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ការរៀបចំគម្រ្រងប្រកបដោយ
ចីរភាព និង គ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ បាន
បង្ហ្រញនូវការរចនាអគារប្រតង-ខៀវ
ដ្រលឈានមុខគ្រ ដោយរាប់បញ្ចូល
ការសន្រសំសំច្រ ធនធាន និង ទស្រសនៈ
ប្រើប្រ្រស់ថាមពលមានប្រសិទ្ធភាព
សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍលំនៅដ្ឋ្រនរួមគា្ន្រ
នៅទីក្រុង កំពង់ផ្រ (Hafencity) 
Hamburg។

We-House Baakenhafen
Hamburg, ប្រទ្រសអាឡឺម៉ង់

ការរៀបចំ ផ្គត់ផ្គង់សមា្ភ្ររៈប្រកបដោយចីរភាព ប្រព័ន្ធ
រៀបចំផ្គត់ផ្គង់សមា្ភ្ររៈទាន់សម័យ ដោយមានអគារ
សមាហរណកម្មជីវម៉ា្រស  និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកមាន
វិភាគទានដ៏សំខាន់ ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធ។ ទឹកសំអុយ
នឹងត្រវូធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្មជាមួយប្រព័ន្ធចម្រ្រះលើតំបូលហើយ
ត្រវូប្រើសម្រ្រប់ស្រ្រចស្រព្វនិងបន្ទប់ទឹក។ ជីវម៉ា្រសត្រវូ
បានគ្រប្រើសម្រ្រប់ លាយដីដ៏មានជីវជាតិ សម្រ្រប់ការ
ដំដុះ នៅក្នងុគ្រហដ្ឋ្រន ដ្រលហៅថា Terra Preta។

នៅក្នងុទីក្រងុកំពង់ផ្រ   (Hafencity) ន្រទីក្រងុ 
Hamburg  ការផ្តចួផ្តើមអគារដ្រលប្រកបដោយ
ចីរភាព និងជាគំរូល្អនោះ នឹងត្រវូបានកា្ល្រយជា
ការពិត។ ដោយផ្អ្រកលើគម្រ្រង ដ៏ជោគជ័យ របស់
ក្រមុហុ៊ន Eble Messerschmidt Partner 
នៅក្នងុការប្រកួតប្រជ្រងដ៏មានឈ្ម្រះបោះសំឡ្រង
នោះ ការរៀបចំប្លង់លំនៅដ្ឋ្រនដ្រលឈានមុខគ្រ
នឹងជំរុញអោយមានលទ្ធផលលំនៅដ្ឋ្រនចីរភាពដ៏
ខ្ពស់បំផុតមួយ។
គំនិតន្រការរៀបចំលំនៅដ្ឋ្រនលក្ខណះសមូហភាព
ន្រះបានរួមបញ្ចលូនូវ  លំនៅដ្ឋ្រនផ្រស្រងៗគា្ន្រ   ក៏ដូចជា
ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធផ្រស្រងៗទៀត   មាន   ភោជនីយដ្ឋ្រន 
និង   លំហការិយាល័យដ្រលអាចធ្វើការរួមគា្ន្របាន។

សាវតា និង ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ប្លង់ដំបូល (រូបភាពទី៤)

រូបភាពប្ររទៅរកផ្លវូ (រូបភាពទី១)

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

fig. 2, 4-7  Eble Messerschmidt Partner
 

fig. 1+3  Moka-Studio Hamburg
សូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ   ៖

គោលការណ៍ក្នុងការរចនា

ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកកើត
ឡើងវិញ

អគារនឹងត្រវូរៀបចំប្រកបដោយការប្រើប្រ្រស់
ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយ
រាប់បញ្ចលូទ្រនាប់ការពារជញ្ជ្រងំខាងក្រ្រដ៏ល្អ
ព្រមទំាង បង្អចួ និង ដំបូល និង ប្រព័ន្ធខ្រយល់ដ្រល
អាចយកកម្ត្រមកប្រើប្រ្រស់ឡើងវិញ។ ជាងន្រះ
ទៅទៀតរាល់អគារប្របន្រះ នឹងត្រវូភា្ជ្រប់ជាមួយ
ប្រព័ន្ធបណ្ត្រញកម្ត្រខាងក្នងុផ្ទះ របស់ក្រងុ
 Hafencity ទៀតផង។ អគារន្រះ នឹងត្រវូផ្តល់
បន្ថ្រមនូវ ផ្ទ្រងំPV ជាច្រើននៅផ្ន្រក Façade និង
លើដំបូល។

ជីវសាស្រ្តចម្រុះ និង ផសុខភាព
ក្នុងទីក្រុង

ទស្រសនៈ អគារ ប្រតង ខៀវ បានជំរុញឲ្រយមាន
កំណើនជីវសាស្រ្តចំរុះ ផសុខភាព និងសួនច្របារ
ក្នងុទីក្រងុ។ ភាគច្រើនផ្ន្រកមុខអគារមានកំណើន   
Façade ប្រតង។ ច្របារខាងលើដំបូលអាចផលិត
បន្ល្រ ផ្ល្រឈើ ដ្រលអាចផ្គត់ផ្គង់ ដល់ភោជនីយដ្ឋ្រន
នៅជាន់ក្រ្រម។

លំហូរចូលវត្ថុធាតុដើម
ប្រកបដោយចីរភាព

ការសាងសង់ប្រកបដោយ
ចីរភាព

សមា្ភ្ររៈ និង ប្រព័ន្ធន្រការសាងសង់ទំាងអស់
ត្រវូបានរៀបចំឡើងសម្រ្រប់សន្រសំសំច្រធនធាន
ថាមពលដ្រលត្រវូយកមកប្រើតិចបំផុត (ឫ
ក៏អាចជាការចាប់យកកាបូន) និងបរិសា្ថ្រនក្នងុផ្ទះ
ប្រកបដោយផសុខភាព។ អគារកម្ពស់៨ជាន់នោះ
ភា្ជ្រប់ប្រព័ន្ធសាងសង់ពីឈើដ្រលមានលក្ខណៈ
កូនកាត់ដ៏ធំសម្របើម រួមមានជញ្ជ្រងំឈើខាងក្រ្រ
និងស្រ្របដោយឈើកាបូណយ (Carbonised)។

C 15

ផ្ទះប្រតង

ទ្រើង ឫ រោង PV

សួនព្រ្រ

ប្រព័ន្ធការសាងសង់ដោយឈើប្របកូនកាត់ (រូបភាពទី២)

រូបមើលពីសួន Baakenhafen (រូបភាពទី៣)
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យុទ្ធសាស្រ្តប្រតង (រូបភាពទី៦)

យុទ្ធសាស្រ្តទឹក (រូបភាពទី៧)

យុទ្ធសាស្រ្តថាមពល (រូបភាពទី៥)

សួនព្រ្រសម្រ្រប់សម្រ្រកកាយ សួនដំណំ ហូបផល

ការផលិតអាហារ

ផ្ទះប្រតង តំបន់ដីសើមសប្របនិមិត្តដោយក្រ្រលដើមត្រ្រង

Façade ប្រតងជាជីវសា្ថ្រន

ប្រើដើមឈើជាជីវសា្ថ្រន

ធា្ល្ររដំដំណំបរិភោគ

ដើមគគីរ

ផ្ទះបាយ

បញ្ចះុកម្ត្រដោយប្រើ 
Façade ប្រតង

Façadeប្រតងជាជីវសា្ថ្រន

បន្ល្រ/ សំ  ណល់ពីភោជនីយដ្ឋ្រន

បន្ទប់ Sauna

តំបន់ដីសើមសិប្របនិមិត្ត សម្រ្រប់ក្រឆ្ន្រទឹកសំអុយ

កម្ត្រសាយភាយ

ភាពប្រតងខាងក្នងុផ្ទះ 

លំហរធ្វើការរួមគា្ន្រ

ការផលិតកំបុ៉ស្ត (Terra Preta)
សំណល់ប្រតង 

សំណល់ប្រតង 

ប្រើដើមឈើជាជីវសា្ថ្រន

គ្រ្រង PV

ស្របូយក  Solar (ថ្ង្រ)

ទ្រើង ឫ រោងPV

ប្រព័ន្ធបណ្តរូខ្រយល់ វិម្រឈការ

ដោយមានការប្រើប្រ្រស់

កម្ត្រក្នងុបន្ទប់ឡើងវិញ

ប្រព័ន្ធបណ្តរូខ្រយល់ប្រមូលផ្តុំ

ការបណ្តរូខ្រយល់ចូលក្នងុលំហសហគមន៍ការបណ្តរូខ្រយល់ចូលក្នងុលំហសហគមន៍ការបណ្តរូខ្រយល់ចូលក្នងុលំហសហគមន៍

1.  
pvs

2.  
អាគុយ

3.
បង្គ្រល
អគ្គសីនី

Façade PV មាន 
ស្រមោលគ្របបង្អចួ

ការដំដុះរុក្ខជាតិ ការសា្ត្ររកម្ត្រ
ពីការក្រឆ្ន្រទឹក
សំអុយ

ប្រព័ន្ធរៀបចំទឹកកម្ត្របន្ទប់

ការធ្វើដំណើរ

សួនព្រ្ររំហួត
ផ្ទះប្រតងស្របូយកទឹកភ្លៀង

ប្រព័ន្ធស្រ្រចស្រពផ្ទះប្រតង

កន្ល្រងលាងដ្រ

ប្រព័ន្ធទឹកភ្លៀង និង ទឹកប្រើប្រ្រស់រួម

បន្ទប់ទឹក
ភោជនីយដ្ឋ្រន

ប្រព័ន្ធចម្រ្រះ UV

សួនព្រ្ររក្រសាទឹក

ប្រព័ន្ធស្រ្រចស្រព Façade ប្រតង

តំបន់ដីសើមសិប្របនិម្មតិ្តសម្រ្រប់ក្រឆ្ន្រទឹកសំអុយ

ប្រព័ន្ធស្រ្រចស្រព 
Façade ប្រតង

អាងទឹកប្រើប្រ្រស់រួម អាងស្តកុទឹកសំអុយ

ធ្វើអោយមាន
ភាពត្រជាក់ 
ដោយដើមឈើ

ទឹកសំអុយពីបន្ទប់ទឹក

បញ្ចះុកម្ត្រដោយប្រើ 
Façade ប្រតង

ធ្វើអោយមានភាពត្រជាក់ 
ដោយ  Façade ប្រតង

ធ្វើអោយមាន
ភាពត្រជាក់ 
ដោយដើមឈើ

ធ្វើអោយមានភាពត្រជាក់ 
ដោយ  Façade ប្រតង

គម្រ្រង   Build4People
អគារនិរន្តរភាពសម្រ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ៖ ការពង្រឹងជីវិតរស់នៅទីក្រុងក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

អ្នកដឹកនាំគម្រ្រង៖ ឧបត្ថមដោយ៖ 

សំណង់អគារប្រតង និងការអភិវឌ្រឍសហគមន៍
ដោយចីរភាព


