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STEEL CONSTRUCTION 
TODAY & TOMORROW 

(េលខ. ៣៩ សហី ២០១៣) 

ករេបាះពុ�ព មួ �រ �ហាន័�ែដក និង ែដកែថៃន្ររេ�សបះន 

និង �ហគព៍�ំណងរែដលរ្រ�ែដកែថ�រសបះន 

ឯកសរជសែស

 ឯកសរជសភាសេគ�សបសសសំណាសែដក

ែថបៃថ�េនះនិាៃថ�ែស�ក្រត�វនេនេចញផបសដា 

ក�ុាមួផឆ� ំ េហផ្រត�វនែនកចផទូទំាងិិង

េលកេេទនសផក្បរិបរបិ និា្កនមហុ្ន

ែដលមននំំបសបមណម មកេលេណិពកម ែច�ក

ឧសញហកមទំាភសសនិាភាងទដវលប

េគលបំណានំបាៃនទេវះងុមពចញផេនះគយេដម សឺ

ែណំងសម្រ រ្ ន និាលក�ណៈទូេេទកសទា

នឹាសំណាសែដលេធ�ងសែដកែថប គំូៃនគេ្មា

សំណាសឈនមុុបេនក�ទិ្សំណាសឈនមុុ និា

សំជៈសំណាស និាលក�ណៈដូនគ� ក�ុា�សិសផសា

សាសបគ និា សំណាសសុស�លិប 

 េដម សឺេបផភ�កបនរពនររិែុបនខផ

�ស�លផលសងសភរ�បទទំាេនះវន ខាេផាុខុំកក

មនទេរបនំឯកសរជសែុែដលមនែរ

ភរ�បទសុទជា បសរមួផនឹាឯកសជសភាសេគ�ស 

នំែណកឯូបជង ទងនពលសបែន�ម និានិា គយ្រត�

វនបខង េក�ុាភរ�បទរជសែុ េ្ផមន្រឹម

ែរនំណាេពារជសែុែរបែុេំុះប ដូេន�ះសូម

េលកភ�កបនឯកសរជសភាសេគ�សបែន�ម

េទររទកសទានឹាបូជងទំាេះប  

េលសងសេនះេទររ្បសិនេបទបរា កសរលក�ណៈ

បេនកេទសេនក�ុាភរ�បទែដលរ្មត�េបផមនម

ងសរ៌មនលម�ិរសបសងសបេនកេទស្រត�វនទមទេះ 

សូមបនភរ�បទរជសភាសេគ�សបែន�មេដម សឺេប

ផទនសែរនចសប 
 
 

េលុ. ៣៩ សសហ ២០១៣: មរិទ 

 

ទែថទំេ្គ្ាបទិ� ៃននំណរែច ១ 

ទ្គបស្គាេលទ��ិដបពស�រិបសសសំណាសែដកែថប

ៃននំណរែចនិាកំងាសែច ៥ 

ឥទិងលៃនទុ�ះនេ� ះ និាលក� សុណ័បែះេលស េល

ជងសឹកនិលិៃនន� ំលប េ្ផសែរេ្នះៃនស

សែដកែថបនិាបន�ះែដកេនក�ុាបសិ� នសមុ្ទ ១០ 

ទរផរៃម�េលទកញសមរ�ជងច�ុកទម�នស ៃន

សំណាសែដកែថបុូនខរេ្ផសេ្នះ និាទ

ង្កណម ៃនទ��ិរបនមេនៃថ�ភគរ ១៣ 

បេនក�រិា វែ ន្បមណទ��ិរបនម�ដបពស�រិ ស្មបស

សំណាសែដកែថបកំងាសែច េ្ផទេរប រេលដំេណ 

ទ្បរិបបិពួសពុលេងលេ្ទផ ១៦ 

ទវែ នស្បមណ�ធិសសិសបេដម សឺកញ                

ជងាឹមំៃនសំណាសែដកែថបកំងាសែចែដលទទួល

ាេ្នះខ� ំា ១៩ 

 

ឯកសរជសែុៈ ©២០១៣សហងសនែដកែថប

និាែដកៃន្បេទសពបែុន 

សហងសនែដកែថប និាែដកៃន្បេទសពបែុន 

3-2-10 នសហុនវហហស-ទែ វនុ នូ-គឹ ទស្កនារូកពូ 

103-0025 ្បេទសពបែុន 

ទូសៈ 81-3-3667-0245 

ទូសសង�ៈ 81-3-3669-4815 

ភុសែមលៈ sunpou@jisf.or.jp 

េគហទំងសៈ http://www.jisf.or.jp 

mailto:sunpou@jisf.or.jp
http://www.jisf.or.jp/
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(ទំងស 1~3) 

ទែថទំេ្គ្ាបទិ� នំណរែច 

េ្ផ ំភូគិ ភិុនដុ, 

ម�នបសែច�កែចនទ�សិ�កម, ទិលសផ្គបស្គា

កំងាសែច, ្កសួាែដនដសេហ រ្ នសមសពនដឹកពកាូ ន

និាេទសនណម  

 

បមមកន 

 កំងាសែចនិានំណរែចបសសពបែុនជគេ្ននសា

សាសឬវនទទួលទែកលម�េនក�ុាឆ� ំ 1970 និាឆ� ំ 

1980 េហផ្រត�វនងឹំាននឹាឈបស្កសេបផេ្ប

្វសសេងលភគរដកុ�សខាមុុបកកដូនរេហ រ្

នសមពសនសាងមេចហាេទររ ្រត�ែរមន�វិនទ

សមមពេដម សឺ្បឆំានឹាចលបែះេលសៃនជងចសស

បសសនំណរែចនិាកំងាសែចទំាេះប 

 ្បេទសពបែុននឹា្បឈមមុុនឹាទ្ង�ផវមម

រេ្ននេចហាេទររទកសទានឹាថ�ទិ្បចំឆ� ំមន

កំណរស ែដល្បឈមមុុបរង ទំាងស គយ ររិ និា   

ដរវលេុរប ទវ� កសនុះៃនកំេណ ន្បរពន ភ្ន

កំេណ រវ� កសនុះ និាសាងមែដមនពនចសសពិេ្នន 

បទលៈេទសៈេនះំេបផមនទលំវកំសស

េដម សឺភនុ�រប�វិនទសមក�េបផឈបសេ្ប្វសស

េហ រ្ នសមពសនចសសៃនសាងមររិ ក�ុា្បេទស

េនះបេដម សឺេ្ះ�សផបរង េនះ្កសួាែដនដស េហ

រ្ នសមសពន ដឹកពកាូ ននិាេទសនណម (MLIT) 

វនបេា�រគណៈកម ធិទផុទសិសបមួផេដម សឺ

កញនូ�េហ រ្ នសមពសនសាងមនិាគណកម ធិទ

រេ្ននេទររឱពេេសិកញ�វិនទចំវនសេដម សឺ

េ្ះ�សផបរង ហួសសមសផេនះបភរ�បទខេ្ទម 

េនះនឹាបខង េភំងស�វិនមួផក�ុានំេំម�វិនទ

ទំាភសស គយ�វិនទែថទំបខ� េ្គ្ាសំជៈ

ស្មបសនំណរែចនិាកំងាសែចប 

 

 

 ងសទែថទំេងលេ្ទផ េេ ទែថទំបខ�  

 សព នែចសវណៈវនេដរួទសែ ាសំខនស

ក�ុានំេំមែច�កៃនកំងាសនិានំណរែចប ៃន្គបស

សព នែចសវណៈែដលកំងាស្បរិបរបទដលសប

ំនសែុមិ ឆ� ំ២០១៣ មន្បែហល៨% វន

ដំេណ ទផៈេងល៥០ឆ� ំ មេលសចបសនំាងសសា

សាសមកេទះរែ ាេនះកបសកកមនទង្កណម ទុក

នរនឹាបនមនទេកនេឡាដលសេេ58%ក�ុាផៈ

20ឆ� ំខាមុុេនះគយេននុាែុមិឆ� ំ2033 (បូគំនូស

ទស1)បេ្ផសែររួេលុៃនទេកនេឡាៃនែច�ក

កំងាសែចទំាេនះកំងុាបខង េងសទវ� កសនុះគុណជង

ឬទុូនខរែដលប បំ លមកងសបផុទល (បូ

គំនូសទស 2)មិន្រឹមែរមុុខមិនល�បែុេំុះេទ ែរ

ទេកនេឡាៃនេ្គះន� កសកករទ្ង�ផវមមចាែដ

ប 

 

បូគំនូសទស1 សំណាសៃនសព នែចសវណៈ

េនក�ុា្បេទសពបែុនប 

បូគំនូសទស2ឧទហណម ៃនសំណាសសព នែច

ែដលនឹាឈបស្កសេបផេ្ប្វសសប 

 

 េ្គាទឈបស្កសេបផេ្ប្វសសបា�បរង

នំនួនងស: ទេកនេឡាៃថ�េដម�ដបពស�រិ (ទនំំផ

េេេលទែថកញនិាទែកលំភក�ុាេងលភគរ) 

និាទរ� កចបលសេសរវណៈេ្ផសែរេ្គះ

ន� កសនិាកនប ភ�ពិាមនឬគុណ�បិរបិេចហាេទររែដល

នឹាេករេឡាេ្ផសសំណាសចសសប 

េដម សឺេេ�ផរបនឹាស� នជងេនះេផាចរសទុកនរ

រទចំវនសេដម សឺភិិ�វឌ�ធិសសិសបថសេដម សឺែថកញ

េេលគយទបបូងសទែថកញេនេងលេ្ទផែដល

មិនចំវនស ហូរទលសែរមនទ�និិន�ផសនររ

ទខចំវនស្រត�ចរស�វិនទថសេដម សឺរំែហទំ

ទេែដល្កសបទិជងេលទងន្ពស�រិេសរ

និាេធ�េបផៃថ�េដម�ដបពស�រិនុះរភបឺបមិ (សូម
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េមលបូគំនូសទស3)ប 

 េផាកកវនគិរនរគយរទចំវនសំសស 

ែដលគួែរេបផភខ� ដរវលកំងាសែច និា្នកែច

ែថទំេបផមន្បសិទជង និាភ�កពំេេមទនិក

គួែរទេទបសស� រសកែន�ាែដលេ្គះន� កសុពសស  

និាបិទរ េ្ផចរសររកែន�ាចសសហួសសមសផប 

 

 បូគំនូសទស៣បូជងៃនទែថទំនិាទេ

ស្មបសេងលភគរប 

 

�វិនទរកសលកស្រត�វនេលកកំងសស េ្ផទ ិ

លសផកំងាសែចនិានំណរែច 

 េដម សឺេលកកមពសសែចនទែថទំេបផវន្រឹម

្រត�កកដូនរទឈបស្កសេបផេ្ប្វសសខា

ទិលសផកំងុាែចនិានំណរែចកកវនុ�ះែុ�ា

ែ ាខ� ំាេដម សឺេរបនំនចបសនិាបទបឺក�របិក�ុាទ

្បរិបរបិនូ��វិនទែដលទកសទាេេនឹា

បេនក�រិា និាថ�ទិេរបនំែចនទែថទំេេនម

ែចនទនិាភនុ�របេបផវន្រឹម្រត�ប 

 េនេងលែដលែចនទ្រត�វនភនុ�របេដម សឺែថទំ

ែច�កមួផនិមួផៃនកំងុាែច និានំណរែច ទសិកញ

េលគេ្មាទរសបន�ផនំំផេនមិនទនសវន

សិកញ េនេឡផមកកេេេលកំរិនំំផេល

គេ្មា្បចំឆ� ំប េ្ផេនក�ុាស� នជងេនះ

ទិលសផវនចបលសទែណំភំងស "ែចនទែថទំ

បខ� " ែដលភនុរ� រឱពមនទសិកញែ ាទូលំ

ទូលផេេេលមូល រ្ នកំងាសែចនិមួផៗប 

 

ែចនទែថទំបខ�  (Preventive Maintenance 

Plans) 

 ទែថទំបខ� វនេរប រេេេលែច�ករេ្ននេចហ

ាៗគ� ៃនកំងាសែច និា�វិនទរកសលកសនំេេះែច�ក

ែចំែដលចសស េហផ�វិនទេនះផៈេងលពិរ

្វំឆ� ំប ែចនទ្រត�វន្កសភនុ�របនមកំងាសែចនិមួ

ផៗេចហាៗគ� ប ភាងជងសំខនសរបសទកសទាេេនិា

ទេរបនំគេ្មាេនះ គយ រ្ ិិវលររិ (ភាងជង

បសស រ្ ិិវលេនក�ុាបន�ុក្គបស្គាដរវលកំងាស

ែចនិានំណរែចេ្ផរ� លស) និាភាងជងដរវល

កំងាសែចនិានំណរែចប ែចនទេនះ្រត�វនភនុ�រប

នមផៈទស្ម�លែដលចំវនសេ្ផជគសទំាងស

ខាេលប ែចនទេនះវនបរា កសេនក�ុា "េគល

ទណម ែណំសកមជង" េ្ផវនភនុ�របេេនម

នចបសមូល រ្ នែដលវនសំេននិរបេបផ្កសឬមិន

្កស�វិនទណម ឈបសេ្ប្វសសែច�កែចចសសៗ

(សូមេមលនិាទសៈ1)ប 

 

 និាទស1 ៖ ែចនទែថទំបខ�  (ទសហនៈ) 

  

 ទេបបរខ េ្ប្វសស "េគលទណម ែណំ

សកមជង "  ែច�កេេេលទិដរជងទូេេងិចំ

េលលក�ុណ័ស សាងមពំុ�េិេលែច�កកំងាសែច (លក�ណ័

្បរិបរបិបនុបឺន�្រ�រងិនិរពែចនទរ� សសបបូទ

្បរិបរប ឬមិន្រ�រងិនិរពែចនទរ� សសបបូពំនួស ទ

វែ នសស នេលទេ្ប្វសសរប� នស ឬកកមិនវែ នស

ស ន និាទេស�សំុភំងសសំំកសភ�កេ្ប្វសសកំងាស

ែច) និាលក�ណ័ៃនបូិាខាេ្្ (កំរិលក�ណៈៃន

ទឈបស្កសេបផេ្ប្វសស និាលក�ណៈៃន

សំណាស)ប 

 េលសងសេនះកកវនសេ្មននិរបេស�សំុេេ ក�ុា 

"េគលទណម ែណំសកមជង "េបផចំវនស្រត�

្រ�រងិនិរព មិនែមន្រឹម�វិនទបក្បសេបផេ្ប

្វសសែច�កែចចសសៗែដលកំងុាែរមនសកមជង

បែុេំុះេទ ែរកក្រត�ងិនិរពេលែច�កែចំែដលគួ

ែរបនរ� សសបបូេេេ្បក�ុាេគលបំណាេចហាេទររ 

ឬកក�វិនទបក្បសេបផេ្បែរមបាប  

ឧទហណម ៈទែថទំបខ� មិនវនភនុ�របេេេល

ែច�កែចំែដលកំងុាដំេណ ទេនេលទសកែន�ា

ែដលេ្គា ឬប្មនានឹារ� សសបបូេ្បរភ�សេចហា 

េ្ផសែរកែន�ាេះឈបសេ្បរកែន�ានរវន

រេេេទររប�ធិសេនះគយមនសៈសំខនស ែដល្រត�

ផកនិរបទុក្កសុពសសេដម សឺេធ�ែចនទែថទំបខ� 



4 
 

ដូេន�ះេហផេទបបនេធ�េនេរែចនទវនល�ក�ុា

ទងិចំទរសបន�ផៃថ�េដមដលសកំរិភបឺបម

ៃនកំងាសែចែដលវនកំណរសទុកនួប េលសងសេនះ

េផា្រត�ែរមនផុទសិសបនចសសលសសនិាសម

�សបេេនឹាែចនទែថកញែច�កែច ដូនរទសបុក

ទំនិេែដលេងលរមួផគ� េះ្រត�េធ�េបផមន

សុ�រ�ិជងនូ�មុុខសំខនសៗទំាភសស េហផែដល

ស�ិេនក�ុាែចនទនិាផុទសិសបនចសសលសសប 

 

ទសន�ិ រ្ ន 

ែចនទែថទំបខ� ្រត�វនេចបម្កសបកូ ល

ក�ុាឆ� ំ2013េនះប េដម សឺេបផទេរបនំគេ្មា

ទនសែរ្បេសេឡាងួកេផាសេ្មននិរបងិនិរព

គេ្មាថសេនះេ្ផផកមកងិជកញបកូ លនិា

រ� សសបបូេេនមនិ� ទសាងមកកដូនរទខរ

េ្ននេទររែដលទកសទាសេេនឹាទ្បរិបរបិបសស 

គេ្មាែថទំបខ� េនះប េផាេនខាទិលសផ

កំងាសែចនិានំណរែចវនកំងុាុិរុំ្បឹាែ្បា

េលកស�ួផេបផមន្បសិទជងក�ុាទ្កសឈបស

េបផេ្ប្វសសែច�កែចចសសៗប កិនុិរុំ្បឹាែ្បា

េនះមួមន៖ ទភនុ�របគេ្មាែថទំនិាបខ� 

បនុបឺន� ែដលងិចំ្បរិបរបទេ្ផ្កនម

្បឹកញ្រ�រងិនិរព បនបទងិជកញេលគេ្មា និា

�វិនទែរទំេាេេនម្បងសននចបសថស និាមួ

សហទរមួផភាងជងដរវលែច និាជគសេកសងនស

ៗប េគលបំណាសបសសងួកេផាគយេដម សឺែថកញ

េសរសវណៈេបផមនគុណជងុពសសប 

===================================== 

(ទំងស 4~6) 

 

ទ្គបស្គា�ដបពស�រិៃនសំណាសែដកែថបនំណរែច

និាកំងាសែច 

េ្ផ ហុស ែុសុស ផែុកុន, សិសប ចព, មន�សងិេសធនម

�សិ�កមបផុទលពស�រិ, សកល�ទិ្លសផ ហុកៃកដុ 

េសនកបសេចបម 

  សំណាសកំងាសែច និានំណរែចមនបផុទល

ពស�រិែ�ា េហផងឹំាទុកនរនិា្រត�ទេ្ប្វសស 

ែដលេផាមិនបនេមលេេេរមុនេះេទប ែដក

ែថបនិាេបរុាគយរសមម ៈសំណាសនមឺាែដលបន

ុូនគុណជងេ្ផសែរលក�ណៈបូ�ទិ្ កកដូនរ

ររិគសមស េនក�ុាបសិ� នសមុ្ទនិាជងខផ�ស�ល

ុូនខរ ឬកកដូលលំេ្ផៃនដនពប មុននឹាគូប�ាសភ�ស

មួផភ�កគូប�ាស្រត�េធ�ទសន�ិ រ្ នរេ្ននដំំកស

ទលពួនេគវនគិរងិចំដលសស� នជងែដល

ប្កកសបំចុរ េនក�ុាទំហំសុ�រ�ិជង ែដលដូេន�ះ

េហផសំណាសបនកញវនក្មិររ្មត�ទុពសសេរ

ាៗុ�ួនេនេលដំំកសទលសំណាសបសសរប 

េទះរែ ាំទឆបសុូនខ� ំាៃនសំណាសំមក

នូ�ចល�វិកដលសែច�កេចហាៗ បរង ទំាេនះបា�

េឡាេ្ផទសាសាសមិនាឹមំរមួផទសនរស

សុទិដរិនិផមនិា/ឬកកុ�ះខរទខរំែហទំ្រយម្រត

�ប 
  េដម សឺទ� ផរទងិរគយរសំខនសខ� ំាំសស

េដម សឺែស�ាកទស្មបស្ម�លរាទនសា

សាសនិាទែថទំប ទ្គបស្គា�ដបពស�រិគយរ្បងនស

ចរសនំាេដម សឺពួផដលសទស្មននិរបែច�កេល�សិ�ក

ម វទនសាសាសសំណាស ទែថទំ និា

ទខេកសងនសេចហាេទររក�ុាកំឡុាេងលបផុ

ទលពស�រិសំណាសេបផវន ាឹមំ និាវនផូប 

 

ទ្គបស្គាេល�ដបពិ�រិបសសសំណាស 

 ទែថទំៃនបផុទលបសសសំណាសគយវន

បេា�រេឡាស្មបសិលសសកមជងេចហាែដលមន

នូ�ក�ុាគេ្មាទមូល រ្ ន និាលម�ិរ មួទំាទ

្បរិបរបិេ្ពសេ សេ្គ្ាសមម ៈចលិរចលនិាទ

កសា ទែថកញមួទំាទរផរៃម�និាទ

ភនបិគមនមនិាទបក្បសទេ្ប្វសសដូនែដល

វនបខង េេនក�ុាបូគំនូសទស1ប ទ្គបស្គា�ដប

ពស�រិគយេគលគំនិរបកាូ លគ� េដម សឺពួផក�ុា
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សកមជង្គបស្គាសបុៃន�ដបពស�រិបសសសំណាស

េដម សឺសេ្មនវននូ�និនបជងប 

េកពននិនបជងគយរគន�ឹះមួផដកសំខនសខ� ំា

ំសសក�ុានំេំមគន�ឹះសំខនសៗទំាភសសស្មបស

ទសាសាសកំងាសែចនិានំណរែច មិន្រឹមែរ

បែុេំុះ រកកសំខនសស្មបសេហ រ្ នសមពសនសុស

�លិទំាភសសចាែដប ក�ុាទ្គបស្គា�ដបពស�រិ ដូន

បខង េក�ុាបូគំនូសទស២ ទខសំខនបំចុរគយ

េរបនំេបផនចសស និាែកលំភេសំផិែូ្គបស្គា

�ដបពស�រិ(េសំសផែូ LCM)ប េសំសផែូេនះវន

បេា�រេឡាែ ានចសសលសសងសទ្រិះះិេេនម

នំណុនដូនខាេ្ទមេនះ 

•នកិលក�ណៈបសិ� ន; 

•េសនកបសសន�ិ រ្ នក�ុាទនសាសាស 

•លទចលៃនទេច��ារ� រស; 

•ទបរា កសលម�ិរ; 

•វែ នស្បមណៃថ�េដមដំបូា; 

•េសំសផែូែថទំនិា�ធិសសិសបៃនទ្គបស្គា�ដប

ពស�រិបសសសំណាស; 

•រ្មត�ទក�ុាទ្បរិបរប 

•ទវែ នស នេលេសរពស�រិសំណាស; 

•ៃថ�េដម�ដបពស�រិ; 

•ៃថ�េដមេលបសិ� ននិា 

•ជងេ្បទែលាេករទកេម�នេចលនិាផកមក

េ្បេឡា�េិប 

 

 បូគំនូសទស1  �ដបពស�រិៃនសំណាស 

 បូគំនូសទស2្បងសន្គបស្គា�ដបពស�រិ 

 

 ក�ុាភំឡុាេងលដំបូាៃនទសាសាស,ទន

គេ្មាេសរពស�រិនឹា្រត�ភនុ�របេដម សឺង្កជង

ឋិរេថាឹមំ និាដំំកសទលវ� កសនុះប េេនម

េ្គាទែដលវនបខង េក�ុាបូគំនូសទស៣(a)  

ុណៈេងលែដលេនមនពេ្មសេចហាេទររទសហ

នៈសំខនសបសសេគលទគយេដម សឺបខង េនិាបរា កស

េ្ផទងិនិរពេេេលស� នជងល�ៃនគេ្មាេស

រ�ដប លក�ណៈបសសសំណាស �រ�ុវរុេដម ចល�វិក

ក�ុាទរផរៃម�និាទភនបិគមនម សៈសំខនសៃន

សាងមនិាេសដរកិន បលប ស្មបសសំណាសកំងាសែច

និានំណរែច ែដកែថបេ្នះសុសគយរបរង នមឺា

ែដលេធ�វ� កសគុណជង ែដល្រត�េធ�ទងិចំេន

េងលចបសេចបមគេ្មា ដូេន�ះែដកែដលមនេ្នះសុស

និា/ឬ ជងភនសៃន្បងសនទេេ្នះគួែរផកមក

ងិចំេឡា�េិប រទូេេេផាមិនវមមភំងសជង

េុញផៃនែដកែថបែដលផកេេសាសាសកំងាសែច

និានំណរសែចេឡផប 

 ទែថទំគយរផុទសិសបសំខនស្បឆំាទឆបស

ុូនបសសសំណាស េ្ផេាេេនមទស�ាសេមល

ស� នជងបនបឺុន�ៃនសំណាសនិាក្មិរន� កសៃនទ

សាសាសសំណាសេនះ កកដូនរទង្កណម ងស

ដំេណ ទឆបសុូនៃនសំណាសេេៃថ�ភគរ �ធិស

សិសបែដលសមមពបំចុរេដម សឺភនបិគមគួែរ

េ្ពសេ សផកទនំំផេេេលទ��ិដបៃនបផុ

ទលបសសសំណាសទបបំចុរ ឬែ ាេហនំសសកក

ទមទេបផនំំផេេេលគេ្មាេនះនូ�េ្ទម

ថ�ទិេ្គាទុកែដ ែដលវនបខង េក�ុាបូគំនូទស

3(b)បក�ុាដំំកសទលែថទំ ពំហនដំបូា�សិ�ក

ខាែច�កែថកញនឹា្រត�េធ�នមេសំសផែូែដល

វនស នទុក េនេងលដំំកសទលដំបូាៃនទ

នសាសាសប េដម សឺផលសងសផុទសិសបសំខនស

ក�ុាទេធ�ទែថទំដូនវនេរបិបសងសមុនមកផុទ

សិសបរំែហទំទលសែរ្បរិបរបិនមេសំសផែូ 

LCM េបផវននចសសលសសប គេ្មាេសរបផុ

ទល ឬជងរបសធនបសសសំណាសគយវនេាេេ

នមទស នទុករេ្នននំាងសពំហនដំបូាៃនទ

សាសាសបេ្ផេាេេនមទិន�ចលៃនទ       

នសាសាស ្រត�ែរេច��ារ� រសរមួផនឹាទខ

ែថទំ េ្េះទេកនេឡាៃនជងសឹកនិលិបូកមួ

និាេ្នះសុស បនមិន្រត�វនេធ�នមទង្កណម

ទុកេនេងលនសាសាសេះេទប េនះគយ

ប�សសផេេេលទែកលំភេសំសផែូLCMបេស
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ំសផែូេនះគួែរ្រត�វនចបលសទិន�នសផថសបំចុរ

រមួផនឹាទបរសែបនស� នជងរកសែសបាៃនទ

សាសាសនិាទរ� សសបបូលក�ុ ណ័េបផវនទនស

េងលប 

 

 បូគំនូសទស 3  េសំសផែូ LCM  

 

េសំសផែូ LCM 

 េនះគយរគំេូសំសផែូ LCM ែដលេផាវន

េលកផកមកបខង េប សសេ្ទមសព ននំណរែច

ដូនែដលវនបខង េក�ុាបូជងទស4 ្រត�វនេលក

េឡាស្មបសកណស សិកញប សស្គឹះបសសសព ន

នំណរែចគយវនសាសេឡាងសសសបំងាសែដកែថប

ែដលមនភា�រសចិរ និាក្មសស1500 mm និា 19 

mm ស្មបសែច�កខាេល DL-18 m និា 1500 mm 

និា 15mmស្មបសែច�កខាេ្ទមបេ្ផែច�កេេ

នមកំរិៃនេ្នះសុសែដកែថប ដូនវនបខង េ

ទិន�នសផ ក�ុាបូគំនូសទស៥ ែដល្រត�វនរសសស�ាសេេ

េលនំណរសរេនមបុំេះភសសផៈេងល26ឆ� ំទ សក

ិល្លៃនេ្នះរទូេេមនលក�ណៈេចហាគ� ងស

មួផកែន�ាេេមួផកែន�ា ដូនែដលវនបខង េក�ុា

បូគំនូស ក្មិរភរិបម មធពម និា ភបឺបម្រត�

វនផកមកងិចំេដម សឺបេា�របូមនប្ បតវប្សលស

េរប 

 េដម សឺ្បឆំានិាហនិ សិផៃនជងេ្នះ េសំ

សផែូLCM ៤្រត�វនបេា�រេឡា៖ 

• S1: ទបខ� េ្នះ 

• S2: ទលបន� ំ (DL+2.5∼−1.0 m) 

• S3: S2+S4 

• S4: ទទេេ្ផទរូដ (DL−1.0∼−12 m) 

 ្បងសនទេេ្ផទលបន� ំ និាទរូដ ្រត�

វនកំណរសស្មបសផៈេងល50ឆ� ំៃនបផុទលប

រទងិរំសសេសំសផែូរេ្ននបន្រត�វន

ែច�កេលបផុទលសាសាសៃន្បងសនទេេ្នះប 

ទទេេ្នះេ្ផទរូដមន្បសិទជងហូរ

ដលសេេ 90% ប 

 ដំំកសទលៃនសំណាស្រត�េច��ារ� រសេ្ផេ្ប

ទ�ជិគុេបែន�មនិាទ�ជិគេេ�ផរបវសំមិ

ស្មបស ក្មិរទស-1 និាក្មិរ-2 ៃននលេំសដសប 

្បតវបៃនទវកសសព ននំណរែចេកនេឡាគយ

េ្ផសែរេ្នះសុសសសែដកែថបបបូគំនូសទស6

វនបខង េ្បតវបង្សលសនវកសេ្ផេងលេ�លនិា

នលេំសដស(a)ក្មិរ-1 និា (b)នលេំសដស 

ក្មិរ-2 បក្មិរភរិបមៃនទ�សនរ្បហកស

្បែហល0,0038និា0,01្រត�វនកំណរសស្មបស

ក្មិរ-1 និាក្មិរ-2 េរាគ� បដូេន�ះមុនេងលឈន

ដលសក្មិរេនះ ទង្ាឹា្រត�េធ�េឡាេដម សឺសប 

ដំំកសទល្បរិបរបេឡា�េិបស�ិរេនេ្ទមេស

ំសេទំាេះ េសំសេS.1្រត�ង្ាឹា3ដា 

(ក្មិរ-1ស្មបសឆ� ំទស16 និាឆ� ំទស30 និាក្មិរ-2 

ស្មបសឆ� ំទស44) ក�ុាភំឡុាេងល50 ឆ� ំៃនទែថទ

េលបផុទលៃនសំណាសបS.2 រូ�ទទង្ាឹា2

ដាក្មិរ-1ស្មបសឆ� ំទស36  និាក្មិរ-2 ស្មបស

ឆ� ំទស45បS.4្រត�ទទង្ាឹាែរ2 ដាបែុេំុះ

ស្មបសនលេំសដសក្មិរ-1 េនឆ� ំទស16និា33ុ

ណៈេងលែដលមិន្រត�ទទង្ាឹារចំវនសបស

្មបសទគណេនះទចញបិរជា បសបន�ះែដកេនះ

្រត�វនផកមកភនុ�របស្មបសទង្ាឹាបេ្ផ

បេនកេទសង្ាឹាសមរ�ជងទ្ទទម�នសបន្រត�

វនេ�សន�សាសែ ាេងេេលេបែុែនបជងាឹបន

្រត�វនទរសបន�ផ្បែហល 40% ៃនរួេលុេចបម

េ្ផសែរទចញែដកេសមេនក�ុាទឹកបភ�ក

នគួេ្ពសេសំសេែដលល�បំចុរក�ុា

នំេំមពេ្មសពំនួសែដលុ�ួនមនប នំេេះទ

េ្ពសេ សទនា�ុលបខង េសម�សបបំចុរគួែរ
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កំណរសេេេលទ�និិន�សផេលកម�រ�ុែដលវន

កំណរសបៃថ�េដមៃន�ដបពស�រិគយទនា�ុលបខង េមួផ

ែដលនឹា្រត�វនបរា កសេនេងលេ្ទផប 

 

 បូគំនូសទស៤សសេ្ទមបសសសព ននំណរែច

្រត�វនេលកេឡាស្មបសកណស សិកញប 

 បូគំនូសទស៥ ទែ្ប្ប�លៃនភ្នេ្នះ 

 បូគំនូសទស៦ទេកនេឡាក�ុា្បតវបប្សលសេរវកស

�សនរេ្ផសេ្នះៃនសសែដកែថប 

 

ទ្បមណ និាទរផរៃម� 

 ចបសនំាជងនុះេុញផៃនកំងាសែចនិានំណរែច

ែដលបរង ធំប បំ លមកងសេ្នះសុសែដកែថប, ទ សក

ិល្លៃនេ្នះ្រត�វន្រ�រងិនិរពក�ុាភំឡុាេងល

ែថទំបផុទលៃនសំណាសេះបទិល្លៃន

េ្នះគយមនលក�ណៈុុសគ� េ្ផកែន�ាៃនែដក

េ្ផសែររមនលក�ណៈេចហាគ�  និាលក�

ណ័បិទសេ្ននបេ្ផេ្ប្វសសទិន�នសផេ្នះ

នចសសលសសេសំសផែូLCM្រត�ែរែកលម�ថសបំចុ

របទកេេេនូ�ជងខផុូនដលសបផុទលៃន

សំណាសគយរេរាសំខនសំសសេដម សឺផសសភំងសស� ន

ជងសំណាសេបផទនសែរនចសស ជងនិលិៃនទ

លបន� ំេ្្កកដូនរ្បងសនទេេ្នះគួែរបនក

េេេទំាងសដំំកសទលដំបូាេះគយទុូនៃន

�សទបសខាេ្្បសសែដកប ក្មិរៃនទ្រ�រងិនិ

រពនិាទែស�ាកេបផវនខា បសុាួនេទបមន

ភនុជងេលេបរបៃនទ្បមណភំងសស� នជង

បសសសំណាសេះប ទ្បមណបនេធ�េេវន

េ្ផែច�កេលេគលគំនិរលក�ណ័មូល រ្ ន និា

េគលគំនិរភនុ�របនមេេនមលសក� សុណ័ប េគលគំនិរ

ភនុ�របនមេេនមលសក� សុណ័ ្រត�េ្បស្មបសទ

្បមណេលដំេណ ទ ែររធមនគយរ្រត�ទ

នំំផ និាបេនកេទសទំេនបបលប ដូេន�ះទ

្បមណនមលក�ណ័មូល រ្ នគយស� កសេស�ទទួល

ផក េ្ផសជងែដលបនេធ�វនបសសរប 

្បងសនគុណជងគយវនភនុ�របរេឹកាបសេេេល

ជងសឹកនិលិែដលវនរផរៃម�និា�និិន�សផេ្ផ

ែច�កេេេលក្មិរៃនជងសឹកនិលិទំាេះប 

 ទ្រ�រងិនិរពេ្ផែិ�ករ� លស្រត�វនភនុ�របរ

េឹកាបសេដម សឺចបសន� កសនិា�និិន�សផភំងសស� នជង

បសសសំណាសនេរគួបនបេេមុុ ភេា�រលម�ិរ មកក

ភរស ប េដម សឺចបសន� កសផកេេ្រ�រងិនិរពេបផវន

្រឹម្រត�គួែរងិនិរពិលសនេ� ះេបផវនទាទរស 

្បសិនរក្មិរៃនជងសឹកនិលិ មួបកូ លគ�

រមួផស� នជង្ទនវេ្ទមៃនសំណាសេះ ស� ន

ជងេនះនឹាបនវែ នស្បមណេ្ផ្បេលបទ

្រ�រងិនិរពេ្ផែិ�ករ� លសរ្គនសែរបនដឹានូ�

ជងែ្ប្ប�លៃនែច�កេចហាៗៃនសំណាសែដលែសបា

េនេមកខាេ្្ែរបែុេំុះ ែរស� នជងរកស

លកសបសសសំណាស្រត�ែររផរៃម�េបផវន្រឹម

្រត�នមលទជងែដលបនេធ�េេវនប ្បសិនរ

ទទកសទារាទ្បរិបរបិទបសសសំណាស

(សមរ�ជងបសសសំណាស)និាក្មិរៃនជងសឹកនិ

លិបននឹា្រត�រមួផក្មិរុុសគួែរងិជកញេធ�

ភនបិគមនមេ្ផផកក្មិរៃនជងសឹកនិលិប 

 េនេងលនុះងិនិរពេមលេេេេ្ផែិ�កគយមិន

្គបស្គនសេដម សឺចបលសទិន�នសផវន្រឹម្រត�សំិបសទ

រផរៃម� ទនុះងិនិរពលម�ិរ្រត�វនចបលសភនុ

សសនមេដម សឺភនុ�រប ទនុះងិនិរពលម�ិរឬទេសុប

ភេា�រមួបកូ លទំាក្មិរនំនួនដយេ្កៃនជងសឹក ិ

នលិរមួផនឹាបេនកេទសែដលមិនែមនរទ

បំច�ិនបំរ� េឬមនទបំច�ិនបំរ� េបលបក�ុាកណស

ែដលទិន�នសផៃនគុណជងនិានំនួនសុបដូនក�ុាទ

េធ��ជិគរួេលុេះទរផរៃម�េ្ផរ� លសបន

្រត�វនេធ�េឡាេងលប� បសបដូនែដលវន

េរបិបសខាេដម ជងសឹកនិលិមនបំែបំលួគួ

េបផករសសមង លសដូេន�ះទបំែបំលួដូនេនះគយ

ចំវនសេដម សឺ្រត�វនកំណរសបមិណែ ារកស

លកសប 
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ែកលម�េសំសផែូរថស 

 នម្ទឹសបសនចបសុ�ះ ទនម�ាគំ ូទេច��ារ� រសបូ 

រេដម្រត�វនផកមកេ្បស្មបសទង្កភំងស

ទទនសសឹកនិលិៃនសំណាសប េទះរែ ាំ

និ� ទ្រត�វនភេា�រេេេនមផៈទែថទំ

េទរាទរស ឧបមនទរសសស�ាសជងសឹកនិលិ

បសសសំណាសបនមនសទប នុងលស្មបសទេ្ប

្វសសនិាសិកញងសជង សកនំេ នេងលភគរៃន

ជងសឹកនិលិ និា/ឬទនិលិក�ុាភំឡុាេងល

ែថទំប ែច�កេលទិន�នសផនិាលទចលទ្បមណ

េគលទណម  និាដំេណ ទ��ិរបនមៃនជងសឹកនិលិ

និា/ឬទ��ិរបនមៃនទវ� កសនុះគុណជង ្រត�វនភនុ

�របែកែ្ប េហផេសំសផែូទំាេះ្រត�ែរបបូនូ�

ទិន�នសផថសបំចុរស្មបសទង្កេងលភគរប 

 

ៃថ�េដម�ដបពស�រិ 

 ្បសិនរមនទុូនែច�កំមួផៃនសំណាស

បននឹាបា�េបផមនេ្គះន� កសជងែដលបនុូន

គយចរសេេក�ុាជងៃនដនពប េដម សឺទរសបន�ផភ្ន

េ្គះន� កសកំងុាេករេឡាក�ុានេ� ះបផុទលៃន

ទសាសាសនិាចល�វិកេ្ផទបិពសផ គយ្រត�

ែរ�និិន�សផេបផវនដិរដលស របននឹាមនសៈ

សំខនសែដលររ្មត�ទងិេសសក�ុាទសាសាស

ផៈេងលែ�ានំេេះែច�កេចហាៗៃនសំណាសឬកកង្ាឹា

បែន�មនូ�ិលសរ្មត�ទេដម សឺ�និិន�សផនិាែថទំប េដម សឺ

កំណរសេសំសផែូLCM បូកមួទំាទកំណរសេងល

េ�លសម�សបនិា�ធិសសិសបៃនទេធ�ភនបិគមនក

េដម សឺវែ នស្បមណៃនៃថ�េដម�ដបពស�រិ គយរនំណុន

បខង េមួផែដលរនំណុនបខង េដកល�បំចុរ ៃថ�េដម

�ដបពស�រិ្រត�វនគណេ្ផែច�កេលទសន�ិ រ្ ន

េចហាៗគ� បែុែនបរវនចបលសនូ�ងរ៌មនដកសំខនសែដល

្រត�ទស្មបសេធ�ទសេ្មននិរបភំងសទិសេដៃនទ

ែថទំេងលភគរេនក�ុាទគណេនះមន 

ទនំំផដំបូា, ទែថទំមួបកូ លភធិទកិន 

និាទនំំផៃនទភនបគមនមែចនទ ទំភភសស

េនះ្រត�វនសបុបកូ លគ� បទវែ នស្បមណៃថ�

េដម�ដបពស�រិ  េ្ផបនរផរំៃលនំំផេ្ប�ប

េធរបេេនឹាេងលេ�លមួផនឹា្រត�វនេធ�េឡាក�ុា

ភំឡុាេងលែដលវនបរា កសេ្ផបនេ្ប�បេធរប

ទនំំផេ្ផរ� សសបបូេសំសផែូ LCM េ្ផ

លស្ងមឱពេ្ពសេ សផុទសិសបៃនេសដរកិនប 

 ទគណៃថ�េដម�ដបពស�រិស្មបសេសំសផែូ

LCMទំាបួន ដូនែដលវនបខង េក�ុាបូគំនូសទស

៧ប ចបសនំាងសទង្ាឹា្រត�ទនំំផ�សបគ�

េេទនំំផបែន�មមុននឹាឈនដលសទ

បិពសផក្មិរភរិបមដូនែដលវនស នទុក បូ

ិាខាេ្្វនបខង េនផុទសិសបៃនទែថទំ

បខ� គយមនក្មិរែ ាទបគយេសនឹាមួផជគបសៃន

េសំសផែូែដលមនរៃម�ៃថ�ប ស្មបសផៈេងល50

ឆ� ំ េសំសផែូែដធូៃថ�បំចុរគយ S3 និាបនបប� បស

មកេទររមន S4, S2 េហផនិា S1ប មននសផន

្បសិទជងេលទទេេ្នះ(�វិនទទេ) គួ

ែររេសំសផែូល�រាេគក�ុាទនំំផប 

េទះរែ ាេនះកបស្បសិនេបរមនទប្មនានឹា

ផកទែថទំេលបផុទលៃនសំណាសែដលេទរប

រា50ឆ� ំ �ធិសែដលល�គួែរេាេេនមទទ

ែថទំេចហាេទររែដលសម�សបេេនឹាបផុទល

ៃនសំណាសេះប 

 

បូគំនូសទស៧ទគណរៃម�ៃថ�េដម�ដបពស�រិ 

 

កំណរសសំគលសសន�ិ រ្ ន 

្បងសន្គបស្គាសទ��ិដបៃនសំណាសបូកមូ

រមួផទរផរៃម�ៃនទភនុ�របនមលំ្បសនិាទ

ង្កណម ៃនទ��ិរបនមៃនជងសឹកនិលិគយរ

ឧបកណម ដកល�បំចុរមួផស្មបសទកសានិាកញ

សំណាសប ភ�កនិងនវនងឹំាទុកនទែថកញសម

�សបនិាមន្បសិទជងេនះគយបនពួផសេ្មនកក

ដូនរទរសបន�ផទនំំផេេេលទភនុ�របៃន

ទ�ដបពស�រិនឹាវនសេ្មនែ ាសមមពបំចុរប 

ទំាេនះបនេធ�ឱពសេ្មនវននូ�និនបជងៃន
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សំណាសែចនិាកំងាសែចប េដម សឺេបផ្បងសនមនទ

ភិិ�វឌបែន�មេទររេងលខាមុុគយរចំវនស្រត�

ែរភនុ�របទេច��ារ� រសជង្រឹម្រត�នមលំ្បសៃន

នសមពសនែដលមន�សបសមួទំា�ធិសសិសបៃនទ

្រ�រងិនិរពនិាទេសុបភេា�រកកដូនរទទសហនក

ទផនចសសលសសភំងសទ សកនេ្មនៃនលទចលៃន

ទបំរ� េនិាជងសឹកនិលិេងលភគរប 

===================================== 

(ទំងស 7~9) 

 

ឥទិងលៃនទុ�ះនេ� ះ និាលក�ុ សណ័បែះេលស េល

ជងសឹកនិលិៃនន� លំប េ្ផសែរេ្នះៃនស

សែដកែថបនិាបន�ះែដកេនក�ុាបសិ� នសមុ្ទ 

េ្ផៈ សិសប ចពណូបឹ្បគិ និា ពំនួផទ

សិសប ចពនទហិុ ុនិសុស្  

�រិា ស� នបេនក�ទិ្រូកពូ 

 

ជងេ្នះសុសសំណាសែដកែថបក�ុាសមុ្ទ ក�ុាបសិ� ន

សមុ្ទ 

 េ្សែរសំណាសែដកែថបែដលស�ិរេនក�ុាប

សិ� នសមុ្ទេទប្បឈមមុុនឹាជងេ្នះសុសធ�នសធ� 

ររទសំខនសំសសេដម សឺបេា�រនូ�� សធសសិសប

ស្មបសង្កងសសមរ�ជងបសសសំណាសេដម សឺផលស

ងសសជង្ទនវេ្ទមកកដូនរទ��ិរបៃនជងេ្នះសុស

ែច�កខាេ្្ៃនសំណាសែដកែថបបទន�ឹមនឹាេះ

ែដេនក�ុាេគលបំណាេដម សឺរផរៃម�ភំងសជង្ទនវ

េ្ទមផៈេងលែ�ាទេធ�េរសបបេា�នេលឺ្នៃន

េងលេ�ល្រត�វនេស�េឡាេនក�ុាផៈេងលុ�សមួផ

ប េទះរែ ាំ កកឥទិងលែដលវនបខង េនូ�

ទេកនេឡាៃនលក�ណៈ្ទនវេ្ទមខ� ំាៃនក្មិរ

េ្នះសុសមិនទនសវនបរា កសេបផនចសសលសសេន

េឡផេទប ដូេន�ះេហផ េទបគ នទបរា កស“ទ

ង្ាសកេលរន” ទរបសទកសទាគ� រាទងិេសធនម

ងសេងលេ�លៃនជង្ទនវេ្ទមនិាបខង េងសេងល

េ�លៃនស� នជងេ្នះសុសរកសលកសប រទូេេ 

េផាមនគំរូេ្ននេដម សឺដកងិេសធ ែដលវនករស

្នទុកងសទ្មាសេ្នះសុសែដលេហន (េទសិទែ្នះ

រូនៗ) វនបា�េឡារបរង ដលសេ្គ្ាែដក េ្្ងស

េះកកមនបូគំមួូផនំនួនែដលវនងិេសធនិាងិនិ

រពងសជងែដលេពសសេេកជង្ទនវេ្ទមមិនិល

្លៃនជងែ្នះែដលេហន (េទសិទេ្នះធំ)ប 

 េផាវនសិកញ�ស�្រ�ភំងសបរង ទំាេនះ

ែដលរទសហន�សិសផបខង េងសងិទជងបសស�ស 

ទបសែដក ិលសនេម�ផទំាេះនឹា្រត�បខង េដូន

ខាេ្ទមប 

 

ជងេ្នះសុសេ្គ្ាែដកែដលស�ិនេនក�ុាបសិ� នស

មុ្ទ 

 គំូរេ្ននវនសិកញទកសទាេេនឹាេ្នះសុស

ចលិរចលែដកែថបែដលគ ន�សទបសទេេន

ក�ុាបសិ� នសមុ្ទប គំូៃនលទចលែដលវន

�ស�្រ�កន�ាមកដូនវនបខង េក�ុាបូជងទស1(a) 

្រត�វនទទួលនមផៈទែដលរ្រត�វនេគសង លស

នទេកនេឡាភ្នទេ្នះេនក�ុាែច�កHWLខា

េល(រំបនសសនទឹក) និាេនក�ុារំបនសខាេ្ទម

LWLេនះបក�ុា�ធិសេនះជងេ្នះសុសៃនចលិរចលែដក

ែថបែដលគ ន�សទបសទេែដលវនេករេឡា

េនក�ុាបសិ� នសមុ្ទទ��ិរបេ្សែរទេទសិ

ទេ្នះធំ, ែដលេករមនជគេ្ននគយេនក�ុា

(1)រំបនសបណូរែដលររំបនសមនទេកនេឡាៃន

ភ្នែ្នះសុសនិា (2)រំបនសទរូដែដលរកែន�ាែដល

ភ្នែ្នះសុសមនទថផនុះប 

េ្ផេាេេនមទទេទេករេឡាៃន

ជងែ្នះទំាេះរវនទ� ផេេរទហ�ឹកហរស

េដម សឺភនុ�របទរសសស�ុាទទេែ្នះកកដូនរល

បន� ំទេ�សទបសែដកៃនសំណាសែដលេនក�ុា

ឈូាសមុ្ទេះប  

 ក�ុានំេំមេ្គ្ាច្កទេេ្នះែដលសំខ

នសៗែដលវនចបលសេបផទលប�សទបសន� ំទេ

ដូនរៈ ទទរសបន�ផសវរុទរស(សុស)ដូនរ C1, 
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O2 និា H2O េហផនិាប�ខ� បទកេករេលទសកែន�

ា្បរិកមដលសចលិរចលែដកទំាេះប 

រគយ្រត�វនសនរសែ ាេះែដ េនេងល�សទបស

ទេវនបំេកសេល�សទបសែដលុូនវនបា�

ចល�វិកែ ាខ� ំាេះេហផ េនេងលមនទុ�ះ

នេ� ះេ្ផទពលសទា�ិនេេនឹារឬកកឧបកណម

េចហាែដលេេបែះឈូាសមុ្ទរមួផនិាសំណាស

ែដកែថបេ្នះ (គយេ្ននែរេទសិទែ្នះរូនៗ) នឹា

 សកិល្លេេនឹាៃច�ែដលមនទបែះទា�ិនេះប 

េទះរែ ាំ រវនបរា កសេ្ផលទចលៃន 

ទភនុ�របសកលឺាែដលបខង េនមទែណំ

ែដលមនងិរក�ុាបសិ� នេះ(ឈូាសមុ្ទ សឹុុហឹ�  

ែដលនឹាបខង េក�ុាផៈេងល20ឆ� ំ)សូមេមលបូ

គំនូសទស1(b) ែដលេ�សបេ្ផរ� ស�ិកនិារ

�សទបសម ែ្ាែដលបេា�រេឡាេដម សឺទេបសិ� ន 

និាបេិ�ណ សកិល្លៃនែ្នះសុសេះប 

 េយងវនិិច�័យថាករនេំយអនយមានបមេុចូ

េនូគឺំចចជាលទជចនេំូេកិកេុចូចនានិងា

កិិកេោយេុេនរនិេចគនបសជជេច�

េំយអនជាលភពង់ងនំេកិកេុចូចន

សជជច�ា្ន� និាងិេ ិមេជទជិមទជសជិសថ

ជបចកសែរនិ�ាងវគវនប។ 

 

បូគំនូសទស១ ៖ ទែបាែនកៃន្បេិទេ្នះែដល

េករេឡានំេេះបន�ះែដកក�ុាបសិ� នសមុ្ទ 

 

ឥទិងលេ្នះៃនចលិរចលែដកែថប េលជង

សឹកន�  ំនិាផនបទ សកិល្ល 

 បូគំនូសទស២ គំនូបខង េេនបដិសនិៃន មស

្កតែសលេ្នះ និាមែ ្កតែសលប  

    ដូនវនបខង េក�ុាបូគំនូស,េនក�ុាេទសិ

ទេ្នះរូន ទំា្បរិកម បណូរ(+) និា ទរូដ(-) 

ទំាងសេករេឡាិផវែ ផ៖  ្បរិកមបណូរ(+)

េករេឡាេនក�ុាទលំផែដក និា្បរិកមទរូរ

(-)េករេឡាេ្ផភុកសុសែហហននិាទឹក មួគ� េេរ  

ភុសផែូដហុស្ដតសុសដប ក�ុានសផេនះ េដម សឺ្បមណ

េទសិទរូនបសុសដក�ុាកណស ដូនេនះទទទួលផក

�ធិសសិសបធមនែច�កេលទទេជងែបកែុខកគ�  

េ្ផេ្ប AC ចលិរភគងិសនស និាេ្ប�បេចហាៗេទរ

រប នំេេះេរាេនះ រទូេេេបរបេ្បទំាេះគយ

្កសេស�េ្ផ េលក M. Sternនឹា A.L. Geary

េដម សឺរ� សសបបូងសទទេជងែបកែុខកគ�  េេដាស

សុសេរននបេទសិទប 

េនក�ុាមែ ្កតែសលេ្នះ្បរបិកមបណូរ(+) 

េករេឡាែកឺៗប បំ លងសេ្នះប ដូេន�ះក�ុាទរផ

រំៃលវែ នសេមលេទសិទធំេ្នះ គយចំវនសរសសននប

ែដលហូងសទរូរេេទនសបណូរប ែ ាំកក

េ្ផ, គយរមនទលំវកក�ុាទរសសេ្ផរ� លស

េេនិាននបែដលកំងុាហូទរសែដកែថបប េដម សឺ

េ្ះ�សផេនបរង េនះ េផាវនសកលឺា

េរបនំែបាែនកគំែូដលបខង េេនក�ុា បូគំនូសទស. 

៣, នឹាេស�សំុ�ធិសសិសបេដម សឺវែ ន្បមនននបេ�ាងស

ទរូរេេបណូរ, េនះរភ�សែដលវនេ្ប្វសស

េដម សឺវែ នស្បមណេ្នះមែ ្កតែសលវនប 

បូគំនូសទស៤៖ បខង េទរ� សសបបូេ្ផសេងល

េ�លេនក�ុាដាសសុសេរននបមែ ្កតែសលបសសគំ(ូa) 

នឹា ក�ុាដាសសុសេរននបមស្កតែសល បសសគំ(ូb), ទំាងស

េនះវនលបេ្ផគយមសបសុសដមួផែបបគយបសុសដន

លិក(ក្មសស ១៥០µm) និា ចបលសេបផេេរមន

ជងមិនេងេេលេប រ្រត�វនបរា កសងសបូគំនូស

នុណៈេងលដាសសុសេរននបមែ ្កតែសល មិនេងេ

េលេ្រត�វន្បទស្វបសេនដំំកសទលដំបូា

ៃនទបែះេលស ននបដាសសុសេរភ�ពិាមន(ដាសសុសេរន

នបទរូរ) េនក�ុាែច�កែដលវនលបន� ំ វនេកន

េឡាេថ េហផក�ុាកំឡុាេងលបែះេលសេកនេឡា 
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ដាសសុសេរននបមែ ្កតែសលក�ុាែច�កមិនេងេេលេ 

បនបេកនេឡាេទររប េលសងសេនះ េងលែដល pH 

វនរសសកំេណ នេនខាក�ុាងាទឹកុ, រវនបរ កស

្វបសនររិៃ្បេនទសក បំ លេឡាុពសស ងស pH ១០-

១៣ ្រត�វនបេា�រ, ទែណលទជងែដល OH 

វនបេា�រ និាបួមួ េ្ទមែច�កលបងណ៌េ�សប

េ្ផស្បរបិកមទរូដប ផកលទចលេនះេេេធ�

ទភនុ�របនមរ្រតរវនេគេពររកសន ទេវែ ាេឡា

ទែហក នឹាទុូនខរ្បេិទេចហាេទររៃនន� ំ

លបគយមនឥទិងលែ ាខ� ំាេ្ផសរ្បរបិកម 

ទរូដៃនេ្នះមែ ្កតែសល ប 

ទសកលឺានកិលក�ណៈេនះ វនែណ 

ំនទុូនខរៃនែដកែថបែដលវនលបន� ំមន

ទ��ិរបនមដូនវនបខង េេនក�ុានិាទស១ប រ

ងិេសស្បែហលមកងស បផុទលេងលៃនទេហម

េវែ ាេកនេឡាែ ាេ្ននបែន�មេលទ សកិល

្លបនបប� បសៃនកែន�ាេ្នះសុស ែដលរសំខនសរទស

បំចុរែដល្រត�បរ កសងសផៈេងលេករេហមេវែ ា

េនះប   ប� បសមក ងួកេផាវនសកលឺា គណ

ភ្នកំេណ នែ ាល�ិរល�នស ងសទងិេសធភ្ន

កំេណ ន  េ្ប�បរមួផទបែះេលសក�ុាបិទស

ងិរ្វកដ េ្ផេ្ប�បេធរបលទចលងិេសធនមភ

្នកំេណ ន រមួផលទចលងិេសធនមទបែះេលស

ងិរ្វកដប 

 

បូគំនូសទស២ គេ្មាៃនេ្នះមស្កតែសល 

និា មែ ្កតែសល ប  

បូគំនូសទស ៣ គេ្មាៃនទែបាែនកគំូ

បន�ះែដកែថបប 

បូគំនូសទស៤ េងលេ�លរ� សសបបូ ៃនេ្នះមែ

្កតែសល និាមស្កតែសល ៃនគំែូដកែថបលបន� ំ 

រមួផទុូន ប 

និាទស១ ទ��ិរបនមេ្នះ ពំុ�េិកែន�ាុូនៃន

ែថបែដលវនលបន� ំប 

 

ទ្រ�រងិនិរពសុងលជងក�ុាទរ� សសបបូងស

សម�ុះលទចលងិេសធនម េេផៈេងល

ែដលបែះេលសងិរ 

និាទស២ សេា�បេឡា�េិេនផៈេងល

េករេឡាៃនដំុងកេនក�ុាសម�ុះដំេណ ទងិេសធនម

េេេលទលបេ�សបងណ៌ែដកែថបែដលមន

ែច�កុូន( ៥០°Cទ្ពមុពេេក�ុាទឹកភំបិល) េហផ

េន្កសេបផបែះេលសេេក�ុាបិទសងិរប ដូន

វន្កសបខង េេនក�ុានិានួមកេហផ ទ

ង្កណម រផរៃម�េ្ផសម�ុះលទ�ចលងិេសធ 

�សបរមួផលទ�ចលទរផរៃម�នមទ្កសេប

ផបែះេលសងិរប ដូេន�ះសំេណ ដូនវនែណំខា

េល្រត�វនងិចំនរមនសុងលជងេដម សឺបបូ

ងសងសសម�ុះលទចលងិេសធនមទ្កសេបផបែះេលស

ងិរប 

និាទស ២ ទ សកធំៃនកនប និមួផៗ និា

សបុ េហផេ្ប�បេធរបរារៃម�ស ន និារៃម�ងិរ 

ៃនផៈេងលទុកក�ុាសសរុណង ជងមួផស្មបសែដក

ែថបលបន� ំែដលុូនប 

ទេលកទឹកនិរបៃនទ�ស�្រ�េលទ

ទេេ្នះេលសំណាសែដកេនក�ុាសមុ្ទ 

េនក�ុាភរ�បទេនះ េផាវនបខង េងសលទចលៃន

ទសកលឺារេ្ននបសសែដកេ្នះសុសេនក�ុាមពឌ

រ្ នៃនសមុ្ទ រងិេសសឥទិងលៃនែដកែថបុូន 

និាលក�ុណ័បែះេលសេលទុូនខរន� ំប បែុែនប ដូន

មនកនប រេ្ននេទររែដលមិនទនសនចសសលសស

ទកសទាេេនិាេ្នះសុសេនក�ុាសមុ្ទ ទេលកទឹក

និរបេបផសិកញ�ស�្រ�ភំងសេ្នះបសសសំណាស
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ែដកែថបែដល្កសេបផបែះេលសរមួផបិ 

ទសរ� លស គយេនរបរង េចទស្មបស�សិ�កប 

េផាមនេន�ៈ សកិផ្បសិនេបលទចលសិកញ នឹា

េសនកបសេស�បសសងួកេផាែដលបខង េពូន មន

េពនមេនក�ុានសមពនស ៃន្បងសនែថទំេនេងល

ភគរ និាទង្ំពិ�រិេសរកមេហ រ្ នស

មពសនសាងមប 

 

===================================== 

(ទំងស 10~12) 

ទរផរៃម�ៃនទកញសមរ�ជងច�ុកទម�នស 

ៃនសំណាសែដកែថបុូនខរេ្ផសេ្នះ 

និាទង្កណម ៃនទ��ិរបនមេនៃថ�ភគរ 

 

េ្ផ ស�សចព, ទនសុស ហ�ូពិភិុ, ៃន្ក

សូាសុស�លិ នឹា�សិ�កមបិទស, បក បសទសិកញ

ងសសល�សិ�កម, មហ�ទិ្លសផ ហុសសុូសមែ  

 

ងសេ្េះេននម្ចំាសមុ្ទនិាក�ុាសមុ្ទ

គយរទសនំាេ្គះន� កសខ� ំាបំចុរៃនសំណាសែដកែថប

រងិេសសគយបា�េបផមនេ្នះរេ្ននប ក�ុាសុ� �

ជងៃនសំណាស ទវរសបាសជងាឹមំគយប បំ លមក

ងសក្មសសពរា ំាទនសែរេសបា េ្េះេ្ផសែរ

េ្នះសុសប ទងិជកញបនបេេេនះ គយេដម សឺសុ�រ�ិជង

ៃនសំណាសេបផេពរសចុរងសេ្គះន� កសេ្ផស

េ្នះសុសសំណាសែដកែថបេនមពឌ រ្ នក�ុាសមុ្ទ

ថ�សេបទ�ស�្រ�បសសងួកេផសាេលទរផរៃម� 

បសសសមរ�ជងច�ុកៃនសសបំងាសែដកែថបនិា ទ

ង្កណម ទ��ិរបនមេងលភគរប 

 

ទភេា�រេលលក�ុ សណ័េ្នះ 

 េដម សឺនឹារផរៃម�េ្ផ្រឹម្រត� យង្កណម

េេេលសមរ�ជងច�ុកទម�នសបសសសំណាស រគយចំវនស

្រត�ដឹាងសស� នជងេ្នះបនាបឺន� ដូនរក្មសស

ពរា ំា នឹា �មិ្រទំា៣ស្មបស្ម�លេេេល

េ្គមែដលបា�េ្ផេ្នះប ក�ុាភ្នកញជងាឹ

មំែច�កេចហាៗ រៃម�ស�ិរិៃនក្មសសបន�ះែដកេ្នះ 

ដូនរមធពមជគក្មសស នឹា ក្មិរលំេភរា្រត�

វនេ្ប្វសសវនរសន�សហនម និារខ� សសៃនមូល

េហរុេ្នះ ែដលរទនសែរមន្បេពនកនិាមន

រៃម�រាមុនប ឧទហណម ៈេទះរកូភវសេណៃន

ពរា ំាមនៃច�េ្គម កកេគបនរសសវននចសសនិាសុ

្កិរេ្ផេ្បខ� សសទំសសីែស្�សនសវស (បូថរទស

1) ទភនុ�របនមរកសែសបាែដលវ� បសែរេ្បេដម សឺរសស

ក្មសសពរា ំាគយវនទទួលមកងសខ� រខ� សស

ក្មសស នមផៈសេម�ា ែរេទះរែ ាំកក

ខ� រខ� សសេនះមនទលំវករសសនំេេះនំនុនែដល

មនេ្ននួមគ� ប  

ក�ុាកណស រផរៃម�េេេលមធពមជគក្មសស 

មុុទរសៃនបំងាសែដកែថប  េហផេនេងលែដលទ

រសស្នសេ្ផែឡកងសគ� ្រត�វនេធ�េឡាសបុទំា

ភសសនំនួន២០នំនុន (៤្ពនា x ៥នំនុន ដូនក�ុានិា

គំនូសទស១) ៃនមុុទរសមួផ េហផេងលែដលមធពម

ជគៃនក្មសស trេនក�ុាមុុទរសមួផនាេ្ផ tr 
= tavg−Sគឺចកគែរពយមវយ និមិេិមជជាវមសិ

ភសជជសមងសមេច�។ាtavgនិងsគឺចមវយចធានិងា

ចបងោភជេេមងាវនចននាច នុង២០ា

ិុអេ ជ់ នងនិិយួ។ 

បភាំ១៖ាវទ់ោ ិុមរមាំ �ុ េោយេុា្ិែ 

ឡសសរសំីំ។ 

បគននប១៖ាចននាចង� ិុអេ ជ់ នងាេងាន

កមវននងសជិសថ។ 
 

ទរផរៃម�េលទកញសម�ជងច�ុកទម�នស 

របននិផវនន �ធិសសិសបវរុចហំមន

ែដនក្មិរ គយមន្បសិទជងុពសសបំចុរ និា
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ទុកនិរបបំចុរ ស្មបសេ្ប្វសសេងលបនុបឺន�

េដម សឺេធ�ទរផរៃម�េលជងេនាឹមំៃនេ្គា

ែដកែថបេ្នះ ឬែច�កេចហាៗេទររប បូគំនូសទស២ 

និាទស៣ េធ�ទេ្ប�បេធរបលទចលៃនទរផរៃម� 

និាលទចលៃនទេធ�ងិេសធនម ែដលមនទំកស

ទំនារមួផនឹាជងេនាឹមំៃនភសកហបសសសស

បំងាសែដកែថប៦ វន្កសេបផបែះេលសេនក�ុាស

មុ្ទស្មបសផៈេងល១៩ឆ� ំប លទចលៃនទ

�ជិគវនសេ្មនេ្ផទសិកញ�ជិគវរុចហំ

មនក្មិរៃនទុូន្ទាស្ទផធំែដលបន្រលបស

និាមិនបន្រលសមកកជងេដម�េិប េនក�ុាទ

�ជិគេនះ ទិន�នសផែដលសេ្មនវនេ្ផទរសស

នេ� ះ១ម.ម ្រត�វនេ្បេនក�ុានំនុន្រ�រសុសគ� ៃន

ៃច�េ្នះប ដូនេនក�ុានិាគំនូស ជងេនាឹមំ 

និាកំរិៃនទលំ បនរផរៃម�វនែ ាសុ្កិរ 

េនក�ុាកណស ែដលទ�ជិគ្រត�វនេធ�េឡាេ្ផ

ទេ្ប្វសស �ធិសខ� សសៃច�េ្នះសុ្កិរជងប 

 

បូគំនូសទស២៖ ទេ្ប�បេធរប ភសកហៃនជង

េនាឹមំបសសសសបំងាសែដកែថប ែដលានូ�

ទសា�រស រាទ�ជិគវរុចហំមនក្មិរ និា 

លទចលៃនទងិេសធនមប 

និាគំនូសទស៣ លក� សុណ័ទវកសដួលៃនសស

បំងាសែដកែថបេ្នះ (កែន�ាវកស្នស) 

បែន�មងសេនះ ជងេនាឹមំែដលទទួលានូ�

ទសា�រសនមភសកហ បនេធ�ទរផរៃម�ែ ាខផ

�ស�លេ្ផទេ្ប្វសសែុហេទាជងខ� ំាៃន

កែន�ាវកសក�ុាកណស ែដលគ នេ្នះប កណស េនះ

ជងេនាឹមំបនពំនួសសន�សហនមស�ិរិ (រំំា

េបផក្មសស) េបផែុហេទាជងាឹមំែដល

វកស ក�ុាកណស មនេ្នះ ែដលក្មសស្រត�នា

េ្ផ ក្មសសមធពមនិាសបាស្ជងលេម��ា 

ទទួលវនងសក្មសសែដលវនរសសប បូគំនូសទស៥ 

បខង េងស ជងេនាឹមំបសសសសបំងាសែដកែថប 

ែដលានូ�ទសា�រស ទទួលវនេ្ផ�ធិសសិសប

ខាេល េនក�ុាទរំំាេបផក្មសសេដម សឺ

រផរៃម� គយ្រត�វន្កសរកនប  (រៃម�មធពម - ០.៨ 

x សបាស្លេម��ាៃនក្មសសពរា ំាែដលវនរសស) 

េហផ ពំនួសេេវែ ែិ ែម្រ Rt  ភ្នេលុទទយា

និាក្មសស ប� បសមក ភសកហាសា�រស σu ផកងសែុហ

េទាជងាឹមំែដលវកសលំគ នេ្នះប 

េទះបសរែ ាំ ទផកនិរបទុក្កសរ

បនប្រត�សិកញនូ�នំនុនរបនបប� បស៖ ទ�ជិគកំរិ

វរុចហំ ចបលសេបផមនទរផរៃម�េេេលជង

េនាឹមំ ែដល្រត�ងិចំេល្គបសកណស ែដល

បនដួលវកសលំវន បែុែនបទេ្ប្វសសសមសទ

រផរៃម�សមក� គយបនរផរៃម�វន្រឹមែរ

កណស វកសេនកែន�ាែដលរកសលកសបែុេំុះប េន

ក�ុានិាគំនូសទស៤ បខង េែរនំនុនខ� ំាែដលវកស

េននឹាកែន�ាែដលេេេបសសសសបំងាសែដក

ែថបបែុេំុះ បែុែនបរមិនបនរផរៃម�ជងខ� ំា

ែដលបនវកសទំា�សនាវនេឡផប 

និាគំនូសទស៤ ទង្កណម សមក�ៃនទកញ

ភសកហជងខ� ំាែដលាទសា�រសេ្ផេ្ប្វសស

ែុហេទាវកសែដលគ នេ្នះប 

 

ទង្កណម  ៃនទកញសម�ជងច�ុកទម�នស 

េដម សឺផលសដឹាភំងស�ដបៃថ�េដមភបឺបមិៃន

េ្គាែដកែថប គយចំវនស្រត�េធ�ទង្កភំងសទ� ិ

�របនមផយរ (បផុ) េដម សឺកញសម�ជងច�ុកទម�នស និា

េដម សឺង្ាឹាែចនទែថកញេងលភគរប 

្បសិនេបគំសូមក�បនេ្បេដម សឺបរា កសងសទ��ិរប

នមផយរេនេលទ្មាសៃច�េ្គមៃនបន�ះែដកែថបែដល

ប បំ លងសមុុខទេជងេ្នះនុះភនសថផ និា
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េ្នះែដលសុសបនបប� បស រនិាបនេធ�ទង្កៃន

ទវ� កសនុះជងខ� ំាេនៃថ�ភគរវនប 

េនក�ុាគំៃូច�េ្នះ (បូគំនូសទស៥) ៃច�ៃនបន�ះ

ែដកែថប្រត�ែបាែនករ្កី េហផៃច�េ្នះវន

បរា កសបខង េេ្ផទេ្ប្វសសពេ្ាេ្នះៃននំ

នុនែុ�ានិមួផៗក�ុា្កីប ក�ុាគំេូនះ កនប ៤្រត

វនសនរសដូនរេេ៖ ១. កនប ២្បេិទគយ កនប សឹក

និលិ និាកនប េ្នះែដលមនកម� ំាពះឥទិងល

េេេលនំនុនមនិមួផៗៃនៃច�េ្ផែនដនពប ២. 

កនប សឹកនិលិេធ�េបផវ� កសនុះនូ�មុុខទេ

ជងេ្នះប ៣. េងលែដលមុុខទេេ្នះវ� កស

នុះទបរាកំរិទេេ្នះំេបផេ្នះចបសេចប

មេករមនេនេលៃច�ែដកែថបប ៤. េហរុ

េ្ផសែរៃច�្រត�វនសុសេ្ុេ្ផកនប េ្នះ 

ដូនបខង េេនក�ុាបូគំនូសទស៦ កនប បែ្មប្ម�ល

ៃនទវ� កសនុះ និាេ្នះ (ជងាឹមំ ទំែដលបែះ

េលស រួេលុវ� កសនុះ្បចំឆ� ំ)  បនសេ្មនដឹា

នចសសេ្ផទរសសជងរកសែសបាៃនលក� សុណ័

េ្នះប 

ឥឡូ�គំេូនះបនេ្ប្វសសេដម សឺង្កៃច�

េ្នះ េហផេនេងលែដលជងាឹមំៃនសំណាស

បនរផរៃម�វន េនក�ុានសផទ�ជិគវរុចហំ

មនកំរិ គិរេេេលទ្មាសៃច�េ្នះែដលវនង្ក

មកេះ េធ�េបផេផាមនលទជង្គបស្គនស

េដម សឺង្កភគរនូ�ទកញសម�ជងច�ុកទម�នស 

ៃនសំណាសប ុណៈែដលមនកណស លបន� ំេឡា

�េិ រៃម�ៃនមុុខទេេ្នះនិា្រត�េធ�រថសេឡា

�េិែដប 

បូជងទស៣ បខង េងសលក� សុណ័ៃច�ែដលកន�ា

ចុរនមឆ� ំរកសលកស ិបសចបសនំាងសរំំកសទល

លបន� ំដំបូា និា ទ្កស�សទបសែដក េហផបូ

ជងទស៤ បខង េេបផេេេងសប� រសបរសែបនែដល

េនមនេលក្មសសពរា ំា ទទួលវនងសគំូ

ងិេសធនមប និាគំនូសទស៦៖ បខង េងសលទចល

�ជិគៃនភសកហកម� ំាសាបរស េធ�េនេលសសបំងាស

ែដកែថប េ្ផេ្ប្វសសលទចលៃនទ

ង្កណម ៃច�េ្នះប ដូនែដលបខង េេនក�ុាបូ

គំនូសទស៩ គយឥឡូ�េនះរបនចបលសនូ�ទង្កែដល

េពររកសវនេេេលទកញសម�ជងច�ុកទម�នសៃន

សំណាសែដកែថប េ្ផទទួលផកនូ�្ទឹសបសែដល

វនបិផខាេលប 

េនេងលនទសាសាសដំបូា ទ

ង្កណម ទំាេនះបនេនមនកំរិទបេ្ផស

ែរទង្កណម ទ��ិរបនមៃនេ្នះគយែច�កេេេលកនប

បែ្មប្ម�លសនរសប ែរេទះរែ ាំក�ុា

កណស ែដលកនប បែ្មប្ម�លនិា្រត�វនែកែ្ប

េ្ផេាេេេលលក� សុណ័េ្នះដកនចសសលសស 

ែដលវនរសសេនក�ុារំំកសទលេងល្រ�រងិនិ

រព េះទន�នសផថសែដលសុ្កិរនិាេពររកសៃន

សំណាស និាបនេធ�េបផទង្ករិែរវននច

សសបេផាងិចំន ក�ុាកណស គេ្មាែកលម�

ពួសពុល្រត�វនភនុ�រប េ្ផែច�កេេេល� សធស

ង្កណម ែដលវនងិណ៌ខាេល នុាេ្ទផរ

និាបនទរសបន�ផៃថ�េដម�ដបពស�រិៃនេ្គាែដក

ែថបដលសក្មិរភបឺបមិប 

 

បូគំនូសទស៥ គំៃូនទ្មាសពេ្ាេ្នះ 

បូជងទស២ ឧទហណម ៃនទ�ជិគលក� សុណ័

សឹកនិលិ�សទបសន� ំ (ែច�កាាឹរៈ បខង េ�សទបស

ែដកេ្ទម) បូជទស៣ េងលេបរកលបន� ំេឡា�េិ 

និាលទចលគំងិូេសធនម ៃនក្មសសពរា ំាេន

សលសងសេ្នះសុស ប� បសងសផៈេងល១០០ឆ� ំ (ែច�ក

ែដលលិនេនក�ុាទឹក)ប 

ទដឹាគុណ  
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ទ�ស�្រ�េនះ្រត�វនេធ�េឡារងិេសស 

េ្ទមទឧបរ�មមេ្ផសហងសនែដកែថប និាែដក 

ៃន្បេទសពបែុន និាជា បសរមួផសកមជងៃន

គណកមទជកិនេលទរផរៃម�ៃនទទេ

េ្នះ និាែដកែថបស្មបសជងគាស�ាហ និា 

សមសវរុសំណាសេ្ទមបសិ� នក�ុាទឹក (រ

ភធិបរសេ្ផ ភុស. រែនំបិ)គណកមទ្គបស្គា

សំណាសែដកែថបៃន�សិ�កសុស�លិសាងមពបែុន)ប 

េផាុខុំសូមែថ�ាភំណគុណ ដលសសមពិកគណ

កមទ និាស� បសនេកសងសន ស្មបសទេ្រម 

ែ្ពា និាកិនសហទេ្ផភសសងសនិរបប  

 

■ ■ ■ ■ ■ 
 

(ទំងសទស 13~15) 

បេនក�រិា វែន្បមណទ��ិរបនម�ដបពស�រិ ស្មបស

សំណាសែដកែថបកំងាសែច េ្ផទេរប រេល

ដំេណ ទ្បរិបបិពួសពុលេងលេ្ទផ 

 

េ្ផសិសប ចព ផែូសិុរុ ភុសរូ និា

សិសប ចពសហទ ែ សូ្ភុ គិនណិ និាស

ិសប ចពពំនួផ មិគិហិុរុ ហុស ែូហន �សិ�កមសុស�លិ 

បក បសទសិកញែច�ក�សិ�កម ៃនសកល�ទិ្លសផ

ំេហង ែ ប 

 

ទបនបេសរពស�រិៃនបផុសំណាសែដកែថបនំណរ

ែច និាកំងាសែច 

េដម សឺបនបេសរពស�រិៃនបផុសំណាសែដក

ែថបនំណរែចនិាកំងាសែច គយ្រត�េធ�ទែថទំែ ា

្រឹម្រត� េហផែដលសំខនសគយទរសសេបផសុ

្កិរមុននិាេ្ទផទពួសពុល េដម សឺរផរៃម�

ដំេណ �ដបពស�រិក�ុាផៈេងលេរបនំេសរពស�រិ និា

មនទងិនិរពែថកញពួសពុលែ ា្រឹម្រត�ប 

េផាវនសិកញភំងសទពួសពុលេងលេ្ទផ

េលសម�ជងច�ុកទម�នស និាជងឋិរេឋៃនទពួស

ពុលេ្ផទចញជា បសបន�ះែដកែថប េេេលស

សបំងាសែដកែថបែដលសឹកនិលិេ្ផស

េ្នះប គេ្មាៃនទសិកញបសសេផាមនរបនប

ប� បសប 

 

សមរ�ជងច�ុកទម�នស ៃនសសបំងាសែដកែថបប� បស

ងសពួសពុលបិរជា បសបន�ះែដកែថប 

បូគំនូសទស១ បខង េងស� សធសសិសបពួសពុល

េ្ផទបិរបន�ះែដកែថប ែដលរ្បេិទ�ធិសេ្ប

េដម សឺពួសពុល និាង្ាឹាសសបន�ះនិាបំងាសែដក

ែថបែដលេ្នះប េនក�ុា�ធិសសិសបេនះែច�កែដល

ទទួលាទបំរ� េេ្ផេ្នះគយ្រត�វន្គបបិរ

េ្ផបំណះបន�ះែដកែថបែដលវនបិរជា បសេេ

នឹាសនសែដកែថបេដមេ្ផេ្ប្វសសបន�ះែដក

ចញប កណស ែដលកែន�ាេ្នះស�ិរេនក�ុាទឹកស

មុ្ទ គយ្រត�េ្ប្វសសទចញបិរជា បសេសមេ្ទម

ទឹករនិនរទលប បសិ� នចញបិរជា បស េសម

ឬស�ួរ បនពះឥទិងលដលស្បេិទៃនទបិរជា បសប 

រមនទិផទណម នទបិរជា បសរេ្ននគយុ�ះ

នេ� ះក�ុាកំឡុាេងលទចញបិរក�ុាទឹក ែដលរ

រកែន�ាលំវករាេគេបេ្ប�បេធរបរមួផទ

ចញបិរេនក�ុាុពលស េ្េះសម�ជងែចឬកិនរ

សន�ឹកេនក�ុាទឹកគយមិនវនល�ឬគុណជងភនសប 

លទចល្បហកស្បែហលគ� េនះែដវនទទួលងស

ទសកលឺាជងាឹមំៃនទចញបិរជា បសបន�ះ

ជា បសេ្ផេ្ប្វសសបំបាសែដកែថប និា សស

សន�ឹកែដកែថបរែដកមូល រ្ នប ដូនបខង េក�ុា

បូគំនូសទស២ ទបិរជា បសបន�ះជា បសេនេ្ទមទឹក

មនជងខ� ំាសប ទិកធំរា បែុែនបសម�ជងបិររា បស

រូនរាទជា បសក�ុាុពលស េហផរកកវនេបផដឹា

នឥទិងលេនះមនសៈសំខនសេេេលែដកែថប

សសបន�ះរាែដកែថបសសបំងាសប 
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បូគំនូសទស១ សសបំងាសែដកែថបែដលវន

ពួសពុលនួប 

និាគំនូសទស២ ទរ� សសបបូរបនបប� បសៃន

ជងាឹមំ និាទចញបិរជា បសេនក�ុាុពលស េេ

ទបិរជា បសេនក�ុាទឹកប 

 

េលសភំងសេនះ ទសកលឺា្រត�វនេរបនំ

េឡាេនកែន�ាបិរជា បសបន�ះែដកែថបែច�កេល�ធិស

សិសបែដលវននេឡាេងលេនះភនុ�របេេេល

បំងាសែដកែថបែដល្រត�វនេគែកៃេ�ទរសបន�ផ

េ្ផទរសរប នស េហផកែន�ាែដលប� បសងសពួស

ពុលបងាស្រត�្រ�រងិនិរពបនបេ្ផទគបឬងរសប 

ទសកលឺាេនះបខង េែ ានចសសន ុណៈ

ជងាឹ និាសម�ជងច�ុកទម�នស ្បឆំារមួផទ

គប ឬងរស ្រត�វន្រលបសមកេស�ដូនកំរិបំរ� េ

េ្ផេ្នះេងលមុន ជងដូនគ�  ែដលបនចញបិរ

ជា បសវនវ� កសនុះងសកំរិមុនេ្នះប និាគំនូសទស៣ 

បខង េែុហេទាទប� សសទសច�ុក ទទួលងសទសក

លឺាងរសេ្ផទំានសប 

នមទងិជកញខាេល កម� ំាសប ទិកៃន

បំបាសែដកែថបប� បសងសពួសពុលបន្រលបសមកកំ

រិមុនេងលេ្នះ បែុែនបបំងាសែដកែដលវនពួសពុល

នួ ប� បសមកនិា្កសេបផទទួលាទំានសរេទរា

ទរសក�ុាកំឡុាេងលកាួ ផែចនដស ដូេន�ះសំណួដក

សំខនស្រត�វនេលកេឡា នេរបំងាសែដកែថប

ែដលវនពួសពុលនួនិាបនបខង េសម�ជង

�សតបឋមងលវន្រឹម្រត�េទប 

និាគំនូសទស៤ បខង េែុហេទាប� សសទស

ច�ុកៃនបំងាសែដកែថបបួន្បេិទែដល្កសាេ្ផ

ទំានសងរសមបាេហផមបាេទររ េនក�ុាទ�ជិគកំរិ

វរុចហំមិន្រាសគ�  (Nonlinear finite element 

analysis) (a)បំងាសល� (ភា�រសចិរខាេ្្ ២១៦.៣ 

ម.ម ក្មសសពរា ំា ១២.៧ម.ម)(b)បំងាសែដកែថប 

ែដលក្មសស្រត�វនបន�ផ៦ម.ម ក�ុាផៈ្បែ�ា

១៥០ម.ម (c)បំងាសែដកែថប ែដលក្មសស្រត�វន

បន�ផ ៦ម.ម េហផប� បស្រត�វនពួសពុលបិរ

ជា បស�េិេ្ផបំណះបន�ះែដកក្មសស    ៦ម.ម  

និា(d)បំងាសែដកែថប ែដលក្មសស្រត�វនបន�ផ 

៦ម.ម េហផប� បស្រត�វនពួសពុលបិរ�េិេ្ផ

បំណះបន�ះែដកក្មសស៩ម.មប  

រគយកេេេងសបូគំនូស ែដលេដម សឺេធ�េបផ

របន្រលបសមក�េិនូ�សម�ជង�សតបឋមងលៃន

បំងាសែដកែថបែដលបំរ� េេ្ផេ្នះ េបផេេ

របំងាសល��េិ គយចំវនស្រត�េ្បបន�ះបំណះែដក

ែថបែដលមនក្មសស្ទសសរាក្មសសែដល្រត�

បន�ផេ្ផសេ្នះប 

 

និាគំនូសទស៣ ទំកសទនាប� សសបបូទម�នស

ច�ុក (load-displacement relationship)ែដកែថប

េ្ទមទងរសេ្ផទំានស 

បូគំនូសទស៤ ទំកសទំនាបំលសសបបូបំងាស

ែដកែថបេ្ទមទងរសេ្ផទំានសរបនបប� បស 

 

ទងិនិរពលក�ណៈេ្នះៃនទបិរជា បសេ្ផេ្ប

្វសសទសកលឺាងងុះទឹកសមុ្ទ 

េដម សឺបខង េងសទ��ិរបនម�ដបពស�រិ ចំវនស

េផា្រត�ផលសដឹាភំងសទទេេ្នះេ្ទផេងល

ពួសពុលប េនក�ុាទភនុ�របនមេងលបនុបឺន�េនះ 

ទលបន� ំទេេ្នះ្រត�េធ�េេេលសសបំងាស

ែដកែដលវនពួសពុលេ្ផទចញបិរជា បសប 

បូជងទស១ បខង េងសឧទហណម ៃន្បេិទសស

បំងាសែដកែថបែដលវនលបន� ំេ្បា និា លប 

FRP បែន�មងសេលប រ្រត�វនទទួលសង លសន ទ
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ទេេ្នះមន្បសិទជង្បែហលរ២០ឆ� ំ េប

េទះរែ ាេនះកបស ក�ុាកណស េងលែដល FRP ្រត�

វនបំរ� េេ្ផ�រ�ុេចហាៗភែណប រមកបែះ េហផ

ែច�កុ�ះៃនន� ំេ្បា្រត�វនេូររប នស ដូនេនះែច�ក

្រាសកែន�ាេះនិា្រត�្បឈមរមួផបសិ� ន

េ្នះរថសប ុណៈេងលែដលមនលទចលៃនទ

�ស�្រ�រេ្ននេកសងសននឹាលក�ណៈេ្នះៃន

សនសែដកែថបក�ុាទឹក បែុែនបទ�ស�្រ�ជគរិន

ំសសែដលេធ�ទេ្ប�បេធរបែច�កទូេេៃនសនស

ែដកែថបរមួផនឹាទចញបិរជា បស េដម សឺងនពលស

បខង េងសជងុុសគ� េនក�ុាលក�ណៈេ្នះប  

ជងុ�ះខរទិន�នសផេនះ េផាេ្ប្វសសទ

សកលឺាសន�ុះេ្នះងងុះទឹក (លចផ៣% NaCl 

៥០°C២៨ៃថ�) េដម សឺ្រ�រងិនិរព លក�ណៈេ្នះៃន

ទបិរជា បសែដកែថបប និាគំនូសទស៥ បខង េងស

គេ្មាៃនឧបកណម ងិេសធនមេដម សឺសកលឺាប 

បន�ះែដក្គឹះងស្បេិទ្រត�ផកេេេ្បស្មបសគំូ

សកលឺា គយSY295 និា SYW295ុណៈែដល

បន�ះែដកែថប្បេិទ SM490ផកេេេ្បរបន�ះ

ែដកបំណះប បន�ះែដកបំណះនិាបន�ះែដក្គឹះ្រត�

វនបិរចញជា បសគ� ែ ាល�េ្ផបន�ះែដកជា បស

េ្ប្វសសទចញជា បស E4319 េភឡិន្រតរប 

ក�ុាទសកលឺា ទិន�នសផៃច�េនមុនេងល

សក និាេ្ទេងលសកលឺា្រត�វនរសស និា

េ្ប�បេធរបេ្ផទេ្បឧបកណម ទំសសីែស្

ស�ាសប� សសបបូ េដម សឺកំណរសទវរសបាសជងេ្នះ

ក�ុាទបិរជា បសប បូគំនូសទស៦ បខង េងសទវរស

ជងេ្នះក�ុាទបិរជា បស ក�ុាឧទហណម គំមួូផប 

ដូនែដលវនេេេក�ុាបូគំនូស បន�ះែដកបិរ

លផនូលរមួផេ្នះ េហផនិាមិនសូ�មនជង

េ្នះខ� ំាែដលបា�េឡាពំុ�េិេ្ផែច�កេ្គមៃន

ៃច�ងកែដកជា បស ឬៃនេពាែដកជា បស ប បែន�មងសេល

េនះ គ នជងុុសគ� គួេបផករសសំគលសំមួផ

្រត�វនកេេេនទវរសបាសជងេ្នះគយបនមក

ងសទិសេដៃនទបិរជា បស (ទិស�សប ឬ ទទយា ៃន

ទបិរជា បសបន�ះែដក) ្បេិទែដកែថបៃនបន�ះែដក

្គឹះ ឬបសិ� នៃនទបិរ (េនក�ុាុពលស ឬ ក�ុាទឹក) 

ប េលសងសេនះ រ្រត�វនេគកេេេនទ

វរសបាសជងេ្នះ េនក�ុាទបិរជា បស គយ្បហកស

្បែហលេេនឹាកណស បន�ះែដកែថបប 

 

 បូជងទស១ សសបំងាសែដកែថប វន

ពួសពុលេ្ផបន�ះបំណះលបន� ំេ្បា និា លប

្គបេ្ផ FRPប 

បូគំនូសទស៥្បងនសសកលឺាសន�ុះទបែះ

េលសរ� លសេេេ្នះេនក�ុាទឹក ប  

និាគំនូសទស៦ ទរ� សសបបូទិន�នសផៃច� 

ៃនទបិរជា បសេ្ផសេ្នះ 

 

ទរផរៃម�ទ��ិរបនម�ដបពស�រិៃនសំណាសែដកែថប

កំងាសែច 

រមួផនឹាេគលបំណាេធ�េបផ សក

នេ្មនទ្គបស្គា�ដបពស�រិៃនសំណាសែដកែថប

កំងាសែចមនំណរែច  េផាេធ�ទងិនិរពសម�ជង

ច�ុកទម�នស ៃនសសបំងាសែដកែថបែដលាទ

បំរ� េេ្ផេ្នះ ែដលវនពួសពុលេ្ផទ

ចញជា បសបន�ះែដកែថបេដម សឺេបផខផផលសភំងស

ទ��ិរបនម�ដបពស�រិៃនសសបំងាសែដកែថបប �រ�ុ

បំណាេេៃថ�ភគរគយរផរៃម�សម�ជងច�ុកទម�នស 

េ្ទផទពួសពុលៃនសំណាសនំណរឬសព នែច

ទំាមូល របែន�មេេ្គបសសសទុផេែដក

ែថបនិមួផៗប 

 
■ ■ ■ ■ ■ 

(ទំង ស 16~Back cover) 
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ទវែនស្បមណ�ធិសសិសបេដមឺសកញជងខ� ំាៃន

សំណាសែដកែថបកំងាសែចែដលទទួលាេ្នះខ� ំា 

េ្ផ សិសប ចព គុនិរូមែូ សុ្ហងិផូ ែិ  ែច�កសុស�លិ 

និាធនវនែចនដស សល�សិ�កម សកល�ទិ្លស

ផ ំេហង ែ  

 

បមមកឋ 

ស្មបស្បេទសពបែុនែដលងសទពំុ�េិេ្ផស

មុ្ទ ដូនេនះកំងាសែច និានំណរែចេដរួទសែ ា

សំខនសក�ុាទនូលមួកញេសដរកិនររិ និា

ភិិ�វឌនមសាងមប នមជងរកសែសបា ែច�កស្មប

ស្ម�លកំងាសែច និានំណរែច រទូេេស្មប

ស្ម�លដលសទសសំនរៃនរ និាេ្គ្ានារ ច�ូ�

ទឹក និាបាទឹក ដូនរច�ូ�នូលនរ ទនររ 

ទំនបសវំាលក និាែច�កទេេចហាៗេទររ

ស្មបសទេសុ�រ�ិជងរំបនសនំណរែចប ុណៈ

ែដលកំងាសែច និានំណរែច វនបំេងេ

េបសកកមែ ាេងេេលេនូ�មុុខដកសំខនសៃន

ែច�កទំាភសសេនះ និាេធ�េបផមន្បសិទជងនូ�

ទំកសទំនាគ� េេ�េិេេមក នំាងសសំណាស្រត�

បក បសរាងស៣០ េេ ៥០ឆ� ំមុនប េនក�ុាស� ន

ជងែបបេនះទនំំផេេេលរំែហទំ ្វកដ

រេកនេឡាេ្ននេនេងលភគរ េហរុដូេនះ

េហផ ទែដល្រត�េធ�ដូនេមបនេដម សឺកញេបផ

វនល�បំចុរនូ�ែច�កស្មបស្ម�លកំងាសែចនិា

នំណរែច វនទ� ផរជកិនដកសំខនសមួផប  

រងិេសសេនក�ុា្បេទសពបែុន េហ រ្ ន

សមពនសសាងម ដូនរច�ូ�ធំៗ ទេន� និា ែច�កស្មប

ស្ម�លកំងាសែច ្រត�វនពំុេសាសាសេនក�ុា

ស� នជបេសដរកិនេកនេឡាុពសសប េនក�ុាស� ន

ជងែបបេនះ ្កសួាេហ រ្ នសមពនស ែដនដស ដឹក

ពកាួ ន និា េទសនណម  (MILT “Ministry of 

Infrastructures, land, Transport and Tourism” ) 

វនង្កទនំំផស្មបសរ្មត�ទកញពួស

ពុលេនៃថ�ភគរ និាេធ�រថសេឡា�េិេ្ផែច�ក

េលទនួេដមងសទ�និិេគេងលភរសរទល 

កំណរសេគលេដេេេលេហ រ្ នសមពនសដរវល 

MILT (ច�ូ�ធំៗ កំងាសេច នំណរេច បទសន

រ្ ន ច�ះពួលសវណៈ ្បងនសលូទឹក សួននច

្កនា ែច�កស្មបស្ម�ល្គបស្គាទេន� សមុ្ទ)ប 

ទគណសកលឺាបខង េន នំំផស្មបស

រ្មត�ទរំែហទំភគរ ម សាសាសរថស និា

បនេធ�េេវនេនក�ុាឆ� ំ២០៣៧ េ្េះរនិា

េលសងសរៃម�ៃនទ�និិេគដំបូា េហផរ្មត�ទ

នំំផសាសាសរថស ស្មបស៥០ឆ� ំ ិបសចបសងស 

FY2011 េេ 2016 (្បែហលរ ១៩០ លនលន

េផែន)ឯទេធ�ថសគយ្បែហលរភសស ៣០លនលន

េផែន (១៦%ៃននំំផសុប) ែដលទនំំផ

េនះមិនបន្រត�វនភនុមសរវនេទប ទងិរេនះគយ

ែណំដលសជងចំវនសេដម សឺភមុមសរគេ្មា និារំ

ែហទំផុទសិសប រមួផទលំវកេបផទនសែរ

រូននមែដលបនេធ�នួ េហផនមេហរុចលេនះ 

ទចំវនសបំចុរគយចបសេចបមកសាជ� មៗនូ�បនក

�រិា ្គបស្គាមន�ដបពស�រិ េដម សឺេធ�េបផមន

្បសិទជងេ្ប្វសសែច�កស្មបស្ម�លែដល

មន�សបសេហផចបលសេសរងន្ពស�រិៃនសំណាស

េ្ផេ្ប្វសសទពួសពុលដក្រឹម្រត�ប  

ដលសទសបក បស កនប សំខនសគយមិនែមន្គនសែរ

ន មសាសាសែច�កស្មបស្ម�លថសេដម សឺ្គនស

ែរេធ�េបផ�ស�លស្មបសទ្រ�រងិនិរព និា

ភេា�រេះេទ បែុែនបេដម សឺភនុ�រប រំែហទំទេ 

េដម សឺងន្េសរពស�រិៃនែច�កស្មបស្ម�ល

ទំាមូល ក�ុានសផទាទទួលនូរទុូនខរ

េងលមុន និា ទពួសពុលែច�កស្មបស្ម�ល
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ែដលមន�សបស េហផរមនទចំវនសែដល្រត�

េ្បសមម ៈ និាសំណាសែដលនិាចបលសនូ�ជង

ឋិរេថុពសស េដម សឺភនុ�រប និាេធ�េបផវនសេ្មន

េសរពស�រិេបផវនែ�ា េគ្រត�រសសនិាងន្េសរ

ពស�រិៃនេហ រ្ នសមពនសសាងមទំាមូលប េគល

បំណានុាេ្ទផគយទរសបន�ផៃថ�េដមសបុប 

(េាបូគំនូសទស១)ប 

 

បូគំនូសទស១ ៖ ទរសសេដម សឺងន្េសរពស�រិៃន

ែច�កស្មបស្ម�លប 

ក�ុា្បេទសពបែុន េកពេស�សំុៃនសស

សន�ឹកែដកែថបក�ុាទសាសាសែចនិា ែច�ក

ស្មបស្ម�លកំងាសែចេចហេទររ វនចបសេចបមក�ុា

ឆ� ំ១៩២៦ េហផសសទុផេែដកែថបវន

ចបសេចបមេ្ទផឆ� ំ១៩៥០ប េ្ផសែរលទ

ជង សកនេ្មនៃនសំណាសនមមរសសមុ្ទ 

ចលិរចលែដកែថប្រត�វនេ្ប្វសសែ ាទូលំទូ

លផប ែច�កស្មបស្ម�លែចងសែដកែថប្រត�ផក

មកេ្បក�ុាសមុ្ទ និា្បឈមេេនឹាបសិ� នស

មុ្ទេចហាៗេទររ ដូនរបែ្មប្ម�លៃនក្មិរទឹក 

និាទេវកបកសរ� លសៃនទឹកេរទឹកន ែដលេនះ

បខង េងសជងុុសគ� ៃនលក�ណៈេ្នះរាក�ុាទឹក 

និាេលេគកបសសសំណាសែដកែថបប រមួផនឹា

ទេកនេឡាៃនេកពេស�សំុៃនចលិរចលែដកែថប

ក�ុាែច�កស្មបស្ម�លនំណរែច និាកំងាសែច េគ

វនេរបនំេធ�ទងិនិរពជងនចសសលសសៃន្បងនស

បេនកេទសេ្នះ �ធិសសិសប និាទពួសពុលទ

ទេេ្នះរេ្នន្បេិទ េហផ�ធិសសិសបង្ាឹា

េឡា�េិប មុនេងលទចបសបដិសនិៃនបេនក�រិា

ទេេ្នះ សំណាសែដលងំុមនទទេេ្នះ 

វននេ្ផចបលសឱទសដលសេ្នះ (មិនកំេទ

នេ្នះ ែរែបរបេា�នក្មសសពរា ំា�េិ) ្រត�វន

េ្ប្វសសេស�ែរទំាភសស បែុែនប្បងនសទេេ្នះ

េងលបនុបឺន� ដូនរ្បងនសទេទរូដ 

(Cathodic) មទលបន� ំ ្រត�វនេគផកមកេ្ប

្វសសទនសែរេ្ននេឡា េនក�ុាសំណាសែដកែថ

បប ុណៈេងលែដលសំណាសទំាេនះកញមុុខ

ទេេ្នះក�ុាេងលឋិរេថនចសសលសស រ្រត�ែរ

ភនុ�របទសេា�រនមេងលនចសស(្រ�រងិនិរព) និា

បនបទផលសដឹាភំងសដំេណ ឋិរេថេនះ ែដលដូេន�ះ

េហផដំេណ ទស្មបសសំណាសគយមិនវ� កសនុះ

េ្ផសែរេ្នះៃនចលិរចលែដកែថបេទប 

ុណៈេងលេនះែដ រ្រត�វនេគដឹាន

ក្មសសបន�ះែដកនឹាសនសែដកែថបវនផកេ្ប

េនក�ុាសំណាសកំងាសែចែដកែថប គយ្រត�វនទរសសុស

េ្ផេ្នះែដលប បំ លេបផវ� កសនុះៃនសមរ�

ជងច�ុកទម�នស ែដលមិនែមន្រឹមែរសនសសំណាស

មួផេះេទ បែុែនបគឹសំណាសទំាមូលប េ្ផេហរុ

េនះរគយមនសៈសំខនសបំចុរេនក�ុាទែថទំ 

រផរៃម�នចសសលសសេេេលទកញដំេណ ទ

សំណាសែដកែថបែដលវ� កសគុណជងេ្ផស

េ្នះប ក�ុាទរផរៃម�ទែថកញសម�ជង្ទ្ទាស

ទេលក្កសៃនសំណាសែដកែថបកំងាសែច កនប

រ� សសបបូរេ្ននវនផក�ជិគ និាងិេសធនម 

េដម សឺរផរៃម�សម�ជង្ទ្ទាសទេលក្កស ៃន

សនសែដកែថបេលទខ្បសិទជងនមកែន�ាទស

នំាមួផៗ ប េទះរែ ាំកកេ្ផជគេ្នន

ៃន� សធសងិេសធនម និា�ជិគគយកំណរសេគលេដេេ

េលែច�កេចហាៗៃនសំណាស ដូនេនះទរផរៃម�គយ

មិនវនេធ�រេឹកាបេេេលសំណាសទំមូលេះ

េទប  

រ់េេេនូក និែមេុជេគេជុចិ

ស ន និងសទសជជោ ិ �់ប ជ �ុ នបវាាយ

េយសជិសថនិងែបាន RC (គនបអន៣

េោយសសមកេរចនវនគេុអងកនែង 
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(plane frame ), គននបតងា២) ជាលទជេច�កិនិមធ

ុមតវយនេងេបំំទជលូំជវនាាិជង

នបវករយ ិចាូគាែភេោយសេុចូ ( តង

គននប៣) េងេជមសភុាុាងកេជោ ិ-េទ�

ិ។េងិ�ាងកេច�កិនិមធេនូគនបនងសជិុមតវយន

េរចនេោយរងេចចំគននេុចូសជជយន

ោ ិ19 ឆ� នេងិ�ាងសិស នាុា។ាាិន�ន័យេុចូុមតវ

យនេគយនពេោយេុង� រយ ាំកន់ំឡ

សសានិងាិន�ន័យេុចូយនាាិជិជជេជេនូ

យនេគុមតវយនេុចជិេែាេុចូវននង

សជិសថ។ 

 

តងគននបាាំ២៖ា្ុហែ៏វនស នអម

េឆ�ាុាសជជេុុេនាុមង 

គននបតងាំ3 ៖ានិរ� កេុចូតាិ់្វន

នែងិ�ាងឈបងាុា 

 

វភិគFEM វនស នុចិសទុេនាុមងាចិយ

នឹងនងាាិជងនបវជនណ ិកជឹិចិជិ

េោយសសមេុចូ 

គេុអងកងនែងា( និា10,2 m,ិ�ាង

ចេរយ ូា6,5 m ) សជជិ�ាងេរូអន

នងា(800 ាេងិ�ាងងង�មទ�ិមខងេុរាំ 16 

េងិ�ាងិុអេ ជ់ នង) ុមតវយនេរចនរ �ុ ានិង

ុសវងចេរយ ូជបច �ុ ាុមតវយនងងនាវមបុអគនប

ស នុចិសទ នុងបជសជជអននងសជិ

សថាសជជរយ ិគាែភេោយសេុចូនិងុិាលិ

ភវនគេុអងកងនែងសជជំ ិ័នលនឹង

នងសជិេងេជមសភុាុាងកេជិ

ោ ិ-េទ�ិុមតវយនេច�កវភិគេោយផយ បបជនរន

កមនសយេុចូ។ាន់ឹនឹងេនូសជកវភិគេនូុមតវ

យនេច�េឡងេោយេុកវភិគរមា និែមាេជន

បិជABAQUS ( និសែថ់ំ. 6.10) ។។បគននបាំ៤

ង ចំគេុអងគនបាយនេរនែងចគនបស ន

ុចិសទាសជជអននងេុចូេងិ�ាងកវភិគ

FEM ។នងេជសជជអនងង�មទ�ិមចនចង 

2,75 ជងវនងង�មទ�ិមេងខងេុរ វននងនិង

ខេជាសជជអនងង�មទ�ិម 2,25 ជងចនចងេង

ខងេុរុមតវយនយិគនបតេោយេុរមានិ

ងឹ (ចននាចភជ  4 យនកមនសយកិ �់ប ជ រមា

និងឹ) និងាសទ�ិ និមិនុមតវយនេគយិគនបត

េោយេុរមាច�ឹ។ាន់ឹនឹងេនូសជរមានិងឹ

និងរមាច�ឹិយិនិងចបជ �ុ េងចននាចភជ ា ានង

ចបជិាិេគខងេុរនងសជិវនរមានិងឹា

យន និែមេង 150 និងកេច�េំយាំ �ុ េងិ�ាង

ាិវនង័ិ្ុមតវយនេច�េឡងេោយេុវអិុមសជជ

រេជរង �ុ ។ន់ូRC គឺុមតវយឺមនិងុមតវយនចបជ

េោយិយិចិយិសនយងនិងឹវននង

ខងេជ។សគនងេជុមតវយនេិេាជ

នុងរសងាិ�ាងជិេនែ� និែមានិងករយ ាំ

េទ�ិងមិអវន 1,000 .ាុមតវយនទ�ជឱធេេ

ន់ូ នុងបជាេងិ�ាងាិេទ�ិវទ់។ថ� ិសជិ

SKK490 ុមតវយនងនា័មុអនងសជិចមាាិ

ថចិុអេ ជ់ នង, ិុអុមតវយន �់ប ជេងចន

នាចិ នុងងេងិ�ាងរមានិងឹនិងុអ

រមាច�ឹាំតនងច ិក ិិជបចចសទ�ិងចង�ង

សជជអនងង�មទ�ិមេ់ �ុ ុមតវយន �់ប ជចិុអ

ចធេោយរមា នុងង។ 

 

តងគននបាំា៤ កិ �់ប ជរមាទ្ននែងវទ់

វនស នុចិសទ 

 

កវភិគេនូុមតវយនេច�េឡងេងេជំិែំ: គនបាA 

ចិយ១; គនបB-1ចិយនឹងជនរនេុចូសជជ

អន៣ណប ជឱធអនេុចូរេជរង �ុ ; និង

គនបB-2សជជិ�ាងេរូអនសម៣ណប ជឱធ

អនេុចូង�ឱធយមងេុចូានហនចន។ំ ិ័នលនឹងគនបា

A ពុមតវយនេរចនេោយេុរេជរង �ុ ជបច

យនេុេងិ�ាងគនបវទ់េរាសជជេងិ�ាងេរូាេគ

ខងេជ ុមតវយន និែមចវទ់ងឹសជជរមាងឹ

េនូុមតវយនេគភជ េេនឹងសគខងេជាេហយរមា

ងឹេនូសជិនុមតវយនរហមិនេំយង�ិជជប

ចោចខមាេហយរ់ិកវភិគេនូុមតវយន

េច�េឡងហបមជជ និមិងមិអរយ ាំេទបិេេ
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ជជ1,000។ិ�ាងកវភិគេនូកយមងេុចូេង

ិ�ាងគនបនំិយុមតវយនផយ បបេោយ០ាជង (ុ់នេុចូ

) 1.0, 1.2ជង1.4ជង, 1,6ជងនិង1,8ជងាជិេែាវនិិច�័

យេុចូាាិជយនិ�ាងកពសវងច ិសបងវន និ

េ ជ់ នងេហយិុិមេុចូ នុងេនូុមតវយនចម

ថ� ិថចA, B, C, D, E, F, និងិែំគនបវភិគុមតវយន

អវ ជេោយេុB-[○] - [△] - [□] (○: ខង

េឆ�ង; △: ិណប ជ; □: សប នានិងជនរន

េុចូុអ នុងំេនូុមតវយន ជ់ ិេោយ

េុនិិមប �់ a~ f) ។ ល្ងវចិេារមាំេុំូសស ន

ភេុចូនា �ុ េេយងតាិខងេុរាិអយ នង

េទ�ិិ�ាងគនបាA ុមតវយន ជ់ ិេោយកផយ បបានង

នតាិេទ�ិានា45°េហយចជាលទជិយុមតវ

យនិអយ នងេទ�ិ548 kN ចចធ (559 kN ងមិអ, 

537kN ង្អិ ) និង និមិជេេមងាិ�ាងចេរយ ូ

ុសហជ4%េេមវយចចធ។ 

តងគននបាំា៥៖ាកង ច្ុហែ វនានរ ិ

ាននងរយ បបកោ ិានងនតាិេទ�ិ (គនបាB-1 ) 

។មសភុាុាងានងនាុមតវយនកមនសយ

ុសហជ14,2%ំិុិមនេឡង (B-a-a-a) េោយស

សមេុចូេ ិនេឡង (B-b-b-b) ណប ជិំកោ ិ

ិ�ាងាឹិង19ឆ� ន។េជំេនូេារមមសភ

ុាុាងកេជិោ ិ េនូុមតវយនថយចាូេោយ18.3

%និង25,7%េរង �ុ ំិុិមនេឡងសជជេ ិនេឡង

វនកយមងេុចូេោយ1,2ជង (B-c-c-c) និង1,4ជង 

(B-d-d-d) ។ករយ ាំេងេជានងនទ់ាិងមិអ

សជជយនកយ យចមបចចងិុិមនេឡងិចិយ

នឹងកេ ិនេឡងវនកយមងេុចូ។េជំេនូ

េារមចិយនឹងកេ ិនេឡងេុចូ, កផយ បបច

េុចនុមតវយនងេង�មេឃចេងិ�ាងង័ិ្ិអយ នងេោយ

និិយួានិងភនា �ុ ខយ នងិ�ាងឥយិាវន

ាំតនងយ ិជិជានិងសភទ់ាិា�នុមតវយនេគិ

េឃចំកសជជពុមតវយនេគសវ ជថកពយមន

វជជនេែ នែងាុមតវេំយអនេងេជនែង

នុងបជុមតវក។ា 

ាន់ឹនឹងេរូសជចជាលទជវនកេុេ 

នងេុចូនបចាគនបB-1េុូំចិ�ាងិែំេង

េជសជជភេុចូកនសមេ ិនេឡងគិឱធិម

អវ ជសមេងិ�ាងិយ, ានងនទ់ាិំចាាិជ

ុាយនេោយសេទ្ងួេារមជបេច�ូេហយព

ុមតវយនេគិេឃចថសភុាុាងកេជិោ

ិវននែង នុងបជំរ័យាេជកយមងេុចូ

វននែង នុងបជ ។ 
 

តងគននបាំ៥្ុហែ៏វនានរ ិាននង

រយ ាំានងនោ ិ 
 
កពយមនវជេជជនេែ វនស នុចិសទសជជរយ ិ

គាែភេោយសេុចូេោយសទេិ េជកពេង

ាំតនងផ់ជ។ 
 
េោយន់មថកពសវងេងាំតនងផ់ជុមតវយន

េច�េឡងេងេជ និេ ជ់ នងេោយសទេិេជាអយ 

ងនាវមបច�ា្ន� "កាស� មេុចូាវននែងសជិ

សថុចិសទានិង និងសទា: កសិជនងេោយវជ" និ

េ ជ់ នងមនណងវននងសជិសថេុចូវន

គនបស នុចិសទុមតវយនេគេុចចិមប និែមេុជ

េគេងិ�ាងកិិកច�ា្ន� ។េងិ�ាងនំមិវចំិនសិ

ិុអ, មននសជជអនិុអង្អសជជុមតវ

យនេុេេ ំិ�ាងចនេណមននសជជាឹិេយិ

 ិុមតវមននាឹិេចាឹិរចានិងមននជិចាឹិានិង

4 - ឬ8ចននាចិណប ជង� ាិេគេងិ�ាងមននជបច

�ុ ុមតវយនេុេេ ចិយនឹងិុអចនែា ច

ង្អជបចចចនែា ចចេទប (Fig. 6) ។េជំ

េនូេេេារមេងិ�ាងមននា10.ាកេ លចននិន5

ចនែា ចិ �់ប ជ នុង4ចនែា ច នសិេោយ

ុសហជ3.2ងាំសលុមេងិ�ាងាិេណប យេហយា

ាិងខងេចចំចនែា ចចេទបសជជុមតវយន

ជិរងនិងិុអចចធាាិជយនាុមតវយន

និែមចិុអយនពសវងេងេជាំតនងផ់ជ

ុអកពយមនវជ (Fig. 7) ។ 
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បគននបាំ៦ា៖ា្ុហែ៏វនាំតនងពា

ិ�ាងាិា និនិងអិុម 

បគននបាំ៧ា៖ ាិេគពិុអេ ជ់ នង

ិ�ាងមននានហន10ងាំសលុមកេ ល 
 

កវភិគេនូយន និែមេុជេគេង

េជ1 (ងង�មទ�ិមខងេុរ406,4; ុសវង10,5 

m,, ិុអេជ9ា, និមិសជិSKK490) ។គនបវនក

វភិគាចធភគ-[] េងិ�ាងតងគននបាំ8ង ច

គនបសជជាាិជនបវិុអចចធេងិ�ាងសទ�ិសជជ

យនង ចនិិយួេងិ�ាងមិេជន; 4d មនណងឱធគនប

ុអង�ិសជជអន4ចនែា ចុអពិុអ

ុមតវយនេុេេ េងិ�ាងាិងខងេងេជវន

កេុេចនែា ចិណប ជេច�កពសវងចិយនឹង

ិុអង្អចកចេទបនិង8d ង ចំគនប

សជជ8ចនែា ចុមតវយនេុេេ ។េជំេនូេេ

េារមុេនាB-[] - [] - [] (្ាហែ ិB-4-4-4ិ�ាង

តងគននប) មនណងឱធគនបសជជិនំចយិ

ិុអចចធេងិ�ាងសទ�ិនំិយសមនសិសទ�ិ

ិ�ាងាិេគេណប យិយំរ័យេជាិព

ិុអ។ិុអេ ជ់ នងយនគែរចមវយក

ពសវងេងិ�ាងសទ�ិសជជយននសិ �ុ ុមតវយន

 �់ប ជេងិ�ាងកវភិគ។ [] ង ចចននិនវនកព

ិុអេងិ�ាងកេយិ ិវនាឹិ, ាឹិេចាឹិរេា

និងមននជិចាឹិ (ំេឆ�ងេេសប ន) ។ាន់ឹនឹងេរូ

សជ, S-Det យនង ចលបសជជសជជេងិ�ាងាិន�ន័យ

េុចូុមតវយនេច�េឡងវចិយលងជនងិមានិងនែា

េជសជជិុអចធ, កមុងសន្រ់ានិង

កន់មេទ្ងេារមសជជុមតវយនិ �់ប ជេងិ�ាង

សទ�ិសជជពិុអិនុមតវយនេច�េឡងាិែំ

វភិគេនូុមតវយនេគន់មថវង� ិុអុមតវយន

េច�េឡងេងិ�ាងេចិ�ំជេិមននទាមនិងមស

ភុាានងនទ់ាិេទបិវននងេនូុមតវយន

ពយមវយុមឹុមតវ នទាម។ 

បគននបាំ៨៖ង ចំានរ ិាននងក

រយ ាំានងន វនគនបវភិគ។ និមិ និហាេងិ�ាង

ជិេនែ� វនមសភុាានងន-េទ�ិសជជាាិជ

យនេងិ�ាងកេុមេចរចិយS-Det អនចននិន

16,8%ុអចធា4d និង13.1%ុអB-4-4-4

។នែាេជសជជអន4ចននាចិ�ាងិយមនន ុមតវ

យនទ�ជុអកពសវងេងាំតនងផ់ជាេងិ�ាង

កងនាវមបចុចនេោយវជាេគំចេជេឃចំ

ខងេជថមសភទ់ាិា�ន វនគនបេនូាុមតវយន

ពយមវយេុមេចរិ�ាងសទ�ិវមសិភា(េងិ�ាង

ិុិមុ) េងេជសជជយនេុមេចរមស

ភុាុាងទ់ាិិមុយិជ។េនូគឺេោយសសម

ិុអវនមននសជជអនិុអង្អសជជ

ុមតវយន �់ប ជជបចច និេ ជ់ នងវនេង

ិ�ាងមននេយិ ិវនាឹិាេហយជបេច�ូិុអេបង

ចងិុអច ិសបងុមតវយនេគងនាវមបេងិ�ាង

មនន នុងង។ិ�ាងេុជនែងេជ្ំពយមនវជ

ច ិក ិមសភទ់ាិានងនាពុមតវយនេគចមាាិ

ថចកនខនិ�ាងកទជិមយនវចិនបវភខយ នង

េងិ�ាងិសនយងាឹិេយិ ិាេោយិចណ ុិាលិ

ភវននែាេជកមេកងេ ិមេឡង និងគអយ ម

ិុអចន។ 

 

  បូគំនូសទស៨គំសូមក�រសសែ�ាេលកែន�ា

រកសែសបាៃនទំកសទំនាែច�កបន�ុកបសសសសបំងាស 

 

 េលសងសេនះ េងលែដលងិនិរពនំនួនលទៃនទ

រសសែ�ាក�ុាែច�ករំបនសំមួផក�ុារំបនសទឹកេរម

ននឹាទបែះគ� រិនៗបែន�ម 2  យ 3េលក នឹាេងល

េនេលទចលរសសែ�ាែដល េ្ប�បេធរប s-Det 

រមួផនឹាែុហេទាប� សសទសទម�នសច�ុកុិរពិរ ែដល

ក�ុា s-Det វនទទួលេ្ផទេកនេឡារបនប

ប� បសៃនរំបនសែច�កខ� សសប េនះគយរទងិនិរពែដល

�សតបទេមធពមជគែច�កក្មសសនិមួផៗរមួផ

នឹាជងេសគ� ងិរ្វកដៃនជង្រឹម្រត�ែដលបន

ៃលលកេ្ផបេា�ននំនួនៃនខ� សសែច�ករំបនសបរ

នុាបក បសេនះ េងលែដលេធ�ទេលែច�ករសសែ�ា

របសទកសទាឧបសគងបនបិរែដគយរនាសវនខ� សស
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ក្មសសែ្នះសុសក�ុាលក�ណៈេ្ប្វសស�និិន�សផ

្បហកស្បែហលេហផទផកមក្រ�រងិនិរពេះ

ែដ្គបស្គនសក�ុាទរសសែ�ាក្មសសេ សផកនំនុន

4ែកឺ 90°េនក�ុាមួផែច�កប 

 

េសនកបសសន�ិ រ្ ន 

 រលទចលៃនទ�ជិគប�ាសគេ្មាៃនសព ននូល

ក�ុាសមុ្ទ្បេិទសសបំងាសែដកែថប រ្រត�វន

េគដឹាន ទបែះេលសេ្ផសទសនំាៃនសស

បំងាសែដកាទសុសេ្ផេ្នះេលសម�ជងច�ុកទម�នស

គយមនរិន េហផសម�ជងច�ុកទម�នសៃនសំណាស

ទំាមូលប�សផសេេេលទវរសេ្នះៃនសំណាស

ទំាមូលបដូនលទចលៃនទរផរៃម�េលទកញ

សមរ�ជងច�ុកទម�នស គិរេលខ� សសក្មសសពរា ំា

សសបំងាសេនកែន�ារ� លសេាេេនមកឺួនធម

នេងលបនុបនឺន�េនះ រ្រត�វនេគដឹាន ុណៈ

រួេលុុុសដលស ១៣% ឬបនេ្ននរាេះ្រត�

វនេគកេេេេ្ផទេ្ប�បេធរបគ� រាសមរ�

ជងច�ុកទម�នសុណៈេងលែដលបូិាៃនេ្នះវន

បខង េែ ានចសស េងលេះេហផេទបេផាបន

កកែន�ាែដលមនសុ�រ�ិជងច�ុកទម�នសងិរ  ្វកដប 

េលសងសេនះេទររេនេងលេផា្រ�រងិនិរពភំងស

ក្មសសេ្ផនំណុនទំាបួនៃនែច�កមួផៃនកែន�ា

ែដលវនេស�េឡារងិេសសគយរំបនសសនទឹក

ែដលរកែន�ាក្មសសពរា ំាេនេសសសលសងសជង

សឹកែ ាធ�នសធ�រនឹាមន្បសិទិជងេដម សឺែក

ស្ម�លខ� ររសសក្មសសេ្ផេ្បសបាស្គម� រ 

េងលេះរនឹាបនរសសស�ាសក្មសសសសែដក

ែដលេនែច�កៃនទសកែន�ាេចហាៗឯេទររវនទរសស

ស�ាសែ ាល�ិរល�នសគយកំងុាេលកទឹកនិរបៃន�ធិសសិសប

រសសរ� លសេននឹាកែន�ា ែដលររ�ធិសសិសបដកល�ក�ុា

ទរផរៃម�វនែ ា្រឹម្រត�បំចុរនូ�ទកញ

សមរ�ជងច�ុកទម�នសបសសសំណាសសសសព ននូល

ក�ុាសមុ្ទក�ុានសផលទចលកំណរសទខ�សិ�កម

េននឹាកែន�ា ប 

 
 
 

 


