
 

STEEL CONTRUCTION 
TODAY & TOMORROW 

(េលខ៤៩ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៦) 

សហករេបាះពុម�េដយ្រក�មហុ៊នែដកេលហៈជបុ៉ន និង ្រក�មហុ៊នសហព័ន�  

ែដកែថបរួមជាមួយនឹងសំណង់ែដកែថបរបស់្របេទសជបុ៉ន 

ែ្របជាភាសែខ�រ 

    អត�បទជាភាសអង់េគ�សស�ីពីសំណង់ែដកែថប  

ៃថ�េនះ &  ៃថ�ែស�ក ្រត�វបានេបាះពុម�បីេលកក�ុង

មួយឆា� និំងបានចរចរណ៍ផ្សព�ផ្សោយទូទំងពិភពេលកេដ

ម្បីបំេពញ្របតិបត�ិករែដលមានករចប់អរម�ណ៍និង្រក�ម

ហុ៊ននានាេនក�ុងពណិជ�កម�ឧស្សោហកម�ទំងអស់រួមជា

មួយនឹងអង�កររដ�បាលេផ្សងៗេទៀត។េគាលបំណងសំខ

ន់ៃនករេបាះពុម�ផ្សោយេនះគឺេដម្បី ែណនាំ បទដ� ននិង 

លក�ណៈពិេសសទក់ទងនឹងករសងសង់ែដកជាគំរូឧទ

ហរណ៍ៃនគេ្រមាងបេច�កវទិ្យោសងសង់ក្រមិតខ�ស់និង  

សមារៈសំណង់នានាែដលមានេនក�ុងវស័ិយៃនករកស

ង សំណង់និង វសិ�កម�សំណង់សីុវលិ។ 

េដម្បីឱ្យ អ�កអនជាភាសែខ�រ ែដលមានចំនួនេ្រចន 

បានយល់យ៉ាងងយ�ស�លេទេលអត�បទទំង 

េនះ អត�បទភាសែខ�រ្រត�វបានេរៀបចំេឡង 

និងបានភា� ប់មកជាមួយអត�បទជាភាសអង់េគ�សផងែដរ

។ ទក់ទងេទនឹង រូបថត គំនូរ និងតរង ទំងេនះ 

្រត�វបានបង� ញេនក�ុងកំែណជាែខ�រែតបុ៉េណា� ះេដយមាន

ចំណងេជងជាភាសែខ�រ ។ ដូេច� ះេហយ េលកអ�ក 

្រត�វបានសួរេដម្បីេយាងេទអត�បទជាភាសអង់េគ�សស

្រមាប់មាតិក នីមួយៗ។ េលសពីេនះេទៀត 

េនេពលែដលករអះអង បេច�កេទសៃនអត�បទ េនះ 

គឺ្រត�វបាន្រត�វករ ឬ បេច�កេទសជាេ្រចនេទៀតលម�ិត 

គឺ្រត�វបានទមទរេអយមាន  សូមេមលអត�បទ 

ជាភាសអង់េគ�ស ផងែដរ។ 

 

 

េលខ ៤៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ : មាតិក 

លក�ណៈពិេសស: 

បេច�កវទិ្យោសំណង់ែដគែថបស្រមាប់ទប់ទល់និងកររ��ួ

យដី និង ករពរសុវត�ិភាពពីសុ៊ណាមិ (Tsunami) 

ករែកែ្របថ�ីៗរបស់បេច�កវទិ្យោសំនង់ស្រមាប់សុវត�ិភាពពី

កររ��ួ យដី និង សុ៊ណាមិ 

■ មហន�រយពីរ��ួ យ និង 

សកម�ភាពថ�ីៗស្រមាប់ករស� បនាបេច�កវទិ្យោសំណង់នា

នាេដម្បីធានាសុវត�ិភាពេអយបានពីកររ��ួ យដី និង 

រលកយក្សសុ៊ណាមិ __________________________ 1 

■ករតក់ែតងរលករ��ួ យេនក�ុងច្បោប់ស�ីពីស�ង់ដអគារ

របស់្របេទសជបុ៉ន និង 

សមា� រៈេមកនិចេផ្សងៗែដលចំបាច់ស្រមាប់ករផលិតែដ

កែថប_____________________________________3 

■កររចនាគំរូស្រមាប់អគារជេន��សមនុស្សេអយមានសុ

វត�ិភាពពីរលកយក្សសុ៊ណាមិ និង សំេណ រចំេពះសំណង់ 

ែដកែថបទប់ទល់នឹងរលកយក្សសុ៊យណាមិពត៌មានេដម 

លម�ិតចំេពះករតក់ែតងអគារ ជេន��សមនុស្សេអយ 

មានសុវត�ិភាពពីរលកសុ៊យណាមិ ________________ 5 

ពត៌មានេដមលម�ិតចំេពះករតក់ែតងអគារ ជេន��ស 

មនុស្សេអយមានសុវត�ិភាពពីរលកសុ៊យណាមិ ______7 

ករែកែ្របសំណង់អគារជេន��សមនុស្សពីសុ៊ណាមិេនក�ុ

ងទី្រក�ងែសនដយ(Sendai City)________________ 11 

 

1



្របេភទសុ៊មនិង្របេភទអគារជេន��សមនុស្សពីសុ៊យណាមិ

ែដលេ្របបានេ្រចនែបប_______________________13  

អត�បទជាេសរ ៊ ី: 

ករសិក្សោែផ�កវសិ�កម�េនក�ុង្របេទសជបុ៉ន(1) 

 អគារករយិាល័េនទី្រក�ងគូនីមី(Kunimi) : 

មជ្ឈមណ� លសងសង់ជាថ�ីេដយរចនាេ្រគាងសំណង់ពី

ែដកែថបបង� ត់ពីេឈ(wood-steel hybrid 

structures)________________________________ 15 

កិច�សហកររបស់ JSSF ___________ ្រកបខងេ្រកយ 

េលខទំព័រមានចំេពះអត�បទជាភាសអង់េគ�ស 

ចុះផ្សោយេលខ៤៩។ 

អត�បទជាភាសែខ�រ: ©2016 សហព័ន�ែដក និង 

ែដកែថបរបស់្របេទសជបុ៉ន 

 

សហព័ន�ែដក និង ែដកែថបរបស់្របេទសជបុ៉ន 

3-2-10 Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-

0025, Japan 

ទូរសរេលខ: 81-3-3667-0245 ទូរស័ព�េលខ: 81-3-

3669-4815  

អស័យដ� ន្របអប់សំបុ្រត: sunpou@jisf.or.jp 

េគហទំព័រេវបសយ http://www.jisf.or.jp 
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(ទំព័រទី1-6) 

លក�ណៈពិេសស: 

បេច�កវទិ្យោសំណង់ែដគែថបស្រមាប់ទប់ទល់និងកររ��ួ យ

ដី និង ករពរសុវត�ិភាពពីសុ៊ណាមិ(Tsunami) 

េដយមានករបង�េឡងពីរ��ួ យដីដ៏ខ� ំងេនខងេកតៃន

្របេទសជបុ៉នឆា� ំ 2011 

េធ�េអយសហព័ន�ែរែ៉ដកនិងែដកែថបជបុ៉ន (JISF) 

បានេរៀបចំកូនេសៀវេភមួយែដលមានចំណងេជងថា 

"អគារសុវត�ិភាពសង់ពីែដកែថបករពរេ្រគាះរ��ួ យដីនិង

រលកយក្សសូ៊ណាមិ និងកម�វធីិេ្រប្របាស់ែដកែថប” 

តមរយៈករែដល JISF 

ជំរុញសំេណ េដម្បីទំនាក់ទំនងសង�មនឹងករសងសង់អ

គារែដលអចេដះ�សយនឹងកររ��ួ យដីនិងសុវត�ិភាពសូ៊

ណាមិេអយបាន្របេសរេឡងនិងេដម្បឱី្យកម�វធីិៃនផលិត

ផលរចនាសម�័ន�ែដកែថប 

ែដលមាន្របេយាជន៍ក�ុងករសងសង់អគារទំងេនះ។ 

េនក�ុងលក�ណៈពិេសសេនះ 

ករផ�ួចេផ�មថា� ក់ជាតិេដម្បីធានាសុវត�ិភាពពីកររ��ួ យដីនិ

ងសូ៊ណាមី 

និងបេច�កវទិ្យោរចនាសម�័ន�ែដកែថបែដលគាំ្រទសុវត�ិភាព 

្រត�វបានបង� ញេនក�ុងបនា� ត់ជាមួយេគាលបំណងៃនេសៀ

វេភេស�ងរួមជាមួយនឹងកររចនាស 

ម�័ន�ៃនអគារយក្សសូ៊ណាមិនិងឧទហរណ៍ពីករជេម��សខ�ួ

នែដលអនុវត�ជាក់ែស�ងេនេ្រកមរូបភាពបី េនេលទំព័រទី 

1 ដល់ទី 14: 

•គំនិតផ�ួចេផ�ស្រមាប់ករបេង�តបេច�កវទិ្យោរចនាសម�័នែដ

កែថបេដម្បីធានាសុវត�ិភាពពីកររ��ួ យដីនិងសូ៊ណាមិ 

•មូលដ� នពិេសសេនក�ុងកររចនាអគារជេម��សពីព្ុយះសូ៊

ណាមិ 

•ឧទហរណ៍ជាក់ែស�ងចំេពះអគារជេម��សែដលេ្របែដ

កសូ៊ណាមិ 

ករែកែ្របថ�ីៗរបស់បេច�កវទិ្យោសំនង់ស្រមាប់សុវត�ិភាពពី

កររ��ួ យដី និង សុ៊ណាមិ 

គណៈកមា� ធិករេធ�ករទក់ទងនឹងករសងសង់អគារ 

និង 

គណៈកមា� ធិករស�ីពីករផ្សព�ផ្សោយទីផ្សោរេនេ្រក្របេទ

ស របស់សហព័ន�ែដកបន�ះនិងែដកែថបជបុ៉ន 

■ មហន�រយពីរ��ួ យ និង 

សកម�ភាពថ�ីៗស្រមាប់ករស� បនាបេច�កវទិ្យោសំណង់នា

នាេដម្បីធានាសុវត�ិភាពេអយបានពីកររ��ួ យដី និង 

រលកយក្សសុ៊ណាមេនក�ុង្របេទសជបុ៉ន 

សំណង់ែដកែថបមានចំនួនសរុប្របមាណ 30%  - 40% 

ៃនៃផ�្រកលសរុបេនក�ុងករចប់េផ�មសំណង់អគារថ�ី 

េដយវធីិស�ស�សំណង់ 

ែដលបានបង� ញអ្រតៃនករេ្របចំណង់ែដកែថបដ៏ខ�ស់ 

េដយេ្រប�បេធៀបេទករេ្រប្របាស់សំណង់ែដកែថបេន

្របេទសេផ្សងៗេនបរេទស។ 

េនេពល្រត�តពិនិត្យេទេលៃផ�្រកលៃនករចប់េផ�មករ

សងសង់អគារតមរយៈកម�ស់អគារ 

អគារមានកម�ស់ទប និង 

មធ្យមែដលមាន្របាំជាន់ឬទបជាងហ�ឹងមានចំនួនែដកែថ

បសរុបេ្រចនជាង90%។  

ចំេពះស� នភាពេនះ 

េនក�ុងេគាលបំណងេដម្បីកសងទី្រក�ងមានសុវត�ិភាពនិ

ងអចេជឿទុកចិត�បាន 

វគឺជាករចំបាច់េដម្បីផ�ត់ផ�ង់ផលិតផលែដកែថបែដលនឹ

ងជួយធានាគុណភាពៃនសុ៊មរចនាសម�័ន�និងកំលំងទប់ទ

ល់រ��ួ យដី។ 

កររ��ួ យេធ�េអយមហន�រយដល់សំណង់ែដកែថបនិង 

វធិានករែដល្រត�វបានយកមកអនុវត� 

េនក�ុងកររ��ួ យដីដ៏ខ� ំងខ� េន Hanish –Awaji 

ក�ុងឆា� ំ1995 

ខណៈែដលច្បោប់េរៀបថ�ីចំេពះកររ��ួ យែដល្រត�វបានប

េង�តេឡងេនក�ុង1981 

គឺ្រត�វបានផ�ល់សុពលភាពជាក់ែស�ង 

េនាះមហន�រយពិត្របាកដបានេកតេឡងេនក�ុងរចនាស

ម�័ន�សុ៊មែដកែថបែដលករតភា� ប់ចំណុចបាក់បង�រេឡង

េដយតំណរផ្សោរែដលេខ្សោយ រួមនិង មហន�រយេផ្សងៗ 

្រត�វបានរកេឃញេនក�ុងអគារសំណង់ែដកែថបមួយចំនួ
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នេទៀត (រូបថតទី 1)។ពិនិត្យេឡងវញិ 2000 

ដងៃនច្បោប់ស�ីពីស�ង់ដអគារៃន្របេទសជបុ៉នេនះជាករ

ឆ�ុះប�� ំងេអយេឃញេមេរៀនទទួលបានពីកររ��ួ យដី 

ដូេច�ះករបេង�តេឡងជារចនាសម�័ន�ថ�ីស្រមាប់វធីិស�ស�និ

ងករតភា� ប់សនា� ក់លក�ណៈពិេសសថ�ីស្រមាប់កម�វធីិអនុវ

ត�ន៍ែដកែថបជាេ្រចនេទៀត។ 

ក�ុងស� នភាពែបបហ�ឹង 

ឧស្សោហកម�ែដកែថបជបុ៉នបានដក់ជាបន�បនា� ប់នូវផលិ

តផលែដកែថបរចនាសម�័ន�ថ�ីេនេលទីផ្សោរ : 

ស�ង់ដរផលិតផលែដកែថប SN 

(ផលិតផលែដកែថបបានេ្របស្រមាប់ែតករកសងសំណ

ង់) BCR (បំពង់ែដកែថបកេររ៉េមៀលបេង�តេឡង្រតជាក់) 

និង BCP 

(បំពង់ែដកែថបរងកេរែដលមានទ្រមង់សង�ត់្រតជាក់) 

ករអនុវត�កំរតិខ�ស់ TMCP 

(ដំេណ រករករ្រគប់្រគងេ្រគ�ងយន� Thermo) 

ែដកែថបែដកនិង 590 N / mm2 

ែដលបានបំេពញតមត្រម�វករៃនកររចនារ��ួ យដីេនះ 

និង ែដករងអក្សរ H 

ែដលមានសំណាញ់ខងេ្រកមានជេ្រមស�ិតេនជា្របចំ 

ចំណុចែដកែថបែដលទិន�ផលទបនិងែដកែថបធន់នឹងេភ�

ង�សបេទនឹងករេធ�េអយ្រត�វតមស�ង់ដរចំេពះវធីិស

�ស�ក�ុងកររចនាមូ៉ដអគារ (រូបទី 1) ។ 

បនា� ប់មកេនក�ុងមហរ��ួ យដីេនជបុ៉នភាគខងេកតៃន

ឆា� ំ 2011 

បានរងករខូចខតរចនាសម�័ន�ែដកែថបទំងកររ��ួ យដី 

និងទំងេដយសររលកសូ៊ណាមី។ េនក�ុងកររ��ួ យដី 

ខណៈេពលែដលមានករបាក់ឆ�ឹងនិងករបាក់ែដកទ្រមនិ

ងករបំផា� ញចំេពះសនា� ក់របស់ែដកទ្រមេបតុងបានេកត

េឡងគា� នករអេង�តែដលគួរឱ្យកត់សមា� ល់ណាមួយេធ�

េឡងចំេពះករខូចខតេទេលសសរ 

ធ�ឹមឬសមាជិករចនាសម�័ន�សំខន់េផ្សងេទៀតេឡយ។ 

េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ 

ករខូចខត្រត�វបានេគរកេឃញេនក�ុងពិដនែដលជាទ

្រមែផ�កខងេ្រកនិងទ្រមែដលមិនមានរចនាសម�័ន�ែដកែថ

ប្រត�វបានេ្របក�ុង្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត្រត�វបានេ្របេឡយ

េនក�ុងកែន�ងហត់្របាណ និង េរងភាពយន�។ 

េដម្បីកត់បន�យករខូចខតែបបេនះែដលជាស�ង់ដរបេច�

កេទស្រត�វបានបេង�តេឡងែដលករពរករដួលរលំៃនស

មាជិកពិដន។ 

ផលប៉ះពល់ៃនមហរ��ួ យដីេនជបុ៉នភាគខងេកតបាន

ឈនដល់ករយិាល័យសំខន់ៃនអគាររដ� ភិបាល 

Sakishima មានេ្រចនជាង 700 

គីឡូែម៉្រតេចញពីតំបន់រងេ្រគាះេដយេ្រគាះមហន�រយៃន

កររ��ួ យដីេនះបាន។ 

ដល់ទីប�� ប់ថាករ្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានេគេលកទឹកចិត�េអ

យមានេឡងចំេពះវធិានករ្របឆាំងនឹងចលនារ��ួ យ-

រយៈេពលែវងេនះ។ 

ក�ុងចំេណាមករខូចខតបង�រេឡងេដយរលកយក្សសូ៊

ណាមិែដលបណា� លមកៃនមហរ��ួ យដីេនជបុ៉នខងេក

ត ចលនា លងជ្រមះ 

ករ្រកឡាប់និងករខូចខតែដល�សេដៀងគា� េផ្សងេទៀត

េកតេឡងេនក�ុងអគាររចនាសម�័ន�ែដកែថបដូចជាេនអ

គារព្រងឹងេបតុងនិងអគារេផ្សងេទៀត។ 

ទន�ឹមនឹងេនះែដរ្រត�វបានេគសេង�តេឃញគំរូជាេ្រចនែដករ

បស់សុ៊មែដល្រត�វបានដកេចញ 

ថ�ីេបករដួលរលំនិងករហូរេចញពីែផ�កខងេ្រកក�ុងករវ

យ្របហរពីរលកយក្សសូ៊ណាមិេនាះ។ 

(សូមេមលរូបភាពទី 2) 

បទពិេសធន៍ពីករខូចខតេនះ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំងេនក�ុង

េគាលករណ៍ែណនាំបេណា� ះអសន�ស្រមាប់កររចនាៃន

អគារជេន��សពីសូ៊ណាមិបានេរៀបចំេដយករជេម��សទី

ភា� ក់ងររដ� ភិបាលេនះែដលករសិក្សោបែន�មេទៀតកំពុង

្រត�វបានេធ�េឡងនាេពលបច�ុប្បន�េនះ។ 

វធិានករ្របឆាំងេ្រគាះមហន�រយែដលបានព្យោករណ៍េឃ

ញថាមានកររ��ួ យដីេនេពលខងមុខ 

នាេពលអនាគតខងមុខេនះ 

េ្រគាះរ��ួ យដីដ៏ធំមួយ្រត�វបានព្យោករណ៍រកេឃញថានឹង
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េកតមានេឡងេនតមតំបេនេផ្សងៗេនក�ុង្របេទសជបុ៉ន

។ 

េដម្បីកត់បន�យេ្រគាះមហន�រយែដលនឹងបង�រេដយកររ

��ួ យដីេនះ 

្រក�ម្របឹក្សោ្រគប់េ្រគាងេ្រគាះមហន�រយកររយិាល័យក

ណា� លៃនកររយិាល័យគណៈរដ�ម�ន�ីកំពុងែតតេម�ងវធិាន

ករេឆ�យតបេផ្សងៗ។ 

្រក�ម្របឹក្សោេនះបានេរៀបចំករករពរជីវតិមនុស្សតមែដ

លអត�ិភាពដំបូងរបស់ខ�ួនមានេដយែផ�កេលបទពិេសធ

ន៍ែដលទទួលបានពីកររ��ួ យដីខ� ំងេនភាគខងេកតៃន

្របេទសជបុ៉ន។ 

្រក�ម្របឹក្សោេនះក៏បានប៉ាន់្របមាណេឃញផងែដរពីកំរតិ

េល្ប�នរ��ួ យដី និង

រលកសុ៊យណាមិែដលបានព្យោករណ៍េឃញថានឹងេកត

មានេឡងនាេពលអនាគត 

ចំេពះកររ��ួ យដីែដលេកតេឡងេន Nankai Trough 

(រូបភាពទី2) កររ��ួ យដីេន តូក្ូយ 

និងកររ��ួ យដីលំដប់ខ� ំងបំផុត 

រួមនឹងទំហំេ្រគាះមមហន�រយែដលផ�ល់លទ�ិផលចំេពះ

ករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិនូវវធិានករករពរ្របឆាំងកររ��ួ

យដីកំរតិខ�ស់។ 

េនក�ុងរបាយករណ៍ស�ីពីកររ��ួ យដីធំមហិមាេន 

Nankai Trough 

ែដលព្យោករណ៍េឃញថានឹងេកតមានេឡងនាេពលខងមុ

ខ ្រត�វបានេគរយករណ៍ថា 

្របសិទ�ភាពៃនករកត់បន�យេ្រគាះមហន�រយនឹង្រត�វបាន

បណ�ុ ះបណា� លេឡងតមរយៈករតេម�ងវធិានករករពរ

េ្រគាះមហន�រយនានា។ ជាពិេសសេនាះ 

វ្រត�វបានេគប៉ាន់្របមាណេឃញថាចំនួនផ�ះសំែបងែដល

្រត�វបំផា� ញទំង�ស�ងេដយកំលំងរញ័ំររ��ួ យនឹង្រត�វកត់

បន�យមក្រតឹម្របមាណ40% 

ក�ុងករណីែដលអ្រតៃនករសងសង់លំេនឋនមានលំនឹ

ងេស�រនឹងកំលំងរ��ួ យេន្របមាណ80% 

េនាះនឹង្រត�វេកនេឡងដល់90% 

េហយចំនួនៃនអ�កស� ប់េដយសររលកសុ៊យណាមិ 

នឹង្រត�វកត់បន�យបានេ្រចនបំផុត្រតឹម្របែហល90% 

េនក�ុងករណីែដលករជេន��សមនុស្សដំបូង្រត�វបានប��

ប់េដយេជាគជ័យ 

េហយអគារជេន��សមនុស្ស្រត�វបានេ្រប្របាស់អស់្របកប

េដយ្របសិទ�ិភាព។ 

រូបថតទី 1 

ករបំផ�ិចបំផា� ញចំេពះេ្រគាងសំណង់សុ៊មែដកែថបេនក�ុ

ងកររ��ួ យដីដ៏ខ� ំងខ� េន Hanshin –Awaji ៃនឆា� ំ1995 

ករេ្របះៃនតំណរផ្សោរេននិងសសរេដយសរ

ែតករផ្សោរមានសភាពេខ្សោយេពក 

ករេ្របះេនចុងធ�ឹមែដលបានេកតេឡងមុនេព

លែដលេធ�េអយខូចខតធំ 

ករេ្របះេនមុខតំណរទ្រមរ 

ករេ្របះេខ� យុទ�ករៃនសសរ្រគឺះែដលបង�រេអ

យសសររកិំលទីតំង 

រូបភាពទី 1 ករផលិតសុ៊មែដកែថប និង 

ករអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលែដកែថបថ�ីេន្របេទសជបុ៉ន 

រូបថតទី2 

មហន�រយបង�រេឡងេដយកររ��ួ យដីនិងរលកសុ៊យ

ណាមិចំេពះអគារសំណង់ែដកែថបេនក�ុងកររ��ួ យដីដ៏

ខ� ំងេនភាគខងេកត្របេទសជបុ៉នក�ុងឆា� ំ2011 

 ែផ�កទ្រមរពិដនបានធា� ក់ចុះ 

ខណៈេពលែដលទ្រមរបែន�មេផ្សងៗបាន្រត�វប

ក់ខ� តេចញ 

សុ៊មអគារេនែតស�ិតេនក�ុងសភាពល�ដូចេដម

។ 

ខណៈេពលែដលទ្រមរបែន�មេផ្សងៗបាន្រត�វប

ក់ខ� តេចញ 

ករេ្របះៃនមុខតំណរ្រត�វបានរកេឃញ 

សំណង់អគារេនមានលំនឹងធម�ត។ 

េនេពលែដលែដកេខ� ែវងបង�រេអយមានករខូ

ច្រទង់្រទយេដយសរែតេ្រគាះថា� ក់ៃនករផា�
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ស់ទី 

ករដក់សុ៊មអគារេនែតមានលំនឹងដូចេដម។ 

រូបភាពទី2 

ក្រមងឯកសរស�ីពីទំហំភាពរងឹមាំចំេពះរលករ�� យខ� ងំ

េនក�ុងកររ��ួ យដីេនNankai Trough 

ែដល្រត�វបានព្យោករណ៍េអយដឹងេនេពលអនាគត 

■ករតក់ែតងរលករ��ួ យេនក�ុងច្បោប់ស�ីពីស�ង់ដអគារ

របស់្របេទសជបុ៉ន និង 

សមា� រៈេមកនិចេផ្សងៗែដលចំបាច់ស្រមាប់ករផលិតែដ

កែថប 

ករតក់ែតងេគាលច្បោប់ថ�ីៃនរ��ួ យដី 

េនក�ុងកររចនា្រកមរ��ួ យដីថ�ីែដលបានអនុវត�ក�ុងឆា� 1ំ98

1 

កររចនារ��ួ យ្រត�វបានេធ�េដយករពិនិត្យេមលករទប់ទ

ល់រ��ួ យដីៃនអគារេនះេដយេយាងតមក្រមិតពីរៃនចល

នារ��ួ យនិងមា្រតដ� ន(កររ��ួ យដី្រទង់្រទយមធ្យមនិងរ

��ួ យែផនដីជាខ� ំង) ។ 

ស្រមាប់កររ��ួ យដីខ� តមធ្យម (ខ� តអំងតង់សីុេតៃន 5− 

េនេលរ��ួ យ្របាពីំរឆាករ��ួ យដីទំហំអំងតង់សីុេតៃនទី

ភា� ក់ងរឧតុនិយមជបុ៉ន) 

្រកមរចនាថ�ីមានេគាលេដថាអគារែដលមិនទទួលករខូ

ចខតពីេ្រគាះមហន�រយេហយថារចនាសម�័ន�ទ្រមរេនះ

េនែតស�ិតក�ុងលំដប់ជួរយឺតរបស់ពួកេគដ៏ែដល 

ស្រមាប់កររ��ួ យែផនដីខ� ំង 

(ខ� តអំងតង់សីុេតរ��ួ យៃន 6+) 

្រកមរចនារ��ួ យដីថ�ីមានេគាលបំណងថាករកសងករដួ

លរលំ្រត�វបានបង� រេនក�ុងេគាលបំណងេដម្បីករពរជីវ ិ

តមនុស្សខណៈេពលែដលក្រមិតជាក់លក់មួយៃនករខូច

ខត្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេកតមានេឡងេនក�ុងេ្រគាងសំ

ណង់ទ្រមរេផ្សងៗ។ 

ជាពិេសសេនក�ុង្រកមរចនារ��ួ យដីថ�ី្រត�វបានបេង�តេឡ

ងេដយែផ�កេលគំនិតែដលថាក�ុងអំឡុងេពលមានរ��ួ យ

ដីជាខ� ំងមានករខូចខតដល់សមាជិករចនាសម�័ន�គឺ្រត�វ

បានអនុ�� តែដកែថប 

(បា� ស�ិចរបស់សមាជិករចនាសម�័ន�) 

បុ៉ែន�ករដួលរលំៃនអគារេនះ្រត�វបានករពរេដយ�ស�ប

យកថាមពលរ��ួ យដីតមរយៈខូច្រទង់្រទយៃន 

សមាជិករចនាសម�័ន� (រូបភាពទី  3) ។ 

ពក់ព័ន�នឹងរចនាសម�័ន�សុ៊មែដកែថប 

ករប�� ក់រចនានិងវធីិស�ស�េដម្បីបង� រករតមបក់លម�ិ

តនិងករបាក់ឆ�ឹងៃនមុខតំណរ្រត�វបានដក់ប��ូ លេនក�ុង

េលខកូដរចនារ��ួ យដីថ�ីេដម្បីសមត�ភាពខូច្រទង់្រទយ

បា� ស�ិចកន់កប់ដំបូងេដយសុ៊មែដកែថបអច្រត�វបានប

ង� ញយ៉ាងច្បោស់។ 

កររចនាចំេពះរ��ួ យដីៃនសំណង់អគារសុ៊មែដកែថប

និងផលិតផលែដកែថបែដល្រត�វបានយកមកអនុវត� 

កររចនា្រកមរ��ួ យដីថ�ី 

មានេគាលេដថាភាពតឹងែណនែដលេកតេឡងេននឹងស

មាជិកែដកែថប្រត�វតក់ែតងេឡងែដល្រត�វបានករពរ

េនក្រមិតមួយដ៏ទបជាងែដលបាក់េ្រកមសំពធដូេច�ះក

របំផ�ិចបំផា� ញចំេពះសុ៊មែដកែថបអច្រត�វបានករពរអំ

ឡុងេពលមានកររ��ួ យដីខ� តមធ្យមនិងខ� តតូច 

េហយថាេនក�ុងអំឡុងេពលមានកររ��ួ ដីខ� ំងខ� េធ�េអ

យដួលរលំអគារ 

្រត�វបានបង� រេដយករ�ស�បទញយកកំលំងរ��ួ យតម

រយៈករេធ�េអយខូច្រទង់្រទយេដយែដកែដលពត់បាន

ចំេពះទ្រមរែដកែថបបែន�ម។ 

េដម្បីសេ្រមចបានេគាលបំណងទំងេនះ 

ផលិតផលែដកែថបជាេ្រគាងសំណង់្រត�វបានត្រម�វឱ្យមា

នចំណុចែបក 

និងកមា� ំងែដលនាំេអយរែហកខ� ំងជាងតៃម�ែដលបានប

�� ក់ជាទូេទេនាះ។ 

េលសពីេនះេទៀតករអនុវត�ន៍ដូចខងេ្រកមេនះ្រត�វបាន

ត្រម�វស្រមាប់ផលិតផលែដកែថប: 

ដំបូង:េទះបីជាែផ�កបា� ស�ិច្រត�វបានរចនាេឡងេដម្បដីក់

េនក�ុងតំបន់ែដលបានកំណត់េគាលេដេនក�ុងដំណាក់

កលរចនាប�ង់ 

មានករណីែដលសមាជិកទ្រមរមិនបានរពឹំងទុកជាទ្រមរ
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បា� ស�ិចឬែផ�កបែន�មែដលគួរែតមិនែមនជាបា� ស�ិចេដយ

សរទិសេដធំៗមានេ្រចនេនក�ុងចំណុចគមា� តេ្របះៃនផ

លិតផលែដក 

និង�សបេទតមសុ៊មមិនចូលេទក�ុងដំណាក់កលែដល

បានរចនាេឡងេនះេទ។ េដម្បីេដះ�សយប�� េនះ 

វគឺជាករចំបាច់្រត�វប�ង� បជួរៃនគមា� តចំណុចេ្របះខ� ំង

េដយកំណត់លីមីតេលស្រមាប់ចំណុចេ្របះ្រពមទំងែដន

កំណត់ទប។ (សូមេមលរូបភាពទី 4) 

ទីពីរ: 

ជាទូេទេ្រគាងែដកែដល្រត�វបានរចនាេឡង្របឆាងំនឹងទំ

ងន់រ��ួ យដីេដយករេ្រប្របាស់ែដកែថបជំនួយសមត�ភា

ពែដកែដលខូច្រទង់្រទយធំ 

បុ៉ែន�តំបន់បា� ស�ិចៃនែផ�កៃនែដកែថបសុ៊ម 

បានក� យេទជាតូចចេង��តេពលសមាមា្រតនឹងករេ្របះ(

សមាមា្រតៃនកមា� ំងេ្របះេទនឹងកមា� ំងtensile) គឺខ�ស់ 

និងមានសមត�ភាព្រគប់្រគាន់ចំេពះករេធ�េអយខូច្រទង់

្រទយែដលរពឹំងទុកស្រមាប់សមាជិកនិងសុ៊មមិនអច្រត�វ

បានបង� ញ។ 

េដម្បីជំនះឧបសគ�េនះវគឺជាករចំបាច់េដម្បីកំណត់លីមី

តខ�ស់ស្រមាប់ទិន�ផលៃនផលិតផលអ្រតែដកែថប។ 

(សូមេមលរូបភាពទី 5) 

ជាផលិតផលែដកមួយែដលបានជួបមិន្រតឹមែតត្រម�វករ

ែដលបានេរៀបរប់ខងេលេនាះេទបុ៉ែន�ក៏ 

អំេណាយផលចំេពះករផ្សោរបានផងែដរ  SN 

(រចនាសម�័ន�ថ�ី) ផលិតផលែដក្រត�វបានស�ង់ដេនឆា� ំ 

1994 ក�ុង JIS វ្រត�វបានប�� ក់ជា JIS G3136 

(្របេមៀលែដកែថបស្រមាប់ករកសងរចនាសម�័ន�) 

ែដល្រត�វបានអនុវត� 

ទំង�ស�ងស្រមាប់ករកសងសំណង់។ 

្របេភទៃនផលិតផលែដកែថបែដលមានេនក�ុងផលិតផ

លែដកែថបសេនះមានចន 

ក្បោលដីរងនិងែដកែថបផ�ះែល�ងែដលពីរក្រមិតៃនកមា� ំង

្រត�វបានកំណត់: 400 N / mm2 និង 490 N / mm2 ។ 

(សូមេមលតរងទី 1 និងទី 2) 

♦♦♦ 

ទស្សនៈែដលបានេរៀបរប់ខងេលេនះ 

ពិពណ៌នាេអយដឹងពីឥរយិាបថបេច�កវទិ្យោេដម្បីធានាដ

ល់ករអនុវត�ន៍ែដល្រត�វករចំេពះផលិតផលែដកែថបែដ

លេ្របប�ង់ករពររលករ��ួ យដី និង 

ស្រមាប់េ្រគាងសំណង់ទប់ទល់នឹងរលករ��ួ យដីផងែដរ។ 

បែន�មេលសពីេនះេទេទៀត 

េ្រគាងសំណង់ទប់ទល់នឹងរលករ��ួ យដី 

ែដលជា្របេភទេ្រគាងសំណង់ថ�ីករពររលករ��ួ យដីថ�ី 

េហរកេ្រគាងសំណង់ែដលមាន្រគឹះេទលែតមួយ នឹង 

េ្រគាងសំណង់ករពរែដលអចេឆ�យតបបាន 

្រត�វបានអនុវត�េឡងជាបន�បនា� ប់។ 

េនេពលមានករអនុវត�ន៍្របេភទេ្រគាងសំណង់ែបបថ�េីនះ 

វបានែ្របក� យជាអចេទរចួេដម្បីកត់បន�យករខូចខត

េអយបានទូលំទំលយចំេពះសមាជិកសំណង់នានាដូច

ជាសសរ និង ធ�ឹម 

េទះស�ិតេនក�ុងអំឡុងេពលមានេ្រគាះរ��ួ យដីធំក៏េដយ

។ (រូបទី 6) 

 

រូបភាពទី 3 

ដំេណ រករ�ស�បយកថាមពលអំឡុងេពលមានេ្រគាះរ��ួ

យដីខ� ំងេកតេឡង 

រូបភាពទី 4 ្របសិទ�ិភាពៃនទិសេដចំណុចេកងពហុទិស 

ចំេពះករែកៃច�បា� ស�ិចរបស់សមាជិកេ្រគាងសំណង់ 

រូបភាពទី 5 

្របសីទ�ិភាពៃនទិន�ផលសមាមា្រតចំេពះសមត�ភាពរបស់

សមាជិកេ្រគាងសំណង់ែដលេធ�េអយខូច្រទង់្រទយបា�

ស�ិច 

តរងទី 1 េ្រគ�ងច្រកេនក�ុងែដករេមៀល JIS G3136 

ស្រមាប់េ្រគាងសំណង់អគារ(េយាងតម : 

ករប�� ក់ចំេពះករេឆ�យតបច្បោស់លស់េនក�ុង EN, 

ASTM និងJIS) 
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តរងទី 2 ករផ្សំសរធាតុគីមីេនក�ុងែដករមូរ JIS G3136 

ស្រមាប់សំណង់អគារេផ្សងៗ(ឯកសរេយាង: 

ករប�� ក់ចំេពះករេឆ�យតបច្បោស់លស់េនក�ុង EN, 

ASTM និងJIS) 

រូបភាពទី 6 េ្រគាងសំណង់ជាប់ធននឹងរលករ��ួ យដី 

េ្រគាងសំណង់ែដលមាន្រគឹះេទលែតមួយ និង 

េ្រគាងសំណង់្រត�តពិនិត្យចេម�យតប 

■កររចនាគំរូស្រមាប់អគារជេន��សមនុស្សេអយមានសុ

វត�ិភាពពីរលកយក្សសុ៊ណាមិ និង 

សំេណ រចំេពះសំណង់ែដកែថបទប់ទល់នឹងរលកយក្សសុ៊

យណាមិ 

ទក់ទងនឹងអគារជេន��សមនុស្សពីរលកសុ៊យណាមិ 

ករែណនាំទក់ទងនិងអគារជេន��សមនុស្សពីរលកសុ៊យ

ណាមិ 

្រត�វបានបង� ញករយិាល័យគណៈរដ�ម�ន�ីក�ុងឆា� ំ2005។ 

បនា� ប់មកេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករស�ង់មតិៃនេ្រគាះ

មហន�រយែដលបានេកតេឡងេនក�ុងកររ��ួ យដីដ៏ខ� ំង

បំផុតមួយេនភាគខងេកតៃន្របេទសជបុ៉នក�ុងឆា� ំ2011 

កូនេសៀវេភែណនាំបេណា� ះអសន�(េសចក�ីប�� កេលខ 

1318 របស់្រកសួងែដនដី េហដ� រចនាសម�័ន� គមនាគមន៍ 

និង េទសចរណ៍ ក�ុងឆា� ំ2011) និង 

អត�បទភា� ប់េដយែឡកមួយ (ករែណនា:ំ 

េសចក�ីប�� ក់េលខ 2570 

របស់្របធានករយិាល័យសំណង់េគហដ� នទូេទ 

្រកសួងែដនដី េហដ� រចនាសម�័ន� គមនាគមន៍ និង 

េទសចរណ៍ ក�ុងឆា� ំ2011) 

 េនក�ុងគំរូស�ង់ដរបេច�កវទិ្យោទំងេនះ 

កររតឹបន�ឹងេដយ្របេភទេ្រគាងសំណង់ែដលអចអនុវត�

េទបានែដល្រត�វបានកំណត់ចំេពះសំណង់េបតុងេអយរ ឹ

ងមាំក�ុងេសចក�ីែណនាំរបស់ករយិាល័យគណៈរដ�ម�ន�ីែដ

លបានេរៀបរបខងេល ្រត�វបានលុបេចល 

េហយករប�� ក់ច្បោស់ៗពីកករអនុវត�ន៍ែដល្រត�វករស

្រមាប់អគារជេន��សមនុស្សពីរលកសុ៊យណាមិ 

្រត�វបានប�� ក់ច្បោស់ 

េហយពួកេគបាន្រគបយកគេ្រមាងែដកែថបបែន�មេទនិង

សំណង់េបតុងនិង សំណង់ផ្សំកមា� ំងព្រងឹងែដកែថប។ 

បែន�មេលសពីេនះេទេទៀត 

េនក�ុងករគណនាសមា� ធរលកសុ៊យណាមិ និង 

កំលំងរុញ 

ែដលមានករ្របតិបត�ិករកត់បន�យកំលំងរលក 

តមកំុព្ូយទ័រ 

គឺ្រត�វែណនាំថាអគារេផ្សងៗៃនករវយតៃម�សមាមា្រតចំ

េពះកររួមបេង�តកំលំងបែន�មេដយលក�ខ័ណ� ៃនែផនក

រគេ្រមាងសំណង់ 

ដូចជាថាេតជំរកមួយ្រត�វបានកសងេឡងេនែផ�កខង

េ្រកៃនអគារ ឬ 

ថាេតសំណង់សកល្បង្រត�វបានអនុវត�ស្រមាប់សំណង់

អគារ។េន�សបេពលេនះែដរ 

េដម្បីេធ�េអយមានករ្រត�តពិនិត្យច្បោប់តឹងែតងជាងមុនចំ

េពះករគណនាសំណង់ែដល្រត�វបានេធ�េឡងេដម្បីករ

ពរដំក្បោលចុះនិងកររអិលរបស់អគារអំឡុងេពលមានរ

លកសុ៊យណាមិ 

ករបែណ� តេប៉ាលអគារ្រត�វបានែណនាំេអយយកេទគ

ណនា។(េយាងតមរូបភាពទី 7) 

សំេណ រចំេពះេ្រគាងសំណង់ែដកែថបធន់នឹងរលកសុ៊យ

ណាមិ 

េដម្បីេដះ�សយជាមួយនឹងត្រម�វករេពលមានអសន� 

សហព័ន�ែដកបន�ះនិងែដកែថបរបស់្របេទសជបុ៉នគឺ្រត�វ

បានដក់សំេណ រេដម្បីសង់្របេភទសំណង់អគារេផ្សងៗ

ែដលេ្រប “ 

្របព័ន�អគារសំណង់អគារែដលែណនាំេអយស� ល់សំ

ភារៈសំណង់ថ�ីៗ” ែដលអចទប់នឹងរលកសុ៊យណាមិ 

និង្រត�វបានរចនាជាបឋម 

និង្រត�វបានអភិវឌ្ឍន៍េដយមានេគាលបំណងបង� រេ្រគាះ
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មហន�រយចំេពះសំណង់អគារេនេពលវយ្របហរេដ

យរ��ួ យដីធ�ន់ធ�រែដលមានទំហំកមា� ំងរ��ួ យដី 7 

(រូបទី8)។ករអនុវត�ន៍តមេគាលបំណងៃន 

“្របព័ន�សំណង់អគារថ�”ី 

គឺតំេរៀបលំដប់ចប់ពីប�ុកអគារក�ុងទី្រក�ង 

ករតម�ល់សំណង់េគហដ� ន និង 

មជ្ឈមណ� លែបងែចកចំេពះមូលដ� លករពរេ្រគាះមហ

ន�រយែដល្រត�វកសងេដយេ្របេ្រគាងសំណង់pilotis 

ែដលេ្របបំពង់ែដកែថបេបតុង។ (រូបទី9)។ 

 

រូបទី7 

វធីិស�ស�រចនាប�ង់េ្រគាងសំណង់ស្រមាប់អគារជេន��ស

មនុស្សពីរលកសុ៊យណាមិ 

រូបទី8 

“្របព័ន�សំណង់អគារថ�ីែដលេ្របសំភារៈសំណង់ែដលែក

ៃច�ថ�ី”  

រូបទី9 

សំេណ រៃនសំភារៈអគារជេន��សមនុស្សពីរលកសុ៊យណា

មិែដលេ្របេ្រគាងសំណង់ែដកែថប 

 

 
“ករវលិ្រតឡប់េទសភាពេដមវញិៃនករកសងអគារជា

តិ”  ករចប់េផ�មដំបូង និង 

ឧសហកម�ែដកែថបរបស់ជបុ៉ន  

រ��ួ យដីធំជាេ្រចន 

ដូចជាកររ��ួ យដីេនភាគខងេកតៃន្របេទសជបុ៉នក�ុង

ឆា� ំ2011 បានេកតេឡងេនក�ុង្របេទសជបុ៉ន 

ែដលបានបង�រេអយមានករខូចខតធ�ន់ធ�រទូទំង្របេទ

ស។ ែផ�កេលបទពិេសធន៍ពីេ្រគាះរ��ួ យដីទំងេនះ 

សហព័ន�ែរែ៉ដក និង ែដកែថបជបុ៉ន 

បានេធ�ករស�ង់មតិនិង�សវ្រជាវេលេ្រគាងសំណង់ែដក

ែថបែដលេរៀបចំេធ�េឡងេដម្បីធានាសុវត�ិភាពពីេ្រគាះរ��ួ

យដី 

និងសុវត�ិភាពពីរលកសុ៊យណាមិេនេ្រកមករតភា� ប់ទំនា

ក់ទំនងជាមួយអង�ករឧស្សហកម�នានាែដលពក់ព័ន�។ 

ដូចបានេឃញេនក�ុងេ្រគាះថា� ក់ដ៏ធ�ន់ធ�រែដលបានបង� ញ

េអយេឃញតមរយៈករធា� ក់ពិដនអគារេនផ�ូវធំ Chuo 

េនក�ុងែខធ�ូ ឆា� ំ2012 

ករចប់េផ�មកសងអគារថា� ក់ជាតិេអយដូចសភាពេដម

វញិគឺកំពុងក� យជាកិច�ករែដលដក់សំពធស្រមាប់្របេទ

សជបុ៉ន។ 

តមរយៈករេបាះទុនេទេលបេច�កវទិ្យោសំណង់ែដកែថប

ែដល្រត�វេធ�ករផា� ស់ប�ូរែវងឆា� យែបបហ�ឹងេនក�ុងឧស្សោ

ហកម�ែដកែថបជបុ៉ន និង 

ទំនាក់ទំនងសហករេដះ�សយជាមួយអង�ភាពែដលមា

នករពក់ព័ន� េនាះសហព័ន�ែដកបន�ះ 

និងែដកែថបជបុ៉នកំពុងែតតេម�ងករែចកកចយករេ្រប

្របាស់ករបេង�តវធិានករ្របឆាងំនិងរ��ួ យដី 

រលកសុ៊យណាមិ និង 

េ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិេផ្សងៗេទៀត និង 

“ករែ្រប្រតឡប់ករកសងថា� ក់ជាតិ” 

ជាករចប់េផ�មែដល្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដយរដ� ភិបាល 

និង អជា� ធរតំបន់។ 
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Fig. 1 Production of Steel Frames and Development of New Steel Products in Japan

Great East
Japan

Earthquake

Revision of
Building

Standard Law

Great
Hanshin-Awaji

Earthquake

New Seismic
Design Code

Miyagiken-oki
Earthquake

Tokachi-oki
Earthquake

Crude steel production 
Steel-frame fabrication

(million tons)
(million tons)

Rolled H-shapes

Extra-heavy H-shape

Cold-formed square steel tube

Fire-resistant steel 

BCP325T (high-performance cold 
press-formed square steel tube)

TMCP (thermos-mechanical 
control process) steel for 
building construction, 
H-shape with fixed outer 
dimension, structural 
stainless steel, 590 N/mm2 
high-strength steel

SN standard steel products (steel 
products for exclusive use for 
building construction), BCR (cold roll-
formed square steel tube) and BCP 
(cold press-formed square steel tube)

Structural stainless steel

Extra-heavy H-shape 
employing TMCP steel

H-SA700 (780 N/mm2 high-strength steel)

Fracture of brace connection

(*Photos: Report on Damages to Steel Building Structures in the 1995 Hanshin-Awaji Earthquake, 
  Steel Committee of Kinki Branch, Architectural Institute of Japan)

Fracture of anchor bolts of column base to 
cause dislocation of column

Fracture of weld 
at column end 
due to inferior 
welding

Fracture at beam 
end that occurred 

prior to its sufficient 
deformation 

Photo 1 Damages of steel-frame structures in the Great Hanshin-Awaji Earthquake of 1995

*

**

 “Earthquake and Tsunami 
Safety of Steel-structure 
Buildings and Application of 
Steel Products,” 
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While exterior members were washed 
out, the building framing remained intact.

Ceiling members fell due to earthquakes.

While studs caused deformation due to collision 
of drifts, the building framing remained intact.

While exterior members were washed out 
and fracture of brace was found, the 
building structure remained intact.

(Photos: Surveys of Great East Japan Earthquake in 2011 (Preliminary Report)—National Institute 
for Land and Infrastructure Management (Data No. 636), Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism; and Building Research Institute (Data No. 132))

Photo 2 Earthquake- and tsunami-induced damages to steel-structure buildings in Great East Japan Earthquake

Fig. 2 Profile of Strong Seismic Intensity Scales in the 
Great Nankai Trough Earthquake Forecasted to 
Occur in the Near Future

Seismic 
intensity scale

7
6+

6−

5+

5−

4
3 or lower

Attacked area
Current estimate 
(Cabinet Office, 
 2012)

Past estimate (Cent-
ral Disaster Manage-
ment Council, 2003)

Seismic intensity scale 6− or high About 71,000 km2 About 24,000 km2

Seismic intensity scale 6+ or high About 29,000 km2 About 6,000 km2

Seismic intensity scale 7 About 4,000 km2 About 400 km2

Source: Examination Meeting on Great 
             Nankai Trough Earthquake Models 
             (March 2012, Cabinet Office)

Fig. 3 Energy Absorption during Great Earthquakes

Yield 
strength

Deformation

In cases when the area of △OAB 
and that of □OCDE are identical, 
the seismic resistance or seismic 
energy absorption is identical.

The collapse of building is 
prevented by means of the energy 
absorption when being attacked 
by the earthquake.
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Fig. 4 Effects of Yield Point Deviation on Plasticization of Structural Members

Fig. 5 Effects of Yield Ratio on Plastic Deformation Capacity of Structural Members

Deformation
Plasticizing section

Seismic
force

Collapse pattern A (design) 

When the deviation 
in yield point is wide:

Collapse pattern B

Collapse pattern C

Pattern B
Pattern C

Pattern A

Seismic
force

Table 1 Mechanical Properties in JIS G3136 Rolled Steels for Building Structures
             (Reference: Corresponding specifications in EN, ASTM and JIS)

*Through-thickness property of Z25 is specified.

EN 10025-2
S355J0/J2

(16＜t≦40 mm)
 Min. 345
(40＜t≦63 mm)
 Min. 335
(63＜t≦80 mm)
 Min. 325
(80＜t≦100 mm)
 Min. 315

(t≦100 mm)
 Min. 470 
Max. 630

(t≦40 mm)
 Min. 22
(40＜t≦63 mm)
 Min. 21
(63＜t≦100 mm)
 Min. 20
*Proportional 
test piece

(S355J0)
0°C/Min. 27
(S355J2)
-20°C/Min. 27

JIS G3106
SM490B/C

(16＜t≦40 mm)
 Min. 315
(40＜t≦100 mm)
 Min. 295

Min. 490 
Max. 610

(16＜t≦50 mm)
JIS＃1A: Min. 21
(40 mm＜t)
JIS＃4: Min. 23

(SM490B)
0°C/Min. 27
(SM490C)
0°C/Min. 47

JIS G3136
SN490B/C*

(16≦t≦40 mm)
 Min. 325 
 Max. 445
(40≦t≦100 mm)
 Min. 295 
 Max. 415

Min. 490 
Max. 610

(16＜t≦50 mm)
JIS＃1A: Min. 21
(40 mm＜t)
JIS＃4: Min. 23

Max. 80 0°C/Min. 27

Designation Yield point or 
strength

Tensile strength
(N/mm2)

Elongation (%)Yield ratio
(%)

Charpy impact
energy (J)

ASTM A572
Gr. 50  Min. 345 Min. 450 ASTM 8”: Min. 18

Frame employing 
steel product A

Frame employing 
steel product B

Seismic
force

Seismic
force

Deformation 
capacity: Low

Deformation 
capacity: High

Plasticizing area

Steel product

Strain

Steel product with 
low yield ratio

As the yield ratio becomes lower, 
the plasticizing area of steel products 
becomes wider, and thus the plastic 
deformation capacity of steel framing 
becomes higher.

Steel product with 
high yield ratio

B:

A:

Stress

Absorption of seismic 
energy: Low

Absorption of seismic 
energy: High
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*Examples of design of tsunami evacuation buildings based on the New Guidelines are published in the following website:
The Japan Building Disaster Prevention Association: Opening of “Commentary on Structural Requirements for Tsunami Evacuation Buildings and Other Structures”
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/tsunami_text.html

Flow of structural design*

Calculation of tsunami 
wave pressure

Calculation of tsunamic 
wave force

Calculation of shear 
strength at each layer

Design of tsunami 
pressure-resistant member

Calculation of buoyancy

a) b)Buoyancy to 
be applied in 
the design of 
building structure

Buoyance to 
be applied in 
the design 
of foundation

The tsunami wave pressure is 
calculated as being the hydrostatic 
pressure at a height evaluated 
by multiplying the design inundation 
depth by the water depth coefficient α.

Tsunami wave pressure

Design 
inundation depth

Water depth coefficient
Design inundation depth (m)
Unit volume mass of water (t/m3)
Gravity acceleration (m/s2)

Building

Barriers reside in-between

Distance from 
coast of sea, 

river, etc.
500 m or 

longer
500 m or 

shorter
Not 

applicable

1.5 2 3Water depth 
coefficient α

No installation 
of barriers

Examination of drifts

Examination of scouring

Examination of collapse

Examination of overturning

Examination of sliding

Design of foundation beam

Calculation of tsunami wave pressure

Fig. 7 Structural Design Method for Tsunami Evacuation Buildings

Table 2 Chemical Composition in JIS G3136 Rolled Steels for Building Structures
             (Reference: Corresponding specifications in EN, ASTM and JIS)

**Weldability index
   EN Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
   JIS Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14

Chemical composition (%)Designation
C Si Mn P S Ceq**CuN

(16＜t≦40 mm)
 Max. 0.20
(40 mm‹t)
 Max. 0.22

Max.
0.55

Max.
1.60

(S355J0)
 Max. 0.03
(S355J2)
 Max. 0.025

(S355J0)
 Max. 0.03
(S355J2)
Max. 0.025

EN 10025-2
S355J0/J2

(t≦30 mm)
Max. 0.45
(30＜t≦150 mm)
Max. 0.47

Max.
0.55

(S355J0)
Max. 0.012
(S355J2)

(t≦50 mm)
 Max. 0.18
(50 mm＜t)
 (B) Max. 0.20
 (C) Max. 0.18

Max.
0.55

Max.
1.65

Max.
0.035 Max. 0.035JIS G3106

SM490B/C

(t≦50 mm)
 Max. 0.18
(50 mm＜t)
Max. 0.20

Max.
0.55

Max.
1.65

(SN490B)
Max. 0.030
(SN490C)
Max. 0.020

(SN490B)
Max. 0.015
(SN490C)
Max. 0.008

JIS G3136
SN490B/C

(t≦40 mm)
 Max. 0.44
(40 mm＜t)
 Max. 0.46

 Max.
0.23

Max.
0.40

Max.
1.35

Max.
0.040 Max. 0.050ASTM A572

Gr. 50

Seismic-resistant structures Base-isolation structures Response-control structures

Sc
he

m
at

ic
 d

ia
gr

am

During great earthquakes, the 
seismic energy is absorbed 
by allowing damage to the 
building frame in order to 
prevent collapse of the entire 
building from occurring. 

Structures in which isolators (laminated 
rubber) and dampers are installed 
between the building structure and the 
foundation structure. Vibrations of the 
building structure during earthquakes 
are greatly mitigated by making the 
building’s natural period longer by 
introducing isolators and by improving 
the damping performance of the 
building by the use of damping devices.

Structures in which response-
control dampers (buckling-
restraint braces etc.) are 
installed in the building 
structure. Vibrations of the 
building are mitigated and 
damage to columns and beams 
is also mitigated solely by 
absorbing the seismic energy 
by the use of dampers. 

Vibration

Isolator
Damper

Vibration

Response-control damper

Vibration

Fe
at

ur
es

Fig. 6 Seismic-resistant, Base-isolation and Response-control Structures
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Fig. 8 “New Structural System Buildings Employing Innovative Structural Materials”
1) No damage even when attacked by an 
    earthquake with a seismic intensity scale of 7

• Avoiding plasticization of building framing by the use of 
high-strength steel H-SA700 having a tensile strength twice that 
of conventional steel and response-control mechanism as well

• Maintaining the main structural section intact when attacked by 
an earthquake with a seismic intensity scale of 7 so as to 
protect human life and to secure continued business operations 
after experiencing a disaster

2) Structural planning to resist to huge tsunamis

• Securing the structural safety against huge tsunamis and their 
backwashes by means of the “New Structural System Buildings”

• Enhanced tsunami measures, reduced tsunami pressure by 
minimizing the column size and reduced number of columns 
and raising an entire town block by the use of high-strength 
steel framing

3) Buildings with longer service life

• Flexibility to allow future change in planning by adopting a 
skeleton-infill (SI) design, in which a building structure and its 
exterior-interior structures and equipment are designed as 
separate structures, as well as by adopting large spanning for 
framing structure

• Easy restoration of damaged buildings by adopting the 
exterior/interior members and equipment design in which these 
members and equipment are designed to be renewed

4) Resources savings

• Realization of environmentally-friendly buildings by adopting 
high strength steel, which can lead to the reduction in the total 
weight of steel framing and in CO2 emissions 

• Easy reuse and recycling of steel products by adopting SI design

Important facilities on raised town block
In order to protect the building from 
great earthquakes and huge tsunamis, 
the entire town block is raised, in which 
the upper area accommodates 
high-function administrative and reginal 
disaster-prevention functions, and the 
lower area houses a parking lot and 
rental space

Restoration housing on raised town block
Raised town block is developed using 
“New Structural System Buildings 
Employing Innovative Structural 
Materials,” in which the lower area 
houses existing commercial and 
business facilities as well as newly-lo-
cated commercial facilities, and the 
upper area accommodates multi-sto-
ried residential buildings constructed 
as they encircle a refuge square.

Distribution center
Distribution center with mixed 
three-dimensional arrangement of 
plants and offices capitalizing on high 
ceiling heights and large spans and 
with floors that are easily accessible by 
cars using two ramps

Tsunami evacuation tower Building serving as disaster-prevention building

Concrete-
filled steel 
tube structure

Concrete-
filled steel 
tube structure

Buckling-
restraint 
brace Response-

control 
structure

Pilotis 
structure

• Realization of lightweight 
building frame with high 
seismic and tsunami 
resistance that is enabled 
by the use of square steel 
tube-H shape structures

• Tower framing, configura-
tion and height that 
conform to tsunami height 
(inundation depth) and the 
number of evacuees

• Adopting a pilotis structure with a 
height surpassing the assumed 
tsunami height to avoid tsunamis thrust

• Adopting CFT columns with high yield 
strength and rigidity 

• Adopting response-control structures in 
which buckling-restraint braces are 
installed so as to improve the seismic-re-
sistant performance of buildings

•Lightweight buildings by the use of steel 
structures that can result in less seismic 
force applied to pilotis structures

Fig. 9 Proposal of Tsunami Evacuation Facilities Employing Steel Structures
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(ទំព័រ 7-10) 

ពត៌មានេដមលម�ិតចំេពះករតក់ែតងអគារ        

ជេន��សមនុស្សេអយមានសុវត�ិភាពពីរលកសុ៊យណាមិ 

េដយ Kenzo Taga ជាស�ស� ចរ្យ 

េនសកលវទិ្យោល័យកូេប 

កររ��ួ យដីដ៏ខ� ំងេនភាគខងេកតៃន្របេទសជបុ៉ន 

ែដលបានេកតេឡងេនៃថ�ទី11 ឆា� ំ 

គឺជាកររ��ួ យដីដ៏ធំបំផុតែដលមានទំហំធំគឺ9.0។ 

ខណៈេពលែដលមានករបំផ�ិចបំផា� ញអគារនានាេដយ

សរចលនារលករ��ួ យដីគឺមានបរមិាណតិចតួចែដលអ

ចេ្រប�បេធៀបបាន 

ែដលភាគេ្រចនបំផុតៃនករខូចខតចំេពះជីវតិមនុស្ស 

និង អគារជាេ្រចន 

្រត�វបាននាំមកេដយរលកសុ៊យណាមិ 

ែដលបានបង� ញករបំេភ�ចរបស់ពួកវយ៉ាងច្បោស់្រកែឡ

តរួមនឹងកំលំងេបាកដ៏គួរេអយរន�ត់។ 

អគារសំណង់ែដកែថបជាេ្រចន 

ទទួលរងករបំផា� ញេ្រចនែបបេ្រចនយ៉ាងពីរលកសុ៊យ

ណាមិ ដូចជាេធ�េអយមានករដួលរអំគារ 

ករដំក្បោលចុះ អ�ីៗក� យជាកកសំណល់ 

ករបាត់បង់ែផ�កជំនួយខងក�ុងនិងខងេ្រកអគារេដយ

សរលំហូរទឹករួមនឹងករបាត់បង់ជាេ្រចនេផ្សងេទៀត 

(រូបថត 1-5)។ 

 

រូបថតទី1 

អគារសំណង់ែដកែថបែដល្រត�វបានបំផា� ញេដយរលក

យក្សសុ៊យណាមិ 

រូបថតទី2 

អគារសំណង់ែដកែថបែដលមានែដលរកិំលយឺតៗេដយ

សរ្រត�វបានប៉ះទង�ិចេដយនាវ 

រូបថតទី3 

អគារែដលដំក្បោលចុះេដយរលកសុ៊យណាមិ 

រូបថតទី4 

អគារែដលរអិលជាចំេណាតេដយរលកសុ៊យណាមិ 

រូបថតទី5 

អគារសំណង់ែដកែថបែដលសមាជិកែផ�កខងេ្រកនិង

ែផ�កខងក�ុង្រត�វបានកំេទចេដយរលកសុ៊យណាមិ 

 

េដយ្រត�វបានបំេផ�ចបំផា� ញអស់េទ 

វទិ្យោស� នវទិ្យោស�ស�ឧស្សោហកម�របស់សកលវទិ្យោល័

យតូក្ូយ និង 

វទិ្យោស� ន�សវ្រជាវបានចប់េផ�មករស�ង់មតិ និង 

ករ�សវ្រជាវចំេពះទំងន់រលកសុ៊យណាមិ 

ែដលនាំេទរកដំេណាះ�សយចំេពះករែណនាបំេណា� ះ

អសន�ស្រមាប់កររចនាប�ង់អគារជេន��សមនុស្សពីរលក

សុ៊យណាមិេនក�ុងែខវចិ�ិកឆា� ំ2011 េដយ្រកសួងែដនដី 

េហដ� រចនាសម�័ន� គមនាគមន៍ និង េទសចរណ៍។ 

េនះជាករែណនាំបេណា� ះអសន�ទក់ទងនឹងត្រម�វករ

េ្រគាងសំណង់អគារស្រមាប់អគារជេន��សមនុស្សពីរល

កសុ៊យណាមិេដយែផ�កេលករបំផ�ិចបំផា� ញអគារែដល

បង�រេដយរលកសុ៊យណាមិែដលេកតេនក�ុងកររ��ួ យដី

ដ៏ធំេនភាគខងេកតៃន្របេទសជបុ៉ន(ករែណនាំថ�ី) 

ឯកសភា� ប់ដច់េដយែឡកមួយចំេពះ 

ចំេណះដឹងបែន�ម (ករែណនាំបេច�កេទស) ទក់ទងនឹង 

រេបៀបរចនាប�ង់ស្រមាប់អគារនានាែដលជាសុវត�ិភាពសំ

ណង់្របឆាំងនឹងរលកសុ៊យណាមិ។ 

ពត៌មានស�ីពីកររចនាប�ង់អគារជេន��សមនុស្សពីរលកសុ៊

យណាមិដូេច�ះពក់ព័ន�េរឿងេនះ 

្រត�វទុកជូនរដ� ភិបាលតំបន់តមរយៈ្រកសួងមួយេនះ។ 

េនក�ុងេសៀវេភែណនាំស�ីអំពីអគារជេន��សមនុស្សពីរល

កសុ៊យណាមិ(្រត�វបានបេ�� ញេអយដឹងេដយករយិាល័

យគណៈរដ�ម�ន�ីេនក�ុងឆា� ំ2005) 

ទំងន់រលកសុ៊យណាមិ(កមា� ំងនឹងសមា� ធែដលេធ�េទេល

អគារអំេពលមានរលកសុ៊យណាមិ) 

គឺ្រត�វបានេរៀបចំជាឯកសណា� នេនកែន�ងសំពធហយ

្រដ�ែស�តទិកចំនួនបីដងៃនជេ្រមែដលេ្រជបំផុត។ក៏បុ៉ែន�ថ�ី
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ៗេនះអ�កជំនាញបានវយតៃម�ថាទំងន់ផ�ុកៃនរលកសុ៊យ

ណាមិ្រត�វបានកត់បន�យតមមេធ្យោបាយ 

ថាេតលំេនឋនែដលមានេន និង 

ថាវខុសគា� េដយអ�ស័យេលចមា� យពីេឆ�រសមុ្រទឬក៏ទ

េន�ែដរឬេទ 

ដូេច�ះេហយទំងន់រលកសុ៊យណាមិែដលេកតមាន 

្រត�វបានប�� ក់្របាប់េដយសមេហតុសមផល។ 

ទំងន់ផ�ុកៃនរលកសុ៊យណាមិ 

ទំងន់បន�ុកេផ�កែដល្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងកររចនាេ្រគា

ងសំណង់របស់អគារគឺជាទូេទមានផ�ុកទំងន់រលកសុ៊យ

ណាមិ និង ទំងន់ខ្យល់។ ជាដំបូង 

លក�ណៈរបស់ៃនរលកសុ៊យណាមិ្រគឺ្រត�វបាន្រត�ត 

ពិនិត្យេដយេ្រប�បេធៀបជាមួយនឹងទំងន់រលកសុ៊យណា

មិ និង ទំងន់ខ្យល់។ 

•កំលំរលកណាមួយក៏េដយ កំលំងទំងន់ខ្យល់ ឬ 

កំលំងទងន់រលកសុ៊យណាមិ 

មានឥទ�ិពលផ�ុកទំងន់ដ៏ខ� ំងបំផុតមួយ 

េហយេនក�ុងេ្រគាងសំណង់ 

ពួកវ្រត�វបានជំនួេដម្បីទទួលបានទំងន់េស�ែដលផ�ល់េអ

យមានករងររចនាធម�តេទបាន។ 

•កំលំងរលករ��ួ យដីគឺជាកំលំងមួយែដលេធ�ចលនា�ស

បគា� េហយមានផលប៉ះពល់យ៉ាងធំេដយសរម៉ាស់មាឌរ

បស់វ។ ម៉្យោងវញិេទៀតេគនិយាយថា 

ខ្យល់បក់រួមនិងរលកសុ៊យណាមិែដល្រត�វបានេគដក់

េឈ� ះថាកំលំងអង�ធាតរវ 

្រត�វបានប៉ះពល់យ៉ាងធំេធងេដយទំហំៃនតំបន់ែដលទទួ

លរងសំពធរលកសុ៊យណាមិនិងេរៀបចំអគារេអយ្រត�វ

គា� ។បែន�មេលសពីេនះេនេពលែដលទំងន់សុ៊យណាមិ្រត�

វបាន្រត�តពិនិត្យេនក�ុងករេ្រប�បេធៀបទំងន់បន�ុកែដល

េផ�កែដល្រត�វបានប�� ក់ចំេពះអគារែដលមានកម�ស់ទ

បនិងមធ្យម 

វងយ�ស�លសន�ិដ� នថាផល�ប៉ះពល់ៃនទំងន់រលកសុ៊យ

ណាមិនឹងែ្របេទជាធំជាងសំណង់ែដកែដលមានទំងន់

�សលជាង 

ធ�ន់ជាងេ្រគាងសំណង់េបតុងែដលមានកំលំងជំរុញទំងន់

ធ�ន់។ខណៈេពលែដលកររចនាក� យជាជេ្រមេ្រជលិច

លង់្របសិទ�ិភាពៃនករផ�ុកេផ�កេដយសរែតករស្រមាល

និងករសូ៊ណាមីេនេលអគារមួយបានក� យេទជាធំជាង

មុន។េដម្បេីដះ�សយជាមួយដូចជានិនា� ករមួយែបប

េនះ  

ហក់ដូចជាកំពុងេកនេឡងករណីែដលក�ុងេនាះសមាជិក

ែដលមិនមានរលកសូ៊ណាមិែដលធន់្រទនឹំងសមា� ធ 

(សមាជិកែដល្រត�វទទួលរងេដយផា� ល់េទនឹងសមា� ធរ

លកសូ៊ណាមិនិង្រត�វបានេគរពឹំងថានឹងបំែបក) 

្រត�វបានេរៀបចំជាសមាជិកនិងរចនាសម�័ន� pilotis 

ែផ�កខងេ្រកមួយែដល្រត�វបានអនុម័តជា 

ជាវធិានករជាក់ែស�ងេដម្បកីត់បន�យផលប៉ះពល់ៃនទំង

ន់ផ�ុកសូ៊ណាមិេនះ។ 

 •ខណៈេពលកម�ស់ជាន់អគារេកនេឡង 

ទំងន់ផ�ុករលករ��ួ យដីនិងទំងន់ខ្យល់ែ្របជាខ�ស់េឡង។ 

បុ៉ែន�ទំងន់រលកសុ៊យណាមិ្រត�វបានវយតៃម�ករេ្រប្របា

ស់សមា� ធហយ្រដ�ែស�តធិកែដលមានតៃម�េស�គា� ែដលក�

យជាធំេឡងៗខណៈេពលែដលកម�ស់ៃនជាន់អគារចុះ

ទបេទៗ។ ្របសិនេបទំងន់ជួរេដកអចកត់សំគាល់បាន 

េយងយល់ពីេពលែដលដំក្បោលចុះេដយរលកសុ៊យណា

មិែដលមានទំងន់្របហក់្របែហលគា� ។ក�ុងករណីែដលសំ

ណង់ pilotis ្រត�វបានអនុវត�ន៍េនជាន់ទីមួយ 

អច្រត�វបានបេង�តេឡងែដលបន�ុករលកសុ៊យណាមិអច

្រត�វបានកត់បន�យបានយ៉ាងេ្រចន េហយេ្រគាងសំណង់ 

pilotis 

អច្រត�វបានដំេណ រេទ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាពតមវធិា

នករណ៍ទប់ទល់នឹងកររអិល។ តមវធីិេនះ 

វធិានករណ៍ែដលមាន្របសិទ�ិភាពនិងសមរម្យេដម្បីកត់

បន�យទំងន់រលកសុ៊យណាមិ 

អច្រត�វទទួលយកេដយករយល់ដឹងពីលក�ណៈសំណំុឯ

កសរបន�ុករលកសុ៊យណាមិតមទិសកម�ស់។ 

�សបេពលជាមួយគា� េនះែដរេយាងតមឥទ�ិពលករកិំល 

ចំបាច់្រត�វេធ�ជាជួរែដលធា� ក់ចុះទប70%ៃនកំលំងរលក
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សុ៊យណាមិ 

ែដលគណនាេនក�ុងករណីែដលគា� នករផ�ត់ផ�ង់ចំេពះក

រចប់េផ�មសំេពធ។ 

• ្របសិទ�ិភាពៃនសំណង់ Pilotis 

ចំេពះករកត់បន�យទំងន់បន�ុករលកសុយណាមិ 

េដយែផ�កេលេ្រគាងសំណង់ pilotis េនះ 

បន�ុករលកសុ៊យណាមិ 

អច្រត�វបានគណនាេលស� នភាពែដលសំពធរលកសុ៊

យណាមិដំេណ រករែតេនេលសសរ ធ�ឹម និង 

ែផ�កទប់កំលំងសំពធេផ្សងេទៀតៃនេ្រគាងសំណង់ 

pilotis។ 

• ទិសេដៃនបន�ុកេផ�ករលកសុ៊យណាមិ 

េគសន�ិដ� នថាបន�ុកេផ�កៃនរលកសុ៊យណាមិ 

េកតេឡងមកពី្រគប់ទិសទី។ 

ក៏បុ៉ែន�ក�ុងករណីែដលរលកសុ៊យណាមិកំពុងរត់តមទិស

េដ 

អច្រត�វបានសន�ិដ� នេចញពីឯកសរែចកចយសីុជេ្រម

ែដល្រត�វបានព្យោករណ៍ទុកមុន 

ែដលទទួលបានតមេធ្យោបាយែដលបានផ�ល់ជូនជាបន�ប

នា� ប់រួមនិងករេរៀបចំេអយបានសម�សបតមបនា� ត់េឆ�រ

សមុ្រទ 

េរឿងេនះមិនគួអនុវត�ចំេពះករសន�ិដ� នដូចបានេរៀបរប់

ខងេលេនាះេទ។ េលសពីេនះេទៀតេនាះ 

វអ�ស័យស� នភាពសុ៊យណាមិជាក់ែស�ងែតម�ង 

ទំងន់បន�ុកេផ�កៃនរលកសុ៊យណាមិគឺ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ

េដយករគណនាពីឥទ�ិពលៃនកំលំងេបាកពីេ្រកយរប

ស់រលកសុ៊យណាមិ។ 

•ករបែណ� តពង(េប៉ាល) 

ខណៈេពលែដលបែណ� តពងែដលបេង�តេដយរលកសុ៊

យណាមិ 

ជាមូលដ� នេដម្បីេឆ�យតបេទនឹងពងបែណ� តៃនកំរតិសំ

េលងៃនែផ�កអគារហ�ឹងែដល្រត�វជនលិច 

វអច្រត�វបានេគគណនាេដយករគណនាទឹកែដលហូរ

ចូលេទក�ុងអគារចប់ពីចំណុចចប់េផ�មចំេពះករបេង�ត

ទំរង់ែដលមានកំរតិទឹកេន។ �សបេពលជាមួយគា� េនះែដរ 

ក�ុងករណីែដលរលកសុ៊យណាមិហូរចូលមកក�ុងអគារ 

េគទទួលយកេដយេពញចិត�ែដលប�ង់អគារកន់ែតមាន

សុវត�ិភាពែដលេធ�េឡងេដយករគណនាេនក�ុងដំណាក់

កលរចនា្រកបខ័ណ� េ្រគាងសំណង់របស់ពងែដល្រត�វបា

នគណនាេលលក�ខ័ណ� ែដលទឹកហូរចូលមកខងក�ុងអ

គារ 

េហយេនក�ុងដំណាក់ពិភាក្សោអំពីករដំក្បោលចុះនិងកររ ំ

កិលទីតំងពងបែណ� តរបស់អគារ 

ែដលេឆ�យតបេទនឹងកំរតិអគារែដលលិច 

(រួមទំងកំរតិកែន�ងទំេនរេនខងក�ុងអគារ)។ 

(េយាងតមរូបភាពទី3) 

 

រូបភាពទី3 ទស្សនៈៃនករបែណ� តពង 

 

ទស្សនៈមូលដ� នស្រមាប់កររចនាប�ង់សំណង់អគារ

ចំេពះអគារជេន��សមនុស្សពីរលកសុ៊យណាមិ 

 

•កររចនាប�ង់អគារស្រមាប់ែផ�កទប់កំលំងសមា� ធសុ៊យ

ណាមិ និង ែផ�កមិនទទួលរងសមា� ធសុ៊យណាមិ 

េនក�ុងប�ង់េ្រគាងសំណង់អគារែដលទប់ទល់នឹងបន�ុករ

លកសុ៊យណាមិ 

សមាជិកែដលធន់្រទំរលកយក្សសូ៊ណាមិនឹងសមា� ធ 

(សមាជិកែដល្រត�វទទួលរងេដយផា� ល់េទនឹងសមា� ធរ

លកយក្សសូ៊ណាមិនិងបានរចនាេឡងមិនែមនេដម្បីបំែប

ក) 

និងមិនែមនជារលកសូ៊ណាមិសមាជិកែដលសំុនឹងសមា�

ធ 

(សមាជិកែដល្រត�វបានទទួលរងេដយផា� ល់េទនឹងសមា�

ធរលកសូ៊ណាមិេហយេគរពឹំងថានឹងបំែបក) 

គឺជាករប�� ក់យ៉ាងច្បោស់សមា� ល់ពីគា�  

េហយបនា� ប់មកបានេរៀបចំេនក�ុងរចនាសម�័ន�អគារេនះ។ 
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កមា� ំងៃនករសំុនឹងសមា� ធជាសមាជិកយក្សសូ៊ណាមិ្រត�វ

បានរចនាេឡងដូេច�ះ 

ែដលនាំេអយកមា� ំងេនះមិនឈនដល់កមា� ំងចុងេ្រកយ

េនះសូម្បីែតេនេពលែដលបានវយ្របហរេដយសូ៊ណា

មីនិងថាកមា� ំងរលករលកសូ៊ណាមិបានទទួលេដយសមា

ជិកអច្របាកដជា្រត�វបានប��ូ នេទសុ៊មរចនាសម�័ន�។ 

េលសពីេនះេទៀត ករែថទំែដលគួរែត្រត�វ 

យកេទេ្របជាទឹកកត់ផា� ច់សមាជិកក�ុងករណីែដលមាន

ត្រម�វករ។ 

វ្រត�វបានអត់ឱនឱ្យថាសមាជិកែដលធន់្រទំនឹងរលកសូ៊

ណាមិសមា� ធអចបំែបកេដយមានករខូចខតេទេ្រគាង

េនាះេទ។ 

•រចនាៃនសុ៊មរចនាសម�័ន� 

វ្រត�វបានប�� ក់ថាកមា� ំងេផ�កៃនេ្រគាងករផ�ុកេលសពី

យក្សសូ៊ណាមិេនទិសេផ�កនិងេនជាន់នីមួយៗ។ 

េលសពីេនះេទេទៀតកមា� ំងៃនសមាជិកែដលធន់្រទំនឹង

សមា� ធរលកសូ៊ណាមិ 

ែដលបេ្រមជាសមាជិកៃនេ្រគាងេនះ្រត�វបានរចនាេឡងដូ

េច�ះថាកមា� ំងេនះមិនឈនដល់កមា� ំងចុងេ្រកយពក់ព័ន�

មួយពក់ព័ន�មិន្រតឹមែតរលកយក្សសូ៊ណាមិេទែតែថមទំ

ងផ�ុកទំងន់េផ្សងេទៀតែដលបានរួមប��ូ លគា� េនេពលែដ

លចំបាច់។ 

•ករ្រត�តពិនិត្យៃនដំក្បោលចុះនិងកររអិលេចញពីកែន�ង 

វ្រត�វបានប�� ក់ថាអគារេនះនឹងមិនេលកេចលឬរអិល

េចញេដយសរែតករផ�ុករលកសូ៊ណាមិែដលបានយក

េទក�ុងគណនីស្រមាលនិងទម�ន់របស់ខ�ួនែដលេននិង 

(ស្រមាប់្រគឹះគំនរកមា� ំងទញេចញមិនេលសករតសូ៊ទ

ញេចញេនាះេទ។ ) 

• ករសំអតអគារ 

គំនរបាត្រគឹះ 

្រត�វបានអនុម័តេដយយកេទក�ុងគណនីៃនករសំអត 

ឬក�ុងករណីៃនករទទួលយក្រគឹះកររកីរលដលមួយ

េនះ 

វធិានករ្រត�វបានយកេដម្បរីរងំករេរេចញេពញពីកែន�ង

េដម ៃន្រគឹះេដយសរែតករសំអត។ 

•ប៉ះទង�ិចគា� ចំករកំេរ កយឺតៗ 

េដយមានករគណនាពីករខូចខតែដលេកតេឡងេដ

យសរែតករប៉ះទង�ិចគា� ចំេពះករកំេរ កយឺតៗេនាះ 

្រត�វេគបានប�� ក់្របាប់ថាែផ�កសំខន់ៃនរចនាសម�័ន�សំ

ណង់ែដលមិនដួលរលំេដយសរករប៉ះទង�ិចគា� ចំេពះ

ករកំេរ កយឺតៗ 

ឬថាេបេទះបីសសរមួយចំនួននិងជ�� ំងទប់្រត�វបានរង

ករខូចខតេដយសរករប៉ះទង�ិចគា� ៃនករកំេរ កយឺតៗ 

េនះ រចនាសម�័ន�អគារទំងមូលមិនបានដួលរលំេទ។ 

ករ�សវ្រជាវគឺកំពុងដំេណ រករេនេលករវយតៃម�ៃនក

មា� ំងករប៉ះទង�ិចគា� ចំេពះកររកិំលយឺតៗ 

េនេលអគារេហយដូេច�ះវជាករលំបាកក�ុងករគណនា

េអយច្បោស់ថាកមា� ំងបុកគា� ្រគប់្របេភទៃនរកិំលេនះ។ 

េលសពីេនះេទៀតេនក�ុងេគាលបំណងេដម្បីប�� ក់ថាអ

គារមួយមិនដួលរលំេដយសរករប៉ះទង�ិចគា� ចំេពះកររ ំ

កិលយឺតៗេនាះ 

វនឹងចំបាច់េដម្បីសន�ត់មិន្រតឹមែត្របេភទ 

ចំនួនទឹក្របាក់ ទំហំ ករកំណត់រចនាសម�័ន� ទម�ន់ 

េល្ប�នបុកនិងករប៉ះទង�ិចគា� ទិសេដរកិំល 

ែដលនឹងចល់ជាមួយ 

អគារេនះបុ៉េណា� ះេទបុ៉ែន�ែថមទំងែផ�កអគារែដល្រត�វបា

នបុកេដយកររកិំលេនះ។ បុ៉ែន�េនក�ុងករណីជាេ្រចន វ 

ជាទូេទមានករលំបាកក�ុងករសន�ត់កត� ប៉ះទង�ិចគា� ជាច

្រម�ះែបបេនះែមន។ 

ដល់ចុងប�� ទំងេនះវនឹងមានសរៈសំខន់ក�ុងករស

ងសង់អគារជាមួយែដលេលសត្រម�វករតេទេទៀត 

ដូេច�ះរចនាសម�័ន�អគារមួយទំងមូលមិនដួលរលំយ៉ាងង
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យ�ស�លេដយបានបែន�មែផ�កដច់ែឡកពីគា� ៃនរចនាស

ម�័ន�សំណង់ែដលករពរែផ�កៃផ�អគារឬ 

សូម្បីែតេនេពលែដលែផ�កេ្រគ�ងកំុព្ូយទ័របណា� ល 

ឱ្យដួលរលំក�ុងតំបន់េនះ។ (សូមេមលរូបភាពទី 4) 

 

រូបភាពទី 4 ករប៉ះទង�ិចគា� ៃនកររកិំល 

ទិសេដេនក�ុងរលកសូ៊ណាមីែដលធន់្រទំនឹងកររចនា

សម�័ន�សំណង់ែដលេ្របេ្រគាងែដក 

សមាមា្រតៃនបន�ុកសូ៊ណាមិជាកមា� ំងេផ�កែដលត្រម�វេអ

យមានេនក�ុងេ្រគាងសំណង់ករពររ��ួ យដី 

ទំនងជាក� យជាែផ�កមានទំហំធំស្រមាប់រចនាសម�័ន�ែដក

មួយទម�ន់�សលជាងរចនាសម�័ព្រងឹង-

េបតុងមួយែដលមានទម�ន់ធ�ន់ ។ 

កត� សំខន់េនក�ុងកររចនាអគារជេម��សសំណង់ែដកែថ

បែដលរលកសូ៊ណាមីេនាះគឺថាអគារមួយែបបហ�ឹង្រត�វបា

នេ្រគាងទុកបាន្រតឹម្រត�វនិងបានរចនាេឡងបនា� ប់ពីករទ

ទួលបានករយល់ដឹងេពញេលញៃនលក�ណៈពិេសសែដ

លទក់ទងេទនឹងរចនាសម�័ន�ែដកទម�ន់�សលែដលបាន

េរៀបរប់ខងេល។ 

•េរសីុស�ង់េផ�ក 

េនក�ុងកររចនាប�ង់ករពររ��ួ យេន្របេទសជបុ៉នកររច

នាភាពតឹងែដលអនុ�� តស្រមាប់បន�ុកជាបេណា� ះអសន�

ែដល្រត�វបានអនុម័តស្រមាប់កររ��ួ យដីខ� តមធ្យមនិង

កររចនាកមា� ំងចុងេ្រកយស្រមាប់កររ��ួ យដីខ� ងំៗ។ 

តមរេបៀេនះទំងកររចនាប�ង់អគារយឺតនិងកររចនាបា�

ស�ិចអីុលស�ូ 

ជាទូេទ្រត�វបានអនុម័តេនក�ុងកររចនាប�ង់អគារករពរ

កររ��ួ យអ�ស័យេលក្រមិតទំងន់ផ�ុក។ 

កររចនាប�ង់យឺតមានន័យថារចនាសម�័ន�អគារែដលអចវ ិ

ល្រតឡប់មកសភាពេដមរបស់ខ�ួនវញិបានេដយគា� នករ

ខូចខតបនា� ប់ពីកររ��ួ យដីមួយបានេកតេឡង 

េហយកររចនាប�ង់អីុលស�ូបា� ស�ិចែដលបេណា� យឱ្យេកត

មានស� នភាពនានាដូចជាករេកតេឡងៃនករខូចខតនិ

ង ករេធ�េអយខូច្រទង់្រទយបនា� ប់បន្សកំ�ុងអគារមួយ។ 

េនក�ុងករណីេពលែដលកររចនាបា� ស�ិច្រត�វបានអនុម័ត

េដម្បីករពរពីរលកសូ៊ណាមី 

គឺមានលទ�ភាពខ�ស់ែដលមានសុវត�ិភាពបនា� ប់ពីរ��ួ យដី

មួយែដលរចនាសម�័ន�សំណង់អករ 

្របឆាំងនឹងកររ��ួ យមិនអច្រត�វបានរក្សោទុក។ 

េដម្បីេដះ�សយស� នករណ៍ែបបេនះវធិានករែដលមា

ន្របសិទ�ិភាពមួយគឺថាសមត�ភាពបន�ុកេផ�កៃនអគារមួយ

ែដល្រត�វបានេលកេឡងេដយអនុវត�ផលិតផលែដកែថក

មា� ំង្រជ�លខ�ស់េនក�ុងេគាលបំណងេដម្បែីកលម�ករទប់ទ

ល់អគាររចនាសម�័នែដកែថបចំេពះទំងន់រ��ួ យនិងបន�កុរ

លកយក្សសូ៊ណាមិ។ (សូមេមលរូបភាពទី 5) 

រូបភាពទី 5 រូបភាពៃនករអនុវត�ន៍ែដកកមា� ំងខ�ស់ 

•ករបែណ� តេប៉ាលនិងវធិានករស្រមាប់ករដំក្បោលចុះ

និងរអិលេចញៃនអគារ 

្របសិនេបទឹកមិន្រជាបចូលេទក�ុងអគារេទេនាះេប៉ាលែដ

លឆ�់យតបេទហ�ឹងកំរតិអគារនឹងដំេណ រករេនេលអគារ

។ 

េលសពីេនះេទៀតក�ុងករណីេនេពលែដលអគារមួយែដល

្រត�វបានជន់លិចអំឡុងេពលជ�� ំងែផ�កខងេ្រកនិង 

ែផ�ក ចំហ

របស់ខ�ួន្របសិនេបខ្យល់េតនមានេនក�ុងែផ�កេនះហុ៊�ព័ទ�

េដយធ�ឹមនិងសន�ះទ� រេកនេឡងែដលទក់ទងេទនឹងករ

្រប្រពឹត�របស់ខ្យល់បង�រេនេលអគារ។ 

ដល់ទីប�� ប់េនះេនក�ុងករណីផ�ុយេដម្បីព្រងឹងេបតុងរច

នាសម�័នទម�ន់ធ�ន់មួយរចនាសម�័ន�ែដកទម�ន់�សលគឺស

មរម្យអែណ� តេហយដូេច�ះករ្រកឡាប់និងធា� ក់ទំនងជា្រត�វ

បានេលេឡង។ 
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េដម្បីេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវស� នភាពែបបេនះវគឺអចេធ�

បានេដយក្រមិតទឹកជំនន់ៃនអគារេនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡ

ងេដយេ្រប្របព័ន� pilotis 

េហយថាអគារេនះែដល្រត�វប�� ប់ែផ�កសមាជិកគឺ្រត�វដួល

េដយបង�ំបណា� លឱ្យលិចលង់េនក�ុងេគាលបំណងេដម្បី

កត់បន�យករបន�កំេណ នជាេ្រចនតមែតអចេធ�េទបាន

។ 

វ្រត�វបានេគស� ល់ថាករខូចខតពីកររ��ួ យដីពីគំរូកន�ង

មកែដលថាេនេពលែដលមានភាពរងឹនិងភាពខ� ងំៃនរច

នាសម�័ន� pilotis 

ក� យេទជាខ�ះខតេនក�ុងលក�ខណ� ៃនកររចនារ��ួ យដី

អគារេនះទទួលរង្របមូលផ�ុំករខូចខត។ 

ដូេច� ះេហយតំែហទំ 

គួរែត្រត�វបានចំណាយេទេលករអនុម័តៃនរចនាសម�័ន� 

pilotis ក�ុងកររចនាមូ៉តរ��ួ យ។ 

េនក�ុងករណីេពលែដលរចនាសម�័ន�សំណង់pilotis 

មួយ្រត�វបានអនុម័តថាជាវធិានករ្របឆាំងនឹងសូ៊ណាមីមួ

យែដលជាបុេរលក�ខណ� សំខន់បំផុតគឺជាករពិតណាស់

េដម្បីធានាករតសូ៊រ��ួ យ្រគប់្រគាន់។ 

េនេពលែដលមានករអនុវត�រចនាសម�័ែដកមួយេនក�ុង

ករសងសង់អគារជេម��ស្របជាជនពីរលកសូ៊ណាមិ 

្របសិនេបមូលដ� នជួរឈរនិងករតភា� ប់្រត�វបានរចនាេឡ

ងឱ្យបានសម�សប 

របឹងគុណសម្បត�ិែដលទក់ទងេទនឹងផលិតផលែដកែថ

ប្រត�វបានបង� ញយ៉ាងេពញេលញ។ 

េលសពីេនះសមាជិកេ្រគាងែដកមានស�ីមនិងេនក�ុងលក�

ខណ� ៃនតំបន់សមា� ធទទួលរលកសូ៊ណាមិ 

ែដលជាធាតុសំខន់មួយេនក�ុងករទប់ទល់ចំេពះកររ��ួ

យដី 

ែដកេ្រត�មេនតំបន់េនះគឺមានទំហំតូចជាងជ�� ំងេបតុង

អនុភាពព្រងឹង-

ែដលអនុ�� តឱ្យមានករកត់បន�យបន�ូករលកយក្សសូ៊

ណាេដយខ�ួនវ។ េដម្បីប�� ប�� ប់េនះ 

េគអចេធ�ែដកែថបែដលមានរចនាសម�័ន� pilotis 

រចនាសម�័ន�មាន្របសិទ�ិភាពក�ុងកររចនាែដលធន់្រទំនឹង

រលកសូ៊ណាមិយ៉ាងងយ�ស�លចូលេទក�ុង 

ែដល្រត�វបានដក់េ្រប្របាស់ជាក់ែស�ង។ 

រហូតមកដល់េពលេនះ 

ករដំក្បោលចុះនិងកររអិលៃនអគារេដយសរែតសូ៊ណា

មិមានករជាប់ពក់ព័ន� 

វធិានករមួយែដលអច្រត�វបានបេង�តក�ុងគំនរែដកែដល

្រត�វបានដក់េ្រប។ 

ជាវធិានករមួយេដម្បីទប់ស� ត់ករ្រកឡាប់ជាក់លក់ណា

មួយ 

វនឹងជាករសមរម្យេដម្បីទទួលយកែដកែថបមានភាពធ

ន់គំនរគំនូរខ�ស់។ 

• 

មជ្ឍមណ� លបង� រេ្រគាះមហន�រយែដលបង�រេដយរលក

សុ៊យណាមិេនសងហ�ូឈីគុ(្របេភទអគារែដលេ្របបាន

េ្រចនមុខងរែដលភាពសមញ) 

អគាមួយេនះ្រត�វបានសង់េឡងេនតំបន់ Toyohashi 

េខត� Aichi។ 

វជាសំណង់អគារែដលេធ�ពីែដកែថបមានកម�ស់ពីរជាន់

ែដលមានៃផ�ស្រមាប់ជេន��ស 240 

ែម៉្រតកេរេនេលដំបូលែដលមានមនុស្ស្របមាណ300 

អចជេន��សេទកន់ទីេនាះ។ 

ៃផ�ដីសំចតមានេនជាន់ទីមួយ 

េហយតំបន់មួយស្រមាប់ករស់េនស�ិតេនជាន់ទីពីរ។ 

អគារេនះ្រត�វបានរចនាេឡងេដម្បេី្របជាសល្របជំុសភា

េនក�ុងេពលធម�តេហយេនេលដំបូលរបស់វអច្រត�វ

េ្របជាទីកែន�ងជេន��សបានអំឡុងេពលមានអសន�។ 

បំពង់ែដកែថបែដលេ្របជាសសរមានទំហំ 300 x 300 

មីលីែម៉្រតែដលមានកំរស់ចន 12 មីលីែម៉្រត 

ែដលមានស្រមាប់ែតែដកគុណភាពខ�ស់ែដលមានកំរតិ

េ្របះទបគឺ365N/ មីលីែម៉្រតកេរ 

្រត�វបានយកមកអនុវត�។ 
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Building

Design 
inundation depth

Photo 1 Steel-structure building destroyed by 
tsunamis

Fig. 2 Tsunami Wave Force

Fig. 1 Tsunami Wave Pressure

Building

Design 
inundation depth

Kenzo Taga: After graduating from Osaka Univer-
sity, he entered Nikken Sekkei Ltd. in 1979. He as-
sumed his current position as Professor, Graduate 
School of Engineering, Kobe University in 2011. 
Among the major works in which he was involved 
are Terminal Building of Kansai International 
Airport, Kobe Daimaru Department Store, Kansai 
Electric Power Building and Osaka Lawyers’ Hall.

Photo 3 Building that overturned due to tsu-
namis

Photo 4 Building that inclined due to scouring

Photo 5 Steel-structure building where exterior 
and interior members were washed 
away by tsunamis

Photo 2 Steel-structure building with which drifts 
(ship) collided
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SlabSlab Slab

Design inundation depth
Water flowing-inWater flowing-in

BuoyancyBuoyancyGirder Girder 
Accumulated airAccumulated air

In the case of water flowing-in In the case of no water flowing-in  

BuoyancyBuoyancy

Fig. 3 Concept for Buoyancy

Fig. 4 Collision of Drifts

Fig. 5 Image of Application of Ultra-high Strength Steel

Ultra-high strength steelUltra-high strength steel
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(ទំព័រទី11~12) 

ករេធ�េអយ្របេសរេឡងចំេពះទីកែន�ងជេន��សមនុស្ស

េអយមានសុវត�ិភាពពីរលកសុ៊យណាមិេនក�ុង 

ទីសិនដយ 

េដយម៉ាសរុ ហ�ូគូរ៉ 

ែផ�កប�ង់ែដលបង� រពីេ្រគាះមហន�រយ 

អគារ្រគប់្រគងវបិត�ិេនទី្រក�ងសិនដយ 

ករវយ្របហរេដយរលកសុ៊យណាមិដ៏ធមមហិមាេនទី

្រក�ងសិនដយ 

េនក�ុងកររ��ួ យដីដ៏ខ� ំងក�ុងភាគខងេកត្របេទសជបុ៉ន

ក�ុងឆា� ំ2011 

រលកសុ៊យណាមិដ៏ធំែដលមានកម�ស់ខ�ស់បំផុត7.1ែម៉្រត 

បានវយ្របហរតំបន់មាត់សមុ្រទេនេទ្រក�ងសិនដយ 

ក�ុង�ស�កមិយ៉ាគី។ 

ពួកវបានជន់លិចតំបន់មួយែដលមានៃផ�52គីឡូែម៉្រតក

េរ េហយបានបង�រេអយមានករបាត់បង់ដ៏ធំ 

ែដលមានចំនួនជនរងេ្រគាះេ្រចនជាង 700 

នាក់(រូបថតទី1 និង 2) 

េដយបានទទួលេមេរៀនពីេ្រគាះមហន�រយរលកសុ៊យ

ណាែបបេនះ 

ករយិាល័យទី្រក�ងសិនដយបានទទួលកិច�ករជាមួយនឹ

ងេប៉សកម�ស�ី 

“រេបៀបករពរជីវតិមនុស្សពីរលកសុ៊យណាមិ” 

េដយេរៀបចំវជាសសរបេង� លដ៏ធំៃនែផនករកំែណរទ

្រមង់សំណង់។ 

េដយស�ិេនេ្រកមទស្សនៈៃនករករពរែដលមានមុខង

រេ្រចនេផ្សងៗគា�  ្របឈមនឹងរលកសុ៊យណាមិ 

កំពុង្រត�វបានតេម�ងេនក�ុងទី្រក�ងសិនដយ។ 

េនក�ុងចំេណាមវធិានករករពរសមា� រៈទំងេនះមាន៖ 

•ករេធ�េអយមានភាព្របេសរេឡងេនតមមាត់សមុ្រទនិ

ងទេន�រ និង ចំេពះៃ្រពករពរពីេ្រគាះមហន�រយ 

•វធិានករ្រត�តពិន្យមហន�រយែដលបង�រេដយរលកសុ៊

ណាមិេដយករបេង�នកំរតិផ�ូវ 

•ករេធ�េអយ្របេសរេឡងៃនតួប៉មអគារជេន��សបនុស្ស

ពីរលកសុ៊យណាមិ និង កែន�ងជេន��សេផ្សងៗេទៀត និង 

ផ�ូវរត់េគចេដម្បីេអយពលរដ�អចរត់េគចបានេដយរលូន

ពីករវយ្របហរេដយរលកសុ៊យណាមិ 

•ករផា� ស់ប�ូរទីកែន�ងដ៏ធំៃនតំបន់ែដលអ�ក�ស�ករស់េនែដ

លមានេ្រគាះថា� ក់ខ�ស់ពីេ្រគាះមហន�រយសុ៊ណាមិែដល

េធ�េអយមានករឈឺចប់ខ� ំង 

បែន�មេលសពីេនះេទេទៀតេនាះ 

ែផនករជេន��សមនុស្សេអយេទតមតំបន់្រត�វបានេធ�

េអយមានដំេណ រករេឡង 

េហយមានករអនុវត�ដែដលៗសរចុះសរេឡងចំេពះក

ររត់េគចពីរលកសុ៊យណា 

្រត�វបានេធ�ករអនុវត�(រូបថតទី3) 

ដូេច�ះករបេង�តវធិនករចំេណះដឹងទូេទមួយ្របឆាំងនឹងរ

លកសុ៊យណាមិតមលក�ខណ� ជាឧបករណ៍សមា� រៈផង 

និង ជាកម�វធីិផង។ 

រូបថតទី1 

ស�ិតេនក�ុងករ��ួ យដីដ៏ធំេនភាគខងេកត្របេទសជបុ៉ន 

ករបំផ�ិចបំផា� ញដ៏ធំមហិមាមួយបានបង�រេដយរលកសុ៊

យណាមិ មិនែមនបង�រេដយកំលំងរ��ួ យដីេទ។ 

រូបថតទី2 

ស� នភាពមួយែដល្រត�វបានវយ្របហរេដយរលកសុ៊យ

ណាមិ េនសលបឋមអរហមា 

ែដលជាសលមួយមានកូនសិស្ស350 

្រត�វបានបង�ំេអយជេន��សេចញ 

រូបថតទី3 

តួប៉មអគារណាកណូជេន��សមនុស្សពីរលកសុ៊យណាមិ

មាន 5-chomeសង់េឡងពីែដកែថបមានកម�ស់ពីជាន់ 

បានអភិវឌ្ឍ និង សងសង់េឡងេនទី្រក�ងសិនដយ 
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ប�ង់អគារស្រមាប់ទីកែន�ងជេន��សមនុស្សពីរលកសុ៊យ

ណាមិេនទី្រក�សសិនដយ 

ជាវធិានករមួយក�ុងចំេណាមវធិានករពរពីរលកសុ៊យ

ណាមិជាេ្រចន 

ទី្រក�ងសិនដយមានែផនករកសងទីកែន�ងេគចខ�ួនពីរ

លកសុ៊យណាមិជាេ្រចនកែន�ងេនក�ុងទីតំង13កែន�ងេផ្ស

ងៗគា�  

េដម្បីេអយពលរដ�ែដលរស់េនតំបន់មាត់សមុ្រទអចេគ

ចពីរលកសុ៊យណាមិបានេដយេថ�រេជង។ជាពិេសសដ៏

េ្រចនទំងេនះអំពវនាវេអយមានករកសងតួប៉មជេន��

សមនុស្សពីរលកសុ៊យណាមិេន 6 ទីតំង 

ែដលអគារជេន��សទំងេនាះមានភា� ប់ជាមួយស� ននីយ៍

ទហនបង� រអគីភ័យស�័្រគចិត�ចំេនទីេនាះចំនួន 5 

ទីតំង 

េហយជេណ� រស្រមាប់េគចខ�ួនេទកន់ជាន់េលដំបូលៃន

អគារសលបឋម និង 

អនុវទិ្យោល័យែដលមាន�សប់ចំនួនពីរ។ 

ចំេពះករេធ�េអយ្របេសរេឡងៃនទីកែន�ងជេន��សពីរល

កសុ៊យណាមិទំងេនះ 

ចំបាច់្រត�វយកកត� េផ្សងៗមកគណនា 

ែដលៃផ�របទំងមូល 

រួមនិងតំបន់ជាប់ពក់ព័ន�ែដលមិនមានកែន�ងទំេនរេផ្សងៗ

ៃនអគារខ�ស់ៗ 

ែដល្រត�វេ្របស្រមាប់ករជេន��សចំេពះទី្រក�ងសិនដយ 

បូករួមទំងេពលេវលែដល្រត�វករស្រមាប់ករមកដល់ៃន

រលកសុ៊យណាមិ។េដម្បីប�� ប់ប�� េនះ 

គណកមា� ធិករមួយ្រត�វបានបេង�តេឡងែដលមានរមួជាមួ

យអ�កែដលបានេរៀនសូ្រតេចះដឹង 

រួមនឹងតំណាងអ�ក�ស�កេនតំបន់មាត់សមុ្រទនានា។ 

ករ្រត�តពិនិត្យេពញេលញមួយ្រត�វបានេធ�េឡងេដយេយា

ងេទតមវធីិស�ស�ៃនករជេន��សនិងត្រម�វករទីតំងជ

េន��សែដលនឹងអនុ�� តស្រមាប់ករជេន��សពលរដ�បាន

េលឿននិងមានសុវត�ិភាព 

ែដលបាននាំេអយមានករស� បនាទីកែន�ងជេន��សពីរល

កសុណាមិគំរូៃនទី្រក�ងសិនដយ។ 

បែន�មេលសពីេនះេទេទៀត 

ករផា� ស់ប�ូរមតិេយាបល់ជាមួយអ�ក�ស�ក្រត�វេធ�េឡងសរ

ចុះសរេឡង និង 

មតិេយាបល់ែដលេស�រេឡង្រត�វបានពិនិត្យម�ងមួយៗ។ 

លទ�ផលជាេ្រចនដូចែដលបាន្រត�វឆ�ុះប�� ំងយ៉ាងេពញ

េលញចំេពះករេធ�េអយ្របេសរៃនទីកែន�ងជេន��សពីរល

កសុ៊យណាមិ 

ែដលតេម�ងេនជ�� ំងជាវធិានករណ៍មួយ្របឆាំងនឹងអ

កសធាតុ្រតជាក់ និង 

ករបេង�នករផ�ត់ផ�ង់ែដល្រត�វបានេ្របស្រមាប់មនុស្សច

ស់ៗនិងអ�កជិះរេទះជនពិករេជងេដម្បីជេន��សេដយសុវ

ត�ិភាព។ 

តួប៉មអគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិេពញទំហំ 

តួប៉មអគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិ Nakano 5-

chome 

ែដល្រត�វបានសងសង់ជាេលដំបូងេនទី្រក�ងសិនដយ 

គឺជាតួប៉មអគារមួយែដលសង់ពីែដកែថបមានកម�ស់ 2 

ជាន់។ វមានៃផ�ជានអគារសរុប 398 ែម៉្រតកេរ 

ែដល្រត�វបានភា� ប់េដយផ�ូវជេណ� រេឡងេនខងេ្រក និង 

ចំេណាតេដរេឡង 

និងអចមានសមត�ភាពទុកេអយមនុស្សស� ក់េនបាន 

300 

នាក់អំឡុងេពលៃនករេគចខ�ួនពីរលកសុ៊យណាមិេនែផ�

កខងក�ុងៃនជាន់ទីពីរ (6.6 ែម៉្រតពីដី) និងេនេលដំបូល 

(9.9 ែម៉្រតពីដី)។ 

តួប៉មេនះ្រត�វបានតក់ែតងេឡងជាសំណង់រងឹមិនអចបត់

ែបនបានេទ 

ែដលអចធន់នឹងករ្រជាបដីបង�រេដយកររ��ួ យដី 

ែដលមានកំលំងរលកៃនរលកសុ៊យណាមិ និង 

ករដួលរលំៃនប៉ះទង�ិចគា� ពីរលកសុ៊យណាមិ។ 

(េយាងតមរូបថតទី 4 រូបទី 1) 
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រូបថតទី 4 

ករបណ�ុ ះបណា� លពីករជេន��សខ�ួនពីរលកសុ៊យណាមិចំ

េពះពលរដ�ទូេទ្រត�វបានអនុវត�សរចុះសរេឡងេនទី

្រក�ងសិនដយ។ 

រូបទី 1 

ករជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិេនតួប៉មជេន��សខ�ួនពីរល

កសុ៊យណាមិ Nakara 5-chome 

កែន�ងជេន��សខ�ួនេនជាន់ទីពីរ 

្រត�វបានរចនាេឡងជាជាន់មួយបិទជិតែដលព័ទ�ជំវញិេដ

យជ�� ំង្រគបេដយដំបូល 

ែដលគណនាេឃញថាមានលទ�ភាពៃនស� នភាពវជិា� ស

�ស�អំឡុងេពលមានករចុះ្រតជាក់ 

ដូេច�ះមានវធិានករចំបាច់ទប់ទល់នឹងភាព្រតជាក់។ 

េនៃផ�ខងក�ុងបន�ប់ 

មានវងំននរូតបាន្រត�វបានេរៀបចំេឡងដូេច�ះភាពឯកជន

្រត�វបានធានា។ េលសពីេនះេទេទៀតេនាះ 

េនែផ�កសងខងបន�ប់ 

េកអីបង់ែដលអចបត់បានេទសភាពេដមជាេ្រចន 

្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដម្បីបំេពញត្រម�វករ 

ស្រមាប់ករស� ក់េនរយៈេពលយូរ។ 

េបតមវធិានករណ៍ទប់ទល់នឹងកំលំងេនាះបរជ័យ 

ឥឡូវវអចបេង�តអគ�ិសនីបានេដយេ្របបន�ះថាមពលសូ

ឡា ែដលតេម�ងេនេលដំបូលអគារ 

និងឧបករណ៍ផលិតឧស�័នេដយករែសត។ 

េដម្បីបំេពញត្រម�វករស្រមាប់ករស� ក់េនរយៈេពល្រប

ែហល 24 េម៉ាង សំភារៈផ�ត់ផ�ង់ភាពមានអសន�  

ទឹកស្រមាប់បរេិភាគ ច�ង� នហ� ស ភួយ 

ឧបករណ៍បង�ន់សម�� 

រួមនិងសំភារៈេផ្សងៗេទៀតែដលចំបាច់ 

្រត�វបានរក្សោទុកេនក�ុងអគារហ�ឹង�សប់។បែន�បេលសពី

េនះ 

េដម្បីធានាករទំនាក់ទំនងអំឡុងេពលមានេ្រគាះមហន�រ

យ អិុនេធែណតេពលមានអសន� 

បានេរៀបចំេឡងស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ស្រមាប់រដ�បាលប

ង� រេ្រគាះមហន�រយ្រត�វបានតេម�ងេអយេ្រប្របាស់។ 

តួប៉មអគារជេន��សខ�ួនពីរលកសុ៊យណាមិនទទួលបាន

ករចប់អរម�ខ� ំង 

ទស្សនៈកិច�មួយ្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះតួប៉មអគារជេន��

សខ�ួនពីរលកសុ៊យណាមិ 

ជាែផ�កៃនដំេណ រករសិក្សោអំឡុងេពលមានសន�ិសិទ�ករ

ែសតទូទំងពិភពេលកមួយេនអង�ករសហ្របជាជាតិស�ី

ពីករកត់បន�យភាពេ្រគាះថា� ក់ែដលបង�រេឡងេដយ

េ្រគាះមហន�រយ(ឆា� ំ2015 ទី្រក�ងសិនដយ 

្របេទសជបុ៉ន) 

ែដលបាន្របារព�េធ�េឡងេនក�ុងែខមិនាឆា� ំ2015 

(រូបថតទី5)។ 

តួប៉មេនះទក់ទញបានករយកចិត�ទុកដក់េ្រចន 

មិនែតេនក�ុង្របេទសជបុ៉នេទបុ៉ែន�េនេ្រក្របេទសផងែដ

រ 

េហយមានមនុស្សចប់អរម�ណ៍ជាេ្រចនមកទស្សនាតួប៉ម

េនះេដម្បីអេង�តពិនិត្យេមល។ 

ករយិាល័យទី្រក�ងសិនដយបានែណនាេំអយស� ល់មិន

្រតឹមែតទី្រក�ងេនះេទថាជាមេធ្យោបាយមួយមាន្របសិទ�ិភា

ពជួយករពរេ្រគាះមហន�រយែដលបង�រេឡងេដយរលក

សុ៊យណាមិែដល្រត�វបានអភិវឌ្ឍន៍េឡងេដយែផ�កេលេម

េរៀនែដលេរៀនបានពីេ្រគាះរ��ួ យដ៏ធំេនភាគខងេកត្រប

េទសជបុ៉នបុ៉េណា� ះេទ 

បុ៉ែន�ក៏បង� ញេអយេឃញនូវភាពសំខន់ចំេពះករជេន��

សពីរលកសុ៊យណាមិអំឡុងេពលមានរ��ួ យដី។ 

រូបថតទី 5 

ដំេណ រទស្សនៈកិច�សិក្សោចំេពះតួប៉មជេន��សខ�ួនពីរលក

សុ៊យណាមិ Nakara 5-chome 

គឺ្រត�វេរៀបចំេឡងអំឡុងេពលកិច�្របជំុសន�សិទករែសតទូ

ទំងពិភពេលកេនអង�ករសហ្របជាជាតិ 

ស�ីពីករកត់បន�យេ្រគាះថា� ក់បង�រេដយេ្រគាះមហន�រយ

(ឆា� ំ2015 េនទី្រក�ងសិនដយ ្របេទសជបុ៉ន) 

♦♦♦ 
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ករស� បនាតួប៉មអគាជេន��ស Nakara 5-chome 

ជាេលកដំបូង 

ជាករកត់សំគាល់ស្រមាប់ករជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិ 

ពួកេយងេនឯករយិាល័យក�ុងទី្រក�ងសិនដយកំពុងែតត

េម�ងវធិានករេដម្បីព្រងីកករប��ូ នសរអ�ស័យេទតម

េ្រគាះមហន�រយពីរលកសុ៊យណាមិ 

ែដលេ្រគាះមហន�រយទំងេនះនឹងេកតេឡងម�ងេទៀតនា

េពលអនាគត 

េហយជីវតិជាេ្រចន្រត�វែតករពរេអយបានករវយ្រប

ហរេដយរលកសុ៊យណាមិនាេពលអនាគត។ 
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Photo 1 In the Great East Japan Earthquake, huge damage was brought 
about by tsunamis, not by seismic forces.

Photo 2 Tsunami attacked condition at the Arahama Primary School, 
where 350 people were forced to evacuate

Photo 5 A study tour to the Nakano 5-chome Tsunami Evacuation 
Tower was conducted during the UN World Conference 
on Disaster Risk Reduction (2015 Sendai Japan)

Photo 3 Tsunami evacuation training for citizens has been repeat-
edly implemented in Sendai City.

Location of Sendai CityLocation of Sendai City

Seismic intensity scale
in Great East Japan

Earthquake (2011)

7
6+
6−
5+
5−
4
3
2
1

Source: Japan Meteorological
Agency website

SendaiSendai

TokyoTokyo
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Photo 4 Two-story steel structure Nakano 5-chome Tsunami Evacu-
ation Tower developed and constructed in Sendai City

Fig. 1 Elevation of Nakano 5-chome Tsunami Evacuation Tower
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(ទំព័រទី13~14) 

ទីកែន�ងជេន��សខ�ួនពីរលកសុ៊យណាមិេដយអគារែដល

េ្របបានេ្រចនយ៉ាង និង មានសុ៊ម 

សិប្បកម�ែដកែថបនិផន និង ែដកសុ៊មិឃិន ខូ អិល ធី ឌី 

     េនក�ុង្របេទសជបុ៉ន កររ��ួ យដីធំៗដូចជាេនតូៃក 

េនតូណានៃក និងេនណានៃក 

្រត�វបានព្យោករណ៍ថាេកតេឡងក�ុងេពលអនាគតដ៏ខ�ី។ 

ចំេពះស� នភាពេនះ 

ករេធ�េអយ្របេសរេឡងៃនទីតំងជេន��សពីរលកសុ៊យ

ណាមិែដលបានចប់េផ�មេនឆា� ំ2004ក�ុង�ស�ក Shizuoka 

�ស�កMie �ស�កWakayama �ស�ក Tokushima 

និង�ស�កេផ្សងៗេទៀតែដលទំនងជាទទួលរងេ្រគាះពីរលក

សុ៊យណាមិែដលជាប់ទក់ទងនឹងរលករ��ួ យដីដ៏ធំ។ 

េលសពីេនះ 

េដយ្រត�វទទួលពីរលកសុ៊យណាដ៏ធំេនភាគខងេកត្រប

េទសជបុ៉នឆា� ំ2011 

ករេធ�េអយមានភាព្របេសរេឡងៃនទីតំងជេន��សពីរល

កសុ៊យណាមិ កំពុង្រត�វេធ�េឡងទូរទំង្របេទស។ 

អគារែដលេ្រគាងសសរបំពង់ែដកែថបរងអក្សរ H 

ស្រមាប់ជេន��សពីរលកសុ៊យណាម 

េនក�ុងកររ��ួ យដីដ៏ខ� ំងខ� េនភាគខងេកតៃន្របេទស

ជបុ៉ន កែន�ងផលិតែដកនិបផននាទី្រក�ងសិនដយ និង 

ផលិតកម�ែដកសូ៊មីឃិន ខូ អិលធីឌី 

្រត�វបានវយ្របហរេដយរលកសុ៊យណាមិ 

េហយ្រត�វចំណាយេពលជិតមួយឆា� េំដម្បបីន�្របតិបត�ិករ

ករងរែដល្រត�វបានបំផា� ញេដយរលកសុ៊យណាមិ។អំ

ឡុងេពលៃនដំេណ រករមួយេនះ 

អ�កេធ�ករជាេ្រចនែតល្រត�វបានេស�រេឡងេដម្បសីងសង់

អគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិទំង�ស�ងេនឯកែន�ង

េរងច្រកែតម�ង។ េដម្បីប�� ប់េរឿងេនះ 

េដយែផ�កេលេសចក�ីែណនាថំ�ីបំផុតរបស់្របេទសស្រមា

ប់អគារជេន��សពីរលកសយណាមិ 

ែដលមានចំេណះដឹងបែន�ម(ករែណនាំពីបេច�កវទិ្យោ)

េដយទក់ទងេទមេធ្យោបាយរចនាប�ង់ស្រមាប់អគារែដ

លជាសំណង់្របកបេដយសុវត�ិភាព្របឆាំងនឹងរលកសុ៊

យណាមិ 

និងករេស�រេអយអ�កេធ�ករែដលមានបទពិេសធន៍ពីរល

កសុ៊យណាមិ 

្រក�មហុ៊នបានតេម�ងតួប៉មអគារជេន��សពីរលកសុ៊យណា

មិែដលេ្របសសរែដកែថបបំពង់ែដលមានរងកេរនិងធ�មឹ

ែដលេ្របែដករងអក្សរ H (រូបថតទី 1) 

ស្រមាប់សមាជិកសំណង់ 

សមាជិកែដលេនែតមានសភាពដូចេដមេទះបីជាេន

េ្រកយករែដល្រត�វបានវយ្របហរេដយរលកសុ៊យ

ណាមិ។ 

ចប់តំងពីឆា� ំ2012មក 

ភាព្របេសរេឡង្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះតួប៉មជេន��សពីរ

លកសុ៊យណាមិេដយែផ�កេលតួប៉មែដលបានអភិវឌ្ឍដូ

េច�ះ 

េហយប�� េនះបាននាំេទរកករសងសង់តួប៉មសរុបមា

នចំនួន20 

(រួមទំងតួប៉មអគារមួយែដលបានបេង�តេឡងេនឯេរង

ច្រកសិនដយរបស់្រក�មហុ៊នហ�ឹងដូចក�ុងែខមិនាឆា� 2ំ016

។ 

រូបថតទី 1 សំណង់សសរែដកែថបបំពង់រងអក្សរ H 

ែដលបំពង់ែដកែថបរងកេរ្រត�វបានេ្របជាសសរនិង 

ែដករងអក្សរ H ស្រមាប់ធ�ឹម។ 

 

ត្រម�វករសុវត�ិភាព និង 

សន�ិសុខចំេពះអគារភាសខ�ួនពីរលកសុ៊យណាមិ 

 មិនចំបាច់េរៀបរប់េនាះេទ 

វចំបាច់ចំេពះអគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិេដម្បីដំ

េណ រករនូវកំរតិខ�ស់មួយែដលអចធន់ចំេពះចលនារ��ួ

យដី និង 

រលកសុ៊យណាមិ។ជាពិេសសវត្រម�វេអយតួប៉មទំងេនះ

េដម្បីផ�ល់មិន្រតឹមែតវធិានករេដម្បីេដះ�សយកំលំងេផ�

កែដលេកតមានជារួមេនាះេទ(កំលំងរលក)របស់រលកសុ៊
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យណាមិបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�វធិានករ្របឆាងំករប៉ះទង�ិច 

ករដំក្បោលចុះេ្រកម កររអិល និង 

ករសំអតអគារែដលជាកំលំងៃនរលកសុ៊យណាមិ។ 

ដូចេនះ 

វពិតជាសំខន់េដម្បីធានាសុវត�ិភាពចំេពះសំណង់េន

េលដីផង និង េ្រកមដីផង។ បែន�មេលេនះ 

េចញពីទិសេដៃនសវត�ិភាព 

វពិតជាមិនខ�ះបានេដម្បីផ�ល់នូវវធិានករនានាដូចជា៖ 

•េដយភាពរហ័សរហួន 

ករជេន��សេដយភាពេជឿជាក់ចំេពះជនែដល្រត�វជនជ

េន��សេចញពីដីេទកន់ជាន់ែដល្រត�វជេន��សេចញ 

•ករករពរជនែដល្រត�វជេន��សែដលធា� ក់េចញពីៃផ�ៃន

អគារជេន��ស 

•ករេឆ�យតបចំេពះករទទួលយកចំេពះែដល្រត�វជេន��

សែដលមិនបានដឹងទុកជាមុន 

បែន�មេលសពីេនះ 

េនេពលែដលមនុស្សជាេ្រចន្រត�វបានជេន��សពីរលកសុ៊

យណាមិ 

វទំនងជាសមេហតុសមផលខ� ំងែដលពួកនឹង្រត�វស� ក់

េនេនក�ុងអគារជេន��សស្រមាប់រយៈេពលច្បោស់មួយ 

អំឡុងេពលែដលករយកចិត�ទុកដក់មួយ្រត�វែតបានចំ

ណាយចំេពះសន�ិសុខនិងចំេពះសុវត�ិភាព រួមទំង៖ 

•ករករពរសន�ិសុខពីេភ��ង ខ្យល់ និង កំេដ ភាព្រតជាក់ 

អំឡុងេពលករស� ក់េនរបស់ពួកេគ 

•ករកត់បន�យេ្រគាះថា� ក់ែដលមិនមានភាពងយ�ស�ល

ទក់ទងនឹងភាពងងឹតនាេពលយប់ និង 

ករបាត់បងបង់ទំនាក់ទំនង 

•សន�ិសុខចំេពះទឹក និង ករស�ុកម�ូបអហរ 

អគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិែដលេ្របបានេ្រចនយ៉ា

ង និង មានសុ៊ម 

្របេភទេផ្សងៗច្រម�ះគា� ៃនអគារជេន��សពីរលកសុ៊យណា

មិ អច្រត�វបានសងសង់េឡងេដយែផ�កេលចំនួន អយុ 

និថេភទ របស់ជនែដល្រត�វជេន��សតមេគាលេដ 

ស� នភាពទីតំង សំេណ ររបស់អ�ក�ស�ក ថវកិសំណង់ 

និង លក�ខ័ណ� េផ្សងៗេទៀត។ 

េនេពលែដលមានករ្រត�តពិនិត្យកំណត់្រតៃនករសង

សង់ថ�ីៗ អគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិជាេ្រចន 

កំពុងដំេណ រកររកីចំេរ នជាបន�បនា� ប់ 

�សបតមករព្រងីកតំបន់ែដលត្រម�វករៃនអគារជេន��ស

ទំងេនាះ េហយ 

ត្រម�វករមួយែដលកំពុងេកនេឡងស្រមាប់ករេ្រប្របាស់

មួយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេ្រចនជាងមុន: 

• តួប៉មអគារជេន��សែដលមានដក់សុ៊មគា� នដំបូល ឬ 

ជ�� ំង 

ែដល្រត�វបានសងសង់េនតំបន់ែដលមានអកសធាតុ

េក� ល�ម→អគារជេន��សែដលមានដំបូល និង 

ជ�� ំងែដល្រត�វបានកសងែដលងយជួសជុលេនតំបន់

ែដល្រតជាក់ក�ុងតំបន់តូហូគូ និង 

តំបន់ដ៏ៃទេទៀត→អគារជេន��សែដលអចេ្របបានេ្រចន

យ៉ាងេហយមានភាពសមញ 

ែដល្រត�វសងេឡងេដយែផ�កេលតួប៉មអគារជេន��ស 

េដយសរតួប៉មអគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិ 

Nakano 5-chome 

ែដល្រត�វបានប�� ប់េនក�ុងទី្រក�ងសិនដយ និង 

្រត�វបានែណនាំេអយស� ល់េនេលទំព័រមុនៗគឺជាតួប៉ម

អគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិែដលមានដំបូលនិងដំបូ

ល ែដលមានឧទហរណ៍ចំនួនបីៃន 

តួប៉មអគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិមានដក់សុ៊មជាតំ

ណាងេ�សច�សប់ 

រួមនឹងអគារជេន��សមនុស្សែដលេ្របបានេ្រចនមុខងរ

េហយមានភាពសមញ ្រត�វបានែណនាំដូចខងេ្រកម៖ 

• 

តួប៉មអគារជេន��សខ�ួនពីរលកសុ៊យណាមិេនេខត�មិហូមិ

ណាមិ (្របេភទអគារមានសុ៊ម) 

តួប៉មអគារេនះ្រត�វបានសងសង់េឡងេនេខត�មិហូ េខត� 

Sh izuoka។ 

វជាសំណង់អគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិែដលសង់
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ពីែដកែថបមានចំនួនពីជាន់ 

ែដលមានជាន់ជេន��សមួយៗមានៃផ�370ែម៉្រតកេរ 

េនេលដំបូលរបស់វែដលមនុស្ស្របមាណ740អចជេន��

សេទបាន។ 

េដយសរែតទីតំងសំណង់ស�ិតេនក�ុងសួនឧទ្យោនមួយ

ែដលមាន្រតពំងជាេ្រចន និងមានេដមេឈជាេ្រចន និង 

ពីេលបំពង់ទិបែដលកប់េ្រកមដី 

តួប៉មអគារ្រត�វបានរចនាជាទ្រមង់បីដច់េដយែឡកពីគា�

: 

េ្រគាងសំណង់មួយែដល្រទ្រទង់កែន�ងទំេនរស្រមាប់ជេន��

ស េ្រគាងសំណង់មួយេទៀតែដល្រទ្រទង់ផ�ូវជេណ� រ និង 

េ្រគាងសំណង់មួយេទៀត ែដល្រទ្រទង់ចំេណាត។ 

បំពង់ែដកែថបរងកេរែដល្រត�វបានេ្របស្រមាប់សសរមា

នទំហំ 300 x 300 មីលីែម្រតេដយមានក្រមាស់ចន 19 

មីលីែម៉្រត 

េដយកំរតិទបបំផុតរបស់វស្រមាប់ចំណុចេ្របះគឺ295/មី

លីែម៉្រតកេរ 

េហយពួកវ្រត�វបានបំេពញេដយេបតុង។តួប៉មអគារជ

េន��សពីរលកសុ៊យណាមិ ្រត�វបានេបកេអយេ្រប្របាស់ 

និង្រត�វបានេ្របជាតួប៉មអគារសំរប់អេង�តតមដនមួយ

េនក�ុងេពលធម�ត។ 

• តួប៉មអគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិេនទី្រក�ង 

សូណូឈីគុ(្របេភទសុ៊ម) 

តួប៉មអគារេនះ្រត�វបានកសងេនក�ុងតំបន់ហ�ូបូ 

េខត�វ់កយ៉ាម់ា។ 

វជាអគារជេន��សពីរលកសុ៊យណាមិែដលសង់ពីែដកែថ

បមានកម�ស់បីជាន់ែដលមានៃផ�ករ ៉ូស្រមាប់ជេន��ស450 

ែម៉្រតកេរេនជាន់ទីបី 

និងេនេលដំបូលែដលមានមនុស្ស្របមាណ800នាក់អច

ជេន��សេទបាន។ 

ករ្រត�តពិនិត្យករដំេណ រករទីកែន�ងរួចេហយ 

អគារហ�ឹង្រត�វរចនាជាេ្រគាងសំណង់មួយែដលមានគំរូរ

ងជាយន�េហះែដលមាន្របាំបី្រជ�ង 

េហយចំេណាត្រត�វបានេរៀបចំេឡងស្រមាប់សសរគឺមាន

ទំហំ 450x450 មីលីែម៉្រត ែដលមានក្រមាស់ចន 22 

មីលីែម៉្រត 

េហយមានក្រមិតទបបំផុតស្រមាប់ចំណុចេ្របះ295 N 

/មីលីែម៉្រតកេរ។ 

តួប៉មេនះ្រត�វបានរចនាក�ុងេគាលបំណងេដម្បីជនែដល្រត�

វជេន��សអចេទដល់អគារេនះតមរយៈសួនឧទ្យោនរួម

នឹងផ�ូវជិតខងទីេនាះ។ 
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Steel tube column-H-shape structure 
in which square steel tube is used for 
column and H-shape for beam

Water depth coefficient Accommodation3.0 740 persons
Design inundation depth Evacuation area3.0 m 370 m2

Design condition Accommodation capacity

Water depth coefficient Accommodation3.0 800 persons
Design inundation depth Evacuation area5.0 m 450 m2

Design condition Accommodation capacity

Water depth coefficient Accommodation1.5 300 persons
Design inundation depth Evacuation area1.2 m 240 m2

Design condition Accommodation capacity

• Mihominami Tsunami Evacuation Tower (Framing Type)

• Sonochiku Tsunami Evacuation Tower (Framing Type)

• Sangochiku Tsunami Disaster-prevention Center (Simple, Multi-use Building Type)
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(ទំព័រទី15-18) 

អត�បទជាេសរ ៊ ី: 

ករសិក្សោែផ�កវសិ�កម�េនក�ុង្របេទសជបុ៉ន(1) 

 

អគារករយិាល័យទី្រក�ងគូនីមី 

មជ្ឈមណ� លសងសង់ជាថ�ីេដយរចនាេ្រគាងសំណង់ពី 

ែដកែថបបង� ត់ពីេឈ(wood-steel hybrid structures)  

្រក�មហុ៊នសិប្បកម�រចនាប�ង់ JR East 

 

្រក�ងថ�ី Kunimi េនះ ស�ិតេនក�ុងអគារករយិាល័យេខត�

ហ�ូគូសីុម៉ាគឺជាអគារេលកដំបូងៃនអគារករយិាល័យរដ�

ភិបាលក�ុង�ស�កែដល្រត�វបានបំផា� ញេដយកររ��ួ យដីដ៏

ខ� ំងខ� េនជបុ៉នភាគខងេកត (ឆា� ំ 2011) 

ែដលនឹង្រត�វសងសង់េឡងវញិ។ អគារថ�ីេនះ 

បានបេ្រមករជាមជ្ឈមណ� លស្រមាប់ករស� រេឡងវញិពី

េ្រគាះមហន�រយរ��ួ យដីេន្រក�ង Kunimi ហុ៊�ព័ទ�េដយភ�ំ 

មានធាតុទំងអស់ស្រមាប់ករសងសង់េឡងវញិែដល្រត�

វបានចង់បានេដយ្របជាពលរដ�ក�ុង្រក�ងេនះនិងអ�កែដល

ចូលរួមេនក�ុងករសងសង់។ 

វជាទីកែន�ងមួមានពន�ឺ្រតចះ្រតចង់ កក់េក�  

ចេនា� ះបន�ូរបន�យែដលបាននាំយកមកេដយករេ្រប្របា

ស់យ៉ាងទូលំទូលយៃនេឈេនក�ុង�ស�កេហយសរេសរ

ជាអក្សរធំេនេលថា 

"សមាជិកកូនកត់េឈ្រកដសបា� ស�ិកក�ុងតំបន់ៃនផលិត

ផលែដកែថបបានសងសង់េឡងេនក�ុងអគារ្របេភទ

េនះេហយ»។ អគារករយិាល័យទី្រក�ងប��ូ លេទតំបន់ 

េទសភាពេនជំុវញិ 

 

អគារករយិាល័យ្រក�ងគូនីមិដ៏ចស់មួយេនះ 

្រត�វបានកំេទចេចលទំង�ស�ងេហយបាន្រត�វែ្របមកជា

សភាពមួយែដលមិនអបំេរ ករបានេដយសរេត 

រ��ួ យដីេនជបុ៉នភាគខងេកត។ 

ចប់តំងពីេពលេនាះមកសលវប្បធម៍របស់្រក�ង Kunimi 

្រត�វបានជំនួសេដយជំនួសបេណា� ះអសន�ៃនអគារ

ករយិាល័យ្រក�ងែដលត្រម�វឱ្យសំណង់ថ�ីជាបនា� ន់។ 

តំបន់បណា� ញែដលបានេ្រជសស្រមាប់ករសងសង់អគា

រថ�ីេនះគឺេបកចំហនិងបទប�� មួយក្រមិតនិងមានទិដ�ភាព

�សស់ស� តៃនជួរភ�ំែដលេនជំុវញិ។ 

ដល់ទីប�� ប់េនះអគារថ�ីេនះ្រត�វបានរចនាេឡងវញិ។ដូ

េច�ះថាវបង� ញជារូបភាពស� បត្យកម�ៃនៃ្រពេឈែដលពត់

េកង ជាមួយនឹងេទសភាព�សស់ស� តែដលេនជំុវញិេនះ 

អ�ករចនាស� បត្យកម�េនះបែន�មេទៀតេនក�ុងេគាលបំណង

សំេរចបានអគារករយិាល័យទី្រក�ងមួយែដលផ�ល់នូវបរ ិ

យាកសទន់ភ�ន់និង្រត�វបានហុ៊�ព័ទ�ជាមួយនឹងេឈែដល

្រត�វបានផលិតេនក�ុង�ស�កស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ក�ុង�ស�

ក។ (សូមេមលរូបថតទី 1) 

ទន�ឹមនឹងេនះែដរត្រម�វករែផ�កច្បោប់បានេហស្រមាប់ស

ងសង់អគារករយិាល័យទី្រក�ងថ�ីឱ្យមានសភាពេភ�ងេឆះមិ

នបាន 

េហយេនះជាលទ�ផលេនក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេដយមានក

រ្រប�ង្របយ័ត�អំពីរេបៀបេ្របេឈ compatibly 

េនក�ុងអគារែដលមិនអេអយអគ�ីភ័យេឆះបាន។ 

េនដំណាក់កលេនះកររចនារបស់្រក�មហុ៊ន JR 

ខងេកត 

បានកត់សមា� ល់េឃញថាវបានេ្របវធីិស�ស�ក�ុងកររច

នារចនាសម�័ន�ែដលេ្របេឈេដម្បីករពរេភ�ងៃនសុ៊មែដក

ែថបពីមុន។ េហយេយាងតមករេនះ 

វ្រត�វបានរចនាេឡងសុ៊មៃនអគារថ�ីេនះបានេដយេ្របវធីិ

ស�ស�េនះខណៈេពលែដលេនេពលដូចគា� េនះែដលមា

នបំណងេដម្បីសេ្រមចបានអវកសអគារមួយជាមួយនឹង

សុ៊មែដល្រត�វបាន្រគបដណ� ប់េដយមានករប៉ះពល់យ៉ា

ងទូលំទូលយជាមួយនឹងេឈ។ 

េលសពីេនះេទៀតអគារេនះ្រត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុងរច

នាសម�័ន�េដយេទសភាពជំុវញិករេលកកម�ស់ករេ្រប

េឈមានទំហំៃផ�ខងក�ុងអគារ 

មួយែដល្រគបដណ� ប់របស់រចនាសម�័ន�អចេមលេឃញពី

ខងេ្រកតមរយៈែផ�កក�� ក់េនះ។ 
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ដល់ទីប�� ប់េនះេគាលេដែដលបានកំណត់េគាលេដេដ

យវធីិស�ស�កររចនាទំងេនះគឺេដម្បី 

"បានដឹងថាអគារករយិាល័យ្រក�ងែដលនឹងបេ្រមជាកែន�

ងែដល្របជាពលរដ�ជាេ្រចនែដលអចទទួលបានកររមួ

គា� មួយ" ។ 

រូបថតទី1  

អគារករយិាល័យទី្រក�ងគូនីមិថ�ីបានកសងេដយចំណា

យទុនេ្រចនេទេលភាពខ� ំងៃនកមា� ំងេទេឈនិងែដកែថ

ប 

ករយលដឹងចំេពះកែន�ងែដល្រកលបាតជាេឈែដលស

ង់េនក�ុងសុ៊មែដកែថប 

អគារករយិាល័យ្រក�ងមានរងចតុេកណ 55x20ែម៉្រត ។ 

ជួរេដកជួរឈរ្រត�វបានដំេឡងេនក�ុងទិសេដបេណា� យ

ៃនតំបន់េ្រគ�ងកំុព្ូយទ័រៃនអគារ។ 

េនក�ុងែផ�កកណា� លជួរឈរែដល្រត�វបានេរៀបចំេនក�ុងរ

យៈ្របែវង13 ែម៉្រតែដលអនុ�� តឱ្យករផ�ល់េនៃថ�ទី 1 

និងទី 2 

ៃនចេនា� ះេរឿងរ៉វមួយែដលធំទូលយជាមួយករយិាល័យ

ជាជេ្រមសែដលអចបត់ែបនបានស្រមាប់េ្រប្របាស់។ 

ប�� រទទួលេភ��វនិងបន�ប់តូចមួយែដល្រត�វបានេរៀបចំេន

ក�ុងែផ�កយ៉ាងធំមួយេដយមានពីរជួរេដកៃនជួរឈរមួយ

ែដល្រត�វបានេហថា 

"តំបន់េវរង់៉ដេនក�ុងករផ�ុយេទនឹងតំបន់ែដលមានទំហំ

ធំៃនែផ�កកណា� ល។ ទីតំងស�ិតេនក�ុងទំហំធំៃនេរឿងទី 3 

េនះគឺជាសលសន�ិបាតនិងេនក�ុងតំបន់ភាគខងេជងខ

ងេវរង់៉ដែដលជាអ�កប��ុ ះប��ូ លអ�កអេង�តករណ៍្រត�វបា

នេរៀបចំ។ (សូមេមលរូបភាពទី 1) 

ផ�ូវជេណ� រ ែដលេធ�ពីសំណង់ែដកែថប 

ខណៈេពលែដលកក់េក� ែដលបានផ�ល់ជូនេដយេឈ្រត�វ

បានអនុវត�ក�ុងកររចនាៃនអគារករយិាល័យ្រក�ង 

កម�វធីិែដក្រត�វបានបន�ិចក�ុងជ 

េណ� រចូលបន�ប់ធំនិងេនក�ុងជេណ� រេទកន់បន�ប់ពិេសធ

ន៍ជាន់ទី3។ 

េទះបីជាវគឺជាប�� េទនឹងរចនាសម�័ន�ប�� ក់ពីកម�វធីិ

ែដក 

វអច្រត�វបានេគេមលេឃញយ៉ាងច្បោស់េនក�ុងែផ�កជ

េណ� រេនះ។  

ម៉្យោងវញិេទៀត ជេណ� រគឺពិតជារចនាពីែដកែថប។ 

ជារូបភាពមួយេនក�ុងកររចនាស� បត្យកម�វធិានករច្រម�ះ 

្រត�វបានេគដក់ប��ូ លដូេច�ះថាែដកធ�ន់ៃនជេណ� រែដលេម

លេទជាពន�ឺតមែដលអចេធ�េទបាន។ 

ខណៈេពលែដលែដកសមាជិក្របេភទមានរងអក្សរ H 

្រត�វបានេ្របក�ុងរតរបស់ជេណ� រេនះ 

ែផ�កទំងសងខងៃនែដករងអក្សរ H 

្រត�វបានបិទេដយេ្របចនែដកែថបេដម្បីផ�ល់នូវរូបរង្រប

អប់កេរមួ៉យ ។ ធ�ឹមជេណ� ររង H 

ចំនួនពីរេនេ្រកមែផ�កកណា� លជេណ� រ្រត�វបានដក់ជិត

គា� េដម្បីឱ្យដឹងថារចនាសម�័ន�ប្រង�មេហយភាគីទងំពីរៃន

ជំហនជេណ� រ្រត�វបានដក់េធ�ជាធ�ឹមចប់ពីរតៃនជេណ� រ

េនះ។ 

តមរេបៀបេនះរបជេណ� រែដល�សលស្រមាប់េ្រគាងសំ

ណង់ែដកែបប្រត�វបានបន�េនក�ុងដំណាក់កលរចនាប�ង់

។ (រូបថតទី 3 និង 4) 

រូបថត 3 និង 4 ជេណ� រេឡង: 

ករអនុវត�ន៍ចំេពះផលិតផលែដកែថប 

ករពិចរទំង�ស�ងចំេពះបរសិ� ននិងករេ្រត�មេរៀបចំស

្រមាប់េ្រគាះមហន�រយ 

ឧបករណ៍កេម� ទឹកមួយែដលមានេប៉ាល 

្រត�វបានអនុម័តស្រមាប់ម៉ាសីុន្រតជាក់និងេឈបន�ះេសៀគ�ី 

រងឹ្រត�វបានេ្របជា្របភពកំេដមួយេដម្បផីលិតថាមពលជីវ

ម៉ាស់។ 

្របព័ន�ដំេណ រកររបស់ឈីបែដលត្រម�វឱ្យមានបរមិាណអ

គ�ិសនីតិចតួចនិងករបំភាយឧស�័នកេបានឌីអុកសីុត្រត�វ
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បានបង� ប់េដយមេធ្យោបាយៃនករអព្យោ្រកឹតកបូន។ 

េដយសរែត្រគាប់េប៉ាល (េ្របងឥន�នៈ) 

ផលិតេនអីុវ៉គីក�ុងេខត�ហ�ូគូសីុម៉ា្រត�វបានេ្រប្របាស់ 

េដយ្របព័ន�ឡចំហយម៉ាសីុន្រតជាក់េគអចេមលេឃញ

េប៉ាលជាករយល់ដឹងបរសិ� នបេច�កវទិ្យោេនក�ុងលក�ខ

ណ� ៃនករេ្រប្របាស់សមា� រេឈផលិតក�ុង�ស�ក។ 

េដយសរែតែផ�កខងេ្រកអគារែដលបានកសង 

ក�� ក់េនមុខអករ 

្របជាពលរដ�បានសែម�ងករបារម�ខ�ះែដលថាវនឹងក� យ

ជាេក� ក�ុងរដូវេក� និង្រតជាក់េនរដូវរងរ។ 

េដម្បីជ្រមះកង�ល់ដូចេនាះ 

បង�ួចឬទ� ែដលេធ�ពីេឈស្រមាប់កត់ផា� ច់ពន�ឺ្រពះអទិត្យ

្រត�វបានអនុម័តេដម្បីែកលម�ករេកតកំេដអីុសូឡង់ៃនជ

�� ំងែផ�កខងេ្រកនិងក�� ក់គូអីុទបជាមួយនឹងករអនុវ

ត�ខ�ស់នូវកំេដអីុសូឡង់្រត�វបានអនុម័តផងែដរ។ 

េលសពីេនះេទៀតអគារេនះ្រត�វបានេ្រគាងទុកដូេច�ះតំបន់

េវរង់៉ដែដលបានេធ�ករជាអីុសូឡង់កំេដតំបន់ចេនា� ះធំស

្រមាប់េនចំកណា� លអគារេនះែដលទទួលបានេជាគជ័យក�ុ

ងកំេដជួយកត់បន�យបន�ុកៃនចេនា� ះករងរធំទូលយ។ 

ករែកៃឆ�ៃនទឹកេភ��ងនិងករេ្រប្របាស់ថាមពលពន�ឺ្រពះអ

ទិត្យែដលផលិតបាន្រត�វបានែណនាំេហយដូេច�ះសូម្បីែត

េនេពលឈប់ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីធម�ត្របតិបត�ិករអគារអ

ច្រត�វបានរក្សោយ៉ាងេហចណាស់បីៃថ�េដយេ្របម៉ាសីុន

េភ�ង្របព័ន�ផលិតេភ�ងសេ�ង� ះបនា� ន់និងអំណាចែដល

្រពះអទិត្យ។ 

កែន�ងេ្រកមដីស្រមាប់ទជាចំណតរថយន�ផងនិងទទួលប

ន�ុកជនេភៀសខ�ួនផងក�ុងេពលជាបេណា� ះអសន�ក�ុងអំឡុ

ងេពលមានេ្រគាះមហន�រយ 

វ្រត�វបានេគនិយាយថាជាជ្រមកករភាសខ�ួនគឺជាកែន�ង

ែដលមិន្រគប់្រគាន់េនក�ុងតំបន់ទី្របជំុជន Kunimi 

ក�ុងអំឡុងេពលមានេ្រគាះមហន�រយ 

ែដលធា� ប់មានកន�ងមកេហយេនក�ុងមហរ��ួ យដីជបុ៉ន

ខងេកត។ ចំេពះេហតុផលេនាះ 

ែផនករមួយ្រត�វបានដក់ជូនេនក�ុងដំណាក់កលសំេណ

រគេ្រមាងកែន�ងចតរថយន�ែដល្រត�វបានផ�ល់ជូនេនក�ុងប

ន�ប់េ្រកមដីែដលនឹង្រត�វបានេ្របស្រមាប់កែន�ងចតរថយ

ន�ៃនរថយន�េ្រប្របាស់ជាសធារណៈេនក�ុងដងធម�តនិង

ជាកែន�ង្រជកេកនជាបេណា� ះអសន�ក�ុងករសេ�ង� ះប

នា� ន់។ 

បន�ប់ពិេសធន៍ែដលមានគ្រមបេចញេពលមានអសន� 

អច្រត�វបានេរៀបចំេនក�ុងបន�ប់េ្រកមដីេនាះេទ។ 

ជាលទ�ផលែផនករមួយេនះែដលទីបំផុត្រត�វបានទទួល

យកមួយែដលអនុ�� តឱ្យស្រមាប់េធ�ករជេម��ស្របជាព

លរដ�។ (រូបភាពទី3 ) 

រូបភាពទី 3 គំនូរបំ្រព�ញស្រមាប់ែផនករបរសិ� នដ្យោ្រកម 

ករេផា� តែតេទេលភាពខ� ំងរបស់ែដកែថបនិងេឈ  

េនែតជាចំណុចខ� ំងៃនសុ៊មែដកែថបគឺថាវអនុ�� តឱ្យ

សងសង់អគារធំនិងជាេ្រគាងសំណង់បន�ប់ធមៗ។ 

ករអនុវត�ែដកែថបេនះមិនអច្រត�វបានជំនួសេដយករ

សងសង់អំពីេឈបានេឡយ។ 

សំខន់បំផុតករសងសង់អគារែដលេភ�ងមិនអចេឆះបា

នេដយេ្របេឈេនះគឺមានរចនាសម�័ន�ពិបាកយល់ខ� ំង

ណាស់េនក�ុងលក�ខណ� ៃនករទំងករចំណាយនិងក្រមិ

តបេច�កវទិ្យោនាេពលបច�ុប្បន�។ 

ជាលទ�ផល 

វធីិស�ស�សងសង់កូនកត់នាេពលបច�ុប្បន�េនះេផា� តសំ

ខន់េលចំណុចខ� ំងរបស់េឈឬដល់សមាជិកែដកែថប 

មានអ្រតខ�ស់ែដលសមា� រៈជាេ្រចន្រត�វបានេ្របេដម្បីប��

ប់សមាជិកនិងសុ៊មែដកែថបជាសមាជិកតមលំដប់។ 

េលសពីេនះេទៀតេ្រគាងែដកែដលអចទុកចិត�បានក�ុងករ

េធ�ឱ្យមានរយៈេពលចេនា� ះពីជួរឈរែដលមានទំហំធំនិង

ក�ុងករធានាបរមិាណកែន�ងទំេនរបានេ្រចនសន�ឹកសនា� ប់

។ 
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បច�ុប្បន�េនះេដយេធ�ករេ្រប�បេធៀបែដករងអក្ស H 

ទំហំតូច្រត�វបានអនុម័តេនក�ុងសុ៊មែដកែថបរបស់សមាជិ

កេឈែដកែថបកូនកត់។ 

េទះជាយ៉ាងណាេនេពលែដលេយងរប់បានថាវអចក�

យេទជា 

េធ�េទបានេដម្បីទទួលបានករអនុម័តពី្រកសួងស្រមាប់

សមាជិកកូនកត់ែដលេ្របបំពង់ែដកកេរឬ៉ែដក H-

មានជេ្រមបណា� ញរូបរងខងេ្រកេថរ 

កររពឹំងទុកខ�ស់ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេជាគជ័យៃនវធីិស

�ស�កសងជួល "កូនកត់េឈ laminated ក�ុង�ស�ក 

ែដលសមាជិកៃនផលិតផលែដកែថបបានសងសង់េឡង

តម្របេភទរបស់វ "។ 
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Photo 1 New Kunimi Town Office Building built capitalizing on the strengths peculiar to wood and steel

Fig. 1 Plan and Section of Kunimi Town Office Building

1st-floor plan1st-floor plan
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ColumnColumn
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breast-feed baby
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breast-feed baby

Committee meeting roomCommittee meeting room
Assembly hallAssembly hall

Large-size conference
room

Large-size conference
room

OfficeOffice

“Japanese red 
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“Japanese red 
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Parking lotParking lot

OfficeOffice

OfficeOffice
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Fig. 2 Wood-laminated Hybrid Member of the Steel Product Built-
in Type (Column and Beam)

Photo 2 Wood-laminated hybrid member of the steel prod-
uct built-in type

 Burning-suppression member
 (Locally-produced larch tree-laminated member)

 Connection cover
 (Locally-produced larch tree-
 laminated member)

Steel frame

 Fire protection for connection
 (Wrapping fire protection)

Column-beam connection: 
Shop covering of laminated member

 Connection cover
 (Locally-produced larch tree-
 laminated member)

Steel frame

 Burning-suppression member
 (Locally-produced larch tree-
 laminated member)
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Photos 3 and 4 Stairways: Highlighted application of steel products
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Photo 5 Adoption of wood-steel hy-
brid structure realizes a large 
space with a texture like a 
wooden structure.

Fig. 3 Schematic Diagram for Environmental Plan

Solar power generation
Sunlight cutting-off 

Reuse of 
waste water

Pellet boiler

Floor-shooting air-conditioningFloor-shooting air-conditioning

Veranda zoneVeranda zone Veranda zoneVeranda zone

TerraceTerrace

Office zone

Assembly hall
Reduction of air-conditioning
energy use during spring and
autumn periods by means of

automatic ventilation

Highly thermal-insulation
exterior wall

Wood louver
Low-E pair glass

Rainwater pitRainwater pit

Parking lot 
(Space for temporarily receiving 
refugees during disaster)

Parking lot 
(Space for temporarily receiving 
refugees during disaster)

Natural light utilization
by means of sensor control

Natural light utilization
by means of sensor control

Low-E
pair glass

Outline of Kunimi Town Office Building

● Location: Kumini Town, Date, Fukushima Prefecture
● Project owner: Kunimi Town Office
● Application: Town office building
● Building site: 1,500.43 m2

● Building area: 4,833.39 m2

● Structural type: Steel frame structure, partly steel-reinforced concrete structure
● No. of stories: 1 basement, 3 stories aboveground, 1 penthouse
● Maximum building height: 15,500 mm
● Structural design: JR East Design Corporation, Tabata Architect & Design Office
● Construction: Joint venture of Ando, Hazama, Andogumi and Sakuma Kogyo
● Design period: August 2012~August 2013
● Construction term: September 2013~April 2015
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(្រកបែផ�កខងេ្រកយ) 

្របតិបត�ិករ JISF 

កម�វធីិចំនួនពីរសំរប់កម�វធីិកិច�សហ្របតិបត�កិរែដកឧ

ស្សោហកម� EPA ៃន្របេទសជបុ៉ន-ៃថ  

េនះ សហព័ន�ែដកនិងែដកជបុ៉ន (JISF) 

េដយសហករជាមួយវទិ្យោស� នែដកនិងែដកៃន្របេទស

ៃថ (ISIT) បានេរៀបចំកម�វធីិចំនួនពីរ។ 

កម�វធីិទំងេនះ្រត�វបានេ្រគាងទុកជាែផ�កមួយៃនគេ្រមាងផ�ួ

ចេផ�មេដយកិច�្រពមេ្រព�ងរដ� ភិបាលអនុេលមភាពជា

ៃដគូេសដ�កិច�រវងជបុ៉ននិងៃថ (EPA) ។ 

•កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លវសិ�ករវយ័េក�ងែដលលបានេ្រជស

េរ សថ� ី

កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� លវសិ�ករវយ័េក�ងែដលបានេ្រជសេរ ស

ថ�ី 

្រត�វបានេធ�េឡងបណ�ុ ះបណា� លវសិ�ករស្រមាប់មួយសបា�

ហ៍េនក�ុងែខក�� ឆា� ំ 2016 េនទី្រក�ង Osaka 

េគាលបំណងសំខន់ៃនកម�វធីិេនះគឺស្រមាប់ 

"វសិ�ករៃថែដលេទបនិងយុវជនបានេ្រជសេរ សេដម្បីទទួ

លបានចំបាច់និងមិនអចខ�ះបានចំេណះដឹងជាមូលដ� ន

»។ វសិ�ករៃថសរុបចំនួន 20 បានចូលរួម 

េនក�ុងកម�វធីិេនះែដលក�ុងេនាះបេ្រង�នចំណងេជងថា 

"វគ�ពិេសសដំុកំណាត់" 

្រត�វបានេគប��ូ ននិងករចូលេមលេគបានេធ�ឱ្យរុក�ជាតិែដ

កែថបែដលពក់ព័ន�។ 

កម�វធីិេនះមានដូចខងេ្រកមទីពីរ្របារព�េឡងេនក�ុងឆា� ំ 

2015 ។ 

•សិក� សលស�ីពីវធីិស�ស�វយតៃម�ករបំភាយឧស�័នក

បូនិចCO2 

កម�វធីិមួយ្រត�វបានេរៀបចំេឡងស្រមាប់រយៈេពលបួនៃថ�

ចប់ពីៃថ�ទី4 ែខកក�ដ ឆា� ំ2016 

េនទី្រក�ងបាងកក្របេទសៃថមួយនឹងេគាលបំណងៃនករ

បេង�តវធីិស�ស�វយតំៃលករបំភាយឧស�័ន CO2 

ក�ុងឧស្សោហកម�ែដកៃថ។ េនក�ុងកម�វធីិេនះ 

ករែណនាំេនេលវធីិស�ស�វយតំៃលករបំភាយឧស�័ន 

CO2 ្រត�វបានផ�ល់ដល់បុគ�លិកទំងអស់ 

ទក់ទងនឹងមនុស្ស ISIT 

េនទីភា� ក់ងរឧស្សោហកម�ែដកែថបនិងរដ� ភិបាលៃថ។ 

េលសពីេនះេទៀតកម�វធីិេនះរួមប��ូ លទំងករ្រត�តពិនិត្យ

េមលទិន�ន័យករបំភាយឧស�័នCO2 

និងវធីិស�ស�វយតៃម�ករបំភាយឧស�័នមួយក�ុងអំឡុងេព

លដំេណ រទស្សនកិច�េទផលិតជាអគ�ិសនីដុតឡេភ�ង។ 

រូបថត: ឈុតឆាកៃនកម�វធីិចំនួនពីរ 

សន�ិសិទេ្រគាងែដកេនក�ុង្របេទសកម�ុជាស្រមាប់ឆា� ំ 

2016 

សហព័ន�ជាតិែដកនិងែដកែថបជបុ៉ននឹងេធ�សន�ិសីទក

ែសតមួយេ្រកម្របធានបទ 

"បេច�កវទិ្យោថ�ីស្រមាប់ករងរសំណង់េ្រគាងែដកឆា� ំ 

2016" េនរជធានីភ�ំេពញៃន្របេទសកម�ុជានាៃថ�ទី 9 

ែខធ�ូឆា� ំ 2016 

កម�វធីិេនះនឹង្រត�វបាន្របារព�េធ�រ ួមគា� េដយ្រកសួងសធារ

ណករនិងដឹកជ��ូ នកម�ុជានិងវទិ្យោស� នៃន 

បេច�កវទិ្យោៃនកម�ុជា 

េហយនឹង្រត�វបានគាំ្រទេដយស� នទូតជបុ៉ន្របចំេន្រប

េទសកម�ុជា អង�ករ JICA ្របចំ្របេទសកម�ុជាអង�ករ 

JETRO 

រជធានីភ�ំេពញនិងសមាគមពណិជ�កម�ជបុ៉នេនកម�ុជា។ 

េនក�ុងសន�ិសីទេនះស�ស� ចរ្យបីពី្របេទសជបុ៉ននឹងចូ

លរួមក�ុងករផ�ល់នូវករបេ្រង�នេនក�ុងវលៃនករសង

សង់ែដកេនះ: 

• េលកេវជ�បណ�ិ ត Osamu Kiyomiya 

(ករបេ្រង�នស�ីពី្រចកសមា� រៈបរកិ� រកំពង់ែផ) 

•េវជ�បណ�ិ តេលក Yoshiaki Okui  (ស� នែដកែថប) 
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•េលកបណ�ិ ត Yasushi Uematsu (ករសងសង់អគារ) 

េលសពីេនះេទៀតស�ស� ចរ្យចំនួនពីរនាក់ 

ពី្របេទសកម�ុជានឹងចូលរួមក�ុងសន�ិសីទេនះេដយផ�ល់ជូ

ននូវករផ�ល់ករបេ្រង�ន។ 

បនា� ប់មក្រក�មតូចក�ុងសម័យៃនសន�ិសីទេនះ្រត�វបានេគ

េ្រគាងនឹង្រត�វបាន្របារព�េឡងេដយមានករចូលរួមពីមនុ

ស្សសំខន់មកពី្របេទសទំងពីរ។ 

សន�ិសីទេនះនឹងជាេលកទីបួនេនក�ុងេស៊របីនា� ប់ពីអ�កែដ

លបាន្របារព�េឡងក�ុងឆា� ំ 2012  2014 និង 2015 ។ 

រូបថត: 

សន�ិសិទស�ីរចនាសម�័ន�សំណង់ែដកែថបេនក�ុង្របេទស

កម�ុជាស្រមាប់ែដកែថប 2015 
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