អ្នំកផ្គគត្ថផ់្គគងណ់្តែដឹលមានសកាែ ន�ពលណាមំាក ់និង
វិធិីីដោផ្គែងៗដោទៀត្ថកំ�ងការិទ�នាកទ់�នងដោ�អ្នំកផ្គគត្ថផ់្គគង។់

អ្នញ្ជូចឹង អ្ននកមេ�តៀ�ខ្លួៃ�និបានិរួ�រាល់មេដ្ឋើ�ប�ទាំក់ទីងមេ�កានិ់អ្ននកផគត់ផគង់
មេហើយ។ អ្ននកបានិមេធំើើការងាររ�ស់ខ្លួៃ�និរួ�មេហើយ។ អ្ននកដ្ឋឹងពិ�
គឺី�ភាពិ �រិ��និិងតម្លៃ�ៃទីូមេ�ដែដ្ឋលអា�ទីទីួលយកបានិ។ 
យ៉ាាងមេហា�ណាស់អ្ននកបានិពិិ�រណាដែផនកសំខ្លាំនិ់ៗទាំំងអ្នស់ម្លៃនិ
កិ�ចសនិាដែដ្ឋល�និសកាានិីពិល�ួយ។ �និវិធំ�ជាមេ��ើនិយ៉ាាងមេដ្ឋើ�ប�
��់មេផីើ�ដ្ឋំមេ�ើរការមេនិះ មេហើយមេ��ំ�ុ�ណា�ួយ អ្ននកនិឹង�តូវការមេផើើ
អ្នី�ដែ�ល ឬសារជាអ្នកសរ ឬទីូរស័ពិទមេ�កានិ់អ្ននកផគត់ផគង់ដែដ្ឋល�និសកាា
និីពិល�ួយ ឬអា�មេ��ួ�អ្ននកផគត់ផគង់មេនាំះដែត�តង។ �ាស់ណាស់
ដែដ្ឋលថា កាល�មេទីស�ខ្លួីសពិ�មេគឺម្លៃនិ��មេទីស ឧសាហក�ម និិងទី�ផារ
រ�ស់អ្ននកនិឹង�និឥទីធិពិលមេលើដ្ឋំមេ�ើរការមេនិះ។ មេទាំះជាយ៉ាាងណា 
មេនិះគឺឺជាវិធំ�សាស្ត្រសត�ួយ�ំនិួនិដែដ្ឋលអ្ននកអា�មេ��ើ�បាស់៖

ស្ថាា នទូិតិ��រ�ឋអាសៀ�រកិ - សាានិទីូតសហរដ្ឋឋអាមេ�រិកជាមេ��ើនិ កដែនិៃង
�និ អ្ននកតំណាង��ិ�ៈក�ម ដែដ្ឋល�និតួនាំទី�ស���ស��ួល
��ិ�ៈក�មរវាង អ្ននកផគត់ផគង់ មេ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក និិង��មេទីសរ�ស់
អ្ននក។ ទាំក់ទីងសាានិទីូតអាមេ�រិកមេ���មេទីសរ�ស់អ្ននក។ �បា�់
ពិួកមេគឺអ្នំពិ��ំណា�់អារ�ម�៍រ�ស់អ្ននកកន�ងការដែសើងរកផលិតផល
ពិ�សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិក។ មេសនើសីំការដែ�នាំំ។ ភាគឺមេ��ើនិ�ំផីត �និ
អ្ននកតំណាង��ិ�ៈក�ម�ួយរូ�ដែដ្ឋលទីទីួលខ្លួីស �តូវស���់ តំ�និ់
រ�ស់ អ្ននក និិងអា�ផតល់ដ្ឋល់អ្ននកនិូវការត��ង់ទីិសមេ��ួយ�ំនិួនិ ឬមេ�
កន�ង ករ�� ខ្លួៃះ អា�ផីល់ការដែ�នាំំកន�ងនាំ�រ�ស់អ្ននកផងដែដ្ឋរ។

ការយិាល័យអំភ័វិឌ្ឍឍនស៍ៀ��ឋកិចូចរ�ឋ - �សមេដ្ឋៀង�ាមេនិះដែដ្ឋរ រដ្ឋឋភាគឺមេ��ើនិ
រ�ស់ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក�និការិយ៉ាល័យអ្នភិវឌ្ឍឍនិ៍មេសដ្ឋឋកិ�ច ដែដ្ឋល
ស���ស��ួលដ្ឋល់ ��ិ�ៈក�ម ពិ�រដ្ឋឋរ�ស់ពិួកមេគឺដ្ឋល់អ្ននកទីិញ
�រមេទីស។ ��សិនិមេ�ើអ្ននកសាាល់អ្ននកផគត់ផគង់ជាក់�ក់ណា�ួយដែដ្ឋល
អ្ននក�ង់ទាំក់ទីងមេ� មេហើយ អ្ននក ដ្ឋឹងថាពិួកមេគឺសុិតមេ�កន�ងរដ្ឋឋណា�ួយ
ជាក់�ក់មេ�អាមេ�រិក អ្ននកអា� ទាំក់ទីង មេ�កានិ់ការិយ៉ាល័យអ្នភិវឌ្ឍឍនិ៍
មេសដ្ឋឋកិ�ចរ�ស់រដ្ឋឋមេនាំះ។ ទីំនិងខ្លាំំំងណាស់ដែដ្ឋលថា ការិយ៉ាល័យ
មេនិះនិឹងសាាល់�កី�ហីីនិផគត់ផគង់មេនាំះ មេហើយអា� មេធំើើការដែ�នាំំ
ស���់អ្ននកបានិ។ ��សិនិមេ�ើអ្ននក�ងាាញខ្លួៃ�និជាអ្ននកទីិញដែដ្ឋលគឺួរឲ្យយ
មេ�ឿទីីក�ិតត�ួយរូ�មេនាំះ អ្ននកនិឹងទីំនិង ជាទីទីួលបានិការមេ�រពិពិ�
ការិយ៉ាល័យម្លៃនិរដ្ឋឋទាំំងមេនិះ មេហើយរកបានិអ្ននក�ំ�ទីភាំ�ៗ។

ការយិាល័យ�បចាំតំិំបន ់- ��សិនិមេ�ើអ្ននកផគត់ផគង់រ�ស់អ្ននក គឺឺជា
�កី�ហីីនិ អ្ននិតរជាតិដ្ឋ៏ធំំ�ួយ មេហើយអ្ននកផគត់ផគង់សដែ�ែកមេសៀងកន�ង
ពិិភពិមេ�ក ជាមេ��ើនិ�តូវ និឹងការ ពិិពិ�៌នាំមេនិះ ទីំនិងណាស់ដែដ្ឋល
ថា ពិួកមេគឺបានិ �មេងើើតវិធំ� ដែដ្ឋលខ្លួៃ�និ មេពិញ�ិតត មេ�មេហើយ កន�ងការ
ទីំនាំក់ទីំនិងជា�ួយអ្ននកទីិញ��ក� មេ�យសកាានិីពិល មេ�កន�ង ��មេទីស
រ�ស់អ្ននក។ ��សិនិមេ�ើករ��មេនិះមេកើត�និ ដែសើងរកការិយ៉ាល័យ
មេ�កន�ងតំ�និ់ ដែដ្ឋល ទីទីួលខ្លួីស�តូវ�ំមេ�ះភូ�ិសាស្ត្រសតរ�ស់អ្ននក។ កន�ង
ករ��ខ្លួៃ�ះ �កី�ហីីនិនិឹង�ិនិផីល់�មេ��ើសឲ្យយអ្ននកកន�ងការរក��ភពិ
ទីំនិិញពិ� �ណាាញ មេផសង�ាមេនាំះមេទី។ កំ�ត់អ្នើ�ដែដ្ឋលអ្ននកផគត់ផគង់
ជាក់�ក់�ង់បានិ មេហើយ�ំមេពិញកិ�ចការតា���ពិ័និធ ដែដ្ឋលពិួកមេគឺ
�ងាា�់។ អ្ននកផគត់ផគង់និ��ួយៗគឺឺខ្លួីស�ា មេហើយជាញឹកញា�់ អ្នើ�ដែដ្ឋល
�កី�ហីីនិនិ��ួយៗ �ង់បានិ គឺឺវាផ្កាំស់�ី�រតា�មេពិលមេវ�។ អ្នើ�ដែដ្ឋល
�និ�ុីនាំានិឆាាំ�ីនិ អា�និឹងផ្កាំស់�ី�រមេ�ម្លៃថ្មីៃមេនិះ។ យ៉ាាងណាក៏មេ�យ 
�ំបា�់�តូវដែសើងយល់ និិងយល់ដ្ឋឹងអ្នំពិ�ការ�ង់បានិ ��ច��បនិន រ�ស់
�កី�ហីីនិនិ��ួយៗ មេហើយមេធំើើការមេ�តា�រ�នាំស�ព័និធមេនាំះ។
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បណ្តាែ ញអំុីនធឺី�ិតិ - មេ��ើ��ភពិជាសាធ្លារ��ដែដ្ឋល�និមេ�
មេលើ �ណាាញ អ្នី�និធំឺ�ិតជា��មេយ៉ា�និ៍។ មេ��ើមេសវាក�ម ដ្ឋូ�ជា 
LinkedIn ក៏ដ្ឋូ�ជា មេគឺហទីំព័ិរ�កី�ហីីនិ និិងស�គឺ�
ឧសាហក�ម មេដ្ឋើ�ប�អ្ន�់រំខ្លួៃ�និអ្ននកអ្នំពិ�អ្ននកផគត់ផគង់ ឬអ្ននកតំណាង
លក់ជាក់�ក់ណា�ួយ។ ជាញឹកញា�់ អ្ននកលក់និឹង�និ
��វតតិរូ� មេហើយក៏អា��និពិ័ត៌�និទីំនាំក់ទីំនិង ដែដ្ឋល ពិួកមេគឺ
�មេងើើតមេ�ើងតា�រយ���ភពិទាំំងមេនិះ។ ��សិនិមេ�ើ�ិនិ�និ
អ្នើ�មេផសងមេទីៀតមេទី �ូរពិិនិិតយមេ�ើល��វតតិរូ�រ�ស់�និមេនាំះ។

ការតាងំពិីពីរ័�៍ពា�ិ�ជក�ម - ដែសើងរកការតាំងពិិពិ័រ�៍
��ិ�ៈក�ម ដែដ្ឋលអ្ននកផគត់ផគង់ជាសកាានិីពិលអា�និឹង�និសតង់ ឬ
�និវតត�និ មេ�ទី�មេនាំះ។ មេ�យសារដែត�និការរឹតតបិត�ំមេ�ះការ
មេធំើើដ្ឋំមេ�ើរ និឹងកងើល់អ្នំពិ�សីវតុិភាពិសីខ្លួភាពិ �និក�មវិធំ�ពិិពិ័រ�៍
��ិ�ៈក�ម "តា���ពិ័និធនិិ�ិមត" និិង�ពិឹតតិការ�៍ឧសាហក�ម 
"តា���ពិ័និធនិិ�មិត" ដែដ្ឋលកំពិីងដែតមេល�មេ�ើង និិងកំពិីង�ំនិួស�ពិឹតតិ
ការ�៍ ដែដ្ឋល�និីសស �ូលរួ�មេ�យផ្កាាល់។ ដែសើងយល់អ្នំពិ��ញ្ជូៈ�
អ្ននកតាំងពិិពិ័រ�៍ផលិតផល និិងអ្ននក�ូលរួ�។ ដែសើងរកដ្ឋំ�ូនាំានិ
ដែ�នាំំថា មេតើការតាំងពិិពិ័រ�៍��ិ�ៈក�ម�ួយណាដែដ្ឋល�តូវ និឹង
ត��ូវការរ�ស់អ្ននក�ំផីត។ ��សិនិមេ�ើអ្ននកផគត់ផគង់ជាសកាានិីពិលនិឹង
�និវតត�និមេ�ទី�មេនាំះ ការ�ូលរួ�អា�និឹង �និ��មេយ៉ា�និ៍។ ការ
តាំងពិិពិ័រ�៍��ិ�ៈក�មគឺឺជាឱ្យកាសដ្ឋ៏លអមេដ្ឋើ�ប��ួ�អ្ននកផគត់ផគង់កន�ង
សាានិភាពិ ធំ�មតា។ ទាំញយកអ្នតុ��មេយ៉ា�និ៍ពិ�ការតាំងពិិពិ័រ�៍
��ិ�ៈក�មមេ�កន�ងតំ�និ់រ�ស់អ្ននក។ ដ្ឋូ��ាមេនិះផងដែដ្ឋរ �និការ
តាំងពិិពិ័រ�៍��ិ�ៈក�មជាមេ��ើនិ មេ�សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិករួ��និ៖

• ពិពរ័ិ�៍ IFT (IFT Expo)
•  ពិពរ័ិ�៍ផ្គលិត្ថផ្គលធីម្ភម�តិ្ថត្ថ�បនប់សចិម្ភ 

(Natural Products Expo West)
•  ពិពរ័ិ�៍ផ្គលិត្ថផ្គលធីម្ភម�តិ្ថត្ថ�បនប់ូពាា  

(Natural Products Expo East)
• ណ្តែផ្គំកផ្គគត្ថផ់្គគងព់ីត្ថ�បនប់សចិម្ភ (Supply Side West)
• ណ្តែផ្គំកផ្គគត្ថផ់្គគងព់ីត្ថ�បនប់ូពាា  (Supply Side East)

ណែផ្សំនកទីិ 3៖ 
វាកយសពទ

�ប�ិនសៀបើអំនកសៀ�បើភាស្ថា�និបាន�តឹិ��តិូវសៀទិសៀនាំះ “ទិង់
�ក��” នឹងសៀលើកសៀ�ើង។ សៀ�ួ�តិសៀពីលសៀរៀនភាស្ថា និង
ពាកយសៀពីចូនទូ៍ិសៀ�សៀ�កនុងពា�ិ�ជក�មសៀនះ។ អានបញ្ជីជ ីពាកយ
កនុងកិចូច�នា សៀ�ើយចាំបស់ៀផ្សំែើ�សៀរៀនពាកយថមីៗ។

ការ�ញ្ជូច�់ការ�ួញដ្ឋូរត��ូវឱ្យយ�និដ្ឋល់ការមេយ៉ាគឺយល់�ា
មេ�វិញមេ��កអ្នំពិ��ំ�ុ�គឺនិៃឹះ�ួយ�ំនិួនិ។ ខ្លួ��មេពិលដែដ្ឋល
អ្ននកលក់ និិង អ្ននកទីិញ សនិទនាំ�ា មេហើយអា�និឹងកំ�ត់បានិ
ពិ័ត៌�និល�អិត�ួយ�ំនិួនិក៏មេ�យ ក៏វាគឺឹ�និសារ�សំខ្លាំនិ់
ណាស់ស���់អ្ននកទីិញកន�ងការពិិ�រណា�ំ�ុ�ទាំំងមេនិះ
មេ�កន�ងកិ�ច�ពិ���ង �ីនិមេពិល�និដ្ឋល់ការសាកសួរ
តម្លៃ�ៃ។ សំ�ួរសំខ្លាំនិ់ៗ�ួយ�ំនិួនិដែដ្ឋល�តូវមេ�ៃើយរួ��និ៖

បរមិា� - មេតើខ្លួើ�ំកំពិីងរក�រិ���ុីនាំានិឥ��វមេនិះ? មេតើ
�រិ��មេនិះអា�មេកើនិមេ�ើងដ្ឋល់ក��ិតណាមេ�ើគឺិត���ំឆាាំ? 
�និភាពិ�បាកដ្ឋនិិយ�និិង�ាស់�ស់អ្នំពិ��រិ��។

ឯកតារងី្វា�់- អ្នើ�មេ�ជាឯកតារងាាស់ សតង់�រ ដែដ្ឋលមេគឺ មេ��ើ
មេ� កន�ងឧសាហក�មមេនិះ? មេតើឧសាហក�មមេនិះមេ��ើ�កយមេតានិ 
មេ� មេផ្កានិ ឬអ្នើ�មេផសងមេទីៀតមេទី? កំ�ត់ឯកតារងាាស់ខ្លាំាតតា�
សតង់�រដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើ មេហើយនិិយ៉ាយ�កយទាំំងអ្នស់មេនិះ។

របូិយប�័ណ  - មេតើអ្ននកមេ�តៀ�ទីិញមេ�យមេ��ើរូ�ិយ�័�ះកន�ង
�សីករ�ស់អ្ននក ឬជារូ�ិយ�័�ះដ្ឋី�ំរ ឬមេផសងមេទីៀត? មេតើ
អ្នើ�ជាសតង់�រមេ�កន�ង�ណាាញផគត់ផគង់ និិងឧសាហក�ម
ដែដ្ឋលអ្ននក កំពិីងដែសើង រក? មេ�តៀ�ខ្លួៃ�និមេដ្ឋើ�ប�ទីិញមេ�យមេ��ើ
រូ�ិយ�័�ះសតង់�រ។ និិយ៉ាយជា�ួយធំនាំ�ររ�ស់អ្ននក។ 

ការពីិពី�៌នាំ និង�ុ�ភាពីរប�់ផ្សំលិតិផ្សំល- មេតើគឺី�ភាពិ ជា
អ្ន�ប�រ��តឹ�ណា ដែដ្ឋលអា�ទីទីួលយកបានិ? គឺី�ភាពិ�ុីណាះ
មេទីើ� “លអ�គឺ�់��និ”់? មេតើខ្លួើ�ំកំពិីងមេ�ទីសួរ�ញ្ញាាក់អ្នំពិ�គីឺ�ភាពិ
ដែដ្ឋល�និភាពិ�បាកដ្ឋនិិយ�ដែដ្ឋរឬមេទី? ទីំនិងខ្លាំំំងណាស់ដែដ្ឋល
ថាការ�ញ្ញាាក់អ្នំពិ�គឺី�ភាពិតា�សតង់�រ�និរួ�មេ�មេហើយ។ មេតើ
ខ្លួើ�ំអា�មេធំើើមេ�បានិមេ�យមេ��ើការ�ញ្ញាាក់ទាំំងអ្នស់មេនិះដែដ្ឋរឬមេទី? មេ�ើ
អា��ិនិមេទីមេនាំះ មេតើការដែកត��ូវជាអ្ន�ប�រ��ុីណាះដែដ្ឋល�ំបា�់?
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តិនៃ�-ួ មេតើតម្លៃ�ៃ�ីងមេ�កាយ�ំនិួនិ�ុីនាំានិមេទីើ�អា�មេ�រួ� ស���់
ទីំនិិញ ដែដ្ឋល �ញ្ជូៈ�និ�កដ្ឋល់ខ្លួើ�ំ? អ្ននកទីិញគឺួរដែត�និគឺំនិិត
ទីូមេ�ខ្លួៃះអ្នំពិ�តម្លៃ�ៃដែដ្ឋលអា�ទីទីួលយកបានិ។

តិនៃ�ួសៀ�ល - មេគឺ��ដែហលជា�ិនិសូវមេ��ើ�កយតម្លៃ�ៃមេ�លឱ្យយ បានិ
ទីូលំទីូ�យ មេនាំះមេទី មេពិលមេធំើើកិ�ចការទាំក់ទីងនិឹងផលិតផលដែកម្លៃ�ន
មេ�ញពិ� សដែ�ែក មេសៀង ដែដ្ឋល�ដែនិុ�តម្លៃ�ៃ �ុីដែនិត�កយមេនិះជាដែផនក
�ួយម្លៃនិវាកសសពិទដ្ឋ៏សំខ្លាំនិ់ ស���់ �ំនិួញសដែ�ែកមេសៀង អាហារ
សដែ�ែកមេសៀង និិងមេ��ងសដែ�ែកមេសៀង។ “តម្លៃ�ៃមេ�ល” គឺឺ
ភាពិខ្លួីស�ារវាងតម្លៃ�ៃទី�ផារដែដ្ឋល�កី���ឹកា��ិ�ៈក�មឈ្មួ�កា
មេហាា (CBOT) �មេងើើតមេ�ើង និិងតម្លៃ�ៃគឺិតជាសា�់�បាក់មេពិល
ទីិញឬលក់។ ឧទាំហរ�៍ ��សិនិមេ�ើតម្លៃ�ៃរ�ស់សដែ�ែកមេសៀង
មេ� CBOT �និ�ំនិួនិ $9.00 កន�ង�ួយមេ� មេហើយតម្លៃ�ៃ
សដែ�ែកមេសៀងមេ�កន�ងទី��កីង��ងដ្ឋ៍គឺ ឺ$9.50 មេនាំះសដែ�ែក
មេសៀង មេ�ទី��កីង��ងដ្ឋ៍និឹង�និ�ូល�ានិតម្លៃ�ៃមេ�ល +$0.50 
។ កិ�ចសនិា�ួយ�ំនិួនិ�តូវបានិ�រ�ពិ�ដ្ឋំ�ូងមេ�ើយ និិង�តូវ
បានិសរមេសរ ជាកិ�ចសនិា តម្លៃ�ៃមេ�ល �និនិ័យថាអ្ននកទីិញនិិង
អ្ននកលក់បានិ�ពិ�មេ�ពិៀង�ាមេលើតម្លៃ�ៃមេ�ល មេហើយ តម្លៃ�ៃមេ�ល
មេនិះ�ិនិឲ្យយ�និការដែ����ួល �ុីដែនិតតម្លៃ�ៃពិ� CBOT �តូវបានិមេគឺ
ទីីកឲ្យយដែ����ួលរហូតដ្ឋល់កាល�រិមេ�េទីមេ�កាយមេទីៀត។ ��សិនិមេ�ើ
អ្ននកទីិញសដែ�ែកមេសៀងកន�ងតម្លៃ�ៃមេ�ល +$0.10 មេហើយលក់
វាវិញកន�ង តម្លៃ�ៃមេ�ល +$0.20 អ្ននកនិឹងរកបានិ�បាក់�ំមេ�ញ 
$0.10 កន�ង�ួយមេ�។ ��ិ�ៈករភាគឺមេ��ើនិមេផ្កាាតដែតមេលើ
តម្លៃ�ៃមេ�ល�ុីមេណាះ�ះ ពិ�មេ��ះតម្លៃ�ៃទាំំងមេនិះ បានិកាត់�និុយ
ហានិិភ័យទី�ផាររ�ស់ពិួកមេគឺ មេ�យការ មេ��ើ យីទីធសាស្ត្រសត ការ�រ
ហានិិភ័យមេ� CBOT ។ (សម្រាមាបព់ត័្ថាមានបណ្តែនថម្ភអ្ន�ពីការិការិពារិហានិភ័យ័ 

សូម្ភដោម្ភើលការិពនយល់ដោម្រាកាម្ភណ្តែផ្គំក “ហានិភ័យ័ទៃនការិណ្តែម្រាបម្រាបួលត្ថទៃម្ភួ” ដោ�កំ�ងណ្តែផ្គំកទី 5)

ការចុូះ�តិួតិពិីនិតិយ - មេតើមេគឺអា�មេផទ�ងផ្កាាត់គឺី�ភាពិបានិ មេ�យ
រមេ�ៀ�ណា �ីនិមេពិលការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ? មេតើឯកសាររ�ស់អ្ននកផគត់ផគង់អា�
ទីទីួលយកបានិមេទី? ឬមេតើ�និទ�រពិិមេសាធំនិ៍រ�ស់ភាគឺ�ទី���និឹងមេធំើើមេតសត
ដែដ្ឋរឬមេទី? មេ�ើ�និ មេតើ�និទ�រពិិមេសាធំនិ៍អ្នើ�? មេតើ�តូវយកគឺំរូផលិតផល
�កមេ�យរមេ�ៀ�ណា? មេតើអ្ននក�ង់ឱ្យយភាគឺ�ទី������ូលគឺំរូដែដ្ឋរឬមេទី?

ទិ�ងន ់- មេតើការកំ�ត់ទី�ៃនិ់�ីងមេ�កាយអា�មេធំើើមេ�ើងមេ�យរមេ�ៀ�ណា? 
មេតើខ្លួើ�ំ�ស�ុក�ិតតជា�ួយនិឹង�ញ្ជូៈ�ងរ�ស់អ្ននកផគត់ផគង់ដែដ្ឋរឬមេទី?

ចូាបព់ា�ិ�ជក�ម - មេតើ�និស�គឺ�ឬក៏�ា�់អ្ននិតរជាតិណា�ួយ 
ដែដ្ឋលអា� យក �កមេ��ើស���់ផលិតផលមេនិះ  
និិង�ណាាញ��ិ�ៈក�មមេនិះដែដ្ឋរឬមេទី។ មេតើខ្លួើ�ំអា�
ទីទីួលយក�ា�់��ិ�ៈក�មទាំំងមេនិះបានិមេទី?

ការ�ឹក�ញ្ជីជូ ន - មេតើខ្លួើ�ំកំពិីងដែសើងរកការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និមេពិញ កីង
មេត�័រ ដែដ្ឋរឬមេទី? តិ�ជាង�ួយកីងមេត�័រ? មេតើអ្ននកណានិឹង
មេរៀ��ំ�មេធំាបាយដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ? អ្ននកទីិញឬអ្ននកលក់?

ការសៀវចូខ្លួចប ់- មេតើការមេវ�ខ្លួច�់��មេភទីណាដែដ្ឋលខ្លួើ�ំអា�
ទីទីួលយកបានិ? កញ្ជូច�់តូ�? កញ្ជូច�់�ក�ស? កញ្ជូចក់
�ុូល�? កញ្ជូច�់ថ្មីង់យូរ (Totes)? �ក់ផត�ំមេលើ�ាកន�ងកីងមេត
�័រ? គឺួរ�ក់កីងមេត�័រជា�ួរដែដ្ឋរឬមេទី? ជាមេរឿយៗ មេយើង
�ិនិដ្ឋឹងពិ�ទីំនិិញ�ីនិៗដែដ្ឋលមេគឺ�ក់កន�ងកីងមេត�័រ។

ចូំ�ុចូកំ�តិត់ិនៃ� ួ- មេតើខ្លួើ�ំកំពិីងដែសើងរកតម្លៃ�ៃ FOB ឬ? C&F?  
CIF? បានិដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ?

និិយ�និ័យជាមេ�ល�ួយ�ំនិួនិម្លៃនិ�កយនិ��ួយៗ៖

FOB - Free on Board (�ិនិគឺិតម្លៃថ្មីៃមេលើក�ក់ទីំនិិញ) - មេ�យ
ការមេ��ើ �កយមេនិះ អ្ននកលក់យល់�ពិ�ផទ�កទីំនិិញមេ�មេលើ�មេធំា
យបាយ ដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ តា�ការ កំ�ត់ (ឡានិកីងមេត�័រ នាំវា
ផទ�កទីំនិិញធំំៗ កបាាល់ដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ រថ្មីមេភៃើង ជាមេដ្ឋើ�) មេ�ទី�តាំង
ជាក់�ក់ ដ្ឋូ��និ�ញ្ញាាក់កន�ងកិ�ចសនិា។ ��សិនិមេ�ើអ្ននកទីិញ
ផលិតផលសដែ�ែកមេសៀងកន�ងតម្លៃ�ៃ FOB មេនាំះ�និនិ័យថា
អ្ននក កន�ងនាំ�ជាអ្នតិថ្មីិ�និ យល់�ពិ�ទីទីួលខ្លួីស�តូវមេរៀ��ំ និិង
�ង់ម្លៃថ្មីៃកន�ងការ ដ្ឋឹក �ញ្ជូៈ�និ ផលិតផលសដែ�ែកមេសៀង។

C&F / CFR - Cost & Freight (តម្លៃ�ៃ និិងការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ) -  
មេពិលមេ��ើ�កយ មេនិះ អ្ននកលក់យល់�ពិ�ផទ�កផលិតផលមេ�មេលើ
�មេធំាបាយដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ មេហើយ�ង់ម្លៃថ្មីៃដ្ឋឹក �ញ្ជូៈ�និ មេ�មេ�លមេ�
ដែដ្ឋលបានិកំ�ត់។ មេទាំះជាយ៉ាាងណា អ្ននកលក់�ិនិធ្លានាំ
�ំមេ�ះការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ ឬការមេ�ដ្ឋល់ម្លៃនិ ទីំនិិញ មេនាំះមេទី។

CIF - Cost, Insurance, Freight (តម្លៃ�ៃ ការធ្លានាំរាា�់រង 
និិងការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ) - �សមេដ្ឋៀង�ានិឹង C&F ដែដ្ឋរ ដែតមេ�យ�និ
�ដែនិុ�ការធ្លានាំរាា�់រងមេ�មេលើ មេ�លមេ� ដែដ្ឋលបានិកំ�ត់។

�ឹក�ញ្ជីជូ ន - ដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និមេ�កានិ់មេ�លមេ� 
ដែដ្ឋលបានិ�ញ្ញាាក់ កន�ង កិ�ចសនិា។
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ការសៀផ្សំទរមាច �់ក�ម�ិទិធ - កន�ង��តិ�តតិការណាក៍មេ�យ ការដ្ឋឹង
ថាមេពិលណា ក�មសិទីធ�តូវបានិមេផទរពិ�អ្ននកទីិញមេ�អ្ននកលក់គឺឺជា
ការសំខ្លាំនិ់។ ឧទាំហរ�៍ ផលិតផលអា�កំពិីងដែតមេធំើើដ្ឋំមេ�ើរតា�ផៃ�វ
�ក កានិ់មេ�លមេ�កន�ង កីនិមេត�័រ ឬតា�កបាាល់ មេហើយមេ�យ
សារមេហតីផលណា�ួយ កបាាល់មេនាំះ�ិនិ �តូវបានិមេគឺអ្ននិីញ្ញាាតឱ្យយ
�ូលកន�ងកំពិង់ដែផមេ�លមេ�។ ��ដែហល�កពិ��មេ�ំះ��ិ�ៈក�ម
រវាង��មេទីស ឬ�ណាាញកបាាល់ដ្ឋឹក �ញ្ជូៈ�និកំពិីង �និ�ញ្ញាា
លំបាកខ្លាំងហិរញ្ជូញវតុ� ឬទីំនិិញជា�់ការហា�ឃាត់ មេ�យសារដែត
�ំងឺរាតតាត។ ��សិនិមេ�ើផលិតផលមេនាំះ�តូវបានិទីិញកន�ង
តម្លៃ�ៃ C&F ឬ CIF អ្ននកទីិញមេ�ដែត ទីទីួល ខ្លួីស�តូវ�ំមេ�ះការ
�ំណាយ - មេទាំះជាផលិតផលមេនាំះ�ិនិ ទាំនិ់ �កដ្ឋល់ក៏មេ�យ។

ដោនះគឺ�ដោសចកែីសដោងខបកម្រាម្ភតិ្ថ�ពស់ទៃនច��� ចដោផ្គទរិកម្ភមសិទិិ៖

FOB - ការមេផទរក�មសិទីធ�តូវបានិមេធំើើមេ�ើងមេពិល ដែដ្ឋល
ផលិតផល �តូវបានិមេលើក�ក់មេ�មេលើ�មេធំាបាយដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ
មេ�កដែនិៃងដែដ្ឋលបានិកំ�ត់ តា�ការ�ញ្ញាាក់មេ�កន�ង
កិ�ចសនិា ដែដ្ឋលជាធំ�មតាមេ�កដែនិៃងមេដ្ឋើ�រ�ស់វា។

C&F / CFR, CIF - មេពិលដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និទីំនិិញតា�ទីឹក ការមេផទរ
ក�មសិទីធពិ� អ្ននកលក់មេ�អ្ននកទីិញ �តូវបានិមេធំើើមេ�ើងមេ� មេពិល
ផលិតផល�តូវបានិមេគឺ មេលើកមេ�ើង�ក់កបាាល់រួ�។

�ឹក�ញ្ជីជូ នផ្សំួូវសៀ�ក -ការមេផទរក�មសិទីធិ�តូវបានិមេធំើើមេ�ើង
មេ�មេពិល ដែដ្ឋល ទីំនិិញ�តូវបានិមេគឺយកមេ��ក់កន�ងទី�តាំង
តា�ការកំ�ត់ ដ្ឋូ��និ ដែ�ង កន�ង កិ�ចសនិា។

ផ្សំួូវ�ឹក�ញ្ជីជូ ន - មេតើផលិតផលនិឹង�តូវដ្ឋឹង�ញ្ជូៈ�និមេ�តា�ផៃ�វ�ួយណា? 
មេតើគឺី�ភាពិនិឹងមេ�ដ្ឋដែដ្ឋលដែដ្ឋរឬមេទី កន�ងកំ��ងមេពិលដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ? 
��សិនិមេ�ើការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ�និរយ�មេពិលយូរមេពិក ឬ�តូវមេ�តា�
ផៃ�វ ដែដ្ឋលមេគឺ�ិនិ �ង់ឱ្យយ មេ� - ដ្ឋូ�ជាតា�តំ�និ់មេអ្នកាាទី័រ ដែដ្ឋល�និ
អាកាស ធ្លាតីមេ�ា - មេតើ�តង់មេនិះវា�ុះ�ល់ដ្ឋល់គឺី�ភាពិដែដ្ឋរឬមេទី?

ការបិទិបាងំ - មេតើទីំនិិញមេនិះគឺួរដែត�និការ�ិទីបាំងឱ្យយ�ិតដែដ្ឋរ  
ឬមេទី កន�ងមេពិលដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និពិ�កដែនិៃង�ួយមេ�កដែនិៃង�ួយ? 
មេតើកិ�ចសនិាគឺួរត��ូវឲ្យយ�ំ�ុ�មេនិះដែដ្ឋរឬមេទី?

ការធានាំរាាបរ់ង - មេតើភាគឺ�ណាគឺួរដែតទីទីួលខ្លួីស�តូវ�ំមេ�ះ ការបាត់�ង់
គឺី�ភាពិទីំនិិញកន�ងមេពិល ដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និពិ�ទី�តាំង មេដ្ឋើ� �ក កា និ់មេ�លមេ�? 
ជាមេរឿយៗ ការទីទីួលខ្លួីស�តូវ - និិងទីំនិួលខ្លួីស�តូវ�ំមេ�ះការបាត់�ង់ -  
ផ្កាំស់�ត�រតា�ទី�កដែនិៃងមេផសងៗ�ាម្លៃនិដ្ឋំមេ�ើរដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ។ ទីំនិងដែដ្ឋរ
ដែដ្ឋលថា ��សិនិមេ�ើផលិតផលគឺឺមេ�កន�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក មេហើយ
មេ�កន�ងឡានិ ដ្ឋឹកទីំនិិញ ឬកន�ងរថ្មីមេភៃើង �កី�ហីីនិដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និនិឹង
�និ ការធ្លានាំរាា�់រង។ មេទាំះយ៉ាាងណាក៏មេ�យ នាំវាដ្ឋឹកទីំនិិញធំំៗ
�ិនិផតល់�ូនិការធ្លានាំរាា�់រងមេទី ស���់ ផលិតផល ដែដ្ឋលពិួកមេគឺ
ដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ។ មេ�មេពិលដែដ្ឋលទីំនិិញមេនាំះ�តូវបានិ�ក់មេ�មេលើកបាាល់
មេហើយ មេហើយកបាាល់បានិ �ីះ�ូល កន�ងទីឹកកន�ងកំពិង់ដែផរមេហើយ �ិនិ
�និការធ្លានាំរាា�់រងមេទីលីះ�តាដែត �និការ�ញ្ញាាក់មេ�កន�ងកិ�ចសនិា។

ការធ្លានាំរាា�់រងមេដ្ឋើ�ប��គឺ�់ដ្ឋ�ែ�់មេ�មេលើការបាត់�ង់ផលិតផលមេពិល
កំពិីងដ្ឋឹកមេ�មេលើនាំវា �ិនិសូវ�និតម្លៃ�ៃម្លៃថ្មីៃមេទី។ មេទាំះជាខ្លាំងណាជា
អ្ននកមេរៀ��ំស���់ការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និតា�ផៃ�វស�ី�ទីក៏មេ�យ ភាគឺ�ខ្លាំង
មេនាំះជាធំ�មតាអា�ផីល់ការធ្លានាំរាា�់រងស���់ផលិតផលមេ�មេពិល
ដែដ្ឋលវាកំពិីងដ្ឋឹកមេលើទីឹក និិងមេ�កំពិង់ដែផម្លៃនិទី�កដែនិៃងជាមេ�លមេ�។

ការនាំចូំូល - មេតើអ្ននកណាជាអ្ននក�ត់ដែ�ងតា�ត��ូវការម្លៃនិ ការនាំំ�ូល
មេ�មេ�លមេ� និិងការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និមេដ្ឋើ�ប�ដែ�ក�យ�ីងមេ�កាយ? ជា
ញឹកញា�់អ្ននកផគត់ផគង់អាមេ�រិកនិឹង�ិនិ�ត់ដែ�ង�តង់ដែផនកមេនិះម្លៃនិ
�ំនិួញមេនាំះមេទី មេលើកដែលងដែតពិួកមេគឺ�និការិយ៉ាល័យកន�ងតំ�និ់។ មេតើ
អ្ននកអា�ដ្ឋឹងអ្នើ�ខ្លួៃះពិ�ភាាក់ងារ�ញ្ជូៈ�និទីំនិិញ�និតមេ�កន�ង��មេទីស �ីនិ
មេពិលអ្ននក សាកសួរ�ក កានិ់អ្ននកផគត់ផគង់ទីំនិិញមេ�អាមេ�រិក?

ការកតិ�់តាឯកស្ថារ - មេតើឯកសារអ្នើ�ខ្លួៃះដែដ្ឋលអ្ននកផគត់ផគង់�តូវផតល់
ឱ្យយ? ឯកសារធំ�មតារួ��និ៖ វិកើយ��តដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ វិញ្ញាា�និ��ត
�ញ្ញាាក់គឺី�ភាពិ វិញ្ញាា�និ��ត�ញ្ញាាក់ទី�ៃនិ់ វិញ្ញាា�និ��ត
�ញ្ញាាក់��ភពិមេដ្ឋើ� វិញ្ញាា�និ��ត�ញ្ញាាក់សភាពិផលិតផល

លកខខ្លួ�ឌ បង�់បាក ់- មេតើមេ��តង់ណា�ំ�ុ� មេទីើ�
�និការ�ង់�បាក់មេហើយមេធំើើមេ�ើងតា�រមេ�ៀ�ណា?
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�ំសៀណ្តាះ�ស្ថាយ�សៀមួាះ - ��សិនិមេ�ើ�ញ្ញាាមេកើត�និមេ�ើង កន�ងការ �ួញដ្ឋូរ
មេនិះ មេតើ�មេ�ំះមេនិះនិឹង�តូវមេ�ះ�សាយតា�រមេ�ៀ�ណា? មេតើ�តូវមេលើក
មេ�ាះស�គឺ��ំនិួញ ឬអាជាាកណាាលជាក់�ក់ណា�ួយ ជា�ីនិ
ដែដ្ឋរឬមេទី? មេតើអ្នើ�មេ�ជា�ទី�ានិសតង់�រកន�ងឧសាហក�មមេនិះ?

�ញ្ជូៈ�មេនិះ�ិនិរួ��ញ្ជូច�លទាំំងអ្នស់មេនាំះមេទី មេហើយអ្ននកទីិញ�ិនិ
�ំបា�់មេ�ៃើយ�គឺ�់សំ�ួរទាំំងមេនិះ �ីនិមេពិលការសាកសួរតម្លៃ�ៃ
ដែដ្ឋរ។ មេទាំះជាយ៉ាាងមេនិះក៏មេ�យ សំ�ួរទាំំងអ្នស់មេនិះគឺួរដែត�និ
�មេ�ៃើយរួ�ជាមេ�ស� មេហើយ �មេ�ៃើយ ទាំំងមេនិះទីំនិងជា�និមេ�កន�ង
កិ�ចសនិា។ អ្ននកលក់និឹង�និកដែនិៃងដែដ្ឋលខ្លួៃ�និ�ង់បានិមេ�កន�ង
លកខខ្លួ�ឌម្លៃនិកិ�ចសនិាភាគឺមេ��ើនិ។ លកខខ្លួ�ឌទាំំងមេនាំះជាទីូមេ��ស�
មេ�តា�ពិិធំ�ការ/សតង់�រទីូមេ� ដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើមេ�កន�ងឧសាហក�ម។

ណែផ្សំនកទីិ 4៖
ការិយិាល័យលកក់ំ�ងត្ថ�បន ់ជ័ដោម្រាម្ភើសកិចចសនាដោដឹើម្ភ 
ម្រាកុម្ភហុ�នពា�ិជ័ជកម្ភម និងឈ្មួម�ញកណាែ ល

អ្នើ�ដែដ្ឋលអ្ននកគឺួរដែតដ្ឋឹងទាំក់ទីងនិឹងវិធំ�មេ��ៀត�ូលទី�ផារ
អាមេ�រិក និិងតួនាំទី�រ�ស់អ្នងគភាពិមេផសងៗ�ាដែដ្ឋល�និ។

ដ្ឋូ�ដែដ្ឋលបានិមេរៀ�រា�់ខ្លាំងមេលើ �កី�ហីីនិផលិតធំំៗ �ួយ�ំនិួនិ
រ�ស់អាមេ�រិក អា� �និការិយ៉ាល័យលក់កន�ងតំ�និ់។ ការិយ៉ាល័យ
មេ�កន�ងតំ�និ់រ�ស់អ្ននកអា�ជា�ណាាញដែត�ួយគឺត់ ដែដ្ឋល�កី�ហីីនិ
ផលិត និឹងលក់មេ�កន�ង��មេទីសរ�ស់អ្ននក។ ��សិនិមេ�ើ�និករ��មេនិះ 
�ូរមេ�រពិតា�ការសមេ����ិតត និិងមេធំើើការងារតា� �ណាាញ
ទីំនាំក់ទីំនិងមេនិះ មេហើយកីំពិាយ៉ា�ទាំក់ទីង មេ�យផ្កាាល់ ជា�ួយ
មេរាង��ក ផលិត ឬតា�រយ�ការិយ៉ាល័យ�កី�ហីីនិមេផសងមេទីៀត។

�តូវដ្ឋឹងថា ការិយ៉ាល័យមេ�កន�ងតំ�និ់តំណាងឱ្យយផលិតផល ដែដ្ឋល
ផលិតមេ�កន�ង ��មេទីសនាំនាំមេ��ពិ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក។ ការិយ៉ាល័យ
���ំតំ�និ់អា�និឹងផីល់ �ូនិអ្ននក និូវ�មេ��ើស មេផសងមេទីៀតម្លៃនិ��ភពិ
មេដ្ឋើ�ផលិតផល។ ��សិនិមេ�ើអ្ននក�ង់បានិផលិតផលរ�ស់អាមេ�រិក 
មេ�យសារដែតសុិរភាពិរ�ស់ ទី�ផារ អាមេ�រិក ការផគត់ផគង់មេពិញ�ួយឆាាំ
ដែដ្ឋលអា�មេ�ឿទីីក�ិតតបានិ ដែដ្ឋល�ំ�ទីមេ�យ មេហ�ា រ�នាំស�ព័និធ
គឺ�នាំគឺ�និ៍លំ��់ពិិភពិមេ�ក ឬមេ�យសារដែតសដែ�ែក មេសៀង �តូវ
បានិ ផលិត �គឺ�់��និ់ ឬមេ�យមេហតីផលអ្នើ�មេផសងមេទីៀត �តូវ�បាកដ្ឋ
ថា បានិ�ញ្ញាាក់ ��ភពិ មេដ្ឋើ�ថា ជាសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក។ ��សិនិមេ�ើអ្ននក
�ិនិបានិ�ញ្ញាាក់��ភពិមេដ្ឋើ�ថាជាសហរដ្ឋឋអាមេ�រិកមេទីមេនាំះ អ្ននកផគត់ផគង់
�ទីង់�ទាំយធំំអា�ផីល់�ូនិ�មេ��ើសឱ្យយអ្ននកលក់កន�ងការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និពិ�
��ភពិមេផសង មេ�លគឺឺផលិតផលអា��កពិ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក ឬក៏
��មេទីសដ្ឋម្លៃទីមេទីៀត។ ការិយ៉ាល័យលក់���ំតំ�និ់អា�ទីទីួលបានិ

រងាានិ់មេលើកទីឹក�ិតតមេដ្ឋើ�ប�សមេ���ឱ្យយបានិកិ�ចសនិាផតល់�មេ��ើស
��ភពិមេដ្ឋើ�ដែដ្ឋលអ្ននិីញ្ញាាតឱ្យយ�និ ការមេផទរទីីនិ និិងការផ្កាំស់�ី�រ��ភពិ
មេដ្ឋើ�ម្លៃនិផលិតផល មេពិលសកាានិីពិលកន�ង ទី�ផារ�និ ការផ្កាំស់�ត�រ។
កិ�ចសនិាផតល់�មេ��ើស��ភពិមេដ្ឋើ� គឺួរដែតផតល់ជាអ្នតុ ��មេយ៉ា�និ៍ ដ្ឋល់
អ្ននកទីិញ កន�ងទី��ង់តម្លៃ�ៃទាំ�ជាង�ីនិ មេ��ះអ្ននកផតល់ �មេ��ើសដ្ឋល់
អ្ននកផគត់ផគង់កន�ងការរក��ភពិទីំនិិញដែដ្ឋល�និតម្លៃ�ៃទាំ��ំផីតមេ�មេពិល
ដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ។ សកាានិីពិលទី�ផារនិិងរ�នាំស�ពនិធ័តម្លៃ�ៃអា��និការផ្កាំស់
�ត�រ��់ពិ�មេពិល�ីះកិ�ចសនិារហូតដ្ឋល់មេពិលដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ។ ឧទាំហរ�៍ 
ការដែ����ួលអ្ន�តារូ�ិយ�័�ះអា�មេកើត�និមេ�ើង ដែដ្ឋលមេធំើើឱ្យយតម្លៃ�ៃ
ទាំ� ជាង�ីនិស���់��ភពិមេដ្ឋើ�ជាក់�ក់�ួយ។ �សមេដ្ឋៀង�ាមេនិះ
ដែដ្ឋរ អ្ន�តាម្លៃថ្មីៃដ្ឋឹកទីំនិិញអា�ដែ����ួលពិ���ភពិផលិតផល �ួយមេ�
កដែនិៃងជាមេ�លមេ� �ុីដែនិត�ិនិផ្កាំស់�ត�រស���់កដែនិៃងមេផសងមេទីៀត។ តម្លៃ�ៃ
មេដ្ឋើ��កពិ���ភពិមេដ្ឋើ�ស���់���់សដែ�ែកមេសៀងទាំំង�ូលអា�និឹង
មេកើនិមេ�ើងមេ�កន�ងទី�តាំងមេដ្ឋើ��ួយ �ុីដែនិត�ិនិមេកើនិមេ�ើងមេ�កន�ងទី�តាំង
�ួយមេផសងមេទីៀត។ កិ�ចសនិាផីល់�មេ��ើស��ភពិមេដ្ឋើ�និឹងអ្ននិីញ្ញាាត
ឱ្យយអ្ននកលក់ទាំញយក��មេយ៉ា�និ៍អ្នំពិ�ការផ្កាំស់�ី�រទាំំងមេនិះ។ ការផតល់
ឱ្យយអ្ននកផគត់ផគង់�មេ��ើសមេនិះភាគឺមេ��ើនិនាំំឱ្យយ�និតម្លៃ�ៃទាំ�ជាង�ីនិ។

�កុ��ុុនពា�ិ�ជក�ម អា�ជា�មេធំាបាយ �ួយមេផសងមេទីៀត មេដ្ឋើ�ប�
�ូល�កកន�ងទី�ផារសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក។ �កី�ហីីនិ��ិ�ៈក�ម
ជាមេ��ើនិអា�ផីល់ឱ្យកាសឲ្យយអ្ននក�ូលមេ�កន�ងទី�ផារអ្ននកផគត់ផគង់
មេ�កន�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក មេហើយអា�ផីល់�ូនិអ្ននកនិូវផលិតផល
�កពិ�មេរាង��កមេផសង�ា ដែដ្ឋល�និគឺី�ភាពិមេផសង�ានិិង
�មេ��ើសតម្លៃ�ៃមេផសង�ា។ �កី�ហីីនិ��ិ�ៈក�មភាគឺមេ��ើនិ�និ
ផលិតផលជាក�មសិទីធរ�ស់ខ្លួៃ�និ មេហើយទីទីួលខ្លួីស �តូវ�ំមេ�ះ
អ្ននកកន�ងការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និទីំនិិញដែដ្ឋលខ្លួៃ�និបានិសនិា។
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�កី�ហីីនិ��ិ�ៈក�មអា�ផតល់អ្នតុ��មេយ៉ា�និ៍ដ្ឋល់អ្ននកទីិញ។ 
�កី�ហីីនិ��ិ�ៈក�មអា�ផតល់ត�ំភាពិតម្លៃ�ៃពិ�មេរាង��កផលិត
ជាមេ��ើនិ។ ពិួកមេគឺអា��រ�តម្លៃ�ៃបានិលអ ឬលកខខ្លួ�ឌអ្នំមេណាយផល
ជាងមេនិះ មេ��ះពិួកមេគឺ �និ�រិ��ផលិតផលមេ��ើនិ ដែដ្ឋលអា�
ផគត់ផគង់មេលើសត��ូវការ រ�ស់អ្ននកទីិញ �រមេទីស។ �កី�ហីីនិ��ិ�ៈក�ម
អា��និលទីធភាពិ�ូលមេ��ើ�ណាាញដ្ឋឹកទីំនិិញបានិ��មេសើរជាង
កន�ងតម្លៃ�ៃទាំ�ជាង - អា�មេ�រួ�ដែដ្ឋលថា ទាំ�ជាងតម្លៃ�ៃពិ�មេរាង��ក
មេ�មេទីៀត។ �កី�ហីីនិ��ិ�ៈក�មក៏អា��ួយអ្ននកកន�ងការ���ូល
ត��ូវការឯកសារ មេដ្ឋើ�ប�នាំំ�ូលផលិតផលមេ�កន�ង��មេទីសរ�ស់អ្ននក។

�ាាងវិញមេទីៀត អ្ននកក៏អា�មេ��ើឈ្មួម�ញកណាាល។ មេ�ើមេ�ើល�ួយដែភៃត 
ឈ្មួម�ញកណាាលហាក់ដ្ឋូ�ជាមេដ្ឋើរតួនាំទី� ដ្ឋូ��ា និឹង�កី�ហីីនិ��ិ�ៈក�ម 
�ុីដែនិតអ្ននកទាំំងពិ�រមេនិះ�និ�ំ�ុ�ខ្លួីស�ាសំខ្លាំនិ់ៗ�ួយ�ំនិួនិ។ ដ្ឋូ�
�កី�ហីីនិ��ិ�ៈក�មដែដ្ឋរ ឈ្មួម�ញកណាាលអា�ផតល់ឱ្យយអ្ននកនិូវ
ឱ្យកាស �ូលមេ�កន�ង ទី�ផារផគត់ផគង់ទីំនិិញមេហើយអា�ផតល់�ូនិអ្ននក
និូវផលិតផលពិ���ភពិមេផសងៗ�ា។ �ាាងមេទីៀត ឈ្មួម�ញកណាាល
មេ��ើនិដែតសាាល់អ្ន�តាដ្ឋឹកទីំនិិញ��ច��បនិន និិងឯកសារ �ំបា�់ មេដ្ឋើ�ប�
នាំំ�ូលផលិតផល។ �ុីដែនិត ភាពិខ្លួីស�ាដ្ឋ៏សំខ្លាំនិ់�ួយគឺឺថា កន�ង
សភាពិជាក់ដែសតងរ�ស់ខ្លួៃ�និ ឈ្មួម�ញកណាាល �ិនិ�និក�មសិទីធអ្នើ�មេ�
មេលើផលិតផលមេនាំះមេទី។ អ្ននកមេ�ដែតទីិញផលិតផលពិ�អ្ននកផគត់ផគង់
មេផសង។ ឈ្មួម�ញកណាាលគឺឺជា��មេភទីអ្ននក�មេងើើតកិ�ច�ពិ�មេ�ពិៀង។ 
ឈ្មួម�ញកណាាលនាំំអ្ននកដែដ្ឋលជាអ្ននកទីិញ និិងអ្ននកផគត់ផគង់ឱ្យយ�ក
�ួ��ា។ ឈ្មួម�ញកណាាល�ួយអ្ននកកីំឱ្យយធ្លាំក់�ូល�ញ្ញាា មេហើយ�ួយ
អ្ននកកន�ងការ�រ�តម្លៃ�ៃ។ �ុីដែនិត�ីងមេ�កាយមេនាំះ កិ�ចសនិារ�ស់
អ្ននកគឺឺជា�ួយអ្ននកផគត់ផគង់ មេហើយជា អ្ននកផគត់ផគង់ មេទីមេតើ ជាអ្ននកដែដ្ឋល
ទីទីួលខ្លួីស�តូវ�ំមេ�ះការអ្ននិីវតតតា�លកខខ្លួ�ឌមេ�កន�ងកិ�ចសនិា។

�ំណាំថា�កយថាឈ្មួម�ញកណាាល�តូវបានិមេគឺមេ��ើជាញឹកញា�់ 
មេហើយមេពិល ខ្លួៃះវា អា��និនិ័យមេផសងពិ�ការយល់រ�ស់
អ្ននក។ �តូវ�បាកដ្ឋថាអ្ននកយល់យ៉ាាង�ាស់អ្នំពិ�តួនាំទី�ដែដ្ឋល
អ្ននកផគត់ផគង់រ�ស់អ្ននកកំពិីងផតល់�ូនិ និិងរមេ�ៀ�ដែដ្ឋលអ្ននកផគត់ផគង់
មេនាំះសកតិស�មេ�កន�ងដែខ្លួសសងាាក់ផគត់ផគង់រ�ស់អ្ននក។

��សិនិមេ�ើអ្ននក�និគឺមេ��ងមេធំើើជាអ្ននកនាំំ�ូលផលិតផលដែដ្ឋលទីទីួលក�ម
សិទីធផ្កាាល់ ការទាំក់ទីងមេ�កានិ់ឈ្មួម�ញកណាាលផ្កាាល់ខ្លួៃ�និមេ�កន�ង
��មេទីសមេដ្ឋើ�ប��ួយកន�ងការ���ូលឯកសារតា�ការត��ូវរ�ស់��មេទីស
អ្ននកគឺឺជាកិ�ចការដ្ឋ៏�និតម្លៃ�ៃ។ តួនាំទី�រ�ស់ឈ្មួម�ញកណាាលផ្កាាល់ខ្លួៃ�និ
គឺឺខ្លួីស�ាពិ�តួនាំទី�រ�ស់ឈ្មួម�ញកណាាលដែដ្ឋលបានិមេរៀ�រា�់ខ្លាំងមេលើ។ 
ការយល់ដ្ឋឹងនិិងការកំ�ត់អ្នតតសញ្ញាា�ឯកសារ�ំបា�់មេដ្ឋើ�ប�
មេ�ះ�សាយជា�ួយខ្លាំងគឺយ �ីនិមេពិលអ្ននក�ញ្ញាាក់ការទីិញ អា�

�ួយអ្ននកមេ�ះ�សាយការពិនិារដែដ្ឋល�ិនិ�ំបា�់ឬ - កន�ងសាានិភាពិ
អា�កក់�ំផីត វា�ួយមេពិល�និការ�ដ្ឋិមេសធំ�ិនិឲ្យយទីំនិិញរ�ស់អ្ននក
�ូលកន�ង��មេទីស។ ការ�ញ្ញាាក់ឲ្យយ�ាស់និូវរាល់ឯកសារតា�ការ
ត��ូវកន�ងកិ�ចសនិាទីិញរ�ស់អ្ននក �ីនិមេពិលការទីិញ��់សពិើ�គឺ�់ 
គឺឺជាកតាាដ្ឋ៏សំខ្លាំនិ់។ អ្ននកផគត់ផគង់រ�ស់អ្ននកគឺួរដែតអា�ផតល់ឱ្យយអ្ននក
និូវឯកសារគឺំរូ�ីនិមេពិលអ្ននកទីិញ។ កីំមេភៃ�សួរឱ្យយមេសាះ! មេផទ�ងផ្កាាត់
ឯកសារទាំំងមេនិះជា�ួយឈ្មួម�ញកណាាលផ្កាាល់ខ្លួៃ�និរ�ស់អ្ននក។ កីំ
�និតទីិញរហូតទាំល់ដែតអ្ននក�និភាពិ�បាកដ្ឋ��ជាយ៉ាាង�ាស់ថា 
អ្ននកនិឹងទីទីួលបានិ�គឺ�់ឯកសារតា�ការត��ូវទាំំងអ្នស់ពិ���មេទីស
រ�ស់អ្ននកដែដ្ឋលនិឹងអ្ននិីញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកនាំំ�ូលផលិតផលបានិ។

ណែផ្សំនកទីិ 5៖
ឥ�ទាន និងហានិភ័យ័ដោផ្គែងៗ

�ិនិ�តូវឱ្យយ�និកំហីស ការយល់ខ្លួីស ឬការគឺ�នាំ
ខ្លួីសមេ��តង់ណា�ួយមេ�ើយ មេពិលមេធំើើការ�ួញដ្ឋូរ
ទីំនិិញ ដែដ្ឋល�និក��ិត�ំមេ�ញទាំ�។

អ្ននកណាៗក៏�ង់ឲ្យយមេគឺ�ង់លីយឲ្យយដែដ្ឋរ។ ការភ័យខ្លាំំ�ដ្ឋ៏ធំំ�ំផីតរ�ស់
អ្ននកលក់មេ�គឺឿងផសំ មេទាំះជាទីំហំធំំកត� ឬតូ�កត� គឺឺការ�ិនិទីទីួលបានិ
�បាក់�ង់ស���់ទីំនិិញដែដ្ឋលដ្ឋឹកមេ�ញ។ ��សិនិមេ�ើអ្ននកទីិញអា�
�ំបាត់ការភ័យខ្លាំំ�មេនិះបានិ មេរឿងលអ ៗ និឹងមេកើតមេ�ើងមេ�យ��់មេផតើ�
ពិ�តម្លៃ�ៃ។ �ិនិ�និអ្នើ�គឺួរឱ្យយសងស័យមេទីដែដ្ឋលថា អ្ននកទីិញដែដ្ឋលនិិយ៉ាយ
ថា�និស�តុភាពិ�ង់�បាក់មេហើយ�នាំា�់�កមេធំើើការ�ង់�បាក់ដែ�និ
មេនាំះ និឹងទីទីួលបានិគឺី���មេយ៉ា�និ៏។ អ្ននកទីិញដែដ្ឋល�ង់លីយបានិ
រហ័ស និិងទាំនិ់មេពិលនិឹងទីទីួលបានិតម្លៃ�ៃទាំ��ំផីត មេហើយនិឹងទីទីួល
បានិមេសវាក�មលអ�ំផីត។ និិយ៉ាយ�ុាងមេទីៀតបានិថា មេ�ើមេ�ើលដែត
សំ�កមេ�� វាហាក់ដ្ឋូ�ជា�ំនិួញដ្ឋ៏អ្នសាារយ ��សិនិមេ�ើអ្ននកផគត់ផគង់
ទីីកឲ្យយអ្ននក�ួយរយ��ីនិមេពិលពិួកមេគឺត��ូវឱ្យយអ្ននក�ង់�បាក់ �ុីដែនិតសូ�កីំ
�ញ់មេបាក។ កន�ងករ��ក���ួយ�ំនិួនិ មេពិលដែដ្ឋលអ្ននកផគត់ផគង់ផីល់
រយ�មេពិលឱ្យយអ្ននក�ំ�ក់�បាក់ អ្ននកផគត់ផគង់ក៏បានិដ្ឋំមេ�ើងតម្លៃ�ៃរ�ស់
ពិួកមេគឺមេដ្ឋើ�ប�កាត់កងជា�ួយនិឹងហានិិភ័យដែដ្ឋលពិួកមេគឺគឺិតទីីក និិង
ការពិនិារមេពិលការ�ង់�បាក់មេនាំះរួ�មេ�មេហើយ។ អ្ននកទីិញទីំហំតូ� 
�ធំយ� ឬដែដ្ឋលមេគឺ�ិនិសាាល់ ដែដ្ឋលសាកសួរអ្នំពិ�ការសីំ�ំ�ក់មេ�កានិ់
អ្ននកផគត់ផគង់អា��មេងើើតឱ្យយ�និសញ្ញាា�ពិ�និ “ទីង់ពិ�៌�កហ�” 
ដ្ឋល់អ្ននកផគត់ផគង់ មេហើយពិួកមេគឺ�ិនិអា��ំរីញការទីិញមេ��ីខ្លួបានិ។
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ជាធំ�មតាអ្ននកផគត់ផគង់មេ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកនិឹងមេធំើើការ�តួតពិិនិិតយ
�ំ�ុលរ�ស់អ្ននកទីិញជាសកាានិីពិល �ីនិមេពិលមេធំើើអា��វក�ម
ជា�ួយ សូ�ប�ដែតមេពិលម្លៃនិការ�ង់�បាក់មេនាំះដ្ឋល់កាលកំ�ត់ភាំ�
ៗក៏មេ�យ។ មេ�ើនិិយ៉ាយឲ្យយសា�ញ្ជូញ�ំផីតមេ� ការពិិនិិតយមេ�ើល
�ំ�ុលគឺឺជា�មេធំាបាយរ�ស់អ្ននកផគត់ផគង់មេដ្ឋើ�ប�ដែសើងយល់អ្នំពិ�
អ្ននកទីិញ។ អ្ននកផគត់ផគង់�ង់ដ្ឋឹងថាពិួកមេគឺកំពិីងមេធំើើអា��វក�មជា�ួយ
អ្ននកណា មេហើយសាានិភាពិហិរញ្ជូញវតុ�ទីូមេ�រ�ស់ពិួកមេគឺយ៉ាាងណា។ 
អ្ននកទីិញគឺួរដែត�ួយអ្ននកផគត់ផគង់ឱ្យយដ្ឋឹងអ្នំពិ��កី�ហីីនិរ�ស់អ្ននកទីិញ។

ការពិីនិតិ�ស្ថាវ�ជាវបំ�ុល

មេ�កន�ងករ��អ្ននកផគត់ផគង់�ទីង់�ទាំយធំំ �ីគឺគលិកដែផនកលក់មេ�គឺឿងផសំ
ទីំនិងជា�ិនិទីទីួលបានិការអ្ននិីញ្ញាាតឲ្យយមេធំើើការវាយតម្លៃ�ៃហិរញ្ជូញវតុ� 
ឬក៏មេធំើើការសមេ���កន�ងការផីល់ឥ�ទាំនិកន�ងការទីិញមេនាំះមេទី។ វា
ទីំនិងជា�និ “នាំយក�ានិឥ�ទាំនិ” មេហើយពិួកមេគឺគឺឺជាអ្ននក
ដែដ្ឋលសមេ����ិតត។ ស���់អ្ននកផគត់ផគង់តូ�ៗ អ្ននកលក់��ដែហលជា
សក�មខ្លាំំំងណាស់មេ�កន�ងដ្ឋំមេ�ើរការវិភាគឺហិរញ្ជូញវតុ�។

មេទាំះជាអ្ននក�ូល�ិតត ឬ�ិនិ�ូល�ិតតក៏មេ�យ អ្ននកទីិញ�គឺ�់រូ��និ
��វតតិរូ�ហិរញ្ជូញវតុ�រ�ស់ខ្លួៃ�និ។ កន�ងករ��ខ្លួៃះ ��វតតិរូ�ទាំំងមេនិះ
�និកំ�ត់ខ្លាំំំងមេហើយ�និពិ័ត៌�និតិ�តួ��ុីមេណាះ�ះដែដ្ឋលអ្ននក 
ផគត់ផគង់ជាសកាានិីពិលអា�រកបានិ។ ភាពិខ្លួើះពិ័ត៌�និផ្កាាល់ជាត��ីយ
�ួយស���់អ្ននកផគត់ផគង់ - មេហើយជាធំ�មតា�ិនិដែ�និជាត��ីយលអមេនាំះ
មេទី។ កងើះពិ័ត៌�និ�និនិ័យថា�និហានិិភ័យ មេហើយហានិិភ័យខ្លួពស់
�និនិ័យថាតម្លៃ�ៃកានិ់ដែតខ្លួពស់ ឬកានិ់ដែតយ៉ាា�់មេនាំះ គឺឺការ�ិនិលក់ឱ្យយ។

�បវតិែិរបូ�ិរញ្ជីញ វតិាុ

�ងាាញ�ីខ្លួ�ត់ ដែដ្ឋលអ្ននក�ង់�ងាាញ មេហើយ�មេងើើត��វតតិរូ�
ហិរញ្ជូញវតុ�មេ�យមេ�តនាំ�ួយ ដែដ្ឋលអា�ឱ្យយអ្ននកផគត់ផគង់អា�
រកមេ�ើលបានិ។ �ំហានិដ្ឋ៏�និ��មេយ៉ា�និ៍ជាដ្ឋំ�ូង��ដែហលជា
ការមេ�ើក�ងាាញពិ័ត៌�និគឺនិៃឹះ�ួយ�ំនិួនិ។ ��់មេផីើ�ពិ��ូល�ានិ
�គឺឹះមេ�យការផីល់ឱ្យយពិ័ត៌�និដ្ឋូ�ជា៖ រ�នាំស�ព័និធក�មសិទីធិ 
(សហ��ស �កី�ហីីនិជាម្លៃដ្ឋគឺូ �កី�ហីីនិឯក�ីគឺគល ជាមេដ្ឋើ�) 
��វតតិ�កី�ហីីនិ ទីំហំម្លៃនិ��តិ�តតិការ ពិ័ត៌�និធំនាំ�រ និិងពិ័ត៌�និ
មេយ៉ាងមេផសងមេទីៀត។ �ក់វា�ញ្ជូច�ល�ាជាឯកសារសា�ញ្ជូញ និិង
ងាយអានិ។ កានិ់ដែត��មេសើរជាងមេនិះមេ�មេទីៀត �មេងាាះពិ័ត៌�និ
មេលើមេគឺហទីំពិ័ររ�ស់អ្ននកមេដ្ឋើ�ប�ឲ្យយអ្ននករាល់�ាមេ�ើលមេ�ើញ។

មេ�មេពិលការពិិភាកាដ្ឋំមេ�ើរការមេ��ីខ្លួ អ្ននកផគត់ផគង់អា�និឹង
មេសនើសីំឯកសារពិ័ត៌�និហិរញ្ជូញវតុ�មេ�ល�ួយ�ំនិួនិមេដ្ឋើ�ប�មេធំើើការ
វាយតម្លៃ�ៃហិរញ្ជូញវតុ�រ�ស់ពិួកមេគឺ។ ��សិនិមេ�ើពិួកមេគឺមេធំើើដ្ឋូមេ�នះដែ�និ 
មេនាំះ�និនិ័យថា ពិួកមេគឺកំពិីងតា��និការមេសីើ�សួររ�ស់អ្ននក
យ៉ាាងសក�ម។ ឯកសារខ្លួៃះដែដ្ឋលពិួកមេគឺអា�មេសនើសីំ�និដ្ឋូ�ខ្លាំងមេ�កា�៖

• រិបាយការិ�៍ម្រាបាកច់��ូល
• តារាងសម្ភត្ថ�លយ
• រិបាយការិ�៍ល�ហូរិស្ថាចម់្រាបាក់

�នាំា�់ពិ�ការមេ�ើលរបាយការ�៍ហិរញ្ជូញវតុ�យ៉ាាងលអិតលអនិ់�ក 
អ្ននកវិភាគឺខ្លាំងឥ�ទាំនិទីំនិងជាមេធំើើការវិភាគឺស���តជាមេ�ល
�ួយ�ំនិួនិ។ អ្ននកវិភាគឺឥ�ទាំនិស���តទីូមេ��ំផីត និឹងមេធំើើការ
គឺ�នាំពិ�របាយការ�៍ហិរញ្ជូញវតុ�រ�ស់អ្ននកដ្ឋូ�ខ្លាំងមេ�កា�៖

• សមាមាម្រាត្ថបចច�បីនំ
• ដោធីីើការិក��ត្ថត់ាម្ភរិយៈផ្គលណ្តែចកម្រាទពយសកម្ភម
បចច�បីនំ�ម្ភ�យនឹងប��� លបចច�បីនំ

• សមាមាម្រាត្ថរិហ័ស
• ដោធីីើការិក��ត្ថរ់ិយៈផ្គលណ្តែចកម្រាទពយសកម្ភម
រិហ័ស�ម្ភ�យនឹងប��� លបចច�បីនំ
• ម្រាទពយសកម្ភមរិហ័សគឺ�ម្រាទពយសកម្ភមបចច�បីនំ
ណ្តែដឹលង្វាយបណ្តែម្ភួង�ម្រាបាកប់�ផ្គ�ត្ថ

• ផ្គលដោធីៀបប��� លដោ�នឹងច�ណ្តែ�កម្រាទពយ
• ក��ត្ថត់ាម្ភរិយៈផ្គលណ្តែចកទៃន ប��� លសរិ�ប
�ម្ភ�យនឹងមាច ស់ភាគហុ�ន ច�ណ្តែ�កម្រាទពយ
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�កី�ហីីនិ Dun and Bradstreet (D&B) គឺឺជាឧ�ករ�៍ទីូមេ�
�ួយមេផសងមេទីៀតដែដ្ឋលអ្ននកលក់មេ��ើមេដ្ឋើ�ប�ដែសើងយល់អ្នំពិ�ស�ភាគឺ�រ�ស់
ខ្លួៃ�និ។ ��សិនិមេ�ើ�កី�ហីីនិរ�ស់អ្ននក�ិនិបានិ�ីះ�ញ្ជូៈ�ជា�ួយ D&B មេទី
មេនាំះ សូ�ពិិ�រណា�ញ្ជូៈ�និពិ័ត៌�និរ�ស់អ្ននកមេដ្ឋើ�ប��ីះ�ញ្ជូៈ�។ អ្ននកវិភាគឺ
ឥ�ទាំនិពិឹងដែផអកមេលើ D&B មេដ្ឋើ�ប�ទីទីួលបានិពិ័ត៌�និហិរញ្ជូញវតុ� និិង
ឥ�ទាំនិដ្ឋ៏�និតម្លៃ�ៃអ្នំពិ��កី�ហីីនិមេ��ីំវិញពិិភពិមេ�ក។ ��សិនិមេ�ើ
អ្ននកបានិ�ីះ�ញ្ជូៈ�ជា�ួយ D&B រួ�មេហើយ អ្ននកគឺួរដែតមេ�តៀ�ខ្លួៃ�និមេដ្ឋើ�ប�
ផគត់ផគង់មេលខ្លួ “DUNS” (��ពិ័និធមេលខ្លួទីិនិននិ័យសកល) រ�ស់អ្ននកមេ�
អ្ននកផគត់ផគង់មេ�គឺឿងផសំ។ មេ�មេពិលដែដ្ឋលអ្ននកវិភាគឺឥ�ទាំនិ�ក់មេលខ្លួ 
DUNS រ�ស់អ្ននកមេ�មេលើមេគឺហទីំពិ័រ D&B ពិួក មេគឺអា�ទាំញយក
ពិ័ត៌�និជាមេ��ើនិអ្នំពិ�សាានិភាពិហិរញ្ជូញវតុ�រ�ស់�កី�ហីីនិអ្ននក។ អ្នើ�ដែដ្ឋល
សំខ្លាំនិ់�ំផីតមេនាំះគឺឺ D&B ផតល់ពិិនិទ�ឥ�ទាំនិដ្ឋល់�កី�ហីីនិទំាំងអ្នស់
ដែដ្ឋលបានិ�ីះ�ញ្ជូៈ�ជា�ួយពិួកមេគឺ។ ពិិនិទ�ឥ�ទាំនិពិ� D&B �និ
សារ�សំខ្លាំនិ់ណាស់�ំមេ�ះអ្ននកវិភាគឺឥ�ទាំនិ មេហើយ��ដែហលជា
ទីិនិននិ័យសំខ្លាំនិ់�ំផីតដែត�ួយគឺត់ ដែដ្ឋលកំ�ត់�និទ�រ�ស់អ្ននកផគត់ផគង់
កន�ងការមេធំើើអា��វក�ម។ ��សិនិមេ�ើអ្ននក�ិនិ�និមេលខ្លួ DUNS មេទីមេនាំះ 
អ្ននកអា�ទីទីួលបានិ�ួយពិ�ទី�មេនិះ៖  
https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html 

(��សិនិមេ�ើមេគឺហទីំពិ័រខ្លាំងមេលើ�ិនិដ្ឋំមេ�ើរការមេទីមេនាំះកន�ង
��មេទីសរ�ស់អ្ននក សូ�មេ�កានិ់ទីំពិ័រមេដ្ឋើ�រ�ស់ Dun & 
Bradstreet ពិ�តំ�ខ្លាំងមេ�កា� មេហើយ�ី�មេលើសញ្ញាាភូមេ�ល
តូ��ួយមេ���ីងខ្លាំងមេលើខ្លាំងសាាំម្លៃដ្ឋ មេដ្ឋើ�ប�មេ��ើសមេរ�ស��មេទីស/
តំ�និ់រ�ស់អ្ននក។ www.https://www.dnb.com)

លិខ្លួិតិឥ�ទាន

លិខ្លួិតឥ�ទាំនិ��ដែហលជាទី��ង់ម្លៃនិការទីូទាំត់ទីូមេ��ំផីត 
ដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើមេ�កន�ង��តិ�តតិការអ្ននិតរជាតិ។ មេនិះក៏មេ�យសារដែតវា
ផីល់ឱ្យយនិូវ�មេធំាបាយដ្ឋ៏�និសីវតុិភាពិស���់ទាំំងអ្ននកទីិញនិិង
អ្ននកលក់។ មេលើសពិ�មេនិះមេទីៀត កិ�ចការមេនិះមេធំើើមេ�ើងមេ�យធំនាំ�រ
ជាភាគឺ�ទី���។ លិខ្លួិតឥ�ទាំនិ (LC ឬ L/C) គឺឺជាការមេ�តជាា�ិតត
ពិ�ខ្លាំងដែផនកធំនាំ�រកន�ងការ�ង់�បាក់ �នាំា�់ពិ�សំ�ុំម្លៃនិត��ូវការ
តា�ការកំ�ត់�ួយ�ំនិួនិ�តូវបានិ�ំមេពិញរួ�។ ��សិនិមេ�ើអ្ននក
សមេ���មេធំើើតា��មេធំាបាយម្លៃនិការ�ង់�បាក់មេនិះ សូ���់មេផីើ�
មេ�យការនិិយ៉ាយជា�ួយធំនាំ�ររ�ស់អ្ននក។ មេ��ំ�ុ�ណា�ួយ 
ធំនាំ�រអ្ននិតរជាតិដ្ឋ៏ធំំ�ួយនិឹងជា�់�ក់ពិ័និធ។ មេនិះគឺឺជា�ញ្ជូៈ�ម្លៃនិ
អ្ននក�ូលរួ�ជាមេ�ល�ួយ�ំនិួនិមេ�កន�ង��តិ�តតិការ LC៖

ធីនាំ�រ�បឹកា - មេនិះគឺឺ ជាធំនាំ�ររ�ស់អ្ននក ទីទីួលផល
កន�ង សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក។ ធំនាំ�រមេនិះទីទីួលបានិឯកសារ
និិង�ញ្ជូៈ�និ�និតមេ�ធំនាំ�ររ�ស់អ្ននក�ក់�កយ។
 
អំនកដ្ឋាកព់ាកយ- មេនាំះគឺឺជាអ្ននក ដែដ្ឋលជាអ្ននកទីិញ។ អ្ននកទីិញ
�ក់�កយមេសនើសីំសំ�ី�ត LC មេ�ធំនាំ�រ។ មេ�តៀ�ខ្លួៃ�និមេដ្ឋើ�ប�
�និស�តុភាពិកន�ងការ�ង់ជាសា�់�បាក់ ឬមេ�តៀ��ណាាញ
ឥ�ទាំនិជា�ួយធំនាំ�រមេដ្ឋើ�ប�មេធំើើការ�ង់�បាក់។ 

ធីនាំ�ររប�់អំនកដ្ឋាកព់ាកយ- មេនិះជាធំនាំ�រដែដ្ឋលនិឹង�ត់ដែ�ង
��តិ�តតិការ�ង់�បាក់។ មេពិលខ្លួៃះ មេគឺមេ�ធំនាំ�រមេនិះថា 
“ធំនាំ�រមេ�ញ�បាក”់ ។ អ្ននក�ក់�កយ�ពិ�ជា�ួយធំនាំ�រ
រ�ស់អ្ននក�ក់�កយនិឹង�តូវសរមេសរមេ�ញលកខនិតិក�ម្លៃនិសំ�ី�ត 
LC មេហើយផីល់លកខខ្លួ�ឌទាំំងអ្នស់មេនិះមេ�កានិ់អ្ននកផគត់ផគង់ឱ្យយ
ទីទីួលយក។ ធំនាំ�រនិឹង�តូវ�តួតពិិនិិតយ�គឺ�់ឯកសារទាំំងអ្នស់
�ីនិការ�ង់�បាក់មេហើយមេធំើើការកំ�ត់ថាត��ូវការ LC ជា
�យលកខ�៍អ្នកសរទាំំងអ្នស់�តូវបានិ�ំមេពិញរួ�រាល់។

អំនកទិទិួលផ្សំល- មេនិះគឺឺជាអ្ននកផគត់ផគង់ ដែដ្ឋលជាអ្ននកលក់ ដែដ្ឋល
�តូវទីទីួល�បាក់។ អ្ននកទីទីួលផលទីទីួលខ្លួីស�តូវកន�ងការ
ផីល់�ូនិឯកសារតា�ការត��ូវទាំំងអ្នស់ដ្ឋល់ធំនាំ�រ។

ធីនាំ�ររប�់អំនកទិទិួលផ្សំល - មេនិះគឺឺជាធំនាំ�ររ�ស់អ្ននកលក់ មេហើយ
មេពិលខ្លួៃះមេដ្ឋើរតួនាំទី�ជា “ធំនាំ�រ��ឹកា” ឬ “ធំនាំ�រមេផទ�ងផ្កាាត់”។

�ំណាំ - វាជាមេរឿងធំ�មតាស���់អ្ននកផគត់ផគង់ កន�ងការមេសនើសីំ LC 
ដែដ្ឋល�និការ�ញ្ញាាក់ ជាពិិមេសស��សិនិមេ�ើអ្ននកទីិញជាអ្ននកទីិញ
ថ្មីម� ឬ�និភាពិ�ិនិ�ាស់�ស់អ្នំពិ���ិ�ៈក�ម។ វាអា�ជា�ញ្ញាា
និមេយ៉ាបាយមេ�កន�ង��មេទីស �មេ�ំះមេសដ្ឋឋកិ�ច ឬក៏ភាពិ�ិនិ�ាស់�ស់
ទីូមេ�រ�ស់ធំនាំ�រ ឬទាំក់ទីងនិឹងស�តុភាពិរ�ស់អ្ននកទីិញមេ�កន�ង
��តិ�តតិការ។ LC ដែដ្ឋល�និការ�ញ្ញាាក់មេហើយ គឺឺជាការធ្លានាំ
មេ�ខ្លាំងដែផនករ�ស់ធំនាំ�រអ្ននកទីទីួលផល ថាធំនាំ�រមេនិះនិឹង�ង់
�ំណាយ��សិនិមេ�ើ មេ�យមេហតីផលអ្នើ��ួយ អ្ននក�ក់�កយឬក៏
ធំនាំ�រអ្ននក�ក់�កយ�ិនិ�ពិ��ង់�បាក់វិញមេនាំះ។ ធំនាំ�រមេផទ�ងផ្កាាត់
ជាធំ�មតាគឺឺជាធំនាំ�រមេ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក ឬក៏ជាធំនាំ�រលំ��់
កំពិូលមេ�មេ��សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក។ ការធ្លានាំមេនិះ�តូវ�និការ�ង់
�ំណាយ មេហើយអា�ស័យមេ�មេលើទីំនាំក់ទីំនិងរ�ស់ធំនាំ�រ មេហើយ
ទី��ំផីតមេ�មេលើភាពិអា�មេ�ឿជាក់បានិខ្លាំងដែផនកឥ�ទាំនិរ�ស់
អ្ននក�ក់�កយ។ មេករ៍�មេ�ាះរ�ស់ធំនាំ�រមេផទ�ងផ្កាាត់�និសារសំខ្លាំនិ់។ 
អ្ននកទីទីួលផលជាមេរឿយៗពិឹងដែផអកមេលើធំនាំ�រមេផទ�ងផ្កាាត់មេដ្ឋើ�ប�វាយតម្លៃ�ៃ
ហានិិភ័យ និិងជា�ីងមេ�កាយ��តិ�តតិការរ�ស់ធំនាំ�រមេនាំះ។
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ហានិភ័យ័នៃនការណែ�ប�បួលតិនៃ�ួ

�និីសសដែដ្ឋលថ្មីម�មេ�កន�ងវិស័យ�ួញដ្ឋូរទីំនិិញ ជាញឹកញា�់ យល់
អ្នំពិ�ហានិិភ័យទាំក់ទីងជា�ួយនិឹងការដែ����ួលតម្លៃ�ៃ �ុីដែនិត�ិនិបានិ
យល់អ្នំពិ�មេ�លការ�៍កាត់�និុយហានិិភ័យជា�ូល�ានិដែដ្ឋល
�តូវបានិមេគឺមេ��ើមេដ្ឋើ�ប�កាត់�និុយហានិិភ័យមេនាំះមេទី។ ការយល់ដ្ឋឹង
អ្នំពិ�ការការ�រហានិិភ័យនិឹងមេធំើើឱ្យយអ្ននកមេ�ើលមេ�ដ្ឋូ�ជា�និីសស
�និ�ំមេ�ះដ្ឋឹង និិងអា�សមេស្ត្រងាាះអ្ននកពិ�ការ��ឈ្មួ�និឹងហានិិភ័យ
ហិរញ្ជូញវតុ���បងៗ។ មេ�កន�ងដែផនកមេនិះ មេយើងនិឹងផីល់ការពិនិយល់
យ៉ាាងល�អិតក��ិតខ្លួពស់អ្នំពិ�រមេ�ៀ�ដែដ្ឋលការ�រហានិិភ័យអា��ួយ
កាត់�និុយការដែ����ួលតម្លៃ�ៃឱ្យយមេ�តិ��ំផីត។ �ូរមេ��ើឧទាំហរ�៍
�ួយអ្នំពិ��និីសស�ាក់ដែដ្ឋលកំពិីងភាាល់មេ�មេលើលទីធផលម្លៃនិការ
មេបាះកាក់។ មេ�មេពិទីយកាក់�ត��់ វាអា�មេធំើើមេរឿងពិ�រយ៉ាាង៖

1. កាកដ់ោនាះអាចធួ្លាកច់�ះដោ�ខាងអ្នកែរិដោអ្ន។
2. ឬកាកអ់ាចធួ្លាកច់�ះដោ�ខាងអ្នកែរិបុ។ី

តម្លៃ�ៃទីំនិិញគឺឺ�សមេដ្ឋៀង�ាមេ��ះពិួកមេគឺអា�មេធំើើបានិដែតមេរឿងពិ�រ�ុីមេណាះ�ះ។ 
តម្លៃ�ៃអា�មេ�ើងម្លៃថ្មីៃ ឬតម្លៃ�ៃអា�ធ្លាំក់�ីះ។ ��សិនិមេ�ើអ្ននកភាាល់�បាក់ $1 
ជា�ួយ�ង�អ�និរ�ស់អ្ននក ថាកាក់និឹងធ្លាំក់�ីះមេ�ខ្លាំងអ្នកសរមេអ្ន អ្ននក
បានិសនិមត់ហានិិភ័យ�ួយ�ំនិួនិ មេ��ះថា កាក់ក៏អា�និឹងធ្លាំក់�ីះ
�កខ្លាំងអ្នកសរ�ី�ផងដែដ្ឋរ ដែដ្ឋលអា�ឱ្យយអ្ននក�ញ់ $1។ �សមេដ្ឋៀង�ា
មេនិះដែដ្ឋរ ��សិនិមេ�ើអ្ននកទីិញទីំនិិញ�ួញដ្ឋូរ មេនាំះអ្ននកនិឹង��ឈ្មួ�និឹង
ហានិិភ័យតម្លៃ�ៃពិ�មេ��ះតម្លៃ�ៃទី�ផាររ�ស់ទីំនិិញនិឹងធ្លាំក់�ីះ�ីនិមេពិល
អ្ននក�និឱ្យកាសលក់វាមេ�ញបានិ។ មេ�កន�ងមេសណារ�យុូទាំំងពិ�រ 
ហានិិភ័យរ�ស់អ្ននកអា�បាត់មេ�វិញយ៉ាាងងាយ�សួលមេ�យមេ��ើ
វិធំ�សាស្ត្រសតការ�រហានិិភ័យសា�ញ្ជូញ�ំផីត។ មេតើអា�មេធំើើមេរឿងមេនិះ
មេ�យរមេ�ៀ�ណា? មេ�កន�ងឧទាំហរ�៍ម្លៃនិការមេបាះកាក់ អ្ននកផ្កាាល់
ជា�ួយ�ង�អ�និ��ីស�ាក់ថាកាក់ និឹងធ្លាំក់�កមេ�ខ្លាំងអ្នកសរមេអ្ន។ មេដ្ឋើ�ប�
លី��ំបាត់ហានិិភ័យ អ្ននក��និ់ដែតភាាល់ជា�ួយ និឹង�ង�អ�និ�ស�រ�ស់
អ្ននកថា កាក់ដ្ឋូ��ាមេនាំះនិឹងធ្លាំក់�ីះ�កមេ�ខ្លាំងអ្នកសរ�ី�។ មេ�មេពិល
ដែដ្ឋលកាក់ធ្លាំក់�ីះ�ក�ិនិថាលទីធផលជាអ្នើ�មេនាំះមេទី អ្ននកនិឹង�ញ់
�បាក់ 1 ដ្ឋី�ំរមេ��ង�អ�និ�ាក់ មេហើយឈ្មួនះ 1 ដ្ឋី�ំរវិញពិ��ង�អ�និ
�ាក់មេទីៀត។ មេ�កន�ងឧទាំហរ�៍ម្លៃនិអ្ននកទីិញសដែ�ែកមេសៀងវិញ នាំង
និឹង��ថ្មីីយ��ថានិមេ�មេពិល ដែដ្ឋលនាំងកំ�ត់តម្លៃ�ៃទីិញសដែ�ែកមេសៀង
�ិនិឱ្យយដែ����ួល។ មេតើការ�ំបាត់ហានិិភ័យមេនិះអា�មេធំើើមេ�ើងមេ�យ
រមេ�ៀ�ណា? ដ្ឋូ�ឧទាំហរ�៍មេ�កន�ងការមេបាះកាក់ដែដ្ឋរ ការភាាល់
�តូវមេធំើើមេ�ើងមេ�មេលើលទីធផល ដែដ្ឋលអា�មេកើត�និទាំំងសងខ្លាំង។ 
និិយ៉ាយ�ាាងមេទីៀត អ្ននកទីិញអា�លី��ំបាត់ហានិិភ័យរ�ស់នាំង
មេ�យ��និ់ដែត កំ�ត់តម្លៃ�ៃលក់�ិនិឱ្យយដែ����ួល កន�ងមេពិលដែត�ួយ
ដែដ្ឋលនាំងកំ�ត់ តម្លៃ�ៃទីិញ រ�ស់នាំង�ិនិឱ្យយដែ����ួល។ មេតើមេរឿងមេនិះ
អា�មេធំើើបានិមេ�យរមេ�ៀ�ណា ��សិនិមេ�ើការងារជាក់ដែសតងម្លៃនិការលក់
�ិនិទាំនិ់ដ្ឋំមេ�ើរការមេ�មេ�ើយមេនាំះ? �តង់មេនិះមេហើយដែដ្ឋល �កី���ឹកា

��ិ�ៈក�មឈ្មួ�កាមេហាា (CBOT) មេដ្ឋើរតួនាំទី�យ៉ាាងសំខ្លាំនិ់។ មេ� 
CBOT ដែតងដែត�និអ្ននក�ង់ទីិញ និិង�ង់លក់សដែ�ែក មេសៀង
�គឺ�់មេពិលកន�ងអ្នំ��ងមេពិលមេ�ាង�ួញដ្ឋូរ។ មេ�យមេហតីថា តម្លៃ�ៃ
សដែ�ែកមេសៀងទាំំងអ្នស់�និ�ូល�ានិ�គឺឹះពិ�តម្លៃ�ៃទី�ផារ ដែដ្ឋល បានិ
កំ�ត់មេ� CBOT អ្ននកទីិញសដែ�ែកមេសៀងអា�លី��ំបាត់មេ�ល
ហានិិភ័យ ម្លៃនិការដែ����ួលតម្លៃ�ៃ មេ�យការ�ក់លក់មេ� CBOT មេ�
�ំមេពិលដ្ឋូ��ា ដែដ្ឋលផលិត ផល សដែ�ែកមេសៀងមេនាំះ�តូវបានិទីិញ
ស���់ការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និមេ�មេពិលអ្ននាំគឺត។ អ្ននក��ដែហលជា�និការ
មេងឿង�ៃល់ពិ�រមេ�ៀ�ដែដ្ឋល�និីសស�ាក់អា�រក�បាក់បានិពិ�ការដែ����ួល
ម្លៃនិតម្លៃ�ៃ��សិនិមេ�ើមេគឺពិិតជាកំពិីងការ�រហានិិភ័យម្លៃនិតម្លៃ�ៃរ�ស់
ផលិតផល�ត់។ �មេ�ៃើយគឺឺថា អ្ននកការ�រហានិិភ័យ�ិនិរក�បាក់បានិ
ពិ�ការដែ����ួលម្លៃនិតម្លៃ�ៃមេនាំះមេទី។ �ិនិ�និការរកបានិ�បាក់អ្នើ�មេទីមេ�កន�ង
ឧទាំហរ�៍ម្លៃនិការមេបាះកាក់មេនាំះ។ វិធំ�ដែដ្ឋលអ្ននកការ�រហានិិភ័យខ្លាំង
�ំនិួញសដែ�ែកមេសៀងរក�បាក់បានិគឺឺតា�រយ�ការ�ដែនិុ�តម្លៃ�ៃមេ�និឹង
ផលិតផលរ�ស់ពិួកមេគឺ។ ឧទាំហរ�៍ SPC កានិ់ដែត�និតម្លៃ�ៃ�នាំា�់ពិ�
វាដែ��មេ�ជា�ំ��វារ�វ�បក�ម។ ISP កានិ់ដែត�និតម្លៃ�ៃមេ�មេពិល ដែដ្ឋល
វា�តូវបានិ�ញ្ជូច�លកន�ងរូ��និត មេធំើើឱ្យយអាហារ ស��និ់�និសីខ្លួភាពិលអ។
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ណែផ្សំនកទីិ 6៖ 
ទិដឹឋភាពទូដោ�ទៃនទីផ្គារិផ្គលិត្ថផ្គលសណ្តែ�ែ កដោសៀង 
និងម្រា�បស់ណ្តែ�ែ ក ដោសៀង អាដោម្ភរិកិ

ការកាំយខ្លួៃ�និជាអ្ននកទីិញដែដ្ឋល�និ�ំមេ�ះដ្ឋឹង�ិនិ�តឹ�ដែត�ួយអ្ននកកន�ង
ការសមេ����ិតតទីិញកានិ់ដែត��មេសើរស���់អា��វក�មរ�ស់អ្ននកមេនាំះ
មេទី អ្ននកក៏អា� �ងាាញ មេ�ដ្ឋល់អ្ននកផគត់ផគង់អ្នំពិ�ភាពិគឺួរឱ្យយមេ�ឿទីីក�ិតត
រ�ស់អ្ននកផងដែដ្ឋរ។ កតាាមេនិះនិឹង�មេងើើនិឱ្យកាសរ�ស់អ្ននកកន�ងការទីទីួល
បានិកូតាតម្លៃ�ៃ��ក�មេ�យការ��កួត��ដែ�ង។ ការយល់ដ្ឋឹងទីូមេ�
អ្នំពិ�ទី�ផារសដែ�ែកមេសៀងរ�ស់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកនិឹងផីល់ឱ្យយអ្ននកនិូវ
�ូល�ានិ�គឺឹះដ្ឋ៏រឹង�ំស���់យកមេ�មេធំើើការសមេ����ិតតកន�ងការទីិញ។

ទី�ផារផលិតផល��ូមេតអ្នី�និសដែ�ែកមេសៀង�និភាពិសាំញាំមេ��ះ
�និអ្ននកមេដ្ឋើរតួនាំទី�មេ��ើនិនិិងផលិតផលមេ��ើនិដែ��មេ��ើនិយ៉ាាង។ 
ឧទាំហរ�៍ ផលិតផល���ញ់ស���់មេភស�ៈ�ខ្លួីស�ាពិ�
ផលិតផល���ញ់ ស���់�យជា�ួយសា�់។ ជាធំ�មតា 
អ្ននកផគត់ផគង់និឹង�ួយអ្ននកកន�ងការដែសើងរកផលិតផល��ូមេតអ្នី�និ
សដែ�ែក មេសៀងជាក់�ក់ដែដ្ឋល�តូវតា�ត��ូវការរ�ស់អ្ននក។

�គឺ�់ផលិតផលសដែ�ែកមេសៀង និិងអ្ននកមេដ្ឋើរតួនាំទី�កន�ងអា��វក�ម
ទាំំងអ្នស់�និធ្លាតីផសំ គឺនិៃឹះរួ��ាយ៉ាាង�ាស់�ួយ គឺឺសដែ�ែកមេសៀង។ 
�ូល�ានិមេ�លរួ�មេនិះតភាា�់តម្លៃ�ៃម្លៃនិផលិតផលសដែ�ែកមេសៀង
ទាំំងអ្នស់មេ�តម្លៃ�ៃ�នាំា�់�និសំម្លៃនិសដែ�ែកមេសៀងដ្ឋម្លៃទីមេទីៀត។ មេលើស
ពិ�មេនិះមេ�មេទីៀត សកាានិីពិលម្លៃនិត��ូវការ និិងការផគត់ផគង់រ�ស់
ផលិតផល និ��ួយៗ ដ្ឋូ�ជាអាហារមេធំើើពិ�សដែ�ែកមេសៀង មេ��ងមេ� និិង
��ូមេតអ្នី�និ សដែ�ែក មេសៀង���ញ់ (ISP) សីទីធដែតជា�់�ក់ពិ័និធ�ា
ទាំំងអ្នស់។ �លនាំមេ�កដែនិៃង�ួយ�ុះ�ល់ដ្ឋល់កដែនិៃង�ួយមេទីៀត

ភាគឺមេ��ើនិម្លៃនិតម្លៃ�ៃសដែ�ែកមេសៀងទាំំងអ្នស់មេ�មេលើពិិភពិមេ�ក 
មេលើកដែលងដែត��មេភទីសរ�រាងគ �និការដែ����ួលជា�ួយតម្លៃ�ៃ
សដែ�ែកមេសៀង ដែដ្ឋល កំ�ត់ មេ�យ�កី���ឹកា��ិ�ៈក�មឈ្មួ�កា
មេហាា (CBOT)។ មេ�មេពិលដែដ្ឋលតម្លៃ�ៃសដែ�ែកមេសៀងមេកើនិមេ�ើង ឬ
ថ្មីយ�ីះមេ� CBOT ម្លៃថ្មីៃមេដ្ឋើ�ម្លៃនិផលិតផលសដែ�ែកមេសៀងក៏ដ្ឋូ��ា
ដែដ្ឋរ។ យ៉ាាងមេនិះក៏មេ�យ មេ�គឺឿងផសំពិ�សដែ�ែកមេសៀងដែដ្ឋល�តូវបានិ
មេគឺ���ញ់ ឬដែកម្លៃ�នក��ិត ខ្លួពស់ ទីទីួលរងផល�ុះ�ល់តិ�តួ�ជាង
ផលិតផលដ្ឋូ�ជាអាហារ និិងមេ��ងមេធំើើពិ� សដែ�ែកមេសៀង ពិ�មេ��ះតម្លៃ�ៃ
ម្លៃនិការផលិតភាគឺមេ��ើនិគឺឺខ្លួពស់គឺួរស� មេហើយ ភាគឺមេ��ើនិមេ�មេថ្មីរ។ 

�ំមេ�ះសដែ�ែកមេសៀងសរ�រាងគ តម្លៃ�ៃ�និត�ំភាពិតិ�ជាងមេនិះមេទី។ 
សដែ�ែកមេសៀងសរ�រាងគខ្លួើះខ្លាំតការ�ួញដ្ឋូរតា�ការមេរៀ��ំ មេដ្ឋើ�ប�កំ�ត់
តម្លៃ�ៃ�ូល�ានិនិិងហានិិភ័យម្លៃនិការដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និ។ មេទាំះជាយ៉ាាងមេនិះកត� 
តម្លៃ�ៃសដែ�ែកមេសៀងសរ�រាងគដែ����ួលមេ�តា�ត��ូវការ និិង ការផគត់ផគង់ 

ដ្ឋូ�ជាសដែ�ែកមេសៀងធំ�មតាផងដែដ្ឋរ។ ជាលទីធផល តម្លៃ�ៃ�និ ទីំមេនាំរ �ិនិ
សូវដែ����ួល�ុីនាំានិមេទី មេហើយពិិបាកកន�ងការរកមេ�ើញការដែ����ួលមេនិះ។

សដែ�ែកមេសៀងគឺឺជា��ភពិ��ូមេតអ្នី�និ និិងមេ��ងដ្ឋ៏អ្នសាារយ មេ�យសារដែត
ភាពិសំ�ូរដែ�� និិងតម្លៃ�ៃទាំ� មេ�ើមេធំៀ�និឹង�មេ��ើសមេផសងមេទីៀត។ 
សដែ�ែកមេសៀងគឺឺជាដ្ឋំណាំដែដ្ឋល�និជាតិ��ូមេតអ្នី�និមេ��ើនិជាងមេគឺ
កន�ងពិិភពិមេ�ក និិងជាដ្ឋំណាំដែដ្ឋល���់�និជាតិមេ��ង។ ខ្លួ��
ដែដ្ឋល��ភពិជាមេ��ើនិមេផសងមេទីៀតម្លៃនិ��ូមេតអ្នី�និបានិមេល�មេ�ញ�កកន�ង
�ុីនាំានិឆាាំ�ីងមេ�កាយមេនិះ សដែ�ែកមេសៀងមេ�ដែត�និសារ�សំខ្លាំនិ់ 
ពិ�មេ��ះវាជា ��ភពិ ��ូមេតអ្នី�និ ��ក� មេ�យ��សិទីធភាពិ មេ�ើនិិយ៉ាយ
អ្នំពិ�តម្លៃ�ៃនិិងគឺី�ភាពិ។ សដែ�ែកមេសៀងគឺឺជា��ភពិដែដ្ឋល�និ
សារធ្លាតីអាសូតខ្លួពស់មេ�យសារទី��ង់អាសី�តអា���ូ និិងភាពិ
�សមេដ្ឋៀង�ារ�ស់វាមេ�និឹងតម្លៃ�ៃអាហារូ�តុ�ភរ�ស់សា�់។

ផលិតផល��ូមេតអ្នី�និសដែ�ែកមេសៀង�តូវបានិផលិត�កស���់
�និីសស សតើ និិងការ មេ��ើ�បាស់កន�ងវារ�វ�បក�ម។ មេ�កន�ងដ្ឋំមេ�ើរការ
ផលិតម្លៃនិផលិតផល��ូមេតអ្នី�និសដែ�ែកមេសៀង ដ្ឋំ�ូងមេ�ើយ មេគឺ
���ញ់យកមេ��ងមេ�ញពិ�រ���់សដែ�ែកមេសៀងទាំំង�ូល។ មេគឺមេ��ើ
មេ��ងមេនិះស���់ផលិតផលជាមេ��ើនិយ៉ាាង ដ្ឋូ�ជាមេ��ង��អិនិអាហារ 
និិងមេ��ងឥនិទនិ�សដែ�ែកមេសៀង។ ត��ូវការស���់ផលិតផល
ទាំំងមេនិះ និិងតម្លៃ�ៃទី�ផារជាលទីធផល និឹង�និឥទីធិពិល មេ�មេលើ
តម្លៃ�ៃរ�ស់��ូមេតអ្នី�និសដែ�ែកមេសៀង តា�រូ�ភាពិលអ ឬ�ិនិលអ។

�ណែ�ែ កសៀ�ៀង៖ វ�ែផ្សំលិតិក�មនិង�បសៀភ័ទិពូី�

មេ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក និិងមេ�ទីូទាំំងតំ�និ់អ្នឌ្ឍឍមេ�លខ្លាំងមេ�ើង ជាទីូមេ� 
សដែ�ែក មេសៀង�តូវបានិមេគឺ�ំមេ�កន�ងដែខ្លួមេ�សា ឬដែខ្លួឧសភា មេហើយ
�តូវបានិមេគឺ ���ូលផល មេ�កន�ងដែខ្លួកញ្ញាា ឬដែខ្លួតី�។ និិយ៉ាយរួ�
មេ� អាកាសធ្លាតីដែខ្លួស�ហា គឺឺជាកតាាគឺនិៃឹះកន�ងការកំ�ត់ គឺី�ភាពិ 
និិង �រិ��រ�ស់សដែ�ែកមេសៀង។ សំមេ�ើ�លអ និិងស�តី�ាភាពិ
�ធំយ�មេ�កន�ងដែខ្លួស�ហាជា អ្នំមេណាយ ផលលអ ស���់ ការលូត�ស់
រ�ស់សដែ�ែកមេសៀង។ កសិករមេ��ើសមេរ�ស��មេភទីពិូ�ដែដ្ឋលស័កតិស�
ស���់ការ�ំដ្ឋីះមេ�កន�ងតំ�និ់រ�ស់ពិួកមេគឺ។ កសិករនិឹងមេ��ើសមេរ�ស
សដែ�ែកមេសៀងមេ�យដែផអកមេលើ�កី�ពិូ�ដែដ្ឋលឱ្យយផលដែ����ួលតា�រយ�
ទីទីឹង។ ឧទាំហរ�៍ សដែ�ែកមេសៀងដែដ្ឋលឱ្យយផលបានិលអកន�ងភាគឺ
ខ្លាំងមេ�ើងរដ្ឋឋ Iowa អា�និឹង �ិនិសូវឱ្យយផលកន�ងភាគឺខ្លាំងតប�ងម្លៃនិរដ្ឋឋ 
Illinois ។ កសិករក៏�និការ�ពិួយបារ�ភផងដែដ្ឋរអ្នំពិ�ស�តុភាពិរ�ស់
មេដ្ឋើ�សដែ�ែកមេសៀងកន�ងការទី�់សាាត់និឹង�ំងឺដ្ឋូ�ជាការរលួយឬស
មេ�យ�ៃងមេរាគឺពិ�ដ្ឋ� ឬ�ំងឺ�កិនិ ឬសតើលអិត ដ្ឋូ�ជាសមេងើើ�មេឈ្មួើ ជាមេដ្ឋើ�។
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កសិករជាមេ��ើនិមេ��ើពិូ�សដែ�ែកមេសៀង�និាំ (GMO) មេ�យ
ភាគឺមេ��ើនិ មេដ្ឋើ�ប�ទី�់សាាត់ មេ� និឹងថាាំស�ំ�់មេ�ាជាក់�ក់�ួយ�ំនិួនិ។ 
លកខ��តំ�ពិូ��តូវបានិ�ញ្ជូច�លមេ�កន�ងពិូ�ជាក់�ក់ម្លៃនិដ្ឋំណាំ
មេនិះ មេដ្ឋើ�ប��មេងើើត លទីធផលដែដ្ឋលមេគឺ�ង់បានិ។ កសិករពិិតជា�ង់
�ំសដែ�ែកមេសៀងដែដ្ឋល�ិនិដែ�និជាពិូ� GMO តា�ការទាំ�ទាំរ
��សិនិមេ�ើ�និការមេសនើសីំ។ �ំនិួសមេនិះវិញ មេរាង��ក���់ធំញ្ជូញជាតិ 
និិងកដែនិៃងដែកម្លៃ�នផលិតផល���់ធំញ្ជូញជាតិ ជាមេ��ើនិ �និដ្ឋំមេ�ើរការ
រួ�ជាមេ�ស�កន�ងការកំ�ត់និិងរកាសដែ�ែកមេសៀង និិង ផលិតផល
សដែ�ែកមេសៀងដែដ្ឋល�ិនិដែ�និជា��មេភទី GMO ទីូទាំំង��ពិ័និធ
ផលិតក�ម។ ការ�ញ្ញាាក់មេ�យភាគឺ�ទី��� គឺឺអា�រកបានិ។ គឺមេ��ង 
Non-GMO គឺឺជាអ្នងគភាពិដែដ្ឋល�និ�ូល�ានិមេ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក 
ដែដ្ឋលអា� មេធំើើការមេផទ�ងផ្កាាត់សាានិភាពិសដែ�ែកមេសៀងដែដ្ឋល�ិនិដែ�និ
ជា��មេភទី GMO។ មេ��ីង�ញ្ជូច�់ កសិករ និិង�កី�ហីីនិដែកម្លៃ�ន
ផលិតផល�ង់ផគត់ផគង់ ដ្ឋល់អ្ននកនិូវ ផលិតផល ដែដ្ឋលដែដ្ឋលអ្ននក�តូវការ។

សដែ�ែកមេសៀងជាទីូមេ��តូវបានិមេគឺ���ូលផលមេ�ក��ិតសំមេ�ើ�
�មេនាំំះពិ� 13.0 -14.0%។ មេទាំះជាយ៉ាាងមេនិះកត� សដែ�ែកមេសៀង�និ
ទីំមេនាំរ�ីះសៃ�តមេ� កន�ង�ំការ យ៉ាាងឆា�់ រហ័សមេហើយជាញឹកញា�់ 
កសិករ ពិិបាកកន�ង ការ �គឺ�់�គឺងជាតិសំមេ�ើ�រ�ស់វា។ តា�ពិិតមេ� 
ក��ិតសំមេ�ើ�រ�ស់សដែ�ែកមេសៀង�និការដែ����ួលមេ�ើង�ីះ ខ្លួ��
ដែដ្ឋលពិួកវាមេ�កន�ង�ំការមេ�មេ�ើយ។ �សមេដ្ឋៀង�ាមេនិះដែដ្ឋរ ជាតិសំមេ�ើ�
អា�ដែ����ួលខ្លួៃះដែដ្ឋរ �នាំា�់ពិ�ការ���ូលផល មេ�មេពិល ដែដ្ឋលមេគឺផទ�ក
សដែ�ែកមេសៀងមេ�កន�ងឃាំំង មេហើយសំមេ�ើ�មេនិះ មេ�ើង�ីះ មេ�តា�
ស�តី�ាភាពិ�ីំវិញ និិងការផ្កាំស់�ត�រជាតិសំមេ�ើ�កន�ងខ្លួយល់។
សដែ�ែកមេសៀងងាយធ្លាំក់មេហើយមេគឺអា���មេលះយ៉ាាងងាយ�សួល 
មេ�យមេ��ើ�ាសី�និ មេ�ជាយដ្ឋ�ឬដែខ្លួស�កវាាត់។ សដែ�ែកមេសៀង�និភាពិ
ងាយ�សួលកន�ងការរកាទីីករហូតដ្ឋល់មេពិលមេ��ើ។ កសិករជាមេ��ើនិមេ��ើ
ខ្លួយល់មេ�យ�ានិកំមេ� និិងមេ�ើកកងាារមេដ្ឋើ�ប�រកាសដែ�ែក មេសៀង ឱ្យយសុិត
កន�ងសាានិភាពិលអ។ មេគឺក��មេ��ើក�ំំងណាស់។ ��សិនិមេ�ើមេគឺមេ��ើកមេ�ា 
មេគឺមេ��ើវាមេ�ស�តី�ាភាពិទាំ�មេដ្ឋើ�ប�ការ�រ�ិនិឱ្យយមេ�ះ ឬ�ិនិឱ្យយ ខ្លួូ�
���់សដែ�ែក។ ��សិនិមេ�ើមេគឺ�តូវរកាទីីកសដែ�ែកមេសៀងរយ�មេពិលយូរ 
ក��ិតសំមេ�ើ� ដែដ្ឋលមេគឺ�ង់ បានិជាទីូមេ�មេនាំះ គឺឺខ្លួពស់�ំផីត 13.0%។

ផ្សំលិតិផ្សំល�ណែ�ែ ក៖ ពា�ិ�ជក�ម ទិល់នឹង ធី�មជាតិិ

�ំ�ុ�សំខ្លាំនិ់�ួយមេទីៀតអ្នំពិ�ភាពិខ្លួីស�ាមេ�កន�ងផលិតផល
សដែ�ែកមេសៀង គឺឺ �មេ�ចកមេទីស ជា�ូល�ានិ�ួយ�ំនិួនិដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើ
កន�ងដ្ឋំមេ�ើរការផលិតក�ម។ ភាពិខ្លួីសដែ�ៃកសំខ្លាំនិ់�ួយមេទីៀតគឺឺ�កពិ�
ផលិតផល ដែដ្ឋលមេគឺផលិតមេ�ញពិ�មេ��ង ដែដ្ឋល ���ញ់មេ�ញ មេ�យ
មេ��ើធ្លាតីរំ�យ និិងពិ�ផលិតផល ដែដ្ឋលមេគឺផលិត មេ�ញពិ� មេ��ង
�ាសី�និ��។ អ្និ�សានិ (hexane) គឺឺជាសារធ្លាតីរំ�យទីូមេ�
�ំផីត ដែដ្ឋលមេ��ើមេ�យ ឧសាហក�ម មេដ្ឋើ�ប�ទាំញយកមេ��ង។ វាគឺឺជា

ផលិតផលដែដ្ឋល���ញ់មេ�ញពិ�មេ��ង និិងជាអ្នងគធ្លាតីរាវដែដ្ឋលងាយ
មេ�ះ និិង�ានិពិ�៌ ដែតផតល់កៃិនិ��មេហើរៗ�សមេដ្ឋៀងនិឹងមេ��ងសាំង។ 
អ្និ�សានិ (hexane) �និ��សិទីធភាពិខ្លួពស់ មេ�យអា�ទាំញយក
មេ��ងបានិមេ��ើនិ មេ�យមេ��ើថា�ពិលតិ�ជាងដ្ឋំមេ�ើរការមេ�កានិិក។ អ្និ�
សានិ (hexane) មេ�សល់�នាំា�់ពិ�ការ���ញ់មេ��ង �តូវបានិមេគឺ
យកមេ�ញ ពិ�មេ��ងមេ�យ��ពិ័និធ�ំហាយទីឹក និិង�ូ�ខ្លួយល់។ អាហារ�តូវ
បានិមេគឺដ្ឋីតកំមេ�មេដ្ឋើ�ប�យកអ្និ�សានិ (hexane) មេ�សល់មេ�ញ។ 
ផលិតផលសដែ�ែកមេសៀងដែដ្ឋលមេគឺទាំញយកមេ�ញសារធ្លាតីអ្និ�
សានិ (hexane) អ្នស់គឺឺជាផលិតផលសា�ញ្ជូញ�ំផីត និិងសំខ្លាំនិ់
ជាងមេគឺ មេ�យ�និមេរាង��កផលិត អ្ននិតរជាតិធំំៗជាអ្ននកផតល់�ូនិ។

វិធំ�សាស្ត្រសតទាំញយកមេ��ងមេ�យការ��គឺឺជា�មេ�ចកមេទីសមេ�កានិិក
ដែដ្ឋល�ិនិមេ��ើធ្លាតីរំ�យ ដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើទីូមេ��ំផីត។ វាមេ��ើ��ពិ័និធ
ស�ាធំនិិងកមេ�ាមេដ្ឋើ�ប�ទាំញយកមេ��ង។ អ្ននកខ្លួៃះ�ត់ទីីកវិធំ�មេនិះថា
�និលកខ��ធំ�មជាតិជាង មេហើយអា��ក់សាំកថាជាផលិតផល
សរ�រាងគ។ វា�ិនិសូវ�និ��សិទីធភាពិដ្ឋូ��ា�ុីនាំានិមេទី កន�ងការយក
មេ��ងមេ�ញ មេហើយជាញឹក ញា�់ វាមេ��ើថា�ពិលអ្នស់មេ��ើនិ និិង
ត��ូវឲ្យយ�និការដែថ្មីទាំំ មេរាង��កជា�ំបា�់។ ផលិតផលដែដ្ឋលទីទីួល
បានិពិ��ាសី�និ�� អា��និ��សិទីធភាពិខ្លួីស�ា ពិ�ផលិតផល 
ដែដ្ឋល���ញ់មេ�ញមេ�យធ្លាតីរំ�យ។ ភាពិខ្លួីស�ាសំខ្លាំនិ់
�ួយគឺឺថា ពិួកវានិឹង�និ�រិ��ធ្លាតីមេ��ងខ្លួពស់ជាង�ា�និតិ�។ 
មេទាំះជាយ៉ាាងណា មេ��ងមេនិះ�និផទ�កថា�ពិល/កា��រ� មេហើយ�និតម្លៃ�ៃ
ខ្លាំងអាហារូ�តុ�ភ។ ជាញឹកញា�់ កសិ�ានិ�ិញ្ជូចឹ��សីសតើ ដ្ឋូ�ជា
កសិ�ានិ�ិញ្ជូចឹ�សតើសាំ� និឹង�ង់�បាក់ ទីិញ អាហារ ដែដ្ឋល�និ
��ភពិមេ�ញពិ�សដែ�ែកមេសៀង ដែដ្ឋល�និ មេ��ងសដែ�ែក មេសៀងខ្លួៃះៗ។

លំ�ូរផ្សំលិតិផ្សំល

ដឹាម្រាកាម្ភខាងដោម្រាកាម្ភបង្វាា ញពីផ្គលិត្ថផ្គល
សណ្តែ�ែ កដោសៀង�ម្ភូល�ឋ ន និងរិដោបៀប ផ្គលិត្ថ។
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TEXTURIZE

ការណែកនៃចូន��មាបព់ា�ិ�ជក�ម
(ស្ថារធាតុិអំិចូស្ថានណែ�លចូ�មាញ់សៀចូញ�ក)

�ណែ�ែ កសៀ�ៀង

ជាបនទះតូិចូៗ សៀរាងមាា �ីុនកិន

សៀ�បងសៀ�
ការចូ�មាញ់
សៀដ្ឋាយស្ថារ
ធាតុិរលំាយ

��ីរូខួ្លាញ់ សៀ�ៅសៀ�ឬ�ុតិ អាហារ  
��បឥ់តិ�ំបក ជាបនទះ

ចូ�មាញ់ ផ្សំលិតិក�ម កូនបនទះពី�៌�
�ម នជាតិិខួ្លាញ់ ណែ�ល

អាចូបរសិៀភា�បាន

សៀ�បងចូ�មាញ់ LECITHIN សៀរាងមាា �ីុនកិន

សៀ�ៅ�បូសៀតិអំុីន
�ណែ�ែ កសៀ�ៀង 

(SPC)
យក�ើរសៀចូញ

សៀ�ៅអំតិខួ់្លាញ់ 
អាហារ ��ប់

ឥតិ�ំបក  
ជាបនទះ

យក�រនៃ�សៀចូញ
�បូសៀតិអំុីន�ណែ�ែ កសៀ�ៀង

ចូ�មាញ់  
(ISP)

ការសៀធីីើឱ្យយសៀ�ើង
�រនៃ�

សៀ�បងចូ�មាញ់ ផ្សំលិតិផ្សំល�ណែ�ែ កសៀ�ៀង
ណែ�លមាន�រនៃ�

ទិឹក�ីុរ ា�ូណែ�ែ កសៀ�ៀង



17

�ំសៀ�ើ រការណែកនៃចូនធី�មជាតិិ
(�បជាតិិខួ្លាញ់ ឬ��ីរូខួ្លាញ់)

TEXTURIZE

�ណែ�ែ កសៀ�ៀង

យក�ំបកសៀចូញ សៀរាងមាា �ីុនកិន

សៀ�បងសៀ� ចូ�មាញ់សៀដ្ឋាយកិន
��ីរូខួ្លាញ់ សៀ�ៅសៀ�ឬ�ុតិ 

អាហារ ��បឥ់តិ�ំបក ជាបនទះ

ចូ�មាញ់ ផ្សំលិតិក�ម បនទះតូិចូៗពី�៌�
ណែ�លអាចូបរសិៀភា�
បាននិងមានជាតិិ

ខួ្លាញ់ទាប

សៀ�បងចូ�មាញ់ LECITHIN សៀរាងមាា �ីុនកិន

ការសៀធីីើឱ្យយសៀ�ើង�រនៃ�

សៀ�ៅណែ�លមានខួ្លាញ់
ទាប អាហារ ��ប់
ឥតិ�ំបក ជាបនទះ

ផ្សំលិតិផ្សំល�ណែ�ែ កសៀ�ៀង
ណែ�លមាន�រនៃ�
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�កទីល់មេពិលមេនិះ អ្ននក��ដែហលជាបានិកត់ស�ាល់រួ�មេហើយថា
��មេទីស មេ��ីំវិញ ពិិភពិមេ�កអា�និឹងមេ��ើ�កយមេពិ�និ៍ខ្លួីស�ា មេពិល
ដែដ្ឋលពិួកមេគឺពិិពិ�៌នាំ អ្នំពិ�ផលិតផល សដែ�ែកមេសៀង។ ឧទាំហរ�៍ 
មេ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក �កយ “អាហារសដែ�ែកមេសៀង (soybean 
meal)” សំមេ�មេ�មេលើផលិតផល��ូមេតអ្នី�និសដែ�ែកមេសៀង�ូល�ានិ 
ដែដ្ឋល�និ��ូមេតអ្នី�និ យ៉ាាងមេហា�ណាស់ 44% មេហើយជាមេរឿយៗ�ិនិ�និ
ផទ�កមេ��ងសដែ�ែកមេសៀងមេ��ើនិមេទី (��សិនិមេ�ើ�និ)។ �ុីដែនិត��មេទីស
�ួយ�ំនិួនិមេ�មេ��សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកមេ�វាថា “និំសដែ�ែកមេសៀង 
(soybean cake)” �ំនិួសឲ្យយអាហារសដែ�ែកមេសៀង។ មេ�មេពិល
ពិិភាកាអ្នំពិ�ផលិតផលសដែ�ែកមេសៀង �តូវ�បាកដ្ឋថា ទាំំងអ្នស់�ា
�និការយល់ដ្ឋឹងដ្ឋូ� �ាអ្នំពិ�ផលិតផលដែដ្ឋលខ្លួៃ�និកំពិីងពិិភាកា។

មេ�កន�ងដែផនកមេនិះ មេយើងនិឹង�ងាាញអ្នំពិ���មេភទីមេផសងៗម្លៃនិ
ផលិតផល��ូមេតអ្នី�និ សដែ�ែក មេសៀង ដែដ្ឋលជាលកខ���ូល�ានិ
រ�ស់សតង់�រ/និិងជាលកខ�� ជាក់�ក់ ទីូមេ�រ�ស់វា។

អាហារ�ណែ�ែ កសៀ�ៀង - អាហារសដែ�ែកមេសៀង ជាធំ�មតា�និ
��ូមេតអ្នី�និ 44% មេ� 48% មេហើយ�និមេ��ងសដែ�ែកមេសៀងតិ�តួ� ឬ
�ានិដែត�តង។ មេគឺមេ��ើវាជា��បងស���់�ំ��សតើ។ មេគឺដែតងដែតអា�
កំ�ត់បានិភាពិ�និមេ��ើនិជាងនិិងតិ�ជាងម្លៃនិ�រិ����ូមេតអ្នី�និ 
តា�រយ��រិ��សំ�ក ដែដ្ឋលមេគឺ�យ�ញ្ជូច�ល�ូលកន�ងអាហារ
វិញ។ �ំហានិដ្ឋំ�ូងម្លៃនិដ្ឋំមេ�ើរការដែកម្លៃ�នសដែ�ែកមេសៀងគឺឺការយក
សំ�កមេ�ញ។ ��សិនិមេ�ើអ្ននក�ិនិសាាល់សំ�កមេទីមេនាំះ វាគឺឺជាដែសប
កមេសីើងៗដែដ្ឋលអ្ននកអា�មេ�ើល មេ�ើញមេ�ខ្លាំងមេ�����់សដែ�ែក។ 
(មេគឺអា�មេ��ៀ�មេធំៀ�វាមេ�និឹងសំ�កមេសតើងៗដែដ្ឋលអ្ននកមេ�ើលមេ�ើញ
មេលើ���់សដែ�ែកដ្ឋ�មេពិលដែដ្ឋលអ្ននកមេ�ើកសំ�ករ�ស់វា។) សំ�ក
សដែ�ែក�និជាតិសរម្លៃសខ្លួពស់ �ុីដែនិត�និជាតិ��ូមេតអ្នី�និតិ�តួ�។ 
ជាទីូមេ� សំ�កសដែ�ែកមេសៀង�និជាតិ��ូមេតអ្នី�និមេ��មេនាំំះពិ� 
10-12% ជាតិសរម្លៃសមេ��មេនាំំះពិ� 36-40% និិងជាតិសំមេ�ើ�
�មេនាំំះពិ� 9-13%។ �នាំា�់ពិ�យកសំ�កមេ�ញមេហើយ មេពិលខ្លួៃះ���់
ទាំំងមេនិះ�តូវបានិមេគឺលក់ជា ផលិត ផល��់មេ�យដែ�កស���់
មេធំើើជា�ំ��សតើ�ហនិ�។ មេទាំះជាយ៉ាាងមេនិះកត� សំ�កទាំំងមេនិះ�តូវ
បានិមេគឺ�ញ្ជូច�លមេ�កន�ង អាហារសដែ�ែក មេសៀងជាញឹកញា�់ ដែដ្ឋល
នាំំឱ្យយ�និការកាត់�និុយ�រិ����ូមេតអ្នី�និ។ 48% ម្លៃនិអាហារ
សដែ�ែកមេសៀង��ូមេតអ្នី�និ�និសំ�កសដែ�ែកតិ�តួ� ឬក៏�ានិមេសាះ។ 
44% ម្លៃនិអាហារសដែ�ែកមេសៀងវិញមេសទើរដែត�និសំ�កជានិិ�ច។

��ប ់និងសៀ�ៅ�ណែ�ែ កសៀ�ៀងឥតិ�ំបក ណែ�លសៀ�យកខួ្លាញ់សៀចូញ -  
មេ�ៅនិិង���់សដែ�ែកមេសៀងឥតសំ�ក ដែដ្ឋលមេគឺយកខ្លាំំញ់
មេ�ញ �និ��ូមេតអ្នី�និ�មេនាំំះ ពិ� 52 មេ� 54%។ ការមេ��ើ�បាស់
ជា��បងរ�ស់វា គឺឺស���់ការដ្ឋីតនិំ ស���់ជា�ំ��សតើ
�ហនិ� និិងសតើ�ិញ្ជូចឹ� ជា�ំ���ំនិួយ�ីខ្លួងាររាងកាយ 
ដ្ឋូ�ជា�និទះ�ដែនិុ�អាហារ�ំ�ុនិ និិងមេភស�ៈ��ុូវក�ំំង ការមេ��ើ
�បាស់កន�ងឧសាហក�ម និិងមេ��ើជា�មេ��ើស�ំនិួសសា�់។

សៀ�ៅ�ណែ�ែ កសៀ�ៀង�និទាន�់ាតិ-់ មេ�ៅសដែ�ែកមេសៀង
�ិនិទាំនិ់ �ុត់�និ��ូមេតអ្នី�និ �មេនាំំះពិ� 52 មេ� 54%។ ការមេ��ើ
�បាស់ជា��បងរ�ស់វាគឺឺមេធំើើជា�មេ��ើស�ំនិួសសា�់ និិង
មេធំើើជា�ំ�� សតើ �ហនិ�និិងសតើ�ិញ្ជូចឹ�។

សៀ�ៅ�បូសៀតិអំុីន�ណែ�ែ កសៀ�ៀង (SPC) - PC �និ��ូមេតអ្នី�និ�មេនាំំះ
ពិ� 62 មេ� 69%។ ការមេ��ើ�បាស់ជា��បងរ�ស់វារួ��និជា�មេ��ើស
�ំនិួសសា�់ ជា�ំ��សតើ�ហនិ� និិងសតើ�ិញ្ជូចឹ� ការមេ��ើ
�បាស់កន�ងឧសាហក�ម ជា�ំ���ំនិួយ�ីខ្លួងាររាងកាយ និិង
ជា�មេ��ើស�ំនិួសផលិតផលទីឹកមេ�ះមេ� និិងជាមេភស�ៈ�។

�បូសៀតិអំុីន�ណែ�ែ កសៀ�ៀងចូ�មាញ់ (ISP) - ISP មេពិលខ្លួៃះ�តូវបានិមេគឺ
មេ�ថា ផលិត ផល���ញ់ពិ�សដែ�ែកមេសៀង (Soy Protein 
Isolate) ឬ SPI។ វាផទ�ក��ូមេតអ្នី�និ�មេនាំំះពិ� 86 មេ� 87%។  
ការមេ��ើ�បាស់ជា��បងរ�ស់វារួ��និ ការមេ��ើ�ំនិួសសា�់  
ការមេ��ើ�បាស់កន�ង ឧសាហក�ម ជាមេភស�ៈ��ំនិួសឲ្យយ
ផលិតផលទីឹកមេ�ះមេ� ជា�ំ��សតើ�ហនិ� និិងសតើ
�ិញ្ជូចឹ� ជា�ំ���ំនិួយរាងកាយនិិងស���់ដ្ឋីតមេធំើើ�ូ��។

ស្ថារធាតុិ LECITHIN �ណែ�ែ ក - សារធ្លាតី lecithin សដែ�ែក 
គឺឺជា ផលិតផល ដែដ្ឋល���ញ់មេ�ញពិ�មេ��ងសដែ�ែកមេសៀង កន�ង
ដ្ឋំមេ�ើរការ ���ញ់។ ជាទីូមេ�វា�តូវបានិមេគឺមេ��ើមេធំើើជាធ្លាតី�ំ
ដែលង មេហើយមេពិលដែដ្ឋលមេគឺដែកម្លៃ�នវា�ដែនិុ�មេទីៀត មេគឺមេ��ើវាស���់
ជាផលិតផលដ្ឋីតមេធំើើ�ូ��ធំ�មតា។ វា�តូវបានិមេគឺមេ��ើមេ�កន�ងដែផនក
មេផសងៗ�ា កន�ងផលិតផលទីឹកមេ�ះមេ� និិងអាហារងាយៗ។ 
សូកូឡាភាគឺមេ��ើនិ�និផទ�កជាតិ lecithin សដែ�ែកមេសៀង។

ទិឹក�ីុរ ា�ូណែ�ែ កសៀ�ៀង - ទីឹកសី�រូូសដែ�ែកមេសៀងជា ទីឹកសី�រូូអ្ននិធិល
ៗ ពិ�៌មេតាាត ដែដ្ឋល�និរស់ជាតិលើ�ងដែផអ�តា�ធំ�មតា។ វាគឺឺជា
ផលិតផល�នាំា�់�និសំដែដ្ឋល�តូវបានិ�មេងើើតមេ�ើងមេ�មេពិលជាតិសើរ
ឬកា�ូអ្នី���ត�តូវបានិមេគឺយកមេ�ញពិ�សដែ�ែកមេសៀងដែដ្ឋលអ្នស់
ខ្លាំំញ់ មេដ្ឋើ�ប�ទីទីួលបានិ មេ�ៅ��ូមេតអ្នី�និសដែ�ែកមេសៀង។ ទីឹកសី�រូូ
សដែ�ែកមេសៀង�តូវបានិមេគឺមេ��ើមេធំើើជាមេ�គឺឿងផសំកន�ងអាហារមេ�យ�យ
មេដ្ឋើ�ប��ំនិួយអ្នហារតូ�ៗ �តូវបានិមេគឺ�ដែនិុ�កន�ងអាហារសដែ�ែក �យ
ជា�ួយសំ�កសដែ�ែក និិងមេ��ើកន�ង�ំ��រាវរ�ស់សតើ�ហនិ�។
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�បសៀភ័ទិអំនកផ្សំគតិផ់្សំគង់
��មេភទីម្លៃនិអ្ននកផគត់ផគង់អា�ដែ����ួលយ៉ាាងខ្លាំំំងអា�ស័យ
មេលើ��មេភទីផលិតផលដែដ្ឋលអ្ននកទីិញបានិដែសើងរក។

���់សដែ�ែកមេសៀងទាំំង�ូល - �និ�មេ��ើសផគត់ផគង់ជាមេ��ើនិ
ស���់សដែ�ែកទាំំង�ូល។ វាអា��និលកខ��ជាក់�ក់ពិ�
កសិកររហូតដ្ឋល់�កី�ហីីនិ��ិ�ៈក�មអ្ននិតរជាតិធំំៗ ។ ដ្ឋូ���តិ�តតិ
ការ�ំនិួញមេផសងមេទីៀតដែដ្ឋរ �តូវ�បាកដ្ឋថាអ្ននកផគត់ផគង់ដែដ្ឋលអ្ននកមេធំើើការ
ជា�ួយ�និ�ទីពិិមេសាធំនិ៍កន�ង�ំនិួញអ្ននិតរជាតិ និិង�និ�ំនាំញ
�គឺ�់��និ់កន�ងការ���ូលយកឯកសារតា�ការត��ូវ។ �តូវដ្ឋឹងថា 
ការរក��ភពិសដែ�ែកមេសៀងមេ�យផ្កាាល់ពិ�កសិករ �ិនិសីទីធដែតជា
ការធ្លានាំឱ្យយបានិថា តម្លៃ�ៃ�និទាំ� និិងគឺី�ភាពិ�និខ្លួពស់មេនាំះ
មេទី។ ជាញឹកញា�់ កសិករជា�់មេ�កន�ងមេសដ្ឋឋកិ�ចតម្លៃ�ៃកន�ងតំ�និ់ ដែដ្ឋល
មេធំើើឲ្យយសដែ�ែកមេសៀងរ�ស់ពិួកមេគឺ�និតម្លៃ�ៃម្លៃថ្មីៃខ្លាំំំងកន�ងការនាំំមេ�ញ។ 
មេលើសពិ�មេនិះមេទីៀត កសិករ��ដែហលជា�ិនិ�និលទីធភាពិទីទីួលបានិ
មេសវាដ្ឋឹក �ញ្ជូៈ�និ ទីំនិិញកន�ងតម្លៃ�ៃទាំ� ឬការ�ញ្ជូច�ះតម្លៃ�ៃតា��រិ��
ម្លៃនិការ ដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និបានិមេទី។ និិយ៉ាយរួ�មេ� កសិករ�ិនិ��់អារ�ម�៍
ជា�់�ក់ពិ័និធមេ�កន�ងការនាំំ មេ�ញសដែ�ែកមេសៀងរ�ស់ពិួកមេគឺមេនាំះ
មេទី មេ�យសារដែតហានិិភ័យ ភាពិសាំញាុំ និិងការ��កួត��ដែ�ងខ្លួពស់
ជា�ួយ�កី�ហីីនិដ្ឋម្លៃទីដែដ្ឋល�និ�ទីង់�ទាំយ និិង�ទីពិិមេសាធំនិ៍តា�
ត��ូវការមេហើយមេនាំះ។ មេទាំះជាយ៉ាាងមេនិះកត� �មេ�ចកវិទីា និិងការមេ��ើ
កីងមេត�័រដ្ឋឹក�ញ្ជូៈ�និជាទីូមេ� ស���់ការនាំំមេ�ញ សដែ�ែកមេសៀង
កន�ងរយ�មេពិល 15 ឆាាំ�ីងមេ�កាយមេនិះ បានិ�មេងើើតឲ្យយ�និ�កី�ថ្មីម�ៗម្លៃនិ
អ្ននកនាំំមេ�ញសដែ�ែកមេសៀង�ទីង់�ទាំយតូ�។ ��សិនិមេ�ើនិិនាំាការមេនិះ
�និត�និ មេ�ម្លៃថ្មីៃណា�ួយកសិករសដែ�ែកមេសៀង មេ�សហ រដ្ឋឋអាមេ�រិក
ដែដ្ឋល�និ�ទីង់�ទាំយធំំអា�និឹង�ូលមេ�កន�ងសាានិភាពិ�ួយ ដែដ្ឋល
ពិួកមេគឺ�និស�តុភាពិ�គឺ�់��និ់កន�ងការនាំំមេ�ញសដែ�ែកមេសៀង
មេ�យផ្កាាល់ខ្លួៃ�និឯង។ ��មេភទីមេផសងៗម្លៃនិសដែ�ែកមេសៀងជាក់�ក់ 
និិង��មេភទីផតល់តម្លៃ�ៃ/�ំនាំញ�ដែនិុ� ទីំនិងជាអ្ននិីញ្ញាាតឱ្យយអ្នងគភាពិ
តូ�ៗ កាំយជាអ្ននកនាំំមេ�ញដែដ្ឋលទីទីួល បានិ ផល�ំមេ�ញ។

សៀ�បងសៀ� និងអាហារពីី�ណែ�ែ កសៀ�ៀងណែ�លផ្សំលិតិ ��មាប ់ពា�ិ�ជក�ម 
- �និ�កី�ហីីនិធំំៗ�ួយ�ំនិួនិកំ�ត់�ុីមេណាះ�ះ ដែដ្ឋលផលិតផលិតផល
���ញ់ ពិ�ការរំ�យ សដែ�ែកមេសៀង។ អ្ននកផគត់ផគង់�ទីង់�ទាំយធំំ
ភាគឺមេ��ើនិអា�ផីល់�ូនិផលិតផលដ្ឋល់អ្ននកទីិញពិ��រមេទីស។ �កី�ហីីនិ
��ិ�ៈក�មអាមេ�រិកឬអ្ននិតរជាតិអា�និឹងមេធំើើការផគត់ផគង់ផងដែដ្ឋរ។

សៀ�បងសៀ� និងអាហារពីី�ណែ�ែ កសៀ�ៀងណែ�លផ្សំលិតិតា�ធី�មជាតិិ -  
ទាំក់ទីងនិឹងផលិតក�មខ្លាំង��ិ�ៈក�ម �និអ្ននកផគត់ផគង់
ផលិតផលដែដ្ឋល មេ�ខ្លាំំញ់មេពិញ ឬ ផលិតផល��យកមេ��ង
ជាមេ��ើនិ។ ស�តុភាពិរ�ស់ពិួកមេគឺកន�ងការលក់មេ�ឱ្យយអ្ននកទីិញ
�រមេទីសនិឹងខ្លួីស�ាយ៉ាាងខ្លាំំំង។ �និីសសជាមេ��ើនិ�និ�ំនាំញ
និិង�ទីពិិមេសាធំនិ៍កន�ងការនាំំមេ�ញផលិតផល។ អ្ននកមេផសងមេទីៀត
��ដែហលជា�ិនិ�និមេទី។ មេដ្ឋើ�ប�ទីទីួលបានិការផគត់ផគង់មេ�កន�ង
ទី�ផារមេនិះ អ្ននកគឺួរដែតមេធំើើការតា�រយ� �កី�ហីីនិ ��ិ�ៈ ក�ម។

សៀ�ចូកែី�ននិដ្ឋាឋ ន

ការមេ�តៀ�ខ្លួៃ�និជាមេ�ស� និិងការ�និ�ំមេ�ះដ្ឋឹងអ្នំពិ�ការអ្ននិីវតត
��ិ�ៈក�មទីូមេ� និឹងផីល់អ្នតុ��មេយ៉ា�និ៍ជាខ្លាំំំង មេ�មេពិលដែដ្ឋលអ្ននក
ពិាយ៉ា�ដែសើងរកទីិញ ផលិតផលសដែ�ែកមេសៀង និិង���់សដែ�ែក
មេសៀងពិ�អាមេ�រិ�។ មេនិះជា�ញ្ជូៈ�មេរឿងដែដ្ឋលគឺួរមេធំើើ និិងមេរឿងដែដ្ឋល�ិនិគឺួរមេធំើើ៖

សៀរឿង�ួរសៀធីីើ៖

• �និភាពិមេសាាះ�តង់ និិង�ងាាញពិ័ត៌�និពិិតៗ។

• ពិនិយល់អ្ននកផគត់ផគង់��ក�មេ�យសកាានិីពិលពិ�
�ំ�ង ដែដ្ឋលអ្ននក�ង់មេ��ើ�បាស់ ផលិតផល �បា�់ពិួកមេគឺ
ពិ�អ្នើ�ដែដ្ឋលអ្ននកកំពិីងមេ��ើមេ�សពិើម្លៃថ្មីៃ និិង�ូលមេហតីដែដ្ឋល
អ្ននក�ង់រក ��ភពិផលិតផលជាក់�ក់មេនិះ។

• �បា�់មេរឿងរ�ស់អ្ននក។ ផីល់ពិ័ត៌�និអ្នំពិ�ខ្លួៃ�និអ្ននកនិិង
�កី�ហីីនិមេ�យឥតគឺិតម្លៃថ្មីៃ រួ��ញ្ជូច�លទាំំងពិ័ត៌�និ ហិរញ្ជូញវតុ�
ល�អិតផងដែដ្ឋរ។ �តូវ�បាកដ្ឋថាអ្ននកផគត់ផគង់ដ្ឋឹងពិ�ទីិដ្ឋឋភាពិ
�ាស់�ស់អ្នំពិ�រូ�អ្ននក មេហើយអ្នើ�ដែដ្ឋលសំខ្លាំនិ់ ជាងមេគឺ
មេនាំះ គឺឺស�តុភាពិរ�ស់អ្ននកកន�ងការ�ង់�បាក់។

• អ្ន�់រំខ្លួៃ�និអ្ននក។ មេ�ៃ�តមេពិលមេរៀនិ និិងដែសើងយល់ពិ��កយវាកស
សពិទជាមេ�ល ដែដ្ឋលមេគឺមេ��ើកន�ង ឧសាហក�មសដែ�ែកមេសៀង។

• និិយ៉ាយពិ�សំមេ�ើរ�ស់អ្ននកមេ�យផ្កាាល់�ត់ 
មេ�តៀ�ខ្លួៃ�និមេដ្ឋើ�ប��ញ្ញាាក់ឱ្យយ�ាស់អ្នំពិ�គឺី�ភាពិ និិង
�រិ��ផលិតផល ដែដ្ឋលអ្ននកដែសើងរក។
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• មេ�ៀសវាងពិ�ការ�ងាាញខ្លួៃ�និជា “UFO” ឬ
ជាឈ្មួម�ញកណាាល�កអ្នឺត�កទី� មេ�យការ�ិនិ
និិយ៉ាយ�ាស់�ស់ ឬ�ក់កំបាំងពិ័ត៌�និ។

• កីំរំពិឹងថាអ្ននកផគត់ផគង់រាា�់រង�បាក់ស���់ដ្ឋំមេ�ើរការទីិញឱ្យយមេសាះ។ 
មេ�ៀសវាងការមេសនើសីំទីិញ�ំ�ក់។ មេ�តៀ�ខ្លួៃ�និ�ង់�បាក់ភាំ�ៗ។

• កីំពិាយ៉ា�មេធំើើឱ្យយអ្ននកផគត់ផគង់�និ�ំណា�់អារ�ម�៍មេ�យការមេ�ល 
អ្នំពិ�សកាានិីពិល�រិ��ធំំមេលើស���� និិង
មេលើសពិ�អ្នើ�ដែដ្ឋលអ្ននក�តូវការ។

• កីំមេសនើសីំគឺី�ភាពិហួសមេហតីមេពិក រហូតដ្ឋល់មេធំើើ�ិនិមេកើត ឬមេធំើើឱ្យយការ
ផគត់ផគង់ �ំណាយ អ្នស់មេ��ើនិមេពិក មេសនើសីំអ្នើ�ដែដ្ឋលលអលម����់��និ់។

• កីំ�ំរីញអ្ននកផគត់ផគង់ឲ្យយផីល់តម្លៃ�ៃ �ីនិមេពិល អ្ននក
កំ�ត់បានិ ពិ័ត៌�និ គឺនិៃឹះ�ួយ �ំនិួនិ។

ស�ខានប់�ផ្គ�ត្ថ ចូរិរិកាភាពវិជិ័ជមាន ដោហើយក��ធួ្លាកទ់ឹកចិត្ថែ! រាល់ទ�នាកទ់�នងយូរិអ្នណ្តែងីងណ្តែដឹលមានត្ថទៃម្ភួ គ�រិម្រាត្ថូវិការិដោពលដោវិលាដោដឹើម្ភីបី�ែ� ះ។ ��ៈណ្តែដឹល
ដោម្ភើលដោ�ហាកដូ់ឹច�ពិបាកខួា�ងកំ�ងការិទទ�លបានកិចចសនាទិញម្ភ�យ អ្នំកម្រាបក�ត្ថម្រាបណ្តែជ័ងរិបស់អ្នំក�ដោម្រាចើនដោ�ជ័��វិញិពិភ័ពដោលាកកម៏្រាបឈ្មួម្ភនឹងបញ្ញាា
ដូឹច�ំ។ ដោពលណ្តែដឹលអ្នំកត្ថសូុ អ្នំកនឹងផ្គដល់ឱ្យយ�ួ�នអ្នំកនូវិគ��ម្រាបដោយាជ័នក៍ំ�ងការិម្រាបក�ត្ថម្រាបណ្តែជ័ង ដោលើស ពីម្រាកុម្ភហុ�នដឹទៃទណ្តែដឹលច�ះចាញ់យាា ងង្វាយម្រាសួល។


