STEEL CONSTRUCTION
TODAY & TOMORROW
(លេខ៥៧ ខខសីហា ឆ្ន២
ាំ ០១៩)
ការល

ោះពុម្ផ្ស
ភ ាយរួម្គ្ននរបស់សហព័ន្ខធ ែក ន្ិងខែកខែបជបុន្ ន្ិង
ក្កុម្ហន្
ុ សាំណង់ខែកខែបជបុន្

ជាភាសាខខែរ

ក្ត្ូវ

លេខ ៥៧ ខខសីហា ឆ្ន២
ាំ ០១៩៖ ាត្ិកា

អត្ថបទជាភាសាអង់លលេសសតីពី សាំណង់ខែកខែបថ្ែៃលន្ោះ& ថ្ែៃខសែក
ន្ល

ោះពុម្ភផ្សាយបីលេើកកនុងម្ួយឆ្នាំ

ន្ិង

អត្ថបទបរ ិយយ៖ ន្ិនានការបលចេកវ ិទាចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្ធ

ន្ចរាចរណ៍

លក្គ្នងបង្ុាំខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស

ផ្សសពវផ្សាយទូទាំងពិភពលោកសក្ាប់ អនកខែេាន្ត្ួនាទីក្បត្ិបត្តិ
ន្ិងក្កុម្ហុន្នានា ខែេាន្ការចាប់អារម្ែណ៍
ឧសាហកម្ែទាំងអស់ ន្ិងសាថប័ន្រែឋ
បាំណងសាំខាន្់ថ្ន្ការល

ន្ិងេកខណៈពិ លសសទក់ទងន្ឹងការសាងសង់ខែក
សាំណង់កក្ម្ិត្ខពស់

ជបុន្___________________________________________១

បទដ្ឋឋន្

ការក្លប់ក្លង

ឧទហរណ៍

ើង ន្ិង
ក្ត្ូវ

ន្យេ់

ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យរហូត្ែេ់ការវាយត្ថ្ម្េ______________________៧
ការសិកាអាំពីការខណនាាំថ្ន្សសរបាំពង់ខែកខែបចាំលពាោះក្លឹោះសសរ

ន្

លៅអាសុីអាលលនយ៍__________________________________៩

ន្ភាជប់ម្កជាម្ួយអត្ថបទជាភាសាអង់លលេសផ្សង

ការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្កាេកាំណត្់ការលក្បើក្

សម្ុក្ទ Okinotorishima ន្ិងលននរ Suruga _______________១២

លេើសពីលន្ោះលទៀត្ លៅលពេខែេការអោះអាងបញ្ជ
ជ ក់ពីបលចេកលទស
លទៀត្ លឺក្ត្ូវ

ក្បធាន្បទពិលសស

ច់ ឬ បលចេកលទសេម្ែិត្ជាលក្ចើន្

ន្ទម្ទរលអាយាន្ សូម្លម្ើេ

ស់រយៈលពេខវងថ្ន្សាភរៈ

សាំណង់ខែកលផ្សសងៗ តាម្រយៈការលធវើលត្សតដ្ឋក់រងបរ ិយកាស លៅ

ន្ភាជប់លៅទាំ ព័រខាងលក្កាយថ្ន្អត្ថបទន្ីម្ួយៗ។

ថ្ន្អត្ថបទលន្ោះ លឺក្ត្ូវការជាចាាំ

ស់សក្ាប់ សម្បទរខផ្ស

ន្ិងកាំពង់ខផ្ស៖ ក្កបខណឌការងាររួម្បញ្ូេ េគ្នន ចាប់ពីការតាម្ដ្ឋន្

ខែរ។ ទក់ទងលៅន្ឹង រូបែត្ លាំន្ូរ ន្ិងតារាងទាំងលនាោះជាភាសា
អង់លលេស

េលៅក្បលទសជបុន្_____៥

អភិវឌ្ឍក្បព័ន្ធក្លប់ក្លងវែដអាយុកាេលក្បើក្

វ ិស័យ សាំណង់ន្ិងវ ិសវកម្ែសាំណង់សុីវ ិេ។

លរៀបចាំល

ន្ិងត្ាំខហទាំលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធការ

ការក្លប់ក្លង ខកេម្ែរ ន្ិងត្ាំខហទាំលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ SIPការ

ន្ិងសារៈសាំណង់នានាខែេាន្លៅកនុង

យងងាយស្សួេលៅលេើអត្ថបទទាំងលន្ោះ អត្ថបទភាសាខខែរក្ត្ូវ

ខកេម្ែរ

ស្សាវក្ជាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍកម្ែវ ិធីរដ្ឋឋភិ

បលចេកវ ិទាសាងសង់ ន្ិងសាភរៈ

លែើម្បីឱ្យអនកអាន្ជាភាសាខខែរខែេាន្ចាំន្ួន្លក្ចើន្

ើងវ ិញថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស

ន្ិងការអតាថធិបាយសក្ាប់សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ ខផ្សលៅក្បលទស

េលផ្សសងៗលទៀត្។ លគ្នេ

ោះពុម្ពផ្សាយលន្ោះលឺលែើម្បីខណនាាំ

ថ្ន្លលក្ាងសាំណង់ ខបបទាំលន្ើប

លក្គ្នងបងាាញថ្ន្ការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

កនុងពាណិជជកម្ែ

សាំលណើរទក់ទងលៅន្ឹង “ការកសាងេកខណៈធន្” លដ្ឋយលក្បើក្

អត្ថបទជាភាសា

ស់

លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប________________________________១៥

អង់លលេស ផ្សងខែរ។

ការលធវើ

ឋកថាលៅលវទិ កា SEAISI Forum___ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ

ទាំព័រខែេ

ន្លរៀបរាប់ខាងលេើសាំលៅខត្លៅលេើ

អង់លលេសខែេ

ន្លចញផ្សាយលេខ

57។

អត្ថបទភាសា
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អត្ថបទបរ ិយយ

កាំណត្់ជាលគ្នេការណ៍ (ត្លៅលន្ោះលៅកាត្់ថា “លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ

បង្ុាំខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស

បលងកើន្ក្បសិទិធភាពលែើម្បីអន្ុវត្តស្សបលៅតាម្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស"។

កាំពង់ខផ្ស ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្ "សតង់ដ្ឋបលចេកលទស") ក្ត្ូវខត្បលងកើត្ល

ន្ិនានការបលចេកវ ិទាចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្លធ ក្គ្នង

ខេឹម្សារថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស

(ទាំព័រ ១-៤)

លក្គ្នងបងាាញថ្ន្ការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ង
ើ វ ិញថ្ន្

ង់ដ្ឋបលចេកលទស ន្ិងការអតាថធិបាយសក្ាប់

បលងកើត្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស។

ម្ូេលហត្ុ

សត

(សាស្តសតចា រយជាំ ន្ួយ

(លគ្នេបាំណង) ខែេត្ក្ម្ូវឲ្យាន្សក្ាប់ សម្បទរ

ត្ក្ម្ូវម្ុខងារែាំលណើរការ)។

ស

(េកខខណឌ

ខេឹម្សារថ្ន្លសចកតីជូន្ែាំណឹងជា

សាធារណៈ លរៀបរាប់ជាក់ ោក់ពីេកខខណឌត្ក្ម្ូវម្ុខងារែាំលណើរការ
(ការខចងអាំពីម្ុខងារែាំលណើរការ) (សូម្លម្ើេ Fig.1)។ ជាងលន្ោះលៅ

លដ្ឋយ Masafumi Miyata ក្កសួ ង ខែន្ែី លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ ន្ធ ែឹ ក
ន្ិ ង លទសចរណ៍

សតង់ដ្ឋខចងលដ្ឋយបញ្ញត្ិក្ត កសួងអាំពី

ន្ិងម្ុខងារែាំលណើរការខែេសម្បទរលួរតាាំងបងាាញ

ម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្សលៅក្បលទសជបុន្
ជញ្ូជ ន្

លដ្ឋយបញ្ញត្ិត

ក្កសួង ន្ិងលសចកតីជូន្ែាំណឹងជាសាធារណៈនានាពាក់ព័ន្ធកុនងការ

ន្ិនានការបលចេកវ ិទាចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្លធ ក្គ្នង

បង្ុាំខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស (១)

ខចង

ើង លែើម្បី

លទៀត្ សតង់ដ្ឋបលចេកលទសផ្សតេ់េកខណៈវ ិន្ិច័យ
ឆ សក្ាប់ ការបកស្សាយ

សាោកក្ម្ិ ត្

ពីបញ្ញត្ិក្ត កសួង ន្ិងលសចកតីជូន្ែាំណឹងជាសាធារណៈ លដ្ឋយលក្បើ

ិ ាេ័ យ Kyoto
លក្កាយឧត្តម្ សិ កាខផ្សនក ក្លប់ ក្លង ថ្ន្សាកេវ ទ

ក្

University) ន្ិ ង Takashi Niimura ក្កសួ ង ខែន្ែី លហដ្ឋឋរចនា

ន្ិងបរ ិយយជាវ ិធាន្ការលយង

ស់ជាការជូន្ែាំណឹងផ្សេូវការ

លែើម្បីបញ្ជ
ជ ក់អោះអាងថាលត្ើសម្បទរ

សម្ព័ ន្ធ ែឹ ក ជញ្ូជ ន្ ន្ិ ងលទសចរណ៍

ន្បាំលពញតាម្បទបញ្ញត្ិតម្ុខ

ងារែាំលណើរការ ឬយងណា (ការបញ្ជ
ជ ក់អោះអាងម្ុខងារែាំលណើរការ)។

សតង់ដ្ឋបលចេកលទស ម្ុន្លពេពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេ ខចងខត្

លសចកតីលផ្សតើម្

សតង់ដ្ឋបលចេកលទស

អាំពីម្ុខងារែាំលណើរការ

ន្ិងការអតាថធិបាយសក្ាប់

ខែេបងាាញខែេបងាាញពីរចនាសម្ព័ន្ធ

ម្ុខងារែាំលណើរការ ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស លហើយជាការ

សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្សលៅក្បលទសជបុន្ (ត្លៅលន្ោះលៅកាត្់ថា

កាំណត្់ក្កបខណឌខែេខចងពីម្ុខងារែាំលណើរការ លដ្ឋយពុាំាន្ខចង

សក្ាប់ការរចនាលាំន្ូសបេង់ទវរទឹក ន្ិងសម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ ខផ្ស

ថ្ន្ការរចនាលាំន្ូសបេង់។

“សតង់ដ្ឋរបលចេកលទស”)

ក្ត្ូវ

ន្ចាត្់ទុកជាលសៀវលៅលគ្នេ

ពីម្ុខងារែាំលណើរការចាប់ពីការរចនាលាំន្ូសបេង់រហូត្ែេ់េទធផ្សេ

កនុងការកាំណត្់ក្កបខណឌថ្ន្សតង់ដ្ឋ

លៅ ក្បលទសជបុន្។ កនុងខខឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សតង់ដ្ឋរបលចេកលទស

បលចេកលទស ខែេខចងពីម្ុខងារែាំលណើរការ ាន្ខត្លគ្នេបាំណង

កាត្់ថា “TSCPHF2018” ជាលេើកទី១កនុងរយៈលពេ១១ឆ្នាំ។ លក្គ្នង

ន្ិងក្ត្ូវ

សតង់ដ្ឋរលន្ោះ ក្ត្ូវ

អនករចនាលាំន្ូសបេង់លផ្សសងៗខផ្សែកលេើការវ ិន្ិច័យ
ឆ ផ្ទទេ់ខួេន្របស់ពួកលល។

លន្ោះក្ត្ូវ

ន្ពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

បងាាញសតង់ដ្ឋរបលចេកលទសលន្ោះ

•

ើងវ ិញទាំងស្សុង (ត្លៅលន្ោះលៅ

េកខខណឌត្ក្ម្ូវម្ុខងារែាំលណើរការ ន្ិងការខចងពីម្ុខងារែាំលណើរការ

ន្ិងសាំលៅពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេថ្ន្

ែាំលណើរការក៏ជាជលក្ម្ើសម្ួយខែរ

ន្លេើកម្កបងាាញជាខផ្សនក ែូចខាងលក្កាម្៖

លក្កាងបងាាញថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស

ន្ិងការល

សតង់ដ្ឋបលចេកលទស ជាភាសាជបុន្/អង់លលេស

ន្កត្់សា្េ់ លហើយវ ិធីសាស្តសតបញ្ជ
ជ ក់អោះអាងពីម្ុខងារ

ោះពុម្ផ្ស
ភ ាយ

Fig.1

ែូលចនោះវាកាន្់ខត្វ ិជជាន្សក្ាប់

រចនាសម្ព័ន្ធតាម្ចាប់ថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស ន្ិងការអតាថ

• ការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេចាំណុចសាំខាន្់ៗកនុង TSCPHF2018

ធិបាយចាំលពាោះសម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស

លក្គ្នងបងាាញសតង់ដ្ឋបលចេកលទស ការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្ TSCPHF2018

• ការវាយត្ថ្ម្េ TSCPHF2018

ន្ិងសាំលៅជាភាសាជបុន្/អង់លលេស

TSCPHF2018

• លក្គ្នងបងាាញថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស

លឺជាឯកសារបលចេកលទស

(សរុប

២២១៨ ទាំព័រ) ែឹកនាាំពិន្ិត្យលដ្ឋយការរ ិយេ័យខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្សថ្ន្

ក្កម្សតីពីខផ្ស ន្ិងកាំពង់ ខផ្ស (ាក្តា៥៦-២-២) លៅជបុន្

ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ ែឹកជញ្ូជ ន្ ន្ិងលទសចរណ៍។

ខចងថា “លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធផ្សូវទឹ
េ ក ការត្លម្េើងកាំពង់ការពារ សម្បទរ

លក្គ្នងបងាាញាត្ិកា ាន្លៅកនុង Table 1។

ចាំណត្នាវា ន្ិងរចនាសម្ព័ន្ធខផ្សែថ្ទលទៀត្ខែេបទបញ្ញត្ិតលណៈរែឋម្ន្តន្តី
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លៅកនុង TSCPHF2018 បទបញ្ញ ត្ិតថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស

“ការបកស្សាយ” លេើកបងាាញទសសន្ទន្អន្ុវត្តជាក់ខសតងថ្ន្ សតង់ដ្ឋ

ពក្ងឹងភាពក្បកួត្ក្បខជងអន្តរជាត្ិ

ក្ត្ូវ

ការកាំណត្់ខចងពីវ ិាក្ត្ថ្ន្នាវាក្ត្ូវ

បលចេកលទស លហើយាត្ិកាលន្ោះក្ត្ូវ
ន្ពិន្ិត្យកត្់សា្េ់

ន្ជាំរញ
ុ ខណនាាំអន្ុវត្ត (ខេឹម្សារ

លែើម្បីលេើកកម្ពស់ក្បសិទិធភាពការែឹកជញ្ូជ ន្តាម្សម្ុក្ទ

កនុងការណីសក្ាប់សាថប័ន្ជាត្ិ)។

បខន្ថម្លេើលន្ោះ កនុងការ “អតាថធិបាយ” សាំលណើរពីរក្ត្ូវ
ផ្សាយព័ត្៌ាន្បលចេកលទស

ន្ល

ោះពុម្ភ

ខែេលក្បើ ជាឯកសារលយងលៅ

ការលនេើយនេងចាំលពាោះន្ិនានការខបបលន្ោះ
វ ិញលន្ោះក្ត្ូវ

ទាំសម្បទរ ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស ឧទហរណ៍ថ្ន្វ ិធី សា
ខែេក្ត្ូវ

ន្បន្តលធវើជាែែីលែើម្បីលនេើយត្ប

លៅន្ឹងន្ិនានការចាំលពាោះការពក្ងឹងទាំហាំកុងត្ឺណឺរ ន្ិងនាវា លហើយជា

ែាំណាក់កាេអន្ុវត្តការសាងសង់ ការបលងកើន្ក្បសិទិធភាព ឬត្ាំខហ
ស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់

ើងវ ិញពាក់ព័ន្លធ ៅន្ឹងការ

ខេឹម្សារថ្ន្ការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

•

ន្លធវើល

ើងលធវើល

ការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ើងពាក់ព័ន្លធ ៅន្ឹង ឧបករណ៍ជាំន្ួយ

សក្ាប់សម្បទរសក្ាប់ នាវាចូេចត្

ន្ចាត្់ទុកជាសតង់ដ្ឋលៅែាំណាក់

ន្ិងសាភរៈការពារ។

ើង

ែូចជាទីតាាំងចាំណត្នាវា

ការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ើងវ ិញលន្ោះ

អាច

កាេលនាោះ)។ លទោះយងណាកតី ខផ្សនក “បរ ិយយ” លឺជាជលក្ម្ើសម្ួយ

អន្ុញ្ជញត្ឲ្យវ ិាក្ត្ថ្ន្នាវាែឹកកុងត្ឺណឺរ

វាអាចឲ្យអនករចនាលាំន្ូសបេង់

២០០០០TEUs ឬលេើសលន្ោះ លហើយនាវាកម្ាន្ត ២២០០០ GT

កាំណត្់វ ិធីសាស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់

ខផ្សសងៗខផ្សែកលេើការវ ិន្ិច័យ
ឆ ផ្ទទេ់ខួន្របស់
េ
ពួកលល។

ឬលេើសលន្ោះ កនុងក្បត្ិបត្តិការ ឬែាំលណើរការកសាង។ ជាម្ួយលន្ោះខែរ

លែើម្បីកាំណត្់កក្ម្ិត្អាងផ្សទុកទឹកសក្ាប់កខន្េងនាវាចូេចត្

Table 1 លក្គ្នងបងាាញខេឹម្សារបលចេកលទស ន្ិងបរ ិយយសក្ាប់
សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្សលៅជបុន្ (ពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល
ឆ្នាំ២០១៨)

•

ការល

អង់លលេស

ពិព័ណ៌នាជាបន្តបនាទប់ ក្ត្ូវ

ើងវ ិញកនុង

ន្លក្បើក្

2

បងាាញការល

ាន្ការលេើកល
កនុងអាំ

ើងវ ិញក្ត្ូវ

ចាប់ពីលពេលនាោះម្កក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

ក្

អង់លលេស

TSCPHF2018

២០២០។

ក្ត្ូវ

បខន្ថម្លេើលន្ោះ

ន្សាងសង់លដ្ឋយលក្បើ

បចេុបបន្ន

បញ្ជ
ជ រក្ត្ូវ

លដ្ឋយសារសាំលៅពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេ
ន្លក្គ្នងល

លហើយ

ន្ិងធានាឧត្តម្ភាពក្បកួត្ក្បខជង

អន្តរជាត្ិថ្ន្ឧសាហកម្ែរបស់ជបុន្។

ស់ កនុងការរចនាលាំន្ូសបេង់ថ្ន្

ស់ ជាំន្ួយអភិវឌ្ឍផ្សេូវការ (ODA)។

ន្ឹងម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្ជាំរញ
ុ ឲ្យាន្ការ

ន្ិងរួម្ចាំខណកែេ់ការពក្ងឹង

ើងវ ិញ ជាភាសាអង់លលេស

សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្សជាលក្ចើន្ ខែេ

ើងវ ិញលន្ោះ

ខែម្ទាំងធានាសុវត្ថិភាព ន្ិងបលងកើន្ក្បសិទិធភាពផ្សទុក ន្ិងលេើកដ្ឋក់

ផ្សាយលដ្ឋយសម្ស្សបជាលរៀងរាេ់១០ឆ្នាំម្តង។
សាំលៅពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ើងថា បណា
ត េម្កពីខយេ់ ន្ិងឧបបទទវលហត្ុលៅ

ទទួេយកនាវាខែេាន្ទាំហាំកាន្់ខត្ធាំបុលណាណោះលនាោះលទ

ន្លចញ

លឺ

ុងលពេនាវាចូេចត្ ន្ិងចាកលចញ។ លលរ ាំពឹងថាសាំលៅ ពិ

ន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

លហើយចាប់តាាំងពី

សាំលៅពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ស់ស្សបលៅតាម្ការលពញចិត្ត។

លៅន្ឹងវ ិធាន្ការសក្ាប់ការពារចេនាែងសទូចលេើសកក្ម្ិត្

បលចេកលទសសាំលៅជាភាសាជបុន្/អង់លលេស។ សាំលៅជាភាសា
លពេលនាោះម្ក

អាចក្ត្ូវ

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ការពិចារណាជាបន្តបនាទប់ទក់ទង

ោះពុម្ភផ្សាយែែីៗថ្ន្សតង់ដ្ឋ

ជបុន្លចញផ្សាយលេើកែាំបូងកនុងឆ្នាំ១៩៧៩

ការ

ន្បងាាញកាន្់ខត្ទូេាំទូោយ ែូលចនោះ

លឺការវ ិភាលេកខខណឌតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យលដ្ឋយក្បព័ន្ធ

ោះពុម្ផ្ស
ភ ាយសតង់ដ្ឋបលចេកលទសសាំលៅជាភាសាជបុន្/
Table

ន្ូវសម្ត្ថភាពផ្សទុកទម្ៃន្់

ជាភាសា

សាំលៅពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ឧបករណ៍លេើកដ្ឋក់បន្ទុកចេ័ត្លដ្ឋយលក្បើ ឧបករណ៍

ន្ដ្ឋក់បខន្ថម្លេើលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធកាំពង់ខផ្ស ខែេជា

កម្ែវត្ថុថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស

ោះពុម្ភផ្សាយកនុងឆ្នាំ

លហើយវ ិធាន្ការនានាក្ត្ូវ

បញ្ូេ េគ្ននពាក់ព័ន្ធលៅន្ឹងេកខខណឌត្ក្ម្ូវម្ុខងារែាំលណើរការ

Table 2 ក្បវត្តិសង
ត ់ដ្ឋបលចេកលទស សាំលៅជាភាសាជបុន្ ន្ិ ង

ើងវ ិញ

ន្រួម្
ការ

កាំណត្់ខចងពីម្ុខងារែាំលណើរការ

ន្ិងការបងាករលក្គ្នោះថានក់ ខែេ

ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្លែើម្បីធានាសុវត្ថិភាព

ន្ិងម្ុខងារខផ្ស

ន្ិងកាំពង់ខផ្ស

លដ្ឋយក្បសិទិធភាព (Fig. 2)។ កនុងចាំលណាម្ឧបករណ៍លេើកដ្ឋក់បន្ទុក

សាំលៅជាភាសាអង់លលេស

ចេ័ត្ក្ត្ូវ

ន្បងាាញកនុងលន្ោះ ែងសទូចធុងជ័រ (RTG) យន្យន្ត

ែឹកទាំន្ិញលដ្ឋយក្បព័ន្ធស័យ
វ ក្បវត្តិកម្ែ (AVG) ន្ិងឧបករណ៍ែឹកធុងជ័រ។

លក្គ្នងបងាាញថ្ន្ការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេចាំណុចសាំខាន្់ៗថ្ន្សតង់ដ្ឋ ប

លចេកលទសកនុងឆ្នាំ២០១៨

Fig. 2 រូបភាពថ្ន្ក្បត្ិបត្តិការបញ្ជ
ជ រលត្ លេើលក្លឿងចក្កលេើកដ្ឋក់ទាំន្ិញ

3

ើងវ ិញពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការខែទាំ

ខេឹម្សារពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

•

វ ិធាន្ការលនេើយត្បន្ឹងកាេកាំណត្់ថ្ន្អាយុកាេលក្បើក្
កនុងសាថន្ភាពថ្ន្កាេកាំណត្់

កាំលណើន្លសែឋកិចេខពស់ សាភរលក្បើក្
ពីកាេកាំណត្់អាយុកាេលក្បើក្

កនុង TSCPHF2007។ ចាប់តាាំងពីាន្ការខណនាាំលន្ោះ ខណៈខែេ
ការរចនាលាំន្ូសបេង់ ន្ិងវ ិធីសាស្តសតែថ្ទលទៀត្ទទួេ

ស់

អាយុកាេលក្បើក្

ខែេកាំពុងបន្តថ្ន្លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធសង្ម្

ន្ិង

បនាទប់ពីអាំ

ស់

សាស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់ខផ្សែកលេើភាពលជឿទុកចិត្ត

ុងលពេ

ើងកនុងែាំណាក់កាេ

រម្ភម្ួយការងាររចនាលាំន្ូសបេង់កាន្់ខត្សែុលសាែញ។

លែើម្បី

លដ្ឋយខផ្សនក លដ្ឋយខផ្សែកលេើវ ិធីសាស្តសតកតាតសាភរៈ ន្ិង

រាខម្ក្ត្

ការរចនាលាំន្ូសបេង់ន្ិម្ួយៗ ក្ត្ូវ

រចនាលាំន្ូសបេង់ ែូចជាការត្លម្េើងក្បលហាងសក្ាប់តាម្ដ្ឋន្ ន្ិង

ន្លុណល

ផ្សេូវសងខាងសាពន្ (Fig. 3) ាន្អត្ថក្បលយជន្៍សក្ាប់ការខែទាំ

ខផ្សនករហូត្ែេ់វ ិធីសាស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់កតាត

វ ិធាន្ការលផ្សសងៗក្ត្ូវ

លាំន្ូសបេង់លដ្ឋយខ

សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស
កាំណត្់លក្បើក្

ច់បញ្ូេ េគ្នន

ខែេពន្ារកាេ

ន្ិម្ួយៗក្ត្ូវ

ស់លសវាកម្ែ ជាម្ួយការខណនាាំសាភរៈរចនាសម្ព័ន្ធ

លក្គ្នងបង្ុាំ ខែេាន្អាយុកាេលក្បើក្

ើងលដ្ឋយកតាតលដ្ឋយ
លដ្ឋយខផ្សែកលេើវ ិធី

សាស្តសតកតាតបន្ទុក ន្ិងភាពធន្ ខែេសាភរៈ ន្ិង

ន្យងលទៀងទត្់។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

ន្ក្ច

ន្ ផ្សតេ់ការក្ពួយ

សក្ម្បជាម្ួយសាថន្ភាពខបបលន្ោះ វ ិធីសាស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់កតាត

ស់តាម្រយៈលន្ោះ ការពិចារណា

ស់ក្ត្ូវ ន្លធវើល

ន្ជាម្ុន្ វ ិធី

(Fig.

ស់ ន្ិងម្ុខងារែាំលណើរការ

4)។

ក

ក្ត្ូវ

ន្លុណល

រាខម្ក្ត្រចនា

ើងលដ្ឋយកតាតលដ្ឋយខផ្សនក

ន្រួម្បញ្ូេ េគ្ននលៅកនុងសាភរៈផ្សទុក

ន្ិងភាពធន្

អត្ថក្បលយជន្៍លួរកត្់សា្េ់ម្ួយក្ត្ូវ

ន្ែកស្សង់

ស់វ ិធីសាស្តសតខផ្សែកលេើវ ិធីសាស្តសតកតាតភាពធន្ ន្ិងបន្ទុក

ខពស់ លហើយខែេខណនាាំសាំណង់បលណា
ត ោះអាសន្នខានត្ធាំ រួម្ចាំខណក

លែើម្បីលក្បើក្

ែេ់ការធានាសុវត្ថិភាព លេើសាំណង់សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស។

លឺថាអនករចនាលាំន្ូសបេង់ខែេផ្សតេ់ការលរៀបាំ េាំអិត្

ជាម្ួយគ្ននលន្ោះខែរ

លាំន្ូសបេង់អាចក្បលម្ើេលម្ើេ លដ្ឋយងាយស្សួេពីឥរ ិយបទទាំន្ង

ការលក្បើក្

ស់បលចេកវ ិទាព័ត្៌ាន្

ន្ិង

បាំផ្សុត្ថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុ រហូត្ែេ់ែាំណាក់កាេចុងលក្កាយថ្ន្

ទូរលម្នាលម្ន្៍ (ICT) ន្ិងទិន្នន្័យ 3D កនុងែាំលណើរការលេខេាំដ្ឋប់
ចាប់ពីការរចនាលាំន្ូសបេង់

ន្ិងសាំណង់រហូត្ែេ់ការខែទាំ

ន្លេើកកម្ពស់ លហើយទសសន្ទន្ខែេ
ពក្ងឹង

ន្ិងពក្ងីកខែម្លទៀត្។

បលចេកលទស ែែីម្ួយ ក្ត្ូវ

ក្ត្ង់ ចាំណុចលន្ោះ

ន្បលងកើត្ល

ទាំនាក់ទាំន្ងការងារសហការ

ន្ខកេម្ែរ ក្ត្ូវ

សាស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់លដ្ឋយខផ្សនក

ន្

ត ់ដ្ឋ
ក្បព័ន្ធសង

ការងាររចនាលាំន្ូសបេង់

ន្ិងលែើម្បីបលងកើត្បរ ិសាថន្ម្ួយលែើម្បីលេើក

សូម្លម្ើេឯកសារលយងសក្ាប់ ព័ត្៌ាន្េម្ែិត្
សក្ម្ួេល

ខហទាំ។

បន្ទុក។

ជាម្ួយគ្ននលន្ោះខែរ

Monte Carlo (MCS) ក្ត្ូវ

ការខែទាំ (ផ្សេូវសក្ាប់ តាម្ដ្ឋន្ការអន្ុវត្តកុនងកាំពង់ក្បលភទលជកឃីត្)

ក្បកាែក្បជាខែេ

ខែន្កាំណត្់ខពស់

ន្ពាករណ៍ថាធាេក់ចុោះ លត្ើ ក្ត្ូវបលងកើត្ក្បសិទិធភាពផ្សេិត្កម្ែ

(FORM)។

ពាក់ព័ន្ធលៅន្ឹងេកខណៈម្ិន្ាន្

ន្ិងេទធភាពវ ិជជាន្លែើម្បីបលងកើត្បរ ិសាថន្ម្ួយ

ខែេកនុងលនាោះការរចនាលាំន្ូសបេង់ ខផ្សែកលេើភាពក្

លៅការដ្ឋឋន្លឺជាបញ្ជ
ា បនាទន្់ លហើយក្ពម្ជាម្ួយគ្នន លគ្នេលាំន្ិត្

អាចក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

ន្អន្ុវត្តយងងាយស្សួេ

កែក្បជាកក្ម្ិត្៣

កនុងបរ ិបទបលងកើន្លុណភាព

រចនាលាំន្ូសបេង់ថ្ន្ក្បលភទរចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នងបង្ាំុែីែម្ួយ ឬសម្បទរ

ន្លរៀបរាប់ទាំងស្សុងកនុងសតង់ដ្ឋបលចេកលទស។ កនុងន្័យលន្ោះ វ ិធី

(វ ិធីសាស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់កកាតតាម្ខផ្សនក) ក្ត្ូវ

ស់ជាំន្ួសវ ិធីសាស្តសតភាព

ើងលេើកទី១ខបបធម្ែតា

ា ចក្ម្ុោះ
ងាយស្សួេចាំលពាោះបញ្ជ

កនុងសាថន្ភាពម្ួយ ខែេកាំលណើន្ក្បជាជន្កាំពុងលធវើការ

ខផ្សែកលេើភាពលជឿទុកចិត្ត

ន្លក្បើក្

កែក្បជារូបម្ន្ត

រូបម្ន្ត MCS ផ្សតេ់អត្ថក្បលយជន្៍ជាលក្ចើន្៖ ការរួម្បញ្ូេ េគ្ននលដ្ឋយ

រចនាលាំន្ូសបេង់

សាស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់បលចេកលទស

ន្លធវើល

កនុងការវ ិភាលក្

លន្ោះ លឺលដ្ឋយសារខត្ការខណនាាំថ្ន្ការវ ិភាលភាពលជឿជាក់តាម្រយៈ

ើងវ ិញពាក់ព័ន្លធ ៅន្ឹងវ ិធីសាស្តសត

ជាក់ោក់នានាពាក់់ព័ន្ន្
ធ ឹងការបលងកើន្ក្បសិទិធភាពផ្សេិត្កម្ែ

កនុងសាំលៅខក

ើងវ ិញសតីពីវ ិធីសាស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់កតាតភាពធន្ ន្ិង

Fig. 3 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការរចនាលាំន្ូសបេង់លដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើ

ក្ត្ូវ

លឺលែើម្បីបលងកើន្ក្បសិទិធភាពថ្ន្

កម្ពស់ការបន្តបងាាញលាំន្ិត្លផ្សសងៗលដ្ឋយលសរ ី ន្ិងបលចេកវ ិទាែែីៗ។

ើងកនុងលគ្នេបាំណងពក្ងឹង

កនុងចាំលណាម្ការរចនាលាំន្ូសបេង់

ខេឹម្សារពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ការរចនា

លាំន្ូសបេង់។ លគ្នេបាំណងថ្ន្ការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេបចេុបបន្ន ថ្ន្វ ិធី

ក្ត្ូវ

សាំណង់ ន្ិងការខែទាំ លហើយសម្ស្សបសក្ាប់ អាយុកាេថ្ន្ត្ាំ

•

លេើការរចនា

ខែេាន្ស្សាប់។ បខន្ថម្លេើអត្ថក្បលយជន្៍ទាំងលន្ោះ MCS-ក្ត្ូវ

ន្

ន្វាយត្ថ្ម្េជាម្លធា

ន្ដ្ឋក់បញ្ូេ េគ្នន

លពេអនាលត្។

4

យម្ួយ ខែេាន្វ ិសាេភាពធាំលធងនា

កនុងការលណនាកតាតលដ្ឋយខផ្សនក េទធផ្សេ MCS ក៏ក្ត្ូវ

ន្យកម្កលក្បើក្

ស់ផ្សងខែរ។ ជាម្ួយេទធផ្សេ MCS

លដ្ឋយខផ្សនកអាចក្ត្ូវ

ន្លណនាយងងាយស្សួេ

ន្ិនានការលរៀបរាប់ខាងលេើបងាាញកាន្់ខត្ចាស់។

កតាត

ម្ុខងារែាំលណើរការេកខណៈខាេាំងទក្ម្ង់លកាង

លហើយលក្បើ

ខែបខែេពិចារណាលេើឥទធិពេទាំងលន្ោះក្ត្ូវ

ទាំនាក់ ទាំន្ងកាំណត្់ទីតាាំងរវាងត្ថ្ម្េចរ ិត្ (ត្ថ្ម្េពាក់ព័ន្ធលៅន្ឹងេទធ

បាំពង់ខែកខែបវ ិាក្ត្ត្ូចទេ់ន្ឹងន្ិ
ជញ្ជ
ជ ាំងធៃន្់) ក្ត្ូវ

ការ

ធន្ថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុសសរក្លឹោះទេ់រ ាំជួយខពស់

ន្ិងបនាទប់ ម្កខបងខចកអរលដ្ឋលណ

ថ្ន្

ចាំណុចរចនាលាំន្ូសបេង់លដ្ឋយកូអរលដ្ឋលណត្ថ្ម្េចរ ិត្ (Fig. 5)។

Fig. 5 ការវាយត្ថ្ម្េក្បូ

បីេីលត្ថ្ន្ការ

រវាងចាំណុចរចនាលាំន្ូសបេង់
កាំណត្់កតាតលដ្ឋយខផ្សនក
ខេឹម្សារពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ចាាំ

ទេ់រ ាំជួយ

Fig. 6 រូបភាពថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុក្ទក្ទង់កុងការរចនាលាំ
ន
ន្ូសបេង់ភាពធន្

េកខ

ន្លក្បើក្

ស់

ខេឹម្សារពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

កនុងលគ្នេបាំណងរកាឲ្យ

ចាំលពាោះកក្ាស់ជញ្ជ
ជ ាំង (t) ថ្ន្សសរបាំពង់ខែកខែបលកើន្ល

ជាត្ិ

(D)

ខែេទទួេ

ជាងលន្ោះលទៀត្

ន្តាម្រយៈម្លធា

ខណៈខែេន្ិ

ើងេកខ

វ ិសាេភាពក្លប់ែណតប់លេើខឹេម្សារលន្ោះ

ក្ត្ូវ

ន្ពក្ងីក

ជីវចក្ម្ុោះលេើខផ្សន្ែី (សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្សខែេាន្ម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្
ម្ុខងារម្ូេដ្ឋឋន្សក្ាប់លក្គ្នងបង្ុាំខផ្ស

បុខន្តក៏ាន្ម្ុខងារសក្ាប់ជីវ ិត្ថ្ន្ជីវចក្ម្ុោះ

យលណនាខផ្សនកខខវង។

ត្កាេាំងក្ត្ង់អ័កសលកើន្ល

ន្ការអភិរកសក្បកបលដ្ឋយ

កាន្់ខត្ទូោយ ឧទហរណ៍ជាក់ខសតងថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំក្បលភទសម្ព័ន្ធ

ណៈខាេាំងទក្ម្ង់លកាងកាេយជាក្បលភទថ្ន្សភាព េ សទីកលពញ
លេញ

ពាក់ព័ន្ន្
ធ ិងការយកចិត្ត

ន្ិរន្តរភាពថ្ន្ខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស ន្ិងការសាតរ ន្ិងអភិរកសបរ ិសាថន្ធម្ែ

លែើម្បីលនេើយត្បលៅន្ឹងចេនាថ្ន្ការរ ាំជួយកក្ម្ិត្២
ត្ថ្ន្វ ិាក្ត្

ើងវ ិញ

ទុកដ្ឋក់ែេ់ខផ្សនកបរ ិសាថន្

ើងលៅែាំណាក់កាេរចនាលាំន្ូសបេង់
ជាន្ិ

វ ិធាន្ការបន្ធូរ

សម្ុក្ទថ្ន្ខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស។

ើងវ ិញ។ ជាេទធផ្សេ ការ

(ចេនារ ាំជួយកក្ម្ិត្លក្គ្នោះថានក់បាំផ្សុត្)។

ន្លែើម្បីលេើកកម្ពស់ក្បសិទិធភាព

ន្ឹងឈាន្ែេ់ការធានាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ កនុងត្ាំបន្់ឆ្ៃយពីលននរ

លដ្ឋយពិចារណារលៅលេើទក្ម្ង់ថ្ន្សសរបាំពង់
ន្លធវើល

ន្ិងវ ិធីសាស្តសតម្ួយ

ទេ់ន្ឹងសូណាម្ិ

កនុងវ ិស័យថ្ន្ការរចនាលាំន្ូសបេង់ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយ

អាចក្ត្ូវ

ន្ពក្ងីកជា

បន្ថយ ន្ិងទប់សាកត្់លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ លហើយកនុងលពេជាម្ួយគ្នន

លក្គ្នោះម្ហន្តរាយលែើម្បីលនេើយត្បលៅន្ឹងរ ាំជួយែី ន្ិងសូណាម្ិ ខែេ

ខែកខែប

ការពិព័ណនាក្ត្ូវ

ន្ត្លម្េើងលៅខាងលក្កាយទវរទឹក

លន្ោះន្ឹងអាចលធវើ

ក្លបែណតប់ថ្ន្ការពិព័ត្៌នាសតីពីវ ិធានាការបន្ធូរបន្ថយន្ិងទប់សាកត្់

រចនាលាំន្ូសបេង់

លែើម្បីលនេើយ

ចូេសូណាម្ិលៅកនុងពាំន្ូកក្លឹោះទវរទឹក (Fig. 6)។ ការលរៀបរាប់ ទាំង

ខែេាន្អាំពីការរ ាំចួយែីែ៏សលម្បើម្

ន្ពិន្ិត្យល

លឺ

ពិចារណា លៅលេើ ការបន្ថយសម្ត្ថភាពក្ទក្ទង់ លដ្ឋយសារការហូរ

លៅភាលខាងលកើត្ក្បលទសជបុន្កនុងខខម្ីនា ឆ្នាំ២០១១ វ ិសាេភាព

សក្ាប់កាំពង់ចាំណត្ ក្ត្ូវ

ច់ក្ត្ូវវ ិភាលលក្គ្នងបង្ុាំទវរទឹកសក្ាប់ក្ទក្ទង់។

ទឹកក្ត្ូវ

ើងនាលពេអនាលត្ែ៏ខីេ ន្ិងខផ្សែកលេើចាំលណោះែឹង

ក្ត្ូវ

ើង ែេ់េាំដ្ឋប់ថ្ន្

សូណាម្ិ វ ិធីសាស្តសតរចនាលាំន្ូសបេង់ម្ួយខែេលក្គ្នងបង្ាំុពក្ងីកទវរ

ជាការពាករណ៍លក្គ្នោះរាាំងសៃួត្ Nankai Trough ន្ិងរ ាំជួយែីលគ្នក

ណៈខាេាំងទក្ម្ង់លកាងថ្ន្សសរបាំពង់ ខែកខែប

ន្រចនា

េាំដ្ឋប់លដ្ឋយរួម្បញ្ូេ េវ ិធីសាស្តសតម្ួយ ខែេវាយត្ថ្ម្េកាេាំងរេក

លែើម្បីលរៀបចាំលក្ត្ៀម្ចាំលពាោះលក្គ្នោះម្ហន្តរាយខានត្ធាំែូចni

លកើត្ាន្កនុងកក្ម្ិត្កាន្់ខត្ធាំ។

អាចក្ត្ូវ

កនុងការរចនាលាំន្ូសបេង់ភាពធន្ទេ់ន្ឹងសូណាម្ិ

ត្បលៅន្ឹងន្ិនានការខបបលន្ោះ

ស់កុនងការ

ើងវ ិញពាក់ព័ន្លធ ៅន្ឹងការបន្ធូរបន្ថយ

ន្ិងលម្លរៀន្បទពិលសាធន្៍ែីែៗ

ស់។ ជាេទធផ្សេ ភាព

លកាងអត្ិបបរារជាម្ួយគ្ននខែរ។

ន្ិងទប់សាកត្់លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ

លៅត្ូកយូ ន្ឹងលកើត្ល

ន្កាំណត្់សក្ាប់លក្បើក្

(សសរកក្ាស់

កាំលណាងសាំលោហៈ អាចលជៀសវាងការបន្ថយេកខណៈខាេាំងទក្ម្ង់

ក់រេាំ ន្ិងទាំនាក់ទាំន្ង

ន្ិងត្ថ្ម្េចរ ិត្ខែេលក្បើក្

ថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុសសរ

លដ្ឋយម្ិន្បណា
ត េឲ្យទញចុោះេកខណៈខាេាំងល

Fig. 4 ភាពលផ្សសងគ្ននរវាងវ ិធីសាស្តសតកតាតសាភរៈ ន្ិងវ ិធីសាស្តសតកតាត
បន្ទុក ន្ិងភាពធន្

ន្លេើកម្កបងាាញ។

ត្កក្ាស់

ធន្) ន្ិងចាំណុចរចនាលាំន្ូសបេង់ (ចាំណុចខែេអាចទាំន្ងជាាន្
ក់រេាំខពស់បាំផ្សុត្)

ថ្ន្សសរបាំពង់ខែក

កនុងការរចនាលាំន្ូសបេង់ជាក់ខសតង

ផ្សេរួម្ថ្ន្កាេាំងផ្សទុយគ្ននន្ិម្ួយៗ ពី សាភរៈបន្ទុក ន្ិងសាភរៈភាព

ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ

ើង

ន្ិងកាំពង់ខផ្សបុលណាណោះលទ
ខែេាន្ជក្ម្កលៅ

កនុងទឹកលជារ ន្ិងែែបក្បោះទឹកលៅលននរសម្ុក្ទ សូម្លម្ើេ Fig. 7)។
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ន្ិងបលចេកវ ិទាសាតរធម្ែជាត្ិសក្ាប់ទឹកលជារ
ន្ិងថ្ក្ពសារាយសម្ុក្ទ ន្ិងការលក្បើក្
ម្ិន្បោះពាេ់ែេ់បរ ិសាថន្លអកូ
លគ្នេបាំណងចម្បង
សាំលៅពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ទីខពស់លក្កាម្ថ្ផ្សទទឹក

ស់សាភរៈលក្បើក្

សុ
ូ ី។

ស់ល

ើងវ ិញ

ខែេកាំណត្់ទិសលៅលដ្ឋយ

ើងវ ិញទាំងលន្ោះ ម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្ក្បម្ូេផ្សតាំុ

ការយកចិត្ទ
ត ុកដ្ឋក់ខផ្សនកបរ ិសាថន្កនុងម្ុខងារន្ិម្ួយៗថ្ន្ខផ្ស

ន្ិង

កាំពង់ខផ្សបុលណាណោះលទ បុខន្តក៏លែើម្បីបលងកើត្បរ ិសាថន្ត្ាំបន្់សម្ុក្ទខែេ
សម្បូរធន្ធាន្ ន្ិងកខម្េងសក្ាប់សក្ាកកម្ាន្ត ន្ិងេាំខហរកាយ។
Fig.7 ឧទហរណ៍ថ្ន្ក្បលភទលក្គ្នងបង្ុាំថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំខផ្ស ន្ិងកាំពង់
ខផ្ស ក្បលភទសម្ព័ន្ធជីវចក្ម្ុោះខែេរស់លេើខផ្សន្ែី
ើងវ ិញ

ខេឹម្សារសាំលៅពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល
អលងកត្

ពាក់ព័ន្ប
ធ លចេកវ ិទា

វ ិសាេភាពថ្ន្ការពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ើងវ ិញក្ត្ូវ

ន្

ពក្ងីកជាពិលសសពាក់ព័ន្ធលៅន្ឹងបលចេកវ ិទាអលងកត្ ជាឧទហរណ៍
ការបញ្ជ
ជ ក់អោះអាងថ្ន្ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងអលងកត្
ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងេកខខណឌបរ ិសាថន្

ន្ិងេទធផ្សេលត្សត

ន្ិងធម្ែជាត្ិ

ត្ក្ម្ូវសក្ាប់ការ

រចនាលាំន្ូសបេង់ ន្ិងការកាំណត្់េកខខណឌរចនាលាំន្ូសបេង់។ ជាក់
ខសតង

ាត្ិកាថ្ន្បលចេកវ ិទាចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ក្ត្ូវ

ន្ពិព័ណនា

ែូចជា បលចេកវ ិទាវាស់ជលក្ៅសម្ុក្ទ (ខានត្បន្ទោះត្ូចពាក់ព័ន្ធបលចេក

វ ិទាព័ត្៌ាន្

ន្ិងលម្នាលម្ន្៍

ICT

ក្បលយជន្៍ លួរកត្់សា្េ់នាលពេែែីៗលន្ោះ។
កាំណត្់កុនងសាំលៅពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ខែេ

ន្បងាាញអត្ថ

លគ្នេបាំណងចម្បង

ើងវ ិញលន្ោះ រួម្ចាំខណកលេើក

កម្ពស់ផ្សេិត្ភាពលៅការដ្ឋឋន្កនុងវ ិស័យថ្ន្ការរចនាលាំន្ូសបេង់

ការ

សាងសង់ ន្ិងត្ាំខហទាំ។
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Fig. 1 Legal Framework for Technical Standards for Port and Harbour Facilities in Japan
Port and Harbour Act

Cabinet Order of Port and
Harbour Act

(Article 56-2-2)
Technical Standards for Port and Harbour
Facilities

(Article 19)
Facilities subject to Technical Standards

(Article 56-2-21)
Issuing Recommendations to Bodies
Managing Specified Port Infrastructure
subject to Technical Standards

Ministerial Ordinance of Port and
Harbour Act

(Article 28)
Stipulation of Facilities Excluded from Coverage
(Article 28-22)
Specified Facilities subject to Technical Standards

Technical Standards for Port and Harbour Facilities in Japan

Ministerial ordinance to prescribe Technical Standards establishing
Technical Standards for Port and Harbour Facilities

(Article 2-5)
Definitions: Port Infrastructure

The Public Notice to set forth the details necessary for Technical Standards
The Public Notice to set forth the details necessary for construction of the facilities
subject to Technical Standards

The Public Notice to set forth the details necessary for maintenance of the facilities
subject to Technical Standards
Design methods designated by the proviso stated in the Article 56-2-2 (3) of the Port and Harbour Act

Table 1 Outline of Contents of Technical Standards and Commentaries
for Port and Harbour Facilities in Japan (Revised in 2018)
Part I General
Chapter 1 General Rules
Chapter 2 Construction, Improvement, or
Maintenance of Facilities Subject to
the Technical Standards
Chapter 3 Environmental Considerations on
Facilities Subject to the Technical
Standards

Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10

Part II Actions and Material Strength
Requirements
Chapter 1 General
Chapter 2 Meteorology and Oceanography
Chapter 3 Geotechnical Conditions
Chapter 4 Earthquakes
Chapter 5 Earth Pressure and Water Pressure
Chapter 6 Ground Liquefaction
Chapter 7 Ground Subsidence
Chapter 8 Ships
Chapter 9 Environmental Actions
Chapter 10 Self Weight and Surcharge
Chapter 11 Materials

Part IV Reference Technical Information
[For Part I]
Chapter 1 Major reference documents
Chapter 2 Reliability-Based Design
Chapter 3 Environmental Considerations
[For Part II]
Chapter 1 Observations, Investigations and
Tests
Chapter 2 Investigations and Tests after Large
Earthquake with Tsunami Attack
[For Part III]
Chapter 1 Basic Information on Seismic Design
Chapter 2 Dedicated Use Barthes
Chapter 3 Planning Method of Port Transportation Facilities
Chapter 4 Tables and Charts for Design Calculations

Part III Facilities
Chapter 1 General
Chapter 2 Items Common to Facilities Subject
to the Technical Standards

Waterways and Basins
Protective Facilities for Harbours
Mooring Facilities
Port Transportation Facilities
Cargo Sorting Facilities
Storage Facilities
Facilities for Ship Service
Other Port Facilities
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Table 2 History of TSCPHF (Japanese
Version and English Version)
Japanese version

Fig. 2 Image of Remote-control Operation of Movable Loading/
Unloading Machinery

English version

Issue year

Pages

Issue year

1979

692

1980

1989

968

1991

1999

1,181

2002

2007

1,485

2009

2018

2,218

2020 (planned)

Fig. 3 Example of Design with
Consideration to Maintenance Stage (Inspection
Catwalk Applied in Jackettype Wharf)

Installation
of inspection
catwalk from
the design
stage so as
to allow for
easy maintenance

Fig. 4 Difference between Material Factor Approach and Load and Resistance
Factor Approach
Cohesive strength C

Former
TSCPHF (2009)

Weight W

Surcharge q

Shear resistance angle φ

Partial factor method based on “material factor approach” where
each material or individual design parameter is multiplied by the
corresponding partial factor respectively

Shift to:
Partial factor method based on “load and resistance factor approach”
where each integrated value of various loads or resistance capacities is
multiplied by the corresponding load factor or resistance factor respectively
(Integrated resistance term calculated by intact design parameters (characteristic values))

Revised
TSCPHF (2018)

(Integrated load term calculated by intact design parameter (characteristic values))

Fig. 5 Evaluation of Collapse
Probability, and Relation
between Design Point and
Characteristic Value Applied in
Settling Partial Factor
Failure/Non-failure
boundary line

Design point

Overtopping flow

Tsunamis having a
scale larger than
that of design
tsunamis

Devising of breakwater crest
Maintaining of stability
as high as possible
=

Loading value S (kN)

Failure sphere

Fig. 6 Image of Persistent Breakwater in Tsunami-resistant Design

Persistent structure
Seepage
flow

Characteristic value

Installation of
covering block
Installation of
reinforcing
embankment

Rubble
mound

Non-failure sphere

Laying of scouring-prevention mat

Resistance value R (kN)

Fig. 7 Examples of Structural Types of Living Creature Symbiosis-type
Port and Harbour Structures
High tidal zone
Medium tidal zone
Low tidal zone

(a) Coating type

Living
creature
floor

(b) Pier type
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(c) Caisson type

(ទាំព័រ ៥-៦)

ក្បួេខែរ។

ន្ិនានការបលចេកវ ិទាចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្លធ ក្គ្នង

ថ្ន្ឧបបទទវលហត្ុ លដ្ឋយសារការខូចខាត្។
ដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ នានា

េលៅក្បលទសជបុន្

សម្ស្សប

កម្ែវ ិធីលេើកកម្ពស់ន្វាន្ុវត្តន្៍អន្តរក្កសួង (SIP) ខែេ

លដ្ឋយខ

កនុងលនាោះក្កុម្ក្បឹកាវ ិទាសាស្តសត បលចេកវ ិទា ន្ិងន្វាន្ុវត្តន្៍ (CSTI)
ន្បលងកើត្ល

SIP

ើងលែើម្បីជាំរញ
ុ ឲ្យាន្

ន្ិងចាត្់វ ិធាន្ការ

កលៅការដ្ឋឋន្ផ្ទទេ់។ វាក៏ចាាំ

ច់ក្ត្ូវកាត្់បន្ថយលក្គ្នោះថានក់

ន្ជាអបបរារ

ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការលធវើការលដ្ឋយ

សក្ាប់ការក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ
លដ្ឋយរែឋ

ក្បត្ិបត្តិការ

េម្ូេដ្ឋឋន្ ការកាត្់ បន្ថយត្ថ្ម្េក៏ជាការយេ់លឃើញែ៏

សាំខាន្់ជាក់ោក់។ បចេុបបន្ន លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ក
ធ ៏កាំពុងក្ត្ូវ

ក្លបែណតប់ ចាប់ពីការស្សាវក្ជាវម្ូេដ្ឋឋន្រហូត្ែេ់ពាណិជជភាវូប
ន្ីយកម្ែ ន្ិងឧសាហកម្ែភាវូបណីយកម្ែ។
ខកេម្ែរ

ច់ក្ត្ូវាន្

ផ្ទទេ់លៅកខន្េងការងារ។

ន្ឹងឈាន្លឆ្ពោះលៅម្ុខលដ្ឋយលផ្ទតត្លេើវ ិសាេភាព

“ការក្លប់ក្លង

ន្សុវត្ថិភាព លនាោះវាពិត្ជាចាាំ

លដ្ឋយពិន្ិត្យជាក្បចាាំលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធម្ួយចាំន្ួន្ធាំ

ន្ិងហាន្ិភ័យឲ្យ

ន្វាន្ុវត្តន្៍បលចេកវ ិទាវ ិទាសាស្តសត។ ជាកម្ែវ ិធីអន្តរក្កសួង ន្ិងអន្តរ
វ ិស័យ

លែើម្បីអន្ុញ្ជញត្ឲ្យាន្

បលចេកវ ិទាខែេអាចវ ិភាលេម្ែិត្ចាស់ោស់

លសចកតីលផ្សតើម្

ក្ត្ូវ

ស់

ការក្លប់ក្លង ខែទាំ បងាករលដ្ឋយក្បសិទិធភាព ន្ិងក្បសិទិធផ្សេថ្ន្លហ

ការក្លប់ក្លង ខកេម្ែរ ន្ិងត្ាំខហទាំលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្-ធ -ការ

ជាអនកលែើរត្ួនាទីចម្បង

ន្លក្បើក្

សក្ាប់រយៈលពេរាប់រយឆ្នាំអាចបណា
ត េឲ្យាន្ហាន្ិភ័យខពស់

បង្ុាំខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស (២)

ស្សាវក្ជាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍកម្ែវ ិធីរដ្ឋឋភិ

លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ម្
ធ ួយចាំន្ួន្ខែេក្ត្ូវ

សាងសង់ទូទាំងអាសុី លទោះជាយងណាកតី ការខែទាំ

ន្ិ ងខែទាំលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ

ន្

ន្កាេយជា

បញ្ជ
ា ធាំម្ួយលហើយខែរ។ “លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ SIP” ាន្លគ្នេលៅ
ខណនាាំបលចេកវ ិទាទាំលន្ើបែែីៗលួរឲ្យភាាក់លផ្សែើេកនុងេាំដ្ឋប់ថ្ន្បលចេក

(ត្លៅលន្ោះលៅកាត្់ថា “លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ SIP”) ជាចាំណុចម្ួយ

វ ិទាក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្។
ធ

ឧទហរណ៍ជាក់ ោក់រម្
ួ ាន្

សក្ាប់ក្ទក្ទង់ ជីវភាពក្បចាាំថ្ែៃរបស់លយើង ន្ិងសកម្ែភាពលសែឋកិចេ

ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ

ការចាប់សុីញេ់សភាពខូច

សង្ម្។

ខាត្លៅការដ្ឋឋន្កនុងសសរទក្ម្លបត្ុង

ន្លផ្ទតត្ការយកចិត្ទ
ត ុកដ្ឋក់របស់កម្ែវ ិធីបចេុបបន្ន។ លហដ្ឋឋរចនា

ែូចត្លៅ៖ ជាំន្ួយពី ឬជាំន្ួសលដ្ឋយបលចេកវ ិទារូបូ សក្ាប់ ការតាម្

សម្ព័ន្ធសុីវ ិេែូចជា ផ្សេូវែនេ់ ផ្សេូវរែលភេើង ន្ិងក្ពោន្យន្តលហាោះ
លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធជាលក្ចើន្កនុងចាំលណាម្លន្ោះ

យងណាកតី

ក្ត្ូវ

ន្សាងសង់ល

ើងកនុងអាំ

លទោះជា

ុងលពេកាំលណើន្

ក្បឡាយ

ន្ិងសាពន្លដ្ឋយលក្បើក្

ការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យ

ស់សិន្ស័រទូរសពទ

ខែេម្ិន្

លសែឋកិចេខពស់។ ខណៈខែេលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ទ
ធ ាំងលន្ោះកាន្់ខត្ចាស់

ត្ក្ម្ូវសក្ាប់ ការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យែាំលណើរការបលចេកវ ិទាចាប់សុីញេ់

ការចាំណាយលេើការជួសជុេ ន្ិងខែទាំលកើន្ល

ើងខពស់ ក្ពម្ជាម្ួយ

សភាពខូចខាត្ខែេខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយថ្ន្ន្ិលវារទលន្េរ ទាំន្ប់ ន្ិង

ខែេអាចនាាំឲ្យលកើត្ាន្ឧបបទទវលហត្ុ លផ្សសងៗកនុង

ន្់ សាែន្ែាំលណើរលៅរកសភាពខូចខាត្ ាន្ភាព

ន្ឹងសាថន្ភាព
អាំ

ុ ងលពេលសវាកម្ែ

ខផ្ស បលចេកវ ិទា

កាេយជាបញ្ជ
ា សង្ម្លផ្សសងៗជាលក្ចើ ន្។

កម្ែវ ិធីលន្ោះាន្លគ្នេបាំណងទប់សាកត្់ឧបបទទវលហត្ុ

ជាក់ោក់ខពស់សក្ាបលបត្ុង ការអភិវឌ្ឍសាភរៈជួសជុេ ខែេ

ន្ិងកាត្់

ាន្អាយុកាេលក្បើក្

បន្ថយបន្ទុកខែទាំ លដ្ឋយបលងកើត្ជាការក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ
ាន្េកខណៈជាក្បព័ន្លធ ដ្ឋយលក្បើក្

ស់បលចេកវ ិទា ន្ិងបលចេកវ ិទា

លដ្ឋយខ

ជាេទធផ្សេ បខន្ថម្លេើភាពខុសគ្ននកនុងបរ ិសាថន្លក្បើក្

ន្

ន្់សាែន្ក្បាណ ៨០០ក្ទីោន្លយន្។ លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ លួរ
ាន្ម្ុខងារែាំលណើរការ

ន្ិងផ្សេិត្

ចាំលពាោះអនាលត្លឺ

ក។ េកខណៈបឋម្ថ្ន្លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធទាំងលន្ោះ ាន្

ភាពខុសគ្ននខផ្សែកលេើលពេលវោ ន្ិងេខខខណឌខែេ

ស់ក្បព័ន្ធ

ឃ្េាំងផ្សទុកលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធកុនងក្បលទសជបុន្ ក្ត្ូវ

យន្យន្ត ន្ិងកុាំពយូទ័រយួរថ្ែ លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ល
ធ ឺជាបណាំុត ផ្សេិត្
ន្រចនាលាំន្ូសបេង់សាងសង់

លដ្ឋយលក្បើក្

ែាំលណើរការបណាំុត ម្ូេដ្ឋឋន្ទិន្នន្័យ ន្ិងបញ្ជញសបបន្ិម្ិែត្ត។

ម្ិន្ែូចជាផ្សេិត្ផ្សេខែេផ្សេិត្កនុងក្ទង់ក្ទយធាំ ែូចជា
ខែេក្ត្ូវ

បលចេកវ ិទាក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋ

រចនាសម្ព័ន្ធក្បកបលដ្ឋយក្បសិទិធភាព

ព័ត្៌ាន្ទាំលន្ើបបាំផ្សុត្។

ផ្សេលទេ

ស់ ខពស់បាំផ្សុត្

សម្ព័ន្ធ

ន្សាងសង់។
ស់ លេបឿន្

ក្ត្ូវបលងកើត្ក្បព័ន្ធក្លប់ក្លងព័ត្៌ាន្លហដ្ឋឋរចនា

លហើយក្ត្ូវក្ត្ូវ

ខែេអាចក្ត្ូវ

ន្រាប់រយឆ្នាំ។ ទាំន្ួេខុសក្ត្ូវរបស់លយើង

ន្លក្បើក្

ន្ជាំរញ
ុ បន្តលក្បើក្
ស់លដ្ឋយសុវត្ថិភាព

ស់ លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ
ជាម្ួយបន្ទុកខែទាំ

អបបរារលៅែេ់អនកជាំនាន្់លក្កាយ។ កម្ែវត្ថុថ្ន្ “លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ

ថ្ន្ែាំលណើការលៅរកសភាពខុចក្ទង់ ក្ទយលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធក៏ខក្ប

SIP” លឺលែើម្បីបលងកើត្ក្បព័ន្ធ លហើយលយើងន្ឹងក្បឹងខក្បងសលក្ម្ចឲ្យ ន្។
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លក្គ្នងបងាាញ
លៅក្បលទសជបុន្ កនុងចាំលណាម្លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ខធ ែេ

ាន្អាយុកាេចាំណាស់

ហាន្ិភ័យកាំពុងលកើត្ល

វលហត្ុ ធៃន្់ធៃរែូចជា ឧបទទទវលហត្ុ ក្បឡាយទឹក
២០១២ ន្ិងការលកើន្ល

Sasago

កនុងឆ្នាំ

ើងចាំណាយខែទាំ ន្ិងជួសជុេលឺជាក្បធាន្

បទកាំពុងយកចិត្ទ
ត ុកដ្ឋក់។

ការក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធជា

ស់បលចេកវ ិទាែែីៗ

ក្បព័ន្ធលដ្ឋយលក្បើក្

ើងថ្ន្ឧបបទទ

លឺពិត្ជាសាំខាន្់សក្ាប់

ទាំងការទប់សាកត្់ឧបបទទវលហត្ុ ខផ្សែកលេើក្បព័ន្ធត្ាំខហទាំការពារ ន្ិង
កាត្់បន្ថយត្ថ្ម្េអាយុកាេកាំណត្់ លក្បើក្

ស់លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធជា

អបបបរារ លក្កាម្េកខខណឌថ្ន្ម្ូេដ្ឋឋន្ហិរញ្ញវត្ថុរ ឹងាុាំ ន្ិងការ
កាត្់បន្ថយចាំន្ួន្វ ិសវករជាំនាញ។ ជាក់ខសតង បលចេកវ ិទាខែេលក្បើ
ក្

ស់

ICRT

លជឿន្លេឿន្បាំផ្សុត្របស់ពិភពលោករ ាំពឹងថាបលងកើត្

ឱ្កាសអាជីវកម្ែែីែៗ

លៅកនុងទីផ្សារខែទាំលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធខែេ

ន្ិងផ្សតេឱ្
់ កាសសក្ាប់ការពក្ងីកអាជីវកម្ែលៅកាន្់

ាន្ស្សាប់

ក្បលទសលៅអាសុី ខែេក្បឈម្ម្ុខបញ្ជ
ា ក្បហាក់ក្បខហេគ្នន។
លែើម្បីសលក្ម្ច

ន្ខបបលន្ោះ

លយើងន្ឹងបលងកើន្ក្បសិទិធ

ភាពសតង់ដ្ឋត្ាំខហទាំ

លដ្ឋយលក្បើក្

ស់ត្ាំខហទាំការពារត្ថ្ម្េទប

ខណៈលផ្ទតត្លេើភាពចាាំ

ច់បាំលពញត្ក្ម្ូវការខែទាំលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ

ជាម្ួយការរ ីកែុោះដ្ឋេថ្ន្ការអភិវឌ្ឍបលចេកលទស

លហើយបលចេកវ ិទា

ែែីៗកនុងបលចេកវ ិទាខែេកាន្់ខត្ាន្ភាពទក់ទញ ខែេអាចក្ត្ូវ
ន្លក្បើលៅការដ្ឋឋន្។

លដ្ឋយសលក្ម្ច

បាំណងរួម្ចាំខណកែេ់ការលធវើឲ្យត្ាំបន្់រស់ល

ន្ខបបលន្ោះ

លយើងាន្

ើងវ ិញ ក៏ែូចជាខែទាំ

លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ ខផ្សនកខាងកនុងសាំខាន្់ៗែេ់សង
ត ់ដ្ឋខពស់ ខណៈ
ខែេាន្បាំរង
ុ ទុកសកម្ែភាពលសែឋកិចត្
េ ាំបន្់លផ្សសងៗជាលក្ចើន្ក្បលភទ។

ជាងលន្ោះលៅលទឿត្ លយើងន្ឹងបលងកើត្ទីផ្សារត្ាំខហទាំបន្តបនាទប់ែ៏ទក់
ទញ ន្ិងកសាងម្ូេដ្ឋឋន្លែើម្បីពក្ងីកលៅលក្ៅ ក្បលទស ខផ្សែកលេើ
ឧទហរណ៍កនុងត្ាំបន្់ខែេទទួេ

ន្លជាលជ័ យ។

Fig. 1 ការស្សាវក្ជាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍ SIP សក្ាប់បលចេកវ ិទាក្លប់ក្លង
ជួសជុេ ន្ិងខែទាំលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ

(កាំណត្់សាំគ្នេ់៖ លដ្ឋយសារអនកន្ិពន្ធកាំពុងបន្តពិន្ិត្យលរៀបចាំខផ្សនក

ខេោះថ្ន្អត្ថបទ

សូម្ខណនាាំែេ់អនកអាន្លម្ើេខេឹម្សារាត្ិកាចុង

លក្កាយកនុងសាំលៅជាភាសាអង់លលេស)។
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Yozo Fujino: After receiving the Ph. D from the University of Waterloo, Canada, he became Assoc. Professor in 1982 and Professor in 1990 of the Faculty of Engineering, the University of Tokyo.
He assumed his current position as Distinguished YNU Professor
of the Institute of Advanced Science, Yokohama National University in 2014. He received the Japan Academy Prize in 2019. He
serves as the Program Director of the Cross-Ministerial Strategic
Innovation Promotion Program (SIP) of the Cabinet Office.

Innovative manufacturing design

Combustion

Innovative agriculture

Power electronics

New materials

Fig. 1 Council for Science,
Technology and Innovation
Resilience
Prof Masayoshi
Nakashima
Energy carrier
Ocean natural resources

Infrastructure maintenance,
renovation and management
Prof Yozo Fujino
Automatic driving

Fig. 2 SIP Research and Development for Infrastructure Maintenance, Renovation, and
Management Technologies
(1) Inspection, Monitoring
and Diagnostics Technologies
X-rays, Neutron beam, Lasers, Microwaves, Near-Infrared
Spectroscopy, Electromagnetics, Acoustics, etc.
Public Works Research Institute, National Institute for Land Infrastructure Management,
PDCEN, Japan, AIST, Tsukuba Technology, Alcoetta Technology, Pacific Consultants,
Shutoko Engineering, Okayama University, Gifu University,
Tokyo University of Agriculture and Technology
Infrastructure
Roads, railways, harbors, airports,
irrigation facilities, water supply
(underground structures),
river embankment,
embankment slopes, dams

(2) Structural Materials, Deterioration
Mechanisms, Repairs, and Reinforcement Technologies
Establishing a structural material research center, maintenance
technologies, luminescent materials, new thermal spray materials,
ultra-durable concrete
NIMS, AIST, Osaka Prefecture University, Okayama University

(5) Asset Management Technologies
Implementation of road infrastructure management cycles in
Japan and overseas; mechanisms for concrete bridge deterioration;
asset management for irrigation facilities and harbor structures
University of Tokyo, Kyoto University, Tokyo Institute of Technology,
Kanazawa University, NARO, PARI

(4) Robotics Technologies
Adjustable girders, flexible guide frame, flight robotics,
semi-submerged unmanned construction
Shibaura Institute of Technology, Tohoku University, Waseda University,
Meijo University, Kyoto University, Association of Unmanned Construction Technology,
HiBot, NEC, Fujitsu, Public Works Research Institute, Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism

Regional Governments
Private Technology Development
Contracts, Bids
Cooperation with Regional Universities
Overseas Expansion

(3) Information and Communications Technologies
Road and bridge screening technologies, freeway sensing data
processing, storage, analysis technologies, optimization of
wireless communications
National Institute of Informatics, NEXCO East Japan,
NTT, JIP Techno Science, Hitachi

*Infrastructure Operations and Management Overview (participating organizations as of November 13, 2014

Fig. 3 Drones Being Developed in SIP for Inspection of
Bridge Girders and Piers

Fig. 4 Bridge Corrosion Investigation Using ELECT
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(ទាំព័រ ៧-៨)

ខផ្ស ន្ិង SAMSWING ក្បព័ន្ធតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យ ខែេអាចលធវើឲ្យ

ន្ិនានការបលចេកវ ិទាចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្លធ ក្គ្នង

សិន្ស័រតាម្ដ្ឋន្

បង្ុាំខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស (៣)

Fig. 1 ក្បព័ន្ធក្លប់ក្លងកាេកាំណត្់អាយុកាេលក្បើក្

ការក្លប់ក្លង ខកេម្ែរ ន្ិងត្ាំខហទាំលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ SIP-ការអភិវឌ្ឍក្បព័ន្ក្ធ លប់ក្លងវែដអាយុកាេបលក្បើក្
សម្បទរខផ្ស

ន្ិងកាំពង់ខផ្ស៖

ក្កបខណឌការងាររួម្បញ្ូេ េគ្នន

សិន្ស័រ PTC (ក្កុម្ហុន្ Nakabohec Corrossion Protecting Co., Ltd)

ការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវ ិភាលសក្ាប់ការចាប់សភាពសាំណឹក

លដ្ឋយ Ema Kato

កខន្េងោបទប់លក្បង

វ ិទាសាថន្ស្សាវក្ជាវកាំពង់ខផ្ស ន្ិងក្ពោន្យន្តលហាោះ
ន្ិង

ខែបក្ត្ូវ
ល

ខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស អនកន្ិពន្ធកាំពុងែាំលណើរការពិន្ិត្យវ ិភាលកនុងលគ្នេ

ក្បព័ន្ធ LCM

ស់

0.018A.hr)

ាន្លគ្នេបាំណងពីរ៖ ការអន្ុវត្តចាស់ោស់ថ្ន្
ថ្ន្ការលធវើខផ្សន្ការ

SAMSWING (ក្បព័ន្ធខែទាំជាំន្ួយ

ន្ិងវ ិធាន្ការលនេើយត្បកនុងែាំណាក់

ខផ្ស

ន្ិងកាំពង់ខផ្ស៖

រែេ់អនកលក្បើក្

កនុងឆ្នាំ

ស់ សក្ាប់សម្បទរ

ន្កាំណត្់សក្ាប់ខផ្ស។

បញ្ូជ ន្សារក្ពាន្លដ្ឋយសវ័យក្បវត្តិែេ់អនកលក្បើក្

លែើម្បីតាម្ពិន្ិត្យបលចេក

លពេខែេសិន្ស័រចាប់

ទិសលៅសក្ាប់ ចាប់យកសភាពខូចខាត្

ល

ន្យកម្កលក្បើ

ែូចជាសិន្ស័រ PTC ជាសិន្ស័រតាម្ដ្ឋន្ខែេក្ត្ូវ

ន្សភាពអក្បក្កត្ី

ឆ
លយបេ់លេើលលហទាំព័រន្ូវេទធផ្សេវ ិន្ិច័យ

កនុងចាំលណាម្េទធផ្សេខែេទទួេ

ន្កនុងលលក្ាងស្សាវក្ជាវលន្ោះ បលចេកវ ិទាពីរក្ត្ូវ

ើងលដ្ឋយ

េកខណៈពិលសសពីរពាក់ព័ន្ធន្ឹងការបាំលពញម្ុខងារ៖

វ ិទាតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវ ិភាល ន្ិងវ ិធីសាស្តសតក្លប់ក្លងក្ទពយសកម្ែ ខែេ
ក្ត្ូវ

ន្បលងកើត្ល

េ

សាជីវកម្ែ Toa Corporation កនុងឆ្នាំ២០១៤។ SAMSWING ាន្

ក្កបខណឌការងាររួម្បញ្ូេ េគ្ននចាប់ពីការតាម្

ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យរហូត្ែេ់ការវាយត្ថ្ម្េ”

ស់ (សក្ាប់ខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស ន្ិងសាថប័ន្រែឋ

វ ិសវករអាជីព) លៅលេើ លលហទាំព័រ។ វាក្ត្ូវ

ខែេាន្ចាំណងលជើង “ការអភិវឌ្ឍ

ក្បព័ន្ក្ធ លប់ក្លងកាេកាំណត្់អាយុកាេលក្បើក្

លដ្ឋយសិន្ស័រជា

បចេកវ ិទាព័ត្៌ាន្) លឺជាក្បព័ន្ត្
ធ ាំខហទាំ ខែេលបើកទិន្នន្័យសិន្ស័

កាេត្ាំោះខហទាំសម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស។
សារលពើ ពន្ធ FY2014-2018

ន្ដ្ឋក់លែើម្បីវ ិន្ិច័យ
ឆ ម្ុខងារែាំលណើរការចាប់

SAMSWING (សារជីវកម្ែ Toa Corporation)

វ ិទាកក្ម្ិត្បឋម្ ែូចជាសក្ាប់ការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យ ការវ ិភាល

អនកន្ិពន្ធចូេរួម្កនុងការជាំរញ
ុ លាំលរាងស្សាវក្ជាវ

ក្ត្ូវ

(ចរន្តបខន្ថម្

Fig. 2 លក្គ្នងបងាាញថ្ន្សិន្ស័រ PTC

កសាងសម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្សែែី ន្ិងការជាំរញ
ុ លេើកកម្ពស់បលចេក
ការវាយត្ថ្ម្េ

ក្ចកចូេចាប់លផ្សតើម្ត្ាំខហទាំ

សភាពសាំណឹក។ (សូម្លម្ើេ Fig. 2)

ការរចនាលាំន្ូសបេង់ ការសាងសង់ ការខែទាំ ការកាំលទច ន្ិងការ

ការពាករណ៍

ើង ខែេវាយត្ថ្ម្េជាបរ ិាណលេើម្ុខងារែាំលណើរការថ្ន្ការចាប់

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

ពាក់ព័ន្ធន្ឹងក្បព័ន្ធលន្ោះ។

ការងារសហការគ្ននរវាងែាំណាក់កាេន្ិម្ួយៗ

ន្អភិវឌ្ឍ

យកសភាពខូចខាត្កខន្េងោបទប់លក្បង លដ្ឋយលក្បើ សិន្ស័រ PTC។

(LCM) សក្ាប់សម្បទរែូចបងាាញកនុង Fig. 1 ន្ិងបលងកើបក្បសិទិធភាព
ើង

ន្កត្់សា្េ់លដ្ឋយផ្ទទេ់ បនាទប់ពីែកលចញន្ូវខផ្សនកការ

ពារសាំណឹក។ កនុងការសិកាលន្ោះ វ ិធីសាស្តសតម្ួយក្ត្ូវ

លែើម្បីបលងកើត្ការខែទាំជាយុទធសាស្តសត សក្ាប់ សម្បទរ
កាេកាំណត្់អាយុកាេលក្បើក្

លៅលពេអលងកត្

លឃើញាន្សភាពខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយ លេើខផ្សនកទាំងលនាោះ ថ្ផ្សទខែក

ក្បព័ន្ធ LCM សក្ាប់សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស

បលចេកវ ិទាកក្ម្ិត្បឋម្ឲ្យក្បលសើរល

លឺលៅខត្ខផ្សែកលេើការអលងកត្លដ្ឋយចកខុ

សក្ាប់ក្លបការពារលេើលក្គ្នងបង្ុាំរងខែកខែប។

(កម្ែវ ិធីយុទសា
ធ ស្តសតអន្តរក្កសួងលេើកកម្ពសន្
់ វាន្ុវត្តន្៍)

បាំណងបលងកើត្ក្បព័ន្ធក្លប់ក្លង

ស់សក្ាប់

សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស

ស់ សក្ាប់

ចាប់ពីការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យរហូត្ែេ់ការវាយត្ថ្ម្េ--

SIP

ន្កនុងចាៃយឆ្ៃយ។

ន្កាំណត្់

ក្
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ន្ិងម្ុខងារផ្សតេ់

ថ្ន្ភាពអក្បក្កត្ីលធវើ

កនុងការសិកាលន្ោះ ក្បព័ន្ធ SAMSWING ខែេកាំពុងលក្បើ

ន្បលងកើន្ក្បសិទិធភាពលែើម្បីអាចអន្ុវត្ត

ខកេម្ែរចាំលពាោះសិន្ស័រ៤ក្បលភទ

ទប់លក្បងខែេអន្ុវត្តលេើលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបសក្ាប់ខផ្ស ន្ិងកាំពង់

ស់ កនុងករណី

ើងលដ្ឋយវ ិសវករជាំនាញ ន្ិងការចាត្់វ ិធាន្ការលនេើយត្ប។

ក្ត្ូវ

កខន្េងោបសារធាត្ុ

ម្ុខងារ

សក្ាប់ក្បព័ន្ធខែេ

អាចវាយត្ថ្ម្េកាេកាំណត្់លក្បើ

ស់យូររយៈលពេយូរថ្ន្លបត្ុងអាលម្

សិន្ស័រ២ក្បលភទលទៀត្

ខែេបញ្ជ
ជ ក់ពីេកខខណឌការពារទេ់ន្ឹងសាំណឹក

ថ្ន្សសរបាំពង់

លក្គ្នង

បង្ុាំក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

ស់ ន្ិងេកខខណឌសាំណង់ខែេាន្

ខែកខែប (សិន្ស័រម្ួយកនុងចាំលណាម្សិន្ស័រទាំងពីរលន្ោះ លឺសិន្ស័រ

េកខណៈពិលសសលៅតាម្សម្បទរន្ិម្ួយៗ

ណាភាព សាំលណើម្ កម្ពស់ ន្ិងលេបឿន្រេក។េ។ (សូម្លម្ើេ Fig. 3)

លទៀត្លសាត្ ត្ថ្ម្េ ន្ិងកាេាំងពេកម្ែកាន្់ខត្ត្ិច កាន្់ខត្ក្បលសើរ។

PTC ខែេ

ន្បងាាញខាងលេើ) ន្ិងសិន្ស័ររងាវស់បរ ិសាថន្ (សីត្ុ

ន្ដ្ឋក់លចញក្ត្ូវ

ន្អន្ុវត្តជាក្បចាាំ។

លហើយខផ្សន្ការខែេ
លៅកនុងការអន្ុវត្តលនាោះ

លែើម្បីសលក្ម្ចលគ្នេលៅលន្ោះ លឺក្ត្ូវយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខាេាំងបាំផ្សុត្លេើ
Fig. 3 លាំន្ូសលក្គ្នង SAMSWING

ការអន្ុវត្តការងារសហការគ្ននលដ្ឋយចាស់ោស់

កាេន្ិម្ួយៗថ្ន្ការលធវើខផ្សន្ការ ការរចនាលាំន្ូសបេង់ ការសាងសង់

ការជាំរញ
ុ ផ្សសពវផ្សាយបលចេកវ ិទាតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យទូេាំទូោយ
បលងកើន្ក្បសិទិធភាពក្ត្ួត្ពិន្ិត្យកាន្់ខត្កក់លៅត លឺចាាំ

ផ្សតាំុជាម្ូេដ្ឋឋន្ម្ួយខែេខណនាាំបលចេកវ ិទាទាំងលន្ោះ
ជាម្ួយគ្នន

ន្ិងខែទាំសម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស ខែេន្ឹងក្ត្ូវ

ន្ិងបលងកើត្បលចេកវ ិទា

លែើម្បីផ្សសពវផ្សាយទូេាំទូោយ

លពេអនាលត្។

ច់ក្ត្ូវក្បម្ូេ
ខណៈលពេ

ក្ត្ូវយកចិត្តទុកដ្ឋក់ លេើេកខណៈពិលសសថ្ន្ក្បព័ន្ធត្ាំ

ខហទាំជាលគ្នេសក្ាប់ សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ
លយើងកាំពុងរ ិោះរកម្លធា

កនុងលគ្នេការណ៍ខណនាាំសក្ាប់

តាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យទាំងលន្ោះ

ការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យ
ន្ពិន្ិត្យខកសក្ម្ួេល

ន្ិងបងាាញពីបលចេកវ ិទា

យនេុោះបញ្ជ
េ ាំង

ន្ិងវ ិភាលសម្បទរកាំពង់ខផ្ស

ើងវ ិញលេើខផ្សនកខេោះៗ

(ខែេក្ត្ូវ

កនុងខខម្ិែុនា

ឆ្នាំ

២០១៨) លសៀវលៅខណនាាំត្ាំខហទាំសម្បទរកាំពង់ខផ្ស (លក្កាម្ការែឹក

នាាំក្ត្ួត្ពិន្ិត្យកនុងខខកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៨) ន្ិងលគ្នេការណ៍ខណនាាំត្ាំ
ខហទាំ ែថ្ទលទៀត្ ខែេក្ត្ូវ

ន្ល

ោះពុម្ភផ្សាយ ន្ិងក្លប់ក្លងលដ្ឋយ

ការ ិយេ័យខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្សថ្ន្ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ
ែឹកជញ្ូជ ន្ ន្ិងលទសចរណ៍។ ភារកិចេបខន្ថម្នានាខែេកាំពុងជាំរញ
ុ

លេើកកម្ពស់លឺក្ត្ូវផ្សសពវផ្សាយទូេាំទូោយន្ូវបលចេកវ ិទាខែេ

ន្

អភិវឌ្ឍទាំងលន្ោះ កនុងវល្បណុត ោះបណា
ត េថានក់ជាត្ិ ន្ិងកិចេក្បជុាំលធវើ
ឋកថា សក្ាប់ បុល្េិកលក្កាម្ការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យលដ្ឋយផ្ទទេ់របស់

ក្កសួង ន្ិងសក្ាប់អនករែឋ

េខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស។

ជាម្ួយគ្ននលន្ោះ លគ្នេការណ៍ខណនាាំត្ាំខហទាំខែេ
លរៀបរាប់ ខាងលេើ ក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំ ល

ន្

ើងលដ្ឋយសម្ែត្់សក្ាប់អន្ុវត្ត

លេើសម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស កនុងកនុងលាំលរាងែាំលណើរការលសវាកម្ែ
កនុងត្ាំបន្់ធាំៗលៅជបុន្។

លគ្នេការណ៍ខណនាាំទាំងលន្ោះ

បងាាញខផ្សន្ការត្ាំខហទាំសង
ត ់ដ្ឋ

ចងែុេ

ត្ក្ម្ូវសក្ាប់ ការខែទាំម្ុខងារ

ែាំលណើរការថ្ន្សម្បទរន្ិម្ួយៗ ន្ិងបលចេកវ ិទាពាក់ព័ន្ធលៅន្ឹងការ
តាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យ ការវ ិភាលវ ិន្ិច័យ
ឆ ន្ិងវ ិធាន្ការខែទាំ។
ចាំលពាោះវ ិធាន្ការត្ាំខហទាំអន្ុវត្តជាក់ខសតង

សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស លឺជាការចាាំ
ក្ត្ូវពិន្ិត្យលម្ើេលេើខផ្សន្ការលសវាកម្ែ

សក្ាប់

ច់ខែេខផ្សន្ការត្ាំខហទាំ

េកខខណឌទីតាាំង

រវាងែាំណាក់

សាភរៈ

13

ន្សាងសង់នា

Ema Kato: After graduating from the School of Engineering of the Tokyo Institute
of Technology in 1997 and receiving the degree of Ph. D from the University of
Tokyo in 2002, she entered the Port and Airport Research Institute (PARI). She
served as chief researcher at PARI’s Life Cycle Management Research Center in
2007 and assumed her current position as group leader at PARI’s Structural Engineering Department in 2013. Her specialization is concrete engineering.

Fig. 1 Life-Cycle Management System for Port and Harbor Facilities1)
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Fig. 2 PTC Sensor and Petrolatum Lining System
t

145

1.0

100

FRP cover

Steel pipe pile
Petrolatum material

10
［mm］
20
PTC sensor

Formed PE sheet
Installation of PTC Sensor on
steel pipe pile

14

Fig. 3 Outline of SAMSWING
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(ទាំព័រ ៩-១១)

បរ ិលវណែីរ ឹង។ ក្ពម្ជាម្ួយលន្ោះ លក្កាម្េកខខណឌទាំងលន្ោះ ការ

បង្ុាំខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស (៤)

សសរអាចក្ត្ូវ ន្លធវើល

ន្ិនានការបលចេកវ ិទាចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្លធ ក្គ្នង

លក្បៀបលធៀបេកខណៈអន្តរជាត្ិ ថ្ន្វ ិធីសាស្តសត

ាន្ឥទធិពេយងខាេាំង លេើេទធផ្សេ

លដ្ឋយ Yoshiaki Kikuchi

ក្ទសសរខែេជាកម្ែវត្ថុថ្ន្ការវ ិភាល។

សាស្តសាតចារយ សាកេវ ិទាេ័យវ ិទាសាស្តសតត្ូកយូ

ខណៈវ ិធីសាស្តសត

សសរលបត្ុង

ខែេក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

លៅលពេលិត្ពិចារណារលេើេទធភាព

កាំពង់ខផ្ស

វ ិធីសាស្តសតខផ្សែកលេើ ការអន្ុវត្តជាក់ខសតង។

រម្ភអាំពីសាំណឹកថ្ន្សសរលបត្ុងខែេលក្បើលៅកនុងត្ាំបន្់

កនុងការសិកាលន្ោះ

លគ្នេលៅសាំខាន្់ក្ត្ូវ

ផ្ទទេ់លេើវ ិស័យសាំខាន្់ៗបី ែូចខាងលក្កាម្៖

ល

ើងលទវរែងក្ត្ង់ ម្ុាំក្បភាលខាងកនុងខពស់ជាង ែូលចនោះលហើយបចេុបបន្ន

ែថ្ទលទៀត្ខែរ។

ន្លផ្ទតត្លដ្ឋយ

(សម្ីការ៖ សូម្លម្ើេសាំលៅជាភាសាអង់លលេស)
Fig. 2 បងាាញការលក្បៀបលធៀបត្ថ្ម្េ

ន្អន្ុវត្តលៅបណា
ត ក្បលទស

• ការយេ់ែឹងពីការរចនាលាំន្ូសបេង់

ទទួេ

ន្លដ្ឋយលក្បើ សម្ីការបញ្ជ
ជ ក់លៅកនុង JSPH USACE ន្ិង

បាំខណកខាងកនុង

ន្ិងេកខខណឌសាំណង់លៅ

ត្ថ្ម្េ

លែើម្បី

ន្វាយត្ថ្ម្េលដ្ឋយរលបៀបណា។

ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្លម្លុណក្បសិទិធភាពសម្ត្ថភាពក្ទ

ន្់សាែន្លដ្ឋយលក្បើក្

ស់វ ិធីសាស្តសតជបុន្ (វ ិធីសាស្តសត JSPH

ន្់សាែន្ម្ុាំភាពធន្ទេ់ន្ឹងសានម្កាត្់ លដ្ឋយលក្បើក្

ស់ត្ថ្ម្េ

N)។ លយងលៅលេើ េទធផ្សេថ្ន្ការលក្បៀបលធៀប EC7 ាន្ន្ិនានការ
វាយត្ថ្ម្េសម្ត្ថភាពក្ទទម្ៃន្់លេើស លេើ JSPH ាន្ន្ិនានការម្ួយ

ាត្ិកាសិកា

Table 1 លក្បៀបលធៀបសម្ីការ

ថ្ន្សសរ។ វាក្ត្ូវ

ខែេ

EC7 ន្ិងខផ្សែកលេើ ក្ទឹសីព
ត ក្ងីកក្បលហាង កនុង Fig លន្ោះ ខណៈខែេម្ុាំ

បណា
ត ក្បលទសលៅអាសុីអាលលនយ៍ពាក់ព័ន្ធថាលត្ើ សម្ត្ថភាពក្ទ

ន្លក្បើក្

ន្់សាែន្ទាំង៤ថ្ន្

សម្ត្ថភាពក្ទលជើងលក្កាម្សសរលៅលេើបរ ិលវណែីខាច់

ការពិន្ិត្យយន្តការសម្ត្ថភាពក្ទក្ទង់ក្ត្ង់លជើងលក្កាម្ថ្ន្សសរ

បាំពង់ខែកខែបលបើកចាំហរចុង

វ ិធីសាស្តសតទាំងលន្ោះម្ិន្ឈាន្ម្ុខវ ិធីសាស្តសត

លលពុាំអាចន្ិយយថា

បញ្ឈរខែេលក្បើលៅក្បលទសជបុន្ អាលម្រ ិក ន្ិងបណា
ត ក្បលទសអឺរប
ុ ។
អាសុីអាលលនយ៍

ែូច

ខែេអន្ុវត្តលៅសហរែឋអាលម្រ ិក ន្ិងលៅបណា
ត ក្បលទសអឺរប
ុ លកើន្

• ការលក្បៀបលធៀបថ្ន្វ ិធាន្ ន្់សាែន្សក្ាប់ សម្ត្ថភាពទប់សសរ

វ ិធីសាស្តសតទាំងលន្ោះលឺ ទាំន្ងជាន្ឹងក្ត្ូវ

លទោះយងណាកតី

ខែេលឃើញលៅកនុង Fig. 1 ភាពខុសគ្ននរវាងលម្លុណក្បសិទិធភាព

ន្

ើងនាលពេអនាលត្ឆ្ប់ៗ លៅកនុងបណា
ត ក្បលទសលៅអាសុី

អាលលនយ៍។

ន្

ការអតាថធិបាយសក្ាប់សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ ខផ្សលៅជបុន្) លឺជា

អន្ុវត្តចាំលពាោះខផ្ស លលរ ាំពឹងថាការអន្ុវត្តលេើសសរបាំពង់ខែកខែបន្ឹង

ស់ លែើម្បី

ខែេកនុងលនាោះការផ្ទេស់បូរសម្ត្ថ
ត
ភាពក្ទទម្ៃន្់ ែេ់ទិសលៅជលក្ៅ

ន្់សាែន្សម្ត្ថភាពទប់សាតទិក

ម្ិន្អាចក្ត្ូវ

ន្់សាែន្ភាពធន្ទិសលៅក្ត្ង់អ័កស

ខែេក្ត្ូវ

របស់សសរ

អាចយេ់

លៅកនុងភាពធន្ក្ត្ង់ែង ន្ិងភាពធន្លជើងសសរ លហើយេកខខណឌ
ន្វ ិភាលលដ្ឋយខបងខចកលៅកនុងបរ ិលវណែីខាច់

ន្ចងែុេបងាាញ។

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ Fig. 3 បងាាញការលក្បៀបលធៀបរវាងត្ថ្ម្េ

ន្លលទទួេយកជារួម្ថា សម្ត្ថភាពទប់សសរ

ន្វ ិភាលលដ្ឋយខបងខចកសាសធាត្ុភាពធន្

ក្លឹោះក្ត្ូវ

ន្់សាែន្ភាពធន្ក្ត្ង់លជើងសសរលៅ

ថាវ ិធីសាស្តសតលៅក្បលទសជបុន្ (JSPH៖ សតង់ដ្ឋបលចេកលទស ន្ិង

ខែេអាចាន្លដ្ឋយងាយ

ខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស ន្ិងភាពក្ត្ួត្គ្ននថ្ន្សភាពលកាង ខែេន្ឹងក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

ន្់សាែន្សក្ាប់ សម្ត្ថភាព

កូែ Eurocode 7) ជាវ ិធីសាស្តសតខផ្សែកលេើក្ទឹសីត លលអាចន្ិយយ

ស្សួេថ្ន្សសរក្បខវងខវង ន្ិងាន្វ ិាក្ត្ធាំលៅកនុងត្ាំបន្់ខផ្ស ន្ិង

ខែេក្ត្ូវ

លៅលេើបរ ិលវណែីខាច់

ថ្ន្កងទ័ពលជើងលគ្នកអាលម្រ ិក) ន្ិ ងបណា
ត ក្បលទសអឺរប
ុ (EC7: យូរូ

ស់ចម្បងសក្ាប់

សសរក្លឹោះកនុងក្បលទសនានាលៅអាសុីអាលលនយ៍ លទោះជាយងណាកតី

សសរក្ត្ូវ

ន្់

លេើបរ ិលវណែីខាច់លៅកនុងសហរែឋអាលម្រ ិក (USACE: ក្កុម្វ ិសវករ

លសចកតីលផ្សតើម្

•

ភាពខុសគ្ននថ្ន្វ ិធីសាស្តសត

សាែន្សក្ាប់ ភាពធន្លជើងលក្កាម្សសរ

សសរលៅអាសុីអាលលនយ៍

លកើន្ល

ើង លដ្ឋយការលក្បៀបលធៀបយងងាយស្សួេ។

កនុងចាំលណាម្េកខខណឌទាំងលន្ោះ

ការសិកាអាំពីការខណនាាំថ្ន្សសរបាំពង់ខែកខែបចាំលពាោះក្លឹោះ

ន្់ សាែន្សម្ត្ថភាពក្ទ

ន្វាស់

ន្ិងការលណនាភាពធន្ថ្ន្លជើងសសរ។

លល

ន្តាម្រយៈ Fig. 3 (a) ថា EC7 ាន្ន្ិនានការម្ួយលឆ្ពោះ

លៅការវាយត្ថ្ម្េលេើស លហើយខែេ JSPH ឬក្ទឹសីព
ត ក្ងីកក្បលហាង

ន្ិង

លក្បើក្

16

ស់ជាវ ិធីសាស្តសត

ន្់សាែន្សម្ស្សបលដ្ឋយការលក្បៀបលធៀប។

លទោះយងណាកតី ែូចបងាាញកនុង Fig. 3 (b) លៅលពេខែេវ ិាក្ត្
សសរលេើសពី

1000mm

Table 2 បង្ហហញលកខខណឌដី និងដតសតបនទុកពដលត្តូវបាន

លនាោះត្ថ្ម្េវាស់កាន្់ខត្ត្ូចជាងត្ថ្ម្េ

អនុវតត។ កនុងលដត្ម្ពង ំង៨ ដតសតបនទុកែ ុឌីណាមិកត្តូវបានអនុ
វតត។ ជាងដនោះដៅដទៀត ដតសតបនទុកដលែឿន ឬសាតទិកក៏ត្តូវបានអនុ

លណនាលួរកត្់សា្េ់ លហើយក្បសិទិធភាពថ្ន្ការសទូងែីលដ្ឋយខផ្សនក

លៅកនុងសសរបាំពង់
ខត្ចាាំ

ន្បងាាញកាន្់ខត្ចាស់។

តាម្រយៈេទធផ្សេថ្ន្ការលក្បៀបលធៀបទាំងលន្ោះ

វតតកុនងលដត្ម្ពងភាលដត្ច្ើន។ ដោងតាមលកខខណឌដី វាហាក់ដូច្ជា
ថាដតើលកខខណឌដីលអ

វាកាន្់

ដតើដតសតបនទុកត្តូវបានអនុវតត ឬោ៉ា ងណាដន្នោះ)

ច់កុនងការវ ិភាលវ ិធីសាស្តសត ខែេាន្លហត្ុផ្សេលក្ចើន្ខែេ

សតបនទុកសាតទិក

វាយត្ថ្ម្េភាពធន្លជើងសសរថ្ន្សសរចាំហរចុង ែូចជាសសរបាំពង់

ខែកខែប។ ភាពធន្លជើងសសរចាំហរចុង Ropen

ឬមិនលអកឺមិនចំបាច្់ជាកតាតកំណត់មួយថា

វាហាក់បីដូច្ជាថាដតើែួកដលត្តូវបានអនុវតតជារូប

មនតមួយដោងតាមដគ្នលនដោបាយ

ន្ឹងក្ត្ូវបងាាញ

ជាជាងក្លរបញ្ហ
ា ក់សមតែ

ភាែរងបនទុកែីរដងម្នបនទុកក្លរង្ហរ។
ម្ពនលដត្ម្ពងពតមួយ
ប៉ាុដណាណោះ
ពដលកនុងដន្នោះក្លររច្ន្នលំនូសបាងត្តូវបានែិនិតយពក

លដ្ឋយការសរុបថ្ន្ភាពធន្ក្ត្ង់លជើងលក្កាម្ Rp ថ្ន្ខផ្សនកសសរបន្ត

បនាទប់ លហើយកាេាំងវ ិភាល R1 រវាងែី ន្ិងខផ្សនកកនុងសសរ (Fig. 4)។

សត្មួលដ

ក្លរដ៏សំខាន់ បំផុត។ ដៅពែលពដលក្លរសននិោានរបស់ Yamahara

បញ្ហ
ា ក់ភាែសមស្សបម្នក្លររច្ន្នលំនូសបាង់។

ើងសត្ម្ពប់

ដូច្តដៅ៖ ដៅដែលចប់ដផតើមក្លរង្ហរដរៀបច្ំបដង្ហោលសសរ ដតសត
បនទុក ំងឌីណាមិក និ ងសាតទិក (ដលែឿន) ត្តូវបានអនុវតត ដ ើយ
លទធផលដតសតត្ប ក់គ្ននជាមួយរូបមនត Hiley ដដើមែីែិនិតយសត្មួល

(សមីក្លរ៖ សូមដមើលសំដៅជាភាសាអង់ដលាស)

រូបមនតត្តួតែិនិតយ

កនុងសមីក្លរដនោះ បញ្ហ
ហ វ ិភាលសុី ដត្ៅបំផុតលឺថាតម្មាម្ន
ខាងកនុងសសរកនុងករណីច្ំណុំ 100mm ត្តូវបានបា៉ា ន់សាាន

ដូច្បង្ហហញកនុង

Fig.

5។

Kh ក្លន់ពតធំ។ ដ

វាត្តូវបានដឹងតាមរយៈលទធផល

បានដធវើដ

ពត្បត្បួលកតី។ បពនែមដលើដនោះ ដត្

ត្បដទសភាលដត្ច្ើន។

ដត្បើត្បាស់ន្នដែលអន្នលត
សសរបំែង់ច្ំ

ើងដោយផ្លាស់បូរវ
ត ិម្ពត្តសសរ និងដង់សុីដតបរ ិដវណ

រច្ុង

ដលើក្លរបា៉ា ន់

ដូដច្នោះដដើមែីឲ្យ
ដបើដ

ោះបីជា

ដៅកនុងបណា
ត ត្បដទសអាសុីអាដលនយ៍។

ើងែីលដត្ម្ពងត្លឹោះសសរបំែង់

Table 1 ក្លរដត្បៀបដធៀបជាអនតរជាតិម្នសមីក្លរបា៉ា ន់សាាន សមតែភាែ

៨

កនុង៦ត្បដទស
ពដលដធវើដៅបណា
ត ត្បដទសអាសុីអាដលនយ៍។
សមែ រពផ និងកំែង់ពផបានបញ្ចប់ លដត្ម្ពង ំង៨ដនោះ លឺសុទធពត

ត្ទទមងន់សាតទិកសត្ម្ពប់សសរបំែង់ពដកពែប

Fig. 1 ក្លរដត្បៀបដធៀបដមលុណត្បសិទិធភាែត្ទទមងន់រវាងយូរក
ូ ូដ

សតង់ោពដលត្តូវបានដត្បើត្បាស់លណន្នសមតែ

Eurocode

ភាែកម្ពាំងទប់សសរម្ពន៣ ែីសង
ត ់ោអង់ដលាសែីរម្ពនក់ សតង់ោប

ដច្ចកដទស និងលកខខណៈលមអិត API របស់ ប៉ាុន (JSPH) និងមួយ
ែីសាែប័នវ ិសវករកងទ័ែដ ើងដគ្នកអាដមរ ិក។ មូលដ

រច្ុងនឹងក្លន់ពតម្ពនឥទធិែលធំដធង

សសរបំែង់ពដកពែបនឹងក្លន់ពតង្ហយស្សួលអនុវតត

ដលើ Kh។

ំងអស់។

នឹងត្តូវបាន

ដលចត់ទុកថាកត្មិតសទូងដីដៅកនុង

សាានសមតែភាែត្ទទមងន់របស់សសរច្ំ

ំងដនោះនឹងម្ពនឥទធិែល

ើយ។

ត្តូវបានអនុវតតទូដៅកនុង

ដៅដែលសសរបំែង់ពដកពែបវ ិម្ពត្តធំ

ម្ពនតម្មាត្បម្ពណ ០.៥ ដលដឹងថា Kh កនុងបរ ិដវណដ ើងសសរ
ម្ពនតម្មាត្បម្ពណ ៧-១០។ ន្នដែលអន្នលត ក្លរែិែ័ណ៌ន្នន្នន្ន


អដងេតន្នន្នត្តូវបានដធវើដ

ខណៈដែលតំណាលគ្ននក៏បញ្ហ
ា ក់ថាដតើសមតែភាែ

ត្បែ័នធក្លរង្ហរដរៀបច្ំបដង្ហោលសសរដនោះ

ោះបីថាកត្ម្ពស់សសរ

ោះថាដមលុណត្បសិទិធភាែត្បភាល

តុផល ពដលក្លរពត្បត្បួល

ើង

ត្ទត្ទង់កម្ពាំងពដលបានបញ្ហ
ា ក់ត្តូវបានធាន្ន ឬោ៉ា ងណាដ

ើយក្លន់ពតខាស់ែីដ ើងសសរ Kh ក្លន់ពតតូច្។

វាក៏ត្តូវបានដឹងពដរថា Kh មិនពត្បត្បួលដ

ដត្ៅដរៀបច្ំបដង្ហោលសសរ។ បន្នទប់មក ដតសត

បនទុកឌីណាមិកត្តូវបានអនុវតតទូដៅរ ូតដល់២០%
ម្នសសរ
សរុបពដលោក់ដំដណើរក្លរ ដ ើយក្លរង្ហរដរៀបច្ំបដង្ហោលសសរត្តូវ

ែិដសាធន៍ពដល Kh ម្ពននិន្ននក្លរែីរ៖ ខិតដៅពកែរដ ើងសសរ

ជាពផ

ដត្ៅបានដកើនដ

ើងវ ិញ ដោយក្លរោានដរៀបច្ំបដង្ហោលសសរ និមួយៗ

ពកសត្មួលដ

ខាងដត្ក្លម។

ដដើមែីវ ិភាលដ

ើង។

សសរ ខណៈពដលអនុវតតរប
ូ មនត Hiley រូបមនតដនោះត្តូវបានែិនិតយ

ក្លលពដលសសរត្តូវបានោក់ដៅ Z ម្ពនបងហញដៅកនុងសមីក្លរ

ត្តូវបានដធវើដ

ដតសតបនទុកត្តូវបានអនុវតតសត្ម្ពប់ក្លរ

ត្តួតែិនិតយ ដត្ៅត្តូវបានដធវើដ

x ច្ំដ ោះទិសដៅត្តង់អ័កសែីដ ើងសសរដៅដំណាក់

ំងដនោះ។ ជា

វាហាក់ដូច្ជាដតសតបនទុកត្តូវបានអនុវតតដដើមែី

បពនែមដលើដនោះ

ត្តូវបានអនុវតត សម្ពាធដីទិសដៅបញ្ឈរ Sv កនុងសសរកនុងពផនកោច្់

Kh

ើងវ ិញ ជាលទធផលម្នក្លរដធវើដតសតបនទុក

ដគ្នលក្លរណ៍

កនុងករណីលន្ោះ លត្ើ ក្ត្ូវវាយត្ថ្ម្េ Rfl ដោយរដបៀបណាក្លាយជាកិច្ច

ែីគ្ននដោយ

ក់ែ័នធដៅនឹងដត

7

និងវ ិសវករកងទ័ែដ ើងដគ្នកអាដមរ ិក

(

ំងតម្មា

កំណត់ខាងដលើ USACE-U និងតម្មាកំណត់ខាងដត្ក្លម USACE-L

តុ ច្ំនួនសតង់ោ

ត្តូវបានបញ្ហ
ា ក់ដោយវ ិសវករកងទ័ែដ ើងដគ្នកអាដមរ ិក។

មិនសុីជាមួយច្ំនួនលដត្ម្ពងលឺថាសតង់ោ JSPH និងអង់ដលាសត្តូវ

Fig. 2 ក្លរដត្បៀបដធៀបលទធផលបា៉ា ន់សាានសត្ម្ពប់ សមតែភាែត្ទ
ទមងន់ដ ើងសសរកនុងករណីតម្មា N ម្នដី = ៥០

បានអនុវតតកុនងដែលពតមួយ។
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Fig. 3 ក្លរដត្បៀបដធៀបរវាងភាែធនដ ើងសសរ ពដលត្តូវបានវាស់
និងភាែធនដ ើងសសរពដលត្តូវបានលណន្ន

Fig. 4 ភាែធនដ ើងសសរម្នសសរច្ំ
Fig. 5 uKh ពដ

រច្ុង

ត្តូវបានបា៉ា ន់សាានតាមបដណា
ត យទិសអ័កសសសរ

Table 2 លកខខណឌដី និងដតសតបនទុកត្តូវបានអនុវតត
សននិោាន
ដសច្កតីសននិោានន្នន្នពដលទទួលបានែីក្លរសិកាដនោះ
ត្តូវបានសដងខបដូច្ខាងដត្ក្លម៖

• លៅលពេលក្បើក្ ស់សសរខែកខែបខែេាន្វ ិាក្ត្ 1000mm ឬ

លក្កាម្លន្ោះ ខណៈខែេទាំងវ ិធីសាស្តសតជបុន្ (JSPH) ន្ិងក្ទឹសីត
ពក្ងីកក្បលហាងក្ត្ូវ

ន្ន្ិយយថាជាវ ិធីសាស្តសតសម្ស្សបខែេ

ន្់ សាែន្សម្ត្ថភាពក្ទទម្ៃន្់លជើងសសរ

លទោះបីពុាំាន្ការ

ពិចារណារលេើកក្ម្ិត្សទូងែីថ្ន្ចុងសសរ វ ិធីសាស្តសតខែេក្ត្ូវ
បញ្ជ
ជ ក់កុនង Eurocode 7
ក្ទង់ លជើងសសរក្ត្ូវ
លក្បើក្

ន្

ាន្ន្ិនានការម្ួយ ខែេសម្ត្ថភាពក្ទ

ន្វាយត្ថ្ម្េលេើស។ ម្ាងវ ិញលទៀត្ កនុងការ

ស់ សសរបាំពង់ខែកខែបវ ិាក្ត្ធាំ ចាប់ពី1000mm ឬលេើស

លន្ោះ លៅលពេកក្ម្ិត្សទូងែីថ្ន្ចុងសសរម្ិន្ក្ត្ូវ
ភាពរងបន្ទុកម្ិន្អាចក្ត្ូវ

ន្លិត្លូរ សម្ត្ថ

ន្វាយត្ថ្ម្េលដ្ឋយសម្ស្សបល

ើយ។

• លដ្ឋយសារែូចការលេើកល ើងខាងលេើ លៅលពេវ ិភាលសម្ត្ថភាព

រងទម្ៃន្់ថ្ន្សសរចាំហរចុង

លឺចាាំ

ច់ ក្ត្ូវវ ិភាលយន្តការខែេផ្សតេ់

ទេាីករណ៍កាេាំងក្បភាលខសបកខាងកនុងសសរ។

តាម្ការពិន្ិត្យ

កនុងការសិកាលន្ោះ ទសសន្ទន្ Yamhara ក្ត្ូវ

ន្អន្ុវត្ត។ លទោះ

យងណាកតី ករណីអន្ុវត្តតាម្ទសសន្ទន្លន្ោះ វាកាន្់ខត្ក្

កែថា

លួរយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើការពិចារណារ ចាំលពាោះលម្លុណក្បសិទិធភាព

សាពធែីលៅខាងកនុងសសរផ្ទេស់បូតរតាម្បលណា
ត យទិសអ័កសសសរ។
កនុងន្័យលន្ោះ លឺត្ក្ម្ូវចាាំ

ច់ាន្ការពិន្ិត្យបន្តនាលពេអនាលត្។

• ជាេទធផ្សេថ្ន្អលងកត្លេើឧទហរណ៍អន្ុវត្ត

លក្បើក្

ស់សសរ

បាំពង់ខែកខែបលៅបណា
ត ក្បលទសអាសុីអាលលនយ៍ លលអាចែឹង

សតង់ដ្ឋលាំន្ូសបេង់របស់អឺរប
ុ
សហរែឋអាលម្រ ិក ន្ិងជបុន្ក្ត្ូវ
យកម្កអន្ុវត្ត។
ក្

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

វាកាន្់ខត្ក្

ស់ រម្
ួ បញ្ូេ េគ្ននថ្ន្លត្សតបន្ទុកលផ្សសងៗ

បញ្ជ
ជ ក់ការរចនាលាំន្ូសបេង់

ក្ត្ូវ

ន្ថា
ន្

កែថាការលក្បើ

ន្លធវើល

ើងលែើម្បី

ន្ិងលែើម្បីក្ត្ួត្ពិន្ិត្យការងារដរៀបច្ំ

បដង្ហោលសសរក្បលហាង។ លែើម្បីជាំរញ
ុ លេើកកម្ពស់សសរបាំពង់ខែក

ខែប លៅបណា
ត ក្បលទសអាសុីអាលលនយ៍ លលចាត្់ទុកថាសាំខាន្់ក្ត្ូវផ្សត
េ់វ ិធីសាស្តសតម្ួយ ខែេអាចលធវើការ

ន្់សាែន្

ន្យងជាក់ោក់

ថ្ន្សម្ត្ថភាព ក្ទទម្ៃន្់ លទោះបីសក្ាប់ សសរបាំពង់ខែកខែបខែេ

ាន្វ ិាក្ត្ធាំ។
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Table 1 International Comparison of Static Bearing Capacity Estimation
Equations for Steel Pipe Piles
Technical Standards and
Eurocode 7 US Army Corps
Commentaries for Port and
(EC7)
of Engineers
Harbor Facilities in Japan (JSPH)
(USACE)
Toe resistance
Nqsσ' v0
300N
Nqσ' v0
qp (kN/m2)
Sandy soil
ground
Shaft resistance
Ks σ' v0 tan δ
Ks σ' v0 tan δ
2N
qs (kN/m2)
Toe resistance
9cu + σ' v0
9cu
6cu
qp (kN/m2)
Cohesive
soil ground Shaft resistance
cu
αcu
αcu
qs (kN/m2)
Notes
N: SPT-N value; cu: shear strength of the ground; Nq: bearing capacity coefficient; σ'v0: effective
over burden pressure; Ks: earth pressure coefficient; α: adhesion factor; δ: shaft friction angle
between pile and ground

Fig. 1 Comparison of Bearing Capacity
Coefficients between Eurocode 7
and US Army Corps of Engineers
(Both upper limit value USACE-U and
lower limit value USACE-L are specified
in US Army Corps of Engineers)

Fig. 2 Comparison of Estimation
Results for Pile Toe Bearing
Capacity in the Case of N Value
of Ground=50
0
0
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Unit bearing capacity q (kN/m2)
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USACE-U
EC7

Cavity
expansion
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Fig. 3 Comparison between Measured Pile Toe Resistance and
Calculated Pile Toe Resistance
Pile toe resistance per unit area (kN/m2)

Pile toe resistance per unit area (kN/m2)
0
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0
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Calculated value (cavity expansion theory)
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-80
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(a) Pile diameter: 1,000 mm or lower

(b) Pile diameter: More than 1,000 mm

Fig. 5 Estimated μKh along Pile Axial
Direction (z=100 mm)
Distance from pile toe x (mm)

Fig. 4 Pile Toe Resistance of
Open-ended Piles

125

Dr =80%, D=50 mm, z=100 mm

100

t=2 mm
t=3 mm
t=4 mm

75
50
25
0

0

2

4

µKh

6
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Table 2 Ground Conditions and Loading Tests Applied
Project
number

Static loading
test
◯

Loading tests applied
Rapid loading
test

1
2
3
◯
◯
◯
4
◯
◯
5
◯
6
◯
7
◯
8
◯
Note: ◎: Plural tests, ◯: Singular test

Dynamic
loading test
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Ground condition
Solid cohesive soil
Good
Bad
Cohesive soil
Soft
Sandy soil
Sandy soil
Hard cohesive soil/Soft rock
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(ទាំព័រ ១២-១៤)

ន្ិនានការបលចេកវ ិទាចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្លធ ក្គ្នង

បង្ុាំខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស (៥)

ការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្អាយុកាេលក្បើក្

210x30-75mm ន្ិងកក្ាស់ 1.2-9 ក្ត្ូវ

ស់រយៈលពេខវងថ្ន្សាភរៈ

ស់រ

សថិត្លៅចលងកោះភាលខាងត្បូងបាំផ្សុត្ថ្ន្ក្បលទសជបុន្

Table 1 បញ្ជ ីរឧបបករណ៍ពិលសាធន្៍លត្សតខែ

Suruga)។

Table 2

ខែេាន្

ស់

េកខខណឌបរ ិសាថន្ចម្បងលៅការដ្ឋឋន្លត្សតរងសាពធ

Table 3 សាភរៈលធវើអលងកត្សាំខាន្់ៗលៅការដ្ឋឋន្រងសាពធបរ ិយកាស

ទាំងាន្កម្ពស់ចរន្ត ន្ិងរេករ ាំជួយខពស់លទៀត្ផ្សង។ ជាងលន្ោះលៅ

ការសិកា ន្ិងេទធផ្សេលត្សតការដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាស

លទៀត្ ជាលរៀងម្ក វាជាកម្ែវត្ថុរងការសាចទឹកសម្ុក្ទ។ តាម្រយៈ
លន្ោះ បរ ិសាថន្សាំលណើម្លៅទីលនាោះលឺាន្េកខណៈត្ឹងរ ឹងខពស់ជាង

• ខែកខែបកាបូន្ធម្ែតា (ក្កុម្ A)

ត្ាំប់ន្សម្ុក្ទខែន្ែីលគ្នកលៅក្បលទសជបុន្។

បនាទប់ ពីលត្សតរងសាពធបរ ិយកាស

លែើម្បីអភិរកសបលចេកវ ិទាការពារសាំណឹក លដ្ឋយកាំណត្់

សាំណឹកនេុោះ

ន្ិងវាយត្ថ្ម្េកាេ

ក្ត្ូវ

ខណៈខែេ

ន្រកលឃើញលៅលេើថ្ផ្សទថ្ន្ឧបបករណ៍ពិលសាធន្៍

ជាលក្ចើន្លៅ Okinotorishima លសទើរខត្គ្នែន្សាំណឹកនេុោះណាម្ួយក្ត្ូវ

វ ិទាសាថន្ស្សាវក្ជាវសាធារណៈ

ន្រកលឃើញលៅលននរសម្ុក្ទ Suruga ល

រួម្គ្ននលធវើលត្សតវ ិភាលការរងបរ ិយកាសជាប់សម្ុក្ទ

សក្ាប់ឧបបករណ៍សាំណង់លធវើេេខែកខែបជាង

ន្លក្បើក្

បរ ិយកាស (ការអន្ុវត្តលត្សតរងបរ ិយកាស៖ ត្ាំបន្់ បរ ិសាថន្សម្ុក្ទ)

ពន្េឺក្ពោះអាទិត្យ សាំលណើម្ ន្ិងសីត្ុហភា
ា ពបុលណាណោះលទ បុខន្តខែម្

លគ្នេលៅលេើលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបជាប់សម្ុក្ទ

ក្ត្ូវ

សក្ាប់លធវើលត្សតរងសាពធបរ ិយកាស

ទីតាាំងកនុងត្ាំបន្់ក្ត្ូពិក ជាកខន្េងខែេម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្ាន្លរអាក់សយុង

លពេលណនាអក្តាសាំណឹក

៩ឆ្នាំកន្េោះម្ក

ើយ។ ជាងលន្ោះលទៀត្ លៅ

លដ្ឋយលក្បើក្

សាំណឹកបនាទប់ពីដ្ឋក់ រងសាពធបរ ិយស

លហើយលៅ Okinotorishima (Fig. 1)។ ស្សបជាម្ួយលន្ោះ លែើម្បី

ស់ កក្ម្ិត្

ត្់បង់

ខណៈខែេអក្តាលៅ

Okinotorishima លឺ 0.18mm/a ខណៈខែេលៅលននរ Suruga លឺ
0.015mm/a ខែេាន្ន្័យថាអក្តាសាំណឹកលៅ Okinotorishima

ស់រយៈលពេខវងថ្ន្សាភរៈទាំងលន្ោះ

ជាង១២ែង លធៀបន្ឹងលៅលននរ Suruga។

ន្លធវើលត្សតដ្ឋក់រងសាពធ

បរ ិយកាសជាប់សម្ុក្ទជាង២៤ឆ្នាំ លៅម្ូេដ្ឋឋន្ស្សាវក្ជាវវ ិសវកម្ែ
សម្ុក្ទ កនុងលននរ Suruga (Fig. 1) ត្លម្េើង 250m លចញពីលននរ Yaizu,

• ខែកអុីណុក (ក្កុម្ B)

សាំណឹកពីរលផ្សសងគ្ននក្ត្ូវ

សាំណឹកសានម្លក្បោះ

លៅលននរ Suruga សាំណឹកនេុោះត្ិចត្ួចលកើត្ាន្ លហើយ

ថ្ន្ត្ាំបន្់ Shinzuok។ កនុងអត្ថបទលន្ោះ េទធផ្សេវ ិភាលរវាង បរ ិសាថន្
ន្លធវើការលក្បៀបលធៀប ន្ិងសិកា។

ន្លកើន្ល

ើងលៅចលនាេោះរវាងឧបបករណ៍

សាែត្ការពារចរន្ត ន្ិងឧបបករណ៍ពិលសាធន្៍រម្
ួ ាន្ B-07 ទាំងពីរ
លន្ោះម្ិន្ក្ត្ូវ

Fig. 1 ទិែឋភាពទូលៅថ្ន្ការដ្ឋឋន្លធវើលត្សតដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាស

ន្វាយត្ថ្ម្េជាការ

ត្់បង់សាំណឹក ែ៏លួរកត្់សា្េ់

លនាោះលទ។ ខណៈលពេលន្ោះខែរ លៅ Okinotorishima សាំណឹកនេុោះ

ត្ិចត្ួច (PREN: [Cr(%)+3.3xMo(%)] + [16xN(%)]) លហើយវាក្ត្ូវ

វ ិធីសាស្តសតលធវើលត្សតដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាស

ន្ែឹងតាម្រយៈេទធផ្សេថ្ន្ការរលបៀចាំ

លៅការដ្ឋឋន្លត្សតទាំងពីរ សាភរៈលធវើលត្សតសរុប ១២៨
ក្បលភទកនុងក្កុម្ A-D ក្ត្ូវ

ររងបរ ិយកាស សាំលៅ

ទាំងពីរ លហើយ Table 3 បងាាញបញ្ជ ីរាយតាម្សាភរៈលធវើ អលងកត្។

Okinotorishima លឺជាត្ាំបន្់ទឹកខែេាន្ែែព័ន្ធជុាំវ ិញ

លៅកនុងត្ាំបន្់សម្ុក្ទលៅម្តាំុែីលគ្នក លលក៏

ក្ត្ង់ចាំណុចម្ុាំ 5 (60 ) លដ្ឋយលក្បើក្

Table 2 បងាាញេកខខណឌបរ ិសាថន្ចម្បងៗលៅការដ្ឋឋន្លធវើលត្សត

វ ិទាសាថន្ស្សាវក្ជាវសាធារណៈការណ៍

យេ់ែឹងពីកាេកាំណត្់លក្បើក្

ន្ដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាស

0

(ត្ថ្ម្េកុនងវង់ក្កចកបងាាញចាំណុចទាំងលន្ោះលៅលននរសម្ុក្ទ

លដ្ឋយ Tomonori Tomiyama

ការណ៍

ើង។ ឧបបករ

លៅថ្ផ្សទខាងត្បូង ខែេាន្កម្ពស់ 15m (13m) ពីកក្ម្ិត្ទឹកសម្ុក្ទ

លៅសម្ុក្ទ Okinotorishima ន្ិងលននរ Suruga Bay

ស់រយៈលពេខវង

ន្លរៀបចាំល

ណ៍ពិលសាធន្៍សក្ាប់លធវើលត្សតក្ត្ូវ
0

សាំណង់ខែកលផ្សសងៗ តាម្រយៈការលធវើលត្សតដ្ឋក់រងបរ ិយកាស

កាំណត្់លក្បើក្

ាន្ទាំហាំ

ឧបបករណ៍ពិលសាធន្៍លធវើលត្សតក្ទង់ក្ទយជាបន្ទោះ

េកខណៈសម្ព័ន្ធស្សាេ

ន្ដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាស (Table 1)។

ថាាន្ទាំនាក់ទាំន្ងថ្ន្

រវាងជាំលៅសាំណឹកនេុោះអត្ិបបរារ

សាំណឹកលធវើឲ្យាន្សានម្លក្បោះ ន្ិ ង PREN (Fig. 2 ន្ិង 3)។
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ឬជាំលៅ

កនុងេទធផ្សេការលរៀបចាំលៅលននរ Suruga លៅលពេខែេ

ន្កត្់សា្េ់លេើបន្ទោះខែកអុីណុកលស្សាបអាេុយម្ីញូ ម្ (D-01)

PREN លឺ 30 ឬធាំជាងលន្ោះ ទាំងជាំលៅសាំណឹកនេុោះ ន្ិងសាំណឹកលធវើឲ្យ

លៅការដ្ឋឋន្លត្សតទាំងពីរ

សាំណឹកនេុោះអត្ិបបរារលៅខផ្សនកទូលៅលកើន្ែេ់ 100um ឬត្ូចជាង

ការពារសាំណឹកខពស់

ាន្េកខណៈែូចគ្ននលៅលននរ Suruga បុខន្តវាជាករណីខែេ PREN

សាពធបរ ិយកាស (Fig. 4 (a))។ ជាម្ួយគ្ននលន្ោះខែរ ស្សទប់

លៅក្ត្ង់ 40 ឬធាំជាង ខែេជាំលៅលធវើឲ្យាន្សានម្លក្បោះអត្ិបបរារ

លស្សាបបន្ទោះខែកខែបលស្សាបស័ងកសី (D-02) លៅខត្ាន្សភាព

លកើន្ែេ់ 100u ឬត្ូចជាង។

ធម្ែតាកនុងលត្សតដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាសលៅលននរ Suruga វាលសទើរ

ាន្សានម្លក្បោះអត្ិបបរារលកើន្ែេ់

10um

ឬត្ូចជាង។

ជាំលៅ

សភាពធម្ែតា

ខត្

ខណៈខែេភាពខុសគ្ននថ្ន្ជាំលៅសាំណឹកនេុោះអត្ិបបរារ

រវាងលននរ Suruga

ន្ិងលននរ Okinotorishima
Suruga។

11 C

ញូ ម្ស័ងកសី (D-03) ន្ិងបន្ទោះលស្សាបអាេុយម្ីញូ ម្ (D-04) ខណៈ
លកើត្ាន្ផ្សេិត្ផ្សេខែេាន្សភាពសាំណឹកក្ត្ូវ

ម្ូេលហត្ុសក្ាប់េកខណៈលកើន្

ន្ិងរយៈលពេសាំលណើម្យូរជាងលៅលននរ

ទាំងពីរលន្ោះាន្ម្ុខងារការពារសាំណឹកខពស់លៅលពេបញ្េ ប់ការលធវើ

Okinotorishima

លត្សតដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាស (Fig. 4(c) ន្ិង(d))។ កាេស់
បញ្ជ
េ ាំងថ្ន្បន្ទោះខែកលស្សាបសាំលោហៈអាេុយម្ីញូ ម្ស័ងកសី
បនាទប់ពីដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាសក្ត្ូវ

Fig. 2 ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងជាំលៅសាំណឹកនេុោះអត្ិបបរារលៅខផ្សនកទូលៅ
ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងជាំលៅសាំណឹកលធវើឲ្យាន្សានម្លក្បោះលៅ

ជាងលៅលននរ

សាររងសាពធបរ ិយកាស

ន្កត្់សា្េ់សក្ាប់ទីតាញូ ម្សុទធ (C-1)

លៅ

បុខន្តាន្ភាពខុសគ្ននថ្ន្កាំលណើន្កនុង

លៅការដ្ឋឋន្លត្សតទាំងពីរ បន្ទោះខែកខែ
លអទីខ

ើយ។ សាំណឹកនេុោះលៅខផ្សនកទូលៅ

ន្

(D-05)

ន្ ពីចុងបន្ទោះលដ្ឋយសារលុណភាពទបថ្ន្

សាភរៈបិត្ខផ្សនកខាងចុង

ន្ចាស់ោស់ន្ូវ

ែូលចនោះបន្ទោះម្ិន្ក្ត្ូវ

ន្ិនានការម្ួយសក្ាប់ភាពលផ្សសងគ្ននកនុងកក្ម្ិត្លផ្សសងៗរវាងសាំណឹកនេុោះ

លគ្នេលៅវាយត្ថ្ម្េ។

លផ្សសងគ្ននកនុងបរ ិសាថន្សាំណឹក។

លៅលេើបន្ទោះទាំងអស់។ ខណៈភាពធន្អូសូ

• បន្ទោះខែកលស្សាបខែេាន្ខខសរ (ក្កុម្D)

បរ ិយកាស។

ន្ិងសាំណឹកលធវើឲ្យាន្សានម្លក្បោះខែ

លកើត្ល

ខ

ើងលដ្ឋយសារភាព

ថ្ន្ស្សទប់លស្សាបខខសរ
10 Ω/cm

ការលស្សាបលោហៈខែក

ឬធាំជាង

22

ាន្ខខសរលៅសភាពធម្ែតា

ង់ (វ ិាក្ត្ភាពធន្)

កាន្់ខត្ទបលដ្ឋយសារការរងសាពធ

ទាំងលន្ោះ

ន្បងាាញេកខណៈអុីសូ

ង់ខពស់

ត្ថ្ម្េលន្ោះបងាាញថាពុាំាន្លកើត្ាន្សភាព

សាំណឹកលេើសាភរៈខែកលស្សាប

ខណៈលកើត្ាន្ផ្សេិត្ផ្សេរងសភាពសាំណឹកខែេក្ត្ូវ

ន្រួម្បញ្ូេ េកនុង

បន្ទោះខែកលស្សាបខែេាន្ខខសរបូេីលអទី

ន្ (D6-D10) ស្សទប់លស្សាបខែ

10

ាន្ខខសរបូេី

ន្បងាាញសាំបកខផ្សនកលចញម្កលក្ៅលួរកត្់

សា្េ់ថ្ន្បូេីលអទីខ

ន្ិងសាំណឹកលធវើឲ្យាន្សានម្លក្បោះលៅចលនាេោះឧបបករណ៍ពិលសាធន្៍ន្កត្់សា្េ់។ វាម្ិន្អាចយេ់

ើងលដ្ឋយ

ខខសរបូេីខម្រ ន្ិងការលស្សាបសក្ាប់ម្ុខងារធៃន្់

ើង។ ចាំលពាោះលោហៈសាពន្់ (C-02) ន្ិង

សាំលោហៈអាេុយម្ីញូ ម្ (C-03) ខណៈាន្ទាេក់ាសលដ្ឋយ

សាែត្ក្ត្ូវ

ន្លកើន្ល

កក្ាស់

ភាពចាស់ោស់។

ន្ិងសាំណឹកលធវើឲ្យាន្សានម្លក្បោះ លៅចលនាេោះឧបបករណ៍ពិលសាធន្៍ -

ន្រកលឃើញល

ក្បហាក់ក្បខហេគ្នន

កក្ាស់នុេោះរវាងលននរ Suruga ន្ិងលននរ Okinotorishima ម្ិន្ាន្

គ្នែន្សាំណឹកណាម្ួយរួម្ាន្សាំណឹកនេុោះលៅខផ្សនកទូលៅ

សារសាំណឹក ក្ត្ូវ

Okinotorishima។

ជញ្ជ
ជ ាំងថ្ន្បន្ទោះខែកលស្សាបអាេុយម្ីញូ ម្

• លោហៈធាត្ុាន្សាសធាត្ុខែក (ក្កុម្C)

ការដ្ឋឋន្លត្សតណាម្ួយល

ន្បលងកើត្កក្ម្ិត្លៅលននរ Suruga ឲ្យខពស់

សភាពសាំណឹក។ លល

ចលនាេោះឧបបករណ៍ពិលសាធន្៍-សាែត្ ន្ិង PREN ថ្ន្ខែកអុីណុក

សាែត្ ក្ត្ូវ

ន្បលងកើន្ពីកក្ាស់ម្ុន្

រងសាពធបរ ិយកាសលដ្ឋយសារលកើត្ាន្ផ្សេិត្ផ្សេខែេាន្

ន្ិងPREN ខែកអុីណុក
3

ន្លធវើអលងកត្

ស្សទប់លស្សាបលៅខត្ាន្សភាពធម្ែតា ែូលចនោះលលចាត្់ទុកថាបន្ទោះ

ជាងលៅលននរ Suruga។

Fig.

លទោះបីលៅលពេបញ្េ ប់ការលធវើលត្សតដ្ឋក់រង

ចាំលពាោះបន្ទោះខែកបន្ទោះខែកលស្សាបសាំលោហៈអាេុយម្ី

ទាំងលន្ោះ ហាក់បីែូចជាម្កពីសីត្ុណាភាពម្ធយម្ខពស់ជាត្ិ លដ្ឋយ
0

លលចាត្់ទុកថាបន្ទោះក្ទាន្ម្ុខងារ

ែូលចនោះលហើយ

ន្រូបរាងលៅកនុងលត្សតលៅលននរ Okinotorishima (Fig. 4(b))។

ាន្ត្ិចត្ួចជាំលៅ

សាំណឹកលធវើឲ្យាន្សានម្លក្បោះអិត្បបរារលៅ Okinotorishima ពិត្
ជាខពស់ជាងលៅលននរ

ស្សទប់លស្សាបអាេុយម្ីញូ ម្លៅ

ខែេាន្ខខសរលក្កាម្េកខខណឌ

ង់ (វ ិាក្ត្ភាព

លស្សាបលៅការដ្ឋឋន្លធវើលត្សតទាំងពីរ លហើយលៅលេើសាភរៈខែកខែប

លពេខែេពិចារណារពីត្ថ្ម្េថ្ន្េកខណៈធន្អុីសូ

ក្លប់ក្បលភទ

ធន្) ខែេភាពធន្ទេ់ន្ឹងសាំណឹកអាចរកា ន្ ការធាេក់ចុោះេកខណៈ

ែូលចនោះលហើយលលចាត្់ទុកថាសាភរៈទាំងលន្ោះ

ន្រកា

ម្ុខងារការពារសាំណឹក លទោះបីលៅលពេបញ្េ ប់ការលធវើលត្សតដ្ឋក់រង

ធន្អុីសូ

សាពធបរ ិយកាស (Fig. 5)។ លដ្ឋយសារការធាេក់ចុោះេកខណៈធន្
អុីសូ

ង់ លដ្ឋយសាររងសាពធបរ ិយកាសលៅលននរ Okinotorishima

លៅកនុងបរ ិសាថន្ខាេាំងខែេបណា
ត េឲ្យខូចក្ទង់ក្ទយស្សទប់
លស្សាបខែេាន្ខខសរ។
ខែេ

វាលឺជាបន្ទោះខែកខខសរបូលេលអទីខ

ន្បងាាញត្ថ្ម្េខពស់បាំផ្សុត្ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការ

ន្

ត្់បង់ភាពនេុោះ

ក្បចាាំឆ្នាំ (ភាពខុសគ្ននថ្ន្កក្ាស់នុេោះម្ុន្ ន្ិងលក្កាយលពេដ្ឋក់រង

សាពធបរ ិយកាស៖ ឆ្នាំរងសាពធបរ ិយកាស) លហើយការធាេក់ចុោះ
លៅលននរ Okinotorishima លឺ 1.5ែង លៅលននរ Suruga ខែេលសទើរខត្
លកើត្ល

ើងស្សបគ្ននន្ិ

ត្ថ្ន្លរអាក់សយុងខក្បក្បួេថ្ន្ពន្េឺក្ពោះអាទិត្យ

ក្ត្ឹម្ 1.3 (Fig. 6)។ កនុងខផ្សនកែថ្ទលទៀត្ថ្ន្បន្ទោះខែកលស្សាបខែេ
ាន្ខខសរការធាេក់ចុោះលៅលននរ

Okinotorishima

Suruga បុខន្តលយងតាម្េទធផ្សេលត្សត ការ

លឺធាំជាងលៅលននរ

ត្់បង់សភាពនេុោះម្ិន្

ក្ត្ឹម្ខត្បន្ទោះខែកលស្សាបសុីេីកូន្អាក្កុេីក/លរសុីន្លរបូសុី លឺធាំជាង
លៅលននរ Suruga ជាងលៅលននរ Oknotorishima។
Fig. 4 រូបភាព SEM ថ្ន្ខផ្សនកបន្ទោះខែកលស្សាបលោហៈខែក
Fig. 5 េកខណៈធថ្ន្អុីសូ

ង់ (វ ិាក្ត្ភាពធន្) ថ្ន្ខខសបូេីខម្រ

ន្ិងការលស្សាបសក្ាប់ម្ុខងារធៃន្់
Fig. 6 ការធាេក់ចុោះកក្ាស់នុេោះថ្ន្ខខសបូេីខម្រ ន្ិ ងការលស្សាប (តាង
ខផ្សនកលក្កាម្៖ ការធាេក់ចុោះសរុប/ការដ្ឋឋន្)

េទធផ្សេលត្សតដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាសែ៏ាន្សារៈសាំខាន្់
ការលធវើលត្សតដ្ឋក់រងសាពធបរ ិយកាស លៅលននរសម្ុក្ទ
ក្ត្ូវ

ន្លធវើល

ើងលៅការដ្ឋឋន្ពីរ ខែេាន្បរ ិសាថន្សាំណឹកលផ្សសងគ្នន

លហើយវាក្ត្ូវ

ន្បងាាញលទោះជាលចញពី េទធផ្សេត្សត សក្ាប់ អក្តា

សាំណឹកថ្ន្ខែកខែបកាបូន្ធម្ែតា

ខែេបរ ិសាថន្សាំណឹកលៅលននរ

Okinotorishima ខាេាំងជាងលៅលននរ Suruga។ តាម្រយៈេទធផ្សេការ
លធវើលត្សតចាំលពាោះខែកអុីណុក

សាភរៈលស្សាបលោហៈ

ន្ិងលោហៈ

ខែកលដ្ឋយម្ិន្រួម្បញ្ូេ េសាភរៈលស្សាបស័ងកសី លឺពុាំ

ន្រកលឃើញ

លដ្ឋយសាំណឹកលដ្ឋសារកតាតរងសាពធបរ ិយកាស

លហើយ

ថាាន្ភាពខុសគ្ននលួរកត្់សា្េ់

កនុងសភាពរងការខូចខាត្

បងាាញេកខណៈធន្ទេ់ន្ឹងសាំណឹកខពស់។

ន្

ចាំលពាោះខខសសភាព

លែើម្ធម្ែជាត្ិ ការលស្សាបការពារសាំណឹកសក្ាប់ម្ុខងារធៃន្់ ខណៈ
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ង់លឺាន្កក្ម្ិត្ទបជាងលៅលននរ Okinotorishima។

Tomonori Tomiyama: After receiving Dr. Eng. from the Tokyo
Institute of Technology, he entered the Public Works Research
Institute (PWRI) in 2003 and served as Senior Researcher at
PWRI‘s Advanced Materials Research Team in 2007. He assumed his current position as Senior Researcher at PWRI‘s
Materials and Resources Research Group in 2015. His main
research fields cover durability of polymeric materials and anticorrosion engineering for steel structures.

Table 1 A List of Test Specimens Used for Exposure Tests

Group
Type of materials
A: Ordinary carbon steel
Ordinary carbon steel (SS400)
B: Stainless steel
18Cr-8Ni (SUS304)
17Cr-12Ni-2.5Mo (SUS316L)
19Cr-13Ni-3.5Mo (SUS317L)
18Cr-13Ni-3Mo-0.15N
20Cr-25Ni-5Mo-Ti
Austenitic type
20Cr-17Ni-4.5Mo-N-L.C
20Cr-18Ni-6Mo-0.7Cu-0.2N (SUS312L)
25Cr-13Ni-0.9Mo-0.3N (SUS317J2)
25Cr-22Ni-4.5Mo-0.2N
22Cr-23Ni-5Mo-1.5Cu-0.2N
25Cr-6Ni-3.5Mo-0.2N (SUS329J4L)
Dual-phase type
25Cr-7Ni-3.5Mo-0.5Cu-0.16N (SUS329J4L)
19Cr-2Mo-Ti-Nb-Zr (SUS444)
Ferritic type
26Cr-4Mo
C: Nonferrous metal
Titanium
Titanium [JIS H 4600 TP35H(KS50)]
Copper
Copper [C-1220]
Aluminum alloy
Aluminum alloy [5083]
D: Coated/lined steel plate
Aluminized stainless steel plate
Hot-dip galvanized steel plate
Metallic coating
Zinc-aluminum alloy-sprayed steel plate
Aluminum-sprayed steel plate
Polyethylene-lined steel plate
Polyurethane-lined steel plate
Polymer lining
Ultra high build epoxy resin-lined steel plate
(Epoxy resin/polyurethane resin)-coated steel plate
Heavy-duty
(Epoxy/fluororesin)-coated steel plate
corrosionprotection coating
(Epoxy resin/acrylic silicone resin)-coated steel plate

Specimen No.
A-01
B-01
B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07
B-08
B-09
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
C-01
C-02
C-03
D-01
D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09
D-10

Table 2 Main Environmental Conditions at Exposure Test Sites
(Implementation of Exposure Test: Marine Atmospheric Zone)

Annual average
Annual time of
Sunlight radiation index
Location Temp. Seawater Humidity
wetness
(setting Suruga Bay as 1.0)
(ISO 9223)
(°C) temp.(°C)
(%)
Okino20°25’N 27.2*
28*
73*
4476 hrs
1.3
torishima 136°5’E
Suruga
34°47’N
21**
67**
1392 hrs
1.0
Bay
138°19’E 16.6**
Note: Data *JAMSTEC (2001) ** Japan Meteorological Agency (2001)
Exposure
test site

Table 3 Major Survey Items at Exposure Tests
Survey item
Appearance observation
Mass loss
Local corrosion depth
Film thickness
Insulation resistance
(volume resistivity)
Coating section
observation (SEM)

Ordinary
carbon
steel (A)
◯
◯
◯

Stainless
steel (B)
◯
◯
◯

Nonferrous
metal (C)
◯
◯
◯

Coated/lined steel plate (D)
Metallic Polymer Heavy-duty
coating
coating
lining
◯
◯
◯
◯
◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯
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◯

Fig. 1 Overview of Exposure Test Sites

Okinotorishima

Marine Engineering
Research Facility
in Suruga Bay
Source: "GSI Maps"
( Geospatial Information
Authority of Japan)

Okinotorishima: Austenitic type

Fig. 3 Relation between Maximum Crevice Corrosion
Depth at Washer-Specimen Gap and PREN
of Stainless Steel

Okinotorishima: Dual-phase type
Okinotorishima: Ferritic type
Suruga Bay: Austenitic type

Suruga Bay: Dual-phase type
Suruga Bay: Ferritic type

Maximum crevice corrosion depth (μm)

Maximum pitting corrosion depth (μm)

Fig.2 Relation between Maximum Pitting Corrosion Depth
at General Section and PREN of Stainless Steel
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Okinotorishima: Austenitic type

Okinotorishima: Dual-phase type
Okinotorishima: Ferritic type
Suruga Bay: Austenitic type

Suruga Bay: Dual-phase type
Suruga Bay: Ferritic type

Fig. 4 SEM Images of Sections of Metallic-coated Steel Plates
Okinotorishima
(19 years)

Stainless
steel

Coating
Stainless
steel

Coating film thickness
at section: 27 μm
(Measured value by
coating thickness
gauge: 36 μm)

Spraying
Steel
plate

Spraying

× 1000

Corrosion Coatproduct
ing

Average coating
loss rate=2 μm/a

Steel
plate
Coating
(incl.
corrosion
product)
Steel
plate

Coating film thickness at
section: 97 μm
(Measured value by
coating thickness gauge:
153 μm; initial value: 88 μm)

Coating film thickness at
section: 57 μm
(Measured value by coating
thickness gauge: 79 μm; initial
value: 81 μm)

Okinotorishima
(19 years)

Suruga Bay
(24 years)

(b) Hot-dip galvanized steel plate

Suruga Bay
(24 years)
Corrosion
product

× 100

Okinotorishima
(19 years)

Average coating
loss rate=4 μm/a

Coating film thickness at
section: 40 μm
(Measured value by coating
thickness gauge: 57 μm)

(a) Aluminized stainless steel plate

Corrosion
product

Steel
plate
Spraying film thickness
Spraying film thickness at
at section: 161 μm
section: 242 μm
(Measured value by coating
(Measured value by coating
thickness gauge: 179 μm; thickness gauge: 290 μm; initial
initial value: 173 μm)
value: 168 μm)

Spraying

× 100

× 1000

Corrosion
product

Suruga Bay
(24 years)

× 1000

× 100

Coating

× 100

Suruga Bay
(24 years)

Steel
plate

Spraying

× 1000

Okinotorishima
(19 years)

Steel
plate
Spraying film thickness
Spraying film thickness at
at section: 290 μm
section: 194 μm
(Measured value by coating
(Measured value by coating
thickness gauge: 320 μm; thickness gauge: 256 μm; initial
initial value: 299 μm)
value: 220 μm)

Fig. 5 Insulation Resistance
(Volume Resistivity) of Polymer
Lining and Heavy-duty Coating

Fig. 6 Film Thickness Loss of Polymer Lining and Coating
(Lower Table: Total Loss/Site)

Initial value
Okinotorishima (19 years)
Suruga Bay (24 years)

D-06
Polyurethane
lining

D-07
Ultra high
build
epoxy
lining

D-08
Epoxy+
Urethane
coating

D-09
Epoxy+
Fluororesin
coating

D-10
Epoxy+
Acrylic
silicon
coating

Annual film thickness loss (μm/a)

(d) Aluminum-sprayed steel plate

Volume resistivity rate (Ω.cm)

(c) Zinc-aluminum alloy-sprayed steel plate

1.5 times

No clear trend is observed

D-06
Polyurethane
lining

Okinotorishima
(after 19 years)
Suruga Bay
(after 24 years)
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D-07
Ultra high
build epoxy
lining

D-08
Epoxy+
Urethane
coating

D-09
Epoxy+
Fluororesin
coating

D-10
Epoxy+
Acrylic
silicon
coating

(ទាំព័រ១៥-ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ)

កនុងលគ្នេបាំណងរួម្ចាំខណកលឆ្ពោះលៅការកសាងេកខណៈ

ក្បធាន្បទពិលសស

ភាពធន្ថានក់ជាត្ិ តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍសុីជាំលៅបលចេកវ ិទា ន្ិងវ ិធី

ក្

លរៀបចាំេកខណៈភាពធន្ថានក់ជាត្ិ

សាស្តសតលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបបងាករលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ លណៈកាែធិ ការ

សាំលណើរទក់ទងលៅន្ឹង “ការកសាងេកខណៈធន្់” លដ្ឋយលក្បើ
ស់លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប

លក្ចើន្ការលេើកលលក្ាងសាំលណើរកាំពុងបន្ត ថ្ន្បលចេកវ ិទា ន្ិងវ ិធី

សហព័ន្ធខែក ន្ិ ងខែកខែបជបុន្

សាស្តសតសក្ាប់ ការ ិយេ័យអភិវឌ្ឍត្ាំបន្់

ជាែាំលណាោះស្សាយលនេើយត្បលៅន្ឹង

រ ាំជួយែីែ៏សលម្បើម្

លគ្នេជាម្ូេដ្ឋឋន្កាំណត្់េកខណៈភាពធន្ថានក់ជាត្ិ

ន្បលងកើត្ល

បង្ុាំខែកខែប
ខែបជបុន្

ន្អន្ុម្័ត្ “ខផ្សន្ការម្ូេដ្ឋឋន្កាំណត្់េកខណៈ

សហព័ន្ធខែក

ឆ្នាំ២០១៤

ន្ិងខែកខែបជបុន្- ក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំល

កនុង

ជាលក្ចើន្លែើម្បីលេើកល

ម្ព័ន្ស
ធ ង្ម្ខែេ

ើងជាបន្តបនាទប់លៅជបុន្

រដ្ឋឋភិ

េ

ខែេលលពាករណ៍ថា

ម្ហន្តរាយទូទាំងក្បលទស ទឹកក្

បីោន្ែុោេរអាលម្រ ិក) ន្ឹងក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

ខែេម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្

ន្ឹងលកើន្ាន្នាលពេអនាលត្ែ៏ខីេលៅត្ាំបន្់

ខែេលធវើល

ើងជា

លរៀងរាេ់ឆ្នាំ ន្ិងពក្ងឹងការអន្ុវត្ត ន្ិងលេើកកម្ពស់វ ិធាន្ការបងាករ

ន្

លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ។ លដ្ឋយលផ្ទតត្លេើវ ិធាន្ការ៤ ខែេកាំពុងជាំរញ
ុ
លេើកកម្ពស់ ែូចខាងលក្កាម្លន្ោះ៖

• លេើកកម្ពស់វ ិធាន្ការលនេើយត្បលៅន្ឹងសូណាម្ិ

លដ្ឋយរ ឹត្បន្តឹងលេើម្ុខងារែាំលណើរការលហដ្ឋឋ
ខែេក្ត្ូវ

ន្ិង

ន្ិងសាថបនាត្ាំបន្់ខែេរងលក្គ្នោះ

បន្តលទៀត្បរ ិាណផ្សទុកលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធសង្ម្

លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ ន្ិងកសាងេកខណៈភាពធន្ថានក់ជាត្ិ”។ លែើម្បី
រចនាសម្ព័ន្ធសាំខាន្់ៗ

ើងវ ិញ

ែឹកជញ្ូជ ន្

ទឹកជាំន្ន្់ធន្
ៃ ់ធៃរ។ បខន្ថម្លេើលន្ោះ ក្កសួងកាំពុងលដ្ឋោះស្សាយលធវើជា

“ខផ្សន្ការបនាទន្់រយៈលពេបីឆ្នាំលែើម្បីបន្ធូរបន្ថយ/បងាករ

ពលន្េឿន្ការអន្ុវត្ត

លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ

Tokai, Tonankai ន្ិង Nankai ខែេន្ឹងាន្រ ាំជួយែីែ៏សលម្បើម្ ន្ិង

ន្ពិន្ិត្យខក

តាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួពិន្ិត្យការសលន្តងា្ោះបនាទន្់ លេើលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធសាំខាន្់ៗ
អន្ុម្័ត្

ន្លេើកម្កបងាាញែូចខាងលក្កាម្៖

លហើយខែម្ទាំងលក្ត្ៀម្លរៀបចាំ សក្ាប់បងាករលក្គ្នោះម្ហន្តរាយនានា

ជាលក្ចើន្

ន្អន្ុវត្ត កនុងខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ លណៈរែឋម្ន្តន្តីជបុន្

លក្គ្នងបងាាញថ្ន្

លដ្ឋយរ ាំជួយែីែ៏សលម្បើម្កនុងភាលខាងលកើត្ក្បលទសជបុន្បុលណាណោះលទ

សក្ម្ួេខផ្សន្ការម្ូេដ្ឋឋន្ កាេពីខខធនូ ឆ្នាំ២០១៨ តាម្រយៈការ
ខែេ

ពាក់ព័ន្ធ។

ន្ភាពធន្ទេ់ន្ឹងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ

ធានាសក្ាប់ ការសាតរល

ន្ិងវ ិធី

ធម្ែជាត្ិ។
ន្លកើត្ល

ស់ ទិន្នន្័យ

លទសចរណ៍កាំពុងលេើកកម្ពស់វ ិធាន្ការវ ិជជាន្

សាស្តសត រួម្ចាំខណកែេ់ការបន្ធូរបន្ថយ ន្ិងបងាករលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ
លដ្ឋយសារលក្គ្នោះម្ហន្តរាយធម្ែជាត្ិលផ្សសងៗ

លណៈកាែធិការកាំពុងខិត្ខាំពិន្ិត្យខេឹម្សារលលក្ាង

ក្កសួងខែន្ែី

ន្ជាំរញ
ុ សកម្ែភាពលផ្សសងៗ

ើងពីបលចេកវ ិទាលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប

ន្ិងខែក

វ ិធាន្ការថានក់ជាត្ិ លែើម្បីខកេម្ែរបលងកើន្ក្បសិទិភា
ធ ពលហដ្ឋឋរចនា ស

ើង

េម្ូេដ្ឋឋន្ផ្សងខែរ លណៈកាែ

ធិការលន្ោះចាប់តាាំងពីលពេបលងកើត្ម្ក

ខផ្សែកលេើ

ន្ែែីៗពីសកម្ែភាព ថ្ន្លណៈកាែធិការ

លលក្ាងសាំលណើរទាំងលន្ោះ ក្ត្ូវ

ការ ិយេ័យអភិវឌ្ឍត្ាំបន្់ ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ ែឹក
ជញ្ូជ ន្ ន្ិងលទសចរណ៍ ន្ិងរដ្ឋឋភិ

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

ន្ិងការបណុត ោះបណា
ត េថ្ន្សហព័ន្ធខែក

វ ិសាេភាពលក្បើក្

េ

ន្ដ្ឋក់ែាំលណើរការលណៈកាែធិការ

លរៀបចាំ េកខណៈភាពធន្ថានក់ជាត្ិកុងខខលម្សា
ន

ន្ិងលឆ្ពោះលៅបាំលពញ

សាំលណើរលែើម្បីខបងខចកកិចេការ ន្ិងលែើម្បីបន្តក្បម្ូេផ្សតាំុ ន្ិងពក្ងីក

ភាពធន្ថានក់ជាត្ិ” ស្សបលៅន្ឹងចាប់លគ្នេ។
ឧសសហកម្ែខែកខែបជបុន្

ខែេាន្

ស្សាវក្ជាវនានា ន្ិងក្បព័ន្ឧ
ធ បត្ថម្ភធន្សក្ាប់ ការស្សាវក្ជាវលក្គ្នង

ើងលៅ

យរដ្ឋឋភិ

ការលេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹងម្ុខងារែាំលណើរការខពស់

ចាំលណោះែឹងខែេទទួេ

ជបុន្កាេពីខខធនូ ឆ្នាំ២០១៣។ បនាទប់ម្ក កនុងខខម្ីនា ឆ្នាំ២០១៤

លែើម្បីលនេើយត្បស្សបលៅន្ឹងលគ្នេន្លយ

េម្ូេដ្ឋឋន្

ត្ក្ម្ូវការខែេកាំពុងលកើត្ាន្។

រួម្ចាំខណក

ែេ់ការបងាករ ន្ិងបន្ធូរបន្ថយលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ លដ្ឋយអភិរកសេកខណៈ
ភាពធន្ កនុងជីវភាពរស់លៅរបស់ក្បជាជន្” ក្ត្ូវ

ន្ិងរែឋ

េកខណៈពិលសសចាំលពាោះលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប

លៅភាលខាងលកើត្ក្បលទសជបុន្ កាេពីខខម្ីនា ឆ្នាំ២០១១ “ចាប់

លណៈរែឋម្ន្តន្តីជបុន្

ន្ជាំរញ
ុ សកម្ែភាពលផ្សសងៗជា

ន្ិងបខន្ថម្

សាសធាត្ុទប់ទេ់រ ាំជួយែីសក្ាប់សម្បទរសាធារណៈ (ក្ចាាំង

ស់លែើម្បីបងាករលក្គ្នោះ

សាពន្ ផ្សេូវអាកាស សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្ស សម្បទរទលន្េ ផ្សទោះ

ក់ចាំន្ួន្ ៧ក្ទីោន្លយន្ (៦២.៥

សខម្បង អគ្នរ។េ។)

ន្វ ិន្ិលយលសុីជាំលៅសក្ាប់រយៈ

• ពក្ងឹងការងន្ុវត្តការខែទាំ

លពេបីឆ្នាំបនាទប់ វ ិធាន្ការសលន្តងា្ោះបនាទន្់ រយៈលពេ៣ឆ្នាំ។
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ន្ិងែាំលណើរការបន្តថ្ន្ន្វ ិធានាការ

លនេើយត្បក្ត្ួត្ពិន្ិត្យទឹកជាំន្ន្់ (ត្ាំបន្់ទីក្បជុាំជន្ទីក្កុងធាំៗបី លៅត្ូកយូ

លលក្ាងសាំលណើរថ្ន្បលចេកវ ិទាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប

• ពក្ងឹងការអន្ុវត្តការខែទាំ បងាករ ន្ិងវ ិធានាការលនេើយត្បលែើម្បី

ម្ូេដ្ឋឋន្បងាករលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ

លែើម្បីខកេម្ែរសម្បទរសាធារណៈ ទេ់ន្ឹងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ ន្ិង

អូសាកា ន្ិងណាហ្ូយ ន្ិងទីក្កុងសាំខាន្់ៗកនុងត្ាំបន្់ាន្ទឹកជាំន្ន្់)
បងាករលក្គ្នោះម្ហន្តរាយលៅត្ាំបន្់រងលក្គ្នោះទឹកជាំន្ន្់ធៃន្់ធៃរ
ខូចខាត្ែី/ែីខាច់ខែេ

ន្លកើត្ល

Table 1 ន្ិង Fig. 1 បងាាញបលចេកវ ិទា ន្ិងវ ិធីសាស្តសត

ន្ិងការ

បងាករលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ លដ្ឋយលក្បើក្

ើង។

ល

• ការធានាសុវត្ថិភាពផ្សទោះសខម្បង ន្ិងអគ្នរ (លេើកកម្ពស់ការបខន្ថម្
ន្ិងវ ិធីសាស្តសត

ាន្ក្បព័ន្ធលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ែ
ធ ីែ
ន្លក្បើក្

ខែេាន្

ខផ្ស ន្ិងលននរសម្ុក្ទ ន្ិងវ ិធាន្ការខែេាន្េកខណៈធន្ទេ់ន្ឹងសូ
ណាម្ិ/រ ាំជួយែី

ស់លក្គ្នងបង្ាំុខែលខែបទម្ៃន្់ស្សាេ

លដ្ឋយលក្បើក្

ន្លដ្ឋយលក្បើ ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប

(សាពន្លក្បើក្
ក្

លបត្ុង លេើកញ្េ ក់ ន្ិងសាភរៈរចនាសម្ព័ន្ធែថ្ទលទៀត្

លដ្ឋយលក្បើ ក្

ន្ិងវ ិធីសាស្តសតតាម្ដ្ឋន្ទឹកជាំន្ន្់

ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប

សាលម្ន្៍សាំណង់ខែកខែបជបុន្
ន្ិងក្បព័ន្ច
ធ ងក្កងរដ្ឋឋភិ

ស់ ន្ិងភាពជិត្សនិត្លៅ
ក្ត្ូវ

ស់សសរបន្ទោះខែកខែប)
វ ិធីសាស្តសតបងាាប់ែីឲ្យលរៀប

លដ្ឋយបលងកើត្ទាំនាក់ទាំន្ងសហារគ្ននលក្ចើន្បាំផ្សុត្ ជាម្ួយ

ស់បលចេកវ ិទាលក្គ្នងបង្ាំុខែក

ឧទហរណ៍សាម្ញ្ញ

វ ិធាន្ការសក្ាប់ ពក្ងាវែី

លសែើ លដ្ឋយផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប

ខែេាន្េកខណៈធន្ទេ់

ន្ិងវ ិធីសាស្តសតខពស់លេើម្ុខងារែាំលណើរការបងាករ

ូសុី។

(វ ិធីសាស្តសតសក្ាប់ពក្ងាវែី

ក់ែីកុនងត្ាំបន្់សម្ុក្ទ

• ការដ្ឋាំលែើម្លឈើ ល ើងវ ិញ

វត្តជាក់ខសតង ខែេឲ្យអន្ុញ្ជញត្ឲ្យាន្ការខកេម្ែរភាេម្ៗ ន្ិងការ

ន្ឹងក្បព័ន្ធលអកូ

ស់សសរបន្ទោះបាំពង់ខែកខែប ន្ិងសសរបាំពង់ខែកខែប)

ន្ិងរ ាំជួយែីលដ្ឋយលក្បើក្

ន្លក្ចើន្បាំផ្សុត្

ន្បងាាញលលក្ាងសាំលណើរអន្ុ

លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ ឧត្តម្ភាពកនុងការលក្បើក្

ន្ិ ងលរៀបចាំឲ្យក្ត្ូវតាម្សាំណង់សាពន្

ស់ខែកខែបខែេាន្ម្ុខងារែាំលណើរការខពស់ ពក្ងឹង

លខឿន្ទប់កុាំឲ្យ

ពិចារណារលេើការលរៀបចាំត្ាំបន្់ខកបរខាង

ខែបរួម្បញ្ូេ េគ្នន

ខកេម្ែរ

• វ ិធីសាស្តសតសក្ាប់ការពក្ងាវែី

• េទធភាពបលងកើត្េាំហរាន្ភាពបត្់ខបន្ ន្ិងរចនាសម្ព័ន្ធលដ្ឋយ

លដ្ឋយលក្បើក្

ន្ិងកាំពង់ខផ្ស

ការអន្ុវត្តវ ិធីសាស្តសតសក្ាប់ ក្លឹោះសាពន្ខែេាន្ស្សាប់លដ្ឋយលក្បើ

• ភាពបត្់ខបន្ ន្ិងភាពសាម្ញ្ញ លដ្ឋយការលក្បើ ក្ ស់រម្
ួ គ្ននជាម្ួយ

ន្ឹងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ

(វ ិធីសាស្តសតបន្តសក្ាប់សម្បទរខផ្ស

ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែក ន្ិងខែកខែប)

• ការអន្ុវត្តបន្ត

ែូចជាលាំន្ូសបេង់រចនា

សម្ព័ន្ធលកាង

សាងសង់លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធសង្ម្

ស់លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប)

• ការសាតរល ើងវ ិញ ន្ិងខកេម្ែរពីម្ុន្ៗថ្ន្ សម្បទរខផ្ស ន្ិងកាំពង់

• េទធភាពសាងសង់លេើការដ្ឋឋន្ត្ូចចលងែៀត្ ន្ិងម្ារញឹក ន្ិង

សហព័ន្ធខែក ន្ិងខែកខែបជបុន្

សម្បទរ

ខែប។េ។)

• េទធភាពកាត្់បន្ថយអណត្តិសាំណង់លៅការដ្ឋឋន្

លដ្ឋយបលងកើត្ម្ុខងារបាំលពញការងារ

ក្បព័ន្ខធ ែេ

• ផ្សទោះសខម្បងាន្េកខណៈធន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយែី (ផ្សទោះលក្គ្នងបង្ាំុខែក

ស់

ែូចខាងលក្កាម្៖

• ភាពបត្់ខបន្កនុងការរចនាលាំន្ូសបេង់

លែើម្បីបងាកររ ាំជួយែីសូណាម្ិ

សាោលរៀន្លដ្ឋយលក្បើ ក្

ខែេត្ក្ម្ូវចាំលពាោះសាភរៈសាំណង់។ លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបខែេលក្បើ

ខែេលធវើឲ្យែាំលណើរការ

ស់ សាភរៈរចនា

ស់ជាម្ូេដ្ឋឋន្បងាករលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ

លរៀបចាំ លដ្ឋយម្ន្ុសស

សថិរភាពខពស់បាំលពញបខន្ថម្លេើេទធភាពការងារ ន្ិងភាពាាំទាំខែស់

សាថន្ភាពែីទន្់ លដ្ឋយលក្បើក្

លដ្ឋយលក្បើក្

សម្ព័ន្ធក្បកបលដ្ឋយន្វាន្ុវត្តន្៍ អគ្នរលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប ខែេក្ត្ូវ

ខែេាន្ម្ុខងារែាំលណើរការ

ាន្ម្ុខងារែាំលណើរការខពស់ ផ្សតេ់អត្ថក្បលយជន្៍កុនងការលក្បើក្

ខែេាន្េកខណៈធន្ទេ់

ន្ឹងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ ន្ិងម្ូេដ្ឋឋន្បងាករលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ (អគ្នរ

ន្ឹងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ
ខពស់ ខែេបាំលពញតាម្ត្ក្ម្ូវការសក្ាប់លុណភាព

ើងលដ្ឋយសហព័ន្ធខែក ន្ិងខែកខែបជបុន្ (JISF) ខែេកនុង

• ការខកេម្ែរសម្បទរសាធារណៈ

រួម្ចាំខណកបលងកើន្

ក្បសិទិភា
ធ ពលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ស
ធ ង្ម្ខែេាន្េកខណៈធន្ទេ់
ផ្សេេិត្ផ្សេខែកខែប

ស់លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប លសនើ

ចាំលណាម្លនាោះ រួម្ាន្៖

សាសធាត្ុទេ់រ ាំជួយ កាសាងសង់ អគ្នរជាេសខេួន្ពីសូណាម្ិ)
បលចេកវ ិទាលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប

ន្ិងវ ីសាស្តសត

ខែក ន្ិងខែកខែបជបុន្

ន្លេើកម្ក

ន្ិងអង្ការពាក់ព័ន្ធែថ្ទលទៀត្

េ-អនកសិកា-ឧសាហកម្ែ

ន្ពក្ងឹង ន្ិងជាំរញ
ុ បលចេកវ ិទា ន្ិងវ ិធី

សាស្តសត វ ិធាន្ការលនេើយត្ប លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបខែ

បងាាញបន្តបនាទប់៖

សហព័ន្ធ
ការពារែី ពី

លក្គ្នោះម្ហន្តរាយធម្ែជាត្ិ ន្ិងបន្ធូរបន្ថយលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ។ ក្ត្ង់
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ន្ិងក្លប់ពីលេើ៖វ ិធីសាស្តសត

ចាំណុចលន្ោះ JISF ចាត្់ទុកបលចេកវ ិទា ន្ិងវ ិធីសាស្តសតទាំងលន្ោះម្ិន្

ការការពារសាំណឹកតាម្សានម្ខខសរ

ក្ត្ឹម្ខត្អាចឲ្យាន្ការបលងកើត្ទីក្កុងខែេាន្ភាពបលរសកម្ែ ាន្

ការពារសាំណឹកខែេកនុងលនាោះផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប

េកខណៈធន្ខពស់ទេ់ន្ឹងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ ន្ិងរួម្ចាំខណកែក់ការ
អភិវឌ្ឍឧសាហកម្ែបុលណាណោះលទ
កសាងល

បុខន្តក៏ន្ឹងរួម្ចាំខណកែេ់ការ

លែើម្បីជាំរញ
ុ ឲ្យាន្កតាតលធវើឲ្យខូចលដ្ឋយាន្សាំណឹក។
ក្ត្ូវ

លហើយក្ត្ូវ

ន្អន្ុវត្តភាលលក្ចើន្បាំផ្សុត្លៅ

ត្ាំបន្់ខែេាន្កម្ែស់ទឹកសម្ុក្ទទប (LWC) ឬត្ាំបន្់ កាន្់ខត្ខពស់។

ន្លេើកកនុងលលក្ាងសាំលណើរ

ការការពារសាំណឹកជាសកេ៖

ស់វ ិធីសាស្តសត ន្ិងបលចេកវ ិទាលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប

សាំណឹកខែេកនុងលនាោះ

ចរន្តការពារសាំណឹក

វ ិធីសាស្តសតការពារ

ក្ត្ូវ

ន្ផ្ស្ត្់ផ្ស្ង់ជា

េាំដ្ឋប់ ពីក្បភពខផ្សនកខាងលក្ៅ រហូត្ែេ់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។ វ ិធី

ខែេាន្ភាពធន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយ
ឧទហរណ៍ថ្ន្បលចេកវ ិទា

ទាំងលន្ោះ

ន្ចាំណាត្់ថានក់ជា សាភរៈ ខខសរ ន្ិងក្លប់ពីលេើ ន្ិងខខសរាន្

សារធត្ុទន្់ទប់លក្បង

Table 1 វ ិធីសាស្តសត ន្ិងបលចេកវ ិទាលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបខែេាន្

Fig. 1 ការលក្បើក្

ន្យក

ចិត្តទុកដ្ឋក់សិកាលដ្ឋយផ្ទទេ់ជាម្ួយសាភរៈ ខខសរ ន្ិងក្លប់ពីលេើ

ើងក្បលទសជបុន្ ក្បកបលដ្ឋយសុខ សុវត្ថិភាព។

ភាពធន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយខែេ

ក្ត្ូវ

សាស្តសតទាំងពីរលន្ោះកាំពុងលក្បើក្

ន្ិងវ ិធីសាស្តសតវ ិធាន្ការលនេើយត្បទក់

ខផ្សនកខាងលក្ៅ ខែ

ទញចាំណាប់អារម្ែណ៍ខាេង
ាំ

ក្ត្ូវ

ស់៖

វ ិធីសាស្តសតក្បភពថាម្ពេ

ន្អន្ុវត្តចម្បងលៅត្ាំបន្់

ត្សម្ុក្ទលៅ

លក្កាម្ថ្ផ្សទទឹក។

លៅការ ិយេ័យអភិវឌ្ឍត្ាំបន្់
ខែេតាម្រយៈលន្ោះកន្េងម្ក

ន្ិងរែឋ

វ ិធីសាស្តសតពក្ងីកការអន្ុវត្ត ន្ិងជួសជុេ

េម្ូេដ្ឋឋន្

កនុងករណីពក្ងឹងការអន្ុវត្តទក្ម្លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប វ ិធី

ន្ជាំរញ
ុ លេើកកម្ពស់សកម្ែភាព

សាំលណើរខែេម្ិន្ក្ត្ឹម្ខែយកចិត្តទុកដ្ឋក់សាំណង់សម្បទរែែី ក្ពម្

សាស្តសតខែេកនុងលនាោះខផ្សនកធាេក់ចុោះ ក្ត្ូវ

ជុេ ន្ិងពក្ងឹងការអន្ុវត្ត។ ជាងលនាោះលៅលទៀត្ លដ្ឋយសារការខូច

សាំណឹកលដ្ឋយជួសជុេទាំងស្សុង៖ វ ិធីសាស្តសតជួសជុេលៅទីតាាំង

ទាំងវ ិធីសាស្តសតខែទាំចាំលពាោះសម្បទរខែេាន្ស្សាប់ ន្ិងការជួស
ខាត្បងករលដ្ឋយទឹកជាំន្ន្់ញឺកញប់
ក្បលទសជបុន្
ចាំន្ួន្

ន្ិងកាេពីលពេែែីៗលន្ោះលៅ

ការដ្ឋឋន្លដ្ឋយលក្បើ

យអរក្លបពីលេើសារធាត្ុទន្់ទប់លក្បង

ាសុីន្ជាខខសរ ន្ិងលក្ម្បពីលេើក្បលភទែងលក្កាម្ទឹក។

ើង។ បលចេកវ ិទា ន្ិងវ ិធីសាស្តសតម្ួយ

ខែេពាក់ព័ន្ធជិត្សនិត្លៅន្ឹងការលេើកល

ស់

លជើងក្ទបន្ទោះខែកខែប ឬលបត្ុងអាលម្។ កនុងករណីវ ិធាន្ការការពារ

សារៈសាំខាន្់ថ្ន្វ ិធាន្ការលនេើយត្បទេ់ន្ឹងការខូច

ខាត្ខបបលន្ោះកាំពុងលកើត្ាន្ល

ន្ពក្ងឹងលដ្ឋយលក្បើក្

កនុងករណីវ ិធាន្ការការពារសាំណឹកលដ្ឋយជួសជុេ ជា

ខផ្សនកៗ។ វ ិធីសាស្តសតខែេក្លប់ល

ើងខាងលេើលន្ោះ

ាន្ែូចខាងលក្កាម្៖

ខ

• បលចេកវ ិទាត្ាំខហទាំសក្ាប់លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប

Fig. 2 ក្បលភទថ្ន្វ ិធាន្ការការពារសាំណឹកសក្ាប់លក្គ្នងបង្ាំុខែក

លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបខផ្ស ន្ិងកាំពង់ខផ្សជាកម្ែវត្ថុថ្ន្បរ ិសាថន្

Fig. 3 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្ភាពជាក់ោក់ថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុ

ធានាម្ុខងារែាំលណើរការខពស់ជាងម្ុន្ ខាងម្ុខងារែាំលណើរការខែេ

ស្តសតខែទាំ ន្ិងជួសជុេក្ត្ូវ

ខែកខែបខផ្ស/កាំពង់ខផ្ស

ន្ត្ក្ម្ូវសក្ាប់ ទប់សាំណឹកថ្ន្

ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ន្ិងវាយត្ថ្ម្េ

Fig. 4 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការជួសជុេ ន្ិងពក្ងឹងលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែប

ន្េែសម្ស្សប លហើយវ ិធីសា

ខផ្ស/កាំពង់ខផ្ស

ន្ត្ក្ម្ូវសក្ាប់ សាតរផ្សេិត្ផ្សេខែក

ខែបខែេឈាន្លៅរកសភាពខូចខទិចខទី
សាំណឹករហូត្ែេ់កក្ម្ិត្ម្ូេដ្ឋឋន្

ន្ិងម្ុខងារការពារ
ឧទហរណ៍លន្ោះក្ត្ូវ

ន្។

ខែបខផ្ស/កាំពង់ខផ្ស

ខែេបណា
ត េឲ្យាន្ការខូចរ ិករ ិេខាេាំង។ ក្ពម្ជាម្ួយលន្ោះ លែើម្បី
ត្ក្ម្ូវឲ្យបលចេកវ ិទាទាំងលន្ោះក្ត្ូវ

ន្ លដ្ឋយជួយជុេ បូេីលអទីខ

ើងវ ិញលេើខផ្សនកខែេខូចបូេីលអទី

• វ ិធាន្ការទប់សាកត្់េាំហូរកាំទិចកាំទីលដ្ឋយលក្បើ ក្ ស់បាំពង់ខែកខែប

ន្

ជាម្ួយវ ិធាន្ការទប់សាកត្់េាំហូរកាំទិចកាំទី

បងាាញកនុង Fig. 2,3 ន្ិង 4 ន្ិងលេើកម្កបងាាញែូចខាងលក្កាម្៖

ក្

ស់បាំពង់ខែកខែប បរ ិសាថន្ក្បឡាយទឹកពីភាំនតាម្ជាំលរេចរន្តថ្ន្
ត្ទលន្េ ខែេក្ត្ូវ

វ ិធីសាស្តសតការពារសាំណឹក

នេងកាត្់េាយែី

29

លដ្ឋយលក្បើ

ន្អភិរកសស្សបលពេខែេរ

េាំហចាប់យក

ន្ិងទឹកហូរតាម្រយៈលក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបទប់

សាកត្់េាំហូរកាំទិចកាំទីកុនងអាំ
ាន្េាំហូរកាំទិចកាំទី
ចាប់

ុងលពេធម្ែតា

េាំហូរកាំទិចកាំទី

ន្យងជាក់ោក់

លហើយលៅលពេលកើត្

ន្ិងកាំណាត្់លឈើ ក្ត្ូវ

កនុងខែកខែបទេ់ន្ឹងសាពធបរ ិយកាសស្សទប់លក្ចោះ

ក្កាស់លកើត្ាន្លៅលេើថ្ផ្សទរបស់វាលៅែាំណាក់កាេចាប់លផ្សតើម្អន្ុវត្ត

ន្

ែាំបូង លហើយស្សទប់ការពារទប់សាកត្់ការបន្តវ ិវត្តន្៍លៅសភាពសឹក

តាម្រយៈការខបងខចកេាំហូរកាំទិចកាំទី

លៅកនុងទឹកកាំពុងហូរ ន្ិងេាយែី/ែែ ន្ិងកាំណាត្់លឈើ ខែេាន្

រ ិករ ិេ។

ពិលសសចម្បងៗាន្៖

លដ្ឋយគ្នែន្លក្ម្បពីលេើ។ Photo 2 បងាាញឧទហរណ៍ថ្ន្ការលក្បើ

ឧទហរណ៍ែូចបងាាញកនុង

Photo

1។

កនុងចាំលណាម្េកខណៈ

កនុងការលរៀបចាំ បាំពង់ខែកខែបបញ្ឈរ

ចាប់យកក្ត្ូវ
ការដ្ឋឋន្

ន្កាំណត្់

1.5លេើក

ក្

ន្ិងលផ្សតក

េាំហរ

ការលក្បើក្

ន្យង

លក្ម្បល
ន្បងាាញម្កលក្ៅជាម្ួយខាច់/ែែ

លវោតាម្រែូវកាេ

ន្ិងកាំណាត្់លឈើ ខែេកាំពុង

សភាពលែើម្ ខែ

ាន្ចេនា។

េាយែីតាម្រយៈេាំហូរចាប់យកកនុងអាំ

កាំណត្់យកលក្គ្នងបង្ាំុក្បលភទក្ជាបទឹក។

ាន្សុខុែុម្រម្ណីយកម្ែជាម្ួយបរ ិសាថន្។

ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យតាម្អាំ

ុងលពេធម្ែតាលដ្ឋយ

ចាស់ោស់លែើម្បីក្
ក្

លក្គ្នងបង្ាំុខែេលិត្លូរែេ់ក្បព័ន្ធលអកូ
ត្ទលន្េ

ច់ ក្ត្ូវលធវើការតាម្ដ្ឋន្

ុងលពេលេើស្សទប់លក្ចោះ

ន្ិងលធវើការវាយត្ថ្ម្េ

កែថាអាចខែទាំេកខខណឌលក្ចោះតាម្ការចង់

ន្។ ភាពជាក់ោក់ថ្ន្ស្សទប់លក្ចោះក្ត្ូវ

-- ការអភិរកសបរ ិសាថន្ក្បឡាយទឹកពីភាំន

ន្វាយត្ថ្ម្េលដ្ឋយលក្បើ

ស់ទក្ម្ង់ក្ទង់ក្ទយលដ្ឋយកក្ម្ិត្ពី១ែេ់៥ ខផ្សែកលេើេកខខណឌ

សភាពលក្ចោះ។ ជាម្ួយការកក្ម្ិត្ 3-5 េកខខណឌសភាពលក្ចោះក្ត្ូវ

ូសុី ខែេធានា

ន្វាយត្ថ្ម្េតាម្ការចង់

លដ្ឋយពុាំខបងខចក

ក្បឡាយភនាំ។

ន្ ជាម្ួយការកក្ម្ិត្២ ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្

ការអលងកត្តាម្ដ្ឋន្បន្តបនាទប់ ជាម្ួយកក្ម្ិត្១ ការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិ

បនាទប់ពីលកើត្ាន្េាំហូរកាំទិចកាំទី

ចាាំ

ច់ក្ត្ូវសាតរម្ុខ

ន្ិត្យេម្ែិត្ក្ត្ូវ

ថ្ន្លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបទប់សាកត្់េាំហូរកាំទិចកាំទី

លកើត្ល

ែេ់កក្ម្ិត្សភាពលែើម្ ន្ិងជួសជុេ លហើយវ ិធាន្ការពក្ងឹងការ
ន្លក្បើក្

ច់លក្បើ

ស្សទប់ការពារលក្ចោះបលងកើត្ទក្ម្ង់រប
ូ រាង

ខែបធន្ទេ់ន្ឹងសាពធបរ ិយកាស លឺចាាំ

ការរកាទុកេាំហរសក្ាប់ចាប់យកលដ្ឋយបងាូរែី/

អន្ុវត្តក្ត្ូវ

ស់ ពុាំចាាំ

ត្់

លែើម្បីបន្តបងាាញេកខណៈម្ុខងារពិលសសចាំលពាោះខែក

--ការរកាទុកេាំហរសក្ាប់ចាប់យក

ងារែាំលណើរការ

ើងវ ិញ

េទធភាពលក្បើក្

េប់បាំ

សុខុែុម្រម្ណីយកម្ែជាម្ួយបរ ិសាថន្ ជាម្ួយខខសរសងាវក់ លពេ

ការចាប់យកលដ្ឋយក្បសិទិធភាពថ្ន្កាំណាត្់លឈើ លដ្ឋយ

ចាំលពាោះជាំលរេជាបន្តបនាទប់សក្ាប់

ស់

ើងវ ិញ

ស់លក្ម្បល

បន្ធូរបន្ថយបន្ទុកបរ ិសាថន្លន្ោះ

ជាក់ោក់ថ្ន្េាំហូរកាំទិចកាំទី។

ខបងខចកេាំហូរកាំទិចកាំទីលៅកនុងទឹក

ស់ ចម្បងៗាន្៖

កាត្់បន្ថយត្ថ្ម្េកាេកាំណត្់អាយុកាេលក្បើ ក្

ការបងាាញសម្ត្ថភាពស្សូបឥទធិពេខពស់កុងករណ
ន
ី ាន្

--ការចាប់យកកាំណាត្់លឈើក្ត្ូវ

ស់ខែកខែបធន្ទេ់ ន្ឹងសាពធបរ ិយកាសសក្ាប់ សាពន្។ អត្ថ

ក្បលយជន្៍លក្បើក្

ម្ុខកាត្់អត្ិបបរារថ្ន្បណាំុត

បោះទង្ិចលដ្ឋយផ្ទទេ់ លដ្ឋយេាំហូរកាំទិចកាំទី ន្ិងការចាប់

ខែកខែប

ទេ់ន្ឹងសាពធបរ ិយកាស បងាាញភាពធន្ទេ់ន្ឹងសាំណឹកខពស់

ន្យងជាក់ោក់ថ្ន្េាំហូរកាំទិចកាំទីលឈើ

ការចាប់

កនុងអត្ថក្បលយជន្៍ស្សទប់ការពារលក្ចោះលន្ោះ

ន្លធវើល

ើង

លហើយខណៈខែេត្ក្ម្ូវការចាាំ

ច់

ើង ត្ក្ម្ូវលធវើការជួសជុេ។ Fig. 6 បងាាញឧទហរណ៍ថ្ន្

ការវាយត្ថ្ម្េជាក់ោក់ ថ្ន្ខែកខែបធន្ទេ់ន្ឹងសាពធបរ ិយកាស។

ស់ ខផ្សែកលេើកក្ម្ិត្ខូចខាត្ថ្ន្បណា
ត ញបាំពង់

ខែកខែប។ Fig. 5 បងាាញការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្ភាពចាស់ោស់ថ្ន្

Photo 2 ការអន្ុវត្តចាំលពាោះសាពន្ខែកខែប ាន្ភាពធន្ទេ់ន្ឹង

លក្គ្នងបង្ាំុខែកខែបទប់សាកត្់េាំហូត្កាំទិចកាំទី ន្ិងវ ិធាន្ការជួសជុេ។

សាពធបរ ិយកាសកនុងត្ាំបន្់ភាំនដ្ឋច់ស្សយេ

Fig. 6 ឧទហរណ៍ការវាយត្ថ្ម្េភាពជាក់ោក់ថ្ន្ខែកខែបធន្ន្ឹង

Photo 1 ឧទហរណ៍ថ្ន្

សាពធបរ ិយកាស

Fig. 5 ការវាយត្ថ្ម្េជាក់ោក់ថ្ន្វ ិធីសាស្តសតជួសជុេសក្ាប់ វ ិធាន្
ការទប់សាកត្់េាំហូរកាំទិចកាំទីលដ្ឋយលក្បើក្

ស់បាំពង់ខែកខែប

• វ ិធីសាស្តសតពក្ងឹងក្ចាាំងលដ្ឋយលក្បើសសរបន្ទោះខែកខែប
ជាម្ួយវ ិធីសាស្តសតលន្ោះ

• ការលក្បើក្ ស់ខែកខែបទេ់ន្ឹងសាពធបរ ិយកាសកនុងសាំណង់សាពន្

លកើត្ល
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ើងកនុងអាំ

កតាត

ក់រេាំក្ចាាំងខែេ

ុងលពេទឹកជាំន្ន្់ ន្ិងរ ាំជួយែីក្ត្ូវ

ន្

ន្បិត្លដ្ឋយ

បញ្ូេ េសសរបន្ទោះខែកខែបលៅកនុងជាំលរេក្ចាាំង

ឬលៅកាន្់ក្ចាាំង

ែូលចនោះលហើយការ

ក់រេាំក្ចាាំងអាចក្ត្ូវ

ន្ទប់សាកត្់។ Fig. 7 បងាាញ

ឧទហរណ៍ថ្ន្

ការពក្ងឹងក្ចាាំងលដ្ឋយលក្បើសសរបន្ទោះខែកខែប។

វ ិធាន្ការជាក់ោក់ាន្៖

វ ិធានាការលនេើយត្បការធាេយលៅក្លឹោះក្ចាាំង
ករណីខែេជាំលៅលក្កាម្ក្ចាាំង រួម្ផ្សសាំលដ្ឋយខាច់ ន្ិងក្លួ
សក្កហម្

លៅលពេកក្ម្ិត្ទឹកខពស់បន្ត

ក្ចាាំងបណា
ត េឲ្យរេាំ

លដ្ឋយសារការទាំេុោះទឹកលដ្ឋយេាំហូរបុកក្ត្ង់ក្លឹោះក្ចាាំង។
បន្ទោះខែកខែបក្ត្ូវ

ន្សាំលៅលៅ ជាំលរេក្ចាាំងលែើម្បីកាត្់ផ្ទតច់ ការទាំ

េុោះលដ្ឋយចរន្តទឹកហូរលៅកនុងែី
ក្ចាាំង

សសរ

ែូលចនោះលឺអាចការពារការ

ក់រេាំ

ន្។

វ ិធាន្ការលនេើយត្បទេ់ន្ឹងន្ិលវារកម្ពសខ
់ ស
ព ់ជាង ន្ិងការក្ជាបទឹក
កខន្េងក្ចាាំង
លែើម្បីកាត្់បាំ

ត្់វែដការ

ក់រេាំក្ចាាំងសាំណឹកជាំលរេ

ក្ចាាំងលដ្ឋយសារន្ិលវារកម្ពស់ខពស់បលងកើន្វន្ិលវារកម្ពស់ខពស់
ជាំរញ
ុ ការ
ក្ត្ូវ

ក់រេាំការពក្ងាេក្ចាាំង

លដ្ឋយសារកម្ពស់ន្ិលវារខពស់

ន្ទប់សាកត្់លដ្ឋយដ្ឋក់សសរបន្ទោះខែកខែប ថ្ន្ខផ្សនកទាំងពីរ

ថ្ន្ក្ចាាំង សសរដ្ឋក់ទប់ក្ចាាំងលឺក៏ាន្ក្បសិទិធភាពកនុងការទប់សាកត្់

ការក្ជាបទឹកកខន្េងក្ចាាំង។


វ ិធាន្ការលនេើយត្បទេ់ន្ឹងការ

ក់ែីខែេលកើត្ល

លពេរ ាំជួយែី
ក្ចាាំងក្ត្ូវ

ការខក្បក្បួេេកខណៈសណា
ឋ ន្ែី កុងស្សទប់
ន
ន្ខែទាំលដ្ឋយសុវត្ថិភាព

ដ្ឋក់លៅកនុងស្សទប់ែីម្ិន្

បងាាញក្បសិទិធភាពការ

ង
ុ

ក់ ក្ត្ង់

លដ្ឋយសសរបន្ទោះខែកខែប

ក់ កនុងបរ ិលវណជាំលរេក្ចាាំង ែូលចនោះក្ត្ូវ

ក់រេាំក្ចាាំង

ខែេលកើត្ល

ជួយែី។
Fig.7

ើងកនុងអាំ

ឧទហរណ៍ថ្ន្ការពក្ងឹងក្ចាាំងលដ្ឋយលក្បើក្

ើងកនុងលពេរ ាំ

ស់សសរបន្ទោះ

ខែកខែប
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Proposed technologies
and methods

Restoration of ground sunken/flooded
area
Measure for flooding/earthquakeinduced collapse of river embankment
Slope stabilization and measure for
debris flow

Application fields

Improvement and seismic retrofitting of
bridge
Measure for liquefaction

Tsunami evacuation building, disasterprevention base during damaging
Seismic retrofitting and multi-purpose
application of public facility
Reconstruction and seismic retrofitting
of house
Repair and improvement of breakwater
and tide embankment
Tsunami measure for coastal facility

Table 1 Proposed Steel-structure Technologies and Methods Resistant to Disasters

-1 New structural system building
using innovative steel materials
1 -2 Steel-structure disaster-prevention
base
1 -3 Seismic/tsunami resistant
manmade platform
2 Steel-structure school facility
1

3

Steel-framed house

4

Port renewal method using steel
product
Seismic reinforcing of pier, revetment
and breakwater using steel product
Reinforcing of existing bridge foundation
using steel pipe sheet pile and pipe pile
Embankment reinforcement using
steel sheet pile
Permeable debris flow-control dam
using steel pipe
Land slide-prevention method using
steel product
Bridge applying bridge
high-performance steel
Cut-off revetment using steel sheet
pile and steel pipe sheet pile
Measure for side liquefaction of
revetment in coastal area
Floating disaster-prevention base

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Measure for liquefaction and
earthquake using steel sheet pile
B Measure for high tide and tsunamis
using steel product
C Measure for high tide using steel product
(double wall-cofferdam sheet pile method)
A

Fig. 1 Application of Steel-structure Technologies and Methods Resistant to
Disasters
8
2

3

9

7

C

A
A

11

1
B
A

10
12

1

6

1
13
4

5
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Fig. 2 Type of Corrosion-protection Measures for Port/Harbor Steel Structures
Cathodic
protection

Coating, lining, cladding
Coating

Organic lining

Metal cladding
Titanium cover

Polyurethane lining

Coating

Highly corrosion-resistant
stainless steel cover

Anodic system

Fig. 3 Examples of Assessment of Soundness of Port/Harbor Steel Structures
Loss of function

Cathodic corrosionprotection (example
of anodic system)

Lining corrosion-protection
(example of urethane-lined
steel sheet pile)

Application condition of corrosion-protection measures

Entire repair

Deterioration level
Partial repair

Maintaining of function

No need for repair

No need for repair
Coated/lined section

1/2 or
more
of the
flange
Peeling-off and loss
of lined material are
notable, steel
product is exposed,
and rusting occurs

Example in which
anode completely
disappears

Web
Flange
Damage that reaches
steel product occurs
in part of corrosionprotection measure,
and occurrence of
rusting is judged

Many damages that
do not reach steel
product are
observed

Whether or not the corrosion-protection
electric potential (-800 mV) is maintained

Nearly no change
from initial
condition is seen,
and lined section
shows sound
condition

Anode in initial
conditions

Fig. 4 Examples of Repair and Reinforcement of Port/Harbor Steel Structures
In the case of reinforcement
of steel member
Reinforcement using
steel plate
Steel sheet pile
Side surface
fillet welding

Front
surface
fillet
welding

Slitting

Corrosionprotection
coating

In the case of entire repair of corrosion-protection measure
Mortar coating method
Surface
preparation

Petrolatum coating method

Top-end sealing
(underwater hardening-type epoxy resin)
Surface preparation

Corrosion-protection
treatment of
reinforced section

Repair method using
repairing polyurethane

Surface preparation

Stud bolt-attached hoop
Mortar
(concrete)

Petrolatum corrosionprotection thick tape
Continuously-foamed
polyethylene sheet
FRP protection cover
(convex)

Steel plate
Welding of
steel plate

Underwater hardeningtype coating method

In the case of partial
repair of corrosionprotection measure

FRP protection
cover

Corrosion-protection cap
Top-end sealing (underwater
hardening-type epoxy resin)
FRP protection cover (dent)

Mortar is filled inside
FRP protective cover

Steel member is coated with
petrolatum and covered with
FRP buffer material

Underwater hardeningtype epoxy resin

Steel member is coated
with underwater hardening-type epoxy resin

Repairing polyurethane
is coated on polyurethane coating-deteriorated section

Note: Source of information on Figs. 2, 3 and 4-Extraction and compilation of data from:
1) Manual for Corrosion Protection and Repair of Port and Harbor Steel Structures (1999, 2009), Costal Development Institute of Technology
2) Handbook on Practical Applications of Port and Harbor Steel Structures, Research Working Group on Corrosion Protection and Repair
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During ordinary time: Passing of earth and sand and running water

Condition of capturing of debris flow

Photo 2 Application of weathering steel bridge in
remote mountainous area

Photo 1 Examples of debris flow-control measures using steel pipes

Fig. 5 Soundness Assessment of and Repair Methods for Debris Flow-control Measures Using Steel Pipes
Inspection and Soundness Assessment

Damage level Performance-deteriorated level and definition
Repair measure
Judgement (hollow pipe)
Level 1:
No lowering of performance compared to the level
Deformation rate of steel pipe: less
No need for repair
Sound
at completion and no obstacle in use
than10% of steel pipe diameter
Level 2:
Lowering of member durability and fears for lowering Examination of need for repair by Deformation rate of steel pipe: 10% or more
Damaged
of performance compared to the level at completion means of structural verification
to less than 40% of steel pipe diameter
Level 3:
Loss of performance and impossible to demonstrate Sure implementation of repair
Deformation rate of steel pipe: 40% or more
Collapsed
performance when design load subsequently works
of steel pipe diameter
*Extraction from Design Handbook on Steel Erosion-control Structures, Sabo & Landslide Technical Center
Before debris removal

After debris removal

Level 1
Deformation
rate:
D0/D<10%

Level 2
Deformation
rate:
10%≤D0/D<40%

Level 3
Deformation
rate:
D0/D≥40%

Because of no damage, service
is continued without repair

*Extraction from the website of Research Group on Erosion-control Steel Structure
Structural verification is conducted, and the section in which
occurrence stress surpasses
yield stress is repaired by
welding two semicircular-divided
steel pipes on damaged section
*Extraction from Design Handbook on Steel Erosion-control Structures, Sabo & Landslide Technical Center
Damaged section is on-site cut
and repaired by on-site welding
factory-manufactured new
members
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Fig. 6 Examples of Assessment of Soundness of Weathering Steel (Examples
of bridge with lapse of more than 10 years after erection)

Appearance rating 5

Appearance rating 4

Appearance rating 3

Rust amount is less, and appearance
presents comparatively bright color
(Standard for future treatment: no
need) (Less than about 200 μm)*

Rust particle size is about 1 mm or
lower, and rust is fine and uniform
(Standard for future treatment: no
need) (Less than about 400 μm)*

Rust particle size is 1~5 mm,
and rust is coarse (Standard for
future treatment: no need) (Less
than about 400 μm)*

Appearance rating 2

Rust particle size is 5~25 mm, and rust
is scale-shaped (Standard for future
treatment: need for follow-up
observation) (Less than about 800 μm)*

Appearance rating 1

Layered peeling off of rust occurs
(Standard for future treatment:
measurement of plate thickness)
(More than about 800 μm)*

*Figures in parenthesis show
standard rust thickness
measured as a supplementary
means for assessing rust
appearance.

Fig. 7 Examples of Embankment Reinforcement Using Steel Sheet Piles

Overtopping, seepage
into bank structure

Seepage at
foundation

No provision of measure

Seepage
Sand/gravel ground
Penetrating water
Slope collapse due to overtopping

Shut off of
penetrating
water
Steel sheet pile
Securement of embankment height

Seepage inside embankment

Sinking of embankment
Liquefaction

After provision of measure

Liquefied ground

Steel sheet pile
Securement of embankment height

Steel sheet pile or drainage function-attached pile

35

(ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ)
ក្បត្ិបត្តិការ JISF

ការផ្សតេ់

ឋកថាលៅលវទិកា SEAISI

វ ិទាសាថន្ខែក ន្ិងខែកខែបអាសុីអាលលនយ៍ (SEAISI)

ន្លរៀបចាំ លវទិកាន្ិរន្តរភាពខែក

ន្ិងខែកខែបអាសុីអាលលនយ៍ឆ្នាំ

២០១៨ លៅទីក្កុងហូជីម្ីញ ក្បលទសលវៀត្ណាម្ លៅថ្ែៃទី២៦ ខខវ ិចឆិកា
ឆ្នាំ២០១៨ ខែេតាម្រយៈលវទិកាលន្ោះ សហព័ន្ធខែក ន្ិងខែកខែប
ជបុន្ (JISF)

ន្បញ្ូជ ន្ Dr. Mashide Takai ម្កពីសារជីវកម្ែខែក

ខែប Nippon (ខែេពីម្ុន្ម្កក្ត្ូវ

ន្ទទួេសា្េ់ជាសាជីវកម្ែ

លោហៈ Sumitom ន្ិងខែកខែប Nippon) លែើម្បីចូេរួម្កិចក្េ បជុាំពី
ការលធវើ

ឋកថា។

លោក

ន្លធវើ

ឋកថាលក្កាម្ក្បធាន្បទ

“ការ

ខណនាាំពីខែក ន្ិងខែកខែបធន្ទេ់ន្ឹងសាពធបរ ិយកាស ន្ិង
ការអន្ុវត្តជាក់ខសតងសក្ាប់ លក្គ្នងបង្ាំុសាពន្”)។
ឋកថាលន្ោះក្ត្ូវ

ន្លធវើល

អន្ុលណៈកាែធិការសតីពីការលក្បើក្
របស់ SEAISI។ លន្ោះជា

ើងលនេើយត្បលៅន្ឹងសាំលណើរ

ស់ ខែកខែប កនុងវ ិស័យសាំណង់

ឋកថាម្ួយកនុងចាំលណាម្ការបងាាញលផ្សសងៗ

កនុងវល្ លក្កាម្ក្បធាន្បទ “សាំណង់ខែកខែប៖ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការ
អន្ុវត្ត” លៅកនុងលវទិកា។ លៅកនុង

ឋកថា ទិែឋភាពលផ្សសងៗថ្ន្ខែក

ខែបធន្ទេ់ន្ឹងសាពធបរ ិយកាសក្ត្ូវ ន្ខណនាាំេកខណៈ សម្បត្តិ

ជាក់ោក់ន្ិនានការកនុងការអន្ុវត្តកុនងសាំណង់សាពន្លៅជបុន្
យកចិត្ទ
ត ុកដ្ឋក់កុនងការអន្ុវត្ត

ការ

ការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យលេើ

េកខខណឌសាំណឹក ន្ិងឧទហរណ៍អន្ុវត្តជាក់ខសតង។ JISF ចូេ
រួម្កនុងអន្ុលណៈកាែធិការជាសអនកអលងកត្ការ៕
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