
STEEL CONSTRUCTION 

TODAY & TOMORROW 
(លេខ៥៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩) 

ការល ោះពុម្ភផ្សាយរមួ្គ្នន របស់សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ និ្ង 
ក្កមុ្ហ នុ្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ 

ជាភាសាខខែរ 
អត្ថបទជាភាសាអង់លលេសសតីពី សាំណង់ខែកខែប ថ្ែៃលន្ោះ &  ថ្ែៃខសែក 

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

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

លេខ ៥៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩៖ ាតិ្កា 
អត្ថបទបរយិយ៖ និ្នាន ការបលចេកវទិាចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្ធ
លក្គ្នងបង្ុ ាំខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស 
លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្ការពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស 
និ្ងការអតាថ ធិបាយសក្ាប់សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សលៅក្បលទស
ជប ុន្___________________________________________១ 
ការក្លប់ក្លង ខកេម្ែរ និ្ងត្ាំខហទាំលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធការ
ស្សាវក្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍកម្ែវធីិរដ្ឋឋ ភិ េលៅក្បលទសជប ុន្_____៥ 
ការក្លប់ក្លង ខកេម្ែរ និ្ងត្ាំខហទាំលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ SIPការ
អភិវឌ្ឍក្បព័ន្ធក្លប់ក្លងវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់សក្ាប់សម្បទរខផ្ស 
និ្ងកាំពង់ខផ្ស៖ ក្កបខណឌ ការងាររួម្បញ្េូ េគ្នន  ចាប់ពីការតាម្ដ្ឋន្
ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យរហូត្ែេ់ការវាយត្ថ្ម្េ______________________៧ 
ការសិកាអាំពីការខណនាាំថ្ន្សសរបាំពង់ខែកខែបចាំលពាោះក្លឹោះសសរ
លៅអាសីុអាលលនយ៍__________________________________៩ 
ការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្កាេកាំណត់្ការលក្បើក្ ស់រយៈលពេខវងថ្ន្សាភ រៈ
សាំណង់ខែកលផ្សសង  ៗ តាម្រយៈការលធវើលត្សតដ្ឋក់រងបរយិកាស លៅ  
សមុ្ក្ទ Okinotorishima និ្ងលននរ Suruga _______________១២ 
ក្បធាន្បទពិលសស 
សាំលណើ រទក់ទងលៅនឹ្ង “ការកសាងេកខណៈធន្” លដ្ឋយលក្បើក្ ស់
លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប________________________________១៥ 
ការលធវើ ឋកថាលៅលវទិកា SEAISI Forum___ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ 
ទាំព័រខែេ ន្លរៀបរាប់ខាងលេើសាំលៅខត្លៅលេើ អត្ថបទភាសា
អង់លលេសខែេ ន្លចញផ្សាយលេខ 57។ 
ភាសាខខែរ: ©2019 សហពន្ធខរខែក និ្ង ខែកខែបរបសជប ុន្ 
សហព័ន្ធខរ  ខែក និ្ងខែកខែបរបស់ជប ុន្ 
3-2-10 Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, ទីក្កុងតូ្កយូ 
103-0025, ក្បលទសជប ុន្ 
ទូរសាលេខ: 81-3-3667-0245
ទូរស័ពទលេខ: 81-3-3669-4815
អាសយដ្ឋឋ ន្ក្បអប់សាំបុក្ត្: sunpou@jisf.or.jp
លលហទាំព័រ http://www.jisf.or.jp
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អត្ថបទបរយិយ  
និ្នាន ការបលចេកវទិាចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នង   
បង្ុាំខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស 

 

(ទាំព័រ ១-៤) 
និ្នាន ការបលចេកវទិាចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នង   
បង្ុ ាំខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស (១) 
លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្ការពិនិ្ត្យខកសក្ម្េួល ើងវញិថ្ន្   សត
ង់ដ្ឋបលចេកលទស និ្ងការអតាថ ធិបាយសក្ាប់    ស
ម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សលៅក្បលទសជប ុន្ 
លដ្ឋយ Masafumi Miyata ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ែឹក
ជញ្ជូ ន្ និ្ងលទសចរណ៍ (សាស្តសតចារយជាំនួ្យ សាោកក្មិ្ត្
លក្កាយឧត្តម្សិកាខផ្សនកក្លប់ក្លង ថ្ន្សាកេវទិាេ័យ Kyoto 
University) និ្ង Takashi Niimura ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋ រចនា
សម្ព័ន្ធ ែឹកជញ្ជូ ន្ និ្ងលទសចរណ៍ 
 
លសចកតីលផ្សតើម្ 

 

សតង់ដ្ឋបលចេកលទស និ្ងការអតាថ ធិបាយសក្ាប់   
សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សលៅក្បលទសជប ុន្ (ត្លៅលន្ោះលៅកាត់្ថា 
“សតង់ដ្ឋរបលចេកលទស”) ក្ត្ូវ ន្ចាត់្ទុកជាលសៀវលៅលគ្នេ
សក្ាប់ការរចនាលាំនូ្សបេង់ទវ រទឹក និ្ងសម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស
លៅ ក្បលទសជប ុន្។ កនុងខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតង់ដ្ឋរបលចេកលទស
លន្ោះក្ត្ូវ ន្ពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិទាំងស្សុង (ត្លៅលន្ោះលៅ
កាត់្ថា “TSCPHF2018” ជាលេើកទី១កនុងរយៈលពេ១១ឆ្ន ាំ។ លក្គ្នង
បងាា ញសតង់ដ្ឋរបលចេកលទសលន្ោះ និ្ងសាំលៅពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេថ្ន្  
សតង់ដ្ឋរលន្ោះ ក្ត្ូវ ន្លេើកម្កបងាា ញជាខផ្សនក ែូចខាងលក្កាម្៖ 
• លក្កាងបងាា ញថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស និ្ងការល ោះពុម្ភផ្សាយ    
សតង់ដ្ឋបលចេកលទស ជាភាសាជប ុន្/អង់លលេស 
• ការពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេចាំណុចសាំខាន់្ៗកនុង TSCPHF2018 
 

លក្គ្នងបងាា ញសតង់ដ្ឋបលចេកលទស ការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្ TSCPHF2018 
និ្ងសាំលៅជាភាសាជប ុន្/អង់លលេស 
• លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស 

ក្កម្សតីពីខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស (ាក្តា៥៦-២-២) លៅជប ុន្
ខចងថា “លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេូវទឹក ការត្លម្េើងកាំពង់ការពារ សម្បទរ
ចាំណត្នាវា និ្ងរចនាសម្ព័ន្ធខផ្សែថ្ទលទៀត្ខែេបទបញ្ញត្តិលណៈរែឋម្ន្តន្តី

កាំណត់្ជាលគ្នេការណ៍ (ត្លៅលន្ោះលៅកាត់្ថា “លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ
កាំពង់ខផ្ស ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្ "សតង់ដ្ឋបលចេកលទស") ក្ត្ូវខត្បលងកើត្ល ើង លែើម្បី
បលងកើន្ក្បសិទធិភាពលែើម្បីអនុ្វត្តស្សបលៅតាម្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស"។  

ខេឹម្សារថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស ខចង លដ្ឋយបញ្ញត្តិ
ក្កសួង និ្ងលសចកតីជូន្ែាំណឹងជាសាធារណៈនានាពាក់ព័ន្ធកនុងការ
បលងកើត្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស។ សតង់ដ្ឋខចងលដ្ឋយបញ្ញត្តិក្កសួងអាំពី 
មូ្េលហតុ្ (លគ្នេបាំណង) ខែេត្ក្ម្ូវឲ្យាន្សក្ាប់សម្បទរ 
និ្ងមុ្ខងារែាំលណើ រការខែេសម្បទរលួរតាាំងបងាា ញ (េកខខណឌ
ត្ក្ម្ូវមុ្ខងារែាំលណើ រការ)។ ខេឹម្សារថ្ន្លសចកតីជូន្ែាំណឹងជា     
សាធារណៈ លរៀបរាប់ជាក់ោក់ពីេកខខណឌ ត្ក្ម្ូវមុ្ខងារែាំលណើ រការ 
(ការខចងអាំពីមុ្ខងារែាំលណើ រការ) (សូម្លម្ើេ Fig.1)។ ជាងលន្ោះលៅ
លទៀត្ សតង់ដ្ឋបលចេកលទសផ្សតេ់េកខណៈវនិិ្ចឆ័យសក្ាប់ការបកស្សាយ 
ពីបញ្ញត្តិក្កសួង និ្ងលសចកតីជូន្ែាំណឹងជាសាធារណៈ លដ្ឋយលក្បើ
ក្ ស់ជាការជូន្ែាំណឹងផ្សេូវការ និ្ងបរយិយជាវធិាន្ការលយង
លែើម្បីបញ្ជជ ក់អោះអាងថាលត្ើសម្បទរ  ន្បាំលពញតាម្បទបញ្ញត្តិមុ្ខ
ងារែាំលណើ រការ ឬយ ងណា (ការបញ្ជជ ក់អោះអាងមុ្ខងារែាំលណើ រការ)។  

សតង់ដ្ឋបលចេកលទស មុ្ន្លពេពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេ ខចងខត្
អាំពីមុ្ខងារែាំលណើ រការ ខែេបងាា ញខែេបងាា ញពីរចនាសម្ព័ន្ធ 
មុ្ខងារែាំលណើ រការ ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស លហើយជាការ
កាំណត់្ក្កបខណឌ ខែេខចងពីមុ្ខងារែាំលណើ រការ លដ្ឋយពុាំាន្ខចង
ពីមុ្ខងារែាំលណើ រការចាប់ពីការរចនាលាំនូ្សបេង់រហូត្ែេ់េទធផ្សេ
ថ្ន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់។ កនុងការកាំណត់្ក្កបខណឌ ថ្ន្សតង់ដ្ឋ       
បលចេកលទស ខែេខចងពីមុ្ខងារែាំលណើ រការ ាន្ខត្លគ្នេបាំណង 
េកខខណឌ ត្ក្ម្ូវមុ្ខងារែាំលណើ រការ និ្ងការខចងពីមុ្ខងារែាំលណើ រការ 
និ្ងក្ត្ូវ ន្កត់្សា្េ់ លហើយវធីិសាស្តសតបញ្ជជ ក់អោះអាងពីមុ្ខងារ
ែាំលណើ រការក៏ជាជលក្ម្ើសមួ្យខែរ ែូលចនោះវាកាន់្ខត្វជិជាន្សក្ាប់
អនករចនាលាំនូ្សបេង់លផ្សសង ខៗផ្សែកលេើការវនិិ្ចឆ័យផ្ទទ េ់ខេួន្របស់ពួកលល។ 

 
Fig.1 រចនាសម្ព័ន្ធតាម្ចាប់ថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស និ្ងការអតាថ    
ធិបាយចាំលពាោះសម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស 
 
• ការវាយត្ថ្ម្េ TSCPHF2018 

TSCPHF2018 លឺជាឯកសារបលចេកលទស (សរបុ 
២២១៨ ទាំព័រ) ែឹកនាាំពិនិ្ត្យលដ្ឋយការរយិេ័យខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សថ្ន្
ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ែឹកជញ្ជូ ន្ និ្ងលទសចរណ៍។ 
លក្គ្នងបងាា ញាតិ្កា ាន្លៅកនុង Table 1។ 
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លៅកនុង TSCPHF2018 បទបញ្ញត្តិថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស 
“ការបកស្សាយ” លេើកបងាា ញទសសន្ទន្អនុ្វត្តជាក់ខសតងថ្ន្ សតង់ដ្ឋ
បលចេកលទស លហើយាតិ្កាលន្ោះក្ត្ូវ ន្ជាំរញុខណនាាំអនុ្វត្ត (ខេឹម្សារ
ក្ត្ូវ ន្ពិនិ្ត្យកត់្សា្េ់ កនុងការណីសក្ាប់សាថ ប័ន្ជាតិ្)។ 
បខន្ថម្លេើលន្ោះ កនុងការ “អតាថ ធិបាយ” សាំលណើ រពីរក្ត្ូវ ន្ល ោះពុម្ភ
ផ្សាយព័ត៌្ាន្បលចេកលទស ខែេលក្បើជាឯកសារលយងលៅ
ែាំណាក់កាេអនុ្វត្តការសាងសង់ ការបលងកើន្ក្បសិទធិភាព ឬត្ាំខហ
ទាំសម្បទរ ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស ឧទហរណ៍ថ្ន្វធីិ សា
ស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់ ខែេក្ត្ូវ ន្ចាត់្ទុកជាសតង់ដ្ឋលៅែាំណាក់
កាេលនាោះ)។ លទោះយ ងណាកតី ខផ្សនក “បរយិយ” លឺជាជលក្ម្ើសមួ្យ 
វាអាចឲ្យអនករចនាលាំនូ្សបេង់ កាំណត់្វធីិសាស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់ 
ខផ្សសងៗខផ្សែកលេើការវនិិ្ចឆ័យផ្ទទ េ់ខេួន្របស់ពួកលល។  

 
Table 1 លក្គ្នងបងាា ញខេឹម្សារបលចេកលទស និ្ងបរយិយសក្ាប់
សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សលៅជប ុន្ (ពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិកនុង
ឆ្ន ាំ២០១៨) 
 
• ការល ោះពុម្ភផ្សាយសតង់ដ្ឋបលចេកលទសសាំលៅជាភាសាជប ុន្/
អង់លលេស 

Table 2 បងាា ញការល ោះពុម្ភផ្សាយែែីៗថ្ន្សតង់ដ្ឋ       
បលចេកលទសសាំលៅជាភាសាជប ុន្/អង់លលេស។ សាំលៅជាភាសា
ជប ុន្លចញផ្សាយលេើកែាំបូងកនុងឆ្ន ាំ១៩៧៩ លហើយចាប់តាាំងពី
លពេលនាោះម្ក សាំលៅពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិក្ត្ូវ ន្លចញ
ផ្សាយលដ្ឋយសម្ស្សបជាលរៀងរាេ់១០ឆ្ន ាំម្តង។  
 សាំលៅពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិ ជាភាសាអង់លលេស
ចាប់ពីលពេលនាោះម្កក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ កនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់ថ្ន្
សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សជាលក្ចើន្ ខែេ ន្សាងសង់លដ្ឋយលក្បើ
ក្ ស់ជាំនួ្យអភិវឌ្ឍផ្សេូវការ (ODA)។ 
 លដ្ឋយសារសាំលៅពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេ ជាភាសា
អង់លលេស TSCPHF2018 ក្ត្ូវ ន្លក្គ្នងល ោះពុម្ភផ្សាយកនុងឆ្ន ាំ
២០២០។  
 

Table 2 ក្បវត្តិសតង់ដ្ឋបលចេកលទស សាំលៅជាភាសាជប ុន្ និ្ង
សាំលៅជាភាសាអង់លលេស 
 
លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្ការពិនិ្ត្យខកសក្ម្េួចាំណុចសាំខាន់្ៗថ្ន្សតង់ដ្ឋ   ប
លចេកលទសកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ 

• ខេឹម្សារថ្ន្ការពិនិ្ត្យខកសក្ម្េួល ើងវញិពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងការ
ពក្ងឹងភាពក្បកួត្ក្បខជងអន្តរជាតិ្ 
 លែើម្បីលេើកកម្ពស់ក្បសិទធិភាពការែឹកជញ្ជូ ន្តាម្សមុ្ក្ទ 
ការកាំណត់្ខចងពីវាិក្ត្ថ្ន្នាវាក្ត្ូវ ន្បន្តលធវើជាែែីលែើម្បីលនេើយត្ប
លៅនឹ្ងនិ្នាន ការចាំលពាោះការពក្ងឹងទាំហាំកុងតឺ្ណឺរ និ្ងនាវា លហើយជា
ការលនេើយនេងចាំលពាោះនិ្នាន ការខបបលន្ោះ ការពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើង
វញិលន្ោះក្ត្ូវ ន្លធវើល ើងលធវើល ើងពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ង ឧបករណ៍ជាំនួ្យ
សក្ាប់សម្បទរសក្ាប់នាវាចូេចត្ ែូចជាទីតាាំងចាំណត្នាវា 
និ្ងសាភ រៈការពារ។ ការពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិលន្ោះ អាច
អនុ្ញ្ជញ ត្ឲ្យវាិក្ត្ថ្ន្នាវាែឹកកុងតឺ្ណឺរ នូ្វសម្ត្ថភាពផ្សទុកទម្ៃន់្ 
២០០០០TEUs ឬលេើសលន្ោះ លហើយនាវាកម្ាន្ត ២២០០០ GT 
ឬលេើសលន្ោះ កនុងក្បតិ្បត្តិការ ឬែាំលណើ រការកសាង។ ជាមួ្យលន្ោះខែរ 
លែើម្បីកាំណត់្កក្មិ្ត្អាងផ្សទុកទឹកសក្ាប់កខន្េងនាវាចូេចត្ ការ
ពិព័ណ៌នាជាបន្តបនាទ ប់ក្ត្ូវ ន្បងាា ញកាន់្ខត្ទូេាំទូោយ ែូលចនោះ
លឺការវភិាលេកខខណឌ តាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យលដ្ឋយក្បព័ន្ធ អាចក្ត្ូវ
 ន្លក្បើក្ ស់ស្សបលៅតាម្ការលពញចិត្ត។ 
 ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ការពិចារណាជាបន្តបនាទ ប់ទក់ទង
លៅនឹ្ងវធិាន្ការសក្ាប់ការពារចេនាែងសទូចលេើសកក្មិ្ត្ លឺ
ាន្ការលេើកល ើងថា បណាត េម្កពីខយេ់ និ្ងឧបបទទវលហតុ្លៅ
កនុងអាំ ុងលពេនាវាចូេចត្ និ្ងចាកលចញ។ លលរ ាំពឹងថាសាំលៅ ពិ
និ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិលន្ោះ នឹ្ងមិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្ជាំរញុឲ្យាន្ការ
ទទួេយកនាវាខែេាន្ទាំហាំកាន់្ខត្ធាំប ុលណាណ ោះលនាោះលទ លហើយ
ខែម្ទាំងធានាសុវត្ថិភាព និ្ងបលងកើន្ក្បសិទធិភាពផ្សទុក និ្ងលេើកដ្ឋក់ 
និ្ងរមួ្ចាំខណកែេ់ការពក្ងឹង និ្ងធានាឧត្តម្ភាពក្បកួត្ក្បខជង
អន្តរជាតិ្ថ្ន្ឧសាហកម្ែរបស់ជប ុន្។  
 បខន្ថម្លេើលន្ោះ សាំលៅពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិ
បចេុបបន្ន ឧបករណ៍លេើកដ្ឋក់បន្ទុកចេ័ត្លដ្ឋយលក្បើឧបករណ៍
បញ្ជជ រក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់បខន្ថម្លេើលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធកាំពង់ខផ្ស ខែេជា
កម្ែវត្ថុថ្ន្សតង់ដ្ឋបលចេកលទស លហើយវធិាន្ការនានាក្ត្ូវ ន្រមួ្
បញ្េូ េគ្នន ពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងេកខខណឌ ត្ក្ម្ូវមុ្ខងារែាំលណើ រការ ការ
កាំណត់្ខចងពីមុ្ខងារែាំលណើ រការ និ្ងការបងាក រលក្គ្នោះថាន ក់ខែេ
ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្លែើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និ្ងមុ្ខងារខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស
លដ្ឋយក្បសិទធិភាព (Fig. 2)។ កនុងចាំលណាម្ឧបករណ៍លេើកដ្ឋក់បន្ទុក
ចេ័ត្ក្ត្ូវ ន្បងាា ញកនុងលន្ោះ ែងសទូចធុងជ័រ (RTG) យន្យន្ត
ែឹកទាំនិ្ញលដ្ឋយក្បព័ន្ធសវ័យក្បវត្តិកម្ែ (AVG) និ្ងឧបករណ៍ែឹកធុងជ័រ។  
 

Fig. 2 របូភាពថ្ន្ក្បតិ្បត្តិការបញ្ជជ រលត្ លេើលក្លឿងចក្កលេើកដ្ឋក់ទាំនិ្ញ 
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• ខេឹម្សារពិនិ្ត្យខកសក្ម្េួល ើងវញិពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការខែទាំ និ្ង
វធិាន្ការលនេើយត្បនឹ្ងកាេកាំណត់្ថ្ន្អាយុកាេលក្បើក្ ស់ 
 កនុងសាថ ន្ភាពថ្ន្កាេកាំណត់្ អាយុកាេលក្បើក្ ស់
ខែេកាំពុងបន្តថ្ន្លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធសង្ម្ បនាទ ប់ពីអាំ ុងលពេ
កាំលណើ ន្លសែឋកិចេខពស់ សាភ រលក្បើក្ ស់តាម្រយៈលន្ោះ ការពិចារណា
ពីកាេកាំណត់្អាយុកាេលក្បើក្ ស់ក្ត្ូវ ន្លធវើល ើងកនុងែាំណាក់កាេ
រចនាលាំនូ្សបេង់ ែូចជាការត្លម្េើងក្បលហាងសក្ាប់តាម្ដ្ឋន្ និ្ង
ផ្សេូវសងខាងសាព ន្ (Fig. 3) ាន្អត្ថក្បលយជន៍្សក្ាប់ការខែទាំ 
សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស ន្យ ងលទៀងទត់្។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ 
វធិាន្ការលផ្សសងៗក្ត្ូវ ន្ក្ច ច់បញ្េូ េគ្នន  ខែេពន្ារកាេ
កាំណត់្លក្បើក្ ស់លសវាកម្ែ ជាមួ្យការខណនាាំសាភ រៈរចនាសម្ព័ន្ធ
លក្គ្នងបង្ុាំ ខែេាន្អាយុកាេលក្បើក្ ស់ និ្ងមុ្ខងារែាំលណើ រការ
ខពស់ លហើយខែេខណនាាំសាំណង់បលណាត ោះអាសន្នខាន ត្ធាំ រមួ្ចាំខណក
ែេ់ការធានាសុវត្ថិភាព លេើសាំណង់សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស។ 
ជាមួ្យគ្នន លន្ោះខែរ ការលក្បើក្ ស់បលចេកវទិាព័ត៌្ាន្ និ្ង
ទូរលម្នាលម្ន៍្ (ICT) និ្ងទិន្នន័្យ 3D កនុងែាំលណើ រការលេខេាំដ្ឋប់
ចាប់ពីការរចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងសាំណង់រហូត្ែេ់ការខែទាំ ក្ត្ូវ
 ន្លេើកកម្ពស់ លហើយទសសន្ទន្ខែេ ន្ខកេម្ែរ ក្ត្ូវ ន្
ពក្ងឹង និ្ងពក្ងីកខែម្លទៀត្។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ ក្បព័ន្ធសតង់ដ្ឋ       
បលចេកលទស ែែីមួ្យ ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងកនុងលគ្នេបាំណងពក្ងឹង
ទាំនាក់ទាំន្ងការងារសហការ កនុងចាំលណាម្ការរចនាលាំនូ្សបេង់ 
សាំណង់ និ្ងការខែទាំ លហើយសម្ស្សបសក្ាប់អាយុកាេថ្ន្ត្ាំ
ខហទាំ។  
 
Fig. 3 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់លដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើ
ការខែទាំ (ផ្សេូវសក្ាប់តាម្ដ្ឋន្ការអនុ្វត្តកនុងកាំពង់ក្បលភទលជកឃីត្) 
 
• ខេឹម្សារពិនិ្ត្យខកសក្ម្េួល ើងវញិពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងវធីិសាស្តសត
រចនាលាំនូ្សបេង់ 
 កនុងសាថ ន្ភាពមួ្យ ខែេកាំលណើ ន្ក្បជាជន្កាំពុងលធវើការ
ក្ត្ូវ ន្ពាករណ៍ថាធាេ ក់ចុោះ លត្ើក្ត្ូវបលងកើត្ក្បសិទធិភាពផ្សេិត្កម្ែ
លៅការដ្ឋឋ ន្លឺជាបញ្ជា បនាទ ន់្ លហើយក្ពម្ជាមួ្យគ្នន  លគ្នេលាំនិ្ត្
ជាក់ោក់នានាពាក់់ព័ន្ធនឹ្ងការបលងកើន្ក្បសិទធិភាពផ្សេិត្កម្ែ ក្ត្ូវ
 ន្លរៀបរាប់ទាំងស្សុងកនុងសតង់ដ្ឋបលចេកលទស។ កនុងន័្យលន្ោះ វធីិ
សាស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់បលចេកលទស ខផ្សែកលេើភាពលជឿទុកចិត្ត ន្ 
(វធីិសាស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់កកាត តាម្ខផ្សនក) ក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់បញ្េូ េគ្នន

កនុង TSCPHF2007។ ចាប់តាាំងពីាន្ការខណនាាំលន្ោះ ខណៈខែេ
ការរចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងវធីិសាស្តសតែថ្ទលទៀត្ទទួេ ន្ជាមុ្ន្ វធីិ
សាស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់ខផ្សែកលេើភាពលជឿទុកចិត្ត ន្ ផ្សតេ់ការក្ពួយ
 រម្ភមួ្យការងាររចនាលាំនូ្សបេង់កាន់្ខត្សែុលសាែ ញ។ លែើម្បី
សក្ម្បជាមួ្យសាថ ន្ភាពខបបលន្ោះ វធីិសាស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់កតាត
លដ្ឋយខផ្សនក លដ្ឋយខផ្សែកលេើវធីិសាស្តសតកតាត សាភ រៈ និ្ង  រា ខម្ ក្ត្
ការរចនាលាំនូ្សបេង់និ្មួ្យៗ ក្ត្ូវ ន្លុណល ើងលដ្ឋយកតាត លដ្ឋយ
ខផ្សនករហូត្ែេ់វធីិសាស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់កតាត  លដ្ឋយខផ្សែកលេើវធីិ
សាស្តសតកតាត បន្ទុក និ្ងភាពធន្ ខែេសាភ រៈ និ្ង  រា ខម្ ក្ត្រចនា
លាំនូ្សបេង់លដ្ឋយខ ក ក្ត្ូវ ន្លុណល ើងលដ្ឋយកតាត លដ្ឋយខផ្សនក   
និ្មួ្យៗក្ត្ូវ ន្រមួ្បញ្េូ េគ្នន លៅកនុងសាភ រៈផ្សទុក និ្ងភាពធន្  
(Fig. 4)។ អត្ថក្បលយជន៍្លួរកត់្សា្េ់មួ្យក្ត្ូវ ន្ែកស្សង់
លែើម្បីលក្បើក្ ស់វធីិសាស្តសតខផ្សែកលេើវធីិសាស្តសតកតាត ភាពធន្ និ្ងបន្ទុក
លឺថាអនករចនាលាំនូ្សបេង់ខែេផ្សតេ់ការលរៀបាំេាំអិត្ លេើការរចនា
លាំនូ្សបេង់អាចក្បលម្ើេលម្ើេ លដ្ឋយងាយស្សួេពីឥរយិបទទាំន្ង
បាំផុ្សត្ថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំរហូត្ែេ់ែាំណាក់កាេចុងលក្កាយថ្ន្ ការរចនា
លាំនូ្សបេង់។ លគ្នេបាំណងថ្ន្ការពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេបចេុបបន្ន ថ្ន្វធីិ
សាស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់លដ្ឋយខផ្សនក លឺលែើម្បីបលងកើន្ក្បសិទធិភាពថ្ន្
ការងាររចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងលែើម្បីបលងកើត្បរសិាថ ន្មួ្យលែើម្បីលេើក
កម្ពស់ការបន្តបងាា ញលាំនិ្ត្លផ្សសងៗលដ្ឋយលសរ ីនិ្ងបលចេកវទិាែែីៗ។ 
សូម្លម្ើេឯកសារលយងសក្ាប់ព័ត៌្ាន្េម្ែិត្ កនុងសាំលៅខក
សក្ម្ួេល ើងវញិសតីពីវធីិសាស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់កតាត ភាពធន្ និ្ង
បន្ទុក។  
 ជាមួ្យគ្នន លន្ោះខែរ កនុងការវភិាលក្ កែក្បជារបូម្ន្ត 
Monte Carlo (MCS) ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ជាំនួ្សវធីិសាស្តសតភាព
ក្បកាែក្បជាខែេ ន្លធវើល ើងលេើកទី១ខបបធម្ែតា (FORM)។ 
លន្ោះ លឺលដ្ឋយសារខត្ការខណនាាំថ្ន្ការវភិាលភាពលជឿជាក់តាម្រយៈ
របូម្ន្ត MCS ផ្សតេ់អត្ថក្បលយជន៍្ជាលក្ចើន្៖ ការរមួ្បញ្េូ េគ្នន លដ្ឋយ
ងាយស្សួេចាំលពាោះបញ្ជា ចក្ម្ុោះ ពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងេកខណៈមិ្ន្ាន្
ខែន្កាំណត់្ខពស់ និ្ងេទធភាពវជិជាន្លែើម្បីបលងកើត្បរសិាថ ន្មួ្យ 
ខែេកនុងលនាោះការរចនាលាំនូ្សបេង់ ខផ្សែកលេើភាពក្ កែក្បជាកក្មិ្ត្៣ 
អាចក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្តយ ងងាយស្សួេ កនុងបរបិទបលងកើន្លុណភាព
រចនាលាំនូ្សបេង់ថ្ន្ក្បលភទរចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំែែីមួ្យ ឬសម្បទរ
ខែេាន្ស្សាប់។ បខន្ថម្លេើអត្ថក្បលយជន៍្ទាំងលន្ោះ MCS-ក្ត្ូវ
 ន្វាយត្ថ្ម្េជាម្លធា យមួ្យ ខែេាន្វសិាេភាពធាំលធងនា
លពេអនាលត្។  
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កនុងការលណនាកតាត លដ្ឋយខផ្សនក េទធផ្សេ MCS ក៏ក្ត្ូវ
 ន្យកម្កលក្បើក្ ស់ផ្សងខែរ។ ជាមួ្យេទធផ្សេ MCS កតាត
លដ្ឋយខផ្សនកអាចក្ត្ូវ ន្លណនាយ ងងាយស្សួេ លហើយលក្បើ
ទាំនាក់ទាំន្ងកាំណត់្ទីតាាំងរវាងត្ថ្ម្េចរតិ្ (ត្ថ្ម្េពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងេទធ
ផ្សេរមួ្ថ្ន្កាេ ាំងផ្សទុយគ្នន និ្មួ្យៗ ពីសាភ រៈបន្ទុក និ្ងសាភ រៈភាព
ធន្) និ្ងចាំណុចរចនាលាំនូ្សបេង់ (ចាំណុចខែេអាចទាំន្ងជាាន្
ការ ក់រេាំខពស់បាំផុ្សត្) និ្ងបនាទ ប់ម្កខបងខចកអ រលដ្ឋលណ ថ្ន្ 
ចាំណុចរចនាលាំនូ្សបេង់លដ្ឋយកូអ រលដ្ឋលណត្ថ្ម្េចរតិ្ (Fig. 5)។  
 
Fig. 4 ភាពលផ្សសងគ្នន រវាងវធីិសាស្តសតកតាត សាភ រៈ និ្ងវធីិសាស្តសតកតាត
បន្ទុក និ្ងភាពធន្ 
Fig. 5 ការវាយត្ថ្ម្េក្បូ ប ីេីលត្ថ្ន្ការ ក់រេាំ និ្ងទាំនាក់ទាំន្ង
រវាងចាំណុចរចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងត្ថ្ម្េចរតិ្ខែេលក្បើក្ ស់កនុងការ
កាំណត់្កតាត លដ្ឋយខផ្សនក 
 
ខេឹម្សារពិនិ្ត្យខកសក្ម្េួល ើងវញិពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងការបន្ធូរបន្ថយ 
និ្ងទប់សាក ត់្លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ 
 លែើម្បីលរៀបចាំលក្ត្ៀម្ចាំលពាោះលក្គ្នោះម្ហន្តរាយខាន ត្ធាំែូចni
ជាការពាករណ៍លក្គ្នោះរាាំងសៃួត្ Nankai Trough និ្ងរ ាំជួយែីលគ្នក
លៅតូ្កយ ូ នឹ្ងលកើត្ល ើងនាលពេអនាលត្ែ៏ខេី និ្ងខផ្សែកលេើចាំលណោះែឹង 
និ្ងលម្លរៀន្បទពិលសាធន៍្ែែីៗ ខែេាន្អាំពីការរ ាំចួយែីែ៏សលម្បើម្
លៅភាលខាងលកើត្ក្បលទសជប ុន្កនុងខខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១១ វសិាេភាព
ក្លបែណត ប់ថ្ន្ការពិព័ត៌្នាសតីពីវធិានាការបន្ធូរបន្ថយនិ្ងទប់សាក ត់្
លក្គ្នោះម្ហន្តរាយលែើម្បលីនេើយត្បលៅនឹ្ងរ ាំជួយែី និ្ងស ូណាមិ្ ខែេ
លកើត្ាន្កនុងកក្មិ្ត្កាន់្ខត្ធាំ។  
 កនុងវស័ិយថ្ន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយ េកខ
ណៈខាេ ាំងទក្ម្ង់លកាងថ្ន្សសរបាំពង់ខែកខែប ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់
សក្ាប់កាំពង់ចាំណត្ ក្ត្ូវ ន្ពិនិ្ត្យល ើងវញិ។ ជាេទធផ្សេ ការ
រចនាលាំនូ្សបេង់ លដ្ឋយពិចារណារលៅលេើទក្ម្ង់ថ្ន្សសរបាំពង់
ខែកខែប អាចក្ត្ូវ ន្លធវើល ើងលៅែាំណាក់កាេរចនាលាំនូ្សបេង់
ទេ់រ ាំជួយ លែើម្បីលនេើយត្បលៅនឹ្ងចេនាថ្ន្ការរ ាំជួយកក្មិ្ត្២ 
(ចេនារ ាំជួយកក្មិ្ត្លក្គ្នោះថាន ក់បាំផុ្សត្)។ ជានិ្ ត្ថ្ន្វាិក្ត្ (D) 
ចាំលពាោះកក្ាស់ជញ្ជជ ាំង (t) ថ្ន្សសរបាំពង់ខែកខែបលកើន្ល ើងេកខ
ណៈខាេ ាំងទក្ម្ង់លកាងកាេ យជាក្បលភទថ្ន្សភាព េ សទីកលពញ
លេញ ខែេទទួេ ន្តាម្រយៈម្លធា យលណនាខផ្សនកខខវង។ 
ជាងលន្ោះលទៀត្ ខណៈខែេនិ្ ត្កាេ ាំងក្ត្ង់អ័កសលកើន្ល ើង 

និ្នាន ការលរៀបរាប់ខាងលេើបងាា ញកាន់្ខត្ចាស់។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ 
មុ្ខងារែាំលណើ រការេកខណៈខាេ ាំងទក្ម្ង់លកាង ថ្ន្សសរបាំពង់ខែក
ខែបខែេពិចារណាលេើឥទធិពេទាំងលន្ោះក្ត្ូវ ន្លេើកម្កបងាា ញ។  
 កនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់ជាក់ខសតង ថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំសសរ
បាំពង់ខែកខែបវាិក្ត្តូ្ចទេ់នឹ្ងនិ្ ត្កក្ាស់ (សសរកក្ាស់
ជញ្ជជ ាំងធៃន់្) ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្សក្ាប់លក្បើក្ ស់។ ជាេទធផ្សេ ភាព
ធន្ថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំសសរក្លឹោះទេ់រ ាំជួយខពស់ អាចក្ត្ូវ ន្រចនា
លដ្ឋយមិ្ន្បណាត េឲ្យទញចុោះេកខណៈខាេ ាំងល ើង ែេ់េាំដ្ឋប់ថ្ន្
កាំលណាងសាំលោហៈ អាចលជៀសវាងការបន្ថយេកខណៈខាេ ាំងទក្ម្ង់
លកាងអតិ្បបរារជាមួ្យគ្នន ខែរ។  
 កនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់ភាពធន្ទេ់នឹ្ងស ូណាមិ្ លឺ
ចាាំ ច់ក្ត្ូវវភិាលលក្គ្នងបង្ុាំទវ រទឹកសក្ាប់ក្ទក្ទង់។ លែើម្បីលនេើយ
ត្បលៅនឹ្ងនិ្នាន ការខបបលន្ោះ ការពិព័ណនាក្ត្ូវ ន្ពក្ងីកជា
េាំដ្ឋប់លដ្ឋយរមួ្បញ្េូ េវធីិសាស្តសតមួ្យ ខែេវាយត្ថ្ម្េកាេ ាំងរេក
ស ូណាមិ្ វធីិសាស្តសតរចនាលាំនូ្សបេង់មួ្យខែេលក្គ្នងបង្ុាំពក្ងីកទវ រ
ទឹកក្ត្ូវ ន្ត្លម្េើងលៅខាងលក្កាយទវ រទឹក និ្ងវធីិសាស្តសតមួ្យ
ពិចារណា លៅលេើការបន្ថយសម្ត្ថភាពក្ទក្ទង់ លដ្ឋយសារការហូរ
ចូេស ូណាមិ្លៅកនុងពាំនូ្កក្លឹោះទវ រទឹក (Fig. 6)។ ការលរៀបរាប់ទាំង
លន្ោះនឹ្ងអាចលធវើ ន្លែើម្បីលេើកកម្ពស់ក្បសិទធិភាព វធិាន្ការបន្ធូរ
បន្ថយ និ្ងទប់សាក ត់្លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ លហើយកនុងលពេជាមួ្យគ្នន
នឹ្ងឈាន្ែេ់ការធានាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ កនុងត្ាំបន់្ឆ្ៃ យពីលននរ
សមុ្ក្ទថ្ន្ខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស។  
 
Fig. 6 របូភាពថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំក្ទក្ទង់កនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់ភាពធន្
ទេ់នឹ្ងស ូណាមិ្ 
 
ខេឹម្សារពិនិ្ត្យខកសក្ម្េួល ើងវញិ ពាក់ព័ន្ធនិ្ងការយកចិត្ត
ទុកដ្ឋក់ែេ់ខផ្សនកបរសិាថ ន្  

កនុងលគ្នេបាំណងរកាឲ្យ ន្ការអភិរកសក្បកបលដ្ឋយ
និ្រន្តរភាពថ្ន្ខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស និ្ងការសាត រ និ្ងអភិរកសបរសិាថ ន្ធម្ែ
ជាតិ្ វសិាេភាពក្លប់ែណត ប់លេើខេឹម្សារលន្ោះ ក្ត្ូវ ន្ពក្ងីក
កាន់្ខត្ទូោយ ឧទហរណ៍ជាក់ខសតងថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំក្បលភទសម្ព័ន្ធ
ជីវចក្ម្ុោះលេើខផ្សន្ែី (សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សខែេាន្មិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្
មុ្ខងារមូ្េដ្ឋឋ ន្សក្ាប់លក្គ្នងបង្ុាំខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សប ុលណាណ ោះលទ 
ប ុខន្តក៏ាន្មុ្ខងារសក្ាប់ជីវតិ្ថ្ន្ជីវចក្ម្ុោះ ខែេាន្ជក្ម្កលៅ
កនុងទឹកលជារ និ្ងែែប ក្ប ោះទឹកលៅលននរសមុ្ក្ទ សូម្លម្ើេ Fig. 7)។ 
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និ្ងបលចេកវទិាសាត រធម្ែជាតិ្សក្ាប់ទឹកលជារ ទីខពស់លក្កាម្ថ្ផ្សទទឹក 
និ្ងថ្ក្ពសារាយសមុ្ក្ទ និ្ងការលក្បើក្ ស់សាភ រៈលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ 
មិ្ន្ប ោះពាេ់ែេ់បរសិាថ ន្លអកូ ូសីុ។  
 លគ្នេបាំណងចម្បង ខែេកាំណត់្ទិសលៅលដ្ឋយ
សាំលៅពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិទាំងលន្ោះ មិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្ក្បមូ្េផ្សតុាំ
ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខផ្សនកបរសិាថ ន្កនុងមុ្ខងារនិ្មួ្យៗថ្ន្ខផ្ស និ្ង
កាំពង់ខផ្សប ុលណាណ ោះលទ ប ុខន្តក៏លែើម្បីបលងកើត្បរសិាថ ន្ត្ាំបន់្សមុ្ក្ទខែេ
សម្បូរធន្ធាន្ និ្ងកខម្េងសក្ាប់សក្ាកកម្ាន្ត និ្ងេាំខហរកាយ។  
 
Fig.7 ឧទហរណ៍ថ្ន្ក្បលភទលក្គ្នងបង្ុាំថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំខផ្ស និ្ងកាំពង់
ខផ្ស ក្បលភទសម្ព័ន្ធជីវចក្ម្ុោះខែេរស់លេើខផ្សន្ែី 
 
ខេឹម្សារសាំលៅពិនិ្ត្យខកសក្ម្េួល ើងវញិ ពាក់ព័ន្ធបលចេកវទិា
អលងកត្ 
 វសិាេភាពថ្ន្ការពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិក្ត្ូវ ន្
ពក្ងីកជាពិលសសពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងបលចេកវទិាអលងកត្ ជាឧទហរណ៍ 
ការបញ្ជជ ក់អោះអាងថ្ន្ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងអលងកត្ និ្ងេទធផ្សេលត្សត 
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងេកខខណឌ បរសិាថ ន្ និ្ងធម្ែជាតិ្ ត្ក្ម្ូវសក្ាប់ការ
រចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងការកាំណត់្េកខខណឌ រចនាលាំនូ្សបេង់។ ជាក់
ខសតង ាតិ្កាថ្ន្បលចេកវទិាចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ក្ត្ូវ ន្ពិព័ណនា 
ែូចជា បលចេកវទិាវាស់ជលក្ៅសមុ្ក្ទ (ខាន ត្បន្ទោះតូ្ចពាក់ព័ន្ធបលចេក
វទិាព័ត៌្ាន្ និ្ងលម្នាលម្ន៍្ ICT ខែេ ន្បងាា ញអត្ថ
ក្បលយជន៍្លួរកត់្សា្េ់នាលពេែែីៗលន្ោះ។ លគ្នេបាំណងចម្បង
កាំណត់្កនុងសាំលៅពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិលន្ោះ រមួ្ចាំខណកលេើក
កម្ពស់ផ្សេិត្ភាពលៅការដ្ឋឋ ន្កនុងវស័ិយថ្ន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់ ការ
សាងសង់ និ្ងត្ាំខហទាំ។   
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Part I General
Chapter  1
Chapter  2

Chapter  3

Part II Actions and Material Strength 
             Requirements
Chapter  1
Chapter  2
Chapter  3
Chapter  4
Chapter  5
Chapter  6
Chapter  7
Chapter  8
Chapter  9
Chapter 10
Chapter 11

Part III Facilities
Chapter  1
Chapter  2

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

Part IV Reference Technical Information
[For Part I]
Chapter  1
Chapter  2
Chapter  3
[For Part II]
Chapter  1

Chapter  2

[For Part III]
Chapter  1
Chapter  2
Chapter  3

Chapter  4

General Rules
Construction, Improvement, or 
Maintenance of Facilities Subject to 
the Technical Standards
Environmental Considerations on 
Facilities Subject to the Technical 
Standards

General
Meteorology and Oceanography
Geotechnical Conditions
Earthquakes
Earth Pressure and Water Pressure
Ground Liquefaction
Ground Subsidence
Ships
Environmental Actions
Self Weight and Surcharge
Materials

General
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

Major reference documents
Reliability-Based Design
Environmental Considerations

Observations, Investigations and 
Tests
Investigations and Tests after Large 
Earthquake with Tsunami Attack 

Basic Information on Seismic Design
Dedicated Use Barthes
Planning Method of Port Transpor-
tation Facilities
Tables and Charts for Design Calcu-
lations 

Table 1 Outline of Contents of Technical Standards and Commentaries 
             for Port and Harbour Facilities in Japan (Revised in 2018)

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

Technical Standards for Port and Harbour Facilities in Japan

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

(Article 19)
Facilities subject to Technical Standards

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

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

Ministerial Ordinance of Port and 
Harbour Act
(Article 28)
Stipulation of Facilities Excluded from Coverage
(Article 28-22)
Specified Facilities subject to Technical Standards

(Article 56-2-21)
Issuing Recommendations to Bodies 
Managing Specified Port Infrastructure 
subject to Technical Standards
(Article 2-5)
Definitions: Port Infrastructure

Takashi Niimura: After graduating from the 
Graduate School of Engineering of the Kobe 
University in 2003, he worked at the Ministry 
of Land, Infrastructure, Transport and Tour-
ism. He assumes his current position as Di-
rector for Technical Standards, Engineering 
Planning Division, Ports and Harbours Bu-
reau of the Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism since 2018.

Masafumi Miyata: After graduating from the Graduate 
School of Engineering of the Tokyo Institute of Tech-
nology in 1994, he worked at the Port and Airport Re-
search Institute of the Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism (current name) and the Minis-
try’s National Institute for Land and Infrastructure Man-
agement. He assumes his current position as Director, 
Port Research Department of the National Institute for 
Land and Infrastructure Management since 2012. 
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Fig. 2 Image of Remote-control Operation of Movable Loading/
          Unloading Machinery

Table 2 History of TSCPHF (Japanese 
             Version and 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)

Japanese version English version

Fig. 4 Difference between Material Factor Approach and Load and Resistance 
          Factor Approach

Former 
TSCPHF (2009)

Revised 
TSCPHF (2018)

Cohesive strength C Weight W Surcharge q Shear resistance angle φ

(Integrated resistance term calculated by intact design parameters (characteristic values))

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

Shift to:

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

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

Fig. 5 Evaluation of Collapse 
          Probability, and Relation 
          between Design Point and 
          Characteristic Value Applied in 
          Settling Partial Factor

Design point

Characteristic value

Non-failure sphere

Resistance value R (kN)

Failure sphere
Failure/Non-failure 
boundary line

Lo
ad

in
g 

va
lu

e 
S 

(k
N

) 

Fig. 3 Example of Design with 
Consideration to Mainte-
nance Stage (Inspection 
Catwalk Applied in Jacket-
type Wharf)

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

Tsunamis having a 
scale larger than 
that of design 
tsunamis

Tsunamis having a 
scale larger than 
that of design 
tsunamis

Overtopping flowOvertopping flow

Seepage 
flow

Seepage 
flow

Maintaining of stability
 as high as possible

Maintaining of stability
 as high as possible

Persistent structurePersistent structure

==

Rubble
mound
Rubble
mound

Devising of breakwater crest Devising of breakwater crest 

Installation of 
covering block
Installation of 
covering block

Installation of 
reinforcing 
embankment

Installation of 
reinforcing 
embankment

Laying of scouring-prevention matLaying of scouring-prevention mat

Fig. 7 Examples of Structural Types of Living Creature Symbiosis-type 
　　　Port and Harbour Structures

(a) Coating type (b) Pier type (c) Caisson type

High tidal zoneHigh tidal zone
Medium tidal zoneMedium tidal zone
Low tidal zoneLow tidal zone

Living
creature

floor

Living
creature

floor

Installation 
of inspection 
catwalk from 
the design 
stage so as 
to allow for 
easy mainte-
nance
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(ទាំព័រ ៥-៦) 
និ្នាន ការបលចេកវទិាចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នង   
បង្ុ ាំខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស (២) 
ការក្លប់ក្លង ខកេម្ែរ និ្ងត្ាំខហទាំលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ--ការ
ស្សាវក្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍកម្ែវធីិរដ្ឋឋ ភិ េលៅក្បលទសជប ុន្ 

 

លសចកតីលផ្សតើម្ 
កម្ែវធីិលេើកកម្ពស់ន្វានុ្វត្តន៍្អន្តរក្កសួង (SIP) ខែេ

កនុងលនាោះក្កុម្ក្បឹកាវទិាសាស្តសត បលចេកវទិា និ្ងន្វានុ្វត្តន៍្ (CSTI) 
ជាអនកលែើរតួ្នាទីចម្បង ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងលែើម្បីជាំរញុឲ្យាន្    
ន្វានុ្វត្តន៍្បលចេកវទិាវទិាសាស្តសត។ ជាកម្ែវធីិអន្តរក្កសួង និ្ងអន្តរ    
វស័ិយ SIP នឹ្ងឈាន្លឆ្ព ោះលៅមុ្ខលដ្ឋយលផ្ទត ត្លេើវសិាេភាព 
ក្លបែណត ប់ចាប់ពីការស្សាវក្ជាវមូ្េដ្ឋឋ ន្រហូត្ែេ់ពាណិជជភាវបូ
នី្យកម្ែ និ្ងឧសាហកម្ែភាវបូណីយកម្ែ។  

“ការក្លប់ក្លង ខកេម្ែរ និ្ងខែទាំលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ 
(ត្លៅលន្ោះលៅកាត់្ថា “លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ SIP”) ជាចាំណុចមួ្យ
 ន្លផ្ទត ត្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់របស់កម្ែវធីិបចេុបបន្ន។ លហដ្ឋឋ រចនា
សម្ព័ន្ធសីុវេិែូចជា ផ្សេូវែនេ់ ផ្សេូវរែលភេើង និ្ងក្ពោន្យន្តលហាោះ
សក្ាប់ក្ទក្ទង់ជីវភាពក្បចាាំថ្ែៃរបស់លយើង និ្ងសកម្ែភាពលសែឋកិចេ
សង្ម្។ លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធជាលក្ចើន្កនុងចាំលណាម្លន្ោះ លទោះជា
យ ងណាកតី ក្ត្ូវ ន្សាងសង់ល ើងកនុងអាំ ុងលពេកាំលណើ ន្ 
លសែឋកិចេខពស់។ ខណៈខែេលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធទាំងលន្ោះកាន់្ខត្ចាស់ 
ការចាំណាយលេើការជួសជុេ និ្ងខែទាំលកើន្ល ើងខពស់ ក្ពម្ជាមួ្យ
នឹ្ងសាថ ន្ភាព ខែេអាចនាាំឲ្យលកើត្ាន្ឧបបទទវលហតុ្លផ្សសងៗកនុង
អាំ ុងលពេលសវាកម្ែ កាេ យជាបញ្ជា សង្ម្លផ្សសងៗជាលក្ចើន្។     
កម្ែវធីិលន្ោះាន្លគ្នេបាំណងទប់សាក ត់្ឧបបទទវលហតុ្ និ្ងកាត់្
បន្ថយបន្ទុកខែទាំ លដ្ឋយបលងកើត្ជាការក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ
ាន្េកខណៈជាក្បព័ន្ធលដ្ឋយលក្បើក្ ស់បលចេកវទិា និ្ងបលចេកវទិា
ព័ត៌្ាន្ទាំលន្ើបបាំផុ្សត្។  

មិ្ន្ែូចជាផ្សេិត្ផ្សេខែេផ្សេិត្កនុងក្ទង់ក្ទយធាំ ែូចជា
យន្យន្ត និ្ងកុាំពយូទ័រយួរថ្ែ លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធលឺជាបណតុាំ ផ្សេិត្
ផ្សេលទេ ខែេក្ត្ូវ ន្រចនាលាំនូ្សបេង់សាងសង់ និ្ងផ្សេិត្
លដ្ឋយខ ក។ េកខណៈបឋម្ថ្ន្លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធទាំងលន្ោះ ាន្
ភាពខុសគ្នន ខផ្សែកលេើលពេលវោ និ្ងេខខខណឌ ខែេ ន្សាងសង់។ 
ជាេទធផ្សេ បខន្ថម្លេើភាពខុសគ្នន កនុងបរសិាថ ន្លក្បើក្ ស់ លេបឿន្
ថ្ន្ែាំលណើ ការលៅរកសភាពខុចក្ទង់ក្ទយលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធក៏ខក្ប

ក្បួេខែរ។ លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធមួ្យចាំនួ្ន្ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់
សក្ាប់រយៈលពេរាប់រយឆ្ន ាំអាចបណាត េឲ្យាន្ហានិ្ភ័យខពស់
ថ្ន្ឧបបទទវលហតុ្លដ្ឋយសារការខូចខាត្។ លែើម្បីអនុ្ញ្ជញ ត្ឲ្យាន្
ការក្លប់ក្លង ខែទាំ បងាក រលដ្ឋយក្បសិទធិភាព និ្ងក្បសិទធិផ្សេថ្ន្លហ
ដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ នានា ន្សុវត្ថិភាព លនាោះវាពិត្ជាចាាំ ច់ក្ត្ូវាន្
បលចេកវទិាខែេអាចវភិាលេម្ែិត្ចាស់ោស់ និ្ងចាត់្វធិាន្ការ
សម្ស្សប លដ្ឋយពិនិ្ត្យជាក្បចាាំលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធមួ្យចាំនួ្ន្ធាំ
លដ្ឋយខ កលៅការដ្ឋឋ ន្ផ្ទទ េ់។ វាក៏ចាាំ ច់ក្ត្ូវកាត់្បន្ថយលក្គ្នោះថាន ក់ 
និ្ងហានិ្ភ័យឲ្យ ន្ជាអបបរារ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការលធវើការលដ្ឋយ
ផ្ទទ េ់លៅកខន្េងការងារ។  

សក្ាប់ការក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ក្បតិ្បត្តិការ
លដ្ឋយរែឋ េមូ្េដ្ឋឋ ន្ ការកាត់្បន្ថយត្ថ្ម្េក៏ជាការយេ់លឃើញែ៏
សាំខាន់្ជាក់ោក់។ បចេុបបន្ន លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធក៏កាំពុងក្ត្ូវ ន្
សាងសង់ទូទាំងអាសីុ លទោះជាយ ងណាកតី ការខែទាំ ន្កាេ យជា
បញ្ជា ធាំមួ្យលហើយខែរ។ “លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ SIP” ាន្លគ្នេលៅ
ខណនាាំបលចេកវទិាទាំលន្ើបែែីៗលួរឲ្យភាា ក់លផ្សែើេកនុងេាំដ្ឋប់ថ្ន្បលចេក
វទិាក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ។ ឧទហរណ៍ជាក់ោក់រមួ្ាន្
ែូចត្លៅ៖ ជាំនួ្យពី ឬជាំនួ្សលដ្ឋយបលចេកវទិារបូូ សក្ាប់ការតាម្
ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ការចាប់សីុញ េ់សភាពខូច
ខាត្លៅការដ្ឋឋ ន្កនុងសសរទក្ម្លបតុ្ង ការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យ
ក្បឡាយ និ្ងសាព ន្លដ្ឋយលក្បើក្ ស់សិន្ស័រទូរសពទ ខែេមិ្ន្
ត្ក្ម្ូវសក្ាប់ ការក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យែាំលណើ រការបលចេកវទិាចាប់សីុញ េ់
សភាពខូចខាត្ខែេខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយថ្ន្និ្លវារទលន្េរ ទាំន្ប់ និ្ង
ខផ្ស បលចេកវទិា  ន់្សាែ ន្ែាំលណើ រលៅរកសភាពខូចខាត្ ាន្ភាព
ជាក់ោក់ខពស់សក្ាបលបតុ្ង ការអភិវឌ្ឍសាភ រៈជួសជុេ ខែេ
ាន្អាយុកាេលក្បើក្ ស់ខពស់បាំផុ្សត្ បលចេកវទិាក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋ
រចនាសម្ព័ន្ធក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធិភាព លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ក្បព័ន្ធ
ែាំលណើ រការបណតុាំ មូ្េដ្ឋឋ ន្ទិន្នន័្យ និ្ងបញ្ជញ សបបនិ្មិ្ែត្ត។  

ឃ្េ ាំងផ្សទុកលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធកនុងក្បលទសជប ុន្ ក្ត្ូវ ន្
  ន់្សាែ ន្ក្បាណ ៨០០ក្ទីោន្លយ ន្។ លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ លួរ
ាន្មុ្ខងារែាំលណើ រការ ន្រាប់រយឆ្ន ាំ។ ទាំនួ្េខុសក្ត្ូវរបស់លយើង
ចាំលពាោះអនាលត្លឺ   ក្ត្ូវបលងកើត្ក្បព័ន្ធក្លប់ក្លងព័ត៌្ាន្លហដ្ឋឋ រចនា  
សម្ព័ន្ធ លហើយក្ត្ូវក្ត្ូវ ន្ជាំរញុបន្តលក្បើក្ ស់លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ
ខែេអាចក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់លដ្ឋយសុវត្ថិភាព ជាមួ្យបន្ទុកខែទាំ
អបបរារលៅែេ់អនកជាំនាន់្លក្កាយ។ កម្ែវត្ថុថ្ន្ “លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ 
SIP” លឺលែើម្បីបលងកើត្ក្បព័ន្ធ លហើយលយើងនឹ្ងក្បឹងខក្បងសលក្ម្ចឲ្យ ន្។  
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លក្គ្នងបងាា ញ 
 លៅក្បលទសជប ុន្ កនុងចាំលណាម្លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធខែេ
ាន្អាយុកាេចាំណាស់ ហានិ្ភ័យកាំពុងលកើត្ល ើងថ្ន្ឧបបទទ
វលហតុ្ធៃន់្ធៃរែូចជា ឧបទទទវលហតុ្ក្បឡាយទឹក Sasago កនុងឆ្ន ាំ
២០១២ និ្ងការលកើន្ល ើងចាំណាយខែទាំ និ្ងជួសជុេលឺជាក្បធាន្
បទកាំពុងយកចិត្តទុកដ្ឋក់។ ការក្លប់ក្លងលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធជា
ក្បព័ន្ធលដ្ឋយលក្បើក្ ស់បលចេកវទិាែែីៗ លឺពិត្ជាសាំខាន់្សក្ាប់
ទាំងការទប់សាក ត់្ឧបបទទវលហតុ្ ខផ្សែកលេើក្បព័ន្ធត្ាំខហទាំការពារ និ្ង
កាត់្បន្ថយត្ថ្ម្េអាយុកាេកាំណត់្លក្បើក្ ស់លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធជា
អបបបរារ លក្កាម្េកខខណឌ ថ្ន្មូ្េដ្ឋឋ ន្ហិរញ្ញវត្ថុរងឹាុាំ និ្ងការ
កាត់្បន្ថយចាំនួ្ន្វសិវករជាំនាញ។ ជាក់ខសតង បលចេកវទិាខែេលក្បើ
ក្ ស់ ICRT លជឿន្លេឿន្បាំផុ្សត្របស់ពិភពលោករ ាំពឹងថាបលងកើត្
ឱ្កាសអាជីវកម្ែែែីៗ លៅកនុងទីផ្សារខែទាំលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធខែេ
ាន្ស្សាប់ និ្ងផ្សតេ់ឱ្កាសសក្ាប់ការពក្ងីកអាជីវកម្ែលៅកាន់្  
ក្បលទសលៅអាសីុ ខែេក្បឈម្មុ្ខបញ្ជា ក្បហាក់ក្បខហេគ្នន ។  

លែើម្បីសលក្ម្ច ន្ខបបលន្ោះ លយើងនឹ្ងបលងកើន្ក្បសិទធិ
ភាពសតង់ដ្ឋត្ាំខហទាំ លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ត្ាំខហទាំការពារត្ថ្ម្េទប    
ខណៈលផ្ទត ត្លេើភាពចាាំ ច់បាំលពញត្ក្ម្ូវការខែទាំលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ 
ជាមួ្យការរកីែុោះដ្ឋេថ្ន្ការអភិវឌ្ឍបលចេកលទស លហើយបលចេកវទិា
ែែីៗកនុងបលចេកវទិាខែេកាន់្ខត្ាន្ភាពទក់ទញ ខែេអាចក្ត្ូវ
 ន្លក្បើលៅការដ្ឋឋ ន្។ លដ្ឋយសលក្ម្ច ន្ខបបលន្ោះ លយើងាន្
បាំណងរមួ្ចាំខណកែេ់ការលធវើឲ្យត្ាំបន់្រស់ល ើងវញិ ក៏ែូចជាខែទាំ
លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ខផ្សនកខាងកនុងសាំខាន់្ៗែេ់សតង់ដ្ឋខពស់ ខណៈ
ខែេាន្បាំរងុទុកសកម្ែភាពលសែឋកិចេត្ាំបន់្លផ្សសងៗជាលក្ចើន្ក្បលភទ។ 
ជាងលន្ោះលៅលទឿត្ លយើងនឹ្ងបលងកើត្ទីផ្សារត្ាំខហទាំបន្តបនាទ ប់ែ៏ទក់
ទញ និ្ងកសាងមូ្េដ្ឋឋ ន្លែើម្បីពក្ងីកលៅលក្ៅ ក្បលទស ខផ្សែកលេើ
ឧទហរណ៍កនុងត្ាំបន់្ខែេទទួេ ន្លជាលជ័យ។  
 

Fig. 1 ការស្សាវក្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍ SIP សក្ាប់បលចេកវទិាក្លប់ក្លង
ជួសជុេ និ្ងខែទាំលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ 
 

(កាំណត់្សាំគ្នេ់៖ លដ្ឋយសារអនកនិ្ពន្ធកាំពុងបន្តពិនិ្ត្យលរៀបចាំខផ្សនក
ខេោះថ្ន្អត្ថបទ សូម្ខណនាាំែេ់អនកអាន្លម្ើេខេឹម្សារាតិ្កាចុង
លក្កាយកនុងសាំលៅជាភាសាអង់លលេស)។  
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*Infrastructure Operations and Management Overview (participating organizations as of November 13, 2014

(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
(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

(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

(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

(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

Roads, railways, harbors, airports,
irrigation facilities, water supply
(underground structures),
river embankment,
embankment slopes, dams

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

Fig. 2 SIP Research and Development for Infrastructure Maintenance, Renovation, and 
          Management Technologies

Combustion Innovative manufacturing design

Innovative agriculture

Resilience
Prof Masayoshi

Nakashima

Infrastructure maintenance,
renovation and management

Prof Yozo Fujino

Automatic drivingOcean natural resources

Energy carrier

New materials

Power electronics

Fig. 1 Council for Science,
Technology and Innovation

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

Fig. 4 Bridge Corrosion Investigation Using ELECT

Yozo Fujino: After receiving the Ph. D from the University of Wa-
terloo, Canada, he became Assoc. Professor in 1982 and Profes-
sor 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 Univer-
sity 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.
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(ទាំព័រ ៧-៨) 
និ្នាន ការបលចេកវទិាចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នង   
បង្ុ ាំខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស (៣) 
ការក្លប់ក្លង ខកេម្ែរ និ្ងត្ាំខហទាំលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ SIP--

ការអភិវឌ្ឍក្បព័ន្ធក្លប់ក្លងវែដអាយុកាេបលក្បើក្ ស់ សក្ាប់
សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស៖ ក្កបខណឌ ការងាររមួ្បញ្េូ េគ្នន
ចាប់ពីការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្តួ្ពិនិ្ត្យរហូត្ែេ់ការវាយត្ថ្ម្េ-- 
លដ្ឋយ Ema Kato 
វទិាសាថ ន្ស្សាវក្ជាវកាំពង់ខផ្ស និ្ងក្ពោន្យន្តលហាោះ  

 
SIP (កម្ែវធីិយុទធសាស្តសតអន្តរក្កសួងលេើកកម្ពស់ន្វានុ្វត្តន៍្) និ្ង
ក្បព័ន្ធ LCM សក្ាប់សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស 

លែើម្បីបលងកើត្ការខែទាំជាយុទធសាស្តសត សក្ាប់សម្បទរ
ខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស អនកនិ្ពន្ធកាំពុងែាំលណើ រការពិនិ្ត្យវភិាលកនុងលគ្នេ
បាំណងបលងកើត្ក្បព័ន្ធក្លប់ក្លង កាេកាំណត់្អាយុកាេលក្បើក្ ស់ 
(LCM) សក្ាប់សម្បទរែូចបងាា ញកនុង Fig. 1 និ្ងបលងកើបក្បសិទធិភាព
បលចេកវទិាកក្មិ្ត្បឋម្ឲ្យក្បលសើរល ើង ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងក្បព័ន្ធលន្ោះ។ 
ក្បព័ន្ធ LCM ាន្លគ្នេបាំណងពីរ៖ ការអនុ្វត្តចាស់ោស់ថ្ន្
ការងារសហការគ្នន រវាងែាំណាក់កាេនិ្មួ្យៗ ថ្ន្ការលធវើខផ្សន្ការ 
ការរចនាលាំនូ្សបេង់ ការសាងសង់ ការខែទាំ ការកាំលទច និ្ងការ
កសាងសម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សែែី និ្ងការជាំរញុលេើកកម្ពស់បលចេក
វទិាកក្មិ្ត្បឋម្ ែូចជាសក្ាប់ការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យ ការវភិាល 
ការពាករណ៍ ការវាយត្ថ្ម្េ និ្ងវធិាន្ការលនេើយត្បកនុងែាំណាក់
កាេត្ាំោះខហទាំសម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស។  

អនកនិ្ពន្ធចូេរមួ្កនុងការជាំរញុលាំលរាងស្សាវក្ជាវ កនុងឆ្ន ាំ
សារលពើពន្ធ FY2014-2018 ខែេាន្ចាំណងលជើង “ការអភិវឌ្ឍ
ក្បព័ន្ធក្លប់ក្លងកាេកាំណត់្អាយុកាេលក្បើក្ ស់ សក្ាប់សម្បទរ
ខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស៖ ក្កបខណឌ ការងាររមួ្បញ្េូ េគ្នន ចាប់ពីការតាម្
ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យរហូត្ែេ់ការវាយត្ថ្ម្េ” លែើម្បីតាម្ពិនិ្ត្យបលចេក
វទិាតាម្ដ្ឋន្ និ្ងវភិាល និ្ងវធីិសាស្តសតក្លប់ក្លងក្ទពយសកម្ែ ខែេ
ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្សក្ាប់ខផ្ស។ កនុងចាំលណាម្េទធផ្សេខែេទទួេ
 ន្កនុងលលក្ាងស្សាវក្ជាវលន្ោះ បលចេកវទិាពីរក្ត្ូវ ន្យកម្កលក្បើ
ែូចជាសិន្ស័រ PTC ជាសិន្ស័រតាម្ដ្ឋន្ខែេក្ត្ូវ ន្កាំណត់្
ទិសលៅសក្ាប់ចាប់យកសភាពខូចខាត្ កខន្េងោបសារធាតុ្
ទប់លក្បងខែេអនុ្វត្តលេើលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបសក្ាប់ខផ្ស និ្ងកាំពង់

ខផ្ស និ្ង SAMSWING ក្បព័ន្ធតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យ ខែេអាចលធវើឲ្យ
សិន្ស័រតាម្ដ្ឋន្ ន្កនុងចាៃ យឆ្ៃ យ។ 

 
Fig. 1 ក្បព័ន្ធក្លប់ក្លងកាេកាំណត់្អាយុកាេលក្បើក្ ស់សក្ាប់
សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស 
 
សិន្ស័រ PTC (ក្កមុ្ហ ុន្ Nakabohec Corrossion Protecting Co., Ltd)  
 ការតាម្ដ្ឋន្ និ្ងវភិាលសក្ាប់ការចាប់សភាពសាំណឹក
កខន្េងោបទប់លក្បង លឺលៅខត្ខផ្សែកលេើការអលងកត្លដ្ឋយចកខុ
សក្ាប់ក្លបការពារលេើលក្គ្នងបង្ុាំរងខែកខែប។ លៅលពេអលងកត្
លឃើញាន្សភាពខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយ លេើខផ្សនកទាំងលនាោះ ថ្ផ្សទខែក
ខែបក្ត្ូវ ន្កត់្សា្េ់លដ្ឋយផ្ទទ េ់ បនាទ ប់ពីែកលចញនូ្វខផ្សនកការ
ពារសាំណឹក។ កនុងការសិកាលន្ោះ វធីិសាស្តសតមួ្យក្ត្ូវ ន្អភិវឌ្ឍ
ល ើង ខែេវាយត្ថ្ម្េជាបរាិណលេើមុ្ខងារែាំលណើ រការថ្ន្ការចាប់
យកសភាពខូចខាត្កខន្េងោបទប់លក្បង លដ្ឋយលក្បើសិន្ស័រ PTC។ 
ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ក្ចកចូេចាប់លផ្សតើម្ត្ាំខហទាំ (ចរន្តបខន្ថម្ 
0.018A.hr) ក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់លែើម្បីវនិិ្ចឆ័យមុ្ខងារែាំលណើ រការចាប់
សភាពសាំណឹក។ (សូម្លម្ើេ Fig. 2)  
 
Fig. 2 លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្សិន្ស័រ PTC 
 
SAMSWING (សារជីវកម្ែ Toa Corporation)  
 SAMSWING (ក្បព័ន្ធខែទាំជាំនួ្យ  លដ្ឋយសិន្ស័រជា    
បចេកវទិាព័ត៌្ាន្) លឺជាក្បព័ន្ធត្ាំខហទាំ ខែេលបើកទិន្នន័្យសិន្ស័
រែេ់អនកលក្បើក្ ស់ (សក្ាប់ខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស និ្ងសាថ ប័ន្រែឋ េ 
វសិវករអាជីព) លៅលេើលលហទាំព័រ។ វាក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងលដ្ឋយ
សាជីវកម្ែ Toa Corporation កនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ SAMSWING ាន្
េកខណៈពិលសសពីរពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការបាំលពញមុ្ខងារ៖ មុ្ខងារ
បញ្ជូ ន្សារក្ពាន្លដ្ឋយសវ័យក្បវត្តិែេ់អនកលក្បើក្ ស់ កនុងករណី
លពេខែេសិន្ស័រចាប់ ន្សភាពអក្បក្កតី្ និ្ងមុ្ខងារផ្សតេ់
លយបេ់លេើលលហទាំព័រនូ្វេទធផ្សេវនិិ្ចឆ័យ ថ្ន្ភាពអក្បក្កតី្លធវើ
ល ើងលដ្ឋយវសិវករជាំនាញ និ្ងការចាត់្វធិាន្ការលនេើយត្ប។  

កនុងការសិកាលន្ោះ ក្បព័ន្ធ SAMSWING ខែេកាំពុងលក្បើ
ក្ត្ូវ ន្បលងកើន្ក្បសិទធិភាពលែើម្បីអាចអនុ្វត្ត សក្ាប់ក្បព័ន្ធខែេ
ខកេម្ែរចាំលពាោះសិន្ស័រ៤ក្បលភទ អាចវាយត្ថ្ម្េកាេកាំណត់្លក្បើ
ក្ ស់យូររយៈលពេយូរថ្ន្លបតុ្ងអាលម្ សិន្ស័រ២ក្បលភទលទៀត្
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ខែេបញ្ជជ ក់ពីេកខខណឌ ការពារទេ់នឹ្ងសាំណឹក ថ្ន្សសរបាំពង់
ខែកខែប (សិន្ស័រមួ្យកនុងចាំលណាម្សិន្ស័រទាំងពីរលន្ោះ លឺសិន្ស័រ 
PTC ខែេ ន្បងាា ញខាងលេើ) និ្ងសិន្ស័ររងាវ ស់បរសិាថ ន្ (សីតុ្
ណា ភាព សាំលណើ ម្ កម្ពស់ និ្ងលេបឿន្រេក។េ។ (សូម្លម្ើេ Fig. 3) 
 
Fig. 3 លាំនូ្សលក្គ្នង SAMSWING 
 
ការជាំរញុផ្សសពវផ្សាយបលចេកវទិាតាម្ដ្ឋន្ក្ត្តួ្ពិនិ្ត្យទូេាំទូោយ 
 លែើម្បីផ្សសពវផ្សាយទូេាំទូោយ និ្ងបលងកើត្បលចេកវទិា
បលងកើន្ក្បសិទធិភាពក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យកាន់្ខត្កក់លៅត  លឺចាាំ ច់ក្ត្ូវក្បមូ្េ
ផ្សតុាំជាមូ្េដ្ឋឋ ន្មួ្យខែេខណនាាំបលចេកវទិាទាំងលន្ោះ ខណៈលពេ
ជាមួ្យគ្នន  ក្ត្ូវយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើេកខណៈពិលសសថ្ន្ក្បព័ន្ធត្ាំ
ខហទាំជាលគ្នេសក្ាប់សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ 
លយើងកាំពុងរោិះរកម្លធា យនេុោះបញ្ជេ ាំង និ្ងបងាា ញពីបលចេកវទិា
តាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យទាំងលន្ោះ កនុ ងលគ្នេការណ៍ខណនាាំសក្ាប់
ការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវភិាលសម្បទរកាំពង់ខផ្ស (ខែេក្ត្ូវ
 ន្ពិនិ្ត្យខកសក្ម្ួេល ើងវញិលេើខផ្សនកខេោះៗ កនុងខខមិ្ែុនា ឆ្ន ាំ
២០១៨) លសៀវលៅខណនាាំត្ាំខហទាំសម្បទរកាំពង់ខផ្ស (លក្កាម្ការែឹក
នាាំក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យកនុងខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៨) និ្ងលគ្នេការណ៍ខណនាាំត្ាំ
ខហទាំែថ្ទលទៀត្ ខែេក្ត្ូវ ន្ល ោះពុម្ភផ្សាយ និ្ងក្លប់ក្លងលដ្ឋយ
ការយិេ័យខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សថ្ន្ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ 
ែឹកជញ្ជូ ន្ និ្ងលទសចរណ៍។ ភារកិចេបខន្ថម្នានាខែេកាំពុងជាំរញុ
លេើកកម្ពស់លឺក្ត្ូវផ្សសពវផ្សាយទូេាំទូោយនូ្វបលចេកវទិាខែេ ន្
អភិវឌ្ឍទាំងលន្ោះ កនុងវល្បណតុ ោះបណាត េថាន ក់ជាតិ្ និ្ងកិចេក្បជុាំលធវើ
 ឋកថា សក្ាប់បុល្េិកលក្កាម្ការក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យលដ្ឋយផ្ទទ េ់របស់
ក្កសួង និ្ងសក្ាប់អនករែឋ េខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស។  
 ជាមួ្យគ្នន លន្ោះ លគ្នេការណ៍ខណនាាំត្ាំខហទាំខែេ ន្
លរៀបរាប់ខាងលេើ ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំល ើងលដ្ឋយសម្ែត់្សក្ាប់អនុ្វត្ត
លេើសម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស កនុងកនុងលាំលរាងែាំលណើ រការលសវាកម្ែ
កនុងត្ាំបន់្ធាំៗលៅជប ុន្។ លគ្នេការណ៍ខណនាាំទាំងលន្ោះ ចងែុេ
បងាា ញខផ្សន្ការត្ាំខហទាំសតង់ដ្ឋ ត្ក្ម្ូវសក្ាប់ការខែទាំមុ្ខងារ
ែាំលណើ រការថ្ន្សម្បទរនិ្មួ្យៗ និ្ងបលចេកវទិាពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងការ
តាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យ ការវភិាលវនិិ្ចឆ័យ និ្ងវធិាន្ការខែទាំ។  
 ចាំលពាោះវធិាន្ការត្ាំខហទាំអនុ្វត្តជាក់ខសតង     សក្ាប់     
សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស លឺជាការចាាំ ច់ខែេខផ្សន្ការត្ាំខហទាំ 
ក្ត្ូវពិនិ្ត្យលម្ើេលេើខផ្សន្ការលសវាកម្ែ េកខខណឌ ទីតាាំង សាភ រៈ

លក្គ្នង   បង្ុាំក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ និ្ងេកខខណឌ សាំណង់ខែេាន្
េកខណៈពិលសសលៅតាម្សម្បទរនិ្មួ្យៗ លហើយខផ្សន្ការខែេ
 ន្ដ្ឋក់លចញក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្តជាក្បចាាំ។ លៅកនុងការអនុ្វត្តលនាោះ
លទៀត្លសាត្ ត្ថ្ម្េ និ្ងកាេ ាំងពេកម្ែកាន់្ខត្តិ្ច កាន់្ខត្ក្បលសើរ។ 
លែើម្បីសលក្ម្ចលគ្នេលៅលន្ោះ លឺក្ត្ូវយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខាេ ាំងបាំផុ្សត្លេើ
ការអនុ្វត្តការងារសហការគ្នន លដ្ឋយចាស់ោស់ រវាងែាំណាក់
កាេនិ្មួ្យៗថ្ន្ការលធវើខផ្សន្ការ ការរចនាលាំនូ្សបេង់ ការសាងសង់ 
និ្ងខែទាំសម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស ខែេនឹ្ងក្ត្ូវ ន្សាងសង់នា
លពេអនាលត្។  
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Fig. 1 Life-Cycle Management System for Port and Harbor Facilities1)

Plan

Design

LCM
scenario

• Conceptual design
• Service life determination
• Performance verification

Execution

Maintenance

Scenario
update

Intervention

Record

• Performance assessment
• Prediction• Functional obsolescence

• Service life and future use

Demolition/Re-use
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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 
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neering Department in 2013. Her specialization is concrete engineering.
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(ទាំព័រ ៩-១១) 

និ្នាន ការបលចេកវទិាចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នង   
បង្ុ ាំខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស (៤) 
ការសិកាអាំពីការខណនាាំថ្ន្សសរបាំពង់ខែកខែបចាំលពាោះក្លឹោះ
សសរលៅអាសីុអាលលនយ៍ 
លដ្ឋយ Yoshiaki Kikuchi 
សាស្តសាត ចារយ សាកេវទិាេ័យវទិាសាស្តសតតូ្កយ ូ  
 
លសចកតីលផ្សតើម្ 
  សសរលបតុ្ង ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ចម្បងសក្ាប់
សសរក្លឹោះកនុងក្បលទសនានាលៅអាសីុអាលលនយ៍ លទោះជាយ ងណាកតី
លៅលពេលិត្ពិចារណារលេើេទធភាព ខែេអាចាន្លដ្ឋយងាយ
ស្សួេថ្ន្សសរក្បខវងខវង និ្ងាន្វាិក្ត្ធាំលៅកនុងត្ាំបន់្ខផ្ស និ្ង
កាំពង់ខផ្ស  រម្ភអាំពីសាំណឹកថ្ន្សសរលបតុ្ងខែេលក្បើលៅកនុងត្ាំបន់្
ខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស  និ្ងភាពក្ត្ួត្គ្នន ថ្ន្សភាពលកាង ខែេនឹ្ងក្ត្ូវ ន្
អនុ្វត្តចាំលពាោះខផ្ស  លលរ ាំពឹងថាការអនុ្វត្តលេើសសរបាំពង់ខែកខែបនឹ្ង
លកើន្ល ើងនាលពេអនាលត្ឆ្ប់ៗ លៅកនុងបណាត ក្បលទសលៅអាសីុ
អាលលនយ៍។  
 កនុងការសិកាលន្ោះ លគ្នេលៅសាំខាន់្ក្ត្ូវ ន្លផ្ទត ត្លដ្ឋយ
ផ្ទទ េ់លេើវស័ិយសាំខាន់្ៗបី ែូចខាងលក្កាម្៖ 
• ការលក្បៀបលធៀបថ្ន្វធិាន្  ន់្សាែ ន្សក្ាប់សម្ត្ថភាពទប់សសរ
បញ្ឈរខែេលក្បើលៅក្បលទសជប ុន្ អាលម្រកិ និ្ងបណាត ក្បលទសអឺរ  បុ។ 
វធីិសាស្តសតទាំងលន្ោះលឺទាំន្ងជានឹ្ងក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្តលៅបណាត ក្បលទស
អាសីុអាលលនយ៍ 
• ការពិនិ្ត្យយន្តការសម្ត្ថភាពក្ទក្ទង់ក្ត្ង់លជើងលក្កាម្ថ្ន្សសរ
បាំពង់ខែកខែបលបើកចាំហរចុង 
• ការយេ់ែឹងពីការរចនាលាំនូ្សបេង់    និ្ងេកខខណឌ សាំណង់លៅ   
បណាត ក្បលទសលៅអាសីុអាលលនយ៍ពាក់ព័ន្ធថាលត្ើសម្ត្ថភាពក្ទ
សសរក្ត្ូវ ន្វាយត្ថ្ម្េលដ្ឋយរលបៀបណា។  
 
ាតិ្កាសិកា 
 Table 1 លក្បៀបលធៀបសមី្ការ  ន់្សាែ ន្សម្ត្ថភាពទប់សាត ទិក 
ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ លែើម្បី  ន់្សាែ ន្ភាពធន្ទិសលៅក្ត្ង់អ័កស
ថ្ន្សសរ។ វាក្ត្ូវ ន្លលទទួេយកជារមួ្ថា សម្ត្ថភាពទប់សសរ
ក្ត្ូវ ន្វភិាលលដ្ឋយខបងខចកសាសធាតុ្ភាពធន្ របស់សសរ
លៅកនុងភាពធន្ក្ត្ង់ែង និ្ងភាពធន្លជើងសសរ លហើយេកខខណឌ
ក្លឹោះក្ត្ូវ ន្វភិាលលដ្ឋយខបងខចកលៅកនុងបរលិវណែីខាច់ និ្ង

បរលិវណែីរងឹ។ ក្ពម្ជាមួ្យលន្ោះ លក្កាម្េកខខណឌ ទាំងលន្ោះ ការ
លក្បៀបលធៀបេកខណៈអន្តរជាតិ្ ថ្ន្វធីិសាស្តសត  ន់្សាែ ន្សម្ត្ថភាពក្ទ
សសរអាចក្ត្ូវ ន្លធវើល ើង លដ្ឋយការលក្បៀបលធៀបយ ងងាយស្សួេ។ 
កនុងចាំលណាម្េកខខណឌ ទាំងលន្ោះ ភាពខុសគ្នន ថ្ន្វធីិសាស្តសត  ន់្
សាែ ន្សក្ាប់ភាពធន្លជើងលក្កាម្សសរ លៅលេើបរលិវណែីខាច់
ាន្ឥទធិពេយ ងខាេ ាំង លេើេទធផ្សេ  ន់្សាែ ន្សក្ាប់សម្ត្ថភាព
ក្ទសសរខែេជាកម្ែវត្ថុថ្ន្ការវភិាល។  
  ខណៈវធីិសាស្តសត  ន់្សាែ ន្ភាពធន្ក្ត្ង់លជើងសសរលៅ
លេើបរលិវណែីខាច់លៅកនុងសហរែឋអាលម្រកិ (USACE: ក្កុម្វសិវករ
ថ្ន្កងទ័ពលជើងលគ្នកអាលម្រកិ) និ្ងបណាត ក្បលទសអឺរ  បុ (EC7: យូរ  ូ
កូែ Eurocode 7) ជាវធីិសាស្តសតខផ្សែកលេើក្ទឹសតី លលអាចនិ្យយ ន្
ថាវធីិសាស្តសតលៅក្បលទសជប ុន្ (JSPH៖ សតង់ដ្ឋបលចេកលទស និ្ង
ការអតាថ ធិបាយសក្ាប់សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សលៅជប ុន្) លឺជា
វធីិសាស្តសតខផ្សែកលេើការអនុ្វត្តជាក់ខសតង។ លទោះយ ងណាកតី ែូច
ខែេលឃើញលៅកនុង Fig. 1 ភាពខុសគ្នន រវាងលម្លុណក្បសិទធិភាព
ខែេអនុ្វត្តលៅសហរែឋអាលម្រកិ និ្ងលៅបណាត ក្បលទសអឺរ  បុ លកើន្
ល ើងលទវរែងក្ត្ង់មុ្ាំក្បភាលខាងកនុងខពស់ជាង ែូលចនោះលហើយបចេុបបន្ន
លលពុាំអាចនិ្យយថា វធីិសាស្តសតទាំងលន្ោះមិ្ន្ឈាន្មុ្ខវធីិសាស្តសត
ែថ្ទលទៀត្ខែរ។  
 
(សមី្ការ៖ សូម្លម្ើេសាំលៅជាភាសាអង់លលេស) 
 
  Fig. 2 បងាា ញការលក្បៀបលធៀបត្ថ្ម្េ  ន់្សាែ ន្ទាំង៤ថ្ន្
សម្ត្ថភាពក្ទលជើងលក្កាម្សសរលៅលេើបរលិវណែីខាច់ ខែេ
ទទួេ ន្លដ្ឋយលក្បើសមី្ការបញ្ជជ ក់លៅកនុង JSPH USACE និ្ង 
EC7 និ្ងខផ្សែកលេើក្ទឹសតីពក្ងីកក្បលហាង កនុង Fig លន្ោះ ខណៈខែេមុ្ាំ
បាំខណកខាងកនុង ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្លម្លុណក្បសិទធិភាពសម្ត្ថភាពក្ទ 
ត្ថ្ម្េ  ន់្សាែ ន្លដ្ឋយលក្បើក្ ស់វធីិសាស្តសតជប ុន្ (វធីិសាស្តសត JSPH 
លែើម្បី  ន់្សាែ ន្មុ្ាំភាពធន្ទេ់នឹ្ងសាន ម្កាត់្ លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ត្ថ្ម្េ 
N)។ លយងលៅលេើេទធផ្សេថ្ន្ការលក្បៀបលធៀប EC7 ាន្និ្នាន ការ
វាយត្ថ្ម្េសម្ត្ថភាពក្ទទម្ៃន់្លេើស លេើ JSPH ាន្និ្នាន ការមួ្យ
ខែេកនុងលនាោះការផ្ទេ ស់បតូរសម្ត្ថភាពក្ទទម្ៃន់្ ែេ់ទិសលៅជលក្ៅ
មិ្ន្អាចក្ត្ូវ ន្ចងែុេបងាា ញ។  
 ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ Fig. 3 បងាា ញការលក្បៀបលធៀបរវាងត្ថ្ម្េ
ខែេក្ត្ូវ ន្វាស់ និ្ងការលណនាភាពធន្ថ្ន្លជើងសសរ។ លល
អាចយេ់ ន្តាម្រយៈ Fig. 3 (a) ថា EC7 ាន្និ្នាន ការមួ្យលឆ្ព ោះ
លៅការវាយត្ថ្ម្េលេើស លហើយខែេ JSPH ឬក្ទឹសតីពក្ងីកក្បលហាង
លក្បើក្ ស់ជាវធីិសាស្តសត  ន់្សាែ ន្សម្ស្សបលដ្ឋយការលក្បៀបលធៀប។ 
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លទោះយ ងណាកតី ែូចបងាា ញកនុង Fig. 3 (b) លៅលពេខែេវាិក្ត្
សសរលេើសពី 1000mm លនាោះត្ថ្ម្េវាស់កាន់្ខត្តូ្ចជាងត្ថ្ម្េ
លណនាលួរកត់្សា្េ់ លហើយក្បសិទធិភាពថ្ន្ការសទូងែីលដ្ឋយខផ្សនក
លៅកនុងសសរបាំពង់ ន្បងាា ញកាន់្ខត្ចាស់។ 
  តាម្រយៈេទធផ្សេថ្ន្ការលក្បៀបលធៀបទាំងលន្ោះ វាកាន់្
ខត្ចាាំ ច់កនុងការវភិាលវធីិសាស្តសត ខែេាន្លហតុ្ផ្សេលក្ចើន្ខែេ
វាយត្ថ្ម្េភាពធន្លជើងសសរថ្ន្សសរចាំហរចុង ែូចជាសសរបាំពង់
ខែកខែប។ ភាពធន្លជើងសសរចាំហរចុង Ropen នឹ្ងក្ត្ូវបងាា ញ
លដ្ឋយការសរបុថ្ន្ភាពធន្ក្ត្ង់លជើងលក្កាម្ Rp ថ្ន្ខផ្សនកសសរបន្ត
បនាទ ប់ លហើយកាេ ាំងវភិាល R1 រវាងែី និ្ងខផ្សនកកនុងសសរ (Fig. 4)។ 
កនុងករណីលន្ោះ លត្ើក្ត្ូវវាយត្ថ្ម្េ Rfl ដោយរដបៀបណាក្លា យជាកិច្ច
ក្លរដ៏សំខាន់បំផុត។ ដៅពែលពដលក្លរសននិោា នរបស់ Yamahara 
ត្តូវបានអនុវតត សម្ពា ធដីទិសដៅបញ្ឈរ Sv កនុងសសរកនុងពផនកោច់្
ែីគ្នន ដោយ x ចំ្ដ ោះទិសដៅត្តង់អ័កសែីដ ើងសសរដៅដំណាក់
ក្លលពដលសសរត្តូវបានោក់ដៅ Z ម្ពនបងហញដៅកនុងសមីក្លរ
ខាងដត្ក្លម។ 
 
(សមីក្លរ៖ សូមដមើលសំដៅជាភាសាអង់ដលាស)  
 
  កនុងសមីក្លរដនោះ បញ្ហហ វភិាលសីុ ដត្ៅបំផុតលឺថាតម្មាម្ន  
Kh ខាងកនុងសសរកនុងករណីចំ្ណំុ 100mm ត្តូវបានបា៉ា ន់សាា ន
ដូច្បង្ហហ ញកនុង Fig. 5។ វាត្តូវបានដឹងតាមរយៈលទធផល
ែិដសាធន៍ពដល Kh ម្ពននិន្នន ក្លរែីរ៖ ខិតដៅពកែរដ ើងសសរ 
Kh ក្លន់ពតធំ។ ដ ើយក្លន់ពតខាស់ែីដ ើងសសរ Kh ក្លន់ពតតូច្។ 
វាក៏ត្តូវបានដឹងពដរថា Kh មិនពត្បត្បួលដ ោះបីថាកត្ម្ពស់សសរ
ពត្បត្បួលកតី។ បពនែមដលើដនោះ ដត្ ោះថាដមលុណត្បសិទធិភាែត្បភាល 
  ម្ពនតម្មាត្បម្ពណ ០.៥ ដលដឹងថា Kh កនុងបរដិវណដ ើងសសរ
ម្ពនតម្មាត្បម្ពណ ៧-១០។ ន្នដែលអន្នលត ក្លរែិែ័ណ៌ន្នន្នន្ន
ត្តូវបានដធវើដ ើងដោយផ្លា ស់បតូរវមិ្ពត្តសសរ និងដង់សីុដតបរដិវណ 
ដដើមែីវភិាលដ តុផល ពដលក្លរពត្បត្បួល ំងដនោះនឹងម្ពនឥទធិែល
ដលើ Kh។  
  អដងេតន្នន្នត្តូវបានដធវើដ ើងែីលដត្ម្ពងត្លឹោះសសរបំែង់
៨ កនុង៦ត្បដទស ពដលដធវើដៅបណាត ត្បដទសអាសីុអាដលនយ៍។    
សមែ រពផ និងកំែង់ពផបានបញ្ច ប់លដត្ម្ពង ំង៨ដនោះ លឺសុទធពត
ជាពផ ំងអស់។ សតង់ោពដលត្តូវបានដត្បើត្បាស់លណន្នសមតែ
ភាែកម្ពា ំងទប់សសរម្ពន៣ ែីសតង់ោអង់ដលាសែីរម្ពន ក់ សតង់ោប
ដច្ចកដទស និងលកខខណៈលមអិត API របស់ ប៉ាុន (JSPH) និងមួយ
ែីសាែ ប័នវសិវករកងទ័ែដ ើងដគ្នកអាដមរកិ។ មូលដ តុចំ្នួនសតង់ោ 
មិនសីុជាមួយចំ្នួនលដត្ម្ពងលឺថាសតង់ោ JSPH និងអង់ដលាសត្តូវ
បានអនុវតតកនុងដែលពតមួយ។  

 Table 2 បង្ហហ ញលកខខណឌ ដី និងដតសតបនទុកពដលត្តូវបាន
អនុវតត។ កនុងលដត្ម្ពង ំង៨ ដតសតបនទុកែ ុឌីណាមិកត្តូវបានអនុ
វតត។ ជាងដនោះដៅដទៀត ដតសតបនទុកដលែឿន ឬសាត ទិកក៏ត្តូវបានអនុ
វតតកនុងលដត្ម្ពងភាលដត្ច្ើន។ ដោងតាមលកខខណឌ ដី វាហាក់ដូច្ជា
ថាដតើលកខខណឌ ដីលអ ឬមិនលអកឺមិនចំបាច់្ជាកតាត កំណត់មួយថា
ដតើដតសតបនទុកត្តូវបានអនុវតត ឬោ៉ាងណាដន្នោះ)  ក់ែ័នធដៅនឹងដត
សតបនទុកសាត ទិក វាហាក់បីដូច្ជាថាដតើែួកដលត្តូវបានអនុវតតជារូប
មនតមួយដោងតាមដគ្នលនដោបាយ ជាជាងក្លរបញ្ហា ក់សមតែ
ភាែរងបនទុកែីរដងម្នបនទុកក្លរង្ហរ។ ម្ពនលដត្ម្ពងពតមួយ
ប៉ាុដណាណ ោះ ពដលកនុងដន្នោះក្លររច្ន្នលំនូសបាងត្តូវបានែិនិតយពក
សត្មួលដ ើងវញិ ជាលទធផលម្នក្លរដធវើដតសតបនទុក ំងដនោះ។ ជា
ដគ្នលក្លរណ៍ វាហាក់ដូច្ជាដតសតបនទុកត្តូវបានអនុវតតដដើមែី
បញ្ហា ក់ភាែសមស្សបម្នក្លររច្ន្នលំនូសបាង់។ 
  បពនែមដលើដនោះ ដតសតបនទុកត្តូវបានអនុវតតសត្ម្ពប់ក្លរ
ត្តួតែិនិតយ ដត្ៅត្តូវបានដធវើដ ើង។  ដត្ៅបានដកើនដ ើងសត្ម្ពប់
សសរ ខណៈពដលអនុវតតរបូមនត Hiley របូមនតដនោះត្តូវបានែិនិតយ
ពកសត្មួលដ ើងវញិ ដោយក្លរោា នដរៀបចំ្បដង្ហោ លសសរ និមួយៗ 
ដូច្តដៅ៖ ដៅដែលចប់ដផតើមក្លរង្ហរដរៀបចំ្បដង្ហោ លសសរ ដតសត
បនទុក ំងឌីណាមិក និងសាត ទិក (ដលែឿន) ត្តូវបានអនុវតត ដ ើយ
លទធផលដតសតត្ប ក់គ្នន ជាមួយរូបមនត Hiley ដដើមែីែិនិតយសត្មួល
របូមនតត្តួតែិនិតយ  ដត្ៅដរៀបចំ្បដង្ហោ លសសរ។ បន្នទ ប់មក ដតសត
បនទុកឌីណាមិកត្តូវបានអនុវតតទូដៅរ ូតដល់២០% ម្នសសរ
សរបុពដលោក់ដំដណើ រក្លរ ដ ើយក្លរង្ហរដរៀបចំ្បដង្ហោ លសសរត្តូវ
បានដធវើដ ើង ខណៈដែលតំណាលគ្នន ក៏បញ្ហា ក់ថាដតើសមតែភាែ
ត្ទត្ទង់កម្ពា ំងពដលបានបញ្ហា ក់ត្តូវបានធាន្ន ឬោ៉ាងណាដ ើយ។ 
ត្បែ័នធក្លរង្ហរដរៀបចំ្បដង្ហោ លសសរដនោះ ត្តូវបានអនុវតតទូដៅកនុង
ត្បដទសភាលដត្ច្ើន។  
  ដៅដែលសសរបំែង់ពដកពែបវមិ្ពត្តធំ នឹងត្តូវបាន
ដត្បើត្បាស់ន្នដែលអន្នលត ដលចត់ទុកថាកត្មិតសទូងដីដៅកនុង
សសរបំែង់ចំ្ រចុ្ងនឹងក្លន់ពតម្ពនឥទធិែលធំដធង ដលើក្លរបា៉ា ន់
សាា នសមតែភាែត្ទទមងន់របស់សសរចំ្ រចុ្ង ដូដច្នោះដដើមែីឲ្យ
សសរបំែង់ពដកពែបនឹងក្លន់ពតង្ហយស្សួលអនុវតត ដបើដ ោះបីជា
ដៅកនុងបណាត ត្បដទសអាសីុអាដលនយ៍។ 
 

Table 1 ក្លរដត្បៀបដធៀបជាអនតរជាតិម្នសមីក្លរបា៉ា ន់សាា ន សមតែភាែ
ត្ទទមងន់សាត ទិកសត្ម្ពប់សសរបំែង់ពដកពែប 
Fig. 1 ក្លរដត្បៀបដធៀបដមលុណត្បសិទធិភាែត្ទទមងន់រវាងយូរកូូដ 
Eurocode 7 និងវសិវករកងទ័ែដ ើងដគ្នកអាដមរកិ ( ំងតម្មា
កំណត់ខាងដលើ USACE-U និងតម្មាកំណត់ខាងដត្ក្លម USACE-L 
ត្តូវបានបញ្ហា ក់ដោយវសិវករកងទ័ែដ ើងដគ្នកអាដមរកិ។ 
Fig. 2 ក្លរដត្បៀបដធៀបលទធផលបា៉ា ន់សាា នសត្ម្ពប់សមតែភាែត្ទ
ទមងន់ដ ើងសសរកនុងករណីតម្មា N ម្នដី = ៥០  
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Fig. 3 ក្លរដត្បៀបដធៀបរវាងភាែធនដ ើងសសរ ពដលត្តូវបានវាស់ 
និងភាែធនដ ើងសសរពដលត្តូវបានលណន្ន 
Fig. 4 ភាែធនដ ើងសសរម្នសសរចំ្ រចុ្ង 
Fig. 5 uKh ពដ ត្តូវបានបា៉ា ន់សាា នតាមបដណាត យទិសអ័កសសសរ 
Table 2 លកខខណឌ ដី និងដតសតបនទុកត្តូវបានអនុវតត 
 
សននិោា ន 
  ដសច្កតីសននិោា នន្នន្នពដលទទួលបានែីក្លរសិកាដនោះ
ត្តូវបានសដងខបដូច្ខាងដត្ក្លម៖  
• លៅលពេលក្បើក្ ស់សសរខែកខែបខែេាន្វាិក្ត្ 1000mm ឬ
លក្កាម្លន្ោះ ខណៈខែេទាំងវធីិសាស្តសតជប ុន្ (JSPH) និ្ងក្ទឹសតី
ពក្ងីកក្បលហាងក្ត្ូវ ន្និ្យយថាជាវធីិសាស្តសតសម្ស្សបខែេ
  ន់្សាែ ន្សម្ត្ថភាពក្ទទម្ៃន់្លជើងសសរ លទោះបីពុាំាន្ការ
ពិចារណារលេើកក្មិ្ត្សទូងែីថ្ន្ចុងសសរ វធីិសាស្តសតខែេក្ត្ូវ ន្
បញ្ជជ ក់កនុង Eurocode 7  ាន្និ្នាន ការមួ្យ ខែេសម្ត្ថភាពក្ទ
ក្ទង់លជើងសសរក្ត្ូវ ន្វាយត្ថ្ម្េលេើស។ ម្ា ងវញិលទៀត្ កនុងការ
លក្បើក្ ស់សសរបាំពង់ខែកខែបវាិក្ត្ធាំ ចាប់ពី1000mm ឬលេើស
លន្ោះ លៅលពេកក្មិ្ត្សទូងែីថ្ន្ចុងសសរមិ្ន្ក្ត្ូវ ន្លិត្លូរ សម្ត្ថ
ភាពរងបន្ទុកមិ្ន្អាចក្ត្ូវ ន្វាយត្ថ្ម្េលដ្ឋយសម្ស្សបល ើយ។  
• លដ្ឋយសារែូចការលេើកល ើងខាងលេើ លៅលពេវភិាលសម្ត្ថភាព
រងទម្ៃន់្ថ្ន្សសរចាំហរចុង លឺចាាំ ច់ក្ត្ូវវភិាលយន្តការខែេផ្សតេ់ 
ទេាីករណ៍កាេ ាំងក្បភាលខសបកខាងកនុងសសរ។ តាម្ការពិនិ្ត្យ
កនុងការសិកាលន្ោះ ទសសន្ទន្ Yamhara ក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្ត។ លទោះ
យ ងណាកតី ករណីអនុ្វត្តតាម្ទសសន្ទន្លន្ោះ វាកាន់្ខត្ក្ កែថា
លួរយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើការពិចារណារ ចាំលពាោះលម្លុណក្បសិទធិភាព
សាព ធែីលៅខាងកនុងសសរផ្ទេ ស់បតូរតាម្បលណាត យទិសអ័កសសសរ។ 
កនុងន័្យលន្ោះ លឺត្ក្ម្ូវចាាំ ច់ាន្ការពិនិ្ត្យបន្តនាលពេអនាលត្។  
• ជាេទធផ្សេថ្ន្អលងកត្លេើឧទហរណ៍អនុ្វត្ត លក្បើក្ ស់សសរ
បាំពង់ខែកខែបលៅបណាត ក្បលទសអាសីុអាលលនយ៍ លលអាចែឹង ន្ថា
សតង់ដ្ឋលាំនូ្សបេង់របស់អឺរ  បុ សហរែឋអាលម្រកិ និ្ងជប ុន្ក្ត្ូវ ន្
យកម្កអនុ្វត្ត។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ វាកាន់្ខត្ក្ កែថាការលក្បើ
ក្ ស់រមួ្បញ្េូ េគ្នន ថ្ន្លត្សតបន្ទុកលផ្សសងៗ ក្ត្ូវ ន្លធវើល ើងលែើម្បី
បញ្ជជ ក់ការរចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងលែើម្បីក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យការងារដរៀបចំ្
បដង្ហោ លសសរក្បលហាង។ លែើម្បីជាំរញុលេើកកម្ពស់សសរបាំពង់ខែក
ខែប លៅបណាត ក្បលទសអាសីុអាលលនយ៍ លលចាត់្ទុកថាសាំខាន់្ក្ត្ូវផ្សត
េ់វធីិសាស្តសតមួ្យ ខែេអាចលធវើការ  ន់្សាែ ន្ ន្យ ងជាក់ោក់
ថ្ន្សម្ត្ថភាព ក្ទទម្ៃន់្ លទោះបីសក្ាប់សសរបាំពង់ខែកខែបខែេ
ាន្វាិក្ត្ធាំ។  
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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

Table 1 International Comparison of Static Bearing Capacity Estimation 
             Equations for Steel Pipe Piles

Sandy soil
ground
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soil ground

Toe resistance 
qp  (kN/m2)

Shaft resistance
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Toe resistance 
qp  (kN/m2)
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Nqsσ' v0

Ks σ' v0 tan δ
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αcu
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2N

6cu
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Harbor Facilities in Japan (JSPH)
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Ks σ' v0 tan δ

9cu

αcu

US Army Corps 
of Engineers

(USACE)

Fig. 1 Comparison of Bearing Capacity 
          Coefficients between Eurocode 7 
          and 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
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Fig. 4 Pile Toe Resistance of 
          Open-ended Piles
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Fig. 3 Comparison between Measured Pile Toe Resistance and 
          Calculated Pile Toe Resistance
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Fig. 5 Estimated μKh along Pile Axial 
          Direction (z=100 mm)
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Note: ◎: Plural tests, ◯: Singular test

Table 2 Ground Conditions and Loading Tests Applied

Project
number

1
2
3
4
5
6
7
8

◯

◯◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯◯

◯◯
◯◯
◯◯
◯◯
◯◯
◯◯
◯◯
◯◯

Solid cohesive soil
Good
Bad
Cohesive soil
Soft
Sandy soil
Sandy soil
Hard cohesive soil/Soft rock

Ground conditionStatic loading
test

Rapid loading
test

Dynamic
loading test

Loading tests applied
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(ទាំព័រ ១២-១៤) 
និ្នាន ការបលចេកវទិាចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នង   
បង្ុ ាំខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស (៥) 
ការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្អាយុកាេលក្បើក្ ស់រយៈលពេខវងថ្ន្សាភ រៈ
សាំណង់ខែកលផ្សសង  ៗ តាម្រយៈការលធវើលត្សតដ្ឋក់រងបរយិកាស 
លៅសមុ្ក្ទ Okinotorishima និ្ងលននរ Suruga Bay 
លដ្ឋយ Tomonori Tomiyama 
វទិាសាថ ន្ស្សាវក្ជាវសាធារណៈការណ៍ 

 
Okinotorishima លឺជាត្ាំបន់្ទឹកខែេាន្ែែព័ន្ធជុាំវញិ

សថិត្លៅចលងកោះភាលខាងត្បូងបាំផុ្សត្ថ្ន្ក្បលទសជប ុន្ ខែេាន្      
ទីតាាំងកនុងត្ាំបន់្ក្ត្ូពិក ជាកខន្េងខែេមិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្ាន្លរអាក់សយុង
ពន្េឺក្ពោះអាទិត្យ សាំលណើ ម្ និ្ងសីតុ្ហាភាពប ុលណាណ ោះលទ ប ុខន្តខែម្
ទាំងាន្កម្ពស់ចរន្ត និ្ងរេករ ាំជួយខពស់លទៀត្ផ្សង។ ជាងលន្ោះលៅ
លទៀត្ ជាលរៀងម្ក វាជាកម្ែវត្ថុរងការសាចទឹកសមុ្ក្ទ។ តាម្រយៈ
លន្ោះ បរសិាថ ន្សាំលណើ ម្លៅទីលនាោះលឺាន្េកខណៈតឹ្ងរងឹខពស់ជាង 
ត្ាំប់ន្សមុ្ក្ទខែន្ែីលគ្នកលៅក្បលទសជប ុន្។  

លែើម្បីអភិរកសបលចេកវទិាការពារសាំណឹក លដ្ឋយកាំណត់្
លគ្នេលៅលេើលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបជាប់សមុ្ក្ទ និ្ងវាយត្ថ្ម្េកាេ
កាំណត់្លក្បើក្ ស់រយៈលពេខវង វទិាសាថ ន្ស្សាវក្ជាវសាធារណៈ
ការណ៍ រមួ្គ្នន លធវើលត្សតវភិាលការរងបរយិកាសជាប់សមុ្ក្ទ 
សក្ាប់ឧបបករណ៍សាំណង់លធវើេេខែកខែបជាង ៩ឆ្ន ាំកន្េោះម្ក
លហើយលៅ Okinotorishima (Fig. 1)។ ស្សបជាមួ្យលន្ោះ លែើម្បី
យេ់ែឹងពីកាេកាំណត់្លក្បើក្ ស់រយៈលពេខវងថ្ន្សាភ រៈទាំងលន្ោះ 
លៅកនុងត្ាំបន់្សមុ្ក្ទលៅម្តុាំែីលគ្នក លលក៏ ន្លធវើលត្សតដ្ឋក់រងសាព ធ
បរយិកាសជាប់សមុ្ក្ទជាង២៤ឆ្ន ាំ លៅមូ្េដ្ឋឋ ន្ស្សាវក្ជាវវសិវកម្ែ
សមុ្ក្ទ កនុងលននរ Suruga (Fig. 1) ត្លម្េើង 250m លចញពីលននរ Yaizu, 
ថ្ន្ត្ាំបន់្ Shinzuok។ កនុងអត្ថបទលន្ោះ េទធផ្សេវភិាលរវាង  បរសិាថ ន្
សាំណឹកពីរលផ្សសងគ្នន ក្ត្ូវ ន្លធវើការលក្បៀបលធៀប និ្ងសិកា។  
 
Fig. 1 ទិែឋភាពទូលៅថ្ន្ការដ្ឋឋ ន្លធវើលត្សតដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាស 
 
វធីិសាស្តសតលធវើលត្សតដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាស 
 លៅការដ្ឋឋ ន្លត្សតទាំងពីរ សាភ រៈលធវើលត្សតសរបុ ១២៨
ក្បលភទកនុងក្កុម្ A-D ក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាស (Table 1)។ 

ឧបបករណ៍ពិលសាធន៍្លធវើលត្សតក្ទង់ក្ទយជាបន្ទោះ ាន្ទាំហ ាំ 
210x30-75mm និ្ងកក្ាស់ 1.2-9 ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំល ើង។ ឧបបករ
ណ៍ពិលសាធន៍្សក្ាប់លធវើលត្សតក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាស
ក្ត្ង់ចាំណុចមុ្ាំ 50 (600) លដ្ឋយលក្បើក្ ស់រ ររងបរយិកាស សាំលៅ
លៅថ្ផ្សទខាងត្បូង ខែេាន្កម្ពស់ 15m (13m) ពីកក្មិ្ត្ទឹកសមុ្ក្ទ 
(ត្ថ្ម្េកនុងវង់ក្កចកបងាា ញចាំណុចទាំងលន្ោះលៅលននរសមុ្ក្ទ Suruga)។ 
Table 2 បងាា ញេកខខណឌ បរសិាថ ន្ចម្បងៗលៅការដ្ឋឋ ន្លធវើលត្សត
ទាំងពីរ លហើយ Table 3 បងាា ញបញ្ជ ីរាយតាម្សាភ រៈលធវើ  អលងកត្។  
 

Table 1 បញ្ជ ីរឧបបករណ៍ពិលសាធន៍្លត្សតខែ ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់
សក្ាប់លធវើលត្សតរងសាព ធបរយិកាស 
Table 2 េកខខណឌ បរសិាថ ន្ចម្បងលៅការដ្ឋឋ ន្លត្សតរងសាព ធ
បរយិកាស (ការអនុ្វត្តលត្សតរងបរយិកាស៖ ត្ាំបន់្បរសិាថ ន្សមុ្ក្ទ) 
Table 3 សាភ រៈលធវើអលងកត្សាំខាន់្ លៗៅការដ្ឋឋ ន្រងសាព ធបរយិកាស 
 
ការសិកា និ្ងេទធផ្សេលត្សតការដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាស 
• ខែកខែបកាបូន្ធម្ែតា (ក្កមុ្ A) 
 បនាទ ប់ពីលត្សតរងសាព ធបរយិកាស ខណៈខែេ
សាំណឹកនេុោះ ក្ត្ូវ ន្រកលឃើញលៅលេើថ្ផ្សទថ្ន្ឧបបករណ៍ពិលសាធន៍្ 
ជាលក្ចើន្លៅ Okinotorishima លសទើរខត្គ្នែ ន្សាំណឹកនេុោះណាមួ្យក្ត្ូវ
 ន្រកលឃើញលៅលននរសមុ្ក្ទ Suruga ល ើយ។ ជាងលន្ោះលទៀត្ លៅ
លពេលណនាអក្តាសាំណឹក លដ្ឋយលក្បើក្ ស់កក្មិ្ត្ ត់្បង់
សាំណឹកបនាទ ប់ពីដ្ឋក់រងសាព ធបរយិស ខណៈខែេអក្តាលៅ 
Okinotorishima លឺ 0.18mm/a ខណៈខែេលៅលននរ Suruga លឺ 
0.015mm/a ខែេាន្ន័្យថាអក្តាសាំណឹកលៅ Okinotorishima 
ជាង១២ែង លធៀបនឹ្ងលៅលននរ Suruga។  
 

• ខែកអីុណុក (ក្កមុ្ B) 
 លៅលននរ Suruga សាំណឹកនេុោះតិ្ចតួ្ចលកើត្ាន្ លហើយ
សាំណឹកសាន ម្លក្បោះ ន្លកើន្ល ើងលៅចលនាេ ោះរវាងឧបបករណ៍
សាែ ត្ការពារចរន្ត និ្ងឧបបករណ៍ពិលសាធន៍្រមួ្ាន្ B-07 ទាំងពីរ
លន្ោះមិ្ន្ក្ត្ូវ ន្វាយត្ថ្ម្េជាការ ត់្បង់សាំណឹក ែ៏លួរកត់្សា្េ់
លនាោះលទ។ ខណៈលពេលន្ោះខែរ លៅ Okinotorishima សាំណឹកនេុោះ
តិ្ចតួ្ច (PREN: [Cr(%)+3.3xMo(%)] + [16xN(%)]) លហើយវាក្ត្វូ
 ន្ែឹងតាម្រយៈេទធផ្សេថ្ន្ការរលបៀចាំ ថាាន្ទាំនាក់ទាំន្ងថ្ន្
េកខណៈសម្ព័ន្ធស្សាេ រវាងជាំលៅសាំណឹកនេុោះអតិ្បបរារ ឬជាំលៅ
សាំណឹកលធវើឲ្យាន្សាន ម្លក្បោះ និ្ង PREN (Fig. 2 និ្ង 3)។  
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 កនុងេទធផ្សេការលរៀបចាំលៅលននរ Suruga លៅលពេខែេ 
PREN លឺ 30 ឬធាំជាងលន្ោះ ទាំងជាំលៅសាំណឹកនេុោះ និ្ងសាំណឹកលធវើឲ្យ
ាន្សាន ម្លក្បោះអតិ្បបរារលកើន្ែេ់ 10um ឬតូ្ចជាង។ ជាំលៅ
សាំណឹកនេុោះអតិ្បបរារលៅខផ្សនកទូលៅលកើន្ែេ់ 100um ឬតូ្ចជាង 
ាន្េកខណៈែូចគ្នន លៅលននរ Suruga ប ុខន្តវាជាករណីខែេ PREN 
លៅក្ត្ង់ 40 ឬធាំជាង ខែេជាំលៅលធវើឲ្យាន្សាន ម្លក្បោះអតិ្បបរារ
លកើន្ែេ់ 100u ឬតូ្ចជាង។  
 ខណៈខែេភាពខុសគ្នន ថ្ន្ជាំលៅសាំណឹកនេុោះអតិ្បបរារ
រវាងលននរ Suruga និ្ងលននរ Okinotorishima ាន្តិ្ចតួ្ចជាំលៅ
សាំណឹកលធវើឲ្យាន្សាន ម្លក្បោះអិត្បបរារលៅ Okinotorishima ពិត្
ជាខពស់ជាងលៅលននរ Suruga។ មូ្េលហតុ្សក្ាប់េកខណៈលកើន្
ទាំងលន្ោះ ហាក់បីែូចជាម្កពីសីតុ្ណា ភាពម្ធយម្ខពស់ជាតិ្ លដ្ឋយ 
110C និ្ងរយៈលពេសាំលណើ ម្យូរជាងលៅលននរ Okinotorishima 
ជាងលៅលននរ Suruga។  
 
Fig. 2 ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងជាំលៅសាំណឹកនេុោះអតិ្បបរារលៅខផ្សនកទូលៅ 
និ្ងPREN ខែកអីុណុក 
Fig. 3 ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងជាំលៅសាំណឹកលធវើឲ្យាន្សាន ម្លក្បោះលៅ
ចលនាេ ោះឧបបករណ៍ពិលសាធន៍្-សាែ ត្ និ្ង PREN ថ្ន្ខែកអីុណុក 
 
• លោហៈធាតុ្ាន្សាសធាតុ្ខែក (ក្កមុ្C) 
 គ្នែ ន្សាំណឹកណាមួ្យរមួ្ាន្សាំណឹកនេុោះលៅខផ្សនកទូលៅ 
និ្ងសាំណឹកលធវើឲ្យាន្សាន ម្លក្បោះ លៅចលនាេ ោះឧបបករណ៍ពិលសាធន៍្-

សាែ ត្ ក្ត្ូវ ន្កត់្សា្េ់សក្ាប់ទីតាញ ូ ម្សុទធ (C-1) លៅ
ការដ្ឋឋ ន្លត្សតណាមួ្យល ើង។ ចាំលពាោះលោហៈសាព ន់្ (C-02) និ្ង
សាំលោហៈអាេុយមី្ញ ូ ម្ (C-03) ខណៈាន្ទាេ ក់ា សលដ្ឋយ
សារសាំណឹក ក្ត្ូវ ន្រកលឃើញល ើយ។ សាំណឹកនេុោះលៅខផ្សនកទូលៅ 
និ្ងសាំណឹកលធវើឲ្យាន្សាន ម្លក្បោះលៅចលនាេ ោះឧបបករណ៍ពិលសាធន៍្-

សាែ ត្ក្ត្ូវ ន្កត់្សា្េ់។ វាមិ្ន្អាចយេ់ ន្ចាស់ោស់នូ្វ
និ្នាន ការមួ្យសក្ាប់ភាពលផ្សសងគ្នន កនុងកក្មិ្ត្លផ្សសងៗរវាងសាំណឹកនេុោះ 
និ្ងសាំណឹកលធវើឲ្យាន្សាន ម្លក្បោះខែ លកើត្ល ើងលដ្ឋយសារភាព
លផ្សសងគ្នន កនុងបរសិាថ ន្សាំណឹក។  
 
• បន្ទោះខែកលស្សាបខែេាន្ខខសរ (ក្កមុ្D) 
ការលស្សាបលោហៈខែក 
 ខណៈលកើត្ាន្ផ្សេិត្ផ្សេរងសភាពសាំណឹកខែេក្ត្ូវ

 ន្កត់្សា្េ់លេើបន្ទោះខែកអីុណុកលស្សាបអាេុយមី្ញ ូ ម្ (D-01) 
លៅការដ្ឋឋ ន្លត្សតទាំងពីរ ស្សទប់លស្សាបអាេុយមី្ញ ូ ម្លៅ
សភាពធម្ែតា ែូលចនោះលហើយ លលចាត់្ទុកថាបន្ទោះក្ទាន្មុ្ខងារ
ការពារសាំណឹកខពស់ លទោះបីលៅលពេបញ្េ ប់ការលធវើលត្សតដ្ឋក់រង
សាព ធបរយិកាស (Fig. 4 (a))។ ជាមួ្យគ្នន លន្ោះខែរ ស្សទប់
លស្សាបបន្ទោះខែកខែបលស្សាបស័ងកសី (D-02) លៅខត្ាន្សភាព
ធម្ែតាកនុងលត្សតដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាសលៅលននរ Suruga វាលសទើរ
ខត្ ន្របូរាងលៅកនុងលត្សតលៅលននរ Okinotorishima (Fig. 4(b))។  
 ចាំលពាោះបន្ទោះខែកបន្ទោះខែកលស្សាបសាំលោហៈអាេុយមី្
ញ ូ ម្ស័ងកសី (D-03) និ្ងបន្ទោះលស្សាបអាេុយមី្ញ ូ ម្ (D-04) ខណៈ
លកើត្ាន្ផ្សេិត្ផ្សេខែេាន្សភាពសាំណឹកក្ត្ូវ ន្លធវើអលងកត្
ស្សទប់លស្សាបលៅខត្ាន្សភាពធម្ែតា ែូលចនោះលលចាត់្ទុកថាបន្ទោះ
ទាំងពីរលន្ោះាន្មុ្ខងារការពារសាំណឹកខពស់លៅលពេបញ្េ ប់ការលធវើ
លត្សតដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាស (Fig. 4(c) និ្ង(d))។ កាេ ស់
បញ្ជេ ាំងថ្ន្បន្ទោះខែកលស្សាបសាំលោហៈអាេុយមី្ញ ូ ម្ស័ងកសី
បនាទ ប់ពីដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាសក្ត្ូវ ន្បលងកើន្ពីកក្ាស់មុ្ន្
រងសាព ធបរយិកាសលដ្ឋយសារលកើត្ាន្ផ្សេិត្ផ្សេខែេាន្
សភាពសាំណឹក។ លល ន្បលងកើត្កក្មិ្ត្លៅលននរ Suruga ឲ្យខពស់
ជាងលៅលននរ Okinotorishima។ ក្បហាក់ក្បខហេគ្នន  កក្ាស់
ជញ្ជជ ាំងថ្ន្បន្ទោះខែកលស្សាបអាេុយមី្ញ ូ ម្ ន្លកើន្ល ើងលដ្ឋយ
សាររងសាព ធបរយិកាស ប ុខន្តាន្ភាពខុសគ្នន ថ្ន្កាំលណើ ន្កនុង
កក្ាស់នេុោះរវាងលននរ Suruga និ្ងលននរ Okinotorishima មិ្ន្ាន្
ភាពចាស់ោស់។  
 
ខខសរប ូេីខម្ រ និ្ងការលស្សាបសក្ាប់មុ្ខងារធៃន់្ 

លៅការដ្ឋឋ ន្លត្សតទាំងពីរ បន្ទោះខែកខែ ាន្ខខសរប ូេី
លអទីខ ន្ (D-05)  ន្បងាា ញសាំបកខផ្សនកលចញម្កលក្ៅលួរកត់្
សា្េ់ថ្ន្ប ូេីលអទីខ ន្ ពីចុងបន្ទោះលដ្ឋយសារលុណភាពទបថ្ន្
សាភ រៈបិត្ខផ្សនកខាងចុង ែូលចនោះបន្ទោះមិ្ន្ក្ត្ូវ ន្រមួ្បញ្េូ េកនុង
លគ្នេលៅវាយត្ថ្ម្េ។ បន្ទោះខែកលស្សាបខែេាន្ខខសរប ូេីលអទី
ខ ន្ (D6-D10) ស្សទប់លស្សាបខែ ាន្ខខសរលៅសភាពធម្ែតា
លៅលេើបន្ទោះទាំងអស់។ ខណៈភាពធន្អ ូសូ ង់ (វាិក្ត្ភាពធន្) 
ថ្ន្ស្សទប់លស្សាបខខសរ កាន់្ខត្ទបលដ្ឋយសារការរងសាព ធ
បរយិកាស។ ទាំងលន្ោះ ន្បងាា ញេកខណៈអីុសូ ង់ខពស់ 
1010 Ω/cm ឬធាំជាង ត្ថ្ម្េលន្ោះបងាា ញថាពុាំាន្លកើត្ាន្សភាព
សាំណឹកលេើសាភ រៈខែកលស្សាប ខែេាន្ខខសរលក្កាម្េកខខណឌ
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លស្សាបលៅការដ្ឋឋ ន្លធវើលត្សតទាំងពីរ លហើយលៅលេើសាភ រៈខែកខែប
ក្លប់ក្បលភទ ែូលចនោះលហើយលលចាត់្ទុកថាសាភ រៈទាំងលន្ោះ ន្រកា
មុ្ខងារការពារសាំណឹក លទោះបីលៅលពេបញ្េ ប់ការលធវើលត្សតដ្ឋក់រង
សាព ធបរយិកាស (Fig. 5)។ លដ្ឋយសារការធាេ ក់ចុោះេកខណៈធន្
អីុសូ ង់ លដ្ឋយសាររងសាព ធបរយិកាសលៅលននរ Okinotorishima 
លៅកនុងបរសិាថ ន្ខាេ ាំងខែេបណាត េឲ្យខូចក្ទង់ក្ទយស្សទប់
លស្សាបខែេាន្ខខសរ។ វាលឺជាបន្ទោះខែកខខសរប ូលេលអទីខ ន្
ខែេ ន្បងាា ញត្ថ្ម្េខពស់បាំផុ្សត្ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការ ត់្បង់ភាពនេុោះ
ក្បចាាំឆ្ន ាំ (ភាពខុសគ្នន ថ្ន្កក្ាស់នេុោះមុ្ន្ និ្ងលក្កាយលពេដ្ឋក់រង
សាព ធបរយិកាស៖ ឆ្ន ាំរងសាព ធបរយិកាស) លហើយការធាេ ក់ចុោះ
លៅលននរ Okinotorishima លឺ 1.5ែង លៅលននរ Suruga ខែេលសទើរខត្
លកើត្ល ើងស្សបគ្នន និ្ ត្ថ្ន្លរអាក់សយុងខក្បក្បួេថ្ន្ពន្េឺក្ពោះអាទិត្យ 
ក្តឹ្ម្ 1.3 (Fig. 6)។ កនុងខផ្សនកែថ្ទលទៀត្ថ្ន្បន្ទោះខែកលស្សាបខែេ
ាន្ខខសរការធាេ ក់ចុោះលៅលននរ Okinotorishima លឺធាំជាងលៅលននរ 
Suruga ប ុខន្តលយងតាម្េទធផ្សេលត្សត ការ ត់្បង់សភាពនេុោះមិ្ន្
ក្តឹ្ម្ខត្បន្ទោះខែកលស្សាបសីុេីកូន្អាក្កុេីក/លរសីុន្លរប ូសីុ លឺធាំជាង
លៅលននរ Suruga ជាងលៅលននរ Oknotorishima។  
 
Fig. 4 របូភាព SEM ថ្ន្ខផ្សនកបន្ទោះខែកលស្សាបលោហៈខែក 
Fig. 5 េកខណៈធថ្ន្អីុសូ ង់ (វាិក្ត្ភាពធន្) ថ្ន្ខខសប ូេីខម្ រ 
និ្ងការលស្សាបសក្ាប់មុ្ខងារធៃន់្ 
Fig. 6 ការធាេ ក់ចុោះកក្ាស់នេុោះថ្ន្ខខសប ូេីខម្ រ និ្ងការលស្សាប (តាង
ខផ្សនកលក្កាម្៖ ការធាេ ក់ចុោះសរបុ/ការដ្ឋឋ ន្) 
 
េទធផ្សេលត្សតដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាសែ៏ាន្សារៈសាំខាន់្ 
 ការលធវើលត្សតដ្ឋក់រងសាព ធបរយិកាស លៅលននរសមុ្ក្ទ
ក្ត្ូវ ន្លធវើល ើងលៅការដ្ឋឋ ន្ពីរ ខែេាន្បរសិាថ ន្សាំណឹកលផ្សសងគ្នន  
លហើយវាក្ត្ូវ ន្បងាា ញលទោះជាលចញពីេទធផ្សេត្សត សក្ាប់អក្តា
សាំណឹកថ្ន្ខែកខែបកាបូន្ធម្ែតា ខែេបរសិាថ ន្សាំណឹកលៅលននរ 
Okinotorishima ខាេ ាំងជាងលៅលននរ Suruga។ តាម្រយៈេទធផ្សេការ
លធវើលត្សតចាំលពាោះខែកអីុណុក សាភ រៈលស្សាបលោហៈ និ្ងលោហៈ
ខែកលដ្ឋយមិ្ន្រមួ្បញ្េូ េសាភ រៈលស្សាបស័ងកសី លឺពុាំ ន្រកលឃើញ
ថាាន្ភាពខុសគ្នន លួរកត់្សា្េ់ កនុងសភាពរងការខូចខាត្
លដ្ឋយសាំណឹកលដ្ឋសារកតាត រងសាព ធបរយិកាស លហើយ ន្
បងាា ញេកខណៈធន្ទេ់នឹ្ងសាំណឹកខពស់។ ចាំលពាោះខខសសភាព
លែើម្ធម្ែជាតិ្ ការលស្សាបការពារសាំណឹកសក្ាប់មុ្ខងារធៃន់្ ខណៈ

លពេខែេពិចារណារពីត្ថ្ម្េថ្ន្េកខណៈធន្អីុសូ ង់ (វាិក្ត្ភាព
ធន្) ខែេភាពធន្ទេ់នឹ្ងសាំណឹកអាចរកា ន្ ការធាេ ក់ចុោះេកខណៈ
ធន្អីុសូ ង់លឺាន្កក្មិ្ត្ទបជាងលៅលននរ Okinotorishima។  
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Table 1 A List of Test Specimens Used for Exposure Tests

A: Ordinary carbon steel

B: Stainless steel

C: Nonferrous metal

D: Coated/lined steel plate

Group

Austenitic type

Dual-phase type

Ferritic type

Titanium
Copper
Aluminum alloy

Metallic coating

Polymer lining

Heavy-duty 
corrosion-
protection coating

Type of materials

Ordinary carbon steel (SS400)

18Cr-8Ni (SUS304)
17Cr-12Ni-2.5Mo (SUS316L)
19Cr-13Ni-3.5Mo (SUS317L)
18Cr-13Ni-3Mo-0.15N
20Cr-25Ni-5Mo-Ti
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)
25Cr-7Ni-3.5Mo-0.5Cu-0.16N (SUS329J4L)
19Cr-2Mo-Ti-Nb-Zr (SUS444)
26Cr-4Mo

Titanium [JIS H 4600 TP35H(KS50)]
Copper [C-1220]
Aluminum alloy [5083]

Aluminized stainless steel plate
Hot-dip galvanized steel plate
Zinc-aluminum alloy-sprayed steel plate
Aluminum-sprayed steel plate
Polyethylene-lined steel plate
Polyurethane-lined steel plate
Ultra high build epoxy resin-lined steel plate
(Epoxy resin/polyurethane resin)-coated steel plate
(Epoxy/fluororesin)-coated steel plate
(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)

Note: Data *JAMSTEC (2001) ** Japan Meteorological Agency (2001)

Annual average
Exposure 
test site

Okino-
torishima
Suruga
Bay

Location

20°25’N
136°5’E
34°47’N
138°19’E

Temp.
(°C)

27.2*

16.6**

Seawater
temp.(°C)

28*

21**

Humidity
(%)

73*

67**

Annual time of 
wetness

(ISO 9223)

4476 hrs

1392 hrs

1.3

1.0

Sunlight radiation index
(setting Suruga Bay as 1.0)

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)

Non-
ferrous 

metal (C)
◯
◯
◯

Stain-
less

steel (B)
◯
◯
◯

Ordinary
carbon

steel (A)
◯
◯
◯

Metallic
coating
◯
◯

◯

◯

Polymer
lining
◯

◯
◯

◯

Heavy-duty
coating
◯

◯
◯

◯

Coated/lined steel plate (D)

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 as-
sumed 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 anti-
corrosion engineering for steel structures.

24



Fig. 1 Overview of Exposure Test Sites 

Marine Engineering 
Research Facility 
in Suruga Bay

Marine Engineering 
Research Facility 
in Suruga Bay

Source: "GSI Maps" 
( Geospatial Information 
  Authority of Japan)

Source: "GSI Maps" 
( Geospatial Information 
  Authority of Japan)
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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.2 Relation between Maximum Pitting Corrosion Depth 
         at General Section and PREN of Stainless Steel

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

Okinotorishima: Austenitic type
Okinotorishima: Dual-phase type 
Okinotorishima: Ferritic type
Suruga Bay: Austenitic type
Suruga Bay: Dual-phase type 
Suruga Bay: Ferritic type
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Fig. 4 SEM Images of Sections of Metallic-coated Steel Plates
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Fig. 6 Film Thickness Loss of Polymer Lining and Coating 
          (Lower Table: Total Loss/Site)
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Fig. 5 Insulation Resistance 
          (Volume Resistivity) of Polymer
          Lining and Heavy-duty Coating
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(ទាំព័រ១៥-ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ) 
ក្បធាន្បទពិលសស 
សាំលណើ រទក់ទងលៅនឹ្ង “ការកសាងេកខណៈធន់្” លដ្ឋយលក្បើ
ក្ ស់លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប 
សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ 

 
ជាែាំលណាោះស្សាយលនេើយត្បលៅនឹ្ង រ ាំជួយែីែ៏សលម្បើម្

លៅភាលខាងលកើត្ក្បលទសជប ុន្ កាេពីខខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១១ “ចាប់
លគ្នេជាមូ្េដ្ឋឋ ន្កាំណត់្េកខណៈភាពធន្ថាន ក់ជាតិ្ រមួ្ចាំខណក
ែេ់ការបងាក រ និ្ងបន្ធូរបន្ថយលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ លដ្ឋយអភិរកសេកខណៈ
ភាពធន្ កនុងជីវភាពរស់លៅរបស់ក្បជាជន្” ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងលៅ
ជប ុន្កាេពីខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣។ បនាទ ប់ម្ក កនុងខខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៤     
លណៈរែឋម្ន្តន្តីជប ុន្  ន្អនុ្ម័្ត្ “ខផ្សន្ការមូ្េដ្ឋឋ ន្កាំណត់្េកខណៈ
ភាពធន្ថាន ក់ជាតិ្” ស្សបលៅនឹ្ងចាប់លគ្នេ។  

លែើម្បីលនេើយត្បស្សបលៅនឹ្ងលគ្នេន្លយ យរដ្ឋឋ ភិ េ 
ឧសសហកម្ែខែកខែបជប ុន្  ន្ដ្ឋក់ែាំលណើ រការលណៈកាែ ធិការ
លរៀបចាំេកខណៈភាពធន្ថាន ក់ជាតិ្កនុងខខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៤ កនុង
សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្- ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំល ើង
ការយិេ័យអភិវឌ្ឍត្ាំបន់្ ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ែឹក
ជញ្ជូ ន្ និ្ងលទសចរណ៍ និ្ងរដ្ឋឋ ភិ េមូ្េដ្ឋឋ ន្ផ្សងខែរ លណៈកាែ
ធិការលន្ោះចាប់តាាំងពីលពេបលងកើត្ម្ក  ន្ជាំរញុសកម្ែភាពលផ្សសងៗ
ជាលក្ចើន្លែើម្បីលេើកល ើងពីបលចេកវទិាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប និ្ងវធីិ
សាស្តសត រមួ្ចាំខណកែេ់ការបន្ធូរបន្ថយ និ្ងបងាក រលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ
ធម្ែជាតិ្។  

លដ្ឋយសារលក្គ្នោះម្ហន្តរាយធម្ែជាតិ្លផ្សសងៗ ជាលក្ចើន្ 
 ន្លកើត្ល ើងជាបន្តបនាទ ប់លៅជប ុន្ រដ្ឋឋ ភិ េ ន្ពិនិ្ត្យខក
សក្ម្ួេខផ្សន្ការមូ្េដ្ឋឋ ន្ កាេពីខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ តាម្រយៈការ
តាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួពិនិ្ត្យការសលន្តង្ាោះបនាទ ន់្ លេើលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធសាំខាន់្  ៗ
ខែេ ន្អនុ្វត្ត កនុងខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ លណៈរែឋម្ន្តន្តីជប ុន្ ន្
អនុ្ម័្ត្ “ខផ្សន្ការបនាទ ន់្រយៈលពេបីឆ្ន ាំលែើម្បីបន្ធូរបន្ថយ/បងាក រ
លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ និ្ងកសាងេកខណៈភាពធន្ថាន ក់ជាតិ្”។ លែើម្បី 
ពលន្េឿន្ការអនុ្វត្ត លដ្ឋយរតឹ្បន្តឹងលេើមុ្ខងារែាំលណើ រការលហដ្ឋឋ
រចនាសម្ព័ន្ធសាំខាន់្ៗ ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់លែើម្បីបងាក រលក្គ្នោះ
ម្ហន្តរាយទូទាំងក្បលទស ទឹកក្ ក់ចាំនួ្ន្ ៧ក្ទីោន្លយ ន្ (៦២.៥ 
ប ីោន្ែុោេ រអាលម្រកិ) នឹ្ងក្ត្ូវ ន្វនិិ្លយលសីុជាំលៅសក្ាប់រយៈ
លពេបីឆ្ន ាំបនាទ ប់ វធិាន្ការសលន្តង្ាោះបនាទ ន់្រយៈលពេ៣ឆ្ន ាំ។  

កនុងលគ្នេបាំណងរមួ្ចាំខណកលឆ្ព ោះលៅការកសាងេកខណៈ
ភាពធន្ថាន ក់ជាតិ្ តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍសីុជាំលៅបលចេកវទិា និ្ងវធីិ
សាស្តសតលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបបងាក រលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ លណៈកាែ ធិការ
លរៀបចាំេកខណៈភាពធន្ថាន ក់ជាតិ្  ន្ជាំរញុសកម្ែភាពលផ្សសងៗជា
លក្ចើន្ការលេើកលលក្ាងសាំលណើ រកាំពុងបន្ត ថ្ន្បលចេកវទិា និ្ងវធីិ
សាស្តសតសក្ាប់ការយិេ័យអភិវឌ្ឍត្ាំបន់្ និ្ងរែឋ េមូ្េដ្ឋឋ ន្ 
ការលេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹងមុ្ខងារែាំលណើ រការខពស់ ខែេាន្
េកខណៈពិលសសចាំលពាោះលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប និ្ងលឆ្ព ោះលៅបាំលពញ
ត្ក្ម្ូវការខែេកាំពុងលកើត្ាន្។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ខផ្សែកលេើ
ចាំលណោះែឹងខែេទទួេ ន្ែែីៗពីសកម្ែភាព ថ្ន្លណៈកាែ ធិការ
ស្សាវក្ជាវនានា និ្ងក្បព័ន្ធឧបត្ថម្ភធន្សក្ាប់ការស្សាវក្ជាវលក្គ្នង
បង្ុាំខែកខែប និ្ងការបណតុ ោះបណាត េថ្ន្សហព័ន្ធខែក និ្ងខែក
ខែបជប ុន្ លណៈកាែ ធិការកាំពុងខិត្ខាំពិនិ្ត្យខេឹម្សារលលក្ាង
សាំលណើ រលែើម្បីខបងខចកកិចេការ និ្ងលែើម្បីបន្តក្បមូ្េផ្សតុាំ និ្ងពក្ងីក
វសិាេភាពលក្បើក្ ស់ទិន្នន័្យ ពាក់ព័ន្ធ។ លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្
លលក្ាងសាំលណើ រទាំងលន្ោះ ក្ត្ូវ ន្លេើកម្កបងាា ញែូចខាងលក្កាម្៖ 
 
វធិាន្ការថាន ក់ជាតិ្ លែើម្បខីកេម្ែរបលងកើន្ក្បសិទធិភាពលហដ្ឋឋ រចនា  ស
ម្ព័ន្ធសងម្្ខែេ ន្ភាពធន្ទេ់នឹ្ងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ 

ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ែឹកជញ្ជូ ន្ និ្ង
លទសចរណ៍កាំពុងលេើកកម្ពស់វធិាន្ការវជិជាន្ ខែេមិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្
ធានាសក្ាប់ការសាត រល ើងវញិ និ្ងសាថ បនាត្ាំបន់្ខែេរងលក្គ្នោះ
លដ្ឋយរ ាំជួយែីែ៏សលម្បើម្កនុងភាលខាងលកើត្ក្បលទសជប ុន្ប ុលណាណ ោះលទ 
លហើយខែម្ទាំងលក្ត្ៀម្លរៀបចាំ សក្ាប់បងាក រលក្គ្នោះម្ហន្តរាយនានា
ខែេលលពាករណ៍ថា នឹ្ងលកើន្ាន្នាលពេអនាលត្ែ៏ខេីលៅត្ាំបន់្ 
Tokai, Tonankai និ្ង Nankai ខែេនឹ្ងាន្រ ាំជួយែីែ៏សលម្បើម្ និ្ង
ទឹកជាំន្ន់្ធៃន់្ធៃរ។ បខន្ថម្លេើលន្ោះ ក្កសួងកាំពុងលដ្ឋោះស្សាយលធវើជា
បន្តលទៀត្បរាិណផ្សទុកលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធសង្ម្ ខែេលធវើល ើងជា
លរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ និ្ងពក្ងឹងការអនុ្វត្ត និ្ងលេើកកម្ពស់វធិាន្ការបងាក រ
លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ។ លដ្ឋយលផ្ទត ត្លេើវធិាន្ការ៤ ខែេកាំពុងជាំរញុ
លេើកកម្ពស់ ែូចខាងលក្កាម្លន្ោះ៖ 
• លេើកកម្ពស់វធិាន្ការលនេើយត្បលៅនឹ្ងស ូណាមិ្ និ្ងបខន្ថម្
សាសធាតុ្ទប់ទេ់រ ាំជួយែីសក្ាប់សម្បទរសាធារណៈ (ក្ចាាំង 
សាព ន្ ផ្សេូវអាកាស សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស សម្បទរទលន្េ ផ្សទោះ
សខម្បង អគ្នរ។េ។) 
• ពក្ងឹងការងនុ្វត្តការខែទាំ និ្ងែាំលណើ រការបន្តថ្ន្ន្វធិានាការ
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លនេើយត្បក្ត្តួ្ពិនិ្ត្យទឹកជាំន្ន់្ (ត្ាំបន់្ទីក្បជុាំជន្ទីក្កុងធាំៗបី លៅតូ្កយ ូ 
អូសាកា និ្ងណាហ្ូយ  និ្ងទីក្កងុសាំខាន់្ៗកនុងត្ាំបន់្ាន្ទឹកជាំន្ន់្) 
• ពក្ងឹងការអនុ្វត្តការខែទាំ បងាក រ និ្ងវធិានាការលនេើយត្បលែើម្បី
បងាក រលក្គ្នោះម្ហន្តរាយលៅត្ាំបន់្រងលក្គ្នោះទឹកជាំន្ន់្ធៃន់្ធៃរ និ្ងការ
ខូចខាត្ែី/ែីខាច់ខែេ ន្លកើត្ល ើង។ 
• ការធានាសុវត្ថិភាពផ្សទោះសខម្បង និ្ងអគ្នរ (លេើកកម្ពស់ការបខន្ថម្
សាសធាតុ្ទេ់រ ាំជួយ កាសាងសង់អគ្នរជាេ សខេួន្ពីស ូណាមិ្)  
 

បលចេកវទិាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប និ្ងវធីិសាស្តសត រមួ្ចាំខណកបលងកើន្
ក្បសិទធិភាពលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធសងម្្ខែេាន្េកខណៈធន្ទេ់
នឹ្ងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ 
 ផ្សេេិត្ផ្សេខែកខែប ខែេាន្មុ្ខងារែាំលណើ រការ
ខពស់ ខែេបាំលពញតាម្ត្ក្ម្ូវការសក្ាប់លុណភាព      ខែេាន្   
សថិរភាពខពស់បាំលពញបខន្ថម្លេើេទធភាពការងារ និ្ងភាពាាំទាំខែស់
ខែេត្ក្ម្ូវចាំលពាោះសាភ រៈសាំណង់។ លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបខែេលក្បើ
ាន្មុ្ខងារែាំលណើ រការខពស់ ផ្សតេ់អត្ថក្បលយជន៍្កនុងការលក្បើក្ ស់
ែូចខាងលក្កាម្៖ 
• េទធភាពកាត់្បន្ថយអណត្តិសាំណង់លៅការដ្ឋឋ ន្ 
• េទធភាពសាងសង់លេើការដ្ឋឋ ន្តូ្ចចលងែៀត្ និ្ងម្ារញឹក និ្ង
សាថ ន្ភាពែីទន់្ លដ្ឋយលក្បើក្ ស់លក្គ្នងបង្ុាំខែលខែបទម្ៃន់្ស្សាេ 
ខែេលធវើឲ្យែាំលណើ រការ ន្លដ្ឋយលក្បើផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប 
• ភាពបត់្ខបន្កនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់ ែូចជាលាំនូ្សបេង់រចនា     
សម្ព័ន្ធលកាង 
• ភាពបត់្ខបន្ និ្ងភាពសាម្ញ្ញ លដ្ឋយការលក្បើក្ ស់រមួ្គ្នន ជាមួ្យ
លបតុ្ង លេើកញ្េ ក់ និ្ងសាភ រៈរចនាសម្ព័ន្ធែថ្ទលទៀត្ 
• េទធភាពបលងកើត្េាំហរាន្ភាពបត់្ខបន្ និ្ងរចនាសម្ព័ន្ធលដ្ឋយ
ពិចារណារលេើការលរៀបចាំត្ាំបន់្ខកបរខាង 
 លដ្ឋយបលងកើត្មុ្ខងារបាំលពញការងារ  ន្លក្ចើន្បាំផុ្សត្ 
សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្  ន្បងាា ញលលក្ាងសាំលណើ រអនុ្
វត្តជាក់ខសតង ខែេឲ្យអនុ្ញ្ជញ ត្ឲ្យាន្ការខកេម្ែរភាេ ម្ៗ និ្ងការ
សាងសង់លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធសង្ម្ ខែេាន្េកខណៈធន្ទេ់
នឹ្ងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ លដ្ឋយលក្បើក្ ស់បលចេកវទិាលក្គ្នងបង្ុាំខែក
ខែបរមួ្បញ្េូ េគ្នន  និ្ងវធីិសាស្តសតខពស់លេើមុ្ខងារែាំលណើ រការបងាក រ
លក្គ្នោះម្ហន្តរាយ ឧត្តម្ភាពកនុងការលក្បើក្ ស់ និ្ងភាពជិត្សនិត្លៅ
នឹ្ងក្បព័ន្ធលអកូ ូសីុ។ ឧទហរណ៍សាម្ញ្ញ ក្ត្ូវ ន្លេើកម្ក
បងាា ញបន្តបនាទ ប់៖ 

លលក្ាងសាំលណើ រថ្ន្បលចេកវទិាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប និ្ងវសីាស្តសត
លែើម្បខីកេម្ែរសម្បទរសាធារណៈ ទេ់នឹ្ងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ និ្ង
មូ្េដ្ឋឋ ន្បងាក រលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ 

Table 1 និ្ង Fig. 1 បងាា ញបលចេកវទិា និ្ងវធីិសាស្តសត
បងាក រលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ លដ្ឋយលក្បើក្ ស់លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប លសនើ
ល ើងលដ្ឋយសហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ (JISF) ខែេកនុង
ចាំលណាម្លនាោះ រមួ្ាន្៖ 
• ការខកេម្ែរសម្បទរសាធារណៈ ខែេាន្េកខណៈធន្ទេ់
នឹ្ងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ និ្ងមូ្េដ្ឋឋ ន្បងាក រលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ (អគ្នរ
ាន្ក្បព័ន្ធលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធែែី លដ្ឋយលក្បើក្ ស់សាភ រៈរចនា   
សម្ព័ន្ធក្បកបលដ្ឋយន្វានុ្វត្តន៍្ អគ្នរលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប ខែេក្ត្ូវ
 ន្លក្បើក្ ស់ជាមូ្េដ្ឋឋ ន្បងាក រលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ ក្បព័ន្ធខែេ
លរៀបចាំលដ្ឋយម្នុ្សស លែើម្បីបងាក ររ ាំជួយែីស ូណាមិ្ សម្បទរ
សាោលរៀន្លដ្ឋយលក្បើក្ ស់លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប) 
• ផ្សទោះសខម្បងាន្េកខណៈធន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយែី (ផ្សទោះលក្គ្នងបង្ុាំខែក
ខែប។េ។) 
• ការសាត រល ើងវញិ និ្ងខកេម្ែរពីមុ្ន្ៗថ្ន្ សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់
ខផ្ស និ្ងលននរសមុ្ក្ទ និ្ងវធិាន្ការខែេាន្េកខណៈធន្ទេ់នឹ្ងស ូ
ណាមិ្/រ ាំជួយែី (វធីិសាស្តសតបន្តសក្ាប់សម្បទរខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្ស
លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែក និ្ងខែកខែប) 
• ការអនុ្វត្តបន្ត ខកេម្ែរ និ្ងលរៀបចាំឲ្យក្ត្ូវតាម្សាំណង់សាព ន្ 
(សាព ន្លក្បើក្ ស់ខែកខែបខែេាន្មុ្ខងារែាំលណើ រការខពស់ ពក្ងឹង
ការអនុ្វត្តវធីិសាស្តសតសក្ាប់ក្លឹោះសាព ន្ខែេាន្ស្សាប់លដ្ឋយលក្បើ
ក្ ស់សសរបន្ទោះបាំពង់ខែកខែប និ្ងសសរបាំពង់ខែកខែប) 
• វធីិសាស្តសតសក្ាប់ការពក្ងាវែី (វធីិសាស្តសតសក្ាប់ពក្ងាវែី 
លខឿន្ទប់កុាំឲ្យ ក់ែីកនុងត្ាំបន់្សមុ្ក្ទ វធិាន្ការសក្ាប់ពក្ងាវែី 
និ្ងរ ាំជួយែីលដ្ឋយលក្បើក្ ស់សសរបន្ទោះខែកខែប) 
• ការដ្ឋាំលែើម្លឈើល ើងវញិ និ្ងវធីិសាស្តសតតាម្ដ្ឋន្ទឹកជាំន្ន់្ 
លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប វធីិសាស្តសតបងាា ប់ែីឲ្យលរៀប
លសែើ លដ្ឋយផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប 
 លដ្ឋយបលងកើត្ទាំនាក់ទាំន្ងសហារគ្នន លក្ចើន្បាំផុ្សត្ ជាមួ្យ 
សាលម្ន៍្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ និ្ងអង្ការពាក់ព័ន្ធែថ្ទលទៀត្
និ្ងក្បព័ន្ធចងក្កងរដ្ឋឋ ភិ េ-អនកសិកា-ឧសាហកម្ែ សហព័ន្ធ
ខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្  ន្ពក្ងឹង និ្ងជាំរញុបលចេកវទិា និ្ងវធីិ
សាស្តសត វធិាន្ការលនេើយត្ប លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបខែ ការពារែី ពី
លក្គ្នោះម្ហន្តរាយធម្ែជាតិ្ និ្ងបន្ធូរបន្ថយលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ។ ក្ត្ង់
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ចាំណុចលន្ោះ JISF ចាត់្ទុកបលចេកវទិា និ្ងវធីិសាស្តសតទាំងលន្ោះមិ្ន្
ក្តឹ្ម្ខត្អាចឲ្យាន្ការបលងកើត្ទីក្កុងខែេាន្ភាពបលរសកម្ែ ាន្
េកខណៈធន្ខពស់ទេ់នឹ្ងលក្គ្នោះម្ហន្តរាយ និ្ងរមួ្ចាំខណកែក់ការ
អភិវឌ្ឍឧសាហកម្ែប ុលណាណ ោះលទ ប ុខន្តក៏នឹ្ងរមួ្ចាំខណកែេ់ការ
កសាងល ើងក្បលទសជ បុន្ ក្បកបលដ្ឋយសុខ សុវត្ថិភាព។  
 
Table 1 វធីិសាស្តសត និ្ងបលចេកវទិាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបខែេាន្
ភាពធន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយខែេ ន្លេើកកនុងលលក្ាងសាំលណើ រ 
Fig. 1 ការលក្បើក្ ស់វធីិសាស្តសត និ្ងបលចេកវទិាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប
ខែេាន្ភាពធន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយ 
 
ឧទហរណ៍ថ្ន្បលចេកវទិា និ្ងវធីិសាស្តសតវធិាន្ការលនេើយត្បទក់
ទញចាំណាប់អារម្ែណ៍ខាេ ាំង 
 លៅការយិេ័យអភិវឌ្ឍត្ាំបន់្ និ្ងរែឋ េមូ្េដ្ឋឋ ន្ 
ខែេតាម្រយៈលន្ោះកន្េងម្ក  ន្ជាំរញុលេើកកម្ពស់សកម្ែភាព
សាំលណើ រខែេមិ្ន្ក្តឹ្ម្ខែយកចិត្តទុកដ្ឋក់សាំណង់សម្បទរែែី ក្ពម្
ទាំងវធីិសាស្តសតខែទាំចាំលពាោះសម្បទរខែេាន្ស្សាប់ និ្ងការជួស
ជុេ និ្ងពក្ងឹងការអនុ្វត្ត។ ជាងលនាោះលៅលទៀត្ លដ្ឋយសារការខូច
ខាត្បងករលដ្ឋយទឹកជាំន្ន់្ញឺកញប់ និ្ងកាេពីលពេែែីៗលន្ោះលៅ
ក្បលទសជប ុន្ សារៈសាំខាន់្ថ្ន្វធិាន្ការលនេើយត្បទេ់នឹ្ងការខូច
ខាត្ខបបលន្ោះកាំពុងលកើត្ាន្ល ើង។ បលចេកវទិា និ្ងវធីិសាស្តសតមួ្យ
ចាំនួ្ន្ ខែេពាក់ព័ន្ធជិត្សនិត្លៅនឹ្ងការលេើកល ើងខាងលេើលន្ោះ 
ាន្ែូចខាងលក្កាម្៖ 
 
• បលចេកវទិាត្ាំខហទាំសក្ាប់លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប 

លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបខផ្ស និ្ងកាំពង់ខផ្សជាកម្ែវត្ថុថ្ន្បរសិាថ ន្
ខែេបណាត េឲ្យាន្ការខូចរកិរេិខាេ ាំង។ ក្ពម្ជាមួ្យលន្ោះ លែើម្បី
ធានាមុ្ខងារែាំលណើ រការខពស់ជាងមុ្ន្ ខាងមុ្ខងារែាំលណើ រការខែេ
ត្ក្ម្ូវឲ្យបលចេកវទិាទាំងលន្ោះក្ត្ូវ ន្ត្ក្ម្ូវសក្ាប់ទប់សាំណឹកថ្ន្
ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប និ្ងវាយត្ថ្ម្េ ន្េែសម្ស្សប លហើយវធីិសា
ស្តសតខែទាំ និ្ងជួសជុេក្ត្ូវ ន្ត្ក្ម្ូវសក្ាប់សាត រផ្សេិត្ផ្សេខែក
ខែបខែេឈាន្លៅរកសភាពខូចខទិចខទី និ្ងមុ្ខងារការពារ
សាំណឹករហូត្ែេ់កក្មិ្ត្មូ្េដ្ឋឋ ន្ ឧទហរណ៍លន្ោះក្ត្ូវ ន្
បងាា ញកនុង Fig. 2,3 និ្ង 4 និ្ងលេើកម្កបងាា ញែូចខាងលក្កាម្៖ 
 
វធីិសាស្តសតការពារសាំណឹក 

ការការពារសាំណឹកតាម្សាន ម្ខខសរ និ្ងក្លប់ពីលេើ៖វធីិសាស្តសត    
ការពារសាំណឹកខែេកនុងលនាោះផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ក្ត្ូវ ន្យក
ចិត្តទុកដ្ឋក់សិកាលដ្ឋយផ្ទទ េ់ជាមួ្យសាភ រៈ ខខសរ និ្ងក្លប់ពីលេើ
លែើម្បីជាំរញុឲ្យាន្កតាត លធវើឲ្យខូចលដ្ឋយាន្សាំណឹក។ ទាំងលន្ោះ
ក្ត្ូវ ន្ចាំណាត់្ថាន ក់ជា សាភ រៈ ខខសរ និ្ងក្លប់ពីលេើ និ្ងខខសរាន្
សារធតុ្ទន់្ទប់លក្បង លហើយក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្តភាលលក្ចើន្បាំផុ្សត្លៅ
ត្ាំបន់្ខែេាន្កម្ែស់ទឹកសមុ្ក្ទទប (LWC) ឬត្ាំបន់្កាន់្ខត្ខពស់។  
 ការការពារសាំណឹកជាសកេ៖ វធីិសាស្តសតការពារ
សាំណឹកខែេកនុងលនាោះ ចរន្តការពារសាំណឹក ក្ត្ូវ ន្ផ្ស្ត់្ផ្ស្ង់ជា
េាំដ្ឋប់ ពីក្បភពខផ្សនកខាងលក្ៅ រហូត្ែេ់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។ វធីិ
សាស្តសតទាំងពីរលន្ោះកាំពុងលក្បើក្ ស់៖ វធីិសាស្តសតក្បភពថាម្ពេ
ខផ្សនកខាងលក្ៅ ខែ ក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្តចម្បងលៅត្ាំបន់្ ត្សមុ្ក្ទលៅ
លក្កាម្ថ្ផ្សទទឹក។ 
វធីិសាស្តសតពក្ងីកការអនុ្វត្ត និ្ងជួសជុេ 

កនុងករណីពក្ងឹងការអនុ្វត្តទក្ម្លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប វធីិ
សាស្តសតខែេកនុងលនាោះខផ្សនកធាេ ក់ចុោះ ក្ត្ូវ ន្ពក្ងឹងលដ្ឋយលក្បើក្ ស់
លជើងក្ទបន្ទោះខែកខែប ឬលបតុ្ងអាលម្។ កនុងករណីវធិាន្ការការពារ
សាំណឹកលដ្ឋយជួសជុេទាំងស្សុង៖ វធីិសាស្តសតជួសជុេលៅទីតាាំង
ការដ្ឋឋ ន្លដ្ឋយលក្បើ យអរក្លបពីលេើសារធាតុ្ទន់្ទប់លក្បង
ា សីុន្ជាខខសរ និ្ងលក្ម្បពីលេើក្បលភទែងលក្កាម្ទឹក។  
 កនុងករណីវធិាន្ការការពារសាំណឹកលដ្ឋយជួសជុេ ជា
ខផ្សនកៗ។ វធីិសាស្តសតខែេក្លប់ល ើងវញិលេើខផ្សនកខែេខូចប ូេីលអទី
ខ ន្ លដ្ឋយជួយជុេ ប ូេីលអទីខ ន្។ 
 
Fig. 2 ក្បលភទថ្ន្វធិាន្ការការពារសាំណឹកសក្ាប់លក្គ្នងបង្ុាំខែក
ខែបខផ្ស/កាំពង់ខផ្ស  
Fig. 3 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្ភាពជាក់ោក់ថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំ
ខែកខែបខផ្ស/កាំពង់ខផ្ស  
Fig. 4 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការជួសជុេ និ្ងពក្ងឹងលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប
ខផ្ស/កាំពង់ខផ្ស  
 
• វធិាន្ការទប់សាក ត់្េាំហូរកាំទិចកាំទីលដ្ឋយលក្បើក្ ស់បាំពង់ខែកខែប 
 ជាមួ្យវធិាន្ការទប់សាក ត់្េាំហូរកាំទិចកាំទី លដ្ឋយលក្បើ
ក្ ស់បាំពង់ខែកខែប បរសិាថ ន្ក្បឡាយទឹកពីភនាំតាម្ជាំលរេចរន្តថ្ន្
 ត្ទលន្េ ខែេក្ត្ូវ ន្អភិរកសស្សបលពេខែេរ េាំហចាប់យក
នេងកាត់្េាយែី និ្ងទឹកហូរតាម្រយៈលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបទប់
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សាក ត់្េាំហូរកាំទិចកាំទីកនុងអាំ ុងលពេធម្ែតា លហើយលៅលពេលកើត្
ាន្េាំហូរកាំទិចកាំទី េាំហូរកាំទិចកាំទី និ្ងកាំណាត់្លឈើក្ត្ូវ ន្
ចាប់ ន្យ ងជាក់ោក់ តាម្រយៈការខបងខចកេាំហូរកាំទិចកាំទី
លៅកនុងទឹកកាំពុងហូរ និ្ងេាយែី/ែែ និ្ងកាំណាត់្លឈើខែេាន្ 
ឧទហរណ៍ែូចបងាា ញកនុង Photo 1។ កនុងចាំលណាម្េកខណៈ
ពិលសសចម្បងៗាន្៖ 
ការចាប់ ន្យ ងជាក់ោក់ថ្ន្េាំហូរកាំទិចកាំទីលឈើ  

កនុងការលរៀបចាំបាំពង់ខែកខែបបញ្ឈរ និ្ងលផ្សតក េាំហរ
ចាប់យកក្ត្ូវ ន្កាំណត់្ 1.5លេើក មុ្ខកាត់្អតិ្បបរារថ្ន្បណតុាំ
ការដ្ឋឋ ន្ ការបងាា ញសម្ត្ថភាពស្សូបឥទធិពេខពស់កនុងករណីាន្
ប ោះទង្ិចលដ្ឋយផ្ទទ េ់ លដ្ឋយេាំហូរកាំទិចកាំទី និ្ងការចាប់ ន្យ ង
ជាក់ោក់ថ្ន្េាំហូរកាំទិចកាំទី។  
--ការចាប់យកកាំណាត់្លឈើក្ត្វូ ន្បងាា ញម្កលក្ៅជាមួ្យខាច់/ែែ 

ការចាប់យកលដ្ឋយក្បសិទធិភាពថ្ន្កាំណាត់្លឈើលដ្ឋយ
ខបងខចកេាំហូរកាំទិចកាំទីលៅកនុងទឹក និ្ងកាំណាត់្លឈើខែេកាំពុង
ាន្ចេនា។  
--ការរកាទុកេាំហរសក្ាប់ចាប់យក 

ការរកាទុកេាំហរសក្ាប់ចាប់យកលដ្ឋយបងាូរែី/
េាយែីតាម្រយៈេាំហូរចាប់យកកនុងអាំ ុងលពេធម្ែតាលដ្ឋយ
កាំណត់្យកលក្គ្នងបង្ុាំក្បលភទក្ជាបទឹក។ 
-- ការអភិរកសបរសិាថ ន្ក្បឡាយទឹកពីភនាំ 
 លក្គ្នងបង្ុាំខែេលិត្លូរែេ់ក្បព័ន្ធលអកូ ូសីុ ខែេធានា
ចាំលពាោះជាំលរេជាបន្តបនាទ ប់សក្ាប់ ត្ទលន្េ លដ្ឋយពុាំខបងខចក
ក្បឡាយភនាំ។  

បនាទ ប់ពីលកើត្ាន្េាំហូរកាំទិចកាំទី ចាាំ ច់ក្ត្ូវសាត រមុ្ខ
ងារែាំលណើ រការ ថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបទប់សាក ត់្េាំហូរកាំទិចកាំទី
ែេ់កក្មិ្ត្សភាពលែើម្ និ្ងជួសជុេ លហើយវធិាន្ការពក្ងឹងការ
អនុ្វត្តក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ ខផ្សែកលេើកក្មិ្ត្ខូចខាត្ថ្ន្បណាត ញបាំពង់
ខែកខែប។ Fig. 5 បងាា ញការវាយត្ថ្ម្េថ្ន្ភាពចាស់ោស់ថ្ន្
លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបទប់សាក ត់្េាំហូត្កាំទិចកាំទី និ្ងវធិាន្ការជួសជុេ។  
 
Photo 1 ឧទហរណ៍ថ្ន្ 
Fig. 5 ការវាយត្ថ្ម្េជាក់ោក់ថ្ន្វធីិសាស្តសតជួសជុេសក្ាប់វធិាន្
ការទប់សាក ត់្េាំហូរកាំទិចកាំទីលដ្ឋយលក្បើក្ ស់បាំពង់ខែកខែប 
 
• ការលក្បើក្ ស់ខែកខែបទេ់នឹ្ងសាព ធបរយិកាសកនុងសាំណង់សាព ន្ 

 កនុងខែកខែបទេ់នឹ្ងសាព ធបរយិកាសស្សទប់លក្ចោះ
ក្កាស់លកើត្ាន្លៅលេើថ្ផ្សទរបស់វាលៅែាំណាក់កាេចាប់លផ្សតើម្អនុ្វត្ត
ែាំបូង លហើយស្សទប់ការពារទប់សាក ត់្ការបន្តវវិត្តន៍្លៅសភាពសឹក
រកិរេិ។ កនុងអត្ថក្បលយជន៍្ស្សទប់ការពារលក្ចោះលន្ោះ ខែកខែប
ទេ់នឹ្ងសាព ធបរយិកាស បងាា ញភាពធន្ទេ់នឹ្ងសាំណឹកខពស់
លដ្ឋយគ្នែ ន្លក្ម្បពីលេើ។ Photo 2 បងាា ញឧទហរណ៍ថ្ន្ការលក្បើ
ក្ ស់ខែកខែបធន្ទេ់នឹ្ងសាព ធបរយិកាសសក្ាប់សាព ន្។ អត្ថ
ក្បលយជន៍្លក្បើក្ ស់ចម្បងៗាន្៖ 
កាត់្បន្ថយត្ថ្ម្េកាេកាំណត់្អាយុកាេលក្បើក្ ស់ េប់បាំ ត់្
ការលក្បើក្ ស់លក្ម្បល ើងវញិ 
បន្ធូរបន្ថយបន្ទុកបរសិាថ ន្លន្ោះ េទធភាពលក្បើក្ ស់ពុាំចាាំ ច់លក្បើ
លក្ម្បល ើងវញិ 
សុខុែុម្រម្ណីយកម្ែជាមួ្យបរសិាថ ន្ ជាមួ្យខខសរសងាវ ក់លពេ
លវោតាម្រែូវកាេ ស្សទប់ការពារលក្ចោះបលងកើត្ទក្ម្ង់របូរាង
សភាពលែើម្ ខែ ាន្សុខុែុម្រម្ណីយកម្ែជាមួ្យបរសិាថ ន្។  
 លែើម្បីបន្តបងាា ញេកខណៈមុ្ខងារពិលសសចាំលពាោះខែក
ខែបធន្ទេ់នឹ្ងសាព ធបរយិកាស លឺចាាំ ច់ក្ត្ូវលធវើការតាម្ដ្ឋន្
ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យតាម្អាំ ុងលពេលេើស្សទប់លក្ចោះ និ្ងលធវើការវាយត្ថ្ម្េ
ចាស់ោស់លែើម្បីក្ កែថាអាចខែទាំេកខខណឌ លក្ចោះតាម្ការចង់
 ន្។ ភាពជាក់ោក់ថ្ន្ស្សទប់លក្ចោះក្ត្ូវ ន្វាយត្ថ្ម្េលដ្ឋយលក្បើ
ក្ ស់ទក្ម្ង់ក្ទង់ក្ទយលដ្ឋយកក្មិ្ត្ពី១ែេ់៥ ខផ្សែកលេើេកខខណឌ
សភាពលក្ចោះ។ ជាមួ្យការកក្មិ្ត្ 3-5 េកខខណឌ សភាពលក្ចោះក្ត្ូវ
 ន្វាយត្ថ្ម្េតាម្ការចង់ ន្ ជាមួ្យការកក្មិ្ត្២ ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្
ការអលងកត្តាម្ដ្ឋន្បន្តបនាទ ប់ ជាមួ្យកក្មិ្ត្១ ការតាម្ដ្ឋន្ក្ត្ួត្ពិ
និ្ត្យេម្ែិត្ក្ត្ូវ ន្លធវើល ើង លហើយខណៈខែេត្ក្ម្ូវការចាាំ ច់
លកើត្ល ើង ត្ក្ម្ូវលធវើការជួសជុេ។ Fig. 6 បងាា ញឧទហរណ៍ថ្ន្
ការវាយត្ថ្ម្េជាក់ោក់ថ្ន្ខែកខែបធន្ទេ់នឹ្ងសាព ធបរយិកាស។  
 
Photo 2 ការអនុ្វត្តចាំលពាោះសាព ន្ខែកខែប ាន្ភាពធន្ទេ់នឹ្ង
សាព ធបរយិកាសកនុងត្ាំបន់្ភនាំដ្ឋច់ស្សយ េ 
Fig. 6 ឧទហរណ៍ការវាយត្ថ្ម្េភាពជាក់ោក់ថ្ន្ខែកខែបធន្នឹ្ង
សាព ធបរយិកាស 
 
• វធីិសាស្តសតពក្ងឹងក្ចាាំងលដ្ឋយលក្បើសសរបន្ទោះខែកខែប 

ជាមួ្យវធីិសាស្តសតលន្ោះ កតាត  ក់រេាំក្ចាាំងខែេ ន្
លកើត្ល ើងកនុងអាំ ុងលពេទឹកជាំន្ន់្ និ្ងរ ាំជួយែីក្ត្ូវ ន្បិត្លដ្ឋយ
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បញ្េូ េសសរបន្ទោះខែកខែបលៅកនុងជាំលរេក្ចាាំង ឬលៅកាន់្ក្ចាាំង 
ែូលចនោះលហើយការ ក់រេាំក្ចាាំងអាចក្ត្ូវ ន្ទប់សាក ត់្។ Fig. 7 បងាា ញ
ឧទហរណ៍ថ្ន្ ការពក្ងឹងក្ចាាំងលដ្ឋយលក្បើសសរបន្ទោះខែកខែប។ 
វធិាន្ការជាក់ោក់ាន្៖ 
វធិានាការលនេើយត្បការធាេ យលៅក្លឹោះក្ចាាំង  

ករណីខែេជាំលៅលក្កាម្ក្ចាាំង រមួ្ផ្សសាំលដ្ឋយខាច់ និ្ងក្លួ
សក្កហម្ លៅលពេកក្មិ្ត្ទឹកខពស់បន្ត ក្ចាាំងបណាត េឲ្យរេាំ
លដ្ឋយសារការទាំេុោះទឹកលដ្ឋយេាំហូរបុកក្ត្ង់ក្លឹោះក្ចាាំង។ សសរ
បន្ទោះខែកខែបក្ត្ូវ ន្សាំលៅលៅ ជាំលរេក្ចាាំងលែើម្បីកាត់្ផ្ទត ច់ការទាំ
េុោះលដ្ឋយចរន្តទឹកហូរលៅកនុងែី ែូលចនោះលឺអាចការពារការ ក់រេាំ
ក្ចាាំង ន្។  
វធិាន្ការលនេើយត្បទេ់នឹ្ងនិ្លវារកម្ពស់ខពស់ជាង និ្ងការក្ជាបទឹក
កខន្េងក្ចាាំង 

លែើម្បីកាត់្បាំ ត់្វែដការ ក់រេាំក្ចាាំងសាំណឹកជាំលរេ
ក្ចាាំងលដ្ឋយសារនិ្លវារកម្ពស់ខពស់បលងកើន្វនិ្លវារកម្ពស់ខពស់

ជាំរញុការ ក់រេាំការពក្ងាេក្ចាាំង លដ្ឋយសារកម្ពស់និ្លវារខពស់
ក្ត្ូវ ន្ទប់សាក ត់្លដ្ឋយដ្ឋក់សសរបន្ទោះខែកខែប ថ្ន្ខផ្សនកទាំងពីរ
ថ្ន្ក្ចាាំង សសរដ្ឋក់ទប់ក្ចាាំងលឺក៏ាន្ក្បសិទធិភាពកនុងការទប់សាក ត់្
ការក្ជាបទឹកកខន្េងក្ចាាំង។  
 វធិាន្ការលនេើយត្បទេ់នឹ្ងការ ក់ែីខែេលកើត្ល ើងកនុងអាំ ុង
លពេរ ាំជួយែី 

ការខក្បក្បួេេកខណៈសណាឋ ន្ែីកនុងស្សទប់ ក់ក្ត្ង់
ក្ចាាំងក្ត្ូវ ន្ខែទាំលដ្ឋយសុវត្ថិភាព លដ្ឋយសសរបន្ទោះខែកខែប
ដ្ឋក់លៅកនុងស្សទប់ែីមិ្ន្ ក់ កនុងបរលិវណជាំលរេក្ចាាំង ែូលចនោះក្ត្ូវ
បងាា ញក្បសិទធិភាពការ ក់រេាំក្ចាាំង ខែេលកើត្ល ើងកនុងលពេរ ាំ
ជួយែី។  
 
Fig.7 ឧទហរណ៍ថ្ន្ការពក្ងឹងក្ចាាំងលដ្ឋយលក្បើក្ ស់សសរបន្ទោះ
ខែកខែប  
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Fig. 1 Application of Steel-structure Technologies and Methods Resistant to 
          Disasters

Application fields

New structural system building 
using innovative steel materials
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Proposed technologies 
and methods

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

Steel-structure disaster-prevention 
base
Seismic/tsunami resistant 
manmade platform

Steel-structure school facility

Steel-framed house

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

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

-1

-2

-3

1

1

1
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In the case of reinforcement
of steel member In the case of entire repair of corrosion-protection measure

Steel sheet pile
Side surface 
fillet welding
Side surface 
fillet welding

Front 
surface 
fillet 
welding

Front 
surface 
fillet 
welding

SlittingSlitting

Steel plateSteel plate

Corrosion-
protection 
coating

Corrosion-
protection 
coating

Welding of 
steel plate

Corrosion-protection 
treatment of 
reinforced section

Surface 
preparation

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

Surface preparation Surface preparation

Underwater hardening-
type epoxy resin

Stud bolt-attached hoop

Petrolatum corrosion-
protection thick tape

Continuously-foamed 
polyethylene sheet

FRP protection cover 
(convex)

Corrosion-protection cap

FRP protection cover (dent)

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

Mortar 
(concrete)

FRP protection 
cover

Reinforcement using 
steel plate

Mortar coating method Petrolatum coating method Underwater hardening-
type coating method

Repair method using 
repairing polyurethane

In the case of partial 
repair of corrosion-
protection measure

Fig. 4 Examples of Repair and Reinforcement of Port/Harbor Steel Structures

Mortar is filled inside 
FRP protective cover

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

Steel member is coated 
with underwater harden-
ing-type epoxy resin

Repairing polyurethane 
is coated on polyure-
thane coating-deterio-
rated 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

Loss of function Deterioration level Maintaining of function
Entire repair

1/2 or 
more 
of the 
flange Flange

Web

Coated/lined section
Partial repair No need for repair No need for repair

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

Peeling-off and loss 
of lined material are 
notable, steel 
product is exposed, 
and rusting occurs

Damage that reaches 
steel product occurs 
in part of corrosion-
protection measure, 
and occurrence of 
rusting is judged

Many damages that 
do not reach steel 
product are 
observed

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

Example in which 
anode completely 
disappears

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

conditions
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Coating Organic lining Metal cladding
Titanium cover

Coating Polyurethane lining Highly corrosion-resistant 
stainless steel cover

Anodic system

Coating, lining, cladding Cathodic
protection

Fig. 2 Type of Corrosion-protection Measures for Port/Harbor Steel Structures
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Photo 2 Application of weathering steel bridge in 
remote mountainous area

Deformation 
rate:
D0/D<10%

Deformation 
rate:
10%≤D0/D<40%

Deformation 
rate:
D0/D≥40%

*Extraction from the website of Research Group on Erosion-control Steel Structure

*Extraction from Design Handbook on Steel Erosion-control Structures, Sabo & Landslide Technical Center

*Extraction from Design Handbook on Steel Erosion-control Structures, Sabo & Landslide Technical Center

Because of no damage, service 
is continued without repair

Structural verification is conduct-
ed, and the section in which 
occurrence stress surpasses 
yield stress is repaired by 
welding two semicircular-divided
steel pipes on damaged section

Damaged section is on-site cut 
and repaired by on-site welding 
factory-manufactured new 
members

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: 
Sound

No lowering of performance compared to the level 
at completion and no obstacle in use No need for repair Deformation rate of steel pipe: less 

than10% of steel pipe diameter
Level 2: 
Damaged

Lowering of member durability and fears for lowering 
of performance compared to the level at completion

Examination of need for repair by 
means of structural verification

Deformation rate of steel pipe: 10% or more 
to less than 40% of steel pipe diameter

Level 3: 
Collapsed

Loss of performance and impossible to demonstrate 
performance when design load subsequently works Sure implementation of repair Deformation rate of steel pipe: 40% or more 

of steel pipe diameter

Before debris removal After debris removal

Level 2

Level 1

Level 3

During ordinary time: Passing of earth and sand and running water

Condition of capturing of debris flow
Photo 1 Examples of debris flow-control measures using steel pipes
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Appearance rating 5

Appearance rating 2

Appearance rating 4

Appearance rating 1

Appearance rating 3

Fig. 6 Examples of Assessment of Soundness of Weathering Steel (Examples 
           of bridge with lapse of more than 10 years after erection)

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)*

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)*

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
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penetrating 
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ឆ្ន ាំ២០១៨ ខែេតាម្រយៈលវទិកាលន្ោះ សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែប
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លោហៈ Sumitom និ្ងខែកខែប Nippon) លែើម្បីចូេរមួ្កិចេក្បជុាំពី
ការលធវើ ឋកថា។ លោក ន្លធវើ ឋកថាលក្កាម្ក្បធាន្បទ “ការ
ខណនាាំពីខែក និ្ងខែកខែបធន្ទេ់នឹ្ងសាព ធបរយិកាស និ្ង
ការអនុ្វត្តជាក់ខសតងសក្ាប់លក្គ្នងបង្ុាំសាព ន្”)។  
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អនុ្វត្ត” លៅកនុងលវទិកា។ លៅកនុង ឋកថា ទិែឋភាពលផ្សសងៗថ្ន្ខែក
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