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បុព�កថ 

ចនភពប នស   ជេធ្បាគ �ឹះក�ុងកអភនវឌ្ ៍សង� នងេសដដកនច� េការ កគនតគូជច្ង 

អំពាតុា្ភពធ ប ធហជតន  នងត្តវកបសត ុស្។ ដូចេ ះេ ្ាេគ្តតវែតគនតគូកនច�កពប នស  ក�ុង

កងអភនវឌ្ ៍សង� នងេសដដកនច�។ រកដ ភនបា េ្កកដឹកនំ្បកបេកាគតនបណ�ន ត បសត្បុេថ� កត

ដឹកនំ សេ�ចអគ�េសនបតាេតេជ ្ុ៊  ែស មនាកដដ� តា ៃ ្ពះរជច្កក�ុជ ប ាកចនតតទុកកកត 

 នងចតតវ នប កណ៍ក�ុងទនសេដអ ុវតត ៍កនច�កព ្គបត្គងប នស    នងធ ប ធហជតន ្បកបេទេកា ន ត

ភព េកាប េៀបចំច្បត ស�ាពាកនច�កពប នស    នង្គបត្គងធ ប ធហជតន ច្បតស�ាពាកនច�ក្កព

តំប តកពធហជតន ច្បតស�ាពាសុវតនភពាវច្កះ  នងអ ុ្កឹត្បស េទៀតស្របតអ ុវតតច្បតខងេា។ 

បច�ុប្ �េ ះ េនក�ុងរាតសកហភពគេ្រងអភនវឌ្ ៍ កនច�កពប នស  ែតងែត្តតវប គនតគូ អ ុេល

េទតបទប��តតន ច្បតបទកដ   េគាកណ៍ែណនំបេច�កេទស។ា។ គ�ុេទ�សក៍េាកអ ុវតតបេច�កេទស

ទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង� រ តសនទាសំខ តស្របតអ�កពកតពល �េាកង្គបត្គងសំណាត 

្បកបេកាបេច�កេទសស�សប  នងសុវតនភពប នស   �សបតគំ នតេគាកណ៍ ៣R ។  

្កសសងប នស  ៃ ្ពះរជច្កក�ុជ សូគំ្ទទំង�សកងដាតឯកសេ ះ េ ្ាសង្ឹថឯកស

េ ះ  ឹងសាដាតស បល ពកតពល �ថ� កតជតន  នងូាកដ   ក�ុងបំណងសេ្ចឲ្ប  ូវទនសេដេាេ៧ េនក�ុង

េគាេដអភនវឌ្ ៍ស្ស្វត្ េដ ា្បនឲ្ប  ូវចនភពប នស   ក�ុងកអភនវឌ្ ៍សង� នងេសដដកនច�េន្ពះ

រជច្កក�ុជ។ 

្កសសងប នស  ៃ ្ពះរជច្កក�ុជ សូេធ�កវាតៃ�យ ងេ�សត ចំេពះកេនតេំ្បឹងែ្បង 

បសតមវ នទ្ស   IGES អង�ក COMPED  នង APN េកាសូែថ�ងអំណគុណ យ ង្ជាេ្េមចំេពះកេនតេំ

្បឹងែ្បង ចូាសកពម ្គបត្គង ប នស  ៃបតងម  នងសុេភព្បជពាដដ ជពនេសសចូាសកតតប ា នង
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បុព�កថ 

IGES ជវនទ្ស  �សវ្ជវអ តជតនសា ែដាេធ�កសនក្�សវ្ជវ េាបេច�កេទសថហាៗ  នង

បេច�កេទសែដាកំពុងអ ុវតត ៍ក�ុងកងអភនវឌ្ ៍្បកបេកាចនភពេនតំប តអសុាប សុា្�នក។ េនឆ� ំម ២០០៩ម

 នង ២០១១មវ នទ្ស   IGES ទទសាប ថវ នកពា វ នទ្ស   APN តាៈកហវ នធា APN CAPaABLE ស្របតអ ុ

វតតគេ្រង កផ្ព�ផ្ាពាកងទញាក្បេយ ៍សំណាតស ារង� ្បកបេកា ន តភព េដ ា្សុវតនភព

អបូត� ាវៈថពា  នងកពកែ្ប្បតាអកសបតុ  េន្បេទសក�ុជ ឡវ  នងៃថឡងតដ៍។មកស្

កព្ុភគា ក�ុងកអ ុវតត ៍គេ្រង ក�ុងបំណងផ្ព�ផ្ា កេ្ប្បសតបេច�កេទសបែ�ងសំណាតស ារង�េទ

ជចំណា សត� ឬថពា ែដាន ប ះពាតដាតប នស    នងកែ្ប្បតាអកសបតុ េន្បេទសក�ុជ ឡវម

 នងៃថឡងតដ៍។ 

ក�ុងក្គបត្គងសំណាតស ារង�ទា្កកងេនក�ុង្បេទសសនក្ទំងបាេ ះ េគេឃញថ ក្គបត្គង

សំណាតស ារង�ទា្កកង រ ស  ភពធ� តធ� ជងក្គបត្គងសំណាតស ារង�ពាវ នសលាកសនកហ ក�ុងេពាែដា

ស  ភពម នងា តក្គបត្គងសំណាតងឹរ កផ� សតបតូេ្ច ។ ដូេច�ះេ ្ា ប ជគំ នតផ�សចេផ�ផ្ព�ផ្ា

ជកតែស�ងេនត្បេទស នសាៗ េដ ា្ំុញឲ្រ កអ ុវតត ូវបេច�កវ នទ្ទញាក្បេយ ៍ពា

សំណាតស ារង�េ ះ្បសូតេឡង។ តាៈកផ្ព�ផ្ាេ ះ គឺេផ�េចញពាគំ នតែចកែំាក ូវបទពនេសធ ៍ 

 នងេេៀ ែដាប េកតរ េឡងេន្បេទសៃថឡងតដ៍ េទឲ្្បេទសនតខងដៃទេទៀត។ 

េនក�ុងបាកណ៍េ ះ អ�ក នព �ប េធ�កអធនប្ា  នងវ នភគអំពាស  ភពកង្គបត្គងសំណាត

ស ារង�ទា្កកងេនក�ុជ តាៈកចុះេធ�វ នភគេន ឹងកែ �ងម សរ� សជសា ឹងអ�កពកតពល �េនូាកដ   ្ព

ទំងអជជ ធថ� កតជតន  នងូាកដ   ស បល ឯក ម នងអង�កន ែ កដ ភនបា។ម  ្ងវ នញេទៀត អ�ក នព �ប 

បង ញពាបេច�កេទស ស្របតទញ្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�ម ែដាប អ ុវតត  នងទទសាេជគលាេន

្បេទសនតខង  នង្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍េផ្ងេទៀតេនតំប តអសុា។មេសចក�ាអធនប្ាចុងេ្កា គឺកគនតគូពា

ាក�េណ� ក�ុងតំប តមេេៀ ជបទពនេសធ ៍ពា្បេទសដៃទម នងកវ នភគពាបេច�កេទសេ�ះមែដាស�សប  នង

អចាកកអ ុវតតេន្បេទសក�ុជប ។ ជសម កេ្សេ សាកបេច�កេទសេការ កពនចប 

ា�នតា� ត  នងកអ ុវតត ៍ប ្តឹ្តតវម គឺជកតត ច្ង  េដ ា្េអាកអ ុតត ៍គេ្រងបសតអជជ ធូាកដ  ៃ 

្បេទសក�ុជទទសាប េជគលា ។  

េជុំសូូ ពម អ�កេៀបេៀងគ�ុ េទ�សក៍េ ះេឡងម  នងសង្ឹថម អជជ ធូាកដ  ម  នងអ�កពកតពល � 

អ�កអ ុវតត ៍ផ� ាតទំងអសតម ន ្តឹែត្បេទសក�ុជប ុេា ះេទ េ ្ាែថទំងេន្បេទសដៃទេទៀតម ែដា

រ ស  ភព�សេដៀង្បេទសក�ុជ ក៏អចេ្ប្បសតគ�ុេទ�សក៍េ ះម ជំ សាសហ តាក�ុងកេធ�េសចក�ាសេ្ច

ចនតតេ្សេ សាក  នងអ ុវតតគេ្រងទញាក្បេយ ៍សំណាតស ារង�្ បកបេកាេជគលា។ម 

 

េលក Hideyuki Mori 

្បប  

Institute for Global Environmental Strategies   
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អមមកថ 

 បច�ុប្ �មេន្ពះរជច្កក�ុជមកអភនវឌ្ ៍ម នងក ាកចេ្ ែផ�កេសដដកនច�ម្ពទំងកំេណ  ្បជ

ពាដដមជពនេសស្បជពាដដែដាសតក�ុងទា្កកង  នងទា្បំុ ។មកេក េឡងចំ ស ្បជពាដដែដាសតេន

ក�ុងទា្កកង  នងទា្បំុ មក៏េកាសក ាកចេ្ ែផ�ក ស្្កហម( ស្្ូប ាាកហ) ផ�ាតឱកសឬត្តវឲ្

្បជពាដដម េនត បទម េធ�ចំក�សកកេទសតេនក�ុងទា្កកង  នងទា្បំុ ម េធ�េអារ កផ� សតទរ� បត

កសតេនបសតេ�ស ។ម សំណាតស ារង� ែដាេគប� បតមាកឲ្ជចំណា សត�េនតផ�ះម  នងេនសាតប ុនហ  ម េគទុក

ឲ្វពុកផុាតធហជតន ក� ាេទជារ ាជតនស្របតគុណភពដាម ែបជេគេចាសំណាតពសវាពស

កាមេនតដងទេ � ស�ឹងបឹងបសមដងផ�ូវមដាទំេ េនក�ុង្កកងែត�ង។មសំណាត្បេភទេ ះជ្បភពេ្គះថ� កតដាត

សុេភព ុស្្គបតៗបូម បងឲ្រ េកតសត�ចៃ្ង  នងច�ងេរគ បងឲ្រ ក�ន ន ា�ម បតតបងតេសភណភពទា

្កកង។ 

េនក�ុងបទប��តតនៃ ្កសសងប នស  មក្គបត្គងសំណាតទា្កកង ជកតព�កនច�ម បសតដដអំចូាកដ  ម

ក�ុងក្គបត្គងសំណាត េទះបាជកផ�ាតេសវ្បូា ដឹក��ូ    នងទុកកកតសំណាតអច្តតវប ចុះកនច�

ស ្ប តេទេអា្កក្ុ៊ ឯក ក៏េកា។ម ចំេទច្ងៗម ែដាក្គបត្គងសំណាតងឹទា្កកងម ក �ងកម

ន ប េទតបទកដ  ប នស  ម េកាប� ថវ នកម ធ ប  ុស្េនរ ក្នត  នងសំខ តបំផុតកង�ះខត

ទំនកតទំ ងសបណៈ។ម េន្បេទសក�ុជ ក៏ដូចជេន្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍េនតំប តអសុាម េគ នាាក

សំណាតងឹទា្កកង េទចកតេចាេនទាល ចកតសំរែត�ង ែដាជដំេះ�សាន រ ចនភព។ម 

ប� េាសពាេ ះេទៀតម សំណាតែដា្បូាម  នងដឹក��ូ  ាកេទចកតេចាេនទាល ចកតសំរម

ជសំណាតែដាន រ កែញកជុ  េនលាគ� ជសាសំណាតស ារង�ម សំណាតអចែកៃច�ម  នង

សំណាតដៃទេទៀតម សាវ នញេទៀតទាល ចកតសំរជទាល ចំ្។ម សំណាតស ារង� ជូាេ្តុសាក�ុង

ចំេូាេ្តុេ្ច េទៀតម េធ�ឲ្រ កែ្ប្បតាអកសបតុ តាៈកសាភា សហល េត  

ែដាជ្បេភទ សហល ផ�ះក�� កត រ សក�  ុពាកំេណ  កំេដែផ ដាជង២១ដង េ្ច ជង សហល កបូ នក។ម

េគាបំណងច្ងបសតគ�ុេទ�សក៍គឺម ស្របតជំ សាូាកដ  ម ស្របតម អជជ ធ េេតតម ្កកងម េធ�េសចក�ា

សេ្ចចនតតេអាប ្តឹ្តតវ េ្សាកេធ្បា្គបត្គងសំណាតស ារង� ែដាន ្តឹែតសាេធ�េអា

ក្គបត្គងសំណាតប ា�េនះេទ ែថទំងផ�ាត ូវស �នសុេេស្បង នងថពា  នងកពប នស  ។  គ�ុ

េទ�សក៍េ ះ ក៏សង្ឹថ ឹងអចសាដាតកេៀបចំែផ កាុទ�សសត ៣R (កតតប ាមេ្ប្បសតេឡងវ នញម នង

ែកៃច�) កកតតប ាបែ្ប្តាអកសបតុម កកតតប ាភព្កា្កម ្ពទំងស �នសុេេស្បងម  នងថព

ា។  

េជុំសូូ ពដាត អជជ ធ េេតតម ្កកងម ែដារ ភកនច�ម បំេពញកង្គបត្គងសំណាតងឹទា្កកងម  នង

សង្ឹថម គ�ុេទ�សក៍េ ះជបច�លា សាែផ�កសហ តា ស្របតេធ�េសចក�ាសេ្ចចនតត េ្សាកេធ្បា េា

កង្គបត្គងសំណាតស ារង� ទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�ម េដ ា្ស �នសុេេស្បង  នងចូាស

ចំែណកទបតស តតបែ្ប្តាអកសបតុ ។ 

េលកនេេ គឹមេហាន 

នាកអង�កែកៃច�សំរម នងកសនក្េនក�ុជ 
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េសចក�ីែថ�ាអសណគុណ 

អ�ក នព �រ េសចក�ាេស ស្ ាករា សូែថ�ងអំណគុណយ ង្ជាេ្េចំេពះ Asia-Pacific Network 

for Global Change Research (APN) ែដាប ផ�ាត ូវកគំ្ទ ន្��វតុ េៀបចំ ូវេសៀវេភ "គ�ុេទ�សក៍ស្របតជ

ំ សាសហ តាក�ុងកេធ�េសចក�ាសេ្ចចនតត េ្សេ ស នងអ ុវតត គេ្រងទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង� 

េន្បេទសក�ុជ" តាៈកហវ នធា APN Capable Programme ២០០៩ - ២០១០។ េាងទំងអសតគ� ក៏សូែថ�ង

អំណគុណយ ង្ជាេ្េចំេពះ្កសសងប នស  ប ុ  (Mnistry of Environment Japan –MOEJ) ែដាប ផ�ាត

កគំ្ទ បត�ថវ នកក�ុងកបកែ្បស្តាជភសែេហម នងេបះពុ�ផ្ាេសៀវេភគ�ុេទ�សក៍េ ះេឡង។ 

អ�ក នព �សូែថ�ងអំណគុណចំេពះបណ�ន តមMagnus Bengtsson (IGES) េលក Surya Chandak (UNEP.IETC) 

ែដាប ផ�ាតរាតកគំ្ទម នងផ�ាតតនេយបាតដ៏រ ស្បេយ ៍ េនក�ុងកេៀបចំ ូវំ ដំបូង។មេាង

ក៏សូែថ�ងអំណគុណយ ង្ជាេ្េផងែដដាត ្កសសងប នស   ៃ ្ពះរជច្កក�ុជ  នងសលរ

ប ាភ�ំេពញមែដាប ផ�ាត ូវតនេយបាតយ ងរ តៃ�មចំេពះកែកាំអេសៀវេភគ�ុេទ�សក៍េ ះ។ 

ច្បតេដ ៃ េសៀវេភគ�ុេទ�សក៍េ ះ ្តតវប េៀបេៀងជភសអងតេគ�ស  នង្តតវប បកែ្បស្តា ជ

ភសែេហ េកាេលក េេន គឹមេហា េដ ា្ផ�ាតាទ�ភពងា�សតាដាត� តា អជជ ធូាកដ    នងអ�កពកត

ពល � អចេ្ប្បសតប  េនក�ុង្ពះរជច្កក�ុជ។ េលកមេជមគឹេ្ងមក៏សូអភលាេទសផងែដ ្បសន 

េបកបកែ្ប ស្តាេ ះម រ  ូវកំ្ុសឆ�ងម ែដាន ប គនតទុកជុ ម េនក�ុងេសៀវេភគ�ុេទ�សក៍ជភស

ែេហេ ះ។ 

េាងសូស� គ ៍យ ងេស ស្ ាករាម  ូវរាតតន នះគ តក�ុង លាស បនម  នងសូេផជកក ត

អសាកដ  ខងេ្ក។ 

ៃថ�ទាម២៦ ែេតុល ឆ� ំ២០១១ 

 

្កកកង នព �៖ 

• កផ�ល់េយាល់ និងទស្នន ជភាអង់េគ�ស 

េដាណ�ិ ត Janya Sang-Arun (sang-arun@iges.or.jp or janyasan@gmail.com)  

• កផ�ល់េយាល់ និងទស្នន ជភាែខ� និងអង់េគ�ស 

េដេល េជ គឹមេហង (heng@comped-cam.org) 

ទូស័ព�ៃដន ០១២៨៤២៣៨៧ 

mailto:sang-arun@iges.or.jp
mailto:janyasan@gmail.com
mailto:heng@comped-cam.org
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េសចក�ីសេា�ប 

ក�ុជជ្បេទស ែដារ កអភនវឌ្ ៍តនចតសច កំពុងែតសប្បទះេទ ឹងប� ាំ្ូ្បជពាដដ ពា

 បទចូាកេនក�ុងទា្កកង េដ ា្ែស�ងកកងេធ�េកះ�សាាវភព។ តាៈកផ� សតប�ូចំណងតចំណូា

ចនតតេទតុេទំ នញ េបៀបសតេនមទា្កកងភវបូ ាាកហ េធ�ឲ្ប នរណសំណាតងឹរ កេក េឡង។ សាវ នញ

េទៀតសតភពអជជ ធូាកដ  េនរ ក្នត ្ពទំងកង�ះថវ នកែថេទៀត េធ�ឲ្ក្គបត្គងសំណាតងឹន 

ប េធ�េឡង្បកបេកាចនភពប នស  ។ េគែតងែតេឃញ េ្សទាល ចំ្  នងកដុតសំរេកាចំ្ 

្តតវប ាកកេ្ប្បសត ក�ុងកង្គបត្គងសំណាត ែដាជេ្តុនំឲ្រ កប ះពាតប នស    នងសុេ

ភព្បជពាដដ (ជពនេសស ដាត្បជពាដដែដាជអ�កេ សេអតចា  នងអ�កែដាសតេនែក្ទាល ចកត

សំរ)។  សហល ផ�ះក�� កតែដាេកតរ េឡងពាសំណាត ជូាេ្តុសាែដានំឲ្រ កែ្ប្បតាអកស

បតុ  នងប ះពាតដាតសុេុរាភពបសត្ បជពាដដ។ កេៀបចំកង្គបត្គងសំណាតឲ្ប ្តឹ្តតវ ន 

្តឹែតអចសាទបតស តត ូវេ្តុប ះពាតប នស   បែ្ប្តាអកសបតុ  នងផាប ះពាតដាតសុេភពបសត

្បជពាដដប ុេា ះេទ ែថទំងអចផ�ាតកងឲ្ដាតអ�ក្កា្ក អ�កន ប េៀ សូ្តេ្េ្ះេទៀតផង។ 

វ នទ្ស   IGES ប េាេឃញថ ក�ុជ្តតវកំ សាពាអ តជតន េដ ា្េកះ�សាប� កង

្គបត្គងសំណាតងឹេ ះ។ វ នទ្ស   IGES ជសា នងអង�ក COMPED ប ស្កគ�  ផ�ាតេយបាតេា

កង្គបត្គងសំណាតស ារង� េធ�ជប នបទសាេាកងអភនវឌ្ ៍្បកបេកា ន តភព។ េាងប គនត នង

ាាតេឃញថ ក្គបត្គងសំណាតស ារង�្ បកបេកា ន តភព អចជបច�លាក�ុងចូាសក�ុងកហវ នធា ស តនសុេ

េស្បង  ន តភពផានតកហ ្ពទំងត្តវកេធ�ឲ្សង�សារ សរសបតុកេប ទបបំផុត។  

េគាបំណងៃ គេ្រង គឺចូាសព្ងឹងសតភពអជជ ធូាកដ   ឲ្ាាតសុាេ្រេទេាប�

កង្គបត្គងសំណាតងឹ េកាផ្ភ� បតប� េ ះេទ ឹងប� បែ្ប្តាអកសបតុ។ េ្រពាេ ះគេ្រង

ក៏រ េៀបចំគ�ុេទ�សក៍ស�ាពាកេ្ប្បសតសំណាតស ារង�េធ�ជធ ប  េដ ា្ចូាសក�ុងកហវ នធាក្ស តនសុេ

េស្បង  នងស តនសុេថពា េការ បង ញពាបេច�កេទស  នងបទពនេសធ ៍េនក�ុជម  នងេន្បេទសនត

ខង ពនេសស្បេទសៃថឡងតដ៍ម ្ពទំងបទពនេសធ ៍េនក�ុង្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍េនអសុាដៃទេទៀត។ម សូ

ប�� កតផងែដថ បេច�កវ នទ្ែដាប អ ុវតតេនេាពនភពេលក អចរ ភពសហុគសហ ញម នងន ស�សប ្ព

ទំងន អចអ ុវតតប ជទូេទេន្គបតទាកែ �ងក�ុង្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍េ ះេទ។ ដូចេ ះេាងក៏ប ពនច

ែតេាបេច�កវ នទ្ ែដាស�សប  នងអ ុវតតេនក�ុជប ។ 

េដ ា្េៀបចំបាកណ៍េ ះឲ្រ ្បេយ ៍ស្របតអជជ ធូាកដ  ម  នងថ� កតដឹកនំ សកហភពសា

ចំ ស ្តតវប ាកកអ ុវតតក�ុងគេ្រងម ដូចជកសនក្េទេាក្គបត្គងសំណាតងឹេនក�ុងទា្កកងធំៗចំ ស 

បស  សរ ្កកងបតតដំបង េសៀរបម កំពងតច  នងរប ាភ�ំេពញ ក�ុងេនះរ កវ នភគសំណាត សរ� ស

ជសាអ�កពកតពល �ម  នងសនក្េាទន � លាប កពា្បភពេផ្ងេទៀត។ េាសពាេ ះេទេទៀតម តាទ�ផាក

វ នភគម សរសបតុសំណាត េាងប គណនឥទ�នពាៃ កង្គបត្គងសំណាតស ារង�ម េាបែ្ប្តា

អកសបតុ ស តនសុេេស្បងម នងថពា។ 
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តាៈាទ�ផាៃ កសនក្ ប ឲ្ដឹងថម ស បល ឯក រ តសនទាយ ងសំខ តក�ុងកង្បូា

 នងដឹក��ូ  សំណាតម  នងេនក�ុងទា្កកងសាចំ ស  ក�ុងកង្គបត្គងទាល ចកតសំណាតែថេទៀត។ម ូា

េ្តុច្ងគឺម អជជ ធន អចបនរ ថវ នក្គបត្គ តស្របតកងេ ះប ។ម សកហភព្បូា នងដឹក

��ូ  សំណាតពាទា្កកង្គបដណ� បតែតេនតំប តសាចំ ស  ែដា្បជពាដដអចបងតតៃ�េសវែតប ុេា ះ ែដា

ជទូេទរ ចំ ស តនចជង៥០% េាកែាងែតេនរប ាភ�ំេពញ ែដាវ នកាប្តតៃ�េសវ្បូា នងដឹក��ូ  

សំណាតេធ�សជសាវ នកាប្តេភ�ងអគ�នស ា។ម សំណាតេស�ែតទំងអសតែដា្បូាប ម ្តតវប ាកេទចកត

េចាេនទាល ចំ្ ែដារ ទាតំងជតំប តានចទឹក  នងន រ ្បពល �បំពងតទញាក សហល ទាល បែ�ងជ

ថពាាកកេ្ប្បសតេឡា។ម េគន េឃញរ កែញកសំណាតេន្បភពេឡា េាកែាងែតេនត

ផ�ះសាចំ ស  រ កែញកក្ទុកសំណាតេអតចាែដាអចាកតប ។ ចំេពះកេ្ប្បសតទញាក

្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�ម េនរ ក្នតទបេនេឡា។ម េនទូទំង្បេទសក�ុជរ ែត កែ �ងេធ�ាកំប ុស

ពាកែ �ងគតត ែដារ ទាតំងេនេាទាល ចកតសំរ េនភ�ំេពញម(បច�ុប្ �្ តតវប បនទេទវ នញ េកាសអជជ

ធប ផ� សតទាតំងទាល ចកតសំរម  នងេគាកណ៍ថហាបសតកដ ភនបា)  នងទាតំងេនេាទាល ចកតសំរ 

្កកងបតតដំបង។ សំណាតស ារង�ែដាេគ្បូាាកេទេធ�ចំណា សត�ក៏េនរ ក្នតតនចតសចែដ។ 

សំណាតស ារង�ែដាេធ�កបំែបកតាៈអវតតរ អុកសុាែ្្ ម បេងតប  ូវ សហល េត ។ម ដូចេ ះ

សំណាតស ារង�រ សក�  ុពាេ�សតម ក�ុងកផានត សហល ផ�ះក�� កត។ម េាងប� បតប គណនប នរណកសា

ភា សហល េត ពាសំណាតស ារង�ពាទា្កកងចំ ស បស ធំៗេនឆ� ំ២០០៨ម ែដារ ្បជពាដដសតេនចំ ស 

សបុ ១.៧ល នកត។ម ាទ�ផារ បង ញថ ប នរណកសាភា សហល េត រ ្ូតដាតេទម

៣៦០០០០េត ម គនតជCO2 (ទាល ន រ ក្គបត្គងម  នងរ េ្រេ្េ)។ម ្បជពាដដទា្កកងម  នង

ប នរណសំណាតទា្កកងែដា្បជពាដដបេ��ញេចារ កេក េឡងម ទ �ឹ ឹងកអភនវឌ្ ៍ម  នងកេក 

េឡងែផ�កេសដដកនច�ក�ុងទា្កកង។ សំណាតក តែតេ្ច េឡងម ្តតវប េគាកេទចកតេចាេនទាល ចកតសំរម

េ ្ាដរបកដ ភនបាេនែតរ ប� ក�ុងកេធ�កវ ន នេយគេទេាកងចបតាក សហល ទាល   សហល េ

ត ក តេ្ច េឡងវ ឹងសាភាេទក�ុងប នយកស។ម េនក�ុងចំេកណា េ ះដំេះ�សា គឺ្តតវេធ�

យ ងេ្ប្បសតទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�ឲ្ប េ្ច  េដ ា្កតតប ាកសាភាម  នងក

ចំាដ៏េ្ច េទេាកង្គបត្គងសំណាត។ 

េនក�ុងគ�ុេទ�សក៍េ ះ រ បង ញ ូវបេច�កេទសសាចំ ស  េ្ប្បសតស្របតែកៃច�ទញាក្បេយ ៍

ពាសំណាតស ារង� ក�ុងេនះរ មកាកសំណាតស ារង�លាេធ�ចំណា សត�ម េធ�ាកំុប ុសម ផានតាវ សហល មកេធ�

្ប្ពឹតតនកហសំណាតតែបបាវៈេក នច ទាល អនលាម  នងកដុតសំណាតកេ�ចេចា។ ជសំខ ត្តតវ

េផ� តេាកងកតតប ាប នរណសំណាតមតាៈកេ្ប្បសតធ ប  វតុបតុេដ្បកបេទេកា្បសនទ�

ភព។មបេច�កេទសេ្ប្បសតស្របតែកៃច�ទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�មែដាេ្សេ សកបង ញក�ុង

គ�ុេទ�សក៍េ ះ ន ្តឹែតរ បង ញពាភពេជគលាប ុេា ះេទម ែថទំងរ កេ្បបបេធៀប ូវ គុណស្តតនម

 នងគុណវ នបតតនបសតបេច�កេទស ាសាៗ េទេា្បសនទ�ភពកេ្ប្បសតធ ប វតុបតុេដម ្បេយ ៍េាក

កតតប ាេ្តុប ះពាតប នស   តៃ�វ ន នេយគម នង្បតនបតតនកមត្តវកករ� ំង នងធ ប  ុស្។ា។ េ្រពា

េ ះរ កបង ញជ ទ្ណ ូវគេ្រងេនក�ុជ ៃថឡងតដ៍ ឥ�   នង្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍េនអសុាដៃទ

េទៀត។   



   

vii 

េកាសបេច�កេទស ែដាបង ញេនក�ុងគ�ុេទ�សក៍េ ះ ជបេច�កេទសម ែដាេ្សេឡង�សបេទ ឹង

ាក�េណ� សង� នងេសដដកនច�ម  នងសតភពបសតអជជ ធូាកដ  េនក�ុជ ដូចេ ះជអ ុសស ៍ស�សប គឺ

កេធ�ាកំប ុស  នងបេច�កេទសឡាវ សហល  ខ� តតូច នងធ្។ ាកំប ុសអចសាែកទ្ងត បេង គុណភពដា  នង

ផានតផា។ ាវ សហល ែដាេចញពាឡាវ សហល ជ្បភពថពាម  នងសំណាតែដាេចញពាឡេ្ប្បសតស្របត

បេង គុណភពដា ជាទ�ផាចូាសចំែណកដាតស តនសុេជតនែផ�កែស្ងអម នងថពា។ េកាសកវ ន ន

េយគេទគេ្រងឡាវ សហល មរ តៃ�េ�សតជងគេ្រងេធ�ាកំប ុស ដូចេ ះអជជ ធូាកដ  ម គសគនតគូពនច

េាេ្សបេច�កេទស ាសាៗ ូវគុណស្តតន  នងគុណវ នបតតន កចំាម នងធ ប វតុបតុេដែដារ ។ 

គ�ុេទ�សក៍េ ះម រ ទនសេដផ�ាតជំ សាដាតកេធ�េសចក�ាសេ្ចចនតតខងេា េការ បង ញ ូវប� គ �ឹះ

ក�ុងកេៀបចំគេ្រង្គបត្គងសំណាត តែបបែផ មកតតប ា ូវ នភលាភពបរលាៃ គេ្រង។ 



 

viii 



 

ix 

រាក 

បុព�កថ  ............................................................................................................................. i 

អ�កថ  ........................................................................................................................... iii 

េសចក�ាែថ�ងអំណគុណ ............................................................................................................ iv 

េសចក�ាសេង�ប ......................................................................................................................... v 

រតនក  ........................................................................................................................... ix 

1 េសចក�ាេផ� ....................................................................................................................... 1 

2 េគា េយបាមម នងក្គបត្គងសំណាតងឹេន្ពះរជច្កក�ុជ  .............................. 5 

2.1 ច្បត  នងេគា េយបាមេាកង ្គបត្គងសំណាតងឹេន្ពះរជច្កក�ុជ ............ 6 

2.1.1 ច្បត  នងប��តតន ........................................................................................................................ 6 

2.1.2 កប��� បេគាកណ៍ កតតប ាមេ្ប្បសតេឡងវ នញ  នងែកៃច� (3Rs)  េទក�ុងកង

្គបត្គងសំណាតងឹ ................................................................................................................ 7 

2.2 ក្គបត្គងសំណាតស ារង�ក�ុងេពាបច�ុប្ � ............................................................................ 8 

2.2.1 េសវ្បូាសំណាត សំរ .................................................................................................. 10 

2.2.2 កទុកកកតសំរ ................................................................................................................... 11 

2.2.3 កែញកសំណាតេនត្បភព............................................................................................. 13 

2.2.4 កទញាក្បេយ ៍មពាសំណាតស ារង�ទា្កកង ................................................................... 13 

2.3 េ្តុប ះពាតពាក្គបត្គងសំណាតស ារង� ន ្តឹ្តតវតាក�ណៈបេច�កេទស  នងមកែ្ប

្បតាអកសបតុ ..................................................................................................................... 14 

2.4 ាទ�ផាពនភក្សបុ .............................................................................................................. 15 

3 បេច�កេទសទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�ទា្កកង ...................................................... 17 

3.1 កកតតប ាប នរណសំណាត ............................................................................................... 18 

3.2 កេ្ប្បសតសំណាតស ារង�ទា្កកងស្របតេធ�ជចំណា សត� ...................................................... 18 

3.3 កេ្ប្បសតសំណាតស ារង�ទា្កកងស្របតផានតាកំប ុស ....................................................... 19 

3.4 កទញ្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�មេ្កាក�េណ� អវតតរ អុកសុាែ្្  (ឡាវៈ សហល ) ..... 20 

3.5 កេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាត តែបបមាវៈេក នច (MBT) .......................................................... 20 

3.6 ទាល អនលា ........................................................................................................................ 22 

3.7 កដុតសំណាតកេ�ចេចា .................................................................................................... 23 

3.8 កវាតៃ�េទេាបេច�កេទសទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�ទា្កកង ........................... 24 

ក) បេច�កេទសេធ�ាកំប ុស ................................................................................................................. 30 

(១)មកេធ�ាកំប ុសេនផ�ះតែបបមមTHM ....................................................................................... 33 

(២)មកេធ�ាកំប ុសេកាគសំណាតជង នចា ........................................................................... 33 

(៣)មកេធ�ាកំប ុសេកាគសំណាតជងកកតបំពងតឲ្េ្ាតេចញចូា   ........................................ 34 



 

 x 

(៤)មកេធ�ាកំប ុសេកាគសំណាតជងរ បញតេ្ាតប��ូ ា ................................................... 34 

(៥)មកេធ�ាកំប ុសេនក�ុងភ ៍ .................................................................................................... 35 

(៦)មកេធ�ាកំប ុសេកាេ្ប សត�េ �  ........................................................................................ 35 

េ) បេច�កេទសមបំែបកសំណាតាវៈតាក�េណ� ែអ ែអបូនកមឡាវ សហល  ........................................ 36 

(១)មឡេធ�េនេាដា ......................................................................................................................... 38 

(២)មឡកបតេទក�ុងដា ....................................................................................................................... 38 

4 គ�ុេទសក៍ែណនំស្របតកេ្សាកេធ្បាមទញ្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�ទា្កកង .. 41 

4.1 កសនក្ពាប នរណ នង្បភពសំណាតស ារង� ......................................................................... 46 

4.2 កឃ� េំាត្តវកផានតផា នងអ�កេ្ប្បសត ..................................................................... 46 

4.3 កេ្សេ សាកបេច�កេទសស�� ..................................................................................... 47 

4.4 កេ្សេ សាកបេច�កេទសែដារ តៃ�វ ន នេយគ នង្បតនបតតនកេថក .............................. 47 

4.5 កពនចេទេាគុណភពបុគ�ានក ..................................................................................... 48 

4.6 េ្ស្បេភទគេ្រងត ែបប្កមឬវ ន្ក ................................................................ 48 

4.7 កចបតេផ�គេ្រងពាខ� តតូច  នងេៀបចំែផ កគេ្រងខ� តធំម .............................................. 49 

4.8 េ្សបេច�កេទសែដាបងេ្តុប ះពាតប នស  តនចតសច ........................................................ 49 

4.9 កេឆ�ាតបេគា េយបាជតនម នងប��តតន ច្បតេន្បេទសក�ុជ ...................................... 50 

4.10 កពនេ្គះាាតពា្កដ  ែដាពកតពល � .................................................................................. 50 

5 គ�ុេទសក៍េាកងអ ុវតត ៍គេ្រងទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�ទា្កកង ................. 51 

5.1 កេៀបចំស បល  ...................................................................................................................... 52 

5.2 កងអបតសំបណៈម នងព្ងឹងសតភព ............................................................................ 53 

5.3 េវទនកសបណៈ  នងពនភក្តែបបម្បជធនបេតា្ ............................................................ 53 

5.4 កេាកទឹកចនតតឲ្រ កែញកសំណាតេនត្បភព ........................................................... 54 

5.5 កែកាំអ្បពល �្ បូា នងដឹក��ូ   សំណាត សំរ ............................................................. 55 

5.6 កេ្សេ សទាតំងស�សបសា ........................................................................................... 55 

5.7 កេៀបចំេបៀប្បតនបតតនក ...................................................................................................... 56 

5.8 ែផ កស្របតផានតម នងកកទាផ្ .................................................................................... 57 

5.9 ក្តតតពន នត្ វាតៃ�មែកស្តាម នងផ្ព�ផ្ាសកហភពគេ្រងម នងាទ�ផា.................. 57 

6 េសចក�ាស �នកដ   .............................................................................................................. 59 

ឯកសេយង ....................................................................................................................... 62 

 បស� �មI  សេង�បព្ងងេគាកណ៍ កកតតប ាមេ្ប្បសតេឡងវ នញម នងែកៃច�មតាៈក 

អ ុវតត ៍គ្រងបសតមអង�កមUNEP ....................................................................... 65 

 បស� � II គេ្រងេធ�ាកំប ុសេនទាល ចកតសំរស�ឹងរ លា .............................................. 69 

 បស� �មIII កផានតាវ សហល ពាលកសត�មេន្បេទសក�ុជ ................................................. 73 

 បស� �មIV បេច�កេទសមឡាវ សហល ស�សត BEKON ................................................................... 81 



 

xi 

ម�� �តរង 

តរងម1-1  ពលត៌រ ូាកដ   ...................................................................................................................... 2 

តរងម2-1 សំណាតេនក�ុងទា្កកងធំៗេន្បេទសក�ុជម២០០៩ ................................................................ 9 

តរងម2-2  សរសបតុសំណាតមេនទា្កកងធំៗទំងបស  ........................................................................... 10 

តរងម3-1  អត្បេយ ៍ៃ បេច�កេទសមេ្ប្បសតទញាក្បេយ ៍េឡងវ នញម នង្ប្ពឹតតនកហមសំណាត

ស ារង� ................................................................................................................................... 26 

តរងម3-2  កេ្បបបេធៀបមកទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�មេកាេ្បឡាវ សហល មាកេធ�ា    

កំប ុសមអ ុវតត្ប្ពឹតតនកហតែបបាវេក នច  ទាល អនលាម នងដុតកេ�ចេចា ............... 28 

តរង 3-3  កបង ញពាទុ វ ន នេយគេាគេ្រង្ប្ពឹតតនកហសំណាតងឹេនម្បេទសៃថម នង្បេទសក�ុជ 29 

តរងម3-4  កេ្បបបេធៀបវងអត្បេយ ៍ម នងគុណវ នបតតន  ៃ បេច�កេទសេធ�ាកំប ុស នសាៗ ............... 32 

តរងម3-5   ភពេុសគ� វងមឡាវ សហល េធ�េនេាដាម នងកបតេទក�ុងដា....................................................... 39 

តរងម4-1  ក្នតបេច�កេទសមស្របតកង្គបត្គងសំណាតាវៈទា្កកងេន្បេទសក�ុជ .................... 43 

 



 

 xii 

ម�� ��មូភព 
 
បូម1-1  ែផ ទា្បេទសក�ុជ ..................................................................................................................... 2 

បូម2-1  សកហភពវ នភគសរសបតុសំណាតេន្កកងកំពងតច ................................................................ 9 

បូម2-2  សកហភព្បូាសំណាតេនទា្កកង........................................................................................... 11 

បូម2-3  ទាល ចកតសំរេណ� ដេង ភ�ំេពញ ............................................................................................ 13 

បូម2-4   ទនដដភពកែ �ងេធ�ាកំប ុសមបសតអង�កមCOMPED េនរប ាភ�ំេពញ ......................................... 14 

បូម3-1  ក្បូាសំណាតអស្របតចំណា សត� .............................................................................. 19 

បូម3-2  កអ ុវតត ៍្ប្ពឹតតនកហតែបបាវេក នច (MBT) េនមPHITSANULOK ្បេទសៃថ ................... 22 

បូម3-3  ទាល អនលាែដារ កចបតាក ូវ សហល ទាល  េន្បេទសៃថម(បូថតមKOMSILP 

WANGYAO) ............................................................................................................................... 23 

បូម3-4  េរងច្កដុតសំរកេ�ចេចាេន្បេទសប ុ  ......................................................................... 24 

បូម3-5  កេ្ប្បសតមកទញ្បេយ ៍ម នងកេធ�្ប្ពឹតតនកហេទេាសំណាតស ារង�ម(BENGTSSON ET 

AL., 2008) .................................................................................................................................. 25 

បូម3-6  កេធ�ាកំប ុសេនេ្កគាតេចកេន្បេទសក�ុជ .................................................................... 31 

បូម3-7  កេធ�ាកំប ុសក�ុងធុងេន្បេទសៃថ ............................................................................................ 31 

បូម3-8  កេធ�ាកំប ុសតផ�ះតែបបមមTHM េន្កកងបងកកម្បេទសៃថ (បូថតមTOSHIZO MAEDA) .. 33 

បូម3-9  កេធ�ាកំប ុសេកាគជងេន្បេទសក�ុជ ........................................................................... 34 

បូម3-10  កេធ�កំប ុសេការ កប��ូ ាេ្ាតតបំពងតេនម្បេទសក�ុជ........................................... 34 

បូម3-11  កេធ�ាកំប ុសេន្បេទសៃថ ....................................................................................................... 35 

បូម3-12  កេធ�ាកំប ុសេន្បេទសៃថ ....................................................................................................... 35 

បូម3-13  កេធ�ាកំប ុសេន្បេទសក�ុជម(បូេឆ�ង)មេន្បេទសៃថម(បូសត ំ) ............................................... 36 

បូម3-14  កេ្ប្បសតសំណាតែដាែក�េចញពាឡមស្របតមកកតដាមដំំេន្បេទសឥ�  ...................... 37 

បូម3-15  ឡសងតេនេាដាមអ ុវតតេន្បេទសឥ�  .................................................................................... 39 

បូម4-1  កបង ញពាេធ្បាមសាចំ ស េាកងទញ្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង� ......................... 44 

បូម4-2  អ ុសស ៍មស�ាពា េ្សេធ្បាមេាក្គបត្គងសំណាតស ារង�ទា្កកងេន្បេទសក�ុជ .. 45 

 

 

 

  

 



 

1 

រសពូកទនី១ 

េសចក�ីេផ�ម 

 

 
1 0េសច��េផ��រ 



 

 2 

61 េសចក�ីេផ�ម 

្បេទសក�ុជរ សដ  ដាជវាទំនបម នងរ ទាតំងភូនសសតសនតេនក�ុងតំប តអសុាភគអេគ�ា៍ម

េការ ៃផ�្កឡសបុចំ ស ម១៨១.០៣៥គ.២ (បូទា១-១)។ សនតន្បជ មរ ចំ ស  ១៤,៧ល នកតមគនត

្តឹែេមកកក២០១១ម (តរង ១-១)។ម២០% ៃ ្បជ សបុ សតេនក�ុងទា្កកងម នងរ កំេណ  ក�ុងសាឆ� ំ

ចំ ស  ៣,២% ក�ុងឆ� ំ២០១០។ 

ក�ុង្បេទសក�ុជកំេណ  េសដដកនច�សង�ន រ ស �ុះខ� ំងក� េនះេទ។មេនឆ� ំ២០០៨មផាទុ សបុក�ុង

�សកកក�ុងសាឆ� ំស្របត ុស្រ� កតៗ (GDP) រ ចំ ស  ៧៣៩ដុល� ស្ដដអេ នកម ។ម េបេ្បបបេធៀបេទ

 ឹង GDP ឆ� ំ២០០០មរ ចំ ស ែត ២៨៧ដុល� ស្ដដអេ នកែតប ុេា ះ។ 

 

 

បូ 1-1 ែផ ទា្បេទសក�ុជ 
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តរង 1-1 ពលត៌រ ូាកដ   

ពលត៌រ  សនតន 

ៃផ�្កឡ ១៨១.០៣៥គ.២ 

ចំ ស េេតតដដបា ២៤ 

្បជ ម(ែេកកកមឆ� ំម២០១១) * ១៤,៧មល នកត 

ចំ ស សតា ៥១,១៥%  

កំេណ  ្បជពាដដ ១,៦% 

្បជពាដដសតេនក�ុងទា្បំុ មទា្កកង ក�ុងឆ� ំម

២០០៧ 

២០,៩%  

កំេណ  ្បជពាដដសតេនក�ុងទា្បំុ មទា្កកង ៤,៦% 

ផាទុ សបុក�ុង�សកកក�ុងសាឆ� ំស្របត ុស្រ� កតៗ 

ក�ុងឆ� ំម២០០៨ 

៧៣៩ដុល� ស្ដដអេ នក 

*ា្របភព ទិន�នយ័ ររស់  UN ២០១០  នង *CIA ២០១១ 

 

េយងតទន � លាកស�ងតតនបសត្ កសសងែផ កៃ ្ពះរជច្កក�ុជេនឆ� ំ២០០៤ម ប ឲ្

ដឹងថ រ ្បជពាដដចំ ស ម ៣៥% សតេនេ្កបន� តត្កា្កម  នងរ ្បជពាដដ ២០% ន ប ទទសា

អ្គបត្គ ត (្កសសងែផ ក ២០០៦)។មដូេច�ះអស តនសុេេស្បងម នងកង�ះអបូត� ្តតវប រកដ ភន

បាកកតចូាក�ុងកហវ នធាអភនវឌ្ ៍េសដដកនច�សង�។ម 

្បជ ្បរណជ ៧៥% ៃ ចំ ស ្បជ សបុមប ្បកបុេបេធ�ែ�សចរ ។ �សតវគឺជដំំ

ច្ង ក�ុងចំេដំំកសនកហក�ុង�សកកម ក៏ប ុែ តប នរណផានតផាេនរ ក្នតទប េបេ្បបបេធៀប ឹង

ប នរណផានតផាជសា្បេទសនតខងដូចជ្បេទសៃថ  នងេវៀត។ម េដ ា្បេង ផានតផាដំំ

កសនកហ នាកកដ  េក្្តសសតម នងអភនវឌ្ដាកសនកហ ប  នងកំពុងំញុឲ្រ កផានត  នងេ្ប្បសតា

កំប ុសម េដ ា្ែកទ្ងតគុណភពដាេឡងវ នញ។ ្ពជសាគ� េ ះ ្កសសងកសនកហ កុ� ្បរញត  នងេ សទ ក៏

ប  នងកំពុងេាកទឹកចនតតេទេាកេ្ប្បសតផានតផាកសនកហស ារង� េដ ា្ស �នសុេេស្បង អភនវឌ្េសដដ

កនច�សង�ម នងកពប នស   (្កសសងកសនកហ កុ� ្បរញត នងេ សទមឆ� ំ២០០៦)។ 

 អស តនសុេថពា ក៏ជកង�ាតបសតរកដ ភនបាផងែដ។ តកសេងតេឃញថមត្តវកថពា

អគ�នស ាសាែផ�កធំេនក�ុង្បេទស គឺទទសាប កផ�តតផ�ងតពា្បេទសនតខង េពាគឺេនឆ� ំ២០១០ម ត្តវក

ផ�តតផ�ងតថពាអគ�នស ាកពា្បេទសៃថ រ ចំ ស  ៣២% ្បេទសេវៀតម ៦៧%   នង្បេទសឡវម ១% 

(Jona ២០១១)។ម េកាែឡក រ កផ�តតផ�ងតថពាអគ�នស ាតនចតសចេនតតំប ត បទម គឺតាៈ្កក្ុ៊ 
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ឯក ែដាេហថ ស្្គន ផ�តតផ�ងតអគ�នស ា បទ។  

តាៈស  ភពខងេា ជកតត ្កញឲ្ថពាអគ�នស ាេនក�ុជរ តៃ�េ�សតជងេន

្បេទសនន  នងតកប  តសហ  េនឆ� ំ២០១០មរ ្បជពាដដែត្បរណម២៩% ប ុេា ះ ែដាប ត

ប� ញអគ�នស ាសបណៈម (Jona ២០១១)។ ្បភពថពាេន្បេទសក�ុជ ែដាេ្បស្របតច�ន 

អសរ ៖ អុសរ ចំ ស  ៩០%  នង ៨០% ជេ្បងកតស្របតបំភ�ឺ។មតកព្កណ៍ប ឲ្ដឹងថ 

អ្តកំេណ  ត្តវកថពាេក េឡងដាត ១៩% ក�ុងសាឆ� ំេនទូទំង្បេទស  នង២៥% េនភ�ំេពញម

(Jona ២០១១)។ 

សំណាតេនទា្បំុ ទា្កកងម រ កេក េឡងជាំកបតពាសាៃថ�េទសាៃថ� �សបតកំេណ  

្បជពាដដម កំេណ  េសដដកនច�ម  នងកអភនវឌ្ ៍ទា្កកង។ម ែតបច�ុប្ �េ ះម ន រ ទន � លាជកតលកតសា

បង ញពាប នរណសំណាតែដាប បេងតេឡងេទ។មតាៈកអេងតសំណាតស ារង�មប េកតេឡងត

ាៈសកហភពកផ�តតផ�ងតចំណា  នងូបអម ែដារ ប នរណេ្ច េាសាុប េបេ្បបបេធៀប ឹង

សំណាត្បេភទេផ្ងេទៀត។ម្បេភទសំណាតេ ះ ជ្បភពបេងត សហល េត  ែដារ កសាភាេទ

ក�ុងប នយកស េនេពាែដាេាងាកសំណាតេនះេទចកតេចាេនទាល ចកតសំរ ែដាេគសេងត

េឃញជទូេទរ កចកតេចាេបៀបេ ះេន្បេទសក�ុជ។ម 

េកាប ែស�ងាាតពាត្តវកបសតរកដ ភនភាក�ុជ  ូវំ សាអ តជតនក�ុងកេកះ�សា

ប� ្គបត្គងសំណាតងឹ វ នទ្ស  IGES ប ស្កជសាអង�កែកៃច�សំរ  នងកសនក្េនក�ុជ

េៀបចំ ូវគ�ុេទ�សក៍េ្ប្បសតសំណាតស ារង�ទា្កកង្បកបេកា ន តភពម សចំែណកដាតស តនសុេជតនែផ�ក

េស្បងអ  នងថពា  នង េយបាកតតប ាបំែបំសាអកសបតុ។ 

កេៀបចំគ�ុេទ�សក៍េ ះេឡង គឺក�ុងបំណងេដ ា្េាកទឹកចនតតឲ្រ កទញាក្បេយ ៍ពា

សំណាតស ារង�េ ះេឡងវ នញ បង ញពាស  ភព្គបត្គងសំណាតេពាបច�ុប្ �ម  នងេ្តុប ះពាតប នស   

ែដា្កញឲ្រ កែ្ប្បតាអកសបតុ។មជសាគ� េ ះ ក៏រ េាកេឡង ូវវ នធាសសត  នងបេច�កេទស

ស�សប អចអ ុវតតប ក�ុងក្គបត្គងសំណាតស ារង�ទា្កកង េផ� តេទេាម គុណស្តតន  នងគុណវ នបតតនម

តៃ� វ ន នេយគ  នងកែថទំ។ា។ម ឯកសគ�ុេទ�សក៍េ ះម ក៏ប ផ�ាតេយបាតជេ្ច ូ ដាតអជជ ធូា

កដ   ស្របតាកេធ�ជេ្សក�ុងកង្គបត្គងសំណាតស ារង�ទា្កកង �សបតេគាកណ៍សុវតនភព   

ប នស  ។ ចុងប�� បតៃ គ�ុេទ�សក៍ រ កបង ញបេច�កេទស្គបត្គងសំណាតស ារង�ទា្កកង ែដាប� បតប 

អ ុវតតក �ងក្បកបេកាេជគលា។  
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រសពូកទនី២ 

េគាិេេយានិជាន្គបរ្គា 

សសណារាឹេន្ពរពេណច្កកមចុេ 

 
2 1េរលនេេបយ  ន�ងក�្គមា្ គងសំណលា��ងេ�្ពគរជាច្កករ�ុជ  
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72 េគាិេេយា  ិជាន្គបរ្គាសសណារាឹេន្ពរពេណច្កកមចុេ  

2.1 ច�មា ន�ងេរលនេេបយសេល�ក�រ� ្គមា្ គងសំណលា��ងេ�្ពគរជា

ច្កករ�ុជ  

2.1.1 43ច�មា ន�ងម��ា�ស 

េនែេេសមឆ� ំ១៩៩៩មរកដ ភនបាៃ ្ពះរជច្កក�ុជប បេងត  នង្បកសឲ្េ្ប្បសត

អ ុ្កឹត្េាេ ៣៦អ ្កកបក ស�ាពា ក្គបត្គងសំណាតងឹក�ុងេគាេដកំណតតក្គបត្គងសំណាតងឹ។ 

អ ុ្កឹត្េ ះ ជូាកដ  ច្បតស្របតកំណតត ូវកេបះេចាសំណាត កទុកកកត ក្បូាម ម កដឹក

��ូ   កែកៃច�ម នងកចកតសំណាតពាាំេនកដ  ម នងសំណាតេ្គះថ� កត។ម 

ក�ុងអ ុ្កឹត្េ ះម េគត្តវឲ្្កសសងប នស   ្តតវេៀបចំ្បកសស�ាពាម េគាកណ៍ែណនំេាកេបះ

េចាម ្បូាម ម ដឹក��ូ   សតុកម ែកៃច�ម កតតប ាប នរណសំរ  នងកចកតសំរតប� ម េេតត-្កកង 

េដ ា្បនប  ូវក្គបត្គងសំរ្បកបេកាសុវតនភព។ម  

ជសាគ� េ ះែដ អជជ ធេេតត-្កកង្តតវេៀបចំែផ ក្គបត្គងសំណាតេនក�ុងេេតត-្កកងបសតេ�ស ម

ស្របតាៈេពាេ�ាម ាៈេពាធ្ម ម ាៈេពាែវងម (ំពូក២មរ្ត៤)  នងកអ ុវតត ៍ក�ុងក្បូា ដឹក

��ូ  មសតុក ែកៃច�ម កតតប ាប នរណម នងកចកតេចាសំរ តប� េេតត-្កកង គឺ ជសតកនច�បសត

អជជ ធេេតតម្កកងមម(ំពូក២មរ្ត៥) ។ 

បែ េទេាអ ុ្កឹត្ស�ាពា ក្គបត្គងសំណាតងឹ េនឆ� ំម២០០៣ម ្កសសងប នស  ម នង្កសសង

ៃផ�មប េចញ្បកសអ ត្កសសងេាេ ៨០មស�ាពាមក្គបត្គងសំរមសំណាតងឹេនក�ុងេេតត-្កកងៃ ្ពះរជ

ច្កក�ុជ។ម ្បកសេ ះ រ េគាបំណងំញុកនច�ទទសាេុស្តតវបសតអជជ ធែដ ដាម  នងសតកនច�

ពកតពល � ក�ុងកអ ុវតត ៍្បកបេកា្បសនទ�ភព ូវវ នប ក្គបត្គងសំរមសំណាតងឹម េនក�ុងេេតត-្កកងៃ 

្ពះរជច្កក�ុជម ែដាសនតេនេ្កក្គបត្គងបសតេ�ស ម សំេដបនឲ្ប  ូវកនច�កពសុេភព

សបណៈមេសភលណភពមគុណភពប នស  ម នងាវៈច្កះម(ំពូកម១ម្បកម១)។ េសចកតា្បកសប កំណតត

យ ងច្សតថ កេបះេចាឬ ចកតេចាសំរមសំណាតងឹរាប ាតដងផ�ូវមទាសបណៈមទា្បំុ ម

ទាផ្មកែ �ងក្ តមណ� ាេទសចម ណា ាកដ  ម បូ ាាកដ  មទាវាែ�សចរ ម តំប តកព តំប តៃ្ពភ�ំម

តេឆ�ម្ចំងទេ �ម្បភពទឹកេ្ប្បសតមផ�ូវនវចម្បពល �បងូទឹកាូមម្បពល �្ បឡាមកសនកហម្តតវឃតត

ជកចតខតម (ំពូក ២ម ្បក ៤) ។  េសចក�ា្បកសក៏ប ត្តវឲ្អជជ ធែដ ដា្តតវទទសាេុស្តតវម នងចតត

វ នប កចំបចតសាចំ ស  េដ ា្ររងំ នងប�្បតម កេចាសំរ សំណាតងឹរាប ាេនតកែ �ងែដា

សនតេនេ្កក្គបត្គងបសតេ�ស មដូចរ ែចងក�ុង្បក ៤ ខងេាសរ ៈម 

 ក) េៀបចំធុងកកតសំរសបណៈឲ្ប ្គបត្គ តមបនប  ូវេសភលណភពម នងប នស  ស� ត។ 

េ) េៀបចំកកកតផ� កឃតត  នងអបតពំាកទុកកកត នងេបះេចាសំរ សំណាតងឹ។ 

 គ) កំណតត នងេៀបចំកែ �ងសតុកសំរមសំណាតងឹបេ� ះអស �មឲ្ប ស�សបម េកាន បងប�

ែដានំឲ្ប ះពាតដាតកេធ�ចរចមសុេភពសបណៈ េសភលណភពម នងស� បតប� បតសង�ម។ 
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 ឃ)េធ�ក្បូាម សំអតម  នងដឹក��ូ  សំរម សំណាតទំងេនះាកេទចកតេចាេនទាតំងែដា

ប កំណតតេកាស បល ែដារ សតកនច� ឬអជជ ធែដ ដាមឲ្ប េទៀតទតតជ្បចំ។ 

ប ុែ តេនក�ុងកអ ុវតត ៍មអ ុ្កឹត្  នង្បកសខងេាមេាងសប្បទះប� ្បបជេ្ច ដូចជ៖ម 

កង�ះបទប��តតនែដារ ាក�ណៈសុាេ្រមបទកដ  ម នងេគាកណ៍ែណនំម ្ពទំងធ ប  ុស្ ថវ នក

ន ្គបត្គ តស្របតអ ុវតត។ម 

េដ ា្ព្ងឹងកអ ុវតត ៍ច្បតម  នងែកាំអភពអវ ន�រ ទកតទងក្គបត្គងសំណាតងឹម េនេដឆ� ំ 

២០១០មសលរប ាភ�ំេពញមប ចបតេផ�េធ�កផកពន លាេទេាបុគ�ាទំងឡា ែដាេបះសំរ

េចាេ្រធុងសំរេនតសស សបណៈ  នងប ំញុកែញកសំរេស នងស�សតតទាផ្សាចំ ស 

េនរប ាភ�ំេពញ។ សលរប ាភ�ំេពញ ឹងប��� បគេ្រងេ ះេនកែ �ងេផ្ងេទៀត េនេពាែដា្បជ

ពាដដរ កាាតដឹងពាទស្នទ ក�ុងកែញកសំណាតស ារង�េចញពាសំរទូេទ។ 

2.1.2 44ក�ម��� មេរលក�ណជ កតាមន�យសេ្រ�្ ្សាេឡ�ង�ា ន�ងែកៃច� (3Rs)  េ�

ក�ុងក�រ�្គមា្ គងសំណលា��ង 

េនឆ� ំ២០០៨ម េ្កក បត�ម ពាកហវ នធាប នស  ៃ អង�កស្្បជជតនម (UNEP) ្កសសងប នស  

ប ព្ងងអ ុសស ៍េាក្គបត្គងសំណាតងឹ្បកបេកាចនភព តាៈកអ ុវតត ៍េគាកណ៍ម  

កតតប ាមេ្ប្បសតេឡងវ នញ  នងែកៃច� (3Rs)  បស� �មI។ 

េគាកណ៍ម កតតប ាម េ្ប្បសតេឡងវ នញ  នងែកៃច� េ ះរ េគាបំណង្គបត្គងសំណាតងឹ

ឲ្រ ្បសនទ�ភព តាៈបេង េសវ្បូាម េាកទឹកចនតតឲ្រ កែញកសំណាតែដាអចេធ�កែកៃច�

ប ាកសំណាតស ារង�េធ�ាកំប ុសម នងេៀបចំទាល ចកតសំរឲ្ប ្បេសេឡង។ម 

ក�ុងអត លាព្ងងអ ុសស ៍េនបំចតឆ� ំ២០១៥មជទនសេដមេគរ ែផ កាកសំណាតស ារង�

េធ�ាកំប ុសឲ្ប  ២០% េ ្ាេនឆ� ំ២០២០មាកសំណាតស ារង�តផ�ះេធ�ាកំប ុសឲ្ប  ៤០%  នង្ព

ទំងឲ្ប  ៥០% ពាសំណាតស ារង�តណ� ាពណន �កហ។  

េគាកណ៍មកតតប ាមេ្ប្បសតេឡងវ នញ  នងែកៃច� ជេគាកណ៍ថហាសាេន្បេទសក�ុជ  នង

ក៏ជកងថហាស្របត� តាេនអជជ ធូាកដ  ផងែដ។ម ដូចេ ះ រកដ ភនបាក�ុជរ ែផ កដូចខង

េ្កេ ះ៖ 

ក)  េៀបចំឲ្រ េគា េយបាម អ ុវតតេគាកណ៍ម កតតប ាម េ្ប្បសតេឡងវ នញ ែកៃច�ម  នង នា

តកហម េាកង្គបត្គងសំណាតមស្របត� តា្គបត�សទបតជ តថ� កតម �សបតច្បត ប��តតនប នស   

 នងាក�េណ� ពកតពល �។ 

េ) ព្ងឹងសតភព� តារក។ 

គ) អ ុវតតគេ្រងសកា្ងេនតទា្បំុ ។ 

ឃ)  ផ្ព�ផ្ា  នងប��� បេគា េយបាអ ុវតតេគាកណ៍កតតប ាមេ្ប្បសតេឡងវ នញ ែកៃច�  នង



 

 8 

 នាតកហមេាកង្គបត្គងសំណាតមេទក�ុង�សទបតមវ នសលាឯក ។  

ង)  ប��ូ ាេគា េយបាអ ុវតតេគាកណ៍មកតតប ាម េ្ប្បសតេឡងវ នញ ែកៃច�ម ចូាេទក�ុងេគា

 េយបាថ� កតជតន។ 

2.2  ក�្គមា្ គងសំណលាស�ររងងក�ុងេពលមច�ុរ្ន� 

ទន � លាស�ាពា ប នរណម  នងសរសបតុសំណាតងឹទា្កកងេន្បេទសក�ុជ ន រ េធ�ក្បូា ឬ

ចង្កងជទន � លាជតនែដារ ាក�ណៈជ្បពល �េនេឡាេទ។ម ទន � លាែដារ  គឺរ ែតទន � លា

សំណាតងឹេន្បំុ រប ា នង្កកងធំៗសាចំ ស ដូចជ៖ ទា្កកងភ�ំេពញម  នងពាទា្កកងធំៗសាចំ ស េទៀត

ប ុេា ះ។មជ ទ្ណ៍ម បាកណ៍បសត្កសសងប នស  សតាពា ក្គបត្គងសំណាតងឹេន្បេទសក�ុជ 

រ ចំ ស ្បរណជម៥២០០០០េត 1 ក�ុងសាឆ� ំម (ទន � លាបសត េលក បណ�ន ត ្ន  សុខ ឆ� ំ២០០៨)។ម

េនឆ� ំ២០០៩ េ ះែដ េាងប េធ�កសនក្ពាប នរណសំណាតេនតទា្កកងធំៗសាចំ ស  តាៈក

សរ� ស  នងសកសសពលត៌រ ជសាអជជ ធរប ាេេតតសាចំ ស ដូចជ េនរប ាភ�ំេពញម បតតដំបងម

េសៀរបម នងកំពងតច។មតាៈកសរ� ស នងសកសសពលត៌រ េ ះ េាងអចគណនប ថ ប នរណ

សំណាតងឹែដាប បេងតេឡងេនក�ុងទា្កកងទំងបស េ ះរ ចំ ស  ១៤៦៥េត  ក�ុងសាៃថ�ម (ត/ថ�) ឬម

៥៣៤៧២៥េត /ឆ� ំ។ម េបេ្បបបេធៀបទន � លាែដាប បង ញទំងពាេ ះ គឺរ ភពេុសគ� េកាទន � លា

ែដាទទសាប តាៈកសនក្វរ ចំ ស េ្ច ជងទន � លាែដាេចញេកាថ� កតជតនប តនចម (តរង២-

១)។ ្ពជសាគ� េ ះម េាងក៏អចវាតៃ�ប ែដថ េនរ ភពេ�ះចេន� ះក�ុងក្គបត្គងទន � លា នង

ពលត៌រ ម  នងភពទ តេេ្ាេាកង្គបត្គងសំណាត។ តបច�លាខងេាេ ះ ប� ប នស  ែដាេកត

េឡងពាក្គបត្គងសំណាតន ប ្តឹ្តតវរ កំ នតេ�សតជងកែដាពឹំងទុក។ 

 

                                                 
1 ១េត ន១០០០គាឡូ្ក 
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តរង 2-1សំណាតេនក�ុងទា្កកងធំៗេន្បេទសក�ុជ ២០០៩  

្កកង ៃផ�ដាម 

គ2  

្បជ ម 

នកត* 

សំណាតម 

ត/ថ�** 

សំណាតមត/ /

ថ� 

សំណាតែដា

្បូាមត/ថ�** 

ចំ ស ្បជ 

បងតតៃ�េសវ** 

ភ�ំេពញ ២៩០ ១៣២៥៦៨១ ១២០០ ០,៩១ ១០០៥ ៨០% 

បតតដំបង ១៤០ ១៤៣៦៥៦ម ១០០ ០,៧០ ៥១ <២០% 

េសៀរប ៤៧៣ ១៧៤២៦៥ម ១១៥ ០,៦៦ ១១៥ ន រ ទន � លា 

កំពងតច ១៦២ ៦៣៧៧១ ៥០ ០,៧៨ ៣៥ ១០% 

   សបុ=១៤៦៥ ធ្=០,៨៦ សបុ=១២០៦  

* ជេំរឿន្របជន ២០០៨, ** សមា សបមួយ្រកមហុ៊ន្រមមូសរំម និិអបជ ារមមូដ ន 

 

េយងតតរង២-១ខងេា ប បង ញថ ប នរណសំណាតេនរប ាភ�ំេពញេ�សតជងមប នរណ

សំណាតេនតទា្បំុ ម ទា្កកងដៃទេទៀតម េ្ពះរប ាភ�ំេពញជទា្កកងែដាធំ នងទំេ បម  នងរ ក

អភនវឌ្ ៍ជងេនតទា្បំុ ្កកងៃ េេតតដៃទេទៀតេន្បេទសក�ុជ។ម េនឆ� ំ២០០៩ម អង�កម COMPED 

ប េធ�កវ នភគសំណាតេនទា្កកងទំងបស  រប ាភ�ំេពញ ្កកងបតតដំបងម្កកងេសៀរបម នង្កកងកំពងតចម

(តរង ២-១)។មាទ�ផាប បង ញថ សំណាតស ារង�ទា្កកង រ  ៧០% េនភ�ំេពញម៧១% េនបតតដំបងម

៥៤% េនេសៀរបម នង ៦០% េនកំពងតចម(តរង ២-២)។ 

ជទរ� បតបសត្បជពាដដនេពាក �ងក សំណាតេ ះ ្តតវប េគេបះបងតេចាេនចរ  ដាវា

េសហ េនេ្កាផ�ះម  នងេ្ប្បសតស្របតជចំណា សត�។ម េកាែឡកេបេាងសេងតេាក ាកដុះកាែផ�ក 

សដ គម នងេភ ាាកដ  េនក�ុងទា្បំុ ្កកង សំណាតអេ ះមរ ប នរណេ្ច  គឺេ្ច ជងេន

ត្កកងតូចមេ ្ា្តតវប េគ្បូា  នងដឹក��ូ  េទចកតេចាេនទាល ចកតសំរែតតង។ 

 

បូ 2-1 សកហភពវ នភគសរសបតុសំណាតេន្កកងកំពងតច 
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តរង 2-2 សរសបតុសំណាតមេនទា្កកងធំៗទំងបស  

 
្កកង 

ាទ�ផាវ នភគេនេាទាល ចកតសំរគនតជ % 

អ ្កកស ប� ស�នក ែដក ្កតត ែកវ េប នង 

សំណាតស�សត 

េផ្ងេទៀត 

ភ�ំេពញ ៧០ ៥ ៦ ២ ៣ ២ ៦ ៦ 

បតតដំបង ៧១ ២ ១០ ៣ ២ ៤ ៦ ២ 

េសៀរប ៥៤ ៦ ១១ ១ ៣ ៣ ១១ ១១ 

កំពងតច ៦០ ៥ ១២ ១ ១ ២ ៣ ១៦ 

ធ្ ៦៤ ៤ ១០ ២ ២ ៣ ៦ ៩ 

2.2.1 េសវ្ររលូសំណលា សំររ 

 េកាសភពទ តេេ្ាែផ�ក ន្��វតុម នងធ ប  ុស្មអជជ ធូាកដ  មប ចុះកនច�ស ្្បគាត

កង្បូា នងដឹក��ូ  សំណាត សំរ េទឲ្្កក្ុ៊ ឯក េកាន រ  សំណងបូនាបលណា 

(Monetary Compensation)។ម េកាេយងតកចុះកនច�ស ្ែបបេ ះ េាងសេងតេឃញថម គុណភព

េសវ្បូាមប េធ�េឡងតធ ប វ ន នេយគបសត្កក្ុ៊   នង្បកតែដាទទសាប ពា្បជពាដដត

ាៈតៃ�េសវ។  រ ្បជពាដដសាចំ ស ន ្ពបងតែថ�េសវ្បូាសំណាតូ ្កក្ុ៊  ជេ្តុនំឲ្

្កក្ុ៊ ជេ្ច  ប ទទសាបរលាក�ុងកងវ ន នេយគេ ះ។ អ�កែដាន ្ពបងតេសវទំងេនះ ប ចកត 

ឬេបះបងតេចាសំណាតបសតពសកេគេនតទាសបណៈមុេផ�ះអ�កនតខងមដាឯក ម នងជញឹកញបត េគ

េឃញរ កដុតសំណាត សំរេធ�ជដំេះ�សាក�ុងកេបះេចារាប ា។  

 ្ងវ នញេទៀតម េសវ្បូាសំណាតបសត្កក្ុ៊ ម ប អ ុវតតែតេនតំប ត្បំុ ែដារ ដងតសុា

េត្បជពាដដសតេនេ្ច ម នងរ ចំណូាេ�សតែតប ុេា ះ (បូម២-២)។ តកសេងតជទសេទប បង ញ

ថ េសវ្បូា  នងដឹក��ូ  សំណាត គឺេឃញរ េនែតទា្បំុ ធំៗ  ាឯកអ ុវតត ៍ប ្បរណ ៥០%ម

ប ុេា ះ។ េកាែឡកេនរប ាភ�ំេពញមេសវប អ ុវតតសេ្ចដាតេទ ៨៤%  (តរង ២-១)។ម 

េនរប ាភ�ំេពញម ក្បូាតៃ�េសវកហ្ បូា នងដឹក��ូ  សំណាតប ទទសាេជគលាម

េកាស្កក្ុ៊ សុា ្ទាប ស្កជសាអគ�នស ាក�ុជ េកាេធ�កប��ូ ាម តៃ�េសវ្បូា

សំណាតមេទក�ុងវ នកលាបល្តអគ�នស ា។ េ្តុេ ះរ ែត្បជពាដដ ២០%មេនក�ុងរប ាភ�ំេពញ ែដាពំុរ 

ច តអគ�នស ាេ្ប្បសត ន ប បងតៃថ�េសវ្បូាសំរផងែដ។ 

 



 

11 

  

បូ 2-2 សកហភព្បូាសំណាតេនទា្កកង 

េបេាងពន នត្េាេសវ្បូា  នងដឹក��ូ  សំណាតេន្កកងេសៀរបវ នញ វជកទទសា

េុស្តតវ េកា្កក្ុ៊ ឯក ែដ ែតក្បូាតៃ�េសវេនទាេនះម គឺ្កក្ុ៊ េដ្បូាតផ�ះែត

តងម ។មជសាគ� េ ះែដម  �ាប នស  េេតតេសៀរប ប េដតសនទាយ ងសំខ តក�ុងកសាផ្ព�ផ្ាម

 នងំុុញកអ ុវតត ៍ច្បត។ ្បសន េប្បជពាដដ ែដាន េពញចនតត ឹងកផ�ាត នងតៃ�េសវខង

េាម ្កក្ុ៊ អចផ�ាតពលត៌រ េទ �ាប នស  េេតតេសៀរប េដ ា្សំុកអ តរគ ៍ម នងសាស្បស្តា

េកះ�សាប� ឲ្រ ភពែដាអចទទសាាកប ពាភគាទំងសងខង។ តៃ�េសវ្បូាសំណាត គនត

េទតធ ប ចំណូាបសត្បជពាដដ ឬតេសៀវេភប �ុក េកាន អ�សលាេទ ឹងប នរណសំណាត

ែដាេគបេ��ញេចា្បចំៃថ�េនះេទ។ម  ទ្ណ៍ម តៃ�េសវ្បូា នងដឹក��ូ  សំណាតមស្របតាំេន

កដ  ទូេទគឺ ៥០០០េៀា ក�ុងសាែេម  នងម ១០០០០េៀា ស្របត្បេភទាំេនស  ធំៗ (្បេភទដាឡូត៍)។  

ផ�ះាកតដូមេភ ាាកដ  មកែ �ងាកតេ្គគងអាង ម នងសដ គមពា ៥មេទ ៥០ដុល� អេ នក ក�ុងសាែេ។ម

្ពជសាគ� េ ះមេាងសេងតេឃញថមន រ កេាកទឹកចនតតដាតកងកតតប ាសំណាតេនះេទ។ 

 

2.2.2 46ក�េកុដកាសំររ 

ជទូេទ្កក្ុ៊ ឯក ែដាទទសាសនទ�នផតាតេសវ្បូា  នងដឹក��ូ  សំណាត ប ្បូាសំរម

សំណាតងឹម ាកេទេបះបងតេចាេនទាល ចកតសំរ ែដាន រ ក្គបឲ្ប ្តឹ្តតវតបទកដ  

បេច�កេទសេឡា។ម កចកតេចាសំណាតែបបេ ះ ប បងឲ្រ ក�ន ស�ុា  នងេកតរ សត�ច�ងេរគ

នន ដូចជម សត�ាុ  នងសត�ចៃ្ងជេ្ច េទៀត។ម ប� ទំងេ ះម ប បងឲ្រ ផាប ះពាតដាត្បជ

ពាដដែដាសតេនែក្ទាល ម ឬកែ �ងចកតសំរម ដូចជម កប ះពាតសុេភពម បងេអារ ំងឺ េកា

សកចំាងតសត�ាុម នងសត�ច�ងេរគដៃទេទៀត។មជេរាៗមេាងសេងតេឃញរ កដុតសំរ ឬ

រ កេឆះសំរេកាឯកឯង េនទាល ចកតសំរេកាគហ  វ នប កទបតស តត។ េគេធ�េ ះរ បំណង

េដ ា្កតតប ាប នរណសំណាតេនទាល ចកតសំរ។ម កដុតម ឬកេឆះសំរេកាឯកឯងេ ះ វប 

បងឲ្រ កបំពុាេ្ាត នងប នយកស  នងសាភា សហល  ែដាបងឲ្រ ំងឺ ាកចូាក�ុងប នយ

កស។ េកាសស  ភពភូនសសតេន្បេទសក�ុជម េបេាងពន នត្ពាស  ភពទាល ចកតសំរ គឺ



 

 12 

ប បង ញថមភគេ្ច សនតេនកែ �ងែដាងាានចទឹកមែដាប េធ�ឲ្្ជបទឹកសំអុាម(ទឹកៃង2) េចញពា

កពុកាសាៃ សំណាត ្ូេចញពាគំ សំរម  នងសំណាតេផ្ងេទៀត្ជបចូាក�ុងទឹកេ្កដាម  នង្ូ

ចូាេទែ�សចរ ែដាសនតេនែក្ទាេនះ។ កណា េ ះប បង ញពាកសតេនបសត្បជ  ែដាងា

ទទសាងកប ះពាត ដាតសុេភពយ ងធ� តធ�ម េកាផ� ាត នង្បេយា ពាសបតុពុាម  នងេេរគច�ង

េនេពាដូវវស្។  

ទាល ចកតសំរែដាេៀបចំតបទកដ  បេច�កេទសស�សបជងេគ គឺរ ែតទាល ចកតសំរ

េនេណ� ដេង  េនរប ាភ�ំេពញប ុេា ះ (បូម២-៣)។ ទាល ចកតសំរេ ះរ កេៀបចំបង បតបតេ្ក 

េដ ា្កព្រប  នង្បពល �បងូ នង្បូាទឹកសំអុា េដ ា្េធ�ម ្ប្ពឹតតកហសំអតសំណាតរវេចញពាក

ពុកាសាៃ សំណាត។ម ប ុែ តេទះជយ ងេ ះកតា ប� សត�ាុម  នងក�ន ស�ុាម ក៏ជចំេទម  នងប ះពាត

ដាតកសតេនបសត្បជពាដដំុវ នញទាេនះផងែដ។ េកាែឡកម េនត្បំុ េេតតម ឬ្កកងសាចំ ស  ដា

ទាល ចកតសំរជកហសនទ�នបសតអជជ ធេេតត ប ុែ តបត េេតត ្កកងេ�ះេទៀត ដាទាល ចកតសំរជកហសនទ�ន

បសត្កក្ុ៊ ឯក ។មក�ុងកណា កែ �ងចកតសំរជកហសនទ�នបសតអជជ ធូាកដ   ្កក្ុ៊ ្បូា នងដឹក

��ូ  ម សំរម សំណាតម ្តតវបងតតៃ�េសវចកតសំរ។ម ចំេទេាក្គបត្គងសំណាតេនទាល ចកត

សំរម គឺថវ នកម ដូចេ ះដាទាល ចកតសំរជកហសនទ�នបសត េេតត ្កកងម  ឬ្កក្ុ៊ ក៏េកា ក៏ក្គបត្គងទា

ល ចកតសំរន រ គុណភពប នស  េទ។  

 

ទ �ឹ ឹងកេក េឡង ូវប នរណសំណាតងឹេនក�ុជម ប� ថវ នក ភពទ តេេ្ាសតភពបសត

អជជ ធូាកដ  ម  នង្កក្ុ៊ ឯក ម ជចំេទន អចេធ�ឲ្កង្គបត្គងទាល ចកតសំរ  នង

សំណាតប ្ប្ពឹតតេទេកា្បេសប េឡា។ម  ្ងវ នញេទៀតតៃ�ដាែដាសនតេនែក្្កកង ឬទា្បំុ  

ក៏ក តែតរ តៃ�េ�សត ជេ្តុនំឲ្ទាតំងស្របតចកតសំរមសំណាតទា្កកង ក តែតកំនាេចញេទឆ� ា។ម

កចំាស្របតកដឹក��ូ  សំរ សំណាតក៏ក តែតេក េឡងេ្ច ម  ាឯ្បកតទទសាប ពាកចូាស

បងតតៃ�េសវេនរ តនចតសចប ុេា ះ។ម 

ទំងអសតេ ះេបន រ ដំេះ�សាស�សបសាេទ ផាវ នបកេាក្គបតសំណាត េន

្បេទសក�ុជ ឹងក តែតរ ភពអ្កកតេឡងមេ ្ាេ្តុប ះពាតប នស    នងសុេភព ុស្ម ឹងេក េឡង។ម

ទា្កកងន រ ប នស   អនលាា�មនំឲ្េាងបតតបងតេភជបវេទសច ែដាជ្បភពចំណូាែផ�កេសដដកនច�។ 

                                                 
2 ទឹកៃងមជទឹកសំណាតរវមែដា្ូេចញពាសំណាតាវៈាសាម នងជទូេទរ ាក�ណៈបំពុាយ ងខ� ំង។ 
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បូ 2-3 ទាល ចកតសំរេណ� ដេង ភ�ំេពញ 

2.2.3 47ក�ែាកសំណលាេ�តរ្រ�ព 

កដាតឆ� ំ២០០៩ម កែញកសំណាតេនត្បភពក�ុង្បេទសក�ុជ ន ទ តប អ ុវតតគសឲ្កតត

សំគាតេនេឡាេទ។មកែញកសំណាតែកៃច� េធ�េឡងតាៈ្កកអ�កេ សេអតចាមេដ ា្ាកតស្របតជ

្បភពចំណូា្បចំៃថ�។ ្កកអ�កេ សេអតចារ តសនទាយ ងសំខ តេាកងកែញកសំណាតែកៃច� 

ែដាេគេចាេនតធុងសំរ ឬេនតទាល ចកតសំរ។ម ទ្ណ៍មតទូេាេម្កកេ សេអតចា

េនរប ាភ�ំេពញម រ ចំ ស ន តនចជង ២០០០នកតេនះេទ សបុទំងអ�កេ សសំណាតេអតចាតផ�ូវ

េនក�ុង្កកងផង  នងេនតទាល ចកតសំរផង។ម ្កកគតតេដតសនទាសំខ តសតេាកងកតតប ា

ប នរណសំណាត។ សំណាតអម ន ្តតវប េគរបតប��ូ ាក�ុងសំណាតេអតចាេទម េ ្ារ ក

ាំបកក�ុងកែញកេទៀតផង។ សំណាតេ ះ ជ្បភពក�ន អ្កកតមច�ងេរគម នងប ះពាតគុណភពទឹក ដាម នង

ប នស  ។ 

2.2.4 48ក�ទាយក្រេេជនជ ព�សំណលាស�ររងងេ�្កកង 

 កែកៃច�សំណាតស ារង�ទា្កកងេន្បេទសក�ុជ ពំុទ តរ សកហភពទូាំទូលាេនេឡាេទ។ម

កងែកៃច�សំណាតស ារង�ទា្កកង ែដាប  នងកំពុងអ ុវតតេន្បេទសក�ុជ សនតក�ុងេគាបំណងពាម គឺ

ាកសំណាតស ារង�េធ�ចំណា សត�ម  នងេធ�ាកំប ុស។ម េទះជយ ងេ ះក៏េកា សំណាតស ារង�ទា្កកងតនចតសច

បំផុត្តតវប ាកេចញពាេភ ាាកដ  េទេធ�ចំណា សត�។ម បច�ុប្ �អង�កសង�សុាវ នារ ចំ ស តនចសត 

ែដាកំពុងអ ុវតតែកៃច�សំណាតេ ះ េធ�ាកំប ុស។  

ក�ុងវ នធាេធ�ជចំណា សត� ជទូេទកសនកម ាកសំណាតេ ះេទកកតជចំណា សត�ែត�ងម េកាន រ 

លាជសាចំណា សេ្ចដៃទេទៀតេទ។ម កអ ុវតត ៍វ នធាសសតេ ះ បងកប�ដាតសុេភព  នងកាូត

លសតបសតសត� េកាសសត�អចន ទទសាប អបំប  ្គបត្គ ត។ម ដូេច�ះ កលាចំណា សត�ម ្តតវ

អ ុវតតតកែណនំ្តឹ្តតវពាអ�កឯកេទស។ម 
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េនក�ុងកែកៃច�សំណាតស ារង�ទា្កកងេធ�ាកំប ុសម េាងសេងតេឃញអង�កែកៃច�សំរ  នងក

សនក្េនក�ុជម (COMPED) េធ�ាកំប ុសអ ុវតតតវ នធាែបបែអបូនក (រ វតតរ អុកសុាែ្្ )។ សកហភព

េ ះ ប អ ុវតតេនទាល ចកតសំរចសតស�ឹងរ លាម(បូ ២-៤) ភ�ំេពញ  នង ប ចបតេផ�ដំេណ កេនទា

ល ចកតសំរថហាេន្កកងបតតដំបង ចបតពាឆ� ំ២០១០។មអង�កមCSARO ក៏េធ�កែកៃច�សំណាតស ារង�ទា្កកង

ែដា្បូាេនតផ�ះ ស្របតេធ�ជាកំប ុសផងែដ។ម 

ទាល េធ�ាកំប ុសេនភ�ំេពញម អចែកៃច�សំណាតស ារង�្ បូាពាផ្ប  ៥ត/ថ�ម (១៨០០ត/ឆ�) េប

គនតជភគាម០.៤% ៃ សំណាតទា្កកងមឬម០,៧% ៃ សំណាតមអេនក�ុង្កកងម( បស� �ម II) ។មទាល 

េធ�ាកំប ុសេនភ�ំេពញប ប�� បត ក�ុងឆ� ំ២០០៩ េនេពាែដាទាល ចកតសំរស�ឹងរ លាមប ផ� សតប�ូទា

តំងេទកែ �ងថហា។ ទាល េធ�ាកំប ុសេ ះ្តតវប បនទ េកាសំ្ េយបាន ច្សតបសតរកដ ភនបា 

ែដាទំ ងជេផត តសំខ តេទេាកទញាកថពាពាសំរមេ្ច ជងកេធ�ាកំប ុស។ 

 

 
បូ 2-4  ទនដដភពកែ �ងេធ�ាកំប ុស បសតអង�កមCOMPED េនរប ាភ�ំេពញ 

2.3 14េេតមុគ៉ពលាព�ក�្គមា្ គងសំណលាស�ររងង រ�ន្ររ្តតវតរលក�ណៈ

មេច�កេេស ន�ងសក�ែ្រ្ររលអកសធតសុ 

កបំែបកៃ សំណាតស ារង�ម េ្កាក�េណ� ែអ ែអបូនកម (អវតតរ អុកសុាែ្្ ) រ ដូចជ េនទា

ល ចកតសំរមេធ�ឲ្រ កសាភាេឡង ូវ សហល ផ�ះក�� កត (GHG)េទក�ុងប នយកស។មេត ម(CH4) 

ជ សហល ផ�ះក�� កតសា ែដាភាេចញពាសំណាតស ារង�ម ជ្បភពនំឲ្រ កែ្ប្បតាអកសបតុម ២០

ដងមេ�សតជង សហល កបូ នក3  CO2 េគអចកគណនប នរណ សហល េត ែដាេកតេឡងមេនទាល ចកត

សំរម  ្បសន េបេគដឹងពាប នរណ  នង្បេភទៃ សំណាតស ារង� ្ពទំងាក�េណ� អវតតរ អុកសុាែ្្ ម

េនក�ុងទាល ចកតសំរ។ម ទ្ណ៍សំណាតអមសាគាឡូ្ក អចបេ��ញេត  ០,៤២ Kgគនតជ

CO2 កាសំណាតេនះកកតកបតចូាេទក�ុងទាល ចកតសំរែដាន រ ក្គបត្គង្តឹ្តតវ (ក�ុង

                                                 
3 អ�ក�សវ្ជវែផ�កវ នទ្សសតប កេឃញថមសក�  ុភពកំេដែផ ដាម(GWP) ៃ  សហល េត រ កំ នតេ�សតជង

 សហល កបូ នក។មេយងតបាកណ៍េធ�សេពភណាល  សហល ផ�ះក�� កតកកតូ ស បល អ ត្បេទសេ�េាបែ្

ប្តាមIPCC វរ កំ នតម២០ដងេ�សតជង សហល កបូ នក។ 
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េ្រម <៥ែ ្ត) េ ្ាេឡងេ�សតដាតម ១,០៥KgគនតជCO2 កាសំណាតេនះកកតកបតចូាេទក�ុងទា

ល ចកតសំរក�ុងេ្រមេ្េជង ៥ែ ្ត (Sang-Arun and Bengtsson, ២០០៩)។ 

េន្បេទសក�ុជេការ កវ ន នេយគយ ងតនចបំផុតម ក�ុងកចបតាក សហល ទាល  ែដាសា

ភា ដូេច�ះ សហល ទំងេ ះ វសាភាតចនតតេទក�ុងប នយកស។ តាៈកេ្ប្បសតតរងម ២-១ 

េាងអចគណនកសាភា សហល េត ម CH4  េចញពាទាល ចកតសំរេន្បេទសក�ុជ េនឆ� ំ

២០០៨ រ ចំ ស  ៣៦០ក០០០េត គនតជCO2 (េ្កាក�េណ� ក ទាល ចកតសំរេ្េន ប ្គបត្គង

្តឹ្តតវ  នងរ េ្រេាសពាម៥ែ ្ត)។មេន្បេទសក�ុជបច�ុប្ �េ ះចំ ស ្បជ សតេនតទា្បំុ  

 នងប នរណសំណាតងឹែដាបេងតេកា ុស្រ� កតៗរ កេក េឡងតកេក េឡងកំេណ  េសដដ

កនច�។មដូេច�ះសក�  ុពាសាភា សហល ទាល មក៏េក េឡងែដ។  

2.4 15លេ�ផលព�ភក�ស�មុ 

េន្បេទសក�ុជ េដ ា្ឲ្ក្គបត្គងសំណាតស ារង�ទា្កកងរ ្បសនទ�ភព ត្តវឲ្រ កាក

ចនតតទុកកកត  នងេនតេំ្បឹងែ្បងពាសំកតរកដ ភនបាថ� កតជតន នងថ� កតេ្កជតន។ម ម រកដ ភនបាថ� កត

ជតនគសផ្ព�ផ្ា ព្ងឹងកអ ុវតត ៍ម ច្បតម ប��តតនម ឲ្ប ទូាំទូលាបែ េទៀត  នងេៀបចំេគាកណ៍

ែណនំ ែដាេនេ�ះខតបែ េទៀត  ក៏ដូចជគេ្រងស្របតកង្គបត្គងសំណាតងឹ្តឹ្តតវសា  នង

រ កចតតែចងឲ្រ ថវ នកស្របតកងខងេា។ម អជជ ធថ� កតេ្កជតនរ កតព�កនច�ម អ ុវតតេគា

 េយបា  នង្បតនបតតនមបទប��តតននន ែដាេៀបចំេការកដ ភនបាថ� កតជតន។  

កចូាសពាសំកតស បល ឯក មេាកង្បូា  នងដឹក��ូ   សំរ សំណាតងឹ ជេ្សដ៏

ា�មក�ុងកកតតប ាប �ុកកងអជជ ធូាកដ    នងជឱកសឲ្រ កវ ន នេយគពា្កក្ុ៊ ឯក ផង។

េទះជយ ងក៏េកា អជជ ធថ� កតេ្កជតន រ កតព�កនច�ម េាកទឹកចនតតម គំ្ទដាត្កក្ុ៊ ឯក ម

ែដាជកតត េធ�ឲ្កផ�ាតេសវម ្បូា  នងដឹក��ូ  សំណាតងឹម ប សេ្ច្បកបេកា្បសនទ�ភព 

តាៈកផ�ាត ូវវគ�បណ�ុ ះប� ាេទ្បជពាដដែដាសតេនក�ុងតំប តទទសាប េសវ  នងកែកាំអ

្បពល �្ គបត្គងទាល ចកតសំរ។ម អជជ ធូាកដ  ្តតវំញុឲ្្បជពាដដម ចូាសកតតប ាប នរណ

សំណាតមទុកកកតសំណាតឲ្ប ្តឹ្តតវម នងរ ាក�ណៈងា�សតាម្បូាេទតកាប នេចចទ  នងបងត

តៃ�េសវ ្បូាដឹក��ូ  ម នងេសវចកតេចាេនទាល  ឲ្ប ្តឹ្តតវ នងេទៀងទតត។  

កេបះបងតេចាសំណាតស ារង�ទា្កកងមេនទាល ចកតសំរ គស្ តតវប េៀសវងមេ្ពះវនំឲ្បងក

ប ះពាតខ� ំងមដាតគុណភព ដាមទឹកម នងេ្ាតមបងឲ្រ កសាភាក�ន ស�ុាមកច�ងេរគម នង្បភពបេងត

សត�ា�នតចៃ្ងមែដាជភ� កតងច�ងេរគមសទំងបងកប ះពាតដាតគុណភពសំណាតែកៃច�ដៃទេទៀត។ េដ ា្

េៀសវងេ្តុប ះពាតខងេាម សំណាតស ារង�ទា្កកង ្តតវេធ�កែញកេចញពាសំណាតដៃទេទៀតម ស្របត

ាកេទេធ�កែកៃច�  ទ្ណ៍ម ែកៃច�ជវតុបតុេដស្របត េធ�ចំណា សត� េធ�ាកំប ុសមស្របតែកែ្បទ្ងត

គុណភពដាធ�ា  នងជ្បភពផានតថពា។ 
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រសពូកទ ី៣ន 

បេច�កេទសទាក្បេេរិ ៍

ពីសសណារសពីា�ទី្កកា 

  
3 2មេច�កេេសទាយក្រេេជនជព�សំណលាស�ររងងេ�្កកងស 
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83 បេច�កេទសទាក្បេេរិព៍ីសសណារសពីា�ទី្កកាន 

 បច�ុប្ �រ េច�កេទសជេ្ច ្តតវប បង ញេឡងម ស្របតអ ុវតតទញាក្បេយ ៍ពា

សំណាតស ារង�ទា្កកងម ែតវជកាំបកស្របតអជជ ធូាកដ    នងអ�កអភនវឌ្ ៍គេ្រង ក�ុងក

េ្សាកបេច�កេទសសា ែដារ ាក�ណៈស�សប។  

គ�ុេទ�សក៍េ ះ  ឹងបង ញ ូវបេច�កេទស ែដាេគេ្ប្បសតេនក�ុងតំប ត េកាទទសាប េជគលា4។ 

ដំាគ� េ ះែដបេច�កេទសែដាស�សបេទ ឹងស  ភពជកតែស�ងេន្បេទសក�ុជ ក៏្តតវប េាក

ាកកពនភក្ម នងស្របតជូាកដ  ក�ុងកេ្សេ ស េដ ា្អ ុវតតេកាេជគលា។ 

3.1 16ក�កតាមន�យម��រណសំណលាស 

 កកតតប ាប នរណសំណាតម ជអ ុសស ៍ច្ងេាកង្គបត្គងសំណាត ្បកបេកា

្បសនទ�ភព។មេនក�ុងកង្គបត្គងសំណាត អជជ ធ  នងស បល ពកតពល �មគសាកចនតតទុកកកតេផ� តេាកកហ

វ នធាម នងសកហភពកតតប ាប នរណសំណាតម។មកេៀសវងន បេងតសំណាត ជេគាកណ៍សាកំពុង

អ ុវតតេន្បេទសអភនវឌ្ ៍្បកបេកាេជគលាម(OECD, ២០០០)។ 

េគាកណ៍េៀសវងេ ះន ទ តប អ ុវតតទូាំទូលាេន្បេទសកំពុងអភនវឌ្េទ។ម េ ះក៏េកា

សែត្បជពាដដក�ុង្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ប បេងតប នរណសំណាតរ ក្នតទបេនេឡា។ម េកា

ែឡកប� កង�ាត  នងក្បបម គឺកំេណ  ្បជពាដដេនតទា្បំុ  ែដាជូាេ្តុៃ កំេណ  

ប នរណសំណាត ពនេសសេនតំប ត ស្្កហ  នងតំប តទា្កកងែដារ ្បជពាដដសតេនេ្ច កុះក។ម 

សំខ តបំផុតេាកងកតតប ាប នរណសំណាតមទទឲ្រ កចូាសយ ងសកហ ពាសំកត 

្បជពាដដមតាៈកផ� សតប�ូទរ� បត ដូចជទនញបសតបមស្របត្ូបចុក េ្ប្បសត ត្តវតែតេសចក�ា

្តតវកប េ ្ា។ 

3.2 17នេ្ប្ យសរសសណារសពីា�ទី្កកាស្របរេធ�េចសណីសត�ន 

កាកសំណាតចំណា អម ាកេធ�ជចំណា ចន�� ឹសត�េនតាំេនកដ   ជ្បៃពណា បសត្បជ

ពាដដែដាសតេនត បទ។ម េន្បេទសក�ុជទរ� បតេ ះេ្ច ែតរ ចំេពះកសនកម េកាគតតន ចងត

ចំាថវ នកេ្ច ស្របតទនញចំណា សេ្ច (បូ ៣-១)។ កចន�� ឹសត�តែបបផ�ាតែតចំណា ែដាជ

សំណាតចំណា អ ជកតត េធ�ឲ្ សត�ន សូវរ កាូតលសតធំបតត ដូចកណា ផ�ាតចំណា សេ្ចេនះេទម

 នងវេធ�ឲ្េគប�ចំេពះសុេភពសត�ផងែដ។ ដូចេ ះកចន�� ឹសត�តែបបផ�ាតែតចំណា  ែដាជ

សំណាតចំណា អេនរ ក្នត។ េដ ា្អច្បកសត្បែងជសា ឹងចំណា សេ្ចប  េគទទឲ្

រ កប��ូ ាសជតនចន�� ឹបែ ចូាក�ុងសំណាតចំណា អ។ 

                                                 
4 េសចក�ាសេង�បសាែផ�កស�ាពាបេច�កេទសម្ប្ពឹតតនកហសំណាតជសំេណបសតេលកមBengtsson et al., ២០០៨មសំណាតទា្កកង

ពាសំណាតេ្គះថ� កតទាជ្បភពធ ប ។ម នងសាែផ�កេទៀតាកពាបាកណ៍មបសតមវ នទ្ស   IGES White Paper Climate 

Change Policies in the Asia-Pacific: Re-uniting climate change and sustainable development.  
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បូ 3-1 ក្បូាសំណាតអស្របតចំណា សត� 

3.3 18ក�េ្រ�្្សាសំណលាស�ររងងេ�្កកងស្រមាផល�តជជកំម៉សុ 

គឺជដំេណ កអំពុកៃ សំណាតស ារង�េ្កាក�េណ� វតតរ អុកសុាែ្្ ម (ែអ  បូនក)។ម ដំេណ ក

អំពុក បេងតឲ្រ  ផានតផាាអំពុកេហាកំប ុស  សហល កបូ នក ទឹកៃងតនចតសច ។មកតត ដំេណ កាកំប ុស

រ មសាតុណ ភព  អុកសុាែ្្ មទឹកម នងពពសកា្កតស ារង�។មសំណាតេធ�កំប ុស្តតវរ សំេណ ពាម៤០% េទម

៦០% េ្បបបេធៀបសរសបតុស�សត។ម ដូចេ ះកេធ�ាកំប ុសន អច្ប្ពឹតតេទប ា�ម េបសន រ ែត

សំណាតេសេពកមឬស�សតេពកមេគ្តតវលាជសាគ�  សំណាតស�សត សំណាតេសផង។ 

កេធ�ាកំប ុស ជទូេទជកចូាសកតតប ាប នរណសំណាតប ពាម ៣០% េទ ៥០%។ ាកំប ុស 

រ អត្បេយ ៍ម ក�ុងកសាែកែ្បទ្ងត នងចនស�ល �ដាម បេង សបតុចន�� ឹម (ា)។ម  ាកំប ុសអច

េ្ប្បសតមស្របតបេង គុណភពដាជេ្ច ្បេភទ ដូចជដាា្ាេ្ចតមដាឥដដម េ្ពះដាទំងេ ះន សូវ

រ សរសបតុស ារង�។ម ម ម ាកំប ុសសាក្សរសបតុទឹកេនក�ុងដាប ាូ ន ងាស�សតម  នងក្

គុណភពដា។មកេ្ប្បសតាកំប ុស អចសាកតតប ាកចំាេាាគាា។ 

កេធ�ាកំប ុស ្តតវប េគអ ុវតតេនត បទមជាូយសតកេ ្ា។មជទូេទកេធ�ាកំប ុស

ន រ ាក�ណៈាំបក  នងន ទទបេច�កេទសេ�សតេនះេទម េគអចអ ុវតតគេ្រងេធ�ាកំប ុសប ្គបតទា

កែ �ងេនតតំប តទា្កកង។ កេធ�ាកំប ុស អចេធ�េទប េកាងា�សតាត្ទងត្ទាេផ្ងៗ េនត

ផ�ះ ឬែបបវ ន្កមឬែបប្ក។ម េទះជរ គុណស្តតនដូចេៀបរបតខងេា ាកំប ុសប បេងតឲ្រ 

 នភលា  នងគុណវ នបតតនេ�ះៗែដ ដូចជម ក�ន   នងបងឲ្រ កច�ងំងឺម េបដំេណ កេធ�ាកំប ុស ន ប 

្តឹ្តតវ។ម កេធ�ាកំប ុស ប ្តឹ្តតវតបេច�កេទសម ន រ កេកតេឡង នងសាភា សហល េត 

េទ។មកសាភា  សហល  ឌាអសូត ូណូអុកសុាត (N2O) ប តនចប តសចអចេកតេឡង េនេពាគំ ងេធ�

ាកំប ុសន រ អុកសុាែ្្ ្គបត្គ តម ឬរ សរសបតុទឹកេ្ច េពក។ម  សហល ម N2O េកតេឡងត

កេធ�ាកំប ុសេ �  (Hobson et al., ២០០៥)។  ភ� កតងប នស  ប ប�� កតថ កេធ�ាកំប ុសបងឲ្េកត

រ  សហល ផ�ះក�� កតតនចតសចបំផុតេកតេឡង (MFE, ២០០២) ។ 
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3.4 19ក�ទា្រេេជនជព�សំណលាស�ររងងសេ្ករលក�ខណ� អវត�រនអកុសុ�

ែេ្ន (ឡជជវឧសាន័)  

កទញ្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�េ្កាក�េណ� អវតតរ អុកសុាែ្្ ម (ឡាវ សហល ) ភគេ្ច  

េគេ្បស្របតទញ្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�កសនកហម សំណាតស ារង�េចញពាេរងច្កម  នងសំណាតភកត

ែដាប ្ាតពាកេធ�្ប្ពឹតតនកហទឹកសំអុា។ម ថហាៗេ ះម េគេ្បបេច�កេទសេ ះស្របតទញ្បេយ ៍ពា

សំណាតស ារង�ទា្កកងែដ។ ឡាវ សហល ផានតប  សហល េត  ស្របតេ្ប្បសតជឥ � ៈស្របតថា ត 

ថពាកេរ� ស្របតកំស�មកផានតអគ�នស ាម ែដាសាកតតប ាេពាេវលកអុសដុត អចស ្ំសំៃចម អុស 

ធ្ូងម  នងស្តាកងកំស� កតតប ាកប ះពាតសុេភពតាៈែផ្ង កតតប ាប នរណ សហល ផ�ះ

ក�� កតម ម  នងក្ប  ូវអនលាក�ុងផ�ះម  នងក�ុងទា្កកង។ម សំណាតពាឡផានត សហល េត  ជាកំប ុសរ 

គុណភពេ�សតមេ្ប្បសតស្របតែកែ្បគុណភពដាកសនកហ។ម 

កផានត សហល ាវៈេ ះម ែតងរ កេាច្ជបពាឡ  នងកែ �ងដុតេ្ប្បសត សហល ។ តាៈក

សនក្�សវ្ជវមប ឲ្ដឹងថ េន្បេទសេរ េារ  រ កេាច្ជបពាម៣,៤ម េទម៨,៤%  នងជធ្

កេាច្ជបេនរ សុា ចំេ្ះម ៣,៥% (Reeh  នង Møller)។ម ម កបតតបងត តាៈកេាច្ជបម េន

្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍មអចេក េាសពាក្នតេ ះ។ 

ឡាវ សហល  រ គុណស្តតនេ្ច ម វអចេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាតងឹ  នងសំណាតអែដារ 

លាជសរសបតុរវផងម នងសំណាតបែ �មែផ�េបមសំណាតទឹកែដាេចញពាសកហភពកំស�។  

ឡាវ សហល  រ បំភាក�ន តនចតសចម  នងត្តវកទាតំងតូចមជងកេធ�ាកំប ុស ប ុែ តតៃ�វ ន នេយគរ ក្នត

េ�សតជង។ម 

3.5 20ក�េធ��្រ្ពរា�ករាសំណលា តរែមមសជជវៈេរកន�ច (MBT)  

កេធ�្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នច ជកេធ�្ប្ពឹតតនកហបឋេាសំណាតស ារង� សនតេនលាឡំ

ជសា ឹងសំណាតដៃទេទៀតម ែដាន រ កែញកជុ ម  នងត្តវឲ្ាកេទចកតេចាេនទាល ចកត

សំរម ឬាកេទដុតកេ�ចេចា។ ្ប្ពឹតតនកហបឋេ ះម ស្តាដាតកង្បូាាកសំណាតែកៃច� ដូច

ជែដកម ែកវមប� ស�នកជេដម នង ្ងវ នញេទៀតម ្ប្ពឹតតនកហាវៈជដំេណ កផានតាកំប ុស បំែបកបតុាវៈេា

សំណាតស ារង�។ម កបំែបកបតុាវៈេាសំណាតស ារង�អចេកតេឡងម េ្កាក�េណ� វតតរ អុកសុាែ្្ ម

(េធ�ាកំប ុស)  នងមេ្កាក�េណ� អវតតរ អុកសុាែ្្ មែដាប� ាឲ្េកតរ  សហល ាវៈ។ម 

 កេធ�្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នចស្តាដាតក្បូាសំណាតែកៃច� កកតតប ាប នរណ

សំណាតាកេទចកតេចាេនទាល ចកតសំរ អចព ្អាុកាទាល ចកតសំរប ដាតេទ ៥០% 

កតតប ាប នរណទឹកសំអុាម នងកសាភា សហល ទាល ម (Visvanathan et al., ២០០៥)។ម ទំងអសត

េ ះវជវ នប កណ៍ដ៏រ ្បសនទ�ភពក�ុងកកតតប ាេ្តុប ះពាតប នស  ម ភពខំ េទេាសបណ

 ម(ដូចជតាៈក�ន ម នងសត�ាុ)។ម 
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កងេធ�្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នច ្តតវកបុគ�ានកេ្ច ម េ្កដ ចនស�ល �ម រ សុា ធុ ធ� តម

 នងទាប� ស្របតដំេណ កេក នច នងាវៈ។ម សនទ�ផាប កពា កេធ�្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នច 

ែដារ ប នរណេល្ៈធ� តតនចតសចបំផុត អចាកេទែកែ្បគុណភពដាធ�ាប ។ម កែញកសំណាតែកៃច� 

 នងសំណាតចំេ្ះ (្កកសម លកក្តតវប េគគបេRDF) ប កពាកេធ�្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នច ក៏

ប ផ�ាតជ្បភពចំណូាផងែដ។មសំណាតចំេ្ះ ែដាទញប កពាកេធ�្ប្ពឹតតនកហ តែបបាវៈេក

 នច អចេ្ប្បសតស្របត្បភពថពាម េនក�ុងេរងច្កធុ ធ� តម ឬែកៃច�េទជេ្បងរវវ នញ។ សំណាត

ចំេ្ះអចាកដុតទញាកកេរ� ម ែត្តតវរ សរសបតុ polyvinyl chlorine (PVC) តនចជង ១០% 

េ្កាពាដំកតកៃ កេធ�្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នច។ សំណាតែដាន រ ្បេយ ៍ម សាត

េ្កាពាកេធ�្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នច អចាកេទចកតេចាេនទាល ចកតសំរម ឬាកេទដុត

កេ�ចេចា។ម 

បេច�កេទស្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នច សាចំ ស ែដាកំពុងអ ុវតតេនចន ម  នងៃថម គឺបេច�កវ នទ្

កពា្បេទសអា�ឺ ងត ែដាេ្ប្បសតែតបេច�កេទសម តែបបេធ�ាកំប ុស រ អុកសុាែ្្  នងេធ�ែញក

េកាៃដ។ម េន្បេទសៃថម ក�ុងទា្កកងម Phitsanulok េគេ្បបេច�កេទស ្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នច 

េកា្បូាសំណាតគដូចជកេធ�ាកំប ុស  (បូម ៣-២)។ម ដំេណ កែបបេ ះរ ាៈេពាពា ៥ម េទ ៩

ែេ។ម េកាាកំប ុសែដាប កពា្ប្ពឹតតនកហតែបបាវៈេក នច េនទាេនះរ សរសបតុេល្ធ� ត

េ�សតេពក េគាកវ្គ តែតស្របត្គបគំ ាកំប ុសថហាៗែតប ុេា ះ។ម ប� ស�នកែដា្បូាប េគបែ�ងវេទ

ជឥ � ៈរវ េ ្ាសំណាតែដាន អចែកៃច�ប ្តតវប ាកេទកបតេនទាល ចកតសំណាត។ម ជាទ�

ផាមេគអចព ្អាុកាទាល ប បាដងមពា ១៦ឆ� ំមេទម៤៤ឆ� ំម(Phitsanulok Municipality, ២០០៥)។ម 

្បេទសក�ុជក៏អចអ ុវតតដូចេនទា្កកងម Phitsanulok ប ែដម េនេពាប នរណសំណាតក�ុងសា

ៃថ�មជធ្ម៨០េត ។ េនតទាល ចកតសំរក�ុង្បេទសក�ុជ រ អ�កេ សេអតចាជេ្ច ព តនកត

កំពុងែតសតេកាសសំណាតែកៃច�។ម ្ប្ពឹតតនកហសំណាតតែបបាវៈេក នច ជ្បពល �សាអចសា

ស្តាដាត្កកអ�កេ សេអតចាទំងអសតេនះម  នង ជេ្ស្បេសជងទាល អនលា។ម   ្ងវ នញ

េទៀតមការ កែញកសំណាត្បកបេកាេ្គះថ� កតេចញជុ មាកំប ុសែដាេកតពា្ប្ពឹតតនកហត

ែបបាវៈេក នច អចាកេទែកាំអគុណភពដាប ។ 
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បូ 3-2 កអ ុវតត ៍្ប្ពឹតតនកហតែបបាវេក នច (MBT) េនមPhitsanulok ្បេទសៃថ 

3.6 21េ�លនអនរយ័ស 

ទាល អនលាម ជទាល ចកតសំរម រ ទាតំងស�សបម ប�ងត្តឹ្តតវម ដំេណ កតបេច�កេទសម

 នងរ ក្តតតពន នត្េ្តុប ះពាតប នស  ាៈេពាែវង (Johannessen  នង Boyer, ១៩៩៩) ។មូាកដ  

្គឹះៃ ទាល អនលាម គឺជ្បសនទ�ភពកព្របទឹកសំអុាម កពគុណភព្បភពទឹកេ្កដា  នង

រ េ្កដ ចនស�ល �្ ប្ពឹតតនកហទឹកសំអុាមកតតប ាកប ះពាតប នស    នងរ វ នប ក្តតតពន នត្មក

សាភា សហល ផ�ះក�� កត។មកង្គបត្គងទាល អនលា រ េ្បរ សុា បង បតគំ សំរម(compactor 

ក្គបដាជ្បចំៃថ�េាគំ សំរ។ម េនេាទាល អនលារ កអ ុវតត ៍ែផ កបនទទាល   នងែថទំជ

ាំកបតេ្កាទាល បនទសច។ សំណាតែដាអចែកៃច�ប ជេ្ច  ដូចជមែកវម្កកសមប� ស�នកមន អ ុ�� ត

ឲ្ាកេទចកតេចាេនក�ុងទាល ចកតអនលាេទ។ម 

កះុេ េៀបចំទាល ចកតសំរេឡងវ នញ អច្ប្ពឹតតេទប ្បកបេកាសុវតនភព ាុះ្តែតទាល 

េនះប បនទ បបតេ្ប្បសតជេ្ច ឆ� ំកេ ្ា។ម វរ  លាថ ដំេណ កបំែបកាវៈែាងជ នភលា

បំពុាដាតប នស  េទៀតេ ្ាម ( ទ្ណ៍ម ន រ  នភលាេកតេឡងពា សហល េត   នង សហល ពុាដូច

ជម NOx SOx  នងNH3 ្ពទំងកបំពុាតាៈទឹកសំអុាម  នងសរសបតុពុាដៃទេទៀត)។ម េ្តុេ ះ 

េនេពាេគ នយាពាទាល ចកតសំរម សជសាទាល អនលាម គឺេគសំេដេទក្គបត្គងសំណាតងឹ

្បកបេកាសុវតនភពម ម  នងចនភព ្ពទំងបនកទញាក ូវធ ប វតុបតុេដេឡងវ នញ្បកបេកា

្បសនទ�ភព។  

កចបតាក សហល េត មស្របតផានតជថពាមជេ្សសាដ៏ា�ក�ុងកងកតតប ាកប ះ

ពាតប� ាឲ្រ កែ្ប្បតាអកសបតុម (បូ ៣-៣)។  សហល ទាល រ សរសបតុេត ម ពាម ៤០ម

េទម៦០% ែដាសូា ដាតេទ៥០% េបេ្បបបេធៀបេទ ឹង សហល ធហជតនម (SCS Engineers, ១៩៩៤)។ម

ថពាអគ�នស ាម ែដាផានតប តាៈកដុត សហល ទាល  អចាកតប មពា១ម េទ ២ ដុល� ស្ដដអ

េ នកមក�ុងសាេត សំណាតម(Ewall, ២០០៨)។ 
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េនេាទាល ចកតសំរទំងូា ែដារ ដំេឡង្បពល �ចបតាក សហល ទាល មក�ុងាៈេពាសាឆ� ំ

េ្កាពាចកតសំរម អចទទសាប   សហល ពាទាល ្បរណ ៦០ម េទ ៨៥% (ជធ្ម ៧៥%) (EPA, 

២០១០)។មេន្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍មម្បពល �ចបតាក សហល ទាល មន ប ដំេឡងប ា�េទមេកាសកង�ះ

ថវ នក ដូេច�ះកចបតាក សហល ទាល ក៏ន រ ្បសនទ�ភពេ�សត ែដាប� ាឲ្  សហល ទាល មប សា

ភាេទប នយកស។ម ដូចេ ះេ ្ាេន្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍ម េកាសឥ � ៈ្�ូសុាារ តៃ�េ�សតម ម កដ

ភនបាម គសេធ�កពន លាេារាតទេង�ែដានំឲ្រ កប ះពាតដាតប នស  ម  នងេាកទឹកចនតតដាតេ្ស

ាកកចបតាក សហល ទាល ម ាកកេធ�ជ្បភពថពាម េកាេធ�ពណន �កហេាឥណទ កបូ  

( ទ្ណ៍តាៈា តកអភនវឌ្ ៍ស� តមCDM)។  

បច�ុប្ �ម ទាល ចកតសំរេន្បេទសក�ុជ ជទាល ពកតក� ា្តតតពន នត្ម ន រ កេៀបចំជ

�សទបត ន រ កកន បង បតសំរម នងក្គបដាេទ។ ទាល ចកតសំរែដារ កេៀបចំប ា�ជងេគ

េន្បេទសក�ុជ គឺទាល ចកតសំរេនេណ� ដេង  រប ាភ�ំេពញ េការ កគនតគូពាក្ជប  នង

្បពល �្ប្ពឹតតនកហទឹកសំអុាមែតន រ ក្គបដាម នងន រ ក្គបត្គង សហល ទាល ។ម 

អជជ ធូាកដ  េន្បេទសក�ុជរ កាំបកម  នងន អចសងសងត នង្គបត្គងទាល អនលា 

េកាន រ ំ សាពាបេទស ទំងែផ�កថវ នក  នងបេច�កេទស។ 

 
បូ 3-3 ទាល អនលាែដារ កចបតាក ូវ សហល ទាល មេន្បេទសៃថម(បូថតមKomsilp Wangyao) 

3.7 22ក�ដតុសំណលាកេរ�ចេចលស 

កដុតសំរមសំណាតកេ�ចេចាមជបេច�កេទស េធ�េឡងេ្កសាតុណ ភពេ�សត។មបេច�កេទស

េ ះរ ្បសនទ�ភពក�ុងក្គបត្គងសំណាតាវៈ្បកបេកាេ្គះថ� កតម  នងកកតតប ាប នរណ

សំណាត។  សហល េត ម ន រ េកតេឡង  នងតាៈសាតុណ ភពេ�សតេគអចទទសាប ថពាអគ�ន

ស ា  នងកំេដ ែដាអចំ សសឥ � ៈធហជតនប ។ ប ុែ តេបកេៀបចំបេច�កេទសេ ះ ន រ ាក�ណៈ្តឹ

្តតវម ដូចជ កដុតសនតេនសាតុណ ភពទបម ប� ាឲ្េកតេឡង ូវ កេប  ូណូអុកសុាតម (Carbon 

Monoxide) សរសបតុឌាអុកសុា  (Dioxins)  នងសបតុពុាដៃទេទៀតម ។ម កដុតសំណាតទា្កកងកេ�ច

េចាកំពុងែតេពញ នាេនត្បេទស ស្្កហម (បូ៣-៤)។ម ទ �ឹ ឹងេ ះែដ្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍សា
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ចំ ស ក៏កំពុងអ ុវតតបេច�កេទសេ ះស្របតកដុតសំណាតទា្កកងកេ�ចេចាម ្បកបេកាេជគលាែដ។ េប

េ្បបបេធៀបេទ ឹង្បេទស ស្្កហម សំណាតេន្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍ម រ សរសបតុទឹកេ�សតម  នង

រ ប នរណកឡូ ាទប ដូចេ ះេដ ា្ដុតសំណាតទា្កកងកេ�ចេចាប  គឺទទឲ្រ កេ្ប្បសត 

ធ្ូង ឬេ្បងចំេ្ះបែ ម (Solenthaler and Bunge, ២០០៥) ែដាបងឲ្រ ផាវ នបកេកតេឡងម ដូចជ

ថពាទទសាប រ ក្នតទបមែតចំាេ�សត។ម 

កេ្ប្បសតបេច�កេទសេ ះ ត្តវឲ្រ កវ ន នេយគេ�សត េបេ្បបបេធៀបជសា ឹងេ្ស

េធ្បាដៃទេទៀតម នងទទឲ្រ ធ ប  ុស្ស្របត្បតនបតតនកម នងែថក្។មេនទា្កកងជេ្ច 

រ ក្បឆំងេទ ឹងកអ ុវតត ៍បេច�កេទសេ ះម េ្ពះរ កសាភាសបតុឌាអុកសុា ក្នតេ�សតម

 នងកបំពុាេផ្ងេទៀត ែដាទទេអារ កេ្ប្បសតបេច�កេទសេ�សត ក�ុងកេធ�្ប្ពឹតតនកហចេ្រះ

 សហល ពុាេចញ។ 

 

បូ 3-4 េរងច្កដុតសំរកេ�ចេចាេន្បេទសប ុ  

3.8 23ក�វយតៃរាេ�េល�មេច�កេេសទាយក្រេេជនជព�សំណលាស�ររងងេ�្កកង 

កេ្ប្បសតបេច�កេទសទញ្បេយ ៍មពាសំណាតស ារង�ម្តតវប ែបងែចកជពាក្នតម(បូ៣-៥) 

I) ក្នតេធ�តផ�ះម នងតស្គ ៍ - តាៈកកតតប ាសំណាតមេកាាកេធ�ជចំណា សត�មា

កំប ុស  នងមាវ សហល ។ 

II) ក្នតេធ�េនទា្កកងម 

ក) ស្របតសំណាតន រ កែញកម - ាកេទចកតេចាេនទាល ចំ្ ទាល អនលាម េធ�

្ប្ពឹតតនកហាវៈេក នច  នងដុតកេ�ចេចា ។ 

េ) ស្របតសំណាតរ កែញកជុ ម- ាកវេទេធ�ាកំប ុស េធ�ាវ សហល ។ 

កេាកទឹកចនតតឲ្រ កេ្ប្បសតម នងេធ�្ប្ពឹតតនកហេទេាសំណាតស ារង�ទា្កកង េនតផ�ះម នង

តស្គ ៍ អចកតតប ា កចំាេទេាក្បូាមកដឹក��ូ  ម  នងទុកកកតសំណាត។ម កណា
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េ ះអចបេ�� បសទំនសតវងអជជ ធម នង្បជពាដដសតេនតូាកដ  មេទេាកអ ុវតតេធ្បាចកត

េចាទុកកកតសំណាត។ ដូចេ ះេ ្ាប ជត្តវឲ្រ េៀបចំថវ នក ស្របតចំាេទេាកអបតមំ

បណ�ុ ះប� ាម្បជពាដដឲ្គតតរ កាាតដឹងេាកង្គបត្គងសំណាតេ ះ។មម 

 
បូ 3-5 កេ្ប្បសតមកទញ្បេយ ៍ម នងកេធ�្ប្ពឹតតនកហេទេាសំណាតស ារង�ម 

(Bengtsson et al., ២០០៨) 

 
តរង ៣-១ម អធនប្ាអំពាអត្បេយ ៍េាបេច�កេទស េ្ប្បសតទញ្បេយ ៍េឡងវ នញពា

សំណាតស ារង�ទា្កកង បេងតឲ្រ កងេធ�ម  នងជវ នប កទបតស តតេ្តុប ះពាតប នស   ទបតស តត នង

កតតប ាកសាភា សហល ផ�ះក�� កត។មកកតតប ាប នរណសំណាត ជកតត ែដាអចកតតប ាក

ចំាេទេា្បពល �្ គបត្គងសំណាតទំងូា ដូចជកតតប ាកចំាេាក្បូាមកដឹក��ូ  ម

 នងកចកតេចា។ម ប ុែ តទទឲ្រ កចូាសយ ងសកហពា្បជពាដដ។ម កកតតប ាប នរណ

សំណាតម ជកេាកទឹកចនតតែផ�កេសដដកនច�ម េនតាំេនស  ម ប ុែ តន រ កបេងតកងស្របតអ�ក

ែដារ ចំណូាទបម នងអ�កន រ ំនញ (អ�កេ សសំណាតេអតចា)។ 
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តរង 3-1 អត្បេយ ៍ៃ បេច�កេទសមេ្ប្បសតទញាក្បេយ ៍េឡងវ នញម នង្ប្ពឹតតនកហមសំណាតស ារង� 

បេច�កេទស 
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កតតប ា O O O O O O O O O X X X X X 

េធ�ចំណា សត� O O ∆ O O O O O O O X X O O 

េធ�ាកំប ុស ∆ ∆ ∆ ∆ O O O O O O X X O O 

បំែបកែអ ែអបូនក ∆ ∆ ∆ ∆ O O O O O O O X O ∆ 

្ប្ពឹតតនកហាវៈេ

ក នច 

X X X X O ∆ O O O ∆ ∆ O O ∆ 

ទាល អនលា X X X X ∆ ∆ O ∆ O X ∆ ∆ O ∆ 

ដុតកេ�ចេចា X X X X ∆ X O O ∆ X ∆ X O X 

O គុណស្តតន X គុណវ នបតតនម∆ គុណស្តតនមកាាក�េណ� សាចំ ស ្តតវប បំេពញ 
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កង្បូាសំណាតអេនរ គុណភពា� ស្របតាកកលាេធ�ចំណា សត�ម អចអ ុវតត

េនជាក�ណៈឯក មឬតកសនកដ  ចន�� ឹសត�។មកនច�កេ ះអចសាស្រាប �ុកក�ុងកប��ូ  សំណាត 

េទទុកកកតស្របតឲ្្កក្ុ៊  ្បូា  នងដឹក��ូ  េចញ ក៏ដូចជសាកតតប ាកចំាេាក្គបត

្គងសំណាតទំងូា។ម 

ចំេពះសំណាតែដាន រ កែញក កេធ�្ប្ពឹតតនកហាវៈេក នចជុ  រ ាក�ណៈ្បេសជង

កាកេទចកតេចាេនទាល អនលាម ឬដុតកេ�ចេចាែត�ង។ម ម កេធ�្ប្ពឹតតនកហាវៈេក នច អច

សាេៀសវងកសាភា សហល ផ�ះក�� កតម   ស្តាកង្បូាសំណាតែដាអចែកៃច�ប  

(សំណាតេអតចា)  នងេធ�ឲ្ងា�សតាក�ុងកដុតសំណាតកេ�ចេចាម ្ពទំងសុវតនភពកចកតេចា

សំណាតេនទាល ។ 

ចំេពះ្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ្បជ ម  នងរ� សតកសនកដ  ាកសំណាតអេធ�ជចំណា សត� ែតអជជ ធូា

កដ  គសេធ�ែស�ងកមឬែបងែចកថវ នកស្របតេ្សបេច�កេទសែកៃច�សំណាតស ារង� ែដារ ាក�ណៈស

�សបបែ េទៀត។ តរង៣-២ម ជកេ្បបបេធៀបត្តវកវងកអ ុវតត ៍ កទញាក្បេយ ៍ពា

សំណាតស ារង�ម េកាេ្បឡាវ សហល មេធ�ាកំប ុស កេធ�្ប្ពឹតតនកហាវៈេក នច  នងកចកតេចាសំណាត

េនទាល អនលា។ម 

រាតបេច�កេទសសាៗរ គុណស្តតនម  នងគុណវ នបតតនបសតវ។ម េធ�ាកំប ុសជកេពញ នាេន

្បេទសេនតំប តអសុាម ែដាអចេធ�ប ្គបតខ� ត ទំងអសត។ ជទូេទ កេធ�្ប្ពឹតតនកហាវៈេក នច  នងទា

ល អនលា េគេធ�ទ្ងតខ� តធំម ែដាទទឲ្រ កវ ន នេយគេ�សត ែដាត្តវេអា្បេទសក�ុជ្តតវ

ែស�ងកំ សាពាបេទស ។ 

តរង ៣-៣មបង ញពាទុ វ ន នេយគេាគេ្រង្ប្ពឹតតនកហសំណាតងឹេន្បេទសៃថម នង្បេទសក�ុជ។ 

កគណនទុ េ ះម ន រ របតប��ូ ាតៃ�ដាេទ។ម កដុតកេ�ចសំណាតជបេច�កេទស ចំាេ្ច  ឬ

ន អចេធ�េទប  េ្ពះសំណាតរ ជតនសំេណ េ�សតេពកម  នងន រ ក្នតកឡូ ាេ�សត។ម បេច�កេទស

កបំែបកតែបបែអ ែអូបនកម(ឡាវ សហល ) ស្របតទញាកថពាមេនក�ុងក្នតធ្ េទធំមក៏រ 

តៃ�េ�សតែដម ែតវរ ្បេយ ៍ស្របតតំប តទា្កកងែដា្តតវកប នរណថពាេ�សត ។ម កផានតា

កំប ុសេនក�ុងភ ៍( In-vessel composting) ្តតវចំាេ្ច ជង សងសងតទាល អនលា។មក

េធ�ាកំប ុសែបបចំ្គជង (Windrow composting) រ ចំាទបជងេគ។ម 
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តរង 3-2 កេ្បបបេធៀបមកទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�មេកាេ្បឡាវ សហល មាកេធ�ាកំប ុស 

អ ុវតត្ប្ពឹតតនកហតែបបាវេក នច  ទាល អនលាម នងដុតកេ�ចេចា 

កតត  កេធ�ាកំប ុស ឡាវ សហល  កេធ�្ប្ពឹតតន

កហាវៈេក នច 

ទាល  

អនលា 

កដុតកេ�ច

េចា 

ទុ វ ន នេយគ ក�ុង

សាេត សំណាត 

ទបបំផុត ទប ធ្ ទប ទប េ�សត 

ទុ ដំេណ ក ក�ុង

សាេត សំណាត 

ទប ដាត 

ធ្ 

ធ្ ធ្ ទប េ�សត 

ត្តវកដា ធ្ ទប េ�សត េ�សតែ ែទ   ទប 

ករ� ំងពាកហ ធ្ ដាត 

េ�សត 

ទប ធ្ ដាត េ�សត ទប ទប 

បុគ�ានកំនញ ទប ដាត 

ធ្ 

ធ្ ដាត 

េ�សត 

ធ្ ដាត េ�សត ទប ដាត ធ្ ធ្ ដាត េ�សត 

ត្តវកថពា ទប ដាត 

ធ្ 

ទប ដាត 

ធ្ 

ធ្ ទប ធ្ ដាត េ�សត 

ទំ្ំ តផ�ះ ដាតមធំ តផ�ះ ដាតមធំ ធ្ ដាតមធំ ធ្ ដាតមធំ ធ្ ដាតមធំ 

េពាស្របតកេធ�

្ប្ពឹតតនកហេកា

សុវតនភព 

ពា ១មដាតម១២ម

អទនត្ 

ពា ៣មេទម៤ម

អទនត្ 

ពា៥ េទម៩មែេ េាពា ២ េទ១០០ 

ឆ� ំ 

១ៃថ� 

ំនញែថក្ ទប ដាតេ�សត ធ្ដាតេ�សត ទប ទប េ�សតែ ែទ  

សាភា  សហល 

ផ�ះក�� កត 

ទប ទបែ ែទ  ទប ធ្ ដាតេ�សត ទប 

ចាំំ កវាតៃ�េនក�ុងតរងខងេាម គឺេាកាកែតបេច�កេទស ខ� តតូចម  នងធ្ម សជសា 

បេច�កេទសម ាកសំណាតស ារង�េធ�ាកំប ុស  នងកេ្ប្បសតឡាវ សហល ស��ៗ ែដាអចអ ុវតតេន

្បេទសក�ុជប ។មកេធ�្ប្ពឹតតនកហាវៈេក នច  នងទាល អនលា ជទូេទអ ុវតតក�ុង្ទងត្ទាធំមមដូច

េ ះតរងខងេាមន ប បង ញអំពាេ្សែដារ ាក�ណៈទូាំទូលាម នងទូេទេទ។ 
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តរង 3-3 កបង ញពាទុ វ ន នេយគេាគេ្រង្ប្ពឹតតនកហសំណាតងឹេនម្បេទសៃថម នង្បេទសក�ុជ 

្ប្ពឹតឹជកមកសសណារាឹ សសណារន 
(ត/ថ�) 

ទុិវជ ជិេេគ*  
(លិដុល� រ 

ទុិវជ ជិេេគ
សសណារ១ត/ថ� 
(ដុល� រ 

ទសហសដី 

ដុតកេ�ចេចា     

េនPhuket្បេទសៃថ ២៨០ ២៤,៦៣ ៨៨០០០  

េនSamui ្បេទសៃថ  ១៤០ ១៥,៦៦ ១១២០០០  

កបំែបកែអ ែអបូនក     

េនRayong្បេទសៃថ ៦០ ៤,៥៣ ៧៥៥០០  

េន Koh Chang ្បេទស

ៃថ 

៣០ ១,៧៧ ៥៨៩០០  

ទាល អនលាម(ន រ ចបតាក សហល ) 

េន Samutprakarn  

្បេទសៃថ 

៨៥ ២០៦ ២៤១០០ ១,៦ម ន្កតម(១៥ឆ� ំ) 

េនភ�ំេពញ ១២០០ ន រ ទន �លា ន រ ទន �លា ៣១ ន្ចត 

្ប្ពឹតតនកហេក នចាវៈ     

េន Phitsanulok  ្បេទស

ៃថ 

៨០ ១,៦០ម(បូកជសាទា

តំងទាល ) 

២០០០០ ១០ម ន្កតម(ជធ្ 

២៤ឆ� )ំ 

កធ�ាាកំប ុស     

ាកំប ុសេនក�ុងភ ៍ េន

្កកង Bangkok  ្បេទសៃថ 

១០០០ ២៧,៩៧ ២៨០០  

ាកំប ុសចំ្េនរប ា

ភ�ំេពញ 

៥ ០,០៦៥ ១៣០០០  

*  តៃ�េ ះគនតែតតៃ�សងសងតេកា ន គនតពាតៃ�ដាេទ 
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កចបតាក សហល ទាល   នងក្គបទាល ម រ តសនទាសំខ តក�ុងកកតតប ាកសាភា

 សហល ផ�ះក�� កតពាទាល ចសតម  នងទាល ែដាកំពុងដំេណ ក។ម េទះជកសងសងតទាល ថហាស្របតចកត

សំណាតាវៈែដាន ប េធ�្ប្ពឹតតនកហជុ  រ កបំពកត ូវ្បពល �ទញាក សហល ទាល ក៏េកា ក៏េាង

េនែតរ ប�ពា៖  

(ក) កសាភា សហល ផ�ះក�� កត ក្នតេ�សត។ 

(េ) កខតបងតសបតុចន�� ឹម េនក�ុងសំណាតស ារង�ម េកាវេនលាឡំជសា ឹងសរសបតុ

្បកបេកាេ្គះថ� កតម 

(គ) ដាែដាេ្ប្បសតជទាល អចាកេទបេ្្បេយ ៍េផ្ងេទៀតែដារ តៃ�េ្ច ជង។  

(ឃ)  នភលាេាកបំពុាទឹកេកាស ទាល សនតេនតំប តែដាងាង ូវកានចទឹក។ 

េ្សែដាអចរ ចនភពមគឺាកសំណាតស ារង�ទា្កកង េធ�ាកំប ុស  នងកកតក�ុងឡាវ សហល ។មក

េ្ប្បសតបេច�កវ នទ្ ស្របតេ្សខងេា អចអ ុវតតេកាៃដម ឬេការ សុា ស�លា្បវតតន ជាក�ណៈ

្ទងត្ទាតូចម េទធំ។ម ចំេពះកណា ាេ ះ រ ាទ�ភពអ ុវតត ៍េ្ច ជង កេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាតត

ែបបាវៈេក នច កេធ�ទាល អនលាម នងកេធ�ឡដុតកេ�ច សំណាតមសំរេចា។ម 

ជទូេទ កេធ�ាកំប ុស រ តៃ�ទបម  នង�សតាជងកអ ុវតត ៍េធ�ឡាវ សហល ម ប ុែ តកេធ�ាកំប ុស 

ន អចទញាកថពាប េទ។មកេធ�ឡាវ សហល មជបេច�កេទសែដារ ភពសហុគសហ ញែដាត្តវឲ្

រ បុគ�ានកំនញ  ាឯកេធ�ាកំប ុស ្តតវក ុស្េធ�កង។ ក�ុងកណា ថវ នកស្របតអ ុវតតរ ក្នត 

កេធ�ាកំប ុសជេ្សដ៏ា�ស្របត្គបត្គងសំណាតេនតស្គ ៍។ ខងេ្កជ ទ្ណ៍ 

បង ញពាកេធ�ាកំប ុស  នងកេធ�កបំែបកតែបបែអ ែអបូនក (ឡាវ សហល ) ។ 

ក) មេច�កេេសេធ��ជជកំម៉សុ 

កេធ�ាកំប ុសអច អ ុវតតេឡងចបតពាខ� តតូចេនតផ�ះម ម (ប នរណសំណាតក�ុងសាៃថ�តនចជងសា

គាឡូ្ក) េទខ� តធំស្របតែកៃច�សំណាតាវៈតទា្កកងម ឬត្បំុ  (ប នរណសំណាតក�ុងសាៃថ�

េ្ច ជង ១០០០េត ) ។មកេធ�ាកំប ុសខ� តតូចមជកេធ�េនេាដាទំេ  ដាចរ េ្កាផ�ះ (បូ ៣-៦) ។មេន

តស្គ ៍ម កេធ�ាកំប ុស អចេធ�េនតទាទំេ សបណៈ  នង្បតនបតតនកេកាេកាសហល្គចនតតម ពា

ស្គ ៍ផ� ាតម ម (បូ ៣-៧)។ ្បជពាដដែដាន រ ដាស្របតេធ�ាកំប ុស អចចូាសេធ�ាកំប ុសត

ាៈកែញកសំណាត  នងក្បគាតសំណាតាវៈេទកែ �ងេធ�កំុប ុសតស្គ ៍មឬ កែ �ងថ� កតក� ា។ 

ផានតផាាកំប ុសអចេ្ប្បសតស្របតែកាំអគុណភពដាចរ ម ដំំបែ �ម កសនកហ្ គតសម ស្របតផ�តត

ផ�ងតក�ុងទាផ្ ឬេធ�អាវកហ។ម 

បេច�កេទសេធ�ាកំប ុសជេ្ច ្បេភទ ែដារ ត្តវកេុសៗគ�  ទំងកងំនញមថវ នកអ ុវតត  នង

េពាេវល។ម ទ្ណ៍ កេធ�ាកំប ុសតផ�ះ តែបប Takakura Home Method (THM) កេធ�ាកំប ុស

េកាគសំណាតជង នចា (Static Pile Windrow Composting) កេធ�ាកំប ុសេកាគសំណាតជង

កកតបំពងតឲ្េ្ាតេចញចូា (Passive aerated Windrow Composting) កេធ�ាកំប ុសេកាគសំណាតជ
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ងរ បញតេ្ាតប��ូ ាមម (Forced aerated Windrow Composting) កេធ�ាកំប ុសក�ុងភ ៍ (In-vessel 

Composting)  កេធ�ាកំប ុសេកាេ្បេ � ម (Vermin-Composting )។មតរង ៣-៤ ជកេ្បបបេធៀប

វងអត្បេយ ៍  នងគុណវ នបតតនៃ បេច�កេទសេធ�ាកំប ុស នសាៗ។ម 

តាទ�ភពធ ប  ុស្ម ថវ នកម កេធ�ាកំប ុសែបប THM េកាគសំណាតជង នចាម គ

សំណាតជងកកតបំពងតឲ្េ្ាតចូា ជវនធាសសតរ ាក�ណៈស�សបែដាអចអ ុវតតេន្បេទសក�ុជ

ប  ។ម 

 

 
បូ 3-6 កេធ�ាកំប ុសេនេ្កគាតេចកេន្បេទសក�ុជ 

 

 

 
បូ 3-7 កេធ�ាកំប ុសក�ុងធុងេន្បេទសៃថ 
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តរង 3-4 កេ្បបបេធៀបវងអត្បេយ ៍ម នងគុណវ នបតតនមមៃ បេច�កេទសេធ�ាកំប ុស នសាៗ 

ត្មមវន 

បេច�កេទសេធ�រីកសប៉ុស 

THM ាិជចា 
ារិបសពារ

ខ្ារ 

ារិយរ

ខ្ារចូា 

េធ�េនក�ាុ 

ភរិ៍ 

េដាេ្ប

រេិ�ិ  

ទុ ស្របតសា

េត សំណាត 

ធ្ ទបែ 

ែទ  

ទប េ�សត េ�សតខ� ំង ធ្ 

តៃ�្ បតនបតតនកម

ស្របតសាេត 

សំណាត 

ទប ទប ទបែ 

ែទ  

េ�សត េ�សតខ� ំង ធ្ 

ដាស្របតសាេត 

សំណាត 

េ�សត េ�សត េ�សត េ�សត ទប ទប 

ករ� ងំមពាកហ ធ្ េ�សត េ�សតែ 

ែទ  

ទបែ ែទ  ទប ទប 

ំនញ បណតុ ះ

ប� ា 

បណតុ ះ 

ប� ា 

បណតុ ះ 

ប� ា 

បណតុ ះ 

ប� ា 

បណតុ ះ 

ប� ា

េ�សត 

បណតុ ះ 

ប� ាេ�សត 

ថពាេ្ប្បសត គហ   ទប គហ   ធ្ េ�សត គហ   

េពាេវល ១-៣ម

អទនត្ 

១២ម

អទនត្ 

១២មអទនត្ ១២មអទនត្ ១-២មៃថ� ក �ះមេត ម

សំណាតមក�ុង

១មេត េ � 

ក�ុងសាៃថ�  

ត្តវកែថទំ ទប ទប ទប ធ្ េ�សត ធ្ 

កសាភាម 

 សហល ផ�ះក�� កត 

CH4 កា

ន 

រ េ្ាត

្គបត្គ តម 

CH4 កា

ន 

រ េ្ាត

្គបត្គ តម 

CO2 ត

កេ្ប

ថពា 

CH4 កា

ន រ 

េ្ាត្គបត

្គ តម 

CO2 តក

បេ��ញ

ថពា 

CO2 ត

កបេ��ញ

ថពា 

NOx  
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(១)មក�េធ��ជជកំម៉សុេ�ផ�គតរែមម  THM 

THM បេងតេឡងេកាមMr. Koji Takakura េធ�កេន្កក្ុ៊ មJPEC ្បេទសប ុ ។មបេច�កេទស

េធ�ាកំប ុសេបៀបេ ះម ស្របតអ�កសតេនក�ុងទា្បំុ ម  នងទា្កកង។ម សព�ៃថ�បេច�កេទស THM ប  នង

កំពុងែតអ ុវតតេន Surabaya ្បេទសឥណ�ូ េណសុាម  នងរ កព្ងាតទា្កកងជេ្ច េន្បេទស

កំពុងអភនវឌ្ ៍ក�ុងតំប តអសុា។ 

កេធ�ាកំប ុសតេបៀប THM រ ដំេណ កបំែបកសនតក�ុងាៈេពាពាសាេទពាសប� ្៍  នងពា

សប� ្៍េទៀតជាៈេពាស្របតេធ�ដំេណ កសេ្ចចុងេ្កាម (maturity)។ម ជូាកដ  ៃ 

បេច�កេទសេ ះ ពពសកា្កតស ារង�ជកហកេធ�ឲ្រ ដំេណ កបំែបក ែដាស ហតថ ជអ�កបងឲ្រ 

ដំេណ កាកំប ុស (seed compost)។មកេធ�ាកំប ុសតផ�ះែបប THM ត្តវឲ្រ ៖ ធុងសាែដារ  �

ស្របតេ្ាតេចញចូា កតុងសាម ឬសរ� ៈេធ�ពាេស� ស្របតេធ�្ទនបតេនក�ុងធុងម  បណ៍កតតចន���  ំ  នង

គ្បធុងម (បូ ៣-៨)។ម កាេាងកតតសំណាតឲ្កតតែតា�នតម េា្គ បំែបកាកំប ុស ក៏កតតែតេារ 

តេនះែដ។ម 

 

       

បូ 3-8 កេធ�ាកំប ុសតផ�ះតែបបមមTHM េន្កកងបងកកម្បេទសៃថម(បូថតមToshizo Maeda) 

(២)មក�េធ��ជជកំម៉សុេដយគ�សំណលាជ�ងន�ចល  

គឺជបេច�កេទសស��  នងរ ក នាេ្ប្បសតេន្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍ េកា្តតវកទុ វ ន ន

េយគន េ�សតម ដូចបេច�កេទសេធ�ាកំប ុសេផ្ងេទៀតេនះេទ។ ប ុែ តវត្តវឲ្រ កហកេន្បចំម េដ ា្

េ្ជាងម នងកកតទឹកេបចំបចត។ម ទំ្ំងាកំប ុសរ េង្បែវងម១-២មែ ្ត  នងក�សតម១-៣មែ ្ត  ្បែវង

ងរ ាក�ណៈែវងេ�ាអ�សលាេទតទំ្ំដាែដារ ម (បូម៣-៩)។ ាៈេពាដំេណ កាកំប ុស រ ចំ ស 

បាែេមែតអចាូជងេ ះេបន រ កអ ុវតត ៍្តឹ្តតវមដូចជ កេ្ជាង  នង្គបត្គងជតនទឹកជេដ។ 
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បូ 3-9 កេធ�ាកំប ុសេកាគជងេន្បេទសក�ុជ 

(៣)មក�េធ��ជជកំម៉សុេដយគ�សំណលាជ�ងដកាមំពងាឲ្ខ្លាេចាចលូ   

សំណាត្តតវប គសំណាតជងកកតតសេការ បំពងតស៊កតងម ស្របតឲ្េ្ាតេចញចូា។ 

 នតនវ នធា្បតនបតតនរ ាក�ណៈ�សេដៀងេទ ឹងកេធ�ាកំប ុសេកាគសំណាតជង នចាែដ ្គ តែតរ េ្ាត

េចញចូាក�ុងងគំ សំណាតតាៈបំពងតល ឬឫស ា្ ែដារ  �តូចៗជេ្ច  (ូបម៣-១០)។មកេធ�

ាកំប ុសែបបេ ះអចឲ្ប ចំេណញករ� ំងពាកហមស្របតេ្ជាគំ សំណាត។ម 

កលាសំណាតេស  នងស�សត្គបត្បេភទ ជកងសាចំបចតុ  ឹងកកតវគជង។ម សំខ តជង

េ ះេទេទៀតមគំ សំណាតន ្តតវឲ្វសនតក�ុងសភពបតេពកេទមគឺត្តវឲ្េ្ាតងាេចញចូាប �សតា

 នង្គបត្គ ត។ម 

    

បូ 3-10 កេធ�កំប ុសេការ កប��ូ ាេ្ាតតបំពងតេនម្បេទសក�ុជ 

(៤)មក�េធ��ជជកំម៉សុេដយគ�សំណលាជ�ងរនបាាខ្លាម��ូលស 

វេាសពាកេធ�ាកំប ុសេកាគសំណាតជងកកតបំពងតឲ្េ្ាតចូាម ្តងតេនបតេ្កងេធ�កំុប ុសម

រ េៀបប� ញសា ស្របតបញតេ្ាតចូាក�ុងងេធ�ាកំប ុសេកាេ្ប ូទល (បូ៣-១១)។ម ្បពល �បញត

េ្ាតេ ះរ តៃ�គសសែដ ប ុែ តន ត្តវឲ្រ ករ� ំងកហកេ្ច ដូចកេធ�ាកំប ុសខងេាេនះេទ។ម

  ្ងវ នញេទៀតបេច�កេទសអ ុវតតប  ែតតំប តែដារ  េភ�ងអគ�នស ា េបន ដូេច� ះ្តតវរ រ សុា េភ�ងេកា

េ�ស ឯង។ បេច�កវ នទ្េ ះន ស�សបចំេពះ្បេទសក�ុជេឡា េកាសែតតៃ�ច តអគ�នស ាៃថ�។ 
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បូ 3-11 កេធ�ាកំប ុសេន្បេទសៃថ 

 

(៥)មក�េធ��ជជកំម៉សុេ�ក�ុងភជនជ  

កេធ�ាកំប ុសេនក�ុងភ ៍មជបេច�កវ នទ្ផានតាកំប ុសម ក�ុង្បពល �សាបនទនត ទទឲ្រ ក

្តតតពន នត្្តឹ្តតវ។ បេច�កវ នទ្េ ះរ ដំេណ កបំែបកេ�សតមជងកេធ�ាកំប ុសេៀបជងម(បូ៣-១២)  នង 

អចេធ�កែកៃច�សំណាតប ប នរណេ្ច  េនទាតំងសាតូច ែតត្តវទុ ចំាេ�សតម  នងត្តវឲ្រ 

បុគ�ានករ ំនញ។ េកាសកង�ះធ ប  ុស្ម  នងតៃ�េភ�ងអគ�នស ាៃថ� បេច�កវ នទ្ផានតាកំប ុសម

េបៀបេ ះន ទ តអចអ ុវតតេន្បេទសក�ុជេនេឡាេទ។ 

   

បូ 3-12 កេធ�ាកំប ុសេន្បេទសៃថ 

(៦)មក�េធ��ជជកំម៉សុេដយេ្រ� សត�ជេនានសស 

បេច�កេទសេ ះមរ កអ ុវតត ៍មេ្ច េន្បេទសឥ�  ែតេនត្បេទសដៃទេទៀត ដូចជ្បេទសក�ុ

ជ សនតក�ុងាក�ណៈសកា្ង ឬពនេសធ ៍េនេឡា។មមេយងតកបក�សាវ នទ្សសត កេធ�ាកំប ុស

េកាេ្បសត�េ � ប បេងតឲ្រ  សហល  ា្តតែស អុកសុាត (No2) សាភាេទក�ុងប នយកស េកា

 សហល េ ះរ ឥទ�នពាេទេាកែ្ប្បតាអកសបតុមពាម២៩០េទ៣១០ ដងេាសពា   សហល កបូ នច CO2។ 

 សត�េ � ែដារ ្បេយ ៍េធ�ាកំប ុសរ ដូចជ tiger worms (Eisenia foetida), red worms 
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(Lumbricus rubellus),  នង Pheretima peguana (ពូក�ុង�សកកេន្បេទសៃថ) (បូ ៣-១៣)។ ្បេភទសត�

េ � ខងេាេ ះ េដតសយ ងសកហក�ុងកបែ�ងសំណាតេទជាកំប ុស។ កបំែបកេ ះរ ដំេណ ក

េារ មេនេពារ ប នរណសត�េ � ក តែតេ្ច ។ម 

   

បូ 3-13 កេធ�ាកំប ុសេន្បេទសក�ុជម(បូេឆ�ង)មេន្បេទសៃថម(បូសត ំ) 

េន្បេទសក�ុជរ អង�កសង�សុាវ នាពា COMPED  នង CSARO ែដាប  នងកំពុង េធ�ាកំប ុស

ែកៃច�សំណាតស ារង�ទា្កកង េនរប ាភ�ំេពញ  នងេន្កកងបតតដំបង។ម COMPED េធ�ាកំប ុសេកាគ

សំណាតជង នចា  នងCSARO េធ�ាកំប ុសេកាគសំណាតជងកកតបំពងតឲ្េ្ាតេចញចូា។ េគអច

កេធ�ាកំប ុសេនតទា្បំុ  ែកៃច�សំណាតស ារង�ទា្កកងមតពនេសធ ៍បសត អង�កសង�សុាវ នាពាមេន

តតំប តេផ្ងៗេទៀត អ�សលាេទ ឹងចំបតអហណ៍អ�កពកតពល �េនូាកដ  ផ� ាតម   នងែផ�កេាប នរណ

សំណាតស ារង�  ថវ នក  នងទាតំង្បតនបតតន។ម 

កេធ�ាកំប ុសវ នធាក៏េកាម ាកំប ុសរ គុណភព ដរបរ កែញកសំណាតពា្បភពជុ  េដ ា្

បនគុណភពាកំប ុសម នង ន តភពៃ កផ�តតផ�ងតសំណាតាវៈដាតទាល េធ�ាកំប ុស។ម   

ខ) មេច�កេេសសមំែមកសំណលាជជវៈតរលក�ខណ� ែអនែអ�មូ�កសឡជជវឧសាន័ 

បេច�កេទសបំែបកសំណាតាវៈតាក�េណ� ែអ ែអបូនកម ជដំេណ កេកតេឡងេកាអវតតរ  អុក

សុាែ្្ ។ ដំេណ កេ ះបេងតឲ្រ ផានតផាថហាសាេទៀតគឺម សហល ាវៈម ែដារ សរសបតុេត មពា 

៥០ េទម៦០%។  េត ជ សហល ែដាេធ�ឲ្រ កែ្ប្បតាអកសបតុ េាស សហល កបូ នច ២០ដង។ម 

ចំេពះកបំែបកសំណាតាវៈតាក�េណ� ែអ ែអបូនកម ការ វតតរ សំណាតស�សតចំ ស  ១០ម

េទ ១៥% េគឲ្េឈហ ះថ កបំែបកេសម  (wet digestion)។ កាវតតរ សំណាតស�សតចំ ស  ២៤មេទ 

៤០%  េគឲ្េឈហ ះថ កបំែបកស�សតម (dry digestion) ( បស� �មIV កបំែបកស�សត)។ 

កបំែបកស�សតរ គុណស្តតនេ្ច ជងកបំែបកេស េកាវន ត្តវទទឲ្រ កលង

សំណាតជុ   ាឯសំណាតទឹកសំអុារ ប នរណទប (Luning et al., ២០០៤)។ ដំេណ កបំែបកស�សតម

សាកតតប ាក្បា្បសតទឹកម  នងរ សក�  ុពាបំែបកសរសបតុេ�សតជងដំេណ កបំែបកេស

(Jiang et al., ២០០៧)។ េគេឃញរ កេ្ប្បសតបេច�កេទសៃ កបំែបកេសម េនក�ុង្បេទស ឥ� ម

 នង្បេទសៃថមេ្ពះបេច�កវ នទ្េ ះ អចេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាតរវផ�ះបា។មម 
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េន្បេទសឥ�  រ អ�កបេងតបេច�កេទសបំែបកសំណាតាវៈតាក�េណ� ែអ ែអបូនកដ៏ា ា្ា្ញ

ចំ ស ពានកត កពា្កក្ុ៊  Biotech េ្ប្បសតលកេគស្របតប��ូ ាក�ុងឡស្របតដំេណ កដំបូង 

ចំែណកឯមAppropriate Rural Technology Institute (ARTI) េគប េ្ប្បសតស។មេពារ ដំេណ 

ក�សតាេ ្ាម េគែាង្តតវកមលកេគ ឬសេទៀតេ ្ា។ម ARTI ប ប�� កតថមកបំែបកដំេណ េទ

ប ា�មេកា្តតវកសសាគាឡូ្ក េសហ ឹងលកេគចំ ស  ៤០គាឡូ្ក។មដូចេ ះេ ្ា ប ជឡេ្ប

្បសតសម រ ទំ្ំតូចជងឡេ្បលកេគ។ម បែ ពាេ ះេទេទៀតម ឡេ្បសអចបេងត សហល ាវៈប 

ក�ុងាៈេពា ២៤ េរ ង។ េ្សេ ះេគេ្ប្បសតេនតតំប តែដាពំុសូវរ ៃផ�ដាធំ។ម េដ ា្ែស�ងាាតពា 

្បសនទ�ភពបេច�កេទសម  នងអត្បេយ ៍េសដដកនច� កអ ុវតត ៍សកា្ងេទេាបេច�កវ នទ្ទំងេ ះ គឺជ

កស�សប េដ ា្េធ�េសចក�ាសេ្ច េាេ្សបេច�កវ នទ្ស្របតអ ុវតត។ម 

េយងតពនេសធ ៍ម  Biotech សំណាតអអចផានត សហល ាវៈេារ ជងលកេគម  ាឯទំ្ំឡ

អចប្ងតតូចប ។ម 

កេ្ប្បសតសំណាតស ារង�ស្របតឡាវ សហល  ជកចូាសកតតប ាប នរណសំណាតាកេទ

ចកតេចាេនទាល ។ម ជាទ�ផាកសរ� សតផ�ះេន្បេទសឥ� ម ប បង ញថ  សហល ាវៈអច

ំ សស សហល ម LPG ប ពា ៣០េទម ៥០%។ កកែដាែក�ម េចញពាឡាវ សហល បំែបកេសម អចាកេទេ្ប

្បសតស្របតេាកស�សាគុណភពដាកសនកហម(បូម៣-១៤) បេង ប នរណទន �ផាបែ �ម េឆ�ាតបេទ ឹងត្តវ

ក។ 

 

 

បូ 3-14 កេ្ប្បសតសំណាតែដាែក�េចញពាឡមស្របតមកកតដាមដំំេន្បេទសឥ�  

បេច�កេទសបំែបកសំណាតស ារង�តាក�េណ� ែអ ែអបូនកខ� តធំម កំពុង្តតវប អ ុវតតម េន្បេទស

អភនវឌ្ ៍។ម ម ែត្បពល �េ ះត្តវឲ្រ ធ ប  ុស្ម ែដារ ំនញច្សតលសតម  នងថវ នកេ្ច ស្របត

សងសងតឡ ក៏ដូចជស្របត្បតនបតតនកែដ។ម េន្បេទសឥ� ម េគកំពុងែតដំេណ កឡ ខ� តតូច  នង

ធ្ ស្របតទញ្បេយ ៍ពាសំណាតអ្បកបេកាេជគលា។មបេច�កេទសែដាេគេ្ប្បសតរ 

ាក�ណៈ្បកត្បែ្ា  ឹងបេច�កេទសស្របតទញាក្បេយ ៍ពាលកសត�។ម 

បេច�កេទសបំែបកសំណាតាវៈ តាក�េណ� ែអ ែអបូនកខ� តតូចរ ាក�ណៈស�សប ស្របត
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អ ុវតតេន្បេទសក�ុជម េកាសកដ ភនបាន រ ថវ នក្គបត្គ តស្របតកង្គបត្គងសំណាត។ម

បេច�កេទសបំែបកសំណាតាវៈតាក�េណ� ែអ ែអបូនកខ� តធំក៏អចអ ុវតតប  ក�ុងកណា រ ទុ ស្របត

សងសងតម នងដំេណ កាូអែង�ងមសទំងរ កែញកសំណាតេនត្បភពផងែដ។ 

បច�ុប្ �រ អ�កំនញជេ្ច ម ប ព្យបេងត្បពល � ែដារ ាក�ណៈងា�សតាេ្ប្បសត

តផ�ះមក�ុងកទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�។ម 

គ�ុេទ�សក៍េ ះម ប បង ញអំពាឡាវ សហល ពា្បេភទម ែដាេគេ្ប្បសតញឹកញបតេន្បេទសកំពុង

អភនវឌ្ ៍ក�ុងតំប តអសុាមដូចជ៖ ឡេធ�េនេាដាម(floating drum digester)   នងឡេធ�កបតក�ុងដាម(fixing dome  

digester) ។មតរង ៣-៤មបង ញភពេុសគ� វងមឡទំងពា្បេភទេ ះ ។ 

(១)មឡេធ��េ�េល�ដ�  

ឡេធ�េនេាដា ្តតវប េ្ប្បសតេ្ច េន្បេទសឥ� ។ម េគអចេៀបចំវឲ្រ ឡ (ធុង) ជពាម ែដា

រ អងតតផ�ឹតេុសគ� ប តនចម (បូ ៣-១៥)។ សរ� ៈេ្ប្បសតស្របតេធ�ឡ្តតវរ គុណភពេ�សតម ្ពទំងធ ត

 ឹងសំណឹក។ម េគកកតធុងធំេនេាដាស្របតកកតសំណាត  នងធុងតូចកកតផ បត្គបេាធុងធំម ស្របត្បូា

 សហល ាវៈ។ម ធុង្គបពាេា ឹងកំនាេឡងេាប តនច�ងៗ កា រ  សហល ាវៈេកតេឡងម រ  លាថន 

រ កចំបចតក�ុងកេធ�អំនាឲ្វេនះេទ។ម ត្តវកេផ្ងេទៀតគឺ៖ ្បកបតស្របតចកតសំណាតចូាម  នង

្បពល �បងូទឹកសំអុា។ម 

(២)មឡកមាេ�ក�ុងដ�  

ឡកបតេទក�ុងដាម្តតវប េគ នាេ្ប្បសតេន្បេទសជេ្ច មសរ ្បេទសចន   នងក�ុជផងែដ 

(េាបូមក�ុង បស� �មIII )។ម 

ឡ្បេភទេ ះមេគសងតេនក�ុងដាមេ ្ាេ្គងទំងូាេធ�ពាបាអ។ ឡេ ះរ អាុកាាូជងឡេធ�

េនេាដា នងអ្ត្ជប សហល ក៏រ ក្នតទបជងែដ។ម សហល ាវៈែដាេកតេឡងបេងត ូវសរ� ធមញុ សហល 

េចញកេ្រែត�ង។ 
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បូ 3-15 ឡសងតេនេាដាមអ ុវតតេន្បេទសឥ�  

 

តរង 3-5  ភពេុសគ� វងមឡាវ សហល េធ�េនេាដាម នងកបតេទក�ុងដា 

កតត  ឡេធ�េនេាដា ឡកបតេទក�ុងដាម 

ទុ ស្របតសំណាតសាេត  ទប េ�សតជង 

ទុ ្បតនបតតនកស្របតសំណាតសាេត  ន េុសគ� េ្ច េទ 

ត្តវកដា ន េុសគ� េ្ច េទ 

ករ� ំងពាកហ ន េុសគ� េ្ច េទ 

សតភពមធ ប  ុស្ ន េុសគ� េ្ច េទ 

ថពា ន េុសគ� េ្ច េទ 

េពាេវល ន េុសគ� េ្ច េទ 

ត្តវកែថទំ ន េុសគ� េ្ច េទ 

ាវ នត េ�ាជង ែវងជង 

ចាលត េធ�ប  ន អច 
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រសពូកទនី៤ន 

មគ�ុេទ�សក៍ែណនស 

ស្របរនេ្រសេ ស 

ាកមេធ្យានទ្បេេរិ ៍

េចពីសសណារសពីា�ទី្កកា 

 
4 3រគងុេេសកជែណនំស្រមាក�េ្ជជសយករេធ�បយសទា្រេេជនជព�សំណលា

ស�ររងងេ�្កកង  
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94 មគ�ុេទសកែ៍ណនសស្របរនេ្រសាកមេធ្យាន ទ្បេេរិ៍ពីសសណារ

សពីា�ទី្កកា  

 បសគ�ដ៏សំខ តេាកង្គបត្គងសំណាតេន្បេទសក�ុជ គឺកង�ះថវ នកម  នងធ ប  ុស្ម ដូច

េ ះបេច�កេទសម ែដាទទចំាេ�សតម  នងបេច�កវ នទ្រ ភពសហុគសហ ញម ន ែ ជេ្សស្របត

្បេទសក�ុជេទ។មកេ្សាកេធ្បាសាកអ ុវតតម គឺ្តតវគនតពនចឲ្ប ា�នតា� តពា កតត

ភូនសសតម ពាាក�ណៈ ឬ្បេភទសំណាត  នងកាាតដឹងពាសង�។មតរង ៤-១ម បង ញក្នតបេច�កេទសម

ស្របតកង្គបត្គងសំណាតាវៈទា្កកងេន្បេទសក�ុជ។  

េន្បេទសក�ុជ នភលាែដានំឲ្ទាល ចកតសំរងកានចទឹក រ ក្នតេ�សតម ដូចេ ះទាល 

អនលាពនបក ឹងដំេណ កេទប  េ្ពះវទទឲ្រ កគនតគូពាសុវតនភពេ�សតសតម ដូចជក

្កាបតេ្កទាល មេបន ដូេច� ះេទ វ ឹងបងជកណា ប ះពាតគុណភពទឹកេ្កដា  នងទឹកេាដា។ 

កដុតសំណាតកេ�ចេចាវស�សប េបេាងេាកាកចំេទដា ជ បសគ�េាកង្គបត្គង

សំណាត ែតវន អចេទសច េកាេាងរ ចំេទេផ្ងេទៀត ដូចជ៖ម កង�ះថវ នក  នងាក�ណៈស្តតន

បសតសំណាតន ស�សប។ម 

 កេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាតតែបបាវៈេក នច អចេៀសវង ូវ នភលាែដានំឲ្រ កប ះ

ពាតគុណភពទឹកេ្កដា  នងទឹកេាដាមពាេ្ពះេាងន ចកតសំណាត�សសតេទក�ុងទាល ែត�ងេនះេទ។ម

តាៈកអ ុវតត ៍បេច�កវ នទ្ េធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាតតែបបាវៈេក នចេ ះ អាុកាទាល អច

ព ្ប ាូម ែត្តតវកចំាេ្ច ជងទាល អនលា។ ប ុែ តចំា ឹងថាចុះ ក�ុងេណៈេពា

្បតនបតតនករ ាៈេពាាូ។ 

ចំេពះដំេណ កបំែបកសំណាតស ារង�តាក�េណ� ែអ ែអបូនកម (ឡាវ សហល ) ជេធ្បា 

េពញ នាជងេគម េ្ពះវផ�ាតជ សហល ាវៈ ស្របតបេ្វ នសលាថពា  នងជសំណាតែដាែក�េចញក

វ នញស្របតែកាំអដាកំដំំផង។ 
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តរង 4-1 ក្នតបេច�កេទសមស្របតកង្គបត្គងសំណាតាវៈទា្កកងេន្បេទសក�ុជ 

កតឹ ក្មជត រេ្មសសម្សបស្របរនរ្គបរ្គាសសណារ 

ថវ នក • កង�ះថវ នក 

• េស�ែត្គបតូាកដ  ន 

រ ផ�ាតថវ នកស្របតក

្គបត្គងសំណាតេទ 

េ្សាកេធ្បាែដាន ត្តវឲ្រ ក

ចំាេ្ច ។មដូចជកេធ�ាកំប ុសជងមឡាវ សហល

 ខ� តតូច  នង កេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាតតែបបាវៈ

េក នច ្ពទំងទាល អនលា។ 

ធ ប  ុស្ កង�ះធ ប  ន ំនញ្គបត

្គ ត 

ន ទទបេច�កេទសេ�សត។ ដូចជមកេធ�ាកំប ុស 

 នង កេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាតតែបបេក នចាវៈ 

ភូនសសត • ដាជដាទំនប ងាានចទឹក 

• ដាែដាេ្ប្បសតស្របត

ចកតសំណាតជដាែ�ស 

បេច�កេទសែដាមន ប ះពាតខ� ំងមពាកានច ម

ដូចជ កេធ�ាកំប ុសជងមឡាវ សហល  កដុត

សំណាតកេ�ចេចាម នងមកេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាត

តែបបាវៈេក នច ។ 

ច នតាក�ណៈ

សំណាត 

• ស្ូណ៌េកាសំណាត

ែដាេធ�កបំែបកតែបប

ាវៈប  

• ស្ូណ៌េកាជតនទឹក 

បេច�កេទសែដាន ត្តវឲ្ដុត  ដូចជកេធ�ា

កំប ុសជ ឡាវ សហល   នងមកេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាត

តែបបាវៈេក នច។ 

កាាតដឹងពា

សង�កនច� 

េនរ ក្នតទបែ ែទ ម

ជពនេសសេទេាអនលាម

 ទ្ណ៍មេ្ប្បសត

សំណាតទឹកសំអុាែដា្ូ

ត្បឡាកុ  នងេបក

គកត 

ស្របតសំណាតន រ កែញក ាកេធ្បាម 

កេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាតតែបបាវៈេក នច  នងទា

ល អនលា។ 

 

បូ ៤-១ម បង ញពាបេច�កេទសស�សបេាកអ ុតត ៍កេធ�្ប្ពឹតតនកហម (្គបត្គង)ម សំណាតស ារង�ម

 នងសក�  ុពាេាកេ្ប្បសតបេច�កេទសត្បេភទសំណាត។ កាកសំណាតស ារង�ម លាេធ�ចំណា

សត�ម ែកៃច�េធ�ាកំប ុស េ្ប្បសតក�ុងឡាវ សហល  �សបជសា ឹងេគា េយបាបសតរកដ ភនបាមស�ាពាម

កងអភនវឌ្ ៍េសដដកនច�ម នងកពប នស  ។ម 

េទះជយ ងក៏េកា ត្តវកឲ្រ កែញកសំណាតេន្បភពជកតត សំខ តម េដ ា្បនឲ្

ប  ូវវតុបតុេដ្គបត្គ ត រ គុណភព ងាេធ�្បតនបតតនកម ឯផានតផាែដាេកតេចញរ គុណភព

តេនះែដ។ េបបរលាេាកែញកសំណាតេនត្បភពមេធ្បាសាចំ ស េទៀតអចេ្សេ សក

េ្ប្បសតប គឺ កេធ�្ប្ពឹតតនកហសំណាតតែបបាវៈេក នច  នងទាល អនលា េ ្ាក៏គសពនច

េាកទញាក សហល ទាល េធ�ជ្បភពថពា។ 
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បូ 4-1 កបង ញពាេធ្បាមសាចំ ស េាកងទញ្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង� 

ូប៤-២ម បង ញពាាំកបតេាកង្គបត្គងសំណាតស ារង�េនទា្កកងៃ ្បេទសក�ុជ។ េន

្បេទសក�ុជ ក៏ដូចជេន្បេទសក�ុងតំប តអសុាសាចំ ស េទៀតែដ ្បជពាដដ ែតងែតរ ទរ� បតម េធ�

កកំស�េ្ច េាសពាត្តវកស្របត្ូបចុក្បចំៃថ� ក៏ដូចជស្របតពនធាបុណ្ទ  ឬបតេាៀងជ

េរាៗែដ។ ដូចេ ះេប្បជពាដដែកែ្បទរ� បតេ ះប ម វជកសចំែណកសាដ៏រ ្បសនទ�ភពក�ុងក

កតតប ាប នរណសំណាត។ 

 សំណាតអែដាេនេសាសាតពាកប នេភគ ជសំណាតេនរ គុណភព។ សំណាតអ

ែដារ គុណភពទំងេ ះម សទំងសំណាត បែ � ែផ�េបផង ្តតវទញ្បេយ ៍ពាវប តេទៀតមតាៈឲ្

េទអ�កែដា្តតវក ឬេ្បជចំណា សត�។ម កងទំងេ ះ ន ទឲ្រ កវ ន នេយគេទម ែតេបវសនតេន

េ្កក្គបត្គងសំណាតជ្ទងត្ទាធំ វរ  នភលាេ�សតពកតពល �េទ ឹងកច�ងំងឺ។ 

ក�ុងកណា ្បជពាដដ ន រ កចបតអហណ៍េាកងែកៃច�សំណាតស ារង�ម ែតេកាសគតត

្តតវេធ�កវ នចេ�បតសំណាត ទុកកកតស្របតឲ្្កក្ុ៊ ក្បូា នងដឹកេចញ ជអ ុសស ៍គសាកសំណាត
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សារង�េ ះេធ�ាកំប ុស។ម កេធ�ាកំប ុសជបេច�កេទសសាស�សបជងេគ រ អ�កំនញក�ុង�សកកែដា

ប� បតរ ពនេសធ ៍ា�េាកងេ ះម នងត្តវឲ្រ កវ ន នេយគទបជងបេច�កេទសដៃទេទៀត។ម 

ឡាវ សហល អចជេ្សសាេនេពារ សុវតនភព ន្��វតុពាកដ ភនបារ ។ តក

ពនេសធ ៍មេគ ឹងទទសាប  សហល ាវៈស្របតេ្ប្បសតក�ុងវ នសលាថពា។  

បេច�កេទសទំងពាេ ះមអចេធ�េនក�ុងក្នតតផ�ះ ស្គ ៍ (វ ន្ក)ម នង្ក។មេគអចាក

ាកំប ុស ឬសំណាតែដាែក�េចញពាឡាវៈ សហល មាកេទេធ�ជចំណា សត�ប ាុះ្តែតរ កពន នត្ តតចតតម

េៀសវងកច�ងំងឺតចំណា អ។  

តកសនក្ថហាៗេ ះ េកាម Barton et al. េនឆ� ំ ២០០៨ម ប ផ�ាតអ ុសស ៍ដាត្បេទសកំពុង

អភនវឌ្ ៍ក�ុងកងេធ�ាកំប ុសជេ្សដំបូង ស្របតំ សសកាកសំណាតស ារង�ាកេទចកតេចាេន

ទាល ចកតសំរចំ្។ម 

េទះជយ ងេ ះក�ា ម ន ែ រ  លាថ កេធ�ាកំប ុសជេ្សា�បំផុតមស្របតរាតសំណាត

ស ារង�េនក�ុងទា្កកងេនះេទ។ ស្របតសំណាតែដាន រ កែញកជុ  កេធ�្ប្ពឹតតនកហាវៈេក នច 

ជបេច�កេទសា�ជងទាល អនលាម ពាេ្ពះវន ពកតពល �េទ ឹងកខំ  ាទ�ភពកចំណូាបសតអ�ក

េ សសំណាតេអតចា។ម 

េនេាទាល ចសតម ចំបចត្តតវរ កចបតាក សហល ទាល ម េកាន អ ុ�� តឲ្រ កសា

ភា សហល ទាល េទប នយកសប េឡា។   ្ងវ នញេទៀត  សហល ទាល អចបេងតថពាអគ�នស ាម ជ

្បភពចំណូាបសតរ� សតទាល ផងែដ។ 

 
បូ 4-2 អ ុសស ៍មស�ាពា េ្សេធ្បាមេាក្គបត្គងសំណាតស ារង�ទា្កកងេន្បេទសក�ុជ 
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កបង ញខងេា ប ប�� កតថ ន រ េធ្បាសាា�ជងេធ្បាេផ្ងេនះេទ កតត

សំខ តពកតពល � ឹងាក�េណ� ជកតែស�ងេន ឹងកែ �ង អជជ ធូាកដ  ម  នងត្តវកបសតអ�កពកតពល �។ម េគ

អចប��ូ ាេធ្បាេ្ច ចូាគ� ម ក�ុងបំណងឲ្ក្គបត្គងសំណាតទា្កកង្បកបេកា្បសនទ�ភព។ម

កតត ពកតពល �សាចំ ស េទេាក្គបត្គងសំណាតទា្កកង្បកបេកា្បសនទ�ភពម ដូចជ ប នរណសំណាតមម

ាក�ណស្តតនសំណាត សរសបតុសំណាតម ម មាក�េណ� េសដដកនច�មបទពនេសធ ៍ក �ងកម ចំណងតចំណូា

ចនតតចូាសក�ុងកែញកសំណាតេនត្បភពមកចូាសពាស បល សង�សុាវ នា ឬ្កកស្គ ៍ម ម  នងៃផ�ដា

ស្របតអ ុវតត  នងេតរ ត្តវកសំណាតស ារង�ែដឬេទ។ម   បែ ពាេាេ ះ េធ្បាែដាេ្សេ ស

ាកអ ុវតត្ តតវរ កផ� សតបតូតកាៈេទសៈ។ 

ថ�ាេបកេធ�ាកំប ុស ឬឡាវៈ សហល ម េន្បេទសក�ុជម ជេ្សដ៏ា�ស្របត្គបត្គងសំណាត

ស ារង� េដ ា្ទញាក្បេយ ៍ក៏េកាម ក៏អជជ ធូាកដ  គសគនតគូេទេាាក�ណស្តតនបសតសំណាត 

 នងប នរណបសតវ ្ពទំងចំបតអហណបសតសង� េដ ា្សេ្ចកេ្សេ សបេច�កេទសសា

ែដារ ាក�ណៈស�សប  នងអចអ ុវតតប ។ម ខងេ្កេ ះជគ�ុេទសក៍ែណនំក�ុងកសេ្ចាក

បេច�កេទសសា។ 

4.1 24ក�ស�ក�ព�ម��រណន�ង្រ�ពសំណលាស�ររងង 

ជបឋអជជ ធ្តតវដឹងពាប នរណ  នង្បេភទសំណាត ្បភពបេងតសំណាតស ារង�េនក�ុងូាកដ  

បសតេ�ស ។ បន� បតកអជជ ធេធ�កសេ្ចចនតតេ្សាកេធ្បាសា ក�ុងខ� ត េដ ា្អ ុវតត

កងទញ្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�។ 

េាកែាងែតេនរប ាភ�ំេពញមសំណាតែដាេកតេឡងេនត្កកងដៃទេទៀតេន្បេទសក�ុជម្តតវ

ប ប  តសហ  ជធ្ ១៥០េត ក�ុងសាៃថ� ែដាក�ុងេនះ ជធ្ ៦៤% ជសំណាតអ។មកែញក

សំណាតអេកតរ េឡងេនតេភ ាាកដ    នងតផ�ះសាចំ ស  ែតជទូេទន ទ តរ េគា

កណ៍ ឲ្ែញកសំណាតេនត្បភពេនេឡាេទ។ម ដូចេ ះគសកំុទ តេធ�គេ្រងទញាក្បេយ ៍ពា

សំណាតអទូទំងទា្កកង ប ុែ តេាងចបតេផ�េនកែ �ង ែដារ បេងតសំណាតអេ្ច ។មម 

តពនេសធ ៍េាគេ្រងេធ�ាកំប ុសេន Surabaya ្បេទសឥណ�ូ េណសុាម អជជ ធូាកដ  ចបតេផ�

អ ុវតតជសាអ�កបេងតសំណាតអ្ទងត្ទាធំ ដូចជេនតផ្ម េភ ាាកដ  ម  នងស្គ ៍។ម

កាគេ្រងេ ះទទសាប េជគលាា�ម ឹងអចព្ងាកវេទកែ �ងេផ្ងេទៀតមក�ុង្កកងទំងូា។ 

4.2 25ក�ឃា េំរ�លត្រតវក�ផល�តផលន�ងអ�កេ្រ�្ ្សា 

កាាតដឹងអំពា ត្តវកផានតផា នងអ�កេ្ប្បសតមជកតត គ �ឹះេធ�ឲ្កអ ុវតត ៍គេ្រងទទសាប 

េជគលាម ទំងគេ្រងរ ាៈេពាេ�ា  នងគេ្រងរ ាៈេពាែវងម ជពនេសសអ�ក្បតនបតតនគេ្រង្តតវ

េៀបចំគេ្រងយ ង េដ ា្ឲ្គេ្រងេ ះវរ ចនភព អច្គបត្គង ន្��វតុេកាេ�ស ឯងប ។ម េន

្បេទសក�ុជ ន ទ តរ កសាពាកដ ភនបាេាគេ្រងរ ាៈេពាែវងេទ។ម អ�ក�សកក ឬអ�កអ ុវតត

គេ្រង ឹងទទសាេុស្តតវ េាកង្គបត្គងគេ្រងទំងូាេកាេ�ស ឯងម េកាផានតផា ែដាផានត
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ប ្តតវកទាផ្ស្របតាកតមឬទុកស្របតេ្ប្បសតេ�ស ឯង។  

េបគនតពាេធ្បាទញាក្បេយ ៍សំណាតស ារង� ឡាវៈ សហល  ប ផ�ាត្បេយ ៍េ្ច ជង

កេធ�ាកំប ុស។ម ឡាវៈ សហល  ប ផានត សហល េត ស្របតផ�ាតថពាផង  នងកំែអេចញពាឡស្របត

េធ�ជាែកាំអដាកសនកហ។ម សហល ាវៈ្តតវប េគេ្ប្បសតស្របត ច�ង  � ស៍ម នងព �ឺចេងបង។មម សហល ាវៈ

េគអចេ្ប្បសតបែ�ងេទជថពាអគ�នស ាប ផងែដម ប ុែ តវទទឲ្េាងគណនែផ�កេសដដកនច�ឲ្

ប ា�នតា� តម េតវេថកជងតៃ�អគ�នស ាបច�ុប្ �ឬយ ង  នងអចេកះ្បកតេំលះប ែដឬេទ។ម ក�ុង

កណា ន ប  រ ែតរ កសាេចញ្បកតខតពាកដ ភនបា។ 

 ្ងវ នញេទៀតមពកតពល � ឹងរឌ សហល ាវៈ ន ងា�សតាក�ុងកដឹក��ូ  េទ។ ក�ុងកណា អ�កអ ុវតត ៍

ចងតផានតអគ�នស ាម ្តតវេ្សេ សាកឡាវៈ សហល ខ� តធ្ប េ ្ាម  នងអ ុវតតេនតំប តែដារ 

សំណាតស ារង�េ្ច  ដូចជេនែក្េភ ាាកដ  មសដ គមឬផ្ាកតចំណា ជេដ។  

4.3 26ក�េ្ជជសេ�រសយកមេច�កេេសសរ��  

បេច�កេទសេធ�ាកំប ុស រ ាក�ណៈងា�សតាជងឡាវ សហល ។មេទះជយ ងេ ះក�ាមន រ  លាថ

បេច�កេទសឡាវ សហល ន ស�សបេន្បេទសក�ុជេនះេទ។ម 

បេច�កេទសជេ្ច យ ងមស្របតេធ�ាកំប ុស  នងឡាវ សហល  ពាាក�ណៈស��មេទសហុគសហ ញ ែដា

្បជពាដដអចសងសងត នងដំេណ កេនតាំេនកដ  ម  នងចំេពះបេច�កេទសសហុគសហ ញត្តវឱ្រ 

អ�កំនញមកគូសវសមសងសងត  នង្បតនបតតនក្តឹ្តតវ។  

បេច�កេទសេធ�ាកំប ុសស��ម ែដា្បជពាដដអចសងសងត នងដំេណ ក េនតាំេនកដ   គឺ

កេធ�ាកំប ុស េកាគសំណាតជងមេហថ ងាកំប ុសសត ទនក ឬ គសំណាតជងរ កកតបំពងតស្របត

េ្ាតេចញចូា េហថ ងាកំប ុសរ បំពងតេ្ាតេចញចូា  នងម ាកំប ុសតែបបតគូគូរ  (Takakura)។ 

ស្របតបេច�កេទសឡាវ សហល រ  ឡេធ�េនេាដាម នង ឡកបតក�ុងដា។ ្បជពាដដអចដំេណ កប  ប ុែ ត

ទទឲ្រ ំ សាសហ តាបេច�កេទសមេាកងគូសវសប�ងត  នងសងសងត។ម 

4.4 27ក�េ្ជជសេ�រសយកមេច�កេេសែដលរនតៃរា�ន�េេគន�ង្រាមា�ក�េថកស  

កង�ះថវ នកជចំេទច្ងេន្បេទសក�ុជ។មអជជ ធូាកដ  រ ថវ នកស�សចេស�ង ស្របតកង

្គបត្គងសំណាត។ម េ្សាកេធ្បា្គបត្គងសំណាតក្នតបេច�កេទសេ�សត អជជ ធូាកដ  ម ្តតវ

កំ សាពាប� ញអ តជតនចំបចតម េកាន រ កបនថ េតអជជ ធូាកដ  អច្បតនបតតនកែថទំម

 នងសសុាគេ្រងប យ ងដូចេ�ច ពនេសសេពាែដារ កេូចខត។ េកាសថវ នករ ក្នតេ ះ

េ ្ាម កេធ�ាកំប ុសទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតាវៈទា្កកង រ ាក�ណៈស�សបជងឡាវ សហល  

ែដា្បជពាដដអចេធ�េនតផ�ះ  នងេ្ប្បសតេកាេ�ស ឯង។ម កេធ�ាកំប ុសតស្គ ៍ែដារ 

 ុស្សតេនេ្ច កុះក ត្តវឲ្រ កែញកសំណាតេនត្បភពជុ ។ម ចំេពះកេធ�ាកំប ុសខ� ត

ក� ា អ�ក្បតនបតតនអចជអជជ ធ ្កក្ុ៊ ឯក  ្កក្ុ៊ ្បូា នងដឹក��ូ  សំណាតមឬអង�កសង�

សុាវ នា។មម 



 

48 

េនទា្កកងសាចំ ស មដូចជមអ ុ�សកក Kradang-Nga ្បេទសៃថមាកំប ុស្តតវប ែចកឲ្េ្ប្បសតឥត

គនតកៃ្ស្របត្បជពាដដែដាចូាសែញកសំណាតេន្បភព។ម េនទា្កកងកក ្បេទសបងតក� េដសម ា

កំប ុស្តតវប ាកតេទឲ្្កក្ុ៊ ាកតាម េកាាកំប ុសេនះ្តតវប េគប��ូ ាសជតនចន�� ឹេធ�ជា។ 

្បពល �ដំេណ កេនទា្កកងកក រ ាក�ណៈចនភព េកាសេគរ ចំណូាតាៈកេធ�េសវកហ

្បូា នងដឹក��ូ  សំណាត  នងកាកតាកំប ុស។ 

ឡាវ សហល ត្តវឲ្រ ំ សាបេច�កេទសេពាសងសងត។ម ឡាវ សហល សាែ ្តគាបម សងសងត

ជសាសរ� ៈក�ុង�សកករ តៃ� ១០០ដុល� អេ នក។  

4.5 28ក�ព�ច�ាេ�េល�គណុភពមគុងល�ក 

គេ្រងសនតក�ុង្ទងត្ទាតូច ន ត្តវកឲ្រ បុគ�ានករ ំនញេ្េ្ះេទ ែតេបគេ្រងរ 

្ទងត្ទាធំ ត្តវកឲ្រ បុគ�ានករ ំនញម  នងកាាតដឹងេ�សត។ម ដូចេ ះ្បកចំបចត គឺត្តវឲ្

រ កេបកវគ�បណ�ុ ះប� ាស្របតអ�កសតេនក�ុងូាកដ    នងអ�ក្បតនបតតនគេ្រង។ម េន្បេទសក�ុជ

រ អ�កំនញេធ�ាកំប ុសពាសំណាតស ារង�ទា្កកងម នងអ�កំនញអ ុវតតគេ្រងឡាវ សហល េ្បលកសត�។ 

េេៀ ជបទពនេសធ ៍ពាអ�កំនញកទំងេ ះអចសចំែណកក�ុងកអ ុវតតគេ្រងែកៃច�សំណាតាវៈេនទា

្កកង្បកបេកាេជគលា។ 

4.6 29ជេ្រ�ស្រេ�េគេ្រងតរ ែមមរជ្ក�សរ�រជ្ក�សស 

ក្គបត្គងសំណាតតែបបវ ន្ក សាស្រាប �ុកទទសាេុស្តតវបសតអជជ ធូាកដ   ទំង

េទេាកវ ន នេយគ  នង្បតនបតតនកគេ្រង្ប្ពឹតតនកហសំណាត្ទងត្ទាធំម កព ្អាុកាទាល 

ទុកកកតសំណាតចុងេ្កា កកតតប ាកចំាេាកង្បូា នងដឹក��ូ  សំណាត ្ពទំង

កេធ�ឲ្្បេសេឡង ូវកចូាសពា្បជពាដដក�ុងស្គ ៍។ម សកហភពេ ះម រ ាក�ណៈស�សប

ចំេពះ្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍េនតំប តអសុាម ដូចជ្បេទសក�ុជជេដ េ្ពះ្បេទសក�ុជន រ 

ទុ វ ន នេយគ នងបុគ�ានក្គបត្គ ត  នងន រ កែញកសំណាតស ារង�ប ា�។មកតត េ ះត្តវឲ្អជជ

ធេៀបចំេបកវគ�បណ�ុ ះប� ា នងផ្ព�ផ្ាម ឲ្ប សុាេ្រជសបណៈម  នងត្តវឲ្រ កសពា

 ្គបតូប។  

ជញឹកញបត្បជពាដដ ន រ កចូាសក�ុងកង្គបត្គងសំណាតតផ�ះម  នងែបបវ ន្កេទម

េ្ពះេ្កាេពាកអ ុវតត ៍គេ្រងចបតម ន រ កេាកទឹកចនតតអ ុវតតប ត។ម វជកសំខ តសតម ែដា

ត្តវឲ្រ កេៀបចំស បល ម ែបបែផ ្បតនបតតនក កផានត នងទាផ្ាកំប ុសផ្ភ� បតគ�   នងកងត

ក េដ ា្ឲ្ដំេណ កគេ្រងរ  ន តភព។  

 ក្គបត្គងសំណាតតែបប្កម ទទឲ្រ កវ ន នេយគេាកសងសងតម  នងដំេណ ក

ជបតជ្បចំ បុគ�ានក្តតវរ ំនញេ�សតម  នងត្តវឲ្រ កហក្គបត្គ ត ្ពទំងរ ប នរណសំណាត

េ្ច ម េបេ្បបបេធៀបេទ ឹងក្គបត្គងសំណាតតែបបវ ន្ក។ម េន្បេទសកំពុងអភនវឌ្ ៍ម អជជ ធ

ែតងែតទទសាបរលាក�ុងកង្គបត្គងសំណាតត្ទងត្ទាធំ េកាសកង�ះថវ នកស្របតេៀបចំ
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គេ្រងសជថហាម (ចំេពះគេ្រងបរលា)។ េាសពាេ ះេទេទៀតគតតន រ ំនញច្សតលសតស្របត

កងែថទំម នងផ�តតផ�ងតសំណាតឲ្ប ជបតលបត ស្របតដំេណ ក្ប្ពឹតតនកហ។ 

ក្ចបចតប��ូ ាវងក្គបត្គងសំណាតតែបប្កម  នងវ ន្ក ជេ្សដ៏ា�ស្របត

្បេទសក�ុជម េដ ា្ព្ងឹង នងេាកក�សតកង្បូាវតុបតុេដកវ នញម េដ ា្បេងតកងស្របត្បជ

ពាដដ្ កា្កម ក៏ដូចជចូាសក�ុងកកតតប ាេ្តុប ះពាតប នស  បងេឡងេកាសំណាតស ារង�េនទា

ល ម នងបេង គុណភពសតេនបសត្បជពាដដេនទាេនះ។ 

4.7 30ក�ចមាេផ��រគេ្រងព�ខ� តតចូ ន�ងេ�ៀមចំែផនក�គេ្រងខ� តធំស 

េន្បេទសក�ុជតទា្កកងភគេ្ច   អជជ ធូាកដ  ន ទ តរ បទពនេសធ ៍េាកងទញ

ាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�វ នញេទ។មដូចេ ះកចបតេផ�េៀបចំ នងអ ុវតតគេ្រងទញាក្បេយ ៍ពា

សំណាតស ារង�ខ� តតូច ជអ ុសស ៍ស្របតអជជ ធូាកដ  ។ម េ្កាេពាែដារ ពនេសធ ៍្គបត

្គ តម នងរ កាាតដឹងពាសំកត្បជពាដដ អជជ ធូាកដ  អចព្ងាកគេ្រងខ� តធំប  ។ 

ចំេពះកចូាសពាសំកត្បជពាដដែដាគតតរ ដាសស ច្ គតតអចដំេណ កេធ�ាកំប ុស ឬឡ

ាវ សហល  ក�ុងខ� តតូច។ ស្របតតំប តែដារ ដងតសុាេត្បជពាដដសតេនេ�សតមគសែតេៀបចំឲ្រ កេធ�ា

កំប ុសម ឬឡាវ សហល ែបបវ ន្ក។ម េដ ា្ឲ្សនទ�ផាែដាទទសាប រ ប នរណ នងគុណភពត្តវឲ្

រ កែញកសំណាតអ  នងរ ្បពល �្ បូា នងដឹក��ូ  សំណាត្តឹ្តតវ។ម ែផ កស្របតឲ្រ 

កេ្ប្បសតផានតផាែដាប កពា្ប្ពឹតតនកហេាសំណាតស ារង�  នងរ កែបងែចក ្តតវេធ�ឲ្ប 

្តឹ្តតវមេដ ា្បន ន តភពៃ ដំេណ កគេ្រង។ម 

កេធ�ាកំប ុសខ� តតូច ជាក�ណៈ្កេនរប ាភ�ំេពញ គស្តតវប គនតគូពនច។ម អង�កម

COMPED ប េធ�ាកំប ុសខ� តេ ះជេ្ច ឆ� ំកេ ្ា។ ជធ្អង�ក COMPED ាកសំណាតស ារង�ពា

ទាផ្ចំ ស  ៥េត  ក�ុងសាៃថ� កេធ�ាកំប ុស ែដារ ទាតំងេនេាទាល ចកតសំរេនភ�ំេពញែត�ង។ម

ផានតផាាកំប ុស្តតវប េគទទសាស� ាត នង នាេ្ប្បសត េកាអង�កេ ះអចាក្បកតចំណូាពាក

ាកតាកំប ុសម កដំេណ កសកហភពប ត។ម កណា េ ះបង ញច្សតពា ន តភពៃ ដំេណ កេធ�ាកំប ុស 

េកាពំុរ ថវ នកំ សាពាកដ ភនបា េាកែាងកផ�ាតដាស្របតជទាតំងផានតាកំប ុស។ម 

4.8 31ជេ្រ�សមេច�កេេសែដលមង�េេតមុគ៉ពលាម��ស� នាចតចួ 

ក្គបត្គងសំណាតងឹេន្បេទសក�ុជ ន ទ តរ បទកដ  ប នស  ទំង�សកងេទម ូាេ្តុច្ង

គឺម កង�ះថវ នកម  នងបុគ�ានកំនញ។ម វ នបតតនេនេាទាល ចកតសំរគឺម ក�ន ស�ុាម  នងាុ ន រ ក្គបត្គង

តាក�ណៈបេច�កេទស  នងន រ ពលត៌រ ពាកបំពុាទឹកេ្កដា តាៈ្របសំណាតទឹកសំអុាទា

ល េទ។ម្បជពាដដន រ កាាតដឹងពាផាប ះពាតាៈេពាាូអែង�ងមដាតគុណភព ដា  នងទឹកេទ។ម

ដូេច�ះវទទេអារ ្បពល �ចកតសំណាតរ ាក�ណៈ្តឹ្តតវម នង្បេសេឡង។ 

ឡាវ សហល ម នងកេធ�ាកំប ុស អចសាដាតកកតតប ាក�ន ម ាុ  នងសត�ា�នតដៃទេទៀត។មជទូេទ

កេ្ប្បសតឡាវ សហល មរ ្បសនទ�ភពជងកេធ�ាកំប ុស េកាសវជ្បពល �បនទនត។មម  ្ងវ នញេទៀត 
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កសាភា សហល ផ�ះក�� កត េចញេទប នយកស ពាឡាវ សហល រ ក្នតតនចជងម កេធ�ាកំប ុស។ម ែត

កសាភា សហល ផ�ះក�� កត េចញពាកេធ�ាកំប ុសក៏រ ប នរណតនចជងកសាភាេចញពាទាល 

ចកតសំរ  នងកេធ�ាកំប ុសេ្ប្បសតសត�េ � ែដ។ 

4.9 32ក�េឆា�យតមេរលនេេបយជាសន�ងម��ា� ច�មាេ�្រេេសករ�ុជ  

េគា េយបាមច្បត  នងបទប��តតន មននជេធ្បាគ �ឹះមស្របតឲ្ស បល ពកតពល � អជជ

ធូាកដ  មអចព្ងឹង នងែកាំអ ្បសនទ�ភពៃ កង្គបត្គងសំណាតងឹ សំរ  នងកេ្ប្បសត

សំណាតស្របតជ្បភពធ ប ។មេគាកណ៍ កកតតប ាមេ្ប្បសតេឡងវ នញម នងែកៃច�ម្តតវប 

្កសសងប នស  ព្ងងសច តាៈកអ ុវតត ៍គ្រងបសតអង�កម UNEP ២០០៨។ម បច�ុប្ � េគាគំ នត

ផ�សចេផ� េគាកណ៍ កកតតប ាមេ្ប្បសតេឡងវ នញម នងែកៃច�េ ះ ប ប��� បចូាេទក�ុង ែផ កាុទ�

សសតប នស  មស្របតឆ� ំ២០០៩មដាត ២០១៣ ។ 

គេ្រងែដាេឆ�ាតបេទ ឹងែផ ក នងេគា េយបាថ� កតជតន ែតងែតប ទទសាកគំ្ទ 

េាកទឹកចនតតពាថ� កតជតនម នងអ តជតន (ជថវ នកមបេច�កេទសមកព្ងឹងសតភព។ា។)។  

កេធ�ាកំប ុស  នងឡាវ សហល តែបបវ ន្ក   នងបូកប��ូ ាទំងកេធ�្ប្ពឹតតនកហាវៈេក នច េធ�

ឲ្សកហភព្បូាាកសំណាតេធ�ជវតុបតុេដ រ ្បសនទ�ភព  នងកអ ុវតត ៍េគាកណ៍ កកតត

ប ាមកេ្ប្បសតេឡងវ នញម នងកែកៃច� េន្បេទសក�ុជទទសាប េជគលា។   

4.10 33ក�ព�េ្រគយលាព�រជ្ដដ នែដលពកាពន័� 

េពាេ�ះបេច�កេទសែដារ ាក�ណៈបេច�កេទសប នស  ន ប េ្សេ សកអ ុវតតេទ។  ្ងវ នញ

េទៀត កេ្សេ សបេច�កេទសតាៈអ�កំនញ អចន រ កគំ្ទពា ។ម ដូចេ ះអជជ ធូា

កដ  គសេៀបចំតរង  នងប�� ារាេឈហ ះបេច�កេទសទំងអសតែដា ឹង្តតវេ្ប្បសត ស្របតេធ�កផ្ព�ផ្ា 

ឲ្ប ទូាំទូលាម នងេធ�កស�ងតតន េដ ា្វាតៃ�ចំេពះក្គំ្ទ បេច�កេទសែដាប ផ្ព�ផ្ា។មេប

ន ដូេច� ះេទអជជ ធពនតជ្បបុេជសា ្បឆំងតវ េនេពាែដាចបតេផ�អ ុវតតគេ្រង 

ែដាកណា េ ះ ប� បតប េកតេន្បេទសៃថម នង្�ាាាពា សចេទេ ្ា។ 
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រសពូកទនី៥ន 

មគ�ុេទសក៍ 

េានរអិុវតឹិ៍ 

គេ្រាទាក្បេេរិ៍ពី 

សសណារសពីា�ទី្កកាេន្បេទសកមចុេ 

 
5 4រគងុេេសកជេល�ក�រ�អនវុត�នជគេ្រងទាយក្រេេជនជព�សំណលាស�ររងងេ�

្កកងេ�្រេេសករ�ុជ 
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105 មគ�ុេទសក៍េានរអិុវតឹិគ៍េ្រាទាក្បេេរិ៍ពសីសណារសពីា�ទី

្កកាេន្បេទសកមចេុ 

េ្កាេពាែដាអជជ ធេធ�េសចក�ាសេ្ចចនតតេ្សេ សាកបេច�កេទសសាែដារ ាក�ណៈ

ស�សបជងេគស្របតទា្កកងបសតគតតេ ្ាម ជអ ុសស ៍េាកេៀបចំ  នងកអ ុវតត ៍គេ្រងទទសា

ប េជគលា ត្តវឲ្រ កចូាសពាសំកតអ�កពកតពល �ទំងអសតម សទំង្បជពាដដម ្កក្ុ៊ ឯក ម

 នងសង�សុាវ នា។មសាវ នញេទៀត អជជ ធគសេៀបចំឲ្រ សកហភពដូចតេទ៖ កចតតែចងឲ្រ ស បល  នង

ែផ កសហភពឲ្ប ច្សតលសតម កបណ�ុ ះប� ាព្ងឹងសតភព កស� បត  នង្បូាេយបាតពា

 មកពនភក្ជាក�ណៈ្បជធនបេតា្មកេាកទឹកចនតតឲ្រ កែញកសំណាតេនត្បភពមក

េធ�ឲ្្បេសេឡងចំេពះ្បពល �្ បូា នងដឹក��ូ  សំណាត កេ្សេ សទាតំងស�សបស្របតអ ុវតត

គេ្រងម កេៀបចំែផ ក្បតនបតតនគេ្រងម កកំណតតឲ្រ កាកតម ឬេ្ប្បសតផានតផាែដាែកៃច�សច 

កពន នត្ នងវាតៃ�េាាទ�ផា នង្បសនទ�ភពអ ុវតតគេ្រងម នងកកំណតតអតតស�� ណគេ្រងឲ្ប 

ច្សតលសតក�ុងកណា ចំបចត។ម កផ្ព�ផ្ា នងដំេណ កអ ុវតត ៍គេ្រងម ្ពទំងសនទ�ផាែដា

ទទសាប  គស្តតវប អ ុវតត នងភ� បតជសាក្បកសឲ្រ កស្កណ៍ប ត។ 

5.1 34ក�េ�ៀមចសំ� មន័ 

េកាសអជជ ធូាកដ   ន រ ថវ នក្គបត្គ ត  នងកង�ះបុគ�ានកំនញស្របតបំេពញ

កង្គបត្គងសំណាតម ដូចេ ះទទឲ្រ កចូាសពាស បល ឯក   នងសង�សុាវ នា ក�ុងក

អ ុវតត ៍កងទញាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�។ម េទះជយ ងេ ះក�ា អជជ ធូាកដ  ្តតវេៀបចំ

ឲ្រ ្បពល �្តតតពន នត្  នងបុគ�ានកែដាទទសាកងសបណៈ តក កង ក�ុងទនសេដភព

្បកដ្បជេាកបំេពញកងបសតស បល ឯក   នងសង�សុាវ នា។ម បុគ�ានកែដាចតតតំងឲ្ទទសា

កងេ ះ ្តតវទទសាប កបណ�ុ ះប� ាស�ាពាបទពនេសធ ៍េន្បេទសេផ្ងៗ។ បទប��តតនេគាកណ៍

ែណនំ  នង្បកស គសេធ�កផ្ព�ផ្ាមជសបណៈ ឲ្ប ទូាំទូលា។ អ ុសស ៍េាកទឹកចនតត ក

ែណនំ  នងផកពន លា គស្តតវប អ ុវតត ដូចជកប ាតៃ�េសវស្របតអ�កែដាេធ�ាកំប ុសតផ�ះម ឬ

រ ឡាវ សហល ។  

កេៀបចំែផ កថវ នក ជត្តវកចំបចតស្របតកង្គបត្គងសំណាត។ម សព�ៃថ�អជជ ធ

ូាកដ  ម ែតងែតសប្បទះចំេពះប�  េកាសកង�ះថវ នកេ ះ។ម កពនភក្  នងចចជសា្កក

្ុ៊ ឯក មជេ្សសាក�ុងកបេង ថវ នក ស្របតអជជ ធបំេពញកង្គបត្គងសំណាត។ េទះ

ជកងផ�ាតេសវម ្បូា  នងដឹក��ូ  សំណាតជកតព�កនច�បសត្កក្ុ៊ ឯក ក៏េកា ក៏អជជ

ធូាកដ  េនែតត្តវឲ្រ ថវ នក ស្របតកងព្ងឹងសតភពបុគ�ានកម � តាបសតេ�ស  ស្របត

កងព្ងាកកាាតដឹងដាត្បជពាដដម កង្តតតពន នត្ម  នងកវាតៃ�េទេាគុណភព នង

្បសនទ�ភពេសវ្កក្ុ៊ ឯក ។ 
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5.2 35នរអបរ សសណ�និជាព្ាឹាសមត�ភព 

្បជពាដដក�ុជ ន ទ តរ កាាតដឹងសុាេ្រ អំពា នភលាេទេាប នស    នងសុេភពបសត

េ�ស  ែដាប� ាកពាក្គបត្គងសំណាតន ប ្តឹ្តតវេនេឡា។ម ្បជពាដដសាចំ ស ម ាក

សំណាតទឹកសំអុាេចញពាាូ្ូពាទា្កកងាកេទេ�សចដំំបែ �។ �ងរ ាសំណាតទឹកសំអុា ែដា

ប� ា្ូចូាេទ្បភពទឹកេាដា ែដាជទឹក្បជពាដដេ្ប្បសតស្របត េបកគកត  នងុសំអតរង

កា។ម េកាសកាាតដឹងបសត្បជពាដដ េនរ ក្នតេ ះេ ្ា េធ�ឲ្គតតន សូវរ វ នប កទបត

ស តតម  នងកតវ េទក តអជជ ធូាកដ   អំពាេ្តុប ះពាតប នស  ម ប� ាកពាទាល ចកតសំណាត។ម

ស  ភពេ ះ េធ�ឲ្អជជ ធម  នង្កក្ុ៊ ឯក ម ែដាពកតពល �េទ ឹងកង្គបត្គងសំណាតម អចេធ�

សេ្ច ូវេធ្បា្គបត្គង  នង្បតនបតតនកកង្គបត្គងសំណាត ន សូវរ ំទសតពា្បជពាដដ។ម

  ្ ងេទៀតេកាសគតតរ កាាតដឹងពាកប ះពាតប នស   នងសុេភពេនរ ក្នត ដូេច�ះគតត

ក៏ន ប េ្តបាក�ណៈចូាសអ ុវតតេគា េយបាេាកង្គបត្គងសំណាតឲ្រ ដំេណ ក

ាូ ែដម  នងន រ បំណងបងតតៃ�េសវ្បូា នងដឹក��ូ  សំណាតម េកាគតតេចាសំណាត

យ ងអធនបេតា្ េនតដងផ�ូវមតំប តសបណៈមេនតកែ �ងទំេ ។មសំណាតងឹមសំរមភគ

េ្ច ្តតវប ដុតមែដាបងឲ្រ កប�ចំេពះមែផ្ងែដាេចញពាកដុតសំណាតេ ះ។ ទា្កកងរ សភព

កតបាដូចជទា្កកងែផ្ង។ 

ក្គបត្គងសំណាត ន អចទទសាប េជគលាេទម េប្បសន  ្បជពាដដន រ កាាត

ដឹង  នងន ្ពចូាសអ ុវតតេកាសកហ។ កអបតជំសបណៈតាៈម ាុទ�នកផ្ព�ផ្ាម  នង

េវទនកែកពនភក្ម ជកនច�កចំបចតបំផុត។ម ស្កជសា ្កក្ុ៊ ឯក ម (ជពនេសស្កក្ុ៊ ែដា

បេ��ញសំណាតរ ប នរណេ្ច   នង្កក្ុ៊ ្បូា នងដឹក��ូ  សំណាត)  សង�សុាវ នាែដារ 

សកហភពពកតពល �កងប នស   វ នទ្ស  អបតមំ  នងសលេៀ  ជអ ុសស ៍ម ដ៏្បេសក�ុងកង

្គបត្គងសំណាត។ វគ�បណ�ុ ះប� ា  នងកហវ នធាបង ញឲ្េឃញជកតែស�ង េដតសនទាសំខ តក�ុងព្ងឹង នង

េាកកំពសត កងែញកសំណាតេនត្បភព។មអជជ ធគសរ កហវ នធាវគ�បណ�ុ ះប� ាេាបេច�កេទសេធ�

ាកំប ុស  នងឡាវ សហល  េនតផ�ះ។  

5.3 36េវេ�កសធ�ណៈ ន�ងព�ភក�តរែមម ្រជធ�មេតយ្  

េវទនកសបណៈ គឺជដំេណ កសា ែដាអជជ ធូាកដ  េៀបចំឲ្រ កេធ�អធនប្ាម បក

�សាម នងបំភ�ឺពលត៌រ គេ្រង ជសបណៈម េការ កនច�ពនភក្ា�នតា� តមជសា្បជពាដដម  នងអ�ក

ពកតពល � ែដាចបតអហណ៍េាគេ្រង។ បន� បតពាដឹងពាគេ្រង្គបត្គងសំណាត ្បជពាដដឬអ�កពកតពល �

អចេចទសសេទក តអជជ ធ បំផុសគំ នតឬសកហភពេផ្ងៗមកបង ញអំពាក្ពតាប�ម នងកំទសតឬ

ឯកភពេការ ប�� កតពាេ្តុផា្តឹ្តតវ។ អជជ ធគសព្យម  នងចំាេពាេវលេាកងេ ះ

ឲ្ប េ្ច  េដ ា្ឲ្្បជពាដដាាត  នងគំ្ទគេ្រង្គបត្គងសំណាត សំរ។ម 

កងសំុេយបាតពា្បជពាដដម េាគេ្រង្គបត្គងសំណាត សំរម ្តតវផ�ាតេពាេវលស្របត
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្បជពាដដឲ្ប ាូ្គបត្គ ត េការ កផ�ាតូ  ូវពលត៌រ អំពាគេ្រងេអាប ច្សតលសត ងា

�សតាស្របតឲ្្បជពាដដរ េពាេវល  នងងាពនចពនភក្េាគេ្រងមុ  ឹងអជជ ធេបកក

្បំុសំុ  នងផ� សតប�ូេយបាតេាគេ្រង។ម 

ជកពនតេធ�យ ងេ ះ អចនំឲ្រ កាឺតយ ងេាកងអ ុវតតគេ្រង ដូចេ ះេ ្ាប ជ

អជជ ធភគេ្ច ន សូវចូាចនតតសកហភពេ ះេទ។ ជាទ�ផា អជជ ធែតងសប្បទះ ូវភពន ចុះស្កង

គ�  េ្ពះរ ្បជពាដដសាចំ ស ាាត�សបេាគេ្រងម  នងសាចំ ស េទៀតន ាាត�សបម ែដាជផា

វ នបកដាតអជជ ធមេធ�េសចក�ាសេ្ចចនតត។ម 

តាៈកសំុេយបាត នងកនច�ពនភក្ជសបណៈ ាទ�ផាចុងេ្កាម ភគេ្ច ែតងែតរ ក

ែកស្តាគេ្រង ស្បេទតកទទបសត្ បជពាដដភគេ្ច ។ម េ្កាពារ កាាត្ពអសត

េ ្ាម នងគំ្ទពា្បជពាដដម នភលាៃ គេ្រងេទេាែផ�កសង�រ ក្នតទប។ 

5.4 37ក�េល�កេរកច�ត�ឲ្រនក�ែាកសំណលាេ�តរ្រ�ព 

េពារ កេ្សាកបេច�កេទសកេធ�ាកំប ុស  នងកសងសងតឡាវ សហល ម ស្របតទញ

ាក្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង�ម អជជ ធគសំញុ្បជពាដដម ឲ្េធ�កែញកសំណាតេនត្បភពម  នង

ចតតែចងឲ្រ ្បពល �្ បូា  នងដឹក��ូ  សំណាតស ារង�កចតេកាែឡកពាសំណាតេផ្ងេទៀត។ កេធ�

យ ងេ ះ ក�ុងបំណងបនឲ្ប  ូវប នរណ  នងគុណភពសំណាតស ារង�។ម កេាកទឹកចនតតស្របតអ�ក

ែដាប ែញកសំណាតេនត្បភពមគស្តតវប ពនច ដូចជប ាតៃ�េសវមកេៀបចំានេនតសេស

េាកទឹកចនតតដាតអ�កសហល្គចនតតចូាសកងប នស  ម។ 

ចំេពះ្កកអ�កេ សេអតចាមែដាជអ�កែញកសំណាតន ផ�ូវកមេកតរ េន្បេទសក�ុជសចេ ្ាម

ដូចជកែញកសំណាតអពាសំណាតេផ្ងេទៀត  នងកែញកេ សាកសំណាតែដាអចាកតប  

ែដាេហថ សំណាតេអតចា។ម 

បច�ុប្ � កហវ នធាម េាកក�សតសហ តាមឲ្រ កែញកសំណាតេន្បភព កំពុងែតសកា្ង អ ុវតត េន

កែ �ងសាចំ ស  ក�ុងរប ាភ�ំេពញ។ម្បជពាដដ គតតន ប� បត្បឡូកេាកងេ ះេទ។មេទះជរ យ ង

េ ះក�ាមក៏េគពំុទ តេឃញរ កបេងតកហវ នធាប��� បមេាកងែញកសំណាតេនត្បភពេ ះែដ។មមទ �ឹ

 ឹងេ ះ េគក៏ពំុទ តេឃញរ ្កក្ុ៊ ្បូា នងដឹក��ូ  សំណាត  រ េៀបចំកហវ នធាម ្បូាសំណាត

ែដាែញកសចែដ។ 

ក�ុងកណា រ កអ ុវតត ៍បេច�កេទសេធ�ាកំប ុស  នងដំេណ កឡាវ សហល ម តែបប្កម

អជជ ធូាកដ  គស េាកទឹក្បជពាដដឲ្េធ�កែញកសំណាតេនត្បភពម េដ ា្បនដាតគុណ

ភព  នងប នរណសំណាតស្របតេធ�ាកំប ុស ឬផានត សហល ក�ុងឡាវ សហល ។ ជសាគ� េ ះែដក

ែញកសំណាតស ារង�ពាសំណាតដៃទេទៀតមប ស្តាមដាតកេ សាកសំណាតេអតចាផងែដ។ 

ជកចបតេផ� គសឲ្រ កេាកទឹកចនតតេាកែញកសំណាតអេនតទាផ្ម  នងេនត

េភ ាាកដ   េ្ពះវសាកតតប ាេាកាកសំណាតស ារង� េទចកតេចាេនទាល ចកតសំរប 
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េ្ច ។មបែ ពាេាេ ះេទៀតមក្បូា  នងដឹក��ូ   សំណាតអេនតទាផ្ម នងេនតេភ ាា

កដ   រ ភពងា�សតាជងក្បូា  នងដឹក��ូ  សំណាតអេនតផ�ះ ែដារ ប នរណតនច

តសចប ុេា ះ។ម 

5.5 38ក�ែកលំអ្រពន័�្ ររលូន�ងដ�កជ��ូ ន សំណលា សំររ 

ការ កែញកសំណាតេនត្បភពម ្បពល �្ បូា នងដឹក��ូ  ្តតវរ កែកែ្ប េដ ា្ឲ្

ក្បូា នងដឹក��ូ  កចតេកាែឡកេធ�េទប ។ម កាប នេចចទស្របតក្បូា នងដឹក��ូ  សំណាត

ស ារង�្ តតវកំណតតឲ្ប ច្សតលសត។ម េដ ា្ឲ្កកំណតតកាប នេចចទេ ះេធ�េទប  េគ្តតវដឹងថ េគរ 

េធ្បាដឹក��ូ  ប ុនហ  េ្គគង។មក�ុងកណា ចំ ស េធ្បាដឹក��ូ    នងបុគ�ានក រ កំណតតមស្គ ៍

្តតវចូាសមក�ុងកងម្បូាសំណាត ពាផ�ះសាេទផ�ះសា េ ្ាមប��ូ  វេទេដប ូបេ� ះអស �ស្របត

ឲ្្កក្ុ៊ ដឹកប ត។ 

កពនភក្សុាេ្រមេទេាេគាកណ៍ែចកផាមវងអ�កពកតពល � ដូចជ អជជ ធូាកដ  ម្កក្ុ៊ 

្បូា នងដឹក��ូ  ម ថ� កតដឹកនំស្គ ៍ម  នងអ�ក្បតនបតតនកេាេធ្បាទញាក្បេយ ៍ពា

សំណាតស ារង� ្តតវរ ប�� កតេនក�ុងកនច�្ ពេ្ពបងឲ្ប ្តឹ្តតវ។ 

អជជ ធូាកដ  ជអ�កកំណតតម កាប នេចចទម េាកង្បូាសំណាត្គបត្បេភទ។ម េន្បេទស

េរ េារ ែដារ អកសបតុអំេាផាម េធ�ឲ្សំណាតស ារង�ម ជពនេសសសំណាតអងាេូចម

រ ក�ន មដូចេ ះក្បូាសំណាតស ារង� ្តតវេធ�េឡងឲ្ប ញឹកញបតជងសំណាតដៃទេទៀត ្តឹែតពា ២ម

េទ ៣ដង ក�ុងសាសប� ្៍។មស្របតសំណាតដៃទេទៀត ក�ុងសាសប� ្៍ ១ដង ឬ ២ដង ក�ុងសាែេ។ 

េន្បេទសក�ុជ ន អចេៀបចំកហវ នធា�សេដៀងខងេាប េទ អជជ ធូាកដ  ្តតវគនតគូពាាក�េណ� ម

ជកតែស�ងេនក�ុងតំប ត។មកែបងែចក្បេភទសំណាតក៏ដូេច� ះែដ គឺអ�សលាេទ នងាក�េណ� ក�ុង�សកក អច

ែបកែចកជ្បេភទសំណាតស ារង�  នងសំណាតអស ារង�ម ែដាសំណាតអស ារង�ម ត្តវាកេទចកតេចា

េនទាល សំរ  នងសំណាតស ារង�ត្តវឲ្រ កេធ�្ប្ពឹតតនកហែកៃច�ជុ ។ កាប នេចចទម េាកង

្បូាសំណាតស ារង�គសេធ�េឡងជរងរាតៃថ�ម េ្ពះអកសបតុន អំេាផាម ន អចទុក

សំណាតស ារង� ជពនេសសសំណាតអមេនប ាូេទ។ 

5.6 39នេ្រសេ សទីត សាសម្សបមួា 

ក្រ�តតរផ�គ  ក�ុងកណា ្ប្ពឹតតនកហសំណាតស ារង�មេនតផ�ះមដូចជ េធ�ាកំប ុស  នង ឡាវ សហល មេធ�

េឡងេនេាដាែដាេនទំេ មងា�សតាេធ�្បតនបតតនក ន ប ះពាតដាតគុណភពៃ កសតេន។ម 

គេ្រងតរសេគរនជ រែមមរជ្ក�  ត្តវឲ្រ ដាធំមែដារ ាក�ណវ ន នចចលាសាចំ ស មដូចជ៖  

• ទំ្ំដា 

•  ជរ� សតដា នងកហសនទ�នគេ្រង 

• ្បពល �េ្ប្បសតដាបច�ុប្ �ម 
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• ដាែដាេនជបត្ពំម 

• ចរ� ាពាទា្បំុ ម 

•  នភលាអចេកតេឡងប� ាកពាកានចទឹកម 

• ផ�ូវេចញចូាម 

• ចំាេាកដឹក��ូ  ម 

• ភពសហុគសហ ញេាធ ប ធហជតន នងាវៈច្កះម 

• េទសភពេនំុវ នញ  

• ផាប ះពាតប នស  រ ក�ន  ធូាា្ុា សត�ាុម នងសត�ា�នតេផ្ងេទៀត 

• ចរ� ាពាអ�កេ្ប្បសតផានតផា ។ 

5.7 40ក�េ�ៀមចំ�េមៀម្រាមា�ក� 

អជជ ធូាកដ  ្តតវេៀបរបតឲ្ប ច្សតលសតអំពាុេង នងតសនទាបសតអ�កទទសាេុស្តតវេា

កង្គបត្គងសំណាត  នងអ�កទទសាប កនច�ស ្មេពាែដាអជជ ធន អច្បតនបតតនេា្គបតសកហភព

គេ្រងប ។ 

គេ្រងតរផ�គសន�ងតរសេគរនជ៖  

កពន នត្ឲ្ប ដនតដាតម  នងផ�ាត្បឹក្បេច�កេទសម រ សសំខ តសតេដ ា្ឲ្សកហភព

គេ្រងរ  ន តភព។ម េន្បេទសៃថម េគប ប�្បតកងេធ�ាកំប ុស េនតផ�ះមបន� បតពាកណា ន រ 

កចុះពន នត្ពា� តាអជជ ធមជេ្ច ែេក។ 

គេ្រងតរែមមរជ្ក�៖  

ជញឹកញបតេគន េឃញរ អជជ ធូាកដ  សាេន្បេទសក�ុជអ ុវតតគេ្រងេ ះេ�ស ឯងប 

េទ គឺត្តវឲ្រ កចូាសពាម្កក្ុ៊ ឯក ម នងសង�សុាវ នា។មក�ុងកណា េ ះ កនច�្ពេ្ពបងសា្តតវប 

េៀបចំេឡងវងអជជ ធូាកដ  ម  នងអ�កទទសាប សនទ�នវ ន នេយគ េកាសងតតធ� តេទេាក្តតតពន នត្េា

គុណភពម នងដំេណ កអ ុវតត ៍គេ្រង ។មយ ងេចសត ក�ុងកនច�្ ពេ្ពបង្តតវរ  នយាពា៖ 

• កវ ន នេយគម ែដារ អ�កទទសាេុស្តតវចំេពះកចំាេាកវ ន នេយគដំបូង  នងេាក

ចំាេា្បតនបតតនកគេ្រង។ 

• កអបតសំបណៈម  នងសកហភពក�ុងស្គ ៍ម េការ ប�� កតពាភពទទសាេុស្តតវបសតអ�ក

ពកតពល �  ជអ�កទទសាេុស្តតវមេា្បភពថវ នក ។ 

• កទទសាេុស្តតវេាសកហភព្បូា នងដឹក��ូ  សំណាតម ( ទ្ណ៍៖ ្តតវេធ�ប ុនហ  ដងក�ុង

សាសបត ្៍)។ 

• កទាផ្  នងកេ្ប្បសតផានតផា។ 
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• វ នធាសសតៃ កែបងែចកផាម។ 

• បាកណ៍សកហភពពណន �កហម ្បតនបតតនក ករាកណ៍អំពាសនទ�ផាគេ្រងម េទអជជ ធ

ូាកដ  ។ 

• ក្តតតពន នត្ នងវាតៃ�មេ្តុប ះពាតប នស  ពាសកហភពគេ្រង។ 

5.8 41ែផិនស្របរផាជតនិជានកទីផ្ 

កផានត នងែស�ងកទាផ្ជគ �ឹះ ន តភពគេ្រង។ម ជអ ុសស ៍ម អ�កអ ុវតតគេ្រងម ្តតវកំណតត

ឲ្ប វ នធាសសតសាស�សបម េាកេ្ប្បសត  នងាកតសនទ�ផា។ម អ�កអ ុវតតគេ្រងក៏្តតវេធ�កសនក្ម

ពា្បជពាដដែដាសតេនទាេនះម េ្ពះគតតជអ�កេ្ប្បសតសនទ�ផាែដាផានតពាសំណាតស ារង�។ម

បែ ពាេាេ ះេទៀត អ�កអ ុវតតគេ្រងម ្តតវកំណតត ូវសក�  ុពាអ�កេ្ប្បសតម  នងទកតទញឲ្រ កនច�

ស្ក។  

5.9 42ក�្តរតព�ន�ត្ វយតៃរាសែកស្ររលសន�ងផ្ព�ផ�យសករាភពគេ្រងសន�ងលេ�

ផល 

ក្តតតពន នត្  នងវាតៃ�េាសកហភពគេ្រងម្តតវេធ�េឡងជប តបន� បត េដ ា្កំណតតឲ្ប ម ូវម

 បសគ�ម នងឱកសមក�ុងេគាបំណងែកស្តាគេ្រងឲ្ក តែតរ ្បសនទ�ភព។មយ ងេចសតមក៏

្តតវែតគនតគូ  នងឃ� េំា េទេា៖ 

• កាាតដឹងបសត្បជពាដដ 

• គុណភពសំណាតែដាែញកេនត្បភព 

• ភព្បេសេឡងៃ េសវ្បូាសំខ ត  នងទំ្ំអចទញាក្បេយ ៍កវ នញ 

• គុណភពេធ្បា្បតនបតតនកម 

• កាំបកក�ុងកអ ុវតត ៍គេ្រង 

• ឱកសស្របតែកាំអ 

• េ្តុប ះពាតេសដដកនច�  នងធហជតន 

• ្បសនទ�នភពៃ កអ ុវតតគេ្រងេទេាគុណភពៃ ក្គបត្គងសំណាតម េ្ាត ទឹក 

 នងដា 



 

58 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

រសពូកទនី៦ 

េសចក�ីសិ�ជដ� ិ 

6 5េសច��សន��ដដ ន 



 

60 

11៦ េសចក�ីសិ�ជដ� ិ 

េកាសប នរណសំណាតរ កេក េឡងជាំកបត អជជ ធូាកដ   គសែតេធ�កែកាំអកង

្គបត្គងសំណាត េកាងកពាកដុត  នងចកតេចាសំណាតស ារង�េទក�ុងទាល ចំ្ កេ្បវ នធាសស ៍

្គបត្គងសំណាតែដាអចកតតប ាេ្តុប ះពាតប នស    នងអកសបតុ។ េកាសំណាតជង ៦០% ៃ 

សំណាតងឹទា្កកង ជសំណាតស ារង� សំណាតេ ះអចាកេទលាជចំណា សត� េ្ប្បសតស្របតែកែ្ប

គុណភពដា  នងផានតជថពា។ 

េទះជេាងសេងតេឃញថសំណាតស ារង�រ សក�  ុពាេ�សតក៏េកា ែតេន្បេទសក�ុជកេ្ប

្បសតសក�  ុពាេ ះេនរ តនចតសចបំផុត។ ប� ច្ងេាកេ្ប្បសតសក�  ុពាេនរ ក្នត គឺេនត

ូាកដ   រ កេ�ះធ ប  ុស្  នងថវ នក។ ជទូេទដំេះ�សាបច�ុប្ �េាកង្គបត្គងសំណាត

េនក�ុជ គឺអជជ ធេធ�កុង្តឲ្េទស បល ឯក ផ�ាតេសវ្បូា ដឹក��ូ  ម  នងចកតេចាសំណាតេនទា

ល ចកតសំរ ក�ុងកណា េ�ះប��ូ ាទំងកង្គបត្គងទាល េទៀតផង។ េាងេឃញថ ផាវ នបកែដាេកត

េចញពាក្គបត្គងសំណាតែបបេ ះ គឺវេធ�ឲ្ប ះពាតយ ងខ� ំងដាតសុេភព ុស្  នងបេងតជ សហល ផ�ះ

ក�� កតសាភាេទក�ុងប នយកស។   

េគរ េធ្បា  នងបេច�កេទសជេ្ច  ែដាអចាកកេ្ប្បសតស្របតែកៃច� ទញាក

្បេយ ៍ពាសំណាតស ារង� ដូចជ សំណាតស ារង�ែដាែញកស� តសចអចាកេទលាេធ�ជចំណា សត� ាក

េទេធ�ាកំប ុស ឬផានតាវ សហល ។ ឯសំណាតស ារង�ែដាន ទ តរ កែញកជុ  អចាកេទេធ�្ប្ពឹតតន

កហតែបបាវៈេក នច ក�ុងេគាបំណងកតតប ារឌសំណាត នងកសាភា ឬាកេទចកតេចាក�ុង

ទាល អនលាែដារ ្បពល �ចបតាក សហល ទាល េដ ា្ដុតបែ�ងេទជថពាអគ�នស ា ឬេធ្បាចុង

េ្កាាកសំណាតទំងេនះេទដុតកេ�ចេចា។  

កេធ�ាកំប ុស នងផានតាវ សហល  ខ� តតូច នងធ្ពាសំណាតស ារង� ជបេច�កេទសស�សបបំផុតេទ

តាក�េណ� សង� នងេសដដកនច� ្ពទំងសតភពអជជ ធូាកដ  េនក�ុជ។ កេធ�ាកំប ុស សាដាតក

ែកទ្ងតគុណភពដា តាៈកេ្បាកំប ុស។ ឡាវ សហល ផ�ាត ូវថពាេ្ប្បសត  នងសំណាតែដាេចញ

ឡាវ សហល ក៏ជាកំប ុសសាដាតកែកទ្ងតគុណភពដាែថេទៀត។ ទំងអសតេ ះជបច�លាសាក�ុងកចូាស

ក�ុងកហវ នធាជតនស�ាពាស តនសុេេស្បង  នងថពា។ េកាសកវ ន នេយគេទគេ្រងឡាវ សហល មរ តៃ�េ�សត

ជងគេ្រងេធ�ាកំប ុស ដូចេ ះអជជ ធូាកដ  មគសគនតគូពនច ថេត្តតវេ្សាកបេច�កេទសសា 

ែដារ គុណស្តតនជងេគ ទំងេាកចំាម នងធ ប វតុបតុេដែដារ ។  

ក�ុងកសេ្ចាកបេច�កេទសសាកេ្ប្បសត ស្របតែកៃច�ទញាក្បេយ ៍ពា

សំណាតស ារង� អជជ ធូាកដ   ្តតវគនតពាភពស�សប  នងអចដំេណ កប ្បកបេកាេជគលា។ គ�ុ

េទ�សក៍េ ះ ស្តាេទេាកសេ្ចចនតត ាកបេច�កេទសសាែដាេ្ប្បសតេទទទសាប េជគលា 

េកាក�ុងេនះរ កបង ញជំ ៗ ស�ាពាវ នធនសស ៍េ្សេ សបេច�កេទស  នងគុណស្តតន។ គ�ុេទ�សក៍

េ ះន ែ ផ្ព�ផ្ាកេ្ប្បសតបេច�កេទសសាេនះេទ ែតវជំ សាសហ តាស្របតអជជ ធូាកដ   

ក�ុងកេធ�េសចក�ាសេ្ចចនតតេកា្បកង្បាលត� ពឹងែផ�កេទេាគុណស្តតន  នងគុណវ នបតតនម ៃ បេច�កេទសសាៗ 
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 នងសតភព ្ពទំងធ ប ែដារ ។ ក្គបត្គងសំណាតស ារង�ប ា� អចសាសចំែណកេាកស�សា

សុេុរាភព្បជពាដដ េធ�ឲ្ាក�េណ� កសតេនរ ភព្បេសេឡង  នងចូាសេាកស�សាកហវ នធាស តន

សុេអ  នងថពា ្ពទំងចូាសក�ុងកហវ នធាទបតស តតបែ្ប្តាអកសបតុេនក�ុជ។ 
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ឧបសមចិ�នI  

 សេង�មព្រងេគានណ៍  

ននតរបិ�ានេ្ប្យសរេឡាវជនិជាែកៃច�ន 

តមា�នអិុវតឹិ៍គ្រាបសរអា�ននUNEP 

ឧបសមចិ�នI  សេង�មព្រងេគានណ៍ ននតរប �ិានេ្ប្ យសរេឡាវជន ជិាែកៃច�នតមា�

នអិុវតឹិ៍គ្រាបសរនអា�ននUNEP 
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ឧបសមចិ�នI  សេា�បព្រាេគានណ៍ ននតរបិ�ានេ្ប្យសរេឡាវជនិជាែកៃច�ន

តមា�នអិុវតឹិ៍គ្រាបសរ អា�ននUNEP 

១. ក�លបំក ស្រមាអនវុត�េរលក�ណជ ក�កតាមន�យសក�េ្រ�្្សាេឡ�ង�ាសន�ងក�ែកៃច�ស 

• ន រ កែញកសំណាតទា្កកងេនត្បភព 

• ទាល េន្បេទសក�ុជ ជទាល រ បទកដ  ទបម 

• សំណាតទា្កកងប លាឡំជសាសំណាត្បកបេកាេ្គះថ� កត 

• ក្បូា នងដឹក��ូ  សំណាតប អ ុវតតន េទៀងទតតម ជេ្តុប� ាឲ្ក្គបត្គងសំណាត

រ ាក�ណៈន ្តឹ្តតវ 

• ន រ សតភព (ថវ នកម នង បុគ�ានក) 

• កាាតដឹង  នងកផ្ព�ផ្ាេនរ ក្នតម 

• រ កចូាពា  េនតនចតសច 

• ភព្កា្កជប� ចំបង 

• ន រ គេ្រង េគាកណ៍ កកតតប ាមកេ្ប្បសតេឡងវ នញម នងកែកៃច�គំូសាប� បតប 

អ ុវតតក �ងក 

• តៃ�េសវន េឆ�ាតបេទសំណាតែដាេគបេ��ញេចា  នង 

• កង�ះទន � លា។ម 

២. ឱកស 

• រ ច្បតប នស  ម នងអ ុ្កឹត្ ពកតពល �សាចំ ស  

• រ សកហភពែកៃច�មែតន ផ�ូវក 

• រ ាទ�ភពេ�សតមក�ុងកបេង កាាតដឹងស្របតអ�កែដារ កងពកតពល �សំណាត  នង 

• ្កក្ុ៊ ឯក រ ចំបតអហណ៍ម េាកហវ នធាម េគាកណ៍ កកតតប ាម កេ្ប្បសតេឡងវ នញម

 នងកែកៃច�។ 

៣. ទជសេដ 

• េៀបចំឲ្ប ្បេសេឡងេាេសវ្បូា នងដឹក��ូ  មឲ្ប  ៥០% ៃ សំណាតទា្កកងមេនឆ� ំ២០១៥ម

 នងម៦០% េនឆ� ំ២០២០។ម 

• បេង សកហភពែញកសំណាតេនត្បភពម ឲ្ប ដាតពា ១០% េទម ២០% េនតផ�ះម  នង ៣០% 

េទម ៤០% េនតតំប តែដារ សកហភពពណន �កហម េនឆ� ំ២០១៥ម  នង ៥០% េទ ៧០% េនឆ� ំ

២០២០។ 



 

67 

• ាកសំណាតស ារង� ២០% ពាសំណាតទា្កកងម េធ�ាកំប ុស  នងេាកទឹកចនតតឲ្រ កេ្ប្បសតដាតឆ� ំ

២០១៥ម  នងព្ងាកដាតឆ� ំ២០២០ម ៤០% សំណាតស ារង�តផ�ះម ៥០% សំណាតស ារង�ម តផ្ម  នង

សកហភពពណន �កហ។ម 
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ឧបសមចិ�នII  

គេ្រាេធ�រីកសប៉ុស 

េនទីលិចករសសពមស�ាឹរិរ័ា 

ឧបសមចិ� II គេ្រងេធ��ជជកំម៉សុេ�េ�លនចកាសំររស�រងរនជយ័ 
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ឧបសមចិ� II គេ្រាេធ�រីកសប៉ុសេនទីលិចករសសពមស�ាឹរិរ័ា 

ទាល ចកតសំរស�ឹងរ លា្តតវប េ្ប្បសតស្របតចកតសំណាត សំរទា្កកងភ�ំេពញេនចេន� ះពា

ឆ� ំ១៩៦៥មដាតឆ� ំ២០០៩។មទាល េ ះរ ទំ្ំ ៦,៨ម ន្កតម នងទទសាសំណាតក�ុងសាៃថ�មេាសពា១០០០េត ។ម

សំណាតែដាេកតេឡងេនភ�ំេពញមរ ប នរណពាម៦០%មេទម៧០% ជសំណាតស ារង�។មដូចេ ះេ ្ាមអង�កម

COMPED ប រ គំ នតាកសំណាតេ ះេធ�ាកំប ុស ែដាប សាដាតសលរប ាភ�ំេពញរ ដូចជម៖ 

• កតតប ាប នរណសំណាតាកចកតេចាេនទាល   នងព ្អាុកាទាល ចកតសំណាតសំរ 

• កតតប ាប នរណទឹកសំអុាែដាេចញពាសំណាតស ារង�ម កពកបំពុាតាៈទឹកសំអុាទា

ល  

• កតតប ាកកេកត សហល េត េនទាល  

• ស្តាកងែញកសំណាតេអតចា 

• តាៈកេ្ប្បសតាកំប ុស សាបេង គុណភពដាកសនកហ 

• កតតប ាកេ្ប្បសតាគាាមប ាេ្តុប ះពាតប នស  ម នង 

• សាឲ្អ�កេ សេអតចាមឲ្រ កេធ�េនេាទាល េធ�ាកំប ុស បេង គុណភពសតេនបសតគតតម  នង

នំឲ្រ សុវតនភព នង្បកតចំណូា។ម 

 

ក) េ�លនេធ��ជជកំម៉សុ  

អង�កមCOMPED ដំេណ កទាល េធ�ាកំប ុសេនេាៃផ�ដាទំ្ំម២០០០ែ ្ត្កឡមេនេាទាល ចកត

សំរស�ឹងរ លាម(បូ II-១) ។មគេ្រងេ ះ បត�េកាម្កសសងកសនកហមកពប នស  មៃ្ពេបម នងអភនក្

ធ ប ធហជតនម ដដទស ាងម ្បេទសអា�ឺ ងត។ម សលរប ាភ�ំេពញម ប គំ្ទម គេ្រងតាៈកផ�ាត

ស្ទ ដា េនេាទាល ចកតសំរ េកាន រ កបងតេសវអ�ាទំងអសត។ 

បេច�កេទសេធ�ាកំប ុស គឺ កេៀបគសំណាតជងចំ្ នចា។ម ងគំ សំណាត្តតវេធ�កេ្ជាតេពា

េវល េដ ា្ឲ្រ េ្ាតេចញចូាក�ុងងាកំប ុស។ម សំណាតែដានំចូាពាផ្េដគ ន រ កែញកជុ ម

ទទឲ្រ ែញកេនកែ �ងេធ�ាកំប ុស។ម ខងេ្កេ ះជពលត៌រ ស�ាពា ទាល េធ�ាកំប ុសបសត អង�ក 

COMPED ៖ 

• រ ទាតំងេន ឹងរតត្ចកចូាទាល ចកតសំរស�ឹងរ លា ងាដឹកសំណាតចូា  នងាកសំណាត

ែដាន ្តតវកាកេទេបះេចាវ នញ។ 

• ទាប� រ កបង បត ន ឲ្រ ្របមទឹកសំអុា។ម 

ទាល េ ះរ មផ�ូវចូាមមកែ �ងេធ�្ប្ពឹតតនកហបឋ  នងស្របតេធ�កែញកសំណាតមកែ �ងគសំណាតជង

េធ�ាកំប ុស  នងកែ �ងេធ�្ប្ពឹតតនកហប�� បតម រ កេ�ច បងស្របតែងម កែ �ងេវចេ�បតម  នង្បពល �្ បូាទឹកសំអុា 

រ អងទឹក កែ �ងស្របតកហកសតេន។ម 
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បូមII-១មទាល េធ�ាកំប ុសបសត អង�កមCOMPED េនស�ឹងរ លា 

 

ខ) ដំេណ��ក�ជជកំម៉សុ 

• វតុបតុេដមជធ្រ ចំ ស  ៥េត  ក�ុងសាៃថ�មជសំណាតកពាផ្េដគ។មក�ុងសំណាតែដាដឹក

ចូាក�ុងទាល េធ�ាកំប ុស រ  ៧០% ជសំណាតស ារង� រ ដូចជសំណាតមបែ �ម ែផ�េបមកកអំេពម

ស�ូាេពតម នងសំបកដូង ជេដ។ 

• កង្ប្ពឹតតនកហបឋរ  កែញកសំណាតេកាៃដមេកាាកសំណាតន ែ ស ារង�េចញ។មកតត

សំណាតឲ្េទជបំែណកតូចៗម នងលាសំណាតេសជសាសំណាតស�សត។ 

• គសំណាតជងមរ េងេ្កទំ្ំម៣មេទ ៥ែ ្តមកំពសតមពា១ែ ្តម២តឹកមេទម៣ែ ្តម នងរ ្បែវង

ដាតេទ ៥ែ ្ត។ម 

• ដំេណ កាកំប ុស តាៈសកហភពពពសកា្កតស ារង�មបេងតឲ្រ កេរ� មដាតម៧០អង្េសម នងរ 

ប នរណទឹក ៦៥%។មងាកំប ុស្តតវេ្ជាេដ ា្ឲ្េ្ាតេចញចូា េធ�កប��ូ ាទឹក ក�ុងកណា ចំបចត។ម

េនេពាេ្ជាងតងៗ កេ សាកសំណាតអស ារង�្ តតវេធ�ជប ត។ម កេធ�ាកំប ុសរ ាៈេពាម ៤ម

ែេ េទ៦ែេម ក�ុងកណា រ សំណាតងឹេ្ច ដូចជសំបកអំេព នងសំបកដូងជេដ។ ាកំប ុសសេ្ច

រ សាតុណ ភព ដូចប នយកសខងេ្រ។ម 

• កែងាកំប ុស ជកណា សំខ តសតស្របតគុណភពាកំប ុស (បូ II-៣)។មសំណាតែដារ ទំ្ំធំម

ប� ស�នកមែកវម នងែដក ្តតវាកេចញឲ្អសត។ម 
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បូ II-២មទនដដភពងាកំប ុស 

 

 
បូII-៣មកែងាកំប ុស 

 

គ) គណុភពជជកំម៉សុ  

ាកំប ុសរ គុណភពា�មេ្ប្បសតប មរ សបតុចន�� ឹមអសូតមN ១,៣% ្�ូស�លមP ១,៧២% 

 នងមប ូតស្ូមP ២,២៤% រ េញស្ូមMg ០,៨៦%ម នងមបសមPH ៧មេទម៧,៥។ម  

ឃ) ក�លំបកស 

• គុណភពសំណាតែដាជវតុបតុេដម េនលាឡំជសាសំណាតអស ារង�។ម េដ ា្បនគុណភពា

កំប ុស  ត្តវកែញកសំណាតជុ  នងេពាេ្ជាងាកំប ុស  នង ្តតវកេពាែងម ចំាករ� ំង

ពាកហ ។ 

• ចនស�ល �ទាល ាកំប ុស េកាកង�ះថវ នកមទាល ន រ ្បកតដំបូាមជកតត នំឲ្ដំេណ កាកំប ុស

រ សភពាឺតេនដូវវស្  នងបតតបងតសបតុចន�� ឹេ្ច េទក�ុងប នយកស។ម េ្តុេ ះត្តវឲ្

រ កេ្ជាងាកំប ុសជញឹកញបតេនដូវវស្  នងកកតទឹកជញឹកញបតេនដូវ្បំង។ម 
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ឧបសមចិ�នIII  

នផាជតរីវឧសក័ិ  

ពីលមកសត�នេន្បេទសកមចុេន 

ឧបសមចិ�នIII នផល�តជជវឧសាន័ព�លរកសត�សេ�្រេេសករ�ុជស 
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ឧបសមចិ�នIII នផាជតរីវឧសក័ិ ពីលមកសត�នេន្បេទសកមចុេ  

កហវ នធាឡាវ សហល  National Biodigester Programme (NBP) សនតេនេ្កកនច�ស្្បតនបតតនកជ

សា្កសសងកសនកហមកុ� ្បរញត  នងេ សទ េ្កក បត�ពាគេ្រងកហវ នធាេដ ា្អភនវឌ្ ៍្ុឡងតដ៍មSNV។ 

ក) ្ពរា�ក�ណជថរពលេ�្រេេសករ�ុជ 

• តកវាតៃ�ម ៣៤,១% ៃ ្បជពាដដក�ុជម សតេនតំប ត បទម  នងរ ចំណូាេ្ក១ដុល�

ស្ដដអេ នកក�ុងៃថ�។ 

• េាសពា ៩០% ៃ ្បជពាដដក�ុជមប េធ�កច�ន អេកាេ្បអុស ឬធ្ូង។មប នរណអុសែដា

េគេ្ប្បសតស្របតច�ន អក�ុងសាៃថ�ម តកគណនមសនតេនចេន� ះម ពាម ៦ម េទម ៧,៨គ្កម ក�ុង

សា្គតស។មតៃ�ធ្ូងសាគ្កមសនតក�ុងចេន� ះមពា ៦០០មេទម១២០០េៀា។ 

• រ ែត្បជ ម៩% សតេនត បទែដារ េភ�ងដដេ្ប្បសត។ 

• ្បជ េាសពា ៥០% េ្បអគុាស្របតទទសាប េភ�ងអគ�នស ា។ម 

• ្កក្ុ៊ អគ�នស ា បទម េាសពា ១០០០ម ្កក្ុ៊  ែដាកំពុងផ�ាតេសវេភ�ងអគ�នស ាម េកាេ្ប្បសត

រ សុា េ្បងរ សូ៊ត។ 

• កដុតអុសស្របតច�ន អម បងឲ្រ ផាវ នបកម  នងប ះពាតដាតសុេភពម  នងភព្កា្កម ដូចជម

្តតវកេពាេវលស្របតកអុសម ចំាថវ នកស្របតថ� ំេពទ្ជេដម  នងម ផាវ នបកសាេទៀតគឺ

បេង សរ� ធដាតប នស  ម រ ដូចជ កកបតបំផ� ញៃ្ពេបម កេធ�ឲ្ដាបតតបងតគុណភព តាៈ

ក្ូេ្ចះ។ 

• េ្បរ សុា រ សូ៊តមបេ��ញ សហល ពុាម សហល កបូ នក េទក�ុងប នយកស។ 

 

ខ) សក� នពុលឡជជវឧសាន័ស 

• ២៥% ៃ ្បជពាដដសតេន បទ រ សក�  ុពាបេច�កេទសសងសងតឡាវ សហល េកាេ្ប្បសត

លកសត�ម២០មគ្កមក�ុងសាៃថ�។ 

• ឡាវ សហល ផ�ាត ូវអត្បេយ ៍យ ងេ្ច ចំេពះ្កក្គតស ស្គ ៍ម ្បេទសជតនម  នងសកា

េលក ក�ុងកេាកស�សាែា ឌលមសុេភពមផតាតកងម នង្បេយ ៍ប នស  េទៀតផង។ 

• ស្របតកសនកម ឡាវ សហល  ប ផ�ាត ូវថពាស� តស្របតកំស�ម កតតប ាកដុតអុសឬធ្ូង នង

េពាេវលស្របតកអុសដុត កលងសំអតឆ� ំង កតតប ាផាប ះពាតដាតសុេភពតាៈក

ដកដេងេកា�សតបែផ្ងចូាមជពនេសសស្របតសតា។ម េាសពាេ ះេទៀតម ចេងបងសំបុកមស្តាដាត

សកហភពសរនក្គតសទំងូាេនេពាាបតម ផ�ាតព �ឺ្គបត្គ តស្របតឲ្កូ គតតប េៀ សូ្ត

េនផ�ះេទៀតផង។ម កកែដាេ្ៀេចញពាឡាវ សហល ម អចេធ�ជាស្របតដាកសនកហេធ�ឲ្្បេសេឡង

ចំេពះសុវតនភពអ  នងកតតប ាេាកចំាទនញាគាា។ 

• ឡាវ សហល ចូាសកទបតស តតកកបតបំផ� ញៃ្ពេបម បេង ផានតផាកសនកហម បងឲ្រ កងេធ�ម
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 នងកតតប ាកនំចូាឥ � ៈ្�ូសុាា  នងាគាា។ 

 

គ) អត�្ រេេជនជសេ្រ�្្សាឡជជវឧសាន័តរផ�គស(http://www.nbp.org.kh/) 

(១) អត�្ រេេជនជេសដដ�ច� 

• កតតប ាចំាថវ នកស្របតទនញថពា។ម ស ្ំេាកចំាមស្របតទនញអុសម ពា ៦ម េទម ៩

គ្កម នងមេ្បងកតម០,២ាា្តមក�ុងសាៃថ�។ 

• ស ្ំេពាេវលែដា្តតវេដកអុសស្របត ាកកដុត។ 

• េ្ប្បសតកកែដាេចញពាឡស្របតេធ�ជាែកាំអដាកំដំំមេដ ា្បេង ទន �ផាេ�សត។ 

• កតតប ាេាកចំាទនញាគាា។ 

• កតតប ាេ្តុប ះពាតប នស  ម នងក នច នាដាមតាៈកេ្ប្បសតាគាា។ 

• កតតប ាេាកចំាទនញថ� ំព្បាំងឺ េកាពំុសតេន្បប ឹងែផ្ងពុាប តេទៀត។ 

• បេងតឲ្រ កងេធ�មក�ុងកងដំេណ កឡម នងែចកចា។ 

• បងឱកសេធ�ពណន �កហប ។ 

• កតតប ាំងឺបសុសត�។ 

• កតតប ា នភលាេាកេឆះផ�ះ។ 

(២)  អត�្ រេេជនជសខុភព 

• កតតប ាំងឺតាៈែផ្ង្ុាម រ ដូចជម វ នាុេម បឺក្ាម កក�សតចេង� ម ែភ�ក្ក្ម លកផ�ូវ

ដេងម។ 

• តផ�ះរ អនលាា�។ 

• េៀសវងកឆ�ងំងឺតសត�ាុ  នងសត�ា�នតដៃទេទៀត។ 

(៣)  អត�្ រេេជនជម��ស� ន 

• ក្ៃ្ពេប 

• កតតប ាកសាភា សហល ផ�ះក�� កតម 

• កតតប ាភព  នច នាដាកសនកហ តាៈេ្ប្បសតាគាា 

• កតតប ាក�ន លកសត�ម 

• កតតប ាកបំពុាទឹកពាសនប្កហចន�� ឹ្តក។ 

 

 

http://www.nbp.org.kh/
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(៤)  អត�្ រេេជនជសងងរ 

• រ េពាេ្ច ស្របតកងសង� 

• ស  ភព្គតសរ ភព្បេសេឡងមេនក�ុងស្គ ៍ 

• ប ាប �ុកកងមកុរ ជពនេសសសតាមែដាគតតែតងែតទទសាប �ុកកអុស នងកំស� 

• រ េពាេ្ច ស្របតកងេផ្ងេទៀតម នងកសនក្េនផ�ះេពាាបត 

• ផ�ាតឱកសដាតកុរ ជពនេសសដាតកុរ ាប េទេៀ ។  

 

ឃ) ឡជជវឧសាន័រ�ត�កស�ក� 

NBP ែកស្តាឡាវ សហល Deenbandhu fixed dome កពាឥ� ស្របតេ្ប្បសតក�ុងាក�េណ� ្បេទស

ក�ុជ ែដារ េឈហ ះថ ឡាវ សហល នតតកសនកម។ ភពេុសគ� វងមឡាវ សហល  Deenbandhu fixed dome  នង

ឡាវ សហល នតតកសនក រ បង ញេនក�ុងបូម៣-២ម(NBP ផ្ព�ផ្ញេនក�ុងឆ� ំ២០០៧)  

 

• សតភពសតុកមឡាវ សហល នតតកសនក ថាចុះ ៥០% ទបជងឡេដ 

• ាៈេពាកចតអសតមរ ាៈេពាដាតេទ៤០ៃថ� អ�សលាេទាក�េណ� អកសបតុ េន្បេទសក�ុជ 

• ែកស្តាម ទាតំងម  នងទំ្ំរតតឡបេ��ញកកសំណាតពាឡម ដំេណ កេឡងអ�សលាេទ ឹងសរ� ធ

 សហល ាវៈម នងទំនញែផ ដា 

• ស្តា �ស្របតចុះេាែថទំ។ 

• ឡសតុក សហល  េធ�ពាសុា ងតលាជសាថ� ំន ឲ្្ជប acrylic 

• ស្តាបំពងតប��ូ ាា្ាកតតប ាេាកចំាសងសងត 

•  េ្ប្បសតសរ� ៈរ េនក�ុង�សកក 

• កតតប ាបាអបូកអងមប ាេាកចំាសងសងត។ 
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បូមIII-១មឡាវ សហល Deenbandhu fixed dome កពាឥ�  

 

 

បូមIII-២មឡាវ សហល នតតកសនក 
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ែផ�កសាៗៃ ឡាវ សហល នតតកសនកមបូម៣-៣ 

(១) អងលាម (២) បំពងតា្ាលកម (៣) អងលំាម (៤) អងសតុក សហល ម (៥) ្ចកេចញឬអងបេ��ញទា១មម

(៦) អងបេ��ញទា២ម(៧) សសទបតបំពងត សហល េ។ម 

អងខងេារ តៃ�ពាម៤០០មេទម៩០០មដុល� អេ នកមតរង៣-១ម។ 

 

 
 

បូមIII-៣មែផ�កសាៗៃ ឡាវ សហល នតតកសនក 

តរង III-១មឡាវ សហល នតតកសនកម 

តៃម� េ US$ ទសហសឡ (ែម៉្តគូប) 

៤ ៦ ៨ ១០ ១៥ 

សរ� ៈសំណងត នងតៃ�ពាកហ ៣៧៥ ៤៣៧ ៥០២ ៥៧២ ៨៤៥ 

តៃ�បនរ បតង ១០ ១៥ ២០ ២៥ ៣៥ 

តៃ�ចូាស ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 

តៃ�សបុ ៤០០ ៤៦៧ ៥៣៧ ៦១២ ៨៩៥ 

សំគាត តៃ�ែ្ប្បតាេទតតៃ�ទាផ្ម នងរ កែ្ប្បតាម±៥% 

 

 1 
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ង) លក�ខណ� ្រេស��ក�ុងក�ផល�តឧសាន័ជជវៈ 

(១) លក�ខណ� ែអនែអ�មូ�កស 

អងឡ្តតវឲ្ប នតា� បនអវតតរ អុកសុាែ្្ ។ម ក�ុងាក�េណ� ែអបូនកម ពពសកា្កតស ារង�េត  ឹង

អសកហភពមអកតដំេណ ដាតកផានតេត ។មឡភគេ្ច ្តតវប េគកបតវក�ុងដាបនក្ជបេ្ាត។ 

(២) ស�តណុ� ភព  

ាក�េណ� ្បេសគឺសនតេនក�ុងសាតុណ ភព រ ក្នតម៣៥oC។មពពសកា្កតស ារង�េត អសកហ េពា

្តជកតេពក ដំេណ កផានតេត ប ក្នតទប។ 

(៣) គណុភពវត�ុធតេុដ�រ 

េដ ា្ឲ្វតុបតុេដេ្ប្បសតប��ូ ាក�ុងឡរ គុណភពម្តតវបំេពញាក�េណ� ដូចខងេ្កេ ះ  

• លកសត�្ តតវសនតក�ុងសភព�សសតមន រ លាចំេបងស�សតមឬសរសបតុេផ្ងេទៀត 

• ន ្តតវេ្បលកែដាចសតមឬមស�សតម 

• េ្សាករាតសរសបតុន ្តតវក េចញឲ្អសតមុ  ឹងលាទឹកចកតចូាក�ុងឡមដូចជមចំណា ែដា

សាតពាសត�សុាមដាម្គតសថហម 

• អ្តលាវងលកសត�ម នងទឹកគឺសនតេនក�ុងទ្ងតសររ្ត ១:១មស្របតលកសត�េគឬ្កបាមម

១:២មស្របតលក្តក 

• េនេពាកំពុងេ្បាវ សហល មាកា�កំុអាចកតវតុបតុេដចូាេទក�ុងឡ 

• ន ្តតវលងរតតាូស្របតចកតវតុបតុេដចូា ជសា ឹងសបូ៊ ឬមសបូ៊លងច េទ។  ាឯប នរណ

ទឹកេ្ប្បសតស្របតលងន ្តតវេ្ច េពកេទ។ 

• គសលាវតុបតុេដចកតចូាឡថហា ជសាកកែដាេចញពាឡចសត ឲ្ប ពា ៥០ េទ ៦០គាឡូ្ក។ម 

 

អត្ បេយ ៍វតុបតុេដេ្ប្បសតប��ូ ាក�ុងឡែដាសងតប ា� 

• េធ�ឲ្ឡរ ដំេណ ក្បកបេកា្បសនទ�ភពម នងផានតប  សហល ក្នតអតនបរ។ 

• កតតប ា នភលាមដំេណ កផានត សហល ាវៈ។ 

• េធ�ឲ្រ កេពញ នាពាអ�កនតខងមងា�សតាក�ុងកបេង ចំ ស ឡ។ 

• កតតប ាប នរណសំណាតែដាែក�េចញ។ 
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៤. វត�ុធតេុដ�រេ្រ�្ ្សាម��ូលក�ុងឡដំមងូ 

េពាែដាឡសងសងតសចម ត្តវឲ្រ វតុបតុេដ្គបត្គ តស្របតលា នងកកតចូាក�ុងឡជ

េាកដំបូងម (តរងម៣-២)។ េនក�ុងេ ះ លកសត� េគមឬ្កបា រ ចំ ស ន តនចជង ៧០%។មវតុបតុេដ្គបត

្គ តស្របតលាកកតចូាក�ុងឡជេាកដំបូងម ្តតវកកតឲ្ប ដាតែគរតតេចញខងេ្កម  នងក្ទុកឲ្

ប ាៈេពាពា២ម េទម ៣ៃថ�។ម ជទូេទ  សហល ាវៈ ឹងេកតេឡងេ្កាាៈេពាសាអទនត្។ម េដ ា្បេ��ញ

េ្ាតពាឡមេនេពាចកតវតុបតុេដចូាឡមក្ាូាេណេ  នងក្ាូាេណភ� បតេទចង  ម្តតវេបកចំ្។ 

 

តរងមIII-២មមត្តវឲ្រ វតុបតុេដ្គបត្គ តស្របតលាកកតចូាក�ុងឡជេាកដំបូង 

ទសហសឡន 

(ែម៉្តគីប) 

ប ជរណលមកេគន្កបីដករដសបូា 

(គីឡូ្ នម) 

ប ជរណទឹកស្របរលា 

(ាី្ ត) 

៤ ១៥០០ ១៥០០ 

៦ ២៣០០ ២៣០០ 

៨ ៣០០០ ៣០០០ 

១០ ៣៨០០ ៣៨០០ 

១៥ ៦០០០ ៦០០០ 

 

៥. វត�ុធតេុដ�រេ្រ�្ ្សាម��ូលក�ុងឡ្រចៃំថ� 

េាតរងម៣-៣ 

 

តរងមមIII-៣ វតុបតុេដេ្ប្បសតប��ូ ាក�ុងឡ្បចំៃថ� 

 
ទសហសឡន(ែម៉្តគីប) ប ជរណលមកេគន្កបីដករ្បច ស

ៃថ� (គីឡូ្ នម) 

ប ជរណទឹកស្របរលាគជត 

(ាី្ ត) 

៤ ២០មេទ ៤០ម ២០មេទ ៤០ម 

៦ ៤០មេទ ៦០ម ៤០មេទ ៦០ម 

៨ ៦០មេទ ៨០ម ៦០មេទ ៨០ម 

១០ ៨០មេទ ១០០ម ៨០មេទ ១០០ម 

១៥ ១២០មេទ ១៥០ម ១២០មេទ ១៥០ម 
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ឧបសមចិ�នIV  

បេច�កេទសនឡរីវឧសក័ិ ស�តួ BEKON  

ឧបសមចិ�នIV មេច�កេេសសឡជជវឧសាន័ស�ួត BEKON  
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ឧបសមចិ�នIV បេច�កេទសនឡរីវឧសក័ិ ស�តួ BEKON  

ឡាវ សហល ស�សត BEKON ផានត សហល េត ម ពាសំណាតស ារង�ម ន ត្តវឲ្រ លាទឹក។ម េគេ្ប

 សហល ាវៈស្របតទញាកកេរ�  ឬផានតអគ�នស ា។ម ាកំប ុសែដារ គុណភពេ�សតម េ្ប្បសតស្របតកកតដា

កសនកហម នងសកវប្កហ។ 

 

ដំេណ��ក�ឡជជវឧសាន័ស�ួត BEKON (បូ IV-១  នងបូ IV-២ម) 

ដំេណ កឡាវ សហល ស�សត BEKON រ ដំេណ ្ប្ពឹតតនកហែតសាដំកតកាែតប ុេា ះ ក�ុងក

ផានត សហល ។មក�ុងអងដ៏ធំសា (េ្រម៦ែ ្តមទទឹងម៥,៥ែ ្តម នងបេ� ាម២៨ែ ្ត) រ េណ� េកា

កូ អងតូចៗចំ ស ៨។ម អង នសាៗរ សតភពម ផ�ុកប ចំណុះ ៤០០េត ។ម ្បពល �េ ះ រ តៃ�ជ

ធ្ម៤,៥មល  អឺុ  ូ។ម 

សំណាតស ារង�ម ្តតវលាជសាេ ុ  ឹងកកតចូាេទក�ុងអងែដាបនទនតន រ េ្ាត (ែអ

 ែអ  ូបនក)។ម ចេ្រះេចញពាអងម េធ�ឲ្រ កវ នាវាតៃ សំណាតក�ុងអងម សាពេ �គ េា្គ កចត កតត

ប ាប នរណកកែដា្ូេចញ េកាន ចំបចតរ កកូេនក�ុងអងបែ ។មកេរ� ម្តតវប តក 

តាៈម ្បពល �្តតតពន នត្កេរ�  តេ�ងក�ុងឡម ម  នងរ កប�ូកេរ� េចញចូា។ម ដំេណ កចតេកតេឡងេន

ក�ុងអង នសាៗែត�ង ន រ កេផ�អងេទ។ េដ ា្ឲ្ទទសាប ផាា�ម ាៈេពាក្សំណាតេនក�ុង

អងសាៗរ ចំ ស ម ២៨ៃថ�ម បន� បតកេធ�កាសំណាតេ ះេចញចំ ស ្បរណពកតក� ា  នងប��ូ ា

សំណាតថហាវ នញ។ម 

 

 

បូ IV-១មឡាវ សហល ស�សត BEKON 
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បូ IV-២មដំេណ កឡាវ សហល ស�សត 

 

ដំេណ កន ្តតវកថពាខ� ងំម 

េកាសកណា ន ចំបចតរ កលាម បូ កូ េនក�ុងអងម ឡាវ សហល ស�សត BEKON ន ្តតវក

ថពាខ� ំង េនក�ុងដំេណ កមប��ូ ាវតុបតុេដដំបូងប ុេា ះ  នងដំេណ ក្ប្ពឹតតនេទបសតវ ន ដូចឡាវ

 សហល េសខ� តធំេនះេទ។ម 

 

កទទសាប  សហល េ្ច ម នងរ គុណភពេ�សត 

 សហល ទទសាប ពាឡ សហល ស�សតម ប េ្ច   នង�សេដៀងគ� េទ ឹង្បពល �ឡាវ សហល លាទឹកែដ។ម

េទះយ ងេ ះក�ា  សហល បសតវរ គុណភពេ�សតជងមេ្ពះវរ ជតនស�  តធលទប ។ 

 

កសងសងត្ តឹ្តតវ  នងសុវតនភពម 

 េកាអងេធ�ពាេបតុងម ប នតា�ន េាច្ជប សហល ម  នងអចេ្បេ្គគងច្ក ស្របតចូកប��ូ ា

សំណាត  នងចូកាកកកេចញប េកាងា�សតា។ អងាវ សហល ស�សតរ រង្ទែវង  នងទ្ងតដូចយ 

កដ    នងេនែផ�កខងចុងរ ទ� ធំសា។ម េនេពាែដាប��ូ ាសំណាតស ារង�សច េគ្តតវបនទទ� ឲ្នតម ន ឲ្
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