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សេ�ចកី្ដី�បដិិសេ�ធ៖ ការរចនាបលង់់ដែដិលសេ�ប� និិង់ការបង្ហាា ញនានាសេ�ក្ដីុ�ង់ឯក្ដីសារសេ�លនិសេ�បាយ�សេង់េបសេនិះ មិិនិដែមិនិជា ការ
បសេ�េញទ�សនិៈអី្វី�មួិយសេ�យសេលខាធិការ�ា និនៃនិអ្វីង់គការ�ហ�បជាជាតិិ ទាក់្ដីទង់នឹិង់សាា និភាពដែ�កុ្ដីចាប់�បសេទ� ដែដិនិដិ� ទ��ក្ដីងុ់ ឬ
តំិបន់ិណាមួិយ ឬអាជាា ធររប�់�បសេទ� ឬ�មិតិាកិ្ដីចេទាក់្ដីទង់នឹិង់ការកំ្ដីណត់ិ�ពំដែដិនិនៃនិទ�ក្ដីដែនិលង់សេនាះសេទ។ សេ�សេពលដែដិលមានិការ
រចនាសេ�ះ ះ “�បសេទ� ឬតំិបន់ិ” សេនាះគឺឺ�គឺបដិណត ប់សេល��បសេទ� ដែដិនិដិ� ទ��ក្ដីងុ់ ឬតំិបន់ិទាងំ់សេនាះ។ ឯក្ដីសារគឺនិានិិសេទេ� និិង់
ឯក្ដីសារសេ�ង់សេ�សង់សេទៀតិ�តិវូបានិសេធី�ការសេ�េ�ង់ផ្ទាេ ត់ិ។ អ្វីង់គការ�ហ�បជាជាតិិមិិនិទទួលខុ���តិវូ ចំសេ�ះ��ពលភាព ឬដំិសេណ� រការនៃនិ 
URLs សេទ។ ទ�សនិៈ តួិសេលខុ និិង់ការបាា ន់ិសាះ និនានាដែដិលបានិសេល�ក្ដីសេ��ង់សេ�ក្ដីុ�ង់ការ សេបាះព�មិព�ាយសេនិះ មិិនិឆ្លុះល�ះបញ្ចាំេ ងំ់ព�ទ�សនិៈ
រប�់អ្វីង់គការ�ហ�បជាជាតិិសេទ។ សេ�ចកី្ដី�សេ�ង់អំ្វីព�សេ�ះ ះ�ក្ដីមុិហុ�និ និិង់ �លិតិ�ល�ណិជ្ជជក្ដីមិះសេ�ក្ដីុ�ង់របាយការណ៍ ព�ំបញ្ចាំជ ក់្ដីថា
អ្វីង់គការ�ហ�បជាជាតិិឯក្ដីភាពតាមិសេ�ចកី្ដី�សេ�ង់ទាងំ់សេនាះសេទ។
 
សេ�លនិសេ�បាយ�សេង់េប�ី�ព�ការ�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទសេ�តំិបន់ិអា��� និិង់បាា ���ហីិក្ដី �តិវូបានិ�សពី �ាយសេ�
ដែខុមិក្ដីរា ឆុ្នាំ២ំ០២២។ ការសេរៀបចំឯក្ដីសារសេនិះ គឺឺមានិការ��មិប��មិលួព��ំណាក់្ដី “គឺណៈក្ដីមិះការសេ�ដិាកិ្ដីចេ និិង់�ង់គមិ�បចាំតំំិបន់ិ
អា��� និិង់បាា ���ហីិក្ដី” (the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  – ESCAP) តាមិរយៈ 
“អ្វីង់គភាពទទួលបនិេ�ក្ដីបរសិាា និ និិង់អ្វីភិិវឌ្ឍឍន៍ិ” (Environment and Development Division – EDD) រប�់ខុលួនិ។  ឯក្ដីសារ
សេនិះ�តិវូបានិនិិពនិធសេ�យសេ�ះ ះ Abigail Smith ដែដិលបសេ�មិ�ការង្ហារសេ� ESCAP សេ�កាមិការ �តិតួិពិនិិតិយព��ំណាក់្ដីសេ�ក្ដី Curt 
Garrigan ជា�បធានិ “ដែ�កុ្ដីការអ្វីភិិវឌ្ឍឍទ��ក្ដីងុ់�បក្ដីបសេ�យច�រភាព” (Sustainable Urban Development Section) និិង់
សេ�យមានិការ��ំទព��ំណាក់្ដីសេ�ះ ះ Solène Le Doze, Janet Salem, Alexander Lee-Emery និិង់ Manuel 
Castillo ដែដិលអុ្វីក្ដីទាងំ់អ្វី�់�ុបសេ�មិ�ការង្ហារសេ� ESCAP។ ឯក្ដីសារសេនិះក៏្ដីមានិការ ចូលរមួិចំដែណក្ដីព�សេ�ះ ះ Fanny Quertamp 
នៃនិគឺសេ�មាង់ “Rethinking Plastics”, សេ�ះ ះ Jerome Le Borgne ព� គឺសេ�មាង់ “Recycling and Recovery Southeast 
Asia”, សេ�ះ ះ Christine Cabasset ព� វទិាសាា និ�សាវ�ជាវ�ី�ព� បចេ�បបនិភុាពតំិបន់ិអា���អាសេគឺយ៍ុ (the Research 
Institute on Contemporary Southeast Asia - IRASEC) និិង់ សេ�ះ ះ Emilie Strady ព�វទិាសាា និ�សាវ�ជាវ
ជាតិិបារំាង់��មាប់ការអ្វីភិិវឌ្ឍឍ�បក្ដីបសេ�យច�រភាព (the French National Research Institute for Sustainable 
Development - IRD)។ �ូមិដែ�លង់អំ្វីណរគឺ�ណ�ា ង់�ជាលសេ��ជូ្ជនិ ចំសេ�ះសាា និទូតិបារំាង់�បចាំសំេ��បសេទ�នៃ�ដែដិលបានិ�ីល់
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១. នៅសំចកី� នៅ�ី�មុ

 ប្លាល �េិក្ដី�តិូ វបានិបសេង់ើ�តិសេ��ង់ដំិបូ ង់ក្ដីុ�ង់ឆុ្នាំ១ំ៩០៧ 
បនាេ ប់ព�មានិរបក្ដីគំឺសេហ�ញ�បសេភិទប្លាល �ិេ ក្ដី “សេបសេខុនៃ�ត៍ិ” 
(Bakelite) សេ�លគឺឺជាបាូល�ដែមុិរ�ំសេ�គឺ (synthetic 
polymer) ដែដិលសេគឺអាច�លិតិក្ដីុ�ង់បរមិាណដ៏ិសេ�ច�និបានិ 
សេ�យង្ហាយ��ួល។ ការបសេង់ើ�តិ�ះ�សេនិះបានិនាឱំ្យយមានិ 
និវានិ�វតិត ន៍ិ និិង់�លិតិ�ល�ះ�ៗរាប់មិិនិអ្វី�់ ព�សេ��ះថា 
ប្លាល �េកិ្ដីបានិកាល យជាវតិា�ធាតិ�ដ៏ិ�ំខាន់ិ ��មាប់សេ�ដិា កិ្ដីចេ 
�ក្ដីល។ សេ�ឆុ្នាំ១ំ៩៨៩ ពិភិពសេ�ក្ដីបានិ�លិតិប្លាល �េកិ្ដី 
�បដែហលជា ១០០ �និសេតានិ ជាសេរៀង់រាល់ឆុ្នាំ។ំ គិឺតិ�តឹិមិ 
ឆុ្នាំ២ំ០១៥ ចំនួិនិសេនាះបានិសេក្ដី�និសេ��ង់�ា ង់ឆ្នាំប់រហ័� 
រហូតិដិល់ ៣២២ �និសេតានិ (Mcllgorm et al., 
2020)។ ចាំប់តាងំ់ព�ឆុ្នាំ១ំ៩០៧ មិក្ដី ប្លាល �េកិ្ដី�ះ�ជាង់ ៨,៣ បុ�
�និ សេតានិ �តិូវបានិ�លិតិសេ��ង់។ បា�ដែនិត សេ�យសារដែតិ
តិ�មិូវការ និិង់ការ�គ ត់ិ�គ ង់់សេចះដែតិបនិត សេក្ដី�និសេ��ង់ �មិតិា ភាព
ក្ដីុ�ង់ការ ដែក្ដីនៃចុ សេ��ង់វញិរប�់ពិភិពសេ�ក្ដី ព�អំាច
សេឆ្លុះល�យតិបសេ�នឹិង់ កំ្ដីសេណ� និសេនិះបានិសេ��យ។ ជាលទធ �ល 
មានិដែតិ ៩% បា�សេណាះ ះនៃនិប្លាល �េកិ្ដីដែដិលសេគឺ�លិតិសេ��ង់
ទាងំ់អ្វី�់ �តិូវបានិ ដែក្ដីនៃចុ សេ��ង់វញិ សេ�លគឺឺប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់
បរមិាណតិិចតួិ ច�តិូវ បានិបនិត សេ�ប��បា�់សេ�ក្ដីុ�ង់�ង់គ មិ 
ខុណៈដែដិលប្លាល �េកិ្ដីភាគឺ សេ�ច�និ�តិូវសេចាំលសេ�ក្ដីដែនិល ង់
ចាំក់្ដី�ំរាមិ, �តិូវបានិដិ�តិសេចាំល ក្ដីុ�ង់បរ�ិកា� ឬក៏្ដីកំ្ដីព�ង់ដែតិ
បំព�លដិ� នៃ�ពសេ�� និិង់�មិ��ទ ដែដិលជាបរសិាា និធមិះ ជាតិិ
រប�់សេយ�ង់ទាងំ់អ្វី�់�ុ ។ 

 �ង់គ មិមួិយដែដិល�ះ និប្លាល �េកិ្ដី �បាក្ដីដិជាមានិ 
�ភាពខុ��ដែបល ក្ដី ដែដិលសេយ�ង់មិិនិនឹិក្ដីសាះ និដិល់។ ប្លាល �េកិ្ដី 
បានិជួ្ជយសេធី�ឱ្យយរ�យនិត មានិ��វតិាភិាព, អាចរក្ដីាអាហារ 
ទ�ក្ដីបានិយូរជាមួិយនឹិង់ការសេវចខុេ ប់បានិលអ , ជួ្ជយឱ្យយសេ�គឺឿង់ 
សេអ្វី�កិ្ដី�តិូនិិក្ដីមានិតិនៃមិល �មិរមិយ, កាត់ិបនិា យនៃ�ល ដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិ 
សេ�យសារមានិទមិង ន់ិ�សាល, កាត់ិបនិា យការសេធី�អាជ្ជ�វក្ដីមិះ 
សេល�ជ្ជ�វមាា �សេ�យសេ�ប�វតិា�ធាតិ��ំសេ�គឺ �ពមិទាងំ់ជួ្ជយដែ�ុ ក្ដី 
សេវជ្ជជ សា��ត ឱ្យយមានិភាពសេជ្ជឿនិសេលឿនិ ដែដិលបានិ�សេ�ង្ហាគ ះ 
អាយ�ជ្ជ�វតិិមិនិ��សរាប់មិិនិអ្វី�់ជាសេរៀង់រាល់នៃ�ង ។ល។ 

 សេទាះប�ជា�ា ង់ណា �លបាះ�ល់នៃនិកាក្ដី�ំណល់ 
ប្លាល �េកិ្ដីដែដិលសេគឺមិិនិអាច�គឺប់�គឺង់បានិ កំ្ដីព�ង់ដែតិបង់ើ ជា 
បញ្ចាំា �ប�មិដែ�ុ ក្ដីបរសិាា និ សេ�ដិា កិ្ដីចេ និិង់�ង់គ មិជា�
ក្ដីល ដែដិលព�ធំាល ប់សេក្ដី�តិមានិព�មិ�និមិក្ដី។ ជាក់្ដីដែ�ត ង់ 
កាក្ដី�ំណល់ ប្លាល �េកិ្ដីអាច�តិូវចំណាយសេពលរាប់រយឆុ្នាំ ំ
សេដិ�មិប�រ�យចូល សេ�ក្ដីុ�ង់ធមិះ ជាតិិ សេ�យបានិបង់ើ
សេ��ះថុា ក់្ដីដិល់ជ្ជ�វតិិ�តីិ នៃ�ព, បាះ�ល់សេ�ដិា កិ្ដីចេ ក្ដីុ�ង់វ�័ិយ
ឧ�ាហក្ដីមិះ នានា ដូិចជា សេទ�ចរណ៍ និិង់សេនិសាទ
ជាសេដិ�មិ។ សេល��ព�សេនិះសេទៀតិ ឧ�ាហក្ដីមិះ ប្លាល �េកិ្ដី គឺឺជា
ដែ�ុ ក្ដីមួិយដែដិលបានិរ មួិចំដែណក្ដី ដ៏ិ�ំខាន់ិបង់ើ ឱ្យយមានិការ
ដែ�ប�បួលអាកា�ធាតិ� សេ�យសារ ដែតិប្លាល �ិេ ក្ដី�តិូវបានិ
�លិតិសេ��ង់ជាចមិបង់ ព�ឥនិធ និៈហីូ���ល (fossil fuels) 
និិង់មានិជាប់�ក់្ដីព័និធ នឹិង់ការបំភាយ ឧ�ះន័ិ�េះក្ដី�េ ក់្ដីក្ដីុ�ង់
ដំិណាក់្ដីកាល�លិតិ និិង់ដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិសេ� ក្ដីុ�ង់ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី
�គ ត់ិ�គ ង់់ (supply chain)។ សេ��ព�សេនិះ ប្លាល �េកិ្ដីដែដិល
មានិតិនៃមិល សេថាក្ដី និិង់ង្ហាយ��ួល�លិតិ បានិ បង់ើ លក្ដីេ ណៈ
ឱ្យយមានិការសេ�ប��បា�់�ា ង់សេ�ច�និ និិង់ឆ្នាំប់ រហ័� �ពមិទាងំ់
ជំ្ជរ �ញឱ្យយមានិនិិនុា ការនៃនិការ�គ ត់ិ�គ ង់់ និិង់ តិ�មិូវការនៃនិ
ការសេ�ប��បា�់ “ប្លាល �ិេ ក្ដីសេ�ប�បានិដែតិមីិ ង់” (single-use 
plastics) ក៏្ដីដូិចជា�លិតិ�លដែដិល�លិតិ ក្ដីុ�ង់តិនៃមិល សេថាក្ដី 
និិង់ដែដិលសេគឺអាចសេបាះបង់់សេចាំលសេ�កាយព� សេ�ប�បានិដែតិ
មួិយដិង់ សេហ�យជំ្ជនួិ��ះ�មិក្ដីវញិ។

 បចេ�បបនិុ ប្លាល �េកិ្ដីចំនួិនិ ១៥០ �និសេតានិបានិ 
�បមូិល�ត�សំេ�ក្ដីុ�ង់មិហា�មិ��ទ (Crepy & Porteron, 
2021) សេហ�យបនាេ ប់ព�ប្លាល �េកិ្ដីទាងំ់សេនាះ ដែបក្ដីដែខុា ក្ដីជាចំ
ដែណក្ដីតូិចៗ ភាគឺសេ�ច�និវាបានិបំដែបក្ដីខុលួ និសេ�ជាមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី 
ដែដិលបង់ើ ជាសេ��ះថុា ក់្ដី និិង់មិិនិអាច�គឺប់�គឺង់បានិ។ 
ជាមួិយនឹិង់ការ ពាក្ដីរច�ង់សេ�កាយបង់អ �់ ដែដិលបានិរក្ដី
សេ��ញថា ការ�លិតិ ប្លាល �េកិ្ដីនឹិង់សេក្ដី�និសេ��ង់ប�ដិង់សេ�
ឆុ្នាំ២ំ០៥០ ដូិ សេចុះសេគឺ�តិូវដែតិ សេធី��ា ង់ណាដែ�ី ង់រក្ដីវធិ�
កាត់ិបនិា យហានិិភ័ិយ ខុណៈដែដិល ការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដី 
អាចនឹិង់�តិូវសេក្ដី�និសេ��ង់ប�ដិង់ដែដិរ។ សេប�មិិនិមានិវធិានិការអី្វី�សេទ 
សេ�ឆុ្នាំ២ំ០៥០ ចំនួិនិប្លាល �េកិ្ដីសេ� ក្ដីុ�ង់មិហា�មិ��ទនឹិង់មានិ
បរមិាណសេ�ច�និជាង់ចំនួិនិ�តិ� ដែដិល នឹិង់គំឺរាមិកំ្ដីដែហង់ដិល់
អ្វីនាគឺតិពិភិពសេ�ក្ដី សេ�យសារដែតិ បញ្ចាំា ក្ដីងី់ះខាតិ
សេ�ប�ង់អាហារ, ការខាតិបង់់សេ�ដិា កិ្ដីចេ ក្ដីុ�ង់ �មិ��ទ, កំ្ដីសេណ� និ
នៃនិការដែ�ប�បួលអាកា�ធាតិ� និិង់សេ��ះ មិហនិត រាយដែដិល
កាន់ិដែតិអា�ក្ដីក់្ដីសេ�ៗ។



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក22

 អ្វីនិត រាគឺមិន៍ិ និិង់អ្វីនិ�សា�ន៍ិសេ�លនិសេ�បាយជា 
អ្វីនិត រជាតិិ ចាំបំាច់�តិូវអ្វីនិ�វតិត ជាបនាេ ន់ិ និិង់�តិូវបសេង់ើ�និឱ្យយ 
បានិឆ្នាំប់រហ័�បំ��តិ សេដិ�មិប�បសេ�េ��អ្វីនាគឺតិដ៏ិសេ�ះ ង់ងឹ់តិ 
��មាប់មិហា�មិ��ទរប�់សេយ�ង់ទាងំ់អ្វី�់�ុ ។ សេ�លសេ� 
១៤.១ នៃនិ “សេ�លសេ�អ្វីភិិវឌ្ឍឍន៍ិ�បក្ដីបសេ�យច�រភាព” 
(SDGs) បានិដែចង់ថា “សេ�ឆុ្នាំ២ំ០២៥ �តិូវទប់សាើ ត់ិ និិង់
កាត់ិបនិា យការ បំព�លក្ដីុ�ង់�មិ� �ទ�គឺប់�បសេភិទទាងំ់អ្វី�់  
ជាពិសេ��មានិ�បភិពមិក្ដីព� �ក្ដីមិះ ភាពសេ�សេល�ដិ�សេ�ក្ដី 
សេ�យរ មួិទាងំ់�ំរាមិក្ដីុ�ង់�មិ��ទ និិង់ការបំព�លសេ�សេល� 
សារធាតិ�ចិ�េឹមិ” (�ូមិសេមិ�លរបូភាព ១ អំ្វីព� SDGs ដែដិល 
ជាប់�ក់្ដីព័និធ នឹិង់ ការកាត់ិបនិា យការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដី
ក្ដីុ�ង់�មិ��ទ)។

 “ចក្ដីេ�វ�័ិយមិហា�មិ��ទ ពណ៌សេខុៀវទ��ក្ដីងុ់ អូ្វីសា
កា” (Osaka Blue Ocean Vision) ដែដិល�តិូវ បានិ
�ក្ដីមុិ�បសេទ� G20 សេបត ជាា ចិតិត ថានឹិង់�ះ�័គឺចិតិត “កាត់ិ 
បនិា យការបំព�លសេ�យ�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី ក្ដីុ�ង់�មិ��ទឱ្យយ 
ដិល់ក្ដី�មិិតិ�ូនិយសេ��តឹិមិឆុ្នាំ២ំ០៥០ តាមិរយៈការអ្វីនិ�វតិត 
អ្វីភិិ�ក្ដីមិវដិត ជ្ជ�វតិិ�គឺប់�ជ្ជងុ់សេ�ជាយ” គឺឺជា�ក្ដីបខុណឌ គំឺរ មួូិយ 
ដែដិល�ត ល់ឱ្យយ�បសេទ�នានានូិវឧបក្ដីរណ៍ សេដិ�មិប��និសេ� 
� សេ�មិ ច បា និ នូិ វ កា រ មិិ និ ប សេ�េ ញ ប្លាល �េិ ក្ដី សេ� �តឹិ មិ
ឆុ្នាំ២ំ០៥០។ 

 “ចក្ដីេ�វ�័ិយមិហា�មិ��ទពណ៌សេខុៀវ ទ��ក្ដីងុ់អូ្វីសា
កា” បានិ គូឺ�បញ្ចាំជ ក់្ដីអំ្វីព�តិ�មិូវការ ឱ្យយមានិការ
��មិប��មិួលបដែនិា មិ សេទៀតិ �ំសេ�បសេ�េ��បញ្ចាំា
�ប�មិទូសេ� ជ្ជ�វំញិការបំសេពញ ការង្ហារ�ច់សេ�យដែ�ក្ដីព��ុ 
និិង់ជួ្ជយពសេនិល�និ�មិតិា ភាព រប�់�បសេទ�នានា សេដិ�មិប�
�និសេ��សេ�មិចបានិនូិវសេ�ល- សេ�ជា�ក្ដីល។

 ខុណៈដែដិលមិហា�មិ��ទ គឺឺជាក្ដីមិះ �ិទិធ រ មួិរប�់ 
សេយ�ង់ទាងំ់អ្វី�់�ុ វាគឺឺជាការទទួលខុ���តិូវដែដិលសេយ�ង់�តិូវ 
រ មួិ�ុ ការ�រ និិង់�គឺប់�គឺង់មិហា�មិ��ទឱ្យយមានិច�រភាព និិង់ 
សេដិ�មិប�ធានាថា �ះ និការបំព�លមិហា�មិ��ទ សេ�យសារដែតិ 
កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដីសេ��យ។ វបិតិតិនៃនិការបំព�លប្លាល �េកិ្ដី ឆ្លុះល ង់
�ពំដែដិនិចាំបំាច់�តិូវសេ�ះ�សាយសេ��គឺប់ក្ដី�មិិតិទាងំ់អ្វី�់ រាប់
ចាំប់ព�ថុា ក់្ដីមូិល�ា និ ដិល់ថុា ក់្ដីជាតិិ តំិបន់ិ និិង់ពិភិព 
សេ�ក្ដី។ សេដិ�មិប�ទទួលបានិសេជាគឺជ័្ជយ វាទាមិទារឱ្យយមានិការ 
ចូលរ មួិ�ា ង់�ក្ដីមិះ ព��បជាពលរដិា , វ�័ិយឯក្ដីជ្ជនិ និិង់ 
���វលិ �គឹឺះសាា និ�ិក្ដីា និិង់ការ��ំទដែ�ុ ក្ដីសាា ប័និ។
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សេដិ�មិប�សេ�ះ�សាយបញ្ចាំា បំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទ តំិបន់ិសេនិះ�តិូវសេធី�ការង្ហារ�ំសេ��និសេ��សេ�មិច “សេ�លសេ� អ្វីភិិវឌ្ឍឍន៍ិ�បក្ដីបសេ�យច�រភាព” (SDGs)៖

របូភាពី ១ ៖ គោ�លគោ�អភិទវឌ្ឍ៍៍៍ក្រុបក្ដីបគោ�យច�រភាពី នទ�ការ
បំពីីលគោ�យប្លាា សទ�ក្ដីកីុ្ដី�សមីក្រុទី

១៖ ពំុំ�មានភាពុំក្រី�ីក្រី� 

�លិតិភាព លទធ ភាពសេជាគឺជ័្ជយ �លចំសេណញ និិង់��វតិាភិាពនៃនិឧ�ាហក្ដីមិះ សេនិសាទ និិង់វារវីបបក្ដីមិះ គឺឺមានិភាពង្ហាយរង់សេ��ះខាល ងំ់សេ�នឹិង់
�ល បាះ�ល់នៃនិ�ំរាមិប្លាល �េិក្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទ។ សេ�យសារការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដីគំឺរាមិកំ្ដីដែហង់ដិល់ក្ដី�មិិតិនៃនិការសេនិសាទ និិង់សាា និភាព
ជ្ជល�ល  វាក៏្ដី គំឺរាមិកំ្ដីដែហង់ដិល់ការង្ហារ�ង់ដែដិរ (Beaumont et al., 2019)។  �បជាជ្ជនិ ៣ បុ��និនាក់្ដីសេ�ទូទាងំ់ពិភិពសេ�ក្ដី�តិូវ
ពឹង់ដែ�អ ក្ដីសេល�មិហា�មិ��ទ ��មាប់ការចិ�េឹមិជ្ជ�វតិិ (OECD, n.d.:1)។

២៖ គ្រោះក្រី�ះអត់់ឃ្លាា នគ្រោះ�ើី�ូនយ 

ការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដីបង់ើ ជា�លវបិាក្ដីដិល់�និត�ិ�ខុសេ�ប�ង់រប�់មិនិ��ស។ ជាក់្ដីដែ�ត ង់ចំនួិនិអាហារ�មិ��ទដែដិលរ�់តាមិដែបបធមិះ ជាតិិ 
អាច�យច�ះតាមិសេពលសេវ� សេ�យសារការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដី ដែដិលនឹិង់គំឺរាមិកំ្ដីដែហង់ដិល់អ្វីនាគឺតិនៃនិការ�គ ត់ិ�គ ង់់អាហារពិភិពសេ�ក្ដី
(Barboza et al., 2018)។

៣៖ �ំខភាពុំ និង�ំខំមាលភាពុំមា�មួួន 

មិ��ក្ដីូប្លាល �េិក្ដីដែដិលចូលក្ដីុ�ង់ខុលួ និមិនិ��សតាមិរយៈការសេលបចូល/��ូបចូល   អាច�តិូវបានិ�ររីាង់គ សេ�សង់ៗ��ូបយក្ដី   និិង់បង់ើ �ល
បាះ�ល់ ដិល់��ខុភាពមិនិ��ស សេ�យវាសេ�បំផ្ទាល ញសេកា�ិកា និិង់បង់ើ ឱ្យយមានិ�បតិិក្ដីមិះ សេ��ះថុា ក់្ដីដិល់�បព័និធ ភាពសា�  ំ(Campanale et 
al., 2020)។

១១៖ ទីីក្រី�ងុ និង�ហគមួន៍ក្រី���គ្រោះ�យចីីរភាពុំ

ការសេចាំលប្លាល �េិក្ដីតាមិចិតិត សេ�ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិដែដិលមានិ�បព័និធ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់មិិនិ�គឺប់��ន់ិ បានិ�ក់្ដី�មាព ធ�ា ង់ខាល ងំ់សេ�សេល�
សេហ�ា រចនា�មិពន័ិធ ទ��ក្ដីងុ់�ំខាន់ៗិ  (�បព័និធ លូ និិង់លូ)។ បញ្ចាំា សេនិះអាចបសេង់ើ�តិឱ្យយមានិហានិិភ័ិយជាសេ�ច�និ  ក៏្ដីដូិចជាការរកី្ដីសាយភាយនៃនិ
ការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដីដែដិល �ះ និច�រភាព សេ�ក្ដីុ�ង់មិជ្ជឈមិណឌ លទ��ក្ដីងុ់ (Barboza et al., 2018)។

១២៖ ការគ្រោះក្រី�ីក្រី��់ និងការផលិត់ក្រី���គ្រោះ�យទី�នួលខំ�ក្រីត់ូវ៖ 

ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី�គ ត់ិ�គ ង់់ប្លាល �េិក្ដី គឺឺមានិលក្ដីេ ណៈដែខុស�តិង់់ សេ�លគឺឺ “ទាញយក្ដី-�លិតិ-សេបាះសេចាំល”។ សេ�យសារដែតិការសេ�ប��បា�់សេ�ច�និហួ�  
ជាពិសេ�� �លិតិ�លដែដិលសេ�ប� ដែតិមីិ ង់ វាបានិសេធី�ឱ្យយសេ�វាក្ដីមិះ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ហួ�ព��មិតិា ភាព (Barboza et al., 2018)។ 
ដូិ សេចុះ ការកាត់ិបនិា យការ សេ�ប��បា�់ប្លាល �េិក្ដី និិង់ការផ្ទាល �់បតូ រសេ�រក្ដីមិាូ ដែដិលសេ�ដិា កិ្ដីចេ ច�កា��មាប់ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី�គ ត់ិ�គ ង់់សេនិះ គឺឺមានិ
សារៈ�ំខាន់ិ��មាប់អ្វីនាគឺតិនៃនិមិហា�មិ��ទ។

១៣៖ ��មួើ ភាពុំ�រសិ្ថាា ន៖ 

ប្លាល �េិក្ដីបានិមិក្ដីព�ឥនិធ និៈហីូ���ល   សេហ�យមានិចំនួិនិសេ�ុ�នឹិង់ ៨% នៃនិការសេ�ប��បា�់សេ�បង់ទូទាងំ់ពិភិពសេ�ក្ដី  (�លិតិ និិង់ដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិ)។   
ដូិ សេចុះ ប្លាល �េិក្ដី និិង់ការបំភាយឧ�ះន័ិ�េះក្ដី�េ ក់្ដី (GHG) មានិទំនាក់្ដីទំនិង់�ុ ខាល ងំ់  សេ�យ�គឺប់ជំ្ជហានិនៃនិវដីិ ជ្ជ�វតិិប្លាល �េិក្ដី  (រាប់ចាំប់ព�
�លិតិក្ដីមិះ  រហូតិដិល់ ការដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិ និិង់ការសេចាំលកាក្ដី�ំណល់) បានិរ មួិចំដែណក្ដីដិល់ការដែ�ប�បួលអាកា�ធាតិ� (Barboza et al., 
2018)។

១៤៖ ជីីវតិ់គ្រោះក្រីកាមួទឹី�

ការល�បបំបាត់ិការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដីដែដិលមានិ�សាប់ និិង់ការបង្ហាើ រប្លាល �េិក្ដីមិិនិឱ្យយចូលសេ�ក្ដីុ�ង់មិហា�មិ��ទនាសេពលអ្វីនាគឺតិ គឺឺជាក្ដីតាត
�ំខាន់ិក្ដីុ�ង់ ការ�ទ�ទង់់ជ្ជ�វតិិសេ�សេ�កាមិទឹក្ដីឱ្យយមានិច�រភាព។  ក្ដីរណ� សេនិះ�តិូវបានិកំ្ដីណត់ិសេ�លសេ�សេ�យផ្ទាេ ល់សេ�ក្ដីុ�ង់�ូចនាក្ដីរ  ១៤.១.១ ៖  
�និេ �សន៍ិនៃនិ សារធាតិ�ចិ�េឹមិតាមិសេឆុ្លុះ រ�មិ��ទ (costal eutrophication) និិង់ដិង់់���សេតិនៃនិ�ំរាមិប្លាល �េិក្ដីអ្វីដែណត តិទឹក្ដី (United 
States Gov., n.d.)។ 

១៧៖ ភាពុំជាដៃ�គូគ្រោះ�ីមួី�ីគ្រោះក្រីមួចីគ្រោះ�លគ្រោះ� 

�ំរាមិប្លាល �េិក្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទ និិង់��ខុភាពរប�់មិហា�មិ��ទ គឺឺជាបញ្ចាំា ឆ្លុះល ង់ដែដិនិ ដែដិលទាមិទារឱ្យយ�បសេទ�នានារមួិ�ុ សេដិ�មិប�សេ�ះ�សាយ
បញ្ចាំា ។ បញ្ចាំា  សេនិះក៏្ដីជាប់�ក់្ដីព័និធ នឹិង់វ�័ិយជាសេ�ច�និ�ង់ដែដិរ  ក្ដីុ�ង់សេនាះរ មួិទាងំ់  ឧ�ាហក្ដីមិះ ឯក្ដីជ្ជនិ  ក្ដីមិះ ក្ដីរសេ���បព័និធ និិង់អុ្វី ក្ដី�ត ល់
សេ�វាក្ដីមិះ �បមូិលកាក្ដី�ំណល់ ក្ដីុ�ង់ទ��ក្ដីងុ់។ វ�័ិយទាងំ់សេនិះ�តិូវ�ហការ�ុ សេដិ�មិប�ដែ�ី ង់រក្ដីដំិសេណាះ�សាយជាក់្ដីដែ�ត ង់ និិង់ដែដិលអាច
ព�ង់�ក្ដីវសិាលភាពបានិ។

ពុំ�ំមាន់
ភាពុំគ្រក�គ្រក

នៅគ្រ�ះអត់ំឃ្លាា ន់
នៅសំើ�សូំន់យ

សំ�ខភាពុំ ន់�ង
សំ�ខ�មាល់ភាពុំ
មំាមួុន់

��គ្រកងុ ន់�ងសំហ្វិ�មុន៍់
គ្រប់កប់នៅ�យច�រភាពុំ

ការនៅគ្រប់� គ្រប៉ាស់ំ  
ន់�ងការ�ល់� 
គ្រប់កប់នៅ�យ�ំនួ់ល់
ខ�សំគ្រតំវូ

សំកមុើភាពុំ
ប់រសិ្ថាា ន់

ជី� វិតំនៅ�
នៅគ្រកាមុ�ឹក

ភាពុំជាដៃ��ូនៅ��មុី�
សំនៅគ្រមុចនៅ�ល់នៅ�
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ក. ប្លាា សិំ�កនៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� បូ់ព៌ាា    
     ន់�ងប៉ាា សំ�� ហិ្វិ�ក

“�ណ្ដាា ក្រី�គ្រោះទី�គ្រោះ�ត់��ន់អា�ីំ�ូព៌ាា  និង�ា �ីំហិិ� ��
ពំុំង�ិា ត់គ្រោះ�ចី��ណ្ដាា ល ដៃនវ�ិត់ាិប្លាា �ិិ��ំុង�មំួក្រីទី 

គ្រោះ�យក្រី�គ្រោះទី��ំុងត់��ន់មួួយចី�នួន គឺជាអុ �រ ួមួចី�ណែ�� 
គ្រោះ�ល��រាមួគ្រោះក្រីចីីនជាងគ្រោះគ��ផំត់ គ្រោះហីយក្រី�គ្រោះទី��ដៃទីគ្រោះទីៀត់ 
ក្រីត់ូវរងផល�ា ះព៌ាល់�ំុង�ក្រីមិួត់គ្រោះផេងៗ�ុ គ្រោះ�យស្ថារណែត់
កា����ល់ប្លាា �ិិ��នរស្ថាត់់មួ�គ្រោះទីីរគ្រោះលីក្រី��ង�មំួក្រីទី
រ��់ក្រី�គ្រោះទី�ទាំ�ងគ្រោះ�ះ” (World Bank, 2021)។

 តំិបន់ិអា���បូ�៌ និិង់បាា ���ហីកិ្ដីបានិបសេ�េ ញកាក្ដី 
�ំណល់រងឹ់�បមាណជា ២៣% នៃនិកាក្ដី�ំណល់�រ �បក្ដីុ�ង់ 
ពិភិពសេ�ក្ដី សេ�លគឺឺជាមិធយមិ ០,៥៦ គឺ��ូ�កាមិ/មិនិ��ស ក្ដីុ�ង់
មួិយនៃ�ង ដែដិលជាអ្វី�តាខុព �់បំ��តិនៃនិអុ្វី ក្ដីបសេ�េ ញកាក្ដី 
�ំណល់ក្ដីុ�ង់ពិភិពសេ�ក្ដី។ ��ន់ិដែតិ�មាជិ្ជក្ដីអាសុានិចំនួិនិ ៦ 
�បសេទ� (រ មួិមានិ ឥណឌូ សេណ��� នៃ� សេវៀតិណាមិ ហីុ�ល�ព�និ 
មាា សេ���� និិង់�ិង់ា ប�រ)ី បានិបសេ�េ ញកាក្ដី �ំណល់ដិល់សេ�
ចំនួិនិ ២៤៣ �និសេតានិក្ដីុ�ង់ឆុ្នាំ២ំ០១៦ (ASEAN, 2021)។ 
បដែនិា មិសេទៀតិសេនាះ ខុណៈតំិបន់ិសេនិះ សេ�ប��បា�់ និិង់សេបាះសេចាំល
�លិតិ�លប្លាល �េកិ្ដីជាសេ�ច�និកី្ដី� ក៏្ដី ដំិសេណ� រការនៃនិការ�បមូិល
កាក្ដី�ំណល់ សេ�ដែតិមានិ�ភាព ទន់ិសេខុាយសេ�សេ��យ សេ�យ
បានិ�បមូិលជាមិធយមិចំនួិនិ ៧១% និិង់បានិសេធី�ឱ្យយ
កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដីដែដិលសេ���ល់ អាចហូរចូលសេ�តាមិ
�លូ វទឹក្ដីសេ�សង់ៗ (Kaza et al., 2018)។
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 លំហរូប្លាល �េិក្ដីចូលសេ�តាមិ�លូវទឹក្ដីសេនិះ គឺឺជា បញ្ចាំា
ជាក់្ដីដែ�តង់មួិយ��មាប់តំិបន់ិអា��� និិង់បាា ���ហីិក្ដី ព�សេ��ះដែតិ
�បសេទ�កំ្ដីព�ង់អ្វីភិិវឌ្ឍឍន៍ិជាសេ�ច�និ ព�ំមានិ �បព័និធ, �មិតិាភាព, 
�វកិា ឬចំសេណះដឹិង់�គឺប់��ន់ិ ��មាប់ការ�គឺប់�គឺង់
កាក្ដី�ំណល់ ដែដិលសេធី�ឱ្យយ�បសេទ� ទាងំ់សេនាះ ព�ំអាច
សេឆ្លុះល�យតិបសេ�នឹិង់តិ�មិវូការ�បជាជ្ជនិ ដែដិលកំ្ដីព�ង់ដែតិសេក្ដី�និសេ��ង់ 
ក៏្ដីដូិចជារសេបៀបរបបរ�់សេ� សេ�យសេ�ប��បា�់ប្លាល �េិក្ដីរប�់
�បជាជ្ជនិ សេ�ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិ។ សេទាះ�ា ង់ណា តំិបន់ិសេ�សង់ៗសេទៀតិ
នៃនិពិភិពសេ�ក្ដីសេ� ដែតិបនិតប�ជូនិកាក្ដី�ំណល់សេ�កាន់ិតំិបន់ិ
សេនិះ សេ�យ បានិបដែនិាមិ�មាព ធកាន់ិដែតិធងន់ិ សេ�សេល��បព័និធ
�គឺប់�គឺង់ កាក្ដី�ំណល់ ដែដិលកំ្ដីព�ង់ហ�ួបនិេ�ក្ដី�សាប់សេ�
សេហ�យ និិង់បណាត លឱ្យយសេលចធាល យប្លាល �េិក្ដីចូលសេ�ក្ដីុ�ង់
បរសិាា និ។ �ពីនៃ�ងសេនិះ ប្លាល �េិក្ដីដែដិលមានិ�បភិពព�ទសេនិលក្ដីុ�ង់
តំិបន់ិអា��� មានិចំនួិនិ ៨៦% (Lebreton et al., 2017) 
នៃនិចំនួិនិប្លាល �េិក្ដីក្ដីុ�ង់ទសេនិលទូទាងំ់ពិភិពសេ�ក្ដី ដែដិលបានិ ហរូ
ចូលសេ�ក្ដីុ�ង់មិហា�មិ��ទ សេហ�យសេនិះជាសេហតិ�បង់ើឱ្យយ មានិ
សេ��ះមិហនិតរាយនានា ដូិចជា គំឺនិរកាក្ដី�ំណល់ សេ�ក្ដីុ�ង់

មិហា�មិ��ទបាា ���ហីិក្ដីភាគឺខាង់សេជ្ជ�ង់ ឬសេ� ថា
សេ��ះមិហនិតរាយ “Great Pacific Garbage Patch” 
(Lebreton et al., 2018) និិង់ការបសេ�េញឧ�ះ័និ�េះ 
ក្ដី�េក់្ដី ជាសេដិ�មិ។

 បរមិាណសេនិះមានិដែតិសេក្ដី�និសេ��ង់ដែ�មិសេទៀតិបា�សេណាះ ះ 
ខុណៈតំិបន់ិអា���បាា ���ហីិក្ដីកំ្ដីព�ង់មានិកំ្ដីសេណ� និសេ�ដិាកិ្ដីចេ 
�ា ង់ឆ្នាំប់រហ័� ក៏្ដីដូិចជាកំ្ដីសេណ� និនៃនិតិ�មិវូការ�លិតិ�ល 
ប្លាល �េិក្ដី�ា ង់សេ�ច�និ។ បដែនិាមិសេទៀតិសេនាះការពឹង់ដែ�អក្ដីនា សេពល
បចេ�បបនិ ុ សេ�សេល�មិាូដែដិលសេ�ដិាកិ្ដីចេដែខុស�តិង់់ (linear 
economic models) សេ�ក្ដីុ�ង់ការសេ�ប��បា�់ប្លាល �េិក្ដី 
តាមិរយៈ�ក្ដីមិះភាព “ទាញយក្ដី-�លិតិ-សេបាះសេចាំល” 
(take-make-dispose) កំ្ដីព�ង់ដែតិជំ្ជរ �ញឱ្យយតំិបន់ិសេនិះចាំត់ិ 
វធិានិការជាបនាេ ន់ិ សេដិ�មិប�រមួិ�ុ�តល់នូិវដំិសេណាះ�សាយ ដែដិល
�មិ��ប, អាចព�ង់�ក្ដីវសិាលភាពបានិ និិង់មានិ លក្ដីេណៈ
វលិជ្ជ�ំ �ំសេ�សេ�ះ�សាយបញ្ចាំា កាក្ដី�ំណល់ ប្លាល �េិក្ដីក្ដីុ�ង់
�មិ��ទ។

ប្រ�ភព៖ Map Lebreton, Egger, and Slat (2019); Waste, Jambeck and others (2015); UNEP (2018b); ESCAP (2020).

របូភាពី ២ ៖ បញ្ហាា ប្លាា ស�ទក្ដីគោ�កីុ្ដី�តំំបន់អាសី�  នទ�បាា សី�ហ្វិិទក្ដី 
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២. លំ់ហូ្វិរប្លាា សិំ�ក៖ ពុំ��� គ្រកងុ
     នៅ�សំមុ�គ្រ�

 សេ�ក្ដីុ�ង់�មាគឺមិ�បជាជាតិិអា���អាសេគឺុ យ៍ (សេ� 
កាត់ិថាអាសុានិ) �បជាជ្ជនិសេ�េ�រដែតិជិ្ជតិ�ក់្ដីក្ដីណាត លនៃនិ 
�បជាជ្ជនិ�រ �ប កំ្ដីព�ង់រ�់សេ�ក្ដីុ�ង់ទ��ក្ដីងុ់។ តាមិការពាក្ដីរ សេ�
�តឹិមិឆុ្នាំ២ំ០២៥ �បជាជ្ជនិចំនួិនិ ៧០ �និនាក់្ដីដែ�មិ សេទៀតិ
សេ�ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិសេនិះ នឹិង់ផ្ទាល �់សេ�រ�់សេ�ទ��ក្ដីងុ់ សេហ�យ សេ��តឹិមិ
ឆុ្នាំ២ំ០៣០ �គឺួសារវណះៈក្ដីណីា ល (consuming class) 
នឹិង់សេក្ដី�និសេ��ង់សេទីដិង់ សេ�លគឺឺរហូតិដិល់ចំនួិនិ ១៦៣ �និ
�គឺួសារ (ASEAN, 2021)។ សេ�សេពលដែដិលចំនួិនិ�បជាជ្ជនិ 
និិង់�ទពយ�មិបតិតសិេ�តាមិ ទ��ក្ដីងុ់សេក្ដី�និសេ��ង់ តិ�មិូវការឱ្យយមានិ
�បព័និធ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី �ំណល់សេ�ក្ដីុ�ង់ទ��ក្ដីងុ់ ក៏្ដីនឹិង់សេក្ដី�និសេ��ង់
សេ�តាមិសេនាះដែដិរ ដែដិលភាគឺសេ�ច�និនៃនិ�បព័និធ �គឺប់�គឺង់ទាងំ់អ្វី�់
សេនាះ កំ្ដីព�ង់ ដំិសេណ� រការហួ�ព��មិតិា ភាពរ ចួ�សាប់សេ�
សេហ�យ។

 ទ��ក្ដីងុ់គឺឺជាដែ�ុ ក្ដីដ៏ិ�ំខាន់ិមួិយ ដែដិលរមួិចំដែណក្ដី 
បង់ើ ការបំព�ល�មិ��ទ សេ�យសាដែតិវាជាមិជ្ជឈមិណឌ លដ៏ិ ធំនៃនិ
ដំិសេណ� រការ�លិតិក្ដីមិះ និិង់ការសេ�ប��បា�់ប្លាល �េកិ្ដី។ សេ�ទ��ក្ដីងុ់ 
�ំរាមិអាចហូរចូលសេ�តាមិ�លូ វទឹក្ដី និិង់សេ� ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ 
តាមិរយៈការសេបាះសេចាំល�ំរាមិសេ�យផ្ទាេ ល់ ឬការសេលចធាល យ 
សេ�ក្ដីុ�ង់ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី�គ ត់ិ�គ ង់់កាក្ដី�ំណល់ សេ�យសារ
ការ�គឺប់�គឺង់មិិនិបានិលអ។ សេគឺសេជ្ជឿថា �បដែហលជា ៣២% នៃនិ
ការសេវចខុេ ប់សេ�យប្លាល �េកិ្ដី មិិនិបានិវលិចូល សេ�ក្ដីុ�ង់�បព័និធ
�បមូិលកាក្ដី�ំណល់វញិសេនាះសេទ ដែដិល មានិន័ិយថា �ី�សេប�ជាង់ 
១/៣ នៃនិប្លាល �េកិ្ដី��មាប់ការសេវច ខុេ ប់ទាងំ់អ្វី�់ �តិូវបានិ
អុ្វី ក្ដីសេ�ប��បា�់សេបាះសេចាំលសេ�យ �តឹិមិ�តិូវកី្ដី� ក៏្ដីវាសេ�ដែតិ
កាល យជាដែ�ុ ក្ដីមួិយនៃនិការបំព�លដែដិល មិិនិអាច�គឺប់�គឺង់បានិ 
(Ellen MacArthur Foundation, 2017)។ ការសេលច
ធាល យសេនិះ គឺឺអាចបណីា លមិក្ដីព� មូិលសេហតិ�ដ៏ិ�ំខាន់ិមួិយ 
សេនាះគឺឺបចេ�បបនិុ �បជាជ្ជនិជិ្ជតិ ៣ បុ��និនាក់្ដីព�មំានិសេ�វា�ា និ
�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ ឱ្យយបានិ�គឺប់��ន់ិសេ�សេ��យសេទ 
(Wilson et al., 2015)។ ��ន់ិដែតិសេ�ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិអាសុានិ
មួិយ កាក្ដី�ំណល់ ដិល់សេ�ចំនួិនិ ៥៣% នៃនិកាក្ដី�ំណល់
ទាងំ់អ្វី�់ ព��ំតិូវ បានិ�បមូិលទ�ក្ដីសេ��យ ដែដិលសេធី�ឱ្យយសេគឺមិិនិ
អាច�គឺប់�គឺង់ កាក្ដី�ំណល់ទាងំ់សេនាះបានិ សេហ�យជួ្ជនិកាលវា
បានិហូរ ចូលសេ�តាមិ�លូ វទឹក្ដី (ASEAN, 2021)។

 �បមាណជា ៦០% នៃនិចំនួិនិប្លាល �េកិ្ដីទាងំ់អ្វី�់សេ� 
ក្ដីុ�ង់មិហា�មិ��ទ គឺឺមានិ�បភិពសេចញព�ទ��ក្ដីងុ់ ដែដិលកំ្ដីព�ង់ រកី្ដី
លូតិ��់�ា ង់ឆ្នាំប់រហ័� និិង់ដែដិលមានិ�បព័និធ �គឺប់ �គឺង់
កាក្ដី�ំណល់ទន់ិសេខុាយ សេ�ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិអា���អាសេគឺុ យ៍ អា���
ខាង់តិបូង់ និិង់�បសេទ�ចិនិ (Ocean Conservatory & 
McKinsey, 2015)។ តាមិរយៈការពាក្ដីរដែដិលសេមិ�ល 
សេ��ញកំ្ដីសេណ� និ�ា ង់ឆ្នាំប់រហ័�សេ�តាមិទ��ក្ដីងុ់ក្ដីុ�ង់រយៈសេពល 
១០ ឆុ្នាំខំាង់មិ�ខុ ទ��ក្ដីងុ់សេ�តំិបន់ិអា��� និិង់បាា ���ហីកិ្ដី �តិូវ ដែតិ
ចាំត់ិវធិានិការជាបនាេ ន់ិ សេដិ�មិប�ព�ងឹ់ង់�បព័និធ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី 
�ំណល់សេ�ទ��ក្ដីងុ់ ក៏្ដីដូិចជាសេហ�ា រចនា�មិពន័ិធ សេ�សង់ៗ �ំសេ�
ការ�រក្ដី�ឱំ្យយមិហា�មិ��ទ �តិូវ�គឺបដិណី ប់សេ�សេ�យ 
កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី។

 �ំណល់រងឹ់ដែដិល�គឺប់�គឺង់មិិនិ�តឹិមិ�តិូវ គឺឺជាបញ្ចាំា  
ដ៏ិចមិបង់មួិយ ព�សេ��ះថា វាគឺឺជា�បភិពដ៏ិ�ំខាន់ិនៃនិកាក្ដី 
�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទ�ង់ និិង់ជា�បភិពនៃនិការជ្ជន់ិ លិច
សេ�តាមិទ��ក្ដីងុ់ ដែដិលបណីា លមិក្ដីព�ការ�េះលូ�ង់  
ជាពិសេ��ក្ដីុ�ង់រដូិវវ�ា។ ទឹក្ដីជំ្ជនិន់ិសេនិះបានិនាមំិក្ដីជាមួិយ 
នូិវការបំព�លទឹក្ដី និិង់ជំ្ជងឺ់ ដែដិលបានិបសេង់ើ�និភាពង្ហាយ រង់សេ��ះ 
និិង់កាត់ិបនិា យគឺ�ណភាពជ្ជ�វតិិសេ�តាមិតំិបន់ិ ទ��ក្ដីងុ់។ ដូិសេចុះ 
ការដែក្ដីលមិអ ការ�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ រងឹ់ក្ដីុ�ង់មូិល�ា និ អាច
ជ្ជះឥទធពិលជាវជិ្ជជ មានិដិល់�បជាជ្ជនិ ដែដិលរ�់សេ�ក្ដីុ�ង់ទ��ក្ដីងុ់ 
និិង់រ មួិចំដែណក្ដីដិល់ព�ងឹ់ង់ភាពធន់ិ ក្ដីុ�ង់�ហគឺមិន៍ិ 
(ESCAP, 2019)។
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 ព័ត៌ិមានិសេនិះ បានិ�ត ល់ជាការវាយតិនៃមិល ដែខុសសេ�ល 
(baseline assessment) អំ្វីព�ភាពសេខុាយ និិង់ភាពខាល ងំ់ 
រប�់ទ��ក្ដីងុ់មួិយ សេ�ក្ដីុ�ង់ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី�គ ត់ិ�គ ង់់កាក្ដី�ំណល់ 
រប�់ទ��ក្ដីងុ់។ សេនិះគឺឺជាជំ្ជហានិទ�មួិយក្ដីុ�ង់ការកំ្ដីណត់ិឱ្យយ 
របូភាពនៃនិលំហូរប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់ទឹក្ដី �ំសេ�សេ�ប��បា�់��មាប់ 
�តិួតិពិនិិតិយតាមិ�និបញ្ចាំា សេនិះ ឱ្យយកាន់ិដែតិ�បសេ��រសេ��ង់ 
(ពិភាក្ដីាក្ដីុ�ង់ក្រី�អ�់ ១)។

ក្រុបអប់ ១ ៖ ការវាស់ប្រែវ�ប្លាា សទ�ក្ដីគោ�យគោក្រុប� ក្រុបាស់ “ម៉ាា សី�នគណនាការបំពីីលគោ�យប្លាា សទ�ក្ដី” (PLASTIC 
POLLUTION CALCULATOR) របស់គគោក្រុម៉ា� CLOSING THE LOOP

 គឺសេ�មាង់ “Closing the Loop” ដែដិលជា
គឺសេ�មាង់ មួិយដឹិក្ដីនាសំេ�យគឺណៈក្ដីមិះ ការសេ�ដិា កិ្ដីចេ និិង់
�ង់គ មិ �បចាំតំំិបន់ិអា��� និិង់បាា ���ហីកិ្ដី (ESCAP) និិង់ទទួល 
បានិការ��ំទព�រ�ា ភិិបាលជ្ជបា�និបានិចូ លរ ួមិសេ�ះ�សាយ 
បញ្ចាំា �ក្ដីល �ក់្ដីព័និធ នឹិង់ការសេលចធាល យកាក្ដី�ំណល់ 
ប្លាល �េកិ្ដីចូលសេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ�មិ��ទ ដែដិលមានិ�បភិពព� 
តំិបន់ិ ទ��ក្ដីងុ់ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិអា��� និិង់បាា ���ហីកិ្ដី។

 សេ�យបានិចាំប់នៃដិគូឺជាមួិយ “�មាគឺមិកាក្ដី 
�ំណល់រងឹ់អ្វីនិត រជាតិិ” (ISWA) និិង់សាក្ដីលវទិាល័យ 
Leeds (UoL) គឺសេ�មាង់ Closing the Loop បានិសេ�ប� 
�បា�់មិាូ ដែដិល “មាា ���និគឺណនាការបំព�លសេ�យប្លាល �ិេ ក្ដី” 
(PPC) សេដិ�មិប�កំ្ដីណត់ិអំ្វីព��បភិពកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី, ក្ដីដែនិល ង់
សេលចធាល យ, �បភិព�ំខាន់ៗិ  (hotspots) និិង់�លូ វ �ំរាមិ
សេ�ក្ដីុ�ង់ទ��ក្ដីងុ់ចំនួិនិ៤សេ�តំិបន់ិអាសុានិ។ វធិ�សា��ត �សាវ�ជាវ
តាមិដែបបវទិាសា��ត សេនិះ បានិ�ចបាច់ប�េូល ទិនិុ ន័ិយ
អ្វីភិិបាលកិ្ដីចេ កាក្ដី�ំណល់ បរសិាា និ និិង់�ង់គ មិ សេដិ�មិប�កំ្ដីណត់ិ
ឱ្យយសេ��ញលំហូរប្លាល �េកិ្ដីព�ដិ�សេ�ក្ដី ចូលសេ�ក្ដីុ�ង់ ទសេនិល និិង់
មិហា�មិ��ទ។

 ព័ត៌ិមានិសេនិះ បានិ�ត ល់ជាការវាយតិនៃមិល ដែខុសសេ�ល 
(baseline assessment) អំ្វីព�ភាពសេខុាយ និិង់ភាពខាល ងំ់ 
រប�់ទ��ក្ដីងុ់មួិយ សេ�ក្ដីុ�ង់ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី�គ ត់ិ�គ ង់់កាក្ដី�ំណល់ 
រប�់ទ��ក្ដីងុ់។ សេនិះគឺឺជាជំ្ជហានិទ�មួិយក្ដីុ�ង់ការកំ្ដីណត់ិឱ្យយ សេ��ញ
នូិវវធិានិការដែដិល�តិូវអ្វីនិ�វតិត សេដិ�មិប�ប�ឈប់ការសេលច ធាល យ
កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី សេហ�យទិនិុ ន័ិយរប�់វា អាចជួ្ជយ��ំទ
ដិល់ឧបក្ដីរណ៍ឌ្ឍ�ជ្ជ��ល ដែដិល�តិូវបានិសេគឺ សេ�ប��បា�់សេដិ�មិប�
បសេង់ើ�តិដែ�និទ�មិហា�មិ��ទ      សេ�យមានិ

របូភាពី ៤ ៖ ប្រែ�នទី�បង្ហាា ញពី�ទី�តាំ�សំ
ខាន់ៗនៃនការគោលចធាា យប្លាា ស�ទក្ដីគោ�កីុ្ដី�
ទី�ក្រុក្ដី�ុគួឡាឡាំពួីរ ក្រុបគោទីសម៉ាា គោ�សី�
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 ឧបក្ដីរណ៍សេនិះ�តិូវបានិសេរៀបចំសេ��ង់ សេដិ�មិប�សេឆ្លុះល�យនឹិង់
�ំណួរដូិចខាង់សេ�កាមិ៖
>	 សេតិ��លិតិ�លប្លាល �េកិ្ដី�បសេភិទណាដែដិល�តិូវហូ រ ចូល

សេ�ក្ដីុ�ង់�លូ វទឹក្ដីរប�់សេយ�ង់?

>	 សេ�ក្ដីុ�ង់ដំិសេណ� រការ�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី សេតិ� 
ប្លាល �ិេ ក្ដី សេល ច ធាល យ ចូ ល សេ� ក្ដីុ� ង់ ប រ ិសាា និ សេ� 
ទ�ក្ដីដែនិល ង់ណាខុលះ?

>	 សេតិ� “�បភិព�ំខាន់ៗិ ” នៃនិការសេលចធាល យសេ�ទ� ណា 
និិង់សេតិ�សេគឺ�តិូវមានិដំិសេណាះ�សាយសេ�ល និសេ�បាយ
អី្វី�ខុលះ ដែដិលមានិ�ប�ិទធ ភាពបំ��តិ? (�ូមិសេមិ�ល 
“ដែ�និទ�នៃនិ�បភិព�ំខាន់ៗិ ” ខាង គ្រោះក្រីកាមួ)។

 របាយការណ៍ដែខុសសេ�ល (baseline reports) 
ចំនួិនិ ៤ �ត�ព�ទ��ក្ដីងុ់ដែដិល�ាតិិសេ�ក្ដីុ�ង់ការសាក្ដីលបង់រប�់ 
គឺសេ�មាង់ “Closing the Loop” នឹិង់�តិូវ�សពី �ាយនា 
សេពលខាង់មិ�ខុ។ ឧទាហរណ៍ដែដិលបានិមិក្ដីព� PPC នឹិង់ មានិ
សេរៀបរាប់សេ�ក្ដីុ�ង់ទី�ព័ុំរ�នា ��ិ �់។
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លទីធ �លសំខាន់ៗ បានមក្ដីពី�ទី�ក្រុក្ដី�ុប្រែដំលសិទតំកីុ្ដី�ការ�ក្ដីលៀ�របស់គគោក្រុម៉ា� CLOSING THE LOOP

ទីីក្រី�ងុ�ណ្ដាង (Da Nang City) ក្រី�គ្រោះទី�គ្រោះវៀត់ណ្ដាមួ

>	 កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដី�រ �បចំនួិនិ ៨៣.០០០ សេតានិ�តិវូបានិបសេ�េញជាសេរៀង់រាល់ឆុ្នាំ។ំ

>	 ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ៦.៧៥២ សេតានិ/ឆុ្នាំ ំ�តិវូបានិបសេ�េញសេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ។

>	 ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ១.០៨៧ សេតានិ/ឆុ្នាំ ំ�តិវូបានិហូរសេ�តាមិ�លូវទឹក្ដី។

>	 បរមិាណកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ៤៨% មានិ�បភិពមិក្ដីព��ង់់ប្លាល �េិក្ដី (�ូមិសេមិ�លរ�ូភាពុំ ៥)។

>	 ចំនួិនិ ៤៧% នៃនិការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដី គឺឺការសេបាះសេចាំល�ំរាមិក្ដីុ�ង់ទ�សាធារណៈ (littering) ដែដិលជា�បភិព  ដ៏ិធំ
បំ��តិនៃនិការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដី, �បភិពបនាេ ប់គឺឺកាក្ដី�ំណល់ដែដិលមិិនិបានិ�បមូិល (២៣%), ការសេបាះ សេចាំល
��វាល��កាល (fly-tipping)/ការសេចាំល�ំរាមិខុ��ចាប់ (១៤%) និិង់ការសេលចធាល យសេពលរង់់ចាំ ំ ការ�បមូិល 
(១១%)។

របូភាពី ៥ ៖ ក្រុបគោភិទីកាក្ដីសំណល់ប្លាា ស�ទក្ដីប្រែដំលក្រុតំូវបានបគោញ្ញចញកីុ្ដី�មួយឆុ្នាំំ គោ�ទី�ក្រុក្ដី�ុ   
�ណ្ដា� ក្រុបគោទីសគោវៀតំណ្ដាម
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កនិ់�យប៉ារី

សំមាា រនៅវចខចប់់អាហារ
នៅគ្រប់�ប៉ាន់តែតំមីុង

នៅសុ្ថា

ឆំុ្នាំង, ធុ�ង, ថាសំ

�ប់ប្លាា សិំ�កនៅ�េងៗ

�ប់នៅ�សំជីជ

សំមាា រប្លាា សិំ�ក
�ដៃ�នៅ�ៀតំ

សំមាា រប្លាា សិំ�កគ្រកាស់ំៗសំមាា រប្លាា សំ�កិនៅសីំ�ងៗ

ថង់ប្លាា សិំ�ក

�ល់�តំ�ល់អនាម័ុយ
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របូភាពី ៦៖ ក្រុបភិពីសំខាន់នៃនការបំពីីលគោ�យប្លាា ស�ទក្ដីគោ�ទី�ក្រុក្ដី�ុសូូរ៉ាាបា�ា  ក្រុបគោទីស 
ឥណូូគោណសី�

ការប់នៅ�ចញប្លាា សិំ�កនៅ�កុ�ងប់រសិ្ថាា ន់ (នៅ�ន់/ឆំុ្នាំ)

កាក្ដីសំណល់គោ�លតាមទី��ធារណ

កាក្ដីសំណល់ប្រែដំលមទនបានក្រុបមូល

កាក្ដីសំណល់គោ�លព៌ាសវាលព៌ាសកាល

រ�់�កំារក្រុបមូល (លំហូ្វិរកាក្ដីសំណល់គោក្រុប�ការមទនបាន)

អំ�ី�គោពីលក្រុបមូល (លំហូ្វិរកាក្ដីសំណល់គោក្រុប�ការមទនបាន)

វស័ិយគោក្រុ�ក្រុបព័ីនធ (ប្រែខសចងិ្ហាក់្ដីតំនៃមា)

ការគោបាះគោ�ល

ទី�តា�ំគោ��រ (កាក្ដីសំណល់គោក្រុប�ការមទនបាន)

ក្រុបក្រុពឹីតិំក្ដីមម (លំហូ្វិរកាក្ដីសំណ ល់គោក្រុប�ការមទនបាន)

ការដឹំក្ដីជុំញូូ្ញនជំុំហានទី�ពី�រ

ការដឹំក្ដីជុំញូូ្ញនជំុំហានទី�មួយ (លំហូ្វិរកាក្ដីសំណ ល់គោក្រុប�ការមទនបាន)

0 2,000 4,000 6,000 8,000
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ទីីក្រី�ងុ�ូូរាា�យ៉ាា  (Surabaya) ក្រី�គ្រោះទី�ឥ�ូូគ្រោះ��ីំ

>	 កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដី�រ �បចំនួិនិ ១១១.៣០០ សេតានិ �តិវូបានិបសេ�េញជាសេរៀង់រាល់ឆុ្នាំ។ំ

>	 ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ១៦,០០០ សេតានិ/ឆុ្នាំ ំ�តិវូបានិបសេ�េញសេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ។

>	 ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ២.១៧៤ សេតានិ/ឆុ្នាំ ំ�តិវូបានិហូរសេ�តាមិ�លូវទឹក្ដី និិង់កាល យជា�ំរាមិក្ដីុ�ង់�មិ��ទ។

>	 បរមិាណកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ២៧% មានិ�បភិពមិក្ដីព��ង់់ប្លាល �េិក្ដី។

>	 ចំនួិនិ ៥៥% នៃនិការបសេ�េញប្លាល �េិក្ដីមានិ�បភិពមិក្ដីព�កាក្ដី�ំណល់ដែដិលមិិនិបានិ�បមូិល, �បភិពបនាេ ប់ គឺឺមិក្ដី ការ
សេបាះសេចាំល�ំរាមិក្ដីុ�ង់ទ�សាធារណៈ (littering) (២០%), ការសេលចធាល យសេពលរង់់ចាំកំារ�បមូិល (៩%) និិង់ការ
សេចាំល�ំរាមិ��វាល��កាល (fly-tipping)(៥%) (�ូមិសេមិ�លរ�ូភាពុំ ៦)។
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ទីីក្រី�ងុគូឡាឡា�ពួុំ រ (Kuala Lumpur) ក្រី�គ្រោះទី�មាា គ្រោះ��ីំ

>	 កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដី�រ �បចំនួិនិ ១៦១.០០០ សេតានិ �តិវូបានិបសេ�េញជាសេរៀង់រាល់ឆុ្នាំ។ំ

>	 ប្លាល �ិេក្ដីចំនួិនិ ៣.០០០ សេតានិ/ឆុ្នាំ ំ�តិវូបានិបសេ�េញសេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ។

>	 ប្លាល �ិេក្ដីចំនួិនិ ៦៥៣ សេតានិ/ឆុ្នាំ ំ�តិវូបានិហូរសេ�តាមិ�លូវទឹក្ដី និិង់កាល យជា�ំរាមិក្ដីុ�ង់�មិ��ទ (សេមិ�លរ�ូភាពុំ ៧)។

>	 បរមិាណកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ៣៥% មានិ�បភិពមិក្ដីព��ង់់ប្លាល �េិក្ដី។

>	 ចំនួិនិ ៦៤% នៃនិការបសេ�េញប្លាល �េិក្ដីមានិ�បភិពមិក្ដីព�ការសេបាះសេចាំល�ំរាមិក្ដីុ�ង់ទ�សាធារណៈ (littering), �បភិពបនាេ ប់
គឺឺការសេចាំល�ំរាមិ��វាល��កាល (fly-tipping) (១៥%) និិង់ការសេលចធាល យសេពលរង់់ចាំកំារ �បមូិល (១៥%)។

របូភាពី ៧៖ ដំាក្រុកាមអំពី�វដីំជុំ� វ ិតំនៃនកាក្ដីសំណល់ប្លាា សទ�ក្ដីគោ�ទី�ក្រុក្ដី�ុគូឡាឡាំពួីរ 
ក្រុបគោទីសម៉ាា គោ�សី�

ប្រ�ភព៖ Closing the Loop, ESCAP

ការប់នៅ�ចញ
កាកសំំណល់់ប្លាា សិំ�ក 

១០០%

គ្រ�ប់់គ្រ�ងប៉ាន់ 
៩៨,១%

តែកដៃចុនៅ��ងវិញ 
១០,១%

សំា�តំនៅ���លាន់
ចាក់សំំរាមុ 
៨៨%

មុ�ន់អាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងប៉ាន់  
១,៩%

សំា�តំនៅ�នៅល់���/ កុ�ងលូ់ ១,៥%
ប្លាា សិំ�កកុ�ង�នៅន់ា/សំមុ�គ្រ� ០,៤%



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក1212

ទីីក្រី�ងុណ្ដា�់ខំន �ីំ ថាមួរាាត់់ (Nakhon Si Thammarat) ក្រី�គ្រោះទី�ដៃ�

>	 កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដី�រ �បចំនួិនិ ៩.០០០ សេតានិ �តិវូបានិបសេ�េញជាសេរៀង់រាល់ឆុ្នាំ។ំ

>	 ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ៤៤៨ សេតានិ/ឆុ្នាំ ំ�តិវូបានិបសេ�េញសេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ។

>	 ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ៨៧ សេតានិ/ឆុ្នាំ ំ�តិវូហូរចូលសេ�តាមិ�លូវទឹក្ដី និិង់កាល យជា�ំរាមិក្ដីុ�ង់�មិ��ទ។

>	 បរមិាណ�ំណល់ប្លាល �េិក្ដីចំនួិនិ ៤៨% មានិ�បភិពមិក្ដីព��ង់់ប្លាល �េិក្ដី (�ូមិសេមិ�លរ�ូភាពុំ ៨)។

>	 ៤៧% នៃនិការបសេ�េញប្លាល �េិក្ដី មានិ�បភិពមិក្ដីព�ការសេលចធាល យសេពលរង់់ចាំកំារ�បមូិល, �បភិពបនាេ ប់គឺឺ ការសេបាះ 
សេចាំល�ំរាមិក្ដីុ�ង់ទ�សាធារណៈ (littering) (៣៤%) និិង់ការបសេ�េញកាក្ដី�ំណល់ព�ក្ដីដែនិលង់ចាំក់្ដី�ំរាមិ (៨%)។

របូភាពី ៨ ៖ ក្រុបគោភិទីកាក្ដីសំណល់ប្លាា ស�ទក្ដីប្រែដំលក្រុតំូវបានបគោញ្ញចញកីុ្ដី�មួយឆុ្នាំំគោ�ទី�ក្រុក្ដី�ុ     ណ្ដាក់្ដីខីន សី�  ថាមរ៉ាាត់ំ ក្រុបគោទីសនៃ�

ប្រ�ភព៖  Closing the Loop, ESCAP

សំមាា រនៅវចខចប់់អាហារ
នៅគ្រប់�ប៉ាន់តែតំមីុង

នៅសុ្ថា

ឆំុ្នាំង, ធុ�ង, ថាសំ

�ប់ប្លាា សិំ�កនៅ�េងៗ

�ប់នៅ�សំជីជ

សំមាា រប្លាា សិំ�ក
�ដៃ�នៅ�ៀតំ

សំមាា រប្លាា សិំ�កគ្រកាស់ំៗ

សំមាា រប្លាា សំ�កិនៅសីំ�ងៗ

ថង់ប្លាា សិំ�ក

�ល់�តំ�ល់អនាម័ុយ
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៣. ការតែគ្រប់គ្របួ់ល់អាកាសំធាតំ� 

 ប្លាល �េកិ្ដី បានិបសេ�េ ញឧ�ះន័ិ�េះក្ដី�េ ក់្ដីសេពញមួិយ 
វដីិ ជ្ជ�វតិិរប�់វា។ អុ្វី ក្ដី�សាវ�ជាវបានិបាា ន់ិ�បមាណថា ការ 
�លិតិ និិង់ការដិ�តិប្លាល �េកិ្ដីបានិបសេ�េ ញឧ�ះន័ិ�េះក្ដី�េ ក់្ដី 
(GHGs) ជាង់ ៨៥០ �និសេតានិសេ�ក្ដីុ�ង់បរ�ិកា� ជា
សេរៀង់រាល់ឆុ្នាំ។ំ សេ�ឆុ្នាំ២ំ០៥០ �ប�ិនិសេប��ះ និការដែ�ប �បួល
សេ�ច�និសេទ ការបំភាយឧ�ះន័ិទាងំ់សេនាះអាចនឹិង់សេក្ដី�និ សេ��ង់
ដិល់សេ�ចំនួិនិ ២,៨ បុ��និសេតានិជាសេរៀង់រាល់ឆុ្នាំ ំ (WWF, 
2021)។

 �គឺប់ប្លាល �េកិ្ដីទាងំ់អ្វី�់ �តិូវបានិ�លិតិសេ��ង់ សេ�យ
ដែ�អ ក្ដីសេល�ឥនិធ និៈហីូ���ល ដែដិលតិ�មិូវឱ្យយមានិ ដំិសេណ� រការ
ច�មាញ់យក្ដីវតិា�ធាតិ�សេចញព�សេ�បង់ និិង់ ដំិសេណ� រការច�មាញ់
សេ�សង់ៗសេទៀតិ រ មួិជាមួិយនឹិង់ដែខុស ចងី្ហា ក់្ដី�គ ត់ិ�គ ង់់ការដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិ
ជា�ក្ដីល ដ៏ិធំទូ�យ ដែដិលរមួិចំដែណក្ដីដិល់ការ�យច�ះនៃនិ
ធនិធានិ និិង់ការ ដែ�ប�បួលអាកា�ធាតិ�។ សេ�យ�តិូវបានិ
សេ�ប�ជាវតិា�ធាតិ� សេដិ�មិ និិង់ក្ដីុ�ង់ដំិសេណ� រការច�មាញ់សេដិ�មិប��លិតិប្លាល
�ិេ ក្ដី, ចំនួិនិ ៨% នៃនិ�លិតិក្ដីមិះ សេ�បង់�រ �បរប�់ពិភិពសេ�ក្ដី 
គឺឺ�តិូវយក្ដីសេ�សេ�ប���មាប់�លិតិប្លាល �េកិ្ដី សេហ�យចំនួិនិ សេនិះ
មិិនិទាន់ិរាប់ប�េូលទាងំ់ការដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិ ការដែក្ដីនៃឆុ្លុះ ឬក៏្ដី�ក្ដីមិះ
ភាពសេ�សង់ៗសេទៀតិដែដិលសេ�ប�សេ�បង់ឥនិធ និៈសេដិ�មិប��លិតិប្លាល �េិក្ដី 
��មាប់ការសេ�ប��បា�់�បចាំនំៃ�ង សេនាះ សេ��យ (WWF, 
2021)។ សេនិះមានិន័ិយថា សេ�សេពល មានិប្លាល �េកិ្ដីកាន់ិដែតិ
សេ�ច�និ សេគឺក៏្ដី�តិូវការឥនិធ និៈហីូ���ល កាន់ិដែតិសេ�ច�និដែដិរ សេហ�យ
ទ�បំ��តិ ប្លាល �េកិ្ដីកាន់ិដែតិសេ�ច�និ នឹិង់រ មួិចំដែណក្ដីបសេង់ើ�និក្ដីសេ�ី
ដែ�និដិ�។ ដូិច�ុ សេនិះដែដិរ ខុណៈ�បសេទ�នានា ចាំប់សេ�ត�មិង្ហាក្ដី
សេចញព�ការសេ�ប� �បា�់�បភិពថាមិពល ដែដិលបសេ�េ ញកាបូនិ
សេ�ច�និ ការសេក្ដី�និសេ��ង់នៃនិតិ�មិូវការប្លាល �េកិ្ដី អាចនាឱំ្យយ�ក្ដីមុិហុ�និ 
សេ�បង់ឥនិធ និៈបនិត សេ�ប��បា�់ឥនិធ និៈហីូ���លជាបនិត សេទៀតិ។

 មិ ហា � មិ� �ទ មា និ តួិ នា ទ� �ំខា ន់ិណា �់ក្ដីុ� ង់
ការកាត់ិបនិា យការដែ�ប�បួលអាកា�ធាតិ� សេ�យវាបានិ 
បំសេពញមិ�ខុង្ហារជាអាង់��ូបកាបូនិ (carbon sink)។ 
មិហា�មិ��ទបានិ��ូបការបសេ�េ ញកាបូ និដែដិលបង់ើ សេ��ង់
សេ�យ�ក្ដីមិះ ភាពមិនិ��ស�បមាណព� ៣០% សេ� ៥០% 
ដែដិលបានិជួ្ជយពនិារ�លបាះ�ល់ ដ៏ិមិហនិត រាយនៃនិការ 
សេក្ដី�និសេ��ង់ក្ដីសេ�ី នៃនិភិពដែ�និដិ� (Levine &Doney, 
2006)។ សេទាះជា�ា ង់ណា សេ�សេពលដែដិលមិហា �មិ��ទ 
កាន់ិដែតិសេក្ដី�និក្ដីសេ�ី និិង់មានិជាតិិអា���តិកាន់ិដែតិ សេ�ច�និ សេតិ�
មិហា�មិ��ទអាចបនិត ��ូបការបំភាយកាបូនិ ដែដិលបសេង់ើ�តិ
សេ��ង់សេ�យមិនិ��ស បានិយូរបា�ណាះ សេទៀតិ សេ�។ សេនិះគឺឺមិក្ដី
�មិតិា ភាពរប�់មិហា�មិ��ទ ក្ដីុ�ង់ការ �មាអ តិការបំព�ល
សេ�យមិនិ��សជាតិិ មានិសារៈ�ំខាន់ិ ណា�់ សេ�យសារដែតិ
ហី�តូិបល ង់់តិ�ង់ (phytoplankton) និិង់អាល់ហាើ  (algae) 
រ�់សេ�ក្ដីុ�ង់វាលសេ�ះ �មិ��ទ (seagrass meadows)។ 
��៌ង់គ - កាយមិ��ក្ដីូទ�សន៍ិ (microscopic 
organisms) ទាងំ់សេនិះ និិង់ជ្ជ�មិក្ដីរប�់ វាសេ�ក្ដីុ�ង់សេ�ះ
�មិ��ទ អាច��ូបយក្ដីកាបូនិ តាមិរយៈការ សេធី�រ�ះ��ំសេ�គឺ 
(photosynthesis) រ ចួសេហ�យរក្ដីា កាបូនិទ�ក្ដី។ 
សេទាះជា�ា ង់ណាក៏្ដីសេ�យ ការពិសេសាធន៍ិ តាមិរយៈ
មិនិេ�រពិសេសាធន៍ិបានិបង្ហាា ញថា �មិតិា ភាពរប�់ វាក្ដីុ�ង់ការ
ចាំប់យក្ដីកាបូនិ�តិូវបានិកាត់ិបនិា យ សេ�សេពល ដែដិលវា
បឺតិ��ូបមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី (CIEL, 2019)។
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៤. ការខាតំប់ង់ប់ណី្ដាល់មុកពុំ�ការបំ់ពុំ�ល់ 
    នៅ�យប្លាា សំ�ិកកុ�ងសំមុ� គ្រ�

 �បជាជ្ជនិចំនួិនិ ៣ បុ��និនាក់្ដីសេ�ទូទាងំ់ពិភិព 
សេ�ក្ដីពឹង់ដែ�អ ក្ដីសេល�មិហា�មិ��ទ ��មាប់ការចិ�េមឹិជ្ជ�វតិិ 
(OECD, n.d.:1) សេហ�យ ៨៤% នៃនិចំនួិនិ�បជាជ្ជនិ 
ពិភិពសេ�ក្ដី ដែដិលសេធី�ការ�ក់្ដីព័និធ ក្ដីុ�ង់វ�័ិយជ្ជល�ល និិង់
វារវីបបក្ដីមិះ គឺឺមិក្ដីព�តំិបន់ិអា���។ ការសេនិសាទតាមិ �មិ��ទសេ�
ជិ្ជតិសេឆុ្លុះ រជាលក្ដីេ ណៈ�គឺួសារ និិង់�ណិជ្ជជ ក្ដីមិះ គឺឺ ជាដែ�ុ ក្ដីដ៏ិ
�ំខាន់ិនៃនិ�និត�ិ�ខុសេ�ប�ង់ សេ�បណីា �បសេទ� អា���អាសេគឺុ យ៍ 
និិង់អា���ខាង់តិបូង់។ អ្វីង់គ ការ FAO បានិ បាា ន់ិ�បមាណថា 
សេ� តំិបន់ិអា��� និិង់បាា ���ហីកិ្ដី�បជាជ្ជនិ ចំនួិនិ ៥០,៨ �និ
នាក់្ដី មានិមិ�ខុរបរសេ�ក្ដីុ�ង់វ�័ិយ ជ្ជល�ល និិង់វារវីបបក្ដីមិះ 
(FAO, 2018)។

 បរមិាណកាក្ដី�ំណល់ ប្លាល �េកិ្ដីដែដិលហូរចូលក្ដីុ�ង់ 
មិហា�មិ��ទបានិគំឺរាមិកំ្ដីដែហង់ដិល់ជ្ជ�វភាពរ�់សេ� និិង់ 
�និត�ិ�ខុសេ�ប�ង់រប�់�បជាជ្ជនិក្ដីុ�ង់តំិបន់ិ។ ក៏្ដីបា�ដែនិត បញ្ចាំា  សេនិះ
មិិនិដែមិនិប�េ ប់សេ��តឹិមិបា�ណះឹ ង់សេនាះសេទ សេ�យសេគឺបានិ រក្ដី
សេ��ញព�ការខាតិបង់់សេ�ក្ដីុ�ង់“សេ�ដិា កិ្ដីចេ ពណ៌សេខុៀវ”(blue 
economy) ដែដិលក្ដីុ�ង់សេនាះរ មួិទាងំ់ធនិធានិសេ�ដិា កិ្ដីចេ និិង់ 
ធនិធានិសេ�តាមិសេឆុ្លុះ រ�មិ��ទទាងំ់អ្វី�់ និិង់ដែ�មិទាងំ់ការខាតិ 
បង់់សេ�យ�បសេ�ល ដូិចជាការបំផ្ទាល ញជ្ជ�វច�មិះុជាសេដិ�មិ។

 ការខាតិបង់់សេ�យផ្ទាេ ល់ ដែដិលសេក្ដី�តិសេចញព�កាក្ដី 
�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទសេ�សេល� “សេ�ដិា កិ្ដីចេ ពណ៌សេខុៀវ” គឺឺ
វ�័ិយជ្ជល�ល និិង់វារវីបបក្ដីមិះ , ការដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិទំនិិញ (គឺមិ
នាមិគឺន៍ិ និិង់ការសាង់�ង់់ក្ដីបាា ល់) និិង់សេទ�ចរណ៍ ក្ដីុ�ង់
ដែដិនិ�មិ��ទ សេហ�យសេប�សេ�ង់តាមិការពាក្ដីរ វានឹិង់ សេធី�ឱ្យយ
�ហគឺមិន៍ិ “កិ្ដីចេ �ហ�បតិិបតិតកិារសេ�ដិា កិ្ដីចេ អា��� 
បាា ���ហីកិ្ដី” (APEC) �តិូវខាតិបង់់ជិ្ជតិ ១១ បុ��និ ដិ��ល រ
��មាប់ដែតិសេ�ក្ដីុ�ង់២០១៥ (Mcllgorm et al., 2020)។ 
ការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដី បានិបាះ�ល់ដិល់ វ�័ិយទាងំ់សេនិះ 
និិង់អាចសេក្ដី�តិសេ��ង់តាមិរយៈការខាតិបង់់ ក្ដីុ�ង់ដំិសេណ� រការ
�លិតិក្ដីមិះ , ការបំផ្ទាល ញជ្ជ�វតិិ�តីិ ក្ដីុ�ង់ ទឹក្ដី, ការខូុចខាតិទូក្ដី 
និិង់ក្ដីបាា ល់ (�ណិជ្ជជ ក្ដីមិះ និិង់ការ ក្ដីមិានិត ), ការចំណាយសេល�
ការ�មាអ តិសេឆុ្លុះ រ �ពមិទាងំ់ការ បាត់ិបង់់សេទ�ចរណ៍ 
សេ�យសារដែតិការ�ឹក្ដីសេរចរលឹ នៃនិធនិ ធានិ។ 

 សេ�សេពលដែដិលកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដីហូ រចូ លសេ� 
ដិល់មិហា�មិ��ទ វាមានិការលំបាក្ដីខាល ងំ់ណា�់ ក្ដីុ�ង់ការ 
�គឺប់�គឺង់ ឬក៏្ដី�បមូិលមិក្ដីវញិ។ ការរកី្ដីសាយភាយនៃនិការ 
បំព�ល និិង់ការដែបក្ដីជាបំដែណក្ដីតូិចៗ �តិូវបានិរង់ឥទធពិលព� 
ក្ដីតាត បរសិាា និជាចមិបង់ តួិ�ា ង់ កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី�តិូវ រង់
ក្ដីសេ�ី ព��ពះអាទិតិយ បាះនឹិង់ជាតិិអំ្វីបិល ក៏្ដីដូិចការរសាត់ិ 
សេ�តាមិចរនិត ទឹក្ដី�មិ��ទ។ សេល��ព�សេនិះ ៦០% នៃនិចំនួិនិ 
ប្លាល �េិក្ដី ទាងំ់អ្វី�់សេ�សេល�ពិភិពសេ�ក្ដី គឺឺអាចអ្វីដែណីតិសេ� 
សេល�ទឹក្ដី�មិ��ទ (Seadon, 2017) សេហ�យវតិា�ធាតិ�ទាងំ់សេនិះ 
ង្ហាយនឹិង់វលិសេ�វលិមិក្ដី រចួសេហ�យបំដែបក្ដីជាបំដែណក្ដីតូិចៗ 
សេ�សេល�នៃ�េទឹក្ដី ដែដិលសេធី�ឱ្យយវាឆ្នាំប់សេរចរលឹ និិង់មានិការពិបាក្ដី 
ក្ដីុ�ង់ការ�បមូិលយក្ដីមិក្ដីវញិ។

 ក្ដីតាត មួិយសេទៀតិដែដិលបង់ើឱ្យយមានិការខាតិបង់់សេ�យ
ផ្ទាេ ល់សេនាះគឺឺប្លាល �េិក្ដីសេ�ប�បានិដែតិមិតង់។ សេ�ទូទាងំ់ពិភិពសេ�ក្ដី 
វតិា�/�មាា រៈក្ដីុ�ង់តិនៃមិល�បមាណជា ៨០ សេ� ១២០ បុ��និ 
ដិ��ល រ �តិវូបានិសេគឺសេ�ប�ដែតិមិតង់គឺត់ិ និិង់ក្ដីុ�ង់រយៈសេពលខុល� 
បនាេ ប់មិក្ដីក៏្ដីសេបាះសេចាំលដែតិមីិង់ (The Pew Charitable 
Trust & SYSTEMIQ, 2020)។ សេ�ដិាកិ្ដីចេដែខុស�តិង់់ 
(linear economy) សេនិះព�ំមានិនិិរនិតរភាពសេទ��មាប់អុ្វីក្ដី 
�លិតិ, �បព័និធ�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ ឬក៏្ដី��ខុភាពរប�់ 
ភិពដែ�និដិ�សេយ�ង់។ ការសេល�ក្ដីក្ដីមិព�់�ក្ដីមិះភាពក្ដីុ�ង់ការ�ក់្ដី 
ប�េូល�ុនៃនិវតិា�ធាតិ�ដែដិលមានិតិនៃមិលទាងំ់សេនិះសេ�ក្ដីុ�ង់សេ�ដិាកិ្ដីចេ 
តាមិរយៈការអ្វីនិ�វតិតសេ�ដិាកិ្ដីចេច�កា (circular economy) 
�ពមិទាងំ់�ក្ដីមិះភាពនៃនិការដែក្ដីនៃចសុេ��ង់វញិ គឺឺបង្ហាា ញព�គឺនិលឹះ 
នៃនិ សេ� ល និ សេ� បា យ � �មា ប់ ជំ្ជ រ �ញ កំ្ដី សេណ� និ សេ� ដិា កិ្ដី ចេ
�បក្ដីបសេ�យច�រភាព។
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ក្រុបអប់ ២ ៖ ឧបក្ដីរណ៍គោន�ទីប្រែដំលក្រុតំវូបានទីីក្ដីគោ�ល បាត់ំ ឬគោបាះគោ�ល (ABANDONED, LOST, OR 
OTHERWISE DISCARDED FISHING GEAR – ALDFG)

 ឧ�ាហក្ដីមិះ សេនិសាទ�តិូ វទទួ លរង់�លបាះ�ល់
អ្វីវជិ្ជជ មានិ សេ�យសារដែតិការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់ �មិ��ទ 
ក៏្ដីបា�ដែនិត វ�័ិយសេនិះក៏្ដីបានិរមួិចំដែណក្ដីបង់ើ ជាបញ្ចាំា  បំព�លសេនិះ
ដែដិរ។ ការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទ �បមាណជា 
១០% ឬ�បមាណ ៥០០.០០០ សេ� ០១ �និសេតានិ/ឆុ្នាំ ំ គឺឺ
មានិ�បភិពមិក្ដីព�ឧបក្ដីរណ៍សេនិសាទ ដែដិល�តិូវបានិទ�ក្ដីសេចាំល 
បាត់ិ ឬសេបាះសេចាំល (ALDFG) ឬសេគឺសេ�ថាជា “ឧបក្ដីរណ៍
សេខាះ ច” (WWF, 2020)។

 �បសេភិទនៃនិកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដីទាងំ់សេនិះ �តិូវ បានិ
�លិតិសេ��ង់សេដិ�មិប�យក្ដីសេ�សេនិសាទ�តិ� និិង់ចាំប់�តីិ រ�់សេ�ក្ដីុ�ង់
�មិ��ទសេ�សង់សេទៀតិ ដែដិលជាការគំឺរាមិកំ្ដីដែហង់ �ា ង់ខាល ងំ់
សេ�ដិល់ជ្ជ�វតិិ�តីិ ក្ដីុ�ង់ទឹក្ដី សេ�យការជាប់ទាក់្ដី សេ�ក្ដីុ�ង់
�ំណាញ់និិង់ដែខុស ដែដិលសេគឺសេបាះបង់់សេចាំល សេហ�យ ឧបក្ដីរណ៍
ទាងំ់សេនាះ អាចបនិត ក្ដីុ�ង់របូរាង់សេដិ�មិរហូតិដិល់ ១០ ឆុ្នាំ ំ
សេ�កាយព�សេគឺសេបាះបង់់សេចាំល។ បញ្ចាំា សេនិះអាចបង់ើ �ល
បាះ�ល់ដិល់និិរនិត រភាពនៃនិជ្ជល�ល និិង់បណាត ល ឱ្យយខាតិបង់់
�បាក់្ដីចំណូល ព�សេ��ះថា ជ្ជ�វតិិ�តីិ មួិយ ចំនួិនិ ដែដិល�តិូវ
�បមូិល�ល    ដែបរជា�តិូវង្ហាប់សេ�យសារ ដែតិឧបក្ដីរណ៍
សេនិសាទ ALDFG សេហ�យការ�ិក្ដីានានា បានិបាា ន់ិសាះ និថា 
ជាង់ ៩០% នៃនិ�បសេភិទ�តីិ ដែដិលទាក់្ដីជាប់សេ�ក្ដីុ�ង់ឧបក្ដីរណ៍
សេខាះ ច គឺឺ�បសេភិទ�តីិ ��មាប់សេធី��ណិជ្ជជ ក្ដីមិះ (WWF, 
2020)។ បនិេ�ក្ដីដែ�ុ ក្ដី សេ�ដិា កិ្ដីចេ �តិូវធាល ក់្ដីសេ�សេល�វ�័ិយ
ឧ�ាហក្ដីមិះ សេនិសាទ ដែ�មិសេទៀតិ ខុណៈឧបក្ដីរណ៍សេនិសាទ
ដែដិលមានិតិនៃមិល ទាងំ់សេនាះ�តិូវបាត់ិបង់់ សេហ�យសេគឺ�តិូវទិញ
ឧបក្ដីរណ៍សេនាះ សេ��ង់វញិ។

 ការ��ំទចំសេ�ះវធិានិការបង្ហាើ រ និិង់ការសេធី�ការ 
ជាមួិយវ�័ិយឧ�ាហក្ដីមិះ សេនិសាទ  សេដិ�មិប�កាត់ិបនិា យ 
“ឧបក្ដីរណ៍សេខាះ ច” អាច�ត ល់អ្វីតិា �បសេ�ជ្ជន៍ិជាវជិ្ជជ មានិ 
�ា ង់សេ�ច�និដិល់តំិបន់ិ។ សេ��ព�ប�ឈប់ការបំព�លសេ�យ ប្លាល �េកិ្ដី
ដ៏ិសេ��ះថុា ក់្ដី�បសេភិទសេនិះ មិិនិឱ្យយសេក្ដី�តិមានិសេ� ក្ដីុ�ង់មិហា�មិ��ទ 
វាក៏្ដីអាចជួ្ជយដិល់ជ្ជ�វភាពរ�់សេ� រប�់�បជា�ហគឺមិន៍ិ
សេនិសាទ និិង់សាា និភាពសេ�ដិា កិ្ដីចេ ជាទូសេ�សេ�ក្ដីុ�ង់វ�័ិយ
សេនិសាទ�ង់ដែដិរ។
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៥. មុ� គ្រកូប្លាា សិំ�ក

 មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី (microplastics) សេក្ដី�តិសេចញព� 
សារធាតិ�គឺ�មិ�បាូល�ដែមុិរ (polymer) �គឺប់�បសេភិទ និិង់ �គឺប់
ទ�មិង់់ បា�ដែនិត ជាធមិះ តា�តិូវបានិសេគឺសេ�ថាជាបំដែណក្ដី ប្លាល �េកិ្ដី
តូិចលអតិិដែដិលមានិអ្វីង់ើ ត់ិ�េតិិតូិចជាង់ ៥ មិ�លល�ដែមិា�តិ (��មាប់
ទំហំសេ�កាមិ ១ មិ�លល�ដែមិា�តិ សេគឺចាំត់ិថុា ក់្ដីថាជា ណាណូប្លាល �េកិ្ដី 
ឬ “nano plastics”) (de Sa et al., 2018)។ 
ភាគឺលអតិិទាងំ់សេនិះភាគឺសេ�ច�និមានិទំហំធំបា�និ ��ប់លង សេហ�យ
ជួ្ជនិកាលមានិទំហំ�ា ង់តូិច ដែដិលមានិ លក្ដីេ ណៈដូិច�ុ នឹិង់
��ប់ខុាច់ (Frias & Nash, 2019)។ ទំហំដ៏ិតូិចដែបបសេនិះ
បង់ើ ឱ្យយមានិការពិបាក្ដីក្ដីុ�ង់ ការ�គឺប់�គឺង់ និិង់យក្ដីសេចញព�
បរសិាា និ បនាេ ប់ព�វាបានិ បំដែបក្ដីខុលួ និចូលសេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ។

�ពមិទាងំ់ទឹក្ដីលូដែដិលបសេ�េ ញ សេ�យផ្ទាេ ល់ (ឧ. ការបង់ាូ រ
សេចញសេ�យសេចតិនា) ឬសេ�យ �បសេ�ល (ឧ. ការសេហៀរសេចញ) 
ចូលសេ�ក្ដីុ�ង់�បភិពទឹក្ដី ណាមួិយ (de Sa et al., 2018)។

 តាមិការបាា ន់ិ�បមាណ ភាគឺលអតិិនៃនិមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី 
�បមាណព�ចំនួិនិ ១៥ សេ� ៥១ �ទ��និ គឺឺកំ្ដីព�ង់�ាតិិ សេ�ក្ដីុ�ង់
មិហា�មិ��ទ ដែដិលមានិទមិង ន់ិព� ៩៣.០០០ សេ� ២៣៦.០០០ 
សេតានិ បដែនិា មិព�សេល�ការបាា ន់ិសាះ និថាមានិ មាា �ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី 
(macroplastics) �បមាណ ១១ សេតានិដែ�មិសេទៀតិសេ�ក្ដីុ�ង់
មិហា�មិ��ទ។ ជាមួិយនឹិង់អ្វី�តា នៃនិការបសេ�េ ញមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី
ក្ដី�មិិតិទ�មួិយចំនួិនិ១.៥ សេតានិ/ ឆុ្នាំ ំ សេ�ទូទាងំ់ពិភិពសេ�ក្ដី 
ចូលសេ�ក្ដីុ�ង់មិហា�មិ��ទ សេគឺ �តិូវដែតិយក្ដីចិតិត ទ�ក្ដី�ក់្ដី សេ�សេល�
មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី�បសេភិទសេនិះ ជាពិសេ�� សេ�ក្ដីុ�ង់ការ�បយ�ទធ
�បឆ្នាំងំ់នឹិង់កាក្ដី�ំណល់ ប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទ (Boucher & 
Friot, 2017)។ មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដីមានិ�បភិពមិក្ដីព��គឺប់ទ�ក្ដីដែនិល ង់ 
រាប់ចាំប់ដិ� �ដំិ�ះដំិណា ំ រហូតិដិល់ខុយល់ដែដិលមិនិ��ស�គឺប់របូ
កំ្ដីព�ង់ ដិក្ដីដិសេង់ា�មិ។ វតិត មានិនៃនិមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី�តិូវបានិរក្ដីសេ��ញ 
សេ��គឺប់�លូ វទឹក្ដីដែដិលសេគឺបានិសេធី�សេតិ�ត ក្ដីុ�ង់សេនាះរ មួិទាងំ់ សេ�សេល�
នៃ�េ ទឹក្ដី, សេ�ក្ដីុ�ង់ទឹក្ដីសេ��, ដិ�លាប់, និិង់ បរ�ិកា�។ មិ��ក្ដីូ
ប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់ទឹក្ដីទាងំ់អ្វី�់សេនិះ គួឺ រឱ្យយ �ពួយបារមិា បំ��តិ ព�សេ��ះ
ថា �តីិ ជាសេ�ច�និ�បសេភិទបានិ បាះ�ល់សារធាតិ�គឺ�មិ�បាូល�ដែមុិរ 
(polymer) (�ូមិសេមិ�ល សេ�ទំព័របនាេ ប់) ដែដិលសេ�ទ�បំ��តិ
បានិគំឺរាមិកំ្ដីដែហង់ដិល់ �បព័និធ សេអ្វីកូ្ដី�ូ����មិ��ទ និិង់��ខុភាព
មិនិ��សជាតិិ (de Sa et al., 2018)។

ក្រុបគោភិទីប្លាា ស�ទក្ដី៖ 

>	 បាូល�សេអ្វីអ្វី��ដែលនិ សេតិដែរ �តិហាសេលតិ (Polyethylene 
Terephthalate) (PET ឬ PETE ឬ 
Polyester)

>	 បាូល�សេអ្វីអ្វី��ដែលនិដែដិលមានិដិង់់���សេតិខុព�់ (High-
Density Polyethylene) (HDPE)

>	 បាូល�សេអ្វីអ្វី��ដែលនិ (Polypropylene) (PP)

>	 បាូល�វនីិ�ល ក្ដីលរាយដ៍ិ (Polyvinyl Chloride) 
(PVC)

>	 បាូល�សេអ្វីអ្វី��ដែលនិដែដិលមានិដិង់់���សេតិទាប (Low-
Density Polyethylene) (LDPE)

>	 បាូល�សេអ្វីអ្វី��ដែលនិ (Polystyrene) ឬសេសុា (PS)

 មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី �តិូវបានិដែបង់ដែចក្ដីជាព�រ�បសេភិទធំៗ  (គឺឺ
ក្ដី�មិិតិទ�មួិយ និិង់ក្ដី�មិិតិទ�ព�រ) សេ�យអា��័យសេ� សេល��បភិព
រប�់វា។ មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដីក្ដី�មិិតិទ�ព�រ (secondary 
microplastics) ក្ដីសេក្ដី�តិសេ��ង់ សេ�យសារដែតិការ�ឹក្ដី 
សេរចរលឹបនិតិចមិត ង់ៗ នៃនិប្លាល �េកិ្ដីដែដិលមានិទំហំធំបនិតិច និិង់
មានិ�សាប់សេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ។ ការដែបក្ដីដែខុា ក្ដីនៃនិកាក្ដី �ំណល់
ប្លាល �េកិ្ដីជាចំដែណក្ដីតូិចៗ គឺឺបណីា លមិក្ដីការ បាះនឹិង់ពនិលឺ
�ពះអាទិតិយ, ការបាះនឹិង់ទឹក្ដីរលក្ដី និិង់ការ �ឹក្ដីសេរចរលឹ
ជ្ជ�វសា��ត ដែដិលបង់ើ សេ��ង់សេ�យមិ��ក្ដី ូ �ររីាង់គ 
(microorganisms) (de Sa et al., 2018)។ មិ��ក្ដីូ
ប្លាល �េកិ្ដីក្ដី�មិិតិទ�ព�រទាងំ់សេនិះ គឺឺជាកាក្ដី �ំណល់ប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់
�មិ��ទដែដិលដែបក្ដីដែខុា ក្ដីជាចំដែណក្ដីតូិចៗ សេហ�យសេគឺអាច
បសេ�េ��មិិនិឱ្យយការបំព�ល�បសេភិទ សេនិះសេក្ដី�តិសេ��ង់ព�ដំិបូង់ទ�
បានិ។ មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដីក្ដី�មិិតិទ� មួិយ (primary 
microplastics) គឺឺជាភាគឺលអតិិ ប្លាល �េកិ្ដីមានិហំតូិចលអតិិ 
ដែដិល�តិូវបានិបសេ�េ ញសេ�យ ផ្ទាេ ល់សេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ 
តាមិរយៈកាក្ដី�ំណល់រាវព�ក្ដីុ�ង់ �េះ និិង់ព�ឧ�ាហក្ដីមិះ 

ប្រ�ភព៖  Oregon State University



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក1717

ប្រ�ភព៖ Boucher & Friot, 2017

របូភាពី ៩៖ ក្រុបភិពីសំខាន់ៗនៃនម� ក្រុក្ដីូប្លាា ស�ទក្ដីកីុ្ដី�សមីក្រុទី

គ្រ�ប់់ប្លាា សិំ�កតូំចៗ (Pellets)៖ �លិតិ�លប្លាល �េកិ្ដីជាសេ�ច�និ�តិូវបានិ�លិតិសេ��ង់សេ�យ�សំសេចញព���ប់ប្លាល �េកិ្ដីតូិច
ៗ ដែដិលជាដែ�ុ ក្ដីមួិយនៃនិដំិសេណ� រការ�លិតិ និិង់ដែក្ដីនៃចុ �លិតិ�ល។ �ប�ិនិសេប�មានិឧបទេ វសេហតិ�សេក្ដី�តិមានិក្ដីុ�ង់អំ្វី��ង់សេពល
�លិតិ និិង់ដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិ ��ប់ប្លាល �ិេ ក្ដីតូិចៗទាងំ់សេនិះអាចនឹិង់សេលចធាល យចូលសេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ។

វាយន់�័ណឌ សំំនៅ�� (Synthetic textiles)៖ ការសេបាក្ដីគឺក់្ដីវាយនិភ័ិណឌ �ំសេ�គឺតាមិ�េះ ឬជាលក្ដីេ ណៈ
�ណិជ្ជជ ក្ដីមិះ នាឱំ្យយ �ជ្ជះុ�រនៃ�ប្លាល �េកិ្ដី (plastic fibres) ដែដិលសេ�កាយមិក្ដី�តិូវហូ រចូលសេ�តាមិ�លូ វទឹក្ដី។ ការ
សេបាក្ដីគឺក់្ដីសេ�យមាា ���និក្ដីុ�ង់ទមិង ន់ិ ៦ គឺ��ូ�កាមិ គឺឺអាចបសេ�េ ញ�រនៃ�ប្លាល �េកិ្ដីចំនួិនិ ៧២៨.០០០ សេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ 
(Napper & Thompson, 2016) ។

�ល់�តំ�ល់តែថទាំខំាួ ន់៖ សេ�គឺឿង់�មាអ ង់ និិង់�លិតិ�លដែ�ទាខំុលួ និ សេ�ប��បា�់មិ��ក្ដីូប្លាល �ិេ ក្ដីតូិចលអតិិ (microbeads) 
ជា សេ�គឺឿង់�សំ ដែដិលជាធមិះ តា សេគឺយក្ដីសេ�សេ�ប���មាប់ការខាត់ិដែ�បក្ដី ជាសេដិ�មិ។ �លិតិ�លខុលះមានិមិ��ក្ដីូប្លាល �ិេ ក្ដីតូិច
លអតិិ រាប់�ន់ិក្ដីុ�ង់មួិយ�កាមិៗ។

ធូុល់���គ្រកងុ៖ សេនិះគឺឺជា�បភិពមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី ដែដិលជាធមិះ តាសេក្ដី�តិសេ��ង់សេ�តាមិទ��ក្ដីងុ់ដែដិលបណីា លមិក្ដីព��ំណឹក្ដី 
(synthetic abrasions) (រាប់ចាំប់ព�បាតិដែ�បក្ដីសេជ្ជ�ង់ រហូតិដិល់ថុា�ំបអ្វី�រ) ការបាញ់�មាអ តិសេ�យសេ�ប� 
�មាព ធខាល ងំ់ (blasting of abrasives) និិង់ការចាំក់្ដីសេមិៅសាបូុសេចាំលសេ�យសេចតិនា។

សំំប់កកង់ ន់�ង�ំនូ់សំ�ាូ វ៖ �ំបក្ដីក្ដីង់់�ឹក្ដីសេ�យសារការសេ�ប��បា�់ ដែដិលសេធី�ឱ្យយ�ជ្ជះុក្ដីសេមិេ ចមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដីដែដិល�សំព�
ជ័្ជរសេ��ូុ និិង់សារធាតិ�គឺ�មិ�សេ�សង់ៗសេទៀតិ។ ការដែ�ទា�ំលូ វ�ុ ល់ និិង់សេហ�ា រចនា�មិពន័ិធ តិ�មិូវឱ្យយមានិការសេ�ប��បា�់
ប្លាល �េកិ្ដីសេ�ច�និ�បសេភិទ, ថុា�ំប, ដែទរមិាូប្លាល �េកិ្ដី (thermoplastics), គំឺនូិ�សេល��លូ វ (performed polymer 
tape) និិង់ជ័្ជរ��មាប់�ប�លូ វ (epoxy) ដែដិលប្លាល �េកិ្ដីទាងំ់សេនិះ�តិូវខូុចខាតិសេ�វញិសេ�យសារអាកា�ធាតិ� និិង់ការ
បាះទង់គិចជា�បចាំ។ំ ក្ដីសេមិេ ចក្ដីមិេ�សេ�សេល� �លូ វទាងំ់អ្វី�់សេនិះ បានិរកី្ដីសាយភាយសេ�យសារខុយល់ និិង់ទឹក្ដីសេភិល�ង់ និិង់បានិ
សេ�ជ្ជៀតិចូលសេ�ក្ដីុ�ង់បរ�ិកា�ដែក្ដីបរសេនាះ រ ចួសេហ�យហូរសេ�កាន់ិ�មិ��ទ។

ថំុាលាប់�ូក/កប៉ាា ល់់ Marine coatings៖ ទូក្ដី និិង់ក្ដីបាា ល់សេ�ប��បា�់ថុាកូំ្ដីតិ (coatings) ដែដិលសេធី�ព�ប្លាល �េកិ្ដី 
រ មួិមានិ សេអ្វីបាូ��� (epoxy), បាូល�យូរ ីដែ�និ (polyurethane), វ (vinyl), និិង់ឡាក់្ដីសេ�� (lacquers) សេដិ�មិប�
ការ�រទូក្ដី/ ក្ដីបាា ល់ព�ធាតិ�សេ�សង់ៗ។ ប្លាល �េកិ្ដីទាងំ់អ្វី�់សេនិះធាល ក់្ដីចូលសេ�ក្ដីុ�ង់មិហា�មិ��ទក្ដីុ�ង់របូរាង់ជាមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី 
តាមិរយៈការជូ្ជតិ ព�សេល�នៃ�េ ការ�បថុា ំនិិង់ការ�មាអ តិឧបក្ដីរណ៍។



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក1818ប្រ�ភព៖  iStock

ក. សំនិ់�សំ�ខនៅសំី�ង ន់�ងសំ�ខភាពុំ            
     មុន់�សំេ

 នាសេពល�ះ�ៗ សេនិះ មានិកំ្ដីសេណ� និនៃនិការ�ពួយបារមិា 
ជ្ជ�វំញិបញ្ចាំា មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដីសេ�ក្ដីុ�ង់�តីិ ទូសេ� និិង់�តីិ /រ �ក្ដីេ ជាតិិ 
រ�់សេ�ក្ដីុ�ង់�មិ��ទ ក៏្ដីដូិចជាការ�ពួយបារមិា អំ្វីព�ឥទធពិល មិិនិលអ
ដែដិលភាគឺលអតិិទាងំ់អ្វី�់សេនិះ អាចមានិមិក្ដីសេល� ��ខុភាព
មិនិ��សទូសេ� សេ�សេពលទទួលទានិ។ ការ�ិក្ដីា �សាវ�ជាវសេល�
�បធានិបទសេនិះ សេទ�បដែតិទទួលបានិការចាំប់ អារមិះ ណ៍
ដែតិបា�សេណាះ ះ បា�ដែនិត វាមានិសារៈ�ំខាន់ិណា�់ក្ដីុ�ង់ ការពិចាំរណា 
សេ�សេល��លបាះ�ល់��ខុភាពដែដិលបណីា ល មិក្ដីព�ភាគឺលអតិិ
ព�លទាងំ់សេនិះ។ ភាគឺលអតិិប្លាល �េកិ្ដីអាច �បមូិល�ី�សំេ�ក្ដីុ�ង់ដែខុស
ចងី្ហា ក់្ដីអាហារ សេ�យឆ្លុះល ង់កាត់ិព�អាហារ �មិ��ទ សេ�កាន់ិ�តិ� 
បនាេ ប់មិក្ដីសេ�កាន់ិមិនិ��ស។

 សេគឺធាល ប់បានិដឹិង់លឺ អំ្វីព�ក្ដីរណ� �ររីាង់គ �មិ��ទ 
(marine organisms) ដែដិលបឺតិ��ូប ឬ���ចំណ�  អាហារ
ដែដិលមានិភាគឺលអតិិមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី សេហ�យវាបណាត ល ឱ្យយ
មានិ�លបាះ�ល់ជាសេ�ច�និ ក្ដីុ�ង់សេនាះរ មួិមានិការធាល ក់្ដី ច�ះនៃនិ
ការបនិត ពូជ្ជ និិង់ការសាល ប់ (de Sa et al., 2018)។ 
សេ�សេពលដែដិល�តីិ /រ �ក្ដីេ ជាតិិរ�់សេ�ក្ដីុ�ង់ទឹក្ដី កាន់ិដែតិសេ�ច�និ �តិូវ
ង្ហាប់សេ�យសារដែតិមិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី សេនាះ�បភិពសេ�ប�ង់ អាហារ
ពិភិពសេ�ក្ដី ដែដិលកំ្ដីព�ង់ដែតិខីុះខាតិ�សាប់ក៏្ដីនឹិង់ កាន់ិដែតិ�យ
ចំនួិនិតិិចសេ�ៗដែដិរ សេហ�យជ្ជ�វភាពរ�់សេ�រប�់�បជា�ហគឺមិន៍ិ
សេនិសាទនឹិង់�តិូវគំឺរាមិកំ្ដីដែហង់។ 

 មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី�មិ��ទ ក៏្ដីអាចបង់ើ សេ��ះថុា ក់្ដីដិល់ 
��ខុភាពមិនិ��ស តាមិរយៈការទទួលទានិសេ�យផ្ទាេ ល់ (ឧ. 
�តិ�, អាហារ�មិ��ទ, �តីិ សេ�សេល�ដិ�ដែដិល����តិ� ឬ�ឹក្ដីទឹក្ដី)។ 
ខុណៈប្លាល �េកិ្ដីដែដិលមានិទំហំធំលះ មិ អាចសេចញ មិក្ដីខាង់សេ��
រាង់កាយវញិបានិ បនាេ ប់ព�សេលបចូលសេ�ក្ដីុ�ង់ សេ�ះ, សេគឺមានិ
ភិ�ត�តាង់មិក្ដីបង្ហាា ញថា មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដីអាច ជាប់សេ�ក្ដីុ�ង់
សេ�ះសេវៀនិ បានិយូរជាង់សារធាតិ�សេ�សង់សេទៀតិ ដែដិល �តិូវបានិ
សេលបចូលសេ�ក្ដីុ�ង់សេ�ះសេវៀនិ (Barboza et al., 2018)។ 
សេទាះប�ជាសេគឺ�តិូវការតឹិក្ដីតាង់បដែនិា មិសេទៀតិ សេដិ�មិប�វាយតិនៃមិល សេល�
�លបាះ�ល់��ខុភាព ឱ្យយបានិកាន់ិដែតិ ចា�់កី្ដី� ក៏្ដី
ការ�សាវ�ជាវបានិបង្ហាា ញថា ប្លាល �េកិ្ដីដែដិលមានិ ទំហំតូិចជាង់ 
.០២ មិ�ល�ដែមិា�តិ អាច�ជាបចូលសេ�ក្ដីុ�ង់�ររីាង់គ សេ�សង់ៗ សេហ�យ
ប្លាល �េកិ្ដីដែដិលតូិចជាង់ .០១ មិ�ល�ដែមិា�តិ អាច�ជាបចូល
សេ�ដិល់�គឺប់�ររីាង់គ ទាងំ់អ្វី�់ ក្ដីុ�ង់សេនាះរ មួិ ទាងំ់សេ�ល�មិ, សាច់ដិ�ំ 
និិង់ខួុ រក្ដីាល។ សេល��ព�សេនិះ មិ��ក្ដីូប្លាល �េកិ្ដី អាចឆ្លុះល ង់កាត់ិភុា �
សេកា�ិកា, ឆ្លុះល ង់កាត់ិរបាងំ់�មិ-ខួុ រក្ដីាល (blood-brain 
barrier) និិង់ដែ�មិទាងំ់ចូលសេ�ដិល់ជាលិកា សេ�ក្ដីុ�ង់ “��ក្ដី” 
សេទៀតិ�ង់ (Campanale et al., 2020)។ 



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក1919

៦. �ំនៅណ្ដាះគ្រស្ថាយ

 ការកាត់ិបនិាយការសេ�ប��បា�់ប្លាល �េិក្ដី ជាពិសេ�� 
�លិតិ�លសេ�ប�បានិដែតិមីិង់ គឺឺជាក្ដីតាត ចាំបំាច់ក្ដីុ�ង់ការ �បយ�ទធ
�បឆ្នាំងំ់នឹិង់ការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដី ក្ដីុ�ង់�មិ��ទ និិង់
ការខូុចខាតិ ដែដិលបង់ើសេ��ង់សេ�យការបំព�លសេនិះ។ យ�ទធនាការ
�បឆ្នាំងំ់នឹិង់ការសេ�ប��បា�់ប្លាល �េិក្ដីសេ�ប�បានិដែតិមីិង់ មានិភាព
�����លខាល ងំ់ សេហ�យ�បសេទ�ជាសេ�ច�និសេ�ក្ដីុ�ង់ តំិបន់ិអា���
បាា ���ហីិក្ដី បានិ�បកា�រចួសេហ�យអំ្វីព�ដែ�និការ ប�ឈប់ការសេ�ប�
�លិតិ�លសេ�ប�ដែតិមីិង់ ជាបសេណី� រៗ �ី�សេប� ការអ្វីនិ�វតិតសេ�
មិិនិបានិ�គឺប់ទ�ក្ដីដែនិលង់ក៏្ដីសេ�យ។ 

 សេគឺអាច អ្វីនិ�វតិតយ�ទធនាការសេនិះបានិសេ�យសេ�ប� 
“អ្វីភិិ�ក្ដីមិជាថុាក់្ដីៗ” (tiered approach)។ ជាក់្ដីដែ�តង់ ព�
ដំិបូង់ សេកាះបាល� (ឥណឌូ សេណ���) បានិហាមិ�បាមិការសេ�ប�
�បា�់�ង់់ ប្លាល �េិក្ដីសេ�ទ��ក្ដីងុ់សេដិនិបាា សា (Denpasar) 
បនាេ ប់មិក្ដី ព�ង់�ក្ដីការហាមិ�បាមិសេនិះ សេ��គឺប់ទ�ក្ដីដែនិលង់ដែដិល
�ាិតិ សេ�សេល�សេកាះក្ដីុ�ង់រយៈសេពលជាង់ ៦ ដែខុសេ�កាយ។ 
យ�ទធនាការ ហាមិ�បាមិការសេ�ប�ប្លាល �េិក្ដីសេនិះ �តិវូបានិ��ំទ
សេ�យ អ្វីង់គការ�បចាំសំេ�មូិល�ា និដូិចជា “អ្វីង់គការ Bye Bye 
Plastic Bags” �ាិតិសេ�សេកាះបាល� (Bye Bye Plastic 
Bags, n.d.) ដែដិលមានិសេ�លសេ�ជួ្ជយបសេង់ើ�និការ��ំទ 
សេ�ក្ដីុ�ង់��កុ្ដី។

 ឧទាហរណ៍មួិយសេទៀតិនៃនិការសេ�ប��បា�់ “អ្វីភិិ�ក្ដីមិ 
ជាថុាក់្ដីៗ” សេដិ�មិប�ហាមិ�បាមិការសេ�ប��បា�់�ង់់ប្លាល �េិក្ដី គឺឺ 
ទ��ក្ដីងុ់បាង់ក្ដីក្ដី �បសេទ�នៃ�។ ជាដំិបូង់ ទ��ក្ដីងុ់សេនិះបានិ 
ចាំប់សេ�ត�មិយ�ទធនាការជាសាធារណៈ សេដិ�មិប���់សេតិឿនិ 
�បជាជ្ជនិ បនាេ ប់មិក្ដីសេគឺបានិ�ក់្ដីការរតឹិបនិតឹង់នានា សេ�យបង់េំ
ឱ្យយ�ារទំសេនិ�ប ឬក្ដីដែនិលង់លក់្ដីរាយធំៗយក្ដីនៃ�ល សេល��ង់់ប្លាល �េិក្ដី 
និិង់សេរៀបចំដែ�និការនាសេពលអ្វីនាគឺតិសេដិ�មិប� �ក់្ដីប�មាមិសេនិះសេ�
តាមិ�ារសេ�សង់ៗក្ដីុ�ង់��កុ្ដី។ មិាូដែដិល ដែបបសេនិះ នឹិង់អ្វីនិ�ញ្ចាំញ តិ
ឱ្យយមានិការដែក្ដីដែ�បឥរ�ិប� និិង់ ទមាល ប់បនិតិចមិតង់ៗ �ពមិទាងំ់
��មិបខុលួនិឱ្យយកាន់ិដែតិលអ ជាង់មិ�និ សេដិ�មិប��និសេ�ប�ឈប់
ការសេ�ប��បា�់ប្លាល �េិក្ដី សេ�ប�បានិដែតិមិតង់ នាសេពលអ្វីនាគឺតិ។
 
 ខុណៈកិ្ដីចេខិុតិខំុ�បឹង់ដែ�បង់ទាងំ់អ្វី�់សេនិះ �តិវូដែតិ បនិត
អ្វីនិ�វតិត ការកាត់ិបនិាយចំនួិនិអុ្វីក្ដីសេ�ប��បា�់ប្លាល �េិក្ដី គឺឺមិិនិដែមិនិ
ជាដំិសេណាះ�សាយដែតិមួិយគឺត់ិសេនាះសេទ។ បណីា អាជ្ជ�វក្ដីមិះ និិង់
រ�ា ភិិបាល ចាំបំាច់�តិវូសេធី�ការរមួិ�ុ និិង់ សេរៀបចំសេ��ង់វញិនូិវ

�បព័និធប្លាល �េិក្ដី�ក្ដីល ទាងំ់មិ�និសេពល សេ�ប��បា�់ (អ្វីនិតរាគឺមិន៍ិ
មិ�និសេ�ប��បា�់ប្លាល �េិក្ដី ដូិចជា ការកាត់ិបនិាយ និិង់ការជំ្ជនួិ�
ការសេ�ប�ប្លាល �េិក្ដី) និិង់សេ�កាយ សេពលសេ�ប��បា�់ (អ្វីនិតរាគឺមិន៍ិ
សេ�កាយការសេ�ប��បា�់ប្លាល �េិក្ដី ដូិចជា ការសេបាះសេចាំល និិង់
ការដែក្ដីនៃចសុេ��ង់វញិ)។ ការសេរៀប ចំ�បព័និធសេ��ង់វញិសេនិះ គួឺរដែតិ
ប�េូលនូិវការអ្វីនិ�វតិត“អ្វីភិិ�ក្ដីមិ នៃនិវដិតគឺសេ�មាង់ទាងំ់មូិល” 
(Life Cycle Approach) ដែដិលជួ្ជយអុ្វីក្ដីសេធី�ការ�សេ�មិចចិតិត 
ឱ្យយយល់ព�អី្វី�ដែដិលបានិ សេក្ដី�តិសេ��ង់សេ�តាមិដំិណាក់្ដីកាលនិ�
មួិយៗ នៃនិដែខុសចងី្ហាក់្ដី តិនៃមិលប្លាល �េិក្ដី សេ�យរាប់ចាំប់ព�ការទទួល
បានិវតិា�ធាតិ�សេដិ�មិ តាមិរយៈការ�លិតិ, ការដែចក្ដីចាំយ, ការសេ�ប�
�បា�់�លិតិ �ល និិង់ការសេបាះសេចាំល។ អ្វីភិិ�ក្ដីមិដែដិល
កាន់ិដែតិទូលំ ទូ�យជាង់សេនិះ ក៏្ដីជាការចាំបំាច់ដែដិរ សេដិ�មិប�
កំ្ដីណត់ិ និិង់ រក្ដីាតិ�លយភាពរវាង់ការសេ�ះដូិរ (trade-offs) 
សេឆ្នាំព ះសេ� រក្ដី�លបាះ�ល់ជាវជិ្ជជមានិ��មាប់សេ�ដិាកិ្ដីចេ 
បរសិាា និ និិង់ �ង់គមិ (UNEP, 2021)។

 សេល��ព�សេនិះ ការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទ 
គឺឺជាបញ្ចាំា ឆ្លុះលង់ដែដិនិ។ បរសិាា និមិហា�មិ��ទ គឺឺជាទំនួិល 
ខុ���តិវូរមួិ�ុ ជាពិសេ��សេ�សេពលទសេនិលដែដិលហរូឆ្លុះលង់កាត់ិ 
�បសេទ�ជាសេ�ច�និ បានិជ្ជ�ជូនិប្លាល �េិក្ដីឱ្យយសេ�សេទ�រសេ�តាមិ 
សេឆុ្លុះរ�មិ��ទដែដិល�ាិតិឆ្នាំង យព��បភិពសេដិ�មិ។ ដូិសេចះុ �បជាជាតិិ 
ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិ�តិវូដែតិរមួិ�ុសេរៀបចំយ�ទធសា��ត ក៏្ដីដូិចជាដែចក្ដី រដំែលក្ដី
ទិនិន័ុិយ និិង់ឧតិតមានិ�វតិតន៍ិ សេដិ�មិប�ដែ�ងី់រក្ដីដំិសេណាះ �សាយ
ជាក់្ដីដែ�តង់។ ការផ្ទាល �់បតូរ�បក្ដីបសេ�យ�ប�ិទធភាព ទាមិទារ
ឱ្យយមានិអ្វីភិិ�ក្ដីមិពហ�វ�័ិយនិិង់ពហ�តួិអ្វីង់គ រមួិទាងំ់ រ�ា ភិិបាល 
អុ្វីក្ដីសេ�ប��បា�់ ឧ�ាហក្ដីមិះ (ឧ�ាហក្ដីមិះ ប្លាល �េិក្ដី) ក្ដីមិះក្ដីរ
សេ���បព័និធ (ដូិចជាអុ្វីក្ដីសេរ�ី�ំរាមិ) សេទ�ចរណ៍ (ដូិចជា
�ណាា �រ និិង់នាវាសេទ�ចរណ៍) និិង់អាជ្ជ�វក្ដីមិះទាងំ់ឡាយ 
ដែដិលពឹង់ដែ�អក្ដីសេល�ប្លាល �េិក្ដី ឬ មិហា�មិ��ទ។

 កិ្ដីចេ�ហការ និិង់កិ្ដីចេ�ពមិសេ�ពៀង់ដែដិលមានិ�សាប់ 
មួិយចំនួិនិសេ�ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិអា���បាា ���ហីិក្ដី អាច�តល់ជា 
ឧបក្ដីរណ៍ និិង់�ក្ដីបខុណឌ ��មាប់អ្វីនិ�វតិតអ្វីភិិ�ក្ដីមិឆ្លុះលង់ ដែដិនិ 
និិង់ពហ�វ�័ិយ (�ូមិសេមិ�លតារាង់សេ�ទំព័របនាេ ប់)។ សេទាះ 
�ា ង់ណា សេដិ�មិប�ឱ្យយយនិតការទាងំ់សេនិះមានិ�ប�ិទធភាព គឺឺ 
តិ�មិវូឱ្យយមានិការ��ំទ និិង់កិ្ដីចេ�ហ�បតិិបតិតិការព�តំិបន់ិ 
ទាងំ់មូិល �ពមិទាងំ់�គឺប់វ�័ិយដែដិល�ក់្ដីព័និធទាងំ់អ្វី�់។
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>	 “អងគភាពុំសំគ្រមុប់សំគ្រមួុល់នៅ�សំមុ� គ្រ�កុ�ងតំំប់ន់់ 
អាសំ�� បូ់ព៌ាា ” (COBSEA) គឺឺជាអ្វីង់គភាពដែដិល
សេមិ�ល ការខុ���តិវូសេល�ការអ្វីនិ�វតិត “ដែ�និការ
�ក្ដីមិះភាព �មិ��ទសេ�អា���បូ�៌” ដែដិល�តិវូបានិ
អ្វីនិ�ម័ិតិក្ដីុ�ង់ ដែខុសេមិសា ឆុ្នាំ១ំ៩៨១ និិង់�តិវូបានិ
ដែក្ដី��មិលួក្ដីុ�ង់ ឆុ្នាំ១ំ៩៩៤។

>	 SEA Circular គឺឺជាគំឺនិិតិ�តួចសេ�ត�មិរប�់ “ក្ដីមិះវធិ� 
បរសិាា និរប�់អ្វីង់គការ�ហ�បជាជាតិិ” (UNEP) 
និិង់ COBSEA ដែដិលមានិសេ�លសេ�សេ�ះ�សាយ 
បញ្ចាំា បំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដី សេ�នឹិង់�បភិពបំព�ល 
ផ្ទាេ ល់ តាមិរយៈការ��ំទដំិសេណាះ�សាយដែ�អក្ដីសេល� 
ទ��ារ, សេល�ក្ដីក្ដីមិព�់វទិាសា��ត, សេល�ក្ដីក្ដីមិព�់ការ 
យល់ដឹិង់ និិង់ជំ្ជរ �ញការដែក្ដីដែ�បឥរ�ិប�សេឆ្នាំព ះសេ� 
រក្ដីការកាត់ិបនិាយកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដីសេ�តំិបន់ិ
អា���អាសេគឺុយ៍។ 

>	 “ គ្រក ប់ ខ ណឌ អា ស្ថាា ន់ សីំ� ពុំ� សំ ក មុើ ភា ពុំ នៅល់�
កាកសំំណល់់កុ�ងសំមុ�គ្រ�” មានិវ�័ិយអាទិភាព
ចំនួិនិបួនិគឺឺ៖ (១) ការ សេរៀបចំដែ�និការ និិង់ការ��ំទ
សេ�លនិសេ�បាយ (២) ការ�សាវ�ជាវ និវានិ�វតិតន៍ិ 
និិង់ការក្ដីសាង់�មិតិាភាព (៣) ការយល់ដឹិង់ជា
សាធារណៈ ការអ្វីប់រំ និិង់ការ�សពី�ាយ និិង់ (៤) 
ការចូលរមួិព�វ�័ិយឯក្ដីជ្ជនិ។

 ខុណៈសេគឺព�មំានិដំិសេណាះ�សាយណាមួិយ សេដិ�មិប�
ជួ្ជយ �សេ�ង្ហាគ ះមិហា�មិ��ទ ព�ការជ្ជន់ិសេលចសេ�សេ�យកាក្ដី 
�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី វាបសេង់ើ�តិឱ្យយមានិជាកា�និ�វតិត ភាព ��មាប់
កិ្ដីចេ �ហការក្ដីុ�ង់តំិបន់ិ និិង់ការអ្វីនិ�វតិត អ្វីនិត រាគឺមិន៍ិ នានាសេដិ�មិប�
សេ�ះ�សាយកាក្ដី�ំណល់ក្ដីុ�ង់�មិ��ទ។ ការ ចាំត់ិវធិានិការ
ជាបនាេ ន់ិ គឺឺមានិសារៈ�ំខាន់ិណា�់សេដិ�មិប� ធានាថា �លូ វទឹក្ដី
សាអ តិ និិង់មានិ�ភាពលអ សេហ�យបរសិាា និ មានិច�រភាពបនិត
សេ�ដិល់មិនិ��សជំ្ជនាន់ិសេ�កាយៗសេទៀតិ។
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ក. នៅសំ�ឋក�ចចចគ្រកា

 មិាូ ដែដិល�ី ង់់�រ ដែដិល�តិូវបានិសេ�ប��បា�់នាសេពល 
បចេ�បបនិុ ក្ដីុ�ង់វដិត ជ្ជ�វតិិប្លាល �េកិ្ដី គឺឺមិាូ ដែដិលសេ�ដិា កិ្ដីចេ ដែខុស�តិង់់ 
(linear economy) សេ�លគឺឺការ “ទាញយក្ដី-�លិតិ-
សេបាះសេចាំល” (take-make-dispose)។ សេ�ក្ដីុ�ង់មិាូ ដែដិល 
សេនិះ បរមិាណ�លិតិក្ដីមិះ និិង់ការសេបាះសេចាំល មានិ ក្ដី�មិិតិខុព �់
ណា�់ និិង់អ្វីច�រភាពសេទ ជាពិសេ�� ��មាប់ចំនួិនិប្លាល �េកិ្ដី
ដែដិលពិភិពសេ�ក្ដីសេ�ប��បា�់។ វា ជាការចាំបំាច់ ដែដិល�តិូវការ
ផ្ទាល �់បតូ រសេ�រក្ដីមិាូ ដែដិល សេ�ដិា កិ្ដីចេ ច�កា (circular 
economy) ដែដិល អ្វីនិ�វតិត �ក្ដីមិះ ភាពដូិចជា “ការសេ�ប�
�បា�់សេ��ង់វញិ” “ការដែចក្ដីរដំែលក្ដី” “ការជួ្ជ�ជ្ជ�ល” “ការដែក្ដី
លមិអ សេ��ង់វញិ” “ការ�លិតិសេ��ង់វញិ” និិង់“ការដែក្ដីនៃចុ
សេ��ង់វញិ” សេដិ�មិប� បសេង់ើ�តិជា�បព័និធ វលិជ្ជ�ំ  (closed-loop 
system)។ ការ ង្ហាក្ដីសេ�អ្វីនិ�វតិត មិាូ ដែដិលសេនិះ មានិសេ�លសេ�
កាត់ិបនិា យ បរមិាណនៃនិធនិធានិដែដិល�តិូវការចាំបំាច់ 
ក៏្ដីដូិចជាកាត់ិ បនិា យកាក្ដី�ំណល់ ការបំព�ល និិង់ការបំភាយ
កាបូនិ។

 សេដិ�មិប�សេបាះជំ្ជហានិសេឆ្នាំព ះសេ�រក្ដីសេ�ដិា កិ្ដីចេ ច�កា សេគឺ 
�តិូវរចនា�លិតិ�ល�ះ�  ដែដិលអាចកាត់ិបនិា យការសេ�ប��បា�់ 
ធនិធានិធមិះ ជាតិិ និិង់ការបសេ�េ ញកាក្ដី�ំណល់សេ�ទូទាងំ់ វដិត
ជ្ជ�វតិិរប�់�លិតិ�លទាងំ់សេនាះ និិង់សេដិ�មិប� បនិត ការសេ�ប� �បា�់
សេ�ក្ដីុ�ង់សេ�ដិា កិ្ដីចេ ឱ្យយបានិយូរបំ��តិតាមិដែដិលអាច សេធី�សេ�
បានិ។ �ក្ដីមិះ ភាពនានាដូិចជា ការកាត់ិ បនិា យការសេ�ប�
�មាា រៈ ការសេ�ប��បា�់�បក្ដីបសេ�យទំនួិល ខុ���តិូវ និិង់
ទំនួិលខុ���តិូវរប�់អុ្វី ក្ដី�លិតិ �តិូវដែតិមានិ ការ�សពី �ាយ 
និិង់ទទួលបានិការ��ំទព�សេ�លនិសេ�- បាយនានា។ 
�លិតិ�លនៃបតិង់ និិង់សេ�លនិសេ�បាយ លទធ ក្ដីមិះ អាច សេដិ�រតួិ
នាទ�នាមំិ�ខុសេគឺក្ដីុ�ង់ការសេល�ក្ដីក្ដីមិព �់ “ក្ដីមិះ វធិ�កាត់ិបនិា យ
កាក្ដី�ំណល់ និិង់ដែក្ដីលមិអ �ប�ិទធ ភាព ធនិធានិ” (Asia 
WMO)។ តិ�មិូវការវតិា�ធាតិ� “ប្លាល �េកិ្ដី សេ�កាយការសេ�ប��បា�់
រ ចួ” នឹិង់សេក្ដី�និសេ��ង់ សេ�យអ្វីមិមិក្ដី ជាមួិយនូិវ�បព័និធ ដែក្ដីនៃច ុ
ដែដិលកាន់ិដែតិមានិ�ប�ិទធ ភាព សេ�យសារដែតិវតិា�ធាតិ� 
�បក្ដីបសេ�យនិវានិ�វតិត ន៍ិ និិង់មានិ គឺ�ណភាពខុព �់ អាចជួ្ជយ
ព�ង់�ក្ដីលទធ ភាព�លិតិ�មាា រ ដែដិលអាចដែក្ដីនៃចុ សេ��ង់វញិបានិ។ 
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ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក2222

ខ. អ��គ្រកមុ�ំនួ់ល់ខ�សំគ្រតំូវរប់ស់ំអុក�ល់�តំ       
     (EPR)

 អ្វីភិិ�ក្ដីមិ“ទំនួិលខុ���តិូវរប�់អុ្វី ក្ដី�លិតិ” ឬដែដិល 
សេគឺសេ�ថា Extended Producer Responsibility 
(EPR) គឺឺជាអ្វីភិិ�ក្ដីមិសេ�លនិសេ�បាយដែដិលអុ្វី ក្ដី�លិតិ(ឧ.
�ក្ដីមុិហុ�និ �លិតិប្លាល �េកិ្ដី �ក្ដីមុិហុ�និអាហារ និិង់សេភិ�ជ្ជជៈ) មានិ
ទំនួិល ខុ���តិូវ (ទាងំ់ដែ�ុ ក្ដីហិរ�ញ វតិា� និិង់របូវនិត ) សេល�
ការ�គឺប់�គឺង់ ប្លាល �េកិ្ដីសេ�កាយព�បានិសេ�ប��បា�់រ ចួ។ 
សេ�លការណ៍មួិយ ចំនួិនិរប�់ EPR គឺឺដែ�អ ក្ដីសេល�ការ�ះ�័គឺចិតិត 
ក៏្ដីបា�ដែនិត ភាគឺសេ�ច�និ គឺឺជាកាតិពី កិ្ដីចេ និិង់ដែ�អ ក្ដីសេល��ក្ដីបខុណឌ
គឺតិិយ�តិតិ ដែដិលមានិ �សាប់។  

 សេ�សេពលសេធី�ការកាត់ិបនិា យកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដី, 
សេ�លនិសេ�បាយ EPR អាចមានិអ្វីតិា �បសេ�ជ្ជន៍ិ តាមិរយៈ 
ការជួ្ជយកាត់ិបនិា យបនិេ�ក្ដីដែ�ុ ក្ដីហិរ�ញ វតិា�មួិយចំនួិនិ ដែដិល
�បសេទ�កំ្ដីព�ង់អ្វីភិិវឌ្ឍឍន៍ិកំ្ដីព�ង់�ប�មិ ជាពិសេ��សេ�ក្ដីុ�ង់ ការ
ដែក្ដីលមិអ �បព័និធ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់។ សេ�លការណ៍ 
ដែបបសេនិះក៏្ដីសេល�ក្ដីទឹក្ដីចិតិត ដិល់ឧ�ាហក្ដីមិះ ប្លាល �េកិ្ដី ឱ្យយដែ�ី ង់ 
រក្ដីជ្ជសេ�មិ��វតិា�ធាតិ� និិង់វធិ�សា��ត ដែក្ដីនៃចុ លអៗសេ�សង់សេទៀតិ 
ដែដិលវានឹិង់ជួ្ជយជំ្ជរ �ញឱ្យយ មានិនិវានិ�វតិត ន៍ិសេ�ក្ដីុ�ង់ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី 
�គ ត់ិ�គ ង់់ប្លាល �េកិ្ដី (OECD, n.d.:2)។

យ��ធ ស្ថាគ្រសិំ នៅសំ�ឋ ក�ចច ចគ្រកាសំំខាន់ៗ់  រ ួមុមាន់៖
1. ការពនិារអាយ�កាល�លិតិ�ល, ការរចនាពហ� មិ�ខុង្ហារ, 

លទធ ភាពជួ្ជ�ជ្ជ�ល (ឧ. ការពនិារការសេ�ប� �បា�់
�លិតិ�លសេ�យមានិអុ្វី ក្ដីសេ�ប��បា�់មុា ក់្ដី ឬក៏្ដី សេ�ច�និ
នាក់្ដី។

2. ការជួ្ជល, �បព័និធ ដែចក្ដីរដំែលក្ដី, រប�់ជ្ជជ្ជ�ះ (ឧ. ការ 
សេ�ប��បា�់សេ��ង់វញិនូិវ�លិតិ�លដែដិលសេគឺធាល ប់សេ�ប�)។

3. ការដែក្ដីលមិអ និិង់ការ�លិតិសេ��ង់វញិ (ឧ. ការជ្ជ�� ជ្ជ�ល
�លិតិ�លណាមួិយឱ្យយដំិសេណ� រការសេ��ង់វញិ ឬក៏្ដី ដែក្ដីលមិអ
រប�់ចាំ�់ឱ្យយមានិរបូរាង់�ះ�  ដែដិលមានិលក្ដីេ ណៈ ដូិច
�លិតិ�លសេទ�បសេចញ�ះ�)។

4. ការដែក្ដីនៃចុ សេ��ង់វញិ, ការដែក្ដីនៃចុ �មាា រ�ះ�ព�កាក្ដី�ំណល់ 
ឬរប�់ចាំ�់ៗ (upcycling) និិង់ការដែក្ដីនៃចុ �មាា រ�ះ�ព� 
រ ប �់ �ះ� ដែដិ ល សេគឺ មិិ និ សេ�ប� / ឬ សេ�ប� �បា �់ រ ួ ច 
(downcycling) (ឧ. ការដែក្ដីនៃចុ PET ឱ្យយកាល យសេ�ជា
ប្លាល �េកិ្ដីថាល �ះ�)។

5. ការប�ឈប់ការបំភាយឧ�ះន័ិ សេចញព�ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី�គ ត់ិ �គ ង់់
ជាបសេណី� រៗ (ឧ. ការការ�រមិិនិឱ្យយមានិ�ំណល់ រាវ ការ
បំព�លបរ�ិកា� ឬ�ំណល់រងឹ់។

6. ការសេធី�ឌ្ឍ�ជ្ជ��លូបនិ�យក្ដីមិះ �មាា រ (ឧ. បូី រព�សេ�ប����ឌ្ឍ� 
(CD) សេ�ជា�សេមិល ង់ឌ្ឍ�ជ្ជ��ល)។

7. ការបតូ រសេ�សេ�ប��បា�់ជ្ជ�វធនិធានិសេ�ក្ដីុ�ង់�បតិិបតិតកិារ�បព័និធ
សេអ្វីកូ្ដី�ូ���ដែដិលមានិ��វតិាភិាព (ឧ. ការសេ�ប� �បា�់
អ្វីនិ��លិតិ�លក្ដី�ិក្ដីមិះ (agricultural by-
product) ជា�មាា រសេវចខុេ ប់។

 ការក្ដីសាង់សេ�ដិា កិ្ដីចេ ច�កា��មាប់ប្លាល �េកិ្ដី គឺឺទាមិ 
ទារឱ្យយមានិការវនិិិសេ�គឺ។ បា�ដែនិត �លចំសេណញរយៈសេពលដែវង់ 
នឹិង់�ត ល់អ្វីតិា �បសេ�ជ្ជន៍ិដិល់បរសិាា និ និិង់សេ�ដិា កិ្ដីចេ ។ ជាក់្ដី 
ដែ�ត ង់ សេគឺ�តិូវសេ�ប��វកិាព�ចំនួិនិ ៨០ សេ� ១២០ បុ��និដិ��ល រ 
ជាសេរៀង់រាល់ឆុ្នាំ ំ សេដិ�មិប�ចំណាយសេល�ការក្ដីសេមិេ ចសេចាំល�លិតិ 
�លសេ�ប�បានិដែតិមីិ ង់។ សេគឺអាចកាត់ិបនិា យការចំណាយសេនិះ 
បានិ តាមិរយៈការបសេង់ើ�តិសេ�ដិា កិ្ដីចេ ច�កា ព�សេ��ះថា ប្លាល �េកិ្ដី 
នឹិង់�តិូវបានិសេ�ប��បា�់សេ��ង់វញិ ជំ្ជនួិ�ឱ្យយការសេបាះសេចាំល  
ដែដិលនឹិង់ជួ្ជយបសេង់ើ�និតិនៃមិល បដែនិា មិដិល់�លិតិក្ដីមិះ។

 សេ�ដែខុតិ�� ឆុ្នាំ២ំ០២១ អាសុានិបានិអ្វីនិ�ម័ិតិ 
“�ក្ដីបខុណឌ សេ�ដិា កិ្ដីចេ ច�កា ��មាប់�ហគឺមិន៍ិសេ�ដិា កិ្ដីចេ
អាសុានិ” ដែដិលបានិកំ្ដីណត់ិសេ�លសេ�យ�ទធ សា��ត ចំនួិនិប� 
រ មួិមានិ (១) សេ�ដិា កិ្ដីចេ �បក្ដីបសេ�យភាពធន់ិ (២) �ប�ិទធ ភាព
ធនិធានិ និិង់ (៣) កំ្ដីសេណ� និ�បក្ដីបសេ�យ ច�រភាព រ មួិ
ជាមួិយនឹិង់សេ�លការណ៍ដែណនា ំ និិង់អាទិភាព យ�ទធ សា��ត 
សេដិ�មិប�ឱ្យយរដិា �មាជិ្ជក្ដីនានាអាចអ្វីនិ�វតិត អ្វីភិិ�ក្ដីមិ នៃនិសេ�ដិា កិ្ដីចេ
ច�កាបានិ។ ដំិសេណាះ�សាយ�បក្ដីបសេ�យ និវានិ�វតិត ន៍ិ តួិ�ា ង់ 
ដំិសេណាះ�សាយដែដិល�តិូវបានិ�ក់្ដីឱ្យយ សេ�ប��បា�់សេ�ក្ដីុ�ង់
គឺសេ�មាង់ Closing the Loop រប�់ អ្វីង់គ ការ ESCAP 
អាចជួ្ជយ��ំទដិល់រដិា ជា�មាជិ្ជក្ដី ព�សេ��ះថា ដំិសេណាះ�សាយ
ទាងំ់អ្វី�់សេនាះបានិកំ្ដីណត់ិអំ្វីព� យ�ទធ សា��ត និិង់ដែ�និការ
�ក្ដីមិះ ភាពជាក់្ដី�ក់្ដីសេដិ�មិប�ពសេនិល�និ ការផ្ទាល �់បតូ រសេឆ្នាំព ះសេ�រក្ដី
សេ�ដិា កិ្ដីចេ ច�កា។



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក2323ប្រ�ភព៖ Closing the Loop, ESCAP

ក្រុបអប់ ៣ ៖ គោសចកី្ដី�ប្រែណនារំបស់សហ្វិភាពីអឺរ ាបីសិ�ពី�ការកាត់ំបនិយប្លាា ស�ទក្ដី (EUROPEAN UNION, 2019)

 សេ�ដែខុមិិ��នា ឆុ្នាំ២ំ០១៩ �ហភាពអឺ្វីរ ��បបានិ សេចញ 
សេ�ចក្ដីត�ដែណនាមួំិយរប�់�ភាអឺ្វីរ ��ប និិង់�ក្ដីមុិ�បឹក្ដីា អឺ្វីរ ��ប �ត�ព�
ការកាត់ិបនិា យ�លបាះ�ល់ នៃនិ�លិតិ�ល ប្លាល �េកិ្ដី 
មួិយចំនួិនិសេ�សេល�បរសិាា និ។ ឯក្ដីសារដែដិលមានិ លក្ដីេ ណៈ
�គឺប់�ជ្ជងុ់សេ�ជាយមួិយសេនិះ គឺឺជាឯក្ដីសារចាប់ ដែដិលមានិភាជ ប់
នូិវកាតិពី កិ្ដីចេ អ្វីនិ�វតិត ��មាប់�មាជិ្ជក្ដី ទាងំ់អ្វី�់នៃនិ�ហភាព
អឺ្វីរ ��ប សេដិ�មិប��បយ�ទធ �បឆ្នាំងំ់នឹិង់ កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី។

 �បការ ៨ នៃនិឯក្ដីសារសេនិះបានិសេផ្ទាត តិសេល� “ទំនួិល 
ខុ���តិូវរប�់អុ្វី ក្ដី�លិតិ” (EPR) និិង់សេរៀបរាប់ព��ក្ដីមិះ - ភាព 
ដែដិលរដិា ជា�មាជិ្ជក្ដី�តិូវដែតិចាំត់ិវធិានិការ សេដិ�មិប� អ្វីនិ�វតិត
សេ�លការណ៍រប�់ EPR ឱ្យយមានិ�ប�ិទធ ភាពសេ� ក្ដីុ�ង់
�បសេទ�សេរៀង់ៗខុលួ និ។

�ក្ដីមិះ ភាពមួិយចំនួិនិរ មួិមានិ៖

>	 បសេង់ើ�តិសេ�លការណ៍ EPR ��មាប់អ្វីនិ�វតិតជាមួិយ 
ប្លាល �េិក្ដីសេ�ប�បានិដែតិមិតង់�គឺប់�បសេភិទទាងំ់អ្វី�់។

>	 ធានាថា អុ្វីក្ដី�លិតិ�លិតិ�លប្លាល �េិក្ដីសេ�ប�បានិដែតិ 
មីិង់�តិវូបង់់នៃ�លសេ�តាមិ�បសេភិទសេ�សង់ៗ�ុ (តិនៃមិល 
ដែ�ប�បលួសេ�តាមិ�បសេភិទប្លាល �េិក្ដី)

• វធិានិការសេល�ក្ដីក្ដីមិព �់ការយល់ដឹិង់
• ការ�បមូិល�លិតិ�លដែដិល�តិូវសេបាះសេចាំល ក្ដីុ�ង់

�បព័និធ �បមូិលកាក្ដី�ំណល់សាធារណៈ (រ មួិទាងំ់
សេហ�ា រចនា�មិពន័ិធ និិង់ការដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិ)

• ការ�មាអ តិ�លិតិ�ល ដែដិល�តិូវសេបាះសេចាំល
• តាមិទ�សាធារណៈ (រ មួិទាងំ់ការដឹិក្ដីជ្ជ�ជូនិនិិង់ 

ការសេធី��ប�ពឹតិត ក្ដីមិះ (treatment))
• ការ�បមូិលទិនិុ ន័ិយ និិង់ការរាយការណ៍សេ� 

តាមិចាប់កំ្ដីណត់ិ។

>	 រាល់�ក្ដីមិះភាពដែដិលបានិសេរៀបរាប់ខាង់សេល� គឺឺ�តិវូ 
មានិការ�គឺប់ �គឺង់�បក្ដីបសេ�យ�ប�ិទធភាពនិិង់
តិមាល ភាព សេពញសេលញ។

• កំ្ដីណត់ិឱ្យយបានិចា�់��់នូិ វទំនួិ លខុ���តិូ វ 
រប�់តួិអ្វីង់គ �ក់្ដីព័និធ ទាងំ់អ្វី�់សេ�ក្ដីុ�ង់ EPR និិង់ 
កំ្ដីណត់ិតួិនាទ�សេដិ�មិប�ជួ្ជយ�គឺប់�គឺង់ដំិសេណ� រការសេនិះ 
និិង់ទំនាក់្ដីទំនិង់រវាង់រដិា ជា�មាជិ្ជក្ដី

• សេ�លការណ៍ EPR ក៏្ដី�តិូវបសេង់ើ�តិ��មាប់ក្ដីរណ�  
ឧបក្ដីរណ៍សេនិសាទ រ មួិទាងំ់ការ�តិួតិពិនិិតិយតាមិ 
�និ“ឧបក្ដីរណ៍សេខាះ ច” សេដិ�មិប�សេរៀបចំសេ�លសេ� 
ឱ្យយកាន់ិដែតិលអ �បសេ��រ។ 



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក2424

�. គ្រប់សំ��ធភាពុំដៃន់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង        
    កាកសំំណល់់

 ការទទួ លបានិសេ�វាក្ដីមិះ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ 
មានិសារៈ�ំខាន់ិណា�់ ក្ដីុ�ង់ការ�គឺប់�គឺង់�ំរាមិប្លាល �េកិ្ដី 
ជាពិសេ��សេ�តំិបន់ិទ��បជ្ជ�ជំ្ជនិ។ សេប��ះ និសេ�វាក្ដីមិះ សេនិះសេទ 
កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដីនឹិង់គឺរក្ដីក្ដីក្ដី�ញ សេ�យ�ះ និការ�បមូិល 
សេហ� យ នឹិ ង់ �តិូ វ សេល ច ធាល យ ចូ ល សេ� ក្ដីុ� ង់ ប រ ិសាា និ ។ 

 សេ�វាក្ដីមិះ ទាងំ់សេនិះ�តិូវដែតិមានិ�ប�ិទធ ភាព និិង់ 
�ប�ិទធ �ល សេដិ�មិប�បសេ�េ��ការសេលចធាល យកាក្ដី�ំណល់ 
ប្លាល �េកិ្ដី។ ដូិសេចុះ អុ្វី ក្ដី�ត ល់សេ�វាក្ដីមិះ សេនិះ�តិូវដែតិមានិការយល់ 
ដឹិង់ចា�់��់អំ្វីព�ចំណ� ចខីុះខាតិសេ�ក្ដីុ�ង់ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី�គ ត់ិ�គ ង់់
កាក្ដី�ំណល់ តាមិរយៈ (១) ការទទួលបានិនូិវការ 
បណត� ះបណាត ល និិង់ការអ្វីប់រំ (២) ការបសេង់ើ�តិ�បព័និធ វា�់ ដែវង់
កាក្ដី�ំណល់ និិង់ការសេលចធាល យ ក៏្ដីដូិចជា�បព័និធ �តិួតិ ពិនិិតិយ
តាមិ�និ និិង់ (៣) ការវនិិិសេ�គឺសេល�សេហ�ា រចនា �មិពន័ិធ (ឧ. 
�តិូវធានាឱ្យយបានិថា ធ�ង់�ំរាមិមានិគឺ�មិប �តឹិមិ�តិូវ)។ សេល��
ព�សេនិះ ការ�ក់្ដីប�េូលវ�័ិយសេ���បព័និធ សេ�ក្ដីុ�ង់ការសេរៀបចំ 
និិង់ការអ្វីនិ�វតិត ដែ�និការ និិង់ការ�ត ល់ ហិរ�ញ បបទានិសេល�
សេ�វាក្ដីមិះ �ក់្ដីព័និធ នឹិង់កាក្ដី�ំណល់ អាច�ត ល់នូិវ
ដំិសេណាះ�សាយជាក់្ដីដែ�ត ង់ �បក្ដីបសេ�យ �ប�ិទធ ភាព។ 
តួិ�ា ង់ សេ�ក្ដីុ�ង់ដំិសេណ� រការ�គឺប់�គឺង់កាក្ដី �ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី ការ
ដឹិង់ចា�់អំ្វីព�ដំិណាក់្ដីកាលដែដិល កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី�តិូវ
សេលចធាល យ ចូលសេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ នឹិង់ជួ្ជយក្ដីុ�ង់ការកំ្ដីណត់ិ
អាទិភាពសេល�ទ�តាងំ់ដែដិល�តិូវសេផ្ទាត តិការយក្ដីចិតិត ទ�ក្ដី�ក់្ដី។

 ទ��ក្ដីងុ់នានាក៏្ដីគឺបប�សេល�ក្ដីក្ដីមិព �់ការយល់ដឹិង់ និិង់ ការ
សេល�ក្ដីទឹក្ដីចិតិត ឱ្យយមានិការដែក្ដីនៃចុ សេ��ង់វញិ។ តួិ�ា ង់ ទ��ក្ដីងុ់�ូុរា�
បា�ា  ដែដិលជាទ��ក្ដីងុ់ធំទ�ព�រសេ�ឥណឌូ សេណ��� កំ្ដីព�ង់សេធី�ការង្ហារ
�គឺប់�គឺង់�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី បានិ�ា ង់លអ �បសេ��រសេ��ង់ជាង់
មិ�និ។ យនិត ការមួិយដែដិលសេគឺបានិសេ�ប� សេនាះ គឺឺគឺសេ�មាង់នៃ�ល
�ំប��តិឡានិ�ក្ដីងុ់សេ�យសេ�ប��ំណល់ ប្លាល �េកិ្ដី ដែដិល
អុ្វី ក្ដីដំិសេណ� រមុា ក់្ដី អាចបង់់នៃ�ល រ�យនិត �ក្ដីងុ់ សេ�យយក្ដីប្លាល �េកិ្ដី 
ដែដិលបានិសេ�ប�រ ចួជំ្ជនួិ�នៃ�ល រ�យនិត �ក្ដីងុ់។ �ំប��តិឡានិ�ក្ដីងុ់
រយៈសេពលព�រសេមាា ង់ មានិតិនៃមិល សេ�ះ� នឹិង់ដែពង់ប្លាល �េកិ្ដីចំនួិនិ ១០ 
ឬដិបប្លាល �ិេ ក្ដីចំនួិនិ ៥ សេ�យ អា��័យសេល�ទំហំរប�់វា។ 
ក្ដីមិះ វធិ�សេនិះជួ្ជយឱ្យយទ��ក្ដីងុ់ �ូុរា�បា�ា  អាច�បមូិលប្លាល �េកិ្ដី
��មាប់ដែក្ដីនៃចុ �ា ង់មានិ �ប�ិទធ ភាព និិង់បានិសេល�ក្ដីក្ដីមិព �់
ការយល់ដឹិង់ជាសាធារណៈ អំ្វីព�បញ្ចាំា នៃនិការទ�ក្ដី�ក់្ដី�ំរាមិ
ប្លាល �េកិ្ដីសេ�ប�បានិដែតិមីិ ង់។

ការវាស់ប្រែវ� នទ�ការក្រុតំួតំពីទនទតំយតាម�ន

 ការវា�់ដែវង់ និិង់ការ�តិួតិពិនិិតិយតាមិ�និសេល�ការ 
បំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដី គឺឺជាជំ្ជហានិព�រសេ�សង់�ុ និិង់បសេ�មិ�ឱ្យយ 
សេ�លបំណង់ព�រសេ�សង់�ុ ។
1. ការវា�់ដែវង់សេ�សេល� ការបំព�លសេ�យ�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី 

�តិូវបានិសេធី�សេ��ង់�ា ង់មិាត់ិចត់ិ និិង់តាមិដំិណាក់្ដីកាល 
សេដិ�មិប�បសេង់ើ�តិដែខុសសេ�ល (baseline) និិង់កំ្ដីណត់ិទ�តាងំ់ 
មានិការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដីខាល ងំ់ ដែដិលតិ�មិូវឱ្យយមានិ 
ចំណាត់ិការ។ ការវា�់ដែវង់សេនិះមានិសេ�លសេ�សេឆ្លុះល�យ 
�ំណួរ ដូិចជា សេតិ��លិតិ�លមួិយណាជាអាទិភាព? សេតិ�
ការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដី ដែដិលសេលចធាល យសេ�ក្ដីុ�ង់ 
បរសិាា និមានិទ�តាងំ់សេ�ឯណា (ទាងំ់សេ�ក្ដីុ�ង់ដំិណាក់្ដី 
កាលណាមួិយនៃនិដែខុសចងី្ហា ក់្ដី នៃនិការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដី 
(plastic pollution value chain) និិង់ទ�តាងំ់ ភូិមិិ
សា��ត )? សេតិ�ក្ដីុ�ង់សេពលសេវ�ណានៃនិឆុ្នាំនំិ�មួិយៗដែដិល 
មានិការបសេ�េ ញកាក្ដី�ំណល់សេ�ច�និជាង់�ពី មួិយដិង់? 
(ពិធ�ប�ណយ ឬ�ពឹតិតកិារណ៍នានា) សេហ�យសេតិ�កាក្ដី �ំណល់
ប្លាល �េកិ្ដីមានិ�បភិពមិក្ដីព�ណា (លំសេ��ា និ ការលក់្ដីរាយ
ការ�ិល័យ ឬអ្វី�រសាធារណៈ)?

2. ការ�តិួតិពិនិិតិយតាមិ�និ គឺឺជាដំិសេណ� រការមួិយ�បក្ដីប 
សេ�យថាមិវនិត ដែដិលមានិសេ�លសេ�តាមិ�និ
ការដែ�ប�បួល នៃនិការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដីសេ�តាមិ
សេពលសេវ� និិង់ទ� ក្ដីដែនិល ង់។ សេគឺសេ�ប��បា�់�ក្ដីមិះ ភាព
តាមិ�និសេនិះសេដិ�មិប� ពិនិិតិយសេមិ�លថា សេតិ�ការអ្វីនិ�វតិត
វធិានិការសេដិ�មិប�សេ�ះ�សាយ ការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដី 
បានិនាសំេ�រក្ដីការ�យច�ះ ឬក៏្ដី ការសេក្ដី�និសេ��ង់នៃនិការបំព�ល
សេ�យប្លាល �េកិ្ដី ឬក៏្ដីនាសំេ�រក្ដី ការផ្ទាល �់បតូ រទ�តាងំ់ ឬ�បភិព
�ះ�នៃនិការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដី ដែដិរឬសេទ តួិ�ា ង់សេ�ក្ដីុ�ង់
តំិបន់ិអ្វីភិិវឌ្ឍឍន៍ិ�ះ�។ ការ�តិួតិ ពិនិិតិយតាមិ�និគួឺរដែតិ
ជាដែ�ុ ក្ដីមួិយនៃនិដែ�និការ�ក្ដីមិះ ភាព។

 ការវា�់ដែវង់, ការ�តិួតិពិនិិតិយតាមិ�និ និិង់ការ 
�គឺប់�គឺង់ការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដី មានិសេរៀបរាប់�ា ង់ ពិសីា រ
សេ�ក្ដីុ�ង់ក្ដីមិះ វធិ��ីយ័�ិក្ដីា (eLearning Program) 
រប�់គឺសេ�មាង់ “Closing the Loop” (ESCAP, 
2021)។ សេគឺអាចរក្ដីសេមិ�លគំឺរ នូៃនិឧបក្ដីរណ៍ ដែដិលសេគឺបានិបសេង់ើ�តិ 
សេ��ង់សេ�ក្ដីុ�ង់ក្រី�អ�់ ១ (PPC) និិង់ក្រី�អ�់ ៤ (ដែ�និទ� 
ឌ្ឍ�ជ្ជ��ល)។



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក2525

 ការវា�់ដែវង់កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដីទាមិទារនូិ វការ
�បមូិលទិនិុ ន័ិយឱ្យយបានិ�គឺប់�ជ្ជងុ់សេ�ជាយ ព��គឺប់ក្ដី�មិិតិ 
ទាងំ់អ្វី�់ (ព�ថុា ក់្ដីជាតិិ រហូតិដិល់�គឺួសារ), ឆ្លុះល ង់កាត់ិ ដែខុស
ចងី្ហា ក់្ដីតិនៃមិល (ព�អុ្វី ក្ដី�លិតិ រហូតិដិល់អុ្វី ក្ដីសេ�ប��បា�់ រ មួិទាងំ់
អុ្វី ក្ដីដែក្ដីនៃចុ និិង់អុ្វី ក្ដី�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់) និិង់ អ្វីនិត រវ�័ិយ 
(រ�ា ភិិបាល, វ�័ិយឯក្ដីជ្ជនិ និិង់សេ�� �បព័និធ )។ ការវា�់ដែវង់
សេនិះអាចឱ្យយសេគឺដឹិង់ចា�់អំ្វីព� បរមិាណប្លាល �េកិ្ដីពិតិ�បាក្ដីដិ 
ដែដិល�តិូវហូ រចូលសេ�ក្ដីុ�ង់ សេ�ដិា កិ្ដីចេ �ពមិទាងំ់អ្វីនិ�ញ្ចាំញ តិឱ្យយ
អុ្វី ក្ដីសេធី�ការ�សេ�មិចចិតិត ដឹិង់ចា�់អំ្វីព�ចំនួិនិដែដិល�តិូវបានិ
ដែក្ដីនៃចុ , សេ�ប��បា�់សេ��ង់ វញិ ឬសេបាះសេចាំលសេ�ទ��និ
ចាំក់្ដី�ំរាមិ។

 ទិនិុ ន័ិយសេនិះ អ្វីនិ�ញ្ចាំញ តិឱ្យយរ�ា ភិិបាលនិិង់អុ្វី ក្ដី�ត ល់
សេ�វាក្ដីមិះ មានិលទធ ភាព សេរៀបចំ�បព័និធ កាក្ដី�ំណល់
�បក្ដីបសេ�យ�ប�ិទធ ភាពខុព �់ ក្ដីុ�ង់សេនាះរ មួិទាងំ់ ការធានាឱ្យយ
ចំនួិនិ�និយនិត �បមូិល �ំរាមិឱ្យយបានិ�គឺប់��ន់ិ, ការបសេង់ើ�តិ
�លូ វ��មាប់ការ �បមូិលកាក្ដី�ំណល់ឱ្យយមានិ�ប�ិទធ ភាព, 
ការកំ្ដីណត់ិ សេ�លសេ���មាប់ការបដែងី់ រកាក្ដី�ំណល់, ការ
តាមិ�និ វឌ្ឍឍនិភាព, ការដែបង់ដែចក្ដីធនិធានិហិរ�ញ វតិា� និិង់
នៃ�េ ដិ� �បក្ដីបសេ�យភាពជាក់្ដីដែ�ត ង់, ការទទួលបានិ
បសេចេ ក្ដីវទិា �ក់្ដីព័និធ និិង់កំ្ដីណត់ិនៃដិគូឺយ�ទធ សា��ត ដែដិលលអ
បំ��តិសេដិ�មិប� ជួ្ជយ��ំទសេ�វាក្ដីមិះ (Kaza et al., 2018)។

 សេល��ព�សេនិះសេទៀតិ ការ�តិួតិពិនិិតិយតាមិ�និឱ្យយ បានិ
�តឹិមិ�តិូវ នឹិង់ជួ្ជយកំ្ដីណត់ិទ�តាងំ់ដែដិលមានិការបំព�ល ខាល ងំ់ 
សេ�លជាក្ដីដែនិល ង់ដែដិលកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី�តិូវហូ រ សេចញព�
ដែខុសចងី្ហា ក់្ដី�គ ត់ិ�គ ង់់កាក្ដី�ំណល់ រ ចួសេហ�យគឺរក្ដីក្ដី ក្ដី�ញសេ�ក្ដីុ�ង់
បរសិាា និ។ សេគឺអាចអ្វីនិ�វតិត ការ�តិួតិពិនិិតិយតាមិ �និជាប�
ជំ្ជហានិ៖

1.  ការគ្រប់មូុល់��នុ់ ន័់យ
ជំ្ជហានិសេនិះ�ក់្ដីព័និធ នឹិង់ការ�បមូិ លទិនិុ ន័ិយជារ បូភាព 
(visual data) សេ�ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិដែដិលសេគឺបានិកំ្ដីណត់ិ 
ទ�ក្ដីជាមិ�និ តាមិរយៈបសេចេ ក្ដីសេទ�ចាំប់�ញ្ចាំញ ព�ចមាង យ 
ដូិចជា ផ្ទាើ យរណប, កាសេមិរា�, �ដិូនិ, និិង់វធិ�សា��ត 
�បមូិលទិនិុ ន័ិយតាមិរយៈពលរដិា (citizen 
science)។

2. ការ�ំនៅណ� រការ��នុ់ ន័់យ
ជំ្ជហានិសេនិះ �ក់្ដីព័និធ នឹិង់ការកំ្ដីណត់ិមិ�ខុ�ញ្ចាំញ នៃនិការ
បំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដីសេ�ក្ដីុ�ង់របូភាព ដែដិល�បមូិលបានិ 
សេ�យសេ�ប�បសេចេ ក្ដីសេទ��តិសេ�យនៃដិ ឬ�តិសេ�យ�ីយ័ 
�បវតិតិ ដូិចជា �បព័និធ គឺណនាទិនិុ ន័ិយ (machine 
learning) និិង់ការ�ចបាច់ប�េូលទិនិុ ន័ិយព��បភិព 
សេ�សង់ៗឱ្យយកាល យសេ�ជាព័ត៌ិមានិដែដិល��ប�ុ ។

3. ការនៅរៀប់ចំ��នុ់ ន័់យឱ្យយកាា យជារូប់ភាពុំ
ជំ្ជហានិសេនិះ គឺឺជាការបំដែបល ង់ព័ត៌ិមានិឱ្យយកាល យសេ�ជា 
របូភាព សេ�យការសេរៀបចំឱ្យយសេចញជាដែ�និទ�បង្ហាា ញព� 
ក្ដីដែនិល ង់ដែដិលមានិការបំព�លខាល ងំ់។

 
 រ�ា ភិិបាល �តិូវដែតិមានិតិមាល ភាពជាមួិយនឹិង់
ទិនិុ ន័ិយ សេនិះ សេហ�យ�តិូវដែចក្ដីរដំែលក្ដីវាជាមួិយ�បសេទ�
សេ�សង់សេទៀតិសេដិ�មិប� ឱ្យយ�បសេទ�ទាងំ់សេនាះសេរៀនិ�ូ�តិព�ឧតិត មានិ�
វតិត ន៍ិ និិង់បទ- ពិសេសាធន៍ិសេ�សង់ៗសេទៀតិ។ សេគឺក៏្ដីអាចសេ�ប��បា�់វា
សេដិ�មិប�បសេង់ើ�និ ការយល់ដឹិង់ដិល់សាធារណជ្ជនិ�ង់ដែដិរ។ ការ
�សពី �ាយ ព័ត៌ិមានិ�បសេភិទសេនិះ នឹិង់ជួ្ជយឱ្យយ�បជាពលរដិា
យល់កាន់ិដែតិ ឆ្នាំប់រហ័�អំ្វីព�ភាពចាំបំាច់ និិង់អ្វីតិា �បសេ�ជ្ជន៍ិនៃនិ
ការ បសេ�េ��ការសេ�ប��បា�់ប្លាល �េកិ្ដីដែដិលមិិនិចាំបំាច់, ការ
ផ្ទាល �់ បតូ រមិាូ ដែដិលសេ�ដិា កិ្ដីចេ រប�់សេយ�ង់ និិង់ការសេល�ក្ដីទឹក្ដីចិតិត
ឱ្យយមានិ ការដែក្ដីនៃចុ (ESCAP, 2019)។



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក2626

ប្រ�ភព៖  JSS

ក្រុបអប់ ៤ ៖ ការក្រុតំួតំពីទនទតំយតាម�នប្លាា ស�ទក្ដីជាមួយឧបក្ដីរណ៍ប្រែ�នទី�ឌ្ឍ៍�ជុំ��លប្រែដំលគោរៀបចំគោ���គោ�យគគោក្រុម៉ា� 
“CLOSING THE LOOP”

 គឺសេ�មាង់ Closing the Loop រប�់អ្វីង់គ ការ 
UN ESCAP និិង់ Japan Space Systems (JSS) 
បានិសេ�ប�លទធ �លបានិមិក្ដីព� “មាា ���និគឺណនាការ 
បំព�លបរសិាា និ” (PPC) (ពិភាក្ដីាក្ដីុ�ង់�បអ្វីប់ ១) និិង់�បភិព
ទិនិុ ន័ិយសេ�សង់ៗ សេដិ�មិប�បសេង់ើ�តិឧបក្ដីរណ៍ គូឺ�ដែ�និទ�និិមិះតិិ 
(virtual mapping tool) �បក្ដីបសេ�យនិវានិ�វតិត ន៍ិ �ំសេ�
ជួ្ជយ��ំទរដិា បាល រប�់ទ��ក្ដីងុ់នានា ក្ដីុ�ង់ការ�តិួតិពិនិិតិយ
តាមិ�និ និិង់ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដីសេ�ទ��ក្ដីងុ់។ 
សេ�យ សេ�ប��បព័និធ អាល់សេហាគ រដឹីិមិ (algorithms) ដែដិល 
ទទួលបានិការបង់ីកឹ្ដីព�បញ្ចាំញ �ិបបនិិមិិតិត (AI) ឧបក្ដីរណ៍សេនិះ
មានិ�មិតិា ភាពដែ�ើ និរបូភាពព��បភិពទិនិុ ន័ិយជាសេ�ច�និ និិង់
រក្ដីសេ��ញការបំព�លសេ�យ ប្លាល �េកិ្ដីសេ�ជិ្ជតិៗមិហា�មិ��ទ 
សេ�លគឺឺមានិលក្ដីេ ណៈ ��សេដិៀង់សេ�នឹិង់ការ�មាគ ល់នៃ�េ មិ�ខុ 
បា�ដែនិត បសេចេ ក្ដីវទិា សេនិះគឺឺសេ�ប���មាប់�មាគ ល់កាក្ដី�ំណល់
ប្លាល �េកិ្ដី។

ឧបក្ដីរណ៍សេនិះសេឆ្លុះល�យ�ំណួរដូិចខាង់សេ�កាមិ៖
>	 សេតិ�ការបំព�លសេ�យប្លាល �េិក្ដីចូលសេ�ក្ដីុ�ង់ទសេនិល

មានិសេ�ទ�ក្ដីដែនិលង់ណាខុលះ?

>	 សេតិ�វាមានិចំនួិនិសេ�ច�និបា�ណាះ សេ�?

>	 សេតិ�វាផ្ទាល �់ទ�សេ�យរសេបៀបណា សេ�ដែដិលកាក្ដី 
�ំណល់ទាងំ់សេនាះចូលសេ�ក្ដីុ�ង់ទសេនិល?

 ការ�ចបាច់ប�េូលទិនិុ ន័ិយ ដែដិលបានិព��បភិព
ជាសេ�ច�និ បសេង់ើ�តិបានិជារបូភាពនិិមិះតិិនៃនិមិហា�មិ��ទ ដែដិល វា
បានិបង្ហាា ញឱ្យយសេ��ញចា�់ទាងំ់��ងុ់ អំ្វីព�ការបំព�លក្ដីុ�ង់តំិបន់ិ 
ក៏្ដីដូិចជាបានិ�ត ល់ព័ត៌ិមានិចាំបំាច់ដិល់តំិបន់ិ សេដិ�មិប�រ មួិ�ុ
ដែ�ី ង់រក្ដីដំិសេណាះ�សាយ �ំសេ�ប�េ ប់ការ សេចាំល�ំរាមិក្ដីុ�ង់
�មិ��ទ។

ម៉ានសកីានីពីលខពស់ជា�

ទីគោនាសំខាន់ៗ
កគ្រមុ�តំដៃន់អំាងតំង់សំ�� នៅតំ

សំញ្ញាា សំមាា ល់់

ម៉ានសកីានីពីលខពស់
ម៉ានសកីានីពីល
ម៉ានសកីានីពីលទាប
ម៉ានសកីានីពីលទាបជា�



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក2727ប្រ�ភព៖ Closing the Loop, ESCAP

ក្រុបព័ីនធ ប្រែដំលម៉ានបរ�ិប័នុ

 ការ�បា��័យទាក់្ដីទង់�ុ រវាង់អុ្វី ក្ដីតាក់្ដីដែតិង់សេ�ល 
និសេ�បាយ និិង់ដែ�ុ ក្ដី�បមូិលកាក្ដី�ំណល់សេ���បព័និធ អាច
ជួ្ជ យ��ំទដែ�ុ ក្ដីសេ�ដិា កិ្ដីចេ ដិល់�ហគឺមិន៍ិមូិល�ា និ និិង់
កាត់ិបនិា យការបំព�ល�សេ�យប្លាល �េកិ្ដី។

 សេ�ក្ដីុ�ង់�បសេទ�កំ្ដីព�ង់អ្វីភិិវឌ្ឍឍន៍ិ ដែដិលព�មំានិ 
សេហ�ា រចនា�មិពន័ិធ �គឺប់��ន់ិ ក្ដីុ�ង់ការ�គឺប់�គឺង់សេល�ការ ដែញក្ដី
�ំរាមិ និិង់ការ�បមូិល�ំរាមិ ក្ដីមិះ ក្ដីរ�បមូិលកាក្ដី �ំណល់
សេ���បព័និធ ឬសេ�ថា “អុ្វី ក្ដីសេរ�ី�ំរាមិ” អាច ជួ្ជ យបំសេពញ
ចសេនាល ះ�បសេហាង់នៃនិសេ�វាក្ដីមិះ សេនិះបានិ។ សេ� ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិអា���
បាា ���ហីកិ្ដី ក្ដីមិះ ក្ដីរសេ���បព័និធ ទាងំ់សេនិះ មានិលទធ ភាព�បមូិល
កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី ជាង់�ក់្ដី ក្ដីណាត លនៃនិប្លាល �េកិ្ដី�រ �ប   

ដែដិលសេគឺយក្ដីសេ�ដែក្ដីនៃចុ សេ��ង់ វញិ (ESCAP, 2021)។ 
សេទាះប�ជា�ា ង់ណា �ី�សេប� ក្ដីមិះ ក្ដីរទាងំ់សេនិះ បានិរ មួិចំដែណក្ដី
�ា ង់�ំខាន់ិក្ដីុ�ង់ការទប់ សាើ ត់ិការសេចាំល�ំរាមិប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់
�មិ��ទក៏្ដីសេ�យ ក៏្ដីជា សេរឿយៗ ពួក្ដីសេគឺ�តិូវបានិសេមិ�លរលំង់
សេ�ក្ដីុ�ង់សេពលតាក់្ដីដែតិង់ សេ�លនិសេ�បាយ សេហ�យឥរ�ិប�
ជាទូសេ�ចំសេ�ះក្ដីមិះ ក្ដីរ ទាងំ់សេនាះអាចមានិលក្ដីេ ណៈ
អ្វីវជិ្ជជ មានិ។

 ការរ មួិប�េូ លវ�័ិយសេ���បព័និធ សេ�ក្ដីុ�ង់ដែ�និការ 
និិង់ការសេ�ប��បា�់ក្ដីមាល ងំ់ពលក្ដីមិះ សេនិះ សេដិ�មិប�អ្វីនិ�វតិត ការដែក្ដី ដែ�ប
�បព័និធ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ គឺឺជាការ�ត ល់ឱ្យកា� ដ៏ិពិសេ��
ពិសាល សេដិ�មិប�ជួ្ជ យ��ំទ�ហគឺមិន៍ិមូិល�ា និ តាមិរយៈការ
�ត ល់ការង្ហារសេធី�  ជាពិសេ��សេ�ក្ដីុ�ង់តំិបន់ិទ� �បជ្ជ�ជំ្ជនិ។



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក2828

ការ�ី ល់ហ្វិរញិ្ញញ បៀទាន

 ការ�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ គឺឺ�តិូវចំណាយសេ�ច�និ 
ណា�់។ ��មាប់រដិា បាល�ក្ដីងុ់សេ�ក្ដីុ�ង់�បសេទ�ដែដិល មានិ
ចំណូលទាប ការង្ហារសេនិះអាច�តិូវការក្ដី�េ ប់�វកិា ដែដិលមានិ
ទំហំធំ សេ�យក្ដីុ�ង់សេនាះជិ្ជតិ ២០% នៃនិ�វកិា �ក្ដីងុ់�តិូវបានិ
សេ�ប��បា�់��មាប់សេ�វាក្ដីមិះ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី �ំណល់។ ដែ�ុ ក្ដី
�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់សេនិះក៏្ដី�តិូវ�បដែជ្ជង់ �ុ ជាមួិ យនឹិង់វ�័ិយ
សេ�សង់ៗសេទៀតិសេ�ក្ដីុ�ង់ទ��ក្ដីងុ់ សេដិ�មិប� ទទួលបានិ�វកិា ក្ដីុ�ង់សេនាះ
រ មួិមានិ សេ�វាក្ដីមិះ ជាមូិល�ា និ �ំខាន់ៗិ  ដូិចជា ទឹក្ដីសាអ តិ 
និិង់ការអ្វីប់រំ ជាសេដិ�មិ (Kaza et al., 2018)។

 ការអ្វីនិ�វតិត មួិ យចំនួិនិ សេដិ�មិប��ត ល់ហិរ�ញ បបទានិ 
ដិល់ការ�គឺប់�គឺង់�ំណល់៖
>	 ការយក្ដីនៃ�ល សេ�វា�បមូិ លកាក្ដី�ំណល់��មាប់ 

�គឺួសារ និិង់អាជ្ជ�វក្ដីមិះ

>	 ការផ្ទាក្ដីពិន័ិយចំសេ�ះការសេបាះសេចាំល�ំរាមិ    ខុ��ចាប់ 
និិង់ការសេបាះ�ំរាមិសេចាំល�� វាល��កាល និិង់

>	 ការយក្ដីនៃ�ល ទិញ�ង់់ប្លាល �េកិ្ដីសេ�ប�បានិដែតិមិី ង់។

 សេទាះជា�ា ង់ណា ការអ្វីនិ�វតិត ដែតិបា�ណះឹ ង់គឺឺមិិនិ ទាន់ិ
�គឺប់��ន់ិសេ�សេ��យសេទ សេហ�យការទទួលបានិមូិល- និិធិ ព�
�បភិពសេ�សង់ៗសេទៀតិ គឺឺជាការចាំបំាច់��មាប់ការ ដែក្ដីលមិអ �បព័និធ
�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់។ បញ្ចាំា �ប�មិដ៏ិ ចមិបង់មួិ យសេ�ក្ដីុ�ង់
បញ្ចាំា  នៃនិការ�ី ល់ហិរ�ញ បបទានិ ��មាប់យក្ដីសេ�ដែក្ដីលមិអ
សេហ�ា រចនា�មិពន័ិធ �គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់គឺឺសេ��តិង់់ថា តិនៃមិល
នៃនិកាក្ដី�ំណល់ គឺឺមិិនិមានិ តិនៃមិល �គឺប់��ន់ិ��មាប់យក្ដីសេ�
ចំណាយសេល�ការ�បមូិល និិង់ការសេបាះសេចាំលកាក្ដី�ំណល់
សេ��យ (Moss et al., 2017)។ មានិឱ្យកា�ជាសេ�ច�និ 
ដែដិលសេគឺអាចបសេង់ើ�តិ�បាក់្ដី ចំណូលបានិព�ក្ដីុ�ង់ដែខុសចងី្ហា ក់្ដីតិនៃមិល
នៃនិកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី ជាពិសេ��ការផ្ទាល �់បតូ រសេ�រក្ដីសេ�ដិា
កិ្ដីចេ ច�កា តាមិរយៈ ការដែក្ដីនៃចុ សេ��ង់វញិ និិង់ការដែក្ដីនៃចុ �មាា រ
ប្លាល �េកិ្ដីសេ�កាយ សេ�ប��បា�់រ ចួឱ្យយកាល យសេ�ជា�លិតិ�ល�ះ�
វញិ។ 

 ឧបក្ដីរណ៍មួិ យចំនួិនិ ដែដិលអុ្វី ក្ដីតាក់្ដីដែតិង់សេ�ល 
និសេ�បាយអាចសេ�ប��បា�់ សេដិ�មិប�បសេង់ើ�តិ�បព័និធ �គឺប់�គឺង់ 
កាក្ដី�ំណល់ដែដិលមានិបរ�ិប័និុ គឺឺរ មួិមានិ៖

>	 ការជួីយនៅរៀប់ចំចងជាគ្រកមុុ៖ អុ្វីក្ដីសេរ�ី�ំរាមិសេ�ទ� 
តាងំ់ខុលះបានិសេរៀបចំជា�ហក្ដីរណ៍ ឬជា�ហជ្ជ�ព។ 
�ក្ដីមិះភាពសេនិះ អាចជួ្ជយបសេង់ើ�តិឱ្យកា�សេ�ដិាកិ្ដីចេ 
បដែនិាមិ, ដែក្ដីលមិអលក្ដីេខុណឌ ការង្ហារ និិង់សេល�ក្ដីក្ដីមិព�់ 
ឋានិៈ�ង់គមិរប�់អុ្វីក្ដីសេរ�ី�ំរាមិទាងំ់សេនាះ។

>	 ការបំ់ប៉ាត់ំការនៅរីសំនៅអ�ង៖ ��ំទដិល់ការង្ហាររប�់ 
អុ្វីក្ដីសេរ�ី�ំរាមិ សេ�យ�តល់ជូ្ជនិ�ត់ិនូិវកិ្ដីចេ�និា 
ការង្ហារ�លូវការ ដែដិលរមួិប�េូលទាងំ់ការតិ�ូុមិតិិ 
និិង់ការច�ះតាមិ�ហគឺមិន៍ិ។

>	 កស្ថាងសំមុតំាភាពុំ៖ �ីល់ការបណត� ះបណាត លសេ� 
�គឺប់ក្ដី�មិិតិ ទាងំ់វ�័ិយក្ដីុ�ង់�បព័និធ និិង់សេ���បព័និធ 
គឺឺជាគឺនិលឹះក្ដីុ�ង់ការអ្វីភិិវឌ្ឍឍការយល់ដឹិង់រមួិ�ុ ការ 
ផ្ទាល �់បតូរគំឺនិិតិសេ�បល់ និិង់ការកំ្ដីណត់ិតួិនាទ� សេដិ�មិប�
បសេង់ើ�និ�ប�ិទធភាព។

>	 អន់�វតិំ�ំន់�តំ�ួិចនៅ�ិ�មុតែ�ល់ជួីយ�ំគ្រ�អុកគ្រក៖ �ំ
ទុិ ង់ដែក្ដីលមិអការអ្វីនិ�វតិតដែដិលមានិ�សាប់សេ�យការ
ចាំប់យក្ដី និិង់�តល់នូិវដំិសេណាះ�សាយបសេចេក្ដីវទិា 
ង្ហាយ��លួសេ�ប���មាប់ក្ដីមិះក្ដីរ ដូិចជាឧបក្ដីរណ៍ 
សេ�ប�សេ�យនៃដិ និិង់រសេទះរ �ញជាសេដិ�មិ។

>	 នៅធិុ� វិមុជីឈការគ្រប់ព័ុំន់ធកាកសំំណល់់៖ �បព័និធកាក្ដី 
�ំណល់តាមិដែបបមិជ្ជឈការ ដែតិង់ដែតិដំិសេណ� រការ 
តាមិរយៈ�ក្ដីមុិហុ�និសេ�ា ការឯក្ដីជ្ជនិ ដែដិលជាធមិះតា 
�បមូិលកាក្ដី�ំណល់ទាងំ់អ្វី�់ សេ�ចាំក់្ដីសេចាំល សេ�
ទ��និចាំក់្ដី�ំរាមិ សេ��ះវាមិិនិ�ូវចំណាយ សេ�ច�និ 
ដូិចជាការដែញក្ដី�ំរាមិ និិង់ដែក្ដីនៃចុសេ��ង់វញិ សេនាះសេទ។ 
សេគឺអាច�ក់្ដីប�េូលវ�័ិយសេ���បព័និធ សេ�ក្ដីុ�ង់
�បព័និធ�គឺប់�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ សេ�យ អ្វីនិ�ញ្ចាំញ តិ ឱ្យយ
មានិ�បតិិបតិតិការក្ដីុ�ង់ទំហំតូិចជាង់ �ក្ដីមុិហុ�និ សេដិ�មិប�
ធានាថា ប្លាល �េិក្ដីកាន់ិដែតិសេ�ច�និវលិ ចូលសេ�ក្ដីុ�ង់សេ�ដិា
កិ្ដីចេច�កា។



ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាកសំំណល់់ ប្លាា សំិ�កកុ�ងសំមុ�គ្រ�នៅ�តំំប់ន់់អាសំ�� ន់�ងប៉ាា សំ��ហ្វិិ�ក2929

ឃ.ន់វាន់�វតិំន៍់

 សេដិ�មិប�សេឆ្លុះល�យតិបនឹិង់ទំហំ នៃនិវបិតិីិកាក្ដី�ំណល់ 
ប្លាល �េកិ្ដីក្ដីុ�ង់�មិ��ទ វាជាការ�ំខាន់ិក្ដីុ�ង់ការសេក្ដីៀរគឺរនូិវ 
និវានិ�វតិត ន៍ិ ដែដិលសេផ្ទាត តិសេល��ក្ដីមិះ ភាពជាក់្ដីដែ�ត ង់។ ការណ៍ 
សេនិះ នឹិង់តិ�មិូវឱ្យយមានិការ�បមូិល�ត�នូំិ វអាជ្ជ�វក្ដីមិះ ខុា តិតូិច និិង់ 
មិធយមិ ក៏្ដីដូិចជាអាជ្ជ�វក្ដីមិះ ខាុ តិធំ �គឹឺះសាា និ�ិក្ដីា និិង់
រ�ា ភិិបាល សេដិ�មិប�កំ្ដីណត់ិ និិង់សេ�ជ្ជ��សេរ�ីដំិសេណាះ �សាយ 
ដែដិលអាចទទួលសេជាគឺជ័្ជយ បនាេ ប់មិក្ដី�ត ល់ ហិរ�ញ វតិា�, 
អ្វីភិិវឌ្ឍឍ និិង់អ្វីនិ�វតិត ដំិសេណាះ�សាយទាងំ់សេនាះ។

ដែ�ុ ក្ដីនៃនិនិវានិ�វតិត ន៍ិដែដិលគួឺរពិចាំរណា៖
>	 ការសេ�ជ្ជ��សេរ�ី�លិតិ�លប្លាល �េកិ្ដីដែដិលមានិ ច�រភាព 

និិង់សេឆ្លុះល�យតិបតិ�មិូវការរប�់អុ្វី ក្ដី សេ�ប��បា�់។

>	 ការរចនា�លិតិ�លសេ��ង់វញិសេដិ�មិប�សេ�ប��បា�់ ឱ្យយបានិ
យូរ និិង់ការយក្ដីសេ�ដែក្ដីនៃចុ �ះ�សេ��ង់វញិ (multilayer 
reprocessing) សេដិ�មិប�ធានាថា �លិតិ�ល
ទាងំ់សេនាះ សេ�ដែតិមានិតិនៃមិល សេ�កាយ ព�ការសេ�ប��បា�់រ ចួ 
(IRP, 2021);

>	 បនិត ដែ�ី ង់រក្ដីសារធាតិ�បាូល�ដែមុិរ (super-polymer) 
ដែដិលសេគឺអាចយក្ដីសេ�ដែក្ដីនៃចុ សេ��ង់ វញិបានិក្ដីុ�ង់
ក្ដី�មិិតិខុព �់ (Ellen MacArthur Foundation, 
2017);

>	 កាត់ិបនិា យការសេ�ប��បា�់ប្លាល �េកិ្ដី�បសេភិទសេ�សង់ៗ �ុ
សេ�ច�និមិ�ខុ សេដិ�មិប�ង្ហាយ��ួលក្ដីុ�ង់ការដែញក្ដី និិង់
ការដែក្ដីនៃចុ សេ��ង់វញិ �បក្ដីបសេ�យ�ប�ិទធ ភាពខុព �់ 
(IRP, 2021); 

>	 ព�ងឹ់ង់�ក្ដីមិះ ភាព និិង់ការបសេង់ើ�តិឧបក្ដីរណ៍ �បមូិល
ទិនិុ ន័ិយ��មាប់ការវា�់ដែវង់ និិង់ �តិួតិពិនិិតិយ
តាមិ�និកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េិក្ដីដែដិលសេលចធាល យចូល
សេ�ក្ដីុ�ង់បរសិាា និ។

>	 ដែ�ី ង់រក្ដីបសេចេ ក្ដីសេទ�ដែក្ដីនៃចុ គឺ�មិ� (chemical 
recycling techniques) ដែដិលអាចជួ្ជយសេ�ះ 
�សាយបញ្ចាំា �ប�មិដែ�ុ ក្ដីសេ�ដិា កិ្ដីចេ និិង់បរសិាា និ 
� ក់្ដី ព័ និធ នឹិ ង់ វ ិ ធ� សា ��ត ដែក្ដី នៃចុ សេមិ កា និិ ក្ដី 
(mechanical recycling) (IRP, 2021);

>	 អ្វីភិិវឌ្ឍឍ�បព័និធ �មាអ តិប្លាល �េកិ្ដីព�មិហា�មិ��ទ និិង់ទសេនិល 
សេដិ�មិប�ទាញយក្ដី និិង់ដែក្ដីនៃចុ កាក្ដី�ំណល់ ក្ដីុ�ង់ទឹក្ដី
�មិ��ទ និិង់ទសេនិល (IRP, 2021);

>	 ដែ�ី ង់រក្ដីអ្វីនិត រាគឺមិន៍ិដែ�ុ ក្ដីសេ�លនិសេ�បាយ សេ�យ
ដែ�អ ក្ដីសេល� “វទិាសា��ត �ិក្ដីាអំ្វីព�ឥរ�ិប�” 
(behavioral science) សេដិ�មិប�កំ្ដីណត់ិឱ្យយសេ��ញ 
បញ្ចាំា  និិង់ជំ្ជរ �ញការដែក្ដីដែ�បឥរ�ិប�រប�់វ�័ិយ 
ឯក្ដីជ្ជនិ និិង់�ក្ដីមុិហុ�និ (Rankine and Khosravi, 
2021)។

 ការសេ�ះ�សាយបញ្ចាំា មិ��ក្ដីូប្លាល �េិក្ដីក្ដី�មិិតិទ�មួិ យ 
(primary microplastics) ក៏្ដីទាមិទារឱ្យយមានិនិវានិ�វតិត ន៍ិ 
ដែដិរ។ ការហាមិឃាត់ិមិិនិឱ្យយសេ�ប��បា�់មិ��ក្ដីូប្លាល �ិេ ក្ដីតូិច លអតិិ 
(microbeads) សេ�ក្ដីុ�ង់�លិតិ�លនានា គឺឺ��ន់ិដែតិជា
ដំិសេណាះ�សាយតូិចមួិយ បា�ដែនិត វាក៏្ដីមិិនិអាច សេឆ្លុះល�យតិបនឹិង់
បញ្ចាំា �ក់្ដីព័និធ �លិតិ�ល�ំបក្ដីក្ដីង់់ និិង់ វាយនិភ័ិណឌ �ំសេ�គឺ 
(synthetic textiles and tyres) បានិសេ��យ។ ការរចនា
សេ��ង់វញិនៃនិ�លិតិ�លទាងំ់អ្វី�់ សេនិះគឺឺជាការង្ហារចាំបំាច់ដែដិល
�តិូវសេធី�  (�ូមិសេមិ�លរបូភាព ១០)។ អ្វីភិិ�ក្ដីមិសេអ្វីកូ្ដីរចនា (eco-
design approach) ទាមិទារឱ្យយមានិអ្វីភិិ�ក្ដីមិ�គឺប់�គឺង់វដិត
ជ្ជ�វតិិ (life-cycle management approach) ជា
លក្ដីេ ណៈ�បព័និធ �ពមិទាងំ់កិ្ដីចេ �និេ នាជាមួិយអុ្វី ក្ដី�ក់្ដីព័និធ
ទាងំ់អ្វី�់ រាប់ ចាំប់ព�អុ្វី ក្ដីដែដិលសេធី�ការក្ដីុ�ង់វ�័ិយរចនា�លិតិ�ល 
រហូតិ ដិល់អុ្វី ក្ដីសេរៀបចំដែ�និការសេហ�ា រចនា�មិពន័ិធ ក្ដីុ�ង់ទ��ក្ដីងុ់ 
ទាងំ់ ក្ដីុ�ង់វ�័ិយឯក្ដីជ្ជនិ និិង់សាធារណៈ (UNEP/SETAC, 
2009)។
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វាយន់�័ណឌ សំំនៅ�� សំំប់កកង់

• ការបំដែបល ង់ប្លាល �េកិ្ដី និិង់ការបសេង់ើ�តិ�លិតិ�ល (អុ្វី ក្ដីគឺ�មិ�
វទិា/អុ្វី ក្ដីរចនា)៖ រចនាវាយនិភ័ិណឌ / �រនៃ�
វាយនិភ័ិណឌ សេដិ�មិប�ជួ្ជ យកាត់ិបនិា យការ�ជ្ជះុ �រនៃ�
ប្លាល �េកិ្ដី។ 

• ការ�លិតិ�លិតិ�ល (អុ្វី ក្ដីរចនា)៖ សេបាក្ដីគឺក់្ដី 
វាយនិភ័ិណឌ មិ�និនឹិង់បសេ�េ ញសេ�ទ��ារ សេដិ�មិប�កាត់ិ 
បនិា យបនិេ�ក្ដី�ជ្ជះុ�រនៃ�ប្លាល �េកិ្ដីសេពលសេបាក្ដីគឺក់្ដី
សេល�ក្ដីទ�មួិ យ។

• ការដែ�ទា�ំលិតិ�ល (អុ្វី ក្ដីរចនាមាា ���និសេបាក្ដីគឺក់្ដី)៖ 
ដំិសេ��ង់ឧបក្ដីរណ៍ចសេ�មាះសេ�ក្ដីុ�ង់មាា ���និសេបាក្ដីគឺក់្ដី។ 

• សេហ�ា រចនា�មិពន័ិធ �ក់្ដីព័និធ នឹិង់ទឹក្ដី៖ ដែ�ី ង់យល់ និិង់
បសេង់ើ�និ�ប�ិទធ ភាពនៃនិការសេធី��ប�ពឹតិត ក្ដីមិះ ទឹក្ដី។

• ការបំដែបល ង់ប្លាល �េកិ្ដី និិង់ការបសេង់ើ�តិ�លិតិ�ល (អុ្វី ក្ដី 
គឺ�មិ�វទិា/អុ្វី ក្ដីរចនា)៖ សេអ្វីកូ្ដី រចនាសារធាតិ�បាូ ល�ដែមុិរ 
សេ��ូុ (rubber polymers) និិង់�ំបក្ដីក្ដីង់់សេដិ�មិប� 
កាត់ិបនិា យ�ំណឹក្ដី។

• ការសេ�ប��បា�់�លិតិ�ល (អុ្វី ក្ដីរចនា�លូ វ/សេ��ូុ 
��មាប់ចាំក់្ដី�ុ ល់)៖ រចនាក្ដី�មាល�លូ វសេដិ�មិប�កាត់ិ 
បនិា យ�ំណឹក្ដី។

• ការសេ�ប��បា�់�លិតិ�ល (អុ្វី ក្ដីរចនាសេហ�ា រចនា 
�មិពន័ិធ �ក់្ដីព័និធ នឹិង់ទឹក្ដី)៖ ធានានូិវការ�បមូិលទឹក្ដី 
ដែដិលសេហៀរ និិង់ការដែញក្ដីប្លាល �េកិ្ដី។

• សេហ�ា រចនា�មិពន័ិធ �ក់្ដីព័និធ នឹិង់ទឹក្ដី៖ ដែ�ី ង់យល់ និិង់
បសេង់ើ�និ�ប�ិទធ ភាពនៃនិការសេធី��ប�ពឹតិត ក្ដីមិះ ទឹក្ដី។

របូភាពី ១០ ៖ នវានីវតិំន៍សក្រុម៉ាប់ក្រុគប់ក្រុគ�ម� ក្រុក្ដីូប្លាា ស�ទក្ដីក្ដីក្រុមទតំទី�មួយ

ប្រ�ភព ៖  Boucher & Friot, 2017
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 អា��� និិង់បាា ���ហីកិ្ដី គឺឺជាតំិបន់ិដែដិលរមួិចំដែណក្ដី 
សេ�ច�និបំ��តិដិល់ការសេលចធាល យកាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី ចូល សេ�
ក្ដីុ�ង់មិហា�មិ��ទ។ សេ�សេពលដែដិលទ��ក្ដីងុ់នានាសេ�ក្ដីុ�ង់ តំិបន់ិ 
និិង់ចំនួិនិ�បជាជ្ជនិក្ដីុ�ង់តំិបន់ិសេក្ដី�និសេ��ង់បដែនិា មិសេទៀតិ សេនាះ
បរមិាណ នៃនិការបសេ�េ ញកាក្ដី�ំណល់រប�់�បជាជ្ជនិ ក៏្ដីនឹិង់
សេក្ដី�និសេ��ង់ដូិច�ុ ដែដិរ។ 

 បា�ដែនិត តំិបន់ិសេនិះ ក៏្ដីមានិចំណ� ចខាល ងំ់ក្ដីុ�ង់ការ�បយ�ទធ 
�បឆ្នាំងំ់នឹិង់ការបំព�លសេ�យប្លាល �េកិ្ដីដែដិរ។ ចំណ� ច�ំខាន់ិ 
ទ�មួិយ��មាប់ការសេ�ះ�សាយបញ្ចាំា កាក្ដី�ំណល់ប្លាល �េកិ្ដី គឺឺ
ការផ្ទាល �់បតូ រ ព�មិាូ ដែដិលសេ�ដិា កិ្ដីចេ ដែខុស�តិង់់ (linear 
economy) ដែដិលសេយ�ង់កំ្ដីព�ង់អ្វីនិ�វតិត បចេ�បបនិុ សេ�រក្ដីការ 
សេ�ប��បា�់មិាូ ដែដិលសេ�ដិា កិ្ដីចេ ច�កា (circular economy) 
វញិ។ ដំិសេណាះ�សាយ�បក្ដីបសេ�យភាពនៃចុ �បឌិ្ឍតិ គឺឺជាការ 
ចាំបំាច់សេដិ�មិប�ពនិារវដិត ជ្ជ�វតិិប្លាល �េកិ្ដី និិង់កាត់ិបនិា យបរមិាណ 
ប្លាល �េកិ្ដី ជាពិសេ��ប្លាល �េកិ្ដីសេ�ប�បានិដែតិមិត ង់។ �បព័និធ �គឺប់ 
�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ រ មួិទាងំ់សេ�ថុា ក់្ដីមូិល�ា និ �តិូវដែតិដែក្ដី លមិអ 
សេដិ�មិប�បសេ�េ��បញ្ចាំា នៃនិការសេលចធាល យ និិង់បសេង់ើ�និ 
ការដែក្ដីនៃចុ ។ អ្វីង់គ ភាពនានា រ មួិទាងំ់សាា ប័និ�គឺប់�គឺង់កាក្ដី 
�ំណល់ ក៏្ដីដូិចជាអ្វីង់គ ភាពបរសិាា និសេ�ថុា ក់្ដីមូិល�ា និ និិង់
ថុា ក់្ដីជាតិិ ចាំបំាច់�តិូវក្ដីសាង់�មិតិា ភាព សេដិ�មិប�បសេង់ើ�តិ 
ក៏្ដីដូិ ចជា�ក់្ដីសេចញដំិសេណាះ�សាយ�បក្ដីបសេ�យនិវានិ�វតិត ន៍ិ 
និិង់�តិួតិពិនិិតិយតាមិ�និលំហូរប្លាល �េកិ្ដី។

៧. នៅសំចកី�សំនុ់��ឋ ន់

 ការបនិស���ុ បដែនិា មិសេទៀតិ រវាង់យ�ទធ សា��ត �គឺប់ 
�គឺង់កាក្ដី�ំណល់ ជាមួិយនឹិង់សេ�លសេ�អ្វីភិិវឌ្ឍឍន៍ិ�បក្ដីប 
សេ�យច�រភាព នឹិង់ជួ្ជយធានាបានិថា �ក្ដីមិះ ភាពក្ដីុ�ង់ 
មូិល�ា និពិតិជារមួិចំដែណក្ដី ដិល់ការ�សេ�មិចបានិនូិវ 
មិហិចឆ តារប�់ពិភិពសេ�ក្ដី សេ�លគឺឺរសេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ 
��មាប់ការអ្វីភិិវឌ្ឍឍ�បក្ដីបសេ�យច�រភាព។

 សេដិ�មិប��សេ�មិចបានិនូិវសេ�លសេ�ទាងំ់សេនិះ វាជា សេរឿង់
ដ៏ិ�ំខាន់ិ ដែដិលទ��ក្ដីងុ់ និិង់ទ��បជ្ជ�នំានា សេធី�ការផ្ទាល �់ បតូ រ
ឥរ�ិប� តួិ�ា ង់ ការកាត់ិបនិា យការសេ�ប��បា�់ ប្លាល �េកិ្ដីសេ�ប�
បានិដែតិមីិ ង់ និិង់ការដែក្ដីលមិអ �បព័និធ �គឺប់�គឺង់ កាក្ដី�ំណល់
ជាសេដិ�មិ។ តាមិរយៈការប�េូលវ�័ិយ���វលិ និិង់វ�័ិយសេ��
�បព័និធ សេ�ក្ដីុ�ង់ការង្ហារពិភាក្ដីា�ី�អំ្វីព�ដែ�និ ការ�គឺប់�គឺង់
កាក្ដី�ំណល់ អាជាា ធរមូិល�ា និអាចបសេង់ើ�តិ �បព័និធ មួិយ
ដែដិលមានិបរ�ិប័និុ ដែដិលវានឹិង់ជួ្ជយសាធារ- ណជ្ជនិ ឱ្យយបានិ
យល់ដឹិង់អំ្វីព�ភាពចាំបំាច់នៃនិការផ្ទាល �់បតូ រ ឥរ�ិប�។ វាក៏្ដីមានិ
សារៈ�ំខាន់ិ�ង់ដែដិរ ដែដិលទាងំ់ រ�ា ភិិបាល និិង់វ�័ិយឯក្ដីជ្ជនិ
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