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បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងថាមពលកច្ចេកើតច្ចេ�ើងវិិញច្ចេ�កមុ�ជាបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងថាមពលកច្ចេកើតច្ចេ�ើងវិិញច្ចេ�កមុ�ជា

 យោ�ងតាមអងគការសហប្រ�ជាជាតិិ «ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ»«ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ» (Renewable Energy) សំយោ�
ដល់ថាមពលបានមកពីប្រ�ភពធមមជាតិិ ដូចជា ខ្យយល់ និងពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយដែដលអាចកយោកើតិយោ�ើងវិញិ យោដើមីី
�ំយោពញចំនួនដែដលបាតិ�់ង ់និងមនិយោចះរងីសួួតិ។ មុនយោពល�ដិវិតិតនឧ៍សាហកមមទីិ១ ថាមពលកយោកើតិ
យោ�ើងវិញិមយួចំនួន ដូចជា ថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ ថាមពលខ្យយល់ ថាមពលវារអីគ្គិគិសនី និងថាមពល
កយោ�ៅ កុុងដែ�នដី ប្រតិូវិបានយោគ្គិយោប្រ�ើប្របាស់សប្រ��ច់មិនិអាហារ, �តល់កំយោ�យោ�ដែខ្យរងា, ដំយោ�ើ រការ�ា សីុន
កិនប្រសូវិ និងដំយោ�ើ រការ�ា សីុន�ូមទឹិកជាយោដើម។ �ាុដែនត កុុងរយៈយោពល ១៥០ ឆុ្នាំចុំងយោប្រកាយ �ណ្តាត ប្រ�យោទិស
នានាជុុំំវិញិពិភពយោ�កកានដ់ែតិពឹងដែ�ិក�ា ងខឺ្លាំងំយោលើថាមពលដែដលមនិយោកើតិយោ�ើងវិញិ (Non-Renewable 
Energy) ដូចជា ធយូងថ្មម យោប្រ�ង ឧសម�នធមមជាតិិ និងថាមពលនុយយោកឺដែអែរ យោដើមី�ីលិតិជាថាមពលអគ្គិគិសនី
និងជាប្រ�ភពថាមពលសប្រ���់នយនតជាយោដើម។ ថាមពលដែដលមនិយោកើតិយោ�ើងវិញិទាំងំយោនះយោប្រ�ើប្របាស់
យោពលរា��់នឆុ្នាំ ំយោដើមីកីយោកើតិយោ�ើងវិញិ ដែដលយោធើើឱ្យយប្រ�ភពថាមពលទាំងំយោនះងាយនឹងបាតិ�់ងយ់ោ�ថ្ងៃថួ្ម
អនាគ្គិតិ យោហើយថាមពលទាំងំយោនះក�៏ំភាយនូវិឧសម�ន�ះះកញ្ចចក�់ា ងខឺ្លាំងំ ដែដលយោធើើឱ្យយយោ�ើងកយោ�ៅ ដែ�នដី 
និង�ំផឺ្លាញប្រសទាំ�យ់ោអកូ�ូសីុ។ កុុងន�យយោនះ ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិពិតិជា�នសារៈសំខ្លាំនណ់្តាស់
កុុងការជុំួយឱ្យយការ�គតិ�់គងថ់ាមពលកានដ់ែតិ�ននិរនតរភាព និងជុំួយកាតិ�់នថយការ�ំពុល�រសិាថ ន។

1/131/13

 យោ�ងតាមកមមវិធីិអភវិិឌ្ឍឍនអ៍ងគការសហប្រ�ជាជាតិិ ប្រ�យោទិសកមុុជាសថិតិកុុងចំយោណ្តាមប្រ�យោទិសដែដល
ចា�យ់កថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិបានប្រ�យោសើរជាងយោគ្គិ ដែដលកុុងយោនាះ កមុុជាបាន�យោងើើតិនូវិយោរាងចប្រក
ថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយអានុភាព ១០យោមហាគ វាា តិ់១០យោមហាគ វាា តិ ់យោ�ឆុ្នាំ ំ២០១៧ រហូតិដល់ ៣៧២យោមហាគ វាា តិ់៣៧២យោមហាគ វាា តិ ់យោ�ឆុ្នាំ២ំ០២១
យោហើយគិ្គិតិប្រតឹិមឆុ្នាំ ំ២០៣០ ចំនួនយោនះប្រតិូវិបានយោគ្គិរពឹំងថានឹង�នការយោកើនយោ�ើងរហូតិដល់ប្រ��� ១ ៨១៥១ ៨១៥
យោមហាគ វាា តិ់យោមហាគ វាា តិ។់ យោហតុិយោនះយោហើយ ៩៧%៩៧% ថ្ងៃនប្រ�ជាជុំនយោ�ទីិជុំន�ទិ�នថាមពលអគ្គិគិសនីយោប្រ�ើប្របាស់ ដែដល�ន
ការយោកើនយោ�ើងប្រ��� ៩០%៩០% យោ�ើយោធៀ�នឹងឆុ្នាំ ំ២០០០។ យោប្រ�ពីការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនីយោ�យយោប្រ�ើ
ថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ ប្រ�យោទិសកមុុជាកពឹ៏ងដែ�ិកយោលើថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិមយួចំនួនយោទិៀតិ ដូចជា
ថាមពលវារអីគ្គិគិសនី, ជីុំវិថាមពល និងថាមពលខ្យយល់ យោដើមីយីោ�ឺើយតិ�យោ�នឹងកំយោ�ើ នតិប្រមូវិការថាមពល
អគ្គិគិសនី និងកាតិ�់នថយការនាចូំលពីប្រ�យោទិសជិុំតិខ្លាំង។ ការ�៍យោនះ បានជួុំយឱ្យយកមុុជា�លិតិអគ្គិគិសនី
បានប្រ��� ៩ ៧០៩ពាន�់នគី្គិ�ូវាា តិយ់ោ�ា ង៩ ៧០៩ពាន�់នគី្គិ�ូវាា តិយ់ោ�ា ង  យោ�យខួឺ្យនឯងកុុងឆុ្នាំ ំ២០២១ ដែដលយោកើនយោ�ើងប្រ���
៧,៨៦%៧,៨៦% យោ�ើយោធៀ�នឹងឆុ្នាំ ំ២០២០ យោនះយោ�ើយោ�ងតាមយោគ្គិហទិំព�រ Phnom Penh Post។ 
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I. �យោចចកវិទិិា និងថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជាI. �យោចចកវិទិិា និងថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជា

១. �យោចចកវិទិិាដែដល�នសកាត នុពលសប្រ��ក់ារអភវិិឌ្ឍឍថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជា១. �យោចចកវិទិិាដែដល�នសកាត នុពលសប្រ��ក់ារអភវិិឌ្ឍឍថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជា

 មនុសសបាននិងកំពុងពឹងដែ�ិកយោលើការយោប្រ�ើប្របាស់ឥនធនៈហើូសីុលកានដ់ែតិយោប្រចើនយោ�ើង យោដើមី�ីយោងើើតិជា
ថាមពលអគ្គិគិសនីសប្រ��យ់ោប្រ�ើប្របាស់កុុងជីុំវិភាពរស់យោ�ប្រ�ចាថំ្ងៃថួ្ម។ ការដុតិឥនធនៈហើូសីុលបាន�យោញ្ចច ញនូវិ
ឧសម�នកា�ូនិក�ា ងយោប្រចើន ដែដលយោធើើឱ្យយយោ�ើងកយោ�ៅ ដែ�នដី។ យោហតុិយោនះយោហើយ កុុងរយៈយោពល�ាុនាម នទិសវិតិសរ ៍
ចុងយោប្រកាយ យោនះការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ យោ�តាម�ណ្តាត ប្រ�យោទិសនានា រមួទាំងំកមុុជា �ន
ការយោកើនយោ�ើងគ្គិួរឱ្យយកតិស់�គ ល់ យោដើមីចូីលរមួកាតិ�់នថយការ�ំពុល�រសិាថ ន។ ខ្លាំងយោប្រកាមយោនះជា�យោចចកវិទិិា
សំខ្លាំន់ៗ មយួចំនួនដែដល�នសកាត នុពលសប្រ��ក់ារអភវិិឌ្ឍឍថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជា ដូចជា៖

     �យោចចកវិទិិាថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ៖�យោចចកវិទិិាថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ៖ �យោចចកវិទិិាថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយជា�យោចចកវិទិិាដែដល�ំដែ�ឺង
ពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយយោ�ជាថាមពលអគ្គិគិសនី តាមរយៈ�នះះ Photovoltaics ឬកញ្ចច ក ់Concentrating Solar 
Power។ �នះះ Photovoltaics �លិតិថាមពលអគ្គិគិសនី តាមរយៈការប្រសូ�ពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ យោហើយអងគធាតុិ
ពាកក់ណ្តាត លចមឺង (Semiconductor) យោ�កុុង�យោចចកវិទិិាយោនះនឹងយោធើើការ�ំដែ�ឺងថាមពលពនឺ�យោ�ជា
ថាមពលអគ្គិគិសនី។ យោ�យដែ�ក កញ្ចច ក ់Concentrating Solar Power អាចប្រ�មូលថាមពលពនឺ�
ប្រពះអាទិិតិយ រចួ�ំដែ�ឺងថាមពលយោនះយោ�ជាកយោ�ៅ   យោហើយ�ា សីុនយោភឺើង (Generator) យោ�កុុង�យោចចកវិទិិា
យោនះនឹង�ំដែ�ឺងថាមពលកយោ�ៅ យោ�ជាថាមពលអគ្គិគិសនី។ ប្រ�យោទិសកមុុជា�នអាកាសធាតុិអំយោណ្តាយ�ល
ខឺ្លាំងំសប្រ��ក់ារ�លិតិថាមពលអគ្គិគសិនយីោ�យយោប្រ�ើថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ យោហើយយោ�ើយោ�ងតាមយោគ្គិហទិំព�រ
Energy Tracking Asia កមុុជាអាចទាំញសកាត នុពលពីពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ យោដើមី�ីលិតិថាមពលអគ្គិគិសនី
បានរហូតិដល់ ៦៥ជីុំហាគ វាា តិយ់ោ�ា ង៦៥ជីុំហាគ វាា តិយ់ោ�ា ង កុុងមយួឆុ្នាំ។ំ មនិដែតិ�ាុយោណ្តាះ ះ ការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនីយោ�យយោប្រ�ើ
ថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយមនិ�ន�ងើ�ល�ាះពាល់ដល់�រសិាថ ន និង�នតិថ្ងៃមឺសមរមយ�ងដែដរ យោប្រពាះ
យោ�ើយោ�ងតាមទិិនុន�យរ�ស់ Statista ការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនីយោ�យយោប្រ�ើថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ
ចំណ្តាយថ្មវិកិាជាមធយមអស់ប្រ��� ១០,៨យោសនដុ�ឺរអាយោមារកិ១០,៨យោសនដុ�ឺរអាយោមារកិ កុុងមយួគ្គិ�ូីវាា តិយ់ោ�ា ង�ាុយោណ្តាះ ះ។

2/132/13
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     �យោចចកវិទិិាវារអីគ្គិគិសនី៖�យោចចកវិទិិាវារអីគ្គិគិសនី៖ �យោចចកវិទិិាវារអីគ្គិគិសនីជា�យោចចកវិទិិា ដែដលយោប្រ�ើប្របាស់រហូំរទឹិក យោដើមី�ីយោងើើតិ
ជាថាមពលអគ្គិគិសនី។ �យោចចកវិទិិាវារអីគ្គិគិសនីយោប្រ�ើប្របាស់ក�ឺងំទឹិកទិយោនឺ យោប្រជាះ ឬសមុប្រទិ ដែដលផឺ្លាស់�តូរ
ពីទីិខុ្យស់យោ�ទិីទាំ� យោដើមី�ីយោងើើតិជាថាមពលយោមកានិច យោហើយ�ា សីុនយោភឺើងយោ�កុុង�យោចចកវិទិិាយោនះអាច�ំដែ�ឺង
ថាមពលយោមកានិចយោ�ជាថាមពលអគ្គិគិសនី។ យោ�យសារប្រ�យោទិសកមុុជា�ន�ូឺវិទឹិកដស៏មីូរដែ�� កមុុជា
អាចទាំញយកអតិថប្រ�យោ�ជុំនពី៍ថាមពលវារអីគ្គិគិសនី យោដើមី�ីលិតិថាមពលអគ្គិគិសនីសប្រ���់គតិ�់គងកុុង
ប្រសុកបាន។ ជាកដ់ែសតង យោ�ងតាមយោគ្គិហទិំព�រ Office of Energy Efficiency and Renewable 
Energy ប្រ�ព�នធមបី្រកូវារអីគ្គិគីសនី (Microhydropower System) មយួអាច�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនីបាន
រហូតិដល់ ១០០គី្គិ�ូវាា តិ់១០០គី្គិ�ូវាា តិ។់ យោ�យសារដែតិសកាត នុពលថ្ងៃន�យោចចកវិទិិាវារអីគ្គិគិសនី យោ�ឆុ្នាំ ំ២០២០ ថាមពល
អគ្គិគសិនកីុុងប្រសុកចំនួនប្រ��� ៤១%៤១% បានមកពីការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលវារអីគ្គិគសិនយីោនះ យោនះយោ�ើយោ�ងតាម
ទិិនុន�យរ�ស់អាជាា ធរអគ្គិគិសនីកមុុជា។ យោលើសពីយោនះយោទិៀតិ �យោចចកវិទិិាវារអីគ្គិគិសនីមនិ�ំពុលទិឹក ឬខ្យយល់
យោនាះយោទិ �ាុដែនតការសាងសងវ់ារអីគ្គិគិសនីធំៗកអ៏ាចយោធើើឱ្យយ�នការផឺ្លាស់�តូរសីតុិ�ហ ភាពទិឹក �នះុកដីលា�់
 នងិរហូំរទឹិក ដែដលអាច�ំផឺ្លាញជុំប្រមកសតិើ�ងដែដរ។
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     �យោចចកវិទិិាទិួរ�ែនីខ្យយល់ (Wind Turbines Technology)៖�យោចចកវិទិិាទិួរ�ែនីខ្យយល់ (Wind Turbines Technology)៖ �យោចចកវិទិិាទិួរ�ែនីខ្យយល់ជា�យោចចកវិទិិា
ដែដលយោប្រ�ើប្របាស់ក�ឺងំខ្យយល់ យោដើមី�ីយោងើើតិជាថាមពលអគ្គិគិសនី។ ក�ឺងំខ្យយល់ដែដល�កសឺ់ា�ទួិរ�ែនីអាច
�យោងើើតិបានជាថាមពលសីុយោនទិិច យោហើយ�ា សីុនយោភឺើងយោ�កុុង�យោចចកវិទិិាយោនះនឹង�ំដែ�ឺងថាមពលសីុយោនទិិច
យោនះយោ�ជាថាមពលអគ្គិគិសនី។ ខ្យយល់កជ៏ាថាមពលដែដល�នសកាត នុពលកុុងការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនី 
យោប្រពាះយោ�តិំ�នភ់ាគ្គិខ្លាំងតិីូងទិយោនឺសា� និងតំិ�នយ់ោ�ុរថ្ងៃនប្រ�យោទិសកមុុជា ខ្យយល់ផឺ្លាស់ទិីកុុងយោលី�ន�ា ងយោហាច
ណ្តាស់ ៥ដែមាប្រតិកុុងមយួវិនិាទីិ៥ដែមាប្រតិកុុងមយួវិនិាទីិ ដែដលអាចឱ្យយទួិរ�ែនី�នចលនាប្រគ្គិ�ប់្រ�នស់ប្រ���់លិតិថាមពលអគ្គិគិសនី 
យោហើយកមុុជាអាចនឹង�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនីបានរហូតិដល់ប្រ��� ៣,៧ជីុំហាគ វាា តិយោ�ា ង៣,៧ជីុំហាគ វាា តិយោ�ា ង កុុងមយួឆុ្នាំ ំ
ពី�យោចចកវិទិិាយោនះ យោនះយោ�ើយោ�ងតាមយោគ្គិហទំិព�រ Asia Wind Energy Association។ យោ�ើយោទាំះ�ីជាកមុុជា
�នសកាត នុពលកុុងការ�លិតិថាមពលអគ្គិគសិន ីតាមរយៈថាមពលខ្យយល់ ថាមពលយោនះយោ�ដែតិចូលរមួ
ចំដែ�កតិិចកុុង�លិតិកមមថាមពលអគ្គិគិសនីកុុងប្រសុក ដែដលប្រតូិវិការការយកចិតិតទុិក�ក�់ដែនថមយោទិៀតិ។  
ទិនះឹមនឹងថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ ថាមពលខ្យយល់កស៏ថិតិយោ�កុុងចំយោណ្តាមថាមពលសិាតិជាងយោគ្គិ យោ�យមនិ
�យោញ្ចច ញអុកសីុដអាសូតិ (Nitrogen Oxides) និងសុានធ់�រឌ្ឍីអុកសីុតិ (Sulfur Dioxide) ប្រពមទាំងំ�យោញ្ចច ញ
ឧសម�នកា�ូនិកតិិច�ំ�ុតិ ដែដលមនិ�ងើ�ល�ាះពាល់ដល់សុខ្យភាព និង�រសិាថ ន។  
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     �យោចចកវិទិិាជីុំវិថាមពល (Bioenergy Technology)៖�យោចចកវិទិិាជីុំវិថាមពល (Bioenergy Technology)៖ �យោចចកវិទិិាជីុំវិថាមពលជា�យោចចកវិទិិាដែដល
�ំដែ�ឺងសារធាតុិសររីាងគ ឬជីុំវិ�ា ស (Biomass) ដូចជា យោ�ើ ធយូង និងសំ�ល់រុកខជាតិិ និងសតិើជាយោដើម
យោ�ជាថាមពលអគ្គិគិសនី។ �យោចចកវិទិិាជីុំវិថាមពលដែចកយោចញជា ២ប្រ�យោភទិសំខ្លាំន់ៗ  គ្គិ��យោចចកវិទិិា�ំដែ�ឺង
ឧសម�ន (Gasification) និង�យោចចកវិទិិា Pyrolysis។ �យោចចកវិទិិា Gasification �ំដែ�ឺងថាមពលជុំីវិ�ា ស
ដូចជា កាកសំ�ល់ពីកសិកមម និងថ្ងៃប្រពយោ�ើយោ�ជាឧសម�នដែដលអាចយោ�ះបាន យោហើយ�ា សីុនយោភឺើងនឹង
យោធើើការ�ំដែ�ឺងឧសម�នយោនះយោ�ជាថាមពលអគ្គិគិសនី។ ចំដែ�កឯ�យោចចកវិទិិា Pyrolysis ជាការដុតិថាមពល
ជីុំវិ�ា សកុុងកដែនឺង�ិទិជិុំតិដែដល�ម នអុកសីុដែសន យោដើមី�ីយោងើើតិថាមពលអគ្គិគិសនី កដូ៏ចជាហាគ សសប្រ��់
ចមិនិអាហារ។ យោ�ងតាម Enrich Institute យោ�យសារដែតិវិសិ�យកសិកមមជាវិសិ�យចមីងមយួយោ�កមុុជា 
ជីុំវិ�ា សដែដលបានមកពីសំ�ល់រុកខជាតិិ និងសតិើ�នសកាត នុពលកុុងការជុំំនួសឥនធនៈ ដូចជា យោប្រ�ង�ា សូតិ
បានរហូតិដល់ ៧៥%៧៥%។ ទិនះមឹនឹងយោនះ ការយោប្រ�ើប្របាស់ជីុំវិថាមពលជំុំនួសឱ្យយយោប្រ�ងឥនធនៈយោនះអាចជុំួយ
កាតិ�់នថយការ�ំពុល�រសិាថ នបាន យោប្រពាះការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនី តាមរយៈជីុំវិថាមពល�ំភាយ
ឧសម�នកា�ូនិកប្រតឹិមចំនួនប្រ��� ២៣០ប្រកាម២៣០ប្រកាម កុុងមយួគ្គិី�ូវាា តិយ់ោ�ា ង រឯី ការដុតិធយូងថ្មម�ំភាយឧសម�ន
កា�ូនិករហូតិដល់ចំនួនប្រ��� ១ ០១២ប្រកាម១ ០១២ប្រកាម កុុងមយួគី្គិ�ូវាា តិយ់ោ�ា ងយោនះយោ�ើយោ�ងតាមយោគ្គិហទំិព�រ 
Impactful។
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     យោប្រ�ពី�យោចចកវិទិិាថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ �យោចចកវិទិិា ដូចជា �ា សីុនសិកា (Machine Learning) 
កអ៏ាចជុំួយឱ្យយវិសិ�យថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិអភវិិឌ្ឍឍនប៍ានកានដ់ែតិប្រ�យោសើរ�ងដែដរ។ ជាកដ់ែសតង �យោចចកវិទិិា
�ា សីុនសិកាអាចពាករ�៍ពីយោពលយោវិ� និងទីិតាងំដែដល�យោចចកវិទិិាថាមពលកយោកើតិយោ�ើងអាច�លិតិ
ថាមពលអគ្គិគិសនីបានយោប្រចើន�ំ�ុតិ ប្រពមទាំងំអាចកំ�តិក់ាលវិភិាគ្គិសប្រ��ក់ារដែថ្មទាំយំោហ�ា រចនាសមុ�នធ
ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិជាយោដើម។ ការ�៍យោនះ អាចជួុំយឱ្យយការ�លិតិថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិកានដ់ែតិ
�នស�កតសិិទិធភិាព នងិអាចជំុំនួសថាមពលដែដលមនិយោកើតិយោ�ើងវិញិបានកានដ់ែតិយោប្រចើន។ 

២. អតិថប្រ�យោ�ជុំន ៍និងសារៈសំខ្លាំនថ់្ងៃនការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជា២. អតិថប្រ�យោ�ជុំន ៍និងសារៈសំខ្លាំនថ់្ងៃនការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជា

 ឥនធនៈហើូសីុល ដូចជា ធយូងថ្មម យោប្រ�ង និងឧសម�នធមមជាតិិ បាននិងកំពុងកឺាយជាប្រ�ភពថាមពល
ចមីងរ�ស់�ណ្តាត ប្រ�យោទិសនានាជំុុំវិញិពិភពយោ�ក រមួទាំងំកមុុជា អស់រយៈកាលជាយោប្រចើនទិសវិតិសរម៍ក
យោហើយដែដលយោធើើឱ្យយប្រ�ភពថាមពលទាំងំយោនះកានដ់ែតិរងីសួួតិ។កុុងន�យយោនះការទាំញយកសកាត នុពលពី
ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិពិតិជា�នសារៈសំខ្លាំនណ់្តាស់កុុងការជួុំយឱ្យយការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកានដ់ែតិ
�ននិរនតរភាព។ ខ្លាំងយោប្រកាមយោនះជាអតិថប្រ�យោ�ជុំន ៍និងសារៈសំខ្លាំនម់យួចំនួនថ្ងៃនការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពល
កយោកើតិយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជា រមួ�ន៖
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     កាតិ�់នថយការនាចូំលថាមពលអគ្គិគិសនីពី�រយោទិស៖កាតិ�់នថយការនាចូំលថាមពលអគ្គិគិសនីពី�រយោទិស៖ កុុងរយៈយោពល�ាុនាម នឆុ្នាំចុំងយោប្រកាយយោនះ ប្រ�យោទិស
កមុុជាបានកាតិ�់នថយការនាចូំលថាមពលអគ្គិគិសនីពីប្រ�យោទិសជិុំតិខ្លាំង  យោ�យសារដែតិប្រ�យោទិសកមុុជាបាន
�យោងើើនការ�លិតិថាមពលអគ្គិគសិនកីុុងប្រសុក យោ�យពឹងដែ�ិកភាគ្គិយោប្រចើនយោលើថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ។ 
ជាកដ់ែសតង  យោ�ងតាមទិិនុន�យរ�ស់អាជាា ធរអគ្គិគិសនីកមុុជា យោ�ឆុ្នាំ ំ២០២០ ប្រ�យោទិសកមុុជានាចូំល
ថាមពលអគ្គិគសិនពីី�រយោទិស រមួ�ន ថ្ងៃថ្ម ឡាវិ និងយោវិៀតិណ្តាម ប្រតឹិមប្រ��� ៣២%៣២% ដែដល�នការថ្មយចុះ
ប្រ��� ៤៧%៤៧% យោ�ើយោធៀ�នឹងឆុ្នាំ ំ២០១៩។ យោនះយោ�យសារដែតិការសាងសងយ់ោហ�ា រចនាសមុ�នធថាមពល
កយោកើតិយោ�ើងវិញិ�នតិថ្ងៃមឺសមរមយជាងថាមពលដែដលមនិកយោកើតិយោ�ើងវិញិ ដែដលយោធើើឱ្យយកមុុជា�នលទិធភាព
កុុងការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនីយោ�យខួឺ្យនឯង។ ជាឧទាំហរ�៍ យោ�ឆុ្នាំ ំ២០២១ �លិតិកមមថាមពល
អគ្គិគសិនកីុុងប្រសុកចំនួនប្រ��� ៥១%៥១% គ្គិ�បានមកពីការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ ដែដលកុុងយោនាះ
ប្រ��� ៤៤%៤៤% បានមកពីថាមពលវារអីគ្គិគិសនី និងប្រ��� ៧%៧% បានមកពីជីុំវិថាមពល និងថាមពល
ពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយយោនះយោ�ើយោ�ងតាមយោគ្គិហទិំព�រ Energy Tracker Asia។ 

     កាតិ�់នថយ�ល�ាះពាល់យោលើ�រសិាថ ន៖ យោ�ងតាមយោគ្គិហទំិព�រ Knoema ប្រ�យោទិសកមុុជាសថិតិកុុងចំយោណ្តាម
ប្រ�យោទិសដែដល�នការ�ំភាយឧសម�នកា�ូនិកតិិចជាងយោគ្គិកុុងតំិ�ន ់យោ�យយោ�ឆុ្នាំ ំ២០២០ ប្រ�យោទិសកមុុជា
�ំភាយឧសម�នកា�ូនិកប្រ��� ១៥�នយោតាន១៥�នយោតាន យោ�ើយោធៀ�នឹងប្រ�យោទិសឥ�ូូយោនសីុដែដល�ំភាយរហូតិដល់
ប្រ��� ៥៦៨�នយោតាន៥៦៨�នយោតាន, ប្រ�យោទិសយោវិៀតិណ្តាមប្រ��� ៣២២�នយោតាន៣២២�នយោតាន និងប្រ�យោទិស�ា យោ�សីុ
ប្រ��� ២៦២�នយោតាន២៦២�នយោតាន យោនះកយ៏ោ�យសារប្រ�យោទិសកមុុជាសថិតិកុុងចំយោណ្តាមប្រ�យោទិសដែដលចា�យ់ក
ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិបានប្រ�យោសើរជាងយោគ្គិ។ កុុងន�យយោនះ ការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ
ពិតិជា�នសារៈសំខ្លាំនណ់្តាស់កុុងការកាតិ�់នថយការ�ំពុល�រសិាថ ន ដែដលអាចជួុំយទិ�ស់ាើ តិក់ារយោ�ើង
កំយោ�ដែ�នដី និង�ំផឺ្លាញប្រសទាំ�យ់ោអកូ�ូសីុ។ ជាកដ់ែសតង យោ�ងតាមយោគ្គិហទំិព�រ CoolEffect ការ�លិតិ
ថាមពលអគ្គិគសិន ីតាមរយៈថាមពលខ្យយល់ �ំភាយឧសម�នកា�ូនិកប្រតឹិមដែតិចំនួនប្រ��� ៥០ប្រកាម៥០ប្រកាម
កុុងមយួគ្គិ�ូីវាា តិយ់ោ�ា ង�ាុយោណ្តាះ ះ ដែដល�នចំនួនតិិចជាងធយូងថ្មមរហូតិដល់ ២០ដង២០ដង។

     ជុំួយឱ្យយការ�គតិ�់គងថ់ាមពលប្រ�ក�យោ�យនិរនតរភាព៖ជុំួយឱ្យយការ�គតិ�់គងថ់ាមពលប្រ�ក�យោ�យនិរនតរភាព៖ ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិពតិិជា�នសារៈសំខ្លាំន់
ណ្តាស់កុុងការជុំួយឱ្យយការ�គតិ�់គងថ់ាមពលកានដ់ែតិ�ននិរនតរភាព។ ជាកដ់ែសតង ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ
ដូចជា ថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ, ថាមពលខ្យយល់, ថាមពលវារអីគ្គិគិសនី, ជីុំវិថាមពល និងថាមពលកំយោ�
កុុងដែ�នដី អាចកយោកើតិយោ�ើងវិញិ យោដើមី�ីំយោពញចំនួនដែដលបាតិ�់ង ់និងមនិយោចះរងីសួួតិ �ាុដែនតប្រ�ភពថាមពល
ដែដលមនិកយោកើតិយោ�ើងវិញិ ដូចជា យោប្រ�ងអាចនឹងបាតិ�់ងយ់ោ�ប្រ�ដែហល ១៩០ឆុ្នាំខំ្លាំងមុខ្យ និងឧសម�នធមមជាតិិ
អាចនងឹបាតិ�់ងយ់ោ�ប្រ�ដែហល ២៣០ឆុ្នាំខំ្លាំងមុខ្យ យោនះយោ�ើយោ�ងតាមយោគ្គិហទំិព�រ GreenMatch។
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     កាតិ�់នថយការចំណ្តាយ៖កាតិ�់នថយការចំណ្តាយ៖ យោ�ប្រ�យោទិសកមុុជា ការ�លិតិថាមពលយោ�យយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ
ក�៏នតិថ្ងៃមឺសមរមយ�ងដែដរ។ ជាកដ់ែសតង យោ�ងតាមយោគ្គិហទិំព�រ China Dialogue ការ�លិតិថាមពល
អគ្គិគសិន ីតាមរយៈថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ និងខ្យយល់�នតិថ្ងៃមឺសមរមយជាងយោគ្គិ យោ�យយោ�ឆុ្នាំ ំ២០២១  
អាជាា ធរអគ្គិគិសនីកមុុជាទិិញចូលកុុងតិថ្ងៃមឺចយោនឺាះពី ៣,៦៣,៦ យោ� ៦,៩យោសនដុ�ឺរអាយោមារកិ៦,៩យោសនដុ�ឺរអាយោមារកិ កុុងមយួគ្គិី�ូវាា តិយ់ោ�ា ង
�ាុយោណ្តាះ ះ យោ�ើយោធៀ�នឹងការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនីយោ�យយោប្រ�ើធយូងថ្មមយោ�យោរាងចប្រក�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនី
អានុភាព ២ ៤០០យោមហាគ វាា តិ ់Laman ដែដល�នតិថ្ងៃមឺរហូតិដល់ ៧,៧យោសនដុ�ឺរអាយោមារកិ៧,៧យោសនដុ�ឺរអាយោមារកិ។

     កាតិ�់នថយការយោប្រ�ើប្របាស់ទឹិក៖កាតិ�់នថយការយោប្រ�ើប្របាស់ទឹិក៖ ការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិសប្រ���់លិតិថាមពលអគ្គិគសិនី
ក�៏នសារៈសំខ្លាំនក់ុុងការកាតិ�់នថយការយោប្រ�ើប្របាស់ទឹិក។ ជាឧទាំហរ�៍ យោ�ងតាមយោគ្គិហទិំព�រ Chariot 
Energy ការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនី តាមរយៈធយូងថ្មម ឬឧស�មនធមមជាតិិប្រតិូវិការទិឹកប្រ��� ៦០ ០០០លីប្រតិ៦០ ០០០លីប្រតិ  
កុុងមយួយោមហាគ វាា តិយ់ោ�ា ង។ យោ�យដែ�ក ការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនី តាមរយៈទួិរ�ែនីខ្យយល់ ឬ�យោចចកវិទិិា
Photovoltaics មនិប្រតិូវិការយោប្រ�ើប្របាស់ទិកឹយោនាះយោទិ។

     កាតិ�់នថយកាកសំ�ល់៖កាតិ�់នថយកាកសំ�ល់៖ កំយោ�ើ នតិប្រមូវិការដីសប្រ��ច់ាកសំ់រាម�នការយោកើនយោ�ើងខឺ្លាំងំ យោ�យសារ
កំយោ�ើ នប្រ�ជាជុំន និងនគ្គិរូ�នីយកមម ប្រពមទាំងំកំយោ�ើ នកាកសំ�ល់កសិកមម ដែដល�ងើ�ល�ាះពាល់�ា ងខឺ្លាំងំ
ដល់�រសិាថ ន តាមរយៈការ�យោញ្ចចញឧសម�នកា�ូនិក និងយោមតាន។ កុុងន�យយោនះ ការ�លិតិថាមពល តាមរយៈ
ការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិបានយោដើរតិួនាទីិ�ា ងសំខ្លាំនក់ុុងការកាតិ�់នថយកាកសំ�ល់។ 
ជាឧទាំហរ�៍ �យោចចកវិទិិាជីុំវិថាមពលអាចជួុំយកាតិ�់នថយកាកសំ�ល់កសិកមម តាមរយៈការយោប្រ�ើប្របាស់
កាកសំ�ល់ទាំងំយោនះ យោដើមី�ីយោងើើតិជាថាមពលអគ្គិគិសនី យោហើយការ�លិតិថាមពលអគ្គិគិសនី តាមរយៈ
�យោចចកវិទិិាយោនះមនិ�ងើ�ល�ាះពាល់ធួនធួ់រដល់�រសិាថ ន ដូចការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលដែដលមនិយោកើតិយោ�ើង
វិញិយោនាះយោទិ។ 

៣. កិចចខិ្យតិខំ្យប្រ�ឹងដែប្រ�ងរ�ស់រាជុំរ�ា ភបិាលកុុងការយោលើកកមុស់ការយោប្រ�ើប្របាស់�យោចចកវិទិិាថាមពលកយោកើតិ៣. កិចចខិ្យតិខំ្យប្រ�ឹងដែប្រ�ងរ�ស់រាជុំរ�ា ភបិាលកុុងការយោលើកកមុស់ការយោប្រ�ើប្របាស់�យោចចកវិទិិាថាមពលកយោកើតិ
យោ�ើងវិញិយោ�កមុុជាយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជា

 យោ�ងតាមទីិភុាកង់ារថាមពលអនតរជាតិិ យោ�ើយោទាំះ�ីជាការ�ំភាយឧសម�នកា�ូនិកកុុងកប្រមតិិសកល
�នការថ្មយចុះ�នតិចយោ�ឆុ្នាំ ំ២០២០ កុុងរយៈយោពល�ាុនាម នឆុ្នាំចុំងយោប្រកាយយោនះ ការ�ំភាយឧសម�នកា�ូនិក
សថិតិយោ�កុុងកប្រមតិិ ៣,៥ជីុំហាគ យោតាន៣,៥ជីុំហាគ យោតាន ដែដលយោកើនយោ�ើងប្រ��� ៥០%៥០% យោ�ើយោធៀ�នឹងសម�យកាលដំ�ូង
ថ្ងៃន�ដិវិតិតនឧ៍សាហកមមទីិ ១។ យោហតុិយោនះយោហើយ �ណ្តាត ប្រ�យោទិសនានាជំុុំវិញិពភិពយោ�ក រមួទាំងំកមុុជា 
បាន�នតខិ្យតិខំ្យយោលើកកមុស់ការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ យោដើមីជីាដំយោណ្តាះប្រសាយចំយោពាះ�ញ្ហាហ
�ំពុល�រសិាថ ន។ ខ្លាំងយោប្រកាមយោនះជាកិចចខិ្យតិខ្យំប្រ�ឹងដែប្រ�ងសំខ្លាំន់ៗ មយួចំនួនរ�ស់រាជុំរ�ា ភបិាលកុុងការ
យោលើកកមុស់ការយោប្រ�ើប្របាស់�យោចចកវិទិិាថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិយោ�កមុុជា រមួ�ន៖
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     ដែ�នការយុទិធសាស្ត្រសតដែប្រ�ប្រ�ួលអាកាសធាតុិកមុុជា ២០១៤-២០២៣៖ដែ�នការយុទិធសាស្ត្រសតដែប្រ�ប្រ�ួលអាកាសធាតុិកមុុជា ២០១៤-២០២៣៖ យោ�យយោមើលយោ�ើញថាការ
ដែប្រ�ប្រ�ួលអាកាសធាតុិជា�ញ្ហាហ ប្រ��មមយួដែដលមនុសសជាតិិបាននិងកំពុងជុំួ�ប្រ�ទិះ យោ�ឆុ្នាំ ំ ២០១៣
រាជុំរ�ា ភបិាលកមុុជាបាន�កឱ់្យយយោប្រ�ើប្របាស់ជា�ឺូវិការនូវិ «ដែ�នការយុទិធសាស្ត្រសតដែប្រ�ប្រ�ួលអាកាសធាតុិ«ដែ�នការយុទិធសាស្ត្រសតដែប្រ�ប្រ�ួលអាកាសធាតុិ
កមុុជា ២០១៤-២០២៣»កមុុជា ២០១៤-២០២៣» ដែដលយោរៀ�ចំយោ�យប្រកុមប្រ�ឹកាជាតិិអភវិិឌ្ឍឍនយ៍ោ�យចីរភាពប្រកុមប្រ�ឹកាជាតិិអភវិិឌ្ឍឍនយ៍ោ�យចីរភាព កុុងយោ�ល�ំ�ង
កាតិ�់នថយភាពងាយរងយោប្រ�ះរ�ស់ប្រ�ជាពលរដា និងប្រ�ព�នធសំខ្លាំន់ៗ  (ធមមជាតិិ និងសងគម) និង�ដែងើរយោ�
រក��ា អភវិិឌ្ឍឍនថ៍្ងៃ�តិង តាមរយៈការយោលើកកមុស់ការអភវិិឌ្ឍឍ�យោញ្ចច ញកា�ូនតិិច និង�យោចចកវិទិិាពាកព់�នធ
ប្រពមទាំងំយោលើកកមុស់ការយល់ដឹង និងការចូលរមួរ�ស់សាធារ�ជុំនកុុងការយោ�ឺើយតិ�យោ�នឹងការដែប្រ�ប្រ�ួល
អាកាសធាតុិ។ យោដើមីសីយោប្រមចបាននូវិយោ�ល�ំ�ងទាំងំយោនះ រាជុំរ�ា ភបិាលបាន�កយ់ោចញនូវិយុទិធសាស្ត្រសត
សំខ្លាំន់ៗ  ដូចជា៖

�     យោលើកកមុស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ និងប្រ�សិទិធភាពថាមពល យោដើមីកីាតិ�់នថយការ�យោញ្ចច ញឧសម�ន
  �ះះកញ្ចចក ់និង�ល�ាះពាល់សុខ្យភាព យោ�យយោផ្លាត តិយោលើ៖
�   ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ
�   ប្រ�សិទិធភាពថាមពល
�   ការយោ�ះរ�យោចចកវិទិិាសមប្រស�
�   ការប្រគ្គិ�ប់្រគ្គិងសំ�ល់រងឹ/រាវិតាមវិធិានការចប្រមុះ យោ�រាជុំធានី ទីិប្រកុង ទីិប្រ�ជំុុំជុំន និងការប្រគ្គិ�ប់្រគ្គិង
 សំ�ល់សតិើ។
�     ជំុំរុញការយោ�ះរ�យោចចកវិទិិាសមប្រស� យោដើមីយីោលើកកមុស់ការអភវិិឌ្ឍឍ ដែដល�យោញ្ចច ញកា�ូនតិិច (ដូចជាដែកលមិ
 ប្រ�សិទិធភាពថាមពល ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ។ល។) និងសប្រមួលឱ្យយ�នការយោប្រ�ើប្របាស់ តាមរយៈ៖
�        យោ�លការ�៍ដែ�នាជំំុំនួយ�យោចចកយោទិស និងការ�យោងើើតិភាពជាថ្ងៃដគូ្គិ
�        ការយោលើកទឹិកចិតិតដែ�ុកហិរញ្ចញ វិតិថុ នងិសារយោពើពនធ
�        យនតការទីិ�ារកា�ូន
�        ការយោកៀរគ្គិរភាពជាថ្ងៃដគូ្គិសាធារ�ៈ នងិឯកជុំន។

     គ្គិយោប្រ�ងយោលើកកមុស់ការទិទិួលបានថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិប្រ�ក�យោ�យ�រ�ិ�នុយោ�ទីិជុំន�ទិគ្គិយោប្រ�ងយោលើកកមុស់ការទិទិួលបានថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិប្រ�ក�យោ�យ�រ�ិ�នុយោ�ទីិជុំន�ទិ  
(Inclusive Renewable Energy Access in Rural Areas project)៖(Inclusive Renewable Energy Access in Rural Areas project)៖ ប្រកសួងដែរ ា និងថាមពលបាន
សហការជាមយួកមមវិធីិអភវិិឌ្ឍឍនស៍ហប្រ�ជាជាតិិ (UNDP) កុុងគ្គិយោប្រ�ងយោលើកកមុស់ការទិទិួលបាន
ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិប្រ�ក�យោ�យ�រ�ិ�នុយោ�ទីិជុំន�ទិ កុុងយោ�ល�ំ�ង�តល់ឱ្យយ ១ ៣០០ប្រគួ្គិសារ១ ៣០០ប្រគួ្គិសារ
នូវិថាមពលសិាតិ ដែដលអាចជុំួយយោលើកកមុស់គុ្គិ�ភាពជីុំវិតិិប្រ�ជាពលរដាប្រ��� ៦០ ០០០នាក់៦០ ០០០នាក ់ 
យោ�តាមទិជីុំន�ទិ។ ការ�តល់នូវិថាមពលអគ្គិគសិនសិីាតិ និងប្រគ្គិ�ប់្រ�នដ់ល់ប្រ�ជាពលរដាតាមទីិជុំន�ទិ 
អាចជុំួយកាតិ�់នថយភាពប្រកីប្រក តាមរយៈការជំុំរុញវិឌ្ឍឍភាពយោសះើរប្រគ្គិ�វ់ិសិ�យ មនិថា វិសិ�យសុខ្លាំភបិាល
 វិសិ�យអ�រ់ ំវិសិ�យកសិកមម ឬវិសិ�យ�លិតិកមមយោនាះយោទិ។
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     កិចចប្រ�ជំុុំថុាករ់ដាមស្ត្រនតីថាមពលអាសាែ នយោលើកទីិ ១៥ (The Fifteenth East Asia Summit Energyកិចចប្រ�ជំុុំថុាករ់ដាមស្ត្រនតីថាមពលអាសាែ នយោលើកទីិ ១៥ (The Fifteenth East Asia Summit Energy  
Ministers Meeting)៖Ministers Meeting)៖ កាលពដីែខ្យកញ្ហាញ  ឆុ្នាំ ំ២០២១ យោ�កុុងកិចចប្រ�ជំុុំថុាករ់ដាមស្ត្រនតថីាមពលអាសាែ ន
យោលើកទីិ ១៥ ឯកឧតិៅម សែុយ ដែសម រដាមស្ត្រនត ីប្រកសួងដែរ ា និងថាមពលឯកឧតិៅម សែុយ ដែសម រដាមស្ត្រនត ីប្រកសួងដែរ ា និងថាមពល បានយោលើកយោ�ើងពីការយោ�តជាា ចិតិតកុុងការ
យោលើកកមុស់ការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិកុុងដែ�នការយោមថ្មមីរ�ស់ប្រកសួង យោដើមីកីាតិ�់នថយការ
�យោញ្ចច ញឧសម�នកា�ូនិកកុុងប្រ�យោទិស ឱ្យយប្រស�យោ�នឹងយោ�លយោ�អភវិិឌ្ឍឍនប៍្រ�ក�យោ�យចីរភាព។ យោដើមីី
សយោប្រមចបាននូវិយោ�លយោ�ខ្លាំងយោលើ រាជុំរ�ា ភបិាលកមុុជានឹង�នតជំុំរុញការវិនិិយោ�គ្គិយោលើ�យោចចកវិទិិានវានុវិតិតន៍
ដូចជា អីុប្រដូដែសន កដែនឺង�ះុកថាមពល (Energy Storage) និង�យោចចកវិទិិាអីុនធ��ិតិថ្ងៃនថាមពលជាយោដើម 
(Internet of Energy)។

     ប្រក�ខ្យ�ូយោសដាកិចចវិលិជុុំំសប្រ��ស់ហគ្គិមនយ៍ោសដាកិចចអាសាែ ន (Framework for Circular Economyប្រក�ខ្យ�ូយោសដាកិចចវិលិជុុំំសប្រ��ស់ហគ្គិមនយ៍ោសដាកិចចអាសាែ ន (Framework for Circular Economy  
for the ASEAN Economic Community)៖for the ASEAN Economic Community)៖ យោសដាកិចចអាសាែ នប្រតិូវិបានគ្គិំរាមកំដែហងយោ�យការថ្មយ
ចុះថ្ងៃនធនធានថាមពល, ដែខ្យសប្រចវាកត់ិថ្ងៃមឺ�លិតិ�លមនិ�នស�កតសិិទិធភិាព និង�ដែប្រម�ប្រមួលអាកាសធាតុិ។
យោហតុិយោនះយោហើយរាជុំរ�ា ភបិាលកមុុជា នងិប្រ�យោទិសជាស�ជិុំកអាសាែ នយោ�សងយោទិៀតិបានយោ�តជាា ចិតិតកាតិ់
�នថយការ�ំភាយឧសម�ន�ះះកញ្ចច កពី់ ២០% យោ� ៧០%។ យោដើមីសីយោប្រមចបាននូវិយោ�លយោ�យោនះ ស�ជិុំក
អាសាែ នទាំងំអស់ រមួទាំងំកមុុជា បាន�កយ់ោចញនូវិយុទិធសាស្ត្រសតសំខ្លាំន់ៗ  ដូចជា៖

�     ពប្រងឹងការសប្រម�សប្រមួល និងកិចចសហប្រ�តិិ�តិតិការរវាងភាគី្គិពាកព់�នធ ដូចជា សាថ ��នតាមវិសិ�យ
 រ�ស់អាសាែ ន, រ�ា ភបិាល និងសាថ ��នឯកជុំនជាយោដើមកុុងការយោលើកកមុស់ការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលកយោកើតិ                 
 យោ�ើងវិញិ និងការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលប្រ�ក�យោ�យស�កតិសិទិធភាព តាមរយៈយុទិធសាស្ត្រសត ដូចជា អភវិិឌ្ឍឍន៍
 និង�កឱ់្យយយោប្រ�ើប្របាស់�យោចចកវិទិិាថ្មមី និងប្រ�ភពថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ ប្រពមទាំងំអនុវិតិតននូ៍វិវិធិានការ   
 អភរិកស និងយោលើកកមុស់ការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលប្រ�ក�យោ�យស�កតសិិទិធភិាព

�     យោលើកទឹិកចិតិតដល់ប្រកុមហែុនកុុងការ�ងាហ ញព�តិា�នទាំកទ់ិឹងនឹងការ�យោញ្ចច ញកា�ូន និងយោលើកកមុស់  
 ការយោប្រ�ើប្របាស់ថាមពលប្រ�ក�យោ�យស�កតសិិទិធភាព និងនិរនតរភាព

�     ជំុំរុញកំយោ�ើ នថ្ងៃនយោហ�ា រចនាសមុ�នធដែដល�យោញ្ចច ញកា�ូនទាំ� និងការដឹកជុំញូូ្ចនប្រ�ក�យោ�យនិរនតរភាព  
 យោដើមីពីយោនឺ�នការកាតិ�់នថយការ�ំភាយកា�ូន

II. សនិុ�ា នII. សនិុ�ា ន

 ជារមួ ប្រ�យោទិសកមុុជាសថិតិកុុងចំយោណ្តាមប្រ�យោទិសដែដលទាំញយកសកាត នុពលពីថាមពលកយោកើតិ
យោ�ើងវិញិបានប្រ�យោសើរជាងយោគ្គិកុុងតំិ�ន ់ដែដលនាឱំ្យយប្រ�ជាជុំនភាគ្គិយោប្រចើន�នថាមពលអគ្គិគិសនីសប្រ��់
យោប្រ�ើប្របាស់។ �យោចចកវិទិិាថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ ដូចជា �យោចចកវិទិិាថាមពលពនឺ�ប្រពះអាទិិតិយ, �យោចចកវិទិិា
វារអីគ្គិគិសនី, �យោចចកវិទិិាទិួរ�ែនីខ្យយល់ និង�យោចចកវិទិិាជីុំវិថាមពលបានយោដើរតិួនាទីិ�ា ងសំខ្លាំនក់ុុងការជុំួយ
ឱ្យយកមុុជាកាតិ�់នថយការពឹងដែ�ិកយោលើការនាចូំលថាមពលអគ្គិគិសនីពី�រយោទិស, កាតិ�់នថយហានិភ�យយោលើ
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�រសិាថ ន, ធានានិរនតរភាពថ្ងៃនការ�គតិ�់គងថ់ាមពល, កាតិ�់នថយការចំណ្តាយ, កាតិ�់នថយការយោប្រ�ើប្របាស់ទឹិក
និងកាតិ�់នថយកាកសំ�ល់។ មនិដែតិ�ាុយោណ្តាះ ះ ការ�គតិ�់គងថ់ាមពលអគ្គិគសិនបី្រគ្គិ�ប់្រ�នដ់ល់ប្រ�ជាជុំន
ក�៏នសារៈសំខ្លាំនក់ុុងការជួុំយកាតិ�់នថយភាពប្រកីប្រក យោប្រពាះវាអាចជួុំយជំុំរុញដំយោ�ើ រការការងារយោសះើរប្រគ្គិ�់
វិសិ�យ មនិថាវិសិ�យសុខ្លាំភបិាល វិសិ�យអ�រ់ ំវិសិ�យកសិកមម ឬវិសិ�យ�លិតិកមម។ ដូយោចុះ រ�ា ភបិាល 
និងប្រគ្គិ�ភ់ាគ្គិីពាកព់�នធទាំងំអស់គ្គិួរ�នត�ស្ត្រញូ្ហា�ការយល់ដឹងពីអតិថប្រ�យោ�ជុំនថ៍្ងៃនថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ
ដល់ប្រ�ជាពលរដា ប្រពមទាំងំ�នតជំុំរុញការសាងសងយ់ោហ�ា រចនាសមុ�នធថាមពលកយោកើតិយោ�ើងវិញិ យោដើមីី
អាចឱ្យយប្រ�ជាជុំនប្រគ្គិ��ុ់�នថាមពលអគ្គិគសិនបី្រគ្គិ�ប់្រ�នស់ប្រ��យ់ោប្រ�ើប្របាស់ និងកាតិ�់នថយការ�ំពុល 
ដែដល�ាះពាល់ដល់សុខ្យភាពរ�ស់ប្រ�ជាពលរដា និង�រសិាថ ន៕
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ឯកសារយោ�ងឯកសារយោ�ង

•   Average renewable electricity generation cost globally in 2020, by energy source, យោចញ�ាយថ្ងៃថួ្មទីិ ១៧

ដែខ្យសីហា ឆុ្នាំ ំ២០២១, ចូលអានថ្ងៃថ្មួទីិ ២២ ដែខ្យកកើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.statista.com/statistics/478049/

global-utility-scale-electricity-generation-cost-by-resource/

•   What is renewable energy?, ចូលអានថ្ងៃថួ្មទីិ ២២ ដែខ្យកកើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.un.org/en/climatechange/

what-is-renewable-energy?gclid=Cj0KCQjwn4qWBhCvARIsAFNAMijmg8pbtd86SplQ86lNqigE-O2cE1ywG

KutuFO8agqdkl9Y20kWEtYaAv7uEALw_wcB

•   Renewable Energy to Enhance Economic Benefits, យោចញ�ាយថ្ងៃថួ្មទីិ ៣ ដែខ្យវិចិិិកា ឆុ្នាំ ំ២០២១, ចូលអានថ្ងៃថួ្មទិី ២២

ដែខ្យកកើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.undp.org/cambodia/news/renewable-energy-enhance-economic-benefits

•   របាយការ�៍សយោងខ��ូកសរុ��ញ្ចច �ឆុ់្នាំ២ំ០២០ រ�ស់អាជួាធរអគិ្គិគសនីកមុុជាសតីពី «វិឌ្ឍឍនភាពសំខ្លាំន់ៗ  រ�ស់វិសិ�យ

អគិ្គិគសនថី្ងៃនប្រពះរាជាណ្តាចប្រកកមុុជារហូតិដល់ដែខ្យធុូឆុ្នាំ២ំ០២០»,  ចូលអានថ្ងៃថ្មួទីិ ២៣ ដែខ្យកកើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://

www.edc.com.kh/generalReport_page/generalReport

•   Power generation surges 8% in 2021, យោចញ�ាយថ្ងៃថួ្មទីិ ១១ ដែខ្យយោមសា ឆុ្នាំ ំ២០២២, ចូលអានថ្ងៃថួ្មទីិ ២៣ 

ដែខ្យកកើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://www.phnompenhpost.com/business/power-generation-surges-8-2021

•   Renewable Energy in Cambodia – Opportunities and Challenges, យោចញ�ាយថ្ងៃថ្មួទីិ ២១ ដែខ្យកុមៈៈ ឆុ្នាំ ំ២០២២, 

ចូលអានថ្ងៃថួ្មទីិ ២៤ ដែខ្យកកើ� ឆុ្នាំ២ំ០២២, https://energytracker.asia/renewable-energy-in-cambodia-opportunities
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