
 
 

STEEL CONTRUCTION 
TODAY & TOMORROW  

 (លេខ. ៤៦ ខខធ្នូ ២០១៥)  
សហការល ោះពុម្ភលោយក្រមុ្ហ នុខែរលោហៈជប ុន និង ក្រមុ្ហ ុនសហព័នឋ  

ខែរខែបរមួ្ជាមួ្យនឹងសំណង់ខែរខែបរបស់ក្បលេសជប ុន 
ឯរសារជាភាសាខខែរ 

 ឯសារជាភាសាអង់លលេសរបស់សំណង់ខែរខែប  
ថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរ ក្រូវ នលេញផ្សាយបីែងរនុងមួ្យ 
ឆ្ន ំ លហើយក្រូវ នខេរចាយេូទំងពិភពលោរលៅកាន់
នាយរក្បរិបរតិនិងក្រុម្ហ ុននានាខែេមានេំណាប់
អារម្ែណ៍ម្រលេើពាណិជចរម្ែ ខផ្សនរឧសាហរម្ែទំងអស់
និងអងគការរែធ េនានា។ លោេបំណងេំបងថ្នការ 
ល ោះពុម្ពផ្សាយលនោះលឺលែើម្បីខណនំាពីមាក្រោឋ ននានានិង 
េរខណៈេូលៅទរ់េងនឹងសំណង់ខែេលធ្វើពីខែរខែប 
លំរថូ្នលលក្មាងសំណង់ឈានមុ្ខ បលេចរវេិាសំណង់ 
ឈានមុ្ខនិងសំភារៈសំណង់ និងេរខណៈែូេោន  រនុង 
វស័ិយសាងសង់អាោរនិងសំណង់សីុវេិ។ 
 លែើម្បីលអាយអនរអានជាជនជារិខខែរអាេីយម្ស េ
យេ់ពីអរញបេទំងលនោះ ន េះងលយើងខបុំរីមានការ 
លរៀបេំឯរសារជាភាសារខខែរខែេមានខរអរញបេសុេធ 
ភាា ប់ជាមួ្យនឹងឯរសារភាសាអង់លលេស  េំខណរឯរបូ 
ភាព ការពនយេ់បខនញម្ និងតារាងលឺក្រូវ នភាា ប់នៅ 
ខាងចុងអត្ថបទ ែូលេនោះសូម្លោរអនរអានឯរសារជា 
ភាសាអង់លលេសបខនញម្លេៀរទរ់េងនឹងរបូភាពទំង 
លនាោះ។ លេើសពីលនោះលេៀរក្បសិនលបើការបញ្ជា រ់ជា 
េរខណៈ បលេចរលេសលៅរនុងអរញបេខែេរក្ម្ូវលអាយ 
មានឫព័រ៌មានេម្ែិរសតីពីបលេចរលេសក្រូវ នទម្ទរ 
លនាោះ សូម្អានអរញបេជាភាសាអង់លលេសបខនញបលែើម្បី 
លអាយកាន់ខរេាស់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(លេខ ៤៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៥): មារិកា 
េរខណៈពិលសស: LCA និង ការខរថ្េនផ្សេិរផ្សេខែរ
ខែបលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ 
ការក្រ រពិនិរយលៅលេើ LCA សក្មាប់សំណង់ខែរខែប 
លៅរនុងខផ្សនរសំណង់________________________  1
ការលេើរឧទហរណ៍ និង រិេចការនាលពេអនាលរ
សក្មាប់លំរនូានារបស់ LCA លៅរនុងក្បលេសជប ុន       2 
វធីិ្សាស្រសតវាយរថ្ម្េ LCI សក្មាប់ ការោរ់បញ្ចូ េ
ក្បសិេធិភាពថ្នការខរថ្េនផ្សេិរផ្សេខែរខែប _____ _ 5 
ឃ្េ ំងសតុរសំភារៈ និង ការផុ្សរអាយុកាេថ្នអក្តាការខរ
រថ្េនខែរខែប________________________ _ ____ 9 
ការផ្សេិរលក្ោងសំណង់ខែរខែបខែេផ្សតេ់នូវេរខខ័
ណឌ ក្រឹម្ក្រូវលែើម្បីក្េក្េង់សងគម្លអាយមានការខូេេះរ
បរសិាញ នរិេរួេបំផុ្សរ __________________ ____ 13 
បលេចរវេិាសំណង់ខែរខែបលៅរនុងក្បលេសជប ុន 
______________________________________  17 
រិេចសហក្បរិបរតិការណ៍របស់JISF _____   _         __                     
_                                               ក្របខផ្សនរេះងលក្កាយ 
លេខេំព័រេះងលេើលឺសំលៅែេ់លេខេំព័រអរញបេជា
ភាសាអង់លលេសខែេ នលេញផ្សាយរនុងលេខ៤៦។ 
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េរខណៈពិលសស : LCA និង ការខរថ្េនផ្សេិរផ្សេខែរ
ខែបលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ 
 
(េំព័រេី1) 
ការត្ត្តួ្ពិនិ្ត្យនៅនលើ LCA សត្ាប់សំណង់ដែកដែប នៅ
កនុងដននកសំណង់ 

 

ក្បធានសាញ ប័ន  លណៈរមាែ ធិ្ការខែរខែបខែេររាប
រសិាញ នលោយររីរាយសក្មាប់ការសាងសង់  សហព័ន្ធ
ដែកនោហៈនិ្ងដែកដែបរបស់ជប ុន្ 

 

 លៅរនុងក្បលេសជប ុន, ការម្សាវក្ជាវជាលក្េើនក្រូវ
 នែំលណើ រការល ើងទរ់េងនឹងលសេរតីខណនំាថ្ន LCA 
(វធីិ្សាស្រសតសក្មាប់ការវាយរំថ្េផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ ន
ថ្នផ្សេិរផ្សេលៅក្លប់ែំណារ់កាេថ្នជីវរិលសវារម្ែ
របស់ខេួន) េូេលៅរនុងក្បព័នធលែញថ្ែេសក្មាប់លំលរាង
សាធារណរនុងម្សុរ និងេូេលៅរនុងបេបបញ្ញរតិថ្បរង 
ថ្នការីរេេធរម្ែ  (េាប់សតីពីការលេើររម្ពស់ការេេធ
រម្ែ ថ្នេំនិញលអរូខ្ហវនេីនិងលសវារម្ែនានាតាម្រយៈ
រែឋនិងអងគភាពលផ្សេងលេៀរ) ។ 
រនុងការក្បលំរ្នតីមួ្យជាមួ្យផ្សេិរផ្សេលនោះ លណៈរមាែ
ធិ្ការបរសិាញ នខែរ នសាងសង់សហព័នធខែរលោហៈ
និងខែរខែបរបស់ក្បលេសជប ុន នចាប់លផ្សតើម្លផ្សតើម្
លំនិរបលងកើរវធីិ្សាស្រសតថ្នការវាយរថ្ម្េខែេមានការ
ពារ់ព័នធលៅនឹងការអនុវរតខផ្សនរបរសិាញ នខពស់ថ្ន
ផ្សេិរផ្សេខែរខែប ែូេជាការពិចារណាការ់បនញយ
ផ្សេប ោះពាេ់ថ្នបរសិាញ ន ផ្សេប ោះពាេ់ខែេផ្សតេ់ជូន
លោយលក្បើក្ ស់បំពង់រលតត ខែេធ្ន់និងវធីិ្សាស្រសតអ័រេ
លកាងអលគិសនីលៅរនុងការខរថ្នននិងលោយការលក្បើក្ ស់
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេែំលណើ រការខពស់។ លេើសពី
លនោះលៅលេៀរលណៈរមាែ ធិ្ការលេើររម្ពស់ការលធ្វើ
សរម្ែភាពខែេក្រូវ នខបរមុ្ខលៅរររម្ែវធីិ្ខែេ 
កាន់ខរេូេំេូោយថ្នផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែប
ជំនួយបរសិាញ ន។ លេើសពីលនោះលេៀរលៅរនុងលោេ
បំណងលែើម្បលីេើររម្ពស់ការយេ់ែឹងកាន់ខរលក្ៅថ្ន
ការអនុវរតន៍េំលពាោះបរសិាញ នខពស់ថ្នរេនាសម្ព័នធខែរ ល
ណៈរមាែ ការលនោះ នលរៀបេំជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំ "សិកាខ

សាោខែរខែបថ្បរង" របស់ខេួនខែេលដោ រសំេះន់លៅ
អនរខែេលធ្វើការលៅរនុងវស័ិយសំណង់។ 
ជាខផ្សនរមួ្យថ្នការខិរខំក្បឹងខក្បងលនោះសមាលម្ខែរខែ
បរបស់ជប ុន នបលងកើរល ើងលៅរនុងឆ្ន ំ 2010 ការសាង
សង់មួ្យថា: «ក្រុម្ការីរមួ្យលែើម្បីពិនិរយ LCA ថ្ន
រេនាសម្ព័នធសំណង់ខែរ»ខែេមានថ្នម្នុសេលផ្សែៀង, 
ក្រុម្ហ ុនផ្សេិរខែរនិងអនរលក្បើក្ ស់ខែរខែប។ ក្រុម្
ការីរក្បមូ្េេិននន័យទរ់េងការសិរាពីវធីិ្សាស្រសត 
LCA លៅរនុងវស័ិយសំណង់និង នពិនិរយអំពីរលបៀប
លែើម្បីអនុវរត LCA លៅនឹងផ្សេិរផ្សេខែរខែប។ លៅឆ្ន ំ 
2014 ក្រុម្ការីរខែេ នលរៀបេំេេធផ្សេថ្នការ
សិរារបស់ខេួន។ 
េេធផ្សេថ្នសរម្ែភាពក្រុម្ការីររបស់លោរក្រូវ ន
លលរាយការណ៍លៅឯសិកាខ សាោលេើរេី 4 លៅរនុង
សិកាខ សាោខែរថ្បរងមួ្យលក្កាម្ក្បធានបេ "លំនិរផ្សតួ
េលផ្សតើែែីលឆ្ព ោះលៅររការខរេម្ែលហោឋ រេនាសម្ព័នធសងគម្ 
និងវែតជីវរិ លក្េើនលេើសេប់លៅការខរថ្ននផ្សេិរផ្សេ
ខែរខែបរនុងការសាងសង់លនោះ" ។ ក្ពឹរតិការណ៍លនោះក្រូវ
 នក្ រពធលធ្វើល ើងលោយលណៈរមាែ ធិ្ការខែរខែបប
រសិាញ នក្រូវ នសាងសង់លៅថ្ែៃេី27 ខខវេិឆិកា ឆ្ន ំ2014 
(សូម្លម្ើេតារាងនិងរបូែរេះងលក្កាម្) ។ 
ការេុោះផ្សាយនាលពេបេចុបបននលនោះ លេខ46, ខែរ
សំណង់ថ្ែៃលនោះថ្ែៃខសែរខណនំាលក្ោងខផ្សនរថ្នេេធផ្សេ
សរម្ែភាពរាយការណ៍លៅសិកាខ សាោខែរខែបថ្បរង; 
លៅលពេែូេោន លនោះខែរវាលរៀបរាប់អំពីការលឆ្ព ោះលៅររការ
អភិររេបរសិាញ ន នផ្សតួេលផ្សតើម្ជាសរេ នផ្សេពវផ្សាយ
លោយឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជប ុន។ 
 
បញ្ា ីសតីពីការបលក្ងៀននិងសាស្រសាត ចារយលៅឯសិកាខ
សាោសតីពីខែរខែបថ្បរងលេើរេី 4 
របូែរ: សិកាខ សាោេីបួនខែរខែបថ្បរង   នក្ រពធ
ល ើងលៅខខវេិឆិកាឆ្ន ំ 2014 
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A List of Lecture Themes and Lecturers at 4th Green Steel Seminar

Introduction of LCA Approaches
to Take Account of Recycling
Effects of Steel Products and
Simulation Examples

Methods to Treat Structural
Steel Members Left Behind

Keynote lecture:
Recent Trends and Future
Directions Involved in LCA

Tomohisa Hirakawa
Vice Chairman, Committee on Environment-friendly Steel
for Construction, The Japan Iron and Steel Federation

Assessment Approaches for
Environmental Influence
Caused by Use of Steel
Products

Dr. Minoru Fujii
Senior Researcher, Eco-city Systems Research Program
Project Leader, Environmental Urban Systems Section,
Center for Social and Environmental Systems Research,
National Institute for Environmental Studies

Dr. Yoshikazu Shinohara
Group Leader, Eco-energy Group, National Institute for
Materials Science

Matsunori Nara, Dr. Eng.
Professor, Department of Computer and
Media Engineering, Tokyo University of Science, Suwa

Fourth Green Steel Seminar held in November 2014
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(េំព័រេី2-4) 
ការនលើកឧទាហរណ៍ និ្ង កិចចការនានពលអនាគត្
សត្ាប់គំរនូានារបស់ LCA នៅកនុងត្បនទសជប ុន្ 

លោយ Matsunori Nara, នេជជបណឌិ ត្ ENG 

សាស្រសាត ចារយ  លៅម្នទីរំុពយូរេ័រនិងក្បព័នធផ្សេពវផ្សាយ  
ខផ្សនរវសិវរម្ែ សារេវេិាេ័យវេិាសាស្រសតេីក្រុងរូរយូ  
ស ូវា    
ការពិនិ្ត្យនែើល LCA កនុងនពលខ្ល៊ី 
ការលធ្វើលអាយមានសតង់ោរថ្នការវាយរថ្ម្េវែតជីវរិ (LCA 
ឬការវាយរំថ្េថ្នផ្សេប ោះពាេ់ខផ្សនរបរសិាញ នេំលពាោះផ្សេិ
រផ្សេមួ្យលៅក្លប់ែំណារ់កាេថ្នជីវរិលសវារបស់ខេួន) 
 នចាប់លផ្សតើម្លៅរនុងឆ្ន ំ 1993 លៅអងគការអនតរជារិ
សក្មាប់ការរលំរភូាវបូនីយរម្ែ (អាយលអសអូ) ។ លៅឆ្ន ំ 
1997, សតង់ោរ ISO លនោះក្រូវ នលេញផ្សាយ: 
ISO14040: លោេការណ៍និងក្របខ័ណឌ សក្មាប់ LCA, 
ISO14041: លោេលៅេុងលក្កាយនិងវសិាេភាពថ្នការ
វភិាលនិយម្ន័យនិងសារលពើភ័ណឌ និង 14049: 
ឧទហរណ៍ពីរលបៀបោរ់ពារយ ISO14041 ។ 
លៅរនុងក្បលេសជប ុន ការវាយរំថ្េជីវរិវែតសងគម្ជប ុន
ខែេជាអងគការឧសាហរម្ែសាធារណៈសិរារមួ្ោន
មួ្យក្រូវ នបលងកើរល ើងរនុងឆ្ន ំ 1995 លែើម្បីលេើររម្ពស់
ការសិរា LCA ។ លៅឆ្ន ំ 2007 អងគការសងគម្ខែរខែប
របស់ជប ុនផ្សតួេលផ្សតើម្ការសិរាពីសំណង់សក្មាប់
ផ្សេិរផ្សេខែរខែប LCA និងសំណង់ខែរខែប។ 
លោយ នបងកល ើងលោយការបលងកើរល ើងលៅឆ្ន ំ 2009 
ថ្នេាប់លនោះលែើម្បីលេើររំពស់ការផ្សគរ់ផ្សគង់េំនិញលអរូមិ្រត
និងលសវារម្ែតាម្រយៈសាញ ប័នរែឋនិងអងគភាពលផ្សេងៗ
លេៀរ (ក្រសួងបរសិាញ ន), ក្រសួងខែនែីលហោឋ រេនា  
សម្ព័នធែឹរជញ្ាូ ននិងលេសេរណ៍ (MLIT)  នចាប់លផ្សតើម្
ការពិនិរយ LCA មួ្យ សក្មាប់ការីរសាធារណៈ។ 
បេចុបបននលនោះខណៈលពេខែេេំនួនថ្នការសិរាក្េឹសតី
និងររណីសិរាសតីពី LCA មួ្យរំពុងែំលណើ រការ រិេច
ខិរខំក្បឹងខក្បងជាលក្េើនលឺក្រូវ នែឹរនំាលឆ្ព ោះលៅកាន់
ការក្បមូ្េេិននន័យសារលពើភ័ណឌ លអាយ ន។ 
លៅរនុងឧសាហរម្ែសំណង់, ក្បព័នធពហុម្សទប់លៅ
នឹងរខនេងលែើម្បីេេួេនិងសាងសង់លលក្មាងនានជាឯរ
ជនខែេពារ់ព័នធនឹងក្រុម្ហ ុនជាលក្េើន លហើយលរឿនលនោះ 
 នលធ្វើឱ្យវាមានការេំ ររនុងការក្បមូ្េេិននន័យ

សារលពើភ័ណឌ ។ លទោះជាយ ងលនោះរតី បញ្ជា លនោះក្រូវ ន
លោោះម្សាយតាម្រយៈការម្សាវក្ជាវរមួ្ោន រវាងវេិាសាញ ន
ជារិសក្មាប់ែីធ្េី MLIT និងក្លប់ក្លងលហោឋ រេនាសម្ព័នធ
និងសងគម្ជប ុនខផ្សនរវសិវរម្ែសំណង់សីុវេិ ជាេេធផ្សេ
ឥ ូវលនោះវាអាេលធ្វើ នលហើយេំលពាោះការវភិាលពីសារលពើ
ភ័ណឌ  (LCI: វែតជីវរិសារលពើភ័ណឌ  ) សូម្បខីរ លលក្មាង
ការីរសាធារណៈនានា។ LCI លឺជាក្បលភេេិននន័យ
សារលពើភ័ណឌ រូនការ់ខែេក្រូវ នលរៀបេំលោយការលក្បើ
ក្ ស់រមួ្បញ្ចូ េោន ថ្នការបញ្ចូ េតារាងលេញម្រលក្ៅ 
(មា ក្េីសផ្សេិររម្ែនិងក្បរិបរតិការលោយឧសាហរម្ែ) 
និងេិននន័យនានាខែេក្បមូ្េ ន រម្ែវធីិ្អនុវរតរបស់
ខេួនលនោះអនុញ្ជញ រឱ្យមានការអនុវរតន៍ LCA សក្មាប់  
សមាភ រៈ  វធីិ្សាស្រសតសាងសង់និងរេនាសម្ព័នធលោយការ
បំភាយឧសែ័ន CO2 និងការេំណាយជាវាយរថ្ម្េ  រា ខម្ 
ក្រ។ 
 
ភារកិចចចូលរែួនៅកនុង LCA ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការដកឆ្នន
នលិត្នលដែកដែប 

ការេំ រមួ្យេំនួនលៅខរមានលៅរនុងការអនុវរត LCA 
លៅរនុងវស័ិយសំណង់។ រនុងេំលណាម្បញ្ជា ជារ់ោរ់ជា
លក្េើនខែេក្រូវ នេងែុេប ាី ញថាលនោះលឺជាជួរោរ់
រក្មិ្រថ្ន LCA លៅនឹងឆ្រជីវរិែំណារ់កាេថ្ន
ក្បរិបរតិការផ្សេិរសមាភ រៈ និងសាងសង់ជាអាេិភាព
ខែេ នោរ់លៅលេើការបំភាយឧសែ័ន CO2 និងការ
វាយរថ្ម្េផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ នខែេមិ្ន នក្លប់ក្ោន់
លេៀរ (ទរ់េងលៅនឹងការែូរេុោះល ើង  រា ខម្ ក្របក្ង ប
បក្ង ម្ជាលែើម្) និងមិ្នខម្នជាបរមិាណថ្នផ្សេខែេ
 នផ្សេិរល ើងលោយការខរថ្ននផ្សេិរផ្សេខែរម្តង
លហើយម្តងលេៀរនិងសមាភ រលផ្សេងលេៀរ។ 
វាក្បខហេជាក្រូវ នលលលិរថាជាធ្ម្ែជារិរបស់ខែរ
ខែបបនាទ ប់ពីការឈានែេ់េុងបញ្ច ប់ថ្នជីវរិលសវា
របស់ពួរលលហលហើយក្រូវ នររល ើញម្តងលហើយម្តង
លេៀរខែេជាសំណេ់លអរចាយនិងក្រូវ នខរថ្េន ន
ជាែែីម្តងលេៀរលហើយម្តងលេៀរ។ ជាការពិរណាស់ លទោះ
ជាយ ងណា ផ្សទុយលៅនឹងការអនុវរតថ្នសមាភ រលផ្សេងលេៀរ
ខែេជាេរខណៈរបស់សម្រញភាពខរថ្េនលក្បើក្ ស់ល ើង
វញិ ខែេលនោះជួយការ់បនញយផ្សេប ោះពាេ់នានាែេ់
ខផ្សនរសមាភ រៈបរសិាញ នលឺជាការខុសក្បក្ររីេំលពាោះខែរខែ
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បនិងសម្នឹងេេួេ នការពនយេ់ជាពិលសស។ ម្ា ង
លេៀរខណៈលពេខែេសមាភ រៈភាលលក្េើន នខរថ្េនលៅ
រនុងេំហូរថាន រ់ជាខែរខែបនិងសមាភ រលោហធារុលផ្សេង
លេៀរអាេក្រូវ នខរថ្េនជារាងលផ្សោរ។ 
អរញក្បលយជន៍មួ្យលេៀរខែេការខរថ្ននផ្សេិរផ្សេខែរ
ខែបមានជាងលផ្សេងលេៀរលឺថាការខែរខែបអាេក្រូវ ន
បំខបរយ ងីយម្ស េពីសមាភ រៈលផ្សេងៗលេៀរខែេលក្បើ
លម្ខែរលៅរនុងែំលណើ រការលងើបល ើងវញិ។ លៅរនុងររណី
លផ្សេងៗលេៀរលពេខែេលោហៈលផ្សេងលេៀរលក្េើនជាង
ខែរខែប ក្រូវ នលក្បើលៅរនុងការរមួ្បញ្ចូ េោន ជាមួ្យ
លោហៈឬសមាភ រៈលផ្សេងោន  វាជាញឹរញាប់មានការ
េំ រលែើម្បបំីខបរលោហធារុនិងសមាភ រៈទំងលនោះនិង
មានររណីលៅលពេខរថ្េនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ មិ្នអាេ
ែំលណើ រការយ ងរេូន ន។ 
លៅរនុងវស័ិយថ្នការសាងសង់ ផ្សេិរផ្សេខែរក្រូវ ន
លក្បើលោយឯររាជយរនុងការសាងសង់ខែររេនាសម្ព័នធ
ស ុម្លហើយក្រូវ នលលលក្បើជាញឹរញាប់ការរមួ្ោន ជាមួ្យ
នឹងលបរុងលៅរនុងរេនាសម្ព័នធពក្ងឹង-លបរុង (RC) ។ 
លទោះជាយ ងណា សូម្បីខរលៅរនុងរេនាសម្ព័នធ RC ខែរ
និងលបរុងឥ ូវលនោះអាេក្រូវ នបំខបរ នយ ងីយ
ម្ស េនិងការលងើបល ើងវញិលៅលពេខែេជីវរិលសវា
រម្ែលនោះ នផុ្សររំណរ់។ លបើលធ្ៀបលៅនឹងសមាភ រៈ
លោហធារុលផ្សេងលេៀរ ខែរខែបក្រូវ នេេួេសាគ េ់
ថាីយម្ស េខរថ្េន។ 
សូម្លអាយវាីយែូេលនាោះលៅេុោះ បេចុបបននលនោះលឺមិ្ន
មានវធីិ្សាស្រសតណាមួ្យក្រូវ នបលងកើរល ើងសក្មាប់ឱ្យ
 នសម្រម្យរនុងការវាយរថ្ម្េេរខណៈបរសិាញ នខែេេែ
ក្បលសើរបំផុ្សររនុងការផ្សេិរខែរខែប ខែរខែបខែេជា
សមាភ រៈអាេខរថ្េនល ើងវញិមានលុណភាពខពស់ខែេ
អនុញ្ជញ រឱ្យមានការខរថ្ននែីខែេៗ។ លអរូ មា រ និងរម្ែ
វធីិ្សាេ រសញ្ជញ បរសិាញ នលផ្សេងៗលេៀររមួ្ជាមួ្យនឹងេាប់
សតីពីការជំរញុការផ្សគរ់ផ្សគង់េំនិញលអរូមិ្រត និងលសវាោំក្េ
ែេ់ការផ្សគរ់ផ្សគង់េំនិញនិងលសវារម្ែទំងលនោះលអាយ ន
ក្រឹម្ក្រូវអំពីការវាយរថ្ម្េថ្នផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ នរបស់
ពួរលលជាមួ្យនឹងលោេលៅថ្នការបលងកើរសងគម្មួ្យ
ខែេមានផ្សេប ោះពាេ់រិេរួេលៅលេើការបរសិាញ ន។ 

លទោះជាយ ងណាបលេចរលេសការវាយរថ្ម្េផ្សេប ោះពាេ់
បរសិាញ នខែេរំពុងលក្បើ មិ្នអាេវាយរថ្ម្េពីផ្សេប ោះ
ពាេ់ខែេ នផ្សេិរលោយការខរថ្ននក្េំខែេលនោះ។ ប
លេចរលេសនាលពេបេចុបបននមិ្នអាេខបងខេររវាង 
ការអនុវរតន៍លៅលេើបរសិាញ នេំលពាោះសមាភ រៈខែេអាេខរ
ថ្េន នខរម្តងលរ់ លហើយនិងសមាភ រៈទំងឡាយណា
ខែេអាេខរថ្េនលក្បើ នលក្េើនែង។ ម្នុសេជាម្ធ្យម្
េំនងជាយេ់ថាែូេជាេំនួនែងថ្នការខរថ្ននសមាភ រៈ
មួ្យលនោះក្រូវ នលរើនល ើង ក្បសិេធិភាពធ្នធានខែេ
សនេំរបស់ខេួន នលរើនល ើង  និង ផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ
នរបស់ខេួន នកាេ យលៅជារិេ។ លៅរនុងពនេឺថ្នការលនោះ
វាក្រូវ នលលសងឃឹម្ថាបលេចរលេសវាយរថ្ម្េផ្សេប ោះ
ពាេ់បរសិាញ ននឹងក្រូវ នបលងកើរល ើងលៅរនុងលពេ
អនាលរខែេនឹងយរលៅរនុងខផ្សនរទំងពីរលនោះមានភាព
ីយម្ស េនិងជាសកាត នុពេលក្េើនថ្នការខរថ្េនល ើង
វញិ។ 
ម្ ាងលេៀរលៅរនុងលោេបំណងលែើម្បីលេើររម្ពស់ការ
អនុវរតខផ្សនរបរសិាញ នខពស់ខែេជាការ រម្ភលៅ
ផ្សេិរផ្សេខែរខែប វាជាការចំា េ់លែើម្បីក្បមូ្េ
េិននន័យបញ្ជា រ់ពីការខរថ្េនផ្សេិរផ្សេខែរលេេលធាេ និង
លែើម្បីលេើររំពស់ការយេ់ែឹងរនុងសងគម្អំពីេិែឋភាពថ្ន
ការខែរខែបលនោះ។ ែំលណើ រការខែរបនទោះ និងផ្សេិរខែរ
ខែេក្បរិបរតិការលោយឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់
ជប ុនក្រូវ នលលចារ់េុរថាជាការលធ្វើជាលម្ែឹរនំាពិភព
លោរលៅរនុងការមានផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ នទបបំផុ្សរ។ 
លទោះយ ងណាលនោះមិ្នខម្នមានន័យថារិេចខិរខំក្បឹង
ខក្បងបខនញម្លេៀររនុងការការ់បនញយផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ
នថ្នែំលណើ រការទំងលនោះលឺមានការលពញលេញ, ែូេជា
មានលឺលៅខរមានបនទប់ជាលក្េើនសក្មាប់ការខរេម្ែជា
បនត។ 
ជំហានខែេមានក្បសិេធិភាពលៅរនុងេិសលៅលនោះលឺ
លែើម្បីបនតការផ្សេិរថ្នការបំភាយសូនយខែរលក្បើធ្នធាន
ជាលក្េើននិងថាម្ពេរិេជាងមុ្ន លធ្វើលអាយក្បលសើរល ើង
នូវការបនេុរេឹរសំណេ់និងឧសែ័នលផ្សេងៗនិង ការលធ្វើ
លអាយការសំណេ់រិេ។ េនទឹម្នឹងលនោះខែរការលក្បើ
ក្ ស់ធ្នធានខែេមិ្នរលរើរល ើងវញិ (អស់ធារុ
ក្េក្េង់) និងថាម្ពេខែេខរងខរមិ្នក្រូវ នេង
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លោយដទ េ់លៅនឹងការលរើនល ើងថ្នផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ
នឬការលខាោះជីវជារិថ្ននិរនតរភាពមួ្យប ុខនតមានពិរជា
ររណីខែេរនុងលនាោះលក្បើក្ ស់សម្ម្សបថ្នធ្នធាន
ខែេអាេការ់បនញយការអស់ភាពក្េក្េង់េេធផ្សេប
រសិាញ នសារេ ។ 
 
ករណ៊ី សិកាចំនពាោះ LCA កនុងសំណង់សាា ន្ 

េំលពាោះររណីសិរា LCA ក្រូវ នលធ្វើល ើងេំលពាោះសាព ន់
ចាស់លឈាែ ោះសូវា  (Showa) សាព នអាកាសរាេែនេ់
ខែេជារិលេខ 122 នរសាងល ើងខែេជារខនេង
ខែេេលនេសលម្េង(Tone River) លនោះមានវសិាេភាព។ 
LCA លនោះក្រូវ នលធ្វើល ើងលោយខផ្សែរលេើបលេចរលេស
ខែេ នរាយការណ៍លៅរនុង "ការអភិវឌ្ឍបលេចរវេិាថ្ន
ការវាយរថ្ម្េផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ នេំលពាោះវែតជីវរិថ្នលហ
ោឋ រេនាសម្ព័នធសងគម្" លោយវេិាសាញ នជារិសក្មាប់ែីធ្េី
និងការក្លប់ក្លងលហោឋ រេនាសម្ព័នធ(NILIM) ថ្នក្រសួង
ខែនែីលហោឋ រេនាសម្ព័នធែឹរជញ្ាូ ននិងលេសេរណ៍។ 
លោេបំណងេំបងថ្នការសិរាលនោះលឺពាយម្លធ្វើការ
វាយរថ្ម្េវែតជីវរិថ្នរេនាសម្ព័នធលោយលក្បើក្ ស់បលេចរ
លេស (NILIM)  ពិរក្ រែលនាោះនិងលែើម្បីលក្បៀបលធ្ៀប
ការបំភាយឧសែ័ន CO2 រនុងែំណារ់កាេលផ្សេងោន លៅ
រនុងជីវរិរបស់សាព នខែរមួ្យលនោះ។ 
ការលណនាសារេបងពីបំភាយឧសែ័នកាបូនិេCO2 
ខែេក្រូវ នបលងកើរល ើងសក្មាប់ពីរររណីវែតជីវរិ: វែត
ជីវរិខែេសម្ម្សបលៅនឹងក្បវរតិសាស្រសតជួសជុេសាព ន
ពិរក្ រែ (ររណីេី 1) និងវែតជីវរិនិម្ែិរខែេ ននេុោះ
បញ្ជច ំងពីរក្ម្ូវការរនុងសងគម្នាលពេបេចុបបននលហើយ
រក្មិ្របលេចរវេិានាលពេបេចុបបនន (ររណី 2) មួ្យ។ 
លៅរនុងររណី 1 បំភាយឧសែ័នកាបូនិេ CO2 លនោះក្រូវ
 នលណនាលោយខផ្សែរលេើរយៈលពេពិរក្ រែថ្នលស
វាបំលរ ើ (44 ឆ្ន ំ) ថ្នសាព ន Showa ចាស់។ រនុងររណី 2 បំ
ភាយឧសែ័នកាបូនិេ CO2 លនោះក្រូវ នលលសនែរ់ថាការ
សាងសង់ នលណនាសាព នម្សលែៀងោន លោយយរលំរូ
តាម្សាព នចាស់លនោះនិងការរំណរ់ ន 200 ឆ្ន ំជាអំរ
យៈលពេបំលរ ើលសវាលោេលៅ (សាងសង់ល ើងវញិបនាទ ប់
ពីការសាងសង់ 100 ឆ្ន ំ) ។ របូភាពេី1 ប ាី ញពីបំភាយ
ឧសែ័នកាបូនិេ CO2 សក្មាប់វែតជីវរិថ្នររណី1 និងរបូ
ភាពេី 2 ជាវែតជីវរិមានររណី2 ។ 

ការលក្បៀបលធ្ៀបថ្នការបំភាយឧសែ័ន CO2 លៅក្លប់
ែំណារ់កាេថ្នជីវរិរបស់សាព នខែរ នប ាី ញថាការ
បំភាយឧសែ័នេំនួនសរបុទំងការរេនា / ែំណារ់កាេ
សាងសង់និងឆ្រវាយរំលេេេំលៅឋាន / ការលងើប
ល ើងវញិមានេំនួនជាង 90% ថ្នការបំភាយឧសែ័នវែត
ជីវរិសរបុលៅរនុងររណីទំងពីរលនោះលោយផ្សោេ់ជាម្រិ
លយបេ់ថាការលធ្វើការសលក្ម្េេិរតលនោះ លោយខផ្សែរលៅ
លេើការលក្ជើសលរ ើសសមាភ រៈខែេទរ់េងនឹងការនិងវធីិ្
សាស្រសតសាងសង់លនោះមានឥេធិពេយ ងេះេ ំងលេើេេធ
ផ្សេ LCA ។ ម្សលែៀងោន លនោះខែរខណៈលពេខែេការបំ
ភាយឧសែ័ន CO2 ថ្នែំណារ់កាេខែទំលនោះក្រូវ នលល
រិេរួេលៅរនុងររណីទំងពីរលនោះការបំភាយឧសែ័ន CO2 
ថ្នែំណារ់កាេវាយរំលេេេំលៅឋាន / ការលងើបល ើង
វញិលសែើ 25% ថ្នការបំភាយឧសែ័នរេនា / ការសាងសង់
ែំណារ់កាេលធ្វើឱ្យវាេាស់ណាស់ថាែំណារ់កាេ
វាយរំលេេេំលៅឋាន / ការលងើបល ើងវញិលនោះមានផ្សេ
ប ោះពាេ់បរសិាញ នខែេមានេំហំធំ្ ។ 
លែើម្បីការ់បនញយឧសែ័ន CO2 បលញ្ចញរនុងអំ ុងវែតជីវរិ
ថ្នរេនាសម្ព័នធមួ្យ វានឹងចំា េ់លែើម្បីេំណាយលៅលេើ
ការពិចារណាលោយសារខរមិ្នក្រឹម្ខរលែើម្បីការ់បនញយ
ផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ នខែេបងកល ើងលោយការផ្សេិរស
មាភ រៈសំណង់ខែេក្រូវ នលក្បើលនាោះលេ រីប ុខនោលែើម្បីលធ្វើ
ឱ្យីយម្ស េរនុងការលងើបល ើងវញិថ្នខផ្សនរលផ្សេងៗថ្ន
រេនាសម្ព័នធសំណង់រនុងអំ ុងលពេ ការបំផ្សេិេបំដេ ញ
េំលៅឋាននិងការេេួេយររំណរ់លហរុថ្នការខរថ្េន
បនាទ ប់ពីការសទុោះលងើបល ើងវញិថ្នវរញុខែេ នលក្បើ។ 
 
ទិសនៅនានពលអនាគត្កនុង LCA 

លរឿងលនោះក្រូវ នលលចារ់េុរថាលៅថ្ែៃអនាលរការអនុវរត
ន៍េំលពាោះបរសិាញ ននឹងក្រូវ នវាយរថ្ម្េជាមួ្យនឹង
េិែឋភាពលៅជា "និរនតរភាព" ។ មូ្េោឋ នសក្មាប់ការ
វាយរថ្ម្េពីនិរនតរភាពលួរពិចារណាអំពីការលក្បើក្ ស់
ធ្នធានខែេមិ្នរលរើរល ើងវញិនិងសមាភ ររក្ម្ ការលធ្វើ
ខផ្សនការរយៈលពេខវងមួ្យខែេក្រូវេំណាយលពេេូេ
លៅរនុងលក្េើនលណនី ជំនាន់និងការពាររនាលពេ
អនាលរទរ់េងនឹងការដេ ស់បតូរបរសិាញ ន។ ែូេោន លនោះ
ខែរការអនុវរតបរសិាញ នថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែបនឹងក្រូវ
 នវាយរថ្ម្េលោយយររតាត ទំងលនោះលៅរនុងលណនី។ 
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លេើសពីលនោះលេៀរវាលឺជាការមិ្នអាេខវោះ នសក្មាប់
ផ្សេិរផ្សេលនោះនឹងក្រូវ នវាយរថ្ម្េពីេិែឋភាពថ្នការ
អនុវរតន៍លសែឋរិេច។ លៅរនុងេីផ្សារលនោះផ្សេិរផ្សេលនោះលឺ
ក្រូវ នទម្ទរលែើម្បីផ្សតេ់ជូននូវការមិ្នក្រឹម្ខរការអនុ
វរតន៍េំលពាោះបរសិាញ នរំររិខពស់លនាោះលេ ប ុខនតផ្សេ
ក្បលយជន៍ខផ្សនរលសែឋរិេចផ្សងខែរែូេជាការការ់បនញយ
ផ្សេិរផ្សេខែេមិ្នេំលណញែេ់លសែឋរិេចទំងេះង
រនុងនិងេះងលក្ៅក្បលេស។ ទរ់េិននឹងការអនុវរតន៍
លសែឋរិេច ែំលណើ រការលសែឋរិេចបរសិាញ នថ្នផ្សេិរផ្សេជា
លក្េើនអាេក្រូវ នវាយរថ្ម្េលោយម្លធ្ា យថ្នការ
វភិាលអំពីរថ្ម្េេំហូរសមាភ រៈ (MFCA) ខែេមានលោេ
បំណងការ់បនញយការបលងកើរថ្នការសមាភ រៈ ខែេមិ្ន
េំលណញេះងរនុងម្សុរែូេជាខែេលលលៅថាជា
ផ្សេិរផ្សេការសំណេ់ែេអវជិាមាន។ 
ែូេខែេ នបញ្ជា រ់េះងលែើម្រេួម្រលហើយ លែើម្បីវាយ
រថ្ម្េផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ នជាយុេធសាស្រសត វាទម្ទរឱ្យ
មានែំលណើ រការក្បរិបរោិការអាជីវរម្ែមានរមាេ ភាពថា
េេធផ្សេថ្នការវាយរថ្ម្េមានេរខណៈវេិាសាស្រសតនិង
ីយយេ់សក្មាប់នរណាមាន រ់លហើយថាម្រិរបស់ក្បជា
ជនក្រូវ ននេុោះបញ្ជច ំងលពញលេញ។េំលពាោះេសេនៈថ្ន
ការលធ្វើឱ្យមានឥេធិពេលៅលេើបរសិាញ នលអាយកាន់ខរ
ីយម្ស េយេ់ LCA លឺមានក្បសិេធិភាពនិងលុណភាព
ខែេក្េក្េង់ែេ់បរសិាញ នបរមិាណខែេលធ្វើលអាយមាន
ការយេ់ែឹងេែក្បលសើរជាងមុ្នលៅលេើ LCA តាម្រយៈ
ក្បជាជនជាលក្េើន។ លេើសពីលនោះលៅលេៀរ MFCA ក្លប
ែណត ប់វែតជីវរិទំងមូ្េថ្នផ្សេិរផ្សេលនោះអាេបលក្ម្ើជា
ម្លធ្ា យមានក្បលយជន៍មួ្យខែេនឹងែំលណើ រការ
លសែឋរិេចថ្នផ្សេិរផ្សេលនោះលឺក្រូវ នរសាងល ើងលៅ 
រនុងក្បព័នធលសែឋរិេចលនោះ។ 
ែូលចាន ោះលហើយ ផ្សេិរផ្សេខែរខែបលធ្វើលអាយមានការ
ក្ព យ រម្ភលក្េើនប ុណាា លនាោះការអនុវរតន៍របស់ពួរវា លួរ
ក្រូវ នពនយេ់លៅរនុងេរខខណឌ ថ្នលសែឋរិេច LCA 
ប ុលណាា ោះខែរ ។ ពិលសសជាងលនោះលៅលេៀរ រក្មិ្រខពស់
ថ្នការអនុវរតន៍រំររិខពស់ថ្នបរសិាញ នពីផ្សេិរផ្សេខែរខែ
ប លួរខរក្រូវ នប ាី ញជាមួ្យនឹងភាពរឹងខណន ន
ោរ់លៅលេើផ្សេក្បលយជន៍ខរមួ្យលរ់របស់ពួរលល: 
េេធភាពថ្នការខរថ្េនែីខែេៗនិងេេធផ្សេថ្នការ

េំណាយធាេ រ់េុោះ។ លែើម្បីសំលរេ នលោេលៅលនោះ ជា
ការចំា េ់ក្រូវបលងកើរបលេចរលេស LCA ខែេវាយរថ្ម្េ
 នក្រឹម្ក្រូវថាសខម្តងរបស់វាលៅលេើបរសិាញ នថ្ន
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបលែើម្បីេេួេ នការមូ្េម្រិោន រនុង
សងគម្លោយសតង់ោរបលេចរលេសរនុង JIS និង ISO 
លហើយរនុងលពេជាមួ្យោន លនោះខែរលែើម្បីលេើររម្ពស់ការ
សិរាលៅលេើការលក្បើក្ ស់លអាយមានក្បសិេធិភាពរនុង
ការបនតបលេចរលេសទំងលនោះរលៅលេៀរ។ 
 
របូភាពេី 1 ការបំភាយឧសែ័ន CO2 រនុងវែតជីវរិ 44 ឆ្ន ំ
របស់សាព នសូវា  (Showa) (ររណីេី 1) 
របូភាពេី 2 ការបំភាយឧសែ័ន CO2 រនុងរយៈលពេ 200 
ឆ្ន ំនិងវែតជីវរិលៅសាព នម្ ូខឌ្េ (ររណីេី 2) 
របូភាពេី 3 ការក្បឆំ្ងរេេ់មួ្យលផ្សេងលេៀរថ្នបរសិាញ
ន លឺការេំណាយនិងសងគម្ 
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Fig. 2 CO2 Emissions in 200-year Life Cycle at Model Bridge (Case 2)
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Fig. 1 CO2 Emissions in 44-year Life Cycle at Old Showa Bridge (Case 1)
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Fig. 3 Ratio and Tonnage of CO2 Emissions in 44-year Life Cycle by Life Stage at 
　　　Old Showa Bridge (Case 1)

Fig. 4 Ratio and Tonnage of CO2 Emissions in 200-year Life Cycle by Life Stage at 
　　　Model Bridge (Case 2)
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Fig. 5 Striking a Balance between Environment, Cost and Society
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(េំព័រេី 5-8) 
េធិ៊ីសាស្រសតវាយតំ្ឆ្ល LCI សត្ាប់ការដ្ឋក់បញ្ចូលនូ្េ
ត្បសិទធភាពដកឆ្ចនដែកដែប 

លោយ Yamasita Hirakawa 
អនុក្បធានលណៈរមាែ ធិ្ការសតីពីបរសិាញ នខែរខែប
សក្មាប់សំណង់សហព័នធជារិខែរនិងខែរខែបជប ុន 
 
វធីិ្សាស្រសតសក្មាប់ការលណនាឯរតាការបំភាយឧសែ័ន
កាបូនិេ CO2 របស់ផ្សេិរផ្សេខែរខែប (ការវាយថ្រម្េ 
LCI) ខែេ នខណនំាលៅរនុងអរញបេលនោះក្រូវ នខផ្សែរ
លេើវធីិ្សាស្រសតខែេ នលសនើល ើងលោយសមាលម្ខែរ
ខែបលៅលេើពិភពលោរ (worldsteel) [សូម្លម្ើេ: 
"worldsteel (2011) 1): វធីិ្សាស្រសតការវាយរថ្ម្េ LCI 
(សារលពើភ័ណឌ វែតជីវរិ) "] ។ វធីិ្សាស្រសតលនោះខុសខបេរ
ទំងម្សុងពីរក្បលភេថ្នក្បព័នធការខរថ្េន: ការខរថ្េនលបើរ
េំហនិងការខរថ្េនលោយបិេជិរ (លផ្សោរ) ។ 
ការខរថ្េនលោយលបើរេំហរសំលៅលៅលេើក្បព័នធខរថ្េន
នានាខែេសមាភ រៈជាលក្េើនក្រូវ នររល ើញវញិក្រូវ
 នខរថ្េនល ើងវញិលែើម្បីផ្សេិរផ្សេិរផ្សេក្បលភេែែីៗ 
ឬរី សំលៅលៅលេើក្បព័នធថ្នការខរថ្េន (ការខរថ្េនការ
បលងកើរលអាយមាននិងការខរថ្េនរំលៅ) លមាេ  ោះេរខណៈ
សម្បរតិរបូរាងថ្នសមាភ រៈមួ្យក្រូវ នដេ ស់បតូរ។ ម្ ាង
វញិលេៀរ ការខរថ្េនបិេជិរសំលៅលៅលេើក្បព័នធការខរថ្េន
ខែេលៅរនុងេរខណៈសម្បរតិរបូរាងថ្នផ្សេិរផ្សេខរថ្េន
មិ្នដេ ស់បតូរនិងផ្សេិរផ្សេខែេខរថ្េនលនោះអាេក្រូវ ន
លក្បើល ើងវញិសក្មាប់រម្ែវធីិ្ែូេោន នឹងលពេមុ្ន។ 
ឧទហរណ៍ ខផ្សនររាយរងថ្នលក្ោងសំណង់ខែរខែបែូេ
ជាស ុម្ខែរខែបខែរនិង រខែរខែបពក្ងឹងអាេខរថ្េន
 នលហើយបលងកើរជាផ្សេិរផ្សេខែរខែបែែី។ េរខណៈ
សម្បរតិរបូវន័តជាមូ្េោឋ នថ្នផ្សេិរផ្សេខែេខរថ្េនទំង
លនោះប ាី ញថាោែ នការដេ ស់បតូរនិងផ្សេិរផ្សេខេួនឯង
អាេក្រូវ នលក្បើជាែែីម្តងលេៀរសក្មាប់រម្ែវធីិ្ែូេោន លនោះ
។ លនាោះលឺវាអាេក្រូវ ន នឱ្យែឹងថាផ្សេិរផ្សេខែរ
ខែបអាេខរខក្ប នេំលពាោះការខរថ្េនលផ្សោរ។ (សូម្លម្ើេ
តារាងេី 1) ។ 
រថ្ម្េសមាភ រៈខែេក្រូវលក្បើលែើម្បីផ្សេិរផ្សេិរផ្សេខែរខែ
បខែេមានេរខណៈសម្រម្យសក្មាប់ការខរថ្េនជារាង
លផ្សោរលនោះមិ្នខែេមានការែយេុោះសូម្បីខរលៅលពេសម្្

ភារៈជាលក្េើន ក្រូវ នេេួេរងនូវការខរថ្េនម្តងលហើយម្្
រងលេៀរ។ លហើយលៅខណៈខែេសមាភ រៈទំងលនោះ
សាយភាយតាម្រយៈសងគម្ខែេពួរលលរំពុងសញិរលៅ
លសទើរខរមិ្នខែេ នល ោះបង់លចាេលហើយមិ្នខែេ
 នកាេ យលៅជាការសំណេ់។ របូភាពេី 1 ប ាី ញពី
សាញ នភាពថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែបេរាេរលៅរនុងក្បលេស
ជប ុន។ 
 
គំនិ្ត្ឆ្ន្ការវាយតំ្ឆ្លដែលបាន្ចាត់្ទុក LCI ជាត្បសិទធ
ភាពឆ្ន្ការដកឆ្ចន 
ខណៈលពេខែេវធីិ្សាស្រសតជាលក្េើនក្រូវ នយរពីវធីិ្
សាស្រសតការវាយរថ្ម្េ LCI ខែរខែបពិភពលោរលសនើនូវ 
វធីិ្សាស្រសតមួ្យខែេមានមូ្េោឋ នលៅលេើ "វធីិ្សាស្រសតថ្ន
ការបញ្ច ប់ជីវរិ (EoL) ។ " លៅរនុងវធីិ្សាស្រសតលនោះខផ្សែរលេើ
ការសននិោឋ នថាផ្សេិរផ្សេខែរខែបមានេរខណៈសម្
រម្យសក្មាប់ការខរថ្េនរាងលផ្សតរលនាោះបលញ្ចញឧសែ័នផ្សទោះ
រញ្ច រ់ខែេផ្សេិរលោយ ការផ្សេិរថ្នផ្សេិរផ្សេខែរ
ខែបមួ្យខែេក្រូវ នខបងខេរសាជាែែីលៅជា
ផ្សេិរផ្សេជំនាន់លក្កាយលោយលហរុលនោះការោរ់រក្មិ្រ 
ផ្សេប ោះពាេ់បរសិាញ នខែេ នោរ់លៅរនុងែំណារ់
កាេផ្សេិរ។ ែូេជាលៅលពេខែេការវាយរថ្ម្េផ្សេ
ប ោះពាេ់បរសិាញ នថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែប វាលឺជាវធីិ្សា
ស្រសតេូេំេូោយខែេេុបបំ រ់ភាពខុសោន រវាង
ផ្សេិរផ្សេខែេក្រូវ នផ្សេិរល ើងលោយការរោយ
ខរ  ខែរ (ផ្សេិរផ្សេ ខែេមានការផ្សទុោះ) និងជា
ផ្សេិរផ្សេខែេក្រូវ នផ្សេិរជាេម្បងលោយការ
រោយសំណេ់លអរចាយ (ផ្សេិរផ្សេអលគិសនីមួ្យធ្នូ
 ខែេមានលភេើង) ។ របូភាពេី 2  នប ាី ញលំនិរថ្ន 
វធីិ្សាស្រសតេូេំេូោយរបស់ខែរខែបរបស់ពិភពលោរ
លនោះ។ 
 
ទំនាក់ទំន្ងរវាងេធិ៊ីសាស្រសតបំន្ុោះនដ្ឋយបំពង់ដែកនដៅ និ្ង
េធិ៊ីសាស្រសតបំពង់ដែកនដៅ អគគិសន្៊ីធនូកនុងការនលិត្
នលិត្នលដែកបន្ោ្ះ និ្ង ដែកដែប  

វធីិ្សាស្រសតពីរក្រូវ នលក្បើរនុងការផ្សេិរខែរបនទោះ និង: 
វធីិ្សាស្រសតបំពង់រលតោ បំផ្សទុោះ (BF) និងវធីិ្សាស្រសតបំពង់
រលតោ អលគិសនីមួ្យរាងែងធ្នូ (EAF) វធីិ្សាស្រសតបំពង់
រលតោ បំផ្សទុោះ (BF) ប ាី ញែំលណើ រការមួ្យខែេរនុងលនាោះ
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មានខែររូនក្ជូរ (ខែរខែេរោំយ) ខែេក្រូវ នផ្ស
េិរលៅរនុងលុរលភេើងផ្សទុោះមួ្យលោយលក្បើការខរ  ខែរខែេ
ជាវរញុធារុលែើម្េម្បង បនាទ ប់ម្រក្រូវ នេក្មាញ់លៅរនុង
េ្ កី នអុរសីុខសនមួ្យខែេជាមូ្េោឋ នផ្សេិរខែរខែ
ប។ វធីិ្សាស្រសត EAF ប ាី ញពីែំលណើ រការខែេលក្បើសមាភ
រៈខែរខែបខែេក្រូវ នល ើងវញិ នរោំយល ើងវញិ
ជាធ្ម្ែតាលៅរនុង រាងធ្នូ ខែេមានលភេើងអលគិសនីខែេ
នឹងផ្សេិរខែរខែបឬលៅរនុងការខែេេុបលចាេការ
ខែរខែបក្រូវ នបខម្េងលៅជាខែរខែបជាែែីលៅរនុង
 រាងធ្នូខែេមានលភេើងអលគីសនី។ 
របូភាពេី 3 ប ាី ញេំនារ់េំនងរវាងវធីិ្សាស្រសតបំពង់
រលតោ បំផ្សទុោះ (BF) និងវធីិ្សាស្រសតបំពង់រលតោ អលគិសនី EAF 
លនោះ។ ែូេខែេ នប ាី ញលៅរនុងរួលេខ ខរ  ខែរមិ្ន
ក្រឹម្ខរលក្បើសមាភ រៈលទេជាវរញុធារុលែើម្រនុងវធីិ្សាស្រសត
បំពង់រលតោ បំផ្សទុោះ (BF) និងសំភារៈនានាខែេក្រូវ ន
អនុវរតលៅរនុងវធីិ្សាស្រសត EAF មិ្នក្រូវ នររឹបនតឹងខែរ
ខែបសំណេ់។ ឧទហរណ៍ វាលឺជាលរឿងធ្ម្ែតាលៅរនុង
វធីិ្សាស្រសតបំពង់រលតោ បំផ្សទុោះ (BF) លែើម្បីលក្បើខែរខែប
សំណេ់លអរចាយ (េំនួនលសែើនឹងក្បមាណ 10 ~ 20% 
ថ្នេំនួនសរបុបនទុរថ្នវរញុធារុលែើម្ខែេក្រូវ នលក្បើជា
ក្បភពជារិខែរ) លហើយមានររណីខែេ នការ់បនញយ
ជារិខែរក្រូវ នលលលក្បើជាសមាភ រៈក្បភពមួ្យលឺ វធីិ្សា
ស្រសតសាោ EF លនោះ (សូម្លម្ើេរបូភាពេី 3) ។ លនាោះលឺវា
អាេក្រូវ នយេ់ថាទំងវធីិ្សាស្រសតបំពង់រលតោ បំផ្សទុោះ 
(BF) និងវធីិ្សាស្រសត EAF អាេក្រូវ នលក្បើលែើម្បីផ្សេិរ
ផ្សេិរផ្សេរបបខែរនិងខែរខែប។ 
 
េធិ៊ីសាស្រសតគណនាចំនពាោះ LCIEoL ដែលត្ត្េូដ្ឋក់ចូលនៅ
កនុងគណន្៊ីដបបដនន្ដកឆ្ចន 
•សំណល់នអត្ចាយខាងនត្ដ 

លៅរនុងការលណនា LCIEoL លនោះ សំណេ់លអរចាយេះង
លក្ៅLCI (សំណេ់លអរចាយLCI) ក្រូវ នបលងកើរជា 
លសេរោីខែេងការណ៍លនោះថា: «លី ូក្កាម្ Y របស់ផ្សេិរ
ផ្សេខែរក្រូវ នផ្សេិរល ើងពី 1 លី ូក្កាម្ថ្ន
សំណេ់លអរចាយពីេះងលក្ៅលោយការអនុវរតវធីិ្សា
ស្រសត EAF និងការសំណេ់លអរចាយ LCI យរជាង
លី ូក្កាម្ខែេមានរថ្ម្េ Y របស់ LCI ថ្នផ្សេិរផ្សេ
ខែរខែបផ្សេិរការលក្បើវធីិ្រលតោ បំផ្សទុោះ»។ Y  នប ាី ញ

ថាក្បសិេធិភាពការផ្សេិរ (េិននផ្សេ) លៅរនុងែំណារ់
កាេលនោះលៅលពេខែេផ្សេិរផ្សេខែរខែប នជួេ
បុលគេិរវធីិ្សាស្រសត EAF ក្រូវ នផ្សេិរ។ លៅលពេ
ខែេ LCI នូវផ្សេិរផ្សេខែរខែបក្រូវ នផ្សេិរលោយ 
វធីិ្សាស្រសតរំលៅបំពង់អលគិសនី EAF (ការសនែរ់រថ្ម្េ
ក្េឹសតីថា 100% ថ្នការលក្បើក្ ស់សំណេ់លអរចាយ
េះងលក្ៅ) ក្រូវ នរំណរ់យ ងេាស់ថាជា Xre និង 
LCI ថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេផ្សេិរលោយវធីិ្សា
ស្រសតបំពង់រលតោ បំផ្សទុោះ (BF)  (ការសនែររថ្ម្េក្េឹសតីលក្បើ
ក្ ស់ថ្ន 0% សំណេ់េះងលក្ៅ) ក្រូវ នរំណរ់ជា 
Xpr សំណេ់ LCI អាេក្រូវ នរំណរ់ែូេេះងលក្កា
ម្។ 
សំណេ់ LCI ＝Xpr・YXre・Y = (XprXre)・Y --- ① 

•ការគណនាសត្ាប់ LCIEoL សែ៊ីការ 
ផ្សេិរផ្សេខែរខែប LCIEoL អាេក្រូវ នបលងកើរលោយ LCI 
សរបុខែេេេួេ នតាម្រយៈការការ់បនញយការសំណេ់ 
LCI លនោះលបើលយងលៅតាម្អក្តាថ្នការសទុោះលងើបល ើងវញិពីេះង
លក្ៅសំណេ់ (RR) - ពីផ្សេិរផ្សេខែរខែប LCI (x) ខែេមិ្ន
ចារ់េុរជាក្បសិេធិភាពថ្នការខរថ្េន និង ការបខនញម្លេៀរបខនញម្
លេៀរ (ការខេរចាយជាែែី)ការសំណេ់ LCI- លនោះលបើលយង
លៅតាម្សមាមាក្រខែេរម្ែវធីិ្សំណេ់ខែរខែប (S) - រនុង
អំ ុងលពេការផ្សេិរថ្នផ្សេិរផ្សេខែរ។ លៅលពេខែេមាន
ការលរៀបេំេះងលេើលនោះសមី្ការែូេេះងលក្កាម្ក្រូវ នេេួេយ
រ។ និយម្ន័យថ្នធារុនីមួ្យក្រូវ នលក្បើរនុងសមី្ការេះង
លក្កាម្លនោះលឺក្រូវ នប ាី ញលៅរនុងតារាងេី 2 ។ 
LCIEol=XRR・សំណេ់ LCI+S･សំណេ់ LCI ---  

② 

From ①, លោយសំណេ់ LCI=(XprXre)･Y: 

LCIEol= X(RRS)・(XprXre)･Y --- ③ 

 ការនតល់ឧទាហរណ៍ព៊ីការគណនា LCIEoL 

លោយសនែរ់ថាជាររណីខែរចានធ្ម្ែតា ការលណនា
សារេបងមួ្យថ្ន LCIEoL ថ្នចានខែរខែបលនោះក្រូវ ន
លធ្វើល ើងលោយការផ្សតេ់ឱ្យនូវរថ្ម្េសនែរ់ខែេ ន
ប ាី ញលៅរនុងតារាងេី 3 សក្មាប់ធារុោន ខែេ នលក្បើ
សក្មាប់សមី្ការ LCIEoL ប ាី ញេះងលេើ។ ជាេេធផ្សេ
 នឈានែេ់ 0.76 LCIEoL (លី ូក្កាម្-ឧសែ័ន CO2 / 
លី ូក្កាម្) ។ លៅលពេលក្បៀបលធ្ៀប LCI (x) ខែេមិ្ន
លិរែេ់ឥេធិពេខរថ្េន លៅខណៈលពេខែេ LCIEOL 
លៅរនុងរបូភាពរបស់ BF ក្រូវ នែយេុោះ: 0.76/1.97 
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ែយេុោះក្រឹម្ 62% ខែេលៅរនុងរូបភាពរបស់ EAF លរើន
ល ើង: 0.76/0.66លរើនល ើង 62% ។ េេធផ្សេលណនា
ទំងលនោះអាេក្រូវ នចារ់េុរថាបណាត េម្រពីការពិរ
ខែេថាលោយមិ្នលិរពីថាលរើផ្សេិរផ្សេ BF
ឬផ្សេិរផ្សេ EAF មានការទរ់េងោន ពីផ្សេប ោះពាេ់ប
រសិាញ នក្រូវ ខែេក្រូវ នរំររិការខេរចាយតាម្េិសលៅ
លផ្សេងពីលេើរមុ្នលោយលសតើងៗពីការបំភាយឧសែ័នផ្សទោះ
រញ្ច រ់ខែេបងកល ើងលោយការផ្សេិរថ្នផ្សេិរផ្សេជំ 
នាន់បនាទ ប់ខែេក្រូវ នផ្សេិរល ើងជាែំបូងពីខរ  ខែរ។ 
 

ការគណនា LCI ដែលបាន្បញ្ចូលដកឆ្ចននលិត្នលដែក
ដែបកំរតិ្ខ្ាស់យ ងនពញនលញ 

 រនុងវស័ិយសំណង់វសិវរម្ែសីុវេិនិងវស័ិយសំណង់
អោរ វធីិ្សាស្រសតសំេះន់រនុងការលណនា LCI បេចុបបនន
លនោះលៅរនុងការលក្បើក្ ស់លឺលែើម្បីវាយរថ្ម្េផ្សេប ោះពាេ់
បរសិាញ នខែេ នោរ់លោយផ្សេិរផ្សេខែរខែប ន
ក្រឹម្ខរែំណារ់កាេថ្នេេធរម្ែវរញុធារុលែើម្ និង ការផ្ស
េិរែេ់េំណុេមួ្យថ្នការនំាលេញរបស់ពួរលល (េំ
លយេលៅលេះេ ងទវ រ) ខែេជាមូ្េោឋ នលៅលេើក្ពំខែន
ែំណារ់កាេថ្នជីវរិខែេ នប ាី ញលៅរនុងរបូភាពេី
4។ លោយសារខរវធីិ្សាស្រសតលនោះមិ្ន នវាយរថ្ម្េ LCI 
តាម្រយៈជីវរិទំងមូ្េរបស់ផ្សេិរផ្សេខែរខែបវាជា
ការចំា េ់ណាស់រនុងការផ្សតេ់ការីរជាវធីិ្សាស្រសត
ខែេក្រូវយរការខរថ្េនមានក្បសិេធិភាព (េុងបញ្ច ប់ថ្ន
ការខរថ្េន) លែើម្បីលធ្វើការពិចារណា។ 
បេចុបបននលនោះសហព័នធខរ  ខែរនិងខែរខែបជប ុនសហការ
ជាមួ្យសមាលម្ខែរខែបពិភពលោរក្រូវ នលេើរ
រម្ពស់ការបញ្ចូ េលៅរនុងសតង់ោរ ISO េំលពាោះវធីិ្សាស្រសត
ខែេ នលរៀបរាប់េះងលេើេំលពាោះការលណនា LCI ថា
ជាធ្រមានខរថ្េនខែេក្រូវលិរពិចារណា។ លេើសពីលនោះ
លៅលេៀរលោយអនុលោម្តាម្វធីិ្សាស្រសតរនុងការ
លណនា LCI លនោះ លយើងរំពុងខររលម្េើងការលណនាថ្ន
រថ្ម្េ LCI សក្មាប់ផ្សេិរផ្សេខែរខែបជារ់ោរ់លោយ
ខផ្សែរលេើេិននន័យខែេក្បមូ្េ នតាម្រយៈការេូេរមួ្
ពីផ្សេិររម្ែក្រុម្ហ ុននិងការជួេវធីិ្សាស្រសតលណនា LCI 
លនោះ។ រថ្ម្េ LCI ជារ់ោរ់លណនាសក្មាប់ផ្សេិរផ្សេ
នីមួ្យលឺក្រូវ នរំណរ់លោេលៅសក្មាប់ការលេញ
ផ្សាយជាសាធារណៈលៅខខមី្នាឆ្ន ំ 2016 ។ 
លយើងនឹងររីរាយក្បសិនលបើអរញបេលនោះប ាី ញឱ្យល ើញ
ពីការមានក្បលយជន៍រនុងការលេើររម្ពស់ការយេ់ែឹង
ជាពិលសស ការខរថ្េនផ្សេិរផ្សេខែរខពស់ថ្នការលណនា 

LCI និងការរមួ្បញ្ចូ េយ ងលពញលេញរនុងការខរថ្េន
ខែេមានរក្មិ្រខពស់លនោះ។ 
តារាងេី 1 លផ្សេងោន លៅរនុងការខរថ្ននលោយសមាភ រៈ 
របូភាពេី 1 េរាេរផ្សេិរផ្សេខែរនិងខែរខែបលៅ
ក្បលេសជប ុន (FY2010) 
របូភាពេី លំនិរថ្នវធីិ្េី 2 បញ្ច ប់ថ្នជីវរិ (ខែរពិភព
លោរឆ្ន ំ 2011) 
របូភាពេី 3 វធីិ្សាស្រសតេំនារ់េំនងរវាងផ្សទុោះអលគិសនីនិង 
វធីិ្សាស្រសតរលតោ បំពង់រាងធ្នូ 
តារាងេី 2 និយម្ន័យថ្នធារុលរៀងោន រនុង LCIEoL សមី្
ការ 
តារាងេី 3 ឧទហរណ៍ថ្នការលណនាការជំនំុជក្ម្ោះថ្ន 
LCIEoL 
របូភាពេី4 ក្ពំខែនរបស់ក្បព័នធសក្មាប់ការលណនា
េំនួន 4 ផ្សេិរផ្សេខែរខែប LCI 
(ការោរ់របូែរ) 
លសទើរខរជិរេំនួនទំងមូ្េថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែប ន
អនុវរតរនុងលោេបំណងលរៀងក្រូវ នររល ើញថាជា
សំណេ់លអរចាយ ខែេបនាទ ប់ម្រក្រូវ នលក្បើលែើម្បីលធ្វើ
ឱ្យផ្សេិរផ្សេខែរខែបែែី។ 
 
លៅរនុងែំលណើ រការខរថ្េន ផ្សេិរផ្សេខែរខែបក្រូវ នររ
ល ើញយ ងីយម្ស េលោយលក្បើរមាេ ំងមា លញ េិេ
ខែេជាសំណេ់ ខែេក្រូវ នលក្បើជាែែីម្តងលេៀរជាស
មាភ រៈរនុងការផ្សេិរ ខែរធ្នូខែេមានលភេើងអលគិសនី។ 
 
េំនួនទំងមូ្េថ្នសំណេ់ខែរខែប ( នររល ើញ 
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេក្រូវលល នលក្បើរេួលហើយ) លឺ
ក្រូវ នយរម្រលក្បើវញិក្បរបលោយក្បសិេធិភាពជាស
មាភ រៈលៅរនុងែំលណើ រការខែរនិងែំលណើ រការផ្សេិរខែរ
ខែបលនោះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12



Table 1 Difference in Recycling by Material

Thermal recycling

Cascade recycling
(Down cycle)

Horizontal recycling

M
at

er
ia

l r
ec

yc
lin

g Of recycling systems, the horizontal recycling denotes the process
in which a material after recycling is used for the application similar
to that before recycling.
Ex.: Steel frame, reinforcing bar (structure) → Steel frame, reinforcing bar (structure)

Of recycling systems, the cascade recycling denotes the process in
which a material after recycling is used for the application different
from that before recycling.
Ex.: Concrete (structure) → Concrete (roadbed material)

In thermal recycling, scrap, wastes and other materials are incinerated to 
recover thermal energy, or called the thermal recovery system. 
(Distinguished from material recycling)
Ex.: Lumber, plywood → Fuel source

Fig. 1 Circulation of Iron and Steel Products in Japan (FY2010)

Source: The Japan Iron and Steel FederationSource: The Japan Iron and Steel Federation

Scrap import 0.56Scrap import 0.56

Scrap export 5.95

Scrap export 5.95
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Steel product export 43.42
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95.30

Production
of steel product
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Production of
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110.79
Basic oxygen
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(BOF) 86.30

Basic oxygen

furnace

(BOF) 86.30

Electric arc

furnace

(EAF) 24.50
Electric arc

furnace

(EAF) 24.50

Steel product import 5

Steel product import 5

Secondary product etc. 2.76

Secondary product etc. 2.76

Automobile 10.43
Automobile 10.43

Shipbuilding, machinery 11.16

Shipbuilding, machinery 11.16

Building construction 13.11

Building construction 13.11

Civil engineering 6.88
Civil engineering 6.88

Container 1.5Container 1.5

Domestic steel stock 
(accumulated) 

1,321.12

Domestic steel stock 
(accumulated) 

1,321.12

End product export

22.33End product export

22.33

End product im
port 2

.82

End product im
port 2

.82

*External scrap

*External scrap
Civil engineering* 4.71

Civil engineering* 4.71
Building construction* 3.63

Building construction* 3.63

Shipbuilding, machinery* 7.86

Shipbuilding, machinery* 7.86

Automobile* 2.96

Automobile* 2.96
Container* 1.23

Container* 1.23

Secondary product etc.* 3.63

Secondary product etc.* 3.63

External sc
rap 

28.11
External sc

rap 

28.11

BOF/EFA slag 13.47

BOF/EFA slag 13.47

Blast furnace slag 24.92

Blast furnace slag 24.92

Pig iron production

 (blast furnace) 82.92

Pig iron production

 (blast furnace) 82.92

Limestone

Limestone
Quicklime

Quicklime

Coking coal 63.62

Coking coal 63.62

Iron ore 133.65

Iron ore 133.65

Steel shop sc
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Steel shop sc
ra
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3

Proces
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ra

p 
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9
Proces
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6.3
9

Production of cast product 3.83

Production of cast product 3.83

(unit: million tons)
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Fig. 3 Relation between Blast Furnace Method and Electric Arc Furnace Method

Iron ore

Coal

Limestone Blast furnace

Scrap

Blast furnace method

Blast
furnace
method

Electric
arc

furnace
method

Electric arc
furnacemethod

Basic oxygen
furnace

Electric arc furnace

Fig. 2 Concept of End-of-Life Approach (worldsteel 2011)

Production Use End of life

Virgin material

Recycled material

Scrap remelting

Use phase

Disposal

Avoided production

Redistribution of
environmental value
Redistribution of
environmental value

Deduction of
environmental value
Deduction of
environmental value

14



Table 2 Definition of Respective Elements in LCIEoL Equation

X

Xpr

Xre

RR

Y

S

Scrap LCI

LCIEoL

Element in equation Definition

Steel product LCI (kg-CO2/kg) that takes account of recycling effect; 
System boundary for LCI calculation of steel products is set to cover 
product life stages from raw material procurement, production and 
shipment to external scrap recovery, intermediate treatment, recycling 
process and scrap LCI; EoL: End of life

LCI of external scrap (kg-CO2/kg); External scrap denotes steel scrap 
recovered from end-of-life end-use product and does not include 
process scrap and steel shop scrap

Steel product LCI (kg-CO2/kg) that does not take account of recycling 
effect; System boundary for LCI calculation of steel products is set to 
cover product life stages from raw material procurement to production 
and shipment (cradle to gate)

LCI (kg-CO2/kg) of steel product produced by blast furnace method: On 
the premise of 0% in scrap application rate

LCI (kg-CO2/kg) of steel product produced by electric arc furnace 
method: On the premise of 100% in scrap application rate

RR (recycling rate) in calculation equation for LCIEoL proposed by 
worldsteel; In its report, RR is shown using the ratio (kg/kg) of the 
external scrap recovery amount (kg/y) to the external scrap generation 
potential (kg/y); RR does not cover yielding in steelmaking employing 
recovered external steel scrap

Production efficiency in electric arc furnace steelmaking (yield kg/kg); 
Ratio of steel production to external scrap input (more than 1 kg of 
external scrap is required to produce 1 kg of steel)

Application rate of external steel scrap used in iron- and steelmaking 
process (kg/kg); The equation does not target process scrap and steel 
shop scrap

Table 3 Example of Trial Calculation of LCIEoL

Steelworks I
(Blast furnace method image)

Steelworks II
(Electric arc furnace method image)

X

1.97

0.66
0.88 2.04 0.47 0.93

0.05

0.95

0.76

0.76

Xpr XreRR Y S LCIEoL
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Fig. 4 System Boundary for LCI Calculation of Steel Products with EoL Recycling

An entire amount of steel 
scrap (recovered used 
steel products) is effec-
tively reused as the mate-
rial in iron and steelmaking 
process.

In the recycling process, 
steel products are easily 
recovered by use of mag-
netic force as the scrap, 
which is used again as the 
material in electric arc fur-
nace steelmaking.

Nearly an entire amount 
of steel products applied 
in respective purposes are 
recovered as the scrap, 
which is then used to 
make renewed steel prod-
ucts.
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(េំព័រេី 9-12) 
ឃ្ល ងំសតកុសាា រៈ និ្ងអត្ាការដកឆ្ចនបញ្ច ប់ជ៊ីេតិ្របស់
ដែកដែប 

លោយបណឌិ រ Ichiro Daigo 
នាយរោឋ នសមាភ រៈវសិវរម្ែ  នបញ្ច ប់ការសិរាពីសា
ោវសិវរម្ែ លៅសារេវេិាេ័យថ្នេីក្រុងរូរយូ 
 

ការគណនាឃ្ល ងំសតកុដែកដែប 

នាលពេបេចុបបននលនោះ ខែរខែបលៅលក្េើនជាង1500 ោន
លតាន ក្រូវ នផ្សេិរលៅេូទំងពិភពលោរជាលរៀងរាេ់
ឆ្ន ំសក្មាប់លក្បើក្ ស់លៅរនុងវស័ិយេក្ម្ុោះែូេជាសាព ន 
រែយនតនិងលក្លឿងមា សីុន។ រនុងេសវរេឆ្ន ំ 1850 ការ
បលងកើរថ្នែំលណើ រការផ្សេិរខែរ Bessemer ខែេ ន
ផ្សោេ់េេធភាពការផ្សេិរខែរខែបលៅខែេមានរថ្ម្េ
ទប។ រយៈលពេជាង 160 ឆ្ន ំផ្សេិរផ្សេនានាខែេ
 នផ្សេិរខែរលៅក្រូវ នរររុញលៅរនុងសារលពើភ័
ណឌ ថ្នផ្សេិរផ្សេខបបេំលនើបលនោះនិងឥ ូវលនោះបលងកើរ
រ គី េថ្នឃ្េ ំងសតុរសមាភ រៈមួ្យ។ លោយសារីយ
ម្ស េខរថ្េន ការសតុរខែរខែបលនោះ នផ្សតេ់នូវសកាត នុ
ពេខែេជាម្ធ្យម្ខែេជាក្បភពប ុសោិ៍លសវា-ជីវរិថ្ន
ខែរខែប។ 
លៅលែើម្អរញបេលនោះខបុំនឹងក្ោន់ខរពិភារាោន អំពីលំនិរ
ថ្នការសតុរសមាភ រៈខែេមានផ្សេិរផ្សេខែរខែប។ 
ផ្សេិរផ្សេខែរខែប ននិងរំពុងរររុញលៅរនុង 
technoshpere ជារេនាសម្ព័នធបខនញម្ខែេ នលក្បើលៅរនុង
វស័ិយេក្ម្ុោះខែេ នលរៀបរាប់េះងលេើ។ ផ្សេិរផ្សេ
ទំងលនោះបនោបលក្ម្ើជាផ្សេិរផ្សេេុងខែររហូរែេ់ការ
លក្បើលសវារម្ែរបស់ខេួនែេ់ជីវរិេុងលក្កាយ។ ខណៈ
លពេខែេលសវារម្ែធារុខបបលនោះក្រូវ នលលលៅថា
សតុរសញិរលៅរនុងការលក្បើក្ ស់ (រូបែរេី 1) ។ 
ក្បសិនលបើលយើងសួរថាលរើមានក្បលភេខែរខែបលផ្សេង
លេៀរណាមួ្យលេថ្នភាលហ ុន ខែេជាខផ្សនរសិរាបរសិាញ
នវេិាឧសាហរម្ែខែេ នលសនើពីរក្បលភេបខនញម្: 
ឃ្េ ំងសតុរខែេហួសសម័្យក្ពម្ទំងឃ្េ ំងសតុរក្កំាង
េុរមិ្នលក្បើ ។ សតុរខេងលក្បើក្រូវ នតាងជាសតុរខែេ
 នលរើនល ើងែេ់ជីវរិលសវាខែេ នបញ្ជា រ់របស់
ខេួននិងការធាេ រ់លេញថ្នលសវារម្ែប ុខនតលៅខរមានលក្បើ។ 
ឃ្េ ំងសតុរក្កំាងមិ្នលក្បើប ាី ញលអាយល ើញសញ្ជញ
សំណំុរងថ្នសតុរខែេខេងលក្បើ ខែេមានសកាត នុពេ
សក្មាប់ការខរថ្នននាលពេអនាលរែូេជាសរវខែេ ភាប រ់
ពីែំលណរលៅរនុងនិទ រែូវលនោះ។ 

របូភាពេី 1 ប ាី ញការដេ ស់បតូរសតុរខែរខែបខែេ ន
ក្បមូ្េេុរលៅរនុងក្បលេសជប ុន។ ខណៈលពេខែេ
ឃ្េ ំងលហោឋ រេនាសម្ព័នធខែេ នប ាី ញលៅរនុងរួ
លេខលនោះមិ្នអាេក្រូវ នររល ើញលៅរនុងសមាភ រៈលផ្សេង
លេៀរលក្ៅខែរខែប វាក្រូវ នលលចារ់េុរថាមានលសទើរខរ
ក្លប់ផ្សេិរផ្សេខែរខែប, លហើយវាជាសញ្ជញ ប ាី ញពី
សតុរខែរខែបខែេមានម្សាប់ខែេក្រូវ នអនុវរតលៅ
រនុងលហោឋ រេនាសម្ព័នធខែេមានរយៈលពេលសវារម្ែជិរ
ពារ់រណាត េអេិថ្្នតយ៍ (របូែរេី 2) ។ 
របូែរេី 1 ការសតុរខែរខែបខែេសញិរលៅរនុងការលក្បើក្ ស់ 
របូភាពេី1 ភាលហ ុនលៅក្បលេសជប ុនរនុងអំ ុងលពេ
ខែរខែបឆ្ន ំ 1980 ែេ់ឆ្ន ំ 2000 
របូែរេី 2 ការការ់េំនប់េំលពាោះររណីថ្នការសតុរលហោឋ
រេនាសម្ព័នធ 
 

លំហូរសាា រៈ និ្ងការេភិាគការសតុក 

វធីិ្សាស្រសតពីរខែេមិ្នេាស់ោស់ ក្រូវ នលក្បើលែើម្បី
  ន់សាែ នការសតុរខែរខែប: វធីិ្សាស្រសតមួ្យលឺជាវធីិ្សា
ស្រសត រល ើងលេើខែេរាប់ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេ
មានម្សាប់ទំងអស់និងវធីិ្សាស្រសតមួ្យលផ្សេងលេៀរលឺជា
វធីិ្សាស្រសតពីលេើេុោះលៅ រខែេលណនាភាពខុសោន
រវាងការបញ្ចូ េនិងល ោះបង់បរមិាណ (លលលៅថាជាការ
បខនញម្សុេធលៅការសតុរ ) ។ ការសតុរខែរខែបលៅរនុងរបូ
ភាពេី1 ក្រូវ នរាប់លោយលក្បើវធីិ្សាស្រសតលេើេុោះម្រ រ
លក្កាម្។ 
ការេំ រលៅរនុងការលណនាលនោះលឺជារលបៀបរនុងការ
រំណរ់ពីេំនួនេឹរក្ រ់ខែេ នល ោះលចាេផ្សងខែរ។ 
លែើម្បី  ន់ក្បមាណពីេំហំទំងមូ្េថ្នការសតុរខែរខែប 
រមួ្បញ្ចូ េទំងការលក្បើក្ ស់រនុងនិងសតុរខេងលក្បើ េំនួន
ខែរខែបខែេររល ើញវញិជាខែរខែបសំណេ់ ក្រូវ
 នលក្បើជាេំនួនខែេ នល ោះបង់លចាេ។ ម្ ាងវញិ
លេៀរលៅរនុងលោេបំណងលែើម្បី  ន់សាែ នថារនុងការ
លក្បើក្ ស់សតុរលនាោះវាលឺជាការចំា េ់លែើម្បីរាប់េំនួនថ្ន
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេមានលៅរនុងការលក្បើក្ ស់
ផ្សេិរផ្សេទំងអស់ខែេមានេំនួនអាយុកាេបំលរ ើ
របស់ពួរវានិងក្រូវ នលលល ោះបង់លចាេខែេអាេក្រូវ
 នលលលៅថាជាជំនាន់សកាត នុពេខែរសំណេ់។ 
េំនួនខែេប ាី ញលៅេះងសាោ ំលៅរនុងរបូភាពេី 2 លឺជា
បរមិាណខែេក្រូវល ោះលចាេសក្មាប់សតុរទំងមូ្េនិង
េំនួនេំហូរ នប ាី ញលៅេះងលនវងលៅរនុងរបូភាពេី 2 
លឺសក្មាប់ការលក្បើក្ ស់លៅរនុងការសតុរ។ 
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លពេខែេ េំ របំផុ្សរលែើម្បីលធ្វើការវាស់ខវងការអនុវរត
ជារ់ខសតងថ្នសតុរខែេសញិរលៅរនុងការលក្បើក្ ស់ សតុរ
លៅរនុងការលក្បើក្ ស់អាេនឹងក្រូវ នលល  ន់ក្បមាណ
លោយម្លធ្ា យថ្នការវភិាលថាម្វនត។ លៅរនុងការ
វភិាលថាម្វនត សកាត នុពេបលងកើរសំណេ់ខែរខែបលៅ
រនុងការោន កាេពីឆ្ន ំក្រូវ ន  ន់ក្បមាណការជួេការ
ខេរចាយថ្នជីវរិថ្នការបញ្ច ប់ការលក្បើក្ ស់ផ្សេិរផ្សេ
របស់ខេួន (របូភាពេី3) និងបញ្ចូ េខែរខែបែេ់េុងលរៀង
លក្បើលៅរនុងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ំលៅរនុងអរីរកាេ។ 
របូភាពេី 2 ប ាី ញថាេំហូរថ្នផ្សេិរផ្សេខែរខែប
 នល ោះបង់លចាេលក្កាយពីការបញ្ច ប់ថ្នជីវរិលសវារម្ែ 
(ឬសំណេ់ខែរខែប នលរើនល ើងវញិ) ផ្សងខែរ។ 
លេើសពីលនោះលេៀរការនំាលេញនិងការនំាេូេនិងផ្សេិរ
ផ្សេខែេលក្បើសំណេ់ ន រ់បង់ការលរើរល ើងលៅ
រនុងែំលណើ រការខរថ្េននិងផ្សេិរផ្សេខែរខែបមួ្យេំនួន
ក្រូវ នេេួេរងនូវកាក្បកាសទម្ទរ។ រនុងេំលណាម្
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេលៅខរលបើរប ាី ញ លៅខរមាន
លំនរខែរខែបខែេ នលក្បើសក្មាប់ការរសាងមូ្េ 
ោឋ នក្លឹោះខែេក្រូវ នបនេេ់េុររនុងែីបនាទ ប់ពីការ
បំផ្សេិេបំដេ ញេំលៅឋានរបស់រំបន់បណាោ ញែូេជារបង
ខែរខែបធំ្ៗខែេ នែំល ើងលៅរនុងខផ្សនរេះងមុ្ខថ្ន
ផ្សេូវរងូរនុងែីបិេជិរខែេក្រូវ នលលយរលេញពីលសវា
រម្ែ (របូេី 3) ។ 
របូភាពេី2 េំហូរសមាភ រៈថ្នការខែរបនាទ ប់ពីការ
ល ោះបង់ការជាផ្សេិរផ្សេបញ្ច ប់ថ្នជីវរិ 
របូភាពេី3 លពញមួ្យជីវរិថ្នការបញ្ច ប់ការលក្បើ
ផ្សេិរផ្សេខែេមិ្នក្ រែក្បជាមួ្យ 
របូភាពេី3 េំរងឹរបងខែរធំ្ៗលៅលេើផ្សេូវរែលភេើង 3 មួ្យ 
ររណីរបស់ការសតុរក្កំាងេុរ 
 

ការនងើបន ើងេញិឆ្ន្ដែកសំណល់ដែលនលើសព៊ីកាបនងកើត្
សកាត នុ្ពល 

RR (អក្តាការខរថ្េនេីបញ្ច ប់ថ្នជីវរិលក្បើក្ ស់) លឺជា
អលែររនុង LCI (វែតជីវរិេំអិរ ) វធីិ្សាស្រសតខែេទរ់េង
លៅនឹងក្បសិេធិភាពការខរថ្េនមួ្យ។ 
លោយសារខរនិយម្ន័យជាលក្េើនក្រូវ នអនុវរតទរ់
េងលៅនឹងអក្តាការខរថ្េនអក្តាថ្នការខរថ្េនេុងបញ្ច ប់
ថ្នជីវរិលឺជាពារយខែេក្រូវ នលក្បើលែើម្បីសមាគ េ់វាពី
និយម្ន័យលផ្សេងលេៀរ។ អក្តាការខរថ្េនេីបញ្ច ប់ថ្នជីវរិ
របស់សតុរខែរខែបខែេក្រូវ នរំណរ់ជាសមាមាក្រ
ជាមួ្យនឹងការបលងកើរខែរខែបសកាត នុពេជារតាត

រំណរ់និងជាសំណេ់ខែរលោយ នលរើនល ើងវញិ
ខែេជាភាលមួ្យ។ រថ្ម្េថ្នរតាត លនោះលហើយភាលលនោះក្រូវ
 នលលលរៀបរាប់ែូេេះងលេើ។ 
របូភាពេី 4 (រ) លបើលក្បៀបលធ្ៀបនឹងរថ្ម្េ  ន់ក្បមាណថ្ន
សកាត នុពេបលងកើរខែរខែបសំណេ់និងេំនួន  ន់
ក្បមាណថ្នសំណេ់ខែរខែប នលរើនល ើងវញិលៅ
រនុងក្បលេសជប ុនចាប់ពីឆ្ន ំ 1987 ែេ់ឆ្ន ំ 2010។ វាក្រូវ
 នយេ់ពីរួរលេខលនាោះលៅរនុងឆ្ន ំទំងពីរ ពី 2007 
ែេ់ឆ្ន ំ 2008 ខែរចាស់ៗក្រូវ នររល ើញពី
ផ្សេិរផ្សេេុងបញ្ច ប់ថ្នជីវរិខែេ នលរើនល ើងលេើស
ពីជីវរិលសវារបស់វារេួលៅលហើយ លៅមុ្នលពេខែេឆ្ន ំ 
2007 លៅរក្មិ្រខពស់ជាងសកាត នុពេបលងកើរខែរ
សំណេ់ចាស់ៗ ។ លទោះយ ងណា លោយមានពីធ្ម្ែ
ជារិម្សាប់ លៅរនុងការ  ន់ក្បមាណមានសកាត នុពេ
មួ្យជំនាន់ពីសំណេខែរលឺភាពមិ្នេាស់ោស់
សក្មាប់ជួរមួ្យខែេ នសនែរលពញមួ្យជីវរិលែើម្បី
បញ្ច ប់ការលក្បើក្ ស់ផ្សេិរផ្សេែូេខែេ នប ាី ញ
លៅរនុងរបូភាពេី 3។ រថ្ម្េអរិបរមានិងអបបបរមាខែេ
ជាេេធផ្សេសក្មាប់  រា ខម្ ក្រទំងពីរលនោះក្រូវ ន
ប ាី ញលរៀងោន រនុងរបូភាពេី 4 (ខ) និងរបូភាពី 4 (ល) ។ 
លទោះបីជាលៅលពេខែេភាពមិ្នេាស់ោស់លនោះក្រូវ
 នលលយរលៅពីនិរយពិចារណារីលោយ រីវាអាេក្រូវ
 នសននិោឋ នថាការលរើនល ើងវញិថ្នសំណេ់ខែរទំង
លៅរនុងឆ្ន ំ 2007 និងឆ្ន ំ 2008 លរើនលេើសពីសកាត នុពេ
បលងកើរសក្មាប់ឆ្ន ំទំងលនាោះ។ 
រនុងអំ ុងឆ្ន ំ 2007 ែេ់ឆ្ន ំ 2008 ទំងរថ្ម្េថ្នធ្នធាន
និងរក្ម្ូវការសក្មាប់ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេក្រូវ ន
លេើររម្ពស់និងែូលេនោះអក្តាការលងើបល ើងវញិែីខពស់ក្រូវ
 នលលលជឿថាបងករល ើងខណៈលពេខែេផ្សេិរផ្សេ
ខែរខែបមួ្យេំនួន នបញ្ច ប់ជីវរិលសវារបស់ខេួនលៅ
រនុងលពេប ុនាែ នឆ្ន ំរនេងលនោះ លហរុលនោះផ្សេិរផ្សេខែេ
 នសេ់ពីលក្កាយក្រូវ នររល ើញេែិរេែន់លៅរនុងរ
យៈលពេខែេជាសំណេ់លៅលពេលនាោះ ។ 
េះងលក្កាម្លនោះក្រូវ នេេួេយរជារតាត ជាលក្េើន
សក្មាប់រិេចខិរខំក្បឹងខក្បងររល ើញល ើងវញិយ ង
េះេ ំងលក្េើនរនុងឆ្ន ំ 2007 និងឆ្ន ំ 2008 លៅលពេខែេ
ផ្សេិរផ្សេការសំណេ់ខែរខែបក្រូវ នបលងកើរលៅជា
យក្រុងខែេជារខនេងខែេេំណាយលេើការសទុោះលងើប
ល ើងវញិក្រូវ នល ើងខពស់ ខែរទំងលនោះក្រូវ នលល
េុរលចាេជាញឹរញាប់លៅេះងលក្កាយក្បសិនលបើពួរវា
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មិ្ន នបងកជាបញ្ជា េាប់ឬសុវរញិភាពលហើយក្បសិនលបើ
ក្ រ់េំលណញ ពីការេរ់របស់ពួរលលជាសំណេ់លអ
រចាយមិ្ន នផ្សតេ់ការលេើរេឹរេិរតខផ្សនរលសែឋរិេចក្លប់
ក្ោន់សក្មាប់ការលងើបល ើងវញិ។ លទោះជាយ ងណា
លោយសារខររថ្ម្េថ្នសំណេ់លអរចាយខែរខែបរនុង
ឆ្ន ំ 2007-2008 លឺខពស់, ផ្សេិរផ្សេេុងបញ្ច ប់ថ្នជីវរិ
ខែេក្រូវ នបនេេ់េុររនុងវធីិ្ែូេជាក្កំាងភាលហ ុន
លនោះក្រូវ នររល ើញខែេនំាឱ្យមានអក្តាខពស់ថ្នការ
សទុោះលងើបល ើងវញិលៅឆ្ន ំ 2007 និងឆ្ន ំ 2008 ។ 
 
របូភាពេី 4 ការលក្បៀបលធ្ៀបរវាងការបលងកើរសកាត នុពេ
ខែរខែបចាស់ៗ និងសំណេ់ខែរខែេក្រូវ នររ
ល ើញ 
 

សែត្ថភាពនធវើដែកដែបន ើងេញិដែលការអនុ្េត្តខ្ាស់  
លៅរនុងការសិរានាលពេបេចុបបននលនោះលយើង នេេួេ
ព័រមានែែីលក្េើន។ អក្តាការក្ រ់េុងបញ្ច ប់ថ្នជីវរិការ
ខរថ្ននផ្សេិរផ្សេខែរខែបលៅរនុងក្បលេសជប ុន ន
ខពស់រនុងរយៈលពេ 20 ឆ្ន ំឬលក្េើនជាង 80% (សូម្លម្ើេ
របូភាពេី 5) ។ លេើសពីលនោះលេៀរវាក្រូវ នលលែឹងថា
អក្តាថ្នការលងើបល ើងវញិលនោះ នសទុោះយ ងេះេ ំងពី
ក្បខហេ 80% លៅក្បខហេ 110% អាម្ស័យលេើរថ្ម្េ
សំណេ់ និងរក្ម្ូវការផ្សេិរផ្សេខែរលៅរនុងឆ្ន ំលនាោះ។ 
េំលពាោះការខក្បក្ប េេះេ ំងទំងលនោះ លលអាេនិយយ ន
ថា RR អលែរលៅរនុងវធីិ្សាស្រសត LCI ខែេទរ់េងលៅ
នឹងផ្សេប ោះពាេ់ខរថ្ខលនោះមិ្នលួរក្រូវ នវាយរថ្ម្េ
លោយលក្បើក្ ស់េិននន័យលៅរនុងឆ្ន ំខរមួ្យលេ ផ្សទុយលៅ
វញិ វាជាការសម្រម្យបខនញម្លេៀរលែើម្បីអនុវរតម្ធ្យម្ថ្ន
រថ្ម្េក្បចំាឆ្ន ំលេើរយៈលពេខវង។ ែូេខែេ នប ាី ញ
លៅរនុងរបូភាពេី6 វាក្រូវ នលល នែឹងថា ខែរខែប
ខែេលសសសេ់ ខែេររល ើញល ើងវញិ នពឹងខផ្សែរ
ភាលលក្េើនបំផុ្សរលេើរថ្ម្េនិង / ឬរក្ម្ូវការខែរលសស
សេ់េំងន់ធ្ៃន់ជាពិលសសសំណេ់ធ្ៃន់ថាន រ់ទប។ 
លៅរនុងអំ ុងលពេខែេរថ្ម្េសំណេ់ខែរក្រូវ ន
លរើនល ើង េរខណៈពិលសសជារ់ោរ់េំនួនពីរ ក្រូវ ន
ររ់សមាគ េ់: មួ្យសតុរក្កំាងខែរខែបជាការលងើបល ើង
វញិលហើយ េីពីរលឺេំនួនថ្នសតុរក្កំាងខែរខែប ែូលេនោះវា
 នលរើនល ើងវញិមិ្នអាេក្រូវ នមិ្នលិរលៅរនុង
េរខខណឌ ថ្នការលងើបល ើងវញិេំនួនសរបុ (សូម្លម្ើេរបូ
ភាពេី 7) ។ ែូេ នលរៀបរាប់េះងលេើ  លនោះក្ោន់ខរ
លោយសារខរបរមិាណជារ់ោរ់ថ្នសតុរខែរខែបមិ្ន

ក្រូវ នលលររល ើញវញិលៅលពេណាមួ្យខែេលនោះមិ្ន
មានន័យថាពួរវាមិ្នអាេក្រូវ នររល ើញលៅលពេ
លក្កាយលនាោះលេ។ ែូលេនោះលលអាេនិយយ នថាែីរាប
ណាខែរខែបលៅខរលៅរនុងសតុរសារលពើភ័ណឌ ថ្ន
ផ្សេិរផ្សេខបបេំលនើបលនោះវាមានសកាត នុពេលែើម្បីបលក្ម្ើ
ជាធ្នធានបនាទ ប់នាលពេអនាលរ។ 
រនុងេំលណាម្លហរុផ្សេេម្បងសក្មាប់ការខរថ្េន
ផ្សេិរផ្សេខែរលុណភាបខពស់មានែូេជា: ភាពីយ
ម្ស េថ្នការបំខបរពីសមាភ រៈលផ្សេងលេៀរលោយ
ម្លធ្ា យថ្នេេធភាពមា លញ េិេ លនាោះេេធភាពថ្នការ
យរលេញមិ្នបរសុិេធលៅរនុងែំលណើ រការផ្សេិរខែរ
លោយមិ្នលក្បើអលគីសនីវភិាលនិងរក្មិ្រអនុញ្ជញ រខពស់ថ្ន
ភាពបរសុិេធលនោះ។ លេើសពីលនោះលេៀរផ្សេិរផ្សេខែរខែ
បក្លបែណត ប់លៅរនុងេរខខណឌ ថ្នការលងើបល ើងវញិ
ខពស់របស់ពួរវារនុងលនាោះរមួ្មានលពេលវោការពារ
បលណាោ ោះខែេ នររល ើ្ល ើងវញិពីផ្សេិរផ្សេេុង
បញ្ច ប់ថ្នជីវរិខែរខែប។ 
 
របូភាពេី5  អក្តាថ្នការខរថ្េនខែរខែបលៅអាយុកាេ
េុងលក្កាយលៅរនុងក្បលេសជប ុន 
របូភាពេី6 េំនួនថ្នសំណេ់ខែរធ្ន់ធ្ៃន់ខែេក្រូវ ន
ររល ើញលោយមានការជាប់ទរ់េងលៅនឹង EoL-RR 
របស់វា 
របូភាពី7 លំនូរបំក្ព ញថ្នរួនាេីរបស់សតុរខែេលលេុរ
មិ្នក្ប់ការលៅរនុងយនតការលងើបល ើងវញិ 
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Photo 1 In-use stock of steel

Fig. 2 Material Flows of Steel after Discarding as End-of-life Products
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Fig. 3 Lifetime of End-use Products with a Range of Uncertainty
(Regarding buildings and automobiles, actual lifetimes for them can be obtained by statistics.)

Lifetime of products (years)

Photo 2 Slit dam as a case of infrastructural stock

Photo 3 Crush barriers on a disused road as a 
case of hibernating stock
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Fig. 4 Comparison between the Steel Scrap Generation Poten-
tials and the Recovered Steel Scrap 

　　　  (in the cases of the most likely value (a), the maximum value (b), and 
the minimum value (c))Fig. 4 Comparison between the Steel Scrap Generation Potentials and the Recovered Steel Scrap 

(in the cases of the most likely value (a), the maximum value (b), and the minimum value (c))
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Fig. 7 Schematic Illustration of the Role of Hibernating Stock in Recovery Mechanisms

Fig. 5 End-of-life Recycling Rate of Steel in Japan
(The upper and lower bounds show a range of uncertainty.)

Fig. 6 Amount of Heavy Scrap Recovered by Category relative to its EoL-RRFig. 6 Amount of Heavy Scrap Recovered by Category relative to its EoL-RR
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Fig. 5 End-of-life Recycling Rate of Steel in Japan
(The upper and lower bounds show a range of uncertainty.)
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(េំព័រេី13 -16) 
 ការនលិត្នត្ោងសំណង់ដែកដែបដែលនតល់នូ្េលកខខ័្
ណឌ ត្តឹ្ែត្ត្េូនែើែប៊ីត្ទត្ទង់សងគែែួយដែលនធវើនអាយាន្
នលប ោះពាល់តិ្ចតួ្ចបំនុត្ែល់ 

បរសិាថ ន្ 

លោយ Shinji Kitano 

ក្បធានលណៈរមាែ ធិ្ការខែរខែបការពារបរសិាញ នសំរាប់
ការសាងសង់របស់សហព័នធខរ  ខែរនិងខែរខែបជប ុន 
 

ដែកដែប:ការអនុ្េត្តន៍្កំរតិ្ខ្ាស់ ដននកនសែាកិចច និ្ង សែត្ថ
ភាពដកឆ្ចនការនត្បើត្បាស់ន ើងេញិ 

ខែរខែបលឺជាហៈខែេម្នុសេែឹងថាេែបំផុ្សរនិងជាង 
90% ថ្នក្លប់ផ្សេិរផ្សេេុងបញ្ច ប់របស់លោហៈក្រូវ
 នផ្សេិរល ើងលោយការលក្បើលោហធារុខែរខែប។ 
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបមួ្យេំនួនខែេរាប់មិ្ន នអស់
ខែេក្រូវផ្សេិរលេញពីខែរខែប នក្រូវលក្បើរនុងជីវរិ
ក្បចំាថ្ែៃរបស់លយើង។ លោហៈខែរមានេំនួនក្បខហេ 
30% ថ្នេំងន់សរបុរបស់ខផ្សនែីនិងក្រូវ នលលនិយយ
ថានឹងមានធ្នធានខែេមានជាងលលបំផុ្សររបស់ខេួន។ 
លេើសពីលនោះលេៀរលោយសារខរខែរលោហៈលឺមានលម្ 
ញ េិរ(ការម្សូបេំនាញ)លនាោះវាអាេក្រូវ នបំខបរ
យ ងីយម្ស េពីសមាភ រៈលផ្សេងៗលេៀរយ ងីយ
ម្ស េនិង នររល ើញល ើងវញិបនាទ ប់ពីការបញ្ច ប់
ជីវរិលសវារបស់វា។ 
លទោះបីជាមានសមាភ រៈែែីៗ នប ាី ញលៅរនុងការបលងកើរ
សមាភ រៈសម្បូរខបបមានអាយុខវរីលោយ រីខែរលោហៈ
ជាពិលសសលនោះលឺជាសមាភ រៈមួ្យខបបខែេសម្បូរ
ធ្នធាន ខែេមិ្នក្រឹម្ខររមួ្បញ្ចូ េោន នូវេរខណៈថ្ន
ការអនុវរតន៍លក្បើក្ ស់និងលសែឋរិេចប ុលណាា ោះលេ ប ុខនត
ខែម្ទំង នប ាី ញនូវការខរថ្េនរំររិខពស់។ 
ឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជប ុន នអភិវឌ្ឍន៍និង ន
េរាេរណ៍លេើេីផ្សារក្បលភេេក្ម្ោុះថ្នផ្សេិរផ្សេបរសិាញ
ន។ អរញបេលនោះខណនំាពីការផ្សតួេលផ្សតើឧសាហរម្ែលនោះ
លែើម្បីលេើររម្ពស់ការខែររាបរសិាញ នសារេនិង
ផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែបខែេីយម្ស េែេ់ប
រសិាញ ន។ 
 
េធិ៊ីសាស្រសតនត្បើបំពង់កនតត បំន្ុោះ និ្ង បំពង់បំន្ុោះរាងនកាង 
នៅកនុងែំនណើ រការនលិត្ដែកដែប និ្ង ដែកនោហៈ 
ផ្សេិរផ្សេខែរខែប នលក្បើខែរពីរក្បលភេ:េ្ តី នខែរ
ខែបអុរសីុខសនជាមូ្េោឋ នក្រូវ នផ្សេិរលៅ លរាង

េក្រផ្សេិរខែរជារខនេងខែេខែររូនក្ជូរក្រូវ នផ្ស
េិររមួ្បញ្ចូ េោន មួ្យខែេក្រូវ នផ្សេិរពីខែរក្ជូរ
រនុងេ្ កី នបំផ្សទុោះមួ្យលោយលក្បើខរ  ខែរនិងធ្យូងែែខែេជា
វរញុធារុលែើម្េម្បង េ្ កី នខែរខែបរាងធ្នូលក្បើអលគិស
នីមួ្យខែេក្រូវ នផ្សេិររនុង លភេើងលៅរនុងការលក្បើ
ក្ ស់អលគិសនីរនុង រាងអលគិសនីខែេមានលភេើង
សំណេ់ខែរខែបជាសមាភ រៈសំេះន់។ 
លៅរនុងែំលណើ រការែុរ លភេើងអុរសីុខសនជាមូ្េោឋ ន
ខែររូនក្ជូរ (ជារិខែរខែេលធ្វើពីេងាិន) ខែេក្រូវ ន
ផ្សេិរលៅរនុងលុរលភេើងផ្សទុោះមួ្យលោយការការ់បនញយនិង
ការរោយខរ  ខែរលោយលក្បើក្ ស់ធ្យូង បនាទ ប់ម្រក្រូវ
 នបនេុេធរនុងលភេើងអុរសីុខសនលែើម្បីផ្សេិរខែរខែបជា
មូ្េោឋ នរំររិខពស់។ េនទឹម្នឹងលនាោះខែរលៅរនុងែំលណើ រ
ការ ែុររាងលោយេរនតធ្នូអលគិសនី សំណេ់ខែរខែប
ខែេក្រូវ នេិញពីេីផ្សាររនុងម្សុរលឺរោយជារាង
លកាងនិងការេក្មាញ់លៅរនុងធ្នូ ខែេមានលភេើងអលគិស
នីនឹងផ្សេិរខែរពិលសសនិងខែរធ្ម្ែតា។ 
ការផ្សគរ់ផ្សគង់ឧសាហរម្ែខែរខែបក្លប់ក្បលភេេក្ម្ុោះថ្ន
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបែេ់សងគម្លោយការផ្សគូផ្សគងេរខ
ណៈេែបំផុ្សររនុងែំលណើ រការរបស់ ែុរខែរនិងវធីិ្
សាស្រសត ែុរខែរលែើរលោយលភេើងអលគីសនីនិងអាម្ស័យ
តាម្េីតំារបស់ខែរខែបនិងក្បលភេផ្សេិរផ្សេខែេក្រូវ
 នលធ្វើល ើង (របូភាពេី1) ។ 
ជាមួ្យនឹងការអភិវឌ្ឍន៍លសែឋរិេចខែេរំពុងបនតលរើរ
មានលៅរនុងជារិសាសន៍ខែេរំពុងររីេលក្ម្ើនែូេជា
ក្បលេសេិននិងឥណាឌ  នលធ្វើឱ្យរក្ម្ូវការខែរខែបលេើ
ពិភពលោរក្រូវលរើនល ើងទំងលៅរនុងការពារររយៈ
លពេម្ធ្យម្និងរយៈលពេខវង។ រហូរែេ់េសវរេរឆ៍្ន ំ 
1990 ការផ្សេិរខែរលៅលៅលេើពិភពលោរលឺមានលៅ
រនុងរយៈលពេខែេមានការដេ ស់បតូរមួ្យខែេជាម្ធ្យម្
មានេំនួនក្បមាណ 700 ោនលតានរនុងមួ្យឆ្ន ំ ប ុខនតការ
េូេលៅរនុងសរវរេេី 21 េំហំថ្នការផ្សេិរ នលរើន
ល ើងយ ងឆ្ប់រហ័សលៅរនុងក្បលេសរំពុងររីេលក្ម្ើន
ជាពិលសសលៅរនុងក្បលេសេិនជាមួ្យនឹងេេធផ្សេលនោះ 
ផ្សេិររម្ែខែរលេើសលៅលៅលេើពិភពលោរមានរក្មិ្រ 
1,600 ោនលតានរនុងឆ្ន ំ 2014 ។ 
រនុងសាញ នភាពខបបលនោះការលរើនល ើងខផ្សនរផ្សេិរផ្សេ
ខែរលៅមួ្យវាក្រូវ នររ់សមាគ េ់ល ើញថាអក្តាថ្ន
ការលរើនល ើងលៅរនុងការផ្សេិរ ខែរខែបខែេមាន
អុរសីុខសនជាមូ្េោឋ នខែេលួរឱ្យររ់សមាគ េ់លេើសពី
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 ខែរខែបែងធ្នូខែេមានលភេើងអលគិសនី (របូភាពេី 2) 
។ លនោះលឺលោយសារសំណេ់ខែរខែបខែេបលក្ម្ើជាវរញុ
ធារុលែើម្សក្មាប់េ្ កី ន ធ្នូអលគិសនីមិ្ន នបលងកើរ
លអាយ នលពញលេញ ក្បសិនលបើរក្មិ្រជារ់ោរ់ថ្ន
លហោឋ រេនាសម្ព័នធសងគម្មិ្នក្រូវ នបងគរ។ ខណៈលពេ
ខែេការខេរចាយអនតរជារិថ្នសំណេ់ខែរខែប ន
ហូរលេញពីក្បលេសអភិវឌ្ឍន៍លៅឱ្យក្បលេសរំពុង
អភិវឌ្ឍន៍បរមិាណសំណេ់ខែេក្រូវ នបលងកើរមិ្ន
អាេបំលពញរក្ម្ូវការទំងអស់ខែេ នររល ើញលៅ
រនុងក្បលេសរំពុងអភិវឌ្ឍន៍លនាោះលេ។ ែូលចាន ោះលហើយ
លោយសារខរវាមិ្នអាេលៅរេួលេលោយពឹងខផ្សែរខរលៅ
លេើេ្ កី ន អលគិសនីែងធ្នូខរមួ្យ លែើម្បីបំលពញតាម្
រក្ម្ូវការលៅលេើពិភពលោរខែេរំពុងមានការលរើន
ល ើងនាលពេបេចុបបននេំលពាោះខែរលៅ លហើយវាជាការ
ចំា េ់ណាស់រនុងការពឹងខផ្សែរលេើែំលណើ រការលនោះរមួ្
បញ្ចូ េទំង បំផ្សទុោះខែេមានមូ្េោឋ នរនុងការផ្សេិរ
អុរសីុខសនលុរលភេើងខែរខែបលៅនិងការផ្សគរ់ផ្សគង់ខែេ
សញិររនុងរក្ម្ូវការ។ 
លៅរនុងែំលណើ រការ អលគិសនីែងធ្នូ លោយសារខរ
សំណេ់ខែរក្រូវ នរោយលោយលក្បើក្ ស់អលគិសនី
វាក្រូវ នលលររ់សមាគ េ់ល ើញថាការបំភាយឧសែ័ន 
CO2 ខែេលរើរល ើងពីែំលណើ រការលុរលភេើងអលគិសនីែង
ធ្នូរិេជាងខែរសំណេ់នានាខែេែំលណើ រការលោយ 
បំផ្សទុោះ ខែេជារខនេងខែេខរ  ខែរក្រូវ នបនញយលោយ
លក្បើក្ ស់ធ្យូងែែ។ លទោះយ ងណាផ្សេិរផ្សេខែរខែប
ផ្សេិរលៅរនុងលុរលភេើងលៅេីបំផុ្សរ នកាេ យលៅជាការ 
ផ្សទុោះមួ្យខែេខេងលក្បើសំណេ់ខែរខែេបនាទ ប់ម្រក្រូវ
 នលក្បើជាវរញុធារុលែើម្េម្បងលៅរនុងែំលណើ រការ  ធ្នូ
អលគិសនី។ លៅរនុងវធីិ្លនោះវាអាេក្រូវ នពនយេ់ពីេសេ
នៈវស័ិយរយៈលពេខវងខែេផ្សេិរផ្សេខែរខែប ន
ទំងអស់ខែេ នផ្សេិរលនាោះ ថាលរើលៅរនុងេ្ កី បំផ្សទុោះ
លនោះឬែំលណើ រការ ខែេែំលណើ រការអលគិសនីែងធ្នូ
បលងកើរ នជាអាងសតុរការេរាេរមួ្យខែេរមួ្បញ្ចូ េ
ោន ខែរឬលេ។ ផ្សេិរផ្សេខែរនិងខែរខែបទំងអស់ក្រូវ
 នេេួេរងនូវការខរថ្េនែីខែេៗតាម្រយៈអាងសតុរ
ការេរាេរលនោះ (របូភាពេី3 ) ខែេ នរមួ្េំខណរលៅ
នឹងការសនេំសំថ្េែវកិារ រមួ្មានថាម្ពេនិងធ្នធាន។ 
សូម្បីខរលៅលពេខែេ នែំលណើ រការខែរនិងែំលណើ រ
ផ្សេិរខែរខែេរំពុងក្បរិបរតិការលៅរនុងក្បលេសជប ុន
ក្រូវ នលលបតូរពីវធីិ្សាស្រសតលុរលភេើងខែេការផ្សទុោះលៅវធីិ្

សាស្រសោលុរធ្នូលភេើងអលគិសនីក្រូវ នបោូរពី ខែរបំផ្សទុោះ លៅ
ជាវធីិ្សាស្រសត ខែរែងធ្នូ ការបតូរលនោះនឹងមិ្ននំាឱ្យមាន
ការការ់បនញយការបំភាយឧសែ័ន CO2 េំនួនសរបុរបស់
ខផ្សនែី នលេ។ លនោះលឺលោយសារខរលៅរនុងលោេ
បំណងលធ្វើឱ្យមានរុេយភាពេំលពាោះការែយេុោះេេធផ្សេ 
លៅរនុងសំណេ់ខែរខែេ ននំាលេញពីជប ុន នឹងក្រូវ 
លរើនល ើងជាខែរខែបខែេ នផ្សេិរលៅរនុងភាពក្រូវ
ោន លៅរនុងក្បលេសលផ្សេងលេៀរលោយលក្បើែំលណើ រការែុរ
 លភេើងផ្សទុោះលនាោះ។ លៅរនុងពារយលផ្សេងលេៀរខែេលលលៅ
ថាការលេេធាេ យកាបូនក្រូវ ននំាយរម្រលោយការផ្ស
េិរ នលរើនល ើងខែេពឹងខផ្សែរលៅលេើេ្ កី ន ោ
ខែេមានក្បសិេធភាពបំផ្សទុោះថាម្ពេ ខែេក្រូវ នលល
លក្បើលៅរនុងក្បលេសលផ្សេងលេៀរខែេនឹងនំាធ្ម្ែតាលរើន
ល ើងលៅរនុងការបំភាយឧសែ័ន CO2 េំនួនសរបុលៅេូ
ទំងពិភពលោរផ្សងខែរ។ 
របូភាពេី 1 ែំលណើ រការផ្សេិរខែរខែបនិង ខែរធ្ម្ែតា 
របូភាពេី2 ផ្សេិររម្ែខែរខែបលៅលៅលេើពិភពលោរ 
របូភាពេី3 លំនិរថ្នការខរថ្េនខែរខែប 
ការ ផ្សតួេលផ្សតើខែរខែប 
 
 ឧសាហកែមសត្ាប់ការទប់សាក ត់្ឆ្ន្ការន ើងកំនៅដនន្
ែ៊ី 
•ការការពារការន ើងកំនៅដនន្ែ៊ីនៅកនុងការនលិត្ដែក
ដែបនិ្ងដែកធែមា 

ឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជប ុន នជំរញុយ ងសរម្ែ
ក្បរិបរោិការផ្សេិរខែរធ្ម្ែតានិងការផ្សេិរខែរខែប
ខែេលេើររម្ពស់ែេ់បរសិាញ ននិងបនតលធ្វើខបបលនាោះរលៅ
លេៀរ។ រនុងេំលណាម្វធិានការេប់េេ់បរសិាញ នេូេំ
េូោយខែេរំពុងក្រូវ នផ្សេពវផ្សាយលឺវធីិ្សាស្រសតផ្សេិ
រថាម្ពេលអាយមានក្បសិេធិភាពលជឿនលេឿនបំពុរ 
ខែេររាលុណភាពបរយិកាសនិងេឹរនិងោំលែើម្ល ើ
ថ្នសមាសធារុរបស់ខែរលនោះ។ 
ការររ់សំោេ់ជាពិលសសលួរក្រូវ នយរលេញពីការ
លក្បើក្ ស់ថាម្ពេមានក្បសិេធភាព។ បរមិាណ
ថាម្ពេែីលក្េើនខែេក្រូវ នបលងកើរតាម្េេធផ្សេថ្ន
ការក្លប់ែំលណើ រការទំងអស់លៅរនុងរិេចការផ្សេិរខែរ 
ក្រូវ នររល ើញលហើយយរម្រលក្បើល ើងវញិ។ ឧសែ័ន
ខែេ នបលងកើរលោយ ផ្សេិរេឹរក្រូេ  បំផ្សទុោះខែរ
និង អុរសីុខសន រក្លឹោះ ក្រូវ នររល ើញលហើយ
 នបលក្ម្ើការជាក្បភពថាម្ពេសក្មាប់ឧបររណ៍
លផ្សេងលេៀរ។ 
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លេើសពីលនោះលៅលេៀរក្បលភេថាម្ពេផ្សេងៗលេៀរក្រូវ
 នររល ើញផ្សងខែរសក្មាប់លក្បើល ើងវញិ។ 
ឧទហរណ៍ការោរ់សមាព ធ្លេើរំពូេតារាង នលក្បើ
លៅរនុងក្បរិបរោិការលេើរំពូេសមាព ធ្ ផ្សទុោះមួ្យក្រូវ ន
សល្ គី ោះលោយម្លធ្ា យថ្នការលងើបល ើងវញិថ្ន 
រំពូេសមាព ធ្ េួរប ី (TRT) លែើម្បបីលងកើរអលគិសនីនិងរំ
លៅខែេ នបលងកើរលោយ ផ្សេិរេឹរក្រូេ ក្រូវ នស
ល្ គី ោះលោយម្លធ្ា យលក្បើឧបររណ៍បំ រ់ភាពសៃួរ 
(CDQ) ។ របូភាពេី 4  នប ាី ញបលេចរវេិាសនេំ
សំថ្េថាម្ពេសំេះន់មួ្យខែេក្រូវ នលលខណនំាលៅ
រនុងក្បរិបរោិការផ្សេិរខែរលៅក្បលេសជប ុន។ ជាេេធ
ផ្សេថ្នរិេចខិរខំក្បឹងខក្បងក្បរបលោយេីរភាព នលធ្វើ
ល ើងលែើម្បីលធ្វើឱ្យក្បលសើរល ើងនូវក្បរិបរតិការជាមួ្យវស័ិ
យឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជប ុនឥ ូវលនោះលឺភាល
លក្េើនមានរក្មិ្រខពស់របស់ពិភពលោរលៅរនុងក្បសិេធ
ភាពថាម្ពេែូេខែេ នប ាី ញលៅរនុងរបូភាពេី 5 
។ 
ឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជប ុនខែេមានបំណងមិ្ន
ក្រឹម្ខរលែើម្បបីនតរិេចខិរខំក្បឹងខក្បងរបស់ខេួនរនុងការ
បនតការ់បនញយការល ើងរំលៅខផ្សនែីប ុលណាា ោះលេប ុខនត
ខែម្ទំងលែើម្បីផ្សេពវផ្សាយលៅេូទំងពិភពលោរលអា
យ នែឹងថាខេួនក្រូវ នផ្សតួេលផ្សតើម្និងេេួេបេ
ពិលសាធ្ទំងលនោះនិងលែើម្បីលេើររម្ពស់រិេចសហក្បរិបរតិ
ការអនតរជារិលៅរនុងវាេលនោះជាវជិាមាន។ 
របូភាពេី 4 ការសនេំថាម្ពេធ្នធាននិងបលេចរវេិា
អនុវរតសំេះន់លៅរនុងែំលណើ រការផ្សេិរខែរ 
របូភាពេី 5 ការលក្បៀបលធ្ៀបជាអនោរជារិថ្នការលក្បើ
ក្ ស់ថាម្ពេរនុងអងគភាពឧសាហរម្ែ ខែរខែប  
 
•កាត់្បន្ថយការបនញ្ចញឧសម័ន្ពុលកាបូនិ្ច CO2 កនុង
នលិត្នលដែកដែបែំណាក់កាលអនុ្េត្តន៍្ការនលិត្ 

ផ្សេិរផ្សេខែរខែបក្រូវ នលលលក្បើយ ងេូេំេូោយ
សក្មាប់លោេបំណងេក្ម្ុោះនឹងផ្សេិររម្ែវធីិ្ខែេមាន
េក្ម្ុោះក្លប់ក្បលភេថ្នការបញ្ច ប់ផ្សេិរផ្សេ។ ភាលលក្េើន
ថ្នផ្សេិរផ្សេេុងលក្កាយទំងលនោះក្រូវ នលក្បើរនុងការ
ែឹរជញ្ាូ នម្នុសេនិងេំនិញនិងក្បរិបរតិការយ ងលក្េើន
ខែេមានក្បសិេធិភាពជាមួ្យក្បសិេធភាពថាម្ពេខពស់ 
ខែេលៅរនុងលវនរមួ្េំខណរែេ់ការលឆ្ព ោះលៅររការការ់
បនញយការបំភាយឧសែ័នផ្សទោះរញ្ច រ់។ 

ការបំភាយឧសែ័នកាបូនិេ CO2 លនោះ នប្ កី បលោយ
លក្បើក្ ស់ផ្សេិរផ្សេខែេផ្សេិរលោយលក្បើក្ ស់
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបខែេមានែំលណើ រការអនុវរតន៍ខពស់
ខែេបលងកើរល ើងលោយវស័ិយឧសាហរម្ែខែររបស់
ក្បលេសជប ុនក្រូវ នលល  ន់ក្បមាណថា ន 9.76 
ោនលតានលៅរនុងក្បលេសជប ុនលៅរនុងសារលពើពនធឆ្ន ំ 
2013 លហើយផ្សេិរផ្សេេុងបញ្ច ប់ នំាលេញលៅលក្ៅ
ក្បលេសជាេេធផ្សេែូេោន លៅរនុងការោបសងករ់ 15.82 
ោនលតាន (របូភាពេី 6) ។ផ្សេិរផ្សេមួ្យថ្ន
ផ្សេិរផ្សេខែរខែបជាលក្េើនខែេអាេលធ្វើលអាយខែរ
ខែបក្បសិេធភាពថាម្ពេខពស់បំផុ្សរសក្មាប់ផ្សេិរផ្សេ
េុងលក្កាយ លឺជាសនេឹរខែរខែបមានលុណភាពខពស់
សក្មាប់រែយនត។ លនោះជារែយនតខែេមានេំងន់ម្សាេ
បណាោ េពីការលក្បើក្ ស់ថ្នសនេឹរខែរខែបមានលុណ
ភាពខពស់ខែេ នរមួ្េំខណរែេ់ក្បសិេធភាពលក្បងឱ្យ
ក្បលសើរល ើង។ ម្សលែៀងោន លនោះខែរ ចានខែរខែបមាន
លុណភាពខពស់សក្មាប់ការនំាលេញផ្សងខែរលែើម្បីលឆ្ព ោះ
លៅែេ់ការលធ្វើលអាយមានក្បសិេធភាពលក្បងឥនធនៈ
ក្បលសើរល ើង។ សនេឹរខែរខែបរក្ម្ង់េិស  នលក្បើ
សក្មាប់អនរែឹរជញ្ាូ នខែេ រ់បង់រអលគីសនីនិងភាព
ធ្ន់នឹងរំលៅថ្នបំពង់មានលុណភាពខពស់លែើម្បីេូេរមួ្
េំខណររនុងការលធ្វើឱ្យក្បលសើរល ើងពីខែរខែបខែេមាន
ក្បសិេធិភាព។ 
របូភាពេី 6 ក្បសិេធភាពថ្នការការ់បនញយឧសែ័នកាបូ
និេ CO2 ខែេ នសលក្ម្េរនុងការផ្សេិរខែរខែបប
ញ្ច ់ធំ្ៗេំនួន 5 (ការ  ន់សាែ នសក្មាប់ឆ្ន ំ 2013) 
 

នលិត្នលសំណង់ដែកដែបនធវើឱ្យាន្ការអភិរកស 
បរសិាថ ន្សកលនោក 

•នលិត្នលនត្គឿងដែកសំណង់កាត់្បន្ថយការប ោះពាល់ប
រសិាថ ន្ 

បខនញម្ពីលេើការការ់បនញយការលក្បើក្ ស់ខែរខែប 
ផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែបជាមួ្យការលរើនល ើង
ជំនួយពីរមាេ ំងក្េក្េង់លែើម្បីការ់បនញយផ្សេប ោះពាេ់ប
រសិាញ នជាសរេលៅរនុងម្លធ្ា យលផ្សេងលេៀរែូេជា
ការែយេុោះការសំណេ់សំណង់អភិររេធ្នធាននិង
ការពនារជីវរិលសវាថ្នរេនាសម្ព័នធនិងឧបររណ៍។ ឧេ
ហរណ៍ជារ់ោរ់លឺ: 
 
 កាត់្បន្ថយការខ្ជ៊ីខាជ យកនុងការសាងសង់ 
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ពីលក្ពាោះខរផ្សេិរផ្សេខែរខែបអាេខរថ្េនលក្បើល ើងវញិ
 ន ពួរវាផ្សេិរលេញម្រលសទើខរោែ នសំណេ់។លុណ
ក្បលយជន៍មិ្នក្រឹម្ខរការ់បនញយរថ្ម្េថ្នការលធ្វើការខាីេះា
យប ុលណាា ោះលេប ុខនតខែម្ទំងអាេជួយពនារជីវរិលសវា
ថ្នការលធ្វើដត េ់ក្ព័ក្រលចាេលៅរំបន់ការសំណេ់ខែេ
មានសុវរញិភាពពីការលំរាម្រំខហង។ 
 
 ការសន្សធំន្ធាន្ 

លលនិយយថាខែរខែបជាសមាភ រៈបរសិាញ នខពស់បំផុ្សរ 
ែេ់រក្មិ្រខែេ នលធ្វើលោយខែរខែបផ្សេិរផ្សេអាេ
នឹងក្រូវ នរោុះលរ ើយ ងីយម្ស េ ផ្សគុំលក្បើក្ ស់វញិែីខែ
េៗ។ ជាឧទហរណ៍មានររណីថ្នសាព នរែលភេើងមួ្យ
ជារ់ោរ់ខែេបនាទ ប់ពីក្រូវ នលក្បើលៅរនុងរំបន់មួ្យ
ខែេក្រូវ នលលរោុះលរ ើ នដេ ស់បតូរម្រលក្បើក្ ស់វញិលៅ
បីរំបន់លផ្សេងលេៀរ (របូភាបេី 7)។ 
 
 ជ៊ីេតិ្នសវាកែមដែលបាន្ពត្ង៊ីកចំនពាោះសំណង់អាោរ 
រេនាសម្ព័នធសំណង់ស ុម្លធ្វើលអាយឱ្យខែរសំណង់រយៈ
លពេយូរនិងមិ្នមានរក្ម្ូវការេំលពាោះជញ្ជា ំងេប់េេ់
ការរញ្ាួ យែី ែូលេនោះពួរវាលឺសម្រម្យសក្មាប់ការពក្ងីរ
និងការរសាងល ើងវញិ។ លេើសពីលនោះលៅលេៀរ រេនា
សម្ព័នធស ុម្អនុញ្ជញ រឱ្យខែរសំណង់ថ្នអោរមានអាយុ 
លសវាបំលរ ើមានរយៈលពេយូរ ខែេមានភាពបរ់ខបនអាេ
ជួបការដេ ស់បតូរនាលពេអនាលរេំលពាោះការដេ ស់បតូរការ
សាងសង់អាោរ ។ 
 
•នលិត្នលដែកដែបដែលស្សបជាែួយធែមជាតិ្ 

ការពក្ងឹងរមាេ ំង សម្រញភាពែំលណើ រការ និងេរខណៈ
សម្បរតិេែក្បលសើរខែរខែបលផ្សេងលេៀរ ក្បលភេលផ្សេងៗថ្ន
ផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែបក្រូវ នបលងកើរល ើងខែេ
មានសុខែុម្ជាមួ្យធ្ម្ែជារិ។ លៅរនុងលលក្មាងខែេក្រូវ
រំល ើងជិរសនិេធលៅនឹងធ្ម្ែជារិ ជារិេចការសំេះន់រនុង
ការម្សុោះម្ស េជាមួ្យនិងការអភិររេបរសិាញ នធ្ម្ែជារិ។ 
រនុងន័យលនោះផ្សេិរផ្សេសំណង់ខែរខែេក្រូវ ន
បលងកើរម្រេេ់លពេលនោះមានផ្សេប ោះពាេ់ខែេលធ្វើលអា
យខូេេះររិេរួេណាស់លៅលេើធ្ម្ែជារិ និង ន
សខម្ោងនូវេរខណៈខែេមិ្នីយលអាយលយើងែឹង ន 
ប ុខនតវាជារួនាេីសំេះន់ណាស់រនុងការអភិររេធ្ម្ែជារិ
លៅរនុងវធីិ្េក្ម្ុោះ។ លេើសពីលនោះលៅលេៀរបនាទ ប់ពីជីវរិ
លសវាខវងថ្នផ្សេិរផ្សេទំងលនោះក្រូវ នបញ្ច ប់ពួរវាក្រូវ

 នខរថ្េន នយ ងមានក្បសិេធភាព។ ឧេហរណ៍ជារ់
ោរ់លឺ: 
ការបងគរដែកដែបដែលអាចនអាយទឹកនលងកាត់្បាន្ 

រម្ែវធីិ្អនុវរតសតីពីការបងគរខែរខែបខែេមានរនធេឹរនេង
ការ់ផ្សតេ់ភាពីយម្ស េែេ់ការសាងសង់ជញ្ជា ំង
លំនរខែរខែបខែេមិ្ន នប ែី រ់េំហូរេឹរខែេមាន
ម្សាប់និងផ្សតេ់នូវក្បសិេធភាពលេើក្បព័នធលអរូ ូសីុរនុង
រំបន់និងបរសិាញ នធ្ម្ែជារិ។ េេធផ្សេថ្នការវភិាល ន
ប ាី ញថា: លៅរនុងររណីលពេខែេការលបើរការ
លណនាសក្មាប់ 0.4% ថ្នថ្ផ្សទែីសរបុខែេថ្ផ្សទលំនរ (ឬ 
1,000 លោយេំហរថ្ផ្សទខែេមានអងករ់ផ្សចិរពី 55 ~ 70 ម្ម្) 
80% ថ្នេំហូរលែើម្អាេក្រូវ នររាការពារ។ ( របូភាព
េី8 ) 
 
ការសាងសង់ទំន្ប់នចាទព៊ីគំន្រដែកដែបនដ្ឋយការដំ្ឋ
ហវិន្(fins) 

ក្ពុយោំេប់ែីខែេ នបលក្ម្ើជាមូ្េោឋ នក្លឹោះសក្មាប់
ការបលងកើនររុខជារិមានអាយុលក្េើនឆ្ន ំមួ្យ។ ការភាា ប់ថ្ន
ក្ពុយទំងលនោះលែើម្បីេប់ការលក្ចាោះលំនរខែរខែបលចារ
ខែេ នអនុញ្ជញ រលអាយមានភាពថ្បរងថ្នក្ចំាងលចារ
រនុងេរខណៈមួ្យខែេបិេ ំងថ្ផ្សទលំនរខែរខែប ន
លោយោែ នប ោះពាេ់ែេ់មុ្ខីរថ្នការេប់ការលក្ចាោះលនោះ
។ (របូភាពេី9 ) 
 
 ទំន្ប់ដែកដែបដែលទឹកអាចហូរបាន្នែើែប៊ីការពារ
គំន្រខ្ាច់ 

េឹរបេឹរេំនប់វារអីលគិសនីខែរខែប (េំនប់វារអីលគិសនីរនធ
) ដទ ំងែែចាប់និងល ើបខណត រេឹរខែេក្រូវ នបលងកើរ
រនុងអំ ុងលពេមានេឹរជំនន់ធំ្ខែេមានេំហូររំលេេ
រំេី។ ពួរវា នសក្ម្ េឱ្យមានេំហូរភរ់ជាបនតបនាទ ប់
លែើម្បីអនុម័្រខផ្សនរេះងលក្កាម្។ លេើសពីលនោះលេៀររនុង
អំ ុងលពេធ្ម្ែតា េំនប់វារអីលគិសនីទំងលនោះមិ្នមាន
ឥេធិពេលៅលេើខខេរេឹរហូររបស់ភនំលេ លហើយពួរលល
សក្ម្ េលអាយមានេឹរនិងែីខាេ់លែើម្បីហុេលោយលសរ ី
លោយេុរលអាយេេនាក្រីនិងររុខជារិខែេមានជីវរិ។ 
ជាេីបញ្ច ប់លនោះេំនប់េឹរបេឹរខែរខែបមានសម្រញភាព
លែើម្បីការ់បនញយអំលពើហិងាថ្នធ្ម្ែជារិខណៈលពេ
ខែេលៅលពេែូេោន លនោះ នលធ្វើលអាយធ្ម្ែជារិោែ នការ
រេំះន។ រនុងអំ ុងលពេធ្ម្ែតា េំនប់ទំងលនោះរារាងំេំ
ហូរថ្នែីឬែីខាេ់និងេប់សាក រ់ការធាេ រ់េុោះរក្មិ្រថ្ន រ
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េលនេនិងលននរសមុ្ក្េេលងែៀរលែើម្បីលអាយក្បព័នធលអរូអាេ
ក្រូវ នបក្ម្ុងេុរជាមុ្ន។ (របូភាពេី10 ) 
 
 ទំន្ប់វារ ៊ីអគគិសន្៊ីដែកដែបទប់ខ្ាច់ែិន្នអាយហូរ 

រម្ែវធីិ្ថ្នការបូម្ខាេ់និងែែលនោះក្រូវ នេេួេខរបរេី
តំាងេំនប់វារអីលគិសនីទំងលនោះជាការបំលពញសមាភ រៈ
សក្មាប់រ ំងេំនប់លនោះ (70% ឬលក្េើនជាងលនោះរនុងសោង់
ោវញិ្ជញ បនប័ក្រសញ្ជញ លអរូ ) អនុញ្ជញ រឱ្យមានការសាង
សង់េំនប់វារអីលគិសនីខែេមិ្នប ោះពាេ់ប ោះពាេ់ក្បព័នធ
លអរូ ូសីុផ្សងខែរ។ លេើសពីលនោះលេៀរេំនប់ទំងលនោះ 
ពួរវាជួយការ់បនញយរក្មិ្រថ្នសមារៈការសំណេ់ 
(ែូេជាការបូម្ខាេ់ខែេលៅលសសសេ់) ខែេក្រូវខរ 
យរលេញខែេ នជួយការ់បនញយផ្សេប ោះពាេ់ែេ់ប
រសិាញ នរបស់ពួរលល។ (របូភាពេី11 ) 
របូភាពេី 7 ររណីរោុះលរ ើនិងលក្បើល ើងវញិថ្នរេនាសម្ព័នធ
ខែរខែប (Tonegawa Bridge លៅ Joban Line) 
របូភាពេី8 ការបងគរខែរខែបេំនប់េឹរបុរក្លឹោះ 
របូភាពេី 9 ខែរេំនប់លោយលក្បើ Fins ខែេល ោះ
បល គី េយ ងមំា 
របូភាពេី 10 េំនប់ខែរខែបេប់សាក រ់ការបលងកើនខាេ់ 
របូភាពេី 11 េំនប់វារអីលគិសនីខែេ រារាងំខាេ់ 
 
កិចចខិ្ត្ខំ្ត្បឹងដត្បងរបស់ឧសាហកែមដែកដែបនដ្ឋោះ
ស្សាយបរសិាថ ន្សកលដែលាន្ការត្ពយួបារែាខាល ំង 

វធិានការលែើម្បីពា េបញ្ជា បរសិាញ នពិភពលោរនឹង
កាេ យលៅជាមានសារៈសំេះន់េះេ ំងល ើងៗសក្មាប់
ឧសាហរម្ែនាលពេអនាលរ។ ការជួបសាញ នភាពលនោះ
ឧសាហរម្ែខែរខែបរបស់ជប ុននឹងបនតជំរញុបខនញម្
លេៀរមិ្នក្រឹម្ខរប ុលណាា ោះថាម្ពេនិងធ្នធានសនេំលៅ
រនុងែំលណើ រការផ្សេិររម្ែរបស់ខេួនប ុលណាា ោះលេប ុខនតខែម្
ទំងអភិវឌ្ឍន៍ការអនុវរតខពស់ជាងមុ្ននិងផ្សេិរផ្សេប
រសិាញ នខែរមួ្យខែេមានលោេលៅេុងលក្កាយថ្នការ
រមួ្េំខណរែេ់ការប កី រ ការល ើងរំលៅខផ្សនែីនិងការ
បលងកើរសងគម្ខរថ្េនរក្ម្ង់េិសមួ្យ។ 
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Fig. 1 Iron- and Steelmaking Process

Fig. 2 Crude Steel Production in the World
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Fig. 3 Concept of Steel Recycling
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1）Process innovation：

2）Byproduct gas recovery, highly efficient utilization

Continued improvementContinuous casting,
continuous annealing Pulverized coal injection, coal moisture control

Fig. 4 Major Energy- and Resources-saving Technologies Applied in Steelworks
,70s ,80s ,90s ,00s ,10s

Continued improvement

Continued improvement

Continued improvement

Process improvement： Hot charge rolling,
automatic combustion control Artificial intelligence, supply chain network

4）Utilization of wastes：Plastic waste,
     used tire, biomass  Gasification

To
ta

l e
ne

rg
y 

co
ns

um
pt

io
n

Re
co

ve
ry

N
et

 c
on

su
m

pt
io

n

Process innovation
Process improvement

Byproduct gas utilization

Waste heat recovery 

Waste material utilization 

Ferro-coke
*

*COURSE-55: Research project on the technology to reduce blast furnace CO2 emissions and to separate/recover CO2 from blast furnace gas
Source: Commitment to a Low-Carbon Society (The Japan Iron and Steel Federation)
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3）Waste heat recovery： TRT, CDQ Regeneration burner Continued improvement

Fig. 5 International Comparison of Unit Energy Consumption in the Steel Industry
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Fig. 7 Case of Demolition and Reuse of Steel Structure (Tonegawa Bridge on Joban Line)
The eight-span Tonegawa Bridge on the Joban Line in Ibaragi Prefecture, constructed in 1916, 
was dismantled to three sections, each of which is currently reused as the railway bridge in three 
locations: Aganogawa Bridge spanning Agano River in Niigata Prefecture, Shogawa bridge 
spanning Sho River in Toyama Prefecture, and Daini-Takahara Bridge spanning Daini-Takahara 
River in Gifu Prefecture.

Dismantling Tonegawa Bridge
on Joban Line
into A, B, and C

After
transfer

After
transfer

After
transfer

B：Shogawa Bridge

C：Daini-Takahara Bridge

A：Aganogawa Bridge

Fig. 8 Water-permeable Steel Piling

Fig. 6 Effects of CO2 Emissions Reduction Attained
　　　in Five Major End Products (Estimates for 2013)

Domestic use Export

Transformer

CO2 emissions reduction: 25.50 million tons (target steel products: 7.52 million tons)

Transformer

Train

Automobile AutomobilePower generation
boiler

Power generation
boiler

Ship ShipReduction of
CO2emissions

9.76 million tons

Reduction of
CO2 emissions

15.82 million tons

Source: The Institute of Energy Economics, Japan
*Five steel products of automotive steel sheet, oriented electrical steel sheet, shipbuilding steel plate, boiler tube and stainless steel plate;
3.677 million tons in domestic use and 3.845 million tons for export in FY2013, totaling to 7.522 million tons
*Start of assessment for CO2 emissions reduction: Domestic use from FY1990, export (automobile sheet and shipbuilding plate) from FY2003,
boiler tube from FY1998, and electrical sheet from FY1996
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Fig. 9 Steel Pile Embankment Using Planting Fin

Fig. 10 Water-permeable Steel Dam to Prevent Sand Buildup

Fig. 11 Impermeable Steel Dam to Block Sand
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(េំព័រ 17 ~ 18) 
បនចចកេទិាសំណង់ដែកដែបនៅត្បនទសជប ុន្ 

លៅឆ្ន ំ 2014 តាម្សំលណើ របស់ក្រសួងខែនែីលហោឋ
រេនាសម្ព័នធែឹរជញ្ាូ ននិងលេសេរណ៍និងខែរខែប ខែរ
សហព័នធជប ុន (JISF)  នេងក្រងជាបញ្ា ីថ្នបលេចរ
វេិាសំណង់ខែរខែបលៅរនុងក្បលេសជប ុន (ជាភាសា
អង់លលេស) ។ បញ្ា ីលនោះសលងខបខណនំាសរបុ 27 ក្បលភេ
លផ្សេងោន ថ្នបលេចរវេិាការសាងសង់ខែរនិងសមាភ រខែរ
មួ្យសក្មាប់ការលក្បើក្ ស់លៅរនុងវស័ិយថ្នការរសាង
សំណង់និងវសិវរម្ែសីុវេិែូលេនោះបលេចរវេិានិងសមារៈ
ទំងលនោះអាេក្រូវ នលលសាគ េ់កាន់ខរលក្េើនីយម្ស េ
និងអាេររ នសក្មាប់ការលក្បើក្ ស់លៅរនុងរម្ែវធីិ្
លក្ៅក្បលេស។ 
មារិកាលពញលេញខែេអាេររ នលៅលេើលលហេំព័រ 
JISF លនោះ: សូម្េូេលៅកាន់ 
(http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/index.html) 
សក្មាប់ការេូេែំលណើ រការជាសាធារណៈលោយឥរ
លិរថ្ែេ។ 
ការខណនំាែូេេះងលក្កាម្លឺជាធារុធ្ម្ែតាមួ្យេំនួនបួន 
លេើរខេងខរបញ្ា ី។ 
អោររមាេ ំងខពស់ខែរខែប (SA440 ក្រុម្ហ ុន H-SA 700) 
SA440 (រមាេ ំងក្េក្េង់: 590N / mm2 ថ្នរក្មិ្រខែរខែ
ប ) និង H-SA700 (រមាេ ំងក្េក្េង់: 780N / mm2 ថ្នរន្
ររិខែរខែប ) លឺជារមាេ ំងខពស់បំផុ្សររបស់ខែរខែប 
ខែេររីេំលរ ើនែេ់ការរសាងសំណង់។ ការលក្បើក្ ស់
របស់ខែរខែបរមាេ ំងេះេ ំងទំងលនោះ នអនុញ្ជញ រឱ្យការ់
បនញយេំហំនិងការការ់បនញយេំងន់ ជាពិលសសសក្មាប់ 
េំហំធំ្ធ្ៃន់បខនញម្របស់ស ុម្ខែរខែប ឧទហហរណ៍ ជួរ
 រស ុម្ខែរខែបសក្មាប់អោរខពស់។ សមាភ រៈខែរខែប
លនោះលឺមានក្បសិេធភាពរនុងការបនញយេម្ៃន់ថ្នរមាេ ំងក្េ
ែំបូេនិងសមាជិរធ្ៃន់លផ្សេងលេៀរផ្សងខែរ។ 
តារាង: ការលក្បៀបលធ្ៀបរវាងវមិាក្រ SN490B និង 
SA440 និង H-SA700 
របូភាពេី: ការការ់បនញយេំងន់របស់ខែរលោយការលក្បើ 
SA440 និង H-SA700 
ដែកដែបដែលធន់្ត្ទំានឹ្ងអគគ៊ីភ័យ 

រមាេ ំងលៅសីរុណា ភាពខពស់វរញុតាងខែរខែបខែេធ្ន់
ក្ទំនឹងអលគីភ័យខពស់ជាងការលធ្វើសមារៈសំណង់ខែរខែ
បធ្ម្ែតា។ វាក្រូវ នធានាថាលៅ600C ខែេភាពហ
ហាប់ខណនេូេមិ្ន នរបស់សមាភ រៈលនោះលឺមានយ ង 
យ ងលហាេណាស់ពីរភាលបីមានភសោុតាងខែេ ន

បញ្ជា រ់ភាពតានរឹងលៅសីរុណា ភាពបនទប់។ ខែរខែប 
ខែេធ្ន់ក្ទំនឹងអនុញ្ជញ រឱ្យមានការលក្បើក្ ស់ការពារ
អលគីភ័យ ឬការេុបបំ រ់ថ្នការការពារលភេើងការ់បនញយ
រនុងការសាងសង់រខនេងេររែយនតលៅផ្សទោះនិងអោរ
លផ្សេងលេៀរ។ លនោះមានន័យថាលុណសម្បរតិែូេជាការ
េំណាយទប លពេសាងសង់មួ្យខេីនិងបរសិាញ ន េែ
ក្បលសើរជាងមុ្នអាេក្រូវ នរពឹំងេុរ។ 
របូភាព : សមិ្េធផ្សេខពស់សីរុណាា ភាពថ្នការខែរខែេ
ធ្ន់ក្ទំនឹងអលគីភ័យ 
របូែរ: រម្ែវធីិ្លៅរនុងេំណររែយនតពហុជាន់ 
ទំន្ប់ដែកដែបដែលាន្រន្ធលំហូរពិនិ្ត្យកំនទច 

លនោះលឺជាការសាងសង់េំនប់រនធខែរមួ្យខែេរសាង
ល ើងលោយការភាា ប់រមួ្ោន ថ្នបំពង់ខែរខែបខែេមាន
ការម្សូបយរនរ់េះេ ំង។ រេនាសម្ព័នលនោះ នប ាី ញពី
ការក្ព យ រម្ភជាពិលសសេំលពាោះបរសិាញ ន ែូេខែេវា
ក្រូវ នរេនាល ើងមិ្នឱ្យរេំះនែេ់េំហូរេឹរេលនេធ្ម្ែ
តា ែូលេនោះវាអនុញ្ជញ រការអនុម័្រោែ នអវីរារាងំថ្នេឹរនិង
ខផ្សនែីលោយោែ នបងករលក្ោោះថាន រ់និងែីខាេ់។ លទោះ
យ ងណាលៅលពេខែេេំហូររំលេេរំេីមួ្យ នលរើរ
ល ើង បញ្ជា វាយេុរណាមួ្យលឺជារ់ោរ់ក្រូវ នចាប់
ខេួន។ 
របូែរ: ខែរខែប នវោះេម្េុោះេំនប់វារអីលគិសនីលៅលក្កាម្
េរខខណឌ ធ្ម្ែតា លៅរនុងេំហូររំលេេរំេី 
ដែកដែបធន់្នឹ្ងអាកាសធាតុ្សត្ាប់សាា ន្ 

េក្ម្ង់ខែរខែបធ្ន់អាកាសធារុខែេការពារខក្េោះលៅ
លេើថ្ផ្សទនីមួ្យៗលោយសារខរការបខនញម្ថ្នធារុែូេជាCu 
Ni និង Cr ។ លនោះជាថាន ំរូរការពារលក្េោះ លឺរឹងនិងែូេោន  
និងក្រូវ នរំណរ់លោយអក្តាការយឺរេះេ ំងណាស់រនុង
ការលក្េោះ។ អេេនក្េពយលនោះអនុញ្ជញ រឱ្យខែរខែប 
បលក្ម្ើលពេជាយូរលោយោែ នការលូរលំនូរថ្ផ្សទ។ លនោះនំាឱ្យ
មានការការ់បនញយការេំណាយលេើការខែទំសក្មាប់
សាព នខែរខែប។ 
របូភាពេី: របូភាពថ្នការេំណាយវែតជីវរិថ្នអាកាស
ធារុសាព នខែរខែប 
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Dimension of
Conventional 
SN490B

Reduced Sectional Dimension of SA440 and
H-SA700 due to Higher Strength

Reduction of Steel Weight Attained  
by Use of High-strength SA440 and H-SA700
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Fire-resistant Steel
Fire-resistant steel exhibits higher strength at high temperatures 
than do conventional steel building materials. It is guaranteed that 
at 600°C the proof stress of this material is at least two-thirds the 
proof stress specified at room temperature. Fire-resistant steel al-

lows the reduced use or elimination of fire protection in the con-
struction of multistory parking facilities and other buildings. This 
means that such advantages as lower cost, a shorter construction 
period, and a better working environment can be expected.

High-strength Steel for Buildings (SA440, H-SA 700)
SA440 (tensile strength: 590 N/mm2-grade steel) and H-SA700 
(tensile strength: 780 N/mm2-grade steel) are high-strength steels 
developed for building construction. Use of these high-strength 
steels permits downsizing and weight reduction, especially for 

large-size and extra-heavy sections of steel frames, e.g. steel 
framing columns for high-rise buildings. These steel materials 
are also effective in reducing the weight of roof trusses and oth-
er heavy members.

High-temperature Performance of Fire-resistant Steel 
at Elevated Temperatures
Yield strength (N/mm2)

Example of application of fire-resistant steel in multi-story car park
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Water and harmless
sediments flow down 
under normal conditions.

Shift-type structures is designed considering the ecosystem, which does not disrupt river flow.

Normal condition：

Control of Debris Flow by Steel Slit Dam

In case of debris flood：

Steel Slit Dams for Controlling De-
bris Flow
This is a permeable steel slit dam built by join-
ing together steel tubes that have outstanding 
shock absorption. This structure shows partic-
ular concern for the environment, as it is de-
signed not to disturb normal river flow, thus 
allowing the unimpeded passage of water and 
inoffensive earth and sand. However, once a 
debris flow occurs, any offensive matter is cer-
tain to be captured.

Weathering Steel for Bridges
Weathering steel forms protective rust on every surface due to the 
addition of such elements as Cu, Ni, and Cr. This protective coat-
ing of rust is tight and homogeneous, and is characterized by an 

extremely slow rate of corrosion. This property allows weather-
ing steel to serve a long time without surface painting. This leads 
to reduced maintenance costs for steel bridges.

Image of Lifecycle Cost Reduction in Weathering Steel Bridges

Painted steel (C5 paint)

Weathering steel (without painting)

Weathering steel (surface-treated)
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Years after construction

Application of weathering steel bridge in remote mountainous area
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(ក្របេះងលក្កាយ) 
សរម្ែភាព JISF 
សិកាខ សាោចំនួ្ន្ព៊ីរបាន្ត្បារពធន ើងនៅកនុងត្បនទសឆ្ែ 

លនោះជាជារិខែរនិងខែរខែបសហព័នធជប ុន (JISF) 
លោយសហការជាមួ្យវេិាសាញ នខែរនិងខែរខែប
របស់ក្បលេសថ្ែ  នក្ រពធលធ្វើសិកាខ សាោេំនួនពីរលៅ
រនុងខខរុោឆ្ន ំ 2015 លៅេីក្រុង ងររ។ សិកាខ សាោ
ទំងពីរលនោះក្រូវ នលក្ោងេុរជាខផ្សនរមួ្យថ្នលលក្មាង
រិេចសហក្បរិបរតិការរបស់រោឋ ភិ េខែេផ្សតួេលផ្សតើម្
លោយអនុលោម្តាម្រិេចក្ពម្លក្ពៀងភាពជាថ្ែលូលសែឋ
រិេចជប ុននិងក្បលេសថ្ែ។ 
េីមួ្យលឺសិកាខ សាោមួ្យសតីពីសាព នខែរខែប ន
ក្ រពធល ើងលៅថ្ែៃេី13 េី14 ខខរុោ។ អនរជំនាញ
សាព នបួននារ់ រនុងលនាោះមានពីរខែេ នបញ្ាូ នម្រពី
ក្បលេសជប ុននិង នផ្សោេ់ការបលក្ងៀនទំងពីរមាន
េំណងលជើងថា "ការខណនំាពីខែរសាព ននិងអរញ
ក្បលយជន៍របស់វា" និង "លក្ោងសាព នដែ រ" ។ ក្ពឹរោិ
ការណ៍មួ្យលផ្សេងលេៀរ នក្ រពធលធ្វើល ើងលៅខខរុោ 
15 នារ់មានសិកាខ សាោមួ្យសតីពីការអភិររេបរសិាញ ន
និងថាម្ពេខែេលៅអនរជំនាញពីររបូលៅរនុងខផ្សនរលនោះ
ក្រូវ នលលបញ្ាូ នែូេជាការសាស្រសាត ចារយម្រពីក្បលេស
ជប ុន។ 
សិកាខ សាោទំងពីរលនោះេេួេ នលជាលជ័យលោយ
មានអនរេូេរមួ្ជាលក្េើន។ រនុងេំលណាម្លលក្មាងរិេច
សហក្បរិបរតិការម្សលែៀងោន លផ្សេងលេៀរលៅរនុង
ែំណារ់កាេលធ្វើខផ្សនការលនោះលឺជាការឧបរញម្ភលោយ 
JISF លៅរនុងក្បលេសជប ុនសតីសិកាខ សាោសតីពីការ
សាងសង់ខែររេនាសម្ព័នធនិងរម្ែវធីិ្បណតុ ោះបណាត េ
បក្ម្ុងេុរសក្មាប់វសិវររថ្ែ។ 
របូែរ: សិកាខ សាោសតីពីសាព នខែរ នលធ្វើល ើងលៅេី
ក្រុង ងររ 
 
លទធនលឆ្ន្ការសង់្ែតិ្នៅឆ្ែៃនន្ោះសត្ាប់ការដែកដែប
និ្ងឆ្ែៃដសែកសំណង់ 

ពីខខសីហា 2014 ែេ់ខខមិ្ែុនាឆ្ន ំ 2015 អនរអានជា
លក្េើនរបស់លយើងលៅលក្ៅក្បលេសលៅលេើសំណង់ខែរ
ខែបថ្ែៃលនោះនិងថ្ែៃខសែរ (រំខណអង់លលេស ) ក្រូវ នលសនើ
ឱ្យេូេរមួ្លៅរនុងការសទង់ម្រិ ែូេខែេ នរាយការណ៍
លៅរនុងការេុោះផ្សាយលេខ 42 លៅែេ់លេខ 44 ។ 

លយើងេង់ជាែំបូងប ាី ញនូវការលការសរលសើរយ ងេះេ ំង
របស់លយើងសក្មាប់លសេរោីសបបុរសអនរអានរបស់លយើង
លៅរនុងការេូេរមួ្លៅរនុងការសទង់ម្រិបេចុបបនន។ សូម្អរ
លុណែេ់រិេចសហក្បរិបរតិការសបបុរសរបស់អនរ េេធ
ផ្សេមានក្បលយជន៍ជាលក្េើនក្រូវ នលលេេួេមួ្យ
េំនួនខែេក្រូវ នខណនំាែូេេះងលក្កាម្។ 
ការសទង់ម្រិខែេមានលេខ 58 ខែេរនុងលនាោះ នម្រពី
រំបន់អាសីុអាលលនយ៍ នឈានមុ្ខលល។ ជាពិលសស97% 
ថ្នអនរេូេរមួ្ ននិយយថារយៈលពេលនោះលឺមាន
ក្បលយជន៍លៅរនុងការីរនាលពេបេចុបបននរបស់ពួរលល
និង 88% មានបេពិលសាធ្លក្បើក្ ស់រេនាសម្ព័នធខែរខែ
បលៅរនុងការីរនាលពេបេចុបបននឬអរីរកាេរបស់ពួរ
លល។ វា នកាេ យជាការេាស់ណាស់ថារបូលល ន
លក្ោងខែរខែេក្រូវ នលក្បើយ ងេូេំេូោយយ ង
លក្េើនថ្នសមាភ រៈ លក្ោងខែរទំងអស់ខែេជាេម្បងសញិរ
លៅរនុងក្បលេសអាសីុអាលលនយ៍។ 
េនទឹម្នឹងលនោះខែរមូ្េលហរុសំេះន់បំផុ្សររបស់រេនាសម្្
ព័នធខែរខែបមិ្នក្រូវ នលលលក្ជើសលរ ើសលឺមានរថ្ម្េខពស់
លោយមានពហុរួនាេី ខែេជាបំណងរបស់អរិែិជន។ 
លោយលយងលៅតាម្េសេនៈរបស់អនរអានេង់ល ើញ 
លៅរនុងលពេអនាលរ សាព ននានាោរ់ម្រមុ្នតាម្ពី
លក្កាយលោយការសាងសង់ ផ្សេូវធំ្ៗ ការការពារលក្េោះ ការ
េប់េេ់រញ្ាួ យែី និងផ្សេូវខែរលៅជាបនតបនាទ ប់ោន ។ 
វានឹងកាេ យជាលោេនលយ យរបស់ក្រុម្ហ ុនរបស់
លយើងលែើម្បីនេុោះបញ្ជច ំងយ ងសីុជលក្តរលៅលេើេេធផ្សេ
ថ្នការអលងករទំងលនោះលៅលពេពិចារណាពីលលក្មាង
ខផ្សនការខរសក្ម្ េនាលពេអនាលរ។ 
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Mr. Nattapon 
Ratanamalee (ISIT) 

Mr. Nuttapon 
Suttitam (ISIT)

Mr. Toru Watabiki 
(JFE Engineering 
Corporation)

Mr. Hiroyuki Okada 
(Nippon Steel & 
Sumitomo Metal 
Corporation)

Seminar on steel bridges

(from left to right) JISF staff, Mr. Noriji Numata (JFE 
Steel Corporation), Mr. Songwoot Graiparpong (ISIT), 
Mr. Teruo Furuyama (Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation)

Seminar on the environment and energy con-
servation

Usefulness of Steel Construction Today & 
Tomorrow for your current work (%)

Is the steel structure used in your current work? (%)
Unknown

3.4

Used in the
current work

65.5

Used in the
past work

22.4

Not used
until now

12.1

Not helpful
0.0

Very
helpful

62.1

Comparatively
helpful
34.5

Not so helpful
3.4
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