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ពិភពផ្លាស្ទីក
ការពិត និងតួលេខស្តីពតី ផ្លា ស្តីករាយលពញផែនដតី

២០១៩
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ផ្លា ស្តីកមានលៅគ្រប់កផនលាង ល�ើយលបើលយើង្ិរតលៅ ជតីវតិរបស់លយើង លោរ 

លពញលៅលោយផ្លា ស្តីក។    លយើងលគបើគរាស់ផ្លា ស្តីកល្រោប រកសា 

ឱសថ សល្លាៀកបំោក់ គបោប់លកមេងលេង និងសមាភា រៈផថខលាួន ក៏ដូច

ជាលៅក្នុងសមាភា រៈននឧសសា�ក្មេ       និងែេិតែេកសិក្មេ។ 

លយើងក៏ដឹងពតីហានិភ័យននកាកសំណេ់ផ្លា ស្តីចលៅបររិោថា នជនុំវញិ តា្កផនលាងស្នុកទនុក 

កាកសំណេ់ និងលៅក្នុងទឹកស ន្ុគទែងផដរ។

លយើងល�ើញកាន់ផតចបាស់លៅៗថា ផ្លា ស្តីកបង្កហានិភ័យដេ់សនុខភាពលយើង ្ិរតចាប់ 

តំាងពតីដំណាក់កាេែេិត ការលគបើគរាស់រ�ូតដេ់ការលរាះលចាេ។ ភា្រេ្ិតតូច 

ននផ្លា ស្ិច និង ែេិតែេ្រតី ត្ីមានជាតិពនុេផដេល្រយកលៅែេិតផ្លា ស្តីក ចូេក្នុង 

ខ្យេ់ដលងហើ្ ទឹកលគបើគរាស់ ល�ើយនិងក្នុងដតី។ វាល្វើឱ្យខូចគបព័ន្ធការោររាងកាយពតី 

ជំងឺ គបព័ន្ធបន្ពូជ លថលាើ្ តំរងលោ្ រ�ូតដេ់ល្វើឱ្យមានលរា្រ្ហារតីក។

លោះបតីជាលយើងដឹងថា ផ្លា ស្តីកល្វើឲ្យខូចបររិោថា ន   និងសនុខភាពក៏លោយ ក៏ែេិតែេពតី   

ផ្លា ស្តីកលៅផតបន្លកើនល�ើងជាេំោប់។ និោ្ការលនះនឹងបន្ក្នុងលពេអោ្រត គបសិន

លបើលយើង្ិនបង្្ក់ផែនការពគងតីកឧសសា�ក្មេលទលោះ លោយរោរផតការោញយក 

ឧសមេ័នសគមាប់ែេិតវាមានតន្លាលថាក។

គរាន់ផតលៅស�រដ្ឋអាល្រកិ គករុ្�៊នុនឧសសា�ក្មេផ្លា ស្តីកមានលរាេបំណងបលង្កើន

ការែេិតផ្លា ស្តីក៣០ភា្ររយលៅឆំ្្បោ្ប់ ។ ៩៩ភា្ររយននែេិតែេផ្លា ស្តីក ល្រ 

ែេិតពតីឥន្ធនៈ�វូសនុតីេ ដូចជា្្ូយងថមេ លគបងកាត និងឧសមេ័ន។    ការល្វើខូចដេ់ 

អាកាសធាតនុ លោយមានជាតិបំភាយឧសមេ័ន លពេែេិតមានក្នុង្ំល្ងណាស់។

សគមាប់លពេបច្នុប្បន្លនះ រោ្ឋ ភិរាេ្ួយចំនួនចាប់លែដើ្ចាត់វធិានការ លោយ 

កំណត់ការលគបើគរាស់ផ្លា ស្តីក ដូចជាហា្ឃាត់េក់ដូរែេិតែេផ្លា ស្តីកផដេ

អាចលគបើរានផត្ួយដង។ ប៉នុផន្ លបើលយើង្ិនកាត់បនថាយែេិតែេផ្លា ស្តីកលទ ការ

ចាត់វធិានការលនះមានឥទ្ធិពេផតបន្ិចបន្ួចប៉នុលណាណ ះ។ ការលឃាសោែ្សពវែសាយ 

និងការល្វើទតីែសារយ៉ងលគចើនននឧសសា�ក្មេលនះល្វើឲ្យលយើងលជឿថា លយើង្ិនអាច រស់

លៅលោយ្ិនអាចរាមេ នផ្លា ស្តីករានលទ។ ដូលច្ះល�ើយពួកល្រ (ឧសសា�ក្មេ) រនុញ 

ទំនួេខនុសគតរូវ នន វបិត្ិផ្លា ស្តីក ពតីគករុ្�៊នុនែេិតែេលៅអតិថិជនអ្កលគបើគរាស់។ 

អារ្ភាកថា
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វ ិ្ តីបំផបកកាក សំណេ់ និង ការយកសំរា្លៅផកផច្ល�ើងវញិផត្ួយ ន្ុខ ្ិនអាច 

លោះ្រោយ បញ្ហ ផ្លា ស្តីករានលទ។ លោយរោរផតជំនួញកាកសំណេ់ផ្លា ស្ិកមាន

ការលកើនល�ើង បញ្ហ បណាដ េ្កផ្លា ស្តីកក៏លកើនល�ើងដូចរ្ា។   គបលទសជាលគចើន 

ដូចជាគបលទស អាេលាឺ្៉ង់ជាលដើ្ ្ិនរានោំលចញផតកាកសំណេ់ផ្លា ស្តីកភា្រលគចើន

លៅអាសនុតីអាល្រ្យ៍លទ   ពួកល្រក៏ោំែេប៉ះោេ់អវជិ្ជមានលៅលេើបររិោថា ន   និង 

សនុខភាពលៅជា្ួយផដរ។ គបលទសជាលគចើនលៅអាសនុតីអាល្រ្យ៍ ្ិនមានគបព័ន្ធនន 

ការលចាេសំរា្លទ លបើមានក៏្ិន គ្រប់គរាន់លៅល�ើយ។ លៅទតីបញ្ប់ កាកសំណេ់

ផ្លា ស្តីកធាលា ក់លៅក្នុងបររិោថា ន ឬចូេក្នុងទឹក ឬស ន្ុគទ។

លោះយ៉ងណាក៏លោយ លយើងលៅមានសនុទិដ្ឋិនិយ្ លគោះថាផ្លា ស្តីកជាគបធានបទ

សំខាន់្ួយលៅលេើរលបៀបវារៈនលយរាយបច្នុប្បន្ ល�ើយ្ននុស្សទូោំងពិភពលោក 

កំពនុងបលង្កើតចេោ “Break Free From Plastic” ជា្ួយរ្ា។ ល្ររានចាប់លែដើ្បលង្កើន

ល�ើងនូវនលយរាយ្ួយល ម្េ ះថា “Zero-Waste” ឬ«យនុទ្ធោការ្ិន បលង្កើតសំរា្» 

លៅតា្្សរុក និងទតីគករុង គ្រប់កផនលាងលៅទូោំងពិភពលោក។ លរាេលៅ របស់ពួកល្រ 

ជាទូលៅលោះ្ឺរ៖ ្រោវគជាវរក្ូេល�តនុ ល្វើការលោះ្រោយ និងរករបស់ លែ្សងៗលទៀត 

្កជំនួស។

លបើលយើងមានចក្នុវស័ិយថា ផ្លា ស្តីក្ិនគតរូវបំពនុេបររិោថា នលពញផែនដតីលយើងលទលោះ 

លយើងគតរូវខិតខំគបឹងផគបងល្វើឲ្យរានលជា្រជ័យ។ គបធានបទសដតីពតីផ្លា ស្តីកនឹងតា្លយើង 

ជាប់ជានិច្ ផដេល្វើឲ្យលយើង្ិនអាចលជៀសពតីវារាន។ ដូលច្ះ លយើងគតរូវគបរុងគបយ័ត្ 

ល�ើយយកចិតដទនុកោក់ខ្ពស់។ លយើងកំពនុងចាប់លែ្ើ្យេ់ដឹងអំពតីទំ�ំននវបិត្ិលនះ។ 

លបើលយើងចង់ផកផគបវបិត្ិលនះឲ្យរានេវ្ញិ លយើងគតរូវមានចំលណះដឹងអំពតី្ូេល�តនុ 

ភ្ាក់ង្រែេិតផ្លា ស្តីក ល�ើយនិងបញ្ហ ផដេបង្កលោយផ្លា ស្តីក។ ដូលច្ះល�ើយលទើប

លយើងលរាះពនុ្្ពលសៀវលៅផដេមានចំណងលជើងថា  «ពិភពផ្លា ស្តីក»  ឬ plastic 

atlas សគមាប់លោកអ្ក។

លយើងសង្ឹ្ថា លោកអ្កអាចទទួេចំលណះវជិា្ជ ថមេតីៗ   លៅលពេលោកអ្កសិកសា 

លសៀវលៅលនះ ល�ើយគបឹងផគបង និងលេើកទឹកចិត្ គព្ោំងកាន់ផតសក្មេក្នុងការជួយ 

លោះ្រោយបញ្ហ លនះជា្ួយរ្ា។

បារបារា អ៊ុនមុសសុកិ (Barbara Unmüßig)
្ូេនិ្ិល�នលរចបូេ (Heinrich-Boell-Foundation)

 ហ៊ូប�ៀត វៃគា (Hubert Weiger)
ស�ព័ន្ធការោរ្្មេជាតិនិងបររិោថា ន ននគបលទសអាេលាឺ្៉ង់ (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland)
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វប្ប្្៌លរាះលចាេ

ការទនុកកាកសំណេ់ឲ្យផែនដតី

លៅស្័យឆំ្្១៩៥០ គបជាជនរោ្ញ្ញលគបើ 

ផ្លា ស្តីកថ្្ៗ  លោយការយកចិត្ទនុកោក់ 

ល�ើយផថរកសាវាយ៉ងគបរុងគបយ័ត្ លគបៀបដូច 

ជាការលគបើដបផកវ     ឬសូគតអញ្ជ ឹងផដរ។       

លគកាយ្កគករុ្�៊នុនែេិតសមាភា រៈលគបើគរាស់

ល ើ្េ ល�ើញពតីែេគបលយជន៍ជាលគចើននន  

ផ្លា ស្តីកមាន។  ចាប់តំាងពតីលពេលោះ្ក      

ជតីវតិរស់លៅរបស់្ននុស្សក៏ចាប់លែដើ្បលង្កើត 

សំណេ់(ផ្លា ស្តីក)លគចើនលៅៗផដរ។ 

គបលភទផ្លា ស្តីកមានខនុសៗពតីរ្ា 

ភា្រលគចើនជាងល្រ្ឺរ គបអប់ខ្ប់ 

ផដេ្ិនអាចលគបើ និងអាយនុកាេលគបើខលាតី។

LIFE IS SHORT
Average useful life of various plastic items, by industrial sector, in years
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ចាប់តំាងពតីដំបូង រ�ូតដេ់សតវត្សរទ៍តី 

២០ ល្រែេិតសមាភា រៈភា្រលគចើនសគមាប់

ការលគបើគរាស់រយៈលពេយូរ។  ហាង 

ខ្ាត្ំផដេេក់អតីវ៉ាន់ដូចអាហារ និងលភសជ្ជៈ មានសមាភា រៈ 

ែ្នុកអាហារ ឬលភសជ្ជៈផដេអតិថិជនអាចយក ឬចាក់បំលពញ

ដបរបស់ពួកល្រលោយខលាួនឯង។ កញ្ប់ គបអប់   និងដប ល្រ 

អាច លគបើគរាស់បន្លទៀត ឬ អាចយកលៅឲ្យហាងវញិក៏រាន។ 

លគកាយសង្ង្រា ្លោកលេើកទតី២   លៅលពេល្រចាប់លែដើ្ 

ដំលណើ រការែេិតក្មេគទង់គោយ្ំ គបជាពេរដ្លៅផតលគបើ

គរាស់ែេិតែេសំលយ្រយ៉ងថ្្ ល�ើយពួកល្រក៏លចះ 

ផថរកសារវាែងផដរ។

ចាប់ពតីឆំ្្១៩៥០ អ្កលសដ្ឋកិច្ និងរោធារណៈទូលៅគតរូវ

ការ្នធានកាន់ផតលគចើនល�ើងៗ។ ឧសសា�ក្មេ(ផ្លា ស្តីក)

រកល�ើញេទ្ធភាពននការកាត់បនថាយចំណាយ  ល�ើយល្វើឲ្យ

ង្យ្សរួេដេ់ផខ្សសង្វ ក់ែរាត់ែរាង់។       សមាភា រៈផដេលគបើ 

គរាស់រចួល�ើយ គតរូវរានល្រលរាះលចាេដូចជាសំណេ់ គបអប់ 

សគមាប់ខ្ប់ និងដប។ សងរា្ផដេលគបើគរាស់ល�ើយលរាះលចាេ 

(throwaway society) រានលកើនល�ើងតំាងពតីស្័យលោះ្ក។ 

លៅលដើ្ឆំ្្១៩៦០ ល្រយកសំណេ់ែេិតែេរាប់ោន់ោន

លៅោក់លៅោសលពញកផនលាងស្នុកកាកសំណេ់ និងលៅតា្ 

�ដនុតសំរា្ លៅក្នុងគបលទសលជឿនលេឿន។   កាេពតីដំបូង 

ការផ្លា ស់ប្ូរលៅលគបើគបអប់សគមាប់ខ្ប់ផដេលគបើរចួលរាះលចាេ 

រានលកើនល�ើងយឺតៗ ប៉នុផន្ចាប់ពតីទសវត្សរទ៍តី៧០្ក គបអប់ 

សគមាប់ខ្ប់ផដេលគបើល�ើយលរាះលចាេមានគ្រប់កផនលាងលេើ

ពិភពលោក។   លៅឆំ្្១៩៧៨ គករុ្�៊នុនកូកា កូឡារាន 



ពិភពផ្លា ស្ទីក  ២០១៩ 9

 P
LA

ST
IC

 A
TL

A
S 

20
19

 / 
ST

AT
IS

TA

លៅគបលទសេនុចសំបួរ លអៀរ�ង់ និងលអស្ូនតី 

គបជាជនម្ាក់ៗ លគបើផ្លា ស្តីកលគចើនជាងល្រ។ 

ប៉នុផន្ពតីឆំ្្ ២០១៥ លៅ ២០១៦ ការលគបើ គរាស់ 

្្្យ្លៅស�ភាពអឺរ ៉នុបចនុះបនថាយ។

គករុ្�៊នុនចំនួន៣២ បង្ហ ញចំនួនផ្លា ស្តីកោំង

អស់ផដេល្ររានែេិតក្នុងរយៈ្ួយឆំ្្ 

លៅឆំ្្២០១៩។
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TRASH PILES OF THE BIGGEST CONSUMER-GOODS COMPANIES

Plastic packaging waste
in tonnes per year

610 000

3 000 000

1 700 000

Equivalent to the  
production of  

167 000 bottles  
per minute.

1st place: Coca-Cola
Annual global production
of single-use plastic bottles:
88 000 000 000
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750 000

88 billion bottles laid end 
to end would reach to the 

Moon and  
back 31 times.

យកដបផ្លា ស្តីកគបលភទ PET ្កជំនួសដបផកវដ៏េ្បតីរបស់ 

ខលាួន។  វធិានការលនះបលង្កើតរានជាយនុ្រស្័យថមេតី្ួយ(សគមាប់ 

គករុ្�៊នុនកូកាកូឡា)។

លៅោក់កណ្ាេទសវត្សរទ៍តី៨០ គបលទសលជឿនលេឿន 

ភា្រលគចើន្ិរតថា បញ្ហ ែេិតែេផ្លា ស្តីក ផដេលគបើរាន 

ផត្ួយដង ល�ើយផដេកំពនុងលកើនល�ើងលគចើនលៅៗលោះ ពួក 

ល្រអាចលោះ្រោយរានតា្រយៈការផកនច្ល�ើងវញិ។ ប៉នុផន្ 

លៅចនុងទសវត្សរដ៍ផដេ ដបផដេល្រអាចលគបើសគមាប់ ោក់ 

ទឹកគករូច រទឹឺកលោះលរា ផដេអាចលគបើគរាស់ល�ើងវញិរាន 

មានសេ់បន្ិចបន្ួចប៉នុលណាណ ះ។ បញ្ហ លនះ្ឺរលោយរោរផត

ល្ររានយកដបផ្លា ស្តីក ផដេលគបើរានផត្ួយដង្កជំនួស

Cyprus, Greece, Lithuania, Malta 
and Romania: Figures for 2015

EUROTRASH
Plastic packaging waste per person in the EU, by country, 2016

kg / inhabitant
  > 40
  30 – 39
  20 – 29
  10 – 19
  < 9

EU-average:
2015: 31 kg
2016: 24 kg
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ដបគបលភទលនះ។ ការលគបើសមាភា រៈផដេលគបើរានផត្ួយដង 

ជួយឲ្យគករុ្�៊នុនែេិតអាចដឹកជញ្ជូ នែេិតែេោំងលោះ

លៅដេ់ទតីែសារឆ្ងា យៗរាន ល�ើយង្យ្សរួេេក់ដូរលទៀត។ 

្សបលពេជា្ួយរ្ាលនះ គបលទសកំពនុងអភិវឌ្ឍន៍ចាប់លែដើ្

អននុវត្តា្គបលទសលជឿនលេឿន ្ឺរល្វើតា្រលបៀបរបបផដេ

សងរា្លនះលគបើល�ើយលរាះលចាេ លោយរោរផតពួកល្រយេ់ 

ល�ើញថា ការរស់លៅក្នុងជតីវតិផបបលនះ ល្វើឲ្យមានវឌ្ឍន្្៌ 

(រ តីកចលគ ើ្ន) និងមានភាពទំលនើប។   លៅចនុងសតវត្សរទ៍តី២០ 

ជតីវតិគបចំានថងារបស់គបជាពេរដ្ឋកាន់ផត្មាញឹក(សក្មេ) 

ល�ើយចំនួនក្មេករក៏កាន់ផតលកើនល�ើងលគចើនផដរ។  ទតីគករុង 

ោោកាន់ផតរ តីក្ំលៅៗ អ្កល្វើដំលណើ រលៅ្កពតីែ្ះលៅកផនលាង

ល្វើការក៏មានចំនួនកាន់ផតលគចើនល�ើងៗ។   គ្ររួរោរនតី្ួយៗ 

មានលពេលវោកាន់ផតតិចសគមាប់ការលរៀបចំអាហារ ផថសួន 

ចបារ និងផថរកសាែ្ះ លោយរោរល្រចង់រានការក្សាន្លគចើន

ជាង។ គ្ររួរោរផដេមាន្ននុស្សផតម្ាក់ មានចំនួនលកើនល�ើង 

្ួយជាពតីរ តំាងពតីឆំ្្១៩៥០។    ល្រយកអាហារផដេឆ្ិន 

្រោប់ពតីែសារ ្កជំនួស្ហូបផដេល្វើ្សស់ៗលោយខលាួនឯង។

វាជាផបបបទននការរស់លៅ្ួយផដេលគបើសមាភា រៈលគបើរាន

ផត្ដងែេិតពតីផ្លា ស្តីក លគោះវាសគ្រួេដេ់ជតីវតិរបស់លយើង 

ដូចជាបំពង់បឺត ថង់ ឈនុតលគ្រឿងតនុទូ ដប និងផកវលភសជ្ជៈ។ 

សមាភា រៈោំងអស់លនះល្រអាចរករានយ៉ងរ�័ស ង្យ្សរួេ 

លគបើ  រចួល�ើយអាចលរាះលចាេផត្ដង។ សមាភា រៈលគបើរានភាលា ្

ៗរានកាលា យជារលបៀបរស់លៅ ក្នុងស្័យលសដ្ឋកិច្្ូេ្ន 

និយ្។ លនះ្ឺរជាល�តនុែេ និងែេវរិាកលកើតលចញពតីការរ តីក

ចលគ ើ្នននជតីវតិស្័យទំលនើបដ៏ឆ្ប់រ�័ស។

្ំរនិតផបបលនះ  លយើងអាចល ើ្េល�ើញតា្ទូរទស្សន៍ 

ផខ្សភាពយន្�ូេតីវដូ និងតា្រយៈគពឹត្ិការណ៍កតីឡាោោ។ 

លរឿងកនុនេ្បតីេបាញជួយែ្សពវែសាយែេិតែេលគបើល�ើយ

លរាះលចាេ និងផណោំវប្ប្្៌លគបើល�ើយលចាេរាេលៅ 

ទូោំងពិភពលោក។  ្ននុស្សលៅក្នុងតំបន់គកតីគកអននុវត្តា្

លគចើនលោយរោរពួកល្រ្ិរតថា ល្វើរលបៀបលនះវាមានកិតយាននុភាព

ខ្ពស់។ ស�គរាស និងគករុ្�៊នុន្ំៗជួយឲ្យនិោ្ការផបប

លនះ លកើនល�ើងកាន់ផតខាលា ំង។

លៅក្នុងគពឹត្ិការណ៍្ំៗ មានកាកសំណេ់្ិនតិចលទ 

ផដេឡានគតរូវដឹកលៅដនុត ឬយកចាក់ទនុកកផនលាងចាក់សំរា្។ 

ប៉នុផន្លៅកផនលាងខលាះ ល្រចាប់លែដើ្អននុញ្្ញ តឲ្យលគបើផតផកវោក់ 

គរាក់ក្្កេ់ប៉នុលណាណ ះ  និងលគបើចានផដេអាចរោយឆ្ប់ 

រ�័ស។ លេើសពតីលនះលទៀត អ្កែរាត់ែរាង់អាហារ និង លភសជ្ជៈ 

ផដេយកលៅបរលិភា្រកផនលាងលែ្សង  (To-Go)  បញ្នុ ះតន្លា  

សគមាប់អតិថិជនណាផដេយករបស់្កតា្ខលាួនលដើ្្បតី 

ោក់វតថានុផដេខលាួន។ លោះយ៉ងណាក៏លោយ ែ្ត់្ំរនិតលគបើ

ល�ើយលរាះលចាេលៅផតលកើតមានល�ើងលគចើនដផដេ ពតីលគោះ

វាល្វើឲ្យជតីវតិលយើងមានភាពង្យ្សរួេ។ តន្លាននសមាភា រៈ 

ឬែេិតែេោោ ្ិនោន់រានបញូ្េតន្លាននសំណេ់

លៅល�ើយ។

គបលទសនតី្ួយៗ មានយនដការខនុសៗរ្ា។ លៅតា្បណាដ

គបលទសកំពនុងអភិវឌ្ឍន៍ជាលគចើន គករុ្�៊នុន្ំៗដូចគករុ្�៊នុន 

Procter & Gamble ែេិតសមាភា រៈ ោក់ចូេក្នុងគបអប់ខ្ប់ 

តូចៗ។ ពួកល្រពន្យេ់ថា អតិថិជនមានគរាក់ចំណូេោប 

ដូលច្ះពួកល្រអាចទិញែេិតែេលនះរាន លបើសិនគករុ្�៊នុន 

ល្វើរលបៀបលនះ។ ប៉នុផន្េទ្ធែេរលបៀបលនះល្វើឲ្យមានសំរា្

លកើនល�ើងកាន់ផតខាលា ំង។

ការ្ិរតដូលច្ះខនុស្ងាន់ណាស់ លោយរោរវាល្វើឲ្យមាន 

តគ្រូវការកញ្ប់(ផ្លា ស្តីក)លគចើន�ួសល�តនុ ល�ើយ្យ៉ាងវញិ 

លទៀត វាល្វើឲ្យ្ននុស្សទិញរបស់របរកាន់ផតលគចើន លបើលោះបតី

ជារបស់ោំងលោះ្ិនចំារាច់សគមាប់ពួកល្រក៏លោយ។ វា

ជាលរឿងសំខាន់្ួយផដេលយើងគតរូវចំាថា    ្�ន្រាយនន   

ផ្លា ស្តីកលកើតល�ើងលៅកផនលាងផដេមានការខវះខាតទឹក។ 

្ននុស្សលៅតំបន់លនះគតរូវទិញទឹកផដេគចកដបផ្លា ស្តីក្ក

លគបើគរាស់។ លបើសិនការលចាេសំរា្របស់ពួកល្រ្ិនគតរូវ

រានល្វើល�ើងលោយគតឹ្គតរូវលទលោះ ពួកល្រលៅទតីលោះនឹង

េិចេង់ខលាួនឯងលៅនឹង្ំរនរសំរា្។
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អ្កែេិតផ្លា ស្តីក្ិនជួយរកលោះ្រោយលេើ   បញ្ហ  

សំរា្លទ ឧោ�រណ៍ពួកល្រ្ិនជួយរកកផនលាងលចាេសំរា្ 

ឬក៏ការផកនច្វាល�ើងវញិល�ើយ។ លៅតា្ទតីគករុងននគបលទស

កំពនុងអភិវឌ្ឍន៍ អាហារកញ្ប់ ឬែេិតែេផដេង្យ្សរួេ 

លគបើ (Convenience Item) រានកាលា យលៅជាបញ្ហ ដ៏្ំផដេ 

្ិនោន់រកដំលណាះ្រោយល�ើញ។ គបជាជន្ិនោន់្ិរត

ល�ើញពតីល�តនុែេផដេល្រគតរូវគប្ូេសំរា្ រចួល�ើយយក

វាលៅលរាះលចាេលៅកផនលាងស្រ្្យលោះលទ។
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ចាប់តំាងពតីឆំ្្   ១៩៥០    រ�ូតដេ់ឆំ្្ 

២០១៥   ល្ររាន ែេិតផ្លា ស្តីកទ្ងាន់ 

សរនុប ៨.៣ ោន់ោនលតាន។ លបើលយើង  

លគបៀបល្ៀបលៅ ្ននុស្សម្ាក់ៗផដេរស់លៅបច្នុប្បន្មាន

ការលគបើគរាស់

ពរជ័យ ឬបណ្ារោរ

វបិត្ិលៅពិភពលោកផដេលោរលពញលៅលោយផ្លា ស្តីក

លគបើគរាស់រានផត្ួយដង។  កផនលាងែេិតផ្លា ស្តីកមាន

លៅផតកផនលាង្ួយចំនួនតិចផតប៉នុលណាណ ះ។

A WORLD FULL OF PLASTIC
Distribution of the production of single-use plastic articles,  
by region, 2014

World population by continent, millions, 2018

ផ្លា ស្តីក្ួយលតាន។ ការពិតតំបន់សំខាន់ផដេែេិត   និង 

លគបើគរាស់ផ្លា ស្តីកលគចើនជាងល្រមានផតពតីរឬបតីកផនលាងប៉នុលណាណ ះ។ 

តំបន់ោំងលនះ្ឺរគបលទសចិន អាល្រកិខាងលជើង និងអតីរ ៉នុបខាង 

េិច។

ល្រយកផ្លា ស្តីកលៅលគបើលៅគ្រប់ផែ្កក្នុងឧសសា�ក្មេ 

និងជតីវតិគបចំានថងា លោយរោរវាទនុករានយូរអផងវង មានភាព 

្រោេ និងយឺតេ។្ លោះបតីជាពតីដំបូងល្រមានបំណងយក

ផ្លា ស្តីកលៅលគបើជាសមាភា រៈមាន្រនុណភាពខ្ពស់ក៏លោយ   ផត 

ទតីបញ្ប់សពវនថងាលនះ   ល្ររានគតឹ្ផតយកវាលៅខ្ប់អតីវ៉ាន់ 

សគមាប់លគបើគបចំានថងា ឬលគបើរចួលរាះលចាេប៉នុលណាណ ះ។ ែេិត 

ែេសពវ នថងាលគបើរានផត្ួយដង ឬលគបើរានក្នុងរយៈលពេខលាតី 

ល�ើយក៏ គតរូវរានលរាះលចាេជាសំរា្។ ្រនុណភាពរោរធាតនុ

ផ្លា ស្តីកមានោំងេោំ្ងអាគកក់។ ជាតិផ្លា ស្តីក្ន់រានយូរ 

្ិនឆ្ប់ ខូច។ ដូលច្ះល�ើយ វា្ិនង្យរោយរាត់លទ។

ល្រចូេចិត្យកផ្លា ស្តីកលៅខ្ប់អាហារ និងសមាភា រៈោោ

លោយមានល�តនុែេជាលគចើន។ េក្ណៈរបស់វាលៅដផដេ

លពេសតីតនុណហ ភាពផ្លា ស់ប្ូរពតីល ដ្ លៅគតជាក់  ឬពតីគតជាក់ 

លៅល ដ្ ។ ល�ើយ្យ៉ាងវញិលទៀតវាអាចមានភាពបត់ផបន ឬ 

ភាពរងឹ្ិនអាចបត់ផបន។ លគ្រឿងផ្លា ស្តីកគបលភទបូ៉េតីលអ ត្ី

ផ�ន (Polyethylen) មានដង់សនុតីលតោប (LDPE) មានភាព 

យឺត ផដេអាចពត់បត់រាន និងមានភាពថាលា ។ ល�តនុដូលច្ះ 

ល�ើយ   ល្រយកវាលៅល្វើសនលាឹកផ្លា ស្តីកសគមាប់ជាល្រោ្ 

លដើ្្បតីរនុរំបស់លែ្សងៗ។

លគ្រឿងផ្លា ស្តីកគបលភត PET អាចទប់ខ្យេ់ និងការោរ 

ជាលរៀងរាេ់នថងា    លយើង្ិនអាចរស់លៅរាមេ ន 

ផ្លា ស្តីករានលទ   លោយរោរវាមានលៅក្នុង 

សមាភា រៈោោជាលគចើន  ដូចជាថង់  រោមេ ត�វូន 

និងោ�ិកា។ សមាភា រៈផ្លា ស្តីកជិត ៥០ភា្ររយ 

អាចលគបើរានផត្ួយផខ  បោ្ប់្កវាកាលា យ 

លៅជាសំរា្។   ការផកនច្ល�ើងវញិអាច ល្វើ 

រានផតក្នុងបរមិាណតិចតួចប៉នុលណាណ ះ។
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ការគជាបទឹករាន។ ល្រយកផ្លា ស្តីកគបលភទលនះលៅែេិត

ជាដបផ្លា ស្តីក PET។   ជាតិផ្លា ស្តីកបូ៉េតីគបរូភតីលេន (Poly-

propylen) ្ន់នឹង កំលៅខ្ពស់ និងជាតិ្រតី ត្ីោោ។ ល្រែេិត 

ក្នុង្ួយឆំ្្ពិភពលោកែេិតផ្លា ស្តីកចំនួន 

៤០០ោនលតាន។ ្ួយភា្រ បតី្ឺរជាគបអប់ 

ផ្លា ស្តីក។

ចាប់តំាងពតីឆំ្្ ២០០០ ផ្លា ស្តីកកាន់ផតែេិត 

លគចើនជាងកាេពតី ៥០ ឆំ្្ ន្ុន។ ការបង្ហ ញ 

ែេិតែេផ្លា ស្តីកបន្ែ្នុះល�ើង។

PLASTIC PLANET
Global plastic production in million tonnes
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WHAT DO WE USE PLASTIC FOR?
Usage by industrial sector, total volume 438 million tonnes, each symbol represents 1 million tonnes, 2017

Building and construction 71

Packaging* 158

Industrial machinery 3

Transportation 29
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គបអប់(ដប)ពតីជាតិផ្លា ស្តីកគបលភទលនះសគមាប់ោក់ទឹកល ដ្ ។

ជ័រផ្លា ស្តីកគបលភទបូ៉េិស្តីលរាេ (Polystyrol) មានភាពរងឹ 

និងសភាពលែ្សងលទៀត ផដេល្រយកលៅល្វើគបអប់ការោរ

ការច្លាងល្លរា្រ និងគបអប់ោក់អាហារ។ ្យ៉ាងលទៀតល្រ 

យកលគ្រឿងភតីវ តីសនុតី  (PVC)  លៅែេិតជាកញ្ប់លោយរោ

រវារារាងំអនុកសនុតីផសននិងជាតិរាវ្ិនឲ្យភាយលចញរាន។

វស័ិយសំណង់ក៏លគបើគរាស់ផ្លា ស្តីកលគចើនផដរ សគមាប់ល្វើ 

កគមាេ ោវ រ បង្ួច និងបំពង់េូ។  សមាភា រៈផ្លា ស្តីកោំងលនះ

អាចទនុកយូររាន លោយវាមានភាពយឺត ជួយការោរកនុំឲ្យ 

មានផគចះសនុតី ឬដនុះែ្សិតរេួយ។ លបើលគបៀបល្ៀបលៅនឹងលគ្រឿង 

លែ្សងៗលទៀត ផ្លា ស្តីកង្យ្សរួេលគបើ ល�ើយង្យ្សរួេបដូរ 

រានយ៉ងលេឿន។          ្យ៉ាងលទៀត វាជួយការោរកំលៅ 

ភាព គតជាក់ និងជួយបនថាយការលគបើគរាស់លភលាើងអ្ររាិសនតីលគចើន។

លគ្រឿងផ្លា ស្តីកផដេល្រយកលៅលគបើលៅក្នុងវស័ិយសំណង់

្ឺរផ្លា ស្តីកគបលភទភតីវ តីសនុតី  (PVC)    លោយរោរ PVC  មាន 

្រនុណភាព េ ្ ដូចជារងឹមំា   ជាប់រានយូរ   និង្រោេ។     

េូបំពង់ែេិតពតីជាតិផ្លា ស្តីកគបលភទ  HDPE (High-Densi-

ty-Polyethylene)  មានកំហាប់ខ្ពស់  រងឹមំាខាលា ំង   និង្ិន 

ផគចះសនុតី។ ្យ៉ាងលទៀតផ្លា ស្តីកគបលភទលនះមានភាពយឺតទន់ 

ដូលច្ះល�ើយល្រអាចពត់បត់វារាន និងអាចោញវាលចញពតី

េូលែ្សងៗរានយ៉ងង្យ្សរួេ។

ចនុងបំែនុត សូ្្បតីយនដលហាះ ឡាន ករ៉ាេ់ ឬរថលភលាើង ្ិន

អាចែេិតលោយរាមេ នផ្លា ស្តីករានលទ លោយរោរផ្លា ស្តីកមាន 

ភាពរងឹមំា  ្រោេ  យឺតេ ្  និងអាចផកនច្ល�ើងវញិរាន។ 

លគ្ពតីលនះ ល្រ្ិនចំារាច់ផថោំវាប៉នុោមេ នលទ ល�ើយវាអាចទប់

ទេ់នឹងរញ័ំរខាលា ំងរានលទៀតែង។ ជាលរៀងរាេ់នថងាលយើងនឹង 

រាមេ នមានឡានជិះលទ លបើលយើងរាមេ នលគ្រឿងផ្លា ស្តីក។ ភា្រលគចើន

ល្រយកវាលៅលគបើគរាស់លៅខាងក្នុងឡាន ដូចជាល្វើជាគទោប់ 

ល្អតី លគ្រឿងការោរការប៉ះទងរាិច សមាសធាតនុលអ�ិចគតរូនិច 

ឡាន និងនែ្តាបលាូ។ លោយរោរការែេិតោវាផដេមានទ្ងាន់

្រោេនិងលគបើលគបងឥន្ធនៈតិច មានការលកើនល�ើង ល្រនឹង

លគបើលគ្រឿងសរនសផ្លា ស្តីកសគមាប់  ពគងឹង្រនុណភាពវា 

(Fiber-Reinforced Plastic)  ដូចជា ជាតិកញ្ក់សរនស 

(Glass Fiber)  និងជាតិសរនសកាបូន  (Carbon Fiber)។  

ផ្លា ស្តីកគបលភទោំងលនះ្ិនមានផគចះ ល�ើយទឹកស ន្ុគទក៏្ិន

សនុតីបណាដ េឲ្យោវាោំងលោះខូចផដរ។   ល�តនុដូលច្ះល�ើយ 

ល្រ្ិនចំារាច់ផថោំវាញឹកញាប់លពកលទ  ល�ើយចំណាយ 

សគមាប់គបតិបត្ិការក៏ថយចនុះផដរ។

លៅលេើតួយន្លហាះ និងយនអវកាស លគ្រឿងនតី្ួយៗគតរូវ

មានភាព្ន់លៅនឹងអាកាសធាតនុល ដ្ ខាលា ំង និងគតជាក់ខាលា ំង 

មានភាពរោនុ ំការោរផគចស ឧសមេ័ន  និងរោរជាតិ្រតី ត្ី។ ផ្លា ស្តីក 

គបលភទភតីវ តីសនុតី  (PVC)  លអគ្រតីេិក (Acrylic)   និងែូេតីយ៉ ្ តីត 

(Polyamide) ្ិនអាចខវះរានលទលៅក្នុងយនអវកាស   និង 

យនដលហាះ  ឧោ�រណ៍ ដូចជាោវ រ  បន្ប់ទឹក  ឬជញ្្ជ ំង។ 

ចាប់តំាងពតីឆំ្្ ១៩៧០ រ�ូត្កដេ់បច្នុប្បន្លនះ ការលគបើគរាស់ 

ផ្លា ស្តីកលៅលេើយនដលហាះលកើនល�ើងពតី៤ភា្ររយ ដេ់ ៥០ 

ភា្ររយ។

លោយរោរតគ្រូវការផ្លា ស្តីកលកើនល�ើងខាលា ំង    ការលោះ    

្រោយបញ្ហ កាកសំណេ់ក៏គតរូវផតមានលគចើនផដរ។ តា្ការ 

រ៉ាន់រោមេ ន  សពវនថងាលនះ  ៤០ ភា្ររយននែេិតែេផ្លា ស្តីក 

រានកាលា យលៅជាសំរា្ក្នុងលពេរយៈ្ួយផខ។        សំរា្ផ្លា

ស្តីកលនះលកើនល�ើងលគចើនល�ើងផដេល្វើឲ្យមានបញ្ហ ្ំ ប៉ះោេ់ 

បររិោថា ន។     ការផកនច្លដើ្្បតីលគបើគរាស់ល�ើងវញិគរាន់ផតជា 

ជលគ ើ្សទតីពតីរប៉នុលណាណ ះ។ ល្រពយាការណ៍ថា ចាប់ពតីឆំ្្ ២០២៥ 

តលៅ លយើងនឹងែេិតផ្លា ស្តីកជាង៦០០ោនលតាន ក្នុងរយៈ 

លពេ ្ ួយឆំ្្។ គបព័ន្ធផកនច្បច្នុប្បន្្ិនអាចលោះ្រោយបញ្ហ

សំណេ់លោះរានលទ។    ចាប់តំាងពតីឆំ្្ ១៩៥០ ្កដេ់ 

បច្នុប្បន្ ល្ររានផកនច្ផ្លា ស្តីកគតឹ្ផត៩ភា្ររយប៉នុលណាណ ះ 

លចញពតីផ្លា ស្តីក៨ោន់ោនលតាន។ ជលគ ើ្សេបំ្ែនុតលដើ្្បតី

លោះ្រោយបញ្ហ លនះ ្ឺរលយើងគតរូវឈប់ែេិតផ្លា ស្តីកលគចើន។ 

ប៉នុផន្លនះជាជលគ ើ្សផដេពិរាកនឹងល្វើ។
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វ
តថានុផ្លា ស្តីកជាលគចើនចាប់លែ្ើ្ជតីវតិដូចជាលគបងឥន្ធនៈ 

ឬឧសមេ័ន្្មេជាតិ។  លៅលពេលគបងឬឧសមេ័នកំពនុងគតរូវ 

រានបូ្ោញយកលចញពតីក្នុងលគកា្ដតី ជាពិលសស 

លោយលគបើបលច្កលទសលគរាះថ្ាក់្ួយចំនួន លោះរោរធាតនុ

ពនុេក៏គតរូវរានបលញ្ញលៅក្នុងខ្យេ់   និងទឹកែងផដរ។  

រោរធាតនុជាង ១៧០ ន្ុខ ផដេគតរូវរានលគបើក្នុងការោញ 

យក គតរូវរានល្រដឹងថាអាចបណ្ាេលអាយមានជំងឺ្ហា

រ តីក សនុខភាពបង្កកំលណើ ត និងបំផ្លា ញដេ់គបព័ន្ធការោរ 

ភាពរោនុ ំ។  ជាពិលសស គបជាជនផដេរស់លៅផក្បរអណូ្ង

ផដេោញយកលគបង ឬក៏ឧសមេ័ន រងែេប៉ះោេ់ពតីរោរ 

ធាតនុោំងលនះ គព្ោំងការបំពនុេពតីរថយន្ជាលគចើនផដេ   

គតរូវរានលគបើសគមាប់ដឹកជញ្ជូ នលគបងម៉ាសូ៊តលៅក្នុងតំបន់

លនះ។ លដើ្្បតីលរៀបចំទតីតំាងចគមាញ់លគបងឬឧសមេ័ន្ួយ ល្រ 

គតរូវការរថយន្រ�ូតដេ់លៅ ៦,០០០ លគ្រឿងយក្កដឹក 

សមាភា រៈ ទឹក និងរោរធាតនុ្រតី ត្ីលែ្សងៗ។  ការ្រោវគជាវ្ួយ 

លៅស�រដ្ឋអាល្រកិរានបង្ហ ញថា ចំលោះសស្តីមាននែ្លោះ

ផដេរស់លៅផក្បរទតីតំាងចគមាញ់លគបង     ឬឧសមេ័នមាន       

ហានិភ័យខ្ពស់ននលគរាះថ្ាក់លពេសគមាេកូន      និងការ 

សគមាេ  កូន្ិនគ្រប់ផខ។

ការបំផេងលគបងលៅជាផ្លា ស្ិចមានន័យថា     ជាការ 

ចគមាញ់     ល�ើយបំផបកវាលៅជា្ូ៉លេ្រនុេតូចជាង ន្ុន។  

លៅ លពេ លោះ ្ូ៉លេ្រនុេគតរូវរានគចរាច់បញូ្េរ្ាលៅក្នុង

បូ៉េតីផ្រផដេជាផខ្សសង្វ ក់មានរយៈលពេយូរជាង ន្ុន

លោយ មានការោយជា្ួយរោរធាតនុ្រតី ត្ី ដនុតកំលៅ និង 

ោក់សមា្ព ្ ជាលដើ្។  រោរធាតនុលែ្សងៗលទៀតគតរូវរានោក់ 

បផនថា្លដើ្្បតីទទួេរាននូវសមាភា រៈផដេមានេក្ណៈដូច

ល្រចង់រាន។  ជាឧោ�រណ៍៖ រាលា ស្ិចបំផេងPVC រងឹមំា

លៅជាទន់អាចបត់ផបនរានល�ើយគតរូវលគបើលដើ្្បតីែេិតអាង

ផ�េទឹក។  សមាសធាតនុ�វលានុ
យអូរ តីនគតរូវរានលគបើលដើ្្បតីល្វើ

អាវោក់ពតីលគ្អាចការោរនឹងអាកាសធាតនុខាងលគ្រាន។  

រោរធាតនុ គបរូ្ លដើរតួសំខាន់ក្នុងការពនយាលពេននចំល�ះ    

ចំលោះសមាភា រៈលគបើអ្ររាិសនតីនិងលគ្រឿងសង្ហ រ ឹ្  លែ្សងៗ។  ជា 

្្្យ្ ែេិតែេផ្លា ស្តីកមានែ្នុកគបផ�េ ៧ ភា្ររយនន 

សនុខភាព

្រត្ី តីចំណតីអា�ារ
ែេប៉ះោេ់ននែេិតែេផ្លា ស្ិចផដេ 

ល�ៀរលចញលេើបររិោថា ន្ិនអាចគតរូវរាន 

ល្រគពលងើយកលន្ើយលទៀតលោះល�ើយ។  

ែេប៉ះោេ់របស់វាចំលោះសនុខភាព 

្ននុស្ស្ិនសូវគតរូវរានល្រដឹងលទ ្ឺររាប់ 

ចាប់ពតីការោញយកវតថានុធាតនុលដើ្ រ�ូត 

ដេ់ការលរាះលចាេកាកសំណេ់។

រោរធាតនុ្រតី ត្ីជាលគចើនលៅក្នុងរាលា ស្ិចមាន 

ឥទ្ធិពេលេើសនុខភាព្ននុស្ស។ ែេវរិាក 

អាច មានោំង្ងាន់្ងារគព្ោំងរយៈលពេផវង។ ©
 P
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INVISIBLE DANGER
Possible health consequences of day-to-day contact 
with hormonally active substances in plastics
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រោរធាតនុ បផនថា្ោំងលនះ។  សគមាប់រាេ់ល្វើពតី PVC មានែ្នុក 

ផ្លា ស្ិចរ�ូតដេ់   ៧០ ភា្ររយននទំងន់សរនុបរបស់វា។

រោរធាតនុបផនថា្ោំងលនះភា្រលគចើនបង្កលគរាះថ្ាក់ដេ់

សនុខភាព។     ពួកវារោយភាយបន្ិច្្ងៗ និងគជាបចូេ 

លៅក្នុងចំណតី អាហារ ខ្យេ់អាកាស និង្ូេតីក្នុងែ្ះជាលដើ្។  

ការសិកសារបស់ស�រដ្ឋអាល្រកិរានរកល�ើញថាកនុមារ

ផដេ ផតងផតបរលិភា្រអាហារនថងាគតង់លៅរោោង្យ 

គបឈ្    នឹង phthalates ផដេជាសមាសធាតនុរាលា ស្ិក 

គតរូវរាន លគបើលៅក្នុងគបអប់ោក់ចំណតី អាហារ លគចើន ជាង         

កនុមារផដេ្ិនផដេបរលិភា្រអាហារោំងលោះ។  

លោះបតីជាអ្កពយាយ្្ិនប៉ះោេ់ ឬលគបើគរាស់ 

ផ្លា ស្តីកក៏លោយ អ្កលៅផតគបឈ្នឹងវា។ រាង

កាយ្ននុស្ស្ិនមានអវតីការោរលោះលទ។
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NO WAY TO AVOID IT
We are exposed to toxic chemicals and microplastics at all stages in the plastics life cycle. 
The pollutants can get into our bodies in many ways.

Direct contact

Air

Freshwater and oceans

Farmland

Environmental exposure

Microplastics
Inhalation

Ingestion
Skin contact

Chemicals

Emissions: include benzene, volatile organic compounds,  
and 170+ toxic chemicals in fracking fluid 
Possible health effects: affect the immune system, sensory 
organs, liver and kidney; cancers, neuro-, reproductive, and 
developmental toxicity

Emissions: include benzene, polycyclic aromatic hydro-
carbons, and styrene 
Possible health effects: cancers, neurotoxicity, reproduc-
tive toxicity, low birthweight, eye and skin irritation

Emissions: include heavy metals, persistent organic 
pollutants, carcinogens, endocrine-disrupting chemicals, 
microplastics 
Possible health effects: affect renal, cardiovascular, gastro-
intestinal, neurological, reproductive, and respiratory 
systems; cancers, diabetes, and developmental toxicity

Emissions: include heavy metals, dioxins and furans,  
poly cyclic aromatic hydrocarbons, toxic recycling
Possible health effects: cancers, neurological  
damages, damages to immune, reproductive, nervous,  
and endocrine systems

Emissions: microplastics (e.g., tire dust, textile fibers) and 
toxic additives, including persistent organic pollutants,  
endocrine-disrupting chemicals, carcinogens, heavy metals 
Possible health effects: affect cardiovascular, renal, gastro-
intestinal, neurological, reproductive, and respiratory 
systems; cancers, diabetes, neuro-, reproductive, and  
developmental toxicity

Extraction and transport

Refining and manufacture

Consumer use 

Waste management
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ការសិកសា ្រោវគជាវអំពតី្្របស់ជនជាតិអាល្រកិផដេ

មាន្រភ៌រានរកល�ើញនូវរោរធាតនុ្រតី ត្ីឧសសា�ក្មេចំនួន 

៥៦ លែ្សងៗរ្ាជា្្្យ្ ផដេភា្រលគចើនមានគបភពលចញពតី

ែេិតែេផ្លា ស្ិច ឬសមាសធាតនុផដេគតរូវរានលគបើលដើ្្បតី

រាលា ស្ិក។ គបផ�េលៅផតសមាសធាតនុលែ្សងលទៀត គរាន់ផត

្ិនគតរូវរានល្រសិកសាប៉នុលណាណ ះ។  ការ្រោវគជាវលៅគបលទស 

អា�ឺ្៉ង់រានរកល�ើញថា    ជាពិលសសកូនលកមេងផដេ 

ប៉ះោេ់ ជា្ួយផ្លា ស្ិចអាចមានលគរាះថ្ាក់ដេ់សនុខភាព 

បន្ពូជរបស់ពួកល្រ។    លោយរោរផតទំងន់រាងកាយរបស់ 

កនុមារ ពួកល្រគតរូវខ្យេ់ដកដលងហើ្លគចើននិងមានអគតាល្តា

បូ៉េតីសខ្ពស់ជាង្ននុស្ស្ំ។  ពួកល្រលៅលកៀកនឹងដតី ល�ើយ

ជាលរឿយៗលេងលៅលេើដតីផត្្ងផដេង្យគបឈ្នឹងការ

បំពនុេកាន់ផតខាលា ំង។

ជាពិលសស្ឺរមានការគពរួយរារ្ភាចំលោះរោរធាតនុផដេ

បង្កអន្រាយគបព័ន្ធអង់ដូគ្រតីន លោយមានោំងសមាសធាតនុ

ជាលគចើនសគមាប់ែេិតរាលា ស្ិច។ សមាសធាតនុោំងលនះល្វើ  

គតាប់ តា្អរ្ូ៉នផដេលកើតល�ើងលោយ្្មេជាតិនិង ល្វើការ

រខំានដេ់តនុេ្យភាពននគបព័ន្ធគកលពញអង់ដូគ្រតីនលៅក្នុង 

រាងរាកាយ។  ជំងឺ និងភាព្ិនគបគកតតីជាលគចើនសនុទ្ធផត ោក់ 

ព័ន្ធ   នឹងរោរធាតនុសក្មេននអរ្ូ៉ន។  ោំងលនះរួ្ មាន៖ ជំងឺ 

្ហារ តីកសនុដន់ ភាពរាមេ នកូន ការលពញវយ័ ន្ុនអាយនុ ធាត់ 

អាផ�រ�្សតី និងជំងឺទឹកលោ្ផែ្្ជាលដើ្។

រាមេ ននរណាម្ាក់ដឹងេ្្ិតអំពតីរោរធាតនុ្រតី ត្ីលៅក្នុង ទំនិញ  

ផដេលយើងលគបើគរាស់លោះលទ។  អតិថិជន្ិនអាច    កំណត់

អត្សញ្្ញ ណរោរធាតនុ្រតី ត្ីផដេអាចបង្កលគរាះថ្ាក់លៅក្នុង

ែេិតែេលោះលទ។ អ្កេក់រាយភា្រលគចើន្ិន  ដឹងថាមាន 

អវតីខលាះលៅក្នុងែេិតែេផដេពួកល្រេក់លោះល�ើយ ជា្្មេតា

ព័ត៌មានលោះរានរាត់បង់តា្រយៈសង្វ ក់ ែេិតក្មេផដេ 

ចំណាយលពេយូរ     និងរលញរនញ រក៏ឺគតរូវ    រានោក់រំាង 

លោយ លចតោពតីគករុ្�៊នុនែេិត   លោយ សំអាង ថាជាព័ត៌មាន  

“ោណិជ្ជក្មេសមាងា ត់”។  វាពិតជា ចំារាច់ណាស់ផដេគតរូវ 

ោក់បង្ហ ញរោធារណៈនូវព័ត៌ស្តីពតីការលគបើគរាស់រោរធាតនុ

្រតី ត្ីលៅក្នុងផ្លា ស្តីក និងសមាសធាតនុ ្រតី ត្ីពិតគរាកដផដេ

មានលៅក្នុងែេិតែេពតីផ្លា ស្ិច។ 

លសដ្ឋកិច្ចគកា(Circular Economy)នឹងទទួេរានអតថាគបលយ 

ជន៍ពតី តមាលា ភាព។ បច្នុប្បន្លនះ ឧសសា�ក្មេលគបើវតថានុធាតនុលដើ្ 

ផដេ្ិនស្្សបសគមាប់សនុខភាព្ននុស្ស និងបររិោថា ន 

លោយបំផេងលៅជារបស់របរលែ្សងៗដូចជា៖ គបោប់គបោ 

លកមេងលេង    និងឧបករណ៍ោក់ចំណតី អាហារផដេកាន់ផត 

កខវក់ខាលា ំង។     ការ្រោវគជាវលោយអងរាភាពបររិោថា ន្កពតី 

១៩ គបលទសលៅអនុឺរ ៉នុបរានរកល�ើញថា ែេិតែេ្ួយក្នុង

ចំលណា្ែេិតែេបួនផដេែេិតពតីផ្លា ស្ិចផកនច្មាន 

ែ្នុកនូវសមាសធាតនុការោរចំល�ះ ផដេបង្កលគរាះថ្ាក់ខាលា ំង

ដេ់សនុខភាព។  ជាតិពនុេលៅក្នុងរបស់របរផកនឆ្ ភា្រលគចើន

លចញពតីកាកសំណេ់អ្ររាិសនតីផដេយកផកនច្ល�ើងវញិ។  

ការផកនច្ល�ើងវញិពិតជាមានលគរាះថ្ាក់ជាពិលសសចំលោះ

អ្កផដេលរ ើសវតថានុធាតនុលដើ្ផដេមានជាតិកខវក់ោំងលោះ។  

វដ្ននជាតិពនុេលនះអាចគតរូវរានបញ្ឈប់   គបសិនលបើអ្ក    

ែេិត ទទួេខនុសគតរូវចំលោះការលចាេកាកសំណេ់ោំង

លោះ។  លរាេការណ៍ទូលៅ្ឺរថាអវតីផដេផដេោក់ចូេលៅ

ចនុងម្ាងនឹងលចញ្កវញិលៅចនុងម្ាងលទៀត។       ការលគបើ 

គរាស់ វតថានុធាតនុលដើ្ផដេមានជាតិពនុេលៅក្នុងផ្លា ស្តីក្ួររផត

គតរូវរានលជៀសវាងោំងអស់រ្ា។ 

តា្ទស្សនៈពិភពលោក ការផកនច្ផ្លា ស្ិកលដើរតួោទតី 

តិចតួចបំែនុត។      ោលពេបច្នុប្បន្លនះ្ិនមានអវតីដូចជា 

ការ ផកនច្ផ្លា ស្ិចលទ         មានផតការផកនច្ល�ើងវញិឬ 

ការជិះកង់ចនុះ លគកា្។     រាេ់លពេផដេផ្លា ស្តីក្ួយដនុំគតរូវ 

រានផកនច្ ល�ើងវញិ   ្រនុណភាពរបស់វា្ឺរថយចនុះ។    ផ្លា ស្តីក 

អាច គតរូវរានផកនច្រាន ផតប៉នុោមេ នដង ប៉នុលណាណ ះ    ន្ុនលពេ 

ផដេវាគតរូវរានលរាះលចាេលៅក្នុងកផនលាងចាក់សំរា្
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ឬ�ដនុត។  ដូលច្ះអវតីផដេលយើងលៅថាការផកនច្ផ្លា ស្តីកពិត

លោះ គរាន់ផតការពនយាលពេននការលរាះលចាេប៉នុលណាណ ះ។

លៅក្នុងការពយាយ្គ្រប់គ្រងបរមិាណសំណេ់ ផ្លា ស្តីក 

ផដេកំពនុងលកើនល�ើងជាេំោប់ រោោគករុងនិងរោ្ឋ ភិរាេ 

កំពនុងង្កលៅរកការដនុតបំផ្លា ញវញិ។      ប៉នុផន្លនះគរាន់ផត 

ផ្លា ស់ ប្ូរបញ្ហ លៅកផនលាងលែ្សងលទៀត។       រោរធាតនុផដេ 

បំភាយលចញពតី�ដនុតរួ្ មាន៖ ឌតីអនុកសនុតីត និងលោ�ធាតនុ 

ដូចជា រារត សំណ និងកាឌតី ត្ីញូ៉្។  ក្មេករ និងស�្រ្ន៍ 

ផដេលៅផក្បរលោះរងែេប៉ះោេ់ជាពិលសស ល�ើយជាតិ 

ពនុេក៏អាចល�ើយរានឆ្ងា យ គព្ោំងសថាិតលៅក្នុងដតីនិងទឹក 

ែងផដរ។        ្៉យាងលទៀត ការដនុតផ្លា ស្ិចក៏បលង្កើតរានជា 

ែេិតែេផដេមានជាតិពនុេខ្ពស់ ជាលែះ ឬភក់ ល�ើយ

លនះជាបញ្ហ កាកសំណេ់ថមេតី្ួយលទៀត។    កាកសំណេ់ 

ោំង លនះគតរូវរានោក់ចូេក្នុងរល្្ដតី  រងូភ្ំ  ដតីផ្សចំការ 

និង ទតីវាេលសើ្ផដេបង្កការ្ំររា្កំផ�ងយូរអផងវងដេ់ 

បររិោថា ននិងសនុខភាព។   ការដនុតជាេក្ណៈចំ�របង្កជា 

បញ្ហ ជាងលនះលៅលទៀត  ទលងវើផបបលនះគតរូវរានល្វើជាញឹក

ញាប់លៅក្នុងគបលទសកំពនុងអភិវឌ្ឍន៍និងទតីជនបទផដេ្ិន

មានេទ្ធភាពគ្រប់គ្រងសំណេ់។  លដើ្្បតីលោះ្រោយែេ

ប៉ះោេ់សនុខភាពពតីែេិតផ្លា ស្តីក ោ្ោរឲ្យមានចំណាត់ 

ការចំលោះការលគបើគរាស់និងការលរាះលចាេកាកសំណេ់ 

ក៏ដូចជាសង្វ ក់ែេិតក្មេោំង្ូេ។  លរឿង្ួយផដេគតរូវល្វើ  

ឲ្យចបាស់ោស់្ឺរថា៖ តម្លា ភាពគឺជាគនលាលឹះននភាពជជាគជយ័។
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រោរធាតនុពនុេផដេមានលៅក្នុង ផ្លា  

ស្តីក មានែេប៉ះោេ់លេើបនុរស  

និងសស្តីខនុសៗរ្ា ោំងលៅកផនលាង  

ល្វើការ និងលៅក្នុងជតីវតិគបចំានថងា។  លនះ្ឺរលោយរោរ ផត ្ ូេ 

ល�តនុជតីវរោសស ្   ភាពខនុសរ្ាននទំ�ំរាងកាយ       និង 

សមាមាគតននជាេិកាខាលា ញ់  ល�ើយក៏លោយរោរផតតួោទតី

លយនឌ័រផដេសស្តីយេ់ថាខលាួនឯងគតរូវផតបំលពញផដរ។  រាង

លយនឌ័រ

ការគបឈ្ ន្ុខ�ួសពតីកគ្ិតផដេអាចទទួេរាន

សស្តីរងែេប៉ះោេ់លោយផ្លា ស្តីកខាលា ំងជាង 

បនុរស។ ្ូេល�តនុជតីវរោសស្ឺ្រជាផែ្ក្ួយនន 

បញ្ហ លនះ  រាងកាយរបស់ពួកល្រមានគបតិក្មេ 

ចំលោះជាតិពនុេតា្របូភាពលែ្សងៗរ្ា ល�ើយ 

ែេិតែេអោ្័យផដេសស្តីលគបើគរាស់ជា 

ញឹកញាប់ង្យនឹងឆលាងល្លរា្រ។ ប៉នុផន្លោះជា 

យ៉ងណា ជលគ ើ្សជំនួសពិតជាមាន។

កាយរបស់សស្តីែ្នុកខាលា ញ់លគចើនជាងបនុរស     ដូលច្ះល�ើយក៏  

រោរធាតនុ្រតី ត្ីរោយលគចើនជាងដូចជាផ្លា ស្តីច    phthalate 

ជាលដើ្។  រាងកាយរបស់សស្តីង្យនឹងគបតិក្មេចំលោះ ជាតិ

ពនុេក្នុងដំណាក់កាេលែ្សងៗននជតីវតិដូចជា៖ លពេលពញវយ័ 

លពេមាននែ្លោះ លពេម្ាយែេិតទឹកលោះ និងលពេឈប់ 

មាន រដូវ។

កំ�នុងលពេមាននែ្លោះ វាអាចមានែេវរិាក្ងាន់្ងារ 

ចំលោះោរកផដេ្ិនោន់លកើត។  រោរធាតនុ្រតី ត្ីផដេមាន 

ន្ុខង្រ្សលដៀងរ្ាចំលោះអរ្ូ៉ន្ឺរជាបញ្ហ ្ួយផដេគតរូវ

រានដឹងថាជាការរខំានគកលពញអង់ដូគ្រតីន។  លោយរោរ  

សនុក្ិនផ្នជាររំាងការោរផដេមានសនុវតថាិភាព សមាស

ធាតនុោំងលនះអាចរខំានដេ់ដំណាក់កាេេូតោស់ោំង

អស់ក្នុងស្ូបនផដេគតរូវរានគ្រប់គ្រងលោយអរ្ូ៉ន។  លោះ

អាចោំឱ្យខូចរបូរាងរបស់ោរកលទើបនឹងលកើតក៏ដូចជាជំងឺ

ផដេលគចើនផតលេចល�ើងលៅលពេលគកាយលទៀត។ 

ការរខំានគកលពញអង់ដូគ្រតីនប៉ះោេ់ោំងបនុរសនិងសស្តី

ក្នុងកគ្ិតដូចរ្ា។  អងរាការសនុខភាពពិភពលោកសង្ស័យ

ថាលនះជា្ូេល�តនុននទគ្ង់្ហារ តីកផដេោក់ទងនឹងអ័រ

្ូ៉ន្ឺរ ្ហារ តីកសនុដន់ និង្ហារតីកពងរោវ ស។ វាក៏ទំនងជា 

ប៉ះោេ់ដេ់ការមានកូននិង្រនុណភាពរបស់ល្ជតីវតិល ម្េ េ

ែងផដរ។  ការរខំានគកលពញអង់ដូគ្រតីន ក៏អាចបណ្ាេឲ្យ 

ធាត់ ជំងឺទឹកលោ្ផែ្្ ជំងឺលរ ើ្  ការលពញវយ័ ន្ុនកំណត់ និង

ការខូចគទង់គោយននគបោប់បន្ពូជរបស់ខួរកបាេដូចជា

ការគកិនរ ៉អូនុតីត (ការល្វើលតស្ិ៍្ួយឬោំងពតីរពតីពងរោវ ស) និង 

ការែេិតសំ�តីអោ្័យរបស់សស្តី វា្ិនអាច

អត់រាននូវការលគបើគរាស់ែូសនុតីេជាវតថានុធាតនុ

លដើ្ និងផ្លា ស្តីកលោះលទ។

Emissions:
NOX**, CO2

Solid waste: 
(LDPE*, cellu-
lose, paper)

Sanitary pad

What goes in: What comes out:
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THE SECRET LIFE OF A SANITARY PAD
Life-cycle assessment of the energy and materials used in production
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Sanitary pad 
production

* Low-density polyethylene  ** Nitrogen oxides
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ជំងឺ hypospadias (ការរលំោភបំោនលេើគកលពញទឹកលោ្

របស់បនុរស)។       ការលកើនល�ើងកាន់ផតលគចើនននចំនួន កនុមារ  

កំពនុងផដេលកើត្កល�ើយគបឈ្ ន្ុននឹងនឹងរោរធាតនុលគរាះ 

ថ្ាក់លែ្សងៗ។

សស្តីគបឈ្ ន្ុខនឹងលគរាះថ្ាក់ននផ្លា ស្តីកលនះតា្របូភាព

លែ្សងៗរ្ាជាលគចើន។     មានក្មេករគបមាណ ៣០ ភា្ររយ

សស្តីម្ាក់ផដេលគបើែេិតែេអោ្័យផដេ

អាចលរាះបង់លចាេរានគបឈ្ ន្ុននឹង     

លគរាះថ្ាក់ពតីផ្លា ស្តីចអស់រយៈលពេជិតបួន 

ទសវត្សរ ៍្ កល�ើយ។

រ៉ាតង់សគមាប់ែេិតែេអោ្័យសស្តី

រានលកើនល�ើងយ៉ងខាលា ំងចាប់តំាងពតីចនុង 

ទសវត្សរ ៍ឆំ្្ ១៩៩០។  ្ូេល�តនុ្ួយ 

្ឺរលោយរោរផត មានតំនេលថាក។

in 1 month

25
in 1 year (= 13 menstrual cycles)

325
in 10 years
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លៅក្នុងឧសសា�ក្មេផ្លា ស្តីកលៅទូោំងពិភពលោក្ឺរជាសស្តី។  

សមាភា រៈផ្លា ស្តីកផដេមានតន្លាលថាកអាចគតរូវរានែេិតក្នុង

បរមិាណយ៉ងលគចើនសគមាប់ទតីែសារពិភពលោក    ល�ើយ

ជាទូលៅសស្តីរស់លៅក្នុងគបលទសកំពនុងអភិវឌ្ឍន៍ល្វើការក្នុង
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MORE PLASTIC FOR WOMEN
Number of patents for feminine hygiene products since 1969

Data for 2018 and 2019 are incomplete because some  
patent applications have not yet been published. 

19891969 1979 1999 2009 2019

Maxi sanitary 
pads with wings 
launched: product 
focus is on ab-
sorptive capacity

First maxi 
pad with 
adhesive 
strip

A STEADY SOURCE OF POLLUTANTS
Average use of menstruation products by women in western consumer societies

10 pads / 
tampons

Tampax 
obtains patent 
for tampon 
with applicator

in 39 years*

12 675
pads / tampons 

equal to 
a weight of

152 kg 
in sanitary pads 
and tampons
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* Average duration of 
menstruation in 
a woman’s lifetime
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លរាង ចគកែេិតក្មេឧសសា�ក្មេលនះ  លោយទទួេរាន 

គរាក់ឈ្ួេោបល�ើយជាញឹកញាប់សថាិតក្នុងរោថា នភាពលគរាះ 

ថ្ាក់លោយ្ិនរានលគបើគរាស់ឧបរកណ៍ការការោរលោះ លទ។  

ការសិកសារបស់គបលទសកាណាោរានរកល�ើញថា  សស្តីផដេ

ល្វើការង្រជា្ួយផ្លា ស្តីកលៅក្នុងឧសសា�ក្មេយនយន ្

ទំនងជាគបឈ្ ន្ុខនឹងជំងឺ្ហារ តីកសនុដន់៥ដងលគចើនជាង

ល្រ។

ែេិតែេអោ្័យរបស់្ននុស្ស្សតីក៏អាចបង្កឲ្យមាន

បញ្ហ ែងផដរ សំទ្បតីអោ្័យគបលភទដងអាចមានែ្នុកផ្លា ស្តីក

រ�ូតដេ់លៅ៦ភា្ររយ ល�ើយសំ�តីអោ្័យគបលភទបន្ះ

ែ្នុកលគបងផដេមានគបភពពតីផ្លា ស្តីករ�ូតដេ់ ៩០ ភា្ររយ។  

របស់ោំងពតីរលនះមានសមាសធាតនុសក្មេននអរ្ូ៉ន ្ឺរ   bl 

sphenol A (BPA) និង bisphenol S (BPS)។  ឧបករណ៍

សគមាប់លគបើសំទ្បតីអោ្័យគបលភទដងជាញឹកញាប់មានែ្នុក 

phthalates ែងផដរ។  លៅស�រដ្ឋអាល្រចិ សស្តីម្ាក់អាច 

លគបើរបស់ោំងលនះចលោលា ះពតី ១២.០០០ លៅ ១៥,០០០ ក្នុង 

្ួយជតីវតិរបស់រាត់។     របស់លគបើគរាស់ជំនួសរួ្ មានដូច 

ជា៖  ែេិតែេផដេអាចលគបើល�ើងវញិនិងោងសម្ាត 

គព្ ោំងផពងអោ្័យ។ 

លៅក្នុងតំបន់គកតីគកលកមេង្សតីជាលគចើន្ិនអាចមានេទ្ធភាព

លគបើគរាស់របស់របរោ្័យផបបលនះលទ រក៏ឺថាែេិតែេោំង

លនះ្ិនមានលៅក្នុងគបលទសផត្្ង។ លោះគបផ�េជាបង្ំឱ្យ 

លកមេង្សតីខកខាន្ិនរានលៅរោោលរៀនរយៈលពេ្្្យ្

៥នថងាកំ�នុងលពេ្ករដូវជាលរៀងរាេ់ផខ។  ែេិតែេផដេ 

អាចលគបើល�ើងវញិរាន មានតន្លាលថាក ល�ើយមាន សនុវតថាិភាព 

ជាងលនះអាចបំលពញភាពខវះខាតលនះរាន ល�ើយកាត់បនថាយ

ការបំពនុេនិងកាកសំណេ់ែងផដរ។ ភា្រលគចើនននឧបករណ៍ 

ផដេលគបើផត្ួយដងគតរូវរានលរាះលចាេលៅកផនលាងចាក់ 

សគមា្ អាងស្នុកទឹក ស ន្ុគទ និងល្វើឲ្យកកសះ្គបព័ន្ធបងហូរ

ទឹកែងផដរ។ 

លគ្រឿងសំអាងក៏អាចជាគបភពននរោរធាតនុលគរាះថ្ាក់ែង

ផដរ។ ១ភា្រ៤ ននសស្តីផដេលៅក្នុងបណ្ាគបលទសឧសសា�ក្មេ 

លោកខាងេិចលគបើគរាស់លគ្រឿងសំអាង១៥ ន្ុខលែ្សងរ្ាជា

លរៀងរាេ់នថងា។ ល�ើយែេិតែេោំងលនះមានែ្នុករោរធាតនុ

្រតី ត្ីរ�ូតដេ់លៅ ១០០ គបលភទ ផដេមានខលាះជារោរធាតនុ

្រតី ត្ីផដេមានលគរាះថ្ាក់ដេ់សនុខភាព។  លគ្រឿងសំអាងជា

លគចើនមានែ្នុកនូវ ត្ីគករូផ្លា ស្តីកគជាបលៅក្នុងសនុកល�ើយចូេ

លៅក្នុង្រត៌ផត្្ង។ 

ចនុងលគកាយសស្តីលៅផតជាអ្កទទួេខនុសគតរូវក្នុងការល្វើ

ការង្រែ្ះ ឬក៏ល្វើការជាអ្កលរាសសំអាត។   ែេិតែេ

លរាសសំអាតក៏មានែ្នុក ត្ីគករូផ្លា ស្តីក និងរោរធាតនុផដេបង្ក 

អន្រាយដូចជា៖ រោរធាតនុ surfactants   និងរោរធាតនុ រោំយ។  

ការលគជើសលរ ើសែេិតែេឱ្យកាន់ផតគបរុងគបយ័ត្ និងការ    

លគបើគរាស់វតថានុធាតនុលដើ្ផដេ្ិនប៉ះោេ់ដេ់បររិោថា ន ឬ 

សមាភា រៈរោ្ញ្ញដូចជា៖រោបូ៊ដនុំទន់ៗ និងអាសនុតីតសនុតីគទតី អាច 

កាត់បនថាយបន្នុក្កលេើោំង្ននុស្សនិងបររិោថា ន។    ប៉នុផន្ 

ជលគ ើ្សផបបលនះរបស់អតិថិជន ្ិនរានល្វើឱ្យគករុ្�៊នុន 

ែេិតអាចល្រចែនុតពតីការទទួេខនុសគតរូវចំលោះការផសវងរក

អវតីលែ្សង្កជំនួសលគ្រឿងែ្សំនិង វតថានុធាតនុលដើ្ផដេអាចបង្ក 

លគរាះថ្ាក់រានលោះល�ើយ។

 លៅលពេផដេកាកសំណេ់គតរូវរានោំលចញលៅគបលទស 

កំពនុងអភិវឌ្ឍន៍ ទតីកផនលាងចាក់សំរា្រានផគបកាលា យជាគបភព

ចំណូេដ៏សំខាន់សគមាប់អ្កគក។ អ្កលរ ើសសំរា្រាប់ោន 

ោក់លៅជនុំវញិពិភពលោកផដេភា្រលគចើនជាសស្តីនិងកនុមារ

ផដេ្កពតីគ្ររួរោរមានជតីវភាពគកតីគកបំែនុតលៅក្នុងសងរា្ លដើរ 

លរ ើសសំរា្ផ្លា ស្តីកផដេអាចផកនច្ល�ើងវញិរាន និងកាក

សំណេ់អ្ររាិសនតីលៅទតីកផនលាងចាក់សំរា្។       ភា្រលគចើន 

ទតីតំាង ផដេជាតិពនុេខ្ពស់ផបបលនះ    រានកាលា យជាគបភព   

ចំណូេគ្ររួរោរផត្ួយ្រត់របស់ពួករាត់។     លដើ្្បតីទទួេ 

រាន រោ្ព ន់ដ៏មានតន្លា ល្រគតរូវដនុតផខ្សកាបផដេមានជ័ររនុពំតី 

លគ្លចញសិន។ ផែ្សងោំងលនះមានែ្នុករោរធាតនុឌតីអនុកសនុតីត 

ពនុេខ្ពស់ផដេបង្កលគរាះថ្ាក់ដេ់ការបន្ពូជ   ប៉ះោេ់ 
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ោរក និងអាចបណ្ាេឱ្យលកើតជំងឺ្ហារ តីកលទៀតែង។ វា

លកើតល�ើងជាពិលសសចំលោះសស្តីផដេដនុតសំរា្តា្ែ្ះ 

ឬជាអ្កគបឈ្ ន្ុខជា្ួយកាកសំណេ់ផដេមានជាតិ

ពនុេោំងលនះ។ 

ចំលណះដឹងអំពតីលគរាះថ្ាក់ផដេបណ្ាេ្កពតីផ្លា ស្តីក 

្ិនគតរូវរានែ្សពវែសាយោសលពញពិភពលោកលោះល�ើយ    

សស្តី្ឺរជាគករុ្លរាេលៅសំខាន់បំែនុតលៅក្នុងកិច្ខិតខំគបឹង 

ផគបងលដើ្្បតីល្វើឱ្យមានការផ្លា ស់ប្ូរជា្ូេោ្ឋ នននឥរយិបថ

និងការអននុវត្គបចំានថងា    ក៏ដូចជាក្នុងការោ្ោរឱ្យមាន 

សក្មេភាពនលយរាយសគមាប់ការការោរកាន់គបលសើរជាង 

ន្ុន។   ជាលរឿយៗ សស្តីមានគបតិក្មេចំលោះលគរាះថ្ាក់លែ្សង

ៗលេឿងជាងបនុរស ល�ើយពួកល្រ្ិនសូវរានលគតៀ្ខលាួនក្នុង

ការល្វើឱ្យ្ននុស្សនិងភពលោកលគរាះថ្ាក់លោះលទ។     លោះ 

ជាការពិតតា្រយៈ តួោទតីរបស់ពួកល្រ ោំងក្នុងោ្ជា 

ស�គ្ិរន អ្កលគបើគរាស់ និងអ្កគ្រប់គ្រងគ្ររួរោររបស់ពួក

ល្រ។ មានភស្នុតាងជាលគចើនបង្ហ ញថាទលងវើររបស់ពួកល្រ្ិរត 

បររិោថា នលគចើនជាងបនុរស។ ្ំរនិតែ្ួចលែ្ើ្ផដេមានលរាេ

បំណងកាត់បនថាយការលគបើគរាស់ផ្លា ស្តីក និងការោរគបជាជន 

និងបររិោថា នពតីការបំពនុេបររិោថា នគតរូវរានចាប់លែ្ើ្លោយ 

សស្តី។  ពួកល្រស្នឹងទទួេរានឋានៈលសមេើរ្ាលៅក្នុងនលយ

រាយ ជំនួញគ្ររួរោរ និងស�្រ្ន៍ លដើ្្បតីឲ្យពួកល្រអាចចូេ 

រួ្ កាន់ផតលគចើនក្នុងការបលង្កើតសងរា្និងបររិោថា ន្ួយផដេ

រាមេ នជាតិផ្លា ស្តីកនិងជាតិពនុេ។
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ផែលា
គតសក់គតរូវរានលវចខ្ប់លៅក្នុងបូ៉េតីផថន បផនលា

រោោដគតរូវរានកាត់លរៀបចំទនុកទទួេោន

យ៉ងេល្ៅក្នុងចានជ័រផដេអាចលគបើល�ើយ

លរាះលចាេរាន អាហារគតរូវារានលរៀបចំតា្ទំ�ំលែ្សងៗរ្ា 

ល្្ើនតី្ួយៗលៅែសារទំលនើបែ្នុកលៅលោយអាហាររនុផំ្លា ស្តីកជា

លគចើន។ ផ្លា ស្តីកលដើរតួោទតីយ៉ងសំខាន់លៅលពេផដេទតីែសារ 

ចំណតី អាហារ  គតរូវរានផ្លា ស់ប្ូរពតីតូបក្នុងែសារ្្មេតា  ចូេ

លៅក្នុងទតីែសារទំលនើបផដេមានការែរាត់ែរាង់អាហារផកនច្យ៉ង

សំបូរផបបល�ើយមានគបភព្កពតីោសលពញពិភពលោក។ 

ែសារទំលនើបផតងផតេក់លគ្រឿងលទសដផដេៗលពញ្ួយ

ឆំ្្្ិនថាជា្កពតីតំបន់ណាក៏លោយ។ ការលវចខ្ប់ធាោ ថា

របស់របរលៅផត្សស់ល�ើយអាចដឹកជញ្ជូ នលៅទតីកផនលាង 

ឆ្ងា យៗរាន។  លេើសពតីលនះលទៀត អ្កលគបើគរាស់ជាលគចើន

អា�ារ

ចំណតី អាហារដ៏ឆ្ងា ញ់ពិរោរ
ឧសសា�ក្មេ្ហូបអាហារ្ឺរជាអ្កលគបើគរាស់ 

ផ្លា ស្តីកលគចើនជាងល្រ។ ជ័រនិងលរ្ោគតរូវរាន  

លគបើគរាស់លដើ្្បតីការោរចំណតី អាហារពតីការ 

ខូចខាត រកសាឱ្យ្សស់ និងល្វើឱ្យវាល ើ្េលៅ 

្ួររឱ្យចាប់អារ្មេណ៍។ ប៉នុផន្ភាព្សស់រ្ោត 

ក៏មានតន្លា្ួយផដរ ផ្លា ស្តីកគតរូវរានលរាះ 

លចាេលៅលេើដតី ល�ើយគជាបចូេលៅក្នុង 

គបព័ន្ធចំណតី អាហាររបស់លយើង។

មានការសិកសាតិចតួចបំែនុតនិយយអំពតី 

បរមិាណផ្លា ស្តីកលៅក្នុងដតី។ ប៉នុផន្ការច្លាង

លរា្រដតីគតរូវរានល្រ្ិរតថាលៅរវាងពតី ៤ លៅ 

២៣ ដងខ្ពស់ជាងលៅក្នុងស ន្ុគទ។
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LANDING ON THE LAND
Analysis of a field in northern Bavaria, Germany

Area analyzed: total 3,942 square meters
(0.3942 hectare)

PET 
Polyethylene 
terephthalate

PMMA 
Poly(methyl 
methacrylate)

PVC 
Polyvinyl 
chloride 

PP
Poly- 
propylene 

PE 
Poly- 
ethylene

Size range of plastic particles in the soil in millimeters, 
distribution in percent

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2 – 3 m
m 3 – 4

4 – 5
5 – 10

10 – 20
20 – 30

30 – 40
40 – 50

50 – 60
60 – 70

70 – 80
80 – 90

90 – 100

100 – 200

200 – 300

300 – 600

Number of plastic particles per hectare

PS 
Poly- 
styrene

28 5

10

20

140

3

2 – 5 mm microplastic

> 5 mm macroplastic

%
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លៅក្នុងគបលទសអភិវឌ្ឍន៍ចង់មានេទ្ធភាពលរៀបចំ្ហូបអាហារ

រានលេឿនរ�័ស ជាលរៀងរាេ់នថងាភាពង្យ្សរួេឈរលៅ 

ក្នុងេំោប់ដំបូង។  ការ្រោវគជាវលៅគបលទសអា�ឺ្៉ង់លៅ 

ឆំ្្ ២០១៩ រានរកល�ើញថាគបជាជនចំនួន ៤៨ ភា្ររយ្ិរត

ថាវាសំខាន់ណាស់ផដេអាចលរៀបចំអាហាររានរ�័សនិង

ង្យ្សរួេ។    ឧសសា�ក្មេ្ហូបអាហារលឆលាើយតបលៅនឹង   

តគ្រូវការលនះតា្រយៈការែ្េ់ជូននូវែេិតែេផដេគតរូវ

រានលរៀបចំនិងចំអិនទនុករចួជាល្សច ល�ើយលវចខ្ប់លោយ 

ផ្លា ស្តីក។

្ននុស្សកាន់ផតលគចើនលៅជនុំវញិពិភពលោកឥ�ូវលនះរស់

ក្នុងគករុងផតម្ាក់ឯង។  ល�ើយទមាលា ប់ននការបរលិភា្ររបស់ 

្ននុស្សផដេមានលៅថ្ាក់កណ្ាេក៏កំពនុងផតផ្លា ស់ប្ូរផដរ។  

និោ្ការោំងលនះជួយជំរនុញឲ្យចំផណកទតីែសារននែសារទំលនើប

ក៏ដូចជាឧសសា�ក្មេផ្លា ស្តីកមានការលកើនល�ើងែងផដរ។ 

បរមិាណននការលវចខ្ប់    ផដេលគបើក្នុងឧសសា�ក្មេ្ហូប  

ដបទឹកគតរូវរានល្រែ្សពវែសាយថាជាជលគ ើ្ស

សគមាប់សនុខភាពជំនួសឱ្យទឹកលចញពតីរ ៉ប៊ូតីលន។ 

អ្កែេិតដបទឹកោំងលោះបង្ហ ញផតធាតនុែ្សំ

ជាផរល៉ែ្សងៗ ផត្ិនរានបង្ហ ញពតីភា្រេ្ិត 

របស់ផ្លា ស្តីកលទ។
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Microplastic particles that sewage-treatment plants 
cannot separate out are sprayed onto fields  

with the residual sludge commonly used as a fertilizer.

INVISIBLE INGREDIENTS
Lowest and highest number of plastic particles found per liter of bottled water (location and 
brand)

Brand / manufacturer

Estonia
197

Finland
1 234

Austria
890

Poland
2 253

Romania
244

Italy  
5 528

United Kingdom 
11 455

Germany 
9 696

France 
11 653

Portugal  
1 579

Spain 
8 394

Sweden 
655

SPREADING IT AROUND
Microplastic in sewage sludge spread on fields 
per year, tonnes, 2016
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Nestlé  
Pure Life

Bisleri Gerol-
steiner

Aqua Epura Aquafina Minalba Wahaha Dasani Evian San  
Pellegrino

Nestlé Bisleri  
Internat.

6 – 10 390

0 – 5 230

9 – 5 160

0 – 4 713

0 – 2 267

2 – 1 295

0 – 863

1 – 731

2 – 335

0 – 256

0 – 74

Gerolsteiner 
Brunnen

Danone PepsiCo

259 bottles from 11 brands across nine countries tested. Plastic discovered included polypropylene, nylon, and polyethylene terephthalate. 

PepsiCo Grupo 
Edson 
Queiroz

Hangzhou 
Wahaha 
Group

Coca-Cola Danone Nestlé

Average number of  
plastic particles for  

every liter of water sold

325
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អាហាររាននិងកំពនុងលកើនល�ើងជាលគចើនឆំ្្្កល�ើយ។ 

លបើលយងតា្Grand View Research  ផដេជាអងរាការ 

អាល្រកិរានរ៉ាន់គបមាណតន្លាទតីែសារននឧសសា�ក្មេលវច 

ខ្ប់ចំណតី អាហារមានចំនួន  ២៧៧,៩  ោន់ោនដនុោលា រ 

ក្នុងឆំ្្ ២០១៧ ល�ើយគតរូវរានពយាករណ៍នឹងមានកំលណើ ន

ជាង៥ ភា្ររយសគមាប់ឆំ្្ ២០១៨។ និោ្ការលៅទវតីបអឺរ ៉នុប

ក៏្សលដៀងរ្ាខាលា ំងណាស់ផដរ្ឺរថាលៅឆំ្្២០១៨ ឧសសា�ក្មេ

លនះរានល្រលគបើការលវចខ្ប់ជាង១,១៣លកាដ។ ជាទូលៅគប

លភទននការលវចខ្ប់្ឺរផ្លា ស្តីក។  ការវភិា្រលោយវទិយារោថា ន 

លរាេនលយរាយបររិោថា នអឺនុរនុ តីបរានរំាគទដេ់ការរកល�ើញ

ោំងលនះថា សំរា្ផ្លា ស្តីកភា្រលគចើនលៅ្ហាស ន្ុគទ្ឺរជា 

កាកសំណេ់ននការលវចខ្ប់អាហារ។

ប៉នុផន្ការលវចខ្ប់្ិនផ្នជា្ូេល�តនុផត្ួយលោះលទ។ 

កសិក្មេ្ឺរជាអ្កលគបើគរាស់ផ្លា ស្តីក្ំេំោប់ទតី ៦ លៅអឺរ ៉នុប 

ល�ើយលៅទូោំងពិភពលោកលគបើគរាស់វតថានុធាតនុលដើ្គបមាណ 

៦.៥ ោនលតានជាលរៀងរាេ់ឆំ្្។    ែេិតក្មេផែលាលឈើ និង 

បផនលាហាក់ដូចជា្ិនអាចលៅរចួរានលទលបើរាមេ នផ្លា ស្តីក៖ 

គបព័ន្ធធារារោសស ្ែ្ះកញ្ក់ និងបូ៉េតីថានផណេសនុទ្ធផត

ែេិតលចញពតីផ្លា ស្តីក។ សំណាញ់ផ្លា ស្តីកអាចការោរផែលានិង 

រនុក្ជាតិលែ្សងៗពតីពពួកសតវ បក្សតីរាន។ នែ្ដតីោំដនុះោំង្ូេ 

គតរូវរានគ្របដណដ ប់លោយបន្ះផ្លា ស្តីកលដើ្្បតីរកសាកំលៅដតី 

ល្្និងពនយាលពេរដូវោំដនុះ ឧោ�រណ៍ការល្វើឱ្យគប្ូេ 

ែេល ើ្្ដំ�ូងរានលេឿនជាង ន្ុន។

ការជផជកផវកផញក្ឺរលទើបផតគតរូវរានចាប់លែ្ើ្ពិភាកសា

ពតី ត្ីគករូផ្លា ស្តីកលៅក្នុងដតី សតវចិញឹ្្និងលៅក្នុងចំណតី អាហារ

របស់លយើងប៉នុលណាណ ះ។  ការ្រោវគជាវផដេោក់ព័ន្ធតិចតួច 

ណាស់គតរូវរានល្វើលៅលេើការខូចខាតចំលោះដតីផដេបណ្ាេ

្កលោយផ្លា ស្តីកនិង ត្ីគករូផ្លា ស្តីក។
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