
STEEL CONTRUCTION 

TODAY & TOMORROW  
(លេខ.៤៣ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ការសហការល ោះពុម្ភពីក្រុម្ហ ុនខែរ និង 
ក្រុម្សហព័នឋខែរខែបរមួ្ជាមួ្យសាំណង់ខែរខែបរបស់ក្បលេសជប ុន 

ឯរសារជាភាសាខខែរ 
ឯរសារជាភាសាអង់លលេសរបស់សាំណង់ខែរខែប 
ថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរ ក្រូវ នលេញផ្សាយបីែង រនុងមួ្យឆ្ន ាំ 
លហើយក្រូវ នខេរចាយេូទាំងពិភព 
លោរលៅកាន់នាយរក្បរិបរតិនិងក្រមុ្ហ ុននានា 
ខែេមានេាំណាប់អារម្ែណ៍ម្រលេើពាណិជចរម្ែ ខផ្សនរ 
ឧសាហរម្ែទាំងអស់ និងអងគការរែធ េនានា។ 
លោេបាំណងេាំបងថ្នការល ោះពុម្ពផ្សាយលនោះលឺ 
លែើម្បីខណនាាំពីមាក្រដ្ឋឋ ននានានិងេរខណទេូលៅ 
ទរ់េងនឹងសាំណង់ខែេលធ្វើពីខែរខែបលាំរថូ្នលលក្មាងសាំ
ណង់ឈានមុ្ខ បលេចរវេិាសាំណង់ឈានមុ្ខ 
និងសាំភារទសាំណង់ និងេរខណទែូេោន រនុងវស័ិយ 
សាងសង់អាោរនិងសាំណង់សីុវេិ។ 
 លែើម្បីលអាយអនរអានជាជនជារិខខែរអាេងាយស្សួ
េយេ់ពីអរថបេទាំងលនោះ ន ខាងលយើងខ្ុាំរ៏ 
មានការលរៀបេាំឯរសារជាភាសារខខែរខែេមានខរ 
អរថបេសុេធភាា ប់ជាមួ្យនឹងឯរសារភាសាអង់លលេស 
េាំខណរឯរបូភាព ការពនយេ់បខនថម្ និងតារាងលឺក្រូវ 
 នបងាា ញរនុងអរថបេ ជាភាសាខខែរលដ្ឋយមានក្រឹម្ 
ខរេាំណងលជើងជាភាសាខខែរខរប ុលណាណ ោះ។
ែូលេនោះសូម្លោរអនរអានឯរសារជាភាសាអង់ 
លលេសបខនថម្លេៀរទរ់េងនឹងរបូភាពទាំងលនាោះ។ 
លេើសពីលនោះលេៀរក្បសិនលបើការបញ្ជា រ់ជាេរខណទ 
បលេចរលេសលៅរនុងអរថបេខែេរក្ម្វូលអាយមានឫ 
ព័រ៌មានេម្ែិរសតីពីបលេចរលេសក្រវូ នទម្ទរលនាោះ 
សូម្អានអរថបេជាភាសាអង់លលេសបខនថបលែើម្បីលអាយ 
កាន់ខរេាស់។ 
 

លេខ. ៤៣ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ : មារិការ 
េរខណទពិលសស : ខយេ់េប់េេ់ថ្នបាំោស់បតូរ 
របស់អាោររនុងការរេនានិងភាពធ្ន់ក្ទាំនឹងខយេ់ 
ការលផ្សទៀងផ្ទទ រ់ភាពធ្ន់លៅរនុងក្បលេសជប ុន____1 
ការខូេខារ ខែេបណាា េម្រពីខយេ់ែ៏ខាេ ាំង 
រនុងការរសាងអាោរនិងលាំនិរសក្មាប់ការ់បនថយ
ការខូេខារខបបហនឹង____________________ 4 
ការផ្សគរ់ផ្សគង់បនទុរខយេ់លៅរនុងេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋអ
ោរថ្នក្បលេសជប ុន_____________________6 
ការវាយរថ្ម្េ ថ្នការពារ់ព័នធលៅនឹងេាំោប់ 
ខយេ់ខែេបរ់ម្រខាេ ាំងលអាយអោរញ័រ _______9 
ការរេនាបេង់អាោរ ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងរាំោាំង 
ខយេ់ខែេមានមូ្េដ្ឋឋ នរាំពស់300 ខម្ ក្រ  
បញ្ឈររនុងេីក្រងុ_______________________11 
ព័រ៌មានេាំអិរ ជាមូ្េដ្ឋឋ នអាំពី រមាេ ាំងខពស់ភាា ប់ 
បូេ(Bolt)___________________________ 15 
សរម្ែភាពនានារបស់JISF__លៅក្របខាងលក្កាយ 
េាំណាាំ:លេខេាំព័រលឺសាំលៅលៅលេើេាំព័រអរថបេជា 
ភាសាអង់លលេសខែេលេញផ្សាយលេខ. ៤៣។ 

ឯរសារជាភាសាខខែរទ©២០១៤ 
សហព័នធខែរខែបនិងខែរថ្នក្បលេសជប ុន 
 

 



សហព័នធខែរខែប និងខែរថ្នក្បលេសជប ុន 
3-2-10 នីហុន ហស-ីកាយ  េុ េូ-លឹ េីក្រុងរូរយូ 
103-0025 ក្បលេសជប ុន 
េូរសារទ 81-3-3667-0245 េូរស័ពទទ 81-3-3669-
4815 
អីុខម្េទ sunpou@jisf.or.jp 
លលហេាំព័រទ http://www.jisf.or.jp 
 
 
(េាំព័រេី 1~3) 
ការផ្ទេ ស់បតូរ ថ្នការរេនារាំោាំងេប់ខយេ់ ខែេ 
ជាប់ធ្ន់និងលផ្សទៀងផ្ទទ រ់រាំោាំងេប់ របស់ខយេ់ 
លៅរនុងក្បលេសជប ុន 
លដ្ឋយសាស្រ្សាត ចារយ
យ ស ូសីុលៅសារេវេិាេ័យ រូហូលូ( Yasushi 
Uematsu, Professor, Tohoku University) 
ការបលងកើរ េាំលពាោះការអនុវរតន៍បេបញ្ជា លដ្ឋយបងខាំ 
ថ្នេាប់សតពីីសតង់ដ្ឋរ  
       អោរលៅក្បលេសជប ុនលៅរនុងក្បលេសជប ុន 
ការអនុវរតន៍តាម្បេបញ្ជា ថ្ន េាប់សតីពីសតង់ដ្ឋរ 
អាោរ របស់ក្បលេសជប ុន ក្រូវ នបលងកើរល ើង 
រនុងឆ្ន ាំ 1950 និងជា បេបញ្ញរតិ ខផ្សនរេាប់ ែាំបូង 
ខែេ នរាំណរ់របូម្នតលណនាេាំងន់ផ្សទុរខយេ់ 
ខែេក្រូវ នអនុម័្ររនុងការ រេនាការសាងសង់ 
អាោរ។ វា នលធ្វើនិយ័ររម្ែរនុងការលណនាលៅ 
លេើការផ្សទុរខយេ់ P  នលដ្ឋយ លក្បើរបូម្នតែូេខាង 
លក្កាម្។ 
P = C・q・A  (1) 
ខែេ 
C= លម្លុណរាំោាំងខយេ់ 
A = រាំបន់សាង់សង់ ខែេរាំណាងឱ្យការរសាង 
អោរហនឹង(m2) 

q =សមាព ធ្លេបឿន (លណនាលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ 
របូម្នត (2) 
ស្សបលពេជាមួ្យោន លនោះ រមាេ ាំងលម្លុណ 
ខយេ់Cបងាា ញពី " លម្លុណសមាព ធ្ពីខាងលក្ៅ - 
លម្លុណសមាព ធ្ថ្ផ្សទខាងរនុង " លហើយ លម្លុណទាំង 
ពីរលនោះ មិ្នក្រូវ នបាំខបរលេញពីោន លេ។ 
 q = 60 h  (kg/m2) (2) 
ខែេ  
    h:រម្ពស់ខាងលេើរក្មិ្រែី(m) 
     របូម្នតលនោះ 
ក្រូវ នខផ្សែរលេើលេបឿនខយេ់ឆ្ប់លេឿនជាអរិបរ
មា63 m / s ែូេខែេ នអលងករ លៅរាំពូេប ម្ 
សលងករខែរ (15 ខម្ ក្រ ខាងលេើរក្មិ្រែី )ថ្ន 
Muroto ឧរុនិយម្ អលងករការណ៍ ថ្ន អាំ ុងលពេ 
ពយុោះេីហវុង Muroto នាឆ្ន ាំ1934។ របូម្នត លនោះក្រូវ 
 នរាំណរ់លដ្ឋយការសនែរ់ថា ការខេរចាយ 
បញ្ឈរ ថ្ន លេបឿនខយេ់ ឆ្ប់រហ័សជាអរិបរមា 
លឺសមាមាក្រ លៅនឹងរាំោាំង1 /4ថ្ន រម្ពស់ខាង 
លេើរក្មិ្រែី និងលដ្ឋយការជាំនួស រថ្ម្េសលងករការ 
ខែេ នលរៀបរាប់ខាងលេើ ។ 
      េាំលពាោះការថ្េែនយ, អាំណាេនិេសសនតសក្មាប់ 
ការខេរបញ្ឈរថ្នលេបឿនខយេ់ឆ្ប់រហ័សជាអរិប
រមារនុងអាំ ុង លពេពយុោះេីហវុង និងខយេ់ែ៏ខាេ ាំង 
លផ្សសងលេៀរលឺ ក្បខហេ1/2 ថ្នលេបឿនខយេ់ជា 
ម្ធ្យម្ែូលេនោះលហើយអាំណាេនិេសសនតខាងលេើថ្ន 
1/4 ក្រូវោន លៅនឹងថាអាំណាេនិេសសនតថ្នខយេ់ 
លេបឿនម្ធ្យម្ ក្រូវ នលលចារ់េុរថាក្បខហេ1/2 
។ កាេលនាោះមិ្នមានលាំរ ូលនាោះលេលៅលេើពិភព 
លោរសក្មាប់រថ្ម្េលេខែ៏ធ្ាំខបបហនឹង ខែេតាម្ 
ការពិរមិ្ន នឆេុោះបញ្ជច ាំងពីេរខខណឌ ពិរ ក្ រែ 
លនាោះល ើយ។ លទោះជាយ ងណាលៅរនុងក្បលេស 
ជប ុនោែ នលេអាោរខែេលលលៅថាអោរខពស់ក្រវូ
 នសាងសង់ និងលសទើរខរ អោរោែ នខែេផ្សទុរ 
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ខយេ់ខែេជាធារុែ៏សាំខាន់លៅរនុងេរខខណឌ ថ្ន
ការរេនាលក្ោងសាំណង់លដ្ឋយលហរុ លនោះលហើយ 
មិ្ន មានបញ្ជា  លក្េើនលរើរល ើងលនាោះលេ។ 
លេើសពីលនោះលៅលេៀរ រមាេ ាំងលម្លុណខយេ់ C លនោះ 
លឺមិ្នក្រឹម្ខរជាេេធផ្សេ ខែេេេួេ ន ភាល 
លក្េើនលដ្ឋយការលធ្វើលរសតខយេ់ លៅផ្សេូវរងូលក្កាម្ែី 
ខែេ នលក្បើេាំហូរខយេ់ឯរសណាឋ នប ុលណាណ ោះ 
លេប ុខនតជានិេចជាកាេរ៏មិ្ន នឆេុោះបញ្ជច ាំងលអាយ 
 នក្រឹម្ក្រូវេាំលពាោះខយេ់រ ាំខានរនុងលពេបេចុបបនន។ 
លេើសពីលនោះលៅលេៀរ ក្បវរតិសាវដ្ឋសងគម្ខែេ 
នាាំឱ្យមាន ការបលងកើររបូម្នត (6) រមួ្បញ្ចូ េទាំង 
បញ្ជា  ែូេខាងលក្កាម្លនោះ: 
• លៅលពេលនាោះ លដ្ឋយសារខរពយុោះេីហវុង 
Murotoលឺជាខាន រមួ្យខែេមិ្នធាេ ប់មានពីមុ្នម្រ
លៅរនុងក្បលេសជប ុន វាក្រវូ នលលេសសន៍ទយ 
ថាលបើលម្លុណថ្នរក្មិ្ររមាេ ាំងខយេ់ក្រវូ នលល 
អនុម័្រេេួេយរលនាោះការរេនា ខែេមានសុវរថិ 
ភាពក្បខហេជាអាេលធ្វើលៅ នលែើម្បលីដ្ឋោះស្សាយ 
ជាមួ្យពយុោះេីហវងុខែេអាេលរើរមានល ើងនា 
លពេអនាលរ។ 
• វាមិ្នែូេជាការរញ្ាួ យែីលនាោះលេ, ពយុោះេីហវងុអាេ 
ក្រូវ នពារររនុងរក្មិ្រជារ់ោរ់មួ្យ ន 
ែូលេនោះលហើយវាជាការមួ្យ ខែេអាេលធ្វើលៅ ន 
រនុងការបលងកើរវធិានការណ៍ក្បឆ្ាំងនឹងពយុោះទាំង
លនាោះ។ លេើសពីលនោះ វាក្រវូ នលល ចារ់េុរថា 
លបើលទោះបីជាខយេ់ទបជាងរថ្ម្េខយេ់ខែេផ្សទុរ 
រ៏លដ្ឋយរ៏ក្រវូ នអនុម័្រសក្មាប់លហរុផ្សេ 
ខែេជាផ្សេក្បលយជន៍លសែឋរិេច លនាោះមិ្នមាន 
បញ្ជា ធ្ាំែាំអាេនិងលរើរល ើងលនាោះលេ។ 
ការបលងកើនរម្ពស់ថ្នការរសាងវធីិ្សាស្រ្សតថ្ន 
ការរេឹរ Reexaminationេាំលពាោះការផ្សទុរខយេ់ 
សាំរាប់លណនាបនតបនាទ ប់ពីការផ្សសពវផ្សាយថ្ន 
េូរេសសន៍ លៅរនុងេាំលណាម្ក្លួសារេូលៅរនុង 

អាំ ុងលពេ ថ្នរាំលណើ នលសែឋរិេចរបស់ជប ុន 
ល ើខពស់រួប ម្អោរេូរេសសន៍ខាន រធ្ាំជាលេើរ 
ែាំបូង របស់ក្បលេសលនោះ ខែេមានរម្ពស់ 180 
ខម្ ក្រក្រូវ នសាងសង់ល ើងលៅេីក្រងុ 
ណាហគូយ  លៅរនុង ខខមិ្ែុនា ឆ្ន ាំ 1954 រនុងអាំ ុង 
ែាំណារ់កាេរេនា អោរលនោះ មិ្នលពញលេញ 
តាម្ របូម្នត ( 2)ែូេ នេងែុេបងាា ញលនាោះលេ ។ 
ជាេេធផ្សេ ការពក្ងីរបញ្ឈរ ថ្នលេបឿន ខយេ់ 
លអាយ នឆ្ប់រហ័សជាអរិបរមាក្រវូ នពិនិរយ 
លម្ើេល ើងវញិលៅរនុងលសេរាីលយងលៅ 
ឧទហរណ៍ស្សលែៀងោន លនោះ លៅរនុងក្បលេស 
បរលេស។ លនោះ នផ្សេិររបូម្នតែូេខាងលក្កាម្ 
ខែេ នសនែរ់ថានិេសសនតអាំណាេថ្ន 1/8 
និងក្រូវ នលលលក្បើលៅរនុងការ រេនាថ្ន អោរ 
លនោះ។ 
      q = 120 h4  (kg/m2) (3) 
      បនាទ ប់ពីការបញ្ច ប់ការសាងសង់ថ្នអោរ 
េូរេសសន៍លៅណាហគូយ រេួម្រ ការវាស់លពេវា 
ោពិរក្ រែ ននាាំយរអនុវរតរនុងអាំ ុងលពេ
មានពយុោះេីហវងុ  នបងាា ញថាេេធផ្សេ 
ពិរក្ រែស្សបោន យ ងខាេ ាំងជាមួ្យរបូម្នតេី (3) 
លនោះ។ ជាេេធផ្សេរបូម្នតេី (3)  នលែើររួនាេី
ែ៏អសាច រយលៅរនុងការលធ្វើលអាយររីសគុោះសាគ យថ្នការ
សាងសង់អោរលរើនល ើងខពស់ជាបនតបនាទ ប់លៅ
រនុងក្បលេសជប ុន។ 
    បនាទ ប់ពីការពិនិរយល ើងវញិថ្នការរសាង 
េាប់សតីពីសតង់ដ្ឋរនុងឆ្ន ាំ 1963 , អាោរលេើរែាំបូង 
របស់ក្បលេសជប ុនមានក្េង់ក្ទយលពញលេញ
 នលរើរល ើងយ ងខពស់ខែេជាអោររបស់
ក្រមុ្ហ ុន Mitsui – Kasumigaseki (មានរាំពស់
36ជាន់ពីលេើែី និងមានក្បខវងរម្ពស់156 ខម្ ក្រ) 
ក្រូវ នបញ្ច ប់ទាំងស្សុងលៅេីក្រងុរូរយូសមាគ េ់
ក្ពឹរក្ពេឹម្ ថ្នអោរខពស់មួ្យលនោះ ខែេមាន 



អាយុលរើនល ើងលៅរនុងក្បលេសជប ុន ។ លេើសពី
លនោះលេៀរ រី ដ្ឋឋ នជារិខែេមានជញ្ជា ាំងព័េធជុាំ
វញិមួ្យខែេមានរយទរម្ពស់126 ខម្ ក្រែ៏សាំខាន់
មួ្យក្រវូ នសាងសង់ល ើងសក្មាប់ការក្បរួរ
រីឡាអូឡាាំពិរលៅេីក្រុងរូរយូ លដ្ឋយ នក្ រពធ
ល ើងលៅឆ្ន ាំ1964 លដ្ឋយលធ្វើជាសញ្ជញ សមាគ េ់
ក្ពឹរក្ពេឹម្េាំលពាោះសាំណង់ធ្ាំ ខែេមានថ្ផ្សទធ្ាំ
េូោយ លៅរនុងក្បលេសជប ុន។លដ្ឋយសារ 
ខរមានក្បខវងរម្ពស់ខពស់និងរយទលពេថ្នការ
រសាងអោរមានលរើនល ើងលក្េើន, ែូេលនោះ ន
លធ្វើលអាយែាំលណើ រក្បក្ររីរបស់ធ្ម្ែជារិ នធាេ រ់េុោះ
នូវសរម្ែភាពបលងកើរថាម្វនតថ្នខយេ់ែុោះ ។ លនាោះលឺ 
ការេូេរមួ្េាំខណររបស់សមាសភាលអនុភាព
លនាោះ ( ជាធ្រមានអនុភាព ) លៅរនុងការលឆេើយរប 
ក្បរបលដ្ឋយថាម្វនត ថ្នការែុោះល ើងនូវអោរ 
ធ្ាំៗ។ ម្ា ងវញិលេៀរលៅលពេខែេេាំហាំថ្ន 
ការសាងសង់មានការលរើនល ើងរិេចការបនទុរ 
ខែេរាំពុងលធ្វើជាសមាជិរលេើរេនាសម្ព័នធ 
មានការែយេុោះលដ្ឋយសារខរមានឥេធិពេ
ពីេាំហាំ។ លៅរនុងររណីរបស់អោរខាន ររូេវញិ
ក្បសិេធិភាពថ្នផ្សទុរ (ឧទហរណ៍ ការលធ្វើការ
ខែេភាពតានរឹងលនោះ នលរើរលេើរេនាសម្ព័នធ
របស់សមាជិរ) ររឹខរធ្ាំល ើងៗ លពេខែេរាំររិ
លេបឿនខយេ់លេឿនជាអរិបរមាបាំផុ្សរ។ ប ុខនតលៅ
រនុងររណីខែេមានការរសាង ក្េង់ក្ទយធ្ាំ 
ខែេមានសមាព ធ្ខយេ់ លធ្វើការលេើខផ្សនរលផ្សសងៗ
ថ្នរេនាសម្ព័នធមិ្ន នឈានលៅែេ់រថ្ម្េខពស់
បាំផុ្សរជាអរិបរមាលៅលពេែូេោន េាំលពាោះខផ្សនរនីមួ្
យៗែូលេនោះលហើយក្បសិេធិភាពផ្សទុរ លឺមិ្នលសែើភាពោន  
លពេខែេលេបើនខយេ់ររ់ឆ្ប់រហ័សជាអរិប
រមា។ 
    ការផុ្សសល ើងពីថ្ផ្សទខាងលក្កាម្លនោះលឺជាការ 
យេ់ែឹងអាំពីផ្សេប ោះពាេ់ខែេខយេ់ នបរ់ម្រ

លេើសាំណង់អាោរលហើយការបរ់លនោះនាាំ លៅកាន់ 
ការសទង់ម្រិជាលក្េើននិងការស្សាវក្ជាវជាលក្េើន
លៅលេើរេនាសម្ព័នធភាពេោេេថ្នខយេ់ , វធីិ្
សាស្រ្សតការលធ្វើលរសតខយេ់ផ្សេូវលក្កាម្ែីសាថ នភាព
ជារ់ខសតងថ្នសមាព ធ្ខយេ់ខយេ់ខែេបណាា េ
ម្ររ ាំញ័រនិងរតាត លផ្សសងលេៀរ។ 
     របូរាងថ្នអោរខពស់លរើនល ើងយ ងឆ្ប់
រហ័សេាំលពាោះការបលងកើរវធីិ្សាស្រ្សតរេនា 
េប់េេ់នឹងខយេ់សក្មាប់ ជញ្ជា ាំងវាាំងនន 
ជាពិលសសលៅរនុងលោេបាំណងលែើម្បីបលងកើរ 
វធីិ្សាស្រ្សតមួ្យសក្មាប់ការលធ្វើលរសតរាំោាំង 
សមាព ធ្ខយេ់របស់ផ្ទទ ាំងរញ្ច រ់និងភាពមិ្ន 
ក្ជាបេឹរថ្នជញ្ជា ាំងវាាំងនន។ រនុងអាំ ុងលនាោះ 
ខែេ ក្បលេសជប ុនក្រូវ នលលវាយក្បហារ 
ជាបនតបនាទ ប់លដ្ឋយពយុោះេីហវុងថាន រ់ែ៏ធ្ាំបាំផុ្សរ 
ែូេជា ពយុោះេីហវុង Ise-bayលៅ( ឆ្ន ាំ 1959 ) 
និងពយុោះេីហវុងMurotoេីពីរ ( ឆ្ន ាំ 1961 ),
 នបណាត េឱ្យ មានការខូេខារទាំងស្សុង, 
ជញ្ជា ាំងខផ្សនរខាងលក្ៅនិងខផ្សនរខាងលក្ៅលផ្សសងលេៀរ 
ការខូេខារែេ់ខផ្សនរលផ្សសងៗលៅខាងលក្ៅទាំងលនោះ 
មិ្នក្រឹម្ខរបងករលអាយមានភាពយឺរយ វប ុខនតរ៏ជា 
ញឹរញាប់បងកឱ្យមានការខូេខារែ៏ធ្ាំមួ្យេាំលពាោះ
ខផ្សនររេនាសម្ព័នធលម្លដ្ឋយលហរុលនោះវា នេងែុេ
លេញពីសារទសាំខាន់ថ្នការការពារការខូេខារ 
ែេ់ខផ្សនរលផ្សសងៗខាងលៅខាងលក្ៅនិងការលេើរ
រម្ពស់ការរេនាលអាយ មានសុវរថិភាពខពស់។ 
     វាសថិរលៅរនុងសាថ នភាពមួ្យខែេថាលសេ
រតីជូនែាំណឹងលេខ 109, បេបបញ្ញរតិជាលេើរែាំបូង 
ទរ់េងនឹងការរេនាខយេ់ខែេមានសាំពាធ្ធ្ន់
ក្ទាំនឹងខផ្សនរខាងលក្ៅក្រូវ នលេញផ្សាយលដ្ឋយ
ក្រសួងសាថ បនារនុងឆ្ន ាំ 1971 លនោះបេបបញ្ញរតិ
លផ្ទត រសាំខាន់លេើក្បធានបេេាំនួនពីរែូេខាង 
លក្កាម្លនោះ : 



1)  ការរេនាសមាព ធ្លេបឿន ក្រូវ នរលក្ម្ៀប 
លៅរនុងថាន រ់ទាំងពីរលរៀងោន  
សក្មាប់សមាភ រទែាំបូេ 
និងសក្មាប់ជញ្ជា ាំងវាាំងនន 
ខែេក្រូវ នលណនាលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ 
របូម្នតែូេខាងលក្កាម្: 
 េាំលពាោះ សមាភ រទែាំបូេទ 

4120 hq   (kg/m2)(4) 
 េាំលពាោះការលេញេេ់មុ្ខនឹងជញ្ជា ាំង 
វាាំងននថ្នអោរខពស់ជាង 31 ខម្ ក្រ : 
 hq 60  (kg/m2) for h   16 m (5a) 
 4120 hq   (kg/m2) for h  16 m (5b) 

2) េាំដ្ឋប់សមាព ធ្ខយេ់លៅសាំយ បផ្សទោះ,  
    ែាំបូេសាំយ ុង, ភាា ប់និងថ្ផ្សទជញ្ជា ាំងខផ្សនរ 
    ក្ជងុលនោះក្រូវ នបញ្ជា រ់យ ងេាស់, 
    ជារខនេងខែេការរេនាលម្លុណរមាេ ាំង 
ខយេ់នឹងក្រូវ នរាំណរ់លៅ C = -1.5។ 

   របូេី១  ជាេេធផ្សេថ្នការរមួ្របូម្នតេូេោន   
    5 (a) ជាមួ្យនិងរបូម្នត 5(b)។  
ខខសលកាងថ្នរបូម្នតទាំងពីរ នឆេងការ់លៅរម្ពស់ 
16 ខម្ ក្រនិងមានរថ្ម្េទបជាងខខសលកាងទាំងពីរ 
លៅរម្ពស់នីមួ្យលឺក្រូវ នលក្ជើសលរ ើសជាសមាព ធ្ 
ខយេ់រេនា។ 
 
របូេី១ ការលក្បៀបលធ្ៀបពីរេនាសមាព ធ្លេបឿន 
 
រិេចខិរខាំក្បឹងខក្បងលែើម្បបីលងកើរវធីិ្សាស្រ្សតខែេ 
ររឹខរសម្ស្សបេាំលពាោះការលណនាការផ្សទុរខយេ់ 
    ខយេ់លនោះខរងខរបរ់មិ្នលសែើភាពោន និងមាន 
លេបឿនខយេ់មិ្នលេៀងទរ់រនុងេរខខណឌ ថ្ន 
លពេលវោនិង េលនាេ ោះ។ លោរសាស្រ្សាត ចារយ 
AlanGDavenportលៅ ក្បលេសកាណាដ្ឋ រនុងឆ្ន ាំ 
1967  នលសនើវធីិ្សាស្រ្សតែែីមួ្យខែេលលសាគ េ់ 

ថាជា វធីិ្សាស្រ្សត នឹងរមាេ ាំងផ្សទុររតាត  ( របូភាពេី2) 
លែើម្បីវាយរថ្ម្េពីផ្សេប ោះពាេ់ថ្នការលធ្វើេេនា 
ល ើងេុោះនិងេាំហាំខក្បក្បួេរនុងលេបឿនខយេ់េាំ 
លពាោះរលឆេើយរបលេើការរសាង ។ 
វធីិ្សាស្រ្សតលនោះលឺក្រូវ នខផ្សែរលេើរភាពខែេអាេ 
និងលរើរល ើងនិងក្េឹសតីសថិរិ និងការរមួ្បញ្ចូ េ 
េេធផ្សេថ្នការវាយរថ្ម្េលៅរនុងរបូម្នតលែើម្បី 
លណនាផ្សទុរខយេ់។ លបើលយងលៅតាម្វធីិ្សាស្រ្សត 
លនោះខែេជាការរេនាពីការផ្សទុរខយេ់ P លឺក្រូវ ន 
លណនាលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ របូម្នតែូេខាងលក្កាម្: 
 P = q × C × G × A  (6) 
 2

2

1
Uq     (7) 

ខែេ  
U: លេបឿនខយេ់ជាម្ធ្យម្ លៅរម្ពស់z 
ខាងលេើរក្មិ្រែី ។ 
G: ជាសញ្ជញ តាងលអាយរតាត ថ្នរមាេ ាំងផ្សទុរ 
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max  (8) 
រ៏ប ុខនត 
X : េាំហាំម្ធ្យម្ថ្នការសាងសង់អាោរតាម្រាំោាំង 
ខយេ់ធ្ម្យម្ 
xmax:រថ្ម្េអរិបរមាលៅរនុងេាំហាំថាម្ពេថ្នការរ
សាង(= gx・ x ) 
gx:ជារតាត រាំពូេលៅលពេខែេវធីិ្សាស្រ្សតថ្ន 
ការលណនាការផ្សទុរខយេ់លនោះក្រូវ នលក្បៀប 
លធ្ៀបលៅនឹងការផ្សតេ់ទរ់េងរនុងេាំដ្ឋប់ការអនុវ
រតថ្នការរសាងេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋរែូេខាង 
លក្កាម្លនោះ នកាេ យលៅជាេាស់ោស់។ 
•លៅលពេខែេពិចារណាពីរ ាំញ័រខយេ់លេបឿន 
ខយេ់ឆ្ប់រហ័សអរិបរមាខរងខរមិ្ន នផ្សតេ់ឱ្យ
ខយេ់ផ្សទុរជាអរិបរមា (លពាេលឺភាពតានរឹងេាំហាំលាំ 
ោរនិងផ្សេប ោះពាេ់ថ្នផ្សទុរលផ្សសងលេៀរ) ។ 



•េាំលពាោះអោរធ្ាំៗខែេមានខយេ់បរ់ឆ្ប់រហ័ស 
ែូេជាលេបឿនខយេ់ឆ្ប់រហ័សជាអរិបរមាលដ្ឋយ 
មានន័យថាោែ នការលធ្វើការរនុងលពេែាំណាេោន  
លៅលេើរេនាសម្ព័នធអោរទាំងមូ្េ។  
      
លៅរនុងេរខខណឌ ពនេឺខបបលនោះវធីិ្សាស្រ្សតថ្នការ
លណនាបនទុរខយេ់លនោះក្រវូេាំណាយលពេក្ប 
ខហេនិងវធីិ្សាស្រ្សតរមួ្និងសថិរិលែើម្បវីាយរថ្ម្េ 
ផ្សេប ោះពាេ់ផ្សទុរខយេ់េាំលពាោះ អោរតាម្េរខណទ 
ថ្នលេបឿនខយេ់លក្ជៀរេូេនិងេេនាល ើងេុោះ 
ថ្នេាំហាំខយេ់ខក្បក្បួេនិងការផ្សសោះផ្សារ 
"ការផ្សទុរខយេ់លអាយលសែើោន ឋិរិវនត " ខែេ ផ្សតេ់នូវ 
ផ្សេថ្នការផ្សទុរខយេ់ជាអរិបរមាលអាយមានក្ប 
សិេធិភាព។ រម្ែវធីិ្ថ្នវធីិ្សាស្រ្សតវភិាលមួ្យលនោះ 
 នររឹរបរឹែេ់ការវភិាល នលក្បើជាេូលៅលៅរនុង 
ការរេនាលក្ោងសាំណង់ធ្ម្ែតាលដ្ឋយក្រូវ នលធ្វើ 
ល ើងលដ្ឋយការជួេការអនុវរតវធីិ្សាស្រ្សត លនោះ។ 
     លៅលពេលក្បៀបលធ្ៀបរបូម្នត (1) លៅនឹ របូម្នត 
(6) , វាក្រវូ នររល ើញថា ខណទលពេខែេ 
មានលៅរនុងរបូម្នត (1) េាំលពាោះរថ្ម្េសក្មាប់ 
សមាព ធ្លេបឿនលនោះក្រូវ នខផ្សែរលេើ លេបឿន 
ខយេ់ឆ្ប់រហ័សជាអរិបរមា រនុងរបូម្នត (6) 
ជារថ្ម្េសក្មាប់សមាព ធ្លេបឿន ក្រវូ នខផ្សែរលេើ 
លេបឿនខយេ់ជាម្ធ្យម្។ លេើសពីលនោះលេៀរ 
ខណទលពេខែេលៅរនុងរបូម្នត (1)ជាផ្សេប ោះ 
ពាេ់ថ្នផ្សទុរថាម្វនតលដ្ឋយសារខរលេបឿនខយេ់ 
ក្រូវ នយរម្រពិចារណាលដ្ឋយលក្បើលេបឿន 
ខយេ់ឆ្ប់រហ័សជាអរិបរមា រនុងរបូម្នត (6) វាក្រវូ 
 នលលយរម្រពិចារណាលដ្ឋយលក្បើរតាត រាំសួេ 
ខយេ់ផ្សទុររបស់ G ខែេមានមូ្េដ្ឋឋ នលេើរថ្ម្េ 
អរិបរមា េាំលពាោះការលឆេើយរបរបស់អោរលនោះ ។ 
    ការលឆេើយរបរបស់អោរលនោះ មិ្នក្រវូ ន 
លដ្ឋោះស្សាយលដ្ឋយលេបឿនខយេ់លេប ុខនត 

អាស្ស័យលៅលេើរបូរាង និង េាំហាំថ្នអោរលនោះ 
រ៏ែូេជាលក្បរងធ្ម្ែជារិេរខណទសម្បរតិេប់សាក រ់
េរខណទ លែនិង ការ រ ាំញ័រែថ្េលេៀរ។ េប ោះពាេ់ 
ទាំងអស់លនោះ ក្រូវ ន ឆេុោះបញ្ជច ាំងលៅរនុង របូម្នត 
G។ លៅរនុងររណី អោរខាន ររូេ វាអាេក្រូវ ន 
ចារ់េុរថា ក្បសិេធិភាពថ្នការផ្សទុរជាអរិបរមា 
 នលរើរល ើងលៅរនុងលេបឿនខយេ់លេបឿនខយេ់
ខែេលេឿនជាអរិបរមិា។ លៅេីលនោះ លបើសិនជា 
សមាមាក្រ ថ្ន លេបឿនខយេ់ឆ្ប់រហ័សអរិបរមា 
លៅនឹង លេបឿនខយេ់ម្ធ្យម្ ក្រូវ នរាំណរ់ជា 
រតាត រមាេ ាំងGv រមាេ ាំងខយេ់លនោះ សមាមាក្រលៅនឹង 
កាលរ  ថ្នលេបឿនខយេ់មួ្យ តាម្ របូម្នត (1) 
សម្ស្សបលៅនឹង G = Gv2 រនុងរបូម្នត (6 ) ។ 
    វាមិ្នចាាំ េ់និយយថា ការលណនាថ្នការ 
ផ្សទុរខយេ់លដ្ឋយលក្បើរបូម្នត (6 ) លឺ សម្លហរុផ្សេ 
លក្េើនជាងការលក្បើក្ ស់ របូម្នត (1) ។ ជាេេធផ្សេ 
ការលក្បើរបូម្នត (6) លែើម្បីវាយរាំថ្េ ផ្សទុរខយេ់ក្រូវ 
 នលលដ្ឋរ់បញ្ចូ េលៅរនុងការលរៀបេាំថ្នបេដ្ឋឋ ន 
និងេរខណទពិលសសរនុងក្បលេសជាលក្េើន។
ជាមួ្យោន ផ្សងខែរ រនុងក្បលេសជប ុន វធីិ្សាស្រ្សត 
ថ្នការ លណនាការផ្សទុរខយេ់ ខែេ នបរយិយ 
រនុងលោេការណ៍ខណនាាំសក្មាប់ការផ្សទុរលៅ
លេើអោររបស់វេិាសាថ នសាថ បរយរម្ែរបស់ក្បលេ
សជប ុន ក្រូវ នខរេម្ែរលៅឆ្ន ាំ 1981 លដ្ឋយខផ្សែរ
លេើព័រ៌មានពីការសលងករការលធ្វើលរសត រម្ែសិេធិ និង 
អនុលោម្ លៅនឹង វធីិ្សាស្រ្សតខែេ នលសនើល ើង
លដ្ឋយលោរសាស្រ្សាត ចារយ Davenport។ 
    បនាទ ប់ម្រ លដ្ឋយសារខរភាពមិ្នក្លប់ក្ោន់ 
ជាលក្េើន ក្រូវ នេងែុេបងាា ញក្ ប់លៅរនុង 
លសេរតីខណនាាំ នខរេម្ែរលនោះវារ៏ក្រវូ នលលខរ
េម្ែរសាជាែែីម្តងលេៀរលៅរនុងឆ្ន ាំ 1993 លែើម្បីខរ 
រងវោះខារទាំងលនោះ។ េរខណទពិលសសថ្នលោេ
ការណ៍ខណនាាំខរេម្ែរ លនាោះ មានែូេខាងលក្កាម្: 



• របូម្នតលណនាការផ្សទុរខយេ់ ក្រូវការសាំណុាំ
ខបបបេពីរ: មួ្យសក្មាប់ ស ុម្រេនាសម្ព័នធ 
និងមួ្យលេៀរ សក្មាប់ខផ្សនរលផ្សសងៗលៅខផ្សនរខាង
លក្ៅ ។លនោះលឺលដ្ឋយសារខរេាំហាំនិងេរខណទរ ាំញ័រ
រនុងស ុម្រេនាសម្ព័នធខុសោន ពីលៅរនុងខផ្សនរលផ្សសងៗ 
ថ្នលក្ោងសាំណង់ និងមានការពិចារណាែូលេនោះ 
លដ្ឋយសារខរក្រូវ នលធ្វើល ើង លៅលេើវធីិ្លផ្សសងោន  
ខែេខយេ់ផ្សទុរលធ្វើការលៅលេើស ុម្រេនាសម្ព័នធែូេ 
ខែេផ្សទុយនិងខផ្សនរែ៏ថ្េៗតាម្េាំដ្ឋប់។ 
• ការរេនាលេបឿនខយេ់ក្រវូ នលដ្ឋោះស្សាយ 
លដ្ឋយការយរលៅរនុងលណនីលក្បរង់ថ្នការលរើរ
ល ើងខយេ់បរ់ខាេ ាំងនិង សុវរថិភាពថ្នអោរ 
លនោះរនុងអាំ ុងលពេបាំលរ ើការរស់លៅរបស់អោរលៅ
តាម្រាំបន់ែ៏សម្ស្សបមួ្យ។ លនាោះលឺរយទលពេ
ក្រ ប់ម្រវញិខែេ ក្រូវ នលដ្ឋោះស្សាយតាម្
សុវរថិភាពខែេទម្ទរសក្មាប់ការសាង់សង់
លៅរនុងរាំបន់លហើយអាោរក្រូវ ន រេនាល ើង 
លដ្ឋយខផ្សែរលេើលេបឿនខយេ់ ខែេក្រូវោន លៅនឹង
រយទលពេក្រ ប់ខែេ នរេូទរ់ែូលេនោះ ។ 
េនទឹម្នឹងលនោះខែរ លេបឿនខយេ់ខែេ នរេនា 
ក្រូវ នវាយរថ្ម្េលដ្ឋយលក្បើលេបឿន 
ខយេ់ជាម្ធ្យម្ក្បចាាំឆ្ន ាំ។ 
• ការរេនាសមាព ធ្លេបឿន qH លឺក្រូវ នរាំណរ់ 
ថាជាសមាព ធ្លេបឿនលៅរម្ពស់ អោរ សតង់ដ្ឋ      
H ( ជាេូលៅរម្ពស់ម្ធ្យម្ថ្នែាំបូេ ) ។ ែូលចាន ោះ 
លហើយការខេរចាយបញ្ឈរ ថ្នការផ្សទុរខយេ់ 
ក្រូវ នចារ់េុរថាជាការខេរចាយរម្ពស់ 
េិសលៅថ្នលម្លុណរមាេ ាំងខយេ់ (ឬលម្លុណ 
សមាព ធ្ខយេ់ ) ។ 
• ផ្សេប ោះពាេ់ ថ្នលេបឿន ឬសមាព ធ្ខយេ់ 
ខែេលក្ជៀរេូេ និងលធ្វើេេនាល ើងេុោះរនុងេាំហរ 
ក្រូវ នវាយរថ្ម្េលដ្ឋយលក្បើក្ ស់   ន់ក្បមាណ 
និង វធីិ្សាស្រ្សតលធ្វើសថិរិ ខែេក្រូវ ន បញ្ជា រ់ជា 

រតាត ខែេមានក្បសិេធិភាពរាំោាំងខាេ ាំង ។ 
ខណទលពេខែេ រតាត មានឥេធិពេរមាេ ាំង លឺ 
ស្សលែៀងោន លៅនឹងរតាត ផ្សទុររាំសួេខយេ់ នរាំ
ណរ់លដ្ឋយសាស្រ្សាត ចារយ Davenport ខែេជា 
រតាត មួ្យខែេមានក្បសិេធិភាពរាំសួេខយេ់ក្រូវ
 នអនុវរតលៅរនុងបរបិេធ្ាំមួ្យខែេជារតាត មួ្យ
 នបងាា ញលអាយល ើញពីផ្សេប ោះពាេ់ផ្សទុរថាម្វ
នតរបស់សមាព ធ្ខយេ់និងរមាេ ាំងខយេ់។ 
• េរខខណឌ ខយេ់ក្រូវ នលលចារ់េាំណារ់ថាន រ់ 
លដ្ឋយលយងតាម្ « ភាពលក្លើម្របស់ែី " លែើម្បី 
ឆេុោះបញ្ជច ាំងពីផ្សេប ោះពាេ់ ខែេេរខណទពិលសស 
របស់រេនាសម្ព័នខយេ់រនុងេរខខណឌ សមាៃ រ់ 
ខែេមានលៅលេើលរៀង " ការ ខេរចាយបញ្ឈរ 
ថ្នលេបឿនខយេ់ម្ធ្យម្ "និង" ការខេរចាយបញ្ឈរ 
ថ្ន រមាេ ាំងខយេ់ខែេមានេោេេ ។ " 
បនាទ ប់ម្រលៅរនុង ឆ្ន ាំ 2000 ខែេជាេាំដ្ឋប់ 
ថ្នការអនុវរតន៍ការបលងកើរេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋ 
ក្រូវ នលលខរេម្ែរឱ្យ នលពញលេញលៅរនុងេ
រខណទ មួ្យខែេ នរមួ្បញ្ចូ េជាមួ្យ វធីិ្សាស្រ្សត 
លណនាេាំងន់ខយេ់ខែេ នលធ្វើល ើងតាម្ការ  
ន់ក្បមាណនិង វធីិ្សាស្រ្សតលធ្វើសថិរិ មួ្យ 
ែូេជាក្រូវ នលលលធ្វើលៅរនុងក្បលេសលផ្សសងលេៀរ 
ជាលក្េើន។ លបើលទោះបីជាវធីិ្សាស្រ្សតខែេ ន 
រាំណរ់ លៅរនុងបេបញ្ជា លនោះក្រូវ នលធ្វើលអាយ 
សាម្ញ្ញតាម្រយទការដ្ឋរ់នូវការររឹបនតឹងមួ្យ 
េាំនួនែូេជាការរាំណរ់ រម្ពស់អោរលនោះអាេ 
អនុវរតលៅ 60 ខម្ ក្រ ឬរិេជាងលនោះ ខែេជវធីិ្ 
សាស្រ្សតជាមូ្េដ្ឋឋ នខែេក្រូវ នលក្បើលៅរនុង 
ក្បលេសជប ុន សក្មាប់ការលណនាេាំងន់ខយេ់ 
លឺជាវធីិ្សាស្រ្សតខែេមានខេងរនុងអនុសាសន៍ស
ក្មាប់ការ ផ្សទុរេាំងន់លៅលេើអោរលនាោះ (1993) 
ថ្នវេិាសាថ នសាថ បរយរម្ែរបស់ក្បលេសជប ុន។ 
វេិាសាថ នលនោះលក្ោងនឹងខរខក្បអនុសាសន៍ 



    ទាំងលនោះក្បខហេជាលរៀងរាេ់ 10 ឆ្ន ាំម្តង 
លដ្ឋយការបញ្ចូ េព័រ៌មានយ ងសរម្ែេុងលក្កាយ 
បាំផុ្សរ ។ ការខរខក្បក្រូវ នលធ្វើល ើងលៅរនុងឆ្ន ាំ 
2014 និង ក្រូវ នដ្ឋរ់បញ្ចូ េលៅរនុងការល ោះ 
ពុម្ភផ្សាយរាំខណឆ្ន ាំ 2015 ។ លៅរនុងការពិនិរយ 
ល ើងវញិលនោះលធ្វើល ើងរនុងលោេបាំណងលែើម្ប ី
អនុញ្ជញ រឱ្យការលណនា េាស់ោស់ថ្នេាំងន់ 
ខែេ នរេនា, លដ្ឋយសារខរការពិចារណា 
ខបបលនោះក្រវូ ន ផ្សតេ់លៅឱ្យរតាត នានា 
ែូេជាផ្សេប ោះពាេ់ថ្នេក្ម្ង់ែីខែេមានេាំហាំរូេ
មួ្យលៅលេើ លេបឿនខយេ់ខែេជាលម្លុណេិស 
ខយេ់ និង   រា ខម្ ក្រក្បចាាំរែូវ  រ ាំញ័រ erractic និង 
រមួ្បញ្ចូ េោន ការលក្បើក្ ស់ពហុេិសេាំងន់ខយេ់ ។ 
លេើសពីលនោះលៅលេៀរ ការពិនិរយល ើងវញិ លនោះ 
រ៏នឹង ផ្សេ់ការងារសកាា នុពេសារធារុរាវែេ់ការ 
លណនារបស់រុាំពយូេ័រ។ 
     របូរាងថ្នអោរខពស់លនោះ  នបងកឱ្យមាន 
បញ្ជា ែែីនិងមិ្ន នរ ាំពឹងេុរលរើរល ើង ។ លៅឆ្ន ាំ 
1979 ពយុោះេីហវុងលេខ 20 ខែេ នវាយក្បហារ 
រាំបន់ក្បជុាំជនថ្នេីក្រងុរូរយូ ជាមួ្យនឹងរមាេ ាំង 
ខយេ់ ខែេលលលម្ើេល ើញជាលរៀងរាេ់ែប់ខរម្ាង 
ប ុលណាណ ោះ លហើយនាាំលអាយមានការយរេិរតេុរដ្ឋរ់ 
លៅនឹងបញ្ជា ថ្នការមានរ ាំញ័រខយេ់ខែេបណាា  
េម្រពីអោរខពស់ជាពិលសសលៅរណាត េេីក្រុង
លនោះខែេលេើបនឹងបលងកើរែែីលៅ Shinjuku ។ ការ 
រសាងរ ាំញ័រមិ្ន នបងកឱ្យមានបញ្ជា សាំណង់ែ៏ 
ធ្ៃន់ធ្ៃរលេប ុខនតលដ្ឋយសារខរការបរ់របស់ពយុោះ 
េីហវុងមានរយទលពេយូរនិងឥរឈប់ឈរ ក្បជា 
ជនមួ្យេាំនួនធ្ាំ នេុោះចាញ់និងការររីល ើងថ្នរែួ
រេលងាែ រលដ្ឋយសារការពុេរេរសមុ្ក្េ។ 
     សាថ នភាពខែេបងកល ើងែូេជាលនោះជាបញ្ជា  
ខែេលរើរជាេាំោប់ នេេួេការយរេិរតេុរដ្ឋ
រ់ជាខាេ ាំងខែេជាការដ្ឋរ់លវន នែឹរនាាំវេិាសាថ

នសាថ បរយរម្ែ របស់ក្បលេសជប ុនរនុងឆ្ន ាំ1991 
លេញលោេការណ៍ខណនាាំ សក្មាប់ការ 
វាយរាំថ្េេមាេ ប់រនុងការរសាងរ ាំញ័រ ។ 
លោេការណ៍ខណនាាំលនោះក្រូវ នខរេម្ែរ 
បនាទ ប់ម្រលៅរនុង ឆ្ន ាំ 2004 លដ្ឋយការបញ្ចូ េ
េាំលណោះែឹង ខែេអាេររ នេុងលក្កាយបាំផុ្សរ ។ 
លៅរនុងលោេការណ៍ខណនាាំខែេមានេរខណទ 
វនិិេឆ័យសក្មាប់ការវាយរថ្ម្េេាំោប់ក្រូវ នផ្សតេ់
ឱ្យលដ្ឋយការលក្បើក្ ស់េាំនារ់េាំនងរវាងការបលងកើន 
លេបឿនការលឆេើយរបជាអរិបរមាសក្មាប់លេបឿន 
ខយេ់ជាមួ្យនឹងក្រ ប់ម្រវញិរនុងរយទលពេ 1 
ឆ្ន ាំនិងលក្បរង់ធ្ម្ែជារិរបស់អោរហនឹង។ 
 
របូេី ២និយម្ន័យថ្នរតាត រមាេ ាំងេាំងន់ផ្សទុរ 
(ជាអនុសាសន៍ សក្មាប់ការេាំងន់លៅលេើ អោរ 
ល ោះពុម្ពឆ្ន ាំ 1981) 
 
ការវាយរថ្ម្េ ថ្ន រមាេ ាំងេប់េេ់ខយេ់ 
     លៅខខមិ្ែុនា ឆ្ន ាំ 1998 េាប់សតីពីសតង់ដ្ឋ 
អោរ ក្រូវ នលលខរេម្ែរ 
ខែេមានលាំនិររនុងរេនាក្រូវ
 នខរខក្បយ ងេូេាំេូោយ រនុងការបញ្ចូ េ 
"មូ្េដ្ឋឋ នថ្នការ រេនាការអនុវរតន៍" 
ខណទលពេខែេលៅសេ់លាំនិរធ្ម្ែតាថ្នការ
បញ្ជា រ់ពីការរេនា។ រនុងការរេនាបេង់រសាង 
មានេរខខណឌ បីសាំខាន់លឺមានជាេូលៅេរខណទ 
វនិិេឆ័យ assumedapplication , េរខណទ 
វនិិេឆ័យការខូេខារនិងេរខណទវនិិេឆ័យ 
ពីសុវរថិភាពនិងេរខណទវនិិេឆ័យពីការរេនាម្ ូែ 
ក្រូវ នផ្សតេ់លៅឱ្យោន លៅវញិលៅម្រតាម្េរខខ
ណឌ សាំខាន់បី។ ឧទហរណ៍េរខណទវនិិេឆ័យរម្ែ
វធីិ្សក្មាប់អោរខពស់ក្រូវ នរាំណរ់លដ្ឋយការ



យររ ាំញ័រខយេ់ខែេបរ់ម្រយ ងខាេ ាំង (េាំោប់) 
េូេលៅរនុងលណនី។ 
      រនុងន័យលនោះលដ្ឋយខផ្សែរលេើលោេការណ៍
ខណនាាំ សក្មាប់ការវាយរាំថ្េេមាេ ប់រ ាំញ័ររនុង
ការសាងសង់ ខែេ នលរៀបរាប់ខាងលេើ 
េរខណទវនិិេឆ័យ សក្មាប់ការ វាយរថ្ម្េេាំោប់ក្រូវ 
 នលធ្វើរវាងការបលងកើនលេបឿនអរិបរមាសក្មាប់ 
ការលឆេើយរបលេបឿនខយេ់ជាមួ្យនឹងរយទលពេ 
ក្រ ប់ម្រវញិរនុងរយទលពេ1 ឆ្ន ាំនិងលក្បរង់ 
ធ្ម្ែជារិថ្នអោរ ។ ខផ្សនរលណនារមាេ ាំងែ៏សាំខាន់ 
លៅរនុងការអនុវរតបេបញ្ជា របស់េាប់សតីពីសតង់ 
ដ្ឋរអោរខេងថាលៅលពេខែេការរាំណរ់
េរខណទវនិិេឆ័យថ្នការខូេខារខផ្សនរលផ្សសងៗថ្នរ 
េនាសម្ព័នធលួរខរ លៅខរមានលៅរនុងជួរយឺរលៅ
លពេខែេេេួេរងនូវខយេ់បរ់យ ងខាេ ាំងខែេ
លរើរលដ្ឋយរក្ម្ នឹងរយទលពេ ក្រ ប់ម្រវញិ 
ជាមួ្យក្បខហេ 50 ឆ្ន ាំ លហើយលនាោះលៅលពេខែេ 
រាំណរ់ការវនិិេឆ័យពីសុវរថិភាពអោរមិ្នលួរែួេ
រេាំសូម្បីខរលៅលពេេេួេរងនូវខយេ់បរ់យ ង
ខាេ ាំែ៏រក្ម្យ ងខាេ ាំងរ៏លដ្ឋយជាមួ្យនឹងរយទលពេ
ក្រ ប់ម្រវញិ 500 ឆ្ន ាំ។ លទោះយ ងណាលោេ
ការណ៍ខណនាាំ ឬ បញ្ជា  អនុវរតមិ្ន នផ្សតេ់នូវ 
ការពនយេ់េាស់ោស់សក្មាប់ខផ្សនរលផ្សសងៗថ្នសាំ
ណង់ខែេេេួេរងការខូេខារែ៏ធ្ាំលធ្ងលដ្ឋយ
សារខរខយេ់បរ់ខាេ ាំង។ លដ្ឋយសារខរលនោះ វេិា
សាថ នសាថ បរយរម្ែថ្នក្បលេសជប ុន នផ្សតេ់ 
វធីិ្សាស្រ្សត រេនាជារ់ោរ់រនុងលសៀវលៅខណនាាំ 
ការល ោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខេួនសក្មាប់ សមាព ធ្ពារ់
ខយេ់សក្មាប់ការ រេនាម្ ូែ និង វសិវររខែេ ន
លេញផ្សាយលៅរនុងឆ្ន ាំ 2013 ។ 
■  ■  ■  ■  ■ 
(េាំព័រ 4~5) 

ការខូេខារខែេបណាា េម្រខយេ់បរ់ខាេ ាំង 
រនុងការរសាង និងលាំនិរសក្មាប់ 
ការការ់បនថយការខូេខារ ខបបលនោះ 
លដ្ឋយវេិាសាថ នស្សាវក្ជាវ Hitomitsu Kikitsu 
ការខូេខារធ្ៃន់ធ្ៃរេាំលពាោះអោរប ោះពាេ់លដ្ឋយ 
ខយេ់ខាេ ាំង 
      វាក្រវូ នលលរាយការណ៍ថាបេចុបបនន លនោះថា 
ការខូេខារធ្ៃន់ធ្ៃរខែេបងករល ើងខយេ់ពយុោះរួេ 
(tornado) ទាំងលៅរនុងក្បលេសជប ុននិង 
លៅបរលេសជាមួ្យនឹងផ្សេប ោះពាេ់សងគម្យ ង 
ខាេ ាំង។ េិែឋភាពលនោះលៅខរស្សស់ៗលៅរនុងការេង 
ចាាំរបស់លយើងេាំលពាោះការខូេខារខែេបងកល ើង 
លដ្ឋយខយេ់លួេលៅរនុងេីក្រុងជាលក្េើនលៅ 
ក្បលេសជប ុន លៅរាំបន់រណាា េលេើ Tsukuba 
លៅ IbaragiPrefectureលៅ ឆ្ន ាំ 2012 ( របូែរេី1 ) 
និង Koshigayaលៅ រី ដ្ឋឋ ន Saitama 
Prefecture លៅ ឆ្ន ាំ 2013 េនទឹម្នឹងលនោះខែរ 
វាលឺជាការ ពិរណាស់ខែេថាការខូេខារខែេ 
បងកល ើងលដ្ឋយពយុោះេីហវុងលនាោះលេប ុខនតរ៏មានការ 
ខូេខារលនោះលឺជាការេេួេខុសក្រវូលែើម្បីប ោះប ូវការ
ខូេខារ ខែេបងកល ើងលដ្ឋយខយេ់លួេខែេមាន 
េាំហាំធ្ាំ ( របូែរ 2 ~ 3) លនោះ។ រនុងេាំលណាម្រេនា 
សម្ព័នធនានារបស់អោរមួ្យវាលឺជាខផ្សនរែាំបូេ 
ខែេជាខផ្សនរខាងលក្ៅ ជញ្ជា ាំងការលបើរសលមាព ធ្ 
និងការខិរខាំខាងលក្ៅលផ្សសងលេៀរនិងសមាសភាល 
ខែេជាជនងាយរងលក្ោោះ លៅនឹងផ្សេប ោះពាេ់ថ្ន 
ខយេ់ែ៏ខាេ ាំងលនោះ។ លនោះជាវធិានការេាំបងសក្មាប់ 
ការ ការពារការខូេខារអាោរខែេបណាា េម្រ 
ខយេ់បរ់ខាេ ាំងលឺលែើម្បីការ់បនថយការខូេខារែេ់ 
ពួរលល។ 
 



របូែរេី 1 ឧទហរណ៏ ថ្នការខូេខារខែេ 
បងកល ើងលដ្ឋយពយុោះរាំបុររបូង (Tsukuba រនុងឆ្ន ាំ 
2012 ) 
របូែរេី2 ឧទហរណ៏ 
ថ្នការខូេខារបងកល ើងលដ្ឋយពយុោះេីហវងុ  
( Miyakojima , អូលីណាវា  លៅឆ្ន ាំ 2003 ) 
របូែរេី3 ឧទហរណ៍ថ្នការខូេខារខែេ 
បងកល ើងលដ្ឋយពយុោះេីហវុង ( Miyakojima , 
អូលីណាវា  លៅឆ្ន ាំ 2003 ) 
 
ការខេររ ាំខេរលាំនិរលធ្វើឱ្យមានការការ់បនថយការខូ
េខារ ខែេជាប់ខែរខាងលក្ៅ និង 
សមាសភាលផ្សសាំលផ្សសងៗ 
•េរខខណឌ ការខូេខារ ជារ់ោរ់តាម្រខនេង 
      លៅលពេខែេអោរមួ្យក្រូវ នេេួេរងនូវ 
ខយេ់ពយុោះេីហវងុែ៏ខាេ ាំងថ្នរមាេ ាំងខយេ់ម្រពីេោ 
េេថ្នេាំហូរវធីិ្សាស្រ្សតខែេ ន 
បលងកើរលៅលេើែាំបូេ Windward និងជញ្ជា ាំង 
លនោះលហើយេេធផ្សេលៅរនុងរាំពូេ នលធ្វើមូ្េ 
ដ្ឋឋ នីយរម្ែមានសមាព ធ្អវជិាមានលរើរល ើងលៅ 
តាម្បលណាត យខលម្ថ្នែាំបូេនិងក្ជងុរបស់ 
ជញ្ជា ាំងលនោះ។ េាប់សតីពីសតង់ដ្ឋរអាោររបស់ 
ក្បលេសជប ុន នខេងពីវធីិ្សាស្រ្សតសក្មាប់ 
ការលណនាសមាព ធ្រាំពូេរនុងរាំបន់។ លបើលយង 
លៅតាម្វធីិ្សាស្រ្សតលនោះសរម្ែភាពរបស់ខយេ់ ន 
បលងកើរលដ្ឋយពយុោះរាំបុររបូងខែេរាំពុងខរខក្បក្បួេ
អាេក្រវូ នចារ់េុរពយុោះេីហវុងមួ្យ។ លទោះជា 
យ ងណាមិ្នែូេពយុោះេីហវងុលេជាពិលសសលៅ 
រណាត េលាំនួេថ្នពយុោះរាំបុររបូងខិរលៅជិរអោរ 
មួ្យ ខែេមានរមាេ ាំងខាេ ាំងផ្សេិរលដ្ឋយ updraft 
លធ្វើការ លៅលេើអោរលនោះលែើម្បបីលងកើនការបាំផ្ទេ ញ 
( លយងតាម្របូភាពេី1), ខែេមានការយរេិរត 
េុរដ្ឋរ់ខាេ ាំងខែេលួរខរក្រវូ នផ្សេរាំថ្រ។  

      ការខូេខារខែេបងកល ើងលដ្ឋយខយេ់បរ់ 
ខាេ ាំងអាេ ក្រូវ នលលយេ់ថាជាការខូេខារជារ់ 
ខសតង េាំលពាោះខផ្សនរខែេងាយរងលក្ោោះបាំផុ្សរលៅ 
រនុងេាំ លណាម្ផ្សេូវខយេ់ខែេបណាា េម្រការផ្សទុរ 
លៅរនុងអោរមួ្យ។ ភាលលក្េើនថ្ន ការខូេខារ 
លនោះអាេ ក្រូវ នររល ើញលៅរនុង រខនេងភាា ប់ 
លៅនិងខែរ ខាងលក្ៅនិងសមាសភាល នានាថ្ន 
អោរ ។ ែូលចាន ោះលហើយរនុងលោេបាំណងលែើម្បីការ់ 
បនថយការខូេខារខែេបណាា េម្រពីខយេ់ខបប 
លនោះវា ជាមានសារទសាំខាន់លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយការ 
រេនាបេង់ផ្សទិរខយេ់បនាទ ប់ពីេេួេ នការយេ់ 
ែឹងសម្ស្សបេាំលពាោះរលបៀបលរៀបេាំរមាេ ាំងខយេ់នឹង
លធ្វើការ លៅលេើអោរលហើយបនាទ ប់ម្រលែើម្បផី្សាេ់ 
លាំនិរ ពិចារណា លៅលពេខែេលក្ជើស cladding 
ខាងលក្ៅនិងសមាសភាលលផ្សសងៗ។ 
របូភាពេី 1 េក្ម្ង់ថ្នការលធ្វើការថ្ន េាំងន់និង 
រមាេ ាំងខាងលក្ៅេាំលពាោះTornado 
 
•លោេលាំនិរ សក្មាប់លផ្សទៀងផ្ទទ រ់រមាេ ាំង 
ខផ្សនរខាងលក្ៅលផ្សសងៗ 
     លៅលពេខែេមានការលផ្សទៀងផ្ទទ រ់េាំលពាោះភាព 
ខាេ ាំងថ្នការរ ាំខែរនឹងខែរខាងលក្ៅនិងសមាស 
ភាព ខែេជាវធីិ្សាស្រ្សតពីរក្រូវ នអនុវរតជាេូ 
លៅ: ការរេនាលក្ោងសាំណង់លដ្ឋយខផ្សែរលេើការ
បញ្ជា រ់សតង់ដ្ឋថ្ន ខផ្សនរលផ្សសងៗរបស់អាោរ និង
ការរេនាលក្ោងអាោរលដ្ឋយខផ្សែរលេើរមាេ ាំង
អនុញ្ជញ ររបស់ពួរលល។ 
     េាំលពាោះវធីិ្សាស្រ្សតកាេពីមុ្នការេប់េេ់នឹង 
សមាព ធ្ខយេ់ក្រវូ នធានាសុវរថិភាពលដ្ឋយលក្ជើស
េរខណទសតង់ដ្ឋ ( េមាៃ យរវាង េក្ម្,រក្មាស់ចាន 
ជាលែើម្ ) ពីកាតា ុររបស់ ផ្សេិរផ្សេលយងលៅ
តាម្រក្មិ្រចាាំ េ់ថ្នការរេនាការផ្សទុរេាំងន់ ែូលេនោះ
លហើយការលណនារេនាសម្ព័នធ មិ្នក្រូវ នរក្ម្ូវ



លហើយរមាេ ាំងេប់េេ់សមាព ធ្ខយេ់ អាេក្រូវ ន
លផ្សទៀងផ្ទទ រ់ នយ ងងាយ។ 
     លៅរនុង វធីិ្សាស្រ្សតលក្កាយៗរាំោាំងេប់សមាព ធ្
ខយេ់ក្រូវ នលផ្សទៀងផ្ទទ រ់លដ្ឋយការលណនារមាេ ាំង 
អនុញ្ជញ រថ្នខផ្សនរលក្ោងសាំណង់លៅវញិលៅម្រលដ្ឋ
យខផ្សែរលេើ េេធផ្សេថ្ន ការលធ្វើលរសតរមាេ ាំង 
(របូែរេី4) ។ លៅរនុងែាំលណើ រការលផ្សទៀងផ្ទទ រ់លនោះ 
ជាឧទហរណ៍ លៅរនុងររណីថ្នែាំបូេខែរលហើយ
និងជញ្ជា ាំង វា ជាលរឿងធ្ម្ែតា ខែេថារថ្ម្េ 2.0 ឬ
ខពស់ជាងលនោះ មួ្យនឹងក្រូវ ន លដ្ឋោះស្សាយ ន 
លដ្ឋយរតាត សុវរថិភាព ខែេទម្ទរ ររលអាយ
ល ើញរមាេ ាំងអនុញ្ជញ ររបស់ខផ្សនរនានារបស់អាោរ  
     លដ្ឋយខផ្សែរលេើ េេធផ្សេថ្នការែាំលណើ រការការ 
លផ្សទៀងផ្ទទ រ់ ខែម្ទាំងការខែទាំក្រូវ នយរេុររនុង 
ការងាររេនាែូេជាការបលងកើន រក្មាស់ចាន ឬ 
ររឹរមួ្រូេ និង ការែាំល ើងេលនាេ ោះ ខផ្សនរេក្ម្លផ្សសងៗ 
របស់អាោរ លែើម្បីការ់បនថយេេធភាពថ្នការលរើរ
ល ើងការខូេខារ លនោះ។  
     លេើសពីលនោះលេៀររ៏មានររណីជាលក្េើនរបស់  
ផ្សេិររម្ែ និងពាណិជារម្ែខែេមានេាំហាំធ្ាំ 
លហើយខែេរក្ម្ូវឱ្យមានការលរៀបេាំសុវរថិភាព 
ក្េពយសរម្ែនិងការអភិររសេាំលពាោះមុ្ខងារ 
សាងសង់។ រខនេងធ្ម្ែជារិលនោះអាេក្រូវ ន 
ពាររណ៍ថានឹងេេួេរងការខូេខារ
មួ្យេាំនួនខែេបណាត េម្រពីខយេ់បរ់ខាេ ាំង។ 
លនាោះលឺ លៅលពេខែេែាំបូេ និង ខផ្សនរខាងលក្ៅ 
លផ្សសងលេៀរក្រូវ នែរលេញនិងរខនេងខែេជាកា
រេាំហូរេេឹរលភេៀងធាេ រ់យ ងខាេ ាំងអាេបាំផ្ទេ ញ 
ឧបររណ៍រនុងផ្សទោះនិងលធ្វើឱ្យមុ្ខងាររបស់លរាងេក្រ
ទាំងមូ្េោែ នក្បលយជន៍ ។ សាំភារទសាំខាន់ខែេ
ផ្សទោះមុ្ខងាររក្មិ្រខពស់ជាងលបើលទោះបីជាលក្ោង
សាំណង់េម្បងវាលឺអាេលធ្វើ នខែេថាឆនូរបិេ 
និងែាំបូេខាច រ់ខាច យ និង មានពារ់ជាប់ខែរខាង

លក្ៅ លផ្សសងលេៀរនិង អាេបងកឱ្យមាន ការខារបង់ 
សមាសភាលលសែឋរិេចែ៏ធ្ាំសលម្បើម្ ។ 
     ទរ់េងលៅនឹង ការេប់េេ់ការរេនាខយេ់ 
លៅរនុងេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋរអោរថ្នក្បលេសជប ុន 
ក្រូវ នលក្បើល ើងវញិរនុងរយទលពេ ក្បមាណ 50 
ឆ្ន ាំតាម្ការសនែរ។ វាអាេក្រូវ នឱ្យែឹងថា
ការខូេខារ បណាត េម្រពីខយេ់បរ់យ ងខាេ ាំង 
ខែេអាេនឹងក្រូវ នការ់បនថយ នអាស្ស័យ
លេើរក្មិ្រសារទសាំខាន់ថ្នសាំភារទ មួ្យខែេផ្សាេ់
នូវេាំងន់ខយេ់លៅខផ្សនរខាងលក្ៅលឺខផ្សែរលេើរក្មិ្រ
លេើស ខែេមានលៅរនុងេាប់លនោះនិងលពេបនាទ ប់
ម្រលេៀរមានការលផ្សទៀងផ្ទទ រ់ ភាពធ្ន់ក្ទាំសមាព ធ្
ខយេ់ថ្នខផ្សនរលផ្សសងៗថ្នអាោរ។ បេចុបបននរមាេ ាំង 
ខយេ់ថ្នខយេ់លួេលឺមិ្នក្រូវ នលលរាប់បញ្ចូ េលៅ
រនុង ការលរៀបេាំការេប់េេ់ខយេ់ធ្ម្ែតាលនាោះលេ
ប ុខនតវាក្រូវ នចារ់េុរថាជាលាំនិរខែេ នលរៀប
រាប់ខាងលេើ រេួម្រលហើយេាំលពាោះរាំររិជារ់ោរ់ 
ខែេអាេការ់បនថយការខូេខារអោរខែេប
ណាត េម្រពីពយុោះរាំបុររបូងផ្សងខែរ។ 
 
របូែរ 4ឧទហរណ៍ថ្ន ការលធ្វើលរសតរមាេ ាំង 
សក្មាប់ការរភាា ប់ថ្នែាំបូេខែេបរ់ ន 
 
• ការខេររ ាំខេរព័រ៌មានអាំពីការរម្ែវធីិ្អនុវរត 
របស់អនរេូេរមួ្សាងសង់ 
     លដ្ឋយសារខរការវាយរថ្ម្េការអនុវរតថ្នការ 
រ ាំភាា ប់ខែរពារ់ខាងលក្ៅនិងធារុផ្សសាំលផ្សសងៗជា 
េូលៅក្រូវ នក្បលេ់លៅឱ្យក្រមុ្ហ ុនសាំណង់ 
និងការផ្សេិររបស់អនរេូេរមួ្ពារ់ព័នធទាំងលនោះ , 
រលបៀបលែើម្បីចារ់រួនាេីខែេសម្ស្សប លៅរនុង
ការលផ្សទៀងផ្ទទ រ់ក្លងសាំណង់ណាមួ្យខែេមិ្ន
មានភាពេាស់ោស់រនុងការេេួេខុសក្រូវ ។       
      ែូលេនោះវាជាការចាាំ េ់ខែេថាព័រ៌មានអាំពី 



រមាេ ាំងនិងេរខណទសម្បរតិលផ្សសងរបស់សមាជិរពី 
លក្ៅទាំងលនោះក្រូវ នខេររ ាំខេររនុងេាំលណាម្អនរ 
រេនា នក្លប់ក្ោន់លដ្ឋយលសែើោន ក្រមុ្ហ ុនសាំណ
ង់និងសមាជិរផ្សេិរលពញមួ្យែាំលណើ រការពីការរ
េនាបេង់េាំលពាោះការសាងសង់លនោះ។ 
លេើសពីលនោះលេៀរការសិរាពីការខូេខារ លនោះ 
បងាា ញថាការខូេខារលនោះក្រូវ នបណាត េឱ្យជា
ញឹរញាប់ម្រពីការធាេ រ់េុោះខផ្សនរបលងកើរសុវរថិភាព 
របស់សមាជិរនិងការ រ់បង់ជាបនតបនាទ ប់ 
ថ្នភាពខាេ ាំងរបស់ពួរលលនិងលដ្ឋយការអនុម័្រវធីិ្
សាស្រ្សតជួសជុេមិ្នសម្រម្យទាំងលនាោះលេ។ 
ឧទហរណ៍ ទាំងលនោះ នបងាា ញថាការខែ 
ររាសម្ស្សប ថ្នការ បាំពារសាំភារទខាងលក្ៅនិង 
សមាសភាលលផ្សសងៗនិងជួសជុេ នក្រឹម្ក្រវូលឺ
ចាាំ េ់រនុងការការ់បនថយការខូេខារែេ់អនរ 
េូេរមួ្បណាត េម្រពីខយេ់បរ់ខាេ ាំង ។ 
 
■  ■  ■  ■  ■ 
(េាំព័រ 6~8) 
បេបបញ្ញរតិសតពីីេាំងន់ខយេ់លៅរនុងេាប់សាពីីសតង់
ដ្ឋអោរថ្នក្បលេសជប ុន 
 
លដ្ឋយវេិាសាថ ន ជារិសក្មាប់ 
ការក្លប់ក្លងែីធ្េីនិង លហដ្ឋឋ រេនាសម្ព័នធ Yasuo 
Okuda  
 
លសេរតីលផ្សតើម្ 
    មាក្តាេី (1)លោេបាំណងថ្នេាប់និងក្បព័នធ 
របស់េាប់សតង់ដ្ឋរអោរថ្នក្បលេសជប ុនខែេងថា 
“លោេបាំណងថ្នេាប់លនោះលឺលែើម្បបីលងកើរបេដ្ឋឋ ន
អបបបរមាទរ់េងនឹងរាំបន់បណាត ញ,រេនាសម្ព័នធ,  
សមាភ រទបរកិាខ រ និងការលក្បើក្ ស់អោរលៅរនុង 
លោេបាំណងលែើម្បីការពារ ជីវរិ សុខភាព, និង 

ក្េពយសម្បរតិជារិលដ្ឋយលហរុលនោះលែើម្បរីមួ្េាំ 
ខណរែេ់ការលេើររម្ពស់ សុខុមាេភាព 
សាធារណទ " ែូេ នខែេងរេួម្រលហើយថា 
េាប់លនោះ នលធ្វើនិយ័ររម្ែេាំលពាោះការសាង 
សង់អោរក្លប់ ក្បលភេលៅរនុងក្បលេសជប ុន 
និង នផ្សាេ់នូវសាង់ដ្ឋរ អបបបរមា 
ខែេក្រូវ នអលងករល ើញរនុងការរសាងសាំ 
ណង់ ។ 
      រនុងឆ្ន ាំ 2000 បេបញ្ជា ជាំរញុការអនុវរតន៍ 
ថ្នេាប់សតង់ដ្ឋអោរ [ េាប់ ] និង ការជូនែាំណឹង 
របស់ខេួនខែេក្រូវ នលលខរេម្ែរយ ងេូេាំេូ 
ោយនិងបេបបញ្ញរតិខយេ់ ទរ់េងនឹងការផ្សទុរ 
េាំងន់លៅរនុងបេបញ្ជា ជាំរញុការអនុវរតន៍ និង 
ការជូនែាំណឹងរបស់ខេួនក្រវូ នលលខរេម្ែរយ ង
េូេាំេូោយផ្សងខែរ លដ្ឋយខផ្សែរលេើ 
អនុសាសន៍សក្មាប់ការ េាំងន់លៅលេើ អោរ 
(1993 ) [អនុសាសន៍នាលពេអនាលរ] 
ខែេលេញលដ្ឋយវេិាសាថ ន សាថ បរយរម្ែរបស់ 
ក្បលេសជប ុន។ រថ្ម្េផ្សទុរេាំងន់ខយេ់ នអនុម័្រ 
លដ្ឋយមានការបលងកើរ េាប់លនោះលៅរនុងឆ្ន ាំ1950 
លឺមានលាំរសូណាឋ នែូេោន លៅេូទាំងក្បលេស និង 
មិ្ន នខរខក្ប50 ឆ្ន ាំម្រលហើយប ុខនតលៅរនុងការ 
ពិនិរយល ើងវញិថ្នេាប់លនោះលៅរនុងឆ្ន ាំ 2000 
ខែេថារថ្ម្េេាំងន់ផ្សទុរខយេ់ ក្រូវ នលលផ្ទេ ស់បតូរ 
លែើម្បីយរលៅបញ្ចូ រនុងេរខខ័ណឌ មូ្េដ្ឋឋ ននិង 
េរខខណឌ េាំបងៗ។ លេើសពីលនោះលេៀរលៅរនុងឆ្ន ាំ 
2007 បេបញ្ជា ជាំរញុការអនុវរតថ្នការរសាង 
េាប់សតីពីសតង់ដ្ឋក្រូវ នលលខរេម្ែរ ផ្សងខែរ 
លដ្ឋយរក្ម្ូវលអាយដ្ឋរ់សាំលណើ រឯរសារលណនារ
េនាសម្ព័នធសាំណង់ សក្មាប់សមាជិរពីខាងលក្ៅ 
រនុងលពេបញ្ជា រ់ពីការរសាង ជាជាំហានមួ្យ 
ខែេក្រូវ ន លេើរខេងកាេពីអរីរកាេ។ 



     េនទឹម្នឹងលនោះខែរ វេិាសាថ នសាថ បរយរម្ែរបស់ 
ក្បលេសជប ុន នខរខក្ប អនុសាសន៍លសទើរខរ10 
ឆ្ន ាំម្តង ចាប់តាាំងពីវាក្រូវ ន លេញផ្សាយជាលេើរ 
ែាំបូងលៅឆ្ន ាំ 1981 និងរាំខណេុងលក្កាយបាំផុ្សរលនោះ 
ក្រូវ នរាំណរ់លពេសក្មាប់ល ោះពុម្ភផ្សាយលៅ 
រនុងខខរុម្ភទឆ្ន ាំ 2015។  
      លៅរនុងការពិភារាអាំពីសាង់ដ្ឋរនិងេរខណទ 
ពិលសសសក្មាប់ការរេនា រាំោាំងេប់េេ់ខយេ់ 
ថ្នអោរលៅរនុងក្បលេសជប ុនខែេមានលក្ោង 
ថ្នការបញ្ជា រ់ពីការផ្សទុរខយេ់ នលរៀបរាប់រនុងការ 
រសាងេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋ លហើយលៅរនុង 
អនុសាសន៍ មួ្យក្រូវ ន ខណនាាំលៅរនុង 
អរថបេលនោះ។ ែូេោន លនោះផ្សងខែរ លឺ នខណនាាំ 
លក្ោងថ្នលោេការណ៍ខណនាាំេក្ម្ុោះលដ្ឋយអនុ 
លោម្លៅតាម្ការផ្សទុរបេបបញ្ញរតិខយេ់ថ្នេាប់ 
សតីពីសតង់ដ្ឋរអោរជា នលរៀបេាំលដ្ឋយអងគការ 
ឧសាហរម្ែ។ 
 
បេបបញ្ញរតិពីការផ្សទុរខយេ់ថ្នេាប់សតីពី 
សតង់ដ្ឋរអោរ 
      ខណទលពេខែេ អនុសាសន៍ ក្រូវ នខរខក្ប 
លសទើរក្លប់10 ឆ្ន ាំម្តងលដ្ឋយវេិាសាថ នសាថ បរយរម្ែ 
ថ្នក្បលេសជប ុនលែើម្បឆីេុោះបញ្ជច ាំងពីការលជឿនលេឿន 
ែែីបាំផុ្សរលៅរនុងការស្សាវក្ជាវលនោះបេបបញ្ញរតិពីការ 
ផ្សទុរខយេ់ថ្នេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋរអោរមិ្នក្រវូ ន
ខរេម្ែរយ ងញឹរញាប់ចាប់តាាំងពីការបលងកើរ 
េាប់ លៅរនុងឆ្ន ាំ1950។លទោះជាយ ងណារ៏លដ្ឋយ 
បនាទ ប់ពីការពិនិរយល ើងវញិថ្នេាប់រនុងឆ្ន ាំ 1998 
 ( លសេរតីលផ្សតើម្ថ្នការរេនាសខម្តងខែេមាន 
មូ្េដ្ឋឋ ន លៅរនុងសតង់ដ្ឋរអាោរ),េូេាំេូោយនិង 
រក្ម្ូវការខរខក្បែែីខែេ នបលងកើរល ើងក្រូវ ន
លល លធ្វើល ើងលែើម្បីអនុវរតេាប់និងលែើម្បីជាការជូន 
ែាំណឹងពារ់ព័នធរនុងឆ្ន ាំ 2000។លៅលពេលរឿងលរើរ 

ល ើងខែេជាបេបបញ្ញរតិ ថ្នេាប់ផ្សទុរខយេ់លនោះ 
ក្រូវ នខរេម្ែរយ ងេូេាំេូោយ ផ្សងខែរ 
លដ្ឋយខផ្សែរលេើអនុសាសន៍ (1993 )។ ពារ់ព័នធ 
នឹងរថ្ម្េផ្សទុរខយេ់ខែេក្រូវ នអនុវរតលសែើភាព 
ោន លៅេូទាំងក្បលេសែូេខាងការបលងកើរេាប់ 
លនោះលៅរនុងឆ្ន ាំ1950 វាលេើប នកាេ យលៅជាការ 
លរៀបរាប់ពីេាំងន់ខយេ់សម្លហរុផ្សេជាលក្េើនលេៀរ
ខែេឆេុោះបញ្ជច ាំងពីសាថ នភាពរនុងស្សុរនិងសាថ ន 
ភាពអាោរឯរជន។ រនុងេាំលណាម្វធីិ្សាស្រ្សតជារ់ 
ោរ់លែើម្បីរាំណរ់េាំងន់ែ៏សម្លហរុផ្សេបខនថម្
លេៀរលឺ: 
• លសេរតីបាំភេឺថ្នេាំងន់ខយេ់ដ្ឋេ់លដ្ឋយខ រ 
សក្មាប់ស ុម្រេនាសម្ព័នធលក្ោងសាំណង់និងសមា 
ជិរខផ្សនរខាងលក្ៅ 
• លសេរតីខណនាាំថ្នលេបឿនខយេ់សតង់ដ្ឋVo 
• លសេរតីខណនាាំថ្នការដ្ឋរ់េាំណារ់ថាន រ់ែ៏ 
លក្ោែក្ោរ 
• លសេរតីខណនាាំថ្នរតាត ខែេមានក្បសិេធិភាព 
នឹងរមាេ ាំង 
• ការេូទរ់ (លៅរនុងការលណនាថ្នរមាេ ាំងែ៏សាំ 
ខាន់ ) ថ្នេាំនួនពីររក្មិ្រេាំងន់ ( េរខណទវនិិេឆ័យ 
ថ្នការខូេខារនិងេរខណទវនិិេឆ័យ សុវរថិភាព ) 
• អនុម័្រលក្លឿង SI 
• លធ្វើឱ្យក្បលសើរល ើងថ្នលម្លុណរមាេ ាំងខយេ់ 
ជាលែើម្ 
 
ភាពខុសោន រវាងការរសាងេាប់សតពីី សតង់ដ្ឋ 
និងអនុសាសន៍សក្មាប់ការផ្សទុរេាំងន់លៅលេើអោរ 
•លោេការណ៍ជាមូ្េដ្ឋឋ ន រនុងការអនុវរត 
េាប់សតពីីសតង់ដ្ឋអោរ និង អនុសាសន៍ 
សក្មាប់ការេាំងន់ផ្សទុរលៅលេើអោរ 
     លបើលទោះបីជាបេបបញ្ញរតិេាំងន់ខយេ់ថ្នេាប់ 
ខែេរាំពុងលក្បើ ក្រូវ នខផ្សែរលេើអនុសាសន៍ 



(1993 ), មានភាពខុសោន ជាមូ្េដ្ឋឋ ន រវាងពួរវា។ 
លដ្ឋយសារខរការរសាងេាប់សតីពី សតង់ដ្ឋ 
 នេងក្រងរមាេ ាំងខផ្សនរេាប់ខែេផ្សទុយលៅនឹង 
េាប់ សតីពីការជាំនុាំជាំរោះនឹងមិ្នក្រូវ នអនុញ្ជញ រ 
លដ្ឋយស្សបេាប់ ។ លេើសពីលនោះលេៀរខណទ 
លពេ ខែេរក្មិ្រេាំងន់សាង់ដ្ឋអបបបរមាក្រូវ 
 នលដ្ឋោះស្សាយ, ការរេនាណាមួ្យខែេលក្បើរ 
ក្មិ្រេាំងន់ទបជាងសតង់ដ្ឋអបបបរមាខែេមាន 
ខេងរនុងេាប់លនោះលឺ មិ្នអាេអនុញារតិលេប ុខនត 
ការរេនាម្ ូែខែេលក្បើេាំងន់លេើសរក្មិ្រសតង់ដ្ឋរ
អបបបរមាលឺ អនុញ្ជញ រ ។ ម្ា ងវញិលេៀរ 
អនុសាសន៍ មានរាំោាំងស្សបតាម្េាប់ជាធ្រ 
មានលេអនររេនាម្ ូែ រេនាលលក្មាងបងាា ញ ពីលាំនិរ 
និង  រា ខម្ ក្រខែេ នទម្ទរលែើម្បីលធ្វើការរេនា 
លក្ោងសាំណង់របស់ោរ់ ែូលេនោះវាអាេលធ្វើលៅ ន
សក្មាប់អនររេនាម្ ូែលលក្មាងរនុងការលក្ជើសរក្មិ្រ
េាំងន់ចាាំ េ់ ( េាំងន់ខយេ់មូ្េដ្ឋឋ នក្រូវ នលដ្ឋោះ
ស្សាយ នលៅជួបជាមួ្យ ខយេ់បរ់ខាេ ាំងខែេ
មានរយទលពេក្រ ប់ម្រវញិ100 ឆ្ន ាំម្រលហើយ 
និង អនររេនាម្ ូែលក្ោងសាំណង់អាេលក្ជើសរក្មិ្រ
េាំងន់េាស់ោស់ខែេអាេលក្ជើសលរ ើសរាំររិេាំងន់ 
របស់ោរ់ លដ្ឋយេេួេ នលដ្ឋយការលក្បើក្ ស់
ថ្នលម្លុណបខម្េង ) ។ 
      ែូេមានខេងខាងលេើ និង ផ្សទុយលៅវញិេាំលពាោះ 
ការរសាងសតង់ដ្ឋរេាប់អនុសាសន៍លឺមិ្នខម្នជា 
ឯរសារស្សបេាប់រមួ្ោន ។ លទោះជាយ ងណា 
អនុសាសន៍ ក្រូវ នលយង ជាញឹរញាប់លៅលពេ 
ខែេវធីិ្សាស្រ្សតវាយរាំថ្េ ជារ់ោរ់រនុងេាប់លឺ
មិ្នអាេអនុវរត នែូេជា លម្លុណរមាេ ាំងខយេ់ 
សក្មាប់អោរមួ្យខែេមានការរាំណរ់រេនា 
សម្ព័នធសាថ បរយរម្ែជាពិលសសលដ្ឋយ នលរើន 
ល ើងលេបឿនខយេ់ខែេបណាត េម្រពី landforms 
ឬ េរខណទ លឆេើយរបរ ាំញ័ររបស់ អោរខពស់ខែេ

ខពស់ជាង 60 ខម្ ក្រ។ វាអាេក្រូវ ន និយយថា 
អនុសាសន៍ បលក្ម្ើលែើម្បីបាំលពញបេបបញ្ញរតិការផ្សទុរ 
េាំងន់ខយេ់ខែេខេងរនុងេាប់លនោះ។ 
 
•ភាពខុសោន ជារ់ោរ់ 
រនុងការផ្សទុរេាំងន់ខយេ់ជារ់ោរ់រវាងការរសាង
េាប់សតពីីសតង់ដ្ឋ 
និងអនុសាសន៍សក្មាប់ការផ្សទុរេាំងន់លៅលេើអោរ 
Clarificationថ្នេាំងន់ខយេ់ដ្ឋេ់លដ្ឋយខ រ 
សក្មាប់ស ុម្រេនាសម្ព័នធ 
     ខណទលពេខែេ លម្លុណរមាេ ាំងខយេ់ 
លដ្ឋយខផ្សនរ - េូលៅ ក្រវូ នអនុវរត សក្មាប់ទាំង 
ស ុម្រេនាសម្ព័នធ និងសមាជិរខផ្សនរខាងលក្ៅរនុង 
ការរសាងេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋមុ្នលពេការពិនិរយ 
ល ើងវញិ របស់ខេួនលៅរនុងឆ្ន ាំ 2000 េាំងន់ខយេ់ 
មិ្នក្រូវ នសមាគ េ់លអាយ នេាស់ោស់រវាង
ក្បលភេទាំងពីរ ។ ប ុខនតបនាទ ប់ពីមានការពិនិរយ
េាប់ល ើងវញិ លៅរនុងឆ្ន ាំ 2000េាំងន់ខយេ់ 
សក្មាប់ ស ុម្របស់លក្ោងសាំណង់និងសមាជិរ
ខផ្សនរខាងលក្ៅក្រូវ នលល នសមាគ េ់យ ងេាស់ 
បខនថម្លេៀរលៅរនុងការ អនុលោម្ជាមួ្យនឹង 
អនុសាសន៍ខែេក្រូវ នរមួ្បញ្ចូ េលៅរនុងបេ
បញ្ជា អនុវរត និង ការជូនែាំណឹងខែេពារ់ព័នធ
នានា។ 
      េាំងន់ខយេ់ សក្មាប់ស ុម្របស់លក្ោងសាំណង់ 
លឺជារមាេ ាំងខយេ់ ខែេលធ្វើការេនាសម្ព័នធ អោរ 
មួ្យទាំងមូ្េ និង ខុសោន អាស្ស័យលេើេិសលៅ 
ខយេ់។ ផ្សទុរលៅលេើខផ្សនរេូេរមួ្លផ្សសងៗលៅខាង 
លក្ៅលឺមានរមាេ ាំងខយេ់ខែេលធ្វើការលៅលេើសមាភ រទ 
ែាំបូេនិងសមាជិរខផ្សនរខាងលក្ៅលផ្សសងលេៀរ  
( រាំបន់ : 1 ~ 5 ម្2 ) និង បងាា ញពីការ បូររថ្ម្េ 
អរិបរមា និងការែរ ខយេ់លៅក្លប់េិស។ 
ែូលចាន ោះលហើយសមាព ធ្ ខយេ់រនុងមួ្យរាំបន់ខែេ 



មានការទរ់េង មួ្យ: ការផ្សទុរេាំងន់លៅលេើ ≥ 
សមាជិរខផ្សនរខាងលក្ៅេាំងន់លៅលេើស ុម្រេនា 
សម្ព័នធរបស់លក្ោងសាំណង់។ 
 
លសេរតីលផ្សតើម្ថ្នសតង់ដ្ឋលេបឿនខយេ់ Vo 
      មុ្នលពេមានការពិនិរយល ើងវញិរបស់ខេួនលៅ 
រនុងឆ្ន ាំ 2000 ខែេជាការរសាងេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋ 
ខែេ នរាំណរ់ Q សមាព ធ្លេបឿន 60 √h និង
 នលធ្វើការផ្សទុរខយេ់ ឯរសណាឋ ន លៅេូទាំងក្ប 
លេស។ ខាងលក្កាម្លនោះ ពិនិរយសមាព ធ្លេបឿន Q 
ល ើងវញិលៅឆ្ន ាំ 2000 ក្រូវ នរាំណរ់លដ្ឋយការ 
លក្បើលេបឿនខយេ់សតង់ដ្ឋរVo , ការខេរចាយ 
លេបឿនខយេ់បញ្ឈរខផ្សែរលេើេាំណារ់ថាន រ់លដ្ឋយ 
ខផ្សនរលេើភាពលក្ោែក្ោរខែេជារតាត ខែេមាន 
ក្បសិេធិភាព រមាេ ាំង និងឥេធិពេលផ្សសងលេៀរនិង, 
បខនថម្លេើសលនោះលេៀរក្រូវេាំណាយលពេេូេលៅ 
រនុងលណនីមូ្េដ្ឋឋ ននិង េរខខណឌ ែ៏េាំបង និង 
េរខណទ រេនាសម្ព័នធ ថ្នអោរឯរជន។ 
      របូភាពេី1បងាា ញពីលេបឿនខយេ់Voសតង់ដ្ឋ 
លៅរនុងក្បលេសជប ុន ខែេក្រូវ នតាាំងេីេាំលៅ 
លៅ " 30 ~ 46 m / s អាស្ស័យលេើអក្តាថ្នការលរើរ 
 ល ើងថ្នការខូេខារខយេ់ ខផ្សែរលេើក្បវរតិថ្នពយុោះ
េីហវុងពីអរីរកាេ នររ់ក្តានិងការជាប់ទរ់
េងេរខណទសម្បរតិ ខយេ់។ «រថ្ម្េថ្ន 30 ~ 46 
លនោះ m / s ក្រវូ ន េេួេ នលដ្ឋយការបខម្េង
ខយេ់លេបឿនអរិបរមា ក្បចាាំឆ្ន ាំខែេ នររ់ក្តា
លដ្ឋយការយិេ័យឧរុនិយម្េូទាំងក្បលេស 
លែើម្បីឱ្យលេបឿនខយេ់ នឹងរយទលពេក្រ ប់ម្រ
វញិរយទលពេ50ឆ្ន ាំ (ខែេមានលេបឿនខយេ់ជា
ម្ធ្យម្10 នាេីលៅរម្ពស់ 10 ខម្ ក្រលេើែីជាមួ្យ
នឹង េាំណារ់ថាន រ់រែិបរែុបលេើថ្ផ្សទេី II) ។ 
រួលេខលនោះ បងាា ញលរៀងសតង់ដ្ឋលេបឿន ខយេ់លៅ
េីក្រុង េីក្បជុាំជននិងភូមិ្ថ្នក្បលេសជប ុនរនុងឆ្ន ាំ 

2000 ខែេក្រូវ នខបងខេរជាបួនរាំបន់ ន
ចារ់ថាន រ់លដ្ឋយ រក្មិ្រលេបឿនខយេ់។ លេបឿន
ខយេ់សាង់ដ្ឋក្រវូ នេេួេែូលេនោះ  នអនុញ្ជញ រ
ឱ្យេរខណទខយេ់លេេលធាេ ថ្នរាំបន់នីមួ្យក្រូវ ន
ឆេុោះបញ្ជច ាំងលៅរនុង លេបឿនរេនាខយេ់។ 
 
របូភាពេី1 លាំនូរថ្នសតង់ដ្ឋរលេបឿនខយេ់Vo 
 
លសេរតីលផ្សតើម្ថ្ន 
េាំណារ់ថាន រ់ខែេមានភាពលក្ោរក្ោរ 
     លៅរនុងអនុសាសន៍ ខែេ នបញ្ជា រ់ពីរែុបែី 
លឺក្រូវ នលក្ជើសលរ ើសលដ្ឋយអនររេនាម្ ូែរេនា
សម្ព័នធពីរនុងេាំលណាម្ េាំណារ់ថាន រ់ និងរបូែរ 
េាំនួនក្ ាំ  នបងាា ញរនុង តារាងេី 1ខផ្សែរលេើការ 
វនិិេឆ័យរបស់ោរ់។ ម្ា ងវញិលេៀរេាប់សតីពី 
អោរសតង់ដ្ឋ នេេួេយរការខេរចាយ បញ្ឈរ 
ថ្នលេបឿនខយេ់ (អរថបែិរបូេី 2) ខែេស្សលែៀង
ោន លៅនឹង អនុសាសន៍ ប ុខនតលៅរនុងេាប់សាីពីែី 
រែុបក្រវូ នខបងខេរយ ងេាស់ជាបួនេាំណារ់ 
ថាន រ់អាស្ស័យលេើរាំបន់ខែេ នបញ្ជា រ់ (លៅ តា 
រាងេី 2 ) រនុងលោេបាំណងលែើម្បីេុបបាំ រ់ការ 
មិ្នេាស់ោស់លក្េើនែូេជាលៅរនុងេាំណារ់ថាន រ់ 
ខែេអាេលធ្វើលៅ ន។លដ្ឋយសារខរេាំណារ់ថាន រ់ 
សាីពីែីរែិបរែុប I និង IV ក្រូវ នេូទរ់លដ្ឋយ
េីភាន រ់ងាររែឋ េខែេ នបញ្ជា រ់លដ្ឋយខផ្សែរ
លេើបេបបញ្ញរតិសាីពីការខបងខេរII និង III ក្រវូ ន 
អនុម័្រលៅរនុងរាំបនភាលលក្េើនបាំផុ្សរ 
(សូម្លម្ើេតារាងេី 2) ។ 
 
តារាងេី1 ការចារ់េាំណារ់ថាន រ់ែីរែិបរែុប ែី 
ខែេមានរនុងេរខខណឌ លៅរនុងអនុសាសន៍សក្មា
ប់ផ្សទុរេាំងន់លៅលេើអោរ 



របូេី2 ការខបងខេរជាបញ្ឈរថ្នការបញ្ជា ខយេ់ 
រាំណរ់លដ្ឋយេាប់សាីពីសតង់ដ្ឋអោរ 
តារាងេី2 ការលធ្វើេាំណារ់ថាន រ់ែីរែិបរែុបរាំណរ់
លដ្ឋយេាប់សាីពីសតង់ដ្ឋអោរ  
 
លសេរតីខណនាាំពីរតាត ខែេមានក្បសិេធិភាពនឹងរ
មាេ ាំង 
      លនោះជារតាត មួ្យខែេរមាេ ាំងមានក្បសិេធិភាព 
Gfក្រវូ នលលខណនាាំលៅរនុងការពិនិរយល ើងវញិឆ្ន ាំ 
2000 ថ្នេាប់លនោះនិងសម្ស្សបលៅនឹង 
អនុសាសន៍ ។ រថ្ម្េ លេខរបស់រតាត Gfខែេ 
រមាេ ាំងមានក្បសិេធិភាព ក្រវូ នលដ្ឋោះស្សាយលនោះ 
លបើលយងតាម្េាំណារ់ថាន រ់ថ្នការខបងខេរែីរែិប 
រែុបនិងរម្ពស់អោរ ខណទលពេខែេខែេមាន 
ការលណនាពីភាពេោេេរបស់ខយេ់និងការ 
រសាងក្េង់ក្ទយនិងេរខណទ រេនាសម្ព័នធ។ 
ម្ា ងលេៀរលៅរនុងវធីិ្សាស្រ្សាខែេ នអនុម័្រ 
លៅរនុងអនុសាសន៍ខែេជាអនររេនាម្ ូែលក្ោង
សាំណង់ នររល ើញរថ្ម្េថ្នរតាត រមាេ ាំងខែេ
មានក្បសិេធិភាពលដ្ឋយ នេេួេយរការ
លណនាភាពេោេេខយេ់ថ្នេាំហាំអោរនិង 
េរខណទ រេនាសម្ព័នធនិងលដ្ឋយលក្បើរបូម្នត
លណនា។ 
 
ការលរៀបេាំ(ការលណនា ថ្នរមាេ ាំង ែ៏សាំខាន់) 
ថ្នេាំងន់ផ្សទុរពីររក្មិ្រ (េរខណទវនិិេឆ័យថ្ន 
ការខូេខារនិង េរខណទវនិិេឆ័យ សុវរថិភាព) 
     មុ្នលពេក្រូវ នខរេម្ែលៅឆ្ន ាំ 2000 
ការរសាងេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋអោរខែេ នលក្បើ 
ការលណនា ភាពតានរឹងខែេក្រវូ នអនុញ្ជញ រ 
និងររាការលណនារមាេ ាំងលផ្សារលែើម្បលីដ្ឋោះស្សាយ 
រក្មិ្រផ្សទុរេាំងន់; ប ុខនតបនាទ ប់ពីការពិនិរយល ើងវញិ
របស់ខេួនលៅរនុងឆ្ន ាំ 2000 េាប់សតីលនោះរ៏ក្រវូ ន

ខណនាាំការពីលណនារមាេ ាំងែ៏សាំខាន់ ផ្សងខែរ។ 
លៅរនុងការលណនារមាេ ាំងែ៏សាំខាន់, េរខណទ
វនិិេឆ័យនិងសុវរថិភាព មានេរខណទវនិិេខ័យេាំនួន
ពិរលឺការវនិិេឆ័យពីការខូេខារនិងការវនិិេឆ័យពី
សុវរថិភាពលឺក្រូវ នផ្សាេ់រមួ្នឹងេាំងន់ផ្សទុររបស់
ខេួនក្រូវ នលដ្ឋោះស្សាយ។ េាំលពាោះការផ្សទុរេាំងន់
ខយេ់មានរាំររិេាំងន់ផ្សទុរេាំនួនពីររក្មិ្រខែេមាន
រយទលពេក្រ ប់ម្រវញិ50 ឆ្ន ាំ និង 500 ឆ្ន ាំម្តង 
ខែេក្រូវ នលដ្ឋោះស្សាយលហើយេាំងន់ផ្សទុរ 
ខែេ នអនុលោម្លៅតាម្េរខណទវនិិេឆ័យ 
សុវរថិភាពក្រវូ នរាំណរ់លៅ 1.6 ែងថ្នេាំងន់ 
ផ្សទុរខែេ នអនុលោម្លៅនឹងេរខណទវនិិេឆ័យ 
ការខូេខារ។ 
 
ការអនុម័្ររបស់ SI ( ក្បព័នធខាន រអនតរជារិ ) 
      មុ្នលពេខែេេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋអោរក្រូវ ន 
ខរេម្ែលៅឆ្ន ាំ 2000 វា នជួេក្បព័នធអងគភាពវសិវ  
រម្ែប ុខនតបនាទ ប់ពីការអនុម័្ររបស់SI ( ក្បព័នធខាន រ 
អនតរជារិ ) រនុងបេដ្ឋឋ នឧសាហរម្ែរបស់ជប ុន 
លៅឆ្ន ាំ1991 ក្រូវ នអនុម័្រ SI ផ្សងខែរលៅរនុង 
េាប់លនោះ។ លៅរនុងក្បព័នធរបស់អងគភាពវសិវរម្ែ 
ខែេ នលក្បើក្ ស់ទាំង មា ស ( លី ូក្កាម្) និង 
រមាេ ាំង ( kgf ) ក្រូវ នជួេឱ្យលធ្វើការ ប ុខនតពួរវា 
ខញរលអាយដ្ឋេ់លដ្ឋយខ រពីោន  ននិងលពេ 
ខេោះបណាត េលអាយមានការយេ់ក្េ ាំ។ លទោះជា 
យ ងណា លៅរនុងក្បព័នធ លអសអាយ , មា ស ( លី 
 ូក្កាម្) និង រមាេ ាំង (N)ក្រូវ នសមាគ េ់យ ង 
េាស់ និងេាំនារ់េាំនងរមាេ ាំង លឺ 1 kgf = 1 លី ូ 
ក្កាម្  ក្កាម្ ( សាំេុោះេាំនាញ ) ≒ 9.8 N ជាេេធ 
ផ្សេសមាព ធ្ខយេ់ខែេ នបងាា ញពីការលក្បើ kgf 
/m2ឥ ូវលនោះក្រូវ  នបញ្ជា រ់លៅរនុង ឯរតាលអស 
អាយ N/m2និងមានរថ្ម្េលេខ ក្បខហេ 9.8 ែង 
រថ្ម្េធ្ម្ែតា លឺក្រវូ  នអនុម័្រលៅរនុងក្បព័នធឯរ 



តា SI ។ េនទឹម្នឹងលនោះខែរ ឯរតាលអសអាយក្រូវ
 នខណនាាំរនុងអនុសាសន៍លៅរនុង ឆ្ន ាំ 2004 ។ 
 
ការលធ្វើលអាយលម្លុណរមាេ ាំងខយេ់មានរាំោាំងខាេ ាំ
ងជាលែើម្ 
     លៅរនុងការរសាងេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋ មុ្នលពេ 
ការពិនិរយល ើងវញិរបស់ខេួនលៅរនុងឆ្ន ាំ 2000 
លម្លុណខយេ់និងសមាព ធ្ខយេ់លម្លុណក្រូវ នប
ងាា ញលដ្ឋយលក្បើរបូខែេមានរាងែូេនា ិកាលដ្ឋ
យលក្បើវមិាក្រខផ្សនរអោរពីរប ុខនតបនាទ ប់ពីការខរខក្ប
េាប់លៅរនុង ឆ្ន ាំ 2000 ខែេជា ខផ្សនរមាក្រពីរវកិ្រូវ 
 នលលបតូរលៅជារលនាម្ខែេមានវមិាក្របី។ 
លេើសពីលនោះលៅលេៀរចាប់ពីឆ្ន ាំ 2008 ម្រលលក្មាង 
ឧបរថម្ភធ្ន លធ្វើលអាយក្បលសើរល ើងសាង់ដ្ឋរអោរ 
 នចាប់លផ្សតើម្អនុវរតការពិនិរយខយេ់ផ្សេូវរងូលក្កាម្ែី 
និងការលធ្វើលរសតលផ្សសងលេៀរលែើម្បីទញយរ 
លម្លុណរមាេ ាំងខយេ់សក្មាប់ែាំបូេhip, ចាន 
ផ្សាយពាណិជារម្ែលេើែាំបូេ ,រានហាេ Handrail 
និងខផ្សនរពារ់ពាន់លផ្សសងៗលេៀរ។ រនុងឆ្ន ាំ 2013 
វា នខក្បជាអាេលធ្វើលៅ នសក្មាប់អនររេនា 
លក្ោងសាំណង់លដ្ឋយសាំអាងលេើលម្លុណខយេ់ 
ទាំងលនោះ។ 
 
លោេការណ៍ខណនាាំពីការរេនាការ 
េប់េេ់រមាេ ាំងខយេ់នឹងអងគការឧសាហរម្ែនានា 
   អនររេនាលក្ោងសាំណង់ក្រូវ នបាំពារ់ការពវ 
រិេចលអាយបញ្ាូ នឯរសារសាំរាប់លណនាខផ្សនរពារ់ 
ពាន់ពីខាងលក្ៅអោរ (សមាភ រទែាំបូេជញ្ជា ាំងលបើរ 
ពីលក្ៅ។ េ។ ) លៅលពេ មានការធានាេាំលពាោះ 
អោរខរជាញឹរញាប់ ការរេនាបេង់និងការែាំល ើង
ខផ្សនរពារ់ពាន់នានាក្រវូ នលធ្វើលអាយមានការលជឿ
េុរេិរតែេ់ម្នុសសេូលៅ លដ្ឋយមានឯរលេសជា
ពិលសសរបស់សមាជិរលលក្មាងអោសាថ នភាព

ខបបលនោះអងគការឧសាហរម្ែ ថ្នការឧសាហរម្ែ 
លក្ៅក្បព័នធ នលរៀបេាំលអាយមានឯររាជយភាពនូវ 
លោេការណ៍ខណនាាំខែេ នបងាា ញខាងលក្កាម្
។ លោេការណ៍ខណនាាំទាំងលនោះជួយអនររេនាបេង់
លក្ោងអាោរ មាច ស់លលក្មាងនិងអនរក្លប់ក្លងលៅ
រនុងការបញ្ជា រ់ថាការធ្ន់ក្ទាំនឹងខយេ់ថ្នសមាជិរ
លក្ៅក្បព័នធអនុលោម្លៅតាម្បេបបញ្ញរតិេាំងន់
ផ្សទុរខយេ់ថ្នការរសាងេាប់សតីពីសតង់ដ្ឋអោរ។ 
 
សមាភ រទែាំបូេ 
• សមាលម្ឧសាហរម្ែលរបឿងក្បរ់ែាំបូេរបស់ 
ជប ុននិងអនរលផ្សសងលេៀរ: 
លសេរតីខណនាាំសក្មាប់សតង់ដ្ឋរេនាក្បរ់លរបឿង 
និង ការែាំល ើង (2001) 
• NPOរបស់ក្បលេសជប ុន នផ្សគរ់ផ្សគង់បរកិាខ រ 
សក្មាប់ម្ជឈម្ណឌ េលក្លឿងសងាា រមឹ្ បលេចរលេស: 
លោេការណ៍សក្មាប់ការរុបខរងែ៏លក្េើនលេើស
ខែេក្លបែណត ប់ ផ្សទោះក្បរ់ែាំបូេនិងខែេធ្ន់ក្ទាំ
នឹងខយេ់ការរេនានិងការែាំល ើង (2002) 
• សមាលម្ែាំបូេខែរជប ុននិងសងគម្សាំណង់
ខែរខែបជប ុន: លក្ោងសាំណង់សនេឹរែាំបូេខែរ
សតង់ដ្ឋរSSR2007 
• សមាលម្អភិវឌ្ឍន៍សាព ន់ជប ុន: ែាំបូេសនេឹរេង់
ខែង លសៀវលៅខណនាាំ លក្ោងសាំណង់ 
( នខរេម្ែរលៅឆ្ន ាំ 2004 ) 
• វេិាសាថ ន សាថ បរយរម្ែ ថ្នក្បលេសជប ុន : 
សតង់ដ្ឋ សាថ បរយរម្ែ ជប ុន ន បញ្ជា រ់ JASS12 
ែាំបូេ ការងារ (2004) 
ជញ្ជា ាំងខផ្សនរខាងលក្ៅ 
•វេិាសាថ នសាថ បរយរម្ែថ្នក្បលេសជប ុន: 
សតង់ដ្ឋសាថ បរយរម្ែជប ុន នបញ្ជា រ់JASS27, 
លធ្វើការសម្ៃួរជញ្ជា ាំងខាងលក្ៅ(2004) 
•សមាលម្ខែរសរថ្សជប ុនខែេ នពក្ងឹងភាលី



លរាងេក្រ: ក្បលភេខែរសរថ្សពក្ងឹងេាំលហៀងនិង
ក្បរិបរតិសតង់ដ្ឋ(រាំខណេី 2 ឆ្ន ាំ 2009), ការខរេម្ែ
លុណភាពថ្នការលក្បើក្ ស់ េាំលៅដ្ឋឋ នលអាយ ន
យូរអខងវងរមួ្ជាមួ្យការសាងសង់ជញ្ជា ាំងខយេ់ខា
ងលក្ៅ(2001) 
•សមាលម្ឧសាហរម្ែខែរក្ជុងរបស់ជប ុន:លសៀវ
លៅខណនាាំពីក្បរិបរតិការខែរក្ជងុរបស់សមាលម្
ឧសាហរម្ែរនុងក្បលេសជប ុន(2008) 
•សមាលម្សនេឹរសីុម្ ងរ៍ហូរ: 
សតង់ដ្ឋជារ់ោរ់សក្មាប់ក្បរិបរតិECP(2010) 
•វេិាសាថ នសាថ បរយរម្ែថ្នក្បលេសជប ុន: 
សាថ បរយរម្ែជប ុន នសតង់ដ្ឋជារ់ោរ់ពីក្រុម្ការ
ងារJASS21ALC(2005) 
•សមាលម្បនទោះលបរុងស្សាេautoclave: ការខណ
នាាំសតីពីបនទោះលក្ោងសាំណង់អាោរALC(2004),លស
េរតីខណនាាំពីការរេនាALCបនទោះលសតើងនិងលក្ោងសាំ
ណង់(រុោ2002), 
បេដ្ឋឋ នរេនាសម្ព័នធឯរសារភាា ប់ALC(2004) 
•វេិាសាថ នសាថ បរយរម្ែថ្នក្បលេសជប ុន: សាថ បរយ
រម្ែជប ុន នសតង់ដ្ឋជារ់ោរ់ពីការងារជញ្ជា ាំងវាាំ
ងននJASS14(1996) 
•សមាលម្Curtain
wallខផ្សនរអលគីភ័យេាំលពាោះបងែួេ:ការអនុវរតជញ្ជា ាំងវាាំ
ងននសតង់ដ្ឋរ(2006) 
•សមាលម្ក្បព័នធលបរុងខែេចារ់ពុម្ភរេួលហើយ:កា
រខណនាាំសក្មាប់ការរេនា, 
ឧទហរណ៏ការលណនាជញ្ជា ាំងវាាំងននខែេចារ់
ពុម្ភរេួលហើយ(រាំខណខរេម្ែរបលណាត ោះអាសនន) 
ការលបើរសលមាព ធ្(ទវ ររញ្ច រ់ បងែួេជាលែើម្) 
•សមាលម្លេបឿន&ទវ ររ ាំរិេជប ុន:ខយេ់សតង់ដ្ឋ
ការលណនារមាេ ាំងសមាព ធ្ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងសក្មា
ប់លេបឿននិងទវ រខាងលេើ (2003)  
•វេិាសាថ នសាថ បរយរម្ែថ្នក្បលេសជប ុន:សាថ បរយ

រម្ែសតង់ដ្ឋជារ់ោរ់ថ្នការងាររញ្ច រ់JASS17លៅ
ក្បលេសជប ុន(2003) 
 

***** 

      លក្ោងថ្នេាំងន់ផ្សទុរខយេ់លៅលេើអោរ ន 
អនុម័្រលៅរនុងក្បលេសជប ុនក្រូវ នខណនាាំ 
លដ្ឋយលក្បៀបលធ្ៀបបេបបញ្ញរតិសតីពីេាំងន់ខយេ់រនុង
េាប់បេដ្ឋឋ នអោរនិងលោេការណ៍ខណនាាំរនុង 
អនុសាសន៍សក្មាប់ការផ្សទុរលៅលេើអោរថ្នវេិា
សាថ នសាថ បរយរម្ែថ្នក្បលេសជប ុន។លេើសពីលនោះ
លៅលេៀរ, លោេការណ៍ខណនាាំសក្មាប់ការរេនា 
ខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំទរ់េងលៅនឹងសមាជិរលក្ៅ
ក្បព័នធអោរ នលរៀបេាំលដ្ឋយអងគការឧសាហរម្ែ
ពារ់ព័នធក្រូវ នលលខណនាាំ។ 
 

■  ■  ■  ■  ■ 
(េាំព័រេី 9~10) 
ការវាយរថ្ម្េថ្នការពារ់ព័នធលៅនឹងេាំោប់ខយេ់ខែ
េបណាា េម្រអោរញ័រ 
លដ្ឋយលោរ Osamu Nakamura, 
វេិាសាថ នវសិវរម្ែខយេ់Co. , Ltd 
   វាក្រូវ នលលសាគ េ់ថាខយេ់លនោះអាេបណាត េឱ្យ 
អោរញ័រ។លៅលពេខែេរ ាំញ័រខយេ់ខែេបរ់ម្រ
លរើរល ើងវាបណាត េលអាយការមិ្នស្សួេ, ការ 
រររែួរេលងាែ រ,ការពុេរេរនិងផ្សេប ោះពាេ់អវជិា
មានែថ្េលេៀរខែេអាេនាាំលៅែេ់បាឹងផ្សាេ់និង
ការរសាងអោរធាេ រ់េុោះ។លេើសពីលនោះលេៀររនុង 
ររណីលៅលពេខែេអោរមួ្យញ័ររញ្ាួ យកាន់ខរ
ខាេ ាំងលដ្ឋយបងករលអាយមានហឹងា, ការភ័យសេន់ 
លសាេ អាេលរើរល ើងនិងបណាត េឱ្យសាថ នភាពេ
ោេេ។រលបៀបរ ាំញ័រមានភាពខុសអាស្ស័យលេើប
រសិាថ នសងគម្និងការខក្បេក្បួេផ្ទទ េ់មិ្នអាេក្រវូ



 នវាយរថ្ម្េវរថុវស័ិយភាពលនាោះលេ, បខនថម្លេើស 
ពីលនោះេរខណទវនិិេឆ័យខែេទរ់េងលៅនឹងការរ
សាងរ ាំញ័រមានភាពខុសោន លៅរនុងបណាត ក្បលេស
លផ្សសងោន ។េនទឹម្នឹងលនោះខែរលៅលពេខែេម្នុសស
េេួេសាគ េ់ថាអោរមួ្យលឺមានសុវរថិភាពសូម្បី
ខរលៅលពេវាមិ្នញ័ររ៏លដ្ឋយ, ភាពមិ្នស្សុោះ 
ស្សួេរនុងេិរតរបស់ពួរលលក្រូវ នបនធូរបនថយ 
និងភាពខក្បក្បួេថ្នរ ាំញ័រលនោះ នែយេុោះ។ 
   លនោះជាក្បធានបេែ៏សាំខាន់លែើម្បពិីភារាលៅរនុង 
អរថបេលនោះលឺ: រលបៀបខែេអោរមួ្យមានរ ាំញ័រ 
លពេខែេេេួេរងនូវខយេ់, រលបៀបខែេម្នុសស 
មានអារម្ែណ៍លពេមានរ ាំញ័រខយេ់បរ់រលបៀប 
ខែេរ ាំញ័រខយេ់ខែេបណាា េម្រក្រូវ នរារាាំង
លៅរនុងក្បលេសលផ្សសងោន និងជាពិលសសអវីខែេវ ិ
ធានការក្បឆ្ាំងនឹងការរ ាំញ័រខយេ់ខែេបណាា េ 
ម្រក្រូវ នយរលៅក្បលេសជប ុន។ 
 
រ ាំញ័រអោរខែេបណាា េម្រពីខយេ់បរ់ខាេ ាំង 
    លៅលពេខែេខយេ់បណាត េឱ្យអោរមួ្យ 
មានរ ាំញ័រ រ ាំញ័រខែេផ្ទេ ស់េីរនុងេិសលៅតាម្ 
បលណាត យខយេ់លឺមានលក្េើនលេើសេុបលៅរនុង 
អោរខែេមានរម្ពស់ទបមានការលរើនល ើង 
ប ុខនតលៅរនុងអោរខពស់េាំនាាំរ ាំញ័រលនោះលឺមានភាព 
សែុលសាែ ញនិងក្រូវ នផ្សសាំល ើងថ្នការរ ាំញ័រTransl
ationalខែេមានសមាសធារុពីរលផ្សារ(តាម្បលណាត
យេិសខយេ់និង េិសខខវងេិសខយេ់) និងរ ាំញ័រ 
បតូរលវនបណាត េម្រពីខយេ់រមូ្។ែូលេនោះលដ្ឋយសារ
ខររ ាំញ័រខែេលរើរល ើងលដ្ឋយថ្េែនយខបបលនោះលឺ 
េេធផ្សេថ្នរមាេ ាំងពីខាងលក្ៅខែេផ្ទេ ស់បតូរមិ្ន
លេៀងទរ់លៅរនុងេរខខណឌ ថ្នលពេលវោនិង 
រខនេងេលនាេ ោះេាំលនរពួរលលមានការលឆេើយរបថ្ន 
សមាសភាលលក្បរង់លផ្សសងោន ែូលេនោះលហើយមិ្នអាេ

ក្រូវ នវាយរថ្ម្េលដ្ឋយលក្បើខរមួ្យលក្បរង់ខរមួ្យ
លនាោះលេ។ 
     លទោះជាយ ងណារ៏លដ្ឋយលៅរនុងអោរខពស់ 
ជាេូលៅមានសមាសភាលលក្បរង់ធ្ម្ែជារិេម្បង
ថ្នរ ាំញ័រ transitional ជាក្បចាាំ។ ជាពិលសសក្បវរតិ 
លពេលវោថ្នការបលងកើនលេបឿនខែេជាលោេលៅ
សក្មាប់ការវាយរថ្ម្េលៅរនុងអរថបេលនោះអាេក្រវូ
 នចារ់េុរថាជាការរ ាំញ័រខែេមានលក្ោោះថាន រ់េាំ
លពាោះខរលក្បរង់ធ្ម្ែជារិែាំបូងខែេក្រវូ នអម្លដ្ឋ
យេាំហាំម្ ូឌុ្េេន់ភេន់ខែេលរើរល ើងលដ្ឋយថ្េែ
នយនិងែូេខែេ នបងាា ញលដ្ឋយឧទហរណ៍លៅ
រនុងរបូភាពេី1។ រនុងការអនុវរតជារ់ខសតង, 
រ ាំញ័រលរើរល ើងលដ្ឋយមានរ ាំញ័រTranslational 
ផ្សាយលដ្ឋយផ្ទទ េ់និងរ ាំញ័រ torsion។ 
លទោះជាយ ងណាក្បលភេរ ាំញ័រែ៏ធ្ាំទាំងលនោះលេេ
ល ើងខុសោន លហើយវាជាការរក្ម្ខែេថាការលឆេើយ
របជាអរិបរមាែេ់រ ាំញ័រផ្សាយលដ្ឋយផ្ទទ េ់េាំលពាោះ
រ ាំញ័រtransitionalនិងtorsionលេេល ើងលពេែាំណា
េោន ។ 
     ែូលចាន ោះលហើយសូម្បីខរលៅលពេខែេការ 
បលងកើនលេបឿនអរិបរមាណាមួ្យថ្នរ ាំញ័រលដ្ឋយ 
ផ្ទទ េ់ខែេមានេិសលៅពីរនិងរ ាំញ័រtorsionលនោះក្រវូ
 នររាេុរលៅរនុងរិេចក្ពម្លក្ពៀងយ ងជិរសនិេធ
ជាមួ្យការបលងកើនលេបឿនអរិបរមាខែេមានសមា
សភាពថ្នរ ាំញ័រtransitionalនិងtorsionមិ្នមានភាព
ខុសោន ខាេ ាំងលេលៅរនុងេេធផ្សេថ្នការវាយរាំថ្េ
លនោះ។លេើសពីលនោះលៅលេៀរលៅលពេខែេលក្បរង់
ធ្ម្ែជារិលៅេិសលៅរនុងរ ាំញ័រមានភាពខុសោន , 
រក្មិ្រថ្នការយេ់ល ើញរបស់ម្នុសសមាន រ់ថ្ន 
រ ាំញ័រលនោះមានផ្ទពខុសោន អាស្ស័យលេើភាពញឹរ
ញាប់និងលៅតាម្ការវាយរថ្ម្េថ្នេាំោប់មួ្យខែ
េអាេក្រវូ នលធ្វើល ើងលដ្ឋយខផ្សែរលេើេិសលៅរ ាំ
ញ័រលនោះ។ 



របូភាពេី1 ក្បវរតិលពេលវោថ្នការបលងកើនលេបឿន
លៅរាំពូេថ្នអោរ 
 
េសសនទយេ់ល ើញទរ់េងនឹងរ ាំញ័រ 
    ខណទលពេខែេការយេ់ល ើញរបស់ម្នុសស 
មាន រ់និងការលិរលូរែេ់រ ាំញ័រក្រវូ នេងភាា ប់យ ង
ជិរសនិរខែេោែ នេលនាេ ោះក្បលហាងរ៏លដ្ឋយ, 
រ៏លេបឿន, ការបលងកើនលេបឿន, ការរន្រ្នាត រ់និងរតាត  
លផ្សសងលេៀរ ក្រូវ នលលសាគ េ់ថាមិ្នពិរខែេរតាត  
ទាំងលនោះលឺជាធារុែ៏សាំខាន់បាំផុ្សរសក្មាប់ការយេ់
ល ើញនិងការលិរលូរែេ់រ ាំញ័រ។ការយេ់ល ើញរប
ស់ម្នុសសមាន រ់និងការលិរលូរែេ់រ ាំញ័រមានភាព 
ខុសោន  លដ្ឋយលយងតាម្េាំហាំរាំណរ់រនុងលោេ 
លៅថ្នការវាយរថ្ម្េលនាោះ ប ុខនតលៅលពេខែេការ 
វាយរថ្ម្េជាេាំោប់ខែេទរ់េងលៅនឹងខយេ់ 
ខែេបណាា េលអាយមានរ ាំញ័រ, ការបលងកើនលេបឿន 
លឺជារតាត អនុម័្រជាញឹរញាប់។  
     ខណទលពេខែេមិ្នមានលហរុផ្សេេាស់ 
ោស់ថាលហរុអវី នជាការបលងកើនលេបឿនក្រូវ ន
អនុម័្រជាញឹរញាប់លឺថាក្បសិនលបើមិ្នមានអវីលនាោះ
លេ, វាអាេក្រូវ ន នឱ្យែឹងថាការយេ់ល ើញ
របស់ម្នុសសេាំលពាោះរ ាំញ័រក្រវូ នរងផ្សេប ោះពាេ់
យ ងខាេ ាំងលដ្ឋយការរបលៅនឹងរាងកាយរបស់
ម្នុសសមាន រ់លៅកាន់ជាន់ខែេមានរ ាំញ័រ។លទោះជា
យ ងណាការរ ាំញ័រអោរខែេេេួេយរេាំោប់
លៅរនុងលណនីអាេនឹងក្រូវ នេេួេយរជារ ាំញ័រ
ខរមួ្យរយទលពេលៅរនុងររណីជាលក្េើន, និងការ
ោែ នេលនាេ ោះក្បលហាង លេបឿនការបលងកើនលេបឿននិង
ការរន្រ្នាត រ់ លឺមានលៅរនុងការេាំនារ់េាំនងសមា
មាក្រតាម្រយទលក្បរង់។ែូលចាន ោះលហើយលពេមាន
លរឿងមួ្យថ្នលរឿងទាំងលនោះក្រូវ នលក្បើេេធផ្សេថ្ន
ការវាយរថ្ម្េលឺក្រូវ នបញ្ជា រ់លដ្ឋយមានលសថរ
ភាព។ 

      របូភាពេី2បងាា ញេេធផ្សេថ្នការពិភារា 
ខែេទរ់េងនឹងេាំនារ់េាំនងរវាងការបលងកើនលេបឿ
ននិងរក្មិ្រម្ធ្យម្ខែេក្រវូ នលលែឹងថា នញ័រ
។រួលេខលនោះលឺខផ្សែរលេើេេធផ្សេថ្នការសទង់ម្រិខែ
េេេួេ នពីការលធ្វើលរសតែ៏ធ្ាំនិងការពិលសាធ្ន៍
ថ្នអោរពិរក្ រែខែេេេួេរងនូវខយេ់បរ់ 
ខាេ ាំង; រនុងររណីទាំងពីរលនោះេេធផ្សេថ្នសាំណួរ
លនោះក្រូវ នលលវាយរថ្ម្េសថិរិ។ខផ្សនការលនោះ ន
បងាា ញរថ្ម្េម្ធ្យម្ថ្នរក្មិ្ររ ាំញ័រជាមួ្យនឹងលមាេ រ
ការយេ់ល ើញផ្ទទ េ់ខេួនឬក្បខហេការយេ់
ល ើញថ្ន50%។ជាពិលសស,ឧទហរណ៍ពីការ 
បលងកើន លេបឿនរាំពូេថ្នក្បខហេ 5 cm/S2លៅរនុង
សងាក រ់ថ្នលក្បរង់លៅ0.2Hz ក្រវូ នបងាា ញលៅ
រនុងរបូភាពេី2,ខែេមានន័យថា50%ថ្នក្បជាជន
យេ់ពីរ ាំញ័រលៅលពេខែេេេួេរងនូវលក្បរង់លៅ
0.2Hzលដ្ឋយមានការបលងកើនលេបឿនរាំពូេថ្ន5cm/
S2។ 
     វាក្រវូ នលលររល ើញលៅរនុងរួលេខខែេ
រក្មិ្ររ ាំញ័រថ្នការយេ់ល ើញជាម្ធ្យម្ នបងាា
ញពីភាពខុសោន (និមិ្រតសញ្ជញ លផ្សសងោន លៅរនុងរួ
លេខលនោះ) លដ្ឋយអាស្ស័យលេើការពិនិរយលម្ើេ 
ប ុខនតនិនាន ការែូេោន លៅរនុងរក្មិ្រយេ់ល ើញរ ាំញ័រ
មានលមាេ រមួ្យេាំនួនខែេទរ់េងក្រូវ នបងាា
ញលៅរនុងរួលេខលនោះែវីលបើេេធផ្សេសទង់ម្រិខែេ
េេួេ នពីសាថ ប័នរលផ្សសងោន ។លនាោះលឺការយេ់
ល ើញថ្នរ ាំញ័រលនោះអាស្ស័យលេើភាពញឹរញាប់និង
និនាន ការលនោះក្រូវ នបងាា ញលៅរនុងរ ាំញ័រលនោះខែេ
ក្រូវ នលលែឹងខពស់បាំផុ្សរលៅរនុងសងាក រ់មួ្យថ្ន
លក្បរង់1~3Hz។ 
 
របូភាពេី2 រក្មិ្រពនេឺយេ់ល ើញរ ាំញ័រជាម្ធ្យម្ 
 



េរខណទវនិិេឆ័យរនុងការផ្សតេ់លសវាមុ្ខរបរលៅរនុង
ក្បជាជារិលផ្សសងោន  
    លែើម្បលីដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា ខែេទរ់េងខែេពារ់ 
ព័នធលៅនឹងរ ាំញ័រខយេ់ខែេបរ់ម្រលេើអាោរ 
លដ្ឋយសាររតាា េរខណទវនិិេឆ័យេាំលពាោះលសវាមុ្ខរ
បរក្រូវ នលធ្វើលអាយមានសាង់ដ្ឋលៅរនុងក្បលេស
មួ្យេាំនួន។របូភាពេី3បងាា ញពីការលក្បៀបលធ្ៀបថ្ន
េរខណទវនិិេឆ័យរាំណាងក្បលេសជារ់ោរ់មួ្យ។
លៅរនុងក្បលេសមួ្យេាំនួនលមាេ រលាំរសូក្មាប់ការប
លងកើនលេបឿនក្រូវ នអនុម័្រជាំនួសឱ្យរថ្ម្េខពស់បាំ
ផុ្សរសក្មាប់ការបលងកើនលេបឿន, ប ុខនតលៅរនុងរួលេខ
លនោះេរខណទវនិិេឆ័យខែេក្រូវ នបងាា ញជាំនួសរ
ថ្ម្េរាំពូេ។ 
      េរខណទវនិិេឆ័យទាំងលនោះក្រូវ នផ្សតេ់
សតង់ដ្ឋរលែើម្បីលអាយការបលងកើនលេបឿនរាំពូេលៅអាំ
 ុងលពេការវេិក្រ ប់របស់លលមិ្នលេើសរថ្ម្េ
សក្មាប់លក្បរង់ធ្ម្ែជារិរបស់អោរលនោះ។ លទោះជា 
យ ងណាេរខណទវនិិេឆ័យរបស់ក្បលេសជប ុន   
 នបងាា ញពីរក្មិ្រលៅ 10, 30, 50, 70 និង90% 
ថ្នក្បូ ប ីេីលរការយេ់ល ើញនិងការលបតជ្ាេិរត
ថ្នរក្មិ្រថ្នការក្បូ ប ីេីលរយេ់ល ើញលៅនឹងរ
យទលពេក្រ ប់ម្រវញិថ្ន1 
ឆ្ន ាំក្រូវ នរាំណរ់ខែេក្រវូ នក្បលេ់ឱ្យវនិិេឆ័យ
របស់អនររេនាលលក្មាងសាំណង់។អោរលៅរនុងក្ប
លេសជប ុនក្រូវ នលលរេនាល ើងជាេូលៅនរនុង
លោេលៅក្បូ ប ីេីលរការយេ់ល ើញថ្ន50%។ 
   រនុងេរខណទវនិិេឆ័យអូស្រ្សាត េីរយទលពេក្រ ប់ 
ម្រវញិពហុវេនទក្រវូ នផ្សតេ់ឱ្យ។លៅរនុងររណី 
ថ្នអាំ ុងលពេវេិក្រ ប់ខេី,រលបៀបលែើម្បីលដ្ឋោះ
ស្សាយជាមួ្យនឹងេមាេ ប់រ ាំញ័រនឹងក្រវូ នយរលៅ 
 រនុងលណនី, និងលៅរនុងររណីថ្នអាំ ុងលពេការ
វេិក្រ ប់ខវង, រលបៀបលែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយរ ាំញ័រខាេ ាំង
ខែេលរើរល ើងលដ្ឋយរក្ម្នឹងក្រូវ នលលយរលៅ

វភិាលវាយរថ្ម្េ; ប ុខនតការលបតជ្ាេិរតថ្នរយទលពេ
ក្រ ប់ម្រវញិនឹងមានភាពខុសោន អាស្ស័យលេើ
បរសិាថ នសងគម្និងលាំនិរថ្នក្បលេសលផ្សសងោន ។ 
 
របូភាពេី3 ការលក្បៀបលធ្ៀបេរខណទវនិិេឆ័យ 
សក្មាប់ការផ្សតេ់លសវាមុ្ខរបរអោរខពស់រនុងក្បជា
ជារិលផ្សសងោន  
វធិានការក្បឆ្ាំងនឹងខយេ់ខែេបណាា េលអាយមា
នរ ាំញ័រអោរ 
    រនុងលោេបាំណងលែើម្បកីារ់បនថយរ ាំញ័រអោរ 
ខែេបណាា េម្រពីខយេ់ល រខាេ ាំង, វធីិ្សាស្រ្សត 
ខែេលធ្វើលអាយក្បលសើរល ើងនូវការរសាងភាពរងឹ
ក្រូវ នលក្បើ។លទោះជាយ ងណាែូេអនរក្បខហេ
ជា នលលលម្ើេល ើញលៅរនុងរបូេី 2 និងេី 3 
លៅរនុងរាំបន់លក្បរង់ទបជាង1លិរជា Hz ឬរិេ 
ជាងលនោះ, លបើលទោះបីរ ាំញ័រក្រវូ នបនធូរបនថយលដ្ឋយ 
ការខរេម្ែភាពេេធផ្សេលនោះនឹងលធ្វើឱ្យលរើនល ើង 
លៅរនុង លក្បរង់ធ្ម្ែជារិខែេមានលៅរនុងលវន 
បលងកើនេេធភាពខែេថារ ាំញ័រនឹងក្រវូ នែឹងថាេាំ
ោប់លនោះនឹងមិ្នក្រូវ នលធ្វើឱ្យក្បលសើរល ើងលេលៅ
េីបញ្ច ប់។លែើម្បខីរលរឿងលនោះលនោះ, វធីិ្សាស្រ្សតខែេ 
បលងកើនការសខម្តងរ ាំញ័រvibration-damping ក្រូវ ន 
អនុម័្រលៅរនុងររណីភាលលក្េើនបាំផុ្សរ។ រនុងររណី 
លនោះលដ្ឋយសារខររក្មិ្រការបលងកើនលេបឿនមួ្យ 
ទបក្រវូ នរាំណរ់លោេលៅជាធ្ម្ែតាលៅរនុង
លោេបាំណងលែើម្បបីលងកើននូវេាំោប់វាជាការចាាំ 
 េ់ខែេអនុម័្រក្បព័នធេប់សាក រ់ការលអាយមាន
ក្បសិេធិភាពសូម្បីខរលៅរនុងរាំបន់ការបលងកើន 
លេបឿនទបរ៏លដ្ឋយ។បេចុបបននអោរខពស់ៗជាលក្េើ
នក្រូវ នសាងសង់លៅរនុងការខែេឧបររណ៍រ ាំ
ញ័រvibration-damping ក្រូវ នែាំល ើង។ 
    ម្ា ងវញិលេៀរលេញពីេសសនទការលធ្វើខផ្សនការ 



មួ្យសាថ បរយរម្ែ, 
មានវធីិ្សាស្រ្សតមួ្យលែើម្បមីានលលក្មាងេីតាាំងជាន់ 
(floor)លហើយេីតាាំងយនាលហាោះលនោះលបើលយងតាម្
ការលក្បើក្ ស់និងភាពញឹរញាប់រ ាំពឹងថានឹងមានអ
ោរមួ្យ។លេើសពីលនោះលេៀរលែើម្បីការពារ នទាំង
ការយេ់ល ើញនិងលម្ើេល ើញថ្នការរ ាំញ័រវធិាន 
auditoryការក្រូវ នអនុម័្រថានឹងរារាាំងការលក្បោះ
លៅរនុងជញ្ជា ាំងនិងខផ្សនរបនាទ ប់បនសាំខាងលក្ៅលផ្សសង
ៗលេៀរនឹងេប់សាក រ់ការរ ាំញ័រថ្នស្សលមាេបងែួេនិ
ងលភេើងបលនាត ង។ 
 
■  ■  ■  ■  ■ 
(េាំព័រេី 11~14) 
ការរេនាបេង់េប់េេ់ខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំនិងខយេ់ប
រ់ខែេមានមូ្េដ្ឋឋ នអនុវរត300 ខម្ ក្រេីក្រងុ 
បញ្ឈរ 
លដ្ឋយKiyoaki Hirakawa, Takenaka Corporation 

       លក្ោងថ្នការរសាងអាោរនិងលាំលរាងសាំណង់ 
ABENOHARUKAS (លៅការ់HARUKAS) 
លឺជាអាោរខែេខពស់ជាងលលរបស់ជប ុនឈរលៅ 
រម្ពស់300 ខម្ ក្រខែេក្រូវ នបញ្ច ប់លៅរនុង 
ខខមិ្នាឆ្ន ាំ 2014 (របូែរេី 1) ។ េីតាាំងរបស់អោរ 
លនោះសថិរលៅរនុងAbenoអូសាកាខែេជាេីក្រងុ 
មួ្យខែេរាំណាងក្បលេសជប ុននិងរាំបន់េីក្រងុ 
ធ្ាំជាងលលេីក្ ាំរបស់ពិភពលោរ។រាំបន់លនោះ ន 
រាំពុងខរររីេាំលរ ើនយ ងឆ្ប់រហ័សនិង នលួរយរ
េិរតេុរដ្ឋរ់បាំផុ្សរលៅរនុងប ុនាែ នឆ្ន ាំេុងលក្កាយលនោះ 
     HARUKASជាsuperhigh-លរើនល ើងបញ្ឈរលៅ 
េីក្រុងលដ្ឋយមានរាំបន់ជាន់សរបុក្បមាណ212,00
0ខម្ ក្រកាលរ  ។លរើនល ើង60ជាន់ខាងលេើែីនិងលក្កា
ម្ែី5ជាន់, អោរលនោះភាា ប់ោន នូវមុ្ខងារេក្ម្ុោះ: 
ជាសាថ នីយ៍រែលភេើងលក្កាម្ែី ជាហាងេាំនិញ 
ជាម្នទីរសិេបទ, ជាការយិេ័យ, ជាសណាឋ ោរ, 

ជាម្នទីអលងករការណ៍ ជារខនេងេររែយនតនិង 
លក្េើនលេៀរ។ោែ នអោរលផ្សសងលេៀរលេសាំរាប់ការលធ្វើ
មាក្រដ្ឋឋ នលនោះក្រវូ នរសាងល ើងពីលេើសាថ នីយ៍
មួ្យលៅរនុងរខនេងថ្នពិភពលោរណាមួ្យល ើយ 
ក្បលេសជប ុនលឺជាក្បលេសមួ្យខែេមានការ 
រញ្ាួ យែីនិងពយុោះេីហវុង-ងាយជាងបណាត ក្បលេស 
ភាលលក្េើនលៅរនុងពិភពលោរ។ពរ៌មានេាំអិរពី
ការរេនារញ្ាួ យការអនុវរតន៍ខែេមានមូ្េដ្ឋឋ ន 
សក្មាប់អោរលនោះក្រវូ នសលងខបលៅរនុងឯងសារ
លយង(Ref)េី1។ក្រដ្ឋសលនោះលផ្ទត រលេើការរសាងវ ិ
ធិ្េប់េេ់ខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងការអនុវរតខែេ
មានមូ្េដ្ឋឋ នសក្មាប់HARUKASែូេខាងលក្កាម្។ 
     លៅលពេខែេមានខយេ់បរ់ខាេ ាំងលៅលេើអោរ 
មួ្យvortexKarmanក្រូវ នបលងកើរលៅលេើleeward
ថ្នអោរលនោះនិងអនុញ្ជញ រឱ្យក្អងួនអោរលៅរនុង 
េិសលៅខរងលៅនឹងខយេ់លនោះ។លាំនូរលនោះជាការ 
េងែុេបងាា ញលៅរនុងរបូភាពេី1បងាា ញពីសភាព
លម្ើេល ើញថ្នvortexingKarmanខែេបងាា ញថា
ផ្សេប ោះពាេ់ថ្នការvortexKarmanក្រវូ នបក្ងួម្
អបបបរមារនុងររណីថ្នការHARUKAS(ខាងលក្កាម្
ខាងសាត ាំ)លបើលក្បៀបលធ្ៀបជាមួ្យអោរែ៏រងឹមាាំមួ្យ
ខែេមានរាងេរុលកាណ(ខាងលក្កាម្លឆវង) ។ 
     លុណភាពថ្នេរខណទរបស់aerodynamic 
លឺមានសារទសាំខាន់ខាេ ាំងណាស់លៅរនុងការរេនា
ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងខយេ់ថ្នអោរខពស់រប់ពពរ300
ខម្ ក្រ។ក្បលភេអោរ "ែាំលណើ រែយលក្កាយ" 
ែូេជាHARUKASលឺរបូរាងអោរមួ្យលដ្ឋយមានកា
រសខម្តងaerodynamic 
េែឥរលខាច ោះខែេមានក្បសិេធិភាពជួយការ់បនថយ
លពេែរសខម្ាងលៅលេើអោរខែេរងផ្សេប ោះពា
េ់លដ្ឋយvortexKarmanមួ្យ។ 



    ែូេខែេ នបងាា ញលៅរនុងរបូភាពេី2, 
superstructure លនោះក្រូវ នផ្សសាំល ើងថ្ន "បេុរ" 
បីមានការែយេុោះលៅលេើក្ជុងខាងលជើង។ 
បេុរទបលឺសក្មាប់ហាងេាំនិញមួ្យ 
បេុរមួ្យលេៀរជាការយិេ័យរណាត េនិងមួ្យខផ្សន
រខាងលេើសក្មាប់សណាឋ ោរមួ្យ។បេុរខាងលេើ
មានatriumខែេមានេាំហាំធ្ាំលៅរនុងម្ណឌ េលនោះ។
លដ្ឋយមានេីតាាំងសថិរលៅរវាងបេុរនីម្យយៗនិង
លៅខផ្សនរខាងលេើថ្នខផ្សនរខាងលេើមួ្យលឺជាន់លផ្សទរ-
truss។ 
លែើម្បីបលងកើនភាពរងឹលដ្ឋយលផ្សារនិងក្បឆ្ាំងtorsion
េាំលពាោះ ការរញ្ាួ យែីែ៏ខាេ ាំងនិងខយេ់រញ្ាួ យ 
outrigger ខាេ ាំងៗក្រវូ នដ្ឋរ់លៅរនុងជាន់លផ្សទរនិង 
បេុររណាត េ។ 
     ការសរបុេាំនួនសនទោះបិេលបើរេាំនយនបួនក្ប 
លភេទាំងviscousនិងhysteresisticមួ្យក្រូវ នដ្ឋ
រ់ជាេម្បងលៅរនុងក្ជងុទាំងបួនលៅរនុងបេុរទប
លៅជុាំវញិសនូេរណាត េលៅរនុងបេុររណាត េនិង
លៅជុាំវញិatriumរនុងបេុរខាងលេើលៅរនុងលោេបាំ
ណងលែើម្បីស្សូបយរថាម្ពេលដ្ឋយការរញ្ាួ យែី
ឬខយេ់។លេើសពីលនោះលេៀរមានសនទោះទវ រពីរក្បលភ
េធ្ាំៗមួ្យ(ក្បលភេ AMD និងATMD) 
ក្រូវ នែាំល ើងលៅលេើរាំរាេ56រនុងលោេបាំណង
លែើម្បីលេើររម្ពស់េាំោប់ជាេម្បងថ្នសណាឋ ោរ
លៅបេុរខាងលេើលនោះ។េាំោប់ថ្នការវាយរថ្ម្េក្បឆ្ាំ
ងនឹងការការ់ការផ្សទុរខយេ់នឹងក្រូវ នពិពណ៌នា
លៅរនុងេម្ែិរ។ 
     រេនាសម្ព័នធសាំណង់ែ៏រងឹមាាំលដ្ឋយការលក្បើ 
outriggersនិងលម្ការ់ជួយការ់បនថយរយទលពេធ្
ម្ែជារិថ្នអោរលែើម្បីការពារការលរើរល ើងថ្នរ ាំញ័រ 
aerodynamicមិ្នសថិរលសថរ( រុភូរអក្ងួនបណាត
េឱ្យញ័រកាន់ខរលក្េើន) 
ខែេេាំនងជាក្រូវ នបលងកើរលដ្ឋយការរសាងសាំ

ណង់បរ់ខបនមួ្យខែេមានរយទលពេយូរ។លេើ
សពីលនោះលេៀរការលក្បើក្ ស់dampersការក្ររួពិនិ
រយរ ាំញ័របលងកើនការេប់សាក រ់អោរញ័រខែេ នបងក
ល ើងលដ្ឋយខយេ់ខាេ ាំងនិងលដ្ឋោះស្សាយវារនុងរយទ
លពេខេីមួ្យ។ 
 
របូែរេី 1 េិែឋភាពពាយ័ពយ 
របូភាពេីសាថ នភាពថ្នKarmanvortexing 
របូភាពេី2ខផ្សនការរេនាសម្ព័នធលក្ោងសាំណង់ 
លលក្មាងក្ពាងថ្នការរេនាសាំណង់អោរខែេធ្ន់
ក្ទាំនឹងខយេ់ 
    តារាងេី 1បងាា ញពីការរសាងបេង់លេបឿនខយេ់ 
េរខណទវនិិេឆ័យនិងធារុលផ្សសងលេៀរ នសិរា 
រនុងការអភិវឌ្ឍបេង់ខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងការ 
អនុវរតន៍ខែេមានមូ្េដ្ឋឋ នសក្មាប់ការរសាង 
សាំណង់។ 
 
តារាងេី 1 ការសិរាលេើសាំភារទនីមួ្យៗសក្មាប់ 
ការរេនាខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងខយេ់ 
 
លាំរកូ្ពាងថ្នការលធ្វើលរសតខយេ់លៅផ្សេូវលក្កាម្ែី 
     ការលធ្វើលរសតវាស់សមាព ធ្ខយេ់ក្រវូ នលលលធ្វើ 
ល ើងលែើម្បីរាំណរ់សមាព ធ្ខយេ់ខែេលធ្វើសរម្ែភា
ពលៅលេើអោរលនោះ។េាំហាំថ្នការលធ្វើលរសតលាំរខូយេ់
លៅផ្សេូវលក្កាម្ែីសក្មាប់លោេបាំណងខែេថាលនោះ
លឺ1/500និងជួរម្ ូខែេលនោះលឺជាកាាំមានក្បខវង700 
ខម្ ក្រ(របូែរេី2)។េាំណុេរងាវ ស់មួ្យខែេមានក្ប
មាណ 600ខែេ នបងកប់រនុងលាំរaូcrylicលែើម្ប ី
វាស់សមាព ធ្ខយេ់។ 
     មុ្ខការ់មូ្េដ្ឋឋ នក្រូវ នលណនាលដ្ឋយម្ ូរ 
វសិាេលម្លដ្ឋយមានការវភិាលលឆេើយរបេាំលពាោះវធីិ្
ែាំបូងខែេក្រូវ នយរម្រពិចារណា។េាំនារ់េាំន
ងរវាងមុ្ខការ់លេបឿនខយេ់មូ្េដ្ឋឋ នសក្មាប់ 



"រក្មិ្រ2"ក្រូវោន លៅនឹងការក្រ ប់ម្រវញិរនុងរយទ
លពេ500ឆ្ន ាំលហើយមុ្ាំខយេ់ក្រូវ នបងាា ញលៅរនុងរូ
បភាពេី3។ ការ់មូ្េដ្ឋឋ នអរិបរមារនុងេិសលជើង 
របូង(Y)ខែេក្ជងុរូេេលងែៀរមួ្យថ្នអោរលនោះ 
លេេល ើងលៅមុ្ាំខយេ់85°ខែេលសទើរខរលលៀរេិស
ខាងលរើរខាងេិេ(x) (របូភាពេី 3(ខ)) ។ 
 
របូែរេី២ ការលធ្វើលរសតខយេ់ផ្សេូវរងូលក្កាម្ែី 
របូភាពេី៣េាំនារ់េាំនងរវាងមិ្ខការ់មូ្េដ្ឋឋ ននិង
ខយេ់មុ្ាំ 
 
ការលណនាេាំលពាោះការផ្សទុរេាំងន់ខយេ់ 
     េាំងន់ខយេ់លៅលេើជាន់ទាំងអស់លនោះលៅលពេ 
ខែេមុ្ខការ់មូ្េដ្ឋឋ ន រក្លឹោះធ្ាំជាងលលបាំផុ្សរលៅ
រនុងខយេ់ភាា ប់មុ្ាំ175°និង85°សក្មាប់ X េិសលៅ 
និងY-េិសលៅលរៀងោន លឺក្រវូ នបងាា ញលៅរនុង 
របូភាពេី4 
លៅរនុងការលក្បៀបលធ្ៀបជាមួ្យេាំងន់រញ្ាួ យ 
សក្មាប់ "រក្មិ្រ2" េាំងន់រញ្ាួ យែីលេើស 
ពីេាំងន់ខយេ់លៅ លេើជាន់ទាំងអស់លៅរនុងេិស 
លៅX និងលសទើរខរទាំងអស់លេើរខេងខរជាន់មួ្យ 
េាំនួនខែេទបជាងមុ្នលៅរនុងេិសលៅY។េាំងន់
ខែេ នបញ្ចូ េទាំងពីរក្បលភេក្រូវ នបលងកើរ
ល ើងជាេាំងន់ខផ្សនរខាងលក្ៅសក្មាប់ខផ្សនរមួ្យៗ។ 
 
របូភាពេី 4 ការលក្បៀបលធ្ៀបរវាងេាំងន់ខយេ់និង 
េាំងន់រញ្ាួ យ 
 
ការសិរាអាំពីរ ាំញ័រ Aerodynamic មិ្នសថរិលសថរ 
    លេបឿនខយេ់ខែេលក្បរង់ក្រូវ នបលងកើរលដ្ឋយ 
vortexKarmanក្រវូ នលណនាលដ្ឋយការវាស់ស
មាព ធ្ខយេ់ល ើងស្សបលពេជាមួ្យនឹងលក្បរង់ធ្ម្ែ
ជារិអោរលនោះ (0.169 លិរជា Hz) រនុងY-េិសលៅ 

លឺ97.9ខម្ ក្រ/វនិាេី។ , ខែេមានលក្េើនជាង 
លេបឿនខយេ់1.4ែងខែេមាន(66.6 M /វ។ិ) 
ខែេមានេលនាេ ោះលពេលរើរល ើងវញិពី500ឆ្ន ាំ។ 
វាហារ់ែូេជាថាអោរលនោះមានការរាំណរ់រេនាស
ម្ព័នធខែេលៅរនុងរ ាំញ័រaerodynamicខែេមិ្នសថិរ
លសថរលឺហារ់ែូេជាមិ្នេាំនងថាលរើរមានល ើង
លសាោះលក្ពាោះេេឹងអោរលនោះខក្បក្បួេជាមួ្យនឹងរ
ម្ពស់អោរលៅY-េិសលៅជាមួ្យនឹងរាំបន់ 
សមាព ធ្ខយេ់ធ្ាំក្រូវោន លៅនឹងេិសខរងសក្មាប់ 
េិសខយេ់ថ្ន90°និង270°។ យ ងណារ៏លដ្ឋយ 
ការពិលសាធ្ន៍រ ាំញ័រឌី្ណា(aerodynamic)ក្រូវ ន
លធ្វើល ើងពិចារណាថាបេុរខាងលេើលនោះលឺជាលសតើង 
និងអាេងាយនឹងរ ាំញ័រលដ្ឋយtorsion។ការពិ 
លសាធ្ន៍ខែេក្រូវ នលក្បើជាមួ្យមា ស់5lumpedម្ ូ
ខែេ3Dខែេមានមា សមួ្យែូេោន eigenvalueនិ
ងការេប់សាក រ់ការ(0.03 េាំលពាោះ transitional 
modeនិង0.014េាំលពាោះtorsion mode) ជារថ្ម្េ 
ខែេ នរេនា(របូែរេី 3) ។ជាេេធផ្សេវាក្រូវ 
 នបញ្ជា រ់ថាមានរ ាំញ័រមិ្នសថិរលសថរឌី្ណា(aerod
ynamic)មិ្ន នលរើរមានល ើងលៅរិេជាង1.2ែង
ថ្នលេបឿនខយេ់ខែេតារ់ខរងល ើងជាមួ្យេលនាេ ោះ
លពេលរើរល ើងវញិ500ឆ្ន ាំម្រលហើយែូេខែេ ន
បងាា ញលៅរនុងរបូភាពេី5 ។ 
 
របូែរេី3ពិលសាធ្ន៍រ ាំញ័រឌី្ណា 
របូភាពេី5ការលធ្វើលរសតរ ាំញ័រឌី្ណា 
 
ការវាយរាំថ្េេាំោប់ខែេលរើរល ើង 
     វានឹងមានសណាឋ ោរមួ្យលៅរនុងបេុរខាងលេើ 
ថ្នអោរលនោះ, ខែេផ្សតេ់ផ្ទសុខភាពជាក្បចាាំក្រូវ 
 នផ្សតេ់លដ្ឋយការបនតការបលងកើនលេបឿនការលឆេើយ
របលអាយរិេជាងក្បមាណ3 cm/sec2លៅថាន រ់ H-
3011 (ក្បខហេ30% ថ្នអនរកាន់កាប់បេចុបបនន 



យេ់ល ើញថាមានញ័រ) លដ្ឋយមានេលនាេ ោះលពេ 
លរើរមានល ើងវញិ មួ្យឆ្ន ាំ។េាំលពាោះលោេបាំណង 
លនាោះមា សdampersពីរក្បលភេខែេសរម្ែក្រូវ ន
ែាំល ើងលៅលេើជាន់េី56លែើម្បីការ់បនថយការប 
លងកើនលេបឿនការលឆេើយរបលៅរនុងររណីខែេមាន
ខយេ់បរ់ខាេ ាំង។ 
   មា សdampersសរម្ែពីរលធ្វើការខរលៅលពេខែេ 
ពួរវាក្រូវ នលធ្វើសម្កាេរម្ែរយទលពេជាមួ្យ 
នឹងរយទលពេធ្ម្ែជារិថ្នអោរខែេរយទលពេយូរ
ក្បមាណ 6 វនិាេី។ មា សdamperធ្ាំមួ្យសរម្ែ 
(AMD  ន) 
លៅខាងលរើរលឺល  េធ្ម្ែតាមួ្យ។មា សdamperមួ្
យលផ្សសងលេៀរ នក្បលុាំសរម្ែ (ATMD) 
លៅខាងេិេលឺជាល  េពយួរធ្ម្ែតារមួ្បញ្ចូ េោន ជា
មួ្យនឹងការល  េបខម្េងែូលេនោះជាការលែើម្បីការ់ប
នថយក្បខវងផ្ទែ រ(2.2 ខម្ ក្រ)និងលជៀសវាងការ 
លេើស រាំពស់ពិដ្ឋនែូេខែេ នបងាា ញលៅរនុង 
របូភាពេី6 ។ 
     េាំោប់ក្បចាាំលៅរនុងបនទប់សណាឋ ោរលនោះក្រូវ 
 នលធ្វើឱ្យក្បលសើរល ើងជាមួ្យនឹងមា សdampers
ែ៏ធ្ាំមួ្យេាំលពាោះខផ្សនររូេេលងែៀរ(ភាលខាងលជើងភាល
ខាងរបូង; Y-េិស) ថ្នអោរលនោះែូេខែេ ន 
បងាា ញលៅរនុងរបូភាពេី7។លទោះយ ងណារាំញ័រ
លៅខផ្សនរែ៏ធ្ាំេូោយ(ខាងលរើរខាងេិេ; X-
េិសលៅ) លឺរូេក្លប់ក្ោន់លដ្ឋយមិ្នមានមា ស 
dampers។ 
     អោរលនោះធានា នថារក្មិ្រខពស់ថ្នេាំោប់ 
លដ្ឋយការ់បនថយការបលងកើនលេបឿនថ្នការអក្ងួនរនុ
ងេិសលៅខេីមួ្យលនោះក្បខហេពារ់រណាត េមួ្យ
លៅលពេខែេខយេ់បរ់យ ងខាេ ាំងខែេជាញឹរ
ញាប់ក្បមាណជាលក្េើនលៅែប់ែងលសសមួ្យឆ្ន ាំ។ 
 
របូភាពេី6យនតការថ្នមា សdamperខែេមានសាំ

ល ងខាេ ាំង 
របូភាពេី7េាំោប់ថ្នការវាយរាំថ្េបនទប់សណាឋ ោ
រផ្សទោះសាំណារ់លៅជាន់េី 55  
របូែរ4ខផ្សនរខាងលេើថ្នHARUKAS 
 
លសេរតីសននិដ្ឋឋ នលៅលេើខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹងបេង់
អនុវរតក្លឹោះ 
     ខផ្សនរលនោះខណនាាំពីបេង់ខយេ់ខែេធ្ន់ក្ទាំនឹង 
ការអនុវរតខែេមានមូ្េដ្ឋឋ នក្លឹោះថ្នអោរែាំបូង 
ខែេមានរម្ពស់300ខម្ ក្រលៅក្បលេសជប ុន។ការ
រាំណរ់រេនាបេង់រសាងក្បព័នធsuperstructureនិង
ឧបររណ៍dampingជាលក្េើនក្រូវ នដ្ឋរ់បញ្ចូ េ 
sophisticatedlyលែើម្បីធានា ននូវរក្មិ្រខពស់ថ្ន
សុវរថិភាពលែើម្បកី្បឆ្ាំងនឹងខយេ់ខែេបរ់ល រ 
ខាេ ាំង។ 
 
■  ■  ■  ■  ■ 
 (េាំព័រ 15~18) 
បលេចរវេិាថ្នការអនុវរតខែរខែប 
ព័រ៌មានេាំអិរមូ្េដ្ឋឋ នអាំពីHigh-strength Bolt 
Joining 
លដ្ឋយក្រមុ្ស្សាវក្ជាវលៅលេើផ្សេិរផ្សេខែរខែប
សក្មាប់ការរសាងសាំណង់អាោរ ព័នធសហខែរ 
ខែបនិងជារិខែររបស់ក្បលេសជប ុន 
 
    លៅរនុងការេូេរមួ្ជាសមាជិររនុងក្របខ័ណឌ  
ខែរជាមួ្យរមាេ ាំងរមូ្រខពស់មានពីរវធីិ្សាស្រ្សតខែេ
ក្រូវ នលក្បើជាេូលៅ: ការររិរេូេោន និងភាព 
តានរឹងេូេរមួ្ោន ។ក្បលភេរមាេ ាំងររមូ្រខពស់ទាំងពី
ក្បលភេលនោះខែេលក្បើក្ ស់បឋម្លឺ:រមូ្រឆលកាន 
រមាេ ាំងខពស់និងរមូ្រការ់រមាេ ាំងបងវិេជុាំរមាេ ាំងខពស់
។លដ្ឋយអាស្ស័យលេើបរសិាថ នសក្មាប់ការអនុវរត
លនោះលៅរនុងការបខនថម្លៅលេើរមូ្រខែេផ្សេិរលដ្ឋ



យលក្បើសមាភ រទខែរខែបសាម្ញ្ញេូលៅលៅត ធាេ រ់េុោះជ
ក្ម្ុញរមូ្រនិងរមូ្រផ្សេិរលដ្ឋយលក្បើខែរខែបខែេធ្
ន់និងលភេើង,ខែរខែបខែេក្រូវតាម្អាកាសធារុនិង 
ខែរអីុណុរមានេរ់លហើយ។អងករ់ផ្សចិរបនាទ ប់បនសាំ
ថ្នការអនុវរតរមូ្រជាេូលៅលឺជាM16, M20, 
M22និងM24។លេើសពីលនោះលេៀរអនរផ្សេិរមួ្យេាំ
នួន នផ្សតេ់ជូននូវរមូ្រboltអងករ់ផ្សចិរេាំហាំធ្ាំមានែូ
េជាM26និងM30។ 
     បេចុបបននថាន រ់ថ្នការរមូ្ររមាេ ាំងខពស់លក្បើជាេូលៅ 
ភាលលក្េើនរនុងការសាងសង់អោរលនោះលៅរនុងក្បលេ
សជប ុនលឺF10T(រមាេ ាំង tensile: 1000N /mm2) 
និងថាន រ់ថ្នរមូ្រជក្ម្ុញរមាេ ាំងខពស់លៅត ការធាេ រ់េុោះ
លនោះលឺF8T(រមាេ ាំង tensile: 800 N /mm2) ។ 
រនុងលពេរនេងម្ររមូ្រF13T(រមាេ ាំង tensile: 
1.300N /mm2) ក្រូវ នផ្សេិរប ុខនតលក្កាយ 
ម្រក្រូវ នហាម្ឃារ់លដ្ឋយសារខរការលរើរ 
ល ើងថ្នការ រ់ឆែឹង នពនាលពេលនោះ។លេើស 
ពីលនោះលេៀរទរ់េងនឹងសតង់ដ្ឋរឧសាហរម្ែក្ប 
លេសជប ុន(JIS) F8Tថាន រ់F10TនិងF11T(រមាេ ាំង 
tensile: 1.100N /mm2),រម្ែវធីិ្ថ្នរមូ្រF11Tលនោះក្រូវ 
 នលលហាម្ឃារ់សក្មាប់ខផ្សនរភាលលក្េើនបាំផុ្សរ។
លេើសពីលនោះលេៀរF11Tមិ្នក្រូវ នពិពណ៌នាលៅ
រនុងលសៀវលៅខណនាាំសតីពីការរេនាបេង់និងការក្រ
ណារ់ថ្នរមាេ ាំងboltedការរភាា ប់ខពស់ខែេលេញ
លដ្ឋយវេិាសាថ នសាថ បរយរម្ែថ្នក្បលេសជប ុន។ 
     តារាងេី 1បងាា ញពីការរមូ្ររមាេ ាំងខពស់ខែេ 
បេចុបបននក្រូវ នអនុវរតជាេូលៅលៅរនុងក្បលេសជ
ប ុន។ 
 
តារាងេី 1Boltរមាេ ាំងខពស់អនុវរតជាេូលៅលៅ 
ក្បលេសជប ុន 
 
ក្បលភេថ្នBoltខែេមានរមាេ ាំងខពស់ 

• HexagonalBoltខែេមានរមាេ ាំងខពស់ 
   រមូ្រឆលកានរមាេ ាំងខពស់លនោះក្រូវ នលក្បើលែើម្ប ី
ភាា ប់ ផ្សេិរផ្សេខែរខែបធ្ម្ែតាលឺក្រូវ នបញ្ជា រ់ 
លៅរនុងJIS: JISខ1186 
(រាំណរ់េាំលពាោះរបុាំឆលកានរមាេ ាំងខពស់, 
រាេលឡាសីុនិងwashersធ្ម្ែតាសក្មាប់សនាេ រ់
កាត ប់ររិរ) និង1 ឈុរក្រវូ នរាំណរ់ជាមាន 
រនេឹោះ1េន1និងwashers2(សូម្លម្ើេរបូេី 1) ។ 
លនោះលហរុផ្សេជាមូ្េលហរុខែេរមូ្រក្រូវ ន 
បញ្ជា រ់លៅរនុងសាំណុាំ លនោះលឺលែើម្បីធានានូវយនត 
ការេរខណទសម្បរតិរបូរាង, និងវមិាក្រថ្នboltលនោះ 
លចច និងwashersខែេបលងកើរសាំណុាំ មួ្យលហើយ 
បខនថម្លេៀរលែើម្បីបញ្ជា រ់លសេរតីខណនាាំថ្នរមាេ ាំង
អ័រសលនោះ។  
     រមូ្រឆលកានបីក្បលភេអាេររ នលនោះលបើ 
លយងតាម្េរខណទសម្បរតិលម្កានិេថ្នសាំណុាំ  
ខែេពួរលលជារម្ែសិេធិ: ក្បលភេេី 1 (F8T), 
ក្បលភេេី 2(F10T) និងក្បលភេេី 3 (F11T) ។ 
លៅរនុងក្បលភេេី 1 (F8T) ក្រូវ នរាំណរ់ខែេ 
ជាការេងភាា ប់ែ៏មានក្បសិេធិភាពពិរជាអាក្ររ់ 
និងមិ្នមានលរាងេក្រផ្សេិររម្ែណាមួ្យJIS-
បញ្ជា រ់; លហើយលៅរនុងក្បលភេេី3 (11T) 
ក្រូវ នរាំណរ់ក្បលភេ, ការ រ់ឆែឹង នពនា 
លពេ នលរើរល ើង។លដ្ឋយសារខរលរឿងលនោះ, 
សាំណុាំ boltទាំងពីរលនោះលឺមិ្នមានលេៀរលេលៅរនុងកា
រលក្បើក្ ស់។បេចុបបននមានខរក្បលភេេី 2 (10T) 
សាំណុាំ  នផ្សេិរលៅលរាងេក្រផ្សេិរJIS-
បញ្ជា រ់លឺលៅរនុងការលក្បើក្ ស់។ 
     លេើសពីលនោះលេៀររមូ្រឆលកានរមាេ ាំងខពស់ក្រវូ 
 នចារ់ថាន រ់ជាក្បលភេA ឬB ខែេលនោះលបើលយង 
តាម្លម្លុណរមាេ ាំងបងវិេថ្នសាំណុាំ boltលនោះ។ 
    សមាភ រខែរខែបខែេក្រវូ នលក្បើជាេូលៅលែើម្បី 
ផ្សេិរផ្សេិរផ្សេរនេឹោះលឺ:ខែរខែបកាល នទបជា



មួ្យក្រមីូ្ញ ូម្ នបខនថម្លេៀរថា(Cr) និង 
boron(B) សក្មាប់រមូ្រ ន; ខែរខែបកាល ន 
សក្មាប់រេនាសម្ព័នធមា សីុនសក្មាប់ក្ោប់លចច ; 
ខែរខែបនិងកាល នឬខែរខែបកាល នទបជា 
មួ្យនឹងម្ ង់ហាគ ខណបខនថម្លេៀរថា(Mn)ឬ B, 
សក្មាប់រេនាសម្ព័នធមា សីុនសក្មាប់washersលនោះ 
(តារាងេី 2) ។ 
របូែរ1 ឈុរថ្នរមាេ ាំងខពស់រនេឹHឆលកាន 
តារាងេី2 ឧទហរណ៍ថ្នសមាសភាពលីមី្ថ្ន 
ខែរសាំភារទលក្បើសក្មាប់រមូ្ររមាេ ាំងខពស់, 
ក្ោប់លចច និងwasher(%) 
 
•រមូ្រខែររមាេ ាំងបងវិេខែេមានរមាេ ាំងខពស់ 
    រមូ្រខែរការ់រមាេ ាំងបងវិេជុាំខែេមានរមាេ ាំង 
ខពស់ក្រវូ នបញ្ជា រ់លដ្ឋយសមាលម្ជប ុនខែរសាំ
ណង់លៅJSSលេើរេី09មួ្យរបុាំ លចច 1និង washer
1ក្រូវ នបញ្ជា រ់ជាឈុរ1(របូែរេី 2) 
និងមានខរសាំណុាំ មួ្យក្រវូ នបញ្ជា រ់លៅរនុងJSS
លេើរេី09លពាេលឺក្បលភេេី 2 (S10T) ។ 
រមូ្រខែរការ់រមាេ ាំងបងវិេជុាំខែេមានរមាេ ាំងខពស់
ក្រូវ នតាងជាថាន រ់េីS10Tនិងក្រូវ នសមាគ េ់ពី
ការរមូ្រឆលកានរមាេ ាំងខពស់ខែេក្រវូ នតាងជាF1
0T។ 
    េរខណទពិលសសរបស់រមូ្រការ់boltរមាេ ាំង 
បងវិេខែេមានការរាំណរ់រេនាសម្ព័នធជាមួ្យនឹ
ងរាេ bolt មួ្យជុាំនិងការផ្សតេ់រនទុយម្ាុេលៅ 
េុងម្ាុេboltតាម្រយទការេងែូរតាម្រយទbreak-off 
groove.(សាំលៅលៅលេើរបូែរ2) ។ រមូ្រទាំងលនោះរ៏ 
មានេរខណទពិលសសថារមាេ ាំងអ័រសទម្ទរស
ក្មាប់រមាេ ាំងរមូ្រខពស់ការ់បងវិេជុាំក្រូវ នេេួេ
 នលដ្ឋយភាា ប់លៅនឹងbolt រហូរែេ់លពេ 
ខែេរនទុយម្ាុេលនាោះបណាត េឱ្យ រ់និងស្សប
លៅតាម្បញ្ច ប់រនុងេាំណារ់ថាន រ់ថ្នការងារbolting

អាេក្រវូ នបញ្ជា រ់យ ងងាយស្សួេ។េនទឹម្នឹង
លនោះខែររមាេ ាំងអ័រសរទឹម្ទរថ្នសាំណុាំ boltក្រូវ ន
បញ្ជា រ់លៅរនុងសាង់ដ្ឋរសក្មាប់រមាេ ាំងខពស់រមូ្រកា
រ់រមាេ ាំងបងវិេជុាំលនោះ។ តារាងេី 3បងាា ញពីភាព 
តានរឹង នទម្ទរសក្មាប់រមូ្រភាា ប់ខែេរាំណ
រ់លៅសីរុណា ភាពលៅរនុងបនទប់។ 
    លដ្ឋយសារខររមាេ ាំងរមូ្រការ់រមាេ ាំងបងវិេជុាំ 
ខពស់មិ្នក្រូវ នេេួេសតង់ដ្ឋររនុងJIS,អនរផ្សេិរ
bolt នេេួេការយេ់ក្ពម្ជាេូលៅពីរែឋម្ន្រ្នតីក្រ
សួងលហដ្ឋឋ រេនាសម្ព័នធខែនែីែឹរជញ្ាូ ននិងលេស
េរណ៍លែើម្បផី្សេិរក្បលភេថ្នរនេឹោះលនោះ។ 
 
របូែរេី 2 រាំណរ់រមូ្រខែរការ់ខែេមានរមាេ ាំង
បងវិេខពស់ 
 
•រមូ្រខែរ Galvanized       
     ខែេមានរមាេ ាំងខពស់លធ្វើលអាយរលដា ធាេ រ់ 
េុោះលែើម្បផី្សតេ់នូវការការពារលក្េោះឬការពារខក្េោះ
សក្មាប់ខផ្សនរពារ់ព័នធស ុម្ខែររមាេ ាំងខពស់លៅត ធាេ រ់
េុោះជក្ម្ុញរមូ្រឆលកាន(របូែរេី 3) ក្រូវ នលក្បើ
លែើម្បីភាា ប់ខផ្សនរនស ុម្ខែរខែបខែេផ្សេិរលដ្ឋយ
លក្បើផ្សេិរផ្សេបញ្ាុ ោះរលដា ជក្ម្ុញថ្នខែរខែបធ្ម្ែ
តា។លដ្ឋយសារខរសាំណុាំ ថ្នរមាេ ាំងខពស់លធ្វើលអាយរ
លដា ធាេ រ់េុោះជក្ម្ុញរមូ្រឆលកានមិ្នក្រូវ នលធ្វើលអា
យមានសតង់ដ្ឋរនុងJISនិងលដ្ឋយសារខររថ្ម្េ 
F(អក្តារមាេ ាំង)មិ្នក្រវូ នលដ្ឋោះស្សាយលៅរនុងេា
ប់អោរសតីពីសតង់ដ្ឋថ្នក្បលេសជប ុនក្រមុ្ហ ុនផ្សេិ
រbolt នេេួេការអនុម័្រេូលៅសក្មាប់ 
"រមាេ ាំងខែររមូ្រភាា ប់មានរមាេ ាំងបញ្ចុ ោះរលដា ខពស់"ពី
រែឋម្ន្រ្នតីក្រសួងលហដ្ឋឋ រេនាសម្ព័នធខែនែីែឹរជញ្ាូ ន
និងលេសេរណ៍ខផ្សែរលេើមាក្តា 37 
ថ្នេាប់សតីពីការរសាងសតង់ដ្ឋរ។ែេ់េីបញ្ច ប់



លនោះរមាេ ាំងខពស់បញ្ចុ ោះរលដា ជក្ម្ុញរមូ្រឆលកានក្រូវ
 នផ្សេិរលៅរនុងការអនុលោម្លៅនឹងសាង់ដ្ឋរ 
JISលនោះ។ 
     ការលធ្វើលអាយខែររមូ្រ ក្ោប់លចច និងwashers
ក្រូវ នលធ្វើល ើងលៅឯHDZ255(coatingមា សមួ្យ
: 550g /m2ឬលក្េើនជាងលនោះ) និងការលក្បើក្ ស់ថ្ន 
ការ ខខសស្សោយក្រូវ នលធ្វើល ើងមុ្នលពេការ 
លធ្វើលអាយសរម្ែ។ 
 ជាធ្ម្ែតាអក្តារមាេ ាំងរមូ្រជក្ម្ុញឱ្យរលដា ធាេ រ់ 
      េុោះខែេក្រវូ នរាំណរ់លៅរក្មិ្រ F8T ន 
យរលៅរនុងលណនាលៅរនុងការធាេ រ់េុោះលនោះ នរ
មាេ ាំងនិងការលរើរល ើងថ្នការ រ់ឆែឹង នពនា 
លពេខែេមានម្រពីការសីរុណាា អាងេឹរសរម្ែ
ល ើងក្រូវ នខពស់ជាងសីរុណា ភាពលៅត េាំលពាោះF1
0Tខែររមូ្រខែេមានរមាេ ាំងខពស់។លទោះជាយ ង
ណារមូ្ររមាេ ាំងខពស់មានរមាេ ាំងF12Tមួ្យខែេក្រូវ
 នផ្សេិរល ើងលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ការអភិវឌ្ឍបលេច
រវេិាែែីលនោះខែេរមាេ ាំងultrahighក្រវូ នលលដ្ឋរ់
េូេលៅរនុងការអនុវរត។ 
      ថ្ផ្សទររិរបនាទ ប់ពីgalvanizingក្រូវ នផ្សតេ់
ការពា េលដ្ឋយការបាំផ្សទុោះបនតិេលែើម្បីខរេម្ែរ
ែុបលេើថ្ផ្សទលៅ 50 MicronRzឬខពស់ជាងលនោះ។
លៅលពេខែេការពា េថ្ផ្សទពិលសសលផ្សសងលេៀរ
ជាងការបាំផ្សទុោះក្រូវ នអនុវរតខែេជាការលធ្វើលរសត
រមាេ ាំងប័ណណក្រូវ នលធ្វើល ើងលែើម្បបីញ្ជា រ់ពីការរ
រិរថ្ផ្សទ។ 
 
តារាងេី 3លសេរតីខណនាាំពីភាពតានរឹងសក្មាប់
ការរាំណរ់ថ្នbolt ខែេមានរមាេ ាំងបងវិេជុាំការ់
ខាេ ាំង(បនទប់សីរុណា ភាព)  
របូែរេី 3 ការរាំណរ់ថ្នរមាេ ាំងបញ្ចុ ោះរលដា ស័ងក
សីខែេល ើងខពស់ 
 

ការរេនាបេង់និងការភាា ប់ថ្នសនាេ រ់ក្លប់រនេឹោះ ន 
រមាេ ាំងខពស់ 
•រមាេ ាំងអនុញ្ជញ រថ្នរមាេ ាំងBolt 
     រមាេ ាំងអនុញ្ជញ រ នបរយិយពីការររិរការ
ភាា ប់និងភាពតានរឹងថ្នការភាា ប់របស់រមាេ ាំងរមូ្រខព
ស់(F10T និងS10T) ក្រូវ នខេងលៅរនុងបេ
បញ្ជា រសតីពីការអនុវរតថ្នការរសាងេាប់សតីពីសតង់
ដ្ឋរនិងភាពខាេ ាំងថ្នការអនុញ្ជញ ររមូ្រជក្ម្ុញរមាេ ាំង
ខពស់បញ្ចុ ោះរលដា (F8T) 
លឺបញ្ជា រ់ក្ ប់លដ្ឋយលយងតាម្ការអនុម័្ររបស់
រែឋម្ន្រ្នតីក្រសួងលហដ្ឋឋ រេនាសម្ព័នធខែនែីលម្នាលម្
និងលេសេរណ៍។រមាេ ាំងអនុញ្ជញ រឱ្យ,  នេុោះបញ្ា ី
លដ្ឋយអងករ់ផ្សចិរbolt ែ៏រូេក្រូវ នសលងខប លៅរនុង
តារាងេី4 ។ 
     រមាេ ាំងរមូ្រការ់អនុញ្ជញ ររមាេ ាំងខពស់បញ្ចុ ោះរលដា  
(F8T)  នបងាា ញលៅរនុងតារាងេី 4 
ក្រូវ នររល ើញពីរបូម្នត: 
«រមាេ ាំងការ់អនុញ្ជញ រ=0.40Bo(ការរេនាភាពតា
នរឹងរបស់bolt) "ខែេលម្លុណរអិេក្រូវ ន
រាំណរ់លៅ0.40។ម្ា ងលេៀររមាេ ាំងការ់រមូ្រការ់
ឆលកានអនុញារិលអាយរមាេ ាំងបងវិេ(F10T 
និងS10T) ក្រូវ នលណនាលដ្ឋយលក្បើលម្លុណ
រអិេមួ្យខែេ នរាំណរ់លៅ0.45។េនទឹម្នឹង
លនោះខែររមាេ ាំងការ់អនុញ្ជញ រនិងរមាេ ាំងtensile 
មួ្យខែេអនុញ្ជញ រឱ្យមានF10TនិងS10Tលឺស្ស
លែៀងោន លៅនឹងអវីខែេមានខេងរនុងសតង់ដ្ឋថ្នការ
រេនាបេង់សក្មាប់រេនាសម្ព័នធខែរខែបថ្នវេិាសាថ
នសាថ បរយរម្ែថ្នក្បលេសជប ុន។ 
 
តារាងេី 4រមាេ ាំងអនុញ្ជញ ររបស់Boltខែេមាន
រមាេ ាំង(េាំងន់ក្េក្េង់) 
 



•ក្បរិបរតិការខែេរភាា ប់ 
ការរភាា ប់boltខែេមានរមាេ ាំងខាេ ាំងក្រូវ នលធ្វើល ើ
ងលដ្ឋយក្រុម្រមូ្រមួ្យនិងលៅរនុងេាំដ្ឋប់ែូេខាង
លក្កាម្:ការរភាា ប់ជាបឋម្ការរាំណរ់សញ្ជញ 
ការរភាា ប់ជាេុងលក្កាយ។េនទឹម្នឹងលនោះខែរការ
ខណនាាំថ្ននីរិវធីិ្ការងារសក្មាប់រមាេ ាំងរមូ្រultrahig
hលឺស្សលែៀងោន លៅ រមាេ ាំងរមូ្រខពស់ប ុខនតរមាេ ាំង
បងវិេជុាំេម្បងសក្មាប់រមាេ ាំងរមូ្រultrahighលឺ
ខុសពីរមូ្រខែេមានរមាេ ាំងខពស់។ 
ការរភាា ប់ោន ជាបឋម្ 
    ការរភាា ប់ជាេម្បងថ្នរមូ្រឆលកានរមាេ ាំងខពស់
លនោះ, រមាេ ាំងរមូ្រការ់រមាេ ាំងបងវិេជុាំខាេ ាំងនិងរមាេ ាំង
ខពស់រមូ្រខែរអីុណុរក្រូវ នអនុវរតលដ្ឋយលក្បើរថ្ម្េ
រមាេ ាំងបងវិេជុាំរភាា ប់បឋម្ នបងាា ញរនុងតារាង
េី5។រមូ្រជក្ម្ុញរមាេ ាំងខពស់បញ្ចុ ោះរលដា ក្រវូ ន
រភាា ប់លដ្ឋយលក្បើរថ្ម្េរមាេ ាំងបងវិេជុាំភាា ប់បឋម្ខែ
េ នបងាា ញរនុងតារាងេី6 ។ 
 
តារាងេី 5ការរភាា ប់រមាេ ាំងបងវិេជុាំបឋម្សក្មាប់
Boltរមាេ ាំងខពស់ 
តារាងេី 6បឋម្សិរាការរភាា ប់រមាេ ាំងបងវិេជុាំ
េាំលពាោះរមាេ ាំងបញ្ចុ ោះរលដា Boltពីសាំណ  ហាាំង 
 

ការរាំណរ់សញ្ជញ  
     បនាទ ប់ពីការរភាា ជាបឋម្ក្រូវ នបញ្ច ប់ទាំង
អស់លនាោះរមូ្រក្ោប់និងwashersថ្នសាំណុាំ boltទាំង
អស់រ៏ែូេជាពារ់ព័នធរបស់រេនាសម្ព័នធលផ្សសងៗក្រវូ
 នររ់ក្តាេុរ។ 
ការរភាា ប់េុងលក្កាយ 
    បនាទ ប់ពីសាំណុាំ  bolt 
មួ្យ នលេេលេញការរភាា ប់បឋម្និងររ់ក្តាេុ
ររេួម្រ,ការរភាា ប់េុងលក្កាយក្រូវ នលធ្វើល ើងលដ្ឋ
យការបងវិេក្ោប់លនោះ។រមូ្រឆលកានរមាេ ាំងខពស់ក្រវូ

 នរភាា ប់លដ្ឋយលក្បើរមាេ ាំងបងវិេជុាំខែេក្រូវ ន
ពិព៌ណនាខាងលែើម្លែើម្បេីេួេយរboltខែេមាន
ភាពតានរឹងតាម្សតង់ដ្ឋរ។រមាេ ាំងរមូ្រការ់បងវិេ
ជុាំក្រូវ ន 
រភាា ប់លដ្ឋយលក្បើក្ ស់មា ល រអលគីសនីមួ្យខែេ
ខិរខាំក្បឹងខក្បងរហូរែេ់ រ់េងែូរក្បលហាងធ្េុោះមួ្
យ។ការតាា ប់េុងលក្កាយថ្នរមាេ ាំងរមូ្របុរឱ្យធាេ រ់
េុោះលៅត និងរមាេ ាំងរមូ្រខែរអីុណុរខែេខាេ ាំងក្រូវ
 នអនុវរតលដ្ឋយបងវិេក្ោប់លចច 120ពីសញ្ជញ
 នលធ្វើល ើងលៅការបញ្ច ប់ថ្នការរភាា ប់បឋម្និង
រាំណរ់ក្តាលនោះ។ 

ការក្ររួពិនិរយ 
     បនាទ ប់ពីការរភាា ប់វលគេុងលក្កាយ 
ក្បខវងboltណាមួ្យខែេលេើសនិងរងវង់លចច ក្រូវ 
នក្រួរពិនិរយខភនរលែើម្បីបញ្ជា រ់ថាលរើ នរភាា ប់
លហើយឬជាការអនុវរតន៍ធ្ម្ែតា។េនទឹម្នឹងលនោះខែរ
សក្មាប់រមូ្រឆលកានរមាេ ាំងខពស់និងរមាេ ាំងខពស់រមូ្រ
ការ់បងវិេជុាំខែេក្រូវ នរភាា ប់លដ្ឋយម្លធ្ា 
យថ្នវធីិ្សាស្រ្សតរមាេ ាំងបងវិេជុាំេាំលពាោះភាពរឹងខណ
នថ្នboltសាង់ដ្ឋរឬជួរយឺរbolt, 
ខែេរក្មិ្រថ្នការបងវិេលចច លៅលពេលវោថ្នការ
រភាា ប់េុងលក្កាយនឹងបងាា ញពីការផ្ទេ ស់បតូរបនតិេ
អាស្ស័យលេើរក្មិ្រថ្នការរភាា ប់ពីែាំបូង  
ប ុខនតការផ្ទេ ស់បតូរលនោះនឹងលៅខររនុងរក្មិ្រេី10ប ុ
លណាណ ោះ។ 

     ម្ា ងវញិលេៀរសក្មាប់រមាេ ាំងរមូ្រខែេបញ្ចុ ោះ
រលដា ជក្ម្ុញនិងរមាេ ាំងរមូ្រខែរអីុណុរខែេក្រូវ
 នភាា ប់លដ្ឋយលក្បើវធីិ្សាស្រ្សតបងវិេក្ោប់លចច ែេ់
េាំណុេមួ្យខែេសនិេធនឹងរមាេ ាំងរនេឹោះបងវិេលចច េុ
ងលក្កាយលែើម្ប1ី20(េាំនួនវេិជុាំខែេ នលរៀបរាប់
រេួលហើយ) ។
លដ្ឋយសារខរភាពធូ្រេុងលក្កាយរភាា ប់



ថ្នរមាេ ាំងរមូ្រជក្ម្ុញលធ្វើលអាយធាេ រ់េុោះរលដា និងរ
មាេ ាំងរមូ្រខែរអីុណុរធ្ាំជាងរមូ្រឆលកានរមាេ ាំងខពស់
និងរមាេ ាំងខពស់រមូ្រការ់រមាេ ាំងបងវិេជុាំ, 
ភាពរឹងខណនថ្នការរភាា ប់រក្ម្ូវឱ្យលឺក្រូវ ន
លរើនល ើងែេ់រនេឹោះលៅរាំបន់េិននផ្សេ។ 

     រនុងររណី លពេខែេវាក្រូវ នររល ើញ
លដ្ឋយការក្ររួពិនិរយលម្ើេល ើញថាទាំង bolt 
និងwasher បណាត េឱ្យសហការបងវិេរបស់ពួរ
លលលហើយបងវិេអ័រសលដ្ឋយសារខរការសមាគ េ់
 នផ្សតេ់បនាទ ប់ពីការរភាា ប់ឋម្និងភាពមិ្នក្បក្រ
រីខែេក្រវូ នអលងករល ើញរនុងេាំនួនបងវិេលចច , 
ខែេសាំណុាំ  bolt ក្រវូ នជាំនួសលដ្ឋយែែីមួ្យ។
រនុងររណីែូេលនាោះលពេ boltខែេរមាេ ាំងខពស់
ក្រូវ នលលលក្បើវាលួរខរមិ្នក្រូវ នយរម្រលក្បើ
ល ើងវញិលនាោះលេ។ 
ការក្ររួពិនិរយក្បរិបរាិការរភាា ប់(Fastening) 
     លែើម្បីអោះអាងថាលរើមានថ្ផ្សទររិរឬមិ្នររិរក្រវូ
 នេេួេខររក្ម្ូវក្រឹម្ក្រវូឬក្បសិនលបើការរភាា ប់
ក្រឹម្ក្រវូក្រូវ នអនុវរតខែេជាអងគការសាថ បរយរ
ម្ែខែរស ុម្ក្រួរពិនិរយលុណភាពថ្នសងគម្ជប ុនខែ
រសាំណង់ នលេញលសេរាីខណនាាំមានេាំណងលជើ
ងថា "ក្បព័នធេរខណទសម្បរតិសក្មាប់វសិវររ
សាំរាប់សាថ បរយរម្ែថ្នការេូេរមួ្ការក្ររួ 
ពិនិរយរមាេ ាំងBolt ខពស់"សក្មាប់រមូ្ររមាេ ាំងខពស់េូ 
លៅនិង"ក្បព័នធេរខណទសម្បរតិសក្មាប់វសិវររ
ខែេក្បរិបរតិបូេរមាេ ាំងខពស់"សក្មាប់រមាេ ាំងរមូ្រ
ជក្ម្ុញឱ្យធាេ រ់េុោះរាំលៅនិងរមាេ ាំងរមូ្រខែរអីុណុរ      
      លដ្ឋយខផ្សែរលេើការបលក្ងៀនថ្ននីរិវធីិ្ការងារ 
 នពិពណ៌នាលៅរនុងក្បព័នធទាំងពីរលនោះលុណវឌុ្ឍិ
វសិវររេូេរមួ្លៅរនុងរមាេ ាំងខពស់រនេឹោះខែេមានកា
រេូេរមួ្ក្បរិបរតិការអនុវរតការក្ររួពិនិរយក្បរិបរតិ
 នេែ។លដ្ឋយសារខរក្រមុ្វសិវររទាំងលនោះលឺមាន
េាំលណោះែឹងខពស់ពីការក្បរិបរតិថ្នការងារboltរមាេ ាំង

ខពស់ខែេពួរលលអាេក្រូវ នរ ាំពឹងថានឹងធានា 
ននូវរាំររិខពស់ថ្នការងារក្បរិបរតិលៅលពេខែេ
ការែាំល ើងការរភាា ប់លុណភាពboltរមាេ ាំងខពស់។ 
 
ការវវិឌ្ឍន៍ែែីរនុងររមូ្ររមាេ ាំងខពស់ 
     ែូេ នបងាា ញខាងលេើលនោះ នផ្សតេ់េាំណារ់
ថាន រ់រមាេ ាំងថ្នការលក្បើជាេូលៅរមូ្ររមាេ ាំងខពស់ក្រូវ
 នលរើនល ើងែេ់ថាន រ់េីF10T(1000 N /mm2) 
។លនោះរ៏ឆេុោះបញ្ជច ាំងពីហានិភ័យថ្នការ រ់ឆែឹងមិ្ន
អាេលជៀសវាងខែេក្រូវ នពនាលពេខែេក្រូវ
ផ្សារភាា ប់ជាមួ្យនឹងការលក្បើក្ ស់រមូ្ររមាេ ាំងខពស់
ថ្នការF11Tឬថាន រ់ខពស់ជាងលនោះ។ 
     លទោះជាយ ងណាេាំហាំនិងរមាេ ាំងថ្នខផ្សនរ
ពារ់ព័នធស ុម្ខែរខែប នលរើនល ើងលៅរនុងការ
សាងសង់អោរែែី, ការអនុម័្រថ្នរមូ្រF10T  ន 
អនុវរតជាេូលៅ ននាាំឱ្យមានការលរើនល ើងលៅ 
រនុងេាំហាំលេើសេប់របស់សមាជិរេូេរមួ្និងលៅ
រនុងេាំនួនថ្នរមូ្រខែេក្រូវការ។លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយ
ជាមួ្យនឹងសាថ នភាពលនោះរក្ម្ូវការរាំពុងលរើនល ើង
សក្មាប់សនាេ រ់រនេឹោះបក្ងមួ្បខនថម្លេៀរឬសក្មាប់ 
រមូ្ររមាេ ាំងខពស់ខាេ ាំងជាងមុ្ន។រនុងេលម្េើយលៅនឹង 
រក្ម្ូវការលនោះអនរបលងកើរboltជាលក្េើន នពុោះពារជា
បនតបនាទ ប់ពីបញ្ជា ទរ់េងនឹងការ រ់ឆែឹងខែេ 
ពនារលពេខែេក្រូវ នបងកល ើងលដ្ឋយរមាេ ាំង 
រនេឹោះខពស់, និង នបលងកើរលហើយដ្ឋរ់េូេលៅរនុង 
ការលក្បើក្ ស់ជារ់ខសតងរមូ្រការ់រមាេ ាំងបងវិេជុាំ 
ultrahighមានរមាេ ាំង tensile1.400N /mm2, 
រ៏ែូេជារមាេ ាំងរមូ្រឆលកានultrahigh
ខែេលធ្វើលអាយររាំលៅធាេ រ់េុោះជក្ម្ុញឱ្យមានរមាេ ាំ
ងtensile1200N /mm2។ 
 
•Bolt ការ់ខែរបងវិេខែេមានរាំោាំងUltrahigh 



   រមាេ ាំងរមូ្រការ់បងវិេជុាំUltrahighលឺឥ ូវលនោះលៅ
រនុងការលក្បើក្ ស់ខែេមានការអរលុណជារ់ខសតង
ែេ់ការអភិវឌ្ឍសមាភ រខែរខែបខែេមានភាពធ្ន់
 នពនាលពេការ រ់ឆែឹងនិងលែើម្បីរាំណរ់រេនា
សម្ព័នធខខសស្សឡាយមានភាពក្បលសើរល ើងខែេ
លធ្វើលអាយធូ្រលសបើយអារម្ែណ៍លស្រ្សតស(របូេី 4) ។
ការរាំណរ់រេនាសម្ព័នធជាមូ្េដ្ឋឋ នក្លឹោះនិងេាំហាំ
អនុលោម្លៅJSSសាង់ដ្ឋរលេើរេី09ថ្នសងគម្
ខែរសាំណង់ជប ុន។រមាេ ាំងរមូ្រការ់បងវិេជុាំUltrahi
ghផ្សតេ់នូវរមាេ ាំងរេនាខពស់លនាោះលឺក្បខហេ 1.5 
ែងថ្នរមូ្រធ្ម្ែតា(F10T) 
និងក្រូវោន សនាេ រ់រនេឹោះរូេក្បខហេ2/3ថ្នេាំហាំស
នាេ រ់រនេឹោះធ្ម្ែតា ន។ 
    លដ្ឋយសារខរេរខណទលនោះលហើយ លេើបអនរលក្បើ
ក្ ស់អាេេេួេ នអរថក្បលយជន៍ជាលក្េើនពីរ
ម្ែវធីិ្ថ្នការរមាេ ាំងរមូ្រការ់បងវិេជុាំultrahighលនោះ:
ការការ់បនថយរនុងការេាំណាយនិងរយទលពេថ្ន
ការងារសាំណង់និងក្បសិេធិភាពខពស់និងការសនសាំ
ពេរម្ែថ្នការងារលធ្វើbolting។លដ្ឋយសារខរលនោះរ
ម្ែវធីិ្ថ្នរមូ្រទាំងលនោះរាំពុងលរើនល ើងលៅរនុងការសា
ងសង់អោរខពស់ខែេលក្បើរេនាសម្ព័នធពារ់ព័នធ 
ផ្សារេាំលនើបធ្ាំៗខែេបាំពារ់ពីរជួរឈរម្យយលៅជួ
រឈរមួ្យនិងលរាងេក្រផ្សេិររម្ែនិងឃាេ ាំងសតុរខែ
េមានេម្ៃន់ជាន់ធ្ៃន់។តារាងេី 
7 នបងាា ញឧទហរណ៍ថ្នរមាេ ាំងរមូ្រការ់បងវិេ
ជុាំultrahigh។ 
 
របូែរ4រាំណរ់ពីរមាេ ាំងboltខែេមានរមាេ ាំងបងវិេ
ជុាំការ់ultrahigh 
តារាងេី 7ឧទហរណ៏ថ្នការរនេឹហUltrahigh-
រមាេ ាំង 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 
(ក្របខាងលក្កាយ) 
សរម្ែភាពរបស់JISF 
ការលរៀបេាំសាំភារទឯរសារលយងសតពីីបលេចរវេិាែែី
ៗលៅក្បលេសជប ុន(ភាសាជប ុននិងអង់លលេស) 
(េាំលពាោះលសេរតីេម្ែិរសូម្លម្ើេរាំខណជាភាសា
អង់លលេស។ ) 
 
សាំលណើ រសុាំការេូេរមួ្រនុងការសទង់ម្រិរបស់  
សាំណង់ខែរខែបថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរ 
    សាំណង់ខែរខែបសាំរាប់ថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរមាន 
ការេូេរមួ្មួ្យរបស់ជារិខែរនិងខែរខែបសហ
ព័នធជប ុន (JISF) និងសមាលម្ជប ុនខែរសាំណង់
ក្រូវ នល ោះពុម្ភេាំនួនបីែងរនុងមួ្យឆ្ន ាំ។វាជារយទ
លពេជាភាសាអង់លលេសខរមួ្យលរ់ខែេខេរចា
យបលេចរវេិាព័រ៌មានអាំពីការសាងសង់ខែរខែប
លៅរនុងក្បលេសជប ុនលែើម្បឱី្យសហលម្ន៍សាំណង់
េូទាំងពិភពលោរ។ 
     លយើងរាំពុងលធ្វើការសទង់ម្រិថ្នការអានទរ់េង
នឹងការល ោះពុម្ពផ្សាយតាម្លពេរាំណរ់ថ្នបញ្ជា
ទាំងបីលក្ោងសក្មាប់ឆ្ន ាំសារលពើពនធឆ្ន ាំ 2014 
លោេបាំណងែ៏សាំខាន់ថ្នការសទង់ម្រិលនោះលឺលែើម្បី
េេួេ នការយេ់ែឹងក្រឹម្ក្រូវអាំពីរក្ម្ូវការអនរ
អានលែើម្បបីលងកើនក្បលយជន៍ថ្នការល ោះពុម្ពផ្សាយ
លនោះ។េក្ម្ង់ការសទង់ម្រិលឺអាេលក្បើ នែូេខាង
លក្កាម្។ 
•លៅលលហេាំព័រJISFលនោះ 
Enter "jisf" 
លៅរនុងវនិែូ(Windows)រម្ែវធីិ្ររុររខសវងររថ្នអីុន
ធឺ្ណិររបស់អនរ 
Clickលេើផ្ទទ ាំងសក្មាប់លលហេាំព័រជាភាសាអង់លលេ
សJISFរបស់ 
Clickលេើផ្ទទ ាំងសក្មាប់ខែរសាំណង់សពវថ្ែៃលនោះ&



ថ្ែៃខសែរលនោះ 
Clickេក្ម្ង់ខបបបេសទង់ម្រិ 
•េក្ម្ង់សក្មាប់ល ោះពុម្ភ នលផ្ស្ើេូរសារ 
សាំណុាំ ខបបបេការសទង់ម្រិមួ្យក្រវូ នភាា ប់រនុងេ
សសនាវែតីលនោះ នលផ្ស្ើលៅកាន់អរិែិជនជាក្បចាាំរប
ស់លយើង។សូម្លឆេើយសាំណួរលៅរនុងសាំណុាំ ខបបបេ
និងេូរសារលៅ +81-3-3667-0245។ 
      ការេូេរមួ្ជាវជិាមានរបស់អនររនុងការសទង់
ម្រិអនរអាននឹងជួយលយើងយ ងលក្េើនលែើម្បីបលងកើន
ក្បលយជន៍របស់ខែរសាំណង់ថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរ
លនោះ។លនោះនឹងផ្សតេ់ផ្សេក្បលយជន៍ែេ់ក្បលេសទាំ
ងពីរនិងឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជប ុនរបស់អន
រ។លែើម្បីសាំលរេ នលោេលៅលនោះលយើងអនទោះសា
ខសវងរររិេចសហក្បរិបរតិការលក្រៀម្ខេួនជាលស្សេរ
បស់អនរលៅរនុងការបាំលពញនិងការមានជា”សាំណួរ”
ក្រ ប់ម្រវញិេាំលពាោះការសទង់ម្រិលនោះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


