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១. ស ចកតីស ត្ើម  
 

ការក្របក់្រង្កាក្ំណល់ស្ៅកតបនតជាបញ្ហា ក្ប ម្ក្ាប់្ ហរមនក៍្កីក្កស្ៅកៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញ និង្ស្ៅតាមប ត  
 ីក្កុង្ស្សេង្ស្ ៀតកៃុង្ក្បស្ ្កមពុជា។ ស្្ដឋកិចច រប្់ស្យើង្ានការវវិតតនវ៍លិជំុននការបស្ង្កើត ការស្ក្បើក្ប្ល្់ និង្ការស្ប្លោះ
ស្ោល កំេុង្កតបស្ង្កើតកាក្ំណល់កានក់តស្ក្ចើនស្ឡើង្ៗជាស្រៀង្រាល់ឆ្ៃ ។ំ ្ ហរមនក៍្កីក្កេំុទាន ់ ួលប្លន    ស្្វាក្របក់្រង្
កាក្ំណល់ស្ៅស្ឡើយស្  ដូស្ចៃោះ េួកគាតក់្តវូការជំនួយបកនែមេីក្កុមេៃកពាកេ់ន័ធស្សេង្ៗស្ ៀត។  
 

ក្បកហល ៣៥.៧ ភាររយ នន្ហរមនក៍្កីក្ក ២៧៧ កៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញ ស្ៅកតមនិទាន ់ ួលប្លនស្្វាក្របក់្រង្
កាក្ំណល់ ប្លនក្របក់្គានស់្ ោះស្ ។ វា ឱំ្យានបញ្ហា ជាស្ក្ចើនកដលរមួបញ្ចូលទាំង្្ុខភាេសាធារណៈ ការក្របក់្រង្
ធនធាន និង្ប ត ញសាូវ លកកៃុង្តំបនស់ង្កដរ។ រាជរដាឋ ភបិ្លល និង្េៃកពាកេ់ន័ធស្សេង្ៗស្ ៀតប្លនដលង្េីបញ្ហា ស្នោះ ប កុនតមនិ
អាចស្ធវើកិចចស្នោះប្លនស្ក្ចើនស្ៅស្ឡើយស្ ោះស្ ។ 
 

ស្្ៀវស្ៅកណ សំ្នោះ ក្តូវប្លនបស្ង្កើតស្ឡើង្មនិកមនស្ដើមបជីាប បង្ហា ញេីការក្សាវក្ជាវ ឬដំស្ ោះក្សាយ្ក្ាប់
បញ្ហា ក្របក់្រង្្ំណល់ទាងំ្េ្់ស្ ោះស្  ប កុនតវាជាឧបករណ៍្ក្ាប់្ ហរមនក៍្កីក្កកៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញ។ ស្្ៀវស្ៅស្នោះ
ានស្គាលបំណង្ េបរ់េំំេីបញ្ហា ក្របក់្រង្កាក្ំណល់ សតល់នូវក្កបខណ័ឌ ្ក្ាប់្ ហរមនត៍  ្ូមតិស្លើេវីកដលេួកស្រ
ានស្ហើយកប៏ង្ហា ញេីរនាលោះ និង្ជំ ញដា៏នក្បស្ោជន៍្ ក្ាបក់ារក្របក់្រង្កាក្ំណល់ស្ៅតាម្ហរមន។៍ 

  
ស្យើង្្ង្ឃលមថា តាមរយៈស្្ៀវស្ៅកណ សំ្នោះ បញ្ហា ក្ប មននការក្របក់្រង្កាក្ំណល់នលង្ក្តូវប្លនស្ដាោះក្សាយ។ 

 

វធីិសាស្រ ត្ 
 

ស្ទាោះបីស្្ៀវស្ៅកណ សំ្នោះមនិក្តូវប្លនស្រៀបស្រៀង្ស្ឡើង្្ក្ាបក់ារ្ិកា ប កុនតវាស្ៅកតជាមលូដាឋ ន្ក្ាបក់ វ្ង្យល់ 
និង្ការ្ិកាក្សាវក្ជាវ។ 

 

រប្លយការណ៍ក្សាវក្ជាវរប្់ េង្គការ្ារមធាង្ស្តាៃ ត (STT) ត្ីេី “េភបិ្លលកិចច ីក្កុង្៖ ការក្របក់្រង្កាក្ំណល់
ស្ៅរាជធានីភៃសំ្េញ” កដលស្ចញសាយកាលេីកខមករា ឆ្ៃ ២ំ០១៩ ជាមលូដាឋ នកៃុង្ការស្រៀបចំស្្ៀវស្ៅស្ ោះស្ឡើង្ ស្ហើយ
និង្យកេត័ា៌នក្សាវក្ជាវ្ហរមនក៍្កីក្កកៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញទាងំ្ ២៧៧ ្ហរមនស៍ង្កដរ។ ្ហរមនចំ៍នួន៤កៃុង្
ចំស្ ម្ហរមនទ៍ាងំ្ស្នោះក្តូវប្លនចុោះស្ៅមតង្ស្ ៀត ស្ដើមបបីញ្ហា កប់កនែមេត័ា៌ន ជាេិស្្្រឺ្ក្ាបស់្្ៀវស្ៅកណ ំ
ស្នោះ។ កិចចក្បជំុកក៏្តូវប្លនស្រៀបចំស្ឡើង្ជាមយួេៃកពាកេ់ន័ធស្សេង្ស្ ៀតដូចជា ក្កុមហ ុន្ិុនក្ ី (CINTRI) កមៅវធីិេភវិឌ្ឍនេ៍ង្គ
ការ្ហក្បជាជាតិ (UNDP) េង្គការកកនចៃ និង្េ មយ័្ហរមន ៍(CSARO) និង្ សាែ បន័ជំ ញ  ។     

ជាចុង្ស្ក្កាយ ការក វ្ង្រកឯកសារប ទ បប់នេសំ្តត តស្លើក្បធានប ដូចជា ការក្របក់្រង្កាក្ំណល់រ លង្កៃុង្ ីក្កុង្ ការ
ក្របក់្រង្កាក្ំណល់តាម្ហរមន ៍និង្ ្េនៈបីអា  (3R) (កាតប់នែយ ស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ និង្កកនចៃស្ឡើង្វញិ)។ 
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២. គ្បសេទ និងបញ្ហា ននកាក ាំែល ់ 
 

កាក្ំណល់ រឺជាកសៃកមយួននជីវតិក្បោនំងៃរប្់ស្យើង្។ សទោះនីមយួៗស្ៅកៃុង្ក្បស្ ្កមពុជាប្លនបស្ង្កើត្ំណល់មយួចំនួន។ 
វាានសារៈ្ំខាន ់្់កៃុង្ការយល់ដលង្េី្ា្ធាតុកាក្ំណល់ និង្បរាិណកាក្ំណល់កដលស្យើង្ប្លនបស្ង្កើត ក្ប្ិន 
ស្បើស្យើង្ចង្ប់្លនក្បេន័ធក្របក់្រង្កាក្ំណល់មយួកដលក្បកបស្ដាយក្ប្ិ ធភាេេិតក្ប្លកដ។ កសៃកស្នោះ ានស្គាលបំណង្េិេណ៌  
េំេីក្បស្ភ កាក្ំណល់ស្សេង្ៗគាៃ កដលស្យើង្ប្លនបស្ង្កើត បញ្ហា ជាស្ក្ចើនកដលវាបង្កស្ឡើង្ និង្ការសតល់ស្ោបល់មយួចំនួនេំេី
រស្បៀបស្ដាោះក្សាយក្បស្ភ កាក្ំណល់នីមយួៗ។ 
 

 

 

  

 
កាក្ំណល់រ លង្ជាង្ ២ ោនស្តានក្តូវប្លន
បស្ញ្ចញេីតាមសទោះស្ៅរាជធានីភៃសំ្េញកៃុង្ 
មយួឆ្ៃ ។ំ  
 

ជាមធយមកាក្ំណល់ក្បកហល ១ ភារ ៣ 
រីឡូក្កាមក្តូវប្លនបស្ញ្ចញេីតាមសទោះជាស្រៀង្រាល់ 
នងៃ។ 
 
 

ជាមធយមកាក្ំណល់ក្បកហល ១៣៣ 
រីឡូក្កាមក្តូវប្លនបស្ញ្ចញេីតាមសទោះកៃុង្មយួឆ្ៃ ។ំ 
 
ាននយ័ថា កៃុង្រយៈស្េលជាង្២ឆ្ៃ ជំាមធយមកាក
្ំណល់កដលប្លនបស្ញ្ចញេីតាមសទោះ 
ាន មៃន ់ធៃនជ់ាង្ មៃនស់្គាខាៃ តមធយមរប្់ 
កមពុជា។ (ស្គា មៃនជ់ាមធយម ២៥០រីឡូស្ក្កាម, 
Asian Beef Network, MAFF 2013)  

 
 



 3 

្ា្ធាតុកាក្ំណល់ស្ៅកៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញានភាេខុ្ៗគាៃ  ប កុនត ជាមធយមជាង្៨០ភាររយ បស្ញ្ចញមកេី៣
ក្បភេ៖ ្ររីាង្គ ប្លា ទ្ីក និង្ក្កដា្។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្ា្ធាតុកាក្ំណល់រ លង្កៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញ 
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២.១ កាក្ំណល់្ររីាង្គ 
 

 
  

ស្តើវាជាេវី? 
កាក្ំណល់្ររីាង្គានជាង្ពាក់ក ត ល

ននកាក្ំណល់កដលស្យើង្ប្លនបស្ង្កើតជាស្រៀង្រាល់
នងៃតាមរយៈ ការចមអនិអាហារ កដលសតល់ឱ្កា្កៃុង្
ការបស្ង្កើតកាក្ំណល់្ររីាង្គ។ កាក្ំណល់្រ ី
រាង្គ រឺជាវតែុធាតុកដលប្លនមកេីរុកខជាតិ និង្្តវ រមួ
ាន កសាស្ ើ បកនា សាច ់និង្កាក្ំណល់្ួនចារ
រប្់ស្យើង្។ 

 

ស្តើវាបង្កឱ្យានបញ្ហា េវីខាោះ? 
ស្ៅស្េលកាក្ំណល់្ររីាង្គស្កើនស្ឡើង្កានក់ត

ស្ក្ចើនស្ៅ ីោនោក់្ ំរាម បស្ង្កើតប្លនជាឧ ៅ្័ន    ស្ម
តាន កដល ឱំ្យស្កើតានឧ ៅ្័នសទោះកញ្ចក ់ស្ហើយស្ធវើឱ្យ
ានការកក្បក្បួលអាកា្ធាតុ។ កាក្ំណល់្រ ី  
រាង្គកដលមិនក្តូវប្លន ុកដាកឱ់្យប្លនក្តលមក្តូវវាបង្ក  
ឱ្យានបញ្ហា ស្ៅកៃុង្្ហរមន។៍ ្ តវលអិតកដលង្ហយ
ចមាង្ជំងឺ្ និង្កាិនអាក្កកន់នកាក្ំណល់្ររីាង្គស្ធវើឱ្យ
ប ោះពាល់ដល់្ុខភាេ។ 

 

ស្តើស្យើង្ស្ដាោះក្សាយវាស្ដាយរស្បៀប ? 
ានវធីិជាស្ក្ចើនកៃុង្ការស្ដាោះក្សាយកាក្ំណល់

្ររីាង្គស្ៅតាមសទោះ ឬ្ហរមន។៍ វាអាចយកស្ៅស្ធវើ
ជាជីកំប ុ្ជាជីធមៅជាតិកដលានជីវជាតិខព្់ ក្្ាប ់
្ួនចារ ឬអាចទាញយកឧ ៅ្័នស្មតានេីជីកំប ុ្  
ស្ដើមបបីស្ង្កើតជាឡជីវឧ ៅ្័ន។ ក្ប្ិនស្បើ ជស្ក្មើ្
ទាងំ្ស្នោះមនិអាចស្ធវើស្ៅប្លន ស្ ោះកាក្ំណល់្ររីា
ង្គរួរកតក្តូវប្លនក្បមលូ និង្ស្រៀបចំ ុកដាកឱ់្យប្លន
ក្តលមក្តូវស្ដាយានការក្បមលូេីក្កុមហ ុនក្របក់្រង្
កាក្ំណល់។ 
 



 5 

២.២ កាក្ំណល់ប្លា ទ្ីក 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ស្តើវាជាេវី? 
កាក្ំណល់ប្លា ទ្ីកជាក្បភេននកាក្ំណល់ 

ធំស្ៅកៃុង្េិភេស្ោក ស្ហើយកាក្ំណល់ទាងំ្ស្នោះ
េិប្លកកៃុង្ការស្ជៀ្វាង្ប្លន។ កាក្ំណល់ស្ ោះ
ានដូចជា ដប លក កកវកាស្ហវ តុកកតា ងង្ស់្ៅសារ 
និង្ក្បេបស់្វចខចបអ់ាហាររប្់ស្យើង្។ ប្លា ទ្ីកមិន
កមនស្កើតស្ឡើង្ស្ដាយធមៅជាតិស្ៅកៃុង្េិភេស្ោក
ស្ ោះស្  ស្ហើយក្បស្ ្កមពុជាក្តូវប្លនយកវាមក
ស្ក្បើក្ប្ល្់កៃុង្ស្េលងៅីៗ។ 

ស្តើវាបង្កឱ្យានបញ្ហា េវីខាោះ? 
ប្លា ទ្ីកអាចចំ យស្េលរាបរ់យឆ្ៃ កំៃុង្ការរោយ 

ាននយ័ថា រាល់បំកណកននប្លា ទ្ិចកដលក្តូវប្លនបស្ង្កើត
ស្ឡើង្រឺស្ៅកតាន។  ីោនោក់្ ំរាម និង្ ្ហរមន៍
រប្់ស្យើង្កំេុង្កតានស្ៅស្ដាយកាក្ំណល់ប្លា ទ្ីក។ 
ប្លា ទ្ីកទាងំ្ស្នោះអាចស្ធវើឱ្យ ទ្ោះសាូវ លក កដលប ត លឱ្យ
ាន លកជំនន។់ ប្លា ទ្ីកកអ៏ាច ឱំ្យសាា បដ់ល់ជីវតិ្តវ
្មកុ្ ស្ដាយសារកត្តវទាងំ្ស្ ោះប្លន្ីុវា ឬស្ដាយ 
សារេួកវាជាបស់្ៅកៃុង្កញ្ចបប់្លា ទ្ីក។ ងៅីៗស្នោះេៃកវ ិា
សាស្រ ត្ប្លនរកស្ ើញថា មកី្កូប្លា ទ្ីក(បំកណកប្លា ទ្ីកតូច )ៗ 
ានស្ៅកៃុង្ក្តីកដលស្យើង្ប្លន  ួលទានស្ ោះវាប្លន
ចូលស្ៅកៃុង្ខាួនរប្់ស្យើង្។ ជាចុង្ស្ក្កាយ ប្លា ទ្ីកអាច
នលង្កាា យស្ៅជាបញ្ហា ស្ៅកៃុង្្ហរមនេី៍ស្ក្ពាោះវាង្ហយ
ស្កើតានស្ឡើង្។ 

ស្តើស្យើង្ស្ដាោះក្សាយស្ដាយរស្បៀប ? 
ស្ដាយសារកតជាតិប្លា ទ្ីកមិនង្ហយរោយ 

ដំស្ ោះក្សាយដល៏អបំសុត រឺក្តូវេាោម និង្កាត់
បនែយការស្ក្បើក្ប្ល្់បរាិណប្លា ទ្ីកជាស្រៀង្រាល់ នងៃ។ 
ក្បស្ភ ប្លា ទ្ីកមយួចំនួនអាចក្តូវប្លនក្បមលូ និង្
យកស្ៅស្ធវើការកកនចៃស្ឡើង្វញិ។ ក្តូវេាោមក្បម ូល
ដប លក និង្វតែុក្្ស្ដៀង្គាៃ ស្សេង្ស្ ៀត្ក្ាបល់ក់
ស្ៅេៃកក្បមលូ ិញ។ ប្ល ទ្ីក កដលេិប្លកយកស្ៅ
កកនចៃស្ឡើង្វញិដូចជាងង្ប់្លា ទ្ីក និង្ក្បេបវ់ចិខចប់
អាហាររួរកតស្ជៀ្វាង្។ 
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គ្បសេទស្េងៗននប្លា  ទកី 
 

ប្លា ទ្ីកទាងំ្េ្់កដលប្លនសលិតមកមនិកមន្ុ ធកតដូចគាៃ ស្ ោះស្ ។ ស្នោះជាបញ្ា ីននក្បស្ភ ប្លា ទ្ីក និង្សលិតសលកដលសលិត
េីវា។ ជាធមៅតា សលិតសលប្លា ទ្ីក ក្តូវានស្លខស្ៅស្លើ្ំបកស្ដើមបី្ ំគាល់ថា ស្តើប្លា ទ្ីក ស្ ោះជាក្បស្ភ េវី។ ជា ូស្ៅ កាល  
ស្លខកានក់តតូច ប្លា ទ្ីក ស្ ោះកានក់តង្ហយក្្ួលកៃុង្ការកកនចៃស្ឡើង្វញិ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ដប លក ដប លក្ូដា  
ដបស្ក្បង្ឆ្ 

ប លីូ្ីុកលន  
ស្តស្រ  បថាស្ឡត 

PETE 
Polyethylene 

Terephthalate 
 

ហាយឌិ្ន្ីុធី 
ប លីូ្ីុកលន  

HDPE 
High-Density 
Polyethylene 

 
 ប លីូ វលីនីល 

ការរាយ 
PVC 

Polyvinyl 
Chloride 

 
ឡួឌិ្ន្ីុធី 
ប លីូ្ីុកលន  

LDPE 
Low-Density 

Polypropylene 
 

ប លីូក្បូភកីលន 
PP 

Polypropylene 

  
 ប លីូ ទ្ីករន ឬ  
ទ្ីរ  ូហវម 
PS 

Polystyrene or 
Styrofoam 

ដប លកស្ដាោះស្គា ដបសាប  ូ 
ងង្់្ ំរាម 

 ុស្ោបង្ាូរ លក  ងង្ប់្លា ទ្ីក
្ក្ាបខ់ចបអ់ាហារ 

ងង្ប់្លា ទ្ីកស្ក្បើមដង្ស្ប្លោះស្ោល 
ងង្ខ់ចបនំ់សំាង្វុចិ 

រក្មបដប ស្ខា លកស្ មប្លា ទ្ីក 
្ាា រដាកអ់ាហារ 
្ាា រសទោះប្លយ 

ក្បេបខ់ចបអ់ាហារ    កកវខចប ់
កាស្ហវស្តត  
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២.៣ កាក្ំណល់ក្កដា្ 

 

២.៤ កាក្ំណល់ ស្មៅ  និង្ស្ ើ 

  

ស្តើវាជាេវី? 
សលិតសលស្ ើានស្សេង្ៗគាៃ  ដូចជាស្ក្រឿង្្ង្ហា រ លមោ្់  ៗឬស្ដើម

ស្ ើកដលស្ ើបនលង្កាបង់ៅីៗ ជួនកាលអាចក្តូវប្លនយកស្ៅស្ប្លោះស្ោល
ស្ៅរំនរ្ំរាម។  

ស្តើវាបង្កឱ្យានបញ្ហា េវីខាោះ ស្ហើយស្យើង្ស្ដាោះក្សាយស្ដាយរស្បៀប ? 
ស្ ើមនិកមនជា្ំរាមកដលបង្កឱ្យានស្ក្គាោះថាៃ កស់្ដាយតទ ល់ស្ ោះស្  ប កុនត វាកម៏និដូចគាៃ ស្ៅនលង្ក្កដា្កដរ វាស្ក្បើ

ក្ប្ល្់ធនធានស្ដើមបសីលិត។ ជាការលអបំសុតកៃុង្ការរកវធីិស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ ើជាជាង្ស្ប្លោះស្ោល ស្ដើមបសីលិត សលិតសលងៅី ឬស្ក្បើ
ក្ប្ល្់វាជាក្បភេថាមេលស្សេង្ៗ។ ស្ ើកដលានោបេណ៌ ឬស្ ើដាកស់ារធាតុរីមមីនិក្តូវដុតស្  ស្ក្ពាោះវាអាចបស្ញ្ចញ
សារធាតុរីមកីដលបង្កឱ្យានស្ក្គាោះថាៃ ក។់ 

ស្តើវាជាេវី? 
កាក្ំណល់ក្កដា្ប្លនមកេីសលិតសល

ក្បស្ភ ស្សេង្ៗ រឺក្បេប ់ ឬក្កដា្កដលស្យើង្ប្លន
 ិញមកដូចជាស្្ៀវស្ៅ និង្កាក្ត។ ស្យើង្ខាួនឯង្
ប្លនចូលរមួបស្ង្កើតកាក្ំណល់ក្កដា្ ស្ដាយការ
យកវកិយ័បក្តក្កដា្េីហាង្លកឥ់វា នឬ់ធ គារ។ 

ស្តើវាបង្កឱ្យានបញ្ហា េវីខាោះ ស្ហើយស្យើង្ស្ដាោះក្សាយស្ដាយរស្បៀប ? 
កាក្ំណល់ក្កដា្វាមនិកមនជាបញ្ហា ធំស្ៅកៃុង្្ហរមនស៍្ឡើយ ស្ដាយសារកតវាង្ហយរោយមនិដូចប្លា ទ្ីក ស្ ោះ

ស្ ។ ប កុនត ការសលិតក្កដា្ប្លនស្ក្បើក្ប្ល្់ធនធានជាស្ក្ចើន ដូចជា ស្ដើមស្ ើ និង្ លកកដលអាចបង្កឱ្យេនតរាយដល់បរសិាែ ន។ 
ក្កដា្រួរកតស្ប្លោះស្ោលឱ្យប្លនក្តលមក្តូវ ឬរួរកតស្ជៀ្វាង្ស្ក្បើក្ប្ល្់ក្ប្ិនស្បើអាច។ 
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២.៥ កាក្ំណល់ វាយនភណឌ  

 

 

 
 

២.៦ កាក្ំណល់ កកវ   

ស្តើវាបង្កឱ្យានបញ្ហា េវីខាោះ ស្ហើយស្យើង្ស្ដាោះក្សាយស្ដាយរស្បៀប ? 
ស្បើស្ទាោះបីជា កាក្ំណល់វាយនភណឌ មិនក្តូវប្លនបស្ញ្ចញេីតាមសទោះស្ៅកៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញានចំនួនស្ក្ចើនក៏

ស្ដាយ ប កុនត កាក្ំណល់ទាងំ្ស្នោះប្លនស្កើតានស្ៅឯ ីោនោក់្ ំរាម ស្ហើយវាអាចបស្ង្កើតស្ៅជាឧ ៅ្័នស្មតាន។ េិត
ជា្ំខាន ់្់ កៃុង្ការេាោម និង្រកវធីិស្ក្បើក្ប្ល្់្ស្មាៀកបំពាកោ់្់ៗកដលស្យើង្ បស់្ក្បើ ដូចជាយកស្ៅស្ធវើជា
ក្ក តជូ់ត្ាអ តសទោះ។ 
 

 

ស្តើវាជាេវី? 
កាក្ំណល់កកវប្លនមកេីដបស្ភ្ជាៈស្សេង្ៗ

កដលស្យើង្ប្លន ិញ ប ុកនតក៏អាចប្លនមកេី្ាា រៈ   
ស្ភ្ជាៈស្សេង្ស្ ៀតកដលដាកអ់ាហារ ឬសលិតសលកង
្មផ្ េស្សេង្ៗ។ 

ស្តើវាបង្កឱ្យានបញ្ហា េវីខាោះ ស្ហើយស្យើង្ស្ដាោះក្សាយស្ដាយរស្បៀប ? 
ស្ៅរាជធានីភៃសំ្េញេំុានការកកនចៃស្ឡើង្វញិជាសាូវការស្ឡើយស្លើកាក្ំណល់កកវ ាននយ័ថា កាក្ំណល់កកវ

ស្ ទ្ើរកតទាងំ្េ្់កដលស្យើង្ប្លន ិញ ក្តូវប្លនស្ប្លោះស្ោលស្ៅ ីោនោក់្ ំរាម ឬស្ៅកៃុង្្ហរមនរ៍ប្់ស្យើង្។ ស្ៅ
តាមមលូដាឋ នេំកបង្កកវកបកស្ៅតាមដង្សាូវ និង្កខេ លកអាចបង្កឱ្យានរបួ្  និង្ស្ក្គាោះថាៃ កដ់ល់កុារ។ 

ស្តើវាជាេវី? 
្ស្មាៀកបំពាកក់ដលស្យើង្ បស់្ក្បើក្ប្ល្់ ស្ហើយ

ប្លនស្ប្លោះស្ោលស្ ោះ ស្ៅថាជាកាក្ំណល់វាយនភណឌ ។ 
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២.៧ កាក្ំណល់ស្ោហៈធាតុ 

 

 

 

២.៨ កាក្ំណល់ ស្េឡិចក្តនិូច និង្កាក្ំណល់ស្សេង្ៗ 

 
 

ស្តើវាជាេវី? 
កំប ងុ្ស្ភ្ជាៈកដលានជាតិអាលុយមញី ូ ម រឺជាក្បភេដ៏

ធំមយួកៃុង្ការបស្ង្កើតកាក្ំណល់ស្ោហៈ ប កុនតកាក្ំណល់
ស្ោហៈស្នោះកអ៏ាចស្កើតមកេី្ាា រ្ំណង្ ់ដូចជា កដកស្គាល 
និង្វ ី្  ឬស្ចច  (មលួ) ។ 
 

ស្តើវាបង្កឱ្យានបញ្ហា េវីខាោះ ស្ហើយស្យើង្ស្ដាោះក្សាយស្ដាយរស្បៀប ? 
ស្ោហៈ រឺជាកាក្ំណល់កដលានតនមា ស្ហើយេៃកក្បមូល ិញកៃុង្មូលដាឋ នស្រនលង្មក ិញ ឬមកយកដល់ ី

កកនាង្្ហរមនរ៍ប្់េៃក។ រួរកតក្បមលូ ស្ហើយ ុកលក ់ឬក្បរល់ជូនស្រ ស្ដើមបសី្រយកស្ៅកកនចៃស្ឡើង្វញិ ស្ដាយមនិក្តូវស្ប្លោះ
ស្ោលស្ៅតាមសាូវ ឬរំនរ្ំរាម។ 

ស្តើវាជាេវី? 
កាក្ំណល់កដលស្ក្តេីក្បស្ភ កាក្ំណល់ខាង្ស្លើ ានក្បកហលជា

១០% នន្ំណល់ទាងំ្េ្់ស្ៅរាជធានីភៃសំ្េញ។ ក្បស្ភ កាក្ំណល់កដលស្កើន
ស្ឡើង្ឆ្បរ់ហ័្បំសុតស្ៅកៃុង្ក្បស្ ្កមពុជា រឺក្បស្ភ កាក្ំណល់ស្េឡិចក្តូនិច 
កដលស្រស្ៅថា េុីស្វ្(e-waste)។ កាក្ំណល់ស្នោះ ប្លនមកេី សលិតសល ដូចជា 
 ូរ្័េទ កំុេយូ រ័  ូរ ្េន ៍និង្កាស្មរា ។ 
 

ស្តើវាបង្កឱ្យានបញ្ហា េវីខាោះ ស្ហើយស្យើង្ស្ដាោះក្សាយស្ដាយរស្បៀប ? 
ស្ៅស្េល កាក្ំណល់ស្េឡិចក្តូនិចក្តវូប្លនស្ោលស្ៅរំនរ្ំរាម កៃុង្ ស្នា និង្កៃុង្្ហរមន ៍ សារធាតុរីមី

កដលស្ក្គាោះថាៃ កអ់ាចក្ជាបស្ចញមក ស្ហើយវាអាចបង្កស្ៅជាបំេុល លក និង្ដី។ ស្ៅស្េលកដលកាក្ំណល់ទាងំ្ស្នោះស្ ោះ
ស្ ោះ  វានលង្បំភាយស្ចញនូវឧ ៅ្័នស្ក្គាោះថាៃ ក។់  េិតជា្ំខាន ់្់ កៃុង្ការេាោម និង្ស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ក្រឿង្ស្េឡិចក្តូនិច
ឱ្យេ្់ល ធភាេកដលអាចស្ធវើស្ៅប្លន ស្ហើយស្ៅស្េលកដលវាមនិអាចស្ក្បើការប្លន រួរកតស្ប្លោះស្ោលស្ដាយានការ  ួល
ខុ្ក្តូវ ឬកអ៏ាចការលក ់ឬឱ្យស្ៅេៃកកកនចៃស្ឡើង្វញិស្ៅកៃុង្មលូដាឋ ន។ 
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២.៩  បញ្ហា ការននក្របក់្រង្កាក្ំណល់បកនែមស្ ៀត 

 
 

 លក 
 ការស្កើនស្ឡើង្នូវកាក្ំណល់ស្ៅតាមសាូវ លកកៃុង្មលូដាឋ នអាចបង្កឱ្យាន លកលិចកៃុង្រដូវវ្ា។ 
 កខេ លកកដលអាចធាា បស់្ក្បើក្ប្ល្់ប្លន្ក្ាបោ់ង្្ាអ ត និង្ងូ្តស្ ោះ មនិអាចស្ក្បើក្ប្ល្់ប្លនស្ ៀតស្ឡើយ ឬ លក

ស្ ោះានកាិន អ្ុយ ស្ដាយសារានការបំេុលស្សេង្ៗ។ 
 កាក្ំណល់ លកេុលជាមយួសារធាតុរីមទីាងំ្ស្ ោះអាចនលង្ចូលស្ៅកៃុង្ លកកដលស្យើង្ស្ក្បើក្ប្ល្់្ក្ាប់

  ួលទាន និង្ងូ្ត។ 

កាក្ំណល់ស្កើនស្ឡើង្ស្ៅតាមលូបង្ាូរ លកមយួកៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញ 
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ដី 
 កាក្ំណល់កដលប្លនស្ប្លោះស្ោលស្ៅស្លើដី វានលង្អាចកាា យស្ៅជារំនរ្ំរាម ស្ហើយ្ំរាមទាំង្ស្នោះនលង្ានកាិន 

និង្បង្កឱ្យានការេិប្លកដល់េៃករ្់ស្ៅកកបរស្ ោះ។ 
 សារធាតុរីម ីនិង្សារធាតុេុលអាចចូលកៃុង្ដីនលង្បង្កការលំប្លកកៃុង្ការស្ក្បើក្ប្ល្់ដីស្ ោះ្ក្ាបដ់ាដំំ ំ ស្េល

េ រត។  
 

ការស្កើនស្ឡើង្ននកាក្ំណល់ស្ៅស្ក្កាមសទោះមយួកៃុង្រាជធានភីៃសំ្េញ 
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្តវនក្េ 
 ្តវនក្េ្ក្ាបស់្ធវើមាូបអាហារក្បកហលជាមនិអាចរ្់

ស្ៅប្លនកៃុង្ ស្នា និង្កខេ លកកដលានជាតិេុលខាា ងំ្។ 
 ស្យើង្អាចានជាតិមកី្កូប្លា ទ្ីកតាមរយៈការបរសិ្ភារ

ក្តី  ាននយ័ថា ស្យើង្ប្លនកំេុង្បរសិ្ភារប្លា ទ្ីក។ 
 

ខយល់ 
 

 រំនរ្ំរាមធំៗប្លនបស្ញ្ចញឧ ៅ្័នស្មតាន និង្ឧ ៅ្័នសទោះ
កញ្ចកស់្សេង្ស្ ៀត កដលចូលរមួចំកណកកៃុង្ស្ធវើឱ្យានការ
កក្បក្បួលអាកា្ធាតុ។  

 ការដុត្ំរាមកដលមនុ្េប្លនស្ប្លោះស្ោលស្ ោះ  ស្ធវើឱ្យាន
បំភាយកសេង្ ស្ហើយកសេង្ទាំង្ស្នោះអាចបង្កហានភយ័ខព្់
ចំស្ពាោះជំងឺ្ស្សេង្ៗ។   
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៣. ការគ្រប់គ្រងកាក ាំែលរ់ងឹរប ា់លាគ្កុង  

 

 

 

 
  

រាជធានីភៃសំ្េញានការរកីចស្ក្មើន និង្ការេភវិឌ្ឍន៍
ោ ង្ខាា ងំ្ស្ៅកៃុង្េំឡុង្ស្េល២ ្វតេរចុ៍ង្ស្ក្កាយស្នោះ។ 
េគារខព្់ៗ ំស្នើបៗ ប្លនកកកក្បស្ ្ភាេរាជធានី និង្សាូវ
កដលធាា បក់តស្ពារស្េញស្ដាយកង្ ់ និង្រុមឺ កកង្បី់ ឥឡូវស្នោះ
ានស្ពារស្េញស្ៅស្ដាយម តូូ និង្រងយនតជាស្ក្ចើន។ ការ
ស្កើនស្ឡើង្ននការស្ក្បើក្ប្ល្់ និង្ការស្កើនស្ឡើង្ននកាក
្ំណល់ប្លនស្ដើរស្ៅក្េមជាមយួគាៃ នលង្ការេភវិឌ្ឍនស៍្ហើយ
ក្បស្ ្កមពុជាានភាេយឺតោ វកៃុង្ការស្ដាោះក្សាយការ
ក្របក់្រង្្ំណល់រ លង្ស្ៅកៃុង្រាជធានី។ ្ហរមនជ៍ាស្ក្ចើន
ស្ៅកតមនិទានា់នការក្របក់្រង្្ំណល់ ស្ហើយសាូវ និង្សាូវ
 លកស្ៅកតបនដានការស្ោល្ំរាម និង្ានជាតិបំេុល។ 
ានវធីិសាស្រ ដ្ជាស្ក្ចើនេៃកដលក ំ្ ហរមនអ៍ាចស្ក្បើក្ប្ល្់
ប្លន្ក្ាបក់ារ  ្ូមតិ ឬគាកំ្ មតិកៃុង្ការស្ដាោះក្សាយការ
ក្រប់ក្រង្កាក្ំណល់ និង្ស្ធវើការជាមួយនលង្ក្កុមហ ុន
ក្របក់្រង្្ំរាមកៃុង្ក្្ុក។  
 
 

តួស្លខេិត ្ស្ង្ខប 
េំេីការក្របក់្រង្កាក្ំណល់ស្ៅរាជធានីភៃសំ្េញ 

 
ក្បជាជនកៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញ៖ ចំនួន ២ោន ក ់
 

ការបស្ង្កើតកាក្ំណល់ស្ៅរាជធានីភៃសំ្េញ៖ ៤.០៩ 
ោនស្តានកៃុង្មយួឆ្ៃ ។ំ  
ក្កុមហ ុនក្របក់្រង្កាក្ំណល់៖ ្ិុនក្ ី 
 

ភាររយននកាក្ំណល់កដលប្លនក្បមលូ៖ ៨៣%  
 

ភាររយននកាក្ំណល់កដលប្លនស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ៖ 
៩.៣% 
 

ភាររយនន្ហរមនក៍្កីក្កស្ៅកៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញមនិ
ទាន ់ ួលប្លនការក្របក់្រង្កាក្ំណល់៖ ៣៥.៧% 
 



 14 

េនុក្កលតយឆ្ៃ  ំ២០១៥ ដ្ីេីការក្របក់្រង្្ំរាម  និង្កាក្ំណល់រ លង្ស្ៅ ីក្បជំុជនកដលប្លនោតត់ាងំ្ឱ្យានការ  ួលខុ្
ក្តវូស្ៅដល់ក្កមុ ឬេៃកពាកេ់ន័ធជាស្ក្ចើន 

 

 
 
 

រដឋប្លលរាជធានី ក្កងុ្ និង្ក្្កុ (ាក្តា ៩) 
 

 ស្រៀបចំកសនការក្របក់្រង្ និង្កសនការ្កមៅភាេ និង្ 
ងវកិាក្បោឆំ្ៃ ំ្ ក្ាបក់ារក្របក់្រង្្ំរាម្ំណល់រ លង្
ស្ៅ ីក្បជំុជនកៃុង្កដនដី្មតែកិចចរប្់ខាូន 

 ស្រៀបចំ និង្េនុវតតនូវវធិានការ្ក្ាបក់ារក្របក់្រង្
្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជនតាមរយៈការដាកស់្ចញ
ជាដីកា ឬលិខិតប ដាឋ ន         

 បស្ង្កើត ក្របក់្រង្ និង្ោតក់ចង្ស្្វា្ាអ ត ក្បមលូ 
ដលកជញ្ាូ ន្ំរាម និង្ស្្វា ីោនដាក់្ ំរាម្ំណល់ 
រ លង្ ីក្បជំុជនកៃុង្កដនដី្មតែកិចចរប្់ខាូន 

  ស្ធវើការកណ ំដល់ក្បជាេលរដឋេំ េីការ្ាអ ត  
េ ម័យបរសិាែ ន និង្ការស្ក្បើក្ប្ល្់ស្្វា្ាអ ត 
ក្បមលូ ដលកជញ្ាូ ន និង្ស្្វា ីោន្ំរាម ្ំណល់
រ លង្ ីក្បជំុជនកដលប្លនស្រៀបចំកៃុង្មលូដាឋ ន និង្ 

 េបរ់ ំ និង្សេេវសាយេំេីក្របក់្រង្្ំរាម ្ំណល់រ លង្
 ីក្បជំុជន ក្បកបស្ដាយ្ុវតែិភាេបរសិាែ ន េំេីកមៅវធីិ 
កាតប់នែយការបស្ង្កើត ស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ និង្កកនចៃ
ស្ឡើង្វញិ និង្េំេីការស្លើកកមព្ ់ការស្ក្បើក្ប្ល្់សលិត
សលកដលប្លនមកេីកកនចៃេី្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ី 
ក្បជំុជន។  

 

រដឋប្លល ំុ ្ង្ហក ត ់(ាក្តា ១៣) 
 

 ោតក់ចង្ េនុវតតការក្របក់្រង្្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ី
ក្បជំុជនតាមការស្ធវើក្បតិភូកមៅ 

 ចូលរមួេបរ់ ំ និង្សេេវសាយឱ្យប្លន ូលំ ូោយ
េំេីការស្ក្បើក្ប្ល្់ស្្វា្ាអ ត ក្បមូល និង្ដលក
ជញ្ាូ ន្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជនកៃុង្កដន
្មតែកិចចរប្់ខាូន 

 ចូលរមួសដល់ស្ោបល់ស្លើការស្រៀបចំកមៅវធីិ ្ាអ ត 
ក្បមូល និង្ដលកជញ្ាូ ន្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុ
ជនស្ៅកៃុង្កដនដី្មតែកិចចរប្់ខាូន 

 ចូលរមួស្ដាោះក្សាយបញ្ហា   ពាកេ់ន័ធនលង្ការង្ហរ 
ស្្វា្ាអ ត ក្បមូល ដលកជញ្ាូ ន និង្ស្្វា ីោន
 ុកដាក់្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជនកៃុង្កដន
្មតែកិចចរប្់ខាូន 

 ចូលរមួកិចច្ ហក្បតិបតតិេក្ង្លង្ការេនុវតតវធិានការ
ចាប់ និង្ស្លខិតប ដាឋ នរតិយុតតពាក់េ័នធ នលង្
្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជន។ 
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រដឋប្លលក្្កុ ខណឌ  (ាក្តា ១២) 
 ោតក់ចង្ េនុវតតមខុង្ហរកដលប្លន  ួលកៃុង្ការក្របក់្រង្្ំរាម ្ំណ្ល់រ លង្ ីក្បជំុជន 
 ចូលរមួ និង្្ហការេនុវតតនូវកមៅវធីិននការក្របក់្រង្្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជន និង្ 
 ចូលរមួការតាមដានការេនុវតត ស្្វា្ាអ ត ក្បមលូ និង្ដលកជញ្ាូ ន និង្ស្្វា ីោន ុក្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុ

ជនស្ៅកៃុង្កដនដី្មតែកិចចរប្់ខាួន។ 
 
 

តទ ល់ខាួន និង្្ហរមន ៍
 ាច ្់្ំរាម កាក្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជនក្តូវេនុវតតការកញក និង្ស្វចខចប់្ ំរាម កដលអាចស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ និង្

កកនចៃប្លនដាចស់្ដាយកឡកេី្ំរាម ្ំណល់រ លង្ (ាក្តា ១៥)។ 
 ាច ្់្ំរាម ្ ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជនក្តូវ  ួលខុ្ក្តូវកៃុង្ការស្វចខចបស់្ដាយងង្ ់ឬការដាកស់្ៅកៃុង្ធុង្្ំរាមតទ ល់ខាួន 

្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជនកដលប្លនបស្ង្កើតកៃុង្លកខណៈហៅតច់ត ់ មនិឱ្យស្លចធាា យ មនិឱ្យស្លចក្ជាប លក អ្ុយ ឬមនិឱ្យ
ានកាិន អ្ុយកៃុង្រយៈស្េលននកា ុកដាករ់ង្ោ់បំស្ញ្ចញ (ាក្តា ១៦)។ 

 ាច ្់្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជនកដលស្ក្បើក្ប្ល្់ស្្វាក្របក់្រង្្ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជនក្តូវបង្ន់ងាស្្វា្ាអ ត 
ក្បមលូ ដលកជញ្ាូ ន និង្ស្្វា ីោនោក់្ ំរាម ្ំណល់រ លង្ ីក្បជំុជន (ាក្តា ១៨)។  

 

ក្កមុហ ុន ្ិុនក្ ី 
 ស្រហ ំេរ័រប្់ក្កុមហ ុន ្ិុនក្ ី (CINTRI) ប្លនបញ្ហា កថ់ា េួកស្រ  ួលខុ្ក្តវូស្លើការេ មយ័ ការក្បមលូ និង្ការ

ដលកជញ្ាូ នកាក្ំណល់េី ីក្កុង្ស្ៅកាន ី់ ីោនោក់្ ំរាម។ ស្ដើមបសី្ជារជយ័កៃុង្ការង្ហរស្នោះ េួកស្រក្តវូស្ធវើកិចចការ
ដូចខាង្ស្ក្កាម៖ 

 សេេវសាយេីកាលវភិារក្បមលូ្ំរាម្ក្ាប់្ ហរមនស៍្សេង្ៗគាៃ តាមវធីិកដលចា្់ោ្់ និង្ានតាា ភាេមនិ
ថា ជាការសេេវសាយស្ៅស្លើេុិនធឺណិត ឬស្ៅការោិល័យរដឋប្លល។ 

 េនុវតតតាមកាលវភិារក្បមលូ្ំរាម និង្ស្ធវើបចចុបបនៃភាេក្ប្ិនស្បើានការតា ្់បដូរ មយួក្តូវប្លនស្ធវើស្ឡើង្។ 
 ក្បមលូ្ំរាមទាងំ្េ្់កដលប្លន ុកស្ៅខាង្ស្ក្តស្ដើមបកី្បមលូ និង្ការក្បមលូស្ ោះក្បកស្ដាយប ដាឋ ន ដ្ង្ដ់ារ  
 សដល់ស្្វាេតិងិជនស្ៅដល់ក្បជាេលរដឋ។ 
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៣.១ បញ្ហា ក្ប ម និង្ដំស្ ោះក្សាយ  
 

ស្ទាោះបីជាានបញ្ហា ក្ប មជាស្ក្ចើនកដលកំេុង្ស្កើតានស្ៅកៃុង្្ហរមនក៍្កីក្កស្ៅរាជធានីភៃសំ្េញកស៏្ដាយានជំហា នជាស្ក្ចើន 
កដល្ាជិក្ហរមនអ៍ាចយកស្ៅេនុវតតស្ដើមបសី្ដាោះក្សាយ ឬកាតប់នែយនូវបញ្ហា ក្ប មទាងំ្ស្ ោះប្លន។  

១.  ុកដាក់្ ំរាមឱ្យានរស្បៀប ទាំង្ស្ៅកៃុង្ធុង្ ឬកៃុង្
ងង្ស់្ដាយចង្ និង្បិ ឱ្យជិត។ 

២. ទាក ់ង្ស្ៅតំ ង្ក្កុមហ ុន្ិុនក្ ីស្ដើមបី្ ួរេីមលូ
ស្ហតុកដលេួកស្រមនិក្បមលូ្ំរាមឱ្យេ្់។  

ក្កុមហ ុន្ិុនក្ ីប្លនមកដល់ ី
តាងំ្ក្បមលូ្ំរាម្ហរមន ៍ 
ប កុនដមនិក្បមលូ្ំរាមេ្់។ 

្ហរមនរ៍ប្់េៃកេំុទាន ់ ួល
ប្លនស្្វាននការក្របក់្រង្កាក
្ំណល់កៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញ។  

១. េិភាកាជាមយួ្ង្ហក ត ់ ឬខណឌ កៃុង្មលូដាឋ ន ថាស្តើាន
ស្រៀបចំកកនាង្ក្បមលូ្ំរាមស្ៅជិត ឬថាស្តើានកាលវភិារ
រប្់ក្កុមហ ុន្ិុនក្ ីកដរឬស្ ។  

២. ស្តើតំ ង្អាជាា ធរកៃុង្មលូដាឋ នរប្់េៃកប្លនស្រៀបចំកិចច
ក្បជំុជាក្កុមហ ុន ្ិុនក្ ីកដរឬស្ ។ 

៣. ស្ធវើការជាមយួក្កុមហ ុន្ិុនក្ ីស្ដើមបេីាោមបស្ង្កើត ីតាងំ្
ក្បមលូ្ំរាមរប្់្ហរមន។៍  

៤. ស្ ៃ្ើក្កុមហ ុន្ិុនក្ ី ខណឌ  ឬ ្ង្ហក តឱ់្យសដល់ធុង្្ំរាមធំៗ 
ឬធុង្្ក្ាបស់ទុក្ំរាម។ 



 17 

 

 ីតាងំ្ក្បមលូ្ំរាមស្ៅឆ្ៃ យ 
ស្ហើយក្បជាជនជាស្ក្ចើនមនិប្លន
យក្ំរាមស្ៅដាកស់្ៅ ីស្ ោះស្ ។ 

១. ស្រៀបចំការក្បជំុជាមយួក្កុមហ ុន្ិុនក្ ី និង្្ង្ហក ត ់ឬ 
ខណឌ ស្ដើមបីេាោមក វ្ង្រកបុរគលិក្ិុនក្ ីកដល
ានរស្ ោះេូ្្ំរាមមកក្បមលូ្ំរាមស្ៅកៃុង្្ហរមន៍
ទាងំ្មលូ 

២. ស្លើក លកចិតត្ាជិក្ ហរមនឱ៍្យ ុកដាកក់ាក្ ំណល់
ឱ្យានរស្បៀប និង្ក្តូវយកវាស្ៅដាកស់្ៅ ីតាំង្ក្បមលូ
្ំរាម 

៣.  ការបស្ង្កើតក្កុមក្បមូល្ំរាមេី្ហរមន៍ ឬជួល
នរ ាៃ កក់ៃុង្្ហរមនឱ៍្យក្បមលូ្ំរាម។ 

េៃកស្បើកបរឡានក្កុមហ ុន្ិុនក្ ីមនិប្លន
មកស្ៅស្ា ង្ ឬនងៃដកដលស្ៅកៃុង្្ប្លដ ហ៍
នីមយួៗស្ឡើយ កដលបង្កជាការលំប្លកកៃុង្
ការ ុកដាក ់្ំរាម។ 

១. េិភាកាជាមយួ្ង្ហក ត់ ឬខណឌ កៃុង្មលូដាឋ ន ថាស្តើ
ានស្រៀបចកំកនាង្ក្បមលូ្ំរាមស្ៅជតិ ឬថាស្តើាន
កាលវភិាររប្់ក្កុមហ ុន្ិុនក្ ីកដរឬស្ ។ 

២. ក្ប្ិនស្បើានកាលវភិារ្ក្ាប់្ហរមនេ៍ៃក
ក្តូវទាក់ ង្ស្ៅក្កមុហ ុន្ិុនក្ ីស្ដើមបី្ ួរេួកស្រ
តាមដានស្រឿង្ស្នោះ  

៣. ក្ប្ិនស្បើមនិានកាលវភិារ ្ូមទាក់ ង្ស្ៅក្កមុ
ហ ុន្ិុនក្ ី និង្្ួរថាស្តើេួកអាចសតល់ឱ្យកាល
វភិារប្លនកដរឬស្ ? 

 

 ីតាងំ្ក្បមលូ្ំរាមរប្់្ហរមន៍្ ែិតស្ៅ
ស្លើដីរប្់នរ ាៃ កស់្ហើយស្រមនិេនុញ្ហា តឱ្យ
នរ ាៃ ក ុ់ក្ំរាមស្ោលស្ៅ ីស្ ោះេំុប្លន
ក្ប្លបស់្រ។ ្ាជិក្ហរមនា៍នស្េល កត
១០-១៥  ីប សុ្ ណ ោះស្ដើមបយីក្ំរាមស្ៅដាក់
ឡាន្ិុនក្ ីស្ៅស្េលកដលឡាន 
មកដល់។  

 ១.  ស្ធវើការជាមយួក្កុមហ ុន្ិុនក្ ីស្លើកិចចការមយួចំនួន
ដូចខាង្ស្ក្កាម៖ 
ក.  បស្ង្កើតជាជស្ក្មើ្ នន ីតាងំ្ក្បមលូ្ំរាម 
ខ. រកបរុគលិកក្កុមហ ុន្ិុនក្ ីកដលានរស្ ោះ 

្ំរាមរុញឱ្យក្បមលូកាក្ំណល់ស្ៅកៃុង្ 
្ហរមនទ៍ាងំ្មលូ 

រ.  ស្ ៃ្ើក្កុមហ ុន្ិុនក្ ី ឬក្កុមស្សេង្ស្ ៀតស្ដើមបី
ឧបតែមាធុង្្ំរាមធំៗស្ដើមបសី្ធវើឱ្យ ីតាងំ្ក្បមលូ
្ំរាមស្នោះានការរខំានតិចតួចដល់ាច ្់ដី  
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រំនរ្ំរាមតូចមយួអាចនលង្កាា យស្ៅជា
កកនាង្ស្ោល្ំរាមកៃុង្មលូដាឋ នប្លន  
ដូចស្នោះ ក្បជាជនមនិរួរានអារមៅណ៍បង្ហា ញ
នូវស្ហតុសលកៃុង្ការយក្ំរាមរប្់េួកស្រ
ស្ៅដាកស់្ៅ ីតាងំ្ក្បមលូ្ំរាមស្ ោះ 
ស្ឡើយ។ 

១. កំណតន់ងៃ្ ក្ាបស់្ធវើ ិវា្ាអ ត្ហរមន ៍
ស្ដើមបកី្បមលូកាក្ំណល់ទាងំ្េ្់ 

២. ស្ៅស្េលកដល្ំរាមោបស់្សដើមររស្ឡើង្ស្ៅ ី
កកនាង្ មយួ ្ូមេាោម និង្្ាអ តវាឱ្យ
ប្លនឆ្ប។់ រំនរ្ំរាមតូចៗ ង្ហយក្្ួល
ក្របក់្រង្ជាង្រំនរ្ំរាមធំៗ។  

១. ស្ធវើការជាមយួនលង្្ង្ហក ត ់និង្ខណឌ ស្ដើមបេីាោម ំ ក់
 ំនង្ស្ៅក្កុមហ ុន្ិុនក្ ី  
២. េាោមរកវធីិ ំ ក ំ់នង្ឱ្យប្លនស្ក្ចើន រមួានតាម 
រយៈក្បេន័ធសេេវសាយេត័ា៌ន ស្ហវ្ប កុ េុីកមល  ូរ្័េទ 
និង្ស្ៅកានក់ារោិល័យតទ ល់ស្ៅកៃុង្មលូដាឋ ន 
៣. ទាក ់ង្ស្ៅសាោក្កុង្ ឬេង្គការកៃុង្ក្្ុកកដលស្ធវើការ
ស្ៅកៃុង្្ហរមនរ៍ប្់េៃកស្ដើមបជួីយ េៃក 

ក្កុមហ ុន្ិុនក្ ីមនិស្ ាើយតបស្ៅ
នលង្្ំស្ណើ រប្់្ហរមន ៍
 

កកនាង្ស្ោល្ំរាមដធ៏ំកៃុង្មូលដាឋ ន 
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៤. ការគ្រប់គ្រងកាក ាំែលរ់ងឹសៅតាម ហរមន៍ 
 

ស្បើស្ទាោះបីជាដំស្ ោះក្សាយននការក្របក់្រង្កាក្ំណល់ជាស្ក្ចើនក្តូវការការគាំក្ េីរដាឋ ភបិ្លល និង្ឧ្ាហកមៅកស៏្ដាយ 
កតានកតាត ជាស្ក្ចើនកដលស្យើង្អាចស្ធវើប្លនស្ៅ្ហរមនស៍្ដើមបកី្របក់្រង្កាក្ំណល់។ យុ ធសាស្រ ត្ទាងំ្ស្នោះភារស្ក្ចើនក្តូវប្លន
ស្រសាគ ល់ថា  ្េនទាន ” បីអា ” (3R) រឺកាតប់នែយ ស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ និង្កកនចៃស្ឡើង្វញិ។ 

 
៤.១ កាតប់នែយ 

 

 

 

 

 
 
 

យកងង្ក់ដលអាចស្ក្បើក្ប្ល្់ប្លនស្ឡើង្វញិស្ៅស្េលស្ៅសារ ិញ ំនិញ 
ស្ៅស្េលស្ៅសារជាធមៅតាស្ក្បើក្ប្ល្់ងង្ប់្លា ទ្ីកស្លើ្េី៥ងង្។់ ជាស្រឿយៗ

ស្យើង្ប្លនស្ប្លោះស្ោលងង្ប់្លា ទ្ីចស្ ោះភាា មៗស្ៅស្េលកដលស្យើង្ស្ៅដល់សទោះ។
ក្ប្ិនស្បើមនុ្េក្របគ់ាៃ យកងង្ត់ទ ល់ខាួនស្ៅសារស្យើង្អាចកាតប់នែយបរាិណ
ននក្បស្ភ កាក្ំណល់កដលេិប្លកក្របក់្រង្ស្នោះ។  
 

 

កាក្ំណល់កានក់តតិច បញ្ហា កានក់តតិច 
ការកាតប់នែយរឺជាវធីិមយួដា៏នក្ប្ិ ធភាេកៃុង្ការក្របក់្រង្កាក្ំណល់។ ក្ប្ិនស្បើេៃកកាតប់នែយបរាិណ

ននកាក្ំណល់ស្ៅកៃុង្្ហរមន ៍ស្េលស្ ោះនលង្ានតិចតួចស្ហើយង្ហយក្្ួលកៃុង្ការក្របក់្រង្។ 
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ស្ក្បើក្ប្ល្់ក្បេបម់ាូបអាហារ និង្ សាា បក្ពា្មកដលអាច 
ស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ  

ក្បេបដ់ាកម់ាូបអាហារក្បស្ភ  ្ ទីរ  ូហវម (Styrofoam) និង្កកវខចបក់ា
ស្ហវស្តត មនិអាចយកស្ៅកកនចៃស្ឡើង្វញិប្លនស្ ស្ៅកមពុជា។ ក្ប្ិនស្បើ
េៃកស្ក្បើក្បស្ភ ក្បេបទ់ាងំ្ស្នោះជាក្បោ ំ ្ូមយកក្បេបក់ដលអាចស្ក្បើ
ស្ឡើង្វញិប្លនតាមខាួនស្ដើមបកីាតប់នែយបរាិណននវតែុធាតុកដលលំប្លក
កៃុង្ការកកនចៃស្ឡើង្វញិស្នោះ។ 

្ូមស្ក្បើក្ប្ល្់ដប លក និង្ងូធំៗ ឬតក្មង្ លក 
កដលអាចស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ  

ស្យើង្ទាងំ្េ្់គាៃ ្ុ ធកតក្តូវការ លកស្ដើមបរី្់ ប កុនតការ ិញ លក
ដបប្លា ទ្ីកជាស្រៀង្រាល់នងៃអាចបស្ង្កើតជាកាក្ំណល់ប្លា ទ្ីកប្លនោ ង្
ស្លឿន។ តនមាននដប លកកដលអាចស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិអាច ូទាត់
តនមាននចំនួនប្លា ទ្ីកកៃុង្រយៈស្េលេីរ ឬបី្ប្លត ហ៍។ ប កុនត តនមាននងូ
 លកធំៗ ឬតក្មង្ លកអាចកចករកំលកជាមយួេៃកជិតខាង្ប្លន។ េៃក
អាចស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិនូវដប លកកដល្ក្ាបស់្ក្បើប្លនកតមដង្សង្កដរ 
កតក្តូវោថំា ដបក្តូវោង្្ាអ តឲ្យប្លនញលកញាបស់្ដើមបកីារពារកំុឱ្យ
ស្កើតានប្លកស់្តរ។ី 

រិតរូរេំេីការជំនួ្្ាា រខចបម់ាូបអាហារ 
បចចុបបនៃស្នោះានអាជីវកមៅជាស្ក្ចើនប្លនលកក់្បេបខ់ចបម់ាូបអាហារ ោន និង្សាា បក្ពា ្ ម កដលង្ហយរលួយ និង្រោយ។  

រប្់ទាងំ្ស្នោះស្ក្បើក្ប្ល្់ដូចគាៃ ស្ៅនលង្សលិតសលកដលេៃកធាា បស់្ក្បើ ប កុនតមនិបង្កេនតរាយដល់ភេកសនដី និង្ង្ហយក្្ួលកៃុង្ការ
ក្របក់្រង្។ ស្នោះាននយ័ថា េៃកមនិតា ្់បតូររស្បៀបរ្់ស្ៅរប្់េៃកស្ឡើយ។ នងៃស្ក្កាយ ស្េលកដលេៃក ិញមាូបអាហារខចប ់ចូរ
កចករកំលកេត័ា៌នស្នោះជាមយួេៃកលក ់ស្ហើយស្មើលថាស្តើេួកស្រោបអ់ារមៅណ៍កៃុង្ការតា ្់បតូរកដរ ឬស្ ។ 
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្ាា រកដលអាចស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ 
កដលអាចរកប្លនស្ៅក្បស្ ្កមពុជា 
 ងង្់្ ក្ាបស់្ដើរសារ 
  ុស្ោប តឺ លក 
 ក្បេបអ់ាហារ 
 ងូ លក 
 ដប លក 
 កកវកាស្ហវ 
 ងង្ក់ាស្ហវ 
 សាា បក្ពា្មស្ធវើេីឫ្េ ី
 

ស្េលខាោះេៃកក្គានក់តនិោយពាកយថា ស្  
ប្លា ទ្ីកានតនមាស្ថាក ស្ហើយវាក្តូវប្លនសតល់ឱ្យស្ដាយឥតរិត

នងាស្ៅតាមកកនាង្ជាស្ក្ចើន។  ុស្ោក្តូវប្លនសតល់ជូនស្ៅស្េលេៃក
សលក លកស្ដាយតទ ល់េីដប កកវកាស្ហវប្លា ទ្ីកក្តូវប្លនដាកស់្ៅកៃុង្ងង្់   
ប្លា ទ្ីកកាស្ហវស្ដើមបកី្ ស្បើស្ទាោះបីជាេៃកមនិក្តូវការវាកស៏្ដាយ ស្ហើយ
មាូបខុ្ៗគាៃ ក្តូវប្លនដាកក់ៃុង្ងង្ប់្លា ទ្ីកដាចស់្ដាយកឡក កដលវា
មនិានេតែក្បស្ោជនេ៍វីស្ឡើយ។ ក្ប្ិនស្បើេៃកមនិទានា់នងង្់
ស្ដើរសារ ឬកកវកាស្ហវកដលអាចស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិប្លន ចូរនិោយ
ថាស្  ចំស្ពាោះកាក្ំណល់ប្លា ទ្ីកកដលមនិោបំ្លច ់ ដូចជា  ុស្ោ 
ឬ ងង្ប់្លា ទ្ីក្ក្ាបក់្ កកវកាស្ហវប្លា ទ្ីក។  
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៤.២ ស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ស្ក្ជើ្ស្រ ើ្ ស្ដើមបសី្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិ 
្ាា រជាស្ក្ចើនកដលស្យើង្ស្ក្បើក្ប្ល្់ក្តូវប្លនស្ប្លោះស្ោលស្ក្កាយេីការស្ក្បើក្ប្ល្់កតមយួដង្។ ការស្ក្បើក្ប្ល្់សលិត

សលស្ឡើង្វញិានសារ្ំខាន ់្់ ស្បើស្ទាោះបីជាមនិអាចស្ក្បើក្ប្ល្់សលិតសលកៃុង្ស្គាលបំណង្ស្ដើមប្លនកស៏្ដាយ ក៏
ស្ៅកតានវធីិជាស្ក្ចើនកដលស្យើង្អាចបស្ង្កើតរុណតនមាេីសលិតសលោ្់ៗ។ ដំស្ណើ រការននការតា ្់បតូរសលិតសលស្ៅ
ជាេវីកដលងៅី និង្តនមាខព្់ក្តូវប្លនស្រស្ៅថា ការកកនចៃស្ឡើង្វញិក្បកបស្ដាយភាេនចៃក្បឌិ្ត។ 

ការស្ធវើជីកំប ុ្  
ជាមួយនលង្ភាររយដ៏ស្ក្ចើនននកាក្ំណល់កដល

បស្ញ្ច ញេីតាមសទោះកដលានក្បភេមកេី្ាា រ្ររីាង្គ 
បង្ហា ញថា វធីិសាស្រ ត្កៃុង្ការស្ក្បើក្ប្ល្់ស្ឡើង្វញិនូវ្ាា រ្
ររីាង្គទាងំ្ស្ ោះានសារ្ំខាន ់្់។ ការស្ធវើជីកំប ុ្  រឺ
ជាមស្ធាប្លយដា៏នក្ប្ិ ធភាេកៃុង្ការបកង្វរកាក្ំណល់
សទោះប្លយ និង្្ាា រ្ររីាង្គស្សេង្ៗ ដូចជា ា្លកស្ ើឱ្យស្ៅ
ជាជីកំប ុ្ កដលអាចស្ក្បើប្លន អាចលក ់ ឬស្ក្បើ្ក្ាបស់្ធវើ
ក្ិកមៅ និង្្ួនចារ។ ការស្ធវើជីកំប ុ្ អាចស្ធវើប្លនទាងំ្
ស្ៅតាមក្រួសារ ឬ្ហរមន។៍ ការស្ធវើជីកំប ុ្  ានកសៃក
មនិលអរមួាន ការចំ យននការោបស់្សតើមដំស្ណើ ការ ជោះកាិន 
អ្ុយស្ៅជិតសទោះរប្់េៃក និង្បនទុកការង្ហរបកនែមកៃុង្ការ

រកាវា។ ានការកណ ំ្ ំខានម់យួចំនួនអាចក្តូវប្លនសតល់
ជូនក្ប្ិនស្បើេៃកោបអ់ារមៅណ៍កៃុង្ការោបស់្សតើមស្ធវើជីកំប ុ្
ស្ដាយខាួនឯង្។  

ឡជីវឧ ៅ្័ន 
ឡជីវឧ ៅ្័នក្្ស្ដៀង្ស្ៅនលង្ជីកំប ុ្ ក្តង្ថ់ា ស្រស្ក្បើកាក្ំណល់្ររីាង្គស្ដើមបសីលិត។ ជំនួ្ឱ្យជីកំប ុ្ ្ក្ាបស់្ធវើ

ជាជីរុកខជាតិ ឡជីវឧ ៅ្័នបស្ង្កើតជីវឧ ៅ្័នកដលអាចសលិតថាមេលកៃុង្សទោះ ដូចជា ចស្រង្ហក នឡូវ។ សទោះមយួមនិានកាក្ំណល់
្ររីាង្គក្របក់្គានស់្ដើមបបីស្ង្កើតបរាិណជីវឧ ៅ្័នកដលានក្បស្ោជនស៍្  ដូស្ចៃោះវាាន ំហំកាក្ំណល់ស្ក្ចើនស្ដើមបបីស្ង្កើត
ជីវឧ ៅ្័ន។ ឡជីវឧ ៅ្័នក្តូវការចំ យខព្់ជាង្ការស្ធវើជីកំប ុ្ កៃុង្ការោបស់្សតើមដំស្ណើ រការ។ 
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ធុង្្ំរាមស្ធវើេីដប លកប្លា ទ្ីក 
 

ស្ដើមបកី្របក់្រង្កាក្ំណល់ឱ្យប្លនក្តលមក្តូវ រួរកតាន
កកនាង្្ក្ាបរ់កាវា ុកមុននលង្ក្តូវប្លនក្បមូលស្ដាយក្កុម
ហ ុនក្រប់ក្រង្កាក្ំណល់កៃុង្រាជធានី។ ធុង្្ំរាមធំៗ
អាចានតនមានងា និង្មនិានល ធភាេ ិញមកស្ក្បើក្ប្ល្់។  
ានបស្ចចកស្ ស្្ក្បើក្ប្ល្់ដបប្លា ទ្ីកស្ដើមបបីស្ង្កើតជាធុង្្ំរាម 
ដរ៏ លង្ាមំនិក្ជាប លក និង្ានក្ប្ិ ធភាេ្ក្ាបស់្ក្បើក្ប្ល្់
ស្ៅតាមសទោះឬ្ហរមន។ ធុង្្ំរាមទាំង្ស្នោះអាចជួយ កញក
ក្បស្ភ កាក្ំណល់ស្សេង្ៗគាៃ  ឬការពារកំុឱ្យស្ោលកាក
្ំណល់រាយប្ល យស្ៅស្លើដី។ 

វធីិស្ធវើធុង្្ំរាមេីដប លកប្លា ទ្ីក 
េៃកក្តវូការ្ាា រដូចជា៖  ១.  ដបប្លា ទ្ិកកដលាន
 ំហំដូចគាៃ ចំនួន៥៤   ២.  កាំបិតចំនួន១   ៣.  លួ្
កដលអាចបតក់បនប្លន(កខេ ឬេំស្ប្លោះប្លា ទ្ីក) 
 

១. ស្ោោះរនធ ំហំរក្មបដបស្ៅប្លតដបចំនួន៣៦ 
២. ោកដី់ ឬក្រួ្ក្តលមពាកក់ ត លដបស្ៅកៃុង្ដបចំនួន 
១៨ ្ក្ាបដ់ាកស់្ៅជួរស្ក្កាម 
៣. ស្ោោះរនធតូចៗ   ១០ ្ង្ ី់កម ក្ត ស្ឡើង្ស្ៅស្ៅក្ជុង្
នីមយួៗននដបទាងំ្េ្់ 
៤. បស្ង្កើតជួរ រចំនួន១៨ ស្ដាយជួរ រនីមយួៗស្ក្បើ
ដបចំនួន៣ 
៥. ភាា បជួ់រ រស្ដាយស្ក្បើលួ្ ឬកខេ 

ធុង្្ំរាមស្ធវើេីដប លក្ុ ធ 



 24 

 

 

 

 

ឧបករណ៌ស្ក្សាចដ ំំស្ធវើេីដប លក 

 

េវីខាោះកដលេៃកអាចស្ធវើប្លនស្ដាយស្ក្បើដបប្លា ទ្ីក 
 

 ្ួនចារតាមជញ្ហា ំង្  
 ធុង្ស្ក្សាចតក  
 ឧបករណ៍្ក្ាប់្ តុក 
  មពកស់្បោះកសាស្ ើ 
  ក្មស្ ៀន 
 ឧបករណ៍ស្ក្សាចដំ  ំ

 

 

្ួនចារស្ធវើេីដប លក និង្្ាា រស្សេង្ៗ  មពកស់្បោះកសាស្ ើស្ធវើេីដប លក 
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កខេប្លា ទ្ីកស្ធវើេីងង្ប់្លា ទ្ីក 
ងង្ប់្លា ទ្ីកជា ូស្ៅរឺជាកាក្ំណល់មយួកៃុង្ចំស្ មកាក្ំណល់កដលលំប្លកបំសុតកៃុង្ការស្ដាោះក្សាយ។ េៃកស្រ ើ្

្ំរាមតិច ្់កដលប្លន ិញវា ប ុកនត េៃកលក់ដូរមយួចំនួនប្លនឱ្យវាស្ៅេៃកស្ៅស្េលកដលេៃក ិញេវីមយួេីេួកស្រ។ 
ជាមយួនលង្ជំហានង្ហយៗប  ុៅ នជំហាន ងង្ប់្លា ទ្ីកអាចកកនចៃស្ដាយការនចៃក្បឌិ្ត ស្ៅជាកខេប្លា ទ្ីក កដលអាចស្ក្បើ្ក្ាប់
ស្ធវើេវីៗជាស្ក្ចើន។ កខេប្លា ទ្ីកក្តូវប្លនក្កង្ ឬោកស់្ដាយស្ក្បើបស្ចចកស្ ្ដូចគាៃ នលង្េំស្ប្លោះធមៅតា។ វតែុទាងំ្ស្នោះភារស្ក្ចើនាន
ក្បស្ោជន ៍និង្អាចលកប់្លនស្ដើមបបីស្ង្កើតចំណូលបកនែម។ 

ជំហានកៃុង្ការស្ធវើកខេប្លា ទ្ីក 
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ងង្ស់្ដើរសារស្ធវើេេំីកខេប្លា ្ទីក 

កក្ាលស្ធវើេីេំេកីខេប្លា ្ទីក 

មួកស្ធវើេំេីកខេប្លា ្ទីក 

េវីខាោះកដលេៃកអាចស្ធវើប្លនស្ដាយស្ក្បើកខេប្លា ទ្ីក 
 កស្នទលស្រង្ 
 មកួការពារកស្តត នងៃ 
 ងង្់្ ក្ាបស់្ដើរសារ 
 ក្  បក់្ ដប លក 
 កំរាលក្េំ 
 កស្រនតកស្ប្លករក ់
 កខេចង្ក ក 
 កខេនដ 

រនាលោះកៃុង្ការស្ក្បើក្ប្ល្់កខេប្លា ទ្ីក 
 ោបស់្សតើមជាមយួេវីកដលសាមញ្ាៗ ដូចជា កខេនដ 
 សាកលបង្ស្ក្បើ ំហំេំស្ប្លោះខុ្ៗគាៃ  ស្ដើមបសី្មើលថាស្តើការ

ង្ហរលអដូចស្មតច 
 សាកលបង្ស្ក្បើឧបករណ៍ក្កង្ ឬ ស្ដរកដលេៃកានក្សាប ់
 េុិនធឺណិតានរនាលោះជាស្ក្ចើនស្ ៀត ស្ដើមបសី្រៀន្ូក្ត

បកនែម 

ងង្ស់្ដើរសារស្ធវើេេំីកខេប្លា ្ទីក 
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ក្ក តេី់ងង្ប់្លា ទ្ីក 
 

ងង្ប់្លា ទ្ីកអាចកកនចៃស្ៅជាក្ក តស់្ក្បើក្ប្ល្់ប្លន
ស្ក្ចើនោ ង្។ ក្ក តប់្លា ទ្ីកអាចស្ក្បើស្ដើមបសី្ធវើកាបបូ ្ ស្មាៀក 
បំពាក់ ឬក្ទាប់សលិតសលមយួចំនួនកដលមិនឱ្យក្ជាប     
 លក។ បស្ចចកស្ ្ស្នោះតក្មូវឱ្យានឧបករណ៍មយួចំនួន
បកនែមស្ក្តេីេំស្ប្លោះប្លា ទ្ីកឬធុង្្ំរាមេីដប លក។ ប កុនត
បស្ចចកស្ ្កកនចៃកបបនចៃក្បឌិ្តស្នោះានតនមានងា។ រុណ
្មបតតិកៃុង្ការស្ធវើក្ក តប់្លា ទ្ីក រឺស្ៅស្េលកដលវាក្តូវ
ប្លនសលិតវាស្ហើយវាកានក់តានក្ប្ិ ធភាេ និង្ង្ហយ
ក្្ួលស្ក្បើជាង្េំស្ប្លោះប្លា ទ្ីក ស្ក្ពាោះវាអាចស្ក្បើក្ប្ល្់ប្លន
ដូចក្ក តធ់មៅតាកដរ។ 
 

រស្បៀបស្ធវើក្ក តេី់ងង្ប់្លា ទ្ីក 
េៃកក្តវូការ្ាា រដូចជា ១. ងង្ប់្លា ទ្ីក ២. ក្កដា្ក្ទាប់
រស្ោង្ ៣. កនស្រនត ៤. ឆ្ៃ ងំ្េ ុត ៥. កាដ រ ក្ម្ក្ាបេ់ តុ 
១. កាតក់្កដា្ក្ទាបរ់ស្ោង្ចំនួន២្នាលក 
២. កាតស់្ងៃរ និង្នដងង្ប់្លា ទ្ិកស្ដើមបសី្ធវើជាប្លា ទ្ីករាង្កាស្រ   
៣. ដាកប់្លា ទ្ីករាង្កាស្រ  ចំនួន៣ស្ៅ៨្នាលក ស្ៅចស្ ា ោះ 
ក្កដា្ក្ទាបរ់ស្ោង្ 
៤. េ តុវាជាមយួគាៃ ស្ដាយស្ក្បើកស្តត ទាប ស្ហើយបនតរុញឆ្ៃ ងំ្ 
េ ុតចុោះស្ឡើង្ 
៥. េិនិតយ និង្ក្ប្លកដថាវារោយចូលគាៃ  ស្ហើយេៃក  ួល 
ប្លនក្ក តង់ៅី ១ 
៦.  ស្ក្បើក្ក តស់្នោះ ស្ដើមបកី្បស្ោជនស៍្សេង្ស្ ៀត។ 
 

ងង្់្ក្ាប់ស្ដើរសារស្ធវើេំេីប្លា ទ្ីក 
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៤.៣ កកនចៃស្ឡើង្វញិ 

េវីៗទាងំ្េ្់្ុ ធកតានតនមា 
ជំហានដំបងូ្រួរកតកាតប់នែយ និង្ស្ក្បើក្ប្ល្់មតង្ស្ ៀត ប កុនតក្ប្ិនស្បើវាមនិអាចស្ៅរចួ េៃករួរេាោម ស្ហើយនិង្កក

នចៃស្ឡើង្វញិមនុស្េលស្ប្លោះស្ោលសលិតសលស្ ោះ។ វតែុនីមយួៗកដលស្យើង្ប្លនស្ោលស្ៅរំនរ្ំរាមខាោះានតនមាចំស្ពាោះេៃក
កដលក្តូវការ។ លំប្លក ្់កៃុង្ការក វ្ង្រកេៃកកដលក្តវូការវតែុកដលេៃកកលង្ស្ក្បើក្ប្ល្់ ស្ហើយឱ្យតនមាស្លើរប្់ស្ ោះ។ 
ជា ូស្ៅានវតែុបីោ ង្កដលេៃកស្រ ើ្ ្ំរាមកៃុង្តំបនក់តង្កតក្បមលូយក រមួាន ដបប្លា ទ្ីក កំប ងុ្អាលុយមញី ូ ម និង្ក្បេប់
ក្កដា្កាតុង្។ 

 

រនាលោះ្ក្ាបក់ារកកនចៃស្ឡើង្វញិ 
 រកា ុកដាកវ់តែុទាងំ្េ្់ឱ្យានរស្បៀបស្រៀប

រយ។ ការស្រៀបចំ ុកដាកឱ់្យរស្បៀប ង្ហយ
ក្្ួលកៃុង្ការលក ់ ស្ៅឱ្យេៃកក្បមលូ ិញ
្ំរាមកដលអាចកកនចៃប្លនតាមមូលដាឋ ន 

 ក្តូវបស្ង្កើត ីតាងំ្ក្បមលូកាក្ំណល់កៃុង្
្ហរមន។៍ ក្ប្ិនស្បើមនិានេៃកក្បមលូ
 ិញ្ំរាមកដលអាចកកនចៃប្លន ក្បមលូងង្់
ប្លា ទ្ីក និង្អាលុយមញី ូ មកដលអាចកកនចៃ
ប្លនទាងំ្េ្់ស្ៅ ុកជារំនរធំមយួស្ ោះវា
នលង្អាចទាកទ់ាញឱ្យេួកស្រចូលមក ិញ 

 ្ាអ តដបរប្់េៃកមុននលង្ស្ប្លោះវាស្ោល 
ដូស្ចៃោះវាអាចឱ្យស្រស្រ ើ្  ុក ស្ដាយស្រមនិ
ស្ប្លោះស្ោលបនត 

 រកា ុកសលិតសលេីក្កដា្ឱ្យ ៃ្ួត 
 ក្ប្ិនស្បើេៃកក្បមលូ្ំរាមកដលអាចកកនចៃ

ប្លនស្ៅកៃុង្្ហរមនរ៍ប្់េៃក មនិក្បមលូ
ក្បស្ភ ្ំរាមជាកោ់ក ់មយួ ចូរេាោម 
ស្មើល ថាស្តើានេៃកដន ស្ ៀតកដលស្ៅកកបរ 
ស្ ោះក្បមលូវាកដរ ឬស្ ។ 

 

 ីតាំង្ក្បមូលកាក្ំណល់្ក្ាបក់កនចៃស្ឡើង្វញិ 
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 ៤.៤. រនាលោះស្សេង្ៗ 

កញកកាក្ំណល់រប្់េៃក 
ដំស្ ោះក្សាយក្របក់្រង្កាក្ំណល់ កានក់តង្ហយក្្ួលស្ៅស្េល កាក្ំណល់ក្តូវប្លនកញក និង្

រកា ុកកៃុង្ងង្ ់ ឬក្បេបឱ់្យប្លនក្តលមក្តូវ។ ្ហរមនខុ៍្ៗគាៃ អាចស្ក្ជើ្ស្រ ើ្ ការកញកកាក្ំណល់រប្់េួកស្រ
តាមវធីិស្សេង្ៗអាក្្័យស្លើដំស្ ោះក្សាយកដលេួកស្រប្លនបស្ង្កើត។ វធីិមយួចំនួនកដលអាចស្ធវើការកញកកាក
្ំណល់ រមួាន ១. កាក្ំណល់្ររីាង្គ ២. ប្លា ទ្ីកកដលអាចកកនចៃស្ឡើង្វញិ ៣. អាលុយមញី ូ មកដលកកនចៃ
ស្ឡើង្វញិ ៤. ក្កដា្ ៥. កញ្ចក ់  ៦. កាក្ំណល់ស្េឡិចក្តូនិច ៧. កាក្ំណល់្ក្ាបោ់កស់្ៅ ីោន្ំរាម។ 

ការកញកធុង្្ំរាមស្ៅតាមក្បស្ភ កាក្ំណល់ខុ្ៗគាៃ ស្ៅសារមយួកៃុង្ក្បស្ ្កមពុជា 
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កំណត ី់តាងំ្ក្បមលូកាក្ំណល់ស្ៅកៃុង្្ហរមន ៍
តំបនខ់ាោះានការេិប្លក្ក្ាបក់្កុមហ ុនក្របក់្រង្កាក្ំណល់កៃុង្រាជធានីចូលស្ៅក្បមូលកាក្ំណល់។      

ចូរកំណត ់ ីតាងំ្្ក្ាបក់្បមលូកាក្ំណល់។ សទោះនីមយួៗក្តូវានការ  ួលខុ្ក្តូវកៃុង្ការយកកាក្ំណល់រប្់
េួកស្រស្ៅដាកស់្ៅ ីតាងំ្ស្នោះ។  ីតាងំ្ស្នោះស្ធវើឱ្យកាក្ំណល់មនិរាយប្ល យស្ៅកៃុង្្ហរមន ៍ និង្ស្ធវើឱ្យង្ហយក្្ួល
ដល់ក្កុមហ ុនកៃុង្ការក្របក់្រង្កាក្ំណល់ចូលស្ៅក្បមលូ។ 

ជំហាន្ក្ាបក់ារបស្ង្កើត ីតាងំ្ 
ក្បមលូ្ំរាមកៃុង្្ហរមន ៍
 រក ីតាំង្កដល្មរមយ ែ្ិតស្ៅតាមសាូវ ឬជិតសាូវ

កដលរងយនតក្បមលូ្ំរាម្ិុនក្ ី ាង្កាត់ 
 ្ហការជាមយួាច ្់ដី ្ង្ហក ត ់ខណឌ  និង្ក្កុមហ ុន 

្ិុនក្ ី ស្ដើមបកំីណត ី់តាងំ្ក្បមលូ្ំរាមងៅីស្នោះ និង្ 
បកនែមសាូវ ាង្កាតរ់ប្់ក្កុមហ ុន្ិុនក្ ី 

 ជូនដំណល ង្ដល់្ាជិក្ហរមនេំ៍េី ីតាងំ្
ក្បមលូ្ំរាមងៅីស្នោះ និង្ស្េលស្វោកដលឡានក្កុម
ហ ុន ្ិុនក្ ីចូលមកក្បមលូ្ំរាម 

 ស្លើក លកចិតតឱ្យ្ាជិក្ហរមនរ៍កា ុក្ំរាម
ស្ៅសទោះ និង្យកវាស្ៅ ីតាងំ្ក្បមលូ្ំរាមមនុស្េល
ឡានក្កុមហ ុន ្ិុនក្ ីមកដល់។ 

រនាលោះ្ក្ាបក់ារបស្ង្កើត ីតាងំ្ក្បមលូ 
្ំរាមកៃុង្្ហរមន ៍

  ីតាងំ្ក្បមលូ្ំរាមនលង្មនិ  ួលប្លនស្ជារជយ័
ស្ ោះស្  ក្ប្ិនស្បើាច ្់ដីមនិគាកំ្ ។ ្ូមរិតេំេី
វធីិ មយួកដលាច ្់ដីអាច  ួលប្លន្ំណង្
្មរមយ 

 ្ូមកំុបស្ង្កើត ីតាងំ្ក្បមលូ្ំរាមស្ៅជិតនលង្ក្បភេ
 លក ស្ៅមខុបំេង្ប់ង្ាូរ ឬស្ក្កាមអាគារស្ ើ 

 ធុង្្ំរាមធំ ឬធុង្ជិតប នុគាៃ អាចដាក់្ ំរាមឱ្យ
ានរស្បៀបស្រៀបរយ និង្មនិស្ហើរ ឬស្បុើង្ស្ចញ។ 
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្ូមកំុស្ប្លោះស្ោល្ំបកដូង្ចូលស្ៅកៃុង្ ស្នា 
ដូង្អាចស្ក្បើរយៈស្េលដបឆ់្ៃ កំៃុង្ការរលួយ។ ស្ទាោះបីវាានលកខណៈជាធមៅជាតិស្ហើយនលង្រលួយក៏

ស្ដាយ ប កុនតកៃុង្រយៈស្េលខាីវាអាចបង្កឱ្យានបញ្ហា ធៃនធ់ៃរដល់ប ត ញសាូវ លកកៃុង្តំបន ់ដូចជា ការ ទ្ោះលូ និង្ 
ប ត លឱ្យានការជនលិ់ច។ 

សតល់ធុង្្ំរាមឱ្យប្លនស្ក្ចើនកៃុង្េំឡុង្ស្េលក្ប្លរេេិធីស្សេង្ៗ 
ការក្ប្លរេធេិធីធំៗ ដូចជា អាពាហ៍េិពាហ៍ និង្េិធីជបស់្លៀង្តាមសទោះ ប្លនបស្ង្កើតកាក្ំណល់ជាស្ក្ចើន។ ស្ៅតាម

តុនីមយួៗរួរ ្់កតានធុង្្ំរាមតូចមយួដាកស់្ៅខាង្ស្ក្កាម ឬស្ៅកកបរ។ ការស្ធវើកបបស្នោះអាចជួយ ្ ក្មួលដល់
ការក្បមលូ្ំរាមឱ្យានភាេង្ហយក្្ួល និង្ការពារ្ំរាមមនិឱ្យស្ហើរតាមខយល់។ 
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ានកតធុង្្ំរាមមនិអាចស្ដាោះក្សាយ 
បញ្ហា ្ំរាមទាងំ្េ្់ប្លនស្  

ាន ីតាងំ្ដាកក់ាក្ំណល់រប្់េៃក រឺជា
ការោបស់្សតើមដល៏អ្ក្ាបក់ារស្រៀបចំ និង្្ាអ ត 
ប កុនត ក្បជាេលរដឋក្តវូានការស្បតជាា ចិតតកៃុង្ការ
ស្ក្បើក្ប្ល្់ធនធានកដលានក្សាប។់ 

រំនរ្ំរាមតូចៗង្ហយក្្លួ 
កៃុង្ការក្របក់្រង្ជាង្រំនរធំៗ 

គាៅ ននងៃ កដលលអក្បស្ ើ្ រជាង្នងៃស្នោះស្  
កៃុង្ការោបស់្សតើម្ាអ ត ការកកកក្បស្ៅមខុ និង្ស្ធវើ
ការង្ហរស្ដើមបកី្របក់្រង្កាក្ំណល់ឱ្យានភាេ 
ក្បស្ ើ្រស្ៅកៃុង្្ហរមនរ៍ប្់េៃក។ 

 ីតាំង្ោក់្ ំរាមស្ៅកៃុង្មូលដាឋ ន 

ធុង្្ំរាមកដលស្េញស្ហៀរស្ៅ ីតាងំ្មយួ 
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៥. ស ចកតី ននិដ្ឋា ន 
 

ការក្របក់្រង្កាក្ំណល់នលង្ស្ៅកតបនតជាឧប្រគដលំ៏ប្លកស្ៅកៃុង្រាជធានីភៃសំ្េញ និង្្ហរមនក៍្កីក្ក។ បញ្ហា ទាំង្
ស្នោះមនិអាចស្ដាោះក្សាយប្លនស្ដាយគាៅ នការចូលរមួេី អាជាា ធររាជធានី ាច ្់អាជីវកមៅ និង្េៃកដលក ំ្ ហរមនស៍្ ោះស្ ។ 

ស្្ៀវស្ៅកណ សំ្នោះ ានស្គាលបំណង្សតល់ជាឯកសារ្ិកា ត្ីេីបញ្ហា ននការក្របក់្រង្កាក្ំណល់ និង្ជាជំហានដ៏
ាន្កាត នុេលកដលអាចយកស្ៅស្ដាោះក្សាយបញ្ហា ក្ប មននការក្របក់្រង្កាក្ំណល់ជាមយួសាោរាជធានី និង្ដំស្ ោះ
ក្សាយខាៃ តតូចជាមយួ្ហរមនស៍ង្កដរ។ 

ានការង្ហរជាស្ក្ចើនស្ ៀតស្ៅកតបនតស្ធវើ ប ុកនតជាមយួនលង្ការខិតខំក្បលង្កក្បង្ និង្ធនធានបកនែមស្ ៀតស្ ោះ ្ហរមន៍   
រួរកតានេៃក្ាអ ត និង្ស្ធវើឱ្យបរសិាែ នសាអ ត្ក្ាបក់ាររ្់ស្ៅទាងំ្េ្់គាៃ ។ 

 


