
STEEL CONSTRUCTION 

TODAY & TOMORROW 
(លេខ៥៥ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨) 

ការល ោះពុម្ភផ្សាយរមួ្គ្នន របស់សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ និ្ង 
ក្កមុ្ហ នុ្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ 

ជាភាសាខខែរ 
អត្ថបទជាភាសាអង់លលេសសតីពី សាំណង់ខែកខែប ថ្ែៃលន្ោះ &  ថ្ែៃខសែក 

ក្ត្ូវ ន្ល ោះពុម្ភផ្សាយបីលេើកកនុងមួ្យឆ្ន ាំ និ្ង ន្ចរាចរណ៍
ផ្សសពវផ្សាយទូទាំងពិភពលោកសក្ាប់ អនកខែេាន្តួ្នាទីក្បតិ្បត្តិ 
និ្ងក្កុម្ហ ុន្នានា ខែេាន្ការចាប់អារម្ែណ៍ កនុងពាណិជជកម្ែ
ឧសាហកម្ែទាំងអស់ និ្ងសាថ ប័ន្រែឋ េលផ្សសងៗលទៀត្។ លគ្នេ
បាំណងសាំខាន់្ថ្ន្ការល ោះពុម្ពផ្សាយលន្ោះលឺលែើម្បីខណនាាំ បទដ្ឋឋ ន្ 
និ្ងេកខណៈពិលសសទក់ទងនឹ្ងការសាងសង់ខែក ឧទហរណ៍
ថ្ន្លលក្ាងសាំណង់ខបបទាំលន្ើប    បលចេកវទិាសាងសង់ និ្ងសាភ រៈ
សាំណង់កក្មិ្ត្ខពស់ និ្ងសារៈសាំណង់នានាខែេាន្លៅកនុង     
វស័ិយ សាំណង់និ្ងវសិវកម្ែសាំណង់សីុវេិ។ 

លែើម្បីឱ្យអនកអាន្ជាភាសាខខែរខែេាន្ចាំនួ្ន្លក្ចើន្  ន្យេ់
យ ងងាយស្សួេលៅលេើអត្ថបទទាំងលន្ោះ អត្ថបទភាសាខខែរក្ត្ូវ ន្
លរៀបចាំល ើង និ្ង ន្ភាជ ប់ម្កជាមួ្យអត្ថបទជាភាសាអង់លលេសផ្សង
ខែរ។ ទក់ទងលៅនឹ្ង រូបែត្ លាំនូ្រ និ្ងតារាងទាំងលនាោះជាភាសា
អង់លលេស ក្ត្ូវ ន្ភាជ ប់លៅទាំព័រខាងលក្កាយថ្ន្អត្ថបទនី្មួ្យៗ។ 
លេើសពីលន្ោះលទៀត្ លៅលពេខែេការអោះអាងបញ្ជជ ក់ពីបលចេកលទស
ថ្ន្អត្ថបទលន្ោះ លឺក្ត្ូវការជាចាាំ ច់ ឬ បលចេកលទសេម្ែិត្ជាលក្ចើន្
លទៀត្ លឺក្ត្ូវ ន្ទម្ទរលអាយាន្ សូម្លម្ើេ   អត្ថបទជាភាសា
អង់លលេស ផ្សងខែរ។ 

លេខ 56 ខខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៩៖ ាតិ្កា 
អត្ថបទលចញផ្សាយពិលសស៖ ក្កុម្ហ ុន្សណង់ខែកខែបជប ុន្ 
អត្ថបទបរយិយ៖ បលចេកវទិាសណង់ខែកខែបជប ុន្  
លលក្ាងសាត ល ើងវញិសក្ាប់ Rout 1 Haneda Line________ ១ 
សលងវៀន្ក្បកួត្កីឡា Ariake Arena____________________ ៣  
ម្ជឈម្ណឌ េកាយវបបកម្ែ Ariake Gymnastics Center_______ ៩ 
ម្ជឈម្ណឌ េជេវបបម្កម្ែតូ្កយូ Tokyo Aquatics Center____ ១៣ 
 

ការបរយិសពិលសស៖ ខែកអីុណុក 
ក្ ស់ខែកអីុណុកកនុងលាំនូ្សបេង់ Façade Design___ ១១ 
ការទទួេសាា េ់JSSCសក្ាប់សមិ្ទធិផ្សេឈាន្មុ្ខកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ 
អគ្នរ JR GATE TOWER__________________________ ១៣ 
លលក្ាងអភិវឌ្ឍន៍្ KYOBASHI EDOGRAND____________ ១៤ 
ភាពធ្ន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយកាន់្ខត្ក្បលសើរល ើងថ្ន្សសរសាព ន្ខែេ
ាន្លពេបចេុបបន្ន_______________________________ ១៥ 
ការលធ្វើលត្សតវភិាលបន្ទុក កនុងវសិាេភាពខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយខាន ត្ធ្ាំ
សក្ាប់សសរបឈ្ឈរ RHS ជាមួ្យែាំលណើ រការផ្សេិត្លផ្សសងគ្នន _ ១៦ 
ការអនុ្វត្តសាកេបងសតីពីភាពក្បលសើរល ើងថ្ន្ការចាប់យកសីុញ េ់
លក្បោះខបកថ្ន្ការវភិាលក្បលភទចរន្ត Eddy Current លដ្ឋយលក្បើក្ ស់
ការផ្សតិត្របូភាពទក្ម្ង់ C-scope  ________________ ១៧ 
ក្ពឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ្របស់ JSSC ____________________ ១៨ 
JSSC ____________________________ខផ្សនកក្កបខាងលក្កាយ 
 

ទាំព័រខែេ ន្លរៀបរាប់ខាងលេើសាំលៅខត្លៅលេើ អត្ថបទភាសា
អង់លលេសខែេ ន្លចញផ្សាយលេខ 56។ 
ភាសាខខែរ: ©2019 សហពន្ធខរខែក និ្ង ខែកខែបរបសជប ុន្ 
សហព័ន្ធខរ  ខែក និ្ងខែកខែបរបស់ជប ុន្ 
3-2-10 Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, ទីក្កុងតូ្កយូ 
103-0025, ក្បលទសជប ុន្ 
ទូរសាលេខ: 81-3-3667-0245

ទូរស័ពទលេខ: 81-3-3669-4815

អាសយដ្ឋឋ ន្ក្បអប់សាំបុក្ត្: sunpou@jisf.or.jp

លលហទាំព័រ http://www.jisf.or.jp
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អត្ថបទលចញផ្សាយពិលសស ៖ ក្កមុ្ហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ 
 

(ទាំព័រ ១) 
អត្ថបទបរយិយ៖ បលចេកវទិាសាំណង់ខែកខែបជប ុន្ 

 

សន្និសីទលក្គ្នងបងាុាំសាំណង់ខែកខែប  សីុហវិក 
(PSSC) ក្ត្ូវ ន្លក្គ្នងលរៀបចាំល ើងកនុងខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅទី
ក្កុងតូ្កយូ។ ពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងសន្និសីទឆ្ន ាំ២០១៩ (PSSC) លៅទីក្កុង
តូ្កយូលន្ោះ អត្ថបទបរយិយលៅកនុងការលចញផ្សាយលេខ៥៦  ន្
រ ាំលេចអាំពីលលក្ាងបលចេកវទិាលក្គ្នងបងាុាំខែកខែបែ៏ាន្សារៈសាំខាន់្ 
ចាំនួ្ន្៥ ខែេកាំពុងែាំលណើ រការលៅកនុងទីក្កុងតូ្កយូ។ កនុងចាំលោម្
លលក្ាងទាំងលនាោះ សម្បទរបាំពាក់លដ្ឋយបលចេកវទិាទាំលន្ើបក្ត្ូវ
 ន្លរៀបចាំល ើងសក្ាប់ក្ពឹត្តិការណ៍ក្បកួត្កីឡាអូឡាាំពិក និ្ង 
  រា ឡាាំពិកតូ្កយូ២០២០ បខន្ថម្លេើលលក្ាងខែេកាំពុងបន្តែាំលណើ រ
ការខាន ត្ធ្ាំ ខែេកាំពុងជាំរុញលេើកកម្ពស់លៅតាម្បលោត យផ្សេូវ
លេបឿន្លេឿន្លៅទីក្កុងតូ្កយូ។  

លៅកនុងឱ្កាសថ្ន្សន្និសីទឆ្ន ាំ២០១៩ (PSSC) និ្ង
ក្ពឹត្តិការណ៍ក្បកួត្កីឡាតូ្កយូ២០២០ លយើងសងឃឹម្ថាក្បជាជន្ជា
លក្ចើន្នឹ្ងម្កទសសនាក្បលទសជប ុន្ លែើម្បីលៅទសសនាទីតាាំងថ្ន្
សម្បទរែ៏ទាំលន្ើបទន់្សម័្យទាំងអស់លន្ោះ និ្ងាន្ឱ្កាស
ទទួេ ន្ចាំលណោះលធ្វើែែីៗ និ្ងអភិវឌ្ឍលគ្នេលាំនិ្ត្ពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ង
សាំណង់ខែកខែប។ 

 
(ទាំព័រ ១-១០) 
អត្ថបទបរយិយ៖ បលចេកវទិាសាំណង់ខែកខែបជប ុន្ (១-៥) 

អត្ថបទលចញផ្សាយលេខ៥៦ ក្ត្ូវ ន្ល ោះពុម្ភជាការ
លចញផ្សាយពិលសសសតីពីក្កុម្ហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ (JSSC) 
លហើយក្កុម្ហ ុន្ JSSC ទទួេខុសក្ត្ូវកនុងការពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេ
ការលចញផ្សាយលេខ៥៦លន្ោះ។ កនុងលគ្នេបាំណងលន្ោះ លលសលក្ម្ច
ថាមិ្ន្ាន្ការលរៀបចាំអត្ថបទបកខក្បជាភាសាខខែរ និ្ងភាសារែ៏ថ្ទ
លទៀត្ចាំលពាោះអត្ថបទទាំង៥ ែូចខាងលក្កាម្លន្ោះល ើយ។ 
•ទាំព័រ ១-២៖ លលក្ាងសាត រល ើងវញិសក្ាប់ Rout 1 Haneda Line 
•ទាំព័រ ៣-៤៖ សលងវៀន្ក្បកួត្កីឡា Ariake Arena 
•ទាំព័រ ៥-៦៖ ម្ជឈម្ណឌ េកាយវបបកម្ែ Ariake Gymnastics Center 
•ទាំព័រ៧-៨៖ម្ជឈម្ណឌ េជេវបបម្កម្ែតូ្កយូ Tokyo Aquatics Center 
•ទាំព័រ៩-១០៖ ពហុកី ដ្ឋឋ ន្ជាតិ្ែែីកនុងក្បលទសជប ុន្ 

លែើម្បីយេ់ពី ខេឹម្សារាតិ្កាថ្ន្អត្ថបទទាំង៥លន្ោះ 
លយើងសូម្ខណនាាំអនកអាន្ បន្តលម្ើេអត្ថបទសតីពីសាំណង់ខែកខែប
ថ្ែៃលន្ោះ និ្ងថ្ែៃខសែក (Steel Construction Today & Tomorrow) ជា
ភាសាអង់លលេស ខែេាន្សាំលៅបកខក្បភាជ ប់ម្កជាមួ្យគ្នន ស្សា
ប់។ សក្ាប់ការលចញផ្សាយលេខ៥៧ និ្ងបន្តបនាទ ប់លទៀត្ ការ
លរៀបចាំសាំលៅបកខក្បជាភាសាខខែរ និ្ងភាសាែថ្ទលទៀត្ថ្ន្ខេឹម្សារ
អត្ថបទទាំងស្សុងនឹ្ងលធ្វើល ើងែូចការលចញផ្សាយមុ្ន្ៗខែរ លែើម្បផី្សត
េ់ភាពងាយស្សេួែេ់អនកអាន្ជាភាសាខខែរ និ្ងភាសាថ្ន្បោត
ក្បលទសលផ្សសងៗលទៀត្។   
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(ទាំព័រ ១១-១២) 
អត្ថបទពិលសស៖ ខែកអីុណុក 
TOKYO MIDTOWN HABIYA— 
ក្ ស់ខែកអីុណុកកនុងលាំនូ្សបេង់ Façade Design 
 

សាំលៅបកខក្បជាភាសាខខែរ និ្ងភាសាែថ្ទលទៀត្ពុាំក្ត្ូវ
 ន្លរៀបចាំល ើយ លដ្ឋយមូ្េលហតុ្ែូច ន្លរៀបរាប់កនុងទាំព័រខផ្សនក
ខាងមុ្ខ។  
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ការទទួេសាា េ់របស់JSSC សក្ាប់សមិ្ទធិផ្សេឈាន្មុ្ខ
កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

(ទាំព័រ១៣) 
•ពាន្រងាវ ន់្សមិ្ទធិផ្សេឈាន្មុ្ខ៖  
JR GATE TOWER 
អនកឈ្នោះរងាវ ន់្៖ Toshiharu Ninomiya, Yoshinori Somiya, Junji 
Toyama និ្ង Machko Sugimura និ្ងក្កុម្ហ ុន្រមួ្ទុន្ថ្ន្សារជី
វកម្ែ Taisei និ្ងសារជីវកម្ែ Kajima 
 

  អគ្នរ JR GATE TOWER លឺជាបណតុាំ សម្បទរសាំណង់
រមួ្បញ្េូ េគ្នន ខែេក្ត្ូវ ន្ត្ភាជ ប់លដ្ឋយផ្ទទ េ់ លៅសាថ នី្យរែលភេើង
ជប ុន្ (Japan Railway) សាថ នី្យោហាូយ ។ វាជាអគ្នរខពស់កប់
ពពក៤៦ជាន់្លៅលេើែី (កម្ពស់២២០ខម្ ក្ត្) និ្ងាន្ជាន់្លក្កាម្ែី 
៦ជាន់្ (ជលក្ៅ៣៥ខម្ ក្ត្)។ (សូម្លម្ើេរបូភាព ១) 
 

េកខខណឌ ទីតាាំងសក្ាប់ការដ្ឋឋ ន្ខែេលក្គ្នងលរៀបចាំ 
  ការដ្ឋឋ ន្ខែេលក្គ្នងលរៀបចាំាន្ទីតាាំងសថិត្លៅកនុងត្ាំបន់្
មួ្យក្ត្ូវ ន្ភាជ ប់គ្នន រវាងខខសររែលភេើង ថ្ន្សាថ ន័្យរែលភេើងពីរខែេ
កាំពុងែាំលណើ រការបចេុបបន្ន លឺែាំលណើ រការពីភាលខាងលកើត្ និ្ងភាល
ខាងេិចថ្ន្ការដ្ឋឋ ន្។ លៅជាន់្លក្កាម្ែីចាប់ពីជាន់្ទី១ ែេ់ជាន់្ទី៣ 
ខខសររែលភេើងថ្ន្សាថ នី្យរែលភេើងោហាូយ  (MEITETSU) ឆ្េងកាត់្
ការដ្ឋឋ ន្ និ្ងចាប់ពីជាន់្ទី៥ ែេ់ជាន់្ទី៦ ាន្សាថ នី្យរែលភេើង
លេបឿន្លេឿន្ Shinkansen SCMAGLEV (ខខសរែលភេើងលេបឿន្លេឿន្) 
លៅការដ្ឋឋ ន្។ លយងលៅតាម្េកខខណឌ ទីតាាំងទាំងលន្ោះ លឺត្ក្ម្ូវឲ្យ
ផ្សតេ់លក្គ្នងបងាុាំរចនាសម្ព័ន្ធលក្កាម្ែី ខែេាន្ជលក្ៅ ៣៥ខម្ ក្ត្ ខែេ
កនុងលនាោះាន្លក្គ្នងបងាុាំក្បអប់សក្ាប់ខខសររែលភេើង MEITETSU។ 
(សូម្លម្ើេ Fig 1 និ្ង Fig 2) 
  លែើម្បីសក្ម្បលៅនឹ្ងសាថ ន្ភាពេកខខណឌ ទីតាាំងែ៏តាន្តឹ្ង 
វធិាន្ការទាំលន្ើបលជឿន្លេឿន្នានាក្ត្ូវ ន្យកម្កលក្បើក្ ស់-បេង់បងាុាំ
សសរបញ្ឈរសម្ស្សប បេង់បងាុាំចន្ទុេខខវង និ្ងសសរបញ្ឈរបាំពង់
ខែកខែបចាក់លបតុ្ងទក្ម្ង់ចតុ្លកាណ (CFT)។ 
 

សសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាុាំសាំណង់អចិថ្្ន្តយ៍ទក្ម្ង់ចតុ្លកាណខែេ
ាន្េកខណៈធ្ន់្ខពស់ (CFT) 
  លដ្ឋយសារកាំណត់្យក វធីិ្សាស្តសតសាំណង់ប្ញ្ជេ ស 
លក្គ្នងបងាុាំខែកខែប    ខែេ ន្លរៀបចាំរចួជាលស្សចលៅកនុងសសរ    
បឈ្ឈរលបតុ្ងខែកខែបលក្កាម្ែី ក្ត្ូវ ន្រចនាបេង់ជាសសរលក្គ្នង
បងាុាំរចនាសម្ព័ន្ធអចិថ្្ន្តយ៍។ ចាំលពាោះែាំលណើ រការសាំណង់ កាេ ាំងក្ត្ង់
អ័កសថ្ន្សសរបឈ្ឈរក្ត្ូវ ន្ត្លម្េើងលៅត្ាំបន់្ខកបរអគ្នរខពស់កប់ពពក

ក្តឹ្ម្ ៩០,០០០kN លៅជាន់្លក្កាម្ែីទី៦ ែេចាំណុចអតិ្បបរារ 
(៧៥% ខែេលៅត្ាំោក់កាេបញ្េ ប់)។ 
  កនុងករណីមួ្យចាំនួ្ន្ លៅលពេខែេសសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាុាំ
ខែកខែបក្ត្ូវកាំណត់្យកម្កលក្បើសក្ាប់សសរបឈ្ឈរ សថិត្លៅ
លក្កាម្ខផ្សនកខពស់កប់ពពក កក្ាស់បន្ទោះទក្ម្អតិ្បបរារបស់សសរ
បឈ្ឈរក្បខហេ៩០មី្េីខម្ ក្ត្ខែេបងករបញ្ជា មួ្យចាំនួ្ន្-េកខខណឌ
តឹ្ងរងឹសក្ាប់សសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាុាំសាំណង់អចិថ្្ន្តយ ខែេ
ាន្ក្បខវង៤០ខម្ ក្ត្ ឬលេើសលន្ោះ លហើយកាំលណើ ន្លួរកត់្សាា េ់ថ្ន្
ការផ្សារភាជ ប់លៅការដ្ឋឋ ន្ផ្ទទ េ់។ បនាទ ប់ម្ក សសរ CFT ក្ត្ូវ ន្
កាំណត់្លក្បើសក្ាប់សសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាុាំសាំណង់អចិថ្្ន្តយ៍ ខែេ
ឈាន្ែេ់កក្មិ្ត្កាត់្បន្ថយកក្ាស់ក្តឹ្ម្ ៤០មី្េីខម្ ក្ត្។ 
  ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងវសិាេភាព ថ្ន្ការបញ្េូ េសលសរបឈ្ឈរ 
CFT លៅកនុងបណតុាំ បលងាា េ លែើម្បីធានាបាំលពញតាម្េកខណៈលម្កានិ្ក
ថ្ន្លបតុ្ងបណតុាំ បលងាា េ លឺត្ក្ម្វូឲ្យកណត់្យករបូសោឋ ន្ទក្ម្ង់
អកសរ H ឬខផ្សនកចាំហរសក្ាប់បណតុ ោះបលងាា េ។ បនាទ ប់ម្ក វធិាន្ការ
ពីរខាងលក្កាម្ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្យកម្កលក្បើ៖ កនុងវសិាេភាពថ្ន្ខផ្សនក
កាេសសរខាងលេើ (1 កនុង Fig.3) ខផ្សនកថ្ន្សសរបឈ្ឈរលក្គ្នង
ខែកខែបក្ត្ូវ ន្បាំខផ្សេងពីរបូសោឋ ន្ទក្ម្ង់ចតុ្លកាណ លៅជា
ទក្ម្ង់អកសរ H លហើយបន្តម្កលទៀត្ ការរចនាលាំនូ្សបេង់លក្គ្នងបងាុាំ
ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង ែូលចនោះកាេ ាំងក្ត្ង់អ័កសខែេអាចរាប់រ  ងលដ្ឋយការ
បាំលពញលបតុ្ង ក្ត្ូវបាំខផ្សេងលៅលក្គ្នងបងាុាំខែកខែបលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ 
ប ូ ុងរតឹ្ភាជ ប់។ កនុងវសិាេភាពថ្ន្ខផ្សនកដ្ឋក់បញ្េូ េបណតុ ោះបលងាា េ 
(2កនុងFig.3) ការរចនាលាំនូ្សបេង់លក្គ្នងបងាុាំក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង ែូលចនោះ
កាេ ាំងក្ត្ង់អ័កសក្ត្ូវ ន្បាំខផ្សេងពីលក្គ្នងខែកខែបលៅបណតុាំ បលងាា េ
លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ប ូ ុងចាប់ភាជ ប់ និ្ងដ្ឋក់សាព ធ្ថ្ន្កាេសសរ។ 
(សូម្លម្ើេ Fig.3) 
 

កិចេខិត្ខាំលែើម្បបីាំលពញតាម្េកខខណឌ ត្ក្ម្វូលក្ចើន្ក្បលភទ 
  កនុងសាំណង់អគ្នរ JR GATE TOWER លែើម្បីបាំលពញតាម្
េកខខណឌ លក្ចើន្ក្បលភទខែេលកើត្លចញពីលលក្ាងខផ្សន្ការ ទីតាាំង 
និ្ងអាំ ុងលពេសាងសង់ សន្និសីទរវាងអនករចនាលាំនូ្សបេង់ ការលធ្វើ
លត្សតវភិាលក្បលភទលផ្សសងៗ ខែេលរៀបរាប់េកខខណឌ សាំណង់ក្ត្ូវ ន្
អនុ្វត្ត។  
របូភាព ១ របូរាងអគ្នរ JR GATE TOWER 
Fig.1 បរសិាថ ន្ទីតាាំងការដ្ឋឋ ន្ខែេលក្គ្នងលរៀបចាំ 
Fig.2 បេង់លក្គ្នងធ្នឹម្ជាន់្លៅជាន់្ទី២លក្កាម្ែី 
Fig.3 យន្តការលផ្សទរក្ត្ង់កាេ ាំងសងកត់្ថ្ន្សសរបឈ្ឈរលក្គ្នងបងាុាំ    
អចិថ្្ន្តយ៍ទក្ម្ង់ចតុ្លកាណខែេាន្េកខណៈខាេ ាំងខពស់ CFT

4



Fig. 3 Stress Transfer Mechanism of Rectangular 
           High-strength CFT Permanent Structural Column
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PHOTO: CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY
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(ទាំព័រ១៤) 
•ពាន្រងាវ ន់្សមិ្ទធិផ្សេឈាន្មុ្ខ 
KYOBASHI EDOGRAND 
អនកឈ្នោះពាន្រងាវ ន់្៖ Yuji Yamano, Kazuhiko Yoshida, Takashi 
Fukushima និ្ង Satoshi Yagi 
 

KYOBASHI EDOGRAND លឺជាលលក្ាងអភិវឌ្ឍន៍្
ល ើងវញិត្ាំបន់្ទីក្កុងខែេក្ត្ូវ ន្ជាំរញុឲ្យាន្ លៅទីក្បជុាំជន្ទីក្កងុ 
តូ្កយូ។ ខផ្សែកលេើមូ្េបទថ្ន្ការធានាក្ទូងផ្សេូវផ្ទេ ស់បតូរផ្សេូវលែែើរលជើងែែី 
លដ្ឋយសារការលក្បើក្ ស់មិ្ន្ក្តឹ្ម្ក្ត្ូវថ្ន្ផ្សេូវកនុងត្ាំបន់្មូ្េដ្ឋឋ ន្ ខែេ 
ាន្ស្សាប់ ខែេលកើត្លចញពីការពក្ងីកផ្សេូវកាន់្ខត្ធ្ាំបរលិវណេាំហរ
ពាក់កោត េលចញលក្ៅរមួ្ាន្ សាេេក់ផ្សេិត្ផ្សេ ខែេាន្
លៅខកបរអគ្នរខពស់កប់ពពក។ លគ្នេបាំណងចុងលក្កាយលឺលែើម្បី
កាំណត់្រចនាសម្ព័ន្ធេាំហរែ៏រស់រលវ ើក លៅកនុងត្ាំបន់្អភិវឌ្ឍន៍្ល ើង
វញិលន្ោះ។  (សូម្លម្ើេ Fig.1) 

ទក្ម្ង់រចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នងបងាុាំ សថិត្លៅលេើការកាំណត់្
លក្បើស្សទប់ក្លឹោះដ្ឋច់លដ្ឋយខ កលៅខផ្សនកកោត េ ខែេកនុងលនាោះ 
ក្ត្ូវការលរៀបចាំរវាងសាេេក់ផ្សេិត្ផ្សេ និ្ងត្ាំបន់្ការយិេ័យ
ខពស់កប់ពពក (Fig. 1) កនុងសាថ ន្ភាពលន្ោះ ចេនារ ាំជួយក្ត្ូវ ន្
កាត់្បន្ថយ ទក្ម្លក្គ្នងបងាុាំរចនាសម្ព័ន្ធែថ្ទលទៀត្លក្ៅពីទក្ម្ក្លឹោះ
ដ្ឋច់លដ្ឋយខ ក អាចអាចក្ត្ូវ ន្រកាទុកកនុងសភាពលអឡាសទីក 
លទោះបីជាកនុងលពេាន្រ ាំជួយែីខាន ត្ធ្ាំក៏លដ្ឋយ។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ 
េាំហរចាំហររស់រវុកីក្ត្ូវ ន្លេចលចញជារបូរាង លដ្ឋយក្ កែថា
េាំហូរថ្ន្កាេ ាំងលៅកនុងសាេេក់ផ្សេិត្ផ្សេ ខែេព័ទធជុាំវញិ
លដ្ឋយត្ាំបន់្ទប-ខពស់ រមួ្ាន្៣ត្ាំបន់្។  
 
ការអភិវឌ្ឍន៍្លជើងទក្ម្ក្លឹោះដ្ឋច់លដ្ឋយខ កែែីលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្
ផ្សេខែកខែបខែេាន្េកខណៈខាេ ាំងខពស់ 
 អគ្នរខែេក្ត្ូវ ន្សាងសង់ កនុងលលក្ាងអភិវឌ្ឍន៍្
ល ើងវញិែែីលឺាន្អគ្នរខពស់កប់ពពក ខែេាន្កម្ពស់១៧០ខម្ ក្ត្ 
ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្បន្ទុកខយេ់ធ្ាំ។ កនុងករណីមួ្យចាំនួ្ន្ ខែេវធីិ្សាស្តសត
ទូលៅក្ត្ូវ ន្កាំណត់្យក ចាំនួ្ន្សន្ទោះបិទលបើកខយេ់ខែេក្ត្ូវ ន្
លក្បើក្ ស់លកើន្ហួសបរាិណក្បលសើរបាំផុ្សត្ ខែេត្ក្ម្ូវកនុងអាំ ុង
លពេរ ាំជួយែី ខែេបោត េឲ្យាន្ការខូចខាត្មុ្ខងារលឆ្េើយត្ប
ទេ់កាេ ាំងរ ាំជួយរបស់អគ្នរ។  
 លែើម្បីសក្ម្បលៅនឹ្ងសាថ ន្ភាពខបបលន្ោះ យន្តការរកា

សភាពលអល សទីក ខែេកាំណត់្យកផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបខែេ
ាន្េកខណៈខាេ ាំងខពស់ HAS 700 សក្ាប់ធ្នឹម្ខែេាន្ភាពបត់្
ខបន្ក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្ត និ្ងយកម្កលក្បើក្ ស់កនុងអគ្នរខពស់កប់ពពក
លន្ោះ។ ការលក្បើក្ ស់លជើងទក្ម្ខែកខែបក្លឹោះដ្ឋច់លដ្ឋយខ កែែី ខែេ
ាន្េកខណៈខាេ ាំងខពស់ ខែេមិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្លដ្ឋោះស្សាយកាត្ពវកិចេ
ទក់ទងលៅនឹ្ងលរ  សីុសតង់ខយេ់ ប ុខន្តខែម្ទាំងអាចលក្បើក្ ស់ជា
លក្គ្នងបងាុាំសាំណង់ក្លឹោះដ្ឋច់លដ្ឋយខ កជាមួ្យការលក្បើក្ ស់ ន្
យ ងេែថ្ន្បន្ទោះត្ភាជ ប់។  
 
យន្តការរកាទុកសភាពលអឡាសទកី 
 ការត្ភាជ ប់លម្កានិ្កលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ឧបករណ៍លម្កានិ្ក
ចាប់ភាជ ប់ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្ជាឧបករណ៍ភាជ ប់ជាន់្ខាងលក្កាម្ និ្ង
ខាងលេើថ្ន្ស្សទប់ក្លឹោះដ្ឋច់លដ្ឋយខ ក (សូម្លម្ើេរបូភាព២)។ 
កនុងអាំ ុងលពេរ ាំជួយែី ថាម្ពេក្ត្ូវ ន្ស្សូបចូេលដ្ឋយបន្ទោះ 
ចាប់ភាជ ប់លក្បើលក្បងលែើម្បីធានាក្បតិ្បត្តិការជលណតើ រយន្ត។ 
 កនុងករណីរ ាំជួយែី ខាន ត្ធ្ាំ ែូចជារ ាំជួយែី Minami-Kanto 
ឬ Nankai Trough ខែេពាករណ៍ថានឹ្ងលកើត្ល ើងនាលពេ
អនាលត្ ឧបករណ៍លម្កានិ្កចាប់ភាជ ប់នឹ្ងលធ្វើឲ្យ ក់ខបក លហើយមិ្ន្
ក្តឹ្ម្ខត្បន្ទោះត្ភាជ ប់ប ុលោណ ោះលទ ខែម្ទាំងកងរងវង់រ ាំអិេលអឡាសទីក 
ខែេនឹ្ងរមួ្បញ្េូ េគ្នន ស្សូបកាេ ាំងរ ាំជួយ។ តាម្វធីិ្ខបបលន្ោះ ក្បព័ន្ធ
ខែេអាចស្សូបថាម្ពេរ ាំជួយធ្ាំលធ្ងក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់អនុ្វត្ត កនុងការ
លក្បើក្ ស់ជាក់ខសតងកនុង KYOBASHI EDOGRAND ជាមួ្យការ
អភិវឌ្ឍយន្តការរកាទុកសភាពលអឡាសទីក (សូម្លម្ើេ Fig.3)។ 
  

របូភាព១ របូរាងទាំងស្សុងថ្ន្ KYOBASHI EDOGRAND  
របូភាព២ របូរាងទាំងស្សុងយន្តការរកាទុកសភាពលអឡាសទីក 
Fig 1 លក្គ្នងបងាុាំសាំណង់ KYOBASHI EDOGRAND  
Fig 2 េកខណៈវនិិ្ចឆ័យថ្ន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់រ ាំជួយ និ្ង

េកខខណឌ ថ្ន្សសរលជើងទក្ម្ដ្ឋច់លដ្ឋយខ ក 
Fig 3 យន្តការរកាទុកសភាពលអឡាសទីក 
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Photo 2 Full view of elastic locking mechanism

Photo 1 Full view of KYOBASHI EDOGRAND

PHOTO: SS, INC.

High-rise floor: 
Steel structure
 (CFT column)

High-rise floor: 
Steel structure
 (CFT column)

Low-rise floor: 
Steel-reinforced 
concrete structure
with seismic resistant 
wall; Partly steel 
structure 

Low-rise floor: 
Steel-reinforced 
concrete structure
with seismic resistant 
wall; Partly steel 
structure 

Fig. 2 Seismic Design Criteria and Conditions of Respective Seismic-isolation Members
External force level During medium earthquake

and strong wind
During large
earthquake

Seismic resistance Securement of applicability Securement of safety
Small-amplitude seismic isolation 
(effect of controlling response 
concentrated on specified layer)

Displacement at 
base-isolation layer

Elastic
locking

Unlocking

7.2 cm 50 cm
Condition of 
base-isolation 
member

Oil damper Absorption of seismic energy Absorption of seismic energy
Elastic sliding 
bearing

No sliding Sliding and absorption 
of seismic energy

Elastic locking
mechanism

Locking; Returning to original 
position after earthquake

Unlocking of locking

Effect of base isolation 
attained by optimum use of 
damper

7.2 cm

7.2 cm
A A

Plan

Plan
Force parallel 
to earth side

Earth
side

Earth
side

Force straight 
to earth side

Elastic flexural
beam (upper)

Shear pin

Withstanding
without fracture

Elastic flexural 
beam (lower) 
(Elastic bending)

During occurrence of large earthquake
In the case when a large earthquake with a magnitude 
higher than that of the East Japan Great Earthquake 
of 2011, locking is unlocked due to the fracture of 
shear pin. Not only dampers but also sliding bearings 
jointly absorb large seismic energy.

During occurrence of medium earthquake 
Elastic flexural beam moves by about 7.2 cm 
with shear pin as fulcrum=Oil damper installed 
on base-isolation layer absorbs seismic energy 

Section A

Section A

Unlocking of
 locking

Fig. 3 Elastic Locking Mechanism

Fig. 1 Structure of KYOBASHI 
          EDOGRAND

δδ

Base-isolation floor
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(ទាំព័រ១៥) 
•ពាន្រងាវ ន់្សមិ្ទធិផ្សេឈាន្មុ្ខ 
ភាពធ្ន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយកាន់្ខត្ក្បលសើរល ើងថ្ន្សសរសាព ន្
ខែេាន្លពេបចេុបបន្ន 
--ការលក្បើក្ ស់សសរសាព ន្បញ្េូ េគ្នន លដ្ឋយបាំពង់ខែកខែបចក្ម្ោុះ-- 
អនកឈ្នោះពាន្រងាវ ន់្៖ ក្កុម្ហ ុន្ Hanshin Expressway Company Limited 

 
កនុងលគ្នេបាំណងបន្តបលងកើន្ភាពងាយស្សួេថ្ន្បោត ញ

ផ្សេូវអាកាសលៅទីក្កុងអូសាកា លលក្ាងមួ្យក្ត្ូវ ន្ជាំរញុលេើក
កម្ពស់លែើម្បីសាងសង់ល ើងវញិក្ត្ង់ចាំណុចក្បសពវគ្នន Nishisenba 
និ្ងផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្។ លគ្នេបាំណងរបស់លាំលរាងលឺការសងសង់
ក្ទូងផ្សេូវបខន្ថម្ និ្ងខខសរបនាទ ត់្ឆ្េងកាត់្ផ្សេូវលែើម្បីត្ភាជ ប់ចាំណុចត្ភាជ ប់
លេខ១ លដ្ឋយផ្ទទ េ់ជាមួ្យផ្សេូវអូសាកាលេខ២០១៦ និ្ងបោត ញ
ផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្។  

លដ្ឋយសារការដ្ឋឋ ន្សាងសង់ល ើងវញិសថិត្លៅលេើក្ទូង 
ផ្សេូវធ្ាំសាំខាន់្ៗ ការរតឹ្បន្ទឹងក្ត្ូវ ន្កណត់្ចាំលពាោះក្បខវងទទឹងផ្សេូវ 
ការលធ្វើសាំណង់ល ើងវញិ និ្ងការពក្ងឹងសសរបឈ្ឈរសាព ន្ខែេ
ាន្បចេុបបន្នត្ក្ម្ូវឲ្យពក្ងីកក្បខវងទទឹងាន្ការេាំ កលធ្វើ។ លដ្ឋយ
សារលហតុ្លន្ោះ សសរបឈ្ឈរសាព ន្ក្ត្ូវ ន្ផ្សសាំបញ្េូ េគ្នន លដ្ឋយ
បាំពង់ខែកខែបចក្ម្ុោះក្ត្ូវ ន្សាងសង់ែែី រវាងសសរបឈ្ឈរសាព ន្
ខែេាន្បចេុបបន្ន លែើម្បីលធ្វើឲ្យសសរបឈ្ឈរសាព ន្ត្លម្េើងែែីអាចទប់
កាេ ាំងរត់្កនុងទិសលៅស្សបលដ្ឋយវជិជាន្កនុងអាំ ុងលពេាន្រ ាំជួយ
ែី។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ ភាពធ្ន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយខែេ ន្លរៀបរាប់អាច
ធានាសុវត្ថិភាពសក្ាប់ចាំណុចក្បសពវ Nishisenba Junction 
លដ្ឋយគ្នែ ន្ការពក្ងឹងក្លឹោះ ឬការសាងសង់ល ើងវញិថ្ន្សសរសាព ន្
ខែេាន្បចេុបបន្ន និ្ងលដ្ឋយផ្ទេ ស់បតូរក្បព័ន្ធលក្គ្នងបងាុាំសាំណង់ 
និ្ងលក្គ្នងបងាុាំផ្សេូវអាកាសទាំងមូ្េល ើយ។  
 
ទិសលៅកនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់លែើម្បធីានាភាពធ្ន្ថ្ន្សាព ន្ផ្សេូវ
អាកាសខែេាន្លពេបចេុបបន្ន 
 ឧបករណ៍លម្កានិ្កបញ្ឈប់ជាលក្ចើន្ ក្ត្ូវ ន្ត្លម្េើងកនុង
សសរបឈ្ឈរសាព ន្ រមួ្ផ្សសុាំបញ្េូ េគ្នន លដ្ឋយបាំពង់ខែកខែបចក្ម្ុោះ
លែើម្បីទប់ចាំលពាោះកាេ ាំងរត់្កនុងទិសលផ្សតកកនុងអាំ ុងលពេរ ាំជួយែី និ្ង
បន្ទុកក្ត្ង់ទិសលៅបឈ្ឈរក្ត្ូវ ន្លក្បើសក្ាប់ទប់ចាំលពាោះខត្សសរ
សាព ន្ខែេាន្បចេុបបន្ន (Fig.1)។ ឧបករណ៍លម្កានិ្កចាប់ភាជ ប់ 
ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំលៅលេើធ្នឹម្ចងភាជ ប់លផ្សតក និ្ងការរចនាលាំនូ្សបេង់

ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យការខូចខាត្ក្ត្ូវ ន្ខណនាាំ កនុងលគ្នេបាំណងស្សូបយក 
និ្ងក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យថាម្ពេរ ាំជួយកនុងលពេរ ាំជួយែី។ កាេ ាំងរ ាំជួយកនុង
ទិសលៅលផ្សតកខែេក្ត្ូវរា ប់រងលដ្ឋយសសរបឈ្ឈរសាព ន្ ខែេាន្
បចេុបបន្ន ក្ត្ូវ ន្កាត់្បន្ថយលដ្ឋយដ្ឋក់ជាំនួ្សនូ្វខខសរក្កវា ត់្ទប់ថ្ន្
សសរបឈ្ឈរទាំងលន្ោះ និ្ងវធិាន្ការែថ្ទលទៀត្ផ្សងខែរ។  
 ការទញយកអត្ថក្បលយជន៍្ពីវធិាន្ការខែេលរៀបរាប់
ខាងលេើ ការបាំលពញមុ្ខងារទប់រ ាំជួយកក្មិ្ត្២ ខែេអាចទប់ទេ់
ចេនារ ាំជួយកក្មិ្ត្២ (ចេនារ ាំជួយជាមួ្យល្ហវកង់លេចល ើង
ខាេ ាំងកនុងអាំ ុងែាំលណើ រការលក្គ្នងបងាុាំ) អាចក្ត្ូវ ន្ធានាសក្ាប់ 
ចាំណុចក្បសពវ Nishisenba Junction លដ្ឋយគ្នែ ន្ការពក្ងឹងលេើការ
លក្បើក្ ស់សសរបឈ្ឈរសាព ន្ខែេាន្បចេុបបន្ន។  
 
ការរចនាលក្គ្នងបងាុាំសក្ាប់បេង់ហាប់ថ្ន្លក្គ្នងបងាុាំក្លឹោះសាំណង់ 
 ចាំលពាោះលក្គ្នងបងាុាំក្លឹោះសក្ាប់លក្បើក្ ស់សក្ាប់សសរ
បឈ្ឈរសាព ន្ខែេរមួ្ផ្សសុាំលដ្ឋយបាំពង់ខែកខែបចក្ម្ុោះ សសរបឈ្ឈរ
សាព ន្ក្បលភទក្ពីលភេើង ផ្សសុាំបញ្េូ េគ្នន លដ្ឋយបាំពង់ខែកខែបចក្ម្ុោះ 
ជាមួ្យបាំពង់ខែេក្ត្ូវ ន្ត្ភាជ ប់លដ្ឋយផ្ទទ េ់ ខែេកនុងលនាោះ
សសរបឈ្ឈរសាព ន្ និ្ងលបតុ្ងក្ត្ូវ ន្បាំលពញកនុងចលនាេ ោះរវាង
សសរសាព ន្ និ្ងបណុាំ បលងាា េ។ ការកាំណត់្យកក្បលភទថ្ន្ក្លឹោះ
ខបបលន្ោះអាចលធ្វើឲ្យាន្ការលផ្សទរកាេ ាំងយ ងរេូន្លៅកាន់្ក្លឹោះ លហើយ
 ន្បលងកើត្ជាលក្គ្នងបងាុាំក្លឹោះហាប់លដ្ឋយគ្នែ ន្លជើងទក្ម្ (Fig.2)។  
 
ការត្លម្េើងសសរបឈ្ឈរសាព ន្ 
 លក្កាម្េកខខណឌ ទីតាាំងថ្ន្បរលិវណក្បតិ្បត្តិែ៏តូ្ចចលងែៀត្ 
និ្ងបក្ាម្ែ៏តឹ្ងរងឹសតីពីការសាែ ត្ខផ្សនកខាងលេើ ខបបខផ្សន្ថ្ន្ការ 
ត្លម្េើងក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងលដ្ឋយត្ភាជ ប់ជាមួ្យបណតុាំ បលងាា េក្លឹោះ និ្ង
សសរបឈ្ឈរសាព ន្លែើម្បីធានា ន្ភាពលទៀងទត់្ ថ្ន្ការត្លម្េើង 
លហើយលៅលពេជាមួ្យគ្នន  ការក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យក្បតិ្បត្តិការជាមួ្យ      
បលចេកលទសទាំលន្ើបក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្តកនុងការត្លម្េើង និ្ងការត្ភាជ ប់
សសរបឈ្ឈរមិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្ទប់សាក ត់្ការប ោះពាេ់លដ្ឋយផ្ទទ េ់ជាមួ្យ
លជើងទក្ម្រលម្ថ្ន្ផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្ កនុងលពេែាំលណើ រការប ុលោណ ោះលទ 
ប ុខន្តខែម្ទាំងធានា ន្នូ្វលុណភាពខែេកាំណត់្ជាលគ្នេការណ៍
លទៀត្ផ្សង។ តាម្វធីិ្ខបបលន្ោះ លលក្ាងសាថ បនាល ើងវញិលន្ោះ លែើម្បី
បលងកើន្ក្បសិទធិភាពភាពធ្ន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយ ថ្ន្សសរបឈ្ឈរសាព ន្
ខែេាន្បចេុបបន្នលៅចាំណុចក្បសពវ Nishiseba Junction ក្ត្ូវ ន្
បញ្េ ប់លដ្ឋយសុវត្ថិភាព និ្ងលជាលជ័យ។ (សូម្លម្ើេ របូភាព1-5) 
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Fig.1 រមូ្ភាពថ្ន្ក្បព័ន្ធទប់កាេ ាំងកនុងទិសលៅលផ្សតកខែេអនុ្វត្តលេើ
សសរបឈ្ឈរសាព ន្ផ្សសុាំបញ្េូ េគ្នន លដ្ឋយបាំពង់ទីបខែកខែបចក្ម្ុោះ 
Fig.2 រមូ្ភាពថ្ន្សសរបឈ្ឈរសាព ន្ផ្សសុាំបញ្េូ េគ្នន លដ្ឋយបាំពង់ទីប
ខែកខែបចក្ម្ុោះជាមួ្យបាំពង់ទីបខែេក្ត្ូវ ន្ត្ភាជ ប់លដ្ឋយផ្ទទ េ់ 
Photo 1 ការត្លម្េើងលក្គ្នងត្លម្េើងលរៀបលបតុ្ង 
Photo 2 ការត្លម្េើងថ្ន្សសរបឈ្ឈរទប 
Photo.3 ការត្លម្េើងលក្កាម្ខផ្សនកកាេបញ្េ ប់ទប 
Photo.4 ការត្លម្េើងលដ្ឋយលក្បើលក្លឿងចក្កសទូច៦០លតាន្ពីរលក្លឿង 
Photo.5 ការបញ្េ ប់ 
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Fig. 1 Image of Horizontal Force 
          Bearing System that Applies 
          Bridge Columns Integrated by 
          Multiple Steel Pipes 

Before reconstruction

After reconstruction
Newly-installed bridge column integrated 
by multiple steel pipes bears loads 
occurring during earthquakes

Existing bridge column

Newly-erected bridge column

Section

Section

Fig. 2 Image of Bridge Columns 
          Integrated by Multiple Steel 
          Pipes with Directly Connected 
          Pipes 
Width enlarging sectionWidth enlarging section

Steel pipeSteel pipe
Horizontal
tie beam
(shear panel)

Horizontal
tie beam
(shear panel)

Photo 1 Installation of 
erection plat-
form on level-
ling concrete

Photo 2 Erection of 
lower column

Photo 3 Erection under 
low overhead 
clearance

Photo 4 Erection using 
two 60-ton 
cranes

Photo 5 Completion
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(ទាំព័រ១៦) 
•ពាន្រងាវ ន់្និ្លកខបទ 
ការលធ្វើលត្សតវភិាលបន្ទុក កនុងវសិាេភាពខក្បក្បេួក្ទង់ក្ទយ
ខាន ត្ធ្ាំសក្ាប់សសរបឈ្ឈរ RHS ជាមួ្យែាំលណើ រការផ្សេិត្
លផ្សសងគ្នន  
អនកឈ្នោះពាន្រងាវ ន់្៖ Seiji Mukaide, Nobuyuki Oku, Katsuya 
Matsuo និ្ង Motohide Tada 
 
 កនុងការសិកាបចេុបបន្ន    លែើម្បីបញ្ជជ ក់អោះអាងយន្តការ  
សាងសង់្ញ្ជេ សថ្ន្អគ្នរ និ្ងត្រយិបទថ្ន្ការធាេ ក់ចុោះេកខណៈ
ខាេ ាំងថ្ន្លក្គ្នងបងាុាំខែកខែប លយើង ន្លធ្វើការវភិាលបន្ទុកកនុងកក្មិ្ត្
ការខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយធ្ាំ សក្ាប់ខផ្សនកសសរបឈ្ឈរក្បលហាង
ទក្ម្ង់ចតុ្លកាណ RHS   ខែេផ្សេិត្លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ែាំលណើ រការ   
ផ្សេិត្លផ្សសងៗគ្នន ។ បខន្ថម្លេើលន្ោះ លយើងលសនើលាំរកូាេ ាំងសាត រល ើងវញិ
ជាមួ្យេទធភាពអនុ្វត្ត ន្លដ្ឋយងាយស្សួេ និ្ង ន្លក្បៀប
លធ្ៀបេទធផ្សេ ខែេទទួេ ន្កនុងការលធ្វើលត្សតវភិាលជាមួ្យលាំរូ
ខែេ ន្លសនើល ើងលែើម្បីលផ្សទៀងផ្ទទ ត់្មុ្ខងារថ្ន្លាំរខូែេ ន្លធ្វើល ើង។ 
 
លក្គ្នងថ្ន្ការលធ្វើលត្សតវភិាលបន្ទុក 

 វាិក្ត្ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ កនុងការលធ្វើលត្សតវភិាលលឺ
ែាំលណើ រការផ្សេិត្សសរបឈ្ឈរ RHS កក្មិ្ត្ថាន ក់ខែកខែប និ្ ត្
ចាប់ពីក្បខវងទទឹងលៅកក្ាស់និ្ ត្កាេ ាំងអ័កស n សាំលយលបន្ទុក 
និ្ងទិសលៅបន្ទុក និ្ងចាំនួ្ន្សរបុឧបករណ៍លធ្វើលត្សតវភិាល២៥ ក្ត្ូវ
 ន្លក្បើក្ ស់។ វធីិ្សាស្តសតបន្ទុកខែេក្ត្ូវ ន្យកម្កលក្បើក្ ស់
លឺបន្ទុកទក្ម្ាន្ភាពបត់្ខបន្លក្កាម្កាេ ាំងអ័កសលែរ និ្ងមុ្ាំក្ត្ង់
ចាំណុចបត់្ ѳ គឺរ៉ាដ្យង់ ០.៣ តម្លៃកម្លិតបន្ទុក។  

Fig.1 បង្ហា ញឧទាហរណ៍ម្ន្ទំនាក់ទំន្ងរវាងសភាពកោង 
ចុងក ើងទម្លឥតម្ ុង M/Mpc និ្ងលំុម្តង់ចំណុចបត់ម្ន្ក ើងទម្ល 
(កំកណើ ន្បន្ទុកក ើឧបករណ៍ពិកោធន៍្)។ ឧបករណ៍ពិកោធន៍្ខ្ៃះៗ
បង្ហា ញោរធ្លៃ ក់ចុះ កខណៈខ្ៃ ំងកោយោរលុខ្ោត់សំខ្ន់្ខ្ៃ ំងម្ន្
បន្ទះដដ្កដែបកនុងសភាពម្តជាក់។ ដូ្ចបង្ហា ញកនុងរបូភាព១ 
 កខខ្ណឌ រតឹភាា ប់ម្តង់ចំណុចមាន្ភាពខុ្សគ្នន  កោយដអែកក ើ
ឧបករណ៍ពិកោធន៍្ដដ្ យកលកកម្បើម្ាស់ កហើយកគអាចយ ់
ាន្ពីរបូភាពដដ្ រតឹភាា ប់ម្តង់ចំណុចម្អទដអនកសងកត់ ដដ្ មាន្
ភាពបត់ដបន្ទទួ ោរអភិវឌ្ឍ កោយរងឥទធិព ដតកោយរ ក
លួយកនុងឧបករណ៍វភិាគភាគកម្ចើន្ជាលួយទិសកៅបន្ទុកកម្លិត០។  
 

ោរកម្បៀបកធៀបរវាងវធីិោស្តសរវភិាគដដ្ មាន្បចចុបបន្ន និ្ងឥរយិាបទ 

អនុ្វតរ 
 សភាពកោងកម្គ្នងឆ្ែឹងកធវើក ើងកោយ Kato និ្ង 
Akiyama ម្តូវាន្ក ើកយកលកបង្ហា ញជាគំរបូៃង់ោរ រក ើងវញិ 
ដដ្ ពិចារណារក ើោរធ្លៃ ក់ចុះ កខណៈខ្ៃ ំង បងករក ើងកោយ 
ោររតឹភាា ប់ម្តង់ចំណុច។ កយើងាន្កសនើគំរូវភិាគលួយដដ្ ករៀបចំ
កោយោរពិនិ្តយក ើងវញិម្ន្គំរខូ្ងក ើ។ Fig.2 បង្ហា ញោរកម្បៀប
កធៀបលួយរវាងវធីិោស្តសរវភិាគដដ្ ពិនិ្តយក ើងវញិ និ្ង ទធិអ 
ោរកធវើវភិាគ។ ដូ្ចបង្ហា ញកនុងរបូភាព គំររូបូភាពដដ្ ាន្ពិនិ្តយ
ក ើងវញិអាចវាយតម្លៃ កខណៈខ្ៃ ំងកោយសលស្សបបនាទ ប់ពីោរ
ធ្លៃ ក់ចុះ កខណៈខ្ៃ ំងកកើន្ក ើង ដ្ ់ម្បដហ ពាក់កណារ  ម្ន្
 កខណៈខ្ៃ ំងអតិបបរមា។ 

 

សន្និោា ន្ 

 ចំកណះដឹ្ងដដ្ ទទួ ាន្កនុងោរសិកាបចចុបបន្នមាន្
បរយិាយដូ្ចខ្ងកម្ោល៖ 
• ោរបញ្ជា ក់អះអាងម្ន្ោរពិកោធន៍្ម្ន្ឥរយិាបទម្ន្សសរបឈ្ឈរ 

RHS កនុងកម្លិតដម្បម្បួ ម្ទង់ម្ទាយខ្ន តធំដដ្ កនុងកនាះ កខណៈ
ខ្ៃ ំងធ្លៃ ក់ចុះគួរកត់សមាា  ់ 

• សំកណើ ម្ន្គំរោូរកធវើកតសរវភិាគ កោយពិនិ្តយក ើងវញិគំរវូភិាគ
ដដ្ មាន្ស្ោប់ដដ្ អាចបញ្ជា ក់ កោយកធវើោរកម្បៀបកធៀបតាល
ធលមតាបញ្ជា ក់ឥរយិាបទោរធ្លៃ ក់ចុះ កខណៈខ្ៃ ំង កោយោរ
ដអនកលុខ្ោត់ដដ្កដែបកនុងសភាពម្តជាក់ និ្ងោរអះអាងបញ្ជា ក់
ោរកធវើឲ្យម្បកសើរក ើងចំកពាះវធិ្លន្ោរណ៍ ដដ្ ទប់ទ ់និ្ង
ឥរយិាបទោរធ្លៃ ក់ចុះ កខណៈខ្ៃ ំងជាក់ដសរងកោយោរកម្បើម្ាស់
គំរវូភិាគដដ្ កសនើក ើង។  

 

Fig.1 ទំនាក់ទំន្ងរវាងធនឹលពំុមាន្លុខ្ោត់សភាពកោង និ្ងលំុម្តង់
ចំណុចបត់ក ើងទម្ល 

Fig.2 ោរកម្បៀបកធៀបរវាង ទធអ ោរកធវើវភិាគ និ្ងគំរដូដ្ កសនើក ើង 
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(ទាំព័រ១៧) 
• ពាន្រងាវ ន់្និ្លកខបទ 
ការអនុ្វត្តសាកេបងសតីពីភាពក្បលសើរល ើងថ្ន្ការចាប់យក
សីុញ េ់លក្បោះខបកថ្ន្ការវភិាលក្បលភទចរន្ត Eddy Current 
លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ការផ្សតិត្របូភាពទក្ម្ង់ C-scope 
អនកឈ្នោះពាន្រងាវ ន់្៖ Yuseke Koto, Takuyo Konishi, Chitoshi 
Miki និ្ង Hidehiko Sekiya 
 
េកខណៈេប់ថ្ន្ការវភិាលចាប់យកសភាពធាេ ក់ចុោះថ្ន្ក្បលភទចរន្ត 
Eddy Current 
 កនុងការលធ្វើអធិ្ការកិចេសីុញ េ់លក្បោះខបកចុោះលខសើយថ្ន្សាព ន្
ខែកខែបខែេលកើត្ល ើងកនុងចាំណុចតូ្ចៗក្ត្ង់ខផ្សនកផ្សារ ការលធ្វើ
លត្សតវភិាលបាំខណកា លញទិក (MT) ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ជាទូលៅ។ 
លទោះជាយ ងោកតី MT ជាវធីិ្សាស្តសតមួ្យត្ក្ម្ូវឲ្យាន្ការខណនាាំ
ខែេក្លប់ែណត ប់ហវីេ លដ្ឋយ ន្លម្ ៅា លញទិក និ្ងក្បតិ្កម្ែ   
ា លញទិក លហើយបន្តលទៀត្ាន្ករណីនានាខែេកនុងលនាោះការលរៀប
ចចាំបរកិាខ ក្បតិ្កម្ែា ញទិកាន្សភាពពិ កល ើង កនុងេាំហរ
ចលងែៀត្ និ្ងត្ាំណរផ្សារទក្ម្ង់សែុលសាែ ញ។  
 ម្ា ងវញិលទៀត្ ក្បលភទចរន្ត Eddy Current (ET) វធីិ្
សាស្តសតអធិ្ការកិចេខបបវទិាសាស្តសត និ្ងបលចេកវទិា ស្សលែៀងគ្នន
លៅនឹ្ង MT អាចចាប់ ន្ភាពខវោះចលនាេ ោះយ ងងាយស្សួេ លដ្ឋយ
ក្លបែណត ប់ការែត្ហវីេ លហើយជាវធីិ្សាស្តសតមួ្យខែេាន្សុវត្ថិភាព
ចាប់យកភាពខវោះចលនាេ ោះខពស់ជាងវធីិ្សាស្តសត MT។ លទោះយ ងោកតី 
ET បងករបញ្ជា មួ្យចាំនួ្ន្ ែូចជាបញ្ជា ពិ កកនុងការខសវងយេ់ពី
េទធផ្សេថ្ន្ការចាប់យកភាពខវោះចលនាេ ោះ និ្ងការបាំលពញមុ្ខងារកនុង
កក្មិ្ត្ទប កនុងការរកាទុក និ្ងផ្សេិត្ល ើងវញិថ្ន្េទធផ្សេចាប់
យកភាពខវោះចលនាេ ោះកនុងេាំហរចលងែៀត្ និ្ងមុ្ខកាត់្ផ្សារភាជ ប់មិ្ន្
សថិត្លសថរកនុងការផ្សារក្បអប់។ (សូម្លម្ើេFig.1) ជាេទធផ្សេ ET 
មិ្ន្ក្ត្ូវ ន្យកម្កលក្បើក្ ស់កនុងការលធ្វើអធិ្ការកិចេកខន្េងលក្បោះខបក
ចុោះលខសើយល ើយកនុងសាព ន្ខែកខែប។ 
 
ការបងាា ញរបូភាពថ្ន្េទធផ្សេចាប់យកភាពខវោះចលនាេ ោះកនុងការ
 សិកាបចេុបបន្ន លយើង ន្អភិវឌ្ឍក្បព័ន្ធខែេអាចចាប់
យកភាពខវោះចលនាេ ោះកខន្េងផ្សារលដ្ឋយងាយស្សួេ និ្ងលទៀងទត់្
ែូចជា កខន្េងខបកក្បោះចុោះលខសើយតាម្រយៈម្លធ្ា យផ្សតិត្យករបូ
ភាព C-scope។ ជាពិលសស កនុងក្បព័ន្ធខែេ ន្អភិវឌ្ឍ ព័ត៌្ាន្

រវាងវ  េុ និ្ងហាវ  ខែេបងាា ញការខក្បក្បួេលរសីុសតង់ក្បសិទធិភាព
ថ្ន្លសៀលវីអលាិសនី្ ក្ត្ូវ ន្យកលចញ ហលងើយក្បមូ្េផ្សតុាំជាមួ្យ
ព័ត៌្ាន្ក្ត្ង់ចាំណុចទីតាាំង ឬព័ត៌្ាន្ខែេទទួេ ន្ក្ត្ូវបាំខផ្សេង
លៅជារបូភាបខបប C-scope។ 
 ក្បព័ន្ធខែេក្ត្ូវ ន្អភិវឌ្ឍរមួ្បញ្េូ េឧបករណ៍ចាប់យក
ភាពខវោះចលនាេ ោះក្បលភទចរន្ត Eddy Current កនុងលគ្នេបាំណងរមួ្លឺ 
ការបញ្េូ េកូែលែើម្បីទទួេ ន្ព័ត៌្ាន្ ក្ត្ង់ចាំណុចទីតាាំងបន្ទោះ
ចាប់ភាជ ប់លែើម្បបីលងកើន្ក្បសិទធិភាពខសាន្ ចាប់យកភាពខវោះចលនាេ ោះ 
និ្ងកុាំពយូទ័រលេើតុ្ លហើយេទធផ្សេថ្ន្ការចាប់យកភាពខវោះចលនាេ ោះជា
កម្ែវត្ថុែាំលណើ រការផ្សតិត្យករបូភាព លែើម្បីបញ្ជជ ក់េទធផ្សេថ្ន្ការ
ចាប់យក។ ការផ្ទេ ស់បតូរហាវ   អាចក្ត្ូវ ន្បងាា ញកនុបពណ៌បនាទ ត់្
តាម្រយៈបរាិណវ  េុ ខែេអាចក្ត្ូវ ន្បងាា ញកនុងក្បខវងថ្ន្
បនាទ ត់្កនុងទិសលៅធ្ម្ែតាថ្ន្កខន្េងលសកន្ ខែេជាេទធផ្សេវាអាច
បញ្ជជ ក់លដ្ឋយការលម្ើេល ើញផ្ទទ េ់ខភនក ចាំលពាោះការខក្បក្បួេ លរ  សីុ
សតង់ក្បសិទធិភាពថ្ន្លសៀលវីអលាិសនី្កនុងទីតាាំងចាប់យក (សូម្លម្ើេ 
Fig.3)  
 
ការបាំលពញមុ្ខងារេែក្បលសើរល ើងកនុងការចាប់យកសភាពខបកលក្បោះ
ខុោះលខសើយក្ត្ង់ចាំណុចផ្សារ 
 ជាមួ្យការផ្សតិត្យករបូភាព C-scope វាកាន់្ខត្វជិជាន្
លែើម្បីខសវងយេ់ព័ត៌្ាន្ មិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្សីុញ េ់ចាប់យកសភាព
ខបកលក្បោះពីសីុញ េ់ខាងលេើប ុលោណ ោះលទ ប ុខន្តក៏ចាំលពាោះទីតាាំងខបក
លក្បោះផ្សងខែរ ខែេអាចឈាន្ែេ់ការរកែាំលោោះស្សាយបញ្ជា  ន្
លដ្ឋយវធីិ្សាស្តសត ET។ ការលក្បើក្ ស់ក្បព័ន្ធខែេក្ត្ូវ ន្អភិវឌ្ឍ
រ ាំពឹងថានឹ្ងរមួ្ចាំខណកលឆ្ព ោះលៅកាត់្បន្ថយត្ថ្ម្េ លេើការចាប់យក
ភាពខវោះចលនាេ ោះ និ្ងបលងកើន្មុ្ខងាររកាទុកព័ត៌្ាន្ ការកាំណត់្
លគ្នេលៅ និ្ងក្បសិទធិភាពចាប់យកភាពខវោះចលនាេ ោះក្ត្ង់ចាំណុចផ្សារ។  
 
Fig.1 ការបងាា ញេទធផ្សេចាប់យកភាពខវោះចលនាេ ោះក្បលភទចរន្ត 
Eddy Current 
Fig.2 ក្បព័ន្ធខែេក្ត្ូវ ន្អភិវឌ្ឍ 
Fig.3 េទធផ្សេថ្ន្ភាពខវោះចលនាេ ោះផ្សតិត្យករបូភាព C-scope 
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(ទាំព័រ១៨) 
ក្ពឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ្របស់ JSSC 
សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែង IABSE លៅអាសីុបូព៌ា 
 

សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែង IABSE 
លៅអាសីុបូព៌ាក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំរមួ្គ្នន លដ្ឋយក្កុម្វសិវករ IABSE ជប ុន្ 
ចិន្ និ្ងកូលរ  ។ សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែងលន្ោះ ក្ត្ូវ
 ន្ផ្សតួចលផ្សតើម្ល ើងលដ្ឋយសាស្តសាត ចារយ Profs. Shunichi Nakamura, 
Limin Sun និ្ង Hyun-Moo Koh កនុងខខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៨ លហើយ ន្
ក្ រពធលធ្វើល ើងចាប់ពីថ្ែៃទី២៤-២៥ ខខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅទីក្កុង
លសៀងថ្ហ (របូភាព១)។ ក្កុម្ហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ (JSSC) 
លែើរតួ្នាទីជាលេខាធិ្ការដ្ឋឋ ន្ថ្ន្ក្កុម្វសិវករ IABSE ជប ុន្ (សាល
ម៍្អន្តរជាតិ្សក្ាប់វសិវកម្ែលក្គ្នងបងាុាំ និ្ងសាព ន្)។  
 
លគ្នេបាំណងចម្បងថ្ន្សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែង 
IABSE 

វសិវករវយ័លកែងជាលក្ចើន្ាន្បាំណងចូេរមួ្កនុងសន្និ ត្ 
និ្ងសិកាខ សាោបលចេកលទស IABSE ខែេផ្សតេ់ឱ្កាសេែ និ្ងការ
អប់រ ាំរសក្ាប់ពួកលល។ លទោះយ ងោកតី ក្ពឹត្តិការណ៍ទាំងលន្ោះ ក្ត្ូវ
 ន្លធ្វើល ើងទូទាំងពិភពលោក និ្ងាន្ត្ថ្ម្េសម្ស្សបសក្ាប់ពួក
លលទាំងអស់គ្នន ។ ែូលចនោះលហើយ លលចង់ឲ្យាន្សន្និសីទអនកសិកា
ស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែងលៅអាសីុបូព៌ាខែេផ្សតេ់េទធផ្សេែូចគ្នន
លដ្ឋយការចាំោយទបជាងទាំងលេើចាំោយការលធ្វើែាំលណើ រ និ្ង
កថ្ក្ម្បង់ថ្ែេចូេរមួ្។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ក្ពឹត្តិការណ៍លន្ោះជាំរញុលេើក
ទឹកចិត្តវសិវករវយ័លកែងឲ្យចូេរមួ្កាន់្ខត្សកម្ែល ើងកនុងសកម្ែភាព 
IABSE ។  

អនកលរៀបចាំាន្បាំណងរកាក្ពឹត្តិការណ៍លន្ោះកនុងទាំហាំតូ្ច
លែើម្បីឲ្យអនកចូេរមួ្ាន្លពេលវោក្លប់ក្គ្នន់្ អាចលធ្វើការផ្ទេ ស់បតូរ
ការសិកាសីុជលក្ៅ តាម្កាេវភិាលខែេអាចសលក្ម្ច ន្ ខែេ
អាចលធ្វើឲ្យក្ពឹត្តិការណ៍លន្ោះាន្និ្រន្តរភាព។ ជាយថាលហតុ្ សន្និសីទ
អនកសិកាស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែងលន្ោះ ផ្សតេ់ឲ្យវសិវករវយ័លកែងនូ្វ
ឱ្កាសលែើម្បីបងាា ញការស្សាវក្ជាវែ៏លួរឲ្យចាប់អារម្ែណ៍ លលក្ាង 
ការអនុ្វត្តសាងសង់លៅែេ់អនកសាត ប់ខែេជាវសិវករសាព ន្ និ្ង
លក្គ្នងបងាុាំជាន់្ខពស់។  
 
 

លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែង IABSE 
លេើកទី១ 

កម្ែវធីិ្រមួ្ាន្ការលធ្វើ ឋកថាលន្េឹោះ    និ្ងវលាពិភាកា       
បលចេកលទសចាំនួ្ន្៣កនុងថ្ែៃែាំបូង ការលធ្វើែាំលណើ រកម្ាន្តបលចេកលទស
លៅកាន់្កខន្េងចាំនួ្ន្៣តាម្ការចាប់អារម្ែណ៍ កនុងទីក្កុងលសៀងថ្ហ
កនុងថ្ែៃទី២។  ឋកថាលន្េឹោះលក្កាម្ក្បធាន្បទ "ទក្ម្ង់ និ្ងមុ្ខងារកនុង
ការរចនាលាំនូ្សបេង់សាព ន្” ក្ត្ូវ ន្ឧលទទសនាម្លដ្ឋយ លោក Naeem 
Ullah Hussain (របូភាព២) នាយក/អនកែឹកនាាំខផ្សនកសាព ន្សកេថ្ន្ 
ARUP។  ឋកថាលផ្ទត ត្លេើបទពិលសាធ្ន៍្របស់លោកកនុងការរចនា
លាំនូ្សបេង់ និ្ងការសាងសង់លលក្ាងសាព ន្ជាក់ខសតង រមួ្ាន្ 
Stonecutter Bridge (ហុងកុង) និ្ង Oresund Bridge (ដ្ឋណឺា ក 
និ្ងស ុយខអត្) លឺាន្សារៈសាំខាន់្ និ្ងជាការអប់រ ាំសក្ាប់វសិវករ   
វយ័លកែង។  

 សក្ាប់វលាសិកាបលចេកលទស វសិវករវយ័លកែងសរបុ២២របូ 
(៩របូម្កពីជប ុន្ ៨របូម្កពីចិន្ និ្ង៥របូម្កពីកូលរ  )  ន្លធ្វើបទ
បងាា ញឯកសារស្សាវក្ជាវែ៏លួរឲ្យចាប់អារម្ែណ៍ និ្ងរ យការ
បលចេកលទសថ្ន្លលក្ាងសាងសង់។ ក្បធាន្បទរមួ្ាន្ សាព ន្រងការ
ខូចខាត្កនុងលពេរ ាំជួយែី Kumakoto ការអភិវឌ្ឍ TMD ែែី លលក្ាង
សាំលណើ ក្បលភទសាព ន្ែែី ការរចនាលលក្ាងបងាុាំថ្ន្ពហុកី ដ្ឋឋ ន្ជាតិ្ែែី
កនុងក្បលទសជប ុន្ ការវាយត្ថ្ម្េមុ្ខងារលក្គ្នងបងាុាំបាំពង់ទីប ERW 
ការលធ្វើវភិាលលម្កានិ្កថ្ន្ទុលយរ PBL ធ្នឹម្ហាប់សថ្សរខែកខែប 
PFC ការលក្បើក្ ស់វត្ថុធាតុ្លែើម្ែែីលេើលក្គ្នងបងាុាំ ការបាំលពញមុ្ខងារ
លជើងទក្ម្ក្បអប់ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្ក្បវត្តិចាំលណោះែឹងលដ្ឋយសារលភេើង បន្ទុក 
រេកក្បតិ្កម្ែលៅ ត្ទឹក ការបណតុ ោះបោត េសាំោញ់ដ្ឋក់កនុង
ជលក្ៅលក្ៅលែើម្បីចាប់សីុញ េ់រងការខូចខាត្សាព ន្ទូលៅ ការរចនា
លាំនូ្សបេង់ និ្ងសាំណង់ថ្ន្លលក្ាងសាព ន្ទូលៅ និ្ងលផ្សសងៗលទៀត្។  

 ាន្អនកចូេរមួ្៥០នាក់រមួ្ាន្ វាលែិន្វសិវករវយ័លកែង
២២របូ អនកជាំនាញ១៦របូ និ្ងអនកសាត ប់១០របូ ម្កពីក្បលទសជប ុន្ 
ចិន្ កូលរ   និ្ងហុងកុង។ បនាទ ប់ពីបទបងាា ញ អនកលធ្វើបទបងាា ញទាំង
អស់ក្ត្េប់ល ើងលៅកាន់្លវទិកាវញិ និ្ងចាប់លផ្សតើម្វលាសាំណួរ&ចលម្េើយ 
និ្ងចាប់លផ្សតើម្ការពិភាការវាងវសិវករវយ័លកែង និ្ងវសិវករលក្គ្នងបងាុាំ
ជាន់្ខពស់ និ្ងអនកស្សាវក្ជាវតាម្វលានិ្មួ្យៗ ខែេាន្សកម្ែភាព
យ ងផុ្សេផុ្សស (Fig.3)។ ពួកលលក៏ ន្ផ្ទេ ស់បតូរព័ត៌្ាន្លៅវញិលៅ
ម្កអាំពីចាំលណោះអនុ្វត្ត និ្ងបលចេកវទិាចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ជាមួ្យវសិវករ
ែថ្ទលទៀត្តាម្រយៈសន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែងលន្ោះ។ 
ការលធ្វើបទបងាា ញក្ត្ូវ ន្វាយត្ថ្ម្េ ខផ្សែកលេើលុណភាពថ្ន្ឯកសារ
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ស្សាវក្ជាវ លុណភាពថ្ន្ការលធ្វើបទបងាា ញ និ្ងសាំណួរ&ចលម្េើយ និ្ង
លេើសពីលន្ោះលៅលទៀត្លឺវយ័របស់អនកលធ្វើបទបងាា ញ។ លបកជន្ាន ក់
កនុងចាំលោម្អនកឈ្នោះពាន្រងាវ ន់្ឯកសារស្សាវក្ជាវេែបាំផុ្សត្ របស់
វសិវករវយ័លកែងលឺលោក Yusuke Takahashi (របូភាព៤) ថ្ន្វទិាសាថ ន្
បលចេកវទិាអូសាកា។  

សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែង IABSE លសៀងថ្ហ 
ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំល ើងជាមួ្យក្បធាន្ក្កុម្វសិវករទាំង៣ក្បលទស រមួ្ាន្ 
Profs. Yozo Fujino, Yaojun Ge និ្ង Ho-Kyung Kim និ្ងសាជិក  
លណៈកាែ ធិ្ការខែេាន្អនកជាំនាញម្កពីក្បលទសទាំង៣។ សន្និសីទ
អនកសិកាស្សាវក្ជាវលន្ោះក្ត្ូវ ន្កាំណត់្លដ្ឋយេកខណៈពិលសស ៤
ចាំណុច ែូចខាងលក្កាម្៖ 
• ាន្ត្ថ្ម្េសម្រម្យ៖ កថ្ក្ម្ចុោះលឈាែ ោះចូេលរៀន្ទបរហូត្ក្តឹ្ម្ខត្ 
៨៥០០លយ ន្ លដ្ឋយរមួ្ទាំងអាហារថ្ែៃក្ត្ង់ និ្ងពិធី្ជប់លេៀ ខែេ
ក្បខហេ១/១០ លធ្ៀបលៅនឹ្ងសន្និសីទបលចេកលទសទូលៅ។ 

• ទំហំតូច៖ ចំនួ្ន្អនកចូ រលួកធវើបទបង្ហា ញតូចអនុ្ញ្ជា តឲ្យមាន្ោរ
ពិភាកាដវងជាលួយោរផ្លៃ ស់បរូរទសសន្ទាន្សីុ កម្ៅ។ ចំណុច
កន្ះក៏នំាឲ្យោរចំណាយម្ែៃទីតំាងទាប និ្ងយន្រោរកនុងោរករៀបចំ
កនុងកម្លិតទាប។ 

• ោរផ្លៃ ស់បរូរសីុ កម្ៅ៖ ម្ពឹតរិោរណ៍កន្ះអនុ្ញ្ជា តោរកធវើបទ
បង្ហា ញរយៈកព ១០នាទី និ្ងោរពិភាការយៈកព ២០នាទី
សម្មាប់វគានិ្លួយៗ។ ោរផ្លៃ ស់បរូរទសសន្ទាន្សិកាស្ោវម្ជាវ
ម្តូវាន្កធវើក ើងកៅកនុងសន្និសីទទំាងលូ ។  

• កផ្លរ តក ើវសិវករវយ័កកមង៖ វាគមិន្ទំាងអស់សុធសឹងដតជាវសិវករវយ័
កកមងទំាងអស់ កហើយម្ពឹតរិោរណ៍ទំាងលូ គឺកផ្លរ តក ើពួកគ្នត់។ 
វសិវករជាន់្ខ្ពស់ ំរញុក ើកទឹកចិតរឲ្យមាន្ោរពិភាកា និ្ងអរ ់តំ
បូនាម ន្ដ្ ់វសិវករវយ័កកមង។  

 អងាសន្និសីទម្បោសថា “សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវ
វសិវករវយ័លកែង IABSE អាសីុបូព៌ាលេើកទី២” នឹ្ងក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំលៅ
វទិាសាថ ន្បលចេកវទិាតូ្កយូ ក្បលទសជប ុន្ ចាប់ពីថ្ែៃទី៧-៨ ខខវចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 

(លរៀបចាំលដ្ឋយ Shunichi Nakamura សាកេវទិាេ័យតូ្ថ្ក អនុ្
ក្បធាន្ IABSE ) 
 

របូភាព ១ អនកលធ្វើបទបងាា ញ និ្ងអនកចូេរមួ្ 
របូភាព ២  ឋកថាលន្េឹោះ លដ្ឋយ Naeem Ullah HUssain 
របូភាព ៣ ការពិភាកា ជាមួ្យអនកលធ្វើ ឋកថា និ្ងអនកសាត ប់ 
របូភាព ៤ បទបងាា ញលដ្ឋយ លោក Y. Takahashi 
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Photo 4 Presentation by Mr. Y. Takahashi 

Photo 1 Presenters and participants

Photo 2 Keynote lecture by Naeem Hussein

Photo 3 Discussion with presenters and audience
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(ខផ្សនកក្កបខាងលក្កាយ) 
ក្ពឹតត្តិការណ៍អន្តរជាតិ្របស់ JSSC 
PSSC2019 
 
 សន្និសីទលក្គ្នងបងាុាំខែកខែបអន្តរជាតិ្លេើកទី១២ (PSSC
2019) នឹ្ងក្ រពធលធ្វើល ើងលៅវទិាសាថ ន្បលចេកវទិាតូ្កយូ ចាប់ពីថ្ែៃ
លៅរទី៍៩ ខខវចិឆិកា រហូត្ែេ់ ថ្ែៃចន្ទទី១១ ខខវចិឆិកាឆ្ន ាំ២០១៩។ 
សន្និសីទលន្ោះ នឹ្ងក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំលដ្ឋយក្កុម្ហ ុន្សាំណង់ខែកខែប
ជប ុន្ (JSSC) និ្ងលធ្វើល ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំតាម្លគ្នេការណ៍បតូរលវណ
គ្នន កនុងចាំលោម្ក្បលទសទាំង១១ ថ្ន្ក្កុម្ក្បឹកា  សីុហវីកសក្ាប់
សាលម្ន៍្លក្គ្នងបងាុាំខែកខែប។ សន្និសីទលេើកទី១២លន្ោះ នឹ្ងក្ រពធ
លធ្វើល ើងជាលេើកែាំបូងលៅកនុងក្បលទសជប ុន្ ចាប់តាាំងពីសន្និសីទ
លេើកទី៣កាេពីជាង៣០កន្េងផុ្សត្លៅ កាេពីឆ្ន ាំ ១៩៩២។  
 លៅកនុងសន្និសីទលក្កាម្ក្បធាន្បទ "ខែកខែបខែេាន្
ភាពធ្ន្ និ្ងនិ្រន្តរភាព" លរៀបរាប់អាំពីបញ្ជា បលចេកវទិាលផ្សសងៗខែេ
ក្បជាជាតិ្ជាលក្ចើន្កាំពុងជួបក្បទោះ នឹ្ងក្ត្ូវ ន្ខចករ ាំខេកកនុង
ចាំលោម្ក្បជាជាតិ្ខែេចូេរមួ្--បលចេកវទិាក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យ និ្ងទប់
សាក ត់្លក្គ្នោះម្ហន្តរាយធ្ម្ែជាតិ្ អាយុកាេលសវាកម្ែយូអខងវងថ្ន្
លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ។ កនុងន័្យលន្ោះ លលលជឿជាក់ថា សន្និសីទលន្ោះនឹ្ង
ផ្សតេ់ឱ្កាសែ៏េែសក្ាប់ការផ្ទេ ស់បតូរបទពិលសាធ្ន៍្ ជាទសសន្ទន្  
សីុជលក្ៅរវាងអនកជាំនាញជប ុន្ និ្ងបរលទសទក់ទងនឹ្ងបញ្ជា ទាំង
លន្ោះ។ សុន្ទរកថាលន្េឹោះក្ត្ូវ ន្លក្គ្នងខែេងលដ្ឋយអាជាា ធ្រទូទាំង
ពិភពលោកកនុងវស័ិយលន្ោះខែេលយើង ន្អលញ្ជ ើញចូេរមួ្។   

សន្និសីទ PSSC2019 លន្ោះនឹ្ងរ ាំពឹងថាលែើរតួ្នាទីជា
កខន្េងសក្ាប់រាយការណ៍ឯកសារស្សាវក្ជាវ និ្ងការផ្ទេ ស់បតូរ
លគ្នេលាំនិ្ត្ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងលក្គ្នងបងាុាំខែកខែប កនុងវស័ិយអន្តរលគ្នេ
ការណ៍ក្លបែណត ប់លេើវស័ិយសាព ន្ វសិវកម្ែសីុវេិរហូត្ែេ់វស័ិយ
សាំណង់អគ្នរ។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ JSSC សងឃឹម្ថានឹ្ងាន្អនក
ចូេរមួ្លក្ចើន្កនុងសន្និសីទPSSC2019។ 
 

សក្ាប់ព័ត៌្ាន្េម្ែិត្ សូម្ចូេលម្ើេតាម្រយៈត្ាំណភាជ ប់ខាងលក្កាម្៖ 
• លលហទាំព័រ៖ http://pssc2019.jp/ 
• សាកសួរព័ត៌្ាន្៖ pssc2019@ec-intl.co.jp 
• សន្និសីទ៖ ៩ (ថ្ែៃលៅរ)៍ ែេ់ ១១ (ថ្ែៃចន្ទ) វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
• ពិធី្ោងលសាជលភាជន៍្៖ ថ្ែៃ (លៅរ)៍ ទី៩ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
• ែាំលណើ រកម្ាន្តបលចេកលទស៖ ថ្ែៃទី១១ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ (ទីតាាំង 
•  ខែេ ន្លក្គ្នងសក្ាប់ទសសន្កិចេ៖ សម្បទរសក្ាប់
ក្ពឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាាំពិក និ្ង  រា ឡាាំពិកតូ្កយូ២០២០ និ្ង
កខន្េងែថ្ទលទៀត្) 

• កថ្ក្ម្ចុោះលឈាែ ោះ និ្ងកថ្ក្ម្លផ្សសងៗលទៀត្ (ក្ ក់លយ ន្ជប ុន្)៖ • 
តារាងកថ្ក្ម្ចុោះលឈាែ ោះ និ្ងកថ្ក្ម្លផ្សសងៗលទៀត្ 

 

 សារេិខិត្ របស់ក្បធាន្លណៈកាែ ធិ្ការអន្តរជាតិ្ 
ក្កុម្ហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ (JSSC)  ន្លរៀបចាំសកម្ែភាព
យ ងទូេាំទូោយជាលក្ចើន្កនុងទក្ម្ង់ថ្ន្ការអលងកត្ ការស្សាវក្ជាវ 
និ្ងការអភិវឌ្ឍបលចេកវទិា កនុងលគ្នេបាំណងជាំរញុផ្សសពវផ្សាយ
វសិាេភាពថ្ន្សាំណង់ខែកខែប និ្ងបលងកើន្កក្មិ្ត្បលចេកវទិាពាក់
ព័ន្ធឲ្យកាន់្ខត្េែក្បលសើរល ើង លហើយកនុងលពេជាមួ្យគ្នន   ន្
ពក្ងីកកិចេសហក្បតិ្បត្តិការ លៅកាន់្សាថ ប័ន្/អងាការពាក់ព័ន្ធលៅ
លក្ៅក្បលទសកនុង លគ្នេបាំណងពក្ងីកវសិាេភាពសាំណង់ខែក
ខែបជប ុន្លៅលក្ៅក្បលទស និ្ងអភិវឌ្ឍទីផ្សារលក្ៅក្បលទស លណៈ
កាែ ធិ្ការអន្តរជាតិ្ JSSC ទទួេខុសក្ត្ូវពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេការ
លចញផ្សាយលេខ៥៦ ថ្ន្សាំណង់ខែកខែបថ្ែៃលន្ោះ និ្ងថ្ែៃខសែក។  

ការលចញផ្សាយលេខ៥៦ បរយិយបលចេកវទិាជប ុន្
ឈាន្មុ្ខ ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់សក្ាប់លលក្ាងលក្គ្នងបងាុាំខែកខែប 
ខែេកាំពុងអនុ្វត្តកនុងត្ាំបន់្ទីក្កុងតូ្កយូ។ កនុងចាំលោម្លលក្ាង
នានា ខែេក្ត្ូវ ន្ខណនាាំលៅកនុងអត្ថបទបរយិយលឺន្វានុ្វត្តន៍្
ខាន ត្ធ្ាំថ្ន្ខផ្សនកខែេាន្អាយុកាេលក្ចើន្ជាង៥០ឆ្ន ាំ អាំពីផ្សេូវលេបឿន្
លេឿន្ រែលភេើងលក្កាម្ែី និ្ងសាំណង់សម្បទកី ដ្ឋឋ ន្ែែីៗ។ ែាំលណើ រ
កម្ាន្តបលចេកលទសលៅកាន្សម្បទរែែីៗទាំងលន្ោះ លឺលក្គ្នងលធ្វើលៅ
សន្និសីទ PSSC2019 (សន្និសីទលក្គ្នងបងាុាំខែកខែបអន្តរជាតិ្លេើក
ទី១២)ខែេនឹ្ងក្ រពធលធ្វើល ើងលៅទីក្កុងតូ្កយូកនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ 

បខន្ថម្លេើលន្ោះ អត្ថបទពិលសសមួ្យអាំពីការរចនាលាំនូ្ស
បេង់ Façade Design ខែេក្ ក្ ស់ខែកអីុណុក កនុងអគ្នរខពស់
កប់ពពក TOKYO MIDTOWN HIBIA--លឺក្ត្ូវ ន្លេើកយកម្ក
បងាា ញផ្សងខែរ។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ការលចញផ្សាយលន្ោះខណនាាំ
អាំពីការលកាត្សរលសើរ JSSC សក្ាប់សមិ្ទធិផ្សេឈាន្មុ្ខកនុងឆ្ន ាំ 
២០១៨៖ ពាន្រងាវ ន់្ឈាន្មុ្ខ JSSC សក្ាប់សាំណង់ខែកខែបេែ
បាំផុ្សត្ និ្ងនិ្លកខបទ។ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងក្ពឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ្ JSSC កនុង
ឆ្ន ាំ២០១៨  សន្និសីទអនកសិកាស្សាវក្ជាវវសិវករវយ័លកែង IABSE 
លៅអាសីុបូព៌ា លរៀបចាំលដ្ឋយ IABSE (សាលម្ន៍្អន្តរជាតិ្សក្ាប់
សាព ន្ និ្ងវសិវកម្ែលក្គ្នងបងាុាំ) កនុងខខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៨ លៅសកេ
វទិាេ័យ Tongji University លៅក្បលទសចិន្ក្ត្ូវ ន្រាយការណ៍។ 

ជាចុងបញ្េ ប់ លយើងសូម្ឲ្យអនកទាំងអស់គ្នន បន្តខសវង
យេ់សកម្ែភាពរបស់ JSSC លហើយលយើងរង់ចាាំសាត ប់ម្តិ្លយបេ់
របស់លោកអនកក្លប់លពេលវោ៕ 
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12,000
7,000

Banquet
– Regular
– Accompanying persons

2,000Technical tour

Registration fee
– Regular
– Student
– Accompanying person
– Media

55,000
20,000

5,000
Free  

60,000
25,000

5,000
Free  

Category
Early-bird

registration
April 1 to June 30

2019 (JPY)

Late/On-site
registration

July 1 to October 10
2019 (JPY)

Hiroshi Katsuchi, Chairman, International 
Committee of Japanese Society of Steel 
Construction (Professor, Yokohama National 
University)
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