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STEEL CONTRUCTION 
TODAY & TOMORROW 

(េលខ.៤២ សី  ២០១៤) 

ករេបះពុមពរមួគន របស់ សហព័នធែដក និង ែដកែថបៃន្របេទសជបុ៉ននិង 

សហគម៍សំណង់ែដលេ្របើែដកែថបរបស់ជបុ៉ន 

ឯក រជភ ែខមរ 

ឯក រជភ អង់េគ្លសរបស់សំណង់ែដកែថប 
ៃថងេនះនិងៃថងែស្អក ្រតូវបនេចញផ យបីដងកនុងមួយឆន ំ 
េហើយ្រតូវបនែចកចយទូទំងពិភពេ កេទកន់នយក
្របតិបត្តិនិង្រកុមហុ៊នននែដលមនចំ ប់ រមមណ៍មក
េលើពណិជចកមម ែផនកឧស ហកមមទំងអស់ 
និងអងគកររដធបលនន។េគលបំណងចំបងៃនករេបះ 
ពុមពផ យេនះគឺេដើមបីែណនំពីម្រត ្ឋ ននននិងលកខណៈ
ទូេទទក់ទងនឹងសំណង់ែដលេធ្វើពីែដកែថបគំរៃូនគេ្រមង
សំណង់ឈនមុខ បេចចកវទិយសំណង់ឈនមុខនិងសំភរៈ 
សំណង់ និងលកខណៈដូចគន កនុងវស័ិយ ងសង់ គរ  
និងសំណង់សីុវលិ។ 
 េដើមបីេ យអនក នជជនជតិែខមរ ចងយ្រសួល
យល់ពីអតថបទទំងេនះបន ខងេយើងខញុំក៏មន 
ករេរៀបចំឯក រជភ រែខមរែដលមនែតអតថបទសុទធ 
ភជ ប់ជមួយនឹងឯក រភ អង់េគ្លស ចំែណកឯរបូភព 
ករពនយល់បែនថម និង ងគឺ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងអតថបទ 
ជភ ែខមរេ យមន្រតឹមែតចំណងេជើងជភ ែខមរែត
បុ៉េ ្ណ ះ។ដូេចនះសូមេ កអនក នឯក រជភ អង់ 
េគ្លសបែនថមេទៀតទក់ទងនឹងរបូភពទំងេនះ។ 
េលើសពីេនះេទៀត្របសិនេបើករបញជ ក់ជលកខណៈ 
បេចចកេទសេនកនុងអតថបទែដលត្រមូវេ យមនឫព័ត៌មន
លម្អិតស្តីពីបេចចកេទស្រតូវបនទមទរេនះ 
សូម នអតថបទជភ អង់េគ្លសបែនថបេដើមបីេ យកន់
ែតចបស់។ 
 
 
 
 

   េលខ. ៤២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៤ : មតិករ 

កររចនប្លង់គំរសូ្រមប់វសិ្វកមមសំណង់សីុវលិ: 
កររចនពីករអនុវត្ត និង កររចន្រគឹះែដល ច 
េជឿទុកចិត្តបនរមួនិងករែណនំពីគេ្រមងសំ ប់ 

េពលអនគត____________________________1 

របយករស្តីពីករជួសជុលចំេពះ Fatigue Cracks 

of the Orthotropic Steel Decks េនកនុងច្រកភពអង់ 

េគ្លស__________________________________4 

វធិនករករពរ និងព្រពឹងកំ ំងៃន ព នែដកែថប 

េនេលើ TokaidoShinkansen ________________8 

ករែថទំផ្លូវធំៗកនុងទី្រកងុ__________________12 

ករជំនួសបនទះRC េ យ ក់បនទះែដកែថបេទេលើ 

ព នមីក ៉អូ សីុ______________________16 

សកមមភពរបស់JISF___________្រកបខងេ្រកយ 

ចំ ំ:េលខទំព័រគឺសំេ េទេលើទំព័រអតថបទជភស 

អង់េគ្លសែដលេចញផ យេលខ. ៤២។ 

ឯក រជភ ែខមរៈ©២០១៤ សហព័នធែដកែថប 
និងែដកៃន្របេទសជបុ៉ន 
 
សហព័នធែដកែថប និងែដកៃន្របេទសជបុ៉ន 
3-2-10 នីហុនបហ ី-កយ៉បចុ ចូ-គឹ ទី្រកុងតូកយូ 
103-0025 ្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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(ទំព័រទី 1~3) 

ករចនស្តង់ សំ ប់គេ្រមងសំណង់សីុវលិ 

ករអនុវត្ត និងភពេជឿទុកចិត្តេ យែផ្អកេទេលើករ 

ចននិងទិសេ នេពលអនគត 

េ យ Yusuke Honjo ្រ ្ត ចរយែផនកវសិ្វកមម 

េន កលវទិយល័យ Gifu 

 អតថបទេនះស្ដីអំពីករចនស្តង់ ស្រមប់គេ្រមង 

វសិ្វកមមសំណង់សីុវលិេនកនុង្របេទសជបុ៉នេ យ 

មនកមមវតថុពីរដូចខងេ្រកម:ករេរៀន ប់េ យ 

សេងខបពីនិនន ករៃន១៥ឆន ំចុងេ្រកយ និងករេ្រត ម 

ទុកពីទិសេ នេពលអនគត។

 ពកយសំខន់ៗៃនករពិភក េនះ គឺករចន 

េ យែផ្អកេលើមុខងរ និងករចនេ យែផ្អក 

េលើភពេជឿទុកចិត្ត។ ពកយ “ករចនេ យែផ្អក 

េលើមុខងរ”្រសបេទ មភព្របកដនិយមែដល 

ផ្តលជូនេ យ JG4001 – 2004, ែដលអះ ងថ 

“ករចនេ យែផ្អកេលើមុខងរ”៖ 

ទស នៈមួយពីករចនែដលេ្រគងេឡើង 

មិនែមនរចនេឡើងេ យែផ្អកេលើលកខណៈពណ៌នបុ៉

ែន្ត្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យករបញជ ក់ពីករបំេពញ

មុខងរែដលត្រមូវេ យសងគម។” 

ពត៌មនលំអិតពីភពេជឿទុក និង 

ករចនេ យែផ្អកេលើមុខងរ 

ករែណនំពីករចន មស្តង់ េ យែផ្អកេលើករ

ចន មភពេជឿទុកចិត្ត 

 ករែណនំពីករចនៃនភពេជឿទុកចិត្ត ឬ 

ករ្របកសកំណត់ពីវធីិ ្រស្ត េ យវលិ្រតឡប់

េទកន់ឆន ំទស វត ១៩៧០។កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ

្រតូវបនចប់េផ្តើមដំេណើ រករេនអឺរ ៉បុេដើមបីេរៀបចំ 

ករចនស្តង់ សំ ប់ករ ងសង គរនិងេហ ្ឋ  

រចនសមព័នធសងគមែដលនិយមេ្របើ្របស់េនកនុង្របេទ

សេនសហគមអឺរ ៉បុ។ 

គំរសូ្តង់្រតូវបនេរៀបចំេឡើងែបបេនះគឺជគេ្រមងរប

ស់យួរ ៉ខូូដែដលនិយមេ្របើេ្រចើនជងេគនេពលបចចុប

នបេនះ។ េ យែផ្អកេទេលើទស នៈពី“ករ ក់្រ  

ទំពំងបយជូេទកនុងដប្រ ទំពំងបយជូ, យូរ ៉ខូូដ 

បនែណនំពីវធីិ ្រស្តមួយេ យែផ្អកេលើករចន

េ យែផ្អកេលើភពជក់ែស្តងែដលេទើបែត្រតូវបនច

ង្រកងេឡើង។ស្តង់ េនះ្រតូវបនេគ គ ល់យ៉ងចប

ស់ថ យួរ ៉ខូូដ្រតូវបនបំេពញចប់ទំង្រសុងនិងទទួល 

បនលទធផលកនុងឆន ំ២០១០េ្រកយពីមនករេរៀបចំ 

ជិត៤០ឆន ំ។                           

  ករចនកូដ ព នផ្លូវ យេវ Ontario (OHBDC) 

្រតូវបនក៏ ងេឡើងកនុងឆន ំ១៩៨៣េន េមរចិភគ

ខងេជើងគឺជករចនេពញខន តេ យែផ្អកេលើករច

ន មភពជក់ែស្តង។ករេរៀបចំ Bridge Design 

Specification(BDS)្រតូចបនបេងកើតេឡើងេ យែផ្អក

េទេលើកូដេនះឯងគឺេនែផនកខងេ្រកមៃន ព នេនះ

កនុងទសវត ឆន ំ១៩៨០ែដល្រតូវបនចុះផ យេ យ

សមគមន៍រដ្ឋ េមរចិកំងនិង្រកុមម្រន្តីេនែផនក

ធរណករនិងដឹកជញជូ ន(AASHTO)េហើយេនះគឺជ

ករេរៀវចំគំរសូ្តង់ ែដលែដលមន្របសិទធភពបំផុត

េនកនុងវស៍ិយសំណង់របស់គេ្រមងវសិ្វកមមេន េមរ ិ

ចខងេជើង។ បនទ ប់មកេនកនុងឆន ំ1995អិល  

េអហ្វឌី(LRFD)(ផទុកនិងករឌី ញែផនកទប់ទល់) 

កំែណទ្រមង់ថមីរបស់ AASHTOBDS ្រតូវបន ក់ 

េចញ និង បនេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរជេទៀងទត់។ 

 ថ្វីេបើមនករផ្ល ស់ប្តូរ្របកបេ យលំនឹងេនអឺរ ៉បុ 

និង េមរចិខងេជើងក៏េ យក៏្របេទសជបុ៉នបនេធ្វើ

ករវវិត្ត មពីេ្រកយកនុងករេរៀបចំករចនស្តង់  

ែដលែផ្អកេលើរបូមន្តននែដលមនេទ មែផនក 
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េផ ងៗេនកនុងវធីិ ្រស្តគូប្លង់ែដល្របកបេទេ យ

ភពេជឿជក់។ ជស្តង់ បេចចកវទិយសំ ប់ែផនិង 

ឧបករណ៍ែផេនកនុង្របេទសជបុ៉នែដលបនេចញផ

យេនកនុងឆន ំ២០០៧ែដលជគំរសូ្តង់ ដំបូងេគេន 

កនុង្របេទសជបុ៉នសំ ប់គេ្រមងវសិ្វកមមសំណង់សីុវ ិ

លែដលែផ្អកេលើ reliability-based design។ 

ករបញជ ក់េ យចបស់ៗចំេពះ ព នផ្លូវ យេវ 

សំ ងែដលមន្របសិទិធភពសំ ប់គេ្រមងសំណង់

សីុវលិេនកនុង្របេទសជបុ៉នថមីៗេនះមិនអនុវត្ត មវធីិ

្រស្តក ្ត ែផនកៗេទ។ បុ៉ែន្តបចចុបបននេនះកំពុងែតេធ្វើ 

ករែកែ្របយ៉ងខ្ល ំងខ្ល ែដលទំនងជននឹងរចួ ល់េន

កនុងេពលអនគតដ៏ខ្លីខងមុខែដលនឹងេ្របើរបូមន្ត្រតួត

ពិនិតយរមួគន យ៉ងទូលំទូ យេ យែផ្អកេលើនីតិវធីិ 

LRFD។ 

 ្របេទសជបុ៉នេដើរយឺតពីេ្រកយអឺរ ៉បុនិង េមរចិ

ខងេជើងេនកនុងករែណនំទក់ទងនឹងករចនប្លង់

េ យែផ្អកេលើភពេជឿទុកចិត្តកនុងករចនប្លង់គំរ ូ

បុ៉ែន្តេនកនុងករអនុវត្តន៍េន្របេទសរបស់ខ្លួនជលកខ

ណៈមយយែដលខុសែប្លក ច់ពី្របេទសដ៏ៃទ។ 

ករចនប្លង់គំរេូនកនុង្របេទជបុ៉នចំណុចែដលសំខន់

បំផុតេនះគឺ្រតូវបនភជ ប់េននឹង្រកបខ័ណ្ឌ ករងរ 

ែដល្រតូវបនេគេ ថករចនែផ្អកេលើករអនុវត្តន៍ 

បនទ ប់មកករចនេ យែផ្អកេលើជំេនឿជក់គឺ្រតូវបន

េ ចំណុចជវធីិ ្រស្ត្រតួតពិនិតយករអនុវត្តន៍នឹង 

ែដល្រតូវបនភជ ប់េទកនុងគំរៃូនករអនុវត្តន៍។ 

ករែណនំពីករចនប្លង់អនុវត្តន៍្រតូវបនពនយល់ដូច

ខងេ្រកម: 

ពត៌មនលំអិតស្តពីីករែណនំករចនប្លង់ែផ្អកេលើ

ករអនុវត្តន៍ 

េនេពលែដលមនករ្រតួតពិនិ្រតស្តង់ ៃនកររចន

ប្លង់យ៉ងទូលំទូ យទូទំងពិភពេ ក  

េនះមនមូល ្ឋ ន្រគឹៈតិចបំផុតចំនួនពីរ(របូទី១)េនកនុ

ងកររចនប្លង់ែផ្អកេលើករអនុវត្តន៍។្រគឹៈទីមួយមន

្របភពេដើមេនកនុងNordie 5 Level system។ 

េដើមបីតេម្លើងករសម្រសបគន ៃនស្តង់ គរជអន្តរ

ជតិេនកនុងទស នៈរបស់ខ្លួនករអនុវត្តន៍ននែដល

ចំបច់្រតូវបនេរៀបចំជថន ក់ៗនិង្រតូវែបងែចកជពីរ

្របេភទ:តំរវូករែដលសថិតេនកនុង ណត្តិនឹងករែណ

នំដឺលមនករគំ្រទ។ទស នៈេនះទក់ទងយ៉ងជិត

សនិតេទនឹងេសចក្តីែថ្លងករណ៍េនកនុងកិចច្រពមេ្រព ង

ស្តីពីករ ងំសទះៃនបេចចកវទិយកនុងករេធ្វើជំនួញរបស់ 

អងគករពណិជជកមមពិភពេ ក(កិចច្រពមេ្រព ងរបស់ 

WTO/ TBT): “ភព្រប្រកតីរបស់បេចចកវទិយេ យ 

ែផ្អកេទេលើត្រមូវករផលិតេនកនុងករអនុវត្តន៍ជ 

ជងកររចនឬក៏លកខណៈពិពណ៌ន(ម្រ ២.៨)។” 

ទស នៈមួយេទៀតមន្របភពេដើមេនកនុងសំេណើ រសំ

ប់ទំរង់ៃនករអនុវត្តន៍ែដលចំបច់(របូទី២)ែដល្រតូវ

បនបង្ហ ញេនកនុងVision 2000របស់សមគមន៍ 

វសិ្វកមមសំណង់សីុវលិរដ្ឋCalifornia(SEAOC,1995)។ 

សំេណើ រេនះ្រតូវបនដំេណើ រករជមេធយបយមួយ 

េដើមបីតំេឡើងេ យមនករសនទនគន រ ងមច ស់សំ

ណង់និងវសិ្វករសំណង់ទក់ទងនឹងករទប់ទល់នឹង 

កំ ំងរញចួ យដីែដលបនផទុះេឡើងទំងេនកនុងតំបន់ 

Northridge និនង Loma Prieta។  

 ថមីៗេនះេនកនុង្របេទសជបុ៉នមនករផ្ល ស់ប្តូរគំរូ

ៃនកររចនប្លង់ក ងែដលភជ ប់ជបឋមេទនឹងករ

បញជ ក់ពីសំណង់ មរយៈកររចនប្លង់េ យែផ្អក

េលើភពេជឿជក់ែដលមនមូល ្ឋ ន្រគឹៈេនេលើករ 

រចនប្លង់ មទស នៈេ យែផ្អកេលើករអនុវត្តន៍ជក់

ែស្ដង។េរឿងេនះ្រតូវបនេគនិយយថជំ ៊ នដំបូងៃន

ករផ្ល ស់ប្ដូរេនះែដល្រតូវបនបងករេ យកិចច្រពមេ្រព

ងរបស់ WTO/TBT ែដលេចញជលទធផលេនកនុង 

ឆន ំ១៩៩៥។ ទទួលបនឪកសេនះរ ្ឋ ភិបលជបុ៉ន 

បនអនុវត្តន៍េគលករណ៍លប់េចលករ ក់បទ 
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បញជ ទូលំទូ យ។ េ យមនករភជ ប់េទនឹងករ 

លុបេចលបទបញជ េគលនេយបយមួយចំនួន្រតូវ

បនតំេឡើងដូចជេ យភជ ប់េទនឹងករលុបេចល 

បទបញជ ករអនុេ មជអន្តរជតិទក់ទងនឹងស្តង់

ឩស ហកមមននេនកនុង្របេទសជបុ៉នភពចបស់

ស់េនកនុងករអនុវត្តន៍នឹងករលុបេចលករ្រតួត

ពិនិ្រតេមើលដែដលៗ។ 

 េដើមបីជួបនឹងនិនន ករេនះបនសងគមវសិ្វកមមជបុ៉ន

បនេឆ្លើយតបយ៉ងឆប់រហ័សេទេលើករផ្ល ស់ប្តូរេទ

រកទស នៈៃនកររចនប្លង់េ យែផ្អកេទេលើករ 

អនុវត្តន៍ែដលបនេសនើរេឡើងេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ង 

របស់WTO/TBTស្តីពីស្តង់ រចនប្លង់របស់ជបុ៉ន។

េនកនុងចំេនមសមិទធិកមមននេនកនុងែផនកេនះគឺ 

Geo-code 21ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យសងគម 

បេចចកេទសៃនតិចនិចរបស់ជនជតិជបុ៉នេនកនុងឆន ំ 

២០០៤េហើយ code PLATFORM 

េធ្វើេឡើងេ យសងគមវ ិ ្វ ករសីុវលិកនុងឆន ំ២០០៣ 

ែដលទំងពីរេនះមនឥទធិពលេទេលើករផ្ល ស់ប្ដូរជ 

បន្តបនទ ប់ទក់ទង់នឹងកររចនប្លង់នន។ 

របូទី៣ករបង្ហ ញទី ំងៃនកររចនប្លង់េ យែផ្អក

េលើករអនុវត្តន៍នឹងភពេជឿជក់េ យែផ្អកេលើេគល

គំនិតេនកនុងស្តង់ ៃនកររចនប្លង់នឹងទំនក់ទំនង 

រ ងប្លង់នីមួយៗជមួយនឹងកិចច្រពមេ្រព ងរបស់ 

WTO/TBTនឹងស្តង់ ISO។្រកបខ័ណ្ឌ ករងរៃនករ 

រចនប្លង់្រគឹះអនុវត្តន៍គឺែផ្អកេទេលើកិចច្រពមេ្រព ង

មេគលករណ៍ពណិជជកមមអន្តរជតិ។ 

បែនថមេលើសពីេនះេគេជឿថេនេពលអនគតខងមុខ

ករេរៀបចំកូដរចនប្លង់េនះត្រមូវករអនុវត្តន៍គេ្រមង

សំណង់នឹង្រតូវបនចង្អុលបង្ហ ញលកខណៈវនិិចឆ័យ 

កនុងករអនុវត្តន៍េហើយថករបញជ ក់ពីករវនិិចឆ័យកនុង 

ករអនុវត្តន៍នឹងេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តៃនករគូរប្លង់ 

េ យែផ្អកេលើករេជឿជក់ែដលបនពិពណ៌នេន 

កនុងISO2394េហើយនិងគំរសូ្តង់ អន្តរជតិនន។ 

របូទី១ េគលករ្រគឹៈ២យ៉ងេនកនុងកររចនប្លង់ 

េ យែផ្អកេលើករអនុវត្តន៍ 

របូទី២ ករបេងកើតរបូមន្តអនុវត្តន៍េនកនុងVision  2000 

of SEAOC 

របូទី៣ កិចច្រពមេ្រព ងរបស់WTO/TBTនិងករ 

រចនប្លង់េ យែផ្អកេលើភពេជឿទុកចិត្ត 

ប្លង់គំរនូេពលបចចុបបននសំ ប់គំរងសំណង់សីុវលិេន 

កនុង្របេទសជបុ៉ន 

ដូចបនេរៀប ប់មកខងេលើរចូមកេហើយ 

ស្តង់ បេចចកវទិយសំ ប់កំពង់ែផនិងអគរសំណង់ 

កំពង់ែផននេនកនុង្របេទសជបុ៉ន្រតូវបនេធ្វើករ 

ែកែ្របេឡើងវញិេនកនុងឆន ំ២០០៧និងេ យបងខំែដល

េធ្វើ មករបញជ ក់ពីេគលករ្រគឺៈ មរយៈមេធយ 

បយជែផនកៗែដលែផ្អកេទេលើវធីិ ្រស្តរចនប្លង់

ែផ្អកេលើទំនុកចិត្ត។េ្រគងមួយៃនករផ្ល ស់ប្ដូរ្រតូវបន

ែណនំរចួេហើយជឧទហរណ៍េនកនុង រពត៌មន

ជភ អង់េគ្លសែដលសរេសរេ យ Nagao et al 

(២០០៩)។ដូចេចនះេហើយមិន្រតូវបនេលើកយកមកប

ក្រ យេនកនុងអតថបទេនះេទ។ 

កិចចករផ្ល ស់ប្ដូរគឺកំពុងដំេណើ ករេនេលើ 

Specifications for Highway Bridges 

េនកនុង្របេទសជបុ៉នែដលគំរបូេចចកវទិយមួយេនះសំ 

ប់សំណង់ផ្លូវ យេវែដលបេងកើតេនគំេ ងែចក 

ចយវសិ្វកមមសំណង់សីុវលិដ៏ធំបំផុតេនកនុង្របេទស

ជបុ៉ន។ ភជ ប់ជមួយគន េនះទស នៈធំៗជេ្រចើនទក់ 

ទងនឹង Specifications ្រតូវបនបង្ហ ញេនទីេនះ: 

របូទី៤ បង្ហ ញជូននូវទស នៈៃនករអនុវត្តន៍ 

េគលករចបស់ ស់(Specification) 
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ចំេពះ ព នផ្លូវ យេវ 

្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងព្រងងសំ ប់ករផ្ល ស់ប្តូរ 

នេពលបចចុបបននៃនspecifications។េពលែដលរបូ 

បង្ហ ញពីទស នៈែដលបញជ ក់ករតភជ ប់ៃនករ 

អនុវត្តន៍េទនិងសមតថភពផទុកទំងន់របស់ ព ន 

េនះត្រមូវករអនុវត្តន៍របស់ ព ន្រតូវបនបង្ហ ញ 

េឡើងេ យេ្របើករអនុវត្តន៍ មម៉្រទីសែដលមន 

លកខខ័ណ្ឌ ធំៗចំនួនពីជចំបង: ភពមនែដនកំណត់ 

របស់ ព ន(ករេរៀប ប់ពីដំេណើ រកររបស់ែដនកំ 

ណត់) និង សភពប្លង់(ឧ.សភពផទុកទំងន់ែដល្រតូវ 

បនយកេទគណនេនកនុងករងររចនប្លង់: 

ករ យបញចូ លៃននិរន្តភព ភពខុសែប្លកគន  និង 

សភព្រទទំងន់ជយថេហតុ)។ បនទ ប់មកត្រមូវករ 

ដំេណើ រករែដល្រតូវបន្របប់េ យដឹង មរយៈ 

“specified assurance”េនកនុងេស កមមរចនប្លង់ 

ែដលមនរយៈេពល(ជធមម 100ឆន ំ)។ 

ករធនែដល្រតូវបនបញជ ក់បនេរៀប ប់េនទីេនះ

ែដលមនន័យថភពេជឿទុកចិត្តេហើយេនះ្រតូវបន

េគយល់ថភពចបស់ ស់ៃនករអនុវត្តន៍ េនកនុង 

Specificationsែដលកំពង់េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរេ យែផ្អក

េលើទស នៈៃនកររចនប្លង់្រគឹះទំនុកចិត្ត។ 

 ែផនកខងេ្រកមៃនរបូទី៤បង្ហ ញពីទស នៈៃនករ

បញជ ក់ពីករអនុវត្តន៍ មរយៈវធីិ ្រស្តក ្ត រមួផ ំ 

និងកររមួបញចូ លគន ៃនសភពរចនប្លង់រមួនិងភព 

មនែដនកមណត់េនកនុងម៉្រទីស្រតូវបនបញជ ក់ 

េ យករេ្របើរបូមន្តបញជ ក់ពីវធីិ ្រស្តរមួផ ំ។ 

ទំរង់េនះែដល្រតូវបនេ្របើេនកនុងរបូមន្តបញជ ក់្រតូវ 

បនេរៀបចំេឡើងេ យែផ្អកេលើទំងន់ផទុកនិងកំ ងំ 

ទប់ទល់រមួជមួយនឹងក ្ត រចនប្លង់ (LRFD) ។ 

 ថមីៗេនះករែកេ្របSpecifications for Highway 

Bridgesកំពុង្រតូវបនតេម្លើងេ យែផ្អកេលើទស នៈ 

ដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូទី៤។ 

ជពិេសសករងរេនះកំពុងដំេណើ រករអភិវឌ ន៍ស្តង់

រគំរែូដលបញជ ក់ពីករអនុវត្តន៍ចំេពះករដំេណើ រ 

ករែដលចំបច់េនកនុង matrix 

របូទី៤ ករជប់ទក់ទងចំេពះសមជិកគេ្រមង 

សំណង់នីមួយ។ ករកត់ក្តីចំេពះភពខុសគន េនកនុង 

វសិ្វកមមគឺត្រមូវេ យមនករដំេណើ រករណ៍។ 

េដើមបីបញច ប់េរឿងនវ ទស នៈ “deem to satisfy” 

្រតូវបនបញជ កេនកនុងវគគផ្ល ស់ប្តូរ។ 

វគគេនះសំេ េលើថេតើករដំេណើ រករែដល្រតូវករ 

ជក់ ក់ឬអត់េនះគឺ្រតូវបញជ ក់ជូនេ យក្ដីេពញ 

ចិត្ត មរយៈករេ្របើ្របស់ៃនករបញជ ក់េ យចបស់

ៗ្រតូវបនបំេពញដល់ត្រមូវករអនុវត្តន៍។ 

េន្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ ពិតជមន រៈ

សំខន់ ស់ែដលេនមនករអនុញញ តចំេពះ 

អតថន័យ “ េជឿថ្រតូវេធ្វើេ យេពញចិត្ត” ។ 

ដូេចនះេហើយវធីិ ្រស្តបញជ ក់ចបស់ៗគឺពិតជមិនចំ

បច់ែដលវធីិ ្រស្តែតមួយគឺគិតថ្រតូវបនេធ្វើេ យ

េពញចិត្តេ យអនករចនប្លង់ែដល ច្រតូវបនេគ 

យកេទអនុវត្តន៍។ 

របូទី៤ 

ទស នៈៃនករបញជ ក់ករអនុវត្តន៍ចបស់ៗស្រមប់

ព នផ្លូវ យេវ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង  

Revision of Specifications for Highway Bridges in 

Japan 

ទិសេ នេពលអនគត 

 ទំេនរទូេទដ៏ទូលំទូ យមួយេនកនុងស្តង់ ៃនរ

ចនប្លង់សំ ប់គេ្រមងវសិ្វកមមសំណង់ភគេ្រចើនេន

កនុង្របេទសជបុ៉នគឺថកររចនេ យែផ្អកេលើករ 

អនុវត្តន៍្រតូវបនេគភជ ប់ជមូល ្ឋ នេនកនុងស្តង់  

រចនប្លង់និងករបញជ ក់ពីករអនុវត្តន៍្រតូវបន្របតិ 

បត្តិេ យអនុវត្តវធីិ ្រស្ត្រគឹៈទំនុកចិត្តនិងកំ ងំ 
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្រទទំងន់រមួជមួយវធីិ ្រស្តេ្របើកំ ំងទប់ទល់ 

(LRFD)។ទស នៈ“កររចនប្លង់េ យែផ្អកេលើករ 

រចនប្លង់ មស្តង់ “ជកមមសិទធិរបស់ជបុ៉ន និងមិន

្រតូវបនេគរកេឃើញេនកនុងEurocodes or the 

StandardSpecifications for Highway Bridges of 

AASHTOេនះេទ។  

ដូចបនពិភក ខងេលើរចួមកេហើយ ទស េនៈេនះ 

្រតូវបនែណនំជដំបូង ថជដំណរភជ ប់េនកនុង

េគលករណ៍ៃនករលុបេចលចបប់្រគប់េ្រគង 

ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យរ ្ឋ ភិបល ជលទធិផល

ៃនករេធ្វើចបប់ េនកនុងកិចច្រពម្រពងរបស់ 

WTO/TBT េហើយនិងបន្តែករែ្របរ ចប់ ំងពីេពល

េនះមក។ ក៏បុ៉ែន្ត េនេពលមនករ្រតួតពិនិតយករ

ផ្ល ស់ប្តូរ Specifications for Highway Bridges េន

កនុង្របេទសជបុ៉ន ែដលកំពុងដំេណើ រករនេពល

បចចុបបននេនះ ទំនងជថ ្រកបខណ្ឌ ករងររបស់

ទស នៈេនះ គឺកំពុងែតរកីចំេរ ើនេនកនុងទិសេ ថមី។ 

ដូចេនសហរដ្ឋ េមរចិ និង្របេទសេជឿនេលឿនដៃទ

េទៀត ្របេទសជបុ៉នមនស្តុកដ៏ធំ សំ បេហ ្ឋ រចន

សមព័ន្ឋសងគម។ គំេ ងសំណង់របស់ពួកេគ បន

េកើនេឡើងេលឿន ចប់ពីទស វត ទី ១៩៦០ និងឈន

េទដល់តួរេលខកំពូលេនកនុងរយៈេពលែដល

េសដ្ឋកិចចេកើនេឡើងេលឿនពីទស វត  ១៩៧០ ដល់ 

១៩៨០។ បចចុបបននេនះ ្រតូវបនេគទទួល គ ល់

យ៉ងទូលំទូ យែដលថ គេហ ្ឋ រចនសមព័ន្ឋ

សងគម និងក្ល យជ កង្វល់ដ៏ធំនេពលអនគត។ 

អនកទំង យែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករ 

ករពរ ថ នភពេនះេន្រកសួងេហ ្ឋ រចនសមព័ន្ឋ

សងគម ដីធ្លី គមនគមន៍ និងេទសចរណ៍ និងេន ម

ទីភន ក់ងររបស់រ ្ឋ ភិបលទៃទេទៀត បនដឹងរចួជ

េ្រសចេនកនុងករ ករពរេហ ្ឋ រចនសមព័ន្ឋសងគម

ដ៏ធំេនះេទ មកំរតិរបស់ ។ ទក់ទងជមួយគន េនះ

ែដរ េគបនពិចរ េឃើញថ ទស នៈកនុងកររចន

ប្លង់ េ យែផ្អកេលើករអនុវត្តន៍ និង្រតូវបនអនុញញ តិ 

េទបនេ យបេងកើតសថិតិ េដើមបីេ យដឹងពីគំេ ងៃន

ករអនុវត្តន៍េផ ងៗ ែដលមិនគួរេមើលរលំង េនេពល

េធ្វើករពិនិតយលទ្ឋិភពៃនករអភិវត្តន៍ប្លង់្រគិះ

អនុវត្តន៍។ 

      
(ទំព័រ 4~7) 

របយករណ៍ស្តពីីកជួសជុលករេ្របះែដកេ្រ ប 

របស់ Orthotropic Steel ecksេនកនុង                

ច្រកភព អង់េគ្លស 

េ យ Shigeyuki Hirayama 

មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវបេចចកវទិយផ្លូវ យេវ 

Susumu Inokuchi ្រកុមហុ៊នYokogawa 

BridgeDaisuke Uchida, Mitsui Engineering & 

Shipbuilding; and Atsunori Kawabata, JFE 

Engineering Corporation 

 ករេ្របះេនមុខតំណររបស់ែដក ែដលផជ ប់

េនបនទះែដក និងចំរងឹែដកៃន ព នបញឈរ ែដលេធ្វើ

ករផ េនបតេ្រកម និងបណ្តុ ះសំណរ ែដល ច

ដឹងថមនេនកនុង្របេទសជបុ៉ន។ ថមីៗេនះ ករេ្របះ

ទំងេនះ ែដល្រតូវេគបនដឹងថ ករេ្របះែដកសំណរ 

ែដលេកើតេឡើងេននិង ព នែដលខូចខតេ យ

រែតច ចរណ៍។ 

េពលខ្លះ ពួកេគ ចបណ្តុ ះែដកេទកន់ជំរងឹែដក ឬក៏

បនទះែដក និងេធ្វើេ យមនករខូចខតដល់មុខងរ

របស់ ព ន។ ករេសើបអេងគតដំបូងចំេពះករេ្របះ

បនទះសំណរេនកនុង្របេទសជបុ៉ន គឺ្រតូវបន យ

ករណ៍េ យ Hanshin Expressway េនកនុងឆន ំ 

១៩៩៣។ ចំេពះភពសុ្រកិត និងបេចចកេទសចំេពះ

ករពិនិតយ ព ន្រតូវបនេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើង ែដល

ករេ្របះបនទះែដកសំណរមួយចំនួនបនេកើនេឡើង។ 
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អងគករជេ្រចើនបនបេងកើតករពិេ ធន៍ និងករ

វភិគចំេពះករេ្របះេនះ។ មយ៉ងវញិេទៀត ករេសុើប

អេងគតដំបូងចំេពះករេ្របះបនទះែដកសំណរេនកនុង

ពិភពេ ក ្រតូវបន យករណ៍េន Richemont 

Bridge ្របេទសប ងំកនុងឆន ំ ១៩៧០ ។ ជមួយេនះ

ែដរ ព ន Severn េនកនុង្របេទសអង់េគ្លសក៏្រតូវ

បនេគដឹងឮយងេ្រចើនពីករេ្របះបនទះែដក

សំណរែដលេកើតេឡើង្រសបេពលគន  េហើយពួក ្រតូវ

បនេគជួសជុលេ យផ េឡើងវញិ។ ពួកេយើងក៏

បនសិក ផងែដរទក់ទងនិងករបេងកើតយន្តករ

ដំបូងឬមេធយបយជួសជុលចំេពះករេ្របះបនទះែដក

េនះ។ បនទ ប់ពីករេទពិនិតយេមើលចំនួន ១០ៃថង ទក់

ទងនិងករជួសជុលចំេពះករេ្របះតូចៗៃន ព ន

ែដក ដូចជ ព ន Servernេនច្រកភពអង់េគ្លស េកើត

េឡើងេនកនុងែខេម  ឆន ំ២០១១។ ករេទពិនិតយ

េមើលៃផទ ព នServernនិង ព ន Erskine គឺ្រតូវបន

េធ្វើបន្តរ។ ករែសតេនះ យករណ៍ពី ករទស នៃផទ

ល បេទេលើចំនុចបញ្ហ តូចៗ របស់ ព នែដក

ននេនច្រកភពអង់េគ្លស។ 

េ្រគង ព ន Servernនិង ព នWye 

 ព ន Servernគឺជ ព នបែណ្ដ តេ យឆ្លងសទឹង

សឺវនឺេនភគនរតី ៃនច្រកភពអង់េគ្លស។  

ព នសឺវនឺេនះ្រតូវបនេគេ ថ ករចម្លង ព ន

សឺវនឺ ជមួយនិង ព ន េវ ៉ ព ន Aust Viaduct and 

Beachley Viaduct ែដលឆ្លង្រពំែដនរ ង្របេទស

អង់េគ្លសនិងេវល។ ព នសឺវនឺ្រតូវបនសេមភ ធ

េ យេ្របើ្របស់េនកនុងឆន ំ១៩៦៦។ ព នេនះមន

្របែវង ១៦០០ែម៉ត និងចំងយពី្រជុងមខ ងេទ្រជុង

មខ ងេទៀតគឹ ៩៨៨ែម៉ត (របូថតទីមួយ) ។ ្របអប់រត

ព នែដលមនែផនកបង្ហូរទឹក គឺ្រតូវបនអនុវត្តន៍ ម

ករបត់ែដករតេ យេកង េ យែផ្អកេលើ

លទ្ឋិផលៃនករេធ្វើេតសផ្លូវខយល់។ 

ផ្លូវស្រមប់អនកេថមើរេជើង និង ផ្លូវេទច្រក្រកយន 

្រតូវបនេបះទី ំងេនែផនកនីមួយៗៃនរតធំេហើយផ្លូវ

េនះ្រតូវស្រមប់ករពរយនជំនិះ(របូទី១)។ កំ ស់

បនទះែដក គឺ 11.5mm និងទំហំែដក (B) 305 mm × (t) 

6 mm × (H) 230 mm ។ របំងសនទះែដកខងកនុងមន

ទី ំងនិមួយៗ ពី 4,600 mm និងបនទះឆ្អឹងែដក គឺ្រតូវ

បនផ េនជំវញិសនទះែដកខងកនុង។ ករតភជ ប់ៃន

បនទះែដក្រតូវបនផ ភជ ប់េទនិង ទិសបេ ្ត យនិង

ទិសទទឹងនិមួយៗ ។ ករេធ្វើៃផទ ព ន គឺ្រកលេ យ

េកសូ៊ែដលមនកំ ស់ 35mm។ ព នេវ ៉គឺជផ្លូវ

យន្តេ ះែតមួយគត់ ែដលតភជ ប់ ព នជមួយ

និង គេភ្ល ះ រមួនិងគំ តេ្រគងសំណងរបស់  គឺ

េសមើរេទនិង ព នសឺវនឺ។  

េនកនុងឆន ំ ១៩៧៧ រយៈេពល១១ឆន ំបនកន្លងផុត

េទេ្រកយករេបើកសេមភ ធ ព នសឺវនឺ ករេ្របះតូចៗ 

្រតូវបនេគ ម នអេងគតេនេលើបនុទះែដកបញឈរ។ 

ករេ្របះទំងអស់េនះ ្រតូវបនេគែបងែចកជបីេទ

មទី ំងរបស់  (១)ផ ភជ ប់េនចេន្ល ះបនទះែដក 

និងឆ្អឹងរបស់ែដក (២)ឆ្លងពីែផនកមួយេទមួយែដល

េនចេន្ល ះែដកឆ្អឹងជំនី និងធនឹម និងទី (៣) ផ េន

ចេន្ល ះែផនកេ្រកមឆ្អឹងជំនីែដក និងគ្រមបែដកបែណ្ត ត 

(របូទី២)។ គ្រមបបែណ្ត ត្រតូវបនភជ ប់េទនិងចុង

និមួយៗ ៃនរត េដើមបីករពរ ករេលចទឹកចូលេទកនុង

ែដកេពលទឹកេពលហូរនំទឹកទេន្លរ Servern 

។ពីេ្រពះពួក ្រតូវបនេគយកេចញេ្រកយេពល

ងសង់រចួ 

ពួក ក៏ ចេធ្វើេ យមន ន មេ្របះ្រ លេនជំុវញិ

មុខតំណរផ េនែផនកខងេ្រកមែដកេ្រគងឆ្អឹង និង 

សនទះបង្ហូរទឹក។េពលដំបូងមន ន មេ្របះ្រ លៗចំ

នួន១៥កែន្លងេនចំណុចផ រ ងបនទះែដកនិងែដក

េ្រគងឆ្អឹង្រតូវបន ម នេហើយបនទ ប់មកមនករ

េ្របះេលើសពីរ១៦០កែន្លងបន្រតូវ ម នេឃើញ្រតឹ

មឆន ំ១៩៨៥។ 
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ន មេ្របះទំងអស់មនទី ំងេនេ្រកមផ្លូវេធ្វើដំេណើ រ

ែដលយនជំនិះធំឆ្លងកត់។ 

របូថតទី១ ព ន សឺវនឺ (Servern)                     

របូទី១ ែផនកឆ្លងកត់ចំេពះឆ្លង ព ន                 

របូទី២ ន មេ្របះ្រ លៗេនកែន្លងតំបន់ឆ្លងកត់ 

ព លសឺវនឺ 

ករផ េឡើងវញិេន ព នServernនិង ព ន Wye 

ករសិក ជេ្រចើន្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យTRRL 

(មនទីពិេ ធន៍្រ វ្រជវផ្លូវថនល់និងករដឹកជញជូ ន)េដើ

មបីសំេរចយកវធីិ ្រស្តជួសជុល ន មេ្របះតូចៗ។ក

រសិក េនះបនចង្អុលបង្ហ ញេ យេឃើញថកំ ំង

តំណរផ េខ យេនចេន្ល ះបនទះែដកនិងែដកេ្រគង

ឆ្អឹងែដល្រតូវ

េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើង មរយៈករកំ ស់ែដកបំពង់

ខយល់។បនទ ប់មកករផ េឡើងវញិេន ព នសឺវនឺបន

ចប់េផ្តើមេនចុងពក់ក ្ត លចុងឆន ំ១៩៨០េដើមបីទុក

កំ ស់្របេ ងខយល់េ យ្រគប់្រគន់។ 

 េពលបេងកើតបនេហើយ មុខកត់េ្រគងឆ្អឹងនីមួយៗ 

្រតូវបនកត់េ យ្រសបគន េទនឹងមុខែដកបនទះែដល

េនពីេ្រកម។ េនកនុងដំេណើ រករផ េឡើងវញិ 

ពួក ្រតូវបនកត់េចញ(មិនបនេធ្វើចង្អូរដូចែដលធ្ល

ប់េធ្វើេនះេទ)ផទុយេទវញិ ក់បញឈរទល់ េដើមបីេរុ ើែផន

កខ្លះែដល្រតូវផ និងរក បំពង់ខយល់េ យមនកំ

ស់លមម។ម៉សីុនកត់ដំបូងេគ្រតូវបនែកែ្រប(រចូទី៣)

។ 

ម៉សីុនកត់េនះ ចេធ្វើចលន្រសបេនេរៀង ល់មួយ

ែម៉្រតេហើយអនកកត់ែដលគំ្រទេ យមគគុេទសចឯក

ជយេជើងចស់ចំនួនពីរបូ្រតូវបន ក់ទី ំង្របចំករ

េដើមបីអនុវត្ត មករេធ្វើេ យខូច្រទង់្រទយែដកនិង

សំ ញ់េ្រគងឆ្អឹងែដក។លកខខណ្ឌ ៃនករផ ្រតូវសំ

េរចេឡើង មករេធ្វើែតស ងលបងេនទី លចំនួន

សិបមួយដងេ យមនដប់បីលកខខណ្ឌ និងករជួ

សជុលេ យផ េឡើងវញិ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីរក

កំ ស់ែដកបំពង់ខងកនុង7.5 mm 

េ យមនករផ ភជ ប់ចំនួនបីកែន្លងេយងេទ ម

លទធផលៃនករេធ្វើែតស(របូទី៤)។ 

ចំងយសរបុៃនករផ ្របែហល ២គ.ម 

ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងសំ ប់ភជ ប់ករផ ែដលមនទី

ំងេនេ្រកមកង់នីមួយៗរបស់យនជំនិះ។ 

ករជួសជុលេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងខណៈេពលែដលផ្លូ
វច ចណ៍្រតូចបនកំណត់េដើមបីបេញជ សភពមិន្រសួ

លៃនច ចរណ៍េ យករបិទច ចណ៍មិនេ យេធ្វើដំ

េណើ រ 

្រតូវទុកផ្លូវេ យេនទំេនរេ្រកយករជួសជុលរចួេហើ

យចំនួន្របំបីែខ។ 

របូទី៣ ម៉សីុនកត់មុនដំបូងេគ 

របូទី៤ ករេធ្វើែតស Macro Etching 

សំ ប់តំណរផ មុន និងផ េឡើងវញិ 

ករទស ន លេន ព នសឺវនឺ និង ព នេវ 

 េនកនុងករទស ន លេន ព នសឺវនឺ 

ពួកេយើងពិនិតយេមើលសភពសតំណរែដលផ េឡើងវ ិ

ញេន្របអប់រតខងេលើនិងសភពៃផទ្រកលេកសូ៊។ 

ពួកេយើងមន រមមណ៍ថកំរតិច ចណ៍គឺតិចតួចខ្ល ំង

ស់។ 

េហតុផលេនះគឺថកំរតិច ចណ៍មន្របែហល      

៧០ % េធ្វើដំេណើ រឆ្លងកត់ ម ព នសឺវនឺទីពីែដល 

សេមព ធេនកនុងឆន ំ១៩៩៦េនែខ ទឹកខងេ្រកម 

ៃន ព ន។បំណះជេ្រចើនេធ្វើេឡើងេ យករ្រកលេក

សូ៊ែដលចក់េឡើងវញិេនកនុងឆន ំ១៩៩១ ចេមើល 

េឃើញេនខងេ្រកមកង់យនជំនិះ (របូថតទី២)។ 

េនកនុងករទស ន លេនះេនកនុង្របអប់រត 

ពួកេយើងបនពិនិតយេមើលមុខតំណរផ េនចេន្ល ះ 

បនទះែដកនិងែដកេ្រគងឆ្អឹងនិងេនចេន្ល ះែដកេ្រគង

ឆ្អឹងនិងែដកសនទះផងែដរ 
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ែដលតំណរផ េនចេន្ល ះែដកខងេ្រកមែដកេ្រគង

ឆ្អឹងនឹងសនទះទឹកហូរែដលបនជួសជុលេឡើងវញិ(របូ

ទី៥)។ 

 ចំេពះករផ េឡើងវញិ មរយៈផ្លូវបី 

បំែបកគន បំែបកទំហំផ េនចេន្ល ះបនទះែដកនិងែដក

េ្រគងឆ្អឹងគឺតូចជងនិងគុណភពរបស់ ល្អជងករ

ផ ពីេដើម។ 

ករជួសជុលករផ េ យមនបនទះែដកេនខងខនង

សំែប៉តត្រតូវបនបំេពញសំ ប់ ន មេ្របះ្រ លេន

ែផនកែខ្វេង ងែដកេ្រគងឆ្អឹងនិងសនទះទឹកហូរ ែផនក

ខងេ្រកមៃនេ្រគងឆ្អឹងែដក ្រតូវបនកត់េចញជ

ចំែណកៗ េហើយផ្លូវ ងែដលេធ្វើពីសំភរៈែដក្រតូវ

បនភជ ប់។ សនទះគំរបទឹកហូរ្រតូវបនយកេចញេពល

ែដលមនបញ្ហ ែដករេវៀតេកើតេឡើង។ 

ករប៉ន្របមណជទូេទេរៀង ល់២ឆន ំម្តង 

េហើយករគឹតគួរពីេគលករណ៍េរៀង ល់៦ឆន ំម្តង្រតូវ

បនេគេធ្វើេឡើង ចំេពះ ព ននន ែដលមន

បេ ្ត យែវងេនកនុងច្រកភពអង់េគ្លស ដូចជ ព ន

សឺវនឺជេដើម។ ម មេ្របះតូចៗ ឬកំេ ះតូចៗ ែដល

មិនបនបំេពញ ្រតូវបនរកេឃើញេ យករ្រតួត

ពិនិតយទូេទ្រតូវបនជួសជុលេឡើងវញិ េទ មេពល

និមួយៗ។ េទះបីជមន ន មេ្របះតូចៗមួយចំនួន

្រតូវបនសេងកតេឃើញជថមី បនថយចុះេ យ ែត

កំរតិច ចរណ៍ថយចុះ េនេពលេបើកសេមភ ធ ព ន

សឺវនឺទីពីរ ្របែហលជមន ន មេ្របះចំនួន៥០ េបើ

មិនដូចេចន ះេទ ករប ជ័យជេ្រចើនេនែត្រតូវ

បនជួសជុលជេរៀង ល់ឆន ំ។  

របូថតទី២ ថ នភពៃផទ ព នេន ព នសឺវនឺ 

របូថតទី៥ ករជួសជុល ន មេ្របះតូចៗេន ព ន

សឺវនឺ 

េ្រគងសំណង់ ព នErskine 

 ព ន 

Erskineគឺជផ្លូវយន្តេ ះឆ្លងកត់ែតមួយគត់ 

ែដលមនទី ំងេនេលើទេន្លរ Clyde េនកនុង West 

Glasgow េនកនុង្របេទសសកត់ឡិន (របូថតទី ៣)។ 

ព នេនះមនចមង យ 1,321 ែម៉្រត 

េហើយ្រតូវបនេបើេ យេ្របើ្របស់េនកនុងឆន ំ 1971 ។ 

ព នមនផ្លូវសំខន់េឆព ះេទកន់្របេទសស្តត់ឡិន 

េហើយមនកំរតិច ចរណ៍ េលើសពី 4,000 

កនុងមួយៃថង។ 

េគបនដឹង្រគប់គន ថ ព នេនះមិនមនលកខណៈេធ្វើ

យេពញចិត្តេទ 

ែដលនឹងេលើមកបង្ហ ញេនេពលេ្រកយេ យ 

Merrison Report  

និងករព្រងឹងករករពររបស់ែខ រកប្រតូវបនេធ្វើ

េឡើងេនឆន ំ1970ទស  ដល់ទស វត 1980 និង 

េនឆន ំ 2014 (របូថតទី៤) ។

្របព័នធែដកបញឈរេន ព ល Erskine 

មនបនទះែដកក្រមស់ 12.5 mm។ ៃផទ្រកលេកសូ៊ 

38 mm ្រកស់េសមើនិង ព ន សឺវនឺ។ 

 

របូថតទី ៣ ព នErskine 

របូថតទី ៤ កំ ំងព្រងឹងែផ្អកេលើរបយករណ៍ 

Merrison 

ករទស ន លេន ព នេអសគនី(Erskine) 

    របូទី ៦ បង្ហ ញពី ន មេ្របះចំនួនបីសំខន់ៗែដល 

បនអេងកតេឃើញេន ព នErskine (1) 

តំណផ ចេន្ល ះែដកសំែប៉ត និង ែដកេ្រគងឆ្អឹង (2) 

តំណរផ ចេន្ល ះែដកេ្រគងឆ្អឹងនិងសនទះទ្វ រទឹក (3) 

តំណរផ រចេន្ល ះបនទះែដកទប់កំ ំងបញឈរ។ 

ន មេ្របះេលើសពី1,200 បំែណកឬ 

កែន្លងមនបញ្ហ រមួមន ន មេ្របះជេ្រចើនែដលគម ន

ែដកបញឈរ្រតូវបនជួសជុលេនកនុង ព ន។ 

េនកនុងករទស នេនះ 

ពួកេយើងសេងកតេឃើង ន មេ្របះទំងេនះចំនួនបី្រប

េភទ។ 
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របូថតទី ៥ 

សូមបង្ហ ញពីគំរូ ន មេ្របះែដលេកើតេឡើងកែន្លងផ

ែដលពួកេយើងេ ថ” ន មេ្របះ មរនធអងក ំ”។ 

មន ន មេ្របះ្របែហលដប់្រតូវបនសេងកតេឃើញេន

ព នេនះេហើយ ន មេ្របះមួយចំនួន្រតវូបនជួសជុ

លេ យកត់្រជុងៃនេ្រគងឆ្អឹងេចញ និង 

ផ េឡើងវញិករភជ ប់បីផ្លូវដូច ព នសឺវនឺ។ 

េទះបីជ ន មេ្របះែដលបនបង្ហ ញកនុងរបូថទី៥ 

េលើសពី700mm 

ក៏ ន មេ្របះេនះមិនេធ្វើតេទកន់ប ្ដ ញេ្រគងឆ្អឹង

ែដកដូចករណីែដលបនសេងកតេឃើញេនកនុង្របេទ

សជបុ៉ន។ 

េហតុផលេនះទំនងជថសភពៃនករផ និងករក

ត់េនចំណុចផ ចេន្ល ះបនទះែដកនិងែដកេ្រគងឆ្អឹងនិ

ងទំហំភពហប់របស់ែដកេ្រគងឆ្អឹងមនភពខុសែប្ល

កគន រ ង្របេទសអង់េគ្លសនិង្របេទជបុ៉នជេដើម។ 

របូទី៦ ន មេ្របះ្រ លៗែដលអេងកតេឃើញ 

េន ព នErskine                                                          

របូថតទី៥ មរយករបំែបកអងក ំេន ព ន Erskine 

សរបុេសចក្តី 

 ពួកេយើង ចដឹងបញ្ហ ន មេ្របះេសើរៗ 

របស់បនទះែដកបញឈរេនះរមួនឹងទីកែន្លងស្រមប់ករ

ពរពួក េនកនុង្របេទសអង់េគ្លស មរយៈករទស

នេនះ។ជពិេសសស្រមប់ ព នកត់ទេន្លរែដលពួក

េយើងបនេទទស ន 

ែដល្រកុមហុ៊នឯកជនមួយចំនួនបនចូលមកពក់ព័នធ

កនុងករជួយករពរសំ ប់រយៈេពលែវងេហើយពួកេយើ

ងដឹងពីទី ំងរបស់ពួកេគែដលពួកេគជួយេមើលែថរ

ក ព នេ យសុទធចិត្តេនកនុងេពលអនគត។ 

ពិតជមនន័យ ស់ែដលវសិ្វករដូចគន ចេធ្វើ 

ករអេងកតពិចរ េធ្វើករជួសជុលជ្របព័នធេហើយ 

ពួកេយើង ចសំេ យកពួកេគេនកនុង្របេទសជបុ៉ន

ែដរ។ 

 
      

(ទំព័រទី 8~11) 

ករករពរនឹងករទប់ទល់របស់ ព នែដកេន តូៃកដូ 

សីុកន់សិន(TokaidoShinkansen) 

េ យ Hideki Kaji, Shinkansen Operations 

Division, Kazuya Takahashi, Chuo Shinkansen 

Promotion Division and Yuichi Ito, General 

Technology Division, Central Japan Railway 

Company 

 ព នែដកផ្លូវរេទះេភ្លើងែដលមនចមង យសរបុ 

22.1គ.ម ្រតូវេធ្វើេឡើងេន តូៃកដូសិុនកសិន 

(ែខ រថេភ្លើងែដលមន ងជ្រគប់កំេភ្លើង។ 

ករ ងសង់ ព នទំងេនះែដលេធ្វើ្រទង់្រទយព្រងីក

េ្របើ្របស់េ្រគងសំណង់ែដលផ ទំងអស់ 

ែដលមនករយកគំរទំូង្រសុងៃនវធីិ ្រស្តមួយេនះ

េនកនុង្របេទសជបុ៉ន។ 

 

ពីេ្រពះែត ព នែដកេនះ ចេឆ្លើយតបបនកន់ែត

េ្រចើនេឡើង្របកបេ យថមពលខ្ល ំងខ្ល ចំេពះរថេភ្លើ

ងជង ព នធមម និងពីេ្រពះែតរថេភ្លើងឥឡូវេនះកំពុ

ងែតដំេណើ រករកន់ែតខ្ល ំងេបើេ្រប បេធៀបេទនឹងផ្លូវ

េទើបេបើក 

ែដលទក់ទងនឹងតំបន់រផ ្រ លៗនិងភពថិតេថរ

គឺជកិចចករបនទ ន់េហើយចំបច់។ 

ជពិេសសេ យ ែត្របែវងសរបុៃនតំណផ ែវង 

(ដូចបនែចងខងេ្រកមសំេ េទេលើមុខផ ែដល 

ែវង្រសបគន )ចំេពះែផនកធំៗរបស់េ្រគងសំណង់គឺ្រតូវ

បនព្រងីក ពិតជពិបកខ្ល ំង ស់ែដលេផ្ដ តករ

យកចិត្តទុក ក់ែតេទេលើចំណុចពិេសសៗអំឡុង 

េពលៃន្របតិបត្តិករណ៍។ េលើសពីេនះេទេទៀត 

េពលមន ន មេនខងេដើមសំនរ។ បេងកើន ន ម 

េ្របះយ៉ងឆប់រហ័ស។េ យ រែតេហតុផល 

េនះេហើយបនជចំបច់ ស់កនុងករករពរ ព ន
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ែដកចំេពះbeadែដល្រសបគន (របូទី១)។ 

េដើមបីសំេរចេគលបំណងេនះបនករេធ្វើែតស ក

លបងចំេពះករផទុកទំងន់អន់និងករវភិគFEMែដល

មនបីខន ត្រតូវបនអនុវត្តេ យេ្របើ្របស់គំរូ ព ន 

ែដលេពញទំហំឬែផនកអវៈយវៈរបស់ ព នផ្លូវរថេភ្លើង

ែដលមន្រ ប់េនកែន្លង្រ វ្រជវពិេ ធន៍ 

Komaki ែដលនំេទរកករបេងកើត ព នែដកបេចចក 

ថមីស្រមប់េ្របើ្របស់កនុងករករពរដូចជកំ ំងទប់

ទល់តំណរ្របព័នធកំ លករផ្ល ស់និងជំនួសកំ ំង 

ទប់របស់ទ្រមនិងករបញចូ លៃដ ព នបែនថម។ 

បេចចកេទសទំងេនះ្រតូវបនេគយកលំនំ មេនកនុង

គេ្រមងធំៗេដើមបីបែនថមបេចចកេទសថមីៗដល់ ព នថ្លូវ 

រថេភ្លើង តូៃកដូ សិុនកន់សិន្រតូចបនេរៀប ប់ 

ដូចខងេ្រកម។ បនទ ប់ពីមនករអនុវត្តន៍វធិន 

ករណ៍ទប់ទល់រចួេហើយចំេពះកំ ំងសងកត់ែដល 

អន់េខ យ្រកុមហុ៊នបនេរៀបចមគេ្រមងធនអះ 

ងចំេពះសភពេស កមមរបស់សំណង់ ព នែដល

ទទួលរងផលប៉ះពល់េហើយបនទ ប់មក្រតួតពិនិតយ 

មត់ ព នែដលែផនកខ្លះៃនេ្រគងសំណង់គួរែត្រតូវ 

បនជំនួសេ យវធិនករបេចចកេទសថមីៗ។ 

របូទី១ មុខតំណរផ បេ ្ត យ 

ករករពរនិងករ ព្រងឹង ព នផ្លូវែដក 

កិចចករ ក់អងក បំេ ្ត យគន  

 េគដឹងយ៉ងចបស់ថកំ ំងេខ យរបស់អងក ំគឺ 

ទទួលផល ្រកក់ពីកង្វះខតកិចចករៃផទកនុងេនកនុង 

កែន្លងផ ។េយងេទ មលទធផលៃនករសទង់មតិ 

ស្តីពីករេ្របើ្របស់ ព នជក់ែស្តងេ យករេធ្វើែតស

សនូរ ន់និងជលទធផលៃនរះុេរុ ើ ព ន្រតូវបនេរុ ើេចញ 

ពីតូៃកដូ សិុនកន់សិន។ 

្រតូវបនេគទទួល គ ល់ថករព្រងីកពីកំរតិពិត 

្របកដរបស់រនធបង្ហូរទឹកគឺជេរឿងមួយែដលមិន ច

្របែកកបន។េនមនទីពិេ ធន៍្រ វ្រជវ Komaki 

ករេធ្វើែតសែដលអន់េខ យ្រតូវបនេកើតេចញពី 

ករណីពីរខងេ្រកម៖ករេធ្វើែតសមួយេ យេ្របើ ព ន

ែដកែដលបនដំេណើ រអស់រយៈេពល ៣៥ ឆន ំ 

បនទ ប់ពី ព ន សិុនកន់សិន និងេ្រកយពីេរុ ើេចញ 

ថ នីយ៍ថមីសីុ គ េនរដូវស្លឹកេឈើ្រជុសឆន ំ 

២០០៣ និងករេធ្វើែតសមួយេទៀតតួរតដ៏ធំែដល 

បញចូ លជមួយនិងរនធបង្ហូរទឹក(របូថតទី១)។ 

លទធផលៃនករេធ្វើែតស ព នទំងពីនិងរតួប៉មរតបន

បំេពញ” class D”ែដលេរៀប ប់េនកនុងករែណរនំ 

ពីកររចនទន់េខ យៃនសំណង់ែដកែថបេនកនុង 

្របេទសជបុ៉ននិង ថ ប័ននន(របូទី២)។ បុ៉ែន្តភព 

សមុក ម ញៃនករអភិវឌ ន៍បនេ្របើ្របស់វធិន 

ករណ៍េន្រគប់ ព នែដកទំងអស់េនតូៃកដូ 

សិុនកន់សិន ធ្ល ក់េទេ្រកមករកំរតិពីកេម យថន ក់ 

Dសូមបីែតេពលមនករ យតៃម្លសមូហភពេផ ងៗ

គន ៃនទំងន់កង់រថេភ្លើងែដលជរមួ្រតូវបនេគពយ 

ករណ៍ទុកមុនេនកនុង្របតិបត្តិករណ៍របស់រថេភ្លើង។ 

ក៏បុ៉ែន្តេនកនុងករណីជេ្រចើនេ្រគងសំណង់ ព ន 

ែដលទទួលរងករែ្រប្របួលននេទ ម្របេភទ 

េផ ងៗៃនករខូចខតេហើយជលទធផលភពសមុក 

សមញៃនករអភិវឌ ន៍េកើនេឡើងេហើយកនុងករណីខ្លះ 

េពលមនករេធ្វើចលនេឡើងចុះគួរេ យតក់ស្លិតេន

នឹងទំងន់កង់េកើតេ យ ្រស័យេលើ ថ នភពៃនករ

ករពររបស់ផ្លូវែដកែដក្រទនប់ផ្លូវរថេភ្លើងនិងេ្រគង

សំណង់ដ៏ៃទេទៀត។ ក៏ ចេទរចួែដលថភពសមុក

ម ញៃនករបេងកើតនិងេលើសពីករកំណត់្រពំែដនអន់

េខ យរបស់អងក ំ្រសបគន ។វធីិ ្រស្តពីរយ់ងបន 

្រតូវបេងកើតេឡើងេដើមបីទប់សងកត់ករេកើនេឡើងៃនភព

ែណនេន មបេ ្ដ យអងក ំ មរយៈករករពរករ

េកើតេឡើងៃនកង្វះខតែដលបណ្ត លេ យមនករ

ែ្រប្របួលដល់សំណង់ ព ន។វធីិ ្រស្តមួយ្រតូវករ

ពរតំណររបស់្របព័នធៃផទ្រកល (ែខ រធនូនិង 

រតែខ្វងគន )និងមនវធីិេផ ងេទៀត្រតូវជំនួសនិងករ 
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ពរទ្រម(របូទី៣)។វធីិ ្រស្តទំងេនះ្រតូវបនែណនំ

ដូចខងេ្រកម: 

របូថតទី១ ថ នភពេខ យៃនករេធ្វើែតស 

របូទី២ លទធផលែតសចំេពះអងក ំ្រសបគន  

របូទី៣ គេ្រមងវធិនករេដើមបី្រតួតពិនិតយភពអន់ 

ថយ 

ករករពរៃន្របព័នធតំណរៃផទក្រមល 

 ្រតូវបនេគបញជ ក់យ៉ងចបស់េនកនុងករពិនិតយ

ព នជក់ែស្តងដូេចនះបន្របតិបត្តិបនយ៉ងឆង យ 

ែដលមនករេ្របះ្រ លៗបនេកើតេឡើងេនកនុង 

តំណរ្របព័នធកំ លៃនែផនកជនទល់ែខ្វងនិង មបនទះ 

រត។ មជនទល់មន ន មេ្របះែដលមនដំបូងបង្អស់

េនកនុង្របអប់ផ េនជនទល់ែខ រេហើយេនកនុងកែន្លង

ផ េនកនុងរនធេនែផនកឆ្លងជនទល់ករតឹបន្តឹងបញឈរឬ 

ឆ្លងធនឹម។ ្រតូវបនេគបញជ ក់យ៉ងចបស់ មរយៈ 

ករវភិគFEMែដលមនខន តែដលថករេ្របះែបប

េនះបនេកើនេឡើង មអងក ំ។ មចំេលើយេនះ ពួក

េយើងបនេសនើរវធីិ ្រស្តទប់ទល់ េដើមបីសងកត់ករ

េកើតេឡើងៃន ន មេ្របះេននិងមុខតំណរៃផទ្រកល។ 

វធិនករទប់ទល់មុខតំណរៃផទ្រកល ម

រយៈចនទល់ែខ្វង 

 ្រតូវបនេគបញច ក់ទុកជមុនថ្របេភទ ន ម

េ្របះមួយចំនួនបនេកើនេឡើងេ យ រែតបញ្ហ មុខ

តំណរៃផទកំ ល។  

 ជដំបូងភពែណនសទះគឹ្រតូវបន ស់សទង់ េហើយ

សភពែដលបេងកើត ន មេ្របះ្រ លៗ ្រតូវបនេធ្វើ

ករវភិគេហើយបនទ ប់មកេរឿងសុវតថិភពេ្រគង

សំណង់បនបង្ហ ញទក់ទងនិងករផ ះ ន មេ្របះ

្រ លៗ ្រតូវបនេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ។ ជលទ្ឋផល 

បនក្ល យជភពចបស់ ស់ ែដលថ ន មេ្របះ

្រ លៗ ចេកើតេឡើងេទបនេន មមុខតំណរ

ៃផទកំ ល េហើយ ន មេ្របះេនះ េផ្តើមេចញពីរែផនក៖ 

កែន្លងផ េនចំណុចែខ្វងនិមួយៗ េនចំណុចែខ រ

ចនទល់ េហើយនិងេនចុងខងេលើៃនែផនករតឹបន្តឹង 

េហើយនិង្របអបផ េនកនុង្របេ ងទឹកៃនែផនកែខ្វង

គន របស់ែខ រចនទល់ និងធនឹមែខ្វង (របូទី៤)។ 

បនទ ប់មកពួកេយើងបនេសនើរយកវធីិ ្រស្តទប់ទល់ 

(របូថតទី២) េដើមបីករពរភពរកីែដលប ្ត ល់មកពី

ករេ្របះដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ។ ជពិេសស

ករផទុកដ៏ែណន និងករេធ្វើេតស្ត្រតូវបនបេងកើតេឡើង

េ យករេធ្វើេតស្តេពញខន តៃនតំណរកំ ល ែដល

អវៈយវៈទប់ទល់មួយចំនួន្រតូវបន ក់ភជ ប់។ 

្របសិទ្ឋភពៃនករភជ ប់េនះ្រតូវបនធនអះ ងថ 

ជមេធយបយែដលេធ្វើេ យកំ ំងអន់ថយ បន

្របេសើេឡើង េហើយេនទីបញច ប់ វធីិ ្រស្តេនះ្រតូវ

បនេគបញជ ក់្របប់ពី្របសិទ្ឋភពៃនកំ ំងទប់ទល់

ែដលបនអនុវតិ្តចំេពះ ព នេដើមបីចត់វធិនវកិរណ៍

ចំេពះភពែណនសទះមុននិងេ្រកយករេ្របើ្របស់កំ

ំងទប់។ ជលទ្ឋផល េគបនបញជ ក់ថែផនកទប់

ែដលតភជ ប់េទនិងភពែណនបនកត់បនថយ្រពំែដន

ៃនកំ ំងេ្រកយេននិងកែន្លងផ ។ 

របូទី៤ ន មេ្របះ្រ លៗេនមុខតំណរៃផជក ្ត ល

មរយៈចនទល់ែខ្វង 

របូថតទី២ មុខតំណរៃផជកំ លមុននិងេ្រកយេពល

ករេ្របើវធិនករណ៍ទប់ទល់ ន មេ្របះ 

កំ ងំទប់របស់ៃផទកំ ល មរយៈករេ្របើរតបនទះ 

 េគ យករណ៍ថ ន មេ្របះ្រ លៗបនេកើត

េឡើងមុខតំណរែខ រនិងឆ្លងធនឹមៃនបនទះរតចំហរ      

(របូទី៥)។េគដឹងថ ន មេ្របះ្រ លៗចំនួន

៣្របេភទ បនេកើតេឡើងេនចំណុចេនះ 1 ន ម

េ្របះេនកន្ល ក់ែគមខងេលើែខ រ 2 ន មេ្របះេន

កន្ល ក់ែគមេ្រកមែខ រ 3 ន មេ្របះេន្របេ ងែដក

េគលៃនែខ រប ្ត ញ (របូទី៦) ។ េនកនុងករណីជ

េ្រចើនេពលែដល ន មេ្របះទំងេនះ្រតូវបនេកើត

េឡើង ករបន្តរេ្រគមសំណង់ែខ រែដលែញក

ក ្ត ល់ធនឹមែខ្វងនិងបត់ េហើយជចុងេ្រកយេគ
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យល់េឃើញថ ភពែណនសទះេនបេ ្ត យធនឹមនិង

េកើនេឡើង្រសបេពលែដលភពែណនសទះេកើនេឡើង

េន មបេ ្ត យចនទល់ែខ្វងដូចបនេរៀប ប់ខង

េ្រកម។ 

េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ ករេធ្វើេតស្តកំ ំងផទុក

ែណនគឺ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបី ម ននិង

មេធយបនទប់ទល់មុខតំណរែខ រនិងធនឹមែខ្វង។ 

បន្ត ប់មកេ្រគងសំណង់េ្របើកំ ំងទប់ែដល្រតូវបន

េគរកេឃើញថពិតជមន្របសិទ្ឋិភពកនុងករកត់

បនថយភពែណនសទះ្រតូវបនេគេ្រជើសេរ ើសយក។ ជ

ពិេសស េគបនបញជ ក់េរឿងេនះ មរយៈែខ រទប់

ែដលមនេរៀងេកងដូចទួក និងែផនកទប់ទល់ខ្លះេទៀត

ចំេពះមុខតំណរៃផទកំ ល (របូថតទី៣) ភពែណន

សទះេកើតេឡើងេន៣ទ ំង្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបូ

ទី៦ ចនិង្រតូវបនកត់បនថយ។ 

របូទី៥ ករេបើ Desk-type មរយៈបនទះរត 

របូទី៦ ន មេ្របះ្រ លៗេនមុខតំណរៃផទកំ ល 

( មរយៈបនទះរត) 

របូថតទី៣ ករអនុវត្តន៍វធិនករទប់ទល់េ យេ្របើ 

ែខ រញក់ ងដូចទូក( មរយៈបនទះរត) 

ករចត់វធិនករទប់ទល់សំ ប់ទ្រមរត 

 េគបនដឹងពីវធិនករណ៍បងខំចំេពះ ព នែដល 

េពលមុខងររបស់ទ្រមឬចុះថយេជើង ទំនងជ 

ប ្ត លេ យមនករេកើនេឡើងគួេ យកត់ 

សំគល់ចំេពះភពែណនអងក ំ្រសបគន ។ 

ជពិេសសចំេពះ ព នែដកែដលែដកសនូល្រតូវភជ ប់

េទនឹងរតេ យផ ភជ ប់ភពរកីែណនេកើតេឡើងេន

កនុងកែន្លងផ ែដកសនូលនិងភពរកីែណនែដលជ 

លទធផលៃនករខូចខត្រជបចូលេទកនុងែគមនិង 

សំ ញ់តួរតែដលបនអះ ងថកំហុសធងន់ធងរេន

កនុងករករពរ ព នែដក។ 

 របូទី៧ បង្ហ ញពីទី ំងែដលភពរកីែណនេកើត 

្រតូវបន ស់សទង់េនៃផទខងមុខៃនកែន្លងផ ែដក 

សនូលមុននឹងេ្រកយករជំនួសែសបកេជើងទ្រម និង 

របូទី៨ បង្ហ ញពីលទធផលៃនករពិនិតយ។ 

ភពរកីែណនដ៏ធំបនេកើតេឡើងេនមុខៃផទកែន្លងផ

ែដកសនូលនិងកររមួរ្រតូវបនបេងកើតេនែគមខង 

េ្រកម។ភពរកីែណន្រតូវបនេធ្វើេឡើងេននិងែសបក

ទ្រមមុនេពលជំនួសគឺ្របែហល១០ដងខពស់ជង 

េ្រកយេពលជំនួស។ដូចេនះ ចំបច់ែដល្រតូវករ 

ពរសភពសំេលងរបស់េជើងទ្រម។ 

របូទី៧ ទី ំងៃនករចត់វធិនករណ៍េនកែន្លងផ  

ែដកសនូល 

របូទី៨ ភពរកីែណន Ratio មុននិងេ្រកយករជំនួស 

ែសបក្រទនប់ 

ករកីចំេរ ើនៃនេស កមមសេ្រងគ ះជីវតិនិងភព

ឋិតេថរៃន ព នផ្លូវែដក 

ន មេ្របះ្រ លៗែដលេចញពីអងក ំ្រសបគន េកើត 

េឡើងយ៉ងរហ័សបនទ ប់ពីករចប់េផ្តើមេហើយពិបក 

រកេ យេឃើញអំឡុងេពល្រតួតពិនិតយ។ 

ជវធិនករមួយែដលមន្របសិទធភពៃនករេ ះ

្រ យ ន មេ្របះែបបហនឹង។ 

្រតូវបនេគេធ្វើករពិចរ ពីភពចំបច់េដើមបី 

ជំនួសេ យបនឆប់រហ័សែផនកែដលប៉ះពល់។ 

េទះជយ៉ង ក៏េ យជលទធផលៃនករ្រ វ 

្រជវរបស់េយើងពួកេយើងេជឿជក់ថេស កមមសំ ប់ 

ជីវតិរបស់ ព នែដក ច្រតូវពនយេពលនិងភពឋិត

េថរ ច្រតូវបនេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើង មរយៈករ

ករពរមុខតំណរៃផទកររ ៉ែូដលសងកត់ភពអន់ថយៃន

មុខតំណរៃផទ្រកលេហើយជមួយគន េនះែដរករបន្ត 

វធិនករេដើមបីករពរទ្រមពិ ន។ 

បែនថមេលើសេនះេទៀត មន រៈសំខន់ ស់កនុង

ករករពរ ន មេ្របះពីេ្រពះែតមនករផទុកកង់ដ៏ធំ

េកើតេឡើងេនកនុង ព នផ្លូវែដកែដលមនបនទះមិនសូវ

្រកស់។វធីិ ្រស្តបុ ណេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ

េធ្វើេ យផ្ល ស់ប្តូរសំណង់ផ្លូវែដកទំង្រសុង។ 
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បុ៉ែន្តឥឡូវេនះ ចករពរចលនេឡើងចុះទំងន់កង់

មរយៈករតំេឡើងបនទះែដកទ្រមេនេលើផ្លូវែដល 

ែដកបែនថម្រទនប់្រតូវបនបញចូ លេនក ្ដ លែដក

្រទនប់ែដលមន្រ ប់។ករពនយល់លំអិតៃន្របព័នធ

ថមីេនះនិង្រតូវយកមកពិភក ច់េ យែឡកពីគន ។ 

េស កមម យុជីវតិនិងភពឋិតេថររបស់ ព នែដក

េនតូៃកដូ សិុនកន់សិន 

នឹង្រតូវបនេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងេនកនុងេពលអនគ

ត មរយៈករអនុវត្តន៍វធិនទប់ទល់េផ ងៗគន ។ 

្រសបេពលេនះែដរករចំបច់កនុងករជំនួសអវៈយវៈ

របស់ផ្លូវែដក្រកុមហុ៊ន ងសង់ផ្លូវែដកេនភគខង

េកើត្របេទសជបុ៉ននឹងបន្ត្រតួត 

ពិនិតយកិចចករជំនួសនិងពិនិតយពីរយៈេពលៃនករជំ 

នួស្របសិនេបើមនករចំបច់េកើតេឡើង។ 

 
      

(ទំព័រទី12~15) 

ករករពរម វថីិធំៗស្រមប់រថយន្តេលឿនេន 

កនុង្រកុង 

េ យ Masasumi Okada, Kanagawa Operation 

Bureau, Metropolitan Expressway Co., Ltd., 

Takao Mizoguchi, Kanagawa Construction 

Bureau, Metropolitan Expressway Co., Ltd., and 

TomohikoAikawa, Highway Technology Research 

Center 

 ម វថីិធំៗេនកនុង្រកុងគឺជប ្ដ ញម វថីិ 

ែដល្រតូវបនក៏ ងេឡើងេដើមបីកត់បនថយករសទះ 

ច ចរណ៍ ុ ៃំរេនកនុង្រកុងតូកយូែដលជ ជធនីរបស់

្របេទសជបុ៉ន និង តំបន់ននៗេនជំុវញិ្រកុង។ 

េនឆន ំ១៩៦៤េពលែដលពហុកី ្ឋ នអូ ំពិច្រតូវ

បន្របរពធេឡើងេន្របែហលជ៣៣គ.ម្រតូវបន 

ក់េស កមមបំេរ ើរសួ្រ ច់េទេហើយ។ 

កនុងរយៈេពលជិត សិបឆន ំចប់ ំងពីេពលេនះ 

មកករ ងសង់ម វថីិ្រសប មកររកីចំេរ ើនៃន

េសដ្ឋកិចច និង េនកនុងឆន ំ២០១០ 

បនឈនេទដល់ចមង យ ៣០១.៣ ឝ.ម។ 

េនឆន ំេនះែដរម វថីិេនកនុង្រកុងបនចុះបញចូ ល 

កំរតិច ចរណ៍ខពស់បំផុតេន្របេទសជបុ៉ន 

(មន១១៥,០០០យនជំនិះកនុងរយៈេពលមួយេម៉ង)

។ ករករពរម វថីិកនុង្រកុងែដលមន្របែវង 

៣០១.៥ គ.ម ្រតូវបនសេងខបខងេ្រកម។  

 

្រទង់្រទយម វថីិ 

 ចប់ពីឆន ំ១៩៥៨ ្រកុមហុ៊ន ងសង់ផ្លូវម វថីិ 

កនុង្រកុងែដលេនឆន ំ២០០០្រតូវបនក៏ ងេឡើង ម

កំែណទ្រមង់រដ្ឋបលេ យ្រកុមហុ៊ន 

Metropolitan Express Co. Ltd 

ែដលជ្រកុមហុ៊នឯកជន បន្រគប់្រគងករ ងសង់ 

កិចច្របតិបត្តិករណ៍ និងករករពរម វថីិកនុង្រកុង។ 

ប ្ដ ញម វថីិែដលមន្របែវង៣០១ឝ.ម 

្រតូវបនែបងែចកជពីរ្របេភទ៖ បួនផ្លូវ 

(ផ្លូវពីរ មទិសនីមួយៗ)និង 

ផ្លូវ្របំមួយ(ផ្លូវបី មទិសនីមួយៗ)។  

ម វថីិកនុង្រកុង្រតូវបនក ងេ យេ្របើ្របស់ៃផទដី

ធំបំផុតេនេលើទេន្លរ ែ្រពកជីក ផ្លូវធំនន និង 

ទី ធរណ។ ជលទធផលគេ្រមងសំណង់ែដល 

បនបេងកើតម វថីិថ្លូវ ល បននែដលបន៥%ៃន

ករព្រងីកបុ៉ែន្ត ព នកត់្រជលងភនំ ព នថនល់ និង 

ផ្លូវេ្រកមដី បន ៩៥%។ ្រសបេពលជមួយគន េនះ 

ព នកត់្រជលង និង ព នថនល់សរបុបន៨០% 

ៃន្របែវងសរបុែដលមនចំនួន១១,៨០០ពី្រជុងមខ ង

េទមខ ង(៧,៧៧០មនរតែដក/ RC slabs 

១,៣៤០ៃនរតែដកែថបនិងែដកបនទះ និង ២,៦៩០  

ៃនរតPC and RC) និង ែផសរបុ ៨,៦៨០ 

(ែផែដកែថប២,៨៨៥ និង ែផRC ៥,៧៩៥)។ 
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 ថមីៗេនះ្របជជន១.៨ ននក់កនុងមួយៃថងេ្របើ 

្របស់ម វថីិកនុង្រកុង ដូចបន្របប់រចួេហើយ 

យនជំនិះចំនួន ១ នែដលេពញទំហំមន 

ចំនួន១០០,០០០។បុ៉ែន្តកំរតិច ចណ៍ខុសែប្លកគន េទ

មែផ្អក្របព័នធផ្លូវម វថីិែដលលំ ប់ពី៨០,០០០

យនជំនិះ/ ១ទិសេ /មួយែថងេលើផ្លូវ៦ែផនក 

ដល់១,៥០០យនជំនិះ មផ្លូវ៤ទិស។ េ យករ 

្រតួតពិនិតយ ជួសជុល និងករករពរផ្លូវម វថីិ 

មនសុវតថិភព ចំបច់ ស់ែដលេធ្វើេ យកែន្លង

េធ្វើករមនសុវតថិភព មរយៈករបិទផ្លូវជបេ ្ត ះ

សនន។ម៉យងវញិេទៀតេដើមបីងយ្រសួលករពរករ

សទះច ចរណ៍េ យបនេ្រចើន មែដល ចេធ្វើេទ

បនករងរែដលបនបេងកើតេនកែន្លងែដលមន 

ច ចរណ៍ធងន់ធងរ មកលវភិគេដើមបីបេញជ សេម៉ង

េពលៃថងនិងេដើមបីេ យច ចរណ៍េពលយប់មនភព

ធូរ្រ ល។តំៃលៃនករករពរនិង្របតិបត្តិករណ៍ 

េនម វថីិកនុង្រកុងមនតំៃល៦១ពន់ នេយនេន

កនុងឆន ំ២០១២។ចំនួនេនះែដលជករចំនយ្រតូវបន

្រគងទុកនិងករជួសជុលករករពរមនទឹក្របក់៤២

ពន់ នេយននិង្របតិបត្តិករជួសជុលផ្លូវមនទឹក

្របក់១៩ពន់ នេយន។ 

ករ្រតួតពិនិតយនិងករជួសជុល/្របព័នធករពរ 

 េដើមបីបន្តករ្រតួតពិនិតយរមួជមួយនិងករករពរ

ករជួសជុល្របព័នធផ្លូវធំៗ,Metropolitan Expressway 

Co., Ltd.

េធ្វើ មដំេណើ រករជ្របព័នធដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបូ

ទី១៖ែផនករ្រតួតពិនិតយ ករ្រតួតពិនិតយ ករ យ

តំៃល ករ្របតិបត្តិករ(ជួសជុលនិងករពរ) ែផន

ករ្រតួតពិនិតយ។ 

 ករ្រតួតពិនិតយ្រតូវបនែបងែចកជបី្របេភទេ

យ ្រស័យេលើេគលករណ៍និងភពញឹកញប់៖ករ

្រតួតពិនិតយជ្របចំ(ករយមលបតេមើលយនជំនះ 

និងករេដើរ្រតួតពិនិតយ),រយៈេពល្រតួតពិនិតយ(ករ្រតួ

តពិនិតយឧបករណ៍និងបិទជួរ)រមួនិងករ្រតួតពិនិតយ 

េពលមន សនន(េដើមបីនិងេឆ្លើយ មនិងកររញជួ យដី

។ល។) 

របូទី១ ករ្រតួតពិនិតយនិងករជួសជុល 

ករ្រតួតពិនិតយជ្របចំ 

ករងរទំងេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបី ម ន

ថ នភពេ្រគងសំណង់និងេដើមបី្រតួតពិនិតយរបស់រប

ែដលធ្ល ក់េនេលើផ្លូវ។ 

ភពញឹកញប់ៃនករ្រតួតពិនិតយេ យមនករ្រតួត 

ពិនិតយែឆកេឆរេរៀង ល់ពីរេម៉ងម្ដង និង 

េដើរពិនិតយមុខតំណរបំែបកនិងេ្រគ ងដ៏ៃទេទៀតេរៀង 

ល់្របំឆន ំម្ដង។ 

ករ្រតួតពិនិតយ មេពលកំណត់ 

េដើមបីទទួលបនករយល់ដឹងលំអិតពីសភពៃន ថ ន

ភពេ្រគងសំណង់,ករ្រតួតពិនិតយេ្រគងសំណង់ 

ែដលមនទី ំងជិតៗគឺចបប់ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើង

េរៀង ល់្របំឆន ំម្ដង។េនះគឺជករ្រតួតពិនិតយជមូល

្ឋ ននិងមន រៈសំខន់។ 

ករ្រតួតពិនិតយេពលមន សនន 

ករ្រតួតពិនិតយទំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបី្រតួត

ពិនិតយករខូចខតេ្រគ ងសំណង់និងេដើមបី យតៃម្លកំ

រតិេ្រគ ងសំណង់ែដលខូចខតបនទ ប់ពីេកើតមន 

េឡើងកររញជួ យដីនិងេ្រកយេភ្ល ងភយុះេជគជំខ្ល ំង។ 

ែផនកជេ្រចើនែដល្រតូវជួសជុលគឺ្រតូវបន្រតួតពិនិតយ

មរយៈករ យតៃម្លនិង មលំ ប់ៃនលទធផលៃន

ករ្រតួតពិនិតយេទទិនន័យរបស់េយើង(METIS: 

្របព័នធពត៌មនបេចចកវទិយេដើមបីករពរម វថីិ)។

េ្រកយពីជួសជុលរសួ ល់េហើយ 

កំណត់្រ ៃនករជួសជុល្រតូវបន ក់បញចូ លេទ 

កនុងបញជ ីឯក រនិងរក ទុកជទិននន័យសំ ប់េ្របើ 

្របស់កនុងករ្រតួតពិនិតយនិងេធ្វើែផនករជួសជុល។ 

ករេដើរលបត្រតួតពិនិតយជ្របចំគឺ្រតូវបនបង្ហ ញ

េនកនុងរបូថតទី១ 
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ករេដើរ្រតួតពិនិតយទី ំងជិតៗេនកនុងរបូថតទី២ 

ករេដើរ្រតួតពិនិតយ មេពលកំណត់េនកនុងរបូទីថតទី

៤។ 

របូថតទី១ 

ករេដើរលបត(ករបញជ ក់ពីភពអន់ថយរបស់សំណ

ង់េចញពីយន្តជំនិះលបតផ្លូវធំ មរយៈអនក្រតួតពិនិ

តយេនតំបន់ែដលមនច ចរណ៍មមញឹកអំឡុងេពល

យប់) 

របូថតទី៣ 

ករ្រតួតពិនិតយជិតៗ(ករ្រតួតពិនិតយេ យអនកចំ 

កែន្លងករ្រតួតពិនិតយេពលៃថងេធ្វើេឡើងេននឹងកែន្លង

ែដលមនច ចរណ៍តិចតួចគឺមិនមនផលប៉ះពល់

ែ្រប្របួលខ្ល ំងេទ 

របូថតទី៤ ករ្រតួតពិនិតយសំភរៈ(ករេធ្វើែតសសំ 

េលងផ ែដលឭខ្ល ំងៗៃនេ្រគងសំណង់ែដក) 

 

ឧទហរណ៍ពីករជួសជុលនិងករករពរ 

    ករជួសជុលនិងករករពររមួទំងករជំនួសៃផទេប 

តុងែដលបង្ហ ញពី ន មខួងនិង ន មេ្របះ 

រមួនិងករ បពណ៌េ្រគងសំណង់ ជថមីេដើមបីករ

ពរេ្រចះសីុ។កង្វល់បចចុបបននេផ្ត តេលើករជួសជុលនិង

ករករពរអភូត្តេហតុននេនកនុងសំណង់ែដកែថប

។ឧទហរណ៍ពីករប ជ័យដ៏ ម៉ស់និងវធិនករ 

ករពរ្រតូវបនែណនំខេ្រកម៖ 

ន មេ្របះ្រ លៗេន ម្រជុងៃនសរសរ ព ន 

  េនកនុងឆន ំ១៩៩៧ ន មេ្របះ្រតូវបនរកេឃើញេន 

ម្រជុងៃនសរសរ ព ន។ 

ករេសុើបអេងកតលំអិតបនបញជ ក់ថ ន មេ្របះ្រប 

េភទេនះគឺជលទធផលៃនករភយភពអស់ថមពល

។បនទ ប់មកករបងករៃន ថ នភពេនះគឺ្រតូវបន 

ស ្ឋ នេ យករអនុវត្តន៍ករេធ្វើែតស្ត៍េទេលើ 

សំ កទំង្រសុង។ជលទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយ 

បែនថមវធីិ ្រស្តមួយ្រតូវបនេគេធ្វើ មែដលភជ ប់តំ

ណបនទះែដកជមួយនិងសរសរ ព នែដលមន្រ ប់

េ យេ្របើរនុកែដលមំខ្ល ំងេដើមបីសំរលួភប ប់

ែណនេនតំបន់ែដល ន មេ្របះេកើតេឡើង។ 

របូទី២ និង របូថតទី៥ 

បង្ហ ញពីទី ំងែដលេកើតមន ន មេ្របះ 

និងរបូថតទី៦ បង្ហ ញពីវធីិ ្រស្តទប់ទល់េ យ 

េ្របើបនទះែដក។  

របូទី២ ទីកែន្លងេកើត ន មេ្របះេន្រជុងសរសរ ព ន 

របូថតទី៥ 

ករេកើត ន មេ្របះ(អេងកតេនកែន្លងផ ែដលធនឹមនិង

សរសរែខ្វងគន ) 

របូថតទី៦ 

ករករពរសរសរ ព នែដកេ យករតសរសរ ព ន

ែដក 

ករេ្របះេនកនុងែដកបនទះ្រតួតគន  

 ករប ជ័យគឺ្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងបនទះែដក។ 

ជពិេសសមនករណីជេ្រចើន្រតូវបនេគអះ ង 

បញជ ក់ែដល ន មេ្របះេលើតេឡើងេន្រតង់ចំណុច 

ផ និង េ្រគងឆ្អឹងែដក្រសប មទិសបនទះែដក។  

 ជវធិនករណ៍មួយ្របឆំងនឹង ន មេ្របះេនះ 

វធិនករេនះ្រតូវបនេគអនុវត្តន៍ មែដលែ្របវធីិ 

្រស្តែដកែថបចងែខ រ(SFRC) 

ែដលមនេមគុណេកសូ៊យឺតជងេកសូ៊ចក់េបតុង 

េ យសងកត់យ៉ងែណនដូេចនះមនត្រមងែដលេកើត

េឡើងេនកនុងកែន្លងផ ែដកនិងែដកេ្រគងឆ្អឹងែដក។ 

 េដើមបីធន្របសិទធភពករពរែដលផ្តល់ 

មរយៈករេ្របើរ្របស់SFRC  

ពិតជចំបច់ ស់ែដលជដំបូង្រតូវសំេរចចិត្ត

េ្រជើសេរ ើសយកសំភរៈនិងេ្រគងសំណង់េដើមបីអនុវត្ត

។បនទ ប់មកករេធ្វើែតសែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ

េ្របើករ្រកលេកសូ៊ែដល្រតូវបនេគយក មែដល

មនកំ ស់េកសូ៊៨សង់ទីែម៉្រតេដើមបីជំនួសេ យ 
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េខឿនែដលមនកំ ស់៥សង់ទីែម៉្រតែដល្រសទប់កំ 

ស់េកសូ៊លេលើសពី ៣ សង់ទីែម៉្រត។ 

 របូថតទី ៧ បង្ហ ញករជំនួស SFRCនិង 

គេ្រមងចក់េបតុងេ យេ្របើវធីិមួយេនះ។ 

របូថតទី ៧ ករផ្តល់វធិនករណ៍ចំេពះករថម 

ថយេនកនុងបនទះែដកែថប មរយៈករចក់ SFRC 

(ែផនកពណ៌េខៀវ៖ជ័រ epoxy resin) 

វធិនករណ៍េខ យសំ ប់បនទះRC 

 េដើមបីករពរបនទះRCមនវធីិ ្រស្តពីរ្រតូវបន 

អនុវត្ត មេដើមបីសំរលួករបត់ែដលេធ្វើេឡើងេ យ 

ករផទុកទំងន់ផទ ល់េដលេកើតេឡើងេនកនុងបនទះRC: 1) 

ករតេម្លើងែខ រមួយឬែខ រេនចេន្ល ះរតសំខន់ៗនិង 

2) ករភជ ប់បនទះែដកេទនិងបនទះRCេនកនុងកររពឹំង 

ែបបហនឹងេពលភជ ប់បនទះែដកសំែប៉តេទនិងបនទះRC

និងទប់ទល់ចំេពះករេកងែដលេកើតេឡើងេនកនុងប

នទះែដកRC។

ក៏បុ៉ែន្តផលិតផលែដកែថបគឺ្រតូវបនេ្របើសំ ប់វធីិ 

្រស្តទំងេនះករបេងកើតសនទ គឺត្រមូវេ យមន 

េហើយពិតជចំបច់ែដល្រតូវយកចិត្តទុក ក់ជ 

ពិេសសចំេពះករេ ះ្រ យែផនកមួយចំនួនែដល

្រតូវបនភជ ប់។ 

 េ្រកយមក កន់ែតចបស់ ស់ថករេកើន 

េឡើងៃនករខូចខតសនទះRCគឺប ្ត លមកពីអភូត្ត

េហតុែដលប ្ត លេ យច ចរណ៍យនយន្ត។ 

ករេឆ្លើយតប មរយៈករករពរេ យេ្របើ្របស់ 

សំភរៈថមីៗ។វធីិេនះផ្ដ មនិង្រក សករេបនេទនិង

ៃផទរបស់បនទះRC  េដើមបីកត់បនថយេ្រគះថន ក់បនទះRC  

របូថតទី៨ បង្ហ ញនូវបនទះRC 

្រតូវបនករពរេ យបនទះករេបនែដលផ្ត មេទនិង

បនទះRCនិងេ្រកយមក បថន ំនិងករដំេណើ រករករ

ងរ។                                                         

របូថតទី៨ ករករពរបនទះែដកRC 

ជមួយបនទះករេបន(បនទះករេបនផ្តិតេនកនុងទិស

េ ជចតុេកណេទនឹងសនទះែដក 

ករែណនំពនយល់្រតូវបនផ្ដល់ជូនេដើមបីករពរភព

យ៉ប់យឺុនៃនepoxy resin) 

ករពនយល់ពីករបន្តករ ងសង់ម វថីិទំហំធំ 

      Metropolitan Expressway Co., 

Ltd.បនអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយជ្របព័នធនិងជ្របចំ 

ចំេពះសំណង់ម វថីិខុសៗគន និងបនេរៀបចំកិចច 

ករជួសជុលជចំបច់ែដលបំេពញត្រមូវករ្រតួត 

ពិនិតយ។ក៏បុ៉ែន្ត្របព័នធផ្លូវម វថីិមន្របែវង៣០១គ.ម 

ែដលមន៣០% (ឬ១០០គ.ម) 

មនេ្រគងសំណង់ែដលមនរយៈេពល៤០ឆន ំឬ 

េលើសពីេនះ មេស កមមែដលបនចប់េផ្តើម។ 

ជលទធផល 

ករខូចខតជេ្រចើនបនេកើតេឡើងេនកនុងគេ្រមង

ថ បនផ្លូវថនល់មួយចំនួនែដលបន្រទ្រទង់ច ចរណ៍

យនយន្តអស់រយៈេពលជេ្រចើនឆន ំ 

េហើយករខូចខតធងន់ធងរ្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងគ

េ្រមងសំណង់ទំងេនះ។ 

េដើមបីេ ះ្រ យ ថ នភពេនះMetropolitan 

Expressway Co., 

Ltd.បនបន្តែផនករសំ ប់ែផនកជក់ ក់ៃនផ្លួវែដល

មនចមង យ ៣០១គ.ម។ 

ែផនករេនះអនុវត្តចំេពះកំែណទ្រមង់និងកំែណ 

ទ្រមង់សនទ ៃផទ្រកលេនែផនកែដលមនៃផទ៨គីឡូ 

ែម៉្រតែដលមនករខូចខតធងន់ធងរ្រពមទំងករែ្រប

េ្រគងសំណង់ែដលចំបច់និងជួសជុលែផនកែដល 

មនប ្ត យ៥៥គ.ម្រតវូបនជួសជុល។ 

្រសបេពលេនះែដរករគណនបេ ្ដ ះ សននស

្រមប់ករចំ យេលើគេ្រមងេនះអស់៣៨០ពន់ 

េយនសំ ប់ែផនកែដលមនចមង យ៨គ.ម និង 

២៥០ពន់េយនសំ ប់ែផនកែដលមនចមង យ៥៥គ.ម

និងសរបុទំងអស់៦៣០ពន់េយន។ 



18 
 

េនេ្រកមេគលករណ៍្រគឹះៃនករែស្វងរកសុវតថិភព

និងភពងយ្រសួលកនុងករេបើកបរនិង 

គំ្រទេស កមមែដលមនគុណភពស្រមប់អនកេ្របើ

្របស់របស់ខ្លួន។្រកុមហុ៊ន Metropolitan 

Expressway Co., Ltd. 

បនេប្ដជញ ករពរេនកនុងេពលអនគត។(សំេ េលើរូ

បថតទី៩)របូថតទី ៩ ព នសុ៊យ មិុ សុ៊ប  

(ៃផទខងមុខ)េនម វធីិកនុង្រកុងកត់មត់េឆនរសមុ្រទ

។សុវតថិភពគឺ្រតូវបនធនេ យករែកែ្រប ជធនី

េ យមនបេចចកវទិយទំេនើបករពរម វថីិ។ 

                                                     

អំពី្រកុមហុ៊នMetropolitan Expressway Co., Ltd. 

ពត៌មនបែនថមទក់ទងនិងករករពរម វថីិនិងកិចច

្របតិបត្តិករេផ ងៗទក់ទងនិង្រកុមហុ៊ន ចរកបន

េន: 

ពត៌មន្រកុមហុ៊ន 

http://www.shutoku.co.jp/english/ 

កិចច្របតិបត្តិករករពរ 

http://www.shutoko.co.jp/english/technology/mm-

maintenance/ 

      
(ទំព័រទី16~18)  

ករជំនួសសនទះ សីុ(RC)ជមួយបនទះែដកេន ព នមី

ក អូ សីុ ( Mikawaohashi ) 

េ យTomoo MitoEight-Japan Engineering 

Consultants Inc. 

 ព នមីក អូ សីុជ ព នែដលគម នរតេធ្វើពីែដ

កេទេ យមន្របែវង៣៩៨ែម៉្រតនិងមនវ ិ ល 

សមសធតុបន្តបន្ត ប់ ២ + ៣ + ២ ។ 

ព នគំរេូនះ្រតូវបនតំេឡើងេនផ្លូវ Kanazawa-

Mikawa-Komatsu ែដលជផ្លូវ យេវដ៏ធំឆ្លងទេន្ល រ 

Tedori េនកនុងេខត្តIshikawa ។  

ព នេនះទក់ទងដូចខងេ្រកម: 

កំរតិច ចរណ៍េកើនេឡើង 

ករេកើនេឡើងេនភពយ៉ប់យឺុនៃនសនទ សីុ(RC) 

ែដលប ្ត លមកពីករផុសជតិៃ្របេឡើង 

ត្រមូវករផ្លូវេថមើរេជើងមួយេទៀតែដល្រតូវតំេឡើងេនខ

ងេលើ ព ន(ករព្រងីក ព ន)និងវធិនករបងក រទំងន់

B-typeែដលត្រមូវេ យែផនករចនប្លង់ ព នផ្លូវ 

យេវ។េដើមបីេធ្វើេ យ ថ នភពផ្លូវខងេលើមន 

ភព្របេសើរេឡើងចំេពះ ព នែដលទទួលរងករខូច

ខត សនទ RCធមម សំ ប់ ព នែដល្រតូវបនេគច 

ម្លង ម្រតូវបនជំនួសេ យបនទះែដក(របូទី១)។ 

គេ្រមងេធ្វើករជំនួសែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេន 

េលើ ព នមីករ អូសីុ្រតូវបន្រគងដូចខងេ្រកម។ 

របូទី១ 

ែផនកមួយរបស់ ព នមីករ អូសីុ(មុននិងេ្រកយករជំ

នួសសនទះទ្វ រ) 

េ្រគង ព ននិងត្រមូវករជំនួស 

 ព នមីករ អូសីុ្រតូវបនសង់េឡើង២០០ែម៉តពី

មត់ទេន្លរ េធដូរ ីកនុង្រកងុមីគី ៉ 

មី មី គូ នកនុងេខត្តអីុ ករ ៉។ 

ព នេនះមន្របែវង៣៩៨ែម៉ត(ករែបងែចកៃផទពី 

មខ ងេទមខ ង៖ ៥១.០+៥៨.៦, ៥៨.៦+៥៩.០+៥៨.៦, 

៥៨.៦+៥១.០ែម៉ត)។ 

គេ្រមងដ៏ធំេនះគឺមនករព្រងីៃផទបន្តេ យ2-span 

continuous non-composite steel plate girders 

ចំនួនពី និង 3-span continuous non-composite 

steel plate girder ចំនួនមួយ  សំណង់េនះ 

ជ្របេភទសរសរជញជ ំងេ យមន្របអប់េធ្វើករក 

េ មទឹកចំហរ(រចូទី២) 

ព នមីក កលពីមុនមនទី ំងេនេលើទេន្លរ  

ចប់ពី ព នមីក ៉អូ សីុ្រតូវបនក ងេឡើងេន 

កនុងឆន ំ១៩៣៨។ ព នេនះ្រតូវបនេ្របើសំ ប់យន 

http://www.shutoku.co.jp/english/
http://www.shutoko.co.jp/english/technology/mm-maintenance/
http://www.shutoko.co.jp/english/technology/mm-maintenance/
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យន្តេធ្វើច ចររហូតដល់ឆន ំ១៩៧២េពលែដល ព ន 

មីក ៉អូ សីុ ក់េ យេ្របើ្របស់និងេ្រកយមក 

្រតូវបនេ្របើសំ ប់េទច្រកយននិងអនកេថមើរេជើង 

(របូថតទី១)។បុ៉ែន្តករេរុ ើ ព នមីក ៉េចញបនក្ល យ

េទជកិចចករចំបច់េ យ រែត ថ នភពមិន 

អំេ យផលរបស់សទឹង។ 

ករ្រពួយបរមភទូេទអំពីទំរង់ករជំនួសចិេញច ើមផ្លូវថមី 

ែដលនិង្រតូវតំេឡើងេនេលើទេន្លរៃន ព នមីក ៉អូ

សីុ។ េលើសពីេនះ ករទប់ទល់និងករផទុកទំងន់B-

type្រតូវបនអនុវត្តចំេពះរត ព នមីក ៉អូ សីុពី១

៩៩៧ ដល់ ១៩៩៨។បុ៉ែន្តភពមិន្រសួលរបស់សនទ  

(ករសឹករចិរលិៃនចំរងឹែដក ករសណ្ដ កេចញពី 

ៃផទ ព ន) ែដល្រតូវេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើង 

វធិនករខុសៗគន ្រតូវករជចំបច់រមួមនករព្រងីក

ផ្លូវេថមើរេជើងថមី វធិនករថមីេដើមបីករពរទំងន់ B-type 

េនេលើសនទ  និង 

ករកត់បនថយទំងន់ ព នែដលមន្របសិទធភព 

ចំេពះករទប់ទេលើនិងរលករញជួ យ។ 

របូថតទី១ ព នមីក ៉អូ សីុ 

និង ព នមីក ៉(ែដលយកេចញពីមត់សមុ្រទ) 

របូទី ២ 

ករគូេ្រគង ព នទូេទៃន ព នមីក ៉អូ សីុ  

ភរកិចចនិងវធីិ ្រស្តជេគលបំណងកនុងករបេងកើន 

ជីវតិេស ៃន ព ន Mikawaoshi 

 មនបញ្ហ ចមបងៗចំនួនបី្របឈមមុខចំេពះ ព ន

មីក ៉អូ សីុ៖ 

ករេកើនេឡើងៃនករមិន្រសួលរបស់សនទ RC 

  ករេសុើអេងគតមុនដំបូងមួយៃនសនទ RC 

បនេធ្វើេឡើងេនកនុងឆន ំ១៩៩៦ 

ែដល្រតូវបនបង្ហ ញថ ន មេ្របះជេ្រចើបនេកើន 

េឡើងនិង 

ៃផទ ព នរេបើកេចញនិងករ្រតួតពិនិតយ ព នជបន្ត 

បនទ ប់បង្ហ ញេ យេឃើញថភពយ៉ប់យឺុនរបស់ 

ព នបនេកើនេឡើង។េនកនុងករេសុើបអេងគតមួយ 

ែដលេធ្វើេឡើងេនកនុងឆន ំ២០០៦ទក់ទងនឹងករមន

ជតិអំបិលអីុយូដchloride េគបនបញជ ក់្របប់ 

យ៉ងចបស់ថវត្តមនៃនអីុយូដ chloride េនកនុងកំ 

ំងទប់ទល់របស់ ព ននិងឆប់ឈនដល់កំរតិ 

ដុន បែដលជតិេ្រចះ ចេកើតេឡើង(របូថតទី២)។

េលើសពីេនះេគសននិ ្ឋ នថភពយ៉ប់យឺុនៃនRC និង 

េធ្វើេ យេ្រចះេកើនេឡើងយ៉ងឆប់រហ័សចំេពះវធិន

ករែដកែថបែដលប ្ដ លមកពីមហន្ត យេចញពី 

ទឹកៃ្រប។ 

របូថតទី២ 

ករបង្ហ ញេ យេឃើញពីវធិនករទប់ទល់របស់ស

នទ RC (ថតេនឆន ំ២០០៦) 

ភពចំបច់ៃនករតេម្លើងផ្លូវេថមើរេជើងមួយថមី 

ែថមេទៀត 

 េគពិនិតយេឃើញថ ព នមីក ៉( ព នសំ ប់អនកេថមើរ

េជើង)មនទី ំងេនចំពីេលើទេន្លរេចញពី ព នមីក ៉

អូ សីុ្រតូវេរុ ើេចញេ យគម នករពនយេពលេ យ

រែតសភពខ្វះចេន្ល ះរបស់ទេន្លរដូចបនេរៀប ប់

ខងេលើ។ជករេឆ្លើយតបចំេពះពលរដ្ឋែដលេនែកបរ

ទី្រកុង គូ នែដលទមទថបនទ ប់ពីេរុ ើ ព នមីក

៉សូមជំនួសេ យផ្លូវេដើរេនែផនកខងេលើ ព នមីក

៉អូសីុ េដើមបីសុវតថិភពនិងភពងយ្រសួល។ 

ករផទុកទំងន់្រ លសំ ប់ភព្របេសើេឡើងៃនករទប់

ទល់នឹងកំ ំងរលករញជួ យ េគបនេធ្វើេ យេឃើង 

ចបស់ មរយៈករ្រតួតពិនិតយ ច់េ យែឡកែដល

ថេដើមបីព្រងីក ព នេ្រកពីករេ្របើ្របស់RC 

ពីេ្រពះ នឹងេកើនេឡើងទំងន់េ្រគងសំណង់ធំ 

ដូេចនះករខ្វះខតចំេពះបែនថមបេចចកវទិយទប់ទល់នឹង

កំ ំងរលករញជួ យគឺជត្រមូវករដ៏សំខន់ចំេពះករ
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េធ្វើេ យ្របេសើេឡើងនូវដំេណើ រករទប់ទល់នឹងរលក 

រញជួ យៃន ព នទំងមូល។ 

េនកនុងេគលបំណងេដើមបីែស្វងរកវធីិ ្រស្តែដល

នឹងសេ្រមចភរកិចចទំងបីេនះករពិនិតយទូលំទូ យ  

 ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យទក់ទងេទនឹងករព្រងីក

ព នេហើយបែនថមេលើសេនះេទៀតេដើមបីជំនួស slab 

RC និងមន្របសិទធិភពេនកនុងករអនុវត្ត

សំណង់ ព ន, ្របសិទធភពករងរនិង ព នែដល

មនPier្រ ប់ ។ ជលទធផលៃនករសិក េនះ, 

បនទះែដកែថប្រតូវបនទទួលយកជវធីិ ្រស្តេដើមបី

ជំនួស slab ពី RC េ យ រែតេហតុផលដូចខង

េ្រកមេនះ: ករព្រងីក ព ននិងករកត់បនថយៃនទំ  

ងន់ ្ល ប់ ចនឹង្រតូវបនេធ្វើឱយេសមើរគន េ យគម ន

ផលប៉ះពល់ មួយេលើករងរេនះេដើមបីព្រងឹងករ

ផទុកB-typeផទ ល់បនចប់េផ្តើមរចួេទេហើយនិងទំងន់

ៃន superstructure េនះ ចនឹង្រតូវកត់បនថយឱយ

បន្រគប់្រគន់េដើមបីសេ្រមចបននូវករអនុវត្ត្របេសើរ

េឡើងេ យ រកររញជួ យដីកនុង ជួរែដលត្រមូវឱយ

មនកររចន។ 

ជំនួសslab ែដលឥទធិពលអបបបរមែបបែផន

ចំេពះច ចរណ៍ 

 េនកនុងករជំនួស slab RC ជមួយនឹងែដកែថប

មួយែដលមនទិដ្ឋភពពីរដូចខងេ្រកមេនះគឺ្រតូវ

បនេគយកមកពិចរ េនេពលែដលកំណត់ទទឹង

ព នេ យបនល្អបំផុត។ 

ករ្រតួតពិនិតយទទឹង ព នចុងេ្រកយ-េ យែផ្អក

េលើភពតឹងែណនៃនGirders េម  

 ករគណនរបស់អងគជំនំុជ្រមះេដើមបីកំណត់ទទឹង

សរបុៃន ព នេលើករបញច ប់

េ យពិចរ េលើចំណុចចំនួនបួនករណីទក់ទង

េទនឹងភព នតឹងៃន girders េម: B = 12,6 ែម៉្រត 

13,6 ែម៉្រត 14,6 ែម៉្រតនិង 15,6 ែម៉្រត។ ជលទធផល

បនក្ល យជចបស់ ស់ថទទឹងសរបុ្រតូវែត 

13,6 ែម៉្រតឬតិចជងេនះេដើមបីឱយេនែតកនុងរយៈេពល

មួយែដលភព នតឹងៃនករអនុញញ ត girders 

ចមបងែដលបចចុបបនន្រតូវបនទទួលករព្រងឹងស្រមប់

ករផទុកB-type។ 

•កំណត់ទទឹងចុងេ្រកយ-េ យែផ្អកេលើករជំនួស

ករងរ  

 េ យ រែតច ចរទំងេនកនុងេពល្រពឹកនិង

េពលេវ េពល ង ចកន់ែតធងន់ធងរេទ េហើយបែនថម

នេលើសេនះេទៀតេ យ រែតករឆ្លងកត់មួយែដល

មនទី ំងសថិតេនចុងបញច ប់ៃន ព នេនះ ្រតូវបន

េគបរមភថករកកសទះច ចរណ៍នឹងេកើតមនេឡើង

ខណៈេពលែដល slab RC កំពុង្រតូវបនជំនួស

េ យបនទះែដកែថបមួយ។ ដូេចនះជករសននិ ្ឋ ន    

ដ៏សំខន់េនះគឺថផ្លូវពីរ (មួយេនកនុងទិសេ ្រសប

គន ) បនេបើកចំហេនែតកនុងអំឡុងេពលេធ្វើករងរ

ជំនួស។ ទទឹងផ្លូវnarrowest ែដលនឹងប ្ដ លឱយផ្លូវ

ទំងពីរេនែតេបើកចំហកនុងអំឡុងេពលករងរេនះគឺ 

0,4 +6.0 x2 +0.3 x 2 +0.2 +0.4 = 13,6 ែម៉្រត។  

 ជលទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយខងេលើទទឹងមួយ

មន្របែវង13,6 ែម៉្រត្រតូវបនអនុម័តជទទឹងល្អ

បំផុតៃន ព នេនះ។ (សូមេមើលរបូទី៣) 

របូទី៣ កំណត់ទទឹងចុងេ្រកយ-េ យែផ្អកេលើករ

ជំនួសករងរ (េនកនុងករណីៃនករធនសន្តិសុខ

ដល់ផ្លូវទំងពីរេនះ: ទំហំសរបុ 13,6 ែម៉្រតឬេ្រចើន

ជងេនះគឺ្រតូវករជចំបច់) 

េគលគំនិតៃនកររចនៃនករជំនួសslab                  

•េផទ ងផទ ត់ភព នតឹងេនកនុងេមGirders  

 ខណៈេពលែដល ព ន Mikawaohashi គឺ

ជសំណង់girder ែដលមិនែមនជសមសធតុកនុង
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ករជំនួសរបស់ខ្លួនកនុងករ slabRC ជមួយនឹងបនទះ

ែដកែថបែដលករេផទ ងផទ ត់ភព នតឹង្រតូវបន

អនុវត្តេ យទទួលយកេទកនុងករ យតៃម្ល្របសិទធិ

ភពសមសធតុែដលបនបេងកើតេឡើងេ យករេ្របើ

្របស់រមួបញចូ លគន ៃនបនទះែដកែថបនិង girders េម

និងេ យែផ្អកេលើេគលគំនិតដូចខងេ្រកម:  

1) ករផទុកបន ្ល ប់មុនេពលមនករដំេឡើង

ៃនបនទះែដកែថបនឹង្រតូវរក ទុកេ យែផនក girders 

េមែដលមន្រ ប់។  

2) ករផទុកបន ្ល ប់បនទ ប់ពីករដំេឡើងៃនបនទះែដក

ែថបនិងករផទុកទំងន់រស់េនះនឹង្រតូវរក ទុកែផនក

សមសធតុែដលបនរមួបញចូ លទំងបនទះែដក។ 

(របូទី4) 

3) ករេផទ ងផទ ត់ភព នតឹងនឹង្រតូវបនេធ្វើេទ ម

ជំ ននីមួយៗេនកនុងកិចចករជំនួសនិងករជំនួស

េ យ ក់រមួគន ភព នតឹងែដលេកើតមនេឡើង 

េនកនុងករខងេលើទំងពីរ។  

4) េ យ រែតករកត់បនថយ

ក្រមស់ពីេ្រពះែតេ្រចះសីុេនកនុងែផនកៃន girders 

េមេនះករគណនែផនកេនះនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេ យ

ករកត់បនថយក្រមស់ៃន webs និង flanges 

េ យកន់ែតទបេ យែផ្អកេលើលទធផលៃនករសទង់

មតិេនះ។ ទនទឹមនឹងេនះែដរករគណនេនះនឹង្រតូវេធ្វើ

េឡើងេ យនំយកេទកនុងគណនីែដលជកែន្លង

ែដលែផនក girders ែដលមន្រ ប់្រតូវបន

បំេពញបែនថមេ យេ្របើចន stiffening ។  

របូទី៤ ែផនកៃនសមសធតុរបស់រតេម 

•ករគណនៃនភពតឹងែណន មជំ ននីមួយៗៃន

ដំេណើ រករករងរេនះ  

 េ យ រែតករេផទ ងផទ ត់ភពតឹងែណនេនះ្រតូវ

បនេធ្វើេឡើងេ យនំយកេទកនុងគណនីមន្របសិទធិ

ភពរបស់ទីបនទះែដកែថបនិង girders េមែដលមន

្រ ប់ដូចែដលបនបញជ ក់ខងេលើរចួេហើយ និង

េ យ រែតករងរជំនួស្រតូវបនេធ្វើរចួេនកនុង

ជំ នរកីចេ្រមើនែដលទទួលយកករ្រគប់្រគង

ច ចរណ៍េទកនុងគណនី្របព័នធ មលំ ប់ខុសគន

េន មជំ ននីមួយៗ េនកនុងដំេណើ រករេនះ។  

 េដើមបីេ ះ្រ យជមួយ ថ នភពែបបេនះ េនះ

ជំ ននីមួយៗេនកនុងដំេណើ រករជំនួសេនះ្រតូវបន

បនេធ្វើករេចញដូចែដលបនបង្ហ ញេនកនុងរបូទី៥ 

។ កនុងេគលបំណងេដើមបីករពរករដួលរលំ ព ន

ថ នភពតឹងែណនែដល្រតូវបនពិនិតយេន ល់

ជំ ននីមួយៗែដលបញជ ក់ថទំងតៃម្លអនុញញ តនិង

ផទុកកររចន ក់េនកនុងក្រមិតែដលបនបញជ ក់

ទក់ទងេទនឹងសុវតថិភពកនុងអំឡុងេពលេធ្វើករងរ

ជំនួស ចំេពះភពតឹងែណនៃន girders េមេលើករ

បញច ប់ៃនករ ករងរនិងកម្ល ំង្របតិកមមបេងកើត

និងបនទុករចន។  

 ជំ ននីមយយៗៃនករដំេណើ រករករងរេនះ

្រតូវបនបង្ហ ញកនុងរបូទី៦ ។  

របូទី៥ ករជំនួសករងរ មជំ ន                

របូទី៦ ករព្រងឹងែផនកនីមួយៗេ្រកម RC slab 

ករព្រងឹង RC slabែដលមន្រ ប់កនុងអំឡុងេពល

ជំនួស  

 េនចំណុចពក់ក ្ត លៃនករជំនួស slab RC 

េនះជមួយនឹងបនទះែដកែថប្រសបេពលដំ ល

គន កររក ពីរគន្លងៃនករច ចរេបើកចំហែដល

េនចំពក់ក ្ត លៃនslab ពយួរេនខងេលើ slab RC 

ែដលមនសំណង់ទ្រម។ េ យ រែតកង់ផទុកេធ្វើករ

េនេលើែផនកខងេ្រកមទឹកែដលមនslabពយួរេនខង 
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េលើនិងេ យ រែត slab មនក្រមស់ជញជ ំងេស្តើង 

(16 សង់ទីែម៉្រត) និង្រតូវបនរចនេឡើងស្រមប់េ្របើ

្របស់ផ្លូវបេ ្ដ ះ សនន្រតូវបនបំេពញបែនថមេ យ

េ្របើ សនននិងតេងក ប។ (សូមេមើលរបូទី៦ និង

របូថតទី៣) 

ករជំនួសែដលទទួលបនេជគជ័យៃនRC 

slabជមួយបនទះែដក     

 ករងរជំនួសslabRCជមួយនឹងែដកែថបមួយេន

េលើ ព នMikawaohashiបនចប់េផ្តើមកនុងឆន ំ 2010 

េហើយ្រតូវបនបញច ប់រចួ ល់េនឆន ំ 2014 ។ 

ជីវតិេស កមមរបស់ ព នេនះ្រតូវបនអូសបន្ល យេ

យករេរុ ើRC 

slabែដលមន្រ ប់េចញែដល្រតូវបនរងករឈឺ 

ចុកចប់េខ ះជីវជតិមិនរកីចេ្រមើននិងករធ្ល ក់ចុះ 

កម្ល ំងសំណង់និងេ យជំនួស ជមួយនឹងែដកែថប

មួយ។េហើយបែនថមេលើករដំេណើ រកររេងគើែផនដី្រតូវ

បនេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងេ យករកត់បនថយទំងន់ 

រចនសមព័នធសមណង់ទំងមូល។េនេលើកំពូលៃន 

ព នេនះ ព នMikawa្រតូវបនយកេចញេ យមិន

ប៉ះពល់ដល់ច ចរធមម ពីេ្រពះែតផ្លូវេថមើរេជើងមួយ

្រតូវបនបែនថមេទខង ព នMikawaohashi(របូថតទី

៤)។េលើសពីេនះេទៀតេ យ រែតផ្លូវច ចរពីរ្រតូវ

បនេគរក េ យគម នករដំេឡើងៃន ព នបេ ្ត ះ 

សននកនុងអំឡុងេពលេធ្វើករងរជំនួស។ 

មិន្រតឹមែតគឺមន្របសិទធិភពេលើករច ចរតិចតួចបំ

ផុតេនះេទបុ៉ែន្តរយៈេពលៃនករ ងសង់និងករចំ

យជរមួក៏្រតូវបនកត់បនថយ។ 

ពិតជរកី យ្របសិនេបើរបយករណ៍បចចុបបននបេ្រមើ

ករជេសចក្ដីេយងែដលមន្របេយជន៍េនេពល 

ែដលែផនករជំនួសslab ព ននេពលអនគតែដល

្រតូវបនពយករថនឹងេកើនេឡើង។ 

របូថតទី៣ដេងក បស្រមប់ករេ្របើ្របស់ស្រមប់ករ

ព្រងឹងslabRC 

របូថតទី៤ ព នMikawaohashiបនទ ប់ពីករ 

ជំនួសជមួយនឹងែដកែថ 

■  ■  ■  ■  ■ 
(េនែផនកខងកនុងៃន្រកបេសៀវេភខងេ្រកយ) 

សកមមភពរបស់JISF 

សននិសីទស្ដពីីសំណង់ែដកេលើកទីពីរេនកនុង្របេទសក

មពុជែដលកំពុង្រតូវបនេ្រគងេធ្វើ 

 សហព័នធជតិែដកនិងែដកែថបជបុ៉ន (JISF) 

េ្រគងនឹងេធ្វើសននិសីទេលើកទីពីរែដលមនចំណងេជើ

ងថ"បេចចកវទិយថមីស្រមប់សំណង់ែដកែថបឆន ំ2014(

េឈម ះបេ ្ត ះ សនន)"េន ជធនីភនំេពញ្របេទស

កមពុជេនកនុងែខធនូឆន ំ2014។ សននិសិទេនះ្រតូវ 

បនេ្រគងនឹង្របរពធេធ្វើេឡើងេ្រកមករឧបតថមភរមួគន

ៃនJISF្រកសួង ធរណៈករនិងដឹកជញជូ ន(MPWT)  

និងវទិយ ថ នបេចចកវទិយកមពុជ(ITC)ៃន្របេទស 

កមពុជនិង។េនេដើមែខមិថុនឆន ំេនះេដើមបីេលើកកំពស់

កិចច្របជំុសននិសិទេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរ ងJISFនិង

សមភគីទំងពីរៃន្របេទសកមពុជ។ សននិសីទេនះ 

នឹងមនសមសភពៃនសម័យចំនួន។េនកនុងសម័យ

្របជំុកំណត់េគលេ វសិ្វករករែថ្លងសុនទរកថចំនួន

្របំេ យអនកជំនញេនកនុង្របេទសទំងពីរនឹង្រតូវ

បនផ្តល់ជូនកិចចពិភក ពីបេចចកវទិយសំណង់ែដក 

ែថបេនកនុងវស័ិយកំពង់ែផ/កំពង់ែផ ព ននិងអគរ។

កនុងសម័យ្របជំុមួយេផ ងេទៀតែដលមនុស សំខន់

ជេ្រចើនរបូេនកនុង្របេទសទំងពីរនឹងចូលរមួកិចចពិ 

ភក យ៉ងទូលំទូ យែដលនឹង្រតូវបនបេងកើត 

េឡើងេ យេផ្ត តេលើករេលើកកមពស់ករ ងសង់ 

រចនសមព័នធែដកែថបេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

េនកនុងែខធនូឆន ំ 2012 JISF, 

រមួគន ជមួយMPWTនិងITCបនេធ្វើករសននិសីទជ

េលើកដំបូងមនចំណងេជើងថ"សននិសីទស្តីពីបេចចកវ ិ
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ទយករែស្វងរកក្រមិតខពស់ស្រមប់ែដកសំណង់ឆន ំ 

2012"កនុង ជធនីភនំេពញេ យលទធផលេជគជ័យ

ែដល្របែហល 200វសិ្វករមកពីែផនករ ្ឋ ភិបលនិង 

ឯកជនបនកមចូលរមួសិក ។ 

 

សំេណើ ស្រមប់កិចចសហ្របតិបត្តិករវជិជមនកនុងករ

នករសទង់មតិៃនែដកសំណង់សព្វៃថងេនះនិង ៃថងែស្អក 

 ែដកែថបសំណង់សព្វៃថងេនះនិងៃថងែស្អក 

រយៈេពលរមួរបស់ជតិែដកនិងសហព័នធែដកែថប 

ជបុ៉ន (JISF)និងសមគមជបុ៉នែដកសំណង់្រតូវ 

បនេបះពុមភផ យបីដងកនុងមួយឆន ំ។ 

គឺជរយៈេពលជភ អង់េគ្លសែតមួយគត់ែដល

េផញើព័ត៌មនបេចចកវទិយអំពីករ ងសង់ែដកែថបេន

កនុង្របេទសជបុ៉នេទឱយអនកែដលចូលរមួេនកនុងករ

ងសង់ជចមបងេនកនុង្របេទស សីុ។ 

េយើងកំពុងេធ្វើករអេងកតរយៈេពលៃនករ នេ យ 

អនុេ ម មេបះពុមភផ យៃនបញ្ហ ទំងបីែដល 

បនេ្រគងទុកស្រមប់ឆន ំ រេពើពនធឆន ំ 2014 

។េគលបំណងដ៏សំខន់គឺ្រតឹម្រតូវេទនឹងត្រមូវករ

យល់ដឹងពីអនក នដូេចនះជករមន្របេយជន៍េដើមបី

េលើកកំពស់ៃនករេបះពុមពផ យរបស់េយើង។ 

សំណំុែបបបទ ចេ្របើបនេនកនុង្របព័នធពីរ។ 

•ករទទួលបនែវប យJISF 

→បញចូ លjisfនិងែស្វងរក េនេលើម៉សីុនែស្វងរក 

→ចុចប េនកនុងែវប យជភ អង់េគ្លសJISFរ

បស់ 

→ចុចសំណំុែបបបទករសទង់មតិ 

•សំណំុែបបបទេបះពុមភ 

 ទស នវដ្តីេនះ្រតូវបនេផញើេទកន់អតិថិជនជ 

េទៀងទត់េ យមនភជ ប់មកជមួយនឹងសំណំុែបបប

ទសទង់មតិេនះ។សូមបំេពញ-

េនកនុងសំណំុែបបបទនិងទូរ រេដើមបី+81-3-3667-

0245។ 

 ករេឆ្លើយតបវជិជមនរបស់អនក មរយៈសំណំុែបប

បទករសទង់មតិអនក ននឹងមនជំនួយដ៏អ ច រយកនុង

ករបេងកើន្របេយជន៍ៃនសំណង់ែដកសព្វៃថងេនះនិង

ៃថងែស្អកែដលចបស់ ស់ថនឹងមន្របេយជន៍ 

ស្រមប់្របេទសរបស់អនកនិងឧស ហកមមែដកែថប 

ជបុ៉ន។េដើមបីសេ្រមចបនេគលេ េនះេយើងអនទះ

រសំុកិចចសហ្របតិបត្តិកររបស់អនកេនកនុងករ 

បញជូ នសំណំុែបបបទករសទង់មតិអនក ន្រតឡប់ 

មកវញិ។ 

 

 

 

 

 

 


