
ដុំអងា្ក្រមពូត 
ឥន្ធនៈប្រតងសំរាប់រោងចក្រកាត់ដ្ររបង្កើនប្រ្រក់
ចំណូលសំរាប់មា្ច្រស់សិប្របកម្មរោងមា៉្រសុីនស្រូវ

ច្ររភាពថាមពលកំដៅនិងជីវមា៉្រស់ជំនួស



ឥន្ធនៈប្រតង
 ប្រយុទ្ធប្រឆំងនិង
ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ
 និងការកាប់បំផ្ល្រញព្រ្រឈើ

បាទាសកម្ពុជាកំពុងបាឈមនិងការគំរាមកំហាងបរិសា្ថានយា៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ។ មួយផ្នាករបស់វា 
គឺដោយសារការកាបាាទៅជាដីកសិកម្ម ប៉ុន្តាក៏ដោយសារ 
ការបាើបាាស់ឈើពាាជាឥន្ធនៈ។ អុសជាង780,000តោន
ត្រូវបានដុតជារៀងរាល់ឆ្ន្រំនៅក្នុងវិស័យឧស្រសាហកម្មនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពជុា ក្នងុនោះយ៉ាាងហោចណាស់អុសចំនួន 300,000 
 តោនតាវូបានដុតដោយរោងចកាកាត់ដារក្នងុការផលិតចំហាយ 
ជាសំខាន់។ តួរលាខនាះគឺតំណាងអោយ ដីពាាចំនួន 3,500 
ហិកតាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។  

ពាាធម្មជាតិផ្ទុកកាបូនពីបរិយាកាស។ ការដុតអុសពាាដាល 
គ្មានការគាប់គាងដោយចារភាពបញ្ចាញកាបូនទៅក្នងុបរិយាកាស 
ដូច្នាះវាចូលរួមក្នុងការបាាបាួលអាកាសធាតុ។

អ្នកបញ្ជ្ររទិញសំលៀកបំពាក់អន្តរជាតិ
បានសុំអោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រើប្រ្រស់
ថាមពលកកើតឡើងវិញ

កាុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ដូចជាកាុម H&M កំពុងជំរុញអ្នកផ្គត់ផ្គង ់
សំលៀកបំពាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងបាទាសកម្ពុជាអោយប្តូរពីអុស
អចារភាពទៅបាើបាាស់ឥន្ធនៈបាតងដូចជាដុំអង្កាមពូត។

ជាងនាះទៅទៀត កំនើនតមាូវការអុសពីឧសាសាហកម្មនាំអោយ
មានការកើនឡើងនូវតំលាអុស ដាលធ្វើអោយការជំនួសឥន្ធនៈ 
ជីវម៉ាាស់កាន់តាមានការចាប់អារម្មណ៍ខា្លាងំឡើងសំរាប់ឧសាសាហកម្ម

ឧស្ម័នកាបូនិក 
ដែលបញ្ចែញក្នុង 

កំឡុងពែលចំហែះ

ឧស្ម័នកាបូនិក 
ដែលសែូបយកវិញ 
ក្នុងកំឡុងពែល 
រដូវដាំដុះ

អង្កែមតែូវបាន 
បែែទៅជាឥន្ឋនៈ

ទោះបីជាយ៉ាាងណាក៏ដោយ ការបាើបាាស់កាកសំណល់កសិកម្ម 
ដូចជាអង្កាមអាចចាត់ទុកជាសមតុលាយកាបូនដោយហាតុថា 
ឧស្មន័កាបូនិកដាលបំភាយក្នងុកំឡុងពាលចំហាះ គឺតាវូបានសាបូ 
ឡើងវិញដោយដំណំាដាលដំាដុះនៅរដូវកាាយជារៀងរាល់ឆ្នា។ំ

វិស័យកាត់ដ្ររគឺតំណាងអោយសកា្ត្រនុពល
ខាងទីផ្រសារជាង225,000តោនន្រ
អងា្ក្រមពូត។

បច្ចុប្របន្នទាំងរដ្ឋ្រភិបាលទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជន
កំពុងយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការកាត់បន្ថយ

ផលប៉ះពាល់ចំពោះស្រដ្ឋកិច្ចលើ
ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថ្រន



ក្នុងការគបដោយមា៉ាសុីនស៊ា្គូជីវមា៉ាស់តាូវបានគប 
ជាប់ៗគ្នាដោយស៊ា្គូមួយ តាមរយៈពុម្ពកំដៅមួយ។  
នាះជាជមាើសដ៏មានបាិយភាព នៅក្នុងបាទាស 
អាសុីអាគ្នាយ៍ ដាលយោលទៅលើតម្លានា 
ការវិនិ យោគទុនទាបរបស់វា នឹងបានអង្កាមពូត 
មានគុណភាពខ្ពស់។

មានបចា្ចកវិជា្ជាមា៉ាសុីនអង្កាមពូតសំខាន់ពីរ ដាលអាច 
បាើបាាស់បាន ដាលការផលិតអង្កាមពូតពីរបាភាទជា 
មួយនឹងគុណភាពចំហាះបាហាក់បាហាលគ្នា។  បចា្ចកវិជា្ជា 
ទាំងពីរគឺងយសាួលអនុវត្តនិងបាើបាាស់។ 

បច្រ្ចកវិជា្ជ្រ

អងា្ក្រមពូត

តម្ល្រវិនិយោគទុនទាបៈ
តម្លាមា៉ាសុីនស៊ា្គូមួយ  ដាលមានសមត្ថភាពផលិត   
500 kg ក្នុងមួយម៉ាង, តាមធម្មតាចាប់ផ្តើមពី   
5.000 ដុល្លារឡើងទៅ។

មានគុណភាពល្អៈ
មានកំហាប់ខ្ពស់, មានបាហោងនៅចំកណា្ដាល ដោយ 
មានកាបូនសាាបសាទាប់ខាងកាាពីការដុត ដាល 
ជួយសមាាចនូវភាពមិនផ្លាស់ប្តូរមួយ និងចំហាះ 
មានបាសិទ្ធភាព។

តម្ល្រប្រតិបត្តិការខ្ពស់ៈ
ដោយសារតាមានកំដៅ ដុតនៅពុម្ព  និងកមា្លាំងសង្កត់ខា្លាំង 
វាធ្វើអោយបាើអគ្គិសនីអស់ចាើន។

ការថ្រទាំច្រើនៈ
ដោយសារអង្កាមមានកមាិតជាតិសុីលិកាខ្ពស់ ដូច្នាះស៊ា្គូ
តាូវការផាសារជាបាចាំ និងផ្លាស់ប្តូរ។

មា៉្រសុីនស្គ្រូ៊

ដង់សុីតាអង្កាមពូត 1 ទៅ 1.4 gm/cm3

ការបាើបាាស់អគ្គិសនី ប្រហ្រល 
150 kWh/ton

សមត្ថភាពនាការផលិត 0.3 - 0.5 ton/hour

តម្លាមា៉ាសុីនស្គាូ៊ ចាប់ព ី3,000 USD

អាយុកាលមធាយម 5 ឆ្នាំ

* តម្លាទាំងអស់ដាលបង្ហាញខាងលើៈ មានលក្ខណៈបាាបាួលយា៉ាងចាើន 
គឺអាសា័យលើបាទាសដើមកំណើតនាការផលិត, គុណភាព 
និងតម្លានាមា៉ាសុីន។

មា៉្រសុីនគាបស៊្រ្គូ

ដោយ៖ C.F Nielsen 

ដុអំង្ក ែមពូតផលិតដោ យ
មា៉ែសុីនស៊ែ្គូ



នៅក្នុងមា៉ាសុីនគបពីស្តុង ជីវមា៉ាស់តាូវបានបុករុញចូល 
ទៅក្នុងពុម្ព ដោយមានកមា្លាំងខា្លាំងបុកតបក្នុងសមា្ពាធ 
មួយយា៉ាងខ្ពស់ តាមរយៈសង្កត់តឹងណានទៅលើដុ ំ
អង្កាម ដើមាបីអោយបានអង្កាមពូត។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្រស្រងៗមកពីប្រទ្រសអាសុីនិងប្រទ្រសអឺរ៉ុប

គឺមានលទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនមា៉្រសុីនអងា្ក្រមពូតមកកាន់

ប្រទ្រសកម្ពុជា,ដូច្ន្រះពត៌មានលម្អិតសូមកុំមាន

ភាពស្ទ្រក់ស្ទើរនឹងទំនាក់ទំនងមកក្រុមអងា្ក្ររជើរ៉្រស។

ការថ្រទាំទាបៈ
ភាពសឹករាចរិលនាផ្នាកប៉ះផ្ទាល់,  លើបាដាប់បុក និង 
ពុម្ព គឺមានកមាិតទាប បើធៀបទៅនឹង ភាពសឹករាចរិល 
នាស្គាូ៊និងពុម្ពរបស់វា ដូច្នាះហើយ ពីស្តុង តមាូវការ 
ការថាទាំទាប។

តំល្រប្រតិបត្តិការទាបៈ
ដំណើរការនាភាពតឹងណាន គឺមានការបាើបាពល 
ថាមពលតិច។

តម្ល្រវិនិយោគទុនខ្ពស់ៈ
ម៉ាាសីុនពីស្តងុ ជាធម្មតាមានសមត្ថភាពក្នងុការផលិតអបាបរមា 
1 តោន ក្នុងមួយម៉ាង ហើយតម្លាវិញគឺចាប់ពី  30.000 
ដុល្លារឡើងទៅ។

អងា្ក្រមពូតមានភាពមិនសូវណ្រនៈ
អង្កាមពូតមានកំហាប់ណានតិច ដាលបណា្ដាលអោយ 
អង្កាមពូតងយបាកចាញ។ (ភាពមិនរឹងរបស់វាធ្វើអោយ
ចំហាះមានបាសិទ្ធភាពទាប)

មា៉្រសុីនពីស្តុង

ដង់សុីតាអង្កាមពូត 0.9 ទៅ 1.2 gm/cm3

ការបាើបាាស់អគ្គិសនី ប្រហ្រល 
75 kWh/ton

សមត្ថភាពនាការផលិត 1 ទៅ 1.6 ton/hour

តម្លាមា៉ាសុីនពីស្តុង ចាប់ព ី30,000 USD

អាយុកាលមធាយម 8 - 10 ឆ្នាំ

* តម្លាទាំងអស់ដាលបង្ហាញខាងលើៈ មានលក្ខណៈបាាបាួលយា៉ាងចាើន 
គឺអាសា័យលើបាទាសដើមកំណើតនាការផលិត, គុណភាព 
និងតម្លានាមា៉ាសុីន។

មា៉្រសុីនពីស្តុង

ដោយ៖ C.F Nielsen 

ដុអំង្ក ែមពតូផលិតដោ យ
មា៉ែសុីនពីស្តុង



ការផលិតអង្កាមពូតជាទាង់ទាាយធំ បច្ចុបាបន្នគឺកំពុងមាននៅ
បាទាសវៀតណាម បាទាសចិន, បាទាសឥណា្ឌា  បាទាសជប៉ុន  
និង អឺរ៉ុប ដាលជាកន្លាងពួកគាបានបាើនៅក្នុងរោងឧសាសាហកម្ម 
ផាាសងៗគ្នា  ដូចជា រោងចកាកាច្នាម្ហូបអាហារ រោងចកាកាត់ដារ 
និង រោងចកាកាច្នាកាដាស  ជាដើម។

មានផាះមួយចំនួនធំនៅសល់ ក្នុងកំឡុងនាការដុត (បាហាល  20% នាអង្កាមបានបម្លាងទៅជាផាះ)  
ដូច្នាះ វាមានសារៈសំខាន់ ដើ មាបីពិភាកាសាក្នុងការគាប់គាងផាះ  និងយកសំណល់ទៅបោះចោល 
ជាមួយអតិថិជន មុនពាលចាប់ផ្តើមកិច្ចសនាយាផ្គត់ផ្គង់មួយ។ 

រោងងចក្រកាត់ដ្ររត្រូវការផលិតចំហាយក្នុង
បរិមាណច្រើនហើយផលិតទឹកក្ត្រសំរាប់អ៊ុត
បោកគក់ឬសំរាប់ជ្រលក់ពណ៌។ធ្វើដូច្ន្រះបាន
ពួកគ្រប្រើប្រ្រស់អុសនៅក្នុងឡចំហាយ។

បង្កើនតម្ល្រប្រ្រក់ចំណូលបន្ថ្រមដោយបង្កើនតម្លាបន្ថាម 

លើផលិតផលអង្កាម

មានអតិថិជនទៀងទាតទ់ិញអង្កាម ក្នុងបរិមាណចាើន

ប្រើទីរក្រសាទុកតូចដោយសារតាអង្កាមតាូវបានគបទៅជា  

អង្កាមពូត

មាយា៉ាងទៀត, មា៉ាសុីនគបអង្កាមងាយស្រួលប្រើនិង
ងាយដំឡើង

សំរាប់

សិប្របកម្មរោងមា៉្រសុីនស្រូវ
ដំុអងា្ក្រមពូតគឺជាដំណោះស្រ្រយដ៏ល្អមួយ៖

អង្កាមពូតគឺធានានូវនីត្រយានុកូលភាពនិង
ជាឥន្ឋនៈច្ររភាព(ដាលមិនជាករណីដុតអុស)

អង្កាមពូតអាចដុតយ៉្រងងាយស្រួលជំនួសកំណាត់
អុសនៅក្នុងឡចំហាយជាចាើន

អង្កាមពូតមានប្រសិទ្ធភាពជាងអុស
អរគុណចាើនចំពោះសំណើមទាបរបស់វា និ ង 
មានថាមពលកំដៅខ្ពស់។

វាងាយស្រួលក្នុងការកាន់រក្រសាទុកនិងដឹកជញ្ជូន

ដុំអង្កាមពូតផលិតដោយ
មា៉ាសុីនពីស្តុង

ដុំអង្កាមពូតផលិតដោយ
មា៉ាសុីនស៊ា្គូ

ចំពោះរោងចក្រកាត់ដ្ររ
 អងា្ក្រមពូតគឺជាដំណោះស្រ្រយដ៏ល្អមួយ
សំរាប់ជំនួសអុសអច្ររភាព



េថាមពលកំដៅដែលមានចែរភាព

និងការជំនួសដោយជីវមា៉ែស់ 

គំរោង ចំហាយ

កាុមថាមពលកកើតឡើងវិញ បរិសា្ថាន និងសាមគ្គីភាព
ការិយាល័យបាចាំតំបន់អាសុីអគ្នាយ៍

ការិយាល័យបាចាំតំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍ 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

តំាងពីខ្រមិថុនាឆ្ន្រំ2016អង្គការGERES 

ដោយមានការគាំទ្រពីH&M និងសម្ព័ន្ធ
ប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា បានធ្វើ
ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវរកដំណោះស្រ្រយ
ក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រ្រស់អុស
អច្ររភាពនៅក្នងុផលិតកម្មឧស្រសាហកម្ម។

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។
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