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សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

  

គោលបំណង:

 . ការតាំងបង្ហៃញនៃះគឺជាផលិតផលជាក់ស្តៃងមួយដៃលបង្កើន
ការយល់ដឹងលើបៃធានបទអគារបៃតងនិងសហគមន៍ដៃល
មាននិរន្តរភាព។

 . ការតាំងបង្ហៃញផ្តល់ព័ត៌មានជាទៃង់ទៃៃយដៃលអាចចូល
ដំណើរការបានជាមួយភាសាងយយល់រូបភាពកៃៃហ្វិចនិង

   រូបភាពជាចៃើនដើមៃបីផៃសព្វផៃសាយដល់សាធារណជនទូទៅ។

 . កៃុមគោលដៅសំខាន់ៗសមៃៃប់ការតាំងបង្ហៃញនៃះ គឺ អ្នកបៃើ
បៃៃស់ចុងកៃៃយ នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា សា្ថៃបតៃយករ កៃុមហ៊ុន
សំណង់ និង វិស្វកម្មសហគៃៃស អ្នកអភិវឌៃឍន៍សហគៃៃស 
និង សា្ថៃប័នឧត្តមសិកៃសា។ 

 . ការបង្ហៃញគំនិតដំបូងពីរបៀបអនុវត្តគំនិតទាំងនោះទៅកាន់
បៃទៃសកម្ពុជា។ 

 . ការផលិតវត្ថុតាងជាទំរង់ចល័តពៃៃះគោលបំណងគឺដើមៃបី
ធ្វើការតាំងបង្ហៃញបៃបទៃសចរណ៍មួយដៃលនឹងតៃូវបង្ហៃញ
នៅទីតាំងជាចៃើនតាមដៃលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងបៃទៃស
កម្ពុជា។

:  អគារដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាជន - 
ការពងៃឹងគុណភាពនៃជីវិតទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

គមៃៃង   Build4People 
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សនិទានភាព:

 . ការធ្វើនគរូបនីយកម្មបៃកបដោយថាមពលខ្ពស់កំពុងបង្កើតឱៃយមាន
របៀបរស់នៅដៃលពឹងផ្អៃកលើធនធានកាន់តៃចៃើនសៃបជាមួយនឹង
គុណតម្លៃថ្មីនិងគំនិតជីវិតកំពុងតៃូវបានបង្កើតឡើងដោយមានសៃចក្តី
បៃៃថា្នៃនិងលទ្ធភាពថ្មីៗតៃូវបានបង្កើតឡើង។

 . ដូច្នៃះការអភិវឌៃឍឆ្ពៃះទៅរកសង្គមអ្នកបៃើបៃៃស់ទំនើបមួយនៅទីកៃុង
ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាជះឥទ្ធិពលយ៉ៃងខា្លៃំងទៅលើរូបភាពអគារ ដៃលតៃូវ
បានរចនា សាងសង់ និង ដំណើរការ។

 . សរុមមកវិញ សកា្តៃនុពលក្នុងការជំរុញសា្ថៃបតៃយកម្មដៃលបនៃសា៊ៃំទៅនឹង
អាកាសធាតុ  អគារដៃលបៃើបៃៃស់ថាមពលបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព
 និង សុវត្ថិភាពអគារ និង សហគមន៍បៃកបដោយនិរន្តរភាពគឺ ជារឿង
ដៃលអាចធ្វើទៅបាន។

 . ការអនុវត្តអគារបៃតងនិងសហគមន៍ដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាព
និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើតំលៃដើមថាមពលដៃលជាអតៃៃខ្ពស់
បំផុតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តៃវាក៏នឹងរួមចំណៃកចំណៃកដល់គុណភាព
ទីកៃុងទាំងមូលដៃលមានគុណភាពខ្ពស់តាមរយៈការបង្កើនភាព
កក់ក្តៃការចូលដំណើរការកាន់តៃបៃសើរទៅទីកៃុងបៃតងក៏ដូចជាការ
កៃលម្អគុណភាពខៃយល់ទាំងក្នុងនិងកៃៃផ្ទះផងដៃរ។

សៃចក្តីថ្លៃងអំណរគុណ
ការអភិវឌៃឍន៍ការតាំងបង្ហៃញនៃBuild4Peopleតៃូវបានគាំទៃ
ដោយថវិកាពីកៃសួងអប់រំនិងសៃៃវជៃៃវអាឡឺម៉ង់(BMBF)ក្នុង
បរិបទនៃគមៃៃងសៃៃវជៃៃវ“Build4People:អគារបៃកបដោយ
និរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាជន-លើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតទីកៃុង
នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា”។នៃះគឺជាផ្នៃកមួយនៃកម្មវិធីផ្តល់
មូលនិធិBMBF“ការអភិវឌៃឍបៃកបដោយចីរភាពនៃតំបន់ទីកៃុង
”។រអនុវត្តអគារបៃតងនិងសហគមន៍ដៃលបៃកបដោយ
និរន្តរភាពនិងកាត់បន្ថយការចំណាយលើតំលៃដើមថាមពល
ដៃលជាអតៃៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តៃវាក៏នឹងរួមចំណៃក
ចំណៃកដល់គុណភាព។

គោលដៅទី១១៖ ធ្វើឱៃយ
ទីកៃុងនិងការតាំងទីលំនៅ
របស់មនុសៃសរាប់បញ្ចូល
ទាំងសុវត្ថិភាពធន់និង
និរន្តរភាព

គោលដៅទៅ១២៖ ធានា
ការបៃើបៃៃស់និងចង្វៃក់
ផលិតកម្មបៃកបដោយ
និរន្តរភាព

គោលដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយចីរភាព (SDGs) របស់អង្គការសហបៃជាជាតិគឺជាប្លង់មៃដើមៃបី

សមៃៃចបាននូវអនាគតល្អបៃសើរនិងបៃកបដោយនិរន្តរភាពសមៃៃប់មនុសៃសគៃប់គា្នៃ។ពួកគៃដោះសៃៃយ

បញ្ហៃបៃឈមនានាដៃលយើងជួបបៃទះរួមមានបញ្ហៃទាក់ទងនឹងភាពកៃីកៃវិសមភាព  ការបៃៃបៃួល

អាកាសធាតុការរិចរិលបរិសា្ថៃន សន្តិភាព និង យុត្តិធម៌។ គោលដៅទាំង១៧ សុទ្ធតៃមានទំនាក់ទំនងគា្នៃ

ទៅវិញទៅមកហើយដើមៃបីកុំអោយមាននរណាមា្នៃក់នៅពីកៃៃយវាជាការសំខាន់ណាស់ដៃលយើងសំរៃច

បានគោលដៅទាំងអស់នៅឆ្នៃំ ២០៣០ ។

គមៃៃង Build4People ផ្តៃតសំខាន់ទៅលើគោលដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយចីរភាពគោលដៅ 

ទី១១ និង ទី១២ ប៉ុន្តៃវាក៏ចូលរួមចំណៃកដល់គោលដៅនិងគោលបំណងពាក់ព័ន្ធផៃសៃងទៀតដៃរ។

ការតាំងបង្ហៃញ

គោលបំណងនៃការតាំងបង្ហៃញ 
និង សនិទានភាព

ការតាំងបង្ហៃញមាន៣ផ្នៃក:
 

ការតាំងបង្ហៃញ Build4People លើក
ទី ១ ណៃនាំអំពីករណីសិកៃសាដៃលមានការ
អនុវត្តល្អបំផុតពីបៃទៃសអាឡឺម៉ង់និងអឺរ៉ុប។

ផ្នៃកទី ២
ផ្ទៃំងរូបភាពវិទៃយាសាស្តៃ

ផ្នៃកទី ៣ 
ការណៃនាំពី DGNB
ទំនាក់ទំនងធំបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ ុប
សមៃៃប់អគារដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាព

 

ណៃនាំគោលការណ៍ទូទៅនៃនិរន្តរភាពពីកៃុមពហុវិស័យ
ដៃលផ្អៃកលើវិស័យគោលនយោបាយផៃសៃងៗគា្នៃដូចជា
ទីកៃុងបៃតង អាកាសធាតុទីកៃុង អគារ ការអភិវឌៃឍ
សហគមន៍ឬការផ្លៃស់ប្តូរទីកៃុង។

ផ្នៃកទី ១ 
ផ្ទៃំងរូបភាពវិទៃយាសាស្តៃ

 (រូបភាពទី១)

A 01អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
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ការអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទបៃទៃសកម្ពុជា

គុណភាពនៃជីវិតទីកៃុងមិនទាន់តៃូវបានគៃសៃៃវជៃៃវគៃប់គៃៃន់
នៅឡើយទៃនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។ ផ្អៃកលើការយល់ដឹងចៃបាស់
អំពីទិដ្ឋភាពនិងដំណើរការនានាដៃលជះឥទ្ធិពលដល់គុណភាព
នៃជីវិតនៅកម្ពុជា សង្គមសុីវិល សហគមន៍ធុរកិច្ច និង អ្នកបង្កើត
គោលនយោបាយអាចសមៃួលសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹង
លទ្ធផលនៃការសៃៃវជៃៃវដើមៃបីធ្វើឱៃយទីកៃុងនានារបស់បៃទៃសកម្ពុជា
កាន់តៃបៃសើរ និង អាចរស់នៅបាន។

កៃុមសៃៃវជៃៃវពហុវិន័យរបស់យើងរួមមានដៃគូកម្ពុជានិងអាឡឺម៉ង់
មកពីជំនាញជាចៃើនដៃលរួមសហការគា្នៃលើមូលដ្ឋៃនអន្តរវិន័យ។
ដឹកនាំដោយសាកលវិទៃយាល័យ Hamburg សម្ព័ន្ធនៃះបានបៃមូល
ផ្តុំសាកលវិទៃយាល័យចំនួន ៤ និងសហគៃៃសធុនតូចនិងមធៃយម
ចំនួន២មកពីបៃទៃសអាឡឺម៉ង់និងសាកលវិទៃយាល័យចំនួន ៣ ក្នុង
បៃទៃសកម្ពុជា។នៃះរួមបញ្ចូលទាំងសាកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទភ្នំពៃញ
សាកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និង សាកលវិទៃយាល័យបញ្ញៃសាសៃ្ត
កម្ពុជា។

បៃធានកៃុមកញ្ចប់ការងរ: Dr. Michael Waibel
ជំនួយការសៃៃវជៃៃវកញ្ចប់ការងរបៃចាំនៅកម្ពុជា:  
Dr. Susanne Bodach

កញ្ចប់ការងរទី៧
ការរៀបចំ ការទំនាក់ទំនង និង 
ការផៃសព្វផៃសាយ

ទីកៃុងល្អបៃសើរ ជីវិតកាន់តៃបៃសើរ

ពិព័រណ៍ EXPO ឆ្នៃំ ២០១០ នៅទីកៃុងសៀងហៃគឺជាពិព័រណ៍
ពិភពលោកដំបូងបង្អស់ដៃលផ្តៃតលើគំរូច្នៃបៃឌិតសមៃៃប់គុណភាព
ជីវិតទីកៃុងកាន់តៃខ្ពស់នៅក្នុងពិភពទីកៃុងដៃលកាន់តៃរីកចមៃើន
របស់យើងគឺទីកៃុងកាន់តៃបៃសើរ - ជីវិតកាន់តៃបៃសើរ។

ទោះបីជានិយមន័យផៃសៃងៗគា្នៃនៃ "គុណភាពជីវិត" លៃចឡើង
ក៏ដោយ ក៏វាតៃូវបានគៃយល់ជាទូទៅថាជាទសៃសនៈពហុវិមាតៃដៃល
នាំមកនូវទិដ្ឋភាពរាងកាយ ផ្លូវចិត្ត សង្គម និង អៃកូឡូសុី។ គុណភាព
នៃគំនិតជីវិតភាគចៃើនគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលដូចជា 
កមៃិតនៃការពៃញចិត្តចំពោះសុខភាពបុគ្គលនិងលក្ខខណ្ឌដៃលអាច
វាស់វៃងបានរួមទាំងអតៃៃឧកៃិដ្ឋកម្ម ឬ កមៃិតបៃៃក់ចំណូលមធៃយម។

ការសៃៃវជៃៃវអំពីគុណភាពនៃជីវិតទីកៃុងផ្តៃតលើអ្នករស់នៅទីកៃុង
ជាកៃុមជាក់លាក់និងទីបៃជុំជនដៃលមានវបៃបធម៌សង្គម ការកសាង
និង លក្ខណៈធម្មជាតិជាកតា្តៃកំណត់។ ដូច្នៃះគុណភាពនៃជីវិត
ទីកៃុងគឺជាលទ្ធផលនៃ“ អន្តរកម្មនៃបរិសា្ថៃនមនុសៃស” ហើយដូច្នៃះ
អាចតៃូវបានចាត់ទុកថាអាចផ្លៃស់ប្តូរបានដោយការធ្វើផៃនការ
ទីកៃុងនិងអន្តរាគមន៍ផៃសៃងៗទៀត។

ការសៃៃវជៃៃវអំពីគុណភាពនៃជីវិតទីកៃុងគឺមានមុខវិជា្ជៃជាចៃើន
ក្នុងការតំរង់ទិសនិងរួមមានមុខវិជា្ជៃដូចជា ការធ្វើផៃនការទីកៃុង
ភូមិសាស្តៃ សង្គមវិទៃយាទីកៃុង ចិត្តវិទៃយា សៃដ្ឋកិច្ច វៃជ្ជសាស្តៃ និង 
វិញ្ញៃសាដទៃទៀតនៃការសៃៃវជៃៃវចនោ្លៃះទីបៃជុំជននិងទីបៃជុំជន។

Environmental Urban 
Quality of Life

Economical Urban 
Quality of Life

Political Urban 
Quality of Life

Psychological Urban
Quality of Life

Physical Urban 
Quality of Life

Mobility Urban 
Quality of Life

Social Urban
Quality of Life

ការអភិវឌៃឍសហគមន៍បៃកបដោយនិរន្តរភាពដ៏ទូលំទូលាយ និង ការរចនាអគារបៃតង (រូបភាពទី ២)

Poster A01, fig. 1  www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
fig. 2  Eble Messerschmidt Partner / moka-studio GbR Hamburg
Poster 2  Text Source: German Advisory Council on Global Change 
(WBGU) 2016 
fig. 3  Marans and Stimson 2011
fig. 4  Heptagon Shape, The Researcher 2012 

គុណភាពទីកៃុងនៃទំហំជីវិត (រូបភាពទី៤)

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

B 01

Objective indicators  Subjective indicators

Employment rates  Housing and neighbourhood satisfaction 
Educational attainment  Desire to move
Per capita income

 

Perceptions of crime
Crime statistics

 

Perceptions of school quality
Domestic violence

 

Perceptions of health care services
Death rates

 

Feelings about neighbours
Incidence of chronic diseases Feelings about rubbish collection

 Air quality Feelings about congestion and crowding

 

Residential density Feelings about governance

 

Housing vacancy rates Satisfaction with health

 

Amount of green spaces Satisfaction with family, friends, job, etc.

Distance to transit stop Life satisfaction, overall happiness 
(overall well-being)

ជៃើសរីសសូចនាករនៃគុណភាពជីវិតរបស់ទីកៃុង (រូបភាពទី ៣)

គុណភាពបរិសា្ថៃនទីកៃុងនៃជីវិត

គុណភាពទីកៃុងរូបវន្តនៃជីវិត

គុណភាពភាពចល័តនៃ
ទីកៃុងនៃជីវិត

គុណភាពសង្គមនៃទីកៃុងនៃជីវិតគុណភាពទីកៃុងផ្លូវចិត្តនៃជីវិត

គុណភាពទីកៃុងនយោបាយ
នៃជីវិត

គុណភាពទីកៃុងសៃដ្ឋកិច្ចនៃជីវិត

សូចនាករគោលបំណង                                 សូចនាករបៃធានបទ

  អតៃៃការងរ                                             ការពៃញចិត្ត លំនៅដ្ឋៃន និង សហគមន៍

  ការទទួលបានការអប់រំ                                បំណងបៃៃថា្នៃដើមៃបីបំលាស់ទី

  បៃៃក់ចំណូលក្នុងមនុសៃសមា្នៃក់                        ការយល់ឃើញនៃអំពើឃាតកម្ម

  ស្ថិតិឃាតកម្ម                                             ការយល់ឃើញនៃគុណភាពសាលារៀន

  អំពើហិងៃសាក្នុងគៃួសារ                                                   ការយល់ឃើញនៃសៃវាកម្មថៃទាំសុខភាព

  អតៃៃមរណភាព                                        អារម្មណ៍អំពីសហគមន៍

  ការកើតឡើងនៃជំងឺរា៉ៃំរ៉ៃ                                                 អារម្មណ៍អំពីការបៃមូលសំរាម

  គុណភាពខៃយល់                                         អារម្មណ៍អំពីការកកស្ទះ និង ការចង្អៀត

  ដង់សុីតៃរលំនៅដ្ឋៃន                                                    អារម្មណ៍អំពីអភិបាលកិច្ច

  អតៃៃផ្ទះដៃលទំនៃរ                                    ការពៃញចិត្តជាមួយសុខភាព

  ចំនួនតំបន់ទីធា្លៃបៃតង                                                     ការពៃញចិត្តជាមួយ គៃួសារ មិត្តភក្តិ ការងរ - ល -

  ចមា្ងៃយទៅកន្លៃងឈប់ឆ្លងកាត់                     ការពៃញចិត្តជីវិត សុភមង្គលជារួម(សុខមាលភាព ជារួម)

ដៃគូសិកៃសាសៃៃវជៃៃវក្នុងសៃុក

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People



GREEN BUILDINGS AND  
SUSTAINABLE NEIGHBOURHOODS

Sustainable Buildings for People - Enhancing Urban Quality of Life in Cambodia 
Build4People Project 

 

 

 

www.build4people.org  អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People
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B 02

Energy 
Conservation

Reduce Travels 
by Air 

Go Green 
(Bio Products) 

Avoid Animal 
Products  

Separate  Waste 
and Recyclables

Buy Regional 
and Seasonal  

Campaign 
Engagement 

NGO 
Engagement

Donate Money/
Sign a Statement

Change to
Sustainable

Personal Lifestyle
Environmentally

Political Activism 

Various Facets of Intended Sustainable Behaviours

Avoid 
Plastic

Use of 
Public Transport

Objective Urban 
Conditions

(transportation, 
open spaces, crime) 

Perception of City 
Resulting in a 

Positive 
Evaluation

Adaptation, 
Satisfaction with 

City Life

Adaptation, 
and/or 

Adjustment

Continued Arousal
and/or
Stress

Possible Aftereffects
and/or

Cumulative Effects
(social withdrawal, 

vandalism, less 
engagement)

Possible 
Aftereffects and/or
Cumulative Effects 
(enhanced cultural 

opportunities, 
coping skills)

Perception 
of City

Individual, 
Situational, 
Social and 

Cultural Factors

Perception of 
City Resulting 
in a Negative 

Evaluation 

Arousal 
and/or 

Overload

Coping

Coping with Environmental Stress

ទីកៃុងសមៃៃប់បៃជាជន - តើកតា្តៃអ្វីខ្លះដៃល
កំណត់គុណភាពទីកៃុងនិងអាកបៃបកិរិយ
គាំទៃបរិសា្ថៃននៅក្នុងទីកៃុង?

ជាមួយនឹងទសៃសនវិស័យនៃចិត្តវិទៃយាបរិសា្ថៃនយើង
ផ្តៃតលើការជំរុញនិងកតា្តៃដៃលជះឥទ្ធិពលដល់
ឥរិយបថគាំទៃបរិសា្ថៃន។ លើសពីនៃះទៅទៀតយើង
ចង់ស្វៃងយល់អំពីអន្តរកម្មបរិសា្ថៃនរបស់មនុសៃសនៅក្នុង
ទីកៃុងនិងគុណភាពនៃជីវិតរបស់ទីកៃុង។

គុណភាពនៃជីវិតរួមមានតមៃូវការមូលដ្ឋៃនផ្លូវចិត ្ត
ភាពតានតឹងខាងផ្លូវចិត្តនិងយន្តការដៃលមនុសៃសអាច
ទប់ទល់នឹងភាពតានតឹង (-> ការដោះសៃៃយ) ។

គោលដៅ និង សាវតា លក្ខណៈផៃសៃងៗគា្នៃនៃឥរិយបទបរិសា្ថៃន (រូបភាពទី៦)

ការដោះសៃៃយភាពតានតឹងជាមួយនឹងបរិសា្ថៃន (រូបភាពទី១)

ទីធា្លៃបៃតងនៅក្នុងទីកៃុងអាចជួយលើកកម្ពស់
សុខុមាលភាពរបស់បៃជាជន ក៏ដូចជាការផ្តល់ នូវ
ការកមៃសាន្តនិងសកម្មភាពសង្គមផៃសៃងៗគា្នៃ។ 
Munich (រូបភាពទី៥) 

ទីធា្លៃសាធារណៈនៅតាមតំបន់ទីកៃុងអាចចូលរួម
ចំណៃកដល់គុណភាពជីវិតរបស់បៃជាជនដោយផ្តល់
លទ្ធភាពសមៃៃកនិងសា្នៃក់នៅក្នុងតំបន់ដៃលមិនសូវ
មានកមា្លៃំងជំរុញ។. Melbourne (រូបភាពទី២)

ទីកៃុងផ្តល់ជូននូវលទ្ធភាពជាចៃើនសមៃៃប់តមៃូវការ
ផៃសៃងៗគា្នៃ។ ទន្ទឹមនឹងនៃះ ភាពតានតឹងផ្នៃកបរិសា្ថៃន
មួយចំនួនអាចនាំឱៃយមានព័ត៌មានចៃើនពៃកហើយ
ប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់បៃជាជន។ 
(រូបភាពទី៤) 

នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

ការផ្លៃស់ប្តូរឥរិយបទ

ដោយសារតៃការកើនឡើងនៃការស្តុកទំនិញនិងលទ្ធភាពទិញ
កាន់តៃកើនឡើងនាំអោយរបៀបរស់នៅរបស់សង្គមកម្ពុជាក៏
មានការផ្លៃស់ប្តូរទាក់ទងនឹងបញ្ហៃបរិសា្ថៃនផងដៃរ។គោលបំណង
របស់យើងគឺស្វៃងរកកតា្តៃដៃលកំណត់ឥរិយាបថគាំទៃបរិសា្ថៃននិង
វាយតម្លៃគុណភាពជីវិតនៅទីកៃុង។យើងផ្តៃតជាពិសៃសទៅលើ
កៃុមដៃលហៅថា“អ្នកបៃើបៃៃស់ថ្មី”ពីពៃៃះពួកគៃអាចតៃូវបាន
សមា្គៃល់ដោយស្វ័យភាពខ្ពស់ក្នុងការជៃើសរើសលំនៅដ្ឋៃននិង
របៀបរស់នៅ។

 ▫ គុណភាពនៃជីវតិទីកៃងុតៃវូបានផៃសារភា្ជៃប់ជាមួយនឹង
ការដោះសៃៃយភាពតានតឹងផ្នៃកបរិសា្ថៃន។

 ▫ កតា្តៃផៃសៃងៗគា្នៃនាំឱៃយមានការយល់ឃើញអំពីទីកៃុង 
ដោយភា្ជៃប់ជាមួយការធ្វើឱៃយសកម្ម។

 ▫ ការធ្វើឱៃយសកម្មនៃះអាចឈានទៅរកការ
ដោះសៃៃយដោយជោគជ័យឬមិនជោគជ័យដៃល
អាចប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់មនុសៃសតាម
របៀបផៃសៃងៗគា្នៃ។

 ▫ អាកបៃបកិរិយផៃសៃងៗគា្នៃតៃូវបានគៃចាត់ទុកថា

ការដោះសៃៃយភាពតានតឹង  
ផ្នៃកបរិសា្ថៃន

ឥរិយបទដៃលគាំទៃបរិសា្ថៃន

មានផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុក្នុងតំបន់
និងពិភពលោក។

 ▫ យើងចង់ស្វៃងយល់បន្ថៃមអំពីអាកបៃបកិរិយ
ដៃលពាក់ព័ន្ធនិងរបៀបដៃលឥរិយបទទាំងនោះ
ជះឥទ្ធិពលដោយបរិបទសង្គម។

 ▫ ដោយមានការយល់ដឹងកាន់តៃចៃបាស់អំពី
កាលៈទៃសៈនៃជីវិតរបស់បៃជាជន យើងពៃយាយម
គាំទៃដល់របៀបរស់នៅបៃកបដោយនិរន្តរភាព
ដោយមានការជួយអន្តរាគមន៍។

fig. 1-6 Own design of Build4People WP#1

កញ្ចប់ការងរទី១
ការផ្លៃស់ប្តូរឥរិយបទ

ដៃគូសិកៃសាសៃៃវជៃៃវក្នុងសៃុក

ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃទីកៃុងមួយអាចរួមចំណៃកដល់
ឥរិយបថគាំទៃបរិសា្ថៃនដូចជាទមៃង់នៃការចល័ត
បៃកបដោយចីរភាព។
Amsterdam  (រូបភាពទី៣)

SDG ១២៖ ការបៃើបៃៃស់សមា្ភៃរៈទូទាំង
ពិភពលោកបានកើនឡើងយ៉ៃងឆប់រហ័ស
ដូចជាមានសមា្ភៃរៈសមៃៃប់មនុសៃសមា្នៃក់។
សកម្មភាពគួរតៃរួមបញ្ចូលនូវគោលនយោបាយ
ដៃលលើកកម្ពស់បៃសិទ្ធភាពធនធានកាត់បន្ថយ
សំរាម និង បញៃ្ចាបចូល ការអនុវត្តបៃកបដោយ
និរន្តរភាពលើគៃប់វិស័យទាំងអស់នៃសៃដ្ឋកិច្ច។

សាកលវិទៃយាល័យ ភូមិន្ទភ្នពំៃញ
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គោលបំណង
លក្ខខណ្ឌ័ទីកៃុង

ការយល់ឃើញ
ពីទីកៃុង

លទ្ធផលនៅក្នុង
ការវាយតម្លៃវិជ្ជមាន

ការ ពៃញចិត្ត
ជាមួយជីវិតទីកៃុង ការបនៃសាំុ

កតា្តៃបុគ្គល 
កតា្តៃសា្ថៃនភាព

សង្គម និង វបៃបធម៌

ការយល់ឃើញអំពី
លទ្ធផលរបស់ទីកៃុង
នៅក្នុងការវាយតម្លៃ

អវិជ្ជមាន

ភាពតានតឹង  ឬ
កិច្ចការចៃើន
ហួសកំណត់

ដោះសៃៃយ

បន្តភាពតានតឹង 
និង អារម្មណ៍តានតឹង
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អាចកើតមាននិង 

/ឬផលចំណៃញកើន
(ឱកាសបង្កើនវបៃបធម៍  
ជំនាញដោះសៃៃយ)

ផលប៉ះពាល់ដៃលកើតមាន
និង/ឬផលចំណៃញកើន

(ការដកសង្គម  
ការបំផ្លិចបំផ្លៃញ
ការចូលរួមតិច) 

ការ
អភិរកៃសថាមពល

ការ
បៃើបៃៃស់

មធៃយាបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ

ការកាត់បន្ថយ
ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស

ទិញតាមតំបន់
និងតាមរដូវកាល

ជៀសវាង
ផលិតផលសត្វ

ទៅជាបៃតង 
(ផលិតផលជីវះ)

ជៀសវាង
បា្លៃស្ទិច

បរិចា្ចៃកថវិកា/
ចុះហត្ថលៃខាលើ
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍

ការចូលរួមរបស់
អង្គការកៃៃរាជរដ្ឋៃភិបាល

ការ
ចូលរួមយុទ្ធនាការ

ផ្លៃស់ប្តូរ
របៀបរស់នៅផ្ទៃល់ខ្លួន
បៃកបដោយនិរន្តរភាព

សកម្មភាព
នយោបាយបរិសា្ថៃន

ការបៃងចៃកសំរាម 
និង អាចកៃឆ្នៃបាន

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

បៃធានកៃុមកញ្ចប់ការងរ: 
Prof. Dr. Ellen Matthies,  Dr. Anke Blöbaum
ជំនួយការសៃៃវជៃៃវកញ្ចប់ការងរ: Annalena Becker

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 
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អគារដៃលមានគុណភាពបរិសា្ថៃនក្នុងផ្ទះមានបៃសិទ្ធិ
ភាពថាមពលនិងការរចនាធនធានបៃកបដោយ
បៃសិទ្ធភាពដៃលតៃូវបានធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុង
បរិសា្ថៃនទីកៃុងនិងបៃើបៃៃស់បៃភពថាមពលធម្មជាតិ។

Heliotrop គឺជាផ្ទះដំបូងគៃបំផុត
នៅលើពិភពលោកដៃលផលិត
ថាមពលចៃើនជាងការបៃើបៃៃស់: 
មិនមានការបំភាយឧស្ម័ន, តុលៃយភាព 
CO2 និងបង្កើតឡើងវិញ ១០០% ។

អគារនៅបៃទៃសអាឡឺម៉ង់ទទួលខុសតៃូវ៣៥% 
នៃការបៃើបៃៃស់ថាមពលចុងកៃៃយនិង ៦០% 
នៃការបៃើបៃៃស់ធនធានសមៃៃប់ការសាងសង់
និងបៃតិបត្តិការ។
ការកៃលម្អឆ្ពៃះទៅកាន់បៃសិទ្ធភាពថាមពល
និងអគារដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាព ដូច្នៃះ
នឹងចូលរួមជាវិភាគទានយ៉ៃងសំខាន់ដល់សមិទ្ធិ
ផលនៃគោលដៅការពារអាកាសធាតុជាតិនិង
អន្តរជាតិ និងការការពារធនធានធម្មជាតិ។

 ▫ ដូចនៅក្នុងអគារថ្មីដៃលមានថាមពលបៃើ
ខៃយល់ចៃញចូលដោយមិនមានការគៃប់គៃង
តៃូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈសំបកអគារដៃល
មានការបិទជិតនៃខៃយល់  បទបៃបញ្ញត្តិចាំបាច់
តៃូវធ្វើឡើងដើមៃបីកៃឆ្នៃខៃយល់ខាងកៃៃឱៃយមាន
ភាពបរិសុទ្ធទៅខាងក្នុង។ នៃះគឺជាការចាំបាច់
ដើមៃបីយក CO2 និងសំណើមចៃញពីអគារ
ដើមៃបីជៀសវាងការបៃមូលផ្តុំឧស្ម័នកាបូនិច
ខ្ពស់និងការខូចខាតដៃលទាក់ទងនឹង
សំណើមដល់សំបកអគារ។

• ការសៃៃបអគារដើមៃបីការពារផ្នៃកខាងក្នុង
   អគារពីអាកាសធាតុតៃជាក់ក្នុងអាឡឺម៉ង់
 តៃូវបានបំពាក់ដោយសៃទាប់អ៊ីសូឡង់ធ្វើពី
វត្ថុធាតុដើមដៃលមានកំដៅទាប។

• បៃព័ន្ធកញ្ចក់និងស៊ុមបង្អួចតៃូវបានបង្កើត
ឡើងដើមៃបីកាត់បន្ថយការបញ្ជូនកំដៅពី
ខាងក្នុងទៅខាងកៃៃ។ ការរួមបញ្ចូលនិង
ធាតុទាំងអស់តៃូវបានបៃតិបត្តិដើមៃបីធានា
បាននូវភាពបិទជិតនៃខៃយល់ ដើមៃបីកាត់បន្ថយ
ការផ្លៃស់ប្តូរខៃយល់ដៃលមិនចង់បាន និង
ការបាត់បង់ថាមពល។

បៃព័ន្ធខៃយល់តៃូវបានគៃប់គៃងសំបកអគារគោលដៅ និង សាវតា

បៃភៃទកញ្ចក់បង្អួចផលិតនៅបៃទៃសអាឡឺម៉ង់ពីពៃលកន្លងមក

The Heliotrop, Freiburg, 
Germany (រូបភាពទី១)

រូបភាពទី២

ឧទាហរណ៍នៃការបាត់បង់ថាមពល តាមរយៈបង្អួច និងដំបូល (រូបភាពទី៣)

អគារផ្តល់នូវកន្លៃងការពារសមៃៃប់មនុសៃសដៃល
មានទីធា្លៃឯកជននិងគៃប់គៃងលក្ខខណ្ឌក្នុង
ផ្ទះ។ គុណភាពបរិសា្ថៃនក្នុងផ្ទះរួមចំណៃកដល់
សុខុមាលភាពនិងគុណភាពជីវិតរបស់បៃជាជន។
អគារបៃកបដោយនិរន្តរភាពនឹងបំពៃញ
គោលបំណងទាំងនៃះដោយផ្អៃកលើការវាយតម្លៃ
អំពីលក្ខណៈមុខងរនៃសង្គម សៃដ្ឋកិច្ច និង
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបរិសា្ថៃនតាមរយៈការរចនា
បៃកបដោយការគិតគូរពីបៃព័ន្ធបច្ចៃកទៃស និង 
បៃព័ន្ធមុខងរ និង ការជៃើសរីសសមា្ភៃរៈ។

អគារដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាព
គោលដៅ SDG ១១.c  ៖ គាំទៃដល់
បណា្តៃបៃទៃសដៃលមានការអភិវឌៃឍ
តិចតួច ដោយរួមបញ្ចូលជំនួយតាមរយៈ
ហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចៃកទៃសក្នុងការកសាង
អគារបៃកបដោយនិរន្តរភាព និងអគារ
ដៃលធន់ដោយការបៃើបៃៃស់សមា្ភៃរៈក្នុង
សៃុក។

នៅបៃទៃសអាឡឺម៉ង់ 30-35% នៃតមៃូវការថាមពលបញ្ចប់
តៃូវបានបៃើនៅក្នុងអគារសំបកអគារដៃល

 ▫ បៃព័ន្ធខៃយល់ចៃញចូល នឹងអាចអនុញ្ញៃតឱៃយ
តំឡើងឧបករណ៍ផ្លៃស់ប្តូរកំដៅដើមៃបីកំដៅ
ខៃយល់ដៃលបានផ្គត់ផ្គង់នៅខាងកៃៃបៃឆំង
នឹងខៃយល់ក្តៃដៃលបានយកចៃញពីខាងក្នុង។ 
ដោយហៃតុនៃះថាមពលកំដៅតៃូវបានរកៃសាទុក។
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កៃវតៃមួយ Ug = ៥,៨ វ៉ុន / (qm-K)

កញ្ចក់ឆ្លុះ (មិនមានអៃឡិចតៃូនិច) Ug = ២.៨W / (qm-K)

កៃវអ៊ីសូឡង់កម្ដៃ ២ ដងUg = ១.២ វ៉ (qm-K)

កៃវអ៊ីសូឡង់កម្ដៃ ៣ ដងUg = ០.៧ វ៉ (qm-K)

បៃភៃទបៃអប់ / សមាសធាតុបង្អួច Ug = ២.៨ W / (qm-K)

កៃវអ៊ីសូឡង់កម្ដៃ ២ ដងUg = ១.៤ វ៉ (qm-K)

កៃវអ៊ីសូឡង់កម្ដៃ ២ ដងUg = ១.១ វ៉ (qm-K)

ថាមពលមៃកានិក

ភ្លើង

ចនោ្លះកំដៅ

ទឹកក្តៃអ៊ុនៗ

ដំណើរការកំដៅដំណើរការតៃជាក់

អាកាសធាតុតៃជាក់់

ឧទាហរណ៍នៃបៃព័ន្ធខៃយល់មៃកានិក (រូបភាពទី៦)ឧទាហរណ៍នៃបៃព័ន្ធបង្អួចកញ្ចក់ (រូបភាពទី៤)

ការបៃ់បៃៃស់ថាមពលចុងកៃៃយ នៅក្នុងវិស័យសំណង់របស់បៃទៃសអាល្លឺម៉ង់(រូបភាពទី៥)

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People
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 ▫ នៅរដូវក្តៃ ផ្នៃកខាងក្នុងអគារតៃូវការការពារ
ពីពៃះអាទិតៃយដើមៃបីចៀសវាងការឡើងកម្តៃ
ខា្លៃំងពៃកនិងភាពសៃពៃចសៃពិលក្នុងទីធា្លៃ
ដៃលបៃើបៃៃស់។ ភាពតៃជាក់នៃមៃកានិចតៃូវ
បានជៀសវាងតាមរយៈការរចនាអកម្ម។

 ▫ ក្នុងប៉ុនា្មៃនឆ្នៃំថ្មីៗនៃះ វាបានកា្លៃយជាការអនុវត្ត
ធម្មតាក្នុងការបៃើបៃៃស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ
សមៃៃប់ផលិតទឹកក្តៃក្នុងសៃុកនិងសមៃៃប់បៃព័ន្ធ
កំដៅដៃលគាំទៃដោយថាមពលពៃះអាទិតៃយ
ជាមួយនឹងបៃព័ន្ធកំដៅពៃះអាទិតៃយក៏ដូចជា
សមៃៃប់ការបង្កើតថាមពលអគ្គីសនីរួមជាមួយ
បៃព័ន្ធ PV 

 ▫ សព្វថ្ងៃនៃះអគារថ្មីទាំងអស់នៅបៃទៃសអាឡឺម៉ង់
តៃូវការបញ្ជៃក់ថាពួកគៃបៃើបៃៃស់បៃភពថាមពល
កកើតឡើងវិញដើមៃបីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញៃត
សាងសង់

ការដក់សៃមោលពៃះអាទិតៃយ ការអនុវត្ត/បៃើបៃៃស់ថាមពល
កកើតឡើងវិញ

ការអភិវឌៃឍន៍នៃតំរូវការថាមពលនៅក្នុងវិស័យសំណង់លំនៅដ្ឋៃន នៅក្នុងបៃទៃសអាល្លឺម៉ង់(រូបភាពទី៧)

Life Cycle Phases for Building Assessment (fig. 8)

ឧទាហរណ៍នៃសៃមោលពៃះអាទិតៃយ  (រូបភាពទី៩) ឧទាហរណ៍នៃការរួមបញ្ចូលបៃព័ន្ធ PV (រូបភាពទី១០) ឧទាហរណ៍នៃបៃព័ន្ធអ៊ីសូឡង់មានបៃសិទ្ធភាព (រូបភាពទី១២)

ការរចនាសំរាប់វិមជៃឈការ (រូបភាពទី១៣)

ចំណៃះដឹងនៃពន្លឺពៃះអាទិតៃយ (រូបភាពទី១១)

ការអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទបៃទៃសកម្ពុជា

ការរចនាធនធានបៃកបដោយ
បៃសិទ្ធិភាព

 ▫ ដើមៃបីកាត់បន្ថយតមៃូវការធនធាននៅក្នុង
គមៃៃងសំណង់គោលការណ៍ផៃសៃងៗតៃូវបាន
អនុវត្ត។ ក្នុងអំឡុងពៃលនៃការរចនាអគារ
បៃកបដោយនិរន្តរភាព ការបៃើបៃៃស់ធនធាន
និងផលប៉ះពាល់បរិសា្ថៃនតៃូវបានវាយតម្លៃ
នៅក្នុងការសិកៃសាវាយតម្លៃវដ្តជីវិត (LCA) ។

 ▫ ដូចគា្នៃនៃះផងដៃរ អគារកំពុងតៃូវបាន
សាងសង់ដោយមាតិកាកៃច្នៃ ហើយអគារ
ដៃលមានភាពច្នៃបៃឌិតខ្ពស់ តៃូវបានរចនា
ឡើងសមៃៃប់រចនាសម្ពន្ធ័។ រចនាសម្ព័នឈើ
តៃូវបានសាងសង់កាន់តៃខា្លៃំងឡើងដើមៃបី
ជំនួសថាមពល - និងបៃតុងដៃលពឹងផ្អៃកលើ
ធនធាននិងវត្ថុធាតុដើមធ្ងន់ ៗ ផៃសៃងទៀត។

អគារដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាព

ខណៈពៃលដៃលអាកាសធាតុនិងបរិបទខុសគា្នៃនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គោលដៅសំខាន់សមៃៃប់អគារបៃកបដោយចីរភាពគឺដូចគា្នៃសមៃៃប់
ការរចនាអគារនៅជុំវិញពិភពលោក។

អគារនឹងផ្តល់នូវបរិសា្ថៃនដៃលមានមុខងរនិងមានសុខភាពល្អសមៃៃប់
បៃជាជនដើមៃបីបៃើបៃៃស់ថាមពលបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពនិងតៃូវបាន
សាងសង់ដោយសនៃសំសំចៃនូវធនធានចាំបាច់។អគារដៃលមាននិរន្តរភាព
តៃូវបានភា្ជៃប់ទៅនឹងបរិសា្ថៃនទីកៃុងនិងបៃើបៃៃស់បៃភពថាមពលធម្មជាតិ
សមៃៃប់ខៃយល់មា៉ៃសុីនតៃជាក់និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។

fig. 1 Rolf Disch, SolarArchitektur  
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ដំបូងនៃគមៃៃងដើមៃបីអភិវឌៃឍគំនិតតាមវិស័យ     
(ដូចជាទៃសភាព ភាពចល័ត ថាមពល ទឹក និង
អាកាសធាតុក្នុងទីកៃុង) ។

នៃះនឹងគាំទៃផលប៉ះពាល់រួមគា្នៃរវាងគំនិត
ខុសគា្នៃ។ លើសពីនៃះទៀត ការធានាគុណភាព
និងឧបករណ៍វាយតម្លៃកមៃិតខ្ពស់សមៃៃប់
សហគមន៍បៃកបដោយនិរន្តរភាពអាចជមៃុញ
ទមៃង់និរន្តរភាពនៃការអភិវឌៃឍន៍។

គោលដៅចុងកៃៃយគឺដើមៃបីសមៃៃចបាននូវ
ភ័ស្តុតាងរស់រវីក ភាពធន់ និង អនាគត ជាមួយ
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធសៃដ្ឋកិច្ចរយៈពៃលវៃងដៃល
តៃូវបានរួមបញ្ចូលយ៉ៃងល្អទៅក្នុងបរិសា្ថៃនដៃល
បានសាងសង់ និង បរិសា្ថៃនធម្មជាតិ។

ការរចនាសហគមន៍ដ៏ទូលំទូលាយ

SDG 11: ធ្វើឱៃយទីកៃុងនិងការតាំង
លំនៅដ្ឋៃនរបស់មនុសៃស រួមញ្ចូលគា្នៃ  
មានសុវត្ថិភាព ភាពធន់ និង និរន្តរភាព។

តុលៃយភាពនៃការ
បៃើបៃៃស់មុុខងរចមៃុះ

ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធខៀវបៃតង

សហគមន៍បៃើបៃៃស់មុខងរចមៃុះបានចូលរួម
ចំណៃកយ៉ៃងខា្លៃំងដល់គុណភាពនៃការរស់នៅ
ទីកៃុងដោយដោះសៃៃយគោលបំណងដូច
ខាងកៃៃម៖

 ▫ រៀបចំតុលៃយភាពនៃការបៃើបៃៃស់លំនៅដ្ឋៃន
ការងរនិងការអប់រំក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់និង
កន្លៃងកំសាន្ត។

 ▫ ខិតខំសមៃៃប់រចនាសម្ពន្ធ័បៃើបៃៃស់ចំរុះគា្នៃ
ដៃលមានគុណភាពល្អនៅកំរិតអគាររឺកំរិត
សង្កៃត់ដោយពិចារណាលើភាពបៃៃបៃួលនិង
ភាពបត់បៃននៃរចនាសម្ព័ន្ធទីកៃុងនិងអគារ។

 ▫ ផ្តល់ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបៃកបដោយ
ភាពងយសៃួល។
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ការដឹកជញ្ជូនរចនាសម្ព័ន្ធទីកៃុង

លំហូរនៃថាមពល
និងវត្ថុធាតុ

សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម

បរិបទ

កាតប់ន ្ថយការបៃើ
បៃៃសថ់ាមពលបឋម

បង្កើនការគោរពដល់បរិបទធម្មជាតិ

និងមនោគមវិជា្ជៃ

អន្តរកម្មជាមួយលំហូរសមា្ភៃរៈក្នុង

តំបន់និងកៃុង

កាត់បន្ថយការបៃើបៃៃស់
វាលស្មៃបៃតង

កាត់បន្ថយតមៃូវការ
ការដឹកជញ្ជូន

កាតប់ន ្ថយការបៃើ
បៃៃសស់ភំារៈន ងិ 
ថាមពលបឋម

កាត់បន្ថយការរិចរិលរបស់
បរិសា្ថៃននិងសុខភាពមនុសៃស

កាត់បន្ថយការចុះខៃសាយ
បរិសា្ថៃននិងសុខភាពមនុសៃស

ទីកៃុងរយះ
ចមា្ងៃយខ្លី

ទីកៃុងមានភាព
ងយសៃួលសមៃៃប់

មនុសៃសរាល់គា្នៃ

ទីកៃុងនៃការ
បៃើបៃៃស់ដី
អបៃបបរមា

ទីកៃុងនៃការ
បៃើបៃៃស់លាយ

ចំរុះបៃកប
ដោយតុលៃយភាព

ទីកៃុងដៃលមាន
តុលៃយភាពថ្មីនៃការ
យកចិត្តទុកដក់

និងវិមជៃឈការ

ទីកៃុងនៃដង់សុីតៃ
ដៃលមានលក្ខណៈ
សមៃបត្តិគៃប់គៃៃន់

ទីកៃុងនៃការផ្តៃតលើ
ការអភិវឌៃឍនៅ
ទីតាំងសមរមៃយ

ទីកៃុងដៃលមានទីធា្លៃ
សាធារណៈសមៃៃប់
ជីវិតរស់នៅបៃចាំថ្ងៃ

ទីកៃុងជាបណា្តៃញ
នៃតៃីមាស
ទីបៃជុំជន

ទីកៃុងនៃមនុសៃស
កុះករនិងជា
ទីបៃជុំជន

ទីកៃុងបានរួមបញ្ចូល
ទៅក្នុង

តំបន់ជុំវិញ

ទីកៃុងនៅក្នុង
តុលៃយភាព

ជាមួយធម្មជាតិ

ទីកៃុងសមៃៃប់
អ្នកថ្មើរជើង

អ្នកជិះកង់និងការ
ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

ទីកៃុងជាសា្ថៃនីយ៍
ថាមពលសមៃៃប់
ថាមពលកកើត

ឡើងវិញ

ទីកៃុងនៃការ
បៃើបៃៃស់ថាមពល

អបៃបបរមា

ទីកៃុងដៃលមាន
តំបន់បៃតង
រួមបញ្ចូលគា្នៃ

ទីកៃុងនៃការ
កាត់បន្ថយការ

បៃើបៃៃស់ឡើងវិញ
 និងការកៃច្នៃសំរាម

ទីកៃុងនៃសុខភាព
សុវត្ថិភាពនិង
សុខុមាលភាព

ទីកៃុងសមៃៃប់
សៃដ្ឋកិច្ចក្នុងសៃុក

រឹងមាំ

ទីកៃុងរួមបញ្ចូល
នៅក្នុងបណា្តៃញ

ទំនាក់ទំនងសកល

ទីកៃុងដៃលមាន
ផសុខភាព
នៃជីវគីមី

ទីកៃុងរួមចំណៃក
ទៅដល់

វដ្តនៃបៃភៃទទឹកបិទ

ទីកៃុងនៃ
របៀបរស់នៅ
បៃកបដោយ
និរន្តរភាព

ទីកៃុងបានកសាង
និងគៃប់គៃងដៃល

មានការចូលរួមដោយ
បៃជាជន

ទីកៃុងអត្តសញ្ញៃណ
វបៃបធម៌និងភាពចមៃុះ

នៃសង្គម

បំពៃញសៃចក្តី
តៃូវការមូលដ្ឋៃន

-ស្វៃងយល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធសមៃៃប់ការថៃទាំមនុសៃស
-បង្កើតកៃបខ័ណ្ឌសមៃៃប់អភិបាលកិច្ចល្អ
-បង្កើនការយល់ដឹងអំពីការអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយ
ចីរភាព
-ស្វៃងយល់ពីសៃដ្ឋកិច្ចដៃលមានភាពឆ្នៃបៃឌិត
លក្ខណៈក្នុងភាពធន់និងមានភាពចមៃុះ
-កាត់បន្ថយការចំណាយសរុប

    SPONSORED BYPROJECT LEADER

ចក្ខុវិស័យ
ទីកៃុងអៃកូ

សហគមន៍ដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាព

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People
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ការអភិវឌៃឍន៍គួរតៃលើកកម្ពស់ភាពចមៃុះនិង
សមាហរណកម្មសង្គមដៃលជាបុរៃលក្ខខណ្ឌ
សមៃៃប់សហគមន៍មានស្ថៃរភាពរយៈពៃលវៃង។
គោលបំណងគឺ ៖
 ▫ ខិតខំសមៃៃប់បៃជាជនចមៃុះ (ទាក់ទងនឹង

បៃៃក់ចំណូលអាយុបៃវត្តិវបៃបធម៌និងគំនិតនៃ
ការរស់នៅ)។

 ▫ ផ្តល់នូវបៃភៃទលំនៅដ្ឋៃនជាចៃើនបៃភៃទ
សមៃៃប់កៃុមបៃជាជនផៃសៃងៗគា្នៃ (ឧទាហរណ៍
អ្នកនៅលីវ កៃុមគៃួសារ  បៃជាជនវ័យ
ចំណាស់)។

 ▫ រៀបចំផៃនការសមៃៃប់ម៉ូដៃលភាពជាមា្ចៃស់
ផៃសៃងៗគា្នៃ (ផ្ទះដៃលកាន់កាប់ដោយមា្ចៃស់ផ្ទះ
 ឬផ្ទះលៃ្វងនិងផ្ទះល្វៃងនិងផ្ទះជួលរួមទាំង
លំនៅដ្ឋៃនសង្គមនិងតម្លៃទាប)។

ភាពចមៃុះនៃសង្គម

បា៉ៃរា៉ៃម៉ៃតៃរចនាទីកៃុងដៃលទាក់ទងគា្នៃ (រូបភាព ៤)

ការគៃប់គៃងទឹកភ្លៀង នៅក្នុងតំបន់ទីកៃុងដៃលមានបៃជាជនកុះករ ឧទាហរណ៍ Zollhallen Square in Freiburg (រូបភាពទី៦)

ទីបៃជុំជនដៃលបៃើបៃៃស់ចំរុះ និងរស់នៅបាន  
ឧទាហរណ៍ Tübingen Suedstadt (រូបភាពទី៧)

ទីធា្លៃសហគមន៍បៃតង ឧទាហរណ៍ Alte Weberei 
Tübingen (រូបភាពទី៩)

ការថៃទាំសួនក្នុងទីកៃុង ឧទាហរណ៍ សួនចៃបារ 
Princess នោក្នុង Berlin (រូបភាពទី១០)

សួនទឹកសមៃៃប់កុមារ ឧទាហរណ៍  Arkadien 
Asperg នៅកៃបៃរ Stuttgart (រូបភាពទី ៨) 

ទីធា្លៃរសាធារណៈដៃលមាន
ពណ៍បៃតង និង ទាក់ទាញ

សហគមន៍ដៃលគា្មៃន

ថាមពលកាបូន

ការរចនាទីធា្លៃរសាធារណៈគឺចាំបាច់សមៃៃប់ការ
បៃៃសៃ័យទាក់ទងនិងការជួបបៃទះសមៃៃប់ការបំ
លាស់ទីយឺត ៗ នៅក្នុងសហគមន៍ និង សមៃៃប់
បង្កើត ឬ សា្តៃរជីវចមៃុះឡើងវិញ។  គោលបំណង
គឺ ៖
 ▫ ផ្តល់អោយនូវទីធា្លៃរសាធារណៈដៃលមានភាព

ទាក់ទាញ និង រស់រវីកសមៃៃប់ជីវិតបៃចាំថ្ងៃ 
 ▫ ពិចារណាទៅលើភាពរស់រវីក ភាពយល់បាន 

និង ការតភា្ជៃប់នៃគំរូ ទីធា្លៃរសាធារណៈ ។
 ▫ បង្កើតគំរូទៃសភាពសមៃៃប់ការបៃើបៃៃស់

សង្គមខ្ពស់។
 ▫ បញ្ចូលធាតុធម្មជាតិនិងវដ្តធម្មជាតិទៅក្នុង

ជាលិកាទីកៃុង។ 

ដើមៃបីសំរៃចគោលដៅជាតិស្តីពីការការពារ
អាកាសធាតុអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុប
សហគមន៍ទាំងអស់គួរតៃខិតខំធ្វើឱៃយមាន
តុលៃយភាពបៃចាំឆ្នៃំនៃការបំភាយកាបូន ដៃលជា
សូនៃយឬវិជ្ជមាន។ គោលបំណងគឺ៖
 ▫ ធ្វើឲៃយបានបៃសើរឡើងនៅបៃសិទ្ធភាពនៃ

រចនាបទទីកៃុង (ឧទាហរណ៍៖ ការបងៃួម
អគារពន្លឺពៃះអាទិតៃយ និងសៃមោលពៃះអាទិតៃយ 
លក្ខខណ្ឌ ពន្លឺពៃលថ្ងៃ)។

 ▫ កាត់បន្ថយតមៃវូការថាមពល នៃ អគារ និង 
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធ។

 ▫ បង្កើនបៃសិទ្ធភិាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និង 
ការចៃករំលៃកនៃថាមពលក៏កើតឡើងវិញ។

Sponge City សមៃៃប់ការរចនាទីកៃុងឆ្លើយតបទៅនិងអាកាសធាតុ

ការរចនាទីកៃុងឆ្លើយតបនឹង
អាកាសធាតុ

ការរចនាអោយសៃបទៅនិងទីកៃុង

ដៃលងយរងបៃតិកម្មជាមួយទឹក

ទឹកនៅក្នុងទីកៃុងគឺជាតំបន់សកម្មភាពសំខាន់
មួយសមៃៃប់ការកាត់បន្ថយការបៃៃបៃួល
អាកាសធាតុ។ សនៃសំសំចៃទឹកធនធានដៃល
ខ្វះខាតការគៃប់គៃងទឹកភ្លៀងសមៃៃប់ការពារ
ទឹកជំនន់និងការធ្វើសមាហរណកម្មហៃដ្ឋៃរចនា
សម្ពន្ធ័បៃតងខៀវគួរតៃតៃូវបានដោះសៃៃយ
ជាមួយគោលបំណងទាំងនៃះ៖
 ▫ កាត់បន្ថយការបៃើបៃៃស់ទឹកបឋម                  

(ឧទាហរណ៍៖ ឧបករណ៍សនៃសំសំចៃទឹក ការបៃើ
បៃៃស់ទឹកភ្លៀង)

 ▫ កាត់បន្ថយអន់ថយនៃវដ្ដទឹកធម្មជាតិ           
(ឧទាហរណ៍៖ ភាពងយនឹងអសកម្មនៃដី  
បៃព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកបៃកបដោយនិរន្តរភាព)។

ចំពោះការផ្តៃតទៅលើបញ្ហៃបំរៃបំរួលអាកាសធាតុ
 និង ការបនៃសាំុទៅនិងអាកាសធាតុគោលបំណង
ដៃលគួរពិចារណាមានដូចខាងកៃៃម៖
 ▫ រៀបចំផៃនការសៃបតាមការកំណត់

អាកាសធាតុសណា្ឋៃនដីនិងភូមិសាស្តៃ។
 ▫ ខិតខំសមៃៃប់ផសុខភាពខាងកៃៃបៃចាំថ្ងៃ 

តាមរដូវ និង បៃចាំឆ្នៃំ៖ នៅទីវាល។
 ▫ កាត់បន្ថយការបំពុលបរិយកាសអបៃបបរមា

 ដោយកាត់បន្ថយ ការបំភាយ ឧស្ម័ននិង
ភាគល្អិត នៅឯបៃភព  និង រួមបញ្ចូលធាតុ
សំអាតខៃយល់។

 ▫ កាត់បន្ថយការបំពុលដោយសំលៃង។

បឹងសមៃៃប់ការគៃប់គៃងទឹកជំនន់ ផ្តល់ផសុខភាពដល់ជីវចមៃុះនិងមជៃឈដ្ឋៃនខាងកៃៃ  
នៅក្នុងតំបន់លំនៅដ្ឋៃន ឧទាហរណ៍ Winnenden (នៅជិត Stuttgart) (រូបភាពទី ៥)
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បញ
្ចូល

បំពង់បង្ហូរ

រងដី

សៃទាប់ចមៃៃះ

បៃអប់ស្តុកទឹក

តៃួសតៃៃយដើមៃបីអាចជៃៃបចូលទៅបាន

ផ្តៃច់ចៃញពីលូទឹកស្អុយ

សុខភាព

សុខមាលភាព

ខៃយល់

បរិមាណចរាចរណ៍

បៃសិទ្ធភាពនៃ
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ

តំលៃវដ្តជីវិត

អាកាសធាតុទីកៃុង

ទីធា្លៃរសាធារណៈ

ផ្ទៃបិទជិត

ដង់សុីតៃ

បងៃួម

សៃមោល

តមៃូវការថាមពល

សៃទាប់ខាងកៃៃមសមៃៃប់ផ្ទុកបន្ទុក

អាងស្ដុក

បញ
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ជម
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ឹក

    SPONSORED BYPROJECT LEADER

សហគមន៍ដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាព

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People
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សាលារាជធានីភ្នំពៃញ

កញ្ចប់កាងរទី៣
សហគមន៍បៃកបដោយនិរន្តភាព

បៃធានកៃុមកញ្ចប់ការងរ: Rolf Messerschmidt
ជំនួយការសៃៃវជៃៃវកញ្ចប់ការងរ: 
Oliver Lambrecht, Marcelo Rivera Leyton

ការគៃប់គៃងទឹកបៃកបដោយនិរន្តរភាពផលិតកម្មinclនៃដីខ្មៃមានជីវជាតិ“TerraPreta”(រូបភាពទី១២)

ឧទាហរណ៍Freiburg-Dietenbach(រូបភាពទី១៣) ឧទាហរណ៍នៃមជៃឈមណ្ឌលភាពចល័តម៉ូឌុលពហុ(រូបភាពទី១៥)

សា្ថៃបតៃយកម្មដៃលផៃសារភា្ជៃប់ជាមួយរុក្ខជាតិក្នុងទីកៃុងដៃលជាវិធីសាសៃ្តរបស់អាឡឺម៉
ង់ចំពោះបៃព័ន្ធសំណង់បៃកបដោយនិរន្តរភាពឧទាហរណ៍LagardeBarracks
Bamberg(រូបភាពទី១៦)

ការអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទបៃទៃសកម្ពុជា

ការផ្ទៃរចំណៃះដឹងអំពីវិធីសាសៃ្តនៃបៃទៃសអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអ៊ឺរ៉ុប
នឹងនាំទៅរកការច្នៃបៃឌិតថ្មីនៃការអភិវឌៃឍន៍សហគមន៍នៅក្នុងបៃទៃស
កម្ពុជា។ដោយមានការរំពឹងទុកលទ្ធផលនៃគមៃៃងBuild4People
បានរួមចំណៃកដល់៖

 ▫ គំនិតផៃនការបៃកបដោយនិរន្តរភាពបានបនៃសា៊ៃំទៅនិងបៃតិកភណ្ឌ
វបៃបធម៍និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនៃបៃទៃសកម្ពុជា។

 ▫ បង្កើតផៃនការចមៃុះថ្មីនិងយុទ្ធសាសៃ្តផៃនការសហការណ៍គា្នៃសមៃៃប់
ការអនុវត្តការអភិវឌៃឍន៍សហគមន៍បៃកបដោយចីរភាព។

 ▫ ការអនុវត្តសវនកម្មសមៃៃប់វិញ្ញៃបនប័តៃនៃសហគមន៍បៃកបដោយ
និរន្តរភាពនិងធ្វើឱៃយមាននិរន្តរភាពដៃលអាចវាស់វៃងបាន។

 ▫ បង្កើនតម្លៃគួរឱៃយកត់សមា្គៃល់ក្នុងការរចនានិងជំរុញការអនុវត្ត
បៃកបដោយចីរភាព។

 ▫ យុទ្ធសាសៃ្តនិងគោលការណ៍ណៃនាំនៃការរចនានឹងតៃូវបានអនុវត្ត
ចំពោះការអភិវឌៃឍសាកលៃបងនៃទីកៃុងអៃកូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ
ហើយគួរតៃអនុវត្តចំពោះទីកៃុងដទៃទៀតនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។

ដើមៃបីផ្តល់នូវការធ្វើដំណើរសមៃៃប់ទាំងអស់គា្នៃ
បង្កើនសុវត្ថិភាពនិងកាត់បន្ថយកាបូន ការបំភាយ
ឧស្ម័ននិងសំលៃងរំខានផៃសៃងៗក្នុងពៃលតៃមួយ
 បៃព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបៃកបដោយនិរន្តរភាពពិតជា
មានសារៈសំខាន់ធំណាស់។ គោលបំណងគឺ ៖
 ▫ កាត់បន្ថយចមា្ងៃយ (តាមពៃលវៃលា និង

 ចនោ្លៃះ) រវាងសកម្មភាពដើមៃបីកាត់បន្ថយ
តមៃូវការធ្វើដំណើរ។

 ▫ ផ្តល់អាទិភាពដល់ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ
ដៃលជាធាតុសំខាន់បំផុតនៃការដឹកជញ្ជូន
ផ្ទៃល់ខ្លួនបៃកបដោយនិរន្តរភាព។

 ▫ ផ្ដល់អាទិភាពដល់ផ្លូវអ្នកថ្មើរជើងនិងផ្លូវវដ្ត
ដៃលជាបណា្តៃញសំខាន់សមៃៃប់ចរាចរណ៍
សហគមន៍ខាងក្នុង។

របៀបនៃការធ្វើដំណើរកៃៃយ
យុគសម័យផូសុីល

យុទ្ធសាសៃ្តគា្មៃនថាមពលកាបូន

ចរន្ដសៃដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍

 ▫ ផ្តល់វិធានការគៃប់គៃងការធ្វើដំណើរដើមៃបី
គាំទៃដល់ការផ្លៃស់ប្តូរបៃបផៃនទៅរបៀបដៃល
តៃូវនឹងបរិសា្ថៃន

 ▫ កាត់បន្ថយបរិមាណនិងលៃបឿននៃការ
ធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងគាំទៃ
ដល់ការកាត់បន្ថយចរាចរណ៍តាមយនយន្ត
តាមរយៈការគៃប់គៃងកន្លៃងចតរថយន្ត។

 ▫ ការបៃើបៃៃស់យនយន្តជំនួស។
 ▫ សមៃបសមៃួលដល់ការដឹកជញ្ជូននិងគំនិត

ចៃកចាយនៅតាមសហគមន៍។
 ▫ ផៃនការសមៃៃប់ការដឹកជញ្ជូនសំណង់

បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព។

គោលដៅគឺដើមៃបីពិចារណាលើវដ្តជីវិតនៃវត្ថុធាតុ
ទាំងសៃុង៖  ពីលំយោលទៅលំយោល។ ជំហាន
ដំបូងគឺតៃូវជៀសវាងកាកសំណល់ ហើយ
បនា្ទៃប់មកទៀត គឺ ការកៃឆ្នៃឡើងវិញ និងការបៃើ
បៃៃស់ឡើងវិញនៃវត្ថុធាតុ ឫក៏បំណៃកនៃអគារ
ទាំងសៃុង។ គោលបំណងគឺ៖
 ▫ កាត់បន្ថយបរិមាណនៃកាកសំណល់ និង

កាកសំណល់ដៃលនិងបោះចោលឱៃយបានតិច
បំផុត។

 ▫ កាត់បន្ថយការបៃើបៃៃស់សមា្ភៃរៈសំណង់ 
បង្កើនការកៃឆ្នៃឡើងវិញ។                   

 ▫ បង្កើនការបៃៀបៃៃស់សមា្ភៃរៈសំណង់ដៃល
គាំទៃដល់បរិសា្ថៃន។

 ▫ ពិចារណាលំហូរសមា្ភៃរៈជារង្វង់ សមៃៃប់បៃព័ន្ធ
នៃការផ្គត់ផ្គង់ និង ការបោះចោល។

fig. 1-2 Gaffron, Huismans, Skala (2005)   
fig. 3 Eble Messerschmidt Partner 
fig. 4 Bott, Grassl, Anders (2019)
fig. 5 Ramboll Studio Dreiseitl
fig. 6, 7  City of Tuebingen 
fig. 8-10  Eble Messerschmidt Partner

fig. 11 S. Gragnato
fig. 12 Bott, Grassl, Anders (2019)
fig. 13 Eble Messerschmidt Partner 
fig. 14 2018 e.GO Moove GmbH
fig. 15 Argus Stadt und Verkehr
fig. 16  Eble Messerschmidt Partner / Moka Studio

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

ផ្ទះកញ្ចក់ បៃៀបដូចជាតំបន់ក្នុងផ្ទះស្ថិតនៅទីបៃជុំជនដៃលមានជមៃក ហើយរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្តៃ ថាមពល ទឹក និង ទៃសភាព (រូបភាពទី ១១)

សៃវាកម្មបើកបរយាន្តយន្តអៃឡិចតៃូនិចស្វយ័ត(រូបភាពទី១៤)

កៃឡាចតៃង្គឆ្លៃតវៃតំបន់PVនិងអាគុយធំបណា្តៃញកំដៅ
សហគមន៍និងCHPបានបៃតិបត្តិការជាមួយការកកើតឡើងវិញ
ក្នុងសៃុកការផ្ទុកកំដៅតាមរដូវជាមួយឧបករណ៍កម្តៃកណា្តៃល។
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យុទ្ធសាសៃ្តថាមពលនៃសហគមន៍ Dietenbach

សា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ចសមៃៃប់
ថាមពល និងសំណង់

ភាពចល័តនៃការបំភាយកាបូន

សកា្តៃនុពលនៃថាមពលកកើត
ឡើងវិញក្នុងសៃុក

ការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងផៃនការទីកៃុង

ការផ្តល់មូលនិធិនិងការ
លើកទឹកចិត្ត

ការវិភាគនៃស្តង់ដរថាមពល
ជាក់លាក់នៃអគារ

Car Sharing

Bike Sharing

Mobility Services
City Logistics

លំនៅដ្ឋៃន
ការបៃើបៃៃសច់មៃះុ
អគារសាធារណៈ

មាតៃដ្ឋៃន៖ ១៥០ហិតា
ផ្ទៃជាន់សរុប៖ ៧៥០,០០០ ម៉ៃតៃកៃឡា

អាជីវកម្មគៃួសារ
ឯកជន

ទឹកភ្លៀង (ដំបូល និង 
ផ្ទៃទឹកហូរកាត់)

ទឹកបៃើបៃៃស់រួច

ទឹកមា៉ៃសុីន

ទឹកកខ្វក់

ស្តង់ដរការតភា្ជៃប់
ទៅបៃព័ន្ធលូ

រកៃសាវិសាលភាព រំហួត

ការជៃៀតចូល

កន្លៃងបនៃសុទ្ធទឹកដោយផ្អៃកលើ
រុក្ខជាតិ  បនៃសុទ្ធជីវសាសៃ្ត

រុក្ខជាតិ Terra-Preta

ជមៃើសរុក្ខជាតិ Terra-Preta

មិនចំលង កាំរស្មីយូវី
អង្គភាពតៃួតពិនិតៃយ

ការហៀរចៃញបនា្ទៃន់

ដំណើរការស្តុកទឹក

បនៃសុទ្ធទឹកកខ្វក់

ការបៃើបៃៃស់ និង លក់ Terra-Preta

ការហៀរចៃញបនា្ទៃន់ 
(ពៃឹត្តិការណ៍ភ្លៀង១០ឆ្នៃំ)

រំហួត

ការជៃៀតចូល
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ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អៃត
នៅតំបន់
កណា្តៃល

ដៃគូសិកៃសាសៃៃវជៃៃវក្នុងសៃុក

សហគមន៍ដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាព

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People



GREEN BUILDINGS AND  
SUSTAINABLE NEIGHBOURHOODS

Sustainable Buildings for People - Enhancing Urban Quality of Life in Cambodia 
Build4People Project 

 

 

 

www.build4people.org  

    SPONSORED BYPROJECT LEADER

B 08

លំហបៃតងនៅទីកៃុង គឺជាសមាសធាតុ
ចិញ្ចឹមនៃបៃព័ន្ធបរិសា្ថៃននៅទីកៃុង។

លំហបៃតងផ្តល់នូវពហុបៃយោជន៍ជាចៃើន
សមៃៃប់បៃជាជនដូច្នៃះហើយលំហបៃតង
ជួយធ្វើឱៃយបៃសើរឡើង និងរកៃសាបាននៅ
គុណភាពនៃជីវិតក្នុងទីកៃុង។

នាពៃលបច្ចុបៃបន្ន ការធ្វើនគរូបនីយកម្មក្នុង
សកល កំពុងរីកចមៃើនយ៉ៃងឆប់រហ័សហើយ
ការរីកចមៃើនវិស័យសំណង់បានផ្លៃស់ប្តូរ
លក្ខណៈនៃទីកៃុង និងបានជមៃុញឱៃយចូលមក
ទីកៃុងកាន់តៃចៃើន។

ការធ្វើសៃវាកម្មអៃកូឡូសុីគឺជាអត្ថបៃយោជន៍
ដៃលនាំឱៃយមនុសៃសទទួលបានពីធម្មជាតិ
សុខុមាលភាព អាហារ សៃដ្ឋកិច្ចសង្គមរឹងមាំ
និងសុខភាពសាធារណៈ។ ជាទូទៅ ធនធាន
ធម្មជាតិធានាបាននូវខៃយល់ ដី និងទឹករបស់
យើង។   ផ្ទុយទៅវិញមានកតា្តៃជមៃុញមួយចំនួន
នៃដៃលផ្លៃស់ប្តូរមួយចំនួនមានផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមានទៅលើសៃវាកម្មអៃកូឡូសុី ។

គោលដៅ និង សាវតា

សៃវាកម្មអៃកូឡូសុីក្នុងទីកៃុង (UES)

SDG 11: ធ្វើឱៃយទីកៃុង និង ការតាំង
លំនៅមានការរួមបញ្ចូលគា្នៃសុវត្ថិភាព
 ភាពធន់ និងនិរន្តរភាព។ នៅក្នុងទិសដៅ
នៃះ  គោលបំណង១១.៧ គឺតៃូវបាន
ពិចារណា៖ ផ្តលឱ់កាសឱៃយបៃជាជនក្នុង
សកលលោកទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព
 ការរួមបញ្ចូលគា្នៃ ងយសៃួលបៃើបៃៃស់
បានលំហបៃតង និងលំហសាធារណៈ
ជាពិសៃស សមៃៃប់សៃ្តី និង កុមារ, 
មនុសៃសចាស់, និង ជនពិការ។

ឧទាហរណ៍នៃអត្ថបៃយោជន៍ (រូបភាពទី២ ដល់ ទី៥)

ឧទាហរណ៍នៃកតា្តៃជមៃុញដៃលនាំឲៃយមានការបៃៃបៃួល
(រូបភាពទី១០ដល់ទី១២)

លំហបៃតងក្នុងទីកៃុង (UGS)  ជាផ្នៃកមួយរបស់បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីនិងផ្តល់បៃយោជនឱ៍ៃយមនុសៃសទទួលបានពី
ធម្មជាតិដៃលតៃូវបានគៃសា្គៃល់ថាសៃវាកម្មអៃកូឡូសុីនិងសមៃៃប់សៃវាកម្មអៃកូឡូសុីក្នុងទីកៃុង  (UES) ។

ឧទាហរណ៍នៃអត្ថបៃយោជន៍ (រូបភាពទី៦ ដល់ ទី៩)
ដៃនដីនិងដី(រូបភាពទី៦)

អាកាសធាតុ និង ធាតុអាកាស (រូបភាពទី១២)

ទឹក(រូបភាពទី៨) ខៃយល់(រូបភាពទី៩)

សុខមាលភាព(រូបភាពទី២) សៃដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ(រូបភាពទី៤) ការបៃើបៃៃស់ដី(រូបភាពទី១០)

អាហារ,ទឹកនិងសមា្ភៃរៈ(រូបភាពទី៥) ការបំពុល(រូបភាពទី១១)ការកំសាន្ត(រូបភាពទី៣)

នៅសហភាពអឺរ៉ុបភាគចៃើនអាជា្ញៃធរមូលដ្ឋៃន
ទទួលខុសតៃូវលើការគៃប់គៃង UGS  និង
បៃើបៃៃស់ទិន្នន័យឌីជីថលក្នុងលំហដៃលតៃូវបាន
គៃរកៃសាទុកក្នុងមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យភូមិសាស្តៃដើមៃបី
បង្កើតបានជាបៃព័ន្ធសុរិយោដីនៃលំហបៃតងក្នុង
ទីកៃុង។

បៃព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្តៃ (GIS) និងរ៉ៃម៉ូតសៃន
សុីង (RE) តៃូវបានបៃើជាឧបករណ៍ចមៃបងក្នុង
ការសៃង់ បៃមូល ធ្វើផៃនទី និងគៃប់គៃងទិន្នន័យ
ក្នុងលំហនៃលំហបៃតងក្នុងទីកៃុង ឬតំបន់ UGS 
ជាក់លាក់ណាមួយ។ សមៃៃប់គោលបំណងនៃះ
លំហបៃតងក្នុងទីកៃុង  UGS តៃូវបានកំណត់ថា
ជាគំនិតទូលំទូលាយដោយយោងទៅលើតំបន់

ដៃលគៃបដណ្តប់ដោយរុក្ខជាតិ។

ការវិភាគទិន្នន័យបរិសា្ថៃនអនុញ្ញៃតឱៃយយើងសៃង់
និងផលិតព័ត៌មានដៃលអាចកំណត់បានអំពី
រចនាសម្ព័ន្ធបៃតងក្នុងលំហ ការចៃកចាយ និង
បរិមាណ UGS  នៃលំហបៃតង នៅក្នុងទីកៃុង
នានា។

ផលិតផលផៃសៃងៗមានគា្នៃដូចជាការវិភាគគមៃប
ដី និងការបៃើបៃៃស់ដីនៅតាមលំហ និងវដ្ត
ផៃសៃងៗ គឺជាឧទាហរណ៍នៃផលិតផលដៃល
ចាំបាច់សមៃៃប់ការធ្វើផៃនការអភិវឌៃឍន៍ទីកៃុង
បៃកបដោយនិរន្តរភាពនាពៃលបច្ចុបៃបន្ន។

ចំណៃះដឹងធំទូលាយអំពី UGS ជួយ
សមៃបសមៃួល ការគៃប់គៃង និង ដំណើរការ
សមៃៃចចិត្តក្នុងទីកៃុងនានា។

ទន្ទឹមនឹងការថៃរកៃសាទូទៅនៃទីកៃុងបៃតង
និងការគៃប់គៃងទឹកស្អុយព័ត៌មានក្នុងលំហ
គឺជាសៃទាប់ទិន្នន័យដ៏សំខាន់មួយ សមៃៃប់
បៃព័ន្ធពៃមានដំបូងទាក់ទង់នឹងការកាត់បន្ថយ
គៃៃះមហន្តរាយធម្មជាតិ (ការគៃប់គៃងទឹកជំនន់) 
និងការសៃៃវជៃៃវផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុ។

ទីតាំងនិងផៃនទីនៃទីកៃុងFreiburg,ភាគនិរតី
នៃបៃទៃសអាល្លឺម៉ង់(រូបភាពទី៧)

ទីកៃុងបៃតង

ផ្លូវស្នូលសំខាន់នៃសង្កៃត់ Vauban,  
Freiburg បៃទៃសអាឡឺម៉ង់គឺជាលំហ
បៃតងក្នុងទីកៃុងដៃលបំពៃញមុខងរ
ជាចៃើន។ក្នុងចំណោមកន្លៃងផៃសៃងទៀត
វាក៏ជាកន្លៃងរំដោះដ៏ទឹកសំខាន់បំផុតក្នុង
សហគមន៍។ (រូបភាពទី ១)

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People
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កញ្ចប់កាងរទី៤
ទីកៃុងបៃតង

បៃធានកៃុមកញ្ចប់ការងរ: Prof. Dr. Jan Peter Mund
ជំនួយការសៃៃវជៃៃវកញ្ចប់ការងរ: Amelie McKenna

សាកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

Building Neighbourhood City/Region

Project Management Software

Geo-Information Systems (GIS)

3D-GIS

Building Information Modelling (BIM)

Computer Aided Design (CAD)

តើយើងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់ដៃលមិនមាន
ព័ត៌មានលំហ?

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញៃពីចមា្ងៃយអនុញ្ញៃតឱៃយ
មានការបៃមូលព័ត៌មានអំពីវត្ថុដោយមិនចាំបាច់
ទាក់ទង ជាមួយវាដោយផ្ទៃល់ ដោយបៃើរូបភាព
ផ្កៃយរណបឬរា៉ៃដ។

 ▫ បង្កើតការបៃងចៃកថា្នៃក់នៃគមៃបដី ដោយបៃើ
រូបភាពផ្កៃយរណប។

 ▫ បៃើសំណ៉ំនៃរូបភាពផ្កៃយរណបនៃពៃលវៃលា
និងរដូវកាលផៃសៃងៗគា្នៃហើយបៃៀបធៀបពី
 អតីតកាលនិងបច្ចុបៃបន្នជាមួយនឹងការផ្លៃស់
ប្តូរឥទ្ធិពលរបស់មនុសៃសដោយអនុវត្តស៊ៃរី
ទិន្នន័យនៃទិន្នន័យពីចមា្ងៃយ។

 ▫ ការដឹងពីចមា្ងៃយនៃ UAV៖ ការថតរូប
តាមរយៈ UAV និង បៃើបៃៃស់ សមៃៃប់
ព័ត៌មានដៃលចុះដល់ទីតាំងជាក់ស្តៃង នៅក្នុង
ការបៃងចៃកថា្នៃក់ពីរូបភាពផ្កៃយរណប។

លំហបៃតងនៃទីកៃុង គឺជាលក្ខណៈពិសៃសដៃល
មានតំលៃសមៃៃប់ទីកៃុងណាមួយ។ លទ្ធផល
អាចតៃូវបានបៃើបៃៃស់ទៅលើកមៃិតផៃសៃងៗគា្នៃ
ដូចបានរៀបរាប់ខាងកៃៃម៖

 ▫ កមៃិតគមៃៃង៖ បង្កើនចំណៃះដឹងវិទៃយាសាស្តៃ  
និង ការយល់ដឹងអំពីការសិកៃសាទៅលើកញ្ចប់
ការងរទី៤ បៃធានបទ និង សំណួរសិកៃសា
សៃៃវជៃៃវទៅលើ ទីកៃុងបៃតង។

 ▫ កមៃិតទីកៃុង និង អ្នកអភិវឌៃឍន៍៖ វិធានការ
សមៃៃប់ការធ្វើផៃនការទីកៃុងដៃលគាំទៃ
បរិសា្ថៃន និង អៃកូឡូសុី បៃកបដោយ
និរន្តរភាព និង ធ្វើជាព័ត៌មានបន្ថៃមសមៃៃប់
ទំហំបទបៃបញ្ញត្តិ និង វិធានការគៃប់គៃង
ជាក់លាក់។

 ▫ កមៃិត បៃជាពលរដ្ឋ៖ លទ្ធផលនិងជួយបន្លិច
ឡើងនៅអន្តរកម្មរវាងមនុសៃស និង រូបរាង
បរិសា្ថៃននៃទីកៃុង។

ការបៃើបៃៃស់ផ្កៃយរណប

ឧបករណ៍ជំនួយកំពៃយូទ័រនិងការបៃើបៃៃស់(រូបភាពទី១៣)

ឧទាហរណ៍នៃបៃភៃទចន្លៃះទីកៃុងបៃតងនៅក្នុងសហគមន៍
មួយ,Freiburg(រូបភាពទី១៥)

ឧទាហរណ៍នៃការគណនាសន្ទសៃសន៍ទំហំ,នៅក្នុងFreiburg
(រូបភាពទី១៦)

ឧទាហរណ៍នៃការបៃងចៃកថា្នៃក់ពីចមា្ងៃយ,នៅក្នុងFreiburg
(រូបភាពទី១៤)

ការបៃើបៃៃស់នៃUAVមួយសមៃៃប់ការអនុវត្តឧបករណ៍វាស់ពីចមា្ងៃយ៖
សហគៃៃសDJIMavic2ជាមួយកាម៉ៃរា៉ៃកម្តៃ(រូបភាពទី១៧)

ការអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទបៃទៃសកម្ពុជា

បៃភៃទលំហនៃទីកៃុង យុទ្ធសាសៃ្តអនុវត្ត

ការគណនាសន្ទសៃសន៍ទំហំ

បង្កើតទិន្នន័យភូមិសាស្តៃអំពី UGS និង
បញ្ចូលព័ត៌មានទាំងនោះទៅជាបៃភៃទលំហ
ក្នុងទីកៃុងបៃតង។ ការបៃងចៃកបៃភៃទនៃ
លំហបៃតងនិងខៀវខុសគា្នៃជួយឱៃយមានភាព
ងយសៃួលក្នុងការបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍សមៃៃប់
ការគៃប់គៃងនិងថៃរកៃសា។

អាកាសធាតុ៖ទីធា្លៃបៃតងនៃទីកៃុងអាចជួយក្នុងការកាត់បន្ថយ
សីតុណ្ហភាពក្តៃនៅក្នុងទីកៃុង។គមៃបនៃដើមឈើបានផ្តល់នៅផសុខ
ភាពកម្តៃដោយពួកវាបានផ្តល់នៅម្លប់ដល់មនុសៃស។វាមានសារៈសំខាន់
ខា្លៃំងណាស់ក្នុងការកៃលំអការថៃរកៃសានិងអភិវឌៃឍUGSនិងការដំ
ដើមឈើទាំងនះអាចកំណត់សីតុណ្ហភាពនៃទីកៃុងនាពៃលអនាគត។

ការកំសាន្តវបៃបធម៌និងសោភ័ណវិទៃយា៖UGSគឺជាកន្លៃងសមៃៃប់ពៃឹត្តិ
ការណ៍វបៃបធម៌សមៃៃប់ការសំរាកលំហៃនិងហាត់បៃៃណ។សរុបមកUGS
ជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមនុសៃសនិងសុខភាពមនុសៃស-រាងកាយ
សង្គមនិងផ្លូវចិត្ត។

ការកាត់បន្ថយគៃៃះមហន្តរាយធម្មជាតិ៖UGSនិងអង្គភាពទឹកធម្មជាតិ
បមៃើជាបៃព័ន្ធគៃប់គៃងទឹកជំនន់ធម្មជាតិនិងបៃព័ន្ធគៃប់គៃងទឹកស្អុយ
។ជាទូទៅផ្ទៃបិទជិតដៃលមិនមានជាអចិន្តៃៃយ៍អនុញ្ញៃតឱៃយទឹកភ្លៀង
ជៃៃបចូល។នៃះមានសារៈសំខាន់ជាពិសៃសនៅក្នុងទីកៃុងតៃូពិកដៃល
មានរដូវវសៃសាដូចជាភ្នំពៃញ។ការធា្លៃក់ចុះនៃផ្ទៃដៃលមិនបិទជិតនាំឱៃយមាន
បញ្ហៃទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ។

ការគណនានៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញៃពីចមា្ងៃយ
ខុសគា្នៃ អនុញ្ញៃតឱៃយបង្កើត គំរូបា៉ៃន់សា្មៃនទាក់ទង
នឹងបាតុភូតធម្មជាតិ ដូចជាពៃឹត្តិការណ៍ទឹកជំនន់
ការផ្តល់ដំណឹងពី អាកាសធាតុទីកៃុងនិង ភាព
បៃតងនៃទីកៃុង។ ទិន្នន័យអាចទាញយកពី
ការធ្វើចំណាត់ថា្នៃក់គមៃបដីនិង / ឬពីសា្ថៃនីយ៍
ឧតុនិយម។

fig. 1 City of Freiburg
fig. 2 https://www.freiburg.de/pb/1084400.html
fig. 3 Extracted from Google Earth Pro
fig. 4 https://www.badische-zeitung.de
fig. 5 https://www.uvinum.de/blog/

deutschlands-weinbaugebiete-
baden-2401593 

fig. 6 Extracted from Google Earth Pro
fig. 7 Germany and Freiburg provided by HNEE-

Geodaten Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde (FH); VG250 
Ebenen und kompakt - Verwaltungsgebiete 
der Bundesrepublik Deutschland 

fig. 8 Extracted from Google Earth Pro

fig. 9 https://freiburg.stadtbesten.de/besten-
liste/die-schoensten-freiburger-parks/

fig. 10 Kreditanstalt für Wiederaufbau (German 
 Development Bank)  
fig. 11 Extracted from Google Earth Pro
fig. 12 https://www.swr.de/geschichte/orkan-  

 lothar-schwarzwald-1999/-/id=100754/  
did=16317574/nid=100754/1sdk3mu/index.html

fig. 13 Bott, Grassl & Anders (2019) 
fig. 14 CORINE Landcover Classification
fig. 15 Edited by Author with image from https://

www.geoventis.de and base map from OSM
fig. 16 Own design Build4People WP#4
fig. 17   Sebastian Kupski (INKEK)

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖
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B 09

ទីកៃុងបៃតង

កម្មវិធីគៃប់គៃងគមៃៃង

បៃព័ន្ធពត៌មានភូមិសាសៃ្ត GIS

បៃព័ន្ធពត៌មានភូមិសាសៃ្ត 3D GIS

ម៉ូឌៃលពត៌អំពីអគារ BIM

អគារ សហគមន៍ ទីកៃុង/តំបន់

ដៃគូសិកៃសាសៃៃវជៃៃវក្នុងសៃុក

គំនូរដៃលជួយដោយកំុពៃយូទ័រ  (CAD)

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People



GREEN BUILDINGS AND  
SUSTAINABLE NEIGHBOURHOODS

Sustainable Buildings for People - Enhancing Urban Quality of Life in Cambodia 
Build4People Project 

 

 

 

www.build4people.org  

    SPONSORED BYPROJECT LEADER

Landuse Interpolated climatic data Impact of climate change Cold air analysis

Schematic representation of the processing
Expert opinion on climate assessment as a technical contribution “Climate-ecological compensation” for regional planning in Thuringia

យោបល់អ្នកជំនាញលើការវាយតម្លៃអាកាសធាតុជាការចូលរួមវិភាគទានបច្ចៃកទៃស “សំណងបរិសា្ថៃន - អៃកូឡូសុី” សមៃៃប់
ការធ្វើផៃនការក្នុងតំបន់នៅ Thuringia

SDG គោលដៅទី១១.B ៖  នៅ
ឆ្នៃំ២០២០ បង្កើនចំនួនទីកៃុងដៃលអនុវត្ត
គោលនយោបាយនិងផៃនការចមៃុះឆ្ពៃះទៅរក
ការបញ្ចូលបៃសិទ្ធភាពធនធានការកាត់បន្ថយ
និងបនៃសា៊ៃំទៅនឹងការបៃៃបៃួលអាកាសធាតុ ភាព
ធន់នឹងគៃៃះមហន្តរាយ និងអភិវឌៃឍនិងអនុវត្ត
ការគៃប់គៃងហានិភ័យគៃៃះមហន្តរាយគៃប់
កមៃិត។
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អាកាសធាតុទីកៃុង គឺមានសារៈសំខាន់
សមៃៃប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ បញ្ហៃ
សុខភាព និង ទឹកជំនន់។

ការកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងការគៃប់គៃង
អាកាសធាតុទីកៃុង គឺបញ្ហៃមួយដៃល
ទាក់ទងទៅនិងការអភិវឌៃឍន៍ទីកៃុង
បៃកបដោយនិរន្តរភាព។

សមៃៃប់ការអភិវឌៃឍន៍ទីកៃុង តៃូវពិចារណាទៅលើ
អាកាសធាតុទីកៃុង ជាពិសៃសតំបន់នៃទីកៃុង
ណាមួយដៃលមានកម្តៃខ្ពស់ជាងកន្លៃងដទៃ។

ឧបករណ៍អាកាសធាតុទីកៃុងសំខាន់ៗគឺផៃនទី
អាកាសធាតុក្នុងទីកៃុងតាមរង្វៃស់ផៃសៃងៗគា្នៃ។

បៃព័ន្ធអាកាសធាតុពិពណ៌នាតំបន់ដៃលមាន
លក្ខណៈអាកាសធាតុដូចទីកៃុង។ ពួកវាតៃូវបាន
បង្កើតនិងជះឥទ្ធិពលដោយកតា្តៃសណា្ឋៃនវិទៃយានិង
ទមៃង់ទីកៃុង រួមទាំងបន្ទុកកម្ដៃខៃយល់ និង ក៏អាច
មានទិដ្ឋភាពបំពុលបរិយកាសផងដៃរ។ 
អនុសាសន៍ស្តីពីអាកាសធាតុក្នុងទីកៃុងនាំឱៃយ
មានការអភិវឌៃឍន៍និងអគារបៃកបដោយចីរភាព។
ទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពនៃការបំពុលកម្តៃនិងខៃយល់
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនតៃឹមតៃទាក់ទង
នឹងការបង្ហៃញនៃលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ មធៃយម
ទៃង់ទៃៃយធំប៉ុណោ្ណៃះទៃ ប៉ុន្តៃថៃមទាំងវាយតម្លៃ
ការសង្កៃតខុសគា្នៃ នៃបុគ្គល ពីអាកាសធាតុក្នុង
ទីកៃុង ក្នុងតំបន់ រួមទាំងអន្តរកម្មទៅវិញទៅមក
។ ឧបករណ៍អាកាសធាតុទីកៃុងសំខាន់ៗគឺផៃនទី
អាកាសធាតុក្នុងទីកៃុងតាមរង្វៃស់ផៃសៃងៗគា្នៃ ដៃល

ឥទ្ធិពលអាកាសធាតុនិងទំនាក់ទំនងរវាង
ទីកៃុងនិងតំបន់ជុំវិញសមៃៃប់ការអភិវឌៃឍទីកៃុង
បៃកបដោយចីរភាព។

 ▫ ការសិកៃសាវិភាគពីអាកាសធាតុក្នុងតំបន់បាន
ផ្តៃតទៅលើទិដ្ឋភាពខៃយល់ សា្ថៃនភាពកម្តៃ និង
ផលប៉ះពាល់នៃការបៃៃបៃួលអាកាសធាតុ។

 ▫ ទំនាក់ទំនងរវាងទីកៃុង និង បរិសា្ថៃនរបស់
ពកួគៃដើមៃបីទាញបាននូវវិធីសាសៃ្តធ្វើផៃនការ។

 ▫ គំរូកំពៃយូទ័រស្ថិតិ និង លៃខ។

 

អាកាសធាតុក្នុងតំបន់គោលដៅ និង សាវតា

ទិន្នន័យសមៃៃប់វិភាគ

ឧទាហរណ៍នៃការពិសោធន៍លើមីកៃូអាកាសធាតុ (រូបភាពទី៤)

ផលប៉ះពាល់នៃតំបន់ដៃលកើនកម្តៃនៅទីកៃុង (រូបភាពទី៣)

សីតុណ្ហភាពខៃយល់

លៃបឿនខៃយល់

ដង់សុីតៃកណា្តៃលទីកៃុងជាយកៃុង តំបន់ជនបទ

ផៃនទីអាកាសធាតុក្នុងតំបន់នៃរដ្ឋសហព័ន្ធនៃ Thuringia, Germany (រូបភាពទី២)

ផៃនទីអាកាសធាតុទីកៃុង,
Frankfurt(រូបភាពទី១)

Example of Mircro Climate (Fig.5)

ផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសមៃៃប់ការធ្វើផៃនការ
និងធ្វើសៃចក្តីថ្លៃងគុណភាព ក៏ដូចជាសៃចក្តី
ថ្លៃងអំពីបរិមាណស្តីពីបញ្ហៃកម្ដៃនិងគុណភាព
ខៃយល់។
ផៃនទីបង្ហៃញពីភាពស្មុគសា្មៃញនៃកម្តៃ ដៃល
សំដៅទៅលើផលប៉ះពាល់នៃទិដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធ
ឧតុនិយមសរុបនៃសៃទាប់ខាងលើនៃទីកៃុង   
(កំដៅពៃញដោយរស្មី កំដៅដៃលអាចដឹងបាន
និងមិនទាន់ឃើញចៃបាស់, កំដៅដៃលបង្កើត
ដោយមនុសៃស, ចរន្តកំដៅ, ខៃយល់) ។

អាកាសធាតុទីកៃុង មីកៃូអាកាសធាតុ

ការវិភាគអំពីសា្ថៃនភាពអាកាសធាតុនៅទូទាំង
ទីកៃុងដើមៃបីផ្ទៀងផ្ទៃត់តំបន់ណាមួយក្នុងទីកៃុង
ដៃលកើនកម្តៃ និង អន្តរកម្មអាកាសធាតុ។

 ▫ ការបង្កើតផៃនទីអាកាសធាតុទីកៃុង
សៃបតាមគោលការណ៍ណៃនាំរបស់ VDI 
ជាមួយផៃនការពត៌មាន។

 ▫ មាតិកាគោលដៅ៖
• ការវិភាគលើបន្ទុកកម្តៃ និង ការអភិវឌៃឍន៍
នៃវិធានការនៅក្នុងតំបន់ដៃលមានផៃនការ
សៃៃប់។

• ការអភិវឌៃឍន៍សៃណារីយ៉ូលក្ខណៈពិសៃស
• ការវិភាគទោលើភាពងយរងគៃៃះនៃ
កៃុមអាយុនិងការបៃើបៃៃស់ដៃលងយរង
បៃតិកម្ម។

ការពិចារណាទៅលើសា្ថៃនភាពអាកាសធាតុនៃ
ទីកៃុងដៃលបានជៃើសរីស។

 ▫ ការមើលឃើញនៃលក្ខខណ្ឌកម្តៃនៅក្នុង
ពៃលវៃលានិងលំហរ។

 ▫ ការមើលឃើញនៃលក្ខខណ្ឌកម្តៃនៅក្នុង
ពៃលវៃលានិងលំហរ។

 ▫ គណនានៃបា៉ៃរា៉ៃមៃតៃ ពៃលវៃលា និង 
ពៃលវៃលាដៃលបានកំណត់ខុសៗគា្នៃ។

 ▫ ការគណនានៃឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃបន្លៃ។
 ▫ ការងរចក្ខុវិស័យ និង ជីវចលនា។

អាកាសធាតុទីកៃុង

ការបៃើបៃៃស់ដីធ្ល ី                                ទិន្នន័យអាកាសធាតុអន្តរកម្ម        ផលប៉ះពាល់នៃការបំរៃបំរួលអាកាសធាត ុ                   ការវិភាគខៃយល់តៃជាក់
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អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People
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កញ្ចប់កាងរទី៥
អាកាសធាតុទីកៃុង

បៃធានកៃុមកញ្ចប់ការងរ: Prof. Dr. Lutz 
Katzschner
ជំនួយការសៃៃវជៃៃវកញ្ចប់ការងរ: Sebastian Kupski

សាកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទភ្នពំៃញ
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ដំណើរការបៃព័ន្ធព័ត៌មាននៃម៉ូឌុលភូមិសាសៃ្ត

ដំណើរការគៃៃងការណ៍សមៃៃប់ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវ
ចាំបាច់ទៅក្នុងអាកាសធាតុទីកៃុង (រូបភាពទី៥)

(រូបភាពទី៦)

ឧទាហរណ ន៍ៃឧបករណវ៍ាស (់រូបភាពទី៦)

ការអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទបៃទៃសកម្ពុជា

រង្វៃស់ទៃឹស្តី ការពិភាកៃសា និង ការ
បៃឹកៃសាយោបល់

ជាការបន្ថៃមដល់ការធ្វើម៉ូដៃលកុំពៃយូទ័រ - 
យុទ្ធនាការវាស់ស្ទង់នៅក្នុងបរិដ្ឋៃនទីកៃុង។
 ▫ ការបៃើបៃៃស់ទិន្នន័យវាស់ស្ទង់រយៈពៃលវៃង។
 ▫ ការសិកៃសារយៈពៃលខ្លីនិងល្អិតល្អន់ ដើមៃបី

សមា្គៃល់បៃភៃទរចនាសម្ព័ន្ធទីកៃុងខុសៗគា្នៃ។
 ▫ ការវាស់ស្ទង់ពិសៃសដើមៃបីកំណត់បាននៅ

ឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃបន្លៃ។

សាវតានៃទៃឹស្តី ការបញ្ជៃក់ពីតមៃូវការ និង 
ការណៃនាំគមៃៃង។
 ▫ ការបងៃៀនក្នុងផ្នៃកអាកាសធាតុទីកៃុង។

 ▫ ការពិភាកៃសាជាមួយអ្នករៀបចំផៃនការ និង 
សា្ថៃបតៃយករ ក្នុងសៃុក។

 ▫ អនុសាសន៍ទាក់ទងនិងអាកាសធាតុទីកៃុង
សមៃៃប់ការកំណត់យកទីតាំង។

ដោយផ្អៃកលើការវិភាគពីមុននៃលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុទីកៃុងតាម
ទសៃសនវិស័យនិងផៃនការអាចទាញបានថា៖

 ▫ អនុសាសន៍អាកាសធាតុសមៃៃប់ផៃនការមៃនៅទីកៃុងដើមៃបីកំណត់
លក្ខណៈតំបន់សមៃៃប់ទីកៃុងសមៃៃប់ទសៃសនវិស័យអភិវឌៃឍន៍។

 ▫ អនុសាសន៍សមៃៃប់ការដក់តំបន់តាមតំបន់ឬផៃនការសង្កៃត់ឬប្លុកដៃល
មានលក្ខណៈលម្អិត។

 ▫ អនុសាសន៍សមៃៃប់ការរចនាអគារទីតាំងអគារនិងដង់សុីតៃរអគារ។

 ▫ ទសៃសនវិស័យនាពៃលអនាគតនិងធ្វើការពិចារណាទៅលើការបៃៃបៃួល
អាកាសធាតុជាពិសៃសសមៃៃប់ទីកន្លៃងទំនៃរនិងការបញ្ចូលនៃ
បៃភៃទបន្លៃ។

fig. 1 City of Frankfurt, Umweltplanatlas  
 Frankfurt (2016)
fig. 2 Fachgutachten Klimabewertung  
 Thüringen, TLUG (2017)
fig. 3 Own design INKEK 

fig. 5 Bott, Grassl & Anders (2019)
fig. 6 City of Frankfurt, Umweltplanatlas 
 Frankfurt (2016)
fig. 7 Own Photos INKEK

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

ទិដ្ឋភាពអាកាសធាតុ
ទីកៃុង "កម្តៃ"

ទិដ្ឋភាពអាកាសធាតុ
ទីកៃុង "មា៉ៃញៃទិច"

ដំណើរការម៉ូឌុល GIS (បៃើបៃៃស់ VDI 3787 BI. 1)

ការបៃើបៃៃស់ដីធ្ល ី                   បរិមាណអគារ                              ផ្នៃកបៃតង                    កតា្តៃទៃសភាពលើអាកាស 

បៃព័ន្ធខៃយល់             ភាពមានចន្លៃះ                        ស្ថិតិខៃយល ់                               លំហូរខៃយល់តៃជាក់

ពិសោធន៍

ការធ្វើកោសលៃយវិច័យ

ការពៃយាបាល

ការវាស់

ការគណនា

ការវិភាគ

ភាពងយរងគៃៃះ

វិធានការបនៃសាំ

វិធានការឆ្លើយតប

ផ
ៃនកា
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ៃល

គា
ំទ

ៃបរ
ិសា

្ថៃន 
និង

 កា
រអ

ភិឌ
ៃឍន

៍ទីក
ៃុង

អាកាសធាតុទីកៃុង

ដៃគូសិកៃសាសៃៃវជៃៃវក្នុងសៃុក

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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Sustainable Urban Transformation: Urban Development Scenarios
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Policy Fields of Urban 
Development, e.g. Buildings, 
Neighbourhoods, Urban Green, 
Urban Climate

Transformative Change of 
the Development Pathway

Possible Development 
Pathways

កំណើននៃការបៃើបៃៃស់ធនធានតាមពៃល

កំណ
ើនន

ៃគុណ
ភា

ពជ
ីវិត

រស
់នៅ

ទីក
ៃុងតា

មព
ៃល

ទីកៃុងបៃកបដោយនិរន្តភាព សៃណារីយ៉ូកមៃិតមធៃយម

ចំណ៉ចចាប់ផ្តើម សា្ថៃនភាពជាធម្មតា ឬអ្វីៗបៃពៃឹត្តទៅជាធម្មតា

ផ្នៃកគោលនយោបាយនៃការអភិវឌៃឍន៍ទីកៃុង
ឧទាហរណ៍ អគារ, សហគមន៍, ទីកៃុងបៃតង, 
អាកាសធាតុទីកៃុង

ការបៃៃបៃួលដៃលផ្លៃស់ប្តូរនៃមាគា៌ៃអភិវឌៃឍន៍

មាគា៌ៃអភិវឌៃឍន៍ដៃលអាចទៅបាន

    SPONSORED BYPROJECT LEADER

ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវ និង ការគាំទៃ ការផ្លៃស់
ប្តូរឆ្ពៃះទៅរកទីកៃុងបៃកបដោយនិរន្តភាព។

ការអភិវឌៃឍដោយចីរភាពអាច
សមៃៃចទៅបាន លុះណាយើង
គៃប់គា្នៃផ្លៃស់ប្តូរវិធីសាសៃ្តដៃល
យើងសាងសង់ និងគៃប់គៃងដី
តំបន់ទីកៃុង

ការសៃៃវជៃៃវស្តីពីការផ្លៃស់ប្តូរទីកៃុងបៃកបដោយ
និរន្តរភាពស្វៃងយល់ពីមាគា៌ៃបៃកបដោយភាព
ច្នៃបៃឌិតថ្មីនៃការផ្លៃស់ប្តូរជាមូលដ្ឋៃនឆ្ពៃះទៅរក
និរន្តរភាពទីកៃុង។

វាគូសបញ្ជៃក់មិនតៃឹមតៃបច្ចៃកទៃសប៉ុណោ្ណៃះទៃ
ប៉ុន្តៃជាពិសៃសឧបសគ្គនយោបាយនិងសង្គម
និងអ្នកបង្ករផងដៃរ។ ដូច្នៃះអភិបាលកិច្ចនៃ
ដំណើរការផ្លៃស់ប្តូរតៃូវបានចាត់ទុកថាមាន
សារៈសំខាន់ណាស់។

គោលដៅ និង សាវតា

មាគា៌ៃដៃលអាចសមៃៃចបានសមៃៃប់ការអនុវត្តទីកៃុង

រូបភាពទី២

ការរៀបចំរបៀបវារៈនៃការផ្លៃស់ប្តូរ, Riegel, បៃទៃសអាល្លឺម៉ង់ (រូបភាពទី៣)

សិកា្ខៃសាលាស្តីពីការធ្វើផៃនការផ្ទៃល់ - ការសាកលៃបងទីកៃុងអៃកូរបស់ Build4People នៅ
ឯសាលារាជធានីភ្នំពៃញ បៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងខៃមីនា ឆ្នៃំ ២០២០ (រូបភាពទី ៤)

ជំហានដំបូងនៃគមៃៃង រួមមាន៖ ការវិភាគ
លើបៃបបទអនុវត្តដៃលមានសៃៃប់ បៃព័ន្ធ
អំណាចចំណាប់អារម្មណ៍ និងបទបៃបញ្ញត្តិ
នានាដៃលបង្កើតជាសោរ និងភាព
អាសៃ័យលើមាគា៌ៃក្នុងវិស័យសំណង់និង
អភិវឌៃឍន៍ទីកៃុង។

នៅក្នុងជំហានទី២ វិធីសាសៃ្តដៃលសមរមៃយ
ដើមៃបីពងៃឹង ឬ ផ្តួចផ្តើមនៃការផ្លៃស់ប្តូរ
ឆ្ពៃះទៅរកទីកៃុងបៃកបដោយនិរន្តរភាពគឺ
តៃូវបានបង្ហៃញឱៃយឃើញ។              

ការផ្លៃស់ប្តូរទីកៃុងបៃកបដោយនិរន្តរភាព
និម្មិតសញ្ញៃនៃគោលដៅអភិវឌៃឍន៍ដោយ
ចីរភាព របស់អង្គការសហបៃជាជាតិ SDG 
១១ (រូបភាពទី១)

ទិសដៅនៃ SDG ១១.៣៖ នៅឆ្នៃំ២០៣០ 
លើកកម្ពស់នគរូបនីយកម្មបរិយប័ន្ថ និង
និរន្តរភាព ពៃមទាំងពងៃឹងសមត្ថភាពសមៃៃប់
ការគៃប់គៃង និងធ្វើផៃនការ   លំនៅដ្ឋៃន
របស់បៃជាពលរដ្ឋដៃលមានការចូលរួម
សមាហរណកម្ម និងនិរន្តរភាព សមៃៃប់
បៃទៃសទាំងអស់។

លើសពីនោះ គំនិតនៃការផ្លៃស់ប្តូរទីកៃុង
បៃកបដោយនិរន្តរភាពមានទាំង រួមទាំង
ការអនុវត្តជាលក្ខណៈបច្ចៃកទៃស និងបទដ្ឋៃន
គតិយុត្តិ។

វិធីសាសៃ្តដូចខាងកៃៃម និងតៃូវបានបង្កើតឡើង
ដើមៃបីគាំទៃលើការផ្លៃស់ប្តូរទីកៃុងបៃកបដោយ
និរន្តរភាពដោយការផ្តៃតសំខាន់លើវិស័យអគារ 
និង ការអភិវឌៃឍទីកៃុង។

B 12

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People
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Transition Management Process Framework: Initiating and directing transformational Change towards Urban Sustainability 
(Source: own diagram, based on JPI 2016)
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ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍ នៅឯសហគមន៍ Alter Weberei, Tuebingen, Germany 
(រូបភាពទី៨)

ការផ្លៃស់ប្តូរ និង ភាពរិចរិល កំណត់ទិសដៅគមៃៃង

ការបៃតិបត្តិការ និងការថៃទាំ ដំណើរការរៀបចំផៃនការ
កៃបខ័ណ្ឌ

ដំណើរការអនុវត្ត រចនាពងៃៃង/ការចូលដំណើរការ
និងគមៃៃងហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ

ការកំណត់បញ្ហៃ ការគិតពិចារណា និង 
ការបង្កើតឆកអន្តរកាល (យុទ្ធសាស្តៃ)
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ល
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ការវាយតម្លៃ ការតៃួតពិនិតៃយ និង ការសិកៃសា 
(ដៃលឆ្លុះបញ្ជៃំង)

បង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរូបភាពនិងរបៀបវារៈនៃ
ការផ្លៃស់ប្តូរ (យុទ្ធសាស្តៃ)

ការបៃមូលផ្តុំតួអង្គនិងការអនុវត្តគមៃៃងនិង
ពិសោធន៍ (បៃតិបត្តិការ)

    SPONSORED BYPROJECT LEADER

ដើមៃបីសមៃៃចបាននូវការផ្លៃសប្តូរទីកៃុងដោយ
ចីរភាព រដ្ឋៃភិបាលនៃបៃទៃសមួយ អាច
ជៃើសរីសបៃបបទនៃការធ្វើផៃនការ និង
សន្មត់តួនាទីសហការបន្ថៃមទៀត។ កៃបខ័ណ្ឌ
អភិបាលកិច្ចបៃបនៃះអាចមានៈ

 . ទមៃង់នៃមន្ទីរពិសោធន៍ផ្លៃស់ប្តូរនិង
ការគៃប់គៃងដំណើរផ្លៃស់ប្តូរ

- វិធីសាសៃ្តសហការនៃការសៃៃវជៃៃវនិងការ
អភិវឌៃឍគោលនយោបាយដៃលរួមមានអ្នកពាក់
ព័ន្ធផៃសៃងៗគា្នៃដើមៃបីស្វៃងរកភា្លៃមៗនិងផ្លៃស់ប្តូរ
ដោយផ្ទៃល់ឆ្ពៃះទៅរកនិរន្តរភាព (សូមមើលរូប
ភាពទី ២) ។

ការរៀបចំផៃនការដោយសហបៃតិបត្តិការដៃលមានជមៃើស

កៃបខ័ណ្ឌនៃដំណើរការគៃប់គៃងការផ្លៃស់ប្តូរ៖

សមាហរណកម្ម (រូបភាពទី៥)

រូបភាពទី ៦

ការកសាងសហករណ ៍ Tübingen, Germany (រូបភាពទ៧ី)

បៃព័ន្ធកម្មសិទ្ធិ ឬសង្គមដៃលមានជមៃើស 

 . បៃព័ន្ធកម្មសិទ្ធិដោយសហគមន៍ ឬមិនរក
បៃៃក់ចំណូលមានការសង្កត់ធ្ងន់កាន់តៃខា្លៃំង
ទៅលើគុណភាពនៃជីវិតនិងនិរន្តរភាពពីពៃៃះ
វាមិនតៃូវបានជំរុញដោយបៃៃក់ចំណៃញទៃ
ប៉ុន្តៃដោយបៃជាជននិងសៃចក្តីតៃូវការរបស់
ពួកគៃ។ មានបៃព័ន្ធកាន់កាប់ជាចៃើនដៃល
មានជោគជ័យ៖
 .ការកសាងកៃុមនិងសមាគមន៍សាងសង់
លំនៅដ្ឋៃនដៃលមានលក្ខណៈច្នៃបៃឌិត

- ជារឿយៗមានការផ្តៃតអារម្មណ៍លើអៃកូឡូសុី 
ភា្ជៃប់និងការរស់នៅ។
- បៃសិទ្ធភាពនិងការកសាងសហគមន៍តាមរយៈ
បរិកា្ខៃរនិងទីកន្លៃងរួម។

 . ការចូលរួមធ្វើផៃនការ

- ជាមួយនិងការផ្តៃតលើតមៃូវការ និង ធាតុចូល
នៃអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសៃុក។

 .ការគៃប់គៃងយុទ្ធសាសៃ្ត Niche

- វិធីសាស្តៃដៃលគាំទៃការផ្លៃស់ប្តូរអន្តរកាល
តាមរយៈការការពារនិងការគាំទៃរបស់
អ្នកតៃួសតៃៃយបៃកបដោយភាពច្នៃបៃឌិត។

វិធីសាសៃ្តដៃលបត់បៃនទាំងនៃះបើកឲៃយមាន
កន្លៃងទំនៃរសមៃៃប់ការច្នៃបៃឌិតនិងអនុញ្ញៃតឱៃយ
តួអង្គអភិវឌៃឍគំនិត ទសៃសនវិស័យ និង ផៃនការ
ជាក់ស្តៃងសមៃៃប់ការផ្លៃស់ប្តូរ។

 .មូលដ្ឋៃនគៃឹះលំនៅដ្ឋៃនគា្មៃនបៃៃក់ចំណៃញ 
និង ធនាគារដីសហគមន៍ 

- តំរង់ទិសរយៈពៃលវៃង, សា្ថៃប័នបៃជាធិបតៃយៃយ
, ឆ្លើយតបនឹងការទាមទារ និងតំរូវការនិរន្តរភាព
ក្នុងតំបន់។
 . ការអនុវត្តគំរូដោយរួមមាន៖
 - The “Cenni di Cambiamento” ក្នុង
ទីកៃុងមីឡាន់  បៃទៃសអីុតាល,ី ជាមូលនិធិ
លំនៅដ្ឋៃនមិនរកបៃៃក់ចំណូល។
-មូលនិធិលំនៅដ្ឋៃនមិនរកបៃៃក់ចំណូល
“PWG” ក្នុងទីកៃុងហៃសូរីច  បៃទៃសស្វីស។

- St. Clement’s Community Land Trust 
in ក្នុងទីកៃុងឡុង  ចកៃភពអង់គ្លៃស(CLT).

 .លទ្ធផលដៃលជោគជ័យ
- ពីរភាគបីនៃបៃជាជនរបស់ Vienna រស់នៅ
ក្នុងទីកៃុង ឬ លំនៅដ្ឋៃនឧបត្ថម្ភសាធារណៈ។ 
តំរង់ទិសរយៈពៃលវៃង, សា្ថៃប័នបៃជាធិបតៃយៃយ
- ម្ភៃភាគរយនៃលំនៅដ្ឋៃនជួលនៅក្នុង
 Hamburg (Germany) គឺតៃូវបានផ្តល់
ដោយ(ការតមៃង់ទិសដោយគា្មៃនផលចំណៃញ) 
សមាគមន៍លំនៅដ្ឋៃនសហករណ៍។

ការផ្តួចផ្តើម និង ដឹកនាំការផ្លៃស់ប្តូរអន្តរកាលឆ្ពៃះទៅរកនិរន្តរភាពទីកៃុង

ការផ្លៃស់ប្តូរទីកៃុងបៃកបដោយនិរន្តរភាព

តមៃូវការសកម្មភាព
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អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
គមៃៃង   Build4People
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បៃធានកៃុមកញ្ចប់ការងរ: Dr. Michael Waibel
ជំនួយការសៃៃវជៃៃវកញ្ចប់ការងរ: Ravi Jayaweera M.A.

សាកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទភ្នំពៃញ

កញ្ចប់កាងរទី៦
ការផ្លៃស់ប្តូរទីកៃុងបៃកបដោយនិរន្តរភាព

ដៃគូសហការក្នុងសៃុក

    SPONSORED BYPROJECT LEADER

បៃព័ន្ធវិញ្ញៃបនប័តៃនៃសហគមន៍បៃកបដោយនិរន្តរភាពទូទាំងពិភពលោក (រូបភាពទី៩)

DGNB German Sustainable Building Council  (រូបភាពទី១0)

សា្លៃកសញ្ញៃអគារបៃកបដោយនិរន្តរភាពដទៃទៀត (រូបភាពទី១១) ថាមពលឆ្លងកាត់សមៃៃប់អគារនៅក្នុងបៃទៃសអាល្លឺម៉ង់ (រូបភាពទី១២)

ការអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទបៃទៃសកម្ពុជា

កន្លៃងសមៃៃប់ការច្នៃបៃឌិតនិងការអភិវឌៃឍគំនិត ចក្ខុវិស័យនិងផៃនការ
ជាក់ស្តៃងសមៃៃប់ការផ្លៃស់ប្តូរឆ្ពៃះទៅរកនិរន្តរភាពទីកៃុងអាចតៃូវបានបង្កើត
តាមរយៈការពិសោធជាមួយអភិបាលកិច្ចនិងបៃព័ន្ធកាន់កាប់ដីធ្លីផៃសៃងៗគា្នៃ។

តមៃូវការទាំងភាពចាំបាច់ និង ការស្ម័គៃចិត្តបៃកបដោយនិរន្តរភាពសមៃៃប់
គមៃៃងសាងសង់ថ្មីអាចជួយពន្លឿន ការផ្លៃស់ប្តូរនៃវិស័យសំណង់របស់
បៃទៃសកម្ពុជា ដោយការលើកទឹកចិត្តផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ អាចដោះសៃៃយ
បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពទៅលើអាកបៃបកិរិយគំនិតអាជីវកម្មនៃគៃួសារកម្ពុជា
ជាចៃើន។

លទ្ធផលទូទៅនៃការធ្វើអន្តរកម្មនៃវិធីសាសៃ្តដៃលបានលើកឡើងខាងលើ     
(និងផៃសៃងទៀត) បានបណា្តៃលឱៃយមានការថយចុះ ៤៤% នៃការបំភាយកាបូន
នៅក្នុងវិស័យអគារក្នុងបៃទៃសអាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នៃំ ១៩៩០ ។បច្ចុបៃបន្ននៃះ
វាជាវិស័យគោលនយោបាយដៃលទទួលបានជោគជ័យបំផុតនៃរបៀបវារៈជាតិ
របស់បៃទៃសអាល្លឺម៉ង់ដើមៃបីលើកកម្ពស់និរន្តរភាព។

 . លិខិតអនុញ្ញៃតសាងសង់អាចភា្ជៃប់ទៅនឹង
តមៃូវការនិរន្តរភាពជាកាតព្វកិច្ចឬគំនិត
ច្នៃបៃឌិត។

 . រាល់គមៃៃងលំនៅដ្ឋៃននិងគមៃៃងសាងសង់
ផៃសៃងៗទៀតនៅបៃទៃសអាឡឺម៉ង់តៃូវគោរព
តាមបទបៃបញ្ញត្តិស្តីពីបៃសិទ្ធភាពថាមពលជាតិ
(EnEV)។ តមៃូវការរបស់(EnEV) តៃូវបាន
បន្តឹងជាទៀងទាត់យោងទៅតាមវឌៃឍនភាព
បច្ចៃកវិទៃយា។

យន្តការទីផៃសារអាចតៃូវបានបៃើដើមៃបីជំរុញ
ការអនុវត្តអគារបៃកបដោយនិរន្តរភាព។ នៃះ
អាចរួមបញ្ចូល៖

 . ការគិតថ្លៃខ្ពស់ឬពន្ធលើការអនុវត្តនិង
ផលិតផលគា្មៃននិរន្តរភាព។

 . ការឧបត្ថម្ភធននៃការអនុវត្តនិងផលិតផល
បៃកបដោយនិរន្តភាព។

ការអនុវត្តផៃនការតាមបៃបកៃបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិនវានុវត្តន៍ ការលើកទឹកចិត្តផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ

 . ឧបត្ថម្ភធនអាតៃៃការបៃៃក់សមៃៃប់គមៃៃង
អគារបៃកបដោយនិរន្តរភាព។

 . ការអនុវត្តគំរូដោយរួមមាន៖ 
- ធនាគារអភិវឌៃឍន៍អាល្លឺម៉ង់ KfW ផ្តល់
នូវការលើកទឹកចិត្តផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុជាទមៃង់
បៃៃក់កម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងដៃលផ្តល់
រង្វៃន់ដល់ការរចនាអគារកាបូនទាបដៃល

 . គំនិតផ្តួចផ្តើមបទបៃបញ្ញត្តិផ្ទៃល់ខ្លួននៃ
ឧសៃសាហកម្មស្ម័គៃចិត្តដូចជាគមៃៃងវិញ្ញៃបន
ប័តៃអគារបៃតងអាចបង្កើនភាពមើលឃើញ
និងតម្លៃអគារ។

 . ថាមពលដៃលចាំបាច់ឆ្លងកាត់សមៃៃប់អគារ
បង្ហៃញពីការសម្តៃងថាមពលបុគ្គលរបស់
អង្គភាពលំនៅដ្ឋៃនដៃលជះឥទ្ធិពលដល់
ការសមៃៃចចិត្តក្នុងការវិនិយោគទៅក្នុង
បៃសិទ្ធភាពថាមពល។

fig. 1 UNDP
fig. 2 Own design of Build4People WP#6
fig. 3 Eble Messerschmidt Partner
fig. 4 Build4People Project
fig. 5 Bott, Grassl & Anders (2019)
fig. 6 Own design of Build4People WP#6
fig. 7 Eble Messerschmidt Partner
fig. 8 Eble Messerschmidt Partner
 

fig. 9 Bott, Grassl & Anders (2019)
fig. 10 Kreditanstalt für Wiederaufbau (German 
 Development Bank)  
fig. 11 Issuing Institutions
fig. 12 https://www.energie-experten.org 
fig. 13 Federal Ministry for Economic Affairs and   
 Energy 
fig. 14 https://www.kfw.de
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ដៃលកំពុងសាងសង់នៅបៃទៃសអាឡឺម៉ង់
ទទួលបានការគាំទៃផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុបៃបនៃះ។

យុទ្ធនាការបៃសិទ្ធភាពថាមពលនៃបៃទស
អាល្លឺម៉ង់ (“ បៃទៃសអាឡឺម៉ង់ធ្វើវា
បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព”) (រូបភាពទី ១៣)

ថាមពលឆ្លងកាត់សមៃៃប់អគារនៅក្នុងបៃទៃស
អាឡឺម៉ង់ (រូបភាពទី១២)

សមៃៃប់អគារលំនៅដ្ឋៃន

តមៃូវការថាមពល/ 
គុណភាពថាមពល

ការផ្លៃស់ប្តូរទីកៃុងបៃកបដោយនិរន្តរភាព

ថាមពលឆ្លងកាត់

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖
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សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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គមៃៃង   Build4People
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Südstadt
Tübingen, បៃទៃសអាឡឺម៉ង់

សហគមន៍នៃះបង្ហៃញនូវគំរូលៃចធ្លៃ
មួយសមៃៃប់ការអភិវឌៃឍបៃកបដោយ
និរន្តរភាពដើមៃបីបង្កើតភាពចមៃុះ និង
ដង់សុីតៃទីកៃុងក៏ដូចជាការអភិវឌៃឍន៍
ទីកៃុងខាងក្នុងតូចៗនិងលាយបញ្ចូល
គា្នៃ។

នៅក្នងុការអភិវឌៃឍន៍នៃ Südstadt កន្លៃងសង្គម
និងវបៃបធម៌សាធារណៈជាចៃើនបៃភៃទតៃវូបាន
បង្កើតឡើងដៃលបមៃើមិនតៃមឹតៃសហគមន៍
បុ៉ណោ្ណៃះទៃ ថៃមទំាងទីកៃងុទំាងមូលផង។ 
 
ការសង្កត់ធ្ងន់គឺផ្តៃតលើសៃវាកម្មវិមជៃឈការនិង
ការផ្តៃតលើសហគមន៍ ដៃលណាមួយភាគចៃើន
ពឹងផ្អៃកលើការចូលរួមរបស់សហគមន៍។ ចំណូល
ដៃលបានមកពីការលក់ដីឡូត៍តៃវូបានវិនិយោគ
ដោយទីកៃងុទៅក្នងុសាលាមត្តៃយៃយ មណ្ឌលថៃទំា 
សាលារៀន និងកន្លៃងសហគមន៍ផៃសៃងៗទៀត។ 

ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធសង្គម 
និង វបៃបធម៌បញ្ជូលគា្នៃ

ការបៃងចៃកភាពខុសគា្នៃនៃការរស់នៅនិងការងរ
ធ្វើឱៃយការរៀបចំជីវិតបៃចំាថ្ងៃកាន់តៃងយសៃលួ
សមៃបសមៃលួទំនាក់ទំនង និង កាត់បន្ថយ
ចមា្ងៃយ។ ការរួមបញ្ចលូគា្នៃជាបួនចំណៃក ធ្វើអោយ
មានភាពទាក់ទាញនិងរស់រវីកបើបៃៀបធៀបទៅ
នឹងតំបន់លំនៅដ្ឋៃននិងឧសៃសាហកម្មដៃលបៃើ
តៃមួយដច់ដោយឡៃក។ 

ហៃតុដូច្នៃះ គោលបំណងគឺដើមៃបីបង្កើតលៃបាយ
អគារតូចមួយ។ រហូតមកដល់ពៃលនៃះអាជីវកម្ម
បៃហៃល ៣៤០ បានសមៃៃចចិត្តមកតំាងទីលំនៅ
នៅទីនៃះ ជាពិសៃសនៅជាន់ផ្ទៃល់ដីនិងក្នងុអគារ
ចាស់។

ការបៃើបៃៃស់ធាតុតូចៗ 
បញ្ជូលគា្នៃ

ចៃករបៀងបៃតងជាមួយផ្លវូទឹក   (រូបភាពទី៣)

ផ្ទះសមៃៃប់ធ្វើសិកា្ខៃសាលាសមៃៃប់អ្នកសា្នៃក់នៅ (រូបភាពទី៧) យន្តដ្ឋៃនចតរថយន្តដៃលមានបៃព័ន្ធមៃកានិច (រូបភាពទី៩)ទីធា្លៃសហគមន៍នៅក្នងុយន្តដ្ឋៃនរថកៃៃះចាស់ (រូបភាពទី៨)

ទីធា្លៃកណា្តៃលជាមួយសួនទឹកកុមារ (រូបភាពទី៤) សំណង់ ពាក់កណា្តៃលឈើ (រូបភាពទី៥)

កាហ្វៃនៅជាន់ផ្ទៃល់ដី (រូបភាពទី១១)ផ្ទះអកម្មដៃលមាន ភីវីអៃស (រូបភាពទី១០)

រូបថតពីលើអាកាស Loretto (រូបភាពទី១)

គំនិតនៃភាពចល័តនៃទីតំាងចាស់ៗរបស់បៃទៃសបារំាងជាមួយនឹងចំណតរថយន្តកណា្តៃល ផ្លវូឡាន
កៃងុ និងការចៃករំលៃករថយន្ត ក៏ដូចជាផ្លវូដៃលមានចរាចរណ៍ផងដៃរ (រូបភាពទី ២)

ទីធា្លៃសហគមន៍ជាមួយសួនកុមារនិងសមៃៃប់ជួបជំុគា្នៃ (រូបភាពទី៦)

ទីកៃងុTübingenបានទិញតំបន់យោធានៃ Lo-
retto និង  សង្កៃត់  Quarter បារំាងនិងអនុវត្ត
ផៃនការចំាបាច់និងការផ្តល់ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធ។ ដី
ឡូត៍ទំាងនោះតៃវូបានលក់ទៅឱៃយសហករណ៍អគារ
ឯកជន។ គោលបំណងគឺដើមៃបីជំរុញការអភិវឌៃឍន៍
ទីកៃងុខាងក្នងុនៅលើទីតំាងដីឡូតិ៍និងបង្កើតនូវ
ការបៃើបៃៃស់ផៃសៃងៗ រចនាសម្ពន័្ធលំនៅដ្ឋៃន ការ
កសាងបៃភៃទនិងកៃមុសង្គម។ លើសពីនៃះទៀត
ស្តង់ដរអគារថាមពលទាប នៅក្នងុការរួមបញ្ចលូ
គា្នៃជាមួយបណា្តៃញកំដៅក្នងុសៃកុ មួយជំុវិធីសាសៃ្ត
ដៃលទូលំទូលាយ។

សាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ
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សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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ភាគចៃើននៃមា្ចៃស់ផ្ទះគឺជាអ្នកសាងសង់ឯកជន
ដៃលបានចូលរួមជាមួយគា្នៃក្នងុអ្វដីៃលហៅថា“ 
សហករណ៍សាងសង់អគារឯកជន” ។
 
គោលបំណងនៃការអភិវឌៃឍន៍របស់ Suedstadt 
គឺផ្តៃតលើគំនិតនៃការធ្វើសមាហរណកម្ម៖
រចនាសម្ពន័របស់ទីកៃងុកំពុងធ្វើជាវៃទិកាមួយ
សមៃៃប់ទំនាក់ទំនងនិងសុន្ទរកថា។ នៃះនំា
ឱៃយមានសហគមន៍រយៈពៃលវៃង ដៃលគួរឱៃយ
ចាប់អារម្មណ៍ ហើយមានស្ថៃរភាពនិងភាពធន់។

ទីធា្លៃសាធារណៈ ផ្លវូនិងទីតំាង ភាគចៃើនបមៃើ
ជាកន្លៃងទំនាក់ទំនងសមៃៃប់បៃជាជននិងអ្នក
ដៃលធ្វើការនៅទីនៃះ។ មុខងររបស់ពួកគៃជា
បណា្តៃញចរាចរណ៍គឺជាអាទិភាពបនា្ទៃប់។ រថយន្ត
មិនតៃវូបានហាមឃាត់នៅក្នងុកន្លៃងទំាងនៃះ
ទៃ បុ៉ន្តៃយនយន្តរបស់និយោជិកអ្នកសៃកុនិង
អ្នកទៃសចរតៃវូបានចតនៅយនដ្ឋៃនសហគមន៍
សាធារណៈ។ ការបៃើបៃៃស់កន្លៃងទំនៃរជាចៃើន
ដៃលបង្កើតឡើងដោយគោលការណ៍នៃះតៃវូ
បានកំណត់និងសមៃបសមៃលួក្នងុដំណើរការ
សហបៃតិបត្តកិារដៃលគំាទៃដោយការចូលរួម
យ៉ៃងជិតស្នទិ្ធនិងដំណើរការអភិបាលកិច្ច
បៃកបដោយតមា្លៃភាព។

សមាហរណកម្ម និង ការ
រួមបញ្ចូលគា្នៃនៃសង្គម

ទីធា្លៃសាធារណៈ ការ
ធ្វើដំណើរ  និង ការចូលរួម

ដង់សុីតៃ និង ការបៃើបៃៃស់
អគារចាស់ៗឡើងវិញ

បើបៃៀបធៀបទៅនឹងផ្នៃកផៃសៃងទៀតនៃទីកៃងុ
ដង់សីុតៃអគារនៅក្នងុការអភិវឌៃឍន៍របស់ Sued-
stadt  គឺខ្ពស់គួរឱៃយកត់សមា្គៃល់។ បន្ថៃមលើ
ហៃតុផលអៃកូឡូសីុ - ចមា្ងៃយខ្លនិីងការចៀសវាង
ការបៃកខ្ញៃកគា្នៃនៃការតំាងទីលំនៅទីកៃងុ - និង
ទិដ្ឋភាពនៃការរចនាទីកៃងុ កតា្តៃសង្គមតៃវូបានគៃ
យកមកពិចារណា  អគារដៃលមានដង់សីុតៃខ្ពស់
មានតម្លៃសមរមៃយជាង។

ស្ទើរតៃទំាងអស់នៃអគារយោធាចាស់ៗតៃវូបានផ្តល់
ទៅឱៃយការបៃើបៃៃស់ផៃសៃងទៀតដៃលជាការផ្តល់ជូន
ដ៏គួរឱៃយទាក់ទាញជាពិសៃសសមៃៃប់សិកា្ខៃសាលា
ឧសៃសាហកម្មតូចៗ។     

ភាគចៃើននៃមា្ចៃស់ផ្ទះគឺជាអ្នកសាងសង់ឯកជន
ដៃលបានចូលរួមជាមួយគា្នៃក្នងុអ្វដីៃលហៅថា
“ សហករណ៍សាងសង់អគារឯកជន” ។
ដោយសារតៃនៃះ គមៃៃងជាចៃើនដៃលខុសគា្នៃ
ខា្លៃងំនិងមានលក្ខណៈបុគ្គលខ្ពស់តៃវូបានបង្កើត
ឡើងដៃលភាគចៃើននៃការចំណាយមានកមៃតិ
ទាបជាងគមៃៃងដៃលបានបង្កើតដោយអ្នកសាង
សង់ធម្មតា។ ការធ្វើបៃបនៃះអាចធ្វើទៅបាន
ដោយការលក់កៃបាលដីជាបៃចំាដល់អ្នកសាង
សង់ឯកជនដោយកំណត់ទំហំនិងទៃង់ទៃៃយនៃ
កៃបាលដីនីមួយៗសៃបតាមតមៃវូការរបស់អ្នកទិញ
និងដោយរដ្ឋបាលកៃងុគំាទៃ។

សាងសង់បៃបសហគមន៏

Südstadt
Tübingen, បៃទៃសអាឡឺម៉ង់

Aerial view French Quarter (រូបភាពទី១៤)

French Quarter (រូបភាពទី១៥)

រូបភាពសកម្ម ដោយការលក់រាយ  ការិយល័យ  និង ការបៃើបៃៃស់មិនមៃនជា
លំនៅដ្ឋៃនផៃសៃងទៀតនៅជាន់ផ្ទៃល់ដីទំាងអស់ (រូបភាពទី ១២)

តំបន់ផៃនការមៃ (រូបភាពទី១៣)

ទីតំាង:  Former barracks site of French Army
ទំហំ:  60 ha
ចំនួនអ្នករស់នៅ:  ca. 3,400 (French Quarter, Loretto)
សហគៃៃស:  ca. 350
រយះពៃលអនុវត្តគមៃៃង: 1996 to 2008
ផ្នៃករៀបចំទីកៃងុ: Lehendrei, Stuttgart, and City of   
 Tuebingen
ពានរង្វៃន់:  German Urban Planning Award,  
 European Urban Planning Award,  
 National Award for Integrated  
 Urban Development and Building
 Culture, DIFA Award etc.

fig. 1+14 Manfred Grohe 
fig. 2-5, 8, 11, 15
       City of Tuebingen 
fig. 9+10 Eble Messerschmidt Partner 

fig. 6 Freiraumconcept
fig. 12 Daniel Fuhrhop 
fig. 13 City of Tuebingen, Lehendrei
 Planungsgemeinschaft 
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សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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សហគមន៍គំរូគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏
ភ្លឺសា្វៃងនៃទីកៃុងបៃតង Freiburg 
ដោយសារគោលនយោបាយបរិសា្ថៃន
បៃកបដោយមហិច្ឆតាការប្តៃជា្ញៃ
ចិត្តរបស់បៃជាជនចំពោះថាមពល
កកើតឡើងវិញនិងការដឹកជញ្ជូន
បៃកបដោយនិរន្តរភាពក៏ដូចជា
ទំនាក់ទំនងជិតខាងដ៏ល្អបៃសើរ។

Vauban
Freiburg, បៃទៃសអាឡឺម៉ង់

សា្ថៃបតៃយកម្ម និង បៃភៃទ
លំនៅដ្ឋៃន

សមាគមមានឥទ្ធពិលពីរដៃលតៃវូបានបង្កើតឡើង
ដោយអ្នកដៃលមានការប្តៃជា្ញៃចិត្តបានដើរតួនាទី
យ៉ៃងសំខាន់នៅក្នងុដំណើរការនៃះ។ ជាលទ្ធផល
បៃធានបទអៃកូឡូសីុនិងសង្គមសំខាន់ៗតៃវូបាន
គៃពិចារណា។ ផៃនការលម្អតិបានផ្តល់នូវទំហំដី
ឡូតិ៍ខុសៗគា្នៃបង្កើតបានជាគមៃៃងចមៃះុនៃអគារ
នីមួយៗដៃលលើកកម្ពស់សមាហរណកម្មសង្គម។
អគារដៃលមានសៃៃប់តៃវូបានផ្លៃស់ប្តរូទៅជាលំនៅ
ដ្ឋៃនដៃលមានតំលៃសមរមៃយដោយ“ គំនិតផ្តចួផ្តើម
សង្កៃត់ឯករាជៃយរៀបចំដោយខ្លនួឯង” ។

សាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ

សា្ថៃបតៃយករតៃវូបានអនុញ្ញៃតឱៃយមានភាពបត់បៃន
និងភាពបៃៃបៃលួសមៃៃប់ការរចនាអគាររបស់
ពួកគៃនៅដំណាក់កាលដំបូងអមដោយការបៃកឹៃសា
យោបល់ផ្នៃករចនា។ រួមជាមួយនឹងការប្តៃជា្ញៃចិត្ត
របស់មា្ចៃស់អគារនំាអោយលទ្ធផលសា្ថៃបតៃយកម្ម
ល្អ ៗ អាចសមៃៃចបាន។ លទ្ធផលគឺសហគមន៍
រស់រវីកដៃលមានរូបរាងចមៃះុ។
 
ដីឡូត៍សាងសង់ភាគចៃើនតៃវូបានចៃកចាយទៅឱៃយ
មា្ចៃស់អគារឯកជនទំាងសមៃៃប់គមៃៃងសាងសង់
តៃមួយនិងគមៃៃងសាងសង់ជាកៃមុនៃមា្ចៃស់អគារ
ដៃលបានសហការគា្នៃក្នងុការអភិវឌៃឍន៍អគារតំាងពី

ដំបូង (សាងសង់បៃបសហគមន៏) ។ ជាធម្មតា
ទំាងនៃះគឺជាផ្ទះគៃសួារពហុជាន់បួនជាន់ ដៃលមាន
បន្ទប់សា្នៃក់នៅចំនួនពីរដៃលតៃវូបានសាងសង់នៅ
ពីលើគា្នៃ។ ការសា្នៃក់នៅផៃសៃងទៀតដៃលបានអភិវឌៃឍ
ដោយកៃមុហុ៊នអចលនទៃពៃយរួមមានអគារផ្ទះល្វៃង 
ខុនដូនិងអគារដៃលមានទំាង ខុនដូ និងអាផតមិន 
ដៃលបានជួល។

City Mayor  |   Head of the Building Department

LC WG

Project Stakeholders 

Work levels

· KE
· Coordination
· BAO

Community
Participation

Building
Contractor

   Municipal
   Administration

· LC Local Council 
(Gemeinderat)
Working Groups· WG

· LCWG  Local Council 
                Working Groups

· KE Public Real Estate Company 
(LBBW Immobilien 
Kommunalentwicklung GmbH) · BAO  Building 

 Administration Office

Building
Cooperatives
Architects
Building Owners

រូបថតពីលើអាកាស(រូបភាពទី១)

ទីធា្លៃបៃតង និងរយៈកំពស់ (រូបភាពទី៩)

ដំណើរការផៃនការ (រូបទី២)

ខៃសៃផ្លវូដៃក (រូបភាពទី៦) គមៃៃងបៃើបៃៃស់ចមៃះុ “Amöbe” (រូបភាពទី៧) ផ្ទះអកម្ម រស់នៅ និង ធ្វើការ (រូបភាពទី៨) យន្តដ្ឋៃនសូឡាសហគមន៍ (រូបភាពទី១០)

សណា្ឋៃគារទីកៃងុបៃតង (រូបភាពទី៣) តំបន់ផ្ទះជាកន្លៃងចៃករំលៃក (រូបភាពទី៤) ចៃករបៀងបៃតង ជាមួយសួនកុមារ (រូបភាពទី៥)
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អភិបាលកៃុង l បៃធាននាយកអគារ

អ្នកពាក់ព័ន្ធគមៃៃង

កមៃិតការងរ

កៃុមបៃឹកៃសាមូលដ្ឋៃន

កៃុមការងរ

រដ្ឋបាលកៃុង

អ្នកម៉ៃការសាងសង់អ្នកចូលរួម
សហគមន៍

សហករណ៍អគារ
 សា្ថៃបតៃយករ 
មា្ចៃស់អគារ

កៃុមការងរកៃុមបៃឹកៃសា
មូលដ្ឋៃន
ការិយល័យអគាររដ្ឋបាល

កៃុមហ៊ុនអចលនទៃពៃយសាធារណៈ

សមៃបសមៃួលកៃុមបៃឹកៃសា
មូលដ្ឋៃន

កៃុម
ការងរ

កៃុមហ៊ុនអចលនទៃពៃយសាធារណៈ

ការិយល័យអគាររដ្ឋបាល

C 03គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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ថាមពល

ការផ្តៃតអារម្មណ៍ពិសៃសមួយតៃវូបានដឹកនំាលើ
បៃព័ន្ធផ្លវូនិងកង់ដៃលមានភាពចៃបាស់លាស់និង
ងយសៃលួ ក៏ដូចជានៅតាមតំបន់ថ្មើរជើង។ ទោះ
យ៉ៃងណាក៏ដោយមានគំនិតចរាចរណ៍ឋានានុកៃម
សមៃៃប់រថយន្ត រួមទំាង ផ្លវូលំនៅដ្ឋៃនដៃលកាត់
បន្ថយការធ្វើចរាចរណ៍។ អ្នកសៃកុដៃលមាន
យនយន្តតៃវូតៃមានកន្លៃងចតរថយន្តមួយនៅក្នងុ
ចំណតឡានពហុជាន់របស់សហគមន៍។  គៃសួារ
ដៃលបានចុះបញ្ជរីថយន្ត“ ឥតគិតថ្លៃ” អាច
បៃើបៃៃស់គមៃៃងចៃករំលៃករថយន្ត។ ការដឹកជញ្ជនូ
សាធារណៈល្អតៃវូបានធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងរួចទៅ
ហើយ ដោយមាននៅខៃសៃផ្លវូដៃកថ្ម។ី

ការធ្វើដំណើរទីធា្លៃសាធារណៈ ពាណិជ្ជកម្ម និង 
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធសង្គម

ផៃសារទំនើបក្នងុសៃកុ ទីផៃសារបៃចំាសបា្តៃហ៍របស់
សហគមន៍ និងទីផៃសារសរីរាង្គផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ
មូលដ្ឋៃន។ ហាងកាហ្វៃ ភោជនីយដ្ឋៃននិងហាង
នានាបំពៃញសៃចក្តតីៃវូការបៃចំាថ្ងៃ។គមៃៃង
ពាណិជ្ជកម្មច្នៃបៃឌិតថ្មចំីនួនពីររួមបញ្ចលូអ្នកផ្តល់
សៃវាសិលៃបៈនិងសិបៃបកម្ម។ សាលាបណ្តះុបណា្តៃល
កុមារចំនួន ពីរនិងសាលាបឋមមួយអាចរកបានក្នងុ
ការមើលថៃកុមារ។ អគារកណា្តៃលមួយតៃវូបាន
ប្តរូទៅជាមជៃឈមណ្ឌលសហគមន៍គៃប់គៃងខ្លនួឯង
ដំបូងបង្អស់របស់ Freiburg ដៃលបានកា្លៃយជា
ចំណ៉ចទំនាក់ទំនងកណា្តៃល។

បន្ថៃមពីលើការបំពៃញតាមស្តង់ដរថាមពលទាប
របស់ Freiburg សមៃៃប់អគារទំាងអស់ ផ្ទះអកម្ម
មួយចំនួនដៃលមានការបៃើបៃៃស់ថាមពលអតិបរមា
 ១៥ គីឡូវ៉ាៃត់ម៉ោៃង / ម៉ៃតៃការ៉ៃតៃវូបានគៃដឹង។ ផ្ទះ
សូនៃយថាមពល - ថាមពលក៏ដូចជា“ ដំណោះសៃៃយ
ថាមពលពន្លពឺៃះអាទិតៃយ” រួមទំាង“ នាវាសុ៊ន” គឺ
មានលក្ខណៈប្លៃកពីគៃពីពៃៃះពួកគៃផលិតថាមពល
ចៃើនជាងការបៃើបៃៃស់។ កំដៅក្នងុសៃកុតៃវូបាន
ផ្គត់ផ្គង់ដោយរោងចកៃកំដៅនិងថាមពលរួមបញ្ចលូ
គា្នៃផងដៃរដៃលរួមបញ្ចលូគា្នៃជាមួយនឹងការតំឡើង
រូបចមា្លៃក់ជាចៃើនដើមៃបីផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនី។

ការអភិវឌៃឍន៍ចមៃះុជាផ្នៃក ទីកៃងុ Oasis, ដៃលដក់បង្ហៃញនៃសា្ថៃបតៃយកម្ម (រូបភាពទី១៣) សំណង់សហគមន៏ជាមួយផ្ទះអកម្ម, ការដ្ឋៃនសំណង់ឈើហាយបៃ៊តី (រូបភាពទី ១៤)

កាប៉ាៃល់ពៃះអាទិតៃយ ជាមួយការលក់រាយ សៃវាកម្ម និង ការរិយល័យ ក៏ដូចជាដំបូលផ្ទះខាងលើ បន្ថៃមជាមួយ PVs (រូបភាពទី១៥)

ទីតំាងផៃនការ (រូបភាពទី១២)ការតំាងទីលំនៅដោយថាមពលពៃះអាទិតៃយជាមួយដំបូល PV ដៃលមានអតិបរិមានិងស្តង់ដរថាមពលផ្ទះឆ្លងកាត់ (រូបភាពទី ១១)

Vauban មានទីតំាងសំខាន់ពីរគឺ Paula-
Modersohn Platz ដៃលជាចំណ៉ចចាប់ផ្តើម
និងមជៃឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ ដៃលជា
ចៃកចូលទៅកាន់សហគមន៍និង Alfred-Döb-
lin-Platz ដៃលតៃវូបានគៃចាត់ទុកថាជាកន្លៃង
ផៃសារកណា្តៃលតៃមីាស។ ការរចនាសមៃៃប់ Alfred-
Döblin-Platz គឺផ្អៃកលើការពិចារណាជា
មូលដ្ឋៃននៃសិកា្ខៃសាលារបស់អ្នករស់នៅ។ ដូចោ្នៃះ
ហើយការបៃើបៃៃស់ចនោ្លៃះដៃលតៃវូបានបង្កើត
ឡើងរួចហើយជាតំបន់ពហុមុខងរតៃវូបានថៃរកៃសា
ក៏ដូចជាពងៃកីបន្ថៃមទៀត។

ទីតំាង:  Former Barracks of French Army
ទំហំ:  ca. 38 ha
ចំនួនអ្នករស់នៅ:  ca. 5,300
រយះពៃលអនុវត្តគមៃៃង: 1997-2018
ផ្នៃករៀបចំទីកៃងុ:	 Kohlhoff	&	Kohlhoff,	Stuttgart,	 
 and City of Freiburg
ពានរង្វៃន់:  World UN Habitat Award Presen-
 tation, Award for Sustainable Urban   
 Renewal by the State in Baden-
 Württemberg, World Expo Shang-
	 hai,	Eco	Traffic

ចៃករបៀងបៃតងសាធារណៈថ្មចំីនួន ៥ តៃវូបាន
បង្កើតឡើងដៃលបៃងចៃកតំបន់លំនៅដ្ឋៃនរួមទំាង
ទីធា្លៃកំសាន្តនិងសួនកុមារ។ មា្ចៃស់អគារបានចូលរួម
នៅក្នងុការរចនាតាមរយៈការចូលរួមសិកា្ខៃរសាលា។
ចំនួនដើមឈើតៃវូបានថៃរកៃសានិងការពារជីវឧស្មន័
បន្ថៃមលើគំនិតតំបន់បៃតង។ ទឹកភ្លៀងតៃវូបាន
ដឹកនំាឆ្លងកាត់ចង្អរូទឹកទៅក្នងុបៃឡាយបង្ហរូទឹក
កណា្តៃល។ គមៃៃងមួយចំនួនក៏បៃមូលទឹកភ្លៀង
នៅក្នងុសៃះសមៃៃប់បៃើបៃៃស់បន្តនិងមួយទៀតបៃើ
ទឹកបៃៃទឹក។

ទីធា្លៃបៃតង និង ទឹក
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fig. 1+2, 4, 7-9, 12 City of Freiburg 
fig. 3 Green City Hotel 
fig. 6 Carsten Sperling
fig. 10 triolog Freiburg

fig. 13  Brillux   
fig. 5+14 Eble Messerschmidt Partner 
fig. 11+15 Rolf Disch SolarArchitektur 
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គំរោងអភិវឌៃឍន៍ទីកៃុងធំបំផុតនៅអឺរ៉ុប
 មានរចនាសម្ពន្ធ័ទីកៃុងដៃលមានរាង
ល្អបៃណិតលាយចំរុះនិងកកកុញ។ បៃើ
ថាមពលកកើតឡើងវិញ មានអគារដៃល
មានលក្ខណៈអៃកូឡូសុីនិងភាពចល័ត
បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពនៃធនធាន 
ក៏ដូចជាទីធា្លៃធំទូលាយនិងទាក់ទាញ។

Hafencity
Hamburg, បៃទៃសអាឡឺម៉ង់

ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធទីកៃុង
ដៃលបៃកបដោយនិរន្តរភាព

តំបន់កំពង់ផៃចាស់មួយតៃវូបានផ្លៃស់ប្តរូទៅជា
កន្លៃងដៃលមានដង់សីុតៃបៃជាជនចៃើន ទីតំាង
សមៃៃប់បៃើបៃៃស់ចមៃះុក្នងុការធ្វើការ រស់នៅ ការ
លំហៃ វបៃបធម៌ និង ការអប់រំ។ នៃះរួមបញ្ចលូទំាង
ការរួមបញ្ចលូគា្នៃនៃរចនាសម្ពន័្ធចំណតកាប៉ាៃល់ និង 
អគារចាស់ដៃលជំរុញឱៃយមានអត្តសញ្ញៃណរឹងមំា។

នៅក្នងុគំនិតរួម“ សាមគ្គភីាពខុសគា្នៃ” ភាពខុសគា្នៃ
នៃលក្ខណៈតំបន់ និង អគារជាក់លាក់តៃវូបានគៃ
ដឹង។

ជាមួយនឹងការអភិវឌៃឍទីបៃជំុជនថ្មដ៏ីធំមួយនៅតាម
ដងទន្លៃ Elbe ទីកៃងុហំាបឺ៊កកំពុងកំណត់ស្តង់ដរ
ថ្មនីៅទូទំាងទ្វបីអឺរុ៉ប៖ ទីកៃងុរស់រវីកជាមួយនឹង
បរិយកាសសមុទៃកំពុងមានទៃង់ទៃៃយហើយដៃល
រួមបញ្ចលូការងរនិងការរស់នៅ វបៃបធម៌ និង ការ
កំសាន្តទៃសចរណ៍និងមុខជំនួញតូចៗ។ វានឹង
រួមបញ្ចលូយ៉ៃងហោចណាស់ ផ្ទះចំនួន ៧០០០ខ្នង
និងបង្កើតអោយមានការងររហូតដល់ ៤៥.០០០ 
កន្លៃង ការផ្គត់ផ្គង់នៅកន្លៃងវបៃបធម៌និងកន្លៃងកំសាន្ត
ឧទៃយាន ក៏ដូចជាការលក់ដូរខា្នៃតតូច និង ឧទៃយាន
បៃតង និងកន្លៃងលៃចធ្លៃ។ ការដើរក្នងុរយៈពៃល

សាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ពីរបីនាទីពីសាលាកៃងុនិងសា្ថៃនីយ៍សំខាន់ ទីកៃងុ 
Hafen គឺនៅជាប់នឹងទីបៃជំុជនបច្ចបុៃបន្ន ហើយនឹង
ពងៃកីតំបន់របស់ខ្លនួបៃហៃល ៤០ ភាគរយនៅ
ឆ្នៃ២ំ០២៥/២០៣០ ។

ការយកចិត្តទុកដក់ពិសៃសតៃវូបានដឹកនំាលើការ
ការពារទឹកជំនន់សមៃៃប់អគារ យនដ្ឋៃនសមៃៃប់
ចំណត និងទីធា្លៃសាធារណៈ ក៏ដូចជាសុវត្ថភិាព
និងភាពងយសៃលួក្នងុករណីមានគៃៃះអាសន្ន ពី
គៃៃះទឹកជំនន់។

Elbe Arcades (រូបភាពទី៣) 

ឧទៃយាន   Grasbrook (រូបភាពទី៥)

Überseeboulevard (រូបភាពទី៤)

ឧទៃយាន     Lohse (រូបភាពទី៦) អគារ Marco-Polo   (រូបភាពទី៧)

ដោយផ្អៃកលើដំណើរការវិញ្ញៃបនប័តៃដៃលចំាបាច់សមៃៃប់ 
ការរចនា និង ការសាងសង់បៃកបដោយនិរន្តរភាព (រូបភាពទី២)

រូបថតពីលើអាកាស ទីកៃុង Hafen (រូបភាពទី១)
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Hafencity
Hamburg, បៃទៃសអាឡឺម៉ង់

ជាង ៩០ ភាគរយនៃកំដៅសមៃៃប់ភាគខាងកើត
ទីកៃងុHafen កើតចៃញពីការកកើតឡើងវិញដៃល
ជារោងចកៃផលិតថាមពលដៃលមានមូលដ្ឋៃនលើ 
CHP (រួមបញ្ចលូគា្នៃ - កម្តៃនិងថាមពល) ដៃល
តៃវូបានគំាទៃដោយកម្តៃពៃះអាទិតៃយ។ រោងចកៃ
ផលិតកាត់បន្ថយឧស្មន័កាបូនិច (ដូចជារោងចកៃ
កំដៅទួរបី៊នចំហាយ) បំពៃញបន្ថៃមការផ្គត់ផ្គង់
ថាមពល។

លើសពីនៃះទៀតបទដ្ឋៃនអៃកូឡូសីុខ្ពស់សមៃៃប់
អគារគឺចំាបាច់។ ការអនុវត្តបៃកបដោយនិរន្តរភាព
នៃគមៃៃងសាងសង់តៃវូតៃទទួលបានការបញ្ជៃក់
ដោយអាជា្ញៃធរនៃទីកៃងុ Hafen នៅក្នងុដំណើរការ
វិញ្ញៃបនប័តៃ។

គំនិតនៃភាពចល័ត ផ្តល់អាទិភាពដល់របៀប
ដឹកជញ្ជនូដៃលមិនមៃនជាមូ៉តូនិងការដឹកជញ្ជនូ
សាធារណៈ។ ការផ្តៃតអារម្មណ៍គឺការដើរនិងភាព
អាចជិះកង់បានរួមផៃសំជាមួយនឹងការបៃើបៃៃស់ចំរុះ
ដោយចំនួនបៃជាជនខ្ពស់ ដៃលរួមចំណៃកដល់ទី
កៃងុដៃលមានចមា្ងៃយខ្ល។ី ការដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ
ដ៏បៃសើរតៃវូបានផ្តល់ជូននូវបៃព័ន្ធផ្លវូដៃកកៃៃម
ដី ហំាបឺ៊កនិងសា្ថៃនីយ៍ថ្មដីៃលទាក់ទាញ។ នៅ
ជាប់និងកន្លៃងចតរថយន្តមួយចំនួនតូចនិង
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធអៃឡិចតៃនិូកចល័តដៃល
ជឿនលឿន។ គមៃៃងអៃឡិចតៃនិូកតាមអី៊ធឺណិត
ធំជាងគៃនៅអឺរុ៉បមានទីតំាងនៅទីកៃងុHafen។

សារៈសំខាន់នៃទីបៃជំុជនបើកចំហសមៃៃប់ទីកៃងុ
 Hafen គឺចៃបាស់ពីតួលៃខសំខាន់ៗមួយចំនួន
ពោលគឺ ២៥ ភាគរយនៃផ្ទៃដីរបស់ខ្លនួស្មើនឹង ២៨
 ហិកតានឹងតៃវូបានបង្កើតឡើងសមៃៃប់ជាទីធា្លៃ
សាធារណៈ។ កន្លៃងទំនៃរមានចំនួន ២៥ ភាគរយ
នៃផ្ទៃដីរបស់ខ្លនួបើបៃៀបធៀបទៅ គឺតៃមឹតៃ ៥
 ភាគរយនៃកណា្តៃលទីកៃងុ។ អ្នកទសៃសនានិង
អ្នករស់នៅក្នងុតំបន់នៃះពៃញចិត្តនឹងតំបន់បៃតង
ជាចៃើននិងផ្លៃហៃសានៅមាត់ទឹកដៃលមានភាព
ទាក់ទាញ។ នៃះរួមបញ្ចលូទំាងផ្លៃហៃសាសាធារណៈ
នៅអគារ Elbphilharmonie ដៃលមានទីតំាង
ស្ថតិនៅកម្ពស់ ៣៧ ម៉ៃតៃពីលើកំរិតផ្លវូនិងផ្តល់នូវ
ទៃសភាពដ៏អសា្ចៃរៃយ។

ថាមពល ការធ្វើដំណើរ ទីធា្លៃសាធារណៈ

ការរៀបចំផៃនការមៃនៃទីកៃងុ Hafen ដោយ Kees Christiaanse Architects & Planners (KCAP) / ASTOC Architects and Planners (រូបភាពទី១៣)

Magellan-Terraces នៅឯចំណតកាប៉ាៃល់ចាស់មួយជាមួយទៃសភាពនៅទន្លៃ Elbe និង the Elbphilharmonie (រូបភាពទី៨) The Elbphilharmonie  (រូបភាពទី៩)

សា្ថៃនីយ៍ចំណតឆ្លងកាត់សាធារណៈ Elbbrücken ថ្ម ី(រូបភាពទី១០និង១១)

ទីតំាង:  Former Harbour and Industry Area
ទំហ:  ca. 157 ha
ចំនួនអ្នករស់នៅ:  ca. 14,000
ការងរ:  ca. 45,000
រយះពៃលអនុវត្តគមៃៃង: 1999-2030
ផ្នៃករៀបចំទីកៃងុ: Kees Christiaanse / ASTOC and
 others, City of Hamburg
ពានរង្វៃន់: Several awards for development
 agency, building projects, open
 spaces and infrastructure

ផ្លវូកង់នៅឯឧទៃយាន Lohse (រូបភាពទី១២)

fig. 1 -9, 11, 12 HafenCity Hamburg GmbH 
fig. 10  www. baakenhafen.net

fig. 13 Masterplan KCAP / ASTOC
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IX-L ជាន់

IV-VIII ជាន់

I-III ជាន់

កន្លៃងជួបជុំ និង ដើរលំហៃសាធារណៈ

ទីធា្លៃបៃតងសាធារណៈ

តំបន់បៃតងឯកជនដៃលអាចចូលបានជាសាធារណៈ

តំបន់បៃតងឯកជន
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សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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ការរួមបញ្ចូលទៃសភាពដ៏បរិសុទ្ធ
ភាពងយសៃួលនៃការធ្វើដំណើរ
និងការចូលរួមក្នុងសង្គមដ៏ធំធៃង
ក៏ដូចជាការគៃប់គៃងទឹកសា្អៃត និង
យុទ្ធសាស្តៃថាមពលនឹងជាចំណៃក
ខ្ពស់នៃការនាំមុខ ថាមពល កកើត
ឡើងវិញខ្ពស់ នាំឱៃយមានគមៃៃង
គំរូតៃមួយគត់របស់ហូឡង់សមៃៃប់
ការអភិវឌៃឍន៍ទីកៃុងបៃកបដោយ
និរន្តរភាពដៃលកំពុងទាក់ទាញ
ចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិ។

EVA Lanxmeer
Culemborg, បៃទៃសហូឡង់

ការរចនាទីកៃុង
បៃកបដោយនិរន្តរភាព

EVA Lanxmeer គឺជាតំបន់លំនៅដ្ឋៃន
អៃកូឡូសីុនិងច្នៃបៃឌិតថ្មមួីយដៃលមាន
ទីតំាងនៅCulemborg (ជិត Utrecht)។  វា
មានផ្ទះបៃហៃល ៣០០ ខ្នង អគារការិយល័យ
បៃកបដោយនិរន្តរភាព សាលាបឋមសិកៃសា
អនុវិទៃយាល័យ អាងហៃលទឹក និង កសិដ្ឋៃន
សរីរាង្គ។ មានលក់បន្ត និង ជួលយ៉ៃងចៃើនដៃល
មានទីតំាងនៅជំុវិញសួនចៃបារសហគមន៍។

នៅឆ្នៃ ំ១៩៩៧ កៃមុបៃកឹៃសាកៃងុនិងអ្នកផ្តចួផ្តើម
   (មូលនិធិអី៊វ៉ាៃ) ដោយសហការយ៉ៃងជិតស្នទិ្ធ
ជាមួយបៃជាជនដៃលមានសៃចក្តបីៃៃថា្នៃ បានដឹង
ពីដំណាក់កាលដំបូងនៃគមៃៃង។

សាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ ទីធា្លៃសាធារណៈ

សហគមន៍នៃះគឺជាតំបន់រស់រវីកដៃលមានទីធា្លៃបៃតង
សាធារណៈនិងទៃសភាពដៃលរចនាដោយដំណំាហូប
ផ្លៃ។ អគារសនៃសំថាមពលនិងកំដៅក្នងុសៃកុ ជាមួយ
កៃមុហុ៊នថាមពលផ្ទៃល់របស់ Lanxmeer ចូលរួម
ចំណៃកក្នងុការការពារអាកាសធាតុ។វត្ថធុាតុដើមអៃកូ
ដូចជារចនាសម្ពន័្ធសុ៊មឈើនិងផ្ទះពហុមុខងរបន្ថៃម
វិធីសាសៃ្តបៃកបដោយនិរន្តរភាព។ បៃជាជនដៃល
រស់នៅទីនៃះមានរបៀបរស់នៅបៃកបដោយនិរន្តរភាព
ខ្ពស់ហើយមានការចាប់ផ្តើមជាបន្តបនា្ទៃប់នៃគំនិត
ផ្តចួផ្តើមអាជីវកម្មនិងសកម្មភាពថ្មីៗ ។

សហគមន៍នៃះស្ថតិនៅក្នងុតំបន់បៃមូលទឹកនៅ
ជំុវិញចមា្កៃរកសូ៊ចាស់មួយ។ ទីបៃជំុជនចាស់នៃ
ទន្លៃ Lek តៃវូបានគៃធ្វើឱៃយមានភាពសីុជមៃៃ
សមៃៃប់ការបៃមូលទឹកភ្លៀងនិងធ្វើសៃះកំសាន្ត។
មានការផ្លៃស់ប្តរូបន្តចិម្តង ៗ ពីសួនចៃបារឯកជន
ទៅជាសួនចៃបារសហគមន៍ដូចជាតំបន់ឧទៃយាន និង
តំបន់បៃមូលទឹក។ ការរចនានិងការគៃប់គៃងគឺ
ផ្អៃកលើគោលការណ៍នៃការច្នៃបៃឌិត។ ទំាងអស់គា្នៃ
 មានទីធា្លៃបៃតងសាធារណៈជាចៃើនដៃលផ្តល់ឱៃយ
តំបន់នោះនូវលក្ខណៈនៃទីកៃងុ Garden ។

រូបថតពីលើអាកាស(រូបភាពទី១)

កសិដ្ឋៃនទីកៃុងសរើរាង្គជាមួយនិងហាងកសិដ្ឋៃន(រូបភាពទី៧)

សាងសង់ដីសើមសមៃៃប់ការចមៃៃះទឹកបៃៃ(រូបភាពទី២+៣)

“Kwartelhof”សមៃៃប់មនុសៃសចាស់និងសៃះទឹកភ្លៀង(រូបភាពទី៨)កំណត់ឡើងវិញនៃការគៃបដណ្តប់អគារសហសម័យ(រូបភាពទី៥) ផ្ទះនៅចំកណា្តៃលសៃះជាមួយទៃសភាពធម្មជាតិ(រូបភាពទី៦)

សា្ថៃបតៃយកម្មសូឡាជាមួយដំបូលPV(រូបភាពទី៤)

(រូបភាពទី២+៣)
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ដើមតាត្រ្រ

ចម្រ្រះខ្រសាច់

ចម្រកគ្រួស
បំពង់បង្ហូរទឹក ត្រួតពិនិត្រយរណ្ត្របូម

រណ្តៅទឹកកខ្វក់

បំពង់ព្យួរ ផ្ទាងំរំុជំុវិញអាងទឹក

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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EVA Lanxmeer
Culemborg, បៃទៃសហូឡង់

ពត៌មាននៅក្នងុសហគមន៍គឺតៃវូបានចៃករំលៃក
តាមរយៈពៃតឹ្តបិត្ត ិវៃបសាយ និងការជួបជំុ។
អ្នកដៃលមានលំនៅដ្ឋៃននៅទីនោះ ថៃទំាទីធា្លៃ
សហគមន៍របស់ពួកគៃ និង ការចូលរួមចំណៃក
ធ្វើកម្មវិធី ឧទាហរណ៍៖ នៅពៃលបៃមូលផលផ្លៃ
ប៉ោៃម។ ទីធា្លៃបៃតងសាធារណៈតៃវូបានរៀបចំ និង 
គៃប់គៃងដោយមូលដ្ឋៃនគៃះឹរបស់មា្ចៃស់។ កសិដ្ឋៃន
សរីរាង្គ រួមបញ្ចលូ សកម្មភាពអប់រំ ហាង រានហាល
 និងចង្កៃៃនបាយ។ ការផ្តចួផ្តើមដទៃទៀត គឺ
 សាលារៀនឯកជន“Waldorf” សហគមន៍មួយ 
សមៃៃប់មនុសៃសចាស់ និង ការចៃករំលៃករថយន្ត។

ការចូលរួមក្នុងសង្គមទឹក

យុទ្ធសាស្តៃគៃប់គៃងទឹករួមបញ្ចលូទំាងវិធានការ
សនៃសំទឹក។ ទឹកស្អយុតៃវូបានបំបៃកទៅជាទឹកខ្មៃ (
មកពីបង្គន់) និងទឹកបៃៃ (បៃភពផៃសៃងៗ) ។ ទឹកបៃៃ
តៃវូបានគៃយកទៅចមៃៃះនៅតំបន់ដីសើមដៃល
សាងសង់រួមបញ្ចលូគា្នៃយ៉ៃងល្អនៅក្នងុសហគមន៍។ 
ទឹកភ្លៀងដៃលបៃមូលបានតៃវូបានធ្វើឡើងតាមរយៈ
“wadis ” ឬបៃឡាយដល់សៃះដៃលអាចរកៃសាទុក
បាន។ កំរាលថ្មតៃវូបានកាត់បន្ថយនិងអនុវត្តតាមវិធី
ដៃលអាចជៃៃបទឹកបាន។

ការធ្វើដំណើរ

សហគមន៍ Lanxmeer មានទីតំាងនៅជិត
សា្ថៃនីយ៍រថភ្លើងនិងនៅជិតទីបៃជំុជន។ គំនិត
នៃការដឹកជញ្ជនូជំរុញការដើរនិងជិះកង់ ហើយ
ចរាចរណ៍ទាបជាមួយនឹងចំណតនៅជិតគៃមនៃ
ការអភិវឌៃឍន៍។

បន្ថៃមពីលើនៃះទៀត គំនិតនៃការចៃករំលៃក
ឡានតៃវូបានអនុវត្ត។ ទីធា្លៃគឺតៃវូបានភា្ជៃប់ដោយ
ឌឿងហៃមតូចៗ។

ការរស់នៅ ការធ្វើការ និងការសមៃៃកលំហៃនៅ
ឯតំបន់ឧទៃយាន សៃះកំសាន្ត និង កសិដ្ឋៃនក្នុង
សៃុក គឺស្ថិតនៅចមា្ងៃយយ៉ៃងខ្លី។

ទីតំាង:  Former water-collection 
 area inside city boundary
ទំហំ:  33 ha (incl. 14 ha public 
                         open space)
លំនៅសា្ថៃន:  ca. 250
ទំហំដីអាជីវកម្ម: 40,000 m²     
រយះពៃលអនុវត្តគមៃៃង:  1999 to 2008
ផ្នៃករៀបចំទីកៃងុ:  Eble Messerschmidt 
 Partner in cooperation 
 with Copijn, Utrecht, and
 City of Culemborg
ពានរង្វៃន់:  Model project for
 “Duurzaam Bouwen” of 
 the Dutch Ministry for 
 Building VROM

ការពិសោធន៍ភា្ជៃប់ផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់(រូបភាពទី១៣) រានហាលផ្ទះនៅឯសៃះទឹកភ្លៀង(រូបភាពទី១៤)

“Kwartelhof”សមៃៃប់មនុសៃសចាស់នៅទីធា្លៃសហគមន៍(រូបភាពទី១៥)

ទីកៃុងសូឡា(រូបភាពទី៩)

ដំបូលសូឡានៅលើផ្ទះដៃលមានរានហាល៖PVsនិងអ្នកបៃមូលពន្លឺសូឡាពៃះអាទិតៃយ(រូបភាពទី១៦)

ទីធា្លៃសហគមន៍(រូបភាពទី១២)

គំនិតផ្តួចផ្តើមសហគមន៍៖គៃឹះមូលដ្ឋៃន,កៃុមហ៊ុនថាមពល,កសិដ្ឋៃនទីកៃុង(រូបភាពទី១១)

ទីកៃុងសូឡា(រូបភាពទី១០)

fig. 1+10 Pandion Aerial Photography
fig. 2-9, 11, 13-16 Eble Messerschmidt Partner

fig. 12  Hyco Verhaagen 
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Bo01 Western Harbour
Malmö, បៃទៃសស៊ុយអៃត

ការរចនាទីកៃុងសាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ កម្មវិធីគុណភាព

គមៃៃងនៃះបង្ហៃញពីផៃនការទីកៃុង
ប្លៃកៗនិងទីវាលចំហគួរឱៃយទាក់ទាញ
ខា្លៃំងខណៈការតាំងបង្ហៃញអគារតៃូវ
បានទទួលគោលការណ៍ណៃនាំសមៃៃប់
គុណភាពសា្ថៃបតៃយកម្មវត្ថុធាតុដើមនិង
ថាមពលក៏ដូចជាហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ
បច្ចៃកទៃស។

UT

Ö R E S U N D

សៃដ្ឋកិច្ចរបស់ Malmö ដៃលធា្លៃប់តៃតួតៃៃដោយ
ឧសៃសាហកម្ម បានផ្លៃស់ប្តរូគួរឱៃយកត់សមា្គៃល់ក្នងុ
បុ៉នា្មៃនទសវតៃសថ្មីៗ នៃះ។ ឥឡូវនៃះវាផ្អៃកលើកៃមុ
ហុ៊នតូចៗនៅក្នងុវិស័យសៃវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនិង
បច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មាន។ នៅឆ្នៃ ំ២០០១ ទីកៃងុបាន
រៀបចំពិព័រណ៍អគារអន្តរជាតិ (IBA) Bo01 នៅ
អតីតតំបន់ចតនិងឧសៃសាហកម្ម។ សហគមន៍
នៃះគឺជាដំណាក់កាលអភិវឌៃឍន៍ដំបូងនៃគមៃៃង
អភិវឌៃឍន៍ទីកៃងុទំាងមូលដៃលមានឈ្មៃះថា 
Västra Hamnen (កំពង់ផៃខាងលិច) ។

គមៃៃងនៃះតៃវូបានផ្តចួផ្តើមឡើងដោយទីកៃងុ
 Malmö ដៃលមានសារៈសំខាន់ជាពិសៃសចំពោះ
គោលនយោបាយបរិសា្ថៃនអស់ជាចៃើនទសវតៃស
មកហើយ។ ការិយល័យគមៃៃង Bo01 បាន
ធ្វើការជាមួយកៃមុហុ៊នសាងសង់ដៃលពាក់ព័ន្ធដើមៃបី
បង្កើតកម្មវិធីធានាគុណភាពដើមៃបីបញ្ជៃក់ពីតមៃវូការ
និងគោលបំណងអៃកូឡូសីុ។ គោលការណ៍ណៃនំា
ទំាងនៃះកំណត់គុណភាពសា្ថៃបតៃយកម្មសមា្ភរៈនិង
ស្តង់ដរថាមពលសមៃៃប់អគារក៏ដូចជាលក្ខណៈនៃ
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធបច្ចៃកទៃស។

មា្ចៃស់ដីតៃវូមានកាតព្វកិច្ចតៃងតំាងសា្ថៃបតៃយករ
ផៃសៃងៗគា្នៃដើមៃបីរចនាអគារនីមួយៗដើមៃបីបង្កើត
សហគមន៍ចមៃះុនិងមានភាពចមៃះុពណ៌។
បៃធានសា្ថៃបតៃយករ Klas Tham បានបៃមើល
មើលបណា្តៃញតាមដងផ្លវូដៃលមានលក្ខណៈ
ដៃលសៃដៀងនឹងទីកៃងុមជៃឈិមសម័យ។ នៅ
ទិសខាងលិចឆ្នៃរខៃសាច់ដ៏ធំទូលាយមួយបាន
អញ្ជើញអ្នកជិះកង់និងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅ
កន្លៃងដៃលមិនសូវសៃលួខណៈពៃលអគារខ្ពស់ៗ
នៅជំុវិញបរិវៃណអ្នកជិតខាងការពារផ្នៃកខាងក្នងុ
នៃខៃយល់ពីខៃយល់។

អគារខ្ពស់ៗ សំរាប់បៃជាជនរស់នៅនាពៃលអនាគត  អគារ Turning Torso (រូបភាពទី ៧) 

ផៃនការតំបន់ Bo01 នៃការបង្កើតឡើងវិញនៅតាមមាត់ទឹកនៅ Malmö 
(រូបភាពទី ២)

រូបថតពីលើអាកាសនៃទីតាំង  Bo01 in Malmö, Sweden (រូបភាពទី១)

អាផតមិនដៃលមានហាងកាហ្វៃនិងភោជនីយដ្ឋៃននៅជាន់ផ្ទៃល់ដី (រូបភាពទី ៦)

ទៃសភាពពីលើដំបូលដៃលមើលទៅមានភាពរស់រវីក និងសំណង់អគារប្លៃកៗ (រូបភាពទី ៣) ឧបករណ៍បៃមូលបំពង់សៃបូយកកំដៅពៃះអាទិតៃយ (រូបភាពទី ៤)

ការការពាររចនាសម្ពន័្ធ PV (រូបភាពទី៥)
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Bo01 Western Harbour
Malmö, បៃទៃសស៊ុយអៃត

ការធ្វើដំណើរទីធា្លៃសាធារណៈ ថាមពល

ទីតំាង:  Former dockland and industrial area
ទំហំ:  25 ha
ចំនួនអ្នករស់នៅ:  ca. 2,350
រយះពៃលអនុវត្តគមៃៃង: 2001 to 2030 (Western Harbour)
ផ្នៃករៀបចំទីកៃងុ: Klas Tham and City of Malmö
ពានរង្វៃន់: Lee Kuan Yew World City Prize

ដើមៃបីលើកកម្ពស់មធៃយាបាយដឹកជញ្ជនូដៃល
ងយសៃលួដល់បរិសា្ថៃន មធៃយាបាយចត
យនយន្តនៅតាមសហគមន៍ តៃវូបានរកៃសាទុក
អោយទាបដោយចៃតនា ខណៈដៃលផ្តល់នូវ
បណា្តៃញដឹកជញ្ជនូសាធារណៈដ៏ល្អបៃសើរនិង
ផ្លវូដើរ និង ផ្លវូជំុវិញ គួរឱៃយទាក់ទាញ។ ផលវិបាក
មួយក្នងុចំណោមបញ្ហៃទំាងអស់នៃះគឺថារថយន្ត
អគ្គសិនីដៃលបានផ្តល់ឱៃយនៅចំណតរថយន្តដៃល
តៃវូបានកំណត់ពិសៃសគឺមានបៃជាបៃយិភាពខា្លៃងំ
ណាស់។ មានចំណតឡានកៃងុមិនលើសពី ៣០០
 ម៉ៃតពីគៃប់អាផតមិនដៃលបមៃើដោយឡានកៃងុ
ជីវឥន្ធនៈ។

ដើមៃបីបង្កើនជីវៈចមៃះុរយៈពៃលវៃងចនោ្លៃះបៃតង
សៃដៀងនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹងជមៃកផៃសៃងៗគា្នៃ
សមៃៃប់បៃភៃទសត្វនិងរុក្ខជាតិផៃសៃងៗគា្នៃ។ លើស
ពីនៃះទៀតអាណានិគមនៃបៃភៃទសត្វកមៃនិង
កន្លៃងភា្ញៃស់បកៃសីតៃវូបានណៃនំា។ ទឹកភ្លៀងហូរកាត់
តាមសហគមន៍នានាក្នងុបណា្តៃញចំហរមុននឹងចូល
ទៅក្នងុដី។ អ្នករៀបចំផៃនការទៃសភាពផៃសៃងៗគា្នៃ
សមៃៃប់ទីធា្លៃធំ ៗ ទំាងអស់បានចូលរួមចំណៃក
យ៉ៃងសំខាន់ក្នងុការធានាការរចនាដៃលមានគុណ
ភាពខ្ពស់និងមានភាពប្លៃកៗពីគា្នៃ។

ដើមៃបីសមៃៃចបាននូវគោលដៅនៃការផ្គត់ផ្គង់
ថាមពលក្នងុសៃកុ ១០០% និងថាមពលកកើត
ឡើងវិញចំណៃកដ៏សំខាន់នៃតមៃវូការកំដៅតៃវូ
បានគៃបដណ្តប់ដោយម៉ាៃសីុនកម្តៃដោយបៃើ
ទឹកកៃៃមដីដៃលគំាទៃដោយអ្នកបៃមូលពន្លឺ
ពៃះអាទិតៃយ។ ថាមពលអគ្គសីនីសមៃៃប់ម៉ាៃសីុនបូម
កំដៅនិងសមៃៃប់អាផតមិនតៃវូបានបង្កើត
ឡើងដោយបន្ទះរូបថតចូវតានិចនិងរោងចកៃ
ថាមពលខៃយល់នៅកៃបៃរនោះ។ កាកសំណល់
សរីរាង្គតៃវូបានបំលៃងទៅជាជីវឧស្មន័ដៃល
តៃវូបានបៃើដើមៃបីកំដៅអាផតមិននិងបើកបរ
យនយន្ត។ បៃព័ន្ធបំពង់បូមធូលីបញ្ជនូ
កាកសំណល់ដោយផ្ទៃល់ទៅរោងចកៃជីវឧស្មន័។

អាងទឹក (រូបភាពទី១២)

បើកបណា្តៃញទឹកភ្លៀង (រូបភាពទី១៣) ផ្ទះរាបស្មើតាមដងបៃឡាយ (រូបភាពទី១៤)

ជំហានចុះទៅសមុទៃ Oeresund (រូបភាពទី១០)

កំពង់ផៃជាមួយទូកនៅជៃុងខាងតៃបូងនៃសហគមន៍ (រូបភាពទី ៨)

ឧទៃយានមាត់ទឹក (រូបភាពទី១១)

មាត់ទន្លៃដៃលមានឆ្នៃរលំហៃរធំទូលាយ (រូបភាពទី ៩)

fig. 1  Aerial photo: Bojana Lukac,  
City of Malmo
fig. 12+13  Ramboll Studio Dreiseitl

fig. 2, 8-10  Jan-Erik Andersson,  
City of Malmo
fig. 3-6, 11, 14 Eble Messerschmidt Partner 
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សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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«

Hammarby Sjöstad
Stockholm, បៃទៃសស៊ុយអៃត

ការធ្វើដំណើរ

Hammarby បានកា្លៃយជាគមៃៃងអភិវឌៃឍន៍
ទីកៃងុធំបំផុតរបស់ទីកៃងុStockholm ដៃល
បានបញ្ចប់នៅឆ្នៃ ំ២០១៦ ។មជៃឈមណ្ឌលព័ត៌មាន
បរិសា្ថៃនសហគមន៍ GlashusEtt រៀបចំ      
ពៃតឹ្តកិារណ៍ដើមៃបីពនៃយល់ពីគំនិតនៃសហគមន៍នៃះ
ដល់អ្នករស់នៅនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់
ពួកគៃអំពីរបៀបរស់នៅបៃកបដោយនិរន្តរភាព។

ការរចនាទីកៃុងបៃកបដោយ
និរន្តរភាព

ផៃនការមៃបង្ហៃញពីគុណភាពនៃទីបៃជំុជននិង
រួមបញ្ចលូបច្ចៃកវិទៃយាដៃលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថៃន
ជាមួយនឹងគោលបំណងកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់
អៃកូឡូសីុ ៥០ ភាគរយបើបៃៀបធៀបទៅនឹងសៃកុ
ដទៃទៀតក្នងុ Stockholm ។ ប្លង់អគារនីមួយៗ
តៃវូបានផ្តល់ឱៃយអ្នកអភិវឌៃឍន៍ដៃលបង្ហៃញវិធីសាសៃ្ត
រចនាច្នៃបៃឌិតថ្មបំីផុត។ គន្លះឹពិតបៃៃកដនៃភាព
ជោគជ័យរបស់សៃកុគឺការងរធ្វើផៃនការចមៃះុដៃល
តៃវូបានអនុវត្តតំាងពីដំបូងតាមរបៀបប្លៃក។

The mixed use redevelop-
ment project employs 
environmentally friendly 
technologies and an 
extraordinary material 
flow	strategy	with	the	aim	
of reducing the ecological 
footprint largely

រូបថតពីលើអាកាស(រូបភាពទី១)

កន្លៃងទំនៃរដៃលទាក់ទាញនិងបណា្តៃញបើកចំហសមៃៃប់ទឹកភ្លៀងពីអគារនិងសួនចៃបារ(រូបភាពទី៣)

សាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ

គមៃៃងអភិវឌៃឍន៍ឡើងវិញដោយ
ការបៃើបៃៃស់ចមៃុះ បៃើបច្ចៃកវិទៃយា
ដៃលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថៃននិង
យុទ្ធសាសៃ្តលំហូរសមា្ភៃរៈដ៏អសា្ចៃរៃយ
ជាមួយនឹងគោលបំណងកាត់បន្ថយ
ការប៉ះពាល់ដល់អៃកូឡូសុីជា
ទៃង់ទៃៃយធំ។

ផៃនការតំបន់(រូបភាពទី២)

ឧទៃយានមាត់ទន្លៃ(រូបភាពទី៤)

ការកំសាន្តនឹងការអុំទូកតាមទូកនៅកំពង់ផៃចាស់(រូបភាពទី៥)
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ផៃនការចល័តផ្តៃតលើបណា្តៃញកៃៃស់នៃផ្លវូដើរ
និង ផ្លវូវដ្តតភា្ជៃប់ទៅតំបន់ជំុវិញ។ ខៃសៃផ្លវូដៃកថ្មនិីង
ផ្លវូរថយន្ដកៃងុថ្មចំីនួន ២ ភា្ជៃប់ Hammarby 
Sjöstad ជាមួយផ្នៃកផៃសៃងទៀតនៃទីកៃងុ។

សាឡាងកៃងុផ្តល់ជូនការដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ
តាមខៃសៃទឹកនិងរថយន្តអគ្គសិនីចំនួន ៤៦ គៃឿង
សមៃៃប់ជួល។ វិធានការណ៍ទំាងនៃះរួមចំណៃក
កាត់បន្ថយភាពជាមា្ចៃស់រថយន្តឯកជនដល់
បៃជាជនតៃមឹតៃ ២០ ភាគរយបុ៉ណោ្ណៃះ។
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អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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គំរូបង្ហៃញពីលំហូរចំណីអាហារទឹកបៃៃងឥន្ធនៈ
ថាមពលនិងកាកសំណល់(រូបភាព៦)Hammarby Sjöstad

Stockholm, បៃទៃសស៊ុយអៃត

តំបន់ដំបូលជាចៃើនមានពណ៌បៃតងដៃល
រួមចំណៃកដល់ការកាត់បន្ថយកំពូលទឹកជំនន់
និងកៃលំអរ មីកៃអូាកាសធាតុ និង ជីវចមៃះុរបស់
សហគមន៍។ ការបង្ហរូទឹកចៃញពីដំបូលក្នងុកំឡុង
ពៃលមានភ្លៀងធា្លៃក់ខា្លៃងំតៃវូបានរកៃសាទុកនៅក្នងុ
អាងស្តកុទឹកនិងតៃវូបានបៃើដើមៃបីសៃៃចសៃព
សួនចៃបារនិងចាក់ទឹកបង្គន់។

អគារនីមួយៗរួមមានបៃព័ន្ធកៃឆ្នៃទឹកបៃៃនិង
ពណ៌ខ្មៃ រឺ ពណ៌ផៃសៃងៗដើមៃបីកាត់បន្ថយតមៃវូការ
ទឹកផឹក។ ការបៃើបៃៃស់ទឹកគឺ ១០០ លីតៃ / នាក់
/ ថ្ងៃ ដៃលមានន័យថាទាបជាងមធៃយមភាគ ៥០ 
ភាគរយ របស់ Stockholm។

ថាមពល, លំហូរសមា្ភៃរៈ

Hammarby Sjöstadមានបៃព័ន្ធថាមពលដៃ
លមានគោលបំណងនិងបៃព័ន្ធលំហូរសមា្ភៃរៈដៃល
តៃវូបានបង្កើតឡើងដៃលឥឡូវតៃវូបានចម្លងដោយ
ទីកៃងុផៃសៃងទៀត។ គំនិតសំខាន់គឺបង្កើតវដ្ដធម្មជាតិ
ដៃលគា្មៃនកាកសំណល់នៅក្នងុសង្កៃត់។ បៃព័ន្ធ
បំពង់បូមធូលីបៃមូលកាកសំណល់ដៃលអាចឆៃះ
បាននៅក្នងុបៃភាគផៃសៃងៗគា្នៃដៃលតៃវូបានបៃើដើមៃបី
បង្កើតកំដៅនិងអគ្គសិនីនៅក្នងុរោងចកៃ CHP ។
   ឡជីវឧស្មន័ផលិតជាផលិតផលពីបំលៃងទឹក
សំណល់តៃវូបានបៃើដើមៃបីដំណើរការឡានកៃងុនិង
ឡាននៅសហគមន៍និងដើមៃបីបង្កើតកំដៅតៃជាក់និង
អគ្គសិនី។

ទឹក និង ទីធា្លៃសាធារណៈ

ជាផលិតផលដៃលបានមកពីផលិតកម្មជីវឧស្មន័
ការបង្ហរូទឹកស្អយុតៃវូបានស្ងតួហួតហៃងនិងបៃើជា
ជី។ ទឹកសមៃៃប់ចម្អនិអាហារក្នងុសៃកុ ការផឹកនិង
ការលាងតៃវូបានយកចៃញពីរោងចកៃបៃពៃតឹ្តកម្ម
ទឹកដៃលចិញ្ចមឹដោយបឹងនៅកៃបៃរនោះ។ ថាមពល
កំដៅដៃលផ្ទកុនៅក្នងុទឹកបៃៃនិង ទឹកពណ៍ខ្មៃតៃវូ
បានសៃង់ចៃញនិងបៃើបៃៃស់ដើមៃបីទៃទៃង់បៃព័ន្ធ
កំដៅក្នងុតំបន់មុនពៃលទឹកស្អយុតៃវូបានសំអាត
នៅក្នងុរោងចកៃបៃពៃតឹ្តកម្មទឹកសំអុយសាកលៃបង
និងជៃៃបចូលក្នងុធម្មជាតិ។ ការរចនានៃទីធា្លៃ 
រួមបញ្ចលូទំាងផ្លវូបើកចំហសមៃៃប់ទឹកភ្លៀង។

ការអភិវឌៃឍន៍មាត់ទន្លៃនៅឯបឹងHammarbySjö(រូបភាពទី៩)

ទីតំាង:  Former dockland and industrial area
ទំហំ:  150 ha + 50 ha water area
ចំនួនអ្នករស់នៅ:  ca. 25,000
ការងរ:  10,000
រយះពៃលអនុវត្តគមៃៃង: 1999 to 2016
ផ្នៃករៀបចំទីកៃងុ:	 Stockholm	urban	planning	office	in		
 cooperation with White Architects,
 Nyréns Architects and Erséus  
 Architects
ពានរង្វៃន់:  World Clean Energy Award Construc-
 tion (new, urban development, re- 
 habilitation), Transport and Mobility

 

Combined Heat
and Power Plant

Electricity and 
Neighbourhood Heating

Underground ConduitsFlammable Waste

Public Waste
Collection Points

Indoor Waste 
Collection Points

គំរូបង្ហៃញពីលំហូរចំណីអាហារទឹកបៃៃងឥន្ធនៈថាមពលនិងកាកសំណល់(រូបភាព៦)

សា្ថៃនីយ៍បៃមូលសំរាម:នៅខាងលើដីចំណុចបៃមូលសមៃៃប់កៃដសដៃកកញ្ចក់និងកាកសំណល់បា្លៃស្ទិក
មានទីតាំងនៅប្លុកអគារនីមួយៗ។សមាសធាតុដៃលមិនងយឆៃះតៃូវបានបៃមូលនិងបញ្ចូលទៅក្នុងវដ្ត
កៃច្នៃ។កាកសំណល់ដៃលមានគៃៃះថា្នៃក់ដូចជាថា្នៃំលាបឬអាគុយតៃូវបានបៃមូលជាសំខាន់សមៃៃប់ការ
ចោលឱៃយបានសមរមៃយ។(រូបភាពទី៨)

fig. 1, 2, 6, 7  City of Stockholm 
fig. 3  Lennart Johansson 

fig. 4, 5, 8, 9  Eble Messerschmidt Partner 
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ឡានកៃងុសាធារណៈ
និងឡាន

ផ្ទៃទឹកភ្លៀងបិទជិត

ការចមៃៃះទឹកផឹក
បច្ចៃកទៃសក្ុងការ
ចាក់សមៃៃម

រោងចកៃបៃពៃតឹ្តកិម្ម
ទឹកស្អយុ

រោងចកៃកម្តៃ
Hammarby 

ទឹកស្អយុដៃលបនៃសុទ្ធ

ទឹកស្អយុដៃលបនៃសុទ្ធ

បឺងHammarby 

រោងចកៃថាមពលពន្លពឺៃះអាទិតៃយ
និងថាមពលទឹក

កម្តៃនិងថាមពល
ពីចមា្ងៃយ

រោងចកៃកំដៅនិងថាមពល
អគ្គីសនីរួមបញ្ចូលគា្នៃ(CHP)

កាកសំណល់គៃៃះថា្នៃក់ 
កាកសំណល់អៃឡិចតៃូនិច 

កៃដស,កៃវ
និងកាកសំណល់បា៉ៃហាំង,ល

កម្តៃនិងតៃជាក
ន់ៃសៃកុ

ការផលិតអគ្គសិនីដៃលមិន
ប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថៃនកាកសំណល់ដៃល

ងយឆៃះ

កាកសំណល
់សរើរាង្គ

ជីវឥន្ធនៈ

វាល

ដី

ការកៃឆ្នៃឡើងវិញ

កាកសំណល់

ទឹក

ជីវឧស្មន័

ជីវឧស្មន័

ដីលៃបាប់

បៃឡាយ

សមុទៃ

ទឹកស្អយុ
ទឹកដៃលអាចញ៎ុាំបាន

រុក្ខជាតិជីកំប៉ុស

ថាមពល

ជីវឥន្ធនៈ

លូទឹកស្អយុ

Hammarby Sjöstad

ការវៃចខ្ចប់ថ្មី អាគារហូរចៃៃះ
ទឹកភ្លៀង

អគារ

ចំណុចបៃមូល
សំរាមសាធារណៈ

ចំណុចបៃមូល
សំរាមនៅខាងក្នងុ

កាក់សំណល់
ងយឆៃះ

រោងចកៃរួមបញ្ចលូ
ថាមពលនិងកម្តៃ

កុងតាក់កៃៃមដី

កំដៅអគ្គសិនី

និងសហគមន៍

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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អគារ Aktiv-Stadthaus នៅ 
Frankfurt am Main គឺជាអគារ
ផ្ទះល្វៃងកម្ពស់បៃៃំបីជាន់ជាមួយនឹង
ការបំពាក់ថាមពលបន្ថៃម ។ខណៈ
ពៃលដៃលជាគមៃៃងបង្ហៃញនិង
សៃៃវជៃៃវវាក៏ជាគមៃៃងដៃលបង្កើត
ឡើងដោយអ្នកអភិវឌៃឍន៍តមៃង់
ទិសដៅអាជីវកម្មនៅ Frankfurt។

Aktiv-Stadthaus  
Frankfurt a. M., បៃទៃសអាឡឺម៉ង់

សៃមោលពៃះអាទិតៃយ

ការបើក facade តៃវូបានការពារដោយបៃព័ន្ធ
ដក់សៃមោលដៃលអាចផ្លៃស់ប្តរូបានខាងកៃៃដើមៃបី
ការពារអគារពីការឡើងកំដៅ។

អាផតមិន តៃវូបានបំពាក់ដោយគៃឿងម៉ាៃសីុនខៃយល់
ដៃលមានលក្ខណៈវិមាតៃដើមៃបីធានាថាមានខៃយល់
គៃប់គៃៃន់និងអាចជួយសនៃសំសំចៃថាមពលជាមួយ
អង្គភាពកំដៅ។

គមៃៃងនៃះបានបង្ហៃញថាបច្ចៃកវិទៃយាដៃលតៃវូ
បានអភិវឌៃឍន៍នៅក្នងុតំបន់នៃផ្ទះដៃលមានគៃសួារ
តៃមួយអាចតៃវូបានអនុវត្តចំពោះអគារលំនៅ
ដ្ឋៃនពហុជាន់ដៃលមានទំហំធំនៅផ្នៃកខាងក្នងុនៃ
ទីកៃងុ។

Aktiv-Stadthaus បានឈ្នះពានរង្វៃន់
ការរចនានិងការច្នៃបៃឌិតជាចៃើនហើយដោយ
ហៃតុនៃះបង្ហៃញមា្ចៃស់របស់ខ្លនួនៅជួរមុខនៃ
ការអភិវឌៃឍន៍ឆ្ពៃះទៅរកការអភិវឌៃឍន៍ទីកៃងុ
ថាមពលទាបបៃកបដោយនិរន្តរភាព។

 

សាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ការតៃួតពិនិតៃយបៃព័ន្ធខៃយល់
និង IAQ

បៃព័ន្ធកំដៅនិងទឹកក្តៃក្នងុសៃកុតៃវូបានផ្គត់ផ្គង់
ជាមួយកំដៅពីឧបករណ៍កំដៅដៃលបៃើកំដៅ
កាកសំណល់ពីបៃព័ន្ធលូសាធារណៈ។

ថាមពលបៃសិទ្ធភាពនិងកំដៅ
កាបូនទាប
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E-mobil LightsVentilation Household Domestic Hot Water Heating

9,8
Energy⁺

PV-Roof

PV-Facade I
PV-Facade II

12,5

35,3

8,0
3,1

71,3

5,9
7,2

3,9

គោលការណ៍រចនា

អគារនៃះតៃវូបានបំពាក់ដោយបន្ទះ PV នៅ
លើដំបូលនិងផ្នៃកខាងមុខ។ វាមិនតៃមឹតៃបង្កើត
ថាមពលពៃញលៃញរបស់ខ្លនួដើមៃបីបំពៃញ
តមៃវូការបៃចំាឆ្នៃបុ៉ំណោ្ណៃះទៃបុ៉ន្តៃថៃមទំាងផលិត
ថាមពលលើសផងដៃរ

ការបង្កើតថាមពលកកើត
ឡើងវិញ

រូបភាពទី១

គំនិតផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (រូបភាពទី៤)

រូបភាពទី៣

តមៃូវការថាមពលបឋមនិងផលិតកម្មថាមពល (រូបភាពទី៥)

រូបភាពទី២
fig. 1+3 ABG Frankfurt  
Holding, Herbert Kratzel 
fig. 2 ABG Frankfurt  
Holding, Ralf Pelkmann 

fig. 4+5  EGS-plan

មា្ចៃស់គមៃៃង:            ABG FRANKFURT HOLDING
សា្ថៃបតៃយករ:               HHS PLANER + ARCHITEKTEN  
                              BDA, Kassel
ការផ្ដចួផ្ដើមុថាមពល:    EGS-plan, Stuttgart
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សំបកអគារមានអី៊សូឡង់ល្អនិងមានខៃយល់ដើមៃបី
កាត់បន្ថយតមៃវូការកំដៅ។
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ស្វ័យបៃវត្តិកម្មអគារ

ការផ្ទុកថាមពល
250kWh

ការគៃប់គៃងថាមពល

បៃព័ន្ធខៃយល់ចៃញចូលតាម
បៃបវិមជៃឈកាលជាមួយ
 WRG

ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

បៃព័ន្ធបង្ហូរទឹក

ឧបករណ៍បូម
កម្តៃ120 kWth  

តម
ៃូវកា

រថា
មព
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ផលិតផលតមៃូវការ

អៃឡិចតៃូនិច
ចល័ត

ខៃយល់ ពន្លឺ លំនៅដ្ឋៃន ទឹកក្តៃក្នុងសៃុក កម្តៃ

ថាមពល

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ  

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា



GREEN BUILDINGS AND  
SUSTAINABLE NEIGHBOURHOODS

Sustainable Buildings for People - Enhancing Urban Quality of Life in Cambodia 
Build4People Project 

 

 

 

www.build4people.org  

    SPONSORED BYPROJECT LEADER

Ventilation system with heat
recovery heating and 
adiabatic cooling

300m² of 
PV panels

Effective 
protection from 
summer light

Very good 
insulation
standards

Double
glazing

Wood
pellets

CO₂- reduction
heat generation

Renewable heat
distribution and
transfer

Triple glazing

Triple glazing

Soundproof
insulation

សាលា Eichendorff នៅទីកៃុង 
Esslingen am Neckar 
នៅកៃបៃរនិង Stuttgart តៃូវ
បានសាងសង់ដំបូងនៅទសវតៃស
ឆ្នៃំ១៩៥០ ហើយតៃូវបានទទួល
ជ័យលាភីនៅឆ្នៃំ ២០០១ ដៃលជា
អាគារមួយក្នុងចំណោមអាគារសូនៃយ
កាបូន - ដំបូងបង្អស់នៅអាឡឺម៉ង់។
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Before    After Solar Harvest

-84%

155 kWh/m²a

24 kWh/m²a

Electricity

Heat

គំនិតផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (រូបភាពទិ៣)

តមៃូវការថាមពលបឋម (រូបភាពទិ៤)

ការដក់បង្ហៃញជាសាធារណៈនៃការបៃមូលផលពន្លឺពៃះអាទិតៃយនៅទល់មុខអគារសាលារៀន (រូបភាពទី២)

មា្ចៃស់គមៃៃង:  City of Esslingen am Neckar
ការផ្ដចួផ្ដើមុថាមពល:  EGS-plan, Stuttgart

រូបភាពទី១
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បៃព័ន្ធដក់សៃមោលតៃវូបានតំឡើងដើមៃបីការពារ
ថា្នៃក់រៀនពីការឡើងកំដៅ។ បៃព័ន្ធទំាងនៃះក៏
កាត់បន្ថយពន្លនឺៅពៃលដៃលពៃះអាទិតៃយខា្លៃងំ
បំផុត។

ការកាន់កាប់ខ្ពស់នៅក្នងុថា្នៃក់រៀនជារឿយៗ
នំាឱៃយមានបណ្តុកំាបូនឌីអុកសីុតខ្ពស់។ បៃព័ន្ធ
ខៃយល់មៃកានិចដៃលបានដំឡើងថ្មធីានានូវការ
ផ្តល់ខៃយល់បរិសុទ្ធនិងអនុញ្ញៃតឱៃយមានការបៃសើរ
ឡើងវិញកំដៅ។

ដូចជាឥន្ធនៈសមៃៃប់បៃព័ន្ធកំដៅជីវម៉ាៃសតៃវូបាន
បៃើជាមួយនឹងការបំភាយឧស្មន័កាបូនិកទាបបើ
បៃៀបធៀបទៅនឹងកៃមុហុ៊នដឹកជញ្ជនូថាមពល
ធម្មតា។

ដំបូលភាគអាគ្នៃយ៍នៃសាលារៀនតៃវូបានបំពាក់
ដោយបៃព័ន្ធ PV ធំដូច្នៃះថាមពលតៃវូបានផលិត។
ការបៃមូលផលពន្លពឺៃះអាទិតៃយតៃវូបានដក់បង្ហៃញ
នៅមុខអាគារអោយនិសៃសិតនិងសាធារណជន
បានឃើញ។

សំបកអគារតៃវូបានបំពាក់ដោយសៃទាប់អី៊សូឡង់
ហើយបង្អចួតៃវូបានដំឡើងតៃវូបានតំឡើងដើមៃបី
កាត់បន្ថយការបៃើបៃៃស់ថាមពលក្នងុរដូវរងរ។

សៃមោលពៃះអាទិតៃយ

បៃព័ន្ធខៃយលចៃញចូល
បានគៃប់គៃង និង IAQ

បៃសិទ្ធិភាពថាមពល និង 
កម្តៃកាបូនទាប

ការបង្កើតថាមពលកកើត
ឡើងវិញ

កៃៃពីថាមពលដៃលបានធ្វើបច្ចបុៃបន្នភាពការកៃ
លម្អថ្មបីានធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនូវគុណភាពបរិសា្ថៃន
ក្នងុផ្ទះនិងបរិយកាសនៃការរៀនសូតៃ។

សាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ

គោលការណ៍រចនា

Eichendorff-School
Esslingen a. N., បៃទៃសអាឡឺម៉ង់
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សំបកអគារដៃលធ្វើអោយ
បៃសើរឡើង
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fig. 1-4 EGS-plan

បន្ទះ PV ចំនួន 
៣០០ ម៉ៃតការ៉ៃ

បៃព័ន្ធខៃយល់ដៃលមានកំដៅការសា្តៃរកំដៅនិង
កំដៅតៃជាក់

អ៊ីសូឡង់ធន់និង
សំលៃង

កញ្ចក់៣ជាន់

កញ្ចក់៣ជាន់

កញ្ចក់២ជាន់

ការការពារបៃកបដោយ
បៃសិទ្ធភាពពីពន្លឺរដូវក្តៃ 

អ៊ីសូឡង់ដៃលមាន
ស្តង់ដរល្អ

ការចៃកចាយនិងផ្ទៃរ
កំដៅកកើតឡើងវិញ

តម
ៃូវកា

រថា
មព

ល
បឋ

ម 
[k

W
h/

m
² B

G
Fa

]

ថាមពលបឋម (វាស់តំលៃ)

មុន បនា្ទៃប់ ការបៃមូលផលពន្លឺ
ពៃះអាទិតៃយ

អគ្គិសនី

កម្តៃ

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា



 

 

 

 

www.build4people.org  

ការរៀបចំគមៃៃងបៃកបដោយ
ចីរភាព និង គៃប់ជៃុងជៃៃយ បាន
បង្ហៃញនូវការរចនាអគារបៃតង-ខៀវ
ដៃលឈានមុខគៃ ដោយរាប់បញ្ចូល
ការសនៃសំសំចៃ ធនធាន និង ទសៃសនៈ
បៃើបៃៃស់ថាមពលមានបៃសិទ្ធភាព
សមៃៃប់ការអភិវឌៃឍលំនៅដ្ឋៃនរួមគា្នៃ
នៅទីកៃុង កំពង់ផៃ (Hafencity) 
Hamburg។

We-House Baakenhafen
Hamburg, បៃទៃសអាឡឺម៉ង់

ការរៀបចំ ផ្គត់ផ្គង់សមា្ភៃរៈបៃកបដោយចីរភាព បៃព័ន្ធ
រៀបចំផ្គត់ផ្គង់សមា្ភៃរៈទាន់សម័យ ដោយមានអគារ
សមាហរណកម្មជីវម៉ាៃស  និងការគៃប់គៃងបៃព័ន្ធទឹកមាន
វិភាគទានដ៏សំខាន់ ដល់សៃដ្ឋកិច្ចជាបៃព័ន្ធ។ ទឹកសំអុយ
នឹងតៃវូធ្វើបៃពៃតឹ្តកម្មជាមួយបៃព័ន្ធចមៃៃះលើតំបូលហើយ
តៃវូបៃើសមៃៃប់សៃៃចសៃព្វនិងបន្ទប់ទឹក។ ជីវម៉ាៃសតៃវូ
បានគៃបៃើសមៃៃប់ លាយដីដ៏មានជីវជាតិ សមៃៃប់ការ
ដំដុះ នៅក្នងុគៃហដ្ឋៃន ដៃលហៅថា Terra Preta។

នៅក្នងុទីកៃងុកំពង់ផៃ   (Hafencity) នៃទីកៃងុ 
Hamburg  ការផ្តចួផ្តើមអគារដៃលបៃកបដោយ
ចីរភាព និងជាគំរូល្អនោះ នឹងតៃវូបានកា្លៃយជា
ការពិត។ ដោយផ្អៃកលើគមៃៃង ដ៏ជោគជ័យ របស់
កៃមុហុ៊ន Eble Messerschmidt Partner 
នៅក្នងុការបៃកួតបៃជៃងដ៏មានឈ្មៃះបោះសំឡៃង
នោះ ការរៀបចំប្លង់លំនៅដ្ឋៃនដៃលឈានមុខគៃ
នឹងជំរុញអោយមានលទ្ធផលលំនៅដ្ឋៃនចីរភាពដ៏
ខ្ពស់បំផុតមួយ។
គំនិតនៃការរៀបចំលំនៅដ្ឋៃនលក្ខណះសមូហភាព
នៃះបានរួមបញ្ចលូនូវ  លំនៅដ្ឋៃនផៃសៃងៗគា្នៃ   ក៏ដូចជា
ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធផៃសៃងៗទៀត   មាន   ភោជនីយដ្ឋៃន 
និង   លំហការិយល័យដៃលអាចធ្វើការរួមគា្នៃបាន។

សាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ប្លង់ដំបូល (រូបភាពទី៤)

រូបភាពបៃរទៅរកផ្លវូ (រូបភាពទី១)

ទីតំាង:  Hamburg Hafencity, Germany 
អ្នកសាងសង់:  Archy Nova Project Development  
 with DeepGreen Development 
ផ្ទៃដីសរុប:  Ca. 4.300 m² 
សា្ថៃបតៃយករ:  Eble Messerschmidt Partner
ទីបៃកឹៃសា: Knippers Helbig, Ramboll Studio  
 Dreiseitl, J. Böttcher, Forest Farmers, 
 EE Concept, Knecht Engineers
ពានរង្វៃន់: 1st price in competition 2020

fig. 2, 4-7  Eble Messerschmidt Partner
 

fig. 1+3  Moka-Studio Hamburg
សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

គោលការណ៍ក្នុងការរចនា

ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកកើត
ឡើងវិញ

អគារនឹងតៃវូរៀបចំបៃកបដោយការបៃើបៃៃស់
ថាមពលបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព ដោយ
រាប់បញ្ចលូទៃនាប់ការពារជញ្ជៃងំខាងកៃៃដ៏ល្អ
ពៃមទំាង បង្អចួ និង ដំបូល និង បៃព័ន្ធខៃយល់ដៃល
អាចយកកម្តៃមកបៃើបៃៃស់ឡើងវិញ។ ជាងនៃះ
ទៅទៀតរាល់អគារបៃបនៃះ នឹងតៃវូភា្ជៃប់ជាមួយ
បៃព័ន្ធបណា្តៃញកម្តៃខាងក្នងុផ្ទះ របស់កៃងុ
 Hafencity ទៀតផង។ អគារនៃះ នឹងតៃវូផ្តល់
បន្ថៃមនូវ ផ្ទៃងំPV ជាចៃើននៅផ្នៃក Façade និង
លើដំបូល។

ជីវសាសៃ្តចមៃុះ និង ផសុខភាព
ក្នុងទីកៃុង

ទសៃសនៈ អគារ បៃតង ខៀវ បានជំរុញឲៃយមាន
កំណើនជីវសាសៃ្តចំរុះ ផសុខភាព និងសួនចៃបារ
ក្នងុទីកៃងុ។ ភាគចៃើនផ្នៃកមុខអគារមានកំណើន   
Façade បៃតង។ ចៃបារខាងលើដំបូលអាចផលិត
បន្លៃ ផ្លៃឈើ ដៃលអាចផ្គត់ផ្គង់ ដល់ភោជនីយដ្ឋៃន
នៅជាន់កៃៃម។

លំហូរចូលវត្ថុធាតុដើម
បៃកបដោយចីរភាព

ការសាងសង់បៃកបដោយ
ចីរភាព

សមា្ភៃរៈ និង បៃព័ន្ធនៃការសាងសង់ទំាងអស់
តៃវូបានរៀបចំឡើងសមៃៃប់សនៃសំសំចៃធនធាន
ថាមពលដៃលតៃវូយកមកបៃើតិចបំផុត (ឫ
ក៏អាចជាការចាប់យកកាបូន) និងបរិសា្ថៃនក្នងុផ្ទះ
បៃកបដោយផសុខភាព។ អគារកម្ពស់៨ជាន់នោះ
ភា្ជៃប់បៃព័ន្ធសាងសង់ពីឈើដៃលមានលក្ខណៈ
កូនកាត់ដ៏ធំសមៃបើម រួមមានជញ្ជៃងំឈើខាងកៃៃ
និងសៃៃបដោយឈើកាបូណាយ (Carbonised)។

C 15

ផ្ទះបៃតង

ទៃើង ឫ រោង PV

សួនពៃៃ

បៃព័ន្ធការសាងសង់ដោយឈើបៃបកូនកាត់ (រូបភាពទី២)

រូបមើលពីសួន Baakenhafen (រូបភាពទី៣)
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យុទ្ធសាសៃ្តបៃតង (រូបភាពទី៦)

យុទ្ធសាសៃ្តទឹក (រូបភាពទី៧)

យុទ្ធសាសៃ្តថាមពល (រូបភាពទី៥)

សួនពៃៃសមៃៃប់សមៃៃកកាយ សួនដំណំា ហូបផល

ការផលិតអាហារ

ផ្ទះបៃតង តំបន់ដីសើមសបៃបនិមិត្តដោយកៃៃលដើមតៃៃង

Façade បៃតងជាជីវសា្ថៃន

បៃើដើមឈើជាជីវសា្ថៃន

ធា្លៃរដំដំណំាបរិភោគ

ដើមគគីរ

ផ្ទះបាយ

បញ្ចះុកម្តៃដោយបៃើ 
Façade បៃតង

Façadeបៃតងជាជីវសា្ថៃន

បន្លៃ/ សំ  ណល់ពីភោជនីយដ្ឋៃន

បន្ទប់ Sauna

តំបន់ដីសើមសិបៃបនិមិត្ត សមៃៃប់កៃឆ្នៃទឹកសំអុយ

កម្តៃសាយភាយ

ភាពបៃតងខាងក្នងុផ្ទះ 

លំហរធ្វើការរួមគា្នៃ

ការផលិតកំបុ៉ស្ត (Terra Preta)
សំណល់បៃតង 

សំណល់បៃតង 

បៃើដើមឈើជាជីវសា្ថៃន

គៃៃង PV

សៃបូយក  Solar (ថ្ងៃ)

ទៃើង ឫ រោងPV

បៃព័ន្ធបណ្តរូខៃយល់ វិមៃឈការ

ដោយមានការបៃើបៃៃស់

កម្តៃក្នងុបន្ទប់ឡើងវិញ

បៃព័ន្ធបណ្តរូខៃយល់បៃមូលផ្តុំ

ការបណ្តរូខៃយល់ចូលក្នងុលំហសហគមន៍ការបណ្តរូខៃយល់ចូលក្នងុលំហសហគមន៍ការបណ្តរូខៃយល់ចូលក្នងុលំហសហគមន៍

1.  
pvs

2.  
អាគុយ

3.
បង្គៃល
អគ្គសីនី

Façade PV មាន 
សៃមោលគៃបបង្អចួ

ការដំដុះរុក្ខជាតិ ការសា្តៃរកម្តៃ
ពីការកៃឆ្នៃទឹក
សំអុយ

បៃព័ន្ធរៀបចំទឹកកម្តៃបន្ទប់

ការធ្វើដំណើរ

សួនពៃៃរំហួត
ផ្ទះបៃតងសៃបូយកទឹកភ្លៀង

បៃព័ន្ធសៃៃចសៃពផ្ទះបៃតង

កន្លៃងលាងដៃ

បៃព័ន្ធទឹកភ្លៀង និង ទឹកបៃើបៃៃស់រួម

បន្ទប់ទឹក
ភោជនីយដ្ឋៃន

បៃព័ន្ធចមៃៃះ UV

សួនពៃៃរកៃសាទឹក

បៃព័ន្ធសៃៃចសៃព Façade បៃតង

តំបន់ដីសើមសិបៃបនិម្មតិ្តសមៃៃប់កៃឆ្នៃទឹកសំអុយ

បៃព័ន្ធសៃៃចសៃព 
Façade បៃតង

អាងទឹកបៃើបៃៃស់រួម អាងស្តកុទឹកសំអុយ

ធ្វើអោយមាន
ភាពតៃជាក់ 
ដោយដើមឈើ

ទឹកសំអុយពីបន្ទប់ទឹក

បញ្ចះុកម្តៃដោយបៃើ 
Façade បៃតង

ធ្វើអោយមានភាពតៃជាក់ 
ដោយ  Façade បៃតង

ធ្វើអោយមាន
ភាពតៃជាក់ 
ដោយដើមឈើ

ធ្វើអោយមានភាពតៃជាក់ 
ដោយ  Façade បៃតង

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព
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កៃុមបៃឹកៃសាអគារបៃកបដោយចីរភាពអាល្លឺម៉ង់ ៖ 
បណា្តៃញដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបសមៃៃប់អគារបៃកបដោយ
និរន្តរភាព

D 01

Economic
Quality

Environmental
Quality

Process
Quality

Technical
Quality

Sociocultural 
and Functional 

Quality

កៃុមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចមៃបង DGNB (រូបភាពទី១)

បណ្ឌិតសភា DGNB (រូបភាពទី៣) ការិយល័យកណា្តៃល DGNB នៅក្នុង Stuttgart (រូបភាពទី៤)

សាលាកៃុង Freiburg ដៃលតៃូវបានបញ្ជៃក់ថាមានអាកាសធាតុវិជ្ជមាន 
(រូបភាពទី៦)

(រូបភាពទី ៧)

បណា្តៃញសកល - ដៃគូរឹងមាំក្នុងដំណើររួម (រូបភាពទី ២)

(រូបភាពទី៨)

បៃធានបទ DGNB សាលផលិតកម្ម Elobau E + ដៃលតៃូវបានបញ្ជៃក់ថាមានអាកាសធាតុវិជ្ជមាន
 (រូបភាពទី ៥)

គំរូចរន្ដសៃដ្ឋកិច្ច

កៃុមបៃឹកៃសាអគារបៃកបដោយចីរភាពអាល្លឺម៉ង់ 
DGNB

គំនូសតាងរបស់អង្គការ DGNB

អគារដៃលបៃកប
ដោយនិរន្តរភាព

DGNB ចាត់ទុកអគារនៃះជា-អាកាសធាតុវិជ្ជមាន  បៃសិនបើ
បៃើបៃៃស់ឬដំណើរការ អគារមានលទ្ធផលនៃកាបូនបៃចាំឆ្នៃំ នៅក្នុង
តុលៃយភាពឬអវិជ្ជមាន ដូច្នៃះការចូលរួមចំណៃកយ៉ៃងសំខាន់ក្នុងការ

ការពារអាកាសធាតុ។

សា្ថៃបតៃយកម្ម: F64 សា្ថៃបតៃយករ
រូបភាព: Peters Fotodesign សា្ថៃបតៃយកម: Ingenhoven សា្ថៃបតៃយករ

រូបភាព: FWTM Schwerer

រូបភាព: Swen Carlinរូបភាព: DGNB

សមាជិកពី៣០
បៃទៃស

ដៃគូបៃព័ន្ធ DGNB 
នៅក្នុងបៃទៃស 

ដណឺមា៉ៃក, អូទៃីស
និង ស្វីស

សហការជាមួយ
សាកលវិទៃយាល័យនិង
មហាវិទៃយាល័យជាង 

៦០ កន្លៃង

បណា្តៃញទំនាក់ទំនង
ជាមួយដៃគូនៅជាង 

៤០ បៃទៃស

សមាជិក 
១២០០នាក់

បានរកឃើញនៅ
ឆ្នៃំ២០០៧

សមាគមន៍ដៃលមិន
មានបៃៃក់ចំនៃញ

បណា្តៃញដៃលធំ
បំផុតរបស់សហ
ភាពអ៊ឺរ៉ុបសមៃៃប់
អគារបៃកបដោយ

និរន្តរភាព

វៃទិកាចំណៃះដឹង
កណា្តៃលសមៃៃប់ការ
កសាងបៃកបដោយ

ចីរភាព អ្នកជំនាញដៃល
មានសមត្ថភាព

ចំនួន ៣៥០០ នាក់
នៅក្នុងបៃទៃស

ចំនួន ៣៩

ការបណ្តុះបណា្តៃលនិង
វៃទិកា CPD 

បណ្ឌិតសភា DGNB

ពានរង្វៃន់ចំនួន ៤៨០០
 នៅក្នុង

បៃទៃសជាង 
២៩ 

ទូទាំងពិភពលោក

បៃព័ន្ធវិញ្ញៃបនប័តៃ
សមៃៃប់អគារនិងសៃុក
បៃកបដោយនិរន្តរភាព

គោលសកល
សមៃៃប់

និរន្តរភាព

ការបៃៃនិរន្តរភាព
អោយទៅជាការអនុវត្ត

ការបៃមូលផ្តុំ
និងការចៃករំលៃក

ចំណៃះដឹង

រំញោចដល់
សាធារណជន

ទូទៅ

បណា
្តៃញ

ប
ៃព័ន្ធ

ចំណៃះដឹង

ធ្វើឱៃយ
ការ

បៃើបៃៃស់

យក

បោះចោល
"យក"
បញ្ចប់ការទាញយក
 និង បៃើបៃៃស់ធនធាន
មានកំណត់

"បោះចោល"
បញៃឈប់ការផលិតកាកសំណល់
និងកៃច្នៃវត្ថុធាតុដើមបៃសិនបើ
ការបៃើបៃៃស់ស្មើលៃងមាន
ទៀត

"ធ្វើឱៃយ"
• រកៃសាបាននូវគុណភាពនិងតម្លៃនៃវត្ថុធាតុដើម

ដៃលបៃើបៃៃស់ក្នុងកំរិតខ្ពស់បំផុត
• កាត់បន្ថយចំនួនជំហានដំណើរការនិងការ

ស្មុគសា្មៃញ
• រកៃសាជមៃើសបៃើបៃៃស់ / បៃើឡើងវិញឱៃយបាន

ទូលំទូលាយ
• ផលិតតៃផលិតផលណាដៃលអាចកៃច្នៃ

ឡើងវិញបាន

"ការបៃើបៃៃស់"
• បង្កើនអាយុកាលសៃវាកម្មតាមរយៈជួសជុល

ដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ខ្ពស់ (ក្នុងពៃល
តៃមួយធានាបាននូវបៃសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត)

• បង្កើនអាំងតង់សុីតៃនៃការបៃើបៃៃស់តាមរយៈ
ជមៃើសបៃើបៃៃស់ចមៃុះ

• ធានាបាននូវភាពបនៃសា៊ៃំនិងភាពបត់បៃន
• រៀបចំផៃនការនិងកំណត់ពៃលវៃលានៃ

ការបៃើបៃៃស់

វដ្តជីវសាសៃ្ត

វដ្តបច្ចៃកទៃស

គុណភាពបរិសា្ថៃន

គុណភាពសៃដ្ឋកិច្ច

គុណភាព
ដំណើរការ

គុណភាព
បច្ចៃកទៃស

គុណភាព 
សង្គមវបៃបធម៌
និងមុខងរ

ភាពវិជ្ជមាន
នៃអាកាសធាតុ

ចរន្ដ
សៃដ្ឋកិច្ច

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
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រង្វៃយតំលៃវដ្តជីវិត
សវនកម្មទំាងអស់គិតអំពីវដ្តជីវិតទំាងមូលនៃ
គមៃៃងសាងសង់

ជារួម
ការសង្កត់ធ្ងន់ស្មើភាពគា្នៃលើកតា្តៃចីរភាពស្នលូបី
គឺបរិសា្ថៃនសៃដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវិទៃយា

រង្វៃយតំលៃវដ្តជីវិត
បៃព័ន្ធDGNBវាយតំលៃលើការអនុវត្ត
រាល់លទ្ធផលនៃការអភិវឌៃឍន៍និងមិនតៃមឹតៃ
វិធានការណ៍បុគ្គលបុ៉ណ្ណៃះទៃ

D 02

បៃព័ន្ធផ្ដល់វិញ្ញៃបនប័តៃ DGNB

មានបៃព័ន្ធវិញ្ញៃបនប័តៃមួយចំនួនសមៃៃប់ការ
កសាងបៃកបដោយនិរន្តរភាព។ បៃព័ន្ធ DGNB 
មានលក្ខណះពិសៃស។ វាផ្តល់នូវការពិពណ៌នា
និងការវាយតំលៃគោលបំណងនៃនិរន្តរភាពនៃ
អគារនិងទីបៃជំុជន។ គុណភាពតៃវូបានវាយតម្លៃ
យ៉ៃងទូលំទូលាយលើវដ្តជីវិតទំាងមូលនៃអគារ។ 
បៃព័ន្ធវិញ្ញៃបនប័តៃ DGNB អាចតៃវូបានអនុវត្តជា
អន្តរជាតិ។

ដោយសារតៃភាពបត់បៃនរបស់វា វាអាចតៃវូបាន
រៀបចំយ៉ៃងជាក់លាក់ចំពោះការបៃើបៃៃស់ផៃសៃងៗ
នៃអគារនិងសូមៃបីតៃបំពៃញតាមតមៃវូការជាក់លាក់
របស់បៃទៃស។ ការបំពៃញបាននូវលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័
បៃកបដោយនិរន្តរភាពរហូតដល់ទៅ ៥០ ពីផ្នៃក
គុណភាពអៃកូឡូសីុសៃដ្ឋកិច្ច ទិដ្ឋភាព វបៃបធម៌

បៃព័ន្ធ DGNB : 
គោលជាសកលសមៃៃប់និរន្តរភាព

DGNB អន្តរជាតិ

សង្គម បច្ចៃកវិទៃយា ដំណើរការនៃការងរនិងទីកន្លៃង
តៃវូបានបញ្ជៃក់។ បៃព័ន្ធនៃះផ្អៃកលើការស្មគ័ៃចិត្ត
ល្អជាងគំនិតដៃលមានជាទូទៅឬធម្មតានៅសព្វថ្ងៃ
នៃះ។

បៃសិនបើតមៃវូការនៃការអនុវត្តតៃវូបានបំពៃញ
នោះ DGNB បៃគល់វិញ្ញៃបនបតៃ DGNB ជា
សំរិទ្ធបៃៃក់មាសនិងផ្លៃទីន។ លើសពីនៃះទៀត វា
មានជំរីសនៃវិញ្ញៃបនប័តៃជាលក្ខណៈសាមញ្ញ
នៅក្នងុដំណាក់កាលផៃនការនៃខុនដូ និងអាផត
មិនសមៃៃប់ជួល។

ការពារធនធានដោយបៃើបៃៃស់ថាមពល
បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពនិងរៀបចំផៃនការសៃកុ
ដៃលមានទិសដៅឆ្ពៃះទៅអនាគត - គោលបំណង

កសាងបៃកបដោយចីរភាពផ្តល់នូវដំណោះសៃៃយ
សមៃៃប់បញ្ហៃបៃឈមនានាដៃលមានលក្ខណៈ
សកល។ ដូច្នៃះបៃព័ន្ធវិញ្ញៃបនប័តៃ DGNB 
អាចអនុវត្តបានជាអន្តរជាតិ។ រចនាសម្ពន័ដៃល
អាចបត់បៃនបានអនុញ្ញៃតឱៃយដោះសៃៃយយ៉ៃង
ចៃបាស់លាស់សមៃៃប់បៃភៃទអាគារផៃសៃងៗ។  

ការអនុវត្តជាអន្តរជាតិនៃបៃព័ន្ធ DGNB គឺផ្អៃកលើ
ការសមៃបខ្លនួរបស់វាទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់
របស់បៃទៃស។ បៃព័ន្ធ DGNBអន្តរជាតិឆ្នៃំ 
២០១៤ ផ្តល់មូលដ្ឋៃនសមៃៃប់ផ្លវូវិញ្ញៃបនប័តៃ
អន្តរជាតិពីរដៃលមានវិសាលភាពខុសគា្នៃ។

DNA   នៃបៃព័ន្ធ DGNB

វិញ្ញៃបនប័តៃជាការបញ្ជៃក់គុណភាព៖  ពាន់រង្វៃន់DGNB

លើសពីបៃព័ន្ធមួយ: គុណភាព DGNB 
អនុវត្តចំពោះការបៃើបៃៃស់អគារគៃប់បៃភៃទ

វិញ្ញៃបនប័តៃជាការបញ្ជៃក់គុណភាព៖  ពាន់រង្វៃន់DGNB

Alnatura Headquarter Darmstadt, Germany: DGNB Platinum Award and German Sustainable Architecture Award 2020 (រូបភាពទី ៩)

ផ្នៃកខាងក្នុង អគារ ទីបៃជុំជន

ឧទាហរណ៍នៃគមៃៃងដៃលបានបញ្ជៃក់ (រូបភាពទី១០-១២)

អ្នកដឹកនាំទីផៃសារនៅក្នុងបៃទៃសអាល្លឺម៉ង់ (រូបភាពទី១៨) ពានរង្វៃន់ជាតិ និង អន្តរជាតិ ២០០៩ ២០១៨ 
(រូបភាពទី ១៩)

(រូបភាពទី១៦)

(រូបភាពទី១៧)

(រូបភាពទី ១៣) (រូបភាពទី ១៥)

(រូបភាពទី ១៤)

អគារដៃលបានទទួលចំណាត់ថា្នៃក់មាសពី   DGNB នៅ Saiko នៃសង្កៃត ់ Neckarbogen, ដៃលជាផ្នៃក
មួយនៃពិព័រណ៍ជាតិ ឆ្នៃំ  2019 នៅ  Heilbronn, បៃទៃសអាឡឺម៉ង ់ (រូបភាពទី ១៣-១៥)

គោលបំណង DGNB គឺ៖

អគារដៃលតៃូវបានគៃដឹងថា
ល្អនិងជាតំបន់ដៃលមានភាព
រីករាយក្នុងការរស់នៅសមៃៃប់
បរិសា្ថៃនសា្ថៃបតៃយកម្មជាមួយនឹង
អនាគតកាល។

ការផ្លៃស់ប្តូរទីផៃសារសំណង់និង
អចលនទៃពៃយការលើកកម្ពស់
ការយល់ដឹងបៃកបដោយ
គុណភាពដៃលជាមូលដ្ឋៃនគៃឹះ
សមៃៃប់សកម្មភាពបៃកបដោយ
ការទទួលខុសតៃូវនិងនិរន្តរភាព។

Architecture: Haas Cook Zemmrich; រូបភាព: Roland Halbe

Architecture and Photo: Kaden+Lager

Architecture: Kaden+Lager, Photo: Eble Messerschmidt Partner Architecture: Kaden+Lager, Photo: Eble Messerschmidt Partner 

Spinnereipark Kolbermoor Living on the green 
Architecture and Visualisation:  

Behnisch Architects

 House B1 Proj. VIER Pelikan Quarter Hannover 
Architecture: Architekten BKSP

Photo: Clemens Born

Sparkassen House Leer
Architecture: Ellwanger Chabert Architects  

Photo: Sparkasse LeerWittmund

សន្ទសៃសន៍ការអនុវត្តសរុប

សន្ទសៃសន៍នៃការអនុវត្តអបៃបបរមា 65%                       50 %                     35 %                      -- %

80% and             65% and              50% and              35% and
higher                  higher                  higher                  higher

៨៣% អគារថ្មី

DGNB Awards  
(national and international,  
as of December 2018)

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
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D 03

DGNB e.V.
Dr. Stephan Anders
 នាយកខាងវិញ្ញៃបនប័តៃរបស់  DGNB
www.dgnb.de

វិញ្ញៃបនប័តៃ DGNB សមៃៃប់ខណ្ឌ

ទីកៃុងនាពៃលអនាគតតៃូវការ
តំបន់ដៃលផ្តល់នូវអគារដៃលមាន
និរន្តរភាពចៃើនជាងបុគ្គលនិង
អគារ។

ដូច្នៃះ DGNB ដោយសហការ
ជាមួយអ្នកជំនាញអន្តរជាតិ
បានបង្កើតវិញ្ញៃបនប័តៃសមៃៃប់
អាជា្ញៃធរជាឧបករណ៍ធ្វើផៃនការ
និងធ្វើឱៃយបៃសើរឡើង។

បៃព័ន្ធ DGNB មានគុណសមៃបត្ដបិៃៃដំៃលមាន
ទំងន់ស្មើគា្នៃ។ ដោយហៃតុនៃះ DGNB គឺជា
បៃព័ន្ធតៃមួយគត់ដៃលផ្តល់នូវសារៈសំខាន់ស្មើគា្នៃ
ទៅនឹងគុណភាពសៃដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាគុណភាព
បរិសា្ថៃន។ គុណសមៃបត្ដទំិាងនៃះតៃវូបានបៃងចៃក
ជា៣១លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ទោះយ៉ៃងណារាល់
លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ទំាងអស់មិនតៃវូបានអនុវត្ត
សមៃៃប់កម្មវិធីបៃព័ន្ធផៃសៃងៗគា្នៃទៃ។ សមៃៃប់
កំណៃឆ្នៃ ំ២០២០ បៃព័ន្ធតៃវូបានរៀបចំឡើង
វិញជាមូលដ្ឋៃនហើយបៃធានបទនាពៃល
អនាគតសំខាន់ៗតៃវូបានដក់បញ្ចលូ។ DGNB 
លើកកម្ពស់គំនិតច្នៃបៃឌិតនិងដំណោះសៃៃយ
បៃកបដោយភាពច្នៃបៃឌិត។ ដូច្នៃះបៃព័ន្ធផ្តល់
រង្វៃន់បន្ថៃមលើចំណ៉ចបៃៃក់រង្វៃន់និងផ្នៃក
ច្នៃបៃឌិតដៃលមានឥទ្ធពិលវិជ្ជមានលើលទ្ធផល
នៃវិញ្ញៃបនប័តៃ។
អគារទីវាលនិងហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធ - បៃព័ន្ធ
សមៃៃប់សង្កៃត់រួមបញ្ចលូគា្នៃនូវសំណង់ដៃលមាន
បៃសិទ្ធភិាពធនធាន បៃតិបត្តកិារបៃកបដោយ
បៃសិទ្ធភាពថាមពល ជាមួយនឹងទីធា្លៃក្នងុផ្ទះនិង
កៃៃដៃលមានគុណភាពខ្ពស់ដោយហៃតុនៃះ
បានកា្លៃយជាមូលដ្ឋៃនគៃះឹនៃខណ្ឌបៃកបដោយ
និរន្តរភាព។
វិញ្ញៃបនប័តៃសមៃៃប់ខណ្ឌគឺជាអ្នកដឹកនំាទីផៃសារ
ក្នងុសហភាពអឺ៊រុ៉ប។

សន្ទសៃសន៍សំខាន់ទាំង  ៥ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធសមៃៃប់ទីបៃជុំជន

ឧទាហរណ៍ខណ្ឌដៃលបានបញ្ជៃក់ពី DGNB

គុណសមៃបត្តិនៃការបញ្ជៃក់

 . វិធីសាសៃ្តរួមក្នងុលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័និរន្តរភាពពាក់ព័ន្ធទំាងអស់
 . ការធានាគុណភាពក្នងុរយៈពៃលវៃង
 . ការកសាងរូបភាព និង ស្ថៃរភាពតំលៃសមៃៃប់សង្កៃត់
 . គុណសមៃបត្តកិ្នងុទីផៃសារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
 . ការបន្ថយហានិភ័យ
 . ការចូលរួមចំណៃកក្នងុគោលដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយ

និរន្តរភាពរបស់ អង្គការសហបៃជាជាតិ

សួនជាតិឆ្នៃំ ២០១៩ នៅទីកៃុង Heilbronn បៃទៃសអាឡឺម៉ង់៖ ពានរង្វៃន់ផ្លៃទីន DGNB (រូបភាពទី២០)

Examples of DGNB Certified Districts   (រូបភាពទី២១)

ជាមួយនឹងគមៃៃង Build4People ការសមៃបសមៃួលនៃបៃព័ន្ធ
វាយតម្លៃ DGNB សមៃៃប់“ សហគមន៍បៃកបដោយនិរន្តរភាព” ទៅកាន់
បៃទៃសកម្ពុជានឹងតៃូវបានរកឃើញ។ នៃះតៃូវផ្អៃកលើការពិចារណានៃ
អាកាសធាតុ វបៃបធម៌សង្គម និងសា្ថៃប័នរបស់បៃទៃសកម្ពុជា។ គោលដៅគឺ
ដើមៃបីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តបៃកបដោយនិរន្តរភាពនៃគមៃៃងក្នុងការរចនា
និងការអនុវត្តដោយធ្វើឱៃយនិរន្តរភាពអាចវាស់វៃងបាន។

fig. 1-3, 7, 8, 16-19, 21, 22  DGNB e.V. 
fig. 4 Swen Carlin 
fig. 5 www.peters-fotodesign.com
fig. 6 FWTM Schwerer
fig. 9  www.rolandhalbe.eu
fig. 10 Sparkasse LeerWittmund   

fig. 11 Gundlach Bau und Immobilie
 Clemens Born
fig. 12 Visualisation Behnisch Architects
fig. 14 Kaden und Lager
fig. 13, 15, 20 Eble Messerschmidt Partner 

បៃធានបទគន្លឹះនៃបៃព័ន្ធខណ្ឌ   DGNB

 . ការការពារអាកាសធាតុ និង ការបនៃសុំាអាកាសធាតុ
 . សៃដ្ឋកិច្ចជារង្វង់
 . ការរួមបញ្ចលូសង្គម និង ការចូលរួម
 . លើកកម្ពស់សុខភាព
 . ឌីជីថល

 គុណភាពបរិសា្ថៃន
 . ការវិនិច្ឆយ័ផលប៉ះពាល់នៃវដ្តគមៃៃង
 . ការបំពុលអគារ
 . អាកាសធាតុទីកៃងុ
 . ហានិភ័យបរិសា្ថៃន
 . វដ្តទឹក
 . ការបៃើបៃៃស់ដី
 . ជីវៈចមៃះុ

 គុណភាពសៃដ្ឋកិច្ច
 . ការចំណាយលើវដ្តជីវិត
 . ភាពធន់ និងការបនៃសុំា
 . បៃសិទ្ធភាពនៃការបៃើបៃៃស់ដី
 . ស្ថៃរភាពតម្លៃ

 គុណភាព សង្គមវបៃបធម៌ និង មុខងរ
 . ផសុខភាពនៃកម្តៃនោទីធា្លៃសាធារណៈ
 . ទីធា្លៃសាធារណៈ
 . ផសុខភាពកន្លៃងធ្វើការ
 . ការបំភាយផៃសៃង សំលៃង និង ពន្លឺ
 . ការរចនាដោយគា្មៃនឧបសគ្គ
 . ការរចនាទីកៃងុ
 . ការលាយបញ្ចលូ សង្គម និង មុខងរ
 . ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធ សង្គម និង ឧសៃសាហកម្ម

 គុណភាពបច្ចៃកទៃស
 . ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធថាមពល
 . ការគៃប់គៃងធនធាន
 . ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធឆ្លៃតវៃ
 . ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធចល័ត ការដឹកជញ្ជនូដោយបៃើម៉ាៃសីុន
 . ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ពន័្ធចល័ត   អ្នកថ្មើរជើង និង អ្នកជិះកង់

 គុណភាពដំណើរការ
 . ការរចនារយមបញ្ចលូគា្នៃ
 . ការពិគៃៃះយោបល់
 . ការគៃប់គៃងគមៃៃង
 . អភិបាលកិច្ច
 . សុវត្ថភិាព
 . ការដ្ឋៃនសំណង់ និង គមៃៃងសាងសង់
 . តៃតួពិនិតៃយ

 គុណភាពទីតំាង

Siedlung Westend, Berlin 
Urban District

Maidar Eco City, Mongolia 
Urban District

Neckarbogen, Heilbronn 
Urban District

FOUR, Frankfurt a. M. 
Vertical City

Center Parcs Park, Allgäu 
Resort

Espai Barca, Barcelona 
Event Arena

Motorenwerk VW, Chemnitz 
Industrial Sites

Urbane Mitte, Berlin 
Office and Business District

Berlin TXL - The Urban Tech Republic 
Office and Business District

Aeschbachquartier, Aarau 
Urban District

Cloche d'or, Luxembourg 
Urban District

Europaviertel, Frankfurt a. M. 
Urban District

គុណភាពបរិសា្ថៃន
22,5%

គុណភាពសៃដ្ឋកិច្ច
22,5%

គណុភាពសង ្គម
វបៃបធម  ៌នងិ មខុងរ

22,5%

គុណភាពបច្ចៃកទៃស15%

គុណភាពដំណើរការ15%

គុណភាពទីតាំង5%

សូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ   ៖

សំណង់អគារបៃតង និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព

អ្នកដឹកនាំគមៃៃង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

គមៃៃង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសមៃៃប់បៃជាពលរដ្ឋ៖ ការពងៃឹងជីវិតរស់នៅទីកៃុងក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា


