២៧
ការសាងសង់បន្ទប់ររជាក់ដែលលអរបសសើស

២០១៦
ង
ើ សំរាប់ការទុកដាក់រាប់ពូជ

សដាយសោក សាការ ី រាយស៍ ជាទីរបឹកាបសចេកសទសជាន្់ខ្ស
ព ់របស់សេកូអាសុី

សាលការណ៍នន្ការទុកដាក់រាប់ពូជដែលររូវគិរពិចារណា
សៅសពលដែលមាន្ដែន្ការសាងសង់ បន្ទប់ររជាក់ ឬ បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជ សំរាប់ជា
សាលបំណងនន្ការដែររកាលទធភាពរបស់រាប់ពូជ
សាលការណ៍សំខាន្់សំរាប់ការទុកដាក់រាប់ពូជ។

សគររូវពិចារណាជាែំបូងសៅសលើ
សៅកនុងឯកសាកំណរ់រារបស់សេ

កូន្អាសុីទី១៤ECHO Asia Note 14 (កកកដា ២០១២) សយើងាន្ដចករ ំដលកលទធែលពី
ការសរបៀប ស ៀបមា៉ា សុីន្បូមខ្យល់សចញពីែង់ជាមួយន្ឹងមា៉ា សុីន្ររជាក់

ស

ើយាន្ស

បញ្ជ
ា ក់ន្ូវសារះសំខាន្់នន្ការរគប់ រគងជារិសំសណើមន្ិ ងសុីរុណហភាពសៅកនុងការ
ទុកដាក់រាប់ពូជ។

សយើងរកស

ើញថាការរគប់រគងជារិសំសណើម

(មា៉ា សុីន្បូមខ្យល់

សចញ) មាន្របសិទិធភាពជាងការដែររកាលទធភាពែុះនន្រាប់ពូជជាងការរគប់រគងសុីរុ
ណហភាព (ទូទឹកកក)
វាជាបទពិសសា ន្៍របស់សេកូដែលថារាប់ពូជររូវាន្រកាទុកាន្យ៉ា ងលអបំែុរសៅ
កនុងរំបន្់ររូពិកសដាយការសរបើ រាស់ការបូ មខ្យល់សចញជាែំ បូងសគបន្ទទប់ ពីការហាលវា

សអាយសងួរ (សែើមបីការពារកំរ ិរសំសណើមនន្រាប់ពូជសអាយសៅទាប) បន្ទទប់មកទុកដាក់
រាប់ពូជដែលាន្ខ្េប់កុងកញ្
ន
េ ប់សៅកនុងសុីរុណហភាពដែលររជាក់។

រចន្ទគំរល
ូ កខខ្ណឌបន្ទប់ររជាក់សំរាប់ការទុកដាក់រាប់ពូជែ៏លប
អ ំែុរ
ន្ិងភាពររជាក់គឺជាសរឿងសំខាន្់
សំសណើមដែលសមរមយសទ

សៅសពលដែល
ការរបឹកាែ៏លអ

ដរសទាះជាយ៉ា ងណាក៏សដាយសបើាមន្ឧបសគគនន្

ែំសណើរការនន្ការររជាក់ន្ឹងទាញយកសំសណើមពីខាងសរៅ

ស

ើយបសងកើរសអាយមាន្ភាពខាប់ ន្ទំសអាយមាន្កំរ ិរសំសណើមសកើន្ ស

ើង។ កនុងករណី

ដែលរាប់ពូជមិ ន្ររូវាន្ទុ កដាក់ សៅកនុងែង់ ដែលបូ មខ្យល់សចញសដាយខ្លួន្វា ឬក៏សៅ
សពលដែលការបិទជិរនន្ែង់រាប់ពូជររូវាន្សលចធ្លលយ សំសណើមបដន្ែមសន្ះន្ឹងស ើវសអា
យរាប់ពូជខ្ូចាន្។
សំភារះសែេងៗអាចររូវាន្សរបើរាស់សែើមបីសាងសង់បន្ទប់ររជាក់មួយដែលន្ឹងទទួល
ាន្ទាំងរបសិទិធែលន្ិងការការពារភាពែុះនន្រាប់ពូជាន្។ សូមសួរខ្លួន្ឯងថា សរើ
មាន្សំភារះសៅមាន្សៅកនុងរំ បន្់ ដែលមាន្គុ ណរនមលដែនកការពារសំសណើមាន្ន្ិង

ដែលមិន្អាចសអាយសំសណើមរជាបចូលាន្?។ សៅកនុងកាលសទសះជាសរចើ ន្ ចំសលើយ
ចំសពាះសំណួរសន្ះន្ឹងរួមមាន្ទាំងការបញ្ូេ លាននន្សំភារះែងដែរ។
របសិន្សបើេនកសាគល់ពីសំភារះ មមជារិដែលអាចេុីសូ

ង់ាន្លអ

ជាឧទា

រណ៍

ដរដបជាមិន្អាច

ការពារសំសណើមាន្ មាន្ែេិរ ន្ិងឬក៏ពុកែុយ រន្ទំងនន្សំសណើម(ែូចជាែង់ផ្លលសទិក)
របដ

លជាអាចររូវាន្សគសរបើរាស់សៅសលើទាំងពី រដែនកទាំងខាងកនុងន្ិ ងខាងសរៅនន្

អាា។ សូមគិរគូរទាំងកំរាលឥែឋន្ិងជញ្ជ
ា ង
ំ សៅសពលដែលគិ រែល់សំសណើមន្ិងភាពេុី
សូ

ង់

កំរាលឥែឋពិរជាមាន្សារសំខាន្់ណាស់សែើមបីការពារពីការរជាបចូលនន្

សំសណើមន្ិងការារ់បង់សុីរុណហភាព។
សូមស ើកា
វ រករ់ចំណាំថា

សបើ េនកសាងសង់បន្ទប់ររជាក់ មួយសៅកនុងអាកាសធ្លរុ ដែល

មាន្សំសណើម វាសសទើរដរមិ ន្អាចសៅរួចសទកនុងការរកាភាពសំសណើមសអាយសចញពី បន្ទប់

របស់េក
ន ។ សពលដែលេនកស ើសវ អាយបន្ទប់ររជាក់ កំរ ិរនន្ជារិសំសណើម ន្ឹងមាន្ការ
សកើន្ស

ើងស

ើយសំភារះ មមជារិន្ឹងស្សូបយកន្ិងទទួលាន្ន្ូវជារិសំសណើម។

ភាគ

រយដែលមាន្ពីសំសណើមអាចររូវាន្យកមកគិរពិចារណាជាចំន្ួន្ជាក់ោក់ នន្ជារិ
សំសណើមសៅកនុងកំរ ិរដែលសគែ់ល់សអាយមួយនន្ខ្យល់ ដែលអាចទុកាន្កនុងសុីរុណហ

ភាពមួយសៅកនុងបរ ិសាែន្ដែលសគាន្ែ់ល់ជូន្។ ខ្យល់សៅ់អាចរកាទុកន្ូវជារិសំសណើម
ជាងខ្យល់ររជាក់ ។ភាគរយដែលទាក់ទងន្ឹងជារិសំសណើមជា មមាមាន្ទំន្ទក់ទំន្ង

ែទុយសៅន្ឹងសុីរុណហភាព ដែលវាជា សុីរុណហភាពដែលែយចុះ ចំន្ួន្នន្ជារិសំសណើម
ដែលខ្យល់សៅជុំវ ិញអាចទុ កាន្មាន្ការែយចុះ

ដែលន្ទំសអាយមាន្ការសកើន្ស

ើងនន្

ជារិសំសណើមដែលមាន្ការទំន្ទក់ទំន្ងាន ពីសរពាះកំរ ិរនន្ខ្យល់គឺមាន្លាយសរចើន្ជាង
សៅសុីរុណហភាពដែលខ្ពស់។
សន្ះឌាមូលស

រុដែលសរៀងរាល់ ុងទុកដាក់ដែលររជាក់ ែូចជាទូទឹកកក គឺមាន្ភាព

សំសណើមមាន្កំរ ិរខ្ពស់

ដែលអាចស ើសវ អាយរាប់ពូជដែលមិន្ាន្ការពារខ្ូចាន្។

រាប់ពូជជាមីរកូសារជារិដែលមាន្ជី វ ិរស

ើយមាន្សមរុ លយជាមួយជារិសំសណើម

ដែលសៅជុំវ ិញវាសទាះបីជាវាររូវាន្ហាលសអាយសងួរែល់សំសណើមសៅ ៣សៅ១០ភាគ
រយក៏ សដាយ។ការទុកដាក់រាប់ពូជសៅកនុងទូទឹកកក គឺវាមិន្លអសទសំរាប់ភាពរស់ាន្នន្

រាប់ពូជសរពាះវាមាន្ជារិសំសណើមខ្ពស់។ រាប់ ពូជដែលររូវាន្ខ្េប់សៅកនុងរបស់ដែល
មាន្ការបូមខ្យល់សចញេស់គឺមាន្ភាពលអជាងឆ្ងងយណាស់សៅកនុងទួទឹកកក

ដរ

លកខខ្ណឌដបបសន្ះគឺសៅដរជាមិន្ជំសរ ើសលអសទ។

[Note: For more about relative humidity, see សំរាប់ ព័រ៌មាន្ពីសំសណើមដែលមាន្រំន្ទក់

ទំន្ងានសូសមើល

http://ocw.usu.edu/Forest__Range__and_Wildlife_Sciences/Wildland_Fire_Manageme
nt_and_Planning/Unit_4__Temperature-Moisture_Relationship_4.html]
សបើេនកសាងសង់បន្ទប់ររជាក់សៅជាប់ន្ឹងអាារសែេងសទៀរឬចំសណាមអាារសែេងសទៀរ
សូមគីរពីការសាងសង់វាសៅកដន្លងដែលស ើសវ អាយរបសិទិធែលរបស់វាទាបបំែុរ។ សៅ
រំបន្់េឌ្ឍសាលខាងសជើង

រជុងខាងរបូងនន្អាារណាដែលេរ់មាន្មលប់សែើ មស

ើ សទ

ន្ិងជាកដន្លងដែលសៅ់បំែុរនន្អាារសន្ទះ។ ែូចានដែរ សៅរជុងខាងសជើងសៅេឌ្ឍសាល
ខាងរបូងនន្អាារណាមួយសដាយាមន្មលប់ពីសែើ មស
អាារសន្ទះ។

វាន្ឹ ងមាន្របសិទិ ភា
ធ ពបំ ែុរកនុងការសាងសង់ សៅដែនកខាងសជើងស

ខាងសកើងនន្អាារដែលមាន្ស្សាប់ ស
មលប់ពីសែើមស

ើ ន្ឹងជារំ បន្់ ដែលសៅ់ជាងសគនន្
ៀង

ើយសៅកនុងេឌ្ឍសាលខាងរបូង ការមាន្ជំន្ួយពី

ើ អាចជួយសអាយសុីរុណហភាពលអរបសសើរ។ សូមសជៀសវាងបងអួច សដាយពន្លឺ

មមជារិអាចជំរញ
ុ រាប់ពូជបំដលងអាហាររូបរែមរភ បស់វាសអាយសៅជាការសររៀមសំរាប់
ការែុះស

ើង ដែលស ើសវ អាយមាន្ការការ់ បន្ែយជី វ ិររស់របស់វា។

បន្ទប់ររជាក់របស់សេកូអាសុី
សេកូន្អាសុីែលិរន្ិងដចកចាយចំន្ួន្នន្រាប់ពូជសែេងៗានដែលសចះដរសកើន្ស

ើង។

ែមីៗសន្ះសយើងាន្ដកដរបបន្ទប់ររជាក់របស់សយើងន្ិងបដន្ែមបន្ទប់ទីពីរសែើមបីបសងកើន្សមរែ
ភាពរបស់សយើងន្ិងបសងកើន្របសិទិធែលនន្បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជ។
បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជសែើមមាន្ទី ាំងសៅកនុងអាារដែលមាន្ែំបូលរបក់សងកសីន្ិងពិ

ដាន្ឥែឋដែលទាញចុះាន្ សដាយសារដរវាជាបន្ទប់កាច់រជុងនន្សរាងរទង់រទាយដែល
មាន្បំណងសាងសង់ស

ើងដែលមាន្ជាមុន្ស

ពីរសៅសលើជញ្ជ
ា ង
ំ ។

សយើងាន្ដាក់កញ្េក់ន

ស

ើយ

វាមាន្បងអូចដែលមាន្ស្សាប់ ចំន្ួន្

ប
វ ឺដែលមាន្េុីសូ

ង់ពីសលើពីដាន្ឥែឋ

ើយភាាប់ជញ្ជ
ា ង
ំ ជាមួយន្ឹងកំរាលសសានរកាស់៥០មម

បន្ទប់ររូវាន្ដាក់សអាយររជាក់ សៅកនុងកំ រ ិរ9265

BTU/h

ដែលឆ្ងលស់ានដែលសយើងាន្ដកដរបជាមួយន្ឹង

ជាមួយន្ឹងមា៉ា សុីន្ររជាក់

ខ្ូលបូរដែលាន្ទិញពីហាងមួយ

CoolBot purchased from Storeitcold.com មា៉ា សុីន្សន្ះាន្បជួយែល់សយើងែូចជាការ
ដកដរបដែលអាចស ើសវ ដាយខ្លួន្ឯងាន្សដាយងាយស្សួល
ការែំស

ើងស

ើយ

វាមិ ន្ររូវការេនកជំ ន្ទញកនុង

ក៏មិន្ស ើសវ អាយប៉ាះពាល់ែល់ការធ្លន្ទែល់មា៉ាសុីន្ររជាក់ស

មា៉ា សុីន្សន្ះវាាន្ចូ លសពវសៅនែទខាងកនុងស

ើយ

ើយសអាយមា៉ា សុីន្ររជាក់ សន្ះររ់ ាន្

កាន្់ដរររជាក់។ ជាមួយន្ឹងមា៉ា សុីន្ន្ិងខ្ូលបូរសន្ះជាមួយាន សយើងន្ឹងរកាទុកបន្ទប់
ទុកដាក់រាប់ពូជសន្ះសៅសីរុណហភាពពី ១០សៅ១៦េងាសស។
សយើងាន្សរៀបចំរបព័ន្ធមូមជារិសំសណើមសចញសៅកនុង
បន្ទប់សែើមបីជួយកំរ ិរចំន្ួន្កំហាប់សីរុណហភាពពីភាព

ររជាក់សៅកនុងបន្ទប់ បន្ទប់ររជាក់សន្ះែំសណើរការាន្
លអណាស់ ដរមិន្សូវមាន្របសិទិធភាពស

ើយ (សរពាះវា

ជាប់ពាក់ព័ន្ធសៅន្ឹងការផ្លលស់បូរនន្បន្ទ
់
ប់ដែលមាន្
បំណងសាងសង់ជាសទៀរទារ់) ស

ើយមិន្ាន្ស ើសវ អា

យបន្ទប់ររជាក់ជាសទៀងទារ់សអាយសៅសរកាម ១៥េងា

រូបទី២ កំរាលឥែឋសំរាប់បន្ទប់ែីា
ម ន្សាងសង់ជាមួយជាន្់នន្

សា់យរ ៉ាុ

វ
ីម៉ាង ន្ិងរន្ទំង AAC
ូមសុ

សសស

ើយ

ស

ើយក៏មាន្ជារិកំហាប់ជា

សរចើន្ដែលអាចគណន្ស

ើ ញស

ើយន្ិង

ែំណក់ាមរយះឥែឋពិដាន្ដែលទំោក់ា
ន្។ សយើងាន្សរៀន្ាន្ថា ពិដាន្មិន្ាន្
េុីសូ

ង់រគប់រាន្់ស

ើយ

សែើមបីយក

សលើជារិសំសណើមនន្ខ្យល់ដែលសៅជុំ វ ិញ

នះ

សៅកនងបន្ទប់ពិដាន្ខាងសលើនន្ឥែឋពិដាន្
ដែលអាចទំោក់ាន្ វាាន្

ូ រស

ើ យស

ណហភាពសៅកនងបន្ទប់។

ើញែលូវរបស់វាសៅកនុងបន្ទប់ បសងកើន្កំរ ិរសីរុ

រូបទី១ ការរចន្ទសំរាប់បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជែមី ភាាប់ជាមួយ
ន្ឹងបន្ទប់ចាស់

បន្ទប់ែីា
ម ន្ស ើជា
វ ប់សៅន្ឹងបន្ទប់ររជាក់
ដែលមាន្ស្សាប់ (រូបទី១) វាមាន្រគឹះែមលិរ
អ
ពីសលើជាមួយន្ឹងបន្ទទរ់ផ្លលសទិកដែលសែើររួ
ជាេនករារាំងចំហាយទឹក

សយើងាន្ដាក់

សសានរ២សៅពីសលើបន្ទទរ់ផ្លលសទិកសន្ះ សអាយសែើររួជាេនករារាំងចំហាយបដន្ែមសទៀរ បន្ទទប់
មកចាក់លាយសុីម៉ាង់ចូល (ជំសៅ៤) សៅពីសលើសសានរ (រូបទី ២)
សំរាល់ស្សទាប់បន្ទទប់សទៀរសយើងសរបើរាស់សយើងសរបើសុីម៉ាងឥែឋរបសហាងេូរូខាលវមាន្
ខ្យល់ (AAC) ដែលជាែលិរែលដែលសគែលិរជារទង់រទាយដែលសគែលិរជាឥែឋមាន្

របសហាងសកាសិកាបិរជិរលអដែលមាន្ទំងន្់ស្សាល ដែលែ់ល់ន្ូវេុីសូ

ង់ ស

ើយមិន្

សអាយមាន្ែេិរ។ AAC កាន្់ដរអាចរកាន្សៅរបសទសនែដែលមាន្ជារិេុីសូ

ង់ ខ្ស
ព ់

ជាសំភារះសាងសង់ងាយស្សួលសរបើរាស់ ដែលសគែលិរពីសុីម៉ាង់ អាលុយមី ញូម ន្ិង
របស់សែេងសទៀរដែលជួយែល់របរិកមមគីមីសអាយបសងកើរាន្ជាពពុះេុីរែូដសន្
ជាប់សៅកនុងសុីម៉ាង់ស

ើយន្ទំសៅរកការបិរសដាយេុីសូ

ដែល

ង់ខ្ពស់ន្ឹងមាន្រន្ធសរចើ ន្។

សយើងាន្ដាក់ស្សទាប់ AAC សន្ះសៅពីសលើ
កំរាលសុីម៉ាង់ ចុងបញប់ដាក់ពីសលើទាំងេស់
ជាមួយន្ឹងផ្លលសទិកន្ិងកំរាល់ស
សែើមបីជួយទប់ទំងន្់

ើ ែីលរែ
ូ

(សែើមបីការពារកុំសអា

យដបកACC ដែលែុយស្សួយ) បន្ទប់ាន្
សរបើរាស់ការសាងសង់សរសរន្ិងជញ្ជ
ា ង
ដែលមាន្សរសរទប់ ៤សៅាមរជុងដែល
ស ើព
វ ី សុីម៉ាងចាក់ាមដបបរបនពណីយ៍។សយើងសរបើរាស់ រន្ទំង AAC សែើមបីសាងសង់
ជញ្ជ
ា ង
ំ ែមីនន្ បន្ទប់ររជាក់ ស

ើយន្ិងស ើជា
វ បន្ទទរ់សំរាប់ជញ្ជ
ា ង
ំ ដែលមាន្ស្សាប់ដែល

បន្ទប់ររជាក់ភាាប់អាការដែលមាន្ស្សាប់ស

ើ យ។

ែំបូលដែកមាំដែលមាន្ឥែឋជារិការពារកំសៅភាព់ជញ្ជ
ា ង
ំ ន្ិងសរសរជាមួយាន។
ាញ់ជាសសានររកាស់ចំន្ួន្២៥មមស ើវសអាយេុីសូ
សៅសលើកំរាលឥែឋខាងសរកាមែំបូល
ស

ចំហាយន្ិងេុីសូ
លបូរ ររូវាន្ែំស

(ស ើសវ អាយសំខាន្់

ង់លអ

ជារន្ទំងការពារ

ង់សៅកនុងបន្ទប់ដរមួយ)។ មា៉ា សុីន្ររជាក់15,000 BTU/ជាមួយន្ឹងខ្ូ

ើង សែើមបីែល
់ ់ន្ូវសមរែភាពររជាក់ ។ បន្ទប់ែីមសន្ះររូវាន្រកាសៅជុំ

វ ិញសីរុណហភាព៤េងាសស

ាន្យ៉ា ង

ងាយស្សួលសដាយមា៉ា សុីន្ររជាក់ែីមន្ិងខ្ូល
បូរ។

ង់នន្ជញ្ជ
ា ង
ំ ទាំងបួន្ ន្ិងាញ់៥០មម

ស ើសវ អាយជញ្ជ
ា ង
ំ ន្ិងែំបូលមាន្ជារិេុីសូ

ើយមិន្សអាយជារិសំសណើមរជាបចូលាន្

សយើង

សែើមបីបសងកើរសអាយមាន្កដន្លងអាចសរបើរាស់ាន្ដែលមាន្របសិទិធភាពដែមសទៀរ សយើង
ក៏ាន្ដកលំេរជាែមីនន្បន្ទប់ររជាក់ពីមុន្របស់សយើងសៅសពលដែលសយើងសាងសង់បន្ទប់

សយើងាន្ជំន្ួសន្ូវទាវរផ្លលសទិករបសហាងរបសសើសយើងជាមួ យន្ឹ ងភី វ ីសុី

ែមីរបស់សយើង។
ាន្់

ទាវ(ែូលីកលរ ិែ)សែើមបីែល
់ ់េុីសូ

ង់ របសសើរជាងមុន្ន្ិងជារន្ទំងកុំសអាយមាន្ជារិ

សំសណើម។ សយើងយកបងអូចសចញ បងអួចមួយកាលយជា ែលូវចូ លសៅបន្ទប់ររជាក់ ែីរម បស់
សយើងស

ើយ មួយសទៀរររូវាន្បំសពញសដាយសុីម៉ាង់ការពារ AAC.

សយើងាន្ាញ់ពិដាន្ជាមួយជារិសសានរ៥០មមសែើមបីជាេុីសូ
២៥មមសសានរេុីសូ

ង់ន្ិងជញ្ជ
ា ង
ំ ជាមួយន្ិង

ង់សែើមបីបសងកើន្របសិទិភា
ធ ពន្ិងែ់ល់រន្ទំងែល់សំសណើម។

បន្ទប់

សរៀបចំែីសម ន្ះអាចរកាកំសៅាន្ជា មមាគឺ ១៦េងាសស វាសែើររួជារន្ទំងការពារកុំសអាយ
ខ្យល់ចូលន្សៅកនុងបន្ទប់ររជាក់ាន្ ស

ើយជាកដន្លងទុកដាក់រាប់ពូជបសណា
់ ះអាសន្ន

មួយ។ វាក៏ ាន្ែ់ល់ដែរន្ូ វកដន្លងសំរាប់ ស ើកា
វ រសំរាប់ បុគគលិកធ្លន្ទាររាប់ ពូជកនុងការ
ស ើសា
វ
រសពើភ័ណឌន្ិងបូមខ្យល់បិទែង់រាប់ពូជ។
លទធែល
ចាប់ាំងពីការស ើស
វ ំសរចន្ូវបន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជែមីសន្ះមក

បុគគលិកេងគការសេកូអាសុី

ាន្ករ់រាទុកន្ូវភាពខ្ុសានជាសរចើន្រវាងបន្ទប់ររជាក់ទុកដាក់រាប់ពូជចាស់ន្ិងការ
រចន្ទែមី។

សទាះបីជាសពលសន្ះសរបើរាស់មា៉ាសុីន្ររជាក់ចំន្ួន្ពីរជាជាងររឹមដរមួយ

មាន្ការសកើន្ស

ើងសដាយស វសរបដ

សន្ូវរំនលរបចាំដខ្ជារួមនន្ការសរបើរាស់សភលើងសៅ

ធ្លន្ទារាប់ពូជសន្ះដែរ។ ាំងពីាន្បញ្េប់បន្ទប់ែីមសន្ះមកស
បន្ទប់ចាស់មក

សយើងមិន្ាន្ស

ក៏

ើយស ើកា
វ រដកដរបសំរាប់

ើញសញ្ជាណាមួយពីកំហាប់ទឹកស

ើ យ។

សំសណើម

កាន្់ដរទាបសៅកនុងបន្ទប់មាន្ន្័យថាបុគគលិកមិន្ចាំាច់សរបើរាស់មា៉ាសុីន្បូមសំសណើម
សចញសទសៅកនុងកដន្លងទុកដាក់រាប់ពូជ។ជាចុងបញ្េប់

សដាយសារដរភាពេុីសូ

បន្ទប់ែីមសន្ះគឺជាកដន្លងទុកដាក់រាប់ពូជដែលមាន្ភាពររជាក់ជាងបន្ទប់ចាស់
សទាះបីជាឥ

ូវ

ក៏បន្ទប់ចាស់ររជាក់ជាងមុន្ដែរ

ស

ង់

ើយ

សដាយាន្ែ់ល់ន្ូវកដន្លងដែលមាន្

សុវរែិភាពជាងកនុងការការពាររាប់ពូជរបស់សេកូអាសុី។

រំនល
ារាងទី១ មាន្បងាហញពីព័រ៌មាន្ពីរំនលនន្ការសាងសង់បន្ន្ទប់ររជាក់ែីមសន្ះ។ សំភា
រះដែលជាក់ោក់មាន្រំនលនែលបំែុរគឺជាសំភារះមា៉ា សុីន្ររជាក់

ពពុះេុីសូ

ង់

(រាប់

បញ្ូេ លទាំងកំោង
ំ ពលកមមែង) ន្ិងរាំងAAC ពីសុីម៉ាង់។ រន្ចាបន្ទប់ររជាក់សន្ះកឺមិន្
ាន្ស ើស
វ ំរាប់ការសរបើរាស់របស់កសិករផ្លទល់ខ្ួន្មា
ល
ន ក់ ឯងស

ើយ

ដរគួរររូវាន្សរបើ

រាស់ជាលកខណះ មិន្រករាក់កំនរឬជាលកខណះ ំជាងសន្ះ។ ភារអាចរកាន្សៅកនុង
រំបន្់ន្ិងសរគឿងបន្ទលស់ដែលអាចរកាន្សំរាប់សំភារះទាំងសន្ះក៏អាចរកាន្ដែរែូចជា
ការសរបើរាស់ទាវរស

ើ ន្ិងការោបថានំ

ជាមួយន្ឹងថានំឡាទិច

ការសរបើរាស់កំរាលពពុះសសានរជំន្ួសសអាយពពុះេុីសូ

ង់

(សែើមបីការពារសំសណើម)
ន្ិងការសរបើរាស់ឥែឋ

របនពណីយ៍ន្ិងផ្លលស្័័រជំន្ួសសអាយរន្ទំង Q Con
Construction Item សំភារះសាងសង់

THB បាត

ពពុះស្នោរអ៊ីសូឡង់ (រាប់ទ ាំងកាំលង
ាំ ពលកម្ម )
ស្

ើសាំរាប់នងសង់បន្ទ ប់ត្រជាក់

រនាំង Q Con
សាំភារុះដទៃស្ៃៀរ បន្ន្ែ ម្ (ភាគស្ត្រើន្គឺស្
។ល។
ស្រៀបរាំត្បព័ន្ធស្្ា ើងថ្ម ៊ី
ទារសាំរាប់បន្ទ ប់ត្រជាក់ថ្ម៊ី
ម៉េស៊ីន្ត្រជាក់
CoolBot ភាាប់ម៉េស៊ីន្ត្រជាក់
ក្តរលប់ពណ៌បន្ទ ប់
បាំពង់បងហ ូរៃឹកស្រញ

TOTAL

ើបន្ទ ុះក្តា ស្ប៉េរង ផ្លាសទ ិក

USDដុល្លា

฿
฿
฿

23,929.00
24,282.00
7,800.00

$
$
$

683.69
693.77
222.86

฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

26,351.00
1,527.00
517.00
19,490.00
8,750.00
800.00
31.00
113,477.00

$
$
$
$
$
$
$
$

752.89
43.63
14.77
556.86
250.00
22.86
0.89
3242.20

ារាងទី ១រំនលបន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជជាែុោលន្ិងនែារសំភារះដែលាន្សរបើរាស់ន្ិងរំ នលសំភារះអាចខ្ុសានដែអកាមរំបន្់

េន្ុសាសន្៍បដន្ែម
បន្ទប់ទុកដាក់រាប់ពូជសន្ះាមសមរែភាពសន្ះន្ឹងមិន្សមរមយសំរាប់រគប់សាែន្ភាពស

ើ

យ។ ដរសទាះជាយ៉ា ងណា ក៏សាលការណ៍ គំន្ិរ ន្ិងសំភារះដែលាន្សរៀបរាប់មកសៅ
កនុងេរែបទ អាចែ់ល់ជាចំណុចចាប់សែ់ើមឬែំសណាះស្សាយសំរាប់ធ្លន្ទាររាប់ពូជ
ស

គមន្៍ដែលមិន្រករាក់ កំនរដែលកំ ពុងស ើ កា
វ រកនុងបរ ិបទមួយដែលរូ ចជាង។ សបើេនក

ចង់សង់បន្ទប់ររជាក់ ែំបូងសូមពិចារណាពីររមូវការសាែន្ភាពរបស់េនកន្ិងសំភារះ

ដែលររូវការថាអាចរកាន្សៅកនុងរំបន្់ កុងបរ
ន
ិបទរបស់េនក។ បន្ទទប់មកសូមសំសរចចិរ់
ពីរសបៀបដែលេនកអាចបសងកើរាន្ន្ូវកដន្លងដែលមាន្សុវរែិភាពបំែុរសំរាប់រាប់ពូជ
របស់េក
ន ។

សែើ មបីទទួលាន្ព័រ៌មាន្បដន្ែមពីវ ិ ី សាស្រស់ស្សាវរជាវទុ កដាក់ រាប់ ពូជរបស់សេកូអាសុី
សូមចូលសៅសមើលបណា
់ ញភាាប់ែូចខាងសរកាមសន្ះ


កំណរ់រារបស់សេកូអាសុី សលខ្ ១៤ ការបូមខ្យល់សចញពីែង់ន្ិងទូទឹកកក

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


សិកាខសាោពី ការដែរការាប់ពូជសៅកមពុជា ២០១៥

http://www.echocommunity.org/en/resources/b3b28c0a-efbf-46fe-a63c2c223dc70a86



សិកាខសាោពីការធ្លន្ទារាប់ពូជសៅនែ https://echocommunity.site-

ym.com/?Asia_SeedWorkshop
វ ីឌ្ីេូាមយូ យូប ពី ទូ បណុ់ ះកូ ន្រុកខជារិ សៅកនុងែទះែី ឥរែឋសៅកមពុជាខាងសជើ ង
ខាងសកើរ https://www.youtube.com/watch?v=Ao5M7OLsGTY

របភព
ការបូមខ្យល់សចញន្ិងទូទឹកកក មួយណាដែលមាន្របសិទិធភាបបំែុរ 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. ន្ិរន្់រភាព
ន្ិង បរ ិសាែន្ដែលាន្សាែបន្ទ ទាសញសចញពី Retrieved from

https://extension.ucdavis.edu/sites/default/files/auto_aerated_concrete.pdf

