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ពិភពផ្លាស្ទីក
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អារម្ភកថា

ផ្លា

ស្ទីកមាននៅគ្រប់កន្លែង ហ�ើយប�ើយ�ើងគិតទៅ ជីវ ិតរបស់យ�ើងពោរ
ពេញទៅដោយផ្លាស្ទីក។

យ�ើងប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទីកស្រោបរក្សា

ឱសថ សម្លៀកបំពាក់ ប្រដាប់ក្មេងលេង និងសម្ភារៈថែខ្លួន ក៏ដូច

ជានៅក្នុងសម្ភារៈនៃឧស្សាហកម្ម
និងផលិតផលកសិកម្ម។
យ�ើងក៏ដឹងពីហានិភ័យនៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទីចនៅបរ ិស្ថានជុំវ ិញ តាមកន្លែងស្តុកទុក
កាកសំណល់ និងនៅក្នុងទឹកសមុទ្រផងដែរ។

យ�ើងឃ�ើញកាន់តែច្បាស់ទៅៗថា ផ្លាស្ទីកបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពយ�ើង គិតចាប់
តាំងពីដំណាក់កាលផលិត ការប្រើប្រាស់រហូតដល់ការបោះចោល។ ភាគល្អិតតូច
នៃផ្លាស្ទិច និង ផលិតផលគីមីមានជាតិពុលដែលគេយកទៅផលិតផ្លាស្ទីក ចូលក្នុង
ខ្យល់ដង្ហើម ទឹកប្រើប្រាស់ ហ�ើយនិងក្នុងដី។ វាធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពី
ជំងឺ ប្រព័ន្ធបន្តពូជ ថ្លើម តំរងនោម រហូតដល់ធ្វើឱ្យមានរោគមហារ ីក។

ទោះបីជាយ�ើងដឹងថា ផ្លាស្ទីកធ្វើឲ្យខូចបរ ិស្ថាន និងសុខភាពក៏ដោយ ក៏ផលិតផលពី
ផ្លាស្ទីកនៅតែបន្តក�ើនឡ�ើងជាលំដាប់។ និន្នា ការនេះនឹងបន្តកនុងពេលអនាគត
្
ប្រសិន

ប�ើយ�ើងមិនបង្អាក់ផែនការពង្រីកឧស្សាហកម្មទេនោះ ដោយសារតែការទាញយក
ឧស្ម័នសម្រាប់ផលិតវាមានតម្លៃថោក។
គ្រាន់តែនៅសហរដ្ឋអាមេរ ិក ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទីកមានគោលបំណងបង្កើន
ការផលិតផ្លាស្ទីក៣០ភាគរយនៅឆ្នាំបន្ទា ប់ ។ ៩៩ភាគរយនៃផលិតផលផ្លាស្ទីក គេ
ផលិតពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ដូចជាធ្យូងថ្ម ប្រេងកាត និងឧស្ម័ន។

ការធ្វើខូចដល់

អាកាសធាតុ ដោយមានជាតិបំភាយឧស្ម័ន ពេលផលិតមានក្នុងធំធេងណាស់។
សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋា ភិបាលមួយចំនួនចាប់ផ្ើម
ដ ចាត់វ ិធានការ ដោយ
កំណត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទីក ដូចជាហាមឃាត់លក់ដូរផលិតផលផ្លាស្ទីកដែល
អាចប្រើបានតែមួយដង។ ប៉ុន្តែ ប�ើយ�ើងមិនកាត់បន្ថយផលិតផលផ្លាស្ទីកទេ ការ
ចាត់វ ិធានការនេះមានឥទ្ធិពលតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។ ការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយ
និងការធ្វើទីផ្សារយ៉ា ងច្រើននៃឧស្សាហកម្មនេះធ្វើឲ្យយ�ើងជ�ឿថា យ�ើងមិនអាចរស់

នៅដោយមិនអាចគ្មា នផ្លាស្ទីកបានទេ។ ដូច្នេះហ�ើយពួកគេ (ឧស្សាហកម្ម) រុញ
ទំនួលខុសត្រូវនៃ វ ិបត្តិផ្លាស្ទីក ពីក្រុមហ៊ុនផលិតផលទៅអតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់។
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វ ិធីបំបែកកាកសំណល់ និង ការយកសំរាមទៅកែច្នែឡ�ើងវ ិញតែមួយមុខ មិនអាច
ដោះស្រាយបញ្
ហា ផ្លាស្ទីកបានទេ។ ដោយសារតែជំនួញកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកមាន
ការក�ើនឡ�ើង បញ្
ហា បណ្ដាលមកផ្លាស្ទីកក៏ក�ើនឡ�ើងដូចគ្នា ។ ប្រទេសជាច្រើន
ដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដ�ើម មិនបាននាំចេញតែកាកសំណល់ផ្លាស្ទីកភាគច្រើន
ទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេ ពួកគេក៏នាំផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមានទៅល�ើបរ ិស្ថាន និង
សុខភាពទៅជាមួយដែរ។ ប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មិនមានប្រព័ន្ធនៃ
ការចោលសំរាមទេ ប�ើមានក៏មិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡ�ើយ។ នៅទីបញ្ចប់ កាកសំណល់
ផ្លាស្ទីកធ្លាក់ទៅក្នុងបរ ិស្ថាន ឬចូលក្នុងទឹក ឬសមុទ្រ។
ទោះយ៉ា ងណាក៏ដោយ យ�ើងនៅមានសុទិដ្ឋិនិយម ព្រោះថាផ្លាស្ទីកជាប្រធានបទ
សំខាន់មួយនៅល�ើរប�ៀបវារៈនយោបាយបច្ចុប្បន្ន ហ�ើយមនុស្សទូទាំងពិភពលោក
កំពុងបង្កើតចលនា “Break Free From Plastic” ជាមួយគ្នា ។ គេបានចាប់ផ្ើម
ដ បង្កើន

ឡ�ើងនូវនយោបាយមួយឈ្មោះថា “Zero-Waste” ឬ«យុទ្ធនាការមិនប
 ង្កើតសំរាម»
នៅតាមស្រុក និងទីក្រុង គ្រប់កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោក។ គោលដៅរបស់ពួកគេ
ជាទូទៅនោះគឺ៖ ស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុ ធ្វើការដោះស្រាយ និងរករបស់ផ្សេងៗទ�ៀត
មកជំនួស។
ប�ើយ�ើងមានចក្ខុវ ិស័យថា ផ្លាស្ទីកមិនត្រូវបំពុលបរ ិស្ថានពេញផែនដីយ�ើងទេនោះ
យ�ើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានជោគជ័យ។ ប្រធានបទស្ដីពីផ្លាស្ទីកនឹងតាមយ�ើង

ជាប់ជានិច្ច ដែលធ្វើឲ្យយ�ើងមិនអាចជ�ៀសពីវាបាន។ ដូច្នេះ យ�ើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
ហ�ើយយកចិត្ដទុកដាក់ខ្ពស់។ យ�ើងកំពុងចាប់ផ្តើមយល់ដឹងអំពីទំហំនៃវ ិបត្តិនេះ។
ប�ើយ�ើងចង់កែប្រែវ ិបត្តិនេះឲ្យបានល្អវ ិញ យ�ើងត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីមូលហេតុ
ភ្នា ក់ងារផលិតផ្លាស្ទីក ហ�ើយនិងបញ្
ហាដែលបង្កដោយផ្លាស្ទីក។ ដូច្នេះហ�ើយទ�ើប
យ�ើងបោះពុម្ពស�ៀវភៅដែលមានចំណងជ�ើងថា «ពិភពផ្លាស្ទីក» ឬ plastic
atlas សម្រាប់លោកអ្នក។
យ�ើងសង្ឃឹមថា លោកអ្នកអាចទទួលចំណេះវ ិជ្ជា ថ្មីៗ នៅពេលលោកអ្នកសិក្សា
ស�ៀវភៅនេះ ហ�ើយប្រឹងប្រែង និងល�ើកទឹកចិត្ត ព្រមទាំងកាន់តែសកម្មក្នុងការជួយ
ដោះស្រាយបញ្
ហានេះជាមួយគ្នា ។

បារបារា អ៊ុនមុសស៊ក
ិ (Barbara Unmüßig)
មូលនិធិហេនរេចបូល (Heinrich-Boell-Foundation)

ហ៊ូប�ៀត វៃគា (Hubert Weiger)
សហព័ន្ធការពារធម្មជាតិនិងបរ ិស្ថាន នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland)
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វប្បធម៌បោះចោល

ការទុកកាកសំណល់ឲ្យផែនដី
នៅសម័យឆ្នាំ១៩៥០ ប្រជាជនសាមញ្ញ ប្រើ

ប្រាស់ផលិតផលសំយោគយ៉ា ងថ្នម ហ�ើយពួកគេក៏ចេះ

ផ្លាស្ទីកថ្នមៗ ដោយការយកចិត្តទុកដាក់

ថែរក្សារវាផងដែរ។

ហ�ើយថែរក្សាវាយ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រៀបដូច
ជាការប្រើដបកែវ

ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥០ អ្នកសេដ្ឋកិច្ច និងសាធារណៈទូទៅត្រូវ

ឬសូត្រអញ្ជឹងដែរ។

ការធនធានកាន់តែច្រើនឡ�ើងៗ។ ឧស្សាហកម្ម(ផ្លាស្ទីក)

ក្រោយមកក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់

រកឃ�ើញលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយចំណាយ ហ�ើយធ្វើឲ្យ

ម�ើលឃ�ើញពីផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៃ

ងាយស្រួលដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។  សម្ភារៈដែលប្រើ

ផ្លាស្ទីកមាន។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក

ប្រាស់រច
ួ ហ�ើយ ត្រូវបានគេបោះចោលដូចជាសំណល់ ប្រអប់

ជីវ ិតរស់នៅរបស់មនុស្សក៏ចាប់ផ្ើម
ដ បង្កើត

សម្រាប់ខ្ចប់ និងដប។ សង្គមដែលប្រើប្រាស់ហ�ើយបោះចោល

សំណល់(ផ្លាស្ទីក)ច្រើនទៅៗដែរ។

(throwaway society) បានក�ើនឡ�ើងតាំងពីសម័យនោះមក។

ចា

នៅដ�ើមឆ្នាំ១៩៦០ គេយកសំណល់ផលិតផលរាប់ពាន់លាន

ប់តាំងពីដំបូង រហូតដល់សតវត្សរ ៍ទី

ទៅដាក់នៅពាសពេញកន្លែងស្តុកកាកសំណល់ និងនៅតាម

២០ គេផលិតសម្ភារៈភាគច្រើនសម្រាប់

ឡដុតសំរាម នៅក្នុងប្រទេសជ�ឿនល�ឿន។ កាលពីដំបូង

ការប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរ។ ហាង

ការផ្លាស់បតូរទៅប្រើ
្
ប្រអប់សម្រាប់ខ្ចប់ដែលប្រើរច
ួ បោះចោល

ខ្នា តធំដែលលក់អីវ៉ាន់ដូចអាហារ និងភេសជ្ជៈ មានសម្ភារៈ

បានក�ើនឡ�ើងយឺតៗ ប៉ុន្តែចាប់ពីទសវត្សរ ៍ទី៧០មក ប្រអប់

ផ្ទុកអាហារ ឬភេសជ្ជៈដែលអតិថិជនអាចយក ឬចាក់បំពេញ

សម្រាប់ខ្ចប់ដែលប្រើហ�ើយបោះចោលមានគ្រប់កន្លែងល�ើ

ដបរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯង។ កញ្ចប់ ប្រអប់ និងដប គេ

ពិភពលោក។ នៅឆ្នាំ១៩៧៨ ក្រុមហ៊ុនកូកា កូឡាបាន

អាចប្រើប្រាស់បន្តទ�ៀត ឬ អាចយកទៅឲ្យហាងវ ិញក៏បាន។
ក្រោយសង្គ្រាមលោកល�ើកទី២ នៅពេលគេចាប់ផ្ើម
ដ

ប្រភេទផ្លាស្ទីកមានខុសៗពីគ្នា

ដំណ�ើរការផលិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ ប្រជាពលរដ្ននៅតែប្រើ

ភាគច្រើនជាងគេគឺ ប្រអប់ខ្ចប់

ដែលមិនអាចប្រើ និងអាយុកាលប្រើខ្លី។
LIFE IS SHORT
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Average useful life of various plastic items, by industrial sector, in years

TRASH PILES OF THE BIGGEST CONSUMER-GOODS COMPANIES
Plastic packaging waste
in tonnes per year
3 000 000

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

88 billion bottles laid end
to end would reach to the
Moon and
back 31 times.
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610 000

Equivalent to the
production of
167 000 bottles
per minute.

ក្រុមហ៊ុនចំនួន៣២ បង្ហាញចំនួនផ្លាស្ទីកទាំង
អស់ដែលគេបានផលិតក្នុងរយៈមួយឆ្នាំ
នៅឆ្នាំ២០១៩។

PLASTIC ATLAS 2019 / MACARTHUR

1 700 000

ទឹកក្រូច រ ឺទឹកដោះគោ ដែលអាចប្រើប្រាស់ឡ�ើងវ ិញបាន
មានសល់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។ បញ្
ហានេះគឺដោយសារតែ
គេបានយកដបផ្លាស្ទីក ដែលប្រើបានតែមួយដងមកជំនួស

ខ្លួន។វ ិធានការនេះបង្កើតបានជាយុគសម័យថ្មីមួយ(សម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡា)។

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

នៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ ៍ទី៨០ ប្រទេសជ�ឿនល�ឿន
ភាគច្រើនគិតថា បញ្
ហាផលិតផលផ្លាស្ទីក ដែលប្រើបាន
តែមួយដង ហ�ើយដែលកំពុងក�ើនឡ�ើងច្រើនទៅៗនោះ ពួក
គេអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ។ ប៉ុន្តែ
នៅចុងទសវត្សរ ៍ដដែល ដបដែលគេអាចប្រើសម្រាប់ ដាក់

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

EU-average:
2015: 31 kg
2016: 24 kg

នៅប្រទេសលុចសំបួរ អ�ៀរឡង់ និងអេស្តូនី

ប្រជាជនម្នា ក់ៗ ប្រើផ្លាស្ទីកច្រើនជាងគេ។

ប៉ុន្តែពីឆ្នាំ ២០១៥ ទៅ ២០១៦ ការប្រើប្រាស់
មធ្យមនៅសហភាពអឺរប
ុ ៉ ចុះបន្ថយ។

Cyprus, Greece, Lithuania, Malta
and Romania: Figures for 2015
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ដបប្រភេទនេះ។ ការប្រើសម្ភារៈដែលប្រើបានតែមួយដង

ខ្ពស់។ សហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុនធំៗជួយឲ្យនិន្នា ការបែប

ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតអាចដឹកជញ្ជូនផលិតផលទាំងនោះ

នេះ ក�ើនឡ�ើងកាន់តែខ្លាំង។

ទៅដល់ទីផ្សារឆ្ងាយៗបាន ហ�ើយងាយស្រួលលក់ដូរទ�ៀត។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ មានកាកសំណល់មិនតិចទេ

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ចាប់ផ្ើដម

ដែលឡានត្រូវដឹកទៅដុត ឬយកចាក់ទុកកន្លែងចាក់សំរាម។

អនុវត្តតាមប្រទេសជ�ឿនល�ឿន គឺធ្វើតាមរប�ៀបរបបដែល

ប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះ គេចាប់ផ្ើម
ដ អនុញ្ញាតឲ្យប្រើតែកែវដាក់

សង្គមនេះប្រើហ�ើយបោះចោល ដោយសារតែពួកគេយល់

ប្រាក់កម្កល់ប៉ុណ្ណោះ និងប្រើចានដែលអាចរលាយឆាប់

ឃ�ើញថា ការរស់នៅក្នុងជីវ ិតបែបនេះ ធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនធម៌

រហ័ស។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត អ្នកផ្គត់ផ្គង់អាហារ និង ភេសជ្ជៈ

(រ ីកចម្រើន) និងមានភាពទំន�ើប។ នៅចុងសតវត្សរ ៍ទី២០

ដែលយកទៅបរ ិភោគកន្លែងផ្សេង (To-Go) បញចុះ
្ តម្លៃ

ជីវ ិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមមាញឹក(សកម្ម)

សម្រាប់អតិថិជនណាដែលយករបស់មកតាមខ្លួនដ�ើម្បី

ហ�ើយចំនួនកម្មករក៏កាន់តែក�ើនឡ�ើងច្រើនដែរ។ ទីក្រុង

ដាក់វត្ថុដែលខ្លួន។ ទោះយ៉ា ងណាក៏ដោយ ផ្នត់គំនិតប្រើ

នានាកាន់តែរ ីកធំទៅៗ អ្នកធ្វើដំណ�ើរទៅមកពីផ្ទះទៅកន្លែង

ហ�ើយបោះចោលនៅតែក�ើតមានឡ�ើងច្រើនដដែល ពីព្រោះ

ធ្វើការក៏មានចំនួនកាន់តែច្រើនឡ�ើងៗ។ គ្រួសារនីមួយៗ

វាធ្វើឲ្យជីវ ិតយ�ើងមានភាពងាយស្រួល។ តម្លៃនៃសម្ភារៈ

មានពេលវេលាកាន់តែតិចសម្រាប់ការរ�ៀបចំអាហារ ថែសួន

ឬផលិតផលនានា មិនទាន់បានបញចូល
្ តម្លៃនៃសំណល់

ច្បារ និងថែរក្សាផ្ទះ ដោយសារគេចង់បានការកម្សាន្តច្រើន

នៅឡ�ើយ។

ជាង។ គ្រួសារដែលមានមនុស្សតែម្នា ក់ មានចំនួនក�ើនឡ�ើង
មួយជាពីរ តាំងពីឆ្នាំ១៩៥០។

គេយកអាហារដែលឆ្អិន

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន ក្រុមហ៊ុនធំៗដូចក្រុមហ៊ុន

ស្រាប់ពីផ្សារ មកជំនួសម្ហូបដែលធ្វើស្រស់ៗដោយខ្លួនឯង។

Procter & Gamble ផលិតសម្ភារៈ ដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ខ្ចប់

វាជាបែបបទនៃការរស់នៅមួយដែលប្រើសម្ភារៈប្រើបាន

តូចៗ។ ពួកគេពន្យល់ថា អតិថិជនមានប្រាក់ចំណូលទាប

តែម្ដងផលិតពីផ្លាស្ទីក ព្រោះវាសម្រួលដល់ជីវ ិតរបស់យ�ើង

ដូច្នេះពួកគេអាចទិញផលិតផលនេះបាន ប�ើសិនក្រុមហ៊ុន

ដូចជាបំពង់បឺត ថង់ ឈុតគ្រឿងតុទូ ដប និងកែវភេសជ្ជៈ។

ធ្វើរប�ៀបនេះ។ ប៉ុន្តែលទ្ធផលរប�ៀបនេះធ្វើឲ្យមានសំរាម

សម្ភារៈទាំងអស់នេះគេអាចរកបានយ៉ា ងរហ័ស ងាយស្រួល

ក�ើនឡ�ើងកាន់តែខ្លាំង។

ប្រើ រួចហ�ើយអាចបោះចោលតែម្ដង។ សម្ភារៈប្រើបានភ្លាម

ការគិតដូច្នេះខុសធ្ងន់ណាស់ ដោយសារវាធ្វើឲ្យមាន

ៗបានក្លាយជារប�ៀបរស់នៅ ក្នុងសម័យសេដ្ឋកិច្ចមូលធន

តម្រូវការកញ្ចប់(ផ្លាស្ទីក)ច្រើនហួសហេតុ ហ�ើយម្យ៉ា ងវ ិញ

និយម។ នេះគឺជាហេតុផល និងផលវ ិបាកក�ើតចេញពីការរ ីក

ទ�ៀត វាធ្វើឲ្យមនុស្សទិញរបស់របរកាន់តែច្រើន ប�ើទោះបី

ចម្រើននៃជីវ ិតសម័យទំន�ើបដ៏ឆាប់រហ័ស។

ជារបស់ទាំងនោះមិនចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេក៏ដោយ។ វា

គំនិតបែបនេះ យ�ើងអាចម�ើលឃ�ើញតាមទូរទស្សន៍

10

ប្រទេសនីមួយៗ មានយន្ដការខុសៗគ្នា ។ នៅតាមបណ្ដា

ជារ�ឿងសំខាន់មួយដែលយ�ើងត្រូវចាំថា

មហន្តរាយនៃ

ខ្សែភាពយន្តហូលីវូដ និងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍កីឡានានា។

ផ្លាស្ទីកក�ើតឡ�ើងនៅកន្លែងដែលមានការខ្វះខាតទឹក។

រ�ឿងកុនល្បីល្បាញជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលប្រើហ�ើយ

មនុស្សនៅតំបន់នេះត្រូវទិញទឹកដែលច្រកដបផ្លាស្ទីកមក

បោះចោល និងណែនាំវប្បធម៌ប្រើហ�ើយចោលរាលទៅ

ប្រើប្រាស់។ ប�ើសិនការចោលសំរាមរបស់ពួកគេមិនត្រូវ

ទូទាំងពិភពលោក។ មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រអនុវត្តតាម

បានធ្វើឡ�ើងដោយត្រឹមត្រូវទេនោះ ពួកគេនៅទីនោះនឹង

ច្រើនដោយសារពួកគេគិតថា ធ្វើរប�ៀបនេះវាមានកិត្យានុភាព

លិចលង់ខ្លួនឯងទៅនឹងគំនរសំរាម។

ពិភពផ្លាស្ទីក ២០១៩

អ្នកផលិតផ្លាស្ទីកមិនជួយរកដោះស្រាយល�ើ បញ្
ហា
សំរាមទេ ឧទាហរណ៍ពួកគេមិនជួយរកកន្លែងចោលសំរាម
ឬក៏ការកែច្នៃវាឡ�ើងវ ិញឡ�ើយ។ នៅតាមទីក្រុងនៃប្រទេស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ អាហារកញ្ចប់ ឬផលិតផលដែលងាយស្រួល
ប្រើ (Convenience Item) បានក្លាយទៅជាបញ្
ហា ដ៏ធំដែល
មិនទាន់រកដំណោះស្រាយឃ�ើញ។ ប្រជាជនមិនទាន់គិត
ឃ�ើញពីហេតុផលដែលគេត្រូវប្រមូលសំរាម រួចហ�ើយយក
វាទៅបោះចោលនៅកន្លែងសមរម្យនោះទេ។

ពិភពផ្លាស្ទីក ២០១៩
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ការប្រើប្រាស់

ពរជ័យ ឬបណ្តាសារ
ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ យ�ើងមិនអាចរស់នៅគ្មា ន
ផ្លាស្ទីកបានទេ ដោយសារវាមាននៅក្នុង
សម្ភារៈនានាជាច្រើន ដូចជាថង់ ស្មា តហ្វូន
និងនាឡិកា។ សម្ភារៈផ្លាស្ទីកជិត ៥០ភាគរយ

អាចប្រើបានតែមួយខែ បន្ទា ប់មកវាក្លាយ
ទៅជាសំរាម។ ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញអាចធ្វើ
បានតែក្នុងបរ ិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។

ចា

២០១៥ គេបានផលិតផ្លាស្ទីកទម្ងន់
សរុប ៨.៣ ពាន់លានតោន។ ប�ើយ�ើង

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

Central and
South America

38 %

គេយកផ្លាស្ទីកទៅប្រើនៅគ្រប់ផ្នែកក្នុងឧស្សាហកម្ម
និងជីវ ិតប្រចាំថ្ងៃ ដោយសារវាទុកបានយូរអង្វែង មានភាព

ផ្លាស្ទីកទៅប្រើជាសម្ភារៈមានគុណភាពខ្ពស់ក៏ដោយ តែ
ទីបញ្ចប់សព្វថ្ងៃនេះ គេបានត្រឹមតែយកវាទៅខ្ចប់អីវ៉ាន់
សម្រាប់ប្រើប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រើរច
ួ បោះចោលប៉ុណ្ណោះ។ ផលិត
ផលសព្វ ថ្ងៃប្រើបានតែមួយដង ឬប្រើបានក្នុងរយៈពេលខ្លី
ហ�ើយក៏ ត្រូវបានបោះចោលជាសំរាម។ គុណភាពសារធាតុ
ផ្លាស្ទីកមានទាំងល្អទាំងអាក្រក់។ ជាតិផ្លាស្ទីកធន់បានយូរ
មិនឆាប់ខូច។ ដូច្នេះហ�ើយ វាមិនងាយរលាយបាត់ទេ។
គេចូលចិត្តយកផ្លាស្ទីកទៅខ្ចប់អាហារ និងសម្ភារៈនានា
ដោយមានហេតុផលជាច្រើន។ លក្ខណៈរបស់វានៅដដែល

ភាពរ ឹងមិនអាចបត់បែន។ គ្រឿងផ្លាស្ទីកប្រភេទប៉ូលីអេធី

1%
Middle East

Africa

លិច។

ទៅក្ដៅ។ ហ�ើយម្យ៉ា ងវ ិញទ�ៀតវាអាចមានភាពបត់បែន ឬ
17 %

4%

តំបន់ទាំងនេះគឺប្រទេសចិន អាមេរ ិកខាងជ�ើង និងអីរប
ុ ៉ ខាង

ពេលសីតុណ្ហភាពផ្លាស់បតូរពីក្
្
ដៅទៅត្រជាក់ ឬពីត្រជាក់

3%

16 %

21 %

PLASTIC ATLAS 2019 / UN, STATISTA

ប្រៀបធ�ៀបទៅ មនុស្សម្នា ក់ៗដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នមាន

Europe

ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទីកច្រើនជាងគេមានតែពីរឬបីកន្លែងប៉ុណ្ណោះ។

ស្រាល និងយឺតល្អ។ ទោះបីជាពីដំបូងគេមានបំណងយក

ប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥០  រហូតដល់ឆ្នាំ

North America

ផ្លាស្ទីកមួយតោន។ ការពិតតំបន់សំខាន់ដែលផលិត និង

ឡែន (Polyethylen) មានដង់ស៊ីតេទាប (LDPE) មានភាព
Asia and
Pacific

យឺត ដែលអាចពត់បត់បាន និងមានភាពថ្លា។ ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយ គេយកវាទៅធ្វើសន្លឹកផ្លាស្ទីកសម្រាប់ជាស្រោម
ដ�ើម្បីរុរបស់
ំ
ផ្សេងៗ។

World population by continent, millions, 2018
Australia, Oceania
North America

649

Europe

746

Asia

12

365

Latin America, Caribbean
Africa

ពិភពផ្លាស្ទីក ២០១៩

គ្រឿងផ្លាស្ទីកប្រភេត PET អាចទប់ខ្យល់ និងការពារ

41

វ ិបត្តិនៅពិភពលោកដែលពោរពេញទៅដោយផ្លាស្ទីក

1 284
4 536

ប្រើប្រាស់បានតែមួយដង។ កន្លែងផលិតផ្លាស្ទីកមាន
នៅតែកន្លែងមួយចំនួនតិចតែប៉ុណ្ណោះ។

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

Industrial machinery 3

Electrical /electronics 19 

Transportation 29

Consumer products 45

Textiles 62

Packaging* 158

PLASTIC ATLAS 2019 / GEYER

Building and construction 71

Other 51

* Mostly single use

ក្នុងមួយឆ្នាំពិភពលោកផលិតផ្លាស្ទីកចំនួន
៤០០លានតោន។ មួយភាគបីគឺជាប្រអប់

PLASTIC PLANET
Global plastic production in million tonnes
Forecast

ផ្លាស្ទីក។

600

More than half of all the
plastics ever
produced have been
made since 2000.

ការជ្រាបទឹកបាន។ គេយកផ្លាស្ទីកប្រភេទនេះទៅផលិត
ជាដបផ្លាស្ទីក PET។ ជាតិផ្លាស្ទីកប៉ូលីប្រូភីលេន (Poly-

500

400

300

propylen) ធន់នឹង កំដៅខ្ពស់ និងជាតិគីមីនានា។ គេផលិត

56 %
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ ផ្លាស្ទីកកាន់តែផលិត
ច្រើនជាងកាលពី ៥០ ឆ្នាំមុន។ ការបង្ហាញ
ផលិតផលផ្លាស្ទីកបន្តផ្ទុះឡ�ើង។
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ប្រអប់(ដប)ពីជាតិផ្លាស្ទីកប្រភេទនេះសម្រាប់ដាក់ទឹកក្ដៅ។

ប្រើគ្រឿងសរសៃផ្លាស្ទីកសម្រាប់ ពង្រឹងគុណភាពវា

ជ័រផ្លាស្ទីកប្រភេទប៉ូលិសទីរោល
្
(Polystyrol) មានភាពរ ឹង

(Fiber-Reinforced Plastic) ដូចជា ជាតិកញ្ចក់សរសៃ

និងសភាពផ្សេងទ�ៀត ដែលគេយកទៅធ្វើប្រអប់ការពារ

(Glass Fiber) និងជាតិសរសៃកាបូន (Carbon Fiber)។

ការចម្លងមេរោគ និងប្រអប់ដាក់អាហារ។ ម្យ៉ា ងទ�ៀតគេ

ផ្លាស្ទីកប្រភេទទាំងនេះមិនមានច្រែះ ហ�ើយទឹកសមុទ្រក៏មិន

យកគ្រឿងភីវ ីស៊ី (PVC) ទៅផលិតជាកញ្ចប់ដោយសា

ស៊ីបណ្ដាលឲ្យនាវាទាំងនោះខូចដែរ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ

រវារារាំងអុកស៊ីសែននិងជាតិរាវមិនឲ្យភាយចេញបាន។

គេមិនចាំបាច់ថែទាំវាញឹកញាប់ពេកទេ ហ�ើយចំណាយ

វ ិស័យសំណង់ក៏ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទីកច្រើនដែរ សម្រាប់ធ្វើ
កម្រាល ទ្វា រ បង្អួច និងបំពង់លូ។ សម្ភារៈផ្លាស្ទីកទាំងនេះ

នៅល�ើតួយន្តហោះ និងយានអវកាស គ្រឿងនីមួយៗត្រូវ

អាចទុកយូរបាន ដោយវាមានភាពយឺត ជួយការពារកុំឲ្យ

មានភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំង និងត្រជាក់ខ្លាំង

មានច្រែះស៊ី ឬដុះផ្សិតរលួយ។ ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងគ្រឿង

មានភាពសាុ ំការពារច្រែស ឧស្ម័ន និងសារជាតិគីមី។ ផ្លាស្ទីក

ផ្សេងៗទ�ៀត ផ្លាស្ទីកងាយស្រួលប្រើ ហ�ើយងាយស្រួលប្ដូរ

ប្រភេទភីវ ីស៊ី (PVC) អេគ្រីលិក (Acrylic) និងផូលីយ៉ាមីត

បានយ៉ា ងល�ឿន។

(Polyamide) មិនអាចខ្វះបានទេនៅក្នុងយានអវកាស និង

ម្យ៉ា ងទ�ៀត វាជួយការពារកំដៅ

ភាពត្រជាក់ និងជួយបន្ថយការប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីច្រើន។

យន្ដហោះ ឧទាហរណ៍ ដូចជាទ្វា រ បន្ទប់ទឹក ឬជញ្
ជា ំង។

គ្រឿងផ្លាស្ទីកដែលគេយកទៅប្រើនៅក្នុងវ ិស័យសំណង់

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ការប្រើប្រាស់

គឺផ្លាស្ទីកប្រភេទភីវ ីស៊ី (PVC)  ដោយសារ PVC មាន

ផ្លាស្ទីកនៅល�ើយន្ដហោះក�ើនឡ�ើងពី៤ភាគរយ ដល់ ៥០

គុណភាពល្អ ដូចជារ ឹងមាំ ជាប់បានយូរ និងស្រាល។

ភាគរយ។

លូបំពង់ផលិតពីជាតិផ្លាស្ទីកប្រភេទ HDPE (High-Densi-

ដោយសារតម្រូវការផ្លាស្ទីកក�ើនឡ�ើងខ្លាំង

ការដោះ

ty-Polyethylene) មានកំហាប់ខ្ពស់ រ ឹងមាំខ្លាំង និងមិន

ស្រាយបញ្
ហា កាកសំណល់ក៏ត្រូវតែមានច្រើនដែរ។ តាមការ

ច្រែះស៊ី។ ម្យ៉ា ងទ�ៀតផ្លាស្ទីកប្រភេទនេះមានភាពយឺតទន់

ប៉ា ន់ស្មា ន សព្វថ្ងៃនេះ ៤០ ភាគរយនៃផលិតផលផ្លាស្ទីក

ដូច្នេះហ�ើយគេអាចពត់បត់វាបាន និងអាចទាញវាចេញពី

បានក្លាយទៅជាសំរាមក្នុងពេលរយៈមួយខែ។  សំរាមផ្លា

លូផ្សេងៗបានយ៉ា ងងាយស្រួល។

ស្ទីកនេះក�ើនឡ�ើងច្រើនឡ�ើងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្
ហាធំ ប៉ះពាល់

ចុងបំផុត សូម្បីយន្ដហោះ ឡាន កប៉ាល់ ឬរថភ្លើង មិន

បរ ិស្ថាន។ ការកែច្នៃដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ឡ�ើងវ ិញគ្រាន់តែជា

អាចផលិតដោយគ្មា នផ្លាស្ទីកបានទេ ដោយសារផ្លាស្ទីកមាន

ជម្រើសទីពីរប៉ុណ្ណោះ។ គេព្យាការណ៍ថា ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៥

ភាពរ ឹងមាំ ស្រាល យឺតល្អ និងអាចកែច្នៃឡ�ើងវ ិញបាន។

តទៅ យ�ើងនឹងផលិតផ្លាស្ទីកជាង៦០០លានតោន ក្នុងរយៈ

ក្រៅពីនេះ គេមិនចាំបាច់ថែទាំវាប៉ុន្មា នទេ ហ�ើយវាអាចទប់

ពេលមួយឆ្នាំ។ ប្រព័ន្ធកែច្នៃបច្ចុប្បន្នមិនអាចដោះស្រាយបញ្
ហា

ទល់នឹងរ ំញ័រខ្លាំងបានទ�ៀតផង។ ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃយ�ើងនឹង

សំណល់នោះបានទេ។

គ្មា នមានឡានជិះទេ ប�ើយ�ើងគ្មា នគ្រឿងផ្លាស្ទីក។ ភាគច្រើន

បច្ចុប្បន្ន គេបានកែច្នៃផ្លាស្ទីកត្រឹមតែ៩ភាគរយប៉ុណ្ណោះ

គេយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុងឡាន ដូចជាធ្វើជាទ្រនាប់

ចេញពីផ្លាស្ទីក៨ពាន់លានតោន។ ជម្រើសល្អបំផុតដ�ើម្បី

កៅអី គ្រឿងការពារការប៉ះទង្គិច សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច

ដោះស្រាយបញ្
ហានេះ គឺយ�ើងត្រូវឈប់ផលិតផ្លាស្ទីកច្រើន។

ឡាន និងផ្ទៃតាប្លូ។ ដោយសារការផលិតនាវាដែលមានទម្ងន់

ប៉ុន្តែនេះជាជម្រើសដែលពិបាកនឹងធ្វើ។

ស្រាលនិងប្រើប្រេងឥន្ធនៈតិច មានការក�ើនឡ�ើង គេនឹង
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សម្រាប់ប្រតិបត្តិការក៏ថយចុះដែរ។

ពិភពផ្លាស្ទីក ២០១៩

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥០ មកដល់

សុខភាព

គីមីចំណអ
ី ាហារ

ផលប៉ះពាល់នៃផលិតផលផ្លាស្ទិចដែល
ហ�ៀរចេញល�ើបរ ិស្ថានមិនអាចត្រូវបាន
គេព្រង�ើយកន្តើយទ�ៀតនោះឡ�ើយ។

ផលប៉ះពាល់របស់វាចំពោះសុខភាព

មនុស្សមិនសូវត្រូវបានគេដឹងទេ គឺរាប់

ចាប់ពីការទាញយកវត្ថុធាតុដ�ើម រហូត
ដល់ការបោះចោលកាកសំណល់។

វ

ហានិភ័យខ្ពស់នៃគ្រោះថ្នា ក់ពេលសម្រាលកូន  និងការ
សម្រាលកូនមិនគ្រប់ខែ។
ការបំលែងប្រេងទៅជាផ្លាស្ទិចមានន័យថា  ជាការ
ចម្រាញ់  ហ�ើយបំបែកវាទៅជាម៉ូលេគុលតូចជាងមុន។
នៅពេលនោះ ម៉ូលេគុលត្រូវបានច្របាច់បញចូលគ្នាន
្
ៅក្នុង
ប៉ូលីមែរដែលជាខ្សែសង្វាក់មានរយៈពេលយូរជាងមុន
ដោយ មានការលាយជាមួយសារធាតុគីមី ដុតកំដៅ និង

ត្ថុផ្លាស្ទីកជាច្រើនចាប់ផ្តើមជីវ ិតដូចជាប្រេងឥន្ធនៈ

ដាក់សម្ពាធជាដ�ើម។ សារធាតុផ្សេងៗទ�ៀតត្រូវបានដាក់

ឬឧស្ម័នធម្មជាតិ។ នៅពេលប្រេងឬឧស្ម័នកំពុងត្រូវ

បន្ថែមដ�ើម្បីទទួលបាននូវសម្ភារៈដែលមានលក្ខណៈដូច

បានបូមទាញយកចេញពីកនុងក្រោមដី
្
ជាពិសេស

គេចង់បាន។ ជាឧទាហរណ៍៖ ប្លាស្ទិចបំលែងPVC រ ឹងមាំ

ដោយប្រើបច្ចេកទេសគ្រោះថ្នា ក់មួយចំនួន នោះសារធាតុ

ទៅជាទន់អាចបត់បែនបានហ�ើយត្រូវប្រើដ�ើម្បីផលិតអាង

ពុលក៏ត្រូវបានបញ្ចេ ញទៅក្នុងខ្យល់  និងទឹកផងដែរ។

ហែលទឹក។ សមាសធាតុហ្វ្លុយអូរ ីនត្រូវបានប្រើដ�ើម្បីធ្វើ

សារធាតុជាង ១៧០ មុខ ដែលត្រូវបានប្រើកនុងការទាញ
្

អាវពាក់ពីក្រៅអាចការពារនឹងអាកាសធាតុខាងក្រៅបាន។

យក ត្រូវបានគេដឹងថាអាចបណ្តាលអោយមានជំងឺមហា

សារធាតុប្រូមដ�ើរតួសំខាន់កនុងការពន្យាពេលនៃចំ
្
ហេះ

រ ីក សុខភាពបង្កកំណ�ើត និងបំផ្លាញដល់ប្រព័ន្ធការពារ

ចំពោះសម្ភារៈប្រើអគ្គិសនីនិងគ្រឿងសង្ហារ ឹម ផ្សេងៗ។ ជា

ភាពសាុ ំ។ ជាពិសេស ប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរអណតូ្ ង

មធ្យមផលិតផលផ្លាស្ទីកមានផ្ទុកប្រហែល ៧ ភាគរយនៃ

ដែលទាញយកប្រេង ឬក៏ឧស្ម័ន រងផលប៉ះពាល់ពីសារ

ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនប្រេងម៉ា ស៊ូតនៅក្នុងតំបន់
នេះ។ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំទីតាំងចម្រាញ់ប្រេងឬឧស្ម័នមួយ គេ
ត្រូវការរថយន្តរហូតដល់ទៅ ៦,០០០ គ្រឿងយកមកដឹក

INVISIBLE DANGER
Possible health consequences of day-to-day contact
with hormonally active substances in plastics

Low
birthweight

សម្ភារៈ ទឹក និងសារធាតុគីមីផ្សេងៗ។ ការស្រាវជ្រាវមួយ
នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិកបានបង្ហាញថា ចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
ដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងចម្រាញ់ប្រេង

ឬឧស្ម័នមាន

Asthma
Obesity
Early
puberty

សារធាតុគីមីជាច្រើននៅក្នុងប្លាស្ទិចមាន

ឥទ្ធិពលល�ើសុខភាពមនុស្ស។ ផលវ ិបាក

អាចមានទាំងធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងរយៈពេលវែង។

Thyroid
disorders

Hyperactivity/
attention deficit
disorder, low IQ

Breast cancer
Diabetes
Obesity

Infertility
Developmental
disorders in
the embryo

Prostate
cancer
Low sperm
count
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ធាតុទាំងនេះ ព្រមទាំងការបំពុលពីរថយន្តជាច្រើនដែល

ពិភពផ្លាស្ទីក ២០១៩
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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
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
Extraction and transport

Emissions: include benzene, polycyclic aromatic hydro
carbons, and styrene
Possible health effects: cancers, neurotoxicity, reproductive toxicity, low birthweight, eye and skin irritation
Refining and manufacture

Consumer use

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,
polycyclic aromatic hydrocarbons, toxic recycling
Possible health effects: cancers, neurological
damages, damages to immune, reproductive, nervous,
and endocrine systems
Waste management
Environmental exposure

Air
Microplastics

Farmland

Chemicals

Inhalation
Ingestion
Skin contact

© PLASTIC ATLAS 2019 / CIEL

Freshwater and oceans

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

ទោះបីជាអ្នកព្យាយាមមិនប៉ះពាល់ ឬប្រើប្រាស់
សារធាតុបន្ថែមទាំងនេះ។ សម្រាប់បាល់ធ្វើពី PVC មានផ្ទុក
ផ្លាស្ទិចរហូតដល់ ៧០ ភាគរយនៃទំងន់សរុបរបស់វា។
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ផ្លាស្ទីកក៏ដោយ អ្នកនៅតែប្រឈមនឹងវា។ រាង
កាយមនុស្សមិនមានអ្វីការពារនោះទេ។

សារធាតុបន្ថែមទាំងនេះភាគច្រើនបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់

ដែលតែងតែបរ ិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសាលាងាយ

សុខភាព។  ពួកវាសាយភាយបន្តិចម្តងៗ និងជ្រាបចូល

ប្រឈមនឹង phthalates ដែលជាសមាសធាតុប្លាស្ទិក

ទៅក្នុងចំណីអាហារ ខ្យល់អាកាស និងធូលីក្នុងផ្ទះជាដ�ើម។

ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រអប់ដាក់ចំណីអាហារ ច្រើនជា
 ង

ការសិក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរ ិកបានរកឃ�ើញថាកុមារ

កុមារដែលមិនដែលបរ ិភោគអាហារទាំងនោះ។

ពិភពផ្លាស្ទីក ២០១៩

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីឈាមរបស់ជនជាតិអាមេរ ិកដែល

“ពាណិជ្ជកម្មសម្ងាត់”។ វាពិតជាចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវ

មានគភ៌បានរកឃ�ើញនូវសារធាតុគីមីឧស្សាហកម្មចំនួន

ដាក់បង្ហាញសាធារណៈនូវព័ត៌សតីព
្ ីការប្រើប្រាស់សារធាតុ

៥៦ ផ្សេងៗគ្នា ជាមធ្យម ដែលភាគច្រើនមានប្រភពចេញពី

គីមីនៅក្នុងផ្លាស្ទីក និងសមាសធាតុគីមីពិតប្រាកដដែល

ផលិតផលផ្លាស្ទិច ឬសមាសធាតុដែលត្រូវបានប្រើដ�ើម្បី

មាននៅក្នុងផលិតផលពីផ្លាស្ទិច។

ប្លាស្ទិក។ ប្រហែលនៅតែសមាសធាតុផ្សេងទ�ៀត គ្រាន់តែ

សេដ្ឋកិច្ចចក្រា(Circular Economy)នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោ

មិនត្រូវបានគេសិក្សាប៉ុណ្ណោះ។ ការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេស

ជន៍ពីតម្លាភាព។ បច្ចុប្បន្ននេះ ឧស្សាហកម្មប្រើវត្ថុធាតុដ�ើម

អាឡឺម៉ង់បានរកឃ�ើញថា

ដែលមិនសមស្របសម្រាប់សុខភាពមនុស្ស និងបរ ិស្ថាន

ជាពិសេសកូនក្មេងដែល

ប៉ះពាល់ជាមួយផ្លាស្ទិចអាចមានគ្រោះថ្នា ក់ដល់សុខភាព

ដោយបំលែងទៅជារបស់របរផ្សេងៗដូចជា៖ ប្រដាប់ប្រដា

បន្តពូជរបស់ពួកគេ។

ក្មេងលេង  និងឧបករណ៍ដាក់ចំណីអាហារដែលកាន់តែ

ដោយសារតែទំងន់រាងកាយរបស់

កុមារ ពួកគេត្រូវខ្យល់ដកដង្ហើមច្រើននិងមានអត្រាមេតា

កខ្វក់ខ្លាំង។  ការស្រាវជ្រាវដោយអង្គភាពបរ ិស្ថានមកពី

ប៉ូលីសខ្ពស់ជាងមនុស្សធំ។ ពួកគេនៅក�ៀកនឹងដី ហ�ើយ

១៩ ប្រទេសនៅអ៊ឺរប
ុ ៉ បានរកឃ�ើញថា ផលិតផលមួយក្នុង

ជារ�ឿយៗលេងនៅល�ើដីតែម្តងដែលងាយប្រឈមនឹងការ

ចំណោមផលិតផលបួនដែលផលិតពីផ្លាស្ទិចកែច្នៃមាន

បំពុលកាន់តែខ្លាំង។

ផ្ទុកនូវសមាសធាតុការពារចំហេះ ដែលបង្កគ្រោះថ្នា ក់ខ្លាំង

ជាពិសេសគឺមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសារធាតុដែល

ដល់សុខភាព។ ជាតិពុលនៅក្នុងរបស់របរកែឆ្នៃភាគច្រើន

បង្កអន្តរាយប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន ដោយមានទាំងសមាសធាតុ

ចេញពីកាកសំណល់អគ្គិសនីដែលយកកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ។

ជាច្រើនសម្រាប់ផលិតប្លាស្ទិច។ សមាសធាតុទាំងនេះធ្វើ

ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញពិតជាមានគ្រោះថ្នា ក់ជាពិសេសចំពោះ

ត្រាប់តាមអរម៉ូនដែលក�ើតឡ�ើងដោយធម្មជាតិនិង ធ្វើការ

អ្នកដែលរ� ើសវត្ថុធាតុដ�ើមដែលមានជាតិកខ្វក់ទាំងនោះ។

រ ំខានដល់តុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធក្រពេញអង់ដូគ្រីននៅក្នុង

វដ្តនៃជាតិពុលនេះអាចត្រូវបានបញ្ឈប់

រាង្គកាយ។ ជំងឺ និងភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនសុទ្ធតែពាក់

ផលិតទ
 ទួលខុសត្រូវចំពោះការចោលកាកសំណល់ទាំង

ព័ន្ធនឹងសារធាតុសកម្មនៃអរម៉ូន។ ទាំងនេះរួមមាន៖ ជំងឺ

នោះ។ គោលការណ៍ទូទៅគឺថាអ្វីដែលដែលដាក់ចូលនៅ

មហារ ីកសុដន់ ភាពគ្មា នកូន ការពេញវ ័យមុនអាយុ ធាត់

ចុងម្ខា ងនឹងចេញមកវ ិញនៅចុងម្ខា ងទ�ៀត។  ការប្រើ

អាឡែរហ្សី និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដ�ើម។

ប្រាស់វត្ថុធាតុដ�ើមដែលមានជាតិពុលនៅក្នុងផ្លាស្ទីកគួរតែ

គ្មា ននរណាម្នា ក់ដឹងលម្អិតអំពីសារធាតុគីមីនៅក្នុងទំនិញ
ដែលយ�ើងប្រើប្រាស់នោះទេ។ អតិថិជនមិនអាច កំណត់

ប្រសិនប�ើអ្នក

ត្រូវបានជ�ៀសវាងទាំងអស់គ្នា ។
តាមទស្សនៈពិភពលោក ការកែច្នៃផ្លាស្ទិកដ�ើរតួនាទី

អត្តសញ្ញាណសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នា ក់នៅក្នុង

តិចតួចបំផុត។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានអ្វីដូចជា

ផលិតផលនោះទេ។ អ្នកលក់រាយភាគច្រើនមិនដឹ
 ងថាមាន

ការកែច្នៃផ្លាស្ទិចទេ

អ្វីខ្លះនៅក្នុងផលិតផលដែលពួកគេលក់នោះឡ�ើយ ជាធម្មតា

ការជិះកង់ចុះក្រោម។ រាល់ពេលដែលផ្លាស្ទីកមួយដុំត្រូវ

ព័ត៌មាននោះបានបាត់បង់តាមរយៈសង្វាក់ផលិតកម្មដែល

បានកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ គុណភាពរបស់វាគឺថយចុះ។

ចំណាយពេលយូរ  និងរញេរញៃ រ ឺក៏ត្រូវ បានលាក់បាំង

អាចត្រូវបានកែច្នៃបានតែប៉ុន្មា នដងប៉ុណ្ណោះ

ដោយចេតនាពីក្រុមហ៊ុនផលិត ដោយសំអាងថាជាព័ត៌មាន

ដែលវាត្រូវបានបោះចោលនៅក្នុងកន្លែងចាក់សំរាម

មានតែការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញឬ

ផ្លាស្ទីក
មុនពេល

ពិភពផ្លាស្ទីក ២០១៩

17

ឬឡដុត។ ដូច្នេះអ្វីដែលយ�ើងហៅថាការកែច្នៃផ្លាស្ទីកពិត
នោះ គ្រាន់តែការពន្យាពេលនៃការបោះចោលប៉ុណ្ណោះ។
នៅក្នុងការព្យាយាមគ្រប់គ្រងបរ ិមាណសំណល់ផ្លាស្ទីក
ដែលកំពុងក�ើនឡ�ើងជាលំដាប់ សាលាក្រុងនិងរដ្ឋា ភិបាល
កំពុងងាកទៅរកការដុតបំផ្លាញវ ិញ។  ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែ
ផ្លាស់បតូរបញ្
្
ហានៅកន្លែងផ្សេងទ�ៀត។

សារធាតុដែល

បំភាយចេញពីឡដុតរួមមាន៖ ឌីអុកស៊ីត និងលោហធាតុ
ដូចជា បារត សំណ និងកាឌីមីញ៉ូម។ កម្មករ និងសហគមន៍
ដែលនៅក្បែរនោះរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេស ហ�ើយជាតិ
ពុលក៏អាចហ�ើយបានឆ្ងាយ ព្រមទាំងស្ថិតនៅក្នុងដីនិងទឹក
ផងដែរ។   ម៉្យាងទ�ៀត ការដុតផ្លាស្ទិចក៏បង្កើតបានជា
ផលិតផលដែលមានជាតិពុលខ្ពស់ ជាផេះ ឬភក់ ហ�ើយ
នេះជាបញ្
ហា កាកសំណល់ថ្មីមួយទ�ៀត។

កាកសំណល់

ទាំងនេះត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងរណ្
តៅ ដី រូងភ្នំ ដីស្រែចំការ
និងទីវាលស�ើមដែលបង្កការគំរាមកំហែងយូរអង្វែងដល់
បរ ិស្ថាននិងសុខភាព។ ការដុតជាលក្ខណៈចំហរបង្កជា
បញ្
ហា ជាងនេះទៅទ�ៀត ទង្វើបែបនេះត្រូវបានធ្វើជាញឹក
ញាប់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍និងទីជនបទដែលមិន
មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងសំណល់។ ដ�ើម្បីដោះស្រាយផល
ប៉ះពាល់សុខភាពពីផលិតផ្លាស្ទីក ទាមទារឲ្យមានចំណាត់
ការចំពោះការប្រើប្រាស់និងការបោះចោលកាកសំណល់
ក៏ដូចជាសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូល។ រ�ឿងមួយដែលត្រូវធ្វើ
ឲ្យច្បាស់លាស់គឺថា៖ តម្លាភាពគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យ។
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យេនឌ័រ

ការប្រឈមមុខហួសពីកម្រិតដែលអាចទទួលបាន
ស្ត្រីរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្លាស្ទីកខ្លាំងជាង

បុរស។ មូលហេតុជីវសាស្រ្តគឺជាផ្នែកមួយនៃ
បញ្
ហានេះ រាងកាយរបស់ពួកគេមានប្រតិកម្ម

ចំពោះជាតិពុលតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នា ហ�ើយ
ផលិតផលអនាម័យដែលស្ត្រីប្រើប្រាស់ជា
ញឹកញាប់ងាយនឹងឆ្លងមេរោគ។ ប៉ុន្តែទោះជា

សារធាតុគីមីរលាយច្រើនជាងដូចជាផ្លាស្ទីច phthalate
ជាដ�ើម។ រាងកាយរបស់ស្ត្រីងាយនឹងប្រតិកម្មចំពោះ ជាតិ
ពុលក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃជីវ ិតដូចជា៖ ពេលពេញវ ័យ
ពេលមានផ្ទៃពោះ ពេលម្តា យផលិតទឹកដោះ និងពេលឈប់
មានរដូវ។

យ៉ា ងណា ជម្រើសជំនួសពិតជាមាន។

សា

កាយរបស់ស្ត្រីផទុកខ្
្
លា ញ់ច្រើនជាងបុរស  ដូច្នេះហ�ើយក៏

កំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ វាអាចមានផលវ ិបាកធ្ងន់ធ្ងរ

រធាតុពុលដែលមាននៅក្នុងផ្លា

ចំពោះទារកដែលមិនទាន់ក�ើត។ សារធាតុគីមីដែលមាន

ស្ទីកមានផលប៉ះពាល់ល�ើបុរស

មុខងារស្រដ�ៀងគ្នា ចំពោះអរម៉ូនគឺជាបញ្
ហាមួយដែលត្រូវ

និងស្ត្រីខុសៗគ្នា ទាំងនៅកន្លែង

បានដឹងថាជាការរ ំខានក្រពេញអង់ដូគ្រីន។ ដោយសារ

ធ្វើការ និងនៅក្នុងជីវ ិតប្រចាំថ្ងៃ។ នេះគឺដោយសារតែមូល

សុកមិនមែនជារបាំងការពារដែលមានសុវត្ថិភាព សមាស

ហេតុជីវសាស្រ្ត

ធាតុទាំងនេះអាចរ ំខានដល់ដំណាក់កាលលូតលាស់ទាំង

ភាពខុសគ្នា នៃទំហំរាងកាយ

និង

សមាមាត្រនៃជាលិកាខ្លាញ់ ហ�ើយក៏ដោយសារតែតួនាទី

អស់កនុងស្បូនដែលត្រូ
្
វបានគ្រប់គ្រងដោយអរម៉ូន។ នោះ

យេនឌ័រដែលស្ត្រីយល់ថាខ្លួនឯងត្រូវតែបំពេញដែរ។ រាង

អាចនាំឱ្យខូចរូបរាងរបស់ទារកទ�ើបនឹងក�ើតក៏ដូចជាជំងឺ
ដែលច្រើនតែលេចឡ�ើងនៅពេលក្រោយទ�ៀត។
ការរ ំខានក្រពេញអង់ដូគ្រីនប៉ះពាល់ទាំងបុរសនិងស្ត្រី

THE SECRET LIFE OF A SANITARY PAD
Life-cycle assessment of the energy and materials used in production

Processed raw materials

What goes in:

What comes out:

ថានេះជាមូលហេតុនៃទម្រង់មហារ ីកដែលទាក់ទងនឹងអ័រ
ម៉ូនគឺ មហារ ីកសុដន់ និងមហារ ីកពងស្វា ស។ វាក៏ទំនងជា

LDPE*
Emissions:
NOX**, CO2

ប៉ះពាល់ដល់ការមានកូននិងគុណភាពរបស់មេជីវ ិតឈ្មោល

Cellulose
wadding

Paper

ក្នុងកម្រិតដូចគ្នា ។ អង្គការសុខភាពពិភពលោកសង្ស័យ

ផងដែរ។ ការរ ំខានក្រពេញអង់ដូគ្រីន ក៏អាចបណ្តាលឲ្យ
ធាត់ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺរ� ើម ការពេញវ ័យមុនកំណត់ និង

Sanitary pad
production

ការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃប្រដាប់បន្តពូជរបស់ខួរក្បាលដូចជា

Sanitary pad

Electricity

* Low-density polyethylene ** Nitrogen oxides

Solid waste:
(LDPE*, cellulose, paper)

ការក្រិនរអ
ូ ៉ ៊ីត (ការធ្វើតេស្តិ៍មួយឬទាំងពីរពីពងស្វា ស) និង
PLASTIC ATLAS 2019 / DP

Fossil raw
materials

ការផលិតសំឡីអនាម័យរបស់ស្រ្តី វាមិនអាច
អត់បាននូវការប្រើប្រាស់ផូស៊ីលជាវត្ថុធាតុ
ដ�ើម និងផ្លាស្ទីកនោះទេ។
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A STEADY SOURCE OF POLLUTANTS
Average use of menstruation products by women in western consumer societies
in 1 year (= 13 menstrual cycles)

in 1 month

in 10 years

325

25

3 250

in 39 years*

12 675

pads / tampons
equal to
a weight of

152 kg

in sanitary pads
and tampons
10 pads /
tampons

* Average duration of
menstruation in
a woman’s lifetime

អាចបោះបង់ចោលបានប្រឈមមុននឹង

គ្រោះថ្នា ក់ពីផ្លាស្ទីចអស់រយៈពេលជិតបួន
ទសវត្សរ ៍មកហ�ើយ។

ជំងឺ hypospadias (ការរ ំលោភបំពានល�ើក្រពេញទឹកនោម

នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទីកនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាស្ត្រី។
សម្ភារៈផ្លាស្ទីកដែលមានតម្លៃថោកអាចត្រូវបានផលិតក្នុង
បរ ិមាណយ៉ា ងច្រើនសម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោក

ហ�ើយ

ជាទូទៅស្ត្រីរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើការក្នុង
PLASTIC ATLAS 2019 / CVI

ស្ត្រីម្នា ក់ដែលប្រើផលិតផលអនាម័យដែល

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

របស់បុរស)។  ការក�ើនឡ�ើងកាន់តែច្រើននៃចំនួនក
 ុមារ

1500

កំពុងដែលក�ើតមកហ�ើយប្រឈមមុននឹងនឹងសារធាតុគ្រោះ

1300

ថ្នា ក់ផ្សេងៗ។

1100

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

1400

1200

1000

ស្ត្រីប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នា ក់នៃផ្លាស្ទីកនេះតាមរូបភាព
ផ្សេងៗគ្នា ជាច្រើន។

មានកម្មករប្រមាណ ៣០ ភាគរយ

900
800
700
600
500
400

Tampax
First maxi obtains patent
pad with for tampon
adhesive with applicator
strip

300

ប៉ា តង់សម្រាប់ផលិតផលអនាម័យស្ត្រី

បានក�ើនឡ�ើងយ៉ា ងខ្លាំងចាប់តាំងពីចុង
ទសវត្សរ ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០។ មូលហេតុមួយ
គឺដោយសារតែ មានតំលៃថោក។
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200
100
0
1969

1979

1989

1999

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

2009

2019

រោងចក្រផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនេះ ដោយទទួលបាន

ដែរ។ ១ភាគ៤ នៃស្ត្រីដែលនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសឧស្សាហកម្ម

ប្រាក់ឈនួលទា
្
បហ�ើយជាញឹកញាប់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះ

លោកខាងលិចប្រើប្រាស់គ្រឿងសំអាង១៥មុខផ្សេងគ្នា ជា

ថ្នា ក់ដោយមិនបានប្រើប្រាស់ឧបរកណ៍ការការពារនោះ ទេ។

រ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ ហ�ើយផលិតផលទាំងនេះមានផ្ទុកសារធាតុ

ការសិក្សារបស់ប្រទេសកាណាដាបានរកឃ�ើញថាស្ត្រីដែល

គីមីរហូតដល់ទៅ ១០០ ប្រភេទ ដែលមានខ្លះជាសារធាតុ

ធ្វើការងារជាមួយផ្លាស្ទីកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្ត

គីមីដែលមានគ្រោះថ្នា ក់ដល់សុខភាព។ គ្រឿងសំអាងជា

ទំនងជាប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារ ីកសុដន់៥ដងច្រើនជាង

ច្រើនមានផ្ទុកនូវមីក្រូផ្លាស្ទីកជ្រាបទៅក្នុងសុកហ�ើយចូល

គេ។

ទៅក្នុងគត៌តែម្តង។

ផលិតផលអនាម័យរបស់មនុស្សស្រីក៏អាចបង្កឲ្យមាន

ចុងក្រោយស្ត្រីនៅតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើ

បញ្
ហាផងដែរ សំទ្បីអនាម័យប្រភេទដងអាចមានផ្ទុកផ្លាស្ទីក

ការងារផ្ទះ ឬក៏ធ្វើការជាអ្នកបោសសំអាត។ ផលិតផល

រហូតដល់ទៅ៦ភាគរយ ហ�ើយសំឡីអនាម័យប្រភេទបន្ទះ

បោសសំអាតក៏មានផ្ទុកមីក្រូផ្លាស្ទីក និងសារធាតុដែលបង្ក

ផ្ទុកប្រេងដែលមានប្រភពពីផ្លាស្ទីករហូតដល់ ៩០ ភាគរយ។

អន្តរាយដូចជា៖ សារធាតុ surfactantsនិងសារធាតុរ ំលាយ។

របស់ទាំងពីរនេះមានសមាសធាតុសកម្មនៃអរម៉ូន គឺ bl

ការជ្រើសរ� ើសផលិតផលឱ្យកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្ន និងការ

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

ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដ�ើមដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន ឬ

សម្រាប់ប្រើសំទ្បីអនាម័យប្រភេទដងជាញឹកញាប់មានផ្ទុក

សម្ភារៈសាមញ្ញ ដូចជា៖សាប៊ូដុំទន់ៗ និងអាស៊ីតស៊ីទ្រី អាច

phthalates ផងដែរ។ នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិច ស្ត្រីម្នា ក់អាច

កាត់បន្ថយបន្ទុកមកល�ើទាំងមនុស្សនិងបរ ិស្ថាន។  ប៉ុន្តែ

ប្រើរបស់ទាំងនេះចន្លោះពី ១២.០០០ ទៅ ១៥,០០០ ក្នុង

ជម្រើសបែបនេះរបស់អតិថិជន មិនបានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន

មួយជីវ ិតរបស់គាត់។ របស់ប្រើប្រាស់ជំនួសរួមមានដូច

ផលិតអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្វែងរក

ជា៖ ផលិតផលដែលអាចប្រើឡ�ើងវ ិញនិងលាងសម្អា ត

អ្វីផ្សេងមកជំនួសគ្រឿងផ្សំនិង វត្ថុធាតុដ�ើមដែលអាចបង្ក

ព្រមទាំងពែងអនាម័យ។

គ្រោះថ្នា ក់បាននោះឡ�ើយ។

នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រក្មេងស្រីជាច្រើនមិនអាចមានលទ្ធភាព

នៅពេលដែលកាកសំណល់ត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេស

ប្រើប្រាស់របស់របរនាម័យបែបនេះទេ រ ឺក៏ថាផលិតផលទាំង

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ទីកន្លែងចាក់សំរាមបានប្រែក្លាយជាប្រភព

នេះមិនមាននៅក្នុងប្រទេសតែម្តង។ នោះប្រហែលជាបង្ខំឱ្យ

ចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកក្រ។ អ្នករ� ើសសំរាមរាប់លាន

ក្មេងស្រីខកខានមិនបានទៅសាលារ�ៀនរយៈពេលមធ្យម

នាក់នៅជុំវ ិញពិភពលោកដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារ

៥ថ្ងៃកំឡុងពេលមករដូវជារ�ៀងរាល់ខែ។ ផលិតផលដែល

ដែលមកពីគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្របំផុតនៅក្នុងសង្គម ដ�ើរ

អាចប្រើឡ�ើងវ ិញបាន មានតម្លៃថោក ហ�ើយមានសុវត្ថិភាព

រ� ើសសំរាមផ្លាស្ទីកដែលអាចកែច្នៃឡ�ើងវ ិញបាន និងកាក

ជាងនេះអាចបំពេញភាពខ្វះខាតនេះបាន ហ�ើយកាត់បន្ថយ

សំណល់អគ្គិសនីនៅទីកន្លែងចាក់សំរាម។  ភាគច្រើន

ការបំពុលនិងកាកសំណល់ផងដែរ។ ភាគច្រើននៃឧបករណ៍

ទីតាំងដែលជាតិពុលខ្ពស់បែបនេះ  បានក្លាយជាប្រភព

ដែលប្រើតែមួយដងត្រូវបានបោះចោលនៅកន្លែងចាក់

ចំណូលគ្រួសារតែមួយគត់របស់ពួកគាត់។  ដ�ើម្បីទទួល

សម្រាម អាងស្តុកទឹក សមុទ្រ និងធ្វើឲ្យកកស្ទះប្រព័ន្ធបង្ហូរ

បានស្ពា ន់ដ៏មានតម្លៃ គេត្រូវដុតខ្សែកាបដែលមានជ័ររុ ំពី

ទឹកផងដែរ។

ក្រៅចេញសិន។ ផ្សែងទាំងនេះមានផ្ទុកសារធាតុឌីអុកស៊ីត

គ្រឿងសំអាងក៏អាចជាប្រភពនៃសារធាតុគ្រោះថ្នា ក់ផង

ពុលខ្ពស់ដែលបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ការបន្តពូជ ប៉ះពាល់
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ទារក និងអាចបណ្តាលឱ្យក�ើតជំងឺមហារ ីកទ�ៀតផង។ វា
ក�ើតឡ�ើងជាពិសេសចំពោះស្ត្រីដែលដុតសំរាមតាមផ្ទះ
ឬជាអ្នកប្រឈមមុខជាមួយកាកសំណល់ដែលមានជាតិ
ពុលទាំងនេះ។
ចំណេះដឹងអំពីគ្រោះថ្នា ក់ដែលបណ្តាលមកពីផ្លាស្ទីក
មិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពាសពេញពិភពលោកនោះឡ�ើយ
ស្រ្តីគឺជាក្រុមគោលដៅសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹង
ប្រែងដ�ើម្បីធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់បតូរជាមូ
្
លដ្ឋា ននៃឥរ ិយាបថ
និងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ

ក៏ដូចជាក្នុងការទាមទារឱ្យមាន

សកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់ការការពារកាន់ប្រស�ើរជាង
មុន។ ជារ�ឿយៗ ស្ត្រីមានប្រតិកម្មចំពោះគ្រោះថ្នា ក់ផ្សេង
ៗល�ឿងជាងបុរស ហ�ើយពួកគេមិនសូវបានត្រៀមខ្លួនក្នុង
ការធ្វើឱ្យមនុស្សនិងភពលោកគ្រោះថ្នា ក់នោះទេ។  នោះ

ជាការពិតតាមរយៈ តួនាទីរបស់ពួកគេ ទាំងក្នុងនាមជា
សហគ្រិន អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់ពួក
គេ។ មានភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញថាទង្វើររបស់ពួកគេគិត
បរ ិស្ថានច្រើនជាងបុរស។ គំនិតផ្តួចផ្តើមដែលមានគោល
បំណងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទីក និងការពារប្រជាជន
និងបរ ិស្ថានពីការបំពុលបរ ិស្ថានត្រូវបានចាប់ផ្តើមដោយ
ស្ត្រី។ ពួកគេសមនឹងទទួលបានឋានៈស្មើគ្នានៅក្នុងនយោ
បាយ ជំនួញគ្រួសារ និងសហគមន៍ ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូល
រួមកាន់តែច្រើនក្នុងការបង្កើតសង្គមនិងបរ ិស្ថានមួយដែល
គ្មា នជាតិផ្លាស្ទីកនិងជាតិពុល។
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អាហារ

ចំណីអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារ
ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់

ច្រើន។ ផ្លាស្ទីកដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅពេលដែលទីផ្សារ

ផ្លាស្ទីកច្រើនជាងគេ។ ជ័រនិងស្នោត្រូវបាន

ចំណីអាហារ ត្រូវបានផ្លាស់បតូរពី
្ តូបក្នុងផ្សារធម្មតា ចូល

ប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីការពារចំណីអាហារពីការ

ទៅក្នុងទីផ្សារទំន�ើបដែលមានការផ្គត់ផ្គង់អាហារកែច្នៃយ៉ា ង

ខូចខាត រក្សាឱ្យស្រស់ និងធ្វើឱ្យវាម�ើលទៅ

គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ប៉ុន្តែភាពស្រស់ស្អា ត

សំបូរបែបហ�ើយមានប្រភពមកពីពាសពេញពិភពលោក។

ចោលទៅល�ើដី ហ�ើយជ្រាបចូលទៅក្នុង

ឆ្នាំមិនថាជាមកពីតំបន់ណាក៏ដោយ។ ការវេចខ្ចប់ធានាថា

ផ្សារទំន�ើបតែងតែលក់គ្រឿងទេសដដែលៗពេញមួយ

ក៏មានតម្លៃមួយដែរ ផ្លាស្ទីកត្រូវបានបោះ
ប្រព័ន្ធចំណីអាហាររបស់យ�ើង។

ផ្លែ

របស់របរនៅតែស្រស់ហ�ើយអាចដឹកជញ្ជូនទៅទីកន្លែង
ឆ្ងាយៗបាន។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន

ត្រសក់ត្រូវបានវេចខ្ចប់នៅក្នុងប៉ូលីថែន បន្លែ
សាលាដត្រូវបានកាត់រ�ៀបចំទុកទទួលទាន

មានការសិក្សាតិចតួចបំផុតនិយាយអំពី

យ៉ា ងល្អនៅក្នុងចានជ័រដែលអាចប្រើហ�ើយ

បរ ិមាណផ្លាស្ទីកនៅក្នុងដី។ ប៉ុន្តែការចម្លង

បោះចោលបាន អាហារត្រូវាបានរ�ៀបចំតាមទំហំផ្សេងៗគ្នា

រោគដីត្រូវបានគេគិតថានៅរវាងពី ៤ ទៅ

ធ្នើនីមួយៗនៅផ្សារទំន�ើបផ្ទុកទៅដោយអាហាររុផ្
ំ លា ស្ទីកជា

២៣ ដងខ្ពស់ជាងនៅក្នុងសមុទ្រ។

LANDING ON THE LAND
Analysis of a field in northern Bavaria, Germany
Area analyzed: total 3,942 square meters
(0.3942 hectare)
Number of plastic particles per hectare
PE
Polyethylene

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

%
24
22
20

140

10

2 – 5 mm microplastic

18

> 5 mm macroplastic

16

PS
Polystyrene

PET
Polyethylene
terephthalate

14
12
10

28

5

8

PP
Polypropylene

PMMA
Poly(methyl
methacrylate)

4
2

0

0

60

30

0–

0

30

20

0–

0–

20

0

00
–1

90

10

0

–9

80

0

–8

70

0

–7

60

0

–6

50

0

–5

40

0

–4

30

0

–3

–2

20

10

5

4

10

4–

3–

5–

3

2–

20

3

m

m

0
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INVISIBLE INGREDIENTS

325

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

Average number of
plastic particles for
every liter of water sold

0–

Epura

Aquafina

Minalba

Wahaha

Dasani

Evian

San
Pellegrino

PepsiCo

PepsiCo

Grupo
Edson
Queiroz

Hangzhou
Wahaha
Group

Coca-Cola

Danone

Nestlé

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

នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ចង់មានលទ្ធភាពរ�ៀបចំម្ហូបអាហារ
បានល�ឿនរហ័ស ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃភាពងាយស្រួលឈរនៅ
ក្នុងលំដាប់ដំបូង។ ការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅ
ឆ្នាំ ២០១៩ បានរកឃ�ើញថាប្រជាជនចំនួន ៤៨ ភាគរយគិត

ដបទឹកត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយថាជាជម្រើស

សម្រាប់សុខភាពជំនួសឱ្យទឹកចេញពីរប
ូ ៉ ៊ីនេ។
អ្នកផលិតដបទឹកទាំងនោះបង្ហាញតែធាតុផ្សំ

ជារ៉ែផ្សេងៗ តែមិនបានបង្ហាញពីភាគល្អិត
របស់ផ្លាស្ទីកទេ។

ថាវាសំខាន់ណាស់ដែលអាចរ�ៀបចំអាហារបានរហ័សនិង
ងាយស្រួល។

ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារឆ្លើយតបទៅនឹង

តម្រូវការនេះតាមរយៈការផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលត្រូវ
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0–

2–

74

0–

2–

25
6

Gerolsteiner Danone
Brunnen

33
5

Bisleri
Internat.

73
1

Nestlé

1–

Aqua

86
3

Gerolsteiner

0–

Bisleri

12
95

Nestlé
Pure Life

22
67

0–

47
13

9–

51
60

0–

52
30

6–

10
39
0

Brand /manufacturer

ក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទីកមានការក�ើនឡ�ើងផងដែរ។
បរ ិមាណនៃការវេចខ្ចប់

ដែលប្រើកនុងឧស្សាហកម្មម្ហូប
្

ផ្លាស្ទីក។
មនុស្សកាន់តែច្រើននៅជុំវ ិញពិភពលោកឥឡូវនេះរស់
ក្នុងក្រុងតែម្នា ក់ឯង។ ហ�ើយទម្លាប់នៃការបរ ិភោគរបស់

SPREADING IT AROUND
Microplastic in sewage sludge spread on fields
per year, tonnes, 2016
Sweden
United Kingdom
655
11 455

មនុស្សដែលមាននៅថ្នា ក់កណ្តាលក៏កំពុងតែផ្លាស់បតូរដែរ។
្

Portugal
1 579

Microplastic particles that sewage-treatment plants
cannot separate out are sprayed onto fields
with the residual sludge commonly used as a fertilizer.
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Estonia
197

Germany
9 696

និន្នា ការទាំងនេះជួយជំរញ
ុ ឲ្យចំណែកទីផ្សារនៃផ្សារទំន�ើប

Finland
1 234

Poland
2 253

Spain
8 394

Austria
890
France
11 653

Italy
5 528

Romania
244
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បានរ�ៀបចំនិងចំអិនទុករួចជាស្រេច ហ�ើយវេចខ្ចប់ដោយ

អាហារបាននិងកំពុងក�ើនឡ�ើងជាច្រើនឆ្នាំមកហ�ើយ។
ប�ើយោងតាមGrand View Research ដែលជាអង្គការ
អាមេរ ិកបានប៉ា ន់ប្រមាណតម្លៃទីផ្សារនៃឧស្សាហកម្មវេច
ខ្ចប់ចំណីអាហារមានចំនួន ២៧៧,៩ ពាន់លានដុល្លារ
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ហ�ើយត្រូវបានព្យាករណ៍នឹងមានកំណ�ើន
ជាង៥ ភាគរយសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨។ និន្នា ការនៅទ្វីបអឺរប
ុ៉
ក៏ស្រដ�ៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ដែរគឺថានៅឆ្នាំ២០១៨ ឧស្សាហកម្ម
នេះបានគេប្រើការវេចខ្ចប់ជាង១,១៣កោដ។ ជាទូទៅប្រ
ភេទនៃការវេចខ្ចប់គឺផ្លាស្ទីក។ ការវ ិភាគដោយវ ិទ្យាស្ថាន
គោលនយោបាយបរ ិស្ថានអឺុរប
៉ី បានគាំទ្រដល់ការរកឃ�ើញ
ទាំងនេះថា សំរាមផ្លាស្ទីកភាគច្រើននៅមហាសមុទ្រគឺជា
កាកសំណល់នៃការវេចខ្ចប់អាហារ។
ប៉ុន្តែការវេចខ្ចប់មិនមែនជាមូលហេតុតែមួយនោះទេ។
កសិកម្មគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទីកធំលំដាប់ទី ៦ នៅអឺរប
៉ុ
ហ�ើយនៅទូទាំងពិភពលោកប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដ�ើមប្រមាណ
៦.៥ លានតោនជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។

ផលិតកម្មផ្លែឈ�ើ និង

បន្លែហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចបានទេប�ើគ្មា នផ្លាស្ទីក៖
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ផ្ទះកញ្ចក់ និងប៉ូលីថានណែលសុទ្ធតែ
ផលិតចេញពីផ្លាស្ទីក។ សំណាញ់ផ្លាស្ទីកអាចការពារផ្លែនិង
រុក្ខជាតិផ្សេងៗពីពពួកសត្វ បក្សីបាន។ ផ្ទៃដីដាំដុះទាំងមូល
ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយបន្ទះផ្លាស្ទីកដ�ើម្បីរក្សាកំដៅដី
ក្តៅនិងពន្យាពេលរដូវដាំដុះ ឧទាហរណ៍ការធ្វើឱ្យប្រមូល
ផលម�ើមដំឡូងបានល�ឿនជាងមុន។
ការជជែកវែកញែកគឺទ�ើបតែត្រូវបានចាប់ផ្តើមពិភាក្សា
ពីមីក្រូផ្លាស្ទីកនៅក្នុងដី សត្វចិញ្ចឹមនិងនៅក្នុងចំណីអាហារ
របស់យ�ើងប៉ុណ្ណោះ។ ការស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធតិចតួច
ណាស់ត្រូវបានធ្វើទៅល�ើការខូចខាតចំពោះដីដែលបណ្តាល
មកដោយផ្លាស្ទីកនិង មីក្រូផ្លាស្ទីក។
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Denmark
New Zealand
Malaysia

Hong Kong SAR
Switzerland
Germany
Austria

India

Norway
Japan

00
00
12

00
00
10

0
00
80

0
00
60

0
00
40

0
00
20

0$

China
Philippines
Vietnam
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