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បច្ចេ�េកវិិទ្យាាសម្រា�ប់ការអភិិរកស និិងកិ�េគាំពំារបរសិ្ថាា និបច្ចេ�េកវិិទ្យាាសម្រា�ប់ការអភិិរកស និិងកិ�េគាំពំារបរសិ្ថាា និ

បញ្ហាា បរិសិ្ថាា ន គឺឺជាបញ្ហាា ដ៏សំ៏ំខានប់ផុំុតមួយួ ដែដ៏ល
បាននឹងកំំពុុងជះះឥទិិ្ធិពុលដ៏ល់ជីះវភាពុរិស់ំនៅ�ប្របចាំថំ្ងៃ�ៃ
កំដូ៏៏ចជាសុំខុុមាលភាពុរិបស់ំប្របជាពុលរិដ៏ឋ នៅ�យ
ប្រគឺបដ៏ណ្តត បន់ៅលើនៅសំើើរិដែតប្រគឺបដ់ែផុែកំនៅ�កំែុងសំងគមួ និង
នៅសំដ៏ឋកិំចចទាំងំមួូល។ បញ្ហាា បរិសិ្ថាា នដែដ៏លកំំពុុងនៅកំើត
មាននៅ�នៅលើភពុដែផុនដី៏បានជំះរិុញឱ្យយពិុភពុនៅ�កំ
ទាំងំមួូលចាំបអ់ារិមួមណ៍្តចំនៅ�ះការិដែប្របប្របួលប្របពុន័ិ
នៅ�កូំឡូូសីុំ ដូ៏ចជា ការិដែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ, ការិ
នៅកំើនកំនៅ�ៅ ភពុដែផុនដី៏, ការិធ្លុះះុះធាះ យប្រសំទាំប�់ហូ្សូូូន, 
ការិនៅកំើននៅឡូើងនូវនៅភះើងនៅ�ះថ្ងៃប្រពុ, ការិរិ�យទឹ្ធិកំកំកំ, 
គុឺណ្តភាពុខុយល់ធាះ កំចុ់ះ, គុឺណ្តភាពុទឹ្ធិកំធាះ កំចុ់ះ, 
កំងះះខាតទឹ្ធិកំស្ថាបសំប្រមាបន់ៅប្របើប្របាស់ំ និងការិបាតប់ង់
នូវជីះវ�ចប្រមួះះនៅផុូង នៗៅទ្ធិៀតជានៅដ៏ើមួ។ បញ្ហាា ទាំងំនៅនះបាន
ជំះរិញុឱ្យយមានការិផុៅួចនៅផុៅើមួរិះិរិកំដំ៏នៅ�ះប្រស្ថាយជារិមួួ 
នៅដ៏ើមួីកីារិ�រិ និង�ភរិិកំូនូវបរិសិ្ថាា ន តាមួរិយ�ការិ
ដែសំះងរិកំនូវទ្ធិប្រមួងថ់្ងៃនការិ�ភវិឌ្ឍឍមួយួប្របកំបនៅ�យ
និរិនតរិភាពុដែដ៏លមានការិគិឺតគូឺរិដ៏ល់បរិសិ្ថាា ន កំែុងនៅ�ះ 
«នៅសំដ៏ឋកិំចចវលិជំុះ»«នៅសំដ៏ឋកិំចចវលិជំុះ» (Circular Economy) គឺឺជាទ្ធិប្រមួង់
ដ៏ម៏ានស្ថារិ�សំំខានម់ួយួដែដ៏លប្រតូវបាននៅលើកំនៅឡូើង
នៅ�កំែុងសំនែិសីំទ្ធិនៅលើកំទី្ធិ២១  សំៅីពីុការិដែប្របប្របួលសំនែិសីំទ្ធិនៅលើកំទី្ធិ២១  សំៅីពីុការិដែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុ (COP 21) អាកាសំធាតុ (COP 21) នៅ�ទី្ធិប្រកំះងបាា រិសីំ ប្របនៅទ្ធិសំ
បារាំងំ កាលពីុដែខុធ្លុះែូ ឆ្នាំែ ២ំ០១៥។ ទ្ធិប្រមួងថ់្ងៃននៅសំដ៏ឋកិំចច
វលិជំុះសំំនៅ�ដ៏ល់ការិនៅប្របើប្របាស់ំនៅឡូើងវញិនូវ�ះដីែដ៏ល
អាចទាំញយកំមួកំនៅប្របើប្របាស់ំបាន នៅ�លគឺឺការិនៅឆ្នាំះ ះ
នៅ�រិកំ Zero waste Economy ឬកំ ៏Non waste-
based Economy  នៅ�យរាំល់ធ្លុះនធានវតាុធាតុនៅដ៏ើមួ

នៅ�កំែុងចរិនតនៅសំដ៏ឋកិំចច នឹងប្រតវូបាននៅប្របើប្របាស់ំនៅឡូើងវញិ 
ឬដែកំថ្ងៃចែមួកំនៅប្របើប្របាស់ំវញិ។ រាំល់ធ្លុះនធានទាំងំ�ស់ំនឹង
ប្រតូវនៅប្របើប្របាស់ំនៅ�កំែុង “ វដ៏ត” ប្របកំបនៅ�យប្របសិំទិ្ធិភាពុ 
និងប្របសិំទ្ធិិផុល  នៅ�យនៅ�លនៅ�ថ្ងៃនយុទ្ធិិស្ថាស្រ្តសំត
�ភវិឌ្ឍឍនប៍្របកំបនៅ�យនិរិនតរិភាពុរិបស់ំនៅសំដ៏ឋកិំចចវលិជំុះ
គឺឺជំះរិញុការិបនៅងើើត ផុលិត និងផុគតផ់ុគងនូ់វទំ្ធិនិញ និង
នៅសំវាកំមួម នៅ�យប្រតូវកាតប់នាយនូវការិនៅប្របើប្របាស់ំវតាុ
ធាតុនៅដ៏ើមួ, ធ្លុះនធានថាមួពុល និងការិបនៅ�ចញសំំណ្តល់ 
កំែុងនៅ�ះបនៅចចកំវទិ្ធិាឌី្ឍជីះ�លសំំខាន់ៗ  ដូ៏ចជា Cloud, 
Cognitive, IoT និង Blockchain ជានៅដ៏ើមួ គឺឺជាដែផុែកំ
មួយួចូលរិមួួផុៅល់នូវដំ៏នៅ�ះប្រស្ថាយចំនៅ�ះបញ្ហាា
ទាំងំនៅនះនៅដ៏ើមួីសីំនៅប្រមួចបាននៅ�លនៅ�ថ្ងៃនការិ�ភវិឌ្ឍឍ
នៅសំដ៏ឋកិំចចវលិជំុះ។

វតតមាន និងត�ួទី្ធិដ៏ច៏ាំបំាចថ់្ងៃនបនៅចចកំវទិ្ធិាប្រតូវបាន
វាយតថ្ងៃមួះខុះស់ំនៅ�យនៅមួដឹ៏កំ�ថំ្ងៃនប�ៅ ប្របនៅទ្ធិសំ
��នៅលើសំកំលនៅ�កំ កំដូ៏៏ចជា�ែកំប្រស្ថាវប្រជាវដែផុែកំ
បរិសិ្ថាា ន កំែុងការិចូលរិមួួនៅ�ះប្រស្ថាយបញ្ហាា បរិសិ្ថាា ន
ដែដ៏លកំំពុុងនៅកំើតមាននៅឡូើង សំំនៅ�ធា�ការិ�ភវិឌ្ឍឍ
ប្របកំបនៅ�យនិរិនតរិភាពុ។ បនៅចចកំវទិ្ធិាបាននឹងកំំពុុង
ចូលរិមួួដ៏ល់ការិពុប្រងឹងការិប្រគឺបប់្រគឺងបរិសិ្ថាា នដែដ៏ល
កានដ់ែតថ្ងៃវឆ្នាំះ ត (Smart Environment) ពិុនៅសំសំ
នៅលើការិប្រគឺបប់្រគឺងសំំណ្តល់  ការិ�ភរិិកំូធ្លុះនធាន
ធ្លុះមួមជាតិ ការិប្រគឺបប់្រគឺងតំបន�់ភរិិកំូ និងតំបនក់ារិ�រិ
ធ្លុះមួមជាតិ ឱ្យយសំាិតនៅសំារិគឺងវ់ងូ តាមួរិយ�ការិនៅប្របើប្របាស់ំ
បនៅចចកំវទិ្ធិា និងឧបកំរិណ៍្តឆ្នាំះ តថ្ងៃវ។
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១. ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបក់ារិប្រគឺបប់្រគឺង១. ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបក់ារិប្រគឺបប់្រគឺង
    សំំណ្តល់    សំំណ្តល់

កាកំសំំណ្តល់ ប្រតវូបានបនៅ�ចញនៅចាំលពីុលំនៅ�ឋាន
នៅរាំងចប្រកំ និងសំហ្សូប្រ�សំតូចធ្លុះ ំរាំប�់នន់ៅតានជានៅរិៀង
រាំល់ថ្ងៃ�ៃ។ សំំណ្តល់នៅ�តាមួទី្ធិប្រកំះង ទី្ធិប្របជំុះជះន មាន
នៅប្រចើនប្របនៅភទ្ធិ ដូ៏ចជា សំំណ្តល់រាំវ សំំណ្តល់រិងឹ 
(រិមួួទាំងំសំំណ្តល់សំរិរីាំងគ សំំណ្តល់ដែកំថ្ងៃចែនៅឡូើងវញិ
បាន) ជានៅដ៏ើមួ ដែដ៏លតប្រមួូវឱ្យយមានការិប្រគឺបប់្រគឺងឱ្យយ
បានលអ រាំបច់ាំបពី់ុនៅដ៏ើមួដែខុូ នៅ�ប្របភពុបនៅ�ចញសំំណ្តល់ 
ការិដឹ៏កំជះ�ូូនប្របមួូលសំំរាំមួ ការិសំតុកំទុ្ធិកំ ទី្ធិ�ន
ចាំកំសំ់ំរាំមួ រិហូ្សូតដ៏ល់ចុងដែខុូ នៅ�ទី្ធិតាងំដែកំថ្ងៃចែសំំរាំមួ
សំំណ្តល់រិងឹ និងកំដែនះងប្របប្រពឹុតតកំមួមសំំណ្តល់រាំវជានៅដ៏ើមួ
នៅដ៏ើមួីនីៅជះៀសំវាងផុលបាះ�ល់ដ៏ល់សុំខុុមាលភាពុថ្ងៃន
ការិរិស់ំនៅ�ប្របចាំថំ្ងៃ�ៃរិបស់ំប្របជាពុលរិដ៏ឋ  កំដូ៏៏ចជា
នៅស្ថាភណ័្តភាពុទ្ធិបី្រកំះង។ យ៉ាា ង�មួញិ ជាមួយួការិ
នៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាដែដ៏លរិកីំចនៅប្រមួើនយ៉ាា ងឆ្នាំបរ់ិហ័្សូសំ
ការិប្រគឺបប់្រគឺងសំំណ្តល់រិងឹ រាំវ នៅ�កំែុងទី្ធិប្រកំះង កំក៏ានដ់ែត
ឆ្នាំះ តថ្ងៃវជាងមុួន និងកានដ់ែតមានប្របសិំទិ្ធិភាពុ ចូលរិមួួ
ទ្ធិបស់្ថាើ តផ់ុលបាះ�ល់ពីុសំំណ្តល់នៅ�នៅលើបរិសិ្ថាា ន។

កំ.  សំំណ្តល់រាំវ

សំំណ្តល់រាំវសំំនៅ�ដ៏ល់ទឹ្ធិកំកំខុះកំដ់ែដ៏លនៅចញពីុ
លំនៅ�ឋាន ឬនៅរាំងចប្រកំ, ទឹ្ធិកំសំំ�យុ និងទឹ្ធិកំដែដ៏លមាន
ជាតិពុុលជានៅដ៏ើមួ។ សំំណ្តល់រាំវ ភាគឺនៅប្រចើនផុើុកំនូវ

ជាតពុិុល  និងកំះនិអាប្រកំកំ ់ដែដ៏លអាចបំផ្លាះ ញដ៏ល់
បរិសិ្ថាា ន។ ឧទាំហ្សូរិណ៍្តប្របសិំននៅបើវាប្រតវូចាំកំចូ់លបឹង 
ឬទ្ធិនៅនះ វាអាចនឹងបផំ្លាះ ញនូវជីះវ�ចប្រមួះះនៅប្រកាមួទ្ធិកឹំនៅ�
កំែុងបឹង សំើឹង ឬទ្ធិនៅនះនៅ�ះ។ នៅដ៏ើមួីនីៅ�ះប្រស្ថាយបញ្ហាា
នៅនះ នៅគឺបាននៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាមួយួចំនួន ដូ៏ចជា
ការិនៅប្របើប្របាស់ំអាងប្របប្រពឹុតតកំមួមទឹ្ធិកំកំខុះកំ ់(Mechanical
-Biological Wastewater Treatment)  នៅដ៏ើមួីី
ចប្រមាញ់ នងិសំំអាតនូវជាតពុិុលនៅចញពុទី្ធិកឹំកំខុះកំ់
ទាំងំនៅ�ះជាមុួនសិំន មួនុនឹងនៅធ្លុះះើការិបងាូរិចូលប្របភពុ
ទឹ្ធិកំធ្លុះមួមជាតិដូ៏ចជា បឹង សំើឹង និងទ្ធិនៅនះ ជានៅដ៏ើមួ។

ខុ. សំំណ្តល់រិងឹ

សំំណ្តល់រិងឹ សំំនៅ�ដ៏ល់សំំរាំមួបាះ សំើកិំ ប្រកំ�សំសំំបកំ
ដែកំវឬនៅ�ហ្សូ�ធាតុ នៅសំរាំា មួចិ  និងកំ�ចកំដ់ែដ៏លនៅគឺ
នៅបាះបងន់ៅចាំល។ ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាប់
ប្រគឺបប់្រគឺងសំំរាំមួ សំំណ្តល់រិងឹ រាំបច់ាំបពី់ុការិប្របមូួល 
ការិដឹ៏កំជះ�ូូន ការិសំៅុកំទុ្ធិកំ រិហូ្សូតដ៏ល់ការិថ្ងៃកំថ្ងៃចែនូវ
សំំរាំមួទាំងំនៅ�ះនៅដ៏ើមួីយីកំមួកំនៅប្របើប្របាស់ំនៅឡូើងវញិ។ 
បនៅចចកំវទិ្ធិាដែដ៏លនៅគឺនៅប្របើប្របាស់ំកំែុងការិប្រគឺបប់្រគឺងសំំរាំមួ 
សំំណ្តល់រិងឹ មានដូ៏ចជា ការិនៅប្របើប្របាស់ំ Sensor និង 
GPS  ភូាបជ់ាមួយួប្របពុន័ិ�ុនីធឺ្លុះណិ្តតនៅ�តាមួធុ្លុះង
សំំរាំមួថ្ងៃវឆ្នាំះ ត (Smart Bin) នៅដ៏ើមួីដឹី៏ងពីុកំប្រមួតិសំំរាំមួ
នៅ�កំែុងធុ្លុះងនៅ�ះនៅ�យវានឹងផុៅល់សំញ្ហាា ដ៏ល់�ែកំ
ប្របមូួលសំំរាំមួនៅ�នៅពុលធុ្លុះងនៅពុញ។ ជាមួយួ�ែ នៅនះដែដ៏រិ 
នៅគឺកំអ៏ាចដឹ៏ងពីុដំ៏នៅណ្តើ រិការិប្របមូួលសំំរាំមួរិបស់ំរិ�យនត
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ប្របមូួលសំំរាំមួ (Tracking) តាមួរិយ�ការិតាមួ�ន
នៅលើកំមួមវធីិ្លុះទូ្ធិរិស័ំពុើថ្ងៃដ៏រិបស់ំ�ែកំនៅប្របើប្របាស់ំ។ នៅលើសំពីុ
នៅនះនៅទ្ធិៀតនៅគឺអាចនៅប្របើបនៅចចកំវទិ្ធិាទ្ធិំនៅនើបនៅដ៏ើមួីដីែកំថ្ងៃចែ
សំំរាំមួបាះ សំើិកំ និងសំំបកំដែកំវ ឱ្យយនៅ�ជាវតាុធាតុនៅដ៏ើមួ 
ឬរិបស់ំរិបរិនៅប្របើប្របាស់ំនៅឡូើងវញិបាន។ ការិបំដែបះង
សំំរាំមួសំំណ្តល់រិងឹនៅ�ជាថាមួពុល (Waste to 
Energy) កំទ៏ាំមួទាំរិឱ្យយមានការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិា
នងិការិវនិនិៅយ៉ាគឺចាំបំាច ់កំែុងទិ្ធិសំនៅ�ចូលរិមួួកាត់
បនាយបរិមិាណ្តសំំរាំមួនៅ�ទី្ធិ�នសំតុកំ។

គឺ. សំំណ្តល់ឧបកំរិណ៍្តនៅ�ទ្ធិីចិប្រតូនិកំ (E-Waste)

សំំណ្តល់នៅប្រគឺឿងឧបកំរិណ៍្តនៅ�ទ្ធិីចិប្រតូនិកំចាំស់ំៗ ឬ
ខូុច ភាគឺនៅប្រចើនប្រតូវបាននៅគឺដ៏កំយកំធាតុសំំខាន់ៗ
មួយួចនួំនមួកំថ្ងៃចែនៅប្របើប្របាស់ំនៅទ្ធិីើងវញិ  (Recycling) 
ជាជាងការិនៅបាះនៅចាំលទាំងំប្រសំះងនៅ�ទ្ធិ�ីនចាំកំ់
សំំរាំមួ។ ជាកំដ់ែសំតង ការិថ្ងៃចែនៅប្របើប្របាស់ំឧបកំរិណ៍្ត
ចាំស់ំ  ៗឬខូុច ទាំមួទាំរិបនៅចចកំវទិ្ធិាខុះស់ំ និងវធីិ្លុះស្ថាស្រ្តសំត
មានគុឺណ្តភាពុ និងប្រតឹមួប្រតូវហ្សូមតច់ត។់ ប្របសិំននៅបើ
មួនិចប្រមាញ់នៅចញមួកំប្រតឹមួប្រតូវនៅ�ះនៅទ្ធិវាបាះ�ល់
ដ៏ល់បរិសិ្ថាា នយ៉ាា ងខាះ ងំ នៅ�នៅពុលដ៏កំនៅចញស្ថារិធាតុ
វតាុធាតុនៅដ៏ើមួ ដូ៏ចជា ដែដ៏កំ មាសំ ឬទ្ធិងដ់ែដ៏ង ជានៅដ៏ើមួ 
តយួ៉ាា ងនៅ�នៅពុលដែដ៏លនៅធ្លុះះើការិចប្រមាញ់នៅចញមួកំខុុសំ
បនៅចចកំនៅទ្ធិសំនឹងបងើផុលបាះ�ល់យ៉ាា ងខាះ ងំដ៏ល់
បរិសិ្ថាា ន  នៅ�យឧសំម័នគីឺមួបីាននៅលចនៅចញមួកំកំែុង
បរិយិ៉ាកាសំ បាះ�ល់ដ៏ល់ប្របភពុទ្ធិកឹំស្ថាអ ត ដំ៏� ំនិង

សំតះចិ�ច ឹមួ��  ប្រពុមួទាំងំបងើផុលបាះ�ល់ដ៏ល់
សុំខុភាពុមួនុសំូ។ ជាមួយួនងឹបនៅចចកំវទិ្ធិា�មីៗ  ដូ៏ចជា 
IoTs  និង AI  ដែដ៏លជាឧបកំរិណ៍្តបំ�កំន់ៅ�យ
ប្របពុនិ័ប្រគឺបប់្រគឺងថ្ងៃវឆ្នាំះ តនៅលើ Hardwares នៅយើងអាច
នៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបន់ៅធ្លុះះើការិតាមួ�ន និង
ប្រតួតពិុនិតយឧបកំរិណ៍្តនៅ�ទ្ធិីចិប្រតូនិកំដែដ៏ល�តិ�ិជះន
នៅប្របើប្របាស់ំ  នៅ�យពិុនិតយនៅមួើលអាយុកាលរិបស់ំ
ផុលិតផុលនៅ�ះ  ឬកំពិ៏ុនិតយថាដែផុែកំ�មួយួថ្ងៃន
ឧបកំរិណ៍្តនៅ�ទ្ធិីចិប្រតូនិកំនៅ�ះដែដ៏លរិងការិខូុចខាត 
នៅដ៏ើមួីនីៅធ្លុះះើការិផ្លាះ ស់ំបតូរិ (Refurbish) និងនៅប្របើប្របាស់ំ
នៅទ្ធិីើងវញិ (Reuse)។

២. ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបក់ារិការិ�រិ  ២. ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបក់ារិការិ�រិ  
    សំតះថ្ងៃប្រពុ    សំតះថ្ងៃប្រពុ

សំតះថ្ងៃប្រពុមួយួចនំនួគឺឺជាសំតះកំប្រមួដែដ៏លកំំពុុងរិងការិ
គឺំរាំមួកំំដែហ្សូង និងខុះះនៅសំើើរិដែតជិះតផុុតពូុជះនៅ�នៅហ្សូើយ 
នៅ�យស្ថារិការិបរិបាញ់ខុុសំចាប ់និងនៅប្រ�ះធ្លុះមួមជាតិ 
ដូ៏ចជា ទឹ្ធិកំជំះនន ់នៅភះើងនៅ�ះថ្ងៃប្រពុ ជានៅដ៏ើមួ។ បចចុបីនែ 
បនៅចចកំវទិ្ធិាប្រតវូបាននៅគឺនៅប្របើយ៉ាា ងទូ្ធិលំទូ្ធិ�យកំែុងការិ
ជះយួសំនៅស្រ្ត�គ ះ កំដូ៏៏ចជាការិ�ភរិិកំូសំតះថ្ងៃប្រពុផុងដែដ៏រិ។ 
ជាកំដ់ែសំតង តាមួរិយ�បនៅចចកំវទិ្ធិា IoTs និង AI នៅយើង
អាចតាមួ�នសំកំមួមភាពុរិបស់ំសំតះថ្ងៃប្រពុនៅហ្សូើយសិំកំា
�ពីំុការិរិស់ំនៅ�រិបស់ំពុកួំនៅគឺ។ ការិបំ�កំក់ានៅមួរាំា ជា
មួយួបនៅចចកំវទិ្ធិា AI និង Sensor អាចកំំណ្តតរ់ិបូភាពុ
សំតះថ្ងៃប្រពុ រិចួចាំបយ់កំសំកំមួមភាពុរិបស់ំពុកួំនៅគឺ ដូ៏ចជា
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ការិផ្លាះ ស់ំទី្ធិ ជះប្រមួកំ និងប្របភពុចំណី្តអាហារិ ជានៅដ៏ើមួ
នៅ�យការិ�កំក់ានៅមួរាំា នៅ�តាមួតំបនក់ារិ�រិ។
មួាាងនៅទ្ធិៀត តាមួរិយ�ប្របពុនិ័កានៅមួរាំា  AI នៅនះ 
នៅយើងអាចប្រគឺបប់្រគឺងហានិភយ័  និងដែសំះងរិកំប្របភពុ
ថ្ងៃនការិគឺរំាំមួកំំដែហ្សូងចនំៅ�ះសំតះថ្ងៃប្រពុទាំងំនៅ�ះ ដូ៏ចជា
ការិ�កំ�់�ើ កំ ់ ការិបរិបាញ់សំតះខុុសំចាប ់ និង
បញ្ហាា មួយួចំនួននៅទ្ធិៀតបានយ៉ាា ងប្របនៅសំើរិ។ នៅគឺអាច
តាមួ�នសំតះដែដ៏លកំប្រមួ  ឬជិះតផុុតពូុជះ  តាមួរិយ�
ការិភូាប ់GPS នៅ�នឹងខុះួនរិបស់ំពុកួំវា ឬការិបនៅ�ា ះ
ប្រដ៏ូនសំប្រមាបប់្រតួតពិុនិតយពីុនៅលើអាកាសំ  នងិការិ
បងើបនូ់វឧបកំរិណ៍្តចាំបសំ់ំនៅឡូង ឬសំំនៅឡូងរិខំាន
��នៅដ៏ើមួីបី�ើ រិនូវនៅប្រ�ះថាែ កំពី់ុនៅប្រ�ះធ្លុះមួមជាតិ។

៣. ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបក់ាតប់នាយ៣. ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបក់ាតប់នាយ  
    ការិបំពុុលខុយល់ និងទឹ្ធិកំស្ថាអ ត    ការិបំពុុលខុយល់ និងទឹ្ធិកំស្ថាអ ត

បញ្ហាា ដែផុូងពុុលកំជ៏ាបញ្ហាា ប្របឈមួមួយួដ៏ល់បរិសិ្ថាា ន
ផុងដែដ៏រិ នៅប្រ�ះវាបងើឱ្យយនៅកំើតជាជះងឺំហឺ្សូត នៅហ្សូើយកំរិណី្ត
ធ្លុះៃនធ់្លុះៃរិអាចឈានដ៏ល់ជំះងឺមួហារិកីំសួំតជានៅដ៏ើមួ។ 
ដូ៏នៅចែះនៅដ៏ើមួីបី�ើ រិផុលបាះ�ល់ថ្ងៃនដែផុូងពុុល នៅយើង
អាចនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិា IoTs និង AI ដែដ៏លអាច
កាតប់នាយដែផុូងពុុលនៅ�នៅពុលនៅវ�ជាកំដ់ែសំតង

ដែតមួតង (Real-time)។ ប្របពុនិ័ Smart Sensor
អាចកំំណ្តតប់្របភពុថ្ងៃនដែផុូងពុុលដែដ៏លនៅលចនៅចញ
មួកំ វាស់ំពីុកំប្រមួតិបរិសុិំទ្ធិិថ្ងៃនខុយល់ នៅហ្សូើយនងឹផុតល់
សំញ្ហាា យ៉ាា ងឆ្នាំបរ់ិហ័្សូសំ  និងចាស់ំ�ស់ំដ៏ល់�ែកំ
រិស់ំនៅ�កំែុងទី្ធិតាងំជាកំដ់ែសំតងនៅ�ះ។ Smart Sensor 
ទាំងំនៅនះនឹងប�ូូនទិ្ធិនែនយ័នៅ�កានប់ណ្តៅុ ំ ពុត័ម៌ាន 
(Big Data) ដែដ៏លប្របមួលូបាននៅ�យឧបកំរិណ៍្តចាំប់
សំញ្ហាា  រិចួវានឹងនៅធ្លុះះើការិវភិាគឺពីុមួូលនៅហ្សូតុដែដ៏ល�ំ
ឱ្យយមានការិបំពុុលជានៅដ៏ើមួ។ មួនិដែតបាុនៅ�ះ ះ នៅដ៏ើមួីី
នៅ�ះប្រស្ថាយបញ្ហាា ដែផុូងពុុលដែដ៏លបនៅ�ចញនៅ�យ
យ៉ានយនត បនៅចចកំវទិ្ធិា�មីៗ មួយួចំនួនប្រតូវបានប�ចូ ល
កំែុងឧសំាហ្សូកំមួមផុលិតរិ�យនត  នៅដ៏ើមួីនីៅធ្លុះះើឱ្យយការិ
នៅប្របើប្របាស់ំនៅប្របងសំ្ថាងកានដ់ែតមានប្របសិំទិ្ធិភាពុ និង
មានការិគិឺតគូឺរិបរិសិ្ថាា នជាងមួុន។  ជាមួយួរិបកំ
គឺនំៅហ្សូើញ�មីៗ ថ្ងៃនបនៅចចកំវទិ្ធិាថ្ងៃបតង កំម៏ានការិបនៅងើើត
រិ�យនត�គឺគសិំនី  និងរិ�យនតដែដ៏លនៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុល
កំនៅកំើតនៅឡូើងវញិ នៅដ៏ើមួីកីាតប់នាយការិបនៅ�ចញឧសំមន័
នៅចញពីុយ៉ានយនតដែដ៏លនៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុលនៅប្របង
ឥនិន�។ នៅលើសំពីុនៅនះនៅទ្ធិៀត បនៅចចកំវទិ្ធិា AI ប្រតូវបាន
នៅប្របើប្របាស់ំកំែុងប្របពុនិ័ប្រគឺបប់្រគឺងចរាំចរិណ៍្តនៅ�កំែុង
ទី្ធិប្រកំះង  ដែដ៏លអាចសំប្រមួួលលំហូ្សូរិរិ�យនតនៅ�តាមួ
ដ៏ងផុះូវមួនិឱ្យយកំកំសំើះយូរិ នៅដ៏ើមួីកីាតប់នាយផុលបាះ
�ល់ដ៏ល់ខុយល់អាកាសំ និងបរិសិ្ថាា ន។

ដូ៏ច�ែ ដែដ៏រិ នៅយើងអាចនៅប្របើប្របាស់ំ IoTs និង AI នៅដ៏ើមួីី
ពុប្រងឹងការិប្រគឺបប់្រគឺងគុឺណ្តភាពុទឹ្ធិកំស្ថាអ ត  នៅ�យនៅធ្លុះះើ
ការិវាស់ំពីុស្ថាា នភាពុទឹ្ធិកំ គុឺណ្តភាពុទឹ្ធិកំ សីំតុណ្តា ភាពុ
ទឹ្ធិកំ និងសិំកំា�ំពីុស្ថាា នភាពុជីះវ�ចប្រមួះះនៅ�កំែុងទឹ្ធិកំ 
ប្រពុមួទាំងំអាចដែសំះងរិកំប្របភពុថ្ងៃនការិបំពុុលនៅ�នៅពុល
នៅវ�ជាកំដ់ែសំតង ដូ៏ចជា ការិធ្លុះះុះធាះ យស្ថារិជាតិគីឺមួី
ចូលកំែុងប្របភពុទឹ្ធិកំស្ថាអ ត ជានៅដ៏ើមួ។
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៤. ៤. ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបក់ាតប់នាយការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបក់ាតប់នាយ
        ការិដែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ  និងការិ�ភវិឌ្ឍឍការិដែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ  និងការិ�ភវិឌ្ឍឍ
    បនៅចចកំវទិ្ធិាថាមួពុលកំនៅកំើតនៅឡូើងវញិ    បនៅចចកំវទិ្ធិាថាមួពុលកំនៅកំើតនៅឡូើងវញិ

ការិនៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុល�គឺគសិំនីប្របកំបនៅ�យចីរិភាពុ
តាមួរិយ�ការិបំដែបះងថាមួពុលនៅចញពីុកំនៅ�ៅ ពុនះឺ
ប្រពុះអាទិ្ធិតយ ខុយល់ និងលំហូ្សូរិទឹ្ធិកំជានៅដ៏ើមួ បានចូលរិមួួ
សំនៅស្រ្ត�គ ះបរិសិ្ថាា នបានយ៉ាា ងធ្លុះនំៅធ្លុះង និងប្របនៅសំើរិជាង
ការិនៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុលមួនិកំនៅកំើតនៅឡូើងវញិថ្ងៃន
ឥនិន�ហ្សូះសីុូំល ដូ៏ចជា ធ្លុះយូង�ម នៅប្របង និងឧសំមន័ធ្លុះមួមជាតិ

ជានៅដ៏ើមួ។ ជាការិពិុត ការិដែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ កំដូ៏៏ច
ជាការិនៅកំើននៅឡូើងកំនៅ�ត ថ្ងៃនភពុដែផុនដី៏គឺឺជាកំៅកីំងះល់ដ៏ធ៏្លុះំ
មួយួរិបស់ំពិុភពុនៅ�កំទាំងំមូួល។ ជាដំ៏នៅ�ះប្រស្ថាយ 
តប្រមូួវឱ្យយមានការិកាតប់នាយការិបនៅ�ចញឧសំមន័បំពុុល
បរិយិ៉ាកាសំ នៅ�យអាចនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិា�មីៗជា
ជំះនួយ។

ខាងនៅប្រកាមួនៅនះជាបនៅចចកំវទិ្ធិាមួយួចំនួន  ដែដ៏លនៅគឺ
បានវនិិនៅយ៉ាគឺ និងនៅប្របើប្របាស់ំនៅដ៏ើមួីបី្របយុទ្ធិិប្របឆ្នាំងំ
នឹងបញ្ហាា ដែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ កំដូ៏៏ចជាការិបនៅងើើត
ថាមួពុលកំនៅកំើតនៅឡូើងវញិ ៖

Solar PanelsSolar Panels ៖៖ ជាបនៅចចកំវទិ្ធិាប្រសូំបយកំពុនះឺប្រពុះអាទិ្ធិតយ  នៅដ៏ើមួីបីនៅងើើតជាថាមួពុល�គឺគិសំនីសំប្រមាប់
នៅប្របើប្របាស់ំកំែុងការិរិស់ំនៅ�ប្របចាំថំ្ងៃ�ៃ។ នៅនះជាថាមួពុលកំនៅកំើតនៅឡូើងវញិ ដែដ៏លមួនិបនៅ�ច ញនូវឧសំម័នផុើះកំ�ច កំ។់

កំ. Solar Panels កំ. Solar Panels 
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Power-to-X ៖Power-to-X ៖ ជាបនៅចចកំវទិ្ធិាទាំញយកំ Hydrogen នៅចញពីុទឹ្ធិកំ នៅដ៏ើមួីបីនៅងើើត  និងបំដែបះងជាថាមួពុល
កំនៅកំើតនៅឡូើងវញិរិកំាទុ្ធិកំនៅប្រកាមួទ្ធិប្រមួងន់ៅផុូងៗ  សំប្រមាបន់ៅប្របើប្របាស់ំនៅដ៏ើមួីដំី៏នៅណ្តើ រិការិនៅប្រគឺឿងមាា សីុំន�� 
ជំះនួសំឱ្យយការិនៅប្របើប្របាស់ំនៅប្របងសំ្ថាង ឬនៅប្របងឥនិន�។

Wind Turbines ៖Wind Turbines ៖ ជាបនៅចចកំវទិ្ធិាបងះិលទ្ធិួរិបីនី ដំ៏នៅណ្តើ រិការិនៅ�យកំមាះ ងំខុយល់ នៅដ៏ើមួីបីនៅងើើតជាថាមួពុល
�គឺគសិំនីសំប្រមាបន់ៅប្របើប្របាស់ំ។  នៅលើសំពីុនៅនះនៅទ្ធិៀត កំម៏ានជាបនៅចចកំវទិ្ធិាទាំញយកំថាមួពុល�គឺគីសំនីនៅចញ
ពីុចំហាយទឹ្ធិកំ ដែដ៏លបនៅចចកំវទិ្ធិាទាំងំ�ស់ំនៅនះប្រតូវបានចាំតទុ់្ធិកំជាថាមួពុលស្ថាអ ត (Clean Energy) ឬ
ថាមួពុលកំនៅកំើតនៅឡូើងវញិ។

ខុ. Wind Turbinesខុ. Wind Turbines

គឺ. Power-to-X គឺ. Power-to-X 



BioSolar Leaf ៖BioSolar Leaf ៖ គឺឺជាបនៅចចកំវទិ្ធិាសំះឹកំជីះវស្ថាស្រ្តសំតមួយួដែដ៏លនៅគឺបនៅងើើតនៅឡូើង នៅដ៏ើមួី�ីដុំ៏ះរុិកំខជាតិតូចៗ 
ដែដ៏លអាចនៅប្របើប្របាស់ំជានៅប្រគឺឿងផុូអំាហារិជំះនួយសុំខុភាពុនៅហ្សូើយវាកំជ៏ះួយបនៅ�ច ញ�ុកំសីុំដែសំន និងប្រសំូប
យកំឧសំម័នកាបូនឌី្ឍ�ុកំសីុំតពីុកំែុងបរិយិ៉ាកាសំ។

ង. BioSolar Leafង. BioSolar Leaf

Direct Air Capture (DAC) Technology ៖Direct Air Capture (DAC) Technology ៖ គឺឺជាបនៅចចកំវទិ្ធិាបូមួយកំឧសំម័នកាបូនឌី្ឍ�ុកំសីុំត (CO2)  
ពីុកំែុងបរិយិ៉ាកាសំនៅដ៏ើមួីបីំដែបះងនៅ�ជាជីះ ជាជះំនួយដ៏ល់ដំ៏�ំ ឬអាចនៅប្របើប្របាស់ំកំែុងនៅ�លនៅ�នៅផុូងៗនៅទ្ធិៀត។

ឃ. Direct Air Capture (DAC) Technology ឃ. Direct Air Capture (DAC) Technology 
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Smart City ៖Smart City ៖ មានបនៅចចកំវទិ្ធិា�មីជានៅប្រចើនប្រតូវបាននៅប្របើប្របាស់ំនៅ�កំែុង «ទី្ធិប្រកំះងថ្ងៃវឆ្នាំះ ត» ដូ៏ចជា Artificial 
Intelligence (AI),  Internet of Things (IoT),  Smart Sensors  ជានៅដ៏ើមួ នៅដ៏ើមួីកីាតប់នាយការិ
បនៅ�ចញឧសំម័នបំពុុលបរិយិ៉ាកាសំនៅ�កំែុងទី្ធិប្រកំះង។

Electric Car ៖ Electric Car ៖ គឺឺជានិ�ែ ការិថ្ងៃនរិ�យនតសំមួយ័�មីដែដ៏លនៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុល�គឺគិសំនី។ ខុុសំពីុរិ�យនត 
ដែដ៏លនៅប្របើប្របាស់ំនៅប្របងសំ្ថាង ឬមាា សូីំត ដែដ៏លបនៅ�ច ញនូវឧសំម័នបំពុុលបរិយិ៉ាកាសំជានៅប្រចើន ជាពិុនៅសំសំ
នៅ�កំែុងទី្ធិប្រកំះងធ្លុះំៗ ការិបនៅងើើតរិ�យនត�គឺគិសំនីជាមួយួរិបកំគឺំនៅហ្សូើញ�មីៗថ្ងៃនបនៅចចកំវទិ្ធិាថ្ងៃបតង ដែដ៏លនៅធ្លុះះើ
ឱ្យយតំថ្ងៃលកានដ់ែតសំមួរិមួយ និងកានដ់ែត�យប្រសំួលនៅប្របើប្របាស់ំ ពិុតជានៅដ៏ើរិតួយ៉ាា ងសំំខានក់ំែុងការិនៅ�ះើយតប
នឹងការិដែប្របប្របួលអាកាសំធាតុ។

ច. Electric Carច. Electric Car

�. Smart City�. Smart City



៥. បនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបជ់ះួយដ៏ល់ការិសំនូសំំំថ្ងៃច៥. បនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបជ់ះួយដ៏ល់ការិសំនូសំំំថ្ងៃច
    ការិនៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុល    ការិនៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុល

នៅប្រ�ពីុបានជួះយបនៅងើើតនូវថាមួពុលកំនៅកំើតនៅឡូើងវញិ
បនៅចចកំវទិ្ធិាកំប៏ានចូលរិមួួចំដែណ្តកំដ៏ល់ការិសំនូំ

សំំថ្ងៃចនូវការិនៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុលផុងដែដ៏រិ  តួយ៉ាា ង
តាមួរិយ�ការិនៅប្របើប្របាស់ំ Sensor និង IoT ជានៅដ៏ើមួ។ 
ខាងនៅប្រកាមួនៅនះ  គឺឺជាបនៅចចកំវទិ្ធិាមួយួចំនួនដែដ៏ល
នៅគឺបាននៅប្របើប្របាស់ំសំនៅដ៏ើមួីជីះយួសំនូសំំំថ្ងៃចថាមួពុល៖

Rain Sensors ៖ Rain Sensors ៖ ជួះយកាតប់នាយ ឬប�ឈបក់ារិប�ូូនទឹ្ធិកំនៅ�យសំះ័យប្របវតតិនៅ�កានសួ់ំនចារិ នៅ�
នៅពុលដែដ៏ល Sensors ចាំបប់ានថានៅភះ�ងកំំពុុងធាះ កំ ់ដែដ៏លនឹងជះួយដ៏ល់ការិសំនូកំារិនៅប្របើប្របាស់ំទឹ្ធិកំ។

ខុ. Rain Sensors ខុ. Rain Sensors 

Smart Light ៖Smart Light ៖ ជាបនៅចចកំវទិ្ធិា�ំពូុលថ្ងៃវឆ្នាំះ ត នៅ�យមានភូាបជ់ាមួយួ Sensor សំប្រមាបច់ាំបស់ំកំមួមភាពុ 
ចល�រិបស់ំមួនុសំូ    នៅដ៏ើមួីបីំភះ ឺ ដែដ៏លនឹងជះួយដ៏ល់ការិសំនូសំំំថ្ងៃចថាមួពុល។

កំ. Smart Lightកំ. Smart Light
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៦. ការិរិមួួចំដែណ្តកំរិបស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាថ្ងៃបតងចនំៅ�ះ៦. ការិរិមួួចំដែណ្តកំរិបស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាថ្ងៃបតងចនំៅ�ះ
    បរិសិ្ថាា ន    បរិសិ្ថាា ន

បនៅចចកំវទិ្ធិាថ្ងៃបតងសំំនៅ�ដ៏ល់ប្របនៅភទ្ធិបនៅចចកំវទិ្ធិាដែដ៏ល
មានដំ៏នៅណ្តើ រិការិផុលិតកំមួម  ឬដែខុូប្រចវាកំផ់ុគតផ់ុគង់
ផុលិតផុលរិបស់ំខុះួន នៅ�យមួនិផុៅល់ផុលបាះ�ល់ 
ឬមានផុលបាះ�ល់តិចតចួបផុំុតចនំៅ�ះបរិសិ្ថាា ន។ 
នៅលើសំពីុនៅនះនៅទ្ធិៀត បនៅចចកំវទិ្ធិាថ្ងៃបតងកំសំ៏ំនៅ�ដ៏ល់
ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិា និងវទិ្ធិាស្ថាស្រ្តសំតនៅ�កំែុង

ផុលិតកំមួម  ដែដ៏លនឹងនៅធ្លុះះើឱ្យយផុលិតផុលកានដ់ែតមាន
ការិគិឺតគូឺរិពីុបរិសិ្ថាា ន នៅ�យចូលរិមួួពុប្រងឹងដំ៏នៅណ្តើ រិការិ
អាជះវីកំមួម,  កាតប់នាយថ្ងៃ�ះនៅដ៏ើមួ,  សំនូសំំំថ្ងៃចការិ
នៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុល,  កាតប់នាយសំំណ្តល់សំំរាំមួ 
និងផុលបាះ�ល់�វជូិះមាននៅផុូងៗនៅទ្ធិៀតនៅ�នៅលើ
បរិសិ្ថាា ន។  ខាងនៅប្រកាមួនៅនះជាបនៅចចកំវទិ្ធិាថ្ងៃបតង
មួយួចនួំនដែដ៏លកំំពុុងប្រតវូបាននៅប្របើប្របាស់ំនៅ�នៅលើ
ពិុភពុនៅ�កំ៖

Soil Moisture Sensors ៖Soil Moisture Sensors ៖ ជាបនៅចចកំវទិ្ធិាប្រគឺបប់្រគឺង និងពិុនិតយសំំនៅណ្តើ មួនៅ�កំែុងដី៏។ វាជះួយផុៅល់សំញ្ហាា
ដ៏ល់ប្របពុនិ័បងាូរិទឹ្ធិកំនៅ�នៅពុលសំំនៅណ្តើ មួកំែុងដី៏ធាះ កំចុ់ះ  និងនៅធ្លុះះើការិប�ចូ នទឹ្ធិកំមួកំយ៉ាា ងនៅទ្ធិៀងទាំត ់នៅ�យ
មួនិខុូះខូាយប្របភពុទឹ្ធិកំ។

គឺ. Soil Moisture Sensors គឺ. Soil Moisture Sensors 

Machine Learning ៖Machine Learning ៖ ជាបនៅចចកំវទិ្ធិាដែដ៏លនៅគឺនៅប្របើប្របាស់ំសំប្រមាបន់ៅធ្លុះះើការិសិំកំាពីុអាកាសំធាតុ ថ្ងៃប្រពុនៅឈើ 
ទ្ធិនៅនះ សំមួុប្រទ្ធិ សំតះថ្ងៃប្រពុ និងជីះវ�ចប្រមួះះនៅប្រកាមួទឹ្ធិកំ។

កំ. Machine Learning កំ. Machine Learning 



រិ�យនត�គឺគិសំនី ៖រិ�យនត�គឺគិសំនី ៖ មានប្រកំះមួហុី្សូនជានៅប្រចើនបាននិងកំំពុុង�ភវិឌ្ឍឍននូ៍វរិ�យនតដែដ៏លនៅប្របើប្របាស់ំ ថាមួពុល
�គឺគិសំនី នៅ�យមួនិបនៅ�ចញឧសំម័នបំពុុលដ៏ល់បរិយិ៉ាកាសំ។ �មីៗនៅនះកំច៏ាំបន់ៅផុតើមួមានការិបនៅងើើតរិ�យនត
នៅប្របើ�ីុប្រដូ៏ដែសំន (Hydrogen) ដែដ៏លនឹងផុតល់ជះនៅប្រមួើសំកានដ់ែតនៅប្រចើន ជំះនួសំឱ្យយការិនៅប្របើយ៉ានយនតធ្លុះមួមតាដែដ៏ល
នៅប្របើប្របាស់ំនៅប្របង។

ខុ. រិ�យនត�គឺគិសំនី ខុ. រិ�យនត�គឺគិសំនី 

គឺ. ឧបកំរិណ៍្តឌី្ឍជីះ�លគឺ. ឧបកំរិណ៍្តឌី្ឍជីះ�ល

ឧបកំរិណ៍្តឌី្ឍជីះ�ល  ៖ឧបកំរិណ៍្តឌី្ឍជីះ�ល  ៖ កំុំពុយូទ្ធិរ័ិ, ទូ្ធិរិស័ំពុើថ្ងៃវឆ្នាំះ ត ឬឧបកំរិណ៍្តថ្ងៃវឆ្នាំះ ត និងឧបកំរិណ៍្តផុើុកំទិ្ធិនែនយ័�� បាន
ចូលរិមួួដ៏ល់ការិកាតប់នាយការិនៅប្របើប្របាស់ំប្រកំ�សំជានៅប្រចើន ដែដ៏លបានរិមួួចំដែណ្តកំយ៉ាា ងសំំខានដ់៏ល់ការិ
កាតប់នាយការិកាបថ់្ងៃប្រពុនៅឈើ  ដែដ៏លជាជះប្រមួកំសំតះថ្ងៃប្រពុ  ប្រពុមួទាំងំចូលរិមួួនៅ�ះើយតបនឹងការិដែប្របប្របួល
អាកាសំធាតុ។
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បនៅចចកំវទិ្ធិាបនៅប្រមួើឱ្យយទ្ធិប្រមួងន់ៅសំដ៏ឋកិំចចដែចកំរិដំែលកំ ៖ បនៅចចកំវទិ្ធិាបនៅប្រមួើឱ្យយទ្ធិប្រមួងន់ៅសំដ៏ឋកិំចចដែចកំរិដំែលកំ ៖ ថាែ លនៅសំដ៏ឋកិំចចដែចកំរិដំែលកំ (Sharing Economy 
Platform)  ជាប្របនៅភទ្ធិទ្ធិប្រមួងម់ួយួដែដ៏លប្រតូវផុារិភូាបជ់ាមួយួបនៅចចកំវទិ្ធិាឌី្ឍជីះ�លដែដ៏លកំំពុុងមាន
ប្របជាប្របិយភាពុ ទ្ធិទ្ធិួលបានការិ�បំ្រទ្ធិ នៅ�យមានការិនៅប្របើប្របាស់ំយ៉ាា ងទូ្ធិលំទូ្ធិ�យនៅ�តាមួប�ៅ ប្របនៅទ្ធិសំ
��នៅលើសំកំលនៅ�កំ។ គំឺរិូមួយួចំនួនថ្ងៃននៅសំដ៏ឋកំិចចដែចកំរិដំែលកំ�បចចុបីនែនៅនះមានដូ៏ចជា៖

ឃ. បនៅចចកំវទិ្ធិាបនៅប្រមួើឱ្យយទ្ធិប្រមួងន់ៅសំដ៏ឋកិំចចដែចកំរិដំែលកំឃ. បនៅចចកំវទិ្ធិាបនៅប្រមួើឱ្យយទ្ធិប្រមួងន់ៅសំដ៏ឋកិំចចដែចកំរិដំែលកំ

�• Carsharing & Ridesharing៖ គឺឺជាការិនៅប្របើប្របាស់ំ
មួនៅធ្លុះាបាយនៅធ្លុះះើដំ៏នៅណ្តើ រិរិមួួ�ែ   នៅដ៏ើមួីកីាតប់នាយការិ
នៅប្របើប្របាស់ំថាមួពុល កំដូ៏៏ចជាការិបនៅ�ចញនូវការិបំពុុល
បានយ៉ាា ងធ្លុះំនៅធ្លុះង  តាមួរិយ�ការិនៅប្របើប្របាស់ំកំមួមវធីិ្លុះ
ទូ្ធិរិស័ំពុើ នៅដ៏ើមួីតីភូាប�់ែ រិវាង�ែកំនៅធ្លុះះើដំ៏នៅណ្តើ រិ និងមាច ស់ំ
រិ�យនត នៅដ៏ើមួីមីានលទិ្ធិភាពុនៅធ្លុះះើដំ៏នៅណ្តើ រិតាមួរិ�យនត
ឯកំជះនរិមួួ�ែ  ដូ៏ចជា Uber និង Lyft ជានៅដ៏ើមួ។ នៅនះ

ជា�នតរិកំមួមរិវាង�ែកំនៅប្របើប្របាស់ំ និង�ែកំនៅប្របើប្របាស់ំ 
ជាមួយួនឹងការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅ�ត ះអាសំនែ។
• Online Market៖ ទី្ធិផុារិ�នឡាញ រិមួួមាន eBay 
និង Amazon ជានៅដ៏ើមួ �នុញ្ហាា តឱ្យយនៅយើង�កំល់កំ់
នូវរិបស់ំរិបរិដែដ៏លនៅយើងចងល់កំ ់ឬដែសំះងរិកំទិ្ធិញនូវ
វតាុដែដ៏លនៅយើងចងប់ាន នៅ�យមួនិចាំបំាចន់ៅធ្លុះះើដំ៏នៅណ្តើ រិ
នៅ�ជះួប�ែ នៅ�ះនៅទ្ធិ។



ង. Sunlight Transport ង. Sunlight Transport 

ច. Plastic Roads ច. Plastic Roads 

Sunlight Transport ៖ Sunlight Transport ៖ បនៅចចកំវទិ្ធិាថ្ងៃបតងមួយួនៅនះអាចជះួយនៅយើងកំែុងការិសំនូសំំំថ្ងៃចការិនៅប្របើប្របាស់ំ
ថាមួពុលសំប្រមាបន់ៅភះើងបំភះនឺៅ�នៅពុលថ្ងៃ�ៃ នៅ�យវាអាចទាំញយកំពុនះឺប្រពុះអាទិ្ធិតយពីុខាងនៅប្រ� រិចួប�ូូន
តាមួរិយ�ដែខុូកាប�ុបទិ្ធិកំ មួកំបំភះនឺៅ�ដែផុែកំខាងកំែុង��រិ។ 

Plastic Roads ៖ Plastic Roads ៖ នៅដ៏ើមួីកីាតប់នាយសំំណ្តល់បាះ សំើិកំ ដែដ៏លជាបញ្ហាា ប្របឈមួចំបងបំផុុតមួយួសំប្រមាប់
បរិសិ្ថាា ន នៅគឺបាននៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាសំប្រមាបថ់្ងៃកំថ្ងៃចែសំំរាំមួបាះ សំើិកំ នៅដ៏ើមួីយីកំនៅ�ស្ថាា ប�ផុះូវសំប្រមាប់
នៅធ្លុះះើដំ៏នៅណ្តើ រិ នៅ�យមាន ២ជះនៅប្រមួើសំ គឺឺអាចនៅប្របើប្របាស់ំបាះ សំើិកំសុំទ្ធិិ ឬ�យជាមួយួនៅ�សូីំប្រកាល�ែល់។
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�. Solar Flower �. Solar Flower 

ជះ. Milk Textiles ជះ. Milk Textiles 

Solar Flower ៖Solar Flower ៖ ផ្លាើ  Solar គឺឺជាបនៅចចកំវទិ្ធិាទាំញយកំថាមួពុល�គឺគិសំនីពីុពុនះឺប្រពុះអាទ្ធិិតយ ដែដ៏លជាបនើះ 
Solar មានរាំងដូ៏ចផ្លាើ  នៅហ្សូើយបំ�កំន់ៅ�យ tracker នៅដ៏ើរិតាមួដំ៏នៅណ្តើ រិរិបស់ំប្រពុះអាទិ្ធិតយ។ 

Milk Textiles ៖ Milk Textiles ៖ នៅគឺបាននៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិានៅនះនៅដ៏ើមួីផីុលិតស្ថាចប់្រកំ�តដ់ែដ៏លមានភាពុទ្ធិន ់រិនៅ�ង
នៅ�យនៅប្របើសំរិថ្ងៃសំ�ំនៅបាះចប្រមាញ់នៅចញពីុទឹ្ធិកំនៅ�ះនៅ� នៅហ្សូើយមួនិមាននៅប្របើស្ថារិធាតុគីឺមួនីៅទ្ធិ។
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ឈ. Plant-based Packaging ឈ. Plant-based Packaging 

Plant-based Packaging ៖Plant-based Packaging ៖ ការិនៅប្របើប្របាស់ំបនៅចចកំវទិ្ធិាកំែុងការិផុលិតបាះ សំើិកំ  តាមួរិយ�ការិដែកំថ្ងៃចែ
នៅចញពីុរិុកំខជាតិ។ Plastic ប្របនៅភទ្ធិនៅនះអាចដែកំថ្ងៃចែនៅឡូើងវញិ ១០០% និងអាចរិ�យនៅ�កំែុងធ្លុះមួមជាតិ  
នៅហ្សូើយមួនិបងើផុលបាះ�ល់ដ៏ល់បរិសិ្ថាា ន។
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ឯកំស្ថារិនៅយ៉ាងឯកំស្ថារិនៅយ៉ាង

•Technology That Can Save the Environment, ចូលអានថ្ងៃ�ៃទ្ធិ០ី៧ 

ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១  https://www.bbvaopenmind.com/en/science/

environment/technologies-that-can-save-the-environment/

•SINTEF, Study of the potential for reduced greenhouse 

gas emissions and the transition to a low-emission society 

through circular economy strategies,  ចូលអានថ្ងៃ�ៃទី្ធិ០៧ 

ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១ https://www.sintef.no/en/projects/2020/

study-of-the-potential-for-reduced-greenhouse-gas-emissions-

and-the-transition-to-a-low-emission-society-through-circular-

economy-strategies/

•SOAS University of London, The Earth System and its 

Components, ចូលអានថ្ងៃ�ៃទ្ធិ០ី៧ ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១ https://www.

soas.ac.uk/cedep-demos/000_P500_ESM_K3736-Demo/

unit1/page_11.htm

•How Technology is Transforming the Circular Economy, 

ចូលអានថ្ងៃ�ៃទី្ធិ០៧ ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១ https://www.delltechnologies.

com/en-us/blog/how-technology-is-transforming-circular-

economy/

•Five Type of Waste, ចូលអានថ្ងៃ�ៃទី្ធិ០៧ ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១ 

https://4waste.com.au/rubbish-removal/5-types-waste-know

/#:~:text=Waste%20can%20be%20classified%20into%20

five%20types%20of%20waste%20which,to%20ensure%20

proper%20waste%20removal

•How cities are using technology to solves their trash problem,

ចូលអានថ្ងៃ�ៃទី្ធិ០៧ ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១ https://edition.cnn.

com/2019/11/27/business/technology-and-trash-intl/index

.html

•Six Liquid Waste Management and Treatment, ចូលអាន

ថ្ងៃ�ៃទី្ធិ០៧ ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១ https://www.open.edu/open-
learncreate/mod/oucontent/view.php?id=80563&printable=1

•Technological Options for Solid and Liquid Waste 

Management in Rural Areas, ចូលអានថ្ងៃ�ៃទ្ធិី០៩ ដែខុមួ�ុិ� 

ឆ្នាំែ ២ំ០២១ https://www.susana.org/_resources/documents/

default/3-2322-7-1442317620.pdf

•Introduction to Solid Waste Management, ចូលអានថ្ងៃ�ៃទី្ធិ០៩ 

ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១  https://www.thebalancesmb.com/

an-introduction-to-solid-waste-management-2878102#:~:-

text=Solid%20waste%20refers%20to%20the,in%20a%20

variety%20of%20ways

•Water-Saving Technologies, ចូលអានថ្ងៃ�ៃទី្ធិ០៩ ដែខុមួ�ុិ� 

ឆ្នាំែ ២ំ០២១  https://19january2017snapshot.epa.gov/www3/

watersense/outdoor/tech.html

•Sharing Economy, ចូលអានថ្ងៃ�ៃទី្ធិ០៩ ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១  https://

www.moneycrashers.com/sharing-economy/

•Why should we count on technology in the waste manage-

ment? ចូលអានថ្ងៃ�ៃទី្ធិ០៩ ដែខុមួ�ុិ� ឆ្នាំែ ២ំ០២១  https://meuresiduo.

com/en/blog-en/why-rely-on-technology-in-waste-management/
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