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ប្អូនៗទាំងអស់ជាទីរាប់អាន
សូមស្វាគមន!៍ ខ្ញុំពិតជារីករាយ
ណាស់ ែដលបានេឃើញប្អូនៗកាន់
េសៀវេភៅេនះេឡើងេដើម្បីអានជាការ
កំសាន្ត និងបេង្កើនចំេណះដឹង។ ខ្ញុំ
សង្ឃឹមថា េសៀវេភៅែដលប្អូនៗកំពុង
កាន់េនះ នឹងផ្តល់នូវចំេណះដឹងអំពី
ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុេនៅក្នុង
សហគមន៍េនសាទតំបន់េឆ្នរ និង
ផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់ប្អូនៗក្នុងការេ្របើ
្របាស់ចំេណះដឹងទាំងេនះេដើម្បីអនុ
វត្តបន្សុាំនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ
េនៅក្នុងសហគមន៍របស់ប្អូនៗេដោយ
ផ្ទាល់។ តាមរយៈកូនេសៀវេភៅសេង្ខប
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ខ្លីេនះ ខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាប្អូនៗនឹង
រីករាយជាមួយដំេណើរែស្វងរកវិជ្ជាអំពី
ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុនាតំបន់េឆ្នរ
ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។
ដូចប្អូនៗដឹងេហើយថា ការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុកំពុងែតប៉ះពាល់
ដល់សហគមន៍េនៅតំបន់េឆ្នរៃន
្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជាជាេ្រចើនែផ្នក
ែដលជាេហតុនាំឲ្យអង្គការមជ្ឈមណ្ឌល
អភិវឌ្ឍន៍កុមារ និង្រស្តីេនៅកម្ពុជា
បានេ្រជើសេរើសសហគមន៍ជាេ្រចើន
េនៅតំបន់េឆ្នរ ដូចជា្របជាពលរដ្ឋេនៅ
ភូមិ្រតពាំងសែង្ក ឃុំ្រតពាំងសែង្ក
រ ្រសុកទឹកឈូ េខត្តកំពត េដើម្បី
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េឆ្លើយតបេទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពី
ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ តាមរយៈ
ការបេង្កើនការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន
ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ និង
េ្រគោះមហន្តរាយ គាំ្រទការអភិរក្ស
ធនធានជលផល និងធនធាន ធម្មជាតិ
តំបន់េឆ្នរ ការវិនិេយោគេទៅេលើគេ្រមោង
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ក៏ដូចជាការបណ្ដុះ
កូនេកោងកាង និងមជ្ឈមណ្ឌល
េទសចរណ៍ធម្មជាតិជាេដើម។
ភូ េតង នាយក្របតិបត្តិ មជ្ឈមណ្ឌល
អភិវឌ្ឍន៍កុមារ និង្រស្តីេនៅកម្ពុជា
េខត្តកំពត ្របេទសកម្ពុជា
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ការេលើកកម្ពស់សំេឡងរបស់កុមារ និង
ការចូលរួមរបស់ពួកេគក្នុងដំេណើរការ
េធ្វើការសេ្រមចចិត្តជាមូលដ្ឋាន្រគឹះេដើម្បី
បន្សុាំនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ
មានន័យកាន់ែត្រគប់្រគាន់�។
ជាអនុសាសន៍ កុមារ ម្រន្តីអប់រំ
រាជរដ្ឋាភិបាល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍
្រតូវេធ្វើការរួមគ្នាេដើម្បីសមាហរណ៍
កម្មទស្សនាទានៃនការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ និងការយល់ដឹងពី
ការ្រគប់្រគងហានិភ័យេ្រគោះមហន្តរាយ
េទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សា
និងអនុវិទ្យាល័យ។
េនៅេពលមានព្យុះេភ្លៀងលាយឡំ
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នឹងផ្គររន្ទះ ជាេរឿយៗកុមារមិនដឹង
្រតូវេធ្វើអ្វីេទ។ េដោយសារពួកេគេនៅ
សាលាេរៀនេ្រចើនជាងេនៅផ្ទះជាមួយ
ឪពុកម្តាយ ដូេច្នះចំេណះដឹងអំពី
បញ្ហាទាំងេនះសំខាន់ស្រមាប់កុមារ
ក្នុងការេឆ្លើយតបេទៅនឹងការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ និងេ្រគោះមហន្តរាយេផ្សង
ៗ។
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ និង្រស្តី
េនៅកម្ពុជា (CWDCC) េធ្វើែផនទី និង
វិភាគស្ថានភាពែ្រប្របួលអាកាសធាតុ
និងសហគមន៍តំបន់េឆ្នរ ក្នុងេខត្តកំពត



6

កូន្រតីតូចៗទាំងេនះកំពុងែហលទឹក
កម្សាន្តេនៅសាលាមេត្តយ្យេនៅ
ៃ្រពេកោងកាងតំបន់្រតពាំងសែង្ក។
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េលោកបង្គា ជា្រគូរបស់ពួកេគ។ េលោក
បង្គាចូលចិត្តេលោតេផ្លោត េផ្លោត។ គាត់
្របាប់ថាគាត់ចូលចិត្តខ្យល់អាកាស
បរិសុទ្ធ។



8

សិស្ស្រតីតូចៗកំពុងចាប់អារម្មណ៍នឹង
សមត្ថភាពពិេសសរបស់េលោក្រគូ
បង្គា។ ពួកេគចង់េលោតដូចេលោក្រគូ
របស់ពួកេគែដរ។ ពួកេគក៏សួរ៖ សិស្ស
្រតីតូចៗកំពុងចាប់អារម្មណ៍នឹង
សមត្ថភាពពិេសសរបស់េលោក្រគូ
បង្គា។ ពួកេគចង់េលោតដូចេលោក្រគូ
របស់ពួកេគែដរ។ ពួកេគក៏សួរ៖
”េលោក្រគូ េតើអាចបង្ហាត់ពួកខ្ញុំឱ្យេចះ
េលោតដូចេលោក្រគូែដរបានេទ?”
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េលោក្រគូបង្គាេឆ្លើយ៖ ”បាន! បាន!
ងាយ្រសួលេទ! ” ”បិទែភ្នកឱ្យជិត។
េហើយ្រសៃមេទៅដល់អ្វីមួយែដលេធ្វើ
ឱ្យេយើងរាំយ៉ាងរីករាយ។ េពលេយើង
សប្បាយចិត្ត េយើងទប់ខ្លួនេនៅេស្ងៀម
មិនបានេទ។ េពលេនោះេយើងនឹងេលោត
េឡើងេលើេហើយ!”
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មិនយូរប៉ុន្មាន កូន្រតីទាំងេនោះេលោត
េផ្លោតចុះេផ្លោតេឡើងេលើៃផ្ទទឹក។
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វារី និង្រសីមុំរស់េនៅក្នុងភូមិេនសាទែក្បរ
េនោះ។ េក្មង្រសីទាំងពីរនាក់ចូលចិត្ត
េដើរកាត់តាមៃ្រពេកោងកាង េធ្វើខ្លួន
ដូចជាម្រន្តីល្បាតៃ្រព។ េដោយពួកេគ
េឃើញមនុស្សធំក្នុងភូមិឧស្សាហ៍េធ្វើែបប
េនះ។
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ទាំងពីរនាក់ភ្ញាក់េផ្អើលែមនែទន
េនៅេពលេឃើញកូន្រតីេលោតេផ្លោតចុះ
េផ្លោតេឡើងេលើៃផ្ទទឹក។ ពួកេគេដើរថ្នមៗ
េទៅកាន់ហ្វូង្រតីេហើយសួរ៖ ”សួស្តី្រតី
តូចៗ! េម៉ចបានជាេលោតេផ្លោតចុះ
េផ្លោតេឡើងែបបេនះ? េធ្វើយ៉ាងេម៉ចេទើប
េលោតបាន? ”
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ពីដំបូងកូន្រតីតូចៗភ្ញាក់ ប៉ុែន្ត
េដោយសារពួកេគធ្លាប់េឃើញ្រសីមុំ និង
វារី ជាេ្រចើនដងមកេហើយ ដូេច្នះកូន
្រតីតូចៗដឹងថាេក្មងទាំងពីរនាក់េនះ
មិនេធ្វើបាបពួកេគេឡើយ។ កូន្រតីតូច
ៗក៏េឆ្លើយ ’សាកេលោតែដរេទៅ!’ ្រតី
ទាំងអស់ែ្រសកេដោយរីករាយ។ ”្រតូវ
្របយ័ត្ន េហើយព្យាយាមបន្តិចេបើេទោះជា
អាចដួល! បន្តព្យាយាម កុំឈប់!
េលោតេផ្លោតៗសប្បាយណាស់ណា!៎”
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េលោក្រគូបង្គារបស់ពួកេយើងបាន្របាប់
ថា៖ ”បិទែភ្នកឱ្យជិត។ េហើយ្រសៃម
េទៅដល់អ្វីមួយែដលេធ្វើឱ្យេយើងរាំយ៉ាង
រីករាយ។ េពលេយើងសប្បាយចិត្ត
េយើងទប់ខ្លួនេនៅេស្ងៀមមិនបានេទ។
េពលេនោះេយើងនឹងេលោតេឡើងេលើ
េហើយ!”
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េក្មង្រសីទាំងពីរ និង្រតីេលោតចុះេលោត
េឡើងយ៉ាងសប្បាយ រហូតទាល់ែត
ហត់។ រាល់សប្តាហ៍ ្រសីមុំ និងវារី
េទៅេលងមិត្ត្រតីតូចៗរបស់ពួកេគ។
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ល្ងាចមួយ ្រសីមុំ និងវារី េដើរកាត់
ៃ្រពេកោងកាង ជាទីតាំងសាលាមេត្តយ្យ
ែដលកូន្រតីែហលែលងជា្របចាំ។
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េគទាំងពីររន្ធត់ជាពន់េពកេនៅេពល
េឃើញៃ្រពេកោងកាងៃនសាលាមេត្តយ្យ
កូន្រតី្រតូវបានកាប់បំផ្លាញ។ ពួកេគ
េមើលេទៅក្នុងទឹក េឃើញែតមិត្ត្រតីតូច
មួយរបស់ពួកេគប៉ុេណ្ណោះ។ ’េតើេលោក្រគូ
បង្គាេនៅឯណា? ’ ពួកេគសួរេទៅកាន់
កូន្រតី
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កូន្រតីតូចបានេរៀបរាប់ពីេរឿងេសោកេសៅ
ែដលបានេកើតេឡើងកាលពីសប្តាហ៍
មុន៖ ”េពលយប់ស្ងាត់មានបុរសពីរ
នាក់បានមកទីេនះ េហើយកាប់េដើម
េកោងកាងសាលាមេត្តយ្យ។ ពួកេគចាប់
េលោក្រគូបង្គា ្រពមទាំង្រកុម្រគួសារ និង
្រតីេផ្សងៗេទៀតយកេទៅ។’
’ខ្ញុំរួចខ្លួនបានេដោយសារខ្ញុំពួនក្នុងេស្មៅ
សមុ្រទ។’
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្រសីមុំ និងវារី ខឹងខ្លាំងណាស់ េនៅេពល
ឮេរឿងេនះ។ ពួកេគមិនចង់េជឿ
ទាល់ែតេសោះថាមានេគកាប់ៃ្រព
េកោងកាងយ៉ាងអនាធិបេតយ្យ
ែបបេនះ។
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្រសីមុំនិយាយខ្លាំងៗ៖ ”អូ ! ខ្ញុំខឹងខ្លាំង
ណាស់ ប៉ុែន្តខ្ញុំមិនដឹងេធ្វើអ្វីេកើត េបើខ្ញុំ
និងវារីឯង្រគាន់ែតជាេក្មង្រសីតូចៗ។”
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វារីនិយាយេដោយក្តីសង្ឃឹមថា៖ ”្រតូវែត
មានមេធ្យោបាយេដើម្បីទប់ស្កាត់េរឿង
េនះកុំឱ្យេកើតេឡើងេទៀត។ េតោះេទៅ
សួរអ្នក្រគូ លី ឆាយ គាត់នឹងអាចមាន
េយោបល់ខ្លះស្រមាប់េយើង។
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អ្នក្រគូ លី ឆាយ ជា្រគូបេ្រងៀនរបស់
េក្មង្រសីទាំងពីរ។ គាត់ែតងែតេលើក
្របធានបទបរិស្ថានមកជែជកជាមួយ
សិស្ស។ េក្មង្រសីទាំងពីរេទៅផ្ទះអ្នក្រគូ
លី ឆាយ េហើយេរៀបរាប់ពីការបាត់បង់
មិត្ត្រតីរបស់ពួកេគ។ អ្នក្រគូ លី ឆាយ
ស្តាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។ គាត់
ញញឹមេហើយនិយាយេទៅកាន់េក្មង្រសី
ទាំងពីរ៖ ”អ្នក្រគូសប្បាយចិត្តណាស់ែដ
លកូនៗយកេរឿងេនះមក្របាប់អ្នក្រគូ។”
”អ្នក្រគូ្របាកដជាជួយមិនឱ្យេរឿងេនះ
េកើតេឡើងម្តងេទៀតេទ ប៉ុែន្ត កូនៗ្រតូវ
រង់ចាំបន្តិចណា!៎ ពីេ្រពោះេបើេយើងចង់
េធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគឺ្រតូវការេពលេវលា
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បន្តិច។ េទោះយ៉ាងណា ពួកេយើងនឹង
មិនេបោះបង់េចោលការព្យាយាមេនោះ
ែដរ។”



24

អ្នក្រគូ លី ឆាយ បន្ត៖ ”កាលពី
ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុន មានេរឿងរ៉ាវ
េកើតេឡើងអា្រកក់ជាងេនះេទៅេទៀត។
ៃ្រពេកោងកាង និង្រតីេស្ទើរទាំងអស់្រតូវ
បានបាត់បង់។ ទីបំផុត សហគមន៍
េប្តជ្ញាចិត្តរួមសាមគ្គីគ្នាេដើម្បីេធ្វើ
ឱ្យ្រតពាំងសែង្កេទៅជាកែន្លងមួយ
សុខសាន្តស្រមាប់ជីវិតមនុស្សសត្វ។”
’េគសេ្រមចចិត្តថាឈប់កាប់េដើមេឈើ
និងឈប់េនសាទេលើសកំណត់។’
’ប៉ុែន្តេពលខ្លះ ្របជាពលរដ្ឋកាប់ៃ្រព
េកោងកាងទាំងខុសច្បាប់។’
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្រសីមុំេនៅែតឆ្ងល់៖ ”េហតុអ្វីពួកេគ
េធ្វើែបបេនះ?”
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អ្នក្រគូ លី ឆាយ តប៖ ”ភាគេ្រចើន មក
ពីពួកេគចង់រក្របាក់ចំណូលចិញ្ចឹម
្រគួសារ។”
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’ អ្នក្រគូសួរេទៅេក្មងទាំងពីរ៖ ”េនៅេពល
អ្នកភូមិ និងអ្នកជិតខាងេរៀបចំ
សកម្មភាពេដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់
បំផ្លាញៃ្រព េតើកូនៗនឹងចូលរួម
ពន្យល់អ្នកភូមិអំពីសារៈសំខាន់ៃន
ៃ្រពេកោងកាង និងេស្មៅសមុ្រទែដរឬេទ?
”
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េក្មង្រសីទាំងពីរងក់ក្បាលយល់្រពម។
ពួកេគរំេភើបែដលអាចជួយក្នុងេរឿងេនះ
បាន។ ជាយូរណាស់មកេហើយែដល
ពួកេគចង់រួមចំែណកជាមួយសហគមន៍
ក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន។ ”េតើេពលណា
ពួកេយើងអាចចាប់េផ្តើមបានេទៅ?”
ពួកេគសួរ
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អ្នក្រគូលីឆាយេមើលេទៅេ្រកៅបង្អួត ក៏
េឃើញេមឃងងឹត ”ឥឡូវេនះល្ងាច
ណាស់េហើយ េទៅផ្ទះស្រមាកសិនេទៅ។
ចាំែស្អកចាំចាប់េផ្តើម។”



30

’េនះយកឆ័្រតេទៅកូនៗ’ ’បច្ចុប្បន្នេនះ
អាកាសធាត ុវាពិបាកស្មានណាស់។
ជួនកាលអាចមានេភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ទាំង
េនៅែខមករាក៏មាន!’



31

យប់េនោះេក្មង្រសីទាំងពីរចូលេគងទាំង
អារម្មណ៍រំេភើប។ ្រសីមុំយល់សប្តិេឃើញ
ក្លាយជាម្រន្តីបរិស្ថានេនៅេពលនាង
ធំេឡើង។



32

វារីយល់សប្តិេឃើញមិត្ត្រតីរបស់នាង។
...” បិទែភ្នកឱ្យជិត។ េហើយ្រសៃម
េទៅដល់អ្វីមួយែដលេធ្វើឱ្យេយើងរាំយ៉ាង
រីករាយ។ េពលេយើងសប្បាយចិត្ត
េយើងទប់ខ្លួនេនៅេស្ងៀមមិនបានេទ។
េពលេនោះេយើងនឹងេលោតេឡើងេលើ
េហើយ។”



33

អ្នកដឹងេទ? ល្បាប់ភក់ ៃ្រពេកោងកាង
និងេស្មៅសមុ្រទេដើរតួនាទីជាជ្រមក
ការពារកូន្រតីតូចៗពីការប៉ុនប៉ងេដោយ
សត្វចៃ្រងេផ្សងៗ និងការពារពីចរន្តទឹក
ហូរខ្លាំង។
ល្បាប់ភក់ៃ្រពេកោងកាងក៏ជួយ
កាត់បន្ថយសំណឹកតំបន់េឆ្នរពី
ខ្យល់ព្យុះ ពីការបង្ហូរកាកសំណល់
េពោលគឺកាត់បន្ថយការចម្លងេរោគ
ក្នុងទឹកសមុ្រទ និងេដើរតួនាទី ជាអាង
ស្តុកកាបូន េនៅេពលបំភាយអុកសុី
ែសន។
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អ្នកដឹងេទ? សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ៃន
ទឹកសមុ្រទ បណ្ដាលមកពីការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុអាចេធ្វើឱ្យក្រមិតអុកសុី
ែសនេនៅក្នុងទឹកថយចុះេហើយេធ្វើឱ្យ
ការរស់េនៅៃនសត្វ សមុ្រទមួយចំនួន
ជួបការលំបាក។
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អ្នកដឹងេទ? េនៅតំបន់េឆ្នរនាេខត្តកំពត
សម្បូរេទៅេដោយភូមិេនសាទជាជនជាតិ
ែខ្មរឥស្លាម។ ្រតពាំងសែង្កជាែផ្នកមួយ
ៃនសហគមន៍េនះ។
ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ និងការ
េនសាទេលើសកំណត់បានេធ្វើឱ្យ
ប៉ះពាល់ដល់្របព័ន្ធេអកូឡូសុីក្នុងតំបន់
និងសហគមន៍ ែដលេធ្វើឱ្យបរិមាណ
និងគុណភាពេនសាទបានថយចុះ។
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អ្នកដឹងេទ? េដើម្បីេចៀសវាង្រពឹត្តិការណ៍
េ្រគោះមហន្តរាយ េនៅឆ្នាំ២០០៨ភូមិ
េនសាទតំបន់េឆ្នរ និងរាជរដ្ឋាភិបាល
បានសេ្រមចថាពួកគាត់នឹងេនសាទ
្របកបេដោយទំនួលខុស្រតូវេនៅ
្រតពាំងសែង្ក។
សហគមន៍េនះទទួលខុស្រតូវ
ក្នុងការ្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ
្របកបេដោយនិរន្តរភាព។
សមាជិកសហគមន៍ជាប់េឆ្នោត ល្បាត
តំបន់េដោយេទៀងទាត់េដើម្បីកាត់បន្ថយ
ការេនសាទខុសច្បាប់ឬការកាប់ៃ្រព
េកោងកាង។
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អ្នកដឹងេទ? ការកាប់ៃ្រពេកោងកាង
គឺជាទេង្វើខុសច្បាប់ េហើយច្បាប់បាន
ែចងយ៉ាងច្បាស់អំពីការ្រគប់្រគង
តំបន់េនសាទ និងរេបៀបេនសាទ។
េទោះជាយ៉ាងេនះក្តី េពលខ្លះសមាជិក
សហគមន៍បានកាប់េដើមេកោងកាង
េដើម្បីដុតេធ្វើធ្យូង ឬេទៅេនសាទេនៅ
តំបន់ហាមឃាត់។ ពួកេគេធ្វើែបបេនះ
េ្រពោះពួកេគគ្មានមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត
េដើម្បីចិញ្ចឹម្រគួសារ។
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អ្នកដឹងេទ? ្របភពចំណូលរបស់
សហគមន៍ភាគេ្រចើនបានមកពីការ
េនសាទ និងការដាំ្រសូវ។ ្របមាណមួយ
ភាគបួនៃន្របជាពលរដ្ឋមានអាជីវកម្ម
ខ្នាតតូច ដូចជាលក់ចាប់ហួយ េហើយ
្របែហលមួយភាគបីរក្របាក់ចំណូល
បានេដោយេធ្វើការេនៅកសិដ្ឋានរបស់
អ្នកដៃទ េធ្វើការេរោងច្រកសេម្លៀកបំពាក់
និងេធ្វើការងារសំណង់។
ជាធម្មតាអ្នកេនសាទ ឬ្រស្តី
អាចរក្របាក់ចំណូលបាន ៤មុី
នេរៀល ្របមាណ១០ដុល្លារក្នុង
មួយៃថ្ង។
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អ្នកដឹងេទ? េបើតាមសម្តីរបស់
្របធានសហគមន៍ មនុស្សបីនាក់
ក្នុងចំេណោមបួននាក់ក្នុងសហគមន៍
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារការពារ
ធនធានធម្មជាតិ។ គណៈកម្មការ
ការពារជលផលបាន្របឹងែ្របងអស់ពី
សមត្ថភាពក្នុងការអប់រំសហគមន៍ឱ្យ
យល់ពីតៃម្លៃន និរន្តរភាពជលផល និង
ការអភិរក្សៃ្រពេកោងកាង។
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កុមារីសាវី អ្នកែណនាំអំពីការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ
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សកម្មភាពទី១ កត់្រតាអំពីអាកាសធាតុ
រាល់ៃថ្ង រយៈេពលមួយអាទិត្យ។
សីតុណ្ហភាពប៉ុន្មាន? េមឃេភ្លៀង
េទ? ពពកេ្រចើនេទ? សុំមនុស្សធំឲ្យ
ជួយក្នុងការេ្របើពាក្យេដើម្បីពិពណ៌នា
ធាតុអាកាស្របចាំៃថ្ង។ ៃថ្ងទី១:
ៃថ្ងទី២: ៃថ្ងទី៣: ៃថ្ងទី៤: ៃថ្ងទី៥:
ៃថ្ងទី៦: ៃថ្ងទី៧:  េតើប្អូនសេង្កតេឃើញ
ធាតុអាកាស ផ្លាស់ប្តូរេទពីមួយៃថ្ងេទៅ
មួយៃថ្ង ? ៃថ្ងខ្លះេក្តៅខ្លាំងជាងធម្មតា ៃថ្ង
ខ្លះេភ្លៀងេហើយៃថ្ងខ្លះេទៀតរាំង?
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េតើប្អូនសេង្កតេឃើញធាតុអាកាស ផ្លាស់
ប្តូរេទពីមួយៃថ្ងេទៅមួយៃថ្ង ? ៃថ្ងខ្លះេក្តៅ
ខ្លាំងជាងធម្មតា ៃថ្ងខ្លះេភ្លៀងេហើយៃថ្ង
ខ្លះេទៀតរាំង?
អាកាសធាតុ គឺសំេដៅេលើមធ្យមភាគ
ធាតុអាកាសេនៅតំបន់ណាមួយ
ជាក់លាក់ក្នុងរយៈែវង អាចរាប់ទសវត្សរ៍
ឬសតវត្សរ៍ ឬសហស្សវត្សរ៍។
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េពលេនះមានអ្វីខុសពីមុន? សកម្មភាព
ទី២៖ េនៅេពលកូនៗេទៅេលងផ្ទះ
បងប្អូន សូមសួរមនុស្សធ ំពីរសំនួរ៖ ១)
េពលអ្នកេនៅអាយុ្របែហលខ្ញុំ េតើភូមិ ឬ
សហគមន៍មានសភាពយ៉ាងេម៉ច?
______________________________________________________________________

២) អាកាសធាតុខុសពីមុនដូចេម្តច?
___________________________________________________________________________
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ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុែតងែត
េកើតមានេឡើង ។ កាលពីមុន
ការែ្រប្របួលទាំងេនះបង្កេឡើងពីក
ត្តាធម្មជាតិ ។ ប៉ុែន្តស្រមាប់បច្ចុប្បន្ន
េនះ ការដុតឥន្ធនៈហ្វូសុីល ការកាប់
បំផ្លាញៃ្រពេឈើ្រទង់្រទាយធំ និងសកម្ម
ភាពេផ្សងៗេទៀតរបស់មនុស្ស បាន
បេង្កើនការបំភាយឧស្ម័នពុលដូចជា
កាបូនឌីអុកសុីតេទៅក្នុងបរិយាកាស
ែដលជាកត្តាចម្បងៃនការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ។
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អ.ឺ..ដូេច្នះយ៉ាងេម៉ច? ែផនដីេកើន
កេម្តៅេលឿនជាងេពលមុនៗ េទៅេទៀត
ែដលេធ្វើឱ្យមានការែ្រប្របួលបរិមាណ
ទឹកេភ្លៀងនិងការេកើនេឡើងនូវ
េ្រគោះមហន្តរាយកាចសាហាវដូចជា
ព្យុះជាេដើម។ សកម្មភាពទី៣ េតើ
ប្អូនអាចស្មានដឹងពីផលប៉ះពាល់ៃន
ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុែដរឬេទ?
(អាចសុំមនុស្សធំជួយបាន) រ_ក_េម្តៅ  
កំេណើ_កម្ព_ទឹក_ម_ុ 
កា_ _លា_ដុំទ_ឹក_ 
រលកកេម្តៅ កំេណើនកម្ពស់ទឹកសមុ្រទ
ការរលាយដុំទឹកកក
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េតើអ្វីេទៅជាផលវិបាកៃនការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុទាំងេនះ?
- ការរីករាលដាលៃនជម្ងឺ។ - រដូវផ្លាស់
ប្តូរមិនេទៀងអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់
កសិករ និងលទ្ធភាពក្នុងការដាំដុះ។
- ការខូចខាតៃនគមនាគមន៍ និង
េហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រួមមានផ្លូវថ្នល់ ស្ពាន
ផ្លូវទឹកនិងេសដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពី្រពឹត្តិការណ៍
ធម្មជាតិកាចសាហាវនានា។ - បរិស្ថាន
ធម្មជាតិផ្លាស់ប្តូរបណ្ដាលឱ្យបាត់បង់
ែដនជ្រមក និងពូជសត្វ។
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ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុេនៅ
្រតពាំងសែង្ក
សហគមន៍េនសាទ្រតពាំងសែង្ក គឺជា
តំបន់អភិរក្សនិងសិក្សា ស្ថិតក្នុងឃុំ
្រតពាំងសែង្ក ្រសុកទឹកឈូរ េខត្តកំពត
្របេទសកម្ពុជា។
ទីតាំងេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដើម្បី
ការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់
រួមមានវាលល្បាប់ភក់ៃ្រពេកោងកាង េឆ្នរ
និងពូជេដើមរបស់្រតី។ សហគមន៏េនះ
េធ្វើការេផ្តោតេលើេអកូេទសចរណ៍ និង
សកម្មភាពបន្សុាំេទៅនឹងការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ។ ជាេរៀងរាល់ឆ្នាំមាន
មនុស្ស្របែហល ៥០០០-៦០០០ នាក់



48

មកេលងសហគមន៍្រតពាំងសែង្ក។
េតើេអកូេទសចរណ៍គឺជាអ្វ?ី វាជា
េទសចរណ៍ែដលេផ្តោតេលើការ រួមគ្នា
អភិរក្ស ក៏ដូចជាដំេណើរកំសាន្ត
្របកបេដោយមនសិការ និងែដលជួយ
គាំ្រទដល់សហគមន៍ក្នុងេគោលបំណង
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់
បរិស្ថាន។
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្របជាជនេនៅ្រតពាំងសែង្គបាន្របាប់
េយើងថាេតើ ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ
បានជះឥទ្អិពលយ៉ាងណាេលើ
សហគមន៍។ កសិករមិនអាចេធ្វើការ
ដាំដុះបានេទ។ រាល់ៃថ្ងេនះអាកាសធាតុ
េក្តៅជាងមុនេហើយមនុស្សពិបាកេធ្វើការ
េដោយសារែតកេម្តៅេកើនេឡើង។ មនុស្ស
េពញវ័យក្នុងសហគមន៍្រតូវចាកេចញ
ពី្រកុម្រគួសាររបស់ពួកេគ េហើយេទៅ
ទី្រកុងេដើម្បីរកការងារេធ្វើ។ ្របជាពលរដ្ឋ
្រតូវេធ្វើការយូរជាងមុនេដើម្បីរក្រតីបាន
្រគប់្រគាន់យកមកផ្គត់ផ្គង់្រគួសារ។ ខ្លួន
ស្អិត េហើយេនៅមិន្រសណុកេពលរដូវ
េក្តៅ។
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េសៀវេភៅេនះចង្រកងេឡើងរេបៀបណា
េសៀវេភៅេនះេកើតេឡើងេដោយមាន
ការផ្តល់មូលនិធិពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អាសុី គេ្រមោងជំនួយបេច្ចកេទស៖ ការ
ប្រញ្ជាបភាពធន់នឹងអាកាសធាតុេទៅ
ក្នុងដំេណើរការៃនការកសាងែផនការ
អភិវឌ្ឍន៍ ែដលគាំ្រទេដោយកម្មវិធី
សាកល្បងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ
(PPCR) ៃនមូលនិធិវិនិេយោគ
អាកាសធាតុ (CIF)។ អង្គការែភ្លន
អន្តរជាត ិកម្ពុជានិងអង្គការៃដគូ
CWDCC (មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ
និង្រស្តីេនៅកម្ពុជា) េធ្វើការងារេដើម្បី
បេង្កើនការយល់ដឹងអំពីការ ែ្រប្របួល
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អាកាសធាតុេនៅក្នុងសហគមន៍
តំបន់េឆ្នរេនៅេខត្តកំពត គាំ្រទ
សកម្មភាពល្បាត និងផ្តល់មូលនិធិដល់
ការវិនិេយោគេលើេហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
េអកូេទសចរណ៍េដើម្បីធានា
្របាក់ចំណូលរយៈេពលែវង្រពមទាំង
ការេលើកទឹកចិត្តចំេពោះការការពារ
ៃ្រពេកោងកាង និងសកម្មភាពការពារ
ធនធានជលផលេនៅក្នុងតំបន់
េគោលេដៅ។ គេ្រមោងេនះមានរយៈេពល
១៩ែខេហើយស្ថិតេ្រកោមគេ្រមោង
ប្រញ្ជាបភាពធន់នឹងអាកាសធាតុេទៅ
ក្នុងែផនការអភិវឌ្ឍន៍ -យន្តការគាំ្រទ
សង្គមសុីវិល (MCRDP-CSSM)
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។ ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីសហគមន៍
ែដលបានែចកចាយេនៅក្នុងេសៀវេភៅ
េនះ បានចង្រកងេឡើងេពលចាប់េផ្តើម
គេ្រមោង (២០១៥) ពីការេធ្វើការ
សិក្សា វាយតៃម្លការកាត់បន្ថយភាព
ងាយរងេ្រគោះ ែដលបានេធ្វើេឡើង
ជាមួយ្រកុមបុរស ្រស្តី និងកុមារ និងពី
ការ្រសាវ្រជាវបែន្ថម (២០១៧) ែដល
េធ្វើេឡើងេដោយទី្របឹក្សាឯករាជ្យ រួមមាន
ការពិភាក្សា្រកុម ការស្ទាបស្ទង់មតិនិង
ការសម្ភាស។
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តំណ្របភពព័ត៌មាន មានសារៈ
្របេយោជន៍៖ www.nationalgeographic.com/
family ផ្តល់ព័ត៌មានែបបកុមារ
េម្រតីអំពី្របធានបទជាេ្រចើន រួម
មានតំាងពីការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ
ដល់សត្វៃ្រព ជាភាសាអង់េគ្លស
climatekids.nasa.gov/big-
questions

េសចក្តីែណផ្តល់េដោយអង្គការ
NASA ងាយៗស្រមាប់កុមារ
ែស្វងយល់ អំពីការែ្រប្របួល
អាកាសធាត ុជាភាសាអង់េគ្លស
www.camclimate.org.kh/km

េវបសាយផ្លូវការរបស់កម្ពុជា អំពី
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ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ ជាភាសាែខ្មរ
www.camclimate.org.kh/en

េវបសាយ
ផ្លូវការរបស់កម្ពុជា អំពីការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ ជាភាសាអង់េគ្លស
dictionary.cambridge.org

េវបសាយ ផ្តល់ការពន្យល់អត្ថន័យ
ពាក្យេផ្សងៗ ជាភាសាអង់េគ្លស
www.everyculture.com េវប
សាយ ផ្តល់ការែស្វងយល់អំពីវប្បធ៌ម
េផ្សងៗ
ជុំវិញពិភពេលោក ភាសាអង់េគ្លស គឺជា
កែន្លងែដលអាចែស្វងរកព័ត៌មាន
អំពីសហគមន៍ជនជាតិែខ្មរឥស្លាម។
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 https://www.facebook.com/
kampotmangrove.forest
េគហទំព័រេហ្វសប៊ុករបស់សហគមន៏
្រតពាំង សែង្ក
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េសៀវេភៅេនះនិពន្ធេដោយអ្នកស្ម័្រគចិត្ត
ពីអង្គការែភ្លនអន្តរជាតិកម្ពុជា និង
អង្គការ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ
និង្រស្តីក្នុង្របេទសកម្ពុជា (CWDCC,
www.cwdcc.org) ែដលទទួល
បានការឧបត្ថម្ភពីគេ្រមោងធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាសុីក្នុងការប្រញ្ជាបភាពធន់
នឹងអាកាសធាតុេទៅក្នុងដំេណើរការៃន
ការ កសាងែផនការអភិវឌ្ឍន៍។
េរៀបចំគំនូរ និងរួបភាពេដោយវិចិ្រតករ
N. Joseph
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