
 
 

 

រាជធានភី្នពំេញ ប្រពេសកម្ពុជា  
Build4People  

ល ើកកម្ពសគ់ណុភាពនៃជីវិត តាម្រយៈការកកករែម្ខុមាត ់ៃិងការអភិវឌ្ឍទើរកុងរែកបលោយចើរភាព  
 គពប្ោងពនេះព ីកេឹកចិត្តឱ្យោនការប្ាវប្ជាវ អំេីការាងសង់ និងការអភ្ិវឌ្ឍេីប្កុងប្រករពោយចីរភាេ ប្េម្ទងំ
ពរៀរចំឱ្យការអនុវត្តនានាសប្ោរ់េីប្កុងភ្នំពេញ ដែ ជារាជធានីររស់ប្រពេសកម្ពុជាព្វីព ងីប្រករពោយចីរភាេ។            
វ ិ្ ីាស្តសតដកដប្រមុ្ខោត់្ និងអភ្វិឌ្ឍន៍េីប្កុងប្រករពោយចីរភាេតាម្ដររចប្ម្េុះ ប្ត្ូវបានពរៀរចំព ងី ពែីម្បផី្ត ់ឱ្យេ រែឋ
ដែ រស់ពៅកនុងេីប្កុងនូវគុណភាេជីវតិ្កាន់ដត្ប្រពសីរ។ ឧទហរណ៍ ត្ួអងគពាក់េ័នធដផ្នកវេិាាស្តសត និងដផ្នកអនុវត្តផ្ទា  ់
បានពរៀរចំ និងព្វីពត្សតវ ិ្ ីាស្តសតថ្មីៗ និងេសសនទនដែ ោន កខណៈនវានុវត្តន៍ពៅកនុងសហគម្ន៍ដែ ោនេ រែឋរស់
ពៅផ្ទា  ់ ពែីម្បឱី្យេីប្កុងភ្នពំេញ ោនអនាគត្កាន់ដត្ប្រករពោយចីរភាេ។  

 

 
លោ លៅរបសគ់លរមាង 
 គពប្ោងពនេះោនពោ រំណងកាង និងសប្ម្រ
សប្ម្ួ េំនាក់េំនងថ្មីៗប្រករពោយអត្ថន័យ រវាងដផ្នកឥរយិារថ្ 
និងររាិថ ន ប្េម្ទងំេំនាក់េំនងរវាងរពចេកវេិា នងិពោ ន
ពយាបាយ។ ពោ រំណងននគពប្ោងពនេះ គឺពែីម្បផី្ទា ស់រតូររនតិច
ម្តងៗេីវរប្ម៌្ព្វីដផ្នការ ដែ ោនការចូ រមួ្ដត្េីអនករពចេក 
ពេសេីព ីម្កពប្កាម្ ពៅជាែំពណីរការ និងវរប្ម៌្េិពប្ោេះ
ពយារ ់ជាម្ួយនឹងប្រជាេ រែឋ។ តាម្រយៈការព្វីដររពនេះពគ
អាចកាងពៅមូ្ ោឋ នសប្ោរ់ការអភ្ិវឌ្ឍេីប្កុង ដររចប្ម្ុេះ។ 
ពោ រំណងជារមួ្ គឺពែីម្បពី ីកកម្ពស់ជីវតិ្ពៅកនុងេីប្កុងតាម្រ
យៈការាងសង់អាោរប្រករពោយចីរភាេ ការអភ្ិវឌ្ឍសហគម្ន៍
ប្រករពោយចីរភាេ និងការេប្ងីកពហោឋ រចនាសម្ព័នធនរត្ង។ 
ព ីសេីពនេះ ក៏ោនការពផ្ទត ត្ការយកចិត្តេុកោក់ព ីការេប្ងឹង
ភាេ្ន់ពៅនឹងផ្ វបិាករណ្តត   ម្កេីការដប្រប្រួ អាកាស
ធាតុ្ផ្ងដែរ។ ែូពចនេះ ការពផ្ារជារនតរនាា រ់នូវចំពណេះែឹងេីអនក
ជំនាញអនតរជាត្ិកនុងវស័ិយវេិាាស្តសត នពយាបាយ និងេ រែឋ 
កនុ ងងេីប្កុង និងវស័ិយឯកជន ប្ត្ូវបានចាត់្េុកថាោនារសំខាន់ 
និងចាបំាច់ ពែីម្បឱី្យេីប្កុងោនការអភ្ិវឌ្ឍពោយចីរភាេ។ 

 
 
ព្ាយីត្រចពំពាេះពោ ពៅ 
អភ្វិឌ្ឍន៍ពោយចរីភាេ 
ររស់អងគការសហប្រជាជាត្ ិ

បញ្ហា រែឈម្ 
 កំពណីនពសែឋកិចេដែ ោន កខណៈរស់រពវកី និងការ
រកីចពប្ម្ីនពៅវស័ិយសំណង់ ដែ ពកីត្េនាឹម្ោន  និងការអភ្ិវឌ្ឍ
ពសែឋកិចេ រចេុរបននកំេុងព្វីឱ្យេីប្កុងពៅកម្ពុជាផ្ទា ស់រតូរមុ្ខោត់្។ 
ពទេះជាយា៉ា ងពនេះកតី ែំពណីរការទងំពនេះភាគពប្ចីនព្វីព ងី ពែីម្បី
ប្បាក់ចំពណញកនុងរយៈពេ ខាី។ ពរីពទេះជាអគគិសនីោនត្នម្ានថ្ា 
ពហយីប្រពេសពនេះោនប្រនេណីរចនាាថ រត្យកម្មរន្ុំពៅនឹង
អាកាសធាតុ្ជាយូរម្កពហយីក៏ពោយ អាោរដែ ាងសង់ថ្មីៗ
ជាពរឿយៗ េុំោន កខណៈសនសសំំនចថាម្េ  ឬរន្ុំខាួនពៅ
តាម្អាកាសធាតុ្ប្ត្ូេិចពនាេះព យី។ ព ីសេីពនេះ ការអភ្ិវឌ្ឍ
សងគម្ ដែ ោនេំពនារពៅរកសោា រនិយម្ដររេំពនីរពៅកម្ពុជា 
នាឱំ្យប្រជាេ រែឋរស់ពៅពប្រីប្បាស់្នធានអស់ពប្ចីន ដែ នាំ
ឱ្យផ្ រ៉ាេះពា ់ម្កព ីររាិថ នកាន់ដត្ោនការពកីនព ងីយា៉ា ងឆារ់
រហ័ស។ រញ្ហា ចីរភាេេុំប្ត្ូវបានប្កសួង ាថ រ័ន រែឋបា ប្កុង 
ប្គឹេះាថ នអរ់រ ំ អនកពប្រីប្បាស់អាោរ និងត្ួអងគកនុងវស័ិយសំណង់
ព ីកយកម្កព្វីការេិភាក្ឱ្យបានប្ោរ់ប្ោន់ពនាេះព យី។ កនុង
ររកិារណ៍ពនេះ កម្ពុជាជួរនឹងរញ្ហា ប្រឈម្ែ៏សមុគាម ញ កនុ ងងការ
ដកដប្រ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍េីប្កុងប្រករពោយចីរភាេ។ ពគប្ត្ូវោក់
ពចញេសសនទន ពែីម្បសីពប្ម្ចពោ ពៅរមួ្ពនាេះគឺការព ីក
កម្ពស់ននជិវតិ្ ពៅកនុងរររិេននគពប្ោងពនេះ។ អវីដែ ប្ត្ូវយក
ម្កព្វីការេិចារណ្ត គឺម្ិនប្ត្មឹ្ដត្ដផ្នករពចេកវេិារ៉ាុពណ្តណ េះពេ 
ដថ្ម្ទងំដផ្នកសងគម្ វរប្ម៌្ ពសែឋកិចេ និងនពយាបាយពេៀត្      
ផ្ង។ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
រូរថ្ត្ផ្ត ឱ់្យ Build4People 
 
អភិរកម្ ៃិងវិធើសាស្តសរកែ លរែើរាសស់រមាបល់ធវើការ
រសាវរាវ  
 ដផ្ែកតាម្វ ិ្ ីាស្តសតប្ាវប្ជាវេហុជំនាញ គពប្ោង 
Build4People បានកាងនូវេប្ម្ង់ដែ ោនការចូ រមួ្ ែូចជា 
living labs ឬថាន  រពចេកវេិាសប្ោរ់នវានុវត្តន៍សងគម្។ តាម្រយៈ
ការព្វីដររពនេះ ត្ួអងគកនុងប្រពេសចារ់េីអនកនពយាបាយ វស័ិយឯក
ជន និងសងគម្សីុវ ិអាចកាងចំពណេះព្វីរមួ្ោន ជាម្ួយនឹងការ
ប្ាវប្ជាវ ដែ អាចជួយជំរុញការអភ្ិវឌ្ឍេីប្កុងប្រករពោយចីរភាេ
អនកជំនាញម្កេីវស័ិយររាិថ ន ចិត្តាស្តសត វសិវកម្មសីុវ ិ សំណង់    
នគរូរនីយកម្ម ាថ រត្យកម្ម អាកាសធាតុ្កនុងេីប្កុង រពចេកវេិា 
remote sensing នងិភូ្ម្ិាស្តសតម្នុសសបានចូ រមួ្ពៅកនុងែំពណីរ
ការពនេះ។ វ ិ្ ីាស្តសតប្ាវប្ជាវដររសហការោន  ែូចជា living labs 
(»Ecocity Transition Lab«) និងអភ្ិប្កម្ប្គរ់ប្គងជា កខណៈ
យុេធាស្តសត (»Incubator for Sustainable Building«) ក៏ប្ត្ូវបាន
អនុវត្តផ្ងដែរ។ កនុង »វស័ិយសំណង់ប្រករពោយចីរភាេ« អនកនាមុំ្ខ
ដផ្នកចីរភាេកនុងមូ្ ោឋ ន ប្ត្ូវោក់ពចញចកខុវស័ិយ និងយុេធាស្តសតរមួ្
ោន  និងប្ត្ូវពរៀរចំគពប្ោងសប្ោរ់អនុវត្តជារនតរនាា រ់។ សប្ោរ់
ជំហានចុងពប្កាយ ការពប្រីប្បាស់ េធផ្ ដែ បានេីការប្ាវប្ជាវ
គួរជួយឱ្យពគអាចរញ្េូ  ចំពណេះែឹងនានា ដែ បានកាងកនាងម្ក
ជាម្ួយោន  និងអាចឱ្យពគេប្ងីករដនថម្ព ីប្េឹសតីដែ ោន។  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

រែធាៃបទលោ លៅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ការដកដប្រមុ្ខោត្ ់និងការអភិ្វឌ្ឍេីប្កុង
ប្រករពោយចីរភាេ  

 អាោរដែ សនសសំំនចថាម្េ  និង្នធាន 

 ការអភិ្វឌ្ឍសហគម្នេី៍ប្កុងដររចប្មុ្េះ  

 ការព ីកកម្ពសគុ់ណភាេជីវតិ្ពៅកនុងេីប្កុង  

 ការព វ្ីឱ្យេីប្កុងកានដ់ត្ោនភាេនរត្ង និង
អាកាសធាតុ្េីប្កុង  

 ឥរយិារថ្ពម្ប្តី្ភាេររាិថ ន និងដររដផ្ននន      
ការរសព់ៅប្រករពោយចីរភាេ  

 

»ខ្ុ ំរពំភ្ីររកីរាយយា៉ា ងខាា ងំដែ បានសហការជាម្ួយនឹងគពប្ោង Build4People ពប្ពាេះថាគពប្ោងពនេះេិត្ជាោនារៈ
សំខាន់ សប្ោរ់េីប្កុងភ្នំពេញ។ ការងារចម្បងពៅកនុងការព្វីដផ្នការេីប្កុងសប្ោរ់ាលាប្កុងភ្នំពេញ គឺប្ត្ូវព ីកកម្ពស់គុណ
ភាេជីវតិ្សប្ោរ់ប្រជាេ រែឋដែ រស់ពៅកនុងេីប្កុងភ្នំពេញ កនុងរររិេដែ ចំននួប្រជាជនោនការពកីនព ងីជារនតរនាា រ់ 
ការដប្សងរកែំពណ្តេះប្ាយប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយចំពពាេះរញ្ហា ដែ បានពកីត្ព ងី េិត្ជារញ្ហា ប្រឈម្ម្ួយែ៏សំខាន់។ « 
ពសង វណណៈ នាយករែឋបា  រែឋបា ននរាជធានីភ្នំពេញ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
ការថ្ត្រូរជាប្កមុ្កនុងសននសីិេសតេី ីBuild4People Ecocity Transition Lab ពៅាលារាជធានភី្នពំេញ កា េដីខម្នីា ឆាន  ំ២០២០។  
រូរថ្ត្ផ្ត ់ពោយគពប្ោង Build4People 
 

ែំល ោះរសាយ ៃិងៃវាៃវុតរៃ ៍កែ លគរំពឹងថាៃឹងលើតល ើង 
 គពប្ោង Build4People ពផ្ទត ត្ព ីការរេិះរកែំពណ្តេះប្ាយសប្ោរ់ការអភ្ិវឌ្ឍេីប្កុងដែ ោន កខណៈររយិារនន និងយកចិត្តេុកោក់
ចំពពាេះេ រែឋ។ ឧទហរណ៍ កាតា ុកដែ រងាា ញេីយុេធាស្តសត ពោ ការណ៍ដណនា ំនិង កខណៈវនិិចឆ័យសប្ោរ់ករអភ្ិវឌ្ឍេីប្កុង និងប្ត្ូវពរៀរចំ
ព ងីកនុងេប្ម្ង់ជាការរចនារមួ្ោន  (co-design)។ ែំពណីរការេហុជំនាញទងំពនេះ និងនាឱំ្យពគអាចរពងកីត្ពចញជាផ្ ិត្ផ្ ពោ ពៅ ដែ ពផ្ទត ត្
ពៅព ីប្កុម្ទងំមូ្ ។ ផ្ ិត្ផ្ ទងំពនេះោនែូចជា ពសៀវពៅដណនាសំតីេីការកាង ំពៅោឋ ន ដែ  ែប្រពសីរចំពពាេះសុខភាេ ការរស់ពៅ
ប្រករពោយចីរភាេ នងិប្ករខ័ណឌ សប្ោរ់ព ីកកម្ពស់ដររដផ្នដនការរស់ពៅកាន់ដត្ោនចីរភាេ រមួ្ទងំប្រអរ់ឧរករណ៍ែនេពេៀត្ ដែ ពគអាចយ
កម្កពប្រីប្បាស់សប្ោរ់ព្វីដផ្នការសហគម្ន៍េីប្កុងប្រករពោយចីរភាេ។  េធផ្ គនាេឹះម្ួយគកឺាររពងកីត្ព ីគំរូពផ្ទត ត្ព ីម្នុសសសប្ោរ់ព ីកកម្ពស់
គុណភាេននជីវតិ្ររស់េ រែឋពៅកនុងេីប្កុង។ ដផ្ែកតាម្គំរូពនេះ យុេធាស្តសតដែ ោនមូ្ ោឋ នព ីប្េឹសតី និងេិននន័យជាក់លាក់ និងសំពណីដផ្នការ
សប្ោរ់ព ីកកម្ពស់គុណភាេជីវតិ្ ររស់េ រែឋពៅកនុងេីប្កុងភ្នំពេញ និងប្ត្ូវពរៀរចំព ងី។ 
 

»កា េីពេ ថ្មីៗពនេះ ោនការដសតងពចញឱ្យព ញីកាន់ដត្ចាសថា ការអភ្ិវឌ្ឍ នងិការដកដប្រមុ្ខោត់្េីប្កុងប្រករពោយ   
ចីរភាេ ម្ិនដម្នពផ្ទត ត្ដត្ព ីការពោេះប្ាយរញ្ហា ប្រឈម្ដផ្នករពចេកវេិារ៉ាុពណ្តណ េះពេ រ៉ាុដនតប្ត្ូវព្ាីយត្រចំពពាេះរញ្ហា សងគម្ 
វរប្ម៌្ ពសែឋកិចេ និងនពយាបាយផ្ងដែរ។ កនុងពេ ជាម្ួយោន ោនការដសតងពចញឱ្យកាន់ដត្ចាស់ថា វេិាាស្តសតអាចរក
ព ញីែំពណ្តេះប្ាយសប្ោរ់ការអភ្ិវឌ្ឍេីប្កុងប្រករពោយចីរភាេ រមួ្ោន ជាម្ួយនឹងសងគម្ពៅកនុងេីប្កុង។« Dr. Michael  

អនកសប្ម្រសប្ម្ ួគពប្ោង 
Dr. Michael A. Waibel  
ាក វេិា យ័ University of 
Hamburg  

ពែបា៉ា ត្ត់ាម្៉ាងវ់េិាាស្តសតដផ្នែី 
 +49 40 42838-5030  
 michael.waibel@uni-hamburg.de  
build4people.org 

នែគសូហការ 
នែគូអា ាមឹ្៉ាង ់
 Magdeburg University  
 Stuttgart University  
 Eble Messerschmidt Partner  
 Eberswalde University for Sustainable 

Development  
 Institute for Climate and Energy 

Concepts  

 

នែគូកម្ពុជា 
• ាក វេិា យ័ភូ្មិ្នាភ្នំពេញ 
• វេិាាថ នរពចេកវេិាកម្ពុជា 
• ាក វេិា យ័រញ្ហា ាស្តសតកម្ពុជា 
• ាក វេិាភូ្មិ្នាកសិកម្ម 
• វេិាាថ នកម្ពុជាសប្ោរក់ារសិក្េីេីប្កុង 
• រែឋបា រាជធានីភ្នំពេញ 


