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បញ្ជីពាកយ្សរសសរកាត់ 
ពាក្យសរសសរកាត ់ ពាក្យសេញជាបរសេស ពាក្យសេញជាខ្មែរ 

BOD Biochemical Oxygen Demand តជ្មូវការអុកសុីដសនននរីមីរីវៈ 

CHP Combined Heat and Power រួមបញ្ចូលថាមពលនិខកស្ត្ 

CO2 Carbon Dioxide ឧសម័នកាបូនិច 

COD Chemical Oxygen Demand តជ្មូវការអុកសុីដសនននរីមី 

CSTR Continuous Stired Tank 
Reactor 

សរអាកទ័រដែលមានកែូរកូរ 

EDC Electricite du Cambodge អរគិសនីកមពុជា 

GE Gas Engine មា ្សុីនសជ្បើហ្គ្ស ឬ ឧសម័ន 

FNR Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. 

ទីភាន្ក់ងារសជ្មបសជ្មួលធនធាន
ថាមពលកសកើតសឡើខវិញសៅជ្បសទស 

អាលៃឺម ខ់ 

HDPE High Density Polyethylene ផ្ល្សទិចជ្បសេទប ូលីសអទីដឡនដែលមាន 

ែខ់សុីសតខពស់ 

HRT  Hydraulic retention time សពលសវលារក្ាទុកកមាល្ំខទឹក 

H2S Hydrogen Sulphide អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេីត 

NH3 Amonia អាម ូញាក់ 
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សលខេប៖ 

កាលពីដខសមសា ឆន្ំ២០១៨ សមារមន៍រីវឧសម័នអាលៃឺម ខ់ អខគការយូនីែូ និខមរ្ឈមណឌលបសចចកវិទ្ានិខ
ព័ត៌មានរីវឧសម័នខ្ន្តធំ ានចុះទស្សនកិចចសិក្ានិខជ្សាវជ្ជាវអំពលីទធភាពសជ្មាប់រសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័ន 
ដែលានកំណត់ចំណខសរើខរាយការណ៍សនះថា «ការវិភាររសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័នសៅកមពុជា»  

(Grope, Scholwin និខ Hofmann, មិនា ២០១៨) តមទីតំខជាក់លាក់សៅកមពុជា។ 

រាយការណ៍សនះានសនែិដ្ឋ្នភាល្មៗថា មិនមានកសិដ្ឋ្ន ឬ សោខចជ្កសហជ្ាសណាមួយចាប់អារមមណ៍
ចំសពាះបញ្ហ្សនះ។ មូលសហតុមានខុសៗាន្ែូចខ្ខសជ្កាម៖ 

• មាច្ស់កសិដ្ឋ្នខវះចំសណះែឹខនិខសាទក្់សសទើរចំសពាះហ្នេិយ័ 

• ជ្បេពថាមពលជ្តូវានសជ្បើជ្ាស់រួចជ្សាប ់

• មិនអាចភាជ្បអ់រគិសនីសៅដខ្សបណាត្ញសម (EDC) 

• សមតថភាព្លិតរីវឧសម័នតចូ មនិសមជ្សបតមទំហំវិនិសោរ 

• ទីតំខេូមសិាស្តសតសថិតសៅឆងយ្ពីអតិថ្រិន។ 

ែូចសនះ រាយការណ៍សនះបងាហ្ញអំពីកំណត់សមាគ្ល់ទូសៅអំពី មុខងាររបស់កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់សៅ
កមពុជា និខ អនុសាសន៍ទូសៅអំពី បសចចកសទស និខសុវតថិភាព ដែលអាចអនុវតតតមកសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹមជ្រូក ដែលមានការ
សជ្បើជ្ាស់ជ្បព័នធឡរីវឧសម័នសហើយជ្សាប់ទាំខសនះ។ ដ្ែកទី ២ វាយតនមៃអំពលីកេណៈននទីតំខនីមួយៗ ដែលរួមមាន
ការពណ៌នាសាថ្នភាពបចចុប្បនែ សកាត្នុពលកែុខការ្លិតរីវឧសម័ន និខសមតថភាពកែុខការ្លិតអរគិសនីសចញពី 
ឡរីវឧសម័នដែលាន្តល់អនុសាសន៍។ តោខខ្ខសជ្កាមសសខេបអំពីលទធ្លដែលានមកពីការសិក្ានិខ 

អនុសាសន៍សំខ្ន់ៗសជ្មាប់កសិដ្ឋ្ន និខសោខចជ្កសហជ្ាសនីមួយៗ។ 
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ស ម្ះទីតំខ 
ចំនួនជ្រូក 

(ក្ាល) 
ជ្បព័នធរីវឧសម័ន (ជ្បសិនសបើមាន) 

ការ្លិតរីវឧសម័ន
ដែលានា ្ន់សាមន្ 
(ដម ជ្តរូបកែុខមួយឆន្ំ) 

អនុសាសន ៍

កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹម
ជ្រូកទី ១ 

៤.៥០០ 

ជ្បព័នធឡរីវឧសម័នជាជ្បសេទជ្សះ
សតុកលាមកជ្របតខ់ាល្សទិចភាជ្ប់ 
ជាមួយនឹខមា ្សីុនសេៃើខែំសណើរការ
សដ្យរីវឧសម័នដែលមានទហំំ១០០ 
រីឡូវា ្តច់នំួន២សជ្រឿខ (ជ្បតបិតតិ
ការ) 

១០១.៤០០ 

• វាស់រុណភាពរីវឧសម័ន 
• ជ្រប់ជ្រខហូរសចញននកាកឡ 
• បណ្តះបណាត្លអពំីសុវតថិភាពែល់បុរគលិក កមមករ 
• ជ្កាលកជ្មាលសលើែី 
• បសខកើនការែំសឡើខដ្ែកអរគិសនីសអាយកាន់ដតជ្បសសើរ

សឡើខ 
• សរៀសវាខសជ្ាះថាន្ក់សដ្យសមកានិច 
• ដណនាំអំពីការបំភាយរីវឧសមន័សៅកាន់បរិោកាស 

កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹម
ជ្រូកទី ២ 

២.២០០ ាម្ន ៤៩.៥០០ 
សដ្យសារជ្តូវការថាមពលតិច នខិនថ្ៃអរគិសនីរបស់រែឋ
ទាប មនិរួរ្តល់អនុសាសនឲ៍្យវិនិសោរសលើជ្បព័នធ 
ឡរីវឧសម័នសទ 
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កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹម
ជ្រូកទី ៣ 

២.២០០ 

ជ្បព័នធជ្សះសតុកលាមកជ្របតខ់ាល្សទិ
ចភាជ្ប់សដ្យមា ្សីុនសេៃើខដកែសំណើរ
សដ្យរីវឧសម័នកមាល្ំខ ២៥ រឡូីវា ្ត់ 
ចំនួន ២ សជ្រឿខ (មិនសជ្បើ) 

៤៩.៥០០ 

• វាស់រុណភាពរីវឧសម័ន 
• បំពាក់មា ្សីុនសេៃើខែំសណើររីវឧសម័ន ថ្មី (កមាល្ំខ ១០ 

រីឡូវា ្ត់) ឬ ែំសឡើខបំពខ់ែុតរវីឧសម័ន សចាល សែើម្បី
សរៀសវាខបសញ្ចញរីវឧសម័ន សៅកាន់បរិោកាស 

• បណ្តះបណាត្លអពំីសុវតថិភាពែល់បុរគលិក កមមករ 
• ជ្កាលកជ្មាលសលើែី 
• បសខកើនការតភាជ្ប់មា ្សីុនសេៃើខនិខែំសឡើខជ្បពន័ធអរគិសន ី
• សរៀសវាខសជ្ាះថាន្ក់សដ្យសមកានិច 
• ដណនាំអំពីការបំភាយរីវឧសមន័សៅកាន់បរិោកាស 

កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹម
ជ្រូកទី ៤ 

៥.០០០ 

ជ្បព័នធជ្សះសតុកលាមកជ្របតខ់ាល្សិទ
ចចំនួន ២ (មួយសជ្បើ នខិមួយសទៀត
កំពុខសាខសខ់ភាជប្់ជាមួយនខឹ
មា ្សីុនកមាល្ំខ ៤០០ នខិ ៣០០ 
រីឡូវា ្ត់ចនំួន ២ សជ្រឿខ 

១១.២៥០០ 

• មា ្សីុនសេៃើខានែំសឡើខដែលមានសមតថភាពខពស់ជាខ
ការរំពឹខទុកពីការ្លិតរីវឧសម័ន។ រួររិតែល់ការសជ្បើ
កាកសំណល់ស្្សខៗ 

• បណ្តះបណាត្លអពំីសុវតថិភាពែល់បុរគលិក កមមករ 
• ជ្កាលកជ្មាលសលើែី 
• បសខកើនការតភាជ្ប់មា ្សីុន នខិតំសលើខអរគិសន ី
• សរៀសវាខសជ្ាះថាន្ក់សដ្យសមកានិច 
• ដណនាំអំពីការបំភាយរីវឧសមន័សៅកាន់បរិោកាស 
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• វាស់រុណភាពរីវឧសម័ន ជាពសិសសសៅសពលចាប់          
ស្តើមសជ្បើជ្ាស់ 

កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹម
ជ្រូកទី ៥ 

១.២០០ 
កំពុខសាខសខ់ឡរីវឧសម័នជ្បសេទប
ជ្សះសតុកលាមកជ្របតខ់ាលសិ្ទច 

២៧.០០០ 

• ្តល់អនសុាសន៍ឲ្យបំពាក់មា សីុ្នដែលមានកមាល្ំខ
អាជ្ស័យតមសមតថភាព្លតិរីវឧសម័ន ១០ រីឡូវា ្ត ់

• ដរខែីសៅន្ទាតជ្សះសែើម្បីសរៀសវាខធាល្យរដហក
កជ្មាល 

ទីតំខទ ី៦ សោខ
ចជ្កដកនចែសម្ៅ
ែំឡូខម ី

- 
ជ្បព័នធជ្សះសតុកលាមកជ្របតខ់ាល្

សិទច (មិនសជ្បើ) 
៣៩៤.២០០០ • ចំាាច់ជ្តូវរុះសរើនិខលាខសមាអត្សអាយានសមជ្សប 

ទីតំខទ ី៧ 
សិប្បកមមដកនចែ
រ័រសៅស  ូ

- 
ាម្ន (ប ុដនតមានជ្សះសតកុកាក
សំណល់សោខចជ្កមួយ) 

មិនែឹខ 
• ការវិភារទឹកកាកសំណល់ចំាាច់សជ្មាប់វិភារ          

សកាត្នុពលននការ្លិតរីវឧសម័ន 

ទីតំខទ ី៨ 
សិប្បកមមដកនចែ
រ័រសៅស  ូ

- 
ាម្ន (ប ុដនតមានជ្សះសតកុកាក
សំណល់សោខចជ្កមួយ) 

មិនែឹខ 

• ការវិភារទឹកកាកសំណល់ចំាាច់សជ្មាប់ការកំណត់
សកាត្នុពលរីវឧសម័ន 

• ការរណនាតុល្យភាពថាមពល (សកាត្នុពលរីវឧសម័
ន សធៀបនខឹតជ្មូវការថាមពល) 
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កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹម
ជ្រូកទី ៩ 

២.០០០ ាម្ន ៤៥.០០០ 
សដ្យសារតជ្មូវការថាមពលតិច និខនថ្ៃអរគិសនីរបស់រែឋ
ទាប មនិរួរ្តល់អនុសាសនឲ៍្យវិនិសោរសលើការសាខសខ់
ឡរីវឧសម័នសទ 

កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹម
ជ្រូកទី ១០ 

២.០០០ ាម្ន ៤៥.០០០ 
សដ្យសារតជ្មូវការថាមពលតិច និខនថ្ៃអរគិសនីរបស់រែឋ
ទាប មនិរួរ្តល់អនុសាសនឲ៍្យវិនិសោរសលើការសាខសខ់
ឡរីវឧសម័នសទ 
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សជ្មាប់រីវឧសម័នជ្តូវមាន្លវិរជមាន ដែលចំាាចរ់ឺជ្តូវឲ្យការបំភាយសចញនូវឧសម័នសមតនសៅកែុខ
បរិោកាស សថិតសៅកែុខកជ្មិតទាបបំ្ ុតតមលទធភាពដែលអាចសធវើាន។ សនះមនិជ្ាន់ដតជាករណីសិកា្ដែល
ានចុះទសស្នកចិចសិក្ាអំពឡីរីវឧសម័នសៅកមពុជាអំឡុខសពលចុះសបសកកមមសនះសទ។ ជាធមមត វាជាសតខ់ដ្
សជ្មាប់ឡរវីឧសម័នដែលជ្តូវមានកដនៃខែតុសចាល ឧទាហរណ៍ បំពខ់ែុតឧសម័នមយួសែើម្បីែុតរីវឧសម័នដែល         
្លិតាន ដតមិនសជ្បើនិខមនិអាចសតុកទកុាន។ បញ្ហម្ួយសទៀតដែលានសសខកតស ើញសៅសពលចុះទស្សនកិចច
សិក្ារឺ មិនមានកជ្មាល HDPE សៅាតជ្សះ ដែលអាចរួយការពាររជ្មាបទឹកនខិសារធាតុោវចូលកែខុែី ដែល
នំាឲ្យមានការសាយភាយចលូកែុខទឹកសជ្កាមែ។ី សមារមន៍រីវឧសមន័អាលៃឺម ខ់ាន្តល់អនសុាសន៍ែលអ់ខគការ
សហជ្បជាជាតិសជ្មាប់ការអេិវឌ្ឍន៍ឧស្ាហកមមសៅកមពជុា និខ មរ្ឈមណឌលបសចចកវិទា្និខពត័៌មានរីវឧសមន័ខ្ន្ត
ធំ ឲ្យបសខកើតការយល់ែឹខនខិសម្បរញ្ញៈកែុខចំសណាមមាចស់្កសិដ្ឋ្នអំពីជ្បព័នធឡរីវឧសម័នទំាខសនះ ឲ្យពួកាត់
យល់អំពីសារៈសំខ្ន់ននការសរៀសវាខការបំភាយឧសម័នចលូសៅកែុខបរិោកាស ែី និខ ទឹកសចញពីឡរីវឧសមន័។ 

សៅកមពុជា មនិមានជ្បពន័ធសលើកទឹកចតិតសែើម្បីរជ្មុញឲ្យមានឡរីវឧសម័នសៅសឡើយសទ ដែលលកេខណឌលក់
អរគិសនីដែល្លិតសលើសពតីជ្មូវការសៅតមដខ្សបណាត្ញអរគិសនីរឺជាបញ្ហ្ជ្បឈម សហើយសហតុសនះ  
្លចំសណញដែលអាចទទលួានសជ្មាប់ការ្លិតរីវឧសម័នសៅមានកជ្មិត។ សទាះបីជាោ ្ខណា ករណីសនះរួរ
ដតជ្តូវានសជ្បើជ្ាស់ជាការវិភារសជ្ាះមហនតោយចំសពាះសុវតថិភាពមនុស្សជាត ិនខិបរិសាថ្ន។  
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១. លសចកតីល្តើល 
សដ្យសោខសៅតមដ្ែកមួយននកិចចសន្ា «ការវិភាររសជ្មើសននការសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័នសៅកមពជុា» ដែលាន

ចុះសបសកកមមសៅតមទីតំខកសិដ្ឋ្នចិញ្ចមឹជ្រូក សោខចជ្កសហជ្ាស នខិទលីានចាកស់ជ្មាមសរុបចំននួ ១២ 
កដនៃខសៅកមពជុា ជ្តូវានសធវើសដ្យ អខគការសហជ្បជាជាតសិជ្មាប់ការអេិវឌ្ឍន៍ឧស្ាហកមម មរ្ឈមណឌលបសចចកវិទា្
និខពត័៌មានរីវឧសម័នខ្នត្ធ ំ និខសមារមនរ៍ីវឧសមន័អាលៃមឺ ខ់ កាលពីនថ្ៃទី ២៧ ដខមនិា ែល់នថ្ៃទ ី ៥ ដខសមសា              
ឆន្ំ២០១៨។ ទីតខំដែលានចុះសិកា្រួមមានកសិដ្ឋន្ចិញ្ចមឹជ្រូកសាច់ និខ សោខចជ្កដកនចែ្លិត្លកសិកមមចំននួ 
៣ (រ័រសៅស  ូនិខ ែំឡូខមី)។ 

សាលបំណខននសបសកកមមរ ឺ កណំត់ការសិក្ាលទធភាពអំពីរសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័នសៅតមទីតំខ   
កសិដ្ឋ្ននិខសោខចជ្កទាំខសនះ។ រសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់សនះជ្តវូានកំណត់សដ្យការសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័នបដមៃខសៅជា
ថាមពលអរគិសនី។ សៅកែុខបរិបទននកិចចសនា្រួមមាន៖  ការសជ្បើថ្ខ់សាព្យសជ្មាប់្ទុករីវឧសម័ន ការសជ្បើតមបំពខ់
ទុសោរីវឧសម័ន និខ ការបដមៃខរីវឧសម័នសៅជារីវសមតន នខិដចកចាយតមធុខសុឡីំខដែលមានសមាពធ្ខពស។់ 
ព័ត៌មានបដនថមអាចសមើលសៅកែុខរាយការណ៍ដែលមានចណំខសរើខថា ការវិភាររសជ្មើសននការសជ្បើជ្ាស់ 

រីវឧសម័នសៅកមពុជា» ចណំុច ១ ែល ់៣។ 

សៅសពលចុះសបសកកមម ជ្កមុការងារានសសខកតស ើញថា មិនមានរសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់ទំាខសនះសៅកែុខ       
ទីតំខដែលានចះុទស្សនកចិចសិក្ាសទ។ ភារសជ្ចើន មាចស់្កសិដ្ឋ្ន នខិសោខចជ្កានបញ្ជក្់ថា មនិមានចណំាប់
អារមមណ៍សលើ  ការវិនិសោរសលើជ្បព័នធឡរីវឧសម័នសនះសទ។ែូសចែះសហើយ ការវិភារសលើតនមៃ្លចំសណញសជ្មាប ់        
កសិដ្ឋ្នទំាខសនះនឹខមនិមិនជាប់ទាក់ទខសទ។ ជ្កមុការងារានជ្ពមសជ្ពៀខានថ្ា មាតកិាសៅកែុខរាយការណ៍ 
វាយតនមៃបឋមសនះ រួរដតសផ្ត្តសលើជ្បធានបទែចូខ្ខសជ្កាម៖ 

១. ការវិភារភាពពាក់ពន័ធននរសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័នសជ្មាប់ទីតំខដែលានចះុទស្សនៈកិចចសិកា្ 

២. បកជ្សាយលំអិតសលើ៖ 

• ការពណ៌នាទូសៅអំពទីីតំខនមីួយៗ 

• ការា ្ន់សាម្នបឋមអពំីលទធភាព្លិតរីវឧសមន័ 

• ការ្តល់អនុសាសន៍ជាកល់ាក់អំពីសុវតថិភាព និខបសចចកសទស សជ្មាប់រំនិតសុទិែឋិនិយមពីជ្បព័នធ
ឡរីវឧសម័នសជ្មាប់ទីតំខដែលមានឡរីវឧសម័នជ្សាប់។ 
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៣. ទស្សនៈដ្ែកបរសិាថ្នអពំឡីរីវឧសម័ន 

៤. ការា ្ន់សាមន្បឋមអំពតីនមៃសជ្មាប់ឡរីវឧសម័នដែលអាចសជ្បើជ្បកបសដ្យសុវតថិភាព និខលអចំសពាះបរិសាថ្ន។ 

ែូចសនះ រាយការណ៍សនះមានការពណ៌នាអពំីអវីដែលានសសខកតស ើញសៅសពលចុះសបសកកមម ការវិភារសដ្យ
សសខេបអំពីសកាត្នពុលឡរីវឧសម័នតមទីតខំនីមួយៗ នខិការ្តល់អនសុាសន។៍ សដ្យសារទីតំខមួយចំនួនមាន
ឡរីវឧសម័នជ្សាប ់ការ្តល់អនុសាសន៍សលើសុវតថិភាពនិខការសជ្បើជ្ាស់ជ្តូវាន្តល់។ 

២. កណំត់សមាា  ទ់ូលៅ  
កំណត់សមាគ្ល់ទូសៅអំពីជ្បធានបទស្្សខៗដែលអាចសជ្បើចំសពាះជ្រប់ទីតំខ ឬ ទីតំខភារសជ្ចើន ជាមួយ

នឹខសាលបំណខ្តល់ែល់អែកអាននូវព័ត៌មានបដនថមអំពីបរិសាថ្ន និខសាថ្នភាពទូសៅននតំបន់ដែលានចុះទស្សន
កិចចសិក្ា។ 

២.១. កសដិ្ឋា នចិញ្ច លឹ្ជូកសាច់ និខ្ តិភាពម្ន កាកសណំ  ់
បទដ្ឋ្នននការចិញ្ចឹមជ្រកូសាច់សៅកមពុជារ ឺ«ដ្ក់កូនជ្រូកចូលទំាខអស ់លក់ជ្រូកធំសចញទំាខអស»់។  

ជ្រប់កសិដ្ឋ្នដែលានចុះទស្សនកិចចទាំខអស់អនុវតតដបបបទសនះ។ ែំសណើរការសដ្យដ្ក់កូនជ្រូកតូចកែខុសោខ
ដែលមានបណាត្លលាតសនធខឹដវខ និខមានសជ្ចើនជ្ទុខ ដែលកែុខមួយសោខមានជ្រូកចសនាល្ះពី ៦០០ សៅ ៧០០      
ក្ាល។ សោខចិញ្ចមឹនីមួយៗមាន ២៤ បនទប ់ដែលកែខុមយួបនទប់មានជ្រកូចំននួ ២៥ ក្ាល។ ការចិញ្ចឹមមាន 

រយៈសពល ៥ សៅ ៦ ដខ។ សជ្កាយពីជ្រូកសពញសាច់ ជ្រូកទំាខអសស់នាះ ជ្តូវានសរចាប់លក់ សហើយជ្ទុខជ្តូវាន
សមាអ្ត នខិសមាល្ប់សមសោរសដ្យទុកឲ្យសៅទំសនររយៈសពល ១ ដខ។ បនាទ្បម់កកនូជ្រកូថ្មីជ្តូវានដ្ក់ចូល។  
ែូចសនះ ការ្លិតសចញលាមកមានជ្បដហលរយៈសពល ១០ ដខកែខុមួយឆន្។ំ 

សជ្មាប់ការសជ្បើជ្ាស់ឡរីវឧសម័នជាមួយនឹខ បទដ្ឋ្ន “ចលូទំាខអស ់សចញទំាខអស់” ជាលទធ្ល វាាន
្តល់បរិមាណលាមកខុសៗាន្តមរយៈកាលនីមួយៗ ដែលនំាឲ្យការ្លិតរីវឧសម័នកខ៏ុសាន្ដែរ។ កូនជ្រូកមាន
លាមកតិច ជ្រូកធំមានលាមកសជ្ចើន។ សជ្មាប់ការសិក្ាសនះ ជាមធ្យមជ្រូកមួយក្ាលមានលាមក ០.២៥ 
រីឡូជ្កាមកែុខមួយនថ្ៃ។ តមការសនែិដ្ឋ្ន លាមកជ្រូក ១ សតន ្លិតានទិនែ្ លរីវឧសម័ន ៣០០ ដម ជ្តរូប។              
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តួសលខទំាខពីរ ទទួលានសោខតមការា ្នស់ាម្នរបស់អែករំនាញការរីវឧសម័នអនតរជាតិជ្បចាអំខគការសហ            
ជ្បជាជាតិសជ្មាប់ការអេិវឌ្ឍន៍ឧស្ាហកមម ឬ ជ្បេពឯកសាររីវឧសម័នស្្សខៗ។1 

វាជ្តូវបញ្ជ្ក់ថា ទិនែ្លរីវឧសម័នរខឥទធិពលពីកតត្ជាសជ្ចើនែូចជា សពលសវលារក្ាទុកទឹក សីតណុហភាព 
រុណភាពសារធាតុដ្កច់ូល ។ល។ ការរណនាទិនែ្លរវីឧសម័នសៅកែុខ 

រាយការណ៍សនះ អាជ្ស័យសលើការសនមត់ជារួម។ ជ្តូវរិតថា ជាធមមតទិនែ្ លរីវឧសមន័កែុខការអនុវតតជាក់ដសតខវា 
ខុសាន្សជ្ចើនសៅនឹខការរណនាតមជ្ទឹសតី។ ែូចសនះ ភាពពិតននការរណនាទិនែ្លរីវឧសម័នរួររិតជាតនមៃមធ្យម 
ដែលអាចមានកជ្មិត លសមអៀខរហូតែល់ ±៥០%។  

២.២. ការល្បើ្បាសជ់ីវឧសមន័ 
ការ្គត់្គខ់អរគិសនីដែល្លតិានពថីាមពលរីវឧសម័នតមបណាត្ញដខ្សអរគិសន ី រជឺាការលំាកសៅ    

កមពុជា។ អែក្គត់្ គខ់ថាមពលមួយចំនួន ទទួលយកអរគិសនីានដតសៅរែូវជ្ាំខ សៅសពលដែលការ្លិតអរគិសនី
ពីវារើអរគិសនមីានកជ្មិតទាប (មិនជ្រប់ជ្ាន់សជ្មាប់សជ្បើជ្ាស់)។ តនមៃអរគិសនីរបសរ់ែឋទាបសបើសធៀបជាមួយនឹខ
ឡរីវឧសម័ន។ ជាចុខបញ្ចប ់អែក្គត់្ គខ់អរគិសនីមនិ្តលល់ទធភាពឲ្យតភាជ្ប់ថាមពលអរគិសនីដែលទទួលាន ចូល
សៅកែុខបណាត្ញដខ្សអរគិសនីសដ្យាម្នអជាញ្បណណ ដែលមនិងាយទទួលាន។ ជាសសខេប លទធភាព្គត់្គខ់អរគិសនី
ដែលាន្លិតសលើសចូលសៅកែុខខ្សបណាត្ញអរគិសនីរែឋរឺមិនដមនជារសជ្មើសសមជ្សបមួយ សហើយកសិករក៏មិន
ជ្តូវានសរ្តល់ពត័៌មានអំពលីកេខណឌមួយណាដែលអាចសធវើានដែរ។ 

ែូចសនះ សជ្មាប់ទីតំខដែលានចុះទស្សនកិចចសិក្ា ភារសជ្ចើនអាចសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័នសជ្មាប់្គត់្គខ់
តជ្មូវការអរគិសនីកែុខកសិដ្ឋ្នផ្ទ្ល់ខៃួន។ សរុបមក រាយការណ៍សនះអាចសនែិដ្ឋន្ានថា ចំណូលសំខ្ន់ទទួល
ានពីឡរីវឧសម័នរឺ ការកាត់បនថយការចំណាយសលើអរគិសនីផ្ទ្ល់ខៃួន ឬ ការសន្សំពីការសជ្បើជ្ាស់ឥនធនៈ 
(ឧទាហរណ៍ ែូចជា  សជ្បខមា ្ស ូតសជ្មាប់មា ្សីុនសេៃើខ ឬ មា ្សីុនបូមទឹក)។ ែូចសនះ សយើខអាចសនែិដ្ឋ្នានថា សៅ
កសិដ្ឋ្នដែលមានការសជ្បើជ្ាស់ថាមពលអរគិសនីសជ្ចើន (កែុខករណីសោខបិទរិត ជ្បសេទជ្បព័នធជ្តជាក់ អ ៊ីដវប)  
ឡរីវឧសម័ននឹខរួយបសខកើនជ្ាក់ចំណូល ឬ សន្សំានសជ្ចើន។ 

 
1 Bart Frederiks «ការនាសំៅកាន់រីវឧសម័ន» https://mediathek.fnr.de/broschuren/fremdsprachige-publikationen/english-

books/guide-to-biogas-from-production-to-use.html 

 

https://mediathek.fnr.de/broschuren/fremdsprachige-publikationen/english-books/guide-to-biogas-from-production-to-use.html
https://mediathek.fnr.de/broschuren/fremdsprachige-publikationen/english-books/guide-to-biogas-from-production-to-use.html
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២.២.១ អនត កមមថ្នជដរមើស្ដរបើរាស់្ជីវឧស្ម័ន 

ែូចានសរៀបោប់ខ្ខសលើ សាលបំណខសែើមែំបខូមួយ (ប ដុនតានផ្ល្ស់បតូរ) ននសបសកកមមរឺ សិក្ាថាសតើ
មាច្ស់ទីតំខ (កសិដ្ឋ្នចិញ្ចមឹជ្រូក សោចជ្កដកនចែរ័រសៅស  ូ និខ សោខចជ្កដកនចែសម្ៅែំឡូខមី) ចាប់អារមមណ៍សជ្បើ
ជ្ាស់រីវឧសម័នតមរសជ្មើសស្្សខៗ (ែូចជា ការបនស្ុទធរវីឧសម័ន ការជ្ចកែបរីវឧសម័ន ការសជ្បើជ្ាស់ថ្ខ់សាពយ្        
សជ្មាប់ដ្ក់រីវឧសម័ន ឬ ការដចកចាយរីវឧសម័នតមបណាតញ្ទុសោ) សែើម្បីសជ្បើជ្ាស់សៅកែុខសាលបំណខ 

ស្្សខៗាន្ ។ សៅសពលចះុសបសកកមម សយើខមិនអាចនោិយជាមួយជ្រប់មាច្ស់ទីតំខផ្ទល់្ាន ដែលកែខុករណ ី

ជាសជ្ចើនសយើខានរួបពិភាកា្និខទទួលានរនំិតជ្តឹមដតពីបុរគលិកបសជ្មើការងារ និខអែកជ្រប់ជ្រខកសិដ្ឋន្  
ដែលអាជ្ស័យសលើការយល់ែឹខរបស់មាច្ស់កសិដ្ឋ្ន (មាច្ស់កសិដ្ឋ្នមួយចនំួនមនិសថិតសៅកែុខកសិដ្ឋ្ន 

អំឡុខសពលចុះទស្សនកិចចសកិ្ាសនះ)។ ប ុដនត សយើខក៏អាចទទួលានចណំាប់អារមមណទ៍ូសៅសលើឱកាសនិខ 

្ែត់រំនតិសតីពីរសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័សនះាន្ខដែរ។ 

ជាទូសៅ ទីតំខដែលានចុះទស្សនកិចចមិនចាប់អារមមណ៍វនិិសោររសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័នសទ សដ្យ
មានមូលសហតុមួយចនំួនែចូជា៖ 

១. រំនួញចបំខរ ឺការចិញ្ចឹមជ្រកូសាច់ ការ្លិតរ័រ ឬ ការដកនចែសម្ៅម។ី ខវះចណំាប់អារមមណ៍ និខចំសណះែឹខ
សែើម្បីសជ្រើសសរើសជ្បសិនសបើរសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់អាចជាឱកាសលអសជ្មាប់អារីវកមម។ មាច្ស់ជាសជ្ចើនានបងាហញ្ថាពកួសរ
មិនអាច ឬ មានឆនទៈផ្ល្ស់បតូរធនធានសៅវិនិសោរជ្បសិនសបើរសជ្មើសមួយសនះអាចរួរឲ្យចាប់អារមមណ៍សនាះសទ។ 

រាំខឧបសរគរ ឺខវះចំសណះែខឹ នខិសាទក្់សសទើរសៅកែុខការជ្បថ្ុយហ្និេ័យ។ 

២. ទីតខំដែលមានឡរីវឧសមន័ជ្សាប ់ានសជ្បើជ្ាស់មា ្សីុនសេៃើខ។ ពកួាតម់ិនានចាបអ់ារមមណ៍វិនិសោរ
សលើរសជ្មើសស្្សខសទៀតសទ។  

រាំខឧបសរគរ ឺជ្បេពថាមពលជ្តូវានសជ្បើជ្ាស់។ 

៣. ចណំូលសំខ្នព់ីឡរីវឧសម័ននិខមា ្សីុនសេៃើខរឺានទទួលតមរយៈការសជ្បើជ្ាស់ថាមពល។ រសជ្មើស
លក់ថាមពលសៅឲ្យបណាត្ញដខ្សអរគិសនីរពឺិាកា ្នស់ាមន្កែុខកាលៈសទសៈសៅកមពុជា។ ការសជ្បើជ្ាស់អុស ឬ 
ធ្យូខសជ្មាប់ការចំអិនអាហ្រ ឬ កស ត្ ្សៅដតចំសណញជាខការសជ្បើអរគិសនី។ ែចូសនះ សជ្មាប់មាច្ស់ឡរីវឧសម័ន រួរ
ចាប់អារមមណ៍ខ្ល្ំខសលើការ្លិតអរគិសន ី សដ្យសារតនមៃអរគិសនីមានតនមៃនថ្ៃជាខសធៀបសៅនឹខឥនធនៈសជ្មាប់ការ
ចំអិន។ 
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រាំខឧបសរគរ ឺ អរគិសនីពីរវីឧសម័នមិនអាចដ្ក់បញ្ចូលតមបណាត្ញដខ្សសេៃើខ អរគសិនីពីរីវឧសម័នអាច
រំនួសការសជ្បើជ្ាស់ថាមពលដែលមិនលអ ខណៈដែលបណាត្ញអរគិសនមីិននថ្ៃ សហើយអរគិសនីរីវឧសមន័ជ្តូវការ
ជ្បកួតជ្បដរខ។ 

៤. កសិដ្ឋន្ចិញ្ចឹមជ្រកូសាចទំ់ាខអស់រឺខ្នត្តចូ ដែលការ្ លិតរីវឧសមន័មានកជ្មិត។ រសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់ពីរ 
(ការបន្សុទធរីវឧសម័នសៅជារីវសមតន នខិ បណាត្ញទុសោរីវឧសម័ន) ជារសជ្មើសរួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ដ្ែកហិរញ្ញវតថ ុ
ជ្បសិនសបើអជ្តមាឌ្លិតខពស់ (សលើសពី ១០០ ដម ជ្តរបូកែុខមួយសមា ្ខ)។ ទំហំសនះ មិនស ើញមានកសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹម
ជ្រូកណាមួយដែលានចុះទស្សនកិចចអាចសធវើានសទ។ 

រាំខឧបសរគរ ឺមនិចំសណញសដ្យសារ្លិតរីវឧសម័នានតិច។ 

៥. សោខចជ្កដកនចែរ័រសៅស ូ្តល់សកាត្នុពល្លិតរីវឧសមន័ានសជ្ចើន សធៀបសៅនឹខកសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹមជ្រូក។ 
្ែតរ់ំនតិវិនិសោរជាឡរីវឧសម័នរឺថ្មីសជ្មាប់មាច្ស់សោខចជ្ក សហើយសហតុសនះអាចយល់ានថា ពួកាតម់ិនមាន
សុទិែឋិនិយមសៅកែខុការវិនិសោរជាឡរីវឧសមន័ និខរសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់ស្្សខៗទាំខសនះសទ ែោបណាពួកាត់មិន
ទាន់យល់ែឹខពឱីកាស។ សកាត្នុពលរីវឧសម័នសៅសោខចជ្កសនះអាចវិភារានែោបណាមានទិនែន័យ្តល់រនូ។ 

រាំខឧបស័រគរ ឺខវះចំសណះែខឹនិខសាទ្ក់សសទើរជ្បថ្ុយជ្បថានហ្នេិ័យ។ 

៦. សោខចជ្កដកនចែសម្ៅមី ានផ្អ្កែំសណើរការសៅសពលចុះទស្សនៈកិចចសកិ្ា។ សថិតសជ្កាមលកេខណឌទាំខ
សនះ វាជ្ាកែណាស់ថា សរមនិចខ់វិនិសោរសជ្មាប់រសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់ស្្សខៗសនះសទ។ 

រាំខឧបស័រគរ ឺសាទ្ក់សសទើរជ្បថ្ុយជ្បថានហ្និេ័យ។ 

៧. រសជ្មើសសជ្បើជ្ាស់ថ្ខ់សាព្យសជ្មាប់ដ្ក់រីវឧសមន័ជ្តូវការកិចចខិតខពំ្ាោមបដនថមសែើម្បីបំសពញ ឬ 
ដចកចាយថ្ខ់ នខិបញ្ចះុបញ្ចូលអតិថ្ិរនឲ្យទិញរីវឧសមន័ដែលដ្ក់កែុខថ្ខស់ាព្យសនះ។ សៅសពលចុះសបសកកមម 
មិនមានអែកណាមាន្ក់ចាប់អារមមណ៍រសជ្មើសសនះសទ។ ប ុដនត ថ្ខស់ាព្យសជ្មាប់ដ្ក់រីវឧសម័នអាចជា រសជ្មើសរួរឲ្យ
ចាប់អារមមណ៍ ជ្បសនិសបើមានអខគភាពណាមួយខតិខំពា្ោមសធវើ។ រសជ្មើសសនះនឹខជ្តូវានសិក្ាបដនថមសៅកែុខ
រាយការណ៍សជ្កាយ។ 

រាំខឧបសរគរ ឺសហរមន៍សៅរិតកសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹមជ្រូកសជ្បើជ្ាស់អុស ដែលមិនមានការចំណាយ និខសៅ
ឆង្យពីទីជ្បរុំរន។ 
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២.៣. បលចចកវិទាជីវឧសមន័ 
២.៣.១ ឡជីវឧស្មន័របដភទ្រស្ះស្តុកោមករគ្បតង់ផ្លស្្ទចិ 

កែុខទីតខំដែលានចះុទស្សនកិចចសិក្ាមួយចនំួនមានការ្លិតរីវឧសមន័សដ្យសជ្បើជ្ាស់ឡជ្បសេទសនះ។ 
មូលសហតុសំខ្ន់ៗ ននការសាខសខ់ឡជ្បសេទសនះរួមមានៈ ក) ចំណាយតិច និខ ខ) ងាយជ្សួលសជ្បើ។ ប ុដនតបសចចកវិទ្ា
សនះក៏មានសជ្ាះថាន្ក់ធៃន់ធៃរចំសពាះបរិសាថន្ និខមនុសស្ជាត។ិ 

  ក) កា ផ្តល់អនសុាស្ន័ប្ផ្ែកបដចេកដទ្ស្ 

មានែំសណាះជ្សាយដ្ែកបសចចកសទសស្្សខៗជាសជ្ចើនសជ្មាប់ឡរីវឧសម័ន និខវិធសីាស្តសតស្្សខៗ សែើម្បី 
្គត់្គខល់កេណៈបសចចកសទសសៅនឹខតជ្មូវការរបស់កសិដ្ឋន្ ឬ កាកសណំល់ដែលមាន។ មានែំសណាះជ្សាយ
ជ្បកបសដ្យបសចចកសទសខពស់ដតនថ្ៃ ដែល្តល់ជ្បសទិធភាពនិខែំសណើរការជ្រប់ជ្រខ នខិ ែំសណាះជ្សាយ
ជ្បកបសដ្យបសចចកសទសទាបដតមិននថ្ៃ ដែលសំខ្ន់រឺចខ់រក្ាតនមៃវិនិសោរឲ្យសៅកជ្មិតទាបដែលអាចទទួល 

យកាន។ វាមិនសថតិកែុខទហំំការងារកែុខរាយការណ៍សនះសទ សែើម្បីសរៀបោប់អពំីរណុសម្បតិតនខិរណុវិបតតិរបស់
ែំសណាះជ្សាយទំាខពីរជ្បសេទសនះសទ។ ប ុដនត វាមានតនមៃជ្តខ់ថា បញ្ហ្ជ្បឈមធំបំ្តុមួយកែុខចំសណាម 

បញ្ហ្ជ្បឈមធំៗ សជ្មាប់ឡរីវឧសម័ន សៅកមពុជា រឺតនមៃទនុវិនិសោរ។ កសកិរមិនចខ ់និខមនិអាចវិនិសោរាន
សលើសពីអវីដែលជ្តូវការសទ។ សៅសលើសកលសលាក មានឡរីវឧសម័នជាសជ្ចើនដែលចំណាយទុនវិនិសោរតិច  
ការសជ្បើជ្ាស់មិនមានរុណភាពនិខអាចសរឿជាក់ាន ដថ្មទាំខមានហ្និេ័យសជ្ាះថានក្់ខពស់។ 

ការអេិវឌ្ឍន៍សសចកតីដណនំាដ្ែកបសចចកសទសរឺជាបញ្ហ្សមុរសាម្ញ ដែលមិនជ្ាន់ដតជារសជ្មើសជ្តឹមជ្តូវ                 
មួយសទ។ អនុសាសន៍ដ្ែកបសចចកសទសសៅកែុខរាយការណ៍សនះ អាជ្ស័យសលើការសនមត់ែូចខ្ខសជ្កាម៖ 

• ការវិនិសោរបដនថមនខិតំរូវការចំាាច់សលើវិធីយល់ែឹខសលើការវិនិសោរ 

• ការដកតជ្មូវតិចតួចសៅសលើបសចចកវិទ្ាបចចុប្បនែ មានជ្បសសើរសជ្មាប់ការទទួលយករបសម់ាច្ស់កសិដ្ឋ្ន 

• ជ្បសិទធភាព ភាពអាចជ្រប់ជ្រខាន និខសុវតថិភាពឡរីវឧសម័នរួរជ្តូវានបសខកើន។ 

មានការវាសស់ទខ់ ដ្ែកបសចចកសទសមួយចំនួនទាក់ទខនឹខជ្រប់ឡរីវឧសម័នដែលានពិនតិ្យសមើល មានការ
សរៀបោប់ែូចខ្ខសជ្កាម៖ 

កា វាស្់គ្ុណ្ភាពឧស្ម័ន រសំឺខ្ន់សែើម្បីយល់ែឹខអពំីសមាសធាតុសៅកែុខឧសម័នដែលាន្លិតសឡើខ  
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ជាពិសសសរឺធាតដុមតាន ដែលសមតនរឺជាសមាសធាតមុានតនមៃជាខសរកែខុរីវឧសម័ន។ វាក៏ទាកទ់ខសៅនឹខការ
ជ្រប់ជ្រខកហំ្ប់ អ ៊ីរដូប្ស្នស្ ុលភួ  (H2S) ដែលសមាសធាតុសនះពុលនខិប ះពាល់ែល់មុខងារែំសណើររបសម់ ូទ័រ។ 
រសជ្មើសដែលរើកចំសរើនបំ្ុតដ្ែកបសចចកសទសរឺវិនិសោរសលើឧបករណវ៍ាស់ដវខ ដែលអាចវាស់ ឧសម័នសមតន  
ឧសម័នកាបូនចិ និខ  អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ។ ជ្បសនិសបើកហំ្បអ់ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរខពស ់ (សលើសពី ១០០០ ភារកែខុ
មួយលាន) រួរវាស់សែើម្បីកាត់បនថយឧសមន័អ ៊ីជ្ែូដសនស លុេួរសនះ ឧទាហរណ ៍ សដ្យការបញ្ចូលខ្យល់សៅកែុខឡ
ដ្ែកខ្ខសលើ។ បរិមាណខ្យល់ជ្តូវអាជ្ស័យសលើកំហ្ប់អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ។ ជារូបមនត ការបញ្ចូលខ្យល់អាចចសនាល្ះ 
៤%  (សធៀបនឹខអជ្ត្លិតរីវឧសម័ន) ជ្បសនិសបើកហំ្បអ់ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរខពស ់(សលើសពី១០០០ ភារកែខុមួយ
លាន) និខ ០,៥% ជ្បសិនសបើកំហ្បអ់ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរទាបជាខ ១០០០ភារកែខុមួយលាន។ 

តនមៃវិនិសោរសជ្មាប់ឧបករណ៍វាស់អាជ្ស័យសលើភាពពិតននតនមៃសលខដែលានវាស់ រយៈសពលដែលមាន
ឧសម័ន និខរសជ្មើសសជ្មាប់ការរណនា។ ឧបករណ៍ដែលវាស់សមាសធាតុឧសម័នខុសាន្ (សមតន ឧសម័នកាបូនិច 
និខ អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេរួ) នថ្ៃចសនាល្ះ ១០០០ សៅ ១០០០០ ែុលាល្អាសមរិច។ 

ជ្បសិនសបើតនមៃវិនិសោររួរជ្តូវានកាត់បនថយ ការខច ីឧបក ណ្៍ចល័ត អាចជារសជ្មើសមយួ។ អខគការសហ
ជ្បជាជាតិសជ្មាប់ការអេិវឌ្ឍន៍ឧស្ាហកមមានបងាហ្ញថា ពួកសរនខឹទទួលានឧបករណ៍ចល័តសជ្មាប់ការវាស់         
អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ។ សរាន្តល់អនសុាសនោ៍ ្ខមតុមាឲំ្យសជ្បើជ្ាស់ឧបករណ៍សនះ។ រួរដតមានការវាស់សជ្ចើនែខ 
ដែលជ្សបជាមួយនឹខការវាស់សែើម្បីកាត់បនថយឧសមន័អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ នខិជ្រប់ជ្រខឥទធិពលរបស់វា។ ឧបករណ៍
វាស់ចល័តទំាខសនះនថ្ៃ ១០០០ ែលុាល្អាសមរិច។ 

មានរសជ្មើសដ្ែកបសចចកសទសស្្សខៗជាសជ្ចើនសជ្មាប់ការែកយកឧសម័នស ុល្ួដែលរួមមាន តម                                 
វិធីសាស្តសតរីម ីនិខវិធសីាស្តសតរូប សដ្យរីវសាស្តសត និខសដ្យរួម្្សំាន្។ អែកអានដែលចាបអ់ារមមណ៍អាចសមើល 

ឯកសារពាកព់័នធបដនថម ែូចជា     «លំនំាជ្រឹះននការសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័ន» ដែលសាះពុមព្្ាយសដ្យ FNR។ 

ការកាត់បនថយឧសម័នអ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ ជាា ្ោ ្ដម ជ្តដតមយួកែុខចំសណាមា ោ្ ្ដម ជ្តោបព់ាន់ដែលអាចសធវើ
ឲ្យានជ្បសសើរបំ្ុតសលើឡរីវឧសម័ន សហើយអែកអានរួររតិថាមានែំសណាះជ្សាយសជ្ចើន។   

 



 

 
 
 
 

8 
 

២.៤. សវុតថិភាពលៅល ើ ឡជីវឧសមន័ដែ មាន្សាប់ 
សៅសពលចុះទស្សនកិចច សយើខានសសខកតស ើញថាមានសាថ្នភាពសជ្ាះថាន្ក់ជាសជ្ចើនសៅតមទីតំខដែល

មានឡរីវឧសម័នទំាខសនាះ។ សាថ្នភាពទាំខសនះបងាហ្ញពីកតត្រជ្មាមកំដហខចំសពាះសុវតថិភាពរបស់កមមករសធវើការ
សៅកែុខទីតំខឡ និខចំសពាះបរិសាថ្នកែុខករណីមួយចំនួន។ 

រីវឧសម័នជាល្ាយឧសមន័ដែលអាចឆបសឆះ និខអាចបពំុលចំសពាះមនុសស្្ខដែរ។ ឡរីវឧសម័នក៏អាច
សជ្បើជ្បកបសដ្យសុវតថិភាពសៅសពលសជ្ាះថាន្ក់ទាំខសនះជ្តូវានកំណត់និខវាស់ សែើម្បីការពារជាមុន។ 

ខ្ខសជ្កាមរឺជាការពន្យល់អពំីសាថ្នភាពសំខ្ន់ៗបំ្ុត ចសំពាះឡរីវឧសម័ន ដែលានអសខកត ែចូជា៖ 

ក) ដររះថ្ន្ក់ដោយដមកានចិៈ សបើសទាះបីជាមិនមានភាពជាក់លាក់សៅនខឹបសចចកវិទា្រីវឧសម័ន សជ្ាះថាន្ក់
សដ្យសមកានិចរឺជាមូលសហតុសាមញ្ញបំ្ុតសជ្មាប់សជ្ាះថាន្ក់កែុខឡរីវឧសមន័។ សជ្ាះថាន្ក់ទាំខសនះរួមមាន៖ ការ
ធាល្ក់ចុះ ការដ្ច់រដហក ឬ ការកាត់ផ្ត្ច់។ ជ្បសេទសជ្ាះថាន្កស់នះជ្តូវានអសខកតស ើញមានជាញឹកញយសៅកែុខឡ រី
វឧសម័នដែលានចុះទស្សនកចិចសិក្ា និខជ្តូវានសរៀបោបខ់្ខសជ្កាមតមទីតំខនមីួយៗ។ 

ែ) ដររះថ្ន្ក់ដោយអគ្គិស្នីៈ តមរយៈឧបករណ៍ដ្ែកអរគិសនីដែលានសជ្បើកែខុឡរីវឧសម័ន សជ្ាះថាន្ក់
សដ្យការឆក់សេៃើខអរគិសន ីអរគិសនីសាតទ្ិច សអឡិចជ្តិច ឬ មា ្សញទិច មានសៅកែខុឡរីវឧសម័ន។ សជ្ាះថាន្ក់ជ្បសេទ
សនះ ក៏ជ្តូវានអសខកតស ើញមានជាញឹកញយ និខានសរៀបោប់តមទីតំខនមិួយៗខ្ខសជ្កាម។ 

គ្) ដររះថ្ន្ក់ដោយឧស្ម័នៈ រីវឧសម័នជាល្ាយឧសមន័ែូចសមតន ឧសម័នកាបនូិច អាម ញូាក ់នខិអ ៊ីជ្ែូដសន
ស ុលេរួ មានកំហ្ប់ខុសាន្អាជ្ស័យតមឡរីវឧសម័ននីមួយៗ។ តោខខ្ខសជ្កាមបងាហ្ញពីលកេណៈនខិសជ្ាះ
ថាន្ក់ទាំខសនះ 

តោខទ ី១ លកេណៈននសមាសធាតុដែលមានឧសម័នននរីវឧសម័ន 

 លកេណៈ បំពុលបរិោកាស កជ្មិត្ទុះ 

CO2 ាម្នពណ ៌ាម្នកៃិន ធៃន់ជាខខយ្ល់ ៨% មាឌ/មាឌ។ សជ្ាះថានក្់
សដ្យថ្ប់ែសខហើម 

៥៥០០ ភារកែុខមួយ
លាន 

NH3 ាម្នពណ ៌ មានកៃិនសឆអះ ជ្សាល
ជាខខ្យល់ 

ជ្បដហល ៣០ សៅ ៤០ ភារ
កែុខមួយលាន រលាត់ភានស្ 

រលាកបំពខ់ខ្យល់ និខដេែក។ 

២០ ភារកែខុមួយលាន 
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សលើសពី ១០០ ភារកែុខមយួ
លាន សធវើឲ្យពិាកែកែសខហើម នំា
ឲ្យាត់បខ់សាម្រត។ី 

CH4 ាម្នពណ ៌ ាម្នកៃិន ជ្សាលជាខ
ខ្យល់ 

៤,៤ សៅ ១៦,៥% - 

H2S ាម្នពណ ៌ ពុលខ្ល្ខំ ធៃន់ជាខ                      
ខ្យល់។ កៃនិែូចស តុសអុយ។ 

កំហ្ប់សលើសព ី២០០ ភារកែខុ
មួយលាន សធវើឲ្យសពកឹ                           
ឃានវិញ្ញណ្ ដលខែឹខកៃិន។ 

សលើសពី ៧០០ ភារកែុខមយួ
លាន នំាឲ្យសទះែសខហើម 

៥ ភារកែុខមួយលាន 

ជ្បេពៈ សុវតថិភាពជាចំបខ ការដណនាំអំពីសុវតថិភាពសជ្បើជ្ាស់បសចចកវិទ្ារីវឧសមន័ (Fachverband, 2016) 

 

ភារសជ្ចើន សជ្ាះថាន្ក់ជ្បសេទសនះសកើតសឡើខមកពីសណំខ់ដែលានសជ្បើសែើម្បីសតុកទុកឧសមន័ (សមើលចណំុច
សជ្ាះថាន្ក់សដ្យ្ទុះសៅបរិោកាស ខ្ខសជ្កាម)។ 

ឃ) ប ិយាកាស្ប្ដលផ្ទុះអាចសកើតសឡើខសៅសពលកំហ្បរ់ីវឧសម័នសៅកែុខបរោិកាសសថិតសៅចសនាល្ះ ៦ 
សៅ ២២% មាឌ/មាឌ ជាមយួនឹខវតតមានជ្បេពចំសហះ។ ឡរីវឧសម័នដែលានចះុពិនតិ្យភារសជ្ចើន សជ្បើតខ់ាល្សទចិ 
HDPE សជ្មាប់ជ្របជ្សះសតុកលាមក មិនានបិទេជតិជាប់លាតសនធឹខសលើែ ី (ជ្ាន់ដតកប់សៅរំសៅជ្បដហល ១ 
ដម ជ្ត និខ ចមាង្យ ១ដម ជ្តពីមាត់ជ្សះ)។ ទ១ី ការសាខសខ់ែូចសនះ ភាពតឹខដណនននឧសម័នមនិអាចធានាឬ 
ជ្រប់ជ្រខការសលចធាល្យឧសមន័ដែលនំាឲ្យវា្ទុះឬបំភាយសចញសៅកាន់បរិោកាស។ ទ២ី កែុខសាថ្នភាពមានខ្យល់
ព្យុះខ្ល្ំខ ផ្លស្ទិចអាចជ្តូវានបក់ផ្ត់សចញ ឬ បនាទ្បព់ីមានសេៃៀខខ្ល្ំខ ែីដែលានសជ្បើសជ្មាប់ទប់អាចជ្តូវានហូរ
សជ្ចាះសចញ ដែលនំាសអាយជ្ជាបអខគធាតោុវចូលកែុខែី។ កជ្មាលាល្សទិចជ្បសេទសនះរួរជ្តូវានបិទភាជ្ប់សៅនឹខជ្រះឹ 
សីុម ខ់ឬ សំណខ់ែនទសទៀត។   

ង) កា បណ្្តះបណាត្ល នងិផ្តល់ពត៌មានដល់បុគ្គលិក ឬ កមមក ៈ សជ្ាះថាន្ក់ដែលានសរៀបោប់ខ្ខសលើ
ភារសជ្ចើន អាចជ្តូវានសដ្ះជ្សាយសដ្យបសចចកសទស និខសជ្ាះថាន្ក់ខៃះជ្តូវការការ្តល់វរគបណ្តះបណាត្ល       
សមជ្សប នខិ្តល់ពត៌មានែល់បុរគលិក កមមករដែលសធវើការងារសៅទីតំខឡរីវឧសម័ន ឬ សៅកែុខបរសិាថ្នផ្ទ្ល់។ 
បចចុប្បនែ កមមករមិនជ្បុខជ្បយត័ែចំសពាះសជ្ាះថាន្ក់ដែលអាចសកើតសឡើខសទ។ 
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ការវាស់ដវខននអខគភាពឬសាថប្័ន កែុខចំណចុសនះរួមមានៈ អេិវឌ្ឍការដណនាំការងារ ការពន្យល់អំពីសុវតថិ
ភាព ការសសខេបពីសាលការណ៍ និខបៃខ់ឬជ្ចកសុវតថិភាពបនាទ្ន់ ការ្តលន់ិយមន័យននតជ្មូវការសជ្មាប់សធវើការងារ
ដតឯខ។ 

បញ្ហ្សុវតថិភាពជាក់លាក់ជាសជ្ចើនដែលានអសខកតជ្តូវានបរិោយ សៅកែុខការវាយតនមៃលកេណៈបុរគល
ននទីតំខនមីួយៗសៅកែុខដ្ែកខ្ខសជ្កាម។ ការ្តល់អនសុាសន៍អំពីសុវតថិភាពកែុខរាយការណ៍សនះមិនសពញសលញ
ជ្រប់ោ ្ខសទ ប ុដនតជ្ាន់ដតសផ្ត្តសលើបញ្ហ្ពាកព់័នធសំខ្ន់ៗ មួយចំននួ។ អែកអានអាចដសវខរកពត៌មានបដនថមអពំ ី
សុវតថិភាពននការសជ្បើជ្ាស់ឡរីវឧសម័នសៅកែុខសរហទពំ័រសនះ www.biogas-safety.com ។ 

៣. ការវាយតម្លៃទីតខំ 
សបសកកមមសនះានជ្បជ្ពឹតតសៅកាលពីនថ្ៃទី ២៧ ដខមិនា ែល់នថ្ៃទី ១ ដខសមសា ឆន្ំ២០១៨។ ចណំុច         

ចាប់ស្តើមរឺានទស្សនកិចចជ្កុមហ ុន សីុេី ដែល្គត់្គខ់្លិត្ល និខបរិកាខ្រកសិកមមែល់កសិករ។ ជ្កុមហ ុន សីុេ ី
ានចូលមកកមពុជាសៅឆន្ំ ១៩៩៦ និខមានបុរគលិកជ្បមាណ ២០០០ នាក់។ ជ្កុមហ ុនមានសោខចជ្កដកនចែ្លិត្ល
មហូបអាហ្រ ចាប់តំខពីឆន្ ំ២០១៨ និខ សោខចជ្ក្លិតចំណីសតវ។  ជ្កុមហ ុនសហការជាមួយកសិករកមពុជាជ្បមាណ 
២២០ នាក់ ដែល ២០ សៅ ៣០%មានឡរីវឧសម័ន។ កិចចសន្ាសជ្មាប់ឡរីវឧសម័នជ្តូវាន្តល់តមរយៈជ្កុមហ ុន 
សហើយជ្កុមហ ុន្តលត់ខ់ាល្សទិចសជ្មាប់ជ្របឡរីវឧសម័ន។ សដ្យសារជ្កុមហ ុនមានទំនាក់ទំនខលអជាមួយកសិករជា
សជ្ចើន ជ្កុមហ ុនអាច្តល់ជ្កុមអែកបសចចកសទសជាមួយនឹខកិចចសន្ាជាសជ្ចើនសជ្មាប់សបសកកមមសនះ។ 

 

៣.១ ទីតខំទី ១. កសដិ្ឋា នចិញ្ចលឹ្ជូកល ខ ១ 

កាលបរិសចេទចុះទសស្នកចិច នថ្ៃអងាគ្រ៍ ទ ី២៧ ដខមីនា ឆន្ំ២០១៨ 

 

៣.១.១ អំពទី្ីតាំង 

កសិដ្ឋ្នសលខ ១ សនះជាកសដិ្ឋ្នចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់ដែលមានជ្រូកចំននួជ្បមាណ ៤៥០០ ក្ាល។ មានឡ
រីវឧសម័នជ្បសេទជ្សះសតុកលាមក ជ្របតខ់ាល្សទចិ ចំនួន ១។  ឡសនះមានអាយុកាល ១ ឆន្ំ។ ឡរីវឧសមន័មាន
ទទឹខ ២៥ ដម ជ្ត បសណាត្យ ៥០ ដម ជ្ត និខរសជ្្ ៥ ដម ជ្ត។  

http://www.biogas-safety.com/
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រូបថ្តទ ី១ ឡរីវឧសម័នសៅកសិដ្ឋ្នទី ១ 

អរគិសនី្លិតសដ្យមា ្សីុនសេៃើខចំនួន ២ សជ្រឿខ ដែលមួយសជ្រឿខអាច្លិតាន ១០០ រីឡូវា ្ត់។ មា ្សីុន
ទំាខពីរសនះសជ្បើជ្ាស់ឆល្ស់ាន្មតខមួយ។ ឡរីវឧសម័នសនះមិនមានបំពាក់ឧបករណ៍វាស់ណាមួយ (ាម្នលំហូរមាឌ 

រីវឧសម័ន ាម្នការ្លិតអរគិសនី ាម្នពត៌មានអំពីការសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័ន (សមតន ឧសម័នកាបូនិច អុកសីុដសន  

អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ ។ល។)។ សហើយក៏មិនមានបំពខ់ែុតឧសម័នសចាល្ខដែរ។ 

 

រូបថ្តទ ី២ មា ្សីុនសេៃើខសជ្មាប់បំដលខថាមពលរីវឧសមន័សៅជាអរគិសន ី

កាកសំណល់ឡរីវឧសមន័ជ្តូវានបខហូរសចញមតខ កែុខមយួសាត្ហ៍សដ្យការបូមបខហូរ។ សនះនំាឲយ្                            
ជ្បតិបតតិករ ជ្បដហលជាមិនែខឹពីកជ្មិតននការបំសពញជ្សះសទ។ ជ្បតិបតតិករ ឬ កមមករមនិមានចំសណះែឹខអពំីការសជ្បើ
ជ្ាស់ថាមពលសៅកែុខកសដិ្ឋ្នសនះសទ។ 
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៣.១.២ កា ា ្នស់ាម្នផ្លតិកមមជីវឧស្ម័ន 

តោខខ្ខសជ្កាមសសខេបអពំកីាររណនាសែើម្បីា ្នស់ាម្នការ្លិតរីវឧសម័នសៅកែុខកសិដ្ឋ្នសនះ ដ្អកតម
ការសួរនំា និខការសនមត់តមជ្ទឹសត។ី វិធីរណនាសធវើែចូាន្ជ្រប់កសិដ្ឋ្ន។ 

កា គ្ណ្នា កា ស្នមត់ 

បរិមាណកាកសំណល់ជ្បចាឆំន្ំ 
៤៥០០ x ០,០០០២៥ x ៣០០ = ៣៣៨ ដតាន    
មា ្ស្ស្ៃួត  

ក) ជ្រូកមួយក្ាលមានលាមកជាធម្យម ០,២៥ 
រីឡូជ្កាម មា ្សសៃួត កែុខមួយនថ្ៃ សសមើនឹខ ០,០០០២៥ 
សតន មា ្សសៃួត 
ខ) ការ្លិតលាមកមានរយៈសពល ៣០០ នថ្ៃកែខុមួយឆន្ ំ

ការ្លិតរីវឧសម័នជ្បចាំឆន្ ំ
៣៣៨ x ៣០០ = ១០១៤០០ ដម ជ្តរបូ 
១០១៤០០ ៖ ៨៧៦០ = ១១,៦ ដម ជ្តរូបកែុខ
មួយសមា ្ខ 

ក) ៣០០ ដម ជ្តរូបរីវឧសមន័កែុខមួយសតនមា ្សសៃួត 
ខ) ៨៧៦០ សមា ្ខកែុខមួយឆន្ ំ

ការ្លិតសមតនជ្បចាំឆន្ ំ
១០១៤០០ x ០,៦៦ = ៦៦៩២៤ ដម ជ្តរូប 

បរិមាណ សមតនកែុខកាកសណំល់មាន ៦៦% 

ការ្លិតថាមពលជ្បចាំឆន្ ំ
៦៦៩២៤ x ១០ = ៦៦៩២៤០ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខ
កែុខមយួឆន្ ំ
៦៦៩២៤០ ៖ ៨៧៦០ = ៧៦ រីឡវូា ្ត់សមា ្ខ 
ែូចសនះ ៖ អនុភាពឧសម័ន ៧៦ រីឡវូា ្ត់សមា ្ខ 

ក)ថាមពលកស ត្្សមតន ១០រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែុខមយួ
ដម ជ្តរូប 
ខ) ៨៧៦០ សមា ្ខកែុខមួយឆន្ ំ

ការ្លិតអរគិសនីជ្បចាំឆន្ ំ
៦៦៩២៤០ x ០,២៥ x ០,៩ = ១៥០៥៧៨ 
រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែខុមួយឆន្ ំឬ 
៦៦៩២៤០ x ០,២៥ ៖ ៨៧៦០ = ១៩ រីឡូវា ត្ ់
ែូចសនះអនុភាពអរគិសនីរ ឺ១៩ រីឡវូា ្ត ់

ក) ជ្បសិទធិភាពអរគិសនីននម ូទ័រ ២៥% 
ខ) លទធភាពទទួលានពីម ូទ័រ ៩០% 
រ) ៨៧៦០ សមា ្ខកែុខមួយឆន្ំ 

 

សដ្យសារមានការដជ្បជ្បួលកែុខការ្លិតរីវឧសម័ន សូម្បីដតសៅសពលដែលមិនែំសណើរការមា ្សីុនសេៃើខ 
សហើយរីវឧសម័នជ្តូវានរក្ាទុកកែុខឡ រួរ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យសជ្បើមា ្សីុនសេៃើខធំជាខសនះ ដែលចំាាច់សជ្មាប់ 
ការ្លិតរីវឧសម័ន។ ែូចសនះ សមតថភាព្លិតអរគិសនីរួរអាចជ្តូវានដណនំាសអាយសជ្បើជ្ាស់ជ្តឹមែល់ ៤០ 
រីឡូវា ្ត់សជ្មាប់កសិដ្ឋ្នសនះ (បចចុប្បនែ សរមានមា ្សីុនសេៃើខដែលមានកមាល្ំខ ១០០ រីឡូវា ្ត់ចំនួន ២ សជ្រឿខ)។ 
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៣.១.៣ អនុសាស្ន៍ស្រមាប់កា ដរបើរាស់្ឲ្យអស់្លទ្ធភាពឡជីវឧស្ម័នប្ដលមានរសាប់ដនះ 

ែូចដែលានពន្យល់សៅកែុខកំណត់សមាគ្ល់ទូសៅ ការវាស់រុណភាពរីវឧសម័នទាក់ទខសជ្មាប់ជ្រប ់                    
ឡរីវឧសម័នដែលានចុះពិនិត្យទំាខអស់។ តមរយៈការវាស់រុណភាពឧសម័ន ជ្បតិបតតិករអាចជ្រប់ជ្រខែំសណើរការ
ានលអជ្បសសើរជាខ និខអាចបសខកើនការសជ្បើជ្ាស់។ 

សជ្មាប់ករណីឡរីវឧសម័នសៅកសិដ្ឋ្នទី ១ សនះ មានការទទួលយកបសចចកសទសស្្សខៗដែលអាចបសខកើនការ
សជ្បើជ្ាស់ឡ។ រងាវ្ស់ទំាខសនះមានែូចខ្ខសជ្កាមៈ 

១. រគ្ប់រគ្ងកាកសំ្ណ្ល់ដចញពីឡ 

បរិមាណកាកសំណល់ហូរសចញពីឡជ្តូវានកំណត់សដ្យដេែក។ ជ្បតិបតតិករឡរីវឧសម័នសបើករនធបខហូរសចញ
ជ្បដហល ១ សាត្ហ៍មតខ សដ្យការបតូររំនួសបំពខ់ទុសោធំជាខ និខខពស់ជាខ សដ្យែំសឡើខ ទុសោតូចជាខនិខខៃីជាខ
វិញ។ សមើលរូបថ្តទី ៣ និខទី៤។ 

 

រូបថ្តទ ី៣ បពំខ់ទុសោសចញធំជាខ និខខពស់ជាខ 
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រូបថ្តទ ី៤ បំពខ់ទុសោសចញជាមួយនឹខកាកឡ 

ជ្បតិបតតិករឡរីវឧសម័នមិនមានទំាខចំសណះែឹខអំពីបរិមាណលាមកបូមចូលកែុខឡ ឬ អំពីបិរមាណ 
កាកសំណល់ហូរសចញ។ សហតុសនះ ាត់មិនានជ្រប់ជ្រខអំពីសពលសវលារក្ាទុកកមាល្ំខទឹក (hydraulic retention 

time (HRT)) កែុខឡដែលមានឥទធិពលសលើអជ្តននការបំដបកធាតុ និខទិនែ្លរីវឧសម័ន។ 

តមការា ្ន់សាម្នជ្តួសៗអំពី សពលសវលាបំដលខជាឧសម័នខ្ខសជ្កាម្តល់ែល់ជ្បតិបតតិករនូវព័ត៌មាន
បដនថម ដែលអាចរួយាត់កែុខការងារជ្បចំានថ្ៃ។ ការសនមត់ថា លាមកចំនួន ៥០០០ ដម ជ្តរូប ានដ្ក់កែុខឡ 
សហើយសដ្យរិតថា ជ្រប់សោខចិញ្ចឹមជ្រូកទំាខអស់មានជ្រូកសពញចំនួន ៣០០ នថ្ៃកែុខមួយឆន្ំ ដែលជាមធ្យមមាន
លាមក ១៦,៦ ដម ជ្តរូបកែុខមួយនថ្ៃ និខសជ្ចើនបំ្ុត ៣៥ ដម ជ្តរូបកែុខមួយនថ្ៃ (សដ្យសារបរិមាណលាមកខុស
ាន្តម អាយុរបស់ជ្រូក)។ មាឌឡសរុបរឺជ្បដហល ៦២៥០ ដម ជ្តរូប (ទទឹខ ២៥ ដម ជ្ត បសណាត្យ ៥០ ដម ជ្ត 
និខរសជ្្ ៥ ដម ជ្ត) ប ុដនតមាឌែំសណើរការជាក់ដសតខរឺទាបជាខសនះ (វាមិនសពញែល់សលើ ដរមជ្សះមិនឈរជ្តខ់ 
និខែីខា្ច់សៅាតជ្សះ)។ ែូចសនះ វាអាចមានមាឌជ្បដហល ៤០០០ ដម ជ្តរូប។ សពលសវលាបដមៃខ ជាឧសម័ន
របស់ឡសនះរឺជ្បដហលសលើសពី ១០០ នថ្ៃ (៤០០០៖៣៥ = ១១៤,២៨ នថ្ៃ)។ សពលសវលាសនះរឺជ្រប់ជ្ាន់សែើមបី្
បំដបកធាតុកែុខលាមកសៅជារីវឧសម័ន ប ុដនតមិនរួរកាត់បនថយបដនថមសទៀតសទ ពីសជ្ពាះជ្បតិបតតិករមិនែឹខកជ្មិត
សពញឡពិតជ្ាកែ។ 

ជ្បតិបតតិកររួររដរកជាមួយអែកសាខសខ់ឡរីវឧសម័ន នខិកណំត់បរិមាណសារធាតុកែុខឡឲ្យាន
ច្ាស់លាស់សែើម្បីអាចជ្រប់ជ្រខាន។ អែកសរៀបសរៀខរាយការណ៍សនះចខប់ញ្ជក្់ថា បំពខទ់ុសោធំជាខនិខខពស់
ជាខមានមុខងារជ្រប់ជ្រខលហូំរកាកសំណល់សចញពីឡានលអជាខ។ មានន័យថា កជ្មិតអខគធាតោុវសៅកែុខឡ
ជ្តូវានកំណត់សោខតមកពំស់របស់ទុសោធំជាខ។ ជ្បសិនសបើសនះជាករណីដែលជ្បតិបតតកិរមិនធាល្បែ់ំសឡើខ
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រំនួសបំពខ់ទុសោធំជាខចំសពាះទុសោដែលមានទំហំតូចសនះ ប ុដនតសជ្បើទុសោធំជាជ្បចា ំនិខដ្ក់ឲ្យហូរសចញសដ្យ
សវ័យជ្បវតតិវិញ។  

២. កា ផ្លិតជីវឧស្ម័នប្ដលអាច ំពឹងទុ្កដធៀបជាមួយនឹងទំ្ហំ បស្់មា ្ស្ុីនដភលើង  

បុរគលិកសៅទីតំខសនះមិនានែឹខពបីរិមាណននការ្លិតរីវឧសម័នដែលានសជ្ាខទុក ប ុដនតហ្ក់ែចូជា 
ឧសម័ន្លិតានតិចជាខការរំពឹខទុក។ តមការរណនាខ្ខសលើ ជាមួយនឹខកាកសណំល់ដែលមាន អាច្លិត   
រីវឧសម័នានជ្បដហល ១២ ដម ជ្តរូបកែុខមួយសមា ្ខ ដែលសសមើនឹខកមាល្ំខជ្បដហល ១៩ រីឡូវា ្ត ់និខ មា ្សីុនសេៃើខ 
៤០ រីឡូវា ត្់ រឺជ្រប់ជ្ាន់សែើម្បីបំដលខថាមពលពឧីសម័នសៅជាអរគិសន។ី  ប ុដនតមា ្សីុនសេៃើខមានែល់សៅ ២ សជ្រឿខ 
សហើយមានកមាល្ំខ ១០០ រីឡវូា ្ត់ សទៀត។ ែូចសនះ ពិាកកណំត់ថាទំហំឡប ុនាម្ន និខានសន្ាអវីជាមួយមាច្ស់    ក
សិដ្ឋ្ន ប ុដនតសយើខរួរ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យ្តលព់ត៌មានែល់ជ្បតិបតតិករឡអពំីការ្លតិរីវឧសម័នដែលានរំពខឹទុក 
ែូចានា ្នស់ាម្នកែុខរាយការណ៍សនះ។ 

៣. អាយុកាល បស្់មា ស្្ុនីដភលើង 

ែូចានបងាហ្ញខ្ខសលើ វាមានសារៈសំខ្ន់សែើម្បីការពារកុំឲ្យរីវឧសម័នបំភាយសចញសៅបរិោកាស 
សដ្យរីវឧសម័នជ្តូវានសជ្បើជ្ាស់កែុខមា ្សីុន ឬ ែុតតមបំពខ់ែតុឧសម័ន។ កសិដ្ឋ្នសនះ មានមា ្សីុនសេៃើខចំនួន ២ 
សជ្រឿខ។ ដរាបណាមា ្សីុ្នទងំពី  ដំដណ្ើ កា  ឬ យា ្ងដោចណាស់្ ១ដរគ្ឿងដំដណ្ើ កា ជាប់ ដនាះមិនចំាច់មាន
បំពង់ដតុឧស្ម័នដចលដទ្។ ប ុដនត ជ្បសិនសបើែំសណើរការដត ១ សជ្រឿខ សនាះនខឹជ្តូវការបំពខ់ែុតឧសម័នសចាលមយួ 
សែើម្បីែុតរីវឧសម័នសៅអំឡុខសពលមិនសជ្បើមា ្សីុន ដែលអាចជ្បដហលជាោប់ពាន់សមា ្ខកែខុមួយឆន្ំ។ 

៣.១.៤ អនសុាស្ន៍ដលើសុ្វតថភិាព 

ឡរីវឧសម័នមិនអាចរិតថាមានសុវតថិភាពសទ។ បញ្ហ្ទាំខសនះមានសៅកែុខតោខខ្ខសជ្កាម ដែលមានការ    
្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួន សែើម្បីការដកលមអសាថ្នភាពបចចុប្បនែ។ 

ដររះថ្ន្ក់ប្ដលមានស្កាត្នុពល អនុសាស្ន៍ 

កា បណ្្តះបណាត្លបុគ្គលិកអពំីស្ុវតថិភាព 

បុរគលិកមិនយកចិតតទុកដ្ក់អពំីសជ្ាះថាន្ក់ដែលអាច
សកើតសឡើខសៅសលើឡរីវឧសម័ន 

បុរគលិករួរជ្តូវានដណនំាអំពីសជ្ាះថាន្ក់សំខ្ន់ៗ
ដែលអាចសកើតមានជាយថាសហតុ។ សមើលកំណត់
សមាគ្ល់ទូសៅ។ 
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កា ដ ៀបបនតឹងករមាលាតរស្ះ 

តខ់ាល្សទិចជ្កាលដកមន្ទជ្សះសជ្មាប់សតុកឧសម័នជ្តូវ
ានកប់កែុខែីរសជ្្ជ្បដហល ១ ដម ជ្ត ដតមិនាន
ដ្ក់ឲ្យរិតលអ ជ្តឹមជ្តូវតមបសចចកសទសនិខ 
សុវតថិភាព។ បុរគលិកខវះព័ត៌មានអំពីអាយុកាល
្លិត្លាល្សទិច និខភាពមំ្ុាដែលអាចដជ្បជ្បួល
អំឡុខសពលសជ្បើជ្ាស់ោប់ឆន្ំ។ 

រសជ្មើសមួយដែលកំពុខសជ្បើជ្ាស់បចចុប្បនែរឺការបិទែី
េជិត។ រួរមានការដណនំាបុរគលិកអំពីសជ្ាះថាន្ក់ និខ
សាថ្នភាពដែលអាចនំាឲ្យសកើតមានសជ្ាះថាន្ក់ទាំខ
សនះ (ឧទាហរណ៍ បិទេជិតរុំវិញឡរីវឧសម័ន  
ការរក់ារើ ។ល។) 

កា ដំដឡើងបំពាក់កង្ហ្ ដៅកប្នលងមា ្សីុ្នដភលើង 

សមើលតមរូបថ្តទី ២ កងាហ្រសធវើឲ្យមា ្សីុនជ្តជាក់។ 
កងាហ្រសនះមិនជ្តូវានតំសឡើខជ្បកបសដ្យសុវតថិភាព។ 
ដខ្សបណាត្ញអរគិសនីជ្តូវានលាតជ្តដ្ខ។ 

រួរធានាថាកងាហ្រមិនអាចធាល្ក់ចូលកែុខមា ្សីុន។ 

កា ដំដឡើងបណាត្ញអគ្គិស្នី 

ការែំសឡើខបណាតញ្អរគិសនីមិនសមជ្សប សដ្យដ្អក
តមសជ្ាះថាន្ក់ដែលសកើតមានសៅឡរីវឧសម័ន។ មាន
ដខ្សកាបសជ្ចើនលាតសនធឹខសលើែី ឬ ានតសមៃើខមិនសម
ជ្សប (សមើលរូបថ្តទី ៥ កដនៃខដែលដខ្សបណាត្ញ 
អរគិសនី ជ្តូវានដ្ក់បំពាក់ជាមួយនឹខបនទះសឈើ 
សសតើខ ដែលមិនធានាការភាជ្ប់រឹខមំ្ុា ជាពិសសសមិនសៅ
កែុខលកេខណឌអាកាសធាតុមិនលអ។ 

មិនរួរដ្ក់ដខ្សកាបលាតសនធឹខសលើែីដែលអាច             
បណាត្លឲ្យចំពប់សរើខបុរគលិក ដែលសលាតរំលខវា។ 

ការែំសឡើខអរគិសនីរួរសធវើសោខតមច្ាប់កមពុជា។ 

ដររះថ្ន្ក់ដោយកា ធាល្ក់ 

1. សាព្នសែើរសរើខសលើជ្ចកសចញឡរីវឧសម័ន រឺមាន
សជ្ាះថាន្ក់ (សមើលរូបថ្តទី ៣ និខ ៤)។ 
ជ្បសិនសបើមានអែករអិលែួល ធាល្ក់ចូលកែុខឡ វា
មិនជ្តូវានធានាថា ាត់អាចសចញសដ្យខៃួនឯខ
វិញាន។ 

2. ទីកដនៃខដែលមានមនុស្សឈរ អែកដែលសបើក
បខហូរកាកឡសដ្យនែ សហើយាត់អាចធាល្ក់ចូល
កែុខជ្សះ (សមើលរូបថ្តទ ី ៣ នខិ ៤ សៅាត
បំពខ់)។ 

1. ជ្តូវមានបងាក្ន់នែចសណ្ើរសែើម្បីកាត់បនថយសជ្ាះ
ថាន្ក់ពីការធាល្ក់ចូលកែុខឡ ជ្បសសើរជាខការសាខ
សខ់សាព្នសែើរសុវតថិភាព។ 

 

2. ែំសណាះជ្សាយលអបំ្ុត ជ្បសិនសបើមិនជ្តូវការការ
បខហូរកាកឡសចញ ឧទាហរណ៍ ជ្បសិនសបើជ្ាន់ដត
សជ្បើបំពខ់ទុសោបខហូរកាកសំណល់ឡសចញធំជាខ។ 
ជ្បសិនសបើមិនអាចសធវើានសទ ោ ្ខសហ្ចណាស់
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ចំណុចដែលមនុស្សឈររួរសាខសខ់សដ្យ
ធានាសុវតថិភាពសពលឈរ។ 

កា ផ្ទុះដៅកាន់ប ិយាកាស្ 

មានចណំុចជាសជ្ចើនដែលការ្ ទុះសៅកានប់រិោកាស 
(វតតមានសមតន អុកសីុដសន នខិជ្បេពសេៃើខ) អាចសកើត
មាន។ ឧទាហរណ៍មួយមានបងាហ្ញសៅកែខុរូបថ្តទ ី
៣។ សៅាតធខុរឺមានសតុកទកុរូបធាតបុសខកើតជាឧសម័ន 
និខសៅន្ទខ្ខសលើជាខ្យល់ សៅកណាត្លអាចសកើតមាន
មរ្ឈដ្ឋ្នដែលអាច្ទះុសៅកានប់រិោកាស។ 

បុរគលិក កមមកររួរដតយកចិតតទុកដ្ក់ជ្បុខជ្បយ័តែ សៅ
សពលសធវើការសៅរិតកដនៃខដែលអាច្ទុះសនះ ជាការ
ជ្បសសើររួរសាខសខ់លកេណៈបសចចកសទសដែលធានា
ថាាម្ននរណាមាន្ក់សធវើការសៅរិតកដនៃខដែលអាច្ទុះ
សនះ។ 

រួរដ្ក់សញ្ញ្ជ្ាប់ែល់បុរគលិក កមមករ និខ 
អែកទស្សនាអំពីសជ្ាះថាន្ក់ដែលអាចសកើតមាន។ 

 

សជ្ៅពីបញ្ជីសនះ ជ្តូវរិតែលរ់ងាវ្ស់ជាក់លាក់ែចូជា ជ្រប់រងាវ្ស់ជ្តូវដ្ក់ស ម្ះកែុខសញ្ញ្សមាគ្ល់ទូសៅ 
ដែលជ្រប់ាន្ងាយយល់។  

 

រូបថ្តទ ី៥ ការភាជ្ប់អរគិសនីសៅរិតជ្សះសតុកឧសមន័ (សលើកសឡើខសដ្យបសងាគ្លរនទលស់ឈើ) 
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៣.២ ទីតខំទី ២. កសដិ្ឋា នចិញ្ចលឹ្ជូកល ខ ២ 

កាលបរិសចេទចុះទសស្នកចិចៈ នថ្ៃពុធ ទី២៨ ដខមីនា ឆន្២ំ០១៨ 

៣.២.១ អពំីទ្ីតាំង  

សៅកសិដ្ឋ្នសលខ ២ សនះ មានជ្រូកសាច់ចំនួន ២២០០ កា្ល។ សៅកែុខកសិដ្ឋ្នសនះក៏មានសតវមាន់ចំនួន 
១០ ក្ាល្ខដែរ ប ុដនតចំននួសនះមិនមានឥទធិពលសលើការ្លិតរីវឧសម័នសទ សដ្យសារបរិមាណលាមកមាន់តិច។  
កសិដ្ឋ្នសនះានចាប់ែំសណើរការតំខពីឆន្ំ២០១២។ សដ្យសារទុនវិនិសោរមានកជ្មិត ាត់ានសាខសខ់ដតជ្ទុខ
ចំហរប ុសណា្្ះ។ មាច្ស់កសិដ្ឋ្នមិនចខ់វិនិសោរសលើការសាខសខ់ឡរីវឧសម័នសទ។ មូលសហតុរឺ ាត់មិនមាន
មសធ្ាាយាំជ្ទដ្ែកហិរញ្ញវតថុជ្រប់ជ្ាន់។ មាច្ស់កសិដ្ឋ្នក៏ាននិោយថា ការសជ្បើជ្ាស់អរគិសនីរឺជ្បដហល 
១០០០ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែុខមយួដខ សសមើនឹខជ្បដហល ៣៣០០ ែលុាល្ (រិតកែុខតនមៃ ០,២ ែលុាល្កែុខមួយរីឡវូា ្ត់សមា ្ខ)
។ ាត់ក៏មិនែឹខថាាត់អាចលក់អរគិសនីដែលសល់ពីការសជ្បើជ្ាស់ឲ្យសៅអរគិសនីរែឋានឬសទ។ សៅកែុខកសិដ្ឋ្ន
មានកមមករចំនួន ៥ នាក់ ប ុដនតមានអែករំនាញបសចចកសទសដតមាន្ក់ប ុសណា្្ះ។ 

៣.២.២ កា ា ្នស់ាម្នស្កាតន្ុពលជីវឧស្ម័ន2 

សៅកែុខកសិដ្ឋ្នមានជ្រូកចំនួន ២២០០ ក្ាល ដែលអាច្លិតរីវឧសម័នានជ្បដហល ៤៩៥០០  
ដម ជ្តរូបកែុខមួយឆន្ ំឬ ៥,៧ ដម ជ្តរូបកែុខមួយសមា ្ខ។ ថាមពលបដមៃខពីឧសម័នជ្តូវជ្បដហល ៣២៦៧០០ រីឡវូា ្ត់
សមា ្ខកែុខមួយឆន្ ំឬ ៣៧រីឡូវា ្ត់  ដែល្លិតជាថាមពលអរគិសនីានជ្បដហល ៨៨២០៩ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែុខមួយ
ឆន្ ំឬ កមាល្ំខអរគិសនី ៩ រីឡវូា ្ត់។ 

សដ្យសារការ្លិតរីវឧសមន័មានការដជ្បជ្បួល កសិដ្ឋ្នសនះរួរសជ្បើមា ្សីុនសេៃើខដែលមានអនុភាព្លិត
អរគិសន ី២០ រីឡវូា ្ត។់ 

៣.២.៣ អនសុាស្ន៍  

តជ្មូវការអរគិសនីសៅកែុខកសិដ្ឋ្នជាក់ដសតខរឺជ្បដហល ១០០០០ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខ និខចំណាយសលើ   

 
2សជ្មាប់សាលបំណខសាមញ្ញ ការរណនាលមអិតសជ្មាប់កសិដ្ឋ្នសនះមិនានបងាហ្ញសៅទីសនះសទ។ វាែូចាន្នឹខករណីសៅកសិដ្ឋ្នទី១ 
ខ្ខសលើដែរ។ 
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អរគិសនីជ្បដហល ៣៣០០ ែុលាល្អាសមរិចកែុខមួយឆន្ំ។ សកាត្នុពលននការ្លិតអរគិសនីពីរីវឧសម័នរឺខពស់ជាខ
តជ្មូវការអរគិសនីសជ្ចើន (ជ្បដហល ១០ ែខ) ប ុដនតអរគិសនីដែល្លិតានសលើសតជ្មូវការសជ្បើជ្ាស់ជ្បដហល
មិនអាចលក់សចញាន ែូចសនះសទើបមិនរួរឲយ្ចាប់អារមមណ៍។ 

ទំហឡំរីវឧសម័នដែលមានសវុតថិភាពនិខលអសជ្មាប់បរិសាថន្សមជ្សបរួរដតមានតនមៃជ្បដហល ១៦ មុឺន
ែុលាល្អាសមរិច (១ មុនឺែលុាលក្ែុខមួយរីឡូវា ្ត ់ x ២០ រឡូីវា ្ត់អរគិសន ី - ២០%)។ សដ្យសនមត់ថា នថ្ៃសែើមទុន
មធ្យម ១០% ែចូសនះជ្ានដ់តនថ្ៃសែើមទុនជ្បចាំឆន្ំរ ឺ ១៦០០០ ែលុាល។្ តនមៃស្្សខសទៀតរឺជានថ្ៃជ្បតិបតតិការ។ 
ជ្បសិនសបើចំណូលពីឡរីវឧសម័នទទួលានជ្បដហល ៣៣០០ ែុលាលក្ែុខមួយឆន្ំ សនាះការវិនិសោរសនះមិនអាច
សិក្ាានដ្អកតមសសែឋកិចចសទ។ 

តមភាពពិតជាក់ដសតខ ែូសចែះ កសិដ្ឋ្នសនះជ្តូវការថាមពលតិចតួច តនមៃអរគិសនីទាប សហើយមាច្ស់           

កសិដ្ឋ្នមានធនធាននូវមានកជ្មិត្ខ សយើខមនិអាច្តល់អនុសាសន៍ឲ្យាត់វិនិសោរសលើឡរីវឧសម័នសនះសទ។ 

៣.៣ ទីតខំទី ៣ កសដិ្ឋា នចិញ្ចលឹ្ជូកល ខ ៣ 
កាលបរិសចេទចុះទសស្នកចិចសកិ្ាៈ នថ្ៃពធុ ទី២៨ ដខមីនា ឆន្ំ២០១៨ 

៣.៣.១ អពំីទ្ីតាំង 

កសិដ្ឋ្នសលខ ៣ សនះជាកសដិ្ឋ្នចិញ្ចឹមជ្រូកសាច ់មានជ្រកូចំនួន ២២០០ ក្ាល កែខុសោខចំហរ និខមាន
ជ្បព័នធឡរីវឧសម័នជ្បសេទជ្សះសតុកលាមកតខ់ជ្របាល្សទិចមួយ។ ការវិនិសោរឡរីវឧសម័នជាកាតពវកចិចជ្តូវសែើមបី្
ែំសណើរការកសិដ្ឋ្ន។ ប ុដនតវាមិនដមនជារនំិតសែើមរបស់មាចស់្សកិដ្ឋ្នសទ។ 

មា ្សីុនសេៃើខដែលសធវើការដកដជ្ប ចនំួន ០២ សជ្រឿខជ្តូវានបំពាក់ជាមួយនឹខឡរីវឧសមស័នះ ដែលមា ្សីុន
នីមួយៗមានកមាល្ំខ   ្លិតអរគិសនី ២៥ រីឡូវា ត្់។ អែកសជ្បើជ្ាស់ផ្ទ្ល់ាននិោយថា មា ្សីុនទាំខពីរសនះសុទធដត
ជ្តូវបសញ្េះសដ្យនែ មិនដមនសដ្យអារុយសទ ដែលជាសហតុសធវើឲ្យាត់ពិាកសជ្បើ សដ្យសារមិនមានកមាល្ំខបសញ្េះ 
(សពលណាចខ់បសញ្េះ ជ្តូវការកមាល្ំខរបស់យុវរន ដែលជាកូនជ្បុសរបស់ាត់រួយ)។ តមទស្សនៈរបស់អែក
សរៀបសរៀខ           រាយការណ៍សនះ មា ្សីុនសេៃើខទាំខពីរសនះចាស់ណាស់សហើយ (ជាមា ្សីុនររុះ) និខមានការសជ្ចះ
ខូចសដ្យដ្ែកៗ។    រីវឧសម័នដែល្លិតានជ្តូវានបសញ្ចញសៅកាន់បរិោកាស ែចូសនះ ឡរីវឧសមន័សនះ
បំផ្ល្ញបរិសាថ្នធៃន់ធៃរ សហើយរួរ្តល់អនសុាសន៍ឲ្យែុតវាតមបំពខែ់ុតរីវឧសមន័សចាល។ 

ការសជ្បើជ្ាស់ថាមពលរឺជ្បដហល ១០០០ រីឡូវា ត្់សមា ្ខកែុខមួយដខ ដែលសសមើនឹខ ២៤០០ ែុលាល្កែខុមួយឆន្។ំ 
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រូបថ្តទី ៦ ឡរីវឧសម័នសៅកសិដ្ឋ្នសលខ ៣ 

៣.៣.២ កា ា ្នស់ាម្នផ្លិតកមមជីវឧស្ម័ន3 

ជ្រូក ២២០០ ក្ាល អាច្លិតរីវឧសម័នានជ្បដហល ៤៩៥០០ ដម ជ្តរូបកែុខមួយឆន្ំ ឬ ៥,៧ ដម ជ្តរូបកែុខ
មួយសមា ្ខ។ រិតជាថាមពលសរុបកែុខមួយឆន្ំរឺជ្បដហល ៣២៦៧០០ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខ ឬ អនុភាពអរគិសនីបដមៃខសចញ
ពីរីវឧសម័ន ៣៧ រីឡូវា ្ត ់ដែលសសមើនឹខថាមពលអរគិសនីជ្បដហល ៨៨២០៩ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែុខមួយឆន្ំ ឬ កមាល្ំខ 
អរគិសនី ៩ រីឡូវា ្ត់។ ែូចសនះ រួរ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យបំពាក់ម ូទ័រអរគិសនីដែលមានកមាល្ំខ ២០ រីឡូវា ្ត់។ 

៣.៣.៣ អនសុាស្ន៍ស្រមាបក់ា ដរបើរាស់្ឲ្យអស្់លទ្ធភាពឡជីវឧស្ម័នប្ដលមានរសាប់ដនះ 

កែុខករណីសនះ ភាពខវះឧបករណ៍វាស់ កជ្មិតននការជ្រប់ជ្រខរបស់ជ្បតិបតតកិរ។ ការទទលួយកបសចចកសទស
សនះ ឬ បសចចកសទសស្្សខណាមួយអាចបសខកើនការសជ្បើជ្ាស់ឡសនះ។ ការពន្យល់អពំកីារវាស់ទំាខសនះមានែូចខ្ខ  
សជ្កាម៖ 

កា ដរបើរាស់្ជីវឧស្ម័ន 

មា ្សីុនសេៃើខមាន ដតមនិសជ្បើ។ ែូចសនះ រីវឧសមន័ដែល្លិតាន ជ្តូវានបសញ្ចញសៅកាន់បរិោកាស 
ដែលបពំុលែលប់រិសាថ្ន ជាមួយនឹខសកាត្នពុលននការបភំាយឧសម័ន្ទះកញ្ចក់ខពស់របស់សមតន។ ចំាាច់ជ្តូវ    
្តល់អនសុាសន៍ឲ្យែុតរីវឧសម័ន សែើម្បីបំដលខវាឲ្យសៅជាឧសម័នកាបូនចិ ដែលមិនសូវពុលចំសពាះបរិសាថន្ ឬ  
តមរយៈការសជ្បើជ្ាស់ម ូទ័រ។ 

មា ្សីុនសេៃើខដែលមានសនះក៏ខចូដែរ។ រួរ្តលអ់នសុាសន៍ឲយ្ាត់វិនិសោរសលើការសជ្បើជ្ាស់ឧបករណប៍ដមៃខ 

 
3 សជ្មាប់សាលបំណខសាមញ្ញ ការរណនាលមអិតសជ្មាប់ទីតំខសនះមិនានបងាហ្ញសទ សជ្ពាះវាែូចាន្សៅនឹខករណីសៅកសិដ្ឋ្នសលខ ១ 
ខ្ខសលើដែរ។ 
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រីវឧសម័នដែលអាចសរឿជាកា់ន ែូចជា មា ្សីុនសេៃើខថ្មីនខិបំពខែ់ុតឧសមន័ សែើម្បីធានាថា រីវឧសម័នដែល្លតិាន 
ជ្តូវានសជ្បើជ្ាស់។ 

 

រូបថ្តទី ៧ មា ្សុីនសេៃើខសៅកសិដ្ឋ្នសលខ ៣ 

៣.៣.៤ អនុសាស្ន៍ដលើសុ្វតថិភាព 

ឡរីវឧសម័នមិនអាចរិតថាមានសុវតថិភាពសទ។ ទិែឋភាពជាក់ដសតខនិខអនសុាសន៍មួយចំននួជ្តូវាន
សរៀបោប់សៅកែុខតោខខ្ខសជ្កាម៖ 

ដររះថ្ន្ក់ប្ដលមានស្កាត្នុពល អនុសាស្ន ៍

កា បណ្្តះបណាត្លបុគ្គលកិអពំី សុ្វតថិភាព 

បុរគលិក មិនយកចិតតទកុដ្ក់អំពីសជ្ាះថាន្ក់ដែល
អាចសកើតសឡើខសៅសលើឡរីវឧសម័ន។ 

រួរដណនាំបុរគលិកអំពីសជ្ាះថាន្ក់សំខ្ន់ៗដែលអាច
សកើតមាន។ សូមសមើលកណំតស់មាគ្ល់ទូសៅ។ 

កា បិទ្ភជិតភាន្ស្ករមាលាលស្្ទិច 

កជ្មាលតខ់ាលស្ទិចជាអែកទបឧ់សម័ន ដែលកប់កែុខែី
សៅរសជ្្ជ្បដហល ១ ដម ជ្ត សហើយមិនជ្សបតម
បសចចកសទសនិខសុវតថិភាពសទ។ បរុគលិកកម៏ិនែខឹអំពី

រសជ្មើសមួយរឺសជ្បើដខ្សពួរភាជ្បស់ៅនឹខែី។ បរុគលិកក៏
រួរទទួលានការដណនាំអពំីសជ្ាះថាន្ក់និខសាថ្នភាព
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អាយុកាលសជ្បើជ្ាស់របស់កជ្មាលាលស្ទិចសនះសទៀត 
និខភាពរឹខមាំរបស់្លិត្លាលស្ទិចអាចដជ្បជ្បួល
សៅសពលសជ្បើយូរឆន្ំ។ 

ដែលអាចបខកជាសជ្ាះថាន្ក ់ (ែូចជាការ្្ាភាជប្់ាន្
សៅរុំវិញឡ ការរក់ារើ។ល។) 

កា តំដលើងមា ្សីុ្នដភលើង 

ការភាជ្ប់ជ្បព័នធរីវឧសម័នសៅនខឹមា ្សីុនសេៃើខមនិាន
តំសលើខតមមសធ្ាាយមានសុវតថិភាពសទ សមើលតម
រូបថ្តទ ី៧។ 

មា ្សីុនសេៃើខជ្តូវានតំសលើខសដ្យមិនមានរជ្មបែខ
បខវិលមា ្សីុន (មា ្ោ ្សវន)។ មនុស្សអាចរខសជ្ាះ
ជ្បសិនសបើមានសជ្ាះថាន្ក់នចែន្យណាមួយសកើតសឡើខ 
ែូចជា អាចដ្ច់ជ្មាមនែសពលែខបខវិលកំពុខវិល។   

រួរដតធានាថាមា ្សីុនជ្តូវានភាជ្ប់ជាប់លអនិខជ្សប
តមច្ាបអ់រគិសនីរបសក់មពជុា។ 

 

រួរមានការការពារ សែើម្បីសចៀសវាខការប ះផ្ទ្ល់ 
សជ្ពាះែខបខវិលអាចសៅត ្ឬ ដ្ែកខៃះវិលញាប។់ 

កា តំដលើងប្ផ្ែកអគ្គិស្ន ី

ការតំសលើខជ្បព័នធអរគិសនីមិនសមជ្សប សដ្យមាន
ដខ្សកាបសជ្ចើនអូសលាតសនធខឹសលើែី។ 

មិនរួរមានដខ្សកាបសលើែពីីសជ្ពាះវាអាចបណាត្ល
ឲ្យបុរគលិក កមមករទាករ់ំពប់សរើខ។ 

ការតំសលើខជ្បព័នធអរគិសនីរួរអនុសលាមតមច្ាប់
របស់កមពុជា។ 

កា ផ្ទុះ 

មានចំណចុ្ទុះសជ្ចើន (ល្ាយសមតននិខ 
អុកសុីដសន)អាចសកើតសឡើខ។ ឧទាហករណម៍ួយរឺ
ការភាជ្បជ់្បព័នធឧសម័នសៅនខឹមា ្សីុនសេៃើខនិខតជ្មខ
សជ្ចាះកំណកឧសមន័ (Condensate trap)ដែលដជ្ប
ធាតុជាចំហ្យទឹក។ សៅកែខុលូទប់កណំឧសមន័ រីវ
ឧសម័នអាចធាល្យនខិលាយជាមួយខ្យល់អាចបណាត្
លឲ្យ្ទុះ។ សមើលតមរូបថ្តទ ី៨។ 

បុរគលិករួរជ្បុខជ្បយត័ែ សៅសពលសធវើការសៅរិត
កដនៃខដែលអាច្ទះុ ជ្បសសើរជាខការសាខសខ់តម
លកេណៈបសចចកសទស សែើម្បីធានាថាាម្ននរណាមាន្ក់
សធវើការសៅរិតកដនៃខដែលអាច្ទុះ។ 

រួរដ្ក់សញ្ញស្ជ្ាះថាន្ក់ សែើម្បីជ្ាប់ែល់ បុរគលកិ 
កមមករ និខអែកទស្សនកិចចឲ្យជ្បុខជ្បយ័តែ។ 
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រូបថ្តទី ៨ លូទប់កំណឧសម័ន សៅកសិដ្ឋ្នសលខ ៣ 

 

៣.៤ ទីតខំទី ៤ កសដិ្ឋា នចិញ្ចលឹ្ជូកល ខ ៤ 
កាលបរិសចេទចុះទសស្នកចិចៈ នថ្ៃជ្ពហស្បតិ៍ ទ២ី៩ ដខមីនា ឆន្ំ២០១៨ 

៣.៤.១ អំពទី្ីតាំង 

កសិដ្ឋ្នសលខ ៤ ជាកសិដ្ឋន្ចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់ដែលមានជ្រូកចំននួ ៥០០០ ក្ាល សៅកែុខសនាះ មានសោខ
ចិញ្ចឹមចំននួ ៨ ជាសោខចញិ្ចឹមតមដបបចំហរ។ មានឡរីវឧសម័នជ្បសេទជ្សះសតុកលាមកជ្របតខ់ាលស្ទចិចំននួ 
០២។ មួយសជ្បើនិខមួយសទៀតកំពុខសាខសខ។់ ជ្សះទ ី៣ (មានចិញ្ចឹមជ្តី) សជ្បើសជ្មាប់សតុកកាកសំណល់សចញពី
ឡ។ មានមា ្សីុនចនំួន ០៣ សជ្រឿខសជ្បើថាមពលបំដលខពីរីវឧសម័នសនះ ដែលមួយសជ្រឿខមានអនុភាព ៤០០ 
រីឡូវា ្ត ់(បសញ្េះ ៨ សមា ្ខកែខុមួយនថ្ៃ) មួយសជ្រឿខសទៀត ៣០០ រីឡូវា ត្់ (បសញ្េះ ៤ សមា ្ខកែុខមួយនថ្ៃ) និខមួយ
សជ្រឿខសទៀតតូច មនិែំសណើរការ។ 

បុរគលិកសៅកសិដ្ឋ្នមិនែខឹអំពីការសជ្បើជ្ាស់ថាមពលសៅកសិដ្ឋ្ន។ តនមៃអរគិសនីរែឋនថ្ៃ ៧៧០ សរៀល
កែុខមួយរីឡូវា ្ត់សមា ្ខ។ 

សៅរិតកសិដ្ឋ្នសនះមានកសដិ្ឋ្នចិញ្ចឹមមាន់ (ដែលមានមាន់ជ្បដហល ៦៤០០០ កា្ល) ដែលអាច
មានលាមកសជ្ចើនអាចដ្កច់លូកែុខឡរីវឧសម័ន នខិទទួលានទិនែ្លរីវឧសម័នខពស់បដនថមសទៀត។ 



 

 
 
 
 

24 
 

 

រូបថ្តទី ៩ ឡរីវឧសម័នសៅកសិដ្ឋ្នសលខ ៤ 

៣.៤.២ កា ា ្នស់ាម្នអពំីកា ផ្លិតជីវឧស្ម័ន4 

ពីលាមកជ្រូកចនំួន ៥.០០០ ក្ាលរឺជ្បដហល ១១២.៥០០ ដម ជ្តរូបកែុខមួយឆន្ ំ អាច្លិតរីវឧសមន័
ានជ្បដហល ១២,៨ ដម ជ្តរបូកែុខមួយសមា ្ខ សសមើនឹខ ៧៤២.៤៥០ រីឡូវា ្តស់មា ្ខកែុខមយួឆន្ំ ឬ អនុភាព ៨៤  
រីឡូវា ្ត។់ ជាលទធ្លការ្លិតអរគិសនី រឺជ្បដហលទទលួានថាមពលអរគិសនី  ១៨៥.៦១២.៤៧៥ រីឡូវា ត្់
សមា ្ខកែុខមួយឆន្ ំ ឬ អនុភាព  ២១ រីឡូវា ្ត។់ ែចូសនះ រួរ្តល់អនសុាសន៍រនូែល់កសិដ្ឋ្នសនះ ឲ្យសជ្បើជ្ាស់
មា ្សីុនដែលមានអនុភាពអរគសិនី ជ្តឹម ៤០ រីឡូវា ្តា់នសហើយ។ 

៣.៤.៣ អនុសាស្ន៍ស្រមាបក់ា ដរបើរាស់្ឡជីវឧស្ម័នឲ្យអស្់លទ្ធភាព 

សៅកែុខករណីសនះ កខវះខ្តឧបករណវ៍ាស់ ក៏ែូចជាកជ្មតិការជ្រប់ជ្រខឡរីវឧសម័នដែរ។ ការទទួលយក
បសចចកសទសសនះ និខបសចចកសទសស្្សខសទៀតអាចបសខកើនការសជ្បើជ្ាស់ឡឲ្យអស់លទធភាព ។ ខ្ខសជ្កាម ជាការ
ពន្យល់អំពីការវាស់ទំាខសនះ ែូចតសៅ៖ 

− កា ដរបើរាស់្ជីវឧស្ម័ន 

មា ្សីុនសេៃើខ ០២ សជ្រឿខដែលមានអនុភាព ៤០០ រីឡូវា ត្់ និខ ៣០០ រីឡូវា ត្់ រឺធំជាខបរិមាណរីវឧសម័ន
ដែល្លិតាន។ មា ្សីុនសេៃើខរួរមានអនុភាព ជ្តឹមដត ៤០ រីឡូវា ្ត ់រឺជ្រប់ជ្ាន់សជ្មាប់ការសជ្បើជ្ាស់ជាមួយនឹខ 
រីវឧសម័នដែលមានសនះ។ បុរគលិកសៅកសិដ្ឋ្នានជ្ាប់ថា ការរំពឹខទុកពីែំបូខ រឺនឹខអាចទទួលានឧសម័នសជ្ចើន
ជាខសនះ។ 

 
4សជ្មាប់សាលបំណខសាមញ្ញៗ ការរណនាលមអិតមិនានបងាហ្ញសជ្មាប់ទីតំខសនះសទ សជ្ពាះែូចាន្នឹខករណីសៅកសិដ្ឋ្នសលខ ១ ដែរ។ 
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សោខតមការរណនាសកាតន្ុពលរីវឧសម័ន បញ្ហ្ខ្ខសលើរឺមិនដមន្លិតរីវឧសម័នានតិចសទ ដត
ជ្បដហលជាានសជ្ចើនជាខការរំពឹខទុកវិញ (អាចសជ្ចើនខ្ល្ខំ)។ កែុខករណីសនះ ពិតណាស់ថា សកាត្នពុលពិតមនិ
ជ្សបនឹខសំណខ់ឡសទ។ 

សោខតម ជ្ទឹសត ីការ្លិតរវីឧសម័នអាចសកើនសឡើខសដ្យការសជ្បើលាមកមាន់សៅកសដិ្ឋ្នរិតសនាះ (មាន់
យកស ុត មាន់យកសាច ់ ឬ ទំាខពីរ) រឺចាំាច់។ សៅទីសនាះ ក៏ាម្នព័ត៌មានអំពីការសជ្បើជ្ាស់លាមកមាន់ដែរ។ 
បុរគលិកសៅ កសិដ្ឋ្នមនិែឹខថាកសិដ្ឋ្នសនះជ្តូវការអរគិសនីប ុនាម្នសនាះសទ។ សយើខជ្ានដ់តអាចា ្ន់សាមន្ថា  
អរគិសនីដែល    ្លិតានតមរយៈឡរីវឧសម័នសនះ រឺសជ្ចើនជាខការសជ្បើជ្ាស់កែុខកសិដ្ឋ្ននាសពលបចចបុ្បនែ។ 
ែូចសនះការបដនថមកាកសំណល់ជាវតថុធាតុសែើមសជ្មាប់ឡរីវឧសម័នសែើម្បីទទួលានរីវឧសមន័សជ្ចើន ែចូជាមិនរួរ      
្តល់អនសុាសនស៍ឡើយ។ 

៣.៤.៤ អនសុាស្ន៍ដលើសុ្វតថភិាព 

ឡរីវឧសម័នមិនអាចរិតថាមានសុវតថិភាពសទ។ ទិែឋភាពជាក់ដសតខនិខអនសុាសន៍មួយចំននួជ្តូវាន
ពណ៌នាសៅកែុខតោខខ្ខសជ្កាម។ 

ដររះថ្ន្ក់ប្ដលមានស្កាត្នុពល អនុសាស្ន៍  

កា បណ្្តះបណាត្លបុគ្គលកិ កមមក អំពីសុ្វតថិភាព 

បុរគលិកមនិយកចតិតទុកដ្កអ់ំពីសជ្ាះថាន្ក់ដែលអាច
សកើតមានសៅសលើឡរីវឧសម័ន។ 

មានឡែុតសជ្ចើនសៅរិតឡរីវឧសម័ន (រូបថ្តទ ី១០)។ 
ទំាខសនះជាសញ្ញ្សជ្ាះថានក្់ដែលរួរដតបិទដណនំា 
(ដែលអាចសឆះនិខមានអណាតត្សេៃើខ)។ សបើសទាះបីជា
មិនែឹខចំណះុធុខទំាខសនះ  សារធាតុដែលមានសជ្ាះ
ថាន្ក់ពីធមមជាតិមិនរួរដ្ក់សៅរុំវិញឡរីវឧសម័នសទ 
ប ុដនតជ្តូវទុកដ្ក់វាឲ្យានជ្តមឹជ្តូវនិខមានសុវតថិភាព       
វិញ។  

ចំណចុសនះហ្ក់ែចូជាមានសារៈសំខ្ន់តចិជាខ
សជ្ាះថាន្ក់ស្្សខៗសទៀតសៅកែខុរាយការណ៍សនះ ប ុដនត
វាបងាហញ្ថា អែកសធវើការសៅបរិសវទ ឡរីវឧសមន័មនិខវល់
អំពីសុវតថិភាពសទ។ វាងាយជ្សួលសចៀសវាខសាថ្នភាព
សជ្ាះថាន្ក់ សដ្យការ្តល់ព័ត៌មានែល់បុរគលកិ      
កមមករអំពីសជ្ាះថានក្់សំខ្ន់ៗ  នខិដណនំាអំពកីារសធវើ
ការងារជាមនុ។ សមើលកណំតស់មាគ្ល់ទូសៅ។ 

កា បិទ្ភជិតាល្ស្ទិចករមាលនងិគ្រមប 

ាលស្ទិចដែលសរជ្របសែើម្បីសតកុទុក      ឧសម័ន ជ្តូវាន
កប់កែុខែីរសជ្្ ជ្បដហល ១ ដម ជ្ត ដតមិនានបិទ

រសជ្មើសមួយរឺការសជ្បើដខ្សភាជ្ប់សៅនឹខែ។ី រួរដណនាំ
បុរគលិកអពំីសជ្ាះថាន្ក់និខសាថន្ភាពដែលអាចសកើត
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េជិតជ្បកបសដ្យសុវតថិភាពនខិតមលកេណៈ
បសចចកសទសសទ។ បុរគលិកមនិមានព័ត៌មានអំពីអាយុ
កាលសជ្បើជ្ាស់របស ់     ាលស្ទចិនិខភាពរឹខមាំដែល
អាចដជ្បជ្បួលសៅសពលសជ្បើជ្ាស់។ 

មានសជ្ាះថាន្ក់ (ែូចជា ការ្ា្ភាជ្ប់សៅរុំវិញឡ ការ
រក់ារើ។ល។)។ 

ដររះថ្ន្ក់ដោយកា ចំពប់ដជើង 

សៅខ្ខសាត្ំនែននរូបថ្តទី ១០ មានបំពខ់ទុសោ      
ឧសម័នមួយសខកត់សដ្យែុំថ្មមយួ។ សៅកដនៃខខៃះ          
ទុសោសនះមនិជ្តូវានដ្ក់អបឹសៅនឹខែី ប ុដនតសលើក
សឡើខខពស់្ុតពែី។ី 

មិនមានការការពារជ្បឆំខនឹខការប ះទខគិច ឬ បុកាន្សទ។ 

ជ្រប់បំពខទ់ុសោឧសមន័ជ្តូវដតភាជ្ប់ជ្បកបសដ្យ
សុវតថិភាព សែើម្បីសចៀសវាខដបកទុសោ។ រួរសចៀស
វាខជ្បេពដែលអាចសធវើឲ្យប ះទខគិច ឬ ខូច។ 

សាថ្នភាពសនះបងាហ្ញការសរៀបចំដ្នការនិខការ
សាខសខ់សមជ្សបរសបៀបណាដែលអាចរួយ
ការពារសាថ្នភាពសជ្ាះថាន្ក ់ សែើម្បីសចៀសវាខ
ចំណាយថ្វិកាសលើការសដ្ះជ្សាយបញ្ហ្សនះ។ 

កា ភាជ្ប់មា ្សីុ្នដភលើង 

ការភាជ្ប់ជ្បព័នធរីវឧសម័នសៅនខឹមា ្សីុនសេៃើខហ្ក់ែចូ
ជាមិនសមជ្សប។ 

រួរធានាឲ្យមានការភាជ្ប់មា ្សីុនសេៃើខឲ្យសមជ្សប
តមច្ាប់ជាតិ។ 

កា តដមលើងប្ផ្ែកដមកានិច 

រូបថ្តទ ី១២ បងាហ្ញអំពីសមាសធាតុមួយដែលអាច
មានមុខងារបញ្ចុះកស ត្្មា ្សីុន។ ជ្រឹះរបស់សំណខ់
មិនមានសុវតថិភាពនិខ ការភាជ្ប់ទុសោកម៏ិនានេជិត
លអ ប ុដនតបំពខ់ទុសោព្យួរសលើបរិោកាស ែចូស ើញ
កែុខរូបថ្តទី ១០។ 

ជ្រប់សមាសធាតុទាំខអស់មនិជ្តូវឲ្យផ្ល្ស់ទីសទ សៅ
សពលែំសណើរការ រឺជ្តូវបទិេជិតតមបសចចកសទសឲ្យ
ានជ្តឹមជ្តូវ សែើម្បីសចៀសវាខការផ្ល្ស់ទីដែលមិន
អាចជ្រប់ជ្រខាន ឬ ខូច។ 

អែកសរៀបសរៀខរាយការណ៍សនះមិនយល់ែខឹអំពចី្ាប់
របស់កមពុជាសលើអនាម័យនន្លិតកមមដបបសនះ ប ុដនត
មានសោបល់ថា ជ្បតបិតតិករននឧបករណ៍សធវើឲ្យ
ជ្តជាក់សនះមិនជ្តូវានសរៀបចសំែើម្បីធានាថាទឹកមិន
មានសមសោរ (ែចូជា ាក់សតរើ សាលម់ ូដនឡ)។ 

កា ផ្ទុះដៅកាន់ប ិយាកាស្ 
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មានចំណចុជាសជ្ចើនដែលអាចបខកជាបនទុះកសកើត
សឡើខ  (ែូចជា វតតមាន   សមតន អុកសុីដសន នខិ
ជ្បេពសេៃើខ)។ ឧទាហរណ៍មយួ រឺលូទប់ឧសម័នកែុខ
រូបថ្តទី ១៣ ដែលមានរុកេជាតិែុះ ដែលសៅចណំុច
ខៃះអាចការពារមុខងាររបសលូ់សដ្យការបិទរនធ 
ទុសោឧសម័ន។ 

រួរសចៀសវាខរុកេជាតិែុះលតូលាស់ សដ្យការពិនិត្យ
សមើលឲ្យានសទៀខទាតន់ិខែកសចញ ដែលសនះជា
ដ្ែកមួយននការដថ្ទាំឡរីវឧសម័ន។ 

រួរដ្ក់សាល្កសញ្ញ្ែល់បុរគលិក កមមករ នខិ 
អែកទស្សនាអពំីសជ្ាះថាន្ក់ដែលអាចសកើតមាន។ 

ដររះថ្ន្ក់៖ដៅដពលចប់ដផ្តើមដរបើ 

សៅសពលចាប់ស្តើមសជ្បើជ្ាស់សៅកែុខែំណាក់កាលែំបខូរួរជ្បុខជ្បយ័តែ។ រូបថ្តទី ១១ បងាហ្ញពីាលស្ទិចទប់
ឧសម័នដែល        អដណ្តសៅពីសលើន្ទននអខគធាតុោវកែខុជ្សះ។ សនះជាសាថន្ភាពធមមតសៅសពល     ចាប់ស្តើម
សជ្បើឡរីវឧសម័នជ្បសេទជ្សះសតុកទុកលាមកសនះ។ បញ្ហសុ្វតថិភាពរឺមិនអាចជ្តួតពនិតិ្យានថាសពញ ឬ 
អត់សទ។ ឧទាហរណ ៍ សជ្កាយសពលសេៃៀខ ទឹកនខឹែក់សលើាល្សទិចសៅកដនៃខមួយចនំួន ដែលសខកត់ផ្ល្សទិចចុះ 
សហើយឧសម័នសៅកដនៃខខៃះសទៀតសា ្ខសឡើខ។ រីវឧសម័នដែលាន្លិតសឡើខអាចមិនជ្រប់សជ្មាប ់
ការសជ្បើជ្ាស់សទ ជ្បសិនសបើមិនានភាជ្ប់ទុសោសចញសៅកដនៃខដែល្ទុកឧសម័ន។ សដ្យសារការ        
បដមៃខទឹកសដ្យការបំដណនននរីវឧសម័នដែល្លិតានផ្ល្ស់បតូរសមាព្ធឧសម័ន និខាមន្ការធានាថា 
ជ្រប់ឧបករណ៍បំពាក់អាចសជ្បើជ្ាស់កែុខលកេខណឌអាចសរឿជាក់ាន។ 

     

       

រូបថ្តទី ១០ ធុខដ្ក់សៅមុខឡរីវឧសម័ន    រូបថ្តទី ១១ សពលចាប់ស ត្ើមសជ្បើឡរីវឧសម័នថ្មី 
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រូបថ្តទី ១២ ជ្បព័នធបញ្ចុះកស្ត្សៅកសិដ្ឋ្នសលខ ៤ រូបថ្តទី ១៣ លូទប់ឧសម័នសៅកសិដ្ឋ្នសលខ ៤ 

 

៣.៥ ទីតខំទី ៥ កសដិ្ឋា នចិញ្ចលឹ្ជូកល ខ ៥ 
កាលបរិសចេទចុះទសស្នកចិចៈ នថ្ៃជ្ពហស្បតិ៍ ទ២ី៩ ដខមីនា ឆន្ំ២០១៨។  

៣.៥.១ អំពទី្ីតាំង 

កសិដ្ឋ្នសលខ ៥ ជាកសិដ្ឋន្ចិញ្ចឹមជ្រូកសាច ់ដែលមានជ្រូកចំនួន ១២០០ ក្ាល ចញិ្ចឹមកែុខ 
សោខចំហរ។ ឡរីវឧសម័នជ្បសេទជ្សះសតុកលាមកជ្របតខា់ល្សទិចមួយកំពខុសាខសខ់ដែលមានទំហ ំ 
បសណាត្យ ៤០ ដម ជ្ត ទទឹខ ២០ ដម ជ្ត នខិរសជ្្ ២,៥ ដម ជ្ត។  

មាច្ស់កសិដ្ឋ្នានបងាហ្ញវិកយ័ប័ជ្តអរគិសន ីដែលការសជ្បើជ្ាស់កែុខមួយដខរឺ ៧១៩១ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខ និខ
នថ្ៃ ៧៩០ សរៀលកែុខមួយរីឡវូា ្ត់សមា ្ខ រណុនឹខរយៈសពល ១២ដខ សនាះកែខុមួយឆន្ំានចំណាយសលើអរគិសនចីំនួន 
១៧០០០ ែលុាល្អាសមរិច។ តនមៃសនះរខឺពស់សធៀបនឹខកសិដ្ឋ្នស្្សខៗសទៀត ប ុដនតការរណនាសនះអាជ្ស័យសលើ          
វិក័យប័ជ្តអរគិសនីដតមួយដខ និខមិនានបងាហ្ញការដជ្បជ្បួលតមរែូវកាលកែុខមួយឆន្ំសទ។ 

សែើម្បីយល់ែឹខអំពអីតថជ្បសោរន៍ពិតរបស់ឡរីវឧសម័ន មាច្ស់កសិដ្ឋ្នរួរដតយល់ែឹខមុនសរសលើការសជ្បើ
ជ្ាស់អរគិសនីជ្បចាំឆន្ំសៅកសិដ្ឋ្នរបស់ាត់ សដ្យសារជ្ាក់ចំណូលពីឡរីវឧសម័នអាជ្ស័យសលើការសន្សំកែុខ
ការសជ្បើជ្ាស់អរគិសនីនិខមានឥទធិពលសជ្រើសសរើសឧបករណ៍។   
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រូបថ្តទី ១៤. ជ្សះទឹកថ្មី ដែលសជ្ាខនឹខសជ្បើជាឡរីវឧសម័ន 

៣.៥.២ កា ា ្នស់ាម្នស្កាតន្ុពលផ្លិតជីវឧស្ម័ន5 

ជ្រូកមាន ១២០០ កា្ល អាច្លិតរីវឧសមន័ានជ្បដហល ២៧០០០ ដម ជ្តរូបកែុខមយួឆន្ំ  
(៣ ដម ជ្ត       របូកែុខមួយសមា ្ខ)។ បរិមាណសនះរឺជ្បដហល ១៧៨២០០ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែុខមួយឆន្ ំឬ អនុភាព 
បដមៃខពីរីវឧសមន័ ២០ រីឡវូា ្ត់ ដែលសសមើនខឹថាមពលអរគិសនីជ្បដហល ៥៣៤៦០ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែខុមួយឆន្ ំ ឬ 
អនុភាពអរគិសន ី ៥ រីឡូវា ្ត។់ សដ្យសារការ្លិតរីវឧសម័ននិខរយៈសពលសជ្បើមា ្សីុន មានការដជ្បជ្បួលរួរ្តល់
អនុសាសន៍ឲ្យសជ្បើមា ្សីុនជ្តឹមអនុភាព ១០ រីឡូវា ត្់ានសហើយ។ 

៣.៥.៣ អនុសាស្ន៍ស្រមាបក់ា ទ្ទ្ួលយកប្ផ្ែកបដចេកដទ្ស្  

សៅកសិដ្ឋ្នសនះមិនទាន់មានឡរីវឧសម័នសទ ែូចសនះមិនមានអនសុាសន៍ដ្ែកបសចចកសទសសជ្មាប់្តល់
រូនសទ។ ឡរីវឧសម័នដែលសជ្ាខនឹខសាខសខទ់ំនខជាែចូាន្នឹខឡសៅកដនៃខស្្សខៗសទៀតដែរ។ សបើែូចសនះ រួរ   
្តល់អនសុាសន៍សលើការជ្តួតពិនិត្យែំសណើរការនិខរុណភាពរបស់រីវឧសម័ន។ 

 
5សជ្មាប់សាលបំណខសាមញ្ញៗ ការរណនាលមអិតមិនានបងាហ្ញសជ្មាប់ទីតំខសនះសទ សជ្ពាះែូចាន្នឹខករណីសៅកសិដ្ឋ្នសលខ ១ ដែរ។ 
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៣.៥.៤ អនសុាស្ន៍ដលើកា សាងស្ង់ឡជីវឧស្ម័នរបកបដោយសុ្វតថិភាព 

សទាះបីជាមិនទាន់មានឡរីវឧសម័ន ក៏មានអនុសាសន៍មួយរួរ្តល់សៅសពលមានឡរីវឧសម័ន។ សៅសពល
សនះ ែីសជ្មាប់កបទ់ប់តខា់ល្សទិចទប់ឧសមន័មិនានលអ។ មានែុំថ្មនិខដរមជ្សួចដែលអាចមុតាលស្ទចិ។ រួរ               
្តល់អនសុាសន៍ឲ្យដរខែីសែើមបី្សចៀសវាខដ្ច់រដហកខូចផ្លស្ទិច។ 

 

រូបថ្តទី ១៥ ែីសៅទីតំខសធវើឡរីវឧសម័ន 

៣.៦ ទីតខំទី ៦ លោខច្កដកម្ចៃលលៅលី  
កាលបរិសចេទចុះទសស្នកចិចៈ នថ្ៃជ្ពហស្បតតិ ទ២ី៩ ដខមីនា ឆន្ំ២០១៨ 

៣.៦.១ អំពទី្ីតាំង  

សោខចជ្កដកនចែសម្ៅមីសនះជ្តូវានចាប់ស្តើមែំសណើរការតំខពីឆន្ំ ២០០៥។ សោខចជ្កសនះសជ្ាខ្លិត  
សម្ៅមីចំននួ ១០៥ សតនកែុខមួយឆន្ំ ែំសណើរការរយៈសពល ៨ដខកែុខមួយឆន្ំ។ សៅសពលចុះទស្សនកិចច សោខចជ្កសនះ
ានផ្អ្កែំសណើរការ សដ្យសារតនមៃរបស់្លិត្លសមៅ្មីសៅសលើទី្្ារទាប។ សបើតមបុរគលិកជ្បចាំការសៅ   
សោខចជ្កានឲ្យែឹខថា តនមៃ្លិត្លសមៅ្មីានធាលក្់នថ្ៃសៅកែុខឆន្ំ ២០១២ ជាឆន្ំដែលឡរីវឧសម័នជ្តូវាន 
សាខសខ។់ ឡសនះមានន្ទខ្ខសលើចំនួន ១ មុនឺដម ជ្តកាសរ៉េ។ ឡរីវឧសម័នសនះជ្តូវានបសខកើតសឡើខសដ្យរសជ្មាខ
សជ្កាមរំនួយឧបតថមភដ្ែកហិរញ្ញវតថុពីរសជ្មាខ កាបនូសជ្កឌតី។ តំខពីសែើមសឡើយ សោខចជ្កសម្ៅមីសនះមានជ្សះសតុក
ទុកទឹកកាកសំណល់សោខចជ្កធំមួយ។ 
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សបើតមបុរគលិកជ្បចាំការែដែលានឲ្យែឹខថា រីវឧសម័នដែល្លិតានសនះជ្តូវានរំពឹខថានឹខសជ្បើ
ជាមួយមា ្សីុនសេៃើខមួយដែលមានសមតថភាពអាច្លិតអរគិសនីាន ១ សមហ្គ្វា ត្ ់ ព ីGE Jenbacher ប ុដនតមិន
ាន្លិតអរគិសនសីទ។ សដ្យដឡក រីវឧសម័នសនះជ្តូវានសជ្បើជ្ាស់សជ្មាប់ឡសមៃួត្លិត្លសម្ៅមីវិញ។ 

សជ្មាប់ការចំណាយសលើថាមពលវិញរឺជ្បដហល ១ មុឺនែលុាល្អាសមរិចកែុខមួយដខ ឬ ៨ មុឺនែលុាល្កែុខមួយ
ឆន្ ំ ជ្បសិនសបើសោខចជ្កសនះែំសណើរការ។ សហើយការចំណាយសំខ្ន់ជាខសរសលើឧសម័ន អិលេីរី សជ្មាប់ការសមៃតួ 
្លិត្ល។  

៣.៦.២ កា ា ្នស់ាម្នកា ផ្លិតជីវឧស្ម័ន 

ចំណុចចាប់ស្តើមសជ្មាប់ការ្លិតរីវឧសម័នរឺឯកសារយនតការអេិវឌ្ឍសាអ្តសជ្មាបរ់សជ្មាខ ឡរីវឧសម័ន
សដ្យានបងាហ្ញថា ជ្បសិនសបើសោខចជ្កសនះែំសណើរការែូចសជ្ាខទុក សនាះនឹខមានសារធាតុកាកសំណល់ោវសោខ
ចជ្កជ្បមាណ ៦២៤.០០០ សតនកែុខមួយឆន្។ំ ចំននួសនះអាច្លិតរីវឧសមន័ានជ្បដហល ២,០៩៣ សមហ្គ្វា ្ត។់ 

សោខតមការរណនាផ្ទ្ល់ខៃួនអនុភាពបដមៃខសចញពីរីវឧសម័ន ២,០៩៣ សមហ្គ្វា ្ត ់ជ្សបសៅនឹខ 
ការ្លិតរីវឧសម័ន ៤៥០ ដម ជ្តរូបកែុខមួយសមា ្ខ ដែលជាការសនមត់សមាសធាតុសមតនមាន ៥៥%។ សោខតម
ទំហំនិខរណុភាពមា ្សីុនសេៃើខ ជ្បសិទធភាពអរគិសនី ៣៨% អាច្លិតអរគិសនីានជាមធ្យម ៧៩៥ រីឡូវា ្ត ់ 
សៅសពលសជ្បើរីវឧសម័នទំាខអស់សជ្មាប់មា ្សីុនសេៃើខ។ ជ្បសិនសបើរីវឧសម័នជ្តូវានសជ្បើសជ្មាប់ឡកស ត្្ ថាមពល
ជ្បចាំឆន្ំរឺជ្បដហល ១៨ រហី្គ្វា ្តក់ែុខសមា ្ខ។ តមការសនមត់តនមៃលកោ់យសៅកមពជុា ០,០៤៥ ែលុាល្កែុខមួយ
រីឡូវា ្ត់សមា ្ខ ថាមពលដែល្លិតានសដ្យរីវឧសម័នមានតនមៃជ្បដហល ៨២៥០០០ ែលុាល្កែុខមួយឆន្ ំ រឺសជ្ចើន
ជាខនថ្ៃចំណាយសលើថាមពលអរគិសនីរបស់រែឋ ជ្តឹមដត ៨០០០០ ែុលាលក្ែុខមួយឆន្ ំែចូសរៀបោប់ខ្ខសលើ។ 

សដ្យសារមិនមានពត័៌មានចា្ស់អំពីបរិមាណរីវឧសម័នប នុាម្នជ្តូវានសជ្បើសជ្មាប់មា ្សីុនសេៃើខ និខប ុនាមន្
សជ្មាប់សជ្បើកែុខឡសមៃួត ប ុដនតតមការរណនាខ្ខសលើបងាហ្ញថា ការរណនារីវឧសមន័ដែលានសជ្ាខទុក មិន
ជ្រប់ជ្ាន់សជ្មាប់្លិតអរគសិនីតមតជ្មូវការរបស់សោខចជ្កសទ សហើយកម៏ិនជ្រប់សជ្មាប់តជ្មូវការកស ត្្សជ្មាប់
ការសមៃួត្លិត្លសមៅ្មីដែរ។   
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រូបថ្តទី ១៦ ឡរីវឧសម័នសៅសោខចជ្កដកនចែសម្ៅមី ដែលមិនែំសណើរការ 

 

៣.៦.៣ អនុសាស្ន៍ស្រមាបឡ់ជីវឧស្ម័នដនះ 

ទំាខសោខចជ្កដកនចែសម្ៅមី ទំាខឡរីវឧសម័នមនិែំសណើរការ ែូចសនះមិនចាំាច់បសខកើតអនសុាសន៍ដ្ែក
បសចចកសទសសជ្មាប់ការ្លតិរីវឧសម័នសនះសទ។ តមពិតរសជ្មាខសាខសខ់ឡរីវឧសម័នសនះជ្តូវានសធវើតម
បសចចកសទសដ្អកសលើវិជាជ្រីវៈនខិមិនមានដ្ែកណាមួយខូចសទ។ ជ្បសិនសបើសៅដតមនិសជ្បើឡរីវឧសម័នសនះសទ ចំាាច់
ជ្តូវរុះសរើសំណខ់សនះទុកដ្កឲ់្យានសមជ្សប។ 

៣.៦.៤ អនសុាស្ន៍ដលើសុ្វតថភិាព 

សបើសទាះបីជាឡរីវឧសម័នមនិែសំណើរការបនតសទៀត អនសុាស្តសតទូសៅមួយចំនួនសលើសុវតថភិាព អាច    ្តល់រូន
សជ្មាប់កែុខករណីដែលនឹខែសំណើរការសឡើខវិញនាសពលអនារត ែូចខ្ខសជ្កាម។ 

ដររះថ្ន្ក់ប្ដលមានស្កាត្នុពល អនុសាស្ន ៍

កា បិទ្ភាជ្បាលស្្ទិច 

រូបថ្តទី ១៦ បងាហ្ញថាាល្សទចិានលិចចូលសៅកែខុ
ឡ។ បញ្ហ្ននសាថ្នភាពសនះរមឺកពីមនិអាចជ្រប់ជ្រខ

ជ្តូវបខហូរទឹកសចញមុនសពលសជ្បើរីវឧសម័ន។ 
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បំសពញរីវឧសម័នដែលសតុកទកុកែុខឡ។ ឧទាហរណ ៍
សជ្កាយសពលសេៃៀខ កដនៃខខៃះែក់ទឹក ដែលសខកត ់
ាលស្ទិចចុះសជ្កាម សៅសពលដែលកដនៃខខៃះសទៀតសៅ
សា ្ខសឡើខសដ្យឧសមន័។ លទធ្លសនះនខឹបងាហ្ញ
ថា រីវឧសមន័ខៃះជ្តូវាន       ្ លិតសឡើខ ប ុដនតមនិជ្តូវ
ានសជ្បើជ្ាស់ (ឧទាហរណ៍ជ្បសិនសបើមិនានភាជប្់
រីវឧសម័នដែលសតុកទកុសៅនខឹបំពខ់សចញសទ)។ 

សដ្យសារការផ្ល្ស់ទីរបស់ទឹក អាចសធវើឲ្យដជ្បជ្បួល
សមាព្ធរបស់ឧសម័ននខិមិនអាចធានាថាជ្រប់
ឧបករណ៍ភាជប្់ទាំខអស់អាចសជ្បើជ្ាស់ជ្បកបសដ្យ
ភាពសរឿជាក់ានសទ។ 

កា ដំដឡើង 

តមរូបថ្តទ ី១៧ សយើខអាចសមើលស ើញថា  
ទុសោឧសម័នមិនជ្តូវានភាជ្បស់ៅនឹខែីតម 
លកេណៈបសចចកសទសសទ។ 

មិនជ្ាកែថារួរយកចិតតទកុដ្ក់សលើរុកេជាតិដែលែុះ
លូតលាសតមរសបៀបណា សដ្យសារោ ្ខសហ្ច
ណាស់មិនមានការការពារទុសោរីវឧសម័នដែលអាច
សមើលស ើញ សែើម្បីកុំឲ្យកាត់ដ្ច់សពលសជ្បើមា ្សីុន
កាត់ស្ម្។ 

មុនសពលសជ្បើសឡើខវិញ ជ្តូវជ្ាកែថាាម្នសែើមសឈើ
ែុះសៅរិតបពំខ់ែតុឧសម័នសចាល (រូបថ្តទ ី១៨)។ 

កា ោក់ស្ញ្ញ ្

សៅបរិសវណឡរីវឧសម័នរួរការពារកុំឲ្យមានមនុស្សចូលសដ្យាម្នការអនុញ្ញត្។ 
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រូបថ្តទី ១៧ បំពខ់ទុសោរីវឧសម័ន     រូបថ្តទី ១៨ បំពខ់ែុតរីវឧសម័នសចាល                                                   

 

៣.៧ ទីតខំទី ៧ លោខច្កដកម្ចៃជ័រលៅស  ូ 
កាលបរិសចេទចុះទសស្នកចិចៈ នថ្ៃសុជ្ក ទី៣០ ដខមីនា ឆន្២ំ០១៨ 

៣.៧.១ អពំីទ្ីតាំង 

សោខចជ្កដកនចែរ័រសៅស ូសនះជ្តូវានបសខកើតសឡើខសៅឆន្ំ២០១០។ រ័រសៅស ូមួយចនំនួានមកពីចំការ
សៅស ូសៅរិតសោខចជ្កនិខមយួចំនួនសទៀតានមកពកីសកិរដែលែឹកយកមកលក់កែខុទជ្មខ់ជាទឹកោវ។ កែុខមួយ
នថ្ៃ សោខចជ្កសនះអាចដកនចែររ័សៅស ូាន ៨០ សតន និខែំសណើរការចំនួន ២០ នថ្ៃកែុខមួយដខ។រ័រសៅស ូសនះជ្តូវ
ានដកនចែជាសជ្ចើនែំណាក់កាល (ចាត់ជ្បសេទ លាខ សធវើឲ្យជ្តជាក់ ចាក់ពុមព និខសមៃតួ)។ កែខុែំសណើរការសនះ 
បរិមាណទឹកកខវកន់ិខសារធាតុសរើោខគសកើនសឡើខ ដែលទឹកកខវក់សនះជ្តូវានបខហូរចលូកែុខជ្សះមួយ។ តម
បរិមាណទឹកកខវក់សនះ អាចសាខសខ់ឡរីវឧសម័នជ្បសេទជ្សះសតុកកាកសំណល់សោខចជ្កជ្របាលស្ទចិាន។ 

បចចុប្បនែ មា ្សីុនបូមទកឹ មា ្សីុនលាយ មា ្សីុនសមាអត្និខកាត់ និខមា ្សីុនចាក់ពុមព សជ្បើជ្ាស់សេៃើខអរគិសនី
រែឋ ដែលចំណាយជ្បមាណ ១២០០០ ែលុាល្កែុខមួយឆន្ំ។ តជ្មូវការថាមពលសំខ្នរ់សឺជ្មាប់ការសមៃួត ដែលសជ្បើ
ជ្ាស់អុសជ្បមាណ ៧០០ ដម ជ្តរូបកែុខមួយឆន្ំ ប ុដនតសៅកែុខែំសណើរការសមៃួតសនះ ជ្តវូការដ្្សខពីការែុតអុស។ 
បុរគលិក កមមករជាសជ្ចើនយល់ែឹខដ្ែកបសចចកសទសសនះ។ សៅកែុខសោខចជ្កសនះក៏មានមា ្សីុនសេៃើខសជ្បើសជ្បខមា ្ស ូត
មួយសជ្រឿខដែរសជ្មាប់រំនួសមតខមាក្លកែុខករណីដ្ច់សេៃើខ។ 
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រូបថ្តទី ១៩ រ័រសៅស ូដែលជ្តូវានសមៃួតសដ្យសជ្បើចំហ្យដ្្សខ       រូបថ្តទី ២០ ជ្បព័នធលូបខហូរទឹកកខវក់ពីសោខចជ្កសៅជ្សះ                                                                                                                       

 

៣.៧.២ កា ា ្នស់ាម្នស្កាតន្ុពលថ្នកា ផ្លិតជីវឧស្មន័ 

សែើម្បីា ្ន់សាម្នសកាតន្ុពលននការ្លិតរីវឧសម័ន ជ្តូវែឹខអំពីបរិមាណសារធាតុសរើោខគដែលបខហូរចូលកែុខ
ជ្សះ នខិ ទិនែ្លរីវឧសម័នពីសារធាតុសនាះ។ បចចុប្បនែ សជ្មាប់សោខចជ្កដកនចែរ័រសៅស ូសនះ មិនែខឹអំពបីរិមាណ
ទំាខវតថុធាតុទំាខពីរសនះសទ។ 

សជ្មាប់ការវិភារជ្តួសៗសោខតមជ្ទឹសតីនិខឯកសារសោខស្្សខៗ វិធីសាស្តសតសនះមានកជ្មិត សហើយការ
សនែិដ្ឋ្នអាចសធវើសឡើខតមការរិតរូរលអិតលអន។់ ឧទាហរណ ៍ សយើខមិនអាចនោិយានថា ែំសណើរការដកនចែនិខ
ការជ្រប់ជ្រខជ្បព័នធដកនចែរបស់សោខចជ្កសនះែចូាន្នឹខសោខចជ្កស្្សខសៅកែុខឯកសារសនាះសទ។ ឯកសារដែលអែក
សរៀបសរៀខរាយការណ៍សនះសជ្បើជ្ាស់សជ្មាប់ា ្ន់សាម្នអពំីទិនែ្លរីវឧសម័នពសីារធាតុទឹកកខវក់ពីសោខចជ្កដកនចែ
រ័រសៅស ូសនះរឺជា អតថបទមយួដែលមានចំណខសរើខថា Treatment of wastewater from the rubber industry 

in Malaysia, ជាភាសាដខមរមានន័យថា ជ្បជ្ពឹតតកមមទកឹកខវក់ពឧីស្ាហកមមរ័រសៅស ូសៅមា ្សឡសីុ ដែលាន
សរៀបសរៀខសដ្យ Mitra Mohammadi និខសហការើ។ 
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ការរណនាសនះ អនុវតតតមរហំ្ ្នែចូខ្ខសជ្កាម៖ 

១. កា ផ្លិតជ័ របចំឆន្ ំ 

៨០ សតន/នថ្ៃ x ៥ នថ្ៃ/សាតហ៍្ x ៥០ សាត្ហ៍/ឆន្ ំ= ២០០០០ សតន/ឆន្ ំ

២. ប ិមាណ្ទ្ឹកកែវក់របចឆំន្ំ 

២០ សតនទឹកកខវកក់ែុខមួយសតនរ័រ = ៤០មុនឺ សតនទឹកកខវក់កែុខមួយឆន្ំ។ 

ែខ់សុីសតទឹកកខវក់សនះរឺជ្បដហល ១ ែូចសនះសសមើនឹខជ្បដហល ៤០ មុឺនដម ជ្តរកូែុខមយួឆន្ំ។ 

៣. តរមូវកា អុកស្ុីប្ស្នស្រមាប់ទ្ឹកកែវក ់(COD) 

៣៥០០ សៅ ១៤០០០ មីលជី្កាមកែុខមួយលីជ្ត 

សជ្មាប់ការា ្ន់សាម្សនះ ១០០០០ មីលីជ្កាមកែុខមួយលីជ្ត = ១០ រីឡូជ្កាមកែខុមួយដម ជ្តរូប 

៤. តរមូវកា អុកស្ុីប្ស្ន (COD-Chemical Oxygen Demand) របចំឆន្ំ  

= ៤០០.០០០ ដម ជ្តរូប ០,០១ សតន/ដម ជ្តរូប = ៤.០០០ សតន/ឆន្។ំ 

៥. ទ្ិនែផ្លជីវឧស្ម័នកែុងមួយ COD  រឺ ១ សតន COD  = ០,២៥ សតន សមតន 

៦. ទ្ិនែផ្លជីវឧស្ម័នរបចំឆន្ ំ

៤០០០ សតន/ឆន្ ំCOD ០,២៥ សតនសមតនកែុខមួយសតន COD = ១០០០ សតន/ឆន្ ំ= សមតន
១៥២៤០០០ ដម ជ្តរូប/ឆន្ ំ= ១៧៤ ដម ជ្តរូប/សមា ្ខ សមតន។ 

៧. ថ្មពលគ្ីមកីែុងជីវឧស្មន័ រឺ ១៥ លាន រីឡូវា ត្់សមា ្ខ 

សោខតមការា ្នស់ាម្នខ្ខសលើ សកាត្នុពលននការ្លតិសចញរីវឧសម័នអាចសៅចសនាល្ះ ១៥ 
លានដម ជ្តរបូកែុខមួយឆន្ំ ននសមតន កែខុកជ្មិតលសមអៀខ ១០។ ការា ្នស់ាម្នសនះបងាហ្ញថា ទឹកកខវក់សនះអាចមាន
សកាត្នុពលសជ្មាប់្លិតរីវឧសម័ន។ 

ការរណនាសនះ អាជ្ស័យតមការា ្ន់សាម្នមិនចា្ស់លាស់ ដែលមិនរួររិតថាជាកាលៈសទសៈ
ននលទធ្ល ចុខសជ្កាយសទ។ វាជាសារៈសំខ្ន់ខ្ល្ំខបំ្តុដែលថាទិនែន័យពតិ (បរិមាណនិខទិនែ្លរីវឧសម័ន) 
ជ្តូវានវិភារសហើយការរណនាជាសជ្ចើនជ្តូវានសធវើែដែលសដ្យសជ្បើទិនែន័យសនះ។ 
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៣.៧.៣ អនសុាស្ន៍  

អនុសាសន៍សជ្មាប់ទីតំខសនះរឺសផ្ត្តសលើរំហ្ ន្សែើម្បីកណំត់សកាត្នពុលរីវឧសម័នពតិជាក់ដសតខនិខការ
រិតអំពបីសចចកវិទ្ារីវឧសម័ន៖ 

• ការវិភារទឹកកខវក់ជ្តូវការសែើម្បីដកលមអការា ្ន់សាម្នដែលអាចសរឿជាក់ាន អាចសជ្បើសជ្មាប់
ការសសជ្មចចិតត។ ជាអនសុាសន៍ ជ្តូវមានោ ្ខសហ្ចណាស់ចំនួន ៣ សំណាក6 សដ្យយកសៅកាន់ 
មនទីរពិសសាធន៍ឲ្យានសលឿន (ឬ បខកកសំណាកសជ្មាប់ការែឹករញ្ជូន) និខសធវើសតសតទនិែ្ លរីវឧសម័ន។ ជ្បសនិសបើ
មិនមានលទធភាពសធវើសតសតទិនែ្ លរីវឧសម័ន ជ្តូវវាស់តនមៃសលខ COD (តជ្មូវការអុកសីុដសន) និខ BOD ថាសតើ
អាចជ្រប់ជ្ាន់សជ្មាប់ការា ្ន់សាម្នឬសទ។ 

• សៅសពលវាស់ទិនែ្លរីវឧសមន័សជ្មាប់ការសិក្ាលទធភាព ជ្តូវវិភារសកាត្នុពល រសជ្មើស
ដ្ែកបសចចកសទសនខិហិរញ្ញវតថុ។ 

• ការវាយតនមៃដ្ែកបសចចកសទសរួររិតថា ឡរីវឧសម័នអាចទាខំជ្តូវសាខសខ់សឡើខតមសសែឋកចិច 
សដ្យការជ្របាល្សទិចសដ្យសាមញ្ញ ឬ តមដបបសមុរសាម្ញសនាះការបំពាក់សដ្យជ្សទាប់ាល្សទិច HDPE ជ្កាល
សលើែីសែើម្បីការពារែីពីការសជ្ចាះ ឬ តមការែំសឡើខបំពខែ់ុតរីវឧសម័ន មានសុវតថិភាពជាខតម  ទស្សនៈដ្ែក 

បរិសាថ្ន។ សហើយកាន់ដតសុវតថិភាពជាខនខិជ្បសសើរជាខសនះ សជ្មាប់ឡរីវឧសមន័ដែលអាចជ្រប់ជ្រខាន  
ជាធុខជ្បតិកមមសរអាកទ័រ ដែលមានកែូរសជ្មាប់កូរសអាយសពវ ឬ ធុខជ្បតិកមមដែលមានអជ្តខពស់ែូចជា  
សរអាកទ័រ USAB។ សរអាកទ័រអជ្តខពស់មួយនឹខជ្តូវទទួលយកជ្បសសើរជាខសលើទឹកកាកសំណល់ដែលមានមា ្សសៃួត
តិច ប ុដនតអាចមានតនមៃនថ្ៃជាខសធៀបសៅនឹខ CSTR។ 

• ការសិក្ាលទធភាពរវឺាអាជ្ស័យសលើសជ្ចើនកតត្ដែលរួរដតកំណត់មនុការវិភារហិរញ្ញវតថុ ែូចជា   
សតខ់ដ្បសចចកសទសននឡរីវឧសម័ន នខិជ្បេពជ្ាកច់ំណូល៖ 

o ការសន្សំពីនថ្ៃអរគិសន ី កែុខករណីដែលទីតំខសនះជ្តូវចណំាយជ្បមាណ ១២០០០ 
ែុលាល្រ កែុខមួយឆន្។ំ តួសលខសនះរួរជ្តូវានបញ្ជ្ក់មនុសពលសិក្ាលទធភាព។ 

o ការសន្សំពីការសជ្បើជ្ាស់អុស។ មាច្ស់ទីតំខសោខចជ្កដកនចែសៅស ូនិោយថា អុសជ្តូវ
ានសជ្បើសែើម្បីសឆអើសៅស ូ។ ប ុដនតជាសាលការណ៍មានរុណភាពសៅស ូពីរជ្បសេទដែលអាចលក់សចញានរឺសៅស ូ

 
6 ចំនួនសំណាកអាជ្ស័យសលើលទធភាពសធវើនិខភាពអាចសរឿជាក់ាន។ សំណាកទី១ អាចា ្ន់សាម្នតមកមពស់និខទិនែ្លរីវឧសម័ន។ 
សំណាកស្្សខៗសទៀតសធវើតមសពលសវលាខុសៗាន្កែុខឆន្ំសែើម្បីឲ្យលទធ្លនឹខតំណាខានសជ្ចើន។ 
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ដែលសឆអើនិខមិនសឆអើ។ មាច្ស់សោខចជ្កមិនានជ្ាប់ច្ាស់អំពីតនមៃអុសពិតជ្ាកែ ដែលជ្តូវការសជ្មាប់ការសមៃួត 
ប ុដនតតមការា ្ន់សាម្នរឺជ្បមាណ ៦០០០០ ែុលាលក្ែុខមយួឆន្ំ។7 

o ការរីកជ្សះ។ សៅសពលសនះ ការសតុកទុកទឹកកាកសំណល់ដកដចែរឺសធវើដ្ក់សៅកែុខជ្សះ
ដែលមិនមានជ្របាលស្ទិច ដែលនាឲ្យមានការបំភាយសារធាតុចិញ្ចឹមចូលសៅកែុខែ ី ឬ ទឹកសជ្កាមែីសដ្យមិនាន
ជ្រប់ជ្រខ ឧទាហរណ៍ ែូចជា អាសូត។ បនាទ្បព់ីែំសណើរការដកនចែរីវឧសម័ន កាកសំណល់ឡរីវឧសម័នអាចជ្តូវាន
សជ្បើជ្ាស់ជារីសៅកែុខចំការសឈើដ្ំរុំវិញសោខចជ្កសនះាន។   

ទស្សនៈសំខ្ន់ៗបំ្ុតជ្បឆំខតបនខឹការសជ្បើជ្ាស់ ឡរីវឧសម័នដែលានបងាហ្ញសដ្យមាច្ស់សោខចជ្ករ ឺ
ែោបណាសរចខ់ានដ្្សខសែើម្បីសឆអើសៅស ូ ពួកសរជ្តូវការដ្្សខអុស សហើយថាមពលានពីរីវឧសម័នមិនអាចសធវើ         
ាន។ ជ្បសិនសបើទី្្ារផ្ល្ស់បតូរ សហើយសរមិនជ្តូវការសៅស ូដែល្លិតសឡើខសដ្យការសឆអើ សនាះ្លិត្លសៅស ូ
ដែល   ្លិតសឡើខសដ្យមិនសឆអើនឹខមានតនមៃនថ្ៃជាខ្លិត្លសៅស ូដែល្លិតសដ្យសឆអើ ការសជ្បើអុសក៏អាចជ្តវូ
ានរំនួសសដ្យរីវឧសម័នាន។ 

វាក៏រួរដតមានតនមៃ្ ខដែរ ដែលបចចុប្បនែទឹកកាកសំណល់ជ្តូវានបខហូរចូលកែុខជ្សះ។ ទឹកសនះមានសារ
ធាតុ សរើោខគដែលមាន្លមនិលអចំសពាះបរិសាថន្ ែូចជា៖ 

• ការជ្ជាបចូលកែុខែីនខិទឹកសជ្កាមែី សដ្យសារមិនានជ្របជ្សះ 
• ការបំភាយសៅកាន់បរិោកាសពីសារធាតុសរើោខគដែលសតកុទុកកែខុជ្សះសបើកចំហរ។ 

ជ្សះសនះជាទលីានសតុកទុកកាកសំណល់សដ្យមិនានជ្រប់ជ្រខ (រូបថ្តទី ២១)។ សាថ្នភាពសនះរួរដត
ដកដជ្ប សែើម្បីសរៀសវាខ្លប ះពាល់ចំសពាះបរិសាថ្ន។ 

 

 
7 សោខតមបរិមាណអុសចំនួន ៧០០ ដម ជ្តរូបកែុខមួយឆន្ំ។ ថាមពលមានជ្បដហល ២ សមហ្គ្វា ្ត់សមា ្ខកែុខមួយដម ជ្តរូបអុស ដែលមាន
ន័យថា សោខចជ្កជ្តូវការថាមពលានជ្បដហល ១,៤ លានរីឡូវា ្ត់សមា ្ខសជ្មាប់ការសមៃួតសៅស ូ។ តនមៃលក់ោយសជ្មាប់កស្ត ្
(ឧទាហរណ៍ ពីធ្យូខថ្ម ឬ ឧសម័នអិលេីរី) ជ្បដហល ០,០៤ ែុលាល្កែុខមួយរីឡូវា ្ត់សមា ្ខ។ 
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រូបថ្តទី ២១ ជ្សះសតុកទុកទឹកកាកសំណល់របស់សោខចជ្ក 

 

៣.៨ ទីតខំទី ៨ លោខច្កដកម្ចៃជ័រលៅស  ូ 

កាលបរិសចេទទស្សនកចិចៈ នថ្ៃសុជ្ក ទី ៣០ ដខមីនា ឆន្២ំ០១៨ 

៣.៨.១ អំពទី្ីតាំង 

កសិដ្ឋ្នទ ី៨ រឺជាសោខចជ្កដកនចែរ័រសៅស ូ ដែលអាច្លតិានជ្បដហល ២០ សៅ ៤០ សតនកែុខមួយនថ្ៃ 
ននសៅស ូសៃួត និខជ្បដហល ២០ សតនកែខុមួយនថ្ៃននសៅស ូោវ សៅរែូវមិនសំបូររ័រសៅស ូ។ ្លិតកមមសរុបរឺ
ជ្បដហល ១០០០០ សតនកែខុមួយឆន្ំ។ វិធីសាស្តសតដកនចែរជឺ្សសែៀខាន្នឹខសោខចជ្កមួយសទៀតែូចានសរៀបោប់ខ្ខ
សលើដែរ (ែំណាក់កាលចាត់ថាន្ក់រុណភាពរ័រ ការលាខសមាអ្ត ការបខកក ការសខកត់ និខការសមៃួត) ប ុដនត
្លិត្លរ័រសៅស ូដែលមានរុណភាពខុសាន្ពីរជ្បសេទ។ សៅសពលដកនចែ ទឹកកាកសំណល់ដែលមានសារធាតុ
សរើោខគជ្តូវានបខហូរចូលសៅកែុជ្សះចំហរមួយទំហំទទឹខ ៣៥ ដម ជ្ត បសណាត្យ ៥០ ដម ជ្ត រសជ្្ ៤ ដម ជ្ត។ ែចូាន្
នឹខសោខចជ្កមួយសទៀតខ្ខសលើ ជ្សះសនះអាចជ្របសែើម្បី្លិតរីវឧសម័នាន។ វតថធុាតុសែើមននរ័រសៅស ូជ្តូវាន
យកមកពទីីតំខឆង្យពីសោខចជ្ក (អាចែល ់១០០ រីឡូដម ជ្ត)។  

សោខចជ្កចំណាយសលើនថ្ៃអរគសិនីជ្បមាណ ២៥០០០ ែលុាល្រ កែខុមួយឆន្ ំ(១២៨ ២៨៩ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែុខមួយឆន្ំ) 
ពីបណាត្ញអរគិសនីរែឋ។ បដនថមពីសលើសនះសទៀតក៏មានការសជ្បើជ្ាស់ឧសម័នអិលេរីី ចំននួ ១៥០០០០ រីឡូជ្កាមកែខុ
មួយឆន្ ំដែលសសមើនឹខជ្បដហល ១០២០០០ ែលុាល្រ សជ្មាប់ការសមៃួត។ 
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សៅរែូវកាលមមាញឹក កមមករមានរហូតែល ់១០០ នាក ់ប ដុនតសៅរែូវកាលមិនសូវមានរ័រ កមមករមានជ្តឹម
ដត ៥០ នាក់ប ុសណា្្ះ។ កមមករខៃះសចះបសចចកសទស។ 

 

រូបថ្តទី ២២ ជ្សះសតុកទុកទឹកកាកសំណល ់

 

៣.៨.២ កា ា ្នស់ាម្នអពំីស្កាត្នុពលថ្នកា ផ្លិត ជីវឧស្ម័ន 

ែូចានសរៀបោប់ខ្ខសលើ សជ្មាប់សោខចជ្កដកនចែសៅស ូសៅទីតំខខ្ខសលើ ការា ្នស់ាម្នអាចសធវើែូចាន។្ 
សដ្យសារ មិនមានទិនែន័យពិតជ្ាកែ ការា ្ន់សាមន្ទាខំសនះមិនអាចចាត់ទកុជាលទធ្ ល សសជ្មចានសទ។ 

− ការ្លិតសៅស ូជ្បចាំឆន្ំៈ ១០០០០ សតន 
− បរិមាណទឹកកាកសំណល់ជ្បចំាឆន្ំ៖  

្លិត្ល សៅស  ូ ១ សតន ្លិតាន ទឹកកាកសំណល់ ២០ សតន = ២០០០០០ សតនទឹកកាក
សំណល ់្លិតានកែុខមួយឆន្ំ។ សដ្យសារ ែខ់សុីសតរឺជ្បដហល ១ ែចូសនះសសមើនខឹ ២០០០០០ ដម ជ្តរូបទកឹ
កាកសំណល់កែខុមួយឆន្។ំ 

− COD របសទ់ឹកកាកសំណល៖់ ៣៥០០ សៅ ១៤០០០ មលីីជ្កាមកែុខមួយលីជ្ត 
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សជ្មាប់ការា ្ន់សាម្នដែលសយើខសជ្បើ រ ឺ ១០០០០ មីលីជ្កាមកែុខមួយលីជ្ត សសមើនឹខ ១០ រីឡូជ្កាមកែុខ
មួយដម ជ្តរូប។ 

− COD ជ្បចាំឆន្ ំ 

= ២០០០០០ ដម ជ្តរបូ x ០,០១ សតនកែុខមួយដម ជ្តរូប = ២០០០ សតនកែុខមួយឆន្ំ។ 

− ទិនែ្លរីវឧសមន័កែុខមួយ COD  

១ សតន COD = ០,២៥ សតន សមតន 

− ទិនែ្លរីវឧសមន័ជ្បចាំឆន្ ំ

COD ២០០០ សតនកែុខមួយឆន្ ំ x ០,២៥ សតន សមតនកែុខមួយសតន COD = ៥០០ 
សតនកែុខមួយឆន្ ំ= ៧៦២០០០ ដម ជ្តរូបកែុខមួយឆន្ ំសមតន ដែលនំាឲ្យសសមើនឹខ ៨៧ ដម ជ្តរូបកែុខមួយសមា ្ខ។ 

− ថាមពលរីមកីែុខរីវឧសមន័ 

៧,៥ លានរីឡវូា ្ត់សមា ្ខ។ 

សោខតមការា ្នស់ាម្នខ្ខសលើ សកាត្នុពលរីវឧសម័នអាចសៅកែុខចសនាល្ះ ៧,៥ លានដម ជ្តរូបកែខុមួយឆន្ ំ    
សមតន ± កជ្មិតលសមអៀខរណុនឹខ ១០។ តមការា ្នស់ាម្នសនះបងាហ្ញថា អាចមាន     
សកាត្នុពលននការ្លិត រីវឧសម័នសៅកែុខទកឹកាកសំណល់។  

៣.៨.៣ អនុសាស្ន ៍

សជ្មាប់ទីតំខសនះ ការ្តល់អនុសាសន៍សោខតមការវិភារទឹកកាកសំណល់សែើម្បីរណនាសកាត្នុពល 
រីវឧសម័ន។ 

សលើសពីសនះសទៀត ការរណនាតុល្យភាពថាមពលក៏ជ្តូវាន្តល់អនសុាសន៍្ ខដែរ សែើម្បីរណនា 

ទំនាក់ទំនខរវាខសកាត្នពុលរីវឧសម័ននិខការសជ្បើជ្ាស់ថាមពល។ សបើសទាះបីជាមិនមានព័ត៌មានច្ាសល់ាស់ពី
មាច្ស់ សោខចជ្ក សយើខអាចសនមត់តនមៃអរគិសនីជ្តឹម ០,២ ែុលាល្រកែុខមួយរីឡូវា ត្់សមា ្ខ ែូចសនះ ២៥០០០ ែលុាល្រ
កែុខមួយឆន្ ំ សជ្មាប់អរគសនី ១២៥០០០ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែុខមួយឆន្។ំ សដ្យការសនមត់តនមៃឧសម័នអិលេរី ី
០,០៤៥ ែុលាល្រកែខុមួយរីឡូវា ្ត់សមា ្ខ សនាះ ១០០.០០០ ែលុាល្រ ជ្តូវចំណាយសលើឧសម័នអិលេីរ ី ២,២ លាន
រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែខុមួយឆន្។ំ 
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តមការសជ្បៀបសធៀបលទធ្លទំាខសនះជាមួយនខឹការា ្នស់ាម្នសកាត្នពុលរីវឧសម័ន ៧,៥ លានរីឡូវា ្ត់
សមា ្ខ សនាះរីវឧសម័នអាចបំសពញតជ្មូវការថាមពលរបស់សោខចជ្កទំាខមូលាន។ ជ្បសិនសបើចាំាច់ សែើម្បីទទួល
ានទិនែន័យដែលអាចសរឿជាក់ាន មនិជ្ាន់ដតអំពីសកាតន្ុពលរីវឧសម័ន ដថ្មទាំខអំពកីារសជ្បើជ្ាស់ថាមពលសៅ
និខកដនៃខ្ខដែរ។   

 

៣.៩ ទីតខំទី ៩ កសដិ្ឋា នចិញ្ចលឹ្ជូកល ខ ៩ 
កាលបរិសចេទទស្សនកចិចៈ នថ្ៃសុជ្ក ទី ៣០ ដខមីនា ឆន្២ំ០១៨ 

៣.៩.១ អំពទី្ីតាំង 

កសិដ្ឋ្នសលខ ៩ សនះជាកសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់ ដែលមានជ្រូកចំនួន ២០០០ ក្ាល និខ៤ សោខចំហរ។ 
មាច្ស់កសិដ្ឋ្នរួបជ្បឈមនឹខបញ្ហ្សជ្ចើនែូចជារមៃឺនិខការសាល្ប់របស់សតវសៅឆន្ំសនះ។ កសិដ្ឋ្នសនះជ្តូវការសជ្បើ
ជ្ាស់ ថាមពលអរគិសនីតិច រឺជ្បដហល ១២០០ ែុលាលក្ែុខមួយឆន្ំ (៧៥០ សរៀលកែុខមួយរីឡូវា ្ត់សមា ្ខ)។ 

កសិដ្ឋ្នមានកមមករចំននួ ៤ នាក់ ប ុដនតមិនមានអែកបសចចកសទសសទ។ មាច្ស់កសិដ្ឋ្នានបងាហ្ញថា  
ាត់មិនមានជ្ាក់កាសសជ្ចើននិខមិនអាចវិនិសោរសលើការសាខសខ់ឡរីវឧសម័នានសទ។  

 

រូបថ្តទី ២៣ ជ្រូកសាច់សៅកសិដ្ឋ្នសលខ ៩ 
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៣.៩.២ កា ា ្នស់ាម្នស្កាតន្ុពលថ្នកា ផ្លិតជីវឧស្មន័8 

ជ្រូកចំនួន ២.០០០ កា្លសៅកសិដ្ឋ្នសនះអាច្លិតរីវឧសម័នានជ្បដហល ៤៥.០០០ ដម ជ្តរូបកែុខ
មួយឆន្ ំ(៥ ដម ជ្តរបូកែុខមួយសមា ្ខ)។ សនះសសមើនឹខ ២៩៧.០០០ រីឡវូា ្ត់សមា ្ខកែខុមួយឆន្ំ ឬ ៣៤ រីឡូវា ្ត ់ឧសម័ន 
ដែលសសមើនឹខថាមពលជ្បមាណ ៧៤.២៥០ រីឡវូា ្ត់សមា ខ្កែុខមួយឆន្ ំឬ ៨,៤ រីឡវូា ្ត ់អរគិសនី។ មា ្សីុនសេៃើខមួយ
សជ្រឿខដែលមានកមាល្ំខ ១៧ រីឡូវា ្ត់រួរ្តលអ់នសុាសនស៍ជ្មាប់កសិដ្ឋ្នសនះ។ 

ឡរីវឧសម័នដែលមានសុវតថភិាពនិខលអចំសពាះបរិសាថ្នសជ្មាប់ទំហំសនាះនថ្ៃជ្បដហល ១៤០.០០០ ែុលាល្រ
(១០,០០ ែុលាល្រកែខុមួយរឡូីវា ្ត់ x ១៧ រីឡូវា ្តអ់រគិសនី ែក ២០%)។ សដ្យការសនមត់ទុនវិនិសោរជាមធ្យម 
១០% សនាះទុនវិនិសោរជ្បចំាឆន្ំរឺ ១៤.០០០ ែលុាល។្ តនមៃបដនថមរឺជានថ្ៃជ្បតបិតិតការ។ ជ្បសិនសបើចំណូលព ី
ឡ   រីវឧសមន័ទទួលានជ្បដហល ១២០០ ែលុាល្កែខុមួយឆន្ំ សនាះវាជ្ាកែណាស់ថា ការវិនិសោរពិតជាមនិអាច
សធវើានសទ។ 

៣.៩.៣ អនុសាស្ន ៍

តនមៃពិតសជ្មាប់អរគិសនីរឺ ជ្បដហល ១២០០ ែលុាល្កែុខមយួឆន្ំ។ ការ្លិតអរគិសនីដែលមានសកាត្នុពល
ជាមួយនឹខរីវឧសមន័រឺខពស់ជាខការសជ្បើជ្ាស់ផ្ទ្ល់ខៃួនខ្ល្ំខ (រណុនឹខ ១០) ប ុដនតអរគិសនីដែលសៅសល់ជ្បដហល
មិនអាចលក់សៅឲ្យបណាត្ញអរគិសនីរែឋានសទ ដែលោ ខ្សហ្ចណាស់មិនមានអជ្តជ្ាក់ចំណូលរួរឲ្យចាប ់ 
អារមមណ៍។ 

តមភាពពិតទំាខសនះ សពាលរឺតជ្មូវការថាមពលរបស់កសិដ្ឋ្ន នថ្ៃអរគិសន ីនិខ មាច្ស់កសិដ្ឋ្នមាន 
ទុនវិនិសោរមានកជ្មិត សយើខមិនអាច្តល់អនសុាសន៍ឲ្យសាខសខ់ឡរីវឧសម័នសៅទតំីខសនះសទ។ 

 

៣.១០ ទីតខំទី ១០ កសដិ្ឋា នចិញ្ច លឹ្ជូកល ខ ១០ 
កាលបរិសចេទទស្សនកចិចៈ នថ្ៃសុជ្ក ទី៣០ ដខមីនា ឆន្ំ២០១៨ 

៣.១០.១ អំពីទ្ីតាងំ  

ទីតំខទ ី ១០ សនះ ជាកសដិ្ឋ្នចិញ្ចឹមជ្រូកសាច ់ ដែលមានជ្រូកចំននួ ២០០០ កា្ល និខ ៤សោខ              
ចំហរ។ សោខទ ី១ ជ្តូវានសាខសខ់សឡើខ ៩ ឆន្ំកនៃខសៅសហើយ សោខទ ី២ មានអាយុកាល ៨ ឆន្សំោខ ទ ី៣ មាន

 
8 សជ្មាប់សាលបំណខរណនាសាមញ្ញ ការរណនាពិសាត្រសជ្មាប់ទីតំខសនះនិខទីតំខស្្សខៗសទៀតខ្ខសជ្កាមមិនបងាហ្ញសៅទីសនះសទ។ វាែូច
ាន្សៅនឹខទីតំខទី ១ ខ្ខសលើដែរ។ 
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អាយុកាល ៧ ឆន្ ំនិខជ្ទុខទ៤ី មានអាយុកាល ២ ឆន្។ំ មាច្ស់កសិដ្ឋ្នចខព់ជ្ខីកចនំនួសោខជាខការវិនិសោរសលើអវី
ស្្សខ។ ការសជ្បើជ្ាស់អរគិសនីទាប រឺជ្តមឹដតជ្បដហល ២៦០០ ែុលាល្រកែខុមួយឆន្។ំ អពំូលសេៃើខ នខិការសជ្បើជ្ាស់
អរគិសនីផ្ទ្ល់ខៃនួ រឺជ្រប់ជ្ាន់តមរយៈការសាកសេៃើខអារយុ។ តនមៃចណំាយសលើអារយុរឺជ្បដហល ៥០០ ែលុាល្រ
កែុខមួយឆន្។ំ   កសិដ្ឋ្នសនះមិនសជ្បើបណាត្ញអរគិសនីរបស់រែឋសទ។ 

៣.១០.២ កា ា ្ន់សាមន្ស្កាត្នុពលថ្នកា ផ្លិតជីវឧស្មន័9 

វាមាន ជ្រូក ២០០០ ក្ាល នឹខ្លិតរីវឧសម័នជ្បដហល ៤៥.០០០ ដម ជ្តរូបកែុខមួយឆន្ំ (៥ ដម ជ្តរូប
កែុខមួយសមា ្ខ)។ ការ្លតិថាមពលជ្បចាំឆន្ំរឺជ្បដហល ២៩៧.០០០ រីឡវូា ្ត់សមា ្ខកែុខមួយឆន្ំ (៣៣ រីឡូវា ត្ ់
ឧសម័ន) សសមើនឹខ ៧៤.២៥០ រីឡូវា ្ត់សមា ្ខកែុខមួយឆន្ំននថាមពល ឬ ៨,៥ រីឡូវា ្ត ់អនុភាព។ មា ្សីុនសេៃើខមួយ
ដែលមានអនុភាព ១៧ រីឡវូា ្ត់ អាច្តល់អនុសាសន៍សជ្មាប់កសិដ្ឋ្នសនះ។ 

ឡរីវឧសម័នដែលមានសុវតថភិាពនិខលអចំសពាះបរិសាថ្នសជ្មាប់ទំហំសនាះនថ្ៃជ្បដហល ១៤០.០០០ ែុលាល្រ 
(១០,០០ ែុលាល្រកែខុមួយរឡូីវា ្ត់ x ១៧ រីឡូវា ្តអ់រគិសនី ែក ២០%)។ សដ្យការសនមត់ទុនវិនិសោរជាមធ្យម 
១០% សនាះទុនវិនិសោរជ្បចំាឆន្ំរឺ ១៤.០០០ ែលុាល្រ។ តនមៃបដនថមរឺជានថ្ៃជ្បតិបតិតការ។ ជ្បសិនសបើចណំូលព ី
ឡរីវឧសម័នទទួលានជ្បដហល ៣.១០០ ែលុាល្កែខុមួយឆន្ំ សនាះវាជ្ាកែណាស់ថា ការវិនិសោរពិតជាមនិអាច
សធវើានសទ។ 

បចចុប្បនែ សកាត្នពុលរីវឧសមន័និខការសជ្បើជ្ាស់អរគិសនទីាបខ្ល្ំខ ដែលមិនអាច្តលជ់្ាក់ចំសណញាន
សទចំសពាះការវិនិសោរសាខសខ់ឡរីវឧសម័ន។ ជ្បសិនសបើកសិដ្ឋ្នសៅបនតរើកចំសរើន សនាះឡរីវឧសម័នអាចទទួល
ានការចាប់អារមមណ៍សៅសពលអនារត។ 

៣.១០.៣ អនសុាស្ន ៍

ការចំណាយសលើនថ្ៃអរគិសនីពតិរឺជ្បដហល ២៦០០ ែលុាល្រ និខដថ្ម ៥០០ ែលុាល្រ សជ្មាប់នថ្ៃសសវា 
សាកអារុយកែុខមួយឆន្។ំ ការ្លិតអរគិសនីសដ្យឡរីវឧសម័នអាចខពស់ជាខការសជ្បើជ្ាស់ផ្ទ្ល់ខៃួនសជ្ចើន 
(ជ្បដហល រុណនខឹ ១០) ប ុដនតអរគិសនីដែលសលើសមនិអាចលក់ឲ្យបណាត្ញអរគិសនរីែឋានសទ ពីសជ្ពាះកសិដ្ឋន្
សនះមិនានភាជប្់ បណាត្ញរែឋ។ 

 
9 សជ្មាប់សាលបំណខរណនាសាមញ្ញ ការរណនាពិសាត្រសជ្មាប់ទីតំខសនះនិខទីតំខស្្សខៗសទៀតខ្ខសជ្កាមមិនបងាហ្ញសៅទីសនះសទ។ វាែូច
ាន្សៅនឹខទីតំខទី ១ ខ្ខសលើដែរ។ 
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តមភាពពិតទំាខសនះ សពាលរឺតជ្មូវការថាមពលតិច នថ្ៃអរគិសនីទាប និខមាច្ស់កសិដ្ឋន្មានធនធានតិច 
សនាះការវិនិសោរសាខសខឡ់រីវឧសម័នពិតជាមិនអាចសធវើានសទ។  

 

ទីតខំទី ១១ កដនៃខ្ តិជីកំប ុសតិ៍ 
កាលបរិសចេទទស្សនកចិច៖ នថ្ៃស្រ ៍ទី៣១ ដខមីនា ឆន្២ំ០១៨ 

៣.១១.១ អំពីទ្ីតាងំ 

ទីតំខទ ី ១១ សនះជ្តូវានបសខកើតសឡើខសដ្យអខគការសជ្ៅរដ្ឋ្េិាល។ ការាំជ្ទពីអខគការសជ្ៅរដ្ឋ្េិាល
មានសារសំខ្ន់សជ្មាប់អនុវតតរសជ្មាខសនះ។ សៅឆន្ ំ២០០៩ កដនៃខ្លិតរកីំប ុសតិ៍ជ្តូវានបសខកើតសឡើខសដ្យសជ្បើ
ជ្ាស់កាកសំណល់រីវមា ្សមកពី្ា្រាត់ែំបខ។ សមតថភាពដកនចែរឺជ្បដហល ៨ សតនរីវមា ្សកែុខមួយនថ្ៃ ៦នថ្ៃ
កែុខមួយសាត្ហ៍។ ការដកនចែជ្បចាំឆន្ំអាចានជ្បដហល ២.៤០០ សតនកែុខមួយឆន្ំ។ រកីបំុសតិ៍សនះអាចលក់ានកែុខ
តនមៃ ៦,២៥ ែុលាល្រកែខុមួយកញ្ចប់ ៤០ រីឡជូ្កាម ប ុដនតមិនមានពត័៌មានចា្ស់ថាអាចលក់ានប ុនាមន្កញ្ចបក់ែុខ
មួយឆន្ំសទ។ 

 

រូបថ្តទី ២៤ ការ្លិតរីកំប ុសតិ៍សៅកសិដ្ឋ្នសលខ ១១ 

កសិដ្ឋ្នសនះមនិសូវសជ្បើថាមពលសទ សដ្យចំណាយសលើអរគិសនីជ្បមាណ ៥០០ ែលុាលក្ែុខមួយឆន្។ំ ការ
ចំណាយសលើសជ្បខមា ្ស ូតសជ្មាប់មា ្សីុនរឺជ្បដហល ១០០ លីជ្តកែុខមួយដខ ឬ ជ្បដហល ៩០០ ែលុាល្រកែុខមួយ
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ឆន្ំ។ សៅទីសនះក៏មានការសជ្បើជ្ាស់ឧសម័នសជ្មាប់ការចអំិនអាហ្រសជ្មាប់បរុគលិកនខិកុមារជ្បដហល ១០ សៅ 
២០ នាក់ដែលសាន្ក់សៅកែុខទលីានចាក់សជ្មាមដែលសៅរតិខ្ខ។  

៣.១១.២ កា ា ្ន់សាមន្ស្កាត្នុពលថ្នកា ផ្លិតជីវឧស្មន័ 

បចចុប្បនែ សារធាតុសរើោខគជ្តូវានបំដលខសៅជារីកំប ុសតិ៍សជ្មាប់លក់។ ជាសាលការណ ៍សារធាតុសរើោខគ
ក៏អាចបំដលខសៅជាឧសម័ន ប ុដនតវាមិនសថតិសៅកែុខសាលបំណខរបសរ់សជ្មាខ សែើម្បីអេិវឌ្ឍន៍ការជ្បកួតជ្បដរខ
សជ្មាបលំ់ហូររីវមា ្សសៅកែុខកសិដ្ឋ្នសលខ ១១ សនះសទ។ សទាះបីជាោ ខ្ណាក៏សដ្យ ការរណនាានបងាហ្ញ
សជ្មាប់អែកដែលចាប់អារមមណ៍ ែូចខ្ខសជ្កាម៖ 

ជ្បសិនសបើទិនែ្លរីវឧសម័នានមកពីកាកសំណល់ចំនួន ១២០ ដម ជ្តរូបឧសម័នកែខុមយួសតន 
កាកសំណល់ នខិមានបរិមាណសមតន ៥៥% សនាះការ្លិតកែុខមួយឆន្ំនឹខទទួលាន ២៨៨.០០០ ដម ជ្តរូប 
(១៥៨.៤០០ ដម ជ្តរូប សមតន)។ ការ្លតិថាមពលកែខុមួយឆន្ំអាចសសមើនឹខ ១,៥៨ លានរីឡវូា ្ត់សមា ្ខ ឬ  

សសមើនឹខអរគិសនចីំនួន ៥០០.០០០ រីឡូវា ត្់សមា ្ខ។ អនភុាព អរគិសនីជាមធ្យម ៦០ រីឡូវា ្ត ់និខអាចសជ្បើមា ្សីុន
ដែលមានកមាល្ំខ ១០០ រីឡវូា ្ត់ាន។ 

កាលពីមុន សៅទីសនះមានការសាខសខ់ឡរីវឧសម័នខ្ន្តតចូៗ ប ុដនតផ្អ្កការសជ្បើជ្ាស់។ បុរគលកិសៅ       
កសិដ្ឋ្នទ ី១១ សនះ មិនានែឹខច្ាស់អំពីឡរីវឧសមន័ទាខំសនះសទ។ ែូសចែះមិនអាចសធវើការវាយតនមៃបដនថមសលើ 
ឡរីវឧសម័នដែលមានជ្សាប់សនះសទ។ សបើសទាះបីជាខវះព័តម៌ានអំពីឡរីវឧសមន័ក៏ពតិដមន វាជ្ាកែណាស់ថា 
ជ្តូវការការងារដ្ែកបសចចកសទសមុនសពលអាចែំសណើរការរីវឧសម័នសនះសឡើខវិញ (សមើលរូបថ្តទ ី២៥ និខ ២៦ ខ្ខ
សជ្កាម)។ 
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រូបថ្តទី ២៥ ឡរីវឧសម័នសៅកសិដ្ឋ្នទី ១១ រូបថ្តទី ២៦ បំពខ់ទុសោឡរីវឧសម័នជ្តូវកាត់ផ្ត្ច់ 

៣.១១.៣ បទ្ពិដសាធន៍េមីទ្ទ្ួលានពីទ្ស្្សនកិចេស្ិកា្ដនះ 

រសជ្មាខរបស់កសិដ្ឋ្នទី ១១ សនះរឺជ្ាន់ដតអាចទទួលានមូលនធិិាំជ្ទពីអខគការសជ្ៅរដ្ឋ្េិាល
ប ុសណា្្ះ។ បញ្ហ្ជ្បឈមចបំខរឺការជ្បមូលកាកសណំល់ ជាពិសសសជ្បសិនសបើមានបញ្ហ្ជាមួយនខឹឡនែឹក     
សជ្មាម។ រសជ្មាខបងាហ្ញថា ជាសាលការណ៍សរអាចជ្បមលូកាកសំណល់រីវមា ្ស (សជ្មាប់កំប ុសតិ៍ ឬ សជ្មាប់
ការបំដបកធាតុសដ្យមិនអាជ្ស័យខ្យល់) សៅទី្្ារ។ ប ុដនតការបសខកើតជ្បព័នធជ្បមូលរីវមា ្សសនះមិនអាចសធវើានសទ
ជ្បសិនសបើាម្នការាំជ្ទ ដែលសៅកែុខករណីសនះទទួលានការាំជ្ទពីអខគការសជ្ៅរដ្ឋ្េិាល។  

 

៣.១២ ទីតខំទី ១២ ទីលានចាក់ស្មាល 
កាលបរិសចេទទស្សនកចិច៖ នថ្ៃអាទិត្យ ទ ី១ ដខសមសា ឆន្២ំ០១៨ 

៣.១២.១ អំពទី្ីតាំង 

ទីតំខទី ១២ សនះ សថិតសៅរតិទីតំខទ ី១១ ដែរ។ កាកសណំល់ដែលដ្ក់ចូលសជ្មាបស់ធវើរីកំប ុសតិ៍រចឺំនួន 
ជ្បដហល ១៣៥ សតនកែខុមយួនថ្ៃ និខ ៥០.០០០ សតនកែខុមួយឆន្ំ។ បចចបុ្បនែមិនែឹខអពំីសមាសធាត ុ
កាកសំណល់ទំាខសនះសទ ប ុដនតការសិក្ាអំពីសមាសធាតុសនះធាល្ប់ានសធវើកាលពីឆន្ំ ២០០៤។   
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៣.១២.២ កា ា ្ន់សាមន្ស្កាត្នុពលថ្នកា ផ្លិតជីវឧស្មន័ 

ទីតំខសនះមិនជ្តូវានចុះទស្សនកិចចសិក្ាសទ និខមនិមានព័ត៌មានអំពីលកេខណឌែំសណើរការរបស់វាដែរ។ 
សែើម្បីអាចបសខកើតការរណនាដែលអាចសរឿជាក់ាន រួរែឹខអំពីា ្ោ ្ដម ជ្តជាសជ្ចើនែូចជា បរិមាណកាកសំណល់
ជ្បចំាឆន្ ំ សមាសធាតុកែុខកាកសំណល់ កជ្មតិសខកត ់ ចរិតលកេណៈននសារធាតុដែលានសជ្បើ និខលកេខណឌ
អាកាសធាតុ។ ែូសចែះអាចបសខកើតការរណនាសកាត្នុពលរវីឧសម័នកែុខទីលានចាក់សជ្មាមដែលអាចសរឿជាក់ាន។ 

សទាះបីជាោ ្ខណាក៏សដ្យ អែកសរៀបសរៀខរាយការណ៍សនះជ្តូវានសរសសែើសំុឲ្យសធវើការា ្ន់សាម្នថា  
សបើសទាះបីជាមិនអាចបសខកើតជាតួសលខច្ាសល់ាស់ានក៏សដ្យ។ តមការា ្ន់សាមន្ទីលានចាក់សជ្មាមសនះអាច     
្លិតឧសម័នានជ្បមាណ ៤៨០ ដម ជ្តរូបកែខុមួយសមា ្ខ ឬ សសមើនឹខ ៨៦០ រីឡវូា ្ត់អរគសិនី។ តួសលខទាខំសនះមិន
សុជ្កិតសទ សដ្យសោខតមរជ្មូរណនាសៅទីលានចាក់សជ្មាមទទួលានមកពីជ្បសទសនថ្ និខានរណនា
សដ្យសាម្នៗអពំីលកេខណឌរបស់ទីលានចាក់សជ្មាម។ 

សែើម្បីែំសឡើខជ្បព័នធជ្បមូលឧសម័ន ជ្តូវចំណាយសែើមទុនសជ្ចើន សដ្យសារការ្លិតឧសម័នទាបសធៀបសៅនឹខ
នថ្ៃជ្បមូលកាកសំណល់ (កាកសំណល់មិនជ្តូវានបដណណន មិនជ្រប អជ្តជ្បមូលឧសម័នមានកជ្មិត អាចសលចធាល្យ
ខ្ល្ំខ)។ ការវិនិសោរសលើជ្បព័នធជ្បមូលនិខការសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័ននឹខមិនអាចសធវើការសិក្ាលទធភាពានសទ។  

ជ្បសិនសបើទីលានចាក់សជ្មាមមានជ្បព័នធជ្បមូលឧសម័នសជ្មាប់សហតុ្លសែើម្បីបរិសាថ្ន សហើយទីលាន
ចាក់សជ្មាមសនះអាចទទួលានឧសម័នសៅខ្ខចខុបណាតញ្សដ្យមិនជ្តូវការបខ់ជ្ាក់ សនាះការវិនិសោរជា
មា ្សីុនសេៃើខ ឬ CHP អាចសធវើាន សដ្យមានការឯកភាពពីអែក្គត់្គខ់អរគិសនីសែើម្បីលក់សៅឲ្យបណាត្ញអរគិសនី
របស់រែឋ។   

៣.១២.៣ អនុសាស្ន ៍

ជាមួយនឹខលកេខណឌបចចុប្បនែដែលទីលានចាក់សជ្មាមកំពខុសជ្បើ បរិមាណសមតនដែលមិនានជ្រប់ជ្រខ 
កំពុខបំភាយសៅកានប់រិោកាស។ ចំសពាះបរិសាថន្ សរក៏្ តល់អនសុាសន៍ឲ្យសាខសខជ់្បព័នធជ្បមូលឧសមន័។ ការ
ែំសឡើខជ្បព័នធជ្បមូលនិខសជ្បើជ្ាស់ឧសម័ន ជាធមមតមិនអាចសធវើការវិនិសោរកែុខជ្ទខ់ជ្ទាយធំានសទ។ នថ្ៃជ្បមូល
ឧសម័នជ្តូវដតមានការយល់ជ្សបពីជ្រប់ភារីែូចជា អាជាញ្ធរមូលដ្ឋ្ន ោររដ្ឋ្នេិាល និខអខគភាពស្្សខៗ។ 
ជ្បសិនសបើែំសឡើជ្បព័នធជ្បមូលឧសម័ន សររួរដតទទួលានឧសម័នដែលអាចសជ្បើជ្ាស់ាន។ ឧទាហរណ៍ មា ្សុីន
សជ្បើឧសម័ន ឬ ការដកមា ្សុីនពីសជ្បើឧសម័នសៅជាសជ្បើរីវសមតន និខការសជ្បើរីវសមតនដែលានបដណណនសជ្មាប់
ការសជ្បើជ្ាស់ជាមួយោនយនត ឬ តមជ្រួសារ។ 
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៤. កណំត់សមាា  ប់ដនថល 
៤.១ ទសសនដ្ៃកបរសិាថ នអំពីឡជីវឧសមន័ 
រីវឧសម័នអាចមាន្លវិរជមានសជ្ចើនចំសពាះបរិសាថ្នែូចជា ការ្លិតថាមពលកសកើតសឡើខវិញ សរៀសវាខ 

ការសជ្បើជ្ាស់ហវូសីុលឥនធនៈ ការ្លិតរីសរើោខគ ែូចសនះទទួលានសារធាតុចិញ្ចឹមសឡើខវិញ និខសរៀសវាខ 
ការសជ្បើជ្ាស់រីខនិរជ ដថ្មទំាខកាត់បនថយកៃិន និខសរៀសវាខការបំភាយឧសម័ន្ទះកញ្ចក់ ដែលសកើតសឡើខតមរយៈ
ការសតុកទុកសារធាតុសរើោខគសដ្យចំហរ។ ប ុដនតជ្បសិនសបើសធវើខុស ការសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័នក៏អាចមាន្លអវិរជមាន
្ខដែរ។ 

ការសរៀសវាខការបំភាយឧសម័ន្ទះកញ្ចក់ពីកដនៃខសតុកទកុកាកសំណល់សរើោខគសដ្យចហំរ រឺជាជ្បធាន
បទសំខ្ន់មួយសជ្មាប់ការសជ្បើជ្ាស់រីវឧសម័នទូទំាខពិេពសលាក សដ្យសារការែកយកសមាសធាតុសរើោខគ
សែើម្បីបសខកើតជាសមតន ដែលជាឧសម័នមួយមាន្លប ះពាល់ែល់ការដជ្បជ្បួលអាកាសធាតុខ្ល្ំខ (ខពស់ជាខឧសម័ន    
កាបូនិច ២៥ ែខ)។ ែូសចែះ សែើម្បីមាន្លវិរជមាន សរជ្តូវកាត់បនថយការបំភាយឧសម័នសមតនសនះសៅកាន់
បរិោកាសជាចំាាច់។ មិនមានករណីដបបសនះ ចំសពាះឡរីវឧសម័នដែលានចុះទស្សនកិចចសិក្ាសៅកមពុជាសទ។ 

ជាធមមត សតខ់ដ្សជ្មាប់ឡរវីឧសម័នជ្តូវមានកដនៃខែតុរីវឧសម័ន ឧទាហរណ៍ បំពខែ់ុតឧសម័នសចាលសែើម្បី
ែុតរីវឧសម័នដែលាន្លិត ដតមិនអាចទុកានសៅសពលមិនជ្តូវការសជ្បើជ្ាស់។ រំនសួឲ្យការែុតសចាលសនះ  

សរអាចសជ្បើមា ្សីុនសេៃើខចំននួ ២ សជ្រឿខ សែើម្បីែំសណើរការែតុរីវឧសម័នដែល្លិតានជាជ្បចាំសៅសពលមា ្សីុនមួយ
មិនែំសណើរការ (ឧទាហរណ ៍ ខូច ជ្តូវការរួសរុលមួយរយៈសពល) សែើម្បីធានាថា ាមន្ឧសម័នសមតនភាយសចញ
សៅកាន់បរិោកាស។ ែូចសនះ មនិចាំាច់មានបំពខែ់ុតរីវឧសម័នសចាលសនាះសទ។ 

មិនមានឡរីវឧសមន័ណាមួយសៅកមពុជាមានបំពខ់ែុតរីវឧសម័នសចាល ឬ អាចធានាថា ោល់រីវឧសម័នដែល        
្លិតាន ដតខដតែតុសចាល ដែលមានន័យថា រីវឧសម័នជ្តូវានបំភាយសៅកាន់បរិោកាសនិខជ្បដហលជាអាច
សធវើឲ្យប ះពាល់ែល់បរិសាថ្នសជ្ចើនជាខការសរៀសវាខការបភំាយឧសម័ន្ទះកញ្ចក។់ 

សាថ្នភាពមួយសទៀតដែលជ្តូវានអសខកតស ើញសៅតមឡរីវឧសម័នដែលានទស្សនកចិចរឺ មិនមានជ្កាលផ្លស្ទិច 
HDPE សៅាតជ្សះ សែើម្បីការពារការជ្ជាបននសារធាតុោវចូលសៅកែុខែ ី សហតុែូសចែះក៏មានការភាយចូលសៅកែុខ
ទឹកសជ្កាមែី្ខដែរ។ ប ុដនតជ្សះជ្បសេទសនះជ្តូវានសរសជ្បើជ្ាស់ជាទូសៅកែុខវិស័យកសិកមមសៅកមពុជា ដែលមាន
្លប ះពាល់អវិរជមានែល់បរិសាថ្ន ដែលកតត្សនះរួរពិចារណាសៅសពលសាខសខ់ឡរីវឧសម័នសៅសពលអនារត។ 
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ភារសជ្ចើនសាថ្នភាពដបបសនះសកើតសឡើខសដ្យសារមិនាន្តល់ព័ត៌មាន។ សមារមនរ៍ីវឧសម័នអាលៃឺម ខែ់ ៏
(FvB) សូម្តល់អនសុាសនែ៍ល់អខគការសហជ្បជាជាតិសែើម្បីអេិវឌ្ឍន៍ឧសា្ហកមម (UNIDO) និខ មរ្ឈមណឌល 
បសចចកវិទ្ានខិព័ត៌មានរីវឧសម័នខ្ន្តធំសៅកមពុជា (BTIC) ឲ្យដណនាែំល់មាច្ស់ឡរីវឧសម័នទាំខសនះ សែើម្បីឲ្យ 
ពួកសរអាចយល់ែខឹអំពសីារសំខ្ន់ននការសរៀសវាខការបំភាយសៅកាន់បរិោកាស ែី និខជ្បេពទឹកព ី
ឡរីវឧសម័ន។  

៤.២ តម្លៃវិនិលោគស្មាប់ឡជីវឧសមន័ដែ  អចំល ោះបរសិាថ ននិខមាន
សវុតថិភាព 

ែូចានសរៀបោប់ខ្ខសលើនខិខ្ខសជ្កាមសនះ ឡរីវឧសមន័សៅកសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹមជ្រកូសាច់សៅកមពុជាមិនជ្តូវ
ានសាខសខ់សឡើខតមសាលការណ៍សុវតថិភាពសទ។ មលូសហតុចំបខរឺដ្អកតមធនធានហិរញ្ញវតថុសជ្មាប់សាខ
សខ់ឡរីវឧសម័ន។ សៅកមពុជាមិនមានជ្បពន័ធសលើកទឹកចិតតសែើម្បីរុំរុញកមមវិធីរីវឧសមន័សទ ែូចជាបញ្ហ្ជ្បឈមននការ
លក់រីវឧសម័នដែលសលើសពីសសចកតីជ្តូវការសៅឲ្យបណាត្ញអរគិសនីរែឋជាសែើម ដែលនំាឲ្យ្លចំសណញទទួលាន
ពីការ្លិតរីវឧសម័នមានកជ្មិត។ ជាសរឿយៗ ថាមពលដែលមានសៅកែុខរីវឧសម័នជ្ាន់ដតអាចសជ្បើសែើម្បីកាត់
បនថយនថ្ៃចំណាយសលើអរគិសនីពីបណាត្ញរបស់រែឋ។ សហតែុូចសនះ ជ្ាក់ចំសណញទទលួានពីការ្លិតរីវឧសមន័
រឺទាបខ្ល្ំខនខិសដ្យសារកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់មនិមានទុនវិនិសោរសជ្ចើន សធវើឲយ្សឹខដតជ្រប់ឡរីវឧសម័នសៅ  
កមពុជាជ្តូវានសាខសខ់សឡើខតមលកេណៈសាមញ្ញនិខមានលកេណៈសសែឋកិចច។ ជាការពិតទស្សនសុវតថិភាពមិន
សែើរតួនាទីសំខ្ន់សៅកែុខការសាខសខ់ឡរីវឧសមន័សនះសទ។ 

អខគការសហជ្បជាជាតិសជ្មាប់អេិវឌ្ឍន៍ឧសា្ហកមម មានសាលបណំខាំជ្ទការ្្សពវ្ ្ាយ                                                           
បសចចកវិទ្ារីវឧសមន័សៅកមពជុា ប ុដនតឡរីវឧសមន័ដែលអាចទទួលានការាំជ្ទជ្តូវដតមានសុវតថិភាពនិខមិនប ះ
ពាល់ែល់មនុស្សនខិបរិសាថន្។ សជ្ាះថាន្ក់នមីួយ សៗៅកែុខឡរីវឧសម័នប ះពាល់ែល់ការទទួលយកបសចចកវិទា្កែុខ
ចំសណាមភារីពាកព់័នធ (អែកសជ្បើជ្ាស់ឡ អែកនសោាយ សារធារណរន)។ 

មានជ្បសទសជាសជ្ចើនសៅសលើសកលសលាករខ្លប ះពាល់សដ្យឡរីវឧសម័នពន្យឺត ឬ បងាអ្ក់ការអេិវឌ្ឍ។ 
សៅជ្បសទសនថ្ ឡរីវឧសម័នជ្បសេទជ្សះដែលសជ្បើបសចចកសទសកជ្មិតទាបជ្តូវានសាខសខ់ ជាមួយនខឹសជ្ាះថាន្ក់
ធៃន់ធៃរដែលសធវើឲ្យមនុស្សរបសួនិខសាលប្់ជាសជ្ចើន។ ភារពីាក់ព័នធនឹខរីវឧសម័ន ដែលរួមមានសមារមន៍ពាណិរជកមម                          
រីវឧសម័ននថ្ (TBTA) ានាំជ្ទសកមមភាពទំាខឡយសែើម្បីបសខកើនការសាខសខ់ឡរីវឧសម័នជ្បកបសដ្យ  
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សុវតថិភាព។ ជាលទធ្ល ឡរីវឧសម័នដែលានសាខសខថ់្មីជ្តូវានសាខសខ់សឡើខអនុសលាមតមសតខ់ដ្
បសចចកសទសខពស់ជាខ ដកដជ្បពីឡរីវឧសម័នជ្បសេទជ្សះសៅជាជ្បសេទធុខសរអាកទ័រដែលមានកែូរកូរជ្បកបសដ្យ
សុវតថិភាព នខិអាចជ្រប់ជ្រខានសដ្យខិតសៅរកសតខ់ដ្អ ៊ឺរ៉េុប។ 

ទស្សនឡរីវឧសម័នជ្បកបសដ្យសុវតថិភាពមួយចំននួអាចទទួលានកែុខតនមៃទាប ឧទាហរណ៍ តមរយៈ
រងាវ្ស់សដ្យអខគភាពែូចជា ការបណ្តះបណាត្លបុរគលកិ ប ុដនតរងាវ្ស់ដ្ែកបសចចកសទសជាសជ្ចើនជ្តូវាន្្ារភាជ្ប់
ជាមួយនឹខនថ្ៃទនុវិនិសោរ។ ជ្បសិនសបើមិនអនុវតតតមសតខ់ដ្អ ៊ឺរ៉េុបសទ ការវិនិសោរកែខុឡរីវឧសម័នអាចទាបជាខ
បនតិច ប ុដនតោល់ការសន្សនំីមយួៗអាចមាន្លប ះពាល់អវិរជមាន ដែលមិនជ្ាន់ដតការអនុវតតដ្ែកបសចចកសទស  
ដថ្មទាំខការអនុវតតដ្ែកបរិសាថ្ន្ខដែរ។ វាជាការចំាាច់ដែលឡរីវឧសម័នជ្តូវអាចជ្រប់ជ្រខាន មានការបំភាយ 
ឧសម័ន្ទះកញ្ចក់តចិ និខសជ្បើជ្ាស់ជ្បកបសដ្យសុវតថិភាព។ 

តោខខ្ខសជ្កាមបងាហ្ញព ីនថ្ៃទុនវិនិសោរធមមតសោខតមសតខ់ដ្រណុភាពអឺរ៉េុប។   

សមតថភាព្លតិ      
អរគិសន ី(រីឡូវា ្ត)់ 

តនមៃ (ែលុាល្រ/រីឡូវា ត្់) 
តនមៃមធ្យម (ែុលាល្រ/

រីឡូវា ្ត)់ 
តនមៃសរុប (ែលុាល្រ) 

៧៥  ៦៥០០ សៅ ១៤.០០០ ៩៤០០ ៧០០.០០០ 

១៥០ ៦០០០ សៅ ៩០០០ ៧៦០០ ១.១៤០.០០០ 

២៥០  ៧០០០ ១.៧៥០.០០០ 

៥០០  ៥៤០០ ២.៧០០.០០០ 

៧៥០  ៤៧០០ ៣.៥២៥.០០០ 

១០០០ ៣៥០០ សៅ ៥៥០០ ៤២០០ ៤.២០០.០០០ 

 

តមតោខតនមៃខ្ខសលើ  ឡរីវឧសម័នដែលអាច្លតិអរគិសនីាន ១០០ រីឡូវា ត្់ នថ្ៃទាបបំ្ុតក ៏
៨០០.០០០ ែលុាល្ដែរ។ តនមៃសនះរួមបញ្ចូលការរូរបៃខ ់ការសាខសខ ់មា ្សីុនសេៃើខ បរិកាខ្របញ្ជ្ ឬ ជ្តតួពិនតិ្យ ការ
វាស់ឧសម័ន និខោល់បរិកាខ្រសុវតថិភាពដែលជ្តូវការ។ 
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សៅកែុខរាយការណ៍ «ការសិក្ាលទធភាព» សលាក Bart Fredriks ានចខជ្កខឯកសារអំពីការរណនា
ជាសជ្ចើន សជ្មាប់ឡរីវឧសម័នសៅកមពុជា។ ជាបឋម ឡជ្បសេទជ្សះដែលមានរសជ្្សជ្ៅ (ជ្កាលសៅស ូសៅាត) 
ជ្តូវានសររិតពិចារណា ប ុដនតតនមៃរឺសឹខដត ២ ែខខពសជ់ាខ អាជ្ស័យសហតុសនះ រសជ្មាខជាសជ្ចើនានោយការណ៍
ថា ការសខជ្តឡប់វិញមានកជ្មិតទាបជាខ នខិមិនទំនខសជ្មាប់ការវិនិសោរ។ សោខតមការសនមត់ដបបសនះ សរ
ានរិតសលើជ្បព័នធដែលសាមញ្ញជាខវិញ។  

ឧទាហរណ៍មួយ រួរបញ្ជក្ភ់ាពខុសាន្សៅកែុខការរណនាទិនែ្ល រីវឧសម័ន ដែលអាជ្ស័យសលើការ          
អនុវតតបចចបុ្បនែរបស់ជ្បជារនកមពុជានិខសតខ់ដ្បសចចកសទសរបស់អ ៊ឺរ៉េុប។ សជ្មាបទ់ីតំខកសិដ្ឋ្នសលខ ១៣ ដែល
មានជ្រូកចំននួ ៤៨០០ ក្ាល សលាក Bart Fredriks ានា ្ន់សាមន្នថ្ៃទុនវិនិសោរសជ្មាប់ឡរីវឧសម័នជ្បសេទ
ជ្សះដែលមានមា ្សីុនសេៃើអនភុាព ១០០ រីឡូវា ្តម់ួយសជ្រឿខ នថ្ៃ ១០១.១៨៤ ែលុាល។្ កែខុការសជ្បៀបសធៀប  
ការវិនិសោរ សៅកែុខឡរីវឧសម័ន ១០០ រីឡូវា ្ត់សជ្កាមសតខ់ដ្បសចចកសទសអ ៊ឺរ៉េុប នឹខនថ្ៃជ្បដហល ៨០០.០០០ 
ែុលាល ្ឬ អាចជ្តឹម ៧២០.០០០ ែលុាល្សៅកមពុជា។ 

សោខតមលទធ្ លននការសិក្ារបស់សលាក Bart Fredriks ការរតិសលើនថ្ៃទុនវិនិសោរទាបសៅកមពុជា 
ប ុដនតមិនដមនជ្រប់ឡរីវឧសម័នដែលានវិនិសោរអាចសខ្ឃឹមថានឹខទទលានជ្ាក់ចំសណញ នខិអាចសខជ្តឡប់
កែុខរយៈសពលខៃីានសទ។ សថិតសជ្កាមលកេខណឌវិនិសោរកែុខឡរីវឧសមន័ដែលលអចំសពាះបរិសាថន្និខមាន             
សុវតថិភាព ាម្នឡរីវឧសម័នណាមួយសៅកែុខទីតខំដែលានទស្សនកចិច ្តល់ការសជ្បើជ្ាស់ជ្បកបសដ្យសសែឋកិចច
សទ។      មូលសហតុចបំខៗមយួចំនួនរួមមាន៖ 

• ជ្ាក់ចំណូលទាបខ្ល្ខំ សដ្យជ្ាន់ដតកាត់បនថយនថ្ៃអរគសិនីដែលមានតនមៃទាបជ្សាប់ 
• មិនមានលកេខណឌដែលអាចទទួលយកានសជ្មាប់ការបញ្ចូលឬតភាជ្ប់ជាមួយនឹខដខ្ស                           

បណាត្ញអរគិសនីរបស់រែឋ 
• ាម្នការាំជ្ទដ្ែកហិរញ្ញវតថុពីសំណាក់ោររដ្ឋ្េិាលកមពជុា។ 
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សទ្ទា នុ្កល 

1. កាកស្ំណ្ល់ពីដរាងចរកប្កថ្ចែដម្ៅម ី
ល្ាយទឹកកាកសណំលល់ាខសមាអ្តសមើមែំឡខូនិខសមៅ្មីបខហូរសចញពីសោខចជ្កចូលសៅកែុខជ្សះសតុក 
ទឹកសមអុយ។ 

2. កាកស្ំណ្ល់ពផី្ទះាយ ឬ ដភាជនីយោឋ្ន 
ជាកាកសំណល់សរើោខគសល់ពី្ទះាយ ឬ សភារនីដ្ឋ្ន ឬ សណាឋ្ារ។ កែុខមួយនថ្ៃៗ កាកសំណល់្ទះាយ
ោប់សតនជ្តូវានបសខកើតសឡើខសៅតំបន់ទីជ្បរុរំន។ កាកសណំល់្ទះាយទំាខសនះរួម្្សនំូវជ្បព័នធ 
កាកសំណល់ចជ្មះុដែលពិាកដកនចែតមមសធ្ាាយសតខដ់្ែូចជា ការែតុ សដ្យសារវាមានសំសណើម 

ខពស់។ សលើសពីសនះសទៀត សរអាចបំដលខរូបធាតុសរើោខគទំាខសនះជារីសជ្មាប់ែណំា ំ និខជារីវឥនធនៈដែល
មានជ្បសោរន៍ាន។ វិធីសាស្តសតរំលាយថ្មីៗរឺលអទំាខចំសពាះបរិសាថ្ននិខសសែឋកចិច អាជ្ស័យតមទជ្មខ ់

ស្្សខៗននការបំដបកសដ្យមីជ្កុប។ 

3. កាកស្ំណ្ល់ពទី្ីផ្្ា  

ជាកាកសំណល់សរើោខគសល់ពីកដនៃខលកប់ដនៃ ដ្ៃសឈើ។ កែុខមួយនថ្ៃៗ កាកសំណល់សរើោខគោប់សតនជ្តូវ
ានបសខកើតសឡើខសៅទី្ា្រកែខុជ្សុក។ កាកសណំលស់រើោខគទំាខសនះរួម្ស្ំនូវជ្បពន័ធកាកសំណលច់ជ្មុះ
ដែលពិាកដកនចែតមមសធា្ាយសតខ់ដ្ែូចជា ការែុត សដ្យសារវាមានសំសណើមខពស់។ សលើសពីសនះ
សទៀត សរអាចបំដលខរូបធាតសុរើោខគទាំខសនះជារីសជ្មាបែ់ំណាំ និខជារីវឥនធនៈដែលមានជ្បសោរន ៍

ាន។ វិធសីាស្តសតរំលាយថ្មីៗ រឺលអទំាខចំសពាះបរិសាថ្ននខិសសែឋកិចច អាជ្ស័យតមទជ្មខស់្្សខៗននការបំដបក
សដ្យមីជ្កុប។ 

4. កាកស្ំណ្ល់ពីដរាងចរកប្កថ្ចែផ្លិតផ្លមហូបអាោ  

ជាកាកសំណល់សរើោខគសល់ពីសោខចជ្កដកនចែ្លតិ្លមហបូអាហ្រ។ កាកសណំល់្ទះាយទំាខសនះរួម្្សំ
នូវជ្បព័នធកាកសំណល់ចជ្មុះដែលពិាកដកនចែតមមសធ្ាាយសតខ់ដ្ែូចជា ការែតុ សដ្យសារវាមាន
សំសណើមខពស។់ សលើសពីសនះសទៀត សរអាចបំដលខរូបធាតសុរើោខគទាំខសនះជារីសជ្មាបែ់ំណាំ និខជា 

រីវឥនធនៈដែលមានជ្បសោរន៍ាន។ វិធីសាស្តសតរំលាយថ្មីៗ រឺលអទំាខចំសពាះបរិសាថន្និខសសែឋកិចច  
អាជ្ស័យតមទជ្មខ់ស្្សខៗននការបំដបកសដ្យមីជ្កុប។ 
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5. កា បន្សុទ្ធជីវឧស្ម័ន (biogas upgrading) 

ជាការបន្សុទធរីវឧសម័នពីការបដំបកធាត ុ ឬ ការសអុយរលួយននរូបធាតុសរើោខគដែលមិនអាជ្ស័យខ្យល់សដ្យ
បរិមាណសជ្ចើនននសមាសធាតុឧសម័នកាបនូិច អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេីត ចហំ្យ និខធាតមុិនសុទធស្្សខៗសទៀត
ជ្តូវានែកសចញ សែើម្បីទុកដតឧសម័នសមតន (រីវសមតន) សុទធ។ 

6. កា វាស្់គ្ុណ្ភាពឧស្ម័ន 

រឺសំខ្ន់សែើម្បីយល់ែឹខអំពសីមាសធាតុសៅកែុខឧសម័នដែលាន្លិតសឡើខ ជាពិសសសរឺធាតុសមតន 
ដែលសមតនរឺជាសមាសធាតុមានតនមៃជាខសរកែុខរីវឧសមន័។ វាក៏ទាកទ់ខសៅនឹខការជ្រប់ជ្រខកហំ្ប ់ 
អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ (H2S) ដែលសមាសធាតុសនះពុលនិខប ះពាល់ែល់មខុងារែំសណើររបស់ម ូទ័រ។ រសជ្មើស
ដែលរើកចំសរើនបំ្ុតដ្ែកបសចចកសទសរឺវិនិសោរសលើឧបករណ៍វាស់ដវខ ដែលអាចវាស់ ឧសម័នសមតន  
ឧសម័នកាបូនចិ នខិ  អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ។ ជ្បសនិសបើកហំ្ប់អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរខពស ់(សលើសពី ១០០០ ភារ
កែុខមួយលាន) រួរវាស់សែើម្បីកាត់បនថយឧសមន័អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរសនះ ឧទាហរណ ៍ សដ្យការបញ្ចូលខ្យល់
សៅកែុខឡដ្ែកខ្ខសលើ។ បរិមាណខ្យល់ជ្តូវអាជ្ស័យសលើកំហ្បអ់ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ។ ជារូបមនត ការបញ្ចូល
ខ្យល់អាចចសនាល្ះ ៤%  (សធៀបនឹខអជ្ត្លតិរីវឧសម័ន) ជ្បសិនសបើកហំ្ប់អ ៊ីជ្ែូដសនស លុេួរខពស ់(សលើស
ពី១០០០ ភារកែុខមួយលាន) និខ ០,៥% ជ្បសិនសបើកហំ្ប់អ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរទាបជាខ ១០០០ភារកែុខ
មួយលាន។ 

7. កា ដរចះដោយទ្ឹក 

សំសៅសលើការជ្សូបយកឧសម័នកាបូនិច (CO2) និខឧសម័នអ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេីត (H2S) សដ្យលកេណៈរូបសៅ
កែុខទឹកដែលមានសមាព្ធខពស់និខការបសខកើតសឡើខវិញតមការបនធូសមាព្ធជាមួយនខឹការដជ្បជ្បួល 

សីតុណហភាពបនតិចបនតួច។ ឧសម័ន CO2 មានវតតមានសៅកែុខរីវឧសម័នសធវើជ្បតិកមមជាមយួទឹកបសខកើតានជា
អាសីុតកាបូន។ 

8. កា ដរចះដោយ ូបសាស្តស្ត 
ជ្សសែៀខាន្នឹខការសជ្ចាះសដ្យទឹកដែរ ប ុដនតសៅកែុខវិធសីាស្តសតសជ្ចាះសដ្យរូបសាស្តសតសនះ ឧសមន័ CO2 ជ្តវូ
ានជ្សូបយកសដ្យអខគធាតសុរើោខគែូចជា ជ្បសេទប ូលីសអទីដឡនរៃីកូល រំនួសឲ្យទកឹ។ 

9. កា ដរចះដោយគ្ីមី 
រឺសជ្បើសារធាតុរីមីសែើម្បីចាបយ់កឧសម័ន CO2 ចខសមព័នធសៅជា សមាសធាតុរមីីថ្មីមួយសទៀត។ 
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10. កា ដរចះដោយជីវសាស្តស្ត 
ជាការសជ្ចាះសដ្យសារពាខគកាយមានរីវិត។ វាសកើតសឡើខសដ្យជ្បតិកមមរមីីែូចជា ការជ្រប់ជ្រខដសន 
ជ្បតិកមមសដ្យជ្បូសតអ ៊ីន ឬ សដ្យម ូសលរុលននកាកសំណល់។ 

11. កា ប្ញកដោយភាន្ស្ 
បសចចកវិទ្ាការដញកសដ្យភាន្សជ្របែណប្់ជ្រប់វិធសីាស្តសតវិសវកមមសជ្មាប់ការចមៃខសារធាតុរវាខ ជ្បភារ 
២ សដ្យសជ្បើភាន្ស ឬ តជ្មខសជ្ចាះដែលអាចជ្ជាបទឹកាន។ ជាទូសៅ សជ្មាប់ការដញកឧសម័ន ឬ អខគធាតោុវ 
សរសជ្បើបសចចកវិទ្ាដញកសដ្យភាន្ស ឬ តជ្មខសជ្ចាះសនះ។ 

12. ដររះថ្ន្ក់ដោយដមកានិច  
សបើសទាះបីជាមិនមានភាពជាកល់ាក់សៅនឹខបសចចកវិទ្ារីវឧសម័ន សជ្ាះថាន្ក់សដ្យសមកានិចរឺជាមូលសហតុ
សាមញ្ញបំ្ ុតសជ្មាប់សជ្ាះថាន្ក់កែុខឡរីវឧសមន័។ សជ្ាះថាន្ក់ទាំខសនះរួមមាន៖ ការធាល្ក់ចុះ ការដ្ច់រដហក 
ឬ ការកាត់ផ្ត្ច់។ ជ្បសេទសជ្ាះថាន្ក់សនះជ្តូវានអសខកតស ើញមានជាញឹកញយសៅកែខុឡ រីវឧសម័នដែល
ានចុះទសស្នកចិចសិក្ា និខជ្តូវានសរៀបោប់ខ្ខសជ្កាមតមទីតំខនមីួយៗ។ 

13. ដររះថ្ន្ក់ដោយអគ្គិស្នី  
តមរយៈឧបករណ៍ដ្ែកអរគសិនីដែលានសជ្បើកែុខឡរីវឧសម័ន សជ្ាះថាន្ក់សដ្យការឆកស់េៃើខអរគិសន ី 
អរគិសនសីាត្ទិច សអឡិចជ្តិច ឬ មា ្សញទិច មានសៅកែុខឡរវីឧសម័ន។ សជ្ាះថានក្់ជ្បសេទសនះ ក៏ជ្តូវានអសខកត
ស ើញមានជាញឹកញយ នខិានសរៀបោប់តមទីតំខនិមយួៗខ្ខសជ្កាម។ 

14. ដររះថ្ន្ក់ដោយឧស្ម័ន  
រីវឧសម័នជាល្ាយឧសមន័ែូចសមតន ឧសម័នកាបនូិច អាម ញូាក ់នខិអ ៊ីជ្ែូដសនស ុលេួរ មានកំហ្ប់ខុសាន្
អាជ្ស័យតមឡរីវឧសម័ននីមយួៗ។ តោខខ្ខសជ្កាមបងាហញ្ពីលកេណៈនិខសជ្ាះថាន្កទំ់ាខសនះ 

15. ជីវឧស្ម័ន (Biogas) 
រីវឧសម័នជាល្ាយឧសមន័ដែលអាចឆបសឆះ សហើយក៏អាចពុល្ខដែរ។ រីវឧសមន័ជាថាមពលសាអត្ ដែល
អាចសជ្បើជ្ាស់ផ្ទ្ល់ និខមនិផ្ទ្ល់ានសជ្ចើនោ ្ខែូចជា ការ្លិតអរគិសន ី  កស ត្្ នខិឥនធនៈ ជ្ពមទាំខ 
កាកសំណល់សចញពីឡក៏អាចសជ្បើជារីដំ្ែំណាំ្ខដែរ។ សៅកែុខបណាត្ជ្បសទសកពំុខអេិវឌ្ឍន៍ជាសជ្ចើន  
ការសជ្បើជ្ាស់សំខ្ន់មួយរឺ សជ្មាប់ការចំអិនអាហ្រ ឬ ការបំេៃឺសៅតំបន់រនបទ។ 
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16. តរមូវកា អុកស្ុីប្ស្នស្រមាប់ទ្ឹកកែវក់ (Chemical Oxygen Demand - COD) 
ជារងាវ្ស់មួយននបរិមាណអុកសីុដសនដែលអាចជ្តូវានសជ្បើជ្ាស់សដ្យជ្បតិកមមសៅកែខុសូលុយស្យុខ
សនាះ។ ជាធមមតសររតិជាមា ស្អុកសុីដសនដែលានសជ្បើសធៀបសលើមាឌរបស់សូលុយស្យុខ (មីលីជ្កាមកែុខ
មួយលីជ្ត)។ ការវាសត់ជ្មូវការអុកសុីដសនសជ្បើសជ្មាប់ភាពងាយជ្សួលកំណតប់រិមាណសមាសធាត ុ
សរើោខគកែុខទកឹ។ ជាធមមត សរសជ្បើជ្ាស់តជ្មូវការអុកសុីដសនសនះសៅកែុខការកណំត់បរិមាណជាតិពុលដែល
អាជ្ស័យខ្យល់សៅកែុខន្ទទឹក (បឹខ ទសនៃ) ឬ ទឹកកខវក។់ តជ្មូវការអុកសុីដសនសនះមានជ្បសោរន៍កែខុន័យ
រុណភាពទឹកតមការកណំតឥ់ទធិពលននកាកសំណល់សលើរូបោខគកាយ ែូចជាតជ្មូវការអុកសុីដសននន 
រីមីរីវៈ។ 

17. តរមូវកា អុកស្ុីប្ស្នថ្នគ្ីមីជវីៈ (Biochemical Oxygen Demand – BOD)  
ជាបរិមាណអុកសុីដសនរលាយដែលជ្តូវការសដ្យសារពាខគកាយននរីវៈដែលអាជ្ស័យខ្យល់សែើម្បីបំដបក 

រូបធាតុសរើោខគដែលមានវតតមានសៅកែុខសំណាកទឹកសៅសីតុណហភាពជាក់លាក់មួយសធៀបសៅនឹខសពល
សវលាជាក់លាកម់ួយ។ ជាធមមត ខ្ន្តននតជ្មូវការអុកសុនីននរីមីរីវៈសនះរិតជា មីលីជ្កាមកែុខមួយលីជ្ត។ 
ការវិភារជ្តូវរក្ាទុកសៅសីតុណហភាព ២០ អខ្ាសសរយៈសពល ៥ នថ្ៃ។ ការវិភារតជ្មូវការអុកសុីដសននន
រីមីរីវៈសនះជ្សសែៀខាន្សៅនខឹការវិភារតជ្មូវការអុកសុីដសនសជ្មាប់ទឹកកខវក់ដែរសដ្យវាស់ទំាខបរិមាណ
សមាសធាតុសរើោខគកែុខទឹក។ ប ុដនតការវិភារតជ្មូវការអុកសីុដសនកែុខទឹកកខវក់មានភាពជាក់លាក់តិចជាខ
សដ្យវាស់ោល់អវីៗដែលអាចសធវើអុកសុីតកមមសដ្យរីមី ជាជាខកជ្មិតននអខគធាតុសរើោខគដែលសធវើអុកសុីតកមម
សដ្យរីវៈ។   

18. ធុងប្ដលធននឹងស្មាព្ធែពស្ ់(Pressurized cylinder) 
ធុខ ឬ ែបសជ្មាប់ជ្ចកទកុឧសម័នដែលមានសមាព្ធខពស់ជាខសមាព្ធបរិោកាស។ 

19. េង់សាព្យស្រមាប់ោក់ជីវឧស្ម័ន 
រឺជាកញ្ចប់ដែលមានោខែចូសខែើយសកើយ អាចសជ្បើជ្ាស់សជ្មាប់ទុកដ្ក់នខិែឹករញ្ជូនរវីឧសម័នសដ្យសជ្បើប
សចចកវិទ្ាកជ្មិតទាប។ វាជ្តូវាន្លិតសចញពសីារធាតុបនតឹខឧសម័ន ផ្ល្សទិក និខែុំជ្កណាត់ ដែលមានទមៃន់
ជ្សាល ជ្តឹមដតជ្បដហល ៣,៥ រីឡូជ្កាម (ថ្ខ់ទសទ) សៅ ៤,៥ រីឡូជ្កាម (សឡើខសា ្ខ) និខអាចសាព្យ
សដ្យមនុស្សមាន្ក់។ វាមានដខ្សសំដប ជ្តដែលអាចឲ្យសយើខសជ្បើសជ្មាប់សាព្យ មានសជ្ចើនជ្សទាប់សជ្មាប់
បដណណនឧសមន័។ រួនកាលសរសៅវាថា សពាខ (balloon) សដ្យសារវាមានជ្សទាប់កែុខពីរ ដែលសធវើពីសារ
ធាតុផ្ល្សទិក ប ូលីសអទីដឡន។ សមាភ្រសជ្បើសជ្មាប់្លិតថ្ខស់ាព្យសនះរឺមានភាពធនជ្ទំាខ្ល្ំខ។ 
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20. បំពង់ដតុឧស្ម័ន ឬ ឡស្រមាបដ់ុតឧស្ម័នដចល(flare) 
សជ្បើសជ្មាប់ែុតឧសម័នដែល្លិតានសចាល ប ុដនតមិនានសជ្បើជ្ាស់ សែើម្បីបសញ្ជៀសកុំឲ្យបំភាយសៅកាន់ 
បរិោកាស។ 

21. បណាត្ញ grid 
ជ្បព័នធដខ្សអរគិសនីដែលភាជ្បព់ីសាថ្នីយ៍ដចកចាយសៅតមតំបន់នខិសៅែល់អែកសជ្បើជ្ាស់។  

22. មា ្ស្ស្ៃួត 
រឺជាការវាស់មា ្សរបស់វតថុអវមីួយ (សតវ រុកេជាតិ កាបនូអ ៊ីជ្ដ្ត ខ្ល្ញ់ ជ្បូសតអ ៊ីន វិតមីន សារធាតខុនិច) 
ដែលសៃួតសពញសលញ ាម្នជាតិទឹក ឬ សំសណើម។ 

23. មា ្សីុ្នផ្លិតថ្មពលអគ្គិស្នី 
មា ្សីុនសេៃើខដែលអាចបំដលខថាមពលកស ត្្ជាថាមពលសមកានិច សហើយបនាទប្់មកបំដលខជាថាមពល 
អរគិសន។ី  

24. ដ អាកទ្័  USAB (Upflow anaerobic sludge blanket digesion) 
រឺជាទជ្មខ់ននសរអាកទ័រដែលមិនអាជ្ស័យខ្យល់ (ាម្នអកុសីុដសន) សជ្បើសជ្មាប់សធវើជ្បតិកមមដកលមអរ 
ទឹកកខវក់។  

25. តរមងដរចះកំណ្កឧស្ម័ន (Condensate trap) 
ឧបករណម៍ួយសជ្មាប់ជ្បមលូនិខបសញ្ចញឧសម័នដែល្លិតានជ្បកបសដ្យជ្បសិទធភាព។ 

26. សុ្វតថិភាពដៅតាមឡជីវឧស្មន័ 
សាថ្នភាពសជ្ាះថាន្ក់ជាសជ្ចើនជ្តូវានសសខកតស ើញមានសៅតមទីតំខដែលមានឡរីវឧសម័ន។ សាថ្នភាព
ទំាខសនះរជ្មាមកំដហខែលសុ់វតថិភាពរបស់មនុស្សដែលសធវើការងារសៅកែុខកសិដ្ឋ្ន ជាពិសសសអែកសៅរិត
ឡរីវឧសម័ន សហើយសៅកែុខករណីខៃះក៏ែល់បរិសាថ្ន្ខដែរ។ 

27. រស្ទបផ់្លស្្ទិច HDPE 
ជាសនៃឹខផ្ល្សទិចជ្បសេទប ូលីសអទីដឡនដែលមានែខ់សុីសតខពស់ ្លិតពមី ូសលរុលសអទីដឡន ដែលសរសាគ្ល់
ថាជា្លិត្លដែលរឹខមាុ្ ំដតជ្សាល។ 

28. ោគ្ស្ LPG  
ឧសម័នសៅដែលពជ្ងាវ (liquefied petroleum gas) ជាល្ាយឧសម័នអ ៊ីជ្ែូដសនកាបនូ ដែលសរសជ្បើជ្ាស់ជា
ឥនធនៈសជ្មាប់ឧបករណក៍ស ត្្ ចស្តងាក្នដ្ំសៃ និខោនយនត។ 
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29. ឡជីវឧស្ម័ន 
សំណខ់មូលមួយជ្បសេទសខព់ីឥែឋតនន់ិខសបតខុកបច់ូលកែុខែ ី ្ទុកលាមកសតវដែលអាចបសខកើតឧសមន័សម
តន ឬ រីវឧសម័ន សហើយអាចបន្សល់នូវរីធមមជាតិែ៏លអជ្បសសើរ។ 

30. ឡជីវឧស្ម័នរបដភទ្រស្ះស្តុកោមករគ្បតង់ផ្ល្ស្ទចិ (lagoon biogas plant) 
ជាជ្បសេទជ្សះសតុកលាមក ឬ ទឹកសមអុយ ននកាកសំណល់ពីកសិដ្ឋ្ន ឬ សោខចជ្ក។ សរអាចជ្របតខ់ផ្ល្សទចិ
សែើម្បីរក្ាទុកទកឹ និខឧសមន័ សែើម្បីជ្បមូលយកឧសមន័សមតនសជ្មាប់ការសជ្បើជ្ាស់ជាជ្បសោរន៍ស្្សខៗ។ 

31. អងគធាតុស្ ីរាងគ 
សំសៅសៅសលើជ្បេពសមាសធាតុកាបូនែធ៏ំដែលមានសៅកែុខធមមជាតិ។ វាជារូបធាតុដែលមានសមាសធាតុ
សរើោខគដែលសកើតសឡើខពសីារពាខគកាយសតវនិខរុកេជាតិនិខកាកសំណល់កសកិមម។ 

32. អនត កមម 
ជាជ្បសេទននសកមមភាពមួយដែលវតថុពីរ ឬ សជ្ចើនមានអំសពើសលើវតថុមួយស្្សខសទៀត។  

33. ឧស្ម័នផ្ទះកញ្េក ់
ឧសម័នដែលមានសៅកែុខបរិោកាស ដែលសកើតសឡើខសដ្យធមមជាត ិឬ សដ្យសកមមភាពមនុស្ស សហើយដែល
ជ្សូបយក នខិបសញ្ចញរសមីតមរំហ្ ន្រលកជាកល់ាក់កែខុរំហ្ ន្រលកននរំភាយរសមីកស ត្្ជ្កហមអំាខស្តហ្វ្
ដែលភាយសចញពីន្ទដ្នែ ីបរិោកាសនិខពពក។ ាតេុូតទាំខសនះបខកឲ្យមាន្ល្ទះកញ្ចក។់  
ចំហ្យទកឹ ឧសម័នកាបនូិក ឌអីាសូតម ូណអូុកសុីត (N2O) សមតន និខ អូសូន (O3) ជាឧសម័ន្ទះកញ្ចក ់
ចម្បខៗសៅកែុខបរិោកាសរបស់ដ្នែ។ី សជ្ៅពីសនះ មានឧសម័ន្ទះកញ្ចកម់ួយចំននួសៅកែុខបរិោកាស 
ដែលបសខកើតសឡើខសដ្យមនស្ុសទំាខជ្សុខែូចជា ហ្ឡកូាបួ និខសារធាតុែនទសទៀតដែល្ទុកកៃរនខិជ្បូម រឺ
សថិតសជ្កាមការជ្រប់ជ្រខននពធិីសារម ុខសរ៉េអាល់។ សជ្ៅពីសនះ ឧសមន័កាបូនកិ ឌីអាសូតម ណូូអុកសុតី និខ  
សមតន ពធិីសារក្យូត ូជ្រប់ជ្រខឧសម័ន្ទះកញ្ចកែ់នទសទៀតែចូជា ស ុល្អួ ៊ិចសាេៃុយអរើត (SF6)  
អ ៊ីជ្ែូេៃុយអរ៉េូកាប ួ(HFCs) នខិ ដពរេៃុយអរ៉េូកាប ួ(PFCs)។ 

34. ឧស្ម័នកាបូនកិ 
ឧសម័នកែុខបរិោកាសដ្នែីដែលសកើតសឡើខសដ្យធមមជាតនិិខសដ្យសារការែុតឥនធនៈហវូសីុល  
(សជ្បខកាត ឧសម័នធ្យូខថ្ម...) ការែុតរីវមា ្ស និខការដជ្បជ្បួលការសជ្បើជ្ាស់ែី និខែំសណើការឧស្ាហកមម 
សហើយជាឧសម័ន្ទះកញ្ចក់ ចម្បខដែលបខកសឡើខសដ្យសកមមភាពមនុស្សនិខមានឥទធពិលមកសលើតុល្យភាព
ននចំណាខំផ្ល្តននរំភាយរសមីជ្ពះអាទិត្យមកសលើដ្នែ។ី ឧសម័នកាបូនិក រឺជាឧសមន័សាលដែលជ្តូវានសជ្បើ
ជ្ាស់សជ្មាប់សជ្បៀបសធៀបការវាស់ឧសម័នែនទសទៀត ែូសចែះឧសម័នកាបូនកិមានសកាត្នពុលកស ត្្សកល 
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សសមើ១។ ឧសម័នកាបនូិកជាសមាសធាតុដែលម ូសលរុលរបស់វាសកើតសឡើខសដ្យមួយអាតូមកាបូននិខ 
ពីរអាតូមអុកសីុដសន។ 

35. ឧស្ម័នដមតាន 
ឧសម័ន្ទះកញ្ចក់មួយជ្បសេទកែខុចំសណាមឧសមន័្ទះកញ្ចក ់ ទំាខ៦ដែលជ្តូវកាត់បនថយ សជ្កាមពិធសីារក្យូត ូ
និខជាដ្ែកសំខ្នម់ួយននឧសម័នធមមជាត ិសហើយទាក់ទខនឹខឥនធនៈ អ ៊ីជ្ែូកាបួទំាខអស ់ការចិញ្ចឹមសតវ នខិ
កសិកមម។ សមតនជាអ ៊ីជ្ែូកាបួដឆអត ាមន្ពណ៌ ាម្នកៃិន ងាយឆបសឆះ ជាសមាសធាតុរមីីទី ១ នន 
ជ្កុមអាល់កាន។  

36. ឧស្ម័នអ ៊ីរដូប្ស្នស្ ុលភីត (H2S)  
ជាឧសម័នមួយាម្នពណ ៌មានកៃិនសអុយែូចស តុសអុយ។ វាមានជាតិពុល កាចសាហ្វដែលអាចសុីសលាហៈ
ឲ្យសឡើខសជ្ចះ និខអាចឆបសឆះាន។ ឧសមន័សនះជ្តូវាន្លិតសឡើខសដ្យមីជ្កុបបំដបកអខគធាតុសរើោខគកែុខ
ឧសម័នបិទរិតាម្នខ្យល់ែូចជា សៅកែុខេក់ នខិលូទឹកសអយុ ដែលែំសណើរការសនះជាទូសៅសរសាគ្ល់ថាជា  
ឡបិទរិតាមន្ខ្យល់សចញចលូ។ ឧសមន័សនះក៏មានវតតមានសៅកែុខឧសម័នននបនទុះេែំសេៃើខ ឧសម័នធមមជាត ិ និខ
ជ្បេពទឹកសជ្កាមែ។ី សារពាខគកាយមនុស្សក៏្ លិតឧសមន័សនះកែុខបរិមាណតិចតួច្ខដែរ។ 

37. ឧស្ម័នឥនធនៈ 
ជាអ ៊ីជ្ែូកាបូន អ ៊ីជ្ែូដសន និខល្ាយកាបូនម ណូូអកុសុីត ដែលមានវតតមានសៅកែុខឧសមន័ដែលបសខកើតជ្បេព
ថាមពលកស ត្្ ឬ ថាមពលអរគិសនីែ៏មានសកាតន្ុពល ដែលអាចដចកចាយតមមសធា្ាយបំពខ់ទុសោព ី
ទីតំខដែលជ្តូវសជ្បើ។ 

38. ឥនធនៈហវូសីុ្ល Fossil fuel 
ឥនធនៈ្ទកុសារធាតុកាបូនដែលសកើតសចញពីកណំអ ៊ីជ្ែូកាបនូហវូសីុល រួមមានធ្យូខថ្ម រុកេជាតិពុក្ុយ សជ្បខ 
និខឧសម័នធមមជាត។ិ 

39. GE Jenbacher (Jenbacher Gas  Engines or INNIO’s Gas Engines)  

ជាជ្បសេទមា ្សីុនសេៃើខសជ្បើជ្ាស់ឧសម័នជាថាមពលរំនួសសជ្បខ ដែល្លិតសៅទីជ្កុខ Jenbach  
ជ្បសទសអូជ្ទីស សហភាពអឺរ៉េុប។ មា ្សីុនសេៃើខសនះ្លតិសឡើខសជ្មាប់សជ្បើជ្ាស់ជាមួយនឹខជ្បសេទឧសមន័
ស្្សខៗ រួមមាន៖ ឧសម័នធមមជាតិ រីវឧសមន័ ឧសមន័ធ្យូខថ្ម និខឧសម័នចំោញ់សចញពឧីសមន័សជ្បខកាត  
(APG = Associated Petroleum Gas) (ClarkeEnergy, 2020)។ មា ្សីុនសនះមានជ្បព័នធ្តល ់
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ថាមពល កស ត្្ នខិ ការសធវើឲ្យជ្តជាក់សជ្មាប់ជ្បសេទពាណរិជកមម ឧស្ាហកមម និខ ជ្បសេទសជ្បើជ្ាស់តម
ទីជ្កុខ ជាពិសសសជ្បសេទបំដលខពីកាកសំណល់សៅជាថាមពល។ មា ្សីុនសនះជាបសចចកវិទ្ា នមុខសរ
មួយកែុខរយៈសពលជាខ ៥០ ឆន្ំមកសនះ ដែលមានសរសជ្បើជ្ាស់ចំនួន ៥២.០០០ សជ្រឿខ សៅជាខ  
១០០ ជ្បសទសសលើសកលសលាក។ មា ្សីុនសនះមានកមាល្ខំចសនាល្ះព ី២០០ រីឡូវា ត្់ សៅ ១០ សមហ្គ្វា ត្ ់
(INNIO, 2020)។ 


