
 

STEEL CONTRUCTION 

TODAY & TOMORROW 
(លេខ៤៨ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៦) 

សហការល ោះពុម្ភលោយក្រមុ្ហ នុខែរលោហៈជប ុន និង ក្រមុ្ហ ុនសហព័នឋ  
ខែរខែបរមួ្ជាមួ្យនឹងសាំណង់ខែរខែបរបស់ក្បលេសជប ុន 

ខក្បជាភាសាខខែរ 
 
    អត្ថបេជាភាសាអង់លលេសសតីពីសាំណង់ខែរខែប ថ្ែៃលនោះ 
&  ថ្ែៃខសែរ ក្ត្ូវ នល ោះពុម្ភបីលេើររនុងមួ្យឆ្ន ាំនិង ន
ចរាចរណ៍ផ្សពវផ្ាយេូទាំងពិភពលោរលែើម្បីបាំលពញ
ក្បតិ្បត្តិការខែេមានការចាប់អារម្ែណ៍និងក្រុម្ហ ុននានា
លៅរនុងពាណិជជរម្ែឧសាហរម្ែទាំងអស់រមួ្ជាមួ្យនឹង
អងគការរែឋ េលផ្សងៗលេៀត្។លោេបាំណងសាំខាន់ថ្នការ
ល ោះពុម្ពផ្ាយលនោះលឺលែើម្បី ខណនាាំ បេោឋ ននិង េរខណៈ
ពិលសសទរ់េងនឹងការសាងសង់ខែរជាលាំរឧូទហរណ៍
ថ្នលលក្មាងបលចេរវេិាសាងសង់រក្មិ្ត្ខពស់និង  សមារៈ
សាំណង់នានាខែេមានលៅរនុងវស័ិយថ្នការរសាង 
សាំណង់និង វសិវរម្ែសាំណង់សីុវេិ។ 
លែើម្បីឱ្យ អនរអានជាភាសាខខែរ ខែេមានចាំនួនលក្ចើន  ន
យេ់យ ងងាយស្សួេលៅលេើអត្ថបេទាំង 
លនោះ អត្ថបេភាសាខខែរក្ត្ូវ នលរៀបចាំល ើង និង នភាជ ប់
ម្រជាមួ្យអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសផ្ងខែរ។ ទរ់េង
លៅនឹង របូែត្ លាំនូរ និងតារាង ទាំងលនោះ ក្ត្ូវ នបងាា ញ
លៅរនុងរាំខណជាខខែរខត្ប ុល ណ្ ោះលោយមានចាំណងលជើងជា
ភាសាខខែរ ។ ែូលចាន ោះលហើយ លោរអនរ ក្ត្ូវ នសួរលែើម្បី
លយងលៅអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសសក្មាប់មាតិ្កា នីមួ្
យៗ។ លេើសពីលនោះលេៀត្ លៅលពេខែេការអោះអាង 
បលចេរលេសថ្នអត្ថបេ លនោះ លឺក្ត្ូវ នក្ត្ូវការ ឬ 
បលចេរលេសជាលក្ចើនលេៀត្េម្ែិត្ លឺក្ត្ូវ នទម្ទរលអា
យមាន  សូម្លម្ើេអត្ថបេ ជាភាសាអង់លលេស ផ្ងខែរ។ 
 

 
លេខ ៤៨ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៦: មាតិ្កា 
ការចុោះផ្ាយជាពិលសស: ការការពារលក្ោងសាំណង់
ខែរខែបលៅេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពង់ខផ្នាវា 

រ  យការណ៍សតីពីការស្សាវក្ជាវខែេសាំលរច នពី
ការល្វើលត្សតែ៍ពីផ្េប ោះពាេ់លៅឯនាយសមុ្ក្េ       1 

សននិសីេលេើរេី20សតីពីការស្សាវក្ជាវពីចនាសម្ព័នធ
វសិវរម្ែសាំណង់សីុវេិខែរខែប______________1 

ការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់លៅឈូងសមុ្ក្េ Suruga (1) 

លក្ោងសាំណង់ថ្នការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់រយៈលពេ
ខវងលៅលរាងចក្រមា រនីវសិវរម្ែស្សាវក្ជាវ _______ 2 
ការល្វើលត្សតែ៍ពីផ្េប ោះពាេ់លៅលននរសមុ្ក្េ Suruga 
(2)ការពិលសា្ន៍ពីផ្េប ោះពាេ់រយៈលពេខវង
សក្មាប់លលក្មាងសាំណង់ខែរខែប និងវ ិ្ ីសាស្រសត
ការពារខក្ចោះ____________________________ 5 
ការល្វើលត្សតែ៍លៅលេើផ្េប ោះពាេ់រយៈលពេខវង
ចាំលពាោះវ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះសីុខែរខែបបាំពង់លៅ 
HORS _______________________________ 7 
េីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងរិចេការរែឋ េលៅរាំពង់ខផ្
រនុងក្បលេសជប ុន: ការការពារសាំណង់ និង ការ
ក្លប់ក្លងេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងអាោររាំពង់ខផ្
____________________________________ 10 

1



ក្បព័នធរចនាក្លងសាំណង់តាម្េសសនៈសតីពីវែដការ
ក្លប់ក្លងជីវតិ្__________________________ 13 
វ ី្ ីសាស្រសតវាយត្ថ្ម្េលុណភាពសាំណង់ចាំលពាោះ បនទោះ
ខែរខែបJacket-Type ខែេខក្ចោះសីុ_________ 15 
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និង បលចេរវេិាជួសជុេសាំណង់
ខែរខែបថ្នអាោរេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ_________ 17 
រិចេសហក្បតិ្បត្តិការណ៍របស់JSSF  
__________________________ ក្របខាងលក្កាយ 
លេខេាំព័រមានចាំលពាោះអត្ថបេជាភាសាអង់លលេសខែេចុោះ
ផ្ាយមានលេខ 48 
ភាសាខខែរ : ©2016  សហព័នធខែរលោហៈនិងខែរខែប
ជប ុន  
សហព័នធខែរលោហៈនិងខែរខែបជប ុន  
3-2-10 Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, េីក្រុងតូ្រយូ 
103-0025, ក្បលេសជប ុន 

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

អ ៊ីម ៉ែល: sunpou@jisf.or.jp 

លលហេាំព័រ http://www.jisf.or.jp 
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ការចុោះផ្ាយជាពិលសស: ការការពារលក្ោងសាំណង់ខែរ
ខែបលៅេីក្រងុមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពង់ខផ្នាវា 

(េាំព័រេី 1) 

រ យការណ៍សតីពីការស្សាវក្ជាវខែេសាំលរច នថ្នការល្វើ
លត្សត 30 ឆ្ន ាំពីការប ោះពាេ់លៅសមុ្ក្េ 

ផ្េិត្ផ្េខែរខែបលឺជាសមាភ រៈសាំណង់ែ៏សាំខាន់សក្មាប់
េីក្រុងលៅមាត់្សមុ្ក្េ និង អាោររាំពង់ខផ្ ប ុខនតពួរវាឆ្ប់
ល ើងខក្ចោះ។ បរសិាថ នសមុ្ក្េលឺជាត្ាំបន់្ៃន់្ៃរសក្មាប់រម្ែ
វ ិ្ ីផ្េិត្ផ្េខែរខែេជារខនេងផ្េិត្ខែរខែបេាំនងជា
នឹងល្វើឱ្យអនតរាយ។ ែូលចាន ោះលហើយរនុងលោេបាំណងលែើម្បី
ររា ននូវរចនាសម្ព័នធខែរខែបលៅឈូងសមុ្ក្េលអាយ
 នយូរលហើយវាលឺជាការចាាំ ច់រនុងការផ្តេ់នូវវធិានការ
ការពារខក្ចោះលអាយ នសម្រម្យ។ 

សហព័នធខែរនិងខែរខែបជប ុនរមួ្ោន ជាមួ្យវេិាសាថ ន
ស្សាវក្ជាវសាធារណៈ  នអនុវត្តការល្វើលត្សតពីការប ោះ
ពាេ់រយៈលពេខវងលៅឈូងសមុ្ក្េលោយ នចាប់លផ្តើម្
លៅរនុងឆ្ន ាំ 1982 លៅម្ជឈម្ណឌ េស្សាវក្ជាវបលចេរវេិាលៅ
ឈូងសមុ្ក្េេូេាំេូោយមានេីតាាំងសថិត្លៅរនុងលននរស
មុ្ក្េ Suruga លៅលខត្ត Shizuoka ។ លោេបាំណងសាំខាន់
ថ្នការល្វើលត្សតទាំងលនោះលឺជាការយេ់ពីរលបៀបលែើម្បីខរេម្ែ
រការលក្បើក្ ស់លអាយ នយូរចាំលពាោះលក្ោងខែរលៅឈូង
សមុ្ក្េ ឬរលបៀបការពារលក្ចោះនូវផ្េិត្ផ្េខែរខែបពីការ
លរើត្ល ើងលៅលពេខែេ នអនុវត្តលៅឈូងសមុ្ក្េលនោះ។ 

លេើសពីលនោះលេៀត្ការល្វើលត្សតមួ្យឈុត្លេៀត្លៅឈូងស
មុ្ក្េខែេប ោះពាេ់រយៈលពេខវងក្ត្ូវ នអនុវត្តពីឆ្ន ាំ 1984 
លៅឯសាថ នីយស្សាវក្ជាវ Oceanographic Hasaki ខែេ
មានេីតាាំងសថិត្លៅរនុងសមុ្ក្េន Kashima-Nada, ជិត្លននរ
សមុ្ក្េថ្នលខត្ត Ibaraki ។ ការល្វើលត្សតទាំងលនោះ នរមួ្ោន
ផ្សពវផ្ាយលោយវេិាសាថ នស្សាវក្ជាវរាំពង់ខផ្និងក្ពោន
យនតលហាោះ វេិាសាថ នអភិវឌ្ឍន៍លននរបលចេរវេិានិងសមាលម្
បលចេរលេសជប ុនសក្មាប់ការងារខែរខែបបាំពង់លាំនរ

លហើយលាំនរសនេឹរជាមួ្យនឹងលោេបាំណងអភិវឌ្ឍបលចេរ
វេិាសក្មាប់ការពារ ខក្ចោះ បាំពង់ខែរខែេ នអនុវត្តលាំនរ
ឈូងសមុ្ក្េលនោះ។ 

លនេៀត្រនុងឱ្កាសល្វើបេបងាា ញចាំលពាោះពីរសាំណុាំ ថ្នការល្វើលត្
សតការប ោះពាេ់ទាំងលនោះលោយ នរនេងផុ្ត្លៅ 30 ឆ្ន ាំ
លហើយចាប់តាាំងពីការចាប់ 

លផ្តើម្ការងាររបស់ខេួនម្រ រិចេក្បជុាំរ យការណ៍រមួ្មួ្យសតី
ពីការសាំលរច នពីការស្សាវក្ជាវលនោះេេួេ នរនុងការល្វើ
លត្សតពីការប ោះពាេ់លនោះក្ត្ូវ នក្ រពធល ើងលៅថ្ែៃេី 16 
ខខរុម្ភៈឆ្ន ាំ 2016 លៅេីក្រុងតូ្រយូ។ 

លលក្មាងក្ពាងមួ្យថ្នការល្វើលត្សតទាំងពីរលនោះ ក្ត្ូវ ន
ខណនាាំលៅលេើេាំព័រេី 2 លៅែេ់េី 9 ។ 

របូែត្: រិចេក្បជុាំរ យការណ៍រមួ្សតីពីការសាំលរចរិចេការ
ស្សាវក្ជាវលនោះខែេេេួេ នពីការល្វើលត្សតពីការប ោះ
ពាេ់ 

សននិសីេសតីពីការស្សាវក្ជាវលេើរេី 20 សតីពីរចនាសម្ព័នធ
វសិវរម្ែសាំណង់សីុវេិខែរខែប 

សហព័នធជាតិ្ខែរនិងខែរខែបជប ុន នក្ រពធល្វើសននិ
សិេលេើរេី 20 របស់ខេួនលេើការស្សាវក្ជាវលេើរចនាសម្្
ព័នធវសិវរម្ែសាំណង់សីុវេិខែរខែបលៅថ្ែៃេី 26 ខខរុម្ភៈឆ្ន ាំ 
2016 លៅេីក្រុងតូ្រយូ។ លៅឆ្ន ាំ 1995 JISF  នបលងកើត្
ល ើងនូវ “ក្បព័នធឧបត្ថម្ភ្នសក្មាប់ការស្សាវក្ជាវរចនាស
ម្ព័នធនិងការបណតុ ោះប ត្  "លហើយចាប់តាាំងពីលពេលនាោះម្រ
 នផ្តេ់ក្ រ់ឧបត្ថម្ភែេ់ក្រុម្អនរស្សាវក្ជាវខែេល្វើការ
រនុងការសាងសង់ខែរខែប។ សននិសីេលនោះក្ត្ូវ នក្ រពធ
ល ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំរនុងលោេបាំណងផ្សពវផ្ាយេេធផ្េ
ថ្នការស្សាវក្ជាវ នខែេោាំក្េលោយក្បព័នធឧបត្ថម្ភ្ន
លៅរនុងវស័ិយវសិវរម្ែសីុវេិរចនាសម្ព័នធខែរខែបលៅខ
ណៈលពេខែេលៅលពេែូចោន លនោះការលេើររម្ពស់ រម្ែវ ិ្ ី
ា្ំៗថ្នរចនាសម្ព័នធខែរខែបលៅរនុងវស័ិយវសិវរម្ែសីុវេិ

លរើត្មានល ើង។ 
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លៅរនុងវស័ិយរចនាសម្ព័នធវសិវរម្ែសីុវេិខែេមានការ
ក្ពួយ រម្ភអាំពីការធាេ រ់ចុោះខែេក្ត្ូវ នលរើនល ើងលៅរនុងវ ិ
ស័នលនោះនិងរយៈលពេជីវតិ្លសវារម្ែថ្នរចនាសម្ព័នធរាំពង់
ខផ្និងខែរខែបរាំពង់ខផ្ខែេមានស្សាប់និងែែីលេៀត្។ 
លែើម្បីលោោះស្សាយជាមួ្យនឹងសាថ នភាពលនោះ សននិសីេមាន
ចាំណងលជើងថា "លាំនិត្ផ្តួចលផ្តើសក្មាប់ការបលងកើត្ការរចនាវ
ែតជីវតិ្រាំពង់ខផ្ថ្នរាំពង់ខផ្និងលក្ោងខែរខែប" ក្ត្ូវ ន
លរៀបចាំនិង នក្ រពធល ើង ជាមួ្យនឹងការផ្តេ់ការ
បលក្ងៀនលតត ត្លេើការសាំលរចនានាពីការស្សាវក្ជាវលនោះ
ទរ់េងនឹងបលចេរវេិាថ្នការក្លប់ក្លងរយៈលពេខវង
សក្មាប់ក្ចររាំពង់ខផ្មួ្យនិង រចនាសម្ព័នធខែរខែប រមួ្ជា
មួ្នឹងការវាយត្ថ្ម្េយូរអខងវងរបស់ពួរវា។ សននិសីេលនោះ
ក្ត្ូវ នបញ្េ ប់លោយលជាលជ័យជាមួ្យនឹងការចូេរមួ្
ក្បមាណ 300 នារ់ថ្នអនរស្សាវក្ជាវនិងវសិវររ។ 

លលក្មាងនានាទរ់េងនិងការបលក្ងៀនខែេ នក្បលេ់
ជូនរនុងសននិសីេលនោះក្ត្ូវ នខណនាាំលៅលេើេាំព័រ 10 ែេ់ 
18 ។ 

របូែត្:សននិសីេលេើរេី 20 សតីពីការស្សាវក្ជាវលេើរចនាស
ម្ព័នធវសិវរម្ែសាំណង់សីុវេិខែរ។ 
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(េាំព័រេី 2~4) 

ការល្វើលត្សតសាថ នភាពខែរលៅលននរសមុ្ក្េ Suraga (1) 

លលក្មាងក្ពាងថ្នការល្វើលត្សតសាថ នភាពខែររយៈលពេខវង
លៅអាោរស្សាវក្ជាវខផ្នរវសិវរម្ែលជើងេឹរលៅលននរ Suraga 

លោយ Iwao Sasaki 
ថ្នវេិាសាថ នស្សាវក្ជាវរិចេការសាធារណៈ 
 
លៅរនុងក្បលេសជប ុន ក្បលភេចក្ម្ុោះថ្នខផ្នការខរេម្ែែី
ថាន រ់ជាតិ្ក្ត្ូវ ន នល្វើការខរខក្បពីលលក្មាងផ្េូវហាយលវ  
លៅេសវត្សឆ្ន ាំ1960sលៅលេើ លលក្មាងប ត្ ញផ្េូវហាយលវ  
ខែេនេងកាត់្លៅក្ត្ង់ ក្បព័នធផ្េូវហាយលវ និងរខនេងអភិ
ររសត្ាំបន់លននរ។ ភាលលក្ចើនថ្នលលក្មាងទាំងលនោះ មានេីតាាំង
សថិត្លៅរនុងបរសិាថ នខែេមានការខូចខាត្្ៃន់្ៃរលៅរនុង
លក្លឿងចក្រលៅរ ត្ េសមុ្ក្េ និងត្ាំបន់លននរ ខែេត្ក្ម្ូវ
ឱ្យមានការបលងកើត្បលចេរវេិាការពារការបាំផ្េិចបាំតេ ញលែើម្បី
ធានាភាពជាប់្ន់ថ្នរចនាសម្ព័នធខែរ។ វេិាសាថ ន
ស្សាវក្ជាវរិចេការសាធារណៈ (PWRI)  នត្ាំល ើងឋានៈពី
ការល្វើលត្សតលៅលេើការប ោះពាេ់បរយិកាសឆ្ន ាំ1960 
សក្មាប់ការខរេម្ែបលចេរវេិាថាន ាំរូត្ចាំលពាោះសាព នខែេ
មានបល ត្ យខវងនិងការស្សាវក្ជាវលេើេរខណៈខក្ចោះ
ចាំលពាោះរចនាសម្ព័នធខែរខែបខែេមានត្ាំណរ់េឹរស្សរ់
ចូេ េឹររេរេិចលេើ េិចេឹរនិងត្ាំបន់ែីភរ់រមួ្ជាមួ្យ
និងវ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះសក្មាប់ រចនាសម្ព័នធខែរទាំង
លនោះលៅរខនេង្មួ្យលៅរនុងលននរសមុ្ក្េថ្នេីក្រុងតូ្រយូ
ក្បលេសជប ុននិងលៅ Ajigaura និងត្ាំបន់លផ្សងៗលេៀត្
ខែេក្បឈម្មុ្ខនឹងបរសិាថ នម្ហាសមុ្ក្េ  សីុហវិរ 
ន។ 
លោយ នលោោះស្សាយសាថ នភាពលនោះ ការល្វើលត្សតការប ោះ
ពាេ់េូេាំេូោយសក្មាប់សមាភ រៈសាំណង់លៅលននរសមុ្ក្េ 
Suruga ក្ត្ូវ នលក្ោងេុររចួជាលស្សច។ លៅឆ្ន ាំ1983 
“ស្សាវក្ជាវលេើការលក្បើក្ ស់ក្បរបលោយក្បសិេធិភាពថ្ន
លក្លឿងចក្រលៅរ ត្ េសមុ្ក្េខែេលក្បើក្ ស់រចនាសម្្

ព័នធខែររនុងសមុ្ក្េ "ក្ត្ូវ នចាប់លផ្តើម្អនុវត្តនិងក្ត្ូវ ន
ោាំក្េលោយមូ្េនិ្ិពិលសសសក្មាប់ការលេើររម្ពស់ការ
សក្ម្បសក្ម្ួេវេិាសាស្រសតនិងបលចេរវេិាថ្នេីភាន រ់ងារ
វេិាសាស្រសតនិងបលចេរវេិា។ ចាំលពាោះលលក្មាងស្សាវក្ជាវ
ខែេពារ់ព័នធខែេម្នទីរពិលសា្ន៍ស្សាវក្ជាវ រធាតុ្លីមី្ថ្ន
ក្រសួងសាំណង់ (ខែេបចេុបបននជា ក្រុម្ស្សាវក្ជាវរបស់
្នធានសមាភ រៈថ្នPWRI)  នអនុវត្ត "ការស្សាវក្ជាវលេើប
លចេរវេិាលក្បើក្ ស់ នយូរសក្មាប់រចនាសម្ព័នធមានភាព
ក្បលសើរល ើងលៅឈូងសមុ្ក្េលោយម្ល្ា យថ្នការ
ការពារខក្ចោះសីុ" ។ ការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់នាលពេែែីៗ
លនោះមានក្បភពលែើម្លចញពីលលក្មាងការស្សាវក្ជាវលនោះ។ 
PWRI  នែាំល ើងម្នទីរស្សាវក្ជាវខផ្នរវសិវរម្ែលជើងេឹរ 
(MERF) ជារខនេងល្វើលត្សតការប ោះពាេ់លៅលេើលននរសមុ្ក្េ 
Suruga ឈូងសមុ្ក្េលខត្ត Shizuoka។ 
ការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់ខែេលក្បើ MERF ក្ត្ូវ នត្លម្េើង
ជាលលក្មាងរមួ្រវាង PWRI និងអងគការឯរជន។ ការល្វើលត្
សតការប ោះពាេ់សក្មាប់បលចេរវេិាការពារខក្ចោះចាំលពាោះ 
រចនាសម្ព័នធខែរខែបខែេ នែាំល ើងលៅរនុងរខនេងលេង
េឹរ រខនេងមានរេរសមុ្ក្េខាេ ាំងនិងរខនេងេិចេឹរក្ត្ូវ
 នលេើររាំពស់រមួ្ោន ជាមួ្យរេឹប Kozai (បចេុបបននសហ
ព័នធជាតិ្ខែរនិងខែរខែបជប ុន)លហើយសក្មាប់រចនាសម្្
ព័នធលបតុ្ងខែេមានលៅរខនេងលេងេឹរនិងរនុងត្ាំបន់មាន
រេរខាេ ាំងជាមួ្យសមាលម្ល  ការលបតុ្ងជាប់សវិត្របស់
ក្បលេសជប ុន លហើយថាសក្មាប់បលចេរវេិាការពារក្បលភេ
ខក្ចោះថាន ាំរូត្រយៈលពេខវងលៅរនុងត្ាំបន់ឈូងសមុ្ក្េមួ្យ
និងត្ាំបន់បរលិវនលក្លឿងចក្ររ ត្ េសមុ្ក្េរមួ្និងបលចេរ
វេិាការពារកាតូ្ត្លៅម្ជឈម្ណឌ េស្សាវក្ជាវសាធារណៈ
ការ។ 
លៅរនុងឆ្ន ាំ 2014 ការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់លៅរនុងលននរស
មុ្ក្េ Suruga សលក្ម្ច នលៅឆ្ន ាំេី 30 របស់ខេួន។ រនុងអត្ថ
បេលនោះលលក្មាងល្វើលត្សតផ្េប ោះពាេ់រយៈលពេខវងរនុងរ
យៈលពេ 30 ឆ្ន ាំមួ្យក្ត្ូវ នខណនាាំ។ 
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លលក្មាងក្ពាងថ្នការល្វើលត្សតលក្លឿងចក្រ 
សក្មាប់ការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់លនោះ MERF  នអនុម័្
ត្យរខែេមានេីតាាំងសថិត្លៅ Suruga េេ់មុ្ខនឹងនរ
សមុ្ក្េស្ស ោះថ្នម្ហាសមុ្ក្េ  សីុហវិរ។ ការល្វើលត្សត
លនោះក្ត្ូវលក្ជើសលរ ើសជាត្ាំបន់លននរមួ្យខែេត្ាំ្ងលៅរនុង
ក្បលេសជប ុន។ 
លៅ MERF ការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់ចាំលពាោះសាំភារៈការពារ
ខក្ចោះនានាក្ត្ូវ នល្វើល ើង។ លេើសពីលនោះលៅលេៀត្ការ
ស្សាវក្ជាវទរ់េងលៅនឹងការការពារសាំណឹរលននរសមុ្ក្េ
លនោះលឺក្ត្ូវ នលរៀបចាំល្វើល ើងជាបនតបនាទ ប់ ចាំលពាោះខយេ់
បរ់ប ោះលក្លឿងចក្ររ ត្ េសមុ្ក្េ រេរសមុ្ក្េ និង
េរខខណឌ ែថ្េលេៀត្ខែេទរ់េងនឹង  តុ្ភូត្លផ្សងៗ
លោយខផ្ែរលេើការផ្គត់្ផ្គង់ខាច់លៅលននរសមុ្ក្េ ការបាំភេឺថ្ន
ការខូចក្េង់ក្ទយលននរនិងរសាត់្ តុ្ភូត្ខាច់និងការ
អភិវឌ្ឍវធិានការបងាក រសាំណឹរលននរសមុ្ក្េលផ្សងលេៀត្ ។ 
េីតាាំងថ្នការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់លក្លឿងចក្រមានចមាៃ យ 
250 ខម្ ក្ត្ពីលននរសមុ្ក្េ Suruga រនុងរនុងឈងូសមុ្ក្េ 
Suruga ភាជ ប់ជាមួ្យនឹងេិែឋភាពថ្នភនាំFuji តាម្ការចង់ 
ន។ របូែត្េី 1 បងាា ញពីរបូរាងទាំងមូ្េថ្ន MERF ។ 
លរាងចក្រលនោះមានេីតាាំងសថិត្លៅខាងលក្ៅេាំនប់រេរតដ ច់
និងក្ត្ូវ នេេួេរងលោយតទ េ់លៅនឹងរេរសមុ្ក្េចាំហ
ស្ស ោះមួ្យលនោះ។ វាក្ត្ូវ នែាំល ើងលៅរនុងត្ាំបន់មាន
រេរខពស់ រមួ្បញ្េូ េទាំងត្ាំបន់មានរម្ពស់រេរសមុ្ក្េ
ខពស់ ខែេជារខនេងខែេែីខាច់ ត្សមុ្ក្េលនោះរង
ចេនាយ ងខាេ ាំង។ 
MERF ក្ត្ូវ នសាងសង់ល ើងែូចខែេ នបងាា ញលៅ
រនុងរបូភាពេី1 ជាមួ្យនឹងលក្ោងអាវខែរខែេ នែាំល ើង
លៅលេើលាំនរបាំពង់ខែរក្េពីលក្កាម្លោយែីខាច់លៅ ត្ស
មុ្ក្េ។ លក្លឿងចក្រទាំងមូ្េក្ត្ូវ នរាំណត់្លោេលៅ
សក្មាប់ការល្វើលត្សតការពារខក្ចោះ។ រចនាសម្ព័នលក្លឿងចក្រ
លៅខាងលេើថ្ផ្ទសមុ្ក្េលនោះមានបីកាត ក្កាេ ខែេជារខនេង
ថ្នការល្វើលត្សតលាំរពីូេាំហាំ ា្ំេាំហាំតូ្ចក្ត្ូវ នលរៀបចាំល្វើល ើ
ង។ លៅរនុងត្ាំបន់ត្ម្បន់ថ្ផ្ទលក្កាម្ បាំពង់ខែរខែបនិងលាំនរ
ខែរសនេឹររមួ្ជាមួ្យលាំរកូារល្វើលត្សតការការពារកាតូ្ត្អាច

ក្ត្ូវ នែាំល ើងលៅេីលនាោះ។ ជលក្ របស់ខេួនលៅ ត្ស
មុ្ក្េមានក្បខហេ 7.5 ខម្ ក្ត្និងរាំពស់របស់ខេួនលៅែេ់
រាំពូេក្បមាណ 30 ខម្ ក្ត្។ លៅម្ជឈម្ណឌ េលនោះ ការល្វើលត្
សតសមាភ រៈអាចក្ត្ូវ នអនុវត្តលៅរនុងបរសិាថ នឆ្ប់រោយ
េូេាំេូោយលចញឆ្ៃ យពីត្ាំបន់ឈូងសមុ្ក្េសមាព ្
បរយិកាសតាម្រយៈការសាវ លម្ន៍និងត្ាំបន់េិចេឹរលៅ
ត្ាំបន់េិចេឹរ។ 
 
របូែត្េី1 លម្ើេលពញរខនេងស្សាវក្ជាវវសិវរម្ែមា រនី 
របូភាពេី1 លក្ោងថ្នរខនេងវសិវរម្ែស្សាវក្ជាវលជើងេឹរ 
 
បរសិាថ នខែេមានខក្ចោះសីុលៅរនុងការល្វើលត្សតការផ្េប ោះ
ពាេ់ 
លោយសារខត្ MERF ក្ត្ូវ នែាំល ើងជាមួ្យ លោេលៅ
បឋម្ថ្នការល្វើលត្សតភាពជាប់្ន់លៅលេើសមាភ រៈសាំណង់ 
ខែេបរសិាថ នមួ្យមានខក្ចោះ ខែេក្ត្ូវ នលក្ជើសលរ ើសថា
ការក្បឈម្មុ្ខថ្នសមុ្ក្េលបើរចាំហនិងក្ត្ូវ នប ោះពាេ់
រនុងបរមិាណែ៏ ា្ំថ្នអាំបិេពីអាកាស។   
លៅ ISO / TC156 / WG4 ការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់រមួ្ោន
ជាេរខណៈអនតរជាតិ្ក្ត្ូវ នលលល្វើល ើងលៅរនុងត្ាំបន់
ចាំនួន 49 ថ្នក្បលេសចាំនួន 13 លៅលេើខែរបល ត្ យថ្ន
សាំណង់សាព នរយៈលពេ 5 ឆ្ន ាំលិត្ចាប់ពីឆ្ន ាំ1986។ លោេ
បាំណងសាំខាន់ថ្នការល្វើលត្សតលនោះលឺលែើម្បីលរៀបចាំេិននន័យ
លែើម្ែាំបូងខែេបងាា ញលអាយល ើញសដង់ោរពិត្ក្ រែមួ្
យ។ លៅក្បលេសជប ុនលណៈរមាែ ្ិការស្សាវក្ជាវ / ការ
សទង់ម្តិ្ឯរលេស នមួ្យក្ត្ូវ នបលងកើត្ល ើងលែើម្បីល្វើលត្
សតការប ោះពាេ់លៅេីតាាំងចាំនួនបួនលៅរនុងក្រុង Suruga េី
ក្រុង Choshi េីក្រុង Okinawa និង េីក្រុង Tokyo។ 
រនុងការសទង់ម្តិ្លៅ MERF រនុងឈូងសមុ្ក្េ Suruga មាន
រតាត ខែេប ោះពាេ់ជាលក្ចើនក្ត្ូវ នលលវាស់លោយលក្បើ
ឧបររណ៍វាស់នានា (ISO វ ិ្ ិសាស្រសតលេៀនលសើម្ JIS វ ិ្ ី
សាស្រសតរុ ាំបង់ PWRI វ ិ្ ីសាស្រសតTank ជាលែើម្។) ខែេមាន
សីតុ្ណា ភាព រយៈលពេមានសាំលណើ ម្ (ក្ត្ូវ នក្បមាណ
ពីសីតុ្ណា ភាពនិងសាំលណើ ម្ ) កាបូនសាព ន់្័រនិង្ញ្ញជាតិ្
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អាំបិេសមុ្ក្េ។ ការសទង់ម្តិ្េេធផ្េថ្នការសទង់ម្តិ្បរស្ិ
ថាននិងការ ត់្បង់ខក្ចោះសីុលៅលេើផ្េិត្ផ្េខែរ ន
បញ្ជជ រ់យ ងចាស់ោស់ពីេាំនារ់េាំនងរវាងរតាត មានខក្ចោះ
សីុនិងចមាៃ យពីថ្ផ្ទសមុ្ក្េនិងេរខខណឌ អាកាសធាតុ្លនោះ។ 
អាំបិេអាកាសខែេមានឥេធិពេ ា្ំលៅលេើខក្ចោះក្ត្ូវ ន
ទរ់េងលៅនឹងខយេ់េិសលៅនិងលេបឿននិងការចាំ្យ
លពេការលហាោះលហើរលោយសារការ កា ចេឹរលៅលេើថ្ផ្ទ
សមុ្ក្េ។ 
េេធផ្េថ្នការសទង់ម្តិ្ទាំងលនោះបងាា ញលអាយល ើញថា
ការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់លរាងចក្រនាលពេបចេុបបននក្ត្ូវ ន
លក្ជើសតាាំងជាក្បលភេ C (ខពស់) លៅរនុងេរខខណឌ ថ្នភាព
មានខក្ចោះលៅរនុងបរសិាថ នលៅរនុងសដង់ោរចាំ្ត់្ថាន រ់ប
រសិាថ នខែេមានខក្ចោះ ISO (ISO12944-2) ។ ែូលចាន ោះលហើយ
វាក្ត្ូវ នលលេេួេសាគ េ់ថា MERF លនោះអាចក្ត្ូវ នលក្បើ
ក្ ស់ជាត្ាំបន់ប ោះពាេ់ជាសតង់ោរខែេក្ត្ូវ នពិភពលោ
រ។ោរ់ជាបរសិាថ នឆ្ប់រោយពីេសសនវស័ិយ 
របូភាពេី2 បងាា ញេេធផ្េពីការអលងកត្លៅរនុង FY1986 
~1989 និងរបូភាពេី3 បងាា ញអនរខែេលៅរនុងសារលពើពនធ
FY2013 ~2015 ទាំងពីរខែេក្ត្ូវ នេេួេលោយ
ម្ល្ា យថ្ន PWRI ក្បលភេទរអាំបិេអាកាស (វ ិ្ ី
សាស្រសត្ ុង) ។ បរមិាណថ្នអាំបិេអាកាសធាេ រ់លៅរនុងជួរ 
0.1 លៅែេ់ បួនឬក្ ាំ mg / dm2 / d លោយមិ្នរាប់
បញ្េូ េត្ថ្ម្េលេខមិ្នក្បក្រតី្ខែេបងាា ញត្ថ្ម្េស្សប
ជាមួ្យជួរថ្នេេធផ្េរនុងការសទង់ម្តិ្រនុងត្ាំបន់ Tokai 
(ក្លបែណត ប់ Suruga BAY) លៅរនុងចាំល្ម្ការសទង់ម្តិ្
េូទាំងក្បលេសខែេល្វើល ើងលោយ វេិាសាថ នស្សាវក្ជាវ
សាធារណៈការលៅរនុងអតី្ត្កាេ។ 
លៅរនុងបរសិាថ នសមុ្ក្េ បរសិាថ នមានខក្ចោះខាេ ាំងខុសពីោន
អាស្ស័យលេើរម្ពស់បញ្ឈរពីថ្ផ្ទសមុ្ក្េ។លៅរនុងការសទង់
ម្តិ្កាេពីមុ្ន នល្វើល ើងលៅ MERF ការសទង់ម្តិ្លនោះ
ក្ត្ូវ នលលសលងកត្ល ើញថាការររីចលក្ម្ើនថ្នការធាេ រ់ចុោះ
លនោះខុសោន អាស្ស័យលេើរិចេការខែេក្ត្ូវ នលក្បើសក្មាប់
ការសទង់ម្តិ្លនោះ។ MERF មានថ្ផ្ទកាត ក្កាេជាលក្ចើនលៅរនុង

េិសបញ្ឈរនិងការសទង់ម្តិ្ែូលចនោះលហើយបរសិាថ នអាំបិេ
លក្បៀបល្ៀបរនុងបរយិកាសលឺលៅខត្មាន។ 
របូភាពេី4  នបងាា ញលអាយល ើញពីក្បសិេធិភាពថ្នកាត
ក្កាេរម្ពស់ពីថ្ផ្ទសមុ្ក្េលៅលេើការលក្ជៀត្ចូេអាំបិេ
ខែេេេួេ នលោយម្ល្ា យថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតលាំរតូ្ាេ់
លសតើង។ រក្មិ្ត្ថ្នការលក្ជៀត្ចូេអាំបិេលនោះលឺខពស់បាំផុ្ត្លៅ
រនុងថ្ផ្ទកាត ក្កាេលេខ 3 ខែេមានេីតាាំងក្បខហេ 2 ខម្ ក្ត្
ពីថ្ផ្ទសមុ្ក្េខែេ នធាេ រ់ចុោះ លោយសារការលរើនល ើងកាត
ក្កាេនិងបនាទ ប់ម្រ នបងាា ញថានិនាន ការលឆ្ព ោះលៅររការ
ជួបែេ់ជិត្រក្មិ្ត្ែូចោន មួ្យ។ 
របូភាពេី2 ការតេ ស់បតូរខែេមិ្នជាប់ពារ់ព័នធនឹងអវីមួ្យ
ចាំលពាោះអាំបិេរនុងអាកាសម្ល្ា យក្បលភេថ្ន PWRI វ ិ្ ី
សាស្រសតTank (ការតេ ស់បតូរថ្នអតី្ត្កាេខែេមិ្នមាន
េេធផ្េថ្នការសទង់ម្តិ្: ថ្ផ្ទខាងលរើត្និងថ្ផ្ទខាងេិចថ្ន
លេខថ្ផ្ទកាត ក្កាេលេខ1) 
របូភាពេី3 ការតេ ស់បតូរបរមិាណអាំបិេរនុងអាកាសលោយ
ម្ល្ា យថ្នវ ិ្ ីសាស្រសត PWRI ក្បលភេTank។ 
របូភាពេី4 េេធផ្េថ្នរម្ពស់ពីថ្ផ្ទសមុ្ក្េទរ់េងនឹងថ្ផ្ទ
ជាតិ្អាំបិេរនុងអាកាស តាម្រយៈវ ិ្ ីសាស្រសតែុាំ យអលសតើង 
ខផ្នរស្សាវក្ជាវនិងសមាភ រៈល្វើលត្សតចម្បងៗ 
រនុងការស្សាវក្ជាវនាលពេបចេុបបននលនោះ ការល្វើលត្សតការប ោះ
ពាេ់ក្ត្ូវ នអនុវត្តជាសាំខាន់លៅនឹងខែរខែបនិងរចនា
សម្ព័នធលបតុ្ងរមួ្និងវ ិ្ ីសាស្រសតនានាសក្មាប់ការពារខក្ចោះ 
ចាំលពាោះរចនាសម្ព័នធទាំងលនោះក្ត្ូវលលល្វើលត្សតល ើញថាផ្តេ់
 នលក្បើក្ ស់ខែរខែេខក្ចោះខាេ ាំង ការស្សបលោហៈ / 
ការោបថាន ាំការពារខក្ចោះនិងការការពារលោយ cathodic។ 
ខផ្នរស្សាវក្ជាវនិងេសសនៈចាស់ោស់ ក្ត្ូវ នលរៀបចាំ
តាម្វ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះ រមួ្នឹងការពិលសា្ន៍លេើការ
ប ោះពាេ់ លហើយការសទង់ម្តិ្ នែាំល ើងរមួ្ោន រនុងចាំល្ម្
អងគការខែេពារ់ព័នធ។ (សូម្លម្ើេតារាងេី 1) 
តារាងេី 1 ខផ្នរស្សាវក្ជាវនិងខសបរនិងស្សាវក្ជាវចាំខនរ 
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ចាំលណោះែឹងេេួេ នពីការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់និង
េសសនវស័ិយនាលពេអនាលត្ 
លៅរនុងការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់រយៈលពេខវងែូច នល្វើ
ល ើងលៅរនុងលននរសមុ្ក្េ Suruga ជាង 30ឆ្ន ាំ ខែេជា
ឃ្េ ាំងខែេសម្បូរខបបថ្នចាំលនោះែឹងក្ត្ូវ នេេួេអាំពីយនដ
កាត់្បនថយខក្ចោះសីុ នឹងវាស់សទង់ការត្ភាជ ប់សមាភ រៈ មិ្ន
ក្តឹ្ម្ខត្ជាសមាភ រៈមូ្េោឋ នប ុល ណ្ ោះលេរ៏ប ុខនតសមាភ រៈ 
ែែីៗផ្ងខែរ។ 
លៅរនុងការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់សក្មាប់ផ្េិត្ផ្េខែរ
ខែបលោយោែ នវធិានការការពារខក្ចោះ ក្ត្ូវ នលលបញ្ជជ រ់ឱ្្
យ នចាស់ថាអក្តាខក្ចោះសីុខុសោន អាស្ស័យលេើេីតាាំង
ប ោះពាេ់និងរលបៀបខែេលកាសិកាមា ក្រូក្ត្ូវ នបលងកើត្
ល ើងខែម្លេៀត្និងលៅលពេែូចោន លនោះវាក្ត្ូវ នលល
បញ្ជជ រ់អោះអាងថាអក្តាខក្ចោះឈានែេ់បនតិចម្តងៗែេ់
រក្មិ្ត្លែរមួ្យខែេមានរយៈលពេថ្នការប ោះពាេ់លនោះ។ 
ពារ់ព័នធនឹងការការពារលោហៈ្ន់ក្ទាំខពស់ពីខក្ចោះសីុ 
ក្បសិេធិភាពថ្នការខូចខាត្លៅរនុងត្ាំបន់េិចេឹរនកូត្លនោះ
ក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់ឱ្យចាស់ោស់ និងត្ាំបន់ថ្នការខែទាំក្ត្ូវ
បង់រនុងរម្ែវ ិ្ ីបនសាំថ្នលោហៈ ្ន់ក្ទាំ ននិងខក្ចោះនិងការ
ការពារកាតូ្ត្ក្ត្ូវ នលលបងាា ញលអាយែឹង។ រនុងការ
ការពារ ខក្ចោះលោយម្ល្ា យថ្នថាន ាំរូត្ ក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់
ក្ ប់ថាមានេរខណៈជាប់្ន នយូរអខងវងតាម្ការលក្បើ
ថាន ាំោបការពារខក្ចោះ(zince-rice paint-type primer)ពិត្ជា
មានសារៈសាំខាន់។ 
ការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់ជាបនតនាលពេអនាលត្នឹងផ្តេ់ឱ្យ
មានការវាយត្ថ្ម្េរយៈលពេខវងថ្នភាពជាប់្ន់ថ្នរចនាស
ម្ព័នធលៅឈូងសមុ្ក្េលនោះនិងេេធផ្េខែេេេួេ នរនុង
ការល្វើលត្សតលនោះអាចក្ត្ូវ នលក្បើសក្មាប់ជាឯរសារលយង
រនុងការវាយត្ថ្ម្េឆ្ន ាំលក្បើក្ ស់ នយូរខែេរ ាំពឹងេុរ។ ការ
ល្វើលត្សតស្សលែៀងោន លនោះក្ត្ូវ នលលអនុវត្តលៅរនុង 
Okinotorishima និងត្ាំបន់លផ្សងលេៀត្ខែេជារខនេងខែេ
បរសិាថ នខក្ចោះខុសៗោន ។ ការពិលសា្ន៍លនោះក្ត្ូវ នលល
ចាត់្េុរថាលក្បើក្ ស់ នយូរលៅត្ាំបន់ចក្ម្ុោះរមួ្ទាំងអនរ
រនុងបេុរលៅអាសីុអាចក្ត្ូវ នពាររលោយេូេាំេូោយពី

ការពិនិត្យលម្ើេេេធផ្េការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់មិ្នក្តឹ្ម្
ខត្រនុងលននរសមុ្ក្េ Suruga ប ុខនតលៅត្ាំបន់លផ្សងៗលេៀត្
ខែេ នលរៀបរាប់ខាងលេើ។ 
លយើងមានបាំណងលេើររម្ពស់ការពិនិត្យលៅរនុងលោេ
បាំណងបលងកើត្ការបនតវ ិ្ ីសាស្រសតវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តខែេ
 នទម្ទរសក្មាប់វ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះសីុខែរលៅ
ឈូងសមុ្ក្េនិងរចនាសម្ព័នធលបតុ្ងនិងវ ិ្ ីសាស្រសតការអនុ
វត្តន៍ការពាររសក្មាប់លពេអនាលត្។ 
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Iwao Sasaki: He has been studying application and du-
rability of construction materials since fledgling research-
er of PWRI Chemistry Division in 1989. B.Eng.: Tokyo 
University of Agriculture and Technology, Ms. Interna-
tional development studies: National Graduate Institute 
for Policy Studies, Dr.Eng.: Hokkaido University
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Fig. 2 Secular Change of Airborne Salt Amount by Means of PWRI-type Tank Method 
(Secular Changes of Past Survey Results: East and West Sides of No. 1 Deck)
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Fig. 3 Secular Change of Airborne Salt Amount by Means of PWRI-type Tank Method

Fig. 4 Effect of Height from Sea Sur-
face on Airborne Salt Amount 
by Means of Mortar Thin Plate 
Method

Table 1 Research Fields and Themes, and Research Allotment
Research field Specific research theme

Research on corrosion-
protection technology for 
steel structures in splash 
and tidal zones

1) Application test for corrosion-protection 
    coating/painting materials (MERF structure)
2) Durability test for corrosion-protection 
    coating/painting materials (test specimen)

Research on cathodic 
protection design 
technology in submerged 
zone

1) Development of cathodic protection design 
    method according to structure shape
2) Development of combined coating-cathodic 
    protection design technology

Research on 
corrosion-protection 
technology for concrete 
structures in splash zone

1) Corrosion-protection technology for steel 
    product used in concrete
2) Development of design technology for 
    seawater-resistant concrete member

Research on long-term 
protective coatings in 
marine atmospheric zone

1) Application test for long-term protective 
    coating system
2) Durability test for long-term protective 
    coating system

Arrangement of research 
attainments
Research allotment:
A: Public Works Research Institute
C: Japan Prestressed Concrete Contractors Association

B: The Japan Iron and Steel Federation
D: Public Works Research Center

A B C D

A D

A D

A D

A D

A C

A C

A B

B

Research allotment
1st WG 2nd WG 3rd WG
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(េាំព័រ 5~6) 
ការពិលសា្ន៍ការប ោះពាេ់លៅឈងូសមុ្ក្េ Suruga (2) 
ការល្វើលត្សតផ្េប ោះពាេ់រយៈលពេខវងចាំលពាោះសាំណង់ខែរ
ខែប និង វ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះលៅលននរសមុ្ក្េ Suruga 
លោយ Kenichiro Imafuku 
ម្នទីពិលសា្ន៍ចាំលពាោះការស្សាវក្ជាវខែរខែប សាជីវរម្ែ
ខែរខែប Nippon & ខែរលោហៈ Sumitomo 
លែើម្បីលេើររម្ពស់ការលក្បើក្ ស់លអាយ នយូរចាំលពាោះរចនា
សម្ព័នធខែរខែបលៅសមុ្ក្េលនោះសហព័នធខែរនិងខែរខែប
ជប ុនរមួ្ជាមួ្យវេិាសាថ នស្សាវក្ជាវសាធារណៈការល្វើលត្
សតការផ្សពវផ្ាយរមួ្ោន ប ោះពាេ់រយៈលពេខវងសក្មាប់
រចនាសម្ព័នធទាំងលនោះ។ លោេលៅសាំខាន់ថ្នការល្វើលត្សត
លនោះលឺលែើម្បីអភិវឌ្ឍបលចេរវេិាខក្ចោះរក្មិ្ត្ខពស់សក្មាប់
ការពារសមុ្ក្េនិងរចនាសម្ព័នធខែរខែប នល្វើការវាយត្ាំ
ថ្េលេើភាពជាប់្ន់រយៈលពេខវងថ្នបលចេរវេិាទាំង
លនោះ។ ការល្វើលត្សតលនោះក្ត្ូវ នល្វើល ើងលោយម្នទីរ
ពិលសា្ន៍ស្សាវក្ជាវវសិវរម្ែលជើងេឹរខែេសថិត្លៅរនុងលននរ
សមុ្ក្េ Suruga មានចមាៃ យ 250ខម្ ក្ត្ពីលននរថ្នលខត្ត 
Shizuoka។ 
រ យការណ៍អត្ថបេលនោះសតីពីឥរយិបែខក្ចោះនិងបលចេរ
វេិាសក្មាប់ការពាររុាំលអាយមានខក្ចោះសីុរចនាសម្ព័នធខែរ
ខែបលៅរនុងសមុ្ក្េនិងការអនុវត្តន៍ការការពារខក្ចោះសីុថ្នប
លចេរវេិាទាំងលនោះរមួ្និងការខែទាំខែេក្ត្ូវ ននាាំយរលៅ
លក្បើរនុងរម្ែវ ិ្ ីរបស់ពួរលលលោយខផ្ែរលេើេេធផ្េថ្នការ
ល្វើលត្សតការប ោះពាេ់រយៈលពេខវងជាងអតិ្បរមា រយៈ
លពេ 30 ឆ្ន ាំ។ 
ក្បលភេថ្នក្ត្តួ្ពិនិត្យលេើការល្វើលត្សតពីការប ោះពាេ់ជាលាំរ ូ
រនុងការស្សាវក្ជាវនាលពេបចេុបបននលនោះក្បលភេចក្ម្ុោះថ្នលាំរូ
ការល្វើលត្សតផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្ត្ូវ នេេួេរងនូវការ
ល្វើលត្សតការប ោះពាេ់លៅរនុងបរសិាថ នសមុ្ក្េខែេោត្
សនធឹងពីត្ាំបន់ការសាចេឹរខាេ ាំងលៅត្ាំបន់ខែេមានរេរ
េឹរ ា្ំៗ: ផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេោែ នវធិានការការពារ
ខក្ចោះ  ផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្លបែណត ប់ជាមួ្យនឹងក្បលភេ
ចក្ម្ុោះថ្នលោហៈខែេមានខក្ចោះយ ងខពស់ ផ្េិត្ផ្េ

ខែរខែបោបថាន ាំ ផ្េិត្ផ្េខែរខែបរូត្សររីាងគ និង
ក្បលភេលផ្សងៗលេៀត្។ 
លលក្មាងសតីពីេេធផ្េថ្នការល្វើលត្សតពីផ្េប ោះពាេ់ 
េ័រខខណឌ លផ្សងៗចាំលពាោះការពិលសា្ន៍ក្ត្ូវ នបងាា ញជូន
លៅរនុងរបូែត្េី១ រមួ្ជាមួ្យេេធផ្េថ្នការល្វើលត្សតក្ត្ូវ
 នបងាា ញជាលលក្មាងក្ពាងែូចខាងលក្កាម្: 

 ផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេោែ នវធិានការការពារ
ខក្ចោះ 
ជាេេធិផ្េថ្នការល្វើខត្សតលេើការប ោះពាេ់រយៈ
លពេ 19 ឆ្ន ាំ 5ខខ លេើផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេ
ោែ នវធិានការការពារខក្ចោះ(140140183,800 
mm) លរឿងពិត្ជារ់ខសតង នលរើត្ល ើងែូច
បញ្ជជ រ់ក្ ប់ខាងលក្កាម្លនោះ: 
 អក្តាខក្ចោះលរើនល ើងខពស់លៅរនុងបរសិាថ នស
មុ្ក្េជាពិលសសលៅរនុងត្ាំបន់មានេឹរ ចសាខាេ ាំ
ង។  
 អក្តាខក្ចោះធាេ រ់ចុោះបនតិចលៅរខនេងខពស់ថ្ន
ត្ាំបន់ខែេរេរេឹរបរ់ល ើងខាេ ាំង (មូ្េលហតុ្
បងករជាចម្បង: លៅរនុងរខនេងខែេបនទប់ផ្តេ់ការ
រាំនត់្បញ្ជជ រែ៏ ា្ំមួ្យក្ត្ូវ នបលងកើត្ល ើងពី
សាំណង់ខែរខែប)។ 
 អក្តាខក្ចសីុធាេ រ់លៅរនុងត្ាំបន់លក្កាម្ថ្ផ្ទេឹរស
មុ្ក្េ (មូ្េលហតុ្ចម្បង: ការផ្គត់្ផ្គង់អុរសីុខសន
មានតិ្ចលៅលក្កាម្ថ្ផ្ទេឹរជាងលៅរនុងត្ាំបន់េឹរ
 ចខាេ ាំងនិងត្ាំបន់មានរេរេឹរល ើង។ 
 អក្តាខក្ចោះសីុធាេ រ់ចុោះជាមួ្យនឹងលពេលវោ 
លហើយបនតិចម្តងៗឈានលៅររអក្តាខក្ចោះសីុ
ល ើងលែរខែេស្សលែៀងលៅនឹងការបញ្ជជ រ់ក្ ប់
លៅរនុងសតង់ោលាំរបូលចេរវេិា និង ការអតាថ ្ិ 
បាយជាលក្ចើនចាំលពាោះអាោរេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ 
និង អាោររាំពង់ខផ្មាត់្សមុ្ក្េលៅរនុងក្បលេសជ
ប ុន។ 
(សូម្លម្ើេរបូភាពេី 1 និង 2) 
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 ផ្េិត្ផ្េខែរលស្សាប(កាោបថាន ាំ ការរុ ាំលស្សាប
ហវិេក្កាស់ៗ) 
ចាំលពាោះផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេោបថាន ាំពី(លេើ
ស័ងកសីខែេោែ នជាត្កាល ន(រាំល ) 25 
m+epoxy resin 600 m) រខនេងខែេមាន
ខក្ចោះសីុមានការលរើនរនុងនិងលក្កាយរយៈលពេ
ក្ ាំឆ្ន ាំលៅរនុងត្ាំបន់ខែេមានរេរបរ់ខាេ ាំង និង
ត្ាំបន់លក្កាម្ថ្ផ្ទេឹរ (របូភាពេី 3)។ម្ា ងវញិលេៀត្
ចម្លពាោះផ្េិត្ផ្េខែេមានការោបហវិេ
ក្កាស់(ថាន ាំោបស័ងកសីមានជាតិ្កាល នខពស់ 15 
m+ultra-thick film-type epoxy resin 2,000 
m+fluorine 25 m)  នបញ្ជជ រ់លអាយល ើញ
ថាខក្ចោះមួ្យចាំនួនលរើត្ល ើងលៅរខនេងខែេមាន
កាខូចខាត្តាម្រយៈកាត រក្កាេលេើរខេងខត្
មានការ ត់្បង់ជាតិ្ថាន ាំ ខក្ចោះលរើត្លៅរខនេង
លក្បោះខបរ និង រខនេងខូចខាត្្ៃន់្ៃរ មិ្នក្ត្ូវ ន
លលតាម្ោនពិនិត្យ រមួ្នឹងរខនេងមានថាន ាំោបលៅ
តិ្ចៗ ។ (សូម្លម្ើេរបូេី4) 

 ផ្េិត្ផ្េខែរលស្សាបខែេមានអងគធាតុ្រស់
(Polyurethane, Polyethylene) 

មិ្នមានការខូចខាត្ក្ត្ូវ នលលសលងកត្ល ើញលៅរនុងការ
លស្សាបថាន ាំ polyurethane លនាោះលេ សូម្បីខត្បនាទ ប់ពីរយៈ
លពេ 23 ឆ្ន ាំថ្នការប ោះពាេ់រ៏លោយ និងថាន ាំរូត្លៅខត្មាន
លៅរនុងសាថ នភាពសាំល ង (របូភាពេី5) ។ ខផ្នរ្ម្ែតាថ្ន
ថាន ាំរូត្ polyethylene លៅខត្សថិត្រនុងសាថ នភាពសាំល ងសូ
ម្បីខត្បនាទ ប់ពី 10 ឆ្ន ាំថ្នការប ោះពាេ់ប ុខនតលៅរនុងការខូច
ខាត្ខផ្នរនកូត្ (េេឹង: 1ម្ ក្បខវង 100 ម្ម្) ខែេក្ត្ូវ នផ្ត
េ់ជូនសិបបនិម្ែិត្លៅមុ្នវាក្ត្ូវ នលលសលងកត្ល ើញថា
ខក្ចោះ នលរើត្ល ើងជាមួ្យនឹង ការ ត់្បង់រក្មាស់ចាន
អតិ្បរមា 1.2 ម្ម្។ ពារ់ព័នធនឹងខផ្នរខែេខូចខាត្ក្ត្ូវ
 នប ោះពាេ់សក្មាប់រយៈលពេមួ្យឆ្ន ាំលហើយបនាទ ប់ម្រ
ជួសជុេលោយម្ល្ា យថ្នការេមាេ រ់លៅលេើត្ាំបន់ប

ត្ ញ េរខខណឌ សាំល ង សូម្បីខត្បនាទ ប់ពី 9 ឆ្ន ាំថ្នការ
ប ោះពាេ់ម្រលេើវា។ 

 ការលស្សាបខែរខែេមិ្នខក្ចោះខែេ្ន់នឹងខក្ចោះ
ខពស់ 
ការលសុើបអលងកត្ជាលក្ចើនក្ត្ូវ នល្វើល ើង
ទរ់េងនឹងសាថ នភាពខក្ចោះចាំលពាោះខែរខែេ
ខក្ចោះមិ្នសីុ (Cr+3Mo+10N38 (mass%))  
ខែេបាំពង់ក្លបការពារ cathodic ក្ត្ូវ នអនុវត្ត
ន៍។ ជាេេធផ្េ លៅរនុងថ្ផ្ទខែេក្លបខែរខក្ចោះ
មិ្នសីុរមួ្ទាំងខផ្នរលផ្សងៗខែេក្ត្ូវ នផ្ារ
ជួសជុេ លហើយោែ នខក្ចោះហនឹង ក្ត្ូវ នលលអលងគ
ត្តាម្ោនល ើយលក្កាយពីមានការប ោះពាេ់រយៈ
លពេ 10ឆ្ន ាំម្រ។ 
រនុងររណីខែេមានការខូចខាត្បនទប់េមាេ យ
ចូេរនុងត្ាំបន់មានរេរេឹរលរើត្មានលនោះ ភាព
ខក្ចោះថ្នលោហៈបាំពង់ខែរមូ្េោឋ ន មិ្នក្ត្ូវ ន
លលសលងកត្ល ើញលោយសារខត្មានក្បសិេធិភាព
ថ្នការការពាររបស់ cathode លនោះឯង។ ម្ា ង
វញិលេៀត្លៅរនុងររណីខែេមានការខូចខាត្
បុរេមាេ យចូេលរើត្មានលៅរនុងត្ាំបន់សាចេឹរ
លោយសារខត្ឥេធិពេថ្នការការពារកាតូ្ត្មិ្ន
 នពក្ងីរលៅត្ាំបន់សាចេឹរលនោះក្ត្ូវ នលល
សលងកត្ល ើញលៅរនុង ភាពខក្ចោះថ្នលោហៈមូ្េ
ោឋ នរបស់បាំពង់ខែរ (ក្បខហេ 0.05 ម្ម្ / Y ) ។ 
លេើសពីលនោះលៅលេៀត្លនាោះលៅលពេខែេការ
ការពារកាតូ្ត្មិ្នក្ត្ូវ នអនុវត្តល ើង ភាពខក្ចោះ 
(ភាពខក្ចោះខាងចុង) ក្ត្ូវ នសលងកត្ល ើញលៅ
រនុងលមាេ ត្លនោះ (ខផ្នរលាំរលូែរ) ផ្េិត្រាំ ុងលពេ
ែាំល ើងថ្នលាំររូនុងសាចេឹរនិងត្ាំបន់លក្កាម្ថ្ផ្ទេឹ
រ។ 
លោយខផ្ែរលេើចាំលណោះែឹងខែេ នេេួេជា
ហូរខហរែូលចនោះ បញ្ជ ីមួ្យក្ត្ូវ នបលងកើត្ល ើង
ទរ់េងនឹងបរសិាថ នសមុ្ក្េលៅលពេអនុវត្តខែរ
អីុណុរខែេ្ន់ក្ទាំនឹងខក្ចោះខពស់ក្លបែណត ប់
ការការពារវា ែូចខែេ នបងាា ញរនុងតារាងេី 
1 ។ 
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 លក្ម្បេីែិនលនៀម្ (Titanium) 
លៅរនុងបាំពង់ខែរខែបខែេក្លបលៅលោយខែេ
លស្សាបេីែិនលនៀម្បនាទ ប់ពីមានបេពិលសា្ន៍
ជួបផ្េប ោះពាេ់រយៈលពេ 29ឆ្ន ាំខណៈខែេលល
 នសលងកត្ល ើញមានការខក្បពណ៌លៅត្ាំបន់
សាចេឹរ សភាពខក្ចោះមិ្នក្ត្ូវ នសលងកត្ល ើញ
ល ើយ (របូភាពេី6)។ សូម្បីខត្លៅរនុងខផ្នរខាង
លក្កាម្លនាេ រ់និងចលនាេ ោះក្បលហាងនិមិ្ែត្ជាលក្ចើន
លោយោរ់លរពីលេើោន ថ្នសនេឹរេីតាញ ូ ម្លៅលេើ
សនេឹរេីតាញ ូ ម្លផ្សងៗលេៀត្លនាោះ ភាពខក្ចោះមិ្ន
ក្ត្ូវ នសលងកត្ល ើញលេៀត្ល ើយ។ 
•វ ិ្ ីសាស្រសតលផ្សងៗលេៀត្លែើម្បកីារពារខក្ចោះ 
លេើសពីលនោះលេៀត្វ ិ្ ីសាស្រសតការពារ ខក្ចោះសីុខាង
លេើលនោះ វ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះលោយក្លបពីលេើ
ខែេជាខែរសាព ន់ខែេ នរមួ្បញ្េូ េោន លោយ
ការលក្បើក្ ស់វ ិ្ ីសាស្រសត ខែរអីុណុរេីតានីញ ូ ម្
ឬសមារៈលផ្សងលេៀត្ក្ត្ូវ នេេួេរងនូវការល្វើ
លត្សតការប ោះពាេ់, លហើយវាក្ត្ូវ នលលបញ្ជជ រ់
ថាពួរលល នផ្តេ់ជូននូវភាព្ន់រយៈលពេខវ
ង។ 
របូែត្េី 1 េរខខណឌ ល្វើខត្សតសារេបងលេើការ
ប ោះពាេ់ 
របូភាពេី1 ការខចរចាយជលក្ -េិសលៅថ្ន
សភាពខក្ចោះ(ខែរខែប្ម្ែតា) 
របូភាពេី 2 ការតេ ស់បតូររនុងអក្តាខក្ចោះលោយប
រសិាថ នផ្េូវសមុ្ក្េ 
របូភាពេី 3 របូរាងថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបោប
េូលៅ បនាទ ប់ពីការយរលចញខក្ចោះ(រាំពូេ: ការ
ប ោះពាេ់ 5 ឆ្ន ាំ  ត្: ការប ោះពាេ់ 19.5 ឆ្ន ាំ) 
របូភាពេី 4 របូរាងថ្នរក្មាស់ក្បលភេហវិេោប
ផ្េិត្ផ្េខែរខែប (បេពិលសា្ន៍លេើផ្េប ោះ
ពាេ់19.5 ឆ្ន ាំ) 

របូភាពេី5 របូរាងថាន ាំរូត្ polyurethane បនាទ ប់ពី
យរខក្ចោះលចញ (បេពិលសា្ន៍លេើផ្េប ោះពាេ់រ
យៈលពេ 23 ឆ្ន ាំ) 
របូភាពេី 6 របូរាងថ្នបាំពង់ខែរខែបខែេ
លស្សាបលោយេីែិនលនៀម្ (បេពិលសា្ន៍លេើការ
ប ោះពាេ់ 29 ឆ្ន ាំ) 
តារាងេី 1 ការយរចិត្តេុរោរ់លៅរនុងការវត្តវ ិ្ ី
សាស្រសតការពារខែរអីុណុរខែេខក្ចោះមិ្នសីុ 

ការល្វើខត្សតលៅលេើផ្េប ោះពាេនិងលៅខត្បនត 
ក្បលភេចក្ម្ុោះថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះក្ត្ូវ នភាជ ប់ល្វើជា
ក្បធានបេថ្នការល្វើលត្សតខែេក្ត្ូវ នប ោះពាេ់រយៈ
លពេខវងខែេនាាំឱ្យមានការបញ្ជជ រ់ពីក្បសិេធភាពរម្ែវ ិ្ ី
របស់ពួរលលលៅរនុងបរសិាថ នសមុ្ក្េមួ្យជារ់ខសតង។ 
ខផ្នការអាំពាវនាវឱ្យមានការបនតការល្វើលត្សតការប ោះពាេ់
សក្មាប់វ ិ្ ីសាស្រសតការពារលោហៈធាតុ្ក្បលភេ ្ន់ក្ទាំនឹង
ខក្ចោះ នខពស់ខែេក្ត្ូវ នលលរ ាំពឹងថានឹងផ្តេ់ជូននូវការ
លក្បើក្ ស់ នរយៈលពេយូរអខងវង។ 
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Fig. 1 Distribution of Depth-direction Corrosion (Ordinary Steel)
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Table 1 Cares in Application of Highly Corrosion-resistant 
             Stainless Steel Covering Protection Method

Corrosion-protection 
method

Highly corrosion-resistant stainless steel cover (Cr+3Mo+10N≥38 (mass%))

Combined use of cathodic protection (about −770~−1000 mV (vs. SCE))

Section WeldEnvironment

Splash zone Weld-repaired section

Tidal zone

Submerged zone

Selection of 
appropriate 
welding material and 
implementation of 
appropriate welding

Damage-
penetrated 
section

Repair is necessary

Gap section

No production of gap 
in specimen installation

Cathodic protection 
is effective

Cathodic protection is 
effective

Fig. 3 Appearance of Common 
Painted Steel Products af-
ter Rust Removal (top: 
5-year exposure; bottom: 
19.5-year exposure)

Fig. 4 Appearance of Thick Film-
type Painted Steel Products 
(19.5-year Exposure)

Fig. 5 Appearance of Polyurethane 
Coating after Rust Removal 
(23-year Exposure)

Fig. 6 Appearance of Titanium-covered 
Steel Pipe after Shell Removal 
(29-year Exposure)

Gap (between titanium and titanium) 

Splash zone Tidal zone Submerged
zone

Rust stainsRust stains

Splash zone Tidal zone Submerged
zone

Upper end section 
of test specimen

Lower end section 
of test specimen

Rust section

Splash zone Tidal zone Submerged zone
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(េាំព័រ 7~9) 
ការល្វើពិលសា្ន៍លេើផ្េប ោះពាេ់លក្លឿងចក្ររ ត្ េស
មុ្ក្េរយៈលពេខវងចាំលពាោះវ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះសក្មាប់
លាំនរខែរខែបបាំពង់ថ្ន HORS 
លោយ Toru Yamaji 
អងគភាពផ្គត់្ផ្គងសាំភារៈ េីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង វេិាសាថ ន
ស្សាវក្ជាវលៅក្ពោនយនតលហាោះ 
ផ្េិត្ផ្េខែរខែបជាសមាភ រៈសាំណង់ែ៏សាំខាន់មួ្យខែេ
ក្ត្ូវ នលក្បើរនុងការខរេម្ែលហោឋ រចនាសម្ព័នធនិងក្ត្ូវ ន
លលលក្បើយ ងេូេាំេូោយសក្មាប់ការសាងសង់េីក្រុងលៅ
មាត់្សមុ្ក្េ / រាំពង់ខផ្និងរចនាសម្ព័នធលៅឈូងសមុ្ក្េនា
នា។ េនទឹម្នឹងលនោះខែរលៅលពេខែេ ផ្េិត្ផ្េខែរខែប
លៅមានលោយោែ នវធិានការការពារខក្ចោះរយៈលពេយូរ
អខងវង មានររណីជាលក្ចើនលរើត្ល ើងខែេភាព្ន់ថ្នសម្្
ភារៈបរកិាខ រខែររចនាសម្ព័នធទាំងលនោះក្ត្ូវ នអន់ែយ
លោយសារខត្ខក្ចោះខែរលនោះខែេប ត្ េឱ្យការលខាោះ
ជីវជាតិ្ថ្នសុវត្ថិភាពនិងមុ្ខងាររបស់ពួរលល។ ែូលចាន ោះ
លហើយរនុងលោេបាំណងលែើម្បីររាលអាយ ននូវលុណភាព
ខែររនុងរយៈលពេយូរលៅរនុងរចនាសម្ព័នធខែរខែប ជា
ពិលសសអនរលៅរនុងបរសិាថ នលៅឈូងសមុ្ក្េមួ្យ វាលឺជា
ការចាាំ ច់្ស់រនុងការចាត់្វធិានការការពារខក្ចោះលអាយ
 នសម្រម្យ។ 
េរខខណឌ ខបបលនោះ នផ្តេ់ឱ្យវេិាសាថ នស្សាវក្ជាវរាំពង់
ខផ្និងក្ពោនយនតលហាោះ វេិាសាថ នអភិវឌ្ឍន៍លននរបលចេរ
វេិានិងសមាលម្បលចេរលេសជប ុនសក្មាប់លាំនរខែរខែប
បាំពង់ លហើយលាំនរសនេឹរ នចាប់លផ្តើម្រមួ្ោន រនុងការល្វើលត្
សតលេើខផ្នរមួ្យលនោះលៅឆ្ន ាំ 1984 ខែេជាវ ិ្ ីសាស្រសត
ការពារខក្ចោះជាលក្ចើនក្ត្ូវ នលលអនុវត្តលៅលាំនរបាំពង់ខែរ 
ខែរខែបមួ្យចាំលពាោះរចនាសម្ព័នធខែរខែបលោយអនុវត្ត
ជារ់ខសតងខែេមានេីតាាំងសថិត្លៅឈូងសមុ្ក្េ។ លោេ
បាំណងសាំខាន់ថ្នការល្វើលត្សតលនោះលឺលែើម្បីពិនិត្យលម្ើេវ ិ្ ី
សាស្រសតការពារខក្ចោះ ខែេអាចក្ត្ូវ នលលរ ាំពឹងថានឹងផ្តេ់
ជូនការរាំចាត់្ខក្ចោះមានរយៈលពេខវង។ លៅរនុងឆ្ន ាំ 2014 

ការល្វើលត្សតលេើវស័ិយមួ្យលនោះ ឈានែេ់ឆ្ន ាំេី 30 របស់
ខេួន។ 
អត្ថបេលនោះខណនាាំពីលលក្មាងថ្នេេធផ្េល្វើពិលសា្ន៍ 31
ឆ្ន ាំ ជាការល្វើលត្សតលេើការប ោះពាេ់លៅឈូងសមុ្ក្េរយៈ
លពេខវងមួ្យលនោះ។ 
លលក្មាងថ្នេីតាាំងល្វើខត្សតលេើផ្េប ោះពាេ់ 
សក្មាប់ការល្វើលត្សតលេើខផ្នរទាំងលនោះ សាថ នីយស្សាវក្ជាវ 
Hazaki Oceanographic (HORS) ខែេមានេីតាាំងលៅ
រនុងសមុ្ក្េេវឹងលេវើយលៅ Kashima-Nada លៅលខត្ត 
Ibaraki ក្ត្ូវ នលលលក្បើក្ ស់ (រូបែត្េី 1) ។ ត្ាំបន់សមុ្ក្េ 
Kashima Nada េវឹងលេវើយ លឺជាត្ាំបន់ខែេមានរេរ
ខពស់ រមួ្បញ្េូ េទាំងត្ាំបន់ររេរសមុ្ក្េជាតទ ាំងៗ ខែេ
ជារខនេងខែេែីខាច់ ត្សមុ្ក្េលនោះរងចេនារលងគើរយ ង
ខាេ ាំង។ ពីលក្ពាោះខត្ម្នរេរខពស់និងចរនតេិចេឹរយ ងឆ្ប់
រហ័សល្វើការលោយតទ េ់លៅលេើខផ្រថ្នHORS។  ត្ាំបន់ប

ត្ ញលនោះក្ត្ូវ នប ោះពាេ់លៅនឹងបរសិាថ នយ ង្ៃន់្ៃរ
ខាេ ាំង លហើយ នបលក្ម្ើការជាខផ្នរែ៏េែក្បលសើរសក្មាប់ការ
ល្វើលត្សតជាវ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះ។ 
ចាំលពាោះHORS លបតុ្ងសថិត្លៅលេើលាំនរបាំពង់ខែរខែេមាន
ក្បខវង 600 ~ 800 ម្ម្ លៅរនុងអងកត់្ផ្េិត្និងពីមុ្ខ្នឹម្
លបតុ្ង នសងកត់្្ៃន់ក្ត្ូវ នោរ់ចូេ (របូភាពេី 1) ។ 
ក្បខវងសរបុថ្នលនាោះpierលឺជាបាំពង់ 427 ខម្ ក្ត្និងខែរខែប
បាំពង់ 47 
ក្ត្ូវ នលក្បើ។ 
ការល្វើលត្សតលេើខផ្នរលនោះក្ត្ូវ នល្វើល ើងលោយអនុវត្តវ ិ្ ី
សាស្រសតការពារខក្ចោះជាលក្ចើនលៅលេើលាំនរបាំពង់ទាំងលនោះ។ 
របូែត្េី1 េិែឋភាពទាំងមូ្េថ្នសាថ នីយស្សាវក្ជាវ 
Oceanographic Hazaki 
របូភាពេី1 ឧទហរណ៍ពីខផ្នរៗថ្នសាថ នីយ៍ស្សាវក្ជាវ 
Oceanographic Hazaki 
វ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះខែេអនុវត្តរនុងការល្វើលត្សតវស័ិយ
មួ្យលនោះ 
វ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះលេើខផ្នរខែរខែបលនោះខែេ នអនុ
វត្តម្រលនោះក្ត្ូវ នចាត់្ថាន រ់ចូេលៅជាក្ ាំក្បលភេ: ថាន ាំរូត្
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សររីាងគ ថាន ាំរូត្អសររីាងគ ថាន ាំរូត្petrolatum ថាន ាំោប និង
ការការពារកាតូ្ត្។ េរខណៈពិលសសចម្បងថ្នវ ិ្ ីសាស្រសត
រនុងការោន លឺមានែូចខាងលក្កាម្។ 
•វ ិ្ ីសាស្រសតសររីាងគថាន ាំរូត្ 
វ ិ្ ីសាស្រសតថាន ាំរូត្សររីាងគលនោះលឺជាវ ិ្ ីសាស្រសតរនុងការការពារ
ខក្ចោះ ខែេថ្ផ្ទថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្ត្ូវ នរូត្ជាមួ្យ
នឹង polyethylene ខែេសថិត្លៅលក្កាម្ថ្ផ្ទេឹរឬសមារៈសរ ី
រាងគលផ្សងលេៀត្។ រក្មាស់ថាន ាំរូត្លនោះជាេូលៅលឺពី 2ម្ម្ លៅ
ែេ់ 10ម្ម្ ខែេ្ៃន់ជាងរក្មាស់អនុវត្តលៅរនុងការលូរលាំ
នូរ។ 
វ ិ្ ីសាស្រសតថាន ាំរូត្ប ូេីមានភាព្ន់េែបាំផុ្ត្  ជាក្បលភេថាន ាំ
ោបពា េមានភាព្ន់ក្ទាំ េឹរថ្ក្បនិងភាព្ន់ក្ទាំ
ខក្ចោះរនុងបរយិកាស។ វាក្ត្ូវ នអនុវត្តសក្មាប់រចនាសម្្
ព័នធែែីខែេ នែាំល ើងេុរ។ (សូម្លម្ើេរបូភាពេី 2) 
ចាំលពាោះក្បលភេថាន ាំរូត្ពា េ លៅលក្កាម្េឹរ ថាន ាំោប
ក្បលភេមួ្យខែេ នពា េលៅលក្កាម្េឹរលឺក្ត្ូវ ន
អនុវត្តលៅលេើថ្ផ្ទថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបលែើម្បីបលងកើត្
ស្សទប់ក្កាស់មួ្យ។ រម្ែវ ិ្ ីលនោះមានក្បសិេធិភាព
លទោះបីជាវ ិ្ ីសាស្រសតជួសជុេ ន។ (សូម្លម្ើេរបូភាពេី 
3) 
•វ ិ្ ីសាស្រសតថាន ាំរូត្សររីាង  
វ ិ្ ីសាស្រសតលក្បើថាន ាំរូត្លនោះលឺជាវ ិ្ ីសាស្រសតរនុងការការពារ
ខក្ចោះខែេថ្ផ្ទថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្ត្ូវ នរូត្ជាមួ្យ
 យអសីុម្ ង់ត៍្លបតុ្ងបាំលពញបខនថម្ឬសមាភ រៈអសររីាងគ
លផ្សងលេៀត្រមួ្ទាំងលោហៈ។ ថ្ផ្ទផ្េិត្ផ្េខែរខែបក្ត្ូវ
 នការពារពីខក្ចោះសីុលោយសភាពក្កាស់ ហវិេអរម្ែ
ខែេ នបលងកើត្ល ើងលៅលេើថ្ផ្ទខែរលោយសារការអាេ់
កាឡាំងលនោះមានលោយ យអសីុម្ ង់ត៍្ឬលបតុ្ង។ 
•វ ិ្ ីសាស្រសតលក្បើថាន ាំរូត្ petrolatum 
វ ិ្ ីសាស្រសតថាន ាំរូត្ petrolatum លនោះលឺជាវ ិ្ ីសាស្រសត ការពារ
ខក្ចោះរមួ្បញ្េូ េោន នូវការលក្បើក្ ស់សមាភ រៈខែេការពារ
ខក្ចោះក្ត្ូវ នផ្សាំល ើងពី petrolatum (ក្បលភេថ្នក្រមួ្ន
លោយមានលក្បងឥនធនៈមូ្េោឋ ន) និងលក្ម្បខែេការពារ
សមាភ រៈការពារខក្ចោះលនោះ។ វាជាវ ិ្ ីសាស្រសតមួ្យខែេ

ការពារខក្ចខពស់ខែេអាចេុរចិត្ត នខែេមានរាំនត់្ក្តា
េេួេសាគ េ់ការលក្បើក្ ស់។ 
•វ ិ្ ីសាស្រសតោបថាន ាំ 
វ ិ្ ីសាស្រសតរនុងការោបថាន ាំលនោះលឺជាវ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះ 
ខែេរនុងលនាោះ ស្សទប់ខាងលក្កាម្ថ្ផ្ទខែរខែបក្ត្ូវ នរូត្
ជាលេើរែាំបូងជាមួ្យសម្បូរស័ងកសីមួ្យ primer (ស័ងកសី
ថាន ាំោបខែេមានផ្ទុរលម្ៅ) លហើយបនាទ ប់ម្ររូត្ជាមួ្យ
នឹងការោបថាន ាំរាវឬពារ់រ ត្ េរាវ។ វាមានរាំណត់្ក្តា
រម្ែវ ិ្ ីយ ងលក្ចើន។ 
រនុងចាំល្ម្តទ ាំងរបូលាំនូរខែេ នអនុម័្ត្លៅរនុងវ ិ្ ី
សាស្រសតរនុងការល្វើលត្សតការោបថាន ាំជា្ម្ែតាលនោះលឺជាខផ្ន
បខនថម្្ៃន់ក្កាស់ ថាន ាំោបហវិេជ័រ epoxy ក្កាស់ ថាន ាំោប
រញ្េ រ់ flake ថាន ាំោបជ័រ epoxy និង Tar-epoxy ។ 

 វ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះលោយចរនតអលគិសនី 
Cathode 

ក្បព័នធការពារកាតូ្ត្(ការពារខក្ចោះលោយចរនតអលគិសនី 
Cathode) ក្ត្ូវ នចាត់្ថាន រ់ចូេលៅរនុងក្បព័នធអាណូត្
និងក្បព័នធបចេុបបននចរនតអលគិសនីែ៏លួរលអាយចាប់អារម្ែណ៍។ 
វ ិ្ ីសាស្រសតអានុភាពរាំពង់ខផ្នាលពេបចេុបបននខែេ នអនុ
ម័្ត្សក្មាប់រាំពង់ខផ្រចនាសម្ព័នធខែរខែបនិងក្បព័នធអាណូ
ត្លនោះលឺចរនតអលគិសនី។ 
លៅរនុងក្បព័នធអាណូត្ galvanic ខែរខែេថ្ែេតិ្ចជាង
ផ្េិត្ផ្េខែរលនាោះលឺជាការត្ភាជ ប់អលគិសនីនឹងផ្េិត្ផ្េ
ខែរខែបនិងជាការការពារ ខក្ចោះនាលពេបចេុបបននក្ត្ូវ ន
ផ្គត់្ផ្គង់ែេ់ផ្េិត្ផ្េខែរលោយម្ល្ា យថ្ន
សរម្ែភាពក្រឡខែេលក្បើក្ ស់សកាត នុពេអលគិសនីរវាង
ភាពលោហៈខុសោន  និងផ្េិត្ផ្េខែរខែប។ លៅរនុង
េរខខណឌ ថ្នការអនុវត្តនិងការការពារកាតូ្ត្(ការពារខក្ចោះ
លោយចរនតអលគិសនី Cathode) អាចល្វើលៅ នលពេខែេ
មានសកាត នុពេអលគិសនីថ្នថ្ផ្ទផ្េិត្ផ្េខែរខែបមាន
រក្មិ្ត្ទបជាង -780 mV លោយមានលសចរដីលយងលៅលអ
 ិចក្ត្ូត្រេរ-ួេឹរថ្ក្បក្ រ់លៅក្ រ់។ 
របូែត្េី2 ថាន ាំរូត្ជ័រ (ខផ្នរល:ែ : ប ូេីយ សីុេីន) 
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របូែត្េី3 ការរូត្ថាន ាំលក្កាម្េឹរពា េ (ការលស្សាបថាន ាំ
ចាំលពាោះការោបថាន ាំមានសភាពេន់) 
េេធិផ្េសទង់ម្តិ្បនាទ ប់ពីការពិលសា្ន៍ផ្េប ោះរយៈលពេ 
30ឆ្ន ាំ 

 វ ិ្ ីសាស្រសតោបពណ៌សររីាងគ 
 ការលស្សាបថាន ាំ Polyethylene 

វាក្ត្ូវ នលលបញ្ជជ រ់ថា វ ិ្ ីសាស្រសតលស្សាបថាន ាំ Polyethylene 
មានក្បសិេធិភាពលេើសពី 30 ឆ្ន ាំចាំលពាោះការល្វើខត្សតការ
ការពារខក្ចោះ។ 
លៅរនុងការល្វើខត្សត FT- IR (ការតេ ស់បតូរ Fourier លោយ
លក្បើ spectrometer) លសទើរខត្ោែ នការធាេ រ់ចុោះខែេប ដ្ េ
ម្រកាាំរសែីអ ុេក្តា UV ក្ត្ូវ នលលសលងកត្ល ើញ (របូភាព
េី 2) ។ លេើសពីលនោះរាំោាំងេប់ស ូអីុសូ ង់លនោះ ន
បងាា ញពីបញ្ជា ខែេទរ់េងនឹងការអនុវត្តការការពារខក្ចោះ 
លហើយវាក្ត្ូវ នសនែត់្ថាថាន ាំរូត្ជ័រនឹងផ្តេ់នូវការលក្បើ
ក្ ស់ នយូររនុងរយៈលពេខវងនាលពេអនាលត្។ 
វាក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់ផ្ងខែរថា្ន់ក្ទាំនឹងបរមិាណ (លណនា
ពីការកាជាប់្ន់អីុសូ ង់លនោះ) លឺមានក្បលយជន៍ជាសូច
នារររនុងការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តការការពារខក្ចោះលោយលក្បើ
ថាន ាំរូត្ polyethylene។  

 ការរូត្ថាន ាំពា ខែររនុងសមុ្ក្េ 
លៅរយៈលពេ 20 ឆ្ន ាំរនេងលៅលនោះ ចាប់តាាំងពីមានការល្វើ
ខត្សតម្រ ការរូត្ថាន ាំបងាក រខែរលៅលក្កាម្សមុ្ក្េ ន
បងាា ញពីការអនុវត្តន៍ការការពារខក្ចោះ នជាេីលពញចិត្ត។ 
រ៏ប ុខនតរយៈលពេ 30 លក្កាយម្រ លុណភាពខេោះ នខូច
ខាត្ រាំពុងខត្កាេ យលៅជាអវីខែេលលអាចយេ់ នលៅ
ខាងលក្ៅ។  
លេើសពីលនោះលេៀត្វាក្ត្ូវ នលលបញ្ជជ រ់ថាការលក្បើថាន ាំរូត្
លនោះ នធាេ រ់ចុោះយ ងចាស់្ស់លៅរនុងេរខខណឌ ថ្ន
ការអនុវត្តអីុសូ ង់និងជលក្ លក្ជៀត្ចូេថ្នអីុយ ុងរេរ។ួ 
វារ៏ក្ត្ូវ នលលអោះអាងផ្ងខែរថារាំោាំងអីុសូ ង់និង
ជលក្ លក្ជៀត្ចូេរបស់អីុយ ុងរេរមួានក្បលយជន៍ជាសូចនា
រររនុងការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តថ្នថាន ាំរូត្ក្បលភេលក្កាម្េឹរ
លនោះ។ 

 វ ិ្ ីសាស្រសតរូត្ថាន ាំអសររីាងគ 
វាក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់ថាបនាទ ប់ពីរយៈលពេ 30 ឆ្ន ាំថ្នការលក្បើ
វ ិ្ ីសាស្រសតថាន ាំរូត្លបតុ្ង នបងាា ញថាមិ្នក្តឹ្ម្ខត្ការរចិ
រេិលៅរនុងរបូរាងខាងលក្ៅរបស់ខេួនលនាោះលេប ុខនតរ៏ ន
ររាការអនុវត្តន៍ការការពារខក្ចោះ នេែជាេីលពញចិត្តផ្ង
ខែរ (របូែត្ 4)។ េនទឹម្នឹងោន លនោះខែរ លៅរនុងការរូត្
លបតុ្ង នល្វើ នល្វើការពិលសា្ន៍លៅរនុងត្ាំបន់លក្កាម្ថ្ផ្ទ
េឹរេឹរនិងត្ាំបន់មានរេរខាេ ាំងមិ្នមានខក្ចោះលួរឱ្យរត់្
សមាគ េ់លទោះបីជាលពេអីុយ ុងរេរបួងគររនុងែង់សីុលត្ខពស់លៅ
លេើថ្ផ្ទថ្នផ្េិត្ផ្េខែរខែរ ឬបខនថម្លេៀត្លៅលពេខែេ
ការលក្ជៀត្ចូេរបស់អីុយ ុងរេរពីួចាំណុចក្បទរ់នូវ
ផ្េិត្ផ្េខែរខែបលនោះលឺ  នក្ត្ូវររល ើញ។ េេធផ្េ
អលងកត្ទាំងពីរ នបងាា ញថាវាជាការេាំ ររនុងការ
ពាររណ៍លៅលពេខែេផ្េិត្ផ្េខែរខក្ចោះសីុ 
លោយសារខត្ការលក្ជៀត្ចូេថ្នអីុយ ុងរេរនឹួងលរើត្ល ើង។ 
រហូត្ម្រែេ់លពេលនោះ វ ិ្ ីសាស្រសតរនុងការពាររពីការធាេ រ់
ចុោះថ្នថាន ាំរូត្លបតុ្ងមួ្យក្ត្ូវលលយរចិត្តតុ្រោរ់លៅលេើវា  
វានឹងចាាំ ច់លែើម្បីល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យបខនថម្លេៀត្នាលពេអ
នាលត្។ 

 វ ិ្ ីសាស្រសតរូត្ថាន ាំ Petrolatum 
សាថ នភាពរូត្ថាន ាំ Petrolatum ការពារខក្ចោះ លក្កាយពីការ
បរាជ័យរយៈលពេ 30 ឆ្ន ាំ  នបងាា ញថាខណៈលពេមាន
លក្ម្បការពារសថិត្លៅរនុងសភាពមានខត្សាំល ងលនាោះ 
ភាពអាក្ររ់កាន់ខត្្ៃន់្ៃរ ក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់ថាមានការខក្ប
ក្បួេយ ងរហ័ស លហើយខផ្នរែាំលណើ រការលផ្សងៗលេៀត្ក្ត្ូវ
 នលក្បើជួសជុេលក្ម្បការពារ (របូែត្េី 5)។ 
សមាមាក្ត្ចរនតលក្បង ត្ ក្ត្ូវ នអនុវត្តជាេូលៅថាជាសូ
ចនារររនុងការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតថាន ាំរូត្ 
petrolatum។ លទោះយ ង្រ៏លោយភាពក្តឹ្ម្ក្ត្ូវខែេ
លក្បើសមាមាក្ត្សាំណេ់លក្បងលឺមិ្នខពស់លពរលេ លហើយវា
ក្ត្ូវ នបញ្ជជ រ់ក្ ប់សារជាែែីថាមានរតាត លផ្សងលេៀត្ជា
ជាងអនរខែេលខាោះជីវជាតិ្ខែេ នររល ើញលោយការ
លក្បើក្ ស់ថ្នសមាមាក្ត្សាំណេ់លក្បងនិងភាររិចេជាលក្ចើន
លៅខត្ទរ់េងនឹងការវាយត្ថ្ម្េការលក្បើ petrolatum ខែេ
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សម្រម្យរបស់វ ិ្ ីសាស្រសតថាន ាំរូត្។ លៅលពេ អនាលត្វាពិត្
ជាចាាំ ច់សក្មាប់ល្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យបខនថម្លេៀត្ថ្នយនត
ការបរាជ័យចាំលពាោះវ ិ្ ីសាស្រសតថាន ាំរូត្ petrolatum លែើម្បីវាយ
ត្ថ្ម្េការអនុវត្តចាំលពាោះវ ិ្ ីសាស្រសតលនោះ។  

 វ ិ្ ីសាស្រសតោបថាន ាំ 
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាលក្ចើនក្ត្ូវ នល្វើល ើងលៅលេើថាន ាំោប 
exposy resin ខែេមានហវិេក្កាស់។ 
ខណៈលពេខែេខផ្នរលក្ៅថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតោបថាន ាំលនោះមាន
េរខណៈលពញលេញលក្កាយពីការបរាជ័យ 30ឆ្ន ាំម្រ វា
ក្ត្ូវ នលលអោះអាងថា អាំបិេេមាេ យចូេបនតិចម្តងៗលៅ
រនុងហវិេថាន ាំោបខែេបងកលអាយមានការកាត់្បនថយបនតិច
ម្តងៗថ្នការអនុវត្ដហវិេការពារខក្ចោះលនោះ។ 
លរឿងលនោះក្ត្ូវ នលលអោះអាងការបងាែ រ់ែាំលណើ រការហនឹង លឺ
មានក្បលយជន៍ជាសូចនារររនុងការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តថ្ន
វ ិ្ ីសាស្រសតការោបពណ៌នានា (របូែត្េី 6)។ 

 វ ិ្ ីសាស្រសតការពារលោយលក្បើចរនតអលគិសនី 
រនុងការក្ត្ួត្ពិនិត្យលម្ើេក្បព័នធអាណូត្ខែេែាំលណើ ការ
េូលៅរនុងវ ិ្ ីសាស្រសតការពារចរនតអលគិសនីកាតូ្ត្ ក្ត្ូវលល ន
បងាា ញលអាយល ើញថារយៈលពេថ្នការលក្បើក្ ស់អាណូត្
អាចក្ត្ូវ ន ពាររណ៍កាន់ខត្លក្ចើនល ើងលោយការខបង
ខចរេរខណៈវនិិចឆ័យការវនិិចឆ័យការធាេ រ់ចុោះលអាយលៅជា
តូ្ចៗពីរក្មិ្ត្ចាំនួន 2 នាលពេបចេុបបននលៅកាន់រក្មិ្ត្ជា
លក្ចើន។ លទោះជាយ ង្រ៏លោយ ទរ់េិននឹងត្ថ្ម្េរក្មិ្ត្
ចាប់លផ្ដើម្ វាលឺជាការចាាំ ច់រនុងការលរៀបចាំលោយក្បុង
ក្បយ័ត្ន។ 
 លេើសពីលនោះលេៀត្ការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាលក្ចើនក្ត្ូវ នល្វើល ើង
លៅលេើក្បេងវ ិ្ ីសាស្រសត affix anode galvanized ចាំលពាោះ
ផ្េិត្ផ្េខែរខែបខែេលក្បើលម្ខែរ លហើយការពិនិត្យលនោះ
 នបងាា ញថាោែ ន នធាេ រ់ anode បនាទ ប់ពីភាេ ត់្បរាជ័យ 
5 ឆ្ន ាំចាប់តាាំងពីមានការជួសជុេពួរវារចួ លហើយថាសាថ ន
ភាពការពារខក្ចោះក្ត្ូវ នររាេុរ (របូែត្េី 7) ។ លទោះ
យ ង្លោយសារខត្មានររណីខែេមានសកាត នុពេ
អលគិសនីល ើងចុោះលោយសារខត្ផ្េប ោះពាេ់ថ្នរេរលនាោះ 

វាចាាំ ច់លែើម្បីអនុវត្តការអលងកត្រយៈលពេខវងថ្នសាថ នភាព
ររីចាំលរ ើនលៅមុ្ខ ន។ 
 
របូភាពេី2 េេធផ្េថ្នការវភិាល FT-IR ចាំលពាោះថ្ផ្ទថាន ាំរូត្
ជ័រ Polyethylene 
របូែត្េី4 លក្ោងសាំណង់ថ្ផ្ទខាងរនុងថ្នថាន ាំរូត្លបតុ្ង 
របូែត្េី5 លក្ម្បការពាររបូរាងថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតថាន ាំរូត្ 
petrolatum 
របូែត្េី6 វធិានការខែេយឺត្យ វសក្មាប់វ ិ្ ីសាស្រសតោប
ថាន ាំ 
របូែត្េី7 លម្ខែរមា លញេិចលៅខផ្នរត្ភាជ ប់លៅរនុងវ ិ្ ី
សាស្រសតការពារកាតូ្ត្ 
េេធផ្េខែេមានក្បលយជន៍េេួេ នពីការល្វើខត្សតលេើ
ផ្េប ោះពាេ់ 
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់លយើងចាំលពាោះការពិលសា្ន៍លេើផ្េប ោះ
ពាេ់រយៈលពេខវងលេើលាំនរខែរខែបក្បលហាងបងាា ញថា
មានវ ិ្ ីការពារខក្ចោះជាលក្ចើនខែេ នបងាា ញការអនុវត្តន៍
ការការពារខក្ចោះែ៏លជឿជារ់អស់រយៈលពេ 30ឆ្ន ាំលហើយ។ 
លហើយវានឹងកាេ យជាអាចល្វើ នលោយការល្វើលត្សតលេើការ
ប ោះពាេ់ជាបនតនាលពេអនាលត្លែើម្បីវាយត្ថ្ម្េការលក្បើ
ក្ ស់ នយូររយៈលពេខវងថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតការពារខក្ចោះ លៅ
ឈូងសមុ្ 
ក្េ។ លៅលពេជាមួ្យោន លនោះខែរការសាំលរច នលជារជ័យ
ែូលចនោះនឹងបលក្ម្ើជាចាំណុចលយងរនុងការវាយត្ថ្ម្េការលក្បើ
ក្ ស់ នយូរខែេ នរ ាំពឹងេុរចាំលពាោះវ ិ្ ីសាស្រសតការពារ
ខក្ចោះ។ 
វ ិ្ ីសាស្រសតរនុងការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតការពារ
ខក្ចោះពុរផុ្យ លនោះក្ត្ូវ នចាត់្ថាន រ់ចូេលៅរនុងក្បលភេខុ
សៗោន ជាពីរលឺ: វ ិ្ ីសាស្រសដខែេអាចចក្មាញ់  រា ខម្ ក្ត្
ខែេអាចបលក្ម្ើជាសូចនាររថ្នការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តន៍
និងមួ្យលេៀត្លឺ វ ិ្ ីសាស្រសតលក្បើខែេជារខនេងខែេ
បចេុបបននលៅខត្មានមុ្ខងារលក្ចើន។ែាំលណើ រលឆ្ព ោះលៅកាន់ការ
វាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តន៍ថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតលក្បើថាន ាំរូត្ការពារខក្ចោះ
ពុរផុ្យនិងការបលងកើត្វ ិ្ ីសាស្រសតរនុងការពាររណ៍ចាំលពាោះ
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ការអនុវត្តន៍ការការពារនាលពេអនាលត្ថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតលផ្សង
ោន ៗខែេលយើងនឹងលេើររម្ពស់ការល្វើពិលសា្ន៍ជាបនតលៅ
រនុងលពេអនាលត្។ 
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Photo 1 Full view of Hazaki Oceanographical Research Station

Photo 2 Polyethylene coating (black section: 
polyethylene)

Photo 3 Underwater cured-type coating (coating 
of putty-state coat)

Fig. 1 Example of Sections of Haza-
ki Oceanographical Research 
Station

Corrosion-protection 
coating

Wear-resistant cover

Steel pipe pile

Toru Yamaji: After graduating from the Univer-
sity of Kyushu in 1997, he entered the Ministry 
of Transport and was assigned to Researcher, 
Port and Harbour Research Institute in 1998. He 
became Head of Materials Group, Port and Airport 
Research Institute in 2010, and assumed his cur-
rent position as Director of Structural Engineering 
Field, Port and Airport Research Institute in 2012.
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Fig. 2 FT-IR Analysis Results of Polyethylene-coated Surface

CH2 1450cm-1/ C=O 1740cm-1 C=O 1740cm-1

FT-IR analysis section CH2 1450cm-1

Embedded resin

Polyethylene
coating

Polyethylene-coated surface

Photo 4 Internal structure of concrete coating

Stud dowel

Reinforcing bar Concrete

Photo 5 Appearance of protective cover of pet-
rolatum coating method

Photo 6 Impedance measurement for painting 
method

Photo 7 Magnet at anode-affixed section in ca-
thodic protection method
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(េាំព័រេី 10~12) 
េីក្រងុមាត់្សមុ្ក្េ និង រែឋ េរាំពង់ខផ្រសមុ្ក្េលៅរនុង
ក្បលេសជប ុន: 
ការក្លប់ក្លងនិងការលរៀបចាំក្លប់ក្លងសាំភារៈេីក្រងុមាត់្ស
មុ្ក្េនិងរាំពង់ខផ្រ 
លោយ Isao Sakai 
ការយិេ័យេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង ការយិេ័យរាំពង់ខផ្
រ លោយក្រសួងខែនែី លហោឋ រចនាសម្ព័នធ សារធារ
ណការណ៍ និង ក្រសួងលេសចរណ៍ 
សក្មាប់ក្បលេសជប ុនខែេជាក្បលេសមួ្យខែេហ ុ៊ុំព័េធ
ក្លប់ខផ្នរទាំងអស់លោយសមុ្ក្េនិងជារខនេងខែេចាំនួន
ក្បជាជននិងលភាលសម្បត្តិនានាក្ត្ូវ នបងគរលៅត្ាំបន់លននរ
សមុ្ក្េ, វាលឺជាក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងរាំពង់ខផ្ខែេោាំក្េ
ការខចរចាយេាំនិញនិងេាំហូរថ្នម្នុសសខែេជាចាំណុច
លនេឹោះសក្មាប់ទាំងសមុ្ក្េនិងការែឹរជញ្ជូ នតាម្ផ្េូវលោរ។ 
ែូចោន លនោះផ្ងខែរ េីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងលហោឋ រចនាសម្្
ព័នធរាំពង់ខផ្សមុ្ក្េផ្តេ់នូវលហោឋ រចនាសម្ព័នធអនតរជាតិ្ 
ខែេមានមិ្នអាចខវោះ នរនុងការលោោះស្សាយការនាាំលចញ
និងនាាំចូេេាំនិញែ៏លក្ចើនលេើសេុបនិងសមាភ រៈខែេក្ត្ូវ
 នទម្ទរលអាយមានសក្មាប់ជីវតិ្រស់លៅក្បចាាំថ្ែៃរបស់
ក្បជាជននិងក្ត្ូវ នទម្ទរលោយលរាងចក្រឧសាហរម្ែ
ជាមូ្េោឋ នក្លឹោះថ្នលសែឋរិចេជប ុន។ 
ចាំលពាោះេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងរាំពង់ខផ្ទាំងលនោះត្ក្ម្ូវការ
លអាយមានការសាងសង់ែែី នលរើត្ល ើង។ មួ្យលឺលែើម្បី
លរៀបចាំរចនាសម្ព័នធប ត្ ញែឹរជញ្ជូ នលអាយមានក្បសិេធិ
ភាពនិងលសថរភាពលៅរនុងេីផ្ារពិភពលោរ ខែេក្ត្ូវ ន
ត្ភាជ ប់លៅក្ចរទវ របរលេសនិងរាំពង់ខផ្លែើម្បីធានាែេ់ការ
ក្បរួត្ក្បខជងរបស់សហក្ោសខែេរាំពុងក្បតិ្បត្តិការលៅ
រនុងក្បលេសជប ុន។ មួ្យលេៀត្លឺលែើម្បីពក្ងឹងការក្បរួត្
ក្បខជងថ្នឧសាហរម្ែទាំងអស់ខែេក្បតិ្បត្តិការលៅរនុង
ក្បលេសជប ុនលោយលេើររាំពស់ក្បសិេធិភាពែឹរជញ្ជូ នអន្
ែរជាតិ្របស់ខេួនលែើម្បីបលងកើត្ការងារែែីនិងក្ រ់ចាំណូេ។ 
រនុងសាថ នភាពខបបលនោះ មានការលរើនល ើងយ ងឆ្ប់រហ័ស
ថ្នចាំនួនអាោរលៅមាត់្សមុ្ក្េនិងរាំពង់ខផ្រនុងក្បលេសជ

ប ុនខែេក្ត្ូវ នលលលម្ើេល ើញថារយៈលពេ 50 ឆ្ន ាំម្រ
លហើយចាប់តាាំងពីការសាងសង់របស់ពួរលលរចួម្រ ែូលចនោះ 
លហើយវាជាការសាំខាន់លៅលពេលនោះលែើម្បីោរ់ចូេជា
្រមានការខែទាំនិងការក្លប់ក្លងរខនេងសម្ស្សបខែេ
យរលៅរនុងលណនីក្លប់ក្លងអាោរជាសតុរលៅមាត់្សមុ្ក្េ 
/ រាំពងខផ្រមាត់្សមុ្ក្េទាំងមូ្េលៅក្បលេសជប ុន។ 
លៅខាងលក្កាម្លនោះ វធិានការចក្ម្ុោះនឹងបងាា ញលអាយ
ល ើញថារាំពុងក្ត្ូវ នត្ាំល ើងលក្បើក្ ស់ខែេថាសក្មាប់
ការខែទាំនិងការក្លប់ក្លងអាោរមាត់្សមុ្ក្េ / រាំពង់ខផ្លៅ
ក្បលេសជប ុន។ 
ការក្លប់ក្លងលោយខ រៗសក្មាប់អាោរមាត់្សមុ្ក្េ និង 
រាំពង់ខផ្ររមួ្ទាំងលក្លឿងបរកិាខ របស់ពួរលលលៅរនុងក្បលេស
ជប ុន 

 តួ្នាេី និង ក្បលភេអាោរមាត់្សមុ្ក្េ 
អាោរមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពង់ខផ្រថ្នក្បលេសជប ុន ក្ត្ូវ ន
ខបងខចរជាបួនក្បលភេែូចខាងលក្កាម្: “អាោររ ត្ េថ្ន
រុងេីន័រអនតរជាតិ្”ខែេជារខនេងអាេិភាពែ៏សាំខាន់ចាំលពាោះ
ការពក្ងឹងការក្បរួត្ក្បខជងជាអនតរជាតិ្ជាម្ណឌ េរ ត្
េថ្នការែឹរជញ្ជូ នតាម្រុងេីន័រផ្េូវេឹរអនតរជាតិ្ ជា”
ម្ជឈម្ណឌ េរាំពង់ខផ្រអនតរជាតិ្” ខែេលែើរតួ្ជាខផ្នរ
រ ដ្ េចាំលពាោះក្បព័នធែឹរជញ្ជូ នួេាំនិញតាម្ផ្េូវេឹរ ជា”
ក្រុងមាត់្សមុ្ក្េែ៏ ា្ំ” ខែេលែើរតួ្ជាម្ណឌ េរ ត្ េថ្ន
ក្បព័នធែឹរជញ្ជូ នតាម្ផ្េូវេឹរ លហើយខែេមានេាំនារ់េាំនង
ែ៏សាំខាន់ជាមួ្យនឹងការចាប់អារម្ែណ៍ពីម្ជឈោឋ នជាតិ្ និង 
េីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនានាលៅរនុងស្សុរលក្ចើនជាងខផ្នរលផ្ស
ងៗលេៀត្ែូច នលរៀបរាប់ខាងលេើ។ ចាំនួនថ្នេីក្រុងមាត់្
សមុ្ក្េទាំងលនោះរមួ្ជាមួ្យរាំពង់ខផ្រជាលក្ចើនលៅរនុង
ក្បលេសជម្ ុនមានចាំនួនសរបុ 933។ (សូម្លម្ើេតារាងេី 
1) 

 ភាពក្បលសើរល ើងរយម្និងការក្លប់ក្លងលោយ
ខ រៗសក្មាប់អាោរមាត់្សមុ្ក្េនិងអាោរ
រាំពង់ខផ្រ 

អាោរសនូេជាលក្ចើនថ្នេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពង់ខផ្
រនានា ក្ត្ូវ នខបងខចរជាពីរក្បលភេ: សាំណង់អាោរសា

24



ធារណៈ ខែេក្ត្ូវ នល្វើលអាយលក្បើលសើរល ើង និង ក្ត្ូវ
ក្លប់ក្លងសក្មាប់ការលក្បើជាសាធារណៈលោយរោឋ ភិ េ
រ ដ្ េរមួ្នឹងរែឋ េក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងរាំពង់ខផ្រ(អងគ
ភាពសាធារណៈរនុងត្ាំបន់) និង អាោរឯរជនខែេក្ត្ូវ
 នល្វើលអាយក្បលសើរល ើង និងក្ត្ូវក្លប់ក្លងសក្មាប់ការ
លក្បើក្ ស់ក្បតិ្បត្តិការរបស់អងគភាពឯរជន។ លៅរនុងការ
អនុត្តន៍ជាមូ្េោឋ ន ថ្នអាោរេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង 
អាោររាំពង់ខផ្រ ក្ត្ូវ នល្វើលអាយក្បលសើល ើងលោយរោឋ ភិ
 េរ ដ្ េ លឺក្ត្ូវ នលក្ជើសលរ ើសលអាយលៅល្វើការលៅ
េីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និងជារែឋ េរាំពង់ខផ្រ ខែេក្លប់
អាោរសាធាា រណៈលៅរនុងក្បព័នធក្លប់ក្លងែ៏ ា្ំ។ (លយង
លៅកាន់របូភាពេី1) 
តារាងេី1 ក្បលភេនឹងចាំនួនថ្នេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េលៅរនុង
ក្បលេសជប ុន 
របូភាពេី1 ការល្វើលអាយក្បលសើរល ើង និង ការក្លប់ក្លង
ោច់លោយខ រថ្នអាោរេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង អាោរ
រាំពង់ខផ្រ 
អាោរេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង អាោររាំពង់ខផ្រខែេចាស់
លក្បើលេងលរើត្ និង ការខែទាំបងាក រ 

 ការលរើនល ើងថ្នអាោរចាស់ៗ 
អាោេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េរមួ្និងអាោររាំពង់ខផ្រលៅរនុង
ក្បលេសជប ុន ក្ត្ូវ នល្វើលអាយក្បលសើរល ើងស្សបជាមួ្យ
នឹងការលរើនល ើងថ្នលសែឋរិចេរបស់ក្បលេសជប ុន។ភាល
លក្ចើនថ្នអាោរទាំងលនោះក្ត្ូវ នសាងសង់ល ើងរនុងរយៈ
លពេចលនាេ ោះពីេសវត្សឆ្ន ាំ1970 ែេ់ឆ្ន ាំ1980 និង ន
លែើរតួ្នាេីសាំខាន់ជាលហោឋ រចនាសម្ព័នធសក្មាប់ការររីចាំលរ ើ
ននិងការខចរចាយេាំនិញលៅរនុងក្បលេសជប ុន។ 
ម្ា ងវញិលេៀត្ អាោរទាំងលនោះរាំពុងខត្ខក្បលៅជាចាស់
អស់លហើយ។ លែើម្បីពនយេ់ពីការលក្បើក្ ស់ផ្េូវចូេសមុ្ក្េ
ខែេមានតួ្នាេីជាមូ្េ 
ោឋ នលៅរនុងេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងអាោររាំពង់ខផ្រ:មាន
ក្បខហេ 5,000 ផ្េូវចូេសមុ្ក្េខែេលបើរជាសាធារណៈ
លោយមានជលក្ េឹរ 4.5 ខម្ ក្ត្ ឬរ៏រារ់ជាងលនាោះខែេក្ត្ូវ
 នលលល ើញមានជាង 50ឆ្ន ាំម្រ ឬរ៏លេើសលនាោះលេៀត្ 

លោយលហតុ្ថាសាំណង់របស់ពួរលលនិងលរើនល ើងយ ង
រហ័សចាប់ពីក្បមាណ 10% ថ្នចាំនួនសរបុនីរនុងខខមី្នាឆ្ន ាំ
2014 លៅែេ់ 60% រនុងខខមី្នាឆ្ន ាំ2034 ែូចខែេ ន
បងាា ញលៅរនុងរបូេី2។ 

 ការការពារបងាក រេុរជាមុ្ន 
ចាំលពាោះអាោរេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង អាោររាំពង់ខផ្រខែេ
ខក្បជាចាស់យ ងលេើៀនខបបលនោះ ចាាំ ច់ក្ត្ូវមានការខែទាំ
ខែេ នលរៀបជាខផ្នការែ៏សម្រម្យរនុងបាំណងកាត់្បនថយ
ការចាំ្យថ្នវែតជីវតិ្ខណៈលពេខែេមុ្ខងារអាោរ
ក្បរបលោយេាំនឹងមានសុវត្ថភាពលរើត្មានជាបនតបនាទ ប់។
លែើម្បីសលក្ម្ច នលោេលៅលនោះ ចាាំ ច់ក្ត្ូវត្ាំល ើងការ
លម្ើេខែទាំជាមុ្ន និង ការសង់ែែីខែេនឹងចាត់្េុរជាការ
បនាេ យអាយុកាេលក្បើក្ ស់និងកាត់្បនថយវែតការ
ចាំ្យ ជាជាងការបលងកើត្ការខែទាំលអាយ នក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ
ខែេមានការចាត់្វធិានការេេួេខុសក្ត្ូវលអាយក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ 
លឺមិ្នក្ត្ូវ នយរម្រអនុវត្តលេរហូត្ទេ់ខត្ែេ់អាយុ
កាេក្ត្ូវសាងសង់សារជាែែី។ (លយងលៅរបូេី3) 
របូេី2 សមាមាក្ត្ថ្នសាព នផ្េូវចូេសមុ្ក្េខែេមានជលក្ 
េឹរ 4.5 ខម្ ក្ត្ ឬ លក្ៅជាងលនាោះ លហើយមានលក្បើអស់អាយុ
កាេ 50ឆ្ន ាំ ចាប់តាាំងពីការចាប់លផ្តើម្បលក្ម្ើែាំបូងរហូត្ែេ់
ផ្េូវសាព េចូេសមុ្ក្េសរបុទាំងអស់។ 
របូេី3 របូភាពបងាា ញពីការខែទាំបងាក រ 
យនតការថ្នការខែទាំបងាក រចាំលពាោះេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង 
អាោររាំពង់ខផ្រ 

 វែតែខងាទាំចាំលពាោះេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង អាោរ
រាំពង់ខផ្រ 

វត្ថុបាំណងថ្នការខែទាំអាោរមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពង់ខផ្រលឺ
ថាការអនុវត្តខែេត្ក្ម្ូវលអាយមានខែេ នល្វើលអាយ
លពញចិត្តអស់លពេមួ្យរយៈរនុងអាយុកាេលក្បើក្ ស់
រនេងម្រ។ 
លែើម្បីលោេបាំណងលនោះ ចាាំ ច់ក្ត្ូវលរៀបចាំការក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
សាគ េ់េរខណៈរបសវា និងជួសជុេ ជាក្បព័នធខណៈ
លពេស្សបោន លនោះខែរក្ត្ូវមានការក្ត្ួត្ពិនិត្យយ ងជិត្ែិត្
លៅរនុងអាយុកាេលក្បើក្ ស់របស់វា។ 
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ជាពិលសស ការការពារអាោរក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង អាោរ
រាំពង់ខផ្រលឺក្ត្ូវបនតលៅរនុងវែដការពារខែេបងាា ញលៅរនុង
របូេី4។ 
លែើម្បីែាំលណើ រការលោយរេូនលៅ នសម្រម្យ ជាមួ្យនិងវ
ែតការខែទាំលនោះ ចាប់ពារ់ព័នធក្ត្ូវ នលរៀបចាំេុរខែេមាន
ក្បលយជន៍លៅរនុងែាំលណើ រការខផ្នការខែទាំ ខផ្នការ
ក្លប់ក្លង និងការលរៀបចាំក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការសិរាពីេរខ
ណៈ។ 

 ខផ្នការខែទាំតាម្អាោរនិងឃ្េ ាំងផ្គត់្ផ្គង់េាំនិញ 
ការក្លប់ក្លងតាម្អាោរមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពង់
ខផ្រ 

ការខែទាំចាំលពាោះអាោរមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពង់ខផ្រ មានរង់
ចាំនួនពីរ: ខផ្នការខែទាំខែេត្ក្ម្ូវលអាយមានការលរៀបចាំ
ការខែទាំលអាយ នក្តឹ្ម្តាម្អាោរ និង ខផ្នការខែទាំ
បងាក រត្ក្ម្ូវលអាយក្លប់ក្លងអាោរផ្គត់្ផ្គង់លោយយុេធ
សាស្រសតតាម្អាោរមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពង់ខផ្រ (របូេី5)។ 
លៅរនុងខផ្នការខែទាំេប់សាក ត់្ការខូចខាត្ ខែេែាំលណើ រ
ការតាម្េីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពង់ខផ្រ បុពវសិេធិរនុងការ
ខែទាំនិងការសាងសង់ែែីចាំលពាោះអាោរនីមួ្យៗ លឺក្ត្ូវ ន
ក្ត្ួត្ពិនិត្យលោយខផ្ែរលេើខផ្នការខែទាំខែេែាំលណើ រការ
លោយអាោរនិងការចាំ្យខែេក្ត្ូវការសក្មាប់ការ
ខែទាំអាោរនីមួ្យៗក្ត្ូវ នរាំរតិ្។ តួ្នាេីមួ្យលេៀត្
ចាំលពាោះខផ្នការខែទាំលឺក្ត្ូវ 
ត្លម្េើងការក្លប់ក្លងការផ្គត់្ផ្គង់តាម្យុេធសាស្រសត តាម្រយៈ
េីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងរាំពង់ខផ្រ ែូចជាការត្ភាជ ប់អាោរ 
ការតេ ស់បតូរេាំរង់នានា និង ការល្វើលអាយក្ត្ូវតាម្សតង់ោរ 
ខែេស្សបជាមួ្យនឹងការតេ ស់បតូរខែេោយបញ្េូ េោន
តាម្សាថ នភាពនិងលសែឋរិចេសងគម្។ 
របូេី4 វែតថ្នការខែទាំសក្មាប់អាោរេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ 
និង រាំពង់ខផ្រជាលក្ចើន 
របូេី5 ការខែទាំ / ខផ្នការក្លប់ក្លង និង ខផ្នការការពារ
ខែទាំបងាក រ 
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Fig. 1 Improvement and Management Entities of Ports and Harbor Facilities
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Table 1 Kind and Number of 
             Ports in Japan
Kind Number

International Container Hub Port   5

International Hub Port   18

Major Port 102

Local ports 808

Total 933
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Fig. 2 Ratio of Public Wharfs with Water Depth of 4.5 m or Deeper and Pass of 50 Years since Start of Service to 
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Fig. 3 Image of Preventive Maintenance

Fig. 4 Maintenance Cycle for Port/harbor Facilities
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Conversion to preventive maintenance

Prolongation of service life of facility

Improvement 
work 
(cost: small)

Radical 
renewal 
work 
(cost: large)

Limit for standard serviceability

Initial lifecycle (design service period)

In-service period

Working out of maintenance plan

“Guidelines for Working out of Maintenance and Management Plan for Port and Harbor Facilities”

Inspection and diagnosis

“Guidelines for Working out of Maintenance and Management Plans for Port and Harbor Facilities”

Comprehensive assessment

“Guidelines for Working out of Maintenance and Management Plans for Port and Harbor Facilities”
• Assessment based on engineering knowledge and judgement

Maintenance and repair plan

Implementation of maintenance work

Reexamination of maintenance and management plan

Reexamination of 
inspection and 
diagnosis plan

• Planning of maintenance/repair method and implementation period

Kind of inspection and diagnosis

• Once at least within 
   5 years 

• Once at least within 
   3 years 

• Once at least in 
   appropriate time during 
   service period 
• Whenever service 
   period is prolonged

• Once at least within 
  10~15 years 
• Once at least within 10 years 
   for the facility that faces 
   main navigation route and 
   is subjected to specified 
   technical standard 

Common periodical 
inspection and 
diagnosis

Periodical   
inspection 
and 
diagnosis

Detailed periodical 
inspection and 
diagnosis

Facility subjected to regular 
inspection and diagnosis

Facility subjected to priority 
inspection and diagnosis
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Fig. 5 Maintenance/Management Plan and Preventive Maintenance Plan

XX Port

(By port)(By facility)

Plan Maintenance and management plan Preventive maintenance plan

Plan unit By each facility By each port and harbor

Objective To contribute towards promotion of appropriate 
maintenance and management (inspection, maintenance, 
etc.) by each facility

To contribute towards planned implementation of 
countermeasure against superannuation by each 
port and harbor

Plan 
content

Working out of basic concept for facility maintenance and 
management, planned and appropriate inspection and 
diagnosis of relevant facility and their implementation period, 
maintenance content and its implementation period

Working out of countermeasure against superannuation and 
prioritizing of implementation of countermeasure depending 
on importance level of facility by taking superannuation and 
application condition for respective facility into consideration

Maintenance and management plan Preventive maintenance plan

Wharf
Breakwater
Harbor road

Wharf 

Naviga-
tion 
route

Break-
water

Harbor 
road
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(េាំព័រេី 13~14) 
ក្បព័នធរចនាក្លងសាំណង់តាម្េសសនៈថ្នការក្លប់ក្លងវែដ
អាយុកាេ 
លោយ Hiroshi Yokota 
សាស្រសាត ចារយសារេវេិាេ័យ Hokkaido 
លសចរតីខណនាាំ 
លលក្មាងសាំណង់មួ្យក្ត្ូវ នលរៀបចាំខផ្នការក្លប់ក្ោន់និង
រចនាបេង់លែើម្បីររាការអនុវត្តន៍របស់វាពីលេើត្ក្ម្ូវការ
ខែេ នរ ាំពឹងេុរលពញមួ្យវែតជីវតិ្លសវារម្ែរបស់វា។រ៏
ប ុខនតការខក្ប 
កាេ យសភាពលៅជាអាក្ររ់្ៃន់្ៃរចាំលពាោះខផ្នរលផ្សងៗថ្ន
លក្ោងសាំណង់អាចបងករល ើងលោយលហតុ្ផ្េលផ្សងៗ។ 
ការជួបលរឿងទាំងលនោះ សាំ្ស់ក្ត្ូវល្វើតាម្ការសក្ម្ប
សក្ម្ួេរវាងការលរៀបចាំបេង់និងការខែទាំ។ ការក្លប់ក្លងវែដ
អាយុកាេលក្បើក្ ស់ជាក្បព័នធលរៀបចាំមួ្យលែើម្បីក្េក្េង់ការ
បលងកើត្ការខបងខចរមូ្េោឋ េវសិវរម្ែលែើម្បីធានាលអាយ
 នការអនុវត្តន៍លលក្មាងសាំណង់លអាយ នេែក្លប់ក្ោន់
និងមានអាយុខវងចាំលពាោះការរចនាបេង់ ការខែទាំ និង
ការងារខែេពារ់ព័នធទាំងអស់អាំ ុងលពេមានវែតជីវតិ្ថ្ន
អាយុកាេលក្បើក្ ស់។ អត្ថបេលនោះលោោះស្សាយជាមួ្យ
ក្បព័នធរចនាបេង់សាំណង់តាម្េសសនៈសតីពីការក្លប់ក្លងវែដ
ជីវតិ្។ 
 
ការក្លប់ក្លងវែដជីវតិ្ 
អាយុកាេលក្បើក្ ស់ថ្នសាំណង់មួ្យលឺក្ត្ូវ នល្វើល ើងពី
ក្លប់សរម្ែភាពទាំងអស់ខែេបូររមួ្ទាំងការលរៀបចាំ
លលក្មាង ការរចនាបេង់មូ្េោឋ ន(ជាេសសនៈ)និងេាំអិត្ រិចេ
ក្បតិ្បត្តិការ និង ការជួសជុេ រមួ្និង ការលរ ើលក្លឿងសាង
សង់លចញ។ ការក្លប់ក្លងវែតជីវតិ្ជាលាំនិត្មួ្យខែេ
ទរ់េងោន ខែេេេូចលអាយមានការក្លប់ក្លងជា
សរម្ែភាពលផ្សងៗលេើវែតជីវតិ្លក្បើក្ ស់របស់លក្ោង
សាំណង់នានាលោយខផ្ែរលេើការក្លប់ក្លងតាម្ែាំ្រ់
នីមួ្យៗលែើម្បីធានាលអាយ ននូវមុ្ខងាររបស់លក្ោង
សាំណង់និងការអនុវត្តន៍និងលែើម្បីែឹងពីលសថរភាពែូច ន

បងាា ញលៅរនុងរបូេី1។ ម្ា ងវញិលេៀត្ ការក្លប់ក្លងវែដ
អាយុកាេអាចផ្តេលអាយនូវយុេធសាស្រសតលពញលេញមួ្យ
លែើម្បីលក្បើរនុងការធានាលអាយ នថាលលក្មាងសាំណង់ហនឹង
 នេេួេការអនុវត្តន៍តាម្ត្ក្ម្ូវការណ៍ខែេពារ់ព័នធ
ខែេ នបញ្ជជ រ់ពីលពេលវោថ្នការរចនាបេង់ឬែូចខែេ
 នចេ័ត្តាម្េាំោប់។ របូេី2  បងាា ញពីវែដ PDCA 
ខែេជានីតិ្វ ិ្ ីលនេឹោះសក្មាប់ការក្លប់ក្លងវែតអាយុកាេ
សាំណង់។ រងវិេជុាំ PDCA ក្ត្ូវ នល្វើល ើងតាម្េិនន័យ
ខែេក្បមូ្េ នពីែាំ្រ់កាេខែទាំ។ចាំលពាោះនីតិ្វ ិ្ ី
ខែទាំ ការបញ្ជជ រ់ពីផ្គុាំខុស ឬ ភាពខុសោន ថ្នបេង់សនែត់្និង
សាថ នភាពជារ់ខសតង(ពិនិត្យលម្ើេ)លនាោះ ខផ្នការ និង េលងវើ
រ ក្ត្ូវអនុវត្តលែើម្បីល្វើលអាយក្បលសើល ើងសក្មាប់ការខែទាំ 
បេង់សាំណង់និងវ ិ្ ីក្បតិ្បត្តិការ(សរម្ែភាព)នាលពេអនាល
ត្។ អាំ ុងលពេខែេែាំលណើ រ េិនន័យខែេលចញពីអាចក្ត្ូវ
 នផ្តេ់ត្បលៅកាន់ការផ្តេ់លលក្មាង ការរចនាបេង់ និងឬ 
ែាំ្រ់កាេក្បតិ្ត្បត្តិការក្បសិនលបើចាាំ។ ែូលចនោះលល
និយយថាេិនន័យខែទាំលួខត្មានភាពសាំខាន់។ 
របូេី1 វែដជីវតិ្ថ្នលក្ោងសាំណង់ និង ការក្លប់ក្លង 
របូេី1 វែតP-D-C-A លៅរនុងLCM 
ការរចនាបេង់អាយុកាេលក្បើក្ ស់ 
លាំនិត្ជាមូ្េោឋ នសតីពីរលបៀបអនុវត្តរចនាសម្ព័នធខែេលួរ
ក្ត្ូវ នធានាលនាោះ ក្ត្ូវខត្ នពិចារ្ផ្ងខែរលោយ
ខផ្ែរលេើេរខខណឌ ជាលក្ចើន ការរចនាជីវតិ្បាំលរ ើ េរខណៈ
រចនាសម្ព័នធេរខណៈសម្បត្តិសមាភ រៈ ការេាំ រលៅរនុង
ការវាយត្ថ្ម្េនិងសរម្ែភាពបងាក រ សារៈសាំខាន់ថ្នលសែឋ
រិចេនិងសងគម្។េ។ រនុងអាំ ុងែាំ្រ់កាេរចនាែាំបូង
លនោះ រចនាជីវតិ្លសវា(ភាពជាប់្ន់) នឹងក្ត្ូវ នអនុវត្តរនុង
ការពាររណ៍ការអនុវត្តន៍លេើភាពធាេ រ់ចុោះអន់ែយ។ វ ិ្ ី
សាស្រសតជារ់ោរ់លៅលេើការរចនាជីវតិ្លសវាសក្មាប់រចនា
សម្ព័នធលឺក្ត្ូវ នខផ្ែរលេើលាំនិត្ថ្នវ ិ្ ីសាស្រសត probabilistic 
យ ងលពញលេញ  វ ិ្ ីសាស្រសតខផ្នរសុវត្ថិភាព ខែេជាវ ិ្ ី
សាស្រសតសុវត្ថិភាព និងការបលញ្េ ៀសពីវ ិ្ ីសាស្រសតលេើការ
ធាេ រ់អន់ែយ។ 
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សក្មាប់សាំណង់ខែរខែប សភាពខក្ចោះថ្នខែរលឺជាមូ្េ
លហតុ្សាំខាន់ថ្នការរចិរេិខែេក្ត្ូវ នលលយរលៅ
ពិចារ្លៅរនុងការរចនាបេង់ែាំបូង។ ែូលចាន ោះលហើយ
សភាពខក្ចោះថ្នខែរលោយខេួនវាតទ េ់និង / ឬការធាេ រ់ចុោះ
ថ្នក្បព័នធការពារ ខក្ចោះលួរក្ត្ូវ នយរយ ងលពញលេញ
លៅរនុងលណនីក្ត្ួត្ពិនិត្យ។ េសសន៍ទយលៅរនុងែាំ្រ់
កាេការរចនាម្ ូែបេង់ក្ត្ូវ នល្វើលោយខផ្ែរលេើក្េឹសតីឬ
ត្ថ្ម្េម្ ូខែេជារ់ោរ់ខែេ នរាំណត់្លោយការលសុើប
អលងកត្រចនាសម្ព័នធខែេមានស្សាប់ឬការររល ើញពិលសា្
ន៍។ លៅលពេខែេវ ិ្ ីសាស្រសត probabilistic យ ងលពញ
លេញក្ត្ូវ នយរបេង់  រា ខម្ ក្ត្ ទាំងអស់លួរខត្ក្ត្ូវ ន
យរលាំរតូាម្ជាមួ្យនឹងមុ្ខងារខែេអាចល្វើលៅ ន។ 
ឧទហរណ៍មួ្យបងាា ញពីការតេ ស់បតូរលៅរនុងការបរាជ័យ
ខែេអាចលរើត្មានលៅលេើលពេលវោលោយសារសភាព
ខក្ចោះរបស់ខែរក្ត្ូវ នផ្តេ់ជូនលៅរនុងលសចរតីលយងមួ្យ
ចាំនួន។ ម្ា ងការពារខក្ចោះសីុ ក្ត្ូវ នអនុវត្តជាេូលៅថាជា
ការបលញ្េ ៀសពីវ ិ្ ីសាស្រសតការធាេ រ់ចុោះែូចជាក្លបែណត ប់លេើ
ថ្ផ្ទនិងការការពារកាតូ្ត្។ តាម្វ ិ្ ីសាស្រសតខែេជាលាំរសូតីពី
ការធាេ រ់ចុោះសក្មាប់ការការពារខក្ចោះ លួរខត្ក្ត្ូវ នចាត់្
េុរថាសក្មាប់ការរចនាជីវតិ្លសវា។ 
ការធាេ រ់ចុោះយ ង្ៃន់្ៃរអាចក្ត្ូវ នបងកល ើងលោយការ
រចនា្ន់មិ្នក្លប់ក្ោន់លោយការ  ន់ក្បមាណមាន
សុេិែឋិនិយម្ក្បឆ្ាំងនឹងសមាភ រៈលខាោះជីវជាតិ្និងការខវោះ
សាែ រតី្ខែទាំឱ្យ នក្តឹ្ម្ក្ត្ូវបនាទ ប់ពីការសាងសង់រចនាស
ម្ព័នធលនោះ។ លោយខផ្ែរលេើការអនុវត្តលាំនិត្រចនាបេង់ខែេ
មានមូ្េោឋ នក្លឹោះ វាលឺជាការចាាំ ច់លែើម្បីផ្តេ់ជូននូវវ ិ្ ី
សាស្រសតលែើម្បីធានាឱ្យ ននូវការអនុវត្តរចនាសម្ព័នធខែេ
 នទម្ទរលៅលេើខែនរាំណត់្អបបបរមារនុងអាំ ុងលពេ
រចនានិងែាំ្រ់កាេខែទាំ ។ 
ការវាយត្ាំថ្េការសខម្តងរនុងការខែទាំ 
ការខែទាំលឺជាយុេធសាស្រសតចាំបងលែើម្បីក្បឆ្ាំងការរចិរេិែ៏ ា្ំ
លនោះខែេក្ត្ូវ នអនុវត្តលែើម្បីវាយត្ថ្ម្េសាថ នភាពបចេុបបនន
លនោះ រចនាសម្ព័នធនិងការរាំណត់្រក្មិ្ត្ថ្នការសខម្តងរចនា 

សម្ព័នធ។ លេើសពីលនោះលៅលេៀត្វាលឺជាការចាាំ ច់រនុងការេ
សសន៍ទយលម្ើេការររីរាេោេនាលពេអនាលត្ថ្នការរ ិ
ចរេិរចនាសម្ព័ 
នធ។ រនុងអាំ ុងលពេែាំ្រ់កាេខែទាំវសិវររខែទាំជា
បឋម្នឹងល្វើតាម្ (លស្រយី ូការក្លប់ក្លងវែតជីវតិ្! លស
្រយី ូ LCM) លស្រយី ូខែេក្ត្ូវ នលលសនែត់្លៅរនុង
ែាំ្រ់កាេរចនា។ េេធផ្េថ្នការរចនាលនោះក្ត្ូវ ន
លផ្ទៀងតទ ត់្ជាមួ្យនឹងការងារខែទាំលនោះលោយសារខត្ការររី
រាេោេថ្នការរចិរេិលនោះនឹងមិ្នល្វើតាម្ការសនែត់្បេង់
ល ើយ។ ការររីរាេោេថ្នខក្ចោះសីុខែរខុសោន យ ង ា្ំ
ល្ងលោយេីតាាំងរបស់វា លោយសារខត្េរខណៈ 
inhomogeneous សមាភ រៈនិងភាពចាំរោុះថ្នេរខខណឌ បរសិាថ
ន។ តាម្រយៈការលក្បើេិននន័យខក្ចោះពិត្ក្ រែ លស្រយី ូ 
LCM  ននឹងក្ត្ូវល្វើឱ្យទន់សម័្យ។ 
រក្មិ្ត្ថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងការលសុើបអលងកត្មានឥេធិពេ
្ស់លេើការវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្តន៍វ ិ្ ីសាស្រសតរចនាសម្ព័នធ
សាំណង់មួ្យ។ ការវាយត្ថ្ម្េអាចក្ត្ូវ នល្វើលោយលាំនិត្
ខែេមានមូ្េោឋ ននិងសាថ នភាពលាំនិត្ខែេខផ្ែរលេើការ
អនុវត្តជារ់ខសតង។ ក្ត្ួត្ពិនិត្យខែេលម្ើេល ើញលឺក្ោន់ខត្
អាចផ្តេ់នូវការតេ ស់បតូរលៅរនុងរបូរាងថ្នរចនាសម្ព័នធ
សាំណង់បខនថម្លនាោះលេ ប ុខនតការអនុវត្តន៍រចនាសម្ព័នធរ៏នឹង
ក្ត្ូវ នវាយត្ថ្ម្េថាជាការចាស់្ស់ខែេថាអាចល្វើ
 ន។ ក្បសិនលបើេាំនារ់េាំនងរវាងការអនុវត្តន៍និងថាន រ់ថ្ន
រចនាសម្ព័នធថ្នការធាេ រ់ចុោះអាចក្ត្ូវ នររល ើញសូម្បីខត្
រាំហុសខែេមានសភាពសែុលសាែ ញរនុងអនតរាលម្ន៍លនោះ
អាចនឹងក្ត្ូវ នពិភារាអាំពីការលក្បើថាន រ់ថ្នការសឹររចិរ ិ
េ។ 
ម្តិ្ពីេេធផ្េខែទាំ 
ែូចខែេ នបងាា ញលៅរនុងរបូភាពេី3 ការពាររលៅរនុង
ែាំ្រ់កាេការរចនាបេង់ក្ត្ូវ នល្វើជាេូលៅលោយខផ្ែរ
លេើលាំរកូ្េឹសតី ប ុខនតថាលៅរនុងែាំ្រ់កាេខែទាំអាចក្ត្ូវ
 នល្វើជាមួ្យនឹងលាំរវូភិាលលណិត្វេិា Stochastic ែូចជា
ការរស់រានមានជីវតិ្និងម្ ូខែេ Markov ។ ចាប់ក្េឹសតី
មួ្យចាំនួន លាំរខូែេមានបនតបនាទ ប់ របូម្នតលផ្ទៀងតទ ត់្។េ។ 
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ក្ត្ូវ នលក្បើសក្មាប់ការពាររថ្នការររីរាេោេការរចិរ ិ
េ។ លទោះជាយ ង្រ៏លោយ និនាន ការខែេក្ត្ូវ ន
អលងកត្ល ើញតាម្រយៈល្វើការខែទាំជាលេៀងទត់្ ជា
ឧទហរណ៍អក្តាខក្ចោះ ខែេក្ត្ូវ នចាត់្វធិានការ អាច
មានសកាត នុពេសក្មាប់ការលក្បើក្ ស់លៅរនុងការររីចាំលរ ើន
នាលពេអនាលត្ថ្នការលខាោះជីវជាតិ្និង / ឬការរចិរេិ
អាំ ុងលពេែាំ្រ់កាេខែទាំ។ លោយខផ្ែរលេើេេធផ្េ
េិននន័យនិងការវាយត្ថ្ម្េការក្លប់ក្លងនិងែាំលណើ រការថ្ន
ការរចិរេិ និង / ឬការរចិរេិការ ក្ត្ូវ នខរខក្បនិងលស
្រយី ូខែេក្ត្ូវ នល្វើឱ្យទន់សម័្យសក្មាប់ការេសស
ន៍ទយបខនថម្លេៀត្។ 
ក្បសិនលបើមានការបរាជ័យអាចប ដ្ េឱ្យលក្ោោះថាន រ់ជា
ខផ្នរបខនថម្លែើម្បីសុវត្ថិភាព ការបរាជ័យអាចល្វើលៅ នលួរ
ខត្ក្ត្ូវ នខចរក្បលភេតាម្ផ្េវ ិររបស់ពួរលល។ លែើម្បី
កាត់្បនថយហានិភ័យថ្នការបរាជ័យរនុងការលរើត្ល ើងលៅ
រនុងជីវតិ្សាំណង់ លៅលពេផ្េវ ិរថ្នការបរាជ័យក្ត្ូវ
 នវនិិចឆ័យរនុងការរោិះលន់លនោះវាអាចជាការចាាំ ច់លែើម្បី
ទម្ទរឱ្យមានការរចនាបេង់ជាយូរម្រលហើយ នរស់លៅ
ជាពិលសសចាំលពាោះខផ្នរបខនថម្ជារ់ោរ់ឬលែើម្បីពក្ងឹងត្ក្ម្ូវ
ការសក្មាប់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងខែទាំ។ 
 
របូភាពេី 3 ការវាយត្ាំថ្េ និងពាររណ៍ 
និរនតរភាពសូចនាររ 
ការក្លប់ក្លងវែតជីវតិ្ចូេលៅរនុងលណនីសូចនាររែូចជាវ
ែតថ្នការចាំ្យ ផ្េប ោះពាេ់បរ ិ
សាថ នជាលែើម្ែូចខែេ នបងាា ញលៅរនុងរបូភាពេី4។ 
លែើម្បីរាំណត់្លស្រយី ូខែេរមួ្មានសូចនាររ LCM ជា
និរនតរភាពមួ្យឬលក្ចើននឹងក្ត្ូវ នលក្បើក្ ស់យ ងខាេ ាំង។ 
លែើម្បីវាយត្ថ្ម្េលស្រយី ូ LCM ការចាំ្យឬការ
ចាំ្យជីវតិ្វែតក្ត្ូវ នលលលក្បើក្ ស់ជាេូលៅថាជាការ
ចងែុេបងាា ញពីរខនេងខែេលស្រយី ូខែេមានការ
ចាំ្យរនុងការចាំ្យ / វែតជីវតិ្មានរក្មិ្ត្ទបបាំផុ្ត្
លួរខត្ក្ត្ូវ នលក្ជើសលរ ើសជាលស្រយី ូសម្ស្សបបាំផុ្ត្។ 
លទោះជាយ ង្រ៏លោយលចញពីេសសនៈសតីពីនិរនតភាព 

មិ្នក្តឹ្ម្ខត្សូចនាររថ្នេិែឋភាពលសែឋរិចេប ុល ណ្ ោះលេប ុខនត
ខែម្ទាំងសូចនាររថ្នេិែឋភាពសងគម្និងបរសិាថ ន លួរក្ត្ូវ
 នពិចារ្ពីការរ ាំពឹងេុរលៅថ្ែៃអនាលត្។ សូចនាររ
ទាំងលនោះជាលាំរខូែេលួរខត្ក្ត្ូវ នរាំណត់្លៅរនុងការ
ពិចារ្របស់ធាតុ្ែូចខាងលក្កាម្លនោះ: 
•ការលក្បើក្ ស់្នធានថាម្ពេនិងសមាភ រៈ 
•ការបលញ្េញឧសែ័នពុេលៅរនុងខយេ់ េឹរនិងែី 
•ផ្េិត្រម្ែនិងការក្លប់ក្លងការសាំណេ់ 
•ក្បលភេនិងក្បព័នធលអរូ 
•លេសភាព 
•សហលម្ន៍ និងក្បព័នធរាំណត់្េឹរែី។េ។ 
 
របូភាពេី4 សូចនាររនិរនតរភាព 
 
ការបូរសរបុរាំណត់្លហតុ្ 
េសសនៈក្លប់ក្លងវែដជីវតិ្លក្បើក្ ស់ លួរក្ត្ូវ នត្លម្េើងលៅ
រនុងការរចនាបេង់ខែរខែប និង ក្បព័នធវាយត្ថ្ម្េការអនុវត្ត
ន៍លួរក្ត្ូវ នសាថ បនាល ើងរនុងលពេឆ្ប់ៗលនោះ។ ចាំលពាោះ
ការអភិវឌ្ឈន៍ក្បព័នធក្លប់ក្លងលអាយខពស់លនាោះ ការ
ស្សាវក្ជាវលឺចាាំ ច់ចាំលពាោះមុ្ខវជិាជ ែូចខាងលក្កាម្: 

 ការអនុវត្តន៍ការបញ្ជជ រ់ចាំលពាោះការរចនាបេង់ និង 
ែាំ្រ់កាេខែទាំខែេរមួ្ការពាររណ៍សតីពី
ការបាំតេ ញនាលពេអនាលត្ 

 នីតិ្វ ិ្ ីក្បូ ប 
 ការក្លប់ក្លងលក្ោោះថាន រ់ និង  
 សូចនាររនិរនតរភាពសម្រម្យ 
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Planning Design Execution Use Life-end

Management

Management

Management

Standards
Codes Standards

Specifications

Management

Standards
Guidelines

Performance
Sustainability

Longer utilization
Meet people’s expectation

Inspection

Evaluation

Counter-
measure

Record

Maintenance (DO)

CHECK
Reason of the mismatch

PlanningPLAN
Optimum LCM scenario

Design

Execution

Feedback

Transferring and utilizing the information

Feedback (life extension, 
maintainability, etc.)

Feedback

Feedback
(construction 
quality, etc.)

ACTION
Improvements
(maintenance, 
design, and/or

execution
methods)

Time
Design service life

Present

Require-
ment

Initial

Prediction
at present -2 
Prediction
at present -2 

Repair 
strategy 

Assessment 
Social
aspect

Environmental
aspect 

Economic
aspect

Sustainability

・Climate change
・Resources consumption
・Pollution
・Biodiversity
・Ecological system

etc.

・Safety
・Health
・Satisfaction
・Cultural property
・Community

etc.

・Economic value
・Cost
・Productivity
・Benefit

etc.

Fig. 3 Assessment and Prediction

Fig. 4 Sustainability Indicators

Fig. 1 Life-Cycle of Structure and Its Management

Fig. 2 P-D-C-A Cycle in LCM2)
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(េាំព័រេី15~16) 
វ ិ្ ីសាស្រសតវាយត្ថ្ម្េពីលុណភាពសាំណង់សក្មាប់បនទោះខែរ
ខែបលស្សាបការបាំតេ ញពីខក្ចោះ 
លោយ Kunitomo Sugiura សាស្រសាត សរេវេិាេ័យរយូតូ្ 
ែាំលណើ រលឆ្ព ោះលៅកាន់អាយុលសវារម្ែយូរអខងវងថ្នអាោរេី
ក្រងុមាត់្សមុ្ក្េ និង រាំពុងខផ្រ 
បនាទ ប់ពីមានការរេាំពិោនផ្េូវលក្កាម្ែី Sasago នលៅ
ម្ហាវែីិChuo រនុងឆ្ន ាំ2012 ម្រ ក្រសួងលហោឋ រចនាសម្ព័នធ 
ខែនែី ែឹរជញ្ជូ ន និង ក្រសួងលេសចរណ៍ថ្នក្បលេសជប ុន
(MILT)  នល្វើការរត់្សាំោេ់ភាពលេៀងទត់្ចាំលពាោះការ
ក្ត្ួត្ពិនិត្យតាម្រយៈលពេនីមួ្យៗលេើ 
លហោឋ រចនាសម្ព័នធទាំងអស់ ជាឧទហរណ៍លរៀងរាេ់ 5-10
ឆ្ន ាំម្តងលែើម្បីវាយសថ្ម្េពីសភាពសុខភាពរបស់ពួរលល។ ជា
ពិលសស ការវាយត្ថ្ម្េលេើការការពារ និង សាថ នភាពសុខ
ភាពក្ត្ូវល្វើជាបនាទ ន់លែើម្បី”ការខែទាំបងាក រេុរមុ្ន” លែើម្បី
បនតអាយុលសវារម្ែលអាយ នយូរអខងវងចាំលពាោះែ៏ ា្ំថ្ន
អាោរខបបហនឹង។ 
លោយសារខត្ការអនុវត្តន៍នូវលាំនរខែរខែបសនេឹរលៅរនុងវ ិ
ស័យសាំណង់យ ងលេឿនលនាោះ នល្វើលអាយផ្េិត្ផ្េ
ខែរខែបទាំងលនោះក្ត្ូវ នលលលក្បើយ ងេូេាំេូោយ
សក្មាប់អាោរេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងរាំពង់ខផ្រ។ លទោះជា
យ ង្រ៏ រាំពង់ខផ្ខែរខែបខែេក្ត្ូវត្ភាជ ប់លៅនឹងេឹរ
ថ្ក្បនិងបរសិាថ នខែេមានខក្ចោះ្ៃន់្ៃររបស់ខេួន លែើម្បីការ
អភិវឌ្ឍក្ត្ូវ នល្វើល ើងលៅរនុងការយេ់ែឹងអាំពីយនតការ
ខក្ចោះ  វ ិ្ ីសាស្រសតចក្ម្ុោះការពារខក្ចោះ វ ិ្ ីសាស្រសតក្ត្ួត្ពិនិត្យ
និងការខរេម្ែជួសជុេនិងពក្ងឹងវ ិ្ ីសាស្រសត។ េនទឹម្នឹង
លនោះខែរវាក្ត្ូវ នលលសាគ េ់ផ្ងខែរថាខក្ចោះសីុជួយកាត់្
បនថយរក្មាស់ចានខែរខែបរបស់របស់រចនាសម្ព័នធបខនថម្ 
ខែេ នលក្បើលៅរនុងរចនាសម្ព័នធខែរខែបនិងប ត្ េឱ្យ
ធាេ រ់ចុោះថ្នសម្ត្ថភាពក្េបនទុរ។ បនាទ ប់ម្រ  រា ខម្ ក្ត្ជា
លក្ចើនក្ត្ូវ នវាយត្ថ្ម្េលោយម្ល្ា យថ្នវ ិ្ ីសាស្រសត
វភិាលនិងពិលសា្ន៍លែើម្បីវាយត្ថ្ម្េសម្ត្ថភាពផ្ទុរេាំនិញថ្ន
ខផ្នរខែរខែបបខនថម្ជាមួ្យខផ្នរលផ្សងៗភាជ ប់លៅតាម្
រមាេ ាំងតាម្ខផ្នរនានាខផ្នរខែេរមួ្បញ្េូ េោន ។ រ៏ប ុខនត 

ភាលលក្ចើនបាំផុ្ត្ថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតពិលសា្ន៍និងការវភិាលទាំង
លនោះក្ត្ូវ នខផ្ែរលេើេក្ម្ង់រចនាសម្ព័នធខក្ចោះថ្នខផ្នរបខនថម្ 
ែូលចនោះលហើយការវាយត្ាំថ្េមិ្នក្ត្ូវ នល្វើល ើងញឹរញាប់
លេលៅរនុងសាថ នភាព in-situ និងការវាយត្ថ្ម្េលេើការអនុ
វត្តន៍រចនាសម្ព័នទាំងមូ្េថ្នលាំនរខែរនិងសនទោះ បាំពង់ RC 
ជាមួ្យនឹងការបាំតេ ញលោយខក្ចោះក្ត្ូវ ន រាំណត់្យ ង
ខាេ ាំងបាំផុ្ត្។ 
ត្ម្រលេៀត្ខាងលក្កាម្លនោះ ជាការវាយត្ថ្ម្េមួ្យលោយ
ម្ល្ា យថ្នការរ ាំញ័រ ក្ត្ូវ នរាំណត់្េរខណៈេិសលៅ
មួ្យក្ត្ូវល្វើល ើងតាម្ការរាំណត់្េិសលៅបនទោះអាវលស្សាប
ខែេមានសមាសភាព លាំនរខែរនិងកាដ ក្កាេRC (ការ
មានផ្េូវចូេសមុ្ក្េ Shiomi លេខ 3 ខែេមានស្សាប់ថ្ន
រាំពង់ខផ្េីក្រុង Sakai-Senboku លយងលៅរបូែត្េី 1) ។ 
េរខណៈលក្បរង់ក្ត្ូវ នសលងខបលោយខផ្ែរលេើការវភិាលប
រសិាថ នក្ពម្ទាំងការផ្ទុរការល្វើលត្សតលៅលេើខផ្ខែរខែប
ខែេមានស្សាប់លនោះនិងពីេេធភាពរបស់ខេួនលែើម្បីវាយ
ត្ថ្ម្េពីរចនាសម្ពនធលោយខផ្ែរលេើេរខណៈរ ាំញ័រក្ត្ូវ នល្វើ
រិចេពិភារា។ 
 
របូែត្េី 1 េិែឋភាពេូលៅថ្នសាព នចូេលៅអោររ ត្ េ
សមុ្ក្េ Shimoi លេខ 3 ថ្នក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ Sakai 
Senboku 
 
វភិាល FE ចាំលពាោះក្បលភេអាវខែរបនទោះខែេមាន លាំនរបាំពង់
រមួ្និងការវាយត្ថ្ម្េរបស់ខេួនចាំលពាោះការល្វើលត្សតេាំងន់ផ្ទុរ 
លលក្មាងសាំណង់មួ្យស ុម្េាំហាំ (ក្បខវង 26.0ខម្ ក្ត្ ចលនាេ ោះ
លពេលាំនរ: 4.0 រនុងេិសលៅស្សបោន លៅនឹងបនាទ ត់្លននរនិង 
4.5 ខម្ ក្ត្លេៀត្លៅរនុងេិសលៅកាត់្ខរងរបស់ខេួនវា (ែីស
មុ្ក្េ)) ខែេរនុងលនាោះលាំនរបាំពង់ចាំនួន 20 (អងកត់្ផ្េិត្លៅ
ខាងលក្ៅ: 812.8 ម្ម្ រក្មាស់ជញ្ជជ ាំង : 14 ម្ម្) ក្ត្ូវ ន
លរៀបចាំឱ្យ នលេៀងទត់្តាម្េិសលៅបល ត្ យែ៏ខវង និង 
េិសលៅេេឹង លៅចលនាេ ោះលពេែូចោន ក្ត្ូវ នេេួេយរ
ជាលាំរថូ្នសាព នកាត់្សមុ្ក្េខែេជាក្បលភេអាវទាំងមូ្េ
មាន និងលាំនរនាវាេេឹងថ្ន RC 20 ខម្ ក្ត្មួ្យលៅរនុង
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ជលក្  17.5 ខម្ ក្ត្និងមានរក្មាស់ 1.2 M សាំលៅែេ់លស
ចរតីេម្ែិត្រចនាសម្ព័នធថ្នផ្េូវចូេសមុ្ក្េ Shiomi លេខ 3
លៅេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ Sakai-Senboku ក្ចររបស់ក្ចរែ៏
សាំខាន់របស់ Osaka។ លោយសារខត្ការខូចខាត្ខែេបងក
រលោយខក្ចោះលៅរនុងលាំនរបាំពង់ខែររមួ្ទាំងការសឹររចិរេិ
ថ្នកាក រ RC  ល្វើលអាយផ្េូវលែើរលេើថ្ផ្ទសមុ្ក្េមួ្យលនោះលៅ
លក្កាម្ការរសាងល ើងវញិ។ ែូលចនោះផ្េប ោះពាេ់ថ្នស ុម្
មួ្យជាមួ្យនឹងការខូចខាត្រនុងេាំហាំជារ់ោរ់លេើសម្ត្ថ
ភាពផ្ទុរេាំងន់តាម្អ័រសលផ្ដរក្ត្ូវ នវាយត្ថ្ម្េលោយការល្វើ
លត្សតលោយលក្បើរ ាំញ័រក្រ ុរលៅរនុងការភាជ ប់ជាមួ្យនឹងការ
វភិាលលក្បរង់លោយតេ ស់បតូលាំរូថ្នការធាេ រ់ចុោះខក្ចោះ លៅរនុង
លាំនរបាំពង់ខែរនិងលៅរនុងេរខខណឌ លផ្សងលេៀត្។ចាំលពាោះ
ការវភិាលលនោះ ការវភិាលពីធាតុ្ចាស់ោស់ មានលេខរូែ
វភិាល ABAQUS (ver 6.12) ក្ត្ូវ នយរម្រលក្បើ។ របូ
ភាពេី1 បងាា ញម្ ូខែេស ុម្េាំហាំខែេក្ត្ូវ នលរៀបចាំល ើង
ជាលាំរសូាព នមួ្យលោយធាតុ្ខសេនិងធាតុ្្នឹម្លៅរនុងការ
វភិាល FEM ។ 
លាំនរបាំពង់ខែរខែេក្ត្ូវ នបងកប់លៅរនុង ត្សមុ្ក្េ
លោយមានជលក្  15  15  13 និង 11 (ខម្ ក្ត្) លៅតាម្ជួរ
លែរនីមួ្យៗពីលននរសមុ្ក្េ។ លាំនរបាំពង់ក្ត្ូវ នយរជាលាំរូ
លោយធាតុ្ខសេ (ការត្ភាជ ប់ធាតុ្ខសេខែេ នកាត់្
បនថយរចួ ចាំនួន 4 ថាន ាំង) សក្មាប់ខផ្នរខាងលេើក្បខវង 6 
ខម្ ក្ត្ និងតាម្ខផ្នរបាំពង់សក្មាប់ក្បខវងទបជាង 20 ខម្ ក្ត្
ចាំលពាោះការលណនាក្បសិេធិភាព។ េនទឹម្នឹងលនោះខែរធាតុ្
ខសេនិងធាតុ្បាំពង់នឹងក្ត្ូវ នភាជ ប់យ ងជាប់មាាំជាមួ្យ
ថាន ាំងមុ្ខត្ាំណជាលក្ចើន លនាោះចាំនួនថ្នធាតុ្ខសេរនុងេិស
បាំពង់ខែរ circumferential លនោះក្ត្ូវ នរាំណត់្លៅចាំនួន 
24 និង meshing រនុងេិសអ័រសរបស់ខផ្នរបខនថម្ក្ត្ូវ នល្វើ
ល ើងលោយការលក្បើេាំហាំស្សលែៀងោន ។ ម្ា ងលេៀត្ បនទោះកាត
រក្កាេRC ក្ត្ូវ នបងាា ញលោយធាតុ្រងឹមាាំនិងលែើម្បីឱ្យ
មានការយឺត្ និងក្ត្ូវ នភាជ ប់ជាមួ្យយ ងតឹ្ងរុងឹលៅនឹង
ត្ាំបន់ខសេថ្នរាំពូេលាំនរបាំពង់។ ខលម្មូ្េោឋ នថ្នលាំនរ
បាំពង់ក្ត្ូវ នជួសជុេទាំងស្សុងលេើក្បភពែីលាំនររនុងេិស
បញ្ឈរនិងលាំនរបាំពង់បងកប់រនុង ត្សមុ្ក្េខែេក្ត្ូវ ន

ភាជ ប់លៅនឹងែីខែេលាំនរធាេ រ់រនុងេិសលផ្ដរលនោះ។ ភាព
ឋិត្លែររបស់ខែរលកាងលក្កាម្ែីក្ត្ូវ នលក្បើរនុងការវភិាល 
FE លនាោះ ក្ត្ូវ នខផ្ែរលេើេក្ម្ង់ែីខែេ នលសុើបអលងកត្
លោយេីក្រុងលោយម្ន្រនតី Osaka និងការលណនាលយងលៅ
តាម្ជារ់ោរ់សក្មាប់សាព នអាកាសរាេែនេ់លនោះែូច
 នផ្តេ់ជួនរនុងតារាងេី 1។ ជា លាំនរបាំពង់ខែរ មានែង់
សីុលត្ 7.85 
 (លតាន / ម្3) ខែេជាម្ ូឌី្េយឺត្ 210 (KN / mm2) និងស
មាមាក្ត្ Poisson ពី 0.3 លៅក្ត្ូវ នលលសនែត់្។ លេើសពី
លនោះលេៀត្ែង់សីុលត្ 2.4 (លតាន / ម្3) ខែេជាម្ ូឌី្េយឺត្ 
23.1 (KN / mm2) និងសមាមាក្ត្ Poisson 0.2 សក្មាប់កាត
រក្កាេ RC ក្ត្ូវ នលក្បើក្ ស់ផ្ងខែរ។ សក្មាប់ការវភិាល
លក្បរង់ eigen មា ក្េីសមា សស្សបក្ត្ូវ នលក្បើនិង 
Rayleigh Damping ខែេជារខនេងខែេរតាត លសើម្មាន 
0.03 ក្ត្ូវ នសនែត់្យរ។ រង់្ម្ែជាតិ្ក្ត្ូវ នសលងខប
រនុងតារាងេី 2 វាក្ត្ូវ នលលយេ់ថាលក្បរង់្ម្ែជាតិ្មាន
ឥេធិពេយ ងខាេ ាំងលោយ នក្បតិ្រម្ែរាំរតិ្ទបពី ត្ស
មុ្ក្េ។ វាក្ត្ូវ នរ ាំេឹរផ្ងខែរថា riprap លៅលេើថ្ផ្ទ ត្ស
មុ្ក្េលនោះអាចប ត្ េឱ្យតេ ស់បតូរលក្បរង់្ម្ែជាតិ្។ ម្ា ង
វញិលេៀត្ ភាពជាប់មាាំថ្ននាវា RC ក្ត្ូវ នររល ើញមាន
ឥេធិពេតិ្ច។ លនោះលឺលោយសារខត្លពេពត់្លកាង ា្ំលៅ
ខផ្នរខែេលៅជិត្ ត្សមុ្ក្េក្ពម្ទាំងខផ្នរលៅជិត្ថ្ផ្ទពី 
RCលនាោះលឺ សក្មាប់រ ាំញ័រលផ្ដរេី 1 ។ ែូលចនោះវាក្ត្ូវ ន
សននិោឋ នថារែយនតែឹរេាំនិញមានេាំងន់ខែេរាំពុងរត់្លៅ
លេើថ្ផ្ទ RC ថ្នខផ្នាវាខែរខែបមួ្យខែេអាចកាេ យជាការ
លក្បើក្ ស់ជារ់ខសតសក្មាប់ការវាយត្ថ្ម្េការត្ភាជ ប់រចនាស
ម្ព័នធសាំណង់។ 
ការអក្ងួនខែេមានេាំងន់19.6 KN លនោះក្ត្ូវ នរាំណត់្
លៅរ ត្ េថ្នថ្ផ្ទ RC លនោះ។ ចាំនួនមា សថ្នថ្ផ្ទអក្ងួន 500 
លី ូក្កាម្លៅរនុងសាំណុាំ ខបបបេរេរ sinusoidal ខែេ
មានលេបឿនអតិ្បរមាថ្ន 4G (G: សាំេុោះេាំនាញ) ។ លហតុ្
លនោះលហើយ នជារមាេ ាំងនិចេភាពអតិ្បរមាលនោះលឺ 19.6 
ក្ត្ូវ នវាយត្ថ្ម្េលៅ KN េរខណៈរ ាំញ័ររាំណត់្អត្ត
សញ្ជញ ណថ្នខផ្ខែរមួ្យ។ លៅរនុងរបូភាពេី2 ការលនេើយ
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ត្បការបលងកើនលេបឿនជាអតិ្បរមាលៅរនុងការខរេងល្វើជា
លេខក្ត្ូវ នលរៀបចាំខផ្នការខុសខបេរោន ញឹរញាប់ថ្នការ
រ ាំលភើបចិត្តលនាោះលេ។ វាជារ់ខសដង្ស់ខែេថាក្ត្ូវ នលល
ែឹងការបលងកើនលេបឿនខពស់បាំផុ្ត្ក្ត្ូវ នេេួេលៅលក្បរង់
្ម្ែជាតិ្ថ្ន 0.7 លៅែេ់1.5 ហឺត្ខែេជាការេេួេ ន
លោយការវភិាល លក្បរង់ eigen លហើយថាខពស់បាំផុ្ត្ក្ត្ូវ
 នរងផ្េប ោះពាេ់យ ងខាេ ាំងលោយមានក្បតិ្រម្ែ រក្មិ្ត្
ទប និង riprap ពី ត្សមុ្ក្េ ។ លេើសពីលនោះលេៀត្រិចេ
ក្ពម្លក្ពៀងេែក្ត្ូវ នេេួេលៅរនុងការលនេើយត្បការ
បលងកើនលេបឿនផ្ងខែរែូចខែេ នបងាា ញលៅរនុងរបូភាព
េី 3 ែូលចនោះម្ ូខែេបរសិាថ ននិងសាថ នភាពក្ពាំខែនអាចនឹងេែ
ក្លប់ក្ោន់លែើម្បីវាយត្ថ្ម្េេរខណៈរ ាំញ័រលុណភាព។ 
លយងតាម្រាំខណរការងារលៅផ្េូវសាព នលេើថ្ផ្ទសមុ្ក្េ 
Shiomi លេខ 3លនោះ លាំនរបាំពង់ក្ត្វូ នក្ត្ួត្ពិនិត្យលោយ
ការវាស់សទង់រក្មាស់របស់ពួរលលលៅរនុងជលក្  0.75 និង 
1.75 ខម្ ក្ត្ខាងលក្កាម្ រក្មិ្ត្ L.W. លហើយវាក្ត្ូវ នរាយ
ការណ៍ថាសមាមាក្ត្ខែេ ត់្បង់រក្មាស់ជាម្្យម្មាន 
5.0% និង 4.25% លៅេីតាាំងនីមួ្យៗ នល្វើឱ្យរោឋ ភិ េ
េីក្រុងអូសាកាខែេជាការយិេ័យលខត្តរនុងការសលក្ម្ច
ចិត្តលក្បើល ើងវញិថ្នបាំពង់ខែរខែេមានស្សាប់លាំនររនុងការ
រសាងល ើងវញិ។ លៅរនុងការវភិាលFEថ្នសាំណង់លេើថ្ផ្ទ
សមុ្ក្េខែេមានបញ្ជា ខក្ចោះលៅបាំពង់ខែរមួ្យលាំនរលនោះលបើ
លយងតាម្ការវាស់ខវងរក្មាស់  ការ ត់្បង់រក្មាស់ក្បឌិ្
ត្លៅរនុងលាំនរបាំពង់ពី 2  12 និង 39% ក្ត្ូវ នសនែត់្និង
ការវភិាលការលនេើយត្បថាម្វនតក្ត្ូវ នល្វើភាជ ប់លៅនឹងរ ាំលភើប
ចិត្តខែេ នផ្ដេ់ឱ្យលៅលេើរក្មាេRC ។ តារាងេី 3 
សលងខបការកាត់្បនថយរនុងការលនេើយត្បការបលងកើនលេបឿន
អតិ្បរមាសក្មាប់ររណីទាំងអស់លនោះ។ វាក្ត្ូវ នយេ់ថា
ការបលងកើនលេបឿនខពស់បាំផុ្ត្ក្ត្ូវ នកាត់្បនថយលក្ចើនបាំផុ្ត្
ក្តឹ្ម្ 58% លហើយវាក្ត្ូវ នបងាា ញថារចនាសម្ពនធលនោះអាច
ក្ត្ូវ នវាយត្ថ្ម្េលោយការតេ ស់បតូរលៅរនុងេរខណៈរ ាំញ័
រ។ 
 

របូភាពេី 1 រាំណត់្ធាតុ្លាំរថូ្ន ផ្េូវលេើសមុ្ក្េ Shimoi លេខ 
3  
តារាងេី 1 េាំនឹងខែរលកាងលេើែីខែេ នសនែត្លៅរនុង 
FA  
តារាងេី 2 លក្បរង់តាម្្ម្ែជាតិ្ខែេ នេេួេលោយប
រសិាថ ន្ម្ែជាតិ្លាំរ ូ(េាំោប់េី 1 រលបៀបរ ាំញ័រលផ្ដរ) 
របូភាពេី2 ការលនេើយត្ការបលងកើនលេបឿនរបស់ថ្ផ្ទក្កាេ 
RC លៅរនុងេិសលផ្ដរ 
របូភាពេី3 ការលក្បៀបល្ៀបលនេើយត្បបលងកើនលេបឿន 
តារាងេី 3 ការកាត់្បនថយការលនេើយត្បការបលងកើនលេបឿន
លោយការខូចខាត្ថ្នខក្ចោះ 
ការបូរសរបុរាំណត់្ក្តានិងចាំលណោះែឹងេូលៅ 
ជាេេធផ្េថ្នការវភិាលស ុម្េាំហាំខែរខែបលៅលេើខផ្រ
ក្បលភេអាវលស្សាបមានបាំពង់លាំនរខែរបញ្ឈរ និងថ្ផ្ទកាត
រក្កាេ RC វាក្ត្ូវ នលលែឹងថាលក្បរង់្ម្ែជាតិ្ថ្នខផ្ខែរ
ខែបមួ្យខែេក្ត្ូវ នរងផ្េប ោះពាេ់លោយភាពជាប់រងឹ
ថ្នសនទោះRC ក្ត្ូវលលតាម្ោន ។ លហតុ្លនោះលហើយ នជា
បាំពង់ខែរលាំនរមានខក្ចោះខូចខាត្អាចក្ត្ូវ នវាយត្ថ្ម្េ
លោយការតេ ស់បតូរថ្នេរខណៈរ ាំញ័រែូចជារលបៀបរ ាំញ័រលផ្ដរ
លេើរែាំបូងលោយសារការល ើងរងឹថ្នខផ្នររ ាំពឹងថានឹងមាន
ការកាត់្ឬសីុ្ៃន់្ៃរអាចរមួ្ចាំខណរែេ់ការលក្បរង់រលបៀបរ ាំ
ញ័រ្ម្ែជាតិ្ទបមួ្យ។ វាក្ត្ូវ នររល ើញថាចាប់តាាំងពី
មានសម្ត្ថភាពថ្នការក្រ ុរជាលក្ចើនលតានសូម្បីខត្ក្ត្ូវ
 នលក្បើលែើម្បីវាយត្ថ្ម្េលក្បរង់្ម្ែជាតិ្ខែេជាអនតររម្ែ
ថាម្វនតថ្នរែយនតែឹរេាំនិញខែេរាំពុងរត់្លៅលេើការផ្ទុរ
យ ងលពញលេញពីលេើថ្ផ្ទកាត រក្កាេ RCរ៏លោយ អាចនឹង
លក្បើក្ ស់ជារ់ខសតងសក្មាប់ការវាយរ៏អាចវាយត្ថ្ម្េការត្
ភាជ ប់រចនាសម្ព័នធ។ 
លៅចុងបញ្េ ប់ ការេេួេសាគ េ់លួរខត្ក្ត្ូវ នផ្តេ់លៅឱ្យ
អាជាា ្ររាំពង់ខផ្ថ្នេីក្រុង Osaka របស់រោឋ ភិ េ
សក្មាប់ការសារេបងការផ្ទុរលៅលេើខផ្ខែរខែេមាន
ស្សាប់និងការផ្តេ់ព័ត្មានថ្នការរចនានិងែីេរខខណឌ
រចនាសម្ព័នធ។ អនរនិពនធរ៏សូម្អរលុណែេ់ក្រុម្ហ ុន
សាំណង់ Toyo សក្មាប់ជាំនួយបលចេរលេសរបស់ពួរលល។ 
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(ចាំ ា្ំ: មាតិ្កាអត្ថបេថ្នរាំខណខែេ នបរខក្បខុសពី
រាំខណជាភាសាអង់លលេសលោយសារខត្អត្ថបេលៅរនុង
រាំខណជាភាសាអង់លលេសក្ត្ូវ នកាត់្បនថយលែើម្បីឱ្យសម្
លៅនឹងបេង់ 2 េាំព័រលៅរនុ ងរាំខណជាភាសាអង់លលេស) ។ 
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Fig. 2 Acceleration Response of RC 
Deck in the Horizontal Direction

Fig. 3 Comparison of Acceleration 
Response

Table 1 Ground Spring Constants 
              Assumed in FE Analysis
Ground spring
constants

Height from ground 
reference in seabed (m)

Vertical (kN/m)

Horizontal (kN/m)

Rotation (kN･m/m)

49,247

0-11

5,294

29,136

11-13

3,208

20,863

13-15

2,088

15,647

Photo 1 Overview of Shiomi Wharf No.3 of Sakai-Senboku Port 
(Osaka Prefecture, Port Authority)

http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/kankatsu/sakasen-all.html

Fig. 1 Finite Element Model of Shiomi 
Wharf No.3

Table 2 Natural Frequency Obtained by 
             FE Model (1st order horizontal 
             vibration mode)

Condition

Fixed at seabed
(top surface)

Fixed at seabed
(bottom surface)

Ground spring 
considered

Perpendicular 
to the shoreline

1.091 (Hz)

0.389 (Hz)

0.718 (Hz)

Parallel to 
the shoreline

1.037 (Hz)

0.393 (Hz)

0.688 (Hz)

Note: Torsional vibration mode with 0.843 Hz

Table 3 Reduction in Acceleration 
             Response by Corrosion Damages
Reduction in 
cross sectional
area (%)

Intact

12

39

2

Reduction
 (%)

-

20.8

57.5

0.62

Maximum 
acceleration 
response (m/s2)

0.158

0.125

0.157

0.090

Kunitomo Sugiura: After finishing the doctor’s 
course at State University of New York at Buf-
falo, he became Assistant Professor at Kyoto 
University in 1988. He assumed his current 
position as Professor, Department of Civil and 
Earth Resources Engineering, Graduate School 
of Engineering, Kyoto University in 2006.
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(េាំព័េី17~18) 
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងបលចេរវេិាសក្មាប់សាំណង់ខែរខែប
ខែេក្ត្ូវបាំតេ ញលោយខក្ចោះលៅេីក្រុងរាំពង់ខផ្ 
លោយ Yoshio Itoh ក្បធានក្លប់ក្លងវេិាសាថ នជាតិ្ថ្នបច្
លចរវេិា ម្ហាវេិាេ័យ Gifu លោរ Yasuo Kitane 
សាស្រសាត ចារយ សមាលម្ន៍ ម្នទីវសិវរម្ែសីុវេិ សារេវេិា
េ័យ Nagoya លោរ Kazuo Furunishi អនរក្លប់ក្លងជាន់
ខពស់ សាជីវរម្ែ Toyo –Giken វសិវររក្បឹរាសាំណង់សីុវេិ 
និង Mikihito Hirohata សាស្រសាត ចារយផ្តេ់វញិ្ជញ ប័នបក្ត្ ម្នទី
វសិវរម្ែសីុវេិ សារេវេិាេ័យ Nagoya 
លសចរតីលផ្តើម្ 
លែើម្បីររាេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េ/រាំពុងខផ្រលអាយសថិត្លៅរនុង
សាថ នភាពេែជាេីោប់ចិត្តលោយមានការចាំ្យតិ្ចតួ្ច
លេើការខែទាំលនាោះ ខែេជាវែតថ្នក្ត្ួត្ពិនិត្យការខែទាំ ការ
វាយត្ថ្ម្េពីេរខខ័ណឌ  ការជួសជុេ ការល្វើលអាយមានភាព
រងឹមាាំ និង ការររារាំណត់្ក្តាលអាយ នេែលនាោះ លួរខត្
ក្ត្ូវល្វើម្តងលហើយម្តងលេៀត្អាំ ុងលពេរចនាអាយុជីវតិ្
សាំណង់សក្មាប់ប លរ ើលសវារម្ែ។ លៅរនុងអត្ថបេលនោះ វ ិ្ ី
សាស្រសតក្ត្ួត្ពិនិត្យមួ្យក្បរបលោយក្បសិេធិភាពលែើម្បីវាស់
សទង់រក្មាស់ខែរខែបខែេជាខផ្នរបខនថម្ និង ការរចនាបេ
ង់ជួសជុេចាំលពាោះលាំនរខែរខែបខែេ នខូចខាត្
លោយសារខក្ចោះលែើម្បីររលអាយល ើញការអនុវត្តន៍ពីការ
រញ្ជួ យក្ត្ូវលេើរយរម្រពិភារា។ 
 
ការក្ត្តួ្ពិនិត្យនិងការវាយត្ថ្ម្េលេើេរខខ័ណឌ  
ខក្ចោះ នកាត់្បនថយត្ាំបន់ខែេក្ត្ូវោរ់ខែរខខវងតាម្ខផ្នរ
ខែេនាាំឱ្យមានការធាេ រ់ចុោះនូវសម្ថភាបផ្ទុរេាំនិញ។ ែូលចនោះ
ការវាយត្ាំថ្េពីសាថ នភាពបចេុបបននថ្នលក្ោងខែរសាំណង់
ខែេជាការវាស់រក្មាស់ថ្នសមាជិរខែរខែបលួរក្ត្ូវ ន
ល្វើល ើងរនុងអាំ ុងលពេការក្ត្ួត្ពិនិត្យមួ្យ។ វ ិ្ ីសាស្រសត
រនុងការវាស់ខវងរក្មាស់លពញនិយម្បាំផុ្ត្លឺវ ិ្ ីសាស្រសតការ
ល្វើលត្សត ultrasonic (UT) ខែេជាការវាស់ខវងមានេិនន
ផ្េក្តឹ្ម្ក្ត្ូវប ុខនតត្ក្ម្ូវឱ្យមានការលរៀបចាំថ្ផ្ទមួ្យលែើម្បីយរ
រាំលណើ នការែឹរជញ្ជូ នតាម្សមុ្ក្េ វធិានការណ៍វាស់ការ

រូត្ថាន ាំនិងខក្ចោះសីុមុ្នលពេការវាស់ខវង។ លោយលហតុ្ថា
ការលរៀបចាំថ្ផ្ទលនោះក្ត្ូវការលពេលវោនិង្នធាន វ ិ្ ីសាស្រសត
វាស់ខវងក្បសិេធភាពបខនថម្លេៀត្ក្ត្ូវ នលលរក្មាស់ចង់ 
ន។ 
វធិានការណ៍មួ្យថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតវាស់ខវងរក្មាស់ែូចខែេ
មានក្បសិេធិភាពលឺជាវ ិ្ ីសាស្រសតខែេចងាវ រ់ eddy ែាំលណើ
ការក្បក្រតី្នាលពេបចេុបបននលនោះចាំលពាោះការល្វើលត្សត (PEC) 
ខែេមិ្នត្ក្ម្ូវ 
ឱ្យមានការលរៀបចាំថ្ផ្ទចាប់តាាំងពីខែនមា លញ េិច PEC លក្បើ
ជាជីពចររនុងស្សទប់ចរនត Eddy ថ្នចានខែរខែប។ PEC 
ក្ត្ូវ នលក្បើលែើម្បីររល ើញខក្ចោះ លៅបាំពង់បងាូរលក្បង លៅ
រខនេងបោះល ើងនិងបាំពង់អីុសូ ង់។ លលនិយយថាការផ្តេ់
ឱ្យមានរក្មាស់ជាម្្យម្ថ្នត្ាំបន់ពិត្ក្ រែមួ្យលឈាែ ោះ
សាន ម្ក្មាម្ល ើ្ង ែូលចនោះវាក្ត្ូវ នលក្បើជា្ម្ែតាលៅរនុង
ែាំលណើ រការពិនិត្យថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យ។ បនាទ ប់ពី នររ
ល ើញខក្ចោះលោយ PEC ម្រ ការវាស់ខវងមានភាពក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ
កាន់ខត្លក្ចើនល ើងលនាោះ ជា្ម្ែតាក្ត្ូវ នល្វើល ើងលោយ
ការយរថាន ាំរូត្ថ្ផ្ទសាំណង់និងរខនេងខក្ចោះសីុ។ 
 
 
រងាវ ស់រក្មាស់ PEC 
លែើម្បីពិនិត្យលម្ើេេេធភាពថ្នការវាស់ខវងការក្ត្ួត្ពិនិត្្
យរក្មាស់ PEC សក្មាប់ការងារខែរខែបលក្កាម្េឹរថ្ន
រចនាសម្ព័នធរាំពង់ខផ្មួ្យខែេជាការវាស់ខវងរក្មាស់ខផ្នរ
បាំពង់ខែរលោយលាំនរក្ត្ូវ នល្វើល ើងលៅ PEC ក្ត្ូវ ន
លរៀបចាំល ើងលៅផ្េូវនាវាចូេរាំពង់ខផ្រ Nagoya លហើយេេធ
ផ្េក្ត្ូវ នលក្បើលក្បៀបល្ៀបនឹងត្ថ្ម្េពី UT។ របូភាពេី1 
បងាា ញលាំនរបាំពង់ខែេក្ត្ូវ នវាស់រចួ។ ចាំណត្នាវាមាន
អាយុកាេ 41.5 ឆ្ន ាំលហើយលៅរនុងលពេថ្នការវាស់ខវង
លនោះ។ ចាប់តាាំងពីត្ាំបន់លាំនរលក្កាម្សមុ្ក្េក្ត្ូវ នក្បកាស
លអាយែឹងក្ត្ូវ នការពារលោយកាតូ្ត្ និងបរយិកាសេែ 
រខនេងសាចេឹរខាេ ាំងនិងលាំនរថ្នត្ាំបន់រេរខាេ ាំង ក្ត្ូវ ន
ការពារលោយការូត្ថាន ាំ ការបាំតេ ញខក្ចោះខែេ្ៃន់្ៃរមិ្ន
ក្ត្ូវ នសលងកត្ល ើញសក្មាប់លាំនរទាំងលនោះលេ។ 
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ការវាស់លនោះក្ត្ូវ នល្វើជាែាំបូងល ើងលោយ PEC ។ 
បនាទ ប់ម្រថ្ផ្ទថ្នលាំនរលនោះក្ត្ូវ នសាំអាត្យរលចញរាំលណើ ន
ផ្េូវសមុ្ក្េនិងខក្ចោះនិងរក្មាស់ក្ត្ូវ នលលវាស់លោយ UT
។ ជាចុងលក្កាយ ការវាស់ខវង PEC ជាែែីម្តងលេៀត្ក្ត្ូវ ន
ល្វើល ើងលែើម្បីពិនិត្យលម្ើេផ្េប ោះពាេ់ថ្នការលរៀបចាំថ្ផ្ទ 
របូភាពេី2 សលងខបពីេេធផ្េពីការវាស់ខវងសលងខបលៅ

 2.5ខម្ ក្ត្ថ្នលាំនរនិងលៅខម្ ក្ត្  ថ្នលាំនរ 
B ។ អ័រសលផ្ដរថ្នរបូភាពេី 2 បងាា ញេីតាាំង 

circumferential រនុងខផ្នរថ្នលាំនរ និង 12 លមា ងនិង 6 លមា ង
ក្ត្ូវលនេើយត្បតាម្ខផ្នរនសមុ្ក្េបមុ្ក្េនិងខផ្នរែីលោរ ។ 
េេធផ្េលនោះ នបងាា ញថាភាពខុសោន រវាងវធិានការ 
PEC និង UT មានម្ក្រិត្ខុសោន ពី 1 ែេ់ 8% ថ្នរក្មាស់
ជាម្្យម្ 5.5% លហើយថាផ្េប ោះពាេ់ថ្នការលរៀបចាំថ្ផ្ទ
តាម្វធិានការ PEC លឺមិ្នសាំខាន់ល ើយ។ លេើសពីលនោះ
លេៀត្លនាោះលពេលវោខែេក្ត្ូវការសក្មាប់វធិានការលនោះលឺ 
15 លៅ 20 នាេី សក្មាប់េីតាាំង UT មួ្យ។ ចាំខនរឯ PEC 
លក្បើលពេខត្ពី 15 លៅ 30 វនិាេីប ុល ណ្ ោះ។ េេធផ្េទាំង
លនោះបងាា ញថា 
រងាវ ស់ក្កាស់លោយ PEC មានសកាត នុពេខែេក្ត្ូវ ន
លក្បើសក្មាប់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្នរចនាសម្ព័នធខែរខែបរាំពង់
ខផ្លនោះ។ 
 
របូភាពេី 1 លាំនរបាំពង់ខែេ នវាស់ខវង 
របូភាពេី 2 រក្មាស់ខែេ នវាស់ខវងរចួលហើយ 
 
បេង់ជួសជុេបនទោះចានបាំណោះ 
វ ិ្ ីសាស្រសតមួ្យថ្នវ ិ្ ីសាស្រសតជួសជុេលពញនិយម្ជាលក្ចើន
សក្មាប់ការជួសជុេបាំពង់ខែេក្ត្ូវខក្ចោះសីុនិងផ្ារបនទោះ
សាំខប ត្ជាំនួសលៅលេើចានបាំណោះខូចខាត្លោយខក្ចោះសីុ 
លហើយលៅរនុងការអនុវត្តការរចនា្ម្ែតា ចានបនទោះមួ្យ
ជាមួ្យនឹងបាំណោះក្កាស់លសែើនឹងការកាត់្បនថយរក្មាស់
លែើម្បីឱ្យក្ត្ូវអាចលក្បើ ន។ លទោះជាយ ង្រ៏លោយ ការ
ររលអាយល ើញរញ្ជួ យ ថ្នលាំនរបាំពង់លៅរក្មិ្ត្ែាំបូងលនាោះ 
រក្មាស់ែ៏ ា្ំមួ្យអាចក្ត្ូវ នទម្ទរលអាយមានលែើម្បី

យរសម្ត្ថភាពស្សូបយរថាម្ពេ។ លៅរនុងការ
ស្សាវក្ជាវលនោះ លាំរឧូបររណ៍រាំណត់្មួ្យសក្មាប់បាំពង់ខែរ
លាំនរបនទោះចានជួសជុេក្ត្ូវ នបលងកើត្ល ើងនិង ការវភិាល
ថ្នលាំនរបាំពង់យ ងងាយស្សួេខែេមានសាំណង់  រា 
ខម្ ក្ត្ លផ្សងោន ក្ត្ូវ នល្វើល ើងលែើម្បីពិនិត្យលម្ើេរក្មាស់
ចានបាំណោះខែេត្ក្ម្ូវឱ្យផ្ដេ់នូវសម្ត្ថភាពស្សូបយរ
ថាម្ពេែូចោន  លោយខផ្ែរលេើខខសលកាង load-
replacement ថាជាលាំនរបាំពង់ែខែេមួ្យ ។  
លាំនរបាំពង់មួ្យក្ត្ូវ នយរជាលាំរតូាម្ែូចរ ខែរមួ្យ
ខែេជារាំពូេ 60% ថ្នលាំនរទាំងមូ្េ។ របូភាពេី3 
បងាា ញលាំររូ មួ្យស្សង់លចញពីខផ្នរខាងលេើរបស់លាំនរ
បាំពង់ខែរ។ លៅរនុងលាំរលូនោះការកាត់្បនថយរក្មាស់មួ្យក្ត្ូវ
 នសនែត្ថាជាឯរស ឋ្ នសក្មាប់ក្បខវង 3000 ខម្ ក្ត្។ 
រមាេ ាំងអ័រសតាងលោយអរសរ N ក្ត្ូវ នអនុវត្តជាលេើរ
ែាំបូងលៅចុងបនទុរ និងការវភិាលែ៏ងាយ ក្ត្ូវ នល្វើល ើង
លោយការបលងកើនបនតិចម្តងតាម្េិសរ ាំរិេលផ្តរ។ 
អងកត់្ផ្េិត្បាំពង់ជាលក្ចើនខែេលក្បើរនុងការវភិាលបាំពង់លនោះ
មានក្បខវង 600 ម្ម្ 700 ម្ម្ 800 ម្ម្និង 900 ម្ម្។ 
រក្មាស់លែើម្បាំពង់ខែរលឺទាំង 12 ម្ម្ឬ 16 ម្ម្។ ការកាត់្
បនថយរក្មាស់ក្ត្ូវ នលលសនែត់្ថាក្ត្ូវយរ 6 ម្ម្ 8 ម្
ម្និង 10 ម្ម្។ ក្បខវងរ ខែរមួ្យក្ត្ូវ នលិត្យរ 6000 
ម្ម្ 7500 ម្ម្និង 8000 ម្ម្។ លាំនរខែរខែបទាំងពីរ 
SKK490 និង SKK400 ក្ត្ូវ នលក្បើក្ ស់។ សមាមាក្ត្
ថ្នរមាេ ាំងអ័រសខែេផ្តេ់េិននផ្េចាំលពាោះរមាេ ាំងអ័រសបាំពង់
ខែរមួ្យ N/Ny ក្ត្ូវ នលលររាេុរលៅរនុងជួរវភិាលពី 0% 
លៅ 20% ។ សរបុចាំនួន 106 ររណីក្ត្ូវ នវភិាល។ 
រក្មាស់បនទោះចានខែេក្ត្ូវជួសចាប់ពី 106 ររណីលៅ ក្ត្ូវ
 នលរៀបចាំលៅរនុងរបូភាពេី 4។ លៅរនុងរបូភាពេី 4   រា 
ខម្ ក្ត្របស់អ័រសលផ្ដរខែេក្ត្ូវ នលក្ជើសលរ ើសលោយលយង
លៅឯរសារលយងចាំនួន 4) ខែេជារខនេងខែេ λp ជា  
រា ខម្ ក្ត្មួ្យថ្នសមាមាក្ត្បាំពង់ខែរលសដើខែេ នកាត់្
រក្មាស់លអាយលសតើង និង RTP ជា  រា ខម្ ក្ត្សមាមាក្ត្
រក្មាស់កាាំថ្នលាំនរ។ អ័រសបញ្ឈរលឺជា  រា ខម្ ក្ត្ខែេ
ត្ាំ្ងឱ្យសមាមាក្ត្ថ្នរក្មាស់ចានសក្មាប់បតូរលែើម្បី
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រក្មាស់បាំពង់ែខែេខែេជារខនេងខែេ TS, tp0, σys, σy0 
ជារក្មាស់ចានបាំណោះ រក្មាស់បាំពង់  េិននផ្េែខែេថ្ន
ភាពតានតឹ្ងបាំណោះនិងផ្េតឹ្ងខណនរបស់ SKK490 លៅ
លរៀងោន ។ សមាមាក្ត្ថ្នរក្មាស់ចានបាំណោះខែេក្ត្ូវការ
កាត់្បនថយរក្មាស់មួ្យក្ត្ូវ នររល ើញលែើម្បីឱ្យមាន
ចលនាេ ោះពី 1.0 លៅ 1.4 ។ 
លៅរនុងរបូភាពេី 4 ខខសលកាងថ្នត្ថ្ម្េជាម្្យម្េេួេ ន
លោយវ ិ្ ីសាស្រសតកាលរ  មួ្យក្ត្ង់ក្ត្ូវ នបងាា ញជាបនាទ ត់្
ោច់មួ្យនិងបនាទ ត់្រងឹមាាំមួ្យលឺជាខខសលកាងខែនរាំណត់្
ខាងលេើថ្នរក្មាស់ចានបាំណោះខែេក្ត្ូវការខែេជាម្្យម្
មានចាំនួនពីរែងលមាេ ត្បូរសដង់ោរ។ សមី្ការថ្នខខសលកាង
ខែនរាំណត់្ខាងលេើលនោះក្ត្ូវ នបងាា ញផ្ងខែរលៅរនុងរបូ
ភាពេី4 លោយលក្បើរបូម្នតជារ់ខសដងលនោះ រក្មាស់ចាន
បាំណោះមួ្យ អាចក្ត្ូវ នរាំណត់្។ 
 
របូភាពេី3 លាំររូនូត្ថ្នការកាត់្បនថយរក្មាស់សនេឹរបាំពង់
ខែេជាំនួសចានបាំណោះ 
 
 
លសចរតីសលងខប 
លែើម្បីសលក្ម្ច ននូវការក្លប់ក្លងវែតជីវតិ្ពិត្មួ្យថ្នរចនា
សាំណង់ខែរខែប ការអនុវត្តជីវតិ្លួរក្ត្ូវ នយេ់ែឹង
សក្មាប់រចនាសម្ព័នធសាំណង់ទាំងមូ្េ។ វ ិ្ ីសាស្រសតក្ត្ួត្
ពិនិត្យ និង វ ិ្ ីសាស្រសតជួសជុេក្បរបលោយក្បសិេធិភាព
ខែេ នពិភារារនុងអត្ថបេលនោះនឹងអាចរមួ្ចាំខណរែេ់
បលចេរលេសក្លប់ក្លងវែតជីវតិ្លអាយ នេែក្បលសើរជាងមុ្
ន។ 
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Fig. 4 Required Patch Plate Thick-
nesses from 106 Analytical 
Cases

Yoshito Itoh: After graduating from Graduate 
School of Engineering, Nagoya University in 1977, 
he served as a research associate, Nagoya Universi-
ty. He became Associate Professor, Nagoya Univer-
sity in 1988 and Professor in 1995. He assumed his 
current position as Invited Professor and Emeritus
Professor, Nagoya University, and President, Na-
tional Institute of Technology of Gifu College in 2016.

Fig. 2 Measured Thickness

Fig. 1 Measured Pipe Piles

Fig. 3 A Cantilever Model of Thickness-reduced Pipe Repaired by Patch Plate
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(ក្របខាងលក្កាយ) 
រិចេក្បតិ្បត្តិការ JISF 
 
សិកាខ សាោចាំនួនពីរសក្មាប់រម្ែវ ិ្ ីរិចេសហក្បតិ្បត្តិការ
ឧសាហរម្ែថ្នក្បលេសជប ុនខែរថ្ែរបស់ EPA 
     សហព័នធខែរនិងខែរជប ុន (JISF)លនោះ លោយមានរិចេ
សហការជាមួ្យវេិាសាថ នខែរលោហៈធាតុ្និងខែរខែប
ថ្នក្បលេសថ្ែ (ISIT)  នលរៀបចាំសិកាខ សាោខែរខែបពីរ
លៅក្បលេសជប ុន។ សិកាខ សាោទាំងពីរលនោះក្ត្ូវ ន
លក្ោងេុរជាខផ្នរមួ្យថ្នលលក្មាងផ្តួចលផ្តើម្លោយរោឋ ភិ 
េសហក្បតិ្បត្តិការអនុលោម្តាម្រិចេក្ពម្លក្ពៀងភាពជា
ថ្ែលូលសែឋរិចេរវាងជប ុននិងថ្ែ។ 
•សិកាខ សាោសាងសង់សាំណង់ខែរខែប 
សិកាខ សាោសតីពីសាំណង់ខែរខែបរយៈលពេមួ្យស ត ហ៍
ក្ត្ូវ នក្ រពធល ើងលៅខខ្នូឆ្ន ាំ 2015 លៅេីក្រុងតូ្រយូខែេ
រនុងលនាោះមានវសិវររថ្ែ 18នារ់ នចូេរមួ្។ សិកាខ សាោ
លនោះក្ត្ូវ នក្ រពធល ើងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំចាប់តាាំងពីមានការ
ចាប់លផ្តើម្ថ្នរិចេសហការរវាងក្បលេសជប ុនថ្ែ EPA និង
សិកាខ សាោឆ្ន ាំ 2015 ជាឆ្ន ាំេីក្ ាំបីរបស់ខេួនម្រ។ 
រម្ែវ ិ្ ីសិកាខ សាោលនោះខែេ នលក្ជើសលរ ើសយរការចាប់
អារម្ែណ៍របស់ខេួនលៅកាន់ក្បលេសថ្ែក្លបែណត ប់យ ង
េូេាំេូោយថ្នវស័ិយសាំណង់នានាែូចជា សាព ន ការផ្ារ
ខែរខែរសាំណង់ខែេលពញរាងជាបាំពង់លបតុ្ង,  ការរចនា
បេង់រញ្ជួ យនិងរចនាបេង់្ន់ក្ទាំនឹងខយេ់ ន។ ស្សបនឹង
ការបលក្ងៀនលនោះែាំលណើ រេសសនរិចេថ្នការោឋ នសាំណង់
ខែេទរ់េងនឹងរម្ែវ ិ្ ីនិងលរាងចក្រផ្េិត្មួ្យក្ត្ូវ ន
លលក្ រពធល្វើល ើង។ លេើសពីលនោះលេៀត្សាថ នភាពបចេុបបនន
ថ្នការសាងសង់សាព នលបតុ្ងលៅរនុងក្បលេសថ្ែក្ត្ូវ ន
ខណនាាំលោយអនរចូេរមួ្ថ្ែ។ រនុងសិកាខ សាោសក្មាប់
ការតេ ស់បតូរេសសនៈមួ្យ វធិានការជាលក្ចើនក្ត្ូវ នត្ាំ
ល ើងលក្បើក្ ស់ សក្មាប់រម្ែវ ិ្ ី ា្ំៗថ្នសាព នខែរខែបលៅ
រនុងក្បលេសជប ុនក្ត្ូវ នលលបងាា ញលអាយល ើញ។ 
 
របូែត្: សិកាខ សាោសតីពីការសាងសង់សាំណង់ខែរខែប 

 
•រម្ែវ ិ្ ីលក្ជើសលរ ើសនិងវសិវររវយ័លរែងែែីរមួ្នឹងរម្ែវ ិ្ ីបណតុ ោះ
ប ត្ េ 
រនុងនាម្ជារម្ែវ ិ្ ីែែីថ្នរម្ែវ ិ្ ីសហក្បតិ្បត្តិការ ឧសាហ
រម្ែខែរ រម្ែវ ិ្ ីបណដុ ោះប ដ្ េចាំនួនពីរក្ត្ូវ នល្វើល ើង
មួ្យលៅខខរញ្ជញ ឆ្ន ាំ 2015 និងមួ្យលេៀត្លៅខខមី្នាឆ្ន ាំ 
2016 (រម្ែវ ិ្ ីនីមួ្យៗមានរយៈលពេមួ្យស ត ហ៍) រនុងេី
ក្រុងអូសាកា។ ពួរលលក្ត្ូវ នអលញ្ជ ើញលអាយចូេរមួ្
លោយសរបុចាំនួនក្បមាណ 50 វសិវររវយ័លរែងពីរោឋ ភិ 
េថ្ែ ក្រុម្ហ ុនផ្េិត្ខែរ ក្រុម្ហ ុនពាណិជជរម្ែនិងអងគ
ភាពលផ្សងៗលេៀត្។ រម្ែវ ិ្ ីបណតុ ោះប ត្ េលៅរនុងរម្ែវ ិ្ ី
ែាំបូងលតត ត្លេើការសេលោហធាតុ្មូ្េោឋ ននិង ខែរល្វើរែ
យនតនិងលក្ៅពីលនាោះលៅរនុងរម្ែវ ិ្ ីលេើរេីពីរ ខែរខែប
សក្មាប់លក្លឿងមា សីុននិងសាំណង់និងវសិវរម្ែសីុវេិខែេ
ក្ត្ូវ នបខនថម្លោយសាំលណើ របស់ភាលីថ្ែ។ ែាំលណើ រ
េសសនរិចេរបស់ក្រុម្ការងារខែរខែប និងភាលីលផ្សងៗ
លេៀត្ក្ត្ូវ នល្វើល ើងផ្ងខែរ។ 
 
របូែត្: រម្ែវ ិ្ ីលក្ជើសលរ ើសវសិវររែែី និង រម្ែវ ិ្ ីបណតុ ោះប ត្
េវសិវររវយ័លរែង 
 
••• 
លៅរនុងរិចេក្ពម្លក្ពៀងភាពជាថ្ែលូលសែឋរិចេរវាងជប ុននិង
ថ្ែ: រម្ែវ ិ្ ីសហក្បតិ្បត្តិការខែរឧសាហរម្ែក្បលភេ
ចក្ម្ុោះថ្នរម្ែវ ិ្ ីបខនថម្លៅលេើអនរខែេ នលរៀបរាប់ខាង
លេើក្ត្ូវ នល្វើល ើងទាំងលៅរនុងក្បលេសជប ុននិងក្បលេស
ថ្ែ។ 
 
សននិសិេសតីពីសាំណង់ខែរខែបលៅរនុងក្បលេសរម្ពុជា 
 សហព័នធជាតិ្ខែរនិងខែរខែបជប ុន នល្វើសននិសីេ
មានចាំណងលជើងថា "បលចេរវេិាែែីសក្មាប់លលក្មាងខែរឆ្ន ាំ 
2015" លៅរាជធានី-ភនាំលពញក្បលេសរម្ពុជាថ្ែៃេី 3 ខខ្នូឆ្ន ាំ 
2015 សននិសិេលនោះក្ត្ូវ នល្វើល ើងរមួ្ោន លោយក្រសួង
សាធារណការនិងែឹរជញ្ជូ នរម្ពុជានិងវេិាសាថ នបលចេរ
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វេិា ក្បលេសរម្ពុជានិងក្ត្ូវ នោាំក្េលោយសាថ នេូត្ជ
ប ុនក្បចាាំលៅក្បលេសរម្ពុជាអងគការ JICA ក្បចាាំក្បលេស
រម្ពុជា អងគការ JETRO រាជធានីភនាំលពញនិងសមាលម្
ពាណិជជរម្ែជប ុនលៅរម្ពុជា។ 
លៅរនុងសននិសីេលនោះលតត ត្លេើក្បធានបេ បលក្ងៀនទាំងក្ ាំ
ែូចជាេីក្រុងមាត់្សមុ្ក្េនិងរាំពង់ខផ្ សាព ន និងការសាង
សង់អោរ ក្ត្ូវ នផ្ដេ់ឱ្យលោយអនរជាំនាញម្រពីក្បលេស
រម្ពុជានិងក្បលេសជប ុននិងវសិវររក្បមាណ 120នារ់រមួ្
ជាមួ្យនិសសិត្សារេវេិាេ័យម្រពីរម្ពុជាចូេរមួ្ផ្ង
ខែរ។ ម្នុសសសាំខាន់ៗម្រពីក្បលេសទាំងពីរ នចូេរមួ្
ជាបនតបនាទ ប់រនុងក្រុម្តូ្ចថ្នសម័្យសននិសីេលនោះ ខែេជា
រខនេង ក្ត្ូវ នលលតេ ស់បតូរលៅលេើេសសនៈសាថ នការណ៍
បចេុបបននថ្នសតង់ោរនិងចាប់លៅរម្ពុជានិងការផ្សពវផ្ាយ
នាលពេអនាលត្ថ្នរចនាសម្ព័នធខែរខែបលៅរម្ពុជា។ 
សននិសិេលនោះជាេីបីលហើយលៅរនុងលស របីនាទ ប់ពីអនរខែេ
 នក្ រពធល ើងរនុងឆ្ន ាំ 2012 និងឆ្ន ាំ 2014 សននិសិេលេើរ
េីបួនក្ត្ូវ នលក្ោងនឹងល្វើល ើងលៅរនុងក្បលេសរម្ពុជាលៅ
ឆ្ន ាំ 2016 ។ 
 
របូែលតា: សននិសិេសតីលក្ោងសាំណង់ខែរខែបលៅរម្ពុជា:  
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Steel Construction Seminar

Newly Recruited and Young Engineer Training Program

Steel Structure Conference in Cambodia
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