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អត្ថបទបរ ិយយ៖

ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្

ល

ើងវ ិញថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប

ស់

ន្ិងការខកថ្ចនលក្បើក្

ស់

សូន្យ”។
អត្ថបទបន្តបនាទប់
ស្សាយបញ្ជ
ា បរ ិសាថន្

(ទាំព័រ ១-៤)

អត្ថបទបរ ិយយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្

ខកថ្ចនលក្បើក្

សលក្ម្ចតាម្លគ្នេលៅចុងលក្កាយផ្សេិត្កម្ែខែកខែបកាបូន្-

ខែេក្ត្ូវ

ស់ ន្ិងការ

លាំន្ិត្ផ្សតចលផ្សត
ើម្លដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា បរ ិសាថន្ ន្ិងបន្ធូរបន្ថយ
ួ
ការល

ខែកខែប

លដ្ឋយ Hidekazu Matsubara
លេខាធ្ិ ការ លណៈកាែធ្ិ កា រខែកខែបលិ ត្ លូ រ ពី ប រសា
ិ ថ ន្សក្ាប់

ខក្បងទូទាំងក្បលទស

ទាំងលន្ោះាន្៖

រម្ែណ៍ កាន្់ខត្ខាេាំង
េជបុន្

ន្បលងកើត្

ែាំលណើរការផ្សេិត្ខែក ន្ិងខែកខែបក្ត្ូវ
លក្បើក្

ក្

កម្ពស់លនាោះលឺ

ខែក ន្ិងខែកខែប ជាេទធផ្សេទទួេ
៣០%

ន្សងគម្ម្ួយ

ខែេក្ត្ូវ

ខែេាន្ការសាយភាពឧសែ័ន្កក្ម្ិត្ទប"។ បខន្ថម្លេើលន្ោះលទៀត្
ខផ្សន្ែីកាំពុងបន្តអន្ុវបនាទប់ពីឆ្នាំ២០៣០
ខែប

ន្ដ្ឋក់លចញ

ើងកាំលៅភព

លតតត្លេើការលក្បើ

ន្ខណនាាំែាំលណើរការ

ការលក្បើ ក្
ន្ផ្សេិត្

ន្ការកាត្់បន្ថយក្បាណ

ស់ថាម្ពេឯកតាកនុងម្ួយលតាន្ថ្ន្ខែកខែប
លធ្ៀបលៅន្ឹងកក្ម្ិត្ផ្សេិត្កនុងទសសវត្សន្៍ ឆ្នាំ
ន្ែាំលណើរការផ្សេិត្

ខែក ន្ិងខែកខែបខែេបងាាញក្បសិទិធផ្សេថាម្ពេខពស់បាំផ្សុត្កនុង

ឧសាហកម្ែខែកខែក

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី”

ើងវ ិញ

ថ្ន្សាភរៈកាកសាំណេ់ជា

១៩៧០។ ជាេទធផ្សេឧសាហកម្ែសលក្ម្ច
ពិភពលោក។ (សូម្លម្ើេ Fig.2)

"ចកខុវ ិស័យសក្ាប់ វ ិធាន្ការរយៈលពេខវង

លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា ល

ស់ល

ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទិធភាពខពស់ទាំងលន្ោះយងលជាលជ័យកនុងផ្សេិត្កម្ែ

ខែេកាំពុងជាំរញ
ុ លេើក

ការចាប់លផ្សតើម្ែ៏ជាក់ោក់ជាប់ជាក្បចាាំ លេើបញ្ជ
ា ការល

ស់ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទិធភាព
ឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី។ វ ិធាន្ការជាក់

“ខផ្សន្ការអន្ុវត្តលែើម្បីសលក្ម្ចឲ្យ

ន្ិងការលក្បើក្

ក្បភពវត្ថុធាត្ុលែើម្ (សូម្លម្ើេ Fig.1)

កាំពុងជាំរញ
ុ អន្ុវត្តវ ិធាន្ការនានាកនុង

ោក់ម្ួយកនុងចាំលោម្វ ិធាន្ការនានា

ើងវ ិញ ន្ិង

លែើម្បីក្បត្ិបត្តិការឧបករណ៍ផ្សេិត្ខែក

• ការខណនាាំបលចេកវ ិទាសន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេ

ន្ចាប់លផ្សតើម្

ចាំលពាោះចេនារួម្គ្ននលន្ោះទាំងលៅជបុន្ ន្ិងលៅបរលទស
លគ្នេបាំណងបន្ធូរបន្ថយការល

ន្សាតរល

ន្បលងកើត្កនុង

ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទិធភាពជាក្បភព សក្ាប់ការបលងកើត្ថាម្ពេ

ពិន្ិត្យចាំណុចនានាពាក់ព័ន្ធន្ឹងយុទធសាស្តសតរយៈលពេខវងលន្ោះ។
ឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្

ស់ជាថាម្ពេ

• ការសាតរថាម្ពេពីកាកសាំណេ់

រ ីស COP21

“សន្និសីទសតីពីយុទធសាស្តសតរយៈលពេខវងរបស់ជបុន្លក្កាម្កិចក្េ ពម្
ើងលនាោះ

ថ្ន្សាសធាត្ុទញ

ន្ិងខែកខែប

កញ្េ ក់ ែេ់កក្ម្ិត្ទប (យុទធសាស្តសតរយៈលពេខវង) ខែេត្ក្ម្ូវឲ្យ

ន្បលងកើត្ល

ផ្សេិត្កម្ែខែក ន្ិងខែកខែប កនុងចាំលោម្ចាំណុច

លចញពីឧសែ័ន្ហ្គគស ខែេសារធាត្ុឧសែ័ន្ហ្គគស

ើងកាំលៅ

អភិវឌ្ឍរយៈលពេខវង កនុងការកាត្់បន្ថយការសាយភាពឧសែ័ន្ផ្សទោះ

រ ីស” ខែេក្ត្ូវ

ន្ជាំរញ
ុ លេើក

សាំលៅលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា បរ ិសាថ

• ការលក្បើ ក្ ស់ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទិធភាព

ន្ជាំរញ
ុ កិចេខិត្ខាំក្បឹង

ដ្ឋក់ ឆ្េងក្ត្ឹម្ឆ្នាំ២០២០ លៅកនុងកិចេក្ពម្លក្ពៀងទីក្កុង

ើងកនុង

ផ្សេិត្កម្ែ ែូចជាការខណនាាំឧបករណ៍សេខែកខែបជាបន្តបនាទប់

កនងឆ្នាំ១៩៨៩។

កនុងលគ្នេបាំណងបន្ធូរបន្ថយការល

ន្លកើត្ល

ន្ិង

• វ ិធាន្ការខកេម្ែែាំលណើរការលតតត្សាំខាន្់លេើការបន្តែាំលណើរការ

ភពខផ្សន្ែី។ កនុងបុនាែន្ឆ្នាំែីែៗលន្ោះ លែើម្បីដ្ឋក់លចញ ន្ិងលធ្វើយុទធសាស្តសត

លក្ពៀងទីក្កុង

លផ្សតើម្លចញពីវ ិបត្តិលក្បងឥន្ទន្ៈ ខែេ

ន្ពាក់ព័ន្ក
ធ ុង
ន

លណៈរែឋម្ន្តន្តីទទួេបន្ទុកអភិរកសបរ ិសាថន្សកេ
តាម្រយៈ ការបលងកើត្លណៈរែឋម្ន្តន្តីលន្ោះ លល

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី។

កម្ពស់កិចេខិត្ខាំក្បឹងខក្បងនានា

សហព័ ន្ធ ឧ សាហកម្ែ ខែក ន្ិ ង ខែកខែបជបុ ន្

ើងអាំពីបញ្ជ
ា បរ ិសាថន្សកេលោក រដ្ឋឋភិ

ន្ជាំរញ
ុ លេើកកម្ពស់កន្េងម្ក ន្ិងខផ្សន្ការលៅអនាលត្

ទសសវត្សន្៍ឆ្នាំ១៩៧០ ឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្

សាំ ណ ង់

ល

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី

វ ិធាន្ការលែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជ
ា បរ ិសាថន្កនុងផ្សេិត្កម្ែខែក

ង
ើ កាំលៅភពខផ្សន្ែីលដ្ឋយឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្

ខណៈលពេខែេាន្ការក្ពួយ

ន្ិងបន្ធូរបន្ថយការល

លែើម្បីបន្តបន្ធូរបន្ថយការល

ើងវ ិញថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (១)

ស់ល

ខណនាាំន្ូវលាំន្ិត្ផ្សតួចលផ្សតើម្លែើម្បីលដ្ឋោះ

បខន្ថម្លេើការលក្បើក្

កនុងលគ្នេបាំណង

ខែេបងាាញខាងលេើ

2

ស់ថាម្ពេក្បកបលដ្ឋយក្បសិទិធភាព

ឧសសហកម្ែខែកខែបជបុ ន្

ន្យកចិត្ត

ថ្ន្វ ិធាន្ការ

ចម្បងបីលឺ—ែាំលណើរការលអកូ ែាំលោោះស្សាយលអកូ ន្ិងផ្សេិត្ផ្សេលអកូ

ស់ក្បកបលដ្ឋយ

—ន្ិងការអភិវឌ្ឍថ្ន្ែាំលណើរការផ្សេិត្ខែក ក្បកបលដ្ឋយន្វាន្ុវត្តន្៍

ទុកដ្ឋក់ខិត្ខាំក្បឹងខក្បងចាំលពាោះក្បលភទលផ្សសងៗលទៀត្
បរ ិសាថន្នានា ម្ួយកនុងចាំលោម្លនាោះលឺការលក្បើក្

ក្បសិទិធភាពថ្ន្កាំលទចខែកខែបបលងកើត្ល

ើង

កនុងែាំលណើរការផ្សេិត្

COURSE50

ើង

អាចក្ត្ូវ

ន្ផ្សេិត្ល

ខែេក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

លដ្ឋយលក្បើក្

ស់កាំលទចកាំទី

ើងលដ្ឋយពុាំលក្បើក្

ែុត្រ ាំោយខែក
សុីម្ង់ែ៍

ែាំលណើរការលអកូ
សកេខពស់បាំផ្សុត្

កាត្់បន្ថយការសាយភាពឧសែ័ន្ C02 កនុងអ

ក្ត្ូវ

ុងលពេផ្សេិត្កម្ែ។

ឧសាហកម្ែលន្ោះក៏

ចាំខណកលឆ្ពោះលៅកិចេអភិរកសម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្

លែើម្បីភពខផ្សន្ែី

• ែាំលណើរការលអកូ

ែុត្រ ាំោយខែក ាន្ផ្សេវ ិជជាន្ធ្ាំលធ្ងលេើកិចេការពារបរ ិសាថន្ ឬ
ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

ែេ់កក្ម្ិត្ទបបាំផ្សុត្កនុង

ក្ត្ជាក់ ៥០)។ (សូម្លម្ើេ Fig.3)

ស់ ែាំលណើរការផ្សេត្ិខែក

ស់កុងផ្សេិ
ន
ត្កម្ែសុីម្ងែ៍ធ្ម្ែតា

CO2

ែាំលណើរការផ្សេិត្ខែកខែបលដ្ឋយបលចេកវ ិទា

ខែក ន្ិងខែកខែប។ ជាឧទហរណ៍ សុីម្ង់ែ៍ែុត្រ ាំោយខែកក្ត្ូវ
ន្ផ្សេិត្ល

(ការកាត្់បន្ថយ

ន្ចូេរួម្

ដ្ឋក់លចញែាំលណើរការក្បសិទិធផ្សេថាម្ពេ
ខែេ

ន្បងាាញខាងលេើ។ តាម្រយៈលន្ោះ វា

ន្លេើកកម្ពស់ សក្ាប់ការបន្តខកេម្ែក្បសិទិធផ្សេថាម្ពេ។

នាលពេែែីៗលន្ោះ កិចខ
េ ិត្ខាំកុងការស្សាវក្ជាវ
ន
ន្ិងអភិវឌ្ឍកាំពុងក្ត្ូវ

សក្ាប់លុណភាពខយេ់

ន្សាំលៅក្ត្ង់លឆ្ពោះលៅ

ការខណនាាំថ្ន្

ែុត្ធ្យូងែែជាំនាន្់ចុង

បុលោណោះលទ បុខន្តក៏សក្ាប់លុណភាពទឹកផ្សងខែរ។ ការសាយភាព

លក្កាយ លហើយការបលងកើន្ក្បសិទិធផ្សេក្បត្ិបត្តិការឧបករណ៍បលងកើត្

ឧសែ័ន្ SOx ន្ិង NOx លៅសិបបកម្ែខែកខែបក្ត្ូវ

ថាម្ពេ។

លដ្ឋយការយកចិត្តទុកដ្ឋក់

ក៏ែូចជាកាំណត្់យកលក្បើ ក្

ឧបករណ៍ខញកសារធាត្ុអាសុីត្
សក្ាប់បរ ិាណទឹកែ៏លក្ចើន្
លេើសពី៩០% ថ្ន្ការលក្បើក្
ចរចារល

ស់

• ែាំលោោះស្សាយលអកូ

ន្ិងការែកសារធាត្ុស័ន្
ព ធ្័រ។
ក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

ែាំលោោះស្សាយលអកូ

ស់សិបបកម្ែខែក

ស់ទឹកទាំងអស់ ក្ត្ូវ

ើងវ ិញ ចាំលពាោះការកាំណត្់យកលក្បើក្

លុណភាពទឹក។

ន្កាត្់បន្ថយ

សន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេតាម្រយៈម្លធ្ា

ន្ដ្ឋក់លែើម្បី

អាចរក

លដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់សាំខាន្់ លេើវ ិធាន្ការ

ខែកខែប ន្ិងសលក្ម្ច
ក្

Fig.1 ការអភិវឌ្ឍែាំលណើរការលអកូ កនុងឧសាហកម្ែជបុន្

ន្ការអភិវឌ្ឍលួរកត្់សាគេ់ ន្ិងការលក្បើ

ស់ក្បកបលដ្ឋយក្បិសិទិធភាពថ្ន្ក្កបខណាកម្ែវ ិធ្ីសហក្បត្ិបត្តិការ

ផ្សេការលក្បើក្

ស់ ថាម្ពេ ថ្ន្ភាពជាថ្ែលូបាំលពញម្ុខងារថាម្ពេ

វ ិធ្ីសាស្តសតទាំងលន្ោះលេើកក្ម្ិត្សកេ។ (សូម្លម្ើេ Fig.4)
ការសិកាលធ្វើល

លេើកកម្ពស់ខផ្សែកលេើ “ខផ្សន្ការអន្ុវត្តលែើម្បី សលក្ម្ចឲ្យ

ន្សងគម្

ែាំោក់កាេ I

(~2020)

ាន្សកាតន្ុពេធ្ាំ
ន្

ការខណនាាំបលចេកវ ិទាសន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេែ៏ទាំលន្ើប (ភាលលក្ចើន្ថ្ន្

ើង

ន្ជាំរញ
ុ

បងាាញ

សក្ាប់ការសន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេ (Fig.5) ខែេអាចសលក្ម្ច

ន្លក្គ្នង ន្ិ ង

កាំលៅភពខផ្សន្ែី។ ជាពិលសស វ ិធាន្ការទាំងលន្ោះ ក្ត្ូវ

ើងលដ្ឋយទីភានក់ងារថាម្ពេអន្តរជាត្ិ

ថាឧសាហកម្ែខែកខែបលៅលក្ៅក្បលទស

លែើម្បីទញសារៈក្បលយជន្៍ពីែាំលណើរការ ក្បកបលដ្ឋយ
ស់ជាក់ខសតង លែើម្បីបន្ធូរបន្ថយការល

ន្

ចូេរួម្ចាំខណកលឆ្ពោះលៅកាន្់បន្ថយការសាយភាព CO2 តាម្រយៈ

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែីលដ្ឋយឧសាហ

កម្ែខែកខែបជបុន្

សកម្ែភាពសនូេបួន្៖ ការលក្បើក្

ជាក់ខសតងលៅក្បលទសចិន្

កក្ម្ិត្ខពស់ជាសកេ (GSEP)។ ឧសសហកម្ែខែកខែបជបុន្

ក្បសិទិធភាពខពស់បាំផ្សុត្ ឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្

ស់

ពហុជាត្ិ ែូចជា “ភាពជាថ្ែលូអន្តរជាត្ិពាក់ព័ន្ធការខកេម្ែក្បសិទិធ

ស់ថាម្ពេ

ឯកតាកនុងឧសាហកម្ែខែកខែប

ដ្ឋក់លចញវ ិធាន្ការលក្បើក្

ន្អភិវឌ្ឍ ន្ិងដ្ឋក់លចញលក្បើក្

ឥោ
ា អាសាន្ ន្ិងបោ
ត ក្បលទសលផ្សសងៗលទៀត្ ខែេឧសាហកម្ែ

េម្ែបរ ិសាថន្។

កាបូន្កក្ម្ិត្ទប៖

ន្ែ៏េប
ែ ាំផ្សុត្) ក្ត្ូវ

ជាក់ខសតងកនុងឧសាហកម្ែខែកខែប

បរ ិសាថន្ទាំងលន្ោះ ឧសាហកម្ែខែកខែបរួម្ចាំខណកលឆ្ពោះលៅការខក

វ ិធាន្ការលែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយការល

យវ ិធ្ីសាស្តសតសាំខាន្់ពីរ៖

ការលផ្សទរបលចេកវ ិទាសន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេ (BAT បលចេកវ ិទាខែេ

ស់ឧបករណ៍បន្សុត្

Fig.2 ការលក្បៀបលធ្ៀបេកខណៈអន្តរជាត្ិ ថ្ន្ការលក្បើក្

កនុងលគ្នេបាំណងជាំរញ
ុ លេើកកម្ពស់ការ

បលចេកវ ិទាទាំងលន្ោះអភិវឌ្ឍលៅកនុងក្បលទសជបុន្)។

ឧសសហកម្ែ

ខែកខែបជបុន្ន្ឹងបន្តលដ្ឋោះស្សាយការអភិវឌ្ឍ ន្ិងផ្សតត្់ផ្សតង់ែាំលោោះ
ស្សាយលអកូកុនងលពេអនាលត្។

ក្ទក្ទង់លដ្ឋយ

ស់លដ្ឋយក្បសិទិធភាពថ្ន្វ ិធ្ីសាស្តសត

3

• ផ្សេិត្ផ្សេលអកូ

ន្ិងលលក្ាង COURSE50

ផ្សេិត្ផ្សេលអកូាន្ន្័យថាផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបទាំងឡាយោ

កាំពុងក្ត្ូវ

ខែេអាចកាត្់ បន្ថយការសាយភាព CO2 បន្ទុកបរ ិសាថន្ទបក្បសិទិធផ្សេ
ឥន្ទន្ៈេែក្បលសើរល

ើង

ផ្សេិត្ចុងលក្កាយ ក្ត្ូវ

CO2

ន្ិងវ ិធ្ីសាស្តសតែ៏ថ្ទលទៀត្កនុងែាំោក់កាេ

ន្បលងកើត្ល

ើងលដ្ឋយការលក្បើក្

លក្បើក្

ផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយក្ត្ូវ

ស់លក្ចើន្ថ្ន្

ស់ ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប

ន្បលងកើត្ល

ក្ត្ឹម្៣០%

ើងកនុងលគ្នេបាំណងកាត្់បន្ថយការសាយភាយ
កនុងែាំលណើរការ

បាំខបក ន្ិងសាតរ CO2

ែុត្កាំលៅលដ្ឋយម្លធ្ា

យ

ន្អន្ុវត្តជាក់ខសតងថ្ន្ COURSE50 ក្ត្ូវ

ន្កាំណត្់លគ្នេលៅក្ត្ឹម្ឆ្នាំ២០៥០។

ការបាំលពញម្ុខងារជាក់ោក់ ខែេក្ត្ូវផ្សតេ់លដ្ឋយផ្សេិត្ផ្សេលអកូ ។
ជាឧទហរណ៍

ន្លធ្វើល

ខែេកនុងលនាោះការអភិវឌ្ឍបលចេកវ ិទា

ជាម្លធ្ា

ើងលដ្ឋយ

យលែើម្បីកាត្់ បន្ថយការសាយភាព CO2 កនុងែាំលណើរ

ការផ្សេិត្ខែក ន្ិងខែកខែប ឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្

ាន្ម្ុខងារក្បត្ិបត្តិការខពស់រម្
ួ

លចញ

“ខផ្សន្ការអន្ុវត្តលែើម្បីសលក្ម្ចឲ្យ

ន្ដ្ឋក់

ន្សងគម្កាបូន្កក្ម្ិត្

ទបកនុងឧសាហកម្ែខែកខែប ែាំោក់កាេទីII កាំណត្់លគ្នេលៅ

ចាំខណកកាត្់បន្ថយការសាយភាព CO2 ឬផ្សេិត្ផ្សេលអកូ បងាាញ
ូសុីកុនងែាំោក់ កាេអភិ វឌ្ឍ។ ផ្សេិត្ផ្សេលអកូ

កាត្់បន្ថយកក្ម្ិត្ខពស់ លដ្ឋយបខន្ថម្លគ្នេលៅកាត្់បន្ថយជាក់ោក់

ទសសវត្សន្៍ ឆ្នាំ១៩៧០ែេ់បចេុបបន្ន េកខណៈខាេាំងទេ់ន្ឹងសាពធ្ខពស់

ន្ិងែាំលោោះស្សាយលអកូ លេើែាំោក់កាេ I (តារាង I)។ កនុងបរ ិបទ

លែើម្បីលឆ្េើយត្បលៅន្ឹងសាថន្ភាព

លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍកាំលទចខែកធ្យូងែែ វត្ថុធាត្ុលែើម្ពុាំទន្់ខក

ការលិត្លូរក្បព័ន្ធលអកូ

ជាទូលៅបន្ទោះខែកខែបរែយន្តខែេាន្េកខណៈធ្ន្ខពស់។
ក្ត្ូវ

ន្លម្ើេល

ន្ិងត្ក្ម្ូវការសងគម្លផ្សសងៗ

សក្ាប់ ក្បសិទិធផ្សេឥន្ទន្ៈេែក្បលសើរល
ាន្េកខណៈខាេាំងកាន្់ខត្ខពស់ក្ត្ូវ

ខែេអាច

ន្រួម្ចាំខណកលឆ្ពោះលៅកាត្់បន្ថយការសាយភាព

បន្ធូរបន្ថយការល

លឺ

ស់ជាក់ខសតងលដ្ឋយអនកផ្សេិត្ខែកខែបជបុន្

ែាំលោោះស្សាយលអកូ

Fig.5 ការលក្បៀបលធ្ៀបេកខណៈអន្តរជាត្ិ ថ្ន្សកាតន្ុពេសន្សាំថាម្

ក្ត្ឹម្ខត្ ១/២ ឬ១/៣ ថ្ន្ត្ថ្ម្េក្ទឹសីត (សូម្លម្ើេ Fig.6) ។ ជាអោះណោះ
អាំោង

ពេកនុងឧសាហកម្ែខែកខែប (២០១១)

ឧសសហកម្ែខែកខែបជបុន្កាំពុងពាយម្ម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្

អភិវឌ្ឍផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប

ន្ិងខែក

Fig.4 អន្តរកាេកនុងកម្ែវ ិធ្ីសហក្បត្ិបត្តិការអន្តរជាត្ិលែើម្បីក្ទក្ទង់

លទោះយងោកតី កក្ម្ិត្ថ្ន្ត្ថ្ម្េចរ ិត្េកខណៈខែេសលក្ម្ចកនុង

ដ្ឋក់លចញលក្បើក្

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែីកុងសហព័
ន
ន្ធខែក

ខែបជបុន្ (លអកូ៣+ការអភិវឌ្ឍបលចេកវ ិទាន្វាន្ុវត្តន្៍)

CO2 លដ្ឋយរែយន្តធ្ន្់ស្សាេកនុងកក្ម្ិត្សកេ (សូម្ម្លេើ Photo 1)

ឬ

ឧសាហកម្ែខែកខែបាន្ខផ្សន្ការម្ួយ

Fig.3 ទសសន្ទន្ម្ូេដ្ឋឋន្សក្ាប់វ ិធ្ីសាស្តសតរយៈលពេខវងលែើម្បី

លដ្ឋយអនកផ្សេិត្

ក្កបខណាថ្ន្េកខណៈខាេាំងាន្ភាពធ្ន្ទេ់ន្ឹងសាពធ្ខពស់

ែាំលណើរការលអកូ

ថ្ចនផ្សេិត្ខែកខែបក្បកបលដ្ឋយន្វាន្ុវត្តន្៍បខន្ថម្លេើ COURSE50។

ើង។ បន្ទោះខែកខែបរែយន្ត

ន្អភិវឌ្ឍ

ន្តាម្រយៈផ្សេិត្ផ្សេលអកូ

ថ្ន្ែាំលណើរការន្វាន្ុវត្តន្៍

ើញាន្ត្ក្ម្ូវការ សក្ាប់បន្ទោះខែកខែបរែយន្ត

ឬលែើម្បីបាំលពញត្ក្ម្ូវការសក្ាប់រែយន្តធ្ន្់ស្សាេ

ខែកខែបជបុន្

ខែេក្ត្ូវសលក្ម្ច

ចាប់ពី

Photo 1

ខែេាន្េកខណៈខាេាំងកាន្់ខត្ខពស់

ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប

រួម្ចាំខណកកាត្់បន្ថយការសាយ

ភាយ CO2

បុលោណោះលទ លហើយខែម្ទាំងលែើម្បីក្ទក្ទង់លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធសងគម្

Fig.6 ការអភិវឌ្ឍផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបខែេាន្េកខណៈខាេាំងខពស់

នាលពេអនាលត្

ន្ិងសកាតន្ុពេអភិវឌ្ឍជាលគ្នលៅអនាលត្

តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបជាំនាន្់

ចុងលក្កាយលែើម្បីលក្ត្ៀម្សក្ាប់ ការម្កែេ់ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្អ
ធ ុីក្ែូខសន្។

Table 1 លគ្នេលៅសក្ាប់ ការកាត្់បន្ថយការសាយភាព CO2

ជាម្ួយគ្ននខែរ ឧសាហកម្ែលន្ោះកាំពុងលឆ្ពោះលៅម្ុខជាម្ួយកាត្ពវកិចេ

លដ្ឋយការលក្បើក្

ថ្ន្ការរួម្ចាំខណកកាត្់បន្ថយការសាយភាព
កាេលក្បើក្

CO2

លេើវែដអាយុ

វ ិធាន្ការលពេអនាលត្លែើម្បីបន្ធូរបន្ថយការល

ស់ ទាំងម្ូេថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។

កនុងការអភិវឌ្ឍថ្ន្ែាំលណើរការផ្សេិត្ខែក ក្បកបលដ្ឋយន្វាន្ុវត្តន្៍

កិចេខិត្ខាំក្បឹងខក្បងស្សាវក្ជាវ
លគ្នេលៅ៖ ការលក្បើក្
ែាំលណើរការ

ន្ិងអភិវឌ្ឍក្ត្ូវ

កនុងឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្

ន្សាំលៅលឆ្ពោះលៅ

កិចេក្ពម្លក្ពៀងទីក្កុង

ស់ ការកាត្់បន្ថយអុីក្ែូខសន្ថ្ន្ខរខែកកនង

ែុត្កាំលៅខែក

ខែេការសាយភាយ

CO2

ស់លអកូ ៣ កនុងឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្

ការល

ាន្

វាពិត្ជាចាាំ
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រ ីសកាំណត្់លគ្នេលៅ “ទប់ទេ់

ើងសីត្ុណាភាពម្ធ្យម្សកេលែើម្បីឲ្យម្កក្ត្ឹម្ ២oC លេើកក្ម្ិត្

លែើម្ឧសាហកម្ែ”។

កក្ម្ិត្ខពស់បាំផ្សុត្កនុងចាំលោម្ែាំលណើរការផ្សេិត្ខែក ន្ិងខែកខែប

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី

លដ្ឋយចងចាាំលសចកតីខែេងការលន្ោះលៅកនុងចិត្ត

ច់ លែើម្បីអភិវឌ្ឍបលចេកវ ិទាផ្សេិត្ខែកន្វាន្ុវត្តន្៍សុទធ

សាធ្ លេើសពីបលចេកវ ិទាខែេលក្បើក្

លហើយក៏សក្ាប់ ជាក្បភពឥន្ទន្ៈសក្ាប់រែយន្ត ន្ិងវ ិស័យសុីវ ិេ

ស់ បចេុបបន្ន ក៏ែូចជាបលចេក

វ ិទាន្វាន្ុវត្តន្៍ខែេកាំពុងអភិវឌ្ឍ។

កនុងេកខខណាសាថន្ភាពលន្ោះ

លក្ចើន្យងលផ្សសងលទៀត្ផ្សងខែរ

បុលរេកខខណាចម្បងលឺការអភិវឌ្ឍ

ឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្កាំពុងសាំលៅខិត្ខាំទាំងស្សុងចាំលពាោះការ

ន្ិងការខកេម្ែបលចេកវ ិទា ន្ិងឧបករណ៍លែើម្បីកាត្់បន្ថយអុីក្ែូខសន្

អភិវឌ្ឍ COURSE50 កាំលទចខែកធ្យូងែែ

ជាអនកផ្សទុកថាម្ពេទូលៅ សក្ាប់លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធឧសាហកម្ែ

ខែកន្វាន្ុវត្តន្៍លផ្សសងលទៀត្

ន្ិងបលចេកវ ិទាផ្សេិត្

លឆ្ពោះលៅការអន្ុវត្តជាក់ខសតងក្ត្ឹម្ឆ្នាំ

លៅលពេបលចេកវ ិទាទាំងលន្ោះក្ត្ូវ

២០៣០។

ន្ដ្ឋក់អន្ុវត្តជាក់

ខសតង ការសាយភាពឧសែ័ន្ CO2 ពីការលក្បើក្
ក្ត្ូវ

ន្រ ាំពឹងថាកាត្់បន្ថយក្ត្ឹម្១%

ន្ិងសងគម្។ ត្ួយង េកខណៈសាំខាន្់ ចាាំ
ក្ត្ូវ

ស់ធ្ន្ធាន្ធ្ម្ែជាត្ិ

លក្បើក្

ចាត្់ទុកថាជាវ ិធ្ីសាស្តសតបន្តញ្ជ
ជ បការយេ់ែឹង

ែុត្កាំលៅក្ត្ូវ

ន្

កនុងការផ្សេិត្ខែក

លដ្ឋយការសន្និដ្ឋឋន្ថា

ស់នាលពេអនាលត្។ លទោះជាយងោកតី វាន្ឹងម្ិន្

អាចសលក្ម្ច

ន្កក្ម្ិត្េាំដ្ឋប់ខវង ថ្ន្សីត្ុណាភាពម្ធ្យម្សកេ

ខែេកាំណត្់កុនងកិចក្េ ពម្លក្ពៀងទីក្កុង
ក្

ែូចជាការធានាថ្ន្ការដ្ឋឋន្រកា

ន្ខផ្សនកសងគម្ អងគការអន្ុវត្តលលក្ាង
បខន្ថម្លេើការអភិវឌ្ឍ

បលចេកវ ិទាខែេអន្ុញ្ជាត្ឲ្យាន្បញ្ូជ ន្ត្ថ្ម្េលទៀត្ ន្ិងការរកាទុក
CO2 កនុងបរ ិាណធ្ាំ។ Fig.7 បងាាញខផ្សន្ទីបងាាញផ្សេូវលឆ្ពោះលៅម្ុខ
(លសោរ ីយូសក្ាប់ )ការអភិវឌ្ឍបលចេកវ ិទាន្វាន្ុវត្តន្៍សុទសា
ធ
ធ្។

ែុត្កាំលៅ

ន្ិងបន្តលក្បើក្

Fig.7 ខផ្សន្ទីបងាាញផ្សេូវលឆ្ពោះលៅម្ុខ (លសោរ ីយូសក្ាប់ ) ការ

អភិវឌ្ឍបលចេកវ ិទាន្វាន្ុវត្តន្៍សុទសា
ធ
ធ្។

រ ីស លដ្ឋយក្ត្ឹម្ខត្ការលក្បើ

ស់ វ ិធាន្ការខបបលន្ោះ ខែេន្ឹងត្ក្ម្ូវឲ្យាន្ការអភិវឌ្ឍបលចេក

វ ិទាន្វាន្ុវត្តន្៍សុទធសាធ្ លក្ៅពី បលចេកវ ិទាខែេកាំពុងអភិវឌ្ឍបចេុ

លាំន្ិត្ផ្សតួចលផ្សតើម្លឆ្ពោះលៅធានាការបន្ធូរបន្ថយការល

វ ិទាន្វាន្ុវត្តន្៍សុទធសាធ្ បងាាញកនុង Fig.7)។

បញ្ជ
ា បរ ិសាថន្លតតត្ចម្បងលេើបលចេកវ ិទាឈាន្ម្ុខ

ជាំហរែ៏ន្ឹងន្ួន្ ឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្កាំពុងលេើកកម្ពស់លដ្ឋោះ

កិចេក្ពម្លក្ពៀងទីក្កុង

ស្សាយបញ្ជ
ា ក្បឈម្កនុងការអភិវឌ្ឍចម្បង៣លឺ៖

“ខផ្សន្ការជាប់ោប់លែើម្បីសលក្ម្ច

បលចេកវ ិទាថ្ន្

ពីែាំលណើរការផ្សេិត្ខែកខែប៖

លដ្ឋយលក្បើក្

កាំលៅភពខផ្សន្ែីរយៈលពេខវង

ើងវ ិញ ន្ិងរកាទុក លហើយ CCS (ការចាប់យកកាបូន្
ស់ CO2 ជាវត្ថុធាត្ុលែើម្។

លដ្ឋយសារអុីក្ែូខសន្ ក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

ផ្សេិត្ខែកលដ្ឋយកាត្់បន្ថយអុីក្ែូខសន្ ក្ត្ូវ

ន្បលងកើត្ល

ជាំរញ
ុ ផ្សេិត្ផ្សេលអកូ

ន្សងគម្កាបូន្កក្ម្ិត្ទប”។

ខែេន្ឹងទទួេ

ែាំលណើរការលអកូ

ស់ម្ិន្ក្ត្ឹម្

ខត្ជាវត្ថុធាត្ុលែើម្ពុាំទន្់ខកថ្ចនសក្ាប់ ការផ្សេិត្ខែកខែបបុលោណោះលទ
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ើង

ន្តាម្រយៈការ

ន្ិងែាំលោោះស្សាយលអកូ

ន្ិងការអភិវឌ្ឍថ្ន្បលចេកវ ិទាផ្សេិត្ខែកខែបន្វាន្ុវត្តន្៍។

ើង

ស់កុនងែាំលណើរការ

ន្លក្បើក្

ឧសាហកម្ែលន្ោះន្ឹងជាំរញ
ុ ជាប់ោប់

ធានាន្ិរន្តរភាពលាំន្ិត្ផ្សតួចលផ្សតើម្សក្ាប់វ ិធាន្ការបន្ធូរបន្ថយការល

ន្បាំខបកលចញពី

ស់) ខែេកនុងលនាោះ លុណត្ថ្ម្េក្ត្ូវ

រ ីស

ន្ខចងកនុង

២០៣០ កនុងលគ្នេបាំណងផ្សេិត្ខែកខែប “កាបូន្-សូន្យ” វាន្ឹង

CCS (ការចាប់យកកាបូន្ ន្ិងការខញកលចញពីគ្នន) ខែេកនុងលនាោះ

ន្ិងការលក្បើក្

ន្

កនុងលពេជាម្ួយគ្នន ពាក់ព័ន្ធលគ្នេលៅរយៈលពេខវង (លក្កាយឆ្នាំ

ការផ្សេិត្ខែកខែបកាត្់បន្ថយអុីក្ែូខសន្ ខែេចុងលក្កាយអាចឲ្យ

គ្នន សាតរល

ែូច

ន្លគ្នេលៅរយៈលពេម្ធ្យម្ (២០៣០) ខែេក្ត្ូវ

ន្កនុងការអភិវឌ្ឍ COURSE50 ន្ិងកាំលទចខែកធ្យូងែែជា

ឧសែ័ន្ CO2 លចញពីែាំលណើរការផ្សេិត្ខែកក្ត្ូវ

ន្លដ្ឋោះស្សាយ

ខណនាាំខាងលេើ។ នាលពេអនាលត្ លែើម្បីក្បលទសជបុន្សលក្ម្ច

ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ លតតត្សាំខាន្់លេើចាំលណោះែឹងខែេក្ត្ូវ

ការបលញ្េញឧសែ័ន្កាបូន្-សូន្យ

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី

ឧសាហកម្ែខែកខែបជបុន្កន្េងម្ក

បបន្ន។ (សាំលៅលេើលសោរ ីយូ ការខណនាាំ អត្ិបបរារថ្ន្ បលចេក

ទទួេ

ភាពបន្តបនាទប់

ច់ក្ត្ូវលដ្ឋោះស្សាយកិចេការ

ន្ិងការលដ្ឋោះស្សាយបន្ទុកខផ្សនកលសែឋកិចេ

ច់ ក្ត្ូវលេើកកម្ពស់ ការបលងកើត្បលចេកវ ិទាផ្សេិត្ខែកក្បលភទ

សាយភាពកាបូន្កក្ម្ិត្ទប

ស់ជាក់ខសតងលន្ោះ CCS វាចាាំ

ទុក CO2 ភាពទទួេយក

តាម្ការយេ់ែឹងលេើទិែឋភាពបលចេកលទស ន្ិងលសែឋកិចេ។ លហត្ុ លន្ោះ
លឺចាាំ

ន្ិងេទធភាពខែ

លផ្សសងៗលក្ៅពីកិចេការបលចេកវ ិទា

ភាពថ្ន្ការរកា ន្ិងចាប់យកឧសែ័ន្ឌ្ីអុកសុីត្។
វ ិធ្ីសាស្តសត

លឺេាំហរកាបូន្

សក្ាប់ការផ្សគត្់ផ្សគង់ាន្សថិរភាពត្ថ្ម្េ។ លេើសពីលន្ោះលទៀត្ កនុងការ

(លដ្ឋយម្ិន្រាប់បញ្ូេ េការសាយភាពបចេុបបន្នលដ្ឋយសារក្បសិទិធ
សក្ាប់លពេបចេុបបន្ន

ន្លក្បើសក្ាប់ ផ្សេិត្កម្ែខែកខែប វត្ថុធាត្ុលែើម្ឧសាហកម្ែ

ម្ូេដ្ឋឋន្

ពីកក្ម្ិត្សាយភាពបចេុបបន្ន

ច់សក្ាប់ អុីក្ែូខសន្

Fig. 1 Development of Eco-processes in the Japanese Steel Industry
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Fig. 2 International Comparison of Unit Energy Consumption
in the Steel Industry
Index set Japan as 100 (unit consumption per ton of steel produced)
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Fig. 3 Basic Concept for Long-term Measure to Mitigate Global Warming in the Japan
Iron and Steel Federation (Three ecos+Innovative technology development)
Eco-process

Further improvement of world-class
energy use efficiency in iron- and
steelmaking processes

Eco-product

Contribution towards CO2 emissions
reduction at the stage of steel application as the
end product through supply of high-performance
steel products-eco-products are indispensable
in structuring low-carbon society

Eco-solution

Contribution towards CO2 emissions reduction
on a global scale through transfer of Japanese
steel industry’s world-class energy-saving
technologies mainly to developing nations
and their diffusion in those nations

Innovative technology: COURSE50, ferro coke
Extremely-innovative technology: hydrogen-applied reduction process, CCS, CCU
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Fig. 4 Transition in International Cooperation Programs to Support Eco-solutions
2003
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2018

Japan-China Steel Industry Environmental Protection and Energy Conservation Technology Conference (2005~)
The Public and Private Collaborative Meeting between
Indian and Japanese Iron and Steel Industry (2011~)

Bilateral and regional
cooperation programs

ASEAN-Japan Steel
Initiative (2014~)

Multilateral
cooperation
programs

APP (Asia Pacific Partnership)
Steel TF (2006~2010)

ENCO (Environment Committee) (~2009)

GSEP (Global Superior Energy Performance
Partnership) Steel WG (2010~2015)

EPCO (Environmental Policy
Committee) (2010~2013)

ECO (Environment Committee)
(2014~)

“CO2 Breakthrough Program”: Participating with COURSE50 (2003~)
CO2 Data Collection (2007~)

International Cooperation
Programs (World Steel
Association and others)

Development of ISO 14404 (2009~)

• ISO 14404-”International standard for the calculation of CO emission from steel plants”
• Issue of the standard for steel plant with blast furnace and electric arc furnace in
2

2013 and steel plant with electric arc furnace and DRI facility in 2017

Fig. 5 International Comparison of Energy Saving Potentials in the Steel Industry (2011)
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Photo 1 Steel products conducive to reducing CO2 emissions
Motors for hybrid and electric vehicles:
Improved fuel efficiency, higher output
and downsizing of motors attained by
the use of high-efficient, non-oriented
electrical steel sheet

Automobile and industrial machinery parts:
Multi-stepping, downsizing and lighter weight of
transmission gears attained by the use of high-strength
gear steel→Improved fuel efficiency

7

Savings potential (GJ/t steel)

Fig. 6 Development of High-strength Steel Products and Future Development Potential
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Table 1 Targets for CO2 Emissions Reduction by the Use of Three Ecos
in the Japanese Steel Industry
Phase II
Phase I
(~2030)
(~2020)
9,000,000 tons-CO2
5,000,000 tons-CO2*
Eco-process
(reduction from BAU)
(reduction from BAU)
Eco-solution
80,000,000 tons-CO2
70,000,000 tons-CO2
Eco-product
34,000,000 tons-CO2
42,000,000 tons-CO2
*Of the emissions reduction target of 5,000,000 tons-CO2, while concentrating on the reduction
of 3,000,000 tons-CO2 by means of energy savings and other self-efforts, the emissions
reduction attained by the increased collection of plastic wastes and other waste materials
compared to the FY2005 collection return is to be counted as the emissions reduction return.
Implementation of Plan to
Achieve Low Carbon Society

Fig. 7 Roadmap towards (Scenario for) Development of Extremely-Innovative Technologies
Technological development peculiar to the steel industry
Hydrogen-applied reduction method in blast
COURSE50
furnace process (hydrogen inside steelworks)
Hydrogen-applied reduction method in blast
Super COURSE50
furnace process (hydrogen outside steelworks)
Hydrogen-applied
Hydrogen-applied reduction process
reduction process
without use of blast furnace
CCS

Recovery of CO2 from blast furnace gas

2010

2030

Development
Stepping-up

Development
Stepping-up

Development

Conversion of CO2 arising at steelworks
to valuables
CCS: Carbon capture and sequestration CCU: Carbon capture and utilization
Technological development for socially common infrastructure
Zero emissions in system power supply by use of
Zero emissions at
nuclear power and renewable energy
power source
Low-cost mass production technology by use of nuclear
Carbon-free
power and renewable energy
hydrogen
CCU

CCS/CCU

2020

Development of low-cost storage technology, selection
of burying site, conversion to valuables
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(ទាំព័រ ៥-៨)

ខែកបនាទប់ពីការល

អត្ថបទបរ ិយយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ ន្ិងការខកថ្ចន

លក្បើក្ ស់ល

ោះលចាេផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយ។

ស្សាយជាម្ួយសាថន្ភាពខបបលន្ោះ ISO20915 “វ ិធ្ីសាស្តសតលណនា

ើងវ ិញថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (២)

សារលពើភណាវែដអាយុកាេលក្បើក្

សតង់ដ្ឋរភាវូបន្ីយកម្ែថ្ន្វ ិធ្ីសាស្តសតលណនាសក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេ

លក្បើក្

ស់សក្ាប់ ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប”

“សតង់ដ្ឋរ”)

លដ្ឋយ Tomohisa Hirakawa

ក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

សហព័ន្ធឧសាហកម្ែខែក ន្ិងខែកខែបជបុន្

បរ ិសាថន្លេើវែដអាយុកាេលក្បើក្

សតង់ដ្ឋរភាវូបន្ីយកម្ែ វ ិធ្ីសាស្តសតលណនា LCI លដ្ឋយពិចារោលេើ

លរៀបចាំ ល

ន្លក្បើក្

ស់សក្ាប់ វាយត្ថ្ម្េបន្ទុក

ស់ទាំងម្ូេថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។

ខែេពិចារោលេើការខកថ្ចនលក្បើក្
ខែក ន្ិងខែកខែប លដ្ឋយលក្បើក្

ក្បកបលដ្ឋយការលជឿជាក់

ក្ត្ូវ

ន្

តាម្រយៈការលរៀបចាំ វ ិធ្ីសាស្តសត

លណនាសារលពើភ័ណាវែដអាយុកាេលក្បើក្

ស់លៅកនុងជីវភាពក្បចាាំថ្ែៃរបស់លយើង

LCI

ើងលដ្ឋយវ ិទាសាថន្ខែក ន្ិងខែកខែបអន្តរជាត្ិ (បចេុបបន្ន

សាលម្ខែកខែបពិភពលោក)

ើងវ ិញ

ខណៈខែេាន្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់

ន្លក្បើក្

ខែេអន្ុញ្ជាត្ឲ្យការ

សតង់ដ្ឋរខែេាន្ក្បភពពីវ ិធ្ីសាស្តសត

កនុងការវាយត្ថ្ម្េផ្សេបោះពាេ់ លេើបរ ិសាថន្ ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេ

ជាលក្ចើន្ ខែេក្ត្ូវ

(ត្លៅលន្ោះ លៅកាត្់ថា

ន្ដ្ឋក់អន្ុវត្តជាធ្រាន្

លណនាសារលពើភ័ណា

អន្ុក្បធាន្ លណៈកាែធ្ិការខែកខែបលិត្លូរបរ ិសាថន្សក្ាប់សាំណង់

ស់ល

ស់ សក្ាប់ ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប”

ន្ិង JIS Q20915 “វ ិធ្ីសាស្តសតលណនាសារលពើរភណាវែដអាយុកាេ

ខែកខែប LCI ន្ិងការអភវ ិឌ្ឍសតង់ខែរខបបលន្ោះលៅជបុន្

ផ្សេបោះពាេ់ការខកថ្ចនលក្បើក្

លែើម្បីលដ្ឋោះ

ស់ល
ស់រ

ស់ (LCI) កនុងឆ្នាំ១៩៩៧

ើងវ ិញ

ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេ

យការណ៍វ ិធ្ីសាស្តសត ល

ោះ

លដ្ឋយលតតត្លេើែាំោក់កាេថ្ន្ផ្សេិត្កម្ែ ន្ិងការអន្ុវត្តផ្សេិត្ផ្សេ

ពុម្ភផ្សាយលដ្ឋយវ ិទាសាថន្។ កនុងឆ្នាំ២០១៥ សហព័ន្ធខែក ន្ិង

ខផ្សនកបរ ិសាថន្បុលោណោះលទ កនុងែាំោក់ កាេថ្ន្ផ្សេិត្កម្ែ ន្ិងការ
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ខែកខែបជបុន្

ទាំងលន្ោះ វាម្ិន្ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវជាន្ិចេកាេលែើម្បីវ ិន្ិច័យ
ឆ ការបាំលពញម្ុខងារ
លក្បើក្

ស់ ។ ជាងលន្ោះលទៀត្ វាចាាំ

ខែេក្លបែណតប់លេើែាំលណើរការ
រហូត្ែេ់ការផ្សេិត្ ន្ិងការលក្បើ ក្
ការខកថ្ចនលក្បើក្
លក្បើក្

ស់ រច
ួ ។

លនាោះលឺ

(េាំដ្ឋប់អន្ុវត្តសក្ាប់ការលណនា

ោះលចាេផ្សេិត្ផ្សេខែេ
ស់

ម្កក្ត្ូវ

ន្សាតរល

ន្បលងកើត្ជាផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបកលកើត្ល

បន្តបនាទប់ លទៀត្

ក្ត្ូវ

ែាំលណើរការលន្ោះក្ត្ូវ

ើងសារល

ើងវ ិញម្តងលទៀត្

សតង់ដ្ឋរនានាម្ិន្ក្ត្ូវ

វាយត្ថ្ម្េបន្ទុកបរ ិសាថន្ជាំវុ ិញ

វែដអាយុកាេលក្បើក្

ខែម្ទាំងក្លបែណតប់លេើការខកថ្ចនលក្បើក្

ស់ ល

ើងវ ិញ

លក្បើក្

ស់ល

ើងវ ិញ

ន្ិងការលក្បើក្

ន្លដ្ឋយការសាតរកាំលទចខែក

ស់

ស់សង
ត ់ ដ្ឋរ

ន្ទទួេលដ្ឋយបខន្ថម្ LCI (B1) ខែេលកើត្ាន្លដ្ឋយ

ផ្សេិត្ផ្សេ (Fig.2)។

សហព័ន្ធខែក

ជាលក្ចើន្

ន្បលងកើត្ល

រហូត្ែេ់ការបញ្ូជ ន្ផ្សេិត្ផ្សេ

កនុងែាំលណើរការចាប់ពីការលរៀបចាំវត្ថុធាត្ុលែើម្

ខែេ

រហូត្ែេ់ការបញ្ូេ ន្

ន្ិងខែកខែបជបុន្

ន្ិងសាលម្ខែក

ខែបពិភពលោកម្តងាកេក្បម្ូេពី ឧសាហកម្ែខែកខែបកនុងស្សុក

លេើកសក្ាប់ក្បលភទលផ្សសងៗជាលក្ចើន្ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយ។
កន្េងម្ក

ការចាប់ពីការលរៀបចាំ វត្ថុធាត្ុលែើម្

លដ្ឋយសារការសាតរកាំលទចខែករហូត្ែេ់ LCI (A) ខែេលកើត្ាន្

ន្អន្ុវត្តចាំលពាោះផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយែែី។

ន្លធ្វើល

ស់

សារធាត្ុចូេកាំលទចខែក ន្ិង LCI (B2 ត្ថ្ម្េែក) ខែេលកើត្ាន្

ើងវ ិញ បនាទប់

ើងវ ិញ

ន្លក្បើក្

ជាទូលៅក្លបែណតប់លេើែាំលណើរ

LCI ក្ត្ូវ

ខែេលក្បើផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ឈាន្ែេ់ចុងបញ្េ ប់ថ្ន្អាយុកាេ
ស់។ កាំលទចខែកខែបខែេក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

(Fig.1)។ កនុងករណីថ្ន្ការលណនា LCI លដ្ឋយលក្បើ ក្

ន្សាតរ

ើងជាកាំលទចកាំទីខែកខែបបនាទប់ពីរែយន្ត ន្ិងផ្សេិត្ផ្សេែថ្ទលទៀត្

លក្បើក្

LCI)

សក្ាប់វ ិធ្ីសាស្តសតលណនា LCI

ខែេទទួេ

លេើបរ ិសាថន្ ផ្សេិត្ផ្សេ។
ល

ក្បព័ន្ធខបបក្បថ្ពណី

លដ្ឋយពិចារោរលេើផ្សេបោះពាេ់ការខកថ្ចន

(LCA) ខែេាន្សារៈសាំខាន្់កុនងការវាយត្ថ្ម្េម្ុខងារែាំលណើរការ
លសទើរខត្ក្លប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបទាំងអស់ក្ត្ូវ

ស់” កនុងខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ន្ិង

ខណៈខែេការកាំណត្់ខែន្

ស់ ផ្សេិត្ផ្សេ ន្ិងរហូត្ែេ់

ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើ ក្

“វ ិធ្ីសាស្តសតលណនាពី

JISQ20915 ខែេាន្ាត្ិកាបងាាញកនុងខខម្ិែុនា ឆ្នាំ២០១៩។

ស់ទាំងម្ូេ

ចាប់ពីការលរៀបចាំវត្ថុធាត្ុលែើម្

ើងវ ិញ បនាទប់ ពីល

ស់ល

ISO20915

សារលពើភណាថ្ន្អាយុកាេលក្បើក្

ច់ ក្ត្ូវវាយត្ថ្ម្េផ្សេបោះពាេ់ថ្ន្

ជាំវុ ិញវែដអាយុកាេលក្បើក្

ផ្សេិត្ផ្សេលេើបរ ិសាថន្

ន្លសនើលណៈកាែធ្ិការបលចេកលទស ISOTC/17

ន្ិងសកេន្ូវព័ត្៌ាន្សតីពីទិន្នន្័យេទធផ្សេក្បត្ិបត្តិការ ពីក្កុម្ហុន្

ើងលែើម្បី

សាជិករបស់ខួន្លែើ
េ
ម្បីលណនា ន្ិងកាំណត្់ដ្ឋក់ជាសាធារណៈន្ូវ

ស់ទាំងម្ូេ

ត្ថ្ម្េម្ធ្យម្សក្ាប់សកាតន្ុពេការល

ជាកាំលទច

9

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី

(GWP)

ពាក់ព័ន្លធ ៅន្ឹងផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបចម្បងៗ

លទៀត្ជាវ ិជជាន្លឺអាចលធ្វើក្បត្ិបត្តិការ

ខែេាន្លៅកនុង

លលហទាំព័រថ្ន្សាថប័ន្ទាំងពីរលន្ោះ។
លៅកនុង៣ជាំពូកបន្តបនាទប់ ខាងលក្កាម្

កនុងរាេ់ែាំលណើរការបលងកើត្ល

ន្លក្បើក្

លណនា LCI

Fig.2 វ ិធ្ីសាស្តសតលណនា LCI ក្ត្ូវ

កនុងែាំោក់កាេបលងកើត្ល

ស់ល

ស់កុងវ
ន ិធ្ីសាស្តសត

ក្ត្ូវ

ផ្សេបោះពាេ់ខែេខកថ្ចនលក្បើក្

ើងវ ិញ

ស់ល

ខែេក្ត្ូវ
ក្ត្ូវ

ថ្ន្សតង់ដ្ឋរ

ខែេអន្ុញ្ជាត្ឲ្យាន្ការខកថ្ចនលក្បើក្

ន្លម្ើេល
ស់ល

ើងវ ិញ

ើងវ ិញ

ម្លធ្ា

ើញយងចាស់
លដ្ឋយ

សាំណេ់ែថ្ទលទៀត្កតី

ខែកខែបក្ត្ូវ

ស្សួេពីកាកសាំណេ់ខែេលលល

ោះលចាេលផ្សសងលទៀត្លដ្ឋយលក្បើ

បុខន្ត

ការលក្បើក្

ន្លដ្ឋោះែូរ

ជាបន្តបនាទប់ថ្ន្ការបលងកើត្ល

ស់សុីសងាវក់គ្ននថ្ន្

ស់បលចេក

ស់

ើងវ ិញកាំលទចខែកខែបលក្កាម្លសែឋកិចេ
ើងវ ិញ

ន្បលងកើត្ល

ើងវ ិញ

ែុត្កាំលៅ ន្ិង

អ័កសអលគិសន្ី

វ ិធ្ីសាស្តសតផ្សេិត្កម្ែខែក ន្ិងខែកខែបអាចក្ត្ូវ

កាំណត្់ក្បលភទជាវ ិធ្ីសាស្តសត

ែុត្កាំលៅ (BF) ន្ិងវ ិធ្ីសាស្តសត

អលគិសន្ី (EAF)។ កនុងវ ិធ្ីសាស្តសត BF ខែកពុាំទន្់ខកថ្ចនក្ត្ូវ

• បន្ទុកបរ ិសាថន្ត្ិចត្ួចកនុងអាំ ុងលពេបលងកើត្ល ើងវ ិញ
ខែកលៅខែក ការបលងកើត្បន្ទុកបរ ិសាថន្លកើត្ល

ន្លដ្ឋយ

េម្ែិត្ចក្ម្ុោះជាខផ្សនក

ខផ្សែកតាម្លគ្នេការណ៍ទីផ្សារ

ន្កាត្់បន្ថយម្កខែក

ស់ ល

ើង

Fig.7 ការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យរចនាសម្ព័ន្ធត្ូចៗចាំលពាោះេកខណៈបលចេកលទស

(Fig.4)

ខណៈខែេខរខែកក្ត្ូវ

លដ្ឋយលក្បើក្

Fig.6 ការខែរកាលុណភាពកនុងលពេបលងកើត្ល

• ការបលងកើត្ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវ ិញលក្កាម្លសែឋកិចទ
េ ីផ្សារ

ទូទាំងពិភពលោករួចម្កលហើយ

ន្បលងកើត្ល

ើងវ ិញកនុងែាំោក់កាេ

Fig.5 បន្ទុកបរ ិសាថន្ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបក្ត្ូវ

ន្លលខញកលចញយងងាយ

កាំលទចខែកខែបក្ត្ូវ

ន្កាំណត្់ល

ក្ត្ូវ

ទីផ្សារ

ជាម្ួយគ្ននន្ឹងកាក

ើយ

ន្។ (Fig.6)

យក្ត្ួត្ពិន្ិត្យរចនាសម្ព័ន្ធត្ូចៗ

Fig.4 ការខកថ្ចនលក្បើក្

លម្ខែកឆ្ក់ (Fig.3)។

"វាាន្ត្ថ្ម្េ" លហត្ុែូលចនោះលហើយ

ក្ត្ូវ

រួចពីកាកសាំណេ់

កាំលទចខែកខែបលឺម្ិន្ខម្ន្ជាសាភរៈកាកសាំណេ់ល

ស់ខែក

Fig.3 ការខញកលម្ខែកឆ្ក់ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបខែេលក្បើក្

ន្ែឹងជាក់ចាស់ថា លម្ខែកឆ្ក់ខែកខែប។ លទោះបីជា
ោះលចាេ

ើងវ ិញអាចរកា

វ ិទាលរៀបចាំកុនងម្ុខងារែាំលណើរការ (Fig.7)

• ភាពងាយស្សួេថ្ន្ការខញកលចញពីគ្នន
ន្ល

ន្បលងកើត្ល

រ ាំោយកាំលទចខែក ែូលចនោះលហើយ ខែកខែបខែេទទួេ

លពេ) ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។

ថាផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបក្ត្ូវ

ើងវ ិញ

ន្រ ាំោយចូេគ្នន ែូលចនោះ លុណភាពថ្ន្ខែកខែបខែេ

វ ិញពីកាំលទចខែក

ឧបករណ៍សវ័យក្បវត្តិ (ផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយោម្ួយ ន្ិងលក្ចើន្

ែូចក្ត្ូវ

លដ្ឋយលក្បើក្

រចនាសម្ព័ន្ធថ្ន្លោហៈខែកថ្ន្ខែកខែប

ពិលសសចាំលពាោះផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។ ខណៈលពេទញយកសារៈ
អត្ថក្បលយជន្៍ ៥ខាងលក្កាម្ អាចក្ត្ូវ

ុងលពេបលងកើត្ល

ខែកខែប

ខែេាន្េកខណៈ
ស់ ល

សាស

• េទធភាពថ្ន្ការបលងកើត្ល ើងវ ិញចាំលពាោះក្បលភទចក្ម្ុោះ ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេ

លដ្ឋយលតតត្លេើ

ក្បលយជន្៍ របស់ខែកខែបពាក់ព័ន្ធន្ឹងការខកថ្ចនលក្បើក្

ឬឧសែ័ន្ហ្គគស។

សារធាត្ុទាំងលន្ោះអាចក្ត្ូវរ ាំោយចូេគ្នន

ើងវ ិញ

សថិត្លៅលេើការយកចិត្តទុកដ្ឋក់លពញលេញ

ន្ែកលចញជាកាំលទចខែកខែប

ធាត្ុចលក្ាោះខែេម្ិន្អាចែកលចញ កនុងអាំ

ន្យកម្កលក្បើ កុនង JISQ20915

ការបរ ិយយាន្េកខណៈសាំខាន្់បាំផ្សុត្

ើងវ ិញពីកាំលទចខែកខែបលៅខែកខែប

េកខណៈម្ិន្សុធ្ភាលលក្ចើន្ខែេាន្លៅកនុងកាំលទចខែកខែប អាច

េកខខណាក្លបែណតប់ែ៏លួរសាទរកនុងក្កបខណាថ្ន្ភាពវអាចខកថ្ចន
លក្បើក្

ើងវ ិញខែេលធ្វើជាបន្តបនាទប់ (Fig.5)

• សភាពធាេក់លុណភាពត្ិចត្ួចកនងអាំ
ងលពេបលងក
ើត្ល ើងវ ិញ
ុ
ុ

បងាាញអាំពីសារ

ន្ ន្ិងទសសន្ទន្ថ្ន្សតង់ដ្ឋរ។
Fig.1 ក្ពាំកាំណត្់ក្បព័ន្ខធ ែេក្ត្ូវ

លដ្ឋយពុាំាន្បន្ទុកបរ ិសាថន្

ន្លល
អ័កស

ន្ផ្សេិត្

ជាចម្បងពីខរខែក លហើយកាបូន្ខែេាន្លៅកនុងខែកពុាំទន្់ខកថ្ចន

(ពីសាសធាត្ុ

(ខែកក្ត្ូវរ ាំោយ) ក្ត្ូវ

ើងកនុងែាំោក់កាេ

ន្យកលចញលដ្ឋយលក្បើការែុត្កាំលៅរ ាំោយ

អុកសុីខសន្លគ្នេលែើម្បីផ្សេិត្ខែក។ ជាម្ួយគ្ននខែរ វ ិធ្ីសាស្តសត EAF

ើងពីកាំលទចខែកលៅខែកខែប អាចក្ត្ូវ

កាំលទចខែក

ន្ទប់សាកត្់ជាអបបរារ (ពីខែកខែបលៅខែកខែប) លហើយបន្តម្ក

អាំ

10

ក្ត្ូវ

ន្រ ាំោយជាែែីលដ្ឋយលក្បើ កាំលៅអ័កស

ុងលពេលនាោះ សាសធាត្ុ លីម្ីក្ត្ូវ

ខែេកនុង

ន្លរៀបចាំត្ក្ម្ូវតាម្ លែើម្បី

ផ្សេិត្ខែកខែប។ លទោះបីកុនងវ ិធ្ីសាស្តសត BF ាន្ករណីជាលក្ចើ ន្

Xre អក្តាសាតរកាំលទចខែកខែប (អក្តាខកថ្ចនលក្បើ ក្

ខបបលសែឋកិចេ លហើយបន្តម្កលទៀត្ វ ិធ្ីសាស្តសត EAF ាន្ករណី

ល

ន្លក្បើលផ្សតើម្លចញពីទសសន្វ ិស័យ

ខែេកនុងលនាោះកាំលទចខែកខែបក្ត្ូវ

លក្ចើន្ខែេកនុងលនាោះខែកពុាំទន្់ខកថ្ចនក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

R

ស់លែើម្បីរកា

ស់វ ិធ្ីសាស្តសត

ជាងការលក្បើ វ ិធ្ីសាស្តសត EAF លហើយវ ិធ្ីសាស្តសត BF ក្
បាំលពញតាម្ត្ក្ម្ូវការកាំពុងលកើន្ល

BF

ន្កក្ម្ិត្

ន្

ក្ត្ូវ

កាំលទចខែកខែបក្ត្ូវ

សងគម្ លដ្ឋយការលក្បើក្

លណនា LCI។ ែូលចនោះ វ ិធ្ីសាស្តសតទាំងពីរលន្ោះក្ត្ូវ

ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបខែេផ្សេិត្ពីខែក

ែាំលណើរការត្ភាជប់លទេខត្ម្ួយ

កនុងក្បលទស

លដ្ឋយខ

ក្

ស់ល

ន្លណនាសក្ាប់ ការខកថ្ចនលក្បើ

(t-CO2)។ កនុងសតង់ដ្ឋរត្ថ្ម្េចុងលក្កាយលន្ោះ
ស់) ក្ត្ូវ

ន្កាំណត្់ ជា LCI

ថ្ន្

តាម្រយៈទសសន្ទន្ខាងលេើ ការលណនា LCI អាច
ក្ត្ូវ

Fig.8 ផ្សេិត្កម្ែផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបជាំវុ ិញពិភពលោក (ផ្សេិត្ផ្សេ
ន្ិងវ ិធ្ីសាស្តសត

ស់ ត្ថ្ម្េម្ធ្យម្ថ្ន្ LCIs

ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (Fig.13)។

ខែបសងគម្។

ែុត្រ ាំោយ

ក LCI ក្ត្ូវ

(ត្ថ្ម្េម្ធ្យម្វែដអាយុកាេលក្បើក្

ន្រ ាំពឹងថាលែើរត្ួនាទី ទញលឆ្ពោះលៅម្ុខថ្ន្កាំលណើន្សតុកខែក

ខែកខែបតាម្រយៈវ ិធ្ីសាស្តសត

ន្ចាប់ជាប់គ្ននជា

ើងវ ិញសារជាែែី ជាេទធផ្សេ LCI ខក្បក្បួេពី 2.0 (t-CO2)

ចុោះលក្កាម្លៅ 0.79

ស់

បន្សុីគ្ននថ្ន្វ ិធ្ីសាស្តសត BF ន្ិង EAF ន្ឹងបន្ត ខែេកនុងលនាោះ វ ិធ្ីសាស្តសត
BF ក្ត្ូវ

សក្ាប់ការ

សរុបថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (Fig.11)។

ាន្បរ ិាណ

ក្បខហេខត្៤លតាន្ (Fig.9)។ នាលពេបចេុបបន្ន យុលគថ្ន្ការលក្បើក្

ន្បន្ថយលៅខែក

លហើយវាជាទូលៅលែើម្បីវាយត្ថ្ម្េ

LCI ថ្ន្វ ិធ្ីសាស្តសតទាំងពីរលន្ោះ លដ្ឋយលក្បើក្

សតុក

ជបុន្ អាលម្រ ិក ន្ិងអឺរប
ុ ាន្បរ ិាន្ក្បាណ១០លតាន្ បុខន្តសុក
ត
ខែកខែបកនុងម្ួយឯកតាជាម្ធ្យម្កនុងពិភពលោក

កពីគ្នន

ើងយងចាស់តាម្

ាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជាបុពវលហត្ុ រវាងវ ិធ្ីសាស្តសតទាំងពីរ

ើងត្លែរ បរ ិាណសតុកខែកខែបកនុង

ខែកខែបកនុងឯកតាកនុងសងគម្ខែេាន្ភាពចាស់ទាំ

ន្លក្បើ កុនងវ ិធ្ីសាស្តសត EAF លកើន្ល

រយៈវ ិធ្ីសាស្តសត BF ខែេកនុងលនាោះ ខរខែកក្ត្ូវ

ន្លក្បើ

ខែបែុត្កាំលៅរ ាំោយអុកសុីខសន្លគ្នេលដ្ឋយឲ្យរ ាំោយ។

លលអាច

ខែេក្លបែណតប់លេើវ ិធ្ីសាស្តសតទាំងពីរ? លក្ពាោះថាកាំលទចខែកខែប

ន្ថា

ស់ ជាែែីលដ្ឋយក្បសិទិធភាពទាំងកនុង BF ន្ិង EAF ខណៈលពេ

ែាំោេគ្នន ក៏ាន្ការលកើន្ល

ន្ិងខែកខែប

ន្លណនាសក្ាប់ ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ដ្ឋច់លដ្ឋយខ

ខែេក្ត្ូវ

កនុងេកខណៈខបបលន្ោះ

ស់ កុនងផ្សេិត្កម្ែខែក

តាម្រយៈវ ិធ្ីសាស្តសត BF ឬ EF ឬតាម្រយៈែាំលណើរការត្ភាជប់គ្ននលទេ

លកើត្លចញពីសងគម្។
ក្

ន្លក្បើក្

លណនា LCI ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបលដ្ឋយរលបៀបោ? លឺ LCI លួរ

បរ ិាណខែេាន្ថ្ន្កាំលទច

លក្ពាោះថាកាំលទចខែកអាចន្ិយយ

លៅកនុងសាថន្ភាព ខែេទាំងវ ិធ្ីសាស្តសត BF ន្ិង EAF

ក្ត្ូវ

ើងសក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។

ចក្ាញ់ស្សបតាម្កក្ម្ិត្ថ្ន្ក្ត្ូវការ
ខែកខែបក្ត្ូវ

ទន្ LCI (Fig.10)។

កែោស់

លហត្ុផ្សេសក្ាប់ ករណីលន្ោះ លឺថាខណៈខែេខរខែកអាចក្ត្ូវ

ើងវ ិញថ្ន្កាំលទចខែកខែបជា Y លហើយបន្តម្កលទៀត្ លដ្ឋយផ្សតេ់

ទាំង៤ែូចបងាាញខាងលេើ លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹងពីទសសន្

ស់វ ិធ្ីសាស្តសត BF លឺាន្លក្ចើ ន្

ន្ិង EAF។ ផ្សេិត្កម្ែខែេលក្បើក្

ុងលពេបលងកើត្

ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំ លដ្ឋយបលងកើត្អក្តាក្ត្េប់ជាក់ខសតងកនុងចណុចន្ិម្ួយៗ

បងាាញផ្សេិត្កម្ែថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបទូទាំង

ពិភពលោកចាប់ពីឆ្នាំ២០០០ម្ក លដ្ឋយលក្បើក្

ន្ិងទិន្នផ្សេខែកខែបខែេក្ត្ូវរ ាំោយកនុងអាំ

ើងវ ិញ) ជា

Xpr=2.0 (t-CO2), Xre=0.5(t-CO2), R=9 ន្ិងX=0.9 ត្ថ្ម្េសម្ែត្់

កក្ម្ិត្លុណភាពខែកខែប (សូម្លម្ើេ Fig.10) ។
Fig.8

ស់ ល

ន្បងាាញលដ្ឋយលក្បើក្

បុខន្តកតាតថ្ន្ការលក្បើក្

អ័កស

ស់សម្ីការ LCI=Xpr-R.Y (Xpr-Xie)

ស់កាំលទចខែក

ម្ិន្ក្ត្ូវ

ន្យកម្ក

ពិចារោរកនុងសម្ីការលន្ោះ។ លនាោះលឺថា លលអាចន្ិយយថា LCI ក្ត្ូវ

អលគិសន្ី)

បងាាញសក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ខែេក្ត្ូវ

ន្ផ្សេិត្តាម្រយៈវ ិធ្ី

Fig.9 ការចរចារអាំពីផ្សេិត្ផ្សេខែក ន្ិងខែកខែបកនុងពិភពលោក

សាស្តសតោម្ួយថ្ន្ វ ិធ្ីសាស្តសត BF ឬ វ ិធ្ីសាស្តសត EAF។ តាម្រយៈ

ទសសន្ទន្ថ្ន្ការលណនា LCI ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប

Xpr=A+B1, -R.Y (Xpr-Xre)=B2 (សូម្លម្ើេ Fig.14)។

លន្ោះ LCI ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ក្ត្ូវ

ន្បងាាញលៅកនុងសតង់ដ្ឋរ

ការលណនាសារលពើភណាវែដអាយុកាេលក្បើក្បស់ (LCI)
ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបក្ត្ូវ

ន្ពន្យេ់លដ្ឋយកាំណត្់ LCI

ខែេ

Fig.10 LCI កនុងវែដអាយុកាេលក្បើក្

ទញលចញពីខរខែក ជា Xpr LCI ទញលចញពីកាំលទចខែកខែបជា

ខែកខែប
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ស់ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែក ន្ិង

Fig.11 ទសសន្ទន្ថ្ន្ការលណនា LCI សក្ាប់ ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប
(កក្ម្ិត្ម្ធ្យម្ថ្ន្វែដអាយុកាេលក្បើក្

ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែក ន្ិងខែក

ខែប)
Fig.12 ទសសន្ទន្ថ្ន្ការលណនា LCI សក្ាប់ ផ្សេិត្ផ្សេខែក
ខែបខផ្សែកលេើការខកថ្ចនលក្បើក្

ើងវ ិញ

ស់ល

Fig.12 ចាំន្ួន្ថ្ន្វែដអាយុកាេលក្បើក្

ស់ ន្ិងអន្តរកាេថ្ន្ LCI

Fig.14 ទាំនាក់ទាំន្ងថ្ន្ LCIs រវាងសម្ីការម្ូេដ្ឋឋន្ ន្ិងសម្ីការ
របស់សង
ត ់ដ្ឋរ
***
ការក្ជាត្ចូេថ្ន្ទសសន្ទន្ LCI សក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបកនុង
ក្បលទសជបុន្

លែើម្បីោត្ក្ត្ដ្ឋង ន្ិងសក្ម្ិត្សក្ាាំងទសសន្ទន្ក្ត្ឹម្
ក្ត្ូវសក្ាប់ LCI ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបលៅកនុងក្បលទសជបុន្ សហ
ព័ន្ធខែក

ន្ិងខែកខែបជបុន្

កាំពុងជាំរញ
ុ សកម្ែភាពកនុងលគ្នេ

បាំណងឆ្េុោះបញ្ជ
េ ាំងពីទសសន្ទន្ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវខផ្សែកលេើ JIS Q20915 កនុង
សតង់ដ្ឋរ ន្ិងឯកសារសតង់ដ្ឋរកនុងការលក្បើក្

ស់ទូលៅ កនុងក្បលទស

ជបុន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការវាយត្ថ្ម្េបន្ទុកបរ ិសាថន្។

ជាេទធផ្សេ

សក្ាប់ ការពិចារោរខផ្សនកបរ ិសាថន្កនុងសាំណង់អគ្នរ
JIS Q20915 ក្ត្ូវ

លក្គ្នងខែកខែបថ្ន្

ន្ល

ាត្ិការថ្ន្

ោះពុម្ភផ្សាយ កនុងជាំពូកសតីពីសាំណង់អគ្នរ

លគ្នេការណ៍ខណនាាំសក្ាប់ ការក្លប់ក្លង

សាំណង់អគ្នរ (២០១៩) ក្លប់ក្លងលដ្ឋយលេខាធ្ិការដ្ឋឋន្រែឋម្ន្តន្តីថ្ន្
ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ ែឹកជញ្ូជ ន្ ន្ិងលទសចរណ៍។
ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

ពាក់ព័ន្ធលសចកតីក្បកាសផ្សេិត្ផ្សេ

បរ ិសាថន្ (EPD) ខផ្សែកលេើ ISO 14025 សហព័ន្ធ

ន្អាំពាវនាវែេ់

សាលម្ក្លប់ក្លងបរ ិសាថន្ជបុន្សក្ាប់ ឧសាហកម្ែលន្ោះ ែូលចនោះ វ ិធ្ី
សាស្តសតលណនា LCI ខផ្សែកលេើ JIS Q20915 ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្ការវាយ

ត្ថ្ម្េ EPD ខែេឈាន្លៅពក្ងីកការអន្ុវត្តកុងខខម្ិ
ន
ែុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ន្វ ិធាន្ក្បលភទផ្សេិត្ផ្សេ
វាយត្ថ្ម្េសក្ាប់

EPD។

(PCR)

ខែេក្ត្ូវ

ន្លក្បើជាសតង់ដ្ឋរ

លផ្សតើម្ពីការពក្ងឹងអន្ុវត្តលន្ោះ

ពិចារោរថា ការសលក្ម្ចកាំណត្់ លក្បើក្

ន្

ស់ EPD សក្ាប់ ផ្សេិត្

ផ្សេខែកខែប ន្ិងផ្សេិត្ផ្សេបនាទប់បន្សាំខែេលក្បើក្
ខែកខែបន្ឹងក្ត្ូវ

លល

ស់ផ្សេិត្ផ្សេ

ន្លេើកកម្ពស់កុងក្បលទសជប
ន
ុន្។
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Fig. 1 System Boundaries Used in LCI Calculation Methodology
Conventional system boundary
From raw material mining to product shipment

Production of
iron and steel
products

Mining of raw
materials

Application of
steel products

Service life of
steel products

System boundary in ISO 20915 and JIS Q 20915
From raw material mining to product shipment in which the recycling effect is taken into account
Production of
iron and steel
products

Mining of raw
materials

Use of
steel scrap

Application of
steel products

Service life of
steel products

Taking into account the recycling effect

Recovery of
steel scrap

Fig. 2 LCI Calculation Methodology Adopted in JIS Q 20915
Environmental effect (index)
2.0
1.5
Scrap recycling effect

1.0
0.5
0.0

A : LCI covering the process B1 : LCI occurring
B2 : LCI occurring
due to scrap input
from mining of natural
due to scrap
resources to shipment of
recovery
iron and steel products
(Scrap recycling effect is not
taken into account)

-0.5
-1.0
-1.5

A+B1+B2 :
LCI that reflects scrap
recycling effect

Source: “Fig. 3 Concept of LCI Calculation for Steel Products” in JIS Q 20915

Fig. 3 Scrap Recycling under Market Economy (2017)
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Source: International Steel Statistics Bureau, World Steel Association, the Japan Ferrous Raw Material Association
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Fig. 4 Environmental Burdens Occurring during Regeneration of Steel Products
Iron ore

Natural
resource

Even after the “end products” reach an end of their service life,
the “material” used for producing the end product is regenerated
while maintaining the characteristic properties peculiar to iron.
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Fig. 5 Maintaining of Quality during Regeneration
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Photo 1 Magnetic separation of used steel
products from waste materials

Photo: The Japan Iron and Steel Federation
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Fig. 6 Microstructure Control to Impart Diverse Properties
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control
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Source: Nippon Steel Monthly (June 2007)
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Fig. 7 Production of Steel Products in the World (Steel Products via Blast
Furnace Method and Electric Arc Furnace Method)

Fig. 10 Concept of LCI Calculation for
Steel Products
(Lifecycle Average)
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Fig. 11 Concept of LCI Calculation for
Steel Products Based on
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Fig. 8 Circulation of Iron and Steel Products in the World (2018)
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(EAF) កនុងក្បលទសលផ្សសងៗ ក្ត្ូវ

(ទាំព័រ ៩-១២)

អត្ថបទបរ ិយយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ ន្ិងការខកថ្ចន

ាន្ឧសាហកម្ែខែកខែបខែ

ើងវ ិញថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (៣)

លក្បើក្ ស់ល

ការខកថ្ចនលក្បើក្

ស់ថាម្ពេទបបាំផ្សុត្

កនុងលរាងចក្កផ្សេិត្ខែកខែបរបស់ខួេន្។

លដ្ឋយ Ichiro Daigo ន្ិង Pasan Dunuwila
លែ

លក្បើក្

លហើយលន្ោះជាបុពវលហត្ុ រម្
ួ ចាំខណកែេក្បសិទិធផ្សេថាម្ពេខពស់

ើងវ ិញ ន្ិងអនាលត្ថ្ន្សាភរៈខែកខែប

ស់ល

ន្យកម្កលក្បៀបលធ្ៀប។ ជបុន្

ការអភិវឌ្ឍបលចេកវ ិទាកនុងែាំលណើរការខែេលកើត្លចញពី

លលក្ាងថានក់ជាត្ិខែេកាំណត្់ន្័យជា “ការកាត្់បន្ថយបាំផ្សុត្ចាំលពាោះ

ត្ឺម្ង់ វ ិសវកម្ែសាភរៈ

កនុងែាំលណើរការផ្សេិត្ខែកខែបលដ្ឋយបលចេកវ ិទាន្វាន្ុវត្តន្៍

សកេវ ិទាេ័យត្ូកយូ

CO2

លសចកតីលផ្សតើម្

ខែបខែេាន្ CO2 កាន្់ខត្ទបបាំផ្សុត្របស់អឺរប
ុ (ULCOS) ខែេ

លែើម្បីភពខផ្សន្ែីក្ត្ជាក់ (COURSE50)” ន្ិងកម្ែវ ិធ្ីការផ្សេិត្ខែក

ឧសាហកម្ែខែកខែប

េបីឈាន្ម្ុខ កនុងការសលក្ម្ច

ន្ផ្សេិត្លក្ចើន្ជាង១,៥ បីោន្

ខែកខែបន្វាន្ុវត្តន្៍ ន្ិងបលងកើត្ែែី ន្ិងផ្សសពវផ្សាយលៅកាន្់ពិភពលោក។

ន្ផ្សេិត្១,៦៣បីោន្លតាន្ថ្ន្ខែកខែប។ លធ្ៀបលៅ

ន្ឹងឧសាហកម្ែែថ្ទលផ្សសងលទៀត្ ខែេផ្សេិត្លោហៈខែក

លឺពាក់ព័ន្ធ

យងធ្ាំលៅន្ឹងធ្ន្ធាន្ែ៏លក្ចើន្ខែេវាលក្បើក្

ស់។

លទោះបីជា

ែាំលណើរការែុត្រ ាំោយខែកកនុងលរាងចក្ក

ាន្ក្បសិទិធភាពខពស់

ផ្សេិត្កម្ែខែកខែបលពេអនាលត្ក្ត្ូវ

ម្ាងវ ិញលទៀត្ ខផ្សែកលេើលគ្នេជាំហរលគ្នេន្លយ

ផ្សេ

បោះពាេ់បរ ិសាថន្ពាក់ព័ន្ធលៅន្ឹងផ្សេិត្កម្ែខែកខែប

បោ
ត េឲ្យាន្ការបលញ្េញឧសែ័ន្លក្ចើន្ល

បាំណងជាក់ោក់កុងការកាត្់
ន
បន្ថយឲ្យ

លេើការសាយ

ភាយឧសែ័ន្ផ្សទោះកញ្េ ក់ជាសកេក្ត្ឹម្ឆ្នាំ២០៥០។

អត្ថបទលន្ោះ

អនកកសាងលគ្នេន្លយ

វ ិធាន្ការលឆ្េើយត្បការល
ខែប

Fig.1

លក្ម្ូការពាករណ៍លក្ចើន្យង

លពេអនាលត្ថ្ន្សាភរៈខែកខែបក្ត្ូវ
ចាំលោម្លនាោះ លឺ លាំរខូ ែេ

ថ្ន្ទីភានក់ងារថាម្ពេ

ការសន្និដ្ឋឋន្លក្បើក្

អន្តរជាត្ិ (IEA) ឧទ. RCP2.6 អន្ុញ្ជាត្ឲ្យឧសាហកម្ែខែកខែប
CO2

កនុងអាំ

ក្

ុង៤០ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ

២០១១ ែេ់២០៥០។ លែើម្បីអន្ុលោម្តាម្កក្ម្ិត្ែូច
លន្ោះ ចាាំ

លឆ្េើយត្បនានាែូចជា

ការលក្បើក្

ឧបករណ៍ខែេផ្សេិត្ ន្ិងលក្បើក្
បរ ិាណថ្ន្ការលក្បើក្

ស់ សារល

ន្លធ្វើល

ើង។

ម្ួយកនុង

ន្កាំណត្់ម្ូេន្័យ “អាាំងត្ង់សុីលត្ថ្ន្

ស់ (IU)” ខែេកនុងលនាោះ IU បងាាញពីការលក្បើ

ន្េកខណៈក្ត្េប់ U-Shape ខណៈក្

សក្ាប់ម្ន្ុសសានក់លកើន្ល

ក់ចាំណូេ

ើង។ ការពាករណ៍ពីត្ក្ម្ូវការជាលក្ចើន្

រួម្ាន្ការសន្និដ្ឋឋន្ IU

តាម្រយៈវ ិធាន្ការ

ខែេបងាាញត្ក្ម្ូវការ

ស់លោហៈខែកជាក់ោក់ចាំលពាោះ GDP។ ែូចបងាាញកនុង Fig.2

IU លន្ោះទទួេ

ន្បងាាញ

ច់ក្ត្ូវខត្តេស់បូតរពីែាំលណើរការខែេាន្ក្បសិទិធផ្សេត្ិច

លៅែាំលណើរការខែេាន្ក្បសិទិធផ្សេលក្ចើន្

ការលក្បៀបលធ្ៀបអាាំងត្ង់សុីលត្ថាម្ពេលគ្នេថ្ន្ខែកខែប

សតុកខែកខែប ន្ិងត្ក្ម្ូវការនាលពេអនាលត្

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែីកុងឧសាហកម្ែ
ន
ខែក

បលញ្េញ១១២បីោន្លតាន្ថ្ន្

ស់ ឧបករណ៍

តាម្ក្បលទស (ក្បលទសជបុន្=១០០)

ស់សាភរៈ។

លសោរ ីយូសិរថ ភាពអបបរា

លៅកខន្េងលផ្សសងៗ

យ ក្ត្ូវខត្ពិចារោរវារ ីេយង់ត្ាំបន្់កុង
ន

ក្បសិទិធផ្សេថាម្ពេ។

ក្បលម្ើេលម្ើេអនាលត្ថ្ន្សាភរៈខែកខែប លដ្ឋយឈរលេើម្ូេដ្ឋឋន្
ថ្ន្ការលិត្ពីវែដអាយុកាេលក្បើក្

លឺ ម្ិន្ក្ត្ូវ

សវ័យក្បវត្តិខផ្សែកតាម្េកខណៈទីតាាំងភូម្ិសាស្តសត លហើយផ្សទុយលៅវ ិញ

រ ីស ខែេាន្

ន្លក្ចើន្

ើង

យ

លទៀត្ ខណៈខែេកាំពុងពាយម្បលងកើត្ក្បព័ន្លធ ក្បើក្

ន្លចាទជាសាំណួរ សក្ាប់

លគ្នេលៅរយៈលពេខវងថ្ន្កិចេក្ពម្លក្ពៀងទីក្កុង

ើង

ខាងលេើ។ ែូលចនោះ ជបុន្ក្ត្ូវខត្បន្តស្សាវក្ជាវបលចេកវ ិទាែាំលណើរការ

លតាន្ថ្ន្ខែកលៅកនុង១ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ម្ក ជាក់ខសតងកនុងឆ្នាំ
២០១៧ លល

ន្េកខខណាសាថន្ភាពលេើកល

ក្ត្ូវ

ន្ន្ិយយសរុបនាលពេអនាលត្

លដ្ឋយការវ ិភាលត្ក្ម្ូវការក្បវត្តិសាស្តសត (េាំហូរ) លៅតាម្េាំដ្ឋប់

ើងវ ិញជាែែីថ្ន្

លពេលវោ។ កនុងបុនាែន្ឆ្នាំែីៗ
ែ លន្ោះ វ ិធ្ីសាស្តសតខផ្សែកលេើសុកសា
ត
ភ រៈ

ស់ជាយូរម្កលហើយ។ កនុង Fig.1

ខែេផ្សារភាជប់លៅន្ឹងេាំហូរការលក្បើក្

ស់ថាម្ពេលគ្នេ លែើម្បីផ្សេិត្បរ ិាណ១

អាយុកាេលក្បើ ក្

ឯកតាថ្ន្ខែកខែបពុាំទន្់ខកថ្ចនលដ្ឋយ ែុត្រ ាំោយ(BF)—ែុត្រ ាំោយ

ក្

អុកសុីខសន្លគ្នេ (BOF) ន្ិងែាំលណើរការែុត្រ ាំោយអ័កសអលគិសន្ី

16

ស់សាភរៈខែកខែប

ស់ ក្ត្ូវ

ន្លធ្វើ ន្ិងវ ិភាល។

ស់ ផ្សេិត្ផ្សេកាំណត្់រយៈលពេលក្បើ

ខែេជាខផ្សនកថ្ន្សតុកសក្ាប់ លក្បើក្

ស់។

Fig.3

បងាាញសាថន្ភាពល

លយងតាម្ចាំណុចលន្ោះ
លតាន្

ើងចុោះថ្ន្ខែកខែបកនុងក្បលទសជបុន្។

កនុងចាំលោម្សតុកខែកខែប១,៤បីោន្

បីោន្លតាន្ជារបស់សុកសក្ាប់
ត
ការលក្បើក្

ca.1

ថ្ន្ក្បភពខែកខែេក្ត្ូវ
ថាន្ឹងាន្ត្ិចជាង

ស់។

ន្កាត្់បន្ថយពីខរខែកក្ត្ូវ

៥០%

ន្

ន្់សាែន្

ថ្ន្ផ្សេិត្កម្ែខែកពុាំទន្់ខកថ្ចនកុងឆ្
ន
ន ាំ

២០៥០ ន្ិង៣០% កនុងឆ្នាំ២១០០។ បចេុបបន្ន ាន្ក្បលទសជាលក្ចើន្

សតុក-លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ ឬ សតុក ែូចបងាាញខាងលក្កាម្ (ឧទ.

ន្ិងត្ាំបន្់នានាខែេទទួេ

ន្សាថន្ភាពជា

“ក្បលទសអភិវឌ្ឍ”

បរ ិាណសាភរៈខែកខែប ាន្កនុងលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធពាក់កោ
ត េ

លពេអនាលត្ ែូលចនោះលហើយ ខែកខែប ន្ិងខែកន្ឹងបន្តាន្ការជួញ

អចិថ្ន្តន្តយ៍ែូចជា ទាំន្ប់រអិេ (សូម្លម្ើេ Photo 1) បូត្ុងចាប់ភាជប់

ែូរពាណិជជកម្ែេកខណៈអន្តរជាត្ិ។ ត្ួយង ចាំន្ួន្លេើសត្ក្ម្ូវការ

លកាតង។េ។

ថ្ន្កាំទិចខែកខែបកនុងក្បលទសម្ួយ

បលងកើត្ជាខផ្សនកសាំខាន្់ ថ្ន្សតុកកនុងការលក្បើក្

ខផ្សនកលៅលសសសេ់

អាចក្ត្ូវ

ក្

ស់ ជាយូរម្កលហើយ (សាគេ់ សតុកខែេ

ន្ផ្សេិត្ ន្ិងលក្បើ
Fig.2 លាំន្ូសបងាាញទសសន្ទន្ថ្ន្ការសន្និដ្ឋឋន្ IU

កនុងការលក្បើក្

Fig.3 ន្ិនានការថ្ន្សតុកខែកខែបកនុងក្បលទសជបុន្

កកនុងការក្បម្ូេនាលពេ

អនាលត្ ជាេទធផ្សេក៏លៅខត្ាន្ការលកើន្ល

ស់ខបបលន្ោះលៅក្បលទសជបុន្

Photo 1 ទាំន្ប់បាំពាក់ខែកខែប

ើងថ្ែេ (។េ។)។ សតុក
លឺវា

Photo 2 សតុកសាភរៈផ្សេិត្ ន្ិងលក្បើក្

ន្ឈាន្ែេ់

ស់ជាយូរម្កលហើយ

កក្ម្ិត្លេើសេប់ចាប់តាាំងពីឆ្នាំ២០០០ម្កលម្េោះ

លហើយន្ិនានការ

Table 1

ក្បហ្គក់ក្បខហេគ្ននលន្ោះក្ត្ុវ

យការណ៍កនុង

កាំលទចខែកកនុងឆ្នាំ២០៥០ ន្ិងែេ់ឆ្នាំ២១០០

ន្រាយការណ៍កនុងរ

បោ
ត ក្បលទសអភិវឌ្ឍលផ្សសងលទៀត្ផ្សងខែរ។
តាម្ការយេ់ល

ើញចាំលពាោះសតុកសាភរៈ

ការសន្និដ្ឋឋន្ IU ខែេកាំពុងបន្ត អាចក្ត្ូវ
លេើសេប់

លឆ្ពោះលៅចាំណុចជាក់ោក់ម្ួយ

ពិលសសម្ួយ។
លក្បើក្

ខខសរលកាងថ្ន្

ន្លម្ើេល

តេស់បូរម្ួ
ត យថ្ន្ខខសលកាង S (ទក្ម្ង់អកស S)

ស់ខែកខែបល

ខែកខែបក្ត្ូវ

ខែេាន្កក្ម្ិត្

ក្

លៅក្ត្ង់ចាំណុច

ស់ល

លក្បើក្

ន្

ក្

ស់ វាអាច

ស់ល

ើងវ ិញបុនាែន្លេើក? កនុង Fig.4 លយើងពិចារោរថា

ស់កាំលទចខែកខែេលលលក្បើក្

ក្

ទក្ម្ង់បចេុបបន្នថ្ន្ការលក្បើក្

សតុក” ក្ត្ូវ

ន្លសនើល

“លាំរខូ ផ្សែកតាម្ត្ក្ម្ូវការ
ន្យកម្កលក្បើលែើម្បីអភិវឌ្ឍ

សាំលៅលេើចាំន្ួន្ែងខែេខែកខែបក្ត្ូវ

ន្

ន្នាាំលចញ ឬរ ាំោយ (លម្ើេ Fig.5)។ ជាងលន្ោះលៅ
ន្នាាំលចញ អាចក្ត្ូវ
ស់ រច
ួ លៅលគ្នេលៅ

ន្រ ាំោយ ឬនាាំ
ខែេក្ត្ូវ

ន្នាាំ

លចញលៅ។ កនុងក្បលទសជបុន្ ែូចបងាាញកនុង Fig.6 បរ ិាណែ៏

ន្ិងការ

ផ្សគត្់ផ្សគង់កាំលទចខែកទាំងកនុងឆ្នាំ២០៥០ ន្ិងែេ់ឆ្នាំ២១០០។ ន្ិ

ន្

ស់កុនងផ្សេិត្ផ្សេកនុងស្សុកចាប់ពីេកខខណាែាំបូង (ខរខែក)

លចញជាែែីបនាទប់ពីលក្បើក្

បងាាញការពាករណ៍បចេុបបន្នសក្ាប់ ត្ក្ម្ូវការខែកខែប

ខែេក្ត្ូវ

លក្បើក្

បរ ិាណថ្ន្កាំលទចខែកខែបខែេាន្

តារាង១

ើងវ ិញ

ស់លៅទីលន្ោះ

លទៀត្ ខែកខែបខែេក្ត្ូវ

លឺជាកតាតសាំខាន្់កុងការ
ន

ស់សារជាែែីល

លក្បើក្

ម្ុន្លពេក្ត្ូវ

នាលពេអនាលត្

ន្

ស់លាំរខូ ខសចងាវក់ Markov។ ចាំន្ួន្ម្ធ្យម្ថ្ន្ការ

លាំរខូ ផ្សែកតាម្សតុក ែូលចនោះលឺលែើម្បីពាករណ៍សាភរៈនាលពេអនាលត្។

កាំណត្់បរ ិាណថ្ន្ការសាយភាពឧសែ័ន្ផ្សទោះកញ្េ ក់។

លហើយេាំហូរខែេ

បីេីលត្អន្តរកាេេកខខណា” លដ្ឋយសន្និដ្ឋឋន្ថា

អភិវឌ្ឍលដ្ឋយលក្បើ ក្

ើង។ លែើម្បីឲ្យជាក់ោក់ជាងលន្ោះ ម្ុខងារសម្

កនុងលាំរព
ូ ាករណ៍ត្ក្ម្ូវការខែកខែប

ស់រច
ួ ។េ។

ន្បងាាញខាងលេើ។ ែូលចនោះ ព័ត្៌ាន្េាំហូរសាភរៈក្ត្ូវ

លៅថាជា “ក្បូ

ស់រប
ូ ម្ន្តតាម្ពិលសាធ្ន្៍ជាក់

លហត្ុផ្សេ Logic ន្ិង Gompertz ក្ត្ូវ

ន្

ត្ភាជប់លៅកនុងលាំន្ូសបងាាញ (ឧទ. Fig.4) ជាអន្តរកាេរវាងេកខខណា

ខែេខផ្សែកលេើបរ ិាណថ្ន្ការលក្បើ

ខសតងថ្ន្ន្ិនានការែេ់កក្ម្ិត្លេើសេប់

ន្ិងលក្បើ

ើងវ ិញខពស់។ បុខន្តបនាទប់ម្ក លត្ើខែកខែបអាចក្ត្ូវ

ខែេ

ស់សាភរៈ។ លហត្ុលន្ោះ ការលក្បើក្

ើងវ ិញ

ន្ទទួេសាគេថាអាចខកថ្ចន

បន្តញ្ជ
េ សគ្ននលែើម្បីពន្យេ់ចរ ិត្េកខណៈលន្ោះ ជាការតេស់បូតរេាំដ្ឋប់
លពេលវោកនុងសតុកសាភរៈ

ន្ិងការផ្សគត្់ផ្សគង់

សាភរៈខែកខែបខែេពុាំទន្់ខកថ្ចន ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ការលក្បើ

ស់ លហត្ុែូលចនោះ លែើម្បីភាជប់

ទាំនាក់ទាំន្ងកាន្់ខត្ក្បលសើររវាងសាភរៈ ន្ិងអនកលក្បើក្

ត្ក្ម្ូវការខែកខែបពុាំទន្់ខកថ្ចនសកេ

ការខកថ្ចន ន្ិងលក្បើក្

ើញថាជាការ

សាភរៈបាំលពញម្ុខងាររបស់វា លៅលពេក្ត្ូវ

ស់ ជាជាងទិញយកលៅលក្បើក្

ន្លធ្វើការជួញែូរ

ក្បភពខែក។

ន្ផ្សេិត្ ន្ិង

ស់ជាយូរម្កលហើយ) (សូម្លម្ើេ Photo 2) ាន្កនុងម្ជឈដ្ឋឋន្

រស់លៅក្បចាាំថ្ែៃខែេលៅខត្ជាបញ្ជ
ា ពិ

ន្ឹងក្ត្ូវ

ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទិធភាពលៅក្បលទសម្ួយលទៀត្ខែេាន្ការខវោះខាត្

ន្សន្ែត្់ចាំលពាោះសាភរៈខែកខែប

ខែេក្ត្ូវលលទុកលចាេ ែូចជាខែកខែបខែេក្ត្ូវ
លក្បើក្

ស់លន្ោះ។

លក្ចើន្បាំផ្សុត្ថ្ន្សាភរៈខែកខែប ន្ិងកាំលទចខែកក្ត្ូវ

ត្

លពេអន្តរកាេេកខខណា
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ន្នាាំលចញលៅ

ែូលចនោះក្បសិន្លបើលណនាតាម្ធ្ម្ែតាពី

េាំហូរសាភរៈលក្ចើន្ជាង៨០%
ចូេក្ត្ូវ

ន្រកល

ើញថា

ទក្ម្ង់ផ្សេិត្កម្ែ
ជបុន្ឥ

ថ្ន្ខែកខែបកនុងេកខខណាស្សូប

ន្នាាំលចញ។ ក្ត្ង់លន្ោះ លយើងសន្ែត្់ថា

ន្ិងការលក្បើក្

ស់សាភរៈខែកខែបលៅក្បលទស

ូវ ាន្េកខណៈស្សលែៀងគ្ននន្ឹងលៅកនុងក្បលទសជបុន្កនុង

ឆ្នាំ២០០៥ខែរ លលអាច

ន្់សាែន្ថាខែកខែបក្ត្ូវ

ន្លក្បើក្

ស់ ម្ង
ត

លហើយម្តងលទៀត្ ca.5 លេើកកនុងក្បលទសជបុន្។ លដ្ឋយអន្ុវត្តលាំរូ

លន្ោះ ន្ិងការពាករណ៍អក្តារស់សកេពីលពេម្ួយលៅលពេម្ួយ
លលពាករណ៍ថា ក្បខហេពាក់កោ
ត េថ្ន្សាភរៈផ្សេិត្ែែីៗ អាច
ន្ឹងក្ត្ូវលក្បើ លទោះបនាទប់ពី៣០០ឆ្នាំកីត។ លហត្ុលន្ោះ សាភរៈខែកខែប
ន្ឹងាន្អត្ថក្បលយជន្៍ជាលក្ចើន្ជាំនាន្់ ខាងម្ុខខែេផ្សេិត្ល
វ ិញជាផ្សេិត្ផ្សេលផ្សសងៗទូទាំងពិភពលោក។

ើង

Fig.4 លាំន្ូសបងាាញទសសន្ទន្សក្ាប់េកខខណាអន្តរកាេថ្ន្េាំ
ហូរសាភរៈខែកខែប
Fig.5 លាំន្ូសបងាាញទសសន្ទន្សក្ាប់អន្តរកាេេកខខណា
Fig.6 តារាងេាំហូរសក្ាប់ (a) ន្ិង (b) កាំលទចខែកខែប (២០១៤
ឯកតា៖លតាន្)
សន្និដ្ឋឋន្សរុប
លែើម្បីកាត្់បន្ថយការសាយភាពឧសែ័ន្ផ្សទោះកញ្េ ក់
សងគម្
លធ្វើជាចាាំ

កនុង

លដ្ឋយកាត្់បន្ថយវាលៅកនុងឧសាហកម្ែខែកខែបលឺក្ត្ូវខត្

ច់។ សាភរៈខែកខែប ន្ឹងាន្ត្ក្ម្ូវការខពស់ ខណៈ

លពេខែេពួកលលលក្បើ ជាម្ូេដ្ឋឋន្ក្លឹោះ

សក្ាប់លហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ

ខែេរួម្ចាំខណកែេ់សុខុាេភាពសងគម្កនុងក្បលទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ។
លទោះបីជា

ខែកខែបអាចក្ត្ូវ

ន្ខកថ្ចនលក្បើក្

ត្ក្ម្ូវការសក្ាប់អនាលត្ម្ិន្អាចបាំលពញ
ក្

ស់ ល

ើងវ ិញពីកាំលទចខែកខត្ឯង

ន្ល

ស់ល

ើងវ ិញខពស់

ន្លដ្ឋយការខកថ្ចនលក្បើ
ើយ។ លហត្ុែូលចនោះ ខែក

ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្ការកាត្់បន្ថយ លទោះជារហូត្ែេ់ ឆ្នាំ២១០០ លហើយ
បន្តការអភិវឌ្ឍកនុងលរាងចក្កផ្សេិត្ខែកខែបកាបូន្ទប លឺរ ាំពឹងលេើ
ថាម្ពេខបបលន្ោះ។
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Fig. 1. Comparison of Primary Energy Intensity of Steel by Country (Japan = 100)
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Fig. 2. Conceptual Diagram of IU Hypothesis

(IU: intensity of use)
=Resource consumption/GDP

Servitization

Alternative technologies
Technological developments

Resource consumption per capita
Industrialization
GDP per capita
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Accumulated amount of steel (million tons)

Fig. 3. Trend of Steel Stocks in Japan
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Photo 1 Steel slit dam
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Table 1 Global Crude Steel Demand and Scrap Supply
in 2050 and 2100
2050
Crude steel
Scrap
demand
supply
Pauliuk et al. 2013

2.1

1.0

Oda et al. 2013*

2.2

0.9

2.1-2.3***

0.5-0.6

Morfeldt et al. 2015**

(unit: billion tons/year)
2100
Crude steel
Scrap
References
demand
supply
2.6

1.8

Not applicable
2.3-2.6

1.6-1.7

* Reference case;
** Results of scenario demand stagnation in 2050;
*** The results of the three scenarios were denoted as a range
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11)
12)
13)

Fig. 4. Conceptual Diagram for State Transitions of Steel-material Flows
Export

Natural Resource

State

Material flow

Blast furnace
Converter

Electric furnace

BF crude iron

BF in house
scraps

Rolling

Export

BF steel
products

EF crude iron
Rolling

EF steel
products
Industrial
scraps

Manufacturing

EF in house
scraps

Use in products (5 categories)
Obsolete scraps
from products

Collection

Landfill

Fig. 5. Conceptual Diagram for State Transitions
Number of transitions
0

1

2

3

4

Initial state

Export
Waste
Use in Japan

21

Fig. 6. Flow Chart for (a) Steel and (b) Steel Scrap (2014, Unit: million tons)
(a)

Crude
steel

110.7

Final
steel

95.3

Domestic
steel
demand

Domestic
input

39.1

61.5
Steel exports

Prompt scrap 7.3
Exports of finished
products 16.5

Ordinary steel 26.1
Special steel 7.1

Exports of
semifinished
products

Home scrap
Prompt scrap
(b)

Used
products

Used
products
(Recovered)

11.3
7.3
Obsolete
iron scrap

25.0
46.3

43.3

Exports of
miscellaneous
products

Domestic
consumption

36.7
Exports of scrap 8.1

Leftovers (hibernating stock)
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(ទាំព័រ ១៣)

អត្ថបទបរ ិយយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ ន្ិងការខកថ្ចន

តារាងចាំណងលជើងបទបងាាញ

ើងវ ិញថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (៤)

លក្បើក្ ស់ល

សិកាខសាោខែកខែបថ្បត្ងខែេ

ន្លរៀបចាំកន្េងម្ក

ខែបជាសសរសតម្ភសាំខាន្់ ថ្ន្ក្បត្ិបត្តិការរបស់ខួេន្។
បញ្ជ
ា បរ ិសាថន្លឺលណៈកាែធ្ិការសតីពីខែកខែប

សក្ាប់សាំណង់ខែេជាំរញ
ុ ការស្សាវក្ជាវ

កនុងចាំលោម្

លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយ

ក្

លិត្លូរបរ ិសាថន្

អាយុកាេលក្បើក្

លណៈកាែធ្ិការ

ន្លរៀបចាំ

ការកសាង

ឆ្នាំ២០១៩ លណៈកាែធ្ិការ

វ ិញខពស់

ត្ូកយូ ន្ិងលក្គ្នងលរៀបចាំសិកាខសាោលន្ោះលេើកទី ១ លៅអូសាកា កនុង

ខែរ។

បទចម្បង

សិកាខសាោលេើកទី៩ ក្ត្ូវ
“វ ិធានាការបចេុបបន្ន

ន្ក្

រពធល

ស់៖

ើងលក្កាម្ម្ូេ

ន្លធ្វើល

ើង

ផ្សេិត្ផ្សេបរ ិសាថន្ (EPD)

ល

ភាពខុសគ្ននរវាងការខកថ្ចនលក្បើក្

ើងវ ិញលដ្ឋយឧបករណ៍សវ័យក្បវត្តិ ន្ិងខកថ្ចនលក្បើក្

ក្បព័ន្ធស័យ
វ ក្បវត្តិ

ស់ល

ស់

ើងវ ិញ

ន្ិងការឆ្េុោះបញ្ជ
េ ាំងកនុងការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុ

កាេលក្បើក្

ស់ (LCA) លហើយវ ិធ្ីសាស្តសត LCA លដ្ឋយទញយកអត្ថ

ខែកខែបល

ើងវ ិញ (សូម្លម្ើេតារាងខាងលក្កាម្)។

ក្បលយជន្៍ែ៏ាន្សារៈសាំខាន្់បាំផ្សុត្

ថ្ន្េទធភាពខកថ្ចនលក្បើក្

ស់
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ត្ឺម្ង់ វ ិសវកម្ែសាភរៈ

សាោឧត្តម្សិកាវ ិសវកម្ែ ថ្ន្
សកេវ ិទាេ័យត្ូកយូ

លេខាធ្ិការ

លណៈកាែធ្ិការ

សក្ាប់សាំណង់ ថ្ន្
សហព័ន្ធខែក
ជបុន្

ន្ិងខែកខែប

លូរបរ ិសាថន្របស់ខែកខែប ន្ិង

លណៈកាែធ្ិការខែកខែបលិត្

កាំលៅភពខផ្សន្ែី

ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការអន្ុវត្តលសចកតីខែេងការ

លែ

Yuuki Yamamoto

ជបុន្លែើម្បីបន្ធូរបន្ថយការល

ម្ុខងារលិត្លូរ

សាស្តសាតចារយរង

ខខសខែកខែបភាជប់ ម្ន្ុសសន្ឹង

របស់ឧសាហកម្ែខែកខែប

បរ ិសាថន្ ពិលសសចាំលពាោះផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប”។ ជាពិលសស បទ
បងាាញ៤ក្ត្ូវ

ើង

ន្ិនានការែែីៗកនុងលាំន្ិត្ផ្សតួចលផ្សតើម្

លែើម្បីខកេម្ែលហដ្ឋឋរចនាសម្ព័ន្ធ

សងគម្ ន្ិងការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្

ស់ ល

ខផ្សន្ែី៖ ការបាំលពញម្ុខងារលិត្

ខខធ្នូ ខែេាន្ខេឹម្សារក្បហ្គក់ក្បខហេន្ឹងសិកាខសាោលៅត្ូកយូ

Ichiro Daiso

ខែកខែបលិត្លូរបរ ិសាថន្

េទធភាពខកថ្ចនលក្បើក្

ន្លរៀបចាំ សិកាខសាោលេើកទី៩ លៅ

ការក្លប់ក្លងលដ្ឋយន្ិរន្តរភាព

ន្ិងខែកខែប

ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែក

សារៈក្បលយជន្៍េប
ែ ាំផ្សុត្ថ្ន្

កនុងខខវ ិចឆិកា

សាលម្សក្ាប់ការស្សាវក្ជាវ

Hidekazu Matsubara

ទញយកអត្ថក្បលយជន្៍ែ៏ាន្

“សិកាខសាោ

Masayuki Kanzaki

វ ិធ្ីសាស្តសតការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុ
កាេលក្បើក្

ខែកខែបថ្បត្ង” ជាលរៀងរាេ់ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ លៅទីក្កុងត្ូកយូ
សក្ាប់អនកខែេកាំពុងលធ្វើការកនុងការដ្ឋឋន្សាំណង់។

ស់ ផ្សេិត្

ផ្សេខែក ន្ិងខែកខែប

សងគម្ម្ួយលដ្ឋយលតតត្លេើការចរាចរណ៍ ន្ិងការលធ្វើសុខុែុម្រម្ន្ី យ
កម្ែជាម្ួយធ្ម្ែជាត្ិ

ើងវ ិញ

ស់ ល

ន្ិម្ួយៗកនុងការវាយត្ថ្ម្េវែដ

ថ្ន្ការបាំលពញម្ុខងារ

ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី

ើងវ ិញក្បលភទបិទ ន្ិង

ក្បលភទលបើក ន្ិងការឆ្េុោះបញ្ជ
េ ាំង

ន្បងាាញលដ្ឋយផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប—រួម្

ចាំខណកែេ់ការទប់សាកត្់ការល

ស់ល

ការខកថ្ចនលក្បើក្

ភាពលែើម្បីលេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹង ថ្ន្ឥទធិពេក្លបែណតប់បរ ិសាថន្

បរ ិសាថន្ខពស់ខែេក្ត្ូវ

នាយក ម្ជឈម្ណាេ LCA

ភាពខុសគ្ននរវាងការខកថ្ចនលក្បើ

បាំលពញម្ុខងារបរ ិសាថន្ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបសាំណង់ ន្ិងសកម្ែ

លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹង

ផ្សេបរ ិសាថន្ (EPD) ឡាខបេ
ផ្សេិត្ផ្សេខែក ន្ិងខែកខែប

ន្ិងខែក

កនុងការវាយត្ថ្ម្េការ

ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេទាំងលន្ោះ។

អនកលធ្វើបទបងាាញ

ថ្បត្ងខផ្សែកលេើ ISO 13025 កនុង

ន្ិងខែកខែបជបុន្បងាាញរលបៀបលដ្ឋោះ

លណៈកាែធ្ិការលែើម្បីលេើកកម្ពស់វ ិធាន្ការ

ចាំណងលជើង

ការអន្ុវត្តលសចកតីក្បកាសផ្សេិត្

សហព័ន្ធឧសាហកម្ែខែក ន្ិងខែកខែបជបុន្

ស្សាយបញ្ជ
ា បរ ិសាថន្ខែេលកើត្លចញពីផ្សេិត្កម្ែខែក

សិកាខ

សាោលេើកទី៩ សតីពីខែកខែបថ្បត្ងកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៩

លណៈកាែធ្ិការខែកខែបលិត្លូរបរ ិសាថន្សក្ាប់ សាំណង់

សហព័ន្ធខែក

ន្ិងអនកលធ្វើបទបងាាញលៅ

ើង

ក្បធាន្ក្កុម្ក្បឹកាភិ

េ

លូរបរ ិសាថន្សក្ាប់សាំណង់ ថ្ន្
សហព័ន្ធខែក
ជបុន្

ន្ិងខែកខែប

A List of Presentation Titles and Presenters
at the Ninth Green Steel Seminar in 2019
Title
Application of Environmental Product
Declaration (EPD) in Iron and Steel
Products

Presenter
Masayuki Kanzaki
Director, LCA Center, Sustainable
Management Promotion Organization

Deference between Closed-type Recycling
and Open-type Recycling and Its Reflection in
the Lifecycle Assessment of Iron and Steel
Products

Ichiro Daigo
Associate Professor, Department of Materials
Engineering, Graduate School of Engineering,
The University of Tokyo

Lifecycle Assessment Methodology for Iron
and Steel Products Making the Most of Their
High Recyclability

Hidekazu Matsubara
Secretary, Committee on Environment-friendly
Steel for Construction, The Japan Iron and
Steel Federation

The Iron Cycle Connects People with the
Earth: Steel’s Environmental Performance and
Recent Trends in the Japanese Steel
Industry’s Initiatives to Mitigate Global Warming

Yuki Yamamoto
Chairman, Committee on Environment-friendly
Steel for Construction, The Japan Iron and
Steel Federation

(Reference: Scenes of the 2018
Green Steel Seminar in Tokyo)
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(ទាំព័រ ១៤)

របស់ខែកខែបកនុងវ ិធ្ីសាស្តសតខែេអាចសលក្ម្ច

អត្ថបទបរ ិយយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ ន្ិងការខកថ្ចន

លក្បើក្ ស់ល

អារម្ែណ៍សម្ាយរ ីករាយ

ើងវ ិញថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (៥)

ចាំលពាោះក្បសិទិធភាពចាំណុចសាំខាន្់ៗថ្ន្

បទបងាាញរបស់ខាំុ្ថ្ែៃលន្ោះ បងាាញសុីជលក្ៅែេ់បុលគេ ន្ិងសាថប័ន្

ការខណនាាំសង
ត ់ដ្ឋរ ISO20915 លៅកនុងវលគសិកាលពញអងគថ្ន្

ពាក់ព័ន្លធ ៅកនុងបោ
ត ក្បលទសអាសាន្”។

លណៈកាែធ្ិការយុទធសាស្តសតបរ ិសាថន្អន្តរជាត្ិ

ក្ត្ូវ

សន្និសីទក្បចាាំឆ្នាំរបស់សាលម្ SEAISI

ខណៈក្ពឹត្ិតការណ៍ចុងលក្កាយថ្ន្វលគសិកា វ ីលែអូ៣០វ ិនាទី

សហព័ន្ធខែក ន្ិងខែកខែបជបុន្

រពធសន្និសីទក្បចាាំឆ្នាំលៅទីក្កុង

ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្

ងកក ចាប់ពីថ្ែៃទី១៦-២០ ខខ

សិកា Dr. Nae Heeltan ម្កពីសាលម្ខែកខែបពិភពលោក ន្ិង
លោក Yapchin

ន្បញ្ូជ ន្ Dr. Shiro Watakabe នាយក

ក្លប់ក្លងទូលៅ

ក្កុម្លគ្នេន្លយ

សាគេ់ខែកខែបក្លឹោះ

យខក្បក្បួេអាកាសធាត្ុ

ន្លធ្វើ

សតង់ដ្ឋរ ISO 20915 ខែេក្ត្ូវ

ែកថា លដ្ឋយ

ន្ខណនាាំ

ន្កាំណត្់សង
ត ់ដ្ឋរលដ្ឋយអងគការ

សតង់ដ្ឋរអន្តរជាត្ិ (ISO) កនុងខខវ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។
លោក

ន្ចូេរួម្កិចព
េ ិភាកា

រវាងវាលែិន្ថ្ន្វលគសិកា

លពញអងគ II លក្កាម្ក្បធាន្បទសាំខាន្់ “បលងកើត្ត្ថ្ម្េកុនងឧសាហកម្ែ
ខែកខែប ផ្សនត្់លាំន្ិត្លសែឋកិចេចរាចរណ៍”។ កនុងវលគសិកា អនកចូេរួម្
ន្លធ្វើបទបងាាញនានា

ទក់ទងលៅន្ឹងចរ ឹត្លែើម្ថ្ន្លសែឋកិចេ

ចរាចរណ៍។ លោក Wikrom Varagupta ក្បធាន្ក្កុម្ក្បឹកាភិ
ន្បងាាញចាំោប់អារម្ែណ៍របស់លោក
លសែឋកិចេចរាចរណ៍

េ

“ចរ ឹត្េកខណៈលែើម្ថ្ន្

ាន្ទក្ម្ង់ ខុសគ្ននលៅតាម្សាថប័ន្

ន្ិង

ក្បលទស លហើយកនុងសាថន្ភាពលនាោះ ក្បលទសអាសាន្ជាលក្ចើន្បងាាញ
កក្ម្ិត្លេើសេប់ថ្ន្ការនាាំចូេលេើសការនាាំលចញ
នាយកក្បត្ិបត្តិជាលក្ចើន្ខែេលិត្ថា

ាន្ភាពេាំ

យេ់ែឹងសុីជលក្ៅពីលសែឋកិចេចរាចរណ៍

បុខន្តាន្

កអាំពីរលបៀប

បុខន្តបទបងាាញលដ្ឋយ

Dr. Shiro Watakabe ន្ិងអនកចូេរួម្ែថ្ទលទៀលត្ោះបងាាញលដ្ឋយ
ការលេើកលយបេ់ ជាម្ួយខេឹម្សារបញ្ជ
ជ ក់យងចាស់ោស់”។
បនាទប់ពីបទបងាាញ ាន្សាំណួរ ន្ិងចលម្េើយ ខែេ Dr.
Shiro

Watakabe

ន្លូសបញ្ជ
ជ ក់ថាផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបលឺជា

សាភរៈលិត្លូរបរ ិសាថន្បាំផ្សុត្
អាយុកាេលក្បើ ក្

ស់។

ខផ្សែកលេើទិែឋភាពថ្ន្ការវាយត្ថ្ម្េវែដ
លោកក៏

ន្បូកសរុបវលគសិកាលដ្ឋយ

អោះអាងថា “វាជាសតង់ដ្ឋរ ISO20915 ខែេលធ្វើបងករេកខណៈជា
វ ិជជាន្កនុងការវាយត្ថ្ម្េផ្សេបោះពាេ់ការខកថ្ចនលក្បើក្

ស់ល

Seng

អាជា្ធ្រទទួេបន្ទុកបញ្ជ
ជ ក់ការទទួេ

ម្កពីចក្កភពអង់លលេសក៏

ជាវាលែិន្ពិភាកាជាម្ួយ Dr. Shiro Watakabe។

នាយកដ្ឋឋន្ខផ្សន្ការបលចេកវ ិទាថ្ន្សាជីវកម្ែខែកខែប JFE។ លៅ
កនុងវលគសិកាលពញអងគ II គ្នត្់

ស់ ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបចម្បង

កនុងក្បលទសជបុន្ អាំពីក្បព័ន្ធចាប់សញ្ជា (Sensation)។ កនុងវលគ

ម្ិែុនា ឆ្នាំ២០១៩ កនុងលនាោះ លណៈកាែធ្ិការយុទធសាស្តសតបរ ិសាថន្
អន្តរជាត្ិ (JISF)

ន្បងាាញ លក្កាម្ការលរៀបចាំរបស់ JISF ជាម្ួយទសសន្ទន្

“ជាការពិត្ ខែកខែបលឺស្សាេ” លែើម្បីបងាាញកាន្់ខត្ចាស់ចាំលពាោះ

វ ិទាសាថន្ខែក ន្ិងខែកខែបអាសុីអាលលនយ៍ (SEAISI)
ក្

ន្ លហើយខ្ុាំាន្

ើងវ ិញ

25

ន្បងាាញវត្តាន្

26

(ទាំព័រ១៥-ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ)

លេើសពី១០០ឆ្នាំ។ សាំណង់សាងសង់ែីប
ែ ចេុបបន្នលន្ោះ លឺជាសាំណង់

អត្ថបទភាល៖ ការរចនាលាំន្ូសបេង់ចុងលក្កាយបាំផ្សុត្ថ្ន្អគ្នរខែកខែប

ក្ត្ូវ

កនុងក្បលទសជបុន្ (៤)

លបើកចាំហរថ្ន្សាេម្លហ្គស្សពខបបក្បថ្ពណី

ជបុន្។ លដ្ឋយសារាន្ការ
កងវោះសម្បទរម្ិន្ាន្រ
បញ្ជ
ា ចាាំ

សាជីវកម្ែ Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.

លក្បើក្

Kengo Kuma ន្ិងបុក្ត្សម្ព័ន្ធ

ាំងកនុងអត្ីត្សាេម្លហ្គស្សព

ច់លែើម្បីលធ្វើការសាងសង់ល

ស់ជាែែី។

លែើម្បីសលក្ម្ច
ក្ត្ូវ

ទាំងសាេម្លហ្គស្សព Kabukiza ែែី ន្ិងអគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

លយើងជួបបញ្ជ
ា ក្បឈម្ន្ឹងការេាំ

លែើម្បីបន្តរចនា

សាេ

ន្ិងអគ្នរការ ិយេ័យ

ទាំលន្ើបបចេុបបន្ន

ក្ត្ូវការរួម្បញ្ូេ េគ្ននលៅកនុងសាេម្លហ្គស្សព

Kabukiza

ក្ត្ូវ

ើងវ ិញលេើកទី៤ ថ្ន្សាេម្លហ្គ

ន្ពិចាររោលដ្ឋយការដ្ឋក់បញ្ូេ េគ្ននថ្ន្

ើងវ ិញែែីទាំងឡាយ ន្ិងជួសជុេខែេក្ត្ូវ

ន្

អន្ុវត្តកន្េងម្ក លហត្ុែូលចនោះលហើយ សាេម្លហ្គស្សពលេើកទិ ៥លទើប
បលងកើត្ែែី

ែ៏ធ្ាំ

រចនាម្ូេដ្ឋឋន្តាម្ទសសន្ទន្លផ្សសងពីសាេម្លហ្គស្សព

លេើកទី៤។

លហើយខែម្ទាំងក្ទ

លទោះជាយងោកតី

ខែេសាងសង់លៅលេើសាេ

ម្លហ្គស្សព (Photo 1 ន្ិងFig.1)។

លយើងលិត្ថាជាការសម្ស្សបខែេ

សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza លេើកទី៥លទើបលបើកែែីលន្ោះម្ិន្ក្ត្ូវ

ន្

រចនាសម្ញ្ាតាម្អត្ីត្សាេម្លហ្គស្សព

ន្

បុខន្តក្

បន្តែាំលណើរលឆ្ពោះលៅសលក្ម្ចអវីខែេក្លប់គ្ននរ ាំពឹងចង់

Photo

កែោស់
ន្

ពីអត្ីត្

សាេម្លហ្គស្សពទី៤។ (សូម្លម្ើេ Photo 2 ន្ិង៣ ន្ិងFig.2)

1 GINZA KABUKIZA អគ្នរបណុាំត សម្បទរចក្ម្ុោះ ខែេការ ិយេ័យ
ន្ត្ាំលេើងលៅលេើសាេម្លហ្គស្សព Kabukiza

Photo 2 ទិែឋភាពទាំងស្សុងថ្ន្សាេម្លហ្គស្សពែែី Kabukiza ក្ត្ូវ

Fig.1 ខផ្សនកថ្ន្ GINZA KABUKIZA

ន្រចនាលាំន្ូសបេង់លដ្ឋយអន្ុវត្តស្សបតាម្អត្ីត្សាេម្លហ្គស្សព
Photo 3 លៅអីសាេម្លហ្គស្សពក្ត្ូវ

ការរចនាស្សបតាម្រចនាបទលែើម្ថ្ន្សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza
ើងវ ិញសក្ាប់សាេម្លហ្គស្សព

លឺថា

លហើយថាម្ុខងារែែីខែេបាំលពញតាម្ទសសន្វ ិស័យ

សាំណង់សាងសង់ល

លជើងទក្ម្ែ៏ធ្ាំ

សលម្បើម្ ឧបករណ៍ទាំលន្ើបឈាន្ម្ុខ ទក់ទងន្ឹងលក្គ្នងបងគាំុអគ្នរក្ត្ូវ
ទូោយន្ិងម្ិន្ាន្សរសរបញ្ឈរបុលោណោះលទ

ើងភាជប់ជាម្ួយន្ឹង

លៅថ្ែៃអនាលត្

ស្សព

លៅកនុងខផ្សនកបិទ

ន្លរៀបចាំ ម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្លែើម្បីបលងកើត្េាំហរសាេម្លហ្គស្សព

ន្លេើកកម្ពស់ជាលលក្ាងអភិវឌ្ឍបណាំុត សម្បទរ ខែេកនុងលនាោះ

Kabukiza។ សាំណង់សាងសង់ល

ម្លហ្គស្សព Kabukiza ាន្សក្ម្ស់ែ៏ស្សទន្់ រួម្បញ្ូេ េជាវ ិជជាន្

ន្ូវបលចេកវ ិទាលក្គ្នងបងគុាំទាំលន្ើបជាម្ួយគ្ននផ្សងខែរ។

ន្លគ្នេលៅទាំងលន្ោះ លលក្ាង GINZA KABUKIZA

ក្បវត្តិថ្ន្ម្ុខងារ Kabukiza ខែេក្លប់គ្ននចូេចិត្ត ក្ត្ូវការលែើម្បីបន្ត

យលក្គ្នងបងគាំុខែកខែប

ខែេឈាន្លៅលេចលចញជារូបរាងលដ្ឋយលជាលជ័យ

KABUKIZA

Kabukiza

លគ្នេលៅចម្បងម្ួយកាំពុងបន្តលលក្ាងបចេុបបន្ន

កម្ួយចាំន្ួន្ ថ្ន្ការ

ការរចនាលាំន្ូសបេង់សាថបត្យកម្ែខបបក្បថ្ពណី

ពិលសសសាថបត្យកម្ែខបបជបុន្ លដ្ឋយម្ធ្យ

GINZA

វាកាេយជា

សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza។

វាាន្កម្ពស់២៩ជាន្់ខាងលេើែី ន្ិង៤ជាន្់ចុោះលៅលក្កាម្ែី។

ខពស់កប់ពពកក្ត្ូវ

ន្ិង

ើងវ ិញ ែូលចនោះលែើម្បីបន្តម្ុខងារ

អគ្នរការ ិយេ័យសក្ាប់ជួេ ន្ឹងក្ត្ូវបលងកើត្ល

ពពក សាងសង់ លៅលេើខផ្សនកត្ាំបូេថ្ន្សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza។

ល

កងវោះភាពធ្ន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយ

ការឲ្យាន្ការដ្ឋក់បញ្ូេ េកិចេការបន្តអាជីវកម្ែ ខែេាន្សថិរភាព។

ន្បលងកើត្ជាែែីជា GINZA KABUKIZA ជាបណុត ោះសម្បទរចក្ម្ុោះ រាប់

ក្ទង់ អគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់ពពក

ើង

ស់

សិេបៈសខម្តងខបបក្បថ្ពណីជបុន្ សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza ក្ត្ូវ

សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza លៅត្ាំបន្់ Ginza ត្ូកយូក្ត្ូវ

លបើករវាងសាេម្ហ្គស្សព

ន្រចនាលាំន្ូសបេង់

រម្ភខេោះៗ ែូចជាការសាងសង់លក្បើក្

ជាយូរម្កលហើយកាំពុងលកើន្ល

Kabukiza

ស់លជើងទក្ម្រធ្ាំលៅពាក់កោ
ត េជាន្់—

ើងវ ិញ

អត្ីត្សាេម្លហ្គស្សព

លដ្ឋយ Isoya Yoshida សាថបត្យករែ៏េបីេាញកនុងវ ិស័យសាថបត្យកម្ែ

—ការកសាងអគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់ពពកលៅលេើទីតាាំង

បលងកើត្ល

ើងវ ិញលេើកទី៥។

Kabukiza លេើកទី៤ បញ្េប់លៅកនុងឆ្នាំ១៩៥០ ក្ត្ូវ

GINZA KABUKIZA

លដ្ឋយលក្បើក្

ន្សាងសង់ ល

លាំន្ូសបេង់ថ្ន្អត្ីត្សាេម្លហ្គស្សព

លឺជាលលក្ាងសាំណង់សាងសង់
Kabukiza

ន្លរៀបចាំ ស្សបតាម្ការរចនា

Fig.2 ខផ្សនកថ្ន្បណាំុត លៅអីអងគុយសាេម្លហ្គស្សព

ខែេាន្ក្បវត្តិ

27

ការបងាាញចាំោប់អារម្ែណ៍ពីលក្គ្នងបងគុាំលធ្វើពីលឈើជាម្ួយការលក្បើ
ក្

ម្លហ្គស្សពទី៣

ស់លក្គ្នងបងគខាំុ ែកខែប

លក្គ្នងបងគាំុលបត្ុងអាលម្

សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza លេើកទី៤ លឺជាលក្គ្នងបងគាំុ

លបត្ុងអាលម្

លហើយខផ្សនកខាងលក្ៅរបស់វាជាម្ូេដ្ឋឋន្ក្ត្ូវ

ន្ិងទី៤

លដ្ឋយការលក្បើក្

ស់ ម្ិន្អាចខវោះ

អាចក្បឈម្ន្ឹងបញ្ជ
ា ក្បឈម្ជាលក្ចើន្។

ចាំលពាោះការកាំណត្់ន្័យខបបលន្ោះ លដ្ឋយក្គ្នន្់ខត្លដ្ឋយាន្ភាពខុស

ន្ត្ុប

គ្ននថ្ន្សាភរៈលក្គ្នងបងគាំុរវាងសាេម្លហ្គស្សពចាស់ ន្ិងែែី ក្ត្ូវ

ក្ទក្ទង់លដ្ឋយការលក្បើក្

ជាម្ួយសាេម្លហ្គស្សព លក្គ្នងបងគាំុខែកខែបក្ត្ូវ

ម្លហ្គស្សពចាស់ចាំលពាោះសាេម្លហ្គស្សពែែី ក្ត្ូវសលក្ម្ច

ើងវ ិញែែី លដ្ឋយសារអគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់ពពកក្ត្ូវដ្ឋក់ភាជប់

ចាាំ

ច់ ជាវត្ថុធាត្ុលែើម្លគ្នេ។

លយើងលជឿជាក់ចាស់ថាការចាប់យកទសសន្ទន្សាថបត្យកម្ែពីសាេ

ន្យកម្កលក្បើ ជា

ក្ពម្ជាម្ួយគ្ននខែរ

ន្

ស់ជាអត្ិបបរារថ្ន្បលចេកវ ិទាទន្់សម្័យ

ខត្ងលដ្ឋយលបត្ុង។ លទោះយងោកតី កនុងលលក្ាងសាំណង់សាងសង់
ល

ន្ន្ូវ

លទោះបីជាថា

ន្លដ្ឋយ

លជាលជ័យ។

សាេម្លហ្គស្សពែែីក្ត្ូវបន្តលធ្វើពីអត្ីត្សាេម្លហ្គស្សពកតី វាលឺម្ិន្
វ ិជជាន្សក្ាប់យកម្កលក្បើ ចាំលពាោះវត្ថុធាត្ុលែើម្លក្គ្នងបងគុាំ
បងាាញឲ្យល

ើញចាំលពាោះសាភរខែេក្ត្ូវ

សាេម្លហ្គស្សពល
លដ្ឋយខ

ន្លក្បើក្

ើយ។

ស់

ខែេ

ខផ្សនកលបើក-បិទលៅខផ្សនកខាងលេើជាន្់សាេម្លហ្គស្សពលក្កាម្លៅជាន្់

កនុងអត្ីត្

ក សាេម្លហ្គស្សពែែី ខផ្សនកខាងលក្ៅក្ត្ូវ

ការ ិយេ័យខាងលេើ
កនុងលលក្ាងសាងសង់ល

ន្

លក្បើក្

រសថ្សជ័រហ្គវយបឺរទម្ៃន្់ស្សាេ ក្ត្ូវ

ស់ ជាបរ ិលវណបិទលបើក

នានាក្ត្ូវ

ជាចាាំ

ន្

លផ្សសងៗក្ត្ូវ

លក្ពាោះថាត្ាំបូេសាេ

ន្បណាំុត សម្បទររួម្ាន្

ស់

សាេម្លហ្គ

ន្លក្បើ បញ្ូេ េគ្ននលែើម្បីបលងកើត្ល

ើងវ ិញសាថបត្យកម្ែលធ្វើពី

លឈើ លដ្ឋយលក្បើលក្គ្នងបងគាំុខែកខែប។ លក្ពាោះថាអគ្នរការ ិយេ័យខពស់

ែូលចនោះវ ិាក្ត្ថ្ន្សរសរ

ម្លហ្គស្សពរងសាពធ្បោ
ត េឲ្យលកាង

ច់លែើម្បីបលងកើត្ឲ្យ

ន្យកម្កលក្បើក្

ស្សព ន្ិងអគ្នរការ ិយេ័យ។ កនុងខផ្សនកសាេម្លហ្គស្សព ឧបករណ៍

លហើយសសរក្ទក្ទង់អាេុយម្ីញូ ម្

ន្លក្បើ សក្ាប់ធ្ឹនម្ទក្ម្ត្ាំបូេ

សក្ាប់សាេម្លហ្គ

ស្សព Kabukiza ទី៥ លក្គ្នងបងគាំុខែកខែបក្ត្ូវ

ត្ុបខត្ងយងេែជាម្ួយបន្ទោះសសរលបត្ុងទក្ម្រ (PC) លៅលេើលក្គ្នង
ខែកខែប។ លបត្ុងអាលម្-រ

ើងវ ិញ

កប់ពពកលឺសិត្
ថ លៅចាំពីលេើសាេម្លហ្គស្សព ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបងគាំុទក្ម្

ក្ទក្ទង់ លក្គ្នងបងគាំុខែេយកម្កលក្បើ ក៏ាន្ភាពខុសៗគ្ននខែរ។ តាម្រយៈ

ខានត្ធ្ាំក្ត្ូវ

ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ។

ជាន្់ទី៥ ន្ិងទី៦ កនុងខផ្សនកលបើក-បិទ រវាងសាេម្លហ្គស្សព ន្ិងអគ្នរ

សសរក្ទក្ទង់សម្ស្សបក្ត្ូវ
ាន្ការ

ន្លក្ជើសលរ ើស

សក្ាប់ការលក្បើ ក្

ខពស់កប់ពពក។ ជាពិលសស លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្រធ្ាំពីរក្ត្ូវ

ស់

ការ ិយេ័យខពស់កប់ពពក

រម្ភខេោះៗថា ការកាំណត្់លក្បើ លក្គ្នងបងគាំុខែកខែប

អាចបោ
ត េឲ្យាន្រូបភាព

បញ្ឈរខែេក្ត្ូវ

លបត្ុងអាលម្។ លទោះយងោកតី ក្បសិន្លបើសសរក្ទក្ទង់លក្គ្នងបងគាំុ
ផ្សេិត្ល
លកើន្ល

ើងលដ្ឋយម្លធ្ា

សាេម្លហ្គស្សពែែីក្ត្ូវ

រយៈលន្ោះ បន្ទុកពីលក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំក្ត្ូវ

ខែេតាម្

ន្ខបងខចក ន្ិងលផ្សទរលៅ

កនុងជាន្់ ទី៥ ថ្ន្ជាន្់ទក្ម្លក្គ្នងបងគាំុខានត្ធ្ាំ សាេម្លហ្គ

ន្យក

ស្សព Kabukiza

ជាជាងក្បព័ន្លធ បត្ុងអាលម្

ន្ិងសួន្ចារលៅខាងលេើត្ាំបូេក្ត្ូវ

លហើយកនុងជាន្់ទី៦ បន្ទប់ាសុីន្ក្ត្ូវ

ន្ផ្សតេ់ឲ្យ

ន្ផ្សតេ់ឲ្យ។ តាម្ម្លធ្ា

លន្ោះ ឧបករណ៍ ន្ិងសម្បទរែថ្ទលទៀត្ក្ត្ូវ

ន្ផ្សគុាំបញ្ូេ េគ្ននលដ្ឋយបន្ទោះលក្គ្នងបងគុាំលធ្វើ

ន្លក្បើក្

យ

ស់ លដ្ឋយទាំង

សាេម្លហ្គស្សព ន្ិងអគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់ពពកអាចក្ត្ូវ ន្

ពីលឈើ ក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់បញ្ូេ េគ្ននលដ្ឋយបន្ទោះលក្គ្នងបងគាំុន្ិម្ួយៗម្តងម្ួយៗ

លលសន្និដ្ឋឋន្ថា

ន្ផ្សតេ់

ជាន្់តទេ់ែី។

សក្ាប់ អត្ីត្សាេម្លហ្គស្សព ទាំ ន្ងជាជលក្ម្ើសែ៏ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ លក្ពាោះ
ថាលក្គ្នងបងគុាំលធ្វើពីលឈើ ក្ត្ូវ

លែើម្បីតេស់បូរបន្ទ
ត
ុកលដ្ឋយរេូន្ពីលក្គ្នង

លៅជាន្់លក្កាម្ទី៣ ន្ិង៤ លែើម្បីក្ទក្ទង់លក្គ្នងបងគាំុខានត្ធ្ាំ

ន្បងាាញសាថបត្យកម្ែលធ្វើពីលឈើ ក្បថ្ពណី

ម្កលក្បើ សក្ាប់សាេម្លហ្គស្សពែែី

(ខផ្សនកខាងម្ុខសាេ

បងគាំុទក្ម្រខានត្ធ្ាំ លៅជាន្់តទេ់ែី យន្តការធ្នឹម្ជញ្ជ
ជ ង
ាំ ក្ត្ូវ

ន្

បខន្ថម្លេើលន្ោះ ការរចនាលាំន្ូសបេង់សាថបត្យកម្ែថ្ន្សាេ

ជបុន្ លហត្ុែូលចនោះ លក្គ្នងខែកខែប+PC ក្បព័ន្ប
ធ ន្ទោះទក្ម្ក្ត្ូវ

លែើម្បីផ្សតេ់ក្ចកចូេលបើកត្ាំបូេកនុង៤

ន្ត្លម្េើងលៅខផ្សនកខាងត្បូង

បន្តម្កលទៀត្

បញ្េប់ន្ឹងម្ិន្អាចបងាាញរូបភាពលក្គ្នងបងគាំុទម្ៃន្់ស្សាេខបបលន្ោះ។
ម្លហ្គស្សព Kabukiza

ន្លរៀបចាំលៅ

ម្លហ្គស្សព) ថ្ន្អគ្នរខពស់កប់ពពក។ (សូម្លម្ើេ Photo 4)

ន្

យវ ិធ្ីសាស្តសតបងគាំុលបត្ុង ថ្ែេសាងសង់ន្ឹង

ើងលហើយលលពិចារោរបន្តថា

ន្ិងអគ្នរ

ស្សទប់ថ្ន្ខផ្សនកសាេម្លហ្គស្សព លហើយក៏លែើម្បីក្ទក្ទង់១០០ សសរ

ថ្ន្អត្ីត្សាេម្លហ្គស្សពលក្គ្នងបងគុាំ

ទាំងអស់ក្ត្ូវ ន្លក្បើ សក្ាប់សាេម្លហ្គស្សពែែីលនាោះ វាន្ឹងក្ត្ូវ

ន្ខណនាាំឲ្យលក្បើ រវាងខផ្សនកសាេម្លហ្គស្សព

វ ិសវករលក្គ្នងបងគាំុចូេរួម្កនុងការសាងសង់សាេ

លរៀបចាំ លដ្ឋយខបេកគ្ននកនុងជាន្់ទក្ម្លក្គ្នងបងគាំុខានត្ធ្ាំ

28

សថិត្លៅរវាង

ខផ្សនកសាេម្លហ្គស្សព ន្ិងអគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់ពពក។ លៅ

ខបងខចកចាស់ោស់ជាខផ្សនកៗក្ត្ូវ

កនុងបេង់ចរាចរណ៍សក្ាប់អគ្នរទាំងម្ូេ ក្ចកចូេការ ិយេ័យក្ត្ូវ

ម្លហ្គស្សព

លហើយអនកលធ្វើការលៅអគ្នរការ ិយេ័យបតូរ ពីជលណើត រយន្តសក្ាប់លក្បើ

លហើយការត្ភាជប់ជាលក្ចើន្ក្ត្ូវ

ន្លរៀបចាំ ដ្ឋច់លដ្ឋយខ

ក្

កពីគ្នន

ពីក្ចកចូេសាេម្លហ្គស្សព

ស់សក្ាប់ជាន្់ខាងលក្កាម្

ការ ិយេ័យខពស់កប់ពពកលៅជាន្់ទី៧។
ជលណើដ រយន្តទាំងពីរអាចក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

ក្ត្ូវ

ើងខបបលន្ោះលែើម្បីការខូចខាត្ក្ទង់ក្ទយលក្គ្នងឆ្ែឹង ក្ត្ូវ

ន្លធ្វើល

លនាោះលឺថាការរចនាលាំន្ូសបេង់

ើងលែើម្បីថាខផ្សនកលក្គ្នងបងគាំុលក្កាម្លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំ

ម្ាងវ ិញលទៀត្

ម្ិន្បោ
ត េឲ្យាន្សភាពងាយស្សួេបត្់ខបន្។

សក្ាប់ការរចនាលាំន្ូសបេង់សាថបត្យកម្ែ ឧបករណ៍លក្គ្នង

កនុងខផ្សនកអគ្នរខពស់កប់ពពក សសរធ្នឹម្ចម្បង ក្ត្ូវ

KABUKIZA

ន្រចនាលាំន្ូស

បេង់លែើម្បីថាាន្សភាពងាយស្សួេបត្់ខបន្ ខែេអាចលកើត្ាន្កនុង

លយើងលិត្ថាក្បព័ន្ធលបើក-បិទរវាងសាេម្លហ្គស្សព ន្ិងការ ិយេ័យ

លពេរ ាំជួយែីធ្ាំសលម្បើម្។ ការរចនាលាំន្ូសបេង់លក្គ្នងបងគុាំខែេលរៀបចាំ

ន្ដ្ឋក់ជាធ្រាន្លដ្ឋយលជាលជ័យ។

ន្យងេែ

Photo

ន្លក្បើលៅទីលនាោះ ការរចនាលាំន្ូសបេង់

សភាពខក្បក្បួេលៅរកទក្ម្ង់លែើម្។

ន្ដ្ឋក់ ឲ្យសម្ស្សបលៅន្ឹងជាន្់លក្គ្នង

បងគាំុខានត្ធ្ាំ។

ខពស់កប់ពពកក្ត្ូវ

លដ្ឋយសារសាេម្លហ្គស្សពសថិត្លៅទីលនាោះ

ន្សងកត្់ជាម្ូេដ្ឋឋន្ែេ់កក្ម្ិត្អបបរារ លហើយលក្គ្នងឆ្ែឹងបងាាញ

ចលនាេោះក្បលហ្គងសក្ាប់

បងគុាំ ន្ិងទិែឋភាពលផ្សសងៗលទៀត្ពាក់ព័ន្ធអគ្នរ GINZA

ន្លធ្វើល

ស់ សក្ាប់សាេ

ន្ិងខផ្សនកៗសក្ាប់អគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់ពពក។

កនុងខផ្សនកខពស់-ទប

លៅជលណើត រយន្តសក្ាប់អគ្នរ

ន្លក្បើក្

លឺកាំណត្់យកម្កលក្បើសក្ាប់ទាំងសាេម្លហ្គស្សព

ន្ិងអគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់ពពក។

4 លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំផ្សតេ់ជារចនាសម្ព័ន្ធ លបើក-បិទរវាង

សាេម្លហ្គស្សព ន្ិងអគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់ពពក

Fig.3 ការលេើកល

ើងថ្ន្លក្គ្នងឆ្ែឹងទិសលៅ X

ការរចនាលាំន្ូសបេង់ទេ់រ ាំជួយ
ក្បធាន្បទែ៏សាំខាន្់

លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំលែើម្បីក្ទក្ទង់អគ្នរខពសក
់ ប់ពពក

កនុងែាំោក់កាេរចនាលាំន្ូសបេង់

លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំាន្ក្បខវងពីចុងាខងលៅាខងលទៀត្

លក្គ្នងបងគាំុទេ់ន្ឹងរ ាំជួយ លឺឥទធិពេលេើសម្ត្ថភាពេ់ន្ឹងរ ាំជួយថ្ន្ការ
លរៀបចាំសសរបញ្ឈរខែេកនុងលនាោះ

ខាងត្បូង (សាេម្លហ្គស្សពខផ្សនកខាងម្ុខ) ក្ត្ូវ

លក្បើក្

៣៦,៤ខម្ក្ត្ ន្ិងកម្ពស់១៣ខម្ក្ត្ លហើយលក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ពីរក្ត្ូវ

សសរបញ្ឈរភាលលក្ចើន្លៅខផ្សនក

លរៀបចាំលៅខផ្សនកខាងត្បូងថ្ន្អគ្នរខពស់កប់ពពក

ន្ក្ទក្ទង់លដ្ឋយ

សាេម្លហ្គស្សព

ស់ លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំ លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយរ ាំលោចរ ាំជួយទិស

Kabukiza)។

(ខផ្សនកខាងម្ុខថ្ន្

បន្ទុកអ័កសរយៈលពេខវងន្ឹងក្ត្ូវ

លៅពីត្បូង-លជើង។ ខណៈខែេសសរបញ្ឈរលៅខផ្សនកខាងលជើងថ្ន្អគ្នរ

បលងកើត្ល

ខពស់កប់ពពកក្ត្ូវ

ន្ត្លម្េើងលៅលេើជាន្់ខាងលក្កាម្

ខផ្សនកខាងត្បូងក្ត្ូវ

ន្ក្ទក្ទង់លដ្ឋយលក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំ។

កប់ពពកលៅជបុន្។ ខែកខែេាន្ភាពធ្ន្ខពស់ (SA-400) លឺក្ត្ូវ

ន្លធ្វើល

ក្ត្ង់

ការពិន្ិត្យជាបន្តបនាទប់ លេើភាពធ្ន្ទេ់ន្ឹងរ ាំជួយក្ត្ូវ

ចាំណុចលន្ោះ

ើងលដ្ឋយលក្បើក្

ស់បលចេកវ ិទា3D

លក្បើក្

ន្ិងវ ិធ្ីសាស្តសតែ៏ទថ្ទ

លេើលក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ល

បងគាំុសសរទក្ម្ទេ់រ ាំជួយក្បទក់គ្នន ន្ិងសន្ទោះបិទលបើកខយេ់លក្បើលក្បង

ក្ត្ូវ ន្ផ្សគាំុលដ្ឋយលក្បើ ក្

ខាប់ (សូម្លម្ើេ Fig.3) ។

លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខានត្ធ្ាំ។ ែូច
សង់ ល

ស់សសរបឈឈរបលោ
ត ោះអាសន្ន ខណៈខែេ
ស់ឧបករណ៍ែូយ (Photo 6)។

ខផ្សនកលក្គ្នងបងគាំុខែេសថិត្លៅលក្កាម្លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំ

ន្បងាាញខាងលេើ កនុងលលក្ាងសាង

ក

ើងលេើខែេផ្សគាំុលៅលេើែី។ ជាម្ួយគ្ននលន្ោះខែរ វា

ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យកក្ម្ិត្របស់វាលដ្ឋយលក្បើក្

ន្ដ្ឋក់បញ្ូេ េខាងលក្កាម្

លឺបន្ទប់

សក្ាប់ដ្ឋក់សាភរៈលៅលក្កាម្ែីថ្ន្សាេម្លហ្គស្សព លហត្ុែូលចនោះ វា

ើងវ ិញបចេុបបន្ន ការរចនាលាំន្ូសបេង់លក្គ្នងបងគាំុរចនាសម្ព័ន្ក្ធ ត្ូវ

ន្ខណនាាំ ខែេកនុងលនាោះរចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នងបងគាំុលក្គ្នងឆ្ែឹងក្ត្ូវ

ន្

ស់ខខសលកាងបត្់ខបន្ថ្ន្ខផ្សនកខាងលេើ ខខសក្ត្ង់ខផ្សនកខាងលក្កាម្

លដ្ឋយសារខត្លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំលឺសសរទាំហាំធ្ាំ វាពិ

ស់ លដ្ឋយលរៀបចាំជាបណាំុត ថ្ន្

បងគាំុសសរទក្ម្ទេ់រ ាំជួយក្ត្ូវ

ខែេលក្បើ លៅកនុងអគ្នរខពស់

លម្ើេ Photo 5 ន្ិង Fig.4)

សក្ាប់ អគ្នរការ ិយេ័យខពស់កប់ ពពក ក្បព័ន្ក្ធ ត្ួត្ពិន្ិត្យលឆ្េើយឆ្េង
ន្កាំណត្់យកម្កលក្បើក្

បរ ិាណ៩០០០លតាន្

ន្ិងសសរបលញ្ឈៀងខែេាន្ខផ្សនកក្បអប់ ៩០០x៩០០ខម្ក្ត្។ (សូម្

លទៀត្លែើម្បីបញ្ជ
ជ ក់សុវត្ថិភាពទេ់រ ាំជួយថ្ន្អគ្នរទាំងម្ូេ។ ជាពិលសស
កូន្កាត្់ ក្ត្ូវ

ើងលដ្ឋយលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខានត្ធ្ាំពីរ

ថានក់ខពស់បាំផ្សុត្ថ្ន្លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំ

អនកខែេលៅ

ន្

ក្ត្ូវ

ន្

ន្ពាករណ៍

កនុងលលក្ាងសាងសង់ល

ក្បសិន្លបើ សសរបញ្ឈរបចេុបបន្នក្ត្ូវ

29

ើងវ ិញបចេុបបន្នថា

ន្ត្លម្េើងកនុងសាេម្លហ្គស្សព

ែូចវាខបបលន្ោះន្ឹងាន្ឧបសលគម្ួយចាំន្ួន្លកើត្ល
សាេម្លហ្គស្សពបន្តបនាទប់។

ើង

កនុងសាំណង់

ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ លឺចាាំ

ាន្អារម្ែណ៍ពិលសសខបេកសក្ាប់សាេម្លហ្គស្សព

ច់ក្ត្ូវែក

រលបៀបខែេលលវាយត្ថ្ម្េសាេម្លហ្គស្សពលបើកែែី លឺជាបញ្ជ
ា

សសរបញ្ឈរបលោ
ត ោះអាសន្នភាេម្ៗបនាទប់ពីបបញ្េប់ការត្លម្េើងលក្គ្នង

សាំខាន្់។ បុខន្តវា

បងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំ

ជាលក្ចើន្

ល

ខែេលទោះជាយងោកតី

ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្ការពិន្ិត្យ

ើងវ ិញជាពិលសសកនុងការត្លម្េើងលក្គ្នងឆ្ែឹងខាងលេើលក្គ្នងបងគាំុទក្ម្

ើងខណៈខែេក្ទក្ទង់ បន្ទុកលក្គ្នងឆ្ែឺង លដ្ឋយលក្បើក្

លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំ

ើងវ ិញលដ្ឋយវាលកើន្ល

ើង

ស់

លយើងលិត្ថាវាម្ិន្ធ្ម្ែតាខែេសាេម្លហ្គស្សពែែី

ន្ទទួេការពាករណ៍សាធារណៈខពស់ក្គ្នន្់ខត្ពីែាំោក់កាេ

លហើយលពេ

លបើកសាេម្លហ្គស្សពែាំបូង។
ត្ួសខម្តង Kabuki អនកគ្នាំក្ទ ន្ិងអនកពាក់ព័ន្ធែថ្ទលទៀត្

ើង។ លនាោះលឺថាបន្ទុកបខន្ថម្ន្ឹងក្ត្ូវបខន្ថម្លេើលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ ខែេ

អាចឈាន្លៅការរចនាលាំន្ូសបេង់ម្ិន្សម្លហត្ុផ្សេ

ន្

ន្ឈនោះកិត្ិតនាម្ខពស់ម្ិន្ធាេប់ាន្ចាប់តាាំងពីការ

បញ្េប់របស់វា។

ែាំោេគ្នន សភាពលផ្សែៀងលក្គ្នងឆ្ែឹងខាងលេើលក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ន្ឹងលកើន្
ល

ក្បជាជន្ាន្អារម្ែណ៍ែាំបូងពីភាពម្ិន្សុីសងាវក់គ្ននកនុង

យងោកតី

លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំអាចបោ
ត េឲ្យលផ្សែៀង

លដ្ឋយបន្ទុកក្ត្ូវបលងកើត្ល

ន្កាេយជាករណីក្ត្ូវលលសាគេ់លក្ចើន្។ កនុងករណី

កាេយលៅជាសាុាំន្ឹងវាលៅវ ិញ។ សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza ែែី លទោះ

លៅលពេខែេលក្គ្នងឆ្ែឹងខាងលេើ លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំ

ន្ត្ាំល

រម្ភែ៏

ចាំណុចសាេម្លហ្គស្សពសាងសង់ ែីែ បុខន្តជាបន្តបនាទប់ម្ក

ខានត្ធ្ាំ។
ក្ត្ូវ

Kabukiza

ាន្រូបភាពតទេ់ខួេន្របស់ពួកលលលរៀងៗខេួន្

ថ្ន្លក្គ្នងឆ្ែឹង

ថ្ន្លលក្ាងសាេ

ម្លហ្គស្សព Kabukiza កនុងលបោះែូងរបស់ពួកលល។ លយើងឥ

ខែេន្ឹងក្ត្ូវត្លម្េើងខាងលេើលក្គ្នងបងគាំុទក្ម្។

ូវលន្ោះាន្

អារម្ែណ៍រ ីករាយខែេលយើងទទួេលជាលជ័យកនុងការសាងសង់សាេ

លែើម្បីទប់សាកត្់ឥទធិពេអវ ិជជាន្ពីការត្លម្េើង ឧបករណ៍

ម្លហ្គស្សពល

ើងវ ិញកនុងវ ិសាេភាពខែេវាលធ្វើឲ្យពួកលលទាំងអស់គ្នន

ន្ដ្ឋក់ស្សបលៅតាម្សសរបញ្ឈរ ខផ្សនកលេើលក្គ្នងបងគាំុទក្ម្

លពញចិត្ត។ អនកទសសនា Kabuki ខណៈលពេលន្ោះ រួម្ាន្អនកលធ្វើការ

ខែេពិន្ិត្យលម្ើេការែកលក្គ្នងឆ្ែឹងបនាទត្់បញ្ឈរ ខាងលេើលក្គ្នងបងគាំុ

ក្ជាេលក្ៅថ្ន្សាេម្លហ្គស្សពអត្ីត្ Kabukiza ទី៤។ សាេម្លហ្គ

ែូយក្ត្ូវ

កនុងសាេម្លហ្គស្សពជាលក្ចើន្ែ៏អសាេរយ

ខផ្សនកខាងលេើខខសក្ត្ង់លហើយការត្លម្េើងលក្គ្នងឆ្ែឹងបន្តលៅលទៀត្ ខណៈ
ទក្ម្ខានត្ធ្ាំ (Photo 7)។ លនាោះលឺថា ែាំលណើរការបន្តបនាទប់ក្ត្ូវ
កាំណត្់យក
ទម្ៃន្់លកើន្ល

ន្ខកត្ក្ម្ូវលដ្ឋយលក្បើក្

លែើម្បីធានាការត្លម្េើងលក្គ្នងឆ្ែឹងតាម្កក្ម្ិត្
ទាំងលនាោះក្ត្ូវ ន្លធ្វើល

សភាពយេ់ក្ចេាំ។

ស់ែូយ

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្

បនាទប់ម្កែាំលណើរការ
ក្

ើងជាែែីម្តងលទៀត្ លែើម្បីត្លម្េើងលក្គ្នងឆ្ែឹងលសែើៗ

គ្នន។ខផ្សនកអគ្នរខពស់កប់ពពក ក្ត្ូវ

ល

ស់ខែកខែប

ន្កសាងល
ក្ត្ូវ

ើងវ ិញ

ន្ទុកលចាេ

សក្ាប់ការសាងសង់

ក បុខន្តលលក្ាងសាងសង់ល

ន្ការលពញចិត្យ
ត
ងពិលសសខបេក។

លយើងបាំលពញការងារ

ន្េែ

ើងវ ិញ

លយើងលជឿជាក់ថា

លដ្ឋយលិត្លូពីលុណភាពថ្ន្ក្កុម្រចនា

លាំន្ូសបេង់រម្
ួ គ្ននរបស់ក្កុម្ហុន្ Mitsubishi Jinsho Sekkei Inc. ន្ិង

ើង

Kengokum ន្ិងបុក្ត្សម្ព័ន្។
ធ

Fig.4 េកខណៈេម្ែិត្ថ្ន្ លក្គ្នងឆ្ែឹងខែកខែបលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខានត្ធ្ាំ
រ

ើងវ ិញ។ លយើងាន្បញ្ជ
ា ពិ

ទាំងម្ូេ

ស់លែើម្បីធានាកក្ម្ិត្ថ្ន្ការផ្សគុាំលក្គ្នងបងគុាំ

Photo 7 រងាវស់ថ្ន្ការែកលក្គ្នងឆ្ែឹងកនុងសាំណង់លពេត្ាំល

ក្ត្ូវ

លទោះជាថាាន្ករណីជាលក្ចើន្ខែេលយើងខហកវាលចញ

ទាំងស្សុងអគ្នរសាេម្លហ្គស្សពចាស់

ាន្ភាពធ្ន្ខពស់ SA440
Photo 6 ែូយក្ត្ូវ ន្លក្បើក្

កែថាសាេម្លហ្គស្សពបចេុបបន្ន

ចាំណុចលន្ោះ

លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ខានត្ធ្ាំក្បខវងពីចុងាខងលៅាខងលទៀត្៣៨,៤

ខម្ក្ត្ ន្ិងកម្ពស់ ១៣ខម្ក្ត្ ន្ិងការផ្សេិត្លដ្ឋយលក្បើក្

ម្ិន្ក្ត្ឹម្ខត្ម្ន្ុសសពីរបីនាក់ម្ិន្

លដ្ឋយាន្ខត្អគ្នរខពស់កប់ពពកបខន្ថម្លៅពីលក្កាយបុលោណោះ។ ក្ត្ង់

ករណីក្បសិន្លបើ

លក្គ្នងបងគាំុខាងលេើ លក្គ្នងបងគាំុទក្ម្ក្ត្ូវដ្ឋក់លៅពីលេើែី។
Photo 5

របស់សាេ

ោះអនកលធ្វើការកនុងលនាោះលៅកនុង

លដ្ឋយលៅខត្លជឿជាក់ថាសាេម្លហ្គស្សពទី៤

ន្សាងសង់ខណៈខែេក្បលេ់

ក្ត្េប់លក្គ្នងឆ្ែឹងអគ្នរលៅសាថន្ភាពកក្ម្ិត្ម្ួយ

ផ្សគាំុសាសភាពបន្តលវន្របស់ខួេន្យងជិត្

ម្លហ្គស្សពលៅខផ្សនកផ្សទុយគ្ននលឺកាំពុងល

លក្គ្នងឆ្ែឹងទាំងលន្ោះបោ
ត េឲ្យលផ្សែៀងលក្គ្នងឆ្ែឹង

លផ្សែៀងលក្គ្នងឆ្ែឹងក្ត្ូវ

ាន្ការយេ់ែឹង

សនិត្ខែេកក្ម្លេើកត្ួនាទីហ្គងេក់វត្ថុអន្ុសាវរ ីយ៍

ខណៈខែេបងគាំុថ្ន្លក្គ្នងឆ្ែឹងអគ្នរលផ្សែៀងលដ្ឋយសារ

ើងថ្ន្

កាំពុងត្លម្េើង

ស្សបលេើកទី៥បចេុបបន្ន

ន្

ខែ

េាំហរសាេខែេពុាំាន្សសរបញ្ឈរ ខែេផ្សតេ់លៅកនុង

សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza

រកម្ពសថ្់ ន្អគ្នរកាំណត្់ការអន្ុវត្តសក្ាប់លក្គ្នងបងគាំខុ ែកខែប

ជាម្ួយការលក្បើក្

លដ្ឋយលហត្ុថាត្ួសខម្តង Kabuki ទាំងពីរ ន្ិងអនកគ្នាំក្ទ
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ែែី

ន្កាេយលៅជាភាពអាចាន្

ស់បត្់ខបន្ថ្ន្លក្គ្នងបងគាំុខែកខែប។

កនុងែាំោក់

កាេរចនាលាំន្ូសបេង់ែាំបូង
ត្ាន្រ ាំញ័រ

លយើងាន្ការ

រម្ភខេោះៗអាំពីការកលត្ើ

ន្ិងសលម្េងបោ
ត េម្កពីការលក្បើក្

ខែប បុខន្តការ

រម្ភទាំងលនាោះ ក្ត្ូវ

ស់លក្គ្នងបងគាំុខែក

ន្លដ្ឋោះស្សាយទាំងស្សុងលដ្ឋយ

ន្លតតត្សាំខាន្់ លេើបលចេកវ ិទាសាថបត្យកម្ែទន្់សម្័យ។

បញ្េប់លដ្ឋយលជាលជ័យថ្ន្លលក្ាងសាងសង់ល
ព័ន្ធយងធ្ាំលៅន្ឹងការលក្បើក្
ខពស់ខែេខែកខែបអាចផ្សតេ់
តាម្កក្ម្ិត្លក្បើក្

ើងវ ិញបចេុបបន្នលឺពាក់

ស់ជាអត្ិបបរារថ្ន្ការបាំលពញម្ុខងារ

ន្ិងកិចេខិត្ខាំទាំងឡាយហក់ឆ្ង
េ កាត្់

ស់សក្ាប់ លក្គ្នងបងគាំុខែកខែប។

សាគេ់ថាលលក្ាងបចេុបបន្នអាចក្ត្ូវ
ជាែាំលោោះស្សាយលាំរក
ូ ុនងការលក្បើក្
លម្ើេ Photo 8)

ការ

លយើងទទួេ

ន្កក្ម្ិត្ទីតាាំងកនុងទក្ម្ង់ម្ួយ

ស់លក្គ្នងបងគុាំខែកខែប។

(សូម្

Photo 8 ែាំបូេលកបឿងក្បថ្ពណីថ្ន្សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza ន្ិង
រយៈកម្ពស់កក្ម្ិត្ចលងែៀត្បនាទប់បញ្ឈរខផ្សនកខាងកនុង

Kabukiza ថ្ន្ ត្ាំបន្់ GINZA KABUKIZA ខែេក្ត្ូវ

ការលក្បើក្

ថ្ន្អគ្នរ
ន្បញ្េប់លដ្ឋយ

ស់ខែេាន្ក្បលយជន្៍បាំផ្សុត្ថ្ន្លក្គ្នងបងគាំុខែកខែប។
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Fig. 1 Section of GINZA KABUKIZA

Office floor

Mega truss
Rooftop garden

Kabukiza gallery

Theatre

Photo 1 GINZA KABUKIZA, a complex facility building where a high-rise
office was installed on the Kabukiza Theatre

Photo 2 Full view of the new Kabukiza Theatre designed by carrying on the former theatre
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Fig. 2 Section of Theatre Seat Section

Profile line of former theatre

Photo 3 Theatre seats prepared by carrying on the design of the former theatre

Photo 4 Mega truss structure provided as the switchover structure between the theatre and high-rise
office tower
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Fig. 3 X-direction Framing Elevation
29FL
28FL
27FL
26FL
25FL
24FL
23FL
22FL
21FL
20FL
19FL
18FL

Bucklingrestrained brace
(LY225)

17FL
16FL
15FL
14FL
13FL
12FL

Oil damper

11FL
10FL
9FL
8FL
7FL
6FL

Mega truss
(SA440)

5FL

Bucklingrestrained brace
(SN490)

4FL
3FL
2FL
1FL
B1FL
B2FL
B3FL
B4FL

Wall beam to
support
mega truss
9,380
X0

Photo 5 Mega truss with a span of 38.4 m and a
height of 13 m and manufactured
employing high-strength steel SA440

9,600 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 7,850
78,030
X2
X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12
X13

Fig. 4 Details of Mega Truss Steel Framing

Photo 6 Hydraulic jack used to secure level
assembly of frames

○: SA440C high-strength steel
Unmarked: SN490B rolled steel for building structure
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Photo 7 Measurement of displacement of
frames during installation

Outline of GINZA KABUKIZA Project

Location: Ginza, Chuo-ku, Tokyo
Project owner: KS Building Capital Specific Purpose Company, Kabukiza Theatre
Development: Shochiku Co., Ltd. (trustee)
Main applications: Office, theatre, shop and parking lot
Area: Site area-6,995.85 m2
Building area-5,905.62 m2
Total floor area-93,530.40 m2
Material: Aboveground-Structural steel
Underground-Structural steel and reinforced concrete
Foundation-Reinforced concrete
No. of stories: Four basements, 29 storeys aboveground, two-storey penthouse
Maximum height: 145,500 mm
Design: Mitsubishi Jisho Sekkei Inc., Kengo Kuma and Associates
Structural design: Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.
Construction: Shimizu Corporation
Design term: January 2008 to September 2010
Construction term: October 2010 to February 2013

Photo courtesy

Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.
Kengo Kuma and Associates
Taisuke Ogawa/Taisuke Ogawa Shashin Jimusho
Mitsumasa Fujitsuka/Helico
Shochiku Co., Ltd.
Kabukiza Theatre

Photo 8 Traditional tile roof of Kabukiza Theatre and vertically-narrow spaced lattice exterior of
Kabukiza Building of GINZA KABUKIZA completed by optimized use of steel structure
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