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ហេតុអ្វីប្រសិទ្ធភាពថាមពលមានសារៈ
សំខាន់ណាស់សប្មារប់្រហទ្សកមពុជា?

រញ្ហា សំខាន់ៗ មនជងការផ្គតផ់្គងថ់ាមពល
ប្រមរទោយនិរនតរភាព

ប្រសិទ្ធភាពថាមពល
សនតិសជខថាមពល
—

ការផ្គតផ់្គងថ់ាមពល កដលអាចទ្ជមចិតតបនគឺា
មូលោា នប្គឹះសប្ារក់ារអិវិឌ្ឍទសដាមិចច។ ប្រទទ្សមមពុជា
បននិងមំពជងវនិិទយាគយា៉ា ងខាល ងំ មនជងការសាងសងទ់រាងចប្ម
អគគសិនីថ្មីៗ និងរទងាើនការនាចូំលថាមពល ទដើមបរីំទពញការ
ទមើនទ ើងតប្មូវការអគគិសនីររស់ខលួន។ ប្រកហលមយួភាគរី
ននតប្មូវការអគគិសនី និងវស័ិយដឹមជញ្ជូ នទងំមូលពឹងកផ្ែម
ទលើការនាចូំលឥនធនៈហវូសជីលដូចា ធ្យូងថ្ម និងផ្លិតផ្ល
ទប្រងកដលារជពវទហតជចមបងននការរទញ្ចញឧសម័នផ្ទះមញ្ចម់
រទងាើតទោយមនជសស។

សប្ារ់ការអិិវឌ្ឍរទញ្ចញការូនទរ

ប្រសិទ្ធភាពថាមពល ានន័យថាការទប្រើប្បស់ថាមពល
តិចាងមជនទដើមបផី្តល់ទសវាមមមដូចគ្នន ។ ឧទហរណ៍្ អំពូលអិល
អជីឌី្ ានប្រសិទ្ធភាពាងអំពូលទរសជីសតង់ពីមជន ទប្រះវាទប្រើអគគិ
សនីតិចទដើមបរីទញ្ចញររាិណ្ពនលឺដូចគ្នន ។ ប្សទដៀងគ្នន ទនះកដរ
ា៉ា សជីនប្តាម់កដលានប្រសិទ្ធភាពថាមពល សជីទ លិ ើងតិចាង
ា៉ា សជីនប្តាម់ កដលមិនសូវានប្រសិទ្ធភាពថាមពល ទដើមបឱី្យ
ផ្ទះររស់អនមប្តាម់ានសីតជណ្ហា ភាពកដលបនមំណ្តដូ់ចគ្នន ។
---

រមយថាប្រសិទ្ធភាពថាមពលាទរឿយៗប្តូវបនទគទប្រើា
ខលី ទដើមបពីណ៌្នាអំពីវធិានការណ៍្សនសសំំនចថាមពលណ្ហមួយ
ទទះាយា៉ា ងណ្ហម៍ទោយ តាមរទចចមទទ្ស រមយទនះខជសគ្នន ពី
រមយថាការអិិរមសថាមពល។ ទគ្នលគំនិតននការអិិរមសថាម
ពលសំទៅដល់ការកាត់រនថយការទប្រើប្បស់ថាមពល កដលអាច
រួមរញ្ចូ លការផ្លល ស់រតូ រឥរយិារទ្អនមទប្រើប្បស់។ ឧទហរណ៍្ នន
ការអិិរមសថាមពលដូចា ការរិទ្មជំពយូទ្័រ និងអំពូលទ លិើងទៅ
មនជងការយិាល័យមនជងមំ ជងទពលសប្ាមអាហារនថ្ៃប្តង់ ឬទប្រើ
ខយល់ធ្មមាតិទដើមបទីធ្វើឱ្យអគ្នរប្តាម់ជំនួសឱ្យា៉ា សជីនប្តាម់
កដលទប្រើអគគិសនី។

និរនតរភាព
—

ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងថាមពលមទមើតទ ើងវញិ
គឺាសសរសតមភទភាល ះននប្រពន័ធថាមពលប្រមរទោយនិរនតរភា
ព។ ទៅប្រទទ្សមមពុជា ប្រសិទ្ធភាពថាមពលានសកាត នជពល
ទសដាមិចចយា៉ា ងសទមបើម ទហើយអាចទដើរតួយា៉ា ងសំខាន់មនជងការ
ធានាអិវិឌ្ឍកដលរទញ្ចញការូនទរររស់ប្រទទ្ស។ ការ
សនសថំាមពលមជ៏ួយ កាតរ់នថយការទប្រើប្បស់ឥនធនៈហវូសជីល
កដលចបំចទ់ដើមបកីាត់រនថយ ការពឹងកផ្ែមររស់មមពុជាទលើការ
នាចូំលថាមពលមដូ៏ចាកាតរ់នថយការរទញ្ចញឧសម័នផ្ទះ
មញ្ចមក់ដលរមួចំកណ្មដល់ការទ ើងមទដៅ ទលើិពកផ្នដី។

ទតើប្រសិទ្ធភាពថាមពលទដើរតួ
នាទី្អវខីលះទៅប្រទទ្សមមពុជា នា

ទពលអនាគត?
សនសំសំនចថ្វកិា
—

សប្ារ់អនមទប្រើប្បស់ ការជំរជញទ្ឹមចិតតចមបងនន
ការអនជវតតប្រសិទ្ធភាពថាមពល គឺការសនសថំ្វកិាទោយការ
ទប្រើប្បស់ទិលើងអស់តិចាងមជន។ សប្ាររ់ណ្ហត លប្រទទ្ស
ប្មុមហ ជន និងរជគគលាទប្ចើនទៅជជំវញិពិិពទោម ប្រសិទ្ធ
ភាពថាមពលគឺាការ វនិិទយាគដគ៏ួរឱ្យទម់ទញ ទប្រះវា
ចំណ្ហយតិចចំទណ្ញទប្ចើន។ សប្ារ់ទ្សសនៈររសិាថ ន
សមមមភាពទគ្នលនទយាបយប្រមរ ទោយតជលយភាព កដល
រមួរញ្ចូ លការវនិិទយាគទលើថាមពលមទមើតទ ើងវញិ និង
ប្រសិទ្ធភាពថាមពល គឺាតប្មូវការរនាទ នទ់ដើមបី សទគង្កគ ះិព
កផ្នដីររស់ទយើងពីការទ ើងមទដត ។

ទំ ព័ រ ទី ២ ទំ ព័ រ ទី ៣
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ការកញមការទប្រើប្បស់ថាមពលពីគជណ្ភាពននជីវតិ អតថប្រទយាជនទ៍ផ្សងៗននប្រសិទ្ធភាពថាមពល

ទគ្នលទៅប្រសិទ្ធភាពថាមពល
អាំងតង់សជី ទតថាមពល

អាងំតងស់ជីទតថាមពលប្តូវបនទប្រើទដើមបវីាស់ប្រសិទ្ធភាពថាមពលននទសដាមិចចប្រទទ្សមយួ។ វាប្តូវ
បនគណ្នាាថាមពល កដលទប្រើទដើមបផី្លិតសជខជាលភាពមយួឯមតា(ា ផ្.ស.ស.) ។ ាគ៌្នអិវិឌ្ឍនក៍ផ្ែម
ទលើឥនធនៈហវូសជីល រងារន់យ័ថា ការរទងាើនភាពរជងទរឿងគឺរទងាើនអាងំតងស់ជីទតថាមពល។ ផ្ទជយទៅវញិាគ៌្ន
អិវិឌ្ឍនថ៍្មកីដលរទញ្ចញការូនទរ ានទគ្នលរំណ្ងកញមសមមមភាពទសដាមិចចពីការទប្រើប្បស់ថាមពល។

សនសសំំនច
ចំណ្ហយទលើ
ថាមពលរទងាើន

តនមលប្ទ្ពយ

កាតរ់នថយ
ការរទញ្ចញ
ឧសម័នផ្ទះ
មញ្ចម់

ការពប្ងីមវស័ិយ
ថាមពលឱ្យាន

តជលយភាព

សនតិសជខ
ថាមពល

ការរទងាើនប្រសិទ្ធ
ភាពថាមពល

ប្គរប់្គង
ធ្នធាន

កានក់តប្រទសើរ

នថ្លថាមពល
ថ្យចជះ

កាតរ់នថយ
ការរពំជល
ររយិាកាស រទងាើត

ការង្ករ
Figure adapted from E3G - Third Generation Environmentalism. https://www.e3g.org Data Source: IEA and UN Statistics from 2016 ផ្លិតភាព

ឧសសហមមមទគ្នលទៅទគ្នលនទយាបយ
ប្រទទ្សមនជងតរំនអ់ាសា ន1 បនទរតាា ចិតតមនជងការកាតរ់នថយអាងំតងស់ជីទតថាមពលឱ្យបន ៣០% មនជងឆ្ន ំ

២០២៥ ទធ្ៀរនឹងឆ្ន ២ំ០០៥។ ទៅថាន មា់តិ ប្រទទ្សមមពុជាានទគ្នលទៅកាតរ់នថយការទប្រើប្បស់ថាមពលចជងទប្កាយ
ប្តឹម ២០% មនជងឆ្ន ២ំ០៣៥ ទរើទប្រៀរទធ្ៀរទៅនងឹទសណ្ហរយី៉ាូធ្ជរមិចចធ្មមតា។2 ទនះនឹងនាឱំ្យានការថ្យចជះអាងំតងស់ជី
ទតថាមពល ៦៥% មនជងឆ្ន ២ំ០៣៥ ទធ្ៀរនឹងឆ្ន ២ំ០១៤។3

រាជរោា ិបិលមមពុជាបនទរៀរចំទសចមតីប្រងទគ្នលនទយាបយប្រសិទ្ធភាពថាមពលាតិ កដលមណំ្តទ់គ្នល
ទៅកាតរ់នថយការទប្រើប្បស់ថាមពលមនជងវស័ិយឧសាហមមម និងអគ្នរឱ្យបន ២៥% នងិមនជងវស័ិយដមឹជញ្ជូ ន ១៥%។
ទគ្នលទៅទងំទនះអាចសទប្មចបនទោយអនជវតតយជទ្ធសាគសតចំននួរនួ (១)ការទលើមមមពុស់ការយល់ដឹង (២)ការទលើមទ្ឹម
ចិតតកផ្នមហិរញ្ញ វតថជ (៣)ការមសាងសមតថភាព និង (៤)សតងោ់រប្រសិទ្ធភាពថាមពល។

ការង្ករ
ជំនាញ

រទចចមទទ្ស
សជខភាព និង
សជខជាលភាព

សកាត នជពលការសនសសំំនចថាមពលសប្ារប់្រទទ្សមមពុជា

វស័ិយសំណ្ងអ់គ្នរ

២៥%
វស័ិយឧសាហមមម
២៥ %

វស័ិយដមឹជញ្ជូ ន

១៥ %

ប្រិព៖ ទសចមតីប្រងទគ្នលនទយាបយប្រសិទ្ធភាពថាមពលាតិ(២០១៧)

1 សាគមប្រាាតិអាសជីអាទគនយ ៍(អាសា ន) គឺាអងគការអនតររោា ិបិលមនជងតំរនក់ដលានប្រទទ្សចំនួន ១០ ទៅអាសជីអាទគនយក៍ដលជំរជញមិចចសហប្រតិរតតិការអនតររោា ិបិល
2 ទសណ្ហរយី៉ាូអាជីវមមមធ្មមតា (BAU) ាគំរពូាមរណ៍្តប្មូវការថាមពលទោយសនមតថាមនិានការផ្លល ស់រតូរឥរយិារថ្និងអាទិ្ភាពររស់ប្រាជនឬមិនានការផ្លល ស់រតូរសំខាន់ៗ ទៅមនជង
រទចចមវទិ្ា ទសដាមិចច ឬទគ្នលនទយាបយទ ើយ។
3 ប្មសួងករ ៉ានិងថាមពល (២០១៧).ទសចមតីប្រងទគ្នលនទយាយបយប្រសិទ្ធភាពថាមពល ២០១៨ - ២០៣៥ រាជរោា ិបិលមមពុជា។

ទំ ព័ រ ទី ៤ ទំ ព័ រ ទី ៥

ទគ្ន
ល
ទៅ

និង
អត

ថប្រ
ទយា

ជន
៍

ផ្.ស.ស

6.14 5.81 5.36 4.65 3.67 3.43 3.07 2.88

ររាិណ្ថាមពល
ទប្រើទដើមបរីទងាើត
ផ្លិតផ្លមនជងប្សុម
សរជរទប្រៀរទធ្ៀរទៅ
នឹងប្រទទ្សទផ្សងៗ

ថាមពលទប្រើទដើមបផី្លិត ១
ោនអឺរ ៉ាូននផ្លិតផ្លមនជងប្សុម
សរជរ (ទតានសមមូលទប្រង)

ទវៀតណ្ហម មមពុជា នថ្ ា៉ា ទ សជី ជរ៉ាជន ឥណ្ឌូ ទនសជី ហវីលីពីន មយីា៉ា នា់៉ា

ទគ្ន
ល
ទៅ

និង
អត

ថប្រ
ទយា

ជន
៍

https://www.e3g.org/


អគ្នរនរតងនិងានប្រសិទ្ធភាព
ការទមើនយា៉ា ងគំហជមននសំណ្ងអ់គ្នរ និងឳកាសមនជងការសនសសំំនចថាមពល
---

ឧសាហមមមសំណ្ងា់នមំទណ្ើ នគរួឱ្យមតស់ាគ ល់ចរត់ាងំពីប្រទទ្សមមពុជា បនទរើម
ឱ្យការវនិិទយាគទោយផ្លទ ល់ពីររទទ្សទៅទ្សវតសឆ្ន ១ំ៩៩០។ វស័ិយសំណ្ងរ់មួាមយួវស័ិយ
កាតទ់ដរសទមលៀមរំរម់ ផ្លិតមមមអងារ និងវស័ិយទទ្សចរណ៍្ាសសរសតមភមយួមនជងចំទណ្ហម
សសរសតមភទងំរនួននទសដាមិចចររស់ប្រទទ្ស។1 ចរត់ាងំពីឆ្ន ២ំ០០០ ប្មសួងទរៀរចំកដនដីនគ
រូរនីយមមមនិងសំណ្ង់ បនអនជមត័គទប្ាងសាងសងចំ់នួន ៤៣១៣៦ ទលើនផ្ទដីសរជរ១១៤ោន
កម៉ាប្តប្មឡាទោយានទ្ជនវនិិទយាគាង ៤៣ រនោ់នដជោល រអាទមរមិ។2

---

វស័ិយសំណ្ងអ់គ្នរគឺាអនមទប្រើប្បស់ថាមពលចជងទប្កាយធំ្រំផ្ជត រនាទ រពី់វស័ិយដឹម
ជញ្ជូ ន និងឧសាហមមម ទោយានចំកណ្មប្រាណ្ ៤០%។3 ទគប៉ា នប់្រាណ្ថា ការទប្រើប្បស់
ថាមពលររស់វស័ិយសំណ្ងអ់គ្នរនឹងទមើនទ ើងទទ្វដងទៅឆ្ន ២ំ០៤០។ ការទលើមមមពុស់ប្រសិទ្ធ
ភាពថាមពលអាចជយួ សនសបំនប្រាណ្ ២៥% ននការទប្រើប្បស់ថាមពលមនជងអាគ្នរទហើយអាច
កាតរ់នថយការរទញ្ចញឧសម័នការូនិមសរជរបនប្រាណ្ ១៧,៨ ោនទតាន។4 ទលើសពីទនះទទ្ៀត
អនមទប្រើប្បស់អគ្នរនឹងសនសបំ្បមរ់ារោ់នដជោល រអាទមរមិពីការកាតរ់នថយការទប្រើប្បស់ថាមពល។

មមពុជារចចជរបនន ទយើងអាចសនសបំ្បម ់និងសទគង្កគ ះិពកផ្នដីបន!

សមមូលររាិណ្ឧសម័នការូនិមកដល
ប្សូរទោយទដើមទ ើចំនួន ៣០០ រន់
ោនទដើមោំដជះលូតោស់រយៈទពល 
១០ ឆ្ន ំ

៤០% ននថាមពល
ប្តូវបនទប្រើមនជង
អគ្នរ

កាត់រនថយឧសម័នការូនិម
បន១៧,៨ ោនទតាន
តាមរយៈប្រសិទ្ធភាព
ថាមពលគិតប្តឹមឆ្ន ំ
២០៣៥

1 ទអឌី្រ .ី (២០១៤). ប្រទទ្សមមពុជា - ទធ្វើពិពិធ្មមមទលើសពីវស័ិយាកាតទ់ដរសទមលៀមរំរមនិ់ងទទ្សចរណ៍្ - ការសិមាការវនិិចឆយ័ប្រទទ្ស។ ទញយមពី
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149852/cambodia-diversifying-country-diagnostic-study.pdf

2 ប្មសួងពត័ា៌ន (២០១៨). គទប្ាងសាងសងា់ង ៤៣០០០ គទប្ាងប្តូវបនអនជមត័មនជងរយៈទពលជិត ២០ ឆ្ន ។ំ ទញយមពី https://www.information.gov.kh/detailnews/252358

3 នអាយអជីទអ. (២០១៩) តជលយភាពថាមពលពិិពទោមឆ្ន  ំ២០១៩។ទញយមពី https://www.iea.org/subscribe-to-data-services/world-energy-balances-and-statistics

4 ប្មសួងករ ៉ានិងថាមពល (២០១៧).ទសចមតីប្រងទគ្នលនទយាយបយប្រសិទ្ធភាពថាមពល ២០១៨ - ២០៣៥ រាជរោា ិបិលមមពុជា។

ទំ ព័ រ ទី ៦ ទំ ព័ រ ទី ៧
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សិមាអំពីប្រសិទ្ធភាពថាមពលទៅមនជងអាគ្នរ

យជទ្ធសាគសតរចនាាមូលោា នសប្ារផ់្លសជខភាព និងទប្រើប្បស់អគគិសនីតិច
រទរៀររចនាអាគ្នរប្រមរទោយប្រសិទ្ធភាពទៅមមពុជា

កាត់បន្ថយផ្ទៃក្រឡាបង្អួច
ទៅតំរនអ់ាកាសធាតជទតត គរួកាត់
រនថយការចងំចូលពនលឺប្ពះអាទ្ិតយ
ទោយផ្លទ ល់តាមកដលអាចទធ្វើទៅ
បន។ នផ្ទរងែួច ២០ ភាគរយនន
អគ្នរទងំមូលអាចផ្តល់ពនលនឺថ្ៃប្គរ់
ប្គ្នន។់ គួរទជៀសវាងោមរ់ងែួចទៅ
ទ្សិខាងទមើតនិងខាងលិច។

ការល ើររម្ពសក់ារលក្បើក្ាសខ់្យ ់
ធម្មជាតិ
រចនាអាគ្នរកដលទប្រើប្បស់ខយល់ធ្មម
ាតិឱ្យបនទប្ចើនតាមកដលអាចទធ្វើ
ទៅបន។ទប្រើខយល់ធ្មមាតសិប្ារ់
ប្រពន័ធខយល់ទចញចូល តាមជទណ្តើ រ
តាមប្ចមទដើរ និង មកនលងទប្រើប្បស់រ
ទណ្ហត ះអាសនននឹងធានាបននូវភាព
ប្តាមប់្តឹមប្តូវ។

ការបិទខ្យ ឱ់្យជិត អ
ការទប្ជៀតចូលខយល់មនជងអគ្នរទធ្វើឱ្យាន
ការទផ្ទរមំទៅចូលមនជងអគ្នរ។ មកនលង
កដលោមា់៉ា សជីនប្តាមគ់ួរកតប្តូវបន
រទិ្ឱ្យបនជិតលែ។ ទធ្វើដូចទនះរនថយការ
ទលចថាមពលអរបររាតាមរយៈសាន ម
ទប្រះននអាគ្នរនិងកាតរ់នថយថាមពលប្ត
ាម។់ ដំទ ើងទវ រនិងរងែួចទ្ំទនើរកដល
ធានាបននូវចទនាល ះរិទ្ជិតបនលែ។
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ទត ម់្លប់ដ ប់ង្អួច
ឧរមរណ៍្ផ្តល់មលរទ់ផ្តមទៅភាគ
ខាងទជើងនិងខាងរញ្ឈរទៅខាង
ទមើតនិងខាងលិចអាចកាតរ់នថយមំ
ទៅប្ពះអាទ្ិតយ។ វាងំនននិងរបរ
រិទ្ទរើមោមទ់លើរងែួចអាចកាត់
រនថយមំទៅប្ពះអាទ្ិតយបន ៦៥% 
ប្រ មនឹងមជខទលើកខសរទអកាវ ទ្រ័
និងរហូតដល់ ៨០% សប្ារទ់្ិស
ខាងទមើតនិងខាងលិច។

លក្បើបង្អួចទំលន្ើបដដ ការពារពន្លឺ
ក្ពះអាទិតយ
ដំទ ើងរងែួចទ្ំទនើរកដលរិទ្ជិតលែ
ទហើយានទមគជណ្ទ្ទ្ួលបនមំទៅប្ពះ
អាទ្ិតយទរ (SHGC <០,២៥) ។ 
SHGC ទរអាចសទប្មចបនទោយថាន ំ
មូតអជីទរឬរងែួចកដលានពណ៌្ប្រទផ្ះ
រនតិច។ វាមន៏ឹងកាតរ់នថយថាមពល
ប្តាមផ់្ងកដរ។ សប្ារអ់គ្នររណិ្ជជ
មមមគួរទប្រើមញ្ចមព់ីរាន។់

ការរ  អំ ៊ីសឡូង្់អគារ
ប្តូវការោមអ់ជីសូ ងជ់ជំវញិអគ្នរទដើមបី
ឈានដល់និងរមាមប្មតិថាមពលទរ។ 
វារមួរញ្ចូ លទងំដំរូលកដលានអជីសូ
 ងប់្កាស់ាមយួនឹងតនមល U ទសមើ០,៤១ 
W/m² K ឬប្រទសើរាងទនះ។ ដំរូល
កដលានអជីសូ ងល់ែមន៏ឹងជួយ កាត់
រនថយមំទៅប្ពះអាទ្ិតយទោយផ្លទ ល់។

តំបូ ន្ិង្ជញ្ជ ងំ្ដដ មាន្
ពណ៌ក្ា 
មទធ្ាបយង្កយប្សួលនិងមនិ
ានការចំនាយទដើមបកីាតរ់នថយ
តប្មូវការថាមពលប្តាមគ់ឺទប្រើតំ
រូល និង ជញ្ហជ ំងានពណ៌្ប្សាល
ាាងពណ៌្ទមម ។ ទយើងដឹងទហើយ
ថាពណ៌្ប្សាលចងំប្ត រក់ារំសមី
ប្ពះអាទ្ិតយ។ ការរទងាើន albedo 
ចំននួ ០,៤ អាចនាឱំ្យានការថ្យ
ចជះថាមពលប្តាមប់ន ២០% ។

តលម្លើង្ឧបការណ៍លក្បើក្ាសដ់ដ 
មាន្ក្បសទិធភាព
ដំទ ើងកតឧរមរណ៍្ទប្រើប្បស់ប្រសិទ្ធភាព
ថាមពលរ៉ាជទណ្ហណ ះ។ ទិ្ញផ្លិតផ្លកដល
ានសាល មថាមពលផ្លា យ៥ ទប្រះាន
ប្រសិទ្ធភាពរំផ្ជត ទហើយជយួ សនសបំ្បម់
ទពលអនាគត។ ប្រសិនទរើានគទប្ាងតំ
ទ ើងប្រពន័ធប្តាមរ់មួ សូមពិចរណ្ហអំពី
រទចចមវទិ្ា VRF កដលានប្រសិទ្ធភាព។ 
វាមនិប្តឹមកតកាតរ់នថយអគគិសនី កតកថ្ម
ទងំទធ្វើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូវផ្លសជខភាពនិង
គជណ្ភាពខយល់ទៅមនជងអាគ្នរ។

រ ង្ទ័រអគ្គសិន្៊ីផ្ៃឆ្លល ត
មជងទ្រ័ឆ្ល តរង្កា ញការទប្រើប្បស់អគគិសនី
ររស់អនមតាមទពលទវោាមក់សតងដូទចនះ
អនមអាចដឹងចាស់ថាអនមចំណ្ហយ
ថាមពលរ៉ាជនាម ន។ វាអាចជួយ សនសបំ្បម់
ទោយអាចមំណ្តប់ននូវការទលចធាល យ
ថាមពល។ អនមអាចសាមលបងនូវវធិ្ី
សាគសតសនសសំំនចថាមពលទផ្សងៗនិង
ទមើលទ ើញផ្លទ ល់ថាទតើអនមសនសសំំនច
ថាមពលបនរ៉ាជនាម នាមក់សតង។

http://www.adb.org/sites/default/


ប្រទទ្សមមពុជា

ការទប្រើប្បស់ថាមពលមនជងប្គួសារ
ការទប្រើប្បស់ថាមពលទៅមនជងអគ្នរលំទៅោា នភាគទប្ចើនសប្ារទ់ិលើងរំិលឺ ចមែនិអាហារ ទូ្រទឹ្មមម

និងា៉ា សជីនប្តាម។់ ការចមែនិអាហារទៅកតានចំកណ្មទប្រើប្បស់ខពុស់រំផ្ជតាពិទសសទៅតំរនជ់នរទ្
ទោយ សារកតការទប្រើប្បស់ជីវា៉ា សសប្ារច់មែនិអាហារ។ ទគរពឹំងថានឹងានផ្លល ស់រតូរពីទប្រះមនជសសនឹង
ទិ្ញឧរមរណ៍្អគគិសនីកានក់តទប្ចើនទៅទពលមប្មតិប្បមចំ់ណូ្លររស់ពួមទគទមើនទ ើង។ អប្តាននការ
ទប្ជៀតចូលននឧរមរណ៍្អគគិសនីទប្រើប្បស់កដលទប្រើអគគិសនីទប្ចើនដូចាា៉ា សជីនប្តាម់ និងទូ្ទឹ្មមមទៅកត
ទរាងរណ្ហត ប្រទទ្សជិតខាង។ រ៉ាជកនតអនមកដលានា៉ា សជីនប្តាមទ់ៅប្រទទ្សមមពុជាទប្រើវាាមធ្យម ១៤
ទា៉ា ង មនជងមយួនថ្ៃភាគទប្ចើនទៅទពលយរ។់ ា៉ា សជីនប្តាម់ និងទូ្ទឹ្មមមទំ្នងាទមើនទ ើងយា៉ា ងខាល ងំមនជង
រ៉ាជនាម នឆ្ន ខំាងមជខទនះទោយសារមប្មតិប្បមចំ់ណូ្លទមើនទ ើង។1

ការទប្រើប្បស់ឧរមរណ៍្ ការទប្រើប្បស់ថាមពលចជងទប្កាយទៅមនជងប្គួសារ

មង្កា រ

ទូ្រទឹ្មមម

ា៉ា សជីនប្តាម់

ា៉ា សជីនប្តាម់ និងទូ្ទឹ្មមមទំ្នងាទមើនទ ើងយា៉ា ងខាល ងំមនជងរ៉ាជនាម នឆ្ន ំ
ខាងមជខទនះទោយសារមប្មតិប្បមចំ់ណូ្លទមើនទ ើង...

រចនាសប្ារក់ារសនសសំំនច
ការរចនាអគ្នរកដលទ្លើយតរនឹងអាកាសធាតជនិងការទប្រើប្បស់រទចចមវទិ្ាកដលានប្រសិទ្ធភាព

ថាមពលអាចកាតរ់នថយភាពចបំចន់នការទធ្វើឱ្យប្តាម។់ សាថ រតយមមមទ្លើយតរនឹងអាកាសធាតជាន
ទគ្នលរំណ្ងទដើមបរីទងាើតនផ្ទខាងមនជងប្រមរទោយផ្លសជមភាពនិងកាតរ់នថយការពឹងកផ្ែមររស់អាគ្នរទៅ
ទលើថាមពលអគគីសនី។ ទៅមនជងអាកាសធាតជទតត ដូចាប្រទទ្សមមពុជាការប្គរប់្គងពនលឺប្ពះអាទិ្តយនិង
ខយល់ធ្មមាតិគឺាយជទ្ធសាគសតរចនាដសំ៏ខាន។់ ការសនសសំំនចថាមពលប្រកហល ២១% ទៅមនជងផ្ទះររស់
ប្រាជនមមពុជាអាចទ្ទ្ួលបនទោយការទធ្វើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូវប្រពន័ធខយល់ធ្មមាតិ ការប្តួតពិនិតយអំពូល
ទិលើងសនសថំាមពលនិងមញ្ចមម់ប្មតិថាមពលទរ។ សប្ារអ់គ្នរការយិាល័យានសកាៅ នជពលសនសំ
សំនចថាមពលចំនួន ២៤% ទោយកាតរ់នថយនផ្ទប្មឡារងែួចការោរពណ៌្ចងំប្ត រទ់លើជញ្ហជ ំង និង
ដំរូលខាងទប្តមដូ៏ចាទិលើងរំិលសឺនសសំំនចថាមពល។ 2

ា៉ា សជីនទបមគម់

អប្តាននការទប្រើប្បស់ឧរមរណ៍្អគគិសនីតាមផ្ទះ 
មង្កា រ

 ជតទូ្រទ្សសន៍
ចគង្កា នអគគីសនី

ទូ្ទឹ្មមម
ឆ្ន ងំអ ជត

ា៉ា សជីនប្តាម់
ា៉ា សជីនទបមគម់

ទូ្រស័ពទនដ
មជំពយូទ្រ័ផ្លទ ល់ខលួន

ឧរមរណ៍្មទដត ទឹ្មអគគិសនី

ផ្ទះអាចសនសំថាមពលបន ២១% តាមរយៈ៖

• ទប្រើខយល់ធ្មមាតិ
• ការប្គរ់ប្គងការរំិលឺ
• អំ ពូលសនសំសំ នចថាមពល
• ទប្រើរងែួ ច កដលាន រសការររ ចំង

ចូលរនលឺ ប្ពះអាទិ្តយ

• ការកាត់រនថយនផ្ទប្មឡារងែួ ច
• ោរថាន ំកដលចំងប្ត រ់ពនលឺ ប្ពះអាទិ្តយទលើ

ជញ្ហជ ំងខាងទប្តនិងតំរូល
• ទប្រើ អំពូល កដល សនសំសំនចថាមពល

ប្រទទ្សមមពុជាទំងមូល
ិនំទពញ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ភាគរយននប្គួសារកដលទប្រើឧរមរណ៍្អគគិសនីតាមប្រទិទ្
1  មូរា៉ា មូសសជ ,ី ច. (២០១៧). សាថ នភាពននការទប្រើប្បស់ថាមពលលំទៅោា នទៅអាសជីអាទគនយ៍. ECEE ២០១៧ ការសិមាសទងេរ - ការទប្រើប្បស់ ប្រសិទ្ធភាព និងកដនមំណ្ត់, ១៤៨៩–១៤៩៩.
2  អាយកអហវសជី. (២០១៨). ប្រទទ្សមមពុជា៖ ផ្លសងប្ត រ់ទលើការវនិិទយាគអគ្នរនរតង។ ទញយមពី www.edgebuildings.com

ប្រិព៖ ការមសាងរចនាសមពុន័ធថាមពលនិងមលូោា នទ្និននយ័រទរៀររស់ទៅកររអាសជី(២០១៨). ទញយមពី https://www.belda.asia/

ទំ ព័ រ ទី ៨ ទំ ព័ រ ទី ៩
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ការល័ិយអាចសនសំថាមពលបន ២៤% តាមរយៈ៖

ិនំទពញ ប្រទទ្សមមពុជាទំងមូល

មង្កា រ
ទផ្សងទទ្ៀត

ចមែនិអាហារ

ថាមពល
ប្តាម់
16%ទ្ឹមទតត 2%ទ លិ ើងរំ លិ ឺ 6%

ទូ្រទ្ឹម
មម

33%

ទូ្រទ្ឹម
មម
17%

ទ លិ ើងរំ លិ9ឺ%
ទ្ឹមទតត ០% ថាមពលប្តាម់ 12%

ចមែនិ
អាហារ

ទផ្សងទទ្ៀត
មង្កា រ

កា
រទប្
រ ើប្
ប
ស់
ថា
មព

ល
មន ជង

ប្គ
ួសា

រ

http://www.edgebuildings.com


Cooling 

ទតើអនមអាចសនសបំ្បម់បនរ៉ាជនាម ន?
ទតើសាល មសញ្ហញ ថាមពលគឺាអវី?
សាល មសញ្ហញ ប្រសិទ្ធភាពថាមពលប្តូវបនរទងាើតទ ើងទដើមបផី្តល់ពត័ា៌ន កដលានភាពាម់
ោម់ និងទប្រៀរទធ្ៀរគ្នន បនទលើការទប្រើប្បស់ថាមពលអគគីសនីររស់ឧរមរណ៍្អគគិសនី។

ផ្ទះគ្នម នប្រសិទ្ធភាព ផ្ទះានប្រសិទ្ធភាព
អនជភាព
ររាិណ្ទប្រើ
ចំនាយ

៩០Watt
១៨៧ kWh/year

USD៣៥

២៥ Watt
៥២ kWh/year
USD ១០

អំ ពូលទ លិើង

សាល មសញ្ហញ ប្រសិទ្ធភាពថាមពលសប្ារ់
ប្រទទ្សមមពុជាកដលបនទសនើ ទ ើង

សាល មសញ្ហញ ថាមពលជួយ អនមទប្រើប្បស់ មនជងការមំណ្តផ់្លិតផ្ល
កដលានប្រសិទ្ធភាពថាមពលកានក់តទប្ចើនទៅទពលទ្ិញ។ ការទ្ិញឧរមរណ៍្
កដលានប្រសិទ្ធភាពាងមជន នឹងជួយ អតិថ្ិជនឱ្យសនសបំ្បមព់ីការចំណ្ហយទលើ
ថាមពលនិងអាចកាតរ់នថយការរទញ្ចញឧសម័នផ្ទះមញ្ចមម់នជងទពលាមយួគ្នន ។

អនជភាព 
ររាិណ្ទប្រើ
ចំនាយ 

២០០Watt
១០២២ kWh/year

USD១៨៩

១០០ Watt
៥១១ kWh/year
USD ៩៥

ទូ្រទឹ្មមម
---

សាល មសញ្ហញ ប្រសិទ្ធភាពថាមពល គឺដូចគ្នន សប្ារផ់្លិតផ្លទងំអស់
ទៅមនជងប្រទិទ្នីមយួៗ ឧទហរណ៍្ទូ្រទ្ឹមមមកដលទធ្វើឱ្យផ្លិតផ្លទងំអស់អាច
ទប្រៀរទធ្ៀរបន។ សាល មថាមពលចត់ថាន មផ់្លិតផ្លពី ទលខ១ ដល់ ៥ ប្សរ
តាមសតង់ោរាតិ កដលទលខ៥ ាលំោរស់នសសំំនចថាមពលខពុស់រំផ្ជត និង
ទលខ១ សនសសំំនចថាមពលតិចរំផ្ជត។ ប្មុមហ ជនផ្លិតទងំអស់កដលចង់លម់
ផ្លិតផ្លប្តូ វកតអនជ វតតតាមនីតិ វ ធិ្ី ទធ្វើ ទតសតិ៍ កដលបនមំណ្ត់ និងទ្ទ្ួល
សាល មថាមពលសប្ារផ់្លិតផ្លររស់ពួមទគ។

១០០ Watt
១៦៤៣ kWh/year
USD ៣០៤

អនជភាព 
ររាិណ្ទប្រើ
ចំនាយ 

១២០០ Watt
៣៩៤២ kWh/year

USD  ៧២៩
---

សាល មសញ្ហញ ប្រសិទ្ធភាពថាមពល ជួយ ឱ្យអនមទប្រើប្បស់ទប្ជើសទរ ើសផ្លិត
ផ្លកដលសនសសំំនចថាមពលកានក់តទប្ចើន។ ទ្នទឹមនឹងទនះវាមទ៏លើមទ្ឹមចិតតដល់អនម
ផ្លិត ឱ្យជំរជញការនចនប្រឌ្ិតទោយទប្រើរទចចមវទិ្ាសនសសំំនចថាមពលកថ្មទទ្ៀត។
អនមផ្លិតចង់ទ ើញផ្លិតផ្ល កដលានសាល មសញ្ហញ ប្រសិទ្ធភាពថាមពលររស់ពួម
ទគទៅមនជងប្រទិទ្ កដលានប្រសិទ្ធភាពខពុស់រំផ្ជតទរើទប្រៀរទធ្ៀរទៅនឹងនដគូប្រមួត
ប្រកជង។មយួជំហានមតងៗ ឧរមរណ៍្អគគិសនីកានក់តានប្រសិទ្ធិភាព។

ទិលើងរំិលឺ ទូ្ទ្ឹមមម និងា៉ា សជីនប្តាម់ គឺាឧរមរណ៍្ទប្រើ
ប្បស់អគគិសនីដសំ៏ខានទ់ៅមនជងប្គួសារវណ្ណ ៈមណ្ហត លទៅទ្ីប្មុង មនជង
ប្រទទ្សមមពុជា។ តាមរយៈការជំនួសឧរមរណ៍្ទងំអស់ទៅមនជងប្រទិទ្
ទងំទនះទោយរទចចមវទិ្ា កដលានប្រសិទ្ធភាពរំផ្ជត ប្គួសារនីមយួៗ
អាចសនសសំំនចថាមពលអគគីសនីរហូតដល់ ៣០០០ គី ូវា៉ា តទ់ា៉ា ង និង
៥៤៥ ដជោល រអាទមរមិ គិតានថ្លថាមពលទរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ

ប្រិព៖ មរថ្ (2019)

អគគិសនី:  ៣០០០ kWh
ថ្វកិា:  USD ៥៤៥សកាត នជពលសនសំសំនច

ការោម់សាល មសញ្ហញ ប្រសិទ្ធភាពថាមពលនិងសតងោ់រប្រសិទ្ធភាពអរបររាសប្ារឧ់រមរណ៍្អគគិសនីទប្រើតាមប្គួសារគឺ
ាឧរមរណ៍្ទគ្នលនទយាបយមយួកដលានទាគជ័យរំផ្ជត។ ការកណ្នាោំម់សាល មថាមពលសប្ារឧ់រមរណ៍្ទប្រើប្បស់ ៥
ប្រទិទ្ទៅមមពុជាអាចទធ្វើឱ្យានការសនសអំគគិសនីប្រចឆំ្ន ំ ៣០ ភាគរយទៅឆ្ន ំ ២០៣០ ។1 ការសនសទំងំទនះនឹងានចំនួន ២៨០
ោនដជោល រអាទមរមិមនជងការសនសថំាមពលទសមើនឹងការវនិិទយាគកដលប្តូវការសប្ារស់ាងសងទ់រាងចប្មថាមពលថ្មីចនំួន ២។2

ឧរមរណ៍្ទប្រើប្បស់ថាមពលសំខាន់ៗ2

ទិលើងរំិលឺ ររកិាេ រប្រាម់ ឧរមរណ៍្ទផ្សងៗ

សមមជលនឹងការសាងសងទ់រាង
ចប្មអគគិសនីថ្មចីនំួន២ (ទរាងចប្ម
នីមួៗានអនជភាព១០០MW)

ការសនសអំគគិសនីាន
ចំននួ ២៨០ ោន
ដជោល រអាទមរមិ

ការសនសអំគគិសនីប្រចំ
ឆ្ន  ំ៣០% ទៅឆ្ន ំ
២០៣០ អំពូលប្គរប់្រទិទ្ ទូ្ទ្ឹមមម ា៉ា សជីន

ប្តាម់
ម៉ាូទ្រ័អគគសិនី
ឧសាហមមម

ប្តងស់វូកចម
ចយអគគសិនី

1  ទរើទប្រៀរទធ្ៀរទៅនឹងទសណ្ហរយី៉ាូអាជីវមមមធ្មមតា
2  GEF/UNEP.  (២០២០). U4E ការវាយតនមលការសនសថំាមពលររស់ប្រទទ្ស។ទញយមពី https://united4efficiency.org/countries/country-assessments/

ទំ ព័ រ ទី ១ ០ ទំ ព័ រ ទី ១ ១
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ានភាពប្រមតួប្រកជងកានក់តខាល ងំតាមរយៈប្រសិទ្ធភាពថាមពល

ឧសាហមមមកដលានប្រសិទ្ធភាពថាមពល

វស័ិយឧសាហមមមទប្រើប្បស់ថាមពលអគគិសនីប្រាណ្ ២២% ននអគគិសនីទំងមូលទៅមមពុជា។
ទទះរីាថាមពលានតនមលនថ្ល កតទៅប្តូវបនទប្រើប្បស់ទោយខជះខាជ យ។ ការទធ្វើសាវនមមម និងការវាយតនមល
ថាមពល ទធ្វើទោយគទប្ាងនានាទៅមនជងទរាងចប្មនានាបនរង្កា ញថា ទយើងអាចកាត់រនថយការទប្រើប្បស់
ថាមពលបនយា៉ា ងសំទរើម។ ការប្គរ់ប្គងថាមពលមិនប្តូវបនមំណ្ត់ាសតង់ោរសប្ារ់អនជវតតទៅមនជង
ប្រទទ្សមមពុជាទៅទ ើយទទ្ ទោយសារមងវះការយល់ដឹងនិងចំទណ្ះដឹង។

ការវភិាគយា៉ា ងទូ្លំ
ទូ្ោយននការទប្រើ
ប្បស់ថាមពលទៅ

មនជ ងទរាងចប្ម
វធិានការសនសសំំនចថាមពលាទប្ចើនគឺាជទប្មើសង្កយៗ
ទហើយមនិប្តូវការការវនិិទយាគ ឬប្តូវការតិចតួចទទ្។
ជទប្មើសទងំទនាះានដូចាការកមលមែការកថ្ទំ និង
ប្រតិរតតិការប្រមរទោយប្រសិទ្ធភាព។ ការផ្លល ស់រតូរ
ឧរមរណ៍្ កដលានប្សារា់មយួឧរមរណ៍្កដលាន
ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងទំ្ទនើរអាចទធ្វើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូវ
ការប្រមួតប្រកជងររស់ឧសាហមមមទោយកាតរ់នថយអាងំ
តងស់ជីទតថាមពលទហើយមនជងទពលកតមយួជួយ កាតរ់នថយ
ផ្លរ៉ាះរល់អវជិជានទលើររសិាថ នផ្ងកដរ។

រ៉ាជកនតទតើការប្គរប់្គងថាមពលគឺាអវី? ការប្គរ់
ប្គងថាមពល គឺាសមមមភាពកដលបនទប្គ្នងទ្ជមយា៉ា ង
លែ កដលជយួ ឱ្យអងគភាពកាតរ់នថយការទប្រើប្បស់ថាម
ពលររស់ខលួន និងានសារៈសំខានម់នជងការទលើមមមពុស់
ប្រសិទ្ធភាពថាមពលទៅមនជងឧសាហមមម។ យជទ្ធសាគសត
ប្គរប់្គងថាមពលសំខាន់ៗ ានពីរ គឺការអិរិមស និង
ប្រសិទ្ធភាពថាមពល។ ការប្គរប់្គងថាមពលតំរូវឱ្យាន
ការរទងាើតនូវប្រពន័ធប្រមូលទិ្នននយ័ វភិាគ និងទធ្វើរបយ
ការណ៍្ អំពីការទប្រើប្បស់និងចំណ្ហយទលើថាមពលររស់
ឧសាហមមម។ សាវនមមមថាមពល គឺាការប្តួតពិនិតយ
និង ការវភិាគននលំហូរថាមពលទៅមនជងអាគ្នរ ឬទរាងចប្ម
មនជងទគ្នលរំណ្ងមំណ្តរ់មឱ្កាសសនសសំំនចថាមពល។

វដត ននការប្គរ់ប្គងថាមពល
១ សាវនមមមថាមពល

—

សវនមមមថាមពល គឺាជំហាន
ដំរូងននដំទណ្ើ រការទូ្លំ
ទូ្ោយ ទឆ្ពុ ះទៅរមការទធ្វើឱ្យ
ប្រទសើរទ ើងារនតរនាទ រន់ន
ការទប្រើប្បស់ថាមពល។

២ អាទិ្ភាព
—

កសវងរមអនតរាគមនក៍ដលាន
ប្រសិទ្ធិផ្លថាមពលនីមយួៗពី
សវនមមមររស់អនមទហើយផ្តល់
អាទិ្ភាពជទប្មើសអាប្ស័យទលើ
ធ្នធាននិងទពលទវោ។

២ កផ្នការ និងចត់តាំង
—

រទងាើតប្មុមការង្ករគទប្ាងនិងចត់
តាងំការទ្ទ្ួលខជសប្តូវ។ មំណ្ត់
ទគ្នលទៅនិងទិ្សទៅទោយទប្រើ
សូចនាមរកដលអាចទធ្វើទៅបន។

៤ អនជវតតន៍
—

៥ យជទ្ធសាគសត
—

ឱ្យអនមរមព់ន័ធទងំអស់ចូលរមួ
រទងាើតកផ្នការរយៈទពលកវង
សប្ារក់ារកមលមែានតនមលខពុ
ស់។ រទងាើតយជទ្ធសាគសតកមលមែ
ារនតរនាទ រទ់ដើមបធីានាបននូវ
ការសនសរំយៈទពលកវង។

៦ ប្តួតពិនិតយទមើល
—

ការប្តួតពិនិតយនិងវាយតនមលតាម
កាលមំណ្តន់នសភាពទប្រើប្បស់
ថាមពលគឺានសារៈសំខានចំ់ទរះ
ទាគជយ័។ ប្តលរទ់ៅជំហានទី្
១ ឬទី្ ២ ទដើមបមំីណ្តឱ់្កាស
សនសសំំនចថាមពលថ្មី។

អនជវតតជទប្មើសប្រសិទ្ធភាព
ថាមពលទលើប្រតិរតតិការសាម
ញ្ញៗាមជនសិន និងផ្លល់អាទិ្
ភាពជទប្មើសពិបមៗទៅទពល
ទប្កាយ។

ទំ ព័ រ ទី ១ ២ ទំ ព័ រ ទី ១ ៣

ឧស
ាហ

មម
មប្រ

មួត
ប្រ

កជ
ង

ទតើអវីទៅាផ្លប្រទយាជន៍ននការទធ្វើ
សវនមមមថាមពលមនជងឧសាហមមម?

ឧស
ាហ

មម
មប្រ

មួត
ប្រ

កជ
ង

ការមំណ្តអ់តតសញ្ហញ ណ្
ននវធិានការប្រសិទ្ធភាព
ថាមពលនិងគណ្នាការ
សនសថំាមពលរមួទងំលទ្ធ

ភាពទសដាមិចច

ឱ្កាសទដើមបីកាតរ់នថយ
នថ្លទដើមផ្លិតមមមនិង

រទងាើនភាពប្រមួតប្រកជង
ររស់ប្មុមហ ជន។

ការរទងាើតទិ្នននយ័ទប្រៀរ
ទធ្ៀរទោយទប្រើអាងំតង់
សជី ទតថាមពលទដើមបី
ទប្រៀរទធ្ៀរាមយួ

ឧសាហមមមទផ្សងទទ្ៀត



សហប្គ្នសធ្ជនតូច និងមធ្យមទៅមមពុជា ានធ្នធានហិរញ្ញ វតថជទៅានមប្មតិ ទហើយមនិានរជគគលិម
កដលានសមតថភាពរទចចមទទ្សប្រសិទ្ធភាពថាមពលទៅមនជងសហប្គ្នស់ទៅទ ើយ។ វធីិ្សាគសតទប្រើប្បស់ប្មុម
ហ ជនផ្តល់ទសវាសនសសំំនចថាមពល(ទអសាូ) អាចរំទពញគាល តនិងផ្តល់នូវដំទណ្ហះប្សាយ កដលអាចទ្ទ្លួបន
សប្ារជំ់រជញការអិរិមសថាមពលមនជងវស័ិយឧសាហមមមទងំមូល។

ប្មុមហ ជនផ្តល់ទសវាសនសសំំនចថាមពល (ទអសាូ) គឺ
ាអាជីវមមមកដលផ្តល់នូវទសវាមមមសវនមមមថាមពល និងការ
អនជវតតគទប្ាងសនសសំំនចថាមពល។ ទអសាូភាគទប្ចើនរមួ
រញ្ចូលទងំវធិ្ីសាគសតហិរញ្ញរបទន ប្រមរទោយភាពនចន
ប្រឌ្ិត កដលទ្ទ្ួល យមមប្មតិហានិិ យ័ហិរញ្ញ វតថជ។ ទអសាូ
ចរទ់ផ្តើមទោយការទធ្វើសវនមមមថាមពល ទៅទរាងចប្ម ឬ
អាគ្នរ។ រនាទ រម់មមណំ្តយ់មជទប្មើសប្រសិទ្ធភាពថាមពល
ការចនា/ឌ្សីាន និងដំទ ើងឧរមរណ៍្ចបំច។់ ទអសាូកតង
កតទ្ទ្ួលខជសប្តូវមនជងការកថ្ទបំ្រពន័ធថ្មីទនះ ទដើមបធីានាការ
សនសថំាមពលមនជងម ំជងទពលសងប្តលរ។់ ាច ស់ទរាងចប្ម
ឬាច ស់អគ្នរ សងប្បមទ់ដើមទ្ជនវនិិទយាគតាមរយៈ ការសនសំ
ប្បមព់ីការកាតរ់នថយចំនាយទលើថាមពល។ ប្រសិនទរើ
គទប្ាងមនិផ្តល់ប្បមច់ំទណ្ញ ទលើការវនិិទយាគទនាះទអសាូ
ាញឹមញារទ់្ទ្ួលខជសប្តូវរងប់្បមក់ដលខវះទនាះ។

ដំណ្ហមក់ាលននគទប្ាងទអសាូធ្មមតា

ទំ ព័ រ ទី ១ ៤ ទំ ព័ រ ទី ១ ៥

សាវនមមមថាមពល

ទរៀរចំកផ្នការ

អនជវតត

ប្តតូពិនិតយ

សួនឧសាហមមមទអមូ

រទងាើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលាអតិររាិ
—

វាិប្តសំខានម់យួននសួនឧសាហមមមទអមូគឺការរទងាើនប្រសិទ្ធភាព
ថាមពលាអតិររាិ និងការធានាបននូវការផ្គតផ់្គងថ់ាមពលសាែ ត និង
កដលអាចទ្ជមចិតតបន។ ទនះអាចសទប្មចបនតាមរយៈទរាងចប្ម កដល
ានប្រសិទ្ធិផ្លថាមពល និងការរចនាទរាងចប្ម ទរាងចប្មសហផ្លិតមមម
ថាមពល ការទប្រើសំណ្ល់មំទៅទ ើងវញិ និងការប្តួតពិនិតយថាមពលាម់
កសតង។

ភាពប្រមួតប្រកជងប្រទសើ រាងមជន
—

អតថប្រទយាជនស៍ប្ារស់ឧសាហមមម គឺការកាត់រនថយនថ្លទដើម
ផ្លិតមមមតាមរយៈ ការរទងាើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល នងិធ្នធានកដលនាឱំ្យ
ទ្ទ្ួលបនប្បមច់ំទណ្ញអតិររា។ ឧសាហមមម នឹងកានក់តទ្ទ្ួលយម
បននូវរទចចមវទិ្ា និងរទចចមទទ្សប្រសិទ្ធភាពថាមពល ដូទចនះទធ្វើឱ្យការ
ប្រមួតប្រកជងកានក់តប្រទសើរទ ើង។

ពីសួនឧសសហមមមធ្មមតាទៅសួនឧសសហមមមទអមូ

មតាត ជំរជញចំរងមយួននការអិវិឌ្ឍទសដាមិចចទៅមមពុជា
គឺតំរនទ់សដាមិចចពិទសស។ 

មតាត ជំរជញចំរងមយួ ននការអិវិឌ្ឍទសដា
មិចចទៅមមពុជា គឺតំរនទ់សដាមិចចពិទសស។ សួន
ឧសាហមមមទអមូ - គឺាសហគមនន៍នសហប្គ្នស
ផ្លិតនិងទសវាមមមកដលសហការគ្នន និងសហគម
នម៍ូលោា ន ទដើមបកីាតរ់នថយកាមសំណ្ល់ និងការ
រំពជលររសិាថ នមដូ៏ចា កចមរកំលមធ្នធានដូចា
ពត័ា៌ន វតថជធាតជទដើម ទឹ្ម ថាមពលទហោា រចនាស
មពុន័ធ និងធ្នធានធ្មមាតិ។

ទគ្នលរំណ្ងរមួ គឺជំរជញការអិវិឌ្ឍ
ប្រមរទោយចីរភាពតាមរយៈ ការរទងាើនមំទណ្ើ ន
ទសដាមិចច និងទលើមមមពុស់គជណ្ភាពររសិាថ ន។

គរូំននការទប្រើប្បស់ប្មុមហ ជនផ្តល់ទសវា
សនសសំំនចថាមពល(ទអសាូ)

គទ
ប្ា

ងទ
អស

ា ូ

សួ
នឧ

ស
សហ

មម
មទអ

មូ

ប្ម
ុម
ហ
 ជន
ផ្តល់

ទស
វាស

នស
ំសំ

នច
ថា

មព
ល



ពីរា៉ា មតីននការដឹមជញ្ជូ នប្រមរទោយនិរនតរភាពការដឹមជញ្ជូ នប្រមរទោយ
ប្រសិទ្ធភាព និងនិរនតរភាព ផ្លូវទដើរឬរត់

ផ្លូវទដើរការរទញ្ចញឧសម័នការូនិមសមលពីវស័ិយដឹមជញ្ជូ នប្តូវបនពាមរណ៍្ថានឹងទមើនទ ើង ៥០% 
ទៅឆ្ន  ំ២០៣០។ ការទនះប្រកហលាានផ្លវបិមយា៉ា ងខាល ងំទលើកផ្នមររសិាថ ន ទសដាមិចច និងសងគម លជះ
ណ្ហកតានការផ្លល ស់រតូរយា៉ា ងខាល ងំកាល មយួប្តូវ បន ចរ់យមមមអនជវតត។

—

ការទមើនទ ើងនូវយានតជំនិះមំពជងរទងាើតការមមសទះ
ចរាចរណ៍្កានក់តខាល ងំ ការរំពជលខយល់ និងទប្គ្នះថាន ម់
ចរាចរណ៍្ ាពិទសសទៅតាមទ្ីប្រជជំជនននប្រទទ្សមំពជង
អិវិឌ្ឍន៍ដូចាប្រទទ្សមមពុជា។ តាមការប៉ា នស់ាម នទប្គ្នះថាន ម់
ចរាចរណ៍្ទធ្វើឱ្យមមពុជាខាតរងដ់ល់ទៅ ៣៣៧ោនដជោល រមនជង
មយួឆ្ន ។ំ1 ការរំពជលខយល់ម៏ាទប្គ្នះថាន ម់សជខភាពដសំ៏ខាន់
កដលរមួចំកណ្មដល់ ការរងាជំងឺផ្លូវដទងាើមដូចាជំងឺហឺត និង
ការសាល រ់មជនអាយជររស់ប្រាជនមមពុជាាង ១១៤០០ នាម់
ាទរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ2

ផ្លូវសប្ារ់
ជិះមង់

ការរទញ្ចញឧសម័នការនូមិររស់អនម
ដទំណ្ើ រាន មទ់ធ្វើដទំណ្ើ រ១គ ូីកម៉ាប្ត

យនតទហាះ

១៣០,២g ៨៣g

យានយនត
អគគិសនី

មទធ្ាបយទធ្វើ
ដំទណ្ើ រសាធារ

ណ្ៈ
៦៦,៨g ៤៥,៦g ០,០g

Figure adapted from https://www.theneweconomy.com/home/the-knowledge-boxouts/c02-emissions-per-passenger

1  OECD/ITF.  (2015). Cambodia.  Road Safety Annual Report 2015. Retrieved  from http://dx.doi.org/10.1787/irtad-2015-10-en
2  Estimation  from WHO (2012). Restrieved  from https://southeastasiaglobe.com/air-pollution-phnom-penh/
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ផ្លរ៉ាះរល់មនជងតំរន់

—
ដំទណ្ហះប្សាយ

ដំទណ្ហះប្សាយដឹមជញ្ជូ ន ប្រមរទោយនិរនតរភាព
អាចរមបន។ ទដើមបសីជខភាពប្រទសើរាងមជន សំទលងរខំាន និង
ការរំពជលររសិាថ នតិច ការទដើរនិងជិះមងគ់ឺាដំទណ្ហះប្សាយ
មំពូលសប្ារ់តំរនទ់្ីប្មុង។ ទហតជដូទចនះវាចបំច់មនជងការរទងាើត
រណ្ហត ញផ្លូវទដើតាមចិទញ្ច ើមផ្លូវកដលមលរន់ិងផ្លូវជិះមង់។ ការផ្លល ស់
រតូរពីា៉ា សជីនទដើរទោយឥនធនៈហវូសជីល ទៅាយានយនតអគគិសនី
ានសកាត នជពលកាត់រនថយការរទញ្ចញ មនជងវស័ិយដឹមជញ្ជូ នទូ្
ទងំពិិពទោមដល់ទៅ ៣៥%។ យានយនតអគគិសនីរមួាមយួ
មទធ្ាបយទធ្វើដំទណ្ើ រសាធារណ្ៈ អាចផ្តល់នូវដំទណ្ហះប្សាយ
សប្ារក់ារដឹមជញ្ជូ នទៅតាមទ្ីប្រជជំជនទៅអាសជី។

ផ្លូវជិះមង់

មទធ្ាបយទធ្វើដំទណ្ើ រសាធារណ្ៈ

រម៉ាម

រថ្យនតជិះរមួគ្នន

រថ្យនតឬម៉ាូតូផ្លទ ល់ខលួន

យនតទហាះ
រូរភាពយមពីមនទីរពិទសាធ្នន៍ចនប្រឌ្ិតមង។់ 
ទ្បី្មុងមូរជិនហាម។

រថ្យនតតាមស់ជី ទទចប្មយានត

រថ្យនតប្មុង រថ្ទ លិើង ជិះមង់
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១២៤,៥g

http://www.theneweconomy.com/home/the-knowledge-boxouts/c02-emissions-per-passenger


1  WRI (2019). Retrieved  from https://www.wri.org/blog/2016/05/4-surprising-ways-energy-efficient-buildings-benefit-cities

សមមមភាពទី្ ១
អនជមត័ទគ្នលនទយាបយប្រសិទ្ធភាព
ថាមពលាតិ
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សមមមភាពទី្ ២
ទធ្វើយជទ្ធនាការផ្តល់ការយល់ដឹងទូ្ទងំ
ប្រទទ្សអពំីប្រសិទ្ធភាពថាមពល

សមមមភាពទី្ ៣
រទងាើតនងិពប្ងងឹការោមស់ាល មសញ្ហញ ប្រសិទ្ធ
ភាពថាមពលសប្ារឧ់រមរណ៍្ទប្រើប្បស់

សមមមភាពទី្ ៤
រញ្ចូ លរទ្របញ្ញតតថិាមពលទៅមនជង
ចារសំ់ណ្ងក់ដលានប្សារ់

សមមមភាពទី្ ៥
រទងាើតមមមវធិ្ីប្គរប់្គងថាមពលនងិ
សវនមមមថាមពល

សមមមភាពទី្ ៦
ការទលើមទ្មឹចតិតនងិហិរញ្ញរបទន
សប្ារប់្រសិទ្ធភាពថាមពល

ប្មសួងករ ៉ានិងថាមពល បនទរៀរចំទគ្នលនទយាបយ
ប្រសិទ្ធភាពថាមពលាតិ ទៅឆ្ន ំ ២០១៥ ដល់
២០១៧។ ទគ្នលនទយាបយទនះ គាឺនភាពចបំច់
ណ្ហស់ មនជងការមំណ្តប់្មរខណ័្ឌ ចារ់ សប្ារស់មមម
ភាពររស់រោា ិបិលទដើមបទីលើមមមពុស់ ប្រសិទ្ធភាព
ថាមពល កដលទផ្លត តទលើវស័ិយចំនួន ៣ គឺ

(១) អាគ្នរ
(២) ឧសាហមមម
(៣) ការដឹមជញ្ជូ ន

ប្មសួងរមព់ន័ធ នងឹប្តូវចូលរមួយា៉ា ងសមមមមនជងការអនជវតត
ទគ្នលនទយាបយប្រសិទ្ធភាពទនះ។

ភាពទាគជយ័ននគំនិតផ្តួចទផ្តើមប្រសិទ្ធភាពថាមពល
ពឹងកផ្ែមទលើមនជសសទប្ចើនាងរទចចមវទិ្ា។ ការយល់ដឹង
និងមមមវធិ្ីអររ់ឱំ្យបនទូ្លំទូ្ោយ គឺាគនលឹះមនជងការ
សទប្មចទគ្នលទៅសនសថំាមពល។ រោា ិបិលប្តូវទធ្វើា
គំរូនិងមំណ្តល់មេខណ្ឌ នងិប្មរខណ័្ឌ ចារ។់ វស័ិយឯម
ជននិងអងគការទប្តរោា ិបិលទដើរតនួាទ្យីា៉ា ងសំខានម់នជង
ការផ្តល់ពត័ា៌នទៅកានស់ាធារណ្ជនទូ្ទៅ។ ការផ្លល ស់
រតូរឥរយិារទ្ មនជងចំទណ្ហមតួអងគមនជងវស័ិយឯមជនអាច
ជួយ ជប្មុញាមយួមមមវធិ្កីារចូលរមួទៅមកនលងទធ្វើការ
ការប្រមួតប្រកជងចំទណ្ះដឹង យជទ្ធនាការអររ់នំានា និង
ការទលើមទ្ឹមចតិតទផ្សងទទ្ៀតកដលផ្តល់រង្កវ នដ់ល់អនមទធ្វើ
បនលែរំផ្ជតាទដើម។

ប្មសួងករ ៉ានិងថាមពលរចចជរបនន មំពជងរទងាើតអនជ
ប្មឹតយសតីពីសាល មប្រសិទ្ធភាពថាមពល។ ទៅទពលកដល
អនជមត័ទហើយ ឧរមរណ៍្ទប្រើប្បស់អគគិសនីតាមផ្ទះ
ដូចាា៉ា សជីនប្តាម់ ទូ្ទ្ឹមមម និងអពូំលទ លិើងអាច
លមប់នមនជងប្រទទ្សមមពុជា លជះណ្ហានសាល មសញ្ហញ
ថាមពលកខមរ។ សាល មសញ្ហញ ប្រសិទ្ធភាពថាមពលផ្តល់
ឱ្យអនមទប្រើប្បស់នូវពត័ា៌ន សតីពបី្រសិទ្ធភាពននផ្លិត
ផ្ល។ រទ្របញ្ញតតិមន៏ឹងមំណ្តអ់ប្តាការទប្រើប្បស់
ថាមពលអរបររាផ្ងកដរ តប្មូវទដើមបហីាមឃាតក់ារ
នាចូំលឧរមរណ៍្ កដលគ្នម នប្រសិទ្ធភាពមមមនជងប្រទទ្
ស។

ប្មសួងទរៀរចំកដនដី នគរូរនីយមមម នងិសំណ្ងប់ន
រទងាើតចារស់តីពីសំណ្ងទ់ៅកខធ្នូឆ្ន ំ ២០១៩។ ចារថ់្មី
ទនះប្តូវបនោមឱ់្យអនជវតតារនាទ ន់ ទដើមបទីោះប្សាយ
ចទនាល ះប្រទហាងននរទ្របញ្ញតតនិានា មនជងវស័ិយសំណ្ង់
កដលមំពជងរមីចទប្មើនយា៉ា ងគំហជម។ ការសាថ រនាអគ្នរទប្រើ
ប្បស់ថាមពលកានក់តទប្ចើន គឺមយួកផ្នមមយួកដលទ្ទ្លួ
ខជសប្តូវចំទរះការោចច់រនតអគគិសនីទៅមនជងឆ្ន ំ ២០១៩
ផ្ងកដរ។ ការោមរ់ញ្ចូ លរទ្របញ្ញតតិថាមពលទៅមនជងចារ់
សតីពីសំណ្ងអ់ាចកាតរ់នថយតប្មូវការថាមពល និង កាត់
រនថយការោចច់រនតអគគិសន។ី ចារក់ររទនះនឺងមំណ្ត់
ការអនជវតតប្រសិទ្ធភាពថាមពលអរបរាិ សប្ារអគ្នរថ្មី
និង អគ្នរជួសជជលទ ើងវញិ កដលនាឱំ្យាន ការទប្រើប្បស់
ថ្យចជះនិងរនថយការរទញ្ចញឧសម័នផ្ទះមញ្ចម។់ អតថ
ប្រទយាជន៍ គឺចំណ្ហយទលើថាមពលទរ។

ប្រទទ្សាទប្ចើនបនមំណ្ត ់ ការប្គរប់្គងថាមពល
និងការទធ្វើសវនមមមថាពលាកាតពវមចិចចបំចម់សប្ារ់
អនមទប្រើប្បស់អគគិសនីធ្ំៗ ដូចាឧសាហមមមកាតទ់ដរ
សណ្ហា គ្នរ នងិផ្ារទ្ំទនើរ។ មមមវធិ្ាីតិសប្ារអ់នម
ប្គរប់្គងថាមពលនិងសវនមរថាមពលកដលបនរញ្ហជ ម់
នឹងប្តូវាន ទដើមបអីិវិឌ្ឍចំទណ្ះដឹងមូលោា នមនជងប្រទទ្
ស។ ការប្គរប់្គងថាមពលនឹងមនិប្តឹមកតជួយ សនសំ
សំនចថាមពល និងថ្វកិាមនជងទរាងចប្ម នងិអាគ្នររ៉ាជទណ្ហណ ះ
ទទ្កតកថ្មទងំរទងាើតការង្ករថ្មីៗ ដល់មាល ងំពលមមមយជវ
ជនមមពុជាផ្ងកដរ។

ការទលើមទ្ឹមចតិត និងការផ្តល់ហរិញ្ញ វតថជអាចជួយ 
គទប្ាងប្រសិទ្ធភាពថាមពល ទដើមបជីំនះឧរសគគខាង
ទសដាមិចចដូចាជទប្មើសចណំ្ហយខពុស់។ ការទលើមទ្ឹមចតិត
ដូចាជំនួយឥតសំណ្ង និងការរងវិលប្បមម់ដូ៏ចាការ
ទលើមទ្ឹមចិតតពនធជួយ ទូ្ទតន់ថ្លទដើមខពុស់ខលះ ននការវនិិទយា
គទលើប្រសិទ្ធភាពថាមពល។ ការទលើមទ្មឹចិតតមនិកមនា
រូរិយវតថជដូចា ការផ្តល់សិទ្ធដិល់អនមអិវិឌ្ឍននូ៍វដំទណ្ើ រ
ការអាទ្ភិាព ននការអនជញ្ហញ តឬផ្តល់ការអនជញ្ហញ តបន
កានក់តទប្ចើនអាចនឹងទមទ់ញវនិិទយាគនិឯមជន កដល
ទធ្វើឱ្យរោា ិបិលមនិបចច់នំាយទលើការការវនិិទយាគ ឬម៍
វនិិទយាគតិចតចួ។ មូលរប្តរំណ្ជ លនរតង រណ្ហត ញ
ឥណ្ទនប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងមទធ្ាបយកចម
រកំលមហានិិយ័គឺាដំទណ្ហះប្សាយហិរញ្ញរបទន កដល
អាចទធ្វើទៅបនទដើមបជីំរជញទ្ីផ្ារប្រសិទ្ធភាពថាមពល
ទៅមនជងប្រទទ្ស។

ទគ្នលនទយាបយប្រសិទ្ធភាពថាមពល | ការរប្ងួមគាល ត
ទតើទយើង រទៅទី្ណ្ហ?
—

—

អតថប្រទយាជន៍

1ប្មសួងទរៀរចំកដនដីនគរូរនីយមមមនិងសំណ្ង់

ទំ ព័ រ ទី ១ ៨ ទំ ព័ រ ទី ១ ៩

ការអ ិិ វ ឌ្ឍ ទសដា មិ ចច ៖ ការចំណ្ហយទលើថាមពលរទងាើតបនាចំកណ្មសំខានន់នការ
ចំណ្ហយថ្វកិាប្គសួារឬអាជីវមមម។ ការរទងាើនផ្លិតភាពថាមពលតាមរយៈវធិានការ
ប្រសិទ្ធភាពថាមពល ានសកាត នជពលមនជងការកាតរ់នថយមំទណ្ើ នតប្មូវការថាមពលទៅ
មមពុជា។ រាល់ការចំណ្ហយ ១ ដជោល ររកនថមទលើប្រសិទ្ធភាពថាមពលអាចទជៀសវាងាង
២ ដជោល រាមធ្យមវនិិទយាគមនជងទរាងចប្មថាមពលថ្មី។1 ប្រសិទ្ធភាពថាមពលសនសទំដើម
ទ្ជនសប្ារក់ារវនិិទយាគាយជទ្ធសាគសតទផ្សងៗ ជយួ រោា ិបិលប្រ មនឹងតប្មូវការ
ប្រមួតប្រកជងាទប្ចើនសប្ារធ់្នធានហិរញ្ញ វតថជកដលខវះខាត។

អតថ ប្រ ទយាជន៍សងគម៖ ប្រសិទ្ធភាពថាមពលអាចពប្ងមីធ្នធានអគគិសនីកដលាន
ប្សាររ់កនថមទទ្ៀតទដើមបជីួយ ផ្តល់លទ្ធភាពទ្ទ្លួបនថាមពល ភាពទជឿាម់ និងសនតសិជខ
កានក់តប្រទសើរ។ វាមន៏ឹងជយួ ទធ្វើឱ្យតនមលអគគិសនទីរនិងអាចទ្ទ្ួលយមបន។ ប្រសិទ្ធ
ភាពថាមពលមនជងវស័ិយដមឹជញ្ជូ នកាតរ់នថយការរពំជលររយិាកាស កាតរ់នថយហានិិយ័
សជខភាពសប្ារប់្រាជនទៅទ្ីប្មងុ។ អគ្នរប្រសិទ្ធភាពថាមពលកានក់តានផ្លសជម
ភាពនងិានសជខភាពលែ។ មនជសសកដលទធ្វើការទៅមនជងររសិាថ នកដលានផ្លសជខភាពលែ
និងានផ្លិតភាពទប្ចើនាងមជន។ ការរទងាើតទ្ផី្ារប្រសិទ្ធភាពថាមពលទៅមនជងប្រទទ្ស
មមពុជា នឹងរទងាើតការង្ករថ្មីរាររ់នម់កនលង កដលផ្តល់នូវឱ្កាសប្បមច់ណូំ្លថ្មដីល់មាល ងំ
ពលមមមវយ័ទមមងររស់ប្រទទ្សទនះ។

និរនត រភាពររ ិសាថ ន៖ ប្រសិទ្ធភាពថាមពលានសកាត នជពលយា៉ា ងខាល ងំមនជងការជំរជញ
មំទណ្ើ នទសដាមិចច និងទចៀសវាងការរទញ្ចញឧសម័នផ្ទះមញ្ចម។់ រទចចមវទិ្ាកដលសនសំ
សំនចថាមពលភាគទប្ចើន អាចរមទ្ិញបនទៅនថ្ៃទនះទហើយពមួទគភាគទប្ចើនទ្ទ្ួលបន
ផ្លវជិជានមនជងរយៈទពលខលី។ ទៅប្រទទ្សមមពុជាការរទញ្ចញឧសម័នGHG កដលសនសពីំ
ប្រសិទ្ធភាពថាមពលអាចានចនំួនដល់ទៅ ៤៨ ោនទតានមនជងឆ្ន ំ ២០៤០ កដលទសមើ
នឹងការលូតោស់ររស់ទដើមទ ើរីរនោ់នទដើមមនជងរយៈទពល១០ឆ្ន ។ំ

ប្រទទ្សមមពុជា គឺាប្រទទ្សកដលានប្បម់
ចណូំ្លទរមធ្យមកដលមំពជងរមីចទប្មើនយា៉ា ងខាល ងំ កដល
ានប្រាជនវណ្ណ ៈមណ្ហត ល ទទ្ើរប្រកានខ់ាជ រនូ់វរទរៀរ
រស់ទៅកដលពងឹកផ្ែមខាល ងំទៅទលើធ្នធាន។ ដូទចនះការ
ទប្រើប្បស់អគគសិនមីនជងមនជសសាន ម់ បនទមើនទ ើងយា៉ា ង
ខាល ងំមនជងរយៈទពលរ៉ាជនាម នឆ្ន ថំ្មីៗ ទនះ។ រោា ិបិលមំពជង
ខិតខំទដើមបរីំទពញតប្មូវការថាមពល កដលានការទមើន
ទ ើង។ ការអិរិមសថាមពល និងការអនជវតតប្រសិទ្ធភាព
ថាមពលទៅទូ្ទងំប្រទទ្ស គឺចបំចទ់ដើមបធីានាបននូវ
ផ្លូវអិវិឌ្ឍរទញ្ចញការូនទរ។ គំនិតផ្តួចទផ្តើមដំរងូបន
រង្កា ញថាប្រសិទ្ធភាពថាមពលមនិប្តឹមកតកាតរ់នថយការ
រទញ្ចញការូនរ៉ាជទណ្ហណ ះទទ្ រ៉ាជកនតកថ្មទងំជយួ សនសបំ្បម់
ពីការកាតរ់នថយថាមពលផ្ងកដរ។ ឥ ូវទនះរាជរោា ិិ
បលមមពុជា ានឱ្កាសមណំ្តយ់ជទ្ធសាគសតាដណំ្ហម់
កាល ទដើមបផី្លល ស់រតូរទឆ្ពុ ះទៅរមសងគមប្រមរទោយចីរ
ភាព និងប្រសិទ្ធភាពថាមពល។

http://www.wri.org/blog/2016/05/4-surprising-ways-energy-efficient-buildings-benefit-cities


| កាត់រនថយចំណ្ហយទលើថាមពលររស់អនមទៅផ្ទះ!គនលឹះសនសសំំនចថាមពល

រិទ្មជងតាម់

ការទធ្វើឱ្យប្តាម់

រិទ្អំពូលទិលើង មង្កា រ ា៉ា សជីនប្តាម់
ទូ្រទ្សសន៍ និងមជំពយូទ្័រទៅទពលមនិទប្រើ។ ទរើម
ដំទណ្ើ រការឧរមរណ៍្ទប្រើប្បស់មនជងផ្ទះ កដលមនិ
ចបំច់ នឹងទប្រើប្បស់អគគិសនីកដលអនមប្តូវរង់
ទៅចជងកខ។ ដូចគ្នន ទនះផ្ងកដរទចៀសវាងទោត
ដជយទ្ជមទូ្រទ្សសន៍និងឧរមរណ៍្ទផ្សងទទ្ៀតទៅ
ទលើរទរៀររង់ចកំដលអាចទៅសជីទិលើង។ វាាការ
យល់ប្ចលំ កដលអនមនឹងទប្រើថាមពលតិចទោយ
ទរើមា៉ា សជីនប្តាម់ទ្ជមទចល ខណ្ៈទពលកដល
អនមមនិទៅផ្ទះ។ អវីកដលអនមមំពជងទធ្វើគឺខជះខាជ យ
ថាមពល!

ទប្រើអំពូលានប្រសិទ្ធភាព
ដូរអំពូលទិលើងពងាន់ទងំអស់ ា មួយ

អំពូលអិលអជីឌ្ី កដលានគជណ្ភាពលែ។ ការ
ចំណ្ហយទនះ នឹងបនវញិភាល មៗទោយសារការ
ថ្យចជះការចំនាយទលើនថ្លអគគិសនីររស់អនម ។
ប្រសិនទរើអនមមំពជងទប្រើអំពូល សជីទអហវអិល
សូមជំនួសវាទោយអំពូល អិលអជីឌ្ីទៅទពល
កដលវាខូច។

ផ្លល ស់រតូ រររកិាេ រអគគិសនីចស់ៗមិនាន
ប្រសិទ្ធភាព

ទតើទូ្រទ្ឹមមម ឬា៉ា សជីនប្តាម់ទៅផ្ទះ
ានអាយជទលើសពី ៥ ឆ្ន កំមនទទ្? អនមអាច
សនសំសំនចថាមពលបនទប្ចើនទៅទពលផ្លល ស់រតូ
រវាាមួយររកិាេ រថ្មី កដលានប្រសិទ្ធភាពថាម
ពល។ ការវនិិទយាគនឹងសងប្ត រ់វញិមនជង
រយៈទពលតិចាង ១ ឆ្ន ។ំ រមទមើលររកិាេ រ
ណ្ហកដលានសាល មសញ្ហញ ថាមពលទៅមនជងហា
ង។ ទ្ិញកតទូ្ទ្ឹមមម ទូ្រកាល ទស ា៉ា សីនប្តាម់
កដលានផ្លា យ ៥ រួចទហើយវមិាយរប្តអគគិសនី
ររស់អនមនឹងថ្យចជះ។
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ទធ្វើឱ្យប្តាមក់ដលចំណ្ហយតិច

ទរើមរងែួចឱ្យខយល់ប្តាម់ ទធ្វើឱ្យផ្ទះររស់អនមប្តាមទ់ៅប្ពឹម
ប្ពលឹមឬទពលោៃ ចកដលប្តាម។់ ខយល់ធ្មមាតិមនិានគិតនថ្លទទ្។
ការទប្រើប្បស់មង្កា រានការចំណ្ហយទរ ទដើមបដំីទណ្ើ រការ និងកថ្ទំ
ាងា៉ា សជីនប្តាម។់ រ៉ាជកនតសូមចថំាប្តវូរិទ្មង្កា រទៅទពលអនមទចញ
ពីរនទរ។់ មង្កា រផ្តល់ភាពប្តាមដ់ល់មនជសស មនិកមនសប្ាររ់នទរ់
ទទ្។

ទធ្វើឱ្យប្តាមឆ់្ល តាងមជន

នារដូវទតត ការទប្រើប្បស់ា៉ា សជីនប្តាមប់្រកហលាមនិអាច
ទជៀសវាងបនទដើមបឱី្យានផ្លសជមភាពទពលយរ។់ មំណ្តសី់តជណ្ា
ភាពចទនាល ះពី ២៦ ទៅ ២៨ អងាទស រទងាើតររយិាកាសមនជងផ្ទះ
ប្រមរទោយផ្លសជមភាពទហើយ។ អនមអាចសនសសំំនចថាមពលបន
៣%ទោយរទងាើនសីតជណ្ា ភាពា៉ា សជីនប្តាម់ ១ អងាទស។ មនជងមំ
 ជងកខប្តាមអ់នមប្រកហលាមនិប្តូវការា៉ា សជីនប្តាមទ់ទ្។ ទៅ
ទពលអនមចូលទគង សូមទប្រើមជខង្ករមំណ្តទ់ពលទវោកដលអាចរិទ្
រនាទ រពី់ពីរទៅរីទា៉ា ង។ ទធ្វើរទរៀរទនះអនមអាចសនសបំ្បមប់នទប្ចើន
កដលអនមចំណ្ហយទដើមបទីធ្វើឱ្យផ្ទះររស់អនមប្តាមឥ់ ូវទនះ។

រមាខយល់ទតត ទៅខាងទប្តនិងខយល់ប្តាមទ់ៅខាងមនជង

រិទ្ទវ រ និងរងែួចទៅទពលា៉ា សជីនប្តាមរ់រស់អនមដំទណ្ើ រការ។
រិទ្ចទនាល ះប្រទហាងខយល់ទៅជជវំញិទវ រ និងរងែួចទដើមបកីាតរ់នថយការ
ទលចធាល យខយល់។ តទមលើងមញ្ចមក់ារររពនលឺប្ពះអាទិ្តយ រិទ្របរ
ឬវាងំនន ទដើមបទីចៀសវាងពនលឺប្ពះអាទិ្តយចងំចូលទោយផ្លទ ល់ទៅមនជង
ផ្ទះររស់អនម។ ដំរូលទ្ទួ្លខជសប្តូវមយួកផ្នមធំ្ននពនលឺប្ពះអាទិ្តយទៅ
មនជងអាកាសធាតជទតត ។ ោរទលើដំរូលាមយួពណ៌្ប្សាលអនមនឹង
សនសសំំនចថាមពលបន។ ការរកនថមប្សទរអ់ជីសូ ងទ់ៅទប្កាម
ដំរូលឬទៅទលើពិោនទៅទប្កាមដំរូលនឹងរមាមទដត ទៅខាងទប្ត។

កថ្រមាា៉ា សជីនប្តាមរ់រស់អនមឱ្យសាែ តានិចច

អនជវតតតាមកាលវភិាគសំអាត កដលបនពិពណ៌្នាទៅមនជង
ទសៀវទៅកណ្នាអំំពីា៉ា សជីនប្តាមរ់រស់អនម។ ការសំអាតប្រចកំខនន
តប្មងខយល់ ខាងមនជងទធ្វើឱ្យប្រពន័ធដំទណ្ើ រការប្រមរទោយប្រសិទ្ធភាព
។ ប្តូវកតសាែ តា៉ា សជីនប្តាមទ់ោយអនមរទចចមទទ្សទរៀងរាល់ ៦ កខ
មតងប្រសិនទរើអនមទប្រើវាាប្រច។ំ



សនសំសំនចថាមពលទៅការយិាល័យររស់អនម | គនលឹះសនសសំំនចថាមពល
ដទំណ្ើ រអាជីវមមមមយួអាចានការចំណ្ហយខពុស់ ពីប្បមក់ខរជគគលិមរហូតដល់ការកថ្ទអំគ្នរការយិាល័យ។ 

ការសនសសំំនចថាមពលទៅមនជ ងការយិាល័យអាចជយួ កាតរ់នថយចំណ្ហយទលើថាមពលររស់ប្មុមហ ជនឬអងគភាពររស់
អនមនិងកាតរ់នថយការចូលរមួចំកណ្មររស់អនមមនជ ងការរទញ្ចញឧសម័នផ្ទះមញ្ចម។់ ទងំទនះគឺាការកណ្នាាំមក់សតង
អំពីវធីិ្កដលអនមអាចសនសសំំនចថាមពលទៅមនជ ងការយិាល័យតាមបន។

ទំ ព័ រ ទី ២ ២ ទំ ព័ រ ទី ២ ៣

គន
ល ឹះស

នស
ំសំ

នច
ថា

មព
ល

គន
ល ឹះស

នស
ំសំ

នច
ថា

មព
ល

រិទ្មជងតាម់

រលឹំមអនមទងំអស់គ្នន ទៅមនជងការយិាល័យឱ្យ
រិទ្ទប្គឿងទអ ិចប្តូនិចររស់ពួមទគទពល
ចមទចញ។ វាាការសំខានណ់្ហស់កដល
មនជសសប្គរគ់្នន ប្តូវកតរិទ្ទប្គឿងទអ ិចប្តូ
និចទៅទពលកដលពួមទគមនិទប្រើវា។ ផ្ទជយពី
ជំទនឿដទ៏ពញនិយមការរិទ្មជំពយូទ្រ័ររស់អនម
ទពលទចញពីទធ្វើការមនិទធ្វើឱ្យអាយជកាល

ររស់វាខលីទទ្កតអាចសនសសំំនចថាមពលបន
ទប្ចើន។

កាតរ់នថយការខាតរងទ់ោយោម់ររកិាេ រឱ្្
យរងច់ំ

ររកិាេ រទប្រើប្បស់ភាគទប្ចើនទប្រើប្បស់
ថាមពលានិចចទពលមំណ្តឱ់្យរង់ច។ំ 
ទដើមបទីជៀសវាងការខជះខាជ យថាមពល 

ទពលរិទ្ររកិាេ រទហើយប្តូវដមដជយទចញ។ 
សូមបកីតឆ្ន ងំសាមមយួចំនួនមទ៏ោយមទ៏ប្រើ 
“ថាមពលរងច់”ំ ខណ្ៈទពលទោតដជយ
ទទះរ៉ាជកនតមនិបនភាជ រទ់ៅនឹងឧរមរណ៍្ម៍
ទោយ។ មទធ្ាបយលែនិងង្កយគឺប្តូវ

ភាជ រទ់ប្គឿងអគគិសនីទៅនឹងប្ពីទិលើងរមួកដល
អាចប្តូវបនរិទ្ទងំប្សុងទៅទពលោៃ ច

ទចញពីទធ្វើការ។

ទិលើងរំិលឆឺ្ល តនវនិងានប្រសិទ្ធភាព

ជំនួសអំពូលពងានន់ិង អំពូលសជីទអហវអិ
លទងំអស់ាមយួអំពូលអិលអជីឌ្ី កដល

ានប្រសិទ្ធភាពថាមពលលែ។ ការចំណ្ហយ
ទនះទ្ទ្ួលបនការសងប្តលរភ់ាល មៗទោយ

កាតរ់នថយនថ្លអគគិសនីររស់អនម។ 
មទធ្ាបយង្កយប្សួលរំផ្ជតទដើមបរីិទ្ទិលើង
ទៅទពលពួមទគមនិទប្រើគឺឧរមរណ៍្ចរស់
ញ្ហញ ។ ពិចរណ្ហអំពីការដំទ ើងឧរមរណ៍្

ចរស់ញ្ហញ កររទនះទៅមនជងរនទរទ់្ឹម ជទណ្តើ រ
និង ប្ចមទដើរកដលាមកនលងកដលមនិចបំច់

ានទិលើងរំិលាឺររ់ហូត។

ការរររងែួចររស់អនមពីមំទៅ

អគ្នរការយិាល័យាទប្ចើនទៅមនជងប្រទទ្សមមពុជាាននផ្ទមញ្ចមធ់្ំ ៗ ទដើមបផី្តល់នូវភាព
ទនស់មយ័និងពនលឺនថ្ៃលែ។ ការោមត់ជររស់
អនមទៅារន់ឹងរងែួចប្រកហលាទតត មនិ
ប្សួលទទ្។ ឱ្យកតពនលឺចូលកតមនិកមនមំទៅ
ទទ្ទោយរិតហវីលការររមញ្ចមរ់ងែួចពីពនលឺប្ពះអាទ្ិតយកដលរះផ្លទ ល់ទប្ចើនទា៉ា ងចូល
ការយិាល័យររស់អនម។ ការទនះនឹងកាត់
រនថយថាមពលសប្ារប់្រពន័ធប្តាមរ់រស់
អនម។ អនមមអ៏ាចដំទ ើងមលរ ់របររិទ្ទរើម 
និងឧរមរណ៍្ទ្រស់ាា តព់នលឺប្ពះអាទ្ិតយទផ្សង

ទទ្ៀតជំនួសវញិមប៍ន។

ទប្រើការមំណ្តក់ារប្គរប់្គងថាមពល

ទៅទលើមជំពយូទ្រ័ ប្ពីនធ្រ័ និងសំភារៈ
ការយិាល័យទផ្សងទទ្ៀតទប្រើការមំណ្តក់ារ
ប្គរប់្គងថាមពលកដលប្តូវបនកណ្នាំ
ទដើមបរីិទ្ ឬចូលទៅមនជងរទរៀរសមៃ ំ

(hibernate) ទៅទពលមនិប្តូវបនទប្រើ
ប្បស់ររកិាេ រទងំទនះ។

ដំទ ើងមជងទ្ទ័ិលើងឆ្ល ត

មជងទ្ទ័ិលើងឆ្ល តអាចរង្កា ញពីការទប្រើប្បស់
អគគិសនីររស់អនមមនជងទពលទវោាមក់សតង

ដូទចនះអនមនឹងទ ើញចាស់ថាអនមប្តូវ
ចំណ្ហយថាមពលរ៉ាជនាម ន។ មជងទ្ទ័ិលើងឆ្ល ត
មំពជងានប្រាប្រិយភាពាងទពលណ្ហ
ទងំអស់ទៅមនជងការយិាល័យទហើយវាអាច
ជួយ សនសថំ្វកិារររស់អនម។ ប្រមូលគំនិត
ាមយួប្មុមការង្ករនរតងររស់អនមទលើវធិាន
ការសនសថំាមពលថ្មីៗ។ ការផ្លល ស់រតូរអាមរប
មិរយិាអាចនាឱំ្យានការសនសអំគគិសនីរហូត
ដល់ 20% ទោយមនិានចំណ្ហយ។ សាម
លបងនូវយជទ្ធសាគសតសនសថំាមពលថ្មីនិង
ទមើលទលើមជងទ្ទ័ិលើងឆ្ល តាមក់សតងនូវ

ថាមពលសនសបំន។

តំទ ើងប្រពន័ធប្តាមក់ដលទប្រើរទចចមវទិ្ា 
VRF

សប្ារក់ារយិាល័យធ្ំ ៗ ទយើងសូមកណ្នាំ
ឱ្យតំទ ើងប្រពន័ធប្តាមវ់អីទអហវកដល

ប្រសិទ្ធភាពថាមពល។ វាមនិប្តឹមកតជួយ 
កាតរ់នថយអគគិសនីររស់អនមរ៉ាជទណ្ហណ ះទទ្រ៉ាជកនត
កថ្មទងំទធ្វើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូវផ្លសជមភាព
និងគជណ្ភាពខយល់ទៅមនជងការយិាល័យ
ររស់អនមទទ្ៀតផ្ង។ ការសិមាទៅជជំវញិ
ពិិពទោមបនរង្កា ញថាររយិាកាស

ការង្ករានផ្លសជមភាពកានក់តទប្ចើនរទងាើន
ផ្លិតភាពររស់និទយាជិមអនម។

ការកថ្រទបំ្រពន័ធប្តាមា់ប្រចំ

ប្តូវប្បមដថាប្រពន័ធ ទអចវទីអសជីររស់អនម
ប្តូវបនសាែ តនិងកថ្ទឱំ្យបនទទ្ៀងទត់។ 
អនជវតតតាមកាលវភិាគសំអាតកដលកណ្នាំ
ទោយអនមផ្លិតឧរមរណ៍្ា៉ា សជីនប្តាម់
ររស់អនម។ ប្រពន័ធទអចវទីអសជីសាែ តនឹងជួយ 
កាតរ់នថយថាមពលររស់អនមនិងទធ្វើឱ្យ
ប្បមដថារជគគលិមររស់អនមានអារមមណ៍្

ប្សួល។

ទប្រើថាមពលតិចសប្ារទ់ធ្វើឪ្យប្តាម់

រិទ្ទវ រនិងរងែួចទៅទពលទរើមា៉ា សជីនប្តាមរ់រស់អនម។ 
រិទ្ចទនាល ះប្រទហាងខយល់ទៅជជំវញិទវ រនិងរងែួចទហើយ
ដំទ ើងឧរមរណ៍្ការររការទលចធាល យខយល់ទដើមបី

ការររការបតរ់ងថ់ាមពលកដលជំរជញឱ្យថាមពលទមើន
ទ ើង។ ទរើមមង្កា រពិោនទោយភាជ រា់មយួា៉ា សជីន
ប្តាមរ់រស់អនមទដើមបរីទញ្ហច ញខយល់ប្តាមឱ់្យាន

ប្រសិទ្ធិភាពរសទពញរនទរន់ិងទរើមា៉ា សជីនប្តាមទ់ៅ
សីតជណ្ា ភាពខពុស់។ ការមំណ្តសី់តជណ្ា ភាពា៉ា សជីន
ប្តាមរ់រស់អនមប្តឹមមយួអងាទសអាចកាតរ់នថយ
ថាមពលប្រចឆំ្ន រំរស់អនមរហូតដល់ ៣% ។

រទងាើតប្មមុការង្ករនរតង
ចូលរមួាមយួរជគគលិមររស់អនមមនជងការសនសសំំនចថាមពល និងការប្រមួតប្រកជងប្រមរទោយនិរនតរភាពទផ្សងទទ្ៀត ទោយការរទងាើតប្មុមនរតង

ទៅមនជងការយិាល័យររស់អនម។ ប្មុមនរតងាធ្មមតាានមនជសសពីរ រីនាម់ កដលជួរជជំគ្នន មតងមនជងមយួកខទហើយពិភាមាពីវធិ្ីទដើមបទីធ្វើឱ្យការយិាល័យានលមេ
ណ្ៈទអមូ ូសជី និងកាតរ់នថយការទប្រើប្បស់ថាមពល។ ប្មុមនរតងអាចរទងាើតទគ្នលការណ៍្ការយិាល័យទដើមបធីានាថាអំពូលទិលើងទៅមនជងការយិាល័យររស់
អនមប្តូវបនរិទ្រមួទងំអំពូលទិលើងទៅមនជងរនទរ់ទ្ឹម ផ្ទះបយ និងរនទរប់្រជជំ។ ចូលរមួការប្រមួតប្រកជងប្រសិទ្ធភាពថាមពលនិងប្រមួតប្រកជងាមយួ
ការយិាល័យមយួទទ្ៀត ទដើមបសីទប្មចបននូវការសនសថំាមពល។ ប្រសិនទរើអនមរាល់គ្នន ទៅមនជងអងគភាពររស់អនមដឹងពីឱ្កាសសនសសំំនចនិងផ្លល ស់រតូរឥរយិា
រទ្ អនមអាចសនសអំគគិសនីបនរហូតដល់ ១៥% ។


