
រមួគ្នា កាតប់ន្ថយប្លា ស្ទិក 
1. ប្លា ស្ទិកគឺជាសារធាតុមយ៉ាងសស្តើងដែលមាន្ភាពយតឺ ទន្ ់ងាយស្ស្ួលបតដ់បន្ និ្ងសស្បើស្ប្លស់្ប្លន្យូរ ប៉ាុដន្ត
វាបងកផលប៉ា៉ះពាល់ជាសស្រើន្ែល់បរសិាថ ន្ និ្ងសុ្ខភាពមនុ្ស្ស។ ប្លា ស្ទិកភាគសស្រើន្ស្វើស ើងពី្ន្ធាន្្មម
ជាតិកស្មរ រមួមាន្ែូរជាសស្បង ្យូងថ្ម និ្ងដស្ន្លយូលូស្ ដែល្ន្ធាន្ទំាងសន្៉ះសុ្ទធដតពិប្លកនឹ្ងកសកើត
ស ើងវញិ។  

2. ទំាងអស់្គ្នា មាន្ែឹងសទថា៖ ចាបត់ំាងពីការបសងកើតប្លា ស្ទិកែំាបូងរហូតែល់ឆ្ា ំា ២០១៥ ស្ំារាមប្លា ស្ទិកមាន្
រំាន្នួ្ស្បមាណជាជាង៨.៣ ពាន្ល់ាន្សតន្ សហើយមាន្ដត ៩% ដតប៉ាុស ណ្ ៉ះនន្ស្ំារាមប្លា ស្ទិកដែលប្លន្ដក
នរាសែើមបសីស្បើស្ប្លស់្ស ើងវញិ។ ស្ំាណល់ប្លា ស្ទិកែស៏ស្រើន្ទំាងសន្៉ះប្លន្ស្វើឲ្យមាន្ផលប៉ា៉ះពាល់យ៉ា ង្ងន្់្ ងរ 
ែល់បរសិាថ ន្ ជីវរស្មរ៉ះ និ្ងមនុ្ស្ស។   

3. ថ្ងប់្លា ស្ទិកអារស្តូវការសពល ពី ១០ សៅ២០ឆ្ា ំា សែើមបពុីកផុយ រំាដណកឯស្បអបស់សាា ដាកអ់ាហារ អារស្តូវ
ការសពលរាបព់ាន្ឆ់្ា ំា សហើយមយួរំាន្នួ្មនិ្អាររលាយប្លន្សទ។ ប្លា ស្ទិកទំាង ស ៉ះមាន្សាធាតុពុលជាសស្រើន្ 
ដែលប្លន្ និ្ងកំាពុងបំាពុលទឹក ែី និ្ងខយល់។  

4. សតើសហតុអវីប្លន្ជាសយើងស្តូវខវល់ខ្វវ យអំាពីប្លា ស្ទិក? 
 ប្លា ស្ទិកបំាពុលបរសិាថ ន្យ៉ា ងខ្វា ំាងរមួមាន្ ខយល់ ទឹក និ្ងែី 
 ស្ំារាមប្លា ស្ទិកអារស្មាា បជី់វតិស្តវនស្ព និ្ងស្តវស្មុស្ទ 
 ប៉ា៉ះពាល់យ៉ា ងខ្វា ំាងែល់សុ្ខភាពមនុ្ស្ស 
 សយើងស្តូវរំា្យថ្វកិាសស្រើន្កាុងការស្មាា ត 
 ប្លា ស្ទិកមយួរំាន្នួ្មនិ្ងាយនឹ្ងរលួយ និ្ងមនិ្អារដកនរាស ើងវញិប្លន្ស ៉ះសទ 
 ផលប៉ា៉ះពាល់ែល់សស្ែឋកិរចជាតិជាខ្វា ំាងសៅសពលដែល ទឹក ែី និ្ងខយល់ស្តូវប្លន្បំាពុលសដាយប្លា ស្ទិក   
5. សតើអាកែឹងសទថា ស្បសិ្ន្សបើអាកែុត ស្ំារាមប្លា ស្ទិក វាបសចចញសារធាតុគីមដីែលមាន្សស្គ្ន៉ះថាា កយ់៉ា ងខ្វា ំាងែូរ
ជាឧស្មន្ក័ាបូន្ Carbone ឧស្មន្ពុ័លឌីអុកសីុ្ន្ Dioxin នឹ្ង Furan ដែលស្វើឲ្យបរយិកាស្កាន្ដ់តសតត  
សហើយវាប៉ា៉ះពាល់សៅែល់សុ្ខភាពរបស់្មនុ្ស្ស ស្តវនឹ្ងរុកខជាតិសទៀតផង។ សៅសពលដែលមនុ្ស្សស្ស្ូប
យកឧស្ម័ន្ពុលទំាងស ៉ះ វានឹ្ងស្វើឲ្យមាន្ផលប៉ា៉ះពាល់យ៉ា ងខ្វា ំាងសលើផាូវែសងហើម ស្ពមទំាងអារបងកឲ្យសកើត   
ជមងមឺហារកីសទៀតផង។  

6. សតើអាកអារស្វើអវីប្លន្ខា៉ះកាុងការកាតប់ន្ថយការសស្បើស្ប្លស់្ប្លា ស្ទិក? 
 បែិសស្្មនិ្សស្បើស្ប្លស់្ ៖ មនិ្ទទួលយកសស្បើស្ប្លស់្ប្លា ស្ទិក ែូរជា បំាពងបឺ់តប្លា ស្ទិក កាបូបប្លា ស្ទិក និ្ង 
ស្បអបស់សាា ដាកអ់ាហារតមដែលខ្ុ ំាអារស្វើប្លន្ 

 កាតប់ន្ថយការបសងកើតប្លា ស្ទិក៖ ពយយមកាតប់ន្ថយប្លា ស្ទិកសដាយស្សស្មររិតតទិញរបស់្ដែលមនិ្សស្បើប្លា ស្ទិ
កឲ្យប្លន្សស្រើន្ 

 ដកនរាស ើងវញិ៖ ដកនរាប្លា ស្ទិកសែើមបសីស្បើស្ប្លស់្ស ើងវញិ សហើយនឹ្ងសចាលស្ំារាមប្លា ស្ទិកសៅកាុង្ុងស្ំារាមដក
នរាស ើងវញិ 

 សស្បើស ើងវញិរាល់ប្លា ស្ទិក៖ សស្បើស្ប្លស់្វតថុដែលជាប្លា ស្ទិកស ើងវញិ មុខសពលស្សស្មររិតតសស្បើស្ប្លស់្ប្លា ស្ទិកថ្មី 



 រ ំាលឹកអាកែនទ រលួរមួរ ំាលឹកអាកសៅជុំាវញិខាួន្សយើងអំាពីវ ិ្ ីកាតប់ន្ថយប្លា ស្ទិកតម 4Rs ខ្វងសលើ សហើយឲ្យ
ពកួគ្នតពិ់ចារ្អំាពីស្កមមភាពនន្ការសស្បើស្ប្លស់្ប្លា ស្ទិករបស់្ខាួន្  

7. ឧទហរណ៍នន្ការឈបស់ស្បើស្ប្លស់្ប្លា ស្ទិក 
 សស្បើស្ប្លស់្សស្ោង ឬថ្ងប់រសិាថ ន្ 
 សស្បើស្ប្លស់្ែបទឹកដែលអារសស្បើស ើងវញិប្លន្ 
 សស្បើស្ប្លស់្ស្បអប ់ឬវតថុជំាន្ួស្ថ្ងប់្លា ស្ទិកសែើមបសីវរខចបអ់ាហារ ឬស្មាា រ   
 សស្បើស្ប្លស់្បំាពងបឺ់តដែលស្វើស ើងពីស្កដាស់្ ឬ បំាពងឬ់ស្ស ី
 សស្បើស្ប្លស់្ដកវ ឬែបសស្បើស ើងវញិសែើមបដីាកក់ាសហវ ឬ សេស្ជជៈសផសងៗ 
8. ទំាងអស់្គ្នា ពិតជាធាា បទិ់ញអាហារខចបស់្តូវអត?់ សហើយមាន្ចាបអ់ារមមណ៍ពីស្បអបស់សាា ខចបអ់ាហារស ៉ះដែរ
សទ? ស្បអបស់សាា ខចបអ់ាហារស ៉ះមនិ្អារពុកផុយប្លន្សទ ែូសរា៉ះសបើសយើងសៅដតបន្តសស្បើស្ប្លស់្ស្បអបស់សាា      
ប្លា ស្ទិកស ៉ះ សយើងគឺជាអាកបំាផ្លា ញបរសិាថ ន្ និ្ងសុ្ខភាពរបស់្ខាួន្ឯង។  

9. ទំាងអស់្គ្នា ស្បដហលជាមនិ្ចាបអ់ារមមណ៍សទថា ប្លា ស្ទិកដែលសយើងសស្បើស្ប្លស់្ជាស្បចាំានថ្ង មាន្ែូរជា ថ្ងប់្លា
ស្ទិក បំាពងបឺ់តប្លា ស្ទិក ដកវប្លា ស្ទិក ែបទឹកប្លា ស្ទិក និ្ង ស្បអបស់សាា ដាកអ់ាហារដែលសស្បើដតមតងររួសប្ល៉ះសចាល 
មាន្ផលប៉ា៉ះពាល់យ៉ា ងខ្វា ំាងែល់បរសិាថ ន្ ស្តវ និ្ងសុ្ខភាពមនុ្ស្សសយើង។ សយើងស្តូវរមួគ្នា កាតប់ន្ថយការ
សស្បើស្ប្លស់្ប្លា ស្ទិកទំាងសន្៉ះ។  

10. ទំាងអស់្គ្នា ធាា បឆ់្ងល់សទ សៅសពលដែលផារទំាសន្ើបមយួរំាន្ួន្គិតលុយនថ្ាថ្ងប់្លា ស្ទិក? ខឹង ឬ ស្បោយ
រិតត? ការគិតលុយនថ្ាថ្ងប់្លា ស្ទិកសន្៉ះជាវ ិ្ ីសាស្តស្តមយួកាុងការកាតប់ន្ថយការសស្បើស្ប្លស់្ប្លា ស្ទិក ស្ស្បសៅ
តមអនុ្ស្កឹតយស្តីពីការស្គបស់្គងថ្ងប់្លា ស្ទិក ដែលសរញសដាយរដាឋ េបិ្លលកមពុជា។ ផារទំាសន្ើប Aeon នថ្ 
ហួត និ្ង Super Duper ប្លន្រាយការណ៍ថា រំាន្នួ្នន្ការទិញថ្ងប់្លា ស្ទិកមាន្ការថ្យរុ៉ះស្បដហល ៦០%-
៧០% សស្កាយអនុ្វតតការគិតនថ្ាថ្ង់ប្លា ស្ទិកពីអតិថិ្ជន្។  

  
 
ធាា បែឹ់ងអតថ់ា សតើនឹ្ងមាន្អវីសកើតស ើងសៅសពលដែលអាកសប្ល៉ះសចាលប្លា ស្ទិកដែលសស្បើររួ? 
 


