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ការសាងសង់បន្ទប់ររជាក់ដែលលអរបសសើស ើងសំរាប់ការទុកដាក់រាប់ពូជ  
សដាយសោក សាការ ីរាយស៍ ជាទីរបឹកាបសចេកសទសជាន់្ខ្ពស់របស់សេកូអាសីុ 

                      
 

សាលការណ៍នន្ការទុកដាក់រាប់ពូជដែលររវូគិរពិចារណា 
សៅសពលដែលមាន្ដែន្ការសាងសង់ បន្ទប់ររជាក់ ឬ បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជ សំរាប់ជា
សាលបំណងនន្ការដែររកាលទធភាពរបស់រាប់ពូជ សគររូវពិចារណាជាែំបូងសៅសលើ
សាលការណ៍សំខាន់្សំរាប់ការទុកដាក់រាប់ពូជ។ សៅកនុងឯកសាកំណរ់រារបស់សេ
កូន្អាសីុទី១៤ECHO Asia Note 14  (កកកដា ២០១២) សយើងាន្ដចករដំលកលទធែលពី
ការសរបៀប ស ៀបមា៉ា សីុន្បូមខ្យល់សចញពីែង់ជាមួយនឹ្ងមា៉ា សីុន្ររជាក់ ស ើយាន្ស
បញ្ជា ក់នូ្វសារះសំខាន់្នន្ការរគប់រគងជារិសំសណើ មនិ្ងសីុរុណហ ភាពសៅកនុងការ
ទុកដាក់រាប់ពូជ។ សយើងរកស ើញថាការរគប់រគងជារិសំសណើ ម (មា៉ា សីុន្បូមខ្យល់
សចញ) មាន្របសិទធិភាពជាងការដែររកាលទធភាពែុះនន្រាប់ពូជជាងការរគប់រគងសីុរុ
ណហ ភាព (ទូទឹកកក) 
វាជាបទពិសសា ន៍្របស់សេកូដែលថារាប់ពូជររូវាន្រកាទុកាន្យ៉ាងលអបំែុរសៅ
កនុងរំបន់្ររូពិកសដាយការសរបើរាស់ការបូមខ្យល់សចញជាែំបូងសគបន្ទទ ប់ពីការហាលវា
សអាយសងួរ (សែើមបីការពារកំររិសំសណើ មនន្រាប់ពូជសអាយសៅទាប) បន្ទទ ប់មកទុកដាក់
រាប់ពូជដែលាន្ខ្េប់កនុងកញ្េ ប់សៅកនុងសីុរុណហ ភាពដែលររជាក់។ សៅសពលដែល
រចន្ទគំរលូកខខ្ណឌ បន្ទប់ររជាក់សំរាប់ការទុកដាក់រាប់ពូជែ៏លអបំែុរ ការរបឹកាែ៏លអ 
និ្ងភាពររជាក់គឺជាសរឿងសំខាន់្ ដរសទាះជាយ៉ាងណាក៏សដាយសបើាម ន្ឧបសគគនន្
សំសណើ មដែលសមរមយសទ ែំសណើ រការនន្ការររជាក់នឹ្ងទាញយកសំសណើ មពីខាងសរៅ
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ស ើយបសងកើរសអាយមាន្ភាពខាប់ នំ្ទសអាយមាន្កំររិសំសណើ មសកើន្ ស ើង។ កនុងករណី
ដែលរាប់ពូជមិន្ររូវាន្ទុកដាក់សៅកនុងែង់ដែលបូមខ្យល់សចញសដាយខ្លួន្វា ឬក៏សៅ
សពលដែលការបិទជិរនន្ែង់រាប់ពូជររូវាន្សលចធ្លល យ សំសណើ មបដន្ែមសន្ះនឹ្ងស វើសអា
យរាប់ពូជខូ្ចាន្។ 
 

សំភារះសែេងៗអាចររូវាន្សរបើរាស់សែើមបីសាងសង់បន្ទប់ររជាក់មួយដែលនឹ្ងទទួល
ាន្ទាំងរបសិទធិែលនិ្ងការការពារភាពែុះនន្រាប់ពូជាន្។ សូមសួរខ្លួន្ឯងថា សរើ
មាន្សំភារះសៅមាន្សៅកនុងរំបន់្ដែលមាន្គុណរនមលដែនកការពារសំសណើ មាន្និ្ង
ដែលមិន្អាចសអាយសំសណើ មរជាបចូលាន្?។ សៅកនុងកាលសទសះជាសរចើន្ ចំសលើយ 
ចំសពាះសំណួរសន្ះនឹ្ងរមួមាន្ទំាងការបញ្េូ លាន នន្សំភារះែងដែរ។ ជាឧទា រណ៍ 
របសិន្សបើេនកសាគ ល់ពីសំភារះ មមជារិដែលអាចេីុសូ ង់ាន្លអ ដរដបជាមិន្អាច
ការពារសំសណើ មាន្ មាន្ែេរិ និ្ងឬក៏ពុកែុយ រនំ្ទងនន្សំសណើ ម(ែូចជាែង់ផ្លល សទិក) 
របដ លជាអាចររូវាន្សគសរបើរាស់សៅសលើទំាងពីរដែនកទំាងខាងកនុងនិ្ងខាងសរៅនន្
អាា។ សូមគិរគូរទំាងកំរាលឥែឋនិ្ងជញ្ជា ងំសៅសពលដែលគិរែល់សំសណើ មនិ្ងភាពេីុ
សូ ង់ កំរាលឥែឋពិរជាមាន្សារសំខាន់្ណាស់សែើមបកីារពារពីការរជាបចូលនន្
សំសណើ មនិ្ងការារ់បង់សីុរុណហ ភាព។ 
 

សូមស វើការករ់ចំណំាថា សបើេនកសាងសង់បន្ទប់ររជាក់មួយសៅកនុងអាកាសធ្លរុដែល
មាន្សំសណើ ម វាសសទើរដរមិន្អាចសៅរចួសទកនុងការរកាភាពសំសណើ មសអាយសចញពីបន្ទប់
របស់េនក។ សពលដែលេនកស វើសអាយបន្ទប់ររជាក់ កំររិនន្ជារិសំសណើ ម នឹ្ងមាន្ការ
សកើន្ស ើងស ើយសំភារះ មមជារិនឹ្ងស្សូបយកនិ្ងទទួលាន្នូ្វជារិសំសណើ ម។ ភាគ
រយដែលមាន្ពីសំសណើ មអាចររូវាន្យកមកគិរពិចារណាជាចំនួ្ន្ជាក់ោក់នន្ជារិ
សំសណើ មសៅកនុងកំររិដែលសគែល់់សអាយមួយនន្ខ្យល់ដែលអាចទុកាន្កនុងសីុរុណហ
ភាពមួយសៅកនុងបរសិាែ ន្ដែលសគាន្ែល់់ជូន្។ ខ្យល់សៅ់អាចរកាទុកនូ្វជារិសំសណើ ម
ជាងខ្យល់ររជាក់។ភាគរយដែលទាក់ទងនឹ្ងជារិសំសណើ មជា មមាមាន្ទំន្ទក់ទំន្ង
ែទុយសៅនឹ្ងសីុរុណហ ភាព ដែលវាជា សីុរុណហ ភាពដែលែយចុះ ចំនួ្ន្នន្ជារិសំសណើ ម 
ដែលខ្យល់សៅជំុវញិអាចទុកាន្មាន្ការែយចុះ ដែលនំ្ទសអាយមាន្ការសកើន្ស ើងនន្



 

 

ជារិសំសណើ មដែលមាន្ការទំន្ទក់ទំន្ងាន  ពីសរពាះកំររិនន្ខ្យល់គឺមាន្លាយសរចើន្ជាង
សៅសីុរុណហ ភាពដែលខ្ពស់។ 
សន្ះឌាមូលស រុដែលសរៀងរាល់ ុងទុកដាក់ដែលររជាក់ ែូចជាទូទឹកកក គឺមាន្ភាព
សំសណើ មមាន្កំររិខ្ពស់ ដែលអាចស វើសអាយរាប់ពូជដែលមិន្ាន្ការពារខូ្ចាន្។ 
រាប់ពូជជាមីរកូសារជារិដែលមាន្ជីវរិស ើយមាន្សមរុលយជាមួយជារិសំសណើ ម
ដែលសៅជំុវញិវាសទាះបីជាវាររូវាន្ហាលសអាយសងួរែល់សំសណើ មសៅ ៣សៅ១០ភាគ
រយក៏សដាយ។ការទុកដាក់រាប់ពូជសៅកនុងទូទឹកកក គឺវាមិន្លអសទសំរាប់ភាពរស់ាន្នន្
រាប់ពូជសរពាះវាមាន្ជារិសំសណើ មខ្ពស់។ រាប់ពូជដែលររូវាន្ខ្េប់សៅកនុងរបស់ដែល
មាន្ការបូមខ្យល់សចញេស់គឺមាន្ភាពលអជាងឆ្ងង យណាស់សៅកនុងទួទឹកកក ដរ
លកខខ្ណឌ ដបបសន្ះគឺសៅដរជាមិន្ជំសរ ើសលអសទ។ 
 

[Note: For more about relative humidity, see សំរាប់ព័រ៌មាន្ពីសំសណើ មដែលមាន្រំន្ទក់
ទំន្ងាន សូសមើល
http://ocw.usu.edu/Forest__Range__and_Wildlife_Sciences/Wildland_Fire_Manageme
nt_and_Planning/Unit_4__Temperature-Moisture_Relationship_4.html] 
 
 

សបើេនកសាងសង់បន្ទប់ររជាក់សៅជាប់នឹ្ងអាារសែេងសទៀរឬចំសណាមអាារសែេងសទៀរ 
សូមគីរពីការសាងសង់វាសៅកដន្លងដែលស វើសអាយរបសិទធិែលរបស់វាទាបបំែុរ។ សៅ
រំបន់្េឌ្ឍសាលខាងសជើង រជុងខាងរបូងនន្អាារណាដែលេរ់មាន្មលប់សែើមស ើសទ 
និ្ងជាកដន្លងដែលសៅ់បំែុរនន្អាារសន្ទះ។ ែូចាន ដែរ សៅរជុងខាងសជើងសៅេឌ្ឍសាល
ខាងរបូងនន្អាារណាមួយសដាយាម ន្មលប់ពីសែើមស ើនឹ្ងជារំបន់្ដែលសៅ់ជាងសគនន្ 
អាារសន្ទះ។ វានឹ្ងមាន្របសិទធិភាពបំែុរកនុងការសាងសង់សៅដែនកខាងសជើងស ៀង
ខាងសកើងនន្អាារដែលមាន្ស្សាប់ស ើយសៅកនុងេឌ្ឍសាលខាងរបូង ការមាន្ជំនួ្យពី
មលប់ពីសែើមស ើអាចជួយសអាយសីុរុណហ ភាពលអរបសសើរ។ សូមសជៀសវាងបងអួច សដាយពន្លឺ
 មមជារិអាចជំរញុរាប់ពូជបំដលងអាហាររបូរែមភរបស់វាសអាយសៅជាការសររៀមសំរាប់
ការែុះស ើង ដែលស វើសអាយមាន្ការការ់បន្ែយជីវរិរស់របស់វា។ 
 
 

http://ocw.usu.edu/Forest__Range__and_Wildlife_Sciences/Wildland_Fire_Management_and_Planning/Unit_4__Temperature-Moisture_Relationship_4.html
http://ocw.usu.edu/Forest__Range__and_Wildlife_Sciences/Wildland_Fire_Management_and_Planning/Unit_4__Temperature-Moisture_Relationship_4.html


 

 

បន្ទប់ររជាក់របស់សេកូអាសីុ 

 

សេកូន្អាសីុែលិរនិ្ងដចកចាយចំនួ្ន្នន្រាប់ពូជសែេងៗាន ដែលសចះដរសកើន្ស ើង។ 
ែមីៗសន្ះសយើងាន្ដកដរបបន្ទប់ររជាក់របស់សយើងនិ្ងបដន្ែមបន្ទប់ទីពីរសែើមបីបសងកើន្សមរែ
ភាពរបស់សយើងនិ្ងបសងកើន្របសិទធិែលនន្បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជ។ 
 

បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជសែើមមាន្ទីាំងសៅកនុងអាារដែលមាន្ែំបូលរបក់សងកសីនិ្ងពិ
ដាន្ឥែឋដែលទាញចុះាន្ សដាយសារដរវាជាបន្ទប់កាច់រជុងនន្សរាងរទង់រទាយដែល
មាន្បំណងសាងសង់ស ើងដែលមាន្ជាមុន្ស ើយ វាមាន្បងអូចដែលមាន្ស្សាប់ចំនួ្ន្
ពីរសៅសលើជញ្ជា ងំ។ សយើងាន្ដាក់កញ្េ ក់ន វបឺដែលមាន្េីុសូ ង់ពីសលើពីដាន្ឥែឋ
ស ើយភាា ប់ជញ្ជា ងំជាមួយនឹ្ងកំរាលសសាន រកាស់៥០មម 
បន្ទប់ររវូាន្ដាក់សអាយររជាក់សៅកនុងកំររិ9265 BTU/h ជាមួយនឹ្ងមា៉ា សីុន្ររជាក់
ដែលឆ្ងល ស់ាន ដែលសយើងាន្ដកដរបជាមួយនឹ្ង ខូ្លបូរដែលាន្ទិញពីហាងមួយ
CoolBot purchased from Storeitcold.com មា៉ា សីុន្សន្ះាន្បជួយែល់សយើងែូចជាការ
ដកដរបដែលអាចស វើសដាយខ្លួន្ឯងាន្សដាយងាយស្សលួ វាមិន្ររូវការេនកជំន្ទញកនុង
ការែំស ើងស ើយ ក៏មិន្ស វើសអាយប៉ាះពាល់ែល់ការធ្លន្ទែល់មា៉ា សីុន្ររជាក់ស ើយ 
មា៉ា សីុន្សន្ះវាាន្ចូលសពវសៅនែទខាងកនុងស ើយសអាយមា៉ា សីុន្ររជាក់សន្ះររ់ាន្
កាន់្ដរររជាក់។ ជាមួយនឹ្ងមា៉ា សីុន្និ្ងខូ្លបូរសន្ះជាមួយាន  សយើងនឹ្ងរកាទុកបន្ទប់
ទុកដាក់រាប់ពូជសន្ះសៅសីរុណហ ភាពពី១០សៅ១៦េងាសស។ 
 
  

សយើងាន្សរៀបចំរបព័ន្ធមូមជារិសំសណើ មសចញសៅកនុង
បន្ទប់សែើមបីជួយកំររិចំនួ្ន្កំហាប់សីរុណហ ភាពពីភាព
ររជាក់សៅកនុងបន្ទប់ បន្ទប់ររជាក់សន្ះែំសណើ រការាន្
លអណាស់ ដរមិន្សូវមាន្របសិទធិភាពស ើយ (សរពាះវា
ជាប់ពាក់ព័ន្ធសៅនឹ្ងការផ្លល ស់ប់ូរនន្បន្ទប់ដែលមាន្
បំណងសាងសង់ជាសទៀរទារ់) ស ើយមិន្ាន្ស វើសអា
យបន្ទប់ររជាក់ជាសទៀងទារ់សអាយសៅសរកាម ១៥េងា  របូទី២ កំរាលឥែឋសំរាប់បន្ទប់ែមីាន្សាងសង់ជាមួយជាន់្នន្

ស់ាយរ ៉ា ុវូមសីុម៉ាង និ្ងរនំ្ទង AAC 

http://storeitcold.com/


 

 

សសស ើយ ស ើយក៏មាន្ជារិកំហាប់ជា
សរចើន្ដែលអាចគណន្ស ើញស ើយនិ្ង
ែំណក់ាមរយះឥែឋពិដាន្ដែលទំោក់ា
ន្។ សយើងាន្សរៀន្ាន្ថា ពិដាន្មិន្ាន្
េីុសូ ង់រគប់រាន់្ស ើយ សែើមបយីក នះ
សលើជារិសំសណើ មនន្ខ្យល់ដែលសៅជំុវញិ
សៅកនងបន្ទប់ពិដាន្ខាងសលើនន្ឥែឋពិដាន្
ដែលអាចទំោក់ាន្ វាាន្ ូរស ើយស ើញែលូវរបស់វាសៅកនុងបន្ទប់ បសងកើន្កំររិសីរុ
ណហ ភាពសៅកនងបន្ទប់។ 

 

  

បន្ទប់ែមីាន្ស វើជាប់សៅនឹ្ងបន្ទប់ររជាក់
ដែលមាន្ស្សាប់ (របូទី១) វាមាន្រគឹះែមលអិរ
ពីសលើជាមួយនឹ្ងបន្ទទ រ់ផ្លល សទិកដែលសែើររួ
ជាេនករារាងំចំហាយទឹក សយើងាន្ដាក់
សសាន រ២សៅពីសលើបន្ទទ រ់ផ្លល សទិកសន្ះ សអាយសែើររួជាេនករារាងំចំហាយបដន្ែមសទៀរ បន្ទទ ប់
មកចាក់លាយសីុម៉ាង់ចូល (ជំសៅ៤) សៅពីសលើសសាន រ (របូទី២)  
សំរាល់ស្សទាប់បន្ទទ ប់សទៀរសយើងសរបើរាស់សយើងសរបើសីុម៉ាងឥែឋរបសហាងេូរូខាល វមាន្
ខ្យល់ (AAC) ដែលជាែលិរែលដែលសគែលិរជារទង់រទាយដែលសគែលិរជាឥែឋមាន្

 របូទី១ ការរចន្ទសំរាប់បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជែមី ភាា ប់ជាមួយ
នឹ្ងបន្ទប់ចាស់ 
 



 

 

របសហាងសកាសិកាបិរជិរលអដែលមាន្ទំងន់្ស្សាល ដែលែ់ល់នូ្វេីុសូ ង់ ស ើយមិន្
សអាយមាន្ែេរិ។ AAC កាន់្ដរអាចរកាន្សៅរបសទសនែដែលមាន្ជារិេីុសូ ង់ខ្ពស់ 
ជាសំភារះសាងសង់ងាយស្សលួសរបើរាស់ដែលសគែលិរពីសីុម៉ាង់ អាលុយមីញូម និ្ង
របស់សែេងសទៀរដែលជួយែល់របរិកមមគីមីសអាយបសងកើរាន្ជាពពុះេីុរែូដសន្ ដែល
ជាប់សៅកនុងសីុម៉ាង់ស ើយនំ្ទសៅរកការបិរសដាយេីុសូ ង់ខ្ពស់នឹ្ងមាន្រន្ធសរចើន្។  
សយើងាន្ដាក់ស្សទាប់ AAC សន្ះសៅពីសលើ
កំរាលសីុម៉ាង់ ចុងបញប់ដាក់ពីសលើទំាងេស់
ជាមួយនឹ្ងផ្លល សទិកនិ្ងកំរាល់ស ើែលីរែូ 
សែើមបីជួយទប់ទំងន់្ (សែើមបីការពារកំុសអា
យដបកACC ដែលែុយស្សួយ) បន្ទប់ាន្
សរបើរាស់ការសាងសង់សរសរនិ្ងជញ្ជា ង
ដែលមាន្សរសរទប់៤សៅាមរជុងដែល
ស វើពី សីុម៉ាងចាក់ាមដបបរបនពណីយ៍។សយើងសរបើរាស់ រនំ្ទង AAC សែើមបីសាងសង់
ជញ្ជា ងំែមីនន្ បន្ទប់ររជាក់ ស ើយនិ្ងស វើជាបន្ទទ រ់សំរាប់ជញ្ជា ងំដែលមាន្ស្សាប់ដែល
បន្ទប់ររជាក់ភាា ប់អាការដែលមាន្ស្សាប់ស ើយ។ 
ែំបូលដែកមំាដែលមាន្ឥែឋជារិការពារកំសៅភាព ់ជញ្ជា ងំនិ្ងសរសរជាមួយាន ។ សយើង
ាញ់ជាសសាន ររកាស់ចំនួ្ន្២៥មមស វើសអាយេីុសូ ង់នន្ជញ្ជា ងំទាំងបួន្ និ្ងាញ់៥០មម
សៅសលើកំរាលឥែឋខាងសរកាមែំបូល ស វើសអាយជញ្ជា ងំនិ្ងែំបូលមាន្ជារិេីុសូ ង់លអ
ស ើយមិន្សអាយជារិសំសណើ មរជាបចូលាន្ (ស វើសអាយសំខាន់្ ជារនំ្ទងការពារ
ចំហាយនិ្ងេីុសូ ង់សៅកនុងបន្ទប់ដរមួយ)។ មា៉ា សីុន្ររជាក់15,000 BTU/ជាមួយនឹ្ងខូ្
លបូរ ររូវាន្ែំស ើង សែើមបីែល់់នូ្វសមរែភាពររជាក់។ បន្ទប់ែមីសន្ះររូវាន្រកាសៅជំុ
វញិសីរុណហ ភាព៤េងាសស ាន្យ៉ាង
ងាយស្សួលសដាយមា៉ា សីុន្ររជាក់ែមីនិ្ងខូ្ល
បូរ។ 
 

 



 

 

សែើមបីបសងកើរសអាយមាន្កដន្លងអាចសរបើរាស់ាន្ដែលមាន្របសិទធិភាពដែមសទៀរ សយើង
ក៏ាន្ដកលំេរជាែមីនន្បន្ទប់ររជាក់ពីមុន្របស់សយើងសៅសពលដែលសយើងសាងសង់បន្ទប់
ែមីរបស់សយើង។ សយើងាន្ជំនួ្សនូ្វទាវ រផ្លល សទិករបសហាងរបសសើសយើងជាមួយនឹ្ងភីវសីុី
ាន់្ ទាវ (ែូលីកលរែិ)សែើមបីែល់់េីុសូ ង់របសសើរជាងមុន្និ្ងជារនំ្ទងកំុសអាយមាន្ជារិ
សំសណើ ម។ សយើងយកបងអូចសចញ បងអួចមួយកាល យជា ែលូវចូលសៅបន្ទប់ររជាក់ែមីរបស់
សយើងស ើយ មួយសទៀរររូវាន្បំសពញសដាយសីុម៉ាង់ការពារ AAC. 
សយើងាន្ាញ់ពិដាន្ជាមួយជារិសសាន រ៥០មមសែើមបីជាេីុសូ ង់និ្ងជញ្ជា ងំជាមួយនិ្ង
២៥មមសសាន រេីុសូ ង់សែើមបីបសងកើន្របសិទធិភាពនិ្ងែ់ល់រនំ្ទងែល់សំសណើ ម។ បន្ទប់
សរៀបចំែមីសន្ះអាចរកាកំសៅាន្ជា មមាគឺ១៦េងាសស វាសែើររួជារនំ្ទងការពារកំុសអាយ
ខ្យល់ចូលន្សៅកនុងបន្ទប់ររជាក់ាន្ ស ើយជាកដន្លងទុកដាក់រាប់ពូជបសណ់ាះអាសន្ន
មួយ។ វាក៏ាន្ែល់់ដែរនូ្វកដន្លងសំរាប់ស វើការសំរាប់បុគគលិកធ្លន្ទាររាប់ពូជកនុងការ
ស វើសារសពើភ័ណឌ និ្ងបូមខ្យល់បិទែង់រាប់ពូជ។ 
 

លទធែល 

ចាប់ាំងពីការស វើសំសរចនូ្វបន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជែមីសន្ះមក បុគគលិកេងគការសេកូអាសីុ
ាន្ករ់រាទុកនូ្វភាពខុ្សាន ជាសរចើន្រវាងបន្ទប់ររជាក់ទុកដាក់រាប់ពូជចាស់និ្ងការ
រចន្ទែមី។ សទាះបីជាសពលសន្ះសរបើរាស់មា៉ា សីុន្ររជាក់ចំនួ្ន្ពីរជាជាងររឹមដរមួយ ក៏
មាន្ការសកើន្ស ើងសដាយស វសរបដ សនូ្វរំនលរបចាំដខ្ជារមួនន្ការសរបើរាស់សភលើងសៅ
ធ្លន្ទារាប់ពូជសន្ះដែរ។ ាំងពីាន្បញ្េ ប់បន្ទប់ែមីសន្ះមកស ើយស វើការដកដរបសំរាប់
បន្ទប់ចាស់មក សយើងមិន្ាន្ស ើញសញ្ជា ណាមួយពីកំហាប់ទឹកស ើយ។ សំសណើ ម
កាន់្ដរទាបសៅកនុងបន្ទប់មាន្ន័្យថាបុគគលិកមិន្ចំាាច់សរបើរាស់មា៉ា សីុន្បូមសំសណើ ម
សចញសទសៅកនុងកដន្លងទុកដាក់រាប់ពូជ។ជាចុងបញ្េ ប់ សដាយសារដរភាពេីុសូ ង់ 
បន្ទប់ែមីសន្ះគឺជាកដន្លងទុកដាក់រាប់ពូជដែលមាន្ភាពររជាក់ជាងបន្ទប់ចាស់ ស ើយ
សទាះបីជាឥ ូវ ក៏បន្ទប់ចាស់ររជាក់ជាងមុន្ដែរ សដាយាន្ែល់់នូ្វកដន្លងដែលមាន្
សុវរែិភាពជាងកនុងការការពាររាប់ពូជរបស់សេកូអាសីុ។ 
 
 



 

 

រំនល 
ារាងទី១ មាន្បងាហ ញពីព័រ៌មាន្ពីរំនលនន្ការសាងសង់បន្ន្ទប់ររជាក់ែមីសន្ះ។ សំភា
រះដែលជាក់ោក់មាន្រំនលនែលបំែុរគឺជាសំភារះមា៉ា សីុន្ររជាក់ ពពុះេីុសូ ង់ (រាប់
បញ្េូ លទំាងកំោងំពលកមមែង) និ្ងរាំងAAC ពីសីុម៉ាង់។ រន្ចាបន្ទប់ររជាក់សន្ះកឺមិន្
ាន្ស វើសំរាប់ការសរបើរាស់របស់កសិករផ្លទ ល់ខ្លួន្មាន ក់ឯងស ើយ ដរគួរររូវាន្សរបើ
រាស់ជាលកខណះ មិន្រករាក់កំនរឬជាលកខណះ ំជាងសន្ះ។ ភារអាចរកាន្សៅកនុង
រំបន់្និ្ងសរគឿងបន្ទល ស់ដែលអាចរកាន្សំរាប់សំភារះទំាងសន្ះក៏អាចរកាន្ដែរែូចជា
ការសរបើរាស់ទាវ រស ើនិ្ងការោបថាន ំ ជាមួយនឹ្ងថាន ំឡាទិច (សែើមបកីារពារសំសណើ ម) 
ការសរបើរាស់កំរាលពពុះសសាន រជំនួ្សសអាយពពុះេីុសូ ង់ និ្ងការសរបើរាស់ឥែឋ
របនពណីយ៍និ្ងផ្លល ស្័័រជំនួ្សសអាយរនំ្ទង Q Con 
 
Construction Item សំភារះសាងសង់ THB បាត USDដុល្លា  

ពព ុះស្នោ រអ ៊ីសូឡង់ (រាប់ទ ាំងកាំលាំងពលកម្ម ) ฿           23,929.00  $       683.69  

ស្ ើសាំរាប់នងសង់បន្ទប់ត្រជាក់ ฿           24,282.00  $       693.77  

រនាំង Q Con  ฿             7,800.00  $       222.86  

សាំភារុះដទៃស្ៃៀរ បន្ន្ែម្ (ភាគស្ត្រើន្គឺស្ ើបន្ទុះក្តា  ស្ប៉េរ ង ផ្លា សទ ិក 
។ល។ ฿           26,351.00 

  
$       752.89 

ស្រៀបរាំត្បព័ន្ធ ស្ ា្ ើងថ្ម៊ី ฿              1,527.00 $         43.63 

ទា រសាំរាប់បន្ទប់ត្រជាក់ថ្ម៊ី ฿                517.00  $        14.77  

ម៉េ ស ៊ីន្ត្រជាក់ ฿           19,490.00  $      556.86  

CoolBot ភាា ប់ម៉េ ស ៊ីន្ត្រជាក់ ฿             8,750.00 $      250.00 

ក្តរលប់ពណ៌បន្ទប់ ฿                800.00  $        22.86  

បាំពង់បងហ រូៃឹកស្រញ ฿                  31.00  $          0.89  

TOTAL ฿         113,477.00  $    3242.20 

ារាងទី១រំនលបន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជជាែុោល និ្ងនែារសំភារះដែលាន្សរបើរាស់និ្ងរំនលសំភារះអាចខុ្សាន ដែអកាមរំបន់្ 

 

េនុ្សាសន៍្បដន្ែម 

បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជសន្ះាមសមរែភាពសន្ះនឹ្ងមិន្សមរមយសំរាប់រគប់សាែ ន្ភាពស ើ
យ។ ដរសទាះជាយ៉ាងណា ក៏សាលការណ៍ គំនិ្រ និ្ងសំភារះដែលាន្សរៀបរាប់មកសៅ
កនុងេរែបទ អាចែ់ល់ជាចំណុចចាប់សែ់ើមឬែំសណាះស្សាយសំរាប់ធ្លន្ទាររាប់ពូជ
ស គមន៍្ដែលមិន្រករាក់កំនរដែលកំពុងស វើការកនុងបរបិទមួយដែលរូចជាង។ សបើេនក
ចង់សង់បន្ទប់ររជាក់ ែំបូងសូមពិចារណាពីររមវូការសាែ ន្ភាពរបស់េនកនិ្ងសំភារះ



 

 

ដែលររវូការថាអាចរកាន្សៅកនុងរំបន់្កនុងបរបិទរបស់េនក។ បន្ទទ ប់មកសូមសំសរចចិរ់
ពីរសបៀបដែលេនកអាចបសងកើរាន្នូ្វកដន្លងដែលមាន្សុវរែិភាពបំែុរសំរាប់រាប់ពូជ
របស់េនក។ 
សែើមបីទទួលាន្ព័រ៌មាន្បដន្ែមពីវ ីិសាស្រសស់្សាវរជាវទុកដាក់រាប់ពូជរបស់សេកូអាសីុ
សូមចូលសៅសមើលបណ់ាញភាា ប់ែូចខាងសរកាមសន្ះ 

 កំណរ់រារបស់សេកូអាសីុ សលខ្ ១៤ ការបូមខ្យល់សចញពីែង់និ្ងទូទឹកកក
http://c.ymcdn.com/sites/members.echocommunity.org/resource/collectio
n/0ADF35ED-72B3-44AA-92B5-D50F9B4A741D/EAN_14_-_July_2012.pdf 

 សិកាខ សាោពីការដែរការាប់ពូជសៅកមពុជា ២០១៥

http://www.echocommunity.org/en/resources/b3b28c0a-efbf-46fe-a63c-
2c223dc70a86 

 សិកាខ សាោពីការធ្លន្ទារាប់ពូជសៅនែ https://echocommunity.site-

ym.com/?Asia_SeedWorkshop 

 វឌីី្េូាមយូ យូប ពី ទូបណុ់ះកូន្រកុខជារិសៅកនុងែទះែីឥរែឋសៅកមពុជាខាងសជើង
ខាងសកើរ https://www.youtube.com/watch?v=Ao5M7OLsGTY 

 

របភព 

ការបូមខ្យល់សចញនិ្ងទូទឹកកក មួយណាដែលមាន្របសិទធិភាបបំែុរ ទាញយកពី
http://c.ymcdn.com/sites/members.echocommunity.org/resource/collection/0adf

35ed-72b3-44aa-92b5-d50f9b4a741d/EAN_14_-

_July_2012.pdf?hhSearchTerms=%22vacuum+and+sealing%22 

Schnitzler, S. Sustainability and the Built Environemnt. (2006. U.C. Davis. និ្រន្់រភាព 
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http://c.ymcdn.com/sites/members.echocommunity.org/resource/collection/0ADF35ED-72B3-44AA-92B5-D50F9B4A741D/EAN_14_-_July_2012.pdf
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