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STEEL CONSTRUCTION 
TODAY & TOMORROW 

 (លេខ៣៨ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
ការល ោះពុេពរេួគ្នន របស់ សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបនន្ប្បលេសជប ុន្ និ្ង 

សហគេន៍្សាំណង់ខែេលប្បើខែកខែបរបស់ជប ុន្ 
 ឯកសារជាភាសាខខែរ  
 

ឯកសារជាភាសាអង់លគេស    សាំណង់ខែេល្វើពីខែ
កខែប បច្ចុបបន្ន និ្ង លៅអនាគត ប្តូវ ន្ល ោះ        
     បីែងកនុងេួយឆ្ន ាំ លហើយប្តូវ ន្ខច្កចាយេូទាំងពិភព 
លោកលៅកាន់្នាយកប្បតិបតិត និ្ងប្កុេហ ុន្នានាខែេមាន្ 
ច្ាំណាប់អារេែណ៍លៅកនុងប្គប់ពាណិជចកេែ ខននកឧសាហ 
កេែទាំងអស់ និ្ងអងគការរែឋ េនានា។ លគ្នេបាំណង 
ច្ាំបង  ការល ោះ       លន្ោះគឺលែើេបីខណនាាំពីមាប្តដ្ឋឋ ន្
នានា និ្ងេកខណៈេូលៅទក់េងនឹ្ងសាំណង់ខែេល្វើពីខែក 
ខែប ឧទហរណ៍នន្គលប្មាងសាំណង់ឈាន្េុខ បលច្ចកវេិា 
សាំណង់ ន្េុខ និ្      សាំណង់ និ្ង     ែូច្គ្នន  
កនុងវស័ិយសាងសង់អគ្នរ និ្ងសាំណង់សីុវេិ។ 
 លែើេបីលអាយអនកអាន្ជាជន្ជាតិខខែរអាច្       
យេ់ពីអតថបេទាំងលន្ោះ ន្ឯកសារជាភាសាខខែរខែេមាន្
ខតអតថបេសុេធ  ប្តូវ ន្លរៀបច្ាំល ើង លហើយ ន្ភាា ប់ជា 
េួយនឹ្ងឯកសារជាភាសាអង់លគេស។ ច្ាំខណកឯរបូភាព 
ការពន្យេ់បខន្ថេ និ្ងតារាង   ប្តូវ ន្បង្ហា ញកនុងអតថបេ 
ជាភាសាខខែរលដ្ឋយមាន្ប្តឹេ  ច្ាំណងលជើងជាភាសាខខែរ 
ខតប ុលណាណ ោះ។ ែូលច្នោះ សូេលោកអនកអាន្ឯកសារជាភាសា 
អង់លគេសបខន្ថេលេៀត លែើ   អាន្អតថបេខែេទក់េង  ង 
របូភាពទាំងលនាោះ។ លេើសពីលន្ោះលេៀត ប្បសិន្លបើការបញ្ជា ក់ 
ជាេកខណៈបលច្ចកលេស           តប្េូវលអាយមាន្ ឬ 
ព័  មាន្េេអិត   ពីបលច្ចកលេសប្តូវ ន្ទេទរលនាោះ សូេ 
អាន្អតថបេជាភាសាអង់លគេសបខន្ថេនងខែរ។ 
លេខ៣៨ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១៣ : មាតិកា 
                                      
លេខពិលសស : 
សហគេន៍្សាំណង់ខែេល្វើពីខែកខែបរបស់ជប ុន្  
ជ័យោភី JSSC ឆ្ន ាំ២០១២ 

 
 
សួន្អាកាស (SkyPark)                    1 
អគ្នរ       ស្រសាវប្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្     
  លប្បើប្ ស់ខែកខែបប្បលភេ N១០០០      2 
ការវាស់ខវងកមាេ ាំងរញ្ាួ យនន្អគ្នរខែេសាង 
សង់រចួ្                                   3 
សាព ន្ប្ច្ក  ញចូ្េនន្តូកយូ                 4 
ជ័យោភីនិ្លកខ បេ JSSC ឆ្ន ាំ201២        5~6 
 
អតថបេវភិាគសីុជលប្ៅពិលសស៖បលច្ចកវេិាេាំលន្ើបនន្អគ្នរ 
ខពស់ៗលៅប្បលេសជប ុន្  
ការរច្នាឥេិធពេនន្កមាេ ាំងរញ្ាួ យ            7 
ការរច្នាលអាយ្ន់្នឹ្ងខយេ់បក់                
                    8 
Sony City Osaki                           9 
ABENO HARUKAS                      11 
អគ្នរ ARK Hills Sengokuyama Mori Tower  13 
គលប្មាងនេូវ ងជារងវង់  ២                  15 
ខនន្ការ Otemachi ១-៦                    17 
 
ប្បតិបតតិការJSSC៖ សន្និ  េអនកជាំនាញខាង JSSC 
កនុងឆ្ន ាំ២០១២ លៅប្កបខាងលប្កាយលៅ 
កាន់្អនកអាន្របស់លយើង            លៅប្កបខាងលប្កាយ  
         
ឯកសារជាភាសាខខែរ៖ ©២០១៣ សហព័ន្ធខែកខែប 
និ្ងខែកនន្ប្បលេសជប ុន្  
 



 2 

សហព័ន្ធខែកខែប និ្ងខែកនន្ប្បលេសជប ុន្  
៣-២-១០ នី្ហុន្ ហសី-កាយ  ចុ្, ចូ្-  , េីប្កុងតូកយូ 
១០៣-០០២៥ ប្បលេសជប ុន្  
េូរសារ:៨១-៣-៣៦៦៧-០២៤៥ 
េូរស័ពទ: ៨១-៣-៣៦៦៩- ៤៨១៥  
អាសយដ្ឋឋ ន្អីុខេេ: sunpou@jisf.or.jp 
លគហេាំព័រ: http://www.jisf.or.jp 

 

mailto:sunpou@jisf.or.jp
http://www.jisf.or.jp/
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ជ័យោភី JSSC កនុងឆ្ន ាំ២០១២  
(េាំព័រេី1) 
សួន្អាកាស (SkyPark)៖ ែាំបូេែ៏ ា្ំខែេ លប្គ្នងខែកខែប 
សណតូ កលេើអគ្នរកប់ពពកបីជាប់គ្នន   
អនកឈ្នោះជ័យោ  ៖ យ   ហីសា េីវា  នន្ប្កុេហ ុន្សាជីវ 
កេែវសិវកេែខជលអហវអីុ (JFE Engineering Corporation) 
 
ច្ាំនុ្ច្សាំខាន់្ៗរបស់សួន្អាកាស  
 ែូច្ខែេលឈាែ ោះរបស់វា ន្បញ្ជា ក់ស្រសាប់ សួន្អាកាស 
គឺជាសួន្ច្ារលៅលេើអាកាសេួយខែេប្តូវ ន្សាងសង់
លៅលេើែាំបូេអគ្នរខពស់ៗច្ាំនួ្ន្បីជាប់គ្នន លៅប្បលេសសិងា 
បុរ។ីវាមាន្បលណាត យ    ៣៤០េ និ្ងេេឹង៤០េ។ កនុង 
ភាពជាេិែឋភាពែែីលន្ោះ សួន្អាកាសប្តូវ ន្ស    ជានេូវ 
ការលៅខខេិែុនា ឆ្ន ាំ២០១០ លហើយនាលពេបច្ចុបបន្នលន្ោះ វាគឺ 
ជាសាំណង់េួយកនុងច្ាំលណាេអច្េន្វតថុលនសងៗជាលប្ច្ើន្ 
លេៀតខែេប្តូវ ន្ប្គប់ប្គងលដ្ឋយប្កុេហ ុន្ Marina Bay 
Sands Pte Ltd.,ខែេជាប្កុេហ ុន្អភិវ  េណឌ េកាំសា   
រេួបញ្ចូ េគ្នន េួយរបស់ប្បលេសសិងាបុរ ី(របូេី១)។  
 សហព័ន្ធអាជីវកេែរវាងប្កុេហ ុន្សាជីវកេែវសិវកេែខជលអ
ហវអីុ នន្ប្បលេសជប ុន្        ប្កុេហ ុន្សាងសង់   ង 
វសិវកេែយ ុង ណាាំ (Yongnam Engineering & Construction 
Pte Ltd) នន្ប្បលេសសិងាបុរ ីប្តូវ ន្នតេ់ជូន្   កិច្ចសន្ា 
សាថ បនាខននកខែេទក់េងនឹ្ងខែកខែបរបស់គលប្មាងសួន្
អាកាសលន្ោះកនុង     ឆ្ន ាំ២០០៨។ សហព័ន្ធអាជីវកេែ 
លន្ោះ ន្ចាប់លនតើេល្វើខនន្ការរច្នាេេអិត និ្ងខនន្ការ 
តលេេើងលប្គ្នងអគ្នរភាេ េៗ លហើយកនុងខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៩ 
 ន្ចាប់លនតើេល្វើការលៅឯការដ្ឋឋ ន្ លែើេបីបញ្ច ប់ការតលេេើង 
លប្គ្នងអគ្នរល្វើពីខែកខែបខែេមាន្េាំងន់្ ៨,០០០លតាន្ 
ខែេមាន្រយៈលពេេិន្លេើសពី៩ខខ។    
 
 
រច្នាសេព័ន្ធនន្សួន្អាកាស  
 សួន្អាកាសប្តូវ ន្    ល ើងលដ្ឋយសាព ន្ជន្ទុេខខវងល្វើពី
ខែកខែបពីរខែេភាា ប់អគ្នរ     ទាំងបី (អគ្នរេី១ 
េី២ និ្ងេី៣) ខែេមាន្សាព ន្    ជាប្បអប់ល្វើពីខែកខែប 

សណតូ កលៅលេើអគ្នរទាំងបីបលងកើតជាលប្គ្នងសាព ន្េប្េខែេ 
ច្ាំហលៅខាងចុ្ងមាខ ងលេើអគ្នរេី៣ប្បខវង៦៧,៧េ និ្ង 
លប្គ្នង    ខែកខែបពីរលេើែាំបូេអគ្នរេី២ និ្ងេី៣ លែើេបី 
បលងកើតជាលប្គ្នងភាា ប់គ្នន េួយ។  
 
ការកាច់្ពត់ និ្ងត    ងលប្គ្នងខែកខែប 
 ខននកលនសងៗរបស់លប្គ្នងខែកខែបប្តូវ ន្កាច់្ពត់លដ្ឋយ 
ប្កុេហ ុន្សាងសង់ និ្ងវសិវកេែយ ុងណាាំខែេជាប្កុេហ ុន្ 
កាច់្ពត់ខែកកនុងស្រសុកលហើយ ន្ែឹកជញ្ាូ ន្ខែកទាំងលនាោះ
លៅការដ្ឋឋ ន្។កនុងការតលេេើងលប្គ្នង    ខែកខែបលេើអគ្នរេី
១ និ្ងេី២ បាំខណករបស់លប្គ្នងខែកខែបប្តូវ ន្សទូច្ល ើង 
េតងេួយៗលដ្ឋយលប្បើប្ ស់ែងលយងលែើេបីលេើកដ្ឋក់បាំ 
ខណកលប្គ្នងខែកទាំងលនាោះលៅេីតាាំងខែេ ន្កាំន្ត់របស់
វា។ (សូេលេើេ របូ ភាព២ និ្ង៣)  
 ខននកនានារបស់លប្គ្នងសាព ន្     ងជាប្បអប់       
   ៣ រេួទាំងសាព ន្ភាា ប់អគ្នរច្ាំនួ្ន្២ និ្ងលប្គ្នងសាព ន្េប្េ 
ខែេច្ាំហលៅខាងចុ្ងមាខ ងលេើអគ្នរេី៣ប្តូវ ន្នគុាំបញ្ចូ េ
គ្នន លអាយលៅជាខននក ា្ំៗលេើែីជាេុន្សិន្លៅខកបរអគ្នរ 
លហើយសទូច្វាលៅលេើលដ្ឋយលប្បើមា សីុន្សទូច្មាន្េប្េពីរខាង
ខែេអាច្លេើកដ្ឋក់សាំភារៈេាំងន់្្ងន់្ ន្ លដ្ឋយភាា ប់វាលៅ 
នឹ្ងែាំបូេអគ្នរ។ ច្ាំលពាោះខននក ា្ំៗ  េួយៗខែេ ន្នគុាំល ើង 
ប្តូវដ្ឋក់លេខ៣សប្មាប់ខែកេប្េលេរបស់សាព ន្ខែេតភាា ប់
អគ្នរ    ដ្ឋក់លេខ២សប្មាប់ខែកេប្េលេពីរសាំខាន់្ 
សប្មាប់        ជាប្បអប់លេើអគ្នរេី៣ និ្ងដ្ឋក់លេខ 
៦សប្មាប់ លប្គ្នងសាព ន្េប្េខែេច្ាំហលៅខាងចុ្ងមាខ ង។ 
ខននកលប្គ្នង ា្ំៗ    ច្ាំនួ្ន្១៤ ខែេមាន្េាំងន់្សរបុ 
៤,០០០លតាន្ ប្តូវ ន្តលេេើងកនុងរយៈលពេ៣ខខ ចាប់ពីនែង 
េី១ ខខតុោ ឆ្ន ាំ២០០៩ ែេ់ នែងេី២៩ ខខ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៩។ 
ខននកទាំងលនាោះប្តូវ ន្សទូច្ល ើងលៅែេ់កេពស់ខែេ ន្ 
កាំ ត់គឺ២០០េ ។ បាំខណក  េួយៗប្តូវ ន្សទូច្កនុង 
លេបឿន្១៥េ/លមា ង ខែេប្តូវលប្បើរយៈលពេលប្ច្ើន្ជាង១៥ 
លមា ង។   
 
ការវាយត   ពីសុវតិថភាព  
 លដ្ឋយសារខតកិច្ចការសាថ បនាសួន្អាកាស ន្ល្វើល ើង 



 4 

ជាែខែេៗលៅកេពស់លេើសពី២០០េ ខណៈខែេមាន្ 
សកេែភាព្ុរៈកិច្ចនានាជាលប្ច្ើន្       ែាំ    ការលៅ 
លេើែី ែូលច្នោះការបង្ហក រពីលប្គ្នោះថ្នន ក់ជាយថ្នលហតុប្តូវ ន្ 
អនុ្វតត លែើេបីធានាសុវតិតភាពជាអតិបរមាែេ់កេែករ។ 
លបើនិ្យយតាេភាពជាក់ខសតង មាន្ការខិតខាំខពស់បាំនុត 
 ន្ល្វើល ើងយ ងេូេាំេូោយ និ្ងែខែេៗកនុងការនសពវ 
នាយលអាយ ន្ែេ់ប្កុេការង្ហរលអាយ ន្លប្ច្ើន្ខែេរេួ
បញ្ចូ េទាំងកេែករ ៤៥០នាក់ និ្ងបុគគេិក ៧០នាក់ លៅកាំ 
 ុងលពេ ខែេមាន្ការេមាញឹកបាំនុត ខែេរាេ់កេែករ 
និ្ងបុគគេិកទាំងអស់ប្តូវពាក់ខខសប្កវា ត់សុវតិតភាព លែើេបី 
បង្ហក រការធាេ ក់ និ្ងបាំពាក់ខខសែពក់សាំភារៈនានាជាប់ខេួន្លែើេបី 
បង្ហក រធាេ ក់     លនសងៗលៅលប្កាេខែេអាច្បងករលប្គ្នោះ 
ថ្នន ក់ែេ់េនុ្សសខែេលៅខាងលប្កាេ។ (សូេលេើេរូបេី ៤) 

****** 
 ការសលប្េច្លជាគជ័យខែេគួរលអាយកត់សមាគ េ់កនុងការ 
  បនាសួន្អាកាសលន្ោះ គឺជាការបញ្ច ប់គលប្មាងែ៏េហិមា 
លន្ោះខែេទក់េិន្  ងកិច្ចការសាងសង់ែ៏េាំ កៗជាលប្ច្ើន្
លដ្ឋយេិន្មាន្លប្គ្នោះថ្នន ក់្ងន់្្ងរណាេួយលកើតមាន្កនុងរយៈ
លពេលប្ច្ើន្ជាងេួយោន្លមា ងនន្ពេកេែលេើអគ្នរលន្ោះ 
លនាោះលេ។ លន្ោះគួរជាការសរលសើរយ ង ា្ំេួយែេ់កិច្ចខិតខាំ 
យ ងសកេែយ ងខាេ ាំង និ្ងសហការគ្នន    េអពីសាំណាក់ 
បុគគេិកសហប្គ្នសកនុងស្រសុកវសិវករខែេប្តូវ ន្លប្ជើស 
លរ ើស លៅកនុងស្រសុក និ្ងបុគគេិកជន្ជាតិជប ុន្ខែេជាកិច្ច 
ខិតខាំខែេឆ្េងកាត់វបប្េ៌ និ្ងភាសាលែើេបីបញ្ច ប់គលប្មាង 
លន្ោះលដ្ឋយលជាគជ័យ។  
របូេី១ សួន្អាកាស៖ េសសនី្យភាពែ៏ទក់ទញ   េួយ 
លៅប្បលេសសិងាបុរ ី 
របូេី២ ការសទូច្យ ង្ងន់្នន្បាំខណកសាព ន្ជន្ទុេខខវងខែេ 
ល្វើពីខែកខែប 
របូេី៣ បាំខណកខែកខែបែ៏្ងន់្ប្តូវ ន្សទូច្ល ើងលៅែេ់ 
កេពស់ខែេ ន្កាំន្ត់គឺ២០០េ។  
របូេី៤ គលប្មាងែ៏េហិមាេួយប្តូវ ន្បញ្ច ប់ លដ្ឋយេិន្ ន្ 
លប្គ្នោះថ្នន ក់្ងន់្្ងរណាេួយលកើតល ើងកនុងរយៈលពេបាំលពញ
ការង្ហរច្ាំនួ្ន្ជាងេួយោន្លមា ងលន្ោះ។ 
 
(េាំព័រេី2) 

េ  េណឌ េស្រសាវប្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍ អាមា ហ្គគ សាគី លប្បើប្ ស់ 
ខែកខែបថ្នន ក់ N១០០០ 
   មាច ស់ជ័យោ  ៖ ប្កុេហ ុន្ នី្កខគន្ ខសក   (Nikken 
Sekkei Ltd), ប្កុេហ ុន្សាជីវកេែ សីុេី     (Shimizu 
Corporation), ប្កុេហ ុន្សាវជីវកេែ កាតាយ មា ស្រ្សាត តិច្ 
(Katayama Stratech Corporation) និ្ងប្កុេហ ុន្ឧសាហ 
កេែលោហ ធាតុ  េីតូេូ (Sumitomo Metal Industries, 
Ltd) (បច្ចុបបន្នលន្ោះមាន្លឈាែ ោះថ្នប្កុេហ ុន្សាជីវកេែ 
លោហធាតុ  េីតូេូ និ្ងខែកខែបនី្ប   ន្(Nippon Steel & 
Sumitomo Metal Corporation)។ 
 
 ប្កុេហ ុន្ឧសាហកេែលោហធាតុ  េីតូេូ (បច្ចុបបន្នលន្ោះ 
មាន្លឈាែ ោះថ្នប្កុេហ ុន្សាជីវកេែលោហធាតុ  េីតូេូ និ្ង 
ខែកខែបនី្ប   ន្) ន្អភិវ  ខែកខែបខែេមាន្កមាេ ាំង 
ខាេ ាំងច្ាំណាត់ថ្នន ក់N១០០០ (សមាព ្អតិបរ ិខែេអាច្ប្េ 
 ន្៖ ៩៥០N/mm2), ខែេប្តូវចាត់ថ្នន ក់ថ្នជាច្ាំណាត់ថ្នន ក់ 
ខែកខែបខែេខាេ ាំងបាំនុតលេើលោក។ ការលប្បើប្ ស់ជាក់ 
ខសតងជាលេើកែាំបូងរបស់ខែកប្បលភេលន្ោះគឺលៅលេើការសាង
សង់អគ្នរលេនន្េ  េណឌ េស្រសាវប្ជាវប្គប់ប្ជុងលប្ជាយ និ្ង 
អភិវឌ្ឍន៍្របស់ប្កុេហ ុន្ផ្ទទ េ់ (ខែេបច្ចុបបន្នលន្ោះ គឺជាេ   
េណឌ េស្រសាវប្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្អាមា ហ្គគ សាគីរបស់ប្កុេ 
ហ ុន្សាជីវកេែលោហធាតុ  េី តូេូ និ្ងខែកខែបនី្ប   ន្)។ 
(    រូបភាព េី១)  
 ខែកខែបថ្នន ក់N១០០០ប្តូវ ន្អភិវ  លដ្ឋយសមាគេ 
ស្រសាវប្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្រេួេួយខែេបលងកើតល ើងលដ្ឋយ 
ប្កុេហ ុន្       លោហធាតុ  េីតូេូ សាកេវេិាេ័យ 
អូសាកា វេិាសាថ ន្បលច្ចកវេិានន្កយូតូ ប្កុេហ ុន្សាជីវកេែ 
កាតាយ មា ស្រ្សាត តិច្ និ្ងប្កុេហ ុន្នី្កខគន្ ខសក   ។ 
ការស្រសាវប្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្រួេគ្នន លន្ោះ ប្តូវ ន្ចាប់លនតើេ 
ល ើង   ពីឆ្ន ាំ២០០៣ រហូតែេ់ឆ្ន ាំ ២០១០ លហើយ ន្ 
ប្គបែណត ប់េិន្ប្តឹេខតលេើការអភិវឌ្ឍខែកខែបរបស់ខេួន្ 
និ្ងការនគុាំ      លោហធាតុខែេពាក់ព័ន្ធខតប ុលណាណ ោះលេ 
ប ុខន្តក៏ រេួបញ្ចូ េទាំងេកខខណឌ នានាកនុងការនគុាំលោហធាតុ 
បញ្ចូ េគ្នន ែូច្ជាការេត់លោហធាតុ េុន្លពេេត់ និ្ង 
លប្កាយលពេេត់។  
 អគ្នរលន្ោះ  េ់េកខណៈពិលសសនន្រច្នាសេព័ន្ធរបស់វាច្ាំ



 5 

នួ្ន្៣ែូច្ខាងលប្កា ៖ 
 រច្នាសេព័ន្ធ   និ្ងប្តួតពិនិ្តយប្តូវ ន្លផ្ទត តជាសាំខាន់្ 
លៅជាន់្េី១ លហើយប្តូវ ន្បលងកើតល ើង លដ្ឋយសសរខែក 
ខែបថ្នន ក់N១០០០                  និ្ង        
(របូេី១)។ ថ្នេពេរញ្ាួ យភាគលប្ច្ើន្របស់កមាេ ាំងរញ្ាួ យែី 
ប្តូវ ន្ស្រសូបយកលដ្ឋយ                     
ខែេប្តូវ ន្បាំពាក់លៅជាន់្េី១ ែូលច្នោះ     ខែេសថិត 
លៅជាន់្េី២ និ្ងជាន់្លេើៗនឹ្ងលៅរកា ន្នូ្វភាព       
កាំ ុងលពេមាន្ រញ្ាួ យខនន្ែីប្េង់ប្ទយ ា្ំ។ លែើេបីលអាយ 
សសរខែកខែបថ្នន ក់N១០០០លន្ោះ  រកាភាព        
    កាំ ុងលពេមាន្ច្េនារញ្ាួ យខែេខពស់ជាងកប្េិត 
ខែេ ន្សន្ែ  េុក លនាោះ    នន្សសរ  េួយៗប្តូវ ន្ 
ល្វើលអាយសីុគ្នន នឹ្ងការប្េ    ជារងវង់ និ្ងបណតុាំ ប្េខេីៗ លែើេបី 
នតេ់ជា      ជាេុន្េួយ   បង្ហក រេិន្លអាយសសរទាំង
ឡាយ       (របូេី២ និ្ងរបូភាពេី២ និ្ងេី៣)។ 
 កខន្េងល្វើការេូោយ   ខែេមាន្េាំហាំ ១៣៣េ x 
២៣េ ប្តូវ ន្នតេ់ជូន្ ែូលច្នោះលេើប បន្ទប់ពិលសា្ន៍្អាច្ខក 
ខប្បលដ្ឋយបត់ខបន្លៅតាេការខប្បប្បួេនាលពេអនាគត 
កនុងលគ្នេល្ស្រសាវប្ជាវនានា និ្ងអងគការស្រសាវប្ជាវ (រូប 
ភាពេី ៤)។  
 រច្នាសេព័ន្ធស្រសទប់ពីរជាន់្ ប្តូវ ន្អនុ្វតត ខននកខាងលកើត 
លែើេបីលេើកកេពស់ការសន្សាំសាំនច្ថ្នេពេលហើយប្បព័ន្ធមា  
សីុន្ប្តជាក់ និ្ងប្បព័ន្ធលភេើងប្តូវ ន្បាំពាក់លដ្ឋយគិតគូរពី 
បញ្ជា បរសិាថ ន្នន្បន្ទប់ពិលសា្ន៍្ទាំងឡាយ។ 
 លពេខែេអគ្នរលន្ោះប្តូវ ន្លេើេពីខាងលប្ៅលនាោះរច្នា 
សេព័ន្ធ    សសរខែេល្វើពីខែកខែបខែេនគុាំជា  ប្កឡា 
ច្ប្កប្តង់អាច្លេើេល ើញ តាេរយៈកញ្ច ក់ ន្ លហើយលៅ 
ប្ច្កចូ្េជាន់្េី១អនកេកេសសនាអាច្លេើេល ើញលដ្ឋយ 
ផ្ទទ េ់នូ្វសសរខែកខែបថ្នន ក់N១០០០           
       និ្ងប្គប់ប្គងខែេប្េេាំងន់្លៅជាន់្េីេួយ ន្។ 
ប្បព័ន្ធរច្នាសេព័ន្ធទាំងពីរលន្ោះ គឺជាប្េង់ប្ទយខែេអាច្ 
កត់សមាគ េ់ ន្នន្េកខណៈខាងលប្ៅនន្អគ្នរលន្ោះ។ 
 
របូ  េី១ េិែឋភាពខាងលប្ៅនន្អគ្នរ 
របូភាពេី២ ការបាំពាក់    ខែកខែប 
របូភាពេី៣     សសរ 

របូភាពេី៤ េិែឋភាពខាងកនុងនន្បន្ទប់ពិលសា្ន៍្ 
របូេី១     រច្នាសេព័ន្ធ 
របូេី២ េកខណៈេេអិតនន្    សសរ 
(េាំព័រេី3) 
ការអភិវឌ្ឍបលច្ចកលេសប្បតិវធិាន្ការ   នឹ្ងច្េនារញ្ាួ យ 
ែីខែេមាន្រយៈលពេយូរ និ្ងកាំ ុងលពេយូរ កនុងអគ្នរ 
ខពស់ៗខែេមាន្ស្រសាប់ 
មាច ស់ជ័យោ  ៖ ប្កុេហ ុន្អូសា   ហូសូហាវា  (Osamu 
Hosozawa) ប្កុេហ ុន្     ឈ្ិ     រា  (Yuichi Kimura) 
ប្កុេហ ុន្ខគន្ជី  ដ្ឋ (Kenji Suda) ប្កុេហ ុន្   គិ 
យ ូ      រា  (Chiaki Yoshimura) និ្ងប្កុេហ ុន្សាជីវកេែ 
  លស ហីុលែ     អូណូ (Hideshi Aono, Taisei 
Corporation) ។ 
 មាន្ការពាករណ៍ថ្ន រញ្ាួ យខនន្ែីតូនក(Tokai) តូណាន្ 
នក (Tonankai) ណាន្នក (Nankai) និ្ងរញ្ាួ យខនន្ែីែនេ 
លេៀតនឹ្ងលកើតល ើងលៅប្បលេសជប ុន្នាលពេអនាគតែ៏ខេី
ខាងេុន្លន្ោះ។ ែូលច្នោះ មាន្ការ រេភថ្នច្េនារញ្ាួ យខែេ 
មាន្រយៈលពេយូរ និ្ងកាំ ុងលពេយូរខែេលកើតល ើងកនុង 
កាំ ុងលពេរញ្ាួ យខនន្ែីខែេ ន្លរៀបរាប់ខាងលេើលន្ោះនឹ្ង
ប្តូវ ន្ច្េេងកមាេ ាំងរញ្ាួ យពី     ខែេេេួេរងកមាេ ាំង 
រញ្ាួ យលៅតាំបន់្ឆ្ង យៗខែេ អាច្លៅែេ់ ន្ ខណៈ 
ខែេកមាេ ាំងរញ្ាួ យលៅខាេ ាំងកាេ ែខែេ។ លៅតាំបន់្េីប្បជុាំជន្ 
ា្ំៗមាន្អគ្នរខពស់ៗជាលប្ច្ើន្     អគ្នរេួយច្ាំនួ្ន្     

                             ប្តូវ ន្ 
រច្នាល ើងលដ្ឋយេិន្មាន្ការគិតគូពីប្បតិវធិាន្ការ   នឹ្ង 
  ច្េនារញ្ាួ យខែេមាន្រយៈលពេយូរ។     គ្នរទាំង 
លន្ោះ      ប្បឈ្េនឹ្ងច្េនារញ្ាួ យរយៈលពេយូរ គឺ  
មាន្ការ រេភថ្នការលយ នឹ្ងបន្តយូរលេៀត     ការ 
លយ លន្ោះេិន្ប្តឹេខតបាំផ្ទេ ញរច្នាសេព័ន្ធរបស់អគ្នរទាំង 
េូេ   លេ ប ុខន្តវាក៏បាំផ្ទេ ញខននកលនសងៗ    ខែេេិន្ 
ខេន្ជារច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ និ្ងសាំភារៈនានានងខែរ។  
 លដ្ឋយសារខតលន្ោះជាវ ិ្ ីេួយលែើេបីេប់   នឹ្ងច្េនា 
រញ្ាួ យខែេលកើតល ើងលេើអគ្នរខពស់ៗ វាមាន្ប្បសិេធភាព 
កនុងការបាំពាក់                    រេួទាំងបខន្ថេ 
         និ្ងកាត់បន្ថយកា    ប្េង់ប្ទយ អតិបរមា 
និ្ងការលយ លេើននទោត។ ប ុខន្តលទោះជាយ ងណាក៏ លដ្ឋយ 
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ការបាំពាក់     លេើអគ្នរខែេមាន្ស្រសាប់ បងករលអាយមាន្ 
បញ្ជា េួយ គឺកមាេ ាំងប្បតិកេែតបពីសកេែភាពរបស់      
ទាំងលនាោះេកលេើរច្នាសេព័ន្ធខែេមាន្ស្រសាប់ (សសរ 
     ប្េ និ្ង     -េ-) ខែេជាេេធនេទេទរនូ្វការ 
ពប្ងឹងរច្នាសេព័ន្ធទាំងលនាោះល ើងវញិ។  
 បលច្ចកវេិាប្បតិវធិាន្ការខែេលយើង ន្អភិវឌ្ឍសប្មាប់ 
េ  េេ់   ច្េនារញ្ាួ យរយៈលពេយូរនិ្ងកនុងកាំ ុងលពេ
យូរលៅកនុងអគ្នរខពស់ៗខែេមាន្ស្រសាប់គឺអាច្         
េ  េេ់នឹ្ងបញ្ជា លន្ោះ ន្។ ជាេកខណៈជាក់ោក់ លែើេបី 
បាំពាក់បលច្ចកវេិាលន្ោះ ន្      លប្បងខែេអាស្រស័យលេើ 
ការ   ប្េង់ប្ទយ   ប្តូវ ន្យកេកលប្បើប្ ស់លែើេបីកាត់ 
បន្ថយ        លៅបរលិវ ជុាំវញិកខន្េងខែេមាន្ 
កមាេ ាំងបងខូច្ប្េង់ប្ទយខាេ ាំងបាំនុតលដ្ឋយលហតុលនាោះអនុ្ញ្ជា ត 
  ការបាំពាក់     លដ្ឋយេិន្ចាាំ ច់្     រច្នាសេព័ន្ធ 
ខែេមាន្ស្រសាប់            ញ     ។ បខន្ថេលេើ 
លន្ោះលៅលេៀត វ ិ្ ីល្វើលអាយអង្ហក ញ់ចូ្េគ្នន   ប្តូវ ន្អភិវឌ្ឍ 
សប្មាប់ការភាា ប់     នានាខែេលប្បើ     ខែកខែប 
ខែេសងកត់លដ្ឋយលបតុងជាេុន្ និ្ងេិន្ប្តូវការនគុាំលៅឯការ 
ដ្ឋឋ ន្លនាោះ លេ ខែេលន្ោះ ន្ជួយសប្េួេលអាយការង្ហរ 
បាំពាក់     លៅលេើអគ្នរខែេដ្ឋក់លគ្នេល្ ខណៈលពេ 
កាំពុងលប្បើប្ ស់។ (សូេលេើេរបូេី១ និ្ង របូភាពេី១) 
 បលច្ចកវេិាលន្ោះប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់លេើអគ្នរ   េណឌ េ 
សីុន្     សប្មាប់ល្វើជាប្បតិវធិាន្ការេួយ   នឹ្ង ច្េនា 
រញ្ាួ យកាំ ុងលពេយូរ (របូ ភាពេី២)។ ជាេេធនេលៅកាំ 
 ុងលពេរញ្ាួ យខនន្ែីលៅភាគខាងលកើតនន្ប្បលេសជប ុន្ែ៏
ខាេ ាំងកាេ កាេពីខខេិនា ឆ្ន ាំ២០១១ អគ្នរលន្ោះេិន្ ន្រង 
ការបាំផ្ទេ ញ  គួរលអាយកត់សមាគ េ់ពីកមាេ ាំងរញ្ាួ យលនាោះលេ 
ខែេលន្ោះប្តូវអរគុណែេ់ឥេិធពេ    និ្ងកាត់បន្ថយ 
ខែេលកើតល ើងលដ្ឋយការលប្បើប្ ស់     លប្បងខែេ 
អាស្រស័យលេើការ   ប្េង់ប្ទយលហើយអគ្នរលន្ោះអា បន្តែាំ
លណើ រការអាជីវកេែលដ្ឋយគ្នែ ន្ការរ ាំខាន្។  
 
របូភាពេី ១ ការបាំពាក់          
របូភាពេី ២ អគ្នរ   េណឌ េ សីុន្     
របូ  ១ េីតាាំងបាំពាក់          
 

 (េាំព័រេី 4) 
        ញ        ៖                    
                                      ៣ 
       
មាច ស់ជ័យោ  ៖ ខគន្    គឹនី្សសីុ ការយិេ័យកាំពង់ខន 
តូកយូ ការយិេ័យអភិវឌ្ឍថ្នន ក់តាំបន់្នន្ កាន់្តូ ប្កសួងែី្េី 
    រច្នាសេព័ន្ធ ែឹកជញ្ាូ ន្ និ្ងលេសច្រណ៍  
 គលប្មាងនេូវជាតិតាំបន់្លឆ្នរលៅកាំពង់ខនតូកយូប្តូវ ន្ល្វើ 
គលប្មាងេុកលដ្ឋយ  េូេលហតុបីយ  ៖ 
លែើេបីកាត់បន្ថយការកកសទោះច្រាច្រណ៍កនុងតាំបន់្លៅជុាំវញិ 
កាំពង់ខនតូ   ខែេបងករលដ្ឋយការលកើន្ល ើងសកេែភាព 
រែយន្តែឹកកុង  ន័្រ លែើេបីធានាពីការែឹកជញ្ាូ ន្លដ្ឋយ 
រេូន្ និ្ងលែើេបីកាត់បន្ថយច្ាំណាយលេើការែឹកជញ្ាូ ន្។ 
សាព ន្ប្ច្កចូ្េតូកយូ គឺជាសាព ន្ខែកខែបប្បខវង២.៦១៨េ 
េួយខែេជាកាំណាត់នេូវេួយរបស់នេូវជាតិខែេ ន្លរៀប 
រាប់ពីខាងលេើ (របូភាពេី១)។   
 លដ្ឋយសថិតលៅខកបរអាកាសយន្ដ្ឋឋ ន្អន្តរជាតិតូកយូ 
(ហ្គ  ដ្ឋ)         នន្ច្លនាេ ោះ សប្មាប់យន្តលហ្គោះល្វើ 
ច្រាច្រណ៍ខែេមាន្កេពស់៩៨,១េប្តូវ ន្អនុ្វតត។ បខន្ថេ 
លេើសពីលន្ោះលេៀត លដ្ឋយសារខតសាព ន្ោតសន្ធឹងលៅនេូវ 
រាបលសែើ         នន្កាំពង់ខនតូកយូ វាចាាំ ច់្ប្តូវនតេ់ 
ជូន្នូ្វច្លនាេ ោះឆ្េងកាត់ខែេេិន្លអាយមាន្ការរ ាំខាន្ ខែេ 
មាន្េេឹង៣០០េ និ្ងកេពស់៥៤,៦េ លេើកប្េិតេឹក។ ែូលច្នោះ 
សាព ន្ជន្ទេ់េួយប្តូវ ន្លប្ជើសលរ ើស លដ្ឋយសារខតសាព ន្ 
ខែេប្តូវ ន្   រលដ្ឋយខខសកាប ឬសាព ន្ខែេប្តូវ ន្ទញ 
លដ្ឋយខខសកាបខែេប្តូវការប េលេសប្មាប់    នឹ្ងេិន្អាច្ 
បន្តលេៀត ន្។  
 
ការរច្នាសាព ន្ប្ច្ក  ញចូ្េ      
 ការសាងសង់សាព ន្លន្ោះ ប្តូវ ន្អាស្រស័យលេើកិច្ចការ 
រច្នាបេង់ខែេចាាំ ច់្ប្តូវរ ាំេងេកខខណឌ ហ្គេប្ េលនសង
ៗជាលប្ច្ើន្       កាត់បន្ថយច្ាំណាយសាងសង់        
បលងកើតលអាយមាន្លសា    ភាពេអ  លហើយ  ងកប្េិត     
ច្ាំណាយ     ខែទាំ។ លែើេបីបាំលពញតាេតប្េូវការទាំង 
លន្ោះ វាមាន្ភាពចាាំ ច់្កនុងការអភិវឌ្ឍ និ្ង អនុ្វតតបលច្ចក 
វេិាែែីៗ ប្បេូ ឧទហរណ៍  ការបាំផ្ទេ ញសាព ន្នានា និ្ង 
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នច្នប្បឌិ្តវធិាន្ការល្វើ  ប្បលសើរល ើង   ការបាំផ្ទេ ញ។ 
ឧទហរណ៍ជាក់ខសតងនន្កិច្ចខិតខាំទាំងលន្ោះរេួមាន្៖ 
 ការកាត់បន្ថយេាំងន់្ខែកខែបលដ្ឋយលប្បើប្ ស់ខននកនានា 
របស់BHS៖ សប្មាប់សាព ន្ជន្ទេ់ខែេេាំងន់្នទុកលែរមាន្ 
បរមិាណលសទើរទាំងអស់នន្េាំងន់្របស់សាព ន្ វាប្តូវ ន្ 
េេួេយកថ្ន ការច្ាំណាយលេើការសាងសង់អាច្មាន្តនេេ 
ទបជាងលន្ោះ លដ្ឋយកាត់បន្ថយេាំងន់្របស់សាព ន្ជាអបបបរ 
មា។   លប្ពាោះ នេិតនេBHS (ខែកខែបខែេ្ន្នឹ្ងេាំងន់្ 
   ខាេ ាំង) មាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងជាងនេិតនេ ខែកខែប្េែតា 
ការលប្បើប្ ស់ខែកទាំងលនាោះេិន្ប្តឹេខតជួយកាត់បន្ថយេាំ 
ងន់្សរបុរបស់ខែកខែបខែេប្តូវលប្បើប ុលណាណ ោះលេ ប ុខន្តក៏ 
ជួយែេ់ការសាងសង់ប្បកបលដ្ឋយប្បសិេិធភាពរបស់សាព ន្
នានាខែេប្តូវ ន្សាងសង់លប្កាេេកខខណឌ ្េែជាតិ 
ខែេេិន្អាំលណាយនេ និ្ង  ទេទរការនារភាា ប់លដ្ឋយ 
ច្លងអៀតកនុងការសាងសង់     ។ លដ្ឋយសារខតកតាត លន្ោះ 
នេិតនេBHS ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់យ ងេូេាំេូោយ។  
 ការរច្នាខែេល្វើលអាយមាន្ប្បសិេិធភាពជាងេុន្ នន្ 
រច្នាសេព័ន្ធកប្មាេល្វើពីខែកខែប និ្ងប្បតិ វធិាន្ការប្ទាំ 
ប្េសប្មាប់កប្មាេល្វើពីខែកខែ ៖ 
លដ្ឋយ ន្ល្វើការសិកាពីរច្នាសេព័ន្ធ    ជន្ទេ់ខែេអាច្ 
កាត់បន្ថយេាំងន់្ប្េលែររបស់រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរចាប់ពីប្តឹេ 
    ល ើង និ្ងខបងខច្កលដ្ឋយប្តឹេប្តូវនូ្វេាំងន់្ខែេមាន្ 
ការខប្បប្បួេ ខែេជាសមាសធាតុ    ជន្ទេ់នន្ប្បលភេ្នឹេ 
ខែេមាន្ ងជាប្បអប់ប្តូវ ន្លប្ជើសលរ ើស។ លែើេបីបង្ហក រការ 
ប្បេូេនតុាំនន្សមាព ្ខែេបណាត េេកពីការនទុកខែេវេិ 
ជារងវង់លៅលេើកប្មាេសាព ន្ល្វើពីខែកខែបលនាោះេប្េង់ 
សណាឋ ន្សាព ន្ខែេមាន្  ជាសនូកដ្ឋក់េឹកប្តូវ ន្ល្វើ 
លអាយប្បលសើរល ើង លែើេបីនេិតកប្មាេសាព ន្ល្វើពីខែកខែប 
េួយខែេមាន្កមាេ ាំងប្ទាំប្េខពស់។  
 ច្ាំ  ច្នន្ខននកខែេល្វើលអាយមាន្ប្បសិេិធភាពជាងេុន្ 
និ្ងការនារ    ខននកទាំងេូ ៖ ការ េេួេយកនន្ការនគុាំ 
ចូ្េគ្នន ខែេេិន្អាច្រ ាំកិេ ន្ លដ្ឋយវ ិ្ ី       ខននកទាំង 
េូេនន្ច្ាំ  ច្ខននកជន្ទេ់លដ្ឋយេិន្ខេន្ការនគុាំគ្នន លដ្ឋយ
លោហធាតុលសតើងៗ  េប់បាំ ត់តប្េូវការកនុងការភាា ប់ 
កប្មាេសាព ន្ និ្ងប ូ ុងខែេជាការលឆ្េើយតបបលងកើតនូ្វ 
រច្នាសេព័ន្ធេួយខែេអាច្្  នឹ្ងការពុកនុយ លហើយមាន្ 

តនេេខែទាំលថ្នកជាង។ បខន្ថេ លេើសពីលន្ោះលេៀត លដ្ឋយសារ 
ខត       សណាត ប់ធាន ប់ពីខាងលប្ៅខែេជាេេធនេ
េកពីច្ាំ  ច្ខននកនន្ជន្ទេ់      ភាពរបស់សាព ន្ប្តូវ 
 ន្ល្វើលអាយប្បលសើរល ើង។   
 េប្េរងវិេជាេួយនឹ្ងរច្នាសេព័ន្ធខែ  ញ   ញពីកមាេ ាំង 
រញ្ាួ ៖ លែើេបបី្េេាំងន់្៨០.០០០kNរបស់កមាេ ាំងប្បតិកេែ 
េិសឈ្រនន្      េួយៗ និ្ងលែើេបីនតេ់ជូន្នូ្វភាព្ន្ 
នឹ្ងការរញ្ាួ យ កាំ ុងលពេមាន្រញ្ាួ យខនន្ែីលនាោះ         
ខែេមាន្តួនាេីដ្ឋច់្ៗពីគ្នន     ខែេ ញ   ញពីកមាេ ាំង 
រញ្ាួ យចុ្ោះល ើង  ប្តូវ ន្            ។ តួនាេីប្េ 
េាំងន់្និ្ងតួនាេី្ន្នឹ្ងកមាេ ាំងរញ្ាួ យនន្             
ប្តូវ ន្ខញកលច្ញពីគ្នន  លហើយ មាន្ឧបករណ៍២ប្តូវ ន្ 
បាំពា  ៖         លៅស ូខែេខញកលច្ញពីកមាេ ាំងរញ្ាួ យ 
ខែេស្រសូបយកការនទុកេាំងន់្លនតក ខែេលកើតល ើងកាំ ុង 
លពេរញ្ាួ យខនន្ែី និ្ងកប្មាេ តជួយប្េេាំងន់្ខែេអាច្ 
ប្េ     លែរ   េាំងន់្តាេេិសឈ្រនិ្ងការរអិេលនសងៗ
ខែេ                                 
 ញ   ញពីកមាេ ាំងរញ្ាួ យកនុងកាំ ុងលពេរញ្ាួ យខនន្ែី។ 
ការលស្រសាបខែកខែបខែេេិន្    នន្សសរ    ខែកខែ ៖
លែើេបីកាត់បន្ថយការច្ាំណាយលេើការសាងសង់បាំពង់     
ខែេល្វើពីខែកខែបខែេេ ចូ្េ    សេុប្េជាបលណាត ោះ
អាសន្នខែេប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់    កាំ ុងលពេសាងសង់
    របស់សាំណង់ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ល ើងវញិ លែើេបីបលងកើត 
ជារ ាំងការពារសសរ                 របស់ 
សាព ន្។ លដ្ឋយសារសសរ    ល្វើពីខែកខែបទាំងលន្ោះប្តូវ 
 ន្លប្បើប្ ស់សប្មាប់   ាំងការពារលៅឆ្ង យពីលឆ្នរ 
វាអាច្បណាត េលអាយមាន្កា      គុណភាព និ្ង     
សីុខែេបណាត េេកពីេឹកសេុប្េ។ លែើេបីលដ្ឋោះស្រសាយ 
បញ្ជា លន្ោះ សសរ    ខែេ ន្ដ្ឋក់លៅកនុងតាំបន់្ខែេរង 
នឹ្ងកា   ពីេឹករេកខាេ ាំង   ប្តូវ ន្លស្រសាបលដ្ឋយខែក 
ខែបខែេេិន្        លែើេបីល្វើលអាយគុណភាពរបស់សសរ 
រកា ន្យូរ។  
 ប្បព័ន្ធប្តតួពិនិ្តយសាព  ៖ ពីលប្ពាោះការសាងសង់សាព ន្លន្ោះ 
ប្តូវ ន្យកចិ្តតេុកដ្ឋក់លពញលេញ តាាំងពីលពេចាប់លនតើេ 
េក ែូលច្នោះប្បព័ន្ធប្តូតពិនិ្តយេួយប្តូវ ន្យកេកលប្បើប្ ស់ 
  អាច្អលងកតភាព   គ្នន រវាងការរច្នាសាព ន្ និ្ងសាថ ន្ភាព 
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សាងសង់   នាលពេបច្ចុបបន្ន និ្ងអាច្កត់ប្តាពីេាំងន់្ប្េ 
ខែេអាច្ខប្បប្បួេនន្ខននកនានារបស់សាថ ន្  ទាំងអស់ 
និ្ងការវាស់ខវងលេើកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញសរបុរបស់សាព ន្។ លដ្ឋយ 
ជាក់ោក់ប្បដ្ឋប់វាស់សមាព ្បុកបាំផ្ទេ ញប្បដ្ឋប់វាស់កមាេ ាំង 
រញុលអាយបាំោស់េីតាាំង និ្ងឧបករណ៍វាស់លេបឿន្ច្េនា 
ែីលពេមាន្រញ្ាួ យែី ប្តូវ ន្បាំពាក់លៅកនុង្នឹេប្េសាព ន្ 
ខែ     ជាប្បអប់ លែើេបីអលងកតជាេកខណៈបរមិាណ 
   តនេេជាលេខ    និ្ងលែើេបីេេួេ ន្េិន្នន័្យខែេ 
អាច្លប្បើប្ ស់សប្មាប់ល្វើការវភិាគអាំពីខនន្ការខែទាំសាព ន្ 
នាលពេអនាគត ន្។  
 
ការសាងសង់សាព ន្ប្ច្កលច្ញចូ្េតូកយូ 
 ការសាងសង់រច្នាសេព័ន្ធរបស់សាព ន្ ន្ចាប់លនតើេកាេ
ពីខខតុោ ឆ្ន ាំ២០០៣។ ខណៈខែេ ការសាងសង់     និ្ង 
 តសាព ន្ប្តូវ ន្អនុ្វតតលៅេីតាាំងឆ្ង យពីលឆ្នរ ការនេិត 
រច្នាសេព័ន្ធ                   ប្តូវ ន្ល្វើល ើងលដ្ឋយ 
លប្គឿងច្ប្កខែេសថិតលៅលេើែី។ កនុងខខ    ឆ្ន ាំ២០០៨ 
ខែកជន្ទេ់េប្េនន្ តសាព ន្ (៦.៨០០ លតាន្) ខែេប្តូវ ន្ 
នគុាំលៅលេើែីជាេុន្ប្តូវ ន្ បាំពាក់បញ្ចូ េគ្នន ទាំងអស់។ ខែក 
ជន្ទេ់េប្េទាំងលន្ោះប្តូវ ន្សទូច្               ដ្ឋក់
លេើសសរសាព ន្              លដ្ឋយលប្បើប្ ស់ 
ក  េ់ែងសទូច្ខែេអាច្សទូច្ ន្េាំងន់្៤.០០០លតាន្ 
ច្ាំនួ្ន្បីលប្គឿងខែេជាប្បលភេ ក  េ់ែងសទូច្  ា្ំបាំនុត 
ខែេធាេ ប់ល ើញលៅ     ជប ុន្ (របូភាពេី២)។ បនាទ ប់ 
េករច្នាសេព័ន្ធ             ប្តូវ ន្បាំពាក់ពីេួយខននកលៅ
េួយខននកលេៀត រហូតែេ់ខខកុេភោះ ឆ្ន ាំ២០១១ លៅលពេ 
ខែេខននកកណាត េខែេជាខននកចុ្ងលប្កាយនន្ប្បតិបតិតការ
ប្តូវ ន្បាំពាក់រចួ្រាេ់។ បនាទ ប់ពីកិច្ចការ            ញ 
និ្ងការល្វើកប្មាេសាព ន្រចួ្រាេ់ សាព ន្លន្ោះប្តូវ ន្ដ្ឋក់   
ែាំលណើ រការលៅនែងេី១២ ខខកុេភោះ ឆ្ន ាំ២០១១ (លេើេរបូភាពេី 
៣)។  
របូភាពេី ១ រច្នាសេព័ន្ធ   ល ើងលដ្ឋយ           
                    ញ         
របូភាពេី ២ ការបាំពាក់រេួបញ្ចូ េគ្នន នន្    សាព ន្       
     ៦. ០០   ខែេ ន្នគុាំលៅលេើែីជាេុន្ 
របូភាពេី ៣ សាព ន្ប្ច្កលច្ញចូ្េ      ខែេ ន្         

            ខែេជាលេសភាពនាលពេរាប្តីែ៏អសាច រយ 
លៅកាំពង់ខនតូកយូ 
 
■ ■ ■ ■ ■ 
 
ជ័យោភី និ្លកខបបេ JSSC ឆ្ន ាំ២០១២ 
 
(េាំព័រេី5) 
ការសិកា        ក់ខបកនន្ការកាច់្ពត់ខែកលដ្ឋយ 
េត់នឹ្ងលភេើង        កនុងេ ូខែេការល្វើ    តភាា ប់រវាង 
សសរ និ្ង្នឹេេប្េ 
មាច ស់ជ័យោ  ៖ យ ុងហ្គន់្ សុង (YongHun Song)  
របស់ប្កុេហ ុន្សាងសង់សាព ន្កាវា ហគី សសី (Kawagishi 
Bridge Works Co., Ltd.) តា  េិ អីុ     (Takumi Ishii) 
និ្ងហីុ  េី សសីេ ូកាវា (Hiroumi Shimokawa) របស់ប្កុេ 
ហ ុន្សាជីវកេែខែកខែប លជ លអហវ អី (JFE Steel 
Corporation) តាកាហីុកុ      គិ (Takahiko Suzuki) និ្ង 
យ ូអិុឈ្ិ កាយ  េូរ ិ(Yoichi Kayamori) របស់ប្កុេហ ុន្ 
សាជីវកេែលោហ      េីតូេុ និ្ងខែកខែប នី្ប     
(Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation) យីគីហីុរ  ូ 
ហ្គរាដ្ឋ (Yikihiro Harada)     សាកេវេិាេ័យ     
(Chiba University) និ្ងកូជី េ ូរតីា (Koji Morita)      
សាកេវេិាេ័យ ខឌ្ន្គី តូកយូ (Tokyo Denki University) 
 
 ស្រសបលពេនឹ្ងការលកើន្ល ើងកេពស់  រច្នាសេព័ន្ធសាង 
សង់វាក៏មាន្ការលកើន្ល ើង   តប្េូវការសសរខែេកាច់្ពត់
លហើយសង់តជាគនាេ ក់ៗ     ខែរ។ កនុងការនេិតសសរ 
ប្បលភេលន្ោះ ការកាច់្ពត់ខែកលដ្ឋយេត់នឹ្ងលភេើង        
ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់សប្មាប់ច្ាំ  ច្ខែេប្តូវកាច់្ពត់លអាយ
ភាា ប់គ្នន រវាងស្រសទប់ខាងលប្ៅរបស់សសរនិ្ង    ខាងកនុង
។ខណៈលពេខែេការកាច់្ពត់ខែកលដ្ឋយេត់នឹ្ងលភេើង    
   គឺជាវ ិ្ ីកាច់្ពត់ខែកខែេមាន្ប្បសិេិធភាពខពស់េួយ 
វាប្តូវការកាំល្លភេើងខាេ ាំង។ លដ្ឋយលហតុលន្ោះ ភាពរងឹមាាំ្   
នឹ្ងការខបក ក់លៅច្ាំ  ច្របស់ខែកខែេរងការែុតកាំល្
លដ្ឋយលប្បើវ ិ្ ីកាច់្ពត់លដ្ឋយេត់នឹ្ងលភេើង       លន្ោះគឺ  
ទបជាងកប្េិតកនុងខែកខែេេិន្ទន់្ែុតកាំល្។ លដ្ឋយ 



 9 

សារកតាត លន្ោះ វា ន្បងករជាការ រេភថ្ន ការ ក់ខបកលដ្ឋយ 
ង្ហយរបស់ខែកអាច្នឹ្ងលកើតល ើង (របូេី ១)។ ជាងលន្ោះ 
លៅលេៀត ពីលប្ពាោះច្ាំ  ច្េេអិតនន្ការកាច់្ពត់ខែកខែេ 
 ន្យកេកលប្បើប្ ស់ ន្បលងកើ   មាន្សាន េលប្បោះតូច្ៗ 
រវាងស្រសទប់ខាងលប្ៅរបស់សសរ និ្ងបន្ទោះប្េបខន្ថេការ 
ប្បេូេ    សមាព ្គឺខពស់ណាស់លៅឯខននកខាងចុ្ងនន្សាន េ
លប្បោះតូច្ៗ (របូេី២)។លហើយែូលច្នោះវាមាន្ការេាំ កសប្មាប់ 
ភាពេេអិតកនុងការកាច់្ពត់ខែកលែើេបីលអាយវាអាច្បង្ហក រ 
ប្គប់ប្គ្នន់្េិន្លអាយលកើតល ើងនូ្វការខបក ក់ង្ហយៗ ន្
។  
 លៅកនុងឯកសារលន្ោះ លែើេបីបញ្ជា ក់លអាយច្ាស់ពីភាពរងឹ 
មាាំខែេ្  នឹ្ងការ ក់ខបកនន្ច្ាំ  ច្ភាា ប់ខែកខែេ ន្
កាច់្ពត់ែូច្ជាច្ាំ  ច្ខែេរងកាំល្ និ្ងលោហធាតុខែេ 
 ន្កាច់្ពត់លដ្ឋយលប្បើការកាច់្ពត់លដ្ឋយេត់នឹ្ងលភេើង    
   លនាោះ មាន្កតាត េួយច្ាំនួ្ន្ប្តូវ ន្ពិចារណាខែេពាក់ 
ព័ន្ធនឹ្ងគុណភាពនន្ការកាច់្ពត់ខែក (ជលប្ៅេមាេ យចូ្េ 
និ្ងការេិន្ប្តួតសីុគ្នន ) និ្ងការរច្នា (កមាេ ាំងអ័កសប្េេាំងន់្ 
    ស្រសទប់ខាងលប្ៅ  សសរ)។ ខបបបេខែេកតាត ទាំង 
លន្ោះ  ឥេិធពេែេ់ការខបក ក់ង្ហយៗរបស់ខែក  ប្តូវ 
 ន្បង្ហា ញលអាយល ើញតាេរយៈការពិលសា្ន៍្ និ្ង ការ 
វភិាគ។ បខន្ថេជាងលន្ោះលៅលេៀត ការ    បអលងកតលដ្ឋយលប្បើ 
បលច្ចកវេិាេាំលន្ើបចុ្ងលប្កាយបាំនុត  ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ 
លែើេបីល្វើលអាយមាន្សហសេព័ន្ធកមាេ ាំង   នឹ្ងការខបក ក់
ខែក (ភា     នឹ្ងការខបក ក់) ជាេួយនឹ្ងសន្ទសសន៍្   
ភាព   នឹ្ងការខបក ក់ (ការទេទរ) ខែេអាស្រស័យលេើ 
េេធនេពីការពិលសា្ន៍្ និ្ងការវភិាគ ។ ជាក់ោក់ជាង 
លន្ោះលេៀតលដ្ឋយលផ្ទត តលៅ លេើសមាព ្អតិបរមាជាច្ាំបង 
ច្ាំ  ច្សហសេព័ន្ធទាំងពីរគឺ សមាព ្អតិបរមាជាច្ាំបងខែេ 
េេួេ ន្េកពីការវភិាគរបូធាតុខែេមាន្កប្េិត   នឹ្ង 
ភាព្  នឹ្ងការខបក ក់ (របូេី ៣) និ្ងកមាេ ាំងភាា ប់នន្ការ 
ភាា ប់គ្នន លដ្ឋយលប្បើការកាច់្ពត់ខែកលដ្ឋយេត់នឹ្ងលភេើង    
   ខែេេេួេ ន្ពីការពិលសា្ន៍្   នឹ្ងភាព្  នឹ្ង 
ការខបក ក់ (របូេី៤) ប្តូវ ន្រកល ើញ។  
 
របូេី ១ ឧទហរណ៍ពី    លនសងៗនន្ការខបក ក់ 
របូេី ២ ឧទហរណ៍នន្ការខបងខច្កសមាព ្ជាច្ាំបងលៅខកបរ 

ខននកខាងចុ្ងនន្សាន េលប្បោះ 
របូេី ៣ សហសេព័ន្ធរវាងសមាព ្ច្ាំបង និ្ងភាព្  របស់ 
     សាំណង់ 
របូេី ៤ សហសេព័ន្ធរវាងកមាេ ាំងភាា ប់ និ្ងភាព្  របស់ 
សមាភ រៈសាំណង់ 
 
(េាំព័រេី 5) 
                                      
                                         
                                      
មាច ស់ជ័យោភី៖ សាស្រ្សាត ចារយណូ  យឹគិ យ   អិុ 
(Nobuyuki Yasui) របស់វេិាសាថ ន្វេិាសាស្រ្សតពិតនន្ 
ណាហ្គគ សាគិ (Nagasaki Institute of Applied Science) 
 កេែបេសាំខាន់្នន្ការសិកាលន្ោះគឺលែើេបីបញ្ជា ក់លអាយ
ច្ាស់ថ្ន     បងខូច្ប្េង់ប្ទយខែេអាច្បត់ខបន្ ន្នន្
សសរបាំពង់ខែ     ជារងវង់    កមាេ ាំងរបស់វាប្តូវ 
 ន្កាត់បន្ថយជាបន្ត បនាទ ប់លដ្ឋយសារខតការប្បេូេនតុាំ 
កមាេ ាំងបងខូច្នូ្វេីតាាំងច្ាំ  ច្ភាា ប់គ្នន ផ្ទទ េ់ខែេបណាត េ 
េកពីការនទុកជារងវង់។ សប្មាប់លគ្នេបាំណងលន្ោះ ការវភិាគ 
ជាលេខ    ប្តូវ ន្    ល ើងលេើសសរបាំពង់ល្វើពីខែកខែប
ខែេបលងកើតតាេភាពប្តជាក់សប្មាប់េប់េ  នឹ្ងនឹ្ងការប្េ 
េាំងន់្ជារងវង់ជាេួយនឹ្ងអាំភេីេីតជាក់ោក់ខែេសថិតលៅ
លប្កាេេកខខណឌ កមាេ ាំងអ័កសខែេ ន្កាំ ត់។ 
 ការវភិាគ ន្លផ្ទត តលេើសសរបាំពង់ល្វើពីខែកខែបខែេ 
 ងជារងវង់សប្មាប់្  នឹ្ងការបងខូច្ប្េង់ប្ទយតាេេិស 
លែកជារងវង់ជាេួយនឹ្ងអាំភេី  តជាក់ោក់ខែេសថិតលៅ 
លប្កាេកមាេ ាំងអ័កស ខែេ ន្កាំ ត់ P (របូេី ១) ខែេ     
នន្ការវភិាគេីតាាំងច្ាំ  ច្ភាា ប់គ្នន លដ្ឋយផ្ទទ េ់ខែេេិន្សីុ
លេប្េីគ្នន  ខែេ ន្លសនើរលដ្ឋយអនកនិ្ពន្ធ  ប្តូវ ន្អនុ្វតត។ 
េាំនាក់េាំន្ងរវាងខននកនន្ច្ាំ  ច្បញ្ច ប់ M និ្ងខននកនន្េុាំ      
θ ខែេ ន្បង្ហា ញ កនុងរបូេី២  ប្តូវ ន្េេួេពីេេធនេ 
វភិាគ លហើយ ΣθpM, ខែេជាេុាំ     អាច្បត់ខបន្ ខែេបូក 
បញ្ចូ េគ្នន លៅែេ់ច្ាំ   ខែេ M   ក់លៅកនុង     បត់ 
ខបន្ ន្យ ងលពញលេញ     Mpc ខែេបងករជាកមាេ ាំង 
អ័កសប្តូវ ន្បលងកើត      បងខូច្ប្េង់ប្ទយខែេអាច្ 
បត់ខបន្ ន្លៅកនុងការសិកាបច្ចុបបន្ន។    
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 របូេី ៣   បង្ហា ញពីឧទហរណ៍េួយនន្េាំនាក់េាំន្ងរវាង 
ΣθpM, ខែេជាេុាំ     អាច្បត់ខបន្ខែេបូកបញ្ចូ េគ្នន  និ្ង 
D/t ខែេជានេល្ៀបរវាងេេឹងនិ្ងកប្មាសស្រសទប់លប្ៅ ។ 
ពីលប្ពាោះេាំនាក់េាំន្ងរវាង D/t នឹ្ង ΣθpM ន្បង្ហា ញពីសហ 
សេព័ន្ធជាេីលពញចិ្តតេួយលនាោះការបញ្ជា ក់ពីេាំនាក់េាំន្ងនន្ 
D/t នឹ្ង ΣθpM ខែេវាយតនេេពី     បងខូច្ប្េង់ប្ទយ 
ខែេអាច្បត់ខបន្ ន្  ប្តូវ ន្រកល ើញលដ្ឋយប្តេប់ 
ែយលប្កាយនូ្វេេធនេវភិាគ។  
 វែតពណ៌ប្កហេកនុងរបូេី៣ បង្ហា ញពីេេធនេនន្ការ 
ពិលសា្ន៍្ខែេប្តូវ ន្អនុ្វតតលែើេបបីញ្ជា ក់ពីសុពេភាព 
នន្ខខសលកាងខែេរ ាំកិេែយលប្កាយ។              
                                     
                                     
                      បងខូច្ប្េង់ប្ទយ 
ខែេអាច្បត់ខបន្ ន្    សសរបាំពង់ល្វើពីខែកខែប 
ខែេ ងជារងវង់  អាច្ប្តូវ ន្  ន់្សាែ ន្យ ងប្គប់ប្គ្នន់្
 ន្លដ្ឋយលប្បើប្ ស់េាំនាក់េាំន្ងរវាង D/t នឹ្ង ΣθpM ែូច្ 
ខែេ ន្លសនើរលៅកនុងការសិកានាបច្ចុបបន្នលន្ោះ។  
 
របូេី ១ លគ្នេល្វភិាគ 
របូេី ២ េុាំបងខូច្ប្េង់ប្ទយបត់ខបន្ខែេបញ្ចូ េគ្នន   
របូេី ៣ េាំនាក់េាំន្ងរវាង ΣθpM  និ្ង  D/t 
 
(េាំព័រេី 6) 
នេប ោះពាេ់នន្ប្េង់ប្ទយខែកខែេកាច់្ពត់ភាា ប់គ្នន លេើ  
                                           បត់
ខបន្កនុងកាំ ុងលពេរញ្ាួ យខនន្ែីនិ្ងការកមាច ត់        
       លដ្ឋយវ ិ្ ីបញ្ច ប់លៅ         ខែេខែកប្តវូពត់
លអាយេេ់នឹ្ងរច្នាសេព័ន្ធ     
មាច ស់ជ័យោភី៖ ហីុរ  ូសសី តា  រា (Hiroshi Tamura) 
       សាស្រ្សាត ចារយ  សាកេវេិាេ័យតូហូ  ,  អិឈ្ិ 
សាសា   (Eiichi Sasaki)    សាស្រ្សាត ចារយ  វេិាសាថ ន្ 
បលច្ចកវេិានន្តូកយូ សុង  ង គីេ (Songdong Kim) ហីុតូសសី 
យ មាដ្ឋ (Hitoshi Yamada)   សាកេវេិាេ័យជាតិ   
កូហ្គមា សាស្រ្សាត ចារយហីុ  សសី កាត់   ឈ្ិ (Hiroshi 
Katsuchi) នន្សាកេវេិាេ័យជាតិយូ កូហ្គមា 

 កនុងរច្នាសេព័ន្ធខែកខែបខែេប្តូវសាងសង់ល ើងលដ្ឋយ
លប្បើប្ ស់  ណតភាា ប់លប្ច្ើន្ សមាព ្លេើអ័កសទាំងបីខែេគួរ 
លអាយកត់សមាគ េ់ និ្ង ការប្បេូេនតុាំសមាព ្   លកើតល ើង 
លដ្ឋយសារខតការ           ប្េង់ប្ទយ  ណ បស់ 
ខែក េិន្ខតប ុលណាណ ោះ      លអាយមាន្ការបងករការ ក់ខែក 
ខែេអាច្លៅ  ច្លដ្ឋយង្ហយៗ  លៅ     ណភាា ប់របស់
ខែកជួបជាេួយរច្នាសេព័ន្ធរបស់    លដ្ឋយសារខតការ 
បងខូច្ប្េង់ប្ទយលដ្ឋយការបត់   នន្  ណភាា ប់របស់ខែក
កាំ ុងលពេរញ្ាួ យខនន្ែី។ កនុងករណីខបបលន្ោះ វាមាន្លប្គ្នោះ 
ថ្នន ក់លកើតល ើងខែេការ              របស់ខែក 
នឹ្ងបងករជាច្ាំ  ច្ចាប់លនតើេខែេនាាំ  មាន្ការខបក ក់
   ង្ហយៗរបស់ខែក (ការបត់ខបន្ង្ហយៗកាំ ុងលពេ 
មាន្រញ្ាួ យខនន្ែី)។ ការង្ហយ      របស់ខែកប្បលភេ 
លន្ោះ   លកើតល ើងលេើអគ្នរខែេសាងសង់ពីខែកខែបជា 
លប្ច្ើន្កនុងកាំ ុងលពេមាន្រញ្ាួ យខនន្ែី ន័្រប្េីែ(Northridge) 
និ្ង ហ្គន្សសីន្ែ៏ ា្ំសលេបើេ  (Great Hanshin)ខែេ 
បណាត េលអាយមាន្ការ រេភពីសងគេអាំពីការសាងសង់ 
សាំណង់ពីខែកខែប។  
 លៅកនុងការសិកាបច្ចុបបន្ន លែើេបីបញ្ជា ក់ពីនេប ោះពាេ់ 
នន្ប្េង់ប្ទយ  ណភាា ប់ខែក  លេើ              
 លដ្ឋយការបត់ខែកលៅេីតាាំងខែេែាំណតភាា ប់ខែកជួប 
នឹ្ងរច្នាសេព័ន្ធ    របស់សាំណង់ការល្វើលតសត   ការនទុក 
េាំងន់្ជារងវង់ និ្ងការវភិាគតាេវ ិ្ ីនន្របូធាតុខែេមាន្ 
កប្េិត (FEM) ប្តូវ ន្អនុ្វតតលេើ    លតសតនន្ច្ាំ  ច្តភាា ប់ 
ខែកខែេមាន្ ងែូច្លឈ្ើឆ្ក ងខែេលរៀបច្ាំលដ្ឋយ     ល្វើ
ជា  ណតភាា ប់ខែកនន្សាំណង់ល្វើពីខែកខែបពិត។ 
ជាេេធនេភាព លនសងគ្នន ប្តូវ ន្បង្ហា ញល ើងតាេការ 
ពិលសា្ន៍្ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការបងករលអាយមា          
       ខែេលកើតល ើងលដ្ឋយការង្ហយបត់ខបន្របស់
ខែកខែេសថិតលៅលប្កាេេកខខណឌ   ការនទុកេាំងន់្ជារងវង់
ខែេលផ្ទត តលេើប្េង់ប្ទយ  ណភាា ប់ខែកលនសងៗ។ បខន្ថេ 
ជាងលន្ោះលៅលេៀត ជាេេធនេនន្       FEM លៅលេើ 
នេប ោះពាេ់ពីប្េង់ប្ទយនន្ការតភាា ប់ខែកខែេ ន្ 
បញ្ជា ក់លៅកនុងការល្វើលតសត វាច្ាស់ោស់ថ្នកនុងច្ាំលណាេ 
នេល្ៀបលជើង ច្មាង យរវាងប្មាេ និ្ង ការបញ្ច ប់នន្ប្មាេ 
និ្ងនេប ោះពាេ់  េួយៗ របស់វាលេើការកាត់បន្ថយភាព 
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ប្កាស់នន្លោហ ធាតុរបស់    នេប ោះពាេ់នន្ច្មាង យ 
ប្មាេ  ប្តូវ ន្កត់សមាគ េ់ជាពិលសស។ ពីេេធនេខាង 
លេើ វាប្តូវ ន្ចាត់េុកថ្នការលប្បើប្ ស់ការបញ្ច ប់នន្ប្មាេ 
លែើេបីបលងកើន្ច្មាង យប្មាេគឺមាន្ប្បសិេធភាពកនុងការកមាច ត់
ការវវិតតន៍្នន្               ខែេលកើតល ើងលៅេី
តាាំ     ច្ ខែេការតភាា ប់ខែកជួបនឹ្ងរច្នាសេព័ន្ធ    ។  
 
របូេី ១     លតសត 
របូេី ២ ការបងករ និ្ងការវវិតតន៍្នន្                
ខែេេេួេ ន្            (តនេេលៅកនុងតួលេខ 
បង្ហា ញអាំពីច្មាង យេីតាាំង ខែេ  ណភាា ប់របស់ខែក     
mm) 
របូេី ៣ ការខបងខច្កជលប្ៅ                   
              លៅច្ាំ  ច្ខែេបងករលអាយមាន្
        
 
■ ■ ■ ■ ■ 
 
េកខណោះពិលសស  
បលច្ចកវេិាអគ្នរខពស់ៗខែេឈាន្េុខលគលៅប្បលេសជប ុន្ 
 
(េាំព័រេី7) 
ការរច្នាការបង្ហក រពីកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីនន្ 
អគ្នរខពស់ៗ 
លដ្ឋយសាស្រ្សាត ចារយចូ្េនិ្វតតន៍្អាគីរា  វា ដ្ឋ(Akira Wada) 
នន្វេិាសាថ ន្បលច្ចកវេិានន្តូកយូ និ្ងប្ប ធាន្ប្កុេការង្ហរ 
CTBUH។  
 
ការអភិវឌ្ឍវសិវកេែបង្ហក រកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីកនុង
ប្បលេសជប ុន្  
 កនុងឆ្ន ាំ១៩២៤ េួយឆ្ន ាំបនាទ ប់ពីរញ្ាួ យខនន្ែីកាន់្តូែ៏ ា្ំ 
សលេបើេ សាស្រ្សាត ចារយតូសសីកាតា សា   (១៨៨០- ១៩៥៦) 
 ន្ដ្ឋក់បញ្ចូ េកនុងកប្េងបេដ្ឋឋ ន្គតិយុេធនន្ច្ាប់សាង
សង់កនុងេីប្បជុាំជន្ខែេកតាត បង្ហក រកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីតាេ
េិសលែក ខែេលៅនឹ្ងែកេ់   គួរខតដ្ឋក់កប្េិត ០,១ ឬលប្ច្ើន្ 
ជាងលន្ោះ។ ១០ឆ្ន ាំលប្កាយេក សាស្រ្សាត ចារយ រយូថ្ន ណា សសី 

(១៩០៧ -១៩៧៤)  ន្   ក់កនុងអតថបេរបស់លោក 
ខែេល ោះ    កនុងខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៣៤ ថ្នការ្  នឹ្ងកមាេ ាំង 
រញ្ាួ យខនន្ែី របស់រច្នាសេព័ន្ធសាំណង់គឺេិន្អាច្ប្គប់ប្គ្នន់្ 
សប្មាប់ការវាយតនេេ លដ្ឋយប្គ្នន់្ខតនតេ់កមាេ ាំងែ៏លប្ច្ើន្ 
លេើស   លអាយប្បឆ្ាំងនឹ្ងកមាេ ាំងតាេេិសលែកខែេនឹ្ង
ែកេ់លនាោះលេ។ លោក ន្    ថ្ននេប ោះពាេ់នន្កមាេ ាំង 
បាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែី  គួរខត ន្បញ្ជា ក់លដ្ឋយលប្បើ 
ការសវ័យគុណនន្ថ្នេពេ  ែាំលណើ      ជាអតិបរមា 
របស់ែី និ្ង      សេតថភាព   របស់រច្នាសេព័ន្ធសាំណង់ 
គួរខតប្តូវ ន្វាយតនេេលដ្ឋយលប្បើប្ ស់ថ្នេពេសមាព ្  
ប្តូវ ន្ស្រសូបយកលដ្ឋយរច្នាសេព័ន្ធសាំណង់លដ្ឋយខេួន្ឯង
។កនុងខខ េិនាលៅឆ្ន ាំែខែេ គ្នត់ ន្នតេ់េតិថ្ន ការស្រសាវ 
ប្ជាវគួរខតចាប់លនតើេ                 សូេបីខតកនុង
ប្បលេសខែេខតងប្បឈ្េនឹ្ងរញ្ាួ យ ខនន្ែីែូច្ជាជប ុន្ 
ក៏ែូច្ជាសាំណង់នានា ខែេ ន្ល ើញលៅេីប្កុងញូ យ ក 
  ខែរ។ លៅកាំ ុង លពេលប្កាយសង្រ្ង្ហគ េ លោកតាណា 
 សសី ន្ េេូច្លៅកនុងអតថបេរបស់លោកខែេ ន្ល ោះ 
    កនុងខខលេសា ឆ្ន ាំ១៩៦៣ ថ្នការសាងសង់អគ្នរខពស់ៗ 
គួរខតអាច្ល្វើ ន្លៅប្បលេសជប ុន្លដ្ឋយសារតប្េុយពី 
ឧទហរណ៍លនសងៗែូច្ខាងលប្កាេ។ លដ្ឋយកាំន្ត់ថ្ន ច្េនា 
កមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីប ោះពាេ់លេើសាំណង់តូច្ 
និ្ង ា្ំជាេួយនឹ្ងអាំពេី  តែូច្គ្នន លបោះបិេលនាោះ វាគឺជាការពិត 
ខែេថ្នកនុងការរញ្ាួ យខនន្ែីេួយរច្នាសេព័ន្ធែ៏តូច្េួយ  
     ែូ      ែូផ្ទក    ធាេ ក់ចុ្ោះ       ប ុខន្តអគ្នរ 
ខពស់ៗលហើយ ា្ំ  ញ      អញ្ច ឹង   លេ លបើលទោះបីជាវតថុទាំង 
ពីរមាន្ភាពែូច្គ្នន លដ្ឋយខននកក៏លដ្ឋយ។ 
តាេន័្យលនសងលេៀត នទុយពីេូកតូច្ៗ ក  េ់ ា្ំៗអាច្្   
នឹ្ងការល កនតួេលដ្ឋយេឹករេកកនុងសេុប្េខែេមាន្រេ
កខាេ ាំង។  
 ប្បខហេជាកនុងលពេែូច្គ្នន ខែរ សាស្រ្សាត ចារយ គីយ ូសសី 
  តូ (Kiyoshi Muto) (១៩០៣ -១៩៨៩)  ន្   លេើក 
កេពស់ការស្រសាវប្ជាវលេើការសាងសង់អគ្នរខពស់សប្មាប់ 
អគ្នរសាថ នី្យ៍តូកយូ (Tokyo Station Building)។ ខណៈខែេ 
ការខិតខាំរបស់លោកកនុងករណីលន្ោះ  េិន្ប្តូវ ន្លអាយ 
រង្ហវ ន់្                  សណាឋ គ្នរញ  អូតានី្ (Hotel 
New Otani) ប្តូវ ន្           កនុងេីប្កុងតូកយូកនុង 
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ឆ្ន ាំ១៩៦៤ខែេជាអគ្នរេួយខែេមាន្កេពស់លេើសពី 
៥៤េ។ កនុងឆ្ន ាំ១៩៦៨ អគ្នរេី   អិុ កា  េិហ្គគ  លសគិ 
(Mitsui-Kasumigaseki Building) ប្តូវ ន្            
ខែេកាេ យជាអគ្នររបស់ជប ុន្េីេួយខែេមាន្កេពស់លេើ
សពី១០០េ។ លៅលេើ    នន្ជាន់្  េួយៗរបស់អគ្នរ 
ជញ្ជា ាំងលបតុងខែេល្វើ         រចួ្ខែេមាន្សាន េលប្បោះ
តាេេិសឈ្រជាលប្ច្ើន្ខែេ ន្នតេ់ជូន្ជាេុន្   ប្តូវ ន្ 
រេួបញ្ចូ េ   លែើេបីរកាភាពរងឹមាាំនន្រច្នាសេព័ន្ធរបស់ 
អគ្នរជាបឋេ                             
                        ។ លដ្ឋយលហតុលន្ោះ វា 
អាច្និ្យយ ន្ថ្នគាំនិ្តនន្រច្នាសេព័ន្ធខែេប្គប់ប្គង 
     េេួេរងេាំងន់្ ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់រចួ្លៅលហើយ 
លៅប្គ្នែាំបូងនន្ការសាងសង់អគ្នរខពស់ៗលៅប្បលេសជប ុន្
       ។  
 
ការខណនាាំ  ការរច្នាបង្ហក រកមាេ ាំងកាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែី
ខបបេាំលន្ើប  
    ចូ្េេកែេ់េសសវតតឆ្ន ាំ១៩៧០ អគ្នរខពស់ៗភាគលប្ច្ើន្ 
ប្តូវ ន្សាងសង់ល ើងលដ្ឋយលប្បើវ ិ្ ីរច្នាបង្ហក រពីកមាេ ាំង 
បាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែី ខែេអាស្រស័យលេើសេតថភាព 
បងវិេខែេអាច្បត់ខបន្ ន្    ខននកខាងចុ្ងនន្្នឹេ 
ខែេល្វើពី    ខែកខែប លែើេបីនតេ់នូ្វការស្រសូបយកថ្នេ 
ពេ។ ប ុខន្ត មាន្អនក     រច្នាសេព័ន្ធេួយច្ាំនួ្ន្ ន្លេច្ 
េុខល ើងលដ្ឋយ ន្លជឿថ្ន ការលប្បើប្ ស់នូ្វវ ិ្ ីរច្នាខែេ 
 ន្លរៀបរាប់ខាងលេើ នឹ្ងអាច្ល្វើ  អគ្នរទាំងលន្ោះមាន្ការ 
បងខូច្ប្េង់ប្ទយខែេលៅលសោះសេ់លេើ    ខែេបងករជាកតី
 រេភ    ការបងខូច្ប្េង់ប្ទយនន្ការបត់ខបន្    ប្េង់ប្ទយ
ា្ំ       នាាំលអាយ  ការេាំ ក      សាត រអគ្នរ 

ល ើងវញិ។ ជាការលឆ្េើយតបនឹ្ងបញ្ជា លន្ោះគាំនិ្តអាំពីការរច្នា 
លែើេបីប្គប់ប្គង   ការបាំផ្ទេ ញ  ន្ចាប់លនតើេរកី      
(សូេលេើេរបូខាង លប្កាេ)។   រញ្ាួ យខនន្ែីន័្រប្េីឌ្ កនុងខខ 
េករា ឆ្ន ាំ១៩៩៤ និ្ងេហ្គរញ្ាួ យខនន្ែីហ្គន្សសីុន្ កនុងខខ 
 ករា ឆ្ន ាំ១៩៩៥  ន្បណាត េលអាយ តុភូត ក់ខបកលេើ 
ខននកខាងចុ្ងនន្្នឹេខែេល្វើពីរច្នាសេព័ន្ធខែកខែបខែេជា 
េេធនេបណាត េ  មាន្ការ រេភខែេគួរពិចារណាអាំពី
ភាពខែេ          នន្ការជួសជុេអគ្នរខែេខូច្ 

ខាតល ើងវញិ។ 
   លៅប្បលេសជប ុន្    នុ្វតតលៅតាេកា ប្បតិបតិតនន្ 
ច្ាប់រច្នាបង្ហក រពីការបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីែែី កនុងខខ 
េិែុនា ឆ្ន ាំ១៩៨១ ការស្រសាវប្ជាវ   េូេាំេូោយប្តូវ ន្ 
ចាប់លនតើេល ើងលេើរច្នាសេព័ន្ធខែ     ការបាំផ្ទេ ញ លដ្ឋយ 
រញ្ាួ យខនន្ែី លហើយកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ រច្នាសេព័ន្ធខែ      
ការបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីប្តូវ ន្យកេកអនុ្វតតជាក់
ខសតងខែេេេួេយកខននកខែេស្រសូបយកថ្នេពេលដ្ឋយ
លប្បើប្ ស់                        សប្មាប់ល្វើជាខននក
េប្េេាំងន់្ ខែេមាន្ភាពយឺត និ្ងមាន្ដ្ឋាំព័រខែេល្វើពីខែក 
ខែប និ្ងសាំណនងខែរ។ តាាំងពីលពេលនាោះេក គាំនិ្តេួយ 
លនសងលេៀតប្តូវ ន្យកេកលប្បើប្ ស់កាន់្ខតលប្ច្ើន្ល ើង 
លដ្ឋយលហតុលនាោះ     សសរ្នឹេេប្េ    អគ្នរខពស់ៗអាច្ 
្  នឹ្ងការនទុកេាំងន់្តាេេិសឈ្រកនុងប្េង់ប្ទយេួយស្រស
លែៀងគ្នន នឹ្ង                   នឹ្ងេាំង   កនុងរច្នា 
សេព័ន្ធបង្ហក រការបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីលដ្ឋយ 
ខ កនងខែរ។ ការរច្នាលន្ោះ ន្បលងកើត  មាន្      
យឺត         កាំ ុងលពេមាន្រញ្ាួ យខនន្ែី ែូលច្នោះថ្នេ 
ពេបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីប្តូវ ន្ស្រសូបយកលដ្ឋយ 
ខននកខែេស្រសូបយកថ្នេពេខែេប្តូវ ន្ដ្ឋក់ភាា ប់កនុង 
ការល្វើ    របស់ជាន់្  េួយៗ។ 
  
ការ   នឹ្ងការបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីខែេ     
       លអាយប្បលសើរល ើង  
    បខន្ថេលៅនឹ្ងការរច្នាបង្ហក រការបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយកមាេ ាំង 
រញ្ាួ យខនន្ែីខែេ ន្លេើកល ើងពីខាងលេើសុវតថិភាពពី 
ការបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីនន្អគ្នរខែេល្វើពី 
រច្នាសេព័ន្ធខែកខែបខពស់ៗ   ប្តូវ ន្     លអាយប្បលសើរ 
ល ើងជាេាំដ្ឋប់លដ្ឋយសារកតាត ែូច្ខាងលប្កាេ   ៖ កមាេ ាំង 
ខពស់ជាងេុន្ និ្ងភាពង្ហយស្រសួេពត់ប្គប់ប្គ្នន់្នន្នេិត 
នេខែកខែប ការនតេ់នូ្វខែន្កប្េិតខពស់ជាង និ្ងទបជាង 
សប្មាប់ច្ាំ  ច្ ខែេអាច្ ក់ែាំលណើ រការនន្បលច្ចកលេស 
តភាា ប់ខែក និ្ងការលប្បើប្ ស់នូ្វរច្នាសេព័ន្ធលែើេបីបង្ហក រេិន្ 
លអាយមាន្ការបត់ខបន្នន្ច្ាំនុ្ច្  ណតភាា ប់លៅខាងចុ្ង្នឹេ
។ កតាត ចូ្េរេួលនសងលេៀតគឺជាការលប្បើប្ ស់      សសរ 
ខែេមាន្ភាពរងឹមាាំនិ្ង    ខែេអាច្លៅរចួ្           
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    តាេរយៈការលប្បើប្ ស់សស  ងជាបាំពង់េីបលហើយ
ចាក់បាំលពញលដ្ឋយលបតុងខែេនេិតលដ្ឋយចាក់បាំលពញបាំ 
ពង់េីប ងជារងវង់ ឬកា   លដ្ឋយលបតុង។  

បខន្ថេលេើលន្ោះ ការរកីច្លប្េើន្  គួរលអាយកត់សមាគ េ់នន្ 
បលច្ចកវេិាវភិាគរច្នាសេព័ន្ធលដ្ឋយមាន្ជាំនួ្យពីកុាំពយូេ័រ 
 ន្ល្វើលអាយវាលៅ  ច្កនុងការលប្បើប្ ស់ការវភិាគលឆ្េើយតប
លដ្ឋយថ្នេពេខែេអាច្ប្បឈ្េយ ងច្ាស់ោស់ជា 
េួយនឹ្ង     ប្បកបលដ្ឋយថ្នេពេនន្សសរ ្នឹេ 
ជញ្ជា ាំងខែេរងការបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែី និ្ងដ្ឋាំ 
ព័រលនសងៗ។ ជាការលឆ្េើយតបកតាត លន្ោះ ន្បណាត េលអាយ 
មាន្ការសាងសង់អគ្នរខពស់ៗ       ការល្វើ       
មាន្ភាពសាាំ    និ្ងអគ្នរខពស់កប់ពពកខែេមាន្កេពស់ 
រហូតែេ់៣០០េ។  

េហ្គរញ្ាួ យខនន្ែីលៅភាគខាងលកើតជប ុន្ខែេ ន្លកើត 
ល ើងកនុងនែង៣១ ខខេិនា ឆ្ន ាំ២០១១  ន្បងករលអាយមាន្អាំពេី 
  តែ៏ ា្ំ និ្ងរ ាំញ័រ   មាន្រយៈលពេយូរលេើអគ្នរខពស់ៗ 
ខែេេិន្ប្តឹេខតលៅខសន្  ខែេលៅជិតស្រសទប់ែីខែេ 
រងឥេិធពេពីរញ្ាួ យខនន្ែីលដ្ឋយផ្ទទ េ់លនាោះលេ ប ុខន្ត ក៏លៅឯ 
េីប្កុងតូកយូ អូសាកា និ្ងណាហគូយ នងខែរ។ ច្េនាែី 
ខែេរញ្ាួ យប្តូវ ន្កត់ប្តាលដ្ឋយវ ិ្ ីបលងកើន្លេបឿន្ លហើយ 
ការវភិាគការលឆ្េើយតបនន្ការរច្នាបង្ហក រការបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយ 
កមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីប្តូវ ន្អនុ្វតតលដ្ឋយការបញ្ចូ េច្េនា
នន្កមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីខែេ ន្កត់ប្តារចួ្។ 
លទោះជាយ ងណាក៏លដ្ឋយ លដ្ឋយសារខតការបលងកើន្លេបឿន្ 
នន្សមាធាតុខែេមាន្រយៈលពេយូរខែេ ន្បញ្ចូ េកនុង
ច្េនាែី  មាន្ភាពទបជាងលប្ច្ើន្នន្សមាសធាតុខែេ 
មាន្រយៈខេី ែូលច្នោះបញ្ជា ជាក់ោក់នានា ន្លកើតល ើងខែេ 
មាន្េាំនាក់េាំន្ងជាេួយនឹ្ងការលកើតល ើងនន្រ ាំញ័រប្េង់ 
ប្ទយ ា្ំខែេេិន្         លេើអគ្នរទាំងឡាយខែេ
សថិតលៅតាំបន់្ខែេ ន្លរៀបរាប់ពីខាងលេើលដ្ឋយសារខត 
កតាត    គឺ ១) ច្េនាបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយការរញ្ាួ យខនន្ែីេិន្ប្តូវ 
 ន្រេួបញ្ចូ េលអាយ ន្ប្តឹេប្តូវកនុងកាំន្ត់ប្តាការបលងកើន្
លេបឿន្ខែេប្តូវ ន្អនុ្វតតកនុងការរច្នា្េែតាលនាោះលេ។   
២) រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរខែេរងការ រេភលដ្ឋយច្េនាបាំផ្ទេ ញ 
  កមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីខែេមាន្រយៈលពេយូររហូតែេ់៤ 
វនិាេី ឬលប្ច្ើន្ជាងលន្ោះ លហើយ                     

     េិន្អាច្ឈាន្លៅែេ់កប្េិតខែេរ ាំញ័រស្រសបគ្នន  
លកើតល ើងលដ្ឋយសារខតការបលងកើន្លេបឿន្នន្សមាសធាតុ
ខែេមាន្រយៈលពេយូរប្តឹេខតកនុងរយៈលពេប្បខហេ៣០ 
វនិាេីខតប ុលណាណ ោះនន្រយៈលពេច្េនាបាំផ្ទេ ញ លដ្ឋយកមាេ ាំង 
រញ្ាួ យខនន្ែីខែេប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ជា្េែតាកនុងការ 
គណនាការលឆ្េើយតប     ។ លែើេបីប្េប្េង់កប្េិតលន្ោះ ន្ 
វា ន្កាេ យជាការ ចាាំ ច់្   កនុងការបញ្ចូ េខននកនានា 
ខែេអាច្ស្រសូបយកថ្នេពេកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីលៅកនុង 
អគ្នរខែេខពស់ៗខែេមាន្ស្រសាប់ ន្។ 
របូ   ១ រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរខែេប្គប់ប្គង   ការបាំផ្ទេ ញ 
(េាំព័រេី8) 
ការរច្នាលអាយ្  នឹ្ងខយេ់    អគ្នរខែេខពស់ៗ  
លដ្ឋយសាស្រ្សាត ចារយ   គីអូ តា  រា នន្សាកេវេិាេ័យ 
ពហុបលច្ចកលេសតូកយូ សមាជិកនន្ប្កុេការង្ហរCTBUH  
ច្ាំ  ច្ខែេប្តវូកត់សមាគ េ់កនុង ររច្នាលអាយ្  នឹ្ង 
ខយេ់    អគ្នរខពស់ៗលៅប្បលេសជប ុន្  
 លៅកនុងប្បលេសជប ុន្ ការចាប់អារេែណ៍ពីកមាេ ាំងខែេ 
បាំផ្ទេ ញលដ្ឋយ  រញ្ាួ យខនន្ែីែ៏េហិមា តួយ ងែូច្ជា 
  រញ្ាួ យខនន្ែីតូហូ  ខែេសថិតលៅ   ពីលឆ្នរសេុប្េ 
  សីុភិច្ខែេលកើតល ើងលៅនែងេី១១ ខខេិនា ឆ្ន ាំ ២០១១ 
(ខែេមាន្កមាេ ាំង៩ រចិ្សទ័រ និ្ងការលកើន្លេបឿន្ែីខែេ ន្ 
កត់ប្តាខពស់បាំនុតច្ាំនួ្ន្២.៩៣៣ cm/s2)   ប្តូវ ន្ 
ពិចារណា។ វាក៏ជាការពិតខែរខែេថ្នប្បលេសជប ុន្ក៏ 
ប្បឈ្េនឹ្ងពយុោះខាេ ាំងៗ ឧទហរណ៍ ពយុោះមា លអេីខែេបក់ 
ឆ្េងកាត់លកាោះេីយកូជី   លៅនែងេី១០ និ្ង១១ ខខកញ្ជា  
ឆ្ន ាំ២០០៣   ងមាន្ ខយេ់បក់ខែេមាន្សន្ទុោះ 3s gust 
ខែេមាន្លេបឿន្លេើស ៩០េ/វនិាេី ប្តូវ ន្កត់ប្តា (Cao 
et al., 2009)។  
 សប្មាប់សកេែភាពបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែី 
អគ្នរនានាគួរខតសាងសង់លអាយមាន្េាំងន់្ស្រសាេ និ្ងអាច្ 
បត់ខបន្ ន្ ប ុខន្តសប្មាប់សកេែភាពរបស់ខយេ់ អគ្នរ 
នានាគួរខត    ា្ំ លហើយនឹ្ង   ែកេ់។ ែូលច្នោះេកខណៈ 
វនិិ្ច្ឆ័យ  ការរច្នានទុយគ្នន   ប្តូវ ន្អនុ្វតតសប្មាប់អគ្នរ
ខែេសាថ បនាសប្មាប់េប់េេ់នឹ្ងខយេ់ឬ កមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញ 
លដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែី លហើយកប្េិតខពស់នន្សកេែភាពទាំងពីរ 
ចាាំ ច់្ប្តូវគិតគូរ    ន្    ច្ត់លៅប្បលេសជប ុន្។  
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 ជាេូលៅ ការនទុកខែេរច្នាប្គបែណត ប់ពីខាងលប្ៅគឺជា 
ការនទុកកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញ    រញ្ាួ យខនន្ែីសប្មាប់អគ្នរខពស់
ៗភាគលប្ច្ើន្ ខែេអាច្និ្យយ ន្ថ្នមាន្កេពស់ទបជាង 
២០០េ។ េិន្ខតប ុលណាណ ោះអគ្នរទាំងលនាោះគឺមាន្េាំងន់្ស្រសាេ 
និ្ង អាច្បត់ខបន្ ន្       ខែេនាាំលអាយវាង្ហយរងលប្គ្នោះ 
លដ្ឋយ  ខយេ់បក់។ បខន្ថេពីលន្ោះលេៀត ភាពប្េប្េង់ ន្ 
នន្រ ាំញ័ររបស់អគ្នរខែេបងករលដ្ឋយខយេ់បក់ប្បចាាំនែង គឺជា 
កតាត ចាាំ ច់្ខែេេិន្អាច្លជៀសវាង ន្លៅប្បលេសជប ុន្
។ តាាំងពីលែើេេសសវតតឆ្ន ាំ១៩៧០ ការអភិវឌ្ឍពិលសស និ្ង 
សាំខាន់្ប្តូវ ន្បលងកើតល ើងលៅប្បលេសជប ុន្ខែេេិន្ខេន្
សប្មាប់ខតភាព្ន់្របស់រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរេេ់នឹ្ងសកេែ
ភាពខាងលប្ៅលនាោះលេ ប ុខន្តក៏សប្មាប់ការវាយតនេេ   ភាព 
ប្េប្េង់   អាច្លឆ្េើយតបលៅនឹ្ងរ ាំញ័រអគ្នរ និ្ងសប្មាប់ 
ការវាយតនេេបរសិាថ ន្ខយេ់នងខែរ។ សប្មាប់េកខណៈរច្នា 
េប់េេ់នឹ្ងខយេ់េួយច្ាំនួ្ន្ ការ       ការលឆ្េើយតប   
     កាត់បន្ថយកមាេ ាំងខយេ់គឺជាបញ្ជា ែ៏សាំខាន់្េួយ។  
 
ការសិកាេេអិតលេើេកខណៈឌី្ណាេិកអាកាសនន្អគ្នរ 
ខពស់ៗជាេួយនឹ្ង               េិន្     
 សប្មាប់អគ្នរខពស់ៗ ឬក៏អគ្នរខពស់កប់ពពក ការ    
នឹ្ងខយេ់ខែេបក់   លដ្ឋយសារខយេ់       ល កប  
    តាេ (Karman)កាេ  ប្តូវ ន្                 
    លេើការ   ស្រសបលៅតាេខយេ់ឬការ   ខបប    
រេួេ    (Karman)។       ឌី្ណាេិកអាកាស        
     បង្ហក រេិន្លអាយកលកើតខយេ់ល កបក់   រេួេ  
   (Karman)       កាត់ បន្ថយកមាេ ាំងនិ្ងេកខណៈ 
តាេកាេរបស់វា និ្ង   បន្ថយលអាយ ន្ទបបាំនុត    
អន្តរេាំនាក់េាំន្ងនន្ច្េនាល កបក់របស់ខយ   ងរេួេ
លៅតាេបលណាត យអ័កសឈ្រគឺមាន្សារៈប្បលយជន៍្។ នា 
លពេែែីៗលន្ោះ មាន្អគ្នរខពស់ៗ និ្ងខពស់កប់ពពកេួយច្ាំនួ្ន្ 
ជាេួយនឹ្ង                  ែូច្ជា អគ្នរប េ Burj 
Khaliha និ្ង អគ្នរប េ Shanghaiប្តូវ ន្សាថ បនាល ើងលៅ 
ជុាំវញិពិភពលោក។ លហតុនេេួយសប្មាប់        
     ច្ាំខ ក និ្ង     របស់អគ្នរទាំងលនាោះគឺជា 
េកខណៈឌី្ណាេីកអាកាស  មាន្ប្បលយជន៍្ ជាពិលសស 
លេើខននកខែេេប់េេ់នឹ្ងខយេ់ខែេបក់េកពីខាងេុខ។  

 អនកនិ្ពន្ធ ន្សហការគ្នន     ប្កុេហ ុន្Takenaka 
Corporation ប្កុេហ ុន្ Kajima Corporation ប្កុេហ ុន្ 
Nikken Sekkei និ្ងប្កុេ ហ ុន្ Nihon Sekkei លែើេបីស្រសាវ 
ប្ជាវជាេេអិតអាំពីេកខណៈឌី្ណាេិកអាកាសរបស់េប្េង់ 
អគ្នរខពស់ៗកប់ពពកជាេួយនឹ្ង              
    របស់វា។ កិច្ចការលន្ោះ ប្តូវ ន្គ្នាំប្េ  ខននកហិរញ្ា 
វតថុលដ្ឋយប្កសួងលរៀបច្ាំខែន្ែី រច្នាសេព័ន្ធ ែឹកជញ្ាូ ន្ និ្ង 
លេសច្រណ៍ (2008FY- 2009FY, MLIT) និ្ងេីភាន ក់ង្ហរ 
បលច្ចកវេិា និ្ងវេិាសាស្រ្សតនន្ប្បលេសជប ុន្ (2010FY- 
2012FY,JST)។ េប្េង់ច្ាំនួ្ន្៣៧ខែេរួេបញ្ចូ េទាំង 
េប្េង់ជាកា   ខែេមាន្ខគេស្រសួច្ ខកងកាត់ និ្ង      
         េប្េង់ខែេមាន្េុាំរេួេ (េប្េង់រេួេ) ជាេួយ 
នឹ្ង         ជាេួយ   ស្រសួច្ និ្ង  ប្បលហ្គង 
លនសងៗ       េប្េង់ប្តីលកាណខែេរេួបញ្ចូ េទាំងប្ប 
លភេខបកជាបីខខនង ប្បលភេ          -េ-។ កេពស់ 
និ្ងបរមិាណប្តូវ ន្កាំណត់ប្តឹេ៤០០េ និ្ង១០6 m2 
សប្មាប់ប្បលភេ  េួយៗកនុងេប្េង់ទាំងអស់។   
 ខនអកលេើការសិការបស់លយើង េកខណៈឌី្ណាេិកអា 
កាសនន្េប្េង់ប្តីលកាណនិ្ងេប្េង់ប្បលភេខបកជាបីខខនង 
ខែេែែីៗលន្ោះ ន្កាេ យជាលពញនិ្យេសប្មាប់អគ្នរខពស់ 
កប់ពពក     េិន្ទន់្ េអប្គប់ប្គ្នន់្      លនាោះលេ។ 
របូេី ១ បង្ហា ញ ពីខយេ់បក់េកពីខាងេុខនិ្ងខយេ់បក់ស្រសប 
េិស ខែេខាេ ាំងបាំនុតខែេ     លេគុណកមាេ ាំងខយេ់   
  ខប្បប្បួេចុ្ោះល ើង     េប្េង់ច្ាំនួ្ន្២៨ លេើកខេង 
ខតេប្េង់ប្តីលកាណ និ្ងេប្េង់លនសងៗលេៀត        ។ 
“េប្េង់កា   ” ប្តូវ ន្បង្ហា ញ លៅចុ្ងខាងលឆ្វងនន្របូេី១។ 
ប្បសិេិធភាពនន្         ប្ជុង េុាំរេួេ     េប្េង់ 
រេួេ   ស្រសួច្   ែយលប្កាយ និ្ងការបន្សាំចូ្េគ្នន នន្    
       ទាំងលន្ោះ   ប្តូវ ន្បញ្ជា ក់យ ងច្ាស់។ 
ឥេិធពេបន្សាំចូ្េគ្នន  គឺមាន្សារៈសាំខាន់្ ជាពិលសស 
សប្មាប់  កាត់បន្ថយកមាេ ាំងខយេ់បក់េកពីេុខ។  
 
របូេី ១ ការលប្បៀបល្ៀបការខប្បប្បួេល ើងចុ្ោះនន្លេគុណ 
កមាេ ាំងខយេ់     េប្េង់ទាំង២៨ 
 
 (េាំព័រេី 9~10) 
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Sony City Osaki 
─សាេ បប្ពិេជញ្ជា ាំងអគ្នរខែេ  ពន្េឺ ចូ្េលែើេបី       
  ញ    និ្ងរច្នាសេព័ន្ធអគ្នរលនសងៗ    ញ   ញ   
កមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញ     រញ្ាួ យខនន្ែី ─ 
លដ្ឋយ Toshihiko Kohno នន្ប្កុេហ ុន្ Nikken Sekkei Ltd. 
 
 លែើេបីលដ្ឋោះស្រសាយបញ្ជា ខែេ        ល ើង ខែេ     
  លេើកល ើងលដ្ឋយ “urban heat islands” (លកាោះ    
    កាំល្                    ) គលប្មាង 
Sony City Osaki ប្តូវ ន្            អាស្រស័យលេើគាំនិ្ត 
   “  សាថ បនាអគ្នរេួយស្រសលែៀងគ្នន លៅនឹ្ងការដ្ឋាំលែើេ 
លឈ្ើេួយលែើេ” អញ្ច ឹងខែរ។ ជាងលន្ោះលៅលេៀត ខនន្ការ 
សាងសង់ ន្ចាប់លនតើេលដ្ឋយកត់សមាគ េ់លេើសាំនួ្រែូច្ 
តលៅលន្ោះ៖ លតើវធិាន្ការបរសិាថ ន្េាំលន្ើប        ន្ 
លប្បើប្ ស់      លប្មាងអគ្នរែ៏ ា្ំខបបលន្ោះ   បងករ
លអាយមាន្បន្ទុក្ងន់្្ងរែេ់បរសិាថ ន្?  
 
ការពិចារណាលពញលេញអាំពីបញ្ជា បរសិាថ ន្ 
 លែើេបីកុាំលអាយ       ខយេ់   បក់ឆ្េងកាត់អគ្ន   
មាន្ ងែូច្ជាយន្តលហ្គោះបញ្ឈរ  លសែើរេួយ(របូភាពេី១) 
លហើយប្តូវ ន្ខកខប្ប  មាន្លេសភាពពណ  តងប្កាស់
លៅតាំបន់្ជុាំវញិ។ វាក៏ ន្លប្បើប្ ស់សាកេបងនូ្វប្បព័ន្ធ 
“Bio skin” (                               
                         ) ខែេលេើបប្តូវ 
អភិវឌ្ឍែែី     បាំពាក់លៅខននកខាងលកើតនន្អគ្នរ។ កនុង 
ប្បព័ន្ធលន្ោះ េឹកលភេៀងប្តូវ ន្បមាេ ស់េីលៅខាងកនុងសាេ ប 
ប្ពិេ       នន្ជញ្ជា ាំងខាងលប្ៅអគ្នរខែេអាច្លអាយ
េឹកលភេៀងរ ាំហួតស្រសូបយកកលៅត ពីខយេ់ និ្ងខយេ់ខែេបក់ 
ឆ្េងកាត់េីធាេ រអគ្នរ ខែេ ន្ល្វើលអាយប្តជាក់តាំបន់្លៅ 
ជុាំវញិអគ្នរ(របូភាពេី២)។ថ្នេពេខែេប្តូវការសប្មាប់ 
បមាេ ស់េីេឹកលភេៀងប្តូវ ន្នគត់នគង់លដ្ឋយបន្ទោះបខន្េងពន្េឺប្ពោះ
អាេិតយ។  
 ការវាស់ខវងជាក់ខសតងបញ្ជា ក់ថ្នសីតុណណភាពនន្តាំបន់្ជុាំ 
វញិននទលប្ៅប្តូវ ន្កាត់បន្ថយលសទើរខតទាំងអស់ែូច្ ន្ពា
ករណ៍េុកលដ្ឋយវ ិ្ ីឧទហរណ៍គាំរខូែេប្តូវ ន្អនុ្វតតលៅ
ែាំណាក់កាេរច្នា លដ្ឋយលប្បើប្ ស់េប្េង់ព័ត៌មាន្អគ្នរ 

(BIM) ។ Bio skin ប្តូវ ន្ប្េប្េង់លដ្ឋយរច្នាសេព័ន្ធល  ង 
និ្ងនតេួយខែេលប្បើប្ ស់បលង្ហគ េខែក   ខែេេិន្ខប្ច្ោះ
។កប្េិតល  ងនិ្ងនតជាក់ោក់ខែេ ន្បង្ហា ញលដ្ឋយវ ិ្ ី
បងវិេកាេលឡាសីុគឺប្តូវ ន្បញ្ជា ក់តាេរយៈការវាស់ខវង
ពីរ ាំញ័រ។  
 
របូភាពេី១ េិែឋភាពលពញនន្ Sony City Osaki 
របូភាពេី២ ប្បព័ន្ធ “Bio skin” ខែេេឹកលភេៀងបមាេ ស់េីលៅ 
ខាងកនុងសាេ បប្ពិេ       នន្ជញ្ជា ាំងខាងលប្ៅអគ្នរ 
ខែេអាច្លអាយេឹកលភេៀងរ ាំហួតលច្ញ ន្លែើេបីល្វើលអាយ 
ប្តជាក់តាំបន់្លៅជុាំវញិអគ្នរ។ 
 
េប្េង់ខាងលប្ៅនន្បេង់អគ្នរ 
 រាងយន្តលហ្គោះបញ្ឈររាបលសែើរនន្អគ្នរគឺជាជលប្េើសខែេ
េិន្អាច្លជៀសវាង ន្ពីេសសន្ៈគ្នាំពារបរសិាថ ន្។ ែូលច្នោះ 
អគ្នរប្តូវ ន្រច្នាល ើងជារច្នាសេព័ន្ធសនូេលទេេួយ 
ខែេកនុងលនាោះជាន់្ការយិេ័យខែេមាន្េាំហាំ២៤េx១៣០
េ សថិតលៅភាគខាងលកើត និ្ងជលណតើ រយន្ត ជលណតើ រលជើង បន្ទប់ 
េឹក និ្ងសមាភ រៈលនសងលេៀតគឺប្តូវ ន្ដ្ឋក់លៅខននកខាងេិច្ 
។ កខន្េងល្វើការង្ហរមាន្ននទ ប្បខហេ៣.០០០ខេ ប្តកា    
សប្មាប់បេុកនី្េួយៗលហើយេិន្មាន្សសរលនាោះលេលដ្ឋយ 
សារខតការលប្បើប្ ស់រច្នាសេព័ន្ធស ុេពីខាងលប្ៅ។ រាន្ 
ហ្គេខែេលៅជុាំវញិបរលិវណខគេខាងលប្ៅនន្អគ្នរ គឺជួយ 
បលងកើន្ប្បតិបតិតការខែទាំ និ្ងសុវតិថភាពការលភៀសខេួន្ពី 
អគីគភ័យ។ ( សូេលេើេរបូេី ១ និ្ង របូភាពេី៣) 
 បរកិាខ រសប្មាប់េុខង្ហរលនសងៗលៅតាេបលណាត យសនូេ 
ខាងេិច្ គឺប្តូវ ន្ដ្ឋក់លៅេីតាាំងលៅតាេតប្េូវការលហើយ 
សនូេេលេរប្ ាំគឺប្តូវ ន្េុកលអាយលៅេាំលន្រលែើេបីបាំលពញ 
តប្េូវការសប្មាប់ការផ្ទេ ស់បតូរេុខង្ហរនាលពេអនាគត។ 
ច្លនាេ ោះេាំលន្រប្តូវ ន្រកាលៅលប្កាេែីសប្មាប់ សាាំងសតុក
កាំល្ខែេមាន្េាំងន់្៣.៤០០លតាន្េួយនិ្ងសប្មាប់អាគុយ
សូែយូេស ុេហវួ (NAS)ខែេនឹ្ងប្តូវលប្បើប្ ស់កនុងលពេ 
មាន្អាសន្ន និ្ងសប្មាប់ការសន្សាំសាំនច្ថ្នេពេ។  
 
របូេី ១ បេង់ជាន់្អគ្នរ និ្ងខននក 
របូភាពេី ៣ កខន្េងល្វើការែ៏េូោយខែេពុាំមាន្សសរ 
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ប្បព័ន្ធការពារខែេខញកលច្ញពីរញ្ាួ យខនន្ែី 
 លគ្នេការណ៍រច្នាសេព័ន្ធសាំខាន់្េួយនន្គលប្មាង 
បច្ចុបបន្ន គឺលែើេបីធានាសន្តិសុខភាព្ន់្ប្ទាំប្បឆ្ាំងនឹ្ង 
កមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីខែេល្វើលអាយប្បលសើរ 
ជាងេុន្ លដ្ឋយអនុ្វតតឧបករណ៍ខញកលច្ញពីកមាេ ាំងរញ្ាួ យ 
ខនន្ែីខែេសាកសេសប្មាប់អគ្នរការយិេ័យេួយខែេ
មាន្រាងជាយន្តលហ្គោះបញ្ឈរលសតើងេួយខែេមាន្កេពស់ជាង
១៣០ខេ ប្ត (របូភាពេី៤)។ ភាព្ន់្នឹ្ងកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយ 
រញ្ាួ យខនន្ែីរបស់អគ្នរកនុងកាំ ុងលពេរញ្ាួ យខនន្ែីែ៏ ា្ំ 
សលេបើេ គឺអាច្្ន់្ ន្ពីរែងលប្ច្ើន្ជាងប្បលភេអគ្នរខែេ 
េិន្មាន្ការខញកលច្ញពីរញ្ាួ យខនន្ែី (េុាំរ ាំកិេតាេអន្តរ 
ជាន់្នន្ ១/២០០ និ្ងលេបឿន្តបតរបស់ជាន់្  ២៥០ cm/s2 
ឬទបជាង)។ ប្បព័ន្ធការពារខញកលច្ញពីការរញ្ាួ យខនន្ែី 
ខែេមាន្ការខប្បប្បួេខែេប្តូវយកេកអនុ្វតត គឺប្តូវ ន្ 
តាក់ខតងល ើង លដ្ឋយឧបករណ៍ខញកលច្ញលដ្ឋយខ កពីគ្នន  
ខែេល្វើពីស្រសទប់លៅស ូលប្ច្ើន្ស្រសទប់ដ្ឋក់លេើគ្នន ខបប្េែ
ជាតិ (សេតថភាពេប្េរងវិេខពស់ែេ់ ១.១០០ -១.៥០០ 
mm) ដ្ឋាំព័រលប្បង និ្ងដ្ឋាំព័រខែកខែប។  
 លដ្ឋយសារខតរាងបញ្ឈររាបលសែើររបស់រច្នាសេព័ន្ធខែក
ខែបនន្អគ្នរ េាំងន់្ខយេ់ខែេ ន្គិតេុកេុន្ខែេ ន្ 
បលងកើតល ើងលដ្ឋយខយេ់ពយុោះគឺនឹ្ង ា្ំជាងេាំងន់្កមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញ
លដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីខែេប្តូវ ន្កាត់បន្ថយលដ្ឋយប្បព័ន្ធ
ការពារខញកលច្ញពីការរញ្ាួ យខនន្ែី។ ដ្ឋាំព័រលប្បងខែេ 
 ន្បាំពាក់លៅលេើច្លនាេ ោះតូច្ច្លងអៀតរបស់អគ្នរខែេ 
សប្មាប់េប់េេ់នឹ្ងេាំងន់្ខយេ់ខាេ ាំង គឺប្តូវ ន្ដ្ឋក់  សីុគ្នន  
នឹ្ងប្បព័ន្ធចាក់លសាេួយ លែើេបីប្តួតពិនិ្តយច្េនាបមាេ ស់េី 
របស់លប្បងលដ្ឋយលប្បើប្ ស់សន្ទោះបិេលបើកលអ ិច្ប្តូមា លញ 
េិច្ (របូភាព េី៥)។ ដ្ឋាំព័រលប្បងខេួន្ឯងគឺប្តូវ ន្ប្តួតពិនិ្តយ 
លដ្ឋយលប្បើប្ ស់វាលយមាប្ត ឧបករណ៍វាស់លេបឿន្ និ្ងកុង 
េ័រវាស់ច្េនាបមាេ ស់េី លែើេបីកាត់បន្ថយរ ាំញ័រនន្ស្រសទប់ 
ការពារខញកលច្ញពីការរញ្ាួ យខនន្ែីនិ្ងភាពេន់្អាច្បត់
ខបន្ខែេដ្ឋក់បញ្ចូ េគ្នន របស់ដ្ឋាំព័រល្វើពីខែកខែបកាំ ុង 
លពេមាន្ខយេ់ខាេ ាំង។ ការប្តួតពិនិ្តយជាអាេិភាពនន្ច្េនា 
បាំផ្ទេ ញលដ្ឋយកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីប្តូវ ន្អនុ្វតត ែូលច្នោះ 
ប្បព័ន្ធចាក់លសាគឺប្តូវ ន្លដ្ឋោះលសាលច្ញលៅលពេកប្េិត 

ជាក់ោក់ណាេួយរបស់ច្េនាបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយកមាេ ាំងរញ្ាួ យ
ខនន្ែីគឺប្តូវ ន្លគរកល ើញ។ ការលប្បើប្ ស់ដ្ឋាំព័រលប្បង 
និ្ងដ្ឋាំព័រខែកខែបបញ្ចូ េគ្នន  គឺវាមាន្ប្បសិេិធភាព កនុងការ 
ធានាភាពនឹ្ងែកេ់នន្រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ លពេខែេការ 
បមាេ ស់េីរបស់លប្បងប្តូវ ន្ចាក់លសាលហើយជាែាំលណាោះ
ស្រសាយេួយខែេជាេេធនេេេួេ ន្ពីការអនុ្វតតខែេ
មាន្នែេលែើេលថ្នក និ្ងការប្បតិបតិតការខពស់។ 
 ្នឹេប្េអគ្នរលៅលេើសនូេខាងេិច្ប្បឈ្េនឹ្ង ន្ ប 
ខែេមាន្ប្បខវងខវងជាង៧ខេ ប្តលហើយកាត់បន្ថយកមាេ ាំង 
អ័កសនន្សសរេាំហាំេ្យេ ក៏ែូច្ជាលែើេបីេិន្លអាយរុញ 
សមាព ្ខាេ ាំងប្ជុេលេើឧបករណ៍ខញកលច្ញខែេមាន្រង្ហវ ស់
១.៥០០mm សប្មាប់ប្េប្េង់សសរេាំហាំេ្យេទាំងលនាោះ។ 
កាំពូេរបស់្នឹេេប្េខែេលគៀបលៅនឹ្ងែកេ់ ខែេមាន្ប្ប 
ខវងខវងជាង៧ខេ ប្ត គឺប្តូវ ន្ភាា ប់លដ្ឋយខែកភាា ប់ ា្ំៗលៅ 
នឹ្ងធាតុរាវខែេសអិតអន្ធិេៗេា ងក៏ែូច្ជាលែើេបីកាត់ 
បន្ថយរ ាំញ័រតាេេិសឈ្រ និ្ងការបមាេ ស់េីខែេពាក់ព័ន្ធ 
នងខែរ។ បខន្ថេពីលន្ោះលេៀត វធិាន្ការប្បឆ្ាំងរ ាំញ័រលនសងៗ 
លេៀតប្តូវ ន្អនុ្វតតលៅកប្េិតលនសងៗ ែូច្ជាការល្វើលអាយ 
ប្បលសើរល ើងនូ្វកមាេ ាំងលយគ លដ្ឋយបាំពាក់ឧបករណ៍លអប ុង 
ខែេមាន្សភាពយឺតរាងអកសរV លៅលេើេុខបញ្ឈរខេី (របូ 
ភាពេី៦) និ្ងវធិាន្ការប្បឆ្ាំងនឹ្ងរ ាំញ័រកប្េិតតូច្លៅជាន់្ 
េីប្ ាំ។ 
 
របូភាពេី៤ ការសាងសង់កប្មាេការពារខញកលច្ញពីការ 
រញ្ាួ យខនន្ែី 
របូភាពេី៥ ដ្ឋាំព័រលប្បងខែេ ន្សីុគ្នន ជាេួយនឹ្ងប្បព័ន្ធ 
ចាក់លសាលែើេបីប្គប់ប្គងបាំមាេ ស់េីរបស់លប្បង 
របូភាពេី៦ ដ្ឋាំព័រល្វើពីលអប ុងខែេមាន្សភាពយឺតមាន្រាង 
ជាអកសរV លែើេបីប្គប់ប្គងរ ាំញ័រ 
 

 
 គលប្មាង Sony City Osaki លប្បើប្ ស់វ ិ្ ីសាស្រ្សត ខែេ 
េាំលន្ើបបាំនុតសប្មាប់ការសាងសង់អគ្នរខពស់ៗខែេធាេ ប់ 
 ន្លេើកគលប្មាងពីេុន្េក និ្ងប្តូវ ន្យកលៅលប្បើប្ ស់ 
ជាក់ខសតង ខែេរេួបញ្ចូ េទាំងប្បព័ន្ធការពារខញកលច្ញពី 
ការរញ្ាួ យខនន្ែីនន្វធិាន្ការលនសងៗ និ្ងវ ិ្ ីខបបបរសិាថ ន្ែែី 
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េួយសប្មាប់ល្វើលអាយបរលិវណលៅជុាំវញិអគ្នរប្តជាក់។ 
(សូេលេើេរបូភាពេី៧ និ្ងេី៨) របូ ភាពេី៧-៨ គឺគលប្មាង 
Sony City Osaki ប្តូវ ន្ លប្បើប្ ស់ខនអកលេើគាំនិ្តខែេ 
“ការសាងសង់ គ្នរេួយែូច្ជាដ្ឋាំលែើេលឈ្ើេួយលែើេអញ្ច ឹង
ខែរ” លែើេបីលដ្ឋោះស្រសាយបញ្ជា េួយខែេលេច្ល ើងរបស់ 
“Urban heat island ”។  
 
(េាំព័រេី11~12) 
ABENO HARUKAS 
─ការរច្នាខែេខនអកលេើែាំលណើ រការនន្អគ្នរខែេខពស់បាំ 
នុតលៅប្បលេសជប ុន្  
លដ្ឋយគិយូអាគិ ហីុរា កាវា  (Kiyoaki Hirakawa) នន្ប្កុេហ ុន្ 
Takenaka Corporation 
 
 អតថបេលន្ោះបង្ហា ញពីឧទហរណ៍ជាក់ោក់ពីរលបៀប 
ខែេការរច្នាបេង់ខនអកលេើែាំលណើ រការ គឺប្តូវ ន្បញ្ចូ េ 
កនុងការរច្នារច្នាសេព័ន្ធអគ្នរទាំងេូេនន្អគ្នរ ABENO 
HARUKAS ខែេជាអគ្នរខពស់ជាងលគ (៣០០ខេ ប្ត) លៅ 
កនុងប្បលេសជប ុន្ខែេជាប្បជាជាតិេួយលពារលពញលៅ 
លដ្ឋយការរញ្ាួ យែីជាលរឿយៗ។  
 
េិែឋភាពទាំងេូេនន្បេង់អគ្នរ 
 លគ្នេបាំណងច្ាំបងនន្ABENO HARUKASខែេជា 
គលប្មាងអគ្នរខពស់បាំនុតកនុងនែ គឺលែើេបីសាថ បនាល ើងវញិ 
នូ្វអគ្នរហ្គងេក់េាំនិ្ញេួយខែេសថិតលៅខកបរច្ាំណត 
រែលភេើងខែេបលប្េើលអាយេីប្បជុាំជន្Abenoនន្េីប្កុងOsaka
។ បេង់លន្ោះក៏ច្ង់លអាយមាន្ភាពសីុគ្នន ល ើងវញិនូ្វខននក 
ខែេលៅសេ់របស់ហ្គងេក់េាំនិ្ញលន្ោះខែេប្តូវ ន្ 
សាគ េ់ ថ្នជាអគ្នរលេខែេសថិតលៅលេើច្ាំណតរែលភេើង។ 
ខននកអគ្នរលន្ោះ គឺមាន្កេពស់៦០ជាន់្ពីែី និ្ងមាន្៥ជាន់្ 
លៅលប្កាេែី។ ជាន់្លៅលប្កាេែីមាន្បន្ទប់សមាភ រៈ/មា សីុន្ 
និ្ងប្តូវ ន្ភាា ប់លៅនឹ្ងរែលភេើង និ្ងកខន្េងច្តឡាន្។ ខននក 
ខែេទបមាន្ហ្គងេក់េាំនិ្ញខននកខែេមាន្កេពស់េ្យេ
មាន្សារ េន្ទីរសិេបៈេួយបន្ទប់េេួេលភញៀវ និ្ងការយិ 
េ័យជាំនួ្ញ ច្ាំខណកឯខននកខែេខពស់មាន្សណាឋ គ្នរេួយ 
និ្ងបន្ទប់ខែេអនកវេិាសាស្រ្សតអលងកតលេើេាំហអាកាស និ្ង 

អាកាសធាតុ។ បន្ទប់សមាភ រៈ/មា សីុន្សថិតលៅជាន់្េប្េ។ 
(លេើេរូបេី១ និ្ងរបូភាពេី១)  
 
របូេី ១ ខននកពីេិសលកើត និ្ងេិច្ 
របូភាពេី១ សាថ ន្ភាពការសាងសង់ចុ្ងលប្កាយ  
(េិែឋភាពពីេិសលជើង និ្ងេិច្)  
 
េិែឋភាពរេួនន្បេង់រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ  
 បញ្ជា ច្ាំបងៗច្ាំនួ្ន្៥ គឺប្តូរវលដ្ឋោះស្រសាយលេើការរច្នា
រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ។ 
 ការសាងសង់ស ុេេួយខែេអាច្ប្េប្េង់កមាេ ាំងអ័កសែ៏ 
ខាេ ាំង ន្  
 ការរច្នាបេង់ស ុេេួយលែើេបីរារាាំងការបងខូច្ប្េង់ប្ទយ 
 ការតបតលៅនឹ្ងកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញពីការរញ្ាួ យខនន្ែីកប្េិត 
ា្ំខែេអាច្ពាករណ៍ជាេុន្ ន្  

 ការធានាពីកប្េិតង្ហយស្រសួេខែេអាច្េេួេយក ន្ 
លពេប ោះនឹ្ងខយេ់ខាេ ាំង  
 ការខណនាាំពីបលច្ចកវេិាខែេគិតគូរពីប្បសិេិធភាពសាំ 
ណង់ 
 បេង់រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរខែេប្តូវ ន្ខកនច្នល ើងលែើេបី
លដ្ឋោះស្រសាយបញ្ជា ទាំងលន្ោះគឺប្តូវ ន្លរៀបរាប់ែូច្ខាង 
លប្កាេ៖ 
 បេង់ជាន់្នន្ខននកនី្េួយៗ គឺលសទើរខតែូច្គ្នន លៅនឹ្ងខននកលៅ 
លប្កាេែីខែរ ប្ពេទាំងខននកខែេមាន្កេពស់ទបៗប្តូវ ន្ 
វាស់ខវងប្បខហេ៧១េ ៨០េខននកខែេមាន្កេពស់េ្យេ 
ប្បខហេ ៧១េ  ៥៩េ  និ្ងខននកខែេមាន្កេពស់ខពស់គឺ 
ប្បខហេ ៧១េ  ២៩េ។ ខននកខែេខខវងគ្នន តាេេិសឈ្រ 
បង្ហា ញថ្នខននកខាងលជើងគឺលរៀបបន្តគ្នន តាេកេពស់ែូច្កាាំ 
ជលណតើ រ ែូលច្នោះខននកខាងតយូងនន្អគ្នរ ប្តូវ ន្ដ្ឋក់  ស្រសប 
គ្នន ពីលេើចុ្ោះេកលប្កាេ (របូេី ២)។ ជាន់្េប្េគឺសថិតលៅ 
ច្លនាេ ោះខននកខែេមាន្ កេពស់ទបនិ្ងខននកខែេមាន្កេពស់ 
េ្យេ និ្ងលៅច្លនាេ ោះខននកខែេមាន្កេពស់េ្យេ និ្ង ខននក 
ខែេមាន្កេពស់ខពស់ លហើយជាងលន្ោះលៅលេៀត លហើយ 
ឧបករណ៍សប្មាប់ជួយប្េប្េង់បខន្ថេសថិតលៅការយិេ័យ
ជាំនួ្ញខែេសថិតលៅជាន់្កណាត េក៏ែូច្ជាលែើេបីេេួេ ន្
នូ្វឥេិធពេ បត់ខបន្ប្តេប់លៅវញិ។   
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 កនុងខននកខែេមាន្កេពស់ទបៗ ដ្ឋាំព័រលប្បងខែេសអិត 
អន្ធិេៗ និ្ង ដ្ឋាំព័រខែេមាន្កមាេ ាំងកកិតអាច្បងវិេ ន្ 
ប្បលភេពឹងខនអកលេើបរយិកាសលៅជុាំវញិ “Hysteresis-type 
rotational friction dampers” ប្តូវ ន្លរៀបច្ាំដ្ឋក់លៅប្ជុង 
ច្ាំនួ្ន្៤ តាេខបបប្េង់ប្ទយខែេមាន្េាំនឹ្ងេអេួយ។ លៅ 
តាំបន់្ជុាំវញិសនូេកណាត េនន្ខននកខែេមាន្កេពស់េ្យេ 
ជញ្ជា ាំងបង្ហក រកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីល្វើពីកប្មាេ 
ខែកខែបរាងជាននត់ គឺប្តូវ ន្ដ្ឋក់លៅតាេបលណាត យេី 
តាាំងXនិ្ងឧបករណ៍ជួយប្េប្េង់បខន្ថេប្តូវដ្ឋក់លៅតាេ 
បលណាត យេីតាាំងY។ កនុងខននកខែេមាន្ កេពស់ខពស់ស ុេ 
ខែេេិន្អាច្បត់ខបន្ ន្ គឺប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់លៅកនុងេី 
តាាំង X និ្ងលៅេីតាាំងYឧបករណ៍ជួយប្េប្េង់បខន្ថេខែេ 
ល្វើពីស ុេខែកខែបសប្មាប់បង្ហក រកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យ 
ខនន្ែី ប្តូវ ន្ដ្ឋក់លៅកនុងជញ្ជា ាំងខណឌ បន្ទប់សណាឋ គ្នរ។ 
(របូេី២) 
របូេី២ បញ្ា ីបលច្ចកវេិាខែេ ន្អនុ្វតត 
 
ប្បលភេលនសងៗនន្ការរច្នាបេង់បង្ហក រកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយ 
រញ្ាួ យខនន្ែី  
 ការរច្នាបេង់សប្មាប់បង្ហក រកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញ លដ្ឋយរញ្ាួ យ 
ខនន្ែីរបស់អគ្នរនានា គឺរួេបញ្ចូ េធាតុចូ្េនន្ការបាំផ្ទេ ញ 
លដ្ឋយកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីបីប្បលភេែូច្ខែេ ន្បង្ហា ញ 
កនុងតារាងេី១ស្រសាប់។ ប្បលភេេី១ បង្ហា ញពីតនេេលនសងៗ 
សប្មាប់រេករ ាំញ័រខែេប្តូវការតាេខបបប្តឹេប្តូវ និ្ងរេក 
រ ាំញ័រសតង់ដ្ឋរ្េែតា តនេេរបស់ប្បលភេ េី២បង្ហា ញពីកប្េិត 
អតិបបរមានន្កមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែី (ប្តូវ ន្លប្បើ 
សប្មាប់វាស់ពី កប្េិតនន្ការអនុ្ញ្ជា តតិរបស់វា)ខែេេេួេ 
 ន្លដ្ឋយគុណរេកកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែី 
កប្េិតេី២ ជាេួយនឹ្ង ១,៥  ច្ាំខណកឯ ប្បលភេ េី៣ គឺការ 
យកេកខណៈរញ្ាួ យខនន្ែីលៅេីតាាំងលនាោះផ្ទទ េ់េកពិចារ
ណាបង្ហា ញពីរេកកមាេ ាំងបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីខែេ
ទក់េងនឹ្ងរញ្ាួ យខនន្ែី Tonankai និ្ង Nankai និ្ង ការ 
ពាំលន្ើងននត់សាំបកខនន្ែី Uemachi។  
 ែូច្ខែេ ន្បង្ហា ញលដ្ឋយេកខណៈវនិិ្ច្ឆ័យនន្ការ 
រច្នាបេង់បង្ហក រកមាេ ាំងលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីកនុងតារាងេី២ 
េកខណៈវនិិ្ច្ឆ័យខែេប្តូវ ន្អនុ្វតត សប្មាប់អគ្នរបច្ចុបបន្ន 

គឺប្តូវ ន្ល្វើលអាយប្បលសើរ ល ើងពីេកខណៈវនិិ្ច្ឆ័យនន្ការ 
រច្នាបេង់ខែេ ន្លប្បើប្ ស់សប្មាប់ខននករបស់រច្នា 
សេព័ន្ធអគ្នរខែេលប្បើប្ ស់ កនុងអគ្នរខែេមាន្កេពស់ 
ខពស់្េែតា។ ជាេកខណៈជាក់ោក់ ខននកទាំងលន្ោះេិន្ 
អនុ្ញ្ជា តលអាយមាន្ការបត់ខបន្ ន្ កនុងការតបតលៅនឹ្ង 
ច្េនារញ្ាួ យខនន្ែីកប្េិតេី២លនាោះលេប ុខន្តកនុងការតបតលេើ
កមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីជាប្កុេខែេកប្េិតនន្ការអនុ្ញ្ជា ត 
របស់វាគឺប្តូវ ន្យកេកសិកា ការបត់ខបន្នន្រត និ្ង 
ឧបករណ៍ជួយប្េប្េង់បខន្ថេអាច្អនុ្ញ្ជា ត ន្។ 
 ជញ្ជា ាំងបង្ហក រកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីខែេល្វើពីបន្ទោះខែក 
ខែបរាងជាននត់ខែេប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ជាខននកប្គប់ប្គង 
និ្ងតបត គឺអនុ្ញ្ជា តលអាយមាន្ភាពបត់ខបន្ខែេនាាំលអាយ 
 ក់កនុងការតបតលៅនឹ្ងច្េនារញ្ាួ យខនន្ែីកប្េិត២ 
លហើយ ដ្ឋាំព័រកកិតគឺអនុ្ញ្ជា តលអាយមាន្ការបងវិេខែេ 
រអិេសប្មាប់តបតលៅនឹ្ងច្េនារញ្ាួ យខនន្ែីកប្េិត១។ 
ជារេួខននកទាំងពីរប្បលភេលន្ោះ គឺែាំលណើ រការជាខននកប្គប់ប្គង 
និ្ងតបត។ 
 លែើេបីធានាពីការល ោះបង់លចាេលដ្ឋយសារមាន្លប្ច្ើន្ 
លពក េិន្ខេន្មាន្ខតប្បលភេ និ្ងេាំហាំនន្ធាតុចូ្េនន្កមាេ ាំង 
រញ្ាួ យខនន្ែីប្តូវ ន្បលងកើន្លនាោះលេការសិកានានាការ ន្
ល្វើល ើងពាក់ព័ន្ធ នឹ្ងេកខណៈែូច្ខាងលប្កាេលន្ោះ៖ 
 ឥេិធពេនន្ធាតុចូ្េរបស់កមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីជាែាំណាង 
ប្តូវ ន្ប្តួតពិនិ្តយលៅលេើច្ាំណុច្គណនាជាលប្ច្ើន្លេើខខស
បនាទ ត់ពីលេើពាំលន្ើងននត់សាំបកខនន្ែី Uemachi និ្ងលៅជិត 
ការដ្ឋឋ ន្សាងសង់ ក៏ែូច្ជាលៅច្ាំណុច្គណនាែ៏នេលេៀត 
ខែរ។  
 ការវភិាគពីការតបតកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីគឺប្តូវ ន្ល្វើ 
ល ើងលដ្ឋយការនាាំយកកនុងកាំ ុងលពេមាន្លកើតល ើងយ ង
លេើសេុបនន្ច្េនារញ្ាួ យខនន្ែីលៅតាេបលណាត យខខស 
បនាទ ត់ពាំលន្ើងននត់សាំបកខនន្ែី Uemachi (ខែេ ន្លរៀបច្ាំ 
ល្វើជារេករ ាំញ័រលៅេីតាាំងផ្ទទ េ់) េកភាា ប់គ្នន ជាេួយនឹ្ងកាំ 
 ុងលពេ្េែតាែាំបូង បនាទ ប់និ្ងែាំនាក់កាេេី៣ នន្អគ្នរ 
លហើយបនាទ ប់េកបញ្ជា ក់ពីនេប ោះពាេ់ ។  
 បខន្ថេលេើសពីលន្ោះលេៀត ការវភិាគការតបតនឹ្ងកមាេ ាំង 
បាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីគឺប្តូវ ន្ល្វើល ើងសប្មាប់សាថ ន្
ភាពេួយខែេប្តូវ ន្សន្ែត់ថ្នខននកប្គប់ប្គង និ្ងតបត 
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ខែេមាន្ែូច្ជាជញ្ជា ាំងសប្មាប់បង្ហក រកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែី
ខែេល្វើពីបន្ទោះខែកខែបរាងជាននត់ ដ្ឋាំព័រលប្បង និ្ងដ្ឋាំព័រ 
កកិតខែេអាច្បងវិេ ន្ខែេ ន្បាំពាក់លៅបរលិវណ 
រច្នាសេព័ន្ធលនសងៗ គឺ ន្បរាជ័យកនុងការបង្ហា ញពីកមាេ ាំង 
លយគ ខែេប្តូវ ន្លគយកេកគិតគូរលៅែាំណាក់កាេ 
រច្នាបេង់។  
 
តារាងេី១ ច្េនាធាតុចូ្េនន្កមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីខែេប្តូវ 
 ន្អនុ្វតត 
តារាងេី២ េកខណៈវនិិ្ច្ឆ័យសប្មាប់ការរច្នាបេង់  
 
 ការដ្ឋក់បញ្ចូ េបលច្ចកវេិារច្នាសេព័ន្ធែែី 
 សសរ CFT លប្បើប្ ស់សមាភ រៈសាំណង់ខែេមាន្កមាេ ាំង 
ខាេ ាំង 
 លែើេបីប្េប្េង់កមាេ ាំងអ័កសខែេខាេ ាំង សសរបាំពង់ខែកខែប 
ខែេបាំលពញលដ្ឋយលបតុង(CFT) ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ខែេ 
លប្បើទាំងលបតុងFc150ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំង និ្ងខែកខែប 
កមាេ ាំងខាេ ាំងច្ាំណាត់ ថ្នន ក់590N/mm2(នេិតកមាេ ាំង440 
N/mm2 ខែេ កមាេ ាំងសតង់ដ្ឋរគឺ590N/mm2)។ែាំលណើ រការ 
របស់សសរCFT ប្តូវ ន្បញ្ជា ក់ជារេួលដ្ឋយេល្ា យ 
លនសងៗ េិន្ខេន្ប្តឹេខតការល្វើលតសតបញ្ជា ក់ពីែាំលណើ រការ 
របស់រច្នាសេព័ន្ធប ុលណាណ ោះលេ ប ុខន្តក៏លដ្ឋយការល្វើលតសតលេើ 
ភាព្ន់្នឹ្ងអគគីភ័យ និ្ងការល្វើលតសតពីែាំលណើ រការបាំលពញ 
លបតុងនងខែរ (របូភាពេី២)។ 
របូភាពេី២ ការល្វើលតសតបញ្ជា ក់ពីសេតថភាពបាំលពញលបតុង 
 
 ប្បព័ន្ធភាា ប់គ្នន ែែី 
 ប្បព័ន្ធរ ាំងពីខាងលប្ៅប្បលភេខណឌ ជាអលន្េើរេួយ (រូបេី 
៣)១ ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់លដ្ឋយពិចារណាពីែាំលណើ រការបាំ 
លពញលបតុងរបស់សសរ CFTនិ្ងប្បសិេិធភាពការង្ហររបស់ 
លរាងច្ប្កនេិតសសរ CFT។ 
កនុងការភាា ប់គ្នន នន្រតលៅនឹ្ងសសរ CFTប្បព័ន្ធតភាា ប់ែែីេួយ 
គឺប្តូវ ន្អនុ្វតត លដ្ឋយលប្បើប្ ស់អាេុយេីញ ូ េរាវ ញ់ 
ពីលេើ លែើេបីបលងកើន្លេគុណរអិេពី ០,៤៥ លៅ ០,៧០ 
(របូេី៤)២ លដ្ឋយលហតុលន្ោះ ន្កាត់បន្ថយកមាេ ាំងកេែករ 
ខែេប្តូវការលែើេបីល្វើការភាា ប់ និ្ងកាត់បន្ថយ រយៈលពេ 

សាងសង់នងខែរ។ វាក៏ប្តូវ ន្បញ្ជា ក់នងខែរថ្នច្ាំណុច្ 
ភាា ប់គ្នន លន្ោះបញ្ជា ក់ពីែាំលណើ រការខែេនឹ្ងន្រេេ់នឹ្ងភាព
លនសើេលៅននទខែេភាា ប់លដ្ឋយការកកិត និ្ងឥេិធពេនន្ការ 
ខូច្ខាតសាន េប្បឡាក់លដ្ឋយលប្បង និ្ងភាពេិន្ឥតលខាច ោះនន្ 
ការភាា ប់គ្នន  (របូេី៤ និ្ងរបូភាពេី៣)។  
របូេី៣ គប្េបរ ាំងប្បលភេខណឌ ជាអលន្េើរ 
របូេី៤ ការភាា ប់លដ្ឋយេល្ា យ ញ់ធាតុរាវ អាេុយេី 
ញ ូ េពីលេើ 
របូភាពេី៣ ឧទហរណ៍នន្ភាពេិន្ឥតលខាច ោះកនុងការភាា ប់គ្នន
(ភាពលនសើេ និ្ងការខូច្ខាត) 
 
 ដ្ឋាំព័រប្តតួពិនិ្តយ និ្ងតបត 
 លៅខននកខែេមាន្កេពស់ទបនន្អគ្នរ ទាំងដ្ឋាំព័រលប្បង 
ខែេអាស្រស័យលេើលេបឿន្លេឿន្ និ្ងដ្ឋាំព័រកកិតខែេអាច្ 
បងវិេ ន្ខែេអាស្រស័យលេើការបងខូច្ប្េង់ប្ទយខាេ ាំង គឺ 
ប្តូវ ន្បាំពាក់ ែូលច្នោះ ការលយគនឹ្ងមាន្ប្បសិេធភាព លទោះ 
បីជារញ្ាួ យខនន្ែីលកើតល ើងលពេណាក៏លដ្ឋយ។   
 កនុងដ្ឋាំព័រកកិតខែេអាច្បងវិេ ន្ (របូភាព េី៤) ប្េ 
នាប់កកិតប្តូវ ន្ដ្ឋក់លៅច្លនាេ ោះសន្េឹក ខែកខែបពីរសន្េឹក 
លហើយបនាទ ប់េកច្ងភាា ប់គ្នន លដ្ឋយលប្បើប្ ស់ប ូ ុងលែើេបី 
បលងកើតកមាេ ាំងកកិតខែេបញ្ជា រសប្មាប់ស្រសូបយកថ្នេពេ
កមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែី។ ដ្ឋាំព័រទាំងលន្ោះមាន្គុណសេបតតិ កនុង 
ការល្វើជាយន្តការ្េែតាេួយ លហើយលប្បើប្ ស់ភាពកកិត 
ជាកមាេ ាំងលយគ លដ្ឋយលហតុលន្ោះអនុ្ញ្ជា តលអាយកមាេ ាំង 
កកិតខែេបញ្ជា រ ប្តូវ ន្េេួេយកលដ្ឋយខកតប្េូវច្ាំនួ្ន្ 
ពាំនូ្កនន្ប្េនាប់លដ្ឋយេិន្ ន្គិតគូរពីភាពេិន្អាច្បត់ 
ខបន្ ន្របស់ឧបករណ៍ជួយគ្នាំប្េបខន្ថេ។   
 កនុងខននកខែេមាន្កេពស់េ្យេ ជញ្ជា ាំងសន្េឹកខែកខែប 
ខែេរាងជាននត់គឺប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់លៅលេើជញ្ជា ាំងនន្ 
សាេ EV ខែេរត់តាេបលណាត យេិសរបស់អគ្នរ។ ជញ្ជា ាំង 
ទាំងលន្ោះគឺជាធាតុ្ន់្នឹ្ងកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែី ជាេួយនឹ្ង 
ភាពប្ជួញជា ននត់ខែេរត់តាេេិសលែកពីខពស់លៅទប 
លហើយ នឹ្ងបន្ទោះខគេខែេលៅបរលិវណខាងលប្ៅខែេកាំពុង 
ប្តូវ ន្ដ្ឋក់រេួបញ្ចូ េលៅកនុងស ុេ (រូបភាព េី៥)។ ខណៈ 
ខែេជញ្ជា ាំងសណតូ កលដ្ឋយលសរ ីនិ្ងរួញខេីតាេេិសឈ្រ 
វា ន្្ន់្នឹ្ងកមាេ ាំងខែេឆ្េងកាត់ែូច្ជាកមាេ ាំងតាេេិស 
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លែកខែេបលងកើតល ើងកាំ ុងលពេរញ្ាួ យខនន្ែី។ លហើយ 
ខននកខកងខែេ ន្លរៀបច្ាំល ើងលៅកប្េិតខែេបញ្ជា រ លែើរ 
តួជាឧបករណ៍ខែេល្វើលអាយរងឹមាាំរាងជាបន្ទោះលកាងខែេ 
បងរារាាំងភាពេិន្មាន្េាំនឹ្ង លហើយលដ្ឋយអនុ្ញ្ជា តលអាយ 
មាន្ភាពបត់ខបន្ខែេនាាំលអាយ ក់កនុងកប្េិតR=3/1,000
លរែ លហើយ បញ្ជា ក់ពីកមាេ ាំងបងខូច្ប្េង់ប្ទយខែេអាច្បត់ 
ខបន្កប្េិតខពស់គឺ R=30/1,000លរែ (របូេី៥) ឧបករណ៍ទាំង 
លន្ោះស្រសូបយកថ្នេពេបាំផ្ទេ ញលដ្ឋយរញ្ាួ យខនន្ែីយ ង 
មាន្ប្បសិេិធភាព។  
 លៅកនុងខននកខែេមាន្កេពស់ខពស់ ជន្ទេ់េប្េបញ្ឈរេួយ 
សណតូ កចុ្ោះលប្កាេពីកាេជន្ទេ់រហូតែេ់ច្ាំនុ្ច្កណាត េ 
របស់វា (របូេី៦) លហើយដ្ឋាំព័រលប្បងប្តូវ ន្បាំពាក់លៅច្លនាេ ោះ 
ជន្ទេ់េប្េខែេសណតូ កចុ្ោះលប្កាេនិ្ងរច្នាសេ័ពន្ធលៅខាង
លប្ៅ លដ្ឋយលហតុលន្ោះ ន្កាត់បន្ថយេុាំរអិេលៅអន្តរជាន់្ 
នន្ខននកខែេមាន្កេពស់ខពស់ ន្ប្បខហេ ១០%។ 
 ដ្ឋាំព័រែ៏ ា្ំខែេបត់ខបន្យ ងសកេែេួយ (ATMD) ប្តូវ 
 ន្បាំពាក់លៅកាំពូេអគ្នរ (រូបេី៧)។ លៅខាងលប្កាេ 
ឧបរណ៍លន្ោះខែេលៅខននកខាងេិច្នន្អគ្នរខែេជាកខន្េង
ខែេបន្ទប់សណាឋ គ្នរសថិតលៅរយៈលពេរបស់ដ្ឋាំព័រប្តូវ 
 ន្ លរៀបច្ាំលអាយសីុគ្នន នឹ្ងរយៈលពេនន្អគ្នរតាេរយៈ 
ការលប្បើប្ ស់រេួគ្នន នន្ឧបករណ៍រ ាំលយេ្េែតាេួយខែេ
អាច្     និ្ងឧបករន៍្រ ាំលយេបង្រ្ញ្ជច សលេើលប្កាេេួយ 
លែើេបីបញ្ឈប់ការលកើន្លេបឿន្ខែេបណាត េេកពីខយេ់ខាេ ាំង
 ន្ប្បខហេ ៣ហ្គគ  ុន្។ ជាេេធនេ កប្េិតង្ហយស្រសួេ 
H-30េួយ ប្តូវ ន្ធានាខែេមាន្ន័្យថ្ន អនករស់លៅកនុង 
អគ្នរប្បខហេ៣០% អាច្េេួេអារេែណ៍រ ាំញ័រ៣ ន្។  
 
របូភាពេី៤ េិែឋភាពពីេុខនន្ដ្ឋាំព័រកកិតខែេអាច្បងវិេ 
 ន្ 
របូភាពេី៥ ជញ្ជា ាំងខែេល្វើពីបន្ទោះខែកខែបរាងជាននត់ 
របូេី៥ េាំនាក់េាំន្ងរវាងកមាេ ាំងខបក ក់និ្ងេុាំបងខូច្ប្េង់ 
ប្ទយខែេល្វើលអាយខបក ក់នន្បន្ទោះខែកខែបរាងជាននត់ 
របូេី៦ ដ្ឋាំព័រនាាំនេូវ 
របូេី៧ េីតាាំងរបស់ATDM 
 

 

 លដ្ឋយ ន្ែាំលណើ រការសិកាលេើេិែឋភាពជាលប្ច្ើន្ជាជាង 
ការសិកាលេើេិែឋភាពខតេួយខែេទក់េងនឹ្ងការរច្នា 
បេង់អគ្នរលន្ោះ លហើយលដ្ឋយអភិវឌ្ឍបលច្ចកវេិាខែេេិន្ ន្ 
សាគ េ់ពីេុន្ លយើងអាច្មាន្េេធភាពនេិតលដ្ឋយលជាគជ័យ 
នូ្វការរច្នាបេង់លដ្ឋយខនអកលេើប្បតិបតិតការេួយសប្មាប់ 
អគ្នរ ABENO HARUKAS ខែេជាអគ្នរខពស់ជាងលគលៅ 
ប្បលេសជប ុន្។ ការសលមាព ្ជានេូវ ការសប្មាប់គលប្មាងលន្ោះ 
ប្តូវ ន្កាំន្ត់លៅនិ្ទ រែូវ កនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ 
 
(កាំណត់សមាគ េ់ : អតថបេខែេ ន្បង្ហា ញពីខាងលេើប្តូវ 
 ន្កាត់លចាេច្ាំណុច្េួយច្ាំនួ្ន្ពីអតថបេលែើេ លដ្ឋយសារ 
ខតការកប្េិតនន្េាំព័រខែេមាន្កនុងឯកសារជាភាសាអង់ 
លគេសខែេ ន្ល ោះ     ែូលច្នោះច្ាំនួ្ន្របូភាព របូពន្យេ់ 
បខន្ថេ តារាង កនុ ងអតថបេទាំងលន្ោះខុសគ្នន ពីឯកសារជាភា 
សាអង់លគេសខែេ ន្ល ោះ    ។)  
 
(េាំព័រេី13~14) 
អគ្នរ ARK Hills Sengokuyama Mori Tower 
─បលច្ចកវេិាសុវតិថភាព និ្ង សាងសង់េាំលន្ើប ─ 
លដ្ឋយ Toru Tuchihashi និ្ង Masaharu Yasuda 
នន្ប្កុេហ ុន្ Mori Building Co., Ltd. និ្ង Masayuki 
Yamanaka,  Shokichi Atozeki និ្ង Shuichi Otaka 
នន្ប្កុេហ ុន្ Obayashi Corporation 
 
 អគ្នរ ARK Hills Sengokuyama Mori Tower តាំណាង 
លអាយធាតុេួយនន្គលប្មាងអភិវឌ្ឍេីប្បជុាំជន្កនុងខណឌ  
Toranomon-Roppongi ជាប្េង់ប្ទយ ា្ំខែេកាំពុងប្តូវ ន្ 
ល្សនាលៅតាំបន់្ Toranomon និ្ង Roppoingi នន្េីប្កុង 
តូកយូ។ គលប្មាងអភិវឌ្ឍអគ្នរលន្ោះប្គបែណត ប់ប្បខហេ ២ 
ហិកតា លហើយប្តូវ ន្បញ្ច ប់កនុងខខសីហ្គ ឆ្ន ាំ២០១២។ 
ជុាំវញិតាំបន់្ខែេប្តូវ ន្អភិវឌ្ឍល ើងវញិលន្ោះគឺជាសាថ ន្េូត 
និ្ងសណាឋ គ្នរជាលប្ច្ើន្ខែេល្វើលអាយតាំបន់្លន្ោះមាន្តួនាេី
ជាេជឈេណឌ េវបប្េ៌និ្ងអន្តរជាតិែ៏សាំខាន់្េួយលៅកនុង 
េីប្កុងតូកយូ។ អគ្នរខែេមាន្៤៧ជាន់្លន្ោះ មាន្េីតាាំងលៅ 
លេើែីេួេ លហើយរេួមាន្ខននកពាណិជាកេែ និ្ងនិ្ ស ដ្ឋឋ ន្ 
(ជាន់្េី ១-២៤) លហើយខននកការយិេ័យជាំនួ្ញេួយ (ជាន់្ 
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េី២៥ -៤៧)។ អគ្នរនិ្ ស ដ្ឋឋ ន្ខែេមាន្៧ជាន់្ លដ្ឋយ 
ខ កេួយលេៀត (រច្នាសេព័ន្ធការពារខញកលច្ញពីការរញ្ាួ យ 
ខនន្ែី) ប្តូវ ន្ល្វើគលប្មាងសាងសង់លៅលេើខននកខាងតបូង 
នន្អគ្នរេួយលន្ោះ។ (សូេលេើេ របូភាពេី១ និ្ងតារាងេី១) 
របូភាពេី១ េិែឋភាពលេើេយ ងេូោយនន្អគ្នរ ARK Hills 
Sengokuyama Mori Tower 
តារាងេី១ េប្េង់ខាងលប្ៅរបស់អគ្នរ  
 
េប្េង់ខាងលប្ៅនន្ប្បលភេ និ្ងការរច្នាបេង់រច្នាសេព័ន្ធ 
អគ្នរ  
 ស ុេគលប្មាងខែេពប្ងឹងលដ្ឋយលបតុងេិន្លអាយបត់ខបន្ 
ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់សប្មាប់រច្នាសេព័ន្ធរបស់អគ្នរ។បេង់ 
ជាន់្នន្អគ្នរជាសតង់ដ្ឋគឺ ៥០,៤េ  ៥០,៤េ (៧,២េ  
៧ែង )។ សប្មាប់ជាន់្ការយិេ័យជាំនួ្ញខែេលៅខននក 
ខពស់ស ុេរតខែេល្វើពីខែកខែបខែេមាន្ប្បខវង ២ លៅ ៣ 
ែងប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់លែើេបីែឹងពីច្លនាេ ោះខែេេិន្មាន្ 
សសរ និ្ងេូោយ (របូេី១)។ លៅកនុងខននកសនូេជញ្ជា ាំង 
សប្មាប់ប្គប់ប្គង និ្ងតបតខែេមាន្េកខណៈសអិតអន្ធិេៗ
និ្ងជញ្ជា ាំងសប្មាប់ប្គប់ប្គងនិ្ងតបតខែេខនអកលេើបរយិ
កាសលៅជុាំវញិ (ដ្ឋាំព័រសប្មាប់បន្ថយលេបឿន្) ប្តូវ ន្ 
បាំពាក់ (រូបភាពេី២)។  
 សមាភ រៈរច្នាសេព័ន្ធច្ាំបងគឺជាលបតុងខែេមាន្កមាេ ាំង 
ខាេ ាំង (Fc120 N/mm2 max.) និ្ងរ ាំង សប្មាប់ជួយប្េល្វើពី 
ខែកខែបខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំង (σy685,785 N/mm2)។ 
ប្បលភេប្គឹោះគឺជាប្គឹោះខែេោតសន្ធឹងេូោយលៅពីលប្កាេ 
អគ្នរខែេរេួមាន្ស្រសទប់លបតុងលៅជាប់ែីខែេមាន្ 
កប្មា   ៤,៥េ លហើយប្តូវ ន្បាំពាក់លៅលេើស្រសទប់ប្េ 
ប្េង់េួយខែេជាែីេាយខាច់្ (កមាេ ាំងេប់េេ់របស់ែី 
រយៈលពេយូរគឺ100 t/m2 ឬខវង ជាងលន្ោះ)។ លគ្នេល្ 
ែាំលណើ រការរបស់រច្នាសេព័ន្ធនន្អគ្នរលន្ោះ និ្ងេេធនេល្វើ 
លតសតលេើការលឆ្េើយតបគឺប្តូវ ន្បង្ហា ញកនុងតារាងេី២។  
 
របូេី១ បេង់គលប្មាងជាន់្សតង់ដ្ឋនន្ជាន់្ការយិេ័យជាំនួ្ញ 
របូភាពេី២ ជញ្ជា ាំងសប្មាប់ប្គប់ប្គង និ្ងតបតមាន្ 
េកខណៈសអិតអន្ធិេៗ និ្ងជញ្ជា ាំងសប្មាប់ប្គប់ប្គងនិ្ងតប 
តខែេខនអកលេើបរយិកាសលៅជុាំវញិ 

(ដ្ឋាំព័រសប្មាប់បន្ថយលេបឿន្)  
តារាងេី២ លគ្នេបាំណងែាំលណើ រការរបស់រច្នាសេព័ន្ធ និ្ង 
េេធនេការល្វើលតសតពីការលឆ្េើយតប 
 
វ ិ្ ីសាស្រ្សតចាក់ពុេពលបតុងជាេុន្  
 វ ិ្ ីសាស្រ្សត LRV  
 លៅកនុងវ ិ្ ីសាស្រ្សត LRV (វ ិ្ ីសាស្រ្សតចាក់    លបតុងជាេុន្ 
សប្មាប់ការបាំពាក់លឆ្វង សាត ាំ និ្ង បញ្ឈរ)ខែេខននកភាា ប់្នឹេ 
េប្េខែេចាក់    លបតុងជាេុន្ខតេិន្ទន់្បញ្ច ប់ប្តូវ ន្
យកលៅលប្បើប្ ស់។ ខននកខែេចាក់    លបតុងជាេុន្មាន្ពីរ 
ប្បលភេ ៖ ខននកខែេចាក់    លបតុងជាេុន្ខែេរេួបញ្ចូ េគ្នន  
នឹ្ងការភាា ប់្នឹេេប្េ (្នឹេេប្េ LR) ខែេកនុងលនាោះេ ូែ 
សាំខាន់្នន្ការជួយល្វើលអាយសសររងឹមាាំ គឺជាប្បលហ្គងខែេ 
ឆ្េងកាត់តាេការបលង្រ្ញ្ា ៀតចូ្េខែេ ន្បលងកើតល ើងលដ្ឋយ
លប្បើប្ ស់បាំពង់ខែេមាន្លស្រសាេពីលប្ៅ និ្ងសសរខែេ 
 ន្ចាក់    លបតុងជាេុន្(សសរ V) ខែេច្ាំណុច្ភាា ប់គ្នន  
ខែេបាំលពញលដ្ឋយ យអខបបលេកានិ្ច្ (ច្ាំនុ្ច្ភាា ប់គ្នន ជា 
គប្េប) ប្តូវ ន្សាថ បនាល ើងលឆ្ព ោះលៅកាន់្កាេសសរ 
លច្ញពីរ ាំងខែេប្េប្េង់សសរ ខែេេយលច្ញេកពី ត 
លហើយឆ្េងកាត់តាេប្បលហ្គងបលង្រ្ញ្ា ៀតចូ្េលៅកនុង្នឹេេប្េ
។  យអប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់បាំលពញ លៅកនុងច្ាំណុច្ភាា ប់គ្នន  
រវាង ខននកខែេ ន្ចាក់    លបតុងជាេុន្ខែេជាប្បលហ្គង 
បលង្រ្ញ្ា ៀតសប្មាប់ល្វើលអាយរងឹមាាំជាច្ាំបង និ្ងច្ាំណុច្ភាា ប់ 
រវាងសសររាងអកសរ V និ្ង្នឹេេប្េ LR ែូលច្នោះខននកនី្េួយៗ 
ប្តូវ ន្រេួបញ្ចូ េលៅកនុងរច្នាសេព័ន្ធស ុេគលប្មាង។ 
(របូេី២ និ្ងរបូភាពេី៣)   
 វ ិ្ ីសាស្រ្សត LRV-H 
 កនុងវ ិ្ ីសាស្រ្សត LRV-H (វ ិ្ ីសាស្រ្សតចាក់     លបតុងជាេុន្ 
សប្មាប់ការបាំពាក់ លឆ្វង សាត ាំ បញ្ឈរ និ្ងលនតក) ធាតុពីរ 
ប្បលភេប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់៖ 
ខននកសសរខែេ ន្ចាក់    លបតុងជាេុន្ (សសរH) ខែេ 
រេួបញ្ចូ េសសរនានា និ្ងច្ាំណុច្ភាា ប់គ្នន លៅជារច្នា 
សេព័ន្ធអគ្នរលទេេួយ លហើយមាន្ប្បខវងលពញខែេស្រស 
លែៀងគ្នន លៅនឹ្ងកេពស់ជាន់្ លហើយខននក្នឹេេប្េខែេ ន្ 
ចាក់    លប តុងជាេុន្ (្នឹេេប្េ H) ខែេលប្បើប្ ស់ជលប្ៅ 
សាំណាញ់ខាងកនុងជាខននកេួយ។ កនុងខននកសសរប្បលហ្គង 
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បលង្រ្ញ្ា ៀតចូ្េសប្មាប់ការល្វើលអាយរងឹមាាំជាសាំខាន់្គឺរត់ 
តាេេិសលែក។ ច្ាំណុច្ភាា ប់ជា គប្េបេួយប្តូវ ន្បាំពាក់ 
លៅជិតខននកខាងចុ្ងនន្្នឹេេប្េខែេកាត់គ្នន លហើយរ ាំង 
ជួយប្េប្េង់ជាបឋេោតលៅែេ់ខននកខាងចុ្ងនន្្នឹេេប្េ
ខែេ ន្ចាក់    លបតុងជាេុន្លៅលេើខននកនទុយគ្នន នន្ 
សសរខែេសថិតលៅច្នាេ ោះកណាត េ។ រ ាំងសប្មាប់ជួយប្េ 
ប្េង់្នឹេេប្េ គឺឆ្េងកាត់តាេប្បលហ្គងបលង្រ្ញ្ា ៀតចូ្េ 
សប្មាប់ជួយប្េប្េង់្នឹេខែេ ន្នតេ់ជូន្កនុងសសរ លហើយ 
បនាទ ប់េកប្តូវ ន្បញ្ចូ េលៅកនុងគប្េបខែេលៅខននកខាង
ចុ្ងនន្ចុ្ងរបស់្នឹេេប្េលៅខននកមាខ ងលេៀត។ (របូេី២) 
 
របូេី២ េិែឋភាពេូលៅនន្វ ិ្ ីសាស្រ្សត LRV និ្ងវ ិ្ ីសាស្រ្សត 
LRV-H 
របូភាពេី៣ ្នឹេេប្េ និ្ងសសរ V ខែេប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ 
កនុងវ ិ្ ីសាស្រ្សត LRV  
 
រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរកូន្កាត់ 
(រច្នាសេ័ពន្ធខែេមាន្្នឹេេប្េខែកខែប និ្ងលបតុងជួយ 
ប្េប្េង់បខន្ថេ)  
 លែើេបីែឹងពីច្លនាេ ោះខែេគ្នែ ន្សសរខែេ េូោយលៅ 
លេើជាន់្ការយិេ័យជាំនួ្ញ រតខែេល្វើពីខែកខែបប្តូវ ន្ 
លប្បើប្ ស់សប្មាប់ខននកខែេោតសន្ធឹងខវង លហើយវ ិ្ ី 
សាស្រ្សតភាា ប់គ្នន េួយប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ខែេកនុងលនាោះរតល្វើ 
ពីខែកខែបប្តូវ ន្ប្គបសងកត់លដ្ឋយលបតុង (របូេី៣)។ 
លៅកនុងែាំណាក់កាេរច្នាបេង់ ការល្វើលតសតបញ្ជា ក់ពីែាំលណើ រ 
ការប្តូវ ន្ល្វើល ើងលេើរច្នាសេព័ន្ធកូន្កាត់ខែេេេធនេ
ប្តូវ ន្ឆ្េុោះបញ្ជច ាំងលៅកនុងការរច្នាបេង់។  
 េីតាាំងបត់ខបន្នន្្នឹេេប្េប្តូវ ន្កាំណត់លៅកនុងស ុេ 
គលប្មាងល្វើពីខែកខែប ខែេអនុ្ញ្ជា តលអាយសមាសធាតុ 
របស់ស ុេគលប្មាងរងឹមាាំសូេបីបនាទ ប់ពីការបត់ខបន្រចួ្។  
 
របូេី៣ រច្នាសេព័ន្ធកូន្កាត់ខែេមាន្លបតុងជួយប្េប្េង់ 
បខន្ថេ និ្ងមាន្រតល្វើពីខែកខែបេិន្លពញលេញ 
 
ដ្ឋាំព័រសប្មាប់បន្ថយលេបឿន្  
 ដ្ឋាំព័រសប្មាប់បន្ថយលេបឿន្ ប្តូវ ន្លរៀបច្ាំល ើងែូច្ជា 

ង្រ្ហ្គវ ាំងថ្នសឡាន្អញ្ច ឹងខែរ។ ថ្នេពេរ ាំញ័រនន្អគ្នរប្តូវ 
 ន្ផ្ទេ ស់បតូរលៅជាកាំល្កកិតលដ្ឋយសារខតដ្ឋាំព័ររអិេលៅ
លប្កាេការនទុកេាំងន់្ជាក់ោក់ែូលច្នោះការតបតនិ្ងការបាំផ្ទេ ញ 
លេើអគ្នរប្តូវ ន្កាត់បន្ថយ។ ប្បព័ន្ធដ្ឋាំព័រកាត់បន្ថយ 
លេបឿន្ អាច្ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ែខែេលដ្ឋយេិន្ប្តូវការការ 
ខែទាំ។ (របូេី៤)  
 
របូេី៤ សមាសធាតុនសាំជាច្ាំបងនន្ដ្ឋាំព័របន្ថយលេបឿន្ 
(េាំព័រេី 15~16) 
គលប្មាងនេូវរាងជារងវង់េី២  
─

អគ្នរខែេមាន្កេពស់ខពស់កប់ពពកលៅតាេេហ្គវែីិេីប្បជុាំជ
ន្ ─ 
លដ្ឋយ Hiroshi Takahashi នន្ប្កុេហ ុន្ Nihon Sekkei Inc. 
  
 “គលប្មាងអភិវឌ្ឍន៍្ល ើងវញិនូ្វនេូវរាងជារងវង់េី២លៅ 
Shimbashi/Toranomon កនុងតាំបន់្េី៣” គឺ ជាគលប្មាង 
អភិវឌ្ឍន៍្ល ើងវញិែ៏ ា្ំសលេបើេេួយខែេប្តូវ ន្លសនើរល ើង
សប្មាប់តាំបន់្Toranomon នន្េីប្កុងតូកយូ។ េកខណៈគួរ 
លអាយកត់សមាគ េ់សប្មាប់គលប្មាងលន្ោះគឺថ្ននេូវរាងជារងវង់េី
២ខែេ ន្ល្វើខនន្ការលន្ោះ នឹ្ងឆ្េងកាត់ពីលេើតាំបន់្អភិវឌ្ឍ 
ពីលកើតលៅេិច្ និ្ងសថិតលៅពីលប្កាេអគ្នរខែេខពស់កប់ 
ពពកខែេេិន្ទន់្ ន្បញ្ច ប់ការសាងសង់ខែេមាន្ 
កេពស់ ២៤៧ េ។ (សូេលេើេរបូេី១ និ្ងេី២) 
 អគ្នរខែេ ន្ល្វើខនន្ការរចួ្លន្ោះនឹ្ងប្តូវ ន្សាងសង់
ល ើងលៅលេើែីខែេមាន្េាំហាំប្បខហេ ១៧.០០០ ខេ ប្ត 
កា    ខែេនឹ្ងមាន្៥២ជាន់្ពីលេើែី និ្ងមាន្៥ជាន់្លៅ 
លប្កាេែី ខែេនឹ្ងមាន្ននទកប្មាេអគ្នរសរបុ ២៤៤.០០០ 
ខេ ប្តកា   ។ លដ្ឋយសារវាជាអគ្នរពហុលប្បើប្ ស់កខន្េងច្ត 
ឡាន្ប្តូវដ្ឋក់លៅជាន់្លប្កាេែី ច្ាំខណកហ្គង និ្ងបន្ទប់ប្បជុាំ 
េួយប្តូវ ន្ដ្ឋក់លៅជាន់្េី១រហូតែេ់េី៥នន្កប្េិតទប 
លហើយការយិេ័យជាំនួ្ញ សថិតលៅជាន់្េី៦ែេ់េី៣៥នន្ 
ខននកខែេមាន្កេពស់េ្យេ។ លប្ៅពីលន្ោះ ជាន់្េី៣៦ ប្តូវ 
 ន្រកាេុកទាំងស្រសុងសប្មាប់ការលប្បើប្ ស់ជាច្លនាេ ោះ 
សប្មាប់ជន្ទេ់េប្េសប្មាប់សសរទាំងឡាយខែេមាន្ 
ការែាំល ើងខុសៗគ្នន លៅជាន់្េី៣៧ និ្ងជាន់្ខាងលេើទាំង 
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ឡាយ។ លៅកនុងខននកខែេមាន្កេពស់ខពស់ខននកនិ្ ស ដ្ឋឋ ន្ 
សថិតលៅ ចាប់ពីជាន់្េី៣៧ រហូតែេ់ជាន់្េី៤៦ ខណៈ 
ខែេសណាឋ គ្នរមាន្េីតាាំងចាប់ពីជាន់្េី៤៧រហូតែេ់ជាន់្
លេើបាំនុត។  
 ភាគលប្ច្ើន្នន្តាំបន់្ខែេប្តូវ ន្អភិវឌ្ឍល ើងវញិប្តូវ 
 ន្ បាំលពញលដ្ឋយការសាងសង់អគ្នរខែេមាន្កេពស់ខពស់ 
កប់ពពក លហើយខននកលៅលប្កាេែីេុកសប្មាប់លអាយនេូវរាង 
ជារងវង់េី២ ខែេជានេូវលប្កាេែីឆ្េងកាត់។ អគ្នរពាណិជាកេែ 
កេពស់បីជាន់្េួយគឺសថិតលៅតាំបន់្លន្ោះ លហើយែាំបូេោត 
លច្ញលប្ៅែ៏ ា្ំេួយខែេោតលច្ញពីជាន់្េី២នន្អគ្នរខែេ
មាន្កេពស់ខពស់ សណតូ កលៅពីលេើេីោន្ខែេលៅជាប់នឹ្ង 
អគ្នរខែេខពស់លន្ោះ។  
 
របូេី១ គាំនូ្រលប្ពៀងខបបេិែឋភាពរេួនន្គលប្មាងនេូវរាងជារងវង់ 
េី២ 
របូេី២ ការបាំពាក់រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរលនសងៗ  
 
េិែឋភាពខាងលប្ៅនន្រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ 
 ខននកខែេលៅលេើែីនន្អគ្នរខែេមាន្កេពស់កប់ពពក 
លន្ោះគឺភាគលប្ច្ើន្ជារច្នាសេព័ន្ធស ុេល្វើពីខែកខែបខែេេិន្
អាច្បត់ខបន្ ន្ (លដ្ឋយលប្បើប្ ស់សសរបាំពង់េីបខែក 
ខែបខែេចាក់បាំលពញលដ្ឋយលបតុង)លដ្ឋយភាា ប់ជាេួយនូ្វ 
ឧបករណ៍ប្គប់ប្គង និ្ងតប  លហើយអគ្នរពាណិជចកេែ 
និ្ងែាំបូេ  លច្ញែ៏ ា្ំសលេបើេក៏ជារច្នាសេព័ន្ធស ុេល្វើពី
ខែកខែបនងខែរ។ ខននកខែេលៅលប្កាេែីគឺជារច្នាសេព័ន្ធ 
ច្ាំរោុះេួយខែេនសាំល ើងលដ្ឋយស ុ៊ុំរច្នាសេព័ន្ធល្វើពីខែកខែប 
និ្ងលបតុងសប្មាប់ជួយប្េប្េង់ស ុេរច្នាសេព័ន្ធល្វើពីខែក 
ខែប និ្ង លបតុងសប្មាប់ជួយប្េប្េង់បខន្ថេ។ រច្នាសេព័ន្ធ 
ខែេលកាងល ើងលេើ (ែីសិបបនិ្េែិត) លៅលេើនេូវលប្កាេែី 
ខែេរាងជារងវង់មាន្កប្មាេលបតុងខែេចាក់    ជាេុន្ 
ខែេមាន្កប្មាស់១     ។   
 សប្មាប់ការសាងសង់     លដ្ឋយសារខតវ ិ្ ីសាស្រ្សតសាង 
សង់      ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់លែើេបីកាត់បន្ថយរយៈលពេ
សាងសង់ សសរ     ខែេប្តូវរច្នារបូ ងនូ្វនឹ្ងកខន្េង
ប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់លែើេបីបលងកើតជា    ខែេមាន្បណតុាំ សសរ
    លប្ច្ើន្ ខែេសសរ    ទាំងអស់ និ្ង    ខែេោត 

សន្ធឹងេូោយ ប្េប្េង់េាំងន់្លរៀងៗខេួន្អាស្រស័យលេើភាពនឹ្ង 
ែកេ់របស់ពួកវា។ 
 
រច្នាសេព័ន្ធប្គប់ប្គង និ្ងតប  
 រច្នាសេព័ន្ធប្គប់ប្គង និ្ងតប ប្តូវ ន្លប្ជើសលរ ើស 
សប្មាប់ច្ាំខណកខែេលៅលេើែីនន្ខននកខែេមាន្កេពស់ 
ខពស់ ខែេមាន្ ងជាយន្តលហ្គោះេាំហាំ ៨៥េ  ៦១េ លហើយ 
ឧបករណ៍ប្គប់ប្គង និ្ងតប ប្តូវ ន្ដ្ឋក់លៅខននកលនសងៗ 
នន្សនូេកណាត េ។លែើេបីបលងកើតជា    រច្នាសេព័ន្ធែ៏ ា្ំល្ង
េួយខែេអាច្បង្រ្ង្ហក បការបងខូច្ប្េង់ប្ទយលដ្ឋយការបត់ 
ខបន្អគ្នរទាំងេូេយ ងមាន្ប្បសិេិធភាព ន្ រច្នាសេព័ន្ធ 
អគ្នរទាំងេូេចាប់ពីជាន់្េី១លដ្ឋយឆ្េងកាត់ជន្ទេ់េប្េ 
សប្មាប់ផ្ទេ ស់បតូររច្នាសេព័ន្ធរហូតែេ់ខននកផ្ទេ ស់បតូររច្នា
សេព័ន្ធនន្ជាន់្េី៥១ខែេលប្បើប្ ស់បន្សាំនន្ែាំបូេសាំយ ុងចុ្ោះ 
និ្ងែាំបូេខាងលេើខែេអាច្      ន្លែើេបីបលងកើតជា     
ែាំបូេច្ាស់ោស់េួយខែេប្តូវ ន្ភាា ប់ជាេួយ 
ឧបករណ៍ប្គប់ប្គង និ្ងតប ខែេ ន្លប្បើប្ ស់(របូេី៣) 
។ 
 បន្សាំគ្នន នន្ឧបករណ៍ប្គប់ប្គង និ្ងតប បីប្បលភេប្តូវ 
 ន្លប្បើប្   ៖ ដ្ឋាំព័រលប្បង (៥១៦) ឧបករណ៍ច្ងេិន្   
បត់ខបន្ (៤៤៨) និ្ង ដ្ឋាំព័រកកិត (៦២០)។យន្តការប្គប់ប្គង 
និ្ងតប ខែេលប្បើប្ ស់វ ិ្ ីបន្សាំចូ្េគ្នន រលបៀបលន្ោះ អាច្ធា 
នាការប្ទាំប្េកមាេ ាំងរញ្ាួ យខនន្ែីលដ្ឋយលជាគជ័យ ន្ 
លដ្ឋយកាត់បន្ថយេុាំរអិេនន្អន្តរជាន់្ កាំ ុងលពេរញ្ាួ យ 
ខនន្ែីរហូតែេ់ ១,៥ែង តិច្ជាងអគ្នរខែេមាន្កេពស់ 
ខពស់្េែតានានា។ (សូេលេើេ របូេី៤)  
 
របូេី៣     រច្នាសេព័ន្ធជាន់្នន្ជាន់្សតង់ដ្ឋ 
របូេី៤ ការបាំពាក់ឧបករណ៍ប្គប់ប្គង និ្ង   និ្ងជន្ទេ់ 
េប្េសប្មាប់ផ្ទេ ស់បតូររច្នាសេព័ន្ធ 
 
ការភាា ប់ខននកខែេមាន្សសរលប្េតកាត់គ្នន   
 ប្បព័ន្ធសសរលប្េតប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់សប្មាប់ប្ជុងខប ក 
     អាលគនយ៍ និ្ងនិ្រតីនន្អគ្នរលន្ោះលដ្ឋយសារលហតុនេ 
ែូច្ លៅ   ៖ សសរទាំងឡាយេិន្អាច្ដ្ឋក់លៅលេើតាំបន់្ 
ខែេប្គបែណត ប់លដ្ឋយនេូវរាងជារងវង់េី២ លហើយប្ជុងនានា 
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របស់អគ្នរប្តូវខតប  ប់ជាេួយនឹ្ងេុាំស្រសួច្ខាេ ាំងសប្មាប់ 
លគ្នេបាំណងលសាភ័  ភាព។ ចាប់ពី ជាន់្េី៨រហូតែេ់ 
ជាន់្េី១៣ សសរលប្េតពីរលៅលេើជាន់្ខាងលេើ  េួយៗកាត់ 
គ្នន  លហើយបលងកើតជាសសរខតេួយលៅជាន់្ខែេលៅខាង 
លប្កាេបនាទ ប់។ច្ាំ  ច្ភាា ប់ខែេល្វើពីខែកខែបខែេប្តូវ 
ចាក់      េួយៗមាន្េាំងន់្ប្បខហេ ២០លតាន្ ប្តូវ ន្លប្បើ 
ប្ ស់លៅកខន្េងខែេសសរកាត់គ្នន  ែូលច្នោះសមាព ្ខែេប្េ 
លដ្ឋយសសរនានាលៅខាងលេើអាច្លនទរលដ្ឋយលសថរភាពលៅ
កាន់្សសរ     េួយៗលៅខាងលប្កាេ។  
(របូភាពេី១)  
 
របូភាពេី១  ច្ាំ   ភាា ប់ខែេល្វើពីខែកខែបខែេចាក់     
សប្មាប់ខននកសសរកាត់គ្នន លៅខាងលប្ៅ 
 
វធិាន្ការប្បឆ្ាំងនឹ្ងរ ាំញ័រនេូវ 
 លដ្ឋយសថិតលៅលប្កាេែី នេូវរាងជារងវង់េី២ភាា ប់ពីខប ក 
ខាងលកើតនន្អគ្នរលៅកប្េិតលប្កាេែីេី២ជាេួយនឹ្ងនេូវរងូ
លប្កាេែីប្តូវ ន្សាងសង់ លៅខាងលប្ៅតាំបន់្អភិវឌ្ឍន៍្ 
លហើយបនាទ ប់េកល្វើលអាយនេូវលន្ោះនុសល ើងលេើែីលៅខប ក 
ខាងេិច្នន្តាំបន់្លនាោះ។ នេូវលន្ោះរត់ឆ្េងកាត់រច្នាសេព័ន្ធេូ 
បងាូរេឹកខែេមាន្រាងជាបាំពង់េីបេួយ ខែេប្តូវ ន្សាង 
សង់លដ្ឋយខ កពីរច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ។ លែើេបីកុាំលអាយរ ាំញ័រ 
នេូវប ោះពាេ់អគ្នរ លនាោះរច្នាសេព័ន្ធអគ្នរប្តូវ ន្ខញក   
ដ្ឋច់្ពីរច្នាសេព័ន្ធេូបងាូរេឹកលដ្ឋយដ្ឋក់សមាភ រៈដ្ឋាំព័ររ ាំញ័រ
លៅកណាត េ (polyurethane elastomer) រវាងខននកនន្ ត 
របស់េូបងាូរេឹកខែេលៅពីលប្កាេកប្មាេលបតុង និ្ងរច្នា 
សេព័ន្ធអគ្នរ។ (របូេី៥)   
 
របូេី៥ រច្នាសេព័ន្ធនេូវលៅពីលេើេូបងាូរេឹក និ្ងរច្នាសេព័ន្ធ 
អគ្នរខែេលៅលប្កាេែី 
 
ែាំបូេខែេេយលច្ញលប្ៅែ៏ ា្ំ 
 ែាំបូេខែេេយលច្ញលប្ៅខែេលៅខតឯងែ៏ ា្ំេួយ 
ប្តូវ ន្បាំពាក់ពីលេើ    លៅខននកខាងេិច្នន្អគ្នរ។ 
វាមាន្បងអួច្សប្មាប់េេួេពន្េឺប្ពោះអាេិតយ និ្ងេាំហាំខាង 
លប្ៅប្បខហេ៥៧េ  ៣២។ លដ្ឋយមាន្ ងជាពងប្កលពើ 

វា   តលៅ កេពស់ប្បខហេ២២េពីលេើរច្នាសេព័ន្ធខែេ 
លកាងល ើងលៅលេើ។ (រូបេី៦)  
 ខននក    រច្នាសេព័ន្ធលៅខាងកនុង ខែេប្តូវ ន្នសាំល ើង 
លដ្ឋយបងអូច្កញ្ច ក់សប្មាប់េេួេពន្េឺប្ពោះអាេិតយ   លប្បើ 
ប្ ស់    រច្នាសេព័ន្ធ ខែេមាន្ស្រសទប់ខតេួយ។ លែើេបី 
ប្េប្េង់    លៅខាងកនុងនិ្ងលែើេបីរកាភាពេិន្បត់ខបន្ 
យ ងខាេ ាំងរបស់វា     រច្នាសេព័ន្ធប្តូវ ន្រច្នាល ើងជា 
ជន្ទេ់េប្េបខណត តលេើអាកាស ខែេនសាំល ើងជាច្ាំបង 
លដ្ឋយបាំពង់េីបល្វើពីខែកខែប។ 
 
 របូេី៦     រច្នាសេព័ន្ធែាំបូេខែេេយលច្ញលប្ៅែ៏ ា្ំេូ 
ោយ 
 
ការសាងសង់កាំពុងែាំលណើ រការជាបន្តបនាទ ប់  
 បនាទ ប់ពីការវាយកលេទច្លចាេអគ្នរខែេមាន្ស្រសាប់ 
ការសាងសង់អគ្នរខែេ ន្ល្វើខនន្ការលៅកនុងគលប្មាង 
 ន្ចាប់លនតើេកនុងខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១១។     រច្នាសេព័ន្ធ 
ខែេល្វើពីខែកខែប លៅននទខាងលេើែីកាំពុងប្តូវ ន្បាំពាក់ 
ែាំណាេគ្នន  នឹ្ងការសង់សង់រច្នាសេព័ន្ធលប្កាេែីលដ្ឋយ 
លប្បើប្ ស់វ ិ្ ីសាងសង់បង្រ្ញ្ជច   ។ ការសាងសង់កប្មាេ 
សប្មាប់ផ្ទេ ស់បតូររច្នាសេព័ន្ធ ខែេជាខននកនន្រច្នាសេព័ន្ធ 
លៅលេើែីែ៏េាំ កសាងសង់េួយប្តូវ ន្បញ្ច ប់លដ្ឋយ 
លជាគជ័យ (របូភាពេី ២) លហើយការលរៀបច្ាំលនសងៗសប្មាប់ 
ការសាថ បនា     រច្នាសេព័ន្ធសាាំ   លៅខននកកាំពូេរបស់ 
អគ្នរកាំពុងែាំលណើ រការ។  
 ការសាងសង់បាំពង់េូបងាូរេឹកខែេសថិតលៅពីលប្កាេនេូវ 
 ន្ចាប់លនតើេ លហើយកាំពុងែាំលណើ រការែាំណាេគ្នន នឹ្ងការ 
សាងសង់អគ្នរខែេមាន្កេពស់ខពស់ខែរ។ បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់ 
ការសាងសង់រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរខែេមាន្កេពស់ខពស់លន្ោះ 
កិច្ចការសាងសង់ែ៏ ា្ំសលេបើេនឹ្ងចាប់លនតើេលេើែាំបូេខែេ
េយលច្ញេកលប្ៅែ៏េូោយ អគ្នរពាណិជាកេែ និ្ងរច្នា 
សេព័ន្ធអគ្នរខែេលកាងល ើងលេើ។ ពិ្ី      ជានេូវការ 
របស់គលប្មាងទាំងេូេប្តូវ ន្កាំន្ត់លៅឆ្ន ាំ២០១៤។ 
(របូភាពេី៣) 
 
របូភាពេី២ ការសាងសង់ជន្ទេ់េប្េសប្មាប់ផ្ទេ ស់បតូររច្នា 
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សេព័ន្ធអគ្នរ 
របូភាពេី៣ េិែឋភាពទាំងេូេនន្គលប្មាងនេូវរាងជារងវង់េី២ 
ខែេកាំពុងែាំលណើ រការសាងសង់ (ខខវចិិ្ឆកា ឆ្ន ាំ២០១២) 
 
 (េាំព័រេី17~18)  
ខនន្ការ Otemachi ១-៦  
─

អគ្នរកេពស់ខពស់កប់ពពកកាំពុងលប្បើប្ ស់សសរCFTខែេ
មាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុតេាំដ្ឋប់ពិភពលោក ─ 
លដ្ឋយ Shuichi Matsumoto នន្ប្កុេហ ុន្ Taisei 
Corporation 
 
   មាន្តប្េូវការពីរប្បលភេ ន្លេច្ល ើងជាបន្តបនាទ ប់ 
លៅកនុងគលប្មាងសាងសង់អគ្នរខែេមាន្កេពស់ខពស់ែែីៗ
លន្ោះ៖ ការោតខវងជាងេុន្លែើេបីល្វើលអាយប្បលសើរល ើងនូ្វ 
  រភីាពកនុងការរច្នាននទេាំលន្រនន្កប្មាេជាន់្សតង់ដ្ឋ និ្ង 
បន្ទប់ ា្ំេូោយនានាខែេលេើកកេពស់ភាពបន្តគ្នន នន្រច្នា
សេព័ន្ធអគ្នររវាងជាន់្នានាខែេលៅខាងលប្កាេ និ្ងននទេាំលន្រ 
លៅខាងលប្ៅខែេព័េធជុាំវញិ។ លែើេបី   កតាត ចាាំ ច់្ទាំងពីរ 
លន្ោះជាេូលៅវាចាាំ ច់្លអាយខននកលនសងៗនន្រច្នាសេព័ន្ធ 
អគ្នរខែេប្តូវ ន្លប្បើលៅកនុង    រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរប្ទាំប្េ
នឹ្ងកមាេ ាំងែ៏ខាេ ាំង លហើយជាេេធនេ បលងកើន្បរមិាណរបស់ 
វា។ ប ុខន្តលទោះជាយ ងណាក៏លដ្ឋយការបន្សាំចូ្េគ្នន ែ៏ប្តឹេ 
ប្តូវនន្ខននករច្នាសេព័ន្ធអគ្នរខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងអាច្បង្ហក
រការលកើន្ល ើងលេើសនន្បរមិាណខននករច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ 
ខែេប្តូវលប្បើ ន្។   
 លដ្ឋយសារជាបលច្ចកវេិារច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ លែើេបីប្េប្េង់ 
កិច្ចការលន្ោះ លយើង ន្អភិវឌ្ឍសសរបាំពង់េីបខែេបាំពញ 
លដ្ឋយលបតុង (CFT) ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងេាំដ្ឋប់  ភព 
លោក ខែេប្តូវ ន្នេិតលដ្ឋយការលប្បើប្ ស់បញ្ចូ េគ្នន  
នន្លបតុង ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំង (កមាេ ាំងរច្នាសតង់ដ្ឋ៖១៥០ 
N/mm2) និ្ងនេិតនេខែកខែបខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំង 
(កមាេ ាំងប្េប្េង់េាំង  ៖ ៧៨០N/mm2)។ សសរCFTខែេ 
មាន្    ងខាេ ាំងបាំនុតទាំងលន្ោះប្តូវ ន្កាំពុងលប្បើប្ ស់លែើេបី
សាងសង់កប្មាេជាន់្ខែេមាន្កេពស់ទបៗនន្អគ្នរ 
ខែេមាន្ កេពស់ខពស់កប់ពពកលៅកនុងខនន្ការ Otemachi 

១-៦។  
 
េប្េង់ខាងលប្ៅនន្អគ្នរ និ្ងរច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ 
 អគ្នរខែេមាន្កេពស់ខពស់កប់ពពកលន្ោះមាន្៣៨ជាន់្
លៅពីលេើែី (ខែេរេួបញ្ចូ េទាំងនទោះខេវងខែេមាន្បីជាន់្ 
លៅខននកខាងលេើបាំនុតនន្អគ្នរ) មាន្កេពស់១៩៩,៧េ និ្ង
មាន្ជាន់្លប្កាេែីច្ាំនួ្ន្៦ខែេមាន្ជលប្ៅលៅលប្កាេែី 
ប្បខហេ៣៥,១េ។ ននទេាំលន្ររបស់កប្មាេសរបុទាំងអស់ 
គឺប្បខហេ១៩៨,០០០    ប្តកា   ។ (រូបភាពេី១)តួនាេី 
ច្ាំបងរបស់អគ្នរ  ៖ ការយិេ័យជាំនួ្ញ សណាឋ គ្នរេួយ 
និ្ងហ្គងេាំនិ្ញលនសងៗ។  
 ច្ាំលពាោះប្បលភេរច្នាសេព័ន្ធអគ្នរជាន់្កប្មាេលៅលប្កាេ 
ែីប្តូវ ន្សាងសង់ជាេួយនឹ្ងលបតុង សប្មាប់ជួយប្េប្េង់ 
បខន្ថេ លហើយកប្មាេជាន់្ខែេលៅលេើែីបលងកើតជារច្នា 
សេព័ន្ធល្វើពីខែកខែបេួយខែេលប្បើប្ ស់សសរCFTពីជាន់្
េី១ល ើងលៅែេ់ជាន់្េី៣២។ ជាន់្ខែេលៅលេើែីបលងកើតជា 
    រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរខែេអាច្ប្ទាំប្េរយៈលពេខេីេួយជា
េួយនឹ្ងឧបករណ៍តភាា ប់ សប្មាប់ប្គប់ប្គងនិ្ងតប ខែេ 
ប្តូវ ន្បាំពាក់ លៅកនុងច្ាំ  ច្កណាត េរបស់អគ្នរ។ ដ្ឋាំព័រ 
លប្បងខែេប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ជាដ្ឋាំព័រខែេសអិតអន្ធិេៗ 
និ្ងឧបករណ៍ច្ងេិន្លអាយបត់ខបន្ខែេលប្បើប្ ស់ខែក 
ខែបខែេមាន្ច្ាំ  ច្បត់ខបន្ទប (LY225) សប្មាប់ខននក 
នន្អ័កស លហើយប្តូវ ន្លប្បើប្ ស់ល្វើជាដ្ឋាំព័រខែេខនអកលេើ 
បរយិកាសជុាំវញិ ប្តូវ ន្លរៀបច្ាំយ ងប្តឹេប្តូវ ែូលច្នោះ 
ថ្នេពេ បាំផ្ទេ ញលដ្ឋយកមាេ ាំងរញ្ាួ យែីអាច្ប្តូវ ន្ស្រសូប 
យកលដ្ឋយមាន្ប្បសិេិធភាព។    
     រច្នាសេព័ន្ធជន្ទេ់េប្េខែេ ា្ំេហ្គសាេប្តូវ ន្
លប្បើប្ ស់សប្មាប់ជាន់្េី៤ និ្ង ជាន់្េី៣២។ទាំងលន្ោះគឺជា 
ជាន់្ខែេផ្ទេ ស់បតូររច្នាសេព័ន្ធអគ្នរខែេេីតាាំងរច្នា 
សេព័ន្ធនន្សសរខប្បប្បួេ លែើ        ប្បព័ន្ធ    រច្នា 
សេព័ន្ធខែេអនុ្ញ្ជា តលអាយជាន់្លនសងៗអាច្ោតសន្ធឹង
លៅលេើជាន់្ខាងលេើ និ្ងខាងលប្កាេរបស់វា។ លែើេបីធានា 
ភាពអាច្រស់រាន្ ន្កាំ ុង លពេមាន្ខយេ់ខាេ ាំងឧបករណ៍ 
សប្មាប់ប្គប់ប្គង និ្ងតប (ដ្ឋាំព័រខែេ ា្ំេូោយខែេ 
សកេែ) ប្តូវ ន្បាំពាក់លៅលេើែាំបូេអគ្នរ។ (សូេលេើេរូប 
េី១) 
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របូភាពេី១ េកខណៈខាងលប្ៅរបស់អគ្នរ 
របូេី១ អគ្នរខែេប្តូវ ន្លរៀបច្ាំ    រច្នាសេព័ន្ធ 
 
ការលប្បើប្ ស់សសរ CFT ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត  
 េកខណៈពិលសសេួយនន្ខនន្ការ Otemachi ១-៦ គឺជា 
ការបលងកើតនប្ពOtemachi ខែេជាតាំបន់្នប្ព  តងែ៏ស្រសស់បាំ 
ប្ពងេួយមាន្េាំហាំ ៣,៦០០    ប្តកា   នន្ែី និ្ងរកុខជាតិ 
  តងស្រសស់ ខែេ ន្នតេ់ជូន្លៅជាន់្ផ្ទទ េ់ែីនន្េីតាាំង 
អគ្នរលន្ោះ។ លៅកនុងច្ាំ  ច្លន្ោះ កិច្ចការសាំខាន់្េួយលៅកនុង 
បេង់អគ្នរគឺល្វើយ ងណាសាងសង់    រច្នាសេព័ន្ធរបស់ 
អគ្នរខែេមាន្សុវតិថភាព លដ្ឋយេិន្មាន្ឧបសគគែេ់រច្នា 
សេព័ន្ធអគ្នរ             ា្ំខែេ ន្នតេ់លអាយនូ្វ 
 លនាេ ោះរវាងនប្ព Otemachi និ្ងនេូវអនកែាំលណើ រឆ្េងកាត់លៅ 
លប្កាេែីខែេលៅពីលប្កាេ។  
 សសរCFT ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ងបាំនុត ខែេ ន្លប្បើ 
ប្ ស់លៅកនុងខននកខែេមាន្កេពស់ទបនន្អគ្នរលន្ោះប្តូវ 
 ន្នេិតលដ្ឋយលប្បើប្ ស់ខែកខែបប្បលភេ ៧៨០ N/mm2 
និ្ងលបតុងប្បលភេ Fc150 N/mm2ខែេបលងកើតជាសសរខែេ 
មាន្ កមាេ ាំងខាេ ាំងេាំដ្ឋប់ពិភពលោក (រូបេី២)។ ការលប្បើ 
ប្ ស់សសរ CFT ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត ទាំងលន្ោះលៅ 
កនុងខននកខែេមាន្កេពស់ទប ន្បាំលពញចិ្តតែេ់កិច្ចការ
ខែេ ន្លេើកល ើងពីខាងលេើលៅកនុងបេង់អគ្នរ។ ជាងលន្ោះ 
លៅលេៀត សសរទាំងលន្ោះអាច្បាំលពញតាេតប្េូវការនានានន្ 
សុវតថិភាពបង្ហក រកមាេ ាំងរញ្ាួ យែី (របូេី៣)។ កមាេ ាំងខែេ ន្ 
លកើន្ល ើងនន្សសរCFTទាំងលន្ោះ    តប្េូវការខែេច្ង់ 
បលងកើន្បរមិាណសសរខែេនាាំ    េិន្ប្តឹេខតការកាត់ 
បន្ថយការលប្បើប្ ស់សមាភ រៈនន្រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរ   លណាណ ោះលេ 
ប ុខន្តក៏នាាំលៅរកការបន្ថយបន្ទុកបរសិាថ ន្ខែេពាក់ព័ន្ធនង
ខែរ។ 
  របូេី៤ បង្ហា ញពីេាំនាក់េាំន្ងរវាងសមាព ្ និ្ង កមាេ ាំង 
ខែេរញុលៅកាន់្ខែកខែប និ្ងលបតុង។សមាព ្ខែេគួរ   
កត់សមាគ េ់គឺលសទើរខតែូច្គ្នន ទាំងខែកខែបប្បលភេ៧៨០ 
N/mm2 និ្ងលបតុង ប្បលភេ Fc150 N/mm2 ខែេបង្ហា ញពី 
អតថប្បលយជន៍្ែ៏អសាច រយខែេនឹ្ងអាច្េេួេ ន្លដ្ឋយ 
បន្សាំចូ្េគ្នន នូ្វការលប្បើប្ ស់លបតុងខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំង 

ជាេួយនឹ្ងខែកខែបខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំង។ បខន្ថេលេើ 
សេតថភាពប្េប្េង់តាេេិសឈ្រែ៏ខាេ ាំងកាេ ខែេសសរ CFT 
ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុតទាំងលន្ោះមាន្ ពួកវាក៏បង្ហា ញនូ្វ 
នេល្ៀបបត់ខបន្ខពស់ និ្ងការេូតខវងកប្េិតទប លៅ 
លពេមាន្កមាេ ាំងនទុកែូច្លន្ោះ ន្នតេ់េេធភាពប្គប់ប្គ្នន់្ 
លែើេបីរកា    រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរលៅកនុងបណតុាំ ភាពយឺត 
របស់វា។  
 កនុងការអភិវឌ្ឍសសរ CFT ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត 
ប្បលភេលន្ោះែាំលណើ រការនន្រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរប្តូវ ន្បញ្ជា ក់
លដ្ឋយវ ិ្ ីល្វើលតសតរច្នាសេព័ន្ធអគ្នរលហើយជាងលន្ោះលៅលេៀត 
កិច្ចការរច្នាបេង់រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរប្តូវ ន្បលងកើតល ើង 
លដ្ឋយលប្បើប្ ស់វ ិ្ ីសាស្រ្សតវាយតនេេកមាេ ាំង។ បខន្ថេពីលន្ោះ 
ការល្វើលតសតេូេាំេូោយលនសងៗលេៀតប្តូវ ន្បលងកើតល ើង
ែូច្ជាការល្វើលតសតភាា ប់ខែកខែេប្តូវការទាំងលៅលរាងច្ប្ក 
និ្ងការភាា ប់ ខែកលៅនឹ្ងការដ្ឋឋ ន្    ខែកខែបខែេមាន្ 
កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត លហើយទាំងការល្វើលតសតសមាភ រៈ និ្ងការល្វើ 
លតសតបញ្ជា ក់ពីការចាក់បាំលពញលបតុងលៅលេើលបតុងខែេ 
មាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត។ បនាទ ប់េកលេៀត បនាទ ប់ពីប្បសិេិធ 
ភាពនន្រច្នាសេព័ន្ធសសរ CFTខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត 
ទាំងលន្ោះ ប្តូវ ន្បញ្ជា ក់សសរទាំងលន្ោះប្តូវ ន្យកលៅ 
លប្បើប្ ស់ជាក់ខសតង។   
 
របូេី២ ការលប្បើប្ ស់បញ្ចូ េគ្នន នន្ខែកខែបខែេមាន្កមាេ ាំង 
ខាេ ាំង និ្ងលបតុងខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំង សប្មាប់ល្វើសសរCFT 
ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត  
របូេី៣ ការលប្បើប្ ស់សសរCFTខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត 
របូេី៤ េាំនាក់េាំន្ងរវាងកមាេ ាំងរបស់លបតុង និ្ងខែកខែប 
និ្ងសមាព ្   
 
ននទេាំលន្ររបស់កប្មាេជាន់្ខែេេូោយ លដ្ឋយលប្បើប្ ស់ 
សសរតិច្ជាង 
 លដ្ឋយលៅខតសថិតលៅលប្កាេការសាងសង់អគ្នរលន្ោះ 
  នឹ្ងមាន្កេពស់ប្បខហេ២០០េ។ ការលប្បើប្ ស់សសរ 
CFT ខែេមាន្កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត នឹ្ងនេិតននទេាំលន្រេូោយ 
និ្ង ា្ំបាំនុតលដ្ឋយលជាគជ័យជាេួយនឹ្ងសសរតិច្ជាងេុន្
លៅលេើជាន់្ខែេលៅទបៗ ខែេនឹ្ងជួយរ ាំខេកតាេ 



 27 

េកខណៈរច្នាសេព័ន្ធនូ្វបន្ទុកែ៏ ា្ំសលេបើេ ខែេពាក់ព័ន្ធ 
នឹ្ងអគ្នរខែេមាន្កេពស់ខពស់បាំនុត។ (សូេលេើេរូបេី២)  
របូេី២ សសរ (CFT) ខែេបាំលពញលដ្ឋយលបតុង ខែេមាន្ 
កមាេ ាំងខាេ ាំងបាំនុត  
 
■ ■ ■ ■ ■ 
 
ប្បតិបតតិការរបស់ JSSC 
(ប្កបខាងលប្កាយ) 
សន្និ  េ JSSC ២០១២ សតីពីរច្នាសេព័ន្ធសាំណង់ខែកខែប 
 
 សហគេ  ជប ុន្នន្សាំណង់ពីខែកខែប (JSSC) ប្ រពធ
ល្វើសន្និ  េJSSCសតីពីរច្នាសេព័ន្ធសាំណង់ខែកខែបជាលរៀង 
រាេ់ឆ្ន ាំតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៤េកលេេ ោះ។ លគ្នេបាំណងសាំខាន់្នន្
សន្និ  េលន្ោះគឺលែើេបីតភាា ប់ទាំងគាំនិ្តនិ្ងេុខង្ហរនន្ 
េេធនេប្បតិបតតិការរបស់គណៈកមាែ ្ិការលនសងៗ និ្ងប្កុេ 
ការង្ហររបស់ JSSC ប្ពេទាំងលែើេបីនតេ់ជាលវេិកាេួយ
សប្មាប់ការលផ្ទត ោះបតូរគាំនិ្តរវាងសមាជិករបស់ JSSC និ្ងអនក
ទាំងឡាយខែេបាំលរ ើការង្ហរកនុងវស័ិយសាំណង់ខែកខែប។ 
សន្និ  េឆ្ន ាំ២០១២  ន្ប្ រពធល្វើល ើងលៅនែងេី១៥ និ្ងេី
១៦ ខខវចិ្ឆិកា។ 
 សន្និ  េឆ្ន ាំ២០១២  ន្ប្គបែណត ប់កេែវ ិ្ ីជាលប្ច្ើន្ែូច្
មាន្បង្ហា ញកនុងតារាងខែេភាា ប់ជាេួយ លហើយក៏រេួមាន្ 
លសច្កតីខណនាាំពីសាំណង់ខែេេេួេ ន្រង្ហវ ន់្ JSSC 
២០១២ លដ្ឋយលប្បើប្ ស់នូ្វវ ិ្ ីសាស្រ្សតតាាំង     បង្ហា ញ
ជា    ។ (លែើេបីលេើេ    សាំណង់ខែេេេួេ ន្រង្ហវ ន់្ 
សូេលេើេេាំព័រ ១ - ៦) 
 អនកចូ្េរេួសរបុកនុងសន្និ  េ២០១២ខែេមាន្រយៈ 
លពេពីរនែងលន្ោះ មាន្ច្ាំនួ្ន្ប្បមាណ១,០០០នាក់។ សន្និ  េ
ប្បចាាំឆ្ន ាំលន្ោះ លែើរតួនាេីជាលវេិកាែ៏មាន្សារៈប្បលយជន៍្
េួយសប្មាប់   អនកស្រសាវប្ជាវ និ្ងវសិវករខែេបាំលរ ើការ 
ង្ហរកនុងវស័ិយសាំណង់ខែកខែប      លផ្ទត ោះបតូរគាំនិ្ត 
លយបេ់ និ្ងលែើេបីប្បេូេព័ត៌មាន្ចុ្ងលប្កាយពាក់ព័ន្ធនឹ្ង
សាំណង់ខែកខែប។ 
 សន្និ  េឆ្ន ាំ២០១៣ ប្តូវ ន្កាំណត់កាេបរលិច្ឆេប្ រពធ
ល្វើលៅេីប្កុងតូកយូលៅនែងេី១៤ និ្ងេី១៥ ខខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

។    
 
 
លៅកាន់្េិតតអនកអាន្របស់លយើងខញុាំ 
លដ្ឋយលោក  Toshiyuki Sugiyama ប្បធាន្គណៈកមាែ ្ិ 
ការអន្តរជាតិរបស់JSSC (សាស្រ្សាត  ចារយនន្ថ្នន ក់លប្កាយ
ឧតតេសិកានន្សាកេវេិាេ័យ Yamanashi) 
 
 ខញុាំ ន្កាន់្តាំខណងជាប្បធាន្គណៈកមាែ ្ិការអន្តរជាតិ
កនុងឆ្ន ាំ២០១២។ 
 លដ្ឋយចាប់លនតើេពីការលច្ញនាយលេខ២៦នន្េសសនាវ 
ែីត “សាំណង់ខែកខែប         និ្ង        ” គណៈ 
កមាែ ្ិការអន្តរជាតិលយើងខញុាំេេួេខុសប្តូវលៅលេើខនន្ការ 
និ្ពន្ធេសសនាវែតីេួយ លេខកនុងច្ាំលណាេបីលេខ ខែេប្តូវ 
 ន្ល ោះនាយជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ ចាប់តាាំងពី JSSC ប្តូវ
 ន្សលមាព ្េក JSSC ន្លរៀបច្ាំសកេែភាពជាលប្ច្ើន្កនុង
េប្េង់ជាការស្រសង់សថិតិ ស្រសាវប្ជាវ និ្ងការអភិវឌ្ឍបលច្ចក 
វេិា ខែេមាន្លគ្នេបាំ ណងនសពវនាយពីការរកីច្ាំលរ ើន្នន្
សាំណង់ខែកខែប និ្ងជាំរញុបលច្ចកវេិាខែេពាក់ព័ន្ធ លហើយ
ជាងលន្ោះលៅលេៀត គឺលែើេបីបលងកើន្សហប្បតិបតតិការជាេួយ
អងគភាពពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយលៅឯបរលេស។ 
 បនាទ ប់ពីការរេួបញ្ចូ េគ្នន រវាង JSSC និ្ងសមាគេ
សាំណង់ខែកខែបនន្ប្បលេសជប ុន្កនុងឆ្ន ាំ២០១០ េាំហាំ
ប្បតិបតតិការរបស់ JSSC  ន្លកើន្ល ើងលដ្ឋយរេួបញ្ចូ េ
េិន្ប្តឹេខតខែកខែបកាបូន្ ប ុខន្តក៏រេួមាន្នងខែរនូ្វខែក
ខែបខែេ   នឹ្ង    ខាេ ាំង។ 
 លហតុែូលច្នោះ លយើងខញុាំមាន្បាំណងខច្កចាយយ ងសកេែ 
លៅព័ត៌មាន្លន្ោះជុាំវញិពិភពលោក ខែេពាក់ព័ន្ធ   ខាេ ាំង 
កាេ លៅនឹ្ងតាំបន់្សាំណង់ខែកខែប។ 
 វាជាការពិតែូច្ ន្លរៀបរាប់កនុងការលច្ញនាយលេខ 
េី៣៥ ខែេជាការលច្ញនាយលេខេុន្ខែេគណៈកមាែ  
្ិការលយើងខញុាំ ន្េេួេខុសប្តូវ ការលច្ញនាយលេខ 
បច្ចុបបន្នលន្ោះខែេជាលេខេី៣៨ ខណនាាំពីសាំណង់ខែេនាាំ
េុខលគ ខែេ ន្េេួេរង្ហវ ន់្ JSSC និ្ងរង្ហវ ន់្និ្លកខបបេ ។ 
េកខណៈពិលសសកនុងការលច្ញនាយលេខលន្ោះ គឺនតេ់ការ
សរលសើរែេ់បលច្ចកវេិាសាំណង់អគ្នរ ខែេមាន្កេពស់ខពស់
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ៗឈាន្េុខកនុងប្បលេសជប ុន្ និ្ងគលប្មាងសាំណង់អគ្នរ
ខែេមាន្កេពស់ ខពស់។ ជាេួយគ្នន លន្ោះ លយើងក៏រេួបញ្ចូ េនូ្វ
ការលរៀបច្ាំជាសលងខបនូ្វសន្និ  េ JSSC ឆ្ន ាំ២០១២ សតីពី
រច្នាសេព័ន្ធសាំណង់ខែកខែបនងខែរ។ 
 ខណៈលពេខែេគណៈកមាែ ្ិការអន្តរជាតិល្វើការលេើ 
ការតប ជាលប្ច្ើន្ខននកលៅនឹ្ងការល្វើអន្តរជាតិភាវបូនី្យកេែ
នន្េកខណៈ និ្ងសតង់ដ្ឋនន្សាំណង់ខែកខែប គណៈកមាែ ្ិ 
ការលយើងខញុាំក៏ល្វើ ការលេើកសទួយនូ្វការផ្ទេ ស់បតូរព័ត៌មាន្ និ្ង 
បុគគេិករវាងប្បលេសជប ុន្ និ្ងអងគភាពទាំងឡាយលៅ
បរលេស។ សប្មាប់ជាខននកេួយនន្ប្បតិបតតិការទាំងលន្ោះ 
លយើងខញុាំមាន្បាំណងលប្បើ ប្ ស់នូ្វការលច្ញនាយលេខលន្ោះ
កនុងការជូន្ែាំណឹងែេ់េិតតអនកអាន្របស់លយើងខញុាំអាំពីប្បតិ 
បតតិការរបស់ JSSC និ្នាន ការនន្សាំណង់ខែកខែប        
បលច្ចកវេិា និ្ងការអភិវឌ្ឍបលច្ចកវេិាពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការល្វើ
គលប្មាង គាំនូ្របេង់ និ្ងការសាងសង់រច្នាសេព័ន្ធអគ្នរពីខែក 
ខែបកនុងប្បលេសជប ុន្ ។ 
 ប្បសិន្លបើអនកច្ង់េេួេ ន្ព័ត៌មាន្េេអិតបខន្ថេកនុង
អតថបេទាំងឡាយខែេ ន្ល ោះ    នាយកនុងលេខលច្ញ
នាយលន្ោះ ឬច្ង់េេួេ ន្ព័ត៌មាន្បលច្ចកលេសខែេពាក់
ព័ន្ធ សូេលេតាត កុាំសាទ ក់លសទើរកនុងការេាំនាក់េាំន្ងេកកាន់្
លោក Hiroshi Sugitani (h.sugitani@jssc.or.jp) ខែេជា
សមាជិកបុគគេិករបស់JSSC។ 
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