
ចារភាពចំហាយសំរាប់
 រោងចកាកាត់ដារកម្ពុជា 
ដុំអង្កាមពូត បាឆំងនិងការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ
និង ការបាាបាួលអាកាសធាតុ

ចារភាពថាមពលកំដៅ  និងជីវមា៉ាស់ជំនួស



ជាមួយនិងការកើនឡើងនាតំរូវការ អុស វានាំអោយមានសមា្ពាធ 
កាន់តាខ្លាងំលើ ធនធានពាាធម្មជាតិ។ នឹងនំាអោយមានការកើន 
ឡើងនាតំលាអុស ហើយបាឈម និងហានិភ័យ កាន់តាធំឡើង 
ដាលមានពីបាភពអុសខុសចាបាប់  និងពាាការពារថាមទៀត។  

សព្វថ្ងានាះ តមាូវការរបស់ឧសាសាហកម្មតា 30% ប៉ុណោ្ណាះដាល 
អាច បំពាញដោយដំណាំអុសសា្វាយចន្ទី និងអុសកៅស៊ូ។

បច្ចុបាបន្ន អុសជាង 780 000 តោនតាូវបានដុតជារៀងរាល់ឆ្នាំ  
ដោយវិស័យឧសាសាហកម្មនៅក្នងុបាទាសកម្ពជុា ដើមាបីផលិតកំដៅ 
និងចំហាយ ក្នងុនោះ គាាន់តាវិស័យកាត់ដារដុតអស់យ៉ាងហោច 
ណាស់ 300 000 តោន ដាលភាគចាើនគឺសំរាប់ អ៊ុត បោកគក់  
និង ជាលក់ពណ៌។ វាតាូវបានគាបា៉ាន់បាមាណថាអុស 70%  
មានបាភពមកពីការកាបាាដីពាាទៅជាដីកសិកម្ម ឬ ក៏ការបាមូល 
ផលខុសចាបាប់ដាលចូលរួមចំណាកក្នុងការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ 
និងនំាអោយមានការបាាបាលួអាកាសធាតុ។ តួលាខនាះតំណាង 
អោយការបំភាយនាឧស្ម័នកាបូនិកចំនួន  368 000  តោន 
ក្នងុមួយឆ្នា ំដាលស្មើនឹងពាាចំនួន 3500  ហិកតាជារៀងរាល់ឆ្នា។ំ

រហូតដល់ឆ្នាំ 2035 វានឹងមិនមានអុសដុត
គាប់គាាន់ពីឈើដំដុះ ដើមាបីបំពាញតមាូវការ 

របស់ឧសាសាហកម្ម។ បាសិនបើគា្មានការផ្លាស់ប្តូរ 
ទានោះអុសពាាដាលអចារភាពជាចាើន នឹងតាូវ 

បាើបាាស់ដើមាបីបំពាញចនោ្លាះនោះ។

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

ការផ្គត់ផ្គង់អុសដាលមានសកា្តានុពល គឺដំណាំអុសចន្ទី និងកៅស៊ូ
សាចក្តីតាូវការអុសសំរាប់ឧសាសាហកម្ម

សាចក្តីតាូវការ អុសរបស់ឧសាសាហកម្មនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា 
គិតជាលានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ
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សកា្តានុពលនាការបាើបាាស់ 
អុសពាាអចារភាព

បញ្ហាអុស
នៅក្នុងវិស័យកាត់ដារកម្ពុជា

បានបាើបាាស់
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ពាាឈើទំហំស្មើ 

5,000
នាវាលបាល់ទាត់ 

អុសជាង 

300,000 តោន

តាូវបានដុតជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ដោយរោងចកាកាត់ដារ

“...ហើយ

368,000 តោន

 នាឧស្ម័នកាបូនិច 

បំភាយជារៀងរាល់ឆ្នាំ”



ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបាើបាាស់កាកសំណល់កសិកម្ម 
ផាសាងៗ ដូចជា អង្កាម អាចចាត់ទុកជាសមតុលាយកាបូន ដោយហាតុថា 
ឧស្ម័នកាបូនិចដាលបំភាយក្នុងកំឡុងពាលចំហាះ គឺតាូវបានសាូប 
ឡើងវិញដោយដំណាំដាលដាំដុះនៅរដូវកាាយជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ការបាាបាួលអាកាសធាតុ គឺអាចមានការគំរាមកំហាង ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ  
ចំពោះសាដ្ឋកិច្ច សុខុមាលភាពរបស់បាជាជននៅក្នងុបាទាសកម្ពជុា  
និងទូទាំងពិភពលោក។  វាជាបុព្វហាតុចមាបង ដោយការបំភាយ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដាលបង្ករអោយមានការ កើនកំដៅផានដី  និង 
បង្កើនការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាទឹកជំនន់ ភាពរាំងស្ងួតខាយល ់
ពាយុះនិងទឹកសមុទាជាលំដាប់។ ផលិតភាពនាវិស័យសាដ្ឋកិច្ចជា 
ចាើននឹងតាវូរងការប៉ះពាល់ជាទម្ងន់  ដោយសារការផ្លាស់ប្តរូទំាងនាះ។

ពាាធម្មជាតិផ្ទុកឧស្ម័នការបូនិចពីបរិយកាស។ ការដុតអុសពាា 
ដាលគ្មានការគាប់គាងដោយចារភាព បំភាយឧស្ម័នកាបូនិចចូល 
ទៅក្នុងបរិយកាស ដូច្នាះវាចូលរួមធ្វើអោយមានការបាាបាួល 
អាកាសធាតុ។

បញ្ហាបាឈមសកលចំពោះ
វិស័យផាសាងៗនាសាដ្ឋកិច្ច

បណា្តាកាុមហ៊ុនសំលៀកបំពាក់អន្តរជាតិ ក៏កំពុងតាជំរុញឆ្ពាះទៅ 
រកការកាត់បន្ថយ ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងដារ។ ក្នុងនោះ 
កាមុ H&M បានកំណត់ទិសដៅអភិវឌាឍន៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ 
ដាលនាំអោយមានការផ្លាស់ប្តូររបស់ខ្លួនឆ្ពាះទៅរកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ 
សមតុលកាបូន  ដោយជំរុញអោយបាើបាាស់បាសិទ្ធភាពថាមពល  
និង ថាមពលកកើតឡើងវិញ។

កាុមហ៊ុនបញ្ជាទិញអន្តរជាតិ តមាូវអោយ 
មានចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ បាតង

នៅក្នុងកាបខ័ណ្ឌនា កិច្ចពាមពាៀងទីកាុងបា៉ារីស ហើយនិង   
ការពាួយបារម្ភ កាន់តាចាើនឡើង អំពីការបាាបាួលអាកាសធាតុ  
និងការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានអនុម័ត 
ផានការយុទ្ធសាសា្ត របស់ខ្លនួ ស្តអំីពីការបាាបាលួអាកាសធាតុសំរាប់ 
ឆ្នាំ 2014-2023 រួមមាន វិធានការនានា ដើមាបីអោយសា្ថាប័នជំនួញ  
អង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងសហគមន ៍  
មានលទ្ធភាព ដើមាបីឆ្លើយតបទៅនិងបញ្ហាបាាបាួលអាកាសធាតុ 
តាមរយៈការអនុវត្តន៍សកម្មភាពនានា ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយ។ 

រាជរដ្ឋាភិបាលនាបាទាសកម្ពុជាកំពុង
ជំរុញឆ្ពាះទៅរកការកាត់បន្ថយ
ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ហាតុអ្វីបានជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់
សំលៀកបំពាក់ 
តាូវធ្វើសកម្មភាពលើ
 ការបាាបាួលអាកាសធាតុ?

   - 7%   by 2030

គោលដៅរបស់រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺដើមាបីកាត់បន្ថយការបំភាយ 
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អោយបាន  7% នៅក្នុងបាទាស 

(បាៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ  2010)។

ឧស្ម័នកាបូនិក 
ដែលបញ្ចែញក្នុង 

កំឡុងពែលចំហែះ

អង្កែមតែូវបាន 
បែែទៅជាឥន្ឋនៈ

ឧស្ម័នកាបូនិក 
ដែលសែូបយកវិញ 
ក្នុងកំឡុងពែល 
រដូវដាំដុះ

Aurelie Pruvost, H&.M,

អអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នាកកម្មវិធីនិរន្តរភាពបរិសា្ថាន
បាចាំបាទាស កម្ពុជា និងវៀតណាម

“វត្ថុបំណងរបស់យើង  
គឺដើមាបីសមាាចនូវចង្វាក ់
ផ្គត់ផ្គង់តុលាយភាព 
អាកាសធាតុនៅតាឹមឆ្នាំ 
2030។  គោលដៅមួយ 
ក្នុងគោលដៅដ៏ធំរបស់យើងគឺ ដើមាបីកាត់បន្ថយ 
អោយបាន 30% នាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
ក្នុងផលិតផលមួយនៅឆ្នាំ 2025”



អាចដុតលាយជាមួយអុសបាន
បាសិនបើចំាបាច់ គឺអាចបាើដំុអង្កាមពូតជំនួសអុស ឬក៏  អាចដុតលាយ 
គ្នាបាននៅក្នុងបន្ទប់ចំហាះ។

អង្កាមពូតមានបាសិទ្ធភាពជាងអុស
ដុំអង្កាមពូតតាមធម្មតា មានបាសិទ្ធភាពជាងអុស អរគុណចាើន 
ចំពោះចំណើមទាបរបស់វា។  ដុំអង្កាមពូតតាងតាមានសំណើមថារ 
ទាបជាង  10% ខណៈពាលដាលអុសមានសំណើមពី  20% ទៅ 
40%។ សំណើមកាត់បន្ថយតម្លាថាមពលកំដៅនាឥន្ធនៈយ៉ាងចាើន។ 

ជាដំណោះសាាយមួយ ដាលបានបាើ 
ពាញបាទាសអាសុី
ដុំអង្កាមពូតតាូវបានបណា្តាបាទាសជាចាើន បាននិងកំពុងបាើបាាស ់
ក្នងុវិស័យឧសាសាហកម្មខុសៗគ្នា ដាលតាវូការចំហាយក្នងុដំណើរការ 
ផលិតកម្មរបស់ខ្លួន ជាពិសាសបណា្តាបាទាសដាលមិនសូវមានអុស
ដូចបាទាសកម្ពុជា។

អង្កាមគឺមានគាប់ពាញមួយឆ្នាំ 
1.5 លានតោននាអង្កាមគឺតាូវបានផលិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុង 
បាទាសកម្ពុជា ចាប់ពីខាមករា ដល់ខាធ្នូ គឺវាមានចាើនជាងអ្វីដាល 
ឧសាសាហកម្មតាូវការ។

ងយសាួលក្នុងការរកាសាទុក និង ដឹកជញ្ជូន
ដុំអង្កាមពូតតាូវបានផលិតដោយការគៀបបំណានអង្កាមទៅជាដុំ 
រាងសីុឡំាងដើមាបីបង្កើនមុខងរចំហាះកាត់បន្ថយតំលាក្នងុការទុកដាក់  
និងការដឹកជញ្ជូន។ 

ដុំអង្កាមពូតវាងយសាួលជំនួសអុសបាន
ដុំអង្កាមពូតអាចបាើបានស្ទើរតាគាប់ឡចំហាយទាំងអស់ដាលដុត 
អុស (ដោយគាាន់តាធ្វើការកាឡៅថាងតិចតួចនៅក្នុងបន្ទប់ចំហាះ 
ប៉ុណោ្ណាះដើមាបីកុំអោយផាះកកនៅដាលនាំអោយស្ទះខាយល់)។ សូម 
សួរទៅមា្ចាស់រោងចកាផលិតឡចំហាយរបស់អ្នកបាសិនបើអ្នកតាវូការ 
កាបាា។

ដុំអង្កាមពូតមាន ពីរបាភាទ
មានដំុអង្កាមពូតពីរបាភាទ ដំុអង្កាមពូតបាភាទ ពីស្តងុ និងដំុអង្កាមពូត 
បាភាទស្គាូ៊។  តាមធម្មតាបាភាទអង្កាមពូតស្គាូ៊គឺ ណានជាង ធំជាង  
និងដុតបានយូរ ហើយបាភាទស្គាូ៊នាះគឺមានតម្លាថ្លាផងដារ ពាាះ 
ផលិតផលនាះតាូវបាើថាមពលអគ្គិសនីចាើន។ បាភាទអង្កាមពូត 
ពីស្តុង គឺធម្មតាថោកជាង។   ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ដុំនាះមិនសូវ 
ណាន និងងយបាកដូចដាលវាមិនសូវមានភាពរឹងគាប់គាាន់។ បុ៉ន្តា  
ពួកវាទាំងពីរបាភាទ មានតម្លាថាមពលកំដៅ និងសំណើមដូចគ្នា។

ការអនុវត្តល្អដើមែបី

សនែសំលុយនិងថាមពល

  ដុំអង្កាមពូត (RHBឳ) គឺជាឥន្ធនៈមួយ 
ថោកជាងគាសំរាប់ការផលិតចំហាយ

ហើយវាមានការបំភាយឧស្ម័ន
តិចជាងគា។

តម្លាឥន្ធនៈសំរាប ់
មួយតោននាចំហាយ 

ដុលា្លារ/តោន
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ការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិច 
សំរាប់មួយតោននាចំហាយ 

ឧស្ម័នកាបូនិចជាតោន/តោននាចំហាយ

CO2

$

អង្កាមពូតពីស្តុង* អង្កាមពូតស្គាូ៊*

ហែតុអ្វីមានការបែើបែែស់

ដុំអង្កែមពូតទាំងនែះ?

*ដោយ៖ C.F Nielsen 

អង្កាមពូត



ថាមពល
បាសិទ្ធភាព

ការកាលំអបាព័ន្ធចំហាយ 
ហើយជួសជុលវា
រោងចកាជាចាើននៅក្នងុបាទាសកម្ពជុាមានចំណុចខ្វះខាត 
ក្នុងប្លង់របស់បាព័ន្ធ និងការតំឡើងបាព័ន្ធចំហាយរបស ់
ខ្លនួ។ វាគីជារឿងសំខាន់ក្នងុការដាល ធ្វើអោយបាាកដថា 
បាព័ន្ធចំហាយតាូវបានតំឡើងដោយតាឹមតាូវ ហើយ 
ឧបករណទ៍ាញទឹកចាញពីចំហាយមិនខូចខាត (steam 

traps or separator) បំពង់ចំហាយតាូវរុំអ៊ីសូឡង ់
អោយបានជិតល្អ ហើយតាវូតាតួពិនិតាយថាទំាបាព័ន្ធ អោយ 
បានទៀងទាត់។ ការវិនិយោគទៅលើបាព័ន្ធតាឹមតាូវ  
ក្នុងការបាើបាាស់កំណកចំហាយសល់ឡើងវិញគឺជា 
រឿងសំខាន់។  

បាើឡចំហាយដាលមានបាសិទ្ធភាព
បាមាណ  40%  នាឡចំហាយដាលបាើបាាស់នៅក្នងុបាទាស 
កម្ពុជាមាន បាសិទ្ធភាពកាាម 40%។ ការផ្លាស់ប្តូរទៅបាើ 
ឡចំហាយ ដាលមានបាសិទ្ឋភាព 80% ជាធម្មតាផ្តល់នូវ
ការសនាសំយ៉ាងចាើននិងបានទទួលដើមទុនតាឡប់មកវិញ
ក្នុងរយៈពាលខ្លី (តិចជាង 2 ឆ្នាំ)។

រកាសាអុសទុកនៅកន្លាងស្ងួត
កំរិតសំណើមខ្ពស់វាកាត់បន្ថយបាសិទ្ធភាពឥន្ធនៈជីវ 
មា៉ាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ អុសដាលមានកំរិតសំណើម 40% 
មានបាសិទ្ធភាព  30% ទាបជាង អុសដាលមានកំរិត 
សំណើម 20%។  រឿងនាះតាូវតាគិតពាលទិញឥន្ធនៈ 
ជីវមា៉ាស់  (អុស) និងការទុកដាក់វានៅក្នុងរោងកុំអោយ
តាូវភ្លៀង។

ការអនុវត្តល្អដើមែបី

សនែសំលុយនិងថាមពល

ការតាួតពិនិតាយក្នុង 
ការបាើបាាស់ថាមពល
ការចាត់វិធានការទៅលើការបាើបាាស់ថាមពលគឺជាជំហ៊ាាន 
ដំបូងបង្អស់ មុននឹងធ្វើការសំរាចចិត្តអោយបានតាឹមតាូវ 
ទៅលើ(ការវិនិយោគទៅលើឡចំហាយថ្មី ការផ្លាស់ប្តូរទៅ 
បាើឥន្ធនៈថ្មី)។



តំាងពីខាមិថុនាឆ្នា ំ2016 អង្គការ  GERES 

ដោយមានការគាំទាពី H&M និងសម្ព័ន្ធ 
បាាបាួលអាកាសធាតុកម្ពុជា បានធ្វើ 
ការសិកាសាសាាវជាាវរកដំណោះសាាយ 
ក្នុងការកាត់បន្ថយការបាើបាាស់អុស 
អចារភាពនៅក្នងុផលិតកម្មឧសាសាហកម្ម។

កិច្ចសហបាតិបត្តិការណ៍ និងការផ្តល់មតិគ្នាទៅវិញ 
ទៅមករវាង រោងចកាកាត់ដារ និង សិបាបកម្មរោងម៉ាាសីុន 
សាវូ បានផ្តល់លទ្ធភាពអោយអង្គការ  ជើរ៉ាស  (GERES) 
រកដំណោះសាាយសមសាបមួយ ដើមាបីកាត់បន្ថយនូវ 
ផលប៉ះពាល់ពីរោងចកាជាចាើន ទៅលើការបាាបាួល 
អាកាសធាតុ  និងការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ។ អង្គការ 
ជើរ៉ាស បានសាកលាបងធ្វើពិសោធន៍ជាចាើនដង នៅ 
ក្នងុមន្ទរីពិសោធន៍  និងតាមរោងចកានានា ដើមាបីបញ្ជាក់ 
បាាប់អំពីបច្ចាកទាសដាលអាចបាើបាាស់បាន និង 
លទ្ធផលនាការប្តរូពីការដុតអុសពាាទៅដុតដំុអង្កាមពូត 
ដើមាបីផលិតចំហាយនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា។

ថាមពលកំដៅដែលមានចែរភាព

និងការជំនួសដោយជីវមា៉ែស់ 

គំរោង ចំហាយ

កាុមថាមពលកកើតឡើងវិញ បរិសា្ថាន និងសាមគ្គីភាព
ការិយល័យបាចាំតំបន់អាសុីអគ្នាយ៍

ការិយល័យបាចាំតំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍ អាគរ #7B (ជាន់ទី3)
ផ្លូវលាខ81 កាងនិងផ្លូវលាខ109 សង្កាត់បឹងរាំង
ខ័ណ្ឌដូនពាញ ទីកាុងភ្នំពាញុ កម្ពុជា

អុីមាល: contact@geres.eu

ទូរស័ព្ទ: +855 78 767 499 / +855 16 600 617

សំរាប់ព័ត៍មានបន្ថាមសូមមើលគាហទំព័រ
www.geres.eu


