
STEEL CONSTRUCTION 
TODAY & TOMORROW 

(លេខ៥៩ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០) 
ការល ោះពុេភផ្សាយរេួគ្នន របស់សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ និ្ង 

ក្កេុហ នុ្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ 
ជាភាសាខខែរ 

អត្ថបទជាភាសាអង់លលេសសតីពី សាំណង់ខែកខែប ថ្ែៃលន្ោះ &  ថ្ែៃខសែក 
ក្ត្ូវ ន្ល ោះពុេភផ្សាយបីលេើកកនុងេួយឆ្ន ាំ និ្ង ន្ចរាចរណ៍
ផ្សសពវផ្សាយទូទាំងពិភពលោកសក្ាប់ អនកខែេាន្តួ្នាទីក្បតិ្បត្តិ 
និ្ងក្កុេហ ុន្នានា ខែេាន្ការចាប់អារេែណ៍ កនុងពាណិជជកេែ
ឧសាហកេែទាំងអស់ និ្ងសាថ ប័ន្រែឋ េលផ្សសងៗលទៀត្។ លគ្នេ
បាំណងសាំខាន់្ថ្ន្ការល ោះពុេពផ្សាយលន្ោះលឺលែើេបីខណនាាំ បទដ្ឋឋ ន្ 
និ្ងេកខណៈពិលសសទក់ទងនឹ្ងការសាងសង់ខែក ឧទហរណ៍
ថ្ន្លលក្ាងសាំណង់ខបបទាំលន្ើប    បលចេកវទិាសាងសង់ និ្ងសាភ រៈ
សាំណង់កក្េិត្ខពស់ និ្ងសារៈសាំណង់នានាខែេាន្លៅកនុង     
វស័ិយ សាំណង់និ្ងវសិវកេែសាំណង់សីុវេិ។ 

លែើេបីឱ្យអនកអាន្ជាភាសាខខែរខែេាន្ចាំនួ្ន្លក្ចើន្  ន្យេ់
យ ងងាយស្សួេលៅលេើអត្ថបទទាំងលន្ោះ អត្ថបទភាសាខខែរក្ត្ូវ ន្
លរៀបចាំល ើង និ្ង ន្ភាជ ប់េកជាេួយអត្ថបទជាភាសាអង់លលេសផ្សង
ខែរ។ ទក់ទងលៅនឹ្ង រូបែត្ លាំនូ្រ និ្ងតារាងទាំងលនាោះជាភាសា
អង់លលេស ក្ត្ូវ ន្ភាជ ប់លៅទាំព័រខាងលក្កាយថ្ន្អត្ថបទនី្េួយៗ។ 
លេើសពីលន្ោះលទៀត្ លៅលពេខែេការអោះអាងបញ្ជជ ក់ពីបលចេកលទស
ថ្ន្អត្ថបទលន្ោះ លឺក្ត្ូវការជាចាាំ ច់ ឬ បលចេកលទសេេែិត្ជាលក្ចើន្
លទៀត្ លឺក្ត្ូវ ន្ទេទរលអាយាន្ សូេលេើេ   អត្ថបទជាភាសា
អង់លលេស ផ្សងខែរ។ 

លេខ ៥៩ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០៖ ាតិ្កា 
 

ការលចញផ្សាយពិលសស៖ ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ 
 

ការសរលសើររបស់ JSSC សក្ាប់សេិទធិផ្សេសាន ថ្ែល្នើេ 
លលក្ាងអភិវឌ្ឍល ើងវញិទីក្កុងនី្ហុន្ សីុ________________១ 
អគ្នរ Nakanoshima Festival Tower West_______________២ 
អគ្នរ Osaki Garden Tower_________________________៣ 
ក្បសិទធភាពការពារថ្ន្កក្ាេលបតុ្ងជាន់្ លេើឥរយិបទថ្ន្ធ្នឹេ
ខែកខែបទក្េង់អកសរ H សភាពលធ្នើរងបន្ទុក_______________៤ 
ការ  ន់្សាែ ន្ថ្ន្េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះថ្ន្ត្ាំណរភាជ ប់លដ្ឋយផ្សារ
ជាេួយចាំណុចខូចលដ្ឋយផ្សារ _________________________៥ 
ការវាយត្ថ្េេសភាពចុោះលខសើយវែដកក្េិត្ទបថ្ន្ចាំណុចផ្សារភាជ ប់ថ្ន្
ឧបករណ៍លេកានិ្កលក្បើកនុងលក្គ្នងបង្ុាំសក្ាប់ចាប់ថាេពេរ ាំជួយ
កនុងសសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើន្________________________៦ 
 

អត្ថបទបរយិយពិលសស៖ PSSC’19 
សន្និសីទ PSSC លេើកទី១២ លធ្វើលៅទីក្កុងតូ្កយូ____________៧ 
 ឋកថាលន្េឹោះ____________________________________៩ 
វល្ពិភាកាបលចេកលទស_____________________________១០ 
ទសសន្កិចេសិកាបលចេកលទស________________________១១ 
ការតាាំងពិព័រណ៌ក្កុេហ ុន្សារជីវកេែ__________________១២ 
 

ក្ពឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ្របស់ JSSC 
លវទិកាអគ្នរខពស់ៗចិន្-ជប ុន្-កូលរ   ២០១៩________________១៣ 
សន្និសីទបញ្ញវន្តវសិវករវយ័លកែង IABSE លេើកទី២_________១៤ 
 

អត្ថបទពិសលសស៖ ខែកអីុណុក 
វែីិ 268 Orchard Road_____________________________១៦ 
លខាេ ងទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្ Kamihirai Flood Gate_____________១៨ 
លណៈកាែ ធិ្ការអន្តរជាតិ្ JSSC _________ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ 

លេខទាំព័រខែេ ន្លរៀបរាប់ខាងលេើសាំលៅខត្លៅលេើ អត្ថបទ
ភាសាអង់លលេសខែេ ន្លចញផ្សាយលេខ ៥៩។ 
ភាសាខខែរ: ©2020 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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ការលចញផ្សាយពិលសស៖ ក្កេុហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ 
 

ការសរលសើររបស់JSSC សក្ាប់សេិទធិផ្សេសាន ថ្ែល្នើេឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

(ទាំព័រ ១) 
• ពាន្តរងាវ ន់្សេិទធិផ្សេសាន ថ្ែល្នើេ 
លលក្ាងអភិវឌ្ឍល ើងវញិទីក្កងុនី្ហុន្ សីុ 
អនកឈ្នោះពាន្តរងាវ ន់្៖ ក្កុេហ ុន្ NIHON SEKKEI, INC និ្ង
Obayashi Corporation 
  
ការអភិវឌ្ឍល ើងវញិលៅត្ាំបន់្ A 

 

លលក្ាងអភិវឌ្ឍល ើងវញិទីក្កុងនី្ហុន្ សីុ លៅត្ាំបន់្
សីុន្ជុលុ (Ni-Chome Category-1) លឺជាការអភិវឌ្ឍថ្ន្ក្កបខណឌ
អភិវឌ្ឍល ើងវញិពិលសស ខែេរេួាន្ ត្ាំបន់្ចាំនួ្ន្បសថិត្លៅ       
ចាំកណ្តត េអគ្នរលគ្នេថ្ន្េជឈេណឌ េហាងេក់ទាំនិ្ញ Nihonbashi 
Takashimay (ជាសេបទរអគ្នរវបបធ្េ៌ែ៏សាំខាន់្េួយ) និ្ងលលក្ាង
អភិវឌ្ឍល ើងវញិទីក្កុងកនុងក្បលភទ Category-1 ។ 

ត្ាំន្ប់ A សថិត្លៅភាលខាងលកើត្ថ្ន្ក្កុេហ ុន្  Takashimaya 
លហើយអគ្នរចាប់ពីជាន់្ខាងលេើជាន់្ផ្ទទ េ់ែី ាន្ការយិេ័យ និ្ង
ហាងេក់រាយ ក៏ែូចជាបន្ទប់លរាងកុន្ រេួាន្ DHC ខែេាន្ការ 
បញ្ជជ ក់ទទួេស្ាេ់សក្ាប់ជាត្ាំបន់្កុារទាំងេូេ។ ជាន់្លក្កាេែី
រេួាន្កខន្េងចត្រែយន្ត និ្ងបន្ទប់ា សីន្ែូចជា បរកិាខ រកាកាំលៅ។ 
(សូេលេើេរបូភាព១) 
 
ការរចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងសាំណង់ត្ាំបន់្ A 

លក្គ្នងបង្ុាំត្ាំបន់្A ភាជ ប់ការលក្បើក្ ស់ឧបករណ៍ក្ទក្ទង់
លក្គ្នងបង្ុាំកនុងអគ្នរលែើេបីទប់បន្ទុក ពិលសសលពេរ ាំជួយក្ពេជាេួយ
ក្បព័ន្ធលក្លឿងបាំពាក់ទប់លៅខផ្សនកខាងលេើ ខណៈខែេលក្លឿងបាំពាក់
ទប់ក្កវា ត់្ និ្ងសន្ទោះបិទលបើកខយេ់លក្បើលក្បងក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំសេស្សប
លៅលេើលក្គ្នងខាន ត្ធ្ាំ ខែេសសរបញ្ឈរចាប់ពីជាន់្ខាងលេើាន្
ទក្េង់លកាងលចញពី ត្ថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំខាងលេើ។ េុខងារក្បតិ្បត្តិការ
ទេ់រ ាំជួយថ្ន្ត្ាំបន់្ A លឺ ១,៥ែងថ្ន្អគ្នរខពស់ៗទូលៅ។ (Fig.1) 

សក្ាប់សាំណង់ខផ្សនកជាន់្លក្កាេ “វធីិ្សាស្តសតសាំណង់  
បញ្ច្ញ្ជេ ស” ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្យកេកលក្បើក្ ស់។ ចាំនួ្ន្ថ្ន្បលង្ាេធ្ាំ
ក្ត្ូវ ន្កាត់្បន្ថយលដ្ឋយសារសសរបញ្ឈរទិសស្សប បិរាក្ត្ថ្ន្
អគ្នរាន្ទក្េង់លកាងលចញលក្ៅលឆ្ព ោះលៅត្ភាជ ប់លៅជញ្ជជ ាំង។ 

ចាំនួ្ន្ែយចុោះថ្ន្សសរធ្ាំ ក៏ែូចជាការកាំណត់្ “វធីិ្សាស្តសតសាំណង់ 
បញ្ច្ញ្ជេ សលក្គ្នងខាន ត្ធ្ាំ”  ន្បលងកើន្េទធភាពការងារថ្ន្ការងារលៅ
ជាន់្លក្កាេែី និ្ងកាត់្បន្ថយលពេលវោសាំណង់ក្តឹ្េក្បាណ៦ខខ
ប ុលណ្តណ ោះ (Fig.2)។ 

“វធីិ្សាស្តសតសាំណង់បញ្ច្ញ្ជេ សលក្គ្នងខាន ត្ធ្ាំ” លឺជាវធីិ្សាស្តសត
សាំណង់េួយខែេលជើងទក្េរបលណ្តត ោះអាសន្ន ក្ត្ូវ ន្សាងសង់
រវាងធ្នឹេ IFL និ្ងធ្នឹេ B1FL លែើេបីបលង្ើត្លក្គ្នងខាន ត្ធ្ាំ ការជាេ ស
ក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្តខណៈលពេពយួរសសរបញ្ឈរ លៅជាន់្លក្កាេែីពី
លក្គ្នងខាន ត្ធ្ាំ។  

សាព ន្លែែើរលជើងរវាងត្ាំបន់្ A និ្ងអគ្នរក្កុេហ ុន្ Takshimaya  
ក្ត្ូវ ន្កសាងល ើងជាេួយលក្គ្នងបង្ុាំលជើងទក្េ សក្ាប់ក្ទក្ទង់ពី
ត្ាំបន់្A។ លែើេបីបលញ្ជ ៀសរវាងផ្សេប ោះពាេ់ថ្ន្សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ
ស្សទប់ខាងកនុងកនុងលពេរ ាំជួយែី លក្គ្នងទក្េង់អកសរ “L” ក្ត្ូវ ន្
លក្គ្នងលរៀបចាំរចនាសេព័ន្ធជាេួយយន្តការលែើេបីរកាទប់សភាពខូច
ក្ទង់ក្ទយទិសលៅបញ្ឈរ លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ឧបករណ៍ខែេរអិេ
លៅវញិលៅេកលែើេបីទប់ទេ់រ ាំលោច ខែេលកើត្ក្ត្ង់ចុងថ្ន្សាព ន្។ 
(Fig.4) 
 
របូភាព ១ ទិែឋភាពទាំងេូេ 
Fig.1 លក្គ្នងបង្ុាំខាងលេើជាន់្ផ្ទទ េ់ែី 
Fig.2 លក្គ្នងបង្ុាំជាន់្លក្កាេែី 
Fig.3 លក្គ្នង្ែឹងខាន ត្ធ្ាំ 
Fig.4 សាព ន្សក្ាប់លែែើរលជើង (ជាន់្ទី៥) 
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(ទាំព័រ ២) 
• ពាន្តរងាវ ន់្សេិទធិផ្សេសាន ថ្ែល្នើេ 
អគ្នរ Nakanoshima Festival Tower West 
អនកឈ្នោះពាន្តរងាវ ន់្៖ ក្កុេហ ុន្ Nikken Sekkei Ltd. និ្ង
Takenaka Corporation 
 

លៅទីក្កុងអូសាកា លលក្ាងអគ្នរលភាេ ោះក្ត្ូវ ន្ជាំរញុ
លេើកកេពស់លៅការដ្ឋឋ ន្ត្ភាជ ប់វែីិ Yotsubashisuji ខែេជាផ្សេូវ     
ត្ភាជ ប់ទីក្កុងែ៏សាំខាន់្េួយលៅអូសាកា និ្ងអគ្នរ Nakanoshima 
Festival Tower West លឺជាអគ្នរខពស់កប់ពពកខែេក្ត្ូវ ន្សាង
សង់សក្ាប់លលក្ាងត្ាំណ្តក់កាេទី២ថ្ន្លលក្ាងអគ្នរខពស់លន្ោះ។ 
(សូេលេើេ របូភាព១) 

បេង់លក្គ្នងបង្ុាំថ្ន្អគ្នរ  ក្ត្ូវ ន្សាថ បនាសក្ាប់
លលក្ាងត្ាំណ្តក់កាេទី១ ខែេ ន្បងាា ញស្សទប់កណ្តត េផ្ទត ច់
លចញពីគ្នន លពេាន្រ ាំជួយ និ្ងលក្គ្នងបង្ុាំទក្េែ៏ធ្ាំ។ សក្ាប់អគ្នរ 
Nakanoshima Festival Tower West ភាពធ្ន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយ
ក្បហាក់ក្បខហេនឹ្ងអវី ខែេាន្កនុងលលក្ាងត្ាំណ្តក់កាេទី១
ខែេត្ក្េូវឲ្យផ្សតេ់លដ្ឋយាេ ស់លលក្ាងផ្ទទ េ់។ លែើេបីបាំលពញតាេ
េកខខណឌ ត្ក្េូវខបបលន្ោះ “លក្គ្នងបង្ុាំការពារ-ល្េើយត្បបនាទ ន់្-ជាន់្
ទប-ខពស់” ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្លក្បើក្ ស់សក្ាប់អគ្នរ Nakanoshima 
Festival Tower West ជាបេង់លក្គ្នងបង្ុាំខែេធានាភាពធ្ន្ទេ់រ ាំជួយ
ក្បហាក់ក្បខហេនឹ្ងស្សទប់កណ្តត េផ្ទត ច់លចញលពេាន្រ ាំជួយ។  
 
លក្គ្នងបង្ុាំការពារ-ល្េើយត្បបនាទ ន់្-ជាន់្ទប-ខពស់” 
 ឧបករណ៍បិទ-លបើកខយេ់លក្បើលក្បង សរបុ៤៨ ក្ត្ូវ ន្
លរៀបចាំសក្ាប់ថ្ផ្សទខាងកនុងធ្ាំថ្ន្ខផ្សនកទប-ខពស់ (ជាន់្ទី១ ែេ់ទី៤) 
ថ្ន្អគ្នរខែេលរៀបឥត្។ បខន្ថេលេើលន្ោះ រវាងត្ាំបូេជញ្ជជ ាំងដ្ឋក់
បញ្ឈរលដ្ឋយខេួន្ឯងពីលក្កាេកក្ាេជាន់្ទី១ រហូត្ែេ់ជាន់្ទី៤ 
និ្ងធ្នឹេធ្ាំជាន់្ទី៤លេើខផ្សនកខាងលកើត្ថ្ន្អគ្នរ។ “លក្គ្នងជញ្ជជ ាំងធ្ាំ” 
ក្ត្ូវ ន្ត្លេេើងជាលក្គ្នងបង្ុាំ ខែេកនុងលនាោះ ៤ខផ្សនកថ្ន្ឧបករណ៍បិទ
-លបើកខយេ់លក្បើលក្បងក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំល ើង។ កនុងវធីិ្លន្ោះ ឧបករណ៍
បិទ-លបើកខយេ់លក្បើលក្បងក្ត្ូវ ន្បញ្ជជ ក់ ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំយ ង     
សីុជលក្ៅកនុងខផ្សនកជញ្ជជ ាំងឥត្ថ្ផ្សទខាងកនុងទប-ខពស់លេើបួន្ខផ្សនក។ 
(សូេលេើេ Fig.1) 
 ការកាំណត់្លក្បើក្ ស់លក្គ្នងបង្ុាំការពារ-ល្េើយត្បបនាទ ន់្-

ជាន់្ទប-ខពស់” ាន្លុណសេបត្តិទាំងពីរលួរកត់្សា្េ់៖ ការធានា

ភាពធ្ន្ទេ់រ ាំជួយក្បហាក់ក្បខហេនឹ្ងអវី ខែេាន្កនុងលក្គ្នងបង្ុាំ
ផ្ទត ច់លពេាន្រ ាំជួយទទួេ ន្ លដ្ឋយការលរៀបចាំឧបករណ៍បិទ-

លបើកខយេ់លក្បើលក្បងលៅជាន់្ទប-ខពស់ ខែេអនុ្វត្តជាក្បចាាំ លហើយ
ពុាំចាាំ ច់ផ្សតេ់ឲ្យលៅជាន់្ពុាំាន្លគ្នេបាំណងលក្បើក្ ស់អគ្នរែូចជា
ជាន់្ផ្ទត ច់លពេាន្រ ាំជួយ។  

 
ការកាំណត់្យកលក្បើក្ ស់បលចេកវទិាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបឈាន្េុខ 
និ្ងាន្លេក្តី្ភាពបរសិាថ ន្ 

លៅអគ្នរ Nakanoshima Festival Tower West បលចេក
វទិាលេក្តី្ភាពបរសិាថ ន្ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ ែូចជាក្បព័ន្ធា សីុន្
ក្ត្ជាក់កនុងត្ាំបន់្ (សក្ាប់អគ្នរពីរកនុងលលក្ាងអគ្នរលភាេ ោះ) លដ្ឋយ
លក្បើក្ ស់ទឹកពីទលន្េខែេហូរលេើខផ្សនកទាំងពីរ ថ្ន្ការដ្ឋឋ ន្លលក្ាង 
និ្ងជញ្ជជ ាំងកញ្េ ក់ពីរជាន់្ ជញ្ជជ ាំងខផ្សនកខាងកនុង “ថ្ផ្សទសកេែ” ដ្ឋក់
ភាជ ប់នឹ្ងថ្ផ្សនកសសរថ្ន្ថ្ផ្សទជញ្ជជ ាំងខផ្សនកខាងកនុងជាន់្ការយិេ័យ។  

បខន្ថេលេើលន្ោះ លដ្ឋយសារផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្ចរាចរណ៍
េាញឹករត់្លៅកនុងការដ្ឋឋ ន្ លហើយការដ្ឋឋ ន្សថិត្លៅខកបរផ្សេូវធ្ាំ
សាំខាន់្កនុងទីក្កុង ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខែរកាពិលសសក្ត្ូវលធ្វើល ើង
ករណីាន្វត្ថុខែេធាេ ក់ចុោះកនុងអាំ ុងលពេសាងសង់។ លែើេបលីដ្ឋោះ
ស្សាយជាេួយេកខខណឌ ការដ្ឋឋ ន្ខបបលន្ោះ លក្គ្នងបង្ុាំរចនាសេព័ន្ធ
ខផ្សនកខាងកនុងក្បលភទលក្លឿងចក្កលេើកកនុងចាំលណ្តេលនាោះ ក្ត្ូវ ន្
កាំណត់្លក្បើក្ ស់លែើេបីបលងកើន្សុត្ថិភាព និ្ងផ្សេិត្ភាព។ ែូលចនោះ 
អគ្នរ Nakanoshima Festival Tower West ក្ត្ូវ ន្វាយត្ថ្េេជា
លលក្ាងេួយខែេ ន្ចូេរេួយ ងសលេបើេែេ់ការលធ្វើឲ្យក្បលសើរ
ល ើងថ្ន្បលចេកវទិាសាំណង់សក្ាប់អគ្នរលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបខពស់
កប់ពពក។  

 
របូភាព 1 ទិែឋភាពទាំងេូេ និ្ងខផ្សនកទប-ខពស់ 
Fig. 1 ការលរៀបចាំលក្គ្នង្ែឹងជលណតើ រយន្ត និ្ងែូយលដ្ឋយលក្បងរ ាំអិេ 
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Photo 1 Full view and low-rise section

Photo: Kiyohiko Higashide (Higashide Shashin Jimusho) Fig. 1 Framing Elevation and Damper Arrangement

Hotel floors: 
Outer peripheral column @4.5 m

32nd-floor truss
Pitch change of outer peripheral column+
Supression of flexural deformation

Office floors: 
Outer peripheral column @3.6 m

Center core
2,000-kN oil damper (208 units)

Fifth-floor truss
Pitch change of outer peripheral column+
Supression of bending deformation

6,000-kN oil damper at “BigWall” framing

1st~4th floors
Intensive response-control layers
6,000-kN oil damper
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(ទាំព័រ ៣) 
• ពាន្តរងាវ ន់្សេិទធិផ្សេសាន ថ្ែល្នើេ 
អគ្នរ Osaki Garden Tower 
អនកឈ្នោះពាន្តរងាវ ន់្៖ Yuichi Koitabashi, Seiya Kimura, 
Kenichi Hirai, Yoshihide Takada, Toshihiro Hayasaka និ្ង
Taisei Corporation 
 

អគ្នរ Osaki Garden Tower លឺជាអគ្នរការយិេ័យ
ថ្ន្លលក្ាងអភិវឌ្ឍល ើងវញិទីក្កងុ អភិវលដដ យក្កុេហ ុន្ Sumitomo 
Realty & Development Co., Ltd., ខែេាន្កេពស់ ១១៤ខេ ក្ត្ 
និ្ងក្កឡាថ្ផ្សទ ១៧៨០០០ ខេ ក្ត្កាលរ   ាន្ ២៤ជាន់្លេើ និ្ង២ជាន់្
លក្កាេែី (របូភាព 1) 
 
លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្អគ្នរ 

កនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់ថ្ន្របូរាងខាងកនុង អគ្នរក្ត្ូវ ន្
ខបងខចកពិលសសលែើេបីកាត់្បន្ថយអាេែណ៍អវជិជាន្ លៅកនុងត្ាំបន់្
េាំលៅដ្ឋឋ ន្ជុាំវញិ។ ជាេួយគ្នន ផ្សងខែរ ព័ណ៌កញ្េ ក់ក៏ក្ត្ូវ ន្សក្េប
សក្េួេលែើេបីបងាា ញរបូរាងខាងកនុងឲ្យាន្រលបៀបរាបរយ។  

ជាន់្តាេសតង់ដ្ឋរ ផ្សតេ់េាំហរធ្ាំទូោយជាេួយទិែឋភាព
ឈាន្េុខថ្ន្ការយិេ័យខាន ត្ធ្ាំតាេជាន់្និ្េួយៗ ទាំហាំ ៥៥០០
ខេ ក្ត្កាលរ  កនុងេួយជាន់្ខែេធ្ាំជាងលលបងែស់លៅទីក្កុងតូ្កយូ ជាេួយ
ក្បខវង១០,៨ខេ ក្ត្ ពីចុងាខ ងលៅចុងាខ ងលទៀត្  និ្ងខពស់ជាងពិដ្ឋន្ 
៣ខេ ក្ត្ ជាេួយជលក្ៅ២១ខេ ក្ត្ លដ្ឋយពុាំាន្លក្បើសសរបញ្ឈរ។ 
 
ក្បព័ន្ធផ្ទត ច់លចញដ្ឋច់លដ្ឋយខ កទេ់រ ាំជួយកក្េិត្ខពស់ និ្ង
ឧបករណ៍ធ្ន្ទេ់នឹ្ងការរ ាំជួយែី 

ចរតិ្េកខណៈលក្គ្នងបង្ុាំថ្ន្អគ្នរលឺការផ្ទត ច់លៅលពេរ ាំជួយ
លៅកាេសសរលេើកក្េិត្ជាន់្លក្កាេែី B1 ភាជ ប់ជាេួយថ្ផ្សទអគ្នរ
ខែេកាំណត់្លក្បើសនូេកណ្តត េទាំហាំ១០,៨ខេ ក្ត្េាំហរសសរបញ្ឈរ។  

ចាំណុចចេបងៗថ្ន្បេង់លក្គ្នងបង្ុាំាន្ែូចត្លៅលន្ោះ៖ 
• សសរបញ្ឈរខែកខែបក្ត្ូវ ន្ផ្សតេ់លដ្ឋយទទួេធឹ្នេខវងកនុងេាំហរ
ការយិេ័យទាំងពីរខាងថ្ន្លវរ  ង់ដ្ឋ កនុងចាំណុចសនូេកណ្តត េ 
លហើយសសរក្ត្ូវ ន្ផ្សតេ់ លដ្ឋយទទួេសាសធាតុ្រ ាំជួយខែេ
ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំល ើងលែើេបីដ្ឋក់ជុាំវញិក្ចាាំង EV។  
• លដ្ឋយដ្ឋក់ជាេួយគ្នន សសរបញ្ឈរទាំងពីរលៅលេើជាន់្ទី១លៅលេើ
លក្គ្នងលផ្សទរបន្ទុកខផ្សនកបញ្ឈរ ន្ក្បេូេផ្សតុាំ លេើសសរបញ្ឈរទទួេ

ធ្នឹេក្បខវងលក្បើជាការទប់ទេៃន់្ លែើេបីឲ្យកាេ ាំងលេើកល ើងាន្
តុ្េយភាព ក្បេូេផ្សតុាំកនុងសាសធាតុ្រ ាំជួយលដ្ឋយសារកាេ ាំងទិស
លៅលផ្សតកកនុងអាំ ុងលពេរ ាំជួយែី។  
 លដ្ឋយការលរៀបចាំ EV ខផ្សនកខាងេុខទេ់គ្នន កនុង១០,៨
ខេ ក្ត្ លលអាចលរៀបចាំសាសធាតុ្ធ្ន់្ទេ់រ ាំជួយកនុងសនូេថ្ន្ បនាទ ត់្
ក្កវា ត់្និ្េួយៗជាេួយ EV ទេ់ខនងគ្នន ។  
 លដ្ឋយការបលងកើត្លក្គ្នងបង្ុាំទេ់រ ាំជួយថាន ក់ជាតិ្ក្បេូេផ្សតុាំ 
កនុងសនូេខែេយកេកលធ្វើការពិចារណ្តរ បនាទ ត់្េាំហូរការយិេ័យ 
បខន្ថេលេើការកាំណត់្លក្គ្នងបង្ុាំផ្ទត ច់លចញពីគ្នន  លពេរ ាំជួយជាន់្
ការយិេ័យធ្ាំ លធ្វើលៅ ន្លដ្ឋយាន្កក្េិត្លសរភីាពខពស់ថ្ន្ការ
លរៀបចាំខផ្សន្ការ ខណៈលពេខែេធានា ន្េុខងារក្បតិ្បត្តិការ
ទេ់រ ាំជួយខពស់។ 
 
វធីិ្សាស្តសតសាំណង់សក្ាប់លក្គ្នងបង្ុាំជាន់្លក្កាេែី 

អគ្នរាន្ក្លឹោះផ្ទទ េ់ លក្គ្នងបង្ុាំលបតុ្ងអាលេ (RC) 
លក្កាេែី និ្ងលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបខាងលេើែី។ ែូលចនោះ វធីិ្សាស្តសត
សាំណង់ពីលក្កាេល ើងលេើ ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្លក្បើខាងលក្កាេែីលដ្ឋយ
លក្បើក្ ស់ SMW និ្ងយុថាក ែីសក្ាប់ការរកាែី ែូលចនោះសាំណង់
ក្ចាាំងែីសបបនិ្េែិត្ត និ្ងលក្គ្នងលេអាចក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងកនុង
េកខខណឌ ចាំហរ ១៨០០០០ខេ ក្ត្លុប ថ្ន្េាយែីក្ត្ូវ ន្កាយ
លចញ លហើយ៥០០០០ខេ ក្ត្លុប លក្គ្នងបង្ុាំលក្កាេែីក្ត្ូវ ន្សាង
សង់កនុងរយៈលពេ១០ខខ។ 

ការត្លេេើងខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង លដ្ឋយ
លក្បើក្ ស់លក្លឿងចក្កសទូចអគ្នរ៤លក្លឿង និ្ងការងារែាំលណើ រការ
ជាេួយក្បាណ៣០០០លតាន្ថ្ន្ខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំកនុងវែដពីរស ត ហ៍។  

  
របូភាព ១ ទិែឋភាពខផ្សនកខាងលក្ៅ 
Fig. 1 បេង់លក្គ្នងជាន់្ 
Fig. 2 ជលណតើ រយន្តលក្គ្នង ខផ្សនកខាងលក្កាេថ្ន្ខផ្សនកទប 
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 (ទាំព័រ ៤) 

• ពាន្តរងាវ ន់្និ្លកខបបទ 
ក្បសិទធភាពការពារថ្ន្កក្ាេលបតុ្ងជាន់្លេើ ឥរយិបទថ្ន្ 
ធ្នឹេខែកខែបទក្េង់អកសរ H សភាពលធ្នើរងបន្ទុក 
អនកឈ្នោះពាន្តរងាវ ន់្៖ Yuki Koetaka, Haruna Iga, Jun Iyama 
និ្ង Takashi Hasegawa 
 
បុពវកថា 
  ជាទូលៅ លលែឹងថាកនុងធ្នឹេបងាា ប់ចូេគ្នន រវាងខែក និ្ង
លបតុ្ងផ្សេិត្លដ្ឋយការត្ភាជ ប់ធ្នឹេខែកខែបទក្េង់អកសរ H លៅ
កក្ាេជាន់្លបតុ្ងអាលេ លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ឧបករណ៍ចាប់ភាជ ប់
លបតុ្ង និ្ងខែក សភាពធ្នឹេរងបន្ទុកលឺពិ កលកើត្ល ើងលក្ពាោះថា 
ការជាំនួ្សសភាពធ្នឹេរងបន្ទុក និ្ងបន្ទុកលេើជញ្ជជ ាំងលក្គ្នងពក្ងឹង
ក្ត្ូវ ន្រកាការពារលដ្ឋយកក្ាេជាន់្លបតុ្ង។ លែើេបីលធ្វើវភិាល
ឥរយិបទសភាពធ្នឹេរងបន្ទុកថ្ន្ធ្នឹេបងាា ប់ចូេគ្នន លបតុ្ង និ្ងខែក
តាេរយៈេលធ្ា យវភិាលជាលេខ ខណៈលពេខែេពិចារណ្តរ
លេើកក្េិត្កាេ ាំងឥទធិពេកក្ាេជាន់្លបតុ្ងថ្ន្ បន្ទុកលេើជញ្ជជ ាំង
លក្គ្នងពក្ងឹង ចាាំ ច់ក្ត្ូវវាយត្ថ្េេលដ្ឋយសបស្សបនូ្វភាពធ្ន្ និ្ង
េកខណៈខាេ ាំងថ្ន្កាេ ាំងចេនារងវង់សថ្សខែកខែបទិសលៅលផ្សតក
ែូចបងាា ញកនុង Fig.1។  
 
លក្គ្នងបងាា ញលត្សតបន្ទុក 
  កនុងការសិកាបចេុបបន្ន ការកាំណត់្លគ្នេលៅចាំលពាោះ
ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្លធ្វើលត្សត ខែេាន្ធ្នឹេខែកខែបទក្េង់អកសរ 
H ខាន ត្ខេី និ្ងកក្ាេជាន់្លបតុ្ង (សូេលេើេ Fig.2) ការលធ្វើលត្សត
បន្ទុកក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងខែេភាជ ប់ត្ាំណ្តេគ្នន  សភាពធ្នឹេរងបន្ទុក 
និ្ងកាេ ាំងទិសលៅលផ្សតកបន្ទុកលេើជញ្ជជ ាំង។ តាេរយៈការលធ្វើលត្សត
បន្ទុកឥរយិបទលេកានិ្ក ខែេល្េើយ្េងលៅនឹ្ងទាំនាក់ទាំន្ង
សាសភាពខូចក្ទង់ក្ទយ-កាេ ាំង ថ្ន្កាេ ាំងចេនារងវង់សថ្សខែក
ខែបកនុងទិសលៅលផ្សតកែូចបងាា ញកនុង Fig.1 ក្ត្ូវ ន្បញ្ជជ ក់ចាស់។  
ឧបករណ៍ពិលសាសធ្ន៍្លធ្វើលត្សតសរបុចាំនួ្ន្២៥ ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់
កនុងា រា ខេ ក្ត្ថ្ន្ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ទាំងលនាោះ លឺក្បខវងថ្ន្កាេ
ឧបករណ៍ភាជ ប់លបតុ្ង និ្ងខែក (កាេឧបករណ៍ភាជ ប់លបតុ្ងខែក១ 
កាេ២កនុងចលនាេ ោះធ្ាំ ឬ២កនុងចលនាេ ោះចលងែៀត្) ការលរៀបចាំកនុងទក្េង់
ជាក់ោក់តាេខផ្សនកថ្ន្កក្ាេលបតុ្ងជាន់្ និ្ងជលក្ៅធ្នឹេ។  
 
ការលផ្សទៀងផ្ទទ ត់្បញ្ជជ ក់ថ្ន្ការលធ្េើយត្បកាេ ាំងសងកត់្ និ្ងចរតិ្េកខណៈ
ភាជ ប់គ្នន  និ្ងេកខណៈធ្ន្អតិ្បបរារ 

  កនុងការសិកាបចេុបបន្ន េទធផ្សេការលធ្វើលត្សតសក្ាប់
ការលធ្េើយត្បកាេ ាំងសងកត់្ និ្ងចរតិ្េកខណៈភាជ ប់គ្នន  និ្ងេកខណៈ
ធ្ន្អតិ្បបរារថ្ន្ការត្ភាជ ប់ធ្នឹេលបតុ្ងបន្ទុកលេើជញ្ជជ ាំង ក្ត្ូវ ន្
ែកលចញពីទាំនាក់ទាំន្ងសភាពខូចក្ទង់ក្ទយកាេ ាំង។ េទធផ្សេ
ខែេទទួេ ន្ពីទាំនាក់ទាំន្ងរវាងកាេ ាំង កនុងទិសលផ្សតកភាជ ប់លបតុ្ង 
និ្ងខែក និ្ងការជាំនួ្សបន្ទុកលេើជញ្ជជ ាំងលក្គ្នងពក្ងឹងល្េើយ្េងនឹ្ង
កាេ ាំងចេនារងវង់សថ្សខែកកនុងទិសលៅលផ្សតក លហើយបន្តេកលទៀត្
េទធផ្សេ ខែេទទួេ ន្ពីទាំនាក់ទាំន្ងរវាងសភាពធ្នឹេរងបន្ទុក 
និ្ងេុាំចេនាវេិជុាំ ជុាំវញិធ្នឹេបន្ទុកលេើជញ្ជជ ាំងល្េើយ្េងនឹ្ងកាេ ាំង
រងវង់សថ្សខែក។ បខន្ថេលេើលន្ោះ សេីការលណនាខែេាន្ស្សាប់ក្ត្ូវ
 ន្លក្បើលែើេបីពាករណ៍ការល្េើយត្បកាេ ាំងសងកត់្ និ្ងចរតិ្េកខណៈ
ភាជ ប់គ្នន  និ្ងេកខណៈធ្ន្អតិ្បបរារ ក្ត្ូវ ន្លផ្សទៀងផ្ទទ ត់្បញ្ជជ ក់ 
លហើយសេីការលណនាែែី ក្ត្ូវ ន្លធ្វើលែើេបីលធ្វើឲ្យក្បលសើរល ើង
កក្េិត្ទបថ្ន្សេីការខែេាន្ស្សាប់ខេោះៗ កនុងភាពជាក់ោក់ថ្ន្
ការពាករណ៍។ ជាក់ខសតង ការសិកាបចេុបបន្នខែេការលធ្េើយត្ប
កាេ ាំងសងកត់្ និ្ងចរតិ្េកខណៈភាជ ប់គ្នន  និ្ងេកខណៈធ្ន្អតិ្បបរារ
ថ្ន្កាេ ាំងចេនារងវង់សថ្សខែកខែប ទទួេ ន្ពីេទធផ្សេ
លណនាល្េើយ្េងយ ងក្បលសើរលៅនឹ្ងអវី ខែេទទួេ ន្ពីេទធផ្សេ
លត្សតបន្ទុក (សូេលេើេ Fig.3)។ 
 
Fig.1 ក្បសិទធភាពការពារថ្ន្កក្ាេជាន់្លបតុ្ងលេើធ្នឹេខាងលេើ
ភាជ ប់លបតុ្ង និ្ងខែក 
Fig.2 លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្លត្សតបន្ទុក 
Fig.3 ការលក្បៀបលធ្ៀបការលធ្េើយត្បកាេ ាំងសងកត់្ និ្ងចរតិ្េកខណៈ
ភាជ ប់គ្នន  និ្ងេកខណៈធ្ន្អតិ្បបរារថ្ន្កាេ ាំងចេនារងវង់សថ្ស
ខែកខែប 
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Fig. 3 Comparison of Elastic Stiffness of Rotational 
           Springs
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(ទាំព័រ ៥) 

• ពាន្តរងាវ ន់្និ្លកខបបទ 
ការ  ន់្សាែ ន្ថ្ន្េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះថ្ន្ត្ាំណរភាជ ប់
លដ្ឋយផ្សារជាេួយចាំណុចខូចលដ្ឋយផ្សារ 
អនកឈ្នោះពាន្តរងាវ ន់្៖ Hiroumi Shimokawa, Takaaki 
Hiroshige, Tetsuya Fujita, Haruhito Okamoto, Yukihiro 
Harada និ្ងTadao Nakagomi 
 
បុពវកថា 
  លៅលពេចុងធ្នឹេភាជ ប់គ្នន លដ្ឋយការផ្សារភាជ ប់ លក្ពាោះថាវា
កាន់្ខត្ងាយស្សួេល ើង លែើេបីភាជ ប់សាេ កករណីេួយចាំនួ្ន្កាំពុង
លេើកល ើងខែេកនុងសាេ កជលក្េើសក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់។ ជាេួយវធីិ្
សាស្តសតផ្សារភាជ ប់លដ្ឋយលក្បើក្ ស់សាេ កជលក្េើស ចាំណុចខូចលដ្ឋយ
ការផ្សារអាចលកើត្ល ើងលៅចុងធ្នឹេ ែូលចនោះលហើយការលធ្វើលត្សតសាន េ
លក្បោះេួយចាំនួ្ន្ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងសក្ាប់ត្ាំណរភាជ ប់លដ្ឋយការ
ផ្សារភាជ ប់ខែេាន្ចាំណុចខូចសបបនិ្េែិត្ ចាប់តាាំងពីលពេលកើត្
ាន្រ ាំជួយែីែ៏ធ្ាំ Great Hanshin Earthquake។ 
  ខផ្សែកលេើការវភិាលខែេាន្ស្សាប់ និ្ងការកាំណត់្
លគ្នេលៅសាន េលក្បោះនឹ្ងាុាំប ុខន្តងាយខបក ខែេបណ្តត េលដ្ឋយ
ចាំណុចខូចលដ្ឋយការផ្សារ ខែេលកើត្ល ើងលេើថ្ផ្សទចាប់លផ្សតើេ/ចុង 
ផ្សារភាជ ប់ លយើងាន្លគ្នេបាំណងលែើេបីលរៀបចាំរចនាសេព័ន្ធសេីការ
  ន់្សាែ ន្េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះលដ្ឋយការលក្បើក្ ស់លេកានិ្ក
សាន េលក្បោះេីលន្ខអ រ។ 
 
ការលធ្វើរចនាសេព័ន្ធសេីការ  ន់្សាែ ន្េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះ 
  ជាទិន្នន័្យការលធ្វើលត្សត សក្ាប់លក្បើក្ ស់កនុងការ
លរៀបចាំរចនាសេព័ន្ធ សេីការវាយត្ថ្េេេកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះ 
ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្ចាំណុចត្ភាជ ប់លដ្ឋយការផ្សារសរបុ៨៦ ជាេួយ
ចាំណុចខូចតាេខផ្សនកក្ត្ូវ ន្លក្ជើសលរ ើសពីឯកសារលយងេុន្ៗ។  
  កនុងការលធ្វើរចនាសេព័ន្ធសេីការ  ន់្សាែ ន្ លលពិចារណ្តរ
ថាសេីការ  ន់្សាែ ន្េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះ សក្ាប់សាន េលក្បោះ
ខែេេិន្ខបកលដ្ឋយងាយៗលៅខផ្សនកេួយ ខែេពិចារណ្តរលេើ
ចាំណុចខូចតាេខផ្សទកលដ្ឋយសារសាន េចាំណុចៗ ជាេទធផ្សេ សេីការ
  ន់្សាែ ន្េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងសាន េលក្បោះខែេ
អាចខបកយ ងងាយ ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំរចនាសេព័ន្ធលដ្ឋយសាំលៅលេើ 
លាំរសូាន េចាំណុចៗធ្េុោះ (Fig.1) ក្ត្ូវ ន្លក្បើកនុងលេកានិ្កសាន េលក្បោះ
េីលន្ខអ រ (សាំលៅលេើសេីការ (១))។ ជាត្ថ្េេេកខណៈខាេ ាំងសាន េ

លក្បោះ ខែេ ន្  ន់្សាែ ន្សេីការ (១) ក្ត្ូវ ន្លក្បៀបលធ្ៀប
ជាេួយសេីការ (២)។        លហើយសេីការទបជាងថ្ន្លុណត្ថ្េេ    
េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះខែេក្ត្ូវ ន្  ន់្សាែ ន្ ខែេទទួេ ន្
កនុងការលក្បៀបលធ្ៀបក្ត្ូវ ន្កាំណត់្ជាេកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះ។  
 

    
      (1) 
 
 
 
 
   (2) 
 
   (3) 
 
E: រងាវ ស់សេត្ថភាពសាភ រៈទេ់នឹ្ងការខក្បក្បួេក្បខវងលពេរង
កាេ ាំងសងកត់្ (N/mm2), T: សីតុ្ណា ភាពលធ្វើលត្សត (C), vTE:  
សីតុ្ណា ភាពបញ្ជូ ន្ថាេពេ (C), ': B/(B-2･Aeq) ឬ 

B/(B-Aeq), vEbr: រងាវ ស់សេត្ថភាពសាភ រៈលែើេបីស្សូបថាេពេ
លពេាន្សភាពខូច (J), σuT: ភាពធ្ន្សាភ រៈទេ់នឹ្ងការខបក
លពេរងកាេ ាំងកនុងខផ្សនកលក្បោះលៅសីតុ្ណា ភាពលត្សត (N/mm2), γ: 
លេលុណចាំណុចក្បេូេផ្សតុាំកាេ ាំងសងកត់្លេើសាភ រៈ, F(): លេលុណ
ចាំនួ្ន្ពុាំាន្ឯកតារបូវទិាកាំណត់្លដ្ឋយនិ្ ត្រងាវ ស់ ថ្ន្ទាំហាំ
ទទឹងបន្ទោះ B ចាំលពាោះក្បខវងចាំណុចធ្េុោះ A, Ak: ក្បខវងចាំណុចធ្េុោះ
លសែើ (mm), α: និ្ ត្េកខណៈខាេ ាំងកាន់្ខត្ក្បលសើរល ើង, a: 
កេពស់ចាំណុាំ  (mm), c: ក្បខវងចាំណុច (mm), tcr: កេពស់ថ្ផ្សទលក្បោះ 
(mm) 
 
ការវាយត្ថ្េេថ្ន្េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះខែេ  ន់្សាែ ន្  
  Fig.2 បងាា ញទាំនាក់ទាំន្ងរវាងេកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះ
ពុាំាន្ឯកតារបូវទិា ក្បខវងចាំណុចធ្េុោះលសែើគ្នន ជាឧទហរណ៍ថ្ន្ការ
លក្បៀបលធ្ៀបរវាងត្ថ្េេខែេ  ន់្សាែ ន្ និ្ងេទធផ្សេការលធ្វើលត្សត។ 
សញ្ជញ  • កនុង Figure បងាា ញេទធផ្សេលត្សត លហើយសញ្ជញ  ₒ ត្ថ្េេ
េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះ  ន់្សាែ ន្។ ខខសលកាងកនុង Figure បងាា ញ
ខខសលកាង  ន់្សាែ ន្សក្ាប់េកខណៈខាេ ាំងសាន េលក្បោះ។ លលអាច
លេើេល ើញពី Figure ថាត្ថ្េេ  ន់្សាែ ន្ឯកភាពគ្នន  និ្ងត្ថ្េេលត្សត។  
  លលពិចារណ្តរថាសេីការ  ន់្សាែ ន្េកខណៈខាេ ាំងសាន េ
លក្បោះលធ្វើល ើងកនុងការសិកាបចេុបបន្នាន្ សក្ាប់ការចាប់យក
កក្េិត្អនុ្ញ្ជញ ត្ថ្ន្ទាំហាំខូច ខែេត្ក្េូវឲ្យធានាេកខខណឌ ត្ក្េូវការ
បាំលពញេុខងារសក្ាប់ចាំណុចផ្សារភាជ ប់ លហើយខែេសេីការអាច
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(C=1.203，C2=-0.0057) 
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ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ជាវធីិ្សាស្តសតេួយលែើេបីវនិិ្ចឆ័យការទទួេយក/
ការបែិលសធ្កនុងការលធ្វើលត្សតយ ងលេឿន្បាំផុ្សត្។  
Fig.1 លាំរចូាំណុចធ្េុោះ 
Fig.2 ការលក្បៀបលធ្ៀបរវាងការ  ន់្សាែ ន្ និ្ងេទធផ្សេលត្សត 

(a) ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្លត្សតជាបន្ទោះ 
(b) ឧបករណ៍ពិលសាធ្ន៍្លត្សតជាលក្គ្នង 
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a) Plate test specimen1)

Fig. 2 Comparison between Estimated Values and Test Results
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Fig. 1 Penetrated Notch Model 
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(ទាំព័រ ៦) 

• ពាន្តរងាវ ន់្និ្លកខបបទ 
ការវាយត្ថ្េេសភាពចុោះលខសើយវែដកក្េិត្ទបថ្ន្ចាំណុចផ្សារ
ភាជ ប់ថ្ន្ឧបករណ៍លេកានិ្កលក្បើកនុងលក្គ្នងបង្ុាំសក្ាប់ចាប់ថា
េពេរ ាំជួយកនុងសសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើន្ 
អនកឈ្នោះពាន្តរងាវ ន់្៖ Masaru Shimizu, Kazuo Tateishi, 
Takeshi Hanji, Hiroki Sugiyama, Yasumasa Soga, Riku 
Adachi និ្ងHiroshi Noda 
 
បុពវកថា 
  សសរខែកខែបលក្ចើន្ជាបង្ុាំសាព ន្ផ្សេូវអាកាស ខែេក្ត្ូវ
 ន្ត្លេេើងលដ្ឋយសសរបាំពង់ខែកខែប៤រេួគ្នន  លដ្ឋយលក្បើក្ ស់
ឧបករណ៍លេកានិ្កលក្បើកនុងលក្គ្នងបង្ុាំ សក្ាប់ចាប់ថាេពេរ ាំជួយ
កនុងសសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើន្ (Fig.1)។ កនុងករណីរ ាំជួយែីខាន ត្ធ្ាំ 
បន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយខែេ ន្ផ្សេិត្ល ើងលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ខែក
ខែបចាំណុចទិន្នផ្សេទប ស្សូបថាេពេរ ាំជួយលែើេបីធានាសថិរភាព
ថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំសាព ន្ទាំងេូេ។ លទោះជាយ ងណ្តកតី សាន េលក្បោះ
បលងកើត្សភាពចុោះលខសើយវែដលេកានិ្កកក្េិត្ទបអាចលកើត្ាន្លដ្ឋយ
សារការលកើត្ាន្សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ េ សទីកធ្ាំជាបន្តបនាទ ប់ លៅ
ក្ត្ង់ចាំណុចផ្សារថ្ន្បន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយ។ កនុងការសិកាលន្ោះ វធីិ្
សាស្តសតវាយត្ថ្េេថ្ន្ឧបករណ៍លេកានិ្ក លក្បើកនុងលក្គ្នងបង្ុាំសក្ាប់
ចាប់ថាេពេរ ាំជួយ កនុងសសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើន្ក្ត្ូវ ន្លធ្វើការ
តាេដ្ឋន្។  
 
វធីិ្សាស្តសតវាយត្ថ្េេសេភាពចុោះលខសើយវែដកក្េិត្ទបឧបករណ៍លេកា
និ្កលក្បើកនុងលក្គ្នងបង្ុាំ សក្ាប់ចាប់ថាេពេរ ាំជួយកនុងសសរបញ្ឈរ
ខែកខែបលក្ចើន្ 
  កនុងការសិកាលន្ោះ លត្សតបន្ទុកវេិជុាំលេើសថ្សខែកខែប
លក្ចើន្ក្ត្ូវ ន្លណនា លដ្ឋយការវភិាលសាសធាតុ្កាំណត់្ខែេ
កនុងលនាោះ លទោះបីជាការលរៀបចាំជាក់ោក់ចាំលពាោះលជើងផ្សារក្ត្ូវ ន្   
ផ្សេិត្ល ើងវញិ។ ការវភិាល ន្បងាា ញថាការចាប់លផ្សតើេលក្បោះ និ្ង
កាំលណើ ន្របស់វាអាចក្ត្ូវ ន្  ន់្សាែ ន្ ពីេាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់
ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុចលៅ ចាំណុចចាប់លផ្សតើេលក្បោះ និ្ងអាាំងលត្ក្កាេ J 
(Fig.2) 
  េា ងវញិលទៀត្ ការវភិាលសាសធាតុ្កាំណត់្ែូច ន្
លរៀបរាប់ខាងលេើក្ត្ូវការលពេលណនា និ្ងការចាំណ្តយកាេ ាំង
លក្ចើន្លែើេបីទទួេ ន្េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុច។ 

តាេការលេើេល ើញពីការលក្បើក្ ស់ជាក់ខសតង លយើងកសាងទាំនាក់
ទាំន្ងរវាងេាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ ក្ត្ង់ចាំណុចចាប់លផ្សតើេ
សាន េលក្បោះ និ្ងេាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយឧបករណ៍ចាប់សភាព
រ ាំជួយ និ្ងបន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយខែេអាចទទួេ ន្ លដ្ឋយលក្បើ
ក្ ស់វធីិ្សាស្តសតលណនាលក្គ្នងបង្ុាំធ្េែតាខបបលក្បៀបលធ្ៀប។  
  លៅកនុងការសិកាលន្ោះ សាន េលក្បោះសភាពចុោះលខសើយវែដ
កក្េិត្ទបបលងកើត្ល ើងពីចាំណុចត្ភាជ ប់ លដ្ឋយផ្សារក្បអប់លៅកនុង
ឧបករណ៍ថ្ន្បន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយ ក្ត្ូរ ន្លផ្ទត ត្ការយកចិត្តទុក
ដ្ឋក់។ ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងទាំងេាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយខែេ
បងាា ញខាងលេើ ខផ្សែកសាំខាន់្រលេើកក្ាស់ថ្ន្បន្ទោះចាប់សភាព   
រ ាំជួយក្ត្ង់ចាំណុចផ្សារភាជ ប់។ បនាទ ប់េក សេីការលែើេបី  ន់្សាែ ន្
េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុច ក្ត្ូវ ន្ធ្ញលវ ើល ើង
លដ្ឋយលក្បើសេីការែូចខាងលក្កាេ៖ 
 

  yl 24774.1      (1) 
ចាំខណកឯ  

6539.0004490.0  wt      (2) 

3
1 y

y
G


   (3) 

 
l : េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុចលៅលជើងផ្សារ
ក្បអប់កនុងឧបករណ៍ថ្ន្ចាប់សភាពរ ាំជួយ 

 : េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយឧបករណ៍ចាប់សភាពរ ាំជួយ 

wt : បន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយ 
G : និ្ ត្ថ្ន្កាេ ាំងសងកត់្បន្ទោះចាប់សភាពរ ាំជួយលធ្ៀបនឹ្ង

ក្បខវងថ្ន្សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ 
 

លដ្ឋយការលក្បើក្ ស់សេីការខាងលេើ ត្ថ្េេខក្បក្បួេ
ក្បសិទធផ្សេ ថ្ន្េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយក្ត្ង់ចាំណុច 
អាចក្ត្ូវ ន្  ន់្សាែ ន្ពីត្ថ្េេខក្បក្បួេក្បសិទធផ្សេ ថ្ន្
េាំដ្ឋប់សភាពខូចក្ទង់ក្ទយ ឧបករណ៍ចាប់សភាពរ ាំជួយ 
ខែេអាចទទួេ ន្ពីការវភិាលល្េើយត្បរ ាំជួយ ថ្ន្លាំររូចនា
សេព័ន្ធលក្គ្នង.. តួ្យ ងការលណនាជាឧទហរណ៍ វែដអាយុ
កាេលក្បើក្ ស់ភាពចុោះលខសើយទប លឺក្ត្ូវ ន្វាយត្ថ្េេផ្សង
ខែរ សក្ាប់រ ាំជួយែីជាលក្ចើន្លដ្ឋយលក្បើក្ ស់សេីកា (១) 
និ្ងការលណនារបូេន្តខូចខាត្ភាពចុោះលខសើយ (Fig.3)។ វែដ
អាយុកាេលក្បើក្ ស់ភាពចុោះលខសើយទបក្ត្ូវ ន្លណនាពី
សេីការ (១)  យវាយត្ថ្េេអាយុកាេលក្បើក្ ស់របស់វា

13



លដ្ឋយាន្ភាពជាក់ោក់ែូចគ្នន  ឬខផ្សនកសុវត្ថិភាពលធ្ៀប
ជាេួយការលណនាលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ការវភិាលសាសធាតុ្
កាំណត់្។  

 
Fig.1សសរបញ្ឈរខែកខែបលក្ចើន្ 
Fig.2 ការលក្បៀបលធ្ៀបថ្ន្ចាំណុចចាបលផ្សតើេសាន កលក្បោះ និ្ងកាំលណើ ន្ 
Fig.3 ការខូចខាត្សភាពចុោះលខសើយខែេលណនាកនុងការវភិាល
ល្េើយត្បទេ់នឹ្ងរ ាំជួយ 
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(ទាំព័រ ៧-៨) 

អត្ថបទបរយិយពិលសស៖ PSSC’19 (1) 
សន្និសីទ PSSC លេើកទី១២ លធ្វើលៅទីក្កងុតូ្កយូ 
 
  សន្និសីទខែកខែកលក្គ្នងបង្ុាំ  សីុហវិក លេើកទី១២ 
(PSSC’19) ក្ត្ូវ ន្ក្ រពធល ើងចាប់ពីថ្ែៃទី៩-១០ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៩ លៅសាេឌី្ជីែេពហុបាំណង ថ្ន្វទិាសាថ ន្បលចេកវទិា  
តូ្កយូ ក្បលទសជប ុន្។  
  សន្និសីទខែកខែកលក្គ្នងបង្ុាំ  សីុហវិក ជាលាំនិ្ត្ផ្សតួចលផ្សតើេ
ែ៏សាំខាន់្កនុងការក្បេូេផ្សតុាំអនកឯកលទស កនុងវស័ិយស្សាវក្ជាវ ការអប់រ ាំ 
និ្ងសាំណង់ខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំេកពីជុាំវញិត្ាំបន់្  សីុហវិក និ្ង
ត្ាំបន់្លផ្សសងៗលទៀត្ លែើេបីជាំរញុកិចេសហក្បតិ្បត្តិការរវាងបណ្តត
សាលេខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំ និ្ងលេនាលេន៍្ លេើការអភវឌិ្ឍកនុង    
វស័ិយលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប លៅកនុងក្បលទសថ្ន្ត្ាំបន់្  សីុហវិក។ 
សន្និសីទលន្ោះក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំែាំបូងកនុងឆ្ន ាំ១៩៨៦ លៅក្បលទស     
ញ ូ លហសខេន្ បនាទ ប់េកលធ្វើលៅអូស្តសាត េីកនុងឆ្ន ាំ១៩៨៩ លៅជប ុន្
កនុងឆ្ន ាំ១៩៩២ លៅសិងាបុរកីនុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ លៅកូលរ  កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៨ លៅ
ចិន្កនុងឆ្ន ាំ២០០១ លៅសហរែឋអាលេរកិកនុងឆ្ន ាំ២០០៤ លៅញ ូ លហសខេន្
កនុងឆ្ន ាំ២០០៧ លៅចិន្កនុងឆ្ន ាំ២០១០ លៅសិងាបុរកីនុងឆ្ន ាំ២០១៣ 
និ្ងលៅចិន្កនុងឆ្ន ាំ២០១៦។  
  សន្និសីទ PSSC លេើកទី១២បចេុបបន្នលន្ោះ ក្ត្ូវ ន្
លរៀបចាំល ើងលៅក្បលទសជប ុន្ជាលេើកែាំបូងកនុងរយៈលពេជាង២៥
ឆ្ន ាំ ចាប់តាាំងពីសន្និសីទPSSCលេើកទី៣ ខែេលធ្វើលៅក្បលទសជប ុន្
កនុងឆ្ន ាំ១៩៩២។ លៅឯសន្និសីទ PSSC ចុងលក្កាយលធ្វើលៅទីក្កុង
លសៀងថ្ហ ក្បលទសចិន្កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ជ ុន្ ន្ទទួេសិទធិលរៀបចាំ
សន្និសីទលន្ោះបនាទ ប់ពីចិន្ លហើយលណៈកាែ ធិ្ការឯកលទសលរៀបចាំ
សន្និសីទ PSSC’19 ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងលៅកនុងក្កុេហ ុន្សាំណង់
ខែកខែបជប ុន្ (JSSC) និ្ងែឹកនាាំលដ្ឋយលោកក្បធាន្ Yozo 
Fujino ខែេ ន្ជាំរញុការការលរៀបចាំសក្ាប់ PSSC’19។ េូេ
លហតុ្ចេបងខែេសន្និសីទ PSSC’19 លន្ោះក្ត្ូវ ន្សលក្េចលធ្វើលៅ
ក្បលទសជប ុន្លឺលដ្ឋយសារក្ពឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាាំពិក២០២០ និ្ង
  រា ឡាាំពិក ក្ត្ូវ ន្ក្ រពធល ើងលៅទីក្កុងតូ្កយូ លហើយខែេកនុង
លនាោះទសសន្កិចេសិកាបលចេកលទសអាចនឹ្ងលរៀបចាំឲ្យលៅទសសនា
េូេដ្ឋឋ ន្សេបទរែែីចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ខែេនឹ្ងក្ត្ូវលក្បើក្ ស់
សក្ាប់ក្ពឹត្តិការណ៍ក្បកួត្។  
 
កេែវធីិ្សាំខាន់្ៗថ្ន្សន្និសីទ PSSC’19  
  លៅសន្និសីទ PSSC’19  ឋកថាលន្េឹោះក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង

លហើយវល្បលចេកលទសបងាា ញពីឯកសារស្សាវក្ជាវក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង
ចាប់ពីថ្ែៃទី ៩-១០ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩។ លហើយទសសន្កិចេសិកា
បលចេកលទស ន្ក្បក្ពឹត្តិលៅលៅថ្ែៃទី១១ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
  សរបុាន្២១ក្បលទស ន្ចូេរេួកនុងសន្និសីទ PSSC’19 
និ្ងាន្អនកចូេរេួសរបុចាំនួ្ន្ ៣៣៩នាក់ (២០១នាក់េកពី
ក្បលទសជប ុន្ ៩០នាក់េកពីក្បលទសចិន្ និ្ងបណ្តត ក្បលទសលផ្សសងៗ
លទៀត្)។ លៅកនុងវល្បលចេកលទស រ យការណ៍ឯកសារស្សាវក្ជាវ 
២៣២ ក្ត្ូវ ន្យកេកបងាា ញ។ ជាេទធផ្សេ សន្និសីទ PSSC’19 
លៅតូ្កយូទទួេ ន្លជាលជ័យែ៏ធ្ាំលធ្ង។ (សូេលេើេរបូភាព ១ និ្ង ២) 
  លៅកនុងការតាាំងពិព័រណ៌ក្កុេហ ុន្សារជីវកេែ ក្កុេហ ុន្ 
និ្ងសាថ ប័ន្ចាំនួ្ន្២៦ ន្លបើកពនាេ រពិព័រណ៌ លៅកនុងទីតាាំងសន្និសីទ 
PSSC’19 និ្ងាន្អនកចូេរេួជាលក្ចើន្ ន្លែើរទសសនាពនាេ រពិព័រណ៌។ 
ទសសន្កិចេសិកាបលចេកលទសក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំលៅទសសនាេូេដ្ឋឋ ន្
សេបទរអត្ពេកេែអូឡាាំពិក និ្ង  រា ឡាាំពិកខែេលទើប ន្
បញ្េ ប់ែែីៗ ឬសថិត្លៅកនុងែាំលណើ រការសាងសង់ (សាេក្បកួត្ 
Ariake Arena េជឈេណឌ េកាយសេព័ន្ធ Ariake និ្ងេជឈេណឌ េ
ក្បកួត្លេើទឹក Olympic Aquatics Center) េុន្ការរលបៀបចាំ
ក្ពឹត្តិការណ៍អូឡាាំពិកតូ្កយូ២០២០ និ្ង  រា ឡាាំពិក។ ក៏ាន្ការ
លរៀបចាំទសសន្កិចេលៅកាន់្ការដ្ឋឋ ន្លលក្ាងលរៀបចាំសារជាែែី ថ្ន្ផ្សេូវ
លេបឿន្លេឿន្ថ្ន្ទីក្កុងធ្ាំៗ ខែេាន្អាយុកាេលេើសពី៥០ឆ្ន ាំ
ចាប់តាាំងពីការសាងសង់សាំណង់លែើេ។ លដ្ឋយាន្អនកចូេរេួេក
ពីបរលទសលក្ចើន្ ែាំលណើ រទសសន្កិចេលន្ោះេាញឹកខាេ ាំង។  
  វល្ខែេក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំលក្កាេេូេបទ “លឆ្ព ោះលៅ២០២០៖ 
បលចេកវទិាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបទាំលន្ើបទន់្សេ័យសក្ាប់ អនាលត្
ថ្ន្ទីក្កុងតូ្កយូ” ក្ត្ូវ ន្លក្គ្នងលៅេួយថ្ែៃេុន្ទសសន្កិចេសិកា    
បលចេកលទស។ ជាការលក្ត្ៀេេុន្កនុងការលរៀបចាំទសសន្កិចេសិកា 
ាន្ការលធ្វើបទបងាា ញជាលក្ចើន្ លៅកនុងវល្សិកាលែើេបីបងាា ញបញ្ជា
ទក់ទងនឹ្ងបលចេកវទិាកនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់  និ្ងសាំណង់ថ្ន្ 
េូេដ្ឋឋ ន្សេបទរចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ទាំងលន្ោះ សក្ាប់លក្បើក្ ស់
លៅកនុងក្ពឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាាំពិកតួ្កយូ២០២០ និ្ង  រា ឡាាំពិក។  
 
លឆ្ព ោះលៅលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបខែេាន្ភាពធ្ន្ និ្ងនិ្រន្តរភាព 
  លៅពិធី្លបើកសន្និសីទ លធ្វើល ើងលៅថ្ែៃែាំបូងថ្ន្សន្និសីទ 
PSSC’19 ខែេាន្លោកក្បធាន្ Toru Takeuchi (សាស្តសាត ចារយ 
វទិាសាថ ន្បលចេកវទិាតូ្កយូ) ថ្ន្លណៈកាែ ធិ្ការលរៀបចាំ PSSC’19 
របស់ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ (JSSC) លោកក្បធាន្ 
Yozo Fujino ថ្ន្JSSC  ន្ខែេងសុន្ទរកថាលបើកត្ាំណ្តងសាថ ប័ន្
ាេ ស់ផ្សទោះ (របូភាព ៣)។ បនាទ ប់េក ក៏ាន្ការខែេងសុន្ទរកថាលដ្ឋយ
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លភញៀវកិត្តិយសពីររបូលទៀត្លឺ លោកក្បធាន្ Izuru Takewaki ថ្ន្វទិា
សាថ ន្សាថ បត្យកេែជប ុន្ (សាស្តសាត ចារយសកេវទិាេ័យតូ្កយូ) និ្ង
សាស្តសាត ចារយ Zhou Xuhong (ក្បធាន្កិត្តិយសក្កុេហ ុន្សាំណង់
ខែកខែបចិន្ បណឌិ ត្សភាចារយថ្ន្បណឌិ ត្សភាវសិវកេែចិន្)។ 
សុន្ទរកថារបស់លោកក្បធាន្ Izuru Takewak ក្ត្ូវ ន្ខែេងលដ្ឋយ
លោកក្បធាន្។  
  េូេបទរេួថ្ន្សន្និសីទ JSSC’19 លឺ “លក្គ្នងបង្ុាំខែក
ខែបខែេាន្ភាពធ្ន្ និ្ងនិ្រន្តរភាព”។ កនុងសាថ ន្ភាពបចេុបបន្ន 
ខែេកនុងលនាោះលក្គ្នោះេហន្តរាយធ្េែជាតិ្  ន្លកើត្ល ើងជាញឹកោប់ 
និ្ងការផ្ទេ ស់បតូរពាក់ព័ន្ធនឹ្ងអាកាសធាតុ្  ន្បងាា ញកាន់្ខត្ចាស់ 
ការពិភាកាយ ងសកេែ ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងកនុងលគ្នេបាំណងបងាា ញ
ឲ្យចាស់ពីលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបែ៏ទក់ទញ ាន្ភាពធ្ន្ និ្ងនិ្រន្តរ
ភាព។ សារៈសាំខាន់្ និ្ងលគ្នេបាំណងថ្ន្សន្និសទី JSSC’19 ែូច
 ន្បងាា ញខាងលេើ ក្ត្ូវ ន្លូសបញ្ជជ ក់លៅកនុងសុន្ទរកថាលបើក
លដ្ឋយលោកក្បធាន្ Fujon ខែេាន្សក្េង់ខេឹេសារែូចខាងលក្កាេ៖ 
--“េូេបទរេួថ្ន្សន្និសីទលន្ោះលឺ “លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបខែេាន្ភាពធ្ន្ 
និ្ងនិ្រន្តរភាព”។ លដ្ឋយសារបទពិលសាធ្ន៍្ថ្ន្លក្គ្នោះេហន្តរាយែែីៗ
លៅកនុងក្បលទសជប ុន្ និ្ងទូទាំងពិភពលោក “ភាពធ្ន្” លឺកាំពុង
កាេ យជាកតាត សាំខាន់្ខាេ ាំងល ើងៗ។ ផ្សេប ោះពាេ់ថ្ន្ការខក្បក្បួេ
អាកាសធាតុ្ និ្ងកាំលណើ ត្កនុងកក្េិត្កាំពុងកាេ យជាតឹ្កតាង លហើយ 
“និ្រន្តរភាព” ក៏កាំពុងកាេ យជាកតាត សាំខាន់្ខាេ ាំងបាំផុ្សត្។ ខញុាំលជឿជាក់ថា
ទិែឋភាពលផ្សសងៗថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបនឹ្ងក្ត្ូវ ន្ពិភាកាលៅថ្ែៃលន្ោះ 
និ្ងថ្ែៃខសែកកនុងសន្និសីទលន្ោះលឆ្ព ោះលៅសលក្េច ន្ “លក្គ្នងបង្ុាំ
ខែកខែបខែេាន្ភាពធ្ន្ និ្ងសនិ្រន្តរភាព” និ្ងលក្គ្នងបង្ុាំខែក
ខែបកាន់្ខត្ទក់ទញ”--- 
 
ពិធី្ោងលសាយលភាជន៍្ និ្ងបិទសន្និសីទ 
  លៅោៃ ចថ្ែៃទី១ថ្ន្សន្និសីទ JSSC’19 ពិធី្ោងលសាយ
លភាជន៍្ក្ រពធលធ្វើលៅសណ្តឋ គ្នរ Capitol Hotel Tokyo។ បនាទ ប់ពី
គ្នរវកិចេសាវ លេន៍្លដ្ឋយលោកក្បធាន្ Fujino ថ្ន្JSSC សាស្តសាត ចារយ
ចូេនិ្វត្តន៍្ Yushi Fukmoto (សកេវទិាេ័យ Nagoya និ្ងសកេ
វទិាេ័យ Osaka) ខែេ ន្ចូេរេួចាំខណកយ ងធ្ាំលធ្ងកនុង
សន្និសីទ JSSC  ន្លេើកខកវល ើងលែើេបីអបអរសាទរ លហើយពិធី្
លន្ោះ ន្បលងកើត្េិត្តភាពរវាងអនកចូេរេួសន្និសទី JSSCទាំងអស់។ 
  លៅកនុងពិធី្ោងលសាយលភាជន៍្ ាន្សខេតងចលក្េៀង
ក្បថ្ពណីជប ុន្អេលដ្ឋយការក្បលុាំឧបករណ៍លភេងក្បថ្ពណី koto 
និ្ង shakuhachi។ អនកចូេរេួ ពិលសសអនកេកពីបរលទស ន្សាត ប់
លដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេើសងាវ ក់លភេងែ៏ពិលរាោះ ថ្ន្ឧបករណ៍

ក្បថ្ពណីទាំងលនាោះ។  
  កេែវធីិ្ចុងលក្កាយ លឺការក្បលេ់ទង់ PSSC ពីជប ុន្ លៅ
ឲ្យចិន្ ជាាេ ស់ផ្សទោះលរៀបចាំសន្និសីទបនាទ ប់ខែេលក្គ្នងលធ្វើល ើងលៅ
កនុងឆ្ន ាំ២០២២។ ចុងបញ្េ ប់ថ្ន្កេែវធីិ្ោងលសាយលភាជន៍្ អនកចូេ
រេួ ន្សន្ាជួបគ្នន ជាែែីេតងលទៀត្លៅក្បលទសចិន្ កនុងលពេ៣ឆ្ន ាំ
លក្កាយកនុងឆ្ន ាំ២០២២។ (សូេលេើេរបូភាព ៤-៦) 
 

♦♦♦♦♦ 
 
  សន្និសីទ JSSC ជាទាេ ប់សថិត្លៅលក្កាេការក្លប់ក្លង
លដ្ឋយក្កុេក្បឹកាភិ េ  សីុហវិក ថ្ន្សាលេន៍្លក្គ្នងបង្ុាំខែក
ខែប (PCSSA) ខែេរេួាន្សាជិកភាពថ្ន្ក្បទសទាំង១១ 
ខែេកនុងលនាោះ ក្បលទសឥណឌូ លន្សីុ (ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែកខែប
ឥណឌូ លន្សីុ) និ្ងក្បលទសថ្ែ (ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែកខែបថ្ែ)  ន្
ចូេរេួជាសាជិកែែី។ កិចេក្បជុាំ PCSSA ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំេួយថ្ែៃ
េុន្ PSSC2019  ខែេ ន្រាយការណ៍ពីលក្គ្នងថ្ន្សន្និសីទ 
PSSC2019 និ្ង ន្ពិភាកាពីខផ្សន្ការក្បតិ្បត្តិការ។  
 
របូភាព ១ របូែត្ជាក្កុេថ្ន្អនកចូេរេួ 
របូភាព ២ សាេធ្ាំលៅទីតាាំងថ្ន្ PSSC’19 
របូភាព ៣ គ្នរវកិចេលដ្ឋយលោកក្បធាន្ Yozo Fujino, JSSC 
របូភាព ៤ ការលេើកខកវអបអរសាទរ លដ្ឋយលោកសាស្តសាត ចារយចូេ
និ្វត្តន៍្ Yushi Fukumoto 
របូភាព ៥ ការក្បលុាំត្ញ្ច្ន្តីក្បថ្ពណី koto និ្ង shakuhachi លៅពិធី្ជប់
ោងលសាយលភាជន៍្ 
របូភាព ៦ ការក្បលេ់ទង់ PSSC ពីក្បលទសជប ុន្ លៅក្បលទសចិន្ 
ជាាេ ស់ផ្សទោះលរៀបចាំ PSSC បនាទ ប់ 
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Photo 1 Group photo of participants

Photo 2 Main hall at PSSC’19 venue

Date Event Venue

Nov. 8

Nov. 9
(Sat.)

Nov. 10
(Sun.)

Nov. 11 
(Mon.)

Time

18:00-20:30

9:00- 9:30

9:30-10:30

11:00-17:00

18:30-20:30

9:00-10:30

11:00-12:00

9:00-17:00

17:00-17:15

8:15-14:00

PCSSA meeting

Opening Ceremony

Keynote Lecture

• Professor Jerome F. Hajjar (Northeastern University, USA)
• Professor Yaojun Ge (Tonji University, China)

• Professor Chia-Ming Uang (UC, San Diego, USA)
• President Mitsumasa Midorikawa (Building Research Institute, Japan)

Technical Session

Banquet

Organized Session

Keynote Lecture

Technical Session

Closing Ceremony

Technical Tour

Multi-Purpose Digital Hall

Multi-Purpose Digital Hall

Multi-Purpose Digital Hall

(parallel session)

The Capitol Hotel Tokyu

Multi-Purpose Digital Hall

Multi-Purpose Digital Hall

(parallel session)

Multi-Purpose Digital Hall

Tokyo Olympic facilities and Metropolitan 
highway renewal project

Outline of PSSC’19 Programs

Photo 3 Greeting by JSSC President Yozo Fujino
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Photo 4 Toast by Emeritus Professor Yushi 
Fukumoto

Photo 5 Performance of koto and shakuhachi at 
the banquet

Photo 6 
Handing over of PSSC 
flag from Japan to 
China, the host nation 
of next PSSC
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(ទាំព័រ ៩) 

អត្ថបទបរយិយពិលសស៖ PSSC’19 (2) 
 ឋកថាលន្េឹោះ 
 
  លៅថ្ែៃទី១ និ្ងទី២ថ្ន្សន្នសីទ PSSC’19  ឋកថាលន្េឹោះ
ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងលៅសាេឌី្ជីែេពហុបាំណងថ្ន្វទិាសាថ ន្បលចេក
វទិាតូ្កយូ ទីតាាំងធ្ាំថ្ន្សន្និសីទ PSSC’19។  ឋកថាក្ត្ូវ ន្លធ្វើ
ល ើងលដ្ឋយអនកជាំនាញេបីលឈាែ ោះេាំដ្ឋប់ពិភពលោក៤របូ លៅកនុង
វស័ិយសាំណង់អគ្នរ និ្ងវសិវករេែសាំណង់សីុវេិពីក្បលទសកនុង
ត្ាំបន់្  សីុហវិក រេួទាំងក្បលទសជប ុន្។ 
  លៅកនុងការលធ្វើ ឋកថា ក្បធាន្បទឈាន្េុខ និ្ងលជឿន្
លេឿន្សតីពីការរចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងសាំណង់ថ្ន្អគ្នរលក្គ្នងខែក
ខែប និ្ងសាព ន្ខែកខែបក្បខវងខវង ក្ត្ូវ ន្រាយការណ៍ ខែេ
លក្គ្នងបងាា ញាន្ែូចខាងលក្កាេ៖ 
 
■ យុទធសាស្តសតែែីសក្ាប់ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំ និ្ងភាពធ្ន្ក្បកបលដ្ឋយ
និ្រន្តរភាព 
សាស្តសាត ចារយ Jerome F. Hajjar 
នាយកដ្ឋឋ ន្វសិវកេែបរសិាថ ន្ និ្ងសាំណង់សីុវេិ 
សាកេវទិាេ័យ Norheastern University 

  
 កនុងប ុនាែ ន្ឆ្ន ាំែែីៗលន្ោះ ភាលែែីថ្ន្ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំក្ត្ូវ

 ន្អភិវឌ្ឍល ើងសក្ាប់ការរចនាលាំនូ្សបេង់ខែកខែប ខែេាន្
ភាពធ្ន្ និ្ងនិ្រន្តរភាព និ្ងខែកខែបហាប់/ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំអាលេ។ 
ឯកសារលន្ោះសលងខបការស្សាវក្ជាវសតីពីក្បព័ន្ធខែេក្ត្ូវ ន្អភិវឌ្ឍ
លែើេបីកាត់្បន្ថយថាេពេ ការបាំពេ និ្ងសក្ាេខែេបងករល ើង
លដ្ឋយសារសាំណង់និ្ងការលក្បើក្ ស់អគ្នរ រេួទាំងក្បព័ន្ធខែេលធ្វើ
ឲ្យការរចនាលាំនូ្សបេង់សក្ាប់ការកាំលទចលក្គ្នងសាំណង់ និ្ងក្បព័ន្ធ
ផ្ទត ច់សាព ន្ thermal bridges កនុងលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប។  
 
■ បញ្ជា ក្បឈ្េថាេពេឌី្ណ្តេិក និ្ងអារ  ឌីូ្ណ្តេិកថ្ន្សាព ន្ខែក
ខែបក្បខវងខវង 
សាស្តសាត ចារយ Yaojun Ge 
នាយកដ្ឋឋ ន្វសិវកេែសាព ន្ SLDORC  
សាកេវទិាេ័យ Tongji University 
   
  លដ្ឋយាន្ការលកើន្ល ើងែ៏សលេបើេលួរឲ្យ រេភ ថ្ន្បញ្ជា
ក្បឈ្េឌី្ណ្តេិក និ្ងអារ  ឌីូ្ណ្តេិកថ្ន្សាព ន្ខែកខែបក្បខវងខវងក្ត្ូវ

 ន្លេើកេកបងាា ញកនុងទិែឋភាពនានា ថ្ន្ចរតិ្េកខណៈឌី្ណ្តេិក
ថ្ន្សាព ន្លក្បើខខសកាប សថិរភាពអារ  ឌីូ្ណ្តេិកថ្ន្សាព ន្លក្បើខខសរកាប   
ក្ទទេៃន់្ និ្ងការបន្ធូរបន្ថយរ ាំញ័រសាព ន្លជើងទក្េរថ្ន្អ័កសខែកខែប
និ្ងសាព ន្លក្បើលជើងទក្េរ។ លញ្ច្ហវកង់ក្លឹោះេិន្ែយចុោះយ ងលេឿន្ 
លទោះាន្ការលកើន្ល ើងក្បខវងខវងថ្ន្សាព ន្ក្ទក្ទង់ លដ្ឋយខខសរកាប 
លហើយលេបឿន្សភាពខូចក្ទង់ក្ទយកខន្េងរងរ ាំលោច លឺេិន្ងាយ
រងឥទធិពេលដ្ឋយសារក្បខវងខវង ខែេអាចក្ទក្ទង់លែើេបីពក្ងីក
ក្បខវងកាន់្ខត្ខវងខែេលទៀត្លៅកនុងលពេអនាលត្ែ៏ខេី។  
  សាព ន្លក្បើខខសរកាបក្ទទេៃន់្ ក្ត្ូវ ន្បងាា ញជាេួយ
បញ្ជា ក្បឈ្េបាំផុ្សត្ថ្ន្អសថិរភាពអារ  ឌីូ្ណ្តេិក លហើយវធីិ្សាស្តសត
េួយថ្ន្វធីិ្សាស្តសតការពារទាំងបីក្បលភទ រេួាន្ឧបករណ៍រកា  
សិថរភាពេាំហរសក្ាប់ខកសក្េួេ និ្ងការបញ្េូ េគ្នន រវាង
ឧបករណ៍រកាសិថរភាព និ្ងេាំហរសក្ាប់ខកសក្េួេ ក្ត្ូវខត្
កាំណត់្យកលក្បើក្ ស់សាព ន្ក្បខវងលេើស១៥០០ខេ ក្ត្។ សាព ន្
ខែេាន្អ័កសក្បខវងខវង និ្ងសាព ន្ាន្សសរទក្េជាេួយបង្ុាំខែក
ខែបក្បអប់ ឬលជើងទក្េរក្បអប់ខែកខែបអាចាន្បញ្ជា រ ាំលោច
លដ្ឋយចេនាលួចខយេ់ ឬទឹកលដ្ឋយសារខផ្សនក្េងកាត់្ចាាំងថ្ន្
លក្គ្នង ឬលជើងទក្េរ ប ុខន្តវធិាន្ការណ៍ល្េើយត្បអារ  ឌីូ្ណ្តេិក និ្ង
TMD លេកានិ្កអាចជួយបន្ធូរបន្ថយការបាំលពញេុខងារ VIV។ 
 
■ ការស្សាវក្ជាវលេើការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់រ ាំជួយថ្ន្សសរខែក
ខែបទក្េង់អកសរ H លៅសហរែឋអាលេរកិ 
សាស្តសាត ចារយ Chia-Ming Uang 
នាយកដ្ឋឋ ន្វសិវកេែលហដ្ឋឋ រចនាសេព័ន្ធ  
សាកេវទិាេ័យ California University 
 
  អនករចនាលាំនូ្សបេង់កនុងត្ាំបន់្រ ាំជួយខពស់ លៅសហរែឋ   
អាលេរកិលក្បើក្ ស់ជាទាេ ប់ នូ្វសសរខែកខែបទក្េង់អកសរ H 
សក្ាប់ការរចនាលាំនូ្សបេង់ លក្គ្នងបង្ុាំសភាពពិលសសខែកខែប
សពវថ្ែៃលន្ោះ ការអនុ្វត្តខែេទញលចញពីលន្ោះេុន្ការរ ាំជួយែីលៅ 
Norhride រែឋកាេីហវ័រោ កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៤។  
  ឯកសារលន្ោះបងាា ញក្បវត្តិ ថ្ន្បញ្ជា សសរលក្ៅខែេ
លេចល ើងត្ាំបូងលេើថ្ផ្សទទឹកកនុងការលធ្វើលត្សត ថ្ន្ការត្ភាជ ប់សភាព
នានា េទធផ្សេពីែាំលណើ រការលណនាខបបលណិត្វទិាឈាន្ែេ់
កេែវធីិ្ស្សាវក្ជាវសីុជលក្ៅឧបត្ថេភលដ្ឋយ NIST ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការលធ្វើ
លត្សយវាយត្ថ្េេជាបន្តបនាទ ប់ថ្ន្សសរទាំហាំធ្ាំលេើពី៤៥សសរ។ 
េទធផ្សេស្សាវក្ជាវពីកេែវធីិ្លន្ោះរេួាន្ការការបកស្សាយបងាា ញ
ចាំលពាោះេកខខណឌ រ ាំជួយ AISC នឹ្ងក្ត្ូវបងាា ញ។ 
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■ សភាពខក្បក្បេួក្ទង់ក្ទយលដ្ឋយសារទេៃន់្ផ្សទុកថ្ន្ការត្ភាជ ប់ចុង
លជើងទក្េរខែកខែប និ្ងលក្គ្នងធ្ន់្នឹ្ងសភាពខែកខែបបីជាន់្ទក្េង់
លពញលេញលក្កាេបន្ទុកជាបន្តបនាទ ប់ 
លោកក្បធាន្ Mitsumasa Midorikawa 
ទីភាន ក់ងារស្សាវក្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍជាតិ្  
វទិាសាថ ន្ស្សាវក្ជាវអគ្នរ 
 
  លៅលពេអគ្នរខែកខែបខពស់ខាេ ាំងបាំផុ្សត្រងចេនារ ាំជួយ
ែីរយៈលពេខវង និ្ងអាំ ុងលបេខវង (រយៈលពេ/អាំ ុងលពេខវង) 
លលពាករណ៍ថាអគ្នរទាំងលនាោះនឹ្ងទទួេរងបន្ទុកជាលក្ចើន្លេើកជា
បន្តបនាទ ប់ជាង ក្ត្ូវ ន្រ ាំពឹងទុកពីការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់រ ាំជួយ
ខបបក្បថ្ពណី។ លដ្ឋយសារាន្ចាំលណោះែឹងេិន្ក្លប់ក្គ្នន់្លេើការ
បាំលពញេុខងារ និ្ងវធីិ្សាស្តសតវាយត្ថ្េេថ្ន្អគ្នរខែកខែបខពស់ខាេ ាំង
បាំផុ្សត្លក្កាេការរងបន្ទុកខបបលន្ោះជាបន្តបនាទ ប់ លលក្ាងស្សាវក្ជាវ
រេួគ្នន លៅជប ុន្ក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់លចញកាេពីឆ្ន ាំ២០១០។ 
  លៅកនុងឯកសារលន្ោះ អវីខែេ ន្លេើកេកបងាា ញលឺការ
លធ្វើលត្សតលេើចាំណុចត្ភាជ ប់លដ្ឋយផ្សារភាជ ប់ពីចុងលជើងទក្េរ និ្ងការ
លធ្វើលត្សតលេើលក្គ្នងធ្ន់្ទេ់នឹ្ងសភាពខែកខែបបីជាន់្ទក្េង់លពញ
លេញ ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើបាំលពញេុខងារកនុងលលក្ាងលន្ោះ។ ការលធ្វើ
លត្សតរងបន្ទុកបន្តបនាទ ប់ចក្េុោះជាលក្ចើន្លេើក លេើចាំណុចត្ភាជ ប់ចុង
លជើងទក្េរ ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងលែើេបីបលងកើត្វធីិ្សាស្តសតវាយត្ថ្េេថ្ន្
សេត្ថភាពខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទង់ជាបន្តបនាទ ប់។ ការលធ្វើលត្សតរងបន្ទុក
បន្តបនាទ ប់ចក្េុោះជាលក្ចើន្លេើក លេើលក្គ្នងសភាពខែកខែបទក្េង់
លពញលេញ ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងលែើេបីលផ្សទៀងផ្ទទ ត់្បញ្ជជ ក់សុពេភាព
ថ្ន្របូេន្តវភិាលសាន េលក្បោះ។ តាេរយៈេទធផ្សេការលធ្វើលត្សតថ្ន្
ចាំណុចត្ភាជ ប់ចុងលជើងសសរទក្េរខែកខែប និ្ងលក្គ្នងសភាពខែក
ខែបទក្េង់លពញលេញ របូេន្តវាយត្ថ្េេសាន េលក្បោះក្ត្ូវ ន្លសនើ
ល ើង និ្ងលផ្សទៀងផ្ទទ ត់្បញ្ជជ ក់ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងចាំនួ្ន្កក្េិត្ថ្ន្វែដបន្ទុក
រហូត្ែេ់សាន េលក្បោះចុងលជើងទក្េរ សក្ាប់ការរចនាលាំនូ្សបេង់
ទេ់រ ាំជួយថ្ន្អគ្នរខែកខែបខពស់ខាេ ាំងទេ់នឹ្ងចេនារ ាំជួយែីរយៈ
លពេខវង និ្ងអាំ ុងលពេខវង។  
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(ទាំព័រ ១០) 

អត្ថបទបរយិយពិលសស៖ PSSC’19 (3) 
វលពិ្ភាកាបលចេកលទស 
 
  លៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទសថ្ន្សន្និសីទ PSSC’19 
ឯកសារសរបុចាំណួន្២២៨ ក្ត្ូវ ន្លធ្វើរ យការណ៍បងាា ញលៅ
កនុងវល្ពិភាកាចាំនួ្ន្៤១។ តារាង១ បងាា ញលឈាែ ោះថ្ន្វល្នានា និ្ង
ចាំនួ្ន្ឯកសារកនុងវល្នី្េួយៗ។  
  លដ្ឋយសារភាពខុសគ្នន ថ្ន្ត្ាំបន់្លផ្សសងៗ លផ្សតើេលចញពី
លឈាែ ោះសន្និសីទ--សន្និសីទខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំ  សីុហវិក (PSSC) 
ឯកសារជាលក្ចើន្ក្ត្ូវ ន្រាយការណ៍ លផ្ទត ត្លេើែាំលណ្តោះស្សាយ
បញ្ជា រ ាំជួយែីលដ្ឋយលហតុ្លន្ោះចាំនួ្ន្ឯកសារអាំពីការរ ាំជួយែីក្ត្ូវ ន្
បងាា ញលៅកនុងវល្សតីពីការរចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងការបាំលពញេុខងារ
ទេ់រ ាំជួយាន្ចាំនួ្ន្៤៥ឯកសារ ចាំនួ្ន្លន្ោះលឺលក្ចើន្ជាងលលលៅកនុង
វល្ពិភាកាបលចេកលទស។ បនាទ ប់ពីវល្លន្ោះ ាន្ការបងាា ញរ យ
ការណ៍ឯកសារជាលក្ចើន្លទៀត្ លៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទសសតីពី
ចាំណុចត្ភាជ ប់ ទសសនាទន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់ និ្ងភាពចុោះលខសើយ 
និ្ងសាន េលក្បោះ។  
 
ឯកសារសតីពីភាពធ្ន្ទេ់រ ាំជួយ 
  លៅកនុងវស័ិយ ថ្ន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយ   
ឯកសារលផ្ទត ត្លេើលគ្នេលៅលក្គ្នងបង្ុាំអគ្នរ ាន្ចាំខណកែ៏ធ្ាំ។ 
លយងតាេេូេបទការស្សាវក្ជាវ ឯកសារស្សាវក្ជាវជាលក្ចើន្ក្ត្ូវ
 ន្រាយការណ៍ថាការស្សាវក្ជាវលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា  លេើឧបករណ៍
ការពារ និ្ងល្េើយត្ប ភាពធ្ន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយថ្ន្ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំ 
ឧបករណ៍ដ្ឋក់អបក្ទក្ទង់-លជើងទក្េរ-សសរ ឥរយិបទថ្ន្ត្ាំណ
រភាជ ប់លជើងទក្េរ-សសរកនុងអាំ ុងលពេរងបន្ទុកជាបន្តបនាទ ប់ និ្ង
ការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់រ ាំជួយថ្ន្ពិដ្ឋន្សាេកាយសេព័ន្ធ។ 
  លដ្ឋយខ ក ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការស្សាវក្ជាវលេើឧបករណ៍
ការពារ-ល្េើយត្ប ការអភិវឌ្ឍថ្ន្ឧបករណ៍ការពារ-រ ាំជួយជាេួយ 
េុខងារកាន់្ខត្ក្បលសើរល ើងែូចជា ឧបករណ៍ដ្ឋក់អបក្ទក្ទង់
លក្គ្នងបង្ុាំកនុងអគ្នរ សន្ទោះលបើក-បិទកនុងសភាពខូចក្ទង់ក្ទយ និ្ង
សន្ទោះបិទ-លបើកខយេ់ការកកិត្ក្ត្ូវ ន្ខណនាាំ និ្ងវធីិ្សាស្តសតរចនា
លាំនូ្សបេង់លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ឧបករណ៍ទាំងលន្ោះ ក៏ក្ត្ូវា ន្លសនើរល ើង
ផ្សងខែរ។ កនុងវធីី្លន្ោះ វា ន្បងាា ញលៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទស
ខែេការស្សាវក្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍលេើឧបករណ៍ការពារ-ល្េើយត្ប
កាំពុងក្ត្ូវ ន្ផ្សសពវផ្សាយយ ងសកេែ។ (សូេលេើេរបូភាព ១) 
 

វលពិ្ភាកាសតពីីការត្ភាជ ប់ 
  លៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទសសតីពីការត្ភាជ ប់ ឯកសារ
ចាំនួ្ន្៣១ ក្ត្ូវ ន្បងាា ញ ខែេកនុងលនាោះឯកសារលដ្ឋោះស្សាយ
ត្ាំណរភាជ ប់ាន្ចាំខណកលក្ចើន្ ប ុខន្តឯកសារជាលក្ចើន្លទៀត្សតីពី
ត្ាំណរភាជ ប់លដ្ឋយឧបករណ៍ចាប់ភាជ ប់ ក៏ក្ត្ូវ ន្បងាា ញផ្សងខែរ។ 
ឯកសារសតីពីត្ាំណរភាជ ប់លដ្ឋយឧបករណ៍ចាប់ភាជ ប់រេួបញ្េូ េលេលុណ
ភាពធ្ន្លពេបាេ ស់ទីលេើគ្នន  េកខណៈខាេ ាំងក្ទក្ទង់ និ្ងចរតិ្េកខណៈ
លគ្នេែថ្ទលទៀត្ថ្ន្ត្ាំណរភាជ ប់លដ្ឋយឧបករណ៍ចាប់ភាជ ប់ ការស្សាវ
ក្ជាវសតីពីត្ាំណរភាជ ប់ លដ្ឋយឧបករណ៍ចាប់ភាជ ប់លដ្ឋយលក្បើក្ ស់
ឧបករណ៍ចាប់ភាជ ប់ែែី និ្ងឧករណ៍ខែេាន្េុខងារភាពធ្ន្លពេ
បាេ ស់ទីលេើគ្នន កនុងលពេរ ាំជួយែី និ្ងក្ត្ូវ ន្ផ្សេិត្ល ើងលដ្ឋយ
លក្បើក្ ស់ឧបករណ៍ទប់ទេៃន់្ខាេ ាំងជាេួយចេនាយឺត្ៗ លហើយ  
ឯកសារេួយសតីពីចាំណុចត្ភាជ ប់សសរ-លជើងទក្េរ និ្ងឥរយិបទថ្ន្
ចាំណុចត្ភាជ ប់សសរ-លជើងទក្េរ និ្ងការត្ភាជ ប់ ត្-សសរកនុង
អាំ ុងលពេរងបន្ទុកជាបន្តបនាទ ប់។ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងរ យការណ៍សតីពី
ត្ាំណរភាជ ប់ ឯកសារេួយ ន្អលង្ត្កាេ ាំងសងកត់្បន្តថ្ន្បន្ទោះខែក
ខែបលក្គ្នងបង្ុាំសាព ន្។ 
  លៅកនុងវល្ពិភាកាបលចេកលទសសតីពីការត្ភាជ ប់ ឯកសារ
ស្សាវក្ជាវជាលក្ចើន្ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ងឥរយិបទកនុងអាំ ុងលពេរងបន្ទុក
ជាបន្តបនាទ ប់ក្ត្ូវ ន្រាយការណ៍ជាេួយលគ្នេលៅកាំណត់្លេើការ
អនុ្វត្តេទធផ្សេស្សាវក្ជាវលៅកនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់រ ាំជួយ។  
 

♦♦♦ 
 
  វល្សាំណួរ&ចលេេើយ ខែេាន្ការចូេរេួយ ងសកេែលេើ
រ យការណ៍ថ្ន្ឯកសារស្សាវក្ជាវខែេ ន្លធ្វើល ើង (របូភាព 2) 
និ្ងវល្ពិភាកាបលចេកលទស២ថ្ែៃសរបុទាំងេូេ ក្ត្ូវ ន្បញ្េ ប់
លដ្ឋយលជាលជ័យ ។ 
 
តារាង ១ វល្ពិភាកា និ្ងចាំនួ្ន្ឯកសារខែេលេើកេកបងាា ញលៅ
កនុងរ យការណ៍លៅសន្និសីទ PSSC ២០១៩ 
របូភាព ១ ទិែឋភាពលៅវល្ពិភាកាបលចេកលទស 
របូភាព ២ វល្សាំណួរ&ចលេេើយ ខែេ ន្លធ្វើ 
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Table 1 Sessions and Number of 
             Papers Reported at PSSC'19

Session

Seismic Performance & Design

Fatigue & Fracture

High Performance Steel & 
Special Materials

Spatial Structure

Connections

Design Concepts

Structural System

Wind Effect

Buckling & Stability

Bridge

Robustness, Redundancy & 
Resilience

Inspection & Monitoring

Construction

Applied & Computational 
Mechanics

Composite Materials & Elements 

Dampers & Isolators

Corrosion

Welding

Fire Resistance

Total

45

15

12

7

31

16

13

5

14

10

3

10

4

6

13

6

4

7

7

228

Number 
of papers

Photo 1 Scene at Technical Session

Photo 2 Active Q&A held

24



(ទាំព័រ ១១) 

អត្ថបទបរយិយពិលសស៖ PSSC’19 (4) 
ទសសន្កិចេបលចេកលទស 
 
  សាំណង់កាំពុងបន្តយ ងលេឿន្ថ្ន្ក្បលភទលផ្សសងៗថ្ន្ពហុ
កី ដ្ឋឋ ន្អត្តពេកេែ និ្ងេូេដ្ឋឋ ន្សេបទរក្បហាក់ក្បខហេគ្នន
លផ្សសងៗលទៀត្េុន្ក្ពឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាាំពិកតួ្កយូ២០២០ និ្ង  រា 
ឡាាំពិក (តូ្កយូ២០២០)។ ជាក្ពឹត្តិការណ៍េួយថ្ន្ក្ពឹត្តិការណ៍នានា
ទក់ទងនឹ្ងសន្និសីទ PSSC (សន្និសីទខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំ  សីុ
ហវិក) ២០១៩ ខែេក្ត្ូវ ន្ក្ រពធលធ្វើល ើងកនុងខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ (JSSC) លក្គ្នងលរៀបចាំទសសន្កិចេ
សិកាបលចេកលទស ខែេេិន្ក្តឹ្េខត្លៅទសសន្កិចេពហុកី ដ្ឋឋ ន្ 
និ្ងេូេដ្ឋឋ ន្សេបទរទាំងលន្ោះប ុលណ្តណ ោះលទ និ្ងខែេទាំងលៅកាន់្
ការដ្ឋឋ ន្ថ្ន្លលក្ាងបន្តែែី សក្ាប់ផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្ទីក្កុងធ្ាំៗ        
បណ្តត ញផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្ត្ភាជ ប់ទីក្កុងសាំខាន់្ៗ ខែេែាំលណើ រការ
លៅកនុងទីក្កុងតូ្កយូ និ្ងត្ាំបន់្លៅខកបរៗលនាោះ។  
  ភាជ ប់ជាេួយេូេបទចេបង ថ្ន្វល្ពិភាកាខែេក្ត្ូវ ន្
លរៀបចាំល ើងលធ្វើលៅថ្ែៃចុងលក្កាយថ្ន្សន្និសីទ PSSC2019 ---   
“លឆ្ព ោះលៅ២០២០៖ បលចេកវទិាលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែបទាំលន្ើបទន់្
សេ័យសក្ាប់អនាលត្ថ្ន្ទីក្កុងតូ្កយូ” ទសសន្កិចេសិកាបលចេក
លទសេួយ ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងលៅកាន់្ការដ្ឋឋ ន្ថ្ន្លលក្ាងសាំណង់
ឈាន្េុខលៅថ្ែៃច័ន្ទ ទី១១ ខខវចិឆិកា ថ្ែៃបនាទ ប់ពីវល្ពិភាកា។ អនក
ចូេរេួសរបុាន្ចាំនួ្ន្៥៤នាក់ កនុងលនាោះាន្ជាងពាក់កណ្តត េ
េកពីបរលទស។ លៅថ្ែៃទសសន្កិចេសិកា ខណៈខែេវាទាំន្ងជា
អាចាន្លភេៀងលពេក្ពេឹេលនាោះ វាខបជាឈ្ប់លភេៀងវញិលៅលពេ
ទសសន្កិចេចាប់លផ្សតើេ និ្ងាន្សីតុ្ណា ភាពលៅត េែេកនុងលពេថ្ែៃ 
កាេ យជាថ្ែៃែ៏េែខេន្ខទន្សក្ាប់ែាំលណើ រទសសន្កិចេ។ 
 
ការដ្ឋឋ ន្ចុោះទសសន្កិចេសាំខាន់្ៗ 
  ែាំលណើ រទសសន្កិចេចាប់លផ្សតើេពីសាថ នី្យ៍ សីុណ្តហ្ាវា  
និ្ងលៅរហូត្ែេ់ត្ាំបន់្ Ariake Area កខន្េងខែេាន្េូេដ្ឋឋ ន្ស
េបទរពាក់ព័ន្ធនឹ្ងក្ពឹត្តិការណ៍អូឡាាំពិកតូ្កយូ២០២០ ក្ត្ូវ ន្
បញ្េ ប់ ឬសថិត្កនុងែាំលណើ រការសាងសង់។ 
  ែាំបូងល ើយ អនកចូេរេួ ន្ពិនិ្ត្យលេើេេជឈេណឌ េ
កាយវបបកេែ Ariake។ លដ្ឋយសារលណៈកាែ ធិ្ការលរៀបចាំក្ពឹត្តិការ
កីឡាអូឡាាំពិក និ្ង  រា ឡាាំពិក តូ្កយូ២០២០   ន្បងកេកខណៈឲ្យ
ចូេពិនិ្ត្យលេើេខផ្សនកខាងកនុង  លហើយអនកចូេរេួអាចពិនិ្ត្យលេើេ  
េជឈេណឌ េកនុងសាថ ន្ភាព ខែេការលរៀបចាំកាំពុងផ្សសពវផ្សាយ

សក្ាប់ក្ពឹត្តិការណ៍ជាលេើកទី១លៅទីលនាោះ។ សក្ាប់េជឈេណឌ េ
កាយវបបកេែ Ariake ាន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់ លក្គ្នងត្ាំបូេលធ្វើពី
លឈ្ើធ្ាំលហើយខវងលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំត្ភាជ ប់គ្នន លធ្នើហាប់ 
និ្ងលជើងទក្េរឃ្នន ប។ ការពិនិ្ត្យខផ្សនកខាងកនុងខែេ ន្លធ្វើល ើងលឺ
ជាខផ្សនកែ៏សាំខាន់្បាំផុ្សត្សក្ាប់អនកចូេរេួ។ (សូេលេើេរបូភាព១) 
  បនាទ ប់េក អនកចូេ ន្ទសសនាក្ពាំខែន្កាំណត់្សាេ 
Arieake និ្ងេជឈេណឌ េកីឡាអូឡាាំពិកលេើទឹក ខណៈខែេ
ទទួេ ន្ការពន្យេ់ពីវសិវករជាលក្ចើន្របូចូេរេួ កនុងការរចនា
លាំនូ្សបេង់ និ្ងសាំណង់។ ខណៈខែេ លក្គ្នងត្ាំបូេលផ្សតចលចញពីគ្នន
លពេាន្រ ាំជួយ លដ្ឋយាន្ទាំហាំធ្ាំ និ្ងខវង លេើសពី១០០x១០០
ខេ ក្ត្ ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្យកេកលក្បើសក្ាប់សេបទរទាំងពីរលន្ោះ 
បេង់លក្គ្នង និ្ងវធីិ្សាស្តសតសាំណង់ខុសពីគ្នន ។ ជាពិលសស លៅកនុង
សាេ Ariake លក្គ្នងត្ាំបូេាន្លជើងទក្េរខែកខែបលទេជាេួយ
េាំហរ៦ខេ ក្ត្ លហើយលជើងទក្េនី្េួយៗក្ត្ូវ ន្ក្ទក្ទង់លដ្ឋយ
ឧបក្កណ៍បាំខបកដ្ឋច់លដ្ឋយខ កលពេាន្រ ាំជួយលៅចុងទាំងពីរ។ 
េា ងវញិលទៀត្ េជឈេណឌ េកីឡាអូឡាាំពិកលេើទឹក លក្គ្នងបង្ុាំ     
ត្ាំបូេាន្លជើងទក្េរខែកខែបទិសលៅពីរ និ្ងក្ទក្ទង់ក្ត្ង់ក្ជុង
ខកងទាំងបួន្ កខន្េងខែេឧបបករណ៍បាំខបកលដ្ឋយខ កពីគ្នន លពេ
ាន្រ ាំជួយក្ត្ូវ ន្ត្ាំល ើងរវាងត្ាំបូេ និ្ងលក្គ្នងបង្ុាំធ្ាំសនូេ។ 
ែាំលណើ រទសសន្កិចេបលចេកលទសក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងលដ្ឋយលក្បៀបលធ្ៀប
ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំទាំងលន្ោះ ទទួេ ន្ការចាប់អារេែណ៍ខាេ ាំងពីអនក
ចូេរេួ។  
  ចុងបញ្េ ប់ អនកចូេរេួ ន្លធ្វើទសសន្កិចេលៅទីតាាំង
ការដ្ឋឋ ន្លលក្ាងបន្តែែីសក្ាប់ខខសរផ្សេូវ Root 1 Haneda Line 
(ខណឌ Higashi Shinagawa ។េ។) ថ្ន្ផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្ទីក្កុងធ្ាំៗ។ 
កនុងលលក្ាងលន្ោះ សាព ន្កាត់្ក្ជេងភនាំខែេាន្ស្សាប់កាំពុងក្ត្វូ
 ន្លរ ើលចញលដ្ឋយផ្សតេ់ផ្សេូវកាច់កុង បលណ្តត ោះអាសន្នជាេួយផ្សេូវ
លេបឿន្លេឿន្ែែីត្លេេើងលៅកខន្េងខត្េតង។ ែាំណ្តក់កាេបន្តែែីថ្ន្ផ្សេូវ
លេបឿន្លេឿន្កាំពុងែាំលណើ រការលក្បើក្ ស់ ហាក់ែូចជាាន្ភាព
សែុលសាែ ញ ខផ្សែកតាេេូេដ្ឋឋ ន្កាេលវោ ប ុខន្តទសសន្កិចេការដ្ឋឋ ន្
ទីតាាំងផ្ទទ េ់ក្ត្ូវ ន្ចងែុេបងាា ញសក្ាប់អនកចូេរេួលក្ពាោះថាពួក
លលអាចយេ់ខេឹេសាររេួទាំងេូេថ្ន្លលក្ាងបន្តែែី លដ្ឋយការពិនិ្ត្យ
លេើេេកខខណឌ បន្តែែី ខណៈលពេលែើរលេើផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្។ (សូេ
លេើេរបូភាព ២ និ្ង៤) 
  
ទសសន្កិចេបលចេកលទសសាំខាន់្ៗ 
  លដ្ឋយសារវសិវករ ខែេចូេរេួកនុងការសាងសង់ ន្
ាន្វត្តាន្លៅការដ្ឋឋ ន្សាំណង់នី្េួយៗ លឺាន្ការសួរសាំណួរ 
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និ្ងចលេេើយយ ងផុ្សេផុ្សស និ្ងសលក្េច ន្ែាំលណើ រទសសន្កិចេ
សិកាក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធិភាពកនុងលពេែ៏ខេី។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ 
ែាំលណើ រទសសន្កិចេបលចេកលទសបចេុបបន្នក្ត្ូវ ន្វាយត្ថ្េេពថាពិជា
ាន្សារៈសាំខាន់្។  
  JSSC បងាា ញការខែេងអាំណរលុណែ៏ក្ជាេលក្ៅចាំលពាោះ
អនកខែេ ន្លរៀបចាំទីតាាំងការដ្ឋឋ ន្លែើេបីទទួេែាំលណើ រទសសន្កិចេ
សិកា និ្ងផ្សតេ់ការពន្យេ់ខផ្សនកបលចេកលទសលទោះជាពួកលលាន្កិចេ
ការែ៏េាញឹកក៏លដ្ឋយ។ 
 
របូភាព ១ ែាំលណើ រទសសន្កិចេបលចេកលទសលៅកាន់្េជឈេណឌ េ
កាយវបបកេែ Ariake  
របូភាព ២ លៅ ៤ ែាំលណើ រទសសន្កិចេបលចេកលទសលៅកាន់្លលក្ាង
បន្តែែីសក្ាប់ ខខសរផ្សេូវ Route 1 Haneda Line ថ្ន្ផ្សេូវលេបឿន្លេឿន្
ទីក្កុងធ្ាំ
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Photo 2 Technical tour to the renewal project for Route1 Haneda Line of Metropolitan Expressway

Photo 1 Technical tour to Ariake Gymnastics Centre, one of major facilities for 2020 
Tokyo Olympic and Paralympic Games
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(ទាំព័រ ១២) 
អត្ថបទបរយិយពិលសស៖ PSSC’19 (5) 
ការតាាំងពិព័រណ៌ក្កេុហ នុ្សារជីវកេែ 
 
ពិធី្លបើកសតង់ពិព័រណ៌ 
  លែើេបីខណនាាំបលចេកវទិាសាំណង់ខែកខែប ចុងលក្កាយ
បាំផុ្សត្លៅជប ុន្ែេ់អនកចូេរេួបរលទសលៅសន្និសីទ PSSC’19 
ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ (JSSC)  ន្ខណនាាំលែើេបីលបើក
ពនាេ រពិព័រណ៍លៅទីតាាំងសន្និសីទ PSSC’19សក្ាប់ការយិេ័យ
រចនាលាំនូ្សបេង់លក្គ្នងបង្ុាំ អនកលៅ ការទូលៅ អនកផ្សេិត្ខែកខែប 
អនកផ្សេិត្ឧបករណ៍ក្ទក្ទង់លក្គ្នងបង្ុាំ អនកអភិវឌ្ឍ និ្ងក្កុេហ ុន្/
សាថ ប័ន្ក្បតិ្បត្តិការលហដ្ឋឋ រចនាសេព័ន្ធលដ្ឋយាន្កាំណត់្ក្តាបញ្ជជ ក់
កនុងវស័ិយនី្េួយៗ។ តាេសាំណូេពររបស់ JSSC ក្កុេហ ុន្សារ   
ជីវកេែ ២១ និ្ងសាថ ប័ន្១  ន្លបើកពនាេ រពិព័រណ៍។ ក្កុេហ ុន្សារជី
វកេែ និ្ងសាថ ប័ន្ជាក់ោក់ាន្លរៀបរាប់ែូចខាងលក្កាេ៖ 
  
ការតាាំងពិព័រណ៌ក្កេុហ ុន្សារជីវកេែ និ្ងសាថ ប័ន្នានា 
  បណ្តត ក្កុេហ ុន្ចូេរេួ៖ Nikken Sekkei Ltd., ARUP, 
Mitsubishi Jisho Sekkei Inc., Kozo Keikaku Engineering Inc., 
Obayashi Corporation, Kajima Corporation, Kumagai Gumi 
Co., Ltd., Shimizu Corporation, Taisei Corporation, Takenaka 
Corporation, JFE Steel Corporation, Nippon Steel 
Corporation, Nippon Steel Engineering Co., Ltd., Nippon 
Steel Metal Products Co., Ltd., Tomoe Corporation, Okabe 
Co., Ltd., Kyushu Daiichi Industry Co., Ltd., Hamanaka Nut 
Hanbai Ltd., Progress Technologies Inc., IHI Infrastructure 
Systems Co., Ltd., East Japan Railway Company, 
Metropolitan Expressway Company Limited, East Nippon 
Expressway Company Limited, Central Nippon Expressway 
Company Limited, West Nippon Expressway Company 
Limited, SOFTeck of Tokyo Institute of Technology 
 
ការតាាំងពិព័រណ៌លដ្ឋយលជាលជ័យ 
  លៅកនុងពនាេ រពិព័រណ៍ បលចេកវទិាសាំណង់ខែកខែប   
សាភ រៈលក្គ្នងបង្ុាំខែកខែប និ្ងលលក្ាងសាំណង់ធ្េែតាខែេលក្បើ
ក្ ស់បលចេកវទិា និ្ងសាភ រៈទាំងលន្ោះក្ត្ូវ ន្ខណនាាំ ខែេាន្
ក្បភពពីសាថ ប័ន្ និ្ងក្កុេហ ុន្ខែេតាាំងពិព័រណ៍លរៀងៗខេួន្។ របូភាព 
១-៣ បងាា ញពនាេ រពិព័រណ៍ និ្ងការលដ្ឋោះែូរទសសន្ៈរវាងអនកចូេរេួ

សន្និសីទ PSSC។  
  ក្កុេហ ុន្ ២៥ និ្ងសាថ ប័ន្១  ន្លបើកពនាេ រពិព័រណ៍
ដ្ឋច់លដ្ឋយខ កពីគ្នន លៅខផ្សនកខាងេុខទីតាាំងធ្ាំថ្ន្សន្និសីទ PSSC 
និ្ងបន្ទប់សក្ាកទទួេទន្កាលហវ។ វាលែិន្លធ្វើបទបងាា ញេួយ
ចាំនួ្ន្ ន្ទសសនាពនាេ ពិព័រណ៍លៅរវាងការលធ្វើបទបងាា ញ លហើយ
អនកចូេរេួជាលក្ចើន្  ន្ចូេលៅពនាេ ពិព័រណ៍កនុងលពេលនាោះលែើេបី
លរៀបចាំកិចេការលផ្សសងៗ ខែេជាេទធផ្សេលឺជាពិព័រណ៍ែ៏ផុ្សេផុ្សស។ 
(សូេលេើេ របូភាព ៤-៥) 
  បខន្ថេលេើលន្ោះ ការលដ្ឋោះែូររវាងពនាេ ពិព័ណ៍ខកបរគ្នន ក្ត្ូវ
 ន្ជាំរញុយ ងសកេែ លហើយជាងលនាោះលទៀត្វាហាក់ែូចជាថាអនក
តាាំងពិព័រណ៍ក្ត្ូវ ន្ខណនាាំរវាងក្កុេហ ុន្តាាំងពិព័រណ៍ និ្ងាន្
ការលដ្ឋោះែូរនាេបណណអាជីវកេែលៅវញិលៅេក។ អនកខែេទទួេ
ភារកិចេលេើការពន្យេ់លៅពនាេ ពិព័រណ៍ ន្ផ្សតេ់េតិ្លយបេ់េួយ
ចាំនួ្ន្លេើការតាាំងពិព័រណ៍ ែូចជា “លៅពិព័រណ៍រយៈលពេ២ថ្ែៃ 
លយើងាន្ឱ្កាសនិ្យយសីុជលក្ៅជាេួយអនកចូេរេួ ខែេជាធ្េែតា
ពិ កជួបគ្នន  លៅលពេលៅទសសន្កិចេក្កុេហ ុន្របស់ពួកលល”។ ែូច
 ន្បងាា ញខាងលេើ ជារេួ ពិព័រណ៍ក្កុេហ ុន្សារជីវកេែលៅ
សន្និសីទ PSSC’19 ទទួេ ន្លជាលជ័យ។ 
 
របូភាព 1~3 ពនាេ ពិព័រណ៍ និ្ងការលដ្ឋោះែូរទសសន្ៈរវាងអនកចូេរេួ
សន្និសីទ PSSC 
របូភាព 4~5 បន្ទប់ពិព័រណ៍ 
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Photos 1~3 Exhibition booths and exchanges of views between PSSC participants

Photos 4~5 Exhibition room and exhibitions
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(ទាំព័រ ១៣-១៤) 

ក្ពឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ្របស់ JSSC 
លវទិកាអគ្នរខពស់ៗចិន្-ជប ុន្-កូលរ   ២០១៩ លៅទីក្កងុណ្តរា  
ក្បលទសជប ុន្ 
លដ្ឋយ Dr. Masayoshi Nakai, នាយកលណៈកាែ ធិ្ការលក្គ្នងបង្ុាំ
ជប ុន្ CTBUH លណៈកាែ ធិ្ការអន្តរជាតិ្ថ្ន្ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែក
ខែបជប ុន្ អនកស្សាវក្ជាវវសិវកេែ អង្ភាពវសិវកេែ ក្កុេហ ុន្ 
Takenaka Corporation 
  លវទិការអគ្នរខពស់ចិន្-ជប ុន្-កូលរ  លេើកទី៦ ក្ត្ូវ ន្
ក្ រពធលធ្វើល ើងលៅថ្ែៃទី០៥ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៩លៅទីក្កុង  ណ្តរា  
ែ៏ចាំណ្តស់របស់ក្បលទសជប ុន្។ លវទិការលន្ោះក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំល ើង
លដ្ឋយលណៈកាែ ធិ្ការលក្គ្នងបង្ុាំជប ុន្ CTBUH លណៈកាែ ធិ្ការ
អន្តរជាតិ្ថ្ន្ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ (JSSC) កនុងកិចេសហ
ការជាេួយលណៈកាែ ធិ្ការកិចេការអន្តរជាតិ្ចិន្សក្ាប់សាំណង់
ខពស់  ៗនិ្ងក្កុេក្បឹកាកូលរ  សក្ាប់អគ្នរខពស់ និ្ងេាំលៅដ្ឋឋ ន្ទីក្កុង។  
  េូេបទថ្ន្លវទិការឆ្ន ាំលន្ោះលឺ “ទសសនាកខន្េងចាស់ លរៀន្
សូក្ត្ែែី”។ សុន្ទរកថាលបើកលធ្វើល ើងលដ្ឋយ Dr. Masayoshi Nakai 
ជានាយកលណៈកាែ ធិ្ការលក្គ្នងបង្ុាំជប ុន្CTBUH សាស្តសតចារយ 
Prof. Guoqiang Li េកពីសាកេវទិាេ័យ Tongji University ជា
អនកត្ាំណ្តងចិន្ និ្ងសាស្តសាត ចារយ Prof. Myungsik Lee េកពី 
សាកេវទិាេ័យ Dongkkuk University ជាអនកត្ាំណ្តងកូលរ  ។ 
  បនាទ ប់ពីសុន្ទរកថាលបើក បទបងាា ញចាំនួ្ន្០៩លេើក្បធាន្
បទចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ែូច ន្សលងខបខាងលក្កាេ ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង
លដ្ឋយចិន្ កូលរ   និ្ងជប ុន្។ ជាេួយគ្នន ខែរ ក្ពឹត្តិការណ៍លន្ោះខែេ
ទាំងជាំរញុកិចេពិភាកាក្បកបលដ្ឋយអត្ថន័្យ និ្ងអន្ថរសជាេួយអនក
ចូេរេួជាង៨០របូ រេួាន្ ១១របូេកពីចិន្ ១៣របូេកពីកូលរ   ១របូ
េកពីសហរែឋអាលេរកិ និ្ង១របូេកពីសិងាបុរ។ី 
 
ការដ្ឋឋ ន្ចុោះទសសន្កិចេសាំខាន់្ៗ 
  លៅវល្ពិភាកាលពេក្ពឹក សាស្តសាត ចារយ Prof. Xuhong 
Zhou េកពីសាកេវទិាេ័យ Chongqing University  ន្
ខណនាាំការអភិវឌ្ឍលក្គ្នងបង្ុាំលបតុ្ងបាំពង់ខែកខែប ខែេកាំណត់្ជា 
STRC និ្ង STSRC និ្ងការអនុ្វត្តលេើអគ្នរខពស់កប់ពពកលៅ
ក្បលទសចិន្។ Dr. Kwangryang Chung េកពីក្កុេហ ុន្ 
Dongyang Structural Engineers Co., Ltd.  ន្ផ្សតេ់ការសិកា
វភិាល និ្ងការរចនាលាំនូ្សបេង់លក្គ្នងបង្ុាំថ្ន្ក្បព័ន្ធលក្គ្នងលជើងទក្េរ
ធ្ាំខផ្សនកខាងលក្ៅសក្ាប់អគ្នរខពស់ពីរ កាំពុងសថិត្លៅកនុងលាំលរាង

បចេុបបន្នលៅទីក្កុងលសអ ូេ។ ចុងបញ្េ ប់វល្ពិភាកាលពេក្ពឹក 
លោក Yoji  Ishibashi េកពីក្កុេហ ុន្ Mitsubishi Jisho Sekkei Inc. 
 ន្បងាា ញការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់រ ាំជួយខផ្សែកលេើេុខងារក្បតិ្បត្តិ
ការថ្ន្អគ្នរខពស់ោត្សន្ធឹងកេពស់ ២១២ខេ ក្ត្ ខែេាន្លឈាែ ោះប
លណ្តត ោះអាសន្ន “អគ្នរ Tokiwabashi Tower-A” ខែេកនុងលនាោះ 
“ក្បព័ន្ធការពាររ ាំលោចក្បេូេផ្សតុាំលៅជាន់្ទប” លដ្ឋយលក្បើក្ ស់
សន្ទោះបិត្-លបើកលក្បង និ្ងសន្ទោះបិត្-លបើកជញ្ជជ ាំងសភាពខូចក្ទង់
ក្ទយក្ត្ូវ ន្ត្លេេើង។  
  ជាេួយគ្នន ខែរ ទីតាាំងថ្ន្លវទិការ “េជឈេណឌ េវបបធ្េ៌ 
Todai-ji” សថិត្លៅជាន់្ផ្ទទ េ់ែីថ្ន្ក្ សាទ Todai-ji ែូលចនោះអនកចូេ
រេួទាំងអស់ ន្ទសសនាវហិារពុទធសាសនាែ៏ធ្ាំ លៅលពេសក្ាក
អាហារថ្ែៃក្ត្ង់។ (របូភាព ១) 
  កនុងវល្ពិភាកាលពេរលសៀេ លោក Lisha Xu េកពី
ក្កុេហ ុន្ China Construction Third Engineering Bureau Group 
CO., LTD.  ន្ខណនាាំបលចេកវទិាសាំណង់សាំខាន់្ៗថ្ន្ “China 
Zun” លៅទីក្កុងលប កាាំង ែូចជាលវទិការសាំណង់សាហរណណកេែ    
ជលណតើ រយន្តលយង ក្បព័ន្ធការពារអលីភ័យបលណ្តត ោះអាសន្ន-និ្ង-    
អចិថ្ញ្ច្ន្តយ៍ ការអនុ្វត្ត BIM និ្ងលផ្សសងៗលទៀត្។ សាស្តសាត ចារយ Prof. 
Hong-Gun Park េកពីសាកេវទិាេ័យ Seoul National 
University  ន្ផ្សតេ់ការសិកាវភិាល និ្ងពិលសាធ្ន៍្ លេើក្បព័ន្ធជញ្ជជ ាំង
សនូេ RC បន្ទោះខែកខែបអាលេសក្ាប់អគ្នរខពស់ៗ។ ចុងលក្កាយ 
លោក Takumi Tsushi េកពីក្កុេហ ុន្ Takenaka Corporation  ន្
បងាា ញការរចនាលាំនូ្សបេង់លក្គ្នងបង្ុាំថ្ន្អគ្នរខពស់ខបបេាំលៅដ្ឋឋ ន្ 
ខែេាន្លឈាែ ោះបលណ្តត ោះអាសន្ន “Toranomon Hills Residential 
Tower” លដ្ឋយលក្បើក្ ស់េកខណៈខាេ ាំងខពស់បាំផុ្សត្ ១២០-១៣០ MPa 
ថ្ន្លបតុ្ងជាេួយសថ្សរខែកខែប និ្ងលេើសពីការការពាររ ាំលោច 
៧៥០ សភាពខូសក្ទង់ក្ទញ និ្ងជញ្ជជ ាំងខែេាន្ភាពធ្ន្។ 
  បនាទ ប់ពីលពេសក្ាកទទួេទន្កាលហវ លោក Lianjin 
Bao េកពីវទិាសាថ ន្ស្សាវក្ជាវ និ្ងរចនាលាំនូ្សបេង់សាថ បត្យកេែ
ចិន្បូព៌ា ន្ខណនាាំអគ្នរត្ភាជ ប់គ្នន ខពស់បាំផុ្សត្ ខែេសថិត្លៅកនុង
លលក្ាងបចេុបបន្នលៅក្បលទសចិន្ និ្ង ន្បងាា ញែាំលណ្តោះស្សាយ
លក្គ្នងបង្ុាំ និ្ងឥទធិពេត្ភាជ ប់។ សាស្តសាត ចារយ Prof. Jinkoo Kim 
េកពីសាកេវទិាេ័យ Sungkyunkwan University  ន្បផ្សតេ់
ការខូចខាត្អគ្នរលដ្ឋយសាររ ាំជួយែីលៅ Pohang កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ 
លហើយបនាទ ប់ពីការអភិវឌ្ឍថ្ន្ឧបករណ៍បខន្ថេទេ់នឹ្ងរ ាំជួយែូចជា 
សន្ទោះបិត្-លបើកកូន្កាន់្ខែេាន្ភាពធ្ន្ និ្ងលផ្សសងៗលទៀត្។ បទ
បងាា ញចុងលក្កាយ លធ្វើល ើងលដ្ឋយ លោក Takashi Kato េកពី
ក្កុេហ ុន្ Kajima Corporation ខែេ ន្បងាា ញការរចនាលាំនូ្ស
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បេង់លក្គ្នងបង្ុាំថ្ន្អគ្នរខពស់កេពស់១៩២ខេ ក្ត្ លឈាែ ោះ “Hibiya Mitsui 
Tower” លដ្ឋយលក្បើក្ ស់សន្ទោះបិត្-លបើកលក្បើលក្បងក្បតិ្បត្តិការខពស់
ខែេលទើបអភិវឌ្ឍល ើងែែីៗ ជាេួយក្បព័ន្ធសាត រថាេពេត្ាំបូងបងែស់
លេើពិភពលោក តាេរយៈលន្ោះក្បសិទធិភាពស្សូបថាេពេថ្ន្អគ្នរ
ជាក់ខសតងអាចលកើន្ែេ់៤ែង លធ្ៀបលៅនឹ្ងសន្ទោះបិត្-លបើកខបប
ក្បថ្ពណី។  
  កនុងសុន្ទរកថាបិទ កនុងនាេជាក្បធាន្ លណៈកាែ ធិ្ការ
លក្គ្នងបង្ុាំជប ុន្CTBUH សាស្តសាត ចារយចូេនិ្វត្តន៍្ Akira Wada លៅ
សាកេវទិាេ័យបលចេកវទិាតូ្កយូ Tokyo Institute of Technology 
 ន្បងាា ញការខែេងអាំណរលុណែ៏ក្ជាេលក្ៅ ែេ់អនកពាក់ព័ន្ធជា
លក្ចើន្ និ្ងចាំលពាោះកិចេក្បជុាំខែេចូេរេួធាតុ្ផ្សសាំសាថ បនាែ៏ផុ្សេផុ្សស 
លហើយលវទិការឆ្ន ាំលន្ោះ ន្បញ្េ ប់លដ្ឋយលជាលជ័យ។ (សូេលេើេ   
របូភាព ២-៦)  
 
“ទសសនាកខន្េងចាស់ លរៀន្សូក្ត្ែែី” 
  លៅថ្ែៃបនាទ ប់ លក្កាយលវទិការ លៅថ្ែៃទី០៦ ខខកកកដ្ឋ 
ក្បតិ្ភូក្បាណ៤០នាក់េកពីចិន្ កូលរ   និ្ងជប ុន្  ន្ចូេរេួ
ទសសន្កិចេសិការយៈលពេ១ថ្ែៃ ឬ២ថ្ែៃ លៅកាន់្វហិារបុរាណលៅ
ទីក្កុងណ្តរា  ស្សបតាេេូេបទថ្ន្លវទិការលន្ោះ “ទសសនាកខន្េង
ចាស់ លរៀន្សូក្ត្ែែី”។ 
  ជាត្ាំបូងលឺ វហិារ Horyu-ji ខែេ ន្បលងកើត្ល ើងកនង
សត្វត្សរទី៍៧ និ្ងចុោះបញ្ជ ីរលបតិ្ភណឌ ពិភពលោកកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣។ 
សេបត្តិេរត្កជាតិ្ “វត្តកេពស់៥ជាន់្” កនុងវហិារ Horyu-ji ាន្
កេពស់៣២.៥ខេ ក្ត្ លឺជាវត្តលធ្វើពីលឈ្ើក្ ាំជាន់្ចាំណ្តស់បាំផុ្សត្កនុង
ពិភពលោកខែេាន្នាលពេបចេុបបន្នលន្ោះ។ (សូេលេើេរបូភាព ៧) 
  លក្ៅពីលន្ោះលឺវហិារ Yakushi-ji។ សេបត្តិេរត្កជាតិ្ 
កេពស់ ៣៤.១ខេ ក្ត្ “វត្តបូព៌ា” កនុងវហិារ Yakushi-ji ខែេ ន្សាង
សង់លៅលែើេសត្វត្សរទី៍៨ លឺជាវត្តលធ្វើពីលឈ្ើបីជាន់្ខពស់ជាងលលលៅ
កនុងខែន្ែីវបបធ្េ៌ខែេ ន្ចុោះបញ្ជ ី លហើយបចេុបបន្នសថិត្លក្កាេការ
ជួសជុេល ើងវញិ។ ជាពិលសស   អនកចូេរេួក្ត្ូវ ន្    ផ្សតេ់សិទធិ
ចូេទសសនាពិលសសលដ្ឋយ អនកក្លប់ក្លងរែឋ េទីក្កុងណ្តរា  
និ្ងវហិារ Yakushi-ji លែើេបីចូេទសសនាការដ្ឋឋ ន្ជួសជុេ លៅ “វត្ត
បូព៌ា” និ្ងលេើេវត្តបុរាណជិត្បាំផុ្សត្។ វាជាបទពិលសាធ្ន៍្ែ៏ាន្
ត្ថ្េេ និ្ងេិន្អាចបាំលភេច ន្សក្ាប់អនកចូេរេួទាំងអស់។ (សូេ
លេើេរបូភាព ៨) 
  សសរកណ្តត េផ្ទត ច់ពីលក្គ្នងលឈ្ើ ថ្ន្វត្តកាេ យជាលាំរូែ៏
សាំខាន់្សក្ាប់ការការពាររ ាំលោច ថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំខពស់បចេុបបន្នែូច
ជា “Tokyo Sky Tree”។  

  េុន្ែាំលណើ រទសសន្កិចេសិកា សាស្តសាត ចារយ Prof. 
Toshikazu Hanazato េកពីសាកេវទិាេ័យ Mie University 
 ន្លធ្វើ ឋកថាេួយសតីពីេុខងារក្បតិ្បត្តិការ ធ្ន្ទេ់នឹ្ងខយេ់ 
និ្ងរ ាំជួយថ្ន្វត្តលធ្វើពីលឈ្ើកេពស់ក្ ាំជាន់្ ជាការស្សាវក្ជាវេួយថ្ន្
ការស្សាវក្ជាវកនុងឯកលទសរបស់លោក។ ការគ្នាំក្ទែ៏សេបុរស
របស់លោកទទួេ ន្ការលកាត្សលសើរជាខាេ ាំង។  
 

♦♦♦♦♦ 
 
  ចុងលក្កាយ លយើងសូេសខេតងការខែេងអាំណរលុណែ៏
ក្ជាេលក្ៅែេ់េូេនិ្ធិ្ Obayashi Foundation សក្ាប់ការផ្សតេ់
ជាំនួ្យឥត្សាំណង និ្ងការយិេ័យអនកលទសចរណ្តរា សក្ាប់ការ
គ្នាំក្ទ និ្ងសហការយ ងលពញទាំហឹងសក្ាប់លវទិការលន្ោះ។ 
  លវទិការអគ្នរខពស់លោកទី៧ ចិន្-ជប ុន្-កូលរ  នឹ្ងក្ រពធ
លៅទីក្កុងណ្តន្ជីងកនុងខខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 
របូភាព ១ ទីតាាំងលវទិការ េជឈេណឌ េវបបធ្េ៌ Todai-ji 
របូភាព ២ បណ្តត សាេ កសញ្ជញ ផ្សតេ់ព័ត៌្ាន្ទីតាាំង 
របូភាព ៣ អនកចូេរេួលេើសពី៨០នាក់ ន្ចូេរេួលវទិការ 
របូភាព ៤ វល្សាំណួរ&ចលេេើយ ខែេ ន្លធ្វើ 
របូភាព ៥ សុន្ទរកថាបិទពីសាស្តសាត ចារយ Prof. Akira Wada 
របូភាព ៦ អនកចូេរេួលវទិការ 
របូភាព ៧ “អគ្នរក្ ាំជាន់្” កនុងវហិារ Horyu-ji 
របូភាព ៨ ការដ្ឋឋ ន្ជួសជុេថ្ន្ “វត្តបូព៌ា” កនុងវហិារ Yakushi-ji 
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Photo 1 Forum venue, Todai-ji Cultural Center 

Photo 2 Forum information signboard

Photo 3 More than 80 participants joined the forum

Photo 4 Lecture delivery from Prof. Zhou

Photo 5 Closing address from Prof. Akira Wada Photo 6 Participants to the forum

Photo 7 “Five-story Pagoda” in Horyu-ji Temple Photo 8 The restoration site of “East Pagoda” in 
Yakushi-ji Temple
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(ទាំព័រ ១៤-១៥) 

ក្ពឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ្របស់ JSSC  
សន្និសីទបញ្ញវន្តវសិវករវយ័លកែង IABSE លេើកទី២កនុងអាសីុបូ
ព៌ា លៅទីក្កងុតូ្កយូ ២០១៩ 
លដ្ឋយ Shunichi Nakamura, សកេវទិាេ័យ Toka អនុ្ក្បធាន្ IABSE  
 
 សន្និសីទបញ្ញវន្តវសិវករវយ័លកែង IABSE លេើកទី២កនុង
ត្ាំបន់្អាសីុបូព៌ា លៅទីក្កុងតូ្កយូ ២០១៩ ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំល ើង
លដ្ឋយក្កុេ IABSE ចិន្ កូលរ   និ្ងហុងកុង។ បនាទ ប់ពីសន្និសីទ YEC 
លេើកទី១ ក្បក្ពឹត្តិលៅលៅទីក្កុងលសៀងថ្ហ កនុងខខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
លហើយសន្និសីទ YEC លេើកទី២ ក្ រពធចាប់ពីថ្ែៃទី៧-៨ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៩ លៅវទិាសាថ ន្បលចេកវទិាតូ្កយូ លៅទីក្កុងតូ្កយូ។          សា
ស្តសាត ចារយ Prof. Yozo Fujino (ក្បធាន្លណៈកាែ ធិ្ការលរៀបចាំ)  ន្
លធ្វើសុន្ទរកថាសាវ លេន៍្លៅពិធី្លបើក។ ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែកខែប
ជប ុន្ (JSSC) លធ្វើជាលេខាធិ្ការដ្ឋឋ ន្ថ្ន្ក្កុេ IABSE ជប ុន្ 
(សាលេអន្តរជាតិ្សក្ាប់វសិវកេែលហដ្ឋឋ រចនាសេព័ន្ធ និ្ងសាព ន្)។  
 សកេែភាព IABSE ផ្សតេ់ឱ្កាសសិកា និ្ងែ៏ាន្សារៈ
ក្បលយជន៍្សក្ាប់វសិវករវយ័លកែង។ សន្និសីទ YEC លៅអាសីុបូព៌ា
ក្ត្ូវ ន្ផ្សតួចលផ្សតើេល ើង លែើេបីឲ្យវសិវករវយ័លកែងអាចចូេរេួ
សកេែភាពទាំងលន្ោះកាន់្ខត្ងាយស្សួេ ជាេួយត្ថ្េេទបទាំងការ
ចាំណ្តយលេើការលធ្វើែាំលណើ រ និ្ងថ្ែេចុោះលឈាែ ោះចូេរេួ (ក្បខហេ ១/
១០ ថ្ន្សន្និសីទអនកស្សាវក្ជាវខបបក្បថ្ពណី)។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ 
ក្ពឹត្តិការណ៍លន្ោះ ជាំរញុលេើកទឹកចិត្តវសិវករវយ័លកែងឲ្យចុោះរេួយ ង
សកេែកនុងសកេែភាព IABSE។ លៅសន្និសីទ YEC តូ្កយូ ាន្អនក
ចូេរេួ៩៩នាក់េិន្ក្តឹ្េខត្េកពីអាសីុបូព៌ាប ុលណ្តណ ោះលទ ខែបទាំង
ាន្អឺរ  បុ និ្ងអាសីុអាលលនយផ្សងខែរ (របូភាព១)។  
 
កេែវធីិ្សាំខាន់្ៗថ្ន្សន្និសទីបញ្ញវន្តវសិវករវយ័លកែង IABSE លេើកទី២ 
  កេែវធីិ្រេួាន្ ឋកថាលន្េឹោះ វល្ពិភាកាបលចេកលទស 
និ្ងវល្ក្បកួត្រចនាលាំនូ្សបេង់។  ឋកថាលន្េឹោះ លក្កាេចាំណងលជើង 
“ន្វានុ្វត្តន៍្សក្ាប់សាំណង់សាព ន្ក្បកបលដ្ឋយនិ្រន្តរភាព” លធ្វើល ើង
លដ្ឋយ Dr. Akio Kasuga (របូភាព២) អនុ្ក្បធាន្ក្បតិ្បត្តិ និ្ង 
នាយកបលចេកលទសថ្ន្ក្កុេហ ុន្ Sumitomo Mitsui Construction។  
គ្នត់្ ន្រចនាលាំនូ្សបេង់ជាង២០០សាព ន្ លហើយបចេុបបន្នជា            
អនុ្ក្បធាន្ fib (សហព័ន្ធលបតុ្ងអន្តរជាតិ្)។  ឋកថា ន្បងាា ញ
វធីិ្សក្ាប់សាំណង់សាព ន្ក្បកបលដ្ឋយនិ្រន្តរភាព ជាេួយសាព ន្
ខែេាន្អាយុកាេលក្បើក្ ស់ខវង និ្ងេិន្លធ្វើពីលោហៈ។ វាាន្

សារក្បលយជន៍្ និ្ងអប់រ ាំចាំលពាោះវសិវករវយ័លកែង។ 
  ការក្បកួត្ការរចនាលាំនូ្សបេង់ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងសក្ាប់
សាព ន្លែែើរលជើងខែេក្ត្ូវ ន្សេែត់្្េងកាត់្ទលន្េ Sumida លេើទលន្េ
ខែ ាន្ទទឹង១៦០ខេ ក្ត្។ ក្បលភទសាព ន្លផ្សសងៗក្ត្ូវ ន្លសនើ
ល ើងែូចជា សាព ន្ក្ទក្ទង់លដ្ឋយខខសកាប សាព ន្ទក្េង់ឥន្ទូ សាព ន្លក្បើ
លជើងទក្េរ សាព ន្បខន្ថទទឹក ជាេួយសាភ រៈសាំណង់លផ្សសងៗគ្នន  ែូច
ជាខែកខែប លបតុ្ង និ្ងលឈ្ើ។ ពាន្តរងាវ ន់្រចនាលាំនូ្សបេង់លេខ១ 
 ន្ក្បលេ់ឲ្យសាព ន្ខខសបូរណ៍ខែកខែប ជាេួយសសរបលង្ាេអ័កស
លគ្នេ (រូបភាព៣) រចនាលាំនូ្សបេង់លដ្ឋយក្កុេសាកេវទិាេ័យ 
Tongji University ាន្ Zhanghang Liu, Ao Wang និ្ង Lanxin 
Luo េកពីចិន្ (របូភាព៤)។ រងាវ ន់្លេខ២ ន្លៅលេើសាព ន្លឈ្ើប
ខន្តត្ទឹក រចនាលាំនូ្សបេង់លដ្ឋយសិសសសាកេវទិាេ័យ Seoul 
National University លឺ JRuolf T. Starossek េកពីកូលរ   និ្ងសាព ន្
ក្ទក្ទង់លដ្ឋយខខសកាបជាេួយលជើងទក្េរ PC រចនាលាំនូ្សបេង់
លដ្ឋយក្កុេ Sumitomo Mitsui Construction ាន្ Hoang Trong 
Khuyen, Rankoth Kumara Chamila និ្ង Enrique Corres Sojo 
េកពីជប ុន្ (របូភាព៤)។  
  លៅវល្សិកាបលចេកលទស វសិវករវយ័លកែងសរបុ ៤២របូ 
(១៥របូេកពីជប ុន្ ២១របូេកពីចិន្ និ្ង១របូេកពីកូលរ   ២របូេកពី
ហុងកុង ១របូេកពីថ្ែ ១របូេកពីលវៀត្ណ្តេ និ្ង១របូេកពីអា ឺេ ង់) 
 ន្បងាា ញឯកសារស្សាវក្ជាវែ៏លួរឲ្យចាប់អារេែណ៍ និ្ងរ យ
ការណ៍បលចេកលទសថ្ន្លលក្ាងសាំណង់។ ក្បធាន្បទក្លប  ែណត ប់
លេើទិែឋភាពទូេាំទូោយថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំ៖ ការរចនាលាំនូ្ស បេង់ និ្ង
សាំណង់សាព ន្ អគ្នរ និ្ងក្បព័ន្ធបងាូរលក្កាេទឹក ការក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យសុខភាព 
សាភ រៈលក្គ្នងបង្ុាំ ការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់នឹ្ងខយេ់ និ្ង រ ាំជួយែី 
ការចុោះលខសើយ និ្ងភាពធ្ន្ និ្ងលផ្សសងៗលទៀត្។ បនាទ ប់ពីបទបងាា ញ
ក្ត្ូវ ន្បញ្េ ប់កនុងវល្ពិភាកា វាលែិន្លធ្វើបទបងាា ញទាំងអស់ក្ត្ូវ
 ន្អលញ្េ ើញល ើងលេើលវទិការ និ្ងចូេរេួវល្សាំណួរ-ចលេេើយ និ្ង
ការពិភាកាលធ្វើល ើងលដ្ឋយ និ្ងរវាងវាលែិន្លធ្វើបទបងាា ញ និ្ងអនក
ចូេរេួសាត ប់ យ ងផុ្សេផុ្សស និ្ងរស់រលវ ើក (របូភាព៥)។ ពាន្រងាវ ន់្
បទបងាា ញល្នើេ ន្ផ្សតេ់ជូន្វាលែិន្លធ្វើបទបងាា ញបីរបូ (របូភាព៦)៖ 
Ms. Dorina Siebert (សាកេវទិាេ័យ Technical University of 
Munich អា ឺេ ង់) Ms. Sanako Kato (សាកេវទិាេ័យ Gifu 
ជប ុន្) និ្ង Mr. Biao Tan (សាកេវទិាេ័យ Tongji ចិន្)។ 
  ទសសន្កិចេសិកាលេើទូកលែើេបីលធ្វើែាំលណើ រលៅលេើេ
សាព ន្លេើទន្េ Sumida នាលពេរលសៀេថ្ន្ថ្ែៃទី២ (របូភាព៧)។  
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សន្និសីទញ្ញវន្តវសិវករវយ័លកែង IABSE លេើកទី៣ 
  សន្និសីទញ្ញវន្តវសិវករវយ័លកែង IABSE លេើកទី៣ លៅ
អាសីុបូព៌ានឹ្ងក្ រពធលធ្វើលៅសាកេវទិាេ័យ Seoul National 
University ក្បលទសកូលរ  លៅថ្ែៃទី១១ និ្ង១២ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 
របូភាព ១ វាលែិន្លធ្វើបទបងាា ញ និ្ងអនកចូេរេួ 
របូភាព ២  ឋកថាលន្េឹោះលដ្ឋយ Dr. Akio Kasuga 
របូភាព ៣ សាព ន្លែែើរលជើង ពាន្រងាវ ន់្លេខ១ ថ្ន្ការក្បកួត្រចនា
លាំនូ្សបេង់ 
  ក្កុេជ័យោភីលេខ ១ 
  ជ័យោភីលេខ ២ 
  ក្កុេជ័យោភីលេខ ៣  
របូភាព ៤ ជ័យោភី ថ្ន្ការក្បកួត្រចនាលាំនូ្សបេង់ 
របូភាព ៥ ការពិភាកាជាេួយវាលែិន្លធ្វើបទបងាា ញ និ្ងអនកចូេរេួ 
របូភាព ៦ វាលែិន្លធ្វើបទបងាា ញ៣របូខែេទទួេ ន្ពាន្រងាវ ន់្ 
របូភាព ៧ ទសសន្កិចេសិកាលេើទូកលៅកាន់្ទលន្េ Sumida 
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Photo 3 The First Place Footbridge of Design Competition

First Place Team Runners-up Runners-up Team
Photo 4 Winners of design competition

Photo 5 Discussion with presenters and audience

Photo 7 Bridge boat tour on the Sumida River

Photo 6 Awarded Three Outstanding Presenters

Photo 1 Presenters and participants
Photo 2 Keynote lecture by 

Dr. Akio Kasuga
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(ទាំព័រ ១៦-១៧) 

អត្ថបទបរយិយពិលសស៖ ខែកអីុណុក 
វែីិ 268 Orchard Road 
--បេង់លក្គ្នងបង្ុាំខផ្សនកខាងេុខក្បអប់កញ្េ ក់ខែកអីុណុក-- 
លដ្ឋយ Tomomi Kanemitsu, Hiemi Nakashima និ្ង Masaki 
Yamada, Shimizu Corporation  
 
លសចកតីលផ្សតើេ 
 បេង់ខផ្សនកខាងេុខអគ្នរជាទិែឋភាពសាំខាន់្ពីលគ្នេលាំនិ្ត្
ថ្ន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់។ កញ្េ ក់ជាញឹកោប់ក្ត្ូវ ន្លក្បើសក្ាប់ 
បងាា ញចាស់នូ្វភាពថាេ ថ្ន្បេង់ខផ្សនកខាងេុខ។ លៅក្បលទសសិងាបុរ ី
អគ្នរពាណិជជកេែ ខែេាន្បេង់ខផ្សនកខាងេុខក្បអប់កញ្េ ក់ធ្ាំក្ត្ូវ
 ន្បញ្េ ប់កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ (របូភាព១)។ បេង់ខផ្សនកខាងេុខ ាន្
ក្បអប់៣ជាេួយត្ាំបូេកញ្េ ក់ និ្ងជញ្ជជ ាំងកញ្េ ក់។ លក្គ្នងក្ទក្ទង់
កញ្េ ក់លធ្វើល ើងលដ្ឋយខែកអីុណុក ខែេក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងការ
លរៀបសសរក្ទក្ទង់លសតើង និ្ងត្ាំណរភាជ ប់េែ និ្ងផ្សេិត្លដ្ឋយបលចេក
វទិាឌី្ជីែេ។ ទសសន្ទន្ការរចនាលាំនូ្សបេង់ខផ្សនកខាងេុខថ្ន្
ភាពថាេ លធ្វើល ើងលដ្ឋយកញ្េ ក់ និ្ងលក្គ្នងពិលសសជាេួយសាភ រៈ 
ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំ និ្ងការផ្សេិត្ឌី្ជីែេ។ 
 
ការរចនាលាំនូ្សបេង់លក្គ្នងបង្ុាំ 
  អគ្នរាន្១២ជាន់្ កេពស់៧២ខេ ក្ត្ និ្ងជាន់្លក្កាេែី។ 
អគ្នរាន្លក្គ្នងបង្ុាំចេបងបីកក្េិត្ បេង់ខផ្សនកខាងេុខ និ្ងក្ចកចូេ
ខផ្សនកខាងេុខជាេួយជលក្េរ។ ក្បអប់កញ្េ ក់ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងពី
កញ្េ ក់បន្ទោះក្ទលេើលក្គ្នងបង្ុាំខខវងជាប់គ្នន លេើខែកអីុណុក (Fig.1) ។ 
  លក្គ្នងបង្ុាំត្ាំបូេក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើង លដ្ឋយលក្គ្នងបង្ុាំ
ខខវងជាប់គ្នន  ខែកទេ និ្ងបង្ុាំសាំណ្តញ់។ ខផ្សនកកាត់្គ្នន ថ្ន្បង្ុាំខខវង
ជាប់គ្នន  ខែកទេទប់កាេ ាំងសងកត់្ និ្ងបន្ទុកសរបុរេួលឺខផ្សនកទក្េង់ 
V ខផ្សនកបាំពង់ និ្ងខផ្សនកចរាចរណ៍ (កាំណ្តត់្) នី្េួយៗ (Fig.2)។ កនុង
ការរចនាលាំនូ្សបេង់ថ្ន្បន្ទុកែុេ ាន្ខត្កាេ ាំងសងកត់្ប ុលណ្តណ ោះក្ត្ូវ
 ន្លិត្ពិចារណ្តរ ែូលចនោះសសរក្ទក្ទង់ថ្ន្បន្ទុកឌុ្េអាចាន្លសតើង។  
  លលក្ាងបង្ុាំជញ្ជជ ាំង ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងលដ្ឋយសសរ
លធ្នើរលផ្សតកខែកទេទប់កាេ ាំងសងកត់្ ខខសរែពក់ និ្ងកងជញ្ជជ ាំង 
(Fig.3)។ កនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់កងែពក់ និ្ងកង លឺាន្ខត្ក្ត្ូវ ន្
ពិចារណ្តរ ែូលចនោះសសរក្ទអាចលសតើង។  
  សាភ រៈថ្ន្សសរក្ទថ្ន្ក្បអប់កញ្េ ក់ លឺខែកអីុណុក។ 
ខផ្សនកថ្ន្សាភ រៈខផ្សែកលេើទសសន្ទន្រចនាលាំនូ្សបេង់ ថ្ន្សុវត្ថិភាព

លក្គ្នងបង្ុាំ ភាពធ្ន្ទេ់សាំណឹក និ្ងេុខងារក្បតិ្បត្តិការសាំណង់។
សាភ រៈាន្េកខណៈខាេ ាំងខពស់ និ្ងភាពធ្ន្ទេ់សាំណឹកខពស់ក្ត្ូវ
 ន្លក្បើកនុងសសរក្ទលលក្ាងបង្ុាំលេ លដ្ឋយពិចារណ្តរកាត់្បន្ថយ
ទាំហាំខផ្សន្េងកាត់្ និ្ងនិ្រន្តរភាព។  
  របូភាព ២ និ្ង៣ ជាឧទរហណ៍ថ្ន្ត្ាំណ្តភាជ ប់លក្គ្នង។ 
កនុងការរចនាលាំនូ្សបេង់ត្ាំណរភាជ ប់លដ្ឋយពិចារណ្តរែូចខាងលក្កាេ៖ 
• បង្ុាំក្បអប់កញ្េ ក់ាន្សថិរភាពទាំងេកខណៈខាេ ាំង និ្ងសេត្ថភាពខពស់ 
• ការងារត្ភាជ ប់កនុងវស័ិយសាំណងលឺងាយស្សួេ 
• របូរាងថ្ន្ត្ាំណរភាជ ប់ក្ត្ូវតាេទន្សន្ទន្ការរចនាលាំនូ្ងបេង់ថាេ  
  ភាពធ្ន្ខាេ ាំងាន្ភាពបទខបន្ថ្ន្ត្ាំណរភាជ ប់ក្ត្ូវ ន្
រចនាតាេរយៈការវភិាលក្កវា ត់្។ 
 
ការសន្និដ្ឋឋ ន្ 
  េកខណៈខាេ ាំង និ្ងភាពធ្ន្ថ្ន្លលក្ាងបង្ុាំក្បអប់កញ្េ ក់
ខផ្សែកតាេត្ថ្េេេុន្រងកាេ ាំង ខែេក្ត្ូវ ន្ត្លេេើងលេើសសរទក្េរថ្ន្
លលក្ាងបង្ុាំកាេ ាំង។ លក្គ្នងក្ទក្ទង់កញ្េ ក់ខក្បក្បួេក្ទង់ក្ទយ
លដ្ឋយេុន្ពាេរងកាេ ាំង។ ែូលចនោះ កញ្េ ក់ក្ត្ូវ ន្ត្លេេើងបនាទ ប់ពី
ែាំណ្តក់កាេេុន្រងកាេ ាំង។ ទេៃន់្កញ្េ ក់ផ្ទទ េ់បណ្តត េឲ្យបតូរទិស
លៅលក្គ្នងត្ាំបូេចុោះេកលក្កាេ។ ការបតូរទិសចុោះេកលក្កាេក្ត្ូវខត្
ាន្ការក្លប់ក្លងលែើេបីផ្សតេ់ជាំលរេក្បព័ន្ធបងាូរទឹកកងវក់ថ្ន្ថ្ផ្សទែាំបូេ។ 
ភាពជាក់ោក់ថ្ន្ទាំហាំ ថ្ន្សសរទក្េរ និ្ងចាំណុចត្ភាជ ប់ាន្    
ឥទធិពេលេើភាពជាក់ោក់កនុងការត្លេេើង។ ចាប់ពីខាងលេើការ
ក្លប់ក្លងេុន្លពេរងកាេ ាំង និ្ងភាពជាក់ោក់ថ្ន្ទាំហាំលឺលួរយក
ចិត្តទុកដ្ឋក់កនុងែាំលណើ រការសាំណង់។  
  ែាំលណើ រការកនុងលធ្វើលាំនូ្សបេង់សាំណង់េេែិត្សាំខាន់្លឺលធ្វើ
លដ្ឋយា សីុន្ និ្ងត្លេេើងលដ្ឋយផ្សារភាជ ប់។ លាំនូ្សបេង់សាំណង់
េេែិត្ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ 3-D CAD។ ទិន្នន័្យឌី្ជី
ែេថ្ន្លាំនូ្សបេង់សាំណង់េេែិត្ក្ត្ូវ ន្បញ្ជូ ន្ លដ្ឋយផ្ទទ េ់លៅស
េបទរា សីុន្ (Fig.4) 
  ចាំណុចក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យលួរយកចិត្តទុកដ្ឋក់សក្ាប់ការផ្សារ
ភាជ ប់ាន្ែូចត្លៅ៖ 
•  លក្ជើសលរ ើសវធីិ្សាស្តសតផ្សារសេស្សប រេួទាំងការលក្ជើសលរ ើស
សាភ រៈផ្សារ 
• លក្ជើសលរ ើសជាងផ្សារជាំនាញខែេាន្ការបញ្ជជ ក់ទទួេស្ាេ់ 
•  លធ្វើអធិ្ការកិចេលៅការដ្ឋឋ ន្លដ្ឋយសេស្សបកនុងែាំលណើ រការផ្សារ 
  ជាពិលសសសក្ាប់ការផ្សារលៅការដ្ឋឋ ន្ ការលធ្វើលត្សត
ផ្សារជាលក្ចើន្ខែេលណនាេកខខណឌ ជាក់ខសតង ថ្ន្ការដ្ឋឋ ន្
សាំណង់ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង (របូភាព៤)។ 
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របូភាព ១  ទិែឋភាពខផ្សនកខាងកនុង និ្ងខាងលក្ៅ 
របូភាព ២  ចាំណុចត្ភាជ ប់ថ្ន្ធ្នឹេត្ាំបូេ 
  (a) ទិែឋភាពលេើេលៅលេើ 
  (b) ទិែឋភាពលេើេចុោះលក្កាេ 
របូភាព ៣  ចាំណុចត្ភាជ ប់ថ្ន្សសរទក្េកាេ ាំង 
របូភាព ៤  ការក្លប់ក្លងការផ្សារ 
 
Fig.1 លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្បេង់លេើេពីខាងេុខ 
Fig.2 យន្តការធ្ន្ទេ់បន្ទុកទិសលៅបញ្ឈរ 
Fig.3 យន្តការធ្ន្ទេ់បន្ទុកទិសលៅលផ្សតក 
Fig.4 លាំនូ្សបេង់ត្លេេើងសាភ រៈលដ្ឋយេូេដ្ឋឋ ន្ទិន្នន័្យឌី្ជីែេ
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Fig. 1 Outline of Front Façade
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Fig. 2 Vertical Load Resistant Mechanism
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Fig. 4 Digital Fabrication Fig. 5 Welding Management
Design

BIM 3D printing Laser cutting

Cutting work

Facing

Measurement by 
3D scanner

Measurement by 
3D scanner

Temporary assembly

Machining Measurement

(a) Shop welding test (b) Ultrasonic  test

(c) Field welding test
*Finishing is done after welding.

Photo 2 Joint of roof beam
(a) Upward view (b) Downward view

Photo 3 Joint of tension rod
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(ទាំព័រ១៨-ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ) 
អត្ថបទបរយិយពិលសស៖ ខែកអីុណុក 
លខាេ ងទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្ Kamihirai Flood Gate 
_ ការផ្សារភាជ ប់បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភ រៈតាេវធីិ្សា
ស្តសតបលចេកវទិាទាំលន្ើបលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ខែកអីុណុកាន្ភាព
ធ្ន្ខពស់ទេ់នឹ្ងសាំណឹក និ្ងសាន េលក្បោះ--- 
លដ្ឋយ Yuji Shuto, ក្កុេហ ុន្ IHI Infrastructure Systems Co. Ltd. 

 
លខាេ ងទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្ Kamihirai សថិត្លៅចាំណុចក្បសពវ

ថ្ន្ទលន្េ Nakagawa និ្ងទលន្េ Ayase លៅជាយក្កុងថ្ន្ទីក្កុងតូ្កយូ ក្ត្វូ
 ន្បញ្េ ប់កនុងឆ្ន ាំ១៩៧០ លែើេបីការពារការលកើន្ល ើងកក្េិត្កេពស់  
ទឹក។ កនុងលលក្ាងផ្សារភាជ ប់បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភ រៈតាេ
វធីិ្សាស្តសតបលចេកវទិាទាំលន្ើប ទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្ក្ត្ូវ ន្បន្តល ើងវញិ
ទាំងស្សុង និ្ងផ្សារភាជ ប់បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភ រៈតាេវធីិ្
សាស្តសតបលចេកវទិាទាំលន្ើបទេ់នឹ្ងរ ាំជួយ លែើេបីឲ្យទវ រអាចរកាេុខងារ
របស់វាជាទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្ និ្ងការពារទឹកជាំន្ន់្លដ្ឋយសារស ូណ្តេិ 
លទោះបីជាកនុងករណីលៅលពេរ ាំជួយែីខាន ត្ធ្ាំបាំផុ្សត្ខែេលលពាករណ៍
នឹ្ងលកើត្ល ើយងក៏លដ្ឋយ។ (សូេលេើេរបូភាព ១)  

ទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្កាំណត់្លក្បើលលក្ាងបង្ុាំក្បលភទVierendeel 
បាំពង់ខែេាន្ឧទរហរណ៍ខត្កនុងក្បលទសជប ុន្ប ុលណ្តណ ោះ លហើយលៅ
កនុងលលក្ាងផ្សារភាជ ប់បលចេកលទសសាំណង់ ជាេួយសាភ រៈតាេវធីិ្  
សាស្តសតបលចេកវទិាទាំលន្ើបរបស់ជប ុន្ ក្បលភទខែេបងាា ញក្ត្ូវ ន្
កាំណត់្លក្បើក្ ស់។ 

 
លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្លលក្ាងបង្ុាំទវ រ 
 ខែកអីុណុកាន្ភាពធ្ន្ខពស់ទេ់នឹ្ងសាំណឹក និ្ងសាន េ
លក្បោះ (JIS SUS323L)  ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្លក្បើជាសសរទក្េលក្គ្នងបង្ុាំ
សក្ាប់លក្គ្នងបង្ុាំទវ រ កនុងលលក្ាងផ្សារភាជ ប់បលចេកលទសសាំណង់
ជាេួយសាភ រៈតាេវធីិ្សាស្តសតបលចេកវទិាទាំលន្ើបបចេុបបន្ន។លដ្ឋយសារ 
ទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្សថិត្លៅកនុងត្ាំបន់្ទឹកថ្ក្បខេេៗ លឺត្ក្េូវឲ្យសសរ
ទក្េរលក្គ្នងបង្ុាំ សក្ាប់លក្បើក្ ស់សក្ាប់ទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្លធ្វើឲ្យ
ាន្ភាពធ្ន់្ទេ់ទក្េង់សាំណឹកកខន្េងក្បលហាង លេើសាភ រៈខែេ    
ផ្សេិត្ល ើង។ ខែកអីុណុកាន្ភាពធ្ន្ខពស់ទេ់នឹ្ងសាំណឹក និ្ង
សាន េលក្បោះផ្សតេ់េុខងារក្បតិ្បត្តិការខពស់--ខែកខែប ាន្ភាពធ្ន្ទេ់
នឹ្ងទក្េង់សាំណឹកកខន្េងក្បលហាងលេើសាភ រៈ ខែេផ្សេិត្ល ើងខពស់
ជាងក្បលភទ SUS316L និ្ងេកខណៈខាេ ាំងក្បខហេពីរែងលធ្ៀបនឹ្ង

ក្បលភទ SUS316 លហើយលេើសពីលន្ោះលទៀត្លឺាន្ត្ថ្េេទប់ជាង
ក្បលភទ SUS136 ផ្សងខែរ។ 
 លុណសេបត្តិេួយលទៀត្ចាំលពាោះការលក្បើក្ ស់ខែកអីុណុក
ាន្ភាពធ្ន្ខពស់ទេ់នឹ្ងសាំណឹក និ្ងសាន េលក្បោះលឺពុាំក្ត្ូវការក្លបកនុង
លពេលក្បើក្ ស់ជាក់ខសតង។ តាេការែឹងពីេទធផ្សេសិកាលក្បៀប
លធ្ៀបថា លៅលពេវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់៥០ឆ្ន ាំក្ត្ូវ ន្ពិចារណ្តរ 
ត្ថ្េេវែតអាយុកាេលក្បើក្ ស់ថ្ន្ខែកអីុណុកក្បលភទលន្ោះ លឺក្បលសើរ
ជាងខែកខែបកាបូន្ធ្េែតា (ខែកខែប SS400 សក្ាប់លក្គ្នងបង្ុាំ
ទូលៅ + លក្េប) ាន្ត្ថ្េេែាំបូងទបបាំផុ្សត្។  
 

ការផ្សេិត្លក្គ្នងបង្ុាំទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្ 
 ការត្លេេើងបលណ្តត ោះអាសន្នថ្ន្លលក្ាងបង្ុាំទវ រក្ត្ូវ ន្លធ្វើ
ល ើងជាទូលៅលដ្ឋយកាំណត់្បន្ទោះខសបកលៅខផ្សនកខាងលេើ។ លដ្ឋយសារ
ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបង្ុាំពិលសស លៅថា លក្គ្នងបង្ុាំ Vierendeel បាំពង់ (លជើង
ទក្េរអ័កសសក្ាប់ខផ្សនកលជើងទក្េរ) ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្លក្បើស្សាប់ការងារ
បន្តជាែែី ការត្លេេើងបលណ្តត ោះអាសន្នក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងលដ្ឋយកាំណត់្
បន្ទោះខសបកលៅខផ្សនកទបជាង លហើយលជើងទក្េរអ័កសលៅខផ្សនកខពស់ជាង 
(របូភាព ២)។  
 

ការត្លេេើងលៅការដ្ឋឋ ន្ 
 លលក្ាងផ្សារភាជ ប់បលចេកលទសសាំណង់ ជាេួយសាភ រៈ
តាេវធីិ្សាស្តសតបលចេកវទិាទាំលន្ើបកាំពុងបន្តែាំលណើ រការអនុ្លោេតាេ
បេង់ត្លេេើងខាងលក្កាេ។ ជាពិលសស ទវ រនិ្េួយៗថ្ន្ទវ រសរបុទាំង៤ 
ក្ត្ូវ ន្ត្លេេើងលពញកនុងេួយឆ្ន ាំកនុងបរសិាថ ន្សៃួត្លដ្ឋយលក្បើក្ ស់វធីិ្
សាស្តសតទប់ទឹកឲ្យសៃួត្លែើេបីសាងសង់ ខណៈខែេអាចលធ្វើក្បតិ្បត្តិ
ការថ្ន្ទវ រទាំង៣កនុងរែូវទឹកជាំន្ន់្ និ្ងទវ រ១កនុងរែូវេិន្ាន្ទឹកជាំន្ន់្។  
 

• ការលរ ើសាព ន្ក្បតិ្បត្តិការ 
 កនុងការលរ ើសាព ន្ក្បតិ្បត្តិការ លក្គ្នងសាព ន្ក្បតិ្បត្តិការ
ទាំងេូេក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង លដ្ឋយវធីិ្សាស្តសតលេើកទេៃន់្ធ្ៃន់្រេួគ្នន
លដ្ឋយលក្បើក្ ស់លក្លឿងចក្កសទូចលេើកទេៃន់្២០០លតាន្ និ្ងលដ្ឋយពុាំ
ាន្ខបងខចកលក្គ្នងបង្ុាំសាព ន្ក្បតិ្បត្តិការ (របូភាព៣) 
 

• ការត្លេេើងលលក្ាងបង្ុាំទវ រ 
 លក្គ្នងបង្ុាំទវ រក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្តលៅលេើការដ្ឋឋ ន្លដ្ឋយខបង
ខចកលក្គ្នងបង្ុាំសរបុលៅ១០បេុកលេើខផ្សនកបន្ទោះខសបក ៣បេុកថ្ន្លជើង
ទក្េរអ័កស និ្ងសសរទក្េក្ទក្ទង់អ័កសខផ្សែកតាេេកខខណឌ ការែឹក     
ជញ្ជូ ន្។ របូភាព៤ បងាា ញ 
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លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្លលក្ាងបន្ត 
ាេ ស់លលក្ាង៖ រដ្ឋឋ ភិ េទីក្កងុតូ្កយូ 
លឈាែ ោះលលក្ាង៖ ផ្សារភាជ ប់បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភ រៈតាេ
វធីិ្សាស្តសតបលចេកវទិាទាំលន្ើបទេ់រ ាំជួយថ្ន្ទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្ Kamihirai 
េាំដ្ឋប់បន្ត៖ លក្គ្នងបង្ុាំទវ រ កខន្េងបញ្ឈប់ទវ រ 
 
លក្គ្នងបងាា ញថ្ន្ទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្ 
ក្បលភទ៖ ទវ ររេូេខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំ Vierendeel បាំពង់ 
ចាំនួ្ន្ទវ រ៖ ៤ 
ក្បខវងពីចុងាខ ងលៅាខ ងលទៀត្៖ ៣០០០០េីេីខេ ក្ត្ 
កេពស់ទវ រ៖ ១១១០០េីេីខេ ក្ត្ 
ជលណតើ រ៖ ៨៩០០ខេ ក្ត្ កនុងអាំ ុងក្បតិ្បត្តិការ ៩៧០០ខេ ក្ត្ កនុង
អាំ ុងលពេខែទាំ/អធិ្ការកិចេ 
ក្បព័ន្ធទប់ទឹក៖ សន្ទោះជ័រខាងចុងបីទាំងពីរខផ្សនក 
ក្បព័ន្ធលបើក/បិទ៖ េ ូទ័រ១ ក្បព័ន្ធខខសរ ២ (ភាជ ប់ជាេួយេុខងារបិទទេៃន់្
ផ្ទទ េ់លដ្ឋយេលធ្ា យក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យអីុក្ែូេីក) 
លេបឿន្លបើក/បិទ៖ ១.១ខេ ក្ត្/នាទី 
៣.៣ខេ ក្ត្/នាទី (លេបឿន្ខពស់) និ្ង ១.០ ខេ ក្ត្/នាទី (លេបឿន្ទប) 
កនុងអាំ ុងលពេបិទទេៃន់្ផ្ទទ េ់ 
 
របូភាព ១ ទិែឋភាពទាំងេូេថ្ន្ទវ រទប់ទឹកជាំន្ន់្េុន្លពេផ្សារភាជ ប់
បលចេកលទសសាំណង់ជាេួយសាភ រៈតាេវធីិ្សាស្តសតបលចេកវទិាទាំលន្ើប 
(ពីខផ្សនកចរន្តទឹកខាងលេើ) 
Fig.1 លក្េូ 3-D ថ្ន្លក្គ្នងបង្ុាំទវ រ 
របូភាព ២ ការត្លេេើងបលណ្តត ោះអាសន្នលៅលរាងចក្កផ្សេិត្ 
របូភាព ៣ ការលរ ើសាព ន្ក្បតិ្បត្តិការ 
របូភាព ៤ េកខខណឌ ការដ្ឋឋ ន្បចេុបបន្ន 

41



Photo 1 Full view of the flood gate before retrofitting (from upper stream side) Photo 2 Temporary assembly at fabrication plant

Fig. 1 Three-dimensional Model 
of Gate Structure

Photo 3 Removal of operation bridge Photo 4 Current on-site condition 
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(ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ) 
លណៈកាែ ធិ្ការអន្តរជាតិ្ JSSC 
សារេិខិត្របស់ក្បធាន្ 
លដ្ឋយ Hiroshi Katsuchi ក្បធាន្ លណៈកាែ ធិ្ការអន្តរជាតិ្ 
(សាស្តសាត ចារយ Yokoham National Univiersity)  

 

JSSC  ន្លធ្វើសកេែភាពជាលក្ចើន្កនុងទក្េង់ថ្ន្អលងកត្ 
ការស្សាវក្ជាវ និ្ងការអភិវឌ្ឍបលចេកវទិា កនុងលគ្នេបាំណងជាំរញុការ
ផ្សសពវផ្សាយពីសាំណង់ខែកខែប និ្ងលធ្វើឲ្យក្បលសើរល ើងបលចេកវទិា
ពាក់ព័ន្ធ។ ជាេួយគ្នន ខែរ JSSC  ន្ពក្ងីកកិចេសហក្បតិ្បត្តិការលៅ
អង្ការសាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធលៅលក្ៅក្បលទស។ កនុងលគ្នេបាំណងផ្សសពវផ្សាយ
ខចករ ាំខេកបលចេកវទិាសាំណង់ខែកខែបរបស់ជប ុន្ និ្ងទីផ្សារលក្ៅ
ក្បលទសលៅក្បលទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ ក្កុេហ ុន្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ 
(JSSC) ទទួេខុសក្ត្ូវលរៀបចាំការលចញផ្សាយលេខ ៥៩លន្ោះ។  

លេខ ៥៩  ន្បងាា ញការលកាត្សលសើររបស់ JSSC 
ចាំលពាោះសេែិទធិផ្សេសាន ថ្ែល្នើេកនុងសាំណង់ខែកខែប និ្ងនិ្លកខបបទ។ 
បខន្ថេលេើលន្ោះលទៀត្ រ យការណ៍អត្ថបទបរយិយកនុងលេខលន្ោះថ្ន្
សន្និសីទខែកខែបលក្គ្នងបង្ុាំ  សីុហវីកលេើកទី១២ (PSSC) ខែេ
ក្ រពធលធ្វើចាប់ពីថ្ែៃទី០៩-១១ ខខវចិឆិកា លៅទីក្កុងតូ្កយូ។ សន្និសីទលន្ោះ
លធ្វើល ើងបនាទ ប់ពីសន្និសីទ PSSC ឆ្ន ាំ២០១៦ លៅក្បលទសចិន្ លហើយ
លពេលន្ោះ ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំលដ្ឋយ JSSC។ ែូចបងាា ញរ យការណ៍
កនុងលន្ោះ សន្និសីទលន្ោះទទួេ ន្លជាលជ័យយ ងខាេ ាំង លដ្ឋយាន្អនក
ចូេរេួលក្ចើន្ជាង ៣០០នាក់េកពី២១ក្បលទស។ JSSC ក៏ ន្លរៀបចាំ
សកេែភាពអន្តរជាតិ្ពីរលផ្សសងលទៀត្ កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ សកេែភាពទាំង
ពីរលនាោះរេួាន្ លវទិការអគ្នរខពស់ថ្ន្ក្កុេក្បឹកាសតីពីអគ្នរខពស់ និ្ង
េាំលៅដ្ឋឋ ន្ទីក្កុង ក្ រពធលធ្វើលៅទីក្កុងណ្តរា  ក្បលទសជប ុន្ កនុងខខ  
កកកដ្ឋ លហើយសន្និសីទបញ្ញវន្តវសិវករវយ័លកែង IABSE លេើកទី២លៅ
អាសីុបូព៌ា លធ្វើល ើងលៅទីក្កុងតូ្កយូ កនុងខខវចិឆិកា។ ជាលពសលៅលទៀត្ 
សន្និសទីបញ្ញវន្តវសិវករវយ័លកែងលរៀបចាំ េិន្ក្តឹ្េខត្បទបងាា ញ
បលចេកលទសប ុលណ្តណ ោះលទ លហើយខែេទាំងាន្ការក្បកួត្ការរចនា
លាំនូ្សបេង់សាព ន្ជាលេើកទី១។ រ យការណ៍សាំណង់ថ្ន្បរលិវណ
ពាណិជជកេែែែី “268 Orchard Road” កនុងក្បលទសសិងាបុរ ី និ្ងការ
ពក្ងឹងភាពធ្ន្ទេ់រ ាំជួយលកាេ ងទវ រទឹកជាំន្ន់្ខែេលក្បើខែកអីុណុកពីរ
ក្បលភទក៏ក្ត្ូវ ន្បញ្េូ េផ្សងខែរ។ 

ជាចុងលក្កាយ លយើងសូេឲ្យលោកអនកយេ់ជាបន្តលទៀត្
ពីសកេែភាពរបស់ JSSC លហើយលយើងសូេទទួេនូ្វទសសន្លយបេ់
របស់លោកអនកក្លប់លពេលវោ។  
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