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ត ើប្រសិទ្ធភាពនៃថាមពលគឺជាអ្វី?
ប្បសិទធភាពននថា ពលប្តូវបានទាក់ទាញចំណាប់អា  មណ្៍ដំបូងបងអស់រោយនល

ចំរណ្ញរសដឋកិច ច។ និយ ន័យដំបូង បស់ប្បសិទធភាពននថា ពលរោយ រោក

Lovins(1976) គឺជាកា រប្បើប្បាស់ថា ពលតចិរដើ បីបរង កើតទិន ែនលរសដឋកិច ចប្បរសើ 

ជាង ុន។ វាគឺជារោលបំណ្ងរដ បីកាត់បនថយប ិមាណ្រប្បើប្បាសថ់ា ពលសរំាប់កំ

  ិតដូចោែ ននសក មភាព នលិតក ម និងរសវាក ម។ បច ចបុបន ែ គុណ្ប្បរោជន៍ប ិសាថ នពី

ប្បសិទធភាពននថា ពលគឺប្តូវបានរគរអាយតំនលខ្ល ំងនងផ្ដ ។

ប្បភព ូបភាព:

http://www.freeimageslive.co.uk/free_stock_image/energy-rating-jpg
http://captherm.com/improving-efficiency/
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តេ ុអ្វីប្ ូវការប្រសិទ្ធភាពនៃថាមពល?
 ថា ពលគចឺាបំាច់បំនុតសំរាប់កា  ស់រៅ បស់ នសុសផ្បបទំរនើប

រ ើយវាកាល យជាបញ្ហា ពរីប្រោះ ៖

 កា សំលឹងរ ើលថា ពលនារពលអនាគតបង្ហា ញពីកា រកើនរ ើង
ោ៉េ ងគំ  ុកននកា រប្បើប្បាស់ថា ពល

 បញ្ហា បិ សាថ នរោយសា កា រប្បើប្បាស់ឥនធនៈ វសូុីល

 កា  ិច ឹលននធនធានឥនធនៈ វសូុីលបំ ុង

 ប្បសិទធភាពននថា ពលប្តូវបានរគ ករ ើញនិងយល់ថាជា
ឧបក ណ្៍ដ៏មានឥទធពិលនិងប្បសិទធភាពកែុងកា រោោះប្សាយបញ្ហា
ថា ពលនិងបិ សាថ ន។ ប្បសិទធភាពននថា ពលគមឺានប្បរោជន៍សំ
រាប់ទំាងរសដឋកិច ចនិងបិរាសាថ ននងផ្ដ ។
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 ដំរនើ វិវតតន៍ននកា រប្បើប្បាស់ថា ពល បស់ នុសសជាតិ

ពឹងផ្ន អក

ទំាងប្សុងរលើ

ប្ពោះអាទិតយ កំ

ោងំកាយ និង

សតវរ នៈ

កំោងំទឹកបងវិលកង់

 ហាត់ និង កំោងំ

ខ្យល់សរំាប់កា ដឹក

ជញ្ជនូនិងកា រប្សាច

ប្សព

ថា ពលគី ីផ្ដល

មានរៅកែុង ូប

ធាតុ (រ ើ អុស

ធយូង ...)

បំផ្លងពីប្បភព
ថា ពលនានា 

ពិរសស វសូុីលឥនធនៈ

បដិវតតន៍ឧសា ក មរប្កាយ
សតវតសទី18

Sources:
http://education.jlab.org/jsat/powerpoint/energy_conservation.ppt
Pictures:
http://www.coloradanmagazine.org/wp-content/uploads/2010/05/feature-cambodia-cart-in-rice-field.jpg
http://www.flickr.com/photos/uwdigicollec/3365401767/
http://io9.com/5831683/a-brief-history-of-the-ancient-science-of-sword-making
http://www.influx.com.br/blog/2013/10/05/exercicio-expressoes-com-ship-e-boat/
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រោងរៅរលើ IEO2013:

- កា រប្បើប្បាស់ថា ពលរៅរលើពភិព

រោកនឹងរកើនរ ើងដល់56%ពីឆ្ែ ំ

2010 ដល់  2040

-  វសូុីលឥនធរនាៈរៅផ្តជាប្បភព

ធនធានថា ពលដ៏ធំបំនុតអាចដល់

80%ននកា នគត់ន គង់ស ុប

- ថា ពលករកើតរ ើងវិញ និង 

ថា ពលនុយរកលផ្អ  គឺជាប្បភព

ថា ពលផ្ដលរកើនរ ើងខ្ល ំងបំនុត

- ផ្ន ែកឧសា ក មពិភពរោករៅផ្ត

រប្បើថា ពលសកលរប្ចើនជាងរក់

កណាត ល រៅឆ្ែ ំ 2040
Source: International Energy Outlook 2013

5



http://www.uniglobepreferred.co.uk/site/viewhome.asp?aid=27060&sit=89&vty=ARTICLE&tid=16720&sessionid=

 នុសសនារំអាយមានបផំ្ ប ំួលអាកាសធាតុ

កា រកើនរ ើង ឧសម័ន CO2

និង ឧសម័នន ទោះកញ្ចក់រនសងៗ
រៅកែុងប ិោកាស

បាតុភូតន ទោះកញ្ចក់

កា  ោយ
ផ្ននទឹកកក

កា រកើនរ ើង
កំពស់ទឹកស បុ្ទ

ប្ពឹតតិកា ណ្៍រប្ោោះ
ធ មជាតិធងន់ធង 

កា រ ើងកំរៅផ្ននដី
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The life cycle of a hypothetical energy resource, whose 
consumption doubles every 20 years since 1950
Source: Efstathios (2012)

អប្ាខ្ពស់ននកា រប្បើប្បាស់ វសូុី

ល ឥន ធនៈនឹងពរន លឿនកា បំផ្លល ញ

ប្បភពថា ពលទំាងរនាោះ។ 

បង្ហា ញកែុង ូបគឺជាឧទា  ណ្៍នន

ធនធានមានកំណ្ត់រសមើនឹង 

32000ឯកា។វាចាស់ណាស់

ថាធនធាននឹងបាត់បង់អស់ កែុង

រពលអនាគត រ ើយថយចុោះ

ោ៉េ ងរលឿនកែុងកំ ុងរពល 20

ឆ្ែ ំ ចុងរប្កាយននកា រប្បើវា។ 
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គុណ្ប្បរោជន៍
ប្បសិទធភាពនន
ថា ពល

Source: 
http://eemo.gov.mu/English/DOC
UMENTS/EFFICIENCY.PPT
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 គុណ្ប្បរោជន៍នន EE, កែុងប ិបទក ពុជា

 បប្ងួ គំោតនន  ិមាណ្កា នគត់ន គង់និងរប្បើប្បាស់អគគិសនី

 រណិ្ជ ជក ម  ូ ទំាងស ប្ោសមានលទធភាពប្បកួតប្បផ្ជងរលើនលិតក ម

និងរសវាក ម រោយកាត់បនថយកា ចំនាយរលើកា នគត់ន គង់សាធា ណ្ៈ 

(Utility)

 មានសកាត នុពលបរង កើននលិតភាពនិងស តថភាព បស់ស ប្ោសកែុងប្សុក

រោយសា កា រន ទ ចំរណ្ោះដឹងពីអែកជំនាញរៅមាច ស់ស ប្ោស កា ផ្ណ្នា ំ

រអាយសាគ ល់ និងកា ោក់រអាយរប្បើប្បាស់នូវដំរនើ កា នលិតក មមាន

ប្បសិទធភាពប្បរសើ ជាង ុន និង ឧបក ណ៍្និង សំភា ៈប្បកបរោយបរច ចក

 វិទខ្ខ្ពស់។
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សកាត នុពលបរច ចករទស

•ប ិមាណ្សនសសំំនចរោយផ្នអកផ្តរលើបរច ចករទស និង ិនគិតពីតំនល

•ឧទា  ណ្៏ៈ  ផ្លល ស់ន ត ូទំាងប្សុងនិងភាល  ៗឧបក ណ្៍ផ្ដលមានប្សាប់ជា ួយនងឺឧបក ណ្៍ផ្ដលមានប្បសិទធភាពជាង

សកាត នុពល ិ ញ្ញវតថុ

•ពិនិតយពចិា ណាតំនល បស់កា ផ្លល ស់បត ូឧបក ណ្៍ រ ើយចំណាយប្តវូផ្តស ប្សបជា ួយនងឺនលចំណ្ញិផ្ដល ំពងឹទុក

សកាត នុពលផ្ដលអាចសំរ ចបាន

•រាប់បញ្ចលូនូវកាត រនសងរទៀតផ្ដលអាចកាតប់នថយលទិធភាពសប្មាច់បាននវូសកាត នុពល បស់ វិធានកា ណ្E៍Eផ្ដលប្តូវបាន ក

រ ើញថាស ប្សបផ្ន អករលើកាត   ិញ្ញវតថុរ ើយរនាោះ។

•ឧទា  ណ្៏ៈ ភាពលំបាករដើ បីរធវើរអាយមានភាពរជឿទុកចិតតរលើកា ផ្លល ស់បត ូឧបក ណ្៍កំពងុដំរនើ កា រោយឧបក ណ្ផ៍្ដល

មានប្បសិទឋភាពជាង  ុនរពលផ្ដលវាខ្ូច
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សកាា ៃុពលប្រសិទ្ធភាពនៃថាមពល



សកាត នុភាព EE រៅស  ដឋអារ 

  ិកពីកា សនមត់រនសងៗ៖ ខ្ែ តជា 

(Billion KWhrs)

 កា សរំ ចបានផ្ដលស ប្សប

 កា សំរ ចបានជាអតិប ិមា

 សកាត នុភាពរសដឋកិច ច

 សកាត នុភាពបរច ចករទស

ប្បភព: Fereidoon P. S., Energy Efficiency Towards the End of Demand Growth  2013

Based on: EPRI, Jan 2009. 
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 វិធានកា ណ្ EE ផ្ដលមានលកខណ្ៈស ប្សបា រសដឋកិច ច អាចកាត់បនថយកា រប្បើប្បាស់  ថា ពលកែុង

ASEAN’s កែុងឆ្ែ ំ 2035 ជិត  15%, ផ្ដលចំនូនរនោះគឺរប្ចើនជាងថា ពលផ្ដលរប្បើប្បាស់រោយប្បរទសនថសពនថ ង!

ប្បភព: OECD/ IEA 2013

Coal:  ធយូងថ ម

Oil: រប្បង

Gas: ឧសម័ន



Passive EE

• កា រប្បើប្បាស់ឧបក ណ៍្ផ្ដលមានប្បសិទធភាពល អជាងរដើ បីបំរពញ ខុ្ង្ហ ដូចោែ រោយ

រប្បើប្បាស់ថា ពលតិចជាង ុន

• ឧទា  ណ្៍ៈអំពូលអគគិសនីផ្ដលមានប្បសិទធភាពខ្ពស់,  ៉េូទ័ , មា៉េ សុីនកំរៅ, ...

Active EE

• កា រប្បើប្បាស់ថា ពលរោយភាពនវឆ្ល តរដើ បីសំរ ចបានលទធនលដ៏ផ្ដល ប៉េុផ្ន ត

ចំណាយថា ពលតិច

• រធវើសវ័យប្បវតតិក ម និង កា ប្គប់ប្គងបញ្ហជ  រដើ បីធានាបានភាពប្បរសើ បំនុតននកា 

ប្បប្ពឹតតរៅននដំរណ្ើកា 
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Source: http://eemo.gov.mu/English/DOCUMENTS/EFFICIENCY.PPT

វធីិសាស្រសាតៅកាៃប់្រសិទ្ធភាពនៃថាមពល



  វិធីសា្សតទំាងពី ននប្បសិទធភាពននថា ពលគឺប្តូវកា ជាចាបំាច់ រ ើយពួកវាបំរពញោែ

រៅវិញរៅ ក
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Active EEគឺប្តូវកា ជាចាបំាច់រដើ បីរធវើរអាយខ្ពស់បំនុតនិងមាននិ ន ត

ភាពរៅរលើកា សនសសំំនចផ្ដលទទួលបានពីសក មភាព Passive EE។

កា ដងឹខ្លនួនងិកា ផ្លល ស់បត ូអាកបបកិ ោិ បស់ប្បជាជន គឺជាចនំចុចាបរ់ន តើ !
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http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-save-energy-
resources-image26074895
http://americandreamgeothermal.com/how-will-geothermal-save-me-
money/
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http://americandreamgeothermal.com/how-will-geothermal-save-me-money/

សនសថំា ពល សនសលំុយ សរ្ង្ហគ ោះភពផ្ននដី

http://americandreamgeothermal.com/how-will-geothermal-save-me-money/

