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មាតកិា 
1) ស្ថា នភាពវសិយ័ថាមពលនាពពលបច្ចុបបនន នងិ      

ពសណារយី ថូាមពលសរមាប់ពពលអនាគត 
2) តម្មលម្នផលប ៉ះពាលច់្ពំពា៉ះបរដិ្ឋា ន និង សងគម 
3) បញ្ហា ក្នុងការផ្លល សប់តូ រឥយាបទ និងអាក្បបក្ិរយិា 
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ជពំកូ្ទ ី១:  
ស្ថា នភាពវសិយ័ថាមពលនាពពលបច្ចុបបនន  

នងិ  ពសណារយី ថូាមពលសរមាបព់ពលអនាគត 

    1.  ពសច្ក្តពីផតើម 

    2. របភពធនធានថាមពល និងតរមូវការ 
    3.   ពសណារយី សូរមាប់ពពលអនាគត 
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• ថាមពល   ពក្ើតព ើងពដ្ឋយអានុភាពដែលបានពីការពរបើ
របាសរ់បភពធនធានធមមជាតិ ឬគីមីសពំយាគ ព ើយវា    
ផតលម់ក្វញិជា ពនលឺ ក្ំពៅ ឬជាក្ំលំង [1] 

• ថាមពល  មានពរច្ើនរបពភទ 
 ពមកានិច្ 
 គីមី 
 ក្ំពៅ 
 អគគិសនី... 

1.1 ពសច្ក្តពីផតើម 
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o របភពថាមពល ជាទពូៅបានមក្ព ីថាមពលរព៉ះអាទតិយ 
ថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិ ថាមពលក្ពំៅពដីផនែ ីនងិ ដរ  ផសូុលី 
 

 ថាមពលរព៉ះអាទិតយ មានែូច្ជាាៈ ការបំភាយក្ំពៅរព៉ះអាទិតយ 
ថាមពលបានពីផ្លទ ំងក្ញ្ច ក្់  

 ថាមពលជីវមា ស ់ 
 ថាមពលខ្យល ់ទឹក្ 
 ថាមពលក្ំពៅពីដផនែីាៈ មានែូច្ជា ភនំពភលើង ច្ំហាយទឹក្ពតត ពីរសទាប់
ដផនែី 

 ថាមពលក្ំពៅពីធយូងថ្ម ពរបង ឧសមន័ ឬនុយពក្លដអ៊ែរ ... 

1.1 ពសច្ក្តពីផតើម (ត.) 
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ឯក្តាពផេងៗរបសថ់ាមពល 
 

o Joule (James Prescott Joule): 
 E = mc2 (kg.m2.s-2) 
 តាមរបពន័ធ CGS (centimeter-gram-second):  

 1 g.cm2/s2 = 1.0*10-7 Joule 
 
o 1 BTU = 1054 Joule 
o 1 kWh = 3.6*106 J 

 
o Work and Calorie are Energy 

  1 cal = 4.186 Joules 

 1 kcal = 4,186 Joules 

6 

1.1 ពសច្ក្តពីផតើម (ត.) 



    អតារបពយាជនម៍្នថាមពល 
 
• ការអភវិឌ្ឍនព៍សែាក្ចិ្ច  
• ការពរបើរបាសថ់ាមពល 

 
• របភពថាមពល នងិការពរបើ

របាសធ់នធាន 
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• ២៥០ឆ្ន ំច្ងុពរកាយ ដរ  ផសូុលីរតូវ
បានពរបើរបាសស់រំាបផ់លតិ 
ថាមពល 

ស្ថា នភាពបច្ចុបបនន 
 

•  របភពធនធានដែលពៅសល ់ 
•  ការរបកាសអ់ាសននរបសព់ភិពពលក្ 

1.1 ពសច្ក្តពីផតើម (ត.) 

Ref: Based on BP data and growth in world real GDP 



របពន័ធថាមពល-ធនធាន-ផលតិ-ពរបើរបាស-់ពសវាក្មម  
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1.1 ពសច្ក្តពីផតើម (ត.) 



Source Annual energy supply Ratio of annual energy 
supply/energy use 

Total reserve 

Solar 3,900,000 EJ/y 8,700 --- 

Wind 6,000 EJ/y 13 --- 

Hydro 149 EJ/y 0.33 --- 

Bioenergy 2,900 EJ/y 6.5 --- 

Ocean 7,400 EJ/y 17 --- 

Geothermal 140,000,000 EJ/y 31,000 --- 

Total conventional 
fossil fuel reserve 

396 EJ/y 104 46,700 EJ 

Total 
unconventional 
fossil fuel reserve 

0.06 EJ/y 42 18,800 EJ 

Total Uranium 
 

reserve 
31 EJ/y 6.7 - 23 3,000- 10,500 EJ 

Current global 
energy use 

448 EJ/y (2004) 
Conv. Biofuels adds - 
45 EJ/y 

1 
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របភពធនធានថាមពល  
1. 2. របភពធនធានថាមពល នងិតរមូវការ 



ការពរបើរបាសរ់បភពធនធានថាមពលតាមរបពភទឥនទនាៈ 
១៩៨៧_២០១២  
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ក្ំព ើ នម្នការពរបើរបាសជ់ាធមយម ១.៨% រគបត់បំនទ់ាងំអស ់ពលើក្ដលងដតតបំនអ់ាហ្វ វកិ្  
វារអីគគសិន ីនិងថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិបានពក្ើនព ើង ៦.៧% និង ១.៩%  ក្នុងក្ ុំង ១៣ឆ្ន ចំ្ងុពរកាយ 
 Ref:  BP Data 

Million tonnes oil equivalent 
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ការផលតិថាមពលអគគសិនរីបសព់ភិពពលក្  
ពៅតាមរបពភទឥនទនាៈ ១៩៧០-២០០៩ 

ថាមពលនយុពក្លដអ៊ែរ ឧសមន័ធមមជាត ិវារអីគគសិន ីនិងថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិបានពក្ើនព ើង  



ការពរបើរបាសថ់ាមពល តាមតបំន ់
ទនិននយ័ឆ្ន ំ ២០១១  

12 ការផលតិថាមពលពធីយូងថ្ម និងពរបង  ជាដផនក្មយួយា ងធរំរមាបត់បំនអ់ាសុបីា សុ ីវចិ្  
Ref: BP Data  



បរិមា ពរបងបរំងុរបសព់ភិពពលក្  
ទនិននយ័ឆ្ន ំ២០១២ 

13 Ref: BP Data  
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បរិមា ម្នការផលតិនងិការពរបើរបាសព់របងពភិពពលក្  
ទនិននយ័ឆ្ន ២ំ០១២ 

ការផលតិនងិពរបើរបាសព់របងពក្ើនព ើងជាលដំ្ឋប ់ពរៀងរាលឆ់្ន ំពៅរគបត់បំន ់
Ref: BP Data  



ផលតិផលពរបង នងិពា ិជជក្មម ឆ្ន ំ  ២០១១ 
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បរិមា ឧសមន័ធមមជាតបិរំងុរបសព់ភិពពលក្  
ទនិននយ័ឆ្ន ំ២០១២ 

Ref: BP Data  
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បរិមា ម្នការផលតិនងិការពរបើរបាសឧ់សមន័ធមមជាតរិបស់
ពភិពពលក្ ទនិននយ័ឆ្ន ២ំ០១២ 

ការផលតិនងិរបរ់បាសព់របងពក្ើនព ើងជាលដំ្ឋប ់ពរៀងរាលឆ់្ន ំពៅរគបត់បំន ់
Ref: BP Data  
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ពា ិជជក្មម ឧសមន័ធមមជាតពិៅពលើពភិពពលក្
ទនិននយ័ឆ្ន ំ ២០១១ 

Ref: BP Data  
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អរតា R/P តាមតំបន់ 

បរមិា ធយូងថ្មបរំងុពធៀបជាមយួផលតិក្មម
របសព់ភិពពលក្ ទនិននយ័ឆ្ន ២ំ០១២ 

Ref: BP Data  
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បដំ ងបរមិា ធយូងថ្មបរំងុរបសព់ភិពពលក្ 
ទនិននយ័ឆ្ន  ំ១៩៩២ ២០០២ នងិ២០១២ 

Ref: BP Data  
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បរមិា ផលតិក្មមនងិការពរបើរបាសធ់យូងថ្ម តាមតបំន់
ទនិននយ័ឆ្ន  ំ២០១២ 

តំបន់អាសុ ីបា សុ ីវចិ្ មានការពរបើរបាសធ់យូងថ្មពក្ើនព ើងយា ងឆ្បរ់ ស័ក្នុងក្ ុំងពពល ៥ឆ្ន ំច្ងុពរកាយ 
Ref: BP Data  

Million tonnes oil equivalent 

Coal Consumption Coal Production 



របពទសនំាពច្ញ នងិនំាច្លូធយូងថ្ម 
របពទសនំាពច្ញ នងិនំាច្លូធយូងថ្ម ពរច្ើនជាងពគពៅឆ្ន ២ំ០១២ 

22 

របពទសដែលផលតិថាមពលអគគសិនពីធីយូងថ្ម (គតិជាភាគរយ) 
 

 

 

 

 

Sources: BP, IEA, World Coal Association 
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ការពរបើរបាសធ់យូងថ្មពៅក្មពុជា 
ពរាងច្រក្ផលតិអគគសិន ីពដ្ឋយពរបើធយូងថ្ម 

• Install Capacity 1st Stage: 2x50 MW 
 

• Location: Sihanouk Province 
 

• Operation Date: 2013  

 

 ពរាងច្រក្ទ១ី ពៅរក្ងុរព៉ះសុ ីន ុ

SHV coal (1st stage)  400 MW (2014-2017) 

ពរាងច្រក្ទ២ី ពៅរក្ងុរព៉ះសុ ីន ុ



• ថាមពលវារអីគគិសនីបានពក្ើនព ើងយា ងឆ្ប់រ ស័ របមា ៣០% ចាប់ពីឆ្ន ំ២០០៧  មក្  
• របពទសដែលនំាមុខ្ពគក្នុងវសិយ័ថាមពលវារអីគគិសនី  គឺរបពទសច្ិន ពរបសុលី និង ស រែាអាពមរចិ្ និង

ក្ំពុងរកី្ច្ំពរ ើនពៅតំបន់ អាសុបីា សុ ីវចិ្ 
24 

ថាមពលវារអីគគសិនី  
ទនិននយ័ឆ្ន ំ  ២០១២ Million tonnes oil equivalent 

Sources: BP, IEA, World Coal Association 
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វសិយ័វារអីគគសិនពីៅក្មពុជា 
• Install Capacity : 2 x 9 MW 
• Reservoir 
 
• Location:  Koh Kong Province 
• Operating Date: 27-Sept-2012  

 
 

ពរាងច្រក្អគគសិនគីរីរីមយ III 
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• Install Capacity: 194.1 MW 
   
• Reservoir 
• Location: Kampot Province 

 
• Operating Date: 30-Dec-2012 

 

 

វសិយ័វារអីគគសិនពីៅក្មពុជា 

ពរាងច្រក្អគគសិន ីក្ចំាយ  
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• Install Capacity: 120 MW 
      (4 x 25 MW, 2 x10 MW) 
• Reservoir 

 
• Location: Pursat Province 

 
• Under Commissioning  

 

 

ពរាងច្រក្អគគសិន ី  អាម្ត 

វសិយ័វារអីគគសិនពីៅក្មពុជា 
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• Install Capacity: 246 MW 
      (3 x 82 MW) 
• Reservoir 

 
• Location: Koh Kong Province 

 
• Operation Date: 2014  

 

 

វសិយ័វារអីគគសិនពីៅក្មពុជា 

ពរាងច្រក្អគគសិន ី  តាម្ត 
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• Install Capacity: 338 MW 
      ( 2 x 103 MW, 2 x 66 MW) 
• 103 MW is under commissioning 
• Reservoir 

 
• Location: Koh Kong Province 

 
• Operation Date: 2014  

 

 

 

ពរាងច្រក្អគគសិន ី  ឬសេរីជុពំរកាម 

វសិយ័វារអីគគសិនពីៅក្មពុជា 



ការផលតិថាមពលអគគសិនរីបសក់្មពុជា 
តាមរបពភទឥនទនាៈ   ឆ្ន ំ២០១១-២០១៥ 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

GWh 

Year 

ការផលតិថាមពលអគគសិន ីតាមរបពភទឥនទនាៈ  
 ក្នុងបណាត ញជាត ិ

Fuel oil Hydro Coal Import

 2011                   2012               2013                    2014                  

2015  

30 Sources: Annual Report of EDC 



31 

World Nuclear Reactors 

វសិយ័ថាមពលនយុពក្លដអ៊ែរពៅពលើពភិពពលក្ 

• ក្នុងឆ្ន ំ ២០០៩ ថាមពលនយុពក្លដអ៊ែរបានផគតផ់គងរ់បមា ជា ១៥%ម្នតរមវូការថាមពលសរបុក្នុងពភិពពលក្ 
• របពទសម្ថ្បានពនារការស្ថងសង ់ពរាងច្រក្អគគសិនពីែើរពដ្ឋយនយុពក្លដអ៊ែរ ពដ្ឋយគ្មម នពពលក្ ំត ់
• របពទសពវៀតណាម នឹងស្ថងសងព់រាងច្រក្អគគសិនពីែើរពដ្ឋយនយុពក្លដអ៊ែរនាពពលអនាគត 
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វសិយ័ថាមពលនយុពក្លដអ៊ែរពៅពលើពភិពពលក្ 
ឆ្ន ំ២០១២ 

• ការផលតិថាមពលពដ្ឋយនយុពក្លដអ៊ែរបានថ្យច្៉ុះរបមា ជាង ១០% ចាបតំ់ាងពី 
ឆ្ន ំ ២០១១មក្ 

• Source: world-nuclear.org 
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វសិយ័ថាមពលនយុពក្លដអ៊ែរពៅពលើពភិពពលក្ 
ឆ្ន ំ២០១២ 

• ការផលតិថាមពលពដ្ឋយនយុពក្លដអ៊ែរបានថ្យច្៉ុះរបមា ជាង៤០%  ពៅតបំនអ់ាសុី
បា សុ ីវចិ្ ពៅឆ្ន  ំ២០១២ 

• Source: BP Data 



របភពថាមពលក្ពក្ើត
ព ើងវញិ 

ក្រំតិបពច្ចក្ពទស 
(exa joule per year) 

ក្ំរតិរទសឹត ី
(exa joule per year) 

វារអីានភុាព 50 150 
ថាមពលជវីមា ស ់ >250 2,900 
ថាមពលពរីព៉ះ
អាទតិយ 

>1,600 3,900,000 

ថាមពលពខី្យល ់ 600 6,000 
ថាមពលពកី្ពំៅដផន
ែី 5,000 140,000,000 

ថាមពលពសីមរុទ - 7,400 

សរបុ >7,500 >143,000,000 

1 exa joule= 1018 Joule 
1 toe = 42 GJ 
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សកាត នពុលម្នថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិពៅពលើពភិពពលក្ 
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សកាត នពុលថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិតាមតបំន ់

ថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិដែលបានពរបើរបាស ់
ដបងដច្ក្តាមតំបន់ 
Million tones oil equivalent 

ថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិដែលបានផលតិ     
ដបងដច្ក្តាមតំបន់ 
Percentage 

• ការផលតិថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិ បានពក្ើនព ើងជាមធយមរបមា  ១៥.២%  
• Source: BP Data 
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ថាមពលអគគសិនផីលតិពរីបភពក្ពក្ើតព ើងវញិ ពសមើនងឹ ៤.៧% ម្នអានភុាពផលតិសរបុ 

Source: BP Data. 

ថាមពលអគគសិនផីលតិពរីបភពក្ពក្ើតព ើងវញិ 
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• សរបុរបមា ជា ៣១.១ GW ម្នផ្លទ ំងសឡូាបានតពមលើង ពៅឆ្ន ំ២០១២ 
• របពទសអា មឺ ង់ឈានមុខ្ពគ ពដ្ឋយមានអានុភាព 

៧.៦GW បានតភាជ ប់ជាមួយបណាត ញពរបើរបាស ់
 

• បនាទ ប់មក្គឺរបពទសច្និ ដែលមានអានុភាព 
របមា  ៥GW; អ៊ែីតាលមីាន៣.៤GW; USA មាន
៣.៣GW; និងជប ុនមានរបដ ល ២GW 

ថាមពលអគគសិនផីលតិពផី្លទ ងំសឡូា 
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ថាមពលអគគសិនផីលតិពខី្យល ់

MW 
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ថាមពលខ្យល ់ពៅតាមបណាត របពទស OECD 

ពៅក្នុ ងតបំនអ់ាស្ថ៊ែ ន : របពទសម្ថ្ និងពវៀតណាម ក្ំពុងដតអភវិឌ្ឍ ថាមពលផលតិពខី្យល ់
 
 

in MW 
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ធនវនិពិយាគសរំាបថ់ាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិ ពៅតាមរបពភទនមិយួៗ គតិជាភាគរយ 

សកាត នពុលម្នថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិ 
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ស្ថា នភាព ជវីថាមពលពៅពលើពភិពពលក្ 



42 

ស្ថា នភាព ជវីឥនទនាៈ ពៅតាមតបំន ់
Million tones oil equivalent 

ការផលតិជិវឥនទនាៈទូទំាងពិភពពលក្ 

Source: BP Data. 2012 
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ស្ថា នភាពជវីថាមពល ពៅក្នុងតបំនអ់ាស្ថ៊ែ ន 

Credit: IEA “Southeast Asia Energy Outlook” 
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International Energy Outlook 
IEO 2010 Reference case, IEA Reference Scenario – 2008 

International Energy Agency 
IEA New Policies Scenario – 2010  

World Energy Council 
WEC Energy Policy Scenario for – 2050  

ពសណារយី ថូាមពលនាពពលអនាគត 
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ពភិាគាជារកុ្ម 

SEAN and Cambodia. 
ការអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័ថាមពល និងផលប ៉ះពាល់ 



មាតកិា 
1) ស្ថា នភាពវសិយ័ថាមពលនាពពលបច្ចុបបនន និង        

ពសណារយី សូរមាប់ពពលអនាគត 
2) តម្មលម្នផលប ៉ះពាលចំ់្ពពា៉ះបរដិ្ឋា ន នងិ សងគម 
3) បញ្ហា ក្នុងការផ្លល សប់តូ រឥយាបទ និងអាក្បបក្ិរយិា 
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ជពំកូ្ទ ី២:  
តម្មលម្នផលប ៉ះពាលច់្ពំពា៉ះបរដិ្ឋា ន  

នងិ សងគម 
    1.  ពសច្ក្តពីផតើម 

    2. តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លប់រដិ្ឋា ន 
    3.   តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម 
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ពសច្ក្តពីផតើម 

បរដិ្ឋា នផេំព ើងពដ្ឋយអងគរបក្បជាពរច្ើន: 
ធមមជាតិ: ភូគពភស្ថហ្វសត, ភូមិស្ថហ្វសត, ែី, របភពទឹក្, ខ្យល,់ ម្រព, ភនំ 
ជីវស្ថហ្វសត: ពពួក្សតវ, ផ្លា ម្រព, ជីវច្រមុ៉ះ, … 
សងគម: រួមមាន វបបធម៌,ស្ថសនា និង ជនជាតិពែើម… 
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ផលប ៉ះពាលរ់មួមាន: 
• Conceptual motivation: ការអភវិឌ្ឍនព៍ដ្ឋយគ្មម នការគំ្មរទ ក្ច៏ាត់

ទកុ្ថាជាផលប ៉ះពាលែ់លប់រសិ្ថា ន 
• Tangible benefits:  ពជៀសវាងពបីញ្ហា  មនុពពលជបួរបទ៉ះព តកុារ

មនិលអ ក្នុងរយាៈពពលដវង 
• ផតលក់ារពភិាគា នងិសពំរច្ច្តិតជាមយួអនក្ែម៏្ទ 
• ផតលផ់លរបពយាជនច៍្ពំពា៉ះស្ថធារ ាៈ ែចូ្ជាផតលឪ់កាសសរំាបស់កិ្ា 

សដំែងក្តបីារមម ៍ នងិ ពរៀបរាបព់ផីលប ៉ះពាល ់
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តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លប់រដិ្ឋា ន 

 តម្មលម្នផលប ៉ះពាលព់ដ្ឋយផ្លទ ល់  
 តម្មលម្នផលប ៉ះពាល់ពដ្ឋយរបពយាល 
 លក្ខខ្័ ឌ ខ្ល៉ះ តម្មលម្នការជួសជុល អាច្រត ប់មក្វញិ
តាមរយាៈ recycle, reuse, ែូច្ជា ពធវើពអាយទឹក្ក្ខ្វក្់ ជា
ពែើម  
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  តម្មលសងគម គឺជាតម្មលច្ំពពា៉ះសងគមទំាងមូល ដែលដសតង
ពច្ញពី ព តុការ ៍ សក្មមភាព ឬ ការផ្លល សប់តូ រពគ្មល
នពយាបាយ 

 
 រមួទំាងភាពអវជិជមានពីខាងពរត និងមិនរាប់បញ្ចូ លពីតម្មល
ដែលបានបដមលងពៅជាអវីពផេង (private cost) 
 Marginal Social Cost : MSC 

MSC = MPC + MEC 

MPC : Marginal Private Cost 

MEC : Marginal External Cost 

តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម 
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Kind of 

Impact 

Criteria Goals 

Emigration • Number of emigrants 

• % ethnic minority 

Proper 

resettlement 

social equity 

Culture and 

Social Impacts 

 

• Impact culture and religion 

• Lose of important culture 

monuments 

• Impact culture organizations 

• Change the mean to access the 

outside world. 

• Lack of community 

participant in planning. 

• Increase social crimes 

Properly 

compensation 

លក្ខខ្ ័ឌ ម្នការវាយតម្មលផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម (1) 
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Kind of 

Impact 

Criteria Goals 

Impact on job • Change the mean to access 

the natural resources 

• Lose agriculture lands 

 

• Job opportunity 

 

• Limit the area for 

resettlement and cultivation 

- Properly 

compensation 

 

 
- Create jobs & 

support small 

enterprises 

 
- Area for 

resettlement 

Loss of 

biodiversity 

• A large area with high 

biodiversity is influenced 

 

• Reservation zone is affected 

 

 

• Rivers, water base 

- Biodiversity 

Program 

 

- Follow 

regulation of 

reservation zone 

- Reduce  

 

លក្ខខ្ ័ឌ ម្នការវាយតម្មលផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម (2) 
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Kind of 

Impact 

Criteria Goals 

Loss of 

biodiversity 

• Rivers, water base 

 

• Loss of wetland 

 

• Impact cold-water ecosystems 

 

• Impact Immigrant bird, fish and 

wildlife 

- Reduce 

 

- Reduce 

 

- Reduce 

 

- Design electric 

line, dam and 

wind turbine 

properly 

Loss of access to 

natural 

resources 

• Loss of forest 

 

• Fishing 

 

• Increase in soil erosion 

 

• Influence landscape 

- Replanting 

program 

- Properly 

compensation 

 

លក្ខខ្ ័ឌ ម្នការវាយតម្មលផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម (3) 
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Risks Mitigation Activities Proposed Methods 

Landless 

 

Jobless 

 Land-based resettlement 

 

 Re-employment 

- Land compensation 

 

- More investment needed 

Homeless 

 

Marginalization 

 House reconstruction 

 

 Social Inclusion 

- House compensation 

- Subsidy 

- Financial support for 

resettlement 

- Directly support 

impacted people 

Increase 

morbidity and 

mortality  

 Improve health care 

service 

- Construct clean water 

and sanitation system 

- Training on health care 

- Village health care 

center 

លក្ខខ្ ័ឌ ម្នការវាយតម្មលផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម - ការកាត់
បនាយហានភិយ័ សរំាបក់ារផ្លល សប់តូ រលពំៅដ្ឋា ន -1 
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Risks Mitigation Activities Proposed Methods 

Food insecurity  Adequate nutrition  - Provide enough food, rice 

Loss of access to 

common property 

 Restoration of 

community assets and 

services 

- Traffic Infrastructure 

Social 

(community) 

disarticulation 

 Rebuilding networks 

and communities 

- Support and compensate  

- Create cultural spaces 

លក្ខខ្ ័ឌ ម្នការវាយតម្មលផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម - ការកាត់
បនាយហានភិយ័ សរំាបក់ារផ្លល សប់តូ រលពំៅដ្ឋា ន -2 
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តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម នងិបរដិ្ឋា ន  
ពដ្ឋយ ឧសមន័ផទ៉ះក្ញ្ច ក្ ់



Energy Supply emissions mostly CO2 (some 
non-CO2 in industry and other energy related). 
 
Non-energy emissions are CO2 (land use) and 
non-CO2 (Agriculture and waste) 
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តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម នងិបរដិ្ឋា ន  
ពដ្ឋយ ឧសមន័ផទ៉ះក្ញ្ច ក្់ (ត.) 



 
ប ៉ះពាលែ់ល ់បដរមបរមលួអាកាសធាត ុ

58 តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម នងិបរដិ្ឋា ន  
ពដ្ឋយ ឧសមន័ផទ៉ះក្ញ្ច ក្់ (ត.) 



ប ៉ះពាលែ់ល ់សខុ្ភាព 
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 Increase harmful effects on human body due to 
the change of weather 

 Reduce cold effect 

 More accidents due to natural disasters 

 More disease, infection 

 Reduce body immunity 

 Promote the development of disease-carrying 
owners 

 Lengthen the epidemic period, etc.  

តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម នងិបរដិ្ឋា ន  
ពដ្ឋយ ឧសមន័ផទ៉ះក្ញ្ច ក្់ (ត.) 
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 Impact of Sea Level Rise 

 Impact of Changes in Storm, Surge and 
Precipitation 

តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម នងិបរដិ្ឋា ន  
ពដ្ឋយ ឧសមន័ផទ៉ះក្ញ្ច ក្់ (ត.) 
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 Impact of Temperature, Energy Demand and 
Energy Supply 

 Impact of Water Availability  

 Impact of Wind Speed, Cloud Cover and   
Renewable Energy 

 Changes in the Timing of Seasonal Life-Cycle   
Events 

 

តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម នងិបរដិ្ឋា ន  
ពដ្ឋយ ឧសមន័ផទ៉ះក្ញ្ច ក្់ (ត.) 
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 Flood and Storm Occur in Coastal Area 

 Lost of wetlands and erosion of sea coast  

 Affect on coastal infrastructure 

តម្មលម្នផលប ៉ះពាលែ់លស់ងគម នងិបរដិ្ឋា ន  
ពដ្ឋយ ឧសមន័ផទ៉ះក្ញ្ច ក្់ (ត.) 



តម្មលម្នផលប ៉ះពាលច់្ពំពា៉ះបរដិ្ឋា ន និង សងគម 
ពដ្ឋយស្ថរការស្ថងសង់ស្ថា នីយ៍ វារអីគគិសនី 
 

63 

ពភិាគាជារកុ្ម 



Content 

    1.  Current Energy Status and Future  Energy   
 Scenarios, ASEAN and Cambodia. 

    2. Environmental Cost and Social Cost 

 

    3.   Ethics and Behavior Change Issues 
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មាតកិា 
1) ស្ថា នភាពវសិយ័ថាមពលនាពពលបច្ចុបបនន និង        

ពសណារយី សូរមាប់ពពលអនាគត 
2) តម្មលម្នផលប ៉ះពាលច់្ពំពា៉ះបរដិ្ឋា ន និង សងគម 
3) បញ្ហា ក្នុងការផ្លល សប់តូ រឥយាបទ និងអាក្បបកិ្រយិា 
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ជពំកូ្ទ ី៣:  
បញ្ហា ក្នុងការផ្លល សប់តូ រឥយាបទ  

នងិអាក្បបក្រិយិា 
    1.  ពសច្ក្តពីផតើម 

    2. ការផ្លល សប់តូ រឥយាបទ និងអាក្បបកិ្រយិា 
    3.   ែំពណា៉ះរស្ថយ 
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ពសច្ក្តពីផតើម 
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ឥរយិាបទរបសម់នុសេ សពំៅពៅពលើ លដំ្ឋប់ម្នឥរយិាបទ
ដែល សដំែងពច្ញមក្ពដ្ឋយមនុសេ ព ើយមានឥទធិពល
ពដ្ឋយស្ថរវបបធម៌ អាក្បបក្ិរយិា អារមម ៍ ពៅតាមតំម្លនិង
ច្រយិាមាយាទ …  
 
ព តអុវពីយើងរតូវផ្លល សប់តូ រ អាក្បបក្រិយិា/ឥរយិាបទ? 

Behavioral change in Energy Use  

• Green Economic Approach 

• Selection of Energy Substitute  
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Motivation 

Awareness 

Attitude 

Characteristics 

Ability 

Learning 

Individual 
Behavior 

Group 

Organization 

ការផ្លល សប់តូ រ អាក្បបក្រិយិា/ឥរយិាបទ 
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FOAM Framework: Focus on Opportunity, Ability 
and Motivation 

 

• F –Focus: Study on behavior, study on Objectives 

• O –Opportunity: Approach, Product, Social Values 

• A –Ability: Knowledge and Social Support 

• M –Motivation: Belief and Attitude 

 

ការផ្លល សប់តូ រ អាក្បបក្រិយិា/ឥរយិាបទ (1) 
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FOAM > < KAP 

• K –Knowledge A –Attitude and P –Practice  

• KAP cannot show the nature of problem 

• KAP is unable to answer WHY? 

• Method: awareness improvement only 

• FOAM: F –more focus on behavior and objective,  

     O –indicate Opportunities to change behavior; 

     A –indicate the Ability to change behavior; 

        M –indicate the Motivation and barrier in              
changing behavior 

• FOAM can show the nature of problem 

• FOAM is able to answer WHY? and HOW?   

• Method: In order to change behavior 

 

ការផ្លល សប់តូ រ អាក្បបក្រិយិា/ឥរយិាបទ (1) 
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• Environmental Pollution 

• Natural Resource Reservation  

• Global Climate Change and Impacts 

• Disasters etc.  

• For What? 

• For Who? 

 

Sustainable Development  

For Everybody 

ការផ្លល សប់តូ រ អាក្បបក្រិយិា/ឥរយិាបទ (2) 
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ផលតិផលថាមពល នងិការពរបើរបាស ់

 

• Awareness 

• Natural Resource Degradation 

• Ineffective use of equipment and energy consumption 

• Inappropriate planning 

• Strongly depend on conventional energy (non-
renewable energy) 

• Not yet pay much attention on Renewable Energy 
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• Improve productivity by reducing waste  

• Improve efficiency 

• Improve economic benefits 

• Waste prevent instead of waste treatment 

• Apply for Environmental Standard 

• Improve health and living condition 

• Improve living standard 

ព តអុវពីយើងរតូវផ្លល សប់តូ រ អាក្បបក្រិយិា/ឥរយិាបទ? 
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Cambodia Case: 
 

• Difficult in operation of water reservations 

• Increasing price of Oil and Gas 

• Increasing of Power Demand due to global temperature 
rising 

• Reducing emission requires high technology and big 
investment 

• Electricity transmission/distribution systems are 
Overhead lines –increasing losses due to temperature 
rise. 

• People do not understand well about Energy 
Reservation 

ព តុអវពីយើងរតូវផ្លល សប់តូ រ អាក្បបកិ្រយិា/ឥរយិាបទ? (1) 
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ែពំណា៉ះរស្ថយ 
Introduce Green Economic / Green Products 
 

• Production, Distribution, Energy Consumption and 
Services Activities 

• Above activities can improve the living standard 
but produce environmental impacts 

• Green investment /  green productivity: Consider 
on waste management, 3R (Recycle, Reuse, 
Reduce), Green Technology etc., 

 



Industry 

Raw material 
Process 

Green 
economic 

model 

3R’s 

Product 
Waste 

Consumer 
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ែពំណា៉ះរស្ថយ (1) 



 

• Enhance producer responsibility  

Polluter Pay’s Principle 

 

• Cleaner production  Reduce Emission 

• Eco-industrial zones and Environmental 
Education: Enhance community awareness 
law, policy and regulations 
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ែពំណា៉ះរស្ថយ (2) 



 

• Enhance producer responsibility  

“Polluter Pay’s Principle” 

 
 

Why do Producers need to take responsibility? 

• Only producers can reduce the product prices through 
input selection and recycle  

 

• Only producers can decide to select raw materials 

 

• Only producers can make decision on investment of 
pollution prevention and control technologies 
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ែពំណា៉ះរស្ថយ (2) 



 

• Behavioral Change: Community Commitment 

“Role of Community” 

 
 

• Awareness improvement of Community 

• Provide information on energy use and support 
research activities in order to increase the energy 
efficiency, mitigate environmental pollution 

• Participate in environmental protection campaigns, 
sustainable resource usage programs 
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ែពំណា៉ះរស្ថយ (3) 



Stakeholder Paties… 
… Co-ordination 

Labor union 
Local community 

company 

industry 

famer 

School Green industry 

consumer 

Goverment 
Social organization 

supporter 

NGOs researcher IGOs 
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ែពំណា៉ះរស្ថយ (4) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VNU 
 

334 Nguy 

Light bulb (reduce 80% Energy): LED or CFL 

 

• Behavioral Change: Using Energy Saving Products 

• Behavioral Change: Create Energy Saving Habits 
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ែពំណា៉ះរស្ថយ (5) 



 

 

1. Behavioral Change: Using Energy Saving Products 

 

2. Behavioral Change: Create Energy Saving Habits 
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ពភិាគាជារកុ្ម 
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សមូអរគណុ 


