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STEEL CONTRUCTION 
TODAY & TOMORROW 

(េលខេលខ.៤៤ ៤៤ េមស េមស ២០១៥២០១៥) 

កេេបាះមុ�ម មួ ា�រ �់ាសហព័ ន� ហក  ័ន�័ដាែហបាេ្�បាទះហហក  កេេបាះមុ�ម មួ ា�រ �់ាសហព័ ន� ហក  ័ន�័ដាែហបាេ្�បាទះហហក   

�់គម៍�ំណ រ័នលេបាប័ន�័ដាា�របាទះហ�់គម៍�ំណ រ័នលេបាប័ន�័ដាា�របាទះហ 

ឯ�សរជស័ខសឯ�សរជស័ខស 

ឯ�សរជសភ រេគង�ា�រ�ំណ រ័ន�័ដា ែដ�េហប

ហក ែដ�័��� បរត�េហេនេចញផាសន �មះ ម�ផងម ំ េ ប់ផ

បរត�េហ័ន�ចផ ្យំ ាកំាេិ�េេកហរេផ�

បារការតកហក ប�រម ម់ះហេេ័នលាហនំមារចមសណ៍ម�

េលបពណក បជ�មស ័ចម�ក�ញ់�មសយំ ភ�រ ហក ភ �កនព

េលេេាេួលាំណ នំា ែហកេេប 

ាះមុចញផេហបគះេនបមស័ណេំាសាបរ មី ហេេហក ល�នណន

្េេយ�រ្ ហង �ំណ រ័នលេលេបាស័ន�័ដាគំែហគេបា 

�ំណ រឈហមះខ ាេនជ�� ក្ ទ�ំណ រឈហមះខហក �ំជ

ន �ំណ រ ហក ល�នណននន មួ �មះ � ក�សផស � រចួ  

ហក �ំណ រ�ះស� កលា 

 េនបមសេចផភម�ចហរបហររក័ខសចនខផរ�ល

ផលរាសភរ�ា្យំ េហបេហ ន េផប ខះំ�ុាហ កេរានំ

ឯ�សរជស័ខស័នលាហ័រភរ�ា្�ះ្ព 

ជា ាររម�ផហង ឯ�សជសភ រេគង� នំ័ណ�ឯាជា 

កាហនលរា័ហ�ម ហក ិង គះបរត�េហាខវ េ�មះ ភរ�ា  ្

រជស័ខសេីផាហបរងម័រនំណ េបប រជស័ខស័រ

ាទះេមា បានេនមប�មេិ�ភម�ចហឯ�សរជសភ រ 

េគង�ា័ហ�មេ្ររយ�រ្ ហង ាជាយំ េេបា េលប�ាស

េហបេ្ររបា�កហេាបការា �ររល�នណន ាេនជ�េ្�េន

�មះ ភរ�ា្័នលរបមត�េចផាហមាសរពាហលម�ករ�តសាស

ាេនជ�េ្�បរត�េហយមយេេប �មចហភរ�ា្រ

ជសភ រេគង�ា័ហ�ាេនបមសេចផកហរ័រនន�រា 

 

 

 

 

េលខេលខ. ៤៤  ៤៤ ័ខ័ខ េមសេមស ងមងំម ំ២០១៥២០១៥: ារកការកក 

េលខាកេ��ន  �់គម៍�ំណ រ័ន�័ដាបាទះហ 

ក�េ�បនំេពប�មក្ពកចលនុេ៏មបម�មះ ងម ំ២០១៤ 

ABENO HARUKAS  _____________________ 1 

GINZA KABUKIZA_______________________2 

ចួមបមមណឈ ល Akasaka ________________3 

ខេ ហរ ហកេ�នាា្                     5-6 

ល�នណន ាកេ��: ករផ�េមេន ចួ័នលាហ

�មុ�រខុ�រ ហក  សុហ 

ក�ំេ្នេចលនេ�មុសហពា�រ័ន�័ដា______7 

� កលសស�ត រផ�ំេ្នចួ័នលេនបករ_______ 8 

� កលសស�តកររហក ផ� Depotopm នះបម�េបកម _9 

� កលសស�ត រផ�ំេ្នចួរហរេលប័នលេនរារ

មួ                  10 

� កលសស�តរផ�េមេ�ចួេីផករររង គា                                                                                                    

_____________________________________11 

� កលសស�តរផ�ំេ្នចួេីផាេរជ � កស

� រ�ំណ រ                        12 

� កលសស�តរផ�េមេន័ន�សុហ              13 

កប��បះលសុហចង�័ន� េន�មះ បាេ្�េ�ររ   

មម                                           14 

កន�រ�មះ កស� ាេេបប � កេ ែហ ចង�សុហ េន 

ប�រ  Expressway                                          16 

�កនជ�់បារការតកកណ៍ា�រ JSSC 
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សលកខករដសសា�រេិ�បា្ហដសស IABSE 

Conference Nara               17 

�ហមក�ក្ JSSC នំេពបភម�ចហា�រា��េផប         - 

                                   េនប�ាន េបកផ 

នំមំ:េលខ្ំាសគះ�ំេដេេេលប្ំាសភរ�ា្រ

ជ� ភ រេគង�័នលេនេចញផេលខ. ៤៤ា 

ឯ�សរជស័ខសន©២០១៥ �់ាសហព័ន�័ដា 

ហក ័ន�ែហបាេ្�បាទះហ 

 

�់ាសហព័ន�័ដា ហក ័ន�ែហបាេ្�បាទះហ�់ាសហព័ន�័ដា ហក ័ន�ែហបាេ្�បាទះហ 

3-2-10 ហស ះ់ហេ់ហស-កទេនះ ន -គង ស្ប�រ រ�ន 

103-0025 បាេ្�បាទះហ 

្សន 81-3-3667-0245 ្�សាេន 81-3-3669-

4815 

ភះស័មលន sunpou@jisf.or.jp 

េគ់្ំាសនន http://www.jisf.or.jp 

 

 

កេនេរាកេ��កេនេរាកេ��: � �ម�ំណ រ័ន�័ដាបាទះហ� �ម�ំណ រ័ន�័ដាបាទះហ 

 

កេករ�េ�បនំេពបកេករ�េ�បនំេពបς σ Ђκ ĎЂξ φ γ ЛЌΫ ĔƠσ Έ ĔІΌς σЂκ ĎЂξ φ γ ЛЌΫ ĔƠσ Έ ĔІΌ២០១៤២០១៤ 

 

(្ំាស ស្ 1-2) ពហខេ ហរJSSC 

ស្ប�រ ាប មនុខុ�រាំចះរ្ំេហបាស្ប�រ ាប មនុខុ�រាំចះរ្ំេហបាABENOHARUKAS 

ភម�ឈមបពហខេ ហរ:Kiyoaki Hirakawa,ប�រម ម់ះហ

Takenaka�មរម�ផប�រម ម់ះហនំហ�ហា�ហេចហ េ្ររ 

ABENO HARUKASរចួខុ�ររ េគា ��រ 

ា�របាទះហាហ�ំា�រាបម300 ័មទបរ ័នលបរត�

េហាបជ ារកស � រយំ រ�រ េន�មះ ័ខមសេ 

ងម ំ 2014 (ាជា ស្1) ា ភួេហបគះរ ចួាបម

នុ័�ហខុ�រេន�មះ ស្ប�រ ហង កេ�បហេបប  េន

រំាហរររហរន�ះាបាាណ 212,000 ័មទបរ កេ ទា 

ាហ�ំា�រ60 រហរេីផងារចារាសរហរ ន េលបនស

ហក ាហ 5 រហរេនេបកមនស, ភួេហប ជា ារ មួ ហ�មះខ

ខនបមរប : ស� ហសផ៍ដេំងប េបកមនសមង ំ ្ំហកេស

មហេស�កលនម�ផ , ក កលសផ , �មម ួ , 

�័ហង �េ �រ �័ហង នរដផហត ហក �័ហង រេបនបហ

េ្ររា សួ ហភួមេចហ េ្ររ ែហកេលេបាបរ

មី ហ(ាហ្ំ់ំ)េហបបរត�េហស � រេបប េនាសេលប

ស� ហសផ៍ម�ផេន�មះ �័ហង េន ្យំ ាកំាេិ�

េេបេ្ា 

ល�នណនាកេ��ា�រល�នណនាកេ��ា�រABENO HARUKAS 

    ABENO HARUKAS ("HARUKAS") ឈេនេាស

ភួខុ�រ ្េេេចហ នេ្ររេីផស័រល�នណន

ាកេ��ាសទ ននន េបកម: 

េហបរបាេំ្ចួាបមេន�មះ ស្ប�រ  រ  

ភួខុ�រ �់�ាសបាំ័នហេីផាហកិផ

ាបជ ល មួ េបាបបេ�ររេបនបហទ ា 

ភួ័នលាហរសារបរត�េហស� ាេេបប � កេ

នលេេ�មះ ភួ�ារាា�េហប ហក  

ភួខុ�រ ម់ �រខុ�រ័នលេំសបរត�េហកររាហ�ផ

បរត�េហ�ស េបប េន�មះ បាេ្�បាទះហ, បាេ្� 

រចួម�ផ�មះ នំេមមបាេ្�បា� ផនសហក ានះប ស្

់េះ នុេបនបហាំចះរេនេលបាកំាេិ�ា 

•ភួខុ�រាបម័នលាហកេបាបបេ�រនបមរបនុភួខុ�រាបម័នលាហកេបាបបេ�រនបមរបនុ

េបនបហ�សះគសស េិផបំ មួេបនបហ�សះគសស េិផបំ មួ  

    HARUKASបរត�េហនេេបប េនបមសាេ �បហកក

េបាបបេ�រា�រស� ហសផ៍ដេំងប េបកមនសហក កេបាប

បេ�រ័នលាហមះខខេចហ នរេបនបហេ្ររ័នល

បរត�េហាង �រាតរម�ផហង សម មេបប េេហក បរត�

េហី�រគ េលប មួ េេបា 

    HARUKASគះា័�មកហ័មហបរងម័រេន�មះ េេប

��មសជាែហភហះគមហ៍េន�មះ ស្ប�រ េហបគះនង ំ កង

ហក ាហជាយ�រយេាទះេមា បេ្ាទះ័ហត�ុាហេន�មះ 

់េ់ មី នេ�មុសហពិមផនក�េបមនេហហ�

េួលាំណ ា�រា��េគេហបរត�ចររ ះ្�់រក

mailto:sunpou@jisf.or.jp
http://www.jisf.or.jp/
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�ំនហរម�រេ ប់ផ� តិ យំ ភ�រា�ររគះមះខខ

ា កស� ហហក នេ�មុសហពេហរជា ារេេម�ផ័ចម�

េចហ េ្ររា 

រនេ�មុសហ, កលះាេចល័នលាហ ស្ិំ ��ករ

េនាបមបរត�េហចញជា ារេេហង  េបួ ៏�ង 

�ំណ រេច��័នលេហាេ �បរនេ�មុសហពរជា ារនំ់

ម�ផា 

�បាាររហរក ទ័ នលាហ័រម�ផែាសរហរ, គបមា ំ

េសាហកបាមលចតះំេនបមសរ�តាផ�់មាល័នល

ចារេហេីផ�ា�ជគនុលំាំ័ា�ប្ របយផ

ករររ�័ហង ័នល ាខ� ហរែនបេណ�ប �មះ រំាហរន 

េបកផចេប័នលរល ្ំហកេបរត�េហី�រេនបបរ 

យំ ា�ហែហផហតេលបហក េបាបរ�័ហង នំ់ា 

នំេពបរហរនំ់េន�ម� លាហេបួ ៏�ង េនេលប

រហរ ស្ 15 ហក រហរ ស្ 37 ហក  េបួ ៏�ង ័នលបរត�

េហេរានំនំហ�ហាស័នលាហាសរហរ័នលាហ ស្

ិំ ��ករេននេេង បាសា��រហសម�ផន ម�ផេនរហរ ស្ 

25 ហក េចហ េ្ររេនរហរ ស្ 31ា េបួ ៏�ង �ំណ រ

យំ េហបាេខ� ា កេលេបេចផខនប្ របយផ័នល

េហបេ�សបហង  antinodes�មះ េារាេំសខុ�រហក េលេបក

បា�ាេីផបា�ក្ពកជាេនបមសកររាហ�ផកេ៏ងបផ

រាេន ្យំ ភួយំ មលា 

រហរ្ំេហន េលបេគាហរ�េ ស្រភម�រំេបប ខនលរ

បររ�រេីផផ�ម�ាស េបួ ៏�ង �ំណ ររហរ ស្ 37 

ហក ាហរ�េ ស្ែហកាប ស�បំ់ែហកេ�បហេបប 

ខុ�រេន�មះ ក្�េដេនេាលេបកផា 

•ក�ស ភួាហរសារេបប � កេេចផេេរក�ស ភួាហរសារេបប � កេេចផេេរ

ភួខុ�រភួខុ�រ 

     HARUKASគះរភួខុ�រ័នលបរត�េហ�ស 

េបប � កេន េលបស� ហសផ៍ដេំងប ័នលេហេបាប

េីផនំហ�ហនុលំាំចះរ ស្ាសេន ស្ប�រ ភសកា�រភម�

នំេណប ា ភួេហបគះេនរារ មួ េនជគន េ�បរ

េេនលរល ្ំហកេ័នលេហ�ស ទ ខុ�រ

័នលាហរសារ័នលបរត�េហេបាប�មះ ចបស��មសរ

ជា ារេេល ្ំហកេ័នលាហកេ�បហេបប យា

ា�រចួHARUKAS ិមផននេេង ប ស្នំ់នុលំ

ម�ផា 

រនេ�មុសហព, ស្នំ់្ំេហេហបេហាេបមបករ

កាប ស�ក�ម មួ ម�ផ័នលហង ភហះរអ រុនភួ 

យំ ាសេនបមសាង �រ ស្ខះ� មួ �មះ �ណស ែហកបា� ផ

នសា 

•កររាហ�ផេំសភួ័នលាហរហរ ម់ �រខុ�រ ស កររាហ�ផេំសភួ័នលាហរហរ ម់ �រខុ�រ ស 

� រេនបាេ្�បាទះហ ័នលរបាេ្�ម�ផ័នល� រេនបាេ្�បាទះហ ័នលរបាេ្�ម�ផ័នល

ាហកបា� ផនសនុេបនបហាំចះរា�រាកំាេិ�ហក ាាហកបា� ផនសនុេបនបហាំចះរា�រាកំាេិ�ហក ា

មត បាេ្�័នលាហានះប ស្់េះ មត បាេ្�័នលាហានះប ស្់េះ  

     បាទះហររំាហរម�ផ័នលរ�័ហង ័នលាហយំ  

នេបា� ផនសហក ខនលរ័នលាហចេះ�្ំ ហរលំាំចះរ

េ ប់ផរមកហ័មហរកាំេចងប�េេបេ្�មះ ក

ហកផ់បាេ្�បាទះហគះរេលខម�ផេន�មះ ាកំា

េិ�េន�មះ ល�នខណឈ ែហជាល�ហរល�ែហកនំហនុ

ចប��រ័ាាេហបា 

      េនេបកមល�នខណឈ ន េលបែហ�ាង ំ ន េបង

េផប េហាេ �បរល�នណន� កហកនចសផកនេែហចួ

HARUKAS េនបមសេលេបុនបាេ�បចួខុ�រលមសិ

េីផាហ ម់ �រ ស្ម�ផ�បាារភួេហប័នល

ភហះរអ រុន័ចម�នែហភួេហប័នលបរត�េហេលេបេច

ផខ�ប្ របយផេង �េកន័នលបាងំ ហង �ំិំម

ម�ផ័នលាហាស�បមករែហ�ាង ំ ន េបងា 

•�ស ់រ�េលនា�របាទះហ�ស ់រ�េលនា�របាទះហ 

     េហបរនេ�មុសហពនំ់រជា ារេហភហះរអ រុន

េផប ផលរនង  ABENO HARUKAS ័នលេហប�ា

របមត�កស� ារន�មស, ា កស� ហហក នេ�មុសហពែហ� កលស

ស�តេចហ មួ េនេាស័ចម�យំ េេបនំេពបភួ

ខុ�រលមសិេ ប់ផនេនមបេនបមសាេ �បរភួរំម 

័នលស� លរ ្យំ ាកំាេិ�ា�របាេ្�បាទះហា 

ាជា ស្ ១ គំប�ាខសណឈ កខ 
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កស � រែហចួABENOHARUKAS 

ាមត គេបា េហប��ករេនបករេេាេេ ររចង�ដេំងប 

លមសិនំហ�ហបេំ�មាហយំ ័ខហចង�េបកមនសាសេ ប់ផ

េនរារ មួ េនជគន េ�បរេេរភួនុ�ំនហរែហ

ល េផ� មី ហេនភួដសសេហប័នលបរត�េហេាប�

នំ់�បាារចបស��មសា ស� ហសផ៍ដេំងប ស្ប�រ ភ

សក Abenobashi ង្ ារេហឈេនរហរាេ លរនសែហ

ភួេផ� មី ហច�រ័នលេហស� ាេេបប � កេ

េន�មះ គេបា េហបា នេនមបកស � រភួេហប

របមត�េចផាហកាង �រាតែហ េ រា�រភម�នំេណប 

ខណនេាល័នលាហករផ�ំេ្នចួេផ�

មី ហច�រា 

•័ចហក ្េេ�ំងារកខាេមត បច�ហម័ចហក ្េេ�ំងារកខាេមត បច�ហម 

     េនេបកមកលនេ្�ន័ាាេហបរគះរារវ

�ំនហរម�ផេនបមស្េេចផេហ់ចង�េំ�ំជន

នល�មះ ភួ្ំហកេ / ចង�េនេបាមយំ រល�ំណ រ

ាហ�ះ�រ�ជាខុ�រា េផប េហេំផ�ម�ហ�ក

ស � ររំាហរម�ផនំហ�ហែហរហរ ស្ាសហក ស្ាស័នល

េហនលេេ�មះ នំេណប កេនេាលេបកផម�ផ

េ ប់ផនេនមបេហាេ �បរនេេង ប័នលភហះរអ រុន

នងនណ៍េីផលហែហដផហត័នលាហ្ំ់ំលំហក 

ាទ�ះសហលះហល�ហរេន�មះ េួលាំណ េនបមសេីប

រសផារវ ន េលបេហបា 

�មះ េាលនំមល មួ េហបេផប េហាំ័ា�នលេេ

�មះ  yard ័នលេហស � រនងននង�បបា ហចង�

័ន�័ដានេ�មុសហពហក ័ចហនស�មះ  yard ្ំហកេ

េនេបស�េនរហរាេ លរនសហក ស្ ង្ នរដផហតដផហត

ិផេារះ េនរហរាហេារេបកមនសនំា ា 

ភំបះ េាលែហកេបប  ង ា�រលក �ែហ�ា�ជគ

ក កលសផហក �មម ួ័នលរនំាលចេប

ាងបសផែហ�បមកររហរ ស្ 16 ហក ស្ 38 បរត�េហេគេបាប

រ័មទបរស � ររេលប� ស្ាសហក ស្ាស�បាារ

េួលាំណ ននរកចេះ�រាេមត បច�ហមា�រ

�ាបក��បាារ�បមកររហរន េលបា 

• គេបា ែហកខេនរហរាេ លរនសគេបា ែហកខេនរហរាេ លរនស 

    ារវ នំា ា ��រា�រេផប  គះេនបមស ្េុនេហ

ហ� ជាបរងមបរត�ែហ នេ�មុសហព័ន�័នលាហង 

ាកេ��ា 

ចួ័នលាហ�ា�ជគក កលសផេហ័បា

កង ផេេរាហ្ំ់ំលំរ មង ំ ្ំហកេហក  �ា�

ជគ�មម ួ ័នលបរត�េហ ចលាទបពលរេីផ 

�ា�ជគ�មម ួ ័នលាហនំហ�ហព�រ�មត

ល ែហ �ា�ជគក កលសផ េនជគន រ 

ហក  ក ង ខុ�រែហភស�ហ 

ប�ឈនុ័� េនជគន េបប ែហ�ា�ជគ

ក កលសផា េីផាហ�ា�ជគ�មម ួ

បរត�េហស � រេបប េនេលបរ កបំិ�័ចម�

័នលយ�រ្ េហបគះបាាណ30មសលស័មទបរ េីផ

េបាបេលរាហង ក្ហមហសផ័នលេហ្ �្លេនេាល

័នលរហរ ស្ 38 េហបបរត�េហស � រា 

េន�មះ កភហះេិមិមល្ពចល� កជគន េលប

េផប បាបករប�ឈ័ន�័ដាេនេលបរហរ

ក កលសផនេនមបា��េគចនាប ស� 4 មសលស័មទបរេេ 

2មសលស័មទបរ�មះ ម�ផឯ�ិា េផប �ុេហ�ស 

នេ�មុសហពេីផេលេបេចផភួខង�ហរាហនំេេរ

ាេ លរបា័់ល 4មសលស័មទបរ�មះ ម�ផឯ�ិេនជគ

ន េបប េីផ័ច��េលបករ�រGPSា 

នំេេររភរកាាែហ�ំាលភួេហបេីផ័ច��េលប

ករ�របាាសហព GPSេហបគះ 114មសលស័មទបរហក ាហ

ជាបរងមបរត�ាបមគះ 1/ 2632, ័នល�មះ � កសលជា

ែហរែមង�រ�ះារា ័នល��ករេន�មះ ភហះរអ រា នេនមប

េផប ចនាខវ េាស�ះាលជាែហ� កលសស�តកបគារ

បគ កស � រ័នលេផប េហភហះ�រតគេបា េហប

ា មទញ � កេេ្ររកាង �រាត ក្�េដរភរកាា

េននះ ាង ហេហបគះ 9 មសលស័មទបរ័នលរនំហ�ហរកនរ 
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រែមងបររាកហករនរេួលេដហក េហភហះរអ រុនា��

េផប �េបមនេហហ�ជាបរងមបរត�ខុ�រាំចះរែហក

នំេបប ័ន�័ដាា 

•េបួ ែហកខេបកមនសេបួ ែហកខេបកមនស 

       េផប បរត�ករចំេនរេនបមសបស�ះ��នះបេេបំេះ 

30 ័មទបរេនន េបកមែចេែហនស័នលេហ ម់ះបាស្ព

េីផ័ខហចង�ដេំងប លមសិនំហ�ហបេំា េផប េហេបាប

ជា ង ខុ�រ TSW (បរា ំ Takenaka Soilcement) 

� កលសស�តស � រម�ផែហាេនជ�� ក្ ទា�រេផប 

េនបមសុនបស�េេបេបជនុភសជ នេហបា 

� កលសស�ត TSWេហបេបាប�ះសមទ រេលេបេបប ាសនសែហកបស�

នស្ំ់ំជគល�ករ ម់ �រហក កែលរបមត�េនេលបនសបំហ��

ុនកច�រេារះ , ័នលបរត�េហី�រនលេេ�មះ 

ន �បស�ិមផនាំា រ tremie ម�ផាបរា ំ �ះសមទ រ

រ៍េហាេ �បរេបប រាហតាសនសេហបេហាេបមបកខរ

បរា ំ ្ារ័ចហនសរាេមត បច�ហមហក កកររ

ាហ�ផាក្បរា ំ ា េីផេ់រះ់� កលសស�តេហប័�

ែនមនសបស�េហបរនំេណប កមកហ័មហបរងម័របំេហរភហះ

ចលកស � រេេបេ្ាទះ័ហត�ុ�មនំ័ណ�នលរក

កររាហ�ផកាំជផែហក�សសហាសដផហតនង�បបា ហនស

ភរកេ�េហបា នេនមប� កលសស�ត TSWរ� កលសស�តា

 កស� ហា នំេពប�មលែហបរា ំ េហប្ារ័ចហនសននរ

ប�រម ម់ះហ័ន�័ដាង H បរត�េហាបជ លននរេន

�មះ �ះសមទ រនសបរា ំ ប�េន�ប�ឈា ា័ហ�មេលប�ាស

េហបេេេ្ររបរា ំ េហបបរត�េហរផរែមង់រ

បរា ំ �ហកររាហេារេបកមនសរម�ផហង គំហភនកែេហត

ផ៍័នលកររាហ�ផនំហ�ហែហគំហេបគរ �ះំាន ស្ន 

េបង័នលរល្ពចលកររាហ�ផផនេាលស 

� រហក កកររាហ�ផក ង្ �រនះបកនំមផេលប

កន�ផ�េនេកា�គ�័នលេនេបកមនសា 

គំហ័នលួំប្នលរភួម�ផាហ�មុ�រ300័មទបរ

េន�មះ �រតាេ លរេារះ គំហbelled (��Takenaka 

ប�រម ម់ះហ TMB) ័នលាហភ �ររចជករេនបករ2,300 - 

2,500 មម័នលាប ស�ភ �ររចជករ ន េបកមែហtips

័នលាហចារាស3,400 េេនលរ 4,200 មមហក គំហ

�បមករtipបាាណ73 ័មទបរ េនន េបកម នសា 

នំេពប��េបកមនស ប�ឈ ័នលាហ�ាា ន 

បក�រនង ំ ( ់រនលរេេ 90 មម) បរត�េហេគេបាប

េនបមសួំប្�ាង ំ ភស�ហ ខុ�រហក ្ម�ហរា�រា��របករ 

100 េិហឯេេបា ��ាបមេបកមនស បរត�េហ

េគបាាណ់ាហាេម� ផ 32 ័មទបរ េីផស

័រាហ្ំ់ំេបកមនសេបីា 

េន�មះ ាទះេស ហងម ំនះ េបកផេហប ាហហកេម កែហក

ខ� ��ទ នង ំ  រម�ផ័ចម�រនេន័� ភ �ររ

ចជករ �មះ កាកចមេលបេ�នម�កនជហក  ា កស� ហា រ

ាកេ��បា�កហេាប មះហកេបប  ង ា�រ��ប�

ឈ័នលេនេបកមនស បរត�េហាបមរ ះ្� , របរត�

េហាទ�ណ៍់ហង ាហ កលំេ��មះ ក្េ

កេេ��ំចរ ែហក ិផាបជ ល មួ បររាកហក

រនហក  ាំា រ tremie ា ្លរមះខហង ហង ែចេន 

េបកផេហប េផប ចររ ះ្� ់ហង ាហ កេ�បហេបប 

ែហរបមត�ក�បាា� កលសស�តស � រ ័នលេហ

ភហះ�រតគេបា េហបា 

♦ ភួខុ�រាំចះរេន បាេ្�បាទះហភួខុ�រាំចះរេន បាេ្�បាទះហ 

ភួេហបមកហបរងម័ររចួម�ផខុ�រ័នលាហ 

នេេង ប្ំេហេនេបកមនសេបីាទះេមា បេ្ាទះ័ហត�ុ 

ាកេ�ម�រ័ន�មះ កស � រទ នង ំ  

េីផស័រ ស្ិំ ហក ក ងរាហតង េចហ េ្ររា 

នេនមប េផប េហេលេបុនបាេ�បេបប  ហក េហភ កំ�បភ

នុលំ ្ិផែហ � កលសស�តស � រា ានជះាហមេហប 

ស្ប�រ ាបមនុខុ�រាំចះរា�របាេ្�បាទះហ បរត�

េហេ�បហេបប េន�មះ រ�រ� Abeno ស្ប�រ ភសក

េហបា 

ា ស្2 កស � រ័នល�ំាះ នំេណប ក 

 

(្ំាស ស្3) ខេ ហរែហកភហះ�រត  
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GINZA KABUKIZA 

ភម�ឈមបខេ ហរ : កនេេីផនំះបប�រម ម់ះហ 

Mitsubishi Jisho Sekkei Incហក  Kengo Kumaហក  

Associates េហ ហក  សបស��មសShimizu 

�មះ េួលាំណ េនបមសប្ប្ រនលរ ស្ ង្ ែហក ក

លសផម�ផ័នលាហ23 រហរ ន េលបេង េ និ ហ

Kabukiza ័នលាហ្ំ់ំលំេន�មះ ័ចហក�ំងារ ស្

ង្ នុលំ, Mega-trusses នំហ�ហាស័នលាហបំេះ13 

័មទបរ ិរ�ហពង បា័� 38,4 ័មទបរ បរត�េហនំេបប 

េនរហរ ស្បេំហក ស្បេំម�ផែហភួេហប ា 

Mega –truss ហសម�ផនាហ្ំ��បេំហក  �ះា

ាហេះ�ភស�ហប�ឈផនេាល័� គះបា័់ល 9,000 

េិហា�បមករខុ�រម�ផែហ�ះ�រ�កជាគះបរត�េហនេ

េបប នលេេ�មះ េមល� truss េីផ្េ់ ជា

ិហរង ័នលេហាេ �បរ�មះ ័ចម�េចហ នtruss គះាហ

រកនរ ផនេាលខងស័នលភហះរអ រាហកគ�

ារា �របេារ��ករេនេបកមល�នខណឈ  ចេះ��មាបជ ល

មួ  ័នល�មាហចលាទបពលរែហ នលេបា� ផ

ាបម�មះ ភំបះ េាលកបា� ផនសនុលំម�ផា 

េួលាំណ យំ ាសន េបកមេហប បរត�េហ �ំណររ

រេួលេដេនបមស �េបមនមកហបរងម័រ �ះ�រ�កជា

បា� ផនសនុខុ�រែហភួាទះេមា បេ្ាទះ័ហត កនេ 

�មះមនុ�មេ់រះចលម�ផ �បាារ�ត រីរហរន 

េលបេមល� -trussា 

•េនបមសាំេររហ�ជាិហរង ា័ហ�មេបនបហ �់�ី�រ

េនេលបនេ�មុសហពន េលបេហបេីផស័រចលែហ

Vierendeel ័នលបរត�េហា �េបប េីផការរ

ាបមា�រប�រម ម់ះហ Mega-truss,េាប�កហរហសរក� កលស

�ំណ រលមសិបរត�េហភហះមសរ; ហក េនបមស�េបមន

េហហ�កនេ�មះម�មេ់រះចល�បាាររហរ�ត

 រីេេ 

•េនបមសេបរ�រ ក័ា ័ន�នំេពបកចេះ�ាបម

េន�មះ បាងរតកកណ៍័នល់នេ�មុសហព Vierendeel 

រហរន េលប "េហកង ផរេង �េកន�មះ ភំបះ េាល

កបា� ផនសនុលំម�ផ! ហក េនបមសេចេកចេះ�ភស�ហផន

េាល័� ែហប�ឈេេ truss-េមល� បា�ាេីផ

្ំហះ�នករតេនបមស�េបមនេហហ�នេ�មុសហព័នលាហ

េ��ជាខុ�រ 

•េនបមសាខ� កខនប្ របយផ័នលា �េចផាហ

េបួប ម់ �រេនន មះខចួ ាលា ចញជា ារ

រម�ផហង កស � រេនរហរន េលប 

រល្ពចលែហក�ក�ញនុបារ បាផសរមម�ផ័នលរ

បរត�េហេគ�េបមននករតេន�មះ នំម�រកលនេ

េនបមសបររាកហករនា័ េាបមេនរហរ ស្បេំាស័នល

រ�័ហង ័នលប�ឈរជា ារេេ�ំាលែហក truss 

េមល� �មះ ភំបះ េាលស � រា នន មួ េហបច ័ន

របរត�េហេគ�េបមននករតេលប���េីផេបគរ 

ផហតេនបមសរបមត�ការរ័នលេហចលករេីផក

ស � រេនរហរន េលបេន�មះ េួលាំណ 

េនបមស�ញករបមងមេច��ែហលមងមេនរហរ ស្បេំាសេហបា 

កជាបរងមបរត�ខុ�រ័នលាហ ± 2 មម បរត�េហេគ

�េបមនេហេេនលរេួលេដាង រាបមហក ជា

រង ័ណហ�មះ នេ�មុសហពន េលបរហរេហបគះរ

េួលេដេន�មះ កនេា 

(ាជា) 

័ចហកលមសិ 

័ចហករហរ ស្ 7 (រហរ ស្េមល� -truss) 

�មុ�រ X3 

�មុ�រY7  

 

( ្ំាស ស្ 4) ខេ ហរនំេពបកភហះ�រត 

មបមមណឈ លភួ មបមមណឈ លភួ Akasaka 

ភម�ឈមបខេ ហរ : Mikiko Kato, Noriaki 

SatoShoheiYamada ហក  Mikio Yoshizawa , 

Nikken Sekkei ភកលលសបស , ហក Kazuo Tamura, សបស

��មសKajima  
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មបមមណឈ លចួAkasaka េហប័នលាហនំាល

ភួាហ�មះម័ន�័ដា��ករេន�មះ �័ហង ័នលាហ

ាណព ែារ េបនបហ េន�មះ ស្ប�រ រ�នា រំាហរេហប 

បរត�េហ�ររ�ា� លរច ័ន់រ រំាហរ បា�រតកស�ត

ហក  �ាលមពហក  ��ករេនបករ Akasaka Goyochi ( 

�័ហង ា�រភួា�របាបភលកងប) ហក  Toyokawa 

Inari ( បេស្ាះ្ពស�េនុលស ) ា 

ល�នណនាកេ�� គ�ុន�ររ�ា� លរនំហ�ហាស ែហភួ

េហបគះ: រក�ំណររនេ�មុសហព័នលាហង រ

ភ�ហ ភកល ែហ្ំ់ំក កលសផ េនបមស្េុនេហ

ហ� ក្នមជានុល�ាសក កលសផ ហក កេបាបបេ�រ�

��មះមាសន េបង េនបមសចតលជាខផរ�លនលរ

�មះមនំាល័ន� ា ្�ហហន�មះ កនេាង ័ច��េលប 

" កេបាបបេ�រ័ន�័ដាយំ រ�រ ”េីផេ់រះេហប

េំុនាហកេបាបបេ�រទ ្លំ ្ិផ ែហ

ចលករចល័ន�័ដា មកហបរងម័រនេ�មុសហពា័ហ�ម

ាទះេមា បេ្ាទះ័ហត 

�ុាហ�ា�ជគ័ចម�ន េបងហក ន �មះ ច ័ន

ា 

ភួ័នលាហ�មុ�រ 100 ័មទបរម�ផេហបគះរនេ

�មុសហព�មះម័ន�័ដា័នល�មះ នេ �បាង ំ�េបបរត�េហ

េគី�ររ័ចម�ន ា័ហ�ាេ៏ងបផរាកបររាកហករនា 

បា័� រភរកាានេេង ប��ហសម�ផនគះ 24,6 

័មទបរា �មះ នំេមម័ចម���ា័ហ�ម័នលេហភហះ

មសរាហ:ាំា រ័ន�័ដាមល័នលភ �ររចជករ1,400មម

-័នលបរត�េហេរានំេន�មះ �មត លែហភួ័នល

រ�័ហង ័នលាហ ស្ិំ ��ករេននេេង ប

ក កលសផង ភ�ហភកល័នលាហ��ាំា រ

័ន�័នលាហភ �ររចជករ 900 មមេនបះំ� កេ

ា កមណឈ លភួេហបហក ��ាំា រ័ន�័នលាហ

ភ �ររចជងរ1,000 មមកេ ទេន�័ហង �មលភួេហបា 

ភបិ�ាង ំ ែហ��យំ េហបចារាស 490 គម / mm2

នលរេេ 590 គម / mm2 ហក ័ចម�ា័ហ�មយំ ភ�រគះ

ាំា រ័ន�័ដេារះ ាំេាេ (CFT) ា ័ចហកនេ

��េីផយរគករែដងេហបបរត�េហភហះមសរ�បាារ

បបរ េេា�រភួេនបមសេលេបុនល� េីផមកហាហ

កនំហ្�ហហនាហរសារា �� ទរ័នលាហ

ង  H ាហបេបជ 1 ័មទបរហក �ាង ំ  490 N / mm2 ែ 

550N / mm2 ម�ផា 

កាំព�រេំ កព័ចម�ន េបងនំេពប��

ហក  ទរេលេបេចផាហ�េជ� ង្ �រនះប / �ហងង� (ZnP) 

័ន�័ដាាទេល័នលាហលំេំ�ហងង�ាហេប័នល

ាហនំមំ េចង�ននុរ��រស� រា េីផស័រ

កកពេំងប េ៏បបរត�េហចតលរបហេនេលបចលករ

ចលកព័ន�័ដាេបនប័នលាហករាេ�កនជល�ហរ

ហក េីផស័រ�ហងង�័ន�័ដាZnP clad បរត�េហ

េបាបរ័ចម�ភមាបជ ារក័ដយំកពេបនបមកហបរត�

េហយមយាហា �ហងង�័ន�័ដា ZnP ័នលាហ

ែចេែចេល��ុបរត�េហេបាបររ័ចម�ា័ហ�មន �មះ 

�បាារាកីហ័ន�ហក �មះមmullions �បជ �រេន�មះ 

នំាលសលបន�នលហក �បាារ�មះម័ន�ន េបង

ា 

េន�មះ � កលសេហបេនមបមមណឈ លភួ Akasaka "ស�

ារន�មស័ន�័ដា" បរត�េហេគនង ាសកេបាបបេ�រ

�មះម័ន�័ដាយំ រ�រ �បាារនេ�មុសហពភួ�ុ

ននរករះា័រ ័ចម�ា័ហ�មា 

(ាដរ) 

ាង  

សលបន�នល 

(ាជា) 

័ចហកេនរហរ័នលាហ�ត រ  ី

័ចហករហរេនរហរ�ត រ  ី

�មុ�រ�មះម 

 

(្ំាស ស្ 5)ខេ ហរហកេ�នាា  ្
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ករផរំែល ែហក េបប  ង �មមល �បាារ ្ំ ករផរំែល ែហក េបប  ង �មមល �បាារ ្ំ 

ហរចេះ�រមា�រ ហរចេះ�រមា�រ Elasto-plastic ័នល័ចម�ា័ហ�ម� �ររ័នល័ចម�ា័ហ�ម� �ររ

ាហង ាហង  H ាហ�ជា ង ន័មង��មាហបាេំ្ ង េចហាហ�ជា ង ន័មង��មាហបាេំ្ ង េចហ

 នេ្ររ នេ្ររ 

ភម�ឈមបខេ ហរ : Yuki Yoshino ( រំម ) ស�ល

� ក្ ទលសផ រ ់គះ 

�ាង ំ ាហេប bucklingelasto-plastic ា�រា�រាហេប

បរ រា័ហ�ម(member) ័នលាហង រភ�ហ H័នល

ាហេបា័ហ�មមកហ័មហរនេ�មុសហពគះបរត�េហជា ារ 

(ាជា ស្1) ខះ� មួ េន�មះ ប�ផះរហក មកហផះរេហ

ា �មះ �ណស េនេាល័នលាហយ្ពកាលែហកេបប 

 ង ន័មង�ខះ� មួ បរត�េហរផរែមងេ�សប មួ េហបរេហ

កង ផេេរចនេលេបេេេហេនបមសេរានំ័ចម�ាខវ ារ

កេបប  ង ខះ�បាប�រសេចផាហបា�ក្ពកជា�មះ 

គេបា �ំណ រលំ់ា 

នំេពបប�ី�, កេបាបាេលរាម�ផ័នលបរត�េហ

េលេបេបប �តសាសល�នណន�មរតកា�រាហេបbuckling

័នលេលេបាសេង �េកនផះរែហ័ចម�ាខវ ារាហង រភ�ហ 

H េននេេង បកេបប  ង ន័មង�េន�មត ល័ចម�

member (បាេំ្ A) ហក ាហតេបប  ង ន័មង�រាហត

ាេេ ារ (បាេំ្ B) ា 

េនេាល័នល័ខហេក  ង ម�ផ័នលាហរំែលេ�សប 

(ាជា ស្2) បរត�េហ្ �្លផ�័នលបរត�េហ្ �្ល

រ�ាាបរែហ�ាាបរ ង េហប័ចម�េច�� AKu/AKu0

បាេំ្ A េនេលបាេេ ររេច��េេ�ាាបរ ង េហប

េច�� BKu’/BKu0បាេំ្ B ័នលេនេលបាេេ ររាបម, 

រ�ាង ំ  buckling ័នលាហេង �េកនផះរចនបរត�

េហ�េេបេ់េ�សប�មស័រេន�មះ ័ចម�ាខវ ារ័នល

ាហង រភ�ហ H ័នលាហបាេំ្កេបប  ង ខះ

�ន មួ ា 

 

ាជា ស្1ជា ង ា�រ័ចម�័នលមកហ័មហរនេ�

មុសហព�បាារ�មះមេច��ហក ា េកលា�រ័ចម�ា័ហ�ម-

័ន�នំាល័ចម�ា័ហ�ម 

ាជា ស្ 2 ករផរំែលែហកេបប  ង �មមល

កាហតេបប  ង  

 

្ំេ�រ្ំហ រ  កនេាង របា� ផនស ហក កនេាង្ំេ�រ្ំហ រ  កនេាង របា� ផនស ហក កនេាង

 រ្ារ្លរល��មមមស �បាារ �ំណ រ័ន�័ដា រ្ារ្លរល��មមមស �បាារ �ំណ រ័ន�័ដា 

ភម�ឈមបខេ ហរ : Fuminobu Ozaki , ស�ល� ក្ ទលស

ផម់�ទ  

េួលាំណ �ំនហរែហភរ�ា្េហបគះេនបមសារា �រាស

្ំេ�រ្ំហ រ កនេនុ ្លំ ្ិផែហាល រ

្ារ្លរបា� ផនស ល��មមមក �បាារ នេ�

មុសហព�ំណ រ័ន�័ដាា 

្ំេ�រ្ំហ រ  ក្ារ្លរ�ំិំ បា� ផនស ហក  

ល��មមមស េហបបរត�េហេគ រផរែមងា កាណ 

េីផភហះ�រតកនេបា� ផ ( គណេ �ាង ំ  េច�� 

័នលាហ ) គំ នេ�មុសហព័ន� ផ�គំិ ម រលមស

ិ (ាជា ស្1) ហក េីផ កេលេបក �ាង ំ ល��ម

មមក ែហកនេាង រលហរបយំហង  ល��មមមស

ម�ផរគំា របរត�េហារា �រទ នន�រេន�មះ 

ករផរែមង់ាហករារយ�រ្ មួ ទ នង ំ  

រ បេបជលកនល រេីផ�មមមក ហក �មរ�ជា

័នលាហចេះ�ែហនេ�មុសហព េហេទហរបាាណ់ 

កនេេីផ បា� ផនសនុនង ំ ម�ផ (ាជា ស្2) 

័នលេំេេនលរក្ �្លស� លរទ នង ំ ភំាសសន

�ំនហរែហ កាប ង  បា� ផនសល��មមមសេហប

�បាារ ភួបេមងប�័នលេហស � រ�មះ ស្

�័ហង ័នលេរានំ ះ្�័នលាហ�នបា� ផាសភរសរ

កល ា 

កាប ង បា� ផ គះរ� កលសស�តម�ផ័នលចន

ាេ �បហជាលហរបយំមកហបរងម័រ�ំិំ បា� ផ ាទះេមា ប 

េ្ាទះ័ហត�ុលហរបយំហង បា� ផល��មមមកច ័នា 
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មទទ � កេេ្ររ េយបាសរេនេាល័នល ភួម�ផ

័នលបរត�េហស � ររ�ាេេហង �នបា� ផនសដសស

េហបាហ�ណស ័នលលហរបយំហង ល��មមមក ង្ �រ 

ចរ�សផេលប បេបជលកនល រា�រល��មមមក

័នលេ�បរាហា របរត�េហេគ ភបច ់េហនេនមប 

�មះ ក័�រ័នល់ កាប ង  �មមមក័នលលហរ

បយំហង បរត�េហរបមត�េចផាហេនបមសជាេីផ

័ប�ាស មួ ែហភួ ័នលេហស � រេីផ័ច��

េលប�នបា� ផនសដសសា 

ាជា ស្1 �តសាសគំរផរែមងសមបអ 1 ែហនេ�

មុសហព័ន� 

ាជា ស្2 ្ំេ�រ្ំហ រ កបា� ផនស័នលាហ

ហក  បេបជ ល��មមមសលកនល រ 

 

( ្ំាស 6) ខេ ហរហកេ�នាា្ 

ចលាទបពលរែហចញង  ចលាទបពលរែហចញង  Toe េលប ល�នខណឈ  នុេលប ល�នខណឈ  នុ

�ំនហរ ែហ កេ�បរេបប  �មះ ភំបះ េាល កបា� ផ�ំនហរ ែហ កេ�បរេបប  �មះ ភំបះ េាល កបា� ផ

នសាះ� នសាះ� Fracture 

ភម�ឈមបខេ ហរ : េិ� Hiroshi Tamura  

េហបរកេ�រចះផ័នលេហេ�បរេបប េន 

Northridge �មះ េបួបបា� ផនសហក មលបា� ផនសា

មត លុនាហកខននរ Hanshin សង ារ័នល

េលប�ាសកាំង ះ្�ែហកនេគេបា �ំណ រេន

�មះ នេ�មុសហព័ន�័ដារេបនបហា កេ�រចះផែហ

បាេំ្េហបគះ្ំហ រេលេបុនាំ័ា�េនេាសកាេខ� ា

ង�រនំា េេបគះ 1 មមែរកនរ េហបេន�មះ បេបជ

័នលេ�បរេបប េន�មះ ែចេបស័ផទេហបេ ប់ផនេនមបរ

បរត�េហេគចររ ះ្�់ស� ហជាែហកេ�រ៏�ង ចះផ

លមសិមកហចនបរត�េហភហះ�រតេេេ�រ៏�ង ់េីផ

ស័រក យ្ពកាលែហាង បស័ផទេហបា 

ស� ហជា័ាាេហបេហច�លរុនេេបេេន�មះ ក

រស�បរ�េេាលានជះាហមេហប័នលកបាប ម�ផ

័នលបរត�េហេលេបេបប នំេពបកេលេបេរ�តគំ័ នល

ចនរកចលករយ្ពកាលែហាង បាមេបប បស័ផទ

ែហនេ�មុសហពរ�រ័�ត , ហក បា�ក្ពកជាែហង 

បាមេបប បស័ផទេលេបកេនេលប័នហ�ំណររ័នលក

េ�បរេបប ែហកេ�រ៏�ង ័នលចះផេនេលបាសរពាហ

ម�ផ�តសាសកាេខ� ាេហបគះ េហរផរែមងេីផ

មេលទេផែហកេលេបេរ�តកេ�រ៏�ង េបកម�សរះ

ណវ ជាហក ក� កជគែហជាិហរង �មះ រំាហរេន

េលបាសរពាហបំហ�ផកាេខ� ាេហបា រល្ពចលរ

បរត�េហារា �រ់ជាិហរង  WEIBULL នុ�ំនហរ

េ�បរេបប េនេាលែហកេម�េកេ�រចះផាស

កាេខ� ាង�រម�ផចរ�សផេលបបេបជាេខ� ាហក 

កកំបាមេបប បស័ផទា 

ាជាគំេរ�ត្ ស1 ាកហករនក�ំណររកេ�បរេបប 

ែហកាះ�េ�រ៏�ង េីផសាំ័ា�នំា ង�រេា� 

ាជា ស្2 ័ាា័ចហបេបជាំ័ា�នំា េហ�េេបេ

�មះ ភំបះ េាលាហជារង ័ណហនុនង ំ ែហ

WEIBULL េេាលាហ Brittle Fracture 

Propagation 

ករផរំែល ែហ ចលាទបពលរាសករផរំែល ែហ ចលាទបពលរាសProbabilistic នំហ�ហនំហ�ហ

ែហកលះ�លះផភះសបនត័�ហ េនេលប ាហទ ែហកលះ�លះផភះសបនត័�ហ េនេលប ាហទ Fracture 

ែហកម�ាង ំ  ខុ�រែហកម�ាង ំ  ខុ�រ 

ភម�ឈមបខេ ហរ : Kazumi Matsuoka, Nippon Steel 

ហក  ប�រម ម់ះហសបស��មស័ន�Sumitomo  

�មះ ករផរំែលល្ពចលែហកេ�រ៏�ង ័នល

ាហទេាលែហម�ាង ំ ខុ�រ, រគះរកចំេនរ

េនបមសេីបរសផល�នណនរែមង យំ ាស: ន រ�ះសេរភះស

បនត័�ហនុ�ំនហរេន�មះ រ�រ�ែហចលករចល័ន�័ដ

ា Hc * ហក ន រ�ះសេរ�មះ រ�រ�េហេំិំភះសបនត័�ហ

េេហង ចលករចល័ន�័ដាHE* ា េន�មះ កេ�រ

ក�ហសររេហបបរត�េហេលេបេបប នំេពប�បមករ pH 

័នលេហ ង្ �រនះបេន�មះ នំេមបរសផfilm ័នល

័បនប័នលបរត�េហេនលនំេនរ�មះ កគណេHE* ា 



10 
 

� កលសស�តភហះ�រតបគានណត ារលំ ់ន េបកម (ា

ំា ស្1) ា 

(1)ភបិ ក្ហមហសផែហកេ�រ៏�ង េហម័នលាហ

�ាង ំ ខុ�រ,Pf, េហបបរត�េហេគ្ �្លេហាសកេលេបេរ

�តកាទបពលរផនេាល័� 10 ងម ំេហេលេបេបប េន

េលបមាករបេ�ន 750 ា 

(2) ក្ហមហសផ��ករកេហបបរត�េហ្ �្លេីផមេលទេផ

ែហកេលេបេរ�ត CSRT ័នលបរត�េហាេ �បរេបប 

េីផ Ogiwara ហក របមត�កនុ�ំនហរ�មះ មល មី ហ

ន រ�ះសេរភះសបនត័�ហHC*ា 

(3)ក� កជគជាេបពរ�រម�ផបរត�េហភហះ�រតេេ (1) 

ហក  (2) ន េលបា 

(4)ក័ន�ចផ probabilistic ែហន រ�ះសេរ�មះ រំាហរ

ែហលំេំភះសបនត័�ហHE* បរត�េហ�ំណររេីផ

មេលទេផែហក� កជគាេរជ �ា ាេេ ារម�� កជគ

ម�ផ័នលបរត�េហេគេលេបេបប េីផេបាបាេលរារ

ម�ផហង ក័ន�ចផល្ពចលprobabilistic 

នំេមបរសផកេលេបេរ�តបបមះប ង្�័បនបា 

(5)រនះ េបកផរបរត�េហេគ�ហមក មី ហ់�បមករ pH 

ា�រ័ន��មរ�ាាំចះរ័នលេហ ង្ �រនះបេន�មះ 

នំេមបរសផជាផហត័បនបម�ផេបងគះរកនរ 

ក pH 2 ា 

ាជា ស្1 ក� កជគលំ ់ 

ាជា ស្2 ភហះគមហ៍ន រ�ះសេរ Probabilistic ា�រ

ាល័ន� (B13) HE 

 

■  ■  ■  ■  ■ 

ល�នណន ាកេ��ល�នណន ាកេ��: ករផ�េមេនចួខុ�រហក  ករផ�េមេនចួខុ�រហក  

សុហេេសុហេេ 

 

( ្ំាស ស្7) 

កាំចងកនាំាង េលំេនេហ ា�រ នេ�មុសហព ័ន�កាំចងកនាំាង េលំេនេហ ា�រ នេ�មុសហព ័ន� 

 

       េន�មះ ាទះេស ហងម ំនះ េបកផេហប, ារវ ា កស� ហ 

ាកំាេិ�េហេលប�េបប រក�ំនហរា �មះ ហសផ

េហប ករផ�េមេនចួ ហក នេ�មុសហព សុហេហប

បរត�េហយ�រយេកផ�នករត ះ្�ី�រ រនង ំ ា ក

ាំចងកនាំាង េលំេនេហ គះខះ� មួ  យំ រ�រ ាសក

ាំចងកនាំាង េ័នលេលេបេចផចះរាបហក  ចនបរងមបរត�

បរត�េហាេ �បរកេបរបមេរានំ�បាារកាេ �បរ

� �មក័�ែ៏មរបម រ ក្� (� �មរម�ផ័នលាហ

កររាហ�ផាហេះ�័ចម�ា កស� ហ) ហក រកេលប��មុ�រ

ក័�ែ៏មកេបាបេបប � កេា 

េន�មះ បាេ្�បាទះហបរត�េហេគាង �រាតរបមត�ក

� �មហក ជាខះ� មួ ែហនេ�មុសហពហក េ់ មី នេ

�មុសហព� �ម័នលួំប្នលរមះខខ�មះ ស្ប�រ គះបរត�

េហកង ផរ័ចហក ក់បអ�រ�ះហក ាហ�មរ�ជា

�មះ របមត�កែហកាប ង កកពេបួបម់ហត

ងផ-ា េហបយមយេចផាហេ់ មី នេ�មុសហព ស្

ប�រ ័នលេីបរសផារវ យំ េហបហង បរត�េរានំ

េបប ា នលរ ស្ាបជ ារ់ររក�ំនហរកហរ័រនង ំ 

េបប េនបមសេលេបកភ កំ�បភាេនជ�� ក្ ទ័នលកពមះខ

ខ ស្ប�រ ាសេបួប ម់ �រ�មះ ភំបះ េាលនំេណប កាស

ករផលំំលំេនេហនេ�មុសហពេេេនបមសាហត

េនបមសកពចលាទបពលរា កស� ហភ� កបាាហមម�ផ

េនេលបេបគរ �ះំាន ស្េនបមសេាប�នេេង ប�ហហំហក ផន

េាលខងសរផ�ំេ្នលំេនេហហក បររាកហករនយំ 

ជាាះកហបា�ារ េាលេ�ិហក �័ហង ្ំេហា 

េន�មះ ាហងះជា�ានផ ស�ងផែហកនះបចញផភរ�

ា្េហប (េលខ 44) ាហល�នណនាកេ�� រភរ�ា្

��សាសករផាំាង េលំេនេហ័នលាហនេ�

មុសហព័ន�័ដាហក � កលសស�ត�ស រាហតាេេ ារហក 

័ណេំកយ់ណ៍រ�រ័�ត ែហភួខុ�រហក សុហ

ចង�ដេំងប  / ចង�លផេ� ទ័ នលបរត�េហ�េមេនហក ក

�ស េបប � កេា 
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រនំា , ករផ�េមេនលំេនេហា�រភួខុ�រ

បរត�េហាកជ�ញា េន�មះ បាេ្�បាទះហ, ភួខុ�រ

័នលបរត�េហ�ស េបប េនបមសេលេបុនកេបាបបេ�រ

ាហបា�ក្ពកជាែហ�បជ ាររននេ �បរែហនស័នលចន

�េហេន�មះ មបមមណឈ ល ស្ប�រ យប�េហបបរត�េហ

នលេេ�មះ នំម�រកលែហកាហតចំេនរែក

�ស េបប � កេេហា រកេ៏ងបផរាាេនជ�� ក្ ទ

រផ�ំេ្នលំេនេហ�ះ�រ�កជាហក ា កស� ហបរត�េហ

េគាេ �បរេបប ័នល�ំាះ បរត�េហី�រនលេេ�មះ 

កេបាបបេ�ររ�រ័�ត ា ខណនេាល័នលក

ាំចងកនាំាង េលំេនេហា�រភួខុ�របរត�េហភហះ

�រតរ ្េេេីផ�មាបជ ល មួ រ កេបាបបេ�រា

េនជ�� ក្ ទកាំចងកនាំាង េលំេនេហាប ង -េារះ 

ហក ័ន�័ដនេ�មុសហព-េហបាេនជ�� ក្ ទាករបេ�ន

័នលេហេបាបខះ� មួ ចរ�សផេលបក�ស �មុ�រ

ហក ល�នខណឈ នេ�មុសហពេចហ េ្ររា �មះ នំេមម

� កលសស�តរផ�ំេ្នលំេនេហ័ណេំេន�មះ ភរ�

ា្ាហល�នណនាកេ��េហបគះរ� កលសស�តរផ�ំ

េ្នលំេនេហាងះ�េបាបបេ�រេបគរ នប�ហក ផ�� កលស

ស�តនះបរផ�ំេ្នលំេនេហហក � កលសស�តក

ាំចងកនាំាង េលំេនេហន េលបរហរ័នលាក្បករា 

ាេេ ារម�, � កលសស�ត�បាារសុហ dismantling េ់

មី នេ�មុសហព� �មរលមសិបរត�េហាកជ�ញា 

េន�មះ គេបា សុហ dismantling បាេំ្នបមរបែហ

ក ងរាហតង បរត�េហេគី�រេនេលបកេំីបសុហ

័នលាហរសារហក កេបបប�េ ប�ែហ� កលសស�តរផ

�ំេ្នលំេនេហ�មមន័នលរបមត�ុនាហកបារ 

បាផសរម�មះ កាកចមា ភរ�ា្ល�នណនាកេ��

ដសសេហបាខវ េល�នខណឈ រង ះ ង រេបនបហ័នលបរត�េហ 

hurdled �មះ កេំីបសុហចង�័ន�ហក ចង�េហបា 

( ្ំាស ស្ 8) 

� កលសស�តរផ�ំេ្នលំេនេហ័នលេីផាក្� កលសស�តរផ�ំេ្នលំេនេហ័នលេីផាក  ្

េីផ េិ� Hideki Ichihara , សបស��មស Taisei  

គេបា ភ កំ�បភ ស្ប�រ �ំាះ េ�បហេបប រេរ ងលរងម ំ

េ ប់ផរមកហាហេ្ររេ្ លមសិ�បាារភួខុ�រ�

ស េបប � កេដសស័នលាហ�មុ�រេលប�ាស 100 ័មទ

បរា រម�ផហង �ំេណប ហេហប, កាំចងកនាំាង េលំេន

េហ័នលបរត�េហ េលេបេបប េន�មះ  រំាហរ ស្ប�រ  ាហ

បារបហេបនបហ���ះេ បរត�េហ ភំព�េ�េចផភហះ

�រត� ក្ ហកណ៍ុនេហបរងមបរត� េនបមសកររាហ�ផ

ចលាទបពលរែហកខរផ�ំេ្នលំេនេហេលបា

 កស� ហេបគរ �ះំាន ស្ននរកាេខ� ាកាំចងកន

ាំាង េលំេនេហ ័នលាម� លម�ាស �ំេល 

នំហ , លលសហក េម្កាហា � កលសស�តម�ផ័នល

ាហបា�ក្ពកជា គះរ� កលសស�ត ័នលាក្បករភួ 

រផ�ំេ្នលំេនេហ ែ បាាសហព TECOREP ( Taisei 

េភ�ប�ះសាហតាប ) េហាេ �បរេបប េីផសបស��មស 

Taiseiា 

បាាសហព បាាសហព TECOREP 

េន TECOREPកខរផ�ំេ្នលំេនេហ េីផ

ាក្រនេេង បនរាេមត បច�ហម (ននរ ម�� ម�ផ) 

បរត�េហ�ស េបប េនេលបរហរ �ំាលែហភួ

័នលបរត� េហរផ�េមេនេចល េេបេ្េ ប់ផ

��មសជាយំ ភ�រាសកាំចងកនាំាង េលំេនេហ 

នំេពបកេចល័ចម�ខងប ះបេ ប េហេ�បរេបប េន�មះ  

នេេង បាក្បករម�ផេហបា � កលសស�ត រផ�ំេ្ន

លំេនេហលមសិេហ ាេ �បរកបាផេមាភំាសក

ងលីលែហលលស ហក  េម្កាហ ហក  េម�េែហ

�ំេល នំហេនិមរំាហរបះំ� កេា � កលសស�តែហក

ាំចងកនាំាង េលំេនេហាក្ TECOREP េយបរ

ទ ម ចនកររាហ�ផកបាផេមាយំ េហប

ហក  ប�ផកររាហ�ផាហេះ�័ចម�ា កស� ហទ នង ំ 

័នលេហ ី�រេនេលបរំាហរ័នលេបគរ �ះំាន ស្ា 

េលប�ាសេហបេ្ររ� កលសស�តេហបគះ ាទបពលរនលរា

 កស� ហ ហក ្ �្លេហេរគបសផចន្ �្លេហ 
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ា កក�េលេបកភហះេបួប េន�មះ នេេង បាក្បករ 

េហបា 

យ្ពកាលនំា ែហ� កលសស�តេហបគះក្ារស� ររក

សផជផេេរំាហរបះំ� កេ័នលាហ�ំេល នំហ

េេបេ្ា េហបបរត�េហ�េបមនេីផេបាប័ចម�

�ំេប -េ�បមាហបា�ក្ពកជាខុ�រហក �ាា នេនបមស

នំេបប នេេង បាក្បករេហបា �មះ គេបា កាំចងកន

ាំាង េលំេនេហដសសយំ ាសបរត�េហេគេលេបុនបាេ�ប

េបប េ�បម�ំេល នំហ 17 ~ 23 dB រ � កលសស�ត

សមបអា 

យ្ពកាល ស្ាសគះក្ារស� ររែហលលសហក ចហ័នលហង 

បរត�នជ ររនជ ផបះំ� កេរំាហរបះំ� កេេេបា េីផជា ារ

រហរ័នល�ំាះ បរត�េហ�េមេនេន�មះ ័ចម�ន េលប

ែហភួ័នលរ�័ហង ័នលខនលរា�រទ នង ំ , រគះ

រក័នលចនេលេបេេ�េេខ� បលលសហក ចហ័នល

បរត�េហចលករេបប េីផកខរផ�ំេ្នលំេន

េហា េនេាល័នលភួនុ�ំនហរែហបាបភ �ាជ �រ

Akasaka �មម ួម�ផបរត�េហ�េមេនរ  80% 

ែហយំ លលសនសភ�រហក  េម្កាហ ាេ �បរេហេ�បហ

េបប � កេេន�មះ នេេង បាក្បករេហបា 

បា�ក្ពកជា ស្ាសគះាហជាបាេ�បេបប ែហា កស� ហ

េងត េ ប់ផេ�បម័នលាហរសារេន�មះ កាំចងកន

ាំាង េលំេនេហាក្នេេង បេហបា េីផកលះា

ាំេររកាទបពលរេេហង ាហងះបាបច ក្រនេីផ

ាេ លរ�មះ ភំបះ េាលន�កលន�េងត េហបរគះចនេលេប

េហេនបមសកររាហ�ផ�សរះមវ ជាាកំាេិ�ភំា

លេ�បម (WBGT) េីផេបាបាេលរាេេហង �សរះណវ

ជា2°Cេនន េបងេីផេ់រះេហបស� ហជាល

ហក សំផែហកេបប �ំេដនង ំ �មះ នំេមម�មស�ា 

័ចហក ខនលរ�បាារ ស្ ង្ ាក  ្

�មះ េួលាំណ េនបមស កររាហ�ផចលាទបពលរា

 កស� ហែហ� កលសស�តរផ�ំេ្នលំេនេហាក្ររ

ក�ំនហរេនបមសេលេបកេនេ័ចហកម�ផ�បាារ 

នេេង បខនលរាក្បករេហបា នន័នលេហាខវ េ �មះ 

ិង ស្ 1 , ក័�លម�ា កស� ហ �េជ�  កខេនបមស 

�ំេល នំហ ក�័មត េ�បម ហក េនបមស កររាហ�ផ

នំហ�ហែហលលសងផេទផ ហក  ចហេហបបរត�េហ

បគារបគ  ជគេបនបហេីផ្ំ់ំែហកេាប� ខនលរ�មះ 

នេេង បាក្បករហក ា័ហ�ម� តិ យំ េហបាហ្ំេ�រ

្ំហ ពណក បា�មសាក្ា នលរ ស្ាបជ ារេហប ររក

�ំនហរាំចះរេនបមសេលេបកេនេ ័ចហកម�ផ័នល

�មមនេីផខនលរេលេបក ាកេសលហុ័នលយ�រ្ 

េេបំេហរលលស / ចហា កស� ហ �េជ� ហក  េម�េ

�ំេល នំហ ចរ�សផេលប ន�កល រផ�ំេ្ន

លំេនេហ រំាហរ័នលាហកាំចងកនាំាង េ ហក 

រំាហរបះំ� កេ េហប ( ិង ស្ 1 ហក  ាជា ស្1 ) ា 

ិង ័ាា័ចហ ស្1 �តសាសនំហ�ហខនលរេលប� តិ ា កស� ហ 

ាជា ស្1 កាកហករនែហ្ំ់ំែហកាក្េាប�ខនលរេន

�មះ  ័ចម�ន េលបភ�ក�េីផមេលទេផ ី�រាហត

មួ  

( ្ំាស ស្9) 

� កលសស�តកររហក  លំំលំេនេហ� កលសស�តកររហក  លំំលំេនេហ 

េីផ Shigeru Yoshikai , Ryo Mizutani ហក  េិ� 

Hitoshi Uehara , សបស��មសKajima  

កាកចមាសា កស� ហគះាកររាហសន�ំនហរ

េន�មះ ភំបះ េាលែហក�ស  ករផ�ំេ្ន

លំេនេហ , រាកេ��េន�មះ រំាហរ ស្ប�រ  ា "ក

កររ Kajima ហក � កលសស�តច��ល» េហាេ �បរេបប 

េីផសបស��មសKajima គះរ� កលសស�ត �បជ ារ

�ា�ជាែហាេនជ�� ក្ ទា កស� ហេេ ហក � កលស

ស�តJack នះប័នលេន�មះ ភួម�ផ័នលបរត�េហ

ចារេចតបមាស័ចម�យាាំចះរ បា�កហេាប ផ�នះំយា

ាំចះរ េន�មះ �េមេនប រែហលះ ា 

� កលសស�តេហប បរត�េហភហះ�រតេន�មះ ករផ�ំេ្ន

លំេនេហា�រ Resona Maruha ចួ�មះម -  ង  

ភួ័នលាហ24 រហរ ័នលាហ�មុ�រ 108 ័មទបរ
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ហក រំាហររហរ�ះា 75.413 ័មទបរកេេហបា (ាដរ 

ស្ 1) 

� កលសស�តបព � កលសស�តបព  

េន�មះ � កលសស�តកររ ហក លំំបរា ំ �មលម�ផ

័នលបរត�េហនំេបប េនបមស្ �្លេហកកព

បាងំ បា� ផនស, ័ចម�ន េបកមែហប�ឈរហរ ស្ 1 

បរត�េហបំហ��េីផ្ងស�តJack ាេេ ារាស 

ភួរហរ ស្1បរត�េហរផ�េមេនេចលេន�មះ េាល

ម�ផ័នលចារេចតបមេន�បមករយាាំចះរ ហក ក

ាង �រាតេបប េលប�មះ �នតននន េបកម: 

① កកររប�ឈេេរាំ័ណ�េីផាហបា័� 

70 � រ ស្័មទបរេីផផ�េនេាសាហេះ�ហពេីរេហប 

( កររាម� �រន) 

②កួំប្ ប�ឈ េីផាប ស�ហព (កកររ ប�

ឈយំ ភ�រេីផេលេបេបប � កេ ①ហក  ② ) 

③ាហ�ផប�ឈេីផមេលទេផី�រ Jack រាហត

ាេេ ារ មួ ( ាេេ ារហរហសម�ផនេីផម� េ ប់ផម� 

េ្ររ① , ②ហក  ③ 5 ~ 6 ន ) 

④រផ�ំេ្នលមងម ហក ែចេក ទ( �មេមបល ាជា ស្1) 

កខរផលំំលំេនេហែហភួ 24 រហរ័នល 

េហេរាងារន េលប បរត�េហាបជ ារ�មះ េលរហ 3 

ែដ� / 1 រហរ ែ 3 ័ខេន�មះ ក�ះាម�ផា 

�ះ�រ�កជានំេពប�ំិំ ្ារកបា� ផនស ភំបះ េាល�ះ�រ�កជានំេពប�ំិំ ្ារកបា� ផនស ភំបះ េាល

ករផ�ំេ្នលំេនេហករផ�ំេ្នលំេនេហ 

េន�មះ កខរផ�ំេ្នលំេនេហ េីផកេបាប

� កលសស�ត កររ ហក លំំ, ប�ឈ គះេន�មះ  ស� ហជា

ែហកាត នរ ា �មះ េួលាំណ េនបមស ្េក្ារ

ស� ររ បា� ផ �មរ�ជាែហ�មរ�ជា្ារកបា� ផ

នសនុលំម�ផ�មះ ភំបះ េាលកាំចងកនាំាង េលំេន

េហ បរា ំ  �មល ាស RC េីផាហ�មុ�រ

បា័់ល 13 ័មទបរាសរហរ ស្ 1 ហក �មះម ចេះ�េចេ ័ន�

័ដានេ�មុសហពម�ផ បរត�េហេគ ី�រេនេ ហក េហ

នំេបប េន�មះ ស្ិំ ស្4 (ាជា ស្2 ) ា 

ក័�េ ផលរាសា កស� ហក័�េ ផលរាសា កស� ហ 

� កលសស�តកររាហ�ផហក លំំគះរ� កលសស�តទ 

ាហបា�ក្ពជានំេពបា កស� ហ ័នលនំេណប ក 

ាហបា�ក្ពកជាាំជផក�សសហ CO2ា កភហះមសរ � កលស

ស�តេហបេំេចផាហកកររាហ�ផ 17,8 % ែហ

កាំជផក�សសហ CO2េាបេបាបាេលរាេេហង  � កលស

ស�តសមបអ ែហកាំចងកនាំាង េភួម�ផ ាសរហរ

�ំាលនះបម�េបកម (ាជា ស្3) ា �មះ នំេមម

� តិ �មនំ័ណ�េេនលរកកររាហ�ផេហបគះក

េបាប�មរ�ជាលំរ ាទ�ះសហលះហល�ហរ ហក កកររ

ាហ�ផម�ផេន�មះ នំហ�ហែហ ាទ�ះសហ័នលរបមត�េច

ផាហ េហេលេបុនចនេលេបេេេហ េីផកភហះ�រត

ែហកបារការ�ក ករផលំំលំេនេហបនំ័នលន េន

ស្ិំ នន មួ ; បា�ក្ពកជាកាំចងកនាំាង េលំេន

េហល�បាេ�ប ័នលរល្ពចលេនលចនេលេបេហ; 

ហក កភហះមសរែហក កររក�សសហេីផ�េសផបា�រតក

េេបា 

េលប�ាសេហបេ្ររ កា�ណ៍ដសសហក � កលសស�ត� កជគ 

័នលេហ័ណេំកាទ�ណ៍ាសក� កជគលំ ់

ខនលរ េនបមស្ារ្លរាសកសនជផលលសហក  េម្ក

ាហ ភសាេាហេះ�ភគ�ក�ហសនម ររន ( µEC ) េនបមសរ�តា

ផ�លលស ហក  េម្កាហ េីផ� កជគាទ���ំ

េល នំហ ាេខ� ាចញផេនេា�រ �ំេប នំហ 

ហក កាហេំស , ហក  កា�ណ៍ �ំេល នំហ ក

បររាកហករន��មស (ANC ) ា 

♦♦♦ 

ករផ�ំេ្នលំេនេហ 24 រហរែហភួម�ផ េ�បហ

េបប ខុ�រ ័នលេហេរាងារន េលប័នលាហ ស្

ិំ ��ករេន�មះ រំាហរ ស្ប�រ បរត�េហាបជ ារ េីផ

េរគបសផេីផេលេបុនជគេបនបហាំចះរែហកកររ

បា� ផនស័នលលហរបយំហង ា កស� ហ ហក �មរម�ផ� កលស

ស�តរផលំំា 
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ាដរ ស្ 1 ក្នមជាែហក រផ�ំេ្នលំេនេហ 

ប�លយំ រ�រ � កលសស�តកររហក ផ�នះបេបកម 

ាជា ស្1 គំហករែហ�នតរផ�ំេ្នលំេនេហហក ក

ករររនំម�រន 

ាជា ស្2 �មលបរា ំ  ហក កចេះ�េចេ�មះម 

ាជា ស្3 កកររាហ�ផ កាំជផក�សសហ ក�សសហ 

CO2  

( ្ំាស ស្10) 

� កលសស�តាសកាក្រហរន េលបាំេពបករផ�ំេ្ន� កលសស�តាសកាក្រហរន េលបាំេពបករផ�ំេ្ន

លំេនេហលំេនេហ 

េីផ Masashi Morita , សបស��មសTakenaka  

េន�មះ � កលសស�ត Takenaka Down® ( � កលសស�ត 

រផ�ំេ្នលំេនេហន េលបរហរ័នលះាំស្ព ) េហ

ាេ �បរេបប េីផ Takenaka Corporation ័នលរ

ភួម�ផ គះាសរហរម�ផេេរហរម�ផ ះបេ ប រ

ាម� េ រផ�ំេ្នលំេនេហភនលហ�រ�ះ ( ម�� ) 

័នលាហបាំាាស�ំាលែហភួេហបបរត�េហ្ាង �រ

នះប (ាដរ ស្ 1) ា 

� កលសស�តាបខ � កលសស�តាបខ  

� កលសស�តេហបមកហបរត�េហភហះ�រតករផ�េមេនលមស

ិម�ផ ចេះផេេ� កេ, រកររនលេេ�មះ ាងះ�ឯ�ិ

ភួរម�ផហង ភម�ការ ហក មល�� េហ

នំេបប េន�មះ ម��េេប េីផេ់រះេហប កភហះ�រតហ៍

េ�េប័រ សួ ហ េម្កាហ, លលសែ �ំេល នំហ ា 

េលប�ាសេហបេ្ររម��បរត�េហាំព�ររម�ផហង  

នំាលហក នំេណប កេបគរ នប�ស � រម�ផ 

(រម�ផហង  មះខខាេ �បរ់មាល�បាារក

ាបជះ ប្ំហកេ ) ័នលបរត�េហេបាបេនបមសាបជះ បាងះ�ភួ

�េមេនេន�មះ ភួា រល្ពចលាហក សំផនង ន

ែហកេលបេ ប់ ែក ង្ �រនះប�ំេ្ន�ំ ស្ ាទបពលរ

នលររំាហរបះំ� កេេេប័នលរ�ាេេិម � កលសស�ត

េហបេហេលេបុនាហបា�ក្ពកជា�បាារ ក�ស 

េន�មះ កខរផ�ំេ្នលំេនេហ េន�មះ រំាហរ ស្

ប�រ េបបផា 

ា័ហ�មេលប�ាសេហបេ្ររ េីផស័រផហតក ម��

័នលបរត�េហួំប្េីផប�ឈ័នលាហេបគរ �ះំ

ាន ស្, ចេះផេេ� កេនំេពប� កលសស�តលមសិ ័នលរ

� កលសស�ត Hat Down មកហរបមត�ុនាហ់ នេ�

មុសហពភួម�ផបរត�េហាប ង �បាារកាំចងកន

ាំាង េលំេនេហហក ា័ហ�ម� កលសស�តេហប ចនចេះ�

ក�ំណររនេ�មុសហពនេ�មុសហពមម�ផេីផ

សួ ហកាប ង ា 

ព�នេ�មប�ះំេន�មះ ករផ�ំេ្នលំេនេហែហភួព�នេ�មប�ះំេន�មះ ករផ�ំេ្នលំេនេហែហភួ

-កេ�បហេបប ខុ�រេហបកេ�បហេបប ខុ�រេហប 

� កលសស�តលេបកមបរត�េហភហះមសរ�មះ កាំចងកន

ាំាង េលំេនេហា�រភរសរ�មម ួាង ់ញ (88 

័មទបរន �មុ�រេលបនស) េន័ខ�ះមានងម ំ 2012 េហបាហ

ល�នណនាកេ��នុ�ំនហរែហម��េហបគះ: 19 ័មទបរ

េន�មះ �មុ�រ19.6 ័មទបរ្ ង្  92.3 ័មទបរ, ហក ាហ

្ំ ហរ 412 េិហរ�ះា (ាដរ ស្2) ហក ម��បរត�

េហាំព�ររម�ផហង េបគរ នប� 3េីផេលេបនំេណប 

រម�ផហង �មរ�ជាាម� �ររភរកាា 7,5 េិហ

ា េលប�ាសេហបេ្ររា កមណឈ លយំ មលែហម��េហប

បរត�េហបគានណត ាររម�ផហង ាហេប�ំេប -កព

ហក ាកីហែហម��េហបគះជម �នំាលម�ផ័នលបរត�េហ

េគី�រាបខផន�េាបេ េេិមបាេំ្ែហ

កខរផ�ំេ្នលំេនេហហក េន�មះ កេ៏ងបផ

រាេេហង ល�នខណឈ ចក�្រះ�សរះណវ ជាហក 

�ំេណប មេហា (ាដរ ស្3) 

�ះានំហ�ហ 22jack បរត�េហេរានំេនបមសាេ �បហហក 

ាហ�ផម��េហបា ាេេ ារាសកាំចងកនាំាង េែហរហរ

័នលរ�័ហង ័នលបរត�េហេគ័នលាហ ស្ិំ ��ករ

េនម��េហាបជ ារនេ�មុសហពម��យំ មលាេេ ារ

ម�បរត�េហយាម�ផរហរ័នលហង នំមផេាល

បា័់ល 1 េាទ ា 
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េហបរប�ឈបរា ំ ហក �បាលែហករហរ មួ បរត�

េហកររនលេេ�មះ ាំ័ណ� 176 ័នលបរត�េហ

្ាង �រិមផនកេាប�ចតលរបហេនន �មះ ភួ

ប�លេហ�រេេប�បលេលេបនំេណប  3 នំមផេហបា 

កាំចងកនាំាង េលំេនេហែហករហរ មួ េហបបរត�

េហាបជ ារេន�មះ  4 ែដ�ា 

 

នំេណប កែហករផ�ំេ្នលំេនេហាដរ ស្ 1 

េីផេបាបបេ�រ� កលសស�តរផ�ំេ្នលំេនេហល

នះបេបកម 

ាដរ ស្ 2 ក្នមជាេាេេលេែហេង នប�រផ�ំេ្

នលំេនេហនលហ (ម��) 

កា�ណ៍រផ�ំេ្នលំេនេហាដរ 3 េន�មះ ម�� 

(្ំាស ស្11) 

� កលសស�ត រផ�ំេ្នលំេនេហ ចលករ�មស � កលសស�ត រផ�ំេ្នលំេនេហ ចលករ�មស Cube 

កររកររ 

េីផ Yoshihito Mizushima , សបស��មស 

Obayashi  

� កលសស�តេបួ បព � កលសស�តេបួ បព  

        “កករររង គា”រ�កលសស�តម�ផ�មះ ក

រផ�ំេ្នលំេនេហ( សួ ហជាេ �ប , ស� ររ,  ស់� 

ហក � កលសស�ត កាំចងកនាំាង េលំេនេហ ម�ផាងះ�មត

 ន) បរត�េហាេ �បរេបប េីផសបស��មស Obayashi 

ា �មះ � កលសស�តេហប នេ�មុសហពភួ ( �� លមងម 

ហក �បាល ) បរត�េហកររាហ�ផក នលេេ�មះ 

ាងះ�័នលាេេ ារម�បរត�េហ្ាង �រេេហង �បមករនស

័នលរ�័ហង ័នលា��េគបរត�េហនំេណប ក នល

េេ�មះ ាងះ�័នលាហ្ំ់ំរនរ ហក  បរត�េហ

ាំ័ា� (�មេមបល ាជា ស្1 ហក  ាជា 1) ា 

េីផស័រ crusher មកហបរត�េហេបាប េនរហរ

ាំ័ណ��ំាលែហ �ំេ្នេារះ មកហបរត�េហ

នជ ររនជ ផហក  �ំេល នំហ េំស ហក ក ចហ / 

លលស បរត�េហាខវ ារទ ាហបា�ក្ពកជា ័នលេលេប

ុនេព េហប កង ផរ� កលសស�ត រផ�ំេ្នលំេន

េហា កស� ហម�ផា 

េលប�ាសេហបេេេ្ររ� កលសស�តេហបចនាខ� ក

ន�លលំភួម�ផ�មះ ភំបះ េាលកបា� ផនសម�ផ 

ា �ះ�រ�កជាាសបា� ផនស �មះ ភំបះ េាលាហកាំចងកន

ាំាង េលំេនេហ បរត�េហ្េ�ះ�រ�កជា េីផចត

លរហ�ហសរក� កលស�មមន�បាារកកររ�មះម នេ�

មុសហពហក � ក្ ហកេនបមសកពភួន�លលំ ា 

ជាាង �រាតខផនេន ស្ខុ�រហក  ករផ�ំេ្នជាាង �រាតខផនេន ស្ខុ�រហក  ករផ�ំេ្ន

លំេនេហ�មះ ផនេាលខងសលំេនេហ�មះ ផនេាលខងស 

       េន�មះ � កលសស�ត ខនាកររ ររក័នលចន

េលេបេហេនបមសេបបប� ជាខះ� មួ ែហាេនជ�� ក្ ទាវម 

ននរ េបគរ ផហតស � រភួខុ�រន, កេលប�

្ំហកេេីផ�មរ�ជាលំេេ  េីផ�េសផបា�រតកែហ

លំីារនះប ហក  នំាលកពម�ផ ័នលររបមត�ក

ា រគះរ � កលសស�តរផ�ំេ្នលំេនេហម�ផ័នល

េ៏ងបផរាិមរបមត�កទ នង ំ  ា�រភម�េបាប ( ក

នំមផេេា កស� ហ រេនបម) ហក ល�នខណឈ េេ

ាសកាំចងកនាំាង េលំេនេហហសម�ផន( នេ�មុសហព 

ក�ំណររនេ�មុសហព ស្ិំ  រេនបម ) ា រម�ផ

ហង ភបិែហកាំចងកនាំាង េលំេនេហម�ផទ 

 ស់��មះ ផនេាល3ែដ� / ម�ផរហរ � កលសស�តេហប

បរត�េហ ភហះ�រត�នេ ប់ផេន�មះ កាំចងកនាំាង េ

លំេនេហ6 ័នលភួ ហសម�ផនេនបករ មហេសេា្ន 

�មម ួ ែ ភួក កលសនំេណប ក (ាដរ ស្2) 

ា 

�មះ � កលសស�តេហប នេ�មុសហពភួេហបបរត�េហ 

�េមេន េីផមេលទេផែហបាាសហពកខវករក�ហត 

័នលមកហព�រាសហពហង  កនំេីផេេ�  ែ ក

្ាង �រនះបម�េបកម ា េីផស័រកេហបរ ចន

េលេបេហ រផ�េមេន �ាា នែចេន �មះ ហក  ាំា រ ះ្ផ

េេនបមសកររាហ�ផក slabs រហរ រមះហ ហក 

េនបមសាង �រ ស្េឈប�បាារាងះ�រផ�េមេនេចល េន
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េលប រហរេបកមខណនេាល័នល េនេាលនន មួ

េហប័ន ាហតកខរផ�ំេ្នលំេនេហ េនរហរ

ន េលបា េហបាម� លេចផ នំេណប ក មួ េនបមស

ាហត េាលនំមល មួ  េីផេ់រះេហប កកររ

ាហ�ផ ផនេាលរផ�ំេ្នលំេនេហ�ះាា 

� កលសស�តេហបគះ ាហរែមងបា��របា័ប  �ះ�រ�កជា

ហក  ទ ងារ ស់�ហក  ចនបរត�េហភហះ�រត េន�មះ 

ករផ�ំេ្នលំេនេហា�រភួខុ�រ មកហបរងម

័រាទះេមា បន េលប 100 ័មទបរេ្ាទះ័ហត�ុចនភហះ�រត

េហនំេពបភួខុ�ររ  60 ័មទបរ ា 

ាជា ស្1 " � កលសស�ត ខនាកររ" 

ាដរ ស្ 1 កផ�េនេ ែហ ប�ឈហក  លមងម 

ាដរ ស្ 2 រផ�ំេ្នលំេនេហ េីផេបាប� កលសស

�តករររង គា 

 

( ្ំាស 12) 

� កលសស�តរផ�ំេ្ន�ំណ រ លំេនេហ� កលសស�តរផ�ំេ្ន�ំណ រ លំេនេហ 

 ាេរជ �  ាេរជ �  

េីផ Nobuhiro Okuyama , សបស��មស 

� កលកស�តែហករផ�ំេ្នភួារជ � Shimizu    

   េហាេ �បរេបប េីផសបស��មស Shimizu គះរ 

� កលសស�ត ម�ផ័នលចនកររាហ�ផទ ាហ

បា�ក្ពកជានង ំ ាំចះរ ា កក�ែហកខ រផ�ំ

េ្នលំេនេហ ែហក េ�បហេបប េនភួខុ�រ៏�ង 

័ន�ម�ផា រភហះរអ រុនចនេបព ះ្�នករតេហ ទ 

ខុ�រ, កខរផ�ំេ្នលំេនេហ័នល�ហហំេ�នម

�កនជ័នលាហេបគរ ផហត�ំងារភួខុ�រ ហក េបគរ 

ាទ�ះសហេនលាំេាេិមេួលាំណ ្េេេចហ 

េ្ររ ( ាជា ស្ 1) 

 

េបួ ែហនំេណប ករផ�ំេ្នលំេនេហេបួ ែហនំេណប ករផ�ំេ្នលំេនេហ 

    � កលសស�ត�មះ ក រផ�ំេ្នលំេនេហ Shimizu 

ាេរជ ��ំណ រេីផ�េមេន ហក កាំ័ា� ា�រ

័ចម�េេែហនេ�មុសហព បរត�េហេលេប�ន េីផ សួ ហ 

crusher លមសិ េ ប់ផេនបគាររហរ , មកហ បរងម័រ

ាហប�ឈgirders ហក ័ចម��មះម ័ន�េចហ េ្ររ 

ក�សសហ បរត�េហកររាហ�ផេេបេ្ាទះ័ហត ក slabs 

រហរបរត�េហកររាហ�ផកេបាបបេ�រ ចង�ការ (ា

ដរ ស្2) ា េន�មះ ករផ�ំេ្នលំេនេហ ាងះ� 

ប�ល � កលសស�តេហប ័នលរ �ាបក� នេ�មុសហព 

គះបរត�េហ កររាហ�ផ េីផេ��បមស� ររ ខណន

េាល័នល កាេ �បរ លលស រកនហក  �ំេ្ន�ំ ស្ ា 

ាេេ ារម�េន�មះ  កចេះផេេហង  � កលសស�ត រផ�ំ

េ្នលំេនេហ លមសិ កេ បាេបប � កេ ែហ

�ាបក� ះបេ ប េហបមកហ ព�រាសហពហង  ក ន�លលំ 

្ាង �រ េីផយរគករែដង ា�រ�ាបក� ះបេ ប េ្ាទះ័ហត 

បំហ��ុនក េបាប �រេេប�បល ភួ េនបមស ស� ររ 

ាហ�ផ ុនា��េគ េីផមកហចំេនរាហ េំស ា 

្ហេងមហង េហប័ន បាាសហព េេ  ប�ាបាបះំ មួ  ទ េាេ

េលេ លមសិ េហភហះមសរ រ� កលសស�ត កព 

េបគរ �ះំាន ស្ �មះ ក រផ�ំេ្នលំេនេហ ភួ 

ខុ�រ បរត�េហ ចររ ះ្�់រ កលំេ��មះ ក ភហះ

�រត េីផស័រ របមត�ក ា�រខង�ហ�បាារ នំហ�ហ 

នុលំែហ េបគរ ាទ�ះសហ ហក �ាា  ហក េីផស័រ 

�ាង ំ  នេ�មុសហព ា�រខង�ហ េនេ inherent េន�មះ  

កេបាបបេ�រ ា នេចម បេ ប់ផ � កលសស�ត រផ�ំេ្ន

លំេនេហ �ំណ រ ាេរជ � េបាប នលហ បាេំ្ 

បាាសហព េេ  ភ �ជា កព េបគរ �ះំាន ស្ ា េេ  

ភ �ជា េបគរ �ះំាន ស្ េហបបរត�េហ ាង �រាត េហ

ង្ �រនះប �បាារកេបាបបេ�រ �បាាររហរ យា 

ប�ល េភបរ ភួេហប ាេេ ារាសាបជ ារ ែហក រផ�ំេ្

នលំេនេហ េន រហរ េរ  (ាដរ ស្ 3) ា 

 

� កលសស�តរផ�ំេ្នលំេនេហេួលាំណ ្េេ� កលសស�តរផ�ំេ្នលំេនេហេួលាំណ ្េេ 

      េន�មះ កភហះ�រតែហ� កលសស�តរផ�ំេ្នលំេន

េហ�ំណ រាេរជ ��បមករ�ំេប នំហ័នលបរត�
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េហកររាហ�ផេីផបា័់ល 20% េាបេបាបាេលរា

េេហង ាំ័ា�ហក � កលសស�តសមបអ�េមេនេ ប់ផមកហ

បរងម័របរត�េហដផនះបេ្ាទះ័ហត�ុេសលលសហក �ំេ្ន�ំ

ស្បំេហរបរត�េហកររាហ�ផទ នង ំ ា 

េលប�ាសេហបេ្ររកេបាបបេ�របាាសហពឯ�ិក

កពេបគរ �ះំាន ស្ភនលហ�រ�ះម�ផេេ ័នលេលេបុន

រចនេលេបេេេហេនបមសេលេបកខរផ�ំេ្នលំេន

េហេីផមកហាហមហះ�ហេន�មះ រំាហរបះំ� កេេេប

បរត�េហេគនង ាសក ស�នំេ បហា�រគេបា ា 

�មះ � កលសស�តេហបេីផស័រ�រេេប�បលភួហក 

េបគរ ាទ�ះសហេួលាំណ ្េេេចហ េ្ររបរត�េហ

ភហះ�រតននរេបគរ នប�រាេមត បច�ហម, ក ងរ

ាហតង េេបេ្គះបរត�េហី�រេនេលបបាេំ្នេ�

មុសហពែក�ំណររនេ�មុសហពែហភួ័នលេហ

្ �្ល ហ�កាំចងកនាំាង េលំេនេហា រ� កលសស

�តេ�នម�កនជហក កាំចងកនាំាង េរេួលាំណ 

្េេ, � កលសស�តស � រាេរជ �ភហះរអ រុន័ចហ

ករផ�ំេ្នលំេនេហល�ច ័នហង បរត�េហេលេប

កេនេា 

�ំាះ ាដរ 1 Shimizu ាេរជ ��ំណ ររផ�ំេ្ន

លំេនេហ� កលសស�ត 

ាដរ ស្2 កររហក កផ�េនេែហប�ឈាំា រ័ន�

័ដេារះ ័នលេាេ 

ាដរ ស្ 3 ាង �រ ស្នះបែហេេ ភ �ជាកពេបគរ �ះំ

ាន ស្�បាារេបាបបេ�រ�បាាររហរយា (កាង �រ

ាតេហ ង្ �រនះប 2 េបគរ �មះ នះំម�ផ) 

 

(្ំាស ស្13) 

� កលសស�ត�ំងារ� កលសស�ត�ំងារន�ន�័ន�សុហ័ន�សុហ 

េីផ Junichi Ikoshi , Yokogawa �ំណ រ ភកលលសបស 

�មះ កះបេ ប សុហ ័ន� ី�រ ក  ងរាហតង  យ�រ្ 

ហង  ា កស� ហ េេ ័នលេហ េលេបុនរ មកហចនេេ

�នេ្េនបមស នំេណប ក េបប  ង ា�រលក � បួហរ ា

េរជ � សុហ េនបមា នេចម ប រ គះរកចំេនរ �មះ 

ក រមះហេនបមស េលេប ័ចហក លម�ករ ័នលហង  

ាំេាេ ហ� ល�នខណឈ  នបមរប ហក របមត�ក ា 

េន�មះ ្េេ, កេបបប�េ ប� ែហ� កលសស�ត េំីប 

ម�ផ ចនភហះ�រតេហ ហង ផ� េេ�មះ គណហស ល�ន

ណន នេ�មុសហព សុហ ហក ល�នខណឈ  �មម ហនស បះំ

� កេ ា នន មួ េហបច ័ន នំេណប កែហក េបបប�

េ ប� េហបហង  �មាបជ លយំ  កាកហករន លម�ករែហ 

ល�នខណឈ  េនេលប ័�ាសផរ៍ ័នលយ�រ្ ហង ក 

ភហះ�រត កខ �មះ  yard ហក េបគរ នប� លះហល�ហរ 

័នលបរត� េបាបហក  យ�រ្ េេហង  ក ងរាហតង  ហក 

របមត�ក េចហ េ្ររ រេបនបហននរ ក�ញ �មរ�

ជា នងនហក  កររាហ�ផ ផនេាល dismantling 

េហបា ាេេ ារម� ភហះេិម េេហង  ល�នខណឈ  យំ 

េហប ហក របមត�ក , � កលសស�ត េំីប រ�រិ�រម�ផ 

បរត�េហេបបប� ់ ល�បាេ�បាំចះរ �មាបជ ល មួ ហ� 

កា�ណ៍ េំីបេនេ រេបនបហ ននរ �រេេប�បល , 

កនង�បបា ហ បាាសហព ( ាទ�សហន ័ប� ្ដេំងប  ) 

ហក �ាបក� ួំប្ រាេមត បច�ហម ( Bent , 

girders នំេបប  ) ា 

ាជា ស្1 ាខវ េាសហសរក� កលស�បាារកេបបប� � កលស

ស�តេំីប េហបា កយ់ណ៍�មះ  �ណស  េាល

័នល Bent ចនបរត�េហនំេបប  េនេលប មះខ សុហ 

យាហក  ស្ ង្  �បាារកនំេបប  េភបរ ហក  ក

េំីប ាងះ� េហបចនបរត� េហ្េ�ះ�រ�កជា � កលសស

�ត   េីផេបាប �រេេប�បល ដផហត បរត�េហភហះមស

រ (ាដរ ស្ 1) ា ែ �មះ �ណស  ភំព�េ�ុន េបរ�

រ ក dismantling េលេបកេន�មះ  ស្ិំ ែហ សុហ 

័នលាហរសារ ័នលរ � កលសស�ត �មះ ក 

នំមល មួ  ះបេ ប នេ�មុសហព សុហ យំ មល បរត�

េហ ភហះមសរ ័នលេបាប �រេេប�បល ហក បាាសហព នង�

បបា ហ ័នល ភហះេិមិម ល�នខណឈ  �មម ហនស 

បះំ� កេ ( ាដរ ស្ 2 ហក ស្ 3 ) ា 
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�មះ កបំហ�� សុហ រាកេ�� របមត�ក រេបនបហ 

ហង  arisethe បំហ�� ផនេាលខងស ែហ សុហ ច�រ 

សុហ ដសសេហប េបរ�រ ក ាក្ នងនណ៍ ហក ក 

ី�រ�បមករ ែហក កល� កជគ កខ ន  ័នល

េហារា �រ ននរ េនេាលផារ ា នលរ ស្ាបជ ារ

េហប រ� តិ  �ំនហរ�មះ  កេបបប�េ ប� ែហ� កលសស�ត 

�ស  ែ ័ចហកេហប គះរេារា េនបមស្េេហ

ហ� �ះ�រ�កជា បា�ក្ពជា កខ ចលបាេបហ៍ 

័ចម�េ�នម�កនជ ហក ារវ  នែ្េ្ររ ័េ�ីនរាស មួ  

ហក េារា េនបមសកររាហ�ផ ចលាទបពលរ ែហកខ 

�ស េបប � កេ េនេលប ា កស� ហបះំ� កេ ហក 

នងនណ៍ ័នលាហរសារា 

យំ េហបរ កនេ កេលេប័ចហក ហក ក េំីប / 

ាេនជ�� ក្ ទ �ស េបប � កេ គះរ �័ហង ័នល 

� ក�េ� ័នល �ំាះ េលេបក �មះ � ក�សផ យំ េហប ចន

ាខវ េ ហ�បំេេ ា�រខង�ហា ាេនជ�� ក្ ទ យំ េហប

បរត�េហ េគាំង ់ហង  ភហះមសរ ទ ្លំ ្ិផ

េន�មះ  dismantling / �ស េបប � កេ �មះ គេបា  

យំ ាស េន�មះ បាេ្�បាទះហ ហក េនាេ្�ា េន

�មះ  ្ំាសន េបកម េហប រកយ់ណ៍ នុលំ នំហ�ហ

ាស �មះ � ក�សផ យំ េហបបរត�េហ ័ណេំា 

ាជា ស្1 កយ់ណ៍ែហកេបបប�េ ប� � កលសស�ត

េំីប សុហ 

ាដរ 1 � កលសស�ត Bent ា�រ េភបរ កេបាប ដផហត 

( កេំីប ែហកលមមររ ) 

ាដរ ស្ 2 � កលសស�ត េំីប នំមល មួ  �បាារ 

នេ�មុសហព សុហ យំ មល េីផេបាបបេ�រ េភបរ 

� កលសស�ត េំីប នំមល មួ  ាដរ ស្ 3 �បាារ 

នេ�មុសហព សុហ យំ មល េីផេបាបបេ�រ រះ� 

 

( ្ំាស ស្14 ~ 15) 

កបំហ��សុហចង�័ន�េន�មះ បាេ្�េ�ររមមកបំហ��សុហចង�័ន�េន�មះ បាេ្�េ�ររមម 

េីផ ភះ Minagawa , Yokogawa �ំណ រ ភកលលសបស 

       េហបរាេេ ររបសមសេចង�ដេំងប លណ ផ ់ 

(បាាណ 1.700 គសប័មទបរបា័� �ះា) បរត�េហេគ

ទារផះះហកខននរេីផស័រ�មះ ភំបះ េាល

�េខ� មេ�ររមមហក េនបមស superannuation ា េន

�មះ េួលាំណ េនបមសាេ �បហហ��ះ�រ�កជាែហសុហ

េនេលបាេេ ររគេបា េហបបរត�េហេបួ ះ្�័នល

បំះេេចផាហជាបាេ�បេបប  44 សុហចង�ដេំងប

  កខននរ� កសលជា្េហងា េួលាំណ 

នម ែហគេបា េហបគះេនបមស្េ�ះ�រ�កជាេ�រចង�

័ន�េនបមសាេ �បហបា�ក្ពជានង�បបា ហហក េនបមស

េលប��មុ�រកចតលរេ�រក័ន�រ រំាហរជគ

ន េបប ហក ជគន រ ែហបាេ្�េ�ររមម, 

េីផេ់រះេហប�មនំ័ណ�នលរកភ កំ�បភបា�ា

េីផហកហតជាែហេ�នម�កនជររកា 

       េននេេង បងម ំ 2003 ហក ងម ំ 2007 េលេបុនបាេ�ប

េបប បរត�េហាបជ ារេនេលបសុហ 19 រម�ផហង 

បំហ�ផភ កំ�បភហ៍ចង�ក (ODA) ម�ាសបាេ្�បាទះហា 

េហបេហេំុនាហកកររាហ�ផេាលេ�ិេលេប

នំេណប �ហពង��េព ារាសលមសិ 36 េាទ េេ 29 េាទ 

រ ស្ប�រ លណ ផហក ស្ប�រ ់បសមកេា េន�លរ

គេបា ក័�លម�ចង�ដេំងប បំហ�ផភ កំ�បភហ៍�ំាះ 

នំេណប ានជះាហមេហបេ ប់ផរហង ាហល្ពចលេន�មះ 

ក័�លម�េនបមសយំ ភ�រសុហ 44 ា័ហ�មេ្ររកររ

ាហ�ផេាលេ�ិេលេបនំេណប េេ 24 េាទ ា 

       ័ខហដេំងប េហបបរត�េហនំេណប កេីផ

មេលទេផែហបាាសហពា្័រម�ផា សុហ័នលេហ

្ �្ល ហ�កបំហ��, បា័់ល 90% ហង បរត�េហ

េលេបុនបាេ�បេបប េីផ "បំហ���មះ ភំបះ េាល

ា ��ន" � កលសស�ត័ នល�មះ េេបសុហច�របរត�េហ

បំហ��េីផសុហដសសខណនេាលបារការ�កកបរត�េហ

ា� �រាេមត បច�ហមចង�័ន�រេបនបហេាទ ា េន

�លរ 10% ែហសុហបរត�េហនំេបប ដសសេនាេេ ររចង�
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ដេំងប េហាង �រាតេន�មះ េួលាំណ េនបមសាហព

ាហ�ផេក ចង�ដេំងប េហបា 

      ខះំេហនល�មេន�មះ �បជ ារេលខ 2 �ំណ រ 

(CP2) ហក �បជ ារ�ំណ រេលខ 1-D ័នល (CP1D) 

ា 

      កបាបាងរ�េនេលបសុហ Truoi េលខ 20 (CP2) 

័នលាហ ស្ិំ ��ករេនជគ�មត លែហបាេ្�េ�រ

រមម (ាំាា 1) បរត�េហ័ណេំេន�មះ ភរ�ា្

េហប័នលបរត�េហេគចររ ះ្�់រកលំេ�ាំចះរ

�មះ គេបា ក័�លម�សុហ 44 ា កបាបាងរ��មក

បំហ��ែហ 2 truss ភ �ររលម� កេក ាហតរម�ផ 3 truss 

� ករាហតេហបា 

កប��បះលសុហេលខ កប��បះលសុហេលខ 20 Truoi �មះ ភំបះ េាល�មះ ភំបះ េាល

ា ��នេាទ ា ��នេាទ  

       �មះ កបំហ��លមសិ�មះ ភំបះ េាលា ��នសុហ

ដសសេហបបរត�េហប�ាបាបះំ មួ េន�មះ  yard មះហេនបករ

សុហ័នលាហរសារេនេលបដេំងប ររេ ប់ផេនែដ�

័នលចង�ដេំងប បរត�េហា� �បារការតកកេហបសុហ

័នលាហរសារ័នលបរត�េហាង �រាតេនេាល

េបកផេេបបរ ាន  ែហ �មះ  yard ហក សុហដសសេហបបរត�

េហេចេេេុននេេង ប្ំេហេនេាលេបកផហក េន

េដា 

     េយបទ មេន�មះ គេបា បំហ�� Truoi 

សុហេលខ 20 េីផស័រសុហេនេលបចង�ររក

ម�ផ័នលាហ ស្ិំ ��ករេន័រ 4 មេន័ចម�ន 

័ចម�ន េបកមាសេលបសុហេីផ� កលសស�តកាង �រ

ាតេនេាលេបកផលមសិមកហចនបរត�េហភហះ�រតា 

រល្ពចលែហក�ក�ញ័នលរ� កលសស�តម�ផ

័នលបរត�េហភហះមសរេីផសុហដសសេហបបរត�េហប�ា

បាបះំ មួ រមះហេនាសេបកផសុហ័នលាហរសារ (ា

ដរ ស្ 1) ាេេ ារម�េនែដ�ែហកបំហ��េហប, � កលសស

�ត�សះគសស េបរត�េហភហះ�រត�មាបជ ល មួ រ ក

េបាបបេ�រកាង �រាតេនេាលេបកផហក ាេមត ផ

: កាង �រាតេនេាលេបកផ័នលាហរសារែហក

ាង �រាតbridge→longitudinalែហកេចេ

bridge→lateralដសសែហសុហដសស (�មេមបលាំា ស្ 2 ា 

) ា បំហ��សុហេហបគះហង បរត�ាបជ ារ�មះ ផនេាល 6 

េាទ ា 

កា�សុហេន័ចម�ន េបកផកា�សុហេន័ចម�ន េបកផ 

      �មះ គេបា កបំហ��សុហដសសនេហប េន�មះ 

បាេ្�បាទះហ , កា�ណ៍ចហះជា�មះ កាង �រាត 

េនេាលេបកផរកេីរេចេ េនេាលេបកផ

័នលមកហភហះរអ រុនាហ គាង រទ �ំនហរ�មះ 

កាង �រាតេីផាហជាខផរ�លហក ចនេលេប

ុនាហកែលរបមត�នន�រិ�រ ា េនេលប ែនេចហ 

េ្ររ េន�មះ បាេ្�េ�ររមម េីផស័រ ក

ាងបសផ ភំមន េង�ឹារហក  កលំេ�ែហក 

ប��បះល បាាសហព្ងស�ត , កេបាបបេ�រ �ម

ាបជ ល មួ  ែហបាាសហព េមកហកន ័នលរបមត�ុន សួ ហ 

េំងប ភគ�ក�ហស បរត�េហភហះមសរ : TIRTANK ( roller 

កាង �រាត បាាសហព) ័នលរ កា�ណ៍ ាង �រាត 

េហ, ាទ�សហន េីផែន េនេលប័ចម�ន  ជា

ិហរង  ហក  TIRFOR ( ាទ�សហន សួ ហ ស្ាបជ ារ 

េីផែន ) េនេលប ័ចម�ន  កកព កររ - ង�

ផា ( �មេមបល ាជា ស្ 2) 

      េលប�ាសេហបេ្ររ ា្ fastened េីផាេ លរ ( 

ា្ ballast - រកន ) បរត�េហ ភហះមសរ�បាារ េលខ 

20 Truoi សុហ ា នេនមប េាល័នល បរត�កេនបមស 

ី�រហះ� ចង�ដេំងប  ាេេ ារាស កាង �រាត េនេាល

េបកផ ម�ផេ ប់ផនេនមប ចង�ដេំងប  េហបបរត�េហ 

fastened េន�មះ  រមះហា េលប�ាសេហបេ្ររ សុហ 

truss នុសមបអ យំ ភ�រ បរត�េហេគ ជា ារ េន 

ភ �ររលម យា េនបមសកររាហ�ផ កចេះ� េលេបក េន

េលបបាាសហព  ង ចង�ដេំងប  េីផាេ លរ �មះ ភំបះ េាល 

កាង �រាត េនេាលេបកផ ា 
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      �មះ ភំបះ េាលែហ កាង �រាត េនេាលេបកផ 

េីផស័រ ាហជាខះ� មួ  េន�មះ  ជាិហរង  

េនេាលេបកផ រ  ័ចេេប ះ្� សុហ មួ ហក  បះំ

� កេ សុហ ដសស ម�ផ័នល ចនេ�បរេបប  កបររាកហក

រនែហ បំ ះីនរ�ែ�ឈមខ��នល (ក ាង �រាត 

ហ�នំហ�ហ ង្�បេ�រ ) ែហ នេ�មុសហព សុហ យំ មល 

េហកង ផរ ារវ �ំនហរ ា េន�មះ គេបា  េហបរ 

កាង �រាត េនេាលេបកផ ែហ័ចម� បះំ� កេ េេប

រម�ផហង  �ាង ំ  ភ�យេ រកនរ  មះហ បរត�េហ

េគ ា េ ប់ផរល្ពចល នេ�មុសហព សុហ 

យំ មល �មយំ  ចង�ដេំងប  េហប ល�រននរ ា �

ុនាហ មះំ េន ័ចម� ័ច សុហ ា �មះ �ណស  ័ាាេហប 

�មះ េួលាំណ េនបមស កររាហ�ផ ចលាទបពលរ 

�ំាះ េលេបកេនេលប កា�ណ៍ ចង�ដេំងប  -  ង �មះ 

ល�នណនយហរេាលេ�ិ ម�ផ ័នលេហ េលេបកខ 

បំហ�� បរត�េហេលេបេបប  ័� ក្�េដែហ នលេា�រ 

TIRTANK េហបា ( �មេមបល ាជា ស្ 3) 

 

កាហ�ផសុហដសសេនេលបសុហ័ចកាហ�ផសុហដសសេនេលបសុហ័ច 

       ាេេ ារាសកាង �រាតេនេាលេបកផសុហដសស, 

សុហដសសេហបបរត�េហ្ាង �រេីផ�បមករែហ�មុ�រេម

កហកនែហ TIRTANK (បា័់ល 150 មម) េនបមស្េ

�មុ�រចង�ដេំងប េ�បាារា ា �មះ ភំបះ េាលបារការ�ក

កកររាហ�ផ, េារាេនបមសាហ�ផសុហដសសេហបេន

េលប័ចេេប ះ្�សុហេហប�មះ េលរហយាហក េារា

េនបមសេលេប�មកល�មសនំណះ នកួំប្នំហ�ហា�ហេហ

កង ផរារវ នុ�ំនហរម�ផ�មះ េួលាំណ េនបមស

កររាហ�ផកចេះ�េលេបកេនេលបបាាសហព ងចង�ដេំងប 

េីផាេ លរ (ាដរ 4) ា រ ្េេេន�មះ បាេ្�

បាទះហាហ 4 ាទ�ះសហភគ�ក�ហស interlocked បរត�េហ

េបាបា េយបរទ មេីផស័រកច�ររច� រ

់មាលស� ហជាេហ័ដង កលាសេនបម័នលរ

�មារេីផែនបរត�េហេគេរានំុនហព មួ េនបមសភហះ�រត

បារការ�កកកររាហ�ផេហបា 

េនែដ�ែហកបំហ��េហបបារការ�កកយំ ភ�រេហេេ

េហទ លហហក នំេណប កបំហ��សុហេលខ 20 

Truoi បរត�េហាបជ ារេីផេរគបសផ�មះ  5 េាទ  1 

េាទ រកនរ េាល័នលកខ 6 េាទ ័នលេហ

េបួ ះ្�ា 

ាជាែហ ស្ិំ ស្ 1 ែហគេបា កបំហ�� 

ាដរកប�ាបាបះំ មួ  1 ស្ ង្ ែហសុហដសសេនរំាហរ 

Truoi សុហេលខ 20 

ាជា ស្ 2 កបំហ���បាារកផ�េលខ 20 

សុហ Truoi 

ាដរ ស្ 2 កាង �រាតេនេាលេបកផសុហ័នល

ាហរសារេន�័ហង  Truoi សុហេលខ 20 

ាដរ ស្ 3 ាង �រាតេនេាលេបកផសុហដសសេនេលខ 

20 សុហ Truoi 

ាដរបាាសហព ង 4 ចង�ដេំងប េីផាេ លរ�បាារចង�ដ

េំងប េហី�រេីផាេ លរ 

 

(្ំាស ស្ 16 ~ 17) 

កន�រ�មះ កស� ាេេបប � កេែហចង�សុហេលបកន�រ�មះ កស� ាេេបប � កេែហចង�សុហេលប

ប�រ  ប�រ  Expressway 

េីផេិ� Yasuhiro Kakinuma ហក  Atsushi 

Fukui េនរំាហរេ់ មី នេ�មុសហព IHI បាាសហពភកលលស

បស 

     េីផស័រជាបាេ�បេបប ែហ េកលបះំចង� 

េលខ 2័នលរ័ចម�ម�ផែហគេបា ចង�េលេប័ចហក ស្

ប�រ ែហ មី កំេល ស្ប�រ រ�ន័នលរចង�Yaesu ែហ

ប�រ  Expressway ល�ែន�មះ ័ចម�ម�ផែហចង� េកលបះំ

ស្ 2 ័នលបរត�េហេបួ ះ្�រចង� េបកមនសេន

េបកមនស ា េហបរបមត�ុន់័ចម�ែហចង�Yaesu ័នល

�ំាះ ា �ុនាហកេបបបរ័បប�េហបបរត�េហ�ស 

េបប � កេា 



21 
 

េនន េបកមេហបេផប ាណព េរនម ភំាសក

ផ�េនេែហរសុហ័នលាហរសារេនេលបចង�

Yaesu ័នលបរត�េហារា េីផ ស្ប�រ រ�នា�រ

ប�រម ម់ះហប�រ  Expressway លសមសរលសរ (�មេមបល

ឯ�សេ ាជា ស្ 1 ហក ស្ 2) ា 

 

េបួ ហក ល�នណនាកេ��ែហកផ�េនេរសុហេបួ ហក ល�នណនាកេ��ែហកផ�េនេរសុហ

័នលាហរសារ័នលាហរសារ 

•កផ�េនេែហ កផ�េនេែហ slab េារះ េារះ  

      � កលសស�ត័ នលេហេបបប��បាារកផ�េនេ 

slab េារះ េហផ�េេរផរែមងាសល្ពចល័នល

ាហបា�ក្ពកជាេនេលបនងនណ៍ដផហតេនេបកម

សុហ័នលាហរសារហក រំាហរ័នលេនបះំ� កេេេបា 

រាកេ��យំ មល��បាេំ្���រហក កការ

េារះ ័នលមកហរបមត�ុនាហ ង្�បររ�របរត�េហភហះ

មសរហក �ហេបេារះ បរត�េហកររនលេេ�មះ ាងះ� 

(2.1 ័មទបរគះណហង 3.8 ័មទបរ) ហក េហផ�េនេ

េនបមសេបរ�រ កាទប្ �កនក មី ហា 

�មះ េួលាំណ េនបមសកររាត នររនម ាស�ហេបយេ 

�មះ ័ចម�បាភាររ (រមកហ័មហរ�ា�្រះ) ័នល

រ�ំេល នំហយា� កលសស�តហពេីរេបប បា�ក្ពក

ជាខុ�របរត�េហភហះមសរ (ាដរ ស្ 1) ា េន�មះ 

�ណស ែហ័ចម�រចហ (រ�ា�្រះ) ័នលរ

�ហេបយេ េនេលប័គមរនុ�ំនហរបរត�េហ ះ្�, ហក  

slabs េននេេង បgirders េហបបរត�េហា� �េីផេបាប

បេ�រដផហត�េនម�ផេ ប់ផាេេ ារម�បរត�េហេគ

កររាត នរា 

•កផ�េនេរសុហ័នលាហរសារេនេេនកផ�េនេរសុហ័នលាហរសារេនេេន

�័ហង ៏ង កររ�័ហង ៏ង កររ 

    ក ងរាហតង នបមរបបរត�េហេគី�រេនេលប�័ហង 

ន�ផ�រសុហេនេ័នលេហនំេបប េនចង�៏ង  

Shiosakibashi  េីផកររាហ�ផនំហ�ហែហកាក្

នងនណ៍េននេេង បកខរននេ �បរហក ័នហ

�ំណររ 5 េាទ ខងស�តសាសកាក្នងនណ៍កបាផ

េមា�ះ�រ�កជាហក បា�ក្ពកជាែហកខេនេលបក

រំាហរបះំ� កេា េនបមសេីបរសផរម�ផហង ល�នខណឈ

យំ េហបរ� កលសស�តែហកលមមររលំន�ផ�

េនេេីផេបាបបេ�រកនង�បបា ហ (ដផហតា ះ់េាង

េរ់) បរត�េហភហះមសរេនបមសផ�េនេ័ចម�� កសល

ជាែហករ�មត លផនេាល 3-បាភាររាហត (3 

ាំាា ) ា 

នង�បបា ហនំហ�ហាស, មួ រម�ផហង  8 axles បរត�េហ

របមងមេន�មះ ប�េន�ម�ផេ ប់ផ�មះ នំេមមភម�

លររបេណបរត�េហនំេបប េនេលបកនង�បបា ហ

េនបមសេលប�រេបប ហក ក ង្ �រនះប (ាំា. 4, ាដរ 

2) ា េនបមសេរានំ�បាារកេបាបបេ�រនង�បបា ហ

័នលរា្ាកេសលហុរមះហបរត�េហេគេលេបេបប 

េនបមស�ុនេេបេកា�គ�េនេលបចង�ហក ចររ� ក្ ហ

ក�មរ�ា�បាារនំេពបកេចេរផ�េនេហក 

ាហចង�ររ័នលបរត�េហ�ា� លរេនេលបនកេបជ បមចង�

េេបា 

េនេាល័នល័ចម�� កសលជា�មត លែហផន

េាល័នលបាភារ 3 រាហតរបរត�េហផ�េនេរ

េលប�នំា ័នលរ� កសលជាន ជគសយំ ាសេហ

កង ផររសមបអ, ័នលរ�័ហង ័នលការរ

� កបាាហេ�បហេបប ា រល្ពចលជាិហរង ា�រ

រនុ�ំនហរេលប�ាស�បមករភហះរអ រេេបេ្ា េនបមស

េីបរសផរម�ផហង េព េហប, កផ�េនេែហ

នកេបជ បមចង�, ក slabs ហក ្ារស� ររេំ េារះ មះហ

កផ�េនេែហរ�មត លា 

រ�មត លេហប (្ំ ហរ: បា័់ល 250 េិហបា័�  

26 ័មទបរ) ហង បរត�េហផ�េនេបរត�េហួំប្រា

េមត បច�ហមរមះហេីផកេបាបលមងមក�ំណររ

ម�ផហក ខណនេាល័នលកភហះ�រតហ៍កកររក�សសហ

រេហបបរត�េហនល�មរម�ផកេបាបចហ splice រ

ាេមត បច�ហមា ចហ splice ាេមត បច�ហមេហ
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ាេបមបរ� ក្ ហក�ះ�រ�កជា�បាារកន�លលំ

័នលចនេលេបេហែហកលមងមក�ំណររហក ក

ាេខ� ាភំេាប័នលេហេនេចញផទ ងារ ស់�

ែហជាិហរង ែចេ�មះ �ំបះ េាលកកររក�សសហា 

េលប�ាសេហបេ្ររហង�សស ហ�ណស ័នល�មះ កផ�

េនេែហហងង់នល�មរម�ផចហ splice េហបចន

កង ផរកលំេ�, Jack ម�ផ័នលបរត�េហនំេបប 

េនេលបយំ ័គមន េលបហក ន យាែហរ (ាជា

ស្5) ា កខន�ផ�េនេេនេាលផារបរត�េហ

ាបជ ារេន�មះ ័នហ�ំណររ័នលេហារា �រេហី�រ

េនេលបកាក្នងនណ៍េីផេ៏ងបរេលបាកេសលហុ

រមះហហក កចតលរ� ក្ ហកបគារបគ លហក សំផហក 

េីផហករក� កលសន�ផ�េនេចនេបព ះ្�នករតេហា 

 

កស� ាេេបប � កេ្ �្លេហេរគបសផទ ងារកស� ាេេបប � កេ្ �្លេហេរគបសផទ ងារ

 ស់�ែហកី�រ ស់�ែហកី�រgirders សុហសុហ 

       ាេេ ារាសកផ�េនេ girders សុហ័នលាហ

រសារ័នលរក�ស ័ចម�ែហចង�Yaesu បរត�េហ

ាបជ ារ 3 ័ខមះហរ កល� កជគេហ�ំណររ, ជគ

េបនបហេីផស័រកភហះមសរ� កលសស�តនុលំម�ផ

េីផេបាបបេ�រដផហតា ះ់េាង េរ់ហក េីផ� កលស

ស�តដសសម�ផេ្ររ័នលចនភហះ�រតេហេេហង 

ាទ�ះសហ�ំណ រ ហក កា�ណ៍េបាបរាេមត បច�ហម 

(ាដរ ស្ 3) ា 

� ក្ ហកបាងំ ហង ក superannuation ែហេ់ មី

នេ�មុសហពេន ស្ប�រ េហបគះរ�កនជកាេេ ហរា េផប 

 ស�ងផបា�កហេាបាេនជ�� ក្ ទ�ស េបប � កេេហ

័ណេំន េលបេហបចនាេបមបរឯ�សេ េន

�មះ គេបា ដសសា�រសុហនម រលំេេាលភេគរ

័នលបរត�េហេគាំង ់ហង េ�បហេបប េន�មះ នំហ�ហម�

ផា 

ាជា ស្1 ស្ិំ ែហគេបា កស� ាេេបប � កេ 

ាជា ស្ 2 គេបា បព �តសាសកស� ាេគេបា 

េបប � កេ 

ាដរ ស្1 កន�ផ�េនេ slab េារះ  1 េីផ

មេលទេផែហ� កលសស�តហពេបប  

ាជា ស្3 � កលសស�តែហកន�រ 

ាជា ស្4កេលប�េបប េលបហក នះបេបកមែហរ

េីផេបាបដផហតា ះ់េាង េរ  ់

ាជា ស្5 ា កកន �បាារកប្ប្ រាេមត បច�ហម 

ាដរ ស្ 2ន េលប: ស� ហជាបំហ��រ; ន េបកម: 

កន�ផ�េនេរហក កនង�បបា ហ 

ាដរ ស្ 3 ក្នមជាេាេយំ រ�រ ាេេ ារាសក�

ស ចង�សុហេនេលប Yaesu 

 

■  ■  ■  ■  ■ 

បារការតកក បារការតកក JSSC 

(្ំាស18) 

សាសេិ�បា្ហសាសេិ�បា្ហJSSCដសសដសស 

េីផ Yozo Fujino 

     ខះំេហកហររំ័ណ របា្ហ�ាគម័ន�

�ំណ របាទះហ (JSSC) េន័ខមកដះេងម ំ 2014 ា 

      JSSC បរត�េហាេ �បរេបប �មះ ងម ំ 1965 រភ �

ក័នល�មាហយំ ប�រម ម់ះហចលករភហត័ន�ហក 

�ាា �ំណ រេេ ប�រម ម់ះហ�ំណ រេចហ ន ប�រម

ម់ះហប�មររស� ាសហាកេបួបេាលរហក ស�ល

� ក្ ទលសផា JSSC បេាពខ�ាេលប� ស្ 50 ា�រខង�ហ

េន�មះ ងម ំ 2015 ា 

      ជ�កនជនម ា�រខះំគះេនបមស័ណេំេលប��ំា�រ

ហក ាប ស���មសជាា�រ JSSC រភហ�ររកហក  ស្

ាសេនបមសេលប��មុ�រកនមង ែហាេនជ�� ក្ ទ�ំណ រ

័ន�័ដាា�របាទះហ័នលាហ�បមករខុ�រ�មរម�ផ
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ហង េួលាំណ ែហកាេ �បរ� �មបា�ាេីផ

�ះ�រ�កជាហក ចនេបព ះ្�នករតេហេន ្យំ ាកំា

េិ�ា កយ់ណ៍លមសិែហជ�កនជា�រេផប គះ

កនល�មទ ��មស�មះ កាេ �បរ�� រីភហ�

ររក�មននភ �កភហតររក�បាារក�ស គំជ

�ាហសផ�មស (ចផេភ�ភ) �មះ េួលាំណ េនបមស

េលប��មុ�រកាប ស�េន ្យំ ាកំាេិ�ហក ក

ភ កំ�បភែហកស � រ័ន�័ដាេនេាស្�ហហន

ាកំាេិ�ា 

      េន័ខក�ជងម ំ 2015 IABSE (�ាគមភហត

ររក�បាារសុហហក នេ�មុសហព� ក�េ�មស) ហង េរានំ 

IABSE �ហមក�ស្មងទងម ំ 2015 េនបាេ្�បាទះហា 

�មះ េមរ�ាបក�ែហ JSSCម�ផាេលនលកក

មី ហ្ �្លខះ�បរត�នំេពប�ហមក�ក្េហបខះំហង ាប ស�

កួំប្ហក �កនជ�់បារការតកក��មសា 

      រ ស្ាបជ ារេហបខះំហង េលេបុន�កនជខករខំបាង ័បា  

រ ស្ាំចះរេនបមសនកបជ ងមាសេនរភម�រស�បរ�� សផេ�ស 

ហក � ក�េ�េីផមកហគករាសបាំាេនបមា�រររក

ស�ហ៍េនបមសាប ង បគងបាេនជ�� ក្ ទ័នលយ�រ្ េេ

ហង កស � រ័ន�័ដាា 

      េ៏ងបរ�មះ ុក�ខ�ាេលប� ស្ 50 ា�រ JSSC ហក 

បេ�រនំេណេេនេលប�មក្ពចល� �មរេបនបហ

េ្ររា�រខះំ័នលេហេរានំខង�ហឯ េនបមសេីប

រសផជ�កនជយំ េហបមត ម�ផនា រនះ េបកផខះំ

�មេ�មប�ះំនំេពបកួំប្ហក កផលរនង រាហត

ា�រភម�ែហបារការតកក JSSC ា 

បស�បា�រតកបស�បា�រតក 

ងម ំ 1972: ាបជ ារក�ក�ញាសមល� ក្ ទលសផ� ក�េ�មស

ស�ល� ក្ ទលសផរ�ន 

ងម ំ1976: េហាបជ ារ�គ��ក�ញ ម់ �រាណឈក រ(Ph.D)េន

ស�ល� ក្ ទលសផ Waterloo  

ងម ំ 1990: សសត ចនសិ�ក�េ�មស, ស�ល� ក្ ទ

លសផរ�ន 

ងម ំ 2010: ័រ ិំ រាកេ��រសសត ចន

សិ�ក�េ�មស, ស�ល� ក្ ទលសផរ�ន 

ានជះាហមេហប: សសត ចន�ករតកផ�� ក្ ទស� ហែហ

� ក្ ទស�ត្ ំេហបា, ស�ល� ក្ ទលសផររក ស្ប�រ  

Yokohama; សសត ចនសសត ចស�ល� ក្ ទលស

ផរ�ន 

 

�ហមក�ស្មងទ�ហមក�ស្មងទ IABSE ងមងំម 2ំ015 

    IABSE (�ាគមភហតររក�បាារសុហហក នេ

�មុសហព� ក�េ�មស) ហង េរានំ IABSE មងទ�ហមក�ស្ងម ំ 

2015 �បាារផនេាលាសែដ�ចារាសែដ� ស្ 13 ក�ជ

នលរ 15 ងម ំ 2015 េន ស្ប�រ មងទ, បាេ្�បាទះហា 

បា្ហា្�ំនហរែហ�ហមក�ក្េហបគះ "ជាេ ប៏រងផ

េន�មះ នេ�មុសហព" ា �ហមក�ស្េហបហង �ំណររ

េួលេដនំេមបរសផេ ប៏រងផហក នេ�មុសហព

័នលាខវ េាសជាលហរបយំេេហង កបា� ផនសហក 

ខនលរា�រ ័នល�មាហ� កលសស�តគំហក ក� កជគ

�បាារនេ�មុសហពយំ េហប, េន�មះ កា័ហ�មេេ

ហង ្បម រនេ�មុសហពលមសិា 

     ជាខះ� មួ ែហបាងរតកកណ៍ម�ផ័នលបរត�េហ 

េបួ �បាារែដ�ហសម�ផនែហ�ហមក�ក្េហប: គះកចត

លរកាេប បហ�ះហេ� ,់ កេលេបា្ាខវ េែហឯ�

សាេនជ�េ្�, �រ�ះិ ប�រម ម់ះហហក ភ �កេលេប

នំេណប ភេ �រកហក ��មសជាេចហ េ្ររា 

    េ៏ងបរ�មះ ុក�េហបប�រម ម់ះហហក ភ �កេេ 

័នលេលេបក�មះ កស � រ័ន�័ដាយំ ភ�របរត�
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េហភេបា បេេីផជា�មក្ពសម លង�រយ�រេច

ផម�នល�មភហះ�រតហក នល�ម�ហមក�ស្េហបា 

(ប�ាន េបកផ) 

�ហមក�ស្�ហមក�ស  ្JSSC ងម ំ ងម ំ 2014 �តសាសកស � រេបួ �តសាសកស � រេបួ 

័ន�័ន� 

     JSSC �ហមក�ស្ងម ំ 2014 �តសាសនេ�មុសហព័ន�

�ំណ រការ�មាេីផ�ាគមបាទះហ័ន��ំណ រ

បរត�េហបេាពេបប េនែដ� ស្ 13 ័ខ� កនចកកហក ែដ� ស្ 14 

ងម ំ 2014 េន ស្ប�រ រ�នហក បរត�េហនល�មេីផ

នំហ�ហម�ផលំែហភម�រស�បរ�ស�ល� ក្ ទលសផ, ប�រម

ម់ះហចលករ័ន�, ភម�េបាបបេ�រ័ន�័នលរ�ាបក� 

JSSC ហក ភម�នែ្េ្ររេលេបកេន�មះ កស � រ

័ន�័ដាា 

     ជាខះ� មួ ែហបាងរតកកណ៍ម�ផ័នលបរត�េហ

បេាពេបប , េនបះំ� កេាណឈក រ�ជ�មសផាេប បហ

័នលរ�័ហង ័នលបរត�េហច�លរុនេីផភម��ម

នំ័ណ�េេ�មះ ្�ហេ�នតសបាចំងម ំា�រ JSSC «

័ន��ំណ រ� ក�េ�មស "ហក �កនជបាបះំាេប បហភហះ�ញ� ស

ផ៍័នលរ�័ហង ័នលភម�ឈមបខេ ហរេករ�េ�ប

នំេពប�មក្ពកចលនុេ៏មបមា�រJSSC �មះ ងម ំ 2014 

េហេលេបា្ាខវ េ (�បាារខេ ហរ -កខ័នល

ឈមប, េ េេ្ំាស ស្ 1 ~ 6) ា ល�នណនាកេ��

េហបច ័នបរត�េហ�កនជបាបះំកាេប បហហក ក

ាកជ�ញាហេប័នលាហាំណ ្លំ ្ិផហក ាហ

មះខខជា ារ��មសជាា�រ JSSC រេបនបហែហ

�មសផកល័ន�័ដា: ា្ាខវ េនំណ េបប ់ 

"េបួ ាសនំម�រកលែហ័ន�ភះសណះ �ហក ាហ�មស

� កលស័នលបរត� មួ " � ក�េ�មស�មសផ: កេលេបា្ាខវ េ

ាហនំណ េបប ់ "ាសចផះេហប កចលករេេ�មះ 

ចផះែហកភហះ�រតហ៍កខ័នលេ៏ងបផរាិមរបមត�

ក: កាហតក ស្ប�រ ហក �ំណ រ័ន� "ហក �មសផ

ភហតររក: កេលេបា្ាខវ េាហនំណ េបប ់" 

េីបរសផ��លជ�ាហសផ�មស "ា 

ាដរ 

ភម�ឈមបខេ ហរ�េ�បនំេពប�មក្ពកចលនុេ៏មបមាស

JSSC �មះ ងម ំ 2014 

 

ក្ �្លសេ គមហ៍ាសបា្ហគណន�ាស លកភហ�ររកក្ �្លសេ គមហ៍ាសបា្ហគណន�ាស លកភហ�ររក

ា�រ ា�រ JSSC 

េីផ Kuniei Nogami បា្ហគណន�ាស លកភហ�ររក

(សសត ចនស�ល� ក្ ទលសផែហ ស្ប�រ រ�នប�រ ) 

ខះំេហកហររំ័ណ របា្ហគណន �ាស លកភហ�ររក

ា�រ�ាគមបាទះហ័ន��ំណ រ (JSSC)ា            

រកចារេចតបមរម�ផហង កនេចញផ េលខ26 

ែហ�ំណ រ័ន�ែដ�េហបហក ែដ�័���េេបាះមាចញផ

�មះ ងម ំ 2009 គណន�ាស លកភហ�ររកា�រេផប បរត�

េហ្ �្លខះ�បរត�នំេពបកេលេប័ចហក

� កចណ�់ម�ផែហភរ�ា្នះបចញផនំហ�ហាស័នល

បរត�េហេនេចញផរេរ ងលរងម ំា  ចារិំ ាសក

េាប��េាុលា�រខង�ហម�JSSC េហេលេប��មសជា

្លំ ្ិផេន�មះ �ំណះំ ័ាាា្ែហកភេ �រ

រស�បរ�ហក កភ កំ�បភាេនជ�� ក្ ទេីផាហ

េួលាំណ េលប��មុ�រកាប ស�កស � រ

័ន�័ដាហក កាេ �បហាេនជ�� ក្ ទ័នលយ�រ្ ហក 

េនេាលនន មួ េហប័ន ភ �ជាម�ផេហបេហាប ស�

�កនជ�់បារការតកកនលរភ �កព�រាសហពេនេបង

បាេ្�ា 

ាេេ ារាសក�ា�មាបជ ល មួ ែហក JSSC រម�ផ

�ាគមស � រ័ន�ភះសណះ �ា�របាទះហេន�មះ ងម ំ 

2010 ័នល JSSC បារការ�កកាប ស�េនបមស�ម

ាបជ ល័ន�័ដាមកហបរងម័រាទះេមា បេ្ាទះ័ហត�ុរក

កររែ�ះសកាហ័នលលហរបយំខុ�រ័ន�ភះសណះ �ា រ

ល្ពចលេផប ាហាំណ ាបា ហាសរពាហទ 
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��មសេន ្យំ ាកំាេិ�័នលបរត�េហយ�រ្ 

េេហង ប�លំែហរំាហរ�ំណ រ័ន�ា 

ននេហេរាារពាហាករបេ�័នលេមេនេចញផ 

េលខ 41 ័នលេហេនេចញផJSSC ័នលគណន�

ាស លកា�រេផប បរត�េហ្ �្លខះ�បរត�េហេនេ

ចញផេេាលានជះាហមា�រេផប , េលខ 44, 

័ណេំកខនុល�ហក កខយំ េហប័នលេហ

្ �្លខេ ហរាសេករក�េ�បាសJSSC នំេពប

�មក្ពកចលនុេ៏មបម�មះ ងម ំ 2014 ា េលប�ាសេហបេ្ររ

កេនេចញផភរ�ា្េហបាហល�នណនាកេ���តស

ាស "� កលសស�តរផ�ំេ្នលំេនេហ�បាារនេ�
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