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១. បសចក្តីប្តើម 

ក្ិចេេនយាេតេីី «ការ្តល់សេវាក្មម: ការវិភាគជស្មើេស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នសៅក្មពុជា» រវាងអងគការេហ
្រជាជាតិសដើមយបីអេិវឌយឍន ឧេយាហក្មម និងេាគមន ជីវឧេម័នអាលៃឺម៉ង ់ានក្ញ្េរ់ការងារចំនួន ៦ ជាមួយនងឹ
ការស្ៃើយតរដូចផ្ដលបានរងាហយញសៅក្ែុងតាោងខាងស្កាម។ 
តាោងទ្ី ១៖ េសងេររបាយការណ ការងារទំ្ង ៦ ផ្ដលេាគមន ជីវឧេមន័អាលៃឺម៉ងប់ានស្វើេ្ារ់អងគការ
េហ្រជាជាតិសដើមយបីអេិវឌយឍន ឧេយាហក្មម 
កញ្េប់ការងារ ដ ្្ះរបាយការណ្៍ អនកដរៀបដរៀង 
េិនិតយយជស្មើេស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័ន និង
ការវាយតម្មៃភាេផ្ដលអាចស្វើបាន
សៅក្មពុជា ការវិភាគជស្មើេស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នសៅ

ក្មពុជា និង គ្មូអាជីវក្មម 
Grope, Scholwin 
et. al ការវិភាគគ្មូអាជីវក្មមផ្ដលាន

េកាតយនុេល នងិការវាយតម្មៃភាេ
ផ្ដលអាចស្វើបានសៅក្មពុជា 

ការចុុះសរេក្ក្មមសៅក្មពុជា របាយការណ វាយតម្មៃរឋម Hofmann and 
Bontempo 

ការអេិវឌយឍម្នការេិក្យាលទ្ធភាេស្វើ
សៅសលើ ក្េិដាឋយនចំននួ ៣ ស្យសងៗគ្នយ 

ការ្ចក្ជីវឧេម័នដាក្់ដរ (េាភយរ្ចក្ដរ
ចល័ត និងការ្ចក្ដរជីវឧេម័នតាមផ្ររ
្រម្េណីយ ) 

Hofmann 

ថង់សាពយយេ្ារ់ដាក្់ជីវឧេម័ន Fischer 

ការវិភាគការស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នបានមក្េី
កាក្េំណល់ម្នសោងច្ក្្លិតសមយៅមី
េ្ារ់ជស្មើេស្យសងៗ 

Hofmann 

អនុសាេន េ្ារ់ជស្មើេរន្ទយរ ់ អនុសាេន ចុងស្កាយ Hofmann, Grope 
et. al 

ការរណ្តុះរណ្តយលេ្ារ់
មជយឈមណឌលរសចេក្វិទ្យានិងេត័៌ានជី
វឧេម័នខានយត្ ំBTIC 

របាយការណ រណ្តុះរណ្តយល Hofmann 

  

របាយការណ េតីអំេី អនសុាេន អំេីការស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នសនុះ រូក្េរុរោលអ់នសុាេន ផ្ដលបាន 
្តល់សដាយេាគមន ជីវឧេមន័អាលៃឺម៉ង់ តាមរយ៍ៈរបាយការណ ទ្ំងអេផ់្ដលេាគមន សនុះបានេកិ្យានងិ
សរៀរសរៀងចង្ក្ង។ 
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២. របាយការណ៍៍ៈ ការវិភាគជប្មើសប្រើ្បាសជ់វីឧសមន័បៅក្មពុជា 
និងគ្មអូាជវីក្មម 

សគ្លរំណងររេ់របាយការណ សនុះគ ឺសដើមយបីវិភាគជស្មើេស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នដូចជា ការ្លិតសៅជា
ជីវសមតាន នងិវិ្ីសាស្តេតផ្ចក្ចាយស្យសងៗេ្ារ់ជីវឧេមន័ស្រើជាឧេម័នឥនធន៍ៈ។ 

ការវិភាគជស្មើេស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នានដូចខាងស្កាម៖ 

• េ្ារ់រសចេក្វិទ្យាស្យសងៗ៖ ម្ថៃ្លិតថយចុុះកាលណ្ទ្ំហំ្លិត្ំ ជាេិសេេក្ែុងក្រណី
បន្សុទ្ធជីវឧសម័នឲ្យដៅជាជីវដមតាន។ សៅក្មពុជា សគក្្មស ើញានការរនយសុទ្ធជីវឧេមន័ េីស្រុះវាទ្នំងជាាន 

• ក្េិដាឋយន្តឹមផ្តមួយចំនួនតចូរ៉ុសណ្្យុះផ្ដលានកាក្េណំល់្គរ់្គ្ន់អាច្លិតជវីឧេម័ន
ក្ែុង្ទ្ង់្ទ្យ្ំបាន (ជីវឧេម័នសលើេេី ១០០ ផ្ម៉្តគូរក្ែុងមួយសា យង) នងិ្តូវចំណ្យសដើមទ្នុស្ចើន
េ្ារក់ាររនយសុទ្ធជីវឧេម័ន ជាេិសេេេ្ារ់ការ្លិតជីវឧេម័នខានយតតចូ។ 

• ការដឹក្ជញ្ជូនជីវឧេមន័សដាយស្រើេង់ស្ព្យ អាចានភាេរត់ផ្រនខា្យំង និងជាដំសណ្ុះ្សាយ
ផ្ដលានតម្មៃេមរមយយ រ៉ុផ្នត្តូវក្ំណតច់ំនួនអែក្ស្រើ្បាេ់និងចាងយយដកឹ្ជញ្ជូន។ សហតដុូចសនុះ េ្ារ់ឡជីវ
ឧេម័នខានយត្ ំវា្គ្ន់ផ្តជាជស្មើេរផ្នថមេ្ារ់ការដឹក្ជញ្ជូន និងស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នរ៉ុសណ្្យុះ។ សលើេេីសនុះ 
វាហាក្ដ់ូចជាានរនំ្ងវរយប្ម៌មួយចំននួចំសរុះការស្រើ្បាេ់ថង់សាពយយដាក្់ជីវឧេម័នសៅក្មពុជា សរើសោងតាម
មតិសោរល់ររេអ់ែក្រក្េ់ន័ធ។ 

• ការរញ្ជូនជីវឧេម័នតាមបំពងទ់្ ដោ អាចជាគំនតិផ្ដលេម្េរសៅក្ែុងក្រណចីាងយយដឹក្
ជញ្ជូនតិចជាង ១០ គីឡូផ្ម៉្ត។ គុណវិរតតិមួយគឺ ការេងឹផ្្ែក្ោ យងខ្ាយងំររេ់អែក្្លតិសៅសលើអតិថិជនផ្ដល
បានភាជយរ់រណ្តយញទ្ុសោ។ សៅក្ែុងក្រណីផ្ដលានអតថិជិនតិច សន្ុះវាគួរផ្តានការចូលរួមវិភាគទ្នររេ់
អតិថិជនសៅក្ែុងការ្លិតជីវឧេម័ន។ 

• ការដឹក្ជញ្ជូនជីវឧសមន័តាមធ ងស ីឡំងប្ លធននងឹសមាពធ្ែពស ់ ្តល់នូវភាេរត់ផ្រនរំ្ុត 
(លក្េណ៍ៈផ្ដលអាចផ្្យេ់រតូរគ្នយបានររេ់អតិថជិននងិការេតុក្ទ្ុក្ជីវឧេមន័) និងអនុញ្ញយតឲយយដកឹ្ជញ្ជូនជីវ   
ឧេម័នក្ែុងចាងយយឆ្ងយយ (សលើេេី ១០០ គីឡូផ្ម៉្ត) រ៉ផុ្នតវាានតម្មៃខ្ពេ ់ ជាេិសេេសៅសេលេមតថភាេ        
្លិតានទ្ំហតំូច។ 

សោងតាមការសរៀរោរ់ខាងសលើ សគបាន្តល់អនសុាេន ឲយយានការ្សាវ្ជាវ និងក្ំណត់ទ្ីតាំង 
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ក្េិដាឋយនផ្ដលានជីវា យេស្ចើន (ឧទ្ហរណ  កាក្េណំល់សចញេី្ ទុះបាយ ឬ សភាជនយីដាឋយន កាក្េណំល់
េី្យារ ក្៏ដូចជាសោងច្ក្ផ្ក្ម្ចែ្លិត្លមហរូអាហារ) ផ្ដលអនុញ្ញយតឲយយការ្លិតជវីឧេម័នក្ែុងទ្ំហំ្ ំជាង 
១០០ ផ្ម៉្តគូរក្ែងុមួយសា យង ម្នវតថុធាតសុដើម។ 

ត្មូវការស្យសងៗសដើមយបីស្វើឲយយគស្ាងអាចស្វើបានរួមាន៖ 

• ក្ផ្នៃង្លិតជីវឧេម័នគួរផ្តេថិតសៅជិតទ្ី្ក្ុង ឬ អតថិជិនផ្ដលានត្មូវការថាមេលខ្ពេ់ 
ផ្ដលអាចជំនួេសដាយជីវឧេម័ន (ឧទ្ហរណ  ឥនធន៍ៈេ្ារ់ោនយនត ឬ ក្ស ត្យ)។ 

• ការវិភាគបានរងាហយញថា ការស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នេ្ារ់ចអំិនអាហារ ជាឥនធន៍ៈេ្ារ ់
ោនយនត ឬ ក្ស ត្យ អាចានការ្រក្ួត្រផ្ជងសៅក្មពុជាេថិតស្កាមកាល៍ៈសទ្េ៍ៈណ្មួយ។ សទ្ុះរីជាោ យង
ណ្ក្៏សដាយ គស្ាងជីវឧេម័ននីមួយៗានកាល៍ៈសទ្េ៍ៈខ្ុេៗគ្នយ សហើយសេចក្តី្តវូការផ្ដលេម្េរ្តូវ
វាយតម្មៃ េីមួយក្រណីសៅមយួក្រណី។ 

តាោងខាងស្កាមរងាហយញសដាយេសងេរអំេីការវាយតម្មៃសលើគ្មូអាជីវក្មមស្យសងៗ។ 
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តាោងទ្ ី២៖ សេចក្តីេសងេរអំេីសេដឋក្ិចេនិងរញ្ហយ្រឈមររេ់គ្មូអាជីវក្មមផ្ដល្តវូបានវាយតម្មៃ 

 
ដស ឋកិចេ 

(តាមការេនមត់) 

អតថរបដោជន៍ប្ផ្នកសងគម 

និងបរិស្ថន្ 
បញ្ហ្របឈម (សៅក្មពុជា) 

ក) ការដរបើរបាស់ជីវឧសម័ន 

១) ការផ្ចក្ចាយ
តាមថងស់ាពយយ
ដាក្់ជីវឧេម័ន 

អាចស្រៀរស្ៀរ
ជាមួយឧេម័នអិល
េីជេី្ារ់ការចំ
អិនអាហារ 

ជាទ្ូសៅ៖ 
− រសងេើនេនតិេុខ្ម្នការ្គត់្គង់
ថាមេល 

− ្គួសារតាម្ទុះ/ក្េកិ្រអាច្ត
ល់កាក្េំណល់េរីោងគជាវតថុ
ធាតុសដើមេ្ារ់ឡ និងយក្
ជីេរីោងគ្តលរ់សៅវិញ 

− រសងេើនតម្មៃរផ្នថមក្ែុងតំរន ់
− កាត់រនថយការរំភាយឧេមន័
្ទុះក្ញ្េក្េ់ីការដុតឥនធន៍ៈ 

ក្ែុងក្រណជីំនួេអុេ៖ 
− គ្មយនផ្្យសង គ្មយនស្ុះសៅ្ទុះ
បាយ ដូចសនុះស្តេតីនិងក្ុារ
នឹងមិនានរញ្ហយរ៉ុះរល់
ដល់្ៃូវដសងហើមតសៅសទ្ៀតសទ្ 

− ដង់េុីសតថាមេលទ្រ 
− ចាងយយដឹក្ជញ្ជនូបានជតិ 
− ររិាណជីវឧេម័នានក្ណំត់ ផ្ដល្តូវដឹក្ជញ្ជូនេរុរ សដាយ្គ្ន់
ផ្តដំសណ្ុះ្សាយរផ្នថមចំសរុះការស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នស្យសងៗ ក្ែុង
ក្រណី្លិតជីវឧេម័នខានយត្ ំ

− រនំ្ងវរយប្ម៌ (្រជាជនក្មពជុាហាក្់ដចូជាសាទយក្់សេទើរនិងមិនសជឿ សដាយ
មិនចង់លីផ្េង្ងន់) 

− ត្មូវការទ្ី្យារានក្ណំត់សៅតំរន់ជនរទ្ 
− ការ្រក្ួត្រផ្ជងផ្្ែក្ហិរញ្ញវតថុសៅេិបាក្ េីស្រុះតម្មៃលក្ោ់យររេ់
ឧេម័នអិលេជីី គឺ្តឹមផ្ត ០,០៦ ដលុ្្យក្ែុងមួយគីឡូវា យត់សា យង 

− គ្មយនអវីជំនេួឧេម័នអិលេីជ ី

២) ការផ្ចក្ចាយ
តាមរំេងទ់្ុសោ 

អាចស្រៀរស្ៀរ
ជាមួយឧេម័នអិល
េីជីេ្ារ់ការចំ
អិនអាហារ 

− សេដឋក្ិចេអា្េ័យខ្ាយំងសលើលក្េខ្ណឌតំរន ់(េូមសិាស្តេត ការផ្ចក្ចាយ
តាម្គួសារ។ល។) 

− ចំនួន្គសួារស្ចើន្តូវការតភាជយរ់ក្ែុងក្រណី្លិតជីវឧេមន័ខានយត្ ំ
ឧទ្ហរណ  ១៦០០ ្គសួារេ្ារ់ក្រណី្លិតជីវឧេមន័ ១០០ 
ផ្ម៉្តគូរក្ែុងមួយសា យង) 
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៣) ការផ្ចក្ចាយ
តាម្ុងេុឡីំង
េាពយ្ខ្ពេ ់

មិនអាចស្រៀរ
ស្ៀរជាមួយឧេម័
នអិលេីជីេ្ារ់
ការចំអិនអាហារ 
(ស្កាមកាល៍ៈសទ្
េ៍ៈរចេុរយបនែ) 

− ការការ់រំផ្្យញម្្េសឈើថយចុុះ 
− កាត់រនថយរនទុក្ការងារ 
េ្ារ់ស្តេតីនិងក្ុារ 

− តម្មៃម្ថៃេ្ារ់ការេាអយតនងិការរនយសុទ្ធ ក្៏ដចូជាការរផ្ណែនជីវឧេមន័
ក្ែុងក្រណទី្ំហំ្លិតខានយតតូច។ ការតំសឡើងកាន់ផ្ត្ំ សន្ុះឱកាេ
កាន់ផ្តខ្ពេ់េ្ារ់ការទ្ទ្លួបានគស្ាងផ្ដលានលទ្ធភាេផ្្ែក្
សេដឋក្ិចេ។  អ្តា្លិតក្មមគួរផ្តទ្ររំ្ុតក្៏ ២០០ ផ្ម៉្តគូរក្ែងុមួយ
សា យងផ្ដរ សហើយកាន់ផ្តស្ចើន កាន់ផ្តលែ។ 

− ហានិេ័យផ្្ែក្េុវតថិភាេសៅសេលស្រើដងឧេម័នេាពយ្ ខ្ពេ់។ 

ែ) ការដរបើរបាស់ជីវឧសម័នជាឥនធនៈសរមាបោ់នយនត 

១) ការផ្ចក្ចាយ
តាម្ុងេុឡីំង
េាពយ្ខ្ពេ ់

េឹងផ្តអាចស្រៀរ
ស្ៀរជាមួយស្រង
ា យេ ូតក្ែុងក្រណី
ឡ្ំ (១០០ 
ផ្ម៉្តគូរក្ែុងមួយ
សា យង) 

− រសងេើនេនតិេុខ្ម្នការ្គត់្គង់
ថាមេល (ការនំ្ចូល   ហវេីុូ
លឥនធន៍ៈតចិជាមុនគឺវា
ចំាបាច់ណ្េ់) 

− រសងេើនតម្មៃរផ្នថមក្ែុងតំរន ់
− កាត់រនថយការរំភាយឧេមន័
្ទុះក្ញ្េក្េ់ីការដុតឥនធន៍ៈ 

− កាត់រនថយការរំភាយ៖ េេួក្
អាេ ូតអុក្េុីត (NOx) ្ូលី
តូចលែិត េំសលងរំខាន (ទ្ី
្ក្ុងកាន់ផ្តសាអយតជាងមនុ) 

− តម្មៃម្ថៃេ្ារ់ការេាអយតនងិការរនយសុទ្ធ ក្៏ដចូជាការរផ្ណែនជីវឧេមន័
ក្ែុងក្រណទី្ំហំ្លិតខានយតតូច។ ការតំសឡើងកាន់ផ្ត្ំ សន្ុះឱកាេ
កាន់ផ្តខ្ពេ់េ្ារ់ការទ្ទ្លួបានគស្ាងផ្ដលានលទ្ធភាេផ្្ែក្
សេដឋក្ិចេ។  អ្តា្លិតក្មមគួរផ្តទ្ររំ្ុតក្៏ ២០០ ផ្ម៉្តគូរក្ែងុមួយ
សា យងផ្ដរ សហើយកាន់ផ្តស្ចើន កាន់ផ្តលែ។ 

− គ្មយនសហដាឋយរចន្េមព័នធ CNG ឬ CBM សៅក្មពុជា 
− ទ្ី្យារានក្្មតិ ដូចសនុះចំាបាច់្តូវការវិនិសោគរផ្នថមសលើការផ្ក្
ោនយនត (មិនគិតសៅទ្ីសនុះ) ្តូវបាន្តល់អនសុាេន ឲយយានការគំ្
្ទ្េីរដាឋយេិបាល 

២) ការចាក្់
រំសេញតាម      
សាថយនីយ  

 ្តូវការអតិថិជន (រដឋ ឬ ឯក្ជន) ផ្ដល្តូវការឥនធន៍ៈក្ែុងររិាណស្ចើន 
សដើមយបីចារ់ស្តើមគស្ាងសាក្លយបង សៅជិតក្ផ្នៃង្លិតជីវឧេម័ន 

គ) ការដរបើរបាស់ជីវឧសម័នសរមាប់កដ ត្ ្
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១) ស្រើសៅជិតៗ 
េឹងផ្តអាចស្រៀរ
ស្ៀរជាមួយអុេ 

− រសងេើនេនតិេុខ្ម្នការ្គត់្គង់
ថាមេល (ការនំ្ចូល   ហវេីុូ
លឥនធន៍ៈតចិជាមុនគឺវា
ចំាបាច់ណ្េ់) 

− រសងេើនតម្មៃរផ្នថមក្ែុងតំរន ់
− កាត់រនថយការរំភាយឧេមន័
្ទុះក្ញ្េក្េ់ីការដុតឥនធន៍ៈ 

− ការការ់រំផ្្យញម្្េសឈើតិចតួច 

១) អតិថិជនានត្មូវការថាមេលសៅជិតៗ 
− ១) នងិ ២) េមតថភាេ្លតិតូច (ស្កាម ១០០ ផ្ម៉្តគរូក្ែុងមួយ
សា យង េុំអាច្រក្ួត្រផ្ជងបានសទ្) 

− ១) នងិ ២) ការេឹងផ្្ែក្ោ យងខា្យំងសលើអតិថជិន គួរផ្តអាចក្ាយយជាម្ដ
គូ (ការវិនិសោគ្លតិជីវឧេម័ន) 

− ១) នងិ ២) េិបាក្ក្ែុងការរក្យាតុលយយភាេម្នការ្លិតនងិត្មូវការ 
រ៉ុផ្នតការស្រើឧេម័ន អិលេីជី ជាឧេម័នរផ្នថម អាចជាដំសណ្ុះ្សាយ
ងាយ្េួល 

− ១) នងិ ២) ការរួម្យសំការ្លិតអគគិេន ី(េហការរសងេើត) ក្៏អាច
ានភាេរត់ផ្រនស្ចើនជាង រ៉ុផ្នតានតម្មៃខ្ពេ់ជាង 

២) ការផ្ចក្ចាយ
តាមរំេងទ់្ុសោ 

មិនអាចស្រៀរ
ស្ៀរស្កាមកា
ល៍ៈសទ្េ៍ៈេេវម្ថង 
រ៉ុផ្នតអាចសៅ
អន្គតដខ៏្ៃី 
(តម្មៃអុេសក្ើន
សឡើង) 

៣) ការផ្ចក្ចាយ
តាម្ុងេុឡីំង
េាពយ្ខ្ពេ ់

មិនអាចស្រៀរ
ស្ៀរជាមួយឥនធ
ន៍ៈ្មមតា 

− ភាេងាយរត់ផ្រនរំ្ុតក្ែុងនយ័ផ្ចក្ចាយជីវឧេម័ន និងតលុយយភាេរវាង
ការ្លិតនិងត្មូវការ ( សដាយការរក្យាទ្ុក្ជីវសមតានសៅេាពយ្
ខ្ពេ់) 

− តម្មៃម្ថៃេ្ារ់ការេាអយតនងិការរនយសុទ្ធ ក្៏ដចូជាការរផ្ណែនជីវឧេមន័
ក្ែុងក្រណទី្ំហំ្លិតខានយតតូច។ 
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៣. របាយការណ៍៖ ការវាយតម្មៃរឋម 
កាលេីផ្ខ្សមសា ឆ្នយំ២០១៨ សរេក្ក្មមមួយ្តូវបានស្វើសៅក្មពុជា សហើយទ្ីតាងំចំននួ ១២ ្តូវបានចុុះ

ទ្េយសនក្ិចេ សដើមយបីក្ណំត់លទ្ធភាេេិក្យាជស្មើេស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័នសៅតាមទ្ីតាំងទំ្ងសន្ុះ។ របាយការណ  
វាយតម្មៃរឋមសនុះ េេិណន៌្អំេីអវីផ្ដលបានេសងេតស ើញសៅក្ំឡុងសេលទ្េយសនក្ចិេ ផ្ដលជាការវិភាគខ្ៃអីេំី
េកាតយនុេលជីវឧេម័នសៅតាមទ្ីតាំងនីមួយៗ នងិអនសុាេន ។ សដាយសារទ្ីតំាងមួយចំនួនានឡជីវឧេម័ន
្រសេទ្្េុះ្សារ ់សន្ុះអនសុាេន អេំីេុវតថិភាេ និងការស្រើ្បាេ់្តូវបាន្តល់ដល់េួក្សគ។ 

ដូចបានសរៀរោរ់ខាងសលើ សគ្លរំណងសដើម (រ៉ុផ្នតបានរផ្នថម) ម្នសរេក្ក្មមគឺសដើមយបីេសងេតថាសតើាចយេ់ 
ទ្ីតាំង (ក្េិដាឋយនចិញ្េឹម្ជកូ្ សោងច្ក្ផ្ក្ម្ចែជ័រសៅេ ូ សោងច្ក្ផ្ក្ម្ចែសមយៅមី) ានចណំ្រ់អារមមណ ក្ែុងការស្រើជីវ
ឧេម័នក្ែុងជស្មើេស្យសងផ្ដរឬសទ្ (ការរនយសុទ្ធជីវឧេមន័ ការ្ចក្ដរ ការ្ចក្ក្ែងុថងស់ាពយយ ឬ ការផ្ចក្ចាយតាម 
រណ្តយញ)។ អំឡងុសេលចុុះសរេក្ក្មម គឺមិនបានជួរេិភាក្យាជាមួយាចយេ់ក្េិដាឋយន្គរ់ទំ្ងអេ់សន្ុះសទ្ សដាយ
ក្រណីភាគស្ចើន គឺអាច្តឹមផ្តនិោយជាមួយរុគគលិក្ សដាយនំ្យក្ទ្េយសនររេ់ាចយេ់ក្េិដាឋយន។ សទ្ុះរជីា
ោ យងណ្ក្៏សដាយ វា ក្៏អាចរងាហយញេីឱកាេ និងគនំិតេតីេជីស្មើេស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័ន។ 

ជាទ្ូសៅ គ្្្នចណំាប់អារមមណ្៍វិនិដោគជដរមើសដរបើរបាស់ជីវឧសម័ន។ មូលសហតុទ្ំងសន្ុះរួមាន៖ 

១) អាជីវក្មមចំរងររេ់ទ្ីតំាងទ្ំងសនុះគ ឺចិញ្េឹម្ជូក្សាច ់្លិតជ័រសៅេ ូ ឬ ផ្ក្ម្ចែសមយៅដំឡូងម។ី ភាេ
ែវះចំណាប់អារមមណ្ ៍នងិចំដណ្ះ ងឹក្ែុងការវិនិចឆ័យថាសតើជស្មើេស្រើ្បាេ់ស្យសងអាចជាឱកាេអាជីវក្មមដ៏លែ 
មួយ។ ាចយេ់ទ្ីតាំងជាស្ចើន បានរងាហយញថា េកួ្គ្ត់ គ្មយនលទ្ធភាេ ឬ គ្មយន្នទ៍ៈផ្្យេ់រតរូ្នធាន សដើមយបីអសងេតថាសតើ
ជស្មើេសនុះអាចគួរឲយយចារ់អារមមណ ឬសទ្។ 

២) ទ្ីតាំងផ្ដលានឡជីវឧេម័ន្សារ់បានវិនិសោគសលើររិកាខយរស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័ន ជាា យេីុនសេៃើង។ េួក្
សគមិនបានចារ់អារមមណ ក្ែងុការវិនិសោគសលើជស្មើេស្យសងមួយសទ្ៀតសទ្។ 

៣) ្បាក្់ចំណូលេំខាន់បានមក្េីឡជីវឧេម័ននងិា យេីុនសេៃើងគឺបានទ្ទ្ួលតាមរយ៍ៈការស្រើ្បាេ់
ថាមេលផ្ទយល់ខ្ៃួន។ ជស្មើេលក្់ថាមេលសៅឲយយរណ្តយញ គឺេិបាក្បា យនស់ាមយនក្ែងុកាល៍ៈសទ្េ៍ៈរចេុរយបនែសៅ 
ក្មពុជា។ ការស្រើ្បាេ់ថាមេលគីមីតាមផ្ររ្រម្េណីយ  (ឧទ្ហរណ  អុេ ឬ ្យយូងេ្ារ់ការចំអិនអាហារ ឬ 
ក្ស ត្យ) គឺវាចំសណញជាង សរើស្ៀរសៅនឹងម្ថៃអគគិេនី។ ដូចសនុះ ាចយេ់ទ្ីតាំងបានចារ់អារមមណ ស្ចើនក្ែងុការកាត់
រនថយការចំណ្យសលើអគគិេនី ជនំួេឲយយការេំលឹងសមើលជស្មើេស្រើ្បាេ់ស្យសងៗសទ្ៀត។ 

៤) ្គរ់ក្េិដាឋយនចិញ្េឹម្ជូក្សាច់ទំ្ងអេ ់ជាក្េិដាឋយនខានយតតូច សហើយការ្លិតជីវឧេម័នក្៏ានក្្មិត
ផ្ដរ។ ជស្មើេស្រើ្បាេ់េីរ (ការរនយសុទ្ធជីវឧេម័នសៅជាជីវសមតាន និងរណ្តយញផ្ចក្ចាយជីវឧេម័ន) គឺ្គ្ន់ផ្ត
រសងេើតចំណ្រ់អារមមណ ផ្្ែក្ហិរញ្ញវតថុ ្រេិនសរើររិាណជីវឧេម័នផ្ដល្លិតបានានអ្តាខ្ពេ់ (សលើេេ ី
១០០ ផ្ម៉្តគូរក្ែងុមួយសា យង)។ ទ្ំហំសនុះ គឺគ្មយនក្េិដាឋយនចិញ្េឹម្ជូក្ណ្មួយអាចឈានដល់សទ្។ 



 

 
 
 
 

 9 

៥) សោងច្ក្្លិតជ័រសៅេ ផូ្ដលបានទ្េយសនក្ចិេានេកាតយនុេល្លិតជីវឧេម័នខ្ពេ់ជាង សរើស្ៀរសៅ
នឹងក្េិដាឋយនចិញ្េឹម្ជូក្សាច។់ គំនតិវិនិសោគក្ែុងការសាងេង់ឡជីវឧេម័នគឺជាគំនតិថមីមួយចំសរុះាចយេ់សោងច្ក្ 
សហើយសហតុសនុះ សយើងអាចយល់បានថា េួក្គ្ត់គ្មយនេុទ្ិដឋិនិយមក្ែុងការដាក្់ទ្នុវិនិសោគក្ែងុឡជីវឧេម័ននិង
ជស្មើេស្រើ្បាេ់ ដោរណ្េួក្គ្ត់មនិយល់ដឹងអំេីឱកាេផ្ដលាន។ េកាតយនុេលជវីឧេម័នសៅក្ែុងទ្ីតាំងសនុះ
្តូវបានវិភាគសៅក្ែុងរបាយការណ សនុះ។ 

៦) សោងច្ក្ផ្ក្ម្ចែសមយៅដំឡងូមីបានផ្អយក្ដំសណើរការសៅសេលទ្េយសនក្ចិេ។ េថិតស្កាមលក្េខ្ណឌទំ្ងសនុះ 
វា្បាក្ដណ្េ់ថា គ្ត់គ្មយន្នទ៍ៈវិនិសោគសលើជស្មើេស្រើ្ បាេ់ជីវឧេម័នស្យសងៗសទ្។ 

៧) ជស្មើេស្រើថង់សាពយយ្តវូការភាេអំណត់រផ្នថមេ្ារ់ការដាក្់រំសេញ ឬ ផ្ចក្ចាយ និងសដើមយបីរញ្េុុះ
រញ្េូលអតិថជិនឲយយទ្ិញជីវឧេម័នក្ែុងថង់។ សៅសេលចុុះសរេក្ក្មម គ្មយននរណ្ានយក្ច់ារ់អារមមណ សលើជស្មើេសនុះ
សទ្។ សទ្ុះរីជាោ យងណ្ក្៏សដាយ ថងស់ាពយយសនុះអាចជាជស្មើេគួរឲយយចារ់អារមមណ  ្រេិនសរើានអងគការ 
ណ្មួយគំ្្ទ្។ ជស្មើេសនុះ្តូវបានេិក្យារផ្នថមសៅក្ែងុរបាយការណ ស្កាយសទ្ៀត។ 

 

៤. អនុសាសន៍បលើរបចេក្វិទ្យាជីវឧសមន័បោងតាមការអបងេតបៅបពល
ចុុះទ្យសសនក្ិចេ 

៤.១ ឡជីវឧសមន័្របេទ្យ្សុះ 

សៅតាមទ្ីតាំងមួយចនំួនានឡជីវឧេម័ន្រសេទ្្េុះ្គរផ្្យេទិចសហើយ្សារ់។ មូលសហតុេំខាន់ៗផ្ដលនំ្ឲយយសគ
េង់ឡ្រសេទ្សនុះានដូចជា៖ 

• ម្ថៃសាងេង់ទ្រ 
• សាមញ្ញ ងាយ្េួលស្រើ។ 

រ៉ុផ្នត រសចេក្វិទ្យាសនុះក្៏ាន្លរ៉ុះរល់ចំសរុះមនុេយសនងិររិសាថយន្ងផ្ដរ។ 

ក្េិដាឋយនចិញ្េឹម្ជកូ្ជាស្ចើនបានចុុះក្ចិេេនយាេហការជាមួយនឹង្ក្ុមហ នុ េីុេ ី សដាយ្ក្ុមហ ុន េីុេ ី
ជួយ្គត់្គង់ផ្្យេទិច រ៉ុផ្នតគ្មយនត្មូវការស្រើ ឬ ដំសឡើងឡជីវឧេម័នសទ្។ ក្ែុងចំណចុសនុះ អែក្សរៀរសរៀងរបាយការណ  
ចង់្តល់អនុសាេន ដល់អងគការយូនីដូ និង មជយឈមណឌលរសចេក្វិទ្យានងិេ័ត៌ានជីវឧេម័នខានយត្ ំ ឲយយេិភាក្យានងិ
េនយយល់ដល់្ក្ុមហ ុនេីុេីនូវរញ្ហយដចូសរៀរោរ់ខាងស្កាម។ 
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 ៤.១.១ ផ្្ែក្រសចេក្សទ្េ 

ានដំសណ្ុះ្សាយផ្្ែក្រសចេក្សទ្េជាស្ចើនេ្ារ់ឡជីវឧេម័ន នងិានវិ្សីាស្តេតខ្ុេៗគ្នយជាស្ចើន 
សដើមយបី្យាភាជយរ់លក្េណ៍ៈរសចេក្សទ្េសៅនឹងត្មូវការររេ់ទ្ីតំាង ឬ កាក្េណំល់ផ្ដលាន។ ានដំសណ្ុះ្សាយ
រសចេក្វិទ្យាខ្ពេ ់ និងតម្មៃម្ថៃ ផ្ដល្តល់នូវ្រេិទ្ធភាេ និងការ្គរ់្គងដំសណើរការខ្ពេ់ សហើយក្៏ានដំសណ្ុះ
្សាយរសចេក្វិទ្យាទ្រ និងតម្មៃសថាក្ ផ្ដលរក្យាឲយយការវិនិសោគទ្រ។ រ៉ុផ្នត ទ្ំហំការងារររេ់របាយការណ សនុះ 
មិន្គរដណ្រ់សលើការេណន៌្អំេីគណុេមយបតិត និងគណុវិរតតិម្នដំសណ្ុះ្សាយទំ្ងេរីសនុះសទ្។ រញ្ហយ្រឈម្ំ
រំ្ុតចំសរុះការវិនិសោគសលើឡជីវឧេម័នសៅក្មពុជាគទឺ្ុនវិនិសោគ។ ាចយេ់ក្េិដាឋយនមនិចង់ នងិមិនអាចវិនិសោគ
បានស្ចើនសលើេេីត្មូវការជាក្់ផ្េតង។ ានឡជីវឧេមន័ជាស្ចើនសៅសលើេក្លសល្ក្ផ្ដលចំណ្យសដើមទ្ុនតចិ 
សហើយរងេឲយយានដំសណើរការឡេុំអាចទ្ុក្ចិតតបាន និងានហានេិ័យដល់េុវតថិភាេ។ សលើេេីសនុះសទ្ៀត ្គុឹះសាថយន
ហិរញ្ញវតថុក្៏មិនទ្ន់្តលក់្មេីផ្ដលានអ្តាការ្បាក្់ទ្រ ្េមទ្ំងលក្េខ្ណឌផ្ដលគួរឲយយចារ់អារមមណ េ្ារ់
ថាមេលសាអយតផ្ដរ។ 

ការរសងេើតអនសុាេន ផ្្ែក្រសចេក្សទ្េគឺជារញ្ហយេមុគសាមយញមួយ សហើយវាក្េ៏ុំានជស្មើេ្តឹម្តូវផ្តមួយ
គត់សន្ុះផ្ដរ។ អនសុាេន ផ្្ែក្រសចេក្សទ្េសៅក្ែុងរបាយការណ សនុះ ានដូចខាងស្កាម៖ 

• គួរកាត់រនថយទ្នុវិនិសោគ នងិចំសណុះដឹងរផ្នថមតាមផ្ដលអាចស្វើបាន 

• ានការផ្ក្ត្មូវតិចតួចសលើរសចេក្វិទ្យារចេរុយបនែ សដើមយបីឲយយាចយេ់ក្េិដាឋយនអាចទ្ទ្ួលយក្បាន 

• គួររសងេើន្រេិទ្ធភាេ ភាេអាច្គរ់្គងបាន នងិេុវតថិភាេររេ់ឡជីវឧេម័ន។ 

ានវិធានការផ្្ែក្រសចេក្សទ្េមួយចំនួនទ្ក្់ទ្ងសៅនងឹឡជីវឧេម័នផ្ដលបានទ្េយសនក្ិចេ ដូចសរៀរោរ ់
ខាងស្កាមសនុះ៖ 

គុណភាេឧេម័ន៍ៈ ការវាេ់គណុភាេឧេមន័គឺចាំបាច់សដើមយបីដឹងអំេីេាេធាតុសៅក្ែុងឧេម័ន ជាេិសេេ 
ររិាណសមតាន សដាយសារសមតានគឺជាេាេធាតុផ្ដលានតម្មៃជាងសគរំ្ ុតសៅក្ែុងជីវឧេម័ន។ សលើេេីសនុះ
សទ្ៀត វាក្៏ទ្ក្់ទ្ងសៅនងឹការ្គរ់្គងក្ហំារ់អ ៊ី្ដូផ្េនេ លុេីត (H2S) ផ្ដលេាេធាតុសនុះេុលខ្ាយំងនិងអាច
រ៉ុះរល់ដល់មខុ្ងារររេ់ម៉ូទ្រ័។ ជាជស្មើេផ្្ែក្រសចេក្សទ្េខ្ពេ់គឺ វិនិសោគសលើឧរក្រណ វាេ់គណុភាេឧេមន័
ផ្ដលអាចវាេ់ សមតាន ឧេម័នការូនិច និងអ ៊ី្ដូផ្េនេ ុលេីត។ ្រេិនសរើក្ំហារ់អ ៊ី្ដូផ្េនេ ុលេីតខ្ពេ ់(សលើេ
េី ១០០០ ភាគក្ែុងមួយល្ន) គួរកាត់រនថយវាសដាយការបាញ់ខ្យយល់ចូលសៅក្ែុងឡ។ ររិាណខ្យយល់គួរផ្តក្ណំត់
អា្េ័យតាមក្ំហារ ់H2S។ ជាទ្ូសៅសគអាចនិោយបានថា ការរញ្េូលខ្យយល់អាចេថិតក្ែុងរងវង ់៤% (ស្ៀរសៅនងឹ
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អ្តា្លិតជីវឧេម័ន ជាផ្ម៉្តគូរក្ែងុមួយសា យង) ្រេនិសរើក្ំហារ់ររេ់វាខ្ពេ់ខ្ាយងំ (សលើេេីោរ់រន់ភាគក្ែងុ
មួយល្ន) និង្តមឹផ្ត ០,៥% ្រេិនសរើក្ំហារ់ H2S ទ្រជាង ១០០០ ភាគក្ែុងមួយល្ន។ 

ការខ្េីឧរក្រណ ចល័តអាចជាជស្មើេមួយសដើមយបីកាត់រនថយទ្ុនវិនិសោគ។ អងគការ យូនដីូ បានរងាហយញថា 
សគនឹងទ្ទ្ួលបានឧបករណ្៍វាស់ H2S ចលត័មួយ។ ជាអនសុាេន គឺស្រើ្បាេ់ឧរក្រណ សន្ុះ។ គួរផ្តានការវាេ់
ជាស្ចើនដងជាមួយនងឹក្្មិតេម្េរេ្ារ់កាត់រនថយ H2S និងការ្គរ់្គងឥទ្ធិេលររេ់វា។ 

េ្ារ់ការដក្ឧេម័នអ ៊ី្ដូផ្េនេ ុលេីត គឺានជស្មើេរសចេក្សទ្េស្យសងៗជាស្ចើន ដូចជា វិ្សីាស្តេត
គីម ី និងរូរសាស្តេត វិ្ីសាស្តេតជីវសាស្តេត នងិវិ្ីសាស្តេតទំ្ងអេ់រួមគ្នយ។ អែក្អានផ្ដលចារ់អារមមណ អាចផ្េវងរក្
ឯក្សារសបាុះេមុភជាស្ចើនសលើ្រធានរទ្សនុះ។ មួយក្ែុងចសំណ្មសន្ុះគឺអតថរទ្ផ្ដលានចំណងសជើងថា «ការ
ផ្ណន្ំអំេីជីវឧេមន័ (Guide to Biogas)» ផ្ដលបានសបាុះេុមពសដាយ FNR1។ 

ការកាត់រនថយ H2S គឺ្គ្ន់ផ្តជាបា យោ យផ្ម៉្តមួយក្ែងុចំសណ្មបា យោ យផ្ម៉្តោរ់រន់ផ្ដលអាចស្វើឲយយេម្េរ
រំ្ុតេ្ារ់ឡជីវឧេមន័ សហើយអែក្អានគួរផ្តយល់ដងឹអំេីដំសណ្ុះ្សាយទំ្ងសនុះ។ 

ការ ំដឡើងបំពង់  តៈ វាចំាបាច់ណ្េ់ក្ែុងការដំសឡើងរេំង់ដុតមួយសៅតាមឡជីវឧេម័ននីមួយៗ។ រំេង់
សនុះដុតជីវឧេមន័ផ្ដលមិន្តូវការស្រើ ក្ែុងអំឡុងសេលផ្ថទ្ ំឬ ជួេជុលា យេីុន។ ការដតុសចាលសនុះជួយកាត់រនថយ
ស្គ្ុះថានយក្់រណ្តយលមក្េីជីវឧេម័ន (ការរំភាយសមតាន) សៅក្ែុងររិោកាេ។ 

 ៤.១.២ េុវតថិភាេសៅតាមឡជីវឧេម័ន 

សៅសេលទ្េយសនក្ិចេ សាថយនភាេស្គ្ុះថានយក្់ជាស្ចើន្តូវបានេសងេតស ើញានសៅតាមទ្ីតាំងផ្ដលានឡ
ជីវឧេម័ន។ សាថយនភាេទំ្ងសនុះគ្ាមក្ំផ្ហងដល់េុវតថិភាេររេ់មនុេយសផ្ដលស្វើការងារសៅក្ែុងក្េិដាឋយន  
ជាេិសេេអែក្សៅជិតឡជីវឧេម័ន សហើយសៅក្ែុងក្រណីខ្ៃុះក្៏ដល់ររិសាថយន្ងផ្ដរ។ 

ជីវឧេម័នជាលយាយឧេមន័ផ្ដលអាចឆ្រស្ុះ និងអាចេុលដល់មនុេយស្ងផ្ដរ។ រ៉ុផ្នតសគអាចស្រើឡ 
ជីវឧេម័ន្រក្រសដាយេុវតថភិាេកាលណ្ស្គ្ុះថានយក្់ទ្ំងឡយ្តូវបានក្ណំត់ និងស្វើការវាេ់ជា្រចាំសដើមយបី
ការររក្ុំឲយយស្គ្ុះថានយក្់ទ្ំងសន្ុះសក្ើតសឡើងបាន។ 

ខាងស្កាមសនុះគឺជាការេនយយល់អំេីស្គ្ុះថានយក្់េំខាន់ៗ ផ្ដលបានអសងេតស ើញសៅតាមឡជីវឧេម័ន៖ 

− ដរគ្ះថ្ន្ក់ដោយដមកានិចៈ សរើសទ្ុះរីជាមនិជាក្ល់្ក្ច់ំសរុះរសចេក្វិទ្យាជីវឧេម័ន ស្គ្ុះថានយក្់
សដាយសមកានិច គឺជាមូលសហតុេំខាន់រំ្តុចំសរុះឧរយបតិសហតុសៅឡជីវឧេម័ន។ ស្គ្ុះថានយក្់ទ្ំងសនុះរួមាន៖ ការ

 
1 https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/g/u/guide_biogas_engl_2012.pdf 
 

https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/g/u/guide_biogas_engl_2012.pdf
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ធ្ាយក្់ ការរ៉ុះទ្ងគិច ឬ ការកាត។់ ស្គ្ុះថានយក្់្រសេទ្សនុះ្តូវបានេសងេតស ើញជាញឹក្ញារ់សៅតាមឡជីវឧេម័នផ្ដល
បានចុុះទ្េយសនក្ចិេេិក្យា និង្តូវបានសរៀរោរ់តាមទ្ីតាំងនមីួយៗសៅក្ែុងរបាយការណ ចុុះសរេក្ក្មម។ 

− ដរគ្ះថ្ន្ក់ដោយអគគិសនីៈ តាមរយ៍ៈររិកាខយរអគគិេនីផ្ដលបានស្រើសៅឡជីវឧេម័ន ស្គ្ុះថានយក្់
សដាយការ្ក្់ផ្ខ្យសសេៃើង ផ្ដនអគគិេនី ឬ ផ្ដនា យសញទ្ចិ ឬ អគគិេនីសាតយទ្ិចគឺានជា្រចា។ំ ស្គ្ុះថានយក្់្រសេទ្សនុះក្៏
្តូវបានេសងេតស ើញានជាសរឿយៗនិង្តូវបានសរៀរោរ់លមែិតតាមទ្ីតំាងនីមួយៗសៅក្ែុងរបាយការណ ចុុះ
សរេក្ក្មម្ងផ្ដរ។ 

− ដរគ្ះថ្ន្ក់ដោយឧសម័នៈ ជីវឧេម័នគឺជាលយាយឧេម័នដចូជា សមតាន ឧេម័នការូនិច អាម៉ូញាក្ ់
និងអ ៊ី្ដផូ្េនេ ុល្ ួផ្ដលានក្ំហារ់ខ្ុេៗគ្នយអា្េ័យតាមឡជីវឧេម័ន។ តាោងខាងស្កាមរងាហយញេី លក្េណ៍ៈ
និងស្គ្ុះថានយក្់េីឧេមន័ទ្ំងសនុះ៖  

តាោងទ្ ី១៖ លក្េណ៍ៈររេេ់ាេធាតុឧេម័នម្នជីវឧេមន័ 

 លកខណ្ៈ បរិោកាសប្ លមានដរគ្ះថ្ន្ក់ ករមិតបងកដរគ្ះថ្ន្ក ់

CO2 គ្មយនេណ ៌គ្មយនក្ៃិន។ ្ងន់ជាងខ្យយល់ ៨% ាឌ/ាឌ។ ស្គ្ុះថានយក្់សដាយ
ថរ់ដសងហើម 

៥៥០០ ppm 

NH3 គ្មយនេណ ៌ ានក្ៃនិស្ែុះ។ ្សាល
ជាងខ្យយល់ 

សលើេេី ៣០ សៅ ៤០ ភាគក្ែុងមួយ
ល្ន (ppm) ស្វើឲយយរាេ់ភានយេ់
សកាេិកាក្ែុង្ចមុុះ ្ៃូវដសងេើម និងផ្េែ
ក្។ 

សលើេេី ១០០០ ppm េបិាក្ដក្
ដសងហើម នំ្ឲយយបាតរ់ងស់ាមយរត ី

២០ ppm 

CH4 គ្មយនេណ ៌ គ្មយនក្ៃនិ។ ្សាលជាង
ខ្យយល់ 

៤,៤ សៅ ១៦,៥% - 

H2S េុលខ្ាយំង។ គ្មយនេណ៌។ ្ងនជ់ាងខ្យយ
ល់។ ក្ៃនិដូចេ តុេែុយ 

សលើេេី ២០០ ppm ឃានវិញ្ញយណ
ផ្លងដឹង សហើយឧេម័សនុះក្៏ផ្លង្ុំក្ៃិ
ន។ 

សលើេេី ៧០០ ppm អាចរណ្តយល
ឲយយេទុះដសងហើម។ 

៥ ppm 
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្រេេ៍ៈ េុវតថិភាេជាចំរង សគ្លការណ ផ្ណនំ្អំេកីារស្រើ្បាេ់រសចេក្វិទ្យាជីវឧេម័ន្រក្រសដាយេុវតថិភាេ 
េាគមន ជីវឧេមន័អាលៃឺម៉ង ់២០១៦។ 

 ស្គ្ុះថានយក្់្រសេទ្សនុះ ភាគស្ចើនសក្ើតសឡើងេីេណំង់ផ្ដលបានស្រើេ្ារ់េតុក្ទ្ុក្ឧេម័ន (ស្គ្ុះថានយក្់
សដាយររិោកាេផ្ដល្ទុុះ)។ 

− បរិោកាសប្ លផ្ទុះ អាចសក្ើតសឡើងសៅសេលក្ំហារជ់ីវឧេម័ន ចសន្្យុះេ ី ៦ សៅ ២២% ាឌ/
ាឌក្ែុងររិោកាេផ្ដលាន្រេេចំសហុះ។ សៅក្ែុងឡជវីឧេម័នភាគស្ចើន មិនបាន្កាលផ្្យេទិចសៅបាត្េុះសទ្ 
(គឺ្គ្ន់ផ្តក្រ់ក្ែុងចាងយយ ១ផ្ម៉្តេីម្្ទ្េុះនិងជស្្ ១ ផ្ម៉្តរ៉ុសណ្្យុះ)។ ភាេតឹងផ្ណនររេ់ឧេមន័គឺេុំអាច
ធាន្ ឬ មិនអាច្គរ់្គងបានសទ្ សហើយការសលច្ជារឧេម័នអាចរសងេើតបានជាររិោកាេអាច្ទុុះ។ ្រេិនសរើ
ានេយយុុះ្ំ គ្មរផ្្យេទិចសនុះអាច្តូវខ្យយល់រក្់សរុើង ឬ រន្ទយរ់េីសេៃៀងខា្យំង ដីផ្ដលទ្រផ្់្យេទិចអាច្តូវហូរដាច់សចញ 
សន្ុះវារណ្តយលឲយយសលចធា្យយអងគធាតុោវចូលសៅក្ែងុដីរផ្នថមសទ្ៀត។ ក្្ាល្រសេទ្សនុះគួរផ្តាន្គុឹះភាជយរ់ ឬ 
ភាជយរ់សៅនឹងេំណង់រឹងាំស្យសងសទ្ៀត។ 

− ការបណ្្តះបណាត្លនិងប្ណ្នំ ល់ប គគលិកៈ ស្គ្ុះថានយក្់ដចូបានសរៀរោរ់ខាងសលើភាគស្ចើនអាច
សដាុះ្សាយបានតាមរសចេក្សទ្េ សហើយស្គ្ុះថានយក្់ស្យសងៗសទ្ៀត្តូវការដំសណ្ុះ្សាយតាមអងគភាេសដាយការ 
រណ្តុះរណ្តយលដលរ់ុគគលិក្ ក្មមក្រស្វើការសៅក្ផ្នៃងឡជីវឧេម័ន ឬ សៅផ្ក្យបរៗសន្ុះ។ រចេុរយបនែ រុគគលកិ្ ក្មមក្រមិន
យក្ចិតតទ្កុ្ដាក្់អេំីស្គ្ុះថានយក្់ផ្ដលអាចសក្ើតសឡើងសៅតាមឡជីវឧេម័នសន្ុះសទ្។ 
 វិធានការម្នអងគភាេក្ែុងន័យសនុះរួមាន៖ រទ្រញ្ជយផ្ណនំ្អំេីការងារ រទ្រញ្ជយផ្ណន្ំអំេីេុវតថិភាេ 
សគ្លការណ ផ្ណនំ្ និងផ្្នការក្ែុងក្រណីរន្ទយន់ និងការក្ំណត់ត្មូវការេ្ារ់ការរំសេញការងារផ្តានយក្់ឯង។ 
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តាោងខាងស្កាមរងាហយញអេំឧីទ្ហរណ មួយម្នស្គ្ុះថានយក្ផ់្ដលជាសរឿយៗ្តូវបានេសងេតស ើញសក្ើតានសៅតាម
ទ្ីតាំងផ្ដលានឡជីវឧេមន័ និងអនសុាេន សដើមយបីការររស្គ្ុះថានយក្់ផ្ដលអាចសក្ើតសឡើង2។   

ដរគ្ះថ្ន្ក់ អន ស្សន៍  

បណ្្តះបណាត្លអពំីស វតថិភាព ល់ប គគលិក កមមករ 

រុគគលិក្ ក្មមក្រ មិនយក្ចតិតទ្ុក្ដាក្អ់ំេីស្គ្ុះថានយក្់
ផ្ដលអាចសក្ើតសឡើងសៅតាមឡជីវឧេម័ន 

គួរផ្ណន្ំអំេីស្គ្ុះថានយក្់េំខាន់ៗផ្ដលអាចសក្ើត
សឡើងដល់រុគគលិក្ ក្មមក្រ។ សមើលសៅក្ណំត់
េាគយល់ទ្ូសៅ។ 

ការរឹតផ្្យេទិចឲយយតឹង 

ផ្្យេទិចផ្ដលស្រើេ្ារ់្គរទ្រ់ឧេម័នគឺ្គ្ន់ផ្ត
ក្រ់ក្ែុងដីជស្្ ១ ផ្ម៉្ត និងេុំបានរឹតឲយយតឹងសៅតាម
រសចេក្សទ្េ នងិ្រក្រសដាយេុវតថិភាេសន្ុះសទ្។ 
រុគគលិក្ ក្មមក្រ ក្៏មិនដឹងអេំីអាយុកាលស្រើ្បាេ់
ររេ់ផ្្យេទិចសនុះសទ្ៀត សហើយនិងភាេាំររេ់វាអាច
ផ្្រ្រួលសៅសេលស្រើ្បាេ់។ 

ជស្មើេមួយគឺស្រើផ្ខ្យសេួភាជយរច់ូលសៅក្ែុងដ។ី ផ្ណន្ំ
ដលរ់ុគគលិក្ ក្មមក្រ អេំីស្គ្ុះថានយក្ ់ និង្រេេផ្ដល
អាចរងេឲយយានស្គ្ុះថានយក្ ់(ដូចជាការរសងេើត 
អណ្តយតសេៃើងេីការ្យាផ្ដក្សៅផ្ក្យបរ្េុះ ការជក្់ 
បារី។ល។) 

ការ ំដឡើងរបព័នធអគគិសនីមិនសមរសប 

ការដំសឡើង្រេ័នធអគគិេនីគឺមនិេម្េរសដាយគិត
សលើស្គ្ុះថានយក្់ផ្ដលសក្ើតានសៅតាមឡជីវឧេម័ន។ 

គួរផ្តក្ុំឲយយានផ្ខ្យសការអូេសលើដីផ្ដលអាចរណ្តយល
ឲយយរុគគលិក្ ឬក្មមក្រជំេរ់សជើងដួល។ 

ការដំសឡើង្រេ័នធអគគិេនីគួរផ្តស្វើតាមចយារ់ររេ់
ក្មពុជា។ 

ការភាជ្ប់មា ្ស ីនដភលើង 

ការភាជយរ់្រេ័នធឧេម័នសៅនងឹា យេីុនសេៃើងហាក្់ដូចជា
មិនេម្េរ។ 

គួរធាន្ឲយយានការភាជយរ់ា យេីុនសេៃើងេម្េរ 
សោងតាមចយារ់ជាត។ិ 

ការ ំដឡើងដោយដមកានិច 

 
2 អនុសាេន ជាក្់ល្ក្់្តូវបាន្តល់សោងតាមការអសងេតផ្ដលបានស្វើតាមទ្ីតាំងនីមួយៗ សហតុដូចសនុះ តាោងសនុះ្គ្ន់ផ្ត
សលើក្សឡើងនូវឧទ្ហរណ មួយចំនួន សដាយសារវាមិនេថិតសៅក្ែុងសគ្លរំណងររេ់របាយការណ សនុះ សដើមយបីសរៀរោរ់្គរ់
ចំណុចទ្ំងអេ់សឡើងវិញសទ្។ េ្ារ់េ័ត៌ានរផ្នថមអាចសមើលរបាយការណ េតីអំេី ការវាយតម្មៃរឋមតាមការចុុះ
សរេក្ក្មម។ 
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្គឹុះររេ់េំណង់គ្មយនេុវតថភិាេ គួរភាជយរ់តាមរសចេក្សទ្េនូវោល់ររិកាខយរផ្ដលមិន្តូវ
ការផ្្យេ់ទ្ីទ្ំងអេ់ សដើមយបីសជៀេវាងការផ្្យេ់ទ្ី
ផ្ដលមិនអាច្គរ់្គងបាន ឬ ខ្ចូ។ 

បរិោកាសផ្ទុះ 

ានចំណចុជាស្ចើនផ្ដលជាររិោកាេ្ទុុះ 
(វតតានសមតាន អុក្េុីផ្េន និង្រេេសេៃើង) អាច
សក្ើតសឡើង 

រុគគលិក្ ក្មមក្រគួរគតិថា េួក្គ្ត់ស្វើការសៅជិត
ររិោកាេ្ទុុះ ផ្ដលជាការ្រសេើរ គួរានេំណង់
តាមរសចេក្សទ្េសដើមយបីធាន្ថា គ្មយននរណ្ានយក្់ស្វើ
ការសៅជិតររិោកាេ្ទុុះ។ 

៥. របាយការណ៍៍ៈ ការ្ចក្ដរជីវឧសមន័ (ការ្ចក្ដរចលត័3 និងការ

្ចក្ដរបររ្រម្ពណីយ4៍) 

សគ្លរំណងររេ់របាយការណ សនុះគ ឺសដើមយបីវាយតម្មៃសលើការ្ចក្ដរជីវឧេម័នេ្ារក់្មពុជាសដាយការស្រើ្បាេ់
ដរចល័ត ដចូផ្ដលបានសេែើសដាយអងគការ យូនដីូ នងិការ្ចក្ដរផ្ររ្រម្េណីយ ។ 

អា្េ័យតាម្រធានរទ្សនុះ េាគមន ជីវឧេមន័អាលៃឺម៉ង ់្តល់អនុសាេន ដូចខាងស្កាម៖ 

- ្រេិនសរើអងគការ យូនដីូ ចងក់្ំណតទ់្ីតាំងក្េិដាឋយនសៅក្មពុជា ថាសតើការរនយសុទ្ធ និងការ្ចក្ដរជីវឧេមន័
អាចគួរឲយយចារ់អារមមណ  ររិាណ្លិតជីវឧេម័នផ្ដលានេកាតយនុេលគឺជាក្តាតយផ្ដលានឥទ្ធិេល និង
េំខាន់រំ្ុត។ ការរនយសទុ្ធជីវឧេម័ននិងការ្ចក្ដរគឺានការចារ់អារមមណ ផ្តចំសរុះក្េិដាឋយនទ្ំងឡយ
ណ្ផ្ដលានេកាតយនុេលជីវឧេម័នខ្ពេ់ ផ្ដលអ្តា្លិតជីវឧេម័នសៅតាមទ្ីតាងំខ្ៃុះ្តូវានោ យង
សហាចណ្េ់ ២០០ ផ្ម៉្តគរូក្ែុងមួយសា យង ឬ សលើេេីសនុះ។ 

- ្រេិនសរើអងគការ យូនីដ ូានរំណងគ្ំ្ទ្គស្ាងជីវឧេមន័សៅក្មពុជា េាគមន ជីវឧេម័នអាលៃឺម៉ង ់្តល់
អនុសាេន ឲយយគំ្្ទ្គស្ាងផ្ដលលែចំសរុះររិសាថយន និងានេុវតថិភាេ។ សយើងបានេិក្យាវាយតម្មៃ
ស ើញថាគស្ាងឡជីវឧេម័នជាស្ចើនមិនស្ៃើយតរសៅនងឹអនុសាេន សនុះសទ្។ 

 
3ការរនយសុទ្ធជីវឧេម័នចល័តនិងក្ផ្នៃងរផ្ណែន។ សាថយនីយ ចល័តសនុះ រនតេីអែក្្លិតជីវឧេម័នមួយសៅអែក្ស្យសងសទ្ៀតនិង្ចក្
ដរ ជីវឧេម័នផ្ដលទ្ទ្ួលបានជីវឧេម័នសៅតាមទ្ីតាំងនិងរន្ទយរ់មក្រនតសៅអែក្្លិតជីវឧេម័នស្យសងសទ្ៀត។ 

4ការ្ចក្ដរជីវឧេម័នតាមផ្ររ្រម្េណីយ េំសៅសៅសលើការស្វើឲយយ្រសេើរសឡើងនូវជីវឧេម័ន (រនយសុទ្ធ)សៅជាជីវសមតាន និងការ
រផ្ណែនសៅ ១៥០ សៅ ២៥០ បា (bar) ្ចក្ចូលសៅក្ែុងដរ។ 
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- េាគមន ជីវឧេមន័អាលៃឺម៉ង ់មិនស ើញានជស្មើេេ្ារ់សោងច្ក្រនយសុទ្ធ និង្ចក្ដរជីវឧេម័នចល័ត
ផ្ដលានេុវតថិភាេ ឬអាចទ្កុ្ចិតតបានសៅសឡើយសទ្។ 

- ្រេិនសរើជីវឧេម័ន្តូវបាន្ចក្ដរ វាជាសារេំខាន់ផ្ដលេងាវយក្់រសចេក្វិទ្យាទ្ងំមលូ្តូវានេុវតថិភាេ 
ចារ់េីការ្លិតជីវឧេមន័សៅដល់ការស្រើ្បាេ់ និងសៅដល់ការផ្ថទ្ំដរផ្ដលានេាពយ្ខ្ពេ់។ 

- សៅខ្វុះេ័ត៌ានអំេីការ្លិត និងការស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័ន្រក្រសដាយេុវតថិភាេសៅក្មពុជា។ ជាអនុ
សាេន ្តូវានការេិក្យា នងិការរណ្តុះរណ្តយលដលម់ជយឈមណឌលរសចេក្វិទ្យានិងេ័តា៌នជីវឧេម័នខានយត
្ំសលើការស្រើ្បាេ់ឡជីវឧេម័នផ្ដលលែចំសរុះររិសាថយន និង្រក្រសដាយេុវតថភិាេ។ 

៦. របាយការណ៍អពំី ថង់សាព យស្មារ់ដាក្់ជវីឧសមន័ 
សដើមយបីអនុវតតនិងរសងេើនការស្រើ្បាេ់ថង់សាពយយេ្ារ់ដាក្ជ់ីវឧេម័ន រសចេក្វិទ្យាសាមញ្ញ និងងាយ្េួលស្រើ គឺ
ចំាបាច់្ តូវគិតសលើគុណេមយបតតិ នងិគណុវិរតតិររេ់វា។ 

សដើមយបីទ្ទ្ួលបានអតថ្រសោជន េីភាេខ្ាយំង និងឱកាេ ការ្គរ់្គងសលើភាេសខ្យាយនិងការគ្ាមក្ំផ្ហងគឺចំាបាច់
ណ្េ់។ សទ្ុះរីជាោ យងណ្ក្៏សដាយ ការេិក្យាសនុះបានរងាហយញថា ទ្ី្យារនងិភាគីរក្់េ័នធេុំគួរស្វើការងារសនុះ
សដាយឯក្ឯងសទ្ ឬក្៏ដាក្រ់ញ្ហយ្រឈមសៅមួយផ្ឡក្សន្ុះផ្ដរ។ សហតុដចូសនុះ សគ្តូវការឥទ្ធិេលេីខាងស្ៅ។ 
តំាងេីសដើមមក្ ការជ្មុញជីវឧេម័នសៅក្មពុជាគឺសផ្តយតសលើផ្តឡជីវឧេម័នខានយតតូចក្ែងុតំរន់។ 

្រេិនសរើទ្ី្យារេ្ារ់ដំសណ្ុះ្សាយក្ែងុ្េុក្គឺ្គរ់្គ្ន់ សន្ុះវាសមើលសៅដចូជាេម្េរេ្ារ់គ្ម ូ
អាជីវក្មមផ្ដលវិវតតជុំវិញការស្រើ្បាេ់ថង់សាពយយេ្ារ់ដាក្់ជីវឧេម័ន សដាយរួម្យសំជាមយួនឹងជីវឧេម័នផ្ដលបាន
ទ្ទ្ួលេីក្េិដាឋយនតូចៗជាទ្តំីាងក្ណ្តយល សហើយសហតុសនុះវាសលើេេីដំសណ្ុះ្សាយក្ែុង្េុក្សៅសទ្ៀត។ 
សទ្ុះរីជាោ យងណ្ក្៏សដាយ ឡជីវឧេម័នផ្ដលស្ៃើយតរគួរផ្តានភាេរីក្ចំសរីនផ្្ែក្រសចេក្សទ្េ សដើមយបីអាច្គត់្គង់
ររិាណជីវឧេម័នឲយយបានេម្េរ ផ្ដលមនិ្គ្ន់ផ្តេ្ារ់ស្រើ្បាេ់ក្ែុងក្េិដាឋយន ផ្ថមទ្ំងេ្ារអ់ែក្ស្រើ
្បាេ់ថង់សាពយយ្ងផ្ដរ។ ក្រណីសនុះអាច្តូវបានអនុវតតតាមរយ៍ៈការឧរតថមភទ្នុសដាយរដាឋយេិបាល និងជាមួយនឹង
ជំនួយេីអងគការស្ៅរដាឋយេិបាលជាអែក្េ្មរេ្មួលេ្ារ់េាភយរររិកាខយរ។ រផ្នថមសលើសនុះសទ្ៀត ្រេ័នធផ្្យេ់រតូរ
ទ្ំនិញជាមួយនងឹអែក្ស្រើ្បាេ់ថង់សាពយយដាក្់ជីវឧេម័នសៅក្ែុងតំរន់ជុំវិញ ដូចជា ្គសួារនីមួយៗ នងិ ក្េកិ្រជិត
ខាង គហឺាក្់ដចូជាជួយធាន្ថាមិន្គ្ន់ផ្តានកាក្េណំល់ក្េិក្មម្គរ់្គ្ន់េ្ារ់ការ្លិតជីវឧេម័ន ផ្ថម
ទំ្ងសដើមយបីរញ្េុុះតម្មៃ សហើយស្វើឲយយ ភាគីរក្េ់័នធកាន់ផ្តងាយ្េួលជាងសនុះ។ ក្ែុងន័យសនុះ ការរញ្េូលគ្នយនូវគ្មូ
អាជីវក្មមេីរផ្ដលបានរងាហយញ អាច្តលដ់ំសណ្ុះ្សាយផ្ដលសគ្តូវការ៖ 
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៧. របាយការណ៍អពំី ការវិភាគការប្រើ្បាសជ់ីវឧសមន័ពីកាក្សណំល់
បោងច្ក្បមៅដឡំងូមីស្មារជ់ប្មើសប្សងៗ 
សមយៅមី្តូវបាន្លិតសចញេីសមើមដំឡូងមី។ ការផ្ក្ម្ចែសមើមដំឡូងមី សដើមយបី្លិតជាសមយៅមី ស្វើានទ្កឹ្េមែុយក្ែងុ
ររិាណស្ចើន ផ្ដលេំរូរសដាយសារធាតុេរីោងគ។ ទ្ឹក្េមែុយសនុះ្តូវបានរូមចលូសៅក្ែុង្េុះចំហរ្ំមួយ
េ្ារ់េតុក្ទ្ុក្។ សៅក្ែងុ្េុះចំហរសនុះ សារធាតុេរីោងគក្ែុងទ្កឹ្េមែុយនងឹ្តូវបានរំល្យសដាយមី្ក្ូសាររងគ
កាយសដាយរងេឲយយានការរំភាយឧេម័នសមតានោ យងស្ចើនចូលសៅក្ែុងររិោកាេ។ ានសោងច្ក្្លិតសមយៅមី
ជាស្ចើនសៅក្មពុជា។ របាយការណ សនុះ រងាហយញផ្តក្រណេិីក្យាសៅសោងច្ក្មួយ ផ្ដលអាចេនែិដាឋយនបានថាវាអាច
តំណ្ងឲយយសោងច្ក្្លិតសមយៅមីស្យសងៗសទ្ៀតសៅក្មពុជា។ 

របាយការណ េនែិដាឋយនថា េថិតស្កាមលក្េខ្ណឌជាក្់ផ្េតង សដាយផ្្ែក្សលើសោងច្ក្ឧទ្ហរណ មួយ គឺវាេុាំន
ក្រណីអាជីវក្មមវិជជានណ្មយួេ្ារ់ការវិនិសោគសលើសោងច្ក្្លិតជីវឧេម័នផ្ដលដំសណើរការសដាយ 



 

 
 
 
 

 18 

េុវតថិភាេ នងិលែចំសរុះររិសាថយនសន្ុះសទ្។ ្រេនិសរើក្តាតយមួយចំនួន្តូវបានផ្ក្ផ្្រសៅសេលអន្គត សន្ុះជស្មើេ
សនុះ អាចគួរឲយយចារ់អារមមណ  ៖  

- សគ្លការណ ចយារ់ចយាេ់ល្េ់សដើមយបីរំសេញអគគិេនីសៅក្ែងុរណ្តយញអគគិេនីររេ់រដឋ ផ្ដលបានភាជយរ់
ជាមួយនឹងការរងេ់នធ 

- ក្តតេវក្ចិេក្ែុងការដំសណើរការឡជីវឧេម័នសៅក្ែុងសោងច្ក្សមយៅមី និងសដាយរូក្រញ្េូលម្ថៃក្ែុង្លតិក្មមសមយៅ
ដំឡូងម ី

- ្រេិនសរើតម្មៃហវូេីុលឥនធន៍ៈសក្ើនសឡើងខា្យំង ឬ ្រេិនសរើការ្លិតថាមេលក្សក្ើតសឡើងវិញទ្ទ្ួលបាន
ការគំ្្ទ្សៅក្ែុង្រសទ្េក្មពជុា សន្ុះក្រណីអាជីវក្មមមួយ អាចសក្ើតសឡើង។ 

សៅសេលស្វើការជាមួយរដាឋយេិបាលក្មពុជាសលើរសចេក្វិទ្យាជីវឧេម័ន េាគមន ជីវឧេមន័អាលៃឺម៉ង់ ្ តលអ់នសុាេន ឲយយ
ធាន្បានថាលក្េខ្ណឌខាងស្កាម្តូវបានស្វើឲយយ្រសេើរសឡើង៖ 

ការបំដពញកតតពវកចិេពនធសរមាប់អគគិសនីៈ សៅក្ែុងរណ្តយ្ រសទ្េជាស្ចើនសលើេក្លសល្ក្ ថាមេលក្សក្ើតសឡើង
វិញ្តូវបានគ្ំ្ទ្សដាយរដាឋយេិបាល ជាមស្យាបាយមួយសដើមយបីសជៀេសចញេកីារអា្េ័យសលើការនំ្ចូលហវូេីុល 
ឥនធន៍ៈ សដើមយបីរសងេើតអាជីវក្មមក្ែុង្រសទ្េជំនួេឲយយការដុតហវូេីុលឥនធន៍ៈ (និងលុយ) សដើមយបីរសងេើតការងារនិងការ
អេិវឌយឍជនរទ្ និងសដើមយបីកាត់រនថយការរំភាយឧេមន័្ទុះក្ញ្េក្់។ មស្យាបាយផ្ដលសជាគជ័យរំ្តុមួយគឺ ជុំរុញ
ការ្យសេវ្យាយអេំីថាមេលក្សក្ើតសឡើងវិញ សដើមយបីធាន្ថា្គរ់គស្ាងទ្ំងសនុះទ្ទ្ួលបានអាទ្ិភាេ ឬ ោ យងសហាច
ណ្េ់ក្៏ចូលរួមចំផ្ណក្ភាជយរស់ៅនឹងរណ្តយញអគគិេនីររេ់រដឋ និងរញ្េូលអគគិេនីផ្ដល្លិតបានសនុះសដើមយបីរតូរ
ជំនួេម្ថៃេនធ (ការរំសេញក្តតេវក្ិចេេនធ)។ ្រេនិសរើានការរំសេញក្តតេវក្ិចេេនធ ឧទ្ហរណ  ចំនួន ១៦ សេន
ដុល្្យក្ែងុមួយគីឡូវា យត់សា យង េ្ារ់គស្ាងជីវឧេម័នផ្ររសនុះ វាគួរផ្តានការចារអ់ារមមណ ក្ែុងផ្្ែក្សេដឋក្ិចេ។ 
ជាលទ្ធ្ល វាគួរផ្តានការអេិវឌយឍជនរទ្ ការរសងេើតការងារ ការរសងេើតអាជីវក្មម និងគណុេមយបតតិេ្ារ ់
ររិសាថយនជាស្ចើនសទ្ៀត (មួយក្ែុងចំសណ្មសន្ុះ គឺការកាតរ់នថយការរំភាយឧេម័ន្ទុះក្ញ្េក្់)។ 
ការបញ្េូលកតតពវកចិេដរបើរបាស់ឡជីវឧសម័នដ ើម្បីករមិតការបំភាយឧសម័នដមតានឲ្យដៅទាប។ សោងច្ក្សមយៅមីផ្ដល
រូមទ្ឹក្េមែុយចូលសៅក្ែុង្េុះចំហរណ្តយលឲយយាន្លរ៉ុះរល់ដល់ររិសាថយន។ ឥទ្ធិេលអវិជជានគឺការរំភាយ
ឧេម័នេី្េុះសៅដ ី(ទ្្មងន់ី្ តាត សហើយនឹងចូលសៅក្ែងុដី នងិទ្ឹក្្ឹក្េ្ារ់មនុេយស) និងសៅកានរ់រិោកាេ 
(សមតាន ឧេម័នផ្ដលានេ លុ្ួនិងអាេូត)។ ្រេនិសរើានក្តតេវក្ិចេក្ែុងការដំសណើរការ ឡជីវឧេម័នេ្ារ់
សហតុ្ល ររិសាថយន និងការចំណ្យេ្ារ់ការចំណ្យសដើមទ្ុន (CAPEX) និង ការចំណ្យក្ែុង្រតរិតតិការ 

(OPEX) អាចទ្ូទ្ត់បានសដាយការដំសណើរការររេ់សោងច្ក្សមយៅម ី (ជាសគ្លការណ ៖ អែក្ផ្ដលរងេឲយយាន

រញ្ហយ្តូវផ្តចំណ្យថវិកាសដើមយបីសដាុះ្សាយវា) សន្ុះជស្មើេស្រើ្បាេ់ជីវឧេម័ននឹងស្វើឲយយានចំណ្រ់អារមមណ 
ផ្្ែក្សេដេក្ិចេ។ 
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សទ្ទា នុ្ក្ម 

1. កាកសំណ្ល់ពីដោងចរកប្កថ្ចនដម្ៅម ី
លយាយទ្ឹក្កាក្េណំលល់្ងេាអយតសមើមដំឡងូនិងសមយៅមីរងហូរសចញេីសោងច្ក្ចូលសៅក្ែុង្េុះេតុក្ទ្កឹ្
េមែុយ។ 

2. កាកសំណ្ល់ពផី្ទះបាយ ឬ ដភាជនីយោឋ្ន 
ជាកាក្េំណល់េរីោងគេល់េី្ទុះបាយ ឬ សភាជនីដាឋយន ឬ េណ្ឋយគ្រ។ ក្ែុងមួយម្ថងៗ កាក្េំណល់្ទុះបាយ
ោរ់សតាន្តូវបានរសងេើតសឡើងសៅតំរន់ទ្ី្រជុជំន។ កាក្េំណល់្ទុះបាយទំ្ងសនុះរួម្យសំនូវ្រេន័ធកាក្
េំណល់ច្មុុះផ្ដលេិបាក្ផ្ក្ម្ចែតាមមស្យាបាយេតង់ដាដចូជា ការដតុ សដាយសារវាានេំសណើមខ្ពេ។់ 
សលើេេីសនុះសទ្ៀត សគអាចរំផ្លងរូរធាតុេរីោងគទ្ំងសនុះជាជីេ្ារ់ដំណ្ ំ នងិជាជីវឥនធន៍ៈផ្ដលាន
្រសោជន បាន។ វិ្សីាស្តេតរំល្យថមីៗគឺលែទំ្ងចំសរុះររិសាថយននងិសេដឋក្ិចេ អា្េ័យតាមទ្្មង់ស្យសងៗ
ម្នការរំផ្រក្សដាយមី្ក្ុរ។ 

3. កាកសំណ្ល់ពទី្ីផ្្ារ 

ជាកាក្េំណល់េរីោងគេល់េីក្ផ្នៃងលក្រ់ផ្នៃ ផ្្ៃសឈើ។ ក្ែុងមួយម្ថងៗ កាក្េំណល់េរីោងគោរ់សតាន្តូវ
បានរសងេើតសឡើងសៅទ្ី្យារក្ែងុ្េុក្។ កាក្េណំលេ់រីោងគទំ្ងសនុះរួម្យសំនូវ្រេន័ធកាក្េំណលច់្មុុះ
ផ្ដលេិបាក្ផ្ក្ម្ចែតាមមស្យាបាយេតង់ដាដូចជា ការដុត សដាយសារវាានេំសណើមខ្ពេ់។ សលើេេីសនុះ
សទ្ៀត សគអាចរំផ្លងរូរធាតុេរីោងគទ្ំងសនុះជាជីេ្ារ់ដំណ្ំ និងជាជីវឥនធន៍ៈផ្ដលាន្រសោជន        
បាន។ វិ្ីសាស្តេតរំល្យថមីៗគឺលែទំ្ងចំសរុះររិសាថយននងិសេដឋក្ិចេ អា្េ័យតាមទ្្មង់      ស្យសងៗម្នការ
រំផ្រក្សដាយមី្ក្ុរ។ 

4. កាកសំណ្ល់ពីដោងចរកប្កថ្ចនផ្លិតផ្លមហូបអាហារ 

ជាកាក្េំណល់េរីោងគេល់េីសោងច្ក្ផ្ក្ម្ចែ្លតិ្លមហរូអាហារ។ កាក្េណំល់្ទុះបាយទំ្ងសនុះរួម្យសំ
នូវ្រេ័នធកាក្េំណល់ច្មុុះផ្ដលេិបាក្ផ្ក្ម្ចែតាមមស្យាបាយដូចជា ការដតុ សដាយសារវាានេំសណើម   
ខ្ពេ់។ សលើេេីសនុះសទ្ៀត សគអាចរំផ្លងរូរធាតុេរីោងគទំ្ងសនុះជាជីេ្ារ់ដណំ្ ំ និងជាជីវឥនធន៍ៈផ្ដល
ាន្រសោជន បាន។ វិ្សីាស្តេតរំល្យថមីៗគឺលែទំ្ងចសំរុះររិសាថយននងិសេដឋក្ិចេ អា្េ័យតាមទ្្មង ់   
ស្យសងៗម្នការរំផ្រក្សដាយមី្ក្ុរ។ 
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5. ការដធវើឲ្យរបដសើរដឡើង (upgrading) នូវផ្លិតផ្លជីវឧសម័ន 
ការរនយសុទ្ធក្ហំារ់ឧេមន័សមតានសៅក្ែុងជីវឧេម័នឲយយ្េរសៅតាមេតង់ដាឧេម័ន្មមជាត។ិ ្រេ័នធម្នការដក្
យក្សចញនូវឧេម័នការនូិច អ ៊ី្ដូផ្េនេ ុលេីត ទ្ឹក្ និងសារធាតុេុលស្យសងៗសទ្ៀតេជីីវឧេម័ន។ 

6. ការបំដពញកតតពវកចិេពនធសរមាប់អគគិសន ី(Feed in tariff for electricity, FiT) 
យនតការេសនៃឿនការវិនិសោគក្ែុងរសចេក្វិទ្យាថាមេលក្សក្ើតសឡើងវិញសដាយការ្តល់ក្ិចេេនយារយ៍ៈសេលផ្វង
ជាមួយអែក្្លិតថាមេលក្សក្ើតសឡើងវិញសនុះ។ សគ្លសៅររេ់សគគឺសដើមយបី្តល់ការេង្តលរ់សៅឲយយអែក្ 
្លិតថាមេលក្សក្ើតសឡើងវិញសនុះ សដាយការ្តល់តម្មៃ និងក្ិចេេនយារយ៍ៈសេលផ្វង ផ្ដលអាចជួយគំ្្ទ្
ផ្្ែក្ហិរញ្ញវតថុដលក់ារវិនិសោគ្លិតថាមេលក្សក្ើតសឡើងវិញសនុះ។ ជា្មមតា ការរញ្េលូសៅក្ែុងរណ្តយញ
អគគិេនីសនុះ្តល់ជារងាវយន់ក្ែុងតម្មៃខ្ុេៗគ្នយតាម្រេេថាមេលក្សក្ើតសឡើងវិញខ្ុេៗគ្នយផ្ដរ សដើមយបីសលើក្ទ្កឹ្
ចិតតនិងជំរុញការអេិវឌយឍរសចេក្វិទ្យាមួយរផ្នថមសលើរសចេក្វិទ្យាមួយស្យសងសទ្ៀត។ ឧទ្ហរណ  រសចេក្វិទ្យា
ថាមេលខ្យយល់ រសចេក្វិទ្យាថាមេលេូឡ រសចេក្វិទ្យាថាមេលជីវឧេម័ន។ 

7. ដៅស ូផ្ល្សទិក (High-density polyethylene-HDPE sheet) 
ជាសៅេ ូផ្្យេទិក្រ៉ូលីផ្ម រផ្ដលទ្ន់សេល្តូវក្ស ត្យនិងរឹងសេលចុុះ្តជាក្់្ លិតេី្គ្រផ្់្យេទិក្សអទ្ីផ្ឡន 
ផ្ដលានេាា្តភាេាំសៅនឹងដង់េីុសតខ្ពេ់។ សគស្រើផ្្យេទិក្្រសេទ្សនុះេ្ារ់ស្វើជាដរជ័រ  
រំេង់ទ្ុសោជ័រផ្ដល្ននឹងស្ចុះ និងជាគ្មរផ្្យេទិក្េ្ារ់្គរសលើដីបាត្េុះ ឬ ្គរសលើ្េុះ។ 

8. គ ណ្ភាពឧសម័ន 
ឧេម័ន្មមជាតិ្តូវបានរសងេើតសឡើងេីលយាយឧេម័នអ ៊ី្ដូការួផ្ដលអាចខ្ុេគ្នយតាម្រេេវតថុធាតុសដើម 
ស្យសងៗ។ គុណភាេឧេម័ន្មមជាតិ្តូវបានក្ណំត់សដាយររិាណឧេម័នអ ៊ី្ដូការ ួ សហើយដូចសនុះភាេខ្ុេ
គ្នយសលើគុណភាេឧេមន័គួរេចិារណ្។ សៅច្ក្េេអង់សគៃេ អែក្អនុវតតផ្ររក្ែងុ្េុក្និងផ្ររឧេយាហក្មម
្តូវបានសរៀរចំសដើមយបីស្រើ្បាេ់ក្ែុងចសន្្យុះលក្េណ៍ៈគណុភាេឧេម័នមួយ។ េតង់ដាគណុភាេឧេមន័រចេរុយបនែ
អា្េ័យសលើគុណភាេឧេម័នផ្ដលាន្រេេមក្េ ីUK Continental Shelf (UKCS) ផ្ដលជា្រេេ្គត់្ គង់
ចំរងេ្ារ់ច្ក្េេអង់សគៃេ។ 

9. ចំណាយដ ើមទ្ ន (Capital Expenditure-CAPEX) 
សៅក្ែុងផ្្ែក្គណសនយយយហិរញ្ញវតថុានការចំណ្យេីរ្រសេទ្គឺការចំណ្យសដើមទ្ុន (capital 

expenditure)និង ការចណំ្យក្ែុង្រតិរតតិការ (operating expenditure)។ 
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ការចំណ្យសដើមទ្ុនានថវិកាផ្ដល្ក្ុមហ ុនស្រើេ្ារ់ទ្ិញទ្ំនិញ ឬ សេវាផ្ដល្ក្មុហ ុននឹង្តូវការស្រើ
សលើេេីមួយឆ្នយំ។ ្ក្ុមហ នុមយួអាចានខ្ទងច់ំណ្យសដើមទ្ុនសនុះេ្ារ់រសងេើន្ទ្េយយសថរ (fixed assets) 
(្ទ្េយយផ្ដលមិន្តូវការស្រើសៅឆ្នយំទ្ី ១)។ ចំណ្យសដើមទ្ុនសនុះអាចរួមរញ្េូល៖ 

• ការទ្ិញេាភយរររិកាខយរ 
• ការេ្ងីក្េំណង់សហដាឋយរចន្េមព័នធ 
• ការទ្ិញឧរក្រណ ដូចជា ក្ុំេយយូទ្័រ 
• ការទ្ិញោនយនតេ្ារដ់កឹ្ជញ្ជូនទ្នំិញ។ 

10. ចំណាយកនុងរបតិបតិតការ (Operating Expenditure – OPEX) 
ចំណ្យ្មមតានិងចាំបាចក់្ែងុអាជីវក្មម្រចាំម្ថង ានដចូជា៖ 

• ម្ថៃជួលអគ្រ 
• ម្ថៃសេវាស្យសងៗដូចជា កាតទ្រូេ័េទរុគគលិក្ អ ៊ិន្ឺសណត ទ្កឹ្ សេៃើង... 
• ្បាក្់ផ្ខ្រុគគលិក្ 
• ការ្សាវ្ជាវនិងការអេិវឌយឍ 
• េនធ្ទ្េយយេមយបតត ិ
• ការស្វើដំសណើរក្ែុងអាជីវក្មម 

សដាយសារចំណ្យក្ែុង្រតរិតតិការជាតម្មៃរនតររេ់្ក្មុហ ុន ការ្គរ់្គង្តូវកាតរ់នថយម្ថៃ្រតិរតតិការ
សនុះ រ៉ុផ្នតមិន្តូវឲយយធ្ាយក្់ចុុះគណុភាេ ឬ លទ្ធ្ល្លិតក្មមសឡើយ។ ខ្ុេេីចណំ្យសដើមទ្ុន ចំណ្យក្ែុង
្រតិរតិតការ្តូវអាចកាត់េនធក្ែុងឆ្នយំ។ 

11. ជីវមា ្ស 
ជាសារធាតុេរីោងគផ្ដលក្សក្ើតសឡើងវិញបានមក្េីរុក្េជាតនិិងេតវ។ ជីវា យេជា្រេេ្ំរំ្ ុតម្នការស្រើ
្បាេ់ថាមេល្រចាំឆ្នយំររេ់េហរដឋអាសមរិចរហូតដល់រក្់ក្ណ្តយលទ្េយសវតយសន ឆ្នយំ ១៨០០។ ជីវា យេសៅ
រនតជាឥនធន៍ៈេំខាន់មួយសៅក្ែុងរណ្តយ្រសទ្េជាស្ចើន ជាេិសេេេ្ារ់ការចំអិនអាហារ និងការក្ស ត្យ
សៅក្ែុងរណ្តយ្រសទ្េក្េំុងអេិវឌយឍន ។ ការស្រើ្បាេ់ឥនធន៍ៈជីវា យេេ្ារ់ការដកឹ្ជញ្ជូននងិេ្ារ់
ា យេីុនសេៃើងក្ំេងុានការសក្ើនសឡើងសៅក្ែុងរណ្តយ្រសទ្េអេិវឌយឍន  ជាមស្យាបាយសជៀេវាងការរំភាយ
ឧេម័នការូនចិេីការស្រើ្បាេ់ឥនធន៍ៈហវេីុូល។ ជីវា យេផ្ដលជា្រេេថាមេលរួមាន៖ 

• សឈើនិងកាក្េំណល់េីសោងច្ក្ផ្ក្ម្ចែសឈើ៖ អុេ ្គ្រ់ផ្េផ្លតសឈើ និងចណំិតសឈើ ដុំសឈើនិង
ស្គឿងេងាហយរឹម អាចម រណ្ នងិកាក្េំណលេ់ីសោងច្ក្្លិត្ក្ដាេ 
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• ដំណ្ំនិងកាក្េំណល់ក្េកិ្មម៖ សរត េផ្ណ្ក្ អំសៅ ស្មយ រុក្េជាតិសឈើ និង សាោយ និងដំណ្ំ
និងកាក្េំណល់េីសោងច្ក្ផ្ក្ម្ចែ្លិត្លមហូរអាហារ 

• សារធាតុជីវ៖ ្ក្ដាេ ្ក្ណ្ត់ ្លិត្លសោមេតវ នងិមហូរអាហារ នងិកាក្េំណល់សឈើ 
• ល្មក្េតវ និងកាក្េំណល់េីលូទ្ឹក្េំអុយ។ 

12. ជីវឧសម័ន (Biogas) 
លយាយឧេម័នសមតាន ឧេម័នការូនិច និងឧេមន័ក្្មស្យសងៗសទ្ៀតផ្ដលបានមក្េីការរំផ្រក្សារធាតុេរីោងគ 
ដូចជា ល្មក្េតវ េណំលក់្េិក្មម ជាសដើមសដាយគ្មយនវតតានអុក្េីុផ្េន។ 

13. េង់ស្ព្យសរមាប់ោក់ជីវឧសម័ន 
ជាថង់ផ្ដលានោងដូចសខ្ែើយសក្ើយ ដចូបាឡុងផ្ដលអាចរត់ផ្រនបាន ានេាភយរអាចរផ្ណែនឧេម័ន ជា
េនៃឹក្ផ្្យេទិចនងិ្ក្ណ្ត។់ ្េទ្រ់ខាងក្ែុងេីរជាន់ានេនៃឹក្ផ្្យេទិច 

14. ថ្មពលកដ ត្ ្
េំសៅសលើថាមេលររេ់្រេ័នធមួយផ្ដលក្ណំត់តាម្រសេទ្ចមៃងថាមេលផ្ដលជាេីតណុហភាេ។ 
ថាមេលសនុះរំផ្លងជាថាមេលអគគិេន ីផ្ដលអាចស្រើជាមួយអំេូលសេៃើង ឬ តាមរយ៍ៈការរសញ្ឆុះា យេីុន 
សេៃើង។ 

15. ធ ងប្ លមានសមាព្ធែពស ់(Pressurized cylinder) 
្ុង ឬ ដរេ្ារ់្ចក្ទ្កុ្ឧេម័នផ្ដលានេាពយ្ខ្ពេ់ជាងេាពយ្ររិោកាេ។ 

16. បណាត្ញ grid 

្រេ័នធផ្ខ្យសអគគិេនីផ្ដលភាជយរេ់ីសាថយនីយ ផ្ចក្ចាយសៅតាមតំរន់នងិសៅដល់អែក្ស្រើ្បាេ់។  
17. មា ្ស ីនផ្លិតថ្មពលអគគិសនី 

ា យេីុនសេៃើងផ្ដលអាចរំផ្លងថាមេលក្ស ត្យជាថាមេលសមកានិច សហើយរន្ទយរ់មក្រំផ្លងជាថាមេល 
អគគិេន។ី  

18. មីរកូស្រពាងគកាយ (មីរក ប) 
សាររងគកាយតូចលែតិផ្ដលានទ្្មង់សកាេិកាសទ្ល ឬ ្ក្ុមក្ូឡូនីសកាេិកា ដូចជា បាក្់សតរី វីរុេ និង 
្យសិត។  

19. យនតការអភិវឌ្ឍបរិស្ថ្ន (Clean Development Mechanism – CDM) 
យនតការមួយផ្ដលបានក្ណំត់ក្ែុងា្តា១២ម្នេិ្សីារក្យយូតូ ផ្ដលសៅក្ែុងសន្ុះវិនិសោគិន (រដាឋយេិបាល ឬ 
្ក្ុមហ ុនន្ន្) ររេ់រណ្តយ្រសទ្េអេិវឌយឍ (ក្ែុងឧរេមពន័ធ B) អាច្តល់ហិរញ្ញវតថុដលគ់ស្ាងកាត់រនថយ 
ឬ ្េូរយក្ឧេម័ន្ទុះក្ញ្េក្ស់ៅក្ែុង្រសទ្េក្ំេុងអេិវឌយឍ (្រសទ្េមិនេថិតក្ែុងឧរេមពន័ធ B) នងិទ្ទ្លួ
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បានររិាណ (គិតជាឯក្តា) ម្នការកាត់រនថយការរសញ្េញឧេម័នផ្ដលក្ណំត់សដាយលិខ្ិត្រកាេជា្ៃូវ
ការ សហើយជាលទ្ធ្ល វាអាចគិតជាឥណទ្នេ្ារទ់្ូទ្ត់ជាមួយនងឹការសរតជាញយចតិតររេ់រណ្តយ្រសទ្េ
អេិវឌយឍ។ យនតការអេវិឌយឍន សាអយត ានវតថុរណំង២ គឺជំរុញការអេិវឌយឍ្រក្រសដាយចីរភាេក្ែុងរណ្តយ
្រសទ្េក្ំេុងអេិវឌយឍនិងជួយដល់រណ្តយ្រសទ្េឧេយាហក្មម សដើមយបីេស្មចបាននូវការសរតជាញយចិតតការកាត់
រនថយការរសញ្េញឧេម័នររេ់េួក្សគ ក្ែុងមស្យាបាយចណំ្យ្រក្រសដាយ្រេិទ្ធភាេ។ 

20. វិធីស្ស្តសតគីម ី
ជាវិ្ីសាស្តេតមួយផ្ដលស្វើឲយយេាេធាតុគីមីរតូរសដាយអំសេើម្ន្រតិក្មមគីម។ី វិ្ីសាស្តេតគីមីអាចសក្ើតសឡើង
សដាយឯក្ឯងសៅសេលេាេធាតុេីររ៉ុះគ្នយ ឬ សៅសេលានអងគធាតុ្រតិក្រគីម។ី ការរំល្យអំរិលសៅ
ក្ែុងទ្ឹក្គឺជា្រតិក្មមគីមមីួយ។ ភានយក្់ងារសៅក្ែុងសនុះានេរីគឺ អំរិល នងិទ្ឹក្ ផ្ដលអាតូមទ្ំងេីរចងេមព័នធ
គ្នយរសងេើតបានជាទ្្មង់ថមីមួយគឺ ទ្កឹ្អំរិល។ ការរសងេើតផ្ដក្េ ុលេីតេីធាតុស្យសងៗររេ់ខ្ៃួនសដាយការ
រសញ្េញថាមេលក្៏្តូវបានោរ់រញ្េូលជា្រតិក្មមគីម។ី  

21. វិធីស្ស្តសតរូប 
ការរំល្យសារធាតុទ្ំងឡយក្ែុងទ្ឹក្ផ្ដលសៅរក្យាទ្្មង់សដើម។ ្រេនិសរើសគរំល្យេូដយយូមអ ៊ី្ដុក្េុីត
សៅក្ែុងទ្ឹក្រនតិច េូលុយេយយុងគ្មយនេណ៌សក្ើតសឡើងនងិរសញ្េញក្ស ត្យ ផ្ដលេូលុយេយយុងសនុះស្វើរនទកុ្ 
អគគិេនីនងិរសងេើនតម្មៃ pH។ 

22. វិធីស្ស្តសតជីវ 
ជាដំសណើរការេំខាន់ៗេ្ារ់សាររងគកាយមួយសដើមយបីរេ់សៅនិងក្ំណត់េមតថភាេររេ់វាចំសរុះអនតរ
អំសេើសៅនឹងររិសាថយនជុំវិញ។ វិ្ីសាស្តេតជីវសាស្តេត្តូវបានរសងេើតសឡើងសដាយ្រតិក្មមផ្្ែក្គីមី។ ឧទ្ហរណ  
្រតិក្មមសមតារូលីេ។ 

ចយារ់ម្នវិ្សីាស្តេតជីវសក្ើតសឡើងសៅសេល្រតិក្មមណ្មួយ្តូវបានផ្្យេ់រតូរតាមភាេញឹក្ញយ អ្តា ឬ េ្ងី
ក្។ វិ្សីាស្តេតជីវ្តូវបានរសងេើតសឡើងតាមស្ចើនមស្យាបាយដូចជា ការ្គរ់្គងផ្េន ការរំផ្រក្្រូសតអ ៊ីន 
សដាយម៉ូសលគុល្រូសតអ ៊ីន ឬ ម៉ូសលគុលសៅ្េទ្រ់ខាងស្កាម។   

23. ស ទ្ិ ឋិនិយម 
ការ្តលម់ូលនិ្ិហិរញ្ញវតថុសដើមយបីជួយឧរតថមភគ្ំ្ទ្ដល់រគុគល ឬ ្គុឹះសាថយនមួយ។ 
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24. ស វតថិភាពដៅតាមឡជីវឧសមន័ 
សាថយនភាេស្គ្ុះថានយក្់ជាស្ចើន្តូវបានេសងេតស ើញានសៅតាមទ្ីតាំងផ្ដលានឡជីវឧេម័ន។ សាថយនភាេ
ទំ្ងសនុះគ្ាមក្ំផ្ហងដលេុ់វតថិភាេររេ់មនុេយសផ្ដលស្វើការងារសៅក្ែុងក្េិដាឋយន ជាេិសេេអែក្សៅជិត
ឡជីវឧេម័ន សហើយសៅក្ែុងក្រណីខ្ៃុះក្៏ដល់ររិសាថយន្ងផ្ដរ។ 

25. រសះរគបផ្ល្សិទក 
្េុះផ្ដលសគជីក្េ្ារ់េតុក្ល្មក្េតវ ឬ កាក្េណំល់េីក្េិដាឋយនចិញ្េមឹេតវ ឬ េីសោងច្ក្ផ្ក្ម្ចែ
្លិត្លក្េកិ្មមន្ន្ ផ្ដលសគស្រើផ្្យេទិក្្គរេីសលើសដើមយបីទ្រ់ក្ុំឲយយឧេម័នទំ្ងឡយ ជាេិសេេឧេម័ន្ទុះ
ក្ញ្េក្់ភាយសៅកាន់ររិោកាេ សហើយឧេម័នទំ្ងសនុះអាចស្វើ្រ្េឹតតិក្មមសៅក្ែងុ្េុះរទិ្ជិត ឬ ឡសនុះ
សដើមយបីរសងេើតជាជីវឧេម័នផ្ដលាន្រសោជន ។ 

26. ហិរញ្ញប្បទាន 
ជំនួយផ្្ែក្ថវិកា្តូវបានក្ណំត់សដើមយបីជួយឲយយរក្យាបាននវូសេថរភាេា យ្ក្ូសេដឋក្ិចេតាមរយ៍ៈការក្សាងសឡើង
វិញនូវទ្ុនរ្មុង ការរក្យាលំនឹងរូរិយរណ័ែ និងការចំណ្យ។ 

27. ហាគ្ស LPG  
ឧេម័នសៅផ្ដលេ្ងាវ (liquefied petroleum gas) ជាលយាយឧេម័នអ ៊ី្ដូផ្េនការនូ ផ្ដលសគស្រើ្បាេ់ជា
ឥនធន៍ៈេ្ារ់ឧរក្រណ ក្ស ត្យ ចស្តងារយនដាំេៃ និងោនយនត។ 

28. ឡជីវឧសម័ន 
េំណង់មូលមួយ្រសេទ្េងេ់ីឥដឋតានន់ិងសរតងុក្រច់ូលក្ែុងដ ី្ទុក្ល្មក្េតវផ្ដលអាចរសងេើតឧេមន័ 
សមតាន ឬ ជីវឧេម័ន សហើយអាចរនយសល់នូវជី្ មមជាតដិ៏លែ្រសេើរ។ 

29. ឡសរមាប់  តឧសម័នដោល(flare) 
ស្រើេ្ារ់ដុតឧេម័នផ្ដល្លិតបានសចាល រ៉ុផ្នតមិនបានស្រើ្បាេ់ សដើមយបីរសញ្ជៀេក្ុំឲយយរំភាយសៅកាន់ 
ររិោកាេ។ 

30. ឡចំហាយទ្កឹ 
ជាការស្រើា យេីុនសេៃើងសដើមយបីរសងេើតថាមេលអគគិេន ីឬ ក្ស ត្យ។  

31. អងគធាត សរីោងគ 
េំសៅសៅសលើ្រេេេាេធាតុការូនដ៏្ ំផ្ដលានសៅក្ែុង្មមជាតិ។ វាជារូរធាតុផ្ដលានេាេធាតុ
េរីោងគផ្ដលសក្ើតសឡើងេសីាររងគកាយេតវនិងរុក្េជាតិនិងកាក្េំណល់ក្េកិ្មម។ 

32. ឧសម័នផ្ទះកញ្េក ់
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ឧេម័នផ្ដលានសៅក្ែុងររិោកាេ ផ្ដលសក្ើតសឡើងសដាយ្មមជាត ិឬ សដាយេក្មមភាេមនុេយស សហើយផ្ដល
្េូរយក្ នងិរសញ្េញរេមីតាមជំហា យនរលក្ជាក្ល់្ក្់ក្ែងុជំហា យនរលក្ម្នរំភាយរេមីក្ស ត្យ្ក្ហមអំាងស្តហាវយ
ផ្ដលភាយសចញេីម្្ទផ្្នដ ី ររិោកាេនិងេេក្។ បាតេុូតទ្ំងសនុះរងេឲយយាន្ល្ទុះក្ញ្េក្។់ ចំហាយ
ទ្ឹក្ ឧេម័នការូនិក្ ឌីអាេូតម៉ូណូអកុ្េុីត (N2O) សមតាន និង អូេនូ (O3) ជាឧេមន័្ទុះក្ញ្េក្់ចមយបងៗ
សៅក្ែុងររិោកាេររេ់ផ្្នដី។ ស្ៅេីសនុះ ានឧេមន័្ទុះក្ញ្េក្់មួយចនំួនសៅក្ែុងររិោកាេ ផ្ដលរសងេើត
សឡើងសដាយមនុេយសទំ្ង្េុងដូចជា ហាឡូការ ួ និងសារធាតុដម្ទ្សទ្ៀតផ្ដល្ទុក្ក្ៃរនងិ្រូម គឺេថតិស្កាម
ការ្គរ់្គងម្នេិ្សីារម៉ុងសរ៉េអាល់។ ស្ៅេីសនុះ ឧេម័នការូនិក្ ឌីអាេូតម៉ូណអូុក្េុីត និង សមតាន េិ្ី
សារក្យយូត ូ ្គរ់្គងឧេម័ន្ទុះក្ញ្េក្់ដម្ទ្សទ្ៀតដូចជា េ លុ្ួអ ៊ិចសាេៃុយអរីត (SF6) អ ៊ី្ដូេៃុយអរ៉េូការ ួ
(HFCs) នងិ ផ្េរេៃុយអរ៉េូការ ួ(PFCs)។ 

33. ឧសម័នកាបូនកិ 
ឧេម័នក្ែុងររិោកាេផ្្នដីផ្ដលសក្ើតសឡើងសដាយ្មមជាតនិិងសដាយសារការដុតឥនធន៍ៈហវូេីុល (ស្រង
កាត ឧេមន័្យយូងថម...) ការដតុជីវា យេ នងិការផ្្រ្រួលការស្រើ្បាេ់ដី និងដំសណើការឧេយាហក្មម សហើយ
ជាឧេម័ន្ទុះក្ញ្េក្ ់ ចមយបងផ្ដលរងេសឡើងសដាយេក្មមភាេមនុេយសនងិានឥទ្ធិេលមក្សលើតុលយយភាេម្ន
ចំណ្ំងផ្្យតម្នរំភាយរេមី្េុះអាទ្ិតយយមក្សលើផ្្នដ។ី ឧេម័នការូនិក្ គឺជាឧេមន័សគ្លផ្ដល្តូវបានស្រើ
្បាេ់េ្ារ់ស្រៀរស្ៀរការវាេ់ឧេម័នដម្ទ្សទ្ៀត ដូសចែុះឧេម័នការនូិក្ានេកាតយនុេលក្ស ត្យេក្លសេមើ
១។ ឧេមន័ការូនកិ្ជាេាេធាតុផ្ដលម៉ូសលគុលររេ់វាសក្ើតសឡើងសដាយមួយអាតូមការូននិងេីរអាតមូ
អុក្េុីផ្េន។ 

34. ឧសមន័ដមតាន 
ឧេម័ន្ទុះក្ញ្េក្់មួយ្រសេទ្ក្ែងុចំសណ្មឧេមន័្ទុះក្ញ្េក្ ់ ទំ្ង៦ផ្ដល្តូវកាត់រនថយ ស្កាមេិ្សីារក្យយូត ូ
និងជាផ្្ែក្េំខានម់ួយម្នឧេម័ន្មមជាត ិសហើយទ្ក្់ទ្ងនឹងឥនធន៍ៈ អ ៊ី្ដូការួទំ្ងអេ ់ការចិញ្េឹមេតវ នងិ
ក្េិក្មម។ សមតានជាអ ៊ី្ដូការួផ្្ែត គ្មយនេណ៌ គ្មយនក្ៃិន ងាយឆ្រស្ុះ ជាេាេធាតុគមីីទ្ី ១ ម្ន្ក្មុ 
អាល់កាន។  

35. ឧសម័នអ ៊ីរ ូប្សនស  លភតី (H2S)  
ជាឧេម័នមួយគ្មយនេណ ៌ានក្ៃិនេែុយដូចេ តុេែុយ។ វាានជាតិេុល កាចសាហាវផ្ដលអាចេុីសល្ហ៍ៈ
ឲយយសឡើងស្ចុះ និងអាចឆ្រស្ុះបាន។ ឧេមន័សនុះ្តូវបាន្លិតសឡើងសដាយមី្ក្ុររំផ្រក្អងគធាតុេរីោងគក្ែុង
ឧេម័នរិទ្ជិតគ្មយនខ្យយល់ដូចជា សៅក្ែុងេក្ ់និងលទូ្ឹក្េែយុ ផ្ដលដំសណើរការសនុះជាទ្ូសៅសគសាគយល់ថាជា ឡ
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រិទ្ជិតគ្មយនខ្យយល់សចញចូល។ ឧេម័នសនុះក្៏ានវតតានសៅក្ែុងឧេម័នម្នរនទុុះេែំសេៃើង ឧេម័ន្មមជាតិ នងិ
្រេេទ្ឹក្ស្កាមដ។ី សាររងគកាយមនុេយសក្៏្ លិតឧេមន័សនុះក្ែុងររិាណតិចតួច្ងផ្ដរ។ 

36. ឧសម័នអាម ញូាក ់(NH3) 
្យសំសឡើងសដាយេមព័នធអាេូតនិងអ ៊ី្ដូផ្េន ជាឧេម័នគ្មយនេណ៌ ានក្ៃិនស្ែុះ។ វា្តូវបានចាត់ថានយក្់ក្ែងុ្ក្ុម
ផ្ដលានស្គ្ុះថានយក្់ខា្យំងសៅេហរដឋអាសមរិច និង្តូវការររិកាខយរផ្ដលអាច្លិត ទ្ុក្ដាក្ ់ឬ ស្រើ្បាេ់វាក្ែងុ
ររិាណេមរមយយ។ ឧេយាហក្មមសៅសលើេក្លសល្ក្្លតិអាម៉ូញាក្់បានចនំួន ១៧៥ ល្នសតាន កាលេី
ឆ្នយំ២០១៨ ផ្ដលចនំួនសៅសថរគិតសៅឆ្នយំ២០១៣។ សគអាចលក្់អាម៉ញូាក្់ក្ែងុទ្្មង់ជាអងគធាតុោវ (ជា្មម
តាានររិាណអាម៉ញូាក្់ ២៨%) ឬ ក្ែុងទ្្មង់ជាអាម៉ញូាក្់ផ្ដលានធាតុអានី្ឌីត ផ្ដលបានរផ្ណែន ឬ 
រងេក្ សហើយដឹក្តាម្ុង ឬ េីុឡំងរថយនត។ ឧេម័នអាម៉ញូាក្់េុុះសៅេីតុណហភាេ -៣៣,៣៤ អងយាសេ សៅ
េាពយ្មួយររេ់េាពយ្ររិោកាេ ដូចសនុះ្តូវទ្កុ្ដាក្វ់ាសៅស្កាមេាពយ្ ឬ សៅេីតុណហភាេទ្រ។  
អាម៉ូញាក្់េ្ារ់ស្រើតាម្ទុះ ឬ អាម៉ូញ៉ូមអ ៊ី្ឌីតជាេូលុយេយយុងអាម៉ូញាក្ក់្ែុងទ្កឹ្។ ក្ំហារ់ររេ់េូលុយ
េយយុងសនុះ្តូវវាេ់តាមឯក្តាដង់េុីសត សដាយគិតខានយត រូសម (Baumé) ាន ២៦ ដឺស្ក្រូសម (្រផ្ហល 
៣០% តាមទ្មងន់អាម៉ូញាក្់ សៅេីតុណហភាេ ១៥,៥ អងយាសេ ជាក្ហំារ់មួយខ្ពេ់ររេ់្លិត្លផ្ដលសគ
ដាក្់លក្់សលើទ្ី្យារ។ 

37. ឧសម័នឥនធនៈ 
ជាអ ៊ី្ដូការូន អ ៊ី្ដូផ្េន និងលយាយការូនម៉ណូូអកុ្េុីត ផ្ដលានវតតានសៅក្ែុងឧេមន័ផ្ដលរសងេើត្រេេ
ថាមេលក្ស ត្យ ឬ ថាមេលអគគិេនីដ៏ានេកាតយនុេល ផ្ដលអាចផ្ចក្ចាយតាមមស្យាបាយរំេង់ទ្ុសោេីទ្ី
តំាងផ្ដល្តូវស្រើ។ 

38. ឥនធនៈសរមាបោ់នយនត (ឧសម័នធមមជាតិប្ លបានបប្ណ្ែន (Compressed Natural Gas - CNG) 
ឧេម័ន្មមជាតិផ្ដលបានរផ្ណែនសដាយរក្យានូវភាេថា្យ គ្មយនក្ិៃន គ្មយនជាតិេុលនិងអាចស្រើជាឥនធន៍ៈេ្ារ់
ោនយនតផ្ដលានតម្មៃសថាក្ជាង លែេ្ារ់ររិសាថយនជាង និងាន្រេិទ្ធភាេជាង សដើមយបីជំនួេស្រង
សាំង និងស្រងា យេ តូផ្ដលក្ំេុងស្រើ្បាេ់រចេុរយបនែ។ វាានឧេម័នសមតានដូចគ្នយសៅនឹងស្រងផ្ដរ អាច
្រលជាមួយា យេីុនសេៃើងសៅសេលល្យជាមួយខ្យយល់សហើយចាក្់ចូលសៅក្ែុងា យេីុន។ វាជាឧេម័នផ្ដលសគ
បានរផ្ណែន ផ្ដលអាចេតកុ្ទ្ុក្ក្ែុង្ុងេ្ារ់ការសរើក្ររបានឆ្ងយយដូចគ្នយសៅនឹងស្រងផ្ដរ។ តាម 
លទ្ធ្លម្នការេិសសា្ន ខ្ៃុះបានរងាហយញថា ោនយនតេុឥីនធន៍ៈ្រសេទ្សនុះដូចគ្នយសៅនងឹេុីស្រងសាំង ឬ 
ា យេ ូតផ្ដរ។  
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39. ឥនធនៈហវូស ីល Fossil fuel 
ឥនធន៍ៈ្ទកុ្សារធាតុការូនផ្ដលសក្ើតសចញេីក្ណំអ ៊ី្ដូការនូហវូេីុល រួមាន្យយូងថម រុក្េជាតិេុក្្ុយ ស្រង 
និងឧេម័ន្មមជាត។ិ 

40. ឥណ្ទានកាបូន (Carbon credit) 
ការទ្ូទ្ត់ការូន គតិជាឯក្តាហិរញ្ញវតថុម្នការវាេ់ផ្វងផ្ដលតាងការ្េូរយក្ឧេម័ន្ទុះក្ញ្េក្់ផ្ដលេម
មូលឧេម័នការនូិក្ចនំួន ១សតានេីររិោកាេ។ 

41. ឧបករណ្វ៍ាស់គ ណ្ភាពឧសមន័ចល័ត 
ជាឧរក្រណ ផ្ដលអាចវាេ់គណុភាេជីវឧេមន័ផ្ដលអាចយក្តាមខ្ៃួនចល័តេកី្ផ្នៃងមយួសៅក្ផ្នៃងមួយ
សទ្ៀតបាន។ ការវាេ់គណុភាេឧេមន័គឺចាំបាច់សដើមយបីដឹងអំេីេាេធាតុសៅក្ែុងឧេម័ន ជាេិសេេ 
ររិាណសមតាន សដាយសារសមតានគឺជាេាេធាតុផ្ដលានតម្មៃជាងសគរំ្ ុតសៅក្ែុងជីវឧេម័ន។ សលើេ
េីសនុះសទ្ៀត វាក្៏ទ្ក្ទ់្ងសៅនងឹការ្គរ់្គងក្ហំារ់អ ៊ី្ដូផ្េនេ ុលេីត (H2S) ផ្ដលេាេធាតុសនុះេុល
ខ្ាយំងនិងអាចរ៉ុះរល់ដលម់ុខ្ងារររេ់ម៉ូទ្័រ។ 

 


