
ការពិចារណាឡើងវិញលើគម្រ្រង

វារីអគ្គិសនីសំបូរ និងស្ទឹងត្រ្រង

ស្រចក្តីសង្ខ្រប

2018
BRIEF

© ADAM OSWELL / WWF



v

2

រក្សាសទិ្ធដោយ អង្គការ WWF មហាតបំនដ់មគង្គ 2018

ដរៀបដរៀងដោយ JOERG HARTMANN ទបីបរឹក្សាឯក្រាជ្យដសកី្្សដងខេបសំដោគរបស់  WWF



3

v

មាតកិារ
     
ខ្រឹមសារសដងខេប        4 

សបូំរ និងស្រឹងតបតង ៖ គដបមាងវារអីគ្គសិនីពរីក្្នុងបរបិទជាក្ត់សង្       6
ការអភិវឌ្ឍដសដ្ឋក្ចិ្ចរបសក់្ម្នុជា       6

ជដបមសីរបសក់្ម្នុជាសបមាបក់ារអភិវឌ្ឍវសិយ័ថាមពល បរាក្ច់ណូំលពកីារនាដំចញ នងិការផ្គតផ់្គង់បបរូដតអនុនី      8    

គដបមាង និងតំបន់                                                                                                                    11
 
ហានិភ័យរបស់គដបមាង     14

ហានិភយ័តផក្្បដច្ចក្ដទស និងពាណិជ្ជក្ម្ម      14

ការតបបបបរួលននធនធានជលផល                                      15
ការផ្្សប់្ូរននតបំនដ់ទសភាពនបពលចិទរឹក្ទដនដ្មគង្គ      18
ការតាងំទលំីដៅដ�ងីវញិ នងិផលប៉ះពាល់ដផសេងដទៀតដលីគនុណភាពននការបបក្បរបររស់ដៅរបស់បបជាជនក្្នុងតំបន់  20

អត្ថបបដោជន៍នងិតនម្ដសដ្ឋក្ចិ្ចននគដបមាង     21
តនម្ននការចំណាយដោយផ្្ល់      21
តនម្ននការខាតបង់ដោយបបដោល                                                                                                                              22
ផលចំដណញ                                                                                                                                                   24

ជដបមសីថ្មីៗ សបមាប់ក្ម្នុជា     27

ឯក្សារដោង                      31

របូភាពននឯក្សារដោង                   
របូ ១ ៖ តផនការអភិវឌ្ឍនវ៍សិយ័ថាមពល ដសណារយី៉ូតបមរូវការខស្់ (Tharakan ២០១៨)	 	 	  8
របូ ២ ៖ អាងស្នុក្ទរឹក្សបូំរ និងស្រឹងតបតង (ICEM ២០០៩)	 	                                   12
របូ ៣ ៖ តផនទអីបតាភាពបក្បីក្ ឆ្្ ំ២០១៥ និងតំបន់អននុវត្គដបមាង	 	                    13    
របូ ៤ ៖ ក្ណំដីលបាប់ជាដរៀងរាលឆ្់្កំ្្នុងអាងទដនដ្មគង្គ	 	                    18
របូ ៥ ៖ ចណំាយមធ្យមជាសក្ល និងក្ត្ាការ៉ាសនុដីតរបសដ់រាងចបក្ផលិតថាមពលពន្លឺបពះអាទិត្យថ្មី (IRENA ២០១៨)				28
របូ ៦ ៖ ការំស្មបីពះអាទិត្យ និងបបពន័្ធថាមពលដៅក្ម្នុជា (Tharakan ២០១៨)	 																		                        29   



4

ពិនិត្យម�ើលម�ើងវញិនូវគម្រោងវារ ើអគ្ិសនើសំបូរ និងស្ទឹងត្តង

ខ្លឹមសារសង្ខេប

 បដច្ចក្វទិយា ថ្មីៗ ជួយ ឲ្យ ក្ម្នុជា  បដ ្្ច ៀសហានិភ័យ និងការ ពនយារ ដពល អននុវត្ គដបមាង  វារ ីអគ្គិសនី 
បទង់  បរាយ ធំ។ ដបកាមលក្ខេខណ្ឌ  ថ្មីៗ រាងំដនះ ខ្រឹមសារ សដងខេប នរឹង ដរៀប រាប់ ពី  មូល ដេតនុ  តដល 
ក្ម្នុជា  ចង់  សដបមច រាន លទ្ធ ផល ល្អ បបដសីរ  ដដីម្ ីពិចារណា ដ�ងី វញិ  ថា ដតី គដបមាង  វារ ី អគ្គិស នី   
ខ្ាត ធំ  ដូច ជា  គដបមាង វារ ីអគ្គិសនី សំបូរ  និង ស្រឹង តបតង  បដបមី ឲ្យ ផល បបដោជន៍  សាធារណៈ ល្អ 
បំផនុត  ឬ ដទ ។

ក្ម្នុជា មាន ជដបមីស ជា យនុទ្ធ សាសស្ ជា ដបចីន ក្្នុង ការ បន្ ការ អភិវឌ្ឍ ដសដ្ឋកិ្ច្ច ោ៉ង ដលឿន ។  ក្្នុង 
ដនាះ  គដបមាង វារ ីអគ្គិសនី សំបូរ  និង ស្រឹង តបតង នរឹង បង្ក ផល វរិាក្ ធំ ដធង ដលី ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ថាម ពល 
សន្ិសនុខ ដស្ៀង បរាក្់ ចំណូល ពី ការ នា ំដចញ  ការ ងារ  និង ដោល បំណង តដលពាក្់ពន័្ធដៅនរឹង 
ទិដ្ឋភាពនដោរាយក្្នុងចំដណាមហានិភ័យតដលរានក្ំណត់  ជា ដបចីន  ដផសេង ដទៀត ។  
ខណៈតដល គដបមាង រាងំ ដនះ នរឹង ផលិត ថាម ពល អគ្គិសនី ោ៉ង ដបចីន  វា នរឹង បង្កជា ទរឹក្ ជំ នន់  លិច  
មួយ ភាគ ធំ នន តំបន់ ភាគ ឦសាន របស់ ក្ម្នុជា  រមួ រាងំ តំបន់ ការ ពារ សបមាប់ ការ  អភិរក្សេ ជីវៈចបមរះ  
និង ដសវា សា្ថ ន បបព័ន្ធ ។ 

ការ ពិនិត្យ ដ�ងី វញិ ដលី ហានិភ័យ របស់ គដបមាង បងាហា ញ ថា  មាន ហានិភ័យ ជា ដបចីន 
មិនអាចកាត់បន្ថយរានដ�យី។ គដបមាងវារអីគ្គិសនីខ្ាត ធំ ដផសេងដទៀត ងាយបប ឈមនរឹង 
ការលនុបដចាល ការពនយារដពល និង ការចំណាយ ដបចីន ដលីស លប់។ ទដន្ដមគង្គ និងទំនាប
លិចទរឹក្របស់ទដន្ដនះមានដភាគផលសម្ូរតបប ដូដច្ះគដបមាងរាងំដនះនរឹងបង្កហានិភ័យ
ធំៗជាដបចីន តដលអាចមានទំេធំំដធងជាងហានិភ័យដលីទដន្ដផសេងដទៀតក្្នុងពិភពដោក្ 
(ធនធានជលផល ក្សិក្ម្ម និងជីវៈចបមរះ)។ ក្្នុងចំដណាមទំនប់វារអីគ្គិសនីតដលអាច សាង 
សង់   ក្្នុងបបព័ន្ធទដន្ដមគង្គ ទំនប់វារអីគ្គិសនីសំបូរបង្កហានិភ័យធំដធងជាងដគ។ ដបរៅ ពីដនះ 
អាច មាន ការ ជដម្ៀសបបជាជនដចញបទង់បរាយធំមិនធ្ាប់ មាន ពីមនុនមក្ដៅក្ម្នុជា។

ចំដពាះការចំណាយផ្្ល់របស់គដបមាងដនះ មានទំេធំំ និងមិនចបាស់ោស់ ដេយីការចំ
ណាយដោយមិនផ្្ល់តផ្ក្ដសដ្ឋកិ្ច្ចវញិ សបមាប់ក្ម្នុជា និងដវៀតណាមក្៏មានទំេធំំតដរ។ 
ជាមួយោ្ដនះតដរ ចំដពាះអត្ថបបដោជន៍ននការផលិតថាមពល  តដលទទួលរានពីបបភពដ៏នទ 

ងេះជាង�ើកដំបូ្ប្្អស់ក្នុ្បបវត្តិសាសស្
ដដ�កម្នុជាមាេឱកាសសងបមចបាេ�ទ្ធភាព

ជាសក�ក្នុ្ការទទួ�បាេថាមព�អគ្តិសេីដដ�មាេ
តមម្សមរម្យេតិ្អាចទនុកចតិត្បាេក្នុ្ថតិរងវលាខ្ីេតិ្មតិេ
ប្្កការរខំាេដ�់ជីវ តិតរស់ងៅរបស់បបជាព�រដ្ឋជាងបចើេ
ឬជីវៈចបមរះសំបូរដបប។
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សង្ខេបខ្លី

 

ដទៀតស្ថិតដៅក្្នុងភាពបសពិចបសពិល។ ក្ម្នុជា មានជដបមីសដផសេងៗដទៀត    សបមាប់
ការរាញយក្ថាមពលដដីម្បីំដពញតបមរូវការ កាន់តតបបដសីរក្្នុងការ ផលិត អគ្គិសនី  
រាងំសបមាប់តបមរូវការក្្នុងបសរក្ និងការនាដំចញ។ សំខាន់ ដនាះ  បំផនុតគលឺ ជដបមីសរាងំដនះអាច  
ឲ្យដយងីរាញយក្ថាមពលរានដោយមិនដបបីរយៈដពលយូរ និងមិនមានហានិភ័យក្្នុងបបដទស 
និងបបដទសជិតខាង។

តាមធម្មតា ដរាងចបក្ផលិតឧស្ម័នធម្មជាតិគលឺជាជដបមីសជាក្់តស្ងបំផនុត។ សំណាង ល្អ 
តដលដគអាចរក្រានជដបមីសថ្មី និងកាន់តតមានលទ្ធភាពបបក្ួត បបតជង រចួជាដបសច ៖           
ក្ម្នុជាអាចងាក្ដៅដបបីបរាស់ផ្្ងំសូឡា PV។ ដបកាម កិ្ច្ចខិតខំ បបរឹងតបបងរបស់ខ្ួន ក្ម្នុជាអាច 
រាញ បបដោជន៍ ពីបដច្ចក្វទិយាដនះដដីម្ជីាចលក្រជំរនុញការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ួន។ ដូដច្ះ  គដបមាង 
វារអីគ្គិសនី សំបូរ  និង ស្រឹង តបតង គលឺ មិន ចារំាច់ ដ�យី ដេយីការបន្ដរៀបចំគដបមាងរាងំដនះគលឺជា
ដរឿងឥតបបដោជន៍។

© NICOLAS AXELROD-RUOM / WWF-US
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ពិនិត្យម�ើលម�ើងវញិនូវគម្រោងវារ ើអគ្ិសនើសំបូរ និងស្ទឹងត្តង

ឆង្កាតស់សងា្គ មសនុវីលិតដលដស្រីតតបផ្ំ្ញដសដ្ឋក្ចិ្ចរាងំបសរង ក្ម្នុជាសដបមចរានការផ្្សប់្ូរ 
មនុខមាតោ៉់ងដបចីន។ អបតាក្ដំណីនដសដ្ឋក្ចិ្ចមធ្យមរបសក់្ម្នុជាដៅអ�ំនុងឆ្្ ំ១៩៩៤-
២០១៥ គលឺ ៨% តដលជំរនុញដោយការនាដំចញសដមៀ្ក្បពំាក្់ និងវសិយ័ដទសចរណ៍។ 
ដនះជាអបតាខស្ជ់ាងដគលោំបទី់ ៦ ក្្នុងពិភពដោក្។ ក្ដំណីនដសដ្ឋក្ចិ្ចរានកាតប់ន្ថយភាព 
បក្បីក្មក្ដៅបតរឹម ១៤% ដៅឆ្្ ំ២០១៤។ ដរាះជាោ៉ងដនះក្្ី សនស្សេនអ៍ភិវឌ្ឍនម៍ននុសសេ 
របស់ក្ម្នុជា ដៅតតមានក្បមិតរាប ដបពាះក្ម្នុជាឈរដៅលោំបទី់ ១៤៣ ដៅរាតតារាង  
នងិបតរូវដោះបសាយ បញ្ហា ជាដបចីនដផសេងដទៀត។

បបជាជនបក្បីក្បបមាណ ៩០% រសដ់ៅដៅទីជនបទ  ក្្នុងដនាះបបជាជន ៦៥% 
តដលអាបស័យផលពីវសិយ័ក្សកិ្ម្ម ជលផល និងនបពដឈ។ី បបជាជនក្ម្នុជា ១៥% 
មានបញ្ហា ក្ងះ្អាហារបូត្ថម្ភ ចតំណក្សន្សិនុខដស្ៀងគលឺជាក្ងល្ដ៏់សខំានក់្្នុងសង្គម ។ បតី
មានសារៈសំខាន់ដលីសលប់ក្្នុងរបបអាហារដៅក្ម្នុជា ដបពាះបបជាជនបគប់របូបរដិភាគបតី 
៦៣ គី�ូបកាម/ឆ្្។ំ អបតាដនះគលឺដស្មនីរឹង ១៨% ននបរមិាណអាហារបរដិភាគរាងំអស់ និង 
៧៦% ននបបរូដតអនុនីសត្សរនុប ។ ទិនផ្លសរនុបពផីលដនសាទបតទីរឹក្សាបមាន បបមាណ 
៥៦០.០០០ ដតាន តដលភាគដបចនីរក្រានពីវាលតបស នងិដីលចិទរឹក្តាមរដូវកាល។ 
ដោងតាម FAO (២០១៨) ក្ម្នុជាមានផលដនសាទបតទីរឹក្សាបធំជាងដគទី ៥ 
ក្្នុងពិភពដោក្ ដេយីដនះជាអបតាទនិផ្លដ៏ មេមិាសបមាប់បបដទសដ៏តូចមួយ។ ដបរៅពីដនះ 
ក្ម្នុជាមានផលិតក្ម្មបសរូវ និងដពាតបក្េមដ៏  សខំាន់ ក្្នុងតបំនទ់នំាបលិចទរឹក្របសទ់ដនដ្មគង្គ។

បន្ាប់ពីការដកី្នដ�ងីោ៉ងខ្ាងំននវស័ិយថាមពល ដគេោ្ឋ ន និងជំនួញជាដបចីនដៅទីបបជនុជំន 
ភាគ ដបចីនរានតភា្ជ បប់ណ្ាញផ្គតផ់្គងអ់គ្គសិនី។ ដោងតាមការអដង្កតស្ថតិថិ្មីៗ  ដនះ បបជាជន 
ក្ម្នុជា  ៩៨% មានលទ្ធភាពទទលួរានការតភា្ជ បប់បភព អគ្គសិនី ពបីបភពជាក្ោ់ក្ម់យួោ៉ងតិច 
៧២% តភា្ជ បដ់ៅនរឹងបណ្ាញតខសេកាប និង ២៦% ដទៀត មិនភា្ជ បប់ណ្ាញតខសេកាប ដទ  តដល  

សំបរូេត្ិ ស្លឹ ដ្បត ៖្

គងបមា្វារីអគ្តិសេីពរីក្នុ្បរ តិបទជាក់ដស្្ 

1 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KHM
2 http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview
3 https://www.adb.org/countries/cambodia/poverty
4 Vilain & Baran (2016). More recently, the Inland Fisheries Research and Development Institute 
(IFReDI) of the Cambodian Fisheries Administration reduced this estimate to 54.2kg/capita/year.
5 Chheng et al (2016)

កម្នុជាមាេផ�ងេសាទបតីទលឹកសាប
ធំជា្ងគទី៥ក្នុ្ពតិភពងលាក

ង�ើយងេះជាអបរាទតិេ្ផ�ដម៏�តិមា
សបមាបប់បងទសតូចមយួ

ក្ម្នុជាមានបបជាជន ១៦ ោននាក្់ និងក្ពំនុងមាន           
សន្នុះអភវិឌ្ឍនដ៍សដ្ឋក្ចិ្ចោ៉ងដលឿន។ តផក្្ដនះដរៀបរាបស់ដងខេប 
ពគីដបមាងវារអីគ្គសិនីពរីដៅតាមដងទដន្ដមគង្គដៅភាគឦសាន 
ននបបដទសក្ម្នុជា បូក្រមួនរឹងបរបិទដសដ្ឋក្ចិ្ច  និងភូមិសាសស្
ចារំាច់សបមាប់ការវាយតនម្ហានិភ័យ តនម្ននការចំណាយ
ដោយផ្្ល់ដលីគដបមាង តនម្ននការខាតបង់ដោយបបដោល 
នងិផលចំដណញរបស់គដបមាងរាងំដនះ។

ការអភតិវឌ ្ឍងសដ្ឋកតិច្ចរបស់កម្នុជា
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សង្ខេបខ្លី

ភាគដបចីនននបបជាជនរាងំដនាះមានបបព័ន្ធបន្ះសូឡាដៅតាមផ្ះនងិមានអាគនុយតដលអាច 
សាក្ថាមពលរាន។ ប៉នុតនម្ានបបជាជនតត ១៣% ប៉នុដណាណ ះតដលទទលួរានដសវាមានគនុណភាព 
ដូចជា ការទទលួរានដសវាផ្គតផ់្គង់អគ្គសិនី ោ៉ងតិច ២៣ ដម៉ាង/នថងៃ តដលអាចទនុក្ចតិរ្ាន 
មានគនុណភាព តនមស្មរម្យ ផល្ស់នុខភាព និង សនុវត្ថភិាព ។ អតិថជិនភា្ជ បប់ណ្ាញ 
ជាដបចីនដៅតតបបឈមនរឹងការោចច់រនញ្រឹក្ញាប់    ការខូចខាត សមា្ភ រ អគ្គសិនី 
ដោយសារការដ�ងីចនុះចរនអ្គ្គសិនី  ឬមិនអាចរ៉ាបរ់ងពន្ធដលីអគ្គសិនីរាន។ ក្ងះ្ ការ               
ផ្គតផ់្គងអ់គ្គសិនីជាឧបសគ្គដ៏ធដំលីការអភិវឌ្ឍបគបវ់សិយ័។ ឧ. ក្្នុងវសិយ័កាតដ់ដរ (៧០% 
ននការនាដំចញសរនុប) បញ្ហា  ដនះ រានដចាទជាក្ងល្។់

ដទសចរណ៍ ជាវសិយ័មយួដទៀតតដលពរឹងតផ្អក្ដលីដសវាដេោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធទដំនីប ដូចជា អគ្គសិនី 
មដធយារាយដធ្ដីដំណីរ ទរឹក្ និងទូរគមនាគមន។៍ វសិយ័ដធ្ដីដំណីរ និង ដទសចរណ៍ រាន ចូលរមួ 
ចតំណក្  ផ្្លប់បមាណ ១៤% នន ផសស និងជាង ៣០% នន ផសស បបសនិដបីរមួប ្្ចូ ល 
ការរមួចតំណក្ដោយបបដោល និងជាយថាដេតនុ។ ការចូលរមួចតំណក្ជាង  ៧០%   ពាក្ព់ន័្ធ 
នរឹង ការដធ្ដីដំណីរក្សំាន្   ពរឹងតផ្អក្ដលីសម្ត្ដិបតកិ្ភណ័្ឌ វប្ធម៌ និង ធម្មជាតិ របស់ ក្ម្នុជា ។ 
ជារមួ ដសដ្ឋក្ចិ្ចក្ម្នុជាមានលក្ខេណៈដបីក្ចេំរចដំពាះពាណិជ្ជក្ម្មទនិំញ នងិដសវា។ ដូដចះ្ វសិយ័ 
នាដំចញរបស់ ក្ម្នុជាបតរូវតតមានភាពបបក្តួបបតជង ។  

តផនការយនុទ្ធសាសសអ្ភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ឆ្្ ំ២០១៤-២០១៨ របសក់្ម្នុជាឆ្នុះ បញ្្ច ងំ ពី អាទិភាពរបស់   
គណបក្សេ  កាន់ អណំាច ដូចជា ការដលីក្ក្មស្វ់សិយ័ក្សកិ្ម្ម ការអភិវឌ្ឍដេោ្ឋ  រចនា សម្ន័្ធ របូវន្  
ការអភិវឌ្ឍវសិយ័ឯក្ជន និងការងារ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងធនធានមននុសសេ និងអភិរាល កិ្ច្ច 
ល្អ ។ តផនការអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្្ ំ២០១៩-២០២៣ ក្ពំនុងបតរូវរានដរៀបចដំ�ងី និង រពំរឹង  ថា  សម  បសប   
តាម ដោល ដៅ អភវិឌ្ឍន៍បបក្បដោយចីរភាពរបស់អង្គការសេបបជាជាតិ ។

©
 S

O
LA

R
B

U
D

D
Y.O

R
G

 / W
W

F-A
U

S

6 World Bank (2018)
7 World Travel and Tourism Council (2018)
8 https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=KH

ផ្នុយងៅវ តិញ

បបជាជេកម្នុជាក្នុ្ចេំេួ

ដត១៣%ប៉នុង ណ្ ះ

ដដ�ទទួ�បាេងសវា

មាេគនុណភាពដូចជា

ការទទួ�បាេងសវា

ផត្ផ់្្ អ់គ្តិសេយ៉ី្តតិច

២៣ងម៉ា្/មថងៃ

ដដ�អាចទនុកចតិតប្ាេ

មាេគនុណភាពតមម្សមរម្យ

េត្ិ ផ�់្សនុខភាព

េត្ិ សនុវត្តិភាព។
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ពិនិត្យម�ើលម�ើងវញិនូវគម្រោងវារ ើអគ្ិសនើសំបូរ និងស្ទឹងត្តង

ffffffffffffffffffv

9 http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/donor_country_pro/korea/2017_12_14_Policy_dialogue/docs/
NSDP.pdf

ជងបមើសរបស់កម្នុជាសបមាបក់ារអភតិវឌ ្ឍវ តិស័យថាមព�
បបាកច់ណូំ�ពកីារនាងំចញេត្ិ ការផត្ផ់្្ ប់បរូងតអនុេី

បញ្ហា បបឈមសំខាន់ៗរមួមានសនុវត្ថភិាពននការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងសន្ិសនុខដស្ៀងអាហារ 
និងបរាក្់ចំណូលពីការនាដំចញ។ ក្ម្នុជាក្៏ដូចបបដទសដនទដទៀតតដរ សនុទ្ធតតមានជដបមីសជា 
ដបចីន ក្្នុងការដោះបសាយបញ្ហា បបឈមរាងំដនះ ដេយីការដបជីសដរសីជដបមីសល្អបំផនុតគលឺជាការ
ទទួលខនុសបតរូវដ៏សំខាន់របស់រោ្ឋ ភិរាល។

អគ្គិសនីក្ម្នុជា (EDC) គលឺជាបក្រមេ៊នុនស្យត័បគប់បគងដោយរដ្ឋ និងមានរចនាសម្័ន្ធ         
តាមតខសេបញ្ឈរតដលទទួលខនុសបតរូវដលីការផលិត ប ្្ជូ ន និងតចក្ចាយអគ្គិសនី។ ការផ្គត់ផ្គង់ 
ថាមពលគលឺដចញពីដរាងចបក្អគ្គិសនីរបស់ EDC ផ្្ល់ បូក្រមួនរឹងការទិញថាមពលពី 
បក្រមេ៊នុន ផលិតថាមពលឯក្រាជ្យ និងបបដទសជិតខាង។ EDC ស្ថិតដបកាមការបតរួតពិនិត្យ 
របស់ បក្សួងឧសសាេក្ម្ម និងសិប្ក្ម្ម និងអាជាញា ធរអគ្គិសនីក្ម្នុជា។ ចដន្ាះពឆ្ី្ ំ
២០០៣-២០១៧ EDC រានពបងីក្ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីក្បមិត ៦៩៣ GWh រេូតដល់ 
៧.៩៦៦ GWh តាមរយៈការផ្្ស់ប្ូរពីបបភពចបមរះដោយដបបីបរាស់ដបបងម៉ាស៊ូត   
ដបបងឥន្ធនៈ  និងការនាចូំល      ដៅជាថាមពលវារអីគ្គិសនី (៤៦%) ធ្ូយងថ្ម (៣៣%) 
និងការនាចូំលតិចតួច (១៧%)។ បច្ចនុប្ន្ បបភពថាមពលដកី្តដ�ងីវញិជាដបចីនដបរៅពីវារ ី
អគ្គិសនី  ដៅតតមិនរាន់រានរាញយក្មក្ដបបីបរាស់ និងផ្ល់ថាមពលតិចជាង ១% ។

ការពបងីក្សមត្ថភាពផលិតថាមពលបតរូវបបតបិត្ដិស្រីតតរាងំបសរង តាមតផនការដដមី តដលបតរូវ
រានបដង្កតីដ�ងីក្្នុងទសសេវតសេនឆ្៍្ ំ២០០០។ តផនការដនះក្ំណត់ថា គដបមាងវារអីគ្គិសនីសំបូរ 
(តដលផ្ល់ថាមពល ៤៥០ MW ឬ ២.៦០០ MW) ដបោងចាប់ ដផ្ីម ដៅ កាល បរដិចឆេទ 

របូ ១ ៖ តផនការអភិវឌ្ឍនវ៍សិយ័ថាមពល ដសណារយី៉ូតបមរូវការខស្់ (Tharakan ២០១៨)
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10 EAC (2017)
11 NHI (2018, Appendix 10.2.). The latest update does not include Stung Treng, but an
1,800 MW version of Sambor, to be commissioned in three stages of 600 MW each.
12 WWF (2016) presented an overview of these generation options.
13 http://www.oecd.org/countries/cambodia/youth-issues-in-cambodia.htm

បបតិបត្ិការពាណិជ្ជក្ម្ម (COD) ឆ្្ ំ២០១៩ ចំតណក្គដបមាងវារអីគ្គិសនី ស្រឹងតបតង  (៩០០ 
MW) ដបោងចាប់ដផ្ីមដៅកាលបរដិចឆេទ បបតិបត្ិការ ពាណិជ្ជក្ម្ម (COD) ឆ្្ ំ២០២០។          
ក្្នុងព័ត៌មានបច្ចនុប្ន្ភាពចនុងដបកាយស្ីពីតផនការដនះ ការអននុវត្គដបមាងវារអីគ្គិសនីសំបូរបតរូវ
ពនយារដពលរេូតដល់ឆ្្ ំ២០២៥-២០២៧ ។ ដរាះបីជាស្ថិតក្្នុងដសណារយី៉ូ “តបមរូវការខ្ស់” 
ដូចការបងាហា ញក្្នុងបកាេខ្ាងដបកាមក្្ី ក្៏ការសាងសង់គដបមាងនានានរឹងផល្ថ់ាមពល 
អគ្គសីនីដលីសបរមិាណតដលរានដបោងទនុក្ ដពាលគលឺដលីសពីអបតាបបមរងថាមពល ២០%។ 
ថាមពលតដលផលិតដលីស នរឹងបតរូវលក្់ឲ្យបបដទសជិតខាង។

ឱកាសនាដំចញអាបស័យដលីក្ត្ាជាដបចីន ដូចជា តបមរូវការ (ឡាវ និងនថសនុទ្ធតតមានផលិត 
ផលថាមពលអគ្គសីនីដលីសពីតបមរូវការននការនាដំចញនាដពលអនាគត) បញ្ហា បដច្ចក្ដទស (សម
ត្ថភាពប ្្ជូ នថាមពលដៅរាបក្្នុងតំបន់    ដេយីបណ្ាញអគ្គិសនីរបស់ក្ម្នុជាបតរូវរានសំ
ដោគតតជាមួយបណ្ាញអគ្គិសនីដវៀតណាម) និងជដបមីសផ្គត់ផ្គង់ដោយបក្រមេ៊នុននាចូំល។ 
ទិសដៅនាដំចញថាមពលអគ្គិសនីបទង់បរាយធំ ពីគដបមាងវារអីគ្គិសនីសំបូរ   និងស្រឹងតបតង
គលឺបបដទសដវៀតណាមភាគខាងត្ូង។ វសិ័យថាមពល របស់ដវៀតណាមមានឌីណាមិក្ខ្ស់ 
តដលដធ្ីឲ្យមានភាពមិនបរាក្ដបបជាដលីបបភពផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី ចបមរះ ដៅដពលអនាគត 
ក្្នុងបបដទសដវៀតណាម រឯីតនម្ននការនាចូំលថាមពលមាន ភាព រាក្់ រាញ សបមាប់ ដវៀតណាម។

ការអននុវត្ល្អបំផនុតក្្នុងការដរៀបចំតផនការផលិតថាមពល (រាងំសបមាប់ការដបបីបរាស់ក្្នុងបសរក្ 
និងការនាដំចញ) រមួមាន (១) ការដធ្ីបច្ចនុប្ន្ភាពតផនការពបងីក្ជាបបចាដំដីម្ពីិចារណា 
ពីព័ត៌មាន ថ្មីៗ  (ក្ំដណីនតបមរូវការ វឌ្ឍនភាពននការផសេព្ផសាយគដបមាង ការតបបបបរួលនថ្ដដីម 
ពាក្់ព័ន្ធ ដៅតាម ការតបបបបរួលបដច្ចក្វទិយា លទ្ធផលននការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព 
ឱកាសនាដំចញ និងនាចូំល។ល។) និង (២)ការដបបីបរាស់លក្ខេណវនិិចឆេ័យចបមរះ ដដីម្ ីដផ្្ត 
អាទិភាព ដលីគដបមាងតដលដលីសពីលទ្ធភាពពាណិជ្ជក្ម្ម និងបដច្ចក្ដទស។ ឧ. បបសិន ដបី 
សន្ិសនុខ ដស្ៀង ការោបំទវសិ័យដទសចរណ៍ បរាក្់ចំណូលពីការនាដំចញ និងការបដង្កីនការ 
ផ្គត់ផ្គង់ ថាម ពល ដល់ ដរាងចបក្កាត់ដដរ សនុទ្ធតតជាដោលបំណងដោលនដោរាយ 
សំខាន់ៗសបមាប់ ក្ម្នុជា គួរមានការដធ្ីដតស្ផលវរិាក្ននជដបមីសផលិតថាមពលរាងំអស់ 
សបមាប់ដោល បំណង រាងំដនះ ។

ក្ម្នុជាមានជដបមីសជាដបចីនដផសេងដទៀតដដីម្ទីទួលរានបរាក្់ចំណូលពីការនាដំចញ។ ដបីដរាះ
ជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ដលីការដធ្ីពិពិធក្ម្មដលីការដផ្្តសំខាន់អំពីការនាដំចញ នា ដពល  
បច្ចនុប្ន្ ពី វសិ័យកាត់ដដរ តស្ក្ដជីង ដទសចរណ៍ ដរៅស៊ូ និងដនសាទ ក្៏វសិ័យរាងំដនះមាន 

ងបបៀបងធៀបងៅេលឹ្

វ តិស័យដមទងទៀតវារីអគតិ្សេី
បង្្កើតការងារតតិចតួចេតិ្

អាចមាេភាពរ លឹតត្តិតចំងោះ
ទំេតិញងផសេ្ងទៀតេតិ្ងសវា
កម្មដូចការនាំងចញបតីងចញ

េតិ្ងទសចរ។



10

ពិនិត្យម�ើលម�ើងវញិនូវគម្រោងវារ ើអគ្ិសនើសំបូរ និងស្ទឹងត្តង

© ADAM OSWELL / WWF-GREATER MEKONG

ឧត្មភាព ដ៏សំខាន់ដលីសការនាដំចញថាមពល ៖ វសិ័យរាងំដនះសនុទ្ធតតមានលក្ខេណៈ  
អតិពល ក្ម្ម  តដល ទទួល យក្ ក្ម្ាងំការងារវយ័ដក្្មង (៤៣% ននបបជាជនបគប់អាយនុដធ្ីការ 
៖ ១៥-២៩ ឆ្្)ំ ។ ថាមពលវារអីគ្គិសនីមិនបតរឹមតតផ្ល់ការងារតិចដនាះដទ 
ប៉នុតន្វាតថមរាងំបណ្ាល ឱ្យ មាន ភាព អន់ ថយ លទ្ធ ផល ភាពននការនាដំចញទំនិញដនទដទៀត 
ជាដបចីនដទៀត (ឧ. បតី) ឬដសវានានា (ឧ. ដទសចរណ៍)។

តាមដោលការណ៍ ក្ម្នុជាក្៏ដូចជាបបដទសដផសេងដទៀតតដរ សនុទ្ធតតអាចនាចូំលផលិត   
ផលអាហារមួយចំនួន ឬផ្្ស់ប្ូរោ្រវាងបបដភទអាហារដផសេងៗ។ ឧ. បបសិនដបីការផ្គត់ផ្គង់ 
បបភព សំខាន់ នន បបរូដតអនុីន សត្ (ផលដនសាទ) ធ្ាក្់ចនុះ ដគអាចជំនួសដោយវារវីប្ក្ម្ម 
ឬផលដនសាទសមនុបទ ឬដោយសាច់សត្ បសនុបក្សេ ីស៊នុត និងផលិតផលទរឹក្ដោះដោ។ ដគ
អាចវាយតនម្ជដបមីសដនះដធៀបនរឹងដោលបំណងដោលនដោរាយចបមរះ ដូចជា ការ 
រក្សា បបភព អាហារ ដោយ សបមប តាម ការ ចង់ រាន ក្្នុងវប្ធម៌ ការខាតបង់ពាក្់ព័ន្ធ ផល 
ប៉ះពាល់ដលីសនុខភាពសាធារណៈ ដស្ៀងអាហារបគប់បោន់ របរចិ ្្ច រឹមជីវតិ លក្ខេខណ្ឌ ដីធ្ី 
និងទរឹក្ ។ល។ ការជំនួសផលដនសាទបតីទរឹក្សាប បសរូវ និងដពាតបក្េម ដោយ បបភព អាហារ 
ដផសេង ដទៀត  នរឹងបង្កការរខំានធំដធងដល់របរចិ ្្ច រឹមជីវតិរបស់បបជាជន ក្ម្នុជា។
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ការដ្ឋា នទនំបពី់របានកំណតជ់ាល�កីដំបូងលៅអឡុំងទសវត្សរឆ៍្នា  ំ១៩៦០  នងិ 
តតរូវបានគណៈកម្មការទលនលេលមគង្គ និងល�ខាធិការដ្ឋា នរបសខ់លេលួនដ្កប់ញូ្�កនាុងផែនការ។ 
គលតរោង        ទាងំលនះអាចសិ្តលៅតាមដងទលនលេលមគង្គលៅចល ល្េ ះលខត្តបា៉ា កលសកនាុងតបលទស
ឡាវ នងិលខត្តតកលចះ កនាុងតបលទសកម្ុជា។ ផែនាកលនះជាផខ្សដធ៏ផំដ�រោនបណ្្ត ញខាវា តផ់ខវាង 
នងិកណំ�បាប។់  លៅ ផែនាកលនះ ទលនលេលមគង្គរោនទទឹងរហូតដ�់ ១,៥ គឡូីផម៉ាតត រោនជតរោ�ទាប 
នងិរោនតជ�ងទកឹខាវា តផ់ខវាងនិងអាចស្តុកទកឹ។ តបំនល់នះរោនគុណតមមលេខស្់ យ៉ា ង ពលិសស 
សតរោបក់ារអភិរក្ស និងលសវាកម្មតបពន័្ធលអកូឡូសីុ (ឧ. លែសោតទលនលេ និងជតមកតតបីលំាសទី់) 
លហយីផែនាកមលួយតតរូវបានកណំតជ់ាតបំន់ ដលីសមីផដ�រោនសារៈសខំានជ់ាអន្តរជាតិលតកាម 
អនុសញ្ញា រ៉ាមសា។ 

លដ្យសារផតរោនជតរោ�ទាប ទនំបទ់ាងំពីរលនះរោនទនំបក់ាតទ់ទឹងផដ�រោនកមស្ទ់ាប 
ប៉ាុផន្តអាងស្តុកទកឹធ។ំ អាងស្តុកទកឹ នងឹជន�់ចិតបំនភ់ាគលតចីនកនាុងតបលទសកម្ុជាផដ�លៅជាបនឹ់
ងទលនលេលមគង្គ និងភូមិជតិខាង តបំនក់សិកម្ម និងមតពតាមដងទលនលេ។ តបំនជ់ន�់ចិអាតសយ័ល�ីទី
តាងំជាកល់ាក់ និងកមស្ទ់នំប់ ផដ�មនិទានក់ណំតច់បាសល់ាស។់ ផែនទីខាងលតកាមសន្មតថា ៖

 • ទនំបស់បូំរែ្ត�ថ់ាមព� ២.៦០០ MW ផែអែកតាមការសិកសោសមិទ្ធ�ិទ្ធភាពលដ្យ 
 អតតីតករុមហុ៊ន China Southern Power Grid Co., ផដ�រោនទំនប់តបផវង  
 ១៨ គីឡូផម៉ាតត កបា�ទនំបក់តរោស់ ១៦,៥ ផម៉ាតត និងមែទៃតកឡា ៦២០   
 គឡូីផម៉ាតតកាលរ  អាងស្តុកទកឹតបផវង ៨២ គីឡូផម៉ាតត នងិ

 • ទនំបស់ទៃងឹផតតងផដ�ែ្ត�ថ់ាមព� ៩៧៨ MW ផែអែកតាមមូ�ដ្ឋា នទនិនានយ័
   គណៈកម្មការ  ទលនលេ លមគង្គ  ផដ�រោនទនំបត់បផវង ១០ គីឡូផម៉ាតត   
 កបា�ទនំបក់តរោស់ ១៥,២ ផម៉ាតត និងអាងស្តុកទកឹផដ�រោនមែទៃតកឡា 
 ២១១ គីឡូផម៉ាតតកាលរ នងិអាងស្តុកទកឹតបផវង ៥០ គីឡូផម៉ាតត។

14 Orr et al (2012)
15 Lehner and Ouellet Dallaire (2014)

គងបមា្េត្ិ តបំេ់
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របូ ២ ៖ អាងស្នុក្ទរឹក្សបូំរ 

នងិស្រឹងតបតង (ICEM 

២០០៩)

16 National Institute of Statistics (2013)

ទនំបវ់ារអីគ្គសិនីស្រឹងតបតងនរឹងផលិតថាមពល ៤.៨៧០ GWh/ឆ្្ ំចតំណក្ទនំបវ់ារអីគ្គសិនីសបូំរ
នរឹងផលិតថាមពល ១១.៧៤០ GWh/ឆ្្។ំ ដធៀបនរឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឆ្្ ំ២០១៧ ដោយ 
EDC អបតាដនះដកី្នដ�ងី ៦១% និង ១៤៧% ដរៀងោ្។

តបំនត់ដលរងផលបះ៉ពាលដ់ោយសារអាងស្នុក្ទរឹក្រាងំពីរដនះគលឺតបំនទ់នំាបននខស្រ់ាបភាគឦ
សាន និងតបំនភ់្កំ្្នុងដខតប្ក្ដចះ និងស្រឹងតបតង។ តផ្អក្តាមលក្ខេណៈដសដ្ឋក្ចិ្ចសង្គម ដខតរ្ាងំពីរ
ដនះមានលក្ខេណៈដូចខាងដបកាម ៖

 • ដង់សនុដីតបបជាជនរាប           ដបពាះចំនួនបបជាជនសរនុបក្្នុងដខតព្រីដនះគលឺបតរឹមតត  
 ៣% ននបបជាជនសរនុប (៤៦៧.០០០ នាក្,់ ៣៨៤ ភូមិ)  តដលតផ្ក្ខ្ះមានដីមនិ 
 សូវមានជីជាតិ នងិមានដង់សនុដីតផ្ូវថល្រ់ាបជាងមធ្យមភាគ    
 នងិវសិាលភាពនបពដឈដីលីសមធ្យមភាគ។

 • សំបូរដោយបក្រមជនជាតដិដមីភាគតិច និង

 • អបតាបកី្បក្ដលីសមធ្យមភាព (ជាទូដៅ ដលីស ៣០%) ដលីក្តលងតតតំបន់ជនុវំញិ  
 ទី បបជនុជំនក្្នុងដខតស្្រឹងតបតង។
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17 https://opendevelopmentcambodia.net/dataset/?id=cambodian-population-and-
poverty-rate-2015
18 https://www.hydroworld.com/articles/2016/10/china-completely-finances-nearly-
all-of-cambodia-s-hydropower-projects.html

ដៅតខតនុោ ឆ្្២ំ០១៦ រោ្ឋ ភរិាលក្ម្នុជារានចនុះអននុសសារណៈដោគយល់ោ្ 
ជាមយួបក្រមេ៊នុន Royal Group តដលជាបក្រមធនុរក្ចិ្ចក្ម្នុជាដដមី្ដីធ្កីារសិក្សាដលី 
គដបមាងវារអីគ្គសិនីសំបូរ (២.៦០០ MW) គដបមាងវារអីគ្គសិនីស្រឹងតបតង (៩០០ MW) 
នងិគដបមាងវារអីគ្គសិនីដសសានដបកាម (១៩០ MW)។ បក្រមេ៊នុនដនះមានភាគេ៊នុនក្្នុង 
គដបមាងវារអីគ្គសិនីដសសានដបកាម ២ (៤០០ MW)។ ដោយសារតតទេំធំដំធង  
គដបមាង រាងំ ដនះ បបតេលជាទទួលរានេរិ្្ញប្រានពីបក្រមេ៊នុន និងធនាោរ បរដទស 
ចតំណក្គដបមាងសាងសង់-បបតបិត្កិារ-ដផរ្ (BOT) នរឹងក្ាយជាក្ម្មសិទ្ធរិបសរ់ោ្ឋ ភរិាល 
ដបកាយអ�ំនុងដពលមយួ។ កាលពីមយួទសវតសេរម៍នុន ការវនិដិោគដស្រីតតរាងំអសដ់លីថាមពល 
វារអីគ្គសិនីដៅក្ម្នុជា មានបបភពដចញពីចនិ ។

របូ ៣ ៖ តផនទភីាពបក្បីក្ ឆ្្ ំ២០១៥  និងតំបន់អននុវត្គដបមាង
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19 Ansar et al (2014), Sovacool et al (2014), EY (2016)
20 See for example: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-04/
manitoba-to-probe-hydro-projects-following-tragic-cost-overrun; https://www.cbc.ca/news/
canada/newfoundland-labrador/stan-marshall-muskrat-falls-nupdate-1.4174569; https://www.
hydroworld.com/articles/2017/12/breaking-though-not-ideal-construction-of-site-c-will-go-on-
premier-says.html

ហាេតិភយ័របស់គងបមា្

គដបមាងដេោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធខ្ាតធរំាងំអសស់នុទ្ធតតបបឈមនរឹងហានិភយ័ខស្ន់នការលនុបដចាល 
ការចណំាយដលីស និងការពនយារដពល ប៉នុតនហ្ានិភយ័រាងំដនះកានត់តអាបក្ក្ដ់�ងីសបមាប់ 
គដបមាងវារអីគ្គសិនី ដបដីធៀបនរឹងបដច្ចក្វទិយា និងវស័ិយថាមពលដផសេងដទៀត។ 
ចណំនុ ចដនះដលចដ�ងី ចបាស់ ក្្នុង រយៈដពលប៉នុនា្ម នឆ្្ដំនះ ដបកាមការវភិាគស្ថតិិ  
នងិក្រណីដោយត�ក្ជាដបចនី។ គដបមាង Myitsone ដៅមីោ៉ន់ម៉ា គដបមាង Diamer 
Bhasha ដៅរ៉ាគសីា្ថ ន គដបមាង Budhi Gandaki ដៅដនរ៉ាល់ គដបមាង Baram ដៅម៉ាដ�សនុី 
គដបមាង Pak Beng ដៅឡាវ និងគដបមាង Dong Nai 6/6a ដៅដវៀត ណា ម   សនុ ទ្ធ តត  ជា         
ឧ រា េ រ ណ៍ គ ដបមា ង តដ ល បតរូ វ រា ន ព នយា រ ដព ល ដោ យ សា រ   ដេ តនុ ផ ល ដផសេ ង ៗ    និ ង ប ន្ា ប់ ពី          
រ ោ្ឋ  ភិ រា ល   និ ង   អ្ ក្   អ ភិ វ ឌ្ឍ ន៍   ចំ ណា យ   មូ ល   និ ធិ     ដព ល   ដវ ោ     និ ង   ក្ិ ច្ច    ខិ ត ខំ     បបរឹ ង   តបប ង   ោ៉ ង   ដបចី ន   
ដលី   កា រ   ដរៀ ប   ចំ   គដបមា ង   រា ំង ដនះ ។     សូ ម្ ីតត   ក្្នុ ង   ប ណ្ា  បប ដទ ស   តដ ល     មា ន   ប ទ   ពិ ដសា ធ ន៍   បគ ប់   បគ ង   
និ ង   ដរៀ ប  ចំ គដបមាង រ រឹង មា ំ  ក្៏ គដបមាង  រាងំ  ដនះ  ដៅ  តត  អាច  បង្ក ការ   ខាត បង់  េរិ្្ញវត្ថនុ  ោ៉ង ធំ ដធង  ។ 
គដបមាង  ខ្ាត ធំ   ៣    តដ ល ក្ំ ពនុ ង   សា សង  ស ង់  ក្្នុង  បបដទស  កាណាោ  (Muskrat Falls, 
Keeyask, Site C) នរឹង បតរូវ ប ្្ចប់ ដោយ បតរូវ ចណំាយ ដដមី ទនុន ជាង  ១០  ពាន់ ោន 
កាណាោសបមាប់គដបមាងនីមួ យ ៗ    តដ ល   នរឹ ង   ផ លិ ត   ថា ម ព ល   យលឺ ត   ជា ង   កា រ   រ ំពរឹ ង   ទនុ ក្     ដេ ីយ     អ្ ក្          
អ ភិ វ ឌ្ឍ ន៍     ខ ក្ ចិ ត្     ោ៉ ង     ខ្ា ំង     ចំ ដពាះ    គដបមា ង     រាងំ     ដនះ     ។ 

មូ ល ដេ តនុ   ធំ ៗ    នន   កា រ   ចំ ណា យ   ោ៉ ង   ដបចី ន     និ ង   កា រ   ព នយា រ   ដព ល ដនះ   គលឺ   ដោ យ   សា រ   តត   គ ដបមា ង    
នមួីយៗ មា   ន   ល ក្ខេ ណៈ   ខនុ ស   តប្ ក្   ពី ោ្ ដលី កា រ រ ច នា   និ ង សា ង ស ង់   ប ញ្ហា  ភូ មិ សា សស្   និ ង   
បដច្ចក្ដទស   ដី     និ ង   ភា ព   ស្មនុ គ   សា្ម  ញ   រ ប ស់   គ ដបមា ង   ធំ ៗ    ។   គ ដបមា ង   វា រ ី  អ គ្គិ ស   នី សំ បូ រ     និ ង   ស្រឹ ង តបត ង   
ជា   ឧ រា េ រ ណ៍   ដ៏   ល្អ   នន   ល ក្ខេ ណៈ   ខនុ ស   តប្ ក្   ពី   ោ្   ដនះ     ដបពាះ   ក្្នុ ង   ពិ ភ ព ដោ ក្   មា ន   គ ដបមា ង   តិ ច   
ប៉នុដណាណ ះ   តដ ល   ច ង់   ស ង់   ទំ ន ប់   កា ត់   បជ ល ង   ភ្ំ   តដ ល   មា ន   លបា ប់   ទ ដន្   េូ រ   ចា ក្់   ។  

គដបមាងតដលមានលក្ខេណៈដូចោ្បំផនុតដៅនរឹងគដបមាងសំបូរ និងស្រឹងតបតង បបតេលជាគដបមាង 
Yacyreta ដលីដងទដន្ Parana (មានទេំបំបហាក្ប់បតេលនរឹងទដនដ្មគង្គ) តដលស្ថតិដៅ 
ចដន្ាះបបដទសអាេសេងទ់នី និងរ៉ារាហា្ក យ។ គដបមាងតដលនរឹងផល្ថ់ាមពល ៣.២០០ MW 

$
ងោយសារដតភាពមតិេបបាកដ

បបជាខា្ង�ើ
វ តិេតិងយគតិេងាយងគចងវស
ពីគងបមា្ វារអីគ្តិសេីសំបូរ

េតិ្ស្លឹ្ដបត្
ឬរពំលឹ្ថារោ្ឋ ភតិបា�
េលឹ្សេ្មតហ់ាេតិភយ័
ជាងបចើេឬទាមទារេូវ
បនុព្វងលាកហាេតិភយ័

ង�ើផ�ចំងេញ
ពីការវ តិេតិងយគដដ�ងធ្វើឲ្យ

មាេការចំ្
យងដើមទនុេកាេដ់តងបចើេ។

ការសដបមចចិតវ្និដិោគដលីគដបមាងវារអីគ្គសិនីខ្ាតធំគួរតផ្អក្តាមការពិចារណាល្អតិ
ល្អនពី់ហានិភយ័ (បដច្ចក្ដទស ពាណិជ្ជក្ម្ម សង្គម និងបរសិា្ថ ន)។ 
ការបគបប់គងហានិភយ័គរួតផ្អក្ដលី “ឋានាននុបក្មផលបះ៉ពាល”់ 

(ការបដ ្្ច ៀស ហា នភិយ័ មនុ ន ដព ល កា ត់ ប ន្ថ យ ហា និ ភ័ យ   កា រ កា ត់ ប ន្ថ យ ផ ល  បះ៉ 
ពាល់   និ ង កា រ ទូ រា ត់ សំ ណ ង ) ។   តផ្ ក្ ដនះ ដផ្្ ត ដលី តផ្ ក្ ហា និ ភ័ យ   ៤    សំ ខា ន់ ៗ  ។  

ហាេតិភយ័បងច្ចកងទសេត្ិ ោណតិ ជ្ជកម្ម
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សង្ខេបខ្លី

21 https://www.nytimes.com/1990/05/04/world/buenos-aires-journal-billions-flow-
to-dam-and-billions-down-drain.html
22 NHI (2018)
23 ICEM (2010)

តបំេសំ់បរូង�ើដ្ទងេង្មគ្្

គជឺាបចកបំលាស់ទី

ដដ�ធ្្បដ់តជាបំលាស់ទី

ជវីម៉ាសបបចឆ្ំ្ធំំ

ជា្ងគង�ើពតិភពងលាក។

តំបន់សំបូរដលីដងទដន្ដមគង្គគលឺជាបចក្រដបៀតសបមាប់ការបំោស់ទី តដលបតីនងិវារសត្ចបមរះរាន
នងិក្ពំនុងដបបបីរាស់សបមាប់ការបំោស់ទីបបចាដំៅដដ៏បចនីដលីសលប់ដៅដលីភពតផនដីដយងីដនះ។ 
ដគរពំរឹងថា គដបមាងសបូំរ នរឹងស្រឹងតបតងនរឹងកាតប់ន្ថយផលស្នុក្បតីដៅក្្នុងធម្មជាតិ 
នងិផលចាប់ជលផល។

ការរ៉ាន់សា្ម នពីការថយចនុះផលដនសាទបតរូវបបឈមនរឹងភាពមិនបរាក្ដបបជាធំៗ 
ដបពាះវាអាបសយ័ដលីការសន្មតអពីំ (១) ទនំបដ់ផសេងដទៀតតដលនរឹងបតរូវសាងសង់ (២) 
ទតីាងំជាក្ោ់ក្់ និងការរចនាតដលនរឹងបតរូវរានដបជីសដរសី និង (៣) វធិានការកាតប់ន្ថយផល 
បះ៉ពាលត់ដលនរឹងបតរូវរានអននុវត្ និងបបសទិ្ធភាពវធិានការរាងំដនាះ។

ដនះមានទនំបប់បតវង ៦៤ គី�ូតមប៉ត និងអាងស្នុក្ទរឹក្ទេំ ំ១.៦០០ គី�ូតមប៉តកាដរ តដលបតរូវ 
រានសាងសង់ដ�ងីជាដំណាក់្កាល ចាប់ពីឆ្្ ំ១៩៨៣ មក្ នងិដធី្បបតបិត្កិារដំបូងដៅឆ្្ ំ
១៩៩៤ ប៉នុតនដ្ៅតតបនក្ារពបងីក្បតន្ថមដៅដ�យី។ ការរ៉ានស់ា្ម នចណំាយសរនុបគលឺបបតេលជាង 
១៥ ពាន់ោនដនុោ្អាដមរកិ្។ បបធានាធិបតីអាេសេងទ់នី Carlos Menem រានដៅគដបមាង 
Yacreta ថា “បណ្នុ ំ អដំពពីនុក្រលយួ ” ដេយីដនះជាហានិភយ័មយួដទៀតតដលបះ៉ពាលដ់ល ់
គដបមាងសណំង់ខ្ាតធំ និងស្មនុគសា្ម ញ។

ថរិដវោអននុវតន្យូ៍រ បង្កហានិភយ័ដលីបរាក្ច់ណូំលរបសវ់និដិោគិន។ 
ការពយាក្រសា្ថ នភាពទីផសារដៅរយៈដពល ៨-១០ ឆ្្ដំទៀត (ថិរដវោទូដៅរេូតដល់ COD) 
គលឺជាការពិរាក្ ដោយសារតតការតបបបបរួលោ៉ងដលឿនននតបមរូវការ និងការចំណាយ។ 
អក្្ទញិថាមពលចម្ងៗ ដូចជា EDC, អាជាញា ធរផលិតអគ្គសិនីនថ (EGAT) 
ឬអាជាញា ធរអគ្គសិនីដវៀតណាម (EVN) សនុទ្ធតតស្ាក្ដ់ស្រីមិនហ៊ានចនុះេត្ថដលខាដលី PPA 
រយៈដពល តវង ដដមី្បីដ ្្ច ៀសក្ចិ្ចសនយានានាតដលអាចបតរូវចណំាយដបចីនខស្ជ់ាងជដបមីស 
ដផសេងដទៀត។ 

វនិដិោគិនសក្ាននុពលស្ាក់្ដស្រីមនិហ៊ានសដបមចឲ្យរានដៅតាមកាលបរដិចឆេទផ្ល់ដសវាតដល 
រានក្ណំត់ និងទទលួទណ្ឌ ក្ម្មដៅដពលមានការពនយារដពលដ�យី។ រ៉ារ៉ាតមប៉តដផសេងដទៀត 
ដូចជា ការបរាក្់ នងិអបតាបូ្របរាក្់ នរឹងតបបបបរួលដៅដពលអននុវត្គដបមាងយូរដៅ ចំតណក្ការរ៉ាន់
សា្ម នការផលិតថាមពលដៅនថងៃអនាគត មានភាពមិនចបាសោ់ស់ ដបពាះជលសាសសន្រឹងរងផល 
បះ៉ពាល់ ដោយសារអាកាសធាតនុ នងិអាងស្នុងទរឹក្តខសេទរឹក្ខាងដលី។

“ឋានាននុបក្មកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់” ដស្ឲី្យមានការបដ ្្ច ៀសហានិភ័យ តាមរយៈ ការដបជសីដរសី 
គដបមាងតដលមានហានិភ័យរាប។ ដោយសារតតភាពមិនបរាក្ដបបជាខាងដលី វនិដិោគិនងាយ
ដគចដវសពីគដបមាងវារអីគ្គសិនីសបូំរ និងស្រឹងតបតង ឬរពំរឹងថា រោ្ឋ ភរិាលនរឹងសន្មតហានិភយ័ 
ជាដបចីន ឬរាមរារនូវបនុពោ្ភហានិភយ័ោ៉ងដបចីន ដលីផលចដំណញពីការវនិដិោគ តដលដធ្ឲី្យ
មានការចំណាយដដមីទនុនកាន់តតដបចីន។

ការដបបបបរួ�ផ�ងេសាទ
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ពិនិត្យម�ើលម�ើងវញិនូវគម្រោងវារ ើអគ្ិសនើសំបូរ និងស្ទឹងត្តង

+ =+-340,000
-210,000

to
-540,000

+55,000
to

+88,000

-495,000
to

-792,000

24 NHI (2017)
25 http://www.mrcmekong.org/topics/fisheries/

ការថយចនុះផ�
ងេសាទេល្ឹ ប្្ក

ផ�បះ៉ោ�់ដ�់
បបជាជេ

កម្នុជាទាំ្ អស់

បដបមបបមរួ�ជ�ផ�
របស់ទងេ្ងមគ្្

(គតិចជាងរាេក្នុ្មយួឆ្្)ំ គងបមា្ទំេប់

១១ងៅរាមទងេ្

គងបមា្ទំេប់

៧៧ងៅរាមមដទងេ្

ជ�ផ�ក្នុ្អា្

ស្នុកទលឹក ២៣-៣៨%
មេបរ តិមាណ
បច្ចនុប្េ្

ការថយចនុះសរនុប

ការវាយតនម្បរសិា្ថ នជាយនុទ្ធសាសស្ដៅឆ្្ ំ២០១០ សី្ពគីដបមាងថាមពលវារអីគ្គសិនីដៅ
អាងទដន្ដមគង្គដបកាម  រ៉ាន់សា្ម នថា ទំនប់ដលីទដន្ដមគង្គរាងំ ១១ តដលដបោងដ�ងី                         
នរឹងដធ្ឲី្យថយចនុះបរមិាណបតចីដន្ាះពី ៣៤០.០០០ ដតាន/ឆ្្។ំ ទនំបដ់លីនដទដនរ្ាងំ ៧៧ 
តដលដបោងដ�ងី នរឹងដធី្ឲ្យថយចនុះបរមិាណបតបីបតេល ២១០.០០០-៥៤០.០០០ ដតាន/
ឆ្្ ំ(ចំតណក្ផលដនសាទក្្នុងអាងស្នុក្ទរឹក្នរឹងដកី្នដ�ងីបបមាណ ៥៥.០០០-៨៨.០០០ ដតាន 
តដលដធី្ឲ្យមានការថយចនុះសរនុបបបមាណ ៤៩៥.០០០-៧៩២.០០០ ដតាន/ឆ្្ ំ(ឬ ២៣%-
៣៨% ននបរមិាណបច្ចនុប្ន)្។ ការសិក្សាថ្មមីយួរបសប់ក្រមបបរឹក្សាដនះមានការរ៉ានស់ា្ម នតបប    
បរមិាណពីបណ្នុំ ផលបះ៉ពាលស់បមាបទ់ដនជ្ាក្ោ់សម់យួចនំនួ។

ោ្ម នការរ៉ានស់ា្ម នជាក្ោ់ក្អ់ពីំផលបះ៉ពាលក់ានត់តដបចីនដ�ងីរបសទ់នំបស់បូំរនិងទនំបស់្រឹង 
តបតងដ�យី ប៉នុតនទ្នំបស់បូំរបតរូវរានដគក្ណំតជ់ា “ទីតាងំមិនសមបសបបផំនុត តដលបង្កឧបសគ្គ 
របូវនក្្្នុងអាងទដនដ្មគង្គ” ជាមយួនរឹង “ផលបះ៉ពាលធ់បំផំនុតជាងទនំបណ់ារាងំអសដ់ៅតាម ទដន្ 
ដលីផលដនសាទទដន្ដមគង្គ  ដោយសារតតវារាងំស្ះក្តន្ងបតីពងភាគដបចីនដៅតខសេទរឹក្ខាងដលី 
តក្តបបទរឹក្ទដនប្បតវង ៨២ គី�ូតមប៉តដៅជាបរឹងមយួតដលកូ្នបតីមនិអាច រសាតធ្់ាក្ច់នុះមក្ចរន្ 
ទរឹក្ខាងដបកាម និងការផ្្ស់បូ្រភូមិសណា្ឋ នវទិយាដៅតខសេទរឹក្ខាងដបកាម និងក្ម្ាងំននលំេូរទរឹក្។

ការថយចនុះផលដនសាទនរឹងបង្កផលបះ៉ពាលដ់លប់បជាជនក្ម្នុជារាងំអសក់្្នុងក្បមិតដផសេងៗ 
ដេយីការខាតបង់នរឹងរាលោលដល់បបដទសឡាវ និងដវៀតណាម តដលអាចដធី្ឲ្យមានការ
ជរំាស់ពីបបដទសរាងំដនះ។ អ្ក្តដលរងផលប៉ះពាល់ផ្្ល់បំផនុតគលឺបបជាដនសាទ អ្ក្ជនួំញ                    
នងិអ្ក្ដផសេងដទៀតតដលអាបស័យផលពីរបរដនសាទ។ បន្ាប់មក្គលឺអក្្ដនសាទបតដីដមី្ចីិ្ ្ច រឹម
ជវីតិ និងអក្្បរដិភាគបត។ី ដោយសារតតជលផលមានអបតាជតិ ១២% នន ផសស (GDP) 
របស់ក្ម្នុជា នងិចូលរមួចតំណក្កានត់តដបចីនដលដ់សដ្ឋក្ចិ្ចក្ម្នុជា ជាងផលិតក្ម្មបសរូវ              
បបជាជនោ៉ងដបចីននរឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាត់បង់រាងំដនះ។ វទិយាសា្ថ នបសាវបជាវ 
នងិអភិវឌ្ឍដនសាទទរឹក្សាបក្ម្នុជា (២០១២) ពយាក្រថា សូម្តីតដៅដពលោ្ម នទំនប់ដលីតខសេទរឹក្
ធំៗ ក្្ី ក្ក៏ារផ្គតផ់្គង់ធនធានទរឹក្សាប នរឹងថយចនុះមក្បតរឹម ៤៤ គី�ូបកាម/ម្ាក្់ ដៅឆ្្ ំ២០៣០ 
(ដោយសារក្ដំណីនតបមរូវការតដលមិនអាចបដំពញដោយការផ្គតផ់្គង់បតន្ថម) ចតំណក្ការសង់ 
ទនំបដ់លីតខសេទរឹក្ធំៗ ដៅក្ម្នុជា នរឹងកាតប់ន្ថយការផ្គតផ់្គង់បតបីតន្ថមដទៀត គលឺបបមាណ ៦%-៣៤%  
ដេយីទនំបស់បូំរនរឹងបង្កផលបះ៉ពាល់ តដលសមមូលនរឹងផលបះ៉ពាលន់នការសងទ់នំបដ់លីតខសេទរឹក្
ធំៗរាងំអស់ប ្្ចូ លោ្។
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ពិនិត្យម�ើលម�ើងវញិនូវគម្រោងវារ ើអគ្ិសនើសំបូរ និងស្ទឹងត្តង

26 Bezuijen et al (2008)
27 Piman and Shresta (2017)
28 NHI (2018) webinar; HDR and DHI (2015)

តខសេទរឹក្ខាងដលីរបសទ់នំប់ (អាងស្នុក្ទរឹក្) នរឹងជនលិ់ចបណ្នុ ំ ជវីៈចបមរះរបសទ់ដន្ 
ដមគង្គ  ឬទដនធ្ំៗ ដផសេងដទៀតដៅអាសនុី រមួរាងំតបំនដ់ទសភាព ដូចជា នបពលចិទរឹក្ដមគង្គ 
នងិតបំនដី់ដសមីដខតស្្រឹងតបតង ។ ចណំនុ ចដនះដធ្ឲី្យបះ៉ពាលដ់លជ់បមក្របសដ់ផសាតទដន្ 
ដមគង្គ និងពូជសតក្្បមដផសេងដទៀត តដលអាចដធ្ឲី្យពកួ្វាោចពូ់ជ។ តដនជបមក្ នងិពូជសត្ 
ក្បម រាងំ ដនះបតរូវរានការពារដោយរោ្ឋ ភរិាលក្ម្នុជា នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងនដគូអភិរក្សេជាដបចីន។ 
ដៅឆ្្ ំ២០១៨ វាជាដលីក្ដបូំងក្្នុងរយៈដពល ២០ ឆ្្តំដលមានក្ដំណីនចនំនួដផសាត ទដន្ 
ដមគង្គ  ដោយសារ តតកិ្ច្ចខិតខបំបរឹងតបបងអភិរក្សេ និងមានការវនិដិោគពីសណំាក្រ់ោ្ឋ ភរិាល
ក្ម្នុជា  នងិអង្គការមិនតមនរោ្ឋ ភរិាល ដូចជា WWF។ រោ្ឋ ភរិាលរានក្ណំតយ់ក្តបំនដី់ 
ដសមី ដខត្ ស្រឹងតបតងជាតបំនរ៉់ាមសា (តបំនដី់ដសីមតដលមានសារៈសខំានជ់ា អនរ្ជាតិ)។  
ការរាតប់ង់ពូជសត្ និងតដនជបមក្រាងំដនះនរឹងដធ្ឲី្យមានការរះិគនោ៉់ងខ្ាងំពីមជ្ឈោ្ឋ ន 
អន្រជាតិ។

ក្ណំដីលបាបត់ដលេូរកាតត់បំនស់បូំរ រានថយចនុះបបមាណ ៩២ ោនដតាន/ឆ្្ ំដោយសារ   
ការសាងសង់ ទនំបដ់ៅតខសេទរឹក្ខាងដលីទនដ្មគង្គ ។ ដគរ៉ានស់ា្ម នថា អាងស្នុក្ទរឹក្សបូំរមាន 
បរមិាណ ក្ណំដីលបាប់ ៤ ដងដបចីនជាងបរមិាណក្ណំដីលបាបក់្្នុងទនំបត់ខសេទរឹក្ខាងដបកាមទដន្ 

តខសេទរឹក្ខាងដលី
របស់ទនំប់ 

(អាងស្នុក្ទរឹក្) 
នរឹងជន់លិចបណ្នុ ំ

ជវីៈចបមរះរបស់
ទដនដ្មគង្គ ឬទដន្

ធំៗដផសេងដទៀតដៅអាសនុី

ការដបបបបរួ�តំបេង់ទសភាពទងេ្

របូ ៤ ៖ ក្ណំដីលបាបជ់ាដរៀងរាលឆ្់្កំ្្នុងអាងទដនដ្មគង្គ

ដមគង្គ ដបកាម រាងំ ៩ ប ្្ចូ លោ្ រមួរាងំទនំប់ស្រឹងតបតង។

ទនំបស់បូំរនរឹងស្ាក្ទ់នុក្ក្ណំខសាច់ និងភក្ល់បាប់ និងដីឥដ្ឋដៅរាតទដន។្ មានការបងាហា ញថា 
ោ្ម ន បដច្ចក្ដទស បគបប់គង ក្ណំដីលបាបដ់ោយបបសទិ្ធភាពសបមាបទ់នំបស់បូំរដ�យី ដលីក្តលង 
តតការដបីក្រ្ារទនំបឲ់្យទរឹក្េូរដៅរដូវវសសា តដលផល្គ់នុណវបិត្ដិផសេងដទៀត (ការបង់រាតថ់ាមពល 
ទរឹក្ល្អក្់ ខ្ាងំតដលដធី្ឲ្យរាត់បង់បរមិាណបតីកាន់តតដបចីនដៅតខសេទរឹក្ខាងដបកាម)។
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29 NHI (2017)
30 HDR and DHI (2015)
31 Quoted in NHI (2018)

ឆ្្  ំ ២០១៨  ជា ឆ្្ ំតដល 

សត្ ដផសាត ទដន្ ដម គង្គ 

ដកី្ន ដ�ងី ជា ដលីក្ ដបូំង 

ក្្នុង រយៈ ដពល ២០ ឆ្្ ំ ។ 

ប៉នុតន្ ទនំប់ សបូំរ និង ស្រឹង 

តបតង អាច នរឹង បណ្ាល 

ឱ្យ សត្ ដផសាត ផនុត ពូជ ក្្នុង 

បបដទស ក្ម្នុជា ។

តខសេទរឹក្ខាងដបកាមទនំប់ រាតទដន្ និងបចាងំទដនន្រឹងមានការេូរដបចាះ ដេយីទដនដ្មគង្គនរឹងរងូ 
ដបរៅដោយខ្នួឯង ៥តមប៉តដទៀតដៅតខសេទរឹក្ខាងដបកាមទនំបស់បូំរ តដលដធ្ឲី្យបះ៉ពាលដ់ល ់
ក្បមិតទរឹក្ដៅដបកាមដី នងិដេោ្ឋ រចនាសម័្ន្ធ។ ប៉នុតន្ការតបបបបរួលតដលបង្កការបំផ្ចិបំផ្្ញ 
ខ្ាងំ  បផំនុត នរឹងដកី្តដ�ងីដៅតខសេទរឹក្ខាងដបកាម។ ដៅដខតប្ក្ដចះ មានបរមិាណក្ណំដ៏លបាប់   
១ភាគ៥ ប៉នុដណាណ ះតដលបតរូវរានក្ក្ផ្នុដំៅទនំាបលិចទរឹក្ក្ម្នុជា ចតំណក្ ៤ភាគ៥ដទៀត 
ក្ក្ផ្នុដំៅដវៀតណាម។ ដៅដពលតដលក្ណំដីលបាបមិ់នបតរូវរានចាក្ប់ដំពញបគបប់ោនេូ់រចនុះមក្ 
ចរនទ្រឹក្ខាងដបកាមដោយោយលជំាមយួក្ណំដីលបាប់ តបំនដី់សណ្នរឹងមានការេូរដបចាះកាន់
តតខ្ាងំ ដធ្ឲី្យរាតប់ង់ដី   និងការដកី្នដ�ងីនននវី ៉ទូរឹក្សមនុបទ តដលនរឹងបង្កហានិភយ័ធងៃនធ់ងៃរចដំពាះ 
របរចិ្ ្ច រឹមជីវតិ និងដសដ្ឋក្ចិ្ច។

សារធាតនុចិ្ ្ច រឹមបតរូវរានេូរចនុះមក្ចរន្ទរឹក្ខាងដបកាមដោយោយលំជាមួយក្ណំ
ដលីបាប់     ដេយីសារធាតនុចិ្ ្ច រឹមមយួតផក្្បតរូវរានបងាខេ ងំទនុក្ក្្នុងអាងស្នុក្ទរឹក្។ 
ចណំនុ ចដនះនរឹងជះឥទ្ធពិលដល់ ក្បមិតជីជាតិក្្នុងបរឹងទដនស្ាប (បបភពផលដនសាទដ៏ 
សខំានប់ផំនុតមយួដៅក្ម្នុជា) និងក្បមិតជីជាតិរបសដី់វាលដៅតខសេទរឹក្ខាងដបកាមតដលជនលិ់ច 
តាមរដូវតដល រាមរារនូវសារធាតនុតរដ៉ដមី្ប៉ីះបូ៉វ និងក្បមិតជីជាតិសបមាប់ផលិតភាពននផល  
ដនសាទ  ដ៏ ធំដៅជិតមាត់សមនុបទក្្នុងបបដទសដវៀតណាម។
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32 https://www.scmp.com/print/article/977985/controversial-chinese-projects-cambodia-
bowpublic-pressure

គដបមាងដេោ្ឋ រចនាសម័្ន្ធខ្ាតធំនរឹងបង្កផលប៉ះពាល់ភ្ាមៗដលីបបជាជនតដលរស់ដៅជិតដនាះ 
ដូចជា ផ្ូវដចញចូល បណ្ាញអគ្គសិនី ក្តនង្យក្ថ្ម និងជំរ។ំ គដបមាងរាងំដនះនរឹងបង្កការរខំាន 
ក្្នុង សង្គមតាមរយៈការជដមៀ្សបបជាជនដចញ នងិផលបះ៉ពាលន់ានា ដូចជា សដំ�ង រខំាន 
ក្្នុង ដពលសាងសង់ សនុវត្ថភិាពចរាចរណ៍ ទនំាសរ់វាងសេគមន៍ និងក្ម្មក្រ បញ្ហា  សនុខភាព 
សាធារណៈ  ផលបះ៉ពាលដ់លីគនុណភាពទរឹក្ ការដកី្នដ�ងីននចណំាយក្្នុងជីវតិ បបចានំថងៃ។ល។ 
បបជាជនបក្បីក្ (ដៅភាគឦសាន) ងាយទទលួរងនូវផលបះ៉ពាលខ្់ាងំជាងដគ  នងិបតរូវ ការការ 
ឧបត្ថម្ភោបំទបតន្ថម។

ការអននុវត្គដបមាងវារអីគ្គសិនីសំបូរ នរឹងដធី្ឲ្យមានការជដម្ៀសបបជាជនជាង ២០.០០០ 
នាក្។់  ដនះជាចនំនួដបចីនជាងគដបមាងដផសេងៗដទៀតក្្នុងអាងទដន្ ដមគង្គដបកាម ដលីក្តលង 
តតគដបមាងទរឹក្ធ្ាក្់ Yali ដៅដវៀតណាម។ បបជាជនរាងំដនះនរឹងបតរូវការផះ្ថ្មី ដតីបស ដសវាសង្គម 
ផ្ូវថល្់ និងជំនយួរយៈដពលតវងដដមី្ស្ីាររបរចិ ្្ច រឹមជីវតិ។ បទពិដសាធនអ៍នរ្ជាតិ (ឧ. ទនំប់ 
Nam Theun 2 ដៅឡាវ តដលបបជាជន ៦.២០០ នាក្ប់តរូវរានតាងំទីលំដៅដ�ងីវញិ) បងាហា ញ 
ពកីារលំរាក្ក្្នុងការផ្ល់របរចិ ្្ច រឹមជីវតិបបហាក្ប់បតេល ឬបបដសីរជាងមនុន ស្ងោ់រជវីតិ 
នងិគនុណភាព ជវីតិដលប់បជាជនបោំសទី់។ បញ្ហា ជាក្ោ់ក្ម់យួគលឺការតសង្រក្ដថី្មបីគបប់ោន់ 
នងិថាដតី សេគមនដ៍ដមីមានឆនៈ្ដធ្សីមាេរណក្ម្មជាមយួ និងបបជាជនបោំសទី់រាងំដនាះ 
ឬដទ។ ការសដបមចរានដោលបំណងរាងំដនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដបពាះវាជួយឲ្យបបជាជន 
មូលោ្ឋ ន ទទលួយក្គដបមាង និងរក្សាស្ថរិភាពនដោរាយ។ ការតវ៉ាក្្នុងមូលោ្ឋ នជាដេតនុផល   
តដលដធី្ឲ្យអ្ក្អភវិឌ្ឍន៍គដបមាងដក្ខួ្នដចញពីគដបមាងសំបូរដៅឆ្្ ំ២០១១។

ការអននុវត្គដបមាង
វារអីគ្គសិនីសបូំរ

 នរឹងដធី្ឲ្យមានការ
ជដម្ៀសបបជាជនជាង

 ២០.០០០ នាក្់

ការរាំ្ ទ�ំីងៅង�ើ្ វ តិញេត្ិ ផ�បះ៉ោ�់ងផសេ ង្ទៀតង�ើគនុណ
ភាពជីវ តិតក្នុ្តបំេ់
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សង្ខេបខ្លី

33 While more estimates are available for Sambor than for Stung Treng, it is assumed that most 
conclusions hold for both projects. If anything, the fact that Sambor and not Stung Treng is 
included in the latest power development plan should show that Sambor is more feasible.
34 IRENA (2018)
35 Quoted in ICEM (2009)

ដោងតាមឯក្សារបតង្អក្ តនម្ជាមធ្យមននថាមពលវារអីគ្គសិនី តដលរានបបតបិត្កិារ គលឺ 
១.៧៨០ ដនុោ្/kW ក្្នុងឆ្្ ំ២០១៦ នងិ ១.៥៣៥ ដនុោ្/kW ដៅឆ្្ ំ២០១៧ ។ ការដបបបីរាស់
មធ្យមភាគរាងំដនះសបមាប់គដបមាងរាងំពីររានផ្ល់តួដលខរ៉ាន់សា្ម នដូចខាងដបកាម ៖

• ស្រឹងតបតង (៩៧៨ MW) ៖ តនម្ចំណាយដលីការសាងសង់ ១,៥០-១,៧៤ ពាន់ោនដនុោ្

•សំបូរ (២.៦០០ MW)៖ តនម្ចំណាយដលីការសាងសង់ ៣,៩៩-៤,៦៣ ពាន់ោនដនុោ្

ការរ៉ាន់សា្ម នរាងំដនះអាចរាបេសួដេតនុជាងសា្ថ នភាពបច្ចនុប្នដ្ៅគដបមាងរាងំពីរ ដបពាះ (១) 
ការរ៉ាន់សា្ម នរាងំដនះឆ្នុះបញ្្ច ងំពីចំណាយរបស់គដបមាងតដលរានចាប់ដផ្មីជាដបចនី ឆ្្មំក្ដេយី 
ដោយមិនពិចារណាពីចណំាយតដលបនដ្កី្នដ�ងី (ដកី្នដ�ងី ៣១% ដៅចដន្ាះឆ្្ ំ២០១០ 
នងិ ២០១៧ ដោងតាម IRENA ២០១៨) (២) គដបមាងរាងំពីរគួរមានចំណាយដលីស មធ្យម 
ភាគសក្ល ដោយសារតតខង្ទនំបត់វង និងចណំាយខស្ក់្្នុងការកាតប់ន្ថយផលបះ៉ពាលដ់លី
សង្គម និងបរសិា្ថ ន (៣) ដៅក្ម្នុជា ដសវា និងទនិំញដស្រីតតរាងំអសស់នុទ្ធតតបតរូវនាចូំល ដបពាះ
ក្ម្នុជាោ្ម នឧសសាេក្ម្មតដលអាចសាងសង់ នងិបំពាក្ប់រកិាខេ រគដបមាងបបដភទដនះរានដ�យី 
(៤) ដោយសារតតភាពស្មនុគសា្ម ញខ្ាងំ ហានិភយ័ននការពនយារដពល និងការចណំាយបូក្បតន្ថម 
ដលីសពីក្បមិតមធ្យម និង (៥) បតរូវបតន្ថមចណំាយដលីការប ្្ជូ នចរន។្

ោ្ម នការរ៉ានស់ា្ម នជាសាធារណៈដលីចណំាយផ្្លរ់បសគ់ដបមាងស្រឹងតបតងដ�យី ប៉នុតនក្ារ 
រ៉ាន់សា្ម ន របស់បក្រមេ៊នុនចិន China Southern Power Grid Co. តដលជាអ្ក្អភវិឌ្ឍន៍ដដមី 
បងាហា ញថា គដបមាងសបូំរមានទេំទំរឹក្បរាក្់ ៥,៣៦ ពានោ់នដនុោ្ បូក្រមួនរឹងទរឹក្បរាក្់ ៣១៣ 
ោនដនុោ្សបមាប់ការសាងសងប់ណ្ាញប ្្ជូ នថាមពល ។

អក្្ អភិវឌ្ឍ គដបមាង 
ទនំប់ សបូំរ ដបូំង  រាន 
រ៉ាន់ សា្ម ន នថ្ ចណំាយ 
បបតេល  ៥,៣៦ ពាន់ 

ោន ដនុោ្ អាដមរកិ្ 
បូក្នរឹង ចណំាយ  

៣១៣ ោន ដនុោ្ 
ដទៀត ដលី នថ្ បណ្ាញ        

តខសេ ប ្្ជូ ន 

តផក្្ទមីយួននខ្រឹមសារសដងខេបដនះដរៀបរាបព់សីនិរាន 
នងិបរបិទននគដបមាង។ ចំតណក្តផ្ក្ទពីរីបងាហា ញពី 
ហានិភយ័ចម្ង។ តផក្្ចនុងដបកាយមានរមួប ្្ចូ លពត័ម៌ាន 
នានា ការដបបៀបដធៀបតនម្ដលកីារចំណាយ និងផលចំដណញ 
តាមរយៈការក្ណំតជ់ាទេំទំរឹក្បរាក្់ និងការតសង្យលថ់ាដតី

គដបមាងរាងំដនះផល្ផ់លបបដោជនល៍្អបផំនុតដលក់្ម្នុជាឬដទ។ ដោយសារតតក្ងះ្ខាតទិនន្យ័ 
ដយងីមិនអាចដធ្កីារវភិាគឲ្យរានដពញដលញដលីតនមន្នការចណំាយ និងអត្ថបបដោជន៏ 
ឲ្យរានដពញដលញរានដ�យី  ប៉នុតនដ្យងី អាច       ផល្់ ទដិ្ឋភាពរមួតផក្្ដសដ្ឋក្ចិ្ចតដលជាទសសេនៈយល់
ដរឹងរបស់សាធារណៈជនទូដៅ ដពាលគលឺទសសេនៈរបស់ពលរដ្ឋក្ម្នុជា។

តមម្ង�ើការចំ្យងោយផ្្�់

តមម្ង�ើការចំ្យេត្ិ ផ�
ចំងណញដផ្កងសដ្ឋកតិច្ចរបស់គងបមា្
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ពិនិត្យម�ើលម�ើងវញិនូវគម្រោងវារ ើអគ្ិសនើសំបូរ និងស្ទឹងត្តង

ចំណាយបបដោល តដលដពលខ្ះដៅថា “ផលប៉ះពាល់អវជិ្ជមានពីខាងដបរៅ” ជាចំណាយ 
តដលមិនតមនជាបន្នុក្របសអ់ក្្អភវិឌ្ឍនគ៍ដបមាង ប៉នុតនជ្ាចណំាយសាធារណៈ ដូចជា 
ក្សកិ្រតដលរាត់បង់ដធ្ីី និងចំណូលក្សកិ្ម្មដោយសារការេូរដបចាះរាក្ប់ចាងំទដន្បគរួសារ តដល 
បតរូវចណំាយដបចីនជាងមនុនដលីការទិញបតតីដលកានត់តខសេត់ ឬជំនញួដទសចរណ៍តដលខាតបង់     
ចណូំលដបពាះខសេតដ់ភញាៀវដទសចរណ៍ចង់ដមីលដផសាតទដនដ្មគង្គ។ រាងំដនះជាចណំាយពិត ប៉នុតន្
ដគពរិាក្ក្ណំតច់ណំាយដនះជាទេំទំរឹក្បរាក្ណ់ាស់ ដេយីភាគដបចីន ក្ោ៏្ម នការរ៉ានស់ា្ម ន  
ចំណាយបបដភទដនះតដរ។

មានការប៉នុនបង៉មយួចនំនួដលីការវាយតនមគ្ដបមាងសបូំរ។ ការរ៉ានស់ា្ម នតាមវធិសីាសសជ្ាក្ោ់ក្់ 
នងិតបបអភិរក្សេថ្មបំីផនុតដលីចំណាយបបដោលគលឺក្្នុងការសិក្សារបស់ NHI ឆ្្ ំ២០១៧ ៖

• តផ្អក្តាមផលដនសាទសរនុបដ៏ដបចនីដលីសលប់ដៅដវៀតណាម និងក្ម្នុជា បបមាណ ១,២ 
ោនដតាន/ឆ្្ ំ៣៨% ននបតីបគប់បបដភទជាបបដភទបតីបំោស់ទី តដលក្្នុងដនាះបតី ៧០% នរឹងរង
ផលបះ៉ពាលដ់ោយសារតតពកួ្វាមានក្តនង្ពងដៅតខសេទរឹក្ខាងដលីទនំបស់បូំរ ដេយីបតរីាងំដនះ
អាចរាតប់ង់រាងំបសរង (ដោយសារមិនអាចបោំសទី់រាន)។ ដបីតផ្អក្តាមតនមស្រនុបសបមាបអ់ក្្
ដនសាទ តដលមានតនម្បបមាណជា ១,៥០ ដនុោ្/គី�ូបកាម ដនាះទរឹក្បរាក្ស់រនុបតដលខាតបង់ គលឺ 
៤៧៩ ោនដនុោ្អាដមរកិ្/ឆ្្។ំ

• តផ្អក្ដលីមូលោ្ឋ នននភាពខនុសោ្ននដតីបសតដលផលិតដៅក្្នុងដខត្ An Giang រវាងដតីបសតដល 
ទទលួរានក្ណំរដីលបាប់ ២,៥ សង់ទតីមប៉ត/ឆ្្ ំឬោ្ម នក្ណំរដីលបាប់  តនមស្រនុបននបរមិាណ
ក្ណំរដីលបាបត់ដលរានក្ក្ផ្ំនុនុដៅទដនដ្មគង្គក្្នុងបសរក្នងិេូរចនុះមក្ចរនទ្រឹក្មានតនមប្បមាណ 
១២០ ោនដនុោ្/ឆ្្។ំ ក្្នុងអបតាបងាខេ ងំទនុក្ដលីបាបប់បមាណ ៦២% អាងស្នុក្ទរឹក្សបូំរនរឹងកាត់
បន្ថយតនម្ដនះបបមាណ ៧៤ ោនដនុោ្/ឆ្្។ំ

ការសិក្សាដនះមិនរមួប ្្ចូ លការរ៉ាន់សា្ម នដលីចំណាយបបដោលដផសេងដទៀតដ�យី (ដូចជា 
ការថយចនុះបរាក្ច់ដំណញពីវសិយ័ដទសចរណ៍ ការបដ ្្ចញឧស្មន័ផះ្ក្ ្្ចក្ពី់អាងស្នុក្ទរឹក្ 
នងិការរាត់បង់ជវីៈចបមរះ)។

ចំណាយដ៏សំខាន់មួយតដលមិនបតរូវរានរាប់ប ្្ចូ លគលឺការេូរដបចាះតខសេទរឹក្ខាងដបកាម 

ការ ចណំាយ តដល បតរូវ 
រាប់ ប ្្ចូល ផង តដរ មាន 
៖ ការ ខាត បង់ ចណូំល 
ដទស ចរ ការ ដកី្ន ដ�ងី 

តនម្ បតី  នងិ ការ រាត់ 
បង់ ដី ក្សកិ្ម្ម ដោយ 

សារ ការ ដរច រលិ ដី 

តមម្ង�ើការចំ្យងោយបបងយ�

NHI (២០១៧) រានដធ្បីច្ចនុប្នភ្ាពការរ៉ានស់ា្ម នចណំាយននការសិក្សាសមិទ្ធលិទ្ធភាព 
នងិទំេទំរឹក្បរាក្់ ៥,១៦ ពាន់ោនដនុោ្ (ឬ ១.៩៨៤ ដនុោ្/kW) រមួរាងំបណ្ាញប ្្ជូ ន។ 
ដនះជា “ចំណាយសាងសងដ់ោយមិនគិតប ្្ចូ លការបរាក្”់ ក្្នុងដពលសាងសង់។ 
ការបរាក្ក់្្នុងដពលសាងសង់ ៦ ឆ្្មំានទេំទំរឹក្បរាក្់ ១,៤៨ ពានោ់នដនុោ្។ ដូដចះ្ 
ចំណាយសរនុបគលឺ ៦,៦៤ ពាន់ោនដនុោ្ ៖ នថ្បំពាក្គ់លឺ ២.៥៥៨ ដនុោ្/kW និងនថ្ដដមីអគ្គសិនី 
(LCOE) បបមាណ ០,០៦៨ ដនុោ្/kWh។
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សង្ខេបខ្លី
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36 The research on sediment impacts is summarized in Piman and Shresta (2017).

ក្សកិ្ម្ម នរឹង ទទលួ រង ឥទ្ធិ ពល 
នន ការ សាង សង់ ទនំប់ ដោយ 

សារ លេូំរ ទរឹក្ ជាតិ អបិំល ការ 
ថយ ចនុ ះ ធារា សាសស្ ក្ដំទច 

ក្ណំ និង សារ ធាតនុ ចិ្ ្ច រឹម ក្្នុង 
តបំន់ ទនំាប លចិ ទរឹក្ និង ការ 
រាត់ បង់ គនុណ ភាព បង្ក បដង្កនី 

ផល របស់ ដី ។

តដលគរួ រមួ ប ្្ចូ ល ការខាតបង់ដោយសារការរាតប់ង់បទព្យសម្ត្ិ (ដីធ្ី ផះ្សតម្ង ផ្ូវថល្់ 
ស្ាន)        តនម្ននការចំណាយដលីការសាងសង់ ទំនប់បតន្ថមដដមី្កីារពារសំណរឹ ក្ដី តនម្
ដលីការចណំាយដលីការរាតប់ង់ដលីបាប់ តដលបតរូវចាក្ប់ដំពញរាតទដន្ តដលមានជដបរៅដបរៅ 
បណ្ាលឲ្យក្បមិតទរឹក្ដៅដបកាមដីកានត់តថយចនុះ និងកាតប់ន្ថយការលិចជនទ់រឹក្ក្្នុងបរឹងទដន្
សាប និងការខាតបងដ់ោយសារការថយចនុះបរមិាណ ខសាច់ និងបគរួសសបមាបវ់សិយ័សណំង់។ 
Chapman និង Darby (២០១៨) ក្តស់មា្គ លថ់ា សា្ថ នភាពក្្នុងតបំនដី់សណ្ទដន្ 
ដមគង្គគលឺស្មនុគសា្ម ញជាងការសន្មត របស់ NHI (២០១៧) និងការសិក្សាដផសេងដទៀតតដលដផ្្តតត
ដលីជជីាតិដ។ី សបមាបវ់សិយ័ក្សកិ្ម្ម នរឹង មានការតបបបបរួលសន្ធរឹក្សនា្ធ បប់តន្ថមដទៀត ដូចជា ការ 
ដបជៀតចូលននទរឹក្នបបដៅក្្នុងតំបន់ដី សណ្ ការរាត់បង់ដេោ្ឋ រចនាសម័្ន្ធ ចំណាយបតន្ថមដលីជី 
នងិការថយចនុះននធារាសាសស្ដោយ ដបបកី្ម្ាងំទំនាញ។

Chapman នងិ Darby (២០១៨) ដលីក្ដ�ងីថា សូម្តីតការខាតបង់ ២២០ ោនដនុោ្/
ឆ្្ ំ(សបមាប់ផលប៉ះពាល់សរនុបរបស់ទំនប់រាងំអស់) ក្ជ៏ាការរ៉ាន់បបមាណក្្នុងក្បមិតរាបតដរ។ 
អាចមាន ការរខំានបតន្ថមដទៀតដលីរបរចិ្ ្ច រឹមជីវតិ និងសក្ម្មភាពដសដ្ឋក្ចិ្ច។ ឧ. ការនាដំចញបតី 
នងិ បងា្គ  បបចាឆ្ំ្រំបសដ់វៀតណាមតដលមានទេំទំរឹក្បរាក្់ ៧,៣ ពានោ់នដនុោ្ (FAO ២០១៨) 
នរឹងរងផលបះ៉ពាលដ់ោយសារការខូចខាតវារវីប្ក្ម្មក្្នុងតបំនដី់សណ្ នងិការថយចនុះផលិតភាព
ននជលផលសមនុបទដៅតក្្រដឆ្រ។

ផលបះ៉ពាល់ និងតនមន្នការចណំាយនរឹងដកី្នដ�ងីកានត់តដបចីន ដៅដពលមិនសូវមានក្ដំទច 
ដកី្ណំ និងសារធាតនុចិ្ ្ច រឹមចាក្ប់ង្គរដៅទំនាបលិចទរឹក្តខសេទរឹក្ខាងដបកាម។ ឧ. បបសនិដបី                                                            
ទនំបរ់ាងំ ១១ ដៅចរន្ទលឺក្ខាងដលីននទដនដ្មគង្គ បតរូវរានសាងសង់ផលិតក្ម្មបសរូវដៅដវៀតណាម 
នងិក្ម្នុជានរឹងថយចនុះបបមាណ ៥៥២.០០0 ដតាន/ឆ្្ ំនិង ២០៣.៣០០ ដតាន/ឆ្្ ំដរៀងោ្ 
ដបកាយរយៈដពល ១០ ឆ្្ ំនិង បបមាណ ២,៤ ោនដតាន/ឆ្្ ំនិង ៤៣០.១០០ ដតាន/ឆ្្ ំ
ដរៀងោ្ដបកាយរយៈដពល ៥០ឆ្្។ំ   ផលិតក្ម្ម ដពាតបក្េមក្ន៏រឹងថយចនុះោ៉ងដបចីនផងតដរ។
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37 This is based on the assumption that most of Sambor’s generation will be delivered
to Vietnam, as dispatchable non-baseload power. A 2,600 MW version of Sambor
would be expected to produce at baseload power at full capacity for three months of the year, and 
less than full capacity for 9 months of the year.

ជាធម្មតា ផលចដំណញេរិ្្ញវត្ថនុននគដបមាងផលិតថាមពលបតរូវរានរ៉ានស់ា្ម នជា 
បរាក្ច់ណូំល  ខណៈតដល ផលចដំណញដសដ្ឋក្ចិ្ចរបសវ់ាបតរូវរានរ៉ានស់ា្ម នជាការ បដ ្្ច ៀស 
ការ ចណំាយ ពីគដបមាងបន្ាបត់ដលល្អបផំនុត។ ឧ. បបសនិដបីគដបមាងវារអីគ្គសិនី “ក្” 
ជាបបភព ផល្ថ់ាមពលដថាក្បផំនុត ដេយីគដបមាងផលិតឧស្មន័ “ខ” ជាគដបមាងបន្ាបត់ដល 
ផល្ថ់ាមពលដថាក្ជាងដគ ដនាះផលចដំណញរបសគ់ដបមាង ក្ ដស្មនីរឹង ចណំាយ តដលសនសេ ំរាន 
ពកីារ  មនិផលិតថាមពលពីគដបមាង ខ។

តផ្អក្តាមវធិសីាសស្ដនះ NHI (២០១៧) រានដបជីសដរសីយក្គដបមាង gas-fired combined 
cycle ក្្នុងបបដទសដវៀតណាមជា “ការដលកី្ដ�ងីផ្នុយនរឹងការពតិ” (បបភពផ្ល់ថាមពលដថាក្ 
បផំនុត បន្ាប់ ដោយមិនចារំាចស់ងទ់នំបស់បូំរ) ។ ដធៀបនរឹងជដបមីសដនះ ទនំបស់បូំរ ៖

• មានចណំាយមូលធនជិតពីរដង ប៉នុតនោ្្ម នចណំាយដលីឥន្ធនៈដ�យី។ ដូដចះ្ គដបមាងដនះនរឹង 
ផល្់ អបតា ផលចដំណញតផក្្ដសដ្ឋក្ចិ្ច (ERR) ១២,១% និងតនមប្ច្ចនុប្នស្រនុប (NPV) ១,៨៨ 
ពានោ់នដនុោ្ បបសនិដបីគតិតតដលីចណំាយផ្្ល។់

• មានចំណាយបបដោលសបមាប់ជលផលដោយមាន NPV បបមាណ ៣,២ ពាន់ោនដនុោ្ 
នងិ ៤៥៨ ពានោ់នដនុោ្សបមាបក់្ដំទចក្ណំ។ ដៅដពលបតន្ថមចណំាយរាងំដនះ ERR 
មានក្បមិតអវជិ្ជមាន ដេយី NPV សរនុបមានអបតាអវជិ្ជមាន (១,៧៤ ពាន់ោនដនុោ្)។

• ផល្ផ់លចដំណញបបដោល ដូចជា ការបដ ្្ចញឧស្មន័ផះ្ក្ ្្ចក្តិ់ចជាងដរាងចបក្ 
combined cycle ដោយមាន NPV ១ ពាន់ោនដនុោ្។ ដៅដពលបតន្ថមចំណាយដនះ ERR 
ដៅតតអវជិ្ជមាន ដេយី NPV សរនុបមានអបតាអវជិ្ជមាន (៧៤២ ោនដនុោ្)។

អាចនិោយរានថា ការដបជសីដរសីយក្គដបមាងសំបូរជនួំសឲ្យដរាងចបក្ combined-cycle 
តដលមានសមត្ថភាពផលតិថាមពលដូចោ្ នរឹងបង្កការខាតបង់ដសដ្ឋក្ចិ្ច។ ដរាះបីជាក្ម្នុជា 
មានទសសេនៈ វសិយ័តូចចដង្អៀត និងមិនគិតពីផលបះ៉ពាលខ់ាងដបរៅជាបប់ពតំដនរបសខ់្នួក្្ី (ដូចជា 
ជលផល និងការរាតប់ង់ជជីាតិដដីៅដវៀតណាម និងអត្ថបបដោជនន៍នការកាតប់ន្ថយផល 
ប៉ះពាល់ ដោយសារអាកាសធាតនុសក្ល) NHI (២០១៧) សនិ្ោ្ឋ នថា គដបមាងដនះដៅតត 
មនិផល្់ ផលចដំណញដសដ្ឋក្ចិ្ច។

តាមពិត ផលចដំណញតផក្្ដសដ្ឋក្ចិ្ចរបសទ់នំបស់បូំរមានទេំកំានត់តតចិ បបសនិដបីពចិារណាពី
ក្ត្ាបតន្ថមដទៀតដូចខាងដបកាម ៖

• ទមីយួ ទនំបស់បូំរមានទេំដំថរមយួ (ផលិតថាមពលបបតេល ២.៦០០ MW)។ 
ទេំដំនះ គលឺធដំពក្ដេយីសបមាបទី់ផសារក្្នុងបសរក្ និងមានភាពស្មនុគសា្ម ញក្្នុងការនាដំចញ 

ផ�ចំងណញ
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សង្ខេបខ្លី

ចំណាយផ ា្ល់
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ចំណាយ

អត្ថ បបដោជន៍ 
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ចដន្ា ះ ពី  ៥,៤៩ ដៅ 
៦,៣៧ ពាន់ ោន 

ការ រាត់ បង់ ការ 
នា ដចញ បតី និង 

បងា្គ  

ការ ថយ ចនុះ 
ផលិត ផល 
ក្សិក្ម្ម 

ការ រាត់ បង់ 
ជវីៈ ចបមរះ 

ការ រាត់ បង់ 
ទនិ្ ផល      
ដន សាទ 

ការ ជដនៀ្ស 
សេគមន៍

ការ បដ ្្ចញ 
ឧស្មន័ ផះ្ ក្ ្្ចក្់  
ពី អាង ស្នុក្ ទរឹក្ 

ការ សរឹក្ ដរច រ រឹល  
ទដន្ តខសេ ដបកាម 

ថយ ចនុ ះ 
បរមិាណ ខសាច់ 

នងិ ដបោ ះ 

ការ ខាតបង់ 
ក្្នុង វសិយ័ 
ដទស ចរ 

ចណូំល ពី 
ការ ផលិត 
ថាម ពល 

ក្ដំណីន បតី 
ក្្នុង អាច ស្នុក្ 

ទរឹក្ 

ការ កាត់ បន្ថយ 
ការ បដ ្្ចញ 

ឧស្មន័ ផះ្ ក្ ្្ចក្់

ខណៈ តដល គដបមាង វារ ីអគ្គសិនី ធំៗ  ជា ដរឿយៗ បតរូវ 
រាន ដគ ជបមរញ ដោយ សារ វា ផល្់ អត្ថ បបដោជន៍ 

ដបចីន និង អាច ចដំណញ ដល់ ដសដ្ឋ កិ្ច្ច ោ៉ង ធំ ដនា ះ 
ក្្ី  ក្៏ អត្ថ បបដោជន៍ ពតិ បរាក្ដ តដល ទទលួ រាន ដនា ះ 

មាន ចនំនួ តចិ តចួ ជាង ការ រពំរឹង ទនុក្ ដេយី មាន ការ 
ខាត បង់ ោ៉ង សដម្មី ដល់ សេគមន៍  ជវី ភាព  នងិ 

ជា ពដិសស បរសិា្ថ ន ។ 

ចណូំល តដល រាន មក្ ពី គដបមាង 

វារ ីអគ្គសិនី រាងំ ពរី  មនិ អាច ដបបៀប 

រាន នរឹង ការ ខាត បង់ ដសដ្ឋ កិ្ច្ច 

សរនុប រាន ដទ 

ក្ដំណីន បតី ក្្នុង អាង ស្នុក្ ទរឹក្  មនិ 

អាច ទូ រាត់ ការ រាត់ បង់ បតី ក្្នុង ទដន្ 

ដមគង្គ និង តាម នដ ទដន្ រាន ដ�យី 

ការ វភិាគ ថ្មី ៗ  ដន ះ ក្៏ រាន 

បងាហា ញ ពី ការ បដ ្្ចញ 

ឧស្មន័ ផះ្ ក្ញ្្ច ក្់ ពី ការ 

សាង សង់ គដបមាង វារ ី

អគ្គសិនី តដរ 
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ជារមួកម្នុជាអាចទទ�ួបាេផ�ចងំណញពី�ទ្ធភាពជាសក�

ក្នុ្ការទទ�ួបាេការផត្ផ់្្ ់អគ្តិសេីដដ�អាចទនុកចតិត្បាេក្នុ្ងព�
ឆ្ប់ៗ ងោយមាេចំ្ យទាបេត្ិ ភាពមតិេបបាកដបបជាតតិចតចួពី
បបភពផ�់្ថាមព�ងផសេ្ងទៀតជា្គងបមា្សំបរូេត្ិ ស្លឹ្ដបត្។

នងិការដរៀបចេំរិ្្ញប្រាន។ បដច្ចក្វទិយាថាមពលភាគដបចីន អាចក្ណំតឲ់្យមានទេំតូំច 
ដោយមិន ដធ្ឲី្យដកី្នចណំាយដបចីន ដដមី្ឆី្នុះបញ្្ច ងំកានត់តល្អពីតបមរូវការថាមពលក្្នុងរយៈ 
ដពលមធ្យម។ ជដបមសីតូចជាងដនះដៅទនំបស់បូំរ (២.៦០០ MW) បតរូវរានដស៊បីអដង្កតដោយ 
NHI (២០១៧)។ ជដបមសីរាងំដនះមានអត្ថបបដោជនម៍យួចនំនួដលីការកាតប់ន្ថយផល បះ៉ពាល់ 
ដសដ្ឋក្ចិ្ច និងបរសិា្ថ ន ប៉នុតនជ្ដបមសីរាងំដនះដៅតតមានតនមន្ថ្ ដូដចះ្ដេយីវាដៅតតមនិសូវជា 
ជដបមសី ល្អបបដសីរជាងទំនប់សំបូរតដលមានទំេដំពញដលញ។

• ទពីរី ដោយសារតតការតបបបបរួលដលឿនននចំណាយដលីបដច្ចក្វទិយាដផសេងៗ ការសន្មតថា ដរាងចបក្ 
combined-cycle គលឺជាជដបមសីដថាក្បំផនុតបន្ាប់ បបតេលជាតលងបតរឹមបតរូវដេយី។ ដោយ 
សារ តតបដច្ចក្ វទិយាថាមពលក្ដកី្តដ�ងីវញិមានភាពល្អបបដសីរជាងមនុនកាន់តតខ្ាងំដ�ងី ជដបមីស
តដលមានតនមដ្ថាក្ក្ម៏ានកានត់តដបចីនជាងមនុន។ ដូដចះ្ វាដធ្ឲី្យគដបមាងសបូំរកានត់តមនិសូវគរួ 
ឲ្យរាក់្រាញ  (ដមលីតផ្ក្ស្ពីដីដំណាះបសាយជាជដបមសីខាងដបកាម)។

• ទបីី ការសន្មតថា ជដបមសីរាងំអសស់នុទ្ធតតផល្ថ់ាមពលបតន្ថមក្្នុងដពលដំណាលោ្គលឺមនិបតរឹម 
បតរូវដ�យី។ តាមពិត បបសនិដបីការសដបមចចិតវ្និដិោគបតរូវរានដធ្ដី�ងីដៅនថងៃដនះ គដបមាង 
សំបូរ នរឹងផ្ល់ថាមពលក្្នុងរយៈដពលជាដបចនីឆ្្ដំបកាយជដបមសីដផសេងដទៀត។ ដៅចដន្ាះដពលដនះ 
ក្ម្នុជានរឹងរងដបោះដោយសារក្ងះ្ការផ្គតផ់្គងថ់ាមពលអគ្គសិនី។

ការសដបមចរានដោលដៅផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនី ១០០% ដៅក្ម្នុជាឱ្យរានមនុនដពលក្ណំត់ពីរបី 
ឆ្្ ំ នរឹងផល្ស់ន្នុះក្ដំណីនដសដ្ឋក្ចិ្ចោ៉ងដបចីន។ ខណៈតដលសន្នុះក្ដំណីនដនះអាចក្ណំត់ រាន 
តត ក្្នុងគរំម៉ូាបក្រូដសដ្ឋក្ចិ្ច មានការសន្មតជារមួថា ចណំាយដលីថាមពលតដលមិនដបបបីរាស់ គលឺ
ខស្ខ្់ាងំជាងចណំាយដលីថាមពលតដលតចក្ចាយ ដស្រីតតបគបប់បភពថាមពលរាងំអស។់ 
ក្្នុងបបដទសអភិវឌ្ឍន៍ ជាទូដៅការោច់ចរន្ថាមពលអគ្គសិនីមានរយៈដពលតតពរីបដីម៉ាងប៉នុដណាណ ះ
ក្្នុងមយួឆ្្ ំដេយីការោចដ់ភ្ងីញរឹក្ញាបអ់ាចដធ្ឲី្យខាតបង់ដលផ់លិតក្ម្ម ដបពាះមានអក្្ ដបបី 
បរាស់ តចិតចួប៉នុដណាណ ះតដលមានថាមពលបបមរងទនុក្ដបបីបរាស។់ ក្្នុងបបដទសក្ពំនុងអភិវឌ្ឍន៍ 
ការផ្គត់ផ្គងថ់ាមពលតដលមិនអាចទនុក្ចតិរ្ានជាបបចា ំដធី្ឲ្យរាត់បង់ភាពបបកួ្តបបតជង 
ការវនិដិោគមនិដពញដលញ ការខូចខាតដបគឿងម៉ាសនុនី និងការចំណាយខ្ស់ដលីការផលិត 
ថាមពល ខ្នួឯងតដលោ្ម នបបសទិ្ធផល និងបង្កជាបញ្ហា សង្គម និងបរសិា្ថ នជាដបចីនដផសេងដទៀត។
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ជងបមើសថ្មីៗ
សបមាបក់ម្នុជា

ដូចការដរៀបរាប់ខាងដលីការសន្មតពីដដមីដ�យីគលឺឥន្ធនៈផូសនុលីគលឺ
ជាជដបមសីល្អបផំនុតដបីដធៀបនរឹងវារអីគ្គសិនី។ ក្្នុងក្រណីដរាង   
ចបក្ផលិតថាមពលវារអីគ្គសិនីខ្ាតធំតដលមានបណ្ាញប ្្ជូ ន 
ដោយមានអាងស្នុក្ទរឹក្ធំ ដូចជា គដបមាងសបូំរ ឬស្រឹងតបតង គលឺ
អាចដបបៀបបបដូចរានដៅនរឹងដរាងចបក្ផលិតថាមពលដោយ   
ដបបដីបបងឥន្ធនៈអ ្្ច រឹង។ ប៉នុតន្ដរាងចបក្តដលដំដណីរការដោយ 
ដបបង ឥន្ធនៈក្ម៏ានគនុណវបិត្តិដរដបពាះវាបង្កឱ្យមានបតបមបបមរួល
អាកាសធាតនុ នងិបបឈមនរឹងការតបបបបរួលតនម្ដបបងឥន្ធនៈដៅ 
នថងៃ ខាងមនុខ។

សណំាងល្អតដលក្្នុងរយៈដពលពីរបីឆ្្ចំនុងដបកាយដនះ មានជដបមីសថ្មីៗ ដលចដ�ងីជាក្ត់សង្។ 
បបដទស ចនិ  រាន  បពំាក្ផ្់្ងំសូឡាតដលមានការ៉ាសនុដីត ៥៣ GW និងក្ងាហា រខ្យល់ តដល មាន 
ការ៉ាសនុដីត ២០ GW ដៅឆ្្ ំ២០១៧ ចំតណក្បបដទសឥណា្ឌ រានបំពាក្ផ្់្ងំសូឡាតដលមាន 
ការ៉ាសនុដីត  ៦ GW និងក្ងាហា រខ្យល់តដលមានការ៉ាសនុដីត ៤ GW។ 
ដនះជាលទ្ធផលននការធ្ាក្ច់នុះតនម្ ោ៉ង ឆ្បរ់េ័សរបសផ្់្ងំសូឡា និងក្ងាហា រខ្យល់ ដូចការ 
ចងបក្ង ឯក្សារដោយ IRENA (២០១៨)  ជាពិដសសគលឺផ្្ងំសូឡា PV តដលជាបដច្ចក្វទិយា 
សមបស ប បផំនុត សបមាបក់្ម្នុជា។
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38 Bloomberg (2018)

របូ ៥ ៖ ចណំាយមធ្យមជាសក្ល និងក្ត្ាការ៉ាសនុដីតរបសដ់រាងចបក្ផលិតថាមពលពន្លឺ 
បពះអាទិត្យថ្មីៗ  (IRENA ២០១៨)

ដរាងចបក្ផលិតផ្្ងំសូឡា PV តដលដធី្បបតបិត្កិារដៅឆ្្ ំ២០១៧ ដៅតតមាន LCOE មធ្យម 
០,១០ ដនុោ្/kWh ដបីដធៀបនរឹងចំណាយមធ្យម ០,០៥ ដនុោ្/kWh 
សបមាបថ់ាមពលវារអីគ្គសិនី (និង ០,០៦៨ ដនុោ្/ kWh សបមាបគ់ដបមាងសបូំរ)។ ប៉នុតន្ ក្្នុង 
រយៈដពល តវង ចណំាយដលីការផលិតផ្្ងំសូឡា PV នរឹងបនធ្្ាក្ច់នុះ។ ការធ្ាក្់ ចនុះ តនមដ្នះតសង្
ដចញពីការដដញនថថ្្មីៗ ដៅតាមបបដទសជាដបចីន តដលអក្្អភិវឌ្ឍនផ៍ល្ត់នមប្តរឹមតត ០,០២ 
ដនុោ្/kWh សបមាបក់ារផល្ថ់ាមពលក្្នុងរយៈដពលពីរបីឆ្្។ំ ក្្នុងបបដទស មយួ ចនំនួ តដល 
ផ្្ងំសូឡាមានតនមរ្ាបខ្ាងំ ដូចជា ឥណា្ឌ  តនមថ្ាមពលធ្ាក្ច់នុះោ៉ងដលឿន  រេូត ដល់  
រោ្ឋ ភរិាល ចាប់ ដផ្មីពិចារណាថាដតីបតរូវផល្ជ់យួឧបត្ថម្ភដលគ់ដបមាងវារអីគ្គសិនី ឬក្អ៏ត់ ដដមី្ ី
ឱ្យ គដបមាង ដនះដៅតតអាចដំដណីរការរាន ។ 

ចំណាយដលីផ្្ងំសូឡា PV ក្្នុងបបដទសមួយក្អ៏ាបស័យផងតដរដលកី្ត្ាដផសេងៗដូចខាងដបកាម ៖

• សក្ាននុពលពលធនធានថាមពលពន្លឺបពះអាទិត្យ (ជាទូដៅក្ណំត់ជា kWh/m2)

• ចមាងៃ យដៅកាន់បណ្ាញតចក្ចាយ និងសា្ថ នយីត៍ចក្ចាយ

• ការរក្រានបបភពអាចប ្្ជូ នរានក្្នុងបណ្ាញថាមពល តដលអាចជួយរមួប ្្ចូ លបប 
 ភពថាមពលនានា ជាពិដសសដៅដពលមានតបមរូវការខ្ស់ដៅដពលោងៃ ច   
 (បបសនិដបអីាច) ដោយោ្ម នការចំណាយដលីការស្នុក្ទនុក្ថាមពលបតន្ថម និង
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39 Tharakan (2018)

ដរាងចបក្ផ្្ងំសូឡាដំបូងតដលអាចផ្គតផ់្គង់អគ្គសិនីដូចោ្នរឹងបណ្ាញរដ្ឋរបសក់្ម្នុជា (Bavet, 
១០ MW) ក្ពំនុងដធ្បីបតបិត្កិារ ចតំណក្ថាមពលសូឡារានតចក្ចាយដលប់ណ្ាញដូចោ្ដៅ
ក្ម្នុជា។ ដៅក្ម្នុជា ថាមពលសូឡា និងដរាងចបក្វារអីគ្គសិនីតដលមានអាងស្នុក្ទរឹក្បសាបរ់ាន 
ជយួ បដំពញ ឲ្យោ្ដៅវញិដៅមក្រានោ៉ងល្អ ។ ថាមពលសូឡាតលងជាបដច្ចក្វទិយាថ្មដីទៀតដេយី 
ប៉នុតន្វាជាឱកាសសបមាប់ការជំរនុញដ៏អសា្ច រ្យមួយទូរាងំបបដទសឱ្យទទួលរានថាមពលដបបីបរាស់ 
ជាសក្ល ។ ក្សោិ្ឋ នសូឡាថ្មីៗ អាចសាងសង់ដ�ងីក្្នុងរយៈដពលតិចជាងមយួឆ្្ ំតដលអាច 
ពដនឿ្ន លទ្ធភាព ទទលួ រានថាមពលបបក្បដោយនិរនរ្ភាព និងការអភិវឌ្ឍដសដ្ឋក្ចិ្ច។

របូ ៦ ៖ ការំស្មបីពះអាទិត្យ និងបបពន័្ធថាមពលដៅក្ម្នុជា (Tharakan ២០១៨)

• បក្បខណ្ឌ សា្ថ បន័ (ដូចជា ភាពអាចដជឿទនុក្ចតិរ្ានតផក្្ឥណរានរបសអ់ក្្ទញិ  
 យនក្ារទីផសារ ដូចជា ការដដញនថក្ារ៉ាសនុដីត និង PPA តដលអាចដជឿទនុក្ចតិរ្ាន  
 ការ ដលីក្ទរឹក្ ចតិរ្បសរ់ោ្ឋ ភរិាល ដូចជា នថអ្គ្គសិនីសបមាបក់ារផ្គតផ់្គង់អគ្គសិនីចូល 
 បណ្ាញរដ្ឋវញិ (feed-in tariff) ការផល្េ់រិ្្ញប្រានសម្រាន។ល។)

តផនទខីាងដបកាមបងាហា ញថា សក្ាននុពលធនធានថាមពលពន្លឺបពះអាទិត្យដៅក្ម្នុជាមានទំេ ំ
ធដំធង ដេយីតបំនត់ដលមានសក្ាននុពលខស្ប់ផំនុតមានទីតាងំល្អបបដសីរ ដៅ ជតិ សា្ថ នយី ៍
តចក្ចាយ  នងិបណ្ាញតចក្ចាយ។
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ពិនិត្យម�ើលម�ើងវញិនូវគម្រោងវារ ើអគ្ិសនើសំបូរ និងស្ទឹងត្តង

40 Watson Farley & Williams (2018) suggest introducing a single regulatory framework and agency 
for solar, a standard PPA, and clarifying land acquisition issues.

តារាងខាងដបកាមសដងខេបពីគនុណសម្ត្ិ   និងគនុណវបិត្និនជដបមសីផ្គត់ផ្គងថ់ាមពលរបស់ក្ម្នុជា
ដៅនថងៃអនាគត ៖

ដរាងចបក្វារអីគ្គសិនី
សបូំរ និងស្រឹងតបតង

ជដបមីសទី ១ ៖ 
ដរាងចបក្ CCGT

ចណំាយផ្្ល់
ចណំាយដដមីទនុនខស្់ 
បូក្រមួនរឹងចំណាយ

ដលីការប ្្ជូ នចរន្

ចំណាយបបដោល

ផលចំដណញ

លទិ្ធភាពទេំំ
មនិងាយក្្នុងលិទ្ធភាពទេំ ំ
ដបពាះចណំាយជាក្ោ់ក្ក់្្នុងមយួ 
kW និង kWH ដកី្នដ�ងីដលឿន 
បបសនិដបីបបងរួមតូច

បបសនិដបីក្ម្នុជាសដបមចយក្ថាមពលពន្លឺបពះអាទិត្យ ក្ម្នុជាបតរូវ ៖

• ដធី្ក្តំណទបមងប់ទប្្្ញតិ្ ដដមី្អីាចឲ្យមានការពបងីក្ោ៉ងដលឿននូវថាមពលពន្លឺ  
 បពះ អាទិត្យ ឲ្យដលក់្បមិតតដលអាចកាតប់ន្ថយនថដ្បបីបរាសថ់ាមពល និងដធ្ឲី្យដគ  

 តលងចារំាចប់តរូវបដង្កតីដរាងចបក្ផលិតថាមពលតដលោ្ម ននិរនរ្ភាព  និង

ការផ្ល់ដសវាដបកាយរយៈដពល

បបតេលមួយឆ្្ំ

ភាពមិនបរាក្ដបបជាតិចបបសនិដបី 
បតរូវ រាន រមួប ្្ចូ លរានល្អក្្នុងបបពន័្ធ

ថាមពល 

លទ្ធ ភាព ខស្់ នន ការ ចណំាយ ដលីស  
នងិ ការ ពនយារ ដពល  ហានិភយ័ ជល 
សាសស្ 

ចដន្ាះ ដពល តវង  មនុន ដពល អាច ផល្់ 
ថាម ពល រាន 

ភាព មនិ បរាក្ដ បបជា ខស្់ នន នថ្ 
ដបបង ឥ ន្ធនៈ ដៅ ដពល អនាគត 

ការ ផល្់ ដសវា  អាបសយ័ ដលី ដេោ្ឋ  
រចនា សម្ន័្ធ ផ្គត់ ផ្គង់ ដបបង ឥន្ធនៈ 

មានសបមាប់គដបមាងបគបទ់េំ ំ  
អាចជាការផ្គតផ់្គង់ដូចពីបណ្ាញ 
រដ្ឋឬតចក្ចាយ។  សបមាប់ គដបមាង 
ទេំធំំ  បតរូវតក្សបមរួល បបតបិត្ិ 
ការរបស់ ដរាង ចបក្ ផលិត ថាមពល 
មាន បសាប់

មានសបមាប់គដបមាងខ្ាតមធ្យម-ធំ

អាបស័យដលីចំណាយតដលមិនរានចាយ ពជីដបមីសមានចំណាយរាបបំផនុត (ជដបមីសរាងំ ៣ សនុទ្ធតតបតរូវរានដបជីសដរសី
ដោយបបរងបបយត័្ ប៉នុតនម្ានទដំនារដៅរក្ផ្្ងំសូឡា PV)

ចណំាយរាបបំផនុតចណំាយខស្់ ៖ 

ផលប៉ះពាល់ដោយសារការ

តបបបបរួលអាកាសធាតនុ

ចណំាយខស្់ ៖ 
ផលបះ៉ពាល់ដលីផលដនសាទ 
ក្សិក្ម្ម ដទសចរណ៍ 
ការរខំានក្្នុងសង្គម។ល។

ចណំាយដដមីទនុនខស្់ 
ដលីក្តលងតតការប ្្ជូ នចរន្ 
(អាចស្ថិតដៅរមួោ្នរឹង

បណ្ាញមានបសាប់ ដូចជា 
អននុសា្ថ នយី)៍

ចណំាយដដមីទនុនតិច ប៉នុតនន្ថដ្ដមីបប
តបិត្កិារខស្់ (ការផ្គតផ់្គងឥ់ន្ធនៈ) 
ចណំាយដលីការប ្្ជូ នចរន្ អាបសយ័
ដលីទតីាងំផ្គតផ់្គង់ដបបងឥន្ធនៈ

ការផល្ដ់សវា

ភាពមិន
បរាក្ដបបជា

ជដបមីស ទី  ២  ៖  ផ្្ងំ សូឡា  PV  

ដោយ  មាន  ថាម ពល  បបមរង ពី 

វារអីគ្គសិនី  ឬ អាគនុយ 
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សង្ខេបខ្លី

ឯកសារយោង
Ansar et al (២០១៤) ដតីដយងីគួរសាងសង់ទំនប់ធំៗកាន់តតដបចីន ឬដទ? 
ចណំាយ ជាក្ត់សង្ដលីការអភិវឌ្ឍគដបមាងវារអីគ្គសិនីខ្ាតធ។ំ 
ដោលនដោរាយថាមពល។
Bezuijen et al (editors)(២០០៨) 
ការអដង្កតជីវៈចបមរះក្្នុងទដនដ្មគង្គដៅចដន្ាះបក្រងបក្ដចះ និងបក្រងស្រឹងតបតង 
ភាគឦសានក្ម្នុជា ឆ្្ ំ២០០៦-២០០៧។ WWF ៖ រដ្ឋរាលជលផលក្ម្នុជា 
នងិរដ្ឋរាលនបពដឈកី្ម្នុជា
Bloomberg (២០១៨) ឥណា្ឌ ពចិារណាពីវធិបីន្ថយពន្ធដលីថាមពលវារអីគ្គសិនី។
Chapman និង Darby (២០១៨) ទនំប់ និងគនុណតនម្តផក្្ដសដ្ឋក្ចិ្ចនន 
ក្ដំទចក្ណំ ក្្នុងតបំនដី់សណ្ទដនដ្មគង្គដវៀតណាម។ ដសវាសា្ថ នបបពន័្ធ, ដលខ 
៣២។
Chheng et al (២០១៦) ផលិតភាពបតតីាមរយៈជបមក្វារជីាតិ នងិការរ៉ាន់សា្ម ន
ផលិតក្ម្មបតដីៅក្ម្នុជា។ វទិយាសា្ថ នបសាវបជាវ និងអភិវឌ្ឍដនសាទទរឹក្សាបក្ម្នុជា 
នងិអង្គការ World Fish។
De Ferranti et al (២០១៦) ការបតរួសបតាយផូ្វ ៖ 
មាោ៌របស់ក្ម្នុជាដឆ្្ះដៅរក្សន្សិនុខថាមពលបបក្បដោយនិរនរ្ភាព។ 
នដគូយនុទ្ធសាសសទ្ដនដ្មគង្គ។
EAC (២០១៧) លក្ខេណៈសខំាន់ៗ ននការអភិវឌ្ឍវសិយ័ថាមពលដៅ 
បពះរាជាណាចបក្ ក្ម្នុជា ៖ ររាយការណ៍បូក្សរនុបរបស់ EAC ឆ្្ ំ២០១៧។
EY (២០១៦) ចណំនុ ចសខំាន់ៗ ស្ពីគីដបមាងថាមពល និងទរឹក្ដភ្ងីធំៗ  ៖ 
រូបមនន្នភាពដជាគជយ័-តផក្្ទី ១ ៖ េរិ្្ញប្រាន និងការផល្់ដសវា។
FAO (២០១៨) សា្ថ នភាពជលផល និងវារវីប្ក្ម្មពិភពដោក្ឆ្្ ំ២០១៨ ៖ ការ
សដបមចរានដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍បបក្បដោយចីរភាព។ 
HDR នងិ DHI (២០១៥) 
ការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ននគដបមាងវារអីគ្គសិនីដលីដងទដន្ដមគង្គ។ ររាយការណ៍ 
សបមាប់ បក្សងួធនធានធម្មជាតិ នងិបរសិា្ថ ន ដវៀតណាម។
ICEM (២០០៩) MRC SEA សបមាប់ថាមពលវារអីគ្គសិនីតាមដងទដន្ដមគង្គ។ 
ររាយការណ៍ចាប់ដផ្មី, ដលខ ២ ៖ ខ្រឹមសារសដងខេបស្ពីសីាវតាគដបមាងដលីដងទដន្
ដមគង្គ។
ICEM (២០១០) MRC SEA ននថាមពលវារអីគ្គសិនីដលីដងទដន្ដមគង្គ ៖ ខ្រឹម 
សារ សដងខេប ននររាយការណ៍ចនុងដបកាយ។
វទិយាសា្ថ នបសាវបជាវ និងអភិវឌ្ឍនដ៍នសាទទរឹក្សាប (២០១២)៖ សន្សិនុខដស្ៀង 
នងិអាហារូបត្ថម្ភ-ភាពងាយរងដបោះដោយសារការអភិវឌ្ឍទនំប់វារអីគ្គសិនីដលីដង 
ទដន្ ដមគង្គដៅក្ម្នុជា។

IRENA (២០១៨) ចំណាយដលីការផលិតថាមពលដក្តីដ�ងីវញិដៅឆ្្ ំ
២០១៧។
Lehner នងិ Ouellet Dallaire (២០១៤) 
ការតបងតចក្បបដភទទីតដលទដន្េូរដៅដល់សបមាប់មហាអននុ តំបន់ទដន្ដមគង្គ។ 
ររាយការណ៍ជំនសួមនុខឲ្យក្ម្មវធិមីហាតបំនដ់មគង្គរបស់ WWF។
វទិយាសា្ថ នជាតិស្ថិតិ (២០១៣) ការអដង្កតបបជាជនអន្រជំដរឿនដៅក្ម្នុជា ឆ្្ ំ
២០១៣។
វទិយាសា្ថ នដបតកិ្ភ័ណ្ឌ ជាតិ (NHI) (២០១៧) 
ការវាយតនម្ជដបមីសនានាននការសង់ទនំប់វារអីគ្គសិនីសំបូរ។ 
Orr et al (២០១២) ទំនប់ដលីដងទដន្ដមគង្គ ៖ ការរាត់បង់បបរូដតអនុនីបតី 
នងិផលវរិាក្សបមាប់ធនធានដី នងិទរឹក្។ ការតបបបបរួលបរសិា្ថ នសក្ល។
REN21 (២០១៨) ថាមពលដក្តីដ�ងីវញិ ៖ 
ររាយការណ៍សា្ថ នភាពពិភពដោក្ឆ្្ ំ២០១៨។
Piman នងិ Shrestha (២០១៧) ក្រណីសិក្សាស្ពីកី្ដំទចក្ណំក្្នុងអាងទដន្ 
ដមគង្គ  ៖ សា្ថ នភាពបច្ចនុប្ន្ និងនិន្ាការអនាគត។ អង្គការ UNESCO 
នងិវទិយាសា្ថ នបរសិា្ថ ន Stockholm (SEI)។
Sovacool et al (២០១៤) ហានិភ័យ ការបដង្កតីថ្មី ដេោ្ឋ រចនាសម័្ន្ធអគ្គសិនី 
នងិការចណំាយដលីសក្្នុងការសាងសង់ ៖ ការដធ្ដីតសស្ម្មតិក្ម្ម ៦។ ថាមពល, 
ដលខ ៧៤។
Tharakan (២០១៨) សនួសូឡាដលីក្ដបូំងរបស់ក្ម្នុជា។ 
ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសនុី ៖ ដវទកិារថាមពលពន្លឺបពះអាទិត្យដៅអាសនុ។ី
Vilain & Baran (២០១៦) គនុណតនម្សារធាតនុចិ្ ្ច រឹម និងសនុខភាពរបស់បតី ៖ 
ក្រណីរបស់ក្ម្នុជា។ វទិយាសា្ថ នបសាវបជាវ និងអភិវឌ្ឍនដ៍នសាទទរឹក្សាប នងិអង្គការ 
World Fish។
Watson Farley & Williams (២០១៨) ឧសសាេក្ម្មថាមពលពន្លឺបពះអាទិត្យ
ដៅក្ម្នុជា ៖ ចណំនុ ចចាប់ដផ្មីថ្ម?ី
ធនាោរពភិពដោក្ (២០១៨) ក្ម្នុជាដលីសពីការតភា្ជ ប់ ៖ ររាយការណ៍វភិាគ 
លទ្ធភាព ទទលួរានថាមពល ដោយតផ្អក្ដលីបក្បខណ្ឌ ពេនុក្បមិត។
បក្រមបបរឹក្សាដំដណីរក្សំាន្ និងដទសចរណ៍ពិភពដោក្ (២០១៨) ៖ ផលបះ៉ពាល់ផ ្
តនក្ដសដ្ឋក្ចិ្ចក្្នុងវសិយ័ដំដណីរក្សំាន្ និងដទសចរណ៍ដៅក្ម្នុជា ឆ្្ ំ២០១៨។
WWF (២០១៦) ទសសេនៈវស័ិយវស័ិយថាមពល ៖ 
ដឆ្្ះដៅរក្ថាមពលអគ្គសិនីដក្តីដ�ងីវញិ ១០០% ដៅឆ្្ ំ២០៥០។

• ដៅដពលថាមពលពន្លឺបពះអាទិត្យដកី្នដលក់្បមិតណាមយួននការផ្គតផ់្គង់ ក្ម្នុជាបតរូវ 
 តក្សបមរួលដៅតាមបបព័ន្ធថាមពលដដមី្ធីានានូវស្ថរិភាពបណ្ាញ ដូចជា តាម រយៈ  
 ការ ពបងីក្ បណ្ាញ តភា្ជ ប់ ជាមយួ បបដទស ជតិខាង និងការដធ្បីបតបិត្កិារដ�ងីវញិនូវ 
 អាងស្នុក្ទរឹក្ថាមពលវារអីគ្គសិនីមានបសាប់។

ដធៀបនរឹងហានិភយ័េរិ្្ញវត្ថនុ សង្គម និងបរសិា្ថ ន តដលបង្កដ�ងីដោយគដបមាងសបូំរ និង 
ស្រឹងតបតង  បញ្ហា  បបឈម រាងំដនះ ទនំង ជាអាចបគបប់គងរាន ដបពាះវាមិនមានទេំធំដំធងជាងផល
បះ៉ពាលក់្្នុងបបដទសដផសេងដទៀតតដលក្ពំនុងពបងីក្ការ៉ាសនុដីតថាមពលពន្លឺបពះអាទិត្យរបសខ់្នួោ៉ង
ដលឿនដ�យី។ ដបរៅពីដនះ តាមរយៈការដបបផ្ី្ងំសូឡា និងជំនសួឲ្យការបផ្ំ្ញទនំាក្ទ់នំងជាមយួ
បបដទសជិតខាង ក្ម្នុជាអាចទទលួរានការោបំទដពញដលញពីសេគមនអ៍នរ្ជាតិរាងំតផក្្ 
េរិ្្ញវត្ថនុ  បដច្ចក្ដទស  នងិនដោរាយ។
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.
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To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.
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ផលប៉ះពាល់ ន្រ ទំនប់ ជា តួ ល្រខ 

១៣,៧ លាន

១៧ ពាន់ លាន 
ដុលា្ល្រ

៩២

៦៥%

ចនំនួ សត្ ដផសាត ទដន្ ដមគង្គ 
តដល ដៅ ដសសសល់ ក្្នុង 
ទដន្ ដមគង្គ 

មននុសសេ  ១៣,៧ ោន នាក្់ ក្្នុង 
បបដទស ក្ម្នុជា រស់ ដៅ ដោយ ោ្ម ន 
អគ្គសិនី តដល មាន សនុវត្ថភិាព និង 
ដជឿ ជាក្់ រាន 

៦៥% នន បបជា ពល រដ្ឋ ក្ម្នុជា 
ពរឹង តផ្អក្ ដលី ក្សកិ្ម្ម ដនសាទ 
នងិ រកាខេ  បបមាញ់  ដដមី្ ីជវី ភាព 

តនម្ រ៉ាន់ សា្ម ន គតិ ជា ដនុោ្  នន 
ទនិ្ ផល ជល ផល ទដន្ ដមគង្គ 
ដបកាម ក្្នុង មយួ ឆ្្ ំ

ពិ និ ត្យដមី ល
ដ�

ងីវញិ
នូវគដបមា

ងវារអីគ្គិ ស
នីស

ំបូរ និងស
្រឹ ងតបតង


