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រត្ូវ ន្ល ោះពុមភផ្សាយបីលលើកកបុងមួយឆ្ប ាំ និ្ង ន្ចរាចរណ៍
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អត្ទបទបរយិយ ៖ លរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដក 
 

(ទាំព័រ ១~៤) 
លរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដក(១) 

 

សភាពបចេុបផន្បថ្ន្ការសិកាពីលរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដក 
លដ្ឋយលោក Junichi Sakai សាស្ត្សាថ ចារយ សាកលវទិាល័យ 
Fukuoka University 
 

អត្ទបទខាងលរកាមលរៀបរាប់ លដ្ឋយសលងខបអាំពីនិ្នាប ការណ៍
បចេុបផន្បទក់ទងនឹ្ងការសិកាលរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដក។ បខន្ទម 
លលើចាំណុោះលន្ោះ ការសិកាខាងលរកាមនឹ្ងខណនាាំអាំពីលរគឿងបង្ុាំ
លបតុ្ងសរថ្សខដក ខដលលយើងកាំពុងជាំរញុអភិវឌណផ្សងខដរ។ 
 

សភាពបចេុបផន្បថ្ន្ការសិកាអាំពីលរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដក 
លរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដកខដលនិ្យមលរបើនាលពលបចេុបផន្ប

លៅរបលទសជប ុន្ រមួាន្៣របលភទ៖ លរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដក
ហាប់ (SRC) លរគឿងបង្ុាំបាំពង់ខដកខែបចាក់លបតុ្ងចូល (CFT) និ្ង
លរគឿងបង្ុាំចរមុោះធ្បឹម-ខដកខែប-លបតុ្ងហាប់ (RC+S) ដូចកបុង (Fig.1)។ 
លរគឿងបង្ុាំ CFT ជាលរគឿងបង្ុាំខដលអាចលរបើយ ងងាយស្សួលតាម
លកខណៈរចនាសមព័ន្ន ខដលកាំណត់្លដ្ឋយលរគឿងបង្ុាំរមួបញ្េូ លគ្នប  
និ្ងលរគឿងបង្ុាំ CFT ខដលរត្ូវ ន្ផ្សលិត្លដ្ឋយលរបើលហដឌរចនាសមព័ន្ន
សសររទទមៃន់្ខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់ រត្ូវ ន្លរបើ
រ ស់យ ងទូលាំទូោយកបុងការសាងសង់អគ្នរខពស់ៗ។ លរគឿងបង្ុាំ 
RC+S ជាលរគឿងបង្ុាំចរមុោះ ខដលាន្សសរបញ្ឈរលបតុ្ងហាប់ ខដល
ផ្សថល់គុណភាពរងឹាាំ និ្ងអត្ទរបលយជន៍្លសដឌកិចេ និ្ងធ្បឹមខដកខែប 
ខដលអាចាន្របខវងរចនាសមព័ន្នោត្សន្នឹងខវង ដូលចបោះវាអាចលរបើ
 ន្យ ងទូលាំទូោយ លៅកបុងសាំណង់អគ្នរការយិល័យខដលាន្
រចនាសមព័ន្នោត្សន្នឹង មូលដ្ឋឌ ន្សមផទរពាណិជជកមម និ្ងឃ្ល ាំង
ផ្សធុកទាំនិ្ញ-ភសថុភារ។  

លដើមផីលធ្វើអលងេត្ពីនិ្នាប ការបចេុបផន្ប ថ្ន្ការសិកាអាំពីលរគឿងបង្ុាំ
លបតុ្ងសរថ្សខដកលៅរបលទសជប ុន្ ការវភិាគមួយលធ្វើលឡើងតាមរយៈ
សរមង់ពីរ យការណ៍ចាំនួ្ន្ ១០២ ខដលសិកាខផ្សបកលរគឿងបង្ុាំលបតុ្ង
សរថ្សខដក និ្ងល ោះពុមភផ្សាយកបុងលសចកថីសលងខបថ្ន្ឯកសារ
បលចេកលទសថ្ន្កិចេរបជុាំរបចាាំឆ្ប ាំ កបុងឆ្ប ាំសារលពើភ័ណឍ  ២០១៨ ថ្ន្ 
វទិាសាទ ន្សាទ បត្យកមមជប ុន្ (AIJ)។ Fig.2 បងាា ញចាំណុចលមែិត្ថ្ន្

រ យការណ៍សិកាខផ្សបកលរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដក។ ដូចបងាា ញ
លៅកបុង Figure ការបញ្ជ្ញ្ជជ បកបុងការសិកាបចេុបផន្បខផ្សបកលរគឿងបង្ុាំ
លបតុ្ងសរថ្សខដក រត្ូវលតថ ត្លលើលរគឿងបង្ុាំ CFT និ្ង CR+S។  

ខណៈខដលាតិ្កាថ្ន្ការសិកាអាំពីលរគឿងបង្ុាំ CFT ាន្
វសិាលភាពរគប់ដណថ ប់ទូលាំទូោយ លគ្នលលៅចមផងកបុងការ
សិកាលតថ ត្លលើការលរបើរ ស់ខដកខែបាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់បាំផុ្សត្ 
សសរបញ្ឈរ CFT ទរមង់ចតុ្លកាណខកង សរលសរបញ្ឈរលសថើងទល់
នឹ្ងចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវង និ្ងការពរងឹងគុណភាពខដកខែបលៅ
កបុងរចនាសមព័ន្នលបតុ្ងសថ្សខដក។  

កបុងការសិកាអាំពីលរគ្នងបង្ុាំចរមុោះ RC+S ការសិកាបន្ថបនាធ ប់
រត្ូវ ន្លធ្វើលឡើងតាមរយៈរបភពលផ្សសងៗគ្នប តាមករមិត្ (ទិសលៅ
កមពស់) លលើធ្បឹមខផ្សបកខាងសាថ ាំ និ្ងខាងលឆវង ភាជ ប់លៅនឹ្ងសសរបញ្ឈរ 
RC និ្ងភាពលផ្សសងគ្នប កបុងលកខណៈលដើម (ទិសលៅបញ្ឈរ) ថ្ន្សបូលធ្បឹម 
លៅសបូលសសរបញ្ឈរខដលាន្ឥទនិពលលលើចរកិលកខណៈថ្ន្ការត្ភាជ ប់។ 
ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ការសិកាជាលរចើន្ ន្បងាា ញរ យការណ៍អាំពី
លរគឿងបង្ុាំចរមុោះខដលកបុងលនាោះ លរគឿងបង្ុាំខដកខែបរត្ូវ ន្យកមក
លរបើសរាប់ខផ្សបកកណ្តថ ល RC លៅចុងធ្បឹម។ បខន្ទមលលើលន្ោះ ក៏ាន្
រ យការណ៍ថ្ន្ការសិកាជាលរចើន្អាំពីការភាជ ប់លៅនឹ្ងបរកិាខ រទរទង់។  

ការសិកាមួយចាំនួ្ន្តូ្ចប ុលណ្តត ោះ  ន្លតថ ត្លលើខផ្សបកលរគ្នងបង្ុាំ
 SRC ខដលផ្សធុយលៅវញិ ការសិកាអាំពីលរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសថ្សខដក
កាំពុងជាំរញុផ្សសពវផ្សាយកាន់្ខត្ខាល ាំងលឡើង។  

កបុងការសិកាអាំពីលរគឿងបង្ុាំ SR ការសិកាភាគលរចើន្លតថ ត្
សាំខាន់្លលើខផ្សបករទទមៃន់្រចនាសមព័ន្ន ខដលកបុងលនាោះរ រខដកខែប
រត្ូវ ន្ដកលចញពីលរគឿងបង្ុាំ SRC លហើយការសិកាលផ្សសងៗលទៀត្
កាំពុងជាំរញុផ្សសពវផ្សាយយ ងសកមមអាំពីខផ្សបករទទមៃន់្រចនាសមព័ន្ន ការ
ត្ភាជ ប់ធ្បឹម-សសរបញ្ឈរ និ្ងជញ្ជជ ាំងាន្ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយ ខដល
ាន្លរគឿងបង្ុាំខដកខែបសថ្សលបតុ្ង (CES) ខដលលរបើលបតុ្ងោយ
ជាមួយហាវ បឺរ។ លលើសពីលន្ោះលទៀត្ ការសិកាដថ្ទលទៀត្ក៏កាំពុង
ជាំរញុផ្សសពវផ្សាយរបលភទលផ្សសងៗថ្ន្ធ្បឹម SC រមួាន្ធ្បឹមរគឹោះ SC និ្ង
សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC។ ចាំខណកឯ សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC នឹ្ង
ាន្ពន្យល់បន្ថបនាធ ប់លទៀត្។  

 ចាំលពាោះការចូលរមួជាទសសន្ទន្មួយចាំនួ្ន្ លៅកបុងកិចេរបជុាំ
របចាាំឆ្ប ាំរបស់វទិាសាទ ន្ AIJ កបុងឆ្ប ាំ២០១៨ ខណៈខដលចាំនួ្ន្សរុប
 ន្ែយចុោះ ការសិកាអាំពីបរកិាខ ត្ភាជ ប់ខផ្សបកខាងលរកាយ និ្ងជ័រ ល សធីក
ហាវ យបឺររត្ូវ ន្កត់្សា្ល់លឃើញថាាន្ទាំលនារលកើន្លឡើង។ 
សរាប់សាំណង់អគ្នរលៅជប ុន្ បន្ធោះរ រលមរត្ូវ ន្លរបើរ ស់
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យ ងទូលាំទូោយជាបរកិាខ  លដើមផីលផ្សធរកាល ាំងសងៃត់្រវាងខដកខែប 
និ្ងលបតុ្ង ខដលលទោះជាយ ងណ្តកថី ន្នាាំឲ្យាន្កថី រមភ អាំពី
កាំលណើ ន្ការលរបើរ ស់បន្ធោះរ រលមលន្ោះ។ ជាដាំលណ្តោះស្សាយកបុង
សាទ ន្ភាពខបបលន្ោះ ការសិកាអាំពីបន្ធោះខដកាន្របលហាងដ្ឋក់លលើទរម
លមសរាប់ត្ភាជ ប់ រត្ូវ ន្ជាំរញុផ្សសពវផ្សាយសរាប់វស័ិយសាំណង់
អគ្នរ និ្ងរត្ូវ ន្ដ្ឋក់ឲ្យលរបើរ ស់លៅកបុងវស័ិយសាំណង់សីុវលិ។ 

Fig.3 បងាា ញឧទហរណ៍ថ្ន្លទនផ្សលថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវភិាគរញុ/
ទញ ខដលលធ្វើលឡើងលដ្ឋយលរបើបរកិាខ ត្ភាជ ប់លមកានិ្កបីរបលភទ លលើ
បន្ធោះរ រលម បន្ធោះខដកាន្របលហាងដ្ឋក់លលើទរមលមសរាប់ត្ភាជ ប់ 
និ្ងបរកិាខ ត្ភាជ ប់ខដកែមី។ លទោះបីថាសរាប់ឧបករណ៍លធ្វើលត្សថវភិាគ
រត្ូវ ន្លរៀបចាំលដ្ឋយកាំណត់្លកខណៈខាល ាំងអតិ្បផរារ ថ្ន្បន្ធោះរ រ
លម និ្ងបន្ធោះខដកាន្របលហាងដ្ឋក់លលើទរមលម សរាប់ត្ភាជ ប់កបុង
ករមិត្ខដលអាចកាំណត់្ ន្យ ងណ្តកថី តាមរយៈលទនផ្សលថ្ន្ការ
លធ្វើលត្សថវភិាគ លគអាចយល់ ន្ថាភាពរងឹាាំថ្ន្បន្ធោះរ រលមាន្
ករមិត្ទប ប ុខន្ថបន្ធោះខដកាន្របលហាងដ្ឋក់លលើទរមលម សរាប់ 
ត្ភាជ ប់ាន្ករមិត្ខពស់។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ដូចលឃើញលៅកបុង 
Figure ទាំងភាពរងឹាាំ និ្ងលកខណៈខាល ាំងថ្ន្បរកិាខ ត្ភាជ ប់ខដកាន្
ករមិត្ខពស់ជាង។ ជាលទនផ្សល លគរ ាំពឹងថាបរកិាខ ត្ភាជ ប់ែមីនឹ្ងអាច
ដ្ឋក់ឲ្យលរបើរ ស់ជាក់ខសថងខត្មថង។ 
 កបុងវស័ិយសាំណង់សីុវលិ លរគឿងបង្ុាំខដលលរបើជ័រ ល សធីកហាវ បឺរ 
(FRB) អាចរត្ូវ ន្សាទ បនាលឡើង ប ុខន្ថាន្កថី រមភមួយចាំនួ្ន្អាំពី 
ការលកើន្លឡើងត្ថ្មលសាំណង់ លដ្ឋយសារការលរបើរ ស់សាភ រៈរបលភទ
លន្ោះ។ លៅកបុងវស័ិយសាំណង់អគ្នរ ការអនុ្វត្ថខបបលន្ោះរត្ូវ ន្
កាំណត់្ខត្លលើខផ្សបកថ្ន្លរគ្នងបង្ុាំអគ្នរប ុលណ្តត ោះ។ លទោះជាយ ងណ្ត 
ជ័រ ល សធីកហាវ បឺរ FRB ផ្សថល់មុខងាររចនាសមព័ន្នខពស់ ដួចជាាន្
ទមៃន់្ស្សាល និ្ងាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់ និ្ងាាំទាំ លហើយការលរបើ
រ ស់សាភ រៈរបលភទលន្ោះរ ាំពឹងថានឹ្ងលកើន្លឡើងនាលពលអនាគត្។ 
នាលពលែមីៗលន្ោះ ការសិកា និ្ងការលធ្វើលត្សថវភិាគរត្ូវ ន្លធ្វើលឡើង
អាំពីលកខណៈខាល ាំងទល់នឹ្ងកាល ាំងសងេត់្ ថ្ន្រចនាសមព័ន្នខផ្សបកទធមៃន់្
ជ័រ ល សធីកកាបូន្ហាវ បឺរ (RFRP) និ្ងការលរបើរ ស់ CFRP លៅកបុង
បន្ធោះត្ភាជ ប់ថ្ន្ត្ាំណផ្សារភាជ ប់ខដលាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់។ 
 កបុងចាំលណ្តមរ យការណ៍សិកាទក់ទងនឹ្ង ការអនុ្វត្ថតធ ល់ 
ដូចបងាា ញកបុង Fig.2 ការសិកាអាំពីបរកិាខ រទរទង់រចនាសមព័ន្នអគ្នរ
ទល់នឹ្ងទមៃន់្ផ្សធុក បលង់លសសរថ្សខដក-លបតុ្ង និ្ងសាសភាពជាមួយ
សាភ រៈលធ្វើពីលឈើ និ្ងត្ាំណភាជ ប់បាំពង់ខដកខែប។  
 

Fig. 1 លរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដកខដលនិ្យមលរបើជាទូលៅលៅជប ុន្ 

Fig. 2 ការបាំខបកលមែិត្ថ្ន្១២០រ យការណ៍សិកាសថីពីលរគឿងបង្ុាំ
លបតុ្ងសរថ្សខដក (លសចកថីសលងខបថ្ន្ឯកសារបលចេកលទសថ្ន្កិចេរបជុាំ
របចាាំឆ្ប ាំថ្ន្ឆ្ប ាំសារលពើភ័ណឍ  ២០១៨ ថ្ន្វទិាសាទ ន្សាទ បត្យកមមជប ុន្ (AIJ) 
Fig. 3 ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងបន្ធុក និ្ងរ ាំអិលថ្ន្បរកិាខ ត្ភាជ ប់ខដកលមកានិ្ក 
 

ការអភិវឌណការសិកាអាំពីរចនាសមព័ន្នរទរទង់សសរបញ្ឈរ
មុខកាត់្៨រជងុ 

លរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសរថ្សខដក (SRC) គឺជាលរគឿងបង្ុាំខដល
ាន្របភពលដើម និ្ងអភិវឌណលៅរបលទសជប ុន្ និ្ងាន្ភាពធ្ន្
ទល់នឹ្ងរ ាំជួយខពស់។ លទោះយ ងណ្តកថី ក៏ត្រមូវឲ្យាន្ការលរៀបចាំ
រ រហាប់ និ្ងកខន្លងដ្ឋក់លបតុ្ង បខន្ទមលលើការលរៀបចាំពុមភលរគឿង   
បង្ុាំខដកខែប។ ដូលចបោះលហើយ ជាលទនផ្សលដាំលណើ រការសាំណង់ាន្
ភាពសមុគសាម ញ និ្ងត្ថ្មលសាំណង់ក៏លកើន្លឡើងខពស់ខដរ។ ជាមួយគ្នប
លន្ោះ ខណៈខដលលរគឿងបង្ុាំ SRC រត្ូវ ន្លរបើរ ស់ចាំលពាោះខផ្សបក
ខលោះៗថ្ន្លរគ្នងបង្ុាំអគ្នរ សាំណង់អគ្នរខដលាន្លរចើន្ស្សទប់ 
SRC  ន្ែយចុោះ។  

កបុងលគ្នលបាំណងលដើមផីបលងេើន្ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយ និ្ងលលើក
កមពស់កាល ាំងពលកមម និ្ងសន្សាំសថ្មេកាល ាំងពាក់ព័ន្ននឹ្ងសាំណង់ 
SRC លយើងកាំពុងជាំរញុការសិកាអភិវឌណសសរបញ្ឈរខដកខែប-

លបតុ្ង៨រជុង (SC) ដូចបងាា ញកបុង Fig.4។ លកខណៈជាសារវន័្ថថ្ន្
សសរបញ្ឈរ៨រជុង (SC) សទិត្លៅកបុងលន្ោះ លរពាោះថាលបតុ្ងខដលព័ទន
ជុាំវញិលដ្ឋយលរគឿងបង្ុាំខដកខែបខខវងគ្នប  អាចរត្ូវ ន្កាំណត់្លដ្ឋយ
របសិទនិភាព តាមរយៈការលរបើរ ស់បន្ធោះរទរទង់ និ្ងរបព័ន្នលរគឿង
បង្ុាំខដកខែប ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងសភាពលកាង និ្ងសមត្ទភាពទប់ទល់
ការខរបរបួលរទង់រទញអាចរត្ូវ ន្លលើកមពស់។ ជាពិលសស របព័ន្ន
ថ្ន្លរគឿងបង្ុាំខដកខែបខខវងគ្នប  សទិត្លៅចាំកណ្តថ លថ្ន្សសរបញ្ឈរ 
ដូលចបោះលហើយសសរបញ្ឈរ៨រជុង អាចធ្ន្នឹ្ងបន្ធុករត្ង់អ័កសកាល ាំង
សងេត់្ និ្ងទប់សាេ ត់្កាល ាំងទនាល ក់រត្ង់អ័កស។ ជាលទនផ្សល សសរបញ្ឈរ
៨រជុងបងាា ញចរកិលកខណៈខរបរបួលរទង់រទយដ៏ាន្សទិរភាព។ 
លលើសពីលន្ោះលទៀត្ ទាំងលកខណៈខាល ាំងសភាពលកាង និ្ងភាពរងឹាាំអាច
រត្ូវ ន្ខកសរមួលយ ងងាយស្សួល លដ្ឋយសរមួលករាស់ និ្ង
ទាំហាំទទឹងថ្ន្បន្ធោះលរគឿងបង្ុាំខដកខែប។  

Fig. 5 បងាា ញលកខខណឍ ថ្ន្ផ្សលប ោះពាល់កាំណត់្លលើលបតុ្ង 
ខដលទទួល ន្តាមរយៈការលធ្វើលត្សថវភិាគ ខដលកបុងលនាោះបន្ធុក
សងេត់្លែររត្ូវ ន្លរបើរ ស់ចាំលពាោះលបតុ្ង៨រជុង។ ដូចលឃើញលៅ
កបុង Figure លកខណៈខាល ាំងកាល ាំងសងេត់្ និ្ងសមត្ទភាពទល់នឹ្ងការ
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ខរបរបួលរទង់រទយថ្ន្លបតុ្ងសសរបញ្ឈរ៨រជុង រត្ូវ ន្ខកលមែ
កាន់្ខត្របលសើរលឡើង លធ្ៀបលៅនឹ្ងលបតុ្ងធ្មមតា (មិន្បងាា ប់)។ លដ្ឋយ
សារវសិាលភាពសិកាាន្ករមិត្សរាប់រ យការសិកាលន្ោះ វធីិ្
សាស្ត្សថថ្ន្ការវភិាគមិន្អាចបងាា ញ ន្ចាស់ ប ុខន្ថលគអាចយល់
 ន្ពី Figure ខដលអាចរត្ួត្ពិនិ្ត្យតាមរយៈមលធ្ា យថ្ន្ការ
វភិាគ ខដលពិចារណ្តរលលើផ្សលប ោះពាល់ខដលករមិត្លលើលបតុ្ង។  

Fig. 6 បងាា ញលទនផ្សលថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវភិាគ ខដលកបុងលនាោះ
បន្ធុកអ័កសលែរ និ្ងបងធុកវដឋខរបរបួលរត្ូវ ន្លរបើរ ស់ចាំលពាោះ
សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC។ ដូចលឃើញលៅកបុង Figure ខដលលទោះបីជា
លៅលពលខដលវាិរត្លរគឿងបង្ុាំខដកខែបខុសគ្នប ពីមួយលៅមួយកថី ក៏
សសរបញ្ឈរ៨រជុងលៅខត្ាន្ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយខពស់។ បនាធ ត់្
លមកានិ្កលៅកបុង Figure បងាា ញលកខណៈខាល ាំងរត្ង់ចាំណុចកាត់្ថ្ន្
សសរបញ្ឈរ SC កបុងករណីលៅលពលខដលសាសភាពវភិាគខខវង
ថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទរទង់ថ្ន្សសរបញ្ឈរ រត្ូវ ន្គណនាលដ្ឋយ
លរបើលកខណៈខាល ាំងទិន្បផ្សលខដកខែប និ្ងលទនផ្សលការលធ្វើលត្សថ
វភិាគរត្ូវ ន្វាយត្ថ្មលយ ងចាស់លៅកបុង Figure។  

Fig. 7 បងាា ញការត្ភាជ ប់ធ្បឹម-លបតុ្ងថ្ន្រចនាសមព័ន្នខដលាន្
លរគឿងបង្ុាំចរមុោះ រមួាន្សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC និ្ងធ្បឹមស ុ៊ុំខដកខែប។ 
ដូចបងាា ញលៅកបុង Figure លកខណៈលមែិត្ថ្ន្ត្ាំណរផ្សារភាជ ប់ថ្ន្
បន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងលរៅ និ្ងបន្ធោះរងឹបញ្ឈររត្ូវ ន្លសបើឲ្យលរបើរ ស់
លដើមផីបញ្ជជ ក់ថាការលផ្សធរកាល ាំងសងេត់្លកើត្ាន្លៅលលើចាំណុចភាជ ប់ធ្បឹម-

លបតុ្ង។ ជាងលន្ោះលទៀត្ ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្លរគឿងបង្ុាំខដកខែប
ខខវងពីរ ខដលាន្សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC និ្ងធ្បឹមលរគឿងបង្ុាំខដក
ខែបរត្ូវ ន្លរៀបចាំលឡើង លហើយការលធ្វើលត្សថវភិាគលធ្វើលឡើងកបុងករណី
ខដលបន្ធុកអ័កសលែររត្ូវ ន្លរបើរ ស់ សរាប់រចនាសមព័ន្នលរគឿង  
បង្ុាំចរមុោះលដើមផីទប់កាល ាំងសងេត់្ ខដលលកើត្លឡើងកបុងអាំឡុងលពល    
រ ាំជួយដី។ បនាធ ប់មក បន្ធុកខផ្សធករទរទង់កបុងវដឋដាំលណើ រការជាជលរមើស
វជិជាន្/អវជិជាន្មិន្សីុលមរទី រត្ូវ ន្លរបើរ ស់ចាំលពាោះខផ្សបកចុង
ទាំងសងខាងថ្ន្ធ្បឹម។ Fig.8 បងាា ញ លទនផ្សលថ្ន្លត្សថវភិាគ ខដល
ទទួល ន្កន្លងមក។  

កបុងការលធ្វើលត្សថវភិាគ ការរចនាគាំនូ្សបលង់រត្ូវ ន្លធ្វើលឡើង
លដើមផីទទួល ន្លកខណៈខាល ាំងទល់នឹ្ងសភាព ក់ខបក ថ្ន្ចាំណុច
ត្ភាជ ប់ធឹ្បម-លបតុ្ងតាមរយៈសសរបញ្ឈរ និ្ងធ្បឹមកបុងខផ្សបកនិ្មួយៗ
ថ្ន្ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ទាំងពីរលន្ោះ។ ចាំណុចខុសគ្នប មួយថ្ន្
ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ទាំងពីរលន្ោះ គឺថាលត្ើបន្ធោះរងឹបញ្ឈររត្ូវ ន្
លរៀបចាំលលើចាំណុចភាជ ប់ធ្បឹម-សសរបញ្ឈរ ឬយ ងណ្ត។ ខណៈខដល

ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ទាំងពីរ បងាា ញទាំនាក់ទាំណងខផ្សែកលលើរបវត្ថិថ្ន្
មុខងារភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយ ខខសររ រទប់កាល ាំងសងេត់្លបតុ្ង៨
ទិស ទាំន្ងជាបលងេើត្បន្ធោះត្ភាជ ប់តាមរយៈការលរៀបចាំថ្ន្បន្ធោះរងឹបញ្ឈរ។ 
ជាលទនផ្សល លកខណៈខាល ាំងទល់នឹ្ងសភាពលរបោះខបក ថ្ន្ចាំណុចត្
ភាជ ប់លកើន្លឡើងកបុងករមិត្ទបប ុលណ្តត ោះ។ ជាងលន្ោះលទៀត្ លទនផ្សល
កាន់្ខត្វជិជាន្លឡើងលដើមផីបញ្ជជ ក់ផ្សលប ោះពាល់ថ្ន្ការលរៀបដ្ឋក់បន្ធោះ
រងឹបញ្ឈរ លលើការទប់សាេ ត់្ថ្ន្ការខរបរបួលរទង់រទយ សភាពលរបោះ
ខបកកបុងចាំណុចត្ភាជ ប់។ 

កបុងការត្លមលើងសសរ៨រជុង SC ចាំលពាោះសាំណង់មិន្ត្រមូវឲ្យ
ាន្ការលរៀបដ្ឋក់រ របងាា ប់លឡើយ។ បន្ធោះលរគ្នងខដកខែបអាច
រត្ូវ ន្លរបើរ ស់ជាទរមង់លបតុ្ង ខដលចាត់្ទុកថានឹ្ងលឆ្ព ោះលៅ
លធ្វើឲ្យការងារសាំណង់កាន់្ខត្សមញ្ដ។ សរាប់សសរបញ្ឈរ៨រជុង 
SC លបតុ្ងធ្មមតារត្ូវ ន្លរគ្នងយកមកលរបើរ ស់ លហើយពុាំចាាំ ច់
ាន្ការរត្ួត្ពិនិ្ត្យគុណភាពករមិត្ខពស់ ខដលត្រមូវឲ្យាន្សរាប់
លបតុ្ង រត្ូវ ន្លរបើរ ស់សរាប់លរគឿងបង្ុាំ CFT លឡើយ។ រត្ង់
ចាំណុចលន្ោះ លយើង ន្ពិនិ្ត្យការលរបើរ ស់សសរបញ្ឈរ៨រជុង កបុង
សាំណង់ថ្ន្អគ្នរខពស់ មធ្យម និ្ងទប។  

 

Fig.4 ខផ្សបកកាត់្គ្នប ថ្ន្សសរបញ្ឈរ៨រជុង 
Fig.5 ផ្សលប ោះពាល់ដ្ឋក់ករមិត្លបតុ្ងថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទរទង់សសរ
បញ្ឈរ៨រជុង SC 
Fig.6 ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងលកខណៈខាល ាំងទល់សភាពលរបោះខបក និ្ង
រជុងបាល ស់បថូរថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទរទង់សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC 
Fig.7 ចាំណុចភាជ ប់ធ្បឹម-សសរបញ្ឈរថ្ន្លរគឿងបង្ុាំចរមុោះ ខដលាន្
សសរបញ្ឈរ៨រជុង SC និ្ងធ្បឹមបង្ុាំខដកខែប 
Fig.8 ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងបន្ធុក និ្ងការខរបរបួលរទង់រទយថ្ន្
ចាំណុចត្ភាជ ប់ធ្បឹម-សសរបញ្ឈរថ្ន្លរគឿងបង្ុាំចរមុោះ ខដលាន្សសរ
បញ្ឈរ៨រជុង SC និ្ងធ្បឹមបង្ុាំខដកខែប 
 

ការរ ាំពឹងទុកខពស់ចាំលពាោះសសរបលង្ាលបញ្ឈរ៨រជងុ 
 

 និ្នាប ការកបុងការសិកាពី លរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសថ្សខដកលៅជប ុន្
រត្ូវ ន្វភិាគ ខផ្សែកលលើរបវត្ថិថ្ន្ការសិកាកន្លងមក ២) លទនផ្សល 
រត្ូវ ន្បងាា ញលៅខផ្សបកខាងលលើ។ ការអភិវឌណការសិកាលៅខត្បន្ថ
លធ្វើចាំលពាោះសសរបញ្ឈរ៨រជុងែមី និ្ងលរគឿងបង្ុាំខដកខែប-សសរ
បញ្ឈរ៨រជុង និ្ងលរគឿងបង្ុាំចរមុោះខដកខែប-សសរបញ្ឈរ៨រជុង 
ខដលរ ាំពឹងថាមិន្អាចលធ្វើលដ្ឋយកាល ាំងមនុ្សស និ្ងការសន្សាំសថ្មេ
កាល ាំងពលកមម ប ុខន្ថក៏ផ្សថល់មុខងាររចនាសមព័ន្នខពស់ជាងមុន្។ ចរកិ
លកខណៈរចនាសមព័ន្នក៏រត្ូវ ន្ខណនាាំកបុងខផ្សបកខាងលលើផ្សងខដរ។ 
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Fig. 1 Typical Steel-Concrete Composite Structures in Use in Japan1)
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Fig. 4 Cross Section of Octagonal-
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Fig. 3 Relationship between Load and Slip of Mechanical Shear Connector3)

Junichi Sakai: After receiving the master’s degree 
at the Graduate School of Engineering, Kyushu Uni-
versity in 1989, he became associate professor at the 
Kyushu University in 2001. He assumed his current 
position as professor, Department of Architecture, 
School of Engineering, Fukuoka University in 2007. 
His specialized field covers structural engineering and 
steel-concrete composite structures.

CFT
28

RC+S
27

SC Composite
Member

18
SC Composite

Member
18

M.S.C
6

FRP
5

Others
18

CFT: Concrete-filled steel tube
RC+S: Mixed frame of RC column and steel 
           beam
M.S.C.: Mechanical shear connector
FRP: Fiber-reinforced plastics

Total: 102 study reports 
          (Summaries of Technical Papers of AIJ 
           Annual Meeting for FY2018)

Fig. 2 Breakdown of 102 Study Reports
          on Steel-Concrete Composite 
          Structures2)
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Fig. 7 Column-Beam Connection of Mixed Structure Composed of 
           Octagonal-section SC Column and Steel-frame Beam
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(ទាំព័រ ៥~៨) 
អត្ទបទបរយិយ ៖ លរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសថ្សខដកហាប់ (២) 
សភាពបចេុបផន្បថ្ន្ការសិកា និ្ងស្សាវរជាវលលើលរគឿងបង្ុាំ CFT  
លដ្ឋយលោក Keigo Tsuda និ្ង Masac Kido សាកលវទិាល័យ 
The University of Kitakyushu 

 

លរគឿងបង្ុាំ (CFT) បាំពង់ខដកខែបចាក់លបតុ្ងចូលជារបលភទ
មួយថ្ន្លរគឿងបង្ុាំលបតុ្ងសថ្សខដក។ លរគឿងបង្ុាំរបលភទលន្ោះាន្
រចនាសមព័ន្នមុខងាររបតិ្បត្ថិការខពស់ តួ្យ ងសមត្ទភាពរងទាំងន់្ផ្សធុក
ខពស់ និ្ងសមត្ទភាពខពស់ទប់ទល់ការខរបរបួលរទង់រទយ។ លៅ
របលទសជប ុន្ ការលរបើរ ស់លរគឿងបង្ុាំរបលភទលន្ោះ ន្ចាប់លផ្សថើម
លៅដាំណ្តក់កាលលរកាយសត្វត្សន៍្ឆ្ប ាំ១៩៥០ លហើយលរគឿងបង្ុាំ 
CTTលន្ោះក៏រត្ូវ ន្លរបើរ ស់យ ងទូលាំទូោយកបុងវស័ិយសាំណង់
អគ្នរការយិល័យខពស់ៗជាលរចើន្សណ្តឌ ន្។  

រ យការណ៍ថ្ន្ការសិកាលលើកត្ាំបូងលៅរបលទសជប ុន្ សថីពី
លរគឿងបង្ុាំ CFT គឺ “ការលធ្វើពិលសាធ្ន៍្ និ្ងការសិកាវភិាគលលើបន្ធុក
ទាំងន់្ចាំនុ្ចរកវា ត់្ថ្ន្លហដ្ឋឌ រចនាសមព័ន្នរទទាំងន់្អគ្នរ CFT” លរៀបចាំ
លដ្ឋយសាស្ត្សាថ ចារយ Prof. Takeo Naka, Prof. Ben Kato និ្ង
សាស្ត្សាថ ចារយលផ្សសងៗលទៀត្។ កបុងឆ្ប ាំ១៩៨១ សាស្ត្សាថ ចារយ Prof. Kenji 
Sakino  ន្លលើកលឡើងលៅកបុងនិ្លកខបទថាប ក់បណឍិ ត្សថីពីលរគឿងបង្ុាំ 
CFT ខដលជាការសិកាត្ាំបូងបងែស់លៅកបុងរបលទសជប ុន្។  

កបុង “គលរាងលដើមផីអភិវឌណរបព័ន្នផ្សធោះលាំលៅដ្ឋឌ ន្ចរមុោះរបលភទ
ទីរកុង”  ន្ចាប់លផ្សថើមផ្សសពវផ្សាយរយៈលពល៥ឆ្ប ាំ ចាប់តាាំងពីឆ្ប ាំ
១៩៨៥ លដ្ឋយរកសួងសាំណង់។ លរគឿងបង្ុាំ CFT រត្ូវ ន្អនុ្ម័ត្ជា
របព័ន្នលហដ្ឋឌ រចនាសមព័ន្នលរគឿងបង្ុាំសរាប់អគ្នរផ្សធោះខលវងខពស់ៗ។ 
កបុងបរកិារណ៍លន្ោះ ការសិកាតាមរយៈការលធ្វើពិលសាធ្ន៍្លលើលហដ្ឋឌ
រចនាសមព័ន្នរទទាំងន់្អគ្នរសសរបញ្ឈរ-ធ្បឹម រត្ូវ ន្លធ្វើលឡើងលដើមផី
វាយត្ថ្មលការបាំលពញមុខងាររបព័ន្នលហដ្ឋឌ រចនាសមព័ន្នលរគឿងបង្ុាំ។
លលើសពីលន្ោះលៅលទៀត្ លៅកបុង “លរគឿងបង្ុាំកូន្កាត់្អីុរប ីត្” លរកាម
កិចេសហការស្សាវរជាវវសិវកមមរ ាំជួយដីរមួគ្នប ជប ុន្-អាលមរកិ  ន្ផ្សសពវ
ផ្សាយរយៈលពលជាង៥ឆ្ប ាំមកលហើយចាប់តាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៩៣ រកុមការងារ 
CFT រត្ូវ ន្បលងេើត្លឡើង និ្ងចាប់លផ្សថើមជាំរញុផ្សសពវផ្សាយអាំពីការ
ត្ភាជ ប់ធឹ្ម លៅនឹ្ងសសរបញ្ឈរថ្ន្លរគឿងបង្ុាំ CFT លដ្ឋយ ន្តល ស់បថូរ
យ ងទូលាំទូោយនូ្វលកខណៈខាល ាំងថ្ន្សាភ រៈ និ្ងនិ្ ត្ករាស់-

របខវង និ្ងនិ្ ត្ករាស់-ដា ខម រត្ថ្ន្បាំពង់ខដកខែប។  
និ្នាប ការែមីៗកបុងការស្សាវរជាវ និ្ងសិកាលលើលរគ្នងបង្ុាំ CFT

រត្ូវ ន្ខណនាាំដូចាងលរកាម៖ 

លគ្នលការណ៍ខណនាាំរចនាគាំនូ្សបលង់ និ្ងរបលភទលផ្សសងៗថ្ន្
ការអនុ្វត្ថ 

សាំលៅឯកសារចុងលរកាយបាំផុ្សត្ពីរថ្ន្លគ្នលការណ៍ខណនាាំ
ការរចនាគាំនូ្សបលង់សរាប់លរគឿងបង្ុាំ CFT រត្ូវ ន្ល ោះពុមភផ្សាយ
លៅជប ុន្-- អនុ្សាសន៍្សរាប់ការរចនាគាំនូ្សបលង់ និ្ងសាំណង់ថ្ន្
លរគឿងបង្ុ ាំបាំពង់ខដកខែកចាក់លបតុ្ងចូល (២០០៨) លដ្ឋយវទិាសាទ ន្
សាទ បត្យកមមជប ុន្ (AIJ) និ្ងសថង់ដ្ឋបលចេកលទស និ្ងការអតាទ ធិ្បាយ
សរាប់លរគឿងបង្ុ ាំបាំពង់ខដកខែកចាក់លបតុ្ងចូល (២០១២) លដ្ឋយ
សាគមន៍្បលចេកវទិាផ្សធោះទីរកុងែមី។ លលើសពីលន្ោះលទៀត្ លសៀវលៅ  
មគ្ុ លទធសក៏សថីពីការរចនាគាំនូ្សបលង់ថ្ន្លរគឿងបង្ុ ាំបាំពង់ខដកខែកចាក់
លបតុ្ងចូល សរាប់លរបើរ ស់ចាំលពាោះអបករចនាគាំនូ្សបលង់វយ័លកមង 
និ្ងនិ្សសិត្សាកលវទិាល័យ ក៏រត្ូវ ន្ល ោះពុមភផ្សាយ លដ្ឋយវទិា
សាទ ន្សាទ បត្យកមមជប ុន្ (AIJ) ផ្សងខដរ។ 

របលភទលផ្សសងៗថ្ន្ការអនុ្វត្ថចាំលពាោះលកខណៈខាល ាំង ថ្ន្សាភ រៈ
សរាប់លរគឿងបង្ុាំ CFT ដូចបញ្ជជ ក់លៅកបុង អនុ្សាសន៍្សរាប់
ការរចនាគាំនូ្សបលង់ និ្ងសាំណង់ រត្ូវ ន្កាំណត់្រតឹ្ម 18~90 N/mm2 

សរាប់លកខណៈខាល ាំងរទរទង់កាល ាំងសងេត់្ថ្ន្លបតុ្ង 590 N/mm2  
ឬ ទបជាងសរាប់លកខណៈខាល ាំងទប់ទល់ការ ក់ខបកសាំណង់ និ្ង 
235~440 N/mm2 សរាប់កាល ាំងសងេត់្ទិន្បផ្សលថ្ន្បាំពង់ខដកខែប 
(Table 1)។ ខផ្សបកសថង់ដ្ឋថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT រត្ូវ ន្កាំណត់្ជា
ទរមង់កាលរ   ឬមូល (Fig.1)។ បខន្ទមពីលលើលន្ោះ ការសិកាតាមរយៈ
ការលធ្វើពិលសាធ្ន៍្ កាំពុងរត្ូវ ន្លលើកកមពស់សរាប់ការលរបើរ ស់
សសរ CFT ទរមង់ចតុ្លកាណ និ្ងលកខណៈខាល ាំង និ្ងសមត្ទភាព
ទប់ទល់ការខរបរបួលរទង់រទយថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT របលភទហាប់ 
ខដលកបុងលនាោះសសរលផ្សថកបងេប់ខដកខែបរចួជាលស្សច លៅកបុងបាំពង់
ខដកខែប។  
 

Table 1 លកខខណឍ ត្រមូវសរាប់លរគឿងបង្ុាំ CFT 
Fig. 1 ខផ្សបកខខវងគ្នប ថ្ន្សសរបលង្ាលបញ្ឈរ CFT 

 

និ្នាប ការែមីៗកបុងការសិកាលលើរចនាសមព័ន្នរទរទង់សសរបឈឈរ
បនាធ ប់បន្សាំ CFT  
● លកខណៈខាល ាំងថ្ន្សសរបឈឈរខដលរងបន្ធុករត្ង់អ័កស 

លៅកបុងអនុ្សាសន៍្សរាប់ការរចនាគាំនូ្សបលង់ និ្ងសាំណង់
ថ្ន្លរគឿងបង្ុ ាំបាំពង់ខដកខែកចាក់លបតុ្ងចូល របស់វទិាសាទ ន្ AIJ 
ខដលកាំពុងអនុ្វត្ថនាលពលបចេុបផន្ប ដូចបងាា ញលៅកបុង Fig.2   រា ខម រត្
លសថើងថ្ន្សសរបញ្ឈរ ខដលរងកាល ាំងសងេត់្រត្ូវ ន្ពិនិ្ត្យ វភិាគ
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ここから５頁が始まります。



លដ្ឋយលរជើសលរ ើសនិ្ ត្ lk/D ថ្ន្របខវងសមស្សប lk ដល់ជាំលៅខផ្សបកD 
លហើយរត្ង់ចាំណុចខដល និ្ ត្ lk/D=4  ឬទបជាង សសរបញ្ឈរលៅ
កបុងនិ្ ត្លន្ោះរត្ូវ ន្កាំណត់្ជាសសរបញ្ឈរខលី lk/D=លរចើន្ជាង4~12 
ឬទបជាងសសរបញ្ឈរមធ្យម ចាំណុចខដលនិ្ ត្ lk/D=ធ្ាំជាង១២ 
ជាសសរបញ្ឈរលសថើង លហើយសមីការរចនាគាំនូ្សបលង់រត្ូវ ន្តល ស់
បថូរខផ្សែកតាមនិ្ ត្ lk/D ខដល ន្លរជើសលរ ើស។  

រហូត្មកដល់លពលបចេុបផន្ប សមីកាវាយត្ថ្មលលកខណៈខាល ាំង
ទល់នឹ្ងកាល ាំងសងេត់្លលើសសរបញ្ឈរ CFT សមីការចនាគាំនូ្ស
បលង់ ន្លសបើលឡើង លដ្ឋយកាំណត់្យកនិ្ ត្ភាពលសថើងករមិត្ធ្មមតា
ថ្ន្សសរបញ្ឈរខដកខែបជាសុចនាករភាពលសថើង និ្ងខផ្សែកលលើលកខណៈ
ខាល ាំងខដលរត្ូវ ន្បូកបខន្ទមជាមួយលកខណៈខាល ាំង ថ្ន្ចាំណុចរកវា ត់្
ថ្ន្ខដកខែប និ្ងសសរបញ្ឈរលបតុ្ងលដ្ឋយពុាំាន្ខុសខបលកគ្នប កបុង
ទរមង់ជា សសរបញ្ឈរខលី មធ្យម និ្ងលសថើង។  

Fig. ៣ បងាា ញការលរបៀបលធ្ៀបរវាងលកខណៈខាល ាំងសសរ
បញ្ឈរ ខដល ន្លសបើលឡើងខបបលន្ោះ និ្ងលកខណៈខាល ាំងទល់នឹ្ង
កាល ាំងសងេត់្ ខដលរត្ូវ ន្គណនាលដ្ឋយលរបើអនុ្សាសន៍្ របស់
វទិាសាទ ន្ AIJ។លៅកបុង Figure ssy គឺជាកាល ាំងសងេត់្ទិន្បផ្សលថ្ន្
បាំពង់ខដកខែប និ្ង csB លកខណៈខាល ាំងទល់នឹ្ងកាល ាំងសងេត់្ថ្ន្លបតុ្ង។ 
ដូចបងាា ញលៅកបុង Fig.3 លកខណៈខាល ាំងខដលរត្ូវ ន្បូកបខន្ទម
ជាមួយលកខណៈខាល ាំងថ្ន្ចាំណុចរកវា ត់្ថ្ន្ខដកខែប និ្ងសសរ
បញ្ឈរលបតុ្ង អនុ្លោមតាមលកខណៈខាល ាំងចាំណុចរកវា ត់្ ខដលរត្ូវ
 ន្គណនាលដ្ឋយលរបើអនុ្សាសន៍្ របស់វទិាសាទ ន្ AIJ រគប់
ទរមង់ទាំងអស់ថ្ន្ចាំណុចនិ្ ត្ភាពលសថើង លៅលពលខដលភាព
ខុសខបលកគ្នប កបុងទរមង់ជា សសរបញ្ឈរខលី មធ្យម និ្ងលសថើង មិន្រត្ូវ
 ន្អនុ្វត្ថ។ 
 

Fig.2 របលភទសសរបញ្ឈរខលី មធ្យម និ្ងលសថើង 
Fig.3 សភាពលកាសងលកខណៈខាល ាំងសសរបញ្ឈរ 

 

● លកខណៈខាល ាំងថ្ន្សសរបឈឈរខដលរងបន្ធុករត្ង់អ័កស និ្ង
កាល ាំងសងេត់្រត្ង់ចាំណុចលកាងកាត់្គ្នប  

សរាប់សសរបញ្ឈរ ជាកមមវត្ទុថ្ន្លកខណៈខាល ាំងទល់កាល ាំង
សងេត់្ និ្ងកាល ាំងសងេត់្រត្ង់ចាំណុចលកាងកាត់្គ្នប  អនុ្សាសន៍្
របស់វទិាសាទ ន្ AIJ បចេុបផន្បបងាា ញអាំពីសមីការចនាគាំនូ្សបលង់
សរាប់របលភទលផ្សសងៗគ្នប ៣ថ្ន្សសរបញ្ឈរ ខលី មធ្យម និ្ងលសថើង ដូច
កបុងករណីការរចនាគាំនូ្សបលង់ថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទទមៃន់្សងេត់្។ 

បចេុបផន្ប ជាមួយរចនាសមព័ន្នរទទមៃន់្សងេត់្ របលភទខដលកបុងលនាោះ
សភាពខដលខផ្សបកខខវងគ្នប ឈាន្ដល់ទិន្បផ្សល ថ្ន្ទមៃន់្សងេត់្ថ្ន្រចនា
សមព័ន្នរទរទង់សសរបញ្ឈរ អាចរ ាំពឹងថានឹ្ងបងាា ញពាក់ព័ន្ននឹ្ង
ទាំនាក់ទាំន្ងជាមួយនិ្ ត្ភាពលសថើងករមិត្ធ្មមតា ថ្ន្សសរបញ្ឈរ
បាំពង់ខដកខែប lc និ្ ត្បន្ធុកអ័កសថ្ន្សសរបញ្ឈរ ny  និ្ងនិ្ ត្
សភាពលកាងចុងរត្ង់រចនាសមព័ន្នរទទមៃន់្ k កាំពុងរត្ូវ ន្ ពិនិ្ត្យ 
វភិាគលដ្ឋយលរបើ Fig.4 ជាគាំរវូភិាគ។  

ករណី លៅកបុងសមីកាទាំនាក់ទាំន្ងថ្ន្  2 1cyn       លៅ
លពលខដលត្ថ្មលថ្ន្ a គឺ 0.05 ឬទបជាង វាអាចរត្ូវ ន្យល់  
តាមរយៈទាំនាក់ទាំន្ងលៅវញិលៅមករវាងសភាពលកាង និ្ងបន្ធុក
រត្ង់អ័កសស្សបលៅនឹ្ងលកខណៈខាល ាំងអតិ្បរាថ្ន្សសរបញ្ឈរ ដូច
បងាា ញលៅកបុង Fig.5 ខដលសភាពជ័ររងឹថ្ន្ថ្ផ្សបកសសរបញ្ឈរ CFT 
អាចរត្ូវ ន្រ ាំពឹងថាបាំលពញមុខងារ ន្លែ។ បចេុបផន្ប វធីិ្សាស្ត្សថ
លដើមផីគណនាលកខណៈខាល ាំង ថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទរទង់សសរបញ្ឈរ
មិន្រ ាំពឹងថានឹ្ងរត្ូវលលើកមកលធ្វើការវភិាគលឡើយ។ 

រត្ង់ចាំណុចលន្ោះ សសរបញ្ឈរ CFT កាលរ  លធ្វើឲ្យាន្សភាព
លកាង ក់ខបក ាន្ករណីមួយចាំនួ្ន្ខដលសភាព ក់ខបកលកើត្
ាន្លៅកបុងករណីនិ្ ត្សភាពលកាង=1 ឬទបជាង ប ុខន្ថវារត្ូវ
 ន្ចាត់្ទុកថាជាចរកិលកខណៈថ្ន្ តុ្ភូត្ (Hysterisis) សរាប់ 
សភាពលកាង ក់ខបក។ បចេុបផន្ប ការសិកាកាំពុងដាំលណើ រការលលើ
សភាពលកាង ក់ខបកថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT ទរមង់មូល។ 

 

Fig. ៤ លកខខណឍ រងបន្ធុក និ្ងដា រកាមសភាពរងបន្ធុក 
Fig. ៥ សភាពលកាងលកខណៈខាល ាំងសសរបញ្ឈរ 

 

● ការសិកាលលើចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវង 
ាន្ការរពួយ រមភអាំពីឥទនិពលប ោះពាល់ ថ្ន្រ ាំជួយដីករមិត្ខពស់

ខដលលកើត្ាន្លៅ Nankai Trough ខដលជាត្ាំបន់្ថ្ន្ចាំណុចចាប់
លផ្សថើមរ ាំជួយលលើអគ្នរខពស់ៗ កបុងរយៈលពលយូរលរកាមលកខខណឍ    
ធ្មមជាតិ្។ ការសិកាលលើសសរបញ្ឈរ CFT លដើមផីលរបើរ ស់ទល់
នឹ្ងចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវង បចេុបផន្បកាំពុងរត្ូវ ន្ផ្សសពវផ្សាយ។ 
កបុងគលរាងជាំរញុត្ាំខហទាំសថង់ដ្ឋអគ្នរថ្ន្រកសួងខដន្ដី លហដឌរចនា
សមព័ន្ន ដឹកជញ្ជូ ន្ និ្ងលទសចរណ៍ ការសិកាវភិាគជាលរចើន្រត្ូវ ន្
លធ្វើលឡើងពីវធីិ្សាស្ត្សថលដើមផីលផ្សធៀងតធ ត់្សុវត្ទិភាពថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT
ទល់នឹ្ងចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវងកបុងឆ្ប ាំ២០១៣ កបុងលនាោះការលធ្វើ
លត្សថវភិាគជាលរចើន្រត្ូវ ន្លធ្វើលឡើងទក់ទងលៅនឹ្ងករណី ខដល
សសរបញ្ឈរ CFT ជាចាំណុចថ្ន្បន្ធុកវដឋរងាវ ស់ការតល ស់បថូរទិសលៅ
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លែរលរកាមបន្ធុកអ័កសលែរ។ បខន្ទមលលើលន្ោះ ខផ្សែកលលើសមត្ទភាពខដល
ទទួល ន្ពីការលធ្វើលត្សថខផ្សបករងទមៃន់្ និ្តិ្វធីិ្មួយខដលរត្ូវ ន្
លសបើលឡើង និ្ងវាយត្ថ្មលការខូចខាត្សរលសរបញ្ឈរ CFT លដ្ឋយលរបើ
រ ស់ការវភិាគលឆលើយឆលងលៅនឹ្ងចលនារ ាំជួយ។  

ជាមួយគ្នប លន្ោះខដរ ាន្ត្រមូវការខពស់លដើមផីបលងេើន្ទិន្បន័្យលធ្វើ
លត្សថវភិាគ។ លដើមផីបាំលពញតាមត្រមូវការលន្ោះ កបុងឆ្ប ាំ២០១៥ គណៈ
កាម ធិ្ការអគ្នរថ្ន្សហព័ន្នខរ  ខដក និ្ងខដកខែបជប ុន្ ន្ផ្សថល់
សិទនិដល់សាគមន៍្រកុមហ ុន្សាំណង់ខដកខែបជប ុន្ លធ្វើការសិកា
លលើចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវង កបុងលនាោះរកុមការងារលធ្វើអលងេត្ និ្ង
សិកាលលើមុខងារខែទាំថ្ន្រចនាសមព័ន្នរទទមៃន់្សសរបញ្ឈរ ទល់នឹ្ង
ចលនារ ាំជួយរយៈលពលខវងរត្ូវ ន្បលងេើត្លឡើងលដើមផីជាំរញុការសិកា
៣ឆ្ប ាំពីឆ្ប ាំ២០១៥ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៧។ 

ពាក់ព័ន្នលៅនឹ្ងការសិការយៈលពល៣ឆ្ប ាំកន្លងមកលន្ោះ លយើង
 ន្លធ្វើលត្សថវភិាគមួយចាំនួ្ន្លលើសសរបញ្ឈរ CFT ជាចាំណុចថ្ន្
បន្ធុកវដឋរងាវ ស់ការតល ស់បថូរទិសលៅលែរលរកាមបន្ធុកអ័កសលែរ លដ្ឋយ
កាំណត់្ជាអរលែរពិលសាធ្ន៍្ និ្ ត្ថ្ន្របខវងសមស្សប lk/D ចាំលពាោះ
ជាំលៅ និ្ ត្បន្ធុកអ័កស ny  រងាវ ស់ការតល ស់បថូរទិសលៅ (រជុងបងវិល) 
R0 និ្ងរចនាសមព័ន្នរទរទង់ទរមង់ (កាលរ   និ្ងរងវង់)។ ឧទហរណ៍ថ្ន្
លទនផ្សលលត្សថវភិាគខដលទទួល ន្ ាន្ដូចខាងលរកាម៖ 

ការលធ្វើលត្សថវភិាគលរកាមលកខខណឍ បន្ធុកដូចបងាា ញកបុង Fig.6 ។ 
Photo 1 បងាា ញឧបករណ៍វភិាគបន្ធុកសសរបញ្ឈរ CFT។ Fig.7 
បងាា ញទាំនាក់ទាំន្ងរវាងបន្ធុករត្ង់ចាំណុចខកង និ្ងរជុងបត់្ខបន្
កបុងករណី៣បន្ថបនាធ ប់ រត្ង់លកខខណឍ  lyD=14 និ្ ត្បន្ធុកអ័កស
=0.15 និ្ងរជុងបត់្ខបន្=1.5% និ្ងនិ្ ត្បន្ធុកអ័កស=0.3 និ្ងរជុង
បត់្ខបន្ =1.5% និ្ងនិ្ ត្បន្ធុកអ័កស=0.6 និ្ងរជុងបត់្ខបន្=1%។ 
Figure ក៏បងាា ញករណីថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវភិាគ សរាប់សសរបញ្ឈរ
បាំពង់ខដកខែបរបលហាង។ Fig.8 បងាា ញនិ្នាប ការថ្ន្បន្ធុករត្ង់
ចាំណុចលកាង (Q0i/Qmax) លៅចាំណុចបត់្ខបន្ និ្ងនិ្នាប ការថ្ន្កាល ាំងអ័កស 
(ev%)។ Photo 2 បងាា ញរគឹោះសសរបញ្ឈរបនាធ ប់ពីលត្សថវភិាគ។ 
លដ្ឋយនិ្ ត្បន្ធុកអ័កស និ្ងរងាវ ស់ការតល ស់បថូរទិសលៅកាន់្ខត្ធ្ាំ 
ការបន្ទយបន្ធុកក៏កាន់្ខត្ធ្ាំ។ ខផ្សន្ការលពលអនាគត្លសបើវធីិ្សាស្ត្សថ
វាយត្ថ្មលមុខងារែយចុោះថ្ន្លកខណៈខាល ាំងថ្ន្សសរបញ្ឈរ CFT។  

 

Fig. ៦ លកខខណឍ បន្ធុក 
Photo ១ ឧបករណ៍វភិាគបន្ធុកសសរបញ្ឈរ CFT 
Fig. ៧ ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងបន្ធុករត្ង់ចាំណុចលកាង និ្ងរជុងបត់្ខបន្ 
Photo ២ រគឹោះសសរបញ្ឈរបនាធ ប់ពីការលធ្វើលត្សថវភិាគ 

Fig. ៨ ទាំនាក់ទាំន្ងកាល ាំងបន្ធុករត្ង់អ័កសចាំណុចលកាង និ្ងវដឋដាំលណើ រការ។ 
 

● ការសិកាលលើភាពធ្ន្រងផ្សលប ោះពាល់ 
លៅកបុងរ ាំជួយដីលៅភាគខាងលកើត្ដ៏ធ្ាំរបស់ជប ុន្ ខដល ន្

លកើត្លឡើងកបុងឆ្ប ាំ២០១១ ការខូចខាត្អគ្នរបណ្តថ លលដ្ឋយសូណ្តមី 
បលងេើត្កថី រមភជាលរចើន្។ លដ្ឋយសារ សសរបញ្ឈរ CFT អាចរត្ូវ
 ន្រ ាំពឹងថាបងាា ញភាពធ្ន្រងផ្សលប ោះពាល់ខពស់ វធីិ្សាស្ត្សថមួយ
លដើមផីវាយត្ថ្មលខបបបរាិណលលើភាពធ្ន្រងផ្សលប ោះពាល់ រត្ូវ ន្
បលងេើត្លឡើង។ 
 

● សសរបញ្ឈរ CFT ខដលលរបើខដកខែបាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់ 
ការលធ្វើលត្សថវភិាគខផ្សបករទទមៃន់្សសរបញ្ឈរ CFT  ន្បលងេើត្

លឡើងលដ្ឋយលរបើផ្សលិត្ផ្សលខដកខែប ខដលាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់
ជាមួយអរតាលកខណៈខាល ាំងទល់ការ ក់ខបក 800~1,000 N/mm2  
សទិត្កបុងដាំលណើ រការ។ កបុងការផ្សលិត្ខផ្សបករទទមៃន់្សសរបញ្ឈរ
របអប់ខដលផ្សារភាជ ប់ស្សាប់ លរពាោះថាលកខខណឍ ផ្សារលដ្ឋយផ្សេិត្ផ្សេង់
លធ្វើលឡើងលលើការផ្សារដ៏រងឹាាំ ការសិកាថ្ន្រចាសមព័ន្នរទទមៃន់្ CFT 
បលងេើត្លឡើងលដ្ឋយមលធ្ា យផ្សារដ៏រងឹាាំ បចេុបផន្បកាំពុងរត្ូវ ន្
លលើកកមពស់។  

 

ការអភិវឌណថ្ន្លរគឿងបង្ុាំ CFT ជាមួយរចនាសមព័ន្នមុខងារខពស់ 
លគរ ាំពឹងថាវធីិ្សាស្ត្សថវាយត្ថ្មលរចនាសមព័ន្នមុខងារ ជាមួយ

លកខខណឍ កាំណត់្ខពស់ នឹ្ងរត្ូវ ន្បលងេើត្លឡើងសរាប់សសរបញ្ឈរ 
CFT ខដលមិន្រតឹ្មខត្ផ្សលិត្លឡើងលដ្ឋយលរបើរ ស់ខផ្សបករទទមៃន់្
ខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់ លលើសពីរបលភទថ្ន្ការអនុ្វត្ថ
សថង់ដ្ឋរចនាគាំនូ្សបលង់ ខដលកាំពុងលរបើរ ស់បចេុបផន្បប ុលណ្តត ោះលទ 
ប ុខន្ថខែមទាំងរមួបញ្េូ លសសរបញ្ឈរលសថើង ខដលាន្ការលរៀបចាំខផ្សបក
លរចើន្សមផូរណ៍ខបប។ លយើងរ ាំពឹងថាការបន្ថអភិវឌណលរគឿងបង្ុាំ CFT 
នឹ្ងផ្សថល់រចនាសមព័ន្នមុខងារកាន់្ខត្ខពស់ជាងមុន្។  
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Table 1 Requirements for CFT Structures

Compressive strength of concrete*

Tensile strength of steel*

Yield stress of steel*

Ratio of limiting value of width (diameter) to thickness 

Ratio of buckling length to section depth

18～90 N/mm2

Smaller than 590 N/mm2

235～440 N/mm2

1.5 times of AIJ steel standard

Not longer than 50 for columns

Not longer than 30 for beam-columns

* AIJ Recommendations

Masae Kido: After finishing the 
doctoral program at the Graduate 
School of the University of Kitaky-
ushu, she became lecturer of the 
University of Kitakyushu in 2007. 
She assumed her current position 
as associate professor of the Uni-
versity of Kitakyushu in 2012.

Keigo Tsuda: After finishing the master 
course at the Graduate School of Ky-
ushu University, he served as research 
assistant of Kyushu University in 1977 
and then as associate professor of Ky-
ushu University. He became professor 
of the University of Kitakyushu in 2001 
and emeritus professor in 2018.
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(ទាំព័រ ៩~១២) 
អត្ទបទបរយិយ ៖ លរគឿងបង្ុ ាំខដក និ្ងលបតុ្ងហាប់(៣) 
 

សកាថ នុ្ពលថ្ន្សសរបញ្ឈររបលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង
ភាជ ប់លៅធ្បឹម 
លដ្ឋយ Tsuyoshi Tanaka សាស្ត្សាថ ចារយសាកលវទិាល័យ Kobe 
University 
 

សសរបញ្ឈររបលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុងភាជ ប់លៅសធ្បឹម 
កបុងចាំលណ្តមវធីិ្សាស្ត្សថ លដើមផភីាជ ប់សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដក

ខែបរាងមូល ឬកាលរ   និ្ងធ្បឹងទរមង់អកសរ H គឺជាវធីិ្សាស្ត្សថភាជ ប់
បន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង ដូចបងាា ញកបុង Fig.1។ កបុងសសរបញ្ឈរ
របលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងលៅធ្បឹម មិន្រត្ូវ ន្លរៀបចាំលៅកបុងសសរ
បញ្ឈរខផ្សបកបិទចិត្ ប ុខន្ថវារត្ូវ ន្លរៀបចាំដូលចបោះលដ្ឋយសារវាលយ
លចញលរៅថ្ផ្សធថ្ន្សសរបញ្ឈរ លដើមផីអាចបាំលពញមុខងារលផ្សធរកាល ាំង
សងេត់្សភាពលកាងថ្ន្ធ្បឹមលៅសសរបញ្ឈរ។  

កបុងចាំណុចត្ភាជ ប់របលភទលសថើងរត្ង់ គឺចាាំ ច់រត្ូវកាត់្សសរ
បញ្ឈរលៅទីតាាំងចាំណុចត្ភាជ ប់ និ្ងត្ាំណរផ្សារភាជ ប់។ មា ងវញិលទៀត្ 
លៅកបុងចាំណុចត្ភាជ ប់របលភទបន្ធោះលសថើងលៅខផ្សបកខាងកបុង លដ្ឋយសារ 
វាជារបលភទខដលទមលុោះសសរបញ្ឈរ វាាន្អត្ទរបលយជន៍្សរាប់
ការលរបើរ ស់លដ្ឋយមិន្ចាាំ ច់ាន្ការត្លមលើងសសរបញ្ឈរ។  

រពមជាមួយលន្ោះ ចាំណុចត្ភាជ ប់របលភទបន្ធោះលសថើងលៅខផ្សបក
ខាងកបុង ការខរបរបួលរទង់រទញរត្ង់ចាំណុច (ការខរបរបួល
រទង់រទយថ្ន្ជញ្ជជ ាំងបាំពង់ខដកខែប) លកើត្លឡើងកបុងអាំឡុងលពល
ត្ភាជ ប់បន្ធោះលសថើង ដូចបងាា ញកបុង Fig.2។ ជាមួយគ្នប លន្ោះ លដើមផី
ធានាភាពរងឹាាំ និ្ងលកខណៈខាល ាំងថ្ន្ចាំណុចត្ភាជ ប់ គឺចាាំ ច់រត្ូវ
រចនាគាំនូ្សបលង់លមែិត្ថ្ន្ទរមង់ និ្ងវាិរត្ថ្ន្បន្ធោះលសថើង។ 

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ កបុងចាំណុចត្ភាជ ប់របលភទបន្ធោះលសថើងរត្ង់ 
គឺអាចបាំលពញមុខងារបតិ្បត្ថិការផ្សារទមលុោះទាំងស្សុងសរាប់ចាំណុច
ត្ភាជ ប់ លរពាោះថាការផ្សារភាជ ប់រត្ូវលធ្វើលឡើងលរកាមលកខខណឍ ខដល
សសរបញ្ឈររត្ូវ ន្កាំណត់្ស្សបតាមបនាធ ត់្លផ្សថក កបុងការអនុ្វត្ថ
ជាទូលៅគឺចាាំ ច់បាំលពញមុខងារត្ភាជ ប់លដ្ឋយផ្សារ មិន្ចាំលពាោះខត្
សសរបញ្ឈរ និ្ងបន្ធោះលសថើងប ុលណ្តត ោះលទ ប ុខន្ថក៏សរាប់បន្ធោះលសថើង 
និ្ងបន្ធោះលសថើងថ្ន្ធ្បឹម តាមរយៈការផ្សាររត្ង់ចាំណុចបនាធ ត់្លផ្សថក។ 
លលើសពីលន្ោះលទៀត្ ខណៈខដលជលរៅបន្ធោះលសថើងលកើន្លឡើង ាន្
ករណីមួយចាំនួ្ន្ ខដលចាំណុចរទរទង់ភាជ ប់ថ្ន្ខផ្សបករទទមៃន់្ខាងកបុង 
និ្ងធានាថាលាំហរដ្ឋក់បាំពង់ទុលយរត្ូវ ន្បលុក។  

លដ្ឋយសារលកខណៈមិន្អាំលណ្តយផ្សលទាំងលន្ោះ ចាំណុច
ត្ភាជ ប់របលភទបន្ធោះលសថើងរត្ង់រត្ូវ ន្យកមកលរបើរ ស់យ ងទូលាំ
ទូោយលៅជប ុន្។ បចេុបបផន្បការលរបើរ ស់ថ្ន្ចាំណុចត្ភាជ ប់របលភទ
បន្ធោះលសថើងកបុងគលរាងជាក់ខសថងជាលរចើន្រត្ូវ ន្ករមិត្។  
 

Fig.1 ចាំណុចភាជ ប់សសរបញ្ឈរលៅធ្បឹម លធ្វើឲ្យរងឹាាំលដ្ឋយបន្ធោះលសថើង
ខផ្សបកខាងកបុង 
Fig.2 ការខរបរបួលរទង់រទយរត្ង់ចាំណុចភាជ ប់សសរបញ្ឈរលៅធ្បឹម 
 

លកខណៈខាល ាំងករមិត្កាន់្ខត្ខពស់ថ្ន្សសរបឈឈរ និ្ងរបតិ្បត្ថិការ
ផ្សារភាជ ប់ 
 នាលពលែមីៗលន្ោះ ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាល ាំង
ខពស់ កាំពុងរត្ូវ ន្អនុ្ម័ត្លរបើរ ស់កាន់្ខត្លរចើន្លឡើងកបុងគលរាង
សាំណង់អគ្នរខាប ត្ធ្ាំ។ លលើសពីលន្ោះលទៀត្ ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបខដល
ាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់ជាមួយលកខណៈខាល ាំងទប់ទល់សភាព ក់ខបក 
កបុងករមិត្ 780N/mm2 (H-SA700) រត្ូវ ន្អភិវឌណ និ្ងចាប់លផ្សថើមលរបើ
រ ស់កបុងការអនុ្វត្ថជាក់ខសថង។  
 ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់ មិន្រតឹ្មខត្
ស្សបលៅនឹ្ងនិ្នាប ការលឆ្ព ោះលៅរកសាំណង់អគ្នរខពស់ៗ និ្ងអគ្នរ
ោត្សន្នឹងត្ភាជ ប់គ្នប ប ុលណ្តត ោះលទ ប ុខន្ថក៏បលងេើន្លសរភីាពកបុងការ
រចនាគាំនូ្សបលង់ផ្សងខដរ។ លគរ ាំពឹងថាផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបខដលាន្
លកខណៈខាល ាំងខពស់នឹ្ងរមួចាំខណកដល់ការបលងេើត្លាំហរសាទ បត្យកមម
ដ៏មុត្ស្សួច និ្ងរចនាសមព័ន្នខដលរងការខូចខាត្តិ្ចតួ្ចកបុងអាំឡុង
លពលរ ាំជួយដីករមិត្ខពស់។  
 ជាក់ខសថង ការលរបើរ ស់ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបករមិត្ 780N/mm2 

សរាប់លរគឿងបង្ុាំខដកខែបកបុងសាំណង់អគ្នរ  ន្ផ្សថល់នូ្វការលកាត្
សរលសើរគួរកត់្សា្ល់។ លទោះជាយ ងណ្តកថី លៅលពលពិនិ្ត្យវភិាគ
ការអនុ្ត្ថទូលាំទូោយថ្ន្ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបករមិត្ 780N/mm2 

លកើត្ាន្បញ្ជា មួយចាំនួ្ន្ផ្សងខដរ ដូចជា សាទ ន្ភាពពិ កខាល ាំងកបុង
សាំណង់ និ្ងជាពិលសសគឺាន្ត្ថ្មលសាងសង់ខពស់។  
 នាលពលបចេុបផន្បលៅជប ុន្ លដ្ឋយលហតុ្ផ្សលកងវោះវសិវករផ្សារ 
ការអភិវឌណរបលភទលផ្សសងៗថ្ន្វធីិ្សាស្ត្សថផ្សារ លដ្ឋយលរគឿងយន្ថគឺ
កាំពុងរត្ូវ ន្ជាំរញុយ ងសកមម សរាប់ការផ្សារភាជ ប់សសរបញ្ឈរ 
និ្ងបន្ធោះលសថើង។ ជាលទនិផ្សល ការផ្សារទីតាាំងបនាធ ត់្លផ្សថកថ្ន្សសរ
បញ្ឈរ និ្ងបន្ធោះលសថើងលដ្ឋយលរគឿងយន្ថកាំពុងខត្លពញនិ្យមអនុ្វត្ថ។ 
រត្ង់ចាំណុចលន្ោះ ាន្លទនិភាពសមស្សបថ្ន្ការងារខដលលដ្ឋោះស្សាយ
យ ងាន្របសិទនិភាពពាក់ព័ន្ននឹ្ងនិ្នាប ការ សរាប់លកខណៈខាល ាំងខពស់
លដ្ឋយ ការលរបើរ ស់ដ៏លែបាំផុ្សត្ ថ្ន្ការត្ភាជ ប់របលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបក
ខាងកបុង។  
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សសរបញ្ឈរ CFT និ្ងការខរបរបលួរទង់រទយរត្ង់ចាំណុចកណ្តថ ល 
 ដូចការពន្យល់ខាងលលើ លដ្ឋយសារការខរបរបួលរទង់រទយ
រត្ង់ចាំណុចកណ្តថ លលកើត្លឡើង កបុងការត្ភាជ ប់របលភទបន្ធោះលសថើង
ខផ្សបកខាង់កបុងាន្ករណីមួយចាំនួ្ន្ ខដលការត្ភាជ ប់សសរបញ្ឈរលៅ
ធ្បឹមរត្ូវ ន្លរៀបចាំលឡើង លដ្ឋយលរបើរ ស់បន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង 
មិន្រត្ូវ ន្ទទួលយកថាជាការត្ភាជ ប់ដ៏រងឹាាំលឡើយ។ ខណៈខដល
លកខណៈខាល ាំងរត្ង់ចាំណុចកណ្តថ ល រត្ូវ ន្បលងេើន្កាន់្ខត្របលសើរ
លឡើងលដ្ឋយលរបើរ ស់ខដកខែប ខដលាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់ គឺមិន្
ាន្ភាពរបលសើរលឡើងចាំលពាោះភាពរងឹាាំរបស់វាលឡើយ។ កបុងការ
ត្ភាជ ប់របលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង មិន្រត្ូវ ន្លរៀបចាំលៅកបុង
សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដកខែប។ រពមជាមួយលន្ោះ ការទប់សាេ ត់្ការខរប
របួលរទង់រទយរត្ង់ចាំណុចកណ្តថ ល កបុងការត្ភាជ ប់សសរបញ្ឈរ
លៅធ្បឹមអាចលកើត្ាន្ លដ្ឋយការចាក់បាំលពញលបតុ្ងលៅកបុងសសរ
បញ្ឈរបាំពង់ខដកខែប ឬលដ្ឋយលរបើរ ស់សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដក
ខែបចាក់លបតុ្ងបញ្េូ ល (CFT)។ 
 

ការលធ្វើលត្សថវភិាគរចនាសមព័ន្ន 
● ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្  
 ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្រត្ូវ ន្លរៀបចាំ លដើមផីភាជ ប់សសរបញ្ឈរ
បាំពង់ខដកខែមមូល (○-30012) ខដលផ្សលិត្លឡើងលដ្ឋយទមៃន់្
សងេត់្  780 N/mm2 បន្ធោះខដកខែកករមិត្ (H-SA700) ជាមួយធ្បឹម
ទរមង់អកសរ H (H-400150916, SN490B) លដ្ឋយលរបើរ ស់
បន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង ខដលរត្ូវ ន្យកមកលធ្វើលត្សថវភិាគ។ 
ឧទហរណ៍ថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវភិាគរត្ូវ ន្ខណនាាំដូចខាងលរកាម៖ 
 Fig.3 បងាា ញរចនាសមព័ន្នឧបករណ៍ត្ភាជ ប់សសរបញ្ឈរលៅ
ធ្បឹម។ ជលរៅបន្ធោះលសថើង (SN490B) គឺ hd=50 mm និ្ងករាស់បន្ធោះ 
td =16 mm។ ការផ្សារបន្ធោះលសថើង និ្ងបាំពង់ខដកខែបខដលយកមក
លរបើរ ស់កបុងការលធ្វើលត្សថវភិាគគឺតាមរយៈការខរបទរមង់កបុងអាំឡុង
លពលផ្សារខដកចូលគ្នប  និ្ងរជុងផ្សារករមិត្ 60 ដូចបងាា ញលៅកបុង 
Figure លហើយបន្ធោះលសថើង និ្ងបាំពង់ខដកខែបរត្ូវ ន្ផ្សារភាជ ប់គ្នប
លដ្ឋយមលធ្ា យផ្សារខដកលដ្ឋយថ្ដ លដ្ឋយលរបើហ្ាស CO2 និ្ង 
ខខសលភលើងផ្សារ (YGW18) សរាប់អនុ្វត្ថលលើខដកខែបករមិត្490 
N/mm2។ 
 ការលធ្វើលត្សថវភិាគមួយចាំនួ្ន្ រត្ូវ ន្លធ្វើលឡើងសរាប់ករណី
ពីរយ ងលដ្ឋយលរបើឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ពីររបលភទ៖ ឧបករណ៍
ពិលសាធ្ន៍្បាំពង់ខដកខែប (TD-16/H) ខផ្សបករបលហាងមូល (CHS) និ្ង
ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ (TD-16/C) បាំពង់ខដកខែបចាក់បាំលពញលបតុ្ង 

(CFT)។ លកខណៈខាល ាំងមូលដ្ឋឌ ន្រចនាគាំនូ្សបលង់ថ្ន្លបតុ្ងចាក់
បញ្េូ លរត្ូវ ន្កាំណត់្រតឹ្ម Fc24    និ្ងែមបុកបញ្េូ លគ្នប ខដលាន្   
វាិរត្ 20mm រត្ូវ ន្លរបើរ ស់សរាប់វត្ទុធាតុ្លដើមបងាា ប់ចូលគ្នប ។  
 

Fig.3 ឧបករណ៍លធ្វើលត្សថវភិាគ 
 

 បន្ធុក និ្ងវធីិ្សាស្ត្សថវាស់ខវង 
 ដូចបងាា ញលៅកបុង Fig.4 ចុងាខ ងថ្ន្សសរបញ្ឈររាងមូល
រត្ូវ ន្ភាជ ប់លៅបលង់លសលដ្ឋយា សីុន្ លហើយចុងាខ ងលទៀត្លៅ 
បលង់លសរមូល។ តាមរយៈលន្ោះ បន្ធុកវដឋរបតិ្បត្ថិការលកើន្ទាំងករមិត្
វជិជាន្/អវជិជាន្រត្ូវ ន្លរបើរ ស់លដ្ឋយដូយលលើកអីុរដូលីក ខដល
ត្លមលើងលៅចុងធ្បឹម។  
 ជញ្ជ ីងែលឹងការតល ស់បថូរទិសលៅ រត្ូវ ន្លរៀបចាំកបុងបរលិវណថ្ន្
ចាំណុចភាជ ប់ លដើមផីវាស់ការខរបរបួលរទង់រទយរត្ង់ចាំណុចកណ្តថ ល 

Lq, ការខរបរបួលរទង់រទយរត្ង់ធ្បឹម Bq  និ្ងការរបរបួលរទង់
រទយសរបុ Tq(=Lq+Bq) រាប់បញ្េូ លទាំងការខរបរបួលរទង់រទយ
រត្ង់ចាំណុច និ្ងធ្បឹម ដូចបងាា ញកបុង Fig.5។  
 វដឋបន្ធុករបតិ្បត្ថិការ គឺរត្ូវ ន្កាំណត់្ ±Bqp，±2Bqp±4Bqp，
±6Bqp និ្ង ±8Bqp សរាប់ Tq លដ្ឋយកាំណត់្ជាសថង់ដ្ឋរជុងខរប
របួលរទង់រទយ ខដលអាចរត្លប់លៅទរមង់លដើម Bqp ខដលលឆលើយ
ឆលងលៅនឹ្ងលកខណៈខាល ាំងត្ថ្មលទមៃន់្សងេត់្សរបុ BPp និ្ងបន្ធុកវដឋ 
របតិ្បត្ថិការខដលបងាា ញខាងលលើ រត្ូវ ន្លរបើរ ស់ពីរដងចាំលពាោះ
ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ពីរ លរៀងគ្នប ។  
 

Fig. 4 ការត្លមលើងឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ និ្ងលត្សថវភិាគ 
Fig. 5 ការខរបរបួលរទង់រទយធ្បឹមសរបុ Tq  ការខរបរបលួរទង់រទយ
រត្ង់ចាំណុចកណ្តថ ល Lq និ្ងការខរបរបួលរទង់រទយធ្បឹម Bq 
 
 លទនផ្សលលត្សថវភិាគ 
 Fig. 6 បងាា ញទាំនាក់ទាំន្ងគ្នប រវាងធ្បឹម និ្ងបន្ធុក P ថ្ន្
ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ទាំងពីរ និ្ង Tq，Lq  និ្ង Bq ។ ខខសបនាធ ត់្ខូច
លៅកបុង Figure បងាា ញត្ថ្មលខដលរត្ូវ ន្គណនាថ្ន្ភាពាាំខដលអាច
រត្លប់មកសភាពលដើមថ្ន្ធ្បឹម និ្ងលកខណៈខាល ាំងត្ថ្មលទមៃន់្សងេត់្
សរបុ BPp.។ វឌណន្ភាពថ្ន្ការលធ្វើលត្សថវភិាគសរាប់ឧបករណ៍និ្មួយៗ
ថ្ន្ឧបករណ៍ទាំងពីរលន្ោះរត្ូវ ន្បងាា ញខាងលរកាម៖  
 កបុងឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ TD-16/H ថ្ន្សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដក
ខែបរបលហាងរាងមូល  (CHS) ទិន្បផ្សលរត្ង់ចាំណុចបន្ថ ប ុខន្ថស្សប 
ជាមួយកាំលណើ ន្កបុងបន្ធុកខដលលរបើរ ស់ សភាពត្ថ្មលថ្ន្ទមៃន់្
សងេត់្រត្ង់ធ្បឹម បងាា ញកាន់្ខត្ចាស់នូ្វវបន្ធុកវដឋរបតិ្បត្ថិការ±4 Bqp។ 
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រត្ង់ចាំណុចវដឋរបតិ្បត្ថិការ ±2Bqp រងាវ ស់សាប មលរបោះខដលលកើត្ាន្
លៅខផ្សបករជុងខាងកបុង និ្ងលៅវដឋរបតិ្បត្ថិការត្ាំបូង -6 Bqp ដូច
បងាា ញកបុង Fig.7 សាប មលរបោះលន្ោះ ន្វវិត្ថន៍្កបុងទិសលៅខខវងគ្នប លៅ
ខផ្សបកបន្ធោះលសថើងខដលបណ្តថ លឲ្យកាត់្បន្ទយមុខងាររងបន្ធុក។  
 កបុងឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ TD-16/C ថ្ន្សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដក
ខែបចាប់លបតុ្ងបញ្េូ ល (CFT) ទិន្បផ្សលរត្ង់ចាំណុចកណ្តថ ល និ្ង
ទិន្បផ្សលធ្បឹម ន្លកើត្លឡើងត្ាំណ្តលគ្នប  រត្ង់វដឋបន្ធុករបតិ្បត្ថិការ 
±2 Bqp ប ុខន្ថលដ្ឋយសារខត្ការខរបរបួលរទង់រទយត្ថ្មលទមៃន់្សងេត់្ 
ថ្ន្ធ្បឹម ន្លកើន្លឡើងជាបន្ថបនាធ ប់។ រត្ង់វដឋរបតិ្បត្ថិការ  ±4 Bqp 

រងាវ ស់សាប មលរបោះ ន្លកើន្លឡើងលៅខផ្សបករជុងខាងកបុង និ្ងរត្ង់វដឋ
របតិ្បត្ថិការដាំបូង -8 Bqp បនាធ ប់ពីសាប មលរបោះលន្ោះ ន្វវិត្ថន៍្កបុងទិស
លៅបញ្ជ្ញ្ជេ ស់ទិសគ្នប លៅខផ្សបកបន្ធោះលសថើងបណ្តថ លឲ្យាន្ខបកលរបោះ។ 
រពមជាមួយលន្ោះ រកវា ត់្រត្ង់ចាំណុចធ្បឹមរត្ូវ ន្កត់្សា្ល់រត្ង់
វដឋរបតិ្បត្ថិកា±4 Bqp។ 
 លពលលធ្វើការលរបៀបលធ្ៀបការខរបរបួលរទង់រទយរវាង TD-16/H 
និ្ង TD-16/C ភាពាាំទាំរត្ង់ចាំណុច TD-16/C រត្ូវ ន្លកើន្លឡើង
លដ្ឋយចាក់លបតុ្ងបាំលពញ ១,៧ដង លហើយវារត្ូវ ន្ស្ាល់ចាំលពាោះ 
ត្ថ្មលទមៃន់្សងេត្រត្ង់ធ្បឹម ករណីលន្ោះក៏រត្ូវ ន្លលើកកមពស់។ 
 Fig.8 បងាា ញសភាពលកាងលសថើងខផ្សបកវជិជាន្កបុងការណី  
ខដលទាំនាក់ទាំន្ងរវាង P－Tq រត្ូវ ន្លធ្វើលឡើងលដ្ឋយពុាំាន្វាិរត្ 
លដ្ឋយលរបើ BPp និ្ង Bqp ។ ភាពាាំទាំលដ្ឋយវលិលៅរកសភាពលដើម
កបុងទាំនាក់ទាំន្ងរវាង P－Tq  ឈាន្ដល់ករមិត្មួយខដលែយចុោះ 
ភាល មកបុងករណីថ្ន្ការត្ភាជ ប់រងឹាាំរត្ង់ចុងធ្បឹមរតឹ្ម១២% លដ្ឋយសារ
ការចាត់្បាំលពញលបតុ្ង។ ជាលទនផ្សល វារត្ូវ ន្ស្ាល់ថាជាចរកិ
លកខណៈត្ថ្មលទមៃន់្សងេត់្សភាពលដើម និ្ងសមត្ទភាពទល់នឹ្ងការ
ខរបរបួលរទង់រទយត្ថ្មលទមៃន់្សងេត់្ លសធើរខត្របហាក់របខហលនឹ្ង
របលភទធាល ក់ចុោះរត្ង់ធ្បឹម អាចទទួល ន្សរាប់លរគឿងបង្ុាំត្ភាជ ប់
រងឹាាំ។  
 

Fig. 6 សភាពលកាងខរបរបួលរទង់រទយបន្ធុក 
Fig. 7 សាប មលរបោះខបកថ្ន្បន្ធោះលសថើងរងឹ 
Fig. 8 សភាពលកាងលលើលរគ្នងបង្ុាំ 
 

ចាំណុចភាជ ប់សសរបញ្ឈររបលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុងរបកបលដ្ឋយ
សកាថ នុ្ពល CFT លៅធ្បឹម 
 ការត្ភាជ ប់របលភទបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុង គឺជារបព័ន្នត្ភាជ ប់ដ៏
លពញនិ្យម និ្ងសមញ្ដបាំផុ្សត្ខដលរត្ូវ ន្អនុ្វត្ថលៅរបលទសជប ុន្។ 

របលភទថ្ន្ការត្ភាជ ប់លន្ោះអាចផ្សថល់ដាំលណ្តោះស្សាយ របកបលដ្ឋយ
របសិទនិភាពកបុងការលរបើរ ស់សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដកខែប ខដលផ្សលិត្
លឡើងលដ្ឋយលរបើផ្សលិត្ផ្សលខដកខែប ខដលាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់។ 
កបុងករណីមួយចាំនួ្ន្លៅលពលខដលការអភិវឌណ និ្ងវសិាលភាពថ្ន្
ការផ្សារទីតាាំងលរៀបលសមើលដ្ឋយលរគឿងយន្ថនឹ្ងរត្ូវ ន្ជាំរញុផ្សសពវផ្សាយ
នាលពលអនាគត្ លយើងចាត់្ទុកថាជាការសមលហតុ្ផ្សលលដើមផីលរជើស
លរ ើសបន្ធោះលសថើងខផ្សបកខាងកបុងសរាប់ត្ភាជ ប់សសរបញ្ឈរលៅធ្បឹម។  

16



(a) CHS column  (b) CFT column

Fig. 2 Local Deformation at Column to Beam Connection

Fig. 3 Test Specimen (unit: mm)
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(a) Circular hollow section (CHS) column (b) Concrete-filled steel tube (CFT ) column

Fig. 1 Column to Beam Connection Stiffened by Exterior Diaphragms
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Fig. 4 Specimen and Test Setup

Fig. 5 Total Beam Deformation Tθ, Local Deformation Lθ and 
          Beam Deformation Bθ
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(a) CHS column

(b) CFT column

(1) Tθ (2)Lθ (3) Bθ

Fig. 6 Load-Deformation Curves

Fig. 7 Fracture of Diaphragm
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(ទាំព័រ ១៣~១៤) 
អត្ទបទបរយិយ ៖ លរគឿងបង្ុ ាំលបតុ្ងសរថ្សខដក (៤) 
បាំពង់ខដកសរាប់អគ្នរ និ្ងលរគឿងបង្ុាំ CFT 
គណៈកាម ធិ្ការខផ្សបកជាំរុញទីផ្សារលរៅរបលទស សហព័ន្ន
ខដក និ្ងខដកខែបជប ុន្ 
 
 
 

សថង់ដ្ឋ BCR និ្ង BCP សរាប់បាំពង់ខដកខែបរាងកាលរ  កបុង 
សភាពរត្ជាក់ 
 បាំពង់ខដកខែបរាងកាលរ  កបុងសភាពរត្ជាក់ រត្ូវ ន្លរបើរ ស់
ជាចមផងសរាប់សសរបញ្ឈរ កបុងលរគ្នងបង្ុាំអគ្នរលដ្ឋយលរគឿងបង្ុាំ
ខដកខែបលៅជប ុន្ និ្ងជាផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបដ៏លពញនិ្យមបាំផុ្សត្
សរាប់សសរបញ្ឈរខដកខែប។ ដាំលណើ រការផ្សលិត្លធ្វើលឡើងកបុង
ទរមង់ណ្តមួយថ្ន្វធីិ្សាស្ត្សថពីរយ ង៖ ទរមង់រមូល (BCR) និ្ង
ទរមង់សងេត់្ (BCP)។ Fig.1 បងាា ញដាំលណើ រការផ្សលិត្។ 
 ទាំងសថង់ដ្ឋ BCR ឬ BCP មិន្រត្ូវ ន្បលងេើត្លឡើងលៅកបុង
សថង់ដ្ឋឧសាហកមមជប ុន្ (JIS) ប ុខន្ថ ន្ដ្ឋក់លៅកបុងសថង់ដ្ឋ
សរាប់ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែបសរាប់សាំណង់អគ្នរ (MDCR) ខដល
រត្ូវ ន្បលងេើត្លឡើងលដ្ឋយសហព័ន្នខរ  ខដក និ្ងខដកខែបជប ុន្។ 
ផ្សលិត្ផ្សលខដកខែប ខដលរត្ូវ ន្បញ្ជជ ក់លៅកបុងសថង់ដ្ឋទាំងលន្ោះ
គឺជាខផ្សបកថ្ន្លរគឿងបង្ុាំរទរទង់អគ្នរ ខដលអនុ្ម័ត្លដ្ឋយរកសួង
ខដន្ដី លហដ្ឋឌ រចនាសមព័ន្ន ដឹកជញ្ជូ ន្ និ្ងលទសចរណ៍ជប ុន្។  
 លាំដ្ឋប់ទាំហាំ ខដលាន្គឺ 200×6 mm~550×25 mm សរាប់ 
BCR និ្ង 200×6 mm~1,000×40 mm សរាប់ BCP។ 
 សាសធាតុ្ផ្សសុាំគីមីបងាា ញលៅកបុង Table 1។ ចរកិលកខណៈ 
លមកានិ្កបងាា ញលៅ Table 2។ BCP235 និ្ង BCP325 របទក់គ្នប
រវាង SN400 និ្ង SN490 លហើយចរកិលកខណៈលមកានិ្កនានា  
ដូចជា ចាំណុចទិន្បផ្សលដូចគ្នប លៅនឹ្ងសថង់ដ្ឋ JIS SIN (ខដកខែបរមូល
សរាប់លរគ្នងបង្ុាំអគ្នរ)។ រត្ូវ ន្បញ្ជជ ក់លៅរត្ង់27J ឬលលើសពី 0oC 
សរាប់ករាស់ជញ្ជជ ាំងលលើសពី 12 mm ដូចគ្នប នឹ្ងកបុងសថង់ដ្ឋ SN។  
 BCP325T ខដលរា ប់រងសភាពតាន្តឹ្ងលៅរជុងលកាងថ្ន្បាំពង់
ខដកខែបលៅកបុងសថុងដ្ឋ BCP និ្ងអាចផ្សថល់ការខែទាំដូចគ្នប លៅនឹ្ង
សថង់ដ្ឋSN នាលពលែមីៗ លន្ោះរត្ូវ ន្អនុ្ម័ត្លដ្ឋយរកសួងខដន្ដី 
លហដ្ឋឌ រចនាសមព័ន្ន ដឹកជញ្ជូ ន្ និ្ងលទសចរណ៍ជប ុន្។  
 

Fig. 1 ដាំលណើ រការផ្សលិត្សរាប់សាភ រៈ BCR និ្ង BCP  
Table 1 សាសធាតុ្ផ្សសុាំគីមីថ្ន្សាភ រៈ BCR និ្ង BCP 

Table 2 ចរកិលកខណៈលមកានិ្កថ្ន្សាភ រៈ BCR និ្ង BCP 
 

បន្ធោះខដកខែបសរាប់សសរបញ្ឈររបអប់បលងេើត្លឡើង លដ្ឋយផ្សារ
ភាជ ប់គ្នប  
 សសរបញ្ឈររបអប់បលងេើត្លឡើង លដ្ឋយផ្សារភាជ ប់គ្នប ពីបន្ធោះ
ខដកខែបរត្ូវ ន្លរបើរ ស់សរាប់លរគឿងបង្ុាំ (CFT) បាំពង់ខដក
ខែបចាក់លបតុ្ងចូល (Fig.2) លៅជប ុន្ ខដលរត្ូវ ន្អនុ្វត្ថលៅកបុង
ការសាងសង់អគ្នរខពស់ៗ លដ្ឋយសារខត្ទាំហាំមុខកាត់្ថ្ន្សសរ
បញ្ឈរធ្ាំ និ្ងខពស់ជាងលាំដ្ឋប់ផ្សលិត្កមមថ្ន្ BCP ឬ BCR។ Table 3 
បងាា ញចរកិលកខណៈសលមកានិ្កថ្ន្បន្ធោះខដកខែបសរាប់លរគឿង
បង្ុាំសាំណង់អគ្នរ។  
 បន្ធោះខដកខែបខដលាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់ កបុងករមិត្ខដក
ខែប 780 N/mm2 (H-SA700) និ្ង 590 N/mm2 (SA440) រត្វូ ន្
អភិវឌណលឡើងកបុងលពលែមីៗលន្ោះ។ សថង់ដ្ឋសាភ រៈសរាប់ផ្សលិត្ផ្សល
ទាំងលន្ោះរត្ូវ ន្បលងេើត្លឡើងលដ្ឋយសហព័ន្នខរ  ខដក និ្ងខដកខែប
ជប ុន្ និ្ងបញ្េូ លកបុងតារាង H-SA700 និ្ង SA440និ្មួយៗ។ 
Table 4 បងាា ញចរកិលកខណៈលមកានិ្កថ្ន្បន្ធោះខដកខែបសរាប់ 
CFT។ សមមូលកាបូប (Ceq) រត្ូវ ន្កាំណត់្ដល់ករមិត្ទប
លដើមផីធានាសាទ ន្ភាព ខដលអាចផ្សារភាជ ប់ដរាប់ករាស់បន្ធោះ  
អតិ្បរារ 100mm។  
 ជាពិលសសសរាប់ SA400 ករមិត្ខពស់ជាង និ្ងទបជាង
របស់វាសរាប់លកខណៈខាល ាំងទិន្បផ្សល និ្ងលកខណៈខាល ាំងថ្ន្ភាពធ្ន្
ទប់ទល់សភាព ក់ខបកថ្ន្អគ្នរ រត្ូវ ន្បញ្ជជ ក់លៅកបុងទរមង់ជាក់
ោក់មួយ លហើយនិ្ ត្ទិន្បផ្សលរបស់វាក៏រត្ូវ ន្បញ្ជជ ក់កបុងករមិត្
អតិ្បផរារ ៨០%។ ដូលចបោះ SA400 អាចរទរទង់ករមិត្ខពស់ជាងថ្ន្
លកខខណឍ ត្រមូវបាំលពញមុខងារ ខដលសាំខាន់្ចាាំ ច់កបុងការធានា
ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងករមិត្រ ាំជួយថ្ន្អគ្នរ។ មា ងវញិលទៀត្ និ្ ត្
ទិន្បផ្សលខពស់ជាងរត្ូវ ន្បញ្ជជ ក់សរាប់ H-SA700 ដូលចបោះវារត្ូវ ន្
ដ្ឋក់បញ្េូ លលៅកបុងលគ្នលការណ៍ខណនាាំ ថ្ន្ការរចនាគាំនូ្សបលង់
ពិលសសខដលត្រមូវសរាប់ H-SA700 ខដលនឹ្ងរត្ូវសទិត្លៅកបុង
ទរមង់ខដលវលិរកសភាពលដើមវញិ លរកាយរងឥទនិពលរ ាំជួយ។ 
 

Fig.2 លរគឿងបង្ុាំ (CFT) បាំពង់ខដកខែបចាក់លបតុ្ងចូល 
Table 3 ចរកិលកខណៈលមកានិ្កថ្ន្បន្ធោះខដកខែបសរាប់ CFTs 
Table 4 សាសធាតុ្ផ្សសុាំគីមីថ្ន្បន្ធោះខដកខែបសរាប់ CFTs 
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Flying 
cutting-off

Cutting Cutting/End 
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Roll-forming method (BCR)

Fusing
Beveling

Pressing

Temporary assembly

Inner welding
Outer welding

Straightening

Inspection

Press-forming method (BCP)

Forming

Fig. 1 Manufacturing Process for BCR and BCP Materials

Table 1 Chemcal Composition of BCR and BCP Materials                                   （%）
Type 

designation
Material 
standard Symbol

400 N/mm2 
grade

BCR295 6/22 0.20 0.35 /1.40 0.030 0.015 0.0062) 0.36 0.26MDCR0002-
2017

BCP235 6/40 0.20 0.35 0.60
/1.40 0.030 0.015 0.0062) 0.36 0.26

MDCR0003-
2017

MDCR0012-
2014

490 N/mm2

 grade

BCP325 6/40 0.18 0.55 /1.60 0.030 0.015 0.0062) 0.44 0.29

BCP325T 6/40 0.18 0.55 /1.60 0.020 0.005 0.0062) 0.44 0.29

Thickness
mm 

Min/Max
C 

Max
Si 

Max
Mn

Min/Max
P

Max
S 

Max
N1)

Max
Ceq2)

Max
Pcm3)

Max

Notes:1) In case when elements to fix N, such as Al, are added and inclusion of solid-solution type N is
              0.006% or below, total inclusion of N can be increased up to 0.009%.
          2) Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
          3) Pcm = C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B; Applied in place of Ceq 
              according to the agreement between supplier and purchaser.

Type 
designation

400 N/mm2

 grade

490 N/mm2

 grade

MDCR0002-
2017

MDCR0003-
2017

MDCR0012-
2014

Material 
standard Symbol

BCR295

BCP235

BCP325

BCP325T

t<12 mm

295/

235/

325/

325/

12≤t

295/445

235/355

335/445

335/445

t<12 mm

-

-

-

-

12≤t

90

80

80

80

t≤16 mm

231)

18

17

17

16<t

271)

22

21

21

6/22

6/40

6/40

6/40

Thickness
mm 

Min/Max

400/550

400/510

490/610

490/610

Tensile 
strength 
Min/Max

272)

272)

272)

702), 3)

Charpy impact
test; Absorbed

energy
J Min (0℃)

Yield point or strength
 N/mm2) Min/Max

Yield ratio %
Max

Elongation %
 Min

Table 2 Mechanical Properties of BCR and BCP Materials

Notes:1) JIS No.5 test piece (tube axial direction): No.1A test piece for others
          2) Applied for wall thicknesses of over 12 mm and average value of 3 test pieces
          3) Applied for both plain/corner parts
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Note:1) Applied for wall thicknesses of over 12 mm and average value of 3 test pieces

Table 3 Mechanical Properties of Steel Plates for CFTs
Tensile test Impact test
Elongation

Yield point or
 proof stress

Through-thickness
 tensile test (%) min 

-

-

-

25

-

25

Ave. of 
3 tests

-

-

-

15

-

15

Each 
value

Designation

H-SA700A

H-SA700B

SA440-B
Grade 60

SA440-C
Grade 60

SN490B
(Grade 50)

SN490C
(Grade 50)

780/1000

780/1000

590/740

590/740

490/610

490/610

Tensile
 strength
 (N/mm2)
 Min/Max

98

98

80

80

80

80

Yield ratio 
(%)
Max

6/50

6/50

19/100

19/100

16/100

6/100

Thickness
 (mm)

 Min/Max

-

-

-

Thickness
 (mm)

-

-

t<12
12≤t≤40

40<t

700/900

700/900

440/540

440/540

325/455

(N/mm2)
 Min/Max

325/
325/455
295/415

16
16
24
16
16
24

(%)

20
26

17
21
23

0

-20

0

0

0

0

Test 
temp. 
(°C)

471)

471)

471)

471)

271)

271)

Charpy
 absorbed 
energy (J)

 Min
6≤t≤20

6≤t≤20

20≤t≤50

20≤t≤50

t≤50
40<t

6≤t≤16
16<t≤50

40<t

Thickness
 (mm)

No.5
No.4
No.5
No.5
No.4
No.5

No.4
No.5

No.1A
No.1A
No.4

Test 
specimen

Fig. 2 Concrete-filled Steel Tube (CFT) 
          Square Column Structure

Notes:1) Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
           2) Pcm = C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B; Applied in place of Ceq according to the agreement between supplier and purchaser.

C
Designation

H-SA700A 6/50
6/50

19/100

19/100

-
-

-

-

0.25

Max Max Max Max t≤40 40<t≤50

0.65
0.60

0.32
0.30

50<t t≤40 40<t≤50

0.29

50<t

0.25

0.18

0.18

/0.55
/0.55

/0.55

/0.55

2.00
2.00

1.60

1.60

0.030
0.025

0.030

0.020

0.015
0.015

0.008

0.008

0.44

0.44

0.47

0.47

/0.55 1.60 0.030 0.015 0.44 0.46

0.29/0.55 1.60 0.020 0.008 0.44 0.46

0.28

0.28

0.30

0.30

6/100

16/100

H-SA700B

Si Mn P S Ceq1) Max Pcm2) Max

SA440-B
Grade 60

SA440-C
Grade 60

SN490B
(Grade 50)

SN490C
(Grade 50)

t≤50 
50<t

0.18
0.20

Thickness
 (mm) 

Min/Max
Thickness 

(mm)
Min/
 Max

Table 4 Chemical Composition of Steel Plates for CFTs  (unit: wt%)
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(ទាំព័រ ១៥~១៨) 
អត្ទបទភាគ៖ ការរចនាគាំនូ្សបលង់ចុងលរកាយបាំផុ្សត្ថ្ន្អគ្នរ
ខដកខែបលៅជប ុន្ (៣) 
HIRAKATA T-SITE 
--លរគឿងបង្ុ ាំរបអប់លយលចញលរៅបលងេើត្រចកមុខអគ្នរគួរឲ្យ
ទក់ទញ និ្ងបលងេើន្ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយកាន់្ខត្លែរបលសើរ 
សារជីវកមម Takenaka Corporation  
 

 HIRAKATA-SITE ជាមូលដ្ឋឌ ន្សមផទរពាណិជជកមមរបលភទ
ដ្ឋក់ពាកយលសបើសុាំ រមួាន្អគ្នរលរចើន្ជាន់្រមួផ្សសាំជាមួយនឹ្ងទសសន្ទន្
ចរមុោះសមផូរណ៍ខបបលតថ ត្លលើការលក់លសៀវលៅ។ អគ្នរលន្ោះរត្ូវ ន្
លបើកដាំលណើ រការកបុងឆ្ប ាំ២០១៧ លៅទល់មុខសាទ នី្យ៍អីរា កាតា លៅ  
ទីរកុងអូសាកា។ ទិដឌភាពលលចលធាល ររបស់អគ្នរលន្ោះ គឺជញ្ជជ ាំងរ រ
វាាំងន្ន្កញ្េ ក់ខដលលបើកចាំហរយ ងទូលាំទូោយដល់ផ្សលូវ និ្ងរបូរាង
អគ្នរខដលាន្រចនាបែសាំណង់របអប់លយលចញលរៅ។ សាលលបើក
ចាំហរដាំបូលដ៏ាន្តសុខភាពោត្សន្នឹងលពញថ្ផ្សធអគ្នរ។ (Photo 1) 
 ភាពសមផូរណ៍ខបប ថ្ន្ឧបករណ៍បាំពាក់ទាំលន្ើបទន់្សម័យ 
រត្ូវ ន្ត្លមលើងលៅកបុងអគ្នរ លដើមផីញាំងលាំហរលបើកចាំហរ និ្ងបលងេើន្
លកខណៈខាល ាំងរចនាសមព័ន្ន កបុងចាំលណ្តមលនាោះក៏ាន្ជញ្ជជ ាំាំាងធ្ន្នឹ្ង
រ ាំជួយបន្ធោះខដកតាន់្ និ្ងលរគឿងបង្ុាំរបអប់ធ្ន្នឹ្ងរ ាំជួយផ្សងខដរ។ 
លរគ្នងបងាា ញរចនាសមព័ន្នថ្ន្អគ្នរ HIRAKATA- SITE រត្ូវ ន្
បងាា ញដូចខាងលរកាម៖ 
 

Photo 1 HIRAKATA- SITE បងាា ញលរគឿងបង្ុាំរបអប់លយលចញលរៅ 
 

លឆ្ព ោះលៅបលងេើន្តសុខភាពថ្ន្បន្ធប់ទទួលលភញៀវសហគមន៍្សរាប់
សរាកលាំខហរ 
 អគ្នរ HIRAKATA T-SITE រត្ូវ ន្សាងសង់លឡើងលៅលលើ 
ទីតាាំងខដលសទិត្លៅមថុាំសាទ នី្យ៍រែលភលើង និ្ងជា “គលរាងអភិវឌណ 
ជាប់រពាំរបទល់សាទ នី្យ៍រែលភលើង” តាមខបបសាមញ្ដ។ លៅកបុងមូលដ្ឋឌ ន្
សមផទរអាជីវកមម ខដលាន្លៅកបុងអគ្នរថ្ន្ “គលរាងអភិវឌណជាប់
រពាំរបទល់សាទ នី្យ៍រែលភលើង” លកខណៈរបថ្ពណី។ មូលដ្ឋឌ ន្សមផទរ
ទាំងលន្ោះសទិត្លៅលរកាយសមផទរពាណិជជកមម កបុងទីរបជុាំជន្ទីរកុង 
តួ្យ ងការតាាំងបងាា ញផ្សលិត្ផ្សល។ លលើសពីលន្ោះលៅលទៀត្គឺជីវតិ្
កមាន្ថរបចាាំថ្ែៃ ភាពងាយស្សួលកបុងការរស់លៅាន្ករមិត្ទប
លធ្ៀបលៅនឹ្ងហាងល់ទាំនិ្ញល ោះដុាំ និ្ងលភាជនី្យដ្ឋឌ ន្លកខណៈ
រគួសារខដលដាំលណើ រការអាជីវកមមលៅតាមវែីិធ្ាំៗ។ លទោះជាាន្រចក

ចូលងាយស្សួល ផ្សថល់លដ្ឋយ “គលរាងអភិវឌណជាប់រពាំរបទល់សាទ នី្យ៍
រែលភលើង”  ខដលាន្មនុ្សសជាលរចើន្ឆលងកាត់្ លដ្ឋយពួកលគលធ្វើដាំលណើ រ
លៅការយិល័យលធ្វើការ សាោលរៀន្ ខដលាន្ភាពទក់ទញជា
ត្ាំបន់្ពាណិជជកមម  ន្អាប់របូរាង។  
 កបុងសាទ ន្ការណ៍ទាំងលន្ោះ វាចាាំ ច់រត្ូវបងាា ញឲ្យលឃើញ
ចាស់នូ្វសមាទរពាណិជជកមម ជាមួយគុណត្ថ្មលថ្ន្ការរស់លៅ
ទល់មុខសាទ នី្យ៍ហីុរា កាតា ខដលវែីិលសៀវលៅ Tsutaya Books 
ទក់ទញចាំណ្តប់អារមមណ៍លៅកបុងត្ាំបន់្ DAIKANYAM T-SITE 
កបុងទីរកុងតូ្កយូ រត្ូវ ន្កាំណត់្ជាទីតាាំងសមាទរសបូលដ៏សាំខាន់្។  
 លដើមផីបលងេើត្លឡើងវញិកបុងត្ាំបន់្ សទិត្លៅខកផរសាទ នី្យ៍រែលភលើង 
លយើង ន្ពិចារណ្តរថា វាមិន្រតឹ្មខត្សាំខាន់្សរាប់គលរាងអគ្នរ 
HIRAKTA T-SITE លដើមផីផ្សថល់ភាពទក់ទញបខន្ទមជាមួយគុណត្ថ្មល
ការរស់លៅលលើវែីិលសៀវលៅ មិន្រតឹ្មខត្ជាសមផទរសបូលដ៏សាំខាន់្  
លហើយខែមទាំងសរាប់សហគមន៍្ខដលបន្ថអភិវឌណលៅទីលនាោះ ដូលចាប ោះ
បលងេើត្ជាគុណត្ថ្មលសរាប់ការរស់លៅ។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ លយើង
 ន្ពិចារណ្តរថា អវីខដលត្រមូវឲ្យាន្សរាប់បលងេើត្គុណត្ថ្មល
ខបបលន្ោះ គឺការបលងេើត្ទីតាាំង ដូចជា “បន្ធប់ទទួលលភញៀវសហគមន៍្” 
ខដលអាចឲ្យរបជាជន្មូលដ្ឋឌ ន្ជួបជុាំគ្នប  ន្លដ្ឋយលសរ។ី 
 

សាសធាតុ្រចនាសមព័ន្នអគ្នរ 
 Tsutaya Books  ន្លបើកដាំលណើ រការ ហាងលក់លសៀវលៅ
តាមខបបរបថ្ពណីកបុងអគ្នរទប  ៗឬជួលអគ្នរ។ បចេុបផន្ប HIRAKATA 
T-SITE ជាហាងរបលភទអគ្នរកមពស់៩ជាន់្ ជាហាងលក់លសៀវលៅ
លលើកទី១កបុងរបវត្ថិសាស្ត្សថរបស់ Tsutaha Books។ ជាលទនផ្សល 
ចាំណុចគន្លឹោះលៅកបុងខផ្សន្ការរត្ូវគិត្ថាគួរលរៀបចាំវែីិលសៀវលៅលដ្ឋយ
រលបៀបណ្តជាមួយវែីិលផ្សសងៗលទៀត្។ មុខអគ្នរទល់នឹ្ងមជឈមណឍ ល
សាទ នី្យ៍រត្ូវ ន្បាំពាក់ជញ្ជជ ាំងកញ្េ ក់ទាំងមូល លដើមផីបងាា ញឲ្យលឃើញ
នូ្វបរយិកាសសកមមភាពដ៏មាញឹកលៅកបុងអគ្នរ។ 
 សរាប់អគ្នរ HIRAKATA T-SITE រាល់សាំលណើ រសុាំការរស់លៅ 
និ្មួយៗរត្ូវ ន្ពិនិ្ត្យតាមឱ្កាសនិ្មួយៗ ខដលមិន្រត្ូវ ន្ដ្ឋក់
គរគ្នប លឡើយ ប ុខន្ថរត្ូវ ន្របមូលផ្សថុាំជាទរមង់ឆ្ល ស់លវន្គ្នប  ដូចលៅ 
Jenga។ លាំហរចាំហរដាំបូលពីរស្សទប់រត្ូវ ន្ផ្សលិត្លឡើង។  
 លៅខផ្សបកខាងមុខសាទ នី្យ៍ លរគឿងបង្ុាំរបអប់៧លយលចញលរៅ។ 
លរគឿងបង្ុាំរបអប់៣ ខដលលរៀបចាំចាប់ពីជាន់្ទី៣ដល់ជាន់្ទី៤ រួមាន្
សាលលបើកដាំបូលពីរស្សទប់ ខដលាន្ជញ្ជជ ាំងខផ្សបកខាងកបុង រត្ូវ ន្
តុ្បខត្ងជាជញ្ជជ ាំងវាាំងន្ន្កញ្េ ក់។ លរគឿងបង្ុាំរបអប់លយលចញលៅ
មុខសាទ នី្យ៍រហូត្ដល់របាណ៥ខម រត្។ វាាន្កមពស់របខហល៨,៥
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ここから１５頁が始まります。



ខម រត្ និ្ងទទឹងរបខហល៧,៥ខម រត្ លហើយលធ្បើរដ្ឋក់លសៀវលៅលរៀបចាំ
លៅលលើថ្ផ្សធជញ្ជជ ាំង រហូត្ដល់កមពស់ពិដ្ឋន្ទាំងស្សុង ាន្តួ្រនាទី  
ត្ភាជ ប់ជាន់្ខផ្សបកខាងលលើ និ្ងខាងលរកាម។ (Photo3) 
 លៅលពលពិនិ្ត្យលមើលជារមួ សាលលបើកដាំបូលពីរស្សទប់រត្ូវ
 ន្លរៀបចាំជាទរមង់ថ្ន្ការរបមូលផ្សថុាំ ជាជលរមើសដល់ខផ្សបកសាទ នី្យ៍ 
និ្ងខផ្សបកាខ ងលទៀត្ថ្ន្សាទ នី្យ៍លដើមផីបលងេើត្របូភាពលែ ជលាំហរខផ្សបក
ខាងកបុងរគប់ជាន់្ទាំងអស់រត្ូវ ន្ត្ភាជ ប់គ្នប ។ (Fig.1)  
 សាលលបើកចាំហរដាំបូលនិ្មួយៗាន្ករមិត្តូ្ច ប ុខន្ថការត្ភាជ ប់
គ្នប នាាំមកនូ្វទិដឌភាពថ្ន្ការរមួបញ្េូ លគ្នប ថ្ន្សាំណង់។ អាទិភាពកបុង
គលរាងខផ្សន្ការរចនាសមព័ន្នថ្ន្ HIRAKATA T-SITE  គឺលធ្វើឲ្យអបក 
ទសសនាាប ក់ៗាន្អារមមណ៍ថាលត្ើពួកគហាក់ដូចជា លៅកបុងបន្ធប់
ទទួលលភញៀវ ឬលៅផ្សធោះលៅរគប់កខន្លងលៅកបុង HIRAKATA T-SITE។ 
 

Photo 2 ទិដឌភាពដ៏មាញឹកលៅខាងកបុង HIRAKATA T-SITE ខដល
ាន្លាំហូរអបកទសសនាលរចើន្ ចូលលៅកបុងមជឈមណឍ លលក់ទាំនិ្ញ
ទល់មុខសាទ នី្យ៍ 
Photo 3 លមើលចុោះលរកាមពីជាន់្ទី៣មករចកចូលសាលលបើកដាំបូល
ជាន់្ទី១ 
Fig.1 គាំនូ្សបងាា ញតាមខផ្សបកនិ្មួយៗ 
  
ទសសន្ទន្ថ្ន្របូរាងអគ្នរ 
 ជាទូលៅ លៅកបុងសាំណង់មូលដ្ឋឌ ន្សមផទរពាណិជជកមមលៅ
លលើទីតាាំងដីខដលាន្ត្ថ្មលខពស់ លដ្ឋយសារខត្ភាពចាាំ ច់ធានាថ្ផ្សធ
ជាន់្ធ្ាំខដលរគបដណថ ប់លលើការដ្ឋឌ ន្សាំណង់ទាំងស្សុង អគ្នរ
ជាមួយខផ្សបកជញ្ជជ ាំងធ្ាំ និ្ងលរៀបលសមើនឹ្ងរត្ូវ ន្សាងសង់។ លៅកបុង
គលរាងបចេុបផន្ប ទីោន្លលើដាំបូលអគ្នរជាលរចើន្លលចលចញលៅ
ខផ្សបកទល់មុខសាទ នី្យ៍ លដ្ឋយសារការរបមូលផ្សថុាំជាជលរមើសថ្ន្លរគឿង
បង្ុាំរបអប់វាិរត្ធ្ាំ។  
 លដើមផីទញយកអត្ទរបលយជន៍្លៅទីោន្ លលើដាំបូលអគ្នរ
ខដលនឹ្ងរត្ូវលរបើរ ស់ជាកខន្លងលលងសរាប់កុារ និ្ងជាទីតាាំង
សរាប់លភាជនី្យដ្ឋឌ ន្ និ្ងហាងកាលហវ លយើងាន្បាំណងលធ្វើលៅទល់
មុខសាទ ន័្យ៍ កខន្លងខដលរបជាជន្របមូលផ្សថុាំគ្នប ។ សាំខាន់្គឺថាទីោន្
អាចរត្ូវ ន្លមើលលឃើញពីទីោន្ ថ្ន្ខផ្សបកអគ្នរខកផរខាង ខដលចកខុថ្ន្
របជាជន្ខដលទសសនាកបុងលគ្នលបាំណងលផ្សសងៗគ្នប  អាចរមួបញ្េូ ល
ជាមួយគ្នប  លហើយអបកខដលលៅនឹ្ងកខន្លងតធ ល់អាចាន្អារមមណ៍ថា
ាន្វត្ថាន្អបកលផ្សសងៗខដរ។ របសិន្លបើទីោន្រត្ូវ ន្លរៀបចាំកបុង
លកខណៈោត្សន្នឹង តាមបលណ្តថ យមជឈមណឍ លលក់ទាំនិ្ញកបុង

លកខខណឍ ខបបលនាោះវាអាចនឹ្ងមិន្លកើត្ាន្លឡើយ។ សាំខាន់្លៅលៅ
លន្ោះគឺថាបណថុាំ ថ្ន្របជាជន្ ខដលបងាា ញគ្នប ឲ្យលឃើញពីកថីស្សោញ់
លៅវញិលៅមកជាខផ្សបកមួយថ្ន្ជីវតិ្កមាន្ថ។  
 

ខផ្សបកខាងកបុងថ្ន្អគ្នរ 
 សាំលណើ ចមផងលៅកបុងគលរាងគឺរត្ូវ “បលងេើត្បន្ធប់ទទួលលភញៀវ
សហគមន៍្ខបបសរាកលាំខហរ” លដ្ឋយកាំណត់្ករមិត្ថ្ន្ខផ្សបកអគ្នរ
និ្មួយៗជាចាំណុចសាំខាន់្។ លៅលពលសទិត្លៅកបុងបរលិវណសរាប់
រស់លៅ អបកទសសនា និ្ងលសៀវលៅរត្ូវ ន្យកចិត្ថទុកដ្ឋក់ជាតួ្អង្
ដ៏សាំខាន់្ ទាំហាំថ្ន្ខផ្សបករទទមៃន់្អាចាន្ទាំហាំធ្ាំលលើសករមិត្ លហើយ
ជាលទនផ្សល  វាអាចាន្អារមមណ៍ថាាន្អវីមួយខុស។ ជា
ឧទហរណ៍ លៅលពលទាំហាំសសរបញ្ឈរលៅវែីិលសៀវលៅាន្វាិរត្
រហូត្ដល់ 600mm សាំណង់អគ្នរតធ ល់ាន្ការខវោះខាត្តុ្លយភាព
រចនាសមព័ន្ន។ លដើមផីលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា លន្ោះ លយើង ន្ពិចារណ្តរថា 
របសិន្លបើសបូលខផ្សបកខាងលកើត្ និ្ងលរគ្នងបង្ុាំរបអប់លៅខផ្សបកខាងលិច 
រត្ូវ ន្លរៀបចាំជាសាសធាតុ្ាន្ភាពធ្ន់្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយ លហើយ
របសិន្លបើការរចនាគាំនូ្សបលង់អាចរត្ូវ ន្លធ្វើលឡើង កបុងលកខណៈ
ខបបលន្ោះ កាល ាំងរត្ង់អ័កសបលងេើត្លឡើងលដ្ឋយសសរបញ្ឈរ មុខកាត់្
សសរបញ្ឈរអាចរត្ូវ ន្បន្ទយមករតឹ្ម 200mm ឬតូ្ចជាងលន្ោះ។ 
ជារមួ មុខកាត់្សសរបញ្ឈរទាំហាំ 267.4mm រត្ូវ ន្កាំណត់្តាមរយៈ
ការខិត្ខាំរបស់អបករចនាបលង់លរគឿងបង្ុាំ។ 
 

ខផ្សន្ការរចនាសមព័ន្ន 
 ទសសន្ទន្ការរចនាគាំនូ្សបលង់ HIRAKATA T-SITE លតថ ត្
លលើការ “បលងេើត្បន្ធប់ទទួលលភញៀវសហគមន៍្ខបបសរាកលាំខហរ”។ 
អបករចនាគាំនូ្សបលង់រចនាសមព័ន្ន ន្យល់ពីទសសន្ទន្ថ្ន្ “ការបលងេើត្
បរលិវណាន្សុវត្ទិភាព ខដលទទួល ន្ភាពកក់លៅថ របកបសុខ
សុវត្ទិភាព”។ ខណៈខដលអគ្នរទាំងលន្ោះបងាា ញភាពកក់លៅថ លលើកតាថ
សុវត្ទិភាព និ្ងសន្ថិសុខ លដ្ឋយអនុ្វត្ថយកតាមលរគឿងបង្ុាំខាប ត្ធ្ាំ
សលមផើម លយើង ន្ពិចារណ្តរថារបព័ន្នខបបលនាោះមិន្សមស្សបសរាប់ 
HIRAKATA T-SITE ។ លៅលពលវភិាគលលើលកខខណឍ បរលិវណខដល
ាន្តសុខភាព និ្ងសរាប់សរាកលាំខហរ ជាការរបលសើរគឺពុាំរត្វូ
សង់រចនាសមព័ន្នអគ្នរោត្សន្នឹងលៅខផ្សបកខាងលរៅ។ រត្ង់ចាំណុចលន្ោះ 
លយើង ន្ពិចារណ្តរអវីខដលលយើងចង់ ន្ គឺមិន្រត្ូវឲ្យខផ្សបករទរទង់
រចនាសមព័ន្នសាំណង់ោត្សន្នឹងលចញលរៅ លដ្ឋយលយើងកាំណត់្យក
ខផ្សបករទរទង់រចនាសមព័ន្នខដលលសថើង។  
 អនុ្លោមតាមសុវត្ទិភាពរចនាសមព័ន្ន អតិ្ែិជន្ាន្ចាំណ្តប់
អារមមណ៍ខពស់លលើភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងការ ាំជួយ លហើយវារត្ូវ ន្
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ទមទរថាភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងការរ ាំជួយថ្ន្ HIRAKATA T-SITE រត្វូ ន្
កាំណត់្រតឹ្មម 1.25 ដង ខដលខចងលៅកបុងចាប់សថង់ដ្ឋអគ្នរជប ុន្។ 
លដើមផីទទួល ន្មុខងារដាំលណើ រការសមស្សប ថ្ន្បរលិវណរបកប
លដ្ឋយតសុខភាពខពស់ និ្ងភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយ គឺចាាំ ច់រត្ូវ
លរៀបចាំបលង់រចនាសមព័ន្នមត្ ចត់្ ខដលលរបើរ ស់យ ងលែបាំផុ្សត្ថ្ន្
បរលិវណតូ្ចចលងែៀត្ ខដលាន្លរៀបចាំខផ្សបករទរទង់រចនាសមព័ន្នលៅ
កបុងលនាោះ។ បណថុាំ លរគឿងបរកិាខ រត្ូវ ន្ដ្ឋក់បញ្េូ លលៅកបុងសាំណង់
អគ្នរ តួ្យ ង កបុងសាំណង់ខផ្សបកខាងមុខអគ្នរ បខន្ទមពីលលើការលរបើ
រ ស់ខផ្សបករទរទង់រចនាសមព័ន្នលសថើង បរកិាខ មួយចាំនួ្ន្រត្ូវ ន្លរបើ
រ ស់ លដើមផីឲ្យខផ្សបករទរទង់រចនាសមព័ន្នលសថើងអាចបងាា ញចាំណុច
ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយកបុងការលរបើរ ស់តាមលកខណៈបលចេកលទស។ 
 សាសធាតុ្ធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយចមផងមួយខដលយកមកលរបើគឺ
ជញ្ជជ ាំងាន្ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយបន្ធោះខដកខែបតាន់្ ខដលរត្ូវ ន្
លរៀបចាំលៅខផ្សបកសបូលាខ ងលទៀត្។ ខណៈខដលជញ្ជជ ាំងបណ្តថ លឲ្យ
ាន្ការខរបរបួលរទង់រទយជ័រ ល សធីកកបុងអាំឡុងលពលរ ាំជួយករមិត្
ខពស់ វាបលងេើន្សមត្ទភាពខពស់កបុងលកខណៈខាល ាំងទល់នឹ្ងការចុោះលខសើយ 
លហើយវាាន្រចនាសមព័ន្ន លធ្វើមុខងារជាខផ្សបករត្ួត្ពិនិ្ត្យ-លឆលើយឆលង
ខផ្សែកតាមថាមពលទទួលតាមរយៈចលនារ ាំជួយ។ 
 

សាសធាតុ្ាន្ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយ 
 ជញ្ជជ ាំងាន្ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយបន្ធោះខដកខែបតាន់្ គឺរត្ូវ
 ន្លរៀបចាំលៅខផ្សបកសបូល។  រពមជាមួយលន្ោះ លៅខផ្សបកខាងមុខអគ្នរ
លៅខាងមជឈមណឍ លសាទ នី្យ៍ ខដលលបើកចាំហរយ ងទូលាំទូោយលៅ 
ខាងលរៅ លសធើរខត្ពុាំាន្លរៀបចាំសាសធាតុ្ខដលាន្ភាពធ្ន្ទល់
នឹ្ងរ ាំជួយ ខដលបងេរហានិ្ភ័យសរាប់លរគឿងបង្ុាំអគ្នរទាំងមូល 
លដើមផីរទរទង់កាល ាំងបងខាំកបុងអាំឡុងលពលរ ាំជួយដី។ លដើមផីលដ្ឋោះស្សាយ
បញ្ជា លន្ោះ លយើង ន្ពិនិ្ត្យវភិាគថាលត្ើភាពមិន្ធ្មមតាអាចរត្ូវ ន្
ទប់សាេ ត់្ លដ្ឋយបលងេើន្ការលរបើរ ស់លរគឿងបង្ុាំរបអប់លយលចញ
លរៅលរចើន្បាំផុ្សត្ជាសាសធាតុ្ ខដលាន្ភាពធ្ន្ទល់នឹ្ងរ ាំជួយ។ 
សរាប់លរគឿងបង្ុាំរបអប់លយលចញលរៅបងាា ញភាពាាំទាំកបុងករមិត្ 
ខពស់ទល់នឹ្ងកាល ាំងរ ាំជួយ ខដលលធ្វើឲ្យខរបរបួលលរគឿងបង្ុាំរបអប់លៅ
ជាទរមង់៤រជុងលសមើ សសរបញ្ឈរ និ្ងធ្បឹមរត្ូវ ន្បញ្េូ លលៅកបុង
ខផ្សបកខាងកបុងថ្ន្គលរាងបង្ុាំរបអប់។ (Photo 4) 
 ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ បរកិាខ មួយចាំនួ្ន្រត្ូវ ន្លរបើរមួគ្នប លដើមផី
បលងេើន្គុណភាព រងឹាាំថ្ន្បង្ុាំទរមង់របអប់--រមួាន្ការកាំណត់្លរបើ
រ ស់បាំពង់ខដកខែបចាក់លបតុ្ងបញ្េូ ល (CFT) សរាប់សសរបញ្ឈរ 
ខដលរទរទង់រចនាសមព័ន្នទរមង់របអប់ និ្ងការលកើន្លឡើងទាំហាំធ្បឹម។ (Fig.2) 

 ជាលទនផ្សល ភាពមិន្ធ្មមតាថ្ន្លរគឿងបង្ុាំអគ្នរទាំងមូលរត្ូវ
 ន្ទប់សាេ ត់្លដ្ឋយលជាគជ័យលដ្ឋយពុាំាន្លរៀបចាំខផ្សបកត្ភាជ ប់ ឬ
ខផ្សបករទរទង់កបុងថ្ផ្សធលបើកចាំហរ លៅខផ្សបកខាងមជឈមណឍ លសាទ នី្យ៍ 
ប ុខន្ថលដ្ឋយលរបើរ ស់គលរាងបង្ុាំរបអប់យ ងលែបាំផុ្សត្។  
 ទាំហាំទទឹងថ្ន្ខផ្សបកលរគ្នងពុមភខាងកបុងគឺ 400mm។ លដើមផីដ្ឋក់
សសរបញ្ឈរ និ្ងធ្បឹមឲ្យសីុគ្នប លៅនឹ្ងទាំហាំទទឺង ត្រមូវឲ្យដ្ឋក់ទាំហាំ
ទទឹងខផ្សបកខាងកបុងថ្ន្សសរបញ្ឈរ និ្ងធ្បឹមរតឹ្ម 300mm ឬតូ្ចជាង
លន្ោះសរាប់ថ្ផ្សធជញ្ជជ ាំង និ្ង300mm ឬតូ្ចជាងលន្ោះសរាប់ថ្ផ្សធជាន់្។ លន្ោះ
គឺជាករមិត្រ រដ៏ខពស់សរាប់ការរចនាគាំនូ្សបលង់លរគឿងបង្ុាំ។  
 ទាំហាំទទឹងថ្ន្បន្ធោះរទខវងគឺសាំខាន់្សរាប់បរលិវណាន្ទរមង់
របអប់ថ្ន្សាលចាំហរដាំបូលពីរស្សទប់ខដលព័ទនជុាំវញិលដ្ឋយលសៀវលៅ។ 
លៅលពលខដលទាំហាំទទឹងហួសពី 400mm ទាំហាំដ៏ធ្ាំលន្ោះមិន្ស្សប
ជាមួយលគ្នលបាំណង ថ្ន្ការរចនាគាំនូ្សបលង់សាលលបើកចាំហរដាំបូល 
ខដលបណ្តថ លឲ្យ ត់្អារមមណ៍ចង់រស់លៅ។ ជាមួយគ្នប លន្ោះ លយើង
 ន្លសបើដល់រកុមរចនាសមព័ន្ន តាមមលធ្ា យណ្តក៏លដ្ឋយមិន្ឲ្យ
លលើសពី400mm។  
 លៅលពលខដលអាច ន្រតឹ្ម 300mm ជាទាំហាំទទឹងលរៀបចាំ
សសរបញ្ឈរ ការណ៍លែបាំផុ្សត្ខដលអាចលធ្វើ ន្ជាទូលៅ គឺរត្ូវ
លរៀបចាំខត្សសរបញ្ឈរប ុលណ្តត ោះ ខដលរទរទង់បរលិវណសាលចាំហ
រលបើកដាំបូលរទង់រទញរបអប់។ យ ងណ្តកថី បរកិាខ ខដលាន្និ្មួ
យៗរមួាន្វធីិ្សាស្ត្សថដ្ឋក់សសរបញ្ឈរឲ្យសមគ្នប រត្ូវ ន្បលងេើត្។ 
 

Photo 4 សាំណង់លរគឿងបង្ុាំខដកខែប 
Fig.2 ការលរៀបចាំខផ្សបករទរទង់លរគឿងខដកខែប  
 

ការកាំណត់្លរបើបាំពង់ខដកខែបឥត្លែបរសរាប់សសរបញ្ឈរ 
 លគ ន្សលរមចយកបាំពង់ខដកខែបមូលពុាំាន្រជុង លធ្វើជា
សសរបញ្ឈរខដលរត្ូវដ្ឋក់លៅចាំណុចកណ្តថ លថ្ន្អគ្នរ លរពាោះថា
ការអនុ្វត្ថខបបលន្ោះមិន្រតឹ្មខត្ផ្សថល់អារមមណ៍ ថ្ន្ករមិត្រចនាសមព័ន្ន
ប ុលណ្តត ោះលទ លហើយខែមទាំងអាចឲ្យលរបើរ ស់បរលិវណខដលាន្
យ ងទូលាំទូោយ និ្ងមិន្បងេរឲ្យាន្ហានិ្ភ័យ លរគ្នោះថាប ក់ដល់
អបកទសសនាលដើរឆលងកាត់្។ បនាធ ប់មក លដើមផីលធ្វើឲ្យករាស់បាំពង់
ខដកខែបកាន់្ខត្លសថើងតាមខដលអាច បាំពង់ខដកខែបអត់្រជងុ
ជញ្ជជ ាំងធ្ៃន់្រត្ូវ ន្លរជើសលរ ើសមកលរបើ។ វាិរត្ខាងលរៅរត្ូវ ន្
បរងួមរតឹ្ម 267.4mm សរាប់លរបើរគប់ជាន់្ទាំងអស់ លហើយ
ករាស់ជញ្ជជ ាំងថ្ន្សសរបញ្ឈរបាំពង់ខដកខែប ខដលរទរទង់ទមៃន់្
ធ្ៃន់្បាំផុ្សត្លៅជាន់្ទបបាំផុ្សត្ រត្ូវ ន្កាំណត់្រតឹ្ម 55mm។ 
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លដ្ឋយសារការតុ្បខត្លដ្ឋយពុាំលឃើញរជុង បាំពង់ពុាំាន្សាប មផ្សារ 
លហើយជារចនាសមព័ន្នដ៏លែរបលសើរសរាប់លរបើជាសសរបញ្ឈរ។  
 កបុងការអនុ្វត្ថជាក់ខសថង កបុងការផ្សលិត្បាំពង់ខដកខែបមូល 
បន្ធោះខដកខែបរត្ូវ ន្លធ្វើឲ្យមូល និ្ងផ្សារភាជ ប់លែ។ លៅលពលលរបើ
បន្ធោះខដកខែបជញ្ជជ ាំងធ្ៃន់្លលើសករមិត្ លដើមផីផ្សលិត្បាំពង់ដ្ឋក់
ជញ្ជជ ាំងធ្ៃន់្ វាពិ កលធ្វើឲ្យលកាង និ្ងផ្សារភាជ ប់គ្នប  ដូលចបោះ ពុាំងាយ
ស្សួលកបុងការផ្សលិត្សសរបាំពង់ខដកខែប ខដលាន្ករាស់
ជញ្ជជ ាំងធ្ៃន់្ ប ុខន្ថាន្មុខកាត់្លសថើង។ មា ងវញិលទៀត្ បាំពង់ខដក
ខែបខដលឥត្ាន្រជុង  គឺរត្ូវ ន្ផ្សលិត្លឡើងលដ្ឋយផ្ស្ុាំនូ្វចាំណុច  
កណ្តថ លថ្ន្សីុឡាំងមូល ដូលចបោះអាចនិ្យយ ន្ថាបាំពង់ឥត្រជងុ
គឺស័កថិសមបាំផុ្សត្សរាប់លរបើរ ស់សសរបញ្ឈរ ខដលរត្ូវការ
ករាស់ជញ្ជជ ាំងធ្ៃន់្ ប ុខន្ថមុខកាត់្លសថើង។  
 បាំពង់ខដកខែបឥត្រជុង ខដលាន្មុខកាត់្ខផ្សបកខាងលរៅ និ្ង
ករាស់ជញ្ជជ ាំងខដលលយើងចង់យកមកលរបើគឺមិន្អាចរក ន្កបុង
របលភទទាំហាំធ្មមតាថ្ន្ការផ្សលិត្ខដកខែប។ លទោះជាយ ងណ្តកថី 
ាន្ការបញ្ជជ ក់តាមរយៈការចរចារជាមួយលរាងចរកផ្សលិត្ ខដល
ទាំហាំជាក់ោក់អាចរត្ូវ ន្ផ្សលិត្លឡើង និ្ងខកសរមួលជាមុន្
ជាមួយអបកផ្សលិត្ លដើមផីឲ្យសីុគ្នប លៅនឹ្ងត្ាំណផ្សារភាជ ប់លៅទីតាាំងថ្ន្ 
បាំពង់ជញ្ជជ ាំងធ្ៃន់្ ខដលអាចយកលរបើរ ស់ ន្លដ្ឋយលជាគជ័យ។ 
(Photo 5-6, Fig.3) 
 កបុងចាំលណ្តមបរកិាខ លផ្សសងៗ ខដលដ្ឋក់បញ្េូ លកបុងសាំណង់អគ្នរ
គឺខផ្សបកបខន្ទមថ្ន្ទរមង់អកស H ខដលលរបើរ ស់ទូលៅ លៅជាសរ 
បាំពង់ខដកខែប៤រជុងខដលលរបើរ ស់ទូលៅ។   
 

Photo 5 បាំពង់ខដកខែបឥត្រជងុជញ្ជជ ាំងធ្ៃន់្ខដលរត្ូវ ន្លរបើជា
សសរបញ្ឈរ 
Photo 6 លរគឿងបង្ុាំអគ្នរខដលលរបើរ ស់បាំពង់ខដកខែបឥត្រជុង
ជញ្ជជ ាំងធ្ៃន់្ 
Fig.3 ការលរៀបចាំខផ្សបករទទមៃន់្រចនាសមព័ន្នខដកខែបលៅជាន់្ទី៤ 
 

សាំលណើ សរាប់លរគឿងបង្ុាំខដកខែបនាលពលអនាគត្ 
 លគចាត់្ទុកថាសសរបញ្ឈរមូលខដលាន្មុខកាត់្ខាងលរៅ 
267.4mm រត្ូវ ន្លរបើរ ស់កបុងសាំណង់ HIRAKATA T-SITE 
អាចមិន្រត្ូវ ន្ផ្សលិត្លឡើងលដ្ឋយងាយស្សួល លដ្ឋយលរបើរ ស់
លបតុ្ងហាប់។ មា ងវញិលទៀត្ វាាន្ភាពទក់ទញសរាប់ខដកខែប
ខដលអាចបងាា ញខផ្សបករចនាសមព័ន្ន ត្រមូវឲ្យាន្លកខណៈខាល ាំងខពស់ 
លទោះជាលដ្ឋយការលរបើរ ស់ខផ្សបករទរទង់ទមៃន់្ខដកខែបលសថើង ាន្

ករណីជាលរចើន្ ខដលខផ្សបករទទមៃន់្លសថើងរត្ូវ ន្លរៀបចាំយ ងលែ 
អាចាន្ករាស់រកាស់ជាងការរ ាំពឹងទុក លដ្ឋយសារការរគប
ការពារកលៅថ លភលើង។ លន្ោះគឺជាការខកចិត្ថមួយសរាប់លយើង។ រត្ង់
ចាំណុចលន្ោះ លយើងចង់ ន្យ ងខាល ាំងចាំលពាោះការអនុ្វត្ថវធីិ្សាស្ត្សថ
ខដលរកលឃើញលពាគឺផ្សលិត្ខដកខែកខដលលសថើងបាំផុ្សត្តាមខដលអាច។ 
 កបុងផ្សលិត្ផ្សលខដកខែប ទាំហាំទទឺងធ្ាំ ឬទរមង់ H ទាំហាំទទឹង
ចលងែៀត្ និ្ងទរមង់ I គឺអាចរក ន្លដ្ឋយលសរពីីការតាាំងបងាា ញ
ផ្សលិត្ផ្សលខដលផ្សលិត្រចួជាលស្សច។ វាអាចផ្សលិត្សសរខដកខែប
របអប់ខដលផ្សារភាជ ប់រចួជាលស្សច ខដលរត្ូវ ន្លរបើរ ស់កបុង
គលរាងបចេុបផន្ប លហើយក៏ដូចជាលធ្វើឲ្យខផ្សបកលផ្សសងៗថ្ន្ខដកខែប
កាន់្ខត្លសថើង។ វាជាភាពទក់ទញមួយលទៀត្ថ្ន្ខដកខែបខដល
អាចយកមកលរបើកបុងរចនាសមព័ន្នរបទក់រកឡគ្នប  ខដលអាចឲ្យាន្
ការលរបើរ ស់ ន្យ ងទូលាំទូោយថ្ន្ខដកខែបតធ ល់ លហើយ
ចាំណុចសាំខាន់្គឺការរចនាគាំនូ្សបលង់។ 
 

លរគ្នងបងាា ញគលរាង HIRAKATA T-SITE 
ទីតាាំង៖ Okahigashicho, Hirakata, Osaka 
ាេ ស់គលរាង៖ SO-TWO Inc. (ត្ាំណ្តង និ្ងាេ ស់ដី)  
ការលរបើរ ស់ចមផង៖ ហាងលក់ទាំនិ្ញ លភាជនី្យដ្ឋឌ ន្ ធ្នាគ្នរ 
ចាំណត្រែយន្ថ  
ត្ាំបន់្៖ ថ្ផ្សធដីការដ្ឋឌ ន្ 2,723.59 m2; ថ្ផ្សធអគ្ន 2,494.07 m2; ថ្ផ្សធជាន់្
សរបុ 17,533.44 m2 
លរគឿងបង្ុាំ៖ ខដកខែប ខផ្សបកខលោះលរបើ SRC 
ចាំនួ្ន្ជាន់្៖ ជាន់្តធ ល់ដី 1 ជាន់្បនាធ ប់ 9  
កមពស់អតិ្បផរារ៖ 39,830 mm 
សាទ បត្យកមម ខផ្សបកខាងកបុង៖ Takenaka Corporation 
តុ្បខត្ងខផ្សបកខាងកបុង TSUTAYA BOOKS: រកុមហ ុន្ CCC Design 
Company, Takenaka Corporation 
ការដ្ឋក់ពន្លឺ៖ រកុមហ ុន្ Uchihara Creative Lighting Design Inc. 
ការកាំណត់្សញ្ជដ ៖ រកុមហ ុន្ Nippon Design Center, Inc. 
រចនារកាហវីក៖ ការយិល័យរចនាបលង់ Hiromura Design Office 
ជញ្ជជ ាំង-ករាល៖ Studio Akane Moriyama 
សាំណង់៖ រកុមហ ុន្ JV of Takenaka Corporation and Maeda 
Corporation 
រយៈលពលរចនាបលង់៖  មិែុនា ២០១៣ ~ ធ្បូ ២០១៤ 
រយៈលពលសាងសង់៖ មករា ២០១៥ ~ កុមភៈ ២០១៦ 
 

27



Fig. 1 Sectional Drawing
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Photo 3 Looking down the first-floor atrium en-
trance from the third floor

Photo 2 Bustling inside the HIRAKATA T-SITE 
overflowing into the plaza in front of the 
station

Photo 1 HIRAKATA T-SITE featuring protruding box structures

PHOTO: ATSUSHI NAKAMICHI 

PHOTO: TAIZO FURUKAWA

PHOTO: ATSUSHI NAKAMICHI
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Photo 4 Steel structure construction 

PHOTO: TAKENAKA CORPORATION

Photo 6 Building structure employing heavy-wall 
seamless steel tube

PHOTO: TAKENAKA CORPORATION

Photo 5 Heavy-wall seamless steel tube used 
as column

PHOTO: TAKENAKA CORPORATION Fig. 3 Arrangement of Steel Structural Members at Fourth Floor

Heavy-wall seamless 
steel tube  

Corrugated steel plate 
seismic-resistant wall 

 

Arrangement of main aboveground 
seismic-resistant element in the periphery of core

 

Adoption of slender, heavy-wall round steel tubes 
to lessen danger of passing visitors by making 
slender the column at the building center space 

Simple reinforcement 
of connection

Development of reinforcement 
detail for connection between 
box column and H-shape beam

Maldistribution of seismic-resistant element 

to treat long side-direction seismic force

Fig. 2 Arrangement of 
          Steel Frame Members

 
Existing underground 

exterior wall, bottom plate 

Seismic-resistant 
box structure

Corrugated steel plate 
seismic-resistant wall

Concrete-filled steel 
tube (CFT) box column

Main seismic-resistant element at 
aboveground floors

 

Suppression of torsion due to 
maldistribution of seismic-resistant 
element in long-side direction 

Improvement of rigidity of 
seismic-resistant box structure 

29



(ខផ្សបកខាងលរកាយថ្ន្រកប) 
របតិ្បត្ថិការ JISF 
ការគ្នាំរទថ្ន្សិកាខ សាោសថពីលរគឿងបង្ុាំខដកខែបលៅទីរកងុហាកាតា 

 

សិកាខ សាោសថីពីលរគឿងបង្ុាំខដកលៅទីរកុងហាកាតា របរពឹត្ថ
លៅកាលពីថ្ែៃទី១៩ ខខកកេដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨។ សិកាខ សាោលន្ោះលរៀបចាំ
លដ្ឋយរកសួងសាធារណៈការ និ្ងកិចេការផ្សធោះសខមផង (PURR) ថ្ន្
របលទសឥណឍូ លន្សីុ ខដលសហព័ន្នខរ  ខដក និ្ងខដកខែបជប ុន្ 
(JISF) និ្ងរកុមហ ុន្សាគមន៍្សាំណង់ខដកខែបជប ុន្ (JSSC) 
 ន្ចូលរមួកបុងនាមជាអបកគ្នាំរទ។  

សិកាខ កាមចូលរមួសរបុាន្ជាង៦០--សាសភាព ខដលលធ្វើការ
លៅទីភាប ក់ងាររដ្ឋឌ ភិ ល និ្ងឧសាហកមមពាក់ព័ន្ន និ្ងសាស្ត្សាថ ចារយ
សាកលវទិាល័យ។ លរកាយការលធ្វើសុន្ធរកថាលបើកនិ្មួយៗលដ្ឋយ  
រដឌមញ្ជ្ន្ថីទទួលកិចេការលសដឌកិចេថ្ន្សាទ ន្ទូត្ជប ុន្កបុងរបលទសឥណឍូ លន្សីុ 
និ្ងអគ្នាយក Syfarif ថ្ន្នាយកដ្ឋឌ ន្សាំណង់ថ្ន្រកសួងសាធា-     
រណៈការ និ្ងកិចេការផ្សធោះសខមផង (PURR) ាន្ការលធ្វើឋ ឋកថា
ជាលរចើន្ពាក់ព័ន្នលៅនឹ្ងសាំណង់ខដក លដ្ឋយសាស្ត្សាថ ចារយថ្ន្របលទស
ឥណឍូ លន្សីុ និ្ងជប ុន្។ លៅកបុងឱ្កាសលនាោះខដរ រកសួងសាធារណៈការ 
និ្ងកិចេការផ្សធោះសខមផង (PURR)  ន្បងាា ញលគ្នលជាំហរលដើមផី
បលងេើត្រកុមហ ុន្សាគមន៍្សាំណង់ខដកឥណឍូ លន្សីុ (ISSC) លដ្ឋយ
បញ្េូ លសាសភាពខដលាន្ជាំនាញពាក់ព័ន្ននឹ្ងខដក និ្ងខដក
ខែបទាំងខផ្សបកឯកជន្ និ្ងសាធារណៈលៅរបលទសឥណឍូ លន្សីុ។ កបុង
ន័្យលន្ោះ JSSC រ ាំពឹងថានឹ្ងលដើរតួ្នាទីជាំរញុការផ្សសពវផ្សាយព័ត៌្ាន្
ពីសាំណង់ខដកខែបលៅរបលទសឥណឍូ លន្សីុ។  

រកសួងលសដឌកិចេ ជាំនួ្ញ និ្ងឧសាហកមមរបស់ជប ុន្  ន្
ជាំរញុផ្សសពវផ្សាយ “គលរាងសថីពីការបណថុ ោះបណ្តថ លធ្ន្ធាន្មនុ្សស
ផ្សថល់ការគ្នាំរទលលើការខណនាាំ និ្ងផ្សសពវផ្សាយព័ត៌្ាន្ថ្ន្បលចេកវទិា
ខដកខែបរបស់ជប ុន្ ទប់សាេ ត់្ តុ្ភូត្លរគ្នោះធ្មមជាតិ្លៅរបលទស
ឥណឍូ លន្សីុ” សរាប់រយៈលពល៣ឆ្ប ាំ ចាប់ពីឆ្ប ាំ២០១៤។តាមរយៈ
លន្ោះ JISF និ្ងJSSC  ន្រមួគ្នប ជាំរញុផ្សសពវផ្សាយគលរាងសមផូរណ៍
ខបបលផ្សសងៗ លទៀត្លដើមផផី្សសពវផ្សាយអាំពីសាំណង់ខដកខែបលៅឥណឍូ លន្សីុ។ 
ជាត្ាំណភាជ ប់ជាមួយគលរាងលន្ោះ JISF និ្ង JSSC  ន្ផ្សថល់
លយបល់ខណនាាំ និ្ងកិចេសហរបតិ្បត្ថិការដល់ PUPR និ្ងសាទ ប័ន្
ពាក់ព័ន្នដ៏ថ្ទលទៀត្ អាំពីការបលងេើត្ ISSC។ 

 

(Photo) សិកាខ សាោសថពីសាំណង់ខដកខែបលៅឥណឍូ លន្សីុ 
 

ការលធ្វើ ែកថាលៅកបុងសន្បិសីទ SEAISI Conference 
 

សន្បិសីទ និ្ងពិព័រណ៍ SEAISI (វទិាសាទ ន្ខដក និ្ងខដកខែប
អាសីុអាលគបយ៍)  ន្របរពឹត្ថិលៅចាប់ពីថ្ែៃទី២៥-២៨ ខខឧសភា ឆ្ប ាំ
២០១៨ លៅ Ritz-Cartlon Jakarta របលទសឥណឍូ លន្សីុ ខដលសហ
ព័ន្នខរ  ខដក និ្ងខដកខែបជប ុន្ (JISF)  ន្បញ្ជូ ន្លោករបធាន្
Kenichiro Fujimoto ថ្ន្គណៈកាម ធិ្ការយុទនសាស្ត្សថបរសិាទ ន្អន្ថរជាតិ្
របស់ JISF (អង្ភាពបរសិាទ ន្ សារជីវកមមខដក និ្ងខដកខែបNippon 
Steel & Sumitomo Metal Corporation) លដើមផីលធ្វើ ឋកថា។  

លៅកបុងខផ្សបកថ្ន្សន្បិសីទសថីពីការរគប់រគងបរសិាទ ន្ (10B 
Environment Management) លៅថ្ែៃទី៣ថ្ន្សន្បិសីទ លោក ន្
លធ្វើបទបងាា ញអាំពីរបធាន្បទ “ឧត្ថមភាពរបកួត្របខជកថ្ន្ខដកខែប 
ខផ្សែកតាមទសសន្ទន្បរសិាទ ន្”។ ជាពិលសស លោក ន្ខណនាាំពី
គាំនិ្ត្ផ្សថួចលផ្សថើមថ្ន្ឧសាហកមមខដកខែបជប ុន្លដើមផខីែរកាបរសិាទ ន្
សាកលលោក--បលចេកវទិាកាត់្បន្ទយការសាយភាយកាបូបន្ (CO2) 
ាន្របសិទនិភាពខពស់ និ្ងCouse50 (ការកាត់្បន្ទយខាល ាំងបាំផុ្សត្
ចាំលពាោះការសាយភាពកាបូន្ CO2 កបុងដាំលណើ រការផ្សលិត្ខដកខែប
លដ្ឋយលរបើរ ស់បលចេកវទិារបកបលដ្ឋយន្វានុ្វត្ថន៍្ លដើមផីផ្សថល់
ករមិត្រត្ជាក់លលើភពខផ្សន្ដី) លហើយជាមួយគ្នប លន្ោះខដរ លោក ន្
ពន្យល់ថាខដកខែបជាសាសធាតុ្ ខដលាន្សមត្ទភាពបាំលពញ
មុខងារខពស់ ខផ្សែកតាមទសសន្ទន្ថ្ន្ការវាយត្ថ្មលវដឋអាយុកាល។ 
បទបងាា ញរបស់លោកលៅកបុងសន្បិសីទ SEAISI  ន្លចញផ្សាយ
លៅកបុងរបព័ន្នផ្សសពវផ្សាយខដកខែបជប ុន្ និ្ងទទួល ន្ការយក
ចិត្ថទុកដ្ឋក់ និ្ចាប់អារមមណ៍យ ងខាល ាំង។ 
 

(Photo) ការលធ្វើ ឋកថាលដ្ឋយលោករបធាន្Kenichiro Fujimoto 
ថ្ន្គណៈកាម ធិ្ការយុទនសាស្ត្សថបរសិាទ ន្អន្ថរជាតិ្ន្របស់ JISF  
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上原 敏志
ノート注釈
ここから表４です。
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