
STEEL CONSTRUCTION 

TODAY & TOMORROW 
(លេខ៥៨ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩) 

ការល ោះពុម្ភផ្សាយរមួ្គ្នន របស់សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ និ្ង 
ក្កមុ្ហ នុ្សាំណង់ខែកខែបជប ុន្ 

ជាភាសាខខែរ 
អត្ថបទជាភាសាអង់លលេសសតីពី សាំណង់ខែកខែប ថ្ែៃលន្ោះ &  ថ្ែៃខសែក 

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

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

លេខ ៥៨ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩៖ ាតិ្កា 
 

អត្ថបទបរយិយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ និ្ងការខកថ្ចន
លក្បើក្ ស់ល ើងវញិថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប 
លាំនិ្ត្ផ្សតួចលផ្សតើម្លដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា បរសិាថ ន្ និ្ងបន្ធូរបន្ថយការល ើង      
កាំលៅភពខផ្សន្ែី លដ្ឋយឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្ ____________១ 
សតង់ដ្ឋរភាវបូនី្យកម្ែថ្ន្វធីិ្សាស្តសតលណនាសក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេ
ខែកខែប LCI និ្ងការអភវឌិ្ឍសតង់ខែរខបបលន្ោះលៅជប ុន្ _____៥ 
ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ និ្ងអនាលត្ថ្ន្សាភ រៈខែកខែប__៩ 
សិកាខ សាោខែកខែបថ្បត្ងខែេ ន្លរៀបចាំកន្េងម្ក_____១៣ 
ការខណនាាំថ្ន្សតង់ដ្ឋរ ISO20915 លៅវលគសិកាលពញអងគថ្ន្
សន្និសីទក្បចាាំឆ្ន ាំរបស់សាលម្ SEAISI _______________១៤ 
អត្ថបទភាល៖ ការរចនាលាំនូ្សបេង់ចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ថ្ន្អគ្នរខែកខែប
កនុ ងក្បលទសជប ុន្ (៤) 
GINZA KABUKIZA _______________________________១៥ 

លេខទាំព័រខែេ ន្លរៀបរាប់ខាងលេើសាំលៅខត្លៅលេើ អត្ថបទ
ភាសាអង់លលេសខែេ ន្លចញផ្សាយលេខ ៥៨ ។ 
ភាសាខខែរ: ©2019 សហពន្ធខែក និ្ង ខែកខែបរបសជប ុន្ 

សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបរបស់ជប ុន្ 
3-2-10 Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, ទីក្កុងតូ្កយូ
103-0025, ក្បលទសជប ុន្ 
ទូរសាលេខ: 81-3-3667-0245
ទូរស័ពទលេខ: 81-3-3669-4815
អាសយដ្ឋឋ ន្ក្បអប់សាំបុក្ត្: sunpou@jisf.or.jp
លលហទាំព័រ http://www.jisf.or.jp
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អត្ថបទបរយិយ៖ 
ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ និ្ងការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់
ល ើងវញិថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប 

 

(ទាំព័រ ១-៤) 
អត្ថបទបរយិយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ និ្ងការ
ខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (១) 
លាំនិ្ត្ផ្សតួចលផ្សតើម្លដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា បរសិាថ ន្ និ្ងបន្ធូរបន្ថយ
ការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែីលដ្ឋយឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្ 
លដ្ឋយ Hidekazu Matsubara  
លេខាធិ្ការ លណៈកាែ ធិ្ការខែកខែបលិត្លូរពីបរសិាថ ន្សក្ាប់
សាំណង់  
សហព័ន្ធឧសាហកម្ែខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ 
 

ខណៈលពេខែេាន្ការក្ពួយ រម្ែណ៍ កាន់្ខត្ខាេ ាំង
ល ើងអាំពីបញ្ជា បរសិាថ ន្សកេលោក រដ្ឋឋ ភិ េជប ុន្ ន្បលងកើត្
លណៈរែឋម្ន្តន្តីទទួេបន្ទុកអភិរកសបរសិាថ ន្សកេ កនងឆ្ន ាំ១៩៨៩។ 
តាម្រយៈ ការបលងកើត្លណៈរែឋម្ន្តន្តីលន្ោះ លល ន្ជាំរញុកិចេខិត្ខាំក្បឹង
ខក្បងទូទាំងក្បលទស កនុងលគ្នេបាំណងបន្ធូរបន្ថយការល ើងកាំលៅ
ភពខផ្សន្ែី។ កនុងប ុនាែ ន្ឆ្ន ាំែែី លៗន្ោះ លែើម្បីដ្ឋក់លចញ និ្ងលធ្វើយុទធសាស្តសត
អភិវឌ្ឍរយៈលពេខវង កនុងការកាត់្បន្ថយការសាយភាពឧសែ័ន្ផ្សទោះ
កញ្េ ក់ែេ់កក្មិ្ត្ទប (យុទធសាស្តសតរយៈលពេខវង) ខែេត្ក្ម្ូវឲ្យ
ដ្ឋក់ឆ្េងក្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០២០ លៅកនុងកិចេក្ពម្លក្ពៀងទីក្កុង  រសី COP21 
“សន្និសីទសតីពីយុទធសាស្តសតរយៈលពេខវងរបស់ជប ុន្លក្កាម្កិចេក្ពម្
លក្ពៀងទីក្កុង  រសី” ខែេក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងលនាោះ  ន្ចាប់លផ្សតើម្
ពិនិ្ត្យចាំណុចនានាពាក់ព័ន្ធនឹ្ងយុទធសាស្តសតរយៈលពេខវងលន្ោះ។  

ចាំលពាោះចេនារមួ្គ្នន លន្ោះទាំងលៅជប ុន្ និ្ងលៅបរលទស 
ឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្ កាំពុងជាំរញុអនុ្វត្តវធិាន្ការនានាកនុង
លគ្នេបាំណងបន្ធូរបន្ថយការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី។ វធិាន្ការជាក់
ោក់មួ្យកនុងចាំលោម្វធិាន្ការនានា ខែេកាំពុងជាំរញុលេើក
កម្ពស់លនាោះលឺ “ខផ្សន្ការអនុ្វត្តលែើម្បីសលក្ម្ចឲ្យ ន្សងគម្មួ្យ 
ខែេាន្ការសាយភាពឧសែ័ន្កក្មិ្ត្ទប"។ បខន្ថម្លេើលន្ោះលទៀត្ 
ការចាប់លផ្សតើម្ែ៏ជាក់ោក់ជាប់ជាក្បចាាំ លេើបញ្ជា ការល ើងកាំលៅភព
ខផ្សន្ែីកាំពុងបន្តអនុ្វបនាទ ប់ពីឆ្ន ាំ២០៣០ ឧសាហកម្ែខែកខែក
ខែប ន្ដ្ឋក់លចញ "ចកខុវស័ិយសក្ាប់វធិាន្ការរយៈលពេខវង
លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា ល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី” កនុងលគ្នេបាំណង

សលក្ម្ចតាម្លគ្នេលៅចុងលក្កាយផ្សេិត្កម្ែខែកខែបកាបូន្-

សូន្យ”។ 
អត្ថបទបន្តបនាទ ប់ ខណនាាំនូ្វលាំនិ្ត្ផ្សតួចលផ្សតើម្លែើម្បីលដ្ឋោះ

ស្សាយបញ្ជា បរសិាថ ន្ និ្ងបន្ធូរបន្ថយការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី 
ខែេក្ត្ូវ ន្ជាំរញុលេើកកម្ពស់កន្េងម្ក និ្ងខផ្សន្ការលៅអនាលត្ 
លែើម្បីបន្តបន្ធូរបន្ថយការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី។  
 
វធិាន្ការលែើម្បលីដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា បរសិាថ ន្កនុងផ្សេិត្កម្ែខែក និ្ង
ខែកខែប 

លផ្សតើម្លចញពីវបិត្តិលក្បងឥន្ទន្ៈ ខែេ ន្លកើត្ល ើងកនុង
ទសសវត្សន៍្ឆ្ន ាំ១៩៧០ ឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្ ន្ជាំរញុលេើក
កម្ពស់កិចេខិត្ខាំក្បឹងខក្បងនានា  សាំលៅលដ្ឋោះស្សាយបញ្ជា បរសិាថ
ន្ពាក់ព័ន្ធកនុង  ផ្សេិត្កម្ែខែក និ្ងខែកខែប កនុងចាំលោម្ចាំណុច
ទាំងលន្ោះាន្៖  
• វធិាន្ការខកេម្ែែាំលណើ រការលតត ត្សាំខាន់្លេើការបន្តែាំលណើ រការ 
ផ្សេិត្កម្ែ ែូចជាការខណនាាំឧបករណ៍សេខែកខែបជាបន្តបនាទ ប់ 

•  ការលក្បើក្ ស់ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធិភាព ថ្ន្សាសធាតុ្ទញ
លចញពីឧសែ័ន្ហ្គគ ស ខែេសារធាតុ្ឧសែ័ន្ហ្គគ ស ន្បលងកើត្កនុង 
ែាំលណើ រការផ្សេិត្ខែក និ្ងខែកខែបក្ត្ូវ ន្សាត រល ើងវញិ និ្ង
លក្បើក្ ស់ជាថាម្ពេ លែើម្បីក្បតិ្បត្តិការឧបករណ៍ផ្សេិត្ខែក 
និ្ងខែកខែប 

• ការសាត រថាម្ពេពីកាកសាំណេ់ និ្ងការលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ
ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធិភាពជាក្បភព សក្ាប់ការបលងកើត្ថាម្ពេ 

• ការខណនាាំបលចេកវទិាសន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេ លតត ត្លេើការលក្បើ
ក្ ស់ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធិភាព ថ្ន្សាភ រៈកាកសាំណេ់ជា
ក្បភពវត្ថុធាតុ្លែើម្ (សូម្លម្ើេ Fig.1) 

ឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្  ន្ខណនាាំែាំលណើ រការ
ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធិភាពខពស់ទាំងលន្ោះយ ងលជាលជ័យកនុងផ្សេិត្កម្ែ
ខែក និ្ងខែកខែប ជាេទធផ្សេទទួេ ន្ការកាត់្បន្ថយក្បាណ
៣០% ការលក្បើក្ ស់ថាម្ពេឯកតាកនុងមួ្យលតាន្ថ្ន្ខែកខែប
ខែេក្ត្ូវ ន្ផ្សេិត្ លធ្ៀបលៅនឹ្ងកក្មិ្ត្ផ្សេិត្កនុងទសសវត្សន៍្ឆ្ន ាំ
១៩៧០។ ជាេទធផ្សេឧសាហកម្ែសលក្ម្ច ន្ែាំលណើ រការផ្សេិត្
ខែក និ្ងខែកខែបខែេបងាា ញក្បសិទធិផ្សេថាម្ពេខពស់បាំផុ្សត្កនុង
ពិភពលោក។ (សូម្លម្ើេ Fig.2)  

បខន្ថម្លេើការលក្បើក្ ស់ថាម្ពេក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធិភាព
ខែេបងាា ញខាងលេើ ឧសសហកម្ែខែកខែបជប ុន្ ន្យកចិត្ត
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ទុកដ្ឋក់ខិត្ខាំក្បឹងខក្បងចាំលពាោះក្បលភទលផ្សសងៗលទៀត្  ថ្ន្វធិាន្ការ   
បរសិាថ ន្នានា មួ្យកនុងចាំលោម្លនាោះលឺការលក្បើក្ ស់ក្បកបលដ្ឋយ
ក្បសិទធិភាពថ្ន្កាំលទចខែកខែបបលងកើត្ល ើង កនុងែាំលណើ រការផ្សេិត្
ខែក និ្ងខែកខែប។ ជាឧទហរណ៍ សីុម្ ង់ែ៍ែុត្រ ាំោយខែកក្ត្ូវ
 ន្ផ្សេិត្ល ើង     លដ្ឋយលក្បើក្ ស់កាំលទចកាំទី ែុត្រ ាំោយខែក  
អាចក្ត្ូវ ន្ផ្សេិត្ល ើងលដ្ឋយពុាំលក្បើក្ ស់ែាំលណើ រការផ្សេតិ្ខែក 
ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់កនុងផ្សេិត្កម្ែសីុម្ ងែ៍ធ្ម្ែតា សីុម្ ង់ែ៍ 
ែុត្រ ាំោយខែក ាន្ផ្សេវជិជាន្ធ្ាំលធ្ងលេើកិចេការពារបរសិាថ ន្ ឬ
កាត់្បន្ថយការសាយភាពឧសែ័ន្ C02 កនុងអ ុងលពេផ្សេិត្កម្ែ។  

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ ឧសាហកម្ែលន្ោះក៏ ន្ចូេរមួ្
ចាំខណកលឆ្ព ោះលៅកិចេអភិរកសមិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្ សក្ាប់លុណភាពខយេ់
ប ុលោណ ោះលទ ប ុខន្តក៏សក្ាប់លុណភាពទឹកផ្សងខែរ។ ការសាយភាព
ឧសែ័ន្ SOx និ្ង NOx លៅសិបបកម្ែខែកខែបក្ត្ូវ ន្កាត់្បន្ថយ
លដ្ឋយការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ ក៏ែូចជាកាំណត់្យកលក្បើក្ ស់
ឧបករណ៍ខញកសារធាតុ្អាសីុត្ និ្ងការែកសារធាតុ្សព័ន្ធ័្រ។ 
សក្ាប់បរាិណទឹកែ៏លក្ចើន្ ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់សិបបកម្ែខែក
លេើសពី៩០% ថ្ន្ការលក្បើក្ ស់ទឹកទាំងអស់ ក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់លែើម្បី
ចរចារល ើងវញិ ចាំលពាោះការកាំណត់្យកលក្បើក្ ស់ឧបករណ៍បន្សុត្
លុណភាពទឹក។     លដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់សាំខាន់្ លេើវធិាន្ការ      
បរសិាថ ន្ទាំងលន្ោះ ឧសាហកម្ែខែកខែបរមួ្ចាំខណកលឆ្ព ោះលៅការខក
េម្ែបរសិាថ ន្។  
 
Fig.1 ការអភិវឌ្ឍែាំលណើ រការលអកូ កនុងឧសាហកម្ែជប ុន្ 
Fig.2 ការលក្បៀបលធ្ៀបេកខណៈអន្តរជាតិ្ថ្ន្ការលក្បើក្ ស់ថាម្ពេ
ឯកតាកនុងឧសាហកម្ែខែកខែប 
 
វធិាន្ការលែើម្បលីដ្ឋោះស្សាយការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែីលដ្ឋយឧសាហ
កម្ែខែកខែបជប ុន្ 
 
 លែើម្បីទញសារៈក្បលយជន៍្ពីែាំលណើ រការ ក្បកបលដ្ឋយ
ក្បសិទធិភាពខពស់បាំផុ្សត្ ឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្ ន្លក្គ្នង និ្ង
ដ្ឋក់លចញវធិាន្ការលក្បើក្ ស់ជាក់ខសតង លែើម្បីបន្ធូរបន្ថយការល ើង
កាំលៅភពខផ្សន្ែី។ ជាពិលសស វធិាន្ការទាំងលន្ោះ ក្ត្ូវ ន្ជាំរញុ
លេើកកម្ពស់ខផ្សែកលេើ “ខផ្សន្ការអនុ្វត្តលែើម្បី សលក្ម្ចឲ្យ ន្សងគម្
កាបូន្កក្មិ្ត្ទប៖ ែាំោក់កាេ I (~2020) ក្ទក្ទង់លដ្ឋយ
សកម្ែភាពសនូេបួន្៖ ការលក្បើក្ ស់លដ្ឋយក្បសិទធិភាពថ្ន្វធីិ្សាស្តសត

ចម្បងបីលឺ—ែាំលណើ រការលអកូ ែាំលោោះស្សាយលអកូ និ្ងផ្សេិត្ផ្សេលអកូ
—និ្ងការអភិវឌ្ឍថ្ន្ែាំលណើ រការផ្សេិត្ខែក ក្បកបលដ្ឋយន្វានុ្វត្តន៍្ 
COURSE50 (ការកាត់្បន្ថយ CO2 ែេ់កក្មិ្ត្ទបបាំផុ្សត្កនុង
ែាំលណើ រការផ្សេិត្ខែកខែបលដ្ឋយបលចេកវទិា លែើម្បីភពខផ្សន្ែី
ក្ត្ជាក់ ៥០)។ (សូម្លម្ើេ Fig.3) 
• ែាំលណើ រការលអកូ 
ែាំលណើ រការលអកូ ដ្ឋក់លចញែាំលណើ រការក្បសិទធិផ្សេថាម្ពេ

សកេខពស់បាំផុ្សត្  ខែេ ន្បងាា ញខាងលេើ។ តាម្រយៈលន្ោះ វា
ក្ត្ូវ ន្លេើកកម្ពស់ សក្ាប់ការបន្តខកេម្ែក្បសិទធិផ្សេថាម្ពេ។ 
នាលពេែែីៗលន្ោះ កិចេខិត្ខាំកនុងការស្សាវក្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍកាំពុងក្ត្ូវ
 ន្សាំលៅក្ត្ង់លឆ្ព ោះលៅ ការខណនាាំថ្ន្ ែុត្ធ្យូងែែជាំនាន់្ចុង
លក្កាយ លហើយការបលងកើន្ក្បសិទធិផ្សេក្បតិ្បត្តិការឧបករណ៍បលងកើត្
ថាម្ពេ។   
 
• ែាំលោោះស្សាយលអកូ 

ែាំលោោះស្សាយលអកូ កនុងលគ្នេបាំណងជាំរញុលេើកកម្ពស់ការ
សន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេតាម្រយៈម្លធ្ា យវធីិ្សាស្តសតសាំខាន់្ពីរ៖ 

ការលផ្សទរបលចេកវទិាសន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេ (BAT បលចេកវទិាខែេ
អាចរក ន្ែ៏េែបាំផុ្សត្) ក្ត្ូវ ន្អភិវឌ្ឍ និ្ងដ្ឋក់លចញលក្បើក្ ស់
ជាក់ខសតងកនុងឧសាហកម្ែខែកខែប ជាក់ខសតងលៅក្បលទសចិន្ 
ឥោា  អាសា ន្ និ្ងបោត ក្បលទសលផ្សសងៗលទៀត្ ខែេឧសាហកម្ែ
ខែកខែប និ្ងសលក្ម្ច ន្ការអភិវឌ្ឍលួរកត់្សាគ េ់ និ្ងការលក្បើ
ក្ ស់ក្បកបលដ្ឋយក្បិសិទធិភាពថ្ន្ក្កបខណា កម្ែវធីិ្សហក្បតិ្បត្តិការ
ពហុជាតិ្ ែូចជា “ភាពជាថ្ែលូអន្តរជាតិ្ពាក់ព័ន្ធការខកេម្ែក្បសិទធិ
ផ្សេការលក្បើក្ ស់ថាម្ពេ ថ្ន្ភាពជាថ្ែលូបាំលពញមុ្ខងារថាម្ពេ
កក្មិ្ត្ខពស់ជាសកេ (GSEP)។ ឧសសហកម្ែខែកខែបជប ុន្ ន្
ចូេរមួ្ចាំខណកលឆ្ព ោះលៅកាន់្បន្ថយការសាយភាព CO2 តាម្រយៈ
វធីិ្សាស្តសតទាំងលន្ោះលេើកក្មិ្ត្សកេ។  (សូម្លម្ើេ Fig.4)  

ការសិកាលធ្វើល ើងលដ្ឋយទីភាន ក់ងារថាម្ពេអន្តរជាតិ្ បងាា ញ
ថាឧសាហកម្ែខែកខែបលៅលក្ៅក្បលទស ាន្សកាត នុ្ពេធ្ាំ
សក្ាប់ការសន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេ (Fig.5) ខែេអាចសលក្ម្ច ន្
ការខណនាាំបលចេកវទិាសន្សាំសថ្ម្េថាម្ពេែ៏ទាំលន្ើប (ភាលលក្ចើន្ថ្ន្
បលចេកវទិាទាំងលន្ោះអភិវឌ្ឍលៅកនុងក្បលទសជប ុន្)។ ឧសសហកម្ែ
ខែកខែបជប ុន្នឹ្ងបន្តលដ្ឋោះស្សាយការអភិវឌ្ឍ និ្ងផ្សតត់្ផ្សតង់ែាំលោោះ
ស្សាយលអកូកនុងលពេអនាលត្។  
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• ផ្សេិត្ផ្សេលអកូ 
ផ្សេិត្ផ្សេលអកូាន្ន័្យថាផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបទាំងឡាយោ 

ខែេអាចកាត់្បន្ថយការសាយភាព CO2 បន្ទុកបរសិាថ ន្ទបក្បសិទធិផ្សេ
ឥន្ទន្ៈេែក្បលសើរល ើង និ្ងវធីិ្សាស្តសតែ៏ថ្ទលទៀត្កនុងែាំោក់កាេ  
ផ្សេិត្ចុងលក្កាយ ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងលដ្ឋយការលក្បើក្ ស់លក្ចើន្ថ្ន្
ការបាំលពញមុ្ខងារជាក់ោក់ ខែេក្ត្ូវផ្សតេ់លដ្ឋយផ្សេិត្ផ្សេលអកូ។ 
ជាឧទហរណ៍ ផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងលដ្ឋយ
លក្បើក្ ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ាន្មុ្ខងារក្បតិ្បត្តិការខពស់រមួ្
ចាំខណកកាត់្បន្ថយការសាយភាព CO2 ឬផ្សេិត្ផ្សេលអកូ បងាា ញ
ការលិត្លូរក្បព័ន្ធលអកូ ូសីុកនុងែាំោក់កាេអភិវឌ្ឍ។ ផ្សេិត្ផ្សេលអកូ
ជាទូលៅបន្ទោះខែកខែបរែយន្តខែេាន្េកខណៈធ្ន្ខពស់។ ចាប់ពី 
ទសសវត្សន៍្ឆ្ន ាំ១៩៧០ែេ់បចេុបបន្ន េកខណៈខាេ ាំងទេ់នឹ្ងសាព ធ្ខពស់ 
ក្ត្ូវ ន្លម្ើេល ើញាន្ត្ក្ម្ូវការ សក្ាប់បន្ទោះខែកខែបរែយន្ត
លែើម្បីលឆ្េើយត្បលៅនឹ្ងសាថ ន្ភាព និ្ងត្ក្ម្ូវការសងគម្លផ្សសងៗ 
ឬលែើម្បីបាំលពញត្ក្ម្ូវការសក្ាប់រែយន្តធ្ន់្ស្សាេ ខែេអាច
សក្ាប់ក្បសិទធិផ្សេឥន្ទន្ៈេែក្បលសើរល ើង។ បន្ទោះខែកខែបរែយន្ត
ាន្េកខណៈខាេ ាំងកាន់្ខត្ខពស់ក្ត្ូវ ន្អភិវឌ្ឍ លដ្ឋយអនកផ្សេិត្
ខែកខែបជប ុន្  ន្រមួ្ចាំខណកលឆ្ព ោះលៅកាត់្បន្ថយការសាយភាព 
CO2 លដ្ឋយរែយន្តធ្ន់្ស្សាេកនុងកក្មិ្ត្សកេ (សូម្ម្លេើ Photo 1) 
លទោះយ ងោកតី កក្មិ្ត្ថ្ន្ត្ថ្ម្េចរតិ្េកខណៈខែេសលក្ម្ចកនុង

ក្កបខណា ថ្ន្េកខណៈខាេ ាំងាន្ភាពធ្ន្ទេ់នឹ្ងសាព ធ្ខពស់ ឬ 
ដ្ឋក់លចញលក្បើក្ ស់ជាក់ខសតងលដ្ឋយអនកផ្សេិត្ខែកខែបជប ុន្ លឺ
ក្តឹ្ម្ខត្ ១/២ ឬ១/៣ ថ្ន្ត្ថ្ម្េក្ទឹសតី (សូម្លម្ើេ Fig.6) ។ ជាអោះណោះ
អាំោង ឧសសហកម្ែខែកខែបជប ុន្កាំពុងពាយម្មិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្
អភិវឌ្ឍផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ខែេាន្េកខណៈខាេ ាំងកាន់្ខត្ខពស់
ប ុលោណ ោះលទ លហើយខែម្ទាំងលែើម្បីក្ទក្ទង់លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធសងគម្
នាលពេអនាលត្ តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបជាំនាន់្
ចុងលក្កាយលែើម្បីលក្ត្ៀម្សក្ាប់ការម្កែេ់ថ្ន្រចនាសម្ព័ន្ធអីុក្ែូខសន្។ 
ជាមួ្យគ្នន ខែរ ឧសាហកម្ែលន្ោះកាំពុងលឆ្ព ោះលៅមុ្ខជាមួ្យកាត្ពវកិចេ
ថ្ន្ការរមួ្ចាំខណកកាត់្បន្ថយការសាយភាព CO2 លេើវែដអាយុ
កាេលក្បើក្ ស់ទាំងមូ្េថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។  
កនុងការអភិវឌ្ឍថ្ន្ែាំលណើ រការផ្សេិត្ខែក ក្បកបលដ្ឋយន្វានុ្វត្តន៍្ 

កិចេខិត្ខាំក្បឹងខក្បងស្សាវក្ជាវ និ្ងអភិវឌ្ឍក្ត្ូវ ន្សាំលៅលឆ្ព ោះលៅ
លគ្នេលៅ៖ ការលក្បើក្ ស់ ការកាត់្បន្ថយអីុក្ែូខសន្ថ្ន្ខរ  ខែកកនង
ែាំលណើ រការ ែុត្កាំលៅខែក ខែេការសាយភាយ CO2 ាន្
កក្មិ្ត្ខពស់បាំផុ្សត្កនុងចាំលោម្ែាំលណើ រការផ្សេិត្ខែក និ្ងខែកខែប 

និ្ងលលក្ាង COURSE50 ខែេកនុងលនាោះការអភិវឌ្ឍបលចេកវទិា
កាំពុងក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងកនុងលគ្នេបាំណងកាត់្បន្ថយការសាយភាយ 
CO2 ក្តឹ្ម្៣០% កនុងែាំលណើ រការ ែុត្កាំលៅលដ្ឋយម្លធ្ា យ
បាំខបក និ្ងសាត រ CO2  ន្អនុ្វត្តជាក់ខសតងថ្ន្ COURSE50 ក្ត្ូវ
 ន្កាំណត់្លគ្នេលៅក្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០៥០។  
ជាម្លធ្ា យលែើម្បីកាត់្បន្ថយការសាយភាព CO2 កនុងែាំលណើ រ

ការផ្សេិត្ខែក និ្ងខែកខែប ឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្ ន្ដ្ឋក់
លចញ “ខផ្សន្ការអនុ្វត្តលែើម្បីសលក្ម្ចឲ្យ ន្សងគម្កាបូន្កក្មិ្ត្
ទបកនុងឧសាហកម្ែខែកខែប ែាំោក់កាេទីII កាំណត់្លគ្នេលៅ 
កាត់្បន្ថយកក្មិ្ត្ខពស់ លដ្ឋយបខន្ថម្លគ្នេលៅកាត់្បន្ថយជាក់ោក់
ខែេក្ត្ូវសលក្ម្ច ន្តាម្រយៈផ្សេិត្ផ្សេលអកូ ែាំលណើ រការលអកូ 
និ្ងែាំលោោះស្សាយលអកូ លេើែាំោក់កាេ I (តារាង I)។ កនុងបរបិទ
ថ្ន្ែាំលណើ រការន្វានុ្វត្តន៍្ ឧសាហកម្ែខែកខែបាន្ខផ្សន្ការមួ្យ
លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍកាំលទចខែកធ្យូងែែ វត្ថុធាតុ្លែើម្ពុាំទន់្ខក
ថ្ចនផ្សេិត្ខែកខែបក្បកបលដ្ឋយន្វានុ្វត្តន៍្បខន្ថម្លេើ COURSE50។ 

 
Fig.3 ទសសន្ទន្មូ្េដ្ឋឋ ន្សក្ាប់វធីិ្សាស្តសតរយៈលពេខវងលែើម្បី
បន្ធូរបន្ថយការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែីកនុងសហព័ន្ធខែក និ្ងខែក
ខែបជប ុន្ (លអកូ៣+ការអភិវឌ្ឍបលចេកវទិាន្វានុ្វត្តន៍្) 
Fig.4 អន្តរកាេកនុងកម្ែវធីិ្សហក្បតិ្បត្តិការអន្តរជាតិ្លែើម្បីក្ទក្ទង់
ែាំលោោះស្សាយលអកូ 
Fig.5 ការលក្បៀបលធ្ៀបេកខណៈអន្តរជាតិ្ថ្ន្សកាត នុ្ពេសន្សាំថាម្
ពេកនុងឧសាហកម្ែខែកខែប (២០១១) 
Photo 1 ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប រមួ្ចាំខណកកាត់្បន្ថយការសាយ
ភាយ CO2 
Fig.6 ការអភិវឌ្ឍផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបខែេាន្េកខណៈខាេ ាំងខពស់ 
និ្ងសកាត នុ្ពេអភិវឌ្ឍជាលគ្នលៅអនាលត្ 
 Table 1 លគ្នេលៅសក្ាប់ការកាត់្បន្ថយការសាយភាព CO2 
លដ្ឋយការលក្បើក្ ស់លអកូ៣ កនុងឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្ 
 
វធិាន្ការលពេអនាលត្លែើម្បបីន្ធូរបន្ថយការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី
កនុងឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្ 

កិចេក្ពម្លក្ពៀងទីក្កុង  រសីកាំណត់្លគ្នេលៅ “ទប់ទេ់
ការល ើងសីតុ្ណា ភាពម្ធ្យម្សកេលែើម្បីឲ្យម្កក្តឹ្ម្ ២oC លេើកក្មិ្ត្
លែើម្ឧសាហកម្ែ”។ លដ្ឋយចងចាាំលសចកតីខែេងការលន្ោះលៅកនុងចិត្ត 
វាពិត្ជាចាាំ ច់ លែើម្បីអភិវឌ្ឍបលចេកវទិាផ្សេិត្ខែកន្វានុ្វត្តន៍្សុទធ
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សាធ្ លេើសពីបលចេកវទិាខែេលក្បើក្ ស់បចេុបបន្ន ក៏ែូចជាបលចេក
វទិាន្វានុ្វត្តន៍្ខែេកាំពុងអភិវឌ្ឍ។ កនុងេកខខណា សាថ ន្ភាពលន្ោះ 
ឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្កាំពុងសាំលៅខិត្ខាំទាំងស្សុងចាំលពាោះការ
អភិវឌ្ឍ COURSE50 កាំលទចខែកធ្យូងែែ  និ្ងបលចេកវទិាផ្សេិត្
ខែកន្វានុ្វត្តន៍្លផ្សសងលទៀត្ លឆ្ព ោះលៅការអនុ្វត្តជាក់ខសតងក្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ 
២០៣០។ លៅលពេបលចេកវទិាទាំងលន្ោះក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់អនុ្វត្តជាក់
ខសតង ការសាយភាពឧសែ័ន្ CO2 ពីការលក្បើក្ ស់ធ្ន្ធាន្ធ្ម្ែជាតិ្ 
ក្ត្ូវ ន្រ ាំពឹងថាកាត់្បន្ថយក្តឹ្ម្១% ពីកក្មិ្ត្សាយភាពបចេុបបន្ន 
(លដ្ឋយមិ្ន្រាប់បញ្េូ េការសាយភាពបចេុបបន្នលដ្ឋយសារក្បសិទធិ
ភាពថ្ន្ការរកា និ្ងចាប់យកឧសែ័ន្ឌី្អុកសីុត្។  
 សក្ាប់លពេបចេុបបន្ន វធីិ្សាស្តសត ែុត្កាំលៅក្ត្ូវ ន្
ចាត់្ទុកថាជាវធីិ្សាស្តសតបន្តញ្ជជ បការយេ់ែឹង កនុងការផ្សេិត្ខែក
តាម្ការយេ់ែឹងលេើទិែឋភាពបលចេកលទស និ្ងលសែឋកិចេ។ លហតុ្លន្ោះ 
លឺចាាំ ច់ក្ត្ូវលេើកកម្ពស់ ការបលងកើត្បលចេកវទិាផ្សេិត្ខែកក្បលភទ
សាយភាពកាបូន្កក្មិ្ត្ទប លដ្ឋយការសន្និដ្ឋឋ ន្ថា ែុត្កាំលៅ 
និ្ងបន្តលក្បើក្ ស់នាលពេអនាលត្។ លទោះជាយ ងោកតី វានឹ្ងមិ្ន្
អាចសលក្ម្ច ន្កក្មិ្ត្េាំដ្ឋប់ខវង ថ្ន្សីតុ្ណា ភាពម្ធ្យម្សកេ
ខែេកាំណត់្កនុងកិចេក្ពម្លក្ពៀងទីក្កុង  រសី លដ្ឋយក្តឹ្ម្ខត្ការលក្បើ
ក្ ស់វធិាន្ការខបបលន្ោះ ខែេនឹ្ងត្ក្ម្ូវឲ្យាន្ការអភិវឌ្ឍបលចេក
វទិាន្វានុ្វត្តន៍្សុទធសាធ្ លក្ៅពីបលចេកវទិាខែេកាំពុងអភិវឌ្ឍបចេុ
បបន្ន។ (សាំលៅលេើលសោរយី ូ ការខណនាាំអតិ្បបរារថ្ន្ បលចេក
វទិាន្វានុ្វត្តន៍្សុទធសាធ្ បងាា ញកនុង Fig.7)។ 
 ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ លតត ត្សាំខាន់្លេើចាំលណោះែឹងខែេក្ត្ូវ
ទទួេ ន្កនុងការអភិវឌ្ឍ COURSE50 និ្ងកាំលទចខែកធ្យូងែែជា
ជាំហរែ៏នឹ្ងនួ្ន្ ឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្កាំពុងលេើកកម្ពស់លដ្ឋោះ
ស្សាយបញ្ជា ក្បឈម្កនុងការអភិវឌ្ឍចម្បង៣លឺ៖    បលចេកវទិាថ្ន្ 
ការផ្សេិត្ខែកខែបកាត់្បន្ថយអីុក្ែូខសន្ ខែេចុងលក្កាយអាចឲ្យ
ការបលញ្េញឧសែ័ន្កាបូន្-សូន្យ ពីែាំលណើ រការផ្សេិត្ខែកខែប៖ 
CCS (ការចាប់យកកាបូន្ និ្ងការខញកលចញពីគ្នន ) ខែេកនុងលនាោះ
ឧសែ័ន្ CO2 លចញពីែាំលណើ រការផ្សេិត្ខែកក្ត្ូវ ន្បាំខបកលចញពី
គ្នន  សាត រល ើងវញិ និ្ងរកាទុក លហើយ CCS (ការចាប់យកកាបូន្ 
និ្ងការលក្បើក្ ស់) ខែេកនុងលនាោះ លុណត្ថ្ម្េក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើង
លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ CO2 ជាវត្ថុធាតុ្លែើម្។  
 លដ្ឋយសារអីុក្ែូខសន្ ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់កនុងែាំលណើ រការ
ផ្សេិត្ខែកលដ្ឋយកាត់្បន្ថយអីុក្ែូខសន្ ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់មិ្ន្ក្តឹ្ម្
ខត្ជាវត្ថុធាតុ្លែើម្ពុាំទន់្ខកថ្ចនសក្ាប់ការផ្សេិត្ខែកខែបប ុលោណ ោះលទ 

លហើយក៏សក្ាប់ជាក្បភពឥន្ទន្ៈសក្ាប់រែយន្ត និ្ងវស័ិយសីុវេិ
លក្ចើន្យ ងលផ្សសងលទៀត្ផ្សងខែរ បុលរេកខខណា ចម្បងលឺការអភិវឌ្ឍ 
និ្ងការខកេម្ែបលចេកវទិា និ្ងឧបករណ៍លែើម្បីកាត់្បន្ថយអីុក្ែូខសន្ 
ជាអនកផ្សទុកថាម្ពេទូលៅ  សក្ាប់លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធឧសាហកម្ែ 
និ្ងសងគម្។ តួ្យ ង េកខណៈសាំខាន់្ចាាំ ច់សក្ាប់អីុក្ែូខសន្ 
ក្ត្ូវ ន្លក្បើសក្ាប់ផ្សេិត្កម្ែខែកខែប វត្ថុធាតុ្លែើម្ឧសាហកម្ែ
មូ្េដ្ឋឋ ន្ លឺេាំហរកាបូន្ និ្ងេទធភាពខែ ភាពបន្តបនាទ ប់
សក្ាប់ការផ្សគត់្ផ្សគង់ាន្សថិរភាពត្ថ្ម្េ។ លេើសពីលន្ោះលទៀត្ កនុងការ
លក្បើក្ ស់ជាក់ខសតងលន្ោះ CCS វាចាាំ ច់ក្ត្ូវលដ្ឋោះស្សាយកិចេការ
លផ្សសងៗលក្ៅពីកិចេការបលចេកវទិា ែូចជាការធានាថ្ន្ការដ្ឋឋ ន្រកា
ទុក CO2 ភាពទទួេយក ន្ខផ្សនកសងគម្ អងគការអនុ្វត្តលលក្ាង 
និ្ងការលដ្ឋោះស្សាយបន្ទុកខផ្សនកលសែឋកិចេ    បខន្ថម្លេើការអភិវឌ្ឍ      
បលចេកវទិាខែេអនុ្ញ្ជា ត្ឲ្យាន្បញ្ជូ ន្ត្ថ្ម្េលទៀត្ និ្ងការរកាទុក 
CO2 កនុងបរាិណធ្ាំ។ Fig.7 បងាា ញខផ្សន្ទីបងាា ញផ្សេូវលឆ្ព ោះលៅមុ្ខ 
(លសោរយី ូសក្ាប់)ការអភិវឌ្ឍបលចេកវទិាន្វានុ្វត្តន៍្សុទធសាធ្។  
 
Fig.7 ខផ្សន្ទីបងាា ញផ្សេូវលឆ្ព ោះលៅមុ្ខ (លសោរយី ូសក្ាប់) ការ
អភិវឌ្ឍបលចេកវទិាន្វានុ្វត្តន៍្សុទធសាធ្។ 
 
លាំនិ្ត្ផ្សតួចលផ្សតើម្លឆ្ព ោះលៅធានាការបន្ធូរបន្ថយការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី 

ឧសាហកម្ែខែកខែបជប ុន្កន្េងម្ក  ន្លដ្ឋោះស្សាយ
បញ្ជា បរសិាថ ន្លតត ត្ចម្បងលេើបលចេកវទិាឈាន្មុ្ខ ែូច ន្
ខណនាាំខាងលេើ។ នាលពេអនាលត្ លែើម្បីក្បលទសជប ុន្សលក្ម្ច
 ន្លគ្នេលៅរយៈលពេម្ធ្យម្ (២០៣០) ខែេក្ត្ូវ ន្ខចងកនុង
កិចេក្ពម្លក្ពៀងទីក្កុង  រសី ឧសាហកម្ែលន្ោះនឹ្ងជាំរញុជាប់ោប់ 
“ខផ្សន្ការជាប់ោប់លែើម្បីសលក្ម្ច ន្សងគម្កាបូន្កក្មិ្ត្ទប”។ 
កនុងលពេជាមួ្យគ្នន  ពាក់ព័ន្ធលគ្នេលៅរយៈលពេខវង (លក្កាយឆ្ន ាំ
២០៣០ កនុងលគ្នេបាំណងផ្សេិត្ខែកខែប “កាបូន្-សូន្យ” វានឹ្ង
ធានានិ្រន្តរភាពលាំនិ្ត្ផ្សតួចលផ្សតើម្សក្ាប់វធិាន្ការបន្ធូរបន្ថយការល ើង
កាំលៅភពខផ្សន្ែីរយៈលពេខវង ខែេនឹ្ងទទួេ ន្តាម្រយៈការ
ជាំរញុផ្សេិត្ផ្សេលអកូ ែាំលណើ រការលអកូ និ្ងែាំលោោះស្សាយលអកូ 
និ្ងការអភិវឌ្ឍថ្ន្បលចេកវទិាផ្សេិត្ខែកខែបន្វានុ្វត្តន៍្។  
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● Innovation and improved 
    efficiency of process

First oil crisis

Artificial intelligence, improved 
logistics efficiency

Kyoto Protocol

Continuous casting, continuous 
annealing and processing line

● Effective utilization of 
    byproduct gas

Gas holder, gas turbine 
compound power generation

● Recovery of 
    waste energy 

Blast furnace top-pressure recovery 
turbine, coke dry quenching

Regeneration 
burner

●  Recycling use of 
    waste material

Waste plastics, used 
tire, dust, sludge

Pulverized coke injection, 
coal moisture control

Next-generation 
coke-oven technology

’70s ’80s ’90s ’00s ’10s
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)

Source: RITE-Estimate of Unit Energy Consumption for 2015; Conversion to indices by 
             the Japan Iron and Steel Federation

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

steelmaking processes

Eco-process

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-product
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

Eco-solution

Innovative technology: COURSE50, ferro coke 
Extremely-innovative technology: hydrogen-applied reduction process, CCS, CCU

Fig. 3 Basic Concept for Long-term Measure to Mitigate Global Warming in the Japan
           Iron and Steel Federation (Three ecos+Innovative technology development)
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Bilateral and regional 
cooperation programs

Multilateral 
cooperation 
programs

International Cooperation 
Programs (World Steel 
Association and others)

Japan-China Steel Industry Environmental Protection and Energy Conservation Technology Conference (2005~)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

The Public and Private Collaborative Meeting between 
Indian and Japanese Iron and Steel Industry (2011~)

ASEAN-Japan Steel 
Initiative (2014~)

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

ENCO (Environment Committee) (~2009) EPCO (Environmental Policy 
Committee) (2010~2013)

ECO (Environment Committee) 
(2014~)

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

CO2 Data Collection (2007~)

Development of ISO 14404 (2009~)
• ISO 14404-”International standard for the calculation of CO2 emission from steel plants”
• Issue of the standard for steel plant with blast furnace and electric arc furnace in 
  2013 and steel plant with electric arc furnace and DRI facility in 2017

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

Fig. 4 Transition in International Cooperation Programs to Support Eco-solutions

Source: Energy Technology Perspective 2014 of IEA

CDQ (or advanced wet quenching)
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Blast furnace improvement Improved BOF gas recovery Switch from OHF to BOFCOG recovery
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Fig. 5 International Comparison of Energy Saving Potentials in the Steel Industry (2011)

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
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Table 1 Targets for CO2 Emissions Reduction by the Use of Three Ecos 
             in the Japanese Steel Industry

*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

Eco-process

Eco-solution

Phase I
(~2020)

5,000,000 tons-CO2*
(reduction from BAU)
70,000,000 tons-CO2

34,000,000 tons-CO2Eco-product

Phase II
(~2030)

9,000,000 tons-CO2

(reduction from BAU)
80,000,000 tons-CO2

42,000,000 tons-CO2

Technological development peculiar to the steel industry 2010 2020 2030 2040 2050 2100

COURSE50

Super COURSE50

Hydrogen-applied 
reduction process

CCS

CCU

Hydrogen-applied reduction method in blast 
furnace process (hydrogen inside steelworks)

Develop-
ment

Development

Development

Development

Development

Development

Development

Development

Stepping-up

Stepping-up

Practical 
operation

Practical 
operation
Practical 
operation
Practical 
operation

Practical 
operation
Practical 
operation
Practical 
operation

Hydrogen-applied reduction method in blast 
furnace process (hydrogen outside steelworks)
Hydrogen-applied reduction process 
without use of blast furnace 

Technological development for socially common infrastructure
CCS: Carbon capture and sequestration   CCU: Carbon capture and utilization

Zero emissions at 
power source
Carbon-free 
hydrogen

CCS/CCU

Zero emissions in system power supply by use of 
nuclear power and renewable energy
Low-cost mass production technology by use of nuclear 
power and renewable energy
Development of low-cost storage technology, selection 
of burying site, conversion to valuables

Recovery of CO2 from blast furnace gas

Conversion of CO2 arising at steelworks 
to valuables

Fig. 7 Roadmap towards (Scenario for) Development of Extremely-Innovative Technologies

Change in social background and need
High economic 
growth

Mild steel 
(ease of processing)

Automotive steel sheet

Bridge cable Steel cord Piano wire

Tensile strength (GPa)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Potential for higher tensile strength
Theoretical tensile strength: 10.4 GPa

High-strength steel Extrahigh-strength steel
~440 MPa 

grade
~580 MPa 

grade
780~980 MPa 

grade
1,180 MPa 

grade~

Fuel efficiency 
improvement Collision safety Global warming Kyoto Protocol Paris Agreement

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s
Fig. 6 Development of High-strength Steel Products and Future Development Potential
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(ទាំព័រ ៥-៨) 
អត្ថបទបរយិយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ និ្ងការខកថ្ចន
លក្បើក្ ស់ល ើងវញិថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (២) 
សតង់ដ្ឋរភាវបូនី្យកម្ែថ្ន្វធីិ្សាស្តសតលណនាសក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេ
ខែកខែប LCI និ្ងការអភវឌិ្ឍសតង់ខែរខបបលន្ោះលៅជប ុន្ 
លដ្ឋយ Tomohisa Hirakawa 
អនុ្ក្បធាន្ លណៈកាែ ធិ្ការខែកខែបលិត្លូរបរសិាថ ន្សក្ាប់សាំណង់ 
សហព័ន្ធឧសាហកម្ែខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ 
 
សតង់ដ្ឋរភាវបូនី្យកម្ែ វធីិ្សាស្តសតលណនា LCI លដ្ឋយពិចារោលេើ
ផ្សេប ោះពាេ់ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ  

កនុងការវាយត្ថ្ម្េផ្សេប ោះពាេ់លេើបរសិាថ ន្ ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេ
ជាលក្ចើន្ ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់លៅកនុងជីវភាពក្បចាាំថ្ែៃរបស់លយើង 
ខណៈខែេាន្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ ក្បកបលដ្ឋយការលជឿជាក់
លដ្ឋយលតត ត្លេើែាំោក់កាេថ្ន្ផ្សេិត្កម្ែ និ្ងការអនុ្វត្តផ្សេិត្ផ្សេ
ទាំងលន្ោះ វាមិ្ន្ក្តឹ្ម្ក្ត្ូវជានិ្ចេកាេលែើម្បីវនិិ្ចឆ័យការបាំលពញមុ្ខងារ
ខផ្សនកបរសិាថ ន្ប ុលោណ ោះលទ កនុងែាំោក់កាេថ្ន្ផ្សេិត្កម្ែ និ្ងការ
លក្បើក្ ស់។ ជាងលន្ោះលទៀត្ វាចាាំ ច់ក្ត្ូវវាយត្ថ្ម្េផ្សេប ោះពាេ់ថ្ន្
ផ្សេិត្ផ្សេលេើបរសិាថ ន្ ជាំវុញិវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ទាំងមូ្េ 
ខែេក្លបែណត ប់លេើែាំលណើ រការ ចាប់ពីការលរៀបចាំវត្ថុធាតុ្លែើម្
រហូត្ែេ់ការផ្សេិត្ និ្ងការលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្ផ្សេ និ្ងរហូត្ែេ់
ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ បនាទ ប់ពីល ោះលចាេផ្សេិត្ផ្សេខែេ
លក្បើក្ ស់រចួ។ លនាោះលឺ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ 
(LCA) ខែេាន្សារៈសាំខាន់្កនុងការវាយត្ថ្ម្េមុ្ខងារែាំលណើ រការ
លេើបរសិាថ ន្  ផ្សេិត្ផ្សេ។  

លសទើរខត្ក្លប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបទាំងអស់ក្ត្ូវ ន្សាត រ
ល ើងជាកាំលទចកាំទីខែកខែបបនាទ ប់ពីរែយន្ត និ្ងផ្សេិត្ផ្សេែថ្ទលទៀត្
ខែេលក្បើផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ឈាន្ែេ់ចុងបញ្េ ប់ថ្ន្អាយុកាេ  
លក្បើក្ ស់។ កាំលទចខែកខែបខែេក្ត្ូវ ន្សាត រល ើងវញិ បនាទ ប់
ម្កក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ជាផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបកលកើត្ល ើងវញិ ខែេ
បន្តបនាទ ប់លទៀត្ ក្ត្ូវ ន្អនុ្វត្តចាំលពាោះផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយែែី។ 
ែាំលណើ រការលន្ោះក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងសារល ើងវញិម្តងលទៀត្ ជាលក្ចើន្
លេើកសក្ាប់ក្បលភទលផ្សសងៗជាលក្ចើន្ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយ។  

កន្េងម្ក សតង់ដ្ឋរនានាមិ្ន្ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងលែើម្បី
វាយត្ថ្ម្េបន្ទុកបរសិាថ ន្ជាំវុញិ វែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ទាំងមូ្េ 
ខែម្ទាំងក្លបែណត ប់លេើការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ ជាកាំលទច

ខែកបនាទ ប់ពីការល ោះលចាេផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយ។ លែើម្បីលដ្ឋោះ
ស្សាយជាមួ្យសាថ ន្ភាពខបបលន្ោះ ISO20915 “វធីិ្សាស្តសតលណនា
សារលពើភណា វែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ សក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប” 
និ្ង JIS Q20915 “វធីិ្សាស្តសតលណនាសារលពើរភណា វែដអាយុកាេ
លក្បើក្ ស់សក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប”  (ត្លៅលន្ោះ លៅកាត់្ថា 
“សតង់ដ្ឋរ”) ក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់អនុ្វត្តជាធ្រាន្ ខែេអនុ្ញ្ជា ត្ឲ្យការ
លណនាសារលពើភ័ណា  ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់សក្ាប់វាយត្ថ្ម្េបន្ទុក   
បរសិាថ ន្លេើវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ទាំងមូ្េថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។  

សតង់ដ្ឋរខែេាន្ក្បភពពីវធីិ្សាស្តសត LCI ក្ត្ូវ ន្
លរៀបចាំល ើងលដ្ឋយវទិាសាថ ន្ខែក និ្ងខែកខែបអន្តរជាតិ្ (បចេុបបន្ន
សាលម្ខែកខែបពិភពលោក) តាម្រយៈការលរៀបចាំវធីិ្សាស្តសត
លណនាសារលពើភ័ណា វែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ (LCI) កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
ខែេពិចារោលេើការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេ
ខែក និ្ងខែកខែប លដ្ឋយលក្បើក្ ស់រ យការណ៍វធីិ្សាស្តសត ល ោះ
ពុម្ភផ្សាយលដ្ឋយវទិាសាថ ន្។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ សហព័ន្ធខែក និ្ង
ខែកខែបជប ុន្  ន្លសនើលណៈកាែ ធិ្ការបលចេកលទស ISOTC/17 
ខែេឈាន្ែេ់ការបលងកើត្ ISO20915 “វធីិ្សាស្តសតលណនាពី
សារលពើភណា ថ្ន្អាយុកាេលក្បើក្ ស់” កនុងខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ និ្ង 
JISQ20915 ខែេាន្ាតិ្កាបងាា ញកនុងខខមិ្ែុនា ឆ្ន ាំ២០១៩។  

ខណៈខែេការកាំណត់្ខែន្ ក្បព័ន្ធខបបក្បថ្ពណី 
(េាំដ្ឋប់អនុ្វត្តសក្ាប់ការលណនា LCI) ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់
សក្ាប់វធីិ្សាស្តសតលណនា LCI ជាទូលៅក្លបែណត ប់លេើែាំលណើ រ
ការចាប់ពីការលរៀបចាំវត្ថុធាតុ្លែើម្ រហូត្ែេ់ការបញ្ជូ ន្ផ្សេិត្ផ្សេ 
លដ្ឋយពិចារោរលេើផ្សេប ោះពាេ់ការខកថ្ចន លក្បើក្ ស់ល ើងវញិ
ខែេទទួេ ន្លដ្ឋយការសាត រកាំលទចខែក និ្ងការលក្បើក្ ស់ 
(Fig.1)។ កនុងករណីថ្ន្ការលណនា LCI លដ្ឋយលក្បើក្ ស់សតង់ដ្ឋរ 
LCI ក្ត្ូវ ន្ទទួេលដ្ឋយបខន្ថម្ LCI (B1) ខែេលកើត្ាន្លដ្ឋយ
សារធាតុ្ចូេកាំលទចខែក និ្ង LCI (B2 ត្ថ្ម្េែក) ខែេលកើត្ាន្
លដ្ឋយសារការសាត រកាំលទចខែករហូត្ែេ់ LCI (A) ខែេលកើត្ាន្
កនុងែាំលណើ រការចាប់ពីការលរៀបចាំវត្ថុធាតុ្លែើម្ រហូត្ែេ់ការបញ្េូ ន្
ផ្សេិត្ផ្សេ (Fig.2)។ 

សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ និ្ងសាលម្ខែក
ខែបពិភពលោកម្តងាក េក្បមូ្េពី ឧសាហកម្ែខែកខែបកនុងស្សុក 
និ្ងសកេនូ្វព័ត៌្ាន្សតីពីទិន្នន័្យេទធផ្សេក្បតិ្បត្តិការ ពីក្កុម្ហ ុន្
សាជិករបស់ខេួន្លែើម្បីលណនា និ្ងកាំណត់្ដ្ឋក់ជាសាធារណៈនូ្វ
ត្ថ្ម្េម្ធ្យម្សក្ាប់សកាត នុ្ពេការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី (GWP) 
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ពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបចម្បងៗ ខែេាន្លៅកនុង    
លលហទាំព័រថ្ន្សាថ ប័ន្ទាំងពីរលន្ោះ។  

លៅកនុង៣ជាំពូកបន្តបនាទ ប់ខាងលក្កាម្ បងាា ញអាំពីសារ
 ន្ និ្ងទសសន្ទន្ថ្ន្សតង់ដ្ឋរ។  

 
Fig.1 ក្ពាំកាំណត់្ក្បព័ន្ធខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់កនុងវធីិ្សាស្តសត
លណនា LCI 
Fig.2 វធីិ្សាស្តសតលណនា LCI ក្ត្ូវ ន្យកម្កលក្បើកនុង JISQ20915 
 
េកខខណា ក្លបែណត ប់ែ៏លួរសាទរកនុងក្កបខណា ថ្ន្ភាពវអាចខកថ្ចន
លក្បើក្ ស់ល ើងវញិ 
 ការបរយិយាន្េកខណៈសាំខាន់្បាំផុ្សត្ ថ្ន្សតង់ដ្ឋរ
សថិត្លៅលេើការយកចិត្តទុកដ្ឋក់លពញលេញ លដ្ឋយលតត ត្លេើ   
ផ្សេប ោះពាេ់ខែេខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ ខែេាន្េកខណៈ
ពិលសសចាំលពាោះផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។ ខណៈលពេទញយកសារៈ
ក្បលយជន៍្របស់ខែកខែបពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ 
អត្ថក្បលយជន៍្៥ខាងលក្កាម្ អាចក្ត្ូវ ន្លម្ើេល ើញយ ងចាស់
ខែេអនុ្ញ្ជា ត្ឲ្យាន្ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ លដ្ឋយ
ឧបករណ៍សវ័យក្បវត្តិ (ផ្សេិត្ផ្សេចុងលក្កាយោមួ្យ និ្ងលក្ចើន្
លពេ) ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។  
• ភាពងាយស្សេួថ្ន្ការខញកលចញពីគ្នន  
 ែូចក្ត្ូវ ន្ែឹងជាក់ចាស់ថា លម្ខែកឆ្ក់ខែកខែប។ លទោះបីជា
ថាផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបក្ត្ូវ ន្ល ោះលចាេ ជាមួ្យគ្នន នឹ្ងកាក
សាំណេ់ែថ្ទលទៀត្កតី ខែកខែបក្ត្ូវ ន្លលខញកលចញយ ងងាយ
ស្សួេពីកាកសាំណេ់ខែេលលល ោះលចាេលផ្សសងលទៀត្លដ្ឋយលក្បើ
លម្ខែកឆ្ក់ (Fig.3)។ 
• ការបលងកើត្ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិលក្កាម្លសែឋកិចេទីផ្សារ 
 កាំលទចខែកខែបលឺមិ្ន្ខម្ន្ជាសាភ រៈកាកសាំណេ់ល ើយ ប ុខន្ត 
"វាាន្ត្ថ្ម្េ" លហតុ្ែូលចនោះលហើយ   កាំលទចខែកខែបក្ត្ូវ ន្លដ្ឋោះែូរ  
ទូទាំងពិភពលោករចួម្កលហើយ ខផ្សែកតាម្លគ្នេការណ៍ទីផ្សារ 
(Fig.4) 
• បន្ទុកបរសិាថ ន្តិ្ចតួ្ចកនុងអាំ ុងលពេបលងកើត្ល ើងវញិ  
   ខណៈខែេខរ  ខែកក្ត្ូវ ន្កាត់្បន្ថយម្កខែក (ពីសាសធាតុ្
ខែកលៅខែក ការបលងកើត្បន្ទុកបរសិាថ ន្លកើត្ល ើងកនុងែាំោក់កាេ
ជាបន្តបនាទ ប់ថ្ន្ការបលងកើត្ល ើងពីកាំលទចខែកលៅខែកខែប អាចក្ត្ូវ
 ន្ទប់សាក ត់្ជាអបបរារ (ពីខែកខែបលៅខែកខែប) លហើយបន្តម្ក

លទៀត្ជាវជិជាន្លឺអាចលធ្វើក្បតិ្បត្តិការ លដ្ឋយពុាំាន្បន្ទុកបរសិាថ ន្ 
កនុងរាេ់ែាំលណើ រការបលងកើត្ល ើងវញិខែេលធ្វើជាបន្តបនាទ ប់ (Fig.5) 
• សភាពធាេ ក់លុណភាពតិ្ចតួ្ចកនុងអាំ ុងលពេបលងកើត្ល ើងវញិ 
 កនុងែាំោក់កាេបលងកើត្ល ើងវញិពីកាំលទចខែកខែបលៅខែកខែប
េកខណៈមិ្ន្សុធ្ភាលលក្ចើន្ខែេាន្លៅកនុងកាំលទចខែកខែប អាច
ក្ត្ូវ ន្ែកលចញជាកាំលទចខែកខែប ឬឧសែ័ន្ហ្គគ ស។ សាស
ធាតុ្ចលក្ាោះខែេមិ្ន្អាចែកលចញ កនុងអាំ ុងលពេបលងកើត្ល ើងវញិ 
សារធាតុ្ទាំងលន្ោះអាចក្ត្ូវរ ាំោយចូេគ្នន  លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ខែក
ខែេក្ត្ូវ ន្រ ាំោយចូេគ្នន  ែូលចនោះ លុណភាពថ្ន្ខែកខែបខែេ
ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងវញិអាចរកា ន្។ (Fig.6) 
• េទធភាពថ្ន្ការបលងកើត្ល ើងវញិចាំលពាោះក្បលភទចក្ម្ោុះ ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេ
ខែកខែប  
     រចនាសម្ព័ន្ធថ្ន្លោហៈខែកថ្ន្ខែកខែប ក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើង
វញិពីកាំលទចខែក ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្ល ើងវញិកនុងែាំោក់កាេ
រ ាំោយកាំលទចខែក ែូលចនោះលហើយ ខែកខែបខែេទទួេ ន្លដ្ឋយ
ម្លធ្ា យក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យរចនាសម្ព័ន្ធតូ្ចៗ លដ្ឋយលក្បើក្ ស់បលចេក
វទិាលរៀបចាំកនុងមុ្ខងារែាំលណើ រការ (Fig.7) 
 
Fig.3 ការខញកលម្ខែកឆ្ក់ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបខែេលក្បើក្ ស់
រចួពីកាកសាំណេ់ 
Fig.4 ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិកាំលទចខែកខែបលក្កាម្លសែឋកិចេ
ទីផ្សារ 
Fig.5 បន្ទុកបរសិាថ ន្ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបក្ត្ូវ ន្បលងកើត្ល ើងវញិ 
Fig.6 ការខែរកាលុណភាពកនុងលពេបលងកើត្ល ើងវញិ 
Fig.7 ការក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យរចនាសម្ព័ន្ធតូ្ចៗចាំលពាោះេកខណៈបលចេកលទស
េម្ែិត្ចក្ម្ុោះជាខផ្សនក 
 
ការលក្បើក្ ស់សីុសងាវ ក់គ្នន ថ្ន្ ែុត្កាំលៅ និ្ង អ័កសអលគិសនី្  
  វធីិ្សាស្តសតផ្សេិត្កម្ែខែក និ្ងខែកខែបអាចក្ត្ូវ ន្លល
កាំណត់្ក្បលភទជាវធីិ្សាស្តសត ែុត្កាំលៅ (BF) និ្ងវធីិ្សាស្តសត អ័កស
អលគិសនី្ (EAF)។ កនុងវធីិ្សាស្តសត BF ខែកពុាំទន់្ខកថ្ចនក្ត្ូវ ន្ផ្សេិត្
ជាចម្បងពីខរ  ខែក លហើយកាបូន្ខែេាន្លៅកនុងខែកពុាំទន់្ខកថ្ចន 
(ខែកក្ត្ូវរ ាំោយ) ក្ត្ូវ ន្យកលចញលដ្ឋយលក្បើការែុត្កាំលៅរ ាំោយ
អុកសីុខសន្លគ្នេលែើម្បីផ្សេិត្ខែក។ ជាមួ្យគ្នន ខែរ វធីិ្សាស្តសត EAF 
កាំលទចខែក ក្ត្ូវ ន្រ ាំោយជាែែីលដ្ឋយលក្បើកាំលៅអ័កស ខែេកនុង
អាំ ុងលពេលនាោះ សាសធាតុ្លីមី្ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំត្ក្ម្ូវតាម្ លែើម្បី
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ផ្សេិត្ខែកខែប។ លទោះបីកនុងវធីិ្សាស្តសត BF ាន្ករណីជាលក្ចើន្
ខែេកនុងលនាោះកាំលទចខែកខែបក្ត្ូវ ន្លក្បើលផ្សតើម្លចញពីទសសន្វស័ិយ
ខបបលសែឋកិចេ លហើយបន្តម្កលទៀត្ វធីិ្សាស្តសត EAF ាន្ករណី
លក្ចើន្ខែេកនុងលនាោះខែកពុាំទន់្ខកថ្ចនក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់លែើម្បីរកា
កក្មិ្ត្លុណភាពខែកខែប (សូម្លម្ើេ Fig.10) ។ 
  Fig.8 បងាា ញផ្សេិត្កម្ែថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបទូទាំង
ពិភពលោកចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០០ម្ក លដ្ឋយលក្បើក្ ស់វធីិ្សាស្តសត BF 
និ្ង EAF។ ផ្សេិត្កម្ែខែេលក្បើក្ ស់វធីិ្សាស្តសត BF លឺាន្លក្ចើន្
ជាងការលក្បើវធីិ្សាស្តសត EAF លហើយវធីិ្សាស្តសត BF ក្ កែោស់
បាំលពញតាម្ត្ក្ម្ូវការកាំពុងលកើន្ល ើងសក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប។ 
លហតុ្ផ្សេសក្ាប់ករណីលន្ោះ លឺថាខណៈខែេខរ  ខែកអាចក្ត្ូវ ន្
ចក្ាញ់ស្សបតាម្កក្មិ្ត្ថ្ន្ក្ត្ូវការ បរាិណខែេាន្ថ្ន្កាំលទច
ខែកខែបក្ត្ូវ ន្កក្មិ្ត្ លក្ពាោះថាកាំលទចខែកអាចនិ្យយ ន្ថា
លកើត្លចញពីសងគម្។  
  កនុងេកខណៈខបបលន្ោះ កាំលទចខែកខែបក្ត្ូវ ន្លក្បើ
ក្ ស់ជាែែីលដ្ឋយក្បសិទធិភាពទាំងកនុង BF និ្ង EAF ខណៈលពេ
ែាំោេគ្នន  ក៏ាន្ការលកើន្ល ើងត្លែរ បរាិណសតុកខែកខែបកនុង
សងគម្ លដ្ឋយការលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបខែេផ្សេិត្ពីខែក
ខែបែុត្កាំលៅរ ាំោយអុកសីុខសន្លគ្នេលដ្ឋយឲ្យរ ាំោយ។ សតុក
ខែកខែបកនុងឯកតាកនុងសងគម្ខែេាន្ភាពចាស់ទាំ កនុងក្បលទស
ជប ុន្ អាលម្រកិ និ្ងអឺរ  បុ ាន្បរាិន្ក្បាណ១០លតាន្ ប ុខន្តសតុក
ខែកខែបកនុងមួ្យឯកតាជាម្ធ្យម្កនុងពិភពលោក  ាន្បរាិណ 
ក្បខហេខត្៤លតាន្ (Fig.9)។ នាលពេបចេុបបន្ន យុលគថ្ន្ការលក្បើក្ ស់
បន្សីុគ្នន ថ្ន្វធីិ្សាស្តសត BF និ្ង EAF នឹ្ងបន្ត ខែេកនុងលនាោះ វធីិ្សាស្តសត 
BF ក្ត្ូវ ន្រ ាំពឹងថាលែើរតួ្នាទីទញលឆ្ព ោះលៅមុ្ខថ្ន្កាំលណើ ន្សតុកខែក
ខែបសងគម្។  
 
Fig.8 ផ្សេិត្កម្ែផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបជាំវុញិពិភពលោក (ផ្សេិត្ផ្សេ
ខែកខែបតាម្រយៈវធីិ្សាស្តសត ែុត្រ ាំោយ និ្ងវធីិ្សាស្តសត អ័កស
អលគិសនី្) 
Fig.9 ការចរចារអាំពីផ្សេិត្ផ្សេខែក និ្ងខែកខែបកនុងពិភពលោក 
 
ទសសន្ទន្ថ្ន្ការលណនា LCI ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប 
  ការលណនាសារលពើភណា វែដអាយុកាេលក្បើក្បស់ (LCI) 
ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបក្ត្ូវ ន្ពន្យេ់លដ្ឋយកាំណត់្ LCI ខែេ
ទញលចញពីខរ  ខែក ជា Xpr LCI ទញលចញពីកាំលទចខែកខែបជា 

Xre អក្តាសាត រកាំលទចខែកខែប (អក្តាខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ) ជា 
R និ្ងទិន្នផ្សេខែកខែបខែេក្ត្ូវរ ាំោយកនុងអាំ ុងលពេបលងកើត្
ល ើងវញិថ្ន្កាំលទចខែកខែបជា Y លហើយបន្តម្កលទៀត្ លដ្ឋយផ្សតេ់ 
Xpr=2.0 (t-CO2), Xre=0.5(t-CO2), R=9 និ្ងX=0.9 ត្ថ្ម្េសម្ែត់្ 
ក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំលដ្ឋយបលងកើត្អក្តាក្ត្េប់ជាក់ខសតងកនុងចណុចនិ្មួ្យៗ
ទាំង៤ែូចបងាា ញខាងលេើ លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹងពីទសសន្
ទន្ LCI (Fig.10)។  
  លៅកនុងសាថ ន្ភាព ខែេទាំងវធីិ្សាស្តសត BF និ្ង EAF 
ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់កនុងផ្សេិត្កម្ែខែក និ្ងខែកខែប លលអាច
លណនា LCI ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបលដ្ឋយរលបៀបោ? លឺ LCI លួរ
ក្ត្ូវ ន្លណនាសក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ដ្ឋច់លដ្ឋយខ កពីគ្នន
តាម្រយៈវធីិ្សាស្តសត BF ឬ EF ឬតាម្រយៈែាំលណើ រការត្ភាជ ប់គ្នន លទេ 
ខែេក្លបែណត ប់លេើវធីិ្សាស្តសតទាំងពីរ? លក្ពាោះថាកាំលទចខែកខែប
ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើកនុងវធីិ្សាស្តសត EAF លកើន្ល ើងយ ងចាស់តាម្  
រយៈវធីិ្សាស្តសត BF ខែេកនុងលនាោះ ខរ  ខែកក្ត្ូវ ន្បន្ថយលៅខែក 
ាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជាបុពវលហតុ្រវាងវធីិ្សាស្តសតទាំងពីរ សក្ាប់ការ
លណនា LCI។ ែូលចនោះ វធីិ្សាស្តសតទាំងពីរលន្ោះក្ត្ូវ ន្ចាប់ជាប់គ្នន ជា
ែាំលណើ រការត្ភាជ ប់លទេខត្មួ្យ លហើយវាជាទូលៅលែើម្បីវាយត្ថ្ម្េ 
LCI ថ្ន្វធីិ្សាស្តសតទាំងពីរលន្ោះ លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ត្ថ្ម្េម្ធ្យម្ថ្ន្ LCIs 
សរបុថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (Fig.11)។  
  លដ្ឋយខ ក LCI ក្ត្ូវ ន្លណនាសក្ាប់ការខកថ្ចនលក្បើ
ក្ ស់ល ើងវញិសារជាែែី ជាេទធផ្សេ LCI ខក្បក្បេួពី 2.0 (t-CO2) 
ចុោះលក្កាម្លៅ 0.79 (t-CO2)។ កនុងសតង់ដ្ឋរត្ថ្ម្េចុងលក្កាយលន្ោះ 
(ត្ថ្ម្េម្ធ្យម្វែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់) ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្ជា LCI  ថ្ន្  
ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (Fig.13)។  
  តាម្រយៈទសសន្ទន្ខាងលេើ ការលណនា LCI អាច
ក្ត្ូវ ន្បងាា ញលដ្ឋយលក្បើក្ ស់សមី្ការ LCI=Xpr-R.Y (Xpr-Xie) 
ប ុខន្តកតាត ថ្ន្ការលក្បើក្ ស់កាំលទចខែក មិ្ន្ក្ត្ូវ ន្យកម្ក
ពិចារោរកនុងសមី្ការលន្ោះ។ លនាោះលឺថា លលអាចនិ្យយថា LCI ក្ត្ូវ
បងាា ញសក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ខែេក្ត្ូវ ន្ផ្សេិត្តាម្រយៈវធីិ្
សាស្តសតោមួ្យថ្ន្ វធីិ្សាស្តសត BF ឬ វធីិ្សាស្តសត EAF។ តាម្រយៈ
លន្ោះ LCI ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ក្ត្ូវ ន្បងាា ញលៅកនុងសតង់ដ្ឋរ 
Xpr=A+B1, -R.Y (Xpr-Xre)=B2 (សូម្លម្ើេ Fig.14)។ 
 
Fig.10 LCI កនុងវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែក និ្ង
ខែកខែប 
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Fig.11 ទសសន្ទន្ថ្ន្ការលណនា LCI សក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប 
(កក្មិ្ត្ម្ធ្យម្ថ្ន្វែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែក និ្ងខែក
ខែប) 
Fig.12 ទសសន្ទន្ថ្ន្ការលណនា LCI សក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែក
ខែបខផ្សែកលេើការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ 
Fig.12 ចាំនួ្ន្ថ្ន្វែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ និ្ងអន្តរកាេថ្ន្ LCI 
Fig.14 ទាំនាក់ទាំន្ងថ្ន្ LCIs រវាងសមី្ការមូ្េដ្ឋឋ ន្ និ្ងសមី្ការ
របស់សតង់ដ្ឋរ 

*** 
ការក្ជាត្ចូេថ្ន្ទសសន្ទន្ LCI សក្ាប់ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបកនុង
ក្បលទសជប ុន្  
  លែើម្បីោត្ក្ត្ដ្ឋង និ្ងសក្មិ្ត្សក្ាាំងទសសន្ទន្ក្តឹ្ម្
ក្ត្ូវសក្ាប់ LCI ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបលៅកនុងក្បលទសជប ុន្ សហ
ព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ កាំពុងជាំរញុសកម្ែភាពកនុងលគ្នេ
បាំណងឆ្េុោះបញ្ជេ ាំងពីទសសន្ទន្ក្តឹ្ម្ក្ត្ូវខផ្សែកលេើ JIS Q20915 កនុង
សតង់ដ្ឋរ និ្ងឯកសារសតង់ដ្ឋរកនុងការលក្បើក្ ស់ទូលៅ កនុងក្បលទស
ជប ុន្ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការវាយត្ថ្ម្េបន្ទុកបរសិាថ ន្។ ជាេទធផ្សេ 
សក្ាប់ការពិចារោរខផ្សនកបរសិាថ ន្កនុងសាំណង់អគ្នរ ាតិ្ការថ្ន្ 
JIS Q20915 ក្ត្ូវ ន្ល ោះពុម្ភផ្សាយ កនុងជាំពូកសតីពីសាំណង់អគ្នរ
លក្គ្នងខែកខែបថ្ន្ លគ្នេការណ៍ខណនាាំសក្ាប់ការក្លប់ក្លង
សាំណង់អគ្នរ (២០១៩) ក្លប់ក្លងលដ្ឋយលេខាធិ្ការដ្ឋឋ ន្រែឋម្ន្តន្តីថ្ន្
ក្កសួងខែន្ែី លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ែឹកជញ្ជូ ន្ និ្ងលទសចរណ៍។  
  ជាងលន្ោះលៅលទៀត្   ពាក់ព័ន្ធលសចកតីក្បកាសផ្សេិត្ផ្សេ  
បរសិាថ ន្ (EPD) ខផ្សែកលេើ ISO 14025 សហព័ន្ធ ន្អាំពាវនាវែេ់
សាលម្ក្លប់ក្លងបរសិាថ ន្ជប ុន្សក្ាប់ឧសាហកម្ែលន្ោះ ែូលចនោះ វធីិ្
សាស្តសតលណនា LCI ខផ្សែកលេើ JIS Q20915 ជាកម្ែវត្ថុថ្ន្ការវាយ
ត្ថ្ម្េ EPD ខែេឈាន្លៅពក្ងីកការអនុ្វត្តកនុងខខមិ្ែុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ថ្ន្វធិាន្ក្បលភទផ្សេិត្ផ្សេ (PCR) ខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើជាសតង់ដ្ឋរ
វាយត្ថ្ម្េសក្ាប់ EPD។ លផ្សតើម្ពីការពក្ងឹងអនុ្វត្តលន្ោះ លល ន្
ពិចារោរថា ការសលក្ម្ចកាំណត់្លក្បើក្ ស់ EPD សក្ាប់ផ្សេិត្
ផ្សេខែកខែប និ្ងផ្សេិត្ផ្សេបនាទ ប់បន្សាំខែេលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្ផ្សេ
ខែកខែបនឹ្ងក្ត្ូវ ន្លេើកកម្ពស់កនុងក្បលទសជប ុន្។  
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Fig. 3 Scrap Recycling under Market Economy (2017)
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Fig. 1 System Boundaries Used in LCI Calculation Methodology
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Photo 1 Magnetic separation of used steel 
              products from waste materials
Photo: The Japan Iron and Steel Federation

Fig. 4 Environmental Burdens Occurring during Regeneration of Steel Products
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Fig. 5 Maintaining of Quality during Regeneration
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Fig. 6 Microstructure Control to Impart Diverse Properties
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Fig. 7 Production of Steel Products in the World (Steel Products via Blast 
　　　Furnace Method and Electric Arc Furnace Method)
(million tons)

Source: World Steel Association
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(ទាំព័រ ៩-១២) 
អត្ថបទបរយិយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ និ្ងការខកថ្ចន
លក្បើក្ ស់ល ើងវញិថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (៣) 
ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ និ្ងអនាលត្ថ្ន្សាភ រៈខែកខែប 
លដ្ឋយ Ichiro Daigo និ្ង Pasan Dunuwila 
លែ  តឺ្ម្ ង់វសិវកម្ែសាភ រៈ  
សកេវទិាេ័យតូ្កយ ូ 

 
លសចកតីលផ្សតើម្ 

ឧសាហកម្ែខែកខែប  ន្ផ្សេិត្លក្ចើន្ជាង១,៥ ប ីោន្ 
លតាន្ថ្ន្ខែកលៅកនុង១ឆ្ន ាំ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១០ម្ក ជាក់ខសតងកនុងឆ្ន ាំ
២០១៧ លល ន្ផ្សេិត្១,៦៣ប ីោន្លតាន្ថ្ន្ខែកខែប។ លធ្ៀបលៅ
នឹ្ងឧសាហកម្ែែថ្ទលផ្សសងលទៀត្ ខែេផ្សេិត្លោហៈខែក  ផ្សេ
ប ោះពាេ់បរសិាថ ន្ពាក់ព័ន្ធលៅនឹ្ងផ្សេិត្កម្ែខែកខែប លឺពាក់ព័ន្ធ
យ ងធ្ាំលៅនឹ្ងធ្ន្ធាន្ែ៏លក្ចើន្ខែេវាលក្បើក្ ស់។ លទោះបីជា
ែាំលណើ រការែុត្រ ាំោយខែកកនុងលរាងចក្ក ាន្ក្បសិទធិភាពខពស់      
ផ្សេិត្កម្ែខែកខែបលពេអនាលត្ក្ត្ូវ ន្លចាទជាសាំណួរ សក្ាប់
លគ្នេលៅរយៈលពេខវងថ្ន្កិចេក្ពម្លក្ពៀងទីក្កុង  រសី ខែេាន្
បាំណងជាក់ោក់កនុងការកាត់្បន្ថយឲ្យ ន្លក្ចើន្ លេើការសាយ
ភាយឧសែ័ន្ផ្សទោះកញ្េ ក់ជាសកេក្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០៥០។ អត្ថបទលន្ោះ 
ក្បលម្ើេលម្ើេអនាលត្ថ្ន្សាភ រៈខែកខែប លដ្ឋយឈរលេើមូ្េដ្ឋឋ ន្
ថ្ន្ការលិត្ពីវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់សាភ រៈ។  
 
វធិាន្ការលឆ្េើយត្បការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែីកនុងឧសាហកម្ែខែក
ខែប  

លសោរយី ូសថិរភាពអបបរា ថ្ន្ទីភាន ក់ងារថាម្ពេ
អន្តរជាតិ្ (IEA) ឧទ. RCP2.6 អនុ្ញ្ជា ត្ឲ្យឧសាហកម្ែខែកខែប
បលញ្េញ១១២ប ីោន្លតាន្ថ្ន្ CO2 កនុងអាំ ុង៤០ឆ្ន ាំចាប់ពីឆ្ន ាំ
២០១១ ែេ់២០៥០។ លែើម្បអីនុ្លោម្តាម្កក្មិ្ត្ែូច ន្បងាា ញ
លន្ោះ ចាាំ ច់ក្ត្ូវខត្តេ ស់បតូរពីែាំលណើ រការខែេាន្ក្បសិទធិផ្សេតិ្ច
លៅែាំលណើ រការខែេាន្ក្បសិទធិផ្សេលក្ចើន្ តាម្រយៈវធិាន្ការ
លឆ្េើយត្បនានាែូចជា ការលក្បើក្ ស់សារល ើងវញិជាែែីថ្ន្
ឧបករណ៍ខែេផ្សេិត្ និ្ងលក្បើក្ ស់ជាយូរម្កលហើយ។ កនុង Fig.1 
បរាិណថ្ន្ការលក្បើក្ ស់ថាម្ពេលគ្នេ លែើម្បីផ្សេិត្បរាិណ១
ឯកតាថ្ន្ខែកខែបពុាំទន់្ខកថ្ចនលដ្ឋយ ែុត្រ ាំោយ(BF)—ែុត្រ ាំោយ
អុកសីុខសន្លគ្នេ (BOF) និ្ងែាំលណើ រការែុត្រ ាំោយអ័កសអលគិសនី្ 

(EAF) កនុងក្បលទសលផ្សសងៗ ក្ត្ូវ ន្យកម្កលក្បៀបលធ្ៀប។ ជប ុន្
ាន្ឧសាហកម្ែខែកខែបខែ លក្បើក្ ស់ថាម្ពេទបបាំផុ្សត្ 
លហើយលន្ោះជាបុពវលហតុ្រមួ្ចាំខណកែេក្បសិទធិផ្សេថាម្ពេខពស់
កនុងលរាងចក្កផ្សេិត្ខែកខែបរបស់ខេួន្។  

ការអភិវឌ្ឍបលចេកវទិាកនុងែាំលណើ រការខែេលកើត្លចញពី
លលក្ាងថាន ក់ជាតិ្ខែេកាំណត់្ន័្យជា “ការកាត់្បន្ថយបាំផុ្សត្ចាំលពាោះ 
CO2 កនុងែាំលណើ រការផ្សេិត្ខែកខែបលដ្ឋយបលចេកវទិាន្វានុ្វត្តន៍្
លែើម្បីភពខផ្សន្ែីក្ត្ជាក់ (COURSE50)” និ្ងកម្ែវធីិ្ការផ្សេិត្ខែក
ខែបខែេាន្ CO2 កាន់្ខត្ទបបាំផុ្សត្របស់អឺរ  បុ (ULCOS) ខែេ
េបីឈាន្មុ្ខ កនុងការសលក្ម្ច ន្េកខខណា សាថ ន្ភាពលេើកល ើង
ខាងលេើ។ ែូលចនោះ ជប ុន្ក្ត្ូវខត្បន្តស្សាវក្ជាវបលចេកវទិាែាំលណើ រការ
ខែកខែបន្វានុ្វត្តន៍្ និ្ងបលងកើត្ែែី និ្ងផ្សសពវផ្សាយលៅកាន់្ពិភពលោក។ 
ម្ា ងវញិលទៀត្ ខផ្សែកលេើលគ្នេជាំហរលគ្នេន្លយ យ   លឺមិ្ន្ក្ត្ូវ  
បោត េឲ្យាន្ការបលញ្េញឧសែ័ន្លក្ចើន្ល ើង លៅកខន្េងលផ្សសងៗ
លទៀត្ ខណៈខែេកាំពុងពាយម្បលងកើត្ក្បព័ន្ធលក្បើក្ ស់ឧបករណ៍
សវ័យក្បវត្តិខផ្សែកតាម្េកខណៈទីតាាំងភូមិ្សាស្តសត លហើយផ្សទុយលៅវញិ 
អនកកសាងលគ្នេន្លយ យ ក្ត្ូវខត្ពិចារោរវា រេីយ ង់ត្ាំបន់្កនុង
ក្បសិទធិផ្សេថាម្ពេ។ 
 
Fig.1 ការលក្បៀបលធ្ៀបអាាំងត្ង់សីុលត្ថាម្ពេលគ្នេថ្ន្ខែកខែប
តាម្ក្បលទស (ក្បលទសជប ុន្=១០០) 
 
សតុកខែកខែប និ្ងត្ក្ម្វូការនាលពេអនាលត្ 
 លក្ម្ូការពាករណ៍លក្ចើន្យ ង ខែេបងាា ញត្ក្ម្ូវការ
លពេអនាលត្ថ្ន្សាភ រៈខែកខែបក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង។ មួ្យកនុង
ចាំលោម្លនាោះ លឺលាំរខូែេ ន្កាំណត់្មូ្េន័្យ “អាាំងត្ង់សីុលត្ថ្ន្
ការសន្និដ្ឋឋ ន្លក្បើក្ ស់ (IU)” ខែេកនុងលនាោះ IU បងាា ញពីការលក្បើ
ក្ ស់លោហៈខែកជាក់ោក់ចាំលពាោះ GDP។ ែូចបងាា ញកនុង Fig.2 
IU លន្ោះទទួេ ន្េកខណៈក្ត្េប់ U-Shape ខណៈក្ ក់ចាំណូេ
សក្ាប់ម្នុ្សសាន ក់លកើន្ល ើង។ ការពាករណ៍ពីត្ក្ម្ូវការជាលក្ចើន្
រមួ្ាន្ការសន្និដ្ឋឋ ន្ IU ក្ត្ូវ ន្និ្យយសរបុនាលពេអនាលត្ 
លដ្ឋយការវភិាលត្ក្ម្ូវការក្បវត្តិសាស្តសត (េាំហូរ) លៅតាម្េាំដ្ឋប់
លពេលវោ។ កនុងប ុនាែ ន្ឆ្ន ាំែែីៗលន្ោះ វធីិ្សាស្តសតខផ្សែកលេើសតុកសាភ រៈ
ខែេផ្សារភាជ ប់លៅនឹ្ងេាំហូរការលក្បើក្ ស់ ក្ត្ូវ ន្លធ្វើ និ្ងវភិាល។ 
 អាយុកាេលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្ផ្សេកាំណត់្រយៈលពេលក្បើ
ក្ ស់សាភ រៈខែកខែប ខែេជាខផ្សនកថ្ន្សតុកសក្ាប់លក្បើក្ ស់។ 
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Fig.3 បងាា ញសាថ ន្ភាពល ើងចុោះថ្ន្ខែកខែបកនុងក្បលទសជប ុន្។ 
លយងតាម្ចាំណុចលន្ោះ កនុងចាំលោម្សតុកខែកខែប១,៤ប ីោន្
លតាន្ ca.1 ប ីោន្លតាន្ជារបស់សតុកសក្ាប់ការលក្បើក្ ស់។ 
សតុក-លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ឬ សតុក ែូចបងាា ញខាងលក្កាម្ (ឧទ. 
បរាិណសាភ រៈខែកខែប ាន្កនុងលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធពាក់កោត េ
អចិថ្ន្តន្តយ៍ែូចជា ទាំន្ប់រអិេ (សូម្លម្ើេ Photo 1) ប ូតុ្ងចាប់ភាជ ប់
លកាត ង។េ។ បលងកើត្ជាខផ្សនកសាំខាន់្ថ្ន្សតុកកនុងការលក្បើក្ ស់លន្ោះ។ 
ខផ្សនកលៅលសសសេ់ អាចក្ត្ូវ ន្សន្ែត់្ចាំលពាោះសាភ រៈខែកខែប
ខែេក្ត្ូវលលទុកលចាេ ែូចជាខែកខែបខែេក្ត្ូវ ន្ផ្សេិត្ និ្ង
លក្បើក្ ស់ជាយូរម្កលហើយ (សាគ េ់ សតុកខែេ ន្ផ្សេិត្ និ្ងលក្បើ
ក្ ស់ជាយូរម្កលហើយ) (សូម្លម្ើេ Photo 2) ាន្កនុងម្ជឈដ្ឋឋ ន្
រស់លៅក្បចាាំថ្ែៃខែេលៅខត្ជាបញ្ជា ពិ កកនុងការក្បមូ្េនាលពេ
អនាលត្ ជាេទធផ្សេក៏លៅខត្ាន្ការលកើន្ល ើងថ្ែេ (។េ។)។ សតុក
កនុងការលក្បើក្ ស់ខបបលន្ោះលៅក្បលទសជប ុន្ លឺវា ន្ឈាន្ែេ់
កក្មិ្ត្លេើសេប់ចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០០ម្កលម្េោះ លហើយនិ្នាន ការ
ក្បហ្គក់ក្បខហេគ្នន លន្ោះក្ត្ុវ ន្រាយការណ៍កនុងរ យការណ៍កនុង
បោត ក្បលទសអភិវឌ្ឍលផ្សសងលទៀត្ផ្សងខែរ។  
 តាម្ការយេ់ល ើញចាំលពាោះសតុកសាភ រៈ ខខសរលកាងថ្ន្
ការសន្និដ្ឋឋ ន្ IU ខែេកាំពុងបន្ត អាចក្ត្ូវ ន្លម្ើេល ើញថាជាការ
តេ ស់បតូរមួ្យថ្ន្ខខសលកាង S (ទក្ម្ង់អកស S) ខែេាន្កក្មិ្ត្
លេើសេប់ លឆ្ព ោះលៅចាំណុចជាក់ោក់មួ្យ លៅក្ត្ង់ចាំណុច
ពិលសសមួ្យ។    សាភ រៈបាំលពញមុ្ខងាររបស់វា លៅលពេក្ត្ូវ ន្
លក្បើក្ ស់ជាជាងទិញយកលៅលក្បើក្ ស់ លហតុ្ែូលចនោះ លែើម្បីភាជ ប់
ទាំនាក់ទាំន្ងកាន់្ខត្ក្បលសើររវាងសាភ រៈ និ្ងអនកលក្បើក្ ស់ វាអាច 
បន្តញ្ជេ សគ្នន លែើម្បីពន្យេ់ចរតិ្េកខណៈលន្ោះ ជាការតេ ស់បតូរេាំដ្ឋប់
លពេលវោកនុងសតុកសាភ រៈ ខែេខផ្សែកលេើបរាិណថ្ន្ការលក្បើ
ក្ ស់សាភ រៈ។ លហតុ្លន្ោះ ការលក្បើក្ ស់របូម្ន្តតាម្ពិលសាធ្ន៍្ជាក់
ខសតងថ្ន្និ្នាន ការែេ់កក្មិ្ត្លេើសេប់ “លាំរខូផ្សែកតាម្ត្ក្ម្ូវការ
សតុក” ក្ត្ូវ ន្លសនើល ើង។ លែើម្បីឲ្យជាក់ោក់ជាងលន្ោះ មុ្ខងារសម្
លហតុ្ផ្សេ Logic និ្ង Gompertz ក្ត្ូវ ន្យកម្កលក្បើលែើម្បីអភិវឌ្ឍ
លាំរខូផ្សែកតាម្សតុក ែូលចនោះលឺលែើម្បីពាករណ៍សាភ រៈនាលពេអនាលត្។  
 កនុងលាំរពូាករណ៍ត្ក្ម្ូវការខែកខែប នាលពេអនាលត្ 
បរាិណថ្ន្កាំលទចខែកខែបខែេាន្ លឺជាកតាត សាំខាន់្កនុងការ
កាំណត់្បរាិណថ្ន្ការសាយភាពឧសែ័ន្ផ្សទោះកញ្េ ក់។ តារាង១ 
បងាា ញការពាករណ៍បចេុបបន្នសក្ាប់ត្ក្ម្ូវការខែកខែប និ្ងការ
ផ្សគត់្ផ្សគង់កាំលទចខែកទាំងកនុងឆ្ន ាំ២០៥០ និ្ងែេ់ឆ្ន ាំ២១០០។ និ្ ត្

ថ្ន្ក្បភពខែកខែេក្ត្ូវ ន្កាត់្បន្ថយពីខរ  ខែកក្ត្ូវ ន្  ន់្សាែ ន្
ថានឹ្ងាន្តិ្ចជាង ៥០% ថ្ន្ផ្សេិត្កម្ែខែកពុាំទន់្ខកថ្ចនកនុងឆ្ន ាំ 
២០៥០ និ្ង៣០% កនុងឆ្ន ាំ២១០០។ បចេុបបន្ន ាន្ក្បលទសជាលក្ចើន្ 
និ្ងត្ាំបន់្នានាខែេទទួេ ន្សាថ ន្ភាពជា “ក្បលទសអភិវឌ្ឍ” 
លពេអនាលត្ ែូលចនោះលហើយ ខែកខែប និ្ងខែកនឹ្ងបន្តាន្ការជួញ
ែូរពាណិជជកម្ែេកខណៈអន្តរជាតិ្។ តួ្យ ង ចាំនួ្ន្លេើសត្ក្ម្ូវការ
ថ្ន្កាំទិចខែកខែបកនុងក្បលទសមួ្យ នឹ្ងក្ត្ូវ ន្លធ្វើការជួញែូរ
ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធិភាពលៅក្បលទសមួ្យលទៀត្ខែេាន្ការខវោះខាត្
ក្បភពខែក។  
 
Fig.2 លាំនូ្សបងាា ញទសសន្ទន្ថ្ន្ការសន្និដ្ឋឋ ន្ IU 
Fig.3 និ្នាន ការថ្ន្សតុកខែកខែបកនុងក្បលទសជប ុន្ 
Photo 1 ទាំន្ប់បាំពាក់ខែកខែប 
Photo 2 សតុកសាភ រៈផ្សេិត្ និ្ងលក្បើក្ ស់ជាយូរម្កលហើយ 
Table 1 ត្ក្ម្ូវការខែកខែបពុាំទន់្ខកថ្ចនសកេ និ្ងការផ្សគត់្ផ្សគង់    
កាំលទចខែកកនុងឆ្ន ាំ២០៥០ និ្ងែេ់ឆ្ន ាំ២១០០ 
 
ការខកថ្ចន និ្ងលក្បើក្ ស់ខែកខែបល ើងវញិ 
 ខែកខែបក្ត្ូវ ន្ទទួេសាគ េថាអាចខកថ្ចន និ្ងលក្បើ
ក្ ស់ល ើងវញិខពស់។ ប ុខន្តបនាទ ប់ម្ក លត្ើខែកខែបអាចក្ត្ូវ ន្
លក្បើក្ ស់ល ើងវញិប ុនាែ ន្លេើក? កនុង Fig.4 លយើងពិចារោរថា  
សាភ រៈខែកខែបខែេពុាំទន់្ខកថ្ចន ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប ការលក្បើ
ក្ ស់កាំលទចខែកខែេលលលក្បើក្ ស់រចួ។េ។ លហើយេាំហូរខែេ
ត្ភាជ ប់លៅកនុងលាំនូ្សបងាា ញ (ឧទ. Fig.4) ជាអន្តរកាេរវាងេកខខណា
ខែេ ន្បងាា ញខាងលេើ។ ែូលចនោះ ព័ត៌្ាន្េាំហូរសាភ រៈក្ត្ូវ ន្
លៅថាជា “ក្បូ ប ីេីលត្អន្តរកាេេកខខណា ” លដ្ឋយសន្និដ្ឋឋ ន្ថា 
ទក្ម្ង់បចេុបបន្នថ្ន្ការលក្បើក្ ស់សារជាែែីល ើងវញិ ខែេក្ត្ូវ ន្
អភិវឌ្ឍលដ្ឋយលក្បើក្ ស់លាំរខូខសចងាវ ក់ Markov។ ចាំនួ្ន្ម្ធ្យម្ថ្ន្ការ
លក្បើក្ ស់លៅទីលន្ោះ សាំលៅលេើចាំនួ្ន្ែងខែេខែកខែបក្ត្ូវ ន្
លក្បើក្ ស់កនុងផ្សេិត្ផ្សេកនុងស្សុកចាប់ពីេកខខណា ែាំបូង (ខរ  ខែក) 
មុ្ន្លពេក្ត្ូវ ន្នាាំលចញ ឬរ ាំោយ (លម្ើេ Fig.5)។ ជាងលន្ោះលៅ
លទៀត្ ខែកខែបខែេក្ត្ូវ ន្នាាំលចញ អាចក្ត្ូវ ន្រ ាំោយ ឬនាាំ
លចញជាែែីបនាទ ប់ពីលក្បើក្ ស់រចួលៅលគ្នេលៅ ខែេក្ត្ូវ ន្នាាំ
លចញលៅ។ កនុងក្បលទសជប ុន្ ែូចបងាា ញកនុង Fig.6 បរាិណែ៏
លក្ចើន្បាំផុ្សត្ថ្ន្សាភ រៈខែកខែប និ្ងកាំលទចខែកក្ត្ូវ ន្នាាំលចញលៅ
លពេអន្តរកាេេកខខណា  ែូលចនោះក្បសិន្លបើលណនាតាម្ធ្ម្ែតាពី
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េាំហូរសាភ រៈលក្ចើន្ជាង៨០% ថ្ន្ខែកខែបកនុងេកខខណា ស្សូប
ចូេក្ត្ូវ ន្រកល ើញថា ន្នាាំលចញ។ ក្ត្ង់លន្ោះ លយើងសន្ែត់្ថា
ទក្ម្ង់ផ្សេិត្កម្ែ និ្ងការលក្បើក្ ស់សាភ រៈខែកខែបលៅក្បលទស
ជប ុន្ឥ ូវ ាន្េកខណៈស្សលែៀងគ្នន នឹ្ងលៅកនុងក្បលទសជប ុន្កនុង
ឆ្ន ាំ២០០៥ខែរ លលអាច  ន់្សាែ ន្ថាខែកខែបក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ម្តង
លហើយម្តងលទៀត្ ca.5 លេើកកនុងក្បលទសជប ុន្។ លដ្ឋយអនុ្វត្តលាំរូ
លន្ោះ និ្ងការពាករណ៍អក្តារស់សកេពីលពេមួ្យលៅលពេមួ្យ 
លលពាករណ៍ថា ក្បខហេពាក់កោត េថ្ន្សាភ រៈផ្សេិត្ែែីៗ អាច
នឹ្ងក្ត្ូវលក្បើលទោះបនាទ ប់ពី៣០០ឆ្ន ាំកតី។ លហតុ្លន្ោះ សាភ រៈខែកខែប 
នឹ្ងាន្អត្ថក្បលយជន៍្ជាលក្ចើន្ជាំនាន់្ខាងមុ្ខខែេផ្សេិត្ល ើង
វញិជាផ្សេិត្ផ្សេលផ្សសងៗទូទាំងពិភពលោក។  
 
Fig.4 លាំនូ្សបងាា ញទសសន្ទន្សក្ាប់េកខខណា អន្តរកាេថ្ន្េាំ
ហូរសាភ រៈខែកខែប 
Fig.5 លាំនូ្សបងាា ញទសសន្ទន្សក្ាប់អន្តរកាេេកខខណា  
Fig.6 តារាងេាំហូរសក្ាប់ (a) និ្ង (b) កាំលទចខែកខែប (២០១៤ 
ឯកតា៖លតាន្) 
 
សន្និដ្ឋឋ ន្សរបុ 

លែើម្បីកាត់្បន្ថយការសាយភាពឧសែ័ន្ផ្សទោះកញ្េ ក់ កនុង
សងគម្ លដ្ឋយកាត់្បន្ថយវាលៅកនុងឧសាហកម្ែខែកខែបលឺក្ត្ូវខត្
លធ្វើជាចាាំ ច់។ សាភ រៈខែកខែប នឹ្ងាន្ត្ក្ម្ូវការខពស់ ខណៈ
លពេខែេពួកលលលក្បើជាមូ្េដ្ឋឋ ន្ក្លឹោះ សក្ាប់លហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ 
ខែេរមួ្ចាំខណកែេ់សុខុាេភាពសងគម្កនុងក្បលទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ។ 
លទោះបីជា ខែកខែបអាចក្ត្ូវ ន្ខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិខពស់ 
ត្ក្ម្ូវការសក្ាប់អនាលត្មិ្ន្អាចបាំលពញ ន្លដ្ឋយការខកថ្ចនលក្បើ
ក្ ស់ល ើងវញិពីកាំលទចខែកខត្ឯង ន្ល ើយ។ លហតុ្ែូលចនោះ ខែក
ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្ការកាត់្បន្ថយ លទោះជារហូត្ែេ់ឆ្ន ាំ២១០០ លហើយ
បន្តការអភិវឌ្ឍកនុងលរាងចក្កផ្សេិត្ខែកខែបកាបូន្ទប លឺរ ាំពឹងលេើ
ថាម្ពេខបបលន្ោះ។  
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Fig. 3. Trend of Steel Stocks in Japan

Photo 1 Steel slit dam Photo 2 Obsolete stock

Table 1 Global Crude Steel Demand and Scrap Supply 
      in 2050 and 2100 

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

2050 2100

Not applicable

Pauliuk et al. 2013

Oda et al. 2013*

Morfeldt et al. 2015**

1.8

Scrap
supply

1.6-1.7

Crude steel
demand

2.6

2.3-2.6

Scrap
supply

1.0

0.9

0.5-0.6

Crude steel
demand

2.1

2.2

2.1-2.3***

11)

12)

13)

References

(unit: billion tons/year)
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(ទាំព័រ ១៣) 

អត្ថបទបរយិយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ និ្ងការខកថ្ចន
លក្បើក្ ស់ល ើងវញិថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (៤) 
សិកាខ សាោខែកខែបថ្បត្ងខែេ ន្លរៀបចាំកន្េងម្ក 
លណៈកាែ ធិ្ការខែកខែបលិត្លូរបរសិាថ ន្សក្ាប់សាំណង់ 
សហព័ន្ធឧសាហកម្ែខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ 
 
  សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្បងាា ញរលបៀបលដ្ឋោះ
ស្សាយបញ្ជា បរសិាថ ន្ខែេលកើត្លចញពីផ្សេិត្កម្ែខែក និ្ងខែក
ខែបជាសសរសតម្ភសាំខាន់្ថ្ន្ក្បតិ្បត្តិការរបស់ខេួន្។ កនុងចាំលោម្ 
លណៈកាែ ធិ្ការលែើម្បលីេើកកម្ពស់វធិាន្ការ លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយ
បញ្ជា បរសិាថ ន្លឺលណៈកាែ ធិ្ការសតីពីខែកខែប លិត្លូរបរសិាថ ន្
សក្ាប់សាំណង់ខែេជាំរញុការស្សាវក្ជាវ កនុងការវាយត្ថ្ម្េការ
បាំលពញមុ្ខងារបរសិាថ ន្ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបសាំណង់ និ្ងសកម្ែ
ភាពលែើម្បីលេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹង ថ្ន្ឥទធិពេក្លបែណត ប់បរសិាថ ន្
ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេទាំងលន្ោះ។  
  លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការយេ់ែឹង  ថ្ន្ការបាំលពញមុ្ខងារ   
បរសិាថ ន្ខពស់ខែេក្ត្ូវ ន្បងាា ញលដ្ឋយផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប—រួម្
ចាំខណកែេ់ការទប់សាក ត់្ការល ើងកាំលៅភពខផ្សន្ែី ការកសាង
សងគម្មួ្យលដ្ឋយលតត ត្លេើការចរាចរណ៍ និ្ងការលធ្វើសុខុែុម្រម្នី្យ
កម្ែជាមួ្យធ្ម្ែជាតិ្ លណៈកាែ ធិ្ការ ន្លរៀបចាំ “សិកាខ សាោ
ខែកខែបថ្បត្ង” ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ  ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១១ លៅទីក្កុងតូ្កយូ 
សក្ាប់អនកខែេកាំពុងលធ្វើការកនុងការដ្ឋឋ ន្សាំណង់។ កនុងខខវចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៩ លណៈកាែ ធិ្ការ ន្លរៀបចាំសិកាខ សាោលេើកទី៩ លៅ
តូ្កយូ និ្ងលក្គ្នងលរៀបចាំសិកាខ សាោលន្ោះលេើកទី១ លៅអូសាកា កនុង
ខខធ្នូ ខែេាន្ខេឹម្សារក្បហ្គក់ក្បខហេនឹ្ងសិកាខ សាោលៅតូ្កយូ
ខែរ។  
  សិកាខ សាោលេើកទី៩ ក្ត្ូវ ន្ក្ រពធល ើងលក្កាម្មូ្េ
បទចម្បង “វធិានាការបចេុបបន្ន លែើម្បីខកេម្ែលហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័ន្ធ
សងគម្ និ្ងការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់៖    មុ្ខងារលិត្លូរ  
បរសិាថ ន្ ពិលសសចាំលពាោះផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប”។ ជាពិលសស បទ
បងាា ញ៤ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើង ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការអនុ្វត្តលសចកតីខែេងការ
ផ្សេិត្ផ្សេបរសិាថ ន្ (EPD) ភាពខុសគ្នន រវាងការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់
ល ើងវញិលដ្ឋយឧបករណ៍សវ័យក្បវត្តិ និ្ងខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ
ក្បព័ន្ធសវ័យក្បវត្តិ និ្ងការឆ្េុោះបញ្ជេ ាំងកនុងការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុ
កាេលក្បើក្ ស់ (LCA) លហើយវធីិ្សាស្តសត LCA លដ្ឋយទញយកអត្ថ
ក្បលយជន៍្ែ៏ាន្សារៈសាំខាន់្បាំផុ្សត្ ថ្ន្េទធភាពខកថ្ចនលក្បើក្ ស់
ខែកខែបល ើងវញិ (សូម្លម្ើេតារាងខាងលក្កាម្)។ 

 
តារាងចាំណងលជើងបទបងាា ញ និ្ងអនកលធ្វើបទបងាា ញលៅ សិកាខ
សាោលេើកទី៩ សតីពីខែកខែបថ្បត្ងកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ 
 
ចាំណងលជើង អនកលធ្វើបទបងាា ញ  
ការអនុ្វត្តលសចកតីក្បកាសផ្សេិត្
ផ្សេបរសិាថ ន្ (EPD) ឡាខបេ
ថ្បត្ងខផ្សែកលេើ ISO 13025 កនុង
ផ្សេិត្ផ្សេខែក និ្ងខែកខែប 

Masayuki Kanzaki 
នាយក ម្ជឈម្ណា េ LCA 
សាលម្សក្ាប់ការស្សាវក្ជាវ
ការក្លប់ក្លងលដ្ឋយនិ្រន្តរភាព 

ភាពខុសគ្នន រវាងការខកថ្ចនលក្បើ
ក្ ស់ល ើងវញិក្បលភទបិទ និ្ង
ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ
ក្បលភទលបើក និ្ងការឆ្េុោះបញ្ជេ ាំង
និ្មួ្យៗកនុងការវាយត្ថ្ម្េវែដ
អាយុកាេលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្
ផ្សេខែក និ្ងខែកខែប 

Ichiro Daiso 
សាស្តសាត ចារយរង  
លែ  តឺ្ម្ ង់វសិវកម្ែសាភ រៈ 
សាោឧត្តម្សិកាវសិវកម្ែ ថ្ន្
សកេវទិាេ័យតូ្កយូ 

វធីិ្សាស្តសតការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុ
កាេលក្បើក្ ស់ផ្សេិត្ផ្សេខែក 
និ្ងខែកខែប 
ទញយកអត្ថក្បលយជន៍្ែ៏ាន្
សារៈក្បលយជន៍្េែបាំផុ្សត្ថ្ន្
េទធភាពខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើង
វញិខពស់ 

Hidekazu Matsubara 
លេខាធិ្ការ លណៈកាែ ធិ្ការ
ខែកខែបលិត្លូរបរសិាថ ន្
សក្ាប់សាំណង់ ថ្ន្ 
សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែប
ជប ុន្ 

ខខសខែកខែបភាជ ប់ម្នុ្សសនឹ្ង
ខផ្សន្ែី៖ ការបាំលពញមុ្ខងារលិត្
លូរបរសិាថ ន្របស់ខែកខែប និ្ង
និ្នាន ការែែីៗកនុងលាំនិ្ត្ផ្សតួចលផ្សតើម្
របស់ឧសាហកម្ែខែកខែប    
ជប ុន្លែើម្បបីន្ធូរបន្ថយការល ើង
កាំលៅភពខផ្សន្ែី 

Yuuki Yamamoto 
ក្បធាន្ក្កុម្ក្បឹកាភិ េ 
លណៈកាែ ធិ្ការខែកខែបលិត្
លូរបរសិាថ ន្សក្ាប់សាំណង់ ថ្ន្ 
សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែប
ជប ុន្ 
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A List of Presentation Titles and Presenters 
at the Ninth Green Steel Seminar in 2019 

Masayuki Kanzaki 
Director, LCA Center, Sustainable 
Management Promotion Organization

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

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

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

Application of Environmental Product 
Declaration (EPD) in Iron and Steel 
Products 

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

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

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

Title Presenter  

(Reference: Scenes of the 2018 
 Green Steel Seminar in Tokyo)
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(ទាំព័រ ១៤) 
អត្ថបទបរយិយ៖ ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ និ្ងការខកថ្ចន
លក្បើក្ ស់ល ើងវញិថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែប (៥) 
ការខណនាាំសតង់ដ្ឋរ ISO20915 លៅកនុងវលគសិកាលពញអងគថ្ន្
សន្និសីទក្បចាាំឆ្ន ាំរបស់សាលម្ SEAISI  
លណៈកាែ ធិ្ការយុទធសាស្តសតបរសិាថ ន្អន្តរជាតិ្ 
សហព័ន្ធខែក និ្ងខែកខែបជប ុន្ 
 

វទិាសាថ ន្ខែក និ្ងខែកខែបអាសីុអាលលនយ៍ (SEAISI) 
ក្ រពធសន្និសីទក្បចាាំឆ្ន ាំលៅទីក្កងុ ងកក ចាប់ពីថ្ែៃទី១៦-២០ ខខ
មិ្ែុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ កនុងលនាោះ លណៈកាែ ធិ្ការយុទធសាស្តសតបរសិាថ ន្
អន្តរជាតិ្ (JISF)  ន្បញ្ជូ ន្ Dr. Shiro Watakabe នាយក
ក្លប់ក្លងទូលៅ ក្កុម្លគ្នេន្លយ យខក្បក្បួេអាកាសធាតុ្ 
នាយកដ្ឋឋ ន្ខផ្សន្ការបលចេកវទិាថ្ន្សាជីវកម្ែខែកខែប JFE។ លៅ
កនុងវលគសិកាលពញអងគ II គ្នត់្ ន្លធ្វើ ែកថា លដ្ឋយ ន្ខណនាាំ
សតង់ដ្ឋរ ISO 20915 ខែេក្ត្ូវ ន្កាំណត់្សតង់ដ្ឋរលដ្ឋយអងគការ
សតង់ដ្ឋរអន្តរជាតិ្ (ISO) កនុងខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

លោក ន្ចូេរមួ្កិចេពិភាកា រវាងវាលែិន្ថ្ន្វលគសិកា
លពញអងគ II លក្កាម្ក្បធាន្បទសាំខាន់្ “បលងកើត្ត្ថ្ម្េកនុងឧសាហកម្ែ
ខែកខែប ផ្សនត់្លាំនិ្ត្លសែឋកិចេចរាចរណ៍”។ កនុងវលគសិកា អនកចូេរមួ្
 ន្លធ្វើបទបងាា ញនានា ទក់ទងលៅនឹ្ងចរតឹ្លែើម្ថ្ន្លសែឋកិចេ
ចរាចរណ៍។ លោក Wikrom Varagupta ក្បធាន្ក្កុម្ក្បឹកាភិ េ
 ន្បងាា ញចាំោប់អារម្ែណ៍របស់លោក “ចរតឹ្េកខណៈលែើម្ថ្ន្
លសែឋកិចេចរាចរណ៍ ាន្ទក្ម្ង់ខុសគ្នន លៅតាម្សាថ ប័ន្ និ្ង
ក្បលទស លហើយកនុងសាថ ន្ភាពលនាោះ ក្បលទសអាសា ន្ជាលក្ចើន្បងាា ញ
កក្មិ្ត្លេើសេប់ថ្ន្ការនាាំចូេលេើសការនាាំលចញ ប ុខន្តាន្ 
នាយកក្បតិ្បត្តិជាលក្ចើន្ខែេលិត្ថា ាន្ភាពេាំ កអាំពីរលបៀប
យេ់ែឹងសីុជលក្ៅពីលសែឋកិចេចរាចរណ៍ ប ុខន្តបទបងាា ញលដ្ឋយ 
Dr. Shiro Watakabe និ្ងអនកចូេរមួ្ែថ្ទលទៀលត្ោះបងាា ញលដ្ឋយ
ការលេើកលយបេ់ ជាមួ្យខេឹម្សារបញ្ជជ ក់យ ងចាស់ោស់”។  

បនាទ ប់ពីបទបងាា ញ ាន្សាំណួរ និ្ងចលម្េើយ ខែេ Dr. 
Shiro Watakabe  ន្លូសបញ្ជជ ក់ថាផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបលឺជា  
សាភ រៈលិត្លូរបរសិាថ ន្បាំផុ្សត្ ខផ្សែកលេើទិែឋភាពថ្ន្ការវាយត្ថ្ម្េវែដ
អាយុកាេលក្បើក្ ស់។ លោកក៏ ន្បូកសរបុវលគសិកាលដ្ឋយ
អោះអាងថា “វាជាសតង់ដ្ឋរ ISO20915 ខែេលធ្វើបងករេកខណៈជា
វជិជាន្កនុងការវាយត្ថ្ម្េផ្សេប ោះពាេ់ការខកថ្ចនលក្បើក្ ស់ល ើងវញិ

របស់ខែកខែបកនុងវធីិ្សាស្តសតខែេអាចសលក្ម្ច ន្ លហើយខ្ុាំាន្
អារម្ែណ៍សម្ាយរកីរាយ ចាំលពាោះក្បសិទធិភាពចាំណុចសាំខាន់្ៗថ្ន្
បទបងាា ញរបស់ខ្ុាំថ្ែៃលន្ោះ បងាា ញសីុជលក្ៅែេ់បុលគេ និ្ងសាថ ប័ន្
ពាក់ព័ន្ធលៅកនុងបោត ក្បលទសអាសា ន្”។  

ខណៈក្ពឹត្តិការណ៍ចុងលក្កាយថ្ន្វលគសិកា វលីែអូ៣០វនិាទី
ក្ត្ូវ ន្បងាា ញ លក្កាម្ការលរៀបចាំរបស់ JISF ជាមួ្យទសសន្ទន្ 
“ជាការពិត្ ខែកខែបលឺស្សាេ” លែើម្បីបងាា ញកាន់្ខត្ចាស់ចាំលពាោះ
ការវាយត្ថ្ម្េវែដអាយុកាេលក្បើក្ ស់ ថ្ន្ផ្សេិត្ផ្សេខែកខែបចម្បង
កនុងក្បលទសជប ុន្ អាំពីក្បព័ន្ធចាប់សញ្ជា  (Sensation)។ កនុងវលគ
សិកា Dr. Nae Heeltan ម្កពីសាលម្ខែកខែបពិភពលោក និ្ង
លោក Yapchin Seng អាជ្ាធ្រទទួេបន្ទុកបញ្ជជ ក់ការទទួេ
សាគ េ់ខែកខែបក្លឹោះ ម្កពីចក្កភពអង់លលេសក៏ ន្បងាា ញវត្តាន្
ជាវាលែិន្ពិភាកាជាមួ្យ Dr. Shiro Watakabe។  
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(ទាំព័រ១៥-ក្កបខផ្សនកខាងលក្កាយ) 
អត្ថបទភាល៖ ការរចនាលាំនូ្សបេង់ចុងលក្កាយបាំផុ្សត្ថ្ន្អគ្នរខែកខែប
កនុងក្បលទសជប ុន្ (៤) 
GINZA KABUKIZA 
—ការកសាងអគ្នរការយិេ័យខពស់កប់ពពកលៅលេើទីតាាំង
លបើកចាំហរថ្ន្សាេម្លហ្គស្សពខបបក្បថ្ពណី Kabukiza 
លដ្ឋយលក្បើក្ ស់លជើងទក្ម្រធ្ាំលៅពាក់កោត េជាន់្— 
សាជីវកម្ែ Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.  
Kengo Kuma និ្ងបុក្ត្សម្ព័ន្ធ 

 
សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza លៅត្ាំបន់្ Ginza តូ្កយូក្ត្ូវ

 ន្បលងកើត្ជាែែីជា GINZA KABUKIZA ជាបណតុ ោះសម្បទរចក្ម្ុោះ រាប់
ទាំងសាេម្លហ្គស្សព Kabukiza ែែី និ្ងអគ្នរការយិេ័យខពស់កប់
ពពក សាងសង់លៅលេើខផ្សនកត្ាំបូេថ្ន្សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza។ 
វាាន្កម្ពស់២៩ជាន់្ខាងលេើែី និ្ង៤ជាន់្ចុោះលៅលក្កាម្ែី។  

លយើងជួបបញ្ជា ក្បឈម្នឹ្ងការេាំ កមួ្យចាំនួ្ន្ ថ្ន្ការ
បលងកើត្ល ើងវញិ ការរចនាលាំនូ្សបេង់សាថ បត្យកម្ែខបបក្បថ្ពណី 
ពិលសសសាថ បត្យកម្ែខបបជប ុន្ លដ្ឋយម្ធ្យ យលក្គ្នងបងគុាំខែកខែប 
ខែេឈាន្លៅលេចលចញជារបូរាងលដ្ឋយលជាលជ័យ សាេ
ម្លហ្គស្សព Kabukiza ាន្សក្ម្ស់ែ៏ស្សទន់្ រមួ្បញ្េូ េជាវជិជាន្
នូ្វបលចេកវទិាលក្គ្នងបងគុាំទាំលន្ើបជាមួ្យគ្នន ផ្សងខែរ។ លៅកនុងខផ្សនកបិទ
លបើករវាងសាេម្ហ្គស្សព និ្ងអគ្នរការយិេ័យ លជើងទក្ម្ែ៏ធ្ាំ
សលម្បើម្ ឧបករណ៍ទាំលន្ើបឈាន្មុ្ខ ទក់ទងនឹ្ងលក្គ្នងបងគុាំអគ្នរក្ត្ូវ
 ន្លរៀបចាំមិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្លែើម្បីបលងកើត្េាំហរសាេម្លហ្គស្សព ែ៏ធ្ាំ
ទូោយនិ្ងមិ្ន្ាន្សរសរបញ្ឈរប ុលោណ ោះលទ លហើយខែម្ទាំងក្ទ
ក្ទង់អគ្នរការយិេ័យខពស់កប់ពពក ខែេសាងសង់លៅលេើសាេ
ម្លហ្គស្សព (Photo 1 និ្ងFig.1)។  
 
Photo  
1 GINZA KABUKIZA អគ្នរបណតុាំ សម្បទរចក្ម្ុោះ ខែេការយិេ័យ
ខពស់កប់ពពកក្ត្ូវ ន្ត្ាំលេើងលៅលេើសាេម្លហ្គស្សព Kabukiza 
Fig.1 ខផ្សនកថ្ន្ GINZA KABUKIZA 
 
ការរចនាស្សបតាម្រចនាបទលែើម្ថ្ន្សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza 
 GINZA KABUKIZA លឺជាលលក្ាងសាំណង់សាងសង់
ល ើងវញិសក្ាប់សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza ខែេាន្ក្បវត្តិ

លេើសពី១០០ឆ្ន ាំ។ សាំណង់សាងសង់ែែីបចេុបបន្នលន្ោះ លឺជាសាំណង់
ក្ត្ូវ ន្សាងសង់ល ើងវញិលេើកទី៥។ អតី្ត្សាេម្លហ្គស្សព 
Kabukiza លេើកទី៤ បញ្េ ប់លៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៥០ ក្ត្ូវ ន្រចនាលាំនូ្សបេង់
លដ្ឋយ Isoya Yoshida សាថ បត្យករែ៏េបីេាញកនុងវស័ិយសាថ បត្យកម្ែ
ជប ុន្។ លដ្ឋយសារាន្ការ រម្ភខេោះ  ៗែូចជាការសាងសង់លក្បើក្ ស់
ជាយូរម្កលហើយកាំពុងលកើន្ល ើង កងវោះភាពធ្ន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយ និ្ង     
កងវោះសម្បទរមិ្ន្ាន្រ ាំងកនុងអតី្ត្សាេម្លហ្គស្សព វាកាេ យជា
បញ្ជា ចាាំ ច់លែើម្បីលធ្វើការសាងសង់ល ើងវញិ ែូលចនោះលែើម្បីបន្តមុ្ខងារ
លក្បើក្ ស់ជាែែី។ ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ លែើម្បបីន្តរចនា Kabukiza 
សិេបៈសខម្តងខបបក្បថ្ពណីជប ុន្ សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza ក្ត្ូវ
ការឲ្យាន្ការដ្ឋក់បញ្េូ េកិចេការបន្តអាជីវកម្ែ ខែេាន្សថិរភាព។ 
លែើម្បីសលក្ម្ច ន្លគ្នេលៅទាំងលន្ោះ លលក្ាង GINZA KABUKIZA 
ក្ត្ូវ ន្លេើកកម្ពស់ជាលលក្ាងអភិវឌ្ឍបណតុាំ សម្បទរ ខែេកនុងលនាោះ
អគ្នរការយិេ័យសក្ាប់ជួេ នឹ្ងក្ត្ូវបលងកើត្ល ើងភាជ ប់ជាមួ្យនឹ្ង
សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza។ 
 លគ្នេលៅចម្បងមួ្យកាំពុងបន្តលលក្ាងបចេុបបន្ន លឺថា
ក្បវត្តិថ្ន្មុ្ខងារ Kabukiza ខែេក្លប់គ្នន ចូេចិត្ត ក្ត្ូវការលែើម្បីបន្ត
លៅថ្ែៃអនាលត្ លហើយថាមុ្ខងារែែីខែេបាំលពញតាម្ទសសន្វស័ិយ
ទាំលន្ើបបចេុបបន្ន ក្ត្ូវការរមួ្បញ្េូ េគ្នន លៅកនុងសាេម្លហ្គស្សព 
Kabukiza។ សាំណង់សាងសង់ល ើងវញិលេើកទី៤ ថ្ន្សាេម្លហ្គ
ស្សព Kabukiza ក្ត្ូវ ន្ពិចាររោលដ្ឋយការដ្ឋក់បញ្េូ េគ្នន ថ្ន្
សាំណង់សាងសង់ល ើងវញិែែីទាំងឡាយ និ្ងជួសជុេខែេក្ត្ូវ ន្
អនុ្វត្តកន្េងម្ក លហតុ្ែូលចនោះលហើយ សាេម្លហ្គស្សពលេើកទិ៥លទើប
បលងកើត្ែែី រចនាមូ្េដ្ឋឋ ន្តាម្ទសសន្ទន្លផ្សសងពីសាេម្លហ្គស្សព
លេើកទី៤។  

លទោះជាយ ងោកតី លយើងលិត្ថាជាការសម្ស្សបខែេ
សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza លេើកទី៥លទើបលបើកែែីលន្ោះមិ្ន្ក្ត្ូវ ន្
រចនាសម្ញ្ាតាម្អតី្ត្សាេម្លហ្គស្សព ប ុខន្តក្ កែោស់ ន្
បន្តែាំលណើ រលឆ្ព ោះលៅសលក្ម្ចអវីខែេក្លប់គ្នន រ ាំពឹងចង់ ន្ ពីអតី្ត្
សាេម្លហ្គស្សពទី៤។ (សូម្លម្ើេ Photo 2 និ្ង៣ និ្ងFig.2) 
 
Photo 2 ទិែឋភាពទាំងស្សុងថ្ន្សាេម្លហ្គស្សពែែី Kabukiza ក្ត្ូវ
 ន្រចនាលាំនូ្សបេង់លដ្ឋយអនុ្វត្តស្សបតាម្អតី្ត្សាេម្លហ្គស្សព 
Photo 3 លៅអីសាេម្លហ្គស្សពក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំស្សបតាម្ការរចនា
លាំនូ្សបេង់ថ្ន្អតី្ត្សាេម្លហ្គស្សព 
Fig.2 ខផ្សនកថ្ន្បណតុាំ លៅអីអងគុយសាេម្លហ្គស្សព 
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ការបងាា ញចាំោប់អារម្ែណ៍ពីលក្គ្នងបងគុាំលធ្វើពីលឈើជាមួ្យការលក្បើ
ក្ ស់លក្គ្នងបងគុាំខែកខែប 

សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza លេើកទី៤ លឺជាលក្គ្នងបងគុាំ
លបតុ្ងអាលម្ លហើយខផ្សនកខាងលក្ៅរបស់វាជាមូ្េដ្ឋឋ ន្ក្ត្ូវ ន្តុ្ប
ខត្ងលដ្ឋយលបតុ្ង។ លទោះយ ងោកតី កនុងលលក្ាងសាំណង់សាងសង់
ល ើងវញិែែី លដ្ឋយសារអគ្នរការយិេ័យខពស់កប់ពពកក្ត្ូវដ្ឋក់ភាជ ប់
ជាមួ្យសាេម្លហ្គស្សព លក្គ្នងបងគុាំខែកខែបក្ត្ូវ ន្យកម្កលក្បើជា
ចាាំ ច់ជាវត្ថុធាតុ្លែើម្លគ្នេ។ ក្ពម្ជាមួ្យគ្នន ខែរ លទោះបីជាថា
សាេម្លហ្គស្សពែែីក្ត្ូវបន្តលធ្វើពីអតី្ត្សាេម្លហ្គស្សពកតី វាលឺមិ្ន្
វជិជាន្សក្ាប់យកម្កលក្បើចាំលពាោះវត្ថុធាតុ្លែើម្លក្គ្នងបងគុាំ ខែេ
បងាា ញឲ្យល ើញចាំលពាោះសាភ រខែេក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់ កនុងអតី្ត្
សាេម្លហ្គស្សពល ើយ។  

លដ្ឋយខ ក សាេម្លហ្គស្សពែែី ខផ្សនកខាងលក្ៅក្ត្ូវ ន្
តុ្បខត្ងយ ងេែជាមួ្យបន្ទោះសសរលបតុ្ងទក្ម្រ (PC) លៅលេើលក្គ្នង
ខែកខែប។ លបតុ្ងអាលម្-រ រសថ្សជ័រហ្គវ យបឺរទម្ៃន់្ស្សាេ ក្ត្ូវ ន្
លក្បើក្ ស់ជាបរលិវណបិទលបើក លហើយសសរក្ទក្ទង់អាេុយមី្ញ ូ ម្
នានាក្ត្ូវ ន្លក្បើសក្ាប់ធ្នឹម្ទក្ម្ត្ាំបូេ លក្ពាោះថាត្ាំបូេសាេ
ម្លហ្គស្សពរងសាព ធ្បោត េឲ្យលកាង ែូលចនោះវាិក្ត្ថ្ន្សរសរ
ក្ទក្ទង់លក្គ្នងបងគុាំខែេយកម្កលក្បើក៏ាន្ភាពខុសៗគ្នន ខែរ។ តាម្រយៈ 
សសរក្ទក្ទង់សម្ស្សបក្ត្ូវ ន្លក្ជើសលរ ើស សក្ាប់ការលក្បើក្ ស់
ក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ។  

ាន្ការ រម្ភខេោះៗថា ការកាំណត់្លក្បើលក្គ្នងបងគុាំខែកខែប
អាចបោត េឲ្យាន្របូភាព    ថ្ន្អតី្ត្សាេម្លហ្គស្សពលក្គ្នងបងគុាំ  
លបតុ្ងអាលម្។ លទោះយ ងោកតី ក្បសិន្លបើសសរក្ទក្ទង់លក្គ្នងបងគុាំ
ទាំងអស់ក្ត្ូវ ន្លក្បើសក្ាប់សាេម្លហ្គស្សពែែីលនាោះ វានឹ្ងក្ត្ូវ ន្
ផ្សេិត្ល ើងលដ្ឋយម្លធ្ា យវធីិ្សាស្តសតបងគុាំលបតុ្ង ថ្ែេសាងសង់នឹ្ង
លកើន្ល ើងលហើយលលពិចារោរបន្តថា សាេម្លហ្គស្សពែែីក្ត្ូវ ន្
បញ្េ ប់នឹ្ងមិ្ន្អាចបងាា ញរបូភាពលក្គ្នងបងគុាំទម្ៃន់្ស្សាេខបបលន្ោះ។  

បខន្ថម្លេើលន្ោះ ការរចនាលាំនូ្សបេង់សាថ បត្យកម្ែថ្ន្សាេ
ម្លហ្គស្សព Kabukiza  ន្បងាា ញសាថ បត្យកម្ែលធ្វើពីលឈើក្បថ្ពណី
ជប ុន្ លហតុ្ែូលចនោះ លក្គ្នងខែកខែប+PC ក្បព័ន្ធបន្ទោះទក្ម្ក្ត្ូវ ន្យក
ម្កលក្បើសក្ាប់សាេម្លហ្គស្សពែែី ជាជាងក្បព័ន្ធលបតុ្ងអាលម្ 
សក្ាប់អតី្ត្សាេម្លហ្គស្សព ទាំន្ងជាជលក្ម្ើសែ៏ក្តឹ្ម្ក្ត្ូវ លក្ពាោះ
ថាលក្គ្នងបងគុាំលធ្វើពីលឈើក្ត្ូវ ន្ផ្សគុាំបញ្េូ េគ្នន លដ្ឋយបន្ទោះលក្គ្នងបងគុាំលធ្វើ
ពីលឈើ ក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់បញ្េូ េគ្នន លដ្ឋយបន្ទោះលក្គ្នងបងគុាំនិ្មួ្យៗម្តងមួ្យ  ៗ
លលសន្និដ្ឋឋ ន្ថា វសិវករលក្គ្នងបងគុាំចូេរមួ្កនុងការសាងសង់សាេ

ម្លហ្គស្សពទី៣ និ្ងទី៤ លដ្ឋយការលក្បើក្ ស់មិ្ន្អាចខវោះ ន្នូ្វ
លក្គ្នងបងគុាំលបតុ្ងអាលម្ អាចក្បឈម្នឹ្ងបញ្ជា ក្បឈម្ជាលក្ចើន្។ 
ចាំលពាោះការកាំណត់្ន័្យខបបលន្ោះ លដ្ឋយក្គ្នន់្ខត្លដ្ឋយាន្ភាពខុស
គ្នន ថ្ន្សាភ រៈលក្គ្នងបងគុាំរវាងសាេម្លហ្គស្សពចាស់ និ្ងែែី ក្ត្ូវ ន្
ក្ទក្ទង់លដ្ឋយការលក្បើក្ ស់ជាអតិ្បបរារថ្ន្បលចេកវទិាទន់្សម័្យ 
លយើងលជឿជាក់ចាស់ថាការចាប់យកទសសន្ទន្សាថ បត្យកម្ែពីសាេ
ម្លហ្គស្សពចាស់ចាំលពាោះសាេម្លហ្គស្សពែែី ក្ត្ូវសលក្ម្ច ន្លដ្ឋយ
លជាលជ័យ។  
 
ខផ្សនកលបើក-បិទលៅខផ្សនកខាងលេើជាន់្សាេម្លហ្គស្សពលក្កាម្លៅជាន់្
ការយិេ័យខាងលេើ 
 កនុងលលក្ាងសាងសង់ល ើងវញិ សក្ាប់សាេម្លហ្គ 
ស្សព Kabukiza ទី៥ លក្គ្នងបងគុាំខែកខែបក្ត្ូវ ន្យកម្កលក្បើក្ ស់
ជាចាាំ ច់លែើម្បីបលងកើត្ឲ្យ ន្បណតុាំ សម្បទររមួ្ាន្ សាេម្លហ្គ 
ស្សព និ្ងអគ្នរការយិេ័យ។ កនុងខផ្សនកសាេម្លហ្គស្សព ឧបករណ៍
លផ្សសងៗក្ត្ូវ ន្លក្បើបញ្េូ េគ្នន លែើម្បីបលងកើត្ល ើងវញិសាថ បត្យកម្ែលធ្វើពី
លឈើលដ្ឋយលក្បើលក្គ្នងបងគុាំខែកខែប។ លក្ពាោះថាអគ្នរការយិេ័យខពស់
កប់ពពកលឺសថិត្លៅចាំពីលេើសាេម្លហ្គស្សព ក្បព័ន្ធលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្
ខាន ត្ធ្ាំក្ត្ូវ ន្ខណនាាំឲ្យលក្បើរវាងខផ្សនកសាេម្លហ្គស្សព និ្ងអគ្នរ
ខពស់កប់ពពក។ ជាពិលសស លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្រធ្ាំពីរក្ត្ូវ ន្លរៀបចាំលៅ
ជាន់្ទី៥ និ្ងទី៦ កនុងខផ្សនកលបើក-បិទ រវាងសាេម្លហ្គស្សព និ្ងអគ្នរ
ការយិេ័យខពស់កប់ពពក លែើម្បីផ្សតេ់ក្ចកចូេលបើកត្ាំបូេកនុង៤
ស្សទប់ថ្ន្ខផ្សនកសាេម្លហ្គស្សព លហើយក៏លែើម្បីក្ទក្ទង់១០០ សសរ
បញ្ឈរខែេក្ត្ូវ ន្ត្លម្េើងលៅខផ្សនកខាងត្បូង (ខផ្សនកខាងមុ្ខសាេ
ម្លហ្គស្សព) ថ្ន្អគ្នរខពស់កប់ពពក។ (សូម្លម្ើេ Photo 4) 
 បន្តម្កលទៀត្   លែើម្បីតេ ស់បតូរបន្ទុកលដ្ឋយរេូន្ពីលក្គ្នង   
បងគុាំទក្ម្រខាន ត្ធ្ាំ លៅជាន់្តទ េ់ែី យន្តការធ្នឹម្ជញ្ជជ ាំងក្ត្ូវ ន្ផ្សតេ់
លៅជាន់្លក្កាម្ទី៣ និ្ង៤ លែើម្បកី្ទក្ទង់លក្គ្នងបងគុាំខាន ត្ធ្ាំ  ខែេតាម្   
រយៈលន្ោះ បន្ទុកពីលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំក្ត្ូវ ន្ខបងខចក និ្ងលផ្សទរលៅ
ជាន់្តទ េ់ែី។ 
 កនុងជាន់្ទី៥ ថ្ន្ជាន់្ទក្ម្លក្គ្នងបងគុាំខាន ត្ធ្ាំ សាេម្លហ្គ 
ស្សព Kabukiza និ្ងសួន្ចារលៅខាងលេើត្ាំបូេក្ត្ូវ ន្ផ្សតេ់ឲ្យ 
លហើយកនុងជាន់្ទី៦ បន្ទប់ា សីុន្ក្ត្ូវ ន្ផ្សតេ់ឲ្យ។ តាម្ម្លធ្ា យ
លន្ោះ ឧបករណ៍ និ្ងសម្បទរែថ្ទលទៀត្ក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់លដ្ឋយទាំង
សាេម្លហ្គស្សព និ្ងអគ្នរការយិេ័យខពស់កប់ពពកអាចក្ត្ូវ ន្
លរៀបចាំលដ្ឋយខបេកគ្នន កនុងជាន់្ទក្ម្លក្គ្នងបងគុាំខាន ត្ធ្ាំ សថិត្លៅរវាង
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ខផ្សនកសាេម្លហ្គស្សព និ្ងអគ្នរការយិេ័យខពស់កប់ពពក។ លៅ
កនុងបេង់ចរាចរណ៍សក្ាប់អគ្នរទាំងមូ្េ ក្ចកចូេការយិេ័យក្ត្ូវ
 ន្លរៀបចាំដ្ឋច់លដ្ឋយខ កពីគ្នន  ពីក្ចកចូេសាេម្លហ្គស្សព 
លហើយអនកលធ្វើការលៅអគ្នរការយិេ័យបតូរ ពីជលណតើ រយន្តសក្ាប់លក្បើ
ក្ ស់សក្ាប់ជាន់្ខាងលក្កាម្ លៅជលណតើ រយន្តសក្ាប់អគ្នរ
ការយិេ័យខពស់កប់ពពកលៅជាន់្ទី៧។ ចលនាេ ោះក្បលហ្គងសក្ាប់
ជលណដើ រយន្តទាំងពីរអាចក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់ឲ្យសម្ស្សបលៅនឹ្ងជាន់្លក្គ្នង
បងគុាំខាន ត្ធ្ាំ។  

សក្ាប់ការរចនាលាំនូ្សបេង់សាថ បត្យកម្ែ ឧបករណ៍លក្គ្នង
បងគុាំ និ្ងទិែឋភាពលផ្សសងៗលទៀត្ពាក់ព័ន្ធអគ្នរ GINZA KABUKIZA 
លយើងលិត្ថាក្បព័ន្ធលបើក-បិទរវាងសាេម្លហ្គស្សព និ្ងការយិេ័យ
ខពស់កប់ពពកក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់ជាធ្រាន្លដ្ឋយលជាលជ័យ។  
 
Photo 4 លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំផ្សតេ់ជារចនាសម្ព័ន្ធ លបើក-បិទរវាង
សាេម្លហ្គស្សព និ្ងអគ្នរការយិេ័យខពស់កប់ពពក 
 
ការរចនាលាំនូ្សបេង់ទេ់រ ាំជួយ 

ក្បធាន្បទែ៏សាំខាន់្ កនុងែាំោក់កាេរចនាលាំនូ្សបេង់
លក្គ្នងបងគុាំទេ់នឹ្ងរ ាំជួយ លឺឥទធិពេលេើសម្ត្ថភាពេ់នឹ្ងរ ាំជួយថ្ន្ការ
លរៀបចាំសសរបញ្ឈរខែេកនុងលនាោះ សសរបញ្ឈរភាលលក្ចើន្លៅខផ្សនក
ខាងត្បូង (សាេម្លហ្គស្សពខផ្សនកខាងមុ្ខ) ក្ត្ូវ ន្ក្ទក្ទង់លដ្ឋយ
លក្បើក្ ស់លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ លែើម្បីលដ្ឋោះស្សាយរ ាំលោចរ ាំជួយទិស
លៅពីត្បូង-លជើង។ ខណៈខែេសសរបញ្ឈរលៅខផ្សនកខាងលជើងថ្ន្អគ្នរ
ខពស់កប់ពពកក្ត្ូវ ន្ត្លម្េើងលៅលេើជាន់្ខាងលក្កាម្ អនកខែេលៅ
ខផ្សនកខាងត្បូងក្ត្ូវ ន្ក្ទក្ទង់លដ្ឋយលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ។ ក្ត្ង់
ចាំណុចលន្ោះ ការពិនិ្ត្យជាបន្តបនាទ ប់លេើភាពធ្ន្ទេ់នឹ្ងរ ាំជួយក្ត្ូវ
 ន្លធ្វើល ើងលដ្ឋយលក្បើក្ ស់បលចេកវទិា3D និ្ងវធីិ្សាស្តសតែ៏ទថ្ទ
លទៀត្លែើម្បីបញ្ជជ ក់សុវត្ថិភាពទេ់រ ាំជួយថ្ន្អគ្នរទាំងមូ្េ។ ជាពិលសស 
សក្ាប់អគ្នរការយិេ័យខពស់កប់ពពក ក្បព័ន្ធក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យលឆ្េើយឆ្េង
កូន្កាត់្ក្ត្ូវ ន្កាំណត់្យកម្កលក្បើក្ ស់ លដ្ឋយលរៀបចាំជាបណតុាំ ថ្ន្
បងគុាំសសរទក្ម្ទេ់រ ាំជួយក្បទក់គ្នន  និ្ងសន្ទោះបិទលបើកខយេ់លក្បើលក្បង
ខាប់ (សូម្លម្ើេ Fig.3) ។  

បងគុាំសសរទក្ម្ទេ់រ ាំជួយក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់បញ្េូ េខាងលក្កាម្
លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ។ ែូច ន្បងាា ញខាងលេើ កនុងលលក្ាងសាង
សង់ល ើងវញិបចេុបបន្ន ការរចនាលាំនូ្សបេង់លក្គ្នងបងគុាំរចនាសម្ព័ន្ធក្ត្ូវ
 ន្ខណនាាំ ខែេកនុងលនាោះរចនាសម្ព័ន្ធលក្គ្នងបងគុាំលក្គ្នងឆ្ែឹងក្ត្ូវ ន្

ខបងខចកចាស់ោស់ជាខផ្សនកៗក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់សក្ាប់សាេ
ម្លហ្គស្សព និ្ងខផ្សនកៗសក្ាប់អគ្នរការយិេ័យខពស់កប់ពពក។ 
កនុងខផ្សនកខពស់-ទប លដ្ឋយសារសាេម្លហ្គស្សពសថិត្លៅទីលនាោះ
លហើយការត្ភាជ ប់ជាលក្ចើន្ក្ត្ូវ ន្លក្បើលៅទីលនាោះ ការរចនាលាំនូ្សបេង់
ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងខបបលន្ោះលែើម្បីការខូចខាត្ក្ទង់ក្ទយលក្គ្នងឆ្ែឹង ក្ត្ូវ
 ន្សងកត់្ជាមូ្េដ្ឋឋ ន្ែេ់កក្មិ្ត្អបបរារ លហើយលក្គ្នងឆ្ែឹងបងាា ញ
សភាពខក្បក្បួេលៅរកទក្ម្ង់លែើម្។ លនាោះលឺថាការរចនាលាំនូ្សបេង់
ក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងលែើម្បីថាខផ្សនកលក្គ្នងបងគុាំលក្កាម្លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ
មិ្ន្បោត េឲ្យាន្សភាពងាយស្សួេបត់្ខបន្។ ម្ា ងវញិលទៀត្ 
កនុងខផ្សនកអគ្នរខពស់កប់ពពក សសរធ្នឹម្ចម្បង ក្ត្ូវ ន្រចនាលាំនូ្ស
បេង់លែើម្បីថាាន្សភាពងាយស្សួេបត់្ខបន្ ខែេអាចលកើត្ាន្កនុង
លពេរ ាំជួយែីធ្ាំសលម្បើម្។ ការរចនាលាំនូ្សបេង់លក្គ្នងបងគុាំខែេលរៀបចាំ
 ន្យ ងេែ លឺកាំណត់្យកម្កលក្បើសក្ាប់ទាំងសាេម្លហ្គស្សព 
និ្ងអគ្នរការយិេ័យខពស់កប់ពពក។  
 
Fig.3 ការលេើកល ើងថ្ន្លក្គ្នងឆ្ែឹងទិសលៅ X 
  
លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំលែើម្បកី្ទក្ទង់អគ្នរខពស់កប់ពពក 
 លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំាន្ក្បខវងពីចុងាខ ងលៅាខ ងលទៀត្
៣៦,៤ខម្ ក្ត្ និ្ងកម្ពស់១៣ខម្ ក្ត្ លហើយលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ពីរក្ត្ូវ ន្
លរៀបចាំលៅខផ្សនកខាងត្បូងថ្ន្អគ្នរខពស់កប់ពពក (ខផ្សនកខាងមុ្ខថ្ន្
សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza)។ បន្ទុកអ័កសរយៈលពេខវងនឹ្ងក្ត្ូវ
បលងកើត្ល ើងលដ្ឋយលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំពីរ បរាិណ៩០០០លតាន្ 
ថាន ក់ខពស់បាំផុ្សត្ថ្ន្លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ ខែេលក្បើលៅកនុងអគ្នរខពស់
កប់ពពកលៅជប ុន្។ ខែកខែេាន្ភាពធ្ន្ខពស់ (SA-400) លឺក្ត្ូវ ន្
លក្បើក្ ស់ខខសលកាងបត់្ខបន្ថ្ន្ខផ្សនកខាងលេើ ខខសក្ត្ង់ខផ្សនកខាងលក្កាម្ 
និ្ងសសរបលញ្ឈៀងខែេាន្ខផ្សនកក្បអប់ ៩០០x៩០០ខម្ ក្ត្។ (សូម្
លម្ើេ Photo 5 និ្ង Fig.4) 
 លដ្ឋយសារខត្លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំលឺសសរទាំហាំធ្ាំ វាពិ ក
លេើលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ល ើងលេើខែេផ្សគុាំលៅលេើែី។ ជាមួ្យគ្នន លន្ោះខែរ វា
ក្ត្ូវ ន្ផ្សគុាំលដ្ឋយលក្បើក្ ស់សសរបឈឈរបលោត ោះអាសន្ន ខណៈខែេ 
ក្ត្ួត្ពិនិ្ត្យកក្មិ្ត្របស់វាលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ឧបករណ៍ែូយ (Photo 6)។ 
ខផ្សនកលក្គ្នងបងគុាំខែេសថិត្លៅលក្កាម្លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ លឺបន្ទប់
សក្ាប់ដ្ឋក់សាភ រៈលៅលក្កាម្ែីថ្ន្សាេម្លហ្គស្សព លហតុ្ែូលចនោះ វា
ក្ត្ូវ ន្ពាករណ៍ កនុងលលក្ាងសាងសង់ល ើងវញិបចេុបបន្នថា 
ក្បសិន្លបើសសរបញ្ឈរបចេុបបន្នក្ត្ូវ ន្ត្លម្េើងកនុងសាេម្លហ្គស្សព
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ែូចវាខបបលន្ោះនឹ្ងាន្ឧបសលគមួ្យចាំនួ្ន្លកើត្ល ើង កនុងសាំណង់
សាេម្លហ្គស្សពបន្តបនាទ ប់។ ក្ត្ង់ចាំណុចលន្ោះ លឺចាាំ ច់ក្ត្ូវែក
សសរបញ្ឈរបលោត ោះអាសន្នភាេ ម្ៗបនាទ ប់ពីបបញ្េ ប់ការត្លម្េើងលក្គ្នង
បងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ ខែេលទោះជាយ ងោកតី ត្ក្ម្ូវឲ្យាន្ការពិនិ្ត្យ
ល ើងវញិជាពិលសសកនុងការត្លម្េើងលក្គ្នងឆ្ែឹងខាងលេើលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្
ខាន ត្ធ្ាំ។ 
 លៅលពេខែេលក្គ្នងឆ្ែឹងខាងលេើ លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ
ក្ត្ូវ ន្ត្ាំល ើងខណៈខែេក្ទក្ទង់បន្ទុកលក្គ្នងឆ្ែឺង លដ្ឋយលក្បើក្ ស់
លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំអាចបោត េឲ្យលផ្សែៀង 
លដ្ឋយបន្ទុកក្ត្ូវបលងកើត្ល ើងវញិលដ្ឋយវាលកើន្ល ើង លហើយលពេ
ែាំោេគ្នន  សភាពលផ្សែៀងលក្គ្នងឆ្ែឹងខាងលេើលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្នឹ្ងលកើន្
ល ើង។ លនាោះលឺថាបន្ទុកបខន្ថម្នឹ្ងក្ត្ូវបខន្ថម្លេើលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ ខែេ
អាចឈាន្លៅការរចនាលាំនូ្សបេង់មិ្ន្សម្លហតុ្ផ្សេ ថ្ន្លក្គ្នងឆ្ែឹង
ខែេនឹ្ងក្ត្ូវត្លម្េើងខាងលេើលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្។  
 លែើម្បីទប់សាក ត់្ឥទធិពេអវជិជាន្ពីការត្លម្េើង ឧបករណ៍
ែូយក្ត្ូវ ន្ដ្ឋក់ស្សបលៅតាម្សសរបញ្ឈរ ខផ្សនកលេើលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ 
ខផ្សនកខាងលេើខខសក្ត្ង់លហើយការត្លម្េើងលក្គ្នងឆ្ែឹងបន្តលៅលទៀត្ ខណៈ
ខែេពិនិ្ត្យលម្ើេការែកលក្គ្នងឆ្ែឹងបនាទ ត់្បញ្ឈរ ខាងលេើលក្គ្នងបងគុាំ
ទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ (Photo 7)។ លនាោះលឺថា ែាំលណើ រការបន្តបនាទ ប់ក្ត្ូវ ន្
កាំណត់្យក ខណៈខែេបងគុាំថ្ន្លក្គ្នងឆ្ែឹងអគ្នរលផ្សែៀងលដ្ឋយសារ
ទម្ៃន់្លកើន្ល ើងថ្ន្ លក្គ្នងឆ្ែឹងទាំងលន្ោះបោត េឲ្យលផ្សែៀងលក្គ្នងឆ្ែឹង
កាំពុងត្លម្េើង      លផ្សែៀងលក្គ្នងឆ្ែឹងក្ត្ូវ ន្ខកត្ក្ម្ូវលដ្ឋយលក្បើក្ ស់ែូយ
លែើម្បីធានាការត្លម្េើងលក្គ្នងឆ្ែឹងតាម្កក្មិ្ត្   បនាទ ប់ម្កែាំលណើ រការ
ទាំងលនាោះក្ត្ូវ ន្លធ្វើល ើងជាែែីម្តងលទៀត្ លែើម្បីត្លម្េើងលក្គ្នងឆ្ែឹងលសែើៗ
គ្នន ។ខផ្សនកអគ្នរខពស់កប់ពពក ក្ត្ូវ ន្សាងសង់ខណៈខែេក្បលេ់
ក្ត្េប់លក្គ្នងឆ្ែឹងអគ្នរលៅសាថ ន្ភាពកក្មិ្ត្មួ្យ ករណីក្បសិន្លបើ
លក្គ្នងបងគុាំខាងលេើ លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ក្ត្ូវដ្ឋក់លៅពីលេើែី។ 
 

Photo 5 លក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំក្បខវងពីចុងាខ ងលៅាខ ងលទៀត្៣៨,៤
ខម្ ក្ត្ និ្ងកម្ពស់ ១៣ខម្ ក្ត្ និ្ងការផ្សេិត្លដ្ឋយលក្បើក្ ស់ខែកខែប
ាន្ភាពធ្ន្ខពស់ SA440 
Photo 6 ែូយក្ត្ូវ ន្លក្បើក្ ស់លែើម្បីធានាកក្មិ្ត្ថ្ន្ការផ្សគុាំលក្គ្នងបងគុាំ 
Photo 7 រងាវ ស់ថ្ន្ការែកលក្គ្នងឆ្ែឹងកនុងសាំណង់លពេត្ាំល ើង 
Fig.4 េកខណៈេម្ែិត្ថ្ន្ លក្គ្នងឆ្ែឹងខែកខែបលក្គ្នងបងគុាំទក្ម្ខាន ត្ធ្ាំ 
 
រ រកម្ពស់ថ្ន្អគ្នរកាំណត់្ការអនុ្វត្តសក្ាប់លក្គ្នងបងគុាំខែកខែប 

លដ្ឋយលហតុ្ថាតួ្សខម្តង Kabuki ទាំងពីរ និ្ងអនកគ្នាំក្ទ

ាន្អារម្ែណ៍ពិលសសខបេកសក្ាប់សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza 
រលបៀបខែេលលវាយត្ថ្ម្េសាេម្លហ្គស្សពលបើកែែី លឺជាបញ្ជា  រម្ភែ៏
សាំខាន់្។ ប ុខន្តវា ន្កាេ យជាករណីក្ត្ូវលលសាគ េ់លក្ចើន្។ កនុងករណី
ជាលក្ចើន្ ក្បជាជន្ាន្អារម្ែណ៍ែាំបូងពីភាពមិ្ន្សីុសងាវ ក់គ្នន កនុង
ចាំណុចសាេម្លហ្គស្សពសាងសង់ែែី ប ុខន្តជាបន្តបនាទ ប់ម្ក  ន្
កាេ យលៅជាសុាាំនឹ្ងវាលៅវញិ។ សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza ែែី លទោះ
យ ងោកតី  ន្ឈនោះកិត្តិនាម្ខពស់មិ្ន្ធាេ ប់ាន្ចាប់តាាំងពីការ
បញ្េ ប់របស់វា។ លយើងលិត្ថាវាមិ្ន្ធ្ម្ែតាខែេសាេម្លហ្គស្សពែែី 
 ន្ទទួេការពាករណ៍សាធារណៈខពស់ក្គ្នន់្ខត្ពីែាំោក់កាេ
លបើកសាេម្លហ្គស្សពែាំបូង។  

តួ្សខម្តង Kabuki អនកគ្នាំក្ទ និ្ងអនកពាក់ព័ន្ធែថ្ទលទៀត្
ាន្របូភាពតទ េ់ខេួន្របស់ពួកលលលរៀងៗខេួន្ ថ្ន្លលក្ាងសាេ
ម្លហ្គស្សព Kabukiza កនុងលបោះែូងរបស់ពួកលល។ លយើងឥ ូវលន្ោះាន្
អារម្ែណ៍រកីរាយខែេលយើងទទួេលជាលជ័យកនុងការសាងសង់សាេ
ម្លហ្គស្សពល ើងវញិកនុងវសិាេភាពខែេវាលធ្វើឲ្យពួកលលទាំងអស់គ្នន
លពញចិត្ត។ អនកទសសនា Kabuki ខណៈលពេលន្ោះ រមួ្ាន្អនកលធ្វើការ
កនុងសាេម្លហ្គស្សពជាលក្ចើន្ែ៏អសាេ រយ ខែ ាន្ការយេ់ែឹង
ក្ជាេលក្ៅថ្ន្សាេម្លហ្គស្សពអតី្ត្ Kabukiza ទី៤។ សាេម្លហ្គ
ស្សបលេើកទី៥បចេុបបន្ន ផ្សគុាំសាសភាពបន្តលវន្របស់ខេួន្យ ងជិត្
សនិត្ខែេកក្ម្លេើកតួ្នាទីហ្គងេក់វត្ថុអនុ្សាវរយ៍ី របស់សាេ
ម្លហ្គស្សពលៅខផ្សនកផ្សទុយគ្នន លឺកាំពុងល ោះអនកលធ្វើការកនុងលនាោះលៅកនុង
សភាពយេ់ក្ចេាំ។ 

ជាងលន្ោះលៅលទៀត្ មិ្ន្ក្តឹ្ម្ខត្ម្នុ្សសពីរបីនាក់មិ្ន្
ក្ កែថាសាេម្លហ្គស្សពបចេុបបន្ន ក្ត្ូវ ន្កសាងល ើងវញិ 
លដ្ឋយលៅខត្លជឿជាក់ថាសាេម្លហ្គស្សពទី៤ ក្ត្ូវ ន្ទុកលចាេ 
លដ្ឋយាន្ខត្អគ្នរខពស់កប់ពពកបខន្ថម្លៅពីលក្កាយប ុលោណ ោះ។ ក្ត្ង់
ចាំណុចលន្ោះ លទោះជាថាាន្ករណីជាលក្ចើន្ខែេលយើងខហកវាលចញ
ទាំងស្សុងអគ្នរសាេម្លហ្គស្សពចាស់ សក្ាប់ការសាងសង់
ល ើងវញិ។ លយើងាន្បញ្ជា ពិ ក ប ុខន្តលលក្ាងសាងសង់ល ើងវញិ
ទាំងមូ្េ ន្ការលពញចិត្តយ ងពិលសសខបេក។ លយើងលជឿជាក់ថា
លយើងបាំលពញការងារ ន្េែ លដ្ឋយលិត្លូពីលុណភាពថ្ន្ក្កុម្រចនា
លាំនូ្សបេង់រមួ្គ្នន របស់ក្កុម្ហ ុន្ Mitsubishi Jinsho Sekkei Inc. និ្ង 
Kengokum និ្ងបុក្ត្សម្ព័ន្ធ។  

េាំហរសាេខែេពុាំាន្សសរបញ្ឈរ ខែេផ្សតេ់លៅកនុង
សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza ែែី  ន្កាេ យលៅជាភាពអាចាន្
ជាមួ្យការលក្បើក្ ស់បត់្ខបន្ថ្ន្លក្គ្នងបងគុាំខែកខែប។ កនុងែាំោក់
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កាេរចនាលាំនូ្សបេង់ែាំបូង លយើងាន្ការ រម្ភខេោះៗអាំពីការកលត្ើ
ត្ាន្រ ាំញ័រ និ្ងសលម្េងបោត េម្កពីការលក្បើក្ ស់លក្គ្នងបងគុាំខែក
ខែប ប ុខន្តការ រម្ភទាំងលនាោះ ក្ត្ូវ ន្លដ្ឋោះស្សាយទាំងស្សុងលដ្ឋយ
 ន្លតត ត្សាំខាន់្លេើបលចេកវទិាសាថ បត្យកម្ែទន់្សម័្យ។ ការ
បញ្េ ប់លដ្ឋយលជាលជ័យថ្ន្លលក្ាងសាងសង់ល ើងវញិបចេុបបន្នលឺពាក់
ព័ន្ធយ ងធ្ាំលៅនឹ្ងការលក្បើក្ ស់ជាអតិ្បបរារថ្ន្ការបាំលពញមុ្ខងារ
ខពស់ខែេខែកខែបអាចផ្សតេ់ និ្ងកិចេខិត្ខាំទាំងឡាយហក់ឆ្េងកាត់្
តាម្កក្មិ្ត្លក្បើក្ ស់សក្ាប់លក្គ្នងបងគុាំខែកខែប។ លយើងទទួេ
សាគ េ់ថាលលក្ាងបចេុបបន្នអាចក្ត្ូវ ន្កក្មិ្ត្ទីតាាំងកនុងទក្ម្ង់មួ្យ
ជាែាំលោោះស្សាយលាំរកូនុងការលក្បើក្ ស់លក្គ្នងបងគុាំខែកខែប។ (សូម្
លម្ើេ Photo 8) 
 
Photo 8 ែាំបូេលកបឿងក្បថ្ពណីថ្ន្សាេម្លហ្គស្សព Kabukiza និ្ង  
រយៈកម្ពស់កក្មិ្ត្ចលងែៀត្បនាទ ប់បញ្ឈរខផ្សនកខាងកនុង ថ្ន្អគ្នរ 
Kabukiza ថ្ន្ ត្ាំបន់្ GINZA KABUKIZA ខែេក្ត្ូវ ន្បញ្េ ប់លដ្ឋយ
ការលក្បើក្ ស់ខែេាន្ក្បលយជន៍្បាំផុ្សត្ថ្ន្លក្គ្នងបងគុាំខែកខែប។  
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Photo 2 Full view of the new Kabukiza Theatre designed by carrying on the former theatre

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

Fig. 1 Section of GINZA KABUKIZA

Rooftop garden

Mega truss

Office floor

Kabukiza galleryKabukiza gallery

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

Fig. 2 Section of Theatre Seat Section 

Profile line of 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. 4 Details of Mega Truss Steel Framing

SA440C high-strength steel 
SN490B rolled steel for building structure 
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Fig. 3 X-direction Framing Elevation

Buckling-
restrained brace 
(LY225)

Oil damper

Mega truss 
(SA440)

Buckling-
restrained brace 
(SN490) 

Wall beam to 
support 
mega truss

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

Photo 6 Hydraulic jack used to secure level 
              assembly of frames

Photo 7 Measurement of displacement of 
              frames during installation
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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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