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STEEL CONTRUCTION 
TODAY & TOMORROW 

(េលខ.41 េម  2014) 

ករេបះពុមពរមួគន របស់ សហព័នធែដក និង ែដកែថបៃន្របេទសជបុ៉ន  

និង សហគម៍សំណង់ែដលេ្របើែដកែថបរបស់ជបុ៉ន 

ឯក រជភ ែខមរ 

 

 ឯក រជភ អង់េគ្លសរបស់ សំណង់ែដកែថប 
 ៃថងេនះនិងៃថងែស្អក ្រតូវបនេចញផ យបីដងកនុងមួយឆន ំ 

េហើយ្រតូវបនែចកចយទូទំងពិភពេ កេទកន់នយក

្របតិបត្តិនិង្រកុមហុ៊នននែដលមនចំ ប់ រមមណ៍មក

េលើពណិជចកមម ែផនកឧស ហកមមទំងអស់ និងអងគកររដធ

បលនន។ េគលបំណងចំបងៃនករេបះពុមពផ យេនះ

គឺេដើមបីែណនំពីម្រត ្ឋ ននននិងលកខណៈទូេទទក់ទង

នឹងសំណង់ែដលេធ្វើពីែដកែថបគំរៃូនគេ្រមងសំណង់ 

ឈនមុខ បេចចកវទិយសំណង់ឈនមុខ និងសំភរៈ

សំណង់និងលកខណៈដូចគន កនុងវស័ិយ ងសង់ គរ និង 

សំណង់សីុវលិ។ 

 េដើមបីេ យអនក នជជនជតិែខមរ ចងយ្រសលួ

យល់ពីអតថបទទំងេនះបន ខងេយើងខញុំក៏មនករេរៀបចំ

ឯក រជភ រែខមរែដលមនែតអតថបទសុទធភជ ប់ជមួយ

នឹងឯក រភ អង់េគ្លស ចំែណកឯរបូភព ករពនយល់

បែនថមនិង ង គឺ្រតូវបនបង្ហ ញ កនុងអតថបទជភ

ែខមរេ យមន្រតឹមែតចំណងេជើងជភ ែខមរបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ដូេចនះសូមេ កអនក នឯក រជភ អង់េគ្លសបែនថម

េទៀតទក់ទងនឹងរបូភពទំងេនះ។ េលើសពីេនះេទៀត

្របសិនេបើករបញជ ក់ជលកខណៈបេចចកេទសេនកនុងអតថ

បទែដលត្រមូវេ យមនឫព័ត៌មនលម្អិតស្តីពីបេចចកេទស

្រតូវបនទមទរេនះ សូម នអតថបទជភ អង់េគ្លស

បែនថបេដើមបីេ យកន់ែតចបស់។ 

 

 

 

េលខ.41 េម  2014: មតិក 

លកខណៈពិេសស: សហគម៍សំណង់ែដលេ្របើែដកែថបរបស់ជបុ៉ន  
សូមេកតសរេសើរចំេពះ ន ៃដេឆនើម កនុងឆន ំ 2014 
តូកយូ ក យ្រទី ____________________________________1 
វធីិ ្រស្ត យកំេទច គរខពស់ េ យសុវតថិភព__________2 
សិបុ៊យ៉ ហីុករ ិ(Shibuya Hikarie)_____________________3  
សមសធតុែផនកតភជ ប់ធនឹម ព នេ យជប់ល្អ____________4 
រង្វ ន់និេកខបបទ__________________________________5-6 
លកខណៈពិេសស: វធិនករទប់ទល់នឹងរលកយក សុ៊យ មិុ 
សំណង់ែដកែថបបំងរលក__________________________7 
ទំនប់បំងរលកែដល ក់បញឈរជប់គន _________________9 
សនទះ្រគបេក្ល ងទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុ________________11 
វធិនករៃនករកិចចេចញពីរលកសុ៊យ មិុែដលសម្រសបនឹង
លកខណៈតំបន់___________________________________13 

គរេគចខ្លួនពីសុ៊យ មិុ ________________________14 
គរសំ ប់ទប់ទល់នឹងសុ៊យ មិុ___________________15 

រេបៀបេរៀបចំគេ្រមងសំណង់ គរជេន្ល សពីសុ៊យ មិុ___16 
សននិសិទស្ដីពីែដកសំណង់ប៉សិុភិចេលើកទី១០___________17 
សននិសិទ JSSC 2013 ស្តីពីករ ថ បនសំណងែដកែថប____18 
ស្រមប់អនក ន________________________្រកបខងេ្រកយ 

ចំ ំ: េលខទំព័រែដលបន យេនកនុងមតិកខងេលើេនះគឺជ

េលខទំព័ររបស់ឯក រជភ អង់េគ្លសេលខ.41ែតបុ៉េ ្ណ ះ។          

ឯក រជភ ែខមរៈ  ©២០១៤សហព័នធែដកែថបនិងែដកៃន

្របេទសជបុ៉ន 

សហព័នធែដកែថប និងែដកៃន្របេទសជបុ៉ន 

3-2-10នីហុនបហ ី-កយ៉បចុចូ-គឹទី្រកងុតូកយូ103-0025 

្របេទសជបុ៉ន 
ទូរ រៈ 81-3-3667-0245 ទូរស័ពទៈ 81-3-3669-4815 
អីុែមលៈ sunpou@jisf.or.jp េគហទំព័រៈ http://www.jisf.or.jp 
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សូមេកតសរេសើរចំេពះ ន ៃដេឆនើម កនុងឆន  ំ2013 

(ទំព័រ១) រង្វ ន់ JSSC 

កររចន ងសង់ និងសំណង់ៃនតូកយូ ក យ្រទី (Tokyo 

Skytree) 
អនកទទួលជ័យ ភី៖ Nikken Sekkei Ltd., Obayashi 
Corporation, JFE Steel Corporation, Kobe Steel, Ltd., 
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, 
Komaihaltec Inc., Kawada Industries Inc., Tomoe 
Corporation and Nippon Steel & Sumikin Engineering 
Co., Ltd. 
 

តូកយូ ក យ្រទី® គឺជប៉មផ ព្វផ យ ែដលបន

ងសង់េនសុ៊មិ គឹ, ្រកុងតូកយូ មសំេណើ របស់ ្រកុម

ហុ៊នផ ព្វផ យតូកយូចំនួន្របំមួយ។ អគរេនះមនកំពស់ 

634 ែម៉្រត ចូលេទកនុង កស និងជអគរខពស់បំផុត ៃន

្របេភទសំណង់ដូចគន េនកនុងពិភពេ ក។ 

គំនិត ងសង់អគរេនះ គឺែ្របហលជែផ្អកេលើ 

ពកយពីរ : " េកង" ៃន វជបុ៉ន ( katana ) និង " អនកេបះ

ទី ំង" ែដលមនេនកនុង ថ បតយកមម្របៃពណីជបុ៉ន។ គំ

និតេនះបញជ ក់ពីវមិ្រតបី (three dimention) េនកនុងករ

រចន ងសង់អគរសមុ្រគ ម ញេនះ ែដលចប់េផ្តើម ជ ង

្រតីេកណេនបត្រគឹះ និងក្ល យេទជ ងជរង្វង់ េន

កមពស់ 300 ែម៉្រត ។ 

េនកនុងប្លង់សំណង់ ជន់អេងកតករណ៍ពីរ ្រតូវ

បនតេម្លើង េនកមពស់ 350 ែម៉្រត និង 450 ែម៉្រតេរៀងគន    

េហើយេនកមពស់ 500 ែម៉្រតនិង ខពស់ជងេនះ មនអង់ែតន 

ផ យរបស់ ថ នីយ៍ផ យ េផ ងេទៀត។ 

េ យ រែតសំណង់ប៉ម េស្ដើងខ្ល ំង ( ជមួយ 

9,3 ៉ តយូ ទទឹងេធៀបេទកមពស់ បងករេ យ ថ នភព ម

ឃត់ៃនតំបន់ ងសង់) បត្រគឹះគឺ្រតូវ្រទ្រទង់ជមួយ

កម្ល ំងសងកត់ដ៏ធំ និង កម្ល ំងសមព ធែដលបងកេឡើងេ យ 

កររញជួ យដី និង េលប នខយល់ខពស់។ េដើមបីទប់ទល់និង

កម្ល ំងទំងេនះ និងេដើមបីធនបននូវលំនឹងខពស់ និងសុវតថិ

ភពស្រមប់តួប៉ម េនេ្រកមដីេគ ងសង់ " ជញជ ំង

តំណរភជ ប់ " សរសរែដកែថប និង េបតុង។ េនកនុងេគល

បំណង េដើមបីេ យ គរមួយមនរបូ ងល្អ ្អ ត េគ្រតូវ

ងសង់េ យគម នតំណរបនទះែដក និងតំណរសរសរ

បំពង់ែដកែថប ែដលេ្របើកម្ល ំងខពស់ និងបំពង់ែដកែថបធំ 

្រតូវេគយកមកេ្របើេដើមបីបន្តជ ងបំពង់។ 

វធិនករណ៍ ដ៏េ្រចើនេលើសលប់ ្រតូវបនេលើក

យកមកេដើមបីេ ះ្រ យកររញជួ យដី និងខយល់។ េ យ

ែផ្អកេលើករពិនិតយជក់ែស្តង ដូចជ ម នេលប នខយល់ 

ែផនកខងេលើ េ យេ្របើ ឧបករណ៍ បឡុងGPS-េម៉ន 

(GPS-Mounted) និង ករពិនិតយេ យមី្រកូេ្រតម័រ 

(microtremor) េនករ ្ឋ ន ងសង់ កម្ល ំងរលកសិបប

និមមិត និងទ្រមង់រលក និងរលកេនករ ្ឋ ន ្រតូវបនេរៀបចំ 

េដើមបីេផទ ងផទ ត់ សុវតថិភពសំណង់តួប៉មេនះ។ ដល់ទីបញច ប់ 

លទធផលសុវតថិភពសំណង់ គឺខពស់ជង គរខពស់េផ ង

េទៀតេនកនុង្របេទសជបុ៉ន។ ជវធិនករបែនថម េដើមបីេ ះ

្រ យជមួយនឹងកររញជួ យដី, ្របព័នធ្រគប់្រគងរញ័ំរ 

សីុមបសិ ៉  (shimbashira) (េធ្វើេឡើងស្រមប់សំណង់ជ

េលើកដំបូង ស្រមប់អគរេនះ) ្រតូវបនបេងកើតេឡើង និង 

ក់ព្រងយ េដើមបីកត់បនថយកម្ល ំងរញជួ យដី។ 

 

របូថត 

អគរផ ព្វផ យែដលខពស់ជងេគេលើពិភពេ ក 

គំនូរៃន្រគឹះសរសរ ( គំនូរេមើលពីេលើ ) 

ងគំនូស េ្រគងៃន្របព័នធ្រគប់្រគងរញ័ំរ សីុមបសិ ៉  

(shimbashira) 

 

(ទំព័រ 2) រង្វ ន់ស្រមប់ករអនុវត្តករងរបនល្អ 

ករអភិវឌ ន៏ ៃនវធីិ ្រស្ត យកំេទច គរខពស់ េ យ

សុវតថិភព 

អនកឈនះរង្វ ន់ : ជីវកមមៃតសិ (Taisei) 

 

អគរខពស់ភគេ្រចើនគឺសថិតេនកនុងតំបន់ទី្រកុង ។ 

ករអភិវឌ ន៍ទី្រកុងនេពលថមីៗេនះ ករ ថ បនេឡើងវញិ
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ៃនអគរខពស់ែដលមន្រ ប់ េលើសពី100 ែម៉្រត បនេកើន

េឡើង េ យេហតុេនះ វធីិ ្រស្តេដើមបី យកំេទច គរ

ខពស់ គឺជកិចចករដ៏សំខន់កនុងគេ្រមងអភិវឌ ទី្រកុង ។ 

 ែផ្អកេលើនិនន ករេនះ ជីវកមមៃតសិ បនបេងកើត 

វធីិ ្រស្ត យកំេទច គរមួយែដលេ ថ េតកូេរផ « 

TECOREP ( Taisei Ecological Reproduction ) " ែដល 

ជួយកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃន ករងរ យកំេទច គរ 

េលើបរ ិ ថ នជំុវញិ េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងនូវសុវតថិភពនិង 

កត់បនថយ ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នអវជិជមន ៃនករងរ យកំ

េទច គរ។ ្របព័នធេនះ្រតូវបនេ្របើេ យេជគជ័យរចួមក

េហើយ េនកនុងករ យកេមទច អគរករយិល័យខពស់ៗ 

ជមួយនឹងកមពស់ 105 ែម៉្រត និង គរស ្ឋ គរ ជមួយ

ែដលមនកមពស់ 140 ែម៉្រត។ 

លកខណៈពិេសសដ៏សំខន់ ៃន្របព័នធ TECOREP 

គឺជ ករ ក់របងព័ទធជំុវញិ ែដល ងសង់េឡើងេ យ 

មន្របសិទធិភព េ យេ្របើ្របស់សំណង់ែដលមន្រ ប់ 

េនជន់េលើេគបំផុត និងយកេចញពីករងរ យកំេទច

គរេនះ។ ជពិេសស អគរេនះ្រតូវបនកេមទច មជន់ 

េ យចប់េផ្តើមពីជន់កំពូល។ ករហុ៊ព័ំទធេន មជន់ 

េគលែដល្រតវូកេមទច ចមនសុវតថិភព និងផ្ល ស់កែន្លង

យ៉ងឆប់រហ័សេទជន់ទប េ យេ្របើឧបករណ៍្រគីប េន

េលើសរសរបេ ្ត ះ សនន ែដល្រទសំណង់្រគបេនះ។ 

េលើសពីេនះេទៀត ្របព័នធថមីេនះ ភជ ប់គន នូវសមតថភព ផលិ

តថមពល េនកនុង្របព័នធដឹកជញជូ នបញឈរ ែដល្រតូវបន

េ្របើ េដើមបីបនទ បសមភ រៈ ែដលបន យកេមទចេចលេទដី 

ជួយសន ំ ថមពលនិង កត់បនថយ ករបំភយឧសម័ន

កបូនិច (CO2) ។ 

ករអនុវត្ត្របព័នធ TECOREP ្រតូវបនេ្របើ្របស់ 

េនកនុងករ យកេមទច គរស ្ឋ គរខពស់បំផុតេន

្របេទសជបុ៉ន ែដលមនកមពស់ 140 ែម៉្រត។ ករងរ យកំ

េទច គរ បនេធ្វើេឡើងេនកែន្លងបិទជិតមួយ ែដលជួយ

កត់បនថយករបរមភរបស់អនកជិតខង និងធនសុវតថិភព។  

មមនរយៈេពលខ្លីកនុងករ យកំេទច កត់បនថយចំនួនៃថង  

ករងរ។ ្របព័នធ យកំេទចេនះ មិន្រតឹមែតជួយកត់បនថយ 

ក្រមិតសេម្លងរខំន ( 20 DB ឬេ្រចើនជងេនះ ) ែតក៏ករពរ

ករែបកខច ត់ខច យ ៃនធូលី និងលំអងែផ ង  ( 90% ឬេ្រចើន

ជងេនះ ) ។ េលើសពីេនះេទៀត េនកនុងលកខខណ្ឌ ៃន ករ

ធនសុវតថិភពកែន្លងករងរ , ករអនុវត្ត ករងរ យកំេទ

ច េនកែន្លងែដលបំងជិត មនអតថ្របេយជន៍ជេ្រចើន 

េផ ងេទៀត ែដលមិន ចកំណត់ជតួេលខបន។ 

 

របូថត 

រេបៀបទម្ល ក់ចុះកនុងអំឡុងេពល យកំេទច គរេ យេ្របើ 

្របព័នធ TECOREP 

ទិដ្ឋភពខងកនុង ៃន្របព័នធ TECOREP 

អគរស ្ឋ គរ 140ែម៉្រត ែដល្រតូវបនកេមទចេ យេ្របើ 

្របព័នធ TECOREP 

 

(ទំព័រ 3) រង្វ ន់េលើករងរ្របតិបត្តិ 

កររចន ងសង់ និងសំណង់ ៃន សិបុ៊យ៉ ហីុករ ិ

(Shibuya Hikarie) 

អនកឈនះរង្វ ន់ : កប ្ត ក់ទុនរមួគន  ( JV ) ៃន និកិនសិុកេក 

(Nikken Sekkei) អិលធីឌី និង តូគយូ ឈតិីច (Tokyu 

Architec) និង  អិុនជីនរអិុនស៏ (Engineers Inc) និង េជវ ី

(JV) ៃន តូគយូខុន្រ ្ត ក់សិន (Tokyu Construction) និង 

ៃតេសខបផូេរសិន (Taisei Corporation) 

សីុបុ៊យ៉ហីុកេរ (Shibuya Hikarie) ឈរកនុង

តំែណងមួយឈនមុខេគៃន គេ្រមងកមមវធីិអភិវឌ ទី្រកុង 

ស្រមប់តំបន់ជំុវញិ ថ នីយ៍ Shibuya េនទី្រកុងតូកយូ។ គឺ

ជសំណង់ គរខពស់ច្រមុះ ែដលមនកមពស់ ្របែហល 185 

ែម៉្រត។ េគលបំណងចមបង របស់ គឺ េដើមបីបេងកើតវបបធម៌ 

ថមីនិង រេបៀបៃនកររស់េន េ យរបួរមួគន ជេ្រចើនៃន 

សកមមភពេផ ងៗគន  ដូចជពណិជជកមម កំ ន្ត វបបធម៌ 

និង ជីវកមម។ 
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ភរកិចចដ៏សំខន់ ៃនប្លង់សំណង់ គឺអគរែដល

មនេ ងេ ខ នចំណុះ្របមណ 2000 េកអី េនជន់ក ្ត

ល េហើយកររចនមូ៉ដេធ្វើខុសពីជន់េផ ងេទៀតេនែផនក 

េ្រកមនិងែផនកខងេលើ។ 

ជទូេទ េនេពលែដលកមមវធីិេផ ងគន  ្រតូវបន 

េរៀបចំកនុងជន់េផ ងៗ សរសរមិន ចបញឈរ មសំណង់ 

អគរេទ។ ជលទធផល ដំេ ះ្រ យដ៏ល្អេដើមបីទប់ទល់

នឹងទំងន់របស់ គរគឺ្រតូវបេងកើតចនទល់ែខ្វងខន តធំ។  

េទះជយ៉ង  េនកនុងគេ្រមង នេពលបចចុបបនន 

ប្លង់សំណង់ែដល ចេជឿទុកចិត្តបនខពស់  គឺករយល់ដឹង 

ពីកររចន ងសង់ ថ បតយកមម សមេហតុផល និងបេងកើន

ទុនេលើ ករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ េ យមិនពឹងែផ្អកេលើវធីិ

្រស្តសំណង់ពិេសស។ 

កនុងចំេ មឧបករណ៍ ដ៏សំខន់ែដលេគទទួល

គ ល់ថជប្លង់សំណង់ ចេជឿទុកចិត្តបនខពស់ គឺមន 

ដូចខងេ្រកម ៖ 

• េ យ រែតេ ងេ ខ ន មនទំហំធំ គម នសរសរេន

ក ្ត លេនជន់ក ្ត ល, ករតេម្លើងសរសរមិនេ យ 

បញឈរ ម គរ ជួយេ យកត់បនថយចំនួនសរសរ ( 

៤សរសរ ) ។ 

• ប្លង់អនុម័ត មនសរសរបួន េចញពីែផនកខងេលើេ ង 

េ ខ ន ែដល្រទេ យធនឹមដ៏ធំមនចនទល់ែខ្វងមនកំពស់

េសើមនឹង២ជន់ ។ 

• េនេលើ្រជុងទំងពីរ ៃនេ ងេ ខ ន េបតុង ងជ្របអប់ 

បំេពញេ យបំពង់ែដកែថប ( CFT ) េរៀបចំ ជសសរស្តមភ 

បញឈរេឡើងេលើ មកមពស់ៃនសំណង់អគរ។  េទះបីជ 

ែផនកធនឹមធំ ក្ល យេទជធំ េហើយជលទធផលកម្ល ំងសងកត់េធ្វើ

េ យេកងេលើសរសរេកើនេឡើង សរសរធំ CFT មនភព

រងឹខពស់្រគប់្រគន់ និងមនកម្ល ំង្រទ្រទង់ទមងន់សងកត់។ 

• ករេ្របើ្របស់ CFTs ស្រមប់សរសរខងកនុង ជួយកត់

បនថយកម្ល ំងេកើតេឡើងេ យសរសរខងេ្រក កនុងករណី

មនកម្ល ំងអ័ក ធំបែនថមេទៀត េពលមនកររញជួ យដី។ 

 

របូថតទិដ្ឋភពទំង្រសុងៃន Shibuya Hikarie 

ងគំនូសេ្រគងៃនប្លង់សំណង់ 

 

(ទំព័រ 4) រង្វ ន់ ពិេសស 

េបតុងែដកែថបបន្ត រមួបញចូ លធនឹមធំែវងេ យេ្របើ្របស់

ករប្រងួមល្អបំផុត 

អនកឈនះ រង្វ ន់ : ្រកុមហុ៊នEast Nippon Expressway 

Company 

្រកុមហុ៊ន ផ្លូវថនល់េនកនុង្របេទសជបុ៉ន បន

បេងកើត រចនសមព័នធ្របេភទៃចន្របឌិតថមី កនុងករក ង ព ន 

ផ្លូវថនល់ ដូចជប្រងួមសំណង់េមធនឹមេ យតូចអបបរម 

េ យេ្របើករចក់ពុមព PC និងបន្តបញចូ លសមសធតុ

សំណង់ែដលគិតថមន្របេយជន៍េ យករេ្របើ្របស់ 

ករចក់ពុមព PC និង េមធនឹមែដកែថប។ លទធផលេជគជ័យ 

មួយេនកនុងវធីិេនះ គឺសមសធតុែដកេបតុងបន្ត មញញ 

រមួបញចូ លគន ជមួយេមធនឹម។ េដើមបីបែនថមេលើករែស្វងរកវធីិ

កនុងករកត់បនថយភពខជះខជ យ ចំបច់្រតូវមនគំនិត 

រចនថមី។ 

េដើមបីបំេពញ មត្រមូវករេនះ ្រកុមហុ៊ន East 

Nippon Expresway បនែណនំ កររចន ងសង់ែផនក

ប្រងួមមួយេដើមបី ងសង់ ព ន ផ្លូវ  ជេលើកដំបូងេនកនុង 

្របេទសជបុ៉ន។ គំនិតមូល ្ឋ ន ៃនគំនិតរចនេនះគឺេដើមបី 

េ្របើ្របស់េ យតិចបំផុតនូវផលិតផលែដកែថបជេ្រចើន

្របេភទស្រមប់សំណង់ ព ន។ Kanayagou Viaduct គឺជ 

ព នថនល់ មួយែដល ្រតូវបនក ងេឡើង េ យេ្របើ គំនិត 

កររចនថមីេនះ។ 

េនកនុងែផនកក ្ត ល ៃនេ្រតើយ ព ន ែដលជកែន្លង 

សមសធតុែដកេបតុងបន្ត រមួបញចូ លេមធនឹម ព ន ចជួប

បញ្ហ េកង អ័ក មួយែដលមនទី ំងសថិតេនែកបរពុមព និង 

្រក សំ ញ់។ េនដំ ក់កលេនះ ្រតូវបនេគបរមភ

ថ ចមនបតុភូតគម នលំនឹង េគេ ថ កំេ ង 
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្របែហល ជេកើតេឡើងកែន្លងសងកត់ែដលមនេនែផនកខ្លះ ។ 

េដើមបីេ ះ្រ យ ថ នភពេនះ គំនិតរចន ង

សង់ថមី្រតូវបនែណនំ។ េនះគឺ្របសិនេបើែផនកមួយ ែដល 

្រតូវេរៀបេ្រគងេឡើង េ យមិនងប ្ត លឱយេកងេនកនុង

្រក សំ ញ់ និងឈនដល់ក្រមិតផ្ល ស្តិច យ៉ងេពញ

េលញ លកខខណ្ឌ លុះ្រ ែតករបង្ហ ប់េនកែន្លងចក់ពុមព 

និង តឹងែណនល្អេ យែដកែថបរតឹ។ ដល់ទីបញច ប់ េនះ 

ែផនកេ្រគងែដលសិក េនះ គឺពិតជមន្របេយជន៍ ស់ 

ស្រមប់ទំងពីរែផនក ទំងែដកែថប និងេបតុង េដើមបីករពរ

ករឆប់ដួលរលំ។ ជគំនិតរចន ងសង់ែដលតូច

ចំ យតិច មនគុណភពខពស់ េហើយេ្របើ្របស់ ច់ 

សំណង់បនជអតិបរមិ។ 

ករទទួលយករេបៀបរចន ងសង់តូចល្អេនះ

ស្រមប់ Kanayagou Viaduct មននូវ អតថ្របេយជន៍ជ

េ្រចើនដូចជ : កត់បនថយទមងន់ែដកែថប កំណត់កមពស់

រតធនឹម និងសន ំសំៃចេ្រគងសំណង់ ជមួយរតធនឹមែដល

េសមើគន នឹងកំពស់ េ យមិនេធ្វើេ យខូចសំណង់។ 

 

របូថត Kanayagou Viaduct េ្រជើសេរ ើសគំនិតរចន

ងសង់ថមី: ែផនកតូចរងឹមំល្អ 

 

ងគំនូស គំនិតរចន ងសង់ប្រងួមតូច 

ករេ្រប បេធៀប សមម្រតៃនែផនកនិមួយ 

ករេ្រប បេធៀប ៃនទំងន់ែដកែថប 

 

(ទំព័រ 5 ~ 6) រង្វ ន់និេកខបបទ 

ផលប៉ះពល់ៃនករក្រមស់សន្លឹក ៃនសន្លឹកែដកែថប 

Orthotropic េលើេសថរភពៃនករចុះថយកម្ល ងំ្រទ្រទង់ 

អនកឈនះរង្វ ន់ : Jun Murakoshi , Shu - ichi Hirano និង 

Hideaki Harada វទិយ ថ ន្រ វ្រជវករងរ ធរណៈ 

ផលប៉ះពល់ៃនក្រមស់បនទះសន្លឹកេលើភពធន់

ែដលចុះេខ យ ៃនសន្លឹកែដកែថប orthotropic ែដល្រតូវ

បនពិភក  ពីលទធផលពិេ ធន៍ និងករវភិគេដើមបីេធ្វើឱយ

រងឹមំេឡើងវញិនូវេសថរភពៃនករចុះថយកម្ល ំង្រទ្រទង់ 

ៃនេ្រគងសំណង់លម្អិតេលើករេ្របះបនទះសន្លឹក។ 

ករ កលបងក្រមិត្រទ្រទង់េ យករេបើកបរ 

េលើគំរទំូហំពិត ៃនកររមួបញចូ លគន ៃនក្រមស់សន្លឹកបនទះ 

16/19 មម និង6/8 មម ( ងគំនូសទី១)។ ករវភិគធតុ 

ផ ំមនក្រមិតក៏្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីបញជ ក់េ យចបស់

នូវផលប៉ះពល់ៃនសន្លឹកបនទះផ រភជ ប់ែដលទទួលរងនូវក

ម្ល ំងសងកត់របស់ខ្លួនឯងផទ ល់ ( ងគំនូសទី២) ។ 

 

ងគំនូសទី 1៖ ទិដ្ឋភពៃនករ កលបងេ យម៉សីុន

េធ្វើេតស្តវលិកង់  

ងគំនូសទី2៖ កខូច្រទង់្រទយ និង កម្ល ំងសងកត់ ដយ

្រកមវុចិទ័រស្រមប់ D12U6 និង D19U6 

 

ករ្រ វ្រជវេលើករ្រតួតពិនិតយបន្ល ស់ប្តូរែដលជះឥទធិពល

េ យចំណងែដកែថបែដលេធ្វើេឡើងយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ 

អនកឈនះ រង្វ ន់ : េ ក Hiroyuki Hayashida , JFE វសិ្វកមម

សំណង់សីុវលិ & សំណង់ Corp ែដលជ្រកុមហុ៊ន Izumi 

Miyashita , កលវទិយល័យ Kumamoto (អតីត ), េ ក 

Koji Ogawa ៃន កលវទិយល័យ Kumamoto 

 

ករ្រ វ្រជវេនះបនពិនិតយេលើលទធភ ដេងក បែដកែថក 

ធម ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ជ្របេភទទប់ទល់នឹងរញំរ ័

ែផនដី។ 

ងគំនូសទី១៖ េ្រប បេធៀប មំុៃនជន់និមួយៗជអតិ 

បរមិ េន្រគប់ជន់ទំងអស់ៃនេ្រគងែដកែថប ជមួយនឹង 

ដេងគ បករពរកំេ ង។ េ្រគងទំងអស់េនះ គឺ្រតូវមន 

ភពខ្ល ំងេសមើៗគន ។ េនកនុងជួរមំុតូចៃនជន់ ដូចករសនមត់

េនកនុងកររចន ងសង់្របពនធ័ករពររញំរដី័ ករបម្ល ស់

ទីៃនេ្រគងដេងក បគឺតូចជងេ្រគងរងឹេដើម។ 

ងគំនូសទី2 ៖ បង្ហ ញទំនក់ទំនងរ ង ៉ តយូែបងែចក



 6

កម្ល ំងៃនដេងក ប និងតៃម្លអតិបរម ៃនមំុរបស់ជន់ ស្រមប់ 

្រគប់ជន់ទំងអស់ ជមួយនិងកម្ល ំងៃនេ្រគងជប់េនជន់ 

ែដលបនកំណត់។ េនះេបើេយង មតួេលខេនះ េនេពល

ែដល ៉តយូែចករែំលករបស់ដេងក បេកើនេឡើង, ករេឆ្លើយតប

ៃនលំនឹងមនករថយចុះ បុ៉ែន្តេនេពលែដល ៉តយូេកើន

េឡើងហួសពីក្រមិតជក់ ក់មួយ ករេឆ្លើយតប េនះមន

និនន ករ េកើនេឡើងយ៉ងឆប់រហ័ស ។ 

មូលេហតុៃនករេកើនេឡើង យ៉ងឆប់រហ័ស ៃន

ករេឆ្លើយតប េនះគឺមកពីករ្របមូលផ្តុំៃនករែ្រប្របួល េន

កនុងជន់។ េនកនុងករ្រ វ្រជវេនះ សមីករ មួយ្រតូវបន 

គណន ែដនកំណត់ែផនកខងេលើៃន ៉តយូកម្ល ំង ែចករែំលក 

ៃនដេងក ប ែដលេធ្វើេ យ ចេជៀសេវៀងករែ្រប្របួល 

បន។ េនកនុងឧទហរណ៏ មួយ បនបង្ហ ញេនកនុង

ងគំនូសទី 2 គឺបង្ហ ញពីករេ្របើ្របស់ ៉តយូែដនកំណត់ 

ែផនកខងេលើ ្រតូវបនបង្ហ ញេ យេ្របើបនទ ត់

ែវងនិងខ្លីជំនួស។ 

 

ងគំនូសទី១ េ្រប បេធៀបមំុៃនជន់ រ ងេ្រគងែដកែថប 

និងេ្រគងរងឹេដើម។ 

ងគំនូសទី២ តៃម្លអតិបរម ៃនអតិបរមមំុៃនជន់ 

 

សមតថភព្រទ្រទង់កំហូច្រទង់្រទយ ៃន និងវធីិ ្រស្តរចន

ងសង់ករពរករបក់ែបក ស្រមប់ករផ រភជ ប់ព្រងឹង

េ យបំណះ្រកស់ 

 

អនកឈនះ រង្វ ន់ : Keiichiro Suita , ្រ ្ត ចរយ កល

វទិយល័យកយូតូ និងសមជិកចំនួន្របំនក់េទៀត 

ជមួយនឹងេគលបំណង ៃនករករពរ ករបក់ 

ចំនុចផ រភជ ប់ធនឹមចុង េនកនុងសំណង់ែដកែថប និង ករ

េលើកកំពស់សមតថភពសមថភព្រទ្រទង់កំហូច្រទង់្រទយ 

ៃនករតភជ ប់។ វធិនរចន ងសង់ថមី្រតូវបនេសនើេឡើង 

េនកនុងករ្រ វ្រជវបចចុបបនន។ បេចចកេទសសំខន់កនុង វធីិ

្រស្តេនះគឺេដើមបីបេងកើនក្រមស់បំណះៃនចុងធនឹមេ្របើជ

ែដកែថបបំណះធនឹមែដលមនក្រមស់េផ ងៗគន  

ែដលផលិតេ យេ ងច្រកផលិតែដករមូរ។( ងគំនូស. 

1) ។ 

េដើមបីេផទ ងផទ ត់សមតថភព្រទ្រទង់កំហូច្រទង់

្រទយៃនធនឹម នឹងករេកើនេឡើងក្រមស់បំណះ េគេធ្វើវធីិ 

កលបងជេ្រចើនេ យេ្របើែដកែថបេ្រចើន្របេភទ 

និងក្រមស់ខុសៗគន  េហើយករចក់ធនឹមេ យបេងកើន

ក្រមស់បំណះ ្រតូវបនយកមកេ្រប បេធៀបនឹងករចក់ 

ធនឹមេ យេ្របើក្រមស់េសមើគន  ែតបេងកើនទទឹងេ យធំ 

កលបងគំរពិូត ងអក រ T  ភជ ប់ធនឹមជមួយនឹងសរសរ 

របូភពទី១។ េលើសពីេនះេទៀត ទំងន់សងកត់ែដលេនចុង

ៃន្របេ ងកែន្លងផ រភជ ប់ ្រតូវបនយកមកវភិគ េ យ

េ្របើ វធីិ ្រស្តធតុផ ំមនកំណត់ េដើមបីរកវធីិកំណត់របូ ង 

និងទំហំឱយមន្របសិទធិភពបំផុតេដើមបីបេងកើនក្រមស់ 

បំណះ ករពរកររលំបក់។ 

វធីិ ្រស្តរចន ងសង់គឺមន្របសិទធិភព កនុង

ករេលើកកំពស់សមតថភព្រទ្រទង់ករខូច្រទង់្រទយ 

ៃនតំណរភជ ប់ ជពិេសសេលើករងរែដលេធ្វើេនកនុងករ

្ឋ នផទ ល់ែដលមនភពលំបកកនុងករ្រតតួពិនិតយគុណ 

ភព និងបេចចកេទសេលើករផ រភជ ប់។  

 

ងគំនូសទី1៖ វធីិបំ ស់្រកស់ 

របូថត1៖ សំ កបនទ ប់ពីករេធ្វើេតស្ត 

វធីិ ្រស្តេដើមបពីយករពីទំហំបត់បង់ែដកែថប េ យេ្របើ 

FSM ជំនួយេ យករវភិគែផនកេអឡិច្រតិច ្ត តិច 

អនកឈនះ រង្វ ន់ : Mikihito Hirohata កលវទិយល័យ 

ហគូយ៉ You - Chul Kim កលវទិយល័យ អូ ក និង 

Chunfeng Jin កលវទិយល័យ អូ ក 

 

េនកនុងករ្រ វ្រជវថមីៗេនះ វធីិ ្រស្ដពយករពី 

ទំហំបត់បង់ែដកែដលប ្ត លពីេ្រចះសីុ ្រតូវបនេសនើ 
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េឡើងេ យេ្របើវធីិ FSM ជំនួយេ យករវភិគែផនកេអឡិច 

្រតិច ្ត តិច។ េដើមបីពយករពីករបត់បង់បរមិណៃន ច់

ព នែដល េ យេ្របើFSM គឺជករចំបច់្រតូវយល់ពី

ករផ្ល ស់ប្តូរ ( ែដលទក់ទងនឹង យុ) លកខណៈេអឡិច

្រតិច ែដលខុសពីេពលចប់ក ងរហូតដល់បចចុបបននកល 

។ េទះជយ៉ង  មិន ចេទរចួេទេដើមបី ស់សទង់ ករ

ផ្ល ស់ប្តូរ េ យេ្របើក្រមិតែដលមន្រ ប់េនដំ ក់កល 

ងសង់ ។ េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ ប៉ ៉ ែម្រតគំរែូដល 

យកមកពិចរ េលើែផនកជេ្រចើនៃនទំហំេលើករបត់បង់  

្រតូវបនយកមកវភិគេ យេ្របើករវភិគេអឡិច្រតិច

្ត តិច េដើមបីែស្វងរកែខ េកងពយករចបស់ ល់េលើករ

បត់បង់។ 

េអឡិច្រតូតមួយ និឧបករណ៏ ស់សទង់ ្រតូវបន 

េ តេដើមបី ស់ពីភពខុសគន ពីកម្ល ំងេអឡិច្រតិច ែដល 

ភជ ប់ជមួយ្រក េ្រគងៃនែដកែថបH ដូចែដលបន

បង្ហ ញេនកនុង ងគំនូស 1 ។ ទំហំបត់បង់្រតូវកំណត់

េ យៃចដនយ មលកខណៈរង្វង់េ យេ្របើបនទ ត់ពណ៌

្រកហម ( 250 × 40 មម ) កនុង ងគំនូស2 ។ ទនទឹមនឹងេនះ

ែដរ មុនេពលេធ្វើេតស្ត, ករវភិគមួយ្រតូវបនេធ្វើេឡើង 

េ យេ្របើលំនំទំហំបត់បង់េផ ងៗគន  កនុងករែស្វងរក ែខ

េកងែដល ចពយករករបត់បង់េនកនុងគំរសំូ ក។ 

ងគំនូស 2 បង្ហ ញពីករេធ្វើេតស្ត និងលទធផលវភិគ ។ 

លទធផលករេធ្វើេតស្ត េនកនុងតួេលខ ែដលបនបង្ហ ញ 

េ យេ្របើនិមិត្តសញញ  ្រតូវបនពយករយ៉ង្រតឹម្រតូវ េ យ

េ្របើែខ េកងពយករករបត់បង់ទំហំ កនុងករវភិគេនះ។  

 

ងគំនូស1 គំរសំូ កែដកែថប H (300 × 300 × 10 x 

15 មម , 650 មម បេ ្ត យ ) 

ងគំនូស2 លទធផលពយករៃនទំហំបត់បង់ៃនែដកែថប 

H ។ 

 
■■■■■ 
លកខណៈពិេសស៖ វធិនករស្រមប់ទប់ទល់រលកយក សូ៊

មិ 

បីឆន ំបនកន្លងផុត ចប់ ំងពីមនកររញជួ យដី 

ដ៏ធំមហិមេនែប៉កខងេកើត្របេទសជបុ៉ន េហើយឥឡូវេនះ 

ករក ងេឡើងវញិ្រតូវេធ្វើេ យេលឿនេនតំបន់ែដល

រងេ្រគះ។ កនុង ថ នភពេនះ ភរកិចចដ៏ធងន់ស្រមប់ជបុ៉នគឺ

្រតូវ ្ត ររចនសមព័នធសងគមេឡើងវញិេហើយេធ្វើេ យ មន 

សុវតថិភព និងករពរពីេ្រគះមហន្ត យ។ េនះគឺជេមេរៀន

ដ៏ធងន់ធងរ ែដល បនេធ្វើេ យខូចខតនូវ យុជីវតិមនុស  

និង្រទពយសមបត្តែដលបនបងករេឡើងេ យកររញជួ យដី 

េនះ។ 

ទញពីេ្រគះមហន្ត យេនះ ចបប់េបះពុមពេលើក

ទី៤១ េនះ គឺេចញេឡើងេដើមបីេ្រត មខ្លួនស្រមប់ េពល

អនគត ជពិេសសេដើមបីទប់ទល់សូ៊ មិយក  េ យ

សំណង់ែដកែថប។ 

 

(ទំព័រ 7 ~ 8) 

បេចចកវទិយៃនសំណង់ែដកនិងវធីិ ្រស្តែដលេដើមបទីប់ទល់

នឹងរលកសុ៊យ មិុ 

េ យ Takeshi Mochizuki, ្របធនគណកមម ធិ

ករទក់ទងនិងវសិ្វកមមសីុវលិ ែដកជបុ៉ន និង សហព័នធែដក

ែថប េ កKazuyoshi Fujisawa ្របធនគណកមម ធិក

ទក់ទងនិងសំណង់ ករ ែដកជបុ៉ននិងសហព័នធែដក 

ែថប។ 

បេចចកវទិយសំណង់ែដកែថប និង វធីិ ្រស្ត 

ែដលសម្រសបេដើមបីករពរនិង្រតួតពិនិតយករបំផ្លិច

បំផ្ល ញេ យរលកសុ៊យ មិុ។ 

ជករេឆ្លើយតបេទនឹងកររញជួ យដីេនភគខង

េកើតៃន្របេទសជបុ៉ននែខមីន ឆន ំ២០១១ ្រកុមសហព័នធ

ែដកែថបនិងែរែ៉ដក្របេទសជបុ៉នបនេរៀបចំសំេណើ រែដ

ល ក់ែតងេឡើងេដើមបី“េធ្វើេ យេហ ្ឋ រចនសមព័នធ សងគម

កន់ែតមនភពធន់ខ្ល ំងនឹងេ្រគះមហន្ត យ” មរយៈ

ករបេងកើនករេ្របើ្របស់សំណង់ែដកែថមជអតិបរមិ។ 



 8

េគលបំណងបឋមគឺបេងកើតលទធភពរកុរកនឹងក ង

សំណង់េ យបនឆប់រហ័សទក់ទងតំបន់ែដលមនករ

យ្រប រេ យេ្រគះមហន្ត យនិងេធ្វើេ យមនសមតថ

ភព្របេសើរេឡើងកនុងករពរេ្រគះមហន្ត យៃន្របេទសជ

បុ៉ន។កនុងចំេ មសំេណើ រជេ្រចើន មននិយយពីបេចចក

េទសសំណង់ែដកែថបនិងវធីិ ្រស្តែដលេធ្វើេ យែដល

េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងដល់ករករពរនិង្រតួតពិនិតយករ

ខូចខតែដលប ្ដ លមកពីរលកសុ៊យ មិុ។  

សំេណើ រទំងេនះមនែណនំខងេ្រកមេនះ៖ 

មេធយបយព្រងឹងចំេពះកំពង់ែផមនបំពង់េធ្វើ

ករេ្រកមទឹក្រ ប់េ យេ្របើ្របស់បំពង់សរសរ្រគឹះែដក

ែថប 

ងគំនូសទី ១ បង្ហ ញរបូភពមួយពីវធីិ ្រស្ត

េដើមបីព្រងឹងែដលមនបំពង់ស្រមប់េធ្វើករេ្រកមទឹក(េខឿន)

ែដលមិន្រតឹមែតេធ្វើេ យមនភព្របេសើរេឡើងកនុងករ

ទប់ទល់នឹងរលករញជួ យបុ៉េ ្ណ ះេទបុ៉ែន្តក៏ជួយ ងជំរះ

ភព្រប ក់បត្រគឹះបំពង់េ្រកមទឹក។ េ យ្រតូវបងករ

េ យរលកសុ៊យ មិុរញុ 

េបក ករ ងជំរះេធ្វើេ យ ្អ ត ច្រតូវ បន

ករពរេ យតំេឡើងបំពង់ែដកែថបបងកប់េនខងមុខ

សសរេខឿន។ ជមួយគន េនះែដរ សរសរ្រគឹះបញឈរែដក

ែថបបំពង់ ចនឹង្រតូវបនេ្របើជំនួសជែផនកព្រងឹងករ

ករពរជំនួសេ យសសរ្រគឹះបនទះែដកែថបសំែប៉ត។ 

េលើសពីេនះេទេទៀតកនុងករណីែដលមេធយបយ

េនះ្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងផ្ដល់ករព្រងឹងករករពរជ

ពិេសស្របឆំងនឹងរលកធំៗរបស់រលកសុ៊យ មិុ េហើយ

ភពខុសគន មួយេទៀតេនះគឺ ចេធ្វើេទបនេ យករផលិ

តែដកែថប្រតូវបន ក់ជជួរេនែផនកខងេ្រកៃនសសរ

េខឿនេ្រកមទឹក។ 

វធីិ ្រស្តព្រងឹងករករពរេខឿនេ យេ្របើបនទះ

ែដកែថបសំែប៉ត្របេ ង 

ងគំនូស ២ បង្ហ ញពីវធីិករព្រងឹង េខឿន

េ យេ្របើសសរែដកបនទះែដកែថប។ វធីិេនះមិន្រតឹមែត

បេងកើនកមពស់កំពូលរបស់េខឿនបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតក៏រមួចំែណក

ែចកចយ ភពតសូ៊្របឆំងនឹងរលកសុ៊យ មិុចំេពះ

សសរេខឿនេ យតេម្លើងេនែផនកខងេ្រកយៃនសសរ

េខឿននូវជញជ ំងករពរែដល្រតូវបន្រទេ យសសរបនទះ

ែដកែថបេនេពល្រសបគន មរយៈករេ្របើ្របស់ទំនប់

ករពររលកខពស់។ 

លកខណពីរយ៉ងែដលគួ្រតូវបនកត់សំគល់អំពី

សំណង់ទំនប់ករពររលកទឹកខពស់។ជដំបូងពីេ្រពះមិន

ចំបច់មនករតុបែតងេឡើងវញិកនុងទំហំធំចំេពះេខឿន 

េ យករងរព្រងឹងករករពរ ចេធ្វើបនយ៉ងឆប់រហ័

ស។ ទីពីរករព្រងឹងករករពរ ចដំេណើ រករ បនយ៉ង

ល្អសូមបីែតេនកនុងទីកែន្លងែដលមនែដនកំណត់ក៏េ យ។ 

វធិនករណ៍្របឆំងករ្រតឡប់កបលចុះេ យ

េ្របើ្របស់សសរែដកបនទះជញជ ំងពីជន់ 

ងគំនូសទី ៣ សូមបង្ហ ញពី្របសិទធភពៃន

ករព្រងឹងករករពរែដលេ្របើសសរបនទះែដកែថបជញជ ំង

ពីរជន់(double-wall steel sheet piles) េដើមបីករពរករ

បក់ទំនប់ មត់្រចំងចំេពះករ ំកបលចុះអំឡុងេពល

ដំ ក់កលទឹកេឡើងេ យសុ៊យ មិុ។ 

កនុងចំេ មលកខណននៃនវធិិេនះមនករ

ទប់ទល់នឹងរលករញជួ យខពស់ (ករទប់ទល់នឹងដី វ) ្រតូវ

បនផ្ដល់េ យសសរបនទះែដកែថបសំែប៉តជញជ ំងពីរជន់

េនខងកនុងទំនប់មត់្រចំងនិងករទប់កមពស់ទំនប់មត់

្រចំងេដើមបីករពរទឹកជន់េពល ចំេ តមត់្រចំង ច្រតូវ

ែបកេ យ រករ ំកបលចុះ។ 

្របព័នធសំណង់ថមីស្រមប់ករក ង គរ 

“ គរននែដលេ្របើ្របព័នធសំណង់ថមីែដលេ្របើ

សំភរៈសំណង់ែដលេទើបនឹងេចញថមី” ជគំេ ងមួយ ែដល

តភជ ប់វស័ិយឯកជនR&D នឹងរ ្ឋ ភិបល

(government-private sector) 

ពិេសសជងេនះ គរែដលេ្របើ្របស់្របព័នធ
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សំណង់ថមីេនះ ចទប់ទល់នឹងកររញជយយដីធំៗែដលមន

អ័ងតង់សីុេតរញជួ យកំរតិ៧និង្រតូវបនក ងេឡើងេ យ

េ្របើ្របស់ទំងែដកកំពស់ ៧៨០ N/mm2(H-SA700) និង 

្របព័នធរ ំ យថមពល។ 

ករទទួលយកអតថ្របេយជន៍បែនថមពីករ្របេសើរ

េឡើងៃនទស នៈចំេពះ គរេផ ងៗេ យេ្របើ្របព័នធថមី 

នឹង ចជួយក ងេ យបេងកើតតំបន់ និង គរឧស ហ

កមមែដលមនេ្រចើនជន់ ចបេញច សកម្ល ំរលកែដលផលិ

តេ យរលកសុ៊យ មិុនិងទឹកជំនន់ ដូចបនេឃើញេន

កនុង ងគំនូសទី ៤។ 

 

សំណង់ គរេធើ្វពីែដកែថបស្រមប់េ្របើ្របស់

ជមូល ្ឋ ន្រគឹះបងក រេ្រគះមហន្ត យេពលមន សនន 

ងគំនូស ៥ សូមបង្ហ ញជូនសំណង់អគរ

ែដក ែថបមួយ ែដលេ្របើ្របស់េដើមបីករពរេ្រគះមហន្ត

យែដលេកើតជយថេហតុ។ ែដកែថបមនសំណង់ទ្រម

ែដលធន់យ៉ងខ្ល ំង្របឆំងនឹងរញជួ យដីនិងរលកយក សុ៊យ

មិុ (tsunamis)េលើសពីេនះ ចេ្របើ្របស់ ស្រមប់

េគល បំណងេផ ងៗបនេ្រចើនយ៉ង េហើយក៏ ចជ

និមិត្តរបូ្របចំតំបន់បនេទៀតផង។ 

គរេ្របើ្របស់សំណង់ទ្រមែដលមនកមពស់

ខពស់ជងកមពស់រលកយក សុ៊យ មិុ េហើយេ្របើ្របស់កំ

ំងខ្ល ំងេ យេ្របើរបូធតុរងឹមនគុណភពខពស់ ែដល

តភជ ប់េទបំពង់ (CFT) ែដលជួយេ យ គររតឹែតមន

សុវតថិភពខពស់ ច្របឆំងទប់ទល់និងរលកសុ៊យ មិុ

បនយ៉ងល្អ។ សំណង់ គរែដកែថបក៏ ច្រសូបយក

ថមពលពី្របព័នធរ យែដលេ្របើ្របស់សសរទ្រមេដើមបី

ទប់ទល់ភពងេកងេន គរជន់ខងេលើ  ករក ង

មរេបៀបេនះេធ្វើេ យករទប់ទល់និងករញជួ យដីរតឹែតម

នភប្របេសើរេឡើង។ េលើសពីេនះេទេទៀត ករទទួលយក

ករ ងសង់ចមង យឆង យេធ្វើេ យមនភពងយ្រសលួ

កនុងករបត់ែបនេនេពលមន សនន។ 
♦♦♦ 

បេចចកវទិយរមួជមួយនិងវធីិ ្រស្តែដល្រតូវបន

បេងកើតេឡើងេន្របេទសជបុ៉ន ែដលបនែណនំខងេលើ គឺ

េដើមបីផ្ដល់សន្តិសុខ និងសុវតថិភព ដល់្របជជនែដលរស់

េនជំុវញិម សមុ្រទប៉សីុហ្វិក(Pacific)។ 

ងគំនូស ១ វធីិ ្រស្តព្រងឹងកំពង់ែផែដល

មន ឧបករណ៍សំ ប់េធើ្វករេនេ្រកមទឹកេ យេ្របើែដក

ែថបបំពង់ បនទះែដកសំែប៉ត្រតួតសីុគន ឬ េ្របើែដកែថបបំពង់

េផ្អ បជប់គន  

ងគំនូស ២ វធីិ ្រស្តព្រងឹងេខឿនសំណង់

េ យេ្របើ្របស់បណ្ដុំ បនទះែដកែថបបំពង់ 

ងគំនូស ៣ ្របសិទធិភពរបស់បនទះែដកែថប

ែដលេធ្វើេ ជញច ំងរងឹមំេទ្វរដង េ យេ្របើ ្របស់វធិនករ

ទប់ទល់នឹង ទំងន់សងកត់ពីេលើេលើសករកំណត់ 

ងគំនូស ៤ ឧទហរណ៍ ទក់ទងនឹង គរ

ែដល្រតូវបនក៏ ងេលើងេ យេ្របើ “្របព័នធសំណង់ គរ

គរថមីេ យេ្របើ្របស់ េ យេ្របើ្របស់សំភរៈែដលេទើប

ថមីទំេនើប” 

ងគំនូស ៥ សំណង់ គរេធើ្វពីែដកែថប 

ស្រមប់េ្របើ្របស់ជមូល ្ឋ ន្រគឹះបងក រេ្រគះមហន្ត យ

េពលមនភ្ល មៗ 

 

(ទំព័រ ៩-១០) 

ទំនប់បំងរលកែដល ក់បញឈរជប់គន        

គំរដំូបូងេគបំផុតរបស់ពិភពេ ក 

េ យ Makoto Kobanyashi, ្រកុមហុ៊ន 

Obayashi, Taro Arikawa,វទិយ ថ ន្រ វ្រជវ កស

យន ្ឋ ន និងកំពង់ែផ, Kazuyoshi Kihara, ្រកុមហុ៊ន

ឧស ហកមមធុនធងន់  

Mitsubishi ែផនក ព ន និង វសិ្វកមមសំណង់ែដក

ែថប, Hiroshi Inoue, ្រកុមហុ៊នToa, Hirotsugu Kasahara, 

្រកុមហុ៊នែដកែថប Nippon និង វសិ្វកមម Sumikin 

ទំនប់ទឹកបញឈរជប់គន (ទំនប់ទឹកបញឈរជប់គន
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ែដលអែណ្ដ ត ពីចំណុចេនះេទនឹងសេសរជអក រកត់ 

VTB) គឺជទំណប់ទឹក ែដល ចបត់ែបនបនែផ្អកេលើទស

នៈថមី។ទំនប់ទឹកេនះមនពំនូកែដកបំពង់េនជន់េលើនឹង

ជន់េ្រកមែដលត្រមបជជួរេដកយ៉ងេ្រចើន េហើយ ក់

េនខងេ្រកមៃផទទឹកែដល្រតូវគន នឹងផ្លូវន ចរណ៍។ កនុង

ករណីែដលមន សនន ដូចជសុ៊យ មិុ និង រលកទឹកខព

ស់ៗ គំនរែដកខងេលើ្រតូវបនបែណ្ដ តេឡើងេដើមបីករពរ

េ្រគ ងបរកិខ រេ្របើ្របស់ននែដលមនេនកនុងែផនិងកំពង់

ែផ ( ងគំនូស ១) 

បនបញជ ក់េ យដឹងកនុងកររញជួ យដីដ៏ខ្ល ំងខ្ល

េនជបុ៉នខងេកើតេនៃថងទី ១១ ែខមីន ឆន ំ២០១១ ថទំនប់

ទឹក្របេភទធមម េនះបនផ្ដល់នូវករបនធូរបនថយករបំេភ្ល

ចបំផ្ល ញេ យរលកសុ៊យ មិុ។ ្របសិនេបើទំនប់VTB 

្រតូវបនអនុវត្តមិនចំេពះែតផ្លូវទឹកមួយេនះ ែដលនឹងេរៀបចំ

េ យគម នករគំ ម ដល់ន ចរណ៍បុ៉េ ្ណ ះេទ ក៏នឹង

ផ្ដល់នូវមេធយបយមួយែដលជួយករពរករហូរចូលៃន

រលកសុ៊យ មិុចូល មផ្លូវន ចរណ៍ផងែដរ។ 

ខងេ្រកមេនះជករែណនំពីគេ្រមងទំនប់ទឹក

VTB និង គំរៃូនករេធ្វើករពិេ ធន៍កំ ំងទឹក រមួជមួយ

និងករពិេ ធន៍េលើ  

ល បែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីពិនិតយ និង

េផទ ងផទ ត់ក ្ត បេចចកេទសសំខន់ៗ។ 

គេ្រមងសំណង់ និងករបេងកើតយន្តករ 

ផ្លូវទឹកថមីេនះមនសំណង់ែដលមនេ្រ បែដល

បណ្ដុំ ខងេលើ្រតូវបនបញចូ លេទបណ្ដុំ ខងេ្រកម

( ងគំនូស ២)។ បណ្ដុំ ខងេលើ្រតូវបនតំេឡើងេ យករ

បំេពញេ យខយល់យ៉ងែណនចូល េហើយ្រតូវបនបនទ ប

មកវញិេ យករបេញចញខយល់មកេ្រក មសនទះបេញចញ

ខយល់។ ្របតិបត្តិករទំងពីរេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ

្របព័នធបញជ រពីចមង យ(remote control)។ករេផទរកម្ល ំង

បញឈរ(កម្ល ំងខយល់។ល។) េកើតេឡើងេនកនុងកែន្លងែដល

បណ្ដុំ ខងេលើនិងខងេ្រកម្របសព្វគន ។ 

គំរៃូនករេធ្វើែតសកម្ល ំងទឹក 

្របសិទធិភពៃនទំនប់ទឹកេនះេទេលើករបញឈប់

រលកសុ៊យ មិុ ្រតូវបនបញជ ក់េ យដឹងេ យ

មេធយបយៃនករពិេ ធន៍កម្ល ំងទឹក។ ករពិេ ធន៍េនះ

្រតូវបន្រប្រពឹត្តេទេន ងទឹកHydro-Geo (បេ ្ដ យ

១៨៤ ែម៉្រត ជំេ ១២ែម៉្រត ទទឹង៣.៥ ែម៉្រត) សថិតេនវទិយ

ថ ន្រ វ្រជវ កសយន ្ឋ ននិងកំពង់ែផេ យករត

េម្លើងទំនប់ទឹកគំរែូដលមនទំហំ១ភគ ៥ (1/5)។ របូថតទី

មួយ បង្ហ ញពី ថ ន ភពៃនករពិេ ធន៍។ 

 លទធផលៃនករពិេ ធន៍េនះបង្ហ ញេ យ

េឃើញពីសមូហភពៃនករបញជូ នពី0.25 ដល់ ០.3 េ យ

បញជ ក់ថទំនប់ទឹកេនះផ្ដល់នូវ្របសិទធិភព្រគប់្រគន់កនុង

ករបឈឈប់រលកសុ៊យ មិុ ។ 

ករេធ្វើែតសេនទី ល 

ករេធ្វើែតសេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកំពង់ែផ

Numazu កនុងេខត្ត Shizuoka ពីែខកញញ  ឆន ំ២០០៦ ដល់ែខ

ឧសភ ឆន ំ២០០៩។ លទធផលៃនករពិេ ធន៍ជលទធផល

មួយឈុតែដលមនគំនរខងេលើ(1.422 ែម៉្រត ពីចុងខខ ង

េទចុងខខ ង មនចមង យ14.75 ែម៉្រត) េហើយេនគំនរខង

េ្រកម (1.600ែម៉្រត ពីចុងខខ ងេទចុងខខ ងេទៀត, មន

ចមង យ 16.75 ែម៉្រត)។ គំនរទំពីរចមង យ(1.422 ែម៉្រតពីចុង

ខខ ងេទចុងមខ ង) ែដល្រតូវជួសជុលេនៃផទទឹក គឺ្រតូវបនត

េម្លើងេនទី ំងទំងពីរៃនករពិេ ធន៍ (របូ ២)។ សំភរៈ

នន និង លទធផលដ៏ធំ្រតូវបនែណនំខងេ្រកម៖ 

ករេធ្វើករពិេ ធន៍ករតេម្លើងនិងករទម្ល ក់ 

ករពិេ ធន៍ទក់ទងនិងយន្តករៃនករតេម្លើង 

និង ទម្ល ក់្រតូវបនេរៀបចំេឡើង មរយៈករពនយល់េចញពី

ខយល់េចញពីធុងស្តុកខយល់ និងករបង្ហូរខយល់េចញ ម

បំពង់បេញចញខយល់។ករតេម្លើងមនរយៈ២០០វនិទី

(៣.៣៣នទី) បនទ ប់ពីករផគត់ផគង់ខយល់ចប់េផ្តើមដំេណើ រក

រ។ ខណៈេពលៃន្របតិបត្តិករៃនករតេម្លើង និងទម្ល ក់្រតូវ

បនេធ្វើ រចុះ រេឡើងចំនួន១០០ដង ថ នភពៃនករត
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េម្លើងនិងទម្ល ក់ខយល់េនែតដែដល ដូេចនះ ច បញជ ក់ពីភព

ចេជឿទុកចិត្តបនេទេលើ្របព័នធផគត់ផគងខយល់។ 

ករពិេ ធន៍ពីករតបតរេទនិងរលកទឹក 

ករេធ្វើែតសេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងជមួយនឹង

គំនរែផនកខងេលើែដលអែណ្ដ ត េដើមបីបញជ ក់ចេម្លើយតប

របស់ទំនប់ទឹកេទនិងរលកទឹក។ លទធផលបញជ ក់ថ

ចេម្លើយរបស់ទំនប់្រតូវបនពយករណ៍ មរយៈមេធយបយ

ៃនករវភិគេយលចុះេយលេឡើងេ យេ្របើគំនរខងេលើ

ជេ្រគងអែណ្ត ត។ 

ករពិនិតយេមើលពីករេឡើងែស្លរនិងករសឹកេរច

រលិបំពង់ែដកែថប 

គំនរែដកខងេលើ្រតូវបនតំេឡើង ជថមីេ្រកយ

ពីករតេម្លើងបនរយៈមួយឆន ំ។ៃផទៃនគំនរែដកខងេលើ្រតូវ

បនបញជ ក់េ យដឹងថឥតមនដុះសនឹមែស្លរ និង េ្រចះសីុ

េឡើយ។(របូថត៣) 

្រពឹត្តិករណ៍ទំនងជមកពីបរយិកសរបស់របស់

ពន្លឺែដលទបបំផុតនិងខយល់អុកសីុែសនែដលមនេន

សល់តិចតួចេនកនុងគំនរែដកជន់ខងេ្រកមេ យមកពី

គំនរែដកជន់ខងេលើ្រតូវបនេ្រ ប។ 

ែផនករករពរេ្រគះមហន្ត យេ យេ្របើ VTB 

គេ្រមងៃនករ ងសង់ទំនប់ទឹកVTB ែដល

្របសិទធិភពករពររបស់ េទេលើរលកេហើយនិងករធន

រចំេពះ្របព័នធៃនករតំេឡើង និងបនទ បបនេរៀប ប់េន

ែផនកខងេលើេហើយ។ 

េនកនុង្របេទសជបុ៉នមនរញជួ យដីដ៏ធំសេមបើម

ចំនួនពីរ្រតូវបនេគពយករណ៍េ យដឹងថនឹងេកើតេឡើង

េនកនុងតំបន់Nankai និងតំបន់Tonankaiនេពលអនគតដ៏

ខ្លីខងមុខេនះ។ េនកំពុងែផWakayama-Shimotsu ែដល

មនករបំេភ្លចបំផ្ល ញខ្ល ំងេ យរលកសុ៊យ មិុ ្រតូវបន

េគទស ន៍ទយេ យដឹងថជលទធផលែដលប ្ដ លមក

ពីរញជួ យ   

ទំងពីរេនះឯង េហើយែផនករករពរករបំេភ្លច

បំផ្ល ញេ យរលកសុ៊យ មិុេនះែដលកំពុង្រតូវបនេគ

ផ ព្វផ យថនឹងអនុវត្តេនកនុងទំនប់VTB។ 

ងគំនូស ១ របូភពគំរូ ងVTB 

ងគំនូស ២ ករគូពីប្លង់ៃនVTB  

របូថតទី ១ ករធិេ ធន៍ពីគំរៃូនកំ ំងទឹក 

របូថតទ ២ ករពិេ ធន៍េនទី ល 

របូថតទី ៣ ករ្រតួតពិនិតយពីសនឹមែស្លរេនកនុងទឹក 

 
(ទំព័រទី១១ ដល់ ១២) 

សនទះ្រគបេក្ល ងទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុ៖ ឧបករណ៍ករពរ 

/ កត់បនថយេ្រគះមហន្ត យែដលបងករេ យរលកសុ៊យ

មិុ  

េ យ Kyoichi Nakayasu, ្រកុមហុ៊ន Hitachi 

Zosen 

េនៃថងទី១១ ែខមីន ឆន ំ២០១១េវ េម៉ង១៤:

៤៦ (េម៉ង២:៤៦នទី) ្របេទសជបុ៉ន្រតូវបនរេងគ ះរេងគើរ

េ យកររញជួ យដីដ៏ធំមួយេនភគខងេកើត្របេទសជបុ៉ន

ែដល្រគប់សនូលរបស់ ្រតូវបនរកេឃើញេនឆង យ ពីេឆនរស

មុ្រទេនតំបន់ Miyagi ។ រលកសុ៊យ មិុធំៗជេ្រចើនែដល

្រតូវបនបងករេ យរញជួ យដីមួយេនះបនបងករេ យមន

ករបំេភ្លចបំផ្ល ញយ៉ងធងន់ធងរេទេលើតំបន់ដ៏ធំល្វឹងេល្វើយ

េន មបេ ្ត យេឆនរម សមុ្រទប៉សីុហ្វិក(Pacific) ចប់

ប់ពីHokkaido េហើយនិង Tohoku េទកន់Kanto ។ ថ្វីេបើ

កររញជួ យដីេនះបនេកើតេឡើងេនអំឡុងេពលៃថង េហើយ

មនេពល 

ែវងេដើមបីរត់េគចេនមុនេពលរលកសុ៊យ មិុទី

មួយបនមកដល់ក៏េ យ ក៏ករពនយ េពលជដំបូងកនុងនីតិ

វធីិៃនករជេន្ល សរហូតដល់្រចបូក្រចបល់ែដលបនបងករ

េ យកររញជួ យដីខ្លួនឯង ករជក់ចិត្តនឹងសភពធមម  

េហើយនិងករមនទំនក់ទំនងអន់េខ យបនផ្ដល់លទធ

ផលេ យមនកំេនើនៃនជនរងេ្រគះេនកនុងរលកសុ៊យ

មិុេកើនេឡើង។ 



 12

មយ៉ងវញិេទៀត េនេពលដឹងថមនេ្រគះថន ក់

បងករេ យរលកសុ៊យ មិុេហើយក៏េ យ មនុស ជេ្រចើន

េនែតនំគន េបលកបលេទមុកេឆព ះេទកន់សមុ្រទេដើមបី

បិទទ្វ រទឹកនិងេទដីទួលឆង យពីសមុ្រទ។ ជលទធផល មន

មនុស មួយចំនួន្រតូវបនរលកសុ៊យ មិុ្រសូបយក។ ករ

ផ ព្វផ យពត៌មនមួយែដលេចញេ យខុទទកល័យរបស់

នយករដ្ឋម្រន្តីេនៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ំ២១២េ យ

្របកសយ៉ងចបស់ថវធិនករសម្រសបទប់ទល់នឹង

រលកសុ៊យ មិុ   

គឺ “ករចកេចញេ យបនេលឿនគឺជវធិន ករ

សំខន់និងមន្របសិទធិភពបំផុតេដើមបីទប់ទល់និងរលកសុ៊

យ មិុ” េហើយ “វធិនករតបតនីមួយៗេទនិងសុ៊យ

មិុគួែត្រតូវបនេរៀបចំេឡើងជវធិនករមួយែដលគំពរករ

ចកេចញែដលេលឿនរហ័ស។ រទំងពីរេនះចង្អុល

បង្ហ ញ្របប់ពីទិសេ នេពលអនគតេដើមបីករពរមហន្ត

យែដលបំផ្ល ញេ យរលកសុ៊យ មិុ និងកត់បនថយ

ករខូចខតសំភរៈ។ 

សនទះគ្រមបទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុេនះ 

(្របេភទគ្រមបទ្វ រករពរបំផ្ល ញេ យ 

រលកសុ៊យ មិុ និងករបនធូរបនថយករខូចខត

ឧបករណ៍េ្របើ្របស់នន) មិន្រតឹមែត មនករេធ្វើចលន

្រតឡប់មកវញិេនកនុងទិសេ ដូចបនបក្រ យខងេលើ

បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ក៏បង្ហ ញេ យេឃើញពីដំេណើ រករែដល

គួរេ យេជឿទុកចិត្តបនេនេពលមន សនន មនឧបសគគ

តិចតួចបុ៉េ ្ណ ះែដលេកើតមនស្រមប់ជីវតិរស់េន្របចំៃថង 

េហើយជួយករបនថយកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងននកនុងករពរ

េ យេនសល់ទប។ បទបង្ហ ញដ៏ល្អខងេ្រកមេនះ

ែណនំអនកពីលទធផលៃនករអនុវត្តន៍ែដលជក្ដីសងឃឹម និង

កររកីចំេរ ើនេនកនុងករេធ្វើសនទះ្រគបទ្វ រផ្លូវទឹកសុ៊យ មិុ

។ 

គេ្រមងសនទះទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុ 

សនទះទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុ ជឧបករណ៍ ច់

េ យែឡកមួយែដលមិន្រតូវករឆន ំងអគគិសនីឬករដំេណើ រ

ករេ យៃដេនះេទ េហើយ បង្ហ ញពីចងភជ ប់គន ៃន

្របេភទទ្វ រតំេឡើង េ យមនករកត់្រ កនុងករតេម្លើងកនុង

ទេន្លជេ្រចើនេហើយនិងសនទះគ្រមបទ្វ រ។ សនទះគ្រមបទ្វ រ

ែដលេនដំេណើ រករជធមម មន្រតេចៀកទ្វ រែដល្រតូវ

បន ក់ភជ ប់េនែផនកខងេលើៃនសនទះទ្វ រ។( ងគំនូស 

១) េហើយទ្វ រទឹកេនះេបើកបិទេ យខ្លួនឯង

(automatically)េទ មភពខុសគន ៃនកំរតិទឹកែដលមន

េនែផនកខងមុខនិងែផនកខងេ្រកយៃនគ្រមបទ្វ រ។ ជមួយ

គន េនះែដរ្របេភទទ្វ រតំេឡើងមន្រតេចៀកទ្វ រែដលភជ ប់េន

ែផនកខងេ្រកម( ងគំនូស ២)និង្រគប់្រគងលំហូរទឹក

មរយៈករប្តូរមំុទ្វ រេ យេ្របើេ្រគ ងបញជ ទិសេ ។េន

កនុងសនទះគ្រមបទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុ ចំណុចក ្ដ ល

ៃនរង្វិលមនទី ំងែផនកខងេ្រកមៃនទ្វ រទឹកដូចគន េទនិង

្របេភទទ្វ រតំេឡើងេហើយក៏ដូចគន ជមួយសនទះគ្រមបទ្វ រ

ែដលេនដំេណើ រករជ ធមម ែដរនូវកនុងករេឆ្លើយតបេទ

នឹងរលកសុ៊យ មិុ ជំេនរេឡើងខពស់និងទឹកជំនន់ សនទះ

គ្រមបទ្វ រែដលជប់េលើទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុេឡើងចុះេទ

មភពខុសគន ៃនកំរតិទឹកែដលេនខងមុខនិងខង

េ្រកយៃនេក្ល ងទ្វ រ។ 

ករអនុវត្តន៍ទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុ 

គេ្រមងៃនករ ងសង់ 

ងគំនូស ៣ សូមបង្ហ ញជួនរបូភពៃនសនទះ

គ្រមបទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុែដលតំេឡើងរចួេហើយ។

មនែផនក៣សំខន់ៗៃនទំនប់ទឹកមួយេនះ មនបនទះេក្ល ង

ទ្វ រ ទំរង់្របអប់ែដលេក្ល ងទ្វ រផទះទុកេចល េហើយនិងដង

រក៉ែដលរតឹយ៉ងតឹងែដលេផទរករផទុកេ យេធ្វើករេនែផនក

ខងេលើេក្ល ងទ្វ រេទកន់សំណង់្របអប់េពលែដលទ្វ របះ

េឡើង។ 

សន្លឹកទ្វ រ្រតូវបនេរៀបជជួរកត់ ម្របេ ង

បំពង់េហើយបេងកើតបនទំនប់ទឹកបន្តបនទ ប់គន ពួក អែណ្ដ ត

េឡើងចុះេហើយវលិជំុវញិអ័ក ែដលកំពុងវលិេ យមនទី
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ំងេនែផនកខងេ្រកមៃនគេ្រមង។ 

ករអែណ្ដ តែដលេលើកទ្វ រគឺ្រតូវបនផ្ដល់សុវតថិ

ភព មរយៈករផគត់ផគង់ខយល់ដល់ធុងខយល់សនទះទ្វ រកនុង

េពលេវ ជ្រប្រកតី។លកខខ័ណ្ឌ ខុស្រប្រកតី ែផនកខងចុង

ៃនសនទះទ្វ រ្រតូវបនចងភជ ប់េ យទំពក់ែដល ក់េនេលើ

្របអប់សំណង់េដើមបីករ 

ពរទ្វ រកំុេ យអែណ្ដ តេចញ។ េនេពលពយករ

ណ៍ថមនរលកសុ៊យ មិុ ទំពក់ែដលកំពុងចងហនឹងនឹង

របូតេចញេហើយទ្វ រេនះេងើបេឡើង មរយៈករេ្របើ្របស់

ករអែណ្ដ តរបស់ខ្លួនេទកន់ៃផទទឹក េហើយបនទ ប់មកេពល

រលកសុ៊យ មិុ េក្ល ងទ្វ របះេឡើងេ យគម ន្រតូវករ

ថមពល េហើយេ្របើ្របស់ភពខុសគន េនកនុងកំរតិទឹកេដើមបី

េងើបេឡើងទប់នឹងកំរតិទឹកនជែដលេកើតេឡើងេ យរលក

សុ៊យ មិុ រហូតដល់ ចឈនដល់មំុែដលេយើងបន

េ ទុក។បនទុកែដលេធ្វើករេនេលើេក្ល ងទ្វ រ្រតូវបនេផទរេទ

កន់ែផនកខងេដើមៃន្របអប់សំណង់ មដងែដកែដលមន

ចង្អូរេហើយនិងអ័ក ែដលកំពុងវលិេនែផនកខងេ្រកមៃន

េក្ល ងទ្វ រ។ចំណុចេនះបនផ្ដល់ភពនឹងនរចំេពះសនទះទ្វ រ

ទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុ េ យករកំ ំងែដលមនេសថរភព

រ ង្របអប់សំណង់និងគំនរថម។ 

លកខណៈពិេសស និង ្របសិទធិភពៃនករអនុវត្តន៍

ែដលចង់បន 

សនទះគ្រមបទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុបង្ហ ញពី

លកខណៈទំងេនះ៖ ”តំបន់ករពរេ្រគះមហន្ត យែដលធំ

ពីេ្រពះករតំេឡើងរបស់ េនខងេ្រកជញជ ំងសមុ្រទែដល

មន្រ ប់” “ភពអែណ្ដ ត េឡើងែដល្រតូវេធ្វើេ យេក្ល ង

ទ្វ រគឺ្រតូវបនផគត់ផគងេនេ្រកមលកខខ័ណ្ឌ ធមម ” និង “កំ

ំងរលកសុ៊យ មិុមិន ងំខទប់ដល់ករបិទសនទះទ្វ រ

គ្រមបទឹកេនះេទ”។ េដើមបីបញច ប់េរឿងទំងេនះ្របសិទធិភព

ៃនករអនុវត្តន៍ខងេ្រកម ច្រតូវបនរពឹំងទុកដូចខង

េ្រកម៖ 

េនេពល្រតូវបន យលុករលកសុ៊យ មិុដ៏ធំ

េនេពលមុនទឹកជន់ដ៏ធំចប់េផ្ដើមេកើតេឡើង ច្រតូវបនព

នយេពល ដូេចនះេហើយេធ្វើេ យមនករព្រងីកេពលេវ

ៃនករេគចេចញពីេ្រគះថន ក់។ 

េ យេហតុថឧបករណ៍េ្រគ ងយន្តមិន្រតូវបន

េគយកមកេ្របើ តៃម្លករ ង សង់ែលងមនេហើយបនទុកៃន

ករចំ យេផ ងៗ្រតូវបនកត់បនថយ។ 

ករបិទទ្វ រផ្លូវ ចេទេធ្វើេទបនេ យអូតូម៉

ទិច(េ យស្វ័យ្របវត្តិ)េ យេ្របើែតកំរតិទឹកែដលកំពុង

េឡើងខពស់េ យ ររលកសុ៊យ មិុ េហើយទំនប់ទ្វ រទឹក

ចង្អុលបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីមុខងររបស់ខ្លួនអំឡុងេពល

េ្រគះមហន្ត យែដលបំផ្ល ញេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលជ

ទំនក់ទំនងសងគម។ 

ករអភិវឌឈន៍ថមីចុងេ្រកយកររកីចំេរ ើនៃនសនទះ

គ្រមបទ្វ រទំនប់ទឹកេដើមបីទប់ទល់នឹងរលកសុ៊យ មិុ បន

ចប់េផ្ដើម េឡើងកនុងឆន ំ២០០៣។ េហើយបនទ ប់មកករដំេណើ

រករជមូល ្ឋ នៃនទំនប់ទឹក្រតូវបន្រតួតពិនិតយនិងេធ្វើករ

ែកែ្របេ យបន្របេសើរេឡើង មមេធយបយៃនករេធ្វើែត

ស កលបងេផ ងៗេ យមនករេធ្វើែតសេនកនុងបនទប់ពិ

េ ធន៍ែដលចំបច់សំ េបើករអនុវត្តន៍ែដលជិតនឹង

បញច ប់្រតឹមឆន ំ២០០៩។ចប់ពីឆន ំពី២០១០ដល់ឆន ំ២០១២ តួ

នទីជមូល ្ឋ ននិងភពេជឿទុកចិត្តចំេពះទំនប់ទឹកេនះ 

្រតូវបនបញជ ក់រមួគន េ យ Hitachi Zosen  សំណង់Toyo 

និង សំណង់ Penta Ocean  

េ យករអនុវត្តន៍ករេធ្វើែតសតំបន់សមុ្រទ។ 

របូថតទី ១ សូមបង្ហ ញនូវករេធ្វើែតស តំបន់

្របតិបត្តិករសមុ្រទ។ ករពិេ ធន៍្រតូវ្រប្រពឹត្តេទេនកំពុង

ែផYaizu Fishing, តំបន់ Shizuoka េ យមនេគល

បំណងបញជ ក់ពីភព ចេជឿទុកចិត្តចំេពះដំេណើ រករេងើប

េឡើងនិងធ្ល ក់ចុះ េសថរភពៃនទ្វ រទឹកេពល្រតូវបនធ្ល ក់ និង

ភព ចេជឿទុកខចិត្តេលើតំែហរទំនិងសុវតថិភព។ 

េ្រគ ងទំងេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជករ

ពិេ ធន៍ កលបង្រតូវបនបេងកើតេឡើង េនកនុងែខកុមភៈ 
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ឆន ំ២០១១ េហើយអស់រយៈ េពល្របែហលជពីរឆន ំ ដល់ែខ

មីន ឆន ំ ២០១៣ ករពិេ ធន៍្រតូវបនេរៀបចំេឡើង ែដល

រមួករអែណ្ដ ត / ដំេណើ រករធ្ល ក់ចុះ ចំនួន ១៥១ដងនិងមន

ករ មអេងគតចំនួន១៤ែខេ យេឃើងេក្ល ងទ្វ រសថិតេន

កនុងទី ំងទម្ល ក់ចុះ។ ករេធ្វើែតសេនះបនបញជ ក់ថគម ន

បញ្ហ ប ្ដ លមកពីករេធ្វើចលនឬេសថរភពេន កនុង

សភពធ្ល ក់ចុះ។បែនថមេលើសពីេនះទីេទៀត អំឡុងេពលៃន

ករពិេ ធន៍ សភពេ្រគ ង បរកិខ គឺ្រតូវបនពិនិតយេមើលជ

្របចំេដើមបី្របមូលទិននន័យ្របតិបត្តិករេផ ងៗ។ ្រសបេពល

ជមួយគន េនះែដរករ្រតួតនពិនិតយ មេពលេវ  និងករ

ផ្ល ស់ប្តូរេ្រគ ងបន្ល ស់្រតូវបនេធ្វើេ យអនកមុជចូលេទកនុង

ទឹកេដើមបីបញជ ក់ពីេសថរភពនិងសុវតថិភពៃន្របតិបត្តិករ

េ្រកមទឹក។ េនខណៈេពលេនះែដរ លទធផលៃនករ

ពិេ ធន៍្រតូវបន្របកសជ ធរណ 

េ យ្រកុមហុ៊នចំនួនបីេនកនុងែខតុ  ឆន ំ

២០១៣។ ស្រមប់ពត៌មនលំអិត សូមចូលេទកន់ែវប

យែដលមន ស័យ ្ឋ ន៖ 

htt://www.hitachizosen.co.jp/products/product

s026.html 

ករអនុវត្តន៍ចំេពះទីទួល(land lock) 

ករអភិវឌឈន៍ចុងេ្រកយ 

របូថតទី ២ បង្ហ ញពី ថ នភពេដើមបីធនចលន

ទ្វ រចំេពះទឹកហូរេពលសនទះទ្វ រទឹកសុ៊យ មិុ្រតូវបន

អនុវត្តចំេពះសនទះទ្វ រទីទួល។ កររកីចំេរ ើនៃនសនទះទ្វ រទី

ទួលបនចប់េផ្ដើមេឡើងកនុងឆន ំ២០០៩ េហើយកិចចខិតខំ

្រ វ្រជវបនត្រមង់េទកន់ករករពរៃនកររះេឡើងនិង

ធ្ល ក់ចុះៃនទ្វ ររមួជមួយនឹងករទប់ទល់របស់កំ ំងទ្វ រ

និងភពរងឹមំទល់នឹងយន្តជំនឹះននែដលឆ្លងកត់។ 

េនកនុងឆន ំ២០១១ ភពជប់យូររបស់ទ្វ រ្រតូវបន

ធនអះ ងេនកនុងករអនុវត្តន៍ទី ល្របតិបត្តិករណ៍

េ យេ្របើ្របស់េ្រគ ងពិេ ធន៍ែដលករបញជ ក់្រតឹម្រតូវ 

រមួនឹង ថ នភព្របតិបត្តិករណ៍្រតូវបនធន មរយៈករ

េ្របើ្របស់ ងទឹកហូរ មសម័យកល។ េនកនុងែខឧសភ 

ឆន ំ២០១៣ សនទះទ្វ រទីទួលែដល្រតូវបនអនុវត្តដំបូងេគ

េ យមនកររចនពី ថ បតយកមមែដលមនភព្របេសើរ

្រតូវបនយកមកតំេឡើង។ 

្របសិទធិភពៃនករអនុវត្តន៍ែដលបនរពឹំងទុក 

យន្តករែដលកំពុងេធ្វើ្របតិបត្តិករណ៍ចំេពះ

សនទះទ្វ រទឹកទីទួល(land lock) គឺ្រសេដៀងគន េទនឹងសនទះ

ទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុេនះឯង។ ពីេ្រពះទ្វ រ ចរះេឡើង

េ យខ្លួនឯងជមួយនឹងទឹកជំនន់ េហើយ្របសិទធភពៃនករ

អនុវត្តន៍ខងេ្រកម ចនឹង្រតូវបនរពឹំងទុក៖ 

ពីេ្រពះែតគម នភពចំបច់ចំេពះ្របតិបត្តិ

ករណ៍របស់ទ្វ រ សកមមភពៃនករចកេចញនឹងមិន្រតូវ

បន មឃត់េឡើយ។ 

េទះបីជមនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ផគត់ផគង់ថម

ពលនិង ប ្ដ ញទូរស័ពទខូច ខតធងន់ធងរក៏េ យ ក៏សនទះ

ទ្វ ររបស់ទីទួល (land lock) ចចង្អុលបង្ហ ញយ៉ងចបស់

ពី មុខងរ របស់ ។ 

ពីេ្រពះែតទ្វ រេនះ ចេបើកេនេពល ក៏បន 

្របសិទធិភពរបស់ ្រតូវបនយកេចញ(ចក់េ រទុកេចល) 

េហើយេនេពលមន សននទ្វ រចក់េ រ្រតូវបន ក់េ

យេ្របើជផ្លូវសំ ប់រត់េគចខ្លួន។ 

េ យ រែតទ្វ រេនះមនេ្រគ ងធមម  គម ន

បញ្ហ រេកើតេឡើងេនះេទ េហើយក៏េ យ រែត មនភព

ងយ្រសលួកនុងករែថរទំ ដូេចនះបនទុកៃនករែថរទំ្រតូវបន

កត់បនថយ។ 

ករសនយចំេពះករអនុវត្តន៍សនទះទ្វ របង 

លកខណៈមួយែដលគួរេ យកត់សំគល់ចំេពះ

សនទះទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុ (្របេភទសនទះទ្វ រករពរ

េ្រគះមហន្ត យែដលបងករេ យរលកសុ៊យ មិុនិងជ

សំភរៈែដល 

ជួយបនធូរបនថយករខូចខត)គឺថទំនប់ទឹក ច

្រតូចបន ក់េ យដំេណើ រករេ យេ្របើ្របស់កំ ំងធមម
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ជតិ  ែដលេ្រគងមួយមនេ យមនដូចបន យករខង

េលើរចួមកេហើយ។ េពលែដលេ្រគះមហន្ត យែដលបងករ

រលកសុ៊យ មិុមិន ច្រតូវបនករពរបនទំង្រសងុ

េ យេ្របើ្របស់ែតសនទះទ្វ រទំនប់ទឹកសុ៊យ មិុ ពួក

េយើង រកី យ ស់ថ្វីេបើសនទះទ្វ រ េនះ ចផ្តល់នូវជំនួយ

ែដលមនកំណត់កនុងករក ងសុវតថិភពសងគមក៏េ យ។ 

ងគំនូស ១ េ្រគងៃនសនទះទ្វ រទឹក 

ងគំនូស ២ េ្រគងៃនេក្ល ងទ្វ រែដលតេម្លើង 

ងគំនូស ៣ របូភពៃនសនទះទ្វ រទឹកទំនប់ទឹក

សុ៊យ មិុែដលបនតេម្លើងរចួេហើយ 

របូថតទី ១ ករតេម្លើងឧបករណ៍ពិេ ធន៍េន

តំបន់្របតិបត្តិករសមុ្រទ 

របូថតទី ២ ករបញជ ក់ចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរចំេពះ

ទឹកហូរ(្រតូវបនអនុវត្តជទីទួល) 

 

ទព័រទី13 

វធិនករៃនករកិចចេចញពីរលកសុ៊យ មិុែដល

សម្រសបនឹងលកខណៈតំបន់ 

េ យ Mitsuo Seki, ្រកុមហុ៊នTakenaka 

ករចប់េផ្តើមក ងតំបន់ករពរេ្រគះមហន្ត

យែដលបងករេ យរលកសុ៊យ មិុ 

រលកសុ៊យ មិុដ៏ធំមហិមែដលបងករេ យករ

រញជួ យដីដ៏ខ្ល ំងក្ល េនភគខងេកើត្របេទសជបុ៉នគឺបងករ

េ្រគះមហន្ត យដល់តំបន់េឆនរេហើយបននំយកជីវតិ

មនុស មួយជេ្រចើនេទជមួយផង។ ថមីៗេនះករផ្តួចេផ្តើម

គំនិតកំពុងែត្រតូវបនអំពវនវរកែដលគំ្រទករៃឆន្របឌិត

តំបន់ករពររលកសុ៊យ មិុេ យករេ្របើ្របស់្របព័នធ

ករពរែដលមនមុខេ្រចើនែដលរមួបញចូ លជមួយនឹងករ

េ្របើ្របស់កមមវធីិកំុពយូទ័រនឹងេ្រគ ងបន្ល ស់្រគប់ធុន។ ករ

ក់ទុនេលើបេចចកវទិយែដលផ្ដល់នូវអតថ្របេយជន៍ខពស់រមួ

ជមួយនិងបទពិេ ធន៍សំបូរែបបេនកនុងករក ង

កែន្លងករពររលកសុ៊យ មិុ ្រកុមហុ៊ន Takenaka គឺ

កំពុងែតទទួល ៉ ប់រងករបេងកើតតំបន់ករពរេ្រគះមហន្ត

យែដល្រតូវគន ឥតេខច ះេទនឹងលកខណៈតំបន់។ 

ែផនករក ងតំបន់ជេន្ល សពីរលកសុ៊យ មិុ 

 លកខណៈៃនរលកសុ៊យ មិុ្រតូវទទួលរងឥទធិ

ពលយ៉ងខ្ល ំង មរយៈសភពខពស់ៃនែផនដីនិង ថ នភព

ទេន្លរ / តំបន់ជយ្រកុង។ េ្រពះេហតុេនះេហើយបនជេន

េពលេរៀបចំែផនករក៏ ងតំបន់ជេន្ល សពីរលកសុ៊យ

មិុ មន រៈសំខន់ ស់ចំេពះករ ចត់ែចងេ យបន

សមរមយនូវមុខងររបស់តំបន់ជេន្ល សខ្លួនេទកន់កំរតិ

ននេ យករេឆ្លើយតបេទេលើករវភិគពីករេកើនេឡើង

រលកសុ៊យ មិុនិងគំរៃូនករេរៀបចំេគចខ្លួន េ យែផ្អក

េទេលើ ថ នភពទីកែន្លងនិង ថ នភពដ៏ៃទេទៀតៃនតំបន់

ជយ្រកុង 

( ងគំនូស១) 

តួនទី និង ករេរៀបចំ គរេគចខ្លួនពីរលកសុ៊យ

មិុ  

គរេគចខ្លួនពីរលកសុ៊យ មិុ ច្រតូវបន

េរៀបចំេឡើងកនុងបីដំ ក់កលនិងបនេរៀបចំបង្ហ ញដូច

កនុងអតថបដិរបូ ២។ 

កែន្លងកិចចខ្លួនពីសុ៊យ មិុដំ ក់ទី ១ អនក

េថមើរេជើងែដលងយរងេ្រគះគួែត ចមកដល់ដំ ក់ទី

មួយេនះកនុងរយៈេពលពី១៥នទីេទ២០នទី បនទ ប់ករជ

េន្ល សចប់េផ្ដើមេហើយកែន្លងទីមួយេនះគួែត ចផ្តល់ករ

ពរគំពរេ យបនយ៉ងេ ច ស់ក៏តិចតួចែដររហូត

ដល់ជំនួយមកដល់។ 

កែន្លងកិចចខ្លួនពីសុ៊យ មិុដំ ក់ទី ២ 

កែន្លងទី២េនះគួែត ចមនលទធភព 

្រទ្រទង់ដល់ យុជីវតិេ យបនតិចបំផុតចំនួន 

៣ៃថងេហើយេ យមនករឧបតថមភពី្រកុម ជំនួយ ចផ្ដល់

េ យអនកេគចខ្លួននូវ សុវតថិភពៃនករបនរយៈេពល១ែខ។ 

កែន្លងកិចចខ្លួនពីសុ៊យ មិុដំ ក់ទី ៣ 

កែន្លងទី៣េនះនឹងទទួលខុស្រតូវចំេពះករ
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ករពរតំបន់ែដល្រតូវបន យ្រប រេ យេ្រគះមហន្ដ

យនឹង្រតូវបន្របភពថមពលផទ ល់ខ្លួន មនមុខងរ

ករពរករជូនដំណឹង និងផ្តល់ថន ំពយបលេពលមន ស

េ្រងះបនទ ន់។ េលើសពីេនះ កៃន្លងទី៣េនះនឹងេដើរតួជ

ខករយិល័យរបស់រដ្ឋបលថន ក់តំបន់។ 

ែផនករស្រមប់ទីកែន្លងេគចខ្លួនពីរលកសុ៊យ

មិុ 

ែផនករទូេទចំេពះកររត់េគចខ្លួនពីរលកយក

សុ៊យ មិុេនដំ ក់ទី២្រតូវបនែណនំខងេ្រកម(របូ

ថតទី១ និង ដយ្រកម ទី៣)៖ 

ករទប់ទល់ដ៏ខ្ល ំងខ្ល ទល់រលករញជួ យនិងកម្ល ំង

សុ៊យ មិុ 

គរេនះអនុវត្ត មគេ្រមងសំណង់ 

intermediate-story base-isolation (គេ្រមងសំណង់្រគឹះរ ំ

េយលេនចំក ្ដ ល) េ យមន្រសទប់ base-isolation 

(ករពរ្រគឹះរេំយល) សថិតេនខពស់ជងកមពស់សុ៊យ មិុ។ 

សនូលRCែដលព័ទធជំុវញិមនសមតថភពបេញជ សកំ ំ

រលកេចញនឹង្រតូវបនេរៀបចំេនែផនកទំងសងខងៃន

គរ។ េហើយេនចំណុចក ្ដ លៃន គរនឹងមនគំេ ង

បំពក់ែដកបែណ្ដ ត(suspension structure) េ យេ្របើ្រកប

ែដកែដលមន កំ ំងទប់ទល់ខពស់។ 

មូល ្ឋ នករពរេ្រគះមហន្ត យកនុងតំបន់ 

គរេនះ 

សំណង់្រទ្រទង់ផទ ល់ខ្លួន 

អំឡុងពីេពលធមម ដល់េពលមនដំ ក់កល

មនេ្រគះមហន្ត យនិងដល់េពលែដលមនករក ង

េឡើងវញិេហើយក៏នឹង ចេ យមនករេ្របើ្របស់េ្រចើន

យ៉ងេទៀត។េនះនឹងរមួបញចូ លទំងឃ្ល ំងទំនិញសំ ប់សំភ

រៈនិងទំនិញែដលករពរេ្រគះមហន្ត យ ែដល ករពរ

យ៉ងមនសុវតថិភពចំេពះផគត់ផគង់ថមពលនិងមននទី

ករពរគមនគមន៍រមួជមួយនឹងករបង្ហ ញពីប ្ដ ញផ្លូវ

សំ ប់រត់េគចខ្លួនេទៀតផង។ 

ដយ្រកមទី១ ឧទហរណ៍ពីករវភិគករេកើនេឡើងរលកយ

ក សុ៊យ មិុ 

ដយ្រកមទី២ ទស នៈពីករឯកភពគន ទក់ ទងនឹង គរ

េគចខ្លួនពីសុ៊យ មិុ 

របូថតទី១ របូ ងរបស់ គរេគចខ្លួនពីសុ៊យ មិុ  

 

(ទំព័រទី១៤) 

គរេគចខ្លួនពីសុ៊យ មិុ : Arch Shelter 

េ យ Yasushi Watanabe, ្រកុមហុ៊ន Shimizu 

របូភព្របព័នធផ ព្វផ យជេ្រចើនបនេរៀប ប់កំ

ំងបំផ្ល ញនិងគម នគូរេ្រព បរបស់រលកយក សុ៊យ មិុ

ែដលេកើតពីកររញជួ យដីដ៏ធំេនភគខងេកើត្របេទសជបុ៉ន

កលពីៃថងទី១១ ែខមីន ឆន ំ២០១១។ ជដំេ ះ្រ យសំ

បករេ ះ្រ យកំ ំងរលកសុ៊យ មិុេនះេយើងសូម

ែណនំ គរេគចខ្លួនពីរលកសុ៊យ មិុ ែដលរចនេឡើង

េដើមបីតសូ៊នឹងកំ ំងខងេ្រកែដលេចញមកពីរលកសុ៊យ

មិុែដលមនកមពស់២០ែម៉្រត។ 

គេ្រមង គរ 

ចំនួនជន់:B0-7F-P1 

សំណង់: ជញជ ំង ងដងធនូៃន សំណង់RC; គរ

ខងកនុងសង់ អំពីែដកែថប(សំណង់ែដលមនរេំយលេន

ជន់ក ្ដ ល) 

ៃផទដី ងសង់: ១៤៥០ែម៉្រតកេរ 

ៃផទជន់សរបុ: ជញជ ំងេកង៣៦៣១ែម៉្រតកេរ 

គរែដលេនខងកនុង៦០១៩ែម៉្រតកេរ 

កមពស់ គរ: ្របែហល៣៤ែម៉្រត 

(របូថតទី ១) 

គរេនះ្រតូវបនេគរពឹំងទុកថនឹង ចផ្ដល់

ដំេ ះ្រ យសំ ប់សហ្រគសននេនជំុវញិ្របេទស

ែដលមនែផនករេធ្វើរ្របតិបត្តិករេនតំបន់េឆនរនិង សំ ប់

រដ្ឋបលតំបន់េន 

តំបន់ជយមត់សមុ្រទែដលមនករចល័តេទ
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រកទីខពស់េ យពិបក។ 

គេ្រមង ងសង់ គរជន់ទីមួយ េ យមិន

ប់ បញចូ លតំបន់សនូលែដលផ្ដល់េនែផនកទំងសងខងគឺ

មន្របេភទសរសរេយង គរេ យផុតពីដី។េនេពល

រលកសុ៊យ មិុ យ្រប រេទេលើ គរ ទឹកសមុ្រទនឹង

រត់កត់ មែផនកេយង គរេនះ(Pilotis)ដូេចនះេធ្វើេ យ

មនករបនធូរបនថយកំ ំងរបស់រលកសុ៊យ មិុ (ដយ

្រកមទី ១ និង ២)។ 

េដើមបីេធ្វើករតបតេ យមន្របសិទធិភពខ្ល ំង

ចំេពះកំ ំងខងេ្រកែដលបងករេឡើងេ យរលកយក សុ៊

យ មិុ គរេនះេធ្វើ មែផនករជន់ទីមួយែដលមន

ជញជ ំងេកងខងេ្រក ងជពង្រកេពើរដូចែដលេ្របើជទំ

នប់ដ៏ធំ។េនខងេ្រកបរេិវណ គរ មន សំណង់ជញជ ំង 

RC ងេកងេ យមនភជ ប់ ្ល បែដលេដើរតួជ ន ល

ផងនិងជផ្លូវសំ ប់េគចខ្លួនផង។ខងកនុង គរមនសំណ

ង់ែដកែថបែដលមនជន់រេំយលក ្ដ លេនចេន្ល ះជន់

ទីមួយនិងជន់ទីពីរ។ ្រគឹះសំណង់បតេ្របើបនទះកេនទល្រក

ស់ៗនិងករបេងកើតគនរ្រគឹះែដលករពរករអែណ្ដ តេចញ

អំឡុងេពលមនករ យ្រប រេ យរលកស៊ុយ មិុ។ 

ករ្រតួតពិនិតយសំណង់ េ យមនករសននិ ្ឋ ន

ថរលកសុ៊យ មិុមនកំពស់២០ែម៉្រត កំ ំងសំពធទឹក

និងពងអែណ្ដ តែដលេធ្វើករេនែផនកខងេលើៃន គរ្រតូវ

បនេគគណនេ យេ្របើករពិេ ធន៍កំ ំងទឹកនិង

វភិគកំរតិៃនករេធ្វើចលន(VOF)។ លទធផលៃនករ

គណន្រតូវបនយកេទអនុវត្តកនុងករ្រតួតពិនិតយសំណង់

គរេគចខ្លួនពីរលកសុ៊យ មិុ (របូថតទី ២)។ទំង

សំណង់ខងេលើនិងសំណង់្រគឹះបត្រតូវបន ក់ែតង

េឡើងដូេចនះកម្ល ំងរបស់ែផនកេផ ងៗ 

នឹងបែនថមទំងន់ករងរ។ 

របូថតទី ១ ទស នីយភពៃនរបូ ងរបស់ គរ 

Arch Shelter 

របូថតទី ២ ករេធ្វើែតស និង លទធផលពិេ ធន៍ 

ងគំនូសទី ១ សមសភពៃនសំណង់ 

ងគំនូសទី ២ េ្រគងៃនសំណង់ 

 

(ទំព័រទី ១៥) 

គរសំ ប់េ្របើ្របស់ជវធិនករទប់ទល់នឹង

រលកយក សុ៊យ មិុ:T-Buffer 

េ យ Masaaki Wantanabe, ្រកុមហុ៊នTaisei 

T-Buffer ជ្របេភទ គរថមីមួយែដល្រតូវបន

េ្របើ្របស់ជវធិនករទប់ទល់នឹងរលកសុ៊យ មិុ។ 

េទះបីជ ្រតវូបនេគេ្របើជ គរករយិល័យធមម េន

េពលធមម ក៏េ យ ក៏ ែតងែត្របកន់តួនទីរបស់ខ្លួនបន

យ៉ងខជ ប់ខជួនជមជឈមណ្ឌ លសំ ប់េគចខ្លួនេនេពលមន

សននរលកសុ៊យ មិុមកដល់។លកខណៈចំបងរបស់ប្លង់

គរមួយេនះគឺ ករកត់បនថយសំណង់ែដលជប់នឹងមួយ

កែន្លងទល់នឹងករប៉ះទងគិចគន ជមួយនឹងវតថុែដលអែណ្ដ ត 

េលើសពីេនះសំពធរលកែដលេកើតពីរលកសុ៊យ មិុ 

េ យបេ ្ដ យេ យមនករខូចខតតិចតួចដល់សរស

រ។  

(េយងេទេលើរបូថតទី ១) 

េ្រគងសំណង់លកខណៈសំខន់ៗរបស់ គរ

T-Buffer គឺថសនូលក ្ដ លែដល្រទជញជ ំងមនទី ំងេន

ចំក ្ដ លៃន គរ្រទទំងន់ គរនិងទំងន់រញជួ យដីនិង

រលកសុ៊យ មិុ េហើយថសរសរខងេ្រកេនជន់ទីមួយ

្រទ្រទង់ែតែផនកខងេ្រករបស់ គរបុ៉េ ្ណ ះេ្រកពីេនះមិន

្រទទំងន់ គរេនះេទ។ 

 សរសរខងេ្រកេធ្វើករជេ្រគ ងករ

ពរទប់ទល់នឹងសមព ធរលកសុ៊យ មិុនិងកំ ំងៃនករ

ប៉ះទងគិចគន របស់វតថុននែដលអែណ្ត ត។ ករករពរេនះ

បងករករខូចខតធងន់ធងរដល់ករ្រទជញជ ំង េហើយជលទធ

ផលេធ្វើេ យមនករដំេណើ រមុខងរ គរេឡើងវញិេន

េ្រកយករ យ្រប រេ យរលកស៊ុយ មិុ។ ថ្វីេបើសរ

សរ គរខងេ្រកជន់ទីមួយងយ្រតូវរងករខូចខត
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េ យ្របករ មួយ េ យសមព ធរលក ឬក៏េ យករប៉ះ

ទងគិចវតថុែដលអែណ្ត តក៏េ យ ក៏ គរេនះេនែត្រតូវបន

ថ បនេឡើងេដើមបី្រទបនទុកបញឈរែដល្រតូវ្រទេ យែខ ្រក

៉ត់បណ្តឹ ងែដលមនទី ំងេនែផនកខងេ្រកៃនជន់ខង

េលើរមួនិងែផនកចងបែណ្ដ ត(suspension member) ែដល

មនទី ំងេនជន់ខងេលើេដើមបី្រទ្រទង់ គរទំងមូល។ 

សរសរ្រគឹះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងសំ ប់្រគឹះេ យ

ភជ ប់េទនឹងបនទះកេនទល្រកស់ៗេដើមបីទប់ទល់នឹងscouring

។ (េយងេទេលើ ងគំនូស ទី១-ទី៣) 

 ករករពរជីវតិមនុស និង គរននពីរលកសុ៊យ មិុ 

កមពស់ជន់ទីមួយ្រតូវបន្រតតួពិនិតយដូេចនះ ខពស់

ហួសពីកំពស់ទឹកជន់។ ក៏បុ៉ែន្តកនុងេពលែដលកំពស់រលកសុ៊

យ មិុខពស់ជងជន់ទីមួយ នីតិវធីិែដលបនេរៀបចំទុក

្រតូវ យកេទេ្របើសំ ប់ជន់ទីមួយក៏ដូចជន់ទីពីរនិងជន់

ខពស់ដ៏ៃទៗេទៀត ដូចេនះ ច បេ ្ដ យេ យ គរ

ទប់ទល់នឹងកមពស់សុ៊យ មិុកំរតិ ក៏បន។ បែនថម

េលើសពីេនះេទៀត េនកនុង គរ 

T-Buffer ទ្វ រ ងំមិនេ យទឹកចូល្រតូវបនយក

មកេ្របើេដើមបីេបើកជញជ ំងេធ្វើជផ្លូវរត់េគចខ្លួនេទកន់ជន់

េលើេហើយទុកេ យ គរេដើរតួនទីជជ្រមកៃនករេភៀស

ខ្លួន។នីតិវធីិែដលេរៀបចំទំងអស់េនះបេងកើតបន” គរ

សមរមយមួយែដលេ្របើជវធិនករទប់ទល់នឹងរលកយក

សុ៊យ មិុែដល ចករពរបនទំង យុជីវតិមនុស

និង គរពីរលកយក សុ៊យ មិុ។ 

របូថតទី ១ ទស នីយភពៃនរបូ ង 

ងគំនូសទី ១ គំរសំូណង់ 

ងគំនូសទី ២ ែផនក 

ងគំនូសទី ៣ ប្លង់ 

(ទំព័រទី ១៦) 

រេបៀប បចំគេ្រមងសំណង់ចំេពះ គរជេន្ល ស

ពីរលកសុ៊យ មិុ 

េ យ Tomokazu Tateno, ្រកុមហុ៊នKajima 

រញជួ យដីដ៏ធំែដលមនេ្រគះថន ក់ខ្ល ំងេនភគ

ខងេកើតៃន្របេទសជបុ៉នែដលបនេកើតេឡើង 

េនៃថងទី១១ ែខមីន ឆន ំ២០១១ បនប ្ដ លេ

យមនករខូចខតធងន់ធងរេនកនុងតំបន់Tohoku ដល់តំបន់ 

Kanto។ អនក ្ល ប់និងបត់ខ្លួនជង២០,០០០និង គរ

េលើសពី ១០០,០០០បនបក់ដួលរលំ ឬក៏រ ត់េទ មដី

រញជួ យ។ ភគេ្រចើនៃនករខូចខត ទំងអស់េនះបណ្ដ លមក

ពីរលកសុ៊យ មិុ។ 

មនកររកីចំេរ ើនមួយែដល្រតវូករ គរេគចខ្លួន

ពីសុ៊យ មិុេដើមបីបញជ ក់ពី ទី ំងៃនករេគចខ្លួនេពល

មន សននេនកនុងតំបន់េផ ងៗែដលមនករពិបក

ស្រមប់អនក្រសុកផ្ល ស់ទីេទកែន្លងខពស់មុនេពលសុ៊យ

មុ៉មកដល់។ ពិតជមនករចំបច់ ស់េដើមបីបញជ ក់ពី

សុវតថិភពសំណង់ៃន គរេគចខ្លួនពីសុ៊យ មិុ។ 

េនកនុងគំេ ងែដលរកីចំេរ ើន មស្ដង់ របស់

គរផ ព្វផ យេ យ្រកសួងែដនដី ្រកសួងេហ ្ឋ រចន

សមព័នធ ្រកសួងគមនគមន៍និងេទសចរណ៍(MLIT) សំ ប់ឆន ំ

២០១១ េ យមនសំេណើ រជក់ ក់ទក់ទងនឹងករេរៀបចំ

បនទុករលកសុ៊យ មិុែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យែផ្អក

េទេលើលទធផលស្តីពីករខូចខតែដលបនេរៀបចំេឡើងេន

នឹងកែន្លងែដលទទួលរងករ យ្រប រេ យកររញជួ យ

េនភគខងេកើតៃន្របេទសជបុ៉ន។ លទធផលៃនករ្រតួត

ពិនិតយេនះឆ្លុះបញច ំងេ យេឃើញេនកនុងេគលករណ៍

ែណនំបេ ្ដ ះ សនន(MLIT, េនៃថងទី១៧ កនុងែខវចិឆិក ឆន ំ

២០១១) ទក់ទងនឹងត្រមូវករករ ងសង់សំ ប់ គរ

េគចខ្លួនពីរលកសុ៊យ មិុ និង គរដ៏ៃទៗេទៀត។ 

ខងេ្រកមេនះជវធីិ ្រស្តៃនករេរៀបចំគេ្រមង

សំណង់សំ ប់ គរេគចពីរលកសុ៊យ មិុែដលបន

បង្ហ ញកនុងេគលករែណនំ។ 

វធីី ្រស្តគូរប្លង់សំ ប់ គរេគចខ្លួនពីរលកសុ៊

យ មិុ 

ករបញជ ក់ពីករេរៀបចំករអនុវត្តន៍ ថ នភព



 19

ដំបូងសំ ប់ករ ងសង់ គរ ករពររលកសុ៊យ មិុគឺ

ករទប់ទល់របស់ គរនឹងរលករញជួ យេនកនុងសភពដូច

គន នឹងចបប់ស្ដីពីស្ដង់ របស់ គរចំេពះ គរែដល្រតូវ

បនក ងេឡើងថមីៗេនះេហើយថ ចេធ្វើេទបនចំេពះ

ស្តង់ រៃនករ យតៃម្លពីកម្ល ំងទប់ទល់នឹងរលករញជួ យ

ចំេពះ គរែដលមន្រ ប់។ 

ករគណនពីកម្ល ំងរលកសុ៊យ មិុ 

ជបនទ ប់កម្ល ំងរលកស់សុ៊យ មិុ្រតូវបន

គណន។ដយ្រកមទី១ បង្ហ ញពីសំពធ រលកសុ៊យ មិុ

ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងេគលករណ៍បេ ្ដ ះ សនន។ 

សមព ធខយល់េពលមនរលកសុ៊យ មិុែដលមនទឹកជន់

ជេ្រម h បុកជមួយនឹង គរមួយគឺេសមើរនឹងសំពធទឹកនឹង

ជេពលមួយែដលេរៀបចំទឹកជំនន់េនជេ្រម h ។េនេពល

ែដលចំណុចេនះេសមើរគន ្រតូវបនេរៀបចំជសំ ងគំរលូទធ

ផលៃនករេធ្វើែតសកម្ល ំងទឹកេ យ Asakua et al ែដល្រតូវ

បនេគ គ ល់ថជលទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយេ្រគះមហន្ដ

យៃនកររញជួ យដីេនភគខងេកើត្របេទសជបុ៉នែដលកំ

រតិេ្រគះមហន្ត យខុសគន េ យែផ្អកេលើ ថ នភពតំបន់។ 

សមព ធរលកេនះែដលបនបង្ហ ញខងេលើែដល

រមួគន ជមួយេមគុណជេ្រមទឹក a េនកនុងេគលករណ៍ប

េ ្ណ ះ សនន។  

ដយ្រកមទី ១ បង្ហ ញពីេមគុណេ យែផ្អកេទ

ថ នភពតំបន់។ 

ករគណនពីករអែណ្ត ត 

របូថតទី ១ បង្ហ ញពី គរស ្ឋ គរ  

មួយ ែដលមនទី ំងេនកនុង Onagawacha 

ែដលកំពស់ទឹកជន់េឡើងដល់ ១៥ ែម៉្រត ្រតូវបនេធ្វើករ

អេងកត ម នែដលេឡើងដល់ជិត ៧០ ែម៉្រតពីចំណុចេដើ

ម។ េគេជឿថ គរហនឹងនឹងរ ត់េហើយ ំកបលចុះេ

យពងបែណ្ដ តែដលប ្ដ លមកពីកំ ំងេផ្ដកនិងេងើប

យ៉ងេលឿនេនកនុងកំរតិទឹកែដលបងករេ យរលកសុ៊យ

មិុ េហើយេលើសពីេនះេ យដី វ។ េដើមបីករពរេ្រគះ

ថន ក់្របេភទេនះ ជករចំបច់ែដលេធ្វើករគូរប្លង់ ែដល

មនករគិតគូរពីពងបែណ្ដ ត។ 

ករគូប្លង់ៃនេ្រគងសំណង់និងករ្រតួតពិនិតយពី

កររអិលនិងករ ំ្រតឡប់កបលចុះចំេពះករេរៀបចំករគូ

ប្លង់េ្រគងសំណង់ េគបនបញជ ក់ថកម្ល ំងបញឈរៃន គរ

ល្អ្របេសើរជងទមងន់រលកសុ៊យ មិុ។ កម្ល ំងេផ្ដក្រតូវបន

រកេឃើញ មរយៈករវភិគករេឡើងទមងន់ែដលផ្ដល់េទ

ដល់ករែបងែចកសមព ធៃនទមងន់រលកសុ៊យ មិុ េហើយ

ពងបែណ្ដ ត្រតូវបនយកចូលេទកនុងកែន្លងវភិគ។ 

េលើសពីេនះបត្រគឹះគឺ្រតូវបនរចនេឡើងេដើមបី

កំុេ យ គររអិលនិង ំកបលចុះចំេពះទមងន់រលកសុ៊យ

មិុ េហើយេ យែផ្អកេទ ថ នភពេនះសរសរ្រគឹះនឹង

្រតូវេ្របើេនកនុងបត្រគឹះ។ េលើសពីេនះករពិចរ េនះ

ចបស់ជ្រតូវចំ យលុយេ្រចើនកនុងកររចនពីជ្រមល 

(របូថតទី ២) និង វតថុននែដលអែណ្ដ ត (របូថតទី ៣)។ 

ករផ ព្វផ យពីករ្រ វ្រជវរមួគន  

គេ្រមងមួយទក់ទងនឹងវធីិរចនសំណង់ចំេពះ

គរេគចខ្លួនពីរលកសុ៊យ មិុបនេរៀប ប់េនែផនក

ខងេលើរចួ ល់េហើយ។េសៀវេភែណនំ និង ឧទហរណ៍ពី

ករចន ប្លង់គឺមនេនកនុងេគហទំព័ររបស់សមគមន៍

ករពរេ្រគះមហន្ត យបំផ្ល ញ គរេន្របេទសជបុ៉ន 

(Japan Building Disaster Prevention Association) ។ 

េន្រកុមហុ៊នKajima ែដលបនេធ្វើករ ្រ វ្រជវ

រមួគន គឺកំពុងែតដំេណើ កររ ង្រកុមហុ៊ន Kajima និង វទិយ

ថ នវទិយ ្រស្ដ ឧស ហកមមៃន កលវទិយល័យ Tokyo 

កនុងករគំ្រទដល់កររកីចំេរ ើន គរែដលមនស្តង់ ។ កមម

វធីិដ៏ចបស់ ស់មួយេនះែដលកំពុង្រតូវផ ព្វផ យ មរ

យៈករពិេ ធន៍ពីគំរៃូនកំ ំងទឹកនិងបតុភូតៃនករ

ដំេណើ រករគឺនឹង្រតូវគូបញជ ក់្របប់ផលប៉ះពល់ែដលកំពុង

ចុះអន់ថយែដលផ្ដល់េ យេបើកចំហរបនេធ្វើេ យកំ ង

រលកសុ៊យ មិុចុះេខ យ និង ្រតួតពិនិតយពីយន្ដករណ៍

ទូរេទទក់ទង នឹងករអែណ្ដ ត ែដលេរឿងទំងពីរេនះមន 
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េគលបំណងបញច ប់ទមងន់កំ ំងរលកសុ៊យ មិុ 

ងគំនូសទី ១ សំពធរលកសុ៊យ មិុ 

របូថតទី ១ គរែដល្រតឡប់ និង រលត់ មរលក 

របូថតទី ២ គរេ្រទត 

របូថតទី ៣ ន រ ត់ 

 
     

្របតិបត្តិករណ៍ JSSC 

(ទំព័រទី ១៧) 

សននិសិទស្ដពីីែដកសំណង់ប៉សិុភិចេលើកទី១០ 

(PSSC 2013) 

សននិសិទស្ដីពីែដកសំណង់ប៉សិុភិច (PSSC) ជ

ករ្របជំុអន្តរជតិមួយែដលមន ករឧបតថមពី ថ ប័ន

សំណង់ែដកែថបែដលទក់ទងគន ចំនួន១០្របេទស

(្របេទស េមរចិ អូ្រ ្ត លី ក  ចិន ឈលីី ជបុ៉ន កូ

េរ ៉មិុកសិុចកូ ញូវសីុែឡន និងសង្ហបុរ)ី។ចប់ ំងពីសម័យ

្របជំុេលើកទីមួយ កនុងឆន ំ១៩៨៣ េនញូវសីុែឡនមក 

្របេទសែដលចូលរមួ បន ក់េវនគន កនុងករេរៀបចំសននិ

សិទេនះេរៀង ល់បីឆន ំម្ដង។សននិសិទស្ដីពីែដកសំណង់ប៉

សិុភិ (PSSC) េលើកទី១០ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង កនុងរយៈ

េពលបីៃថងពីៃថងទី៩ដល់ៃថងទី១០ ែខតុ  េន Sentosa 

្របេទសសង្ហបុរ ី(របូថតទី ១ និង ២)។ 

េនកនុងសននិសិទទី១០ មនមនុស ្របែហល 

៣០០នក់បនចូលរមួមកពី្របេទស 

េផ ងៗេនជំុវញិពិភពេ ករមួមន្របេទសេន

អឺរ ៉បុ ឥ ្ឌ  ្រហ្វិកខងតបូង និង ្របេទសេផ ងៗេទៀត      

បែនថមេទេលើ១០្របេទសែដលមន្រ ប់។ 

 េនៃថងទីមួយៃនករ្របជំុ មនករែថ្លងសុនទរកថពី

េគលសំខន់ៗចំនួន១៣ចំណុច ( ងទី១)រមួមនករ

្របកសេ យេ ក ្រ ្ត ចរយ Masayoshi Nakashima 

មកពីវទិយ ថ ន្រ វ្រជវពីករករពរេ្រគះមហន្ដ យ 

កលវទិយល័យ Kyoto (Disaster Prevention Research 

Institute, Kyoto University)ែដលតំ ងេ យ្របេទសជ

បុ៉ន។ កនុងេគលគំនិតធំៗៃនសុនទរកថេនះស្ដីពីករធ្ល ក់

កររកីចំេរ ើន ចបប់ស្តីពីករេរៀបចំបេចចកេទសេ យសីុគន ៃន

ស្ដង់ គរែដលេរៀបចំេ យគណៈកមម ធិករ សហភព

អឺរ ៉បុ(Eurocodes)និង គំរចុូងេ្រកយៃនសំណង់េនកនុង

្របេទសេផ ងៗ។ 

េនៃថងទីពីរនិងទីបី ករ្របជំុ្រតូវបន ែបងែចកជ

បួន្រកុម ែដលមននិេកខបបទ ចំនួន ២៧០ ្រតូវបនេធ្វើបទ

បង្ហ ញជមួយនិង Active Q & A។ និេកខបបទសរបុចំនួន 

៤៨ មកពី្របេទសជបុ៉ន បនទ ប់ពី្របេទសចិនែដលមន ៦០

និេកខបបទ។្របេទសទំងពីេនះបនបក្រ យចំនួន

ពក់ក ្ដ លៃនបទបង្ហ ញសរបុ(អតថបដិរបូ ២)។េពលែបង

ែចកេ យែផនកឯកេទសកមម និកខបបទចំនួន ៤០ និយយ

ទក់ទងនឹង ករទប់ទល់កំ ំងរញជួ យដី ឬ េសមើនឹង ២០ភគ

រយៃនរបយករអងគ្របជំុ។ 

ែផនកសំខន់ដ៏ៃទៗេទៀតរមួមនករេរៀបចំ 

រចនេ្រគងសំណង់ េ យបេចចកវទិយ ៃនករ

ងសង់ និងករតភជ ប់ថមីៗ 

( ងគំនូសទី ២)។ 

សននិសិទស្ដីពីែដកសំណង់ប៉សិុភិច (PSSC) 

បនទ ប់នឹងេ្រគងេរៀបចំេធ្វើេនឆន ំ ២០១៦ េ យមន

្របេទសចិនេធ្វើជមច ស់ ផទះ។ ្របេទសចិនធ្ល ប់េធ្វើជមច ស់

ផទះសំ ប់ករ្របជំុរចួម្ដងមកេហើយេនកនុងឆន ំ២០១០។ ជ

សរបុ្របេទសចិននឹងបនេរៀបចំសននិសិទ 

PSSC េនះចំនួនបីដងែដលចង្អុលបង្ហ ញ ចបស់

កន់ែតខ្ល ំងពីសកមមភពេផ ងៗរបស់្របេទសែដលមន

ឧស ហកមមសំណង់រងឹមំ រមួបញចូ លសំណង់ែដកែថប។ 

របូថតទី ១ ពិធីសេមភ ធេន PSSC 2013 

របូភពទី ២ ទស នីយភពេនកែន្លង្របជំុ PSSC 

ងទី ១ ងៃនសុនទរកថសំខន់ៗ 

ងគំនូសទី ១ របយករអងគ្របជំុេន PSSC 

2013 ម្របេទស(ចំនួនសរបុ: 194) 

ងគំនូសទី ២ របយករអងគ្របជំុេន PSSC 
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2013 មែផនកឯកេទសកមមនិង ម្របេទស 

 

(ទំព័រទី១៨) 

សននិសិទរបស់អនកជំនញ JSSC 2013 ស្តពីី ករ

ថ បនសំណងែដកែថប 

សងគមជនជតិជបុ៉នៃនសំណង់ែដកែថប (JSSC) 

បនេរៀបចំ្របជំុអនកជំុនញខងករ ថ បនែដកែថប្របចំ

ឆន ំចប់ពីឆន ំ២០០៤មកេម្លះ។េគលបំណងធំៃនអងគ្របជំុ

េនះគឺេដើមបីតភជ ប់លទធផល្របតិបត្តិករណ៍ទំង្រសុង 

និងជករអនុវត្តន៍តួនទីរបស់គណកមម ធិករ

ននរបស់JSSC និង្រកុមករងរែដលផ្តល់ ទីកែន្លង្របជំុ

ស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរគន រ ងសមជិករបស់ JSSC និង 

សមជិក្រកុមហុ៊នដ៏ៃទ េទៀតែដលេធ្វើករេនកនុងែផនក

សំណង់ែដកែថប។ អងគ្របជំុរបស់អនកជំុនញ្រតូវបនេរៀបចំ

េឡើងេនៃថងទី១៤ដល់ៃថងទី១៥ ែខវចិឆិករ េនទី្រកុងTokyo។ 

អងគ្របជំុេនឆន ំ២០១៣បនផ្ដល់លំ ប់កមមវធីិធំ

ែដលបង្ហ ញេនកនុង ងខងេ្រកម។ ជមួយគន េនះែដរ

ករងរមួយែដលទទួលបនរង្វ ន់េកតសរេសើរមួយរបស់

JSSC ស្រមប់លទធផលដ៏េឆនើមែដលសំេរចបន្រតូវបន

ែណនំកនុងផទ ំងៃនករ ំងពិពណ៌ (សូមេមើលទំព័រទី ១ 

ដល់ទី ៦សំ ប់ករងរែដលឈនះពនរង្វ ន់)។ 

ចំនួនមនុស សរបុមន្រតឹមែត៨០០នក់បុ៉េ ្ណ ះ

ែដលបនចូលរមួកនុងកិចច្របជំុែដលមនរយៈេពលពីរៃថង កិចច

្របជំុេនះមន ្របេយជន៍ ស់ស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរគន

របស់អនក្រ វ្រជវនិងវសិ្វករែដលេធ្វើករេនកនុងសំណង់

ែដកែថប និងស្រមប់ករ្របមូល ពត៌មនថមីចុងេ្រកយពី

សំណង់ែដកែថប។ 

ង និង របូថត 

កមមវធីិ និង កិចច្របជំុេនកនុងកិចច្របជំុអនក ជំនញ 

ឆន ំ២០១៣ 

កិចច្របជំុសក ស្ដីពីបេចចកវទិយឆន ំ២០១៣ 

កិចច្របជំុស្ដីពី្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 

កិចច្របជំុជប់េលៀង 

អនកឈនះពនរង្វ ន់េកតសរេសើចំេពះ 

ករងរែដលសំេរចបនលទធផលដ៏េឆនើម 

(្រកបេ្រកយ) 

ករេធ្វើគរវកិចចពីេ ក្របធនគណកមម ធិករ

របស់េ ក្របធន JSSC  

Toshiyuki Sugiyama 

្របធន គណកមម ធិករអន្តរជតិ សងគមជន ជតិ

ជបុ៉នៃនសំណង់ែដកែថប (េ ក ្រ ្ត ចរយ បញច ប់ករ

សិក េន កលវទិយល័យ Yamanashi) 

 េ យចប់េផ្ដើមជមួយលិខិតេចញេលខ ២៦ 

របស់ Steel Construction Today & Tomorrow បនេបះ

ពុមភេនឆន ំ២០០៩ និយយថគណកមម ធិកររបស់េយើង

បន ទទួលខុស្រតូវចំេពះករេផទ ងផទ ត់គំេ ងៃន្របធន

បទកនុងចំេនម្របធបបទបីែដលបនេបះពុមភ្របចំឆន ំ។ 

ចប់ ំងពីេឡើងកន់តំែណងមក សងគមសំណង់ែដកែថប

ជនជតិជបុ៉ន (JSSC) បនេរៀបចំសកមមភពធំ មលំ ប់

លំេ យជេ្រចើនកនុងទ្រមង់ៃនករ្រតួតពិនិតយ ករ្រ វ្រជវ 

និង ករអភិវឌឈន៍បេចចកវទិយេ យមនេគលបំណងេផ្ដ ត

េទេលើករេលើកទឹកចិត្តដល់ករែចកចយសំណង់ែដក

ែថបនិងេផ្ដ តេទេលើករេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងនូវបេចចក

វទិយែដលពក់ព័នធ េហើយ េលើសពីេនះេទេទៀត គឺេដើមបី

ព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយនឹងអងគករេផ ងៗែដល

ពក់ព័នធេនឯនយសមុ្រទ។ 

េ យេគរពេទ មកររបួរមួគន របស់JSSC 

ជមួយនឹងសមគមសំណង់ គរែដកែថបែដលេ្រចះមិន

៊ នសីុរបស់្របេទសជបុ៉នកនុងឆន ំ២០១០ កិចច្របតិបត្តិ 

ករណ៍របស់ JSSC បនរកីធំេឡើង េ យមិន ប់បញចូ លែត

ែដកកបូនបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតេយើងក៏ ប់បញចូ លែដកែថប

្របឆំងករសឹកេរចរលិេ្រចះមិនសីុផងែដរ។ ជលទធផល 

ពួកេយើងមនបំណងផ ព្វផ យពត៌មនេនពសេពញ

ពិភពេ កែដលទក់ទងនឹងតំបន់េផ ងៗែដលមន
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សំណង់ែដកែថប។ 

ជករពិត ស់កនុងលិខិតេលខ៣៨ លិខិតេព

េសសមុនស្តីពី JSSC ែដល គណកមម ធិករេយើងទទួល

ខុស្រតូវ ចំែណកចបប់ថមីរបស់ពួកេយើងវញិ េលខ៤១ 

ែណនំពីករងរដ៏ល្អ្របេសើរនិងនិេកខបបទននែដលបន

ទទួលរង្វ ន់េកតសរេសើររបស់ JSSC ស្រមប់លទធផល

ែដលសំេរចបន េ យល្អឥតេខច ះេនឆន ំ២០១៣។ 

េលើសពីេនះចបប់េនះក៏ យករណ៍ទក់ទងនឹង

្រពឹត្តិករណ៍JSSC ចំនួនពីរេនឆន ំ២០១៣៖ 

សននិសិទស្ដីពីែដកសំណង់ប៉សិុភិច (PSSC)

ែដល ថ ប័នសំណង់ែដកែថបមកពីដប់្របេទសបនចូល

រមួ េហើយេនឆន ំ២០១៣ កិចច្របជំុអនកជំុនញស្ដីពីសំណង់

ែដកែថប។ 

លកខណពិេសសៃនចបប់េនះមនែផនកមួយ

និយយពីវធិនករទប់ទល់រលកយក សុ៊យ មិុេ យ

ែផ្អកេលើអតថបទននែដលបនេបះពុមភេន JSSC េលខ 

១៣ េនកនុងទស វដ្តីសំណង់ែដកែថបែដលបនេបះពុមភ

េ យ JSSC ស្រមប់ករេ្របើ្របស់កនុង្រសុក ។ កររញជួ យ

ដីដ៏ធំេនភគខងេកើត្របេទសជបុ៉នែដលបនេកើតេឡើង

េនៃថងទី១១ ែខមីន 

ឆន ំ២០១១ បនបងកេ យកររញជួ យដីធងន់ធងរនិង

ករខូចខតេ យរលកសុ៊យ មិុយ៉ងេ្រចើន។ េដើមបី

បេងកើតេមេរៀនេរៀនេ យបន េ្រចើនពីេ្រគះមហន្ត យេនះ 

ពីវធិនករទប់ ទល់នឹងរលកយក សុ៊យ មិុនន ្រតូវ

បនេរៀប បេនកនុងេគលគំនិតខងេ្រកម៖ 

“ វធិនករននស្រមប់េ ះ្រ យនឹងរលកយ

ក សុ៊យ មិុ : េឆព ះេទកន់ករ ថ បនសងគមមួយែដល

មនសុវតថិភពេគចេចញពីមហន្ត យេ យរលកសុ៊យ

មិុ។” 

គណកមម ធិករអន្តរជតិែដលេធ្វើករទក់ទងករ

ទទួលខុស្រតូវេលើែផនកជេ្រចើនេទរបូនីយកមមអន្តរជតិៃន

ឯកេទសនិងស្តង់ សំណង់ែដកែថបបនផ ព្វផ យពីករ

ផ្ល ស់ប្តូរពត៌មនបេចចកេទសនិងបុគគលិករ ង្របេទសជបុ៉ន 

និង អងគករននេនេ្រក្របេទស។ ទិដ្ឋភពមួយៃនកិចច

្របតិបត្តិករណ៍ េនះ ពួកេយើងមនេចតនេចញចបប់េនះ

េដើមបីផ្ដល់ពត៌មនដល់អនក នរបស់េយើងពក់ព័នធនឹង 

្របតិបត្តិករណ JSSC  កររកីចំេរ ើនេទៃនសំណង់ែដក

ែថប និង បេចចកវទិយនន រមួជមួយនឹងករអភិវឌឈន៍ប

េចចកវទិយែដលជប់ពក់ព័នធនឹងគេ្រមងែផនករ កររចនប្ល

ង់ និងសំណង់ គរែដលេធ្វើពី ែដកែថបេនកនុង្របេទសជ

បុ៉ន។ 

្របសិនេបើអនកចង់ទទួលបនពត៌មន បែនថម

លំអិតទក់ទងនឹងអតថបទេផ ងៗែដលមនេនកនុងចបប់

េនះ ឬក៏ចង់ទទួលបនពត៌េឌលពក់ព័នធេផ ងៗ សូមកំុរញុ

កនុងករទក់ទងមកបុគគលុករបស់ JSSC Hiroshi Sugitani 

(h.sugitani@jssc.or.jp)។ 

ករងរែដលឈនះពនរង្វ ន់េកតសរេសើរ

ស្រមប់ករងរែដលសេ្រមចបនេជគជ័យ 

ករតភជ ប់ៃនតួប៉មរបស់ TOKYO SKYTREE, តួ

ប៉មែដលផ ព្វផ យខពស់ជងេគរបស់ពិភពេ ក 

បិទករកំេទចេចលៃន គរស ្ឋ គរមួយ

ែដលមនកមពស់១៤០ែម៉្រត ែដលមន លកខណសំខន់ជ

ពិេសសកត់បនថយភពរ ប់រសល់ៃនសងក ត់េនែកបរៗ 

ករក ង គរShibuya Hikarie កនុងរបូ ង

ែប្លកខុសេគេនែផនកខពស់និងជន់ទីមួយនឹងទីមួយនឹងទីពីរ 

Kanayagou Viaduct, ព នម វថីិែដល្រតូវ

បនក ងេឡើងេ យេ្របើទស នៈៃនកររចនថមីៃនែផនកដ៏

តូច។ 


