
 

 

STEEL CONTRUCTION 

TODAY & TOMORROW 
(លេខ៤៧ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១៦) 

សហការល ោះពុេភលោយក្រេុហ ុនខែរលោហៈជប ុន និង ក្រេុហ ុនសហព័នឋ  
ខែរខែបរេួជាេួយនឹងសាំណង់ខែរខែបរបស់ក្បលេសជប ុន 

ខក្បជាភាសាខខែរ 
 
    អត្ថបេជាភាសាអង់លលេសសតពីីសាំណង់ខែរខែប ថ្ែៃលនោះ 
&  ថ្ែៃខសែរ ក្ត្ូវ នល ោះពុេភបីលេើររនុងេួយឆ្ន ាំនិង ន
ចរាចរណ៍ផ្សពវផ្ាយេូទាំងពិភពលោរលែើេបីបាំលពញ
ក្បតិ្បត្តិការខែេមានការចាប់អារេែណ៍និងក្រុេហ ុននានា
លៅរនុងពាណិជជរេែឧសាហរេែទាំងអស់រេួជាេួយនឹង
អងគការរែឋ េលផ្សងៗលេៀត្។លោេបាំណងសាំខាន់ថ្នការ
ល ោះពុេពផ្ាយលនោះលឺលែើេបី ខណនាាំ បេោឋ ននិង េរខណៈ
ពិលសសទរ់េងនឹងការសាងសង់ខែរជាលាំរឧូទហរណ៍
ថ្នលលក្មាងបលចេរវេិាសាងសង់រក្េិត្ខពស់និង  សមារៈ
សាំណង់នានាខែេមានលៅរនុងវស័ិយថ្នការរសាង 
សាំណង់និង វសិវរេែសាំណង់សីុវេិ។ 
លែើេបីឱ្យ អនរអានជាភាសាខខែរ ខែេមានចាំនួនលក្ចើន  ន
យេ់យ ងងាយស្សួេលៅលេើអត្ថបេទាំង 
លនោះ អត្ថបេភាសាខខែរក្ត្ូវ នលរៀបចាំល ើង និង នភាជ ប់
េរជាេួយអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសផ្ងខែរ។ ទរ់េង
លៅនឹង របូែត្ លាំនូរ និងតារាង ទាំងលនោះ ក្ត្ូវ នបងាា ញ
លៅរនុងរាំខណជាខខែរខត្ប ុល ណ្ ោះលោយមានចាំណងលជើងជា
ភាសាខខែរ ។ ែូលចាន ោះលហើយ លោរអនរ ក្ត្ូវ នសួរលែើេបី
លយងលៅអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសសក្មាប់មាតិ្កា នីេួ
យៗ។ លេើសពីលនោះលេៀត្ លៅលពេខែេការអោះអាង 
បលចេរលេសថ្នអត្ថបេ លនោះ លឺក្ត្ូវ នក្ត្ូវការ ឬ 
បលចេរលេសជាលក្ចើនលេៀត្េេែិត្ លឺក្ត្ូវ នទេទរលអា
យមាន  សូេលេើេអត្ថបេ ជាភាសាអង់លលេស ផ្ងខែរ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
លេខ ៤៧ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១៦: មាតិ្កា 
ការចុោះផ្ាយជាពិលសស : សងគេជប ុនសតីការខណនាាំ
លលក្មាងសាំណង់ខែរខែបចាំលពាោះការសលក្េច នលជារ
ជ័យែ៏ក្ត្ចោះក្ត្ចង់លៅរនុងឆ្ន ាំ2015 
សាព ន Nhat Tan _____________________________1 
បនទប់សកាា រៈ Ribbon _________________________ 3 
អាយុកាេរបស់ក្រេុហ នុ Nippon សួនចារលៅអាោរ
Marunouchi _______________________________ 4
អាោរេីបញ្ជជ ការ Yomiuri Shimbun លៅេីរនុងតូ្រយូ ___5
ការរចនារមាេ ាំងរញុេប់ចាំលពាោះអាោរខែរខែបខែេេិន
អនុលោេលៅតាេលោេការខែេមានស្សាប់________ 6
ការសិរាសតពីីវធីិសាស្រសតលក្បើខែរខែប Notch ក្បរបលោយ
ក្បសិេធិភាពលែើេបីការពារការរេាំក្លឹោះខែេមានសភាពអន់
លខាយ ___________________________________ 7
េរខណៈពិលសស : BIM និង CIM BIM លក្បើលៅរនុងការ
រចនាបេង់អាោរ និង លក្ោងសាំណង់អាោរ__________ 8
ការអនុវត្តន៍យ ងេូេាំេូោយចាំលពាោះលលក្មាងសាំណង់ខែរ
ខែប ____________________________________ 11
ការអនុត្តន៍ចាំលពាោះការផ្តេ់ជាលាំរផូ្េិត្ផ្េសាព នខែេមាន
បីវមិាក្ត្លឆ្ព ោះលៅកាន់ការការពារសាព នខែរខែបក្បរប 
លោយវធីិសាស្រសតនានា________________________ 13
លលក្មាងការអនុវត្តន៍CIMសារេបង______________ 15
េរខណៈពិលសស: ខែរខែបខែេេិនលក្ចោះ 

1



 

ការអនុវត្តន៍ែែីៗថ្នសមាភ រៈសាំណង់ខែរខែបលៅរនុង
ក្បលេសជប ុន _____________________________ 17 
រិចេក្បតិ្បត្តិការJSSC ___________លៅក្របខាងលក្កាយ 
លេខេាំព័រមានចាំលពាោះអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសខែេចុោះ
ផ្ាយមានលេខ 47 
ភាសាខខែរ : ©2016  សហព័នធខែរលោហៈនិងខែរខែប
ជប ុន  
សហព័នធខែរលោហៈនិងខែរខែបជប ុន  
3-2-10 Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, េីក្រងុតូ្រយូ 
103-0025, ក្បលេសជប ុន 

េូរសារ: 81-3-3667-0245 Phone: 81-3-3669-4815  

អ ៊ីម ៉ែល: sunpou@jisf.or.jp 

លលហេាំព័រ http://www.jisf.or.jp 
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ការចុោះផ្ាយពិលសស : សងគេសាំណង់ខែរខែបជប ុន 
(JSSC) 
(េាំព័រ 1~2) 
  ពានរងាវ ន់JSSC 
សាព នញាត្តាន (Nhat Tan) 
ក្រុេអនរឈ្នោះរងាវ ន់ : ក្រុេហ នុសាងសង់លហោឋ រចនាសេ្
ព័នធ Joint Venture of IHI និង ក្រេុហ នុសាំណង់ 
Sumitomo Mitsui 
សាព ន Nhat Tan ជាផ្េូវែែីេួយខែេត្ភាជ ប់លចញពីក្ពោន
យនតល ោះអនតរជាតិ្ Noi Bai លៅកាន់េីក្បជុាំជនលៅេីក្រងុ
 ណូយក្បលេសលវៀត្្េ។ ខផ្នរែ៏សាំខាន់ថ្នសាព នលនោះ
មានបល ត្ យ 1500 ខេ ក្ត្, ខខសចងសាព នលអាយនឹងលសៃៀេ
មានចាំនួន 6 លោយរេួមាន ផ្េូវចរាចរណ៍ចាំនួន 8 ។ សាព ន
ខខសកាបចងសាព នែ៏លក្ចើនលនោះលឺជារេែវធីិលេើរែាំបូងលៅរនុង
ត្ាំបន់អាសីុអាលលនយ៍និងជាក្បលភេរក្េ្ស់លៅលេើពិភព
លោរ។ េិែឋភាពេូលៅនិងខផ្នរឆ្េងសាព នែ៏សាំខាន់ក្ត្ូវ ន
បងាា ញលៅរនុងរបូភពេី1។ 
លាំនរបាំពង់ខែរសនេឹរ (SPSP) ក្ត្ូវ នអនុេ័ត្សក្មាប់
ក្លឹោះថ្ន បលងាគ េក្េខខសសាព នលោយមានេេៃន់សរបុបាំពង់
ខែរលសែើលៅនឹង 14,200 លតាន។ េាំងន់សរបុថ្នក្បអប់ 
Anchorage និង ធនឹេខែរលឺមាន 15,000 លតាន។ ខខសេួស
ស្សបសក្មាប់ត្ភាជ ប់ែែីៗជាលក្ចើនក្ត្ូវ នលក្បើសក្មាប់លធវើជា
ខខសេាំនឹងសាព ន។ ចាំនួនសរបុថ្នខខសេាំនឹងលឺ 220 ខខសនិង
េេៃន់សរបុរបស់ខខសេាំនឹងលឺមានចាំនួនក្បមាណ 1,800 
លតាន។ 
ការរចនាសាថ បត្យរេែនិងរចនាសេព័នធលក្ោងសាំណង់ក្ត្ូវ
 នអនុវត្តលោយសេព័នធថ្នក្រេុហ នុ Chodai Co. , Ltd. 
និងក្រុេហ ុនវសិវរេែក្បឹរាលយបេ់ Nippon Co. Ltd (NE) 
លៅរនុងសមាលេជាេួយសាជីវរេែែឹរជញ្ជូ នវសិវរេែ
(TEDI)។ 

សាំណង់លនោះក្ត្ូវ នអនុវត្តលោយក្រុេហ ុនសាងសង់លហែ្
ឋារចនាសេព័នធ Joint Venture of IHI (IIS) និងក្រុេហ ុន 
SUMITOMO MITSUI (SMCC) ខែេជាថ្ែលូនាាំេុខ JV លឺ 
IIS ។ 
របូភាពេី 1 េិែឋភាពេូលៅ  / ខផ្នរឆ្េងកាត់្សាព នលេ 
វធីិសាស្រសតសាំណង់េូលៅ 
សាព នឆ្េងេលនេរែ៏សាំខាន់ខែេមានក្បខវងលេើសពី 1.0 
លី ូខេ ក្ត្លែើរតួ្នាេីយ ងសាំខាន់ លោយលធវើជាផ្េូវការររុររ  
ែូលចនោះវធីិសាស្រសតសាងសង់្េួយខែេកាន់កាប់េលនេ
លនោះ (ែូចជាការសាងសង់ ូយចូេលៅលេើេលនេរ) េិនក្ត្ូវ
 នអនុញ្ជា ត្។ ែូលចនោះវធីិសាស្រសតងលកាង្េួយលនាោះក្ត្ូវ
 នអនុេ័ត្លៅជុាំវញិបលងាគ េខខសកាបសាព ន និង វធីិ
សាស្រសតសាងសង់រ រធនឹេខែេតុ្េយភាពនឹងោន ក្ត្ូវ ន
អនុេ័ត្លៅរនុងខផ្នរខែេលៅសេ់រេួបញ្េូ េទាំងខផ្នរថ្ន
សាព នមាខ ងលេៀត្ែូចខែេ នបងាា ញលៅរនុងរបូែត្េី 1 
និងេី 2 លរៀងោន ។ ជាេូលៅខែរបល ត្ យសាព នមាខ ងៗជា
េូលៅក្ត្ូវ នសាងសង់លៅរនុងជាេុនលោយការលក្បើក្ ស់
ខែរងលកាង ែូលចនោះការអនុវត្តន៍បលងាគ េខែរក្េថ្ផ្ទសាព នលៅ
រនុងវសិាេភាពបល ត្ យសាព នទាំងេូេលៅរនុង
ក្េង់ក្ទយធាំថ្នេាំនឹងសាព នខខសកាបជាលក្ចើននឹងកាេ យជា
បញ្ជា ក្បឈ្េលេើរែាំបូងរបស់ខេួនលៅរនុងពិភពលោរ។ 
របូែត្េី 1 េិែឋភាពថ្នការសាងសង់ក្េនាប់ខរង 
 របូែត្េី 2 េិែឋភាពថ្នការសាងសង់លោយសសរក្េសាព ន 
ការបុរក្លឹោះខែរខែបបាំពង់ និងខែរក្ត្តួ្សនេឹរ (SPSP)  
ក្លឹោះសសរខែរក្េខខសចាំនួនក្ ាំខែេោាំក្េសាព នែ៏សាំខាន់
លនោះក្ត្ូវ នលធវើលោយល ើងលក្បើវធីិសាស្រសតបុរក្លឹោះ SPSP ។ 
លនោះជាបលចេរវេិាេួយខែេបលងាើត្ល ើងរនុងក្បលេសជប ុន
ខែេលក្បើអស់លពេលវោតិ្ច ខែេក្ត្ូវកាជាចាាំ ច់
សក្មាប់ការសាងសង់លបើលក្បៀបលធៀបលៅនឹងវធីិសាស្រសត
សាេញ្ានិងវធីិសាស្រសតពក្ងឹងរាំោាំងេប់នឹងលក្ោោះរញ្ជួ យែី
និងសាព នែីក្ជាយ។ បលចេរវេិាលនោះក្ត្ូវ នអនុេ័ត្ជា
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លេើរែាំបូងលៅរនុងត្ាំបន់អាសីុអាលលនយ៍និងក្ត្ូវ នបញ្េ ប់
លោយលជាលជ័យ។ របូែត្េី3 បងាា ញពីការែាំល ើង SPSP 
។ 
វធីិសាស្រសតសាងសង់ក្លឹោះSPSP លឺក្ត្ូវេេួេយរលៅអនុវត្ត
ន៍ជាែាំបូងថ្នសតង់ោរក្បព័នធបុរក្លឹោះ (TCVN: 24) លៅ
ក្បលេសលវៀត្្េ។ 
របូែត្េី 3 ការត្ាំល ើង SPSP 
ការវភិាលជាំ ន និង ការក្ត្តួ្ពិនិត្យធរណីមាក្ត្ 
•ការវភិាលជាំ ន 
លែើេបីបញ្ជជ រ់ពីលុណភាពសាំណង់សាព នរនុងអាំ ុងលពេ
ល ើងរងឹលនាោះ ការវភិាលល ោះជាំ នលៅេុខក្ត្ូវ នអនុវត្ត
ល ើង។ វាលឺជាចាំណុចេួយលួរឱ្យរត់្សមាគ េ់លៅលេើលាំរូ
ខែរឆ្ែឹងក្តី្ខែេមានសាំភារៈធនឹេពីរោច់លោយខ រខែេ
ត្ាំ្ងឱ្យខែរផ្លេ ន និងធនឹេខែរលបតុ្ងក្ត្ូវ នអនុវត្ត 
លោយលហតុ្លនោះវាមានក្បសិេធិភាពចាំលពាោះការបងាា ញលអា
យល ើញពីេ ូត្ែឹងនិងចេនារញួលៅលេើកាា លបតុ្ងខែេ
លៅជិត្បាំផុ្ត្ នឹងការខក្បក្បួេពិត្ក្ រែនិងការរញួតូ្ច
រេួទាំងបងាា ញេ ូត្ងាយៗថ្នសមាសធាតុ្និងេិនសមាស
ធាតុ្លេើធនឹេសាព ន។ (សូេលេើេរបូភាពេី 2) 
របូភាពេី 2 លាំរថូ្នការវភិាល 
•ការក្ត្តួ្ពិនិត្យជីអាំេិត្ក្េី (geometry) 
អាំ ុងលពេថ្នការល ើងរងឹរបស់សសរក្េសាព ន ការ
ចាាំ ច់រនុងការេសសន៍ទយពីផ្េប ោះពាេ់ថ្នការថ្េត្ក្េូវ
្េួយខែេ នលធវើល ើងលៅរនុងែាំ្រ់កាេល ើងរងឹ
មាឌរបស់សសរក្េសាព នលៅលេើសាព ន នបញ្េ ប់លៅ
ធរណីមាក្ត្លនោះ។ េេធផ្េែាំ្រ់កាេសាងសង់ក្ត្ូវ
 នលក្បើជាត្ថ្េេលោេលៅសក្មាប់ការលក្បៀបលធៀបអាំ ុង
លពេខខសកាបសាព នលៅែាំលណើ រការ។ 
ការបងារលអាយមានរាំហុសលេើរ  តូ្សាព ន ខលេក្បអប់និងខខស
យុថ្កា ក្ត្ូវ នលលសិរាពិចារ្និង លោេលៅនានាក្ត្ូវ
 នខរត្ក្េូវវញិតាេសាថ នភាពជារ់ខសតង។ 

ក្បព័នធខែេរេួបញ្េូ េរិចេការទាំងអស់ខាងលេើលនោះក្ត្ូវ
 នបលងាើត្ល ើងនិងអនុវត្តសក្មាប់ការែាំល ើងនិងការថ្េ
ត្ក្េូវរបស់ខខសររាេាំនឹងទាំងអស់។ ការលក្បៀបលធៀបថ្ន
ការផ្លេ ស់េីេាំលៅលោេលៅ (ការវភិាល) និងវធិានការវាយ
ត្ថ្េេការវាស់ខវងក្រិត្តាេខាន ត្ក្ត្ូវ នបងាា ញលៅរនុងរបូ
ភាពេី 3 ។ 
របូភាពេី 3 ការលក្បៀបលធៀបពីលោេលៅនិងការជាំរញផ្លេ ន
ជារ់ខសតងរនុងអាំ ុងលពេសសរក្េសាព នល ើងរងឹខុស
ក្បក្រតី្ 
រិចេការលរៀបលក្ោងខែរ 
រិចេការលរៀបក្កាេលក្ោងខែរក្ត្ូវ នលធវើល ើងលៅរនុងលរាង
ចក្រចាំនួនបីែូចខែេ នបងាា ញរនុងតារាងេី 1 លហើយ
ចាំនួនលក្ចើនជាង 50% ក្ត្ូវ នលធវើល ើងលោយក្រុេហ ុន
សាងសង់លហោឋ រចនាសេព័នធ IHI អាសីុេខូអិេធីឌី (IIA) 
។ IIA លឺជាក្រេុហ នុរងរបស់ក្រុេហ ុនសាជីវរេែ IHI សហ
ការជាេួយ ងផ្េិត្លក្លឿងខែរ Hai Phong របស់
ក្បលេសលវៀត្្េ។ (សូេលេើេរបូភាពេី 4) 
តារាងេី 1 ការសលងខបពីការផ្េិត្ខែរខែប 
របូែត្េី 4 ការែាំលណើ រការខែរខែប 
លែើេបីធានា ននូវលុណភាពខពស់ អនរក្លប់ក្លងការផ្េិត្
របស់លវៀត្្េមានការបណតុ ោះប ត្ ពី 3 លៅ4 ខខលៅ
រនុងលរាងចក្រ IHI Aichi លៅក្បលេសជប ុន លហើយអាំ ុង
លពេថ្នការបលងាើត្លនោះអនរក្លប់ក្លងក្ត្ូវ នលលចេ័ត្លអា
យលេើេលៅរនុងែាំ្រ់កាេបលងាើត្នីេួយៗ។ 
ែូចោន លនោះផ្ងខែររនុងរាំ ុងលពេែាំលណើ រការផ្េិត្ខែរ 
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យការលបើរលេើេលរាងចក្រនិងក្ត្ូវ នលធវើល ើង
លហើយខែរខែបខែេមានលុណភាពខពស់ខែេ នផ្េិត្
រចួលៅលវៀត្្េក្ត្ូវ នផ្េិត្ខែេជាភសតុតាងថ្នការ
លផ្ទរការេេួេ នលជាលជ័យេួយលេៀត្ថ្នបលចេរវេិាពី
ក្បលេសជប ុនលៅក្បលេសលវៀត្្េ។ 
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ជាេេធផ្េលុណភាពនិងេឹរថ្ែថ្នការផ្េិត្ខែរខែប
របស់IIA លឺែូចោន លៅនឹងខែរខែបខែេផ្េិត្លៅរនុង
ក្បលេសជប ុន ។ 
សាព ន Nhat Tan ជានិេិត្តិរបូែ៏េបេីាញេួយលៅរនុង 
ក្បវត្តសិាស្រសតលៅេីក្រងុ ណូយ 
ជេួយនិងការលក្បើក្ ស់ខែរខែបតាេេាំោប់លនោះ រយៈ
លពេសាងសង់ក្ត្ូវ នលលលធវើលអាយខេីក្តឹ្េ 4ខខលបើលធៀប
លៅនឹងកាេវភិាលចាំលពាោះលពេលវោលៅរនុងលលក្មាងលេ។ 
ែូលចនោះលនោះលហើយ ការបងាា ញលៅក្បលេសលវៀត្្េលនោះរ៏
ែូចជាលៅេូទាំងពិភពលោរពីអត្ថក្បលយជន៍ថ្នការលក្បើ
ក្ ស់ខែរសាំណង់រនុងការរសាងសាព ននិងការងារ
សាំណង់លផ្សងលេៀត្។ 
សាព ន Nhat Tan ខែេក្ត្ូវ នសាងសង់លោយលក្បើក្ ស់
ខែរខែេភាលលក្ចើនជាលក្ោងខែរសាំណង់ក្ត្ូវ នកាេ យ
ជារខនេងខែេេបីេាញលៅេីក្រងុ ណូយលហើយក្ត្ូវ
 នចាត់្េុរសាំណង់េួយថ្នសាព នលេសភាពសាែ ត្បាំផុ្ត្
លៅរនុងក្បលេសលវៀត្្េជាពិលសសលៅលពេខែេភាព
ខុសោន ថ្នលភេើងពណ៍លៅតាេសសរខែរក្េខខសខែេក្ត្ូវ
 នបាំភេឺលៅលពេយប់ (របូែត្េី 5) ។ 
របូែត្េី 5 េិែឋភាពលពេរាក្តី្ថ្នសាព ន Nhat Tan 
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Fig. 1 General View/Cross-Section of Main Bridge

Photo 2 View of construction by cantilever 
erection

Photo 3 SPSP installation

Photo 1 View of construction by inclined bent

Fig. 2 Analysis Model

Beam(deck slab)

Truss(stay cable)
Rigid link

Beam(steel girder)
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Table 1 Steel Fabrication Summary

Mitsui Thang Long Steel 
Construction Co., Ltd. 
(MTSC) (Vietnam)

IHI Infrastructure 
Asia Co., Ltd. (IIA) (Vietnam)

IHI Aichi (Japan)

4,000 tons

7,885 tons

2,500 tons

Photo 4 Steel fabrication works

Photo 5 Night view of Nhat Tan Bridge

Fig. 3 Comparison of Target and Actual Girder Displacement during Cantilever 
Erection

Survey Analysis target
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(េាំព័រ 3) 
 ពានរងាវ ន់លជាលជ័យលឆ្នើេ 
អាោរខខសរបូ 
អនរឈ្នោះរងាវ ន់: ក្រេុហ នុ Hiroshi Nakamura ក្រុេហ នុ 
Hiroshi Nakamura និងក្រេុហ ុន NAP Co. , Ltd. Ikuhiko 
Shibata, Arup និង Yuzu Minoda, Nippon Steel និង 
Sumitomo Metal Engineering Co.Ltd 
អាោរ Ribbon Chapel ជារខនេងលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍េួយ
ខែេមានេីតាាំងសថតិ្លៅលេើែីថ្នស ឋ្ ោរេួយរនុងេី
ក្រុង Hiroshima ក្បលេសជប ុន។លោយ  នបាំផុ្សលាំនិត្
តាេខខសបូខែេព័េធជុាំវញិជលណតើ រលកាងពីរខផ្នរខាងលក្ៅថ្ន
វ ិរលោេព័េធលនោះ មានរចនាសេព័នធ 15.4 ខេ ក្ត្រេពស់
ខែរនិងមានេាំហាំ 72 េកាលរ  េួយលនោះជួបក្បជុាំលៅលវេិកា
ែាំបូេខែេអាចលេើេល ើញសេុក្េSento Inland។ ជលណតើ
រលនោះ នចាប់លផ្តើេលៅេីតាាំងលផ្សងោន េុនលពេល ើងនិង
 នកាេ យជាលៅរាំពូេជានិេិត្តសញ្ជា ផ្េូវពីរខែេបញ្េ ប់
លៅរនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ រចនាសេព័នលនោះអាចក្ត្ូវ ន
ចាត់្េុរថ្កជានិទ រែូវេួយខែេបត់្ខបនលក្ចើននិង
ពក្ងីរខាងលក្ៅខណៈលពេផ្លេ ស់េីល ើងលេើនិងចុោះលក្កាេ
លោយមានសមាព ធពីខាងលេើប ុខនែេិនែូចជាខខសរុ ាំធេែតាលេ 
រចនារបស់សាថ បត្យររលឺសាំណុាំ ខបបបេលោយឥត្លិត្ថ្ែេ 
(របូភាពេី1) ។ 
រចនាេក្េង់3D លសរលីកាងខែេមានជលណតើ រ "អខណត ត្" 
ខែេ នបងាា ញពីបញ្ជា ក្បឈ្េេិនធាេ ប់មានពីេុនេរ
លែើេបីឱ្យែឹងថ្កលៅរនុងវស័ិយសាំណង់និងការបលងាើត្ខែរ
ខែបទាំងលៅរនុងការចាំ្យនិងកាេវភិាល។ លហតុ្ែូលចនោះ
លហើយធរណីមាក្ត្ក្ត្ូវ នរាំណត់្អត្ថន័យជាការរេួ
បញ្េូ េោន ថ្នបាំខណរខែរខែបរាងលកាង 88 ខែេមានពីរវ ិ
មាក្ត្ រេួជាេួយនឹងក្ រ់ឧបត្ថេភបាំខរបាំរេួអតិ្បរមា 10េី
េីខេ ក្ត្ លែើេបីបលងាើត្សាំណុាំ ខបបបេលោយឥត្លិត្ថ្ែេ 3D 
។ 

លនោះជាបញ្ជា ក្បឈ្េរចនាសេព័នធរេួមាន: 
•ការផ្តេ់ការោាំក្េលោយេិនប ោះពាេ់ែេ់លសាភ័ណឌ  
•ែាំល្ោះស្សាយជាេួយនឹងការរ ាំញ័រនិងសរេែភាពរញ្ជួ យ 
•ក្លប់ក្លងការផ្លេ ស់លក្កាេេេៃន់របស់រចនាសេព័នខែេ
មានស្សាប់ 
ែាំល្ោះស្សាយរបស់លយើងលែើេបីលធវើលអាយមាន 
លសថរភាពចេនាលនោះលឺលែើេបីភាជ ប់បួនចាំណុចរនុងបួនេិស
ខែេជារខនេងខែេមានកាាំជលណែើ រចាំនួនពីរឆ្េងកាត់្ផ្េូវ។ 
លនោះ នបលងាើត្ជាក្បព័នធខែេផ្តេ់នូវភាពស្សស់ថ្កេ និង
សុខភាពខែេមាន 3 វមិាក្ត្លែើេបីេប់េេ់នឹង រមាេ ាំងលផ្ែរ
និងជាលាំនិត្រចនាសេព័នធជាេូេោឋ នថ្នការបងវិេេប់លហើេ
ខាងលក្ៅខែេមានជលណតើ រទាំងពីរខែេក្េលផ្ែរលៅវញិលៅ
េរ។ សសរខែរខែប 100 េីេីខេ ក្ត្លៅរនុងអងាត់្ផ្េិត្ក្ត្ូវ
 នែាំល ើងលែើេបីោាំក្េែេ់ការផ្ទុរបញ្ឈរ។ សសរខែរ
ទាំងលនោះក្េវង់ខាងរនុង ខណៈលពេខែេវង់ខាងលក្ៅក្ត្ូវ
 នលូលៅវង់ខាងរនុងលៅរនុងសាំណុាំ ខបបបេខែេភាជ បលៅ
ខផ្នរខាងលក្កាេថ្នអាោរ។ 
 (សូេលេើេរបូភាពេី 2) 
ជាបនតរលៅលេៀត្ ចាប់តាាំងពីបូរវ ិរខែេមានេីតាាំងសថិត្
លៅរនុងត្ាំបន់រញ្ជួ យែីេួយ ក្បព័នធខញរជាេូេោឋ នក្ត្ូវ
 នែាំល ើងលែើេបីកាត់្បនថយរងរមាេ ាំងរញ្ជួ យនិងលែើេបី
បលងាើនភាពធន់ថ្នអោរលនោះ ែូលចនោះវានឹងេិនមានការ
ចាាំ ច់លែើេបីខរខក្បសាំណុាំ ខបបបេក្បព័នធបេបបញ្ាត្តិឬសេ្
ភារៈលែើេបីធានាឱ្យ ននូវការបញ្ជជ រ់េយយថ្ក អោរេួយ
ខែេមានលសថរភាពនិងមានសុវត្ថិភាពប ុខនតលៅខត្ររា
លចត្នារចនាលែើេ។ លេើសពីលនោះលេៀត្មានបីចាំនុចលៅលេើ
វង់ខែរខាងលក្ៅខែេជារខនេងខែេលក្បរង់រ ាំញ័ររបស់ធេែ
ជាតិ្ជាន់សថិត្លក្កាេ 8Hz ខែេនាាំឱ្យមានការក្ពួយ រេភ
អាំពីការរ ាំញ័រសាំរបឹលជើងេនុសសលែើរ។ ែូលចនោះលែើេបីធានាឱ្យ
 ននូវផ្លសុខភាពរបស់លភញៀវលេសចរ សសរលក្ោងខែរ 
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Tuned Mass Dampers ចាំនួនបី ក្ត្ូវ នលលែាំល ើងលែើេបី
កាត់្បនថយរ ាំញ័រលៅតាេជាន់នីេួយៗ។ 
បញ្ជា ក្បឈ្េេីបីលឺការផ្លេ ស់េីេាំលៅលោយេេៃន់លោយ
ខេួនឯងពីេីតាាំងខែេចង់ នលៅលពេខែេសាងសង់។ 
វាក្ត្ូវ នលលពាររណ៍ថ្កលៅលពេខែេលក្ោងខែរ
ក្េក្េង់ការសាងសង់ ក្ត្ូវ នយរលចញបនាទ ប់ពីការ
បញ្េ ប់ថ្នការសាងសង់អោរលនោះនឹងេេួេការអតិ្បរមាថ្ន 
32េេរនុងជាំនួសបងវិេ  ប ត្ េឱ្យោាំបលងាគ េោាំក្េ
បញ្ឈរងារលចញពីេីតាាំងលែើេ។ 
ែាំល្ោះស្សាយរបស់លយើង: 
•រាងខែរខែបលែើេបីយរលៅរនុងលណនីក្បសិេធិភាពលែើេបី
លណនាការខូចខាត្លនោះនិងតុ្េយភាពរបសរវាងរាំោាំង 
3D 
•បខនថេតុ្េយភាពរបសរវាងរាំោាំង3Dខែេងលកាងចូេ
លៅស្សូបយរចេនាបញ្ឈរលក្កាយការោាំក្េ។ បលងាគ េោាំ
ក្េក្ត្ូវ នលផ្ែៀងលចញលចត្នាអាំ ុងលពេសាងសង់លោយ
រក្េិត្ែូចោន ថ្នការផ្លេ ស់បតូរលវនលនាោះលេប ុខនតលៅរនុងេិស
លៅបញ្ច្ញ្ជេ ស។ ជាេេធផ្េបនាទ ប់ពីការបញ្េ ប់ថ្នការសាង
សង់លនោះបលងាគ េសសរនឹងបត់្ក្ត្ ប់លៅបញ្ឈរ។ (សូេ
លេើេរបូភាពេី3) 
លយើង នលក្បើរេែវធីិខែេពិភពលោរពិត្ៗែូចជាែាំល្ោះ
ស្សាយក្បរបលោយភាពថ្ចនក្បឌិត្លែើេបីឱ្យែឹងពីលាំនិត្
លនោះ។ លយើងលជឿថ្កលនោះជាក្បព័នធរចនាសេព័នធខត្េួយលត់្ថ្ន
ក្បលភេរបស់ខេួនលៅរនុងពិភពលោរ។ ការរចនាសរបុរេួ
បញ្េូ េទាំងការលក្បើក្ ស់ នយូរជាក្បព័នធនិងវធីិសាស្រសត
រចនាសេព័នធសាេញ្ាលឺលអរូ ូសីុក្បឌិត្ការចាំ្យនិង
លពេលវោក្បរបលោយក្បសិេធភាព។ វាជាលោេបាំណង
ខែេមានរចនាពីររបូ លនាោះលឺជាសាោជាំនុាំ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍េួយផ្ងខែរនិងការអលងាត្ការណ៍េួយ
ខែេលៅខត្បនតទរ់ទញចាំនួនលរើនល ើងថ្នលភញៀវលេសចរ

ែែីជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ វាជាលរឿងតូ្ចេួយលេប ុខនតបងាា ញការ
រចនាការកាត់្ខលេនិងការថ្ចនក្បឌិត្។ 
របូភាពេី1 រចនាសេព័នធសាំណង់លាំនិត្លាំរ ូ
របូភាពេី 2 រចនាសេព័នធសមាសភាលថ្នក្ពោះវ ិរមា បូ 
របូភាពភាព 3 រាំោាំងតុ្េយភាព3Dលកាងចូេរនុង បញ្ឈរ
រនុងការស្សូបយរការោាំក្េពីសសរបលងាគ េបញ្ឃរ 
របូែត្ជាលក្ចើន 
អាោររាងខខសបូ 
សាោជាំនុាំលនោះមានរាងជារងវង់េូេល ើងក្ចាាំងែែលចាេ
លេើេលៅសេុក្េ 
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The chapel spirals up a cliff overlooking the sea
©Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc.

Ribbon Chapel

©Koji Fujii / Nacasa & Partners Inc.

Fig. 1 Structural Concept Model

Spiral frame

Connections between
inner and outer spirals

Tuned mass dampers

Steel basement

Friction pendulum
system

(base isolation)

Vertical posts supporting
inner spiral

Fig. 2 Structural Components of Ribbon Chapel

2: Offset in 3D in reverse
    direction
0: Original model
1: Calculated deformation
    due to self-weight

Fig. 3 3D Concave Offset to Absorb the 
Vertical Support Post Movement
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(េាំព័រ 4) 
 ពានរងាវ ន់លជាលជ័យលឆ្នើេ 
អាយុកាេរបស់ក្រេុហ នុ Nippon សួនចារលៅអាោរ 
Marunouchi  
អនរឈ្នោះរងាវ ន់: លោរ Satoru Nagase, Isao Kanayama 
និង Yasuo Kagami, Nikken Sekkei Ltd និងToru 
Takahashi និងលោរ Yoshiyuki Tanaka, សាជីវរេែ
Obayashi 
តួ្ប េសួនចារជីវតិ្ Marunouchi Nippon លឺជាអោរ
ការយិេ័យេួយមានរេពស់ 115 ខេ ក្ត្ ខែេមានេីតាាំង
សថិត្លៅជិត្រាជវាាំងអធិរាជលៅរ ត្ េថ្នេីក្រងុតូ្រយូ។ 
ខផ្នរអោរលនោះលួរឱ្យចាប់អារេែណ៍ជាខផ្នរេួយថ្នធាតុ្សាថ ប
ត្យរេែនិងរចនាសេព័នធេួយ។ ជាេួយោន លនោះផ្ងខែរវាលឺជា
ឧបររណ៍ស្សលមាេក្ពោះអាេិត្យលែើេបីកាត់្បនថយធាតុ្ចូេ
ជាបរសិាថ នរាំលៅ។ ជាែាំល្ោះស្សាយរចនាសេព័នធសាំណង់
លនោះេេួេយរអត្ថក្បលយជន៍ពីខែរខែបជាលក្ចើនខបប
្ស់លោយ នរេួបញ្េូ េសាថ បត្យរេែរចនាសេព័នធនិងប
រសិាថ នរចនា។ 
ត្ក្េវូការរចនាសក្មាប់រចនាសេព័នធសាំណង់ 
ខាងលក្កាេលនោះលឺជាត្ក្េូវការរចនាសក្មាប់រចនាសេព័នធ
សាំណង់។ 
 លក្ោងសាំណង់ខែេមានសមាសភាពថ្នសនូេនិងស ុេ
បរលិវណ 
 ធនឹេខែេមានក្បខវង 27.5ខេ ក្ត្ខែេត្ភាជ ប់លៅសនូេ
និងបរមិាក្ត្ 
 ការរចនាបេង់អាោរលោយសសរបរលិវណ 
 ការរចនាបេង់ក្លប់ក្លងការលឆ្េើយត្បការរញ្ជួ យែី 
ការរចនាបេង់ការពារអលគិភ័យសក្មាប់លលក្មាងខែរខែប 
 ការលក្បើក្ ស់ខែរជារងវង់សក្មាប់ការរចនាបេង់ជានិរនតរ
ភាព 
ក្បព័នធរចនាលក្ោងសាំណង់ 

•ក្បព័នធរចនាសេព័នធខែេមានលក្ចើនខផ្នរលែើេបោីាំក្េភាពរងឹ
មាាំ 
េេៃន់ធៃន់ថ្នការយិេ័យមានេាំហាំ 64.8 ខេ ក្ត្លុណ 27.5 
ខេ ក្ត្ ក្ត្ូវ នក្េលោយធនឹេខែរខែប 27.5ខេ ក្ត្លោយត្
ភាជ ប់សសរលៅរនុងសនូេស ុេបរលិវណ។ សសរខែរខែប 
RHS និង CHS ក្ត្ូវ នបាំលពញលោយលបតុ្ងរមាេ ាំងខពស់
ថ្នថ្កន រ់េី Fc60 និង Fc80 ។ ធនឹេខផ្នរខែេមានក្បខវង H 
27.5 ខេ ក្ត្ ក្ត្ូវ នបាំលពញលោយចារ់លបតុ្ងឆ្ែឹងរងឹខផ្នរ
ខេោះលែើេបីបលងាើនការអនុវត្តជាន់ខែេមានរ ាំញ័រ។ 
•ក្បព័នធរចនាសេព័នធសាំណង់ជួរលែរសក្មាប់ក្ត្តួ្ពិនិត្យការ
ត្បត្រ 
ឧបររណ៍ស្សបូថ្កេពេរាំោាំងរញ្ជួ យលៅរនុងសនេូ 
Hystereticខែេបញ្េូ េោន និងក្បព័នធការចុោះអន់ែយ
ថ្កេពេអរេែ លោយការលក្បើែលងាៀបត្េបរ់ ខែេសែតិ្អ
នធិេៗ និងជញ្ជជ ាំងខែេមានសនទោះបិេលបើរខយេ់ ក្ត្ូវ ន
លក្បើលៅរនុងសនេូលែើេបីកាត់្បនថយការលឆ្េើយត្បលោយសារ
ការរញ្ជួ យែីនិងខយេ់បរ់។ 
ឧបររណ៍ក្ត្តួ្ពិនិត្យការខូចខាត្លោយការរញ្ជួ យលៅ
បរលិវណអាោរ 
សនទោះបិេលបើរខយេលធវើពីខែរក្បលភេជួរឈ្រខែេមានេិនន
ផ្េទប លែើេបីក្ត្តួ្ពិនិត្យការខូចខាត្បងារលោយការ
រញ្ជួ យែីថ្នស េុបរលិវណក្ត្ូវ នលក្បើ។ សនទោះបិេលបើរខយេ់
រេួបញ្េូ េោន ក្បលភេជួរឈ្រ ចាំនួនពីរលែើេបីោាំក្េែេ់ការ
ផ្ទុរលភាេ ោះក្ត្ូវ នោរ់ឆ្េ ស់ោន េាំនាញនិងការត្ភាជ ប់លោយ
ធនឹេបរលិវណស េុឱ្កាសលែើេបីបលងាើត្ភាពធន់ក្ទាំ។ 
ការលក្ជើសលរ ើសសមាភ រៈរចនាសេព័នធលអាយក្ត្វូតាេរខនេង
របស់វា 
•ចាំ្ត់្ថ្កន រ់ខែរខែប 
ពិនទុេិននផ្េខែរបឋេក្ត្ូវ នលក្បើសក្មាប់ជួរឈ្រជាស
សរនិងធនឹេ មាន 325, 385, 440 N / mm2 ខែេក្ត្ូវ ន
លក្ជើសលោយពិចារ្ពីតួ្នាេីរបស់ រមាេ ាំងរចនានិង
រចនាសេព័នធ។ ចានខែរខែបខែេ នលក្បើសក្មាប់ទាំងែ
លងាៀបត្េភាជ ប់និងសនទោះបិេលបើរខយេ់ ក្បលភេខែរជួរឈ្រ
បរលិវណមានចាំណុចេិននផ្េទបពី 225 N / mm2 ។ 
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•លបតុ្ងសក្មាប់សមាសភាពធនេឹនិងសសរបញ្ឃរ 
លបតុ្ងខែេមានរមាេ ាំងបងាា ប់ខពស់ពី 60 និង 80 N / mm2 
ក្ត្ូវ នលក្បើសក្មាប់សមាសធាតុ្សសរបញ្ឃរនិងធនឹេ
ក្បខវង 27.5 ខេ ក្ត្លែើេបីជួយក្េជាំងន់ធៃន់ក្បរបលោយ
ក្បសិេធិភាព។ 
•ខែរខរថ្ចនសក្មាប់និរនតរភាព 
ខែរខែប នខរថ្ចនខែេមានចាំណុចេិននផ្េ 235 និង 
325 N / mm2 ក្ត្ូវ នលលលក្បើយ ងេូេាំេូោយសក្មាប់
ការលធវើធនឹេក្ត្ូវ នលលវាយត្ថ្េេសក្មាប់វញិ្ជា បនប័ក្ត្ 
Leeds ។ 
 
ការផ្េិត្ខែរខែបនិងេីតាាំងល ើងរងឹរបស់ខែរ 
ភាពក្តឹ្េក្ត្ូវថ្នសាំណង់លុណភាពខពស់សក្មាប់ការក្បឌិ
ត្ប ត្  ងនិងល ើងរងឹរបស់េិងគលហើយវាេេួេ ន
ការចូេរេួចាំខណររនុងការសលក្េចនូវសាថ បត្យរេែរចនាស
េព័នធនិងបរសិាថ នរចនារេួបញ្េូ េោន ។ 
(តួ្លេខនិងរបូែត្) 
របូរាងអោរ 
សសរបរលិវណអាោរ 
ខផ្នការថ្ផ្ទបនទប់ការយិេ័យធេែតា 
រចនាសេព័នធចេបង CG 
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Building appearance Perimeter column

Typical office floor plan

Main structure CG

Viscous wall-type damper
Buckling-restraint brace 
Colum-type metallic damper
Steel shear wall

64.8 m

27
.5

 m
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(េាំព័រ 5) 
ពានរងាវ ន់លជាលជ័យលឆ្នើេ 
អាោរេីសាន រ់ការរ ត្ េេីក្រងុតូ្រយូ Yomiuri Shimbun  
អនរឈ្នោះរងាវ ន់: Yuichi Koitabashi  Seiya Kimura និង 
Yasuo Kagami ក្រុេហ នុ Nikken Sekkei និងសាជីវរេែ 
Shimizu 
លៅរនុងខផ្នការជាលក្ចើន សក្មាប់អោរេីសាន រ់ការ Yomiuri 
Shimbun ខែេជាលាំនិត្លផ្តើេែាំបូងែូច នលរៀបរាបខាង
លក្កាេ រេួជាេួយឧបររណ៍និងវធិានការរក្េិត្ខពស់ក្ត្ូវ
 នលលោរ់បញ្េូ េលែើេបីលោោះស្សាយភាររិចេនានាខែេ
ជាប់ពារ់ព័នធរនុងការរចនានិងការសាងសង់។ លាំនិត្ទាំង
លនោះ ននាាំលៅររសាថ បត្យរេែខែេរេួចាំខណរែេ់ការ
អភិវឌឍនិងការផ្សពវផ្ាយថ្នរចនាសេព័នធសាំណង់ខែរខែ
ប។ 
•ភាពមានសុវត្ថិភាពពីការរញ្ជួ យែីខែេមានរក្េិត្ខពស់  
ការបនតការលក្បើក្ ស់ស េុលេអាោរលៅរនុងជួរយឺត្របស់ខេួន
និងការខែររាេុខងាររបស់ខេួនរនុងនាេជាអោរេីសាន រ់ការ
រ ត្ េកាខសត្រនុងអាំ ុងលពេត្ាំបន់ជិត្ក្បភពលផ្សង
លេៀត្និងការរញ្ជួ យែីយ ងខាេ ាំងែ៏ថ្េលេៀត្ 
ផ្េិត្ផ្េខែររមាេ ាំងខពស់ក្ត្ូវ នលក្បើសក្មាប់សសរ 
(SA440C និង TMCP385B ថ្កន រ់) និងសក្មាប់ជារ  តូ្ និង 
"រចនាសេព័នធក្លប់ក្លងខែេលឆ្េើយត្បស្សូបថ្កេពេ
សក្មាប់ជាន់ខែេ នបញ្ជជ រ់" ក្ត្ូវ នអនុេ័ត្ខែេ ន
ផ្ែេ់នូវក្បសិេធិភាពការស្សូបយរថ្កេពេខពស់ ក្បសិេធិ
ភាពលនាោះលឺមានលក្ចើនជាងបីែងេួយ ខែេរចនាសេព័នធ
ក្លប់ក្លងខែេលឆ្េើយត្បថ្នអោរខពស់ជាលរឿងធេែតា។ 
•ខផ្នការលែើេបកីាត់្បនថយការញ័ររញ្ជួ យលនោះថ្ករយៈលពេ
ខវងតាេោនចេនារញ្ជួ យែីឬរញ្ជួ យខផ្នែី ខាេ ាំង 
សនទោះបិេលបើរខយេ់ែ៏សរេែ (AMD) ក្ត្ូវ នែាំល ើងលៅ
លេើែាំបូេខែេអាចលោោះស្សាយការលឆ្េើយត្បជាន់លរើន
ល ើង 2 ~ 200 gals។ លនោះក្ត្ូវ នលធវើរចួលហើយលៅរនុង
លោេបាំណងលែើេបីលរៀបចាំយនតការសក្មាប់ការកាត់្បនថយរ ាំ
ញ័រខយេ់ខែេប ែ្ េេរលេើអាោរ េិនក្តឹ្េខត្ប ុល ណ្ ោះ

លេប ុខនតខែេទាំងញ័ររញ្ជួ យខែេលរើត្ល ើងតាេការរញ្ជួ យ
ែី។ 
•វធិានការលែើេបកីារពារការែួេរេាំអោរតាេការរញ្ជួ យែី
សូេបខីត្រនុងអាំ ុងលពេេិន នរ ាំពឹងេុរថ្កលឺជាការែ៏ធាំសូ
េបខីត្ខាេ ាំងជាងការរញ្ជួ យខផ្នែីយ ងខាេ ាំងរ៏លោយ 
រនុងចាំល្េវធិានការទាំងលនោះខែេ នេេួេយរមាន: 
ការអភិវឌឍនិងការអនុេ័ត្រនុងត្ាំបន់ប ែ្ ញលៅចុងធនឹេ
និងលសចរែីេេែិត្ថ្នការរងឹខែេមានសេត្ថភាពខពស់និង
 េ សទិចខូចក្េង់ក្ទយខែេលធវើលត្សតការអនុវត្តចក្េុោះ
សក្មាប់ផ្ារការត្ភាជ ប់ឌីខយ ជួរឈ្ររមាេ ាំងធនឹេខែរខពស់។ 
ការលធវើលត្សតទាំងលនោះក្ត្ូវ នរចនាល ើងលែើេបីខសវងររ
េរខខណឌ ផ្ាររមាេ ាំងសក្មាប់េេួេ Charpy ខពស់និងផ្េ
ប ោះពាេ់េរខខណឌ លែើេបីឆ្េុោះបញ្ជេ ាំងលៅរនុងការផ្េិត្ជា
សមាជិរខបបលនោះនិងការត្ាំល ើង។ 
•វធិានការលែើេបពីនារជីវតិ្លសវារសាងនិងបរសិាថ នលែើេបី
កាត់្បនថយបនទុរបរសិាថ ន                                          រនុង
ចាំល្េវធិានខែេ នយរេរអនុវត្តមាន: ការក្ត្តួ្ពិនិ
ត្យរបស់ខផ្នរក្ត្ួត្ពិនិត្យបខនថេនិងការលឆ្េើយត្បនិងការ
រញ្ជួ យែីខែេជាប់ធន់តាេ េលធា យថ្នការបលងាើន
លេបឿននិងវធិានការត្បត្លៅនឹងថ្ផ្ទការរ  !ូ ការអនុេ័ត្ថ្ន
ខខសកាបពយួរជាលូចងភាជ ប់យ ងខណនលោយលក្បើជញ្ជជ ាំងឌុប
ពីរែងពីរញ្េ រ់E លែើេបីសលក្េច នបនទប់រញ្េ រ់លៅរ ត្
េអាលការ ជាេួយក្បសិេធភាពេួយខែេធាំេូោយលោយ 
កាត់្បនថយរាំលៅេួយខពស់េួយនិងខផ្នរថ្នការលក្បើក្ ស់
អោរេីសាន រ់ការរ ត្ េរបស់រចនាសេព័នធសាំណង់ពីេុន
ខែេមានស្សាប់សក្មាប់ជញ្ជជ ាំងខផ្នែីររានិងក្ទាំក្េ
ស្សទប់អោរែែីលនោះ រនុងលោេបាំណងលែើេបីកាត់្បនថយស
មាភ រៈឥត្ នការនិងែីលេើសពីត្ក្េូវការនិងការលក្បើក្ ស់
ថ្នខផ្នែីររានិងផ្េិត្ផ្េខែរខែបសាំណង់បល ត្ ោះ
អាសននលផ្សងលេៀត្ ។ 

(តួ្លេខនិងរបូែត្លផ្សងៗ) 
េិែឋភាពលពញ ខផ្នរថ្នបនទប់ធាំេូោយថ្នរ ែ្ េអាោរ 
លក្ោងរចនាសេព័នធសាំណង់ 
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Structural Outline
Aboveground
section
•Steel structure,

CFT for part of
column (FC90~60)

14F~
•Grade of steel

product for
column: SN490C

15F~
•Grade of steel

product for
column: SN490B

B2F~7F
•Grade of steel

product for
column: SA440C,
TMCP385C

2F~14F
•Grade of steel

product for
girder: TMCP385B

Foundation
•Spread foundation

Underground
section
•SRC structure
 (partly RC structure)

Adoption of
high-strength
steel product for
main frame

Seismic-resistant brace
(elastic axle)
Seismic-resistant brace
(elastic axle)

Viscous response-control wall
(response-control damper)
Viscous response-control wall
(response-control damper)

Steel plate seismic-resistant
wall (elastic)
Steel plate seismic-resistant
wall (elastic)

Filling soilFilling soil
Yurakucho bedYurakucho bed
Tokyo formation
(sandy soil layer,clay soil layer)
Tokyo formation
(sandy soil layer,clay soil layer)
Tokyo gravel layerTokyo gravel layer

Edogawa formationEdogawa formation

Seismic-resistant
brace (elastic)
Seismic-resistant
brace (elastic)

High-rise section
(main frame: elastic)

Energy-absorption
concentration layer
(main frame: elastic)

Low-rise section=
Highly rigid
(main frame: elastic) Spacious atrium façade

Full view
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(េាំព័រ 6) 
ពានរងាវ ន់និលរខបបេ 
ការរចនាបេង់េប់េេ់សក្មាប់អោរខែរខែបខែេេិនស្សប
តាេសតង់ោលោយលក្បើអនុលោេតាេសសរ STKR 
អនរឈ្នោះរងាវ ន់: លោរ Yuji Kousaka  សារេវេិាេ័យរ្
យូតូ្និង Tatsuya Nakano សារេវេិាេ័យ 
Utsunomiya 
រនុងការលធវើវលិសាធនរេែថ្នចាប់សតពីីសតង់ោអាោររបស់
ក្បលេសជប ុនរនុងឆ្ន ាំ 2007 ខែេជាការផ្តេ់ជូនែែីក្ត្ូវ ន
បខនថេលៅរនុងរតាត សសរឈ្រខែេរចនាបេង់បខនថេ ក្ត្ូវ
 នរាំណត់្លៅ 1.5 ឬលក្ចើនសក្មាប់ការលក្បើបាំពង់ខែរខែប
អោរខែរខែបកាលរ  ក្ត្ជារ់ នបលងាើត្ល ើងជាជួរឈ្រ។ 
ការសិរាលនោះ នលផ្លត ត្សាំខាន់លេើអោរខែរខែបខែេ
េិនអាចបាំលពញត្ក្េូវការជារតាត ខែេ នលរៀបរាប់ខាង
លេើនិងលក្បើខែរខែបរាងកាលរ   STKR ខែេមានក្បល ង 
ជាជួរឈ្រខែេមានស្សាប់។ 
ការសាំលរចចាំលពាោះការសិរាលនោះក្ត្ូវ នចងក្រងរនុង
និលរខបបេទាំងបីខែេរបូេនតលណនា េ សទចិលពញលេញ
ថ្នជួរឈ្របនាទ ប់ពីការពក្ងឹងក្ត្ូវ នលសនើល ើងមានេិស
លៅជាបួនក្បលភេថ្នវធីិសាស្រសតពក្ងឹងែូចខែេ នបងាា ញ
លៅរនុងរបូភាពេី1។ ឥរយិបែររីរេួមាឌ រមាេ ាំងនិងសេត្ថ
ភាពបាំផ្លេ ញ េ សទចិថ្នជួរឈ្របនាទ ប់ពីការពក្ងឹងក្ត្ូវ ន
បញ្ជជ រ់លោយេលធា យថ្នការលធវើលត្សតការផ្ទុរ។ លេើស
ពីលនោះលេៀត្សុពេភាពថ្នសេីការខែេ នលក្បើលៅរនុង
ការលណនាលនោះក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់អោះអាងលោយខផ្ែរលេើ
េេធផ្េថ្នការលធវើលត្សតនិងេរខខណឌ សក្មាប់ការបងាា ញ
បចេុបបននភាព េ សទចិលពញលេញក្ត្ូវ នលធវើល ើងយ ងចា
ស់។ លក្ោងការទាំងបីលនោះក្ត្ូវ នខណនាាំែូចខាងលក្កាេ: 
លៅរនុងនិលរខបបេែាំបូងវធីិសាស្រសតពក្ងឹងខែរខែបខែេលក្បើ
ចានឬខែរេុាំក្ត្ូវ នលលរាំណត់្លោេលៅ។ ឥេធិពេ
ពក្ងឹងក្ត្ូវ នលលពិនិត្យលេើចេបងថ្នវមិាក្ត្របស់សមាជិរ
ពក្ងឹងនិងចាំនួនថ្នថ្ផ្ទជួរឈ្រលៅលេើខែេសមាជិរពក្ងឹង
ក្ត្ូវ នែាំល ើង។ លេើសពីលនោះលេៀត្រេពស់ថ្នការពក្ងឹង
និងេរខខណឌ ចាាំ ច់លែើេបីផ្ារសមាជិរពក្ងឹងក្ត្ូវ ន

យេ់ស្សបតាេ។ លៅលពេខែេការលក្បើក្ ស់ខែរេុាំ
សក្មាប់ការពក្ងឹង វាលឺជាការចាាំ ច់រនុងការែាំល ើងការ
ពក្ងឹងលេើសមាជិរទាំងអស់ថ្នថ្ផ្ទជួរឈ្រ។ េនទឹេនឹងលនោះ
ខែរលៅលពេខែេលក្បើចានខែរខែបសក្មាប់ពក្ងឹង វាលឺ
អាចលធវើ នលែើេបីលក្ជើសថ្ផ្ទជលក្េើសជួរឈ្រ។ 
លៅរនុងនិលរខបបេេីពីរ សតីពីវធីិសាស្រសតរនុងការពក្ងឹងខែេ
មានបញ្េូ េការលក្បើទាំងចានខែរខែបនិងរ រPC ក្ត្ូវ ន
លៅជាលោេលៅេុរ។ លៅរនុងការលធវើលត្សតការបាំខបររវាង
ឥែឋជាន់និងចានខែរខែបរលឹោយសារការពនេូត្ថ្ន រ PC 
និង ការខូចក្េង់ក្ទយលចញលក្ៅចានខែរខែប 
លោយសារខត្េិននផ្េរបស់វាក្ត្ូវ នលលសលងាត្ល ើញេុន
ការវវិត្តថ្នជួរឈ្រេួយ។ លោយខផ្ែរលេើេេធផ្េលធវើលត្សត
ទាំងលនោះ វធីិសាស្រសតរនុងការលណនាថ្នខផ្នររមាេ ាំងលនោះក្ត្ូវ
 នបលងាើត្ល ើងរនុងលោេបាំណងលែើេបីលសនើឱ្យមានវធីិ
សាស្រសតរនុងការរចនាេួយខែេធានាលពេ េ សទចិលពញ
លេញថ្នជួរឈ្របនាទ ប់ពីការពក្ងឹងរាំោាំង។  
លៅរនុងនិលរខបបេេីបីពក្ងឹងលោយរុ ាំត្ាេ់លៅជុាំវញិជួរឈ្រ
ក្ត្ូវ នរាំណត់្លោេលៅ។ ការក្ប ងចេបងលឺលែើេបី
យេ់េរខខណឌ ចាាំ ច់របស់លចេ ខត់្លែើ ែូចជាចាំនួននិង
រក្មាស់ថ្ន cotter កាត់្លែើេបីបងាា ញលពេ េ សទចិលពញ
លេញថ្នជួរឈ្របនាទ ប់ពីការពក្ងឹងរាំោាំងេប់។ សនទោះបិេ
លបើរជាន់លបតុ្ងេិនក្ត្ូវ នយរលចញលបើពក្ងឹងលោយការ
លក្បើក្ ស់រេួបញ្េូ េោន ថ្នចានខែរខែបនិង រ PC ឬការ
ពក្ងឹងរាំោាំងេប់លោយការរុ ាំ។ ការស្សាវក្ជាវលនោះក្ត្ូវ ន
លធវើល ើងលក្កាេការឧបត្ថេភរបស់រេែវធីិជាំរញុការខែទាំអោរ
លនោះលោយសតង់ោថ្នក្រសួងខែនែីលហោឋ រចនាសេព័នធែឹរ
ជញ្ជូ ននិងលេសចរណ៍លៅក្បលេសជប ុន។ លយើងសូេ
បងាា ញការែឹងលុណលោយលសាែ ោះរបស់លយើងលៅែេ់អនរ
ទាំងោយ្ខែេពារ់ព័នធ។ 
របូភាពេី 1 វធីិសាស្រសតពក្ងឹងរមាេ ាំងេប់ ថ្នជួរឈ្រ STKR  
(រ) ការពក្ងឹងចានខែរខែប 
(ខ) ការពក្ងឹងលោយខែរខែបេុាំ 
(ល) ការពក្ងឹងលោយចានខែរខែបនិង រ PC 
( ) ការពក្ងឹងលោយការរុ ាំ 
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Fig. 1 Methods of Reinforcement of STKR Column
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(េាំព័រ 7) 
ពានរងាវ ន់និលរខបបេ 
ការសិរាលេើការលក្បើក្ ស់វធីិសាស្រសតកាត់្ភាពតានតឹ្ងរាង
អរសរវ ីខែេមានក្បសិេធិភាពលែើេបេីប់សាា ត់្ការបរាជ័យឬ
សលេ់ថ្ន Out-of-plane អន់លខាយខែេផ្ារខែររេួោន
ជាេួយែីក្មាេលជើង 
អនរឈ្នោះរងាវ ន់: លោរ Takeshi Mori  សារេវេិាេ័យ
ហូលស  Toshimitsu លោរ Suzuki  Tohru Ooae លោរ 
Takahiro Murakami និងលោរ Junichi Okoshi សមាលេ
សាព នជប ុន 
រនុងសនាេ រ់ gusset ខែេក្ត្ូវ នផ្ាលចញពីខផ្នរខុសធេែ
តាខែេក្ត្ូវ នលក្បើជារខនេងខែេក្បសពវោន េួយធនឹេ
សាំខាន់ធនឹេលឈ្ើឆ្ា ងលៅលេើរ  តូ្សាព នសាំខប ត្  ការបរាជ័យ
ថ្នភាពអន់លខាយ រនុងររណីភាលលក្ចើនមានក្បភពលៅរនុង
ក្មាេលជើងខែេផ្ារជាក្បអប់ ខែេមានរាំ ប់ថ្នភាព
តានតឹ្ងខពស់។ លទោះយ ង្រ៏លោយ លៅរនុងលពេខែេ
ក្មាេលជើងក្ត្ូវ នផ្ាររចួតាេរយៈការលក្បើក្ ស់មា សីុន
រិនរាំលេច លែើេបីបលងាើនអានុភាពអស់រមាេ ាំង មានររណី
លពេខែេការបរាជ័យអស់រមាេ ាំងលនោះនឹងមានក្បភពលៅ
ជា ត្ឬសខែេក្ត្ូវ នផ្ារភាជ ប់ ជាជាងក្មាេលជើង
ខែេផ្ារ។ 
លៅរនុងការសិរានាលពេបចេុបបននលនោះ លៅរនុងលោេ
បាំណងលែើេបីបលងាើត្វធីិសាស្រសតលែើេបីេប់សាា ត់្ការបរាជ័យ
អស់រមាេ ាំងលៅខផ្នរឬសលេ់របស់អាោរ រនុងសនាេ រ់ 
gusset ថ្ន Out of plane លោយមានក្មាេលជើងឌីខយ បញ្េ ប់
លៅក្បខហេ 5 េេ ការលធវើលត្សតភាពតានតឹ្ងអស់រមាេ ាំង
និងការវភិាលក្ត្ូវ នធាតុ្រាំណត់្លាំរលូត្សតលធវើល ើងលៅលេើ
េ ូខែេេួយ បខនថេលេើសពីលនោះលេៀត្ ការវភិាលភាព
តានតឹ្ងធាតុ្រាំណត់្ខែេ  រា ខេ ក្ត្ក្ត្ូវ នលធវើល ើង
ជាេួយនឹងរក្មាស់ថ្នចានចេបងនិង gussets ខែេ ន
រាំណត់្ជាអលែរ។ 
លៅរនុងការលធវើលត្សតការចុោះលខាយរមាេ ាំង ក្ ាំក្បលភេថ្នការ
លធវើលត្សតក្ត្ូវ នអនុេ័ត្លាំរោូន មានការបញ្េ ប់ក្មាេលជើងឌី
ខយ លផ្សងោន  ជលក្ៅលក្ជៀត្ចូេឌីខយ និងក្បខវងលជើងផ្ារ។ 

លៅរនុងការវភិាលថ្នលាំរកូារលធវើលត្សតទាំងក្ ាំខែេជាការ
ក្បេូេផ្តុាំភាពតានតឹ្ងលៅចុងឬសនិង ក្មាេលជើងឌីខយ ក្ត្ូវ
 នលធវើការលក្បៀបលធៀបលោយលក្បើវធីិបញ្េ ប់ភាពតានតឹ្ង
សាន េរនធខែេមានក្បសិេធិភាពខែេក្ត្ូវ នចាត់្េុរថ្កជា
លណនីមានេេធភាពរនុងការរាំណត់្រចនាសេព័នធចុងឬស 
។ ការវភិាលលនោះ នបងាា ញថ្កការលក្បើក្ ស់វធីិសាស្រសត
មានក្បសិេធិភាពតានតឹ្ងសាន េរនធលៅរនុងការសិរាខែេ
 នលសនើល ើងនាលពេបចេុបបននលនោះលឺមានក្បសិេធភាពរនុង
ការពិនិត្យលេើេចាំណុចផ្តួចលផ្តើេនានាការបរាជ័យអន់
លខាយរមាេ ាំង។ 
លេើសពីលនោះលេៀត្ភាពតឹ្ងខណនថ្នធាតុ្រាំណត់្យឺត្បីវមិា
ក្ត្ក្ត្ូវ នលធវើល ើងលោយការលក្បើការវភិាល  រា ខេ ក្ត្
រក្មាស់ខែេជារ  តូ្សាំខប ត្ចេបងនិងេាំហាំ gussets ខែេ
ផ្ារភាជ ប់រាំណត់្រចនាសេព័នធឌីខយ និងជលក្ៅលក្ជៀត្ចូេឌី
ខយ រនុងេិសបល ត្ យថ្ន gussets និងតាេេិសលៅ
រក្មាស់ចាន លោយលហតុ្លនោះការលធវើលអាយល ើញចាស់ពី
ឥេធិពេថ្ន  រា ខេ ក្ត្ទាំងលនោះលៅលេើភាពតឹ្ងខណនថ្ន
សាន េរនធខែេមានក្បសិេធិភាពថ្នឬសខែេផ្ារនិងក្មាេ
លជើង។ 
េេធផ្េថ្នការសិរាលនោះបញ្ជជ រ់ពីការសេស្សបថ្នអនុ
សាសន៍ខែេ នបញ្ជជ រ់លោយសមាលេជនជាតិ្ជប ុនសតី
ពីសាំណង់ខែរខែបលៅរនុងលោេការណ៍ខណនាាំសក្មាប់
ការការពារការបរាជ័យរបស់ខេួនលពេលខាយរមាេ ាំង ត្
ឬស: "ជលក្ៅផ្ាររនុងេិសបល ត្ យថ្នការបញ្េ ប់ gusset 
លួរលេើសពីពីរែងថ្នចានចេបង»។ រនុងន័យលនោះការសិរា
នាលពេបចេុបបននលនោះ នបងាា ញពីេេធផ្េលនោះថ្កមាន
ក្បសិេធិភាពចាំលពាោះភាពតឹ្ងខណនសាន េរនធផ្ារជារ់ខសតង
ជាឬស លឺមានក្បខហេ 70% ខែេមានក្មាេលជើងឌីខយ ។ 
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Fig. 2 Fatigue Failure Surface with Beach Mark
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េរខណៈពិលសស: CIM និង BIM 
 
(េាំព័រ 8) 
សេេឹងលៅររអក្តារាំលណើ ត្តិ្ចតួ្ចខែេរាំពុងបនតនិងវយ័
ចាំ្ស់សងគេលៅក្បលេសជប ុនការផ្លេ ស់បតូរែែីេួយរាំពុង
ក្ត្ូវ នលលលៅថ្កសក្មាប់ក្លប់េិែឋភាពទាំងអស់ថ្នការ
សាងសង់រចនានិងសាំណង់ពីការខែទាំនិងជួសជុេលៅ
រនុងលោេបាំណងលែើេបីលេើររេពស់បខនថេលេៀត្ែេ់
ក្បសិេធភាពធនធាន  ថ្កេពេ  ការសនសាំពេរេែនិង
ការងារលធវើ។ BIM (សាងសង់លាំរពូត័្មាននិង CIM (ការ
បងាា ញលាំរ  ពូត៌្មានសាំណង់) ក្ត្ូវ នលលរ ាំពឹងថ្កនឹងលធវើការ
ជាសនូេលែើេបីសលក្េចលោេលៅលនោះ។ BIM ក្ត្ូវ នលល
ោរ់ចូេលៅរនុងការលក្បើក្ ស់ការជាំនុាំជក្េោះរតីជារ់ខសតង 
រនុងលលក្មាងជាលក្ចើននិងរេែវធីិក្េង់ក្ទយលពញលេញថ្ន 
CIM  ន (ឬលហោឋ រចនាសេព័នធ BIM)  ន ចាប់លផ្តើេពីឆ្ន ាំ 
2012 ។ 
លៅរនុងពនេឺថ្នសាថ នភាពខបប ការលចញផ្ាយលេខ 47 
មានេរខណៈពិលសសថ្នរេែវធីិបចេុបបននរបស់ CIM និង
BIM រេួជាេួយភាររិចេនាលពេអនាលត្របស់ពួរលលខែេ
េេួេយរនូវបួនររណីែូចខាងលក្កាេ: 
• BIM លៅរនុងការរចនាសាថ បត្យរេែនិងរចនាសេព័នធ
សាំណង់ 
•ការរ ាំពឹងេុរសក្មាប់រេែវធីិធាំៗថ្ន BIM លៅរនុងការសាង
សង់ខែរស ុេ 
•រេែវធីិថ្នការបងាា ញលាំរផូ្េិត្ផ្េសាព នបីវមិាក្ត្លឆ្ព ោះលៅ
ររការខែទាំជាយុេធសាស្រសតថ្នសាព នខែរខែប 
•លលក្មាងរេែវធីិអនិវត្ត CIM ជាបល ែ្ ោះអាសនន 
 
(េាំព័រេី 8 ~ 10) 
េរខណៈពិលសស: BIM និង CIMការបងាា ញលាំរពូត៌្មាន
អាោរ (1) 
BIM លៅរនុងការរចនាបេង់សាថ បត្យរេែ និងរចនាសេព័នធ
លក្ោងសាំណង់ 

លោយលោរ Tomohiko Yamanashi, ក្រុេហ ុនNikken 
Sekkei  
 
លចញពីការរចនាខរេេែការផ្េិត្លឆ្ព ោះលៅកាន់ការលធវើលអា
យក្បលសើរល ើងថ្នលុណភាពរបស់បេង់ 
ជាែាំបូង BIM (ការបងាា ញលាំរពូត៌្មានសាងសង់អាោរ) លឺ
ជា "ឧបររណ៍សក្មាប់ខរេេែផ្េិត្ភាព" ខែេក្ត្ូវ ន
បលងាើត្ល ើងលៅលក្កាេឥេធិពេថ្នការរចនានិងការផ្េិត្
ែាំលណើ រលៅរនុងរែយនតនិងយនតល ោះលនោះ។ លៅរនុងវស័ិ
យសាំណង់ BIM ក្ត្ូវ នបលងាើត្លោយមានលោេបាំណង
សាំខាន់រនុងការខរេេែផ្េិត្ភាពលៅរនុងការសាងសង់។ 
ពិលសសជាងលនោះវាក្ត្ូវ នបលងាើត្ល ើងលៅលេើលាំនិត្ថ្នការ
កាត់្បនថយការខែេក្ត្ូវលធវើជាែែីេតងលេៀត្លៅរនុងែាំលណើ រ
ការសាងសង់លនោះលោយលធវើការលរៀបចាំលៅរនុងែាំ្រ់កាេ
រចនាបេង់សាងសង់ លអាយស្សបតាេេ ូខែេឌីជីែេខពស់
មានេាំហាំបីវមិាក្ត្លៅរនុងចលនាេ ោះបីវមិាក្ត្និេែិត្លៅរនុងរុាំពយូ
េ័រជាំនួសឱ្យការលរៀបចាំលាំនូរពីរវមិាក្ត្លេើក្រោស។ 
ចាំខណរឯ BIM លនោះវញិ នបលងាើត្ល ើងពីលាំនិត្ េួយ 
លហើយវា នកាេ យលៅជាចាស់្សថ់្កសលុណចក្េុោះ
 នទញយរពីការលក្បើក្ ស់សូេបីខត្លៅរនុងែាំលណើ រការ
រចនាបេង់ BIM ។ រិចេការខែេក្ត្ូវលធវើល ើងវញិភាលលក្ចើន
លៅែាំ្រ់កាេរចនាបេង់លនោះក្ត្ូវ នបងាល ើងលោយ
រតាត ជាលក្ចើនែូចជារងវោះការយេ់ែឹងលោយលភញៀវចាំលពាោះ
ការរចនាឱ្យ នក្តឹ្េក្ត្ូវលៅលពេចូេលៅរនុងែាំ្រ់
កាេចុងលក្កាយថ្នការងាររចនាបេង់ េិនខេនជាការសាំលរច
 នតាេការអនុត្តន៍លេើការរចនាបេង់ខែេ នរ ាំពឹងេុរ
លនាោះនាាំលអាយមាន ការចាំ្យែ៏លក្ចើនលេើសេុបជា
ែាំបូង និង ភាពខុសោន រវាងលលក្មាងសាថ បត្យរេែនិង 
ឧបររណ៍នានា។ 
លែើេបីលោោះស្សាយបញ្ជា ខែេលរើត្មានេុនលពេែាំលណើ រការ
សាងសង់លេើរតាត ទាំងលនោះ BIM លឺមានក្បលយជន៍យ ង
ខាេ ាំងលៅរនុងលក្បើក្ ស់ជាេុនលៅលេើការលេើេល ើញពីការ
រចនាបេង់ លាំរសូក្មាប់លោោះស្សាយបញ្ជា េួយចាំនួនលេើការ
អនុវត្តន៍ BIM និងការសនសាំលពេលវោពិត្ក្ រែចាំលពាោះ
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ការយេ់េាំហាំខែេក្ត្ូវជាចាាំ ច់លោយការលក្បើក្ ស់
ចាំណុោះថ្ន BIM លនោះ។ លែើេបីបញ្េ ប់លរឿងលនោះ ន ការលនោះ
កាេ យលៅជាចាស់្ស់ថ្ក BIM អាចបលក្េើជាឧបររណ៍
េួយខែេលធវើលអាយក្បលសើរល ើងនូវលុណភាពលៅរនុង
ែាំលណើ រការរចនាបេង់លនោះ។ 
លោយ នផ្ែេ់ឱ្យសាថ នភាពលនោះ លោរ Nikken Sekkei 
ចាត់្េុរBIM ថ្កលុណក្បលយជន៍ជាលក្ចើន លៅរនុង "ការខរ
េេែលុណភាពការរចនាបេង់" លហើយក្ត្ូវ នលេើររេពស់
រេែវធីិក្រេុហ នុធាំេូោយថ្ន BIM ។ (លយងតាេរបូែត្ 1 
និង ភាពេី 1: អាោរ Lazona Kawasaki Toshiba) 
 
របូែត្េី1 អាោរក្រុេហ ុន Lazona Kawasaki Toshiba 
របូភាពេី 1 ការលូររបូ BIM ខែេ នខរត្ក្េូវរចួ រេួ
បញ្េូ េលៅរនុងែាំ្រ់កាេរចនាការលូរជាេូេោឋ នថ្ន 
អាោរ Lazona Kawasaki Toshiba 
 
"របូស ឋ្ ន" និង " តុ្ភូត្" លៅរនុងការលូបេង់សាថ បត្យរេែ 
លុណសេបត្តិេែជាលក្ចើនខែេេេួេ នពីការលក្បើក្ ស់ 
BIM រនុងការរចនាបេង់អាោរ អាចក្ត្ូវ នចាត់្ថ្កន រ់ជាពីរ: 
"របូស ឋ្ ន" និង " តុ្ភូត្" ។ 
វាអាចនិយយយ ងងាយ ថ្កលុណសេបត្តិសាំខាន់រនុងការ
លក្បើលៅរនុងការរចនាសាថ បត្យរេែ BIM សថិត្លៅរនុងលពេ
ខែេ BIM ក្ត្ូវ នអនុវត្តរចនាសេព័នធអោរខែេជាែាំបូង
មានបីវមិាក្ត្អាចក្ត្ូវ នតារ់ខត្ងល ើងក្ត្ង់លឆ្ព ោះលៅ
េុខជាបីវមិាក្ត្។ លុណសេបត្តិលនោះអាចនឹងក្ត្ូវ នលល
លេើេល ើញថ្កជាផ្េក្បលយជន៍ខែេលចញេរពីសេត្ថ
ភាពរបស់BIM លែើេបីលោោះស្សាយ “របូស ឋ្ ន” (សូេ
លេើេរបូែត្េី2 និង របូភាពេី2 សារេនទីរ Hoki)។ 
លោយលធវើការលក្បៀបលធៀបលៅនឹងររណីថ្នការពឹងខផ្ែរលេើ
ការរចនាបេង់ខែេមានពីរវមិាក្ត្ ការលយលយេ់ោន លៅ
វញិលៅេររនុងចាំល្េសមាជិរក្រុេការរចនាបេង់ក្ត្ូវ
 នលេើររេពស់ខាេ ាំងថ្ក្រខេងលោយលក្បើ BIM លនោះ។ លៅ
លេើលរឿងលនោះ បេបងាា ញេួយលោយេលធា យថ្នលាំនូរនិង
វលីែអូក្ត្ូវ នលរៀបចាំេសសនវស័ិយលោយការលក្បើក្ ស់ 

BIM លនោះលឺមានក្បលយជន៍ខាេ ាំង្ស់រនុងការលេើររេពស់
ការយេ់ែឹងរបស់អតិ្ែិជនថ្នការរចនាបេង់។ លេើសពីលនោះ
លេៀត្ការររល ើញការប ោះេងគិចថ្នសថិរភាពរនុងចាំល្េការ
រចនាបេង់ លក្ោងសាំណង់និងឧបររណ៍អាចក្ត្ូវ ន
បញ្ជជ រ់លអាយល ើញផ្លទ េ់ខភនរនិងលោយលអ ិចក្ត្ូនិច 
លៅែាំ្រ់កាេរចនាេ ូែលោយលរៀបចាំជាលាំររូេួបញ្េូ េោន
ខែេលៅរនុងជួរឈ្រក្លឹោះរបស់ BIM  ធនឹេនិងខផ្នរបខនថេ
លផ្សងលេៀត្និងរចនាសេព័នធបាំពង់ខែេមានេូេោឋ នBIM 
និងរខនេងលផ្សងលេៀត្ ឧបររណ៍ក្ត្ូវ នលលលរលៅលេើ សាថ
បត្យរេែBIM។ លៅរនុងលាំររូេួបញ្េូ េោន េួយ ខផ្នរបខនថេថ្ន
រចនាសេព័នធលឺមានបីវមិាក្ត្បញ្េូ េោន  លហើយែូលចនោះការ
ចាំណុោះក្ប រ់ក្បខហេអាចក្ត្ូវ នលណនាជិត្លៅលេើ
េូេោឋ នតាេលពេលវោពិត្ក្ រែ។ លោយសារខត្ការ
រចនាសាថ បត្យរេែថ្នអោរេួយខែេជាការក្លប់ក្លង "របូ
ស ឋ្ ន" ភាពកាន់ខត្លេចលធាេ ថ្នBIM លនោះលឺចាស់
្សច់ាស់្ស់លក្ពាោះការរចនាបេង់ BIM េួយអាច
ក្ត្ូវ នផ្សពវផ្ាយលៅរនុងេរខណៈស្សលែៀងោន លៅនឹងវធីិ
ខែេលាំរ ូេ សទចិេួយក្ត្ូវ នែាំល ើងលៅរនុងចលនាេ ោះបីវមិាក្ត្
និេែិត្លៅរនុងរុាំពយូេ័រ។ 
លលអាចនិយយ នថ្កលុណសេបត្តិេីពីររបស់BIMលៅរនុង
ការរចនាសាថ បត្យរេែ លឺការលៅេាំលនរសក្មាប់អប់រ ាំជាលក្ចើន
ខែេផ្តេ់ការងារេ ូខែេែេ់BIMខែេមានបីវមិាក្ត្លនោះ។ 
លនោះចាំជាលុណសេបត្តិេែខេន ែូលចនោះអាចនិយយ ន 
សេត្ថភាពរបស់BIM លែើេបីលោោះស្សាយេរខខណឌ នានា
ខែេលរើត្ល ើងលៅខាងរនុងអោរលនោះលនាោះលឺ " តុ្ភូត្" ។ 
លៅលពេខែេនិយយអាំពីអប់រ ាំខែេក្លប់ក្លង តុ្ភូត្ធេែ
តាលៅរនុងការរចនាបេង់អាោរ ការបលក្ងៀនលអាយយេ់ពី
ចរនតខយេ់និងបរយិកាសរាំលៅលោយេលធា យឌី្
េិចអងគធាតុ្តាេរុាំពយូេ័រ (CFD) អាចក្ត្ូវ នលេើរល ើង។ 
កាេពីអតី្ត្កាេ រិចេការលនោះក្ត្ូវការលពេលវោបខនថេ
លេៀត្លែើេបីលរៀបចាំេ ូខែេឌីជីែេបីវមិាក្ត្ខែេក្ត្ូវ ន
លក្បើសក្មាប់ការការបលក្ងៀនជាជាង លរៀបចាំការលធវើលោយ
ខេួនឯងផ្លទ េ់។ បចេុបបននលនោះលោយសារខត្ការរចនាលោយ
ខេួនវាផ្លទ េ់ក្ត្ូវ នលធវើល ើងលោយេលធា យរបស់BIM  
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លនាោះ CFD  នកាេ យលៅជាភាពងាយស្សួេលែើេបីអនុវត្ត 
ែូលចនោះវាជាការងាយស្សួេរនុងររាេុរេេធផ្េបចេុបបនន
ខែេេេួេ នរនុង CFD ការរចនាខែេ ននាាំឱ្យមាន
ភាពក្បលសើរល ើងថ្នលុណភាពការរចនាបេង់ក្ត្ ប់េរវ ិ
ញ។ (លយងតាេរបូែត្េី3 និងរបូភាពេី3 :លៅលេើេឹរ) 
រេែវធីិេូលៅថ្នការការអប់រ ាំខែេទរ់េងនឹងលៅនឹងពនេឺ
និងបរកិាសសាំល ង ក្ត្ូវ នចាប់លផ្តើេលោយសារខត្ការ
ផ្សពវផ្ាយេិនក្តឹ្េខត្ CFD ប ុខនត BIM ផ្ងខែរ លហើយជា
េេធផ្េលយើងពិត្ជាមានអារេែណ៍ថ្កមានលៅរនុងការងារ
រចនាេក្េង់ការរបស់លយើងខែេថ្ករេែវធីិរបស់BIM លនោះ
 ននាាំឱ្យមានភាពក្បលសើរល ើងថ្នលុណភាពការរចនាបេង់
េួយ។ 
 
របូែត្េី2 សារេនទីរHoki  
របូភាពេី2 BIM ថ្នសារេនទីរ Hoki 
របូែត្េី3 លៅលេើេឹរ 
របូភាពេី3 ការបលក្ងៀនលោោះស្សាយបញ្ជា លោយការលក្បើ
ក្ ស់ BIM លៅលេើេឹរ 
 
"របូស ឋ្ ន" និង " តុ្ភូត្" លៅរនុងការរចនាបេង់លក្ោង
សាំណង់ 
លៅរនុងវស័ិយសាំណង់ រិចេការជាលក្ចើនខែេពារ់ព័នធលៅ
រនុង "របូស ឋ្ ន" ឬអងាត់្បនាទ ត់្វភិាលនិង " តុ្ភូត្" ឬ
ការលណនានិងវភិាលរចនាសេព័នធក្ត្ូវ នលធវើល ើងលៅលេើ
រុាំពយូេ័រេុនលពេលធវើការខណនាាំលអាយសាគ េ់ BIM លនោះ។ 
លោរ Nikken Sekkei  នរត់្សមាគ េ់ចាំលពាោះលរឿងលនោះ 
លហើយ នភាជ ប់រេែវធីិខែេទរ់េងនឹងរចនាសេព័នជា
លក្ចើនលៅរបូភាពឌីជីែេខែេ នត្ាំល ើងលៅរនុងការ
រចនារសេព័នធ BIM ទាំងអស់លៅលពេខត្េួយ។ 
រនុងសាថ នភាពលនោះ រេែវធីិេួយលែើេបីត្ភាជ ប់រេែវធីិវភិាលសេ្
ព័នធលៅរនុងផ្ទោះរបស់ក្រេុហ ុននិងរេែវធីិរចនាសេព័នធ BIM 
ខែេក្ត្ូវ នបលងាើត្ជាលេើរែាំបូង។ ការលក្បើក្ ស់េុនលៅ
លេើរេែវធីិរចនាសេព័នធ BIM លនោះក្ត្ូវ នលរៀបចាំលោយ
សវ័យក្បវត្តិពីលេខនិងខផ្នរបខនថេខែេចលក្េៀរបនាទ ត់្លៅ

លេើរេែវធីិវភិាលររាវភិាលរចនាសេព័នធ។ លៅលពេខែេព
ត៌្មានេេែិត្ពីធនឹេនិងរក្េិត្សនទោះខយេ់ ក្ត្ូវ នផ្ែេ់លៅ
លេើេេែិត្ BIM ខែេជាបញ្ជ ីសតីខផ្នរបខនថេថ្នរចនាសេព័នធ
សាំណង់នានានិងការលរើនល ើងស េុេួយលសទើរខត្អាចក្ត្ូវ
 នលូរលោយសវ័យក្បវត្តិ។ ការភាជ ប់ប ត្ ញទាំងពីរ 
" តុ្ភូត្" លៅលេើរេែវធីិវភិាលនិង "របូស ឋ្ ន" លៅលេើ
លាំនូរបេង់លនោះផ្តេ់នូវលុណសេបត្តិជាខាេ ាំងលពេខែេលុណ
ភាពខែេេេួេ នលៅរនុងលណនីលៅរនុងបេង់រចនារចនា
សេព័នធ។ (លយងតាេរបូែត្េី 4 និងរបូភពេី 4: ។ អោរ
លេខ 1 សាខា Toho Gakuen Chofu) 
លេើសពីលនោះលេៀត្លៅរនុងការរចនាបេង់ពហុរីោ 
ោឋ ននិងរខនេងលផ្សងៗលេៀត្ខែេស្សលែៀងោន លហើយមាន
ភាពសែលុសាែ ញ ការរាំណត់្របូស ឋ្ នលក្ោងសាំណង់ក្ត្ូវ
 នអនុេ័ត្និងសមាជិររចនាសេព័នធក្ត្ូវ នលក្បើលៅរនុង
េក្េង់ខែេប ោះពាេ់ពីអាកាសធាតុ្ (ក្ត្ូវ នលក្បើតាេ
សភាពពួរវាមាន) របូរាងអោរ (ការរាំណត់្រចនាសេព័នធ
លៅរនុងការរចនាសាថ ប 
ត្យរេែ) និងចលក្េៀរបនាទ ត់្វភិាល (ការរាំណត់្រចនាសេព័នធ 
លៅរនុងការរចនារចនាសេព័នធ)  នរនុងលពេែាំ្េោន
 នយរលាំរតូាេលោយបីវមិាក្ត្ក្រេុហ នុ CAD ខែេអាច
លោោះស្សាយការរាំណត់្រចនាសេព័នធលោយលសរ ីន។ តាេ
វធីិលនោះ របូស ឋ្ នអោរលនោះក្ត្ូវ នបញ្ជូ នលៅការរចនា
សាថ បត្យរេែ BIM ខែេក្ត្ូវ នផ្ារភាជ ប់លៅនឹង តុ្ភូត្
លោោះស្សាយនូវវេិាសាស្រសតបរសិាថ នជាលក្ចើន។ លហើយជា
េេធផ្េវាឥ ូវលនោះលឺអាចលធវើ នលែើេបីភាជ ប់ចលក្េៀរ
បនាទ ត់្វភិាលជាេួយ តុ្ភូត្ក្លប់ក្លងលោយរេែវធីិវភិាល
រចនាសេព័នធ។ េីបញ្េ ប់ថ្នរេែវធីិលនោះ នបងាា ញពីការររីចាំ
លរ ើន BIM យ ងឆ្ប់រហ័សលៅរនុងវស័ិយថ្នការរចនាបេង់
សាំណង់។ 
 
របូែត្េី 4 អោរ Toho Gakuen Chofu Campus 
របូភាពេី 4 BIM ថ្នអោរលេខ 1 សាខា Toho Gakuen 
Chofu 
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"ឥរយិបែ" និង "វែតជីវតិ្" 
ែូចខែេ នខណនាាំខាងលេើ រេែវធីិរបស់ BIM លៅរនុង
សាថ បត្យរេែនិងរចនាសេព័នធលក្ោងសាំណង់លៅ Nikken 
Sekkei លោយចាប់លផ្តើេពីការរាំណត់្របូសស ឋ្ នលហើយ
ការអនុវត្តន៍រេែវធីិ ក្ត្ូវ នពក្ងីរលែើេបីរេួបញ្េូ េ តុ្ភូត្
ខែេលរើត្ល ើងលៅរនុងការរាំណត់្របូស ឋ្ នអាោរ។ 
លោេលៅចេបងខែេរាំណត់្លោេលៅលៅេីលនោះក្ត្ូវ ន
ខរេេែលុណភាពការរចនាបេង់។ លៅរនុងលពេអនាលត្រេែ
វធីិលនោះក្ត្ូវ នលលរ ាំពឹងេុរថ្ក BIM នឹងរាំណត់្លោេលៅ
ក្បលសើរល ើងនូវផ្េិត្ភាព លលក្មាងលែើេថ្ន BIM សហការ
ជាេួយ BIM ខែេនឹងក្ត្ូវ នសលក្េច ការអភិវឌឍសថិរ
ភាពខែេលសទើរខត្ស្សបនឹង BIM លៅរនុងការរចនាសាថ បត្យ
រេែនិងរចនាសេព័នធលក្ោងសាំណង់។  
លេើសពីលនោះលេៀត្លយើងលិត្ថ្កវាជាការចាាំ ច់្ស់ លៅ
រនុងខផ្នររចនាបេង់ថ្ក "ឥរយិបែ" របស់េនុសសខែេលរើត្
មានល ើងលៅរនុងអោរេួយខែេក្ត្ូវ នោរ់បញ្េូ េរនុងវ ិ
ស័យ BIM លនោះ។ រនុងន័យលនោះវាក្ត្ូវ នលលរ ាំពឹងេុរថ្កការ
រេួបញ្េូ េោន ថ្នការ BIM ជាេួយនឹងបញ្ជា និេិត្តក្ត្ូវ ន
លេើររេពស់។ លេើសពីលនោះលេៀត្ វាលឺជាភាររិចេសាំខាន់
ខែេ BIM លែើរតួ្នាេីក្បលយជន៍សក្មាប់អតិ្ែិជននិង
សក្មាប់សងគេ អនរលក្បើចុងលក្កាយថ្ន BIM។ ជាេីបញ្េ ប់
លនោះលយើងចាត់្េុរថ្ករេែវធីិថ្ន BIM លួរខត្ក្ត្ូវ ន
ផ្សពវផ្ាយលៅរនុងខផ្នរថ្នការក្លប់ក្លងរខនេង (FA) និង
បញ្ជា ការរសាងវែតជីវតិ្លផ្សងលេៀត្។ 
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Fig. 1 BIM integrated drawing at basic design stage of Lazona Kawasaki Toshiba Building

Photo 1 Lazona Kawasaki Toshiba Building

Fig. 2 BIM of Hoki Museum
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Photo 2 Hoki Museum

Photo 3 On the water

Fig. 3 Simulation by use of BIM of On the water 

Photo 4 No. 1 Building of Toho Gakuen Chofu 
Campus

Fig. 4 BIM of No. 1 Building of Toho Gakuen Chofu Campus
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(េាំព័រ 11 ~ 12) 
េរខណៈពិលសស: BIM និង CIMការបងាា ញលាំរពូត៌្មាន
អាោរ (2) 
ការរ ាំពឹងេុរលៅលេើរេែវធីិអនុវត្តែ៏ធាំេូោយថ្ន BIM រនុង
ស េុខែរសាំណង់ 
លោយ Hiromitsu Sone ជាសហព័នធលៅ ការសាំណង់ថ្ន
ក្បលេសជប ុន 
 
អនុលណៈរមាែ ធិការ BIM ថ្នសហព័នធលៅ ការសាំណង់
របស់ក្បលេសជប ុនលៅខខធនូឆ្ន ាំ 2014  នលចញផ្ាយ
លសៀវលៅេួយខែេមានចាំណងលជើងថ្ក«លត្ើសាំណង់ BIM 
ជាអវីខែេលសៀវលៅសក្មាប់លៅ ការេូលៅនិងសក្មាប់
អនរលៅ ការបនែ "ខែេជាលសៀវលៅែាំបូងលលបងែស់សក្មាប់
ការោរ់ពារយសុាំ BIM ជប ុន (ការសាងសង់ពត៌្មានសតពីី
លាំរអូាោរ) លៅរនុងែាំ្រ់កាេសាងសង់។ វារេួបញ្េូ េ
ទាំងតួ្លេខនិងការបងាា ញជាលក្ចើនលេៀត្ លែើេបីលអាយេិត្ត
អនអានរាំរតិ្ែាំបូងអាចយេ់ នយ ងងាយស្សួេនិងការ
បលងាើនការយេ់ែឹងរបស់ពួរលលអាំពី BIM (របូែត្េី1) ។ 
លៅរនុងលលក្មាងសាងសង់េូលៅ អនរលៅ ការសាំណង់េូលៅ
លរៀបចាំលាំនូរក្បតិ្បត្តិការេួយលោយខផ្ែរលេើ ឯរសារ
ជាេួយខែេលធវើល ើងបនតបនាទ ប់ោន លោយចាប់លផ្តើេការ
សាងសង់ លហើយអនរលៅ ការបនត ខែេមានេូេោឋ នលផ្លែ ត្
លេើការរចនាបេង់និងលាំនូរក្បតិ្បត្តិការ ខែេក្ត្ូវ នលក្បើ
សក្មាប់ការផ្េិត្ការរចនាបេង់បខនថេលៅរនុង ង។ រនុង
អាំ ុងលពេលនោះត្ក្េូវការសក្មាប់អនរលៅ ការេូលៅនិងអនរ
លៅ ការបនតរលែើេបីលេើររេពស់ក្បសិេធភាពថ្នការ  ន់ត្ក្េូវ
លៅនឹងលាំនូរចក្េុោះរវាងពួរលលលោយេលធា យ BIM 
លនោះ។ 
លៅរនុងសាថ នភាពលនោះ លសៀវលៅលនោះ នលធវើឱ្យនីតិ្វធីិនានា
ចាស់ោស់ចាំលពាោះរលបៀបអនុវត្ត BIM លែើេបីលអាយអនរលៅ 
ការេូលៅនិងអនរលៅ ការបនតរអាចេេួេ នសលុណលចញ
េរពីការលក្បើក្ ស់របស់ BIM លៅែាំ្រ់កាេសាងសង់
លនោះ (លៅេីលនោះបនាទ ប់ពី នសាំលៅែេ់ការសាងសង់ BIM 
លនោះ) ។ 

 
របូែត្េី1 "លត្ើសាំណង់ BIM ជាអវីលសៀវលៅសក្មាប់ក្រេុ
ហ ុនលៅ ការេូលៅនិងលៅ ការបនត" 
 
សាំណង់ BIM 
លលនិយយថ្កលៅលពេខែេ BIM េិនក្ត្ូវ នលក្បើលៅរនុង
ែាំលណើ រការរេួបញ្េូ េោន ខែេ នេរពីការរចនាបេង់និង
ការសាងសង់លែើេបីខែទាំលេលនាោះ ចាំណុចេែៗ ថ្នរេែវធីិវា
េិនអាចក្ត្ូវ នបងាា ញល ើយ។ លទោះជាយ ង្ 
លសៀវលៅេួយលនោះ នបងាា ញយ ងចាស់ថ្កសូេបីខត្លៅ
លពេ BIM ក្ត្ូវ នអនុវត្តលចញពីខត្ែាំ្រ់ការសាងសង់
លនាោះ ភាលីខែេពារ់ព័នធអាចេេួេ នលុណក្បលយជន៍
ពិត្ក្ រែ។ រនុងចាំល្េលុណក្បលយជន៍ខែេេេួេ
 នជារ់ោរ់ទាំងលនាោះលឺ: 
•បលងាើនលេបឿនថ្នែាំលណើ រការេូេេតិ្ោន រនុងភាលីពារ់ព័នធ
ថ្នលលក្មាង 
•ការររល ើញការប ោះេងគិចនិងការបញ្ជជ រ់េេែិត្ពីការ
រចនាបេង់ 
•ការពិនិត្យលុណភាពការសាងសង់និងការយេ់ែឹងពី
បញ្ជា ចេបងៗខែេលួរខសវងយេ់ 
•ការខរេេែផ្េិត្ភាពលៅរនុងលពេថ្នការលូរក្ពាង 
•ការខរេេែក្បសិេធភាពរនុងការអនុេ័ត្ថ្នលាំនូរក្ពាង 
•ការលរៀបរាប់ថ្នការវភិាលការចាំ្យ 
 
ការរ ាំពឹងេុរខពស់សក្មាប់រេែវធីិ BIM រនុងសាំណង់ស េុខែរ 
មាតិ្កាថ្នលសៀវលៅ នេេែិត្ពីធាតុ្ែូចខាងលក្កាេ: 
•លត្ើអវីជាលោេលៅរនុង BIM? 
•នីតិ្វធីិសក្មាប់រេែវធីិេេួេ នលជាលជ័យថ្ន BIM (របូ
ភាពេី1) 
• កាសង់សាំណង់ BIM តាេក្បលភេថ្នការងារសាំណង់ 
•រេែវធីិ BIM លៅរនុងរក្េិត្ថ្នការលូរបូ ងលៅរនុងការ
សាងសង់អោរការយិេ័យស ុេខែរខែប 
•លក្ោងពក្ងាងការសាងសង់និងចាំណុចសាំខាន់ថ្នរេែវធីិ
ខែេេេួេ នលជាលជ័យចាំលពាោះសាំណង់ BIM ខែេក្ត្ូវ
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 នត្ាំល ើងឋានៈ លោយក្រេុហ នុលៅ ការេូលៅនិងអនរលៅ 
ការបនត 
•បញ្ជ ីសតពីីផ្េប ោះពាេ់នានាខែេលចញេរពីរេែវធីិ BIM 
និងលាំរេួូយថ្នក្េង់ក្ទយ BIM 
លៅរនុងបញ្ជ ីសតពីីផ្េប ោះពាេ់រេែវធីិ BIM ធាតុ្ការងារលផ្ស
ងៗខែេលៅរនុង BIM មានក្បសិេធិភាពលបើលក្បៀបលធៀបលៅ
នឹងការពិនិត្យលោយការលក្បើក្ ស់ថ្នលាំនូរខែេមានពីរវ ិ
មាក្ត្លនោះក្ត្ូវ នលរៀបចាំលោយ ការងារសាំណង់14 ក្បលភេ 
(ការសរបុធាតុ្ផ្សាំថ្នការងារ 109) ។ លៅរនុងធាតុ្ការងារ
ទាំង109 លនោះ ការងារខែរស ុេមានចាំនួន 26 (របូភាពេី2) 
ែូលចនោះលហើយការសាងសង់ខែរស េុក្ត្ូវ នចាត់្េុរថ្កជា
ក្បលភេថ្នការងារសាំណង់ខែេមានក្បសិេធិភាពខពស់បាំផុ្ត្
របស់រេែវធីិ BIM ខែេក្ត្ូវ នរ ាំពឹងេុរ។ 
 
របូភាពេី1 នីតិ្វធីិលផ្សងៗយរលចញពីការលរៀបចាំរេែវធីិ
សាំណង់ CIM 
របូភាពេី2 សាំណង់ BIMs តាេក្បលភេថ្នការងារសាំណង់ 
 
"ការសាំលរចចិត្តជាេូេោឋ នលេើ BIM" លៅរនុងស េុខែរ
សាំណង់ 
លសៀវលៅខណនាាំលនោះ នខណនាាំពី "ការេូេេតិ្ោន លៅលេើ
េូេោឋ ន BIM" ខែេជាវធីិសាស្រសតែែីេួយថ្នរេែវធីិសាំណង់ 
BIM (របូភាពេី3) ។ លៅរនុងររណី េេួេ នការអនុេ័ត្
ថ្នលាំនូរលនោះខត្តាេរយៈការលក្បើក្ ស់ BIMលនោះ ភាររិចេ
េួយចាំនួនលៅខត្មានែូចជារលបៀបលែើេបីររារាំណត់្ក្តា 
ែាំលណើ រការអនុេ័ត្និងេុខងារឧបររណ៍ BIM ែូលចនោះ BIM 
ក្ត្ូវ នអនុវត្តលៅរនុងែាំលណើ រការបលងាើត្ការេូេេតិ្ោន េុន
លពេែាំលណើ រការថ្នការលរៀបចាំលាំនូរការអនុេ័ត្លនោះ។ លៅ
រនុងែាំ្រ់កាេសាងសង់ក្រុេហ ុនលៅ ការេូលៅរេួ
បញ្េូ េមាតិ្កា BIM មានលសែើោន លៅនឹងលាំនូរ ងលផ្សងៗ
លេៀត្លោយលរៀបចាំការលធវើលអាយមានបលចេរលេសលៅអនរ
លៅ ការបនតលៅរនុងការក្បក្ពឹត្ែការសាងសង់របស់ខេួននិង
បនាទ ប់េរ នបញ្ជជ រ់ពីការលក្ជៀត្ចូេរវាងខផ្នរបខនថេនិង

ពិនិត្យក្បសិេធភាពសាំណង់លោយការលក្បើក្ ស់ BIMs រេួ
បញ្េូ េោន ។ 
វធីិសាស្រសតខែេ នខណនាាំខាងលេើលនោះ នោរ់រចួលហើយ
ចូេលៅរនុងការលក្បើក្ ស់ជារ់ខសតងរនុងការភាជ ប់ជាេួយ
ខែរស េុការក្បក្ពឹត្ែខែេទរ់េងនឹងការលធវើជលណតើ រយនត 
(របូភាពេី4)។ រនុងន័យលនោះ ផ្េប ោះពាេ់េួយចាំនួន ន
កាត់្បនថយលៅរនុងចាំនួនថ្នលាំនូរខែេលរៀបចាំសក្មាប់ការ
លក្បើក្ ស់រនុងការក្ត្ួត្ពិនិត្យខែេក្ត្ូវ នលធវើល ើងលៅ
ែាំ្រ់កាេថ្នការេេួេ នការអនុេ័ត្លោយអនរ
ក្លប់ក្លងការរចនាបេង់និងការកាត់្បនថយផ្េប ោះពាេ់ថ្ន
ពិការភាពអាំ ុងលពេការត្ភាជ ប់លៅខផ្នរបខនថេ។ 
 
របូភាពេី 3 ការបលងាើត្ការរេួេតិ្ោន លេើេូេោឋ ន BIM 
របូភាពេី 4 នីតិ្វធីិសក្មាប់ការស្សុោះស្សួេេតិ្លេើេូេោឋ ន 
BIM (ឧទហរណ៍) 
 
ការអភិវឌឍបខនថេលេៀត្ថ្នសាំណង់ BIM  
ោែ នការបាំលផ្េើសលេខែេនិយយថ្កការភាជ ប់កាន់ខត្ជិត្
សនិេធរវាងអនរលៅ ការេូលៅនិងអនរផ្េិត្ខែរខែបនិងអនរ
លៅ ការបនត ខែេជាចាំណុចលនេឹោះសាំខាន់រនុងការអភិវឌឍ 
BIM បខនថេលេៀត្លៅក្បលេសជប ុន។ សហព័នធលៅ ការ
សាំណង់ថ្នក្បលេសជប ុនមានខផ្នការរេពស់ការយ ងេូេាំ
េូោយលេើការ ផ្សពវផ្ាយថ្នការផ្េិត្រេែវធីិ BIM ខែេ
េិនក្តឹ្េខត្សក្មាប់អនរលៅ ការេូលៅប ុល ណ្ ោះលេប ុខនតខែេ
ទាំងលធវើសក្មាប់អនរផ្េិត្ខែរនិងអនរលៅ ការបនតជាលក្ចើន
លផ្សងលេៀត្តាេរយៈការលរៀបចាំសិកាខ សាោេួយលែើេបី
ខណនាាំលសៀវលៅខណនាាំនិងលុណក្បលយជន៍ថ្នរេែវធីិ 
BIM លនោះ។ 
 
របូែត្ ឧទហរណ៍ពីលាំរ ូBIM (ការបលងាើត្លាំរពូត៌្មានសាង
សង់អាោរ) 
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Fig. 2 Construction BIMs by Type of Construction Works

Photo 1 “What’s Construction BIM-Handbook 
for the Collaboration of General Con-
tractors and Subcontractors”

Fig. 1 Procedures from Preparation to Application of Construction BIM
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• Settlement of purpose and execution plan
• Assignment of person in charge of BIM
• Prior discussion
  ① BIM application process
  ② Information and data required for subcontractor
  ③ Information and data supplied by general contractor
  ④ BIM tools and their versions
  ⑤ File formats
  ⑥ Origin, axes, units, layers
  ⑦ Information sharing, management of latest version
  ⑧ Approval procedure
  ⑨ Copyright, confidentiality obligation
• Preparation of BIM collaboration plan document

• Improvement of BIM environment
• Holding of kick-off meeting
• Flow to BIM-based consensus
• BIM modeling
• BIM integration
• BIM application

• Holding of follow-up meeting

BIM model

BIM application report

Data

Minute of
proceedings

Output

BIM collaboration plan document

(No. of work items) 

Preparation work
0 5 10 15 20 25 30

Temporary work

Demolition work
Piling, excavation and

earth retaining
Foundation and inverted

construction method 

RC structure work

Seismic isolation work

Steel-frame work

MEP work

Exterior wall and
exterior member work

Elevator installation work

Interior wall and
interior member work

Water-proofing work

Exterior work

Work items requiring BIM tying between
General contractors and Subcontractors BIM solely of General contractor

Photo 2 Fixing of ceiling inside equipment and 
coordination of steel-frame sleeves

Photo 3 BIM-based consensus of steel-frame 
members for elevator equipment (red) 
and steel-frame model (grey)
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Fig. 3 Formation of BIM-based Consensus

Conventional consensus formation BIM-based consensus formation

Drawings for use
for examination

Drawings for use
for examination

Approval
drawing

Approval
drawing

Checking

A lot of drawings and complicated work is required to
correct drawings and maintain consistency among drawings

Reduction of drawings for use for examination at the process
of adjusting consistency is attained by confirmation and
correction employing BIM

Interference section

Fig. 4 Procedures for BIM-based Consensus (Example)
Steel-frame fabricator General contractor Elevator supplier
①Steel-frame model

Shop drawing

④Approval drawing
 (shop drawing)

③Discussion and consensus formation
employing integrated BIM

Supply of BIM before connection design
Consideration to size of BIM data
(Scope and level of detail/development)

Preparation of drawing
after BIM-based consensus formation

Shop drawing for elevator

②Required members for installation of
elevator in steel-frame construction

• Fastener plate
• Rail support beam 
• Angle to mount Jamb
• Sill support
• Part which can be hang 
• Machine beam and

other required members

④Preparation of approval drawing
 (shop drawing)
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(េាំព័រ 13 ~ 14) 
េរខណៈពិលសស: BIM និង CIM ពត៌្មានលាំរសូតពីីការ
សាងសង់ (1) 
រេែវធីិរបស់សាព នលាំរបីូវមិាក្ត្លឆ្ព ោះលៅររយុេធសាស្រសែខែទាំ
សាព នខែរខែប 
លោយ Hiroaki Matsushita សហព័នធលៅ ការសាំណង់ថ្ន
ក្បលេសជប ុន 
 
ការផ្គត់្ផ្គង់សាព នែ៏ធាំេួយ លឺជាលសាធននិវត្តន៍លៅក្បលេស
ជប ុន។ លហតុ្លនោះលហើយ នជា រលបៀបការពារសាព នលអាយ
មានក្បសិេធិភាពលៅរនុងពនេឺថ្នការរតឹ្បនតឹងលេើែវកិានិង
ធនធានេនុសសក្ត្ូវ នកាេ យជាភាររិចេរនុងស្សុរបនាទ ន់េួ
យ។  
លោយ នជួបសាថ នភាពខបបលនោះ លសចរតីខណនាាំលៅលេើ 
CIM ក្ត្ូវ នលលនាាំោន រាំពុងខត្លេើររេពស់លោយវជិជមាន
របស់ក្រសួងខែនែីលហោឋ រចនាសេព័នធែឹរជញ្ជូ ននិង
លេសចរណ៍ (MLIT) ។ CIM (សាំណង់ពត៌្មានលាំរ)ូ  នលធវើ
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យរេួបញ្េូ េោន ថ្នែាំលណើ រការលលក្មាងេួយពី
ការសទង់េតិ្និងការលធវើខផ្នការការរចនាបេង់ ការសាងសង់
និងការខែទាំ លេើការអនុវត្តលោយខផ្ែរលេើ 3D-PDM (ការ
បងាា ញ ផ្េិត្ផ្េលាំរបីូវមិាក្ត្)។ 3D-PDM ជាេ ូខែេេួយ 
លៅរនុងខផ្នរសាំណង់ខែេក្ត្ូវយរលាំរតូាេលោយបខនថេថ្ក
លុណេរខណៈរបស់ពត៌្សតពីីសមាភ រៈ េរខណៈពិលសសលផ្ស
ងៗ ការអនុវត្តន៍ េាំហាំនិងការចាំ្យខែេត្ក្េូវលអាយ
មានលៅរនុងែាំលណើ រការ ថ្នលលក្មាងលនោះលែើេបីលអាយលៅជា
េ ូខែេេួយខែេមានេាំហាំបីវមិាក្ត្តាេពត៌្មានធរណីមា
ក្ត្។ លៅរនុងអត្ថបេលនោះ េុខងាររបស់សាព នខែរខែប 3D-
PDM ក្ត្ូវ នពក្ងីរលែើេបីលរៀបចាំរចនាសេព័នធលៅលេើការ
អនុវត្តន៍ CIM រនុងមា សីុនរុាំពយូេ័រ និងសកាត នុពេលែើេបីអនុ
វត្តយុេធសាស្រសត 3D-PDM សក្មាប់ការខែទាំសាព នខែរខែប
លឺក្ត្ូវ នខណនាាំលអាយលក្បើ។ 
រេែវធីិលផ្សងៗនិងរិចេការនាលពេអនាលត្ថ្នសាព នខែរ 3D- 
PDM  

េនទឹេោន នឹងការផ្សពវផ្ាយ CALS/EC (រិចេែាំលណើ រការ
ខែេរាំពុងបនតនិងការោាំក្េវែតជីវតិ្ / ពាណិជជរេែលអ ិច
ក្ត្ូនិ) លោយ MLIT រនុងចុងឆ្ន ាំ 1990 3D-PDM ជា
ឧទហរណ៍  ក្ត្ូវ នបលងាើត្លៅរនុងឧសាហរេែខែរខែប
សាព ន (របូភាពេី1) និងោរ់ឱ្យអនុវត្តជារ់ខសតង។ លៅរនុង
ែវីលបើ 3D-PDM លឺអាចររ នសក្មាប់ការរចនាបេង់បីវមិា
ក្ត្លនោះលៅលេើការោឋ នសាងសង់និងខែទាំ  រេែវធីិរបស់វា
ក្ត្ូវ នោរ់រក្េិត្លៅលេើការលរៀបចាំ ពត៌្មានខែេរាំពុង
ែាំលណើ រការ NC  ឯរសារផ្េិត្ខែរនិងពត៌្មានសតីពី
ផ្េិត្រេែរបស់ក្រេុហិុនលផ្សងលេៀត្។ 
របូភាពេី 1 លក្ោងសាព នបីវមិាក្ត្ផ្េិត្ផ្េេ ូខែេ (លាំរ:ូ 
បេ) 
រេែវធីិ 3D-PDM លៅនឹងយុេធសាស្រសតខែទាំសាព នខែរខែប 
3D-PDM ក្ត្ូវ នលក្បើលែើេបីសាងសង់លៅរនុងរុាំពយូេ័រខែេ
មានត្ាំថ្េលសែើរចនាសេព័នធសាព នពិត្ក្ រែពីែាំ្រ់កាេ
ថ្នការសទង់េតិ្និងការលធវើខផ្នការលនោះ និងសូេបីខត្លៅ
លពេសិរាយេ់ែឹងបខនថេអាចលក្បើវារនុងការយេ់ែឹងអាំពី
សាថ នភាពថ្នរចនាសេព័នធសាំណង់លនោះ ន។ លៅេីបញ្េ ប់
លនោះលយើងអាចរ ាំពឹងថ្កនឹងជួយបលងាើនក្បសិេធភាពរនុងកាធវ
លអាយរររីចាំលរ ើនចាំលពាោះលលក្មាងលនោះ ការេប់សាា ត់្បញ្ជា
នានានិងការលធវើលអាយសលក្េច នការខរេេែរលោយការ
លក្បើក្ ស់រេួបញ្េូ េោន លៅេូទាំងែាំលណើ រការលលក្មាង
ទាំងេូេថ្នរបូភាពលេើេល ើញលលក្មាងខែេសរលសរលៅ
លេើ "ភាពងាយស្សួេថ្នការយេ់ែឹង" ខែេមានេាំនារ់
េាំនងជាេួយ 3D-PDM និង អាំពីពត៌្មានសតពីីរចនាសេព័នធ
បក្ងបួបក្ងួេលៅជា 3D-PDM េួយ។  
របូភាពេី 2 បងាា ញរបូភាពថ្ន 3D-PDM  នលក្បើសក្មាប់
ការខែទាំជាយុេធសាស្រសតរបស់សាព ន។ ែូចខែេល ើញលៅ
រនុងតួ្លេខលនោះ ពត៌្មានពីការខែទាំែូចជាការក្ត្តួ្ពិនិត្យ 
ការជួសជុេ / ក្បវត្តិសាស្រសតការពក្ងឹងការក្ត្តួ្ពិនិត្យនិង
រាំណត់្ក្តាសុខភាពរចនាសេព័នធសាំណង់ ក្ត្ូវ នលរៀបចាំ
ជាពណ៌មាន ខែេក្ត្ូវ នបខនថេលៅរនុង 3D-PDM ខែេ
លៅលេើបេង់  លុណភាពនិងពត៌្មានធរណីមាក្ត្ខែេក្ត្ូវ
សង់អាំ ុងលពេសាងសង់លឺក្ត្ូវ នឆ្េុោះបងាា ញលអាយ
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ល ើញលែើេបីសង់េិននន័យខែទាំខែេមានបីវមិាក្ត្សក្មាប់
ការលក្បើក្ ស់លៅរនុងយុេធសាស្រសតខែទាំ ។ 
 លេើសពីលនោះលៅលេៀត្លៅរនុងប ុនាែ នឆ្ន ាំចុងលក្កាយលនោះ បច្
លចរវេិា នលធវើឱ្យការអភិវឌឍការខែទាំសថិរភាពខែេលក្បើ
ក្ ស់បលចេរវេិា ICT និងបលចេរវេិាវាស់ខវងបីវមិាក្ត្
មានភាពក្បលសើរ។ ែេ់េីបញ្េ ប់លនោះមានសកាត នុពេថ្ន
ការ 3D-PDM រាំពុងក្ត្ូវ នលេើរល ើងលៅរនុងរេែវធីិ
របស់ខេួនខែេជាឧបររណ៍សក្មាប់ការខែទាំជាយុេធ
សាស្រសតថ្នសាព នខែរេួយលោយភាជ ប់េាំនារ់េាំនងរវាងបច្
លចរវេិាែែីលនោះវាជាេួយនឹងការទាំងលនោះ។ 
របូភាពេី 2 រេែវធីិថ្នសាព នបីវមិាក្ត្សក្មាប់ការលក្បើក្ ស់
ផ្េិត្ផ្េខែទាំជាយុេធសាស្រសត 
 
រេែវធីិជាលាំរសូក្មាប់ 3D-PDM រនុងការខែររាសាព ន
ឧទហរណ៍េួយអាំពី 3D-PDM  នអនុវត្តសក្មាប់ការ
ខែទាំសាព នក្ត្ូវ នខណនាាំែូចខាងលក្កាេខែេរនុងលនាោះ
ការវាស់មា សីុនលសានោខស រក្ត្ូវ នអនុវត្តរនុងការក្ត្តួ្
ពិនិត្យខខសកាបសាព នខែេមានស្សាប់ (របូភាពេី 3) ។ េរខ
ណៈពិលសសចេបងេួយលៅរនុងឧទហរណ៍លនាោះលឺថ្ក
ធរណីមាក្ត្របស់សាព ននិងរាំោាំងខខសរេប់េាំនឹងសាព នក្ត្ូវ
 នលលវាស់ជួេមា សីុនលសានោខស រលៅរនុងការក្ត្តួ្ពិនិ
ត្យតាេកាេរាំណត់្។ េិននន័យចាំណុចសាព នពពរ 3D 
ែូលចនោះក្ត្ូវ នេេួេការលរៀបចាំការវភិាលលេើលក្ោងសាំណង់ 
3Dរងឹ  លហើយបនាទ ប់េរេ ូខែេ 3D-PDM ក្ត្ូវ នលក្បើ
សក្មាប់ការខែទាំ។ ជាេេធផ្េវា នកាេ យលៅជាលរឿង
ខែេអាចលធវើ នលែើេបីលធវើការវាស់ក្បសិេធិភាពនិងរក្េិត្
ខពស់លោយេលធា យថ្នការវាស់មា សីុនលសានោខស រលបើ
លក្បៀបលធៀបលៅនឹងការវាស់លធវើល ើងលោយវធីិសាស្រសតសាេ
ញ្ា។ អត្ថក្បលយជន៍េួយលេៀត្ខែេេេួេ នលឺសូេបីខត្
បនាទ ប់ពីការវាស់ក្ត្ូវ នលពញលេញរយចលហើយរ៏លោយ 
វាលឺជាការងាយស្សួេេយយលែើេបីបញ្ជជ រ់អាំពីធរណីមាក្ត្
សាព នលនោះលៅចាំណុចជលក្េើស្េួយថ្នេុនសាំរាប់សាង
សង់រចនាសេព័នធសាព ន 3D-PDM ខែេ ន 
លក្ត្ៀេរចួជាលស្សច។  

បចេុបបននលនោះមានបនទប់សក្មាប់ភាពក្បលសើរល ើងរនុងភាព
ក្តឹ្េក្ត្ូវនិងការចាំ្យពារ់ព័នធលៅរនុងការបងាា ញេ ូត្បី
វមិាក្ត្ប ុខនត 3D-PDM ក្ត្ូវ នចាត់្េុរថ្កជាឧបររណ៍
មានក្បសិេធភាពេួយសក្មាប់ការយេ់ែឹងក្បរបលោយ
ចរខុវស័ិយលេើការផ្លេ ស់បតូរ រចនាសេព័នធសាព ន។ 
របូភាពេី 3 មា សីុនលសានោខស រវាស់ខវងនិងបលចេរវេិាេ ូ
ខែេ 3D  
សកាត នុពេរបស់រេែវធីិ 3D-PDM រនុងការខែររាលហោឋ
រចនាសេព័នធ 
រនុងវស័ិយវសិវរេែសាំណង់សីុវេិ ខណៈលពេខែេ
ឧសាហរេែខែរខែបនាាំវស័ិយសាព នវសិវរេែសីុវេិលផ្សង
លេៀត្ទាំងអស់រនុងការលោោះស្សាយលសចរតីខណនាាំថ្នការ
លក្បើ 3D-PDM រេែវធីិលនោះលៅមានរក្េិត្របស់ខេួនលៅត្ាំបន់
េួយចាំនួនខែេ នបញ្ជជ រ់។  
េា ងវញិលេៀត្លៅរនុងការក្ត្តួ្ពិនិត្យការសាងសង់សាព ន
ខែរខែបលចេរវេិា ICT និងបលចេរវេិាវាស់ខវងបីវមិាក្ត្
ខែេ នបងាា ញនាលពេបចេុបបននលនោះការអភិវឌឍលួរឱ្យរត់្
សមាគ េ់ ខែេក្ត្ូវ នេនុសសជាលក្ចើនរាំពុងអនុវត្ត និង
ការលក្បើក្ ស់រេួថ្ន 3D-PDM ខែេមានបលចេរវេិាខពស់
 នផ្តេ់នូវសកាត នុពេខពស់សក្មាប់ 3D- PDM អនុវត្ត
លេើការខែទាំលហោឋ រចនាសេព័នធសងគេជាយុេធសាស្រសត។ លល
រ ាំពឹងថ្កលៅលពេអនាលត្ខែេចាំ្យលែើេេុននិងការ
អភិវឌឍបលចេរវេិាលែើេបីលេើររេពស់រេែវធីិ 3D-PDM នឹង
ក្ត្ូវ នពលនេឿនលឆ្ព ោះលៅរររេែវធីិខែេេូេាំេូោយជាង 
CIM  ន។ 
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Fig. 1 Outline of Three-dimensional Bridge Product Modeling (Modeler: Symphony)

Symphony: The system to prepare product modeling not only for steel bridges
but also other general civil engineering structures

Function of Symphony
3D product modeling
(Modeler: Symphony)

Product modeling function
Function specializing
in steel frame

Framing line
data 

3D geometric
data

Making connections

Attribute
information

data

MicroStation

Oracle/access

Preparation of
framing line1. 

Definition of object2. 

Alignment of object3. 

Addition of attribute
information

4. 

Collation of model5. 

Calculation of
tonnage

6. 

Pre-cambering7. 

2D development8. 

NC fabrication
information

9. 

Fabrication document10. 

Fig. 2 Application of Three-dimensional Bridge Product Modeling Used for Strategic Maintenance (Image)

3D bridge maintenance database

3D bridge product modeling

Data on bridge
dimensions

Including QC record（and as-built geometry）
Data on bridge

dimensions
Including QC record（and as-built geometry） Repair/reinforcement

data
Repair/reinforcement

data

Structural health
monitoring record
Structural health

monitoring recordInspection databaseInspection database

Existing bridge

Newly-installed
bridge

Repair, reinforcement, remodeling

Modeling by use of conventional
drawing and 3D measurement

Recording of design information,
as-built QC and geometry record

Repair/reinforcement/remodeling designs
by means of 3D product modeling,
construction plan, construction simulation
Improved construction
and inspection efficiency

• 

Monitoring
Periodical monitoring by use of
3D measurement device
(laser scanner, digital camera, etc.)
Constant monitoring by use of
various sensors for applying monitoring
results into emergency reporting system
during disasters, route information
control and other disaster-prevention/
control measures
Detection of abnormality employing
large-scale data analytical technology
Route information control in liaison
with geological information system (GIS)

• 

• 

• 

• 

Survey and inspection
Reflection and recording in 3D-PDM
the inspection results in liaison with
bridge inspection labor-saving system
capitalizing on information and
communication technology (ICT) device

• 

Structural health monitoring
Assessment of load-supporting capacity
in liaison with 3D structural analysis
software
Assessment of structural health
by referring database

• 

• 

Maintenance plan
by use of bridge

management system
Drafting of strategic management
plan in liaison with bridge
management system (BMS)

• 
• 
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Fig. 3 Laser Scanner Measurement and 3D Modeling Technology

Laser scanner
measurement

3D measurement data
(Point cloud data)

Data size: 23.6 GB

Example of conversion into 3D solid model

Statistical processing of point
cloud data to prepare plane

and nodal line (ridge line)

Composition of planes in conformity
with nodal lines

3D solid modeling

3D solid model

Data size: 11.5 MB (about 1/2000)
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(េាំព័រ 15 ~ 16) 
េរខណៈពិលសស: BIM និងCIM ពត៌្មានលាំរសូតពីីការសាង
សង់ (2) 
លលក្មាងរេែវធីិសវនារេែ CIM  
លោយលោរ Makoto Nakano ក្រុេហ នុ TAKAHA Kiko 
ខូអិេធីឌី  
សាព នខែេជាក្បធានបេថ្នអត្ថបេលនោះក្ត្ូវ នលចញជា
លលក្មាងខែេមានលោេលៅ (ក្ត្ូវ នលសនើ) សក្មាប់រេែវធីិ 
CIM លក្បើសារេបែ (ការបងាា ញលាំរពូត៌្មានសាំណង់) ពី
ការយិេ័យអភិវឌឍន៍ត្ាំបន់ឈ្ហូគលូុរបស់ក្រសួង ខែនែី
លហោឋ រចនាសេព័នធែឹរជញ្ជូ ននិងលេសចរណ៍។ វាលឺជា
សាព នខែរខែបខែេមានរ  តូ្ខែរខែបខែេេិនមានធាតុ្ជា
បនត 2 លនាោះលេ។  
រនុងការអនុវត្ែ CIM លៅរនុងលលក្មាងលនោះសុពេភាពរេែវធីិ
ក្ត្ូវ នលលពិនិត្យលេើេ។ ជាេេធផ្េលយើង នលផ្លត ត្លេើ
វធីិសាស្រសតមានក្បសិេធភាពែូចខាងលក្កាេលនោះរនុងរេែវធីិពីរ
ខែេ CIM មាន: េ ូខែេបីវមិាក្ត្ថ្នរចនាសេព័នធជាចេបង
និងអាោរលក្លឿងបនាេ ស់លនោះនិងរេួបញ្េូ េការក្ត្តួ្ពិនិត្យ
ថ្នពត៌្មានខែេពារ់ព័នធលៅលេើេ ូខែេបីវមិាក្ត្។ អត្ថបេ
បនាទ ប់បងាា ញពីនីតិ្វធីិការលរៀបចាំេិននន័យសក្មាប់វធីិ
សាស្រសតទាំងពីរលនោះនិងរលបៀបលែើេបីអនុវត្តវា។ 
នីតិ្វធីិថ្នការលរៀបចាំេិននន័យ 

លៅលពេែាំបូង េ ូខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់សាំណង់
ធាំ នលក្បើសក្មាប់ ងផ្េិត្េាំនិញ  ក្ត្ូវ នលរៀបចាំ
ល ើងចាំលពាោះលាំនូររចនាបេង់និងជួេ MASTERSON (សាជី
វរេែវេិាសាស្រសត JIP) ។ 

 បនាទ ប់េរ េ ូខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់រខនេងក្ត្តួ្
ពិនិត្យែ៏ធាំ ឧបររណ៍បងាូរនិងបរកិាខ រលក្លឿងបនាេ ស់ធាំលផ្សង
លេៀត្ខែេក្ត្ូវ នលរៀបចាំជួេ Braz (សាជីវរេែវេិា
សាស្រសត JIP) ខែេអនុញ្ជា ត្ឱ្យសក្មាប់ការលរៀបចាំងាយៗ 
រនុងការលក្បៀបលធៀបថ្នេ ូខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់េលធា យ
លក្លឿងបនាេ ស់។  

ជាចុងលក្កាយ AXEL3D (សាជីវរេែវេិាសាស្រសត 
JIP) ក្ត្ូវ នលក្បើរនុងលោេបាំណងចូេែាំលណើ រការបញ្េូ េ

ពត៌្មានរេួមានរចនាសេព័នធសាំណង់ចេបងេ ូខែេបីវមិាក្ត្
និងរខនេងលក្លឿងបនាេ ស់េ ូខែេបីវមិាក្ត្លនោះ។ របូភាពេី1 
បងាា ញនីតិ្វធីិថ្នការលរៀបចាំេិននន័យ។ 
របូភាពេី1 នីតិ្វធីិលរៀបចាំេិននន័យ 
េ ូខែេបីវមិាក្ត្ថ្នរចនាសេព័នធសាំណង់ចេបងនិងរខនេង
លក្លឿងបនាេ ស់ 
•លលក្មាងក្ពាង 
បញ្ជា ជាលក្ចើនទរ់េងនិងការប ោះេងគិចោន រវាងខផ្នរបខនថេ
និងរចនាសេព័នធសាំណង់ ងផ្េិត្េាំនិញខែេជា
សមាជិរក្ត្ូវ នលផ្ទៀងផ្លទ ត់្េុនលពេលៅ ងផ្េិត្
លោយការលរៀបចាំេ ូខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់រចនាសេព័នធ
ចេបងរខនេង andaccessory និងការលធវើលអាយលចញជាេ ូ
ខែេទាំងលនោះ។ 
•ការលផ្ទៀងផ្លទ ត់្បញ្ជា ជាលក្ចើនខែេពារ់ព័នធរនុង ងផ្េិ
ត្េាំនិញ 
លៅជិត្ចាំណុចោាំក្េថ្នសាព នបចេុបបននលនោះការល ើងរងឹថ្ន
ចាំណុចខែេក្េសាព ន លក្ោងឆ្ែឹងក្េេាំងន់ជាសមាជិរធនឹេ
ខខវងបក្េងុល ើងថ្នចាំណុចការោាំក្េនិងសមាជិរលផ្សង
លេៀត្ក្ត្ូវ នលរៀបចាំលៅជិត្ោន ។ ែូលចនោះវាលឺជាការចាាំ ច់
លែើេបីលផ្ទៀងផ្លទ ត់្ថ្កលត្ើ វាលរើត្មានបញ្ជា នានាពារ់ព័នធរនុង
ការ ងផ្េិត្លនាោះឬអត់្ ែូចជាការប ោះេងគិចោន និងភាព
អាចររអវកាសសមាជិរលធវើការ។ បនាទ ប់េរ ជាេួយេ ូ
ខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់សាំណង់លេ (របូភាពេី2) ក្ត្ូវ ន
លក្បើលែើេបីលផ្ទៀងផ្លទ ត់្បញ្ជា ទាំងលនោះ លៅរនុងការបខនថេលៅ
នឹងការលផ្ទៀងផ្លទ ត់្លោយលក្បើលាំនូរពីរវមិាក្ត្លនោះ។ ជាេេធ
ផ្េវាលឺជាការខែេអាចលធវើ នលែើេបីលផ្ទៀងផ្លទ ត់្ថ្កេិន
មានបញ្ជា លៅរនុង ងផ្េិត្េាំនិញល ើយនិងការផ្េិត្
របស់ ងថ្នសមាជិរបខនថេក្ត្ូវ នអនុវត្តយ ងរេូន។ 
•ការបញ្ជជ រ់ពីការប ោះេងគិចោន រវាងរចនាសេព័នធចេបងនិង
រខនេងេុរលក្លឿងបនាេ ស់ 
លពេមានការប ោះេងគិចោន រវាងលក្ោងសាំណង់ចេបងនិង
រខនេងេុរលក្លឿងបនាេ ស់លាំនូរជួេក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់ជារយេ
លោយពីរវមិាក្ត្ លហើយវាលឺជាការចាាំ ច់លែើេបីបញ្ជជ រ់ពី
ការររល ើញការប ោះេងគិចលោយេលធា យលធវើលអាយ
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ល ើញជារបូរាងបីវមិាក្ត្។ ការររល ើញការប ោះេងគិចោន
រវាងរចនាសេព័នធចេបងនិងរខនេងលក្លឿងបនាេ ស់ក្ត្ូវ ន
បញ្ជជ រ់េុរេុនរនុងផ្េិត្របស់ ងេាំនិញ លោយលក្បើេ ូ
ខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់រចនាសេព័នធចេបងនិងរខនេងលក្លឿង
បនាេ ស់ (របូភាពេី3) ។ 
ការក្ត្តួ្ពិនិត្យរេួោន ថ្នពត៌្មាននានាសតពីីេ ូខែេបីវមិាក្ត្ 
 •លលក្មាងក្ពាង 
ពត៌្មានចក្េុោះក្ត្ូវ នបខនថេលៅេ ូខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់
សាំណង់និងបរកិាខ រលក្លឿងបនាេ ស់សាំខាន់លែើេបីលអាយពត៌្
មាននានាខែេក្ត្ូវការសក្មាប់ការការពារនាលពេ
អនាលត្ អាចក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់លៅលេើលអក្រង់បងាា ញ។ រនុង
ចាំល្េពត៌្មានខែេ នបខនថេលនោះលឺជារមាេ ាំងក្បតិ្រេែ
ថ្នការចាំណុចោាំក្េ ការរចនាបេង់ល ើងរងឹថ្នរមាេ ាំង
ក្បតិ្រេែ Jack ខែេតារាងរាំណត់្ក្តានិងថ្កន ាំោបមានលៅ
រនុងការបខនថេ សមាជិរខែេ នលក្បើសក្មាប់រចនាសេព័នធ
សាំណង់លេ។ 
 •ការក្ត្តួ្ពិនិត្យការរេួបញ្េូ េសមាជិរលក្បើសក្មាប់រចនា
សេព័នធចេបង 
លៅែាំ្រ់កាេថ្នការលរៀបចាំេ ូខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់
រចនាសេព័នធចេបងលនោះ ចាាំ ច់រនុងការ បញ្េូ េពត៌្មានលៅ
លេើរក្មាស់ថ្កន រ់និងចានថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេនឹង
ក្ត្ូវ នលក្បើ។ លែើេបីបាំលពញតាេត្ក្េូវការលនោះលៅលេើ
សមាជិរពរចនាសេព័នធសាំណង់លេអាចក្ត្ូវ នបងាា ញលៅ
លេើេ ូខែេបីវមិាក្ត្ (របូភាពេី4) ។ 
 
រនុងររណីជាលក្ចើនខែេការពក្ងឹងសាព នបចេុបបននលរើត្ល ើង
លៅរនុងលពេអនាលត្រាំរតិ្សមាជិរបខនថេនិងរក្មាស់ចាន
ថ្នខផ្នរពក្ងឹងអាចក្ត្ូវ នអោះអាងថ្ក នលក្បើជាេ ូខែេបី
វមិាក្ត្លៅលេើលអក្រង់ ខែេក្ត្ូវ នចាត់្េុរថ្ក ឱ្យមាន
ក្បសិេធិភាពការងារក្បលសើរល ើង។ 
•ការក្ត្តួ្ពិនិត្យពត៌្មានខែទាំ 
រនុងការបខនថេពត៌្មានលៅលេើសមាជិរថ្នរចនា 
សេព័នធលេ ពត៌្មានខែេក្ត្ូវការនាលពេអនាលត្ក្ត្ូវ ន
បខនថេ។ ជាេេធផ្េ ពត៌្មានខែទាំលនោះអាចក្ត្ូវ ន

បញ្ជជ រ់លៅលេើេ ូខែេបីវមិាក្ត្លៅលេើការបងាា ញតាេលអ
ក្រង់ (របូភាពេី 5 និង 6) ។ 
លេើសពីលនោះលេៀត្លនាោះ េរខខណឌ ថ្នការរចនាបេង់ រមាេ ាំង
ក្បតិ្រេែថ្នចាំណុចក្េ ការរចនាបេង់ខែេក្េេូេោឋ ន
លទេ និងចានរាំណត់្ក្តាថ្នសាព នលនោះក្ត្ូវ នបខនថេលៅ
រនុងលលក្មាងសាព នបចេុបបននជាពត៌្ខែទាំរនុងការបខនថេលៅព
ត៌្ខែេ នបងាា ញលៅរនុងរបូភាពេី 5 និង 6។ ជាេេធ
ផ្េពត៌្ខែទាំអាចក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់លៅរនុងេេែិត្បខនថេ
លេៀត្លៅលេើេ ូខែេបីវមិាក្ត្លៅលេើលអក្រង់ខែេ នបងាា
ញ។ 
 
របូភាពេី 2 េ ូខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់រចនាសេព័នធសាំណង់
ចេបង 
របូភាពេី3 េ ូខែេបីវមិាក្ត្សក្មាប់រចនាសេព័នធចេបងនិង
លក្លឿងបរកិាខ រលក្លឿងបនាេ ស់ 
របូភាពេី4 លៅលេើសមាជិរថ្នពលេរចនាសេព័នធ 
របូភាពេី5 ពត៌្ខែទាំ (រមាេ ាំងក្បតិ្រេែថ្នបេង់ខែេល ើងរងឹ) 
របូភាពេី6 ពត៌្មានខែទាំ (តារាងរាំណត់្ក្តាថ្កន ាំោប) 
 
ការអនុវត្តន៍រេែវធីិ CIM សារេបងក្បរបលោយេេធផ្េ
លជាលជ័យ 
លៅរនុងការអនុវត្តន៍េែវធីិ CIM សារេបងលៅរនុងលលក្មាង
សាព ន  នាលពេបចេុបបននលនោះទាំងលក្ោងសាំណង់ចេបងនិង
រខនេងខែេក្ត្ូវ នលលយរលាំរលូក្លឿងបនាេ ស់បីវមិាក្ត្ខែេ
 នអនុញ្ជា ត្សក្មាប់ការលផ្ទៀងផ្លទ ត់្ថ្នបញ្ជា ទាំងពីរលនោះ
 នចូេរេួលៅរនុងការផ្េិត្ជាសមាជិរនិងលៅរនុងការ
ររល ើញការប ោះេងគិចោន រវាងរចនាសេព័នធចេបងនិង េិន
ក្តឹ្េខត្បរកិាខ រលក្លឿងបនាេ ស់ផ្េិត្សមាជិរេុនលពេ
ប ុល ណ្ ោះលេប ុខនតជាេួយនឹងភាពក្តឹ្េក្ត្ូវខពស់។ 
ក្បលភេលផ្សងោន ថ្នពត៌្មានចាាំ ច់អាចក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់លៅ
លេើលអក្រង់ តាេរយៈការអនុវត្តការក្ត្តួ្ពិនិត្យអាំពីការរេួ
បញ្េូ េេ ូខែេបីវមិាក្ត្រេួោន ខែេក្ត្ូវ នចាត់្េុរថ្ក
ក្បលយជន៍យ ងខាេ ាំងចាំលពាោះពត៌្មានខែទាំនាលពេអនាល
ត្។ 

35



 

ភាររិចេនាលពេអនាលត្សក្មាប់ការពិនិត្យរនុងការលេើរ
រេពស់រេែវធីិ CIM រនុងការរសាងសាព នមានែូចត្លៅ: អវី
េួយខែេរក្េិត្នូវពត៌្ខែទាំក្ត្ូវ នបខនថេនិងរលបៀប
ខែទាំក្បរបលោយក្បសិេធិភាពពត៌្អាចបញ្ជជ រ់ក្ ប់លៅ
លេើេ ូខែេបីវមិាក្ត្។ 
ជាចុងលក្កាយលយើង នសខេតងនូវអាំណរលុណយ ងក្ជាេ
លក្ៅរបស់លយើងលៅអនរទាំងោយ្មានការក្ពួយ រេភ
លៅរនុងេលនេតូ្តូ្រនិីងការយិេ័យផ្េូវជាតិ្ ត្ាំបន់ឈ្ូហគលូុ
និងសមាលេជនជាតិ្ជប ុនសាំណង់ខែេ នផ្ែេ់ការោាំ
ក្េនិងែាំបូនាែ នថ្នអត្ថបេរនុងការលរៀបចាំនាលពេបចេុបបនន
លនោះ។ 
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Fig. 2 Three-dimensional Model for Main Structures

Stiffener of supporting point

Cross beam back-up member
of supporting point

Bearing reinforcing rib

Fig. 3 Three-dimensional Model for Main Structures and Accessory Facilities

Superstructure
inspection platform

Intermediate
cross beam Stringer

Fig. 1 Data Preparation Procedures

Design drawing 

Addition of maintenance information 

Information output, preparation
of data for accessing

Preparation of 3D model
for main structure

Preparation of 3D model
for accessory structure

Fig. 2 Three-dimensional Model for Main Structures

Fig. 3 Three-dimensional Model for Main Structures and 
Accessory Facilities
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Fig. 4 Information on Members of Main Structures

Information on members
of main structures

Lot No.=NI1
Kind of member=Upper flange
Material grade=SM570
Member shape=PL
Plate thickness=30
Weight=4416.28
Width=2718.58
Length=7160.98

Property information
on individual members

Fig. 5 Maintenance Information (Jack-up Stiffener Design Reaction Force)

Lot No.=NI1
Kind of member=G_stiffening plate
Material grade=SM400A
Member shape=PL
Plate thickness=27
Weight=19.08
Width=300
Length=300
Jack-up stiffener design reaction force=(kN)
Reaction force=3244.8kN

<Main girder ￥G1￥B7￥LF107￥GC55￥1>

Fig. 6 Maintenance Information (Paint Record Table)

Lot No.=NI1
Kind of member=Paint record table
Material grade=---
Member shape=---
Plate thickness=---
Weight=---
Width=270
Length=370
Date of paint=December 2014
Painting company=Primer coat, intermediate coat,
  top coat: TAKADAKIKO Co., Ltd.
Paint grade=Primer coat: Epoxy resin paint;
  Intermediate coat and top coat: Fluorine resin paint
Top coat color=GN-…

<Main girder ￥G1￥B1￥WL101￥GC53￥1>

Fig. 4 Information on Members of Main Structures
 Information on members of main structures

Fig. 5 Maintenance Information (Jack-up Stiffener Design 
Reaction Force)

Fig. 6 Maintenance Information (Paint Record Table)
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(េាំព័រ 17 ~ 18) 
េរខណៈពិលសស: ខែរអីុណុរ 
រេែវធីិែែីៗថ្នខែរអីុណុរ 
សាំភារៈសាំណង់លផ្សងៗលៅក្បលេសជប ុន 
លោយ Yasumi Shimura សាជីវរេែអីុណុរ Nippon Steel 
& Sumikin  
 
លៅរនុងេរខខណឌ ថ្នបរមិាណខែរអីុណុរក្ត្ូវ ន លក្បើ
ក្ ស់យ ងលក្ចើនលៅរនុងក្បលេសជប ុន ជាខផ្នរសាំណង់
 នចាំ្ត់្ថ្កន រ់េីបី បនាទ ប់ពីវស័ិយរែយនតនិងលក្លឿងផ្ទោះ
សាំខបង / មា សីុនការយិេ័យ។ រនុងវស័ិយសាំណង់ ខែរអីុ
ណុរក្ត្ូវ នអនុវត្តយ ងេូេាំេូោយលៅរនុងការសាង
សង់ជញ្ជជ ាំងនិងែាំបូេនិងខផ្នរលផ្សងលេៀត្ខែេទេទរឱ្យ
មានភាពធន់នឹងេឹរលភេៀង ។ ខណៈខែេភាលលក្ចើនថ្ន
ផ្េិត្ផ្េខែរខែបលក្ចោះ នអនុវត្តជាសមាជិររចនាសេ្
ព័នធមានសនេឹរខែរអីុណុរ សមាជិររចនាសេព័នធត្ក្េូវឱ្យ
ចានខែរអីុណុរក្ត្ូវ នបងាា ញនិនាន ការលរើនល ើង។ 
 
លោយសារខត្ភាពធន់ក្បរបលោយសុវត្ថិភាពថ្នលក្ោង
សាំណង់លៅនឹងការរញ្ជួ យែីនិងការល ើងខក្ចោះលនោះក្ត្ូវ ន
ខសវងររលៅរនុងការលក្បើក្ ស់ថ្នសមាជិររចនាសេព័នធខែរ
បខនថេ ជាសតង់ោរបស់បេង់ ក្ត្ូវ នលលលរៀបចាំលោយលយង
ខផ្នររបស់វាលៅរនុងរេែវធីិ។ ទរ់េងនឹងខែរអីុណុរលនោះ 
វាលឺជាការចាាំ ច់ត្ក្េូវលអាយមានការេេួេសាគ េ់ជាសា
ធារណៈទរ់េងលៅនឹងសុវត្ថិភាពរបស់វាលៅលពេខែេ
 នលក្បើជាសមាជិរបខនថេរបស់លក្ោងសាំណង់។ តារាងេី 
1 បងាា ញពីចាំ្ត់្ថ្កន រ់របស់ខែរអីុណុរខែេក្ត្ូវ ន
បញ្ជជ រ់លៅរនុងសែង់ោរខែេក្ត្ូវ នអនុវត្តនាលពេ
បចេុបបននលៅរនុងវស័ិយសាំណង់លនោះ។ េនទឹេនឹងលនោះខែរ
លទោះបីជាខែរអីុណុរេិនក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់លៅរនុងសតង់ោររ៏
លោយ រ៏ទាំងយនតការរចនាសេព័នធែែីបលចេរវេិា ក្ត្ូវ ន
លរៀបចាំលក្បើជាខផ្នររេែវធីិ លហតុ្លនោះលហើយ នជាក្បលភេែែី
ថ្នខែរអីុណុរ នបលងាើនេុនលេើយនតការខបបលនោះ។ 

ខែរអីុណុរសក្មាប់រចនាសេព័នធសាំណង់ក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់
លៅរនុងសតង់ោរឧសាហរេែជប ុន (JIS) ។ លេើសពីលនោះ
លេៀត្ ខែរអីុណុរពីរឈ្តុ្ SUS821L1 ខែរអីុណុរ 
SUS32304 និង SUS329J3L ក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់លៅរនុងសែង់
ោរនានា (សូេលេើេតារាងេី 2) ។ 
 
តារាងេី 1 ចាំ្ត់្ថ្កន រ់ថ្នខែរអីុណុរខែេ នបញ្ជជ រ់
លៅរនុងសតង់ោលផ្សងៗ 
តារាងេី 2 ចាំ្ត់្ថ្កន រ់ខែរអីុណុរពីឈ្តុ្ក្ត្ូវ ន
បញ្ជជ រ់លៅរនុងសតង់ោរលផ្សងៗ 
 
រេែវធីិសាំណង់ែែីៗ អាំពីខែរអីុណុរ 
ចាំ្ត់្ថ្កន រ់ខែរអីុណុរសាំខាន់ៗខែេ នអនុវត្តយ ង
យូរេរលឺមាន SUS304 ខែរអីុណុរ SUS304N2 និង 
SUS316 ។ លទោះជាយ ង្រេែវធីិតាេេាំោប់ថ្នខែរអីុ
ណុរពីរឈ្តុ្រាំពុងលរើនល ើងលោយសារខត្វាផ្តេ់នូវទាំង
រមាេ ាំងខពស់និងផ្េក្បលយជន៍លសែឋរិចេខពស់ ឧទហរណ៍
ែែីៗក្ត្ូវ នខណនាាំែូចខាងលក្កាេ: 
 
• SUS329J3L 
លៅនឹងជញ្ជជ ាំងខែេក្លបែណត ប់ពីលេើរខនេងលបើរខយេ់លៅ
រ ត្ េអាោរផ្ារេាំលនើបខែេសថិត្លៅលក្កាេែីលៅក្ចរ
លចញ Yaesu ថ្នសាថ នីយ៍េីក្រងុតូ្រយូ ថ្ផ្ទជញ្ជជ ាំងលនោះមានថ្ផ្ទ
ជាប់នឹងរាំលណើ នខាងេុខជាេួយលែើេលឈ្ើខែេជាខផ្នរ
េួយថ្នការខែេមានលៅរនុងសាំណុាំ ខបបបេខែរអីុណុរ
 នោត្ក្ត្ោងថ្កការលបើរខយេ់ែូលចនោះអាចផ្តេ់សុខែុេ
ជាេួយ ការរចនាលេសភាពលៅជុាំវញិ (សូេលេើេរបូែត្េី 
1) ។ ការបញ្េូ េលៅរនុងលណនីផ្េប ោះពាេ់ថ្នការផ្គត់្ផ្គង់
េឹរលៅររុខជាតិ្និងសាន េក្បោរ់ខក្ចោះខែេ នេរពីសាថ នី
យ៍រែលភេើងនិងលេើសពីលនោះលៅលេៀត្លែើេបីកាត់្បនថយការ
ផ្ទុរេាំងន់លៅលេើរចនាសេព័នធសាំណង់ផ្ារេាំលនើបលក្កាេែី 
ខែេមានស្សាប់ ខែរអីុណុរ រមាេ ាំងខពស់ SUS329J3L 
ក្ត្ូវ នអនុវត្ត។ 
• SUS323L 
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រនុងចាំល្េអាោរតាេេលនេរនានា ខែរអីុណុរក្ត្ូវ ន
លលអនុវត្តលៅរនុងរខនេងេាំនប់េឹរនិងទវ រេាំនប់េឹរ។ ជា
ពិលសសលៅរនុងប ុនាែ នឆ្ន ាំចុងលក្កាយលនោះ ខែរអីុណុរក្ត្ូវ
 នអនុវត្តល ើងលែើេបីបលងាើនការការពារេូេ 
ោឋ នអាោរេលនេលោយលសរ ីន។ របូែត្េី2 បងាា ញពី
ឧទហរណ៍ថ្នខែរអីុណុរ SUS323L សក្មាប់លធវើទវ រ
េាំនប់េឹរេួយ។ េាំងន់ទវ រស្សាេជាងេុនេេួេ ន
រមាេ ាំងខាេ ាំងតាេរយៈការលក្បើក្ ស់ខែរអីុណុរ ខែេបណ្
តាេឱ្យមានការកាត់្បនថយេាំហាំថ្នសេត្ថភាពនិងរចនាស
េព័នធក្លឹោះមា សីនខាលនោះ។ ការលក្ជើសលរ ើស ខែរអីុណុរជាវត្ថុ
រចនាសេព័នធសាំណង់ក្ត្ូវ នចាត់្េុរថ្ក ននាាំេរនូវ
ក្បសិេធិភាពលសែឋរិចេខពស់ខាេ ាំង្ស់រនុងការរចនាសេព័នធ
ទវ រេាំនប់ទាំងេូេ។ 
• SUS821L1 
ត្ាំណរនុងការអភិវឌឍថ្កេពេខែេរលរើត្ល ើងវញិជាេួយ
ឧបររណ៍បលងាើត្ថ្កេពេពនេឺក្ពោះអាេិត្យ ក្ត្ូវ នសាង
សង់ល ើងកាន់ខត្ខាេ ាំងល ើងៗ។ រនុងន័យលនោះខែរអីុណុរ
ក្ត្ូវ នលលអនុវត្តលៅរនុងស េុថ្នបនទោះស្សូបពនេឺក្ពោះអាេិត្យ 
(របូែត្េី3) ។ ការកាត់្បនថយេាំងន់ស េុខែរបខនថេ
ទាំងស្សុងក្ត្ូវ នលធវើល ើងលោយការលក្បើក្ ស់រមាេ ាំងខពស់
ខែរអីុណុរខែេបងាឱ្យមានការែយចុោះេិនក្តឹ្េខត្រនុងរ
យៈលពេសាងសង់ខែេលធវើឱ្យក្បលសើរល ើងក្បសិេធភាពថ្ន
ការសាងសង់លៅរនុងត្ាំបន់ខែេមានេាំហាំធាំប ុល ណ្ ោះលេ 
ប ុខនត នរេួចាំខណរែេ់ការកាត់្បនថយ ផ្ងខែរនូវការ
ចាំ្យរបស់លលក្មាងទាំងេូេ។ 
 
 
• SUS329J4L 
លៅរខនេងផ្គត់្ផ្គង់េឹរតាេរាេរ  បូ ីលណ ខែរអីុណុរក្ត្ូវ
 នលក្បើផ្ងខែរ។ របូែត្េី4 បងាា ញពីធុងេឹរខែេបាំលរ ើលស
វារេែជាក្បភពសតរុេឹរេួយសក្មាប់ខែរអីុណុរពីរ
ស្សទប់ SUS329J4L។ ចាំលពាោះធុងេឹរខែេចាំហុយេឹរ
មា សីុនក្ត្ូវ នររាេុរនិងលចញពី េឹរមា សីុនចាំហុយក្ត្ូវ
 នផ្គត់្ផ្គង់សក្មាប់លោេបាំណងេុរបរលិភាលជាខផ្នរេួយ

ែាំ្រ់កាេឧសែន័របស់អាងលនោះក្ត្ូវ នត្ក្េូវឱ្យមាន
ភាពធន់ក្ទាំ លក្ចោះសីុ និងសមាភ រៈសេរេយ ក្ត្ូវ នលក្ជើស
លរ ើសលោយខផ្ែរលេើការលធវើលត្សតការប ោះពាេ់ ។ ខែរអីុណុ
រ SUS329J4L របូរាងលៅត រេូរក្ត្ូវ នលក្បើសក្មាប់ស េុ
លៅរនុងធុងេឹរ។ 
 
របូែត្េី1 លក្េបលបើរឆ្រលៅសាថ នីយ៍ខយេ់េីក្រុងតូ្រយូ 
របូែត្េី2 ទវ រេាំនប់េឹរ (រនធេឹរលចញសបបនិេិត្ត) 
របូែត្េី3 បនទោះសូោ 3 ស ុេ 
របូែត្េី4 អាងបលក្េើេឹរ Atami Baien 
ការររីេូត្ោស់របស់រេែវធីិខែរអីុណុរពីរស្សទប់ 
ខណៈលពេខែេខែរអីុណុរថ្ែេជាងខែរខែបកាបូន 
ត្ក្េូវការខែរអីុណុរក្ត្ូវ នលរើនល ើងលៅរនុងខផ្នរខែេ
អនុវត្តការខែទាំលោយលសរនិីងការតុ្បខត្ងក្ត្ូវ ន
ទេទរនិងរចនាសេព័នធរនុងការកាត់្បនថយលៅរនុងការ
ចាំ្យខែេេួយលឺរាំណត់្លោេលៅវែតជីវតិ្។ ខែរអីុ
ណុរពីរលឺជាសមាភ រៈរមាេ ាំងខពស់លហតុ្លនោះលហើយ អនុញ្ជា ត្
លអាយកាត់្បនថយេេៃន់ថ្នរចនាសេព័នធសាំណង់។ ខែរអីុ
ណុរពីរលឺជាសមាភ រៈខែេអាចធានាសនិទនភាលសែឋរិចេ
ខពស់េួយ ែូលចនោះរេែវធីិរបស់ខេួនក្ត្ូវ នរ ាំពឹងថ្កនឹងលរើន
ល ើងបខនថេលេៀត្លៅរនុងលពេអនាលត្។ 
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Photo 1 Ventilation opening cover at the Tokyo 
Station

Photo 2 Floodgate (sluicing outlet) 

Table 1 Grades of Stainless Steel Specified in Various Standards

Water service (reservoir)

Dam, weir

Target facilities in construction
standards, and building
standards

SUS304, SUS316, SUS329J4L

Water service (aqueduct) SUS304, SUS316

Building Standard Law SUS304, SUS316, SUS304N2

SUS304, SUS316

Stainless steel grades

Table 2 Grades of Duplex Stainless Steel Specified in Various Standards

SUS329J3L

SUS821L1

JIS

SUS323L

SUS329J4L

S82122

S32304

S32803, S32205

−

ASTM

S32750SUS327L1

1.4462

1.4362

1.4507

1.441

−

EN
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Photo 3 Solar panel framing

Photo 4 Atami Baien service reservoir
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(ក្របខផ្នរខាងលក្កាយ) 
រិចេក្បតិ្បត្តិការ JSSC 
សននិសីេ JSSC ឆ្ន ាំ 2015 សតពីីលក្ោងខែរសាំណង់ខែេជា
ខួបលេើរេី 50 ថ្នេូនិធិ JSSC 
"ការបលងាើត្ែែីលចញពីសាំណង់ខែរខែប! " 
 
រយៈលពេបីថ្ែៃចលនាេ ោះពីថ្ែៃេី18 ខខវចិឆិកានិងេី20 2015 
សននិសីេ JSSC សតីពីរចនាសេព័នធសាំណង់ខែរខែបឧបត្ថេភ
លោយសមាលេជនជាតិ្ជប ុនខែរសាំណង់ (JSSC)  ន
ក្ រពធល ើងលៅេីក្រុងតូ្រយូ។ សននិសីេលនោះ នក្ រពធលធវើ
រេែវធីិពិលសស (ខផ្នរេី 1 និងេី 2) មានចាំណងលជើងថ្ក 
"ការបលងាើត្ែែីពីសាំណង់ខែរខែប!" លៅរនុងការរ ាំេឹរខួប
លេើរេី សិបេូេនិធិ JSSC។ 
លៅរនុងខផ្នរេី 1 ការបលក្ងៀនជាពិលសសខែេលផ្លត ត្ជា
សាំខាន់លៅលេើ "ជាំហរលៅជួរេុខថ្នបលចេរវេិា ជាការ
ក្បរួត្ក្បខជងលៅលេើេឹរែីែែី" មានការលធវើបេបងាា ញ
លោយក្រេុអនរស្សាវក្ជាវ នលធវើការលៅរនុងវស័ិយកាត់្
ខលេខត្េតង។ បេបងាា ញេួយលឺសតពីីការលក្បើក្ ស់ពាណិជជ
រេែថ្នការឆ្េងសាថ នីយថ្កេពេនិងអាំ្ចេីក្រថូ្កេពេ
ពនេឺក្ពោះអាេិត្យអវកាសខែេមានេូេោឋ នក្លឹោះ និងបេ
បងាា ញលផ្សងលេៀត្លនោះលឺសតីពីវធីិសាស្រសតថ្ចនក្បឌិត្ែែីខែេ
ផុ្សលចញពីការអភិវឌឍបលចេរវេិា នផ្ារភាជ ប់ជាេួយ
នឹងការលសុើបអលងាត្ចលនាេ ោះយនអវកាសោែ នេនុសសលបើរ
លោយចាប់លផ្តើេលធវើការលោយ "Hayabusa"។ 
លៅរនុងខផ្នរេី 2 ការពិភារាក្រេុលណៈរេែកាពិលសស
 នលធវើល ើងលក្កាេក្បធានបេ "សាំណង់ខែរខែបផ្លេ ស់
បចេុបបននបលងាើត្អនាលត្" លហើយលផ្លត ត្លេើបលចេរវេិាចុង
លក្កាយបាំផុ្ត្ចាំលពាោះការអភិវឌឍបលចេរវេិាែែីនិងេសសនៈវ ិ
ស័យថ្នការសាងសង់លៅរនុងវស័ិយខែរខែប។ 
រនុងចាំល្េក្ពឹត្តិការណ៍នានាខែេ នលរៀបចាំល ើងលផ្សង
លេៀត្រេួមាន: សេ័យក្បជុាំបណឌិ ត្សភា ខែេជា
ក្ពឹត្តិការណ៍ក្បចាាំឆ្ន ាំ នបលងាើត្ល ើងជារខនេងសក្មាប់
វសិវររវយ័លរែងលែើេបីរាយការណ៍ពីេេធផ្េថ្នការសិរា
និងការស្សាវក្ជាវរបស់ពួរលលេួយ ការលកាត្សរលសើរ 

JSSC ចាំលពាោះសេិេធិផ្េលេចលធាេ លផ្សងខែេសលក្េច ន 
(សូេលេើេេាំព័រេី 1 ~ 7) និងការបលក្ងៀនរ ាំឭររងាវ ន់-អនរ
ឈ្នោះ សននិសីេេួយលក្កាេក្បធានបេថ្ក: «ការររីចាំលរ ើនលេើ
ខផ្នរសមាភ រៈនិងការលក្បើក្ ស់របស់អនរលក្បើក្ ស់ខែរខែប 
"សហការឧបត្ថេភលោយ JSSC និង ខែរលោហៈនិងវេិា
សាថ នខែរខែបលៅក្បលេសជប ុន រេួនឹង "ការសហការលេើ
ការបងាា ញពីក្រុេលណៈរេែការ " ខែេជាលវេិកាសក្មាប់
សមាជិរក្រុេហ ុន JSSC លែើេបីលេើររេពស់ការេេួេ
សាគ េ់ជាសាធារណៈថ្នបលចេរលេសនិងពត៌្មានលផ្សងៗ
លេៀត្។ 
ក្ពឹត្តិការណ៍ទាំងអស់លនោះ នផ្តេ់ជូនែេ់អនរចូេរេួជា
លក្ចើន (ខែេមានចាំនួនសរបុជាង 1,500នារ់) បូររេួទាំង
វសិវររសាំណង់ខែរខែបនិងអនរស្សាវក្ជាវជាលក្ចើនរបូ 
ជាេួយនឹងរខនេងខែេមានត្ថ្េេថ្ែេរនុងការក្ ស្ស័យ
ទរ់េងនិងការលធវើអនតររេែ។ 
 
ផ្លទ ាំងរបូភាព នលរៀបចាំសក្មាប់ សននិសីេ ឆ្ន ាំ 2015 "ការ
បលងាើត្ែែីពីសាំណង់ខែរខែប!" 
 
សារេិខិត្ពីក្បធានលណៈរមាែ ធិការអនែរជាតិ្ 
Kuniei Nogami 
ក្បធានលណៈរមាែ ធិអនែរជាតិ្ JSSC 
(សាស្រសាត ចារយសារេវេិាេ័យេីក្រងុតូ្រយូ) 
 
លោយ នចាប់លផ្តើេចុោះផ្ាយពីសាំណង់ខែរខែប សក្មាប់
ថ្ែៃលនោះ និង ថ្ែៃខសែរលេខ 26 ខែេ នល ោះពុេភផ្ាយ
លៅរនុងឆ្ន ាំ 2009 េរលណៈរមាែ ធិថ្ផ្ទរនុងរបស់លយើង ន
េេួេខុសក្ត្ូវចាំលពាោះការលធវើខផ្នការវចិារណរថ្កេួយថ្ន
ការចុោះផ្ាយចាំនួនបីចាប់ខែេក្ត្ូវ នផ្សពវផ្ាយជាលរៀង
រាេ់ឆ្ន ាំ។ ចាប់តាាំងពីការលបើរសលមាព ធរបស់ JSSC ខែេ
 នលធវើសរេែភាពេូេាំេូោយលៅរនុងសាំណុាំ ខបបបេថ្ន
ការសទង់េតិ្ការស្សាវក្ជាវនិងការអភិវឌឍបលចេរវេិាលែើេបី
លេើររេពស់ការររីរាេោេថ្នការសាងសង់ខែរនិងលធវើឱ្្
យក្បលសើរល ើងនូវបលចេរវេិាខែេជាប់ទរ់េងលៅលនោះ
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និងលៅលពេែូចោន លនោះវា នពក្ងីររិចេសហក្បតិ្បត្តិការ
ែេ់អងគការខែេទរ់េងនឹងបរលេស។ 
ឆ្ន ាំលនោះលឺជាខួបលេើរេី សិបរបស់េូេនិធិសងគេខែរ
ខែបរបស់ក្បលេសជប ុន(JSSC) ។ រនុងឱ្កាសលនោះលណៈ
រមាែ ធិអនែរជាតិ្របស់លយើងក្ត្ូវ នលរៀបចាំរិចេការសាំខាន់ៗ
ជាលក្ចើនលៅរនុងការរ ាំេឹរលៅឆ្ន ាំ 2015 នូវសននិសីេសតពីី
រចនាសេព័នធសាំណង់របស់ JSSC។ រាំពុងររលេើេលឆ្ព ោះលៅ
 សិបឆ្ន ាំខាងេុខលេៀត្លយើងនឹងររាការលបតជាញ ចិត្តយ ង
ខាេ ាំងរនុងការជាំរញុពក្ងីរការសាងសង់សាំណង់ខែរនិង
ជាំរញុការអភិវឌឍបលចេរវេិា  ខណៈលពេខែេការបលងាើន
សរេែភាពរបស់លយើងសក្មាប់ពក្ងីរពត៌្ខែេទរ់េងលៅ
េូទាំងពិភពលោរ។ 
ជាការពិត្លៅរនុងេសសនាវែតីលេខ 44 បញ្ជា េុនែាំបួវរបស់ 
JSSC ពិលសសខែេលណៈរមាែ ធិរបស់លយើងក្ត្ូវ ន
េេួេខុសក្ត្ូវបញ្ជា នាលពេបចេុបបននរបស់លយើង, លេខ 47 
 នខណនាាំការងារេែឥត្លខាេ ោះនិងទាំងលនោះខែេ ន
េេួេពានរងាវ ន់សរលសើរចាំលពាោះការសាំលរចលឆ្នើេលៅឆ្ន ាំ 201
5 លៅរនុងការបខនថេ អត្ថបេលេខែែីលនោះមានេរខណៈ
ពិលសស BIM (សាងសង់លាំរលូក្ៅផ្េូវការ) រនុងការរសាង
សាំណង់ CIM (ពត៌្មានលាំរសូាំណង់អាោរ) រនុងវសិវរេែសីុ
វេិខែេរនុងលនាោះសាថ នភាពបចេុបបននថ្នរេែវធីិថ្ន CIM 
សក្មាប់និង ការរចនាបេង់ BIM ការសាងសង់និងខែទាំលៅ
រនុងក្បលេសជប ុនក្ត្ូវ នខណនាាំ។ វា នរាយការណ៍សតី
ពីលក្ោងខែរសាំណង់របស់សននិសីេ JSSC  នក្ រពធ
ល ើងលែើេបីរ ាំេឹរែេ់ខួបលេើរេី 50 របស់ក្រេុហ នុ JSSC 
។ 
លណៈរមាែ ធិអនែរជាតិ្រនុងខណៈលពេខែេរាំពុងលធវើការ
លេើការលឆ្េើយត្បក្លប់ក្ជងុលក្ជាយរនុងរិចេការអនតរជាតិ្
របស់ខែរខែបនិងេរខណៈពិលសសថ្នការសាងសង់សតង់
ោ   នជាំរញុការផ្លេ ស់បតូរបលចេរលេសនិងបុលគេិរលផ្សងៗ
រវាងក្បលេសជប ុននិងអងគការលក្ៅក្បលេស។ រនុងនាេជា
ខផ្នរេួយថ្នការក្បតិ្បត្ែិការទាំងលនោះ លយើងរាំពុងពាយេ
លធវើការជាេួយនឹងអត្ថបេចុោះផ្ាយែែីលនោះលែើេបីជូនែាំណឹង
ែេ់អនរអានរបស់លយើងពីការក្បតិ្បត្ែិការ JSSC និនាន ការ

លៅរនុងការសាងសង់ខែរនិងបលចេរវេិានិងការអភិវឌឍប
លចេរវេិាខែេពារ់ព័នធលៅនឹងការលធវើខផ្នការ ការរចនា
និងការរសាងរចនាសេព័នធខែរខែបលៅរនុងក្បលេសជប ុ
ន។ 
ក្បសិនលបើអនរចង់េេួេ ននូវពេេែិត្បខនថេអាំពីអត្ថបេ
នានាខែេមានលៅរនុងអត្ថបេុោះផ្ាយែែីលនោះឬលែើេបីេេួេ
 នពបលចេរលេសខែេពារ់ព័នធ សូេរុាំសាទ រ់លសទើររនុងការ
ទរ់េងលេខាធិការោឋ ន JSSC (info-jssc@jssc.or.jp)។ 
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