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អភិវឌ្រឍន៍និងជំនួយមនុស្រសធម៌(DGD)និងជំនួយផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសរបស់ការិយាល័យហ្រ្វ្លមីស៍សម្រ្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
អភិវឌ្រឍន៍និងជំនួយការបច្ច្រកទ្រស(VVOB)។ខ្លមឹសរន្រការបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះមិនស្ថតិក្រ្រមការទទួលខុសត្រវូរបស់រដ្ឋ្រភិបាល
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អនុលោមតាមផ្រនការជាតិអប់រំសម្រ្រប់ទាំងអស់គ្ន្រក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងដ្រ
គូអភិវឌ្រឍ បាននិងកំពុងប្រឹងប្រ្រងយា៉្រងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្រសនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
 ក្រ្រមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដ្រគូអភិវឌ្រឍជាតិនិងអន្តរជាតិក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាបានសហការជាមួយគម្រ្រងកម្មវិធីSEAL របស់VVOB រៀបចំផលិតឯកសរបំណិនជីវិត
ផ្ន្រកបរិស្ថ្រនសម្រ្រប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូយកទៅអនុវត្តក្នុងសកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាព។
 ដើម្របីអនុវត្តខ្លឹមសរនិងសកម្មភាពដ្រលមនក្នុងឯកសរន្រះឱ្រយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
លោកគ្រូអ្នកគ្រូគប្របី៖
 ១-ស្វ្រងយល់ខ្លមឹសរគោលបំណងនិងរបៀបប្រើប្រ្រស់ឯកសរន្រះឱ្រយបានច្របាស់លាស់។
 ២-ត្រៀមសម្ភ្ររសម្រ្រប់បង្រៀនឱ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់តាមការណ្រនាំក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ។
 ៣-សកល្របងអនុវត្តសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងមុននឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងថា្ន្រក់រៀន។
 ក្រសួងសង្រឃឹមថា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នឹងខិតខំប្រឹងប្រ្រងយកអស់កម្ល្រំងកាយ កម្ល្រំងចិត្ត
និងកម្ល្រំងប្រ្រជា្ញ្រស្ម្ររតី អនុវត្តប្រើប្រ្រស់ឯកសរន្រះឱ្រយអស់លទ្ធភាពសម្រ្រប់ការបង្រៀន និង
រៀនដើម្របីរួមចំណ្រកបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។
 ក្នុងនាមក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយា៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រចំពោះ
ក្រមុការងារ  និងអ្នកជំនួយការបច្ច្រកទ្រសគម្រ្រង SEAL ដ្រលបានចំណាយអស់កម្ល្រងំកាយចិត្ត
និងកម្ល្រំងបញ្ញ្រស្ម្ររតីក្នុងការកសងឯកសរដ៏មនសរសំខាន់ន្រះ។
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អារម្ភកថា

     សៀវភៅវិធីបង្រៀនមុខវិជា្ជ្របំណិនជីវិតផ្ន្រកបរិស្ថ្រន ត្រូវបានកសង និងរៀបរៀងក្រ្រម
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមការងារន្រក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រុមឧទ្ទ្រសន្រសលា
គរុកោសល្រយ និងវិក្រឹតការខ្រត្តសៀមរាប និងអ្នកជំនួយការបច្ច្រកទ្រសគម្រ្រង SEAL របស់
VVOBន្រប្រទ្រសប្រលហ្រសុិក។

  សៀវភៅន្រះនឹងផ្តល់នូវគំនិត គន្លឹះ និងវិធីសស្ត្របង្រៀនសំខាន់ៗជាច្រើនដ្រលមន
លក្ខណៈសមស្របសម្រ្រប់យកទៅប្រើប្រ្រស់ក្នុងការបង្រៀននិងរៀនផ្ន្រកបំណិនជីវិតបរិស្ថ្រន។

    សៀវភៅន្រះជាឯកសរជំនួយដល់គ្រូឧទ្ទ្រស  និងគរុសិស្រសក៏ដូចជាលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៅ
សលាគរុកោសល្រយ និងសលាបឋមសិក្រសាយកទៅប្រើប្រ្រស់ដោយធ្វើយា៉្រងណាឱ្រយការបង្រៀន
និងរៀនផ្ន្រកបរិស្ថ្រនកាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាពនិងសុីជម្រ្រ។

 សៀវភៅវិធីបង្រៀនបរិស្ថ្រនន្រះ ត្រូវបានពិនិត្រយលើភាពត្រឹមត្រូវសុក្រឹតដោយមជ្រឈមណ្ឌល
សម្រ្រប់ការអប់រំបរិស្ថ្រនន្រប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ (Centre for Environment Education) និង
អង្គការLive and Learn Cambodia ។VVOB សូមថ្ល្រងអំណរគុណដល់អង្គការទាំងពីរ
ចំពោះការគំទ្រដំណើរការន្រះ។ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររអង្គការ Osmoseបានជួយជ្រ្រមជ្រ្រងក្នុង
ការផ្តល់រូបភាពសម្រ្រប់សៀវភៅខ្លឹមសរនិងវិធីបង្រៀននិងផ្ទ្រំងរូបភាពធំសម្រ្រប់គ្រឹះស្ថ្រនបណ្តុះ
បណា្ត្រលគ្រូនិងសលាអនុវត្តផងដ្ររ។

 ក្រមុការងារយើងខ្ញុរីំករាយជានិច្ចក្នងុការរង់ចំាទទួលយោបល់ក្រលម្អនៅគ្រប់ចំណុចទំាងអស់
ន្រខ្លឹមសរម្ររៀនក្នុងន័យស្ថ្របនាពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។
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ក.គណៈគ្រប់គ្រង
 ឯកឧត្តមណាតប៊ុនរឿន រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

ខ.គណៈកម្មការត្រួតនិត្រយ
 លោកលាងស្រងហាក់  ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ត្រលនិងវិក្រឹតការ
 លោកអ្រងគឹមលី  ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា
 លោកចាន់សុភា  ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនបឋមសិក្រសា
 លោកវាវុទ្ធី   ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនតម្រង់ទិសវិជា្ជ្រជីវៈ

គ.គណៈកម្មការនិពន្ធ
 លោកលាវឧរា   នាយកសលាគរុកោសល្រយនិងវិក្រឹតការខ្រត្តសៀមរាប
 លោកអនឈុត  នាយករងសលាគរុកោសល្រយនិងវិក្រតឹការខ្រត្តសៀមរាប
 លោកស្រីព្រលិសុខរស់  គ្រឧូទ្ទ្រសសលាគរុកោសល្រយនិងវិក្រតឹការខ្រត្តសៀមរាប
 លោកស្រីឈិតសូភី  គ្រឧូទ្ទ្រសសលាគរុកោសល្រយនិងវិក្រតឹការខ្រត្តសៀមរាប
 លោកស្រីរិទ្ធដរីញ៉្រត  គ្រឧូទ្ទ្រសសលាគរុកោសល្រយនិងវិក្រតឹការខ្រត្តសៀមរាប
 លោកស្មនិសូ៊   គ្រឧូទ្ទ្រសសលាគរុកោសល្រយនិងវិក្រតឹការខ្រត្តសៀមរាប
 លោកជួបសំអុល  គ្រឧូទ្ទ្រសសលាគរុកោសល្រយនិងវិក្រតឹការខ្រត្តសៀមរាប
 លោកស្រីហូរសុខឡីគ្រឧូទ្ទ្រសសលាគរុកោសល្រយនិងវិក្រតឹការខ្រត្តសៀមរាប
 លោកស្រីWanda Prins ប្រធានសម្របសម្រលួគម្រ្រងSEALរបស់VVOB

 លោកកុយម៉្រក់គី  មន្រ្តីត្រួតពិនិត្រយ/វាយតម្ល្រនិងអ្នកសម្របសម្រួលគម្រ្រង 
     SEALរបស់VVOB 

 លោកស្រីNadia Reynders  ប្រធានសម្របសម្រលួគម្រ្រងSEALរបស់VVOB

 លោករាច័ន្ទរតន៍  ទីប្រឹក្រសាផ្រ្នកអប់រំគម្រ្រងSEAL របស់VVOB

ឃ.គណៈកម្មការក្រលម្អនិងរៀបរៀង
 លោកជាផុន   អនុប្រធាននាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ត្រលនិងវិក្រឹតការ
 លោកស្រីអ៊ុកចរិយា  អនុប្រធាននាយកដ្ឋ្រនតម្រង់ទិសវិជា្ជ្រជីវៈ
 លោកស្រីសៀកសុខនី  មន្រ្តីនាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ត្រលនិងវិក្រឹតការ
 លោកអ៊ុកដរា   មន្រ្តីនាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ត្រលនិងវិក្រឹតការ
 លោកសូច័ន្ទបូរី  មន្រ្តីនាយកដ្ឋ្រនអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា
 លោកស្រីហ៊ុយចន្ធូ  មន្រ្តីនាយកដ្ឋ្រនអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា
 លោកស្រីថោងច័ន្ទដវ័ន មន្រ្តីនាយកដ្ឋ្រនបឋមសិក្រសា
 លោកណ្រសចា្ច្រ  មន្រ្តីនាយកដ្ឋ្រនបឋមសិក្រសា
 លោកស្រីវ៉្រនវាន់ដ្រត  មន្រ្តីនាយកដ្ឋ្រនតម្រង់ទិសវិជា្ជ្រជីវៈ

គណៈកម្មការកសងឯកសរបំណិនជីវិតស្ដីពីបរិស្ថ្រន
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ស្រចក្តផី្តើម

 វិធីបង្រៀនមុខវិជា្ជ្របំណិនជីវិតបរិស្ថ្រនន្រះផ្តល់នូវគំនិតគន្លឹះ និងវិធីសស្រ្តបង្រៀនសំខាន់ៗ
ជាច្រើនដ្រលមនលក្ខណៈសមស្របចំពោះ ការអប់រំបំណិនជីវិតបរិស្ថ្រនដល់អនាគតគ្រូបង្រៀន។
 ម្ររៀនសម្រ្រប់ការអប់រំបំណិនជីវិតបរិស្ថ្រនន្រះគឺផ្ត្រតសំខាន់លើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ការស្វ្រងយល់កាន់ត្រសុីជម្រ្រអំពីបញ្ហ្របរិស្ថ្រនការអភិឌ្រឍន៍បំណិនដោះស្រ្រយបញ្ហ្រការសម្រ្រច
ចិត្ត ការបញ្ចះុបញ្ចលូ ការត្រះិរិះពិចារណា។ល។ ហើយក្នងុនោះក៏មនផ្តល់ឱកាសជាច្រើនដើម្របីអនុវត្ត
សកម្មភាពដ្រលអាចនាំមកការផ្ល្រស់ប្តូរទង្វើផងដ្ររ។គរុសិស្រសរៀនអំពីការអនុវត្តវិធីសស្រ្តបង្រៀន
ន្រះជាមួយសិស្រសបឋមសិក្រសា។

គោលបំណងន្រការបង្រៀនមុខវិជា្ជ្របំណិនជីវិត
 បនា្ទ្រប់ពីបានសិក្រសាគ្រប់ម្ររៀនបរិស្ថ្រនតាមកម្មវិធីសិក្រសា គរុសិស្រសនឹងកា្ល្រយទៅជាគ្រដូ្រល៖

- មនការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីបញ្ហ្របរិស្ថ្រនក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និងសកម្មភាព
នានាដ្រលគួរអនុវត្តដើម្របីឈានទៅរកការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រទាំងនោះ។

-បានផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយាបថនិងទង្វើដ្រលមនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិស្ថ្រន។
- មនបំណិនវិធីសស្រ្តបង្រៀនដ្រលអាចផ្ទ្ររការយល់ដឹង ការផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយាបថ
និងទង្វើដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហ្របរិស្ថ្រនដល់សិស្រសបឋមសិក្រសា។

គោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល
សៀវភៅវិធីបង្រៀនន្រះ ផ្តល់នូវព័ត៌មនរួចជាស្រ្រចអំពីការប្រើប្រ្រស់វិធីសស្រ្ត និងសកម្មភាព

អមជាមួយនឹងសម្ភ្ររឧបទ្រសដូចជា ផ្ទ្រំងរូបភាពធំ រូបភាព វីដ្រអូ សម្ភ្ររសម្រ្រប់ការពិសោធន៍។
ការអនុវត្តគោលវិធីមជ្រឍមណ្ឌលគឺជាចំណុចសំខាន់រួមន្រសកម្មភាពបង្រៀនទាំងអស់។គំរូសកម្មភាព
ជាច្រើនដ្រលអាចលើកទឹកចិត្តកុមរឱ្រយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបង្រៀនមនដូចជាការពិសោធន៍បងា្ហ្រញ
ល្រប្រងសិក្រសា សិល្របៈ និងការសំដ្រងដ្រលមនការច្ន្រប្រឌិត ការសំដ្រងតួ ការពិភាក្រសា និងការ
ជជ្រកវ្រកញ្រកការរៀនសូត្រតាមរយៈការអនុវត្តការចុះអង្ក្រត ឬការចុះស្រ្រវជ្រ្រវ និងយុទ្ធនាការ។
គ្រប់វិធីសស្រ្តខាងលើគឺមននៅក្នុងសៀវភៅន្រះ។

គ្រប់ម្ររៀនគឺមនបញ្ជ្រក់យា៉្រងច្របាស់ អំពីទំនាក់ទំនងរវាងការប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររឧបទ្រស និង
សកម្មភាព និងបញ្ជ្រក់អំពីកថាខណ្ឌនៅក្នុងសៀវភៅខ្លឹមសរ។ គ្រប់សកម្មភាពន្រម្ររៀននីមួយនឹង
ចំណាយរយៈព្រល៤០នាទីលើការបង្រៀននិងចំនួន៥នាទីផ្រស្រងទៀតដល់គ្រូឧទ្ទ្រសដើម្របីចាប់ផ្តើម
សកម្មភាពន្រដើមម្ររៀន និង៥នាទីទៀតនៅចុងបញ្ចប់ន្រម្ររៀន ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងជំហានទាំង
៥របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។

ការប្រើប្រ្រស់ពហុម្រឌៀ
បញ្ហ្របរិស្ថ្រនក៏អាចយកមកបងា្ហ្រញនៅក្នងុថា្ន្រក់រៀនបានដ្ររ គឺតាមរយៈការបញ្ច្រងំឈុតវីដ្រអូខ្លី

 គំនូរជីវចលអប់រំ បទបងា្ហ្រញរូបភាព។ល។ និងផ្តល់នូវឱកាសរៀនសូត្រសំបូរប្របដ្រលផ្ត្រតសំខាន់
លើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយាបថ។ ពហុម្រឌៀនឹងផ្តល់ឱ្រយត្រឹមត្រព័ត៌មន
ប៉ុណ្ណ្រះដូច្ន្រះការពិភាក្រសាមួយបនា្ទ្រប់ពីបានទស្រសនាឈុតវីដ្រអូខ្លីមនសរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយ
ឱ្រយគរុសិស្រសយល់កាន់ត្រច្របាស់អំពីវត្ថបំុណងន្រសកម្មភាពក្នងុម្ររៀន។
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មេរៀនទី១ សញ្ញេណទូទេនេបរិស្ថេន (២ម៉េង)

1.1 ខ្លមឹសារសង្ខេប

1.2 វត្ថបំុណង

1.3 សម្ភេរ

1.4  លំនំាបងេៀន

  1.4.1 ម៉េងទី១៖ និយមន័យបរិសា្ថេន 

       បរិសា្ថេនមនន័យថា អ្វីៗ ដេលនៅជំុវិញខ្លនួយើងរួមទំាងខ្លនួយើងភាវៈមនជីវិត និងគ្មេនជីវិតផងដេរ។ បរិសា្ថេន 
មន៣ផ្នេកគឺ បរិសា្ថេនធម្មជាតិ បរិសា្ថេនសង្គមវបេបធម៌ និងបរិសា្ថេនមនុសេស។ ការអប់រំអំពីបរិសា្ថេនគឺជាដំណើរការ 
រៀននិងបងេៀនដេលបង្កើនចំណេះដឹង បំណិន និងឥរិយាបថរបស់មនុសេសអំពីបរិសា្ថេន និងបញ្ហេបេឈមដេល 
កើតមនឡើង។ អភិវឌេឍនូវបំណិនចំាបាច់ដើមេបីដោះសេេយនូវបញ្ហេបេឈម ការលើកទឹកចិត្ត និងការប្តេជា្ញេចិត្ត 
ដើមេបីបង្កើតបាននូវការសមេេចចិត្ត និងសកម្មភាពដេលមនទំនួលខុសតេវូ។

       ចំណេះដឹង ៖
        - បេេប់ពីនិយមន័យបរិសា្ថេន និងផ្នេកផេសេងៗនេបរិសា្ថេនបានតេមឹតេវូតាមរយៈ ការធ្វើពេយុះគំនិត ការធ្វើចំណាត់ 
             ថា្នេក់ប័ណ្ណពាកេយ និងសំណួរបំផុសរបស់គេ។ូ
        - បេេប់ពីបញ្ហេដេលកើតមនក្នងុបេទេសកម្ពជុា និងអត្ថន័យនេការអប់រំដើមេបីអភិវឌេឍន៍បេកបដោយនិរន្តរភាព 
 និងការអប់រំបរិសា្ថេនតាមរយៈការគូររូបឆ្លះុបញ្ចេងំលើករណីសិកេសា។ បកសេេយពីបុគ្គលិកលក្ខណៈ 
             នេការអប់រំដើមេបីអភិវឌេឍន៍បេកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការពិភាកេសាកេមុ។

       បំណិន៖
        - បង្ហេញអពំទីម្លេបវ់ជិ្ជមននានាដើមេបចីលូរមួអភវិឌេឍបេទេសជាតដិោយគតិលើនរិន្តរភាពបរសិា្ថេនទាងំ៣ 
            ផ្នេកតាមរយៈការសន្ទនា ។

       ឥរិយាបថ ៖
        - មនទម្លេប់រស់នៅសា្អេតតាមរយៈការរកេសាអនាម័យ និងដំារុក្ខជាតិលម្អនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅបេចំាថ្ងេ ។
        - យកចិត្តទុកដាក់បញេ្ជាបការអប់រំបរិសា្ថេនក្នងុការបងេៀន (កម្មសិកេសា)ដើមេបីលើកស្ទយួបរិសា្ថេនសា្អេត។

     - ម៉េងទី១៖ កេដាសតូច កេដាសផ្ទេងំធំ ហ្វតឺពណ៌
     - ម៉េងទី២៖ កេដាសករណីសិកេសាម្នេក់១សន្លកឹ (មើលឧបសម្ពន័្ធ១.៤.២) ផ្ទេងំកេដាសធំ និងខ្មេដេពណ៌

      សកម្មភាពទី១៖ ការធ្វើពេយុះគំនិត (១០នាទី)
     សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ១.១ កថាខណ្ឌទី១

- គេូឧទ្ទេសចេកកេដាសតូចៗម្នេក់៣សន្លឹកដល់គរុសិសេស រួចឱេយពួកគត់សរសេរពីអ្វីដេលគេបាន 
ឃើញ និងសា្គេល់ដេលមននៅជំុវិញខ្លនួគេ ដាក់លើកេដាសតូចទំាង៣ ។

-  ឱេយគរុសិសេសរាយការណ៍ទៅកេមុធំនូវអ្វដីេលពួកគេបានសរសេរ ។
-  សួររកនិយមន័យ៖ តើបរិសា្ថេនជាអ្វ?ី
  ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បរិសា្ថេនមនន័យថា អ្វីៗដេលនៅជុំវិញខ្លួនយើងរួមទាំងខ្លួនយើងភាវៈមនជីវិត 

និងគ្មេនជីវិតផងដេរ។
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      សកម្មភាពទី២៖ ការធ្វើចំណាត់ថា្នេក់ប័ណ្ណពាកេយអំពីបរិសា្ថេនទាំង៣ ( ១០នាទី)
      សៀវភៅខ្លឹមសារចំណុច ១.១ "ក" "ខ" និង "គ"
  - គេឧូទ្ទេសពនេយល់អំពីផ្នេកទំាង៣នេបរិសា្ថេន៖ បរិសា្ថេនធម្មជាតិ បរិសា្ថេនសង្គម-វបេបធម៌ និងបរិសា្ថេនមនុសេស។ 
  - បិទប័ណ្ណពាកេយនេបរិសា្ថេនទំាងបី៖ បរិសា្ថេនធម្មជាតិ សង្គម-វបេបធម៌ និងមនុសេស នៅលើកា្តេរខៀន
  - ឱេយគរុសិសេសយកប័ណ្ណពាកេយដេលបានសរសេររួចក្នុងសកម្មភាពទី១យកទៅបិទតាមផ្នេកនីមួយៗនេ 
     បរិសា្ថេនលើកា្តេរខៀន ។
  - គេកូេលម្អចំពោះប័ណ្ណណាដេលបិទមិនបានតេមឹតេវូ ។
  - គេសួូរសំណួរ៖ 
   1. តើបរិសា្ថេនធម្មជាតិជាអ្វ?ី
   2. តើបរិសា្ថេនសង្គម -វបេបធម៌ជាអ្វ?ី
   3. តើបរិសា្ថេនមនុសេសជាអ្វ?ី
  - គេឧូទ្ទេស និងគរុសិសេសកេសមេលួប័ណ្ណដេលដាក់ខុសទីតំាង។
  - គេឧូទ្ទេសចងកេងមេរៀនសង្ខេប ។

      សកម្មភាពទី៣៖ ការសន្ទនាអំពីបរិសា្ថេនទាំង៣ផ្នេក និងទំនាក់ទំនងរបស់វា ( ២០នាទី)
      សៀវភៅខ្លឹមសារចំណុច ១.១ "ឃ"
  - ឱេយគរុសិសេសចូលកេមុតូច ១កេមុ៤នាក់
  - គរុសិសេសចាប់ផ្តើមសន្ទនាអំពីទិដ្ឋភាពក្នងុភូមិរបស់ខ្លនួ (បរិសា្ថេនទំាង៣ផ្នេក)។ ពួកគត់គួរសរសេរ ចុះនូវ 
               ឧទាហរណ៍ចំនួន២ទៅ៣នេបរិសា្ថេនទំាង៣ផ្នេកដោយកេឡេកមើលនៅភូមិរបស់ខ្លនួ។
  - កេមុនីមួយៗរាយការណ៍នូវចំណុចគួរឱេយចាប់អារម្មណ៍ទៅកេមុធំ ដើមេបីពិភាកេសារកចំណុច រួមថាតើបរិសា្ថេន 
               តាមភូមិនីមួយៗមនអ្វបីេេបេលួខ្លះ និងមនទំនាក់ទំនងគ្នេយ៉ាេងដូចម្តេច ។
  - គេកូត់តេេចំណុចសំខាន់ៗដាក់លើកា្តេរខៀន ។
  - ឆ្លះុបញ្ចេងំ និងសន្នដិា្ឋេន។

1.4.2 ម៉េងទី២៖ ការអប់រំដើមេបីអភិវឌេឍន៍បេកបដោយនិរន្តរភាព

 សកម្មភាពទី១ ៖ សំណួរបំផុស(៥នាទី)
      សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ១.២ 
  - សំណួរ៖ តើបរិសា្ថេននៅក្នងុបេទេសកម្ពជុាបេឈមមុខនឹងបញ្ហេអ្វខី្លះ?
  - ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បមេេបមេលួអាកាសធាតុ និងការបំផ្លេញធនធានធម្មជាតិ 
  - តើតេវូធ្វើដូចម្តេចដើមេបីឱេយបរិសា្ថេននៅកម្ពជុាមននិរន្តរភាព?
  - ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ផ្តល់ការអប់រំអំពីបរិសា្ថេន និងការទាញយកផលពីបរិសា្ថេនបេកបដោយនិរន្តរភាព។

សកម្មភាពទី២៖ ការងរកេុមលើករណីសិកេសា ( ២៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ១.៣

-  ចេកគរុសិសេស ជា៤កេមុ 
- ចេកកេដាសករណីសិកេសា ចំនួន១ចេបាប់ដល់កេមុ នីមួយៗដើមេបី អាន។ ករណីសិកេសាមនចំនួន៤      

ផេសេងៗគ្នេដេលមននៅក្នងុឧបសម្ពន័្ធ ១.៤.២។
- ឱេយគរុសិសេសសរសេរចូលនូវរាល់បញ្ហេទាំងមនុសេស និងបរិសា្ថេនដោយអាសេ័យទៅតាមបញ្ហេនៅ

ក្នុងកេដាសករណីសិកេសា។ ឧទាហរណ៍៖ បេសិនការអប់រំជាបញ្ហេគឺតេវូសរសេរនៅខាងកេេម  
មនុសេស។ 

-   គេឧូទ្ទេសពនេយល់ណេនំាអំពីរបៀបគូររូបសុ៊ត និងការបេើពណ៌ជាតំណាងខ្លមឹសារនេពណ៌របស់សុ៊ត  
ដូចខាងកេេម៖ (បញ្ចលូរូបភាពពី CEE)
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                          • ពណ៌លឿងនេស៊ុត គឺតំណាងឱេយមនុសេស (សា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និងនយោបាយដេល 
     ទាក់ទងជាមួយសកម្មភាពរបស់ផ្នេកមនុសេស) ហើយពណ៌ស ដេលនៅជំុវិញតំណាងឱេយបរិសា្ថេន។ 
     បនា្ទេប់មកទៀតឱេយកេមុនីមួយៗគូរសេមលទៅលើផេ្នកពណ៌លឿងដោយបេើខ្មេដេពណ៌ទៅ 
     តាមបញ្ហេ។ 
        ឧទាហរណ៍៖ បេសិនបញ្ហេវាធ្ងន់ធ្ងរ ពួកគេអាចគូរសេមលនៅផេ្នកនោះជាមួយពណ៌ខ្មេ 
      បេសិនមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរគូរពណ៌បេផេះឬបើវាទើបតេចាប់ផ្តើមកើត អាចគូរពណ៌បេផេះសេេល 
      (ផត់ស្តើង)។
  - ឱេយកេមុនីមួយៗពិភាកេសាលើករណីសិកេសា រួចគូសរូបសុ៊តតំណាងសា្ថេនភាពបរិសា្ថេនមនក្នងុករណីសិកេសា។
  - តំណាងកេមុបកសេេយអត្ថន័យរបស់រូបសុ៊ត ។
  - សំណួរឆ្លះុបញ្ចេងំ៖ ក្នងុចំណោមករណីសិកេសាទំាង៤ តើករណីសិកេសាមួយណាដេលផ្តល់បេយោជន៍ក្នងុ 
    ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្អូន?
  - គេឧូទ្ទេសសំយោគ និងបូកសរុបឡើងវិញ។
           ឌីវីឌី ៤ ឈុតវីដេអូ ១.៤.២ សកម្មភាពបងេៀន៖ ការពិភាកេសាកេមុអំពីករណីសិកេសា (រយៈពេល ១៥នាទី)

      សកម្មភាពទី៣៖ ការពនេយល់អំពីការអភិវឌេឍបេកបដោយនិរន្តរភាព (១០ នាទី)
      សៀវភៅខ្លឹមសារចំណុច ១.៣ កថាខណ្ឌទី៣
  - គេឧូទ្ទេសសួរសំណួរ៖ 
    ដូចម្តេចហៅថាការអភិវឌេឍបេកបដោយនិរន្តរភាព?
    ចម្លើយរំពឹងទុក ៖ ជាការអភិវឌេឍដោយគិតលើនិរន្តរភាពបរិសា្ថេនជាចមេបង ឬការធានាឱេយបាននូវធនធាន
    ធម្មជាតិសមេេប់ខ្លនួឯង និងមនុសេសជំនាន់។
    តើការអប់រំដើមេបីអភិវឌេឍន៍បេកបដោយនិរន្តរភាពមនបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ?
    ចម្លើយរំពឹងទុក ៖  ការកំណត់ចក្ខវិុស័យ ការតេះិរិះពិចារណា ការគិតជាបេព័ន្ធ ការកសាងភាពជាដេគូ
    និងការចូលរួមសមេេចចិត្ត។ 
  - គេឧូទ្ទេសសំយោគ និងបូកសរុបឡើងវិញ។

រូបភាពទី១៖ ការងរកេុមលើករណីសិកេសាតាមរយៈការគូររូបស៊ុត
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មេរៀនទី២ ជីវៈចមេះុ និងឋានបេព័ន្ធ   (២ ម៉េង)

2.1 ខ្លមឹសារសង្ខេប

2.2 វត្ថបំុណង

2.3 សម្ភេរ

  ជីវៈចមេះុមនន័យថាបេភេទខុសៗគ្នេជាចេើននេជីវិតដេលរស់នៅក្នងុតំបន់ផេសេងគ្នេនៅលើផេនដី។ បេភេទ 
នីមួយៗមនតួនាទីសំខាន់រៀងខ្លួននៅក្នុងឋានបេព័ន្ធ។ ជីវៈចមេុះមនសារៈសំខាន់ណាស់សមេេប់ការរស់
នៅរបស់បេជាជនទូទៅ។ បេសិនបើជីវៈចមេះុមនស្ថេរភាព នោះឋានបេព័ន្ធក៏មនលំនឹងដេរ។

ឋានបេព័ន្ធ គឺជាបរិសា្ថេនជីវសាសេ្តដេលរួមមនភាវៈមនជីវិត និងភាវៈគ្មេនជីវិតដេលស្ថតិក្នងុតំបន់ជាក់លាក់ 
ណាមួយ សមសធាតុបរិសា្ថេនធម្មជាតិដេលធ្វើឱេយភាវៈទំាងឡាយមនអន្តរកម្មដូចជា ខេយល់ ដី ទឹក និងពន្លថឺ្ងេ។ 
កតិកាសញ្ញេរុាេសំា ស្តអំីពីតំបន់ដីសើម គឺជាកតិកាសញ្ញេអន្តរជាតិមួយសមេេប់ការអភិរកេស និងធានាការបេើបេេស់ 
តំបន់ដីសើមបេកបដោយនិរន្តរភាព ជាពិសេសដើមេបីបញេឈប់សកម្មភាពទនេ្ទានយកដីដេលចេះតេបន្ត និងការបាត់បង់ 
តំបន់ដីសើមនាពេលបច្ចុបេបន្ន និងអនាគត។

        ចំណេះដឹង
- បេេប់ពីអត្ថន័យ និងតួនាទីរបស់ជីវៈចមេះុបានតេឹមតេូវតាមរយៈសកម្មភាពកេេថា្នេក់ការបេៀបធៀប

លេបេងបណា្តេញជីវិត និងសំណួរបំផុសរបស់គេូ ។
-  បេេប់ពីនិយមន័យឋានបេព័ន្ធ លក្ខណៈពិសេសនេតំបន់ដីសើមបានតេមឹតេវូតាមរយៈការគូររូបជាបុគ្គល 

ការសង្កេតផេនទីជាដេគូ និងសំណួរបំផុសរបស់គេ។ូ

       បំណិន
-  រិះរកដំណោះសេេយ និងវិធានការដើមេបីថេរកេសាការពារជីវៈចមេះុបានតេមឹតេវូតាមរយៈការសរសេរ

លើប័ណ្ណពាកេយជាបុគ្គល ។
-  កំណត់ផលវិជ្ជមនក្នងុការរកេសាតំបន់ដីសើមនៅបេទេសកម្ពជុាតាមរយៈការងរដេគូ។

       ឥរិយាបថ
- មនឥរិយាបថវិជ្ជមនក្នងុការថេរកេសាការពារចំពោះជីវៈចមេះុនៅលើផេនដី ។
- ជៀសវាងទង្វើទំាងឡាយណាដេលប៉ះពាល់ដល់ឋានបេព័ន្ធ និងតំបន់ដីសើម។

         - ម៉េងទី១៖ ហ្វតឺ ស្កតុ កេដាសតូច កេដាសពណ៌ ខេសេ កេដាសផ្ទេងំធំ និងប័ណ្ណរូប (មនក្នងុឧបសម្ពន័្ធ២.៤.១) 
        ឌីវីឌី១ឈុតវីដេអូ ២.៤.១ "ការអភិរកេសធនធានធម្មជាតិ" និង "កិច្ចការពារ និងការធ្វើសារពើភ័ណ្ឌរុក្ខជាតិ"។ 
        ម៉េសីុនបញ្ចេងំឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកំុពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសីុនបញ្ចេងំវីដេអូ។
         - ម៉េងទី២៖ កេដាសអា៥ ចេបាប់ថតចម្លងនេផេនទីតំបន់ដីសើម និងផេនទីគេេងរាង (មនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ 
        ២.៤.២ និងបេអប់បំណិនជីវិត និងមននៅក្នងុឌីស៣ ជាមួយរូបភាព)
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2.4 លំនំាបងេៀន

2.4.1 ម៉េងទី១៖ ជីវៈចមេះុ

        សកម្មភាពទី១៖ សង្កេតបរិសា្ថេនកេេថា្នេក់(១៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ២.១ 
  - ចេកគរុសិសេស ជា៤កេមុ ឱេយចេញទៅកេេថា្នេក់តាមទីកន្លេងដេលបានកំណត់ដូចខាងកេេម
    កេមុទី១៖ សួនផ្កេសាលារៀន
    កេមុទី២៖ ទីកន្លេងគ្មេនដើមឈើដុះ
    កេមុទី៣៖ ទីកន្លេងដេលមនដើមឈើធំៗ
    កេមុទី៤៖ សេះ ឬថ្លកុទឹក

- ឱេយកេមុនីមួយៗសង្កេត និងកត់តេេឈ្មេះសត្វ និងរុក្ខជាតិ (មនសត្វអ្វខី្លះ? និងរុក្ខជាតិអ្វខី្លះ)
- តំណាងកេមុរាយការណ៍លទ្ធផល
- សំណួរឆ្លះុបញ្ចេងំ៖ ដូចម្តេចហៅថាជីវៈចមេះុ?

ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ជីវៈចមេុះមនន័យថាបេភេទខុសៗគ្នេនេភាវរស់ដេលរស់នៅក្នុងតំបន់ខុសៗគ្នេ 
នៅលើផេនដី។

- បេៀបធៀបបេភេទ និងចំនួនជីវៈចមេុះ តាមទីកន្លេងទាំង៤ តើទីកន្លេងណាមនចំនួនសត្វ និងរុក្ខ 
ជាតិចេើនជាងគេ?មូលហេតុអ្វ?ី តិចជាងគេមូលហេតុអ្វ?ី តើទីកន្លេងទំាងនោះមនបេភេទសត្វ និង
រុក្ខជាតិដូចគ្នេដេរឬទេ?មូលហេតុអ្វ?ី

-  គេឧូទ្ទេសបង្ហេញអំពីសា្ថេនភាពជីវៈចមេះុនៅបេទេសកម្ពជុា (ខ្លមឹសារមេរៀន)។
-  គេឧូទ្ទេសសំយោគ និងបូកសរុបឡើងវិញ

       សកម្មភាពទី២៖ លេបេងសិកេសា "បណា្តេញជីវិត"4  (២០នាទី)
-  ចេញកេេថា្នេក់ឈរជារង្វង់
-  ចេកប័ណ្ណរូប (ភាវៈមនជីវិត និងភាវៈគ្មេនជីវិត) មននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ២.៤.១។
-  របៀបលេង៖ គរុសិសេសបោះខេសេពីម្នេក់ទៅម្នេក់តាមប័ណ្ណដេលមនទំនាក់ទំនងគ្នេ ឧ.មនុសេសសីុតេី 

តេីតេូវការទឹក។ល។
- សណំរួឆ្លុះបញ្ចេងំ៖ តើខេសេតណំាងឱេយអ្វ?ី បើសត្វមយួបាតប់ងត់ើមនអ្វកីើតឡើង? ខេសេដេលទាកទ់ង 

ពីម្នេក់ទៅម្នេក់មនន័យដូចម្តេច? តើហេតុអ្វីបានជាជីវៈចមេុះបាត់បង់លំនឹង?
- ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ខេសេតេូវបានភា្ជេប់ពីម្នេក់ទៅម្នេក់ គឺជាបណា្តេញជីវិត ដេលកើតចេញពីខេសេអាហារ

នៅពេលបរិមណភាវៈណាមួយបាត់បង់ទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនេះ មនន័យថាខេសេនៅតេតឹង 
ដដេល ពីពេេះការបាត់បង់នោះមនការជំនួសថ្មី។ ពេលខេសេមនតំណឹងមនន័យថា ភាវៈទាំងអស់ 
នៅលើផេនដីមនទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នេទៅវិញទៅមក។ ចំណេកឯខេសេធូរវិញមនន័យថាភាវៈនោះ 
បាត់បង់ដោយសកម្មភាពមនុសេសដេលជាហេតុធ្វើឱេយបរិសា្ថេនបាត់បង់និរន្តរភាព  ដូច្នេះបើបាត់បង់  
កាន់តេចេើនផេនដីនឹងជួបគេេះថា្នេក់កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ។ 

             ឌីវីឌី ១ ឈុតវីដេអូ ២.៤១ សកម្មភាពបងេៀន៖ លេបេងបណា្តេញជីវិត (រយៈពេល ១៣នាទី)

       សកម្មភាពទី៣៖ សរសេរវិធានការការពារជីវៈចមេះុ(៥នាទី)
- បិទកេដាសសំណួរលើកា្តេរខៀន៖ តើយើងតេវូធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើមេបីការពារជីវៈចមេះុ?
- ចេកកេដាសម្នេក់១សន្លកឹដើមេបីសរសេរជាបុគ្គល ។
- គរុសិសេសសរសេររួច យកមកបិទលើកា្តេរខៀន ។
- សំយោគ និងបូកសរុប។

 4 From Environmental Education Handbook, Teacher’s Resource (Standard VI to Vlll); Centre for Environment Education, 2005
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- ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ចូលរួមថេរកេសាការពារ និងដំាពេេឈើឡើងវិញ ថេរកេសាបឹងទន្លេសាប ទន្លេមេគង្គ 
និងសមុទេ ពេមទំាងថេរកេសាការពារតំបន់ដីសើម កាត់បន្ថយការបេើបេេស់សារធាតុពុលផេសេងៗ។ 

       សកម្មភាពបន្ថេមទី១៖ បញ្ចេងំឯកសារវីដេអូ និងពិភាកេសាអំពីសា្ថេនភាពជីវៈចមេះុ
 
       បញ្ចេំងឯកសារវីដេអូ "ការអភិរកេសធនធានធម្មជាតិ" រយៈពេល២០នាទី រួចឱេយគរុសិសេសកត់ចំណាំដោយ 
  ផ្តេតលើសំណួរដូចខាងកេេម៖ (ឌីវីឌី ១ ២.៤.១) 
   1.    តើបេទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គរួមមនបេទេសណាខ្លះ?
     2. តើជីវៈចមេះុមនសារៈសំខាន់យ៉ាេងដូចម្តេចខ្លះ?
   3. តើពេេឈើ និងសត្វទំាងនោះធានានូវបរិសា្ថេនល្អអ្វខី្លះ?
   4. ចាប់តំាងពីឆ្នេ១ំ៩៩០មក តើមនអ្វបីេេបេលួ?
   5. តើការបាត់បង់ពេេឈើនំាឱេយមនផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះដល់ជីវៈចមេះុ និងមនុសេស?
   6. តើតំបន់ជួរភ្នកំេវាញបេទេសកម្ពជុាមនផលបេយោជន៍ខាងជីវៈចមេះុអ្វខី្លះ?
   7. តើ...?

       សកម្មភាពបន្ថេមទី២៖ បញ្ចេងំឈុតវីដេអូខ្ល ីនិងពិភាកេសាអំពីសារបេយោជន៍នេជីវៈចមេះុ

           បញ្ចេងំវីដេអូ "កិច្ចការពារ និងការធ្វើសារពើភ័ណ្ឌរុក្ខជាតិ" (រយៈពេល ៨នាទី)។ រួចឱេយគរុសិសេសកត់ចំណំា 
  ដោយផ្តេតលើសំណួរដូចខាងកេេម៖ (ឌីវីឌី១ ២.៤.១)
   1. តើបេធានសំខាន់នៅក្នងុវីដេអូនេះជាអ្វ?ី
   2. តើហេតុអ្វបីានជាការធ្វើសារពើភ័ណ្ឌរុក្ខជាតិមនសារៈសំខាន់?
   3. តើហេតុអ្វបីានជាចំាបាច់តេវូការពាររុក្ខជាតិ និងដើមឈើដេលមនសេេប់?
   4. ...?

រូបភាពទី២៖ ឋានបេព័ន្ធ/បេព័ន្ធអេកូឡូសីុ Copyright © Live&Learn
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2.4.2 ម៉េងទី២៖ ឋានបេព័ន្ធ (បេព័ន្ធអេកូឡូសីុ) និងតំបន់ដីសើម

       សកម្មភាពទី១៖ គូររូបអំពីឋានបេព័ន្ធ (១០នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ២.២

- ចេកកេដាសឱេយគរុសិសេសម្នេក់ចំនួន២ទៅ៣សន្លឹកដើមេបីគូររូបភាវៈមនជីវិត ឬភាវៈគ្មេនជីវិតដេល 
មនទំនាក់ទំនងគ្នេ យ៉ាេងតិចម្នេក់មនរូប២ (ឧទាហរណ៍   : ឆ្កេ និងចំណីរបស់វា, ស្ពេ និងធុងសេេច) 

-  គរុសិសេសឡើងបង្ហេញរូបភាព និងបកសេេយទំនាក់ទំនងនេរូបភាព ។
-  ឱេយគរុសិសេសកំណត់និយមន័យឋានបេព័ន្ធ។ គេូឧទ្ទេសគូសបញ្ចេក់បន្ថេម៖ គេប់វត្ថុទាំងអស់នៅក្នុង 

រូបភាពដេលមនទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នេ ហៅថាឋានបេព័ន្ធ។
- គេឧូទ្ទេសពនេយល់៖ ឋានបេព័ន្ធមន២បេភេទ ។

   1.   ធម្មជាតិ៖ ឋានបេព័ន្ធលើគោក និងក្នុងទឹក។ ឋានបេព័ន្ធក្នុងទឹកចេកចេញជា២បេភេទ 
       ឋានបេព័ន្ធក្នងុបឹង តេពំាង ថ្លកុ និងវាលភក់លេបាប់ និងឋានបេព័ន្ធក្នងុទន្លេ ស្ទងឹពេេក ឬទឹក 
       ជេេះ និងសមុទេ។
   2. កេច្នេ៖ ឋានបេព័ន្ធដេលបង្កើតឡើងដោយមនុសេស។ ឧទាហរណ៍៖ សួនសត្វ ។ល។

       សកម្មភាពទី២៖ សរសេរអំពីទង្វើវិជ្ជមន (១០នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ២.២
  - ចេកកេដាស ២នាក់១សន្លកឹ (ដេគូ)
  - គរុសិសេសសរសេរពីទង្វើនានាដេលមិនប៉ះពាល់ដល់ឋានបេព័ន្ធតាមដេលអាចរកឃើញ ដោយសរសេរ
    បេណំាងគ្នេ រយៈពេល១នាទី។
  - យកទៅបិទបង្ហេញតាមជញ្ជេងំបន្ទប់។

       សកម្មភាពទី៣៖ សង្កេតផេនទីតំបន់ដីសើម (២០នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ២.៣ 
  - ចេកចេបាប់ថតចម្លងនេផេនទីគេេងរាងទៅដល់ដេគូនីមួយៗ (មននៅក្នងុឧបសម្ពន័្ធ ២.៤.២)
  - គរុសិសេសសង្កេត រួចផត់ពណ៌លើតំបន់ដីសើមដេលខ្លនួសា្គេល់។
  - រួចចេកចេបាប់ថតចម្លងនេផេនទីតំបន់ដីសើមដើមេបីផ្ទៀងផ្ទេត់អំពីអ្វដីេលពួកគេបានកំណត់នៅលើផេនទី 
    គេេងរាងតេមឺតេវូឬអត់ និងអ្វដីេលមិនទាន់មន។ (មននៅក្នងុឧបសម្ពន័្ធ ២.៤.២)
                                              គេឧូទ្ទេសអាចបញ្ចេងំសា្លេយ "តំបន់ដីសើម" (ឌីស ៣ រូបភាព ២.៤.២) ដើមេបីពិនិតេយមើលថាតើអាចរក ឃើញ 
           គេប់តំបន់ទំាងអស់ ឬអត់។
  -  សំណួរបំផុស៖ ដូចម្តេចហៅថាតំបន់ដីសើម? តើតំបន់ដីសើមនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាមននៅកន្លេង 
    ណាខ្លះ?
  - គេឧូទ្ទេសបកសេេយពីតុលេយភាពរវាងការអភិវឌេឍ និងការអភិរកេស ។
  - គេឧូទ្ទេសពនេយល់បន្ថេមទៅលើអនុសញ្ញេរំុាសា ។
  - គេឧូទ្ទេសចងកេងមេរៀនសង្ខេប ។
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មេរៀនទី៣  ធនធានធម្មជាតិ 
និងការបេើបេស់ហួសបេមាណ   (៥ម៉េង)

3.1 ខ្លមឹសារសង្ខេប

       ពេេឈើមនសារៈសំខាន់បំផុតសមេេប់មនុសេស សត្វ និងរុក្ខជាតិ។ វាផ្តល់សារបេយោជន៍ទាំងផ្នេកបរិសា្ថេន 
និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ ម៉េយាងទៀតពេេឈើក៏ទាក់ទងយ៉ាេងជិតស្នទិ្ធទៅនឹងជំនឿពេះពុទ្ធសាសនាផងដេរ។ ថ្មីៗ នេះ 
ពេេឈើនៅបេទេសកម្ពុជាទទួលការបំផ្លិចបំផ្លេញយា៉េងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការធ្វើអាជីវកម្មហួសកមេិត និងភាព 
អនាធិបតេយេយ។ ការបាត់បង់ពេេឈើបង្កផលប៉ះពាល់ជាចេើនដូចជាទឹកជំនន់ ការហូរចេេះដី គេេះរំាងស្ងតួ 
កំណើនសីតុណ្ហភាព ចំណាកសេកុ។ល។ ដូចនេះបេជាពលរដ្ឋគេប់រូបតេវូគំទេ និងចូលរួមថេរកេសា ការពារ និង 
សា្តេរពេេឈើឡើងវិញ។

       សត្វពេេជាផ្នេកមួយដ៏សំខាន់នេបរិសា្ថេនធម្មជាតិ។ បច្ចបុេបន្នសត្វពេេតេវូរងការគំរាមកំហេងនិងវិនាសយ៉ាេងធ្ងន់ធ្ងរ 
បង្កឡើងដោយមនុសេស។ ដូច្នេះហើយទើបរាជរដា្ឋេភិបាលកម្ពជុាបានចាត់វិធានការទប់សា្កេត់ និងបង្កើតតំបន់ការពារ  
និងដេនជមេកសត្វពេេជាចេើនដើមេបីការពារ និងអភិរកេសឱេយនៅគង់វងេស។ បេទេសកម្ពជុាសំបូរទៅដោយធនធានរ៉េ 
ដេលអាចទាក់ទាញវិនយោគិនពីបណា្តេបេទេសជាចេើន បុ៉ន្តេការទាញយកធនធានរ៉េអាចបណា្តេលឱេយមនផល 
ប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថេន ដេលជាបញ្ហេមួយគបេបីយកមកពិចារណាឱេយបានល្អតិល្អន់។

       ការឡើងកម្តេផេនដីបានជះឥទ្ធិពលអាកេក់ជាចេើនដល់ការរស់នៅរបស់មនុសេស សត្វ និងរុក្ខជាតិ។ ដូច្នេះ 
យើងតេវូអភិរកេស និងដំាដើមឈើឱេយបានចេើនដើមេបីកាត់បន្ថយកម្តេផេនដី ពេេះដើមឈើសេបូយកឧស្មន័កាបូនិច។

3.2  វត្ថបំុណង

        ចំណេះដឹង
  - បេេប់ពីបេភេទពេេឈើនៅកម្ពជុាបានតេមឹតេវូតាមរយៈសំណួរបំផុសរបស់គេ ូនិងការសរសេររឿងខ្លី
  - បេេប់ពីបេភេទសត្វផេសេងៗ ពិសេសបេភេទសត្វជិតផុតពូជបានតេមឹតេវូតាមរយៈលេបេង ការធ្វើចំណាត់ 
     ថា្នេក់ការពិភាកេសាកេមុ និងសំណួរបំផុស ។
  - បេេប់ពីបមេេបមេលួអាកាសធាតុដោយសារសកម្មភាពមនុសេសលើធនធានធម្មជាតិបានតេមឹតេវូតាមរយៈ 
    ជីវចលអប់រំ អត្ថបទកាសេត ឬ កថាខណ្ឌ ។
  - បេេប់ពីឈ្មេះរ៉េផេសេងៗ បេភព  និងផលប៉ះពាល់នេការធ្វើអាជីវកម្មបានតេមឹតេវូតាមរយៈសំណួរបំផុស 
             និងករណីសិកេសា ។

      បំណិន
  - បេើបេេស់អត្ថបទកំណាពេយក្នងុសកម្មភាពបងេៀន។ 
  - កំណត់ពីផលបេយោជន៍របស់ពេេឈើចំពោះបរិសា្ថេន និងផលប៉ះពាល់នេការកាប់បំផ្លេញពេេឈើ 
              បានតេឹមតេូវតាមរយៈការសម្តេងតួ។
  - បង្ហេញគំនិតផេសេងៗអំពីការអភិវឌេឍធនធានរ៉េដេលមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គម និងបរិសា្ថេនតាមរយៈការ 
              សរសេរលើប័ណ្ណតូច។
  - បង្ហេញពីបមេេបមេួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ដេលគេរស់នៅបានតេឹមតេូវតាមរយៈការនិយាយផ្ទេល់ 
              មត់ជាបុគ្គល។

      ឥរិយាបថ
  - សេឡាញ់ដើមឈើ និងចូលរួមដំាដើមឈើឡើងវិញក្នងុសហគមន៍របស់ពួកគេ។
  - មិនបរិភោគសាច់សត្វពេេ និងផេសព្វផេសាយបន្តទៅសិសេសានុសិសេស  



9

3.3 សម្ភេរ

      - ម៉េងទី១៖ អត្ថបទកំណាពេយ "សមេស់ពេេពេកឹេសា" (មនក្នងុឧបសម្ពន័្ធ៣.៤.១)
       - ម៉េងទី២៖ ថតចម្លងអត្ថបទរឿង និងឌីវីឌី1 ឈុតវីដេអូ ៣.៤.២ "សហគមន៍ទេសចរណ៍ចំបក់"ម៉េសីុនបញ្ចេងំ 
        ឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកំុពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសីុនបញ្ចេងំសា្លេយ។ 
       -  ម៉េងទី៣៖ ប័ណ្ណឈ្មេះសត្វជិតផុតពូជ និងសត្វសមេបូរ  និងអត្ថបទរឿង (មនក្នងុឧបសម្ពន័្ធ៣.៤.៣)ឌីវីឌី1 
         ឈុតវីដេអូ ៣.៤.៣"សត្វពេេនៅកម្ពជុា" ម៉េសីុនបញ្ចេងំឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកំុពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសីុនបញ្ចេងំ 
        សា្លេយ។ ផ្ទេងំរូបភាព "ពូជសត្វបកេសីកមេ" និងសា្លេយរូបភាព ឌីស ៣ ហ្វលុឌ័រ ៣.៤.៣ 
       -  ម៉េងទី៤៖ ករណីសិកេសាចំនួន៤ (មនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ៣.៤.៥) ឌីវីឌី១ ឈុតវីដេអូ ៣.៤.៤ "អាជីវកម្មរ៉េនៅ 
       មណ្ឌលគីរី"ម៉េសីុនបញ្ចេងំឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកំុពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសីុនបញ្ចេងំសា្លេយ។
        - ម៉េងទី៥៖ ឌីស៣ ហ្វលុឌ័រ ៣.៤.៥ គំនូរជីវចលអប់រំ "ការបេេបេលួអាកាសធាតុ" កំុពេយូទ័រយួរដេ ឬកំុពេយូទ័រលើតុ 
    និងម៉េសីុនបញ្ចេងំសា្លេយ។ សមេង់អត្ថបទសារព័ត៌មន (ឧបសម្ពន័្ធ ៣.៤.៥) ឌីវីឌី១ឈុតវីដេអូ ៣.៤.៥ 
     "ការកើនឡើងកម្តេផេនដី" ម៉េសីុនបញ្ចេងំឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកំុពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសីុនបញ្ចេងំសា្លេយ។ 
        ផ្ទេងំរូបភាព "មូលហេតុនេការកើនឡើងកម្តេផេនដី"

3.4  លំនំាបងេៀន

3.4.1 ម៉េងទី១៖ បេភេទពេេឈើក្នងុបេទេសកម្ពជុា

       សកម្មភាពទី១៖ សំណួរបំផុស (៥នាទី)
      សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៣.១ "ក" និង "ខ" 
  - តើពេេឈើជាអ្វ?ី
  - តើពេេឈើមនបុ៉នា្មេនបេភេទ? អ្វខី្លះ?
  - តើពេេឈើមនសារៈសំខាន់យ៉ាេងដូចម្តេចខ្លះ?
                              តើមនមូលហេតុអ្វខី្លះដេលបានធ្វើឱេយពេេឈើក្នងុបេទេសកម្ពជុាថយចុះ? ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ការគេប់គេង 
               ពេេសមេបទានសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អ កំណើនបេជាជន ខ្វះការយល់ដឹងអំពីផលបេយោជន៍ពេេឈើ។ 

  - សនេសំសំចេថាមពលអគ្គសីនី និងជេើសរីសសម្ភេរបេើបេេស់បានតេមឹតេវូ ពេេះវានឹងជួយកាត់បន្ថយបាន 
              នូវការឡើងកម្តេផេនដី ។
  - ថេរកេសាការពារ និងចេះតសូ៊មតិចំពោះធនធានធម្មជាតិក្នងុសហគមន៍របស់ខ្លនួ។

រូបភាពទី៣៖ ពេេឈើនៅសហគមន៍អូសា្វេយ រូបភាពទី៤៖ ពេេឈើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
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        សកម្មភាពទី២៖សរសេររឿងខ្ល ី(២៥នាទី) 
  - ចេកគរុសិសេសជាកេមុតូច
  - ឱេយកេមុនីមួយៗ សរសេររឿងខ្លតីាមរយៈសំណួរបំផុសក្នងុសកម្មភាពទី១ខាងលើទាក់ទងនឹងពេេឈើនៅ 
     បេទេសកម្ពជុា (វេងបំផុត១ទំព័រ)            
  - តំណាងកេមុអានរឿងម្តងមួយៗ
  - គេសួូររកគតិអប់រំនៅលើខ្លមឹសារនេរឿងនីមួយៗ ដើមេបីជេើសរីសរឿងដេលល្អជាងគេ
  - កេមុធំដាក់ពិន្ទ ុតើរឿងមួយណាមនអត្ថន័យល្អជាងគេ រួចពនេយល់មូលហេតុ។

       សកម្មភាពទី៣៖ សូតេកំណាពេយ(១០នាទី)
  - បិទអត្ថបទកំណាពេយ "សមេស់ពេេពេកឹេសា" លើកា្តេរខៀន (ឧបសម្ពន័្ធ ៣.៤.១)
  - ឱេយគរុសិសេសសូតេកំណាពេយជាបុគ្គល និងរួមគ្នេ
  - សំណួរឆ្លះុបញ្ចេងំ៖ តើកំណាពេយនេះបង្ហេញអំពីអ្វ?ី ចូររៀបរាប់ឈ្មេះឈើដេលប្អនូធា្លេប់សា្គេល់។ តើយើង
   តេូវធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើមេបីការពារ ថេរកេសាពេេឈើរបស់សហគមន៍យើង? តើថ្ងេណាជាថ្ងេរុក្ខទិវា 
    នៅក្នុងបេទេសកម្ពជុា? តើទិវានេះមនអត្ថន័យដូចម្តេចខ្លះ?

        សកម្មភាពទី១៖ ការពិភាកេសាកេមុអំពីរឿងខ្ល(ី១៥នាទី)
  - ចេកគរុសិសេសជា៤កេមុ បនា្ទេប់មកចេកអត្ថបទរឿងម្នេក់មួយសន្លកឹ 

  - ឱេយគរុសិសេសអានជាបុគ្គល និងពិភាកេសារកចម្លើយនូវសំណួរខាងកេេម។ កេមុនីមួយៗឆ្លើយមួយសំនួរ 
   1. ហេតុអ្វបីានជាភ្នតំេងិលគ្មេនពេេឈើដូចកាលពី២០ឆ្នេមុំន?
   2. បើគ្មេនពេេឈើតើនឹងមនអ្វកីើតឡើងចំពោះមនុសេស និងសត្វ?
   3. តើការទាញយកផលបេយោជន៍ពីពេេឈើយ៉ាេងដូចម្តេចទើបមននិរន្តរភាព?
    ចម្លើយរំពឹងទុក ៖ ការទាញយកផលពេេឈើតាមរដូវកាល និងការដំាឡើងវិញពេម 
    ទំាងគោរពតាមចេបាប់ស្តពីីពេេឈើ។
   4. បេសិនអ្នកកា្លេយជាបេធានភូមិ ឃំុ តើអ្នករៀបចំបំផុសបេជាពលរដ្ឋយ៉ាេងណាដើមេបីធ្វើឱេយមន 
       ពេេឈើគេបដណ្តប់ក្នងុភូមិឃំុរបស់អ្នកឡើងវិញ?
  - តំណាងកេមុនីមួយៗឡើងរាយការណ៍ចម្លើយរបស់ពួកគេ ហើយកេមុដ៏ទេទៀតបន្ថេមយោបល់លើកេមុ 
    នោះបេសិនបើមនគំនិតថ្ម។ី 
  - គេសំូយោគ និងបូកសរុប។

         ខ្ញុជំាភ្នតំេងិល។ ២០ឆ្នេកំន្លងមកនេះខ្ញុធំា្លេប់មនភាពសេស់បំពេងនិងខៀវសេងត់។ នៅពេលនោះអ្នក 
សេកុអ្នកភូមិបានចាប់ផ្តើមកាប់រំលំដើមឈើយ៉ាេងអនាធិបតេយេយ ដោយពំុបានគិតគូរដំាកូនឈើឱេយខ្ញុឡំើង 
វិញឡើយ។ ចាប់ពីពេលនោះមកដើមឈើរបស់ខ្ញុបំានបាត់បង់ម្តងបន្តចិៗ។ ជេេះជេលងដងអូរនានា 
ដេលស្ថិតនៅកេេបរៗខ្ញុំក៏ចាប់ផ្តើមរីងស្ងួត។ សត្វមេឹគីមេឹគទាំងឡាយបានរត់ចេញពីខ្ញុំបាត់អស់ដោយ 
សារ កង្វះទឹក ចំណីអាហារ និងទីជមេក។ ជួនកាលខ្ញុក៏ំអាចបង្កឱេយមនគេេះថា្នេក់ដល់អ្នកសេកុទៀតផង 
នៅពេលមនភ្លៀងធំធា្លេក់មកលើរូបខ្ញុមំ្តងៗ។ ផ្នេកខ្លះនេខ្លនួខ្ញុអំាចរអិលធា្លេក់ចុះក្នងុភូមិសេកុដេលអាចបង្ក 
មហន្តរាយ និងការឈឺចាប់ដល់ពួកគេ។ រឿងនេះវាអាសេយ័លើអ្នកសេកុភូមិដេលអាចធ្វើឱេយខ្ញុមំនភាព 
សេស់បំពេងឡើងវិញ។

       អ្នកសេកុភ្លេចគិតពីសារៈសំខាន់របស់ពេេឈើ  ទីបំផុតខ្ញុក៏ំកា្លេយជាទីកន្លេងគ្មេនបេយោជន៍។

3.4.2 ម៉េងទី២៖ ការកាប់បំផ្លេញពេេឈើ
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  សកម្មភាពទី២៖ បញ្ចេងំឯកសារវីដេអូ និងពិភាកេសាអំពីការអភិរកេសពេេឈើតាមរយៈសហគមន៍ទេសចរណ៍ 
      ធម្មជាតិ (១៥នាទី)
  -  ចេកគរុសិសេសជាកេមុ 
  -  បិទសំណួរលើកា្តេរខៀន៖
   1. តើមនវិធានការអ្វខី្លះដើមេបីសា្តេរគមេបពេេឈើឡើងវិញ?
   2. តើសហគមន៍ពេេឈើជាអ្វ?ី មនអត្ថបេយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ?
   3. តើការបង្កើតសហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិមនសារៈសំខាន់អ្វខី្លះចំពោះការអភិរកេសធនធាន 
       ធម្មជាតិ?
         បញ្ចេងំឯកសារវីដេអូ "សហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិចំបក់" ឌីវីឌី១ ឈុតវីដេអូ ៣.៤.២ (៧នាទី)

- ឱេយកេុមនីមួយៗពិភាកេសាលើសំណួរតាមកេុមរបស់ខ្លួន ។
- តំណាងកេុមឡើងរាយការណ ៍ហើយកេមុដទេទៀតបន្ថេមយោបល់បេសិនបើចំាបាច់។

        សកម្មភាពទី៣៖ការសម្តេងឈុតខ្ល ី(១០នាទី)  
- គេូឧទ្ទេសឱេយគរុសិសេសសម្តេងឈុតខ្លីអំពី កិច្ចបេជុំមួយកេេមបេធានបទ រិះរកដំណោះសេេយដើមេបីសា្តេរ 

ធនធានពេេឈើភូមិយើង។
-  គេឧូទ្ទេសចាត់តំាងគរុសិសេសចំនួន ១៥នាក់ដើមេបីសម្តេងសកម្មភាពរបស់តួអង្គខាងកេេម។
- គេឧូទ្ទេសតេវូបេងចេកតួនាទីទៅតាមសមសភាពដេលតេវូចូលរួមក្នងុកិច្ចបេជំុដេលមនដូចជា៖ មេឃំុ 

ពេះសងេឃ  បេធានភូមិ  និសេសិត  និងបេជាជន។  លោកមេឃំុនឹងតេវូដឹកនំាកិច្ចបេជំុ។  គេប់អ្នកចូលរួមនឹង 
តេូវបានផ្តល់ឱកាសឱេយលើកឡើងនូវបញ្ហេ និងគំនិតដេលទាក់ទងនឹងការកាប់បំផ្លេញ និងការអភិរកេស  
 ពេេឈើ។  

- សួរសំណួរ៖ តើរឿងនេះបានអប់រំយើងយ៉ាេងដូចម្តេចខ្លះ? 
- គេបូន្ថេមយោបល់ និងបូកសរុបឡើងវិញ។

        ឌីវីឌី ៤៖ ឈុតវីដេអូ ៣.៤.២ សកម្មភាពបងេៀន ៖ ការសម្តេងឈុតខ្ល ី"ការសា្តេរពេេឈើឡើងវិញ"

រូបភាពទី៥៖ ការកាប់បំផ្លេញពេេឈើ និងការដំាដើមឈើឡើងវិញ Copyright © Live&Learn
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3.4.3 ម៉េងទី ៣៖ សត្វពេេ

       សកម្មភាពទី១៖ លេងលេបេងសិកេសា៖ សត្វជិតផុតពូជ(១០នាទី)
      សៀវភៅខ្លឹមសារចំណុច ៣.២ 

- តើសត្វពេេណាខ្លះដេលប្អូនធា្លេប់សា្គេល់? សត្វក្នុងឆ្នេំទាំង១២មនអ្វីខ្លះ?
- គេឧូទ្ទេសដាក់ប័ណ្ណសត្វទំាងពីរបេភេទដេលមនពណ៌បេតង និងសនៅក្នងុថង់ (ឧបសម្ពន័្ធ  ៣.៤.៣) 

រួចឱេយគរុសិសេសយកប័ណ្ណម្នេក់មួយរហូតដល់អស់ពីថង់។
- គរុសិសេសដេលទទួលបានប័ណ្ណពណ៌បេតងតេវូស្វេងរកអ្នកដេលទទួលបានពណ៌បេតងដេរ ចំណេក 

គរុសិសេសដេលទទួលបានប័ណ្ណពណ៌សក៏តេវូស្វេងរកដូចគ្នេដេរ។
-  គេឧូទ្ទេសសួរ៖ ហេតុអ្វបីានជាមនប័ណ្ណពណ៌បេតង និងស? បនា្ទេប់មកទៀតឱេយពួកគេបេៀបធៀប 

សត្វនៅក្នងុប័ណ្ណនោះ។
   ចម្លើយរំពឹងទុក ៖  សត្វក្នុងប័ណ្ណពណ៌បេតងជាសត្វជិតផុតពូជ ចំណេកសត្វក្នុងប័ណ្ណពណ៌ស 
   ជាបេភេទសត្វដេលនៅសំបូរ។
   គេឧូទ្ទេសបូកសរុប៖ បង្ហេញពូជសត្វដេលជិតផុតពូជនៅបេទេសកម្ពជុាតាមរយៈ សា្លេយរូបភាព ក្នងុឌីស
           ៣ ហ្វលុឌ័រ ៣.៤.៣ និងផ្ទេងំរូបភាពពូជសត្វកមេ។
           ឌីវីឌី៤ ឈុតវីដេអូ ៣.៤.៣ សកម្មភាពបងេៀន៖  លេបេងសិកេសា "សត្វជិតផុតពូជ" (១១ នាទី)

      សកម្មភាពទី២៖ វិភាគខ្លឹមសាររឿង ( ២០នាទី)
  - ចេកអត្ថបទរឿង "វិបេបដិសារីនេអ្នកបរបាញ់ម្នេក់" តាមកេុមដេលបានកាត់ចេញពីខ្លឹមសាររឿងទៅឱេយ 
    គរុសិសេសម្នេក់ ១ ឬ២កថាខណ្ឌ (ឧបសម្ព័ន្ធ ៣.៤.៣) ។
  - គរុសិសេសអានរៀងៗខ្លួន រួចនិទានបេេប់គ្នេទៅវិញទៅមក ។
  - តមេៀបកថាខណ្ឌទៅតាមលំដាប់លំដោយសាច់រឿង ។
  - តំណាងកេុមអាន និងឡើងរាយការណ៍អំពីគំនិតយល់ឃើញលើអត្ថន័យក្នុងរឿង និងបង្ហេញការ 
     សន្និដា្ឋេន ។
  - គេូសំយោគតាមរយៈសំណួរឆ្លុះបញ្ចេំងខាងកេេម (បេសិនបើចាំបាច់)៖
   1. តើអ្នកនិពន្ធចង់បង្ហេញគំនិតអ្វីខ្លះតាមអត្ថបទរឿងនេះ?
   2. តើឃ្លេតេង់ណាដេលបង្ហេញថាសត្វទោចមនមនោសញ្ចេតនា និងឈឺចាប់ដូចមនុសេសដេរ?
   3. ហេតុអ្វីបានជាពូសុខសមេក់ទឹកភ្នេក?
   4. តើប្អូនមនអារម្មណ៍ដូចម្តេចចំពោះរឿងនេះ?

      សកម្មភាពទី៣៖ បញ្ចេំងឯកសារវីដេអូ និងពិភាកេសាអំពីសត្វពេេនៅកម្ពុជា(១៥នាទី)
       បញ្ចេំងឯកសារវីដេអូ "ការអភិរកេសសត្វពេេ" ឌីវីឌី១ ឈុតវីដេអូ ៣.៤.៣ រយៈពេល ១០នាទី
  - គរុសិសេសទសេសនា និងកត់តេេ ។
  - សួរសំណួរ៖
   1. តើបេទេសកម្ពុជាសំបូរសត្វពេេអ្វីខ្លះ?
   2. តើសត្វពេេបេភេទណាខ្លះកំពុងរងគេេះថា្នេក់?
   3. តើមនអង្គការណាខ្លះដេលកំពុងធ្វើការអភិរកេសសត្វពេេនៅកម្ពុជា?
   4. តើគេបានធ្វើអ្វីខ្លះដើមេបីអភិរកេសសត្វពេេទាំងនោះ?
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3.4.4 ម៉េងទី ៤៖ ធនធានរ៉េ

        សកម្មភាពទី១ ៖ សំណួរបំផុស (៥នាទី)
  - គេូឧទ្ទេសសួរសំណួរ៖ តើប្អូនសា្គេល់រ៉េអ្វីខ្លះដេលមននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា? តើរ៉េទាំងនោះមននៅ 
              ខេត្តណាខ្លះ? តើផលិតផលណាខ្លះដេលមនបេភពពីរ៉េនោះ?....?

      សកម្មភាពទី២៖ អំណានករណីសិកេសា (១៥នាទី) 
  - បេងចេកគរុសិសេសជាកេមុ រួចចេកករណីសិកេសាតាមកេមុរួចឱេយគេអាន(ឧបសម្ពន័្ធ ៣.៤.៤)
  - បិទកេដាសសំណួរខាងកេេមនៅលើកា្តេរខៀន ។
  - តើការធ្វើអាជីវកម្មរ៉េមនផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះដល់បរិសា្ថេន?
   ចម្លើយរំពឹងទុក ៖  បំពុលបរិយាកាស ខេយល់ ទឹក ដី ពេេឈើ សត្វ មនុសេស និងបំរេបមេួល 
   អាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់នោះ។
  - គេូឧទ្ទេសបិទសំណួរពិភាកេសាលើកា្តេរខៀន
   1. តើបញ្ហេមនក្នុងករណីសិកេសានេះកើតឡើងនៅឯណា?
   2. តើបញ្ហេទាំងអស់បណា្តេលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះ?
   3. តើនរណាខ្លះដេលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធណាខ្លះនៅក្នុងករណីសិកេសានេះ?
   4. តើបញ្ហេទាំងអស់នោះបង្កផលវិបាកអ្វីខ្លះ?
  - សូមសន្និដា្ឋេនរួមលើករណីនេះ និងរកដំណោះសេេយ ។
  - ចេកកេុម និងចេកករណីសិកេសា ។
  - គរុសិសេសពិភាកេសា និងឡើងរាយការណ៍ ។
  - គេូឧទ្ទេសបូកសរុប និងសន្និដា្ឋេន ។

 សកម្មភាពទី៣៖ បញ្ចេំងឯកសារវីដេអូ និងពិភាកេសាអំពីអាជីវកម្មរ៉េនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី (១៥នាទី)  
      (ឧបសម្ព័ន្ធ ៣.៤.៤)
       បញ្ចេំងឈុតវីដេអូខ្លី "អាជីវកម្មរ៉េនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី" ឌីវីឌី១ ឈុតវីដេអូ ៣.៤.៤ (១០នាទី)
  - គរុសិសេសទសេសនា និងកត់តេេ ។
  - សួរសំណួរ៖
   1. តើវីដេអូនេះបង្ហេញអំពីអ្វីខ្លះ?
   2. តើការធ្វើអាជីវកម្មរ៉េនៅកម្ពុជាធា្លេប់កើតមនបញ្ហេអ្វីខ្លះ?
   3. តើប្អូនមនយោបល់យា៉េងណាដេរចំពោះសកម្មភាពក្នុងវីដេអូនេះ? 
   4. តើ...?

       សកម្មភាពទី៤៖ បង្ហេញពីគំនិតដេលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពផេសារភា្ជេប់នឹងជីវិតរស់នៅជាក់ស្តេង (៥នាទី)
  - ឱេយគរុសិសេសបង្ហេញគំនិតផ្ទេល់ខ្លួនតើគួរធ្វើដូចម្តេចដើមេបីធានានូវនិរន្តរភាព និងតម្លេភាពចំពោះការធ្វើ 
              អាជីវកម្មរ៉េនៅកម្ពុជា ។
  - សរសេរលើប័ណ្ណ រួចបិទលើកា្តេរខៀន ។
  - គេូឧទ្ទេស និងគរុសិសេសជេើសរីសគំនិតដេលមនអាទិភាពជាងគេចំនួន១០។
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3.4.5 ម៉េងទី ៥៖ បមេេបមេួលអាកាសធាតុ

       សកម្មភាពទី១ ៖ បញ្ចេងំគំនូរជីវចលអប់រំ (១៥នាទី) (ឧបសម្ពន័្ធ ៣.៤.៥)          
  - សំណួរបំផុស៖ តើអ្វដីេលជាឧទាហរណ៍បញ្ជេក់អំពីបំរេបមេលួអាកាសធាតុ?
  - ចម្លើយរំពឹងទុក៖ រដូវកាលមិនទៀងទាត់ (ភ្លៀងធា្លេក់ចេើន ឬតិចជាងមុន)
  - តើមូលហេតុអ្វដីេលធ្វើឱេយមនការកើនឡើងកម្តេផេនដី?
  - ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ការកើនឡើងកម្តេផេនដីគឺបណា្តេលមកពីការកើនឡើងឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ដោយសារការ 
               បេើបេេស់សម្ភេរចេើនពេក (ដូចជាសម្ភេរឧសេសាហកម្ម និងកសិកម្ម) ។
        បញ្ចេំងគំនូរជីវចលអប់រំអំពី "បមេេបមេួលអាកាសធាតុ" ឌីស៣ ហ្វុលឌ័រ ៣.៤.៥  ឬបេើបេេស់ផ្ទេំង 
           រូបភាព"មូលហេតុនេការកើនឡើងកម្តេផេនដី" ។
  - គេឧូទ្ទេសបកសេេយអំពីទំនាក់ទំនងនេការឡើងកម្តេផេនដីជាមួយសកម្មភាពរបស់មនុសេស និងមូលហេតុ 
     របស់វា (ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់) តាមរយៈជីវចលអប់រំ
  - សំណួរឆ្លះុបញ្ចេងំកេេយពេលបញ្ចេងំចប់
   1. តើឧស្មន័អ្វខី្លះដេលធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថេន?
   2. តើឧស្មន័ទំាងនោះមនបេភពចេញមកពីណា?

ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បេភេទផេសេងៗនេឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដេលផលិតដោយមនុសេសភាគ 
ចេើនគឺជា កាបូនឌីអុកសុីត មេតាន (ចេញពីលាមកគោ) នីតេូសេនអុកសុីត                          
ក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបូន CFCs ដេលភាគចេើនមននៅក្នុងថា្នេំបាញ់ ទូទឹកកក និង 
ម៉េសុីនតេជាក់) ប៉ុន្តេកាបូនឌីអុកសុីតសមេបូរជាងគេ ។

   3. តើការឡើងកម្តេផេនដី និងបមេេបមេលួអាកាសធាតុមនទំនាក់ទំនងគ្នេយ៉ាេងដូចម្តេច?
                 ចម្លើយរំពឹងទុក ៖ ការឡើងកម្តេផេនដីជាមូលហេតុចមេបងក្នុងការធ្វើឱេយមន 
                                  បមេេបមេួលអាកាសធាតុ ។
   ជាទូទៅដូចជាទឹកជំនន់ រំាងស្ងតួតាមតំបន់ រដូវកាលមិនទៀងទាត់ រលកយកេស ខេយល់ពេយុះ 
   ប៉ះពាល់ដល់ដំណំាកសិកម្ម។ល។

រូបភាពទី៦៖ គេេះរំាងស្ងតួ Copyright © Live&Learn
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រូបភាពទី៧៖ គេេះទឹកជំនន់ Copyright © Live&Learn

        សកម្មភាពទី២៖ ពិភាកេសាកេមុ (២០នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៣.៤ 
  - ចេកគរុសិសេសជាកេមុ ។
  - ចេកអត្ថបទសារព័ត៌មន ឬកថាខណ្ឌ និងរកអត្ថន័យក្នងុអត្ថបទ(មននៅក្នងុឧបសម្ពន័្ធ ៣.៤.៥) ។
   1. អត្ថបទទី១ ផលប៉ះពាល់បមេេបមេលួអាកាសធាតុចំពោះមនុសេស និងបរិសា្ថេន ។
   2. អត្ថបទទី២ មូលហេតុដេលធ្វើឱេយមនបមេេបមេលួអាកាសធាតុ ។
   3. អត្ថបទទី៣ វិធានការកាត់បន្ថយបមេេបមេលួអាកាសធាតុ ។
  - ឱេយកេមុនីមួយៗដកសេង់បញ្ហេចមេបងៗពីអត្ថបទ ។
  - គេឧូទ្ទេសបេើសំណួរបំផុសដើមេបីស្វេងរកសកម្មភាពរបស់មនុសេសដេលធ្វើឱេយមនបមេេបមេលួអាកាសធាតុ  
              និងពិភាកេសារកដំណោះសេេយ
   1. តើបមេេបមេួលអាកាសធាតុបានធ្វើឱេយមនផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងយា៉េង 
       ដូចម្តេចខ្លះ?
   2. តើយើងតេវូឆ្លើយតបយ៉ាេងណាខ្លះចំពោះការឡើងកម្តេផេនដី?
   3. តើយើងតេវូមនវិធានការអ្វខី្លះដើមេបីរួមចំណេកកាត់បន្ថយការឡើងកម្តេផេនដី?
   4. តើ...?

       សកម្មភាពទី៣៖ បង្ហេញពីគំនិតដេលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពផេសារភា្ជេប់នឹងជីវិតរស់នៅជាក់ស្តេង(៥នាទី)
  - ឱេយគរុសិសេសឡើងបង្ហេញទសេសនៈផ្ទេល់ខ្លនួអំពីសា្ថេនភាពបមេេបមេលួអាកាសធាតុនៅក្នងុទីកន្លេងពួក 
     គេរស់នៅ ។
  - គេសំូយោគ និងផ្តល់ព័ត៌មនតេឡប់។

       សកម្មភាពបន្ថេម៖ បញ្ចេងំឈុតវីដេអូខ្ល ី"ការកើនឡើងកម្តេផេនដី"
        បញ្ចេងំឈុតវីដេអូខ្ល ី"ការកើនឡើងកម្តេផេនដី" ឌីវីឌី១ ឈុតវីដេអូ ៣.៤.៥ (៩នាទី)
  - ឱេយគរុសិសេសទសេសនារួចកត់តេេចំណុចសំខាន់ៗ
  - គេឧូទ្ទេសសួរសំណួរដូចខាងកេេម៖
   1. តើឈុតវីដេអូខ្លនិីយាយអំពីអ្វ?ី
   2. តើមនបញ្ហេអ្វខី្លះបានកើតឡើង?
   3. តើមូលហេតុអ្វខី្លះដេលបណា្តេលឱេយកើតមនការកើនឡើងកម្តេផេនដី?
   4. តើមនុសេសអាចធ្វើបានអ្វខី្លះក្នងុការការពារការកើនឡើងកម្តេផេនដី និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់?
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មេរៀនទី ៤ ការគេប់គេងសំរាមនេតាមសលារៀននិង 
សហគមន៍ (៥ម៉េង)

4.1 ខ្លមឹសារសង្ខេប

គេចេកកាកសំណល់ជាចេើនរបៀប។ កាកសំណល់ដេលរលួយតាមរយៈបេតិកម្មធម្មជាតិហៅថាកាក 
សំណល់រលួយ។ កាកសំណល់ដេលពពួកមីកេូសារពាង្គកាយទាំងឡាយមិនអាចធ្វើឱេយពុកផុយបានហៅថា 
កាកសំណល់មិនរលួយ។ កាកសំណល់ទាំងអស់នោះក៏អាចរលួយដេរ ប៉ុន្តេដំណើរការរលួយរបស់វាមនរយៈ
ពេលយូររហូតដល់រាប់រយ ឬពាន់ឆ្នេំ។

មនវិធានការ៣យា៉េងដើមេបីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញចោលសំរាមដូចជា ការកាត់បន្ថយការបេើបេេស់ការ 
បេើបេេស់ឡើងវិញ និងការកេច្នេ។

គរុសិសេសអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហេសំរាមតាមរយៈការរៀបចំយុទ្ធនា
ការមួយ។ យុទ្ធនាការអាចបេពេឹត្តនៅក្នុងសាលាគរុកោសលេយ ឬសហគមន៍។ បេសិនបើនៅតាមសាលារៀន
មនកេុមបរិសា្ថេននោះពួកគេក៏អាចចូលរួមក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការបានដេរ។

4.2 វត្ថបំុណង

        ចំណេះដឹង
  - បេេប់អំពីបេភេទសំរាមផេសេងៗ និងរបៀបបេងចេកសំរាមរលួយ មិនរលួយ និងសំរាមកេច្នេបានតេមឹតេវូ 
    តាមរយៈការសួរសំណួរជាមួយផ្ទេងំរូបភាព និងសំណួរបំផុស ។
  - បេេប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងការបេើបេេស់ថង់បា្លស្ទចិ ការវេចខ្ចប់ហួសបេមណ និងគុណវិបត្តរិបស់សំរាម 
             បានតេមឹតេវូតាមរយៈការសេង់ស្ថតិិ  ការងរកេមុ និងសំណួរបំផុស  ។
  - បេេប់អំពីសំរាមដេលជាបេភេទកាកសំណល់លួយ និងមិនរលួយបានតេមឹតេវូតាមរយៈលេបេងសិកេសា 
              សំណួរបំផុស និងការពិភាកេសាក្នងុកេមុធំ ។
  - ដឹងអំពីអាយុកាលរលួយរបស់បេភេទសំរាមនីមួយៗបានតេឹមតេូវតាមរយៈការបា៉េន់សា្មេន និងការ 
    ពិសោធជាក់ស្តេង ។

       បំណិន
  - អភិវឌេឍបំណិនតេិះរិះពិចារណា និងបំណិនសនិ្នដា្ឋេនតាមរយៈការរៀបចំសកម្មភាពចុះសេង់ស្ថិត ិ
            អំពីការញេកសំរាម និងការផេសារភា្ជេប់បេភេទសំរាមទាំងអស់នោះជាមួយជីវិតរស់នៅបេចាំថ្ងេ 
  - អភិវឌេឍបំណិនដោះសេេយបញ្ហេតាមរយៈការរិះរកដំណោះសេេយផេសេងៗដើមេបីកាត់បន្ថយសំរាមនៅ 
    ក្នងុគេសួារនិងសហគមន ៍។
  - អនុវត្ត និងផេសព្វផេសាយអំពីបេព័ន្ធគេប់គេងកាកសំណល់នៅក្នុងសាលារៀនតាមរយៈការបេើបេេស់ 
    នូវវិធានការទាំង៣ (ការកាត់បន្ថយ ការបេើឡើងវិញ និងការកេច្នេសំរាម)
  - វិភាគរកឃើញនូវដំណោះសេេយសមសេបសមេេប់កាត់បន្ថយការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទចិក្នងុសាលារៀន 
    តាមរយៈសំណួរពិភាកេសា ។

       ឥរិយាបថ
  -  ចូលរួមចំណេកក្នងុការកាត់បន្ថយបរិមណសំរាម តាមរយៈការកាត់បន្ថយ ការកេច្នេ និងការបេើបេេស់ 
    ឡើងវិញ ។
  - ឈប់បេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទចិនៅពេលមិនចំាបាច់ និងតេឡប់មកអនុវត្តតាមដំណោះសេេយតេមឹតេវូវិញ។
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រូបភាពទី៨៖ ការគេប់គេងសំរាមនៅតាមសាលារៀន Copyright © Live&Learn

4.3 សម្ភេរ

       • ម៉េងទី១៖ ផ្ទេងំរូបភាព<<ភូមិរងការបំពុល និងភូមិមនបរិសា្ថេនសា្អេត>>  តារាងសេង់ស្ថតិិកាកសំណល់ 
         នៅផ្ទះ និងសហគមន៍ម្នេក់មួយ(ឧបសម្ពន័្ធ៤.៤.១)
       • ម៉េងទី២៖ តារាងសេង់ស្ថតិិកាកសំណល់      
       • ម៉េងទី៣៖
  សកម្មភាពទី១ ៖ សំបកចេក សន្លកឹកេដាស ស្លកឹឈើងប់ ផ្កេ ថង់បា្លេស្ទចិ កេវសោ្នេ កំបុ៉ង កេដាសជូតមត់ 
  សា្លេបពេេជ័រ សំបកផ្លេសា្វេយ សំបកបេអប់ទឹកផ្លេឈើ កេឡកេវ បំណេកឈើ  សំបកថា្នេំដុសធ្មេញ 
  កេមធំ២ 
  សកម្មភាពទី៣៖ ប៉េល២ តារាងតាមដានរយៈពេលរលួយរបស់សំរាមសមេេប់កេមុនីមួយៗ (ឧបសម្ពន័្ធ 
  ៤.៤.៣)បេតិទិនសមេេប់រយៈពេល៦សបា្តេហ៍ ឬ២ខេបនា្ទេប់ (ឬអាសេយ័លើរយៈពេលនេការពិសោធ 
  ដេលអ្នកចង់កំណត់)
       • ម៉េងទី៤៖ កូនបាល់ ២ សេេមដេការពារ ឬដង្កៀបរីសសំរាម និងតារាងសេង់ស្ថិតិសមេេប់ សវនកម្ម 
 សំរាមនៅសាលារៀនមួយចេបាប់សមេេប់គរុសិសេសម្នេក់ (ឧបសម្ព័ន្ធ ៤.៤.៤)។ ឌីវីឌី៥ឈុតវីដេអ ូ
 ៤.៤.៤   "សំរាមឬមិនមេនសំរាម" ម៉េសុីនបញ្ចេំងឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកុំពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសុីន 
           បញ្ចេំងសា្លេយ។
     •  ម៉េងទី៥៖ តារាងសេង់ស្ថិតិសមេេប់ សវនកម្មសំរាមនៅសាលារៀន (ដូចគ្នេនឹងម៉េងទី៤ដេរ)  
         (ឧបសម្ព័ន្ធ៤.៤.៤)
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4.4 លំនំាបងេៀន

4.4.1 ម៉េងទី១៖ បេភេទផេសេងៗគ្នេនេសំរាម និងការញេកសំរាម

       សកម្មភាពទី១៖ ការពិភាកេសាអំពីផ្ទេងំរូបភាព "ភូមិរងការបំពុល និងភូមិមនបរិសា្ថេនសា្អេត" (២០នាទី)

  - សួរគរុសិសេសនូវសំណួរមួយចំនួនដូចខាងកេេម៖
   1. បា៉េន់សា្មេនពីបរិមណកាកសំណល់ក្នុងមួយថ្ងេដេលពួកគេបានបោះចោលនៅក្នុងគេួសារ  
       ឬអន្តេវាសិកដា្ឋេន ។
    1. តើប្អនូដឹងថាបេជាជននៅក្នងុភូមិរបស់ប្អនូចោលកាកសំណល់តាមរបៀបណា?
    2. តើប្អនូគិតថារបៀបចោលកាកសំណល់បេបនេះ មនភាពល្អបេសើរឬទេ?
    3. តើពួកគេដឹងថាកាកសំណល់នៅក្នងុភូមិរបស់ពួកគេអាចបណា្តេលឱេយកើតមនបញ្ហេ 
        អ្វខី្លះ?
  - បិទរូបភាពដោយបង្ហេញតេភូមិដេលការបំពុលជាមុនសិន ហើយបនា្ទេប់មកទើបបង្ហេញភូមិសា្អេត ។
  - ពភិាកេសាអពំបីញ្ហេកាកសណំលស់ាមញ្ៗញ មយួចនំនួនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា ដោយផ្អេកលើផ្ទេងំរបូភាព 
     "ភូមិរងការបំពុល និងភូមិមនបរិសា្ថេនសា្អេត"  ។
  - សំណួរឧទាហរណ៍មួយចំនួនសមេេប់ការពិភាកេសាអំពីផ្ទេងំរូបភាព ភូមិរងការបំពុល៖
   1. តើនៅក្នុងរូបភាពនេះមនសកម្មភាពបំពុលអ្វីខ្លះ? (ការចោលកាកសំណល់ទៅក្នុងទន្លេ 
       កាកសំណល់រាយបា៉េយពាសពេញភូមិ សំណល់អាហារពីភោជនីយដា្ឋេន កាកសំណល់ពី 
       ផេសារការដុតកាកសំណល់។ល។)
          2. តើបញ្ហេកាកសំណល់ណាខ្លះក្នងុរូបភាពនេះ ដេលអ្នកធា្លេប់បានឃើញកើតឡើងនៅក្នងុភូមិ 
      របស់អ្នក? 
   3. តើភូមិរបស់អ្នកមនសភាពខុសប្លេកគ្នេពីភូមិនៅក្នងុរូបភាពនេះយ៉ាេងដូចម្តេច? 
   4. តើការចោលកាកសំណល់ទៅក្នងុបេភពទឹកបេើបេេស់មនផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនអ្វខី្លះ? 
   5. តើការដុតកាកសំណល់មនផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនអ្វខី្លះ?

រូបភាពទី៩៖ ផ្ទេងំរូបភាព "ភូមិរងការបំពុល និងភូមិមនបរិសា្ថេនសា្អេត" Copyright © Live&Learn
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  - សំណួរទាក់ទងនឹងរូបភាពភូមិសា្អេត៖ 
   1. តើរូបភាពនេះខុសប្លេកពីរូបភាពមុនដូចម្តេចខ្លះ ?
   2. តើមនសកម្មភាពអ្វខី្លះ ដេលជួយធ្វើឱេយភូមិនេះមនបរិសា្ថេនសា្អេត? (ការញេកកាកសំណល់ 
       ការបេើបេេស់កាកសំណល់ធ្វើជាជីកំប៉ុស្ត      មនធុងសំរាមនៅក្នុងភូមិ កាកសំណល់តេូវ 
      បានគេយកទៅកេច្នេឡើងវិញ។ល។)
   3. តើអ្នកធា្លេប់បានឃើញសកម្មភាពដេលបានរៀបរាប់ខាងលើ កើតមននៅក្នុងភូមិរបស់អ្នក 
        ទេ? 
   4. ក្នុងចំណោមភូមិទាំងពីរនៅក្នុងរូបភាព តើភូមិមួយណាដេលមនភាពបេហាក់បេហេលគ្នេ 
       បំផុតទៅនឹងភូមិរបស់អ្នក? ហេតុអ្វី?
   5. តើភូមិណាមួយដេលអ្នកចង់រស់នៅជាង? ហេតុអ្វី? 

   សកម្មភាពទី២៖ ការណេនំាអំពីរបៀបសេង់ស្ថតិិ (២០នាទី) (តារាងសេង់ស្ថតិិកាកសំណល់នៅផ្ទះ និង 
       សហគមន៍  មើលនៅក្នងុឧបសម្ពន័្ធ ៤.៤.១) 
  -  បេេប់គរុសិសេសថា យើងចង់សេេវជេេវសា្ថេនភាពជាក់ស្តេងអំពីកាកសំណល់នៅផ្ទះ និងសហគមន៍។ ដើមេបី
    ដោះសេេយបញ្ហេកាកសំណល់ ជាដំបូងអ្នកតេវូស្វេងយល់ឱេយបានចេបាស់ពីទំហំបញ្ហេរបស់វា 
  -  ចេកតារាងសេង់ស្ថតិិទៅឱេយគរុសិសេស ហើយបនា្ទេប់មកចេកពួកគេជាកេមុ (ឧបសម្ពន័្ធ ១)៖
   • គរុសិសេស ៥០% សេង់ស្ថតិិនៅតាមផ្ទះ ឬនៅអន្តេវាសិកដា្ឋេន (បេសិនបើពួកគេសា្នេក់នៅក្នងុ 
      សាលាគរុកោសលេយ) ។
		 	 • គរុសិសេស ៥០% ទៀតសេង់ស្ថតិិនៅតាមសហគមន៍ ។
  - ពិភាកេសានិងចាត់តំាងកេមុទំាងនោះទៅតាមកន្លេងនីមួយៗ (ឧ.ផេសារ មត់ទន្លេ កន្លេងចោលសំរាម 
      បរិវេណជំុវិញសាលា ផ្លវូថ្នល់ណាមួយក្នងុភូមិ...) ។ 
  -  បេសិនបើអាចឱេយគរុសិសេសតេឡប់ទៅកន្លេងសេង់ស្ថតិិឱេយបានចេើនដងក្នងុរយៈពេល១សបា្តេហ៍ ។ 
  -  បញ្ជេក់សំណួរនីមួយៗឱេយចេបាស់ ។
  -  ណេនំាឱេយធ្វើពេលទំនេរ(ផ្តល់ពេលវេលាយ៉ាេងតិចមួយសបា្តហ៍សមេេប់ការចុះសេង់ស្ថតិិ)។  
       ឌីវីឌី៥ ឈុតវីដេអូ ៤.៤.១ សកម្មភាពបងេៀន៖ វីដេអូអំពីការងរកេមុអំពីការចុះសេង់ស្ថតិិនៅតាមផ្ទះ 
    និងសហគមន៍ (៦ នាទី)

4.4.2 ម៉េងទី២៖ គុណវិបត្តិរបស់សំរាម

        សកម្មភាពទី១ ការងរកេមុ៖ ការបេមូលព័ត៌មន និងការសន្នដិា្ឋេន (២០នាទី)
  - សួរសំណួរ៖ តើការសេង់ស្ថិតិសបេបាយដេររឬទេ? ពិបាកឬទេ? តើមនអារម្មណ៍ដូចម្តេចនៅពេល 
    បានឃើញសំរាមទំាងអស់នោះ?...
            - ចេកគរុសិសេសជាកេមុដោយដាក់បញ្ចលូគ្នេរវាងគរុសិសេសដេលបានសេង់ស្ថតិិតាមផ្ទះ និងកេមុដេលបាន 
              សេង់ស្ថតិិតាមសហគមន៍។ ផេសេងតេតេវូបង្កើតជាកេមុថ្ម។ី
            - កេុមនីមួយៗពិភាកេសាអំពីលទ្ធផលសា្រវជេេវរបស់ពួកគេ (រយៈពេល ១០នាទី) ហើយសន្និដា្ឋេនផ្អេក 
    លើសំណួរខាងកេេម ។

        សំណួរសមេេប់កេមុសេង់ស្ថតិិនៅតាមផ្ទះ 
            1. តើកាកសំណល់បេភេទណាដេលបានរកឃើញចេើនជាងគេបំផុតនៅផ្ទះ?  តើបេភេទណាចេើនជាងគេ 
    បនា្ទេប់? 
            2. ចូរគណនាបរិមណកាកសំណល់ជាមធេយមដេលចេញពីផ្ទះមួយខ្នង ក្នងុរយៈពេលមួយសបា្តេហ៍ ។
            3. នៅតាមផ្ទះតើការចោលសំរាមតាមវិធីណាដេលអ្នកបេទះឃើញញឹកញាប់ជាងគេ? 
            4. តើការចោលសំរាមបេបនោះជាវិធីល្អបេសើរដេរឬទេ? ហេតុអ្វ?ី
            5. ចូររកដំណោះសេេយសមេេប់បញ្ហេនីមួយៗ ដោយពិភាកេសារកដំណោះសេេយណាដេលបេសើរបំផុត។
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       សំណួរសមេេប់កេមុសេង់ស្ថតិិនៅតាមសហគមន៍
  1. តើកាកសំណល់បេភេទណា ដេលមនចេើនជាងគេបំផុតនៅកន្លេងនោះ?  តើបេភេទណាចេើនជាងគេ 
     បនា្ទេប់? 
  2. តើកាកសំណល់ភាគចេើនចេញមកពីបេភពណា ឬអ្នកណាជាអ្នកបោះកាកសំណល់នៅទីនោះ?
  3. ចូររកដំណោះសេេយសមេេប់បញ្ហេនីមួយៗ ដោយពិភាកេសារកដំណោះសេេយណាដេលបេសើរបំផុត។
  4. តើអាចកាត់បន្ថយកាកសំណល់នៅកន្លេងនោះតាមរបៀបណា?
  5. តើការចោលកាកសំណល់ធ្វើឱេយមនផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសហគមន៍ដូចម្តេចខ្លះ?

      សកម្មភាពទី២៖ ការធ្វើបទបង្ហេញអំពីសេចក្តសីន្នដិា្ឋេន និងដំណោះសេេយដេលអាចមន (២០ នាទី)
  - ឱេយកេមុនីមួយៗឡើងបង្ហេញពីការសន្នដិា្ឋេន និងចម្លើយរបស់ពួកគេ ។
  - កេលម្អទៅលើដំណោះសេេយរបស់កេមុនីមួយៗ ។
  - ព័ត៌មនតេឡប់របស់គេឧូទ្ទេស៖
  - ការសន្នដិា្ឋេនសំខាន់គឺថា ទំាងបេជាជននៅតាមផ្ទះ និងតាមសហគមន៍តេវូយល់ឱេយបានចេបាស់ពីគុណវិបត្ត ិ
   របស់សំរាម និងតេវូមនការផ្លេស់ប្តរូឥរិយាបថ ដើមេបីលើកកម្ពស់ការគេប់គេងកាកសំណល់ឱេយបាន 
    ល្អបេសើរ ។ 
  - គេឧូទ្ទេសណេនំាគរុសិសេសអំពីការញេកសំរាមឱេយបានតេមឹតេវូ និងការបង្កើតក្លបឹបរិសា្ថេននៅក្នងុសាលា 
    គរុកោសលេយ ឬកមេតិថា្នេក់រៀន ។ 

       គំនិតយោបល់ខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការផ្ទះ៖ 
  - ឱេយគរុសិសេសចងកេងសំណួរពិភាកេសាឡើងវិញដើមេបីឱេយសមសេបទៅនឹងសិសេសថា្នក់ទី៦។
  - ឱេយគរុសិសេសបង្កើតកិច្ចតេងការសមេេប់កមេតិបឋមសិកេសាផ្អេកលើសកម្មភាពខាងលើ។ 

រូបភាពទី១០៖ ការបំពុលស្ទឹង
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4.4.3 ម៉េងទី៣៖ កាកសំណល់រលួយ និងមិនរលួយ 

        សកម្មភាពទី១៖ លេបេងសិកេសា "សូមកំុភ្លេចខ្ញុណំា!"5  (១០នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៤.៣
  - ជេើសរីសគរុសិសេសម្នេក់ឡើងមករាប់
            - ណេនំាគរុសិសេសដទេទៀតឱេយមើលនិងចងចំាឈ្មេះវត្ថដុេលបានរៀបរាប់(មិនឱេយកត់តេេទេ)
            - កេេយរៀបរាប់ចប់  ទុកពេល២នាទី ឱេយសរសេរឈ្មេះវត្ថទំុាងនោះតាមចំណាត់ថា្នេក់របស់វា (ការងរ 
    ដេគូ) 
            - គរុសិសេសប្តរូបញ្ជរីាយនាមវត្ថគុ្នេទៅវិញទៅមក ធ្វើដូច្នេះគឺដើមេបីឱេយដេគូដទេទៀតវាយតម្លេ ពីចំនួនវត្ថដុេល 
    ដេគូនីមួយៗបានចងចំា
            - ចាប់ផ្តើមបើកកមេេលតុចេញ ហើយឱេយគរុសិសេសម្នេក់ផ្ទៀងផ្ទេត់មើលវត្ថនុៅលើតុជាមួយឈ្មេះវត្ថដុេលពួកគេ 
    បានសរសេរ 
            - គរុសិសេសសរសេរឈ្មេះវត្ថដុេលនៅសល់ក្នងុបញ្ជរីៀងៗខ្លនួ  តើនរណាសរសេរបានទំាងអស់? 
  - សំណួរ៖តើចេកសំរាមទំាងនេះជាបុ៉នា្មេនបេភេទ?
           - សំណួរពិភាកេសាក្នងុកេមុធំ៖
   1. តើ "កាកសំណល់រលួយ" និង "កាកសំណល់មិនរលួយ" មនន័យដូចម្តេច?
   2. តើតេវូគេប់គេងកាកសំណល់រលួយ និងមិនរលួយយ៉ាេងដូចម្តេច? តើកាកសំណល់បេភេទណា 
     ដេលងយសេលួគេប់គេងជាង? ហេតុអ្វ?ី (កាកសំណល់រលួយធ្វើជាជីកំបុ៉ស្ត ចំណេក 
     កាកសំណល់មិនរលួយវិញយើងតេូវកប់វាចោលឱេយបានតេឹមតេូវ ឬកេច្នេ និងបេើបេេស់វា 
       ឡើងវិញ)។
   3. តើកាកសំណល់មិនរលួយបង្កឱេយមនបញ្ហេអ្វខី្លះ? (បំពុលបរិសា្ថេនដោយការទុកដាក់មិនបាន
        តេឹមតេូវ)។
   4. តើការទុកដាក់កាកសំណល់រលួយមិនបានតេមឹតេវូបណា្តេលឱេយកើតមនបញ្ហេអ្វខី្លះ? (ក្លនិមិន 
       ល្អធ្វើឱេយមនសត្វចងេេ។ល។)
   5. តើ...?
       ឌីវីឌី៥ ឈុតវីដេអូ ៤.៤.៣ សកម្មភាពបងេៀន៖ "សូមកំុភ្លេចខ្ញុណំា" (១៨នាទី)

          សកម្មភាពទី២៖ ពិសោធអំពីអាយុកាលរលួយរបស់វត្ថ ុ(១០នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៤.៣

-  បង្ហេញគរុសិសេស៖ សំបកចេក ស្លឹកឈើ សំបកសា្វេយ មេកឈើតូចៗ កេដាសថង់បា្លេស្ទិច កំប៉ុង 
កេឡកេវបេអប់សោ្នេ កញ្ចប់ទឹកដោះគោ ឬទឹកផ្លេឈើ។ 

-  ចេកគរុសិសេសជា ១០កេុម ដេលកេុមនីមួយមនគរុសិសេស ២ ទៅ ៣នាក់។ ចេកសម្ភេរ និងតារាង 
តាមដានការពិសោធឱេយកេុមនីមួយៗ (ឧបសម្ព័ន្ធ ៤.៤.៣) ។

- ណេនាំកេុមនីមួយៗបំពេញតារាងតាមដានតេង់ចំណុចចាប់ផ្តើម មុនពេលកប់វត្ថុនោះទៅក្នុងដី ។
-   គរុសិសេសតេូវជីកដីនៅកន្លេងណាមួយក្នុងបរិវេណសាលា  ជមេេ៣០ស.ម. រួចកប់វត្ថុនោះ និងកាយដី 

លុបឱេយជិត។ ដោតទង់ពីលើរណ្តេដើមេបីចំណាំកន្លេងដេលពួកគេបានកប់។ 
- កេុមនីមួយៗតេូវតាមដានវត្ថុដេលពួកគេបានកប់នរៀងរាល់សបា្តេហ៍   ឬ២សបា្តេហ៍ម្តងដោយកត់តេេ 

  នូវអ្វីៗដេលពួកគេបានសង្កេតឃើញចូលក្នុងតារាងតាមដាន។ បេសិនបើការពិសោធន៍កំណត់ធ្វើ  
តេរយៈពេល១ខេឱេយគរុសិសេសតាមដានរៀងរាល់សបា្តេហ៍  ប៉ុន្តេបេសិនបើលើសពី២ខេឱេយពួកគេតាមដាន 
រៀងរាល់២សបា្តេហ៍។ 

5 From Environmental Education Handbook, Teacher’s Resource (Standard VI to Vlll); Centre for Environment Education, 2005
6 From Environmental Education Handbook, Teacher’s Resource (Standard VI to Vlll); Centre for Environment Education, 2005
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តារាងអាយុកាលរលួយរបស់សំរាម

សំបកចេក ៣-៤សបា្តេហ៍ (គួរបញ្ជេក់បនា្ទេប់ពីការពិសោធន៍)

ស្លឹកឈើ ២-៣សបា្តេហ៍ (គួរបញ្ជេក់បនា្ទេប់ពីការពិសោធន៍)

សំបកសា្វេយ ២-៣សបា្តេហ៍ (គួរបញ្ជេក់បនា្ទេប់ពីការពិសោធន៍)

បំណេកឈើ
១០ ឆ្នេំ (ទោះបីជាការរលួយចំណាយពេលចេើនជាង១មួយឆ្នេំ ក៏វាតេូវ 
បានចាត់បញ្ចូលជាសំណល់រលួយដេរ ពេេះវាជាវត្ថុដើមពីរុក្ខជាតិ)

បេអប់កេដាស ៥ខេ

ថង់បា្លេស្ទិច ១លានឆ្នេំ

កំប៉ុង ៨០-១០០ឆ្នេំ

កេឡធ្វើពីកេវ មិនទាន់រកឃើញនៅឡើយ

សោ្នេ មិនទាន់រកឃើញនៅឡើយ

បេអប់ទឹកដោគោ 
ឬផ្លេឈើធ្វើពីកេដាសកាតុង

៥ឆ្នេំ

  -  គរុសិសេសបេៀបធៀបអាយុកាលរបស់ថង់បា្លេស្ទិច ទៅនឹងវត្ថុផេសេងៗទៀត។ ពិភាកេសាពីមូលហេតុ 
             នេការដុតថង់បា្លេស្ទិច និងផលវិបាករបស់វា ចំពោះសុខភាព និងការបំពុលខេយល់។ 
  - សំណួរបំផុស៖
   1. តើយើងគួរធ្វើយា៉េងណាជាមួយនឹងកាកសំណល់ជាកេវ? (លក់ទៅឱេយអេតចាយកេច្នេឡើង 
      វិញ) ។
   2. ពិភាកេសាអំពីបញ្ហេសម្ភេរផលិតពីសោ្នេ៖ តើនរណាខ្លះកំពុងតេបេើបេេស់បេអប់អាហារ? 
    តើប្អូនទទួលបានបេអប់សោ្នេបុ៉នា្មេនក្នងុរយៈពេល១សបា្តេហ៍ នៅពេលប្អនូទិញចំណីអាហារ 
      នៅតាមដងផ្លវូ? ឱេយពួកគេសា្មេនមើលតើគិតជាមធេយម ក្នុងមួយឆ្នេំនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាតេូវ 
     បេើបេេស់បេអប់សោ្នេបេហេលប៉ុនា្មេន?
   3. តើការដុតបង្កផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ? (ការដុតអាចបំបាត់បេអប់សោ្នេបាន បុ៉ន្តេផេសេងចេញពីការ 
      ដុតនោះគឺមនជាតិពុលខា្លេំងណាស់ និងធ្វើឱេយបំពុលខេយល់ទៀតផង) ។

 សកម្មភាពទី ៣៖ លេបេងសិកេសា "ខេសេពេលវេលា"6  (១០នាទី)
  - គរុសិសេសចេញកេេថា្នេក់ហើយវាស់ចម្ងេយ ១០០ ម៉េតេ។ ឱេយគរុសិសេសម្នេក់ឈរនៅខាងចុង ចំណេក 
    គរុសិសេស៩នាក់ទៀតឈរចម្ងេយ១០ម៉េតេពីគ្នេ ។
   • ចម្ងេយ ១០ម៉េតេ គឺស្មើនឹង ១០០.000 ឆ្នេំ
		 	 • ចម្ងេយ ១ម៉េតេ គឺស្មើនឹង ១០.០០០ឆ្នេំ 
		 	 • ចម្ងេយ ១សង់ទីម៉េតេ គឺស្មើនឹង ១០០ឆ្នេំ 
		 	 • ចម្ងេយ ១មីលីម៉េតេ គឺស្មើនឹង ១០ឆ្នេំ
  - គរុសិសេសប៉ាេន់សា្មេនពីពេលវេលានេការរលួយរបស់វត្ថនីុមួយៗ ដោយឈរលើខេសេពេលវេលា ។
  - គរុសិសេសទាយ ហើយដាក់វត្ថរុបស់ពួកគេនៅលើខេសេពេលវេលានោះ ។ 

- គេូឧទ្ទេសផ្តល់ព័ត៌មនដល់គរុសិសេសអំពីរយៈពេលរលួយ បនា្ទេប់មកឱេយពួកគេបំលាស់ទីទៅកាន់ទីតាំង 
តេឹមតេូវនេខេសេពេលវេលា។
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4. តើជមេើសណាមួយបេសើរជាងគេ? ឥឡូវនេះ ប្អូនបានដឹងហើយពីអាយុកាលនេបេអប់សោ្នេ គឺវាមិន 
ងយរលួយទេ ហើយបេសិនបើយើងដុតវាអាចបង្កគេេះថា្នេក់យ៉ាេងខា្លេងំដល់សុខភាព និងបំពុលដល់ 
ខេយល់។ (គួរកាត់បន្ថយ៖ ពេយាយាមយកបេអប់សោ្នេ មកបេើបេេស់ឡើងវិញឱេយបានចេើនដងកាន់តេ
បេសើរ)។

         ឌីវីឌី ៥ ឈុតវីដេអូ ៤.៤.៣ សកម្មភាពបងេៀន៖ ខេសេពេលវេលា (៧ នាទី) 

      សកម្មភាពទី៤៖ ការសន្នដិា្ឋេន (សកម្មភាពអាចអនុវត្តចនោ្លេះពេលពី១ ខេកន្លះទៅ២ខេបនា្ទេប់) (១០នាទី)
  -  សំណួរ៖ តើបានអនុវត្តតាមកាលវិភាគដេលបានកំណត់ឱេយឬទេ? តើពួកគេបានទៅសង្កេតតាមដាន 
    វត្ថុរបស់ពួកគេប៉ុនា្មេនដង?
  - គេូឧទ្ទេសឱេយគរុសិសេសទៅជីកយកវត្ថុដេលពួកគេបានកប់នោះ មកកាន់ថា្នេក់រៀនវិញ
  - កេុមនីមួយៗឡើងបង្ហេញពីការសន្និដា្ឋេនរបស់ពួកគេ និងបង្ហេញវត្ថុទៅដល់កេុមដទេទៀត 
  - បេៀបធៀបវត្ថុទាំងនោះ តាមរយៈសំណួរខាងកេេម៖
   1. វត្ថុអាចបេងចេកជា២កេុម តើវត្ថុនោះស្ថិតនៅក្នុងកេុមណាមួយ? (រលួយ និងមិនរលួយ  
      ចំណាំ៖វត្ថុមិនរលួយទាំងអស់គ្មេនបមេេបមេួលចេើនទេ ឧ. ថង់បា្លេស្ទិច ដប)  
   2. តើវត្ថុណាបេេបេួល និងមួយណាមិនបេេបេួល? 
   3. តើវត្ថុនោះបេេបេួលយា៉េងដូចម្តេច? 

4.4.4 ម៉េងទី៤៖ ការកាត់បន្ថយ ការបេើបេេស់ឡើងវិញ ការកេច្នេ

       សៀវភៅខ្លឹមសារចំណុច ៤.៤
      សកម្មភាពទី១៖ លេបេងណេនាំខ្លួន (១០នាទី)
  - គរុសិសេសឈរជារង្វង់មូលចំនួនពីរ ។
  - បេគល់កូនបាល់ទៅគរុសិសេសម្នេក់ដើមេបីចាប់ផ្តើម ។
  - គរុសិសេសនោះតេូវនិយាយពីឈ្មេះកាកសំណល់ណាមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ សំបកចេក ថង់បា្លេស្ទិច  
    កញ្ចប់វេចឬវត្ថុធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម។ 
  - បោះបាល់ពីម្នេក់ទៅម្នេក់។ នៅពេលសិសេសចាប់បានបាល់គេតេូវនិយាយឈ្មេះកាកសំណល់ចំនួន 
   ១ ហើយបោះបាលទ់ៅឱេយសសិេសម្នេកទ់ៀត សសិេសនោះតេវូនយិាយថាកាកសណំលន់ោះអាចបេើបេេស ់
   ឡើងវិញ កេច្នេឡើងវិញ ឬកាត់បន្ថយការបេើបេេស់។ 
  - បន្តបោះទៅសិសេសម្នេក់ទៀត ហើយអ្នកនោះតេូវនិយាយឈ្មេះកាកសំណល់ចំនួន១ផេសេងទៀត រួច 
    បោះបាល់បន្តទៀត ។

       សកម្មភាពទី២៖ ការធ្វើសវនកម្មកាកសំណល់នៅសាលារៀន (២០នាទី)
  - ចេកគរុសិសេសជាកេុមឱេយដើរជុំវិញទីធា្លេសាលារៀន ឬកេបេរសាលារៀន(ទីមនសំរាម) 
  - កត់តេេបេភេទសំរាមដេលបេមូលបានក្នុងបញ្ជី ។
  - ចេកកាកសំណល់ដេលបានកត់តេេជា៣ចំណាត់ថា្នេក់ "កាកសំណល់ដេលអាចកេច្នេបាន" "កាក 
    សំណល់ដេលអាចបេើឡើងវិញ" និង"កាកសំណល់ផេសេងទៀតនៅសល់"។ 
  - សំណួរពិភាកេសា៖ តើវត្ថដុេលអាចកេច្នេបានគួរធ្វដូីចម្តេច? (លក់ឱេយ អ្នកទិញអេតចាយនំាចេញទៅកេេ 
   បេទេស)។ តើដឹងទេថាផលិតផលណាខ្លះដេលអាចកេច្នេបាន? តើយើងអាចបេើបេេស់ឡើងវិញបាន 
   ដូចម្តេចខ្លះ? តើយើងអាចជៀសវាងកាកសំណល់ដេលមិនអាចកេច្នេ និងបេើបេេស់ឡើងវិញបាន 
   តាមវិធីណា?(កាត់បន្ថយបេើបេេស់បើមិនចាំបាច់) តើនឹងមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកាកសំណល់នៅ 
   សល់ទាំងនោះ?
 ឌីវីឌី ៥ ឈុតវីដេអូ៤.៤.៤ សកម្មភាពបងេៀន «ការធ្វើសវនកម្មកាកសំណល់នៅសាលារៀន» (០៧នាទី)        
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សកម្មភាពទី ៣ ៖  ការណេនាំអំពីការសេង់ស្ថិតិ (១០នាទី)
         បញ្ចេំងឈុតវីដេអូខ្លីអំពី "សំរាមឬមិនមេនសំរាម" ឌីវីឌី១ ឈុតវីដេអូ ៤.៤.៤ (៧នាទី)
  - គេឧូទ្ទេស នងិគរសុសិេសធ្វើការសន្នដិា្ឋេនដោយឆ្លុះបញ្ចេងំទៅលើសកម្មភាពសវនកម្មសរំាម នងិខ្លមឹសារ 
    វីដេអូ៖ គេូឧទ្ទេសពនេយល់គរុសិសេសអំពីអត្ថន័យវិធានការ៣ការ"ការកាត់បន្ថយ ការបេើបេេស់ឡើង 
   វិញ និងការកេច្នេ"និងកេើនរំលឹកអំពីការចោលកាកសំណល់ និងការញេកកាកសំណល់ឱេយបាន 
   តេឹមតេូវតាមបេភេទធុងសំរាម ឧ.កេដាសតេូវបោះចូលក្នុងធុងសំរាមដេលអាចយកទៅបេើបេេស ់
    ម្តងទៀតរីឯកាកសំណល់ដេលងយរលួយគឺយកមកធ្វើជីកំប៉ុស្ត។
  - គេឧូទ្ទេសចេកទមេង់សេង់ស្ថតិិដល់គរុសិសេសនីមួយៗដើមេបីយកទៅបំពេញនៅផ្ទះរៀងខ្លនួ។ (ឧបសម្ពន័្ធ 
    ៤.៤.៤)។

រូបភាពទី១១៖ សម្ភេរឧបទេសផលិតដោយសារជាតិបា្លេស្ទិច

    - នៅតាមគេះឹសា្ថេនបណ្តះុបណា្តេលតេវូបានលើកទឹកចិត្តឱេយ
      អនុវត្តការញេកសំរាមតាមវិធីខាងកេេម៖

                        ធងុសរំាមពណប៌េតង៖ សរំាមផ្ទកុកាកសណំល  ់សររីាង្គ(ស្លកឹ 
               ឈើពពួករុក្ខជាតិក្នុងទឹកមេកឈើងប ់ និងកាកសំណល់សួន 
     បន្លេ)

     ធុងសំរាមពណ៌លឿង៖  សំរាប់ផ្ទុកកាកសំណល់ដេលអាច 
      យកទៅកេច្នេបាន (សំបកដបជ័រ និងកំប៉ុងជាដើម)។  

     ធុងសំរាមពណ៌ទឹកកេូច  ឬពណ៌កេហម៖  សំរាប់ផ្ទុក បេភេទ  
        កាក  សំ ណល់ដេលគួរ កាត់បន្ថយការបេើបេេស់(ឬជាបេភេទ
                                                                                                           កាកសំណល់ ដេល មិនតេូវបា នបោះចោលទៅក្នុងបេភេទ 
       ធុងសំរាមទាំង០២ ខាង លើ)។

4.4.5 ម៉េងទី៥៖ សមេង់ស្ថិតិអំពីការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិចក្នុងសាលារៀន7

        សកម្មភាពទី១៖ ការងរកេមុលើការសេង់ស្ថតិិអំពីការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទកិជាបុគ្គល
        សៀវភៅខ្លឹមសារ  ៤.៥
  - គេឧូទ្ទេសចេកគរុសិសេសជាកេមុដើមេបីវិភាគនូវលទ្ធផលកិច្ចការផ្ទះកាលពីមេរៀនមុន (ឧបសម្ពន័្ធ ៤.៤.៤) 
             1. តើកេុមរបស់ប្អូនបេើថង់បា្លេស្ទិច មនគោលបំណងសំខាន់អ្វីខ្លះ?
   2. តើមនសមជិកកេុមប៉ុនា្មេននាក់ដេលយកថង់បា្លេស្ទិចមកសាលារៀន?
   3. តើរបស់អ្វខី្លះ ដេលដាក់ក្នងុថង់បា្លេស្ទចិ ហើយតេងយកមកសាលាញឹកញាប់ជាងគេបំផុត?
   4. តើកេុមរបស់ប្អូនបានចោលថង់បា្លេស្ទិចបេហេលប៉ុនា្មេនក្នុងមួយថ្ងេ? 
   5. តើក្នុងកេុមមនគរុសិសេសប៉ុនា្មេននាក់ ដេលកាន់ថង់បា្លេស្ទិច ឬបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិចឡើងវិញ 
       នៅពេលទៅផេសារ? 

       សកម្មភាពទី២៖ វិភាគលទ្ធផល (២៥នាទី)
           - បេមូលលទ្ធផលពីកេុមនីមួយៗ ហើយវិភាគលទ្ធផលនោះនៅក្នុងថា្នេក់រួមគ្នេ។  
             1. តើថា្នេក់យើងបានចោលថង់បា្លេស្ទិចប៉ុនា្មេនក្នុងមួយថ្ងេ? 
   2. ចរូគណនាបរមិណថងប់ា្លេស្ទចិជាមធេយម ដេលគរសុសិេសទាងំអសក់្នងុសាលារបសគ់េបានចោល  
      ក្នុងមួយថ្ងេ មួយខេ និងមួយឆ្នេំ។ 
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   3. តើថង់បា្លេស្ទិចទាំងនេះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់បរិសា្ថេន? តើយើងបំបាត់ថង់បា្លេស្ទិចទាំងអស់ 
     នេះ ដោយវិធីណា?(ពិភាកេសាអំពីជមេើស៖ ការដុត (ផេសេងពុលគីមី) ឬការជីកកប់៖ វា 
      ចំណាយពេល រហូតដល់ ១លានឆ្នេំទើបរលួយអស់ពីផេនដី......)
   4. តើគរុសិសេសនៅក្នងុថា្នេក់បុ៉នា្មេននាក់ ដេលបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទចិឡើងវិញ ឬបេើបេេស់ 
      កន្តេកទៅផេសារ?
   5. ដើមេបីជៀសវាងបេើថង់បា្លេស្ទិចតើយើងទាំងអស់គ្នេតេូវធ្វើយា៉េងណា?
   6. តើយើងទាំងអស់គ្នេកាត់បន្ថយការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិចដូចម្តេច? 
   7. តើប្អូនតេូវកាត់បន្ថយចំនួនថង់បា្លេស្ទិចនៅក្នុងថា្នេក់រៀនយា៉េងដូចម្តេច?  

7 From Environmental Education Handbook, Teacher’s Resource (Standard VI to Vlll); Centre for Environment Education, 2005
8 From Environmental Education Handbook, Teacher’s Resource (Standard VI to Vlll); Centre for Environment Education, 2005

4.4.6 ម៉េងន្ថេម៖ លេបេងសិកេសាអំពីការបេើបេេស់ និងការបោះចោល8 

       សម្ភេរឧបទេស
  • កនេ្តក ២៖ កនេ្តកទី១មួយ បិទសា្លេក "៣០ឆ្នេំមុន" ហើយមួយទៀតបិទសា្លេកថា "បច្ចុបេបន្ន"។
  • ការុង២ 
  • កេណាត់ចងមុខ (ចេកគរុសិសេសម្នេក់មួយ ឬគេូឧទ្ទេសអាចផ្តេំឱេយគរុសិសេសយក)
  •	សម្ភេរសមេេប់លេងលេបេង 

ស្លឹកចេកសមេេប់ខ្ចប់ម្ហូបអាហារ បេអប់បាយធ្វើពីសោ្នេ

ដបសេរាមិច ដបទឹកជ័រ

កេវផឹកទឹក/កេវផឹកទឹកសេរាមិច ពេងជ័រ/សោ្នេ

តុក្កតាឈើ (សម្ភេរសមេេប់ក្មេងលេង 
ផលិតពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិ)

តុក្កតាជ័រ

ចង្កៀងបេេងកាត ឬទៀន អំពូលអគ្គិសនី

ស្ករអំពៅ ចេេសដុសធ្មេញ

កនេ្តកផលិតពីកេណាត់ ឬផ្តេ ថង់បា្លេស្ទិច

បង្អេមខ្ចប់ដោយស្លឹកឈូក ស្ករសូកូឡា ឬបង្អេមខ្ចប់ដោយបា្លេស្ទិច

ថ្មពិល

កេណាត់ដេលផលិតដោយដេ 
(វត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិដូចជា កបេបាស)

កេណាត់ដេលផលិតដោយរោងចកេ (ដោយមិនបេើបេេស់វត្ថុធាតុ 
ដើមធម្មជាតិ)

អំបោសផលិតពីមេកឈើ អំបោសជ័រ
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       សកម្មភាពទី១៖ លេបេងសិកេសាស្ដអំីពីការបេើបេេស់ និងការបោះចោល (២០នាទី)
-  ដាក់សម្ភេរដេលបានពោលខាងលើ(លាយចមេុះគ្នេ) ទៅក្នុងកន្តេកពីរផេសេងគ្នេ ។
- ចេកគរុសិសេសជាពីរកេុម ។ គរុសិសេសទាំងអស់ក្នុងកេុមនីមួយៗតេូវចងមុខ លើកលេងតេគរុសិសេសម្នេក់ 

ក្នុងមួយកេុមមិនចងមុខឡើយ ។
-  ដាក់កនេ្តកដេលបានបិទសា្លេក "៣០ ឆ្នេំមុន" និង "បច្ចុបេបន្ន" នៅខាងមុខ ។
- គរុសិសេសដេលចងមុខយកវត្ថុចេញពីការុង ហើយទាយដោយការសា្ទេប។ គេតេូវសមេេចថាតើវត្ថុនោះ 

បេើកាលពី៣០ឆ្នេំមុន ឬពេលបច្ចុបេបន្ន បនា្ទេប់មកគេតេូវដាក់វត្ថុនោះឱេយតេូវតាមបេភេទកនេ្តក ។
- គរុសិសេសដេលមិនចងមុខអាចនាំផ្លូវគរុសិសេសដេលចងមុខទៅកាន់កនេ្តក ប៉ុន្តេមិនអនុញ្ញេតឱេយនិយាយ 

បេេប់ពីឈ្មេះវត្ថុ និងកនេ្តកមួយណាដេលតេូវដាក់នោះដេរ។
  ឌីវីឌី៥ ឈុតវីដេអូ ៤.៤.៦ សកម្មភាពបងេៀន៖ លេបេងសិកេសា "ការបេើបេេស់ និងការបោះចោល"(៥ នាទី)

       សកម្មភាពទី២៖ ការពិភាកេសានិងការឆ្លះុបញ្ចេងំអំពីសារបេយោជន៏នេការវេចខ្ចប់ (២០ នាទី)
  - គរុសិសេសសេេយមុខចេញ ។
  - ពិនិតេយមើលវត្ថុក្នុងកនេ្តកទាំង២ "៣០ ឆ្នេំមុន" និងកនេ្តក "បច្ចុបេបន្ន" ។ សួរថាតើវត្ថុទាំងអស់នោះបាន 
    បោះចូលក្នុងកនេ្តកតេឹមតេូវឬអត់?
  - សួរសំណួរឆ្លុះបញ្ចេំងដូចខាងកេេម៖
   1. តើមនភាពខុសគ្នេយា៉េងដូចម្តេចខ្លះរវាងវត្ថុដេលបេើបេេស់ "៣០ឆ្នេំមុន និងបច្ចុបេបន្ន"?
     ចម្លើយរំពឹងទុក៖ វត្ថដុេលបានបេើបេេស់ "៣០ឆ្នេមុំន" មនសារធាតុផេសំពីធម្មជាតិចេើនជាង វត្ថធុាតុ 
   ដើមមួយចំនួនមនភាពងយសេួលយកមកកេច្នេ និងបេើបេេស់សាជាថ្មីបានចេើនជាងវត្ថុ 
   បេើបេេស់ "បច្ចបុេបន្ន" (ខាប់ធ្វើពីអំបេង ទល់នឹង ដបជ័រ និងកេវ ឬពេងសេរាមិច ទល់នឹងពេងជ័រ)។

2. ហេតុវអ្វីបានជាយើងផ្លេស់ប្តូរបេភេទវត្ថុដេលបានបេើបេេស់ទាំងអស់នោះ?
ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ពេេះដើមេបីភាពសីុវិល័យ និងដោយសារភាពជឿនលឿននេវិស័យឧសេសាហកម្ម។ 
ការវេចខ្ចប់ផលិតផលបច្ចបុេបន្នមនភាពរឹងមំនិងភាពទាក់ទាញជាង ជាពិសេសងយសេលួរក 
ទិញ។ ជាទូទៅមនុសេសចូលចិត្តបេើបេេស់សម្ភេរទាន់សម័យដើមេបីបង្ហេញពីភាពសុីវិល័យរបស់ 
ពួកគេ។  

   3. តើការបេើបេេស់សម្ភេរថ្មីមនផលវិបាកអ្វីខ្លះចំពោះបរិសា្ថេន?
   ចម្លើយរំពឹងទុក៖ សំរាមកើនឡើង បុ៉ន្តេសំរាមដេលអាចយកមកកេច្នេបានមនចំនួនតិចតួច។ 
   ឧទាហរណ៍៖ បា្លេស្ទិចបង្កើនការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស។ល។
   4. តើយើងរួមគ្នេដោះសេេយបញ្ហេខាងលើនេះដោយវិធីណា?
   5. ចម្លើយរំពឹងទុក៖ តាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការបេើបេេស់សម្ភេរឡើងវិញ  
       និងការបេើបេេស់វត្ថុណាដេលអាចកេច្នេឡើងវិញឱេយបានចេើន។

9 From Environmental Education Handbook, Teacher’s Resource (Standard VI to Vlll); Centre for Environment Education, 2005

4.4.7 ម៉េងបន្ថេម៖ យុទ្ធនាការអំពី "សាលារៀនគ្មេនថង់បា្លស្ទិច និងការវេចខ្ចប់"9

        សម្ភេរ
          • ធុងសំរាមដេលមនពណ៌ខុសគ្នេៗ  (ពណ៌បេតង លឿង និងទឹកកេូច)
											• សា្លេកយីហោ រូបគំនូរ ពាកេយសោ្លេកដេលនិយាយទាក់ទងនឹងបេព័ន្ធគេប់គេងកាកសំណល់
											• សា្លេកសញ្ញេ រូបភាព ពាកេយសោ្លេកសមេេប់ណេនាំអំពី "សាលាគ្មេនថង់បា្លស្ទិច"

  ពិភាកេសាជាមួយនាយកសាលាដើមេបីរិះរកវិធីសមសេបធ្វើយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការបេើបេេស់ថង់បា្លស្ទចិនៅ 
ក្នុងសាលារៀន។
  ចងកេងគរុសិសេសជាកេមុបរិសា្ថេនដោយមនគេឧូទ្ទេសជួយគំទេនិងដឹកនំា។ ដាក់ពាកេយសោ្លេក និងប៉ាេណូ 
រូបភាព។ល។ ក្នុងបរិវេណសាលាគរុកោសលេយដើមេបីអប់រំអំពីបរិសា្ថេនបេតង។
            
         បេមូលមតិយោបល់របស់គរុសិសេសអំពីវិធីកាត់បន្ថយថង់បា្លស្ទចិនៅតាមសាលាគរុកោសលេយ និងសាលារៀន 
នៅរៀងរាល់ដើមបវេសនកាល។ គរុសិសេសមួយកេុម (កេុមបរិសា្ថេន) បេមូលថង់បា្លេស្ទិចទាំងអស់នៅក្នុង 
បរិវេណសាលារយៈពេលមួយសបា្តហ៍នៅពេលថ្ងេតេង់។ 
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ដាក់តាំងបង្ហេញតួលេខថង់បា្លេស្ទិចទាំងអស់ដេលបេមូលបានក្នុងមួយសបា្តេហ៍នៅកន្លេងណាមួយដើមេបីឱេយ  
 គរុសិសេសដទេទៀតជឿថាថង់បា្លេស្ទចិចំនួនបុ៉នា្មេនដេលពួកគេបានបេើរយៈពេល១សបា្តេហ៍។  អនុវត្តយុទ្ធនាការ៖ 
ឧទាហរណ៍  ផេសព្វផេសាយឱេយបេើតេបេអប់អចិន្តេេយ៍សមេេប់ដាក់អាហារ។ ហាមយកថង់បា្លស្ទចិពីហាងទំនិញបេសិន 

បើមិនចំាបាច់។ បេើថង់ដេលមនឡើងវិញនៅពេលដាក់អ្វមួីយ។ល។ គរុសិសេសបង្កើតពាកេយសោ្លេកបង្ហេញនៅតាម 

ទីធា្លសាលារៀនដើមេបីជាការដាស់តឿនអំពីការកាត់បន្ថយបេើបេេស់ថង់បា្លស្ទិច។ 
      ឌីវីឌី៥ ឈុតវីដេអូ ៤.៤.៥ សកម្មភាពបងេៀន៖ សាលារៀនគ្មេនថង់បា្លេស្ទចិ (៨នាទី)

4.4.8 ម៉េងបន្ថេម៖ យុទ្ធនាការកាត់បន្ថយថង់បា្លស្ទិចនៅក្នុងសហគមន៍ 

       សម្ភេរ៖ ផ្តល់សម្ភេរសមេេប់ការធ្វើយុទ្ធនាការដូចជា កេដាសផ្ទេំងធំ ហ្វឺតពណ៌ ថា្នេំលាប អុីនធើណេត  
ម៉េសុីនពេីនធ័រ កា្តេរខៀនព័ត៌មន ...។ 

       ឱេយគរុសិសេសបង្កើតយុទ្ធនាការផេសព្វផេសាយកាត់បន្ថយការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទចិនៅសហគមន៍។    គេឧូទ្ទេសឱេយ 
គរុសិសេសតាមកេុមផេសេងៗគ្នេរៀបចំយុទ្ធនាការ។

       កេុមនីមួយៗអនុវត្តកិច្ចការមនដូចខាងកេេម៖
  1. យកថងប់ា្លេស្ទចិធ្វើជាសលំៀកបពំាកឬ់ការតបុតេងផេសេងៗដើមេបឱីេយបេជាពលរដ្ឋយលដ់ងឹពកីារបេើបេេស ់
     ថង់បា្លេស្ទិចចេើនហួសកមេិតក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ន។
  2. តេងចមេៀង  ឬកំណាពេយអំពីថង់បា្លេស្ទិចដំណោះសេេយក្នុងការកាត់បន្ថយថង់បា្លេស្ទិច ការបដិសេធ 
   លើការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិច កាន់សេបាងឬកន្តេកខ្លួនឯងទៅផេសារ លើកកម្ពស់ការបេើបេេស់ថង់ 
     បា្លេស្ទិចឡើងវិញតាមរយៈពាកេយសោ្លេក ចមេៀង រូបភាពលោ្ខេនខ្លី។
  3. ជំរុញអ្នកលក់នៅតាមទីផេសារឱេយចូលរួមជួយការពារបរិសា្ថេនតាមរយៈការបងើ្កតការផេសព្វផេសាយ ទៅដល់ 
      អតិថិជនរបស់ពួកគត់ (ខិតប័ណ្ណផេសព្វផេសាយ ផ្ទេំងរូបភាពដេលអាចពេយួរ ឬបិទនៅតាមតូប)។
        ឌីវីឌី១ ឈុតវីដេអូ ៤.៤.៨៖ "យុទ្ធនាការកាត់បន្ថយសំរាម" (៥នាទី)

រូបភាពទី១២៖ យុទ្ធនាការកាត់បន្ថយសំរាមនៅតាមសហគមន៍ដោយសាលារៀន
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មេរៀនទី៥ ការបំពុលក្នុងបេទេសកម្ពុជា (១០ ម៉េង)

5.1 ខ្លមឹសារសង្ខេប

5.2 វត្ថបំុណង

ការបំពុល គឺជាការធ្វើឱេយខូចបរិសា្ថេនផេនដីដោយសារធាតុផេសេងៗដេលជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពមនុសេស 
គុណភាពជីវិត និងមុខងរធម្មជាតិនេភាវរស់ទាំងឡាយ និងអ្វីៗដេលនៅជុំវិញខ្លួនយើង។ ទោះបីការបំពុល 
បរិសា្ថេនមួយចំនួនកើតឡើងដោយបាតុភូតធម្មជាតិក៏ដោយ ប៉ុន្តេភាគចេើនបង្កឡើងដោយសកម្មភាពមនុសេស។ 
ការបំពុលនានាដេលតេងតេកើតមនឡើង គឺជាការគំរាមកំហេងយ៉ាេងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះបរិសា្ថេន ដេលបណា្តេល 
មកពីការរីកចមេើនវិស័យឧសេសាហកម្ម។

ប៉ុន្តេនៅលើពិភពលោកវាមិនដូចគ្នេទាំងអស់ទេ តួយា៉េងបេទេសកម្ពុជាបេឈមមុខនឹងការបំពុលយា៉េងធ្ងន់
ធ្ងរដូចជាការបំពុលខេយល់ ការបំពុលដោយកាកសំណល់ និងការបំពុលទឹកដេលបណា្តេលមកពីកំណើន បេជាជន 
ការធ្វើនគរូបនីយកម្ម និងកតា្តេមួយចំនួនផេសេងទៀត។

       ចំណេះដឹង ៖

        - បេេប់ពីបេភពនេការបំពុលខេយល់ និងផលប៉ះពាល់បានតេឹមតេូវតាមរយៈការសង្កេតជីវចលអប់រំ ការ 
    ស្វេងរកដេគូ និងការជជេកដេញដោល ។
  - បេេប់អំពីរបៀបចោលកាកសំណល់ឱេយបានតេមឹតេវូតាមរយៈលេបេងចោលកាកសំណល់    សំណួរបំផុស 
    របស់គេូ និងសំណួរឆ្លះុបញ្ចេងំកេេយពេលលេងលេបេង ។
  - រៀបរាប់អំពីសារបេយោជន៍ទឹកចំពោះមនុសេស សត្វ និងរុក្ខជាតិបានតេឹមតេូវតាមរយៈសំណួរបំផុស 
    ការតេេប់តាម និងសំណួរពិភាកេសាលើផ្ទេងំរូបភាព ។
  - រៀបរាប់អំពីទម្លេប់ល្អ និងមិនល្អរបស់សហគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅតាមដងស្ទឹងតាមរយៈការ 
   ពិភាកេសាលើផ្ទេងំរូបភាពនិងសំណួរបេដេញរបស់គេ ូ។
  - បា៉េន់សា្មេនអំពីបរិមណទឹកសាប ទឹកបេេ និងទឹកដេលអាចបេើបេេស់បាន ពេមទាំងទំនាក់ទំនង 
   របស់វាជាមួយនឹងវដ្តទឹកបានតេមឹតេវូតាមរយៈការបង្ហេញផ្ទេល់ ការងរកេមុ និងការពិសោធវដ្តទឹក ។
  - បេេប់អំពីផលវិបាកបណា្តេលមកពីការបេើបេេស់ទឹកគ្មេនសុវត្ថិភាព និងទឹកមនជាតិអាសេនិចបាន 
   តេឹមតេូវតាមរយៈសំណួរបំផុស ចមេៀង លេបេងស្វេងរកបេភពទឹក និងការទសេសនាឈុតវីដេអូ ។

       បំណិន៖
        - សមេេចចិត្ត និងទុកដាក់សំរាមបានតេមឹតេវូតាមរយៈការពិភាកេសារកដំណោះសេេយក្នងុកេមុ ។
  - ចោលកាកសំណល់បានតេមឹតេវូ ជាពិសេសបេើបេេស់ធុងសំរាមគេប់ពេលវេលា ។
  - ដោះសេេយបញ្ហេថង់បា្លេស្ទិចក្នុងសហគមន៍ដេលគេរស់នៅបានតេឹមតេូវតាមរយៈការសម្តេងតួ ការ 
    រាយការណ៍អំពីដំណោះសេេយល្ៗអ  និងការពិភាកេសាលើដំណោះសេេយទំាងនោះ ។
  - តំឡើង និងបេើបេេស់ធុងចមេេះទឹកសេរាមិចតាមគេសួារបានតេមឹតេវូ ។
  - តេះិរិះពិចារណារកដំណោះសេេយសមសេបដើមេបីថេរកេសាទឹកស្ទងឹឱេយមនអនាម័យតាមរយៈការជជេក 
    ដេញដោលនិងការសំយោគខ្លមឹសាររបស់គេ ូ។
  - អភិវឌេឍបំណិនវិភាគនិងបកសេេយតាមរយៈការរៀបចំសកម្មភាពចុះសង្កេតបេភពទឹកក្នងុភូមិ ។
  - ពនេយល់អំពីវិធានការផេសេងៗដើមេបីទទួលបានការបេើបេេស់ទឹកមនសុវត្ថិភាព និងជៀសវាងការ 
    បេើបេេស់ទឹកដេលមនជាតិអាសេនិចបានតេមឹតេវូតាមរយៈការពិភាកេសា។
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       ឥរិយាបថ ៖
        - ផ្លេស់ប្តរូឥរិយាបថអវិជ្ជមនដេលធ្វើឱេយមនការបំពុលបរិយាកាស ។
  - ផ្លេស់ប្តរូទម្លេប់ចោលកាកសំណល់ផ្តេសផ្តេស និងចោលកាកសំណល់បានតេមឹតេវូ ។
  - ផ្លេស់ប្តរូទម្លេប់ដុត និងចោលថង់បា្លេស្ទចិតាមទីសាធារណៈ ។
  - ចូលរួមចំណេកលើកកម្ពស់ការអប់រំអំពីអនាម័យ និងការបេើបេេស់ទឹកសា្អេតនៅតាមតំបន់ជនបទ 
    នានាក្នុងបេទេសកម្ពជុា។

5.3 សម្ភេរ

- ម៉េងទី១៖ ឌីវីឌី២  ឈុតវីដេអូ ៥.៤.១ "ការបំពុលខេយល់ និងការបំពុលដោយសំឡេងរំពង" និង "ការ 
បំពុលខេយល់ "ម៉េសុីនបញ្ចេំងឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកុំពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសុីនបញ្ចេំងសា្លេយ និងប័ណ្ណ 
ពាកេយសមេេប់លេបេងស្វេងរកដេគូ (ឧបសម្ព័ន្ធ៥.៤.១)។

- ម៉េងទី២៖ ប័ណ្ណសា្ថេនភាព១ឈុតមន៦សន្លកឹ និងប័ណ្ណដំណោះសេេយចំនួន៩សន្លកឹ(ឧបសម្ពន័្ធ៥.៤.២)
- ម៉េងទី៣៖ ប័ណ្ណរូបភាពកាកសំណល់ និងប័ណ្ណឈ្មេះទីកន្លេងចោលសំរាមចំនួន៩ផេសេងគ្នេ(ឧបសម្ព័ន្ធ

៥.៤.៣) កនេ្តក ឬបេអប់ចំនួន៩(កនេ្តក ឬបេអប់នីមួយតេូវបិតប័ណ្ណឈ្មេះទីតាំងខាងលើ) 
- ម៉េងទី៤៖ ឌីវីឌី ២ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៤ "ការបេើបេេស់ថង់បា្លស្ទិចក្នុងបេទេសកម្ពុជា" ម៉េសុីនបញ្ចេំងឌីវីឌី 

និងទូរទសេសន៍ ឬកំុពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសីុនបញ្ចេងំសា្លេយ។ ប័ណ្ណសម្តេងតួ ១ឈុតមន៨ប័ណ្ណ (ឧបសម្ពន័្ធ៥.៤.៤)
- ម៉េងទី៥៖ ផ្ទេំងរូបភាពអំពី "ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល" ប័ណ្ណរូបតូចៗចំនួន១២ (ដកសេង់ចេញពី 

ផ្ទេំងរូបភាព)ធុងចមេេះទឹកសេរាមិច ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៥ "ធុងចមេេះទឹកសេរាមិច" ម៉េសុីន 
បញ្ចេំងឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកុំពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសុីនបញ្ចេំងសា្លេយ។

-  ម៉េងទី៦៖ ផ្ទេំងរូបភាព "ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល និងស្ទឹងមនបរិសា្ថេនសា្អេត" កេដាសពាកេយ "យល់ពេម" 
និង"មិនយល់ពេម" កេដាស និងសម្ភេរសមេេប់គូររូប។ ឌីវីឌី ២ គំនូរជីវចល ៥៤.៦ "ការបរិភោគ 
ទឹកសា្អេត" ម៉េសុីនបញ្ចេំងឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកុំពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសុីនបញ្ចេំងសា្លេយ។

- ម៉េងទី៧៖ ឌីស សៀវភៅកត់តេេ គំរូតារាងចុះសង្កេត និងកមេងសំណួរ (ឧបសម្ព័ន្ធ៥.៤.៧)
- ម៉េងទី៨៖ ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៨ "ការបេើបេេស់ទឹក"។ ម៉េសុីនបញ្ចេំងឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកុំពេយូទ័រ 

យួរដេ និងម៉េសុីនបញ្ចេំងសា្លេយ ។
- ម៉េងទី៩៖ បទបង្ហេញអំពីវដ្តទឹក

សកម្មភាពទី១ ៖ ធុងទឹកចំនួនពីរ (ចំណុះ៣លីតេ)ពេងជ័រ១០ សា្លេបពេេកាហ្វេ បំពង់ (រឺដបទឹកសុទ្ធកាត ់
ជា២)កេវ និងបេដាប់បន្តក់ទឹកខ្មេ។

សកម្មភាពទី២៖ ឌីស៣ ហ្វុលឌ័រ ៥.៤.៩ បទបង្ហេញអំពី "វដ្តទឹក" កុំពេយូទ័រយួរដេ ឬកុំពេយូទ័រលើតុ 
និងម៉េសុីនបញ្ចេំងសា្លេយ។

សម្ភេរសមេេប់ធ្វើពិសោធន៍វដ្តទឹក៖ ចានគោមដាក់ទឹកដាំពុះ (អាសេ័យលើចំនួនកេុម ដេលអនុវត្តការ 
ពិសោធន៍) 

		 	 • ចង្កេេន និងឆ្នេំងចានគោមធ្វើពីកេវ ឬសេរាមិច
		 	 • ទឹកកកដុំ
		 	 • សន្លឹកបន្ទះអាលុយមីញ៉ូម (ស្តើងភ្លឺៗ) 
		 	 • អំបិល
		 	 • សារធាតុបំពុល៖ ទឹកអប់  ល័ក្ខពណ៌ មេសៅពណ៌  ម៉េសៅសាប៊ូ បេេងឆទឹកខ្មេ
		 	 • សេេមដេកៅស៊ូ

       ផ្ទេំងរូបភាព "វដ្តទឹក"
       - ម៉េងទី១០៖ 
 សកម្មភាពទី១៖ អត្ថបទចមេៀង "ទឹកមនសុវត្ថិភាព" លើកេដាសផ្ទេំងធំ 
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 សកម្មភាពទី២ ៖ ប័ណ្ណឈ្មេះបេភពទឹក (សា្អេត និងមិនសា្អេត) និងប័ណ្ណការបេើបេេស់ទឹក (ឧបសម្ព័ន្ធ 
 ៥.៤.១០)។

  សកម្មភាពទី៣ ៖ ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.១០ "ការបេើបេេស់ទឹកមនសារជាតិអាសេនិច" ម៉េសីុន 
 បញ្ចេងំឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកំុពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសុីនបញ្ចេំងសា្លេយ។

5.4 លំនំាបងេៀន

       សកម្មភាពទី១៖ ទសេសនាវីដេអូអំពីការបំពុលខេយល់ និងការបំពុលដោយសំឡេងរំពង (១០នាទី)
        សៀវភៅខ្លមឹសារ  ៥.១ "ក"  និង "ខ"
        បញ្ចេងំឈុតវីដេអូអំពីការបំពុលខេយល់ និងការបំពុលដោយសំឡេងរំពង ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ 
៥.៤.១(៨នាទី) 
        - សួរសំណួរបំផុស៖ 
   1. តើអ្វដីេលជាបញ្ហេចំបងជាងគេនៅក្នងុវីដេអូជីវចលអប់រំ? 
   2. តើអ្វដីេលបង្កឱេយកើតមនបញ្ហេទំាងអស់នោះ?
   3. តើអ្នកមនដំណោះសេេយអ្វខី្លះចំពោះបញ្ហេទំាងនោះ?

       សកម្មភាពទី២៖ លេបេងស្វេងរកដេគូ (១៥នាទី)
        - ចេកប័ណ្ណពាកេយដល់គរុសិសេសម្នេក់១សន្លកឹ (ឧបសម្ពន័្ធ៥.៤.១)
  - ឱេយគរុសិសេសស្វេងរកដេគូដេលមនហេតុ និងផលតេមឹតេវូទាក់ទងនឹងការបំពុលខេយល់។ ប័ណ្ណពណ៌ស 
    តំណាងឱេយ "ហេតុ" ចំណេកឯពណ៌បេផេះតំណាងឱេយ "ផលប៉ះពាល់"។
  - ដេគូនីមួយៗបកសេេយខ្លមឹសារប័ណ្ណ និងទំនាក់ទំនងនេប័ណ្ណ
  - គេឧូទ្ទេសកេលម្អប័ណ្ណពាកេយដេលផ្គផូ្គងខុសបេសិនបើចំាបាច់
  - គេូឧទ្ទេសសួរ៖ តើផលប៉ះពាល់នៅលើប័ណ្ណពណ៌សអាចជាមូលហេតុនេការកើតឡើងបញ្ហេដេល 
    មននៅក្នុងប័ណ្ណពណ៌បេផេះដេរឬទេ? បេសិនមនតើមួយណា? 

        ឌីវីឌី ៦ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.១ សកម្មភាពបងេៀន៖ លេបេង "ស្វេងរកដេគូ" (១៥នាទី)

      សកម្មភាពទី៣៖ ជជេកដេញដោលអំពីគុណសមេបត្ត ិ និងគុណវិបត្តនិេមធេយាបាយដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ  
       (១៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារ  ៥.១ "គ"  
         បញ្ចេងំឈុតវីដេអូខ្លអំីពី "ការបំពុលខេយល់" ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.១ (២នាទី)
        - ចេកគរុសិសេសជា២កេមុ
        - កេមុទី១ រកអំណះអំណាងបញ្ជេក់ពីគុណសមេបត្ត ិចំណេកកេមុទី២រកអំណះអំណាងបញ្ជេក់ពីគុណវិបត្ត ិ
    នេការបង្កើតមធេយាបាយដឹកជញ្ជនូសាធារណៈនៅបេទេសកម្ពជុា
        - កេមុទំាង២ បង្ហេញអំណះអំណាងទៅវិញទៅមក
        - ដេញដោលរកអំណះអំណាងដេលសមសេបជាងគេចំនួន៣សមេេប់បេទេសកម្ពជុា
        - គេសំូយោគ និងបន្ថេមព័ត៌មនអំពីការបំពុលខេយល់នៅកម្ពជុា។

       សកម្មភាពទី១៖ ការពិភាកេសាអំពីដំណោះសេេយចំពោះបញ្ហេកាកសំណល់ (៤០នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៥.១ "ឃ"

5.4.1 ម៉េងទី១៖ ការបំពុលខេយល់

5.4.2 ម៉េងទី២៖ ការចោលសំរាមក្នុងបេទេសកម្ពុជា 
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        - ពេយួរប័ណ្ណដំណោះសេេយផេសេងៗគ្នេនៅក្នងុថា្នេក់រៀន រួចចេកប័ណ្ណសា្ថេនភាព១សន្លកឹទៅដេគូនីមួយៗ 
   (ឧបសម្ពន័្ទ ៥.៤.២) 
  - ឱេយគរុសិសេសអានប័ណ្ណសា្ថនភាពដោយយកចិត្តទុកដាក់ 
  - ឱេយគរុសិសេសឈរនៅតាមដំណោះសេេយដេលបានបិទលើជញ្ជេងំ 
  - ឱេយដេគូនីមួយៗពិភាកេសាអំពីជមេើស រួចជេើសរីសដំណោះសេេយដេលល្អផ្តេច់គេរួចគិតអំពីផល 
    បេយោជន៍បុគ្គល និងបរិសា្ថេន។ បនា្ទេប់មកទៀត ឱេយពួកគេឈរនៅជិតជមេើសរបស់ពួកគេ។  
    បេសិន បើគរុសិសេសសមេេចចិត្តយកជមេើសមួយណា នោះពួកគេតេវូឈរនៅពីមុខប័ណ្ណនោះ។
  - សួរសំណួរ៖
   1. មូលហេតុអ្វបីានជាប្អនូសមេេចចិត្តយកជមេើសនេះ?
   2. តើអ្នកណាខ្លះមនប័ណ្ណសា្ថេនភាពដូចគ្នេនេះ? តើប្អនូសមេេចចិត្តបេបណា?ហេតុអ្វ?ី  
   3. តើតេវូធ្វើដូចម្តេចដើមេបីដោះសេេយសា្ថេនភាពនេះឱេយបានសមសេប?
   4. តើអ្នកដទេគួរដោះសេេយសា្ថេនភាពនេះយ៉ាេងដូចម្តេចដេរ?
   5. តើមនដំណោះសេេយអ្វផីេសេងទៀត? តើចង់ប្តរូគំនិតឬទេ? តើយកជមេើសមួយណាវិញ? 
       ហេតុអ្វ?ី
  - ឱេយគរុសិសេសបកសេេយ និងពនេយល់ពីមូលហេតុម្តងម្នេក់ៗ
  - គេឧូទ្ទេសកេលម្អ និងសន្នដិា្ឋេនរួមអំពីការទុកដាក់កាកសំណល់បានតេមឹតេវូ។ 
          ឌីវីឌី៦ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.២ សកម្មភាពបងេៀន៖ "ការសមេេចចិត្តចំពោះសំរាម" (១៣ នាទី)

រូបភាពទី១៣៖ ការញេកសំរាម
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       សកម្មភាពទី១៖ លេបេងចោលសំរាម (១៥នាទី)
        - រៀបចំកនេ្តក ឬបេអប់ចំនួន៩ ដោយបិតឈ្មេះទីកន្លេងចោលសំរាមផេសេងៗគ្នេ  រួចដាក់កនេ្តក 
    ឬបេអប់នោះនៅទីតំាង ខុសគ្នេក្នងុថា្នក់រៀន ឬកេេថា្នេក់រៀន (ឧបសម្ពន័្ធ ៥.៤.៣)
  - បេងចេកគរុសិសេសជា ៥កេមុ
  - ចេកប័ណ្ណរូបភាពកាកសំណល់ ឬសម្ភេររូបី តាមកេមុ (ឧបសម្ពន័្ធ ៥.៤.៣)
  - លំណេនំាសមេេប់លេបេង៖
   1. ពិភាកេសា៖ ជាទូទៅបេជាជនក្នងុភូមិ ឬសហគមន៍នំាគ្នេចោលសំរាមទំាេងនេះនៅកន្លេងណា?
   2. បនា្ទេប់មកកេុមនីមួយៗតេូវយកប័ណ្ណ ឬសម្ភេររូបីដាក់ចូលក្នុងកនេ្តក។ សម្គេល់៖ គេូឧទ្ទេស 
     តេូវពនេយល់ទៅគរុសិសេសថា ពួកគេតេូវចោលប័ណ្ណរូបភាពសំរាម ឬសម្ភេររូបីទាំងអស់នោះ 
     ទៅក្នុងកនេ្តក ដោយយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្តេង មនន័យថាបើពួកគេឃើញ 
    បេជាជនចោលនៅកន្លេងណា នោះពួកគេតេវូយកប័ណ្ណទៅដាក់នៅក្នងុកន្តេកនោះដេរ។ 
       សរុបមកគឺមិនអាសេយ័ទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេឡើយ។  

       សកម្មភាពទី២៖ ការវាយតម្លេលើលេបេងចោលសំរាម (២៥នាទី)
        សៀវភៅខ្លមឹសារ  ៥.១
  - រាប់ចំនួនប័ណ្ណក្នុងកន្តេកនីមួយៗ តើទីកន្លេងណាចោលចេើនជាងគេ? កន្លេងណាតិចជាងគេ? រួច 
   ពិនិតេយមើលបេភេទសំរាមដេលពួកគេបានដាក់ចូលទៅក្នងុកនេ្តក។
  - សួរសំណួរ៖
   1. បេទេសកម្ពជុាសព្វថ្ងេតើគេនិយមចោលសំរាមនៅកន្លេងណាជាងគេ? ហេតុអ្វ?ី 
   2. តើសំរាមរលួយតេវូធ្វើដូចម្តេច?
   3. តើសំរាមបេភេទបា្លេស្ទចិតេវូធ្វើដូចម្តេច?
   4. កាកសំណល់ថ្មពិលតេវូធ្វើដូចម្តេច?
   5. ពេលដេលបេជាជនមិនទាន់យល់ចេបាស់អំពីការទុកដាក់កាកសំណល់ តើប្អនូគួរធ្វើដូចម្តេច?
     ចម្លើយរំពឹងទុក៖  
   1. នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាគេនិយមចោលសំរាមនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ទីសាធារណៈនិងបោះ 
      ចូលទៅក្នុងបឹង ស្ទឹង ទន្លេ ពេេះពួកគេមិនទាន់យល់អំពីផលប៉ះពាល់ដេលកើតឡើងពី 
      ការបោះចោលសំរាមពាសវាសពាសកាលនោះ។ 
   2. សំរាមរលួយគួរតេបោះចូលទៅក្នុងរណ្តេជីកំប៉ុស្ត ដើមេបីជៀសវាងបាត់បងផលបេយោជន ៍
       របស់វា ការជះក្លនិស្អយុ និងការរាយប៉ាេយ។ 
   3. កាកសំណល់បា្លេស្ទចិតេវូបេើបេេស់ឡើងវិញ ឬលក់ឱេយកន្លេងកេច្នេឡើងវិញ។ 
   4. កាកសំណល់ថ្មពិលតេូវបោះចូលទៅក្នុងធុងសុវត្ថិភាព  ឬដាក់ក្នុងបេអប់បិតជិតដាច់ដោយ 
      ឡេកពីសំរាមដទេទៀតរួចយកទៅកប់ក្នងុដី។
   5. ពេលដេលបេជាជនមិនទាន់យល់ចេបាស់អំពីការទុកដាក់កាកសំណល់ យើងតេវូ៖
    • ធ្វើការអប់រំផេសព្វផេសាយអំពីគុណវិបត្ត ិនិងគុណសមេបត្តរិបស់កាកសំណល់ ជាពិសេស 
           ផ្តេតទៅលើការគេប់គេងសំរាមបេកបដោយសុវត្ថភិាព និងអត្ថបេយោជន៍ តាមរយៈការ 
      ធ្វើយុទ្ធនាការផេសព្វផេសាយតាមខិតប័ណ្ណ វិទេយុ និងទូរទសេសន៍ជាដើម។ 
        ឌីវីឌី៦ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៣ សកម្មភាពបងេៀន៖ លេបេងសិកេសា "ការចោលសំរាម" (១២នាទី)

5.4.3 ម៉េងទី៣៖ លេបេងសិកេសាអំពីការចោលសំរាម 
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       សកម្មភាពទី១៖ បញ្ចេងំវីដេអូខ្ល ីនិងការពិភាកេសាអំពីបញ្ហេថង់បា្លេស្ទចិ (១៥នាទី)
 ណេនាំអំពីបេធានបទ៖ បញ្ចេំងឈុតវីដេអូខ្លីអំពី "ការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិចក្នុងបេទេសកម្ពុជា"  ដេល 

បង្ហេញពីការបេើថង់បា្លេស្ទិចចេើនហួសបេមណនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា និងផលវិបាករបស់វា ឌីវីឌី២ 
ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៤ (២ នាទី) 

        - សំណួរបំផុសកេេយទសេសនាឈុតវីដេអូ
   1. តើឈុតវីដេអូនេះ បង្ហេញពីបញ្ហេអ្វខី្លះ?
   2. ហេតុអ្វបីានជាមនបញ្ហេនេះកើតឡើង? 
   3. តើអ្នកបានបេើបេេស់ និងបោះចោលថង់បា្លេស្ទចិក្នងុ១សបា្តេហ៍បេហេលបុ៉នា្មេន? 
   4. ដើមេបីពេយាយាមកាត់បន្ថយការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទចិតើអ្នកបានធ្វើអ្វខី្លះ?

       សកម្មភាពទី២៖ ការសម្តេងតួអំពីដំណោះសេេយចំពោះបញ្ហេថង់បា្លេស្ទចិ (១៥នាទី)
- ចេកគរុសិសេសជាកេមុ (៨នាក់ ឬចេើនជាងនេះ)។ កេមុនីមួយៗទទួលបានប័ណ្ណសម្តេង១ឈុត។ បេសិន 
បើអ្នកមនកេមុលើសពី ៨នាក់ អ្នកអាចថេមតួសម្តេងខ្លះ (ឧ. តួអង្គអ្នកភូមិ)។ (ឧបសម្ពន័្ធ ៥.៤.៤)

- ណេនាំគរុសិសេស (តេូវសម្តេងតាមតួអង្គនីមួយៗដេលមនលំនាំក្នុងប័ណ្ណ)តួអង្គនីមួយៗតំណាងឱេយ 
អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការបេជុំភូមិ ដេលពិភាកេសាគ្នេអំពីបញ្ហេថង់បា្លេស្ទិចនៅក្នុងភូមិ ។ គោលបំណង 
ក្នុងការបេជុំនេះ គឺដើមេបីពិភាកេសារកដំណោះសេេយចំពោះបញ្ហេបា្លេស្ទចិនៅក្នងុភូមិ ។

- ណេនាំតួសម្តេងជាបេធានភូមិថា គត់ជាអ្នកដឹកនាំដំណើរការនេការពិភាកេសា និង ធ្វើសេចក្តីសមេេច 
ចិត្តលើដំណោះសេេយ។ 

- គរុសិសេសអាន និងរៀបចំការសម្តេងរបស់ពួកគេ ។ ពួកគេតេវូហាត់រៀនសម្តេងឱេយដូចសា្ថេនភាពកំពុង 
បេជំុអញ្ចងឹ។ 

- បនា្ទេប់មកទៀត គរុសិសេសចាប់ផ្តើមសម្តេងតួ       

       សកម្មភាពទី៣៖ រាយការណ៍ និងការសន្នដិា្ឋេន (១០នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៥.២ "ខ" កថាខណ្ឌទី៣

- នៅចុងបញ្ចប់នេការបេជំុបេធានភូមិ ឬលេខាកត់តេេតេវូរាយការណ៍ពីលទ្ធផលបេជំុ(កេដាសផ្ទេងំធំ)
- ការបេៀបធៀប៖ តើដំណោះសេេយទាំងនោះដូចគ្នេ ឬខុសគ្នេ? តើខុសគ្នេដូចម្តេចខ្លះ? តើដំណោះ
សេេយណាមួយដេលបេសើរជាងគេ? តើដំណោះសេេយណាមួយដេលអាចយកទៅអនុវត្តបាននៅ
ក្នុងសា្ថេនភាពជាក់ស្តេង?

- ដំណោះសេេយដេលបានលើកឡើងនៅក្នុងអង្គបេជុំអាចយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងខ្លឹមសារនេយុទ្ធនា 
ការជាក់ស្តេង ដើមេបីចូលរួមចំណេកក្នុងការកាត់បន្ថយថង់បា្លេស្ទិចនៅជុំវិញសាលាគរុកោសលេយ 
សហគមន៍ និងសាលារៀន។ 

- គេូឧទ្ទេសកេលម្អ និងសន្និដា្ឋេន។

5.4.4 ម៉េងទី ៤៖ បញ្ហេថង់បា្លស្ទិចនៅក្នុងភូមិយើង
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5.4.5 ម៉េងទី៥៖ សារបេយោជន៍របស់ទឹក 

      សកម្មភាពទី១៖ ការសម្តេងកាយវិការ « ទឹក និងខ្ញុំ »10  (១០នាទី)
  - គរុសិសេសអង្គុយជារង្វង់នៅកេេថា្នេក់
  - ឱេយគរុសិសេសម្នេក់ៗតេវូសម្តេងកាយវិការសកម្មភាពបេចំាថ្ងេ ដេលទាក់ទងនឹងការបេើបេេស់ទឹក ឧទាហរណ៍៖ 
    ដុសធ្មេញ ងូតទឹក បោកសំលៀកបំពាក់ សេេចដំណំា។ល។ ចំណេកគរុសិសេសដទេតេូវទាយថាតើ 
    ការសម្តេងនោះជាសកម្មភាពអ្វី?
  - គេឧូទ្ទេសពិភាកេសាជាមួយគរុសិសេស៖ តើសកម្មភាពដេលបានសម្តេងទំាងបុ៉នា្មេននោះអាចបំពុលទឹកយ៉ាេង 
    ដូចម្តេច?បេសិនបើវាប៉ះពាល់ តើយើងអាចជៀសវាង ឬកាត់បន្ថយយា៉េងដូចម្តេច?
       ឌីវីឌី៦ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៥ សកម្មភាពបងេៀន៖ "ទឹក និងខ្ញុ"ំ (៧នាទី) 

      សកម្មភាពទី២៖ ការពិភាកេសាកេុមលើផ្ទេំងរូបភាព
       សៀវភៅខ្លមឹសារ  ៥.២ "ក"  និង "ខ"
      "ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល"(២០នាទី) 

រូបភាពទី១៤៖ ផ្ទេំងរូបភាព"ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល" Copyright © Live&Learn

  - ចេកប័ណ្ណរូបភាពចំនួន ១២ ទៅឱេយគរុសិសេស។ គរុសិសេស១កេុម ៣ ឬ៤នាក់ ទទួលបានប័ណ្ណមួយ។ 
   (ប័ណ្ណរូបភាពតូចដេលនិយាយអំពីសកម្មភាពនៅក្នងុផ្ទេងំរូបភាពស្ទងឹទទួលរងការបំពុល)(កំុទាន់ពេយួរ 
              ផ្ទេងំរូបភាពធំ)

10 From Environmental Education Handbook, Teacher’s Resource (Standard VI to Vlll); Centre for Environment Education, 2005
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- ឱេយគរុសិសេសពិភាកេសានៅក្នុងកេុម៖ បេេប់ពីសកម្មភាពមនុសេសក្នុងប័ណ្ណ និងវាយតម្លេសកម្មភាព 
ទាក់ទងនឹងបរិសា្ថេន និងសុខភាព

- ឱេយតំណាងកេុមរាយការណ៍
- ពេយួរបង្ហេញផ្ទេំងរូបភាព"ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល"
- ឱេយកេមុនីមួយៗផ្គផូ្គងប័ណ្ណទៅនឹងផ្ទេងំរូបភាពធំ ហើយឱេយពួកគេនិយាយឡើងវិញអំពីសកម្មភាពនោះ 

រួចសួរសំណួរ៖ តើអ្នកនឹងវាយតម្លេផលប៉ះពាល់នេសកម្មភាពនៅក្នុងប័ណ្ណរូបភាពយា៉េងដូចម្តេច 
នៅពេលដេលអ្នកឃើញនៅក្នងុទិដ្ឋភាពទំាងមូលនេផ្ទេងំរូបភាព? ហេតុអ្វ?ី តើវាបានផ្លេស់ប្តរូការគិត 
របស់អ្នកយ៉ាេងដូចម្តេចខ្លះ?

- ពិភាកេសាក្នុងថា្នេក់៖ វាយតម្លេផ្ទេំងរូបភាព និងពិភាកេសាគេប់សកម្មភាពដេលបណា្តេលឱេយមនការបំពុល 
ទឹកដោយសង្កត់ធ្ងន់នូវបញ្ហេមួយចំនួនដូចខាងកេេម៖

   1. ការបោះចោលកាកសំណល់ទៅក្នងុស្ទងឹ 
   2. ពេលមនកាកសំណល់នៅជិតបេភពទឹក (ទឹកភ្លៀងហូរជេេបទៅក្នុងដីអាចបណា្តេលឱេយ 
       មនការបំពុលទឹកកេេមដី និងបេភពទឹកនោះ)
   3. ការបេើបេេស់ថា្នេពុំលគីមីសម្លេប់សត្វល្អតិនៅជិតបេភពទឹក (អាចបំពុលទំាងទឹកកេេមដី និង 
     ហូរចូលទៅបំពុលទឹកក្នុងស្ទឹង) ការបោកសំលៀកបំពាក់នៅក្នុងស្ទឹង បង្គន់នៅមត់ស្ទឹង  
      លាងសត្វនៅក្នុងស្ទងឹលាងមូ៉តូនៅក្នងុស្ទងឹ លាងតេ ីនិងធ្វើបេហុកជិតស្ទងឹ។ល។
   4. ពិភាកេសាបញ្ហេសុខភាព៖ ការបរិភោគតេីពីស្ទឹងដេលមនការបំពុល ការផឹកទឹកដេលតេូវ 
      បានបំពុលពីបេភពទឹកកេេមដី ស្ទងឹ។ល។
  - ពិភាកេសាពីជមេើសផេសេងៗក្នងុការបនេសុទ្ធទឹក (ទឹកកេេមដី ទឹកភ្លៀង )៖
		 	 ១. ដំាទឹកឱេយពុះ និងទុកយ៉ាេងហោចណាស់ ១៥នាទី 
		 	 ២. ការបេើធុងចមេេះទឹកសេរាមិច
         ឌីវីឌី៦ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៥ សកម្មភាពបងេៀន៖ ពិភាកេសាកេុមអំពី "ផ្ទេំងរូបភាពស្ទឹងទទួលរងការបំពុល"  
            (៩នាទី)

       សកម្មភាពទី៣៖ អនុវត្តរបៀបបេើបេេស់ធុងចមេេះសេរាមិច (១០នាទី)
        បញ្ចេងំឈុតវីដេអូខ្ល ី"ធុងចមេេះទឹកសា្អេត" ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូខ្ល៥ី.៤.៥ (៣នាទី) 
        - បង្ហេញរបៀបដំឡើងធុងចមេេះសេរាមិចតាមការណេនំាក្នងុកេដាស
  - អនុវត្តតាមកេុមនីមួយៗ និងពិភាកេសាពីអត្ថបេយោជន៍របស់វាដោយបេគល់ឈុតធុងចមេេះទឹកសា្អេត 
              មួយទៅឱេយកេមុនីមួយៗដេលមនសមជិកពី ៤ ទៅ៥នាក់
  - តំណាងកេមុរាយការណ៍ រួចគេឧូទ្ទេសបូកសរុប។

5.4.6 ម៉េងទី៦៖ «ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល និងស្ទឹងមនបរិសា្ថេនសា្អេត»

       សកម្មភាពទី១៖ ពិភាកេសាអំពីផ្ទេងំរូបភាព "ស្ទងឹទទួលរងការបំពុល និងស្ទងឹមនបរិសា្ថេនសា្អេត" (២៥ នាទី) 
        សៀវភៅខ្លមឹសារ  ៥.២ "ឃ" 

  - ពេយួរផ្ទេងំរូបភាពរួចគេបបិទផ្នេកខាងភូមិមនបរិសា្ថេនល្អ 
  - ពិភាកេសាលើរូបភាពនេស្ទងឹទទួលរងការបំពុល ជាមួយនឹងសំណួរដូចខាងកេេម៖
   1. តើប្អនូបានឃើញអ្វខី្លះ ដេលជាបេភពបំពុលទឹកនៅក្នងុរូបភាពនេះ ?
   2. តើបញ្ហេបរិសា្ថេនដទេទៀតមនដូចជាអ្វខី្លះ?
   3. តើទឹកកខ្វក់ផ្តល់ផលប៉ះពាល់ចំពោះអ្នកភូមិនេះដូចម្តេចខ្លះ?
   4. ហេតុអ្វបីានជាប្អនូគិតថា អ្នកភូមិទំាងនេះ មើលទៅហាក់ដូចជាមិនមនសុខភាពល្អ?
   5.  តើប្អនូធា្លេប់សា្គេល់ និងឃើញសា្ថេនភាពដូចក្នងុរូបភាពនេះដេរទេ? ចូរបេៀបធៀបសា្ថេនភាព 
       ក្នងុរូបភាពជាមួយសា្ថេនភាពដេលប្អនូធា្លេប់ឃើញនៅក្នងុភូមិរបស់ប្អនូផ្ទេល់ ។  



36

រូបភាពទី១៥៖ ផ្ទេំងរូបភាព "ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល និងស្ទឹងមនបរិសា្ថេនសា្អេត" Copyright © Live&Learn

  - បង្ហេញរូបភាពភូមិមនបរិសា្ថេនសា្អេត រួចសួរសំណួរដូចខាងកេេម៖
   1. តើស្ទងឹមនការបំពុល និងស្ទងឹសា្អេតមនភាពខុសគ្នេអ្វខី្លះ?
   2. តើបេជាជនក្នងុភូមិនេះធ្វើដូចម្តេចទើបបានជាភូមិមនបរិសា្ថេនល្អ?
   3. ហេតុអ្វបីានជានៅកេបេរមត់ស្ទងឹគ្មេនគំនរសំរាម?
   4.  .......
  - គេឧូទ្ទេសបូកសរុបលទ្ធផលពិភាកេសា ។
     ឌីវីឌី៦ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៦ សកម្មភាពបងេៀន៖ "វីធីបេើបេេស់ផ្ទេងំរូបភាពស្ទងឹទទួលរងការបំពុល និង 
      ស្ទងឹមនបរិសា្ថេនសា្អេត" (១២ នាទី)(បញ្ជេក់ឱេយខាងលើ)(មើលសកម្មភាពទី១ ក្នងុ ៥.៤.៦ គឺ ឌីវីឌី              
           បេើបេេស់ផ្ទេងំរូបភាព)

      សកម្មភាពទី២៖ ការជជេកដេញដោលរកអ្នកទទួលខុសតេូវចំពោះការបំពុលទឹក  (១៥ នាទី)
        បញ្ចេំងគំនូរជីវចល "ការបរិភោគទឹកសា្អេត" ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៦ (៣ នាទី)
        - សរសេរឃ្លេមួយថា "អាជា្ញេធរមូលដា្ឋេនជាអ្នកទទួលខុសតេូវចំពោះការបំពុលទឹកស្ទឹងរបស់យើង"
  - បិទពាកេយថា"យល់ពេម" និង"មិនយល់ពេម" នៅជញ្ជេំងខាងឆ្វេង និងខាងសា្តេំក្នុងថា្នេក់រៀន
  - ឱេយគរុសិសេសសមេេចចិត្តថាតើពួកគេយល់ពេម  ឬមិនយល់ពេមបេធានបទខាងលើ។ បេសិនបើយល់ពេម 
    តេវូទៅឈរនៅខាង "យល់ពេម" ហើយ បើមិនយល់ពេមតេូវទៅឈរនៅខាង "មិនយល់ពេម"។ 
  - ឱេយគរុសិសេសផ្តល់ហេតុផល និងអំណះអំណាងរបស់ពួកគេ ហេតុអ្វីបានជាពួកគេយល់ពេម ឬមិន 
     យល់ពេម។ សរសេរអំណះអំណាងលើកា្តេរខៀន (មួយជួរយល់ពេម  និងមួយជួរទៀតមិនយល់ពេម)។  
   រួចគេូឧទ្ទេសសួរ៖ តើការបកសេេយខាងលើសមហេតុផលដេរឬទេ? បើនរណាមិនយល់សេបតេូវ 
    បង្ហេញអំណះអំណាងបន្ថេម?
  - គេូឧទ្ទេសសំយោគ៖ ការសម្អេតស្ទឹងមិនឱេយមនការបំពុលជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នេ ដេល 
    ក្នុងនោះអាជា្ញេធរជាអ្នកមនអំណាច និងការទទួលខុសតេូវចេើនក្នុងការដឹកនាំបេជាជនឱេយចូលរួម 
    សម្អេតទាំងអស់គ្នេតាមរយៈវិធានការអប់រំ  រដ្ឋបាល និងពិន័យជាបេេក់បើមិនរៀងចាល។ល។
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       សកម្មភាពទី១៖ លេបេងសិកេសាអំពី សារៈសំខាន់នេទឹក  "អ៎ូ!កា្តេន់"11  (២០ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារចំណុច ៥.២ "ក" 
        - នាំគរុសិសេសទៅកាន់ទីធា្លេកេេថា្នេក់
  - ចេកគរុសិសេសទំាងអស់ជាពីរកេមុ ហើយបេេប់ពួកគេថា កេមុ១ គឺជាសត្វកា្តេន់ និងកេមុមួយទៀតជា 
    សមសធាតុសំខាន់ទាំង៣គឺ អាហារ ទឹក និងទីជមេក ដេលសត្វកា្តេន់តេូវការដើមេបីរស់។ គរុសិសេស 
               តេវូជេើសរីសយកសញ្ញេមួយក្នងុចំណោមសញ្ញេដេលមនដូចខាងកេេមតាមការពេញចិត្តរបស់ខ្លនួ។ 

• នៅជំុនិមួយៗនេការលេងលេបេងនេះគឺតេវូចាប់ផ្តើមដោយឱេយអ្នកលេងជេើសរីសយកសញ្ញេ ១  ក្នងុចំណោម 
សញ្ញេទំាងបី គឺជេើសរីសមួយណាក៏បាន និងដោយសម្ងេត់ ហើយឱេយពួកគេធ្វើសញ្ញេដេលពួកគេបានជេើសរីស 
នោះ។ អ្នកលេងម្នេក់ (ទំាងកា្តេន់ ទំាងសមសធាតុសំខាន់) តេវូជេើសរីសយកសមសធាតុមួយក្នងុចំណោម 
សមសធាតុសំខាន់ទំាង ៣ រួមមន អាហារ ជមេក និងទឹក។ 
• បេសិនបើកា្តេន់ធ្វើសញ្ញេទឹក មនន័យថាកា្តេន់តេវូការទឹក។ បេសិនបើកា្តេន់ធ្វើសញ្ញេជមេកមនន័យថាកា្តេន់តេវូ 
ការជមេក និងធ្វើរបៀបនេះមនបន្តបនា្ទេប់។ ចំពោះសមជិកកេមុសមធាតុសំខាន់ក៏តេវូជេើសសញ្ញេមួយដេល 
ខ្លនួពេញចិត្តផងដេរ។ សមជិកកេមុដដេលនេះអាចជេើសរីសយកសញ្ញេថ្មផីេសេងទៀតតាមចិត្តបាន ពេលលេង 
នៅវេនបន្តបនា្ទេប់។ 
• នៅពេលរាប់ដល់បី ហួច ឬទះដេនោះ កា្តេន់តេវូរត់សំដៅមករកកេមុសមសធាតុសំខាន់ ហើយតេវូស្វេងរក 
សមសធាតុដេលវាតេវូការ (ទឹក អាហារ ឬជមេក) ហើយឈរនៅពីមុខសមជិកនោះ។  សមេេប់កា្តេន់ម្នេក់ៗតេវូ 
បន្តធ្វើសញ្ញេដេដេលបង្ហេញថាខ្លនួកំពុងតេតេវូការសមសធាតុដេលកំពុងស្វេងរក។ កា្តេន់តេវូស្វេងរកសមស 
ធាតុសំខាន់មួយក្នងុចំណោមសមសធាតុសំខាន់ទំាងអស់។
• នៅពេលកា្តេន់ណាស្វេងរកសមសធាតុសំខាន់របស់ខ្លនួតេវូហើយ កា្តេន់នោះមនជីវិតរស់នៅតទៅទៀត ហើយ 
តេឡប់ទៅរកកេមុជួរកា្តេន់វិញ។ ចំពោះកា្តេន់ណាដេលមិនអាចរកសមសធាតុសំខាន់របស់ខ្លនួមិនឃើញតេវូសា្លេប់ 
ហើយកា្លេយជាសមជិកក្នងុកេមុសមសធាតុសំខាន់វិញនៅលើកបនា្ទេប់ (ឧទាហរណ៍ថា មនកា្តេន់ចេើនស្វេងរក

        - សកម្មភាពនេការលេងនេះចាប់ផ្តើមឡើងដោយអ្នកលេងទំាងអស់តេវូឈរតមេង់ជួរទៅតាមកេមុរៀងៗ 
ខ្លនួ (សូមមើលរូបខាងកេេម) គឺកេមុកា្តេន់មួយជួរនៅម្ខេង និងកេមុម្ខេងទៀតជាកេមុសមសធាតុសំខាន់របស់ 
សត្វកា្តេន់។ កេមុទំាងពីរមិនតេវូឈរបេរមុខដាក់គ្នេទេ គឺតេវូឈរបេរខ្នងដាក់គ្នេ។

5.4.7 ម៉េងទី៧៖ ការតេៀមរៀបចំសេង់ស្ថិតិអំពីបេភពទឹក  
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អាហារ ជមេក ទឹក

កេុមទី២: អាហារ ទឹក និងទីជំរក 
ចំងយ ១០ម

សិសេសឈរទល់ 
ខ្នងដាក់គ្នេ (ពួក
គេ មិនអាចមើល 

គ្នេ ឃើញទេ)

11 From Green Games; Centre for Environment Education, 2006
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សមសធាតុសំខាន់របស់ខ្លនួលើសពីចំនួនសមសធាតុសំខាន់ដេលមននៅក្នងុជួរនេកេមុសមសធាតុសំខាន់)
• បន្តលេងរបៀបនេះសមេេប់នៅលើកទី ២  និងលើកទី៣ទៀត បុ៉ន្តេគេេន់តេបេេប់ទៅកេមុសមសធាតុសំខាន់ 
ថា នៅលើកបនា្ទេប់ សមជិកកេមុសមសធាតុទំាងអស់តេវូជេើសរីសយក "ជមេក" ដោយសារភាពរំាងស្ងតួ 
បណា្តេលឱេយគ្មេនទឹក និងអាហារ។ ដូចនេះ  សមជិកកេមុសមសធាតុសំខាន់ទំាងអស់តេវូធ្វើសញ្ញេជមេក។  
• កា្តេន់នៅតេមិនដឹងការផ្លេស់ប្តរូនេះ ហេតុដូចនេះ បណា្តេលឱេយកា្តេន់មួយចំនួនសេេកទឹក កា្តេន់ដទេសេេកទឹក ពេម 
ទំាងផេសេងទៀតកំពុងស្វេងរកជមេក។ ដោយសារតេកា្តេន់ស្វេងរកឃើញតេជមេក គេប់កា្តេន់ដេលស្វេងរកទឹក 
និងអាហារតេវូសា្លេប់។
• លើកនេះកា្តេន់បុ៉នា្មេនសា្លេប់? តើឥឡូវនេះនៅសល់កា្តេន់បុ៉នា្មេន? 
• តេឡប់ចូលទៅក្នងុថា្នេក់រៀនវិញដើមេបីធ្វើការពិភាកេសា

  - នៅលើកទី ៣ កេុមអាហារ ទឹក និងជមេកមិនអាចជេើសរីសយកសញ្ញេដេតាមចិត្តបានទេ ពីពេេះ 
   មនគេេះរាំងស្ងួតកើតឡើង គឺមនតេជមេកប៉ុណោ្ណេះ ។ តេូវខេសឹបបេេប់កេុមសមសធាតុថា ពួកគេ 
     អាចជេើសរីសបានតេសញ្ញេជមេកប៉ុណោ្ណេះ មិនអាចជេើសរីសយកសញ្ញេដទេបានទេ ។ 
  - លើកនេះកា្តេន់ប៉ុនា្មេនសា្លេប់? តើឥឡូវនេះ នៅសល់កា្តេន់ប៉ុនា្មេន ?
  - តេឡប់ចូលទៅថា្នេក់រៀនវិញ ដើមេបីធ្វើការពិភាកេសា 

       ការពិភាកេសាក្នុងថា្នេក់រៀន 
  - តើលើកទី១មនកា្តេន់ងប់ប៉ុនា្មេន? ហេតុអ្វី?
   ចម្លើយរំពឹងទុក៖ នៅក្នងុធម្មជាតិវាជារឿងកើតឡើងរៀងរាល់ថ្ងេ បេភពចំណី ទឹក និងទីជមេកមិន 
   អាចទេទេង់គេប់ជីវិតសត្វ។
  - តើលើកចុងកេេយមនកា្តេន់ងប់ប៉ុនា្មេន? តើមកពីមូលហេតុអ្វី? 
  - ចម្លើយរំពឹងទុក៖ គឺងប់ចេើនជាងលើកមុនៗពេេះតេគ្មេនជមេក ពេេះនៅក្នុងធម្មជាតិវាជារឿង 
    កើតឡើងរៀងរាល់ថ្ងេ បេភពចំណី ទឹក និងទីជមេកមិនអាច ទេទេង់គេប់ជីវិតសត្វ។ 
  - តើមូលហេតុអ្វីខ្លះដេលធ្វើឱេយមិនមនទឹក និងអាហារ? 
   ចម្លើយរំពឹងទុក៖ គ្មេនភ្លៀងរយៈពេលយូរ បេភពទឹកតេូវរីងស្ងួត ឬតេូវបានបំពុល។ល។ 
  - បើមនភាពរំាងស្ងតួ ហេតុអ្វបីានជាមិនមនអាហារ ? 
   ចម្លើយរំពឹងទុក៖ កា្តេន់សីុរុក្ខជាតិ ឬស្មេ ហើយរុក្ខជាតិតេវូការទឹកដើមេបីរស់ផងដេរ ។ បេសិនបើ 
   មនគេេះរំាងស្ងតួ វាក៏គ្មេនអាហារសមេេប់សត្វកា្តេន់ផងដេរ ។ 
  - បេសិនបើគ្មេនទឹក តើនឹងមនអ្វកីើតឡើងចំពោះមនុសេសយើង ?
  - ឱេយគរុសិសេសសន្នដិា្ឋេន៖ តើទឹកមនសារៈសំខាន់យ៉ាេងដូចម្តេចខ្លះ ?
  - គេឧូទ្ទេសបូកសរុប និងសន្នដិា្ឋេន។
       ឌីវីឌី ៧ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៧ សកម្មភាពបងេៀន៖  "លេបេង អូ កា្តេន់!" (១៥ នាទី) 

       សកម្មភាពទី២៖ ការរៀបចំកមេងសំណួរសមេេប់ចុះសេង់សិ្ថតិគុណភាពបេភពទឹកនៅតាមភូមិ (២0 នាទី) 
  - សួរសំណួរបំផុស៖ តើបេភពទឹកក្នុងភូមិរបស់ប្អូនម្នេក់ៗមនសា្ថេនភាពដូចម្តេចខ្លះ?
  - ចេកគរុសិសេសជាកេមុ (គរុសិសេសដេលរស់នៅជិតគ្នេតេវូចូលកេមុជាមួយគ្នេ)។  ឱេយគរុសិសេសបង្កើតកមេង 
    សំណួរ និងតារាងចុះអង្កេតសមេេប់សេង់ស្ថិតិនៅតាមភូមិដេលមនរយៈពេល ១ ឬ ២ សបា្តេហ៍ 
  - គេកូេលម្អតាមគំរូតារាងចុះអង្កេត និងកមេងសំណួរ (គំរូតារាងចុះអង្កេតមននៅក្នងុឧបសម្ពន័្ធ ៥.៤.៧)
  - គេូឧទ្ទេសផ្ដល់ការណេនាំដល់កេុមនីមួយៗនៅពេលចុះអនុវត្ត 
   1. សេង់បេភពទឹកទំាងអស់ដេលមនក្នងុភូមិ និងគូរផេនទី ដោយដៅចំណុចសម្គេល់បេភពទឹក 
       ទំាងអស់នោះផង
   2. សង្កេតបេភពទឹកម្តងមួយៗ ហើយបំពេញចូលក្នុងតារាងសង្កេតម្តងមួយដេរ (មនន័យ 
      ថាតារាងសង្កេតមួយសមេេប់បេភពទឹកមួយ)
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3. សម្ភេសន៍ជាមួយបេជាជនយា៉េងហោចណាស់ពីរនាក់ចំពោះបេភពទឹកនីមួយៗ (អ្នករស់ 
នៅជិត ឬបេើបេេស់បេភពទឹក) ដោយបេើបេេស់កមេងសំណួរ  

4. ឱេយគរុសិសេសថតយករូបភាពបេភពទឹក និងសា្ថេនភាពនៅជុំវិញបេភពទឹកនោះ ដោយ 
  ម៉េសុីនថត ឬទូរស័ព្ទដេរបស់ពួកគេ

5. ផត់ពណ៌លើបេភពទឹកនៅក្នងុផេនទីតាមការណេនំាដូចខាងកេេម (ដោយផ្អេកលើ ទិន្នន័យ 
ព័ត៌មនដេលបេមូលបានតាមរយៈការសេង់ស្ថិតិ) 

• ពណ៌បេតង៖  បេភពទឹកនោះសា្អេត និងមនបរិសា្ថេនល្អ 
• ពណ៌ទឹកកេូច៖ បេភពទឹកសា្អេតមធេយម គេបេើបេេស់បានតេឹមតេូវមធេយម និងមន 

បរិសា្ថេនល្អមធេយម ។ គរុសិសេសតេូវគូរពីបញ្ហេ (មូលហេតុដេលបង្កឱេយមនការបំពុល 
នៅលើផេនទី)  

• ពណ៌កេហម៖ បេភពទឹកមិនសា្អេត មនបរិសា្ថេនមិនល្អនៅជំុវិញបេភពទឹក  (មូលហេតុ 
ដេលបង្កឱេយមនការបំពុលនៅលើផេនទី) ។  

5.4.8 ម៉េងទី ៨៖ ការរាយការណ៍អំពីការសេង់ស្ថិតិបេភពទឹក

       សកម្មភាពទី១៖ ព័ត៌មនតេឡប់ និងបទបង្ហេញអំពីការចុះសេង់ស្ថិតិ (៣០នាទី)
        - គេូឧទ្ទេសសួរសំណួរ៖ 
   1. តើវាងយសេួលអង្កេតទេ? 
   2. តើការធ្វើដំណើរទៅកាន់បេភពទឹកដើមេបីអង្កេតមនភាពងយសេួលដេរឬទេ? 
   3. តើការចុះសម្ភេសន៍ជាមួយអ្នកបេើបេេស់បេភពទឹកនោះមនភាពងយសេួលដេរឬទេ?
   4. តើការសម្ភេសន៍បេពេឹត្តិទៅយា៉េងដូចម្តេច?
   5. ....

- តំណាងកេុមនីមួយៗ ឡើងបង្ហេញផេនទីរបស់ពួកគេ និងបញ្ជេក់ពីមូលហេតុដេលធ្វើឱេយបេភពទឹក 
រងការបំពុល។  គេូកត់តេេបញ្ហេលើកា្តេរខៀន (សកម្មភាពដេលកំពុងតេបំពុលបេភពទឹក និងទីតាំង
នេបេភពទឹកកំពុងរងការបំពុល។ល។) 

- ចេកកេមុជាថ្ម ីដើមេបីពិភាកេសារកដំណោះសេេយចំពោះបញ្ហេដេលបានរកឃើញខាងលើ។ ឧទាហរណ៏.  
បេភពទឹកព័ទ្ធជំុវិញដោយកាកសំណល់ ហើយកាកសំណល់នោះហូរចូលទៅក្នងុបេភពទឹក។ ដំណោះ 
 សេេយ៖ ដាក់ធុងសំរាមនៅជិតបេភពទឹក ពេយាយាមណេនំាអ្នកភូមិឱេយបេើបេេស់ធុងសំរាមទំាងនោះ  
និងពនេយល់អំពីសារៈសំខាន់នេបេភពទឹកដល់ពួកគេ ។

- គរុសិសេសដទេទៀតបន្ថេមនូវគំនិតយោបល់ទាក់ទងនឹងដំណោះសេេយ  
- គេូសន្និដា្ឋេន៖ បញ្ហេជាចេើនអាចតេូវបានដោះសេេយដោយគេេន់តេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ 

បេជាជនក្នុងភូមិ ។ ដូច្នេះការធ្វើយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង គឺជាវិធីដ៏មនបេយោជន៍មួយ។

       សកម្មភាពទី២៖ ការបញ្ចេំងឈុតវីដេអូខ្លី "ការបេើបេេស់ទឹក" (១០នាទី)
         បញ្ចេំងឈុតវីដេអូខ្លីអំពី "ការបេើបេេស់ទឹក" ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៨ (៨ នាទី)
        - សួរសំណួរ៖
   1. តើការបេើបេេស់បេភពទឹកនៅក្នុងវីដេអូនេះមនបញ្ហេអ្វីខ្លះ?
   2. តើបញ្ហេទាំងនោះដូចគ្នេ ឬខុសគ្នេទៅនឹងបញ្ហេដេលប្អូនបានសេង់ស្ថិតិទេ?
   3. ដំណោះសេេយដេលប្អូនបានពិភាកេសារកឃើញ អាចយកមកបេើចំពោះបញ្ហេក្នុងវីដេអូនេះ 
       បានដេរឬទេ? 
   4. តើមនដំណោះសេេយអ្វីផេសេងទៀតសមេេប់ដោះសេេយបញ្ហេក្នុងឈុតវីដេអូនេះ? 
  - គេូសំយោគខ្លឹមសារមេរៀន។
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      សកម្មភាពទី១៖  ការបង្ហេញអំពីបរិមណទឹកលើផេនដ1ី2   (១៥នាទី)
        - សំណួរបំផុសគំនិត៖ 
   1. តើបេភពទឹកមនអ្វីខ្លះ?(មហាសមុទេ សមុទេ ទន្លេ ស្ទឹង ទឹកកេេមដី សេះ តេពាំង 
       បរិយាកាសផ្ទេងំទឹកកក បឹង) 
   2. តើទឹកគេបដណ្តប់លើផេនដី ចំនួនបុ៉នា្មេនភាគរយ? (៧៥%  ឬ ៣/៤ នេផ្ទេផេនដីទំាងមូល)
   3. ឱេយគរុសិសេសទាយ៖ តើទឹកទំាងអស់ដេលមនុសេសអាចបេើបេេស់បានមនបុ៉នា្មេនភាគរយ? 

- ឱេយគរុសិសេសម្នេក់វាល់បរិមណទឹកចំណុះ ២,២០០ ml (២.២ លីតេ) ហើយចាក់ចូលទៅក្នងុធុងមួយ
- ឱេយគរុសិសេសទាយថា ទឹក២,២០០ ml តំណាងឱេយទឹកអ្វ?ី(ចម្លើយ៖ តំណាងទឹកទំាងអស់នៅលើផេនដី 

មនទាំងទឹកសមុទេ ទឹកនៅផេនទឹកកក ទឹកទន្លេ ស្ទឹង បឹង ទឹកតេពាំង ឬសេះ ទឹកកេេមដី ទឹកនៅ 
ក្នុងបរិយាកាស)។

-  ឱេយគរុសិសេសដួសទឹកចំនួន១២សា្លេបពេេកាហ្វេចេញពីទឹក២,២០០ ml នោះរួចដាក់ចូលទៅក្នុងកេវ 
ទឹកមួយ។ឱេយគរុសិសេសទាយថា ទឹក១២សា្លេបពេេកាហ្វេនេះ គឺតំណាងឱេយទឹកអ្វី? (ចម្លើយរំពឹងទុក៖ 
បរិមណទឹកសាបសរុបនៅលើផេនដី )។ 

-  គេូឧទ្ទេសតេូវកត់តេេចម្លើយរំពឹងទុកទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយដាក់លើកា្តេរខៀន។
-  តើទឹកសាបមននៅកន្លេងណាខ្លះ? (ចម្លើយ៖ បឹង ទន្លេ ស្ទងឹ ផេនទឹកកក បរិយាកាស និងទឹកនៅ 

កេេមដី) ។
-  តើមនុសេសអាចយកទឹកសាបទំាងអស់នោះមកបេើបានឬទេ?(ចម្លើយ៖ ទឹកនៅផេនទឹកកក និងទឹក 

នៅតំបន់ប៉ូលេ និងទឹកក្នុងដីជេេៗពេកមិនអាចបេើបានទេ)។
- ឱេយគរុសិសេសវាល់ទឹក២សា្លេបពេេកាហ្វេចេញពីកេវទឹកចំណុះ១២សា្លេបពេេ រួចចាក់ចូលក្នងុកេវមួយទៀត ។ 

តើទឹក២សា្លេបពេេនេះតំណាងឱេយទឹកអ្វី? តើទឹកកេេមដីយើងអាចយកមកបេើបេេស់បានទាំងអស ់
ឬទេ?(ចម្លើយ៖ តំណាងឱេយទឹកនៅកេេមដី។ ការពិតទឹកកេេមដីមិនអាចយកមកបេើបេេស់ទំាងអស់ 
បានទេ) ។ 

- ឱេយគរុសិសេសដួសទឹកកន្លះសា្លេបពេេចេញពីកេវទឹកចំណុះ១២សា្លេបពេេ រួចដាក់ចូលក្នងុកេវមួយទៀត។ 
តើទឹកកន្លះសា្លេបពេេនេះតំណាងឱេយទឹកអ្វី?  (ចម្លើយ៖  តំណាងឱេយបរិមណទឹកសាបក្នុងបឹងនៅលើ 
ផេនដី រួមទាំងបឹងទន្លេសាបផង) ។ 

-  តើទឹកនៅសល់បេហេលប៉ុនា្មេនសា្លេបពេេ? (ចម្លើយ៖ ៩សា្លេបពេេកន្លះ)។
-  ឱេយគរុសិសេសដកទឹកបីតំណក់បន្តទៀតចេញពីកេវទឹកចំណុះ៩សា្លេបពេេកន្លះ។ តើទឹក៣តំណក់នេះ 

 តំណាងឱេយទឹកអ្វី? (ចម្លើយ៖ តំណាងឱេយទឹកក្នុងបរិយាកាសមុនពេលវាធា្លេក់មកដីកា្លេយជាទឹកភ្លៀង  
ឬពេិល)។ 

-  ឱេយគរុសិសេសដកទឹកមួយតំណក់ចេញពីកេវទឹកចំណុះ៩សា្លេបពេេកន្លះ។ តើទឹក១តំណក់នេះតំណាង 
ឱេយទឹកអ្វី? (ចម្លើយ៖ តំណាងឱេយទឹកទាំងអស់ដេលមនក្នុងទន្លេ ស្ទឹង រួមទាំងទន្លេមេគង្គផង)  

- ឥឡូវនេះមនសល់ទឹកបេហេលជាង ៩សា្លេបពេេប៉ុណោ្ណេះ ។ តើបរិមណទឹកនេះ តំណាងឱេយទឹកអ្វី? 
 (ចម្លើយ៖ ទឹកស្តុកក្នុងផេនទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូលដេលមនុសេសមិនអាចយកមកបេើបេេស់បាន) 
- គេូឧទ្ទេសបកសេេយបន្ថេម៖ ទឹកសាបសរុបទាំងអស់នៅលើផេនដី គឺមនតិចជាង ១% (ទឹក ២% 

ទៀតគឺកកនៅក្នងុផេនទឹកកក ឬនៅតំបន់បូ៉ល ហើយទឹកនៅសល់ ៩៧% ទៀតគឺជាទឹកបេេដេល 
មនក្នុងមហាសមុទេ និងសមុទេ) ។ លើសពីនោះទៀត ក្នុងចំណោមទឹកសាបសរុប ១% នេះយើង 
មិនអាចយកមកបេើបេេស់ទំាងអស់បានទេ ហេតុអ្វ?ី (យើងមិនអាចបូមទឹកកេេមដីទំាងអស់យកមក 
បេើបេេស់បានទេ ទឹកកេេមដីជាចេើនគឺស្ថិតនៅកេេមសេទាប់សិលានេផេនដី ដេលយើងមិនអាច 
 បូមបានឡើយ។ ចំណេកទឹកលើដីមួយចំនួន (ទន្លេ ស្ទឹង បឹង) គឺតេូវបានបំពុល ដូច្នេះក៏មិនអាច 
បេើបេេស់បានទាំងអស់ផងដេរ)

5.4.9 ម៉េងទី៩៖ វដ្តទឹក និងបរិសា្ថេន

12 From Environmental Education Handbook, Teacher’s Resource (Standard VI to Vlll); Centre for Environment Education, 2005
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  - បេសិនបើបេើសកម្មភាពនេះ ដើមេបីណេនាំអំពីវដ្តទឹក៖ សួរគរុសិសេសថា តើហេតុអ្វីបានជា បរិមណ 
   ទឹកសរុបនៅលើផេនដីគឺនៅតេមនចំនួនដដេលៗ? (ដោយសារវដ្តទឹក៖ទឹកនៅលើផេនដីមន 
    ទមេង់ខុសៗគ្នេ និងមនចេើន ឬតិចទៅតាមកន្លេងផេសេងៗគ្នេ)។ 
         ឌីវីឌី៧ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៩ សកម្មភាពបងេៀន៖ "បរិមណទឹកសមេេប់យើង" (១៤នាទី)

       សកម្មភាពទី២៖ បទបង្ហេញអំពីជំហានផេសេងគ្នេនេវដ្តទឹក (១០នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារចំណុច ៥.២ "គ"
       បង្ហេញអំពីដំណាក់កាលនេវដ្តទឹក ឌីស៣ ហ្វុលឌ័រ ៥.៤.៩

- ឱេយគរុសិសេសម្នេក់ឡើងមកចុចសា្លេយលើ កំុពេយូទ័រ laptop ឱេយតេវូចំនុចនេវដ្តទឹក។ បេសិនបើគរុសិសេស 
ចុចមិនបានតេឹមតេូវ នោះផ្ទេំងសា្លេយនឹងបេេប់ថាខុស។ គរុសិសេសម្នេក់ទៀតអាចឡើងមកចុចឱេយតេូវ
ចម្លើយ។

- បេសិនគរុសិសេសចុចលើចម្លើយតេមឹតេវូ គេឧូទ្ទេសអាចពិភាកេសាតាមដំណាក់កាលនេវដ្តទឹកលំអិតបន្ថេម
- គរុសិសេសម្នេក់ទៀតឡើងមកចុចបន្តបនា្ទេប់តាមដំណាក់កាលរបស់វដ្តទឹក
- គរុសិសេសដឹងពីដំណាក់កាលទំាងអស់ ដេលកើតឡើងនៅក្នងុវដ្តទឹកបនា្ទេប់ពីបទបង្ហេញចប់ ។ 

       សកម្មភាពទី៣៖ ពិសោធន៌អំពីវដ្តទឹក (១៥នាទី)
        - សួរសំណួរដូចខាងកេេម៖
   1. តើទឹកភ្លៀងអាចមនរសជាតិបេេដេរឬទេ(នៅពេលវាហួតចេញពីទឹកសមុទេ)?
   2. តើពេលណាទើបពពកកា្លេយជាតំណក់ភ្លៀងធា្លេក់ចុះមកលើដី ?
   3. តើការបំពុលទឹកលើដីមនឥទ្ធពិលអ្វខី្លះទៅលើវដ្តទឹក ?
  - ណេនំាសមេេប់ការធ្វើពិសោធន៍៖       

       ដំណាក់កាលទី១៖
        1. ឱេយគរុសិសេសដំាទឹកឱេយពុះដោយបេើចង្កេេនហា្កេស 
  2. ឱេយគរុសិសេសចាក់ទឹកកៅ្តេចូលក្នងុកេវថា្លេ បិទមត់កេវជាមួយនឹងបន្ទះថង់បា្លេស្ទកិថា្លេ 
  3. រង់ចំារហូតដល់ទឹកវាមនដំណក់ជាប់នឹងបន្ទះថង់បា្លេស្ទកិនោះ 

       ដំណាក់កាលទី២៖
        1. ថេមអំបិលចូលក្នងុទឹកដំាពុះនោះ 
  2. បេើទឹកផឹកលាយជាមួយដី ដោយដំាវាឱេយពុះ (ទឹកឡើងពណ៌ត្នេត)
  3. បន្ថេមបេភេទសារធាតុដេលបំពុលដល់ទឹក (ល័ក្ខពណ៌  បេេងឆ ទឹកអប់ ម៉េសៅសាបូ៊ ទឹកខ្មេ) 
  4. ចុងបញ្ចប់នេការពិសោធន៍នេះ គេឧូទ្ទេសតេវូដាក់ដំុទឹកកកលើបន្ទះថង់បា្លេស្ទកិ ដើមេបីឱេយចំហាយទឹក 
     ឡើងតេជាក់បង្កជាញើសហើយធា្លេក់ចុះមកកេេមកា្លេយជាទឹកភ្លៀង ។ 
  - ឱេយគរុសិសេសបេៀបធៀបនូវអ្វដីេលកំពុងតេកើតឡើង នៅក្នងុដំណាក់កាលនេវដ្តទឹក 
   1. ទឹកហួតឡើងនៅពេលវាកៅ្តេ (រំហួតនៅក្នុងវដ្តទឹកកើតឡើងដោយសារកម្តេថ្ងេ ។ នៅក្នុង 

រូបភាពទី១៦៖ការពិសោធន៍អំពីវដ្តទឹក រូបភាពទី១៧៖ ការពិសោធន៍អំពីវដ្ដទឹក
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       ពិសោធន៍រំហួតកើតឡើងដោយសារទឹកកៅ្តេដំាពុះ)
   2. ទកឹដេលហតួឡើងកា្លេយជាចហំាយទកឹជាបន់ងឹបន្ទះថងប់ា្លេស្ទចិ (ចហំាយទកឹគជឺាទមេងន់េ 
       ដុំពពក)
   3. ដុំទឹកកកធ្វើឱេយចំហាយទឹកតេជាក់ ហើយធា្លេក់ចុះកេេមកា្លេយជាទឹកភ្លៀង (ខេយល់តេជាក ់
      នៅក្នុង បរិយាកាសធ្វើឱេយដំុពពកកា្លេយជាភ្លៀង) 
  - ឱេយគរុសិសេសបេៀបធៀបសារធាតុបេេបេលួទំាងនោះ៖ អំបិល ការបំពុល ដី.....បេៀបធៀបជាមួយ 
    សា្ថេនភាពពិតនេបេភពទឹក (អំបិល = ទឹកសមុទេ ដី = ទន្លេ/បឹង សាបូ៊ ល័ក្ខពណ៌ ទឹកអប់...= គីមី  
   បំពុលទឹក) 
  - សួរសំណួរ៖  តំណក់ទឹកក្នងុកេវដេលកា្លេយពីចំហាយទឹកអំបិលមនរស់ជាតិបេេ ឬសាប? តើទឹកមន 
    សារធាតុបំពុលមនក្លនិ និងពណ៌ដូចម្តេច?
  - ឱេយគរុសិសេសសន្នដិា្ឋេន៖
   1. តើទឹកភ្លៀងដេលបានពីទឹកអំបិលផ្លេស់ប្តរូរសជាតិដេរឬទេ? (ទឹកលេងមនរសជាតិបេេ) 
   2. តើអ្នកសង្កេតឃើញអ្វខី្លះចំពោះការពិសោធវដ្តទឹកជាមួយទឹកល្អក់?(មើលឃើញថា្លេ)
   3. តើអ្នកសង្កេតឃើញអ្វខី្លះពេលពិសោធវដ្តទឹកដេលមនការបំពុលដោយសារធាតុគីមី?(មើល 
       ឃើញថា្លេ គ្មេនពណ៌ គ្មេនក្លនិ)។
   4. ការសន្នដិា្ឋេនទូទៅ៖ (វដ្តទឹកជាការបនេសុទ្ធទឹក មនតេភាគល្អតិនេទឹកបុ៉ណោ្ណេះ តេវូបានហួត 
      ឡើងចូលក្នងុបរិយាកាស  ហើយទឹកភ្លៀងក្នងុបរិយាកាសគឺសា្អត)។
   5. តើទឹកភ្លៀងទាំងអស់ សុទ្ធតេជាទឹកដេលសា្អេតអាចផឹកបានដេរឬទេ? វាធា្លេក់ចុះ ហើយមក 
      ប៉ះនឹងសេទាប់បរិយាកាសដេលអាចមនការបំពុល ជាពិសេសនៅក្នងុទីកេងុ (ភ្លៀងអាសីុត)។  
      ទឹកភ្លៀងធា្លេក់ហូរលើដំបូងផ្ទះដេលមនធូលីដី ដូចនេះយើងមិនអាចផឹកទឹកភ្លៀងឆៅបានទេ ។ 
   6. ដូច្នេះ តើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាេងណា មុនពេលយកវាមកបេើបេេស់ និងផឹក? (យើងតេវូដំាវាឱេយពុះ   
    ទឹកភ្លៀងនៅទីកេុងមនសុវត្ថិភាពតិចតួចក្នុងការទទួលទាន ដោយសារវាមនផ្ទុកដោយ 
      សារធាតុពុល (ខេយល់ពុលពីរោងចកេ ពីយានជំនិះ។ល។)
    • បេើបេេស់ផ្ទេងំរូបភាព "វដ្ដទឹក" ដើមេបីចងកេងសេចក្តសីន្នដិា្ឋេន។ 
        ឌីវីឌី៧ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.៩ សកម្មភាពបងេៀន៖ "ការពិសោធន៍វដ្តទឹក" (៧ នាទី)

       សកម្មភាពទី១៖ ចមេៀងកេេមចំណងជើងថា "ទឹកសុវត្ថិភាព"  (១០នាទី)
        - នាំគរុសិសេសចេៀងចមេៀងបទ "ទឹកសុវត្ថិភាព" លំនាំបទ "ឱផ្កេយលើមេឃ"
  - ខាងកេេមនេះគឺជាអត្ថបទចមេៀង៖ 
   1. តាក់ទីងណឹងៗ យើងមុជទឹកបឹង  ចាប់តេីបាន៥
        អា២ធ្វើផ្អក  អា៣ធ្វើមុេំ  ចាប់បានតេី៥
      មនឱជារសៗ។
   2. តាក់ទីងណឹងៗ យើងផឹកទឹកបឹង  នាំឱេយឈឺពោះ
        ផឹកទឹកមិនសា្អេត នាំឱេយរាករូស  ងយនឹងរងគេេះ
      ពេេះផឹកទឹកឆៅៗ។
   3. តាក់ទីងណឹងៗ យើងតេូវខំបេឹង  បេើបេេស់ទឹកកៅ្តេ
        ឬទឹកចមេេះ  ទើបផុតហ្មងស  នោះទើបកូនចៅ
      មនសុខភាពល្អៗ។

       សកម្មភាពទី២៖ លេបេងស្វេងរកបេភពទឹក (១៥នាទី)
        សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៥.២ "ឃ"

5.4.10 ម៉េងទី១០៖ ការបេើបេេស់ទឹកសុវត្ថិភាព
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- ចេកគរុសិសេសជា២កេុម៖ កេុមទី១ "បេភពទឹក" និងកេុមទី២ "បេើបេេស់ទឹក" 
- កេុមទី១លើកបង្ហេញប័ណ្ណពាកេយបេភពទឹកសា្អេត និងមនការបំពុល៖ ទឹកអណ្តូងដេលមិនបាន 

សម្អេតដោយការចម្អិន ឬចមេេះ ទឹកសុទ្ធ ទឹកធុងចមេេះ តេពាំង បឹង ស្ទឹង ទន្លេ ពេេក 
និងទឹកដេលដងយកមកបេើបេេស់ឆ្ងេយពីបឹង ឬទន្លេ។ (ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.៤.១០)

- គេូឧទ្ទេសចេកគរុសិសេសកេុមទី២ ជា២កេុមតូចផេសេងទៀតគឺ កេុមបេើបេេស់បេភពទឹកសា្អេត និង 
កេុមបេើបេេស់បេភពទឹកមនការបំពុល ។  

- កេុមទី២ កាន់ប័ណ្ណពាកេយដេលតមេូវការទឹកយកមកបេើបេេស់ជាក់ស្តេង (ផឹកទឹក ងូត បោកខោអាវ  
ដាំបាយ ចម្អិនម្ហូបអាហារ លាងចាន លាងសត្វ ដុសធ្មេញ។ល។) (ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.៤.១០) រួចគេូ       
ឧទ្ទេសឱេយកេុមតូចទាំង២ខាងលើរត់រកបេភពទឹកទៅតាមសកម្មភាពក្នុងប័ណ្ណរបស់ខ្លួន។ កេុម 
"បេើបេេស់បេភពទឹកសា្អេត" បង្ហេញសកម្មភាពវិជ្ជមន ហើយកេុម "បេើបេេស់បេភពទឹកមនការ 
បំពុល" បង្ហេញសកម្មភាពអវិជ្ជមន។ 

- គេូឧទ្ទេសសួរគរុសិសេសបញ្ជេក់៖ តើសកម្មភាពការបេើបេេស់បេភពទឹកនេះ មួយណាបង្កការបំពុល 
ហើយមួយណាជួយថេរកេសាបេភពទឹក? គេឧូទ្ទេសដាស់អារម្មណ៍គរុសិសេសថាសមជិកកេមុមួយចំនួន 
អាចមនប័ណ្ណសកម្មភាពដូចគ្នេ ប៉ុន្តេពួកគេរកទៅបេភពទឹកបេើបេេស់ផេសេងគ្នេ។ ឧទាហរណ៍៖     
សមជិកទី១លាងសម្អេតសត្វនៅក្នងុបឹង ហើយសមជិកម្នេក់ទៀតដងទឹកមកលាងឆ្ងេយពីបឹងដេល 
បង្កការបំពុលតិចតួច។   

- កេមុនីមួយៗតេវូបញ្ជេក់ពីមូលហេតុ ឬដំណោះសេេយចំពោះទង្វើនោះតាមរយៈការសួរសំណួររបស់ 
គេូដូចខាងកេេម៖

1. តើការសាងសង់ភោជនីយដា្ឋេនឬអាហារដា្ឋេនតាមមត់ស្ទឹង ឬទន្លេអាចបំពុលដល់ទឹកយា៉េង 
ដូចម្តេចខ្លះ? តើប្អូនធា្លេប់ឃើញទិដ្ឋភាពបេបនេះកើតឡើងដូចម្តេចខ្លះចំពោះអ្នកបេើទឹក
នោះ? តើធា្លេប់ឃើញនៅឯណា?

2. ទឹកដេលហូរចេញពីកន្លេងលាងឡានម៉ូតូអាចបង្កការបំពុលទឹកដូចម្តេចខ្លះ? ចូររៀបរាប ់
តាមអ្វីដេលប្អូនធា្លេប់ឃើញកន្លងមក។

3. តើប្អូនអាចទុកចិត្តថាទឹកបរិសុទ្ធដេលផលិតដយកេុមហ៊ុនក្នុងសេុកអាចធានានូវគុណភាព 
ល្អហើយឬនៅ? តើប្អូនតេូវធ្វើយា៉េងដូចម្តេចដើមេបីឱេយដឹងពីគុណភាពទឹកនោះបាន?

4. តើការដំាបន្លេ ឬដំណំាផេសេងៗនៅកេបេរបេភពទឹកអាចមនផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ? រកដំណោះ 
សេេយទប់សា្កេត់។

5. តើសេ្តីមេផ្ទះគួរបេកាន់យកនូវឥរិយាបថដូចម្តេចដើមេបីទទួលបានទឹកសា្អេតយកមកចម្អិន 
ម្ហូបអាហារ និងបេើបេេស់?

6. តើមូលហេតុអ្វីបានជាបេជាជនមិនទាន់ផ្លេស់ប្តូរអាកបេបកិរិយាអវិជ្ជមនទាំងនោះ? តើប្អូន 
គួរអប់រំពួកគត់យា៉េងដូចម្តេចនៅពេលប្អូនកា្លេយទៅជាគេូបងេៀន?

7. ជាទូទៅបេជាជនរស់នៅលើបឹងទន្លេសាប តេងតេបេើទឹកទន្លេក្នុងការបេើបេេស់បេចាំថ្ងេ 
របស់ពួកគត់ តេក្នុងនោះក៏មនសង់បង្គន់ពីលើទឹក តើអ្នកយល់ និងគួរដោះសេេយយា៉េង 
ដូចម្តេចដេរ?

       សកម្មភាពទី៣៖ បញ្ចេំងវីដេអូ និងពិភាកេសា (១៥នាទី) 
        សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៥.២ "ង"
        បញ្ចេងំវីដេអូខ្លអំីពី "ការបេើបេេស់ទឹកដេលមនសារជាតិអាសេនិច" ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.១០ (៩នាទី)
  - គេូឧទ្ទេសសួរសំណួរ៖
   1. តើបេជាពលរដ្ឋក្នុងវីដេអូមនយោបល់ដូចម្តេចខ្លះ?
   2. តើបេភពទឹកបេើបេេស់របស់គត់កើតមនបញ្ហេអ្វីខ្លះ?
   3. តើតេូវធ្វើដូចម្តេចដើមេបីដោះសេេយកង្វល់របស់បេជាពលរដ្ឋ?
   4. តើ...?           
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5.4.11 ម៉េងបន្ថេមទី១៖ ការគូររូបទាក់ទងនឹងទឹក

       សកម្មភាពទី១៖ ការបំផុសគំនិតអំពីគេប់វត្ថុទាំងអស់ដេលទាក់ទងនឹងទឹក (៥នាទី)
  - សរសេរពាកេយដូចខាងកេេមនៅលើកា្តេរខៀនដើមេបីបំផុសគំនិត៖ 
   0 បេភពទឹក 
   0 ភាវៈមនជីវិតដេលតេូវការទឹក 
   0 សកម្មភាពនានារបស់មនុសេសជាមួយនឹងទឹក វត្ថុ ឬអ្វីៗដេលនៅជិតបេភពទឹក
   0 អ្វីៗដេលអ្នកគិតថាមននៅក្នុងបេភពទឹក 
  - សួរសំណួរបំផុសអំពីភាវៈមនជីវិត និងទឹកដេលបានសរសេរនៅលើកា្តេរខៀន រួចកត់តេេចម្លើយគរុសិសេស 
    លើកា្តេរខៀន។ បនា្ទេប់មកគេូឧទ្ទេសបំផុសគំនិតរហូតដល់គរុសិសេសទទួលពាកេយម្នេក់មួយ។ 
		 - បនា្ទេប់មកទៀតបេគល់ពាកេយឱេយគរុសិសេសម្នេក់មួយ។

       សកម្មភាពទី២៖ ការគូររូបភាពតាមឈ្មេះវត្ថុ ឬអ្វីផេសេងទៀតដេលទាក់ទងនឹងទឹក (១៥ នាទី)
  - ឱេយគរុសិសេសគូររូបភាពតាមពាកេយដេលគេទទួលបាន។

       សកម្មភាពទី៣៖ បង្កើតទំនាក់ទំនងនេផ្ទេំងរូបភាពចំនួន៣ ឬ៤រួមគ្នេ (២០ នាទី)
  - ពេលគរុសិសេសបញ្ចប់ការគូររូប ឱេយពួកគេដើរជុំវិញថា្នេក់ 
  - ឱេយពួកគេពិនិតេយមើលរូបភាពទៅវិញទៅមក និងសួរអំពីខ្លឹមសារនេរូបនោះ រួចពេយាយាមបង្កើតកេុម 
   ដេលមនគ្នេពី៣ ទៅ៤នាក់តាមរូបភាពដេលបេហាក់បេហេលគ្នេ ។ ឧទាហរណ៍៖ រូបស្ទឹង 
   (បេភពទឹក) រូបមនុសេសកំពុងបោកខោអាវ (សកម្មភាពនៅក្នុងបេភពទឹក) រូបតេី (ភាវៈរស់ដេល 
    អាសេ័យលើទឹក) រូបសាប៊ូ (អ្វីៗដេលទាក់ទងនឹងបេភពទឹក) ។ 
		 - ឱេយគរុសិសេសពិភាកេសា និងរកឱេយឃើញនូវអ្វីដេលជាទំនាក់ទំនងផេសេងគ្នេរវាងរូបភាពទាំងនោះ ហើយ 
    តេូវធ្វើសេចក្តីសន្និដា្ឋេនមួយដេលទាក់ទងជាមួយនឹងបរិសា្ថេន សូមមើលឧទាហរណ៍ខាងកេេម៖
   0 គរុសិសេសម្នេក់គូររូប "ស្ទឹង" គរុសិសេសម្នេក់គូររូប "តេី" "ការបោកសំលៀកបំពាក់" និង"សាប៊ូ 
      អណ្តេតលើទឹក" 
   0 ពួកគេអាចដើររកគ្នេ ហើយពួកគេអាចភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងគ្នេរវាងរូបទាំងបួន៖ ស្ទឹងពោរពេញ 
     ទៅដោយតេី។ មនុសេសជាចេើនកំពុងបោកខោអាវនៅស្ទឹងនេះ ។ ស្ទឹងក៏តេូវបានបំពុល 
      ដោយសាប៊ូ ហើយតេីអាចងប់ ។ 
  - ឱេយគរុសិសេសបង្ហេញពីទំនាក់ទំនងនេរូបភាព និងសនិ្នដា្ឋេនអំពីបរិសា្ថេន។
         ឌីវីឌី៧ ឈុតវីដេអូ ៥.៤.១១ សកម្មភាពបងេៀន៖ "ការគូររូបទាក់ទងនឹងទឹក" (៩នាទី) 

       (សកម្មភាពនេះអាចបេើនៅមេរៀនពេេឈើ)       
       សកម្មភាពទី១៖ គូររូបវដ្តទឹក (១០នាទី)
        - ណេនំាគរុសិសេសគូររូបភាពវដ្តទឹក ហើយបេើសញ្ញេពេញួដើមេបីបង្ហេញអំពីចលនាវដ្តទឹក។ រូបភាពវដ្តទឹក 
   តេូវមនសមុទេ ពេះអាទិតេយ ពពក ភ្លៀង ភ្នំ ពេេឈើ ទន្លេហើយបេើសញ្ញេពេួញកេហមបង្ហេញ 
   ពីចលនារំហួត និងការផ្តុំជាពពក ចំណេកសញ្ញេពេួញខៀវបង្ហេញពីកំណជាទឹកហូរធា្លេក់។

       សកម្មភាពទី២៖ ការពិសោធអំពីឥទ្ធិពលនេពេេឈើលើការហូរចេេះដី និងការបំពុល(៣០នាទី)
          សម្ភេរសមេេប់ការពិសោធន៍៖  ធុងសេេច (ដើមេបីបង្កើតភ្លៀងសិបេបនិម្មតិ) ថាស ២ (យ៉ាេងហោចណាស់ទំហំ 
   ៥០សង់ទីម៉េតេ) ចានសំប៉េត ២ (តូចជាងថាសហើយមនជមេេ ៣សង់ទីម៉េតេ) កេវថ្ម ឬជ័រ (ឬដបទឹកជ័រ 
   កាត់ជាពីរ) សេេមដេជ័រ

5.4.12 ម៉េង បន្ថេមទី២៖ ការហូរចេេះទឹក និងការបំពុលទឹក 



45

  • ឱេយគរុសិសេសរៀបចំការពិសោធ ២ឈុត តាមការណេនំារបស់គេឧូទ្ទេស (គរុសិសេសអនុវត្តជំហាននីមួយៗ 
              ម្នេក់ម្តង)
   1. ចានសំប៉េតបេើធ្វើជាកោះ 
    0 នៅលើចានសំប៉េតទី១ អ្នកធ្វើភ្នំដោយបេើដីឥដ្ឋ 
    0 នៅលើចានសំប៉េតទី២  អ្នកធ្វើភ្នដំោយបេើដីមនស្មេ (គរុសិសេសអាចបង្កើតសេទាប់ដី 
       ឥដ្ឋយកទៅគេបលើសេទាប់ដីមនស្មេ)។
    0 តេូវបេេកដថាភ្នំមនភាពរឹងមំ។
   2. ដាក់កោះនីមួយៗចូលក្នុងសមុទេ (ចាន១ដាក់ក្នុងថាស១)។
   3. ឱេយគរុសិសេសពាក់សេេមដេរួចចាក់ ទឹកអប់ ល័ក្ខ បេេងឆ កម្ទេចថង់បា្លេស្ទិច កេដាស ពងេេយ 
       តេលើកោះប៉ុណោ្ណេះដើមេបីជៀសវាងកុំឱេយសារធាតុបំពុលធា្លេក់ចូលក្នុងទឹកសមុទេ។
                       4. ឱេយគរុសិសេសយកទឹកក្នុងបោ៉េតផ្កេឈូកសេេចថ្នមៗពីលើកោះធ្វើដូចជាភ្លៀងធា្លេក់
   5. ឱេយគរសុសិេសសង្កេតយា៉េងយកចតិ្តទកុដាកល់ើដណំើរលហំរូនេភាពកខ្វកប់ង្កដោយទកឹភ្លៀង 
      និងការបំពុលចូលទៅក្នុងទឹកសមុទេយា៉េងដូចម្តេច។
   6. ឱេយគរុសិសេសឆ្លើយសំណួរ៖ 
    ក. តើមនអ្វីបានកើតឡើងនៅពេលទឹកធា្លេក់មកលើកោះ?
    ខ. តើកោះទាំង២ខុសគ្នេដេរឬទេ?
    គ. តើខុសគ្នេយា៉េងដូចម្តេចខ្លះ?
    ឃ. ចូរសន្និដា្ឋេនចំនួន២ចំណុចដេលទាក់ទងនឹងសា្ថេនភាពជាក់ស្តេងដេលអ្នកចាប ់
         អារម្មណ៍នៅក្នុងពិសោធន៍នេះ នៅក្នុងកេដាសកិច្ចការ (ការងរដេគូ ឬកេុម) 
		 • ចម្លើយរំពឹងទុក (សមេេប់កេដាសកិច្ចការ) មនដូចជា៖
   ក. ការបំពុលហូរចេេះ 
   ខ. កោះដេលមនស្មេ មនការបំពុលតិចជាង
   គ. ស្មេមននាទីទប់កុំឱេយមនការហូរចេេះដីកេេយភ្លៀង និងការហូរនាំកាកសំណល់ និងការ 
        បំពុល
   ឃ. ការសន្នដិា្ឋេនទី១៖ ទឹកដេលហូរចេេះ (ផ្នេកនេវដ្តទឹក) អាចបណា្តេលឱេយមនការបំពុលទឹក។
                 ការសន្នដិា្ឋេនទី២៖ ដីដេលគ្មេនរុក្ខជាតិដុះ ឬគ្មេនពេេឈើ គឺងយរងគេេះការហូរចេេះដី ហើយ 
            ការហូរចេេះដីក៏ធ្វើឱេយមនការបំពុលដី ចូលទៅ ក្នងុទឹក (បឹង ទន្លេ សមុទេ មហាសមុទេ។ល។) 

រូបភាពទី១៨៖ ការពិសោធអំពីការហូរចេេះដី

            សម្ភេរសមេេប់បង្កើតកោះ៖ ដីឥដ្ឋ ដីមនជាប់ស្មេ
  សារធាតុសមេេប់បង្កើតការបំពុល និងសំរាម៖ បេេងឆ លក្ខ ័ទឹកអប់ អង្ករ កំទេចថង់បា្លេស្ទចិ កេដាស  

  សម្ភេរសមេេប់គូររូបវដ្តទឹក៖ បិ៊ចពណ៌ខៀវ កេហម ខ្មេ និងកេដាស 
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មេរៀនទី៦ ទន្លេ (៤ ម៉េង)

6.1 ខ្លមឹសារសង្ខេប

បេព័ន្ធទន្លេមេគង្គ  និងបឹងទន្លេសាបមនឥទ្ធិពលលើវដ្តទឹកក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ ទន្លេមេគង្គមនបេភព 
ចេញពីជួរភ្នំតំាងហាសានស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេ ហើយហូរកាត់បេទេសចិន ភូម ឡាវ ថេ កម្ពុជា 
និងវៀតណាម។ ទន្លេមេគង្គមនបណោ្តេយបេវេងពី៤២០០គ.ម ទៅ៤៩០០ គ.ម ហើយវាជាទន្លេវេងជាងគេបំផុត 
លំដាប់ទី១២ក្នងុពិភពលោក។ ទន្លេមេគង្គមនចំណុះទឹក៥០០ពាន់លានម៉េតេតេគុីណក្នងុ១ឆ្នេំៗ  ដេលហូរចុះពីភ្ន ំ
តាមដងទន្លេមេគង្គទៅសេេចសេពតំបន់ទំនាបកេេមដេលធ្វើឱេយវាកា្លេយទៅជាទន្លេធំជាងគេលំដាប់ទី៣ក្នុង 
ពិភពលោក។ ៨៦%នេផ្ទេដីទំាងអស់របស់បេទេសកម្ពជុាលាតសន្ធងឹក្នងុផ្ទេរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គ។ បឹង  
ទន្លេសាបតេូវបានគេសា្គេល់ថាជាបឹងដ៏ធំមួយដេលលាតសន្ធឹងនៅចំកណា្តេលផ្ទេបេទេសកម្ពុជា ហើយតភា្ជេប់ 
ជាមួយទន្លេមេគង្គដោយសារទន្លេសាបនៅតេង់ចតុមុខ។

បឹងទន្លេសាបគឺជាបឹងទឹកសាបដ៏ធំបំផុតមួយនៅអាសុីអាគ្នេយ៍។ បេព័ន្ធបឹងទន្លេសាប និងទន្លេមេគង្គមន 
លក្ខណៈពិសេសមួយ។ ជារៀងរាល់ឆ្នេំទឹកទន្លេមេគង្គហូរចូលបឹងទន្លេសាបនៅរដូវវសេសា និងហូរចេញមកវិញ 
នៅរដូវបេេំង(រដូវទឹកសមេក)។ 

រូបភាពទី១៩៖ ពេេលិចទឹកនៅបឹងទន្លេសាប Copyright © Osmose
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6.2 វត្ថបំុណង

6.3 សម្ភេរ

         ចំណេះដឹង
- បេេប់ពីអត្ថបេយោជន៍របស់ទន្លេមេគង្គចំពោះបេទេសកម្ពុជា និងបេទេសជិតខាងបានតេឹមតេូវតាម 

រយៈសំណួរបំផុសរបស់គេ ូ ការទសេសនាវីដេអូ និងការពិចារណាលើអត្ថបទពិត ឬមិនពិត ។
-  បេេប់ពីផលប៉ះពាល់ដេលបណា្តេលមកពីការសង់ទំនប់វារីអគ្គីសនីនៅអាងទន្លេមេគង្គចំពោះបរិសា្ថេន 

និងសង្គមបានតេមឹតេវូតាមរយៈលេបេងសិកេសា  សំណួរបំផុសរបស់គេ ូនិងការពិភាកេសារួមក្នងុថា្នេក់
-  បេេប់ពីសកម្មភាពរបស់មនុសេសដេលធ្វើឱេយធនធានជលផលថយចុះ ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច និងការ 

អភិរកេសបេព័ន្ធអេកូឡូសុីដើមេបីនិរន្តភាពបរិសា្ថេនបានតេឹមតេូវតាមរយៈលេបេងសិកេសា សំណួរបំផុស 
ការទសេសនាវីដេអូ និងការពិភាកេសា

- បេេប់ពីវិធានការការពារ និងការអភិរកេសបេព័ន្ធអេកូឡូសុី និងជីវៈចមេុះបឹងទន្លេសាបបានតេឹមតេូវ 
តាមរយៈសំណួរបំផុស ការទសេសនាវីដេអូ និងការពិភាកេសា។

       បំណិន
- អភិវឌេឍបំណិនវិភាគបញ្ហេបរិសា្ថេននានាដេលកើតមនក្នុងសង្គមកម្ពុជាតាមរយៈការពិចារណាលើ

អត្ថបទពិត ឬមិនពិត
- អភិវឌេឍបំណិនតេះិរិះពិចារណាថ្លងឹថ្លេងរវាងផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយផលប៉ះពាល់មកលើ 

សង្គម និងបរិសា្ថេនតាមរយៈការវាយតម្លេលើផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនី
- វិភាគរកមូលហេតុដេលធ្វើឱេយធនធានជលផលបឹងទន្លេសាបថយចុះតាមរយៈសំណួររបស់គេូ
- អភិវឌេឍបំណិនសម្តេងតួតាមរយៈការហ្វកឹហាត់ការសម្តេងអំពីការអភិរកេសបឹងទន្លេសាប និងការទប់សា្កេត់ 

បទល្មើសនេសាទ។

       ឥរិយាបថ
        - ចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិដើមេបីអភិរកេស និងអភិវឌេឍទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាបបេកបដោយនិរន្តរភាព។

- ម៉េងទី១៖ ឌីវីឌី ២ ឈុតវីដេអូ ៦.៤.១ "ការពេយាករណ៍ពីទន្លេមេគង្គ" និង "សូមជួយសងេ្គោះតេីផេសាត" 
ម៉េសុីនបញ្ចេំងឌីវីឌី និងទូរទសេសន៍ ឬកុំពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសុីនបញ្ចេំងសា្លេយ  និងអត្ថបទ "តេូវ" និង 
"ខុស" (ឧបសម្ព័ន្ធ៦.៤.១)។

- ម៉េងទី២៖ ដីស ឬបន្ទះឫសេសីដើមេបីគូសកំណត់ទីលាន
- ម៉េងទី៣៖ ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៦.៤.៣ "កង្វះខាតតេីនៅបឹងទន្លេសាប" ម៉េសុីនបញ្ចេំងឌីវីឌី និងទូរទសេសន ៍

ឬកុំពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសុីនបញ្ចេំងសា្លេយ និងកូនបាល់។  
- ម៉េងទី៤៖ ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៦.៤.៤ "សូមជួយសង្គេេះបឹងទន្លេសាបយើង" ម៉េសុីនបញ្ចេំងឌីវីឌី និង 

ទូរទសេសន៍ឬកុំពេយូទ័រយួរដេ និងម៉េសុីនបញ្ចេំងសា្លេយ និងប័ណ្ណសម្តេង១ឈុត មនចំនួន១១ប័ណ្ណ 
(ឧបសម្ព័ន្ធ៦.៤.៤) ចំនួនសរុបនេឈុតប័ណ្ណគឺអាសេ័យលើចំនួនគរុសិសេស។ បេសិនបើចំនួនគរុសិសេស 
សរុបមនចំនួន៣០នាក់ នោះតេូវរៀបចំប័ណ្ណចំនួន៣ឈុត។ ផ្ទេំងរូបភាព "ឋានបេព័ន្ធបឹងទន្លេសាប" 
និង "ពេេលិចទឹកបឹងទន្លេសាប"     
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6.4  លំនំាបងេៀន

       សកម្មភាពទី១៖ លេបេងសិកេសា  "ទំនប់ និងតេ"ី អំពីផលវិបាកនេការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គសិនី (២០នាទី)
        សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៦.១ "ខ"
  ការរៀបចំទីធា្លេសមេេប់លេងលេបេង 
   គេឧូទ្ទេសតេវូការទីធា្លេលេងលេបេងនេះ ចំនួន២ ដេលមនទទឹង៥ម និងបណោ្តេយ១៥ម ។ ដូច្នេះ 
   លេបេងនេះតេវូលេងកេេថា្នេក់។ គូសខេសេបនា្ទេត់នេទីធា្លេលេងលេបេង ដូចបានបេេប់ខាងកេេម ។  
   បេសិនមនទីធា្លេដេលមនចាក់សីុម៉ង់ត៍ បេើដីសគូសខេេសបនា្ទេត់។ បុ៉ន្តេបើទីធា្លេនោះមនស្មេ 
   បេើខេសេ  ឬបេើដំុថ្មដើមេបីដាក់សម្គេល់កន្លេងផេសេងនៅក្នងុទីធា្លេលេង ហើយបេសិនបើទីធា្លេនោះមន 
   ដីខេសាច់ ឬដីវាល អាចគូសខេសេបនា្ទេត់ដោយបេើមេកឈើ។

ទីធា្លេលេងលេបេងទី១: គូសខេេសបនា្ទេត់ខណ្ឌពេំដេននេទីធា្លេ គូសខេសេបនា្ទេត់ ៣ជួរ ១ជួរមនគរុសិសេសម្នេក់ 
តំណាងឱេយទំនប់វារីអគ្គីសនី (ពួកគេអាចដើរតាមខេេសដើមេបីទៅចាប់ "តេី")គូសខេេសបនា្ទេត់មួយដើមេបី 
សម្គេល់ទីធា្លេ "បឹងទន្លេសាប"។

       សកម្មភាពទី១៖ ទសេសនាវីដេអូ "ការពេយាករណ៍អំពីទន្លេមេគង្គ" (១៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៦.១
        បញ្ចេងំឈុតវីដេអូ "ការពេយាករណ៍អំពីទន្លេមេគង្គ" ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៦.៤.១ (១៤ នាទី) 
        - សួរសំណួរអំពីទន្លេមេគង្គ៖  
   1. តើទន្លេមេគង្គកម្ពជុាហូរកាត់ខេត្តណាខ្លះ? 
   2. តើវាផ្តល់នូវធនធានអ្វខី្លះដល់បេទេសកម្ពជុា? 
   3. តើ.....? 

       សកម្មភាពទី២៖ ពិភាកេសាអំពីខ្លមឹសារវីដេអូដោយបេើបេេស់អត្ថបទពិត ឬមិនពិត (២៥នាទី)
        - គេឧូទ្ទេសចេកអត្ថបទឱេយគរុសិសេស (ឧបសម្ពន័្ធ ៦.៤.១)
  - គរុសិសេសអាន និងសមេេចចិត្តថា តេវូ ឬខុស
  - ឱេយគរុសិសេសបេេប់ហេតុផលថាអត្ថបទតេវូ ឬខុស 
  - ឱេយគរុសិសេសដេលមនកេដាសចម្លើយបកសេេយម្តង ថាតើការបញ្ជេក់ហេតុផលនោះតេមឹតេវូ ឬទេ
  - គេឧូទ្ទេសសង្ខេបចំណុចសំខាន់

       សកម្មភាពបន្ថេម៖ បញ្ចេងំឯកសារវីដេអូ និងពិភាកេសាអំពីការអភិរកេសសត្វផេសាត (១៥នាទី) 
        បញ្ចេងំឯកសារវីដេអូអំពី "សត្វផេសាតទន្លេមេគង្គ" ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៦.៤.១ (៨នាទី)
        - សួរសំណួរ៖
         1. តើសត្វផេសាតមេគង្គចេើនរស់នៅកន្លេងណានេបេទេសកម្ពជុា?
   2. តាមការប៉ាេន់សា្មេនរបស់អ្នកអភិរកេស តើវាមនចំនួនបុ៉នា្មេនកេបាលដល់ពេលបច្ចបុេបន្ន?
   3. តើផេសាតសា្លេប់ដោយសារមូលហេតុអ្វជីាចមេបង?
   4. តើការអភិរកេសសត្វផេសាតមនសារៈសំខាន់យ៉ាេងដូចម្តេចខ្លះចំពោះបេទេសកម្ពជុា?
   5. តើតេវូអប់រំបេជាជនដូចម្តេចខ្លះដើមេបីឱេយពួកគត់ចូលរួមអភិរកេសសត្វផេសាតឱេយបានគង់វងេស?

6.4.1 ម៉េងទី ១៖ សារៈសំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គ

6.4.2 ម៉េងទី២៖  ផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនី 
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សិសេស៣នាក់តំណាងឱេយទំនប់វារី
អគ្គីសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើ

ចំងយ ១០ម តំណាងឲេយ បេវេង 
ទន្លេមេគង្គ

ចំងយ ៥ម តំណាងឱេយបេវេង
បឹងទន្លេសាប

តេីចាប់ផ្តើមតេង់នេះ

ទីធា្លេលេងលេបេងទី២:  គូសខេេសបនា្ទេត់ខណ្ឌពេំដេននេទីធា្លេ គូសខេសេបនា្ទេត់ ១០ជួរ ១ជួរមនគរុសិសេសម្នេក់ 
តំណាងឱេយទំនប់វារីអគ្គីសនី (ពួកគេអាចដើរតាមខេេសដើមេបីទៅចាប់ "តេី ") គូសខេេសបនា្ទេត់មួយដើមេបី 
សម្គេល់ទីធា្លេ"បឹងទន្លេសាប"។

   

 

សិសេស១០នាក់តំណាងឲេយទំនប់វារី
អគ្គីសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើ

ចំងយ ១០ម តំណាងឲេយ 
បេវេងទន្លេមេគង្គ

ចំងយ ៥មតំណាងឲេយបេវេង
បឹងទន្លេសាប

តេីចាប់ផ្តើមតេង់នេះ

 

 

    1. ចេកគរុសិសេសជាពីរកេុមធំ
   - កេុមទី១៖ មនគរុសិសេស ៣នាក់ តំណាងឱេយទំនប់វារីអគ្គិសនី ។ (ទីធា្លេលេងលេបេងទី១)
   - កេុមទី២៖ មនគរុសិសេស ១០នាក់ តំណាងឱេយទំនប់វារីអគ្គិសនី ។ (ទីធា្លេលេងលេបេងទី២)
   - គរុសិសេសដេលនៅសល់ គឺតំណាងឱេយតេី។ ចេកគរុសិសេសដេលនៅសល់ជា ២កេុម ដេលកេុម 
        នីមួយៗមនចំនួនស្មើគ្នេ។ ឧ. បេសិនមនគរុសិសេស ៤០នាក់ ដក ១៣នាក់ចេញ (៣នាក់ នៅ 
     កេុមទី១ និង១០នាក់ នៅកេុមទី២) នៅសល់ ២៧នាក់ បនា្ទេប់មកចេក គរុសិសេស ១៣នាក់ 
    តំណាងតេី កេុមទី១ និង១៣នាក់ទៀតតំណាងតេីកេុមទី២។ គរុសិសេសនៅសល់ម្នេក់ឱេយធ្វើជា  
     អ្នកសង្កេត និងអ្នករាយការណ៍។  
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    2. លេងលេបេង 
- គរុសិសេសឈរតាមទីតាំងទាំង២ ដេលបានរៀបចំរួចចាប់ផ្តើមលេងក្នុងពេលវេលាដូចគ្នេ
- បេេប់គរុសិសេសដេលតំណាងឱេយទំនប់វារីអគ្គិសនី ទៅឈរនៅលើបនា្ទេត់ទំនប់។ គរុសិសេស 

ចំនួន ៣ នាក់ទៅឈរនៅទីធា្លេលេងទី១ និង១០នាក់នៅទីធា្លេលេងទី២។ 
- ពនេយល់បេេប់គរុសិសេសដេលតំណាងឱេយទំនប់នេកេុមទី១ និងទី២ ថាពួកគេគឺជាទំនប់ស្ថិត 

នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើ។  
- បេេប់គរុសិសេសដេលតំណាងឱេយទំនប់ថាពួកគេអាចបម្លេស់ទីតាមបណោ្តេយបនា្ទេត់ទំនប់ដើមេប ី

ពេយាយាមចាប់តេី ប៉ុន្តេពួកគេមិនអនុញ្ញេតឱេយរត់ហួសចេញបនា្ទេត់ឡើយ (ដូច្នេះពួកគត ់
អាចបំលាស់ទីទៅខាងសា្តេំ ឬឆ្វេង គឺមិនអាចទៅមុខឬទៅកេេយបានទេ)។ 

- គរុសិសេសដេលតំណាងឱេយតេីចាប់ផ្តើមរត់ចេញ (កន្លេងតេីចាប់ផ្តើម)។
- នៅពេលដេលគេូឧទ្ទេសបន្លឺសំឡេង តេីចាប់ផ្តើមហេល (រត់) កាត់ទន្លេមេគង្គ រួចពេយាយាម 

ហេលឆ្ពេះទៅកាន់ទន្លេសាប។ គរុសិសេសដេលតំណាងឱេយទំនប់តេូវចាប់តេីដោយខ្លួនឯង។ 
បេសនិបើទនំបអ់ាចចាបប់ានតេមីយួកេបាល ដចូ្នេះគេអាចដើរចេញពទីធីា្លេលេង នោះមននយ័ 
ថាតេីមិនអាចហេលទៅកាន់ទន្លេសាបទេ។

- អ្នកសង្កេត និងអ្នករាយការណ៍តេូវកត់តេេចំនួនតេីដេលបានហេលមកដល់បឹងទន្លេសាប 
ក្នុងកេុមទីមួយ និងទីពីរ។

- គេូឧទ្ទេសអាចបន្តលេង ២ទៅ៣ជុំទៀតបាន ប៉ុន្តេគេូឧទ្ទេសតេូវផ្លេស់ប្តូរតួនាទី (ទំនប់វារ ី
អគ្គសិនីមកជាតេវិីញ។ អ្នកសង្កេតតេវូកត់តេេចំនួនតេដីេលបានហេលមកដល់បឹងទន្លេសាប  
ក្នុងជុំនីមួយៗរួចរាយការណ៍ទៅកេុមធំ។

         ឌីវីឌី៧ ឈុតវីដេអូ ៦.៤.២ សកម្មភាពបងេៀន៖ លេបេងសិកេសា "ទំនប់វារីអគ្គសិនី និងតេ"ី (៩ នាទី)
      សកម្មភាព ទី២៖ ការពិភាកេសាអំពីផលវិបាកនេការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គសិនី (២០នាទី)
      សៀវភៅខ្លមឹសារចំណុច ៦.១ "ខ"

1. តើកេមុទំាងពីរនេះមនភាពខុសគ្នេអ្វខី្លះ? តើវារីអគ្គសិនីមនទីតំាងនៅកន្លេងណាខ្លះ ក្នងុទីធា្លេលេងទី១?
 ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ទីធា្លេទី១ មនវារីអគ្គិសនីតេ ៣ ចំណេកទី២ មន១០ ។ បេេប់ថា ទីធា្លេទី១ អាច 

បេៀបធៀបនឹងពេលបច្ចុបេបន្នមនវារីអគ្គិសនីចំនួន ៣កំពុងដំណើរការនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើ 
(បេទេសចិន)។ ទំនប់វារីអគ្គិសនីបេហេល១៦ទៀតកំពុងតេសាងសង់ ឬគេេងនឹងសាងសង ់
(ទីធា្លេទី២) ។

2. ហេតុអ្វីបានជាតេូវសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថេមទៀត? តើវារីអគ្គិសនីផ្តល់ផលបេយោជន៍អ្វីខ្លះ?
 ចម្លើយរំពឹងទុក៖ មនតមេូវការថាមពលកាន់តេចេើនឡើងៗ។ វារីអគ្គិសនីផ្តល់ថាមពលដេលមន 

តម្លេថោកជួយអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច។ល។
3. តើហេតុអ្វីបានជាកេុមទី១មនតេីមកដល់បឹងទន្លេសាបចេើនជាងកេុមទី២?
 ចម្លើយរំពឹងទុក៖ មនតេីតិចណាស់បានហេលមកដល់ទន្លេសាបនៅក្នុងទីធា្លេលេងទី២ ពីពេេះកេុម 

ទី២មនទំនប់វារីអគ្គិសនីចេើនជាង ជាហេតុធ្វើឱេយតេីមិនអាចឆ្លងកាត់ទំនប់បាន ។ 
4. តើយើងអាចបេៀបធៀបលេបេងនេះជាមួយនឹងសា្ថេនភាពទន្លេមេគង្គបច្ចុបេបន្នយា៉េងដូចម្តេច? 
 ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានឃំងធារទឹក និងការធ្វើដំណើររបស់តេី ដេលធ្វើដំណើរ 

ឡើងចុះពីបឹងទន្លេសាបទៅទន្លេមេគង្គ។ ទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គធ្វើឱេយខូចដល់បេព័ន្ធ 
អេកូឡូសុី និងជីវៈចមេុះទៀតផង។ល។

5.តើប្អនូមនយោបល់ដូចម្តេចចំពោះផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារីអគ្គសិនីមកលើទិន្នផលតេនីៅក្នងុបឹង 
ទន្លេសាប និងតំបន់ទន្លេមេគង្គកេេម?

 ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ពេលអនាគតនឹងមនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គសិនីចេើនឡើង។  កេមុអ្នកជំនាញ     
បរិសា្ថេនមនក្តីបារម្ភយា៉េងខា្លេំងអំពីការធា្លេក់ចុះទិន្នផលតេីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាប នៅពេលដេលវារី     
អគ្គីសនីទំាងអស់តេវូបានសាងសង់រួច។    
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  6. តើការធា្លេក់ចុះទិន្នផលតេីនៅបឹងទន្លេសាបនាំឱេយមនផលវិបាកចំពោះបេជាជនអ្វីខ្លះ?
   ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បញ្ហេទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជានេសាទគឺ ការខ្វះខាតតេផី្គត់ផ្គង់តមេវូ 
      ការបេជាជនកម្ពុជា ។ បេជាជនកម្ពុជាបេហេល ២លាននាក់ កំពុងតេពឹងអាសេ័យលើផលតេីនៅបឹង 
     ទន្លេសាប ក្នុងការបេកបរបរចឹញ្ចឹមជីវិត។ល។
  7. ចំនួនតេនីៅក្នងុបឹងទន្លេសាបកំពុងតេមនការធា្លេក់ចុះ ទោះបីជាមិនមនការប៉ះពាល់ដោយវារីអគ្គសិនី 
     ក៏ដោយ តើនេះមកពីមូលហេតុអ្វី?
     ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ការបេើបេេស់ឧបករណ៍នេសាទខុសចេបាប់ ការនេសាទហួសកមេិត។ល។
  8. តើមនការគំរាមគំហេងអ្វីផេសេងទៀតចំពោះបឹងទន្លេសាប?
     ចម្លើយរំពឹងទុក៖  ការបំពុលដោយសកម្មភាពបេចំាថ្ងេរបស់បេជាជនដេលរស់នៅលើភូមិបណ្តេតទឹក  
     និងសហគមន៍ជុំវិញបឹងទន្លេសាប និងការបំពុលដោយឧសេសាហកម្ម។

6.4.3 ម៉េងទី៣៖ ការនេសាទតេីខុសចេបាប់

       សកម្មភាពទី១៖ លេបេងសិកេសា "កង្វះខាតតេីនៅបឹងទន្លេសាប" (១៥នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារចំណុច ៦.២  
  - ឱេយគរុសិសេសឈរជារង្វង់បោះបាល់បន្តគ្នេ  ម្នេក់ៗមនពេល៥វិនាទីក្នងុការរកឈ្មេះតេចំីនួន១ដេលខុស 
    ពីអ្នកមុន អ្នកដេលរកមិនទាន់ ឬជាន់ឈ្មេះតេីមុនៗគឺជាអ្នកចាញ់។
  - គេឧូទ្ទេសកត់តេេឈ្មេះតេទំីាងអស់ដេលគរុសិសេសបានរកលើកេដាសផ្ទេងំធំ រួចយកទៅបិទឡើងវិញលើ 
    កា្តេរខៀនក្នុងថា្នេក់។
  - សំណួរបំផុស៖
   1. តើឈ្មេះតេីណាខ្លះប្អូនធា្លេប់បានឮញឹកញាប់ជាងគេ?
   2. តើឈ្មេះតេីណាខ្លះដេលប្អូនធា្លេប់ឮឪពុកម្តេយនិយាយតេមិនធា្លេប់ឃើញ?
   3. តើប្អូនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាតេីទាំងនោះមិនសូវមននាពេលបច្ចុបេបន្ន?

       សកម្មភាពទី២៖ ទសេសនាវីដេអូ "កង្វះខាតតេីនៅបឹងទន្លេសាប" (២៥នាទី)
  - សំណួរបំផុស៖ 
   1. តើការនេសាទតេីនៅបេទេសកម្ពុជាមនប៉ុនា្មេនបេភេទ? អ្វីខ្លះ? 
      ចម្លើយរំពឹងទុក៖  បេបមធេយម លក្ខណៈគេសួារ បេបអាជីវកម្មឡូនេសាទ ការនេសាទសមេេប់ 
     ការកំសាន្ត ។
   2. តើការនេសាទបេបណាដេលប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផល?
     ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ការនេសាទដោយបេើឧបករណ៍ល្មើសចេបាប់ និងនេសាទនៅរដូវ 
       ហាមឃត់។ល។ 

       បញ្ចេងំឈុតវីដេអូ "កង្វះខាតតេនីៅបឹងទន្លេសាប" ឌីវីឌី២ ឈុតវីដេអូ ៦.៤.៣ (៦នាទី)

  - បនា្ទេប់ពីទសេសនាវីដេអូចប់ ឱេយគរុសិសេសពិភាកេសាលើសំណួរដូចខាងកេេម៖
   1. តើតេមីនសារៈសំខាន់យ៉ាេងដូចម្តេចខ្លះចំពោះបេជាជនកម្ពជុា?
       ចម្លើយ៖   បេជាជនមនការនិយមបរិភោគតេភីាគចេើនដោយសារវាមនជាតិបេតូេអុីនខ្ពស់   និង 
       មិនសូវមនកូឡេស្តេរូ៉ល អាចរកបានដោយងយជាពិសេសវាជួយដល់ការលូតលាស់របស់ 
      កុមរ វាមនអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាេងសំខាន់សមេេប់បេជាជនតាមជនបទ។
   2. តើមូលហេតុអ្វខី្លះដេលធ្វើឱេយទិន្នផលតេនីៅបឹងទន្លេសាបធា្លេក់ចុះ  និងឈានទៅរកការផុតពូជ? 
       ចម្លើយ៖ បេើឧបករណ៍ខុសចេបាប់ឆក់តេ ីនិងការចាប់កូនតេ ីការនេសាទនៅរដូវតេពីង កាប់ពេេ 
      លិចទឹក ការនេសាទហួសកមេតិ ការសង់ទំនប់វារីអគ្គសីនីនៅផ្នេកខាងលើទន្លេមេគង្គជាដើម   
       ការគេប់គេងមិនបានល្អជាពិសេសការអនុវត្តចេបាប់ជលផល។ល។
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        3. ដើមេបីបំពេញតមេវូការ តើយើងតេវូធ្វើដូចម្តេចដើមេបីបង្កើនផលិកម្មតេឡីើងវិញ?
       ចម្លើយ៖  ជំរុញការចិញ្ចមឹតេជីាលក្ខណៈគេសួារ  ការយកចិត្តទុកដាក់ផេសព្វផេសាយឱេយកសិករចិញ្ចមឹ 
     តេកី្នងុសេះ ឬសេេ និងបឹងសហគមន៍ឱេយកាន់តេទូលំទូលាយ បង្កើតសា្ថេនីយ៍ភា្ញេស់កូនតេឱីេយ 
       ចេើនគេប់ខេត្ត និងតំបន់សំខាន់ៗ បង្កើតសហគមន៍នេសាទដើមេបីអភិរកេស និងចូលរួមបងេ្កាប 
       បទល្មើសផេសេងៗ។ល។
   4. តើអ្នកយល់ឃើញដូចម្តេចចំពោះការបង្កើតសហគមន៍នេសាទ?
       ចម្លើយ៖ សហគមន៍នេសាទមនសារៈសំខាន់ណាស់សមេេប់ពេលបច្ចបុេបន្នពេេះ វាមនការ 
     គំទេយ៉ាេងខា្លេងំពីរដា្ឋេភិបាល និងសង្គមសីុវិលដើមេបីជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តបេជាជនឱេយចូលរួម 
     កាន់តេខា្លេងំក្នងុការអភិរកេសនិងនេសាទបេកបដោយនិរន្តរភាព។ វាជាការគេប់គេងមួយដោយ 
        មនលក្ខន្តកិៈ និងបទបញ្ជេផ្ទេក្នងុតេមឹតេវូ។ កន្លងមកសមជិកសហគមន៍បានកើនឡើងជា 
       លំដាប់ដោយសារពួកគត់បានយល់អំពីអត្ថបេយោជន៍ដេលទទួលបាន កេេពីនោះពួកគត់ 
       ក៍បានចូលរួមទប់សា្កេត់បទល្មើសបានជាចេើនទៀតផង។

រូបភាពទី២០៖ សកម្មភាពនេសាទតេីនៅបឹងទន្លេសាប Copyright © Osmose

6.4.4 ម៉េងទី៤៖ ការអភិរកេសបឹងទន្លេសាប

       សកម្មភាពទី១៖ បញ្ចេំងឈុតវីដេអូ "សូមជួយសង្គេេះបឹងទន្លេសាបយើង" (២០ នាទី)
       សៀវភៅខ្លឹមសារចំណុច ៦.២ 
  - ពេយួរផ្ទេងំរូបភាព "ឋានបេព័ន្ធបឹងទន្លេសាប" រួចគេឧូទ្ទេសពនេយល់អំពីចំណុចសំខាន់ៗនេបឹងទន្លេសាប។
  - ទសេសនាឈុតវីដេអូបណ្តើរ សួរសំណួរបំផុសបណ្តើរ 
   1. តើវីដេអូនេះបង្ហេញពីបញ្ហេអ្វីខ្លះ?
   2. ហេតុអ្វីបានជាមនបញ្ហេនេះកើតឡើង?
   3. មូលហេតុអ្វីបានជាទិន្នផលតេីមនបរិមណថយចុះ?
   4. តើអ្នកនេសាទបានបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្តេចខ្លះ?
   5. តើសហគមន៍នេសាទជាអ្វី? តើវាបានផ្តល់ផលបេយោជន៍អ្វីខ្លះដល់បេជានេសាទ?
         បញ្ចេងំឈុតវីដេអូ "សូមជួយសង្គេេះបឹងទន្លេសាបយើង" ឌីវីឌី២  ឈុតវីដេអូ ៦.៤.៤ (៩ នាទី)
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      សកម្មភាពទី២៖ ការសម្តេងតួអំពីតួនាទីរបស់សហគមន៍នេសាទ (២០ នាទី)
  - ពេយួរផ្ទេំងរូបភាព "ពេេលិចទឹកបឹងទន្លេសាប" រួចគេូឧទ្ទេសពនេយល់អំពីចំណុចសំខាន់ៗនេការបេើបេេស ់
     ពេេលិចទឹក។ 
  - ចេកគរុសិសេសជាកេមុ ១១នាក់ (ឬចេើនជាងនេះ)។ កេមុនីមួយៗទទួលបានប័ណ្ណសម្តេងតួ១ឈុត 
    (ឧបសម្តន័្ធ៦.៤.៤)
  - គរុសិសេសអាន និងរៀបចំការសម្តេងយ៉ាេងណាឱេយដូចតាមសា្ថេនភាពជាក់ស្តេង ។
  - តួបេធានឃំុដឹកនំាកិច្ចបេជំុយ៉ាេងណាឱេយអ្នកចូលរួមទំាងអស់មនឱកាសបញ្ចេញមតិយោបល់យ៉ាេងសកម្ម។
  - បេធានឃំុបង្ហេញពីដំណោះសេេយដេលបានពិភាកេសា ។
  - គរុសិសេសសរសេរដំណោះសេេយលើកា្តេរខៀន ។
  - បេៀបធៀបដំណោះសេេយ៖ តើដំណោះសេេយទំាងនោះសេដៀងគ្នេឬទេ? តើខុសគ្នេអ្វខី្លះ? តើ 
    ដំណោះសេេយណាមួយដេលបេសើរបំផុត?  តើដំណោះសេេយណាមួយដេលមនភាពជាក់ស្តេង បំផុត 
    ហើយអាចអនុវត្តបេកបដោយបេសិទ្ធភាពបាន?
  - គេឧូទ្ទេសកេលម្អ និងបូកសរុប។
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ល.រ ម៉េង សកម្មភាព ចំណងជើង         ទំព័រ

១.៤.២ សកម្មភាពទី២ ករណីសិកេសា ៥៥-៥៩

២.៤.១ សកម្មភាពទី២ ប័ណ្ណរូបសមេេប់លេបេងសិកេសា "បណា្តេញជីវិត" ៦០-៦២

២.៤.២ សកម្មភាពទី ៣ ផេនទីគេេងរាង និងផេនទីតំបន់ដីសើម ៦៣-៦៤

៣.៤.១ សកម្មភាពទី៣ អត្ថបទកំណាពេយ "សមេស់ពេេពេឹកេសា" ៦៥

៣.៤.៣ សកម្មភាពទី១ បណ្ណ័ឈ្មេះសត្វជិតផុតពូជ និងសត្វសំបូរ ៦៦

៣.៤.៣ សកម្មភាពទី២ អត្ថបទរឿងនិទាន៖ វិបេបដិសារីនេអ្នកបរបាញ់ម្នេក់        ៦៧

៣.៤.៤ សកម្មភាពទី២ ករណីសិកេសាចំនួន៣ ៦៨-៧០

៣.៤.៥ សកម្មភាពទី២ សមេង់អត្ថបទសារព័ត៌មន ៧១-៧៣      

៤.៤.១ សកម្មភាពទី២ តារាងសេង់ស្ថិតិកាកសំណល់នៅផ្ទះ និងសហគមន៍ ៧៤-៧៥

៤.៤.៣ សកម្មភាពទី៣ តារាងតាមដានរយៈពេលរលួយរបស់សំរាម ៧៦

៤.៤.៤ សកម្មភាពទី៣ តារាងសេង់ស្ថិតិសមេេប់ សវនកម្មសំរាមនៅសាលារៀន ៧៧

៥.៤.១ សកម្មភាពទី២ ប័ណ្ណពាកេយសមេេប់លេបេងស្វេងរកដេគូ ៧៨

៥.៤.២ សកម្មភាពទី១ ប័ណ្ណសា្ថេនភាព ៧៩

៥.៤.២ សកម្មភាពទី១ ប័ណ្ណដំណោះសេេយ ៨០

៥.៤.៣ សកម្មភាពទី១ ប័ណ្ណរូបភាពកាកសំណល់ ៨១-៨២

៥.៤.៣ សកម្មភាពទី១ ប័ណ្ណឈ្មេះទីកន្លេងចោមសំរាមចំនួន៩ផេសេងគ្នេ ៨៣

៥.៤.៤ សកម្មភាពទី២ ប័ណ្ណសម្តេងតួ ៨៤-៨៥    

៥.៤.៧ សកម្មភាពទី២ គំរូតារាងសង្កេត និងកមេងសំណួរ ៨៦

៥.៤.១០ សកម្មភាពទី២ ប័ណ្ណបេភពទឹក និងប័ណ្ណការបេើបេេស់ទឹក ៨៧

៦.៤.១ សកម្មភាពទី២ អត្ថបទ "តេូវ" និង "ខុស" ៨៨-៨៩

៦.៤.៤ សកម្មភាពទី២ ប័ណ្ណសម្តេងតួអំពីសហគមន៍នេសាទ ៩០-៩២

បញ្ជឧីបសម្ពន័្ធ
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       សកម្មភាពទី២៖ ករណីសិកេសា៖
       ករណីសិកេសាចំនួន៤
  ករណីសិកេសាទី១៖ តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិចំបក់តេូវបានអភិរកេសដោយបេជាជន

តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ "ចំបក់" ដេលមនទីតាំងនៅតាមដងផ្លូវទៅគិរីរមេយ ស្ថិតនៅសេុក     
ភ្នសំេចួបានរៀបចំទៅជាកន្លេងទាក់ទាញទេសចរចាប់តំាងពីឆ្នេ២ំ០០២ ដោយសារទីនោះមន 
ទឹកធា្លេក់គួរឱេយទាក់ទាញ។ កេេពីសេវាកម្មទេសចរណ៍ការងរសំខាន់មួយសមេេប់សហគមន៍
នេះ គឺសា្តេរពេេឈើ។ បេជាជននៅភូមិចំបក់ មុនពេលបង្កើតសហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ 
កេេពីធ្វើសេេចំការ ពួកគត់នាំគ្នេកាប់ឈើ និងបរបាញ់សត្វពេេ ពេលនោះដើមឈើធំៗតេូវ 
បាត់បង់ស្ទើរគ្មេនសល់ ចំណេកសត្វពេេវិញដូចជាកា្តេន់ ទនេសាយ ជេូកពេេ ឈ្លូស ខា្លេឃ្មុំ។ល។ 
ទទួលរងនូវការគំរាមកំហេងជាខា្លេងំ។ ទោះបីជាពួកគត់ខំបេកបរបរខុសចេបាប់ទំាងនេះ ក៏ដោយ 
ក៏ជីវភាពនៅតេយា៉េប់យុឺនពេេះគេេន់តេសុីឈ្នួលឱេយថៅកេធំៗប៉ុណោ្ណេះ។

បេជាពលរដ្ឋរួមគ្នេសា្តេរពេេឈើឡើងវិញ តាមរយៈគមេេងទេសចរណ៍នៅក្នងុសហគមន៍បនា្ទេប់ 
ពីពេេឈើនៅមូលដា្ឋេនខ្លនួបានរងការបំផ្លេញយ៉ាេងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការកាប់ បំផ្លេញពីសំណាក់ 
អ្នកភូមិខ្លួនឯងផង និងជនខិលខូចមកពីកេេផង។ ចាប់តាំងពីទីតាំងនោះតេូវបានអភិរកេសពេេ
សហគមន៍ហាក់តេូវបានសា្តេរឡើងវិញ បនា្ទេប់ពីបានកាប់បំផ្លេញយា៉េងហិនហោចមក។

លោក ទូច ម៉ន បេធានសហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិចំបក់បានបញ្ជេក់ថា លោកមិនមនការ 
វាស់ស្ទង់ដោយបេើបច្ចេកវិទេយាទេ តេសហគមន៍អាចមើលដោយភ្នេកទទេបាន។ លោក  
ទូច ម៉ន និយាយថា៖ «បច្ចុបេបន្នបេជាជនយល់អំពីការអភិរកេសធនធានធម្មជាតិដើមេបីបមេើ 
សេវាកម្មទេសចរណ៍ បុរសដេលធា្លេប់តេចូលកាប់ពេេបានកា្លេយជាអ្នកនាំភ្ញៀវដើរកំសាន្តក្នុង 
ពេេ គេួសារដុតធេយូងមកជាអ្នកលក់វត្ថុអនុសេសារីយ៍ លក់ដូរម្ហបូអាហារ  ផ្ទះសា្នេក់  ជួលរទេះគោ   
កង់។ល។» លោក បានបន្តថា៖ «មុនការបង្កើតសហគមន៍ បេជាជននៅទីនេះហាក់ដូចជាស្ថិត 
នៅចំណុចសូនេយតេម្តង ពោលគឺគ្មននរណាម្នក់គិតសង្វេគអំពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិទេ»។

លោក ថេ ហុង អាយុ ៦៧ ឆ្នេជំាសមជិកម្នេក់ក្នងុសហគមន៍ទេសចរណ៍ចំបក់បាននិយាយថា 
ចាប់តាំេងពីបង្កើតឡើងនៅឆ្នេំ២០០៣ តំបន់នេះជាកន្លេងកាប់ឈើយា៉េងអនាធិបតេយេយ  
ហើយសហគមន៍ដេលបង្កើតឡើងពិតជាបានជួយសា្តេរ និងទប់សា្កេត់ការកាប់ឈើបាន។  
លោក ថេ ហុង បាននិយាយថា៖ «កុំតេមនកើតសហគមន៍អីហ្នឹង កុំអីអស់យូរហើយពេេឈើ 
 ហ្នឹង។ យើងមនអារម្មណ៍សបេបាយចិត្តនឹងធ្វើការងរនេះ។ សូមេបីអត់បេេក់ខេ ក៏ខ្ញុំនៅតេមក 
ធ្វើការពេេះខ្ញុំសេឡាញ់ពេេឈើ៕»

១.៤.២ ម៉េងទី២៖ ការអប់រំដើមេបីអភិវឌេឍន៍បេកបដោយនិរន្តរភាព



56

  ករណីសិកេសាទី២៖ តមេូវការអភិវឌេឍន៍ដើមេបីកាត់បន្ថយភាពកេីកេ
របាយការណ៍ថី្មមួយរបស់ អង្គការមូលនិធិអភិរកេសសត្វពេេ WWF បានរកឃើញថា ចំនួនតេីរាជ  
នៅតំបន់មេគង្គនឹងឈានទៅបេឈមនឹងការផុតពូជ បេសិនបើផេនការអភិវឌេឍវារីអគ្គិសនី  
ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ នៅតេបន្ត។ តេីទំហំធំៗ ពិសេសតេីរាជ និងតេីគល់រាំង កំពុងបេឈមនឹង 
ការបាត់បង់ដោយសារតេការអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គ ពិសេសទំនប់វារ ី
អគ្គិសនីនៅក្នុងបេទេសឡាវ។

តេីរាជ ( Dog-eating catfish ) និងតេីគល់រាំង ជាបេភេទតេីនិមិត្តរូបរបស់ជាតិកម្ពុជា  
ហើយជាតេីទឹកសាបដេលមនទំហំធំជាងគេបំផុត លើសកលលោក។ តេីរាជ និងតេីគល់រាំង 
ដេលមួយៗ មនទំងន់ ៣០០ គីឡូកេេម ស្ថិតនៅលំដាប់ទី ៥ ក្នុងចំណោមបេភេទធំៗ ទាំង 
១០ បេភេទ នៅលើសកលលោក។ ក៏ប៉ុន្តេតេីទំហំធំនេះ ជាបេភេទតេីរងការគំរាមកំហេងជិត 
ផុតពូជ ដេលកំពុងរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គ។  

លោក រ៉ូជ័រ មុលុត ( Roger Mollot ) ជីវវិទូ របស់អង្គការ មូលនិធិអភិរកេសសត្វពេេ WWF 
បេចាំបេទេសឡាវ បានលើកឡើង ក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍ថា ៖ “តេីដេលមនទំហំធំ ប៉ុនតេីរាជ  
មិនអាចហេលកាត់របាំងធំប៉ុនទំនប់វារីអគ្គីសនី ដើមេបីទៅផ្នេកខាងលើមេគង្គ ដើមេបីធ្វើការ 
ពងកូនបានទេ។ សភាពបេបនេះនឹងអាចនាំឱេយចំនួនតេីទឹកសាបដ៏សំខាន់មួយបេភេទនេះ  
បេឈមនឹងការបាត់បង់។” 

ទិន្នន័យវិទេយាសាស្តេបច្ចុបេបន្នបង្ហេញថា តេីរាជធ្វើចរាចរពីទន្លេសាបក្នុងបេទេសកម្ពុជា ឆ្ពេះ 
ទៅទន្លេមេគង្គដើមេបីទៅធ្វើការពងកូននៅប៉េកខាងជើងបេទេសថេ និងឡាវ។ ក៏ប៉ុន្តេទំនប ់
វារីអគ្គិសនីទាំងឡាយ ដេលតេូវគេសាងសង់នៅតេង់ចំណុចប៉េកខាងកេេមមេគង្គ នឹងរាំងស្ទះ  
ដល់ការធ្វើចរាចរណ៍ ដើមេបីពងកូនរបស់តេីបេភេទកមេនេះ។ 

សេចក្តីបេកាសព័ត៌មនរបស់អង្គការ WWF ក៏បានលើកឡើងថា គមេេងសាងសង់ទំនប់វារ ី
អគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គ ក្នុងខេត្ត សាយា៉េប៊ូលី ភាគខាងជើងបេទេសឡាវ គឺជាការគំរាម 
កំហេងដល់ការរស់នៅរបស់តេីរាជ។ ទំនប់វារីអគ្គីសនី សាយា៉េប៊ូលី គឺជាទំនប់ទីមួយដេល 
មននៅលើទន្លេមេគង្គផ្នេកខាងកេេម ដេលនឹងតេូវយកទៅធ្វើការវាយតម្លេមុនពេលដេល 
បេទេសទំាងឡាយដេលជាសមជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ ផ្តល់បេកឹេសាទៅលើការសាងសង់។ 

សេចក្តីបេកាសក៏បានកត់សម្គេល់ថា ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់មេគង្គប៉េកខាងកេេម មិន 
តេឹមតេប៉ះពាល់ ដល់ពពួកតេីមនទំហំធំៗទាំងនេះទេ វាថេមទាំងអាចធ្វើឱេយបមេេបមេួល 
អាកាសធាតុ កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរថេមទៀត នៅក្នុងបេព័ន្ធមេគង្គ ដេលជាតំបន់ជលផល និងកសិកម្ម 
ដ៏សមេបូរបេបជាងគេមួយនៅលើសកលលោក៕
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  ករណីសិកេសាទី៣៖ សមេបទានដីសេដ្ឋកិច្ច
 ការផ្តល់សមេបទានដីសេដ្ឋកិច្ចក្នងុតំបន់ពេេឡង់ទៅឱេយកេមុហុ៊នឯកជនមនន័យថាជាការអភិវឌេឍ 
សមេេប់រដា្ឋេភិបាល ក៏ប៉ុន្តេសមេេប់បេជាពលរដ្ឋដេលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ពេេនេះការធ្វើបេប
នេះមនន័យបេៀបដូចជាការដកហូតជីវិតរបស់ពួកគេដូចោ្នេះដេរដោយសារ អ្នកសេុកនៅទី
នេះពឹងអាសេ័យទៅលើផល និងអនុផលពីពេេឈើនេះ ដើមេបីទេទេង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួក
គេជាចេើនតំណមកហើយ។ ពេេឡង់នេះមនសារៈសំខាន់ដល់ផ្នេកវបេបធម៌ ជំនឿ  និងការ 
រស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ហើយក៏ជាទីជមេករបស់បេភេទពូជសត្វដ៏កមេជាចេើនដូច
ជា ដំរី គោពេេ ខា្លេ និងខា្លេឃ្មុំខ្មេអាសុីជាដើម។

លោក ជួន ឡុង វ័យ២៤ឆ្នេគឺំជាកសិករម្នេក់នៅក្នងុភូមិតេបូងទឹក នេសេកុសណា្តេន់ ដេលស្ថតិ 
នៅចម្ងេយបេមណ៦០គីឡូម៉េតេពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំ។  លោក ជួនឡុងមនសមេបុរខ្មេដេល 
បេកបរបរដើររីសជ័រចុង និងដងជ័រទឹកនៅក្នុងពេេឡង់នេះសមេេប់ការរស់នៅបេចាំថ្ងេរបស់ 
ខ្លួននោះ បានមនបេសាសន៍នៅអេបនឹងដើមឈើធំៗដេលគេកាប់គរពងេេយជាជួរតាមដង  
ផ្លូវដីកេហមមួយខេសេក្នុងតំបន់ពេេឡង់នេះថា ការបាត់បង់ឈើទាំងនេះ គឺជាការបាត់បង់បេភព 
ចំណូលសមេេប់គេួសាររបស់លោក។

«សង្គមយើងបេហេលជាអស់ហើយពេេឈើ ហើយការបាត់បង់ពេេឈើវាធ្វើឱេយមនគេេះរាំង 
ស្ងួត និងប៉ះពាល់បរិសា្ថេនផង ជាពិសេសជ័រទឹកយើងដេលធា្លេប់តេដងរាល់ថ្ងេ ដល់ពេល 
 កាប់អស់អញ្ចឹងទៅ វាធ្វើឱេយពិបាកក្នុងការបេកបមុខរបរ»។

 បេជាពលរដ្ឋបេមណ ២៥០,០០០នាក់ តេវូគេរាយការណ៍ថា កំពុងរស់នៅក្នងុ និងជំុវិញបរិវេណ 
 ពេេឡង់ដេលគេបដណ្តប់លើផ្ទេដី ទំហំជាង៥,០០០គីឡូម៉េតេកេឡា ជាប់ពេំបេទល់ខេត្ត 
 ចំនួន៤គឺ ពេះវិហារ កេចេះ ស្ទងឹតេេង និងខេត្តកំពង់ធំ។ បេជាជនទំាងនេះ ពឹងផ្អេកទៅលើការ 
 រុករកផល និងអនុផលពេេឈើ ដូចជាជ័រចុង ជ័រទឹក និងវល្លិ៍ផ្តេជាដើម សមេេប់ដោះសេេយ 
ជីវភាពរស់នៅបេចាំថ្ងេរបស់ខ្លួន។

 អ្នកសេី បាក់ គីមសុខ វ័យ៥៧ឆ្នេំ តំណាងបេជាពលរដ្ឋម្នេក់មកពីភូមិមួយទៀតរបស់សេុក 
សណា្តេន់ដេលបានតវ៉ាេបេឆំងនឹងការកាប់ពេេឈើក្នងុតំបន់នេះ មនបេសាសន៍ថា ការបាត់បង់ 
ពេេឡង់នេះ គឺស្មើនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់បេជាសហគមន៍របស់អ្នកសេដីេរ។ «ពួកខ្ញុសំព្វ  
ថ្ងេតវ៉ាេមិនឱេយមនកេមុហុ៊នណាទៅឈូសឆយដើមេបីខ្ញុំទុកពេេនោះ។ បើពួកខ្ញុំរស់ដោយសារ 
ប៉ុណ្ណឹងបើគេយកអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅ តើមនអីរស់ទៀត»។

 យា៉េងតិចមនកេុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន២គឺកេុមហ៊ុន PNT Co., Ltd និងC.R.C.K 

Rubber Development Co., Ltd បានទទួលដីសមេបទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា 
កាលពីខេឧសភា ឆ្នេំ២០១០ ដើមេបីដាំដំណាំកៅស៊ូ។ ក្នុងនោះ កេុមហ៊ុន PNT Co., Ltd 
ទទួលបានដីសមេបទានចំនួន ៧,៩០០ហិកតា នៅក្នុងសេុករវៀង ខេត្តពេះវិហារ ហើយ 
កេុមហ៊ុន C.R.C.K ទទួលបានដីចំនួន៦,១៥៥ហិកតានៅក្នុងសេុកសណា្តេន់ ខេត្តកំពង់ធំ 
នេះបើផ្អេកតាមការផ្តល់ព័ត៌មនពីកេសួងកសិកម្ម រុកា្ខេបេមញ់ និងនេសាទកម្ពុជា។

 អភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំម្នេក់បានមនបេសាសន៍ថា ការផ្តល់សមេបទានសេដ្ឋកិច្ចដល់កេុមហ៊ុន 
នេះគឺដើមេបីជួយបង្កើតការងរដល់បេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះ។ «យើងចង់កេផ្នត់គំនិត  
ទម្លេប់បេជាពលរដ្ឋដេលរុករកអនុផលពេេឈើដោយគ្មេននិរន្តរភាពឱេយមកធ្វើជាកម្មករនៅកៅសូ៊ 
នេះវិញ។ ទី១ វាហាក់ដូចជាបង្កើនការងរឱេយគត់ ដើមេបីឱេយគត់មននិរន្តរភាពក្នុងជីវភាព 
រស់នៅ។ ទី២ ជាឱកាសល្អសមេេប់ពួកគត់ គឺពួកគត់មិនចាំបាច់ទៅធ្វើពលកម្មកេេសេកុ 
ដូចជានៅថេនៅអីហ្នងឹ ដេលលំបាកវេទនា អញ្ចងឹគឺមននៅក្នងុសេកុសេេប់ហើយ»។

តេទោះជាយា៉េងនេះក្តី បេជាពលរដ្ឋនៅទីនេះ បានលើកឡើងថា ពួកគេមិនចង់ធ្វើជាកម្មករ 
ចម្កេរកៅស៊ូរបស់កេុមហ៊ុនទាំងនោះទេ។



58

លោក ហេង ហួត បេធានមន្ទីរបរិសា្ថេនខេត្តកំពង់ធំ បានថ្លេងថា ឈើនៅក្នុងពេេឡង់នេះ បាន 
ឈានដល់វ័យចាស់ដេលតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសតេវូតេដកហូតចេញ ហើយការដកហូតនេះ 
គឺដើមេបីផ្លេស់ប្តរូគមេបពេេឈើឡើងវិញ ពោលគឺប្តរូពីគមេបពេេធម្មជាតិមកជាពេេកៅសូ៊វិញ។   
ការអនុញ្ញេតរបស់រាជរដា្ឋេភិបាលដើមេបីអភិវឌេឍតំបន់នោះឡើងវិញ គឺប្តរូគមេបបេតងដូចគ្នេ។ 
នៅពេលប្តរូគមេបមកជាវិនិយោគបេបនេះ គឺវាផ្តល់ផលបេយោជន៍ដល់ជាតិដល់បងប្អនូបេជា 
ពលរដ្ឋដេលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងមុនគេហើយ។ បងប្អូននឹងទទួលបានផលបេយោជន៍សេវា 
កម្មពីវិនិយោគិននៅកន្លេងហ្នឹង។
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  ករណីសិកេសាទី៤៖ ការយល់ដឹងអំពីបរិសា្ថេន
ទីកេុងភ្នំពេញតេូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតេមនការរីកចំរីនផ្នេកហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគួរឱេយ
កត់សំគល់នៅក្នុងរយៈកាលប៉ុនា្មេនឆ្នេំចុងកេេយនេះ។ ប៉ុន្តេទន្ទឹមនឹងការរីកចំរីននេះដេរ 
ការទុកដាក់ និងគេប់គេងសំរាមគឺនៅតេជាបញ្ហេបេឈមមួយសមេេប់ទីកេុងនេះ។ គំនរសំរាម 
ទាំងនេះដេលខ្លះតេូវគេដាក់ចោលផ្ទេលន់ងឹដដីោយគ្មេនធងុសរំាមផងនោះ តេវូគេមើលឃើញ 
មននៅតាមទីផេសារ មន្ទីរពេទេយ រោងចកេ និងផ្លូវថ្នល់នានានៅជំវិញទីកេុងនេះតេម្តង។

បេជាជនដេលកំពុងរស់នៅកេបេរគំនរសំរាមទាំងនោះ ទាំងអ្នកដេលរស់នៅកណា្តេលទីកេុង 
ទាំងអ្នករស់នៅតាមជាយកេុង ជានិច្ចជាកាលតេងតេរអ៊ូរទាំអំពីក្លិនស្អុយដេលភាយចេញពី 
គំនរសំរាមទាំងនោះ។ អ្នកសេី សៀង សេង ដេលជាបេជាពលរដ្ឋម្នេក់រស់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កេ
ជាយកេុងភ្នំពេញបានសំដេងការមិនពេញចិត្តរបស់អ្នកសេីចំពោះគំនរសំរាមដេលគេយកមក
គរចោលនៅបេមណជា៥ម៉េតេពីមុខផ្ទះរបស់អ្នកសេីយា៉េងដូច្នេះថា៖ “ទោះខំសម្អេតយា៉េង
ណាក៏សុទ្ធតេរុយឡើងគរជើងលើគ្នេអញ្ចឹង”។

 លោក វា៉េ មឿន បេធានអង្គការម្លប់បេតងដេលធ្វើការងរលើការអប់រំអំពីបរិសា្ថេនដេរនោះបាន 
មើលឃើញថា ការបេមួល និងទុកដាក់សំរាមនៅក្នុងទីកេុងនេះគឺពុំទាន់មនលក្ខណៈល្អ       
បេសើរនៅឡើយ ដោយសារកង្វះធុងសំរាមនៅក្នុងទីកេុង និងកង្វះការយល់ដឹងរបស់បេជាជន 
អំពីបរិសា្ថេននេះឯង។ ការគេប់គេងសំរាមនេះគឺថាពុំសូវជាបានល្អទេ សំរាមតាមផ្ទះសមេេប់ 
កេុមហ៊ុនសុិនទេីដេលទៅយកហ្នឹង វាចេះតេបានហើយ ប៉ុន្តេការដេលបេជាពលរដ្ឋយើង 
ពងេេយសំរាមតាមទីសាធារណៈ តាមសួនចេបារ តាមស្អីៗនេះ ទោះបីជាថាមនដាក់ធុងសំរាម 
មនដាក់អីខ្លះមេន ប៉ុន្តេការដាក់ហ្នឹងវាមិនទាន់គេប់គេេន់ ហើយការអប់រំរបស់បេជាពលរដ្ឋ 
យើងហ្នឹងគឺដូចជានៅទាបមេនទេនដេលទាក់ទងនឹងបរិសា្ថេនទីកេុងហ្នឹង ជាពិសេសគឺរឿង 
បញ្ហេសំរាមហ្នឹងតេម្តង”។

លោក ហេង យ៉ុនគូរា៉េ នាយកកម្មវិធីនេអង្គការកេច្នេ និងអនាម័យសហគមន៍ ដេលហៅកាត់ 
តាមភាសាអង់គ្លេសថា CSARO បានមនបេសាសន៍ថា ថ្វីតេបិត តេបេជាជនខ្លះមនអារម្មណ៍ 
ខ្ពើមរអានឹងសំរាមក៏ដោយ ក៏ធាតុពិតសំរាមបេភេទខ្លះអាចតេូវបានយកទៅកេច្នេធ្វើជា 
ឧបករណ៍ និងគេឿងលំអផេសេងៗបាន។ តេទោះជាយ៉ាេងនេះក្ត ីលោកទទួលសា្គេល់ថាវាមនការ 
លំបាកក្នុងការឱេយបេជាពលរដ្ឋបេងចេកសំរាមទៅតាមបេភេទដេលអាចកេច្នេបាន និងបេភេទ  
ដេលមិនអាចកេច្នេបាននេះ។ ដូច្នេះ លោកថា មនតេអាជា្ញេធរដេលពាក់ព័ន្ធ បញ្ហេសំរាមនេះ 
ទេដេលអាចដោះសេេយបញ្ហេនេះបានដោយបង្កើតឱេយមនមណ្ឌលបេងចេកសំរាមដេលលោក
ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Processing Centre នៅតាមកន្លេងចាក់សំរាមនោះ។
ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហេនេះ លោក ម៉េន់ ឈឿន អភិបាលរងកេុងភ្នំពេញបានមនបេសាសន៍ 
 ថា សាលាកេុងគេេងនឹងបិទកន្លេងចាក់សំរាមនៅស្ទឹងមនជ័យចោលហើយបើកកន្លេងចាក់ 
សំរាមនៅទីតាំងថ្មីវិញដោយរៀបចំឱេយមនកន្លេងបេងចេកសំរាមនេះឱេយសេបទៅតាមបទដា្ឋេន
អន្តរជាតិ។ គឺថាមិនមេនយកសំរាមទៅបញ្ចះុជេមុដូចមុនទៀតទេគឺយើងបំបេកចេញថាសំរាម
នេះគឺសំរាមផ្ទះបាយ សំរាមនេះគឺសំរាមគេេះថា្នក់ សំរាមនេះគឺសំរាមថ្មពិល ថ្មពិលគ ឺ
យើងបានធ្វើបណ្តើរៗទៅហើយ ឱេយបេមូលថ្មពិលដាក់ម្តុំ និងបេភេទសំណល់ដេលវាប៉ះពាល់ 
ដល់វិទេយុសកម្មអីៗហ្នឹងយើងបំបេក។  
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ពេះអាទិតេយ

ពស់

ចាប

គោ

ទឹក

តេី

ខា្លេឃ្មុំ

មន់

២.៤.១ ម៉េងទី១៖  សកម្មភាពទី២៖ ជីវៈចមេុះ៖  ប័ណ្ណរូបសមេេប់លេបេងសិកេសា "បណា្តេញជីវិត"
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ដើមឈើ

មនុសេស

ជេូក

ឥនេ្ទី

ជន្លេន

សា្វេ

ដី

ខា្លេ
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សេះ

ខេយល់

អណ្តើក

អងេ្កង
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២.៤.២ ម៉េងទី២៖ សកម្មភាពទី ៣៖ ផេនទីតំបន់ដីសើម និងផេនទីគេេងរាង

រូបភាពទី២១ ផេនទីគេេងរាង
បេភព :  Save Cambodia's Wildlife 2006, Atlas of Cambodia
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រូបភាពទី២២ ផេនទីតំបន់ដីសើម
បេភព :  Save Cambodia's Wildlife 2006, Atlas of Cambodia
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៣.៤.១ ម៉េងទី១៖ សកម្មភាពទី៣៖ បេភេទពេេឈើក្នុងបេទេសកម្ពុជា៖ អត្ថបទកំណាពេយ  
  សមេស់ពេេពេឹកេសា"

សមេស់ពេេពេឹកេសា
(បទពាកេយ៧)

វសេសាភ្លៀងធា្លេក់តេជាក់ដី   រុក្ខជាតិខៀវខ្ចីសេស់បំពេង
ដំណាំលូតលាស់វារបោះទង  បោះតេួយរំលងចុងពេឹកេសា។
ធម្មជាតិពេេភ្នំខៀវសេងត់  សូរេយសេងបង់បាត់ពេះសុរិយា
រុក្ខជាតិតូចធំចេញផ្លេផ្កេ   ក្លិនក្លេបផលា្លេផ្កេឈើពេេ។
គន្ធពិដោរកេអូបអង្គ   ដណ្តប់ឆ្ពេះតេង់លើផេនដី
វាយោយោលយោគពីនិរតី  ផត់ជាបេកេតីពេញធរណី។
គុយ គឈរនៅពៅ្នេរកា    ដង្កេ កេៀលសា្វេផ្កេមួយពីរ
សេឡៅសេលូនកូនគគីរ   ផ្ចឹក រាំង សុភី មីដេរដាស។
គេញូងនាងនួនពួនអួតកាយ         បុសេសបេងកេេស់កេេយសា្នេយកកោះ
ធា្នេធ្នង់កេូចគេង់លង់សមេស់  ពេះពៅ្នេនៅរស់ឈ្មេះល្អឯក។
សេូលសេល់ខេយល់បក់ទោទន់ទៅ រេរាំនាំផ្លូវទៅសា្ថេនប្លេក
សមេស់ឆើតឆយកេេកេេស់ពេក  ឈរភ្លឹកញឹកស្អេកគួរគយគន់។
ឈើទាលសុកេំគុម្ព កេសាំង   ម៉េក់បេេងម៉េក់បេេំងចេើនពេកពន់
សេគំសេគលពេៀលល្អគន់  ភៅ្លេមន់ បុន ថា្ងេន់ច័ន្ទចាកចារ។
រុក្ខជាតិតូចធំភ្នំសេុកខ្មេរ   សេស់ល្អប្លេកគេលើលោកា
ទឹកជេេះហូរខ្ពស់ចេេះថ្មដារ  មចា្ឆេហេបហេលចេើនពន្លឹក។
ទេសភាពល្អៗកមេរក   ទេសចរចូលមកចេើនគគេឹក
សរសើរស្ងប់ស្ងេងស្វេងគូរគិត  ចង់តេនេបនិតេយឥតសង្កេ។
ថវិកាហូរហៀរជាចំណូល   យើងបានបេមូលជូនខេមរា
ដើមេបីដោះសេេយគេប់បញ្ហេ  ជួយឲេយរដា្ឋេរុងរឿងអើយ៕
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៣.៤.៣ ម៉េងទី ៣៖ សកម្មភាពទី១៖ សត្វពេេ៖ ប័ណ្ណឈ្មេះសត្វជិតផុតពូជនិងសត្វសំបូរ
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៣.៤.៣ ម៉េងទី៣៖ សកម្មភាពទី២៖ អត្ថបទរឿងនិទាន៖ វិបេបដិសារីនេអ្នកបរបាញ់ម្នេក់

       នៅក្នងុពេេសេេងមួយមនដើមឈើតូចធំដុះតំរៀបគ្នេជាជួរបេកបទៅដោយផ្លេផ្កេស្អេកស្កះនិងចោលម្លប់ 
ដ៏តេឈឹងតេឈេដេលជាជមេកដ៏សុខសាន្តរបស់សត្វមេឹគីមេឹគនិងបកេសាបកេសី។ ពេេនេះស្ថិតនៅកេបេរជើងភ្នំ 
មួយ និងមនតេពាំងទឹកមួយដេលមនដើមឈើធំៗដុះព័ន្ធជុំវិញ។

 នាពេឹកមួយមនអ្នកបរបាញ់ម្នេក់ឈ្មេះសុខកំពុងដើរដោយជំហានមួយៗលបៗចូលទៅក្នុងពេេនោះ 
ដោយមនអាវុធសា្ពេយលើសា្មេដើមេបីបរបាញ់សត្វតាមទម្លេប់បេចាំថ្ងេរបស់គត់។ ជើងពូសុខខំបេឹងដើរ ឯភ្នេក 
គត់ខំបេឹងសម្លឹងរំពេរកមើលសត្វដោយបេុងបេយ័ត្ន។

       ជាចេដនេយគត់បានកេឡេកមើលទៅលើដើមខ្លងុមួយ ឃើញសត្វទោចឈ្មេលញីមួយគូកំពុងរត់បេដេញ 
គ្នេពីមេកឈើមួយទៅមេកឈើមួយដោយក្តសីបេបាយដោយពំុដឹងខ្លនួថានឹងមនគេេះថា្នេក់អ្វកីើតឡើងឡើយ។ 
ទោចញីដោយមនកូនតូចមួយនៅ ឱបជាប់នឹងទេូងបានឈប់អង្គុយលើ បេគបមេកឈើ មួយ ដើមេបីបំបៅ 
កូន។ពូសុខរកសត្វពេេបរបាញ់មិនបាន គត់បានសមេេចចិត្តថានឹងបាញ់សត្វ ទោចនេះ យកទៅធ្វើអាហារ 
របស់គត់មួយគេេសិន។ កេេយពីគិតរួចហើយ គត់ក៏បានតមេង់ចុង កាំភ្លើងសំដៅ ចំដើមទេូងទោចញី  
ហើយបានកេះកេមួយគេេប់លាន់រំពងពេេ។ ក្នុងពេលនោះដេរ ទោចឈ្មេលបាន គេចខ្លួនពួនសម្ងំក្នុងមេក 
ខ្លុងដោយក្តីភ័យខា្លេចយា៉េងខា្លេំង។

  ស្នូរកាំភ្លើងមួយគេេប់បានធ្វើឱេយទោចញីសេេកថ្ងូរគេលួចគួរឱេយអាណោចអាធម្មកេេលេង។ ទោចញីស្ថិត 
ក្នុងក្តីឈឺចាប់ដេម្ខេងសេវាតងមេកឈើដោយញ័ររន្ធត់ ហើយដេម្ខេងទៀតសេវា ឱបកូនតូច ដោយមន 
លោហិតកេហមចេេលហូរសេក់តក់ៗសេេចលើខ្លួន បនា្ទេប់មកក៏របូតដេធា្លេក់ មកដួលដេក កេេមដើមខ្លុង។

       ដោយឃើញហេតុការណ៍គួរឱេយរន្ធត់នេះ ទោចឈ្មេលក៏បានលោតចេញ ពីកន្លេងដេលគេ កំពុង ជេកពួន 
មកឱបទោចញីដោយក្តីអាណិតអាសូរយា៉េងខា្លេំង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នេនោះ ទោចញីបាន យក ដេបេះកូន 
ចេញពីដើមទេូងដេលកំពុងមនលោហិតហូរឱេយទៅទោចឈ្មេលដោយក្តីអស់សងេឈឹម ឯដេម្ខេង ទៀតយក 
ទៅខ្ទប់ទេូងដេលតេូវរបួស និងហូរទឹកនេតេេយា៉េងខា្លេំង។ កេេយពីបានហុចកូនទៅ ឱេយទោច ឈ្មេលរួច 
ហើយ ទោចញីក៏ដាច់ខេយល់សា្លេប់ភា្លេមមួយរំពេចដោយទុកឱេយទោចឈ្មេល និងកូនសោកស យា៉េងសា្តេយ 
សេណោះកេេលេង។

       កេេយពីបានពិនិតេយឃើញនូវហេតុការណ៍គួរឱេយអាណោចអាធម្មរួចមក ពូសុខក៏បានសមេក់ ទឹកភ្នេកជា 
ចេើនតំណក់ពេេះមនការអាណិតអាសូរចំពោះទោចញី ហើយបានពោលវាចារតិចៗថា អាតា្មេអញពុំគួរ 
បេពេឹត្តអំពើពេេផេសេទៅលើសត្វទោចដេលគ្មេនកំហុសដោយឥតក្តីមេតា្តេយា៉េងនេះឡើយ។ បេសិនបើរូប 
អាតា្មេអញវិញតេូវគេបាញ់បេហារភរិយាជាទីសេឡាញ់ ឬក៏តេូវគេពងេេត់កូន ដេលជាទីសេឡាញ់ របស់អញ 
ឱេយពេេត់បេេស់និរាសចេញពីរូបអញវិញ តើអាតា្មេអញមនការឈឺចាប់យ៉ាេងណាដេរ? អាតា្មេ អញខុសហើយ!

       កេេយពីបានពិចារណារកហេតុផលរួចមក ពូសុខមនវិបេបដិសារីយា៉េងខា្លេំងចំពោះ កំហុសឆ្គង របស់ខ្លួន 
ដេលមិនបានពិចារណាឱេយបានដិតដល់ ហើយគត់ក៏បានសនេយាថា៖ ចាប់ពីថ្ងេនេះតទៅ គត់ នឹងឈប់ធ្វើជា 
អ្នកបរបាញ់ទៀតហើយ ហើយគត់នឹងខិតខំជួយថេរកេសា និងការពារសត្វពេេទាំងឡាយឱេយ មនជីវិតរស់នៅ 
សុខសាន្តជារៀងរហូតទៅ៕
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៣.៤.៤ ម៉េងទី ៤៖ សកម្មភាពទី២៖ ធនធានរ៉េ៖ ករណីសិកេសាចំនួន៣

       ករណីសិកេសាទី១៖ របាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់នេអាជីវកម្មរ៉េមស
        មន្តេីអាជា្ញេធរខេត្តរតនគិរី អំពាវនាវនៅថ្ងេទី២ ខេកក្កដា ឆ្នេំ២០១១ ឱេយមន្តេីមូលដា្ឋេន ភូមិភ ិ
  ឃុំសេសាន សេុកអូរយា៉េដាវ បេញាប់ធ្វើរបាយការណ៍ជាក់លាក់ពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព 
  បេជាពលរដ្ឋ ទាក់ទិនអាជីវកម្មរុករករ៉េមសរបស់កេុមហ៊ុនវៀតណាម នៅក្នុងទន្លេសេសាន នេតំបន ់
  ពេំដេនបេទេសវៀតណាម ជាប់នឹងខេត្តរតនគិរី។ សេចក្ដីអំពាវនាវនេះកើតមនឡើងបនា្ទេប់ពីមន្តេ ី
  អាជា្ញេធរខេត្ត បានទទួលសេចក្ដីរាយការណ៍ថា សាឡង់ផ្ទុកដោយគេឿងយន្តរបស់កេុមហ៊ុនវៀតណាម  
  បានកើនឡើងរហូតដល់បីគេឿង ហើយកំពុងបូមដីពីបាតទន្លេសេសាន ចំណុចជាប់បនា្ទេត់ពេំដេន 
  វៀតណាម ក្នុងខេត្តយា៉េឡាយ ជាប់នឹងខេត្តរតនគិរី ហើយឋិតនៅចម្ងេយបេមណ ៣០០ម៉េតេ 
  ប៉ុណោ្ណេះពី ភូមិភិ ទីដេលបេជាពលរដ្ឋខ្មេរកំណើតជនជាតិដើមភាគតិចចារា៉េយ តាំងទីលំនៅតាមដង 
  ទន្លេនោះ។

  កេុមធ្វើអាជីវកម្មរ៉េមសរបស់កេុមហ៊ុននេបេទេសវៀតណាម បានដាក់សាឡង់បេដាប់ដោយគេឿង 
  ចកេចំនួនពីរគេឿងមកបោះទីតាំងនៅ ចំណុចកណា្តេលនេទន្លេ ដេលជាចំណុចខណ្ឌចេកពេំដេននេ 
  បេទេសទាំងពីរ ហើយពេលខ្លះសាឡង់ទាំងនោះបានចល័តចូលផុតបនា្ទេត់ពេំដេនមកខាងដីខ្មេរ  
  និងធ្វើឱេយទឹកទន្លេបានបេេកា្លេយទៅជាល្អក់ខុសធម្មតា មនកាកសំណល់បេេងអណ្តេតចេើនលើផ្ទេ 
  ទន្លេ និងធ្វើឱេយរមស់បេសិនអ្នកភូមិចុះងូតទឹកទន្លេនោះដោយសារមនបេើអាសុីដ បេើជាតិពុល 
  អ៊ីចឹងមេន។

  បេធានភូមិភិ លោក សេវ ឌឿន មនបេសាសន៍ឱេយដឹងនៅថ្ងេសរ៍ ទី២ ខេកក្កដា ឆ្នេំ២០១១ ថា កុមរ 
  ក្នុងភូមិជាង ១០នាក់មនជំងឺរមស់ពេញខ្លួន ដេលគេសងេស័យថា បណា្តេលមកពីកុមរទាំងនោះមុជ 
  ទឹកទន្លេមនសារធាតុកខ្វក់ ឬពុលដោយសារការរុករករ៉េមសនោះ៖ «វាឡើងកន្ទួលៗចេញកេហម 
  តាមខ្លួន។ អ្នកកើត អ្នកនៅជាប់ទន្លេ អ្នកនៅភូមិ»។

ដូចគ្នេនេះដេរ ជំទប់ទីមួយឃុំសេសាន អ្នកសេី រម៉េស់ វឿត មនបេសាសន៍ថា ជំងឺរាករូសបានកើត 
មន ទៅលើមនុសេសចាស់ និងក្មេងក្នុងភូមិ ដោយសារបេើបេេស់ទឹកទន្លេនោះ៖ «ចេើនក្មេងៗ ហើយ 
មនុសេសចាស់យើងមិនសូវប៉ុនា្មេនទេ វាភាគតិចអ៊ីចឹង។ គេួសារខ្ញុំមិនដេលហូបទឹកឆៅទេ សុទ្ធតេទឹក 
ឆិ្អន  ប៉ុន្តេ  នៅ ដដេល ដូច  ចៅ  ខ្ញុំ ឈឺ  រហូត» ។    
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       ករណីសិកេសាទី២៖ កម្ពជុាលុបចោលការធ្វើអាជីវកម្មរ៉េទីតាញូ៉មនៅខេត្តកោះកុង
  អ្នកបរិសា្ថេន និងអ្នកភូមិ បានអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីសមេេចចិត្តដ៏កមេរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្តេី  
  ហ៊ុន សេនក្នុងការលុបចោលការធ្វើអាជីវកម្មរ៉េទីតាញ៉ូមនៅក្នុងខេត្តកោះកុង ដេលជាតំបន់ពេេការពារ 
  ភ្នំកេវា៉េញ។ អ្នកបរិសា្ថេនបាននិយាយថា សេចក្តសីមេេចចិត្តនេះគឺជាការតេតួពិនិតេយយ៉ាេងសីុជមេេបំផុត  
  អំពីរ៉េទីតាញូ៉ម ដេលបានស្នើឡើងនេះ និងបានបេឹងបេេងដាក់ទម្ងន់ទៅលើផលវិបាកនានាដេល 
  គមេេងនេះ ប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់ពេេទាក់ទាញទឹកភ្លៀង និងបេជាពលរដ្ឋនៅមូលដា្ឋេន។

  លោកនាយករដ្ឋមន្តេីបានបេកាសមិនអនុញ្ញេតឱេយកេុមហ៊ុនពហុសាសន៍មួយធ្វើអាជីវកម្ម រ៉េទីតាញ៉ូម 
  នៅក្នុងខេត្តកោះកុងឡើយ ដោយបង្ហេញកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថេន និងជីវៈចមេុះ ក៏ដូចជា 
  ជីវភាពរបស់បេជាពលរដ្ឋ។ មន្តេីអង្គការសម្ព័ន្ធសត្វ ពេេ និងសហគមន៍បេជាពលរដ្ឋមូលដា្ឋេនបាន 
  សា្វេគមន៍សេចក្តីសមេេចនេះដោយចាត់ទុកថា ជា «តម្លេដ៏ធំសមេបើមនេពេេ»។

  លោក ផេ សុីផន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាកេយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី បានថ្លេងថា សេចក្តី 
  សមេេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេននេះបានចូលរួមចំណេកក្នុងកិច្ចការពារការបេេបេួល 
  អាកាសធាតុ ការពារពេេធម្មជាតិ ការថេរកេសាជីវៈចមេុះ  និងការរកេសាផលបេយោជន៍សមេេប់ជីវភាព 
  រស់នៅរបស់បេជាពលរដ្ឋ។

  លោក John Maloy អ្នកនាំពាកេយសមេេប់អង្គការសម្ព័ន្ធសត្វពេេបេចាំនៅកម្ពុជា បានថ្លេងថា «លោក 
  សបេបាយរីករាយណាស់ដេលលោកនាយករដ្ឋមន្តេបីានធ្វើសេចក្តសីមេេច ចិត្តនេះ។ ដូច្នេះ នេះគឺជាការ 
  អសា្ចេរេយណាស់ដេលរដា្ឋេភិបាលបានចំណាយពេលពិចារណាលើផល ប៉ះពាល់នានា និងធ្វើសេចក្តី 
  សមេេចចិត្តនេះដេលនឹងផ្តល់ផលបេយោជន៍ដល់ទំាង ពេេនិងបេជាពលរដ្ឋក្នងុតំបន់»។ សេចក្តថី្លេង 
  ការណ៍របស់អង្គការសម្ពន័្ធសត្វពេេ បានបញ្ជេក់ថា នេះគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងសមេេប់ការអភិរកេសក្នងុតំបន់ 
  ពេេទាក់ទាញទឹកភ្លៀង ដេលជាប់គ្នេមួយក្នងុតំបន់អាសីុអាគ្នេយ៍។

  លោក ង៉េត ងន បេធានភូមិជីផត បាននិយាយថា អ្នកភូមិមួយចំនួនដេលទទួលបានផលកមេេព ី
  ពេេធម្មជាតិបានបេឆំងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉េ ប៉ុន្តេអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀត ដេលមិនបានទទួលផល 
  កមេេពីពេេធម្មជាតិ ចង់មនការធ្វើអាជីវកម្មរ៉េ ដើមេបីមនការងរធ្វើ និងទទួលបានបេេក់កមេេចិញ្ចឹម 
  ជីវិត។

  Suwanna Gauntlett  នាយកបេតិបត្តិនេអង្គការសម្ព័ន្ធសត្វពេេ បានបញ្ជេក់ក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ ៍
  ថា «យើងទទលួសា្គេលថ់ា ការអភវិឌេឍមនសារៈសខំានច់ពំោះអនាគតរបសប់េទេសកម្ពជុា ប៉នុ្តេការអភវិឌេឍ 
  នោះតេូវតេធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈសមេបសមេួល ដេលគោរពការផ្តួចផ្តើមគំនិតអភិរកេស ហើយការ 
  សមេេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្តេ ី ហុ៊ន សេនពងេងឹសេចក្តតីេវូការថេរកេសាពេេដ៏មនសារៈសំខាន់ 
  ជាសកលនេះ តេបុ៉ណោ្ណេះ»។ លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុន សេនបានបេកាសថា ដីសមេបទាន 
  រ៉េទីតាញ៉ូម៤.៤០០ហិកតា ដេលបានផ្តល់ឱេយកេុមហ៊ុន United Khmer Group មិនអនុញ្ញេត 
  ឱេយបន្តទៀតទេ។ កេុមហ៊ុននេះបានពេយាករណ៍ចំណូលជាង១៣០០លានដុលា្លេរអាមេរិកក្នុងមួយ ឆ្នេំ  
  នេះបើតាមសេចក្តីថ្លេងការណ៍។ កេុមហ៊ុន United Khmer Group នេះចូលរួមគ្នេដោយអ្នក 
  វិនិយោគកម្ពុជា សឹង្ហបូរី និងចិន៕
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       ករណីសិកេសាទី៣៖ រ៉េមសនៅខេត្តកំពង់ធំ កំពុងបំផ្លិចបំផ្លេញ
  កេុមមនុសេសមួយកា្តេប់តូចបាននិងកំពុងជីករ៉េមសនៅតំបន់កំណប់នាងពៅ នេតំបន់ភ្នំជី សេុកសណា្តេន់ 
  ខេត្តកំពង់ធំ ។ ចំណុចកំណប់នាងពៅ គឺជាចំណុចចុងកេេយ ដេលទើបតេរកឃើញថាតំបន់នោះមន 
  មស វាស្ថិតនៅចម្ងេយបេមណពី ១០ ទៅ ១៥ គីឡូម៉េតេប៉ុណោ្ណេះពីភ្នំជី។ នេះជាចំណុចទី៣ហើយ  
  ដេលតេូវបានគេរកឃើញក្នុងរង្វង់តំបន់ភ្នំជី កាលពី២០ឆ្នេំមុនគេរកឃើញនៅចំណុចស្នងអន បនា្ទេប់ព ី
  ធ្វើនៅទីនោះបានជាចេើនឆ្នេំគេថាតំបន់ស្នងអននោះអស់មសហើយ ពួកគេបោះបង់ទីនោះ ហើយ 
  បេរទៅចំណុចអូរផ្អេវវិញម្តង ប៉ុន្តេការជីករេង រកមសនាពេលនោះគឺមនលក្ខណៈបុរាណ គឺជីក 
  ដោយដេ រេងដោយដេ។ 

  បច្ចុបេបន្ន គេលេងធ្វើដោយដេទៀតហើយ គេបេើម៉េសុីនតេង់សុីន័រដើមេបីកាត់ឈើចេៀកឈើរាប់សិប 
  ម៉េតេគូបយកទៅទល់ទេរណ្តេនីមួយៗ ហើយរណ្តេខ្លះគេមិនជីកដោយដេទេ គឺគេបំបេកថ្មដោយ 
  រំសេវផ្ទុះ ពេលបានថ្មរ៉េគេយកទៅកិនដោយម៉េសុីនរួចគេយកទៅលាយជាមួយជាតិគីមីបេមណជិត 
  ១០មុខដើមេបីបង្កេត់ចេញបានជាមស ។ ជាតិគីមីពោរពេញដោយគេេះថា្នេក់នោះបានបំផ្លេញបណា្តេ 
  ជីវៈចមេុះដេលមនក្នុងតំបន់នោះ មិនតេប៉ុណោ្ណេះជាតិគីមីដ៏គេេះថា្នេក់ទាំងនោះបានហូរចូលទៅក្នុង 
  ស្ទឹង វានឹងនាំឱេយអ្នកបេើបេេស់ទឹកស្ទឹងនៅផ្នេកខាងកេេមនឹងតេូវរងគេេះបន្តិចម្តងៗ។

  បុរសអ្នករកសុីជីកមសម្នេក់បាននិយាយថា គត់សុំរៀបរាប់តេួសៗនូវបង្កេត់យកមសនាសម័យ 
  បច្ចុបេបន្ន តំបូងគេជីករណ្តេរហូតដល់សេទាប់ដីនិងថ្មដេលគេសា្គេល់ថាមនរ៉េមស បនា្ទេប់មកគេយកថ្ម 
  មកកិនរួចកម្ទេចថ្ម និងដីរ៉េទាំងនោះមកចេបល់លាយជាមួយកំបោរសឱេយសព្វហើយចាក់បញ្ចូលទៅ 
  ក្នុងអាងដេលធ្វើអំពីឈើកេេលបា្លេស្ទីកជាចេើនជាន់យា៉េងរឹងមំ រួចគេលាយទឹកជាមួយគីមីជាចេើនមុខ 
  រួមមន មេសៅពណ៌ស (Soda) ចេកការ៉ុងពណ៌ស លាយស៊ូត លាយ Sodium cyanide លាយអុកសុីត  
  លាយ NaO2(សូដេយូមស៊ុបពេរអុកសុីត)លាយ HCN (អាសុីតអ៊ីដេូសេយានិច) ដាក់លាយបញ្ចូលតាម 
  កំរិតដេលគេយល់ថាតេឹមតេូវ ដោយតមេូវ ២ ម៉េតេគូបលេបាយដីតមេូវដាក់បញ្ចូលលេបាយទឹកបេហេល 
  ១ម៉េតេគូបបាញ់បញ្ចូលសេេចទៅលើលេបាយដីដេលដាក់ក្នុងអាងរួចជាសេេច ។ នៅបាតអាងគេមន 
  ចោះរន្ធបង្ហូរទឹកមួយសមេេប់ឱេយទឹកជេេបចេញពីដីហើយសេក់ចូលទៅក្នុងអាងតូចមួយទៀត។

  ហើយគេបូមទឹកនោះមកសេេចពីលើដីនោះវិលចុះវិលឡើងជាចេើនសារ រួចគេយកបន្ទះសំណស្តើង 
  មកដាក់តេេកំ្នងុអាងតូច ពេលនោះកម្ទេចមសដេលមនទំរង់ដូចជា ដីភក់បានរំុតងបន្ទះសំណជិត រួច 
  គេសេង់យកបន្ទះសំណទៅតេេំអាសុីតខ្មេ រួចតេេំអាសុីតស បនា្ទេប់មកគេបានកម្ទេចមសដ៏តូចៗ 
  ល្អិតៗបេៀបដូចជា ដីភក់ ហើយគេយកវាទៅដុតទើបកា្លេយទៅជាមសទឹក ៧-៨ អាចបេើបេេស់បាន ។  
  រាល់សារធាតុគីមីខាងលើមិនអាចរកទិញបាននៅផេសារកំពង់ធំឡើយ លើកលេងតេកំបោរសមួយមុខ 
  ប៉ុណោ្ណេះ តេគេអាចរកទិញបាននៅផេសារមេមត់ខេត្តកំពង់ចាម ឬ នៅភ្នំពេញ។

  បនា្ទេប់ពីយករ៉េមសនិងបញ្ចេញទឹកពុល យើងកេឡេកទៅមើលបរិសា្ថេនវិញម្តង ទឹកដេលមនជាតិ 
  គីមីទាំងអស់នោះ បនា្ទេប់ពីឈប់បេើបេេស់វាគេបានចាក់ចោលពាសពេញពេេហើយបើគោកេបីផឹកវា 
  នឹងបេកាច់សា្លេប់ភា្លេមមួយរំពេច ហើយម្ចេស់អាងចមេេញ់មសតេងតេសងទៅម្ចេស់គោ កេបីជា 
  ញឹកញាប់ ។ ដោយឡេកចំពោះមនុសេសវិញ បានដេកទេេំទេជាមួយក្លិនឈួលពេញៗចេមុះ រហូត 
  បញ្ចប់មួយអាងៗ ក្នុងរយៈពេលពី ២០ ទៅ ៣០ ថ្ងេ។ ចំណេកទឹកនោះចាក់ចោលកន្លេងណា  
  ដើមឈើនិងអ្វីៗនៅទីនោះតេូវងប់ទាំងអស់។

  លោកមេភូមិ នៅតំបន់កំណប់នាងពៅ បាននិយាយថា នៅតំបន់នេះមនរណ្តេបេហេលជាង ១០០ 
  រណ្តេ និងមនចំនួនជាង ៦០០ គេួសារ គេេន់តេកម្មករមនដល់ទៅ ៨០០ នាក់។ លោកបន្តថា  
  កាលពីរដូវបេេំង បេជាពលរដ្ឋបានមកផ្តុំគ្នេខ្លះជីកមស ខ្លះលក់ដូរ ខ្លះអារឈើសមេេប់ឱេយអ្នកយកទៅ 
  ទល់រណ្តេ និងយកទៅធ្វើអាងបង្កេត់មស។
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៣.៤.៥ ម៉េងទី ៥៖ សកម្មភាពទី ២៖ បមេេបមេួលអាកាសធាតុ៖ សមេង់អត្ថបទសារព័ត៌មន

       បេធានបទទី១៖ ផលប៉ះពាល់បមេេបមេលួអាកាសធាតុចំពោះមនុសេស និងបរិសា្ថេន
  ការបេេបេួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើផលិតកម្មកសិកម្ម ធនធានទឹក សុខភាព 
  មនុសេសពេេឈើ និងបេព័ន្ធ អេកូឡូហេសុី។ គេេះទឹកជំនន់ ភាពរាំងស្ងួត ខេយល់ពេយុះ និងគេេះមហន្ដរាយ 
  ធម្មជាតិផេសេងទៀតបានកើតឡើងកាន់តេញឹកញាប់និងខា្លេំងកា្លេ ពេមទាំងផ្ដល់នូវបញ្ហេជាចេើននៅ 
  ពេលបច្ចុបេបន្ន និងអនាគត ដូចជាដីខូចគុណភាព បាត់បង់ជីវៈចមេុះការរេចរឹលនេពេេឈើ និងបាត់បង ់
  ពូជដំណាំកសិកម្មក្នុងសេុកជាដើម។  

  ដោយឡេកបេទេសកម្ពុជា ជាបេទេសកសិកម្មដេលងយរងគេេះខា្លេំងជាងគេពីការ បេេបេួល 
  អាកាសធាតុ ។ បេទេសកម្ពុជាបានកំណត់យកវិស័យកសិកម្ម ជាវិស័យមួយដើរតួនាទីយា៉េងសំខាន់  
  ដោយហេតុថា សេដ្ឋកិច្ចជាតិពឹងអាសេ័យលើកសិកម្មដើមេបី រកេសាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។ កសិកម្មកម្ពុជា 
  ពឹងផ្អេកទំាងសេងុទៅលើរបបទឹកភ្លៀង និងរបបទឹកធម្មជាតិ មនដូចជាទឹកជំនន់បេចំាឆ្នេនំេទន្លេមេគង្គ 
  បឹងទន្លេសាប និងការកើនឡើងនូវកំពស់ទឹកសមុទេ។ អាសេ័យហេតុនេះ កសិកម្មនៅកម្ពុជាមនការ 
  ពាក់ព័ន្ធយា៉េងខា្លេំងជាមួយការបេេបេួល អាកាសធាតុជាបេចាំ ដេលបានកើតមន ក៏ដូចជាការបេេបេួល 
  របបខេយល់មូសុងផងដេរ។ បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសេបៀង និងកសិកម្មនេអង្គការ 
  សហបេជាជាតិ (FAO) បង្ហេញថា បេជាជនបេមណ៧៥ លាននាក់នៅលើពិភពលោក បានជួបបេទះ 
  នឹងគេេះទុរ្ភិកេស ជាពិសេសនៅបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍តិចតួច និងបេទេសកេីកេ ដេលកតា្ដេទាំងនេះ 
  បណា្តេលមកពីផលិតភាពកសិកម្មនៅទាប បញ្ហេខ្វះខាតទឹក និងដីធ្លីសមេេប់បង្កបង្កើនផលគេេះទឹក
            ជំនន់ និងភាពរាំង ស្ងួត ដេលបង្កមកពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ ។   
  ការវាយតម្លេរបស់កេសួងបរិសា្ថេនកម្ពុជាស្តីពីបមេេបមេួលអាកាសធាតុក៏បានបង្ហេញដេរថា   ការកើន       
            ឡើងកម្តេសកលក៏អាចបណា្តេលឱេយមនភ្លៀងធា្លេក់កាន់តេខា្លេំងឡើង   ពោលគឺរបបទឹកភ្លៀងបេចាំឆ្នេំ  
                              នៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងពីចនោ្លេះ៣ទៅ៣,៥%ពីសា្ថេនភាពបច្ចុបេបន្ន។  តំបន់ដេលងយរងគេេះជាងគេ           
              នោះគឺតំបន់វាលទំនាបដេលជាតំបន់ដាំដុះផលដំណាំរបស់បេទេស។       របាយការណ៍របស់អង្គការ     
            ឧតុនិយមពិភពលោកបានឱេយដឹងថាពេឹត្តិការណ៍ធំៗដេលពាក់ព័ន្ធនឹងបមេេបមេួលអាកាសធាតុ ដេល
            បង្កឱេយមនខេយល់គួច  ខេយល់ពេយុះសុីក្លូន  ខេយល់កំបុតតេបូង  ទឹកជំនន់  គេេះរាំងស្ងួត  រលកកម្តេជាដើម  
            មនចំណេកជិត៧៥%     ក្នុងចំណោមគេេះមហន្តរាយទាំងអស់ដេលកំពុងកើតមនឡើងនៅជុំវិញ  
            ពិភពលោកនាពេលសព្វថ្ងេនេះ។    ទាំងនេះក៏បានប៉ះពាល់យា៉េងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ច 
            សុខភាព និងអាយុជីវិតមនុសេសលោកយា៉េងធំធេងផងដេរ។

  ឆ្នេនំេះទិវាសុខភាពពិភពលោកបានបេេរព្ធឡើងកេេមបេធានបទ“សុខភាព និងបមេេបមេលួអាកាសធាតុ” 
  ហើយការបេេរព្ធទវិាសខុភាពពភិពលោកឆ្នេនំេះធ្វើឡើងចពំេលដេលដេលបេជាពលរដ្ឋនៅទទូាងំពភិពលោក 
  កំពុងតេខា្វេយខ្វល់កាន់តេខា្លេំងចំពោះសា្ថេនភាពអាកាសធាតុដេលកំពុងបេេបេួល និងប៉ះពាល់យា៉េង 
  ខា្លេំងកា្លេដល់ជីវភាពរស់នៅបេចំាថ្ងេរបស់គេ ជាពិសេសបញ្ហេសុខភាព។ អង្គការសុខភាពពិភពលោក 
  និយាយថាបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ឋិតនៅក្នុងសភាពគេេះថា្នេក់បំផុតដោយសារការកើនឡើងនូវការឆ្លង 
  រាលដាលជំងឺមួយចំនួនដេលបណា្តេលឡើងដោយបមេេបមេលួអាកាសធាតុ។ ជាមួយគ្នេនេះដេរកេសួង 
  សុខាភិបាលកម្ពជុានិយាយថា បមេេបមេលួអាកាសធាតុបានធ្វើឱេយបេទេសកម្ពុជាមនការរាតតេបាតជំង ឺ
  គេុនឈាមនៅឆ្នេំកន្លងទៅនេះ៕
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       បេធានបទទី២៖ មូលហេតុនេបមេេបមេលួអាកាសធាតុ
  យើងដឹងហើយថា ពេេឈើមនតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការបនេសុទ្ធខេយល់ឱេយល្អសមេេប់ ឱេយយើងអាច 
  រស់នៅបាន។ ប៉ុន្ដេនៅប៉ុនា្មេនទសវតេសចុងកេេយនេះពេេឈើបានតេូវកាប់បំផ្លេញដោយខុសចេបាប់ និង 
  មួយចំនួនបានតេវូបាត់បង់ដោយសារតេការធ្វើសមេបទានដីដើមេបីធ្វើការអភិវឌេឍន៍បេទេស។ បើសិនជា 
  គោលនយោបាយគេប់គេងវិស័យនានា ជាពិសេសកសិកម្ម ពេេឈើនៅមនចំណុចខ្វះខាតចេើន  
  នោះបញ្ហេដេលកើតមនក៏កាន់តេចេើនឡើងដេរ ។ វិស័យកសិកម្មក៏រួមចំណេកក្នុងការធ្វើឱេយមនការ 
  បេេបេួលអាកាសធាតុ ផងដេរតាមរយៈការកាប់ពេេឈើធ្វើកសិកម្ម ការបេើបេេស់ថា្នេំកសិកម្មនិងជីគីមី  
  និងការបេើបេេស់ទឹកជាដើម ។ ដោយសារបេទេសកម្ពុជាជាបេទេសកសិកម្ម ដេលមនបេជាជន 
  បេមណ៨៥ភាគរយ រស់នៅតាមតំបន់ជនបទ និងបេមណជា៨០ភាគរយជាកសិករដេលពឹងផ្អេក 
  លើធនធានធម្មជាតិ ដើមេបីបេកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត។ អង្គការសហបេជាជាតិ ពេយាករណ៍ថាការបំពុល 
  បរិសា្ថេនដោយសារការដុតឥន្ធនៈហ្វសីុូលនឹងធ្វើឱេយសា្ថេនភាពទឹកជំនន់ ភាពរំាងស្ងតួ ខេយល់ពេយុះសីុក្លនូ និង 
  ការរលាយផ្ទេំងទឹកកកមនសភាពរឹតតេធ្ងន់ធ្ងរ។ អង្គការសហបេជាជាតិពេមនថា បមេេបមេួល 
  នេះមិនអាចបញេឈប់បានឡើយ ពេមទាំងបានបណា្តេលឱេយសីតុណ្ហភាពពិភពលោកកើនឡើងដល់ 
  ទៅ៤អងេសាសេក្នុងសតវតេសរ៍នេះ ហើយនីវ៉ូទឹកសមុទ្ទនឹងកើនឡើងជាងកន្លះម៉េតេ។ បញ្ហេបរិសា្ថេន  
  គឺជាបញ្ហេសំខាន់របស់មនុសេសជាតិ ដើមេបីការពារបរិសា្ថេនកម្ពុជាបានកំពុងតេទប់សា្កេត់ផលប៉ះពាល ់
  បរិសា្ថេន ដូចជាបណា្តេលមកពីការកាប់បំផ្លេញពេេឈើ ការបំពុលបរិសា្ថេនតាមរយៈឧសេសាហកម្ម 
  ធុនធ្ងន់ ការបេើបេេស់យានយន្ត ការបោះចោលកាកសំណល់ ដេលផលិតពីបា្លេស្ទិកនិងការបេើបេេស់ 
  សារធាតុគីមីពុលហួសកមេិត ឬខុសបច្ចេកទេស ។ល។
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       បេធានបទទី៣៖ វិធានការកាត់បន្ថយ
  បច្ចបុេបន្ននេះ រាជរដា្ឋេភិបាលបានបង្ហេញ ឱេយឃើញពីឆន្ទៈនយោបាយដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេបេេបេលួ 
  អាកាសធាតុដោយ ឈរលើគោលការណ៍ចមេបងៗរបស់អនុសញ្ញេ កេបខណ្ឌអង្គការសហបេជាជាតិស្ដី 
  ពីការ បេេបេួលអាកាសធាតុ។ ទោះបីជាមនការ ខិតខំបេឹងបេេងរបស់រាជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា ពេមទាំង 
  បណា្តេដេគូអភិវឌេឍន៍ អង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាលជាតិ និងអន្ដរជាតិ និងវិស័យ ឯកជន ក៏នៅតេទាមទារ 
  ឱេយមនការចូលរួមយា៉េងសកម្មពីសំណាក់អង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាល បេជាពលរដ្ឋគេប់រូប តាមរយៈ 
  ការស្វេងយល់ និងបេើបេេស់ចំណេះដឹងដើមេបីបនេសុាំទៅនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ ចូលរួមស្វេងរក 
  ដំណោះសេេយខណៈដេលកំពុងជួបបេទះ រួមចំណេកក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ 

  ការពិនិតេយឡើងវិញនូវគោលនយោបាយនានា ដូចជាគោលនយោបាយពេេឈើជាតិ សា្តេរនិងអភិរកេស 
  ធនធានធម្មជាតិឱេយមនបេសិទ្ធភាព អនុវត្តយន្តការនេការអភិវឌេឍសា្អេត ផេនការឥណទានកាបោន 
  ជាដើម ដេលគោលនយោបាយទាំងអស់នេះសុទ្ធតេជាវិធានការបនា្ទេន់ក្នុងការកាត់បន្ថយបមេេបមេួល 
  អាកាសធាតុ។

  ការដាំេដើមឈើ ដូចជាការដាំេខ្លួនឯងដូច្នេះដេរ។ បេសិនជាអ្នកមនសួនចេបារ ឬរានហាលនៅមុខផ្ទះ  
  អ្នកអាចដំាដើមឈើបាន ដូច្នេះវាអាចធ្វើឱេយអ្នកមនអារម្មណ៍ថាកំពុងរស់នៅក្នងុពេេនៅចំកណា្តេល 
  រាជធានីភ្នពំេញ។ បន្ថេមលើសនេះទៀតដើមឈើអាចសេូបយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសុីតដេលធ្វើឱេយ 
  អុកសុីសេនកើតឡើងវិញនៅក្នុងខេយល់ ពេមទាំងកាត់បន្ថយកម្តេភពផេនដីផងដេរ។ ការដាំដើមឈើ 
  មិនចំណាយបេេក់ចេើននោះទេតេវាបានផ្តល់គុណបេយោជន៍ជាចេើនដល់មនុសេសជំនាន់កេេយ។

  អ្នកអាចពិចារណាពីការបេមូលសំរាម ហើយកេច្នេវាសាជាថ្មី ជាផលិតផលដេលមនបេយោជន៍ និង 
  មនតម្លេការធ្វើបេបនេះអាចជួយសនេសំបេេក់របស់អ្នក ពេមទាំងអាចសង្គេេះពិភពលោកបានផង 
  ដេរ។ កេដាសបា្លេស្ទិក កំប៉ុង និងដប ដេលអ្នកបោះចោលជារៀងរាល់ថ្ងេអាចយកមកបេើបេេស់ឡើង 
  វិញបានជារបស់របរមនតម្លេមួយចំនួនដូចជា សេបេកជើង មួក ខេសេកេវាត់ និងវត្ថអុនុសេសាវរីយ៍មួយចំនួន 
  ផេសេងទៀត។ បេសិនជាអ្នកមនគោលបំណងល្អ និងសេឡាញ់បរិសា្ថេនរបស់អ្នក សូមចាប់ផ្តើម 
  សកម្មភាពរបស់អ្នកជាមួយខ្ញុំដូចនេះយើងអាចការពារបរិសា្ថេននេពិភពលោកដ៏សេស់សា្អេតរបស់យើង 
  ទាំងអស់គ្នេ។

  បេើបេេស់ថាមពលតិច មនន័យថា ឥន្ធនៈចាំបាច់តេូវដុតដើមេបីផលិតថាមពលក៏តិចដេរ។ កុំមើល 
  សេេលការងរកំបិុកកំបុ៉កដូចជា ការដកឧបករណ៏សាកថ្មទូរស័ព្ទចេញពីឆ្នេប់ចរន្ត បិទទូរទសេសន៏ ម៉េញ៉េ  
  កំុពេយូទ័រ។ល។ ឱេយតេមឹតេវូបិទភ្លើងពេលចេញពីបន្ទប់។ល។ វាអាចកាត់បន្ថយបមេើបមេេស់ថាមពល 
  អគ្គសិន ីនងិ បេេកផ់ងដេរទោះជាបានតិចយ៉ាេងណាក៏ដោយពេេះមនុសេសចេើនណាស់មិនបានធ្វើដូច្នេះ។ 
  បេើកង់ឬមូ៉តូសមេេប់ដំណើរជិតៗចូលរួមសកម្មភាពឬបង្កើតយុទ្ធនាការស្ដីពីបរិសា្ថេន៕
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៤.៤.១ ម៉េងទី១៖ បេភេទផេសេងៗគ្នេនេសំរាម និងការញេកសំរាម

       សកម្មភាពទី២៖ តារាងសេង់ស្ថិតិកាកសំណល់នៅផ្ទះ និងសហគមន៍
       ១. តារាងសេង់ស្ថតិិកាកសំណល់នៅផ្ទះ 
  កិច្ចការ៖ សេង់ស្ថិតិរយៈពេលមួយសបា្តេហ៍។ សង្កេតកាកសំណល់នៅផ្ទះរបស់អ្នក។ កត់សម្គេល់ 
  បេភេទកាកសំណល់នីមួយៗ ជារៀងរាល់ថ្ងេតាមព័ត៌មនខាងកេេមនេះ ៖ 
   • បរិមណ (ឧ. ដបកេវទឹក២ កំប៉ុង ៥។ល។)
		 	 • បេភេទកាកសំណល់ (ឧ. កេដាសកាសេត ថង់បា្លេស្ទចិ សំបកដប សំបកកំបុ៉ងសេេបៀរ  
      ថ្មពិល។ល។)
		 	 • តើកាកសណំលត់េវូបានបោះចោល យា៉េងដចូម្តេច? (ឧ.បោះចោលទៅកេេមផ្ទះ បោះចោល 
    នៅកេបេរផ្លូវ ទុកលក់ឱេយអ្នកទិញអេតចាយ បោះចោលក្នុងធុងសំរាម បោះចោលចូល 
      ស្ទឹង។ល។)  

១. តារាងសេង់ស្ថតិិកាកសំណល់នៅផ្ទះ 

ថ្ងេ

បេភេទសំរាម

កេដាស បា្លេស្ទិច កេវ អាលុយមីញ៉ូម
កាកសំណល់ 

គីមី
កាកសំណល់ 

ផេសេងៗ
បា៉េន់សា្មេនទម្ងន់

សរុប/ថ្ងេ

ច័ន្ទ

អង្គេរ

ពុធ

ពេហសេបតិ៍

សុកេ  

សរ៍

អាទិតេយ

                    ទម្ងន់កាកសំណល់សរុប ក្នុងមួយសបា្តេហ៍ =…………………………………………….
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       ២. តារាងសេង់ស្ថតិិ និង សំណួរសមេេប់ការសេង់ស្ថតិិនៅក្នងុសហគមន៍ 
  1. ទីកន្លេង៖……………………………………………………………………………………….
  2. កត់តេេនូវបេភេទកាកសំណល់ដេលអ្នកបានឃើញ និងបេងចេកចំណាត់ថា្នេក់ដាក់ក្នុង តារាងខាង 
      កេេម។ បញ្ជេក់បេភេទកាកសំណល់នៅក្នុងជួរឈរទី២។ 

  3. បេេប់ពីក្លិននៅទីកន្លេងនោះ
  4. តើមូលហេតុអ្វីបណា្តេលឱេយក្លិនស្អុយ? តើកាកសំណល់បេភេទណាដេលធ្វើឱេយមនក្លិនស្អុយ? 
  5. តើមនសំរាមកំពុងឆេះនៅទីនោះដេរឬទេ? តើការដុតសំរាមបង្កឱេយមនផលវិបាកអ្វីខ្លះ? 
  6. តើកាកសំណល់នៅទីកន្លេងនោះប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថេនយា៉េងដូចម្តេចខ្លះ? 
  7. តើមនបញ្ហេអ្វីខ្លះនៅទីកន្លេងនោះ? តើបញ្ហេណាខ្លះដេលបង្កឡើងដោយសារកាកសំណល់? 
  8. បេសិនបើអ្នកទៅទសេសនាកន្លេងចោលសំរាម តើកន្លេងនោះសេបចេបាប់ឬទេ? 
   - តើអាជា្ញេធរដេនដីផ្តល់ការអនុញ្ញេតឱេយបេើទីកន្លេងនេះជាកន្លេងចោលកាកសំណល់ឬទេ?
   - តើកន្លេងចោលសំរាមនេះ វាអចិន្តេេយ៍ ឬ បណោ្តេះអាសន្ន? 
   - តើសំរាមតេូវគេគរចោលលើដី ឬចាក់ចូលក្នុងរណ្តេ? 
  9. បេសិនបើអ្នកទៅទសេសនាកន្លេងចោលសំរាម ហើយបានជួបជាមួយអ្នកដើររីសសំរាម ចូរពេយាយាម 
   សម្ភេសជាមួយពួកគេយា៉េងហោចឱេយបានមួយនាក់ ឬចេើននាក់តាមដេលអាចធ្វើទៅបានដោយ 
      បេើបេេស់សំណួរខាងកេេម៖
   - តើប្អូនៗកំពុងរីសកាកសំណល់អ្វីខ្លះ?
   - តើប្អូនគិតថាការរីសសំរាមបេបនេះមនសុវត្ថិភាពដេរឬទេ?
   - តើការរីសកាកសំណល់អាចធ្វើឱេយប្អូនជួបបេទះនូវបញ្ហេអ្វីខ្លះ?
   - តើប្អូនរកកមេេបាន១ថ្ងេបេហេលប៉ុនា្មេនពីការដើររីសកាកសំណល់?
   - តើបេជាជននៅក្នុងសហគមន៌អាចជួយដល់ការងរប្អូនយា៉េងដូចម្តេចខ្លះ?
   - តើ...?

កេដាស

បា្លេស្ទិច

កេវ

អាលុយមីញ៉ូម

កាកសំណល់ផ្ទះបាយ 
និងកាកសំណល់សួនបន្លេ

កាកសំណល់គីមី

កាកសំណល់ផេសេងៗ
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៤.៤.៣ ម៉េងទី៣៖ កាកសំណល់រលួយ និងមិនរលួយ

ឈ
្មេះ 

និង
កា

រព
ិពណ

៌នា
ពីវ

ត្ថុ

កា
ល

បរ
ិច

្ឆេទ
ពណ

៌ផ
្លេស

់ប្តូរ
?

ក្លិន
ផ

្លេស
់ប្តូរ

?
កា

រផ
្លេស

់ប្តូរ
ផ

េសេង
ៗ

កា
រស

ន្និដា
្ឋេន

មុន
ព

េល
កប

់

តា
មដា

នល
ើកទី

១

តា
មដា

នល
ើកទី

២

តា
មដា

នល
ើកទី

៣

តា
មដា

នល
ើកទី

៤

តា
មដា

នល
ើកទី

៥

តា
មដា

នល
ើកទី

៦

កា
រវា

យ
តម

្លេទូទៅ
ក

េេយ
ព

េល
ពិសោ

ធន
៍៖តា

រាង
តា

មដា
នរ

យ
ៈព

េល
រល

ួយ
រប

ស
់ស

ំរាម
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៤.៤.៤ ម៉េងទី៤៖  ការកាត់បន្ថយ ការបេើបេេស់ឡើងវិញ ការកេច្នេ

ឈ្មេះគរុសិសេស៖                                                                          ថា្នេក់៖

១. តើអ្នកមនយកថង់បា្លេស្ទចិទៅសាលារៀនរឺទេ? ចូររៀបរាប់នូវវត្ថទំុាងឡាយដេលផលិតពីសារធាតុបា្លស្ទចិ 
     ដេលអ្នកយកទៅសាលារៀន ។

២. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិច?

៣. តើថង់បា្លេស្ទិចចំនួនបេហេលប៉ុនា្មេនដេលអ្នកបានចោលក្នុងមួយថ្ងេ? ហេតុអ្វី?

៤. បេសិនបើអ្នកទៅផេសារ ឬហាងទំនិញ តើអ្នកនឹងយកកនេ្តក ឬថង់បា្លេស្ទិចដេលបេើរួចទៅបេើឬទេ?     
     ហេតុអ្វី?

៥. តើអ្នកអាចចូលរួមជួយកាត់បន្ថយការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទចិបានឬទេ? ដោយវិធីណា? សូមផ្តល់ឧទាហរណ៍។

      សកម្មភាពទី៣៖ តារាងសេង់ស្ថិតិសមេេប់សវនកម្មសំរាមនៅសាលារៀន
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៥.៤.១ ម៉េងទី១៖ បណ្ណព័ាកេយសមេេប់លេបេងស្វេងរកដេគូ

ទីកេុងឬទីបេជុំជន
បណ្តុំមនុសេស ចរាចរណ៍ 

និងរោងចកេចេើន

កាត់បន្ថយការបំពុលខេយល់ សុខភាពល្អបេសើរ

ការសេេវជេេវ
រុករកបេភពថាមពលថ្មីដេលមនការ

បំពុលតិចតួច

មនពេេឈើធម្មជាតិ ជួយកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិច

មនយានយន្តចេើន
បង្កឱេយមនផេសេងអ័ព្វពាសពេញទីកេុង ឬ

ទីបេជុំជន

មនមធេយាបាយធ្វើដំណើរ
សាធារណៈ

ជួយកាត់បន្ថយការបំពុលខេយល់

មនបន្ទុះភ្នំភ្លើង
មនបន្ទុះភ្នំភ្លើង

 
សារធាតុពុលភាយចូលទៅក្នុងខេយល់

មនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ធ្វើឱេយឡើងកម្តេផេនដី

មនការបំពុលខេយល់
ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមដូចជាបង្កឱេយ 

កើតជំងឺហឺត ជំងឺរលាកទងសួត 
មហារីកសួត

មនការលេចធា្លេយសេទាប់
អូហេសូន

កាំរស្មីអុលតេេវីយូឡេតកើនខ្ពស់មកលើ
ផេនដី
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៥.៤.២ ម៉េងទី២៖ ការចោលសំរាមក្នុងបេទេសកម្ពុជា 

អ្នកកំពុងដើរទិញឥវា៉េន់ក្នុងផេសារ។ អ្នកបានទិញចេក ហើយគេចេកចេកនោះក្នុងថង់បា្លេស្ទិច។ បនា្ទេប់មក អ្នកទិញល្ហុង
ថេមទៀត។ តើអ្នកជេើសរីសយកជមេើសណា អ្នកឱេយគេចេកល្ហុងដោយថង់បា្លេស្ទិចមួយផេសេងទៀត ឬអ្នកដាក់ល្ហុងចូល
ក្នុងថង់ជាមួយចេក? បេសិនបើដាក់ចូលគ្នេជាមួយចេក ចេកនោះនឹងកំពិតដោយសារទម្ងន់ផ្លេល្ហុង។ 

ម្តេយរបស់អ្នកបេេប់ឱេយអ្នកយកសំរាមចោលពេេះវាគរទុកនៅកេេមផ្ទះជាងមួយសបា្តេហ៍ទៅហើយ។ នៅកេេយផ្ទះ
របស់អ្នក មនស្ទឹងមួយហើយមិត្តភ័កេ្តជិតខាងរបស់អ្នកបបួលអ្នកលេងបាល់ទាត់ជាមួយពួកគេ...... តើអ្នកធ្វើដូចម្តេច
ជាមួយសំរាមទាំងនោះ?

ម្តេយរបស់អ្នកមនហាងលក់ម្ហូបអាហារតូចមួយនៅផ្ទះ។ ប៉ុន្តេគឺជាពេលដេលអ្នករវល់បំផុត  ម្តេយរបស់អ្នកបានបេេប់
ឱេយអ្នកជួយសម្អេត ដូចជាបោសសំរាមនៅកេេមតុ (សំណល់អាហារ ឆ្អឹងតេី កេដាសជូតមត់...)។ មុនពេលទៅ
សាលា និងដោយសារអ្នកតេងតេបេញាប់ទៅសាលាឱេយទាន់ពេល ដូច្នេះអ្នកមិនមនពេលចេើនទេ។ 
តើអ្នកតេូវធ្វើដូចម្តេច?

អ្នកគេេងទៅផេសារ ហើយបងបេុសរបស់អ្នកបានបេេប់អ្នកថា គត់បានរៀននៅសាលាហើយដឹងថា ថង់បា្លេស្ទិចបង្កឱេយ
មនបញ្ហេយា៉េងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិសា្ថេន។ ថង់បា្លេស្ទិចជាចេើនដេលគេបានបេើបេេស់ វាតេូវចំណាយពេល ១០០០ឆ្នេំ
ទើបរលួយ។ ប៉ុន្តេចំពោះអ្នកវិញ អ្នកមិនមនកន្តេកល្អ ដើមេបីដាក់បន្លេ និងផ្លេឈើទាំងអស់ដេលអ្នកនឹងទិញនៅពេល
ទៅផេសារទេ។ តើអ្នកតេូវធ្វើដូចម្តេច?

អ្នកគឺជាសមជិកកេុមបរិសា្ថេននៅក្នុងសាលារបស់អ្នក។ មនន័យថា អ្នកនិងមិត្តរបស់អ្នកគឺទទួលខុសតេូវលើការ
គេប់គេងកាកសំណល់នៅក្នុងសាលាឱេយបានតេឹមតេូវ។ បេព័ន្ធគេប់គេងកាកសំណល់នៅក្នុង សាលានេះ ដំណើរ
ការទៅបានល្អបេសើរ ដោយសារសិសេសចេះញេកកាកសំណល់តាមបេភេទ។ ពួកគេដាក់កាកសំណល់សរីរាង្គចូល
ក្នុងធុងសំរាមសមេេប់ធ្វើជីកំប៉ុស្ត ។ អ្នកទិញអេតចាយមកទិញសំណល់អាចកេច្នេឡើងវិញ នៅក្នុងធុងសំរាមដាក់
កាកសំណល់កេច្នេឡើងវិញ ២ ទៅ ៣ដងក្នុង ១សបា្តេសហ៍ ។ ប៉ុន្តេកេុមបរិសា្ថេនតេូវតេធ្វើការសំរេចចិត្តថា តេូវធ្វើ
យា៉េងណាជាមួយនឹងកាកសំណល់មិន រលួយ ដូចជាថង់បា្លេស្ទិច និងកញ្ចប់ខ្ចប់អាហារ។ តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចជាមួយ
កាកសំណល់មិនអាចកេ ច្នេឡើងវិញបាន ដេលមនក្នុងសាលារបស់អ្នក ។ 

អ្នកជានាយកសាលាបឋមសិកេសាមួយ។ នៅម៉េងចេញលេង មនអ្នកលក់នំ និងបង្អេមជាចេើនមកលក់នៅក្នុងសាលា
ឱេយសិសេសទាំងនោះ។ ប៉ុន្តេអ្នកនៅតេអនុញ្ញេតឱេយពួកគេលក់ ពេេះពួកគេបានផ្តល់ចំណូល សមេេប់យកទៅបេើបេេស់
ចាំបាច់ក្នុងសាលា ហើយសំរាមដេលចេញមកពីកញ្ចប់ នំ ឬបង្អេមតេូវបោះចោលយា៉េងចេើននៅចនោ្លេះម៉េងចេញលេង
ម្តងៗ។ តើអ្នកតេូវធ្វើដូចម្តេច? 

      សកម្មភាពទី១៖ ប័ណ្ណសា្ថេនភាព 
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៥.៤.២ ម៉េងទី២៖ ការចោលសំរាមក្នងុបេទេសកម្ពជុា

១. ចោលកាកសំណល់ចូលទៅក្នុងស្ទឹង ទន្លេ

២. ចោលកាកសំណល់លើចិញ្ចើមផ្លូវ

៣. ជីករណ្តេកប់កាកសំណល់

៤. ដុតកាកសំណល់

៥. បេើកន្តេកទៅផេសារ

៦. ទទួលយកការវេចខ្ចប់ឥវា៉េន់ ដោយថង់បា្លេស្ទិចនៅផេសារ

៧. បេើថង់បា្លេស្ទិចដេលអ្នករកបាននៅផ្ទះ

៨. ជីករណ្តេដាក់កាកសំណល់សរីរាង្គធ្វើជីកំប៉ុស្ត

៩. អនុញ្ញេតឱេយលក់តេបង្អេម ឬនំ ដេលវេចខ្ចប់ដោយ
    កាកសំណល់រលួយ ឬគ្មេនការវេចខ្ចប់

       សកម្មភាពទី១៖ ពិភាកេសាអំពីប័ណ្ណដំណោះសេេយ
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៥.៤.៣ ម៉េងទី៣៖ លេបេងសិកេសាអំពីការចោលសំរាម

ដបទឹកបា្លស្ទិច

សំបកចេក
 

កេដាស
 

ថង់បា្លស្ទិច
 

បេអប់សោ្នេ
 

សំបកដូង
 

កំប៉ុងអាលុយមីញ៉ូម

 

      សកម្មភាពទី១៖ ប័ណ្ណរូបភាពកាកសំណល់
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សំបកកំប៉ុងថា្នេំសម្លេប់
សត្វល្អិត

 

សំបកផ្លេឈី 
និងសំណល់ផេសេងៗ

  

ឆ្អឹងតេី

  

ទឹកផ្លេឈើបេអប់កេដាស 

  

ថ្មពិល
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៥.៤.៣ ម៉េងទី៣៖ លេបេងសិកេសាអំពីការចោលសំរាម

នៅក្នុង ឬមត់ទន្លេ

នៅកេេមផ្ទះ

ជុំវិញផ្ទះ

នៅក្នុងសេះ

នៅតាមដងផ្លូវ

ទីតាំងគំនរសំរាមសហគមន៍

ទីតាំងដុតសំរាម

ធុងសំរាម

រណ្តេជីកំប៉ុស្ត

       សកម្មភាពទី១៖ ប័ណ្ណឈ្មេះទីកន្លេងចោលសំរាមចំនួន៩ផេសេងគ្នេ
       បោះពុម្ពលើកេដាស អា៤ ឬសរសេរនៅលើកា្តេរខៀន
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៥.៤.៤ ម៉េងទី៤៖ បញ្ហេថង់បា្លេស្ទិចក្នុងភូមិយើង

   
    មេភមូ៖ិ អ្នកដងឹទេថា បរមិណថងប់ា្លេស្ទចិចេើនហសួគជឺាបញ្ហេយា៉េងធ្ងនធ់្ងរក្នងុភមូរិបសយ់ើង។ យើងចងឱ់េយ  
មនការកេបេេឱេយបានបេសើរឡើង ។ មនថង់បា្លេស្ទិចគេប់ទីកន្លេងពិតជាបំផ្លេញសោភ័ណភាពធម្មជាតិ នៅ 
ក្នុងភូមិរបស់យើង។ (អ្នកតេូវពិភាកេសាជាមួយអ្នកភូមិរបស់អ្នកអំពីដំណោះសេេយល្អបំផុត ពេេះពេលនោះ 
អ្នកសម្តេងជាតួអង្គ បេធានអង្គបេជុំ ។) 

    
   អ្នកភូមិទី១៖ អ្នកត្អូញត្អេរពីផេសេងដេលបង្កឡើងដោយការដុតថង់បា្លេស្ទិចនៅក្នុងសួនដំណាំតាមផ្ទះ ។ អ្នក 
ជិតខាងរបស់អ្នកទាំងអស់ សុទ្ធតេដុតសំរាមរបស់ពួកគត់យ៉ាេងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយសបា្តេហ៍ ។ ផេសេង 
ដេលហុយចេញពីការដុតនោះមនការរំខានយា៉េងខា្លេំង ហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ គឺធ្វើឱេយមនការប៉ះពាល់យា៉េង 
ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេ្តីកំពុងមនផ្ទេពោះ។ អ្នកពេួយបារម្ភថាផេសេងនោះបង្កគេេះថា្នេក់ខា្លេំង និងអាចធ្វើឱេយប៉ះពាល់ 
ដល់ទារកក្នុងផ្ទេ ។ 

    
   អ្នកភូមិទី២៖ អ្នកត្អញូត្អេរថា នៅពីមុខផ្ទះរបស់អ្នកមនគេយកសំរាមមកដាក់ចោល ហើយថង់បា្លេស្ទចិបាន 
ហើររាយប៉ាេយពាសពេញទីនោះ។ នៅពេលមនខេយល់បក់ម្តងៗ វាហើរទៅទើរលើមេកឈើ សូមេបីនៅក្នងុសួន 
របស់អ្នកគឺពោរពេញទៅដោយថង់បា្លេស្ទិច។ មេយា៉េងទៀតអ្នកសារភាពថា អ្នកក៏បានបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិច 
ញឹកញាប់ដេរ នៅពេលអ្នកទៅផេសារទិញឥវា៉េន់។ អ្នកមិនបានដុតថង់បា្លេស្ទិចទាំងនោះទេ ប៉ុន្តេអ្នកជីកកប់វានៅ 
កេេយសួនបន្លេរបស់អ្នក។ 

      
   អ្នកភូមិទី៣៖ អ្នកទៅផេសារ និងទៅកន្លេងលក់គេឿងទេសស្ទើរតេរាល់ថ្ងេ ឥវ៉ាេន់អ្វក៏ីដោយ គឺអ្នកលក់តេងតេ 
ខ្ចប់ជាមួយថង់បា្លេស្ទិចជានិច្ច ពីពេេះវាងយសេួលយួរ ឬកាន់ពេលជិះម៉ូតូ កង់ មកផ្ទះ ។ អ្នកមិនដឹងថាតេូវកាន ់
ឥវា៉េន់មកផ្ទះតាមរបៀបណាទេ បេសិនបើមិនបេើថង់បា្លេស្ទិច ។ 

       
   សិសេសទី១៖ អ្នកបារម្ភយា៉េងខា្លេំងពីបញ្ហេបរិសា្ថេន។ អ្នកបានរៀនពីសាលាមកថា ថង់បា្លេស្ទិចតេូវចំណាយ 
ពេលជិត១លានឆ្នេទំើបរលួយ។ អ្នកគិតថា បេសិនបើយើងបន្តបេើបេេស់របៀបនេះ វានឹងមិនមនបរិសា្ថេន 
សា្អេតនៅក្នងុភូមិទៀតទេ។ អ្នកក៏ចង់រស់នៅក្នុង ភូមិមួយដេលមនបរិសា្ថេនសា្អេត គ្មេនថង់បា្លេស្ទិចរាយបា៉េយ 
ពេញផ្លូវ និងទើរលើមេកឈើ។ អ្នកឱេយយោបល់ថា មនតេដំណោះសេេយមួយគត់ គឺការហាមបេើថង់បា្លេស្ទចិ 
នៅក្នងុភូមិរបស់អ្នក។ អ្នកបង្ហេញជមេើសល្អៗនេការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិចដូច្នេះថា អ្នកអាចកាន់សេេក់ពីផ្ទះ  
បេសិនអ្នកចង់ទិញម្ហូបចំណីនៅផេសារ ឬអ្នកដើរលក់តាមផ្លូវ។ អ្នកអាចកាន់កន្តេក ឬថង់កំណាត់នៅពេលអ្នក 
ទៅផេសារទិញឥវា៉េន។ 

   ចំនួនឈុតនេប័ណ្ណគឺអាសេ័យលើចំនួនគរុសិសេសសរុប (ឧទាហរណ៍៖ បេសិនបើមនគរុសិសេសចំនួន៤០ 
នាក់ នោះគេូឧទ្ទេសតេូវមនប័ណ្ណចំនួន៥ឈុត)។ បេសិនបើគេូឧទ្ទេសមិនអាចចងកេងកេុមនីមួយៗឱេយមន 
ចំនួន៨នាក់ស្មើទេ គេឧូទ្ទេសតេវូកំណត់តួអង្គណាមួយទ្វេដង។ វាជាការបេសើរដេលមនតួអង្គចេើនក្នងុការ 
សម្តេងតួនេះ គឺយ៉ាេងហោចណាស់តេូវមនតួអង្គចំនួន៨នាក់តំណាងនៅក្នុងកេុមនីមួយៗ ដូច្នេះបេសិនបើអ្នក 
មនគរុសិសេសចំនួន៤៣នាក់ អ្នកតេូវបង្កើតកេុមចំនួន២ មនសមជិក៨នាក់ និង៣កេុមផេសេងទៀតមនសមជិក 
៩នាក់ ហើយមនសមជិកចំនួនពីរនាក់សម្តេងតួអង្គតេមួយ នៅក្នុងកេុមមនសមជិក ៩នាក់។

      សកម្មភាពទី២៖ ប័ណ្ណសម្តេងតួ
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     សិសេសទី២៖ អ្នកបានអានព័ត៌មននៅលើ Internet ហើយបានដឹងថា នៅបេទេសទ្វបីអឺរុ៉ប តាមផេសារទំនើប 
ភាគចេើនគឺមិនអនុញ្ញេតឱេយចេកឥវា៉េន់ដោយបេើថង់បា្លេស្ទិចទៅអតិថិជនទេ។ អ្នកទិញអាចបេើថង់បា្លេស្ទិច 
ដោយសេរី ប៉ុន្តេគេគិតថ្លេថង់បា្លេស្ទចិទំាងនោះ បេសិនបើអតិថិជនចង់ចេកឥវ៉ាេន់យកទៅផ្ទះ ។ ការធ្វើបេបនេះ 
អាចជំរុញឱេយមនុសេសចេះកាត់បន្ថយការបេើបេេស់ថង់បា្លេស្ទិច ឬកាន់កន្តេក ឬសេបាងមកកាន់ផេសារទំនើប ។ នៅ 
ផេសារទំនើបក៏មនលក់បេអប់បា្លស្ទិច និងថង់បា្លេស្ទិចដេលអាចបេើបេេស់ជារៀងរហូតនិងងយសេួលក្នុងការ 
ដាក់ឥវា៉េន់ទៀតផង ។

       អ្នកលក់ក្នុងហាង៖ អ្នកមនហាងលក់គេឿងទេសតូចមួយ ហើយអ្នកចង់បំរីសេវាកម្ម ដេលល្អបំផុតដល់ 
អតិថិជនដោយការខ្ចប់ទំនិញដាក់ក្នុងថង់បា្លេស្ទិចឥតគិតថ្លេសមេេប់រាល់ទំនិញដេលបានទិញ ។ បេសិនអ្នក 
មិនធ្វើអញ្ចឹងទេ អតិថិជនរបស់អ្នកនឹងទៅទិញហាងផេសេងទៀតដេលគេមនខ្ចប់ថង់បា្លេស្ទិច ។ ដូច្នេះ អ្នកមិន 
មនជមេើសផេសេងកេេពីខ្ចប់ឥវ៉ាេន់ដោយថង់បា្លេស្ទចិឱេយទៅអតិថិជនរបស់អ្នកទេ ។ អ្នកថេមទំាងខ្ចប់ឥវ៉ាេន់មួយ 
មុខបេើថង់បា្លេស្ទចិមួយពេេះអតិថិជនចង់ឱេយធ្វើដូចោ្នេះ។ ឧ. បេភេទផ្លេឈើ 

       អាជវីករលកដ់រូនៅផេសារ៖ ជាអ្នកលកផ់្លេឈើ នងិបន្លេនៅផេសារមនិសបេបាយចតិ្តដោយសារអតថិជិនទាងំអស ់
របស់អ្នកចង់ខ្ចប់បន្លេ និងផ្លេឈើដេលទិញទាំងអស់ ឧ. ផ្លេឈើមួយថង់ និងបន្លេមួយថង់។ អ្នកបាន 
ចំណាយលុយជាចេើន ក្នងុការទិញថង់បា្លេស្ទចិដើមេបីខ្ចប់ឥវ៉ាេន់ឱេយអតិថិជនរបស់អ្នក ហើយអ្នកក៏ដឹងផងដេរថា  
ថង់បា្លេស្ទចិបង្កឱេយមនផលប៉ះពាល់ជាចេើនក្នុងភូមិរបស់អ្នក។
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៥.៤.៧ ម៉េងទី៧៖ ការតេៀមរៀបចំសេង់ស្ថតិិអំពីបេភពទឹក

ការពិពណ៌នាពីបេភពទឹក៖………………………………………………………………………………
…………

ទីតាំង 
និងសា្ថេនភាពនៅជុំវិញ

សកម្មភាពដេលកើតឡើង 
ជាមួយនឹងទឹក ឬជុំវិញ 

បេភពទឹក 
អ្នកបេើបេេស់បេភពទឹក? ការបំពុលទឹក?

តារាងសង្កេត

      សកម្មភាពទី២៖ គំរូតារាងសង្កេត និងកមេងសំណួរ

       បញ្ហេសុខភាព គឺមិនតេូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតារាងសង្កេតទេ ពីពេេះវាជាការងរពិបាកក្នុងការសង្កេត 
យើងគួរផ្តេតលើបញ្ហេសុខភាពនេះអំឡុងពេលសម្ភេសវិញ។ 

       កមេងសំណួរ
 1. តើបេភពទឹកដេលអ្នកបានសង្កេតនោះមនសា្ថេនភាពដូចម្តេច?
 2. តើនរណាខ្លះ ដេលបេើបេេស់បេភពទឹកនោះ?
 3. តើបេើប៉ុនា្មេនដងក្នុងមួយថ្ងេ?
 4. តើបេភពទឹកនោះតេូវបានបេើបេេស់សមេេប់សកម្មភាពអ្វីខ្លះ?
 5. តើទីតាំងមនការបំពុលមកលើបេភពទឹកដេរឬទេ?បំពុលយា៉េងដូចម្តេច?
 6. តើមនមនុសេសចាប់ផ្តើមឈឺ ដោយសារការបេើបេេស់ទឹកពីបេភពទឹកនោះដេរឬទេ? តើមូលហេតុអ្វ?ី
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៥.៤.១០ ម៉េងទី១០៖ ការបេើបេេស់ទឹកសុវត្ថិភាព

ទឹកអណ្តូងមនជាតិអាសេនិច ទឹកអណ្តូងមនចេេះ

សេះឬតេពាំងល្អក់ខា្លេំង អណ្តូងស្នប់ជីកដោយអង្គការ

សេះទឹកសហគមន៍ សេះចិញ្ចឹមតេីក្នុងគេួសារ

អាងស្តុកទឹកភ្លៀង ទឹកស្ទឹងកេេយផ្ទះ  

ទឹកបេឡាយ ទឹកអូរតាមសេេ

អាងស្តុកទឹកសហគមន៍ បណា្តេញទឹកសា្អេត

ធុងចមេេះទឹកសា្អេត សិបេបកម្មផលិតទឹកសុទ្ធ

ផឹក ងូត

បោកគក់ ដាំបាយ

ចម្អិនម្ហូបអាហារ លាងចាន

លាងសត្វ ដុសធ្មេញ

បញ្ចូលសេេ លាយថា្នេំពុល

ចិញ្ចឹមជេូក សេេចបន្លេ

អាជីវកម្មលាងឡាននិងម៉ូតូ ភោជនីយដា្ឋេនឬអាហារដា្ឋេន

       ប័ណ្ណបេភពទឹក

      សកម្មភាពទី២៖ ប័ណ្ណបេភពទឹក និងប័ណ្ណការបេើបេេស់ទឹក

       ប័ណ្ណការបេើបេេស់ទឹក
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៦.៤.១ ម៉េងទី១៖ សារសំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គ 

   ពំនោលទី១៖ វាមិនអាចធ្វើទៅបានទេក្នុងការបេៀបធៀបបេព័ន្ធដីសណ្តទន្លេផេសេងៗ ពីពេេះបរិបទក្នុង 
តំបន់ធ្វើឱេយបេព័ន្ធអេកូឡូសុីខុសគ្នេខា្លេំង  

 ចម្លើយទី១៖(ខុស)មនភាពសេដៀងគ្នេជាចេើន រវាងបេព័ន្ធអេកូឡូសុីនៅក្នុងដីសណ្តនេទន្លេសមេេប់ 
ហេតុផលនេះ អង្គការដេលផលិតវីដេអូនេះបានបង្កើតនូវគណៈកម្មការពិសេសមួយ ដើមេបីបេៀបធៀបដ ី
សណ្តនៅលើទទូាងំពភិពលោក (នៅក្នងុករណនីេះ គទឺន្លេ Mississippi នងិទន្លេមេគង្គ)បានបេៀបធៀប នងិ 
ពេយាករណប៍ញ្ហេអេកឡូសូុដីោយមនការអភវិឌេឍសេដ្ឋកចិ្ចបេហាកប់េហេលគ្នេ (ទនំបវ់ារអីគ្គសិន)ី។ ផលវបិាក 
រយៈពេលយូរនេទំនប់វារីអគ្គសនីនៅក្នងុសហរដ្ឋអាមេរិកលើដីសណ្តទន្លេMississippi អាចបង្ហេញនូវអ្វដីេល 
អាចកើតឡើងក្នងុពេលអនាគតនៅដីសណ្តទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាប។ នៅពេលដេលផលវិបាករយៈពេល 
យូរតេូវគេពេយាករណ៍បាន នោះមនន័យថាយើងមនលទ្ធភាពបញ្ជៀសវាបាន។ 

      
ពំនោលទី២៖  ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចអាចមនផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនមកលើទិន្នផលសេូវ 

 ចម្លើយទី២៖(តេូវ) ឧទាហរណ៍មួយនេការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច ដេលបានលើកឡើងក្នុងវីដេអូគឺទំនប់វារ ី
អគ្គិសនី។ ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គសនីអាចមនការប៉ះពាល់វដ្តធម្មជាតិនេដីលេបាប់ និងធារទឹកដេលជះ 
ឥទ្ធិពលយា៉េងខា្លេំងមកលើជីជាតិដី នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ (ទាំងដីសណ្តរទន្លេមេគង្គនៅក្នុងបេទេស 
វៀតណាម និងតំបន់បឹងទន្លេសាបនៅបេទេសកម្ពុជា)។ ផលវិបាកអវិជ្ជមននេការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចដទេ 
ទៀត គឺសកម្មភាពដេលបណា្តេលឱេយមនការបេេបេួលអាកាសធាតុក៏មនការប៉ះពាល់ផងដេរទៅលើធារទឹក 
របស់ទន្លេមេគង្គ (ជាផលវិបាកវាប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលសេូវ និងនេសាទ)ទាំងក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងតំបន ់
បឹងទន្លេសាប ។ 

 
      ពំនោលទី៣៖ ការបាត់បង់ដីលេបាប់ គឺមនផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនចំពោះទិន្នផលសេូវ និងជីជាតិដីតិចតួច

    ចម្លើយទី៣ ៖ (ខុស) ដីលេបាប់គឺជាអាយុជីវិតរបស់បេព័ន្ធអេកូឡូសីុ ដេលផ្តល់ជីជាតិ និងសារធាតុចឹញ្ចមឹ 
ដល់វិស័យកសិកម្ម និងជលផល ពេមទាំងធ្វើឱេយដីសើមតាមដងទន្លេមននិរន្តភាព ។ កង្វះខាតដីលេបាប់ដេល 
បណា្តេលមកពី ការសាងសង់ទំនប់អគ្គសីនី នាវាចរណ៍ និងរចនាសម្ពន័្ធនេការតេតួពិនិតេយទឹកជំនន់បានធ្វើឱេយ 
មនបញ្ហេលិចលង់ ផ្ទេដីកសិកម្ម ដេលធ្វើឱេយកាន់តេបេឈមនឹងការកើនឡើងនេកម្ពស់ទឹកសមុទេ ។ ការឃំង 
សា្កេត់ដីលេបាប់មុនពេលវាហូរទៅដល់តំបន់ដីសណ្តអាចធ្វើឱេយមនផលវិបាកដូចជា ការបាក់ចេេងំ ការហូរចេេះ 
នៅតាមដងទន្លេ និងការលិចលង់ សហគមន៍ ឬទីកេងុដេលងយទទួលរងនូវទឹកជំនន់ ។ ដីលេបាប់ភាគចេើន  
គឺបានហូរមកពីតំបន់ទន្លេមេគង្គលើ (បេទេសចិន) ទីដេលមនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គីសនីជាចេើន  
ដេលឃំងដីលេបាប់មួយភាគធំ បណា្តេលឱេយខេសត់ដីលេបាប់នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គកេេម ។ នោះជាផលវិបាក 
ប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្ម (ដីបាត់បង់ជីជាតិ) និងផលនេសាទ (បាត់បង់សារធាតុចឹញ្ចមឹដេលជាអាហារ 
សមេេប់តេនីៅក្នងុទន្លេមេគង្គ និងបឹងទន្លេសាប) ។ 

       អត្ថបទខាងកេេមនេះ គឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះ ប៉ុន្តេគេូឧទេ្ទសអាចបន្ថេមអត្ថបទថ្មីថេមទៀត ប៉ុន្តេមិនចាំបាច ់
យកអត្ថបទដេលមនអត្ថន័យជេេពេកទេ តេអត្ថបទនោះតេូវបង្កប់ន័យឱេយគរុសិសេសតេិះរិះពិចារណា។

          សកម្មភាពទី២៖ អត្ថបទ “តេូវ” និង “ខុស”
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      ពំនោលទី៤៖  មូលហេតុចមេបងនេការថយចុះផលតេកី្នងុបឹងទន្លេសាប គឺជាកង្វះខាតរបបទឹកហូរចូលទៅ 
បឹង ដេលបង្កឡើងដោយទំនប់វារីអគ្គីសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើ

      ចម្លើយទី៤៖ (ខុស) វាគេេន់តេជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាចេើន ប៉ុន្តេបញ្ហេបាត់ទីជមេក 
តេី និងចំនួនតេី បានចាប់ផ្តើមកើតមនរួចមកហើយនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលើ ដោយសារទន្លេមេគង្គជា 
បេភពកកើតកូនតេី។ ទំនប់វារីអគ្គីសនីបានឃំងតេីមិនអាចធ្វើដំណើរមកបឹងទន្លេសាបបាន ។ ទំនប់វារ ី
អគ្គិសនីមិនតេឹមតេធ្វើឱេយផ្លេស់ប្តូរធារទឹកប៉ុណោ្ណេះទេ ប៉ុន្តេវាក៏ធ្វើឱេយមនការផ្លេស់ប្តូររបបទឹកផងដេរ ដេល 
អាចប៉ះពាល់ដល់បេព័ន្ធអេកូឡូសុីធម្មជាតិ ដូចជាការធ្វើដំណើរ    របស់តេីជាដើម។ អ្វីដេលមិនបានលើក 
ឡើងនៅក្នុងខេសេវីដេអូតេវាបានជះឥទ្ធិពលយា៉េងខា្លេំងមកលើការធា្លេក់ចុះផលតេីនៅបឹងទន្លេសាប គឺការ 
នេសាទហួសកមេតិ និងការបេើឧបករណ៍ល្មើសចេបាប់សមេេប់នេសាទតេ។ី

 
      ពនំោលទី៥៖ ផ្កេយរណប (ដេលអាចចាបយ់ករបូភាពបាន)គជឺាឧបករណអ៍ាចជយួកាតប់ន្ថយផលវបិាក 
នេការឡើងកម្តេផេនដី

 
      ចម្លើយទ៥ី៖ (តេវូ) ផ្កេយរណប គេអាចយកមកបេើដើមេបតីេតួពនិតិេយបេពន័្ធអេកឡូសូុ ីដេលផ្តលក់ារពេមន 
ឱេយដឹងមុនអំពីភាពរាំងស្ងួត គេេះទឹកជំនន់ ឬជួយតាមដានដំណើរវិវត្តន៍របស់ផេនទឹកកក ។ ឧបករណ៍នេះ  
តេវូបានគេបង្កើតឡើងដើមេបីតាមដានបេព័ន្ធអេកូឡូសីុ និងពេយាករណ៍ពីផលវិបាកនេការផ្លេស់ប្តរូអាកាសធាតុ ។
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៦.៤.៤ ម៉េងទី៤៖ ការអភិរកេសបឹងទន្លេសាប

       • បេធានសហគមន៍នេសាទ
 ពូ សុខ មឿន ជាបេធានសហគមន៍នេសាទមួយនៅបឹងទន្លេសាប គត់បានជាប់ឆ្នេតជាបេធាន 
       សហគមន៍២ឆ្នេមំកហើយ ភារកិច្ចរបស់គត់គឺចងកេងសមជិកសហគមន៍ អប់រំអំពីការអភិរកេស និង 
           នេសាទឱេយមននិរន្តភាព។ កន្លងមកគត់បានខិតខំផេសព្វផេសាយ ឱេយបេជានេសាទអភិរកេសពេេលិចទឹក   
   បេើបេេស់តេសម្ភេរ លក្ខណៈគេួសារជៀសវាងបទល្មើសផេសេងៗ។ ចាប់តាំងពីបង្កើតសហគមន៍ 
     នេសាទមក ឃើញថាទិន្នផលតេី បានកើនឡើងចេើនជាងមុន ហើយបទល្មើសនេសាទក៏មនការ 
        ថយចុះចេើន ដោយសារបេជានេសាទ យល់ដឹងចេើន ឈប់កាប់ពេេលិចទឹកយកមកធ្វើអុស បង្វេរ 
   មកបេើចងេ្កានហា្គេសជីវឧស្ម័នភាគចេើន ហើយ មេយា៉េងទៀតមនការសហការល្អជាមួយអាជា្ញេធរ 
            មូលដា្ឋេន និងមនេ្តីជលផល។

       • តំណាងធនាគរអភិវឌេឍន៍អាសុី (ADB)
 លោក សីលា ជាមនេ្តីអនុវត្តគមេេងទេទេង់ជីវភាពបឹងទន្លេសាប។ គមេេងនេះផ្តល់ថវិកាដោយ 
            ធនាគរអភិវឌេឍន៍អាសុី។ ការងររបស់គត់គឺជួយដល់សហគមន៍នេសាទលើការអប់រំអំពីការអភិវឌេឍ 
   បេកបដោយនិរន្តរភាព ការបណ្តះុបណា្តេលបច្ចេកទេសបន្ថេមដើមេបីជួយទេទេង់ជីវភាពកំុឱេយពឹងផ្អេក 
      តេលើការនេសាទ មួយមុខ។ ក្នងុនោះគត់បង្ហេត់បងេៀនយុវជន និងបេជានេសាទអំពីការនាំភ្ញៀវ 
            ទេសចរណ៍ កេលម្អសេវាកម្ម ដឹកជញ្ជូនពេេះទេសចរណ៍ធម្មជាតិអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឱេយមក 
           ទសេសនានិងជាបេភពចំណូលយា៉េង សំខាន់មួយ។ គត់ខិតខំយា៉េងខា្លេំងលើភារកិច្ចទាំងនេះ ពេេះគត់ 
           យល់ថាមុខរបរថ្មីបន្ថេមរបស់បេជា សហគមន៍ខាងលើនេះ នឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អេកតេលើការ 
    នេសាទនិងទាញយកធនធានជលផល មកបេើបេេស់។ គត់ចង់ឱេយគេប់គេសួារដេលរស់នៅលើបឹង 
           ទន្លេសាបចូលជាសមជិកសហគមន៍នេសាទ។

       • អ្នកនេសាទជាលក្ខណៈគេួសារ
 មីងសយជាគេសួារមួយមនមុខរបរជាអ្នកនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបអស់រយៈពេល១៥ឆ្នេមំកហើយ។ 
      គេសួារគត់មនសមជិក៨នាក់ ក្នងុនោះកូន៥នាក់ កំពុងសិកេសា។ កាលពី១០ឆ្នេមុំន ក្នងុ១យប់គត់ 
             និងប្តអីាចរកតេបីានពី៥០ទៅ១០០គីឡូកេេមក៏មន ដូច្នេះគត់អាចចិញ្ចមឹគេសួារបានដោយសេលួ។  
  ពេលបច្ចបុេបន្នការនេសាទតេវូទៅឆ្ងេយ ពេេះទីកន្លេងដេលគត់ធា្លេប់នេសាទពីមុនកា្លេយជាតំបន់ឡូតិ៍ 
      នេសាទរបស់ឯកជនទៅហើយ។ ដូចនេះការនេសាទបានតិចណាស់ ជួនកាលមិនបាន១០គីឡូផងក៏ 
            មន ពេេះមនអ្នកនេសាទកាន់តេចេើនហើយអ្នកខ្លះមនទំាងបេើឧបករណ៍ឆក់និងសេបេមុងទៀតផង។  
     គត់ចង់ឱេយអ្នកនេសាទទំាងអស់ចងកេងគ្នេនិងមូលមតិគ្នេឈប់នេសាទល្មើសចេបាប់តទៅទៀត។ គត់ 
   មិនចង់ឱេយកូនៗរបស់គត់កា្លេយជាអ្នកនេសាទដូចពួកគត់ទេ ដូច្នេះទើបគត់ខំអប់រំកូនឱេយរៀនបាន 
            ខ្ពស់ដើមេបីទទួលបានមុខរបរល្អ។

       • អ្នកនេសាទធា្លេប់បេពេឹត្តបទល្មើស
 ពូមឿន អាយុ ៣០ឆ្នេ ំ ធា្លេប់ជាអ្នកនេសាទបេពេតឹ្តបទល្មើសផេសេងៗ។ មុនពេលចូលជាសមជិក 
    សហគមន៍នេសាទគត់ធា្លេប់បេពេតឹ្តបទល្មើសជាចេើន បុ៉ន្តេបច្ចបុេបន្នគត់ភា្ញេក់រលឹកឡើងវិញដោយសារ 
             បានចូលរួម សិកា្ខេសាលាអំពីការបង្កើតសហគមន៍នេសាទ ធ្វើឱេយគត់មនការយល់ដឹងពីអត្ថបេយោជន៍ 
        នេការថេរកេសា ពេេលិចទឹក ការចងកេងកេមុលេបាត ទប់សា្កេត់បទល្មើស។ គត់ចង់ឱេយសមត្ថកិច្ចកំុទទួល 
             លុយសំណូកពី ជនល្មើសនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវចេបាប់ចំពោះជនទាំងនោះទើបបទល្មើសអាចថយ 
            ចុះបាន។

          សកម្មភាពទី២៖ ប័ណ្ណសម្តេងតួអំពីសហគមន៍នេសាទ
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       • អ្នកនេសាទ
 ពូ កុង ជាអ្នកនេសាទ១រូបក្នងុសហគមន៍ដេលមនជីវភាពធូរធារមធេយម។ គត់តេងលួចបេើឧបករណ៍ 
          អួនកេឡាល្អតិចាប់តេ ីជាពិសេសនៅរដូវហាមឃត់។ គត់គិតថានេះជារឿងធម្មតាទៅហើយ ពេេះអីបើ 
            មិនធ្វើដូច្នេះទេ វាមិនអាចរកតេបីានទេ។ ពេលខ្លះយើងចំណាយបា្រក់បង់ឱេយមនេ្តជីលផល ដើមេបីរកតេ ី
       ឱេយបានចេើន។ គត់គិតថាសា្ថេនភាពបច្ចបុេបន្នបើមិនមនការសីុសំណូកទេ នោះការអភិរកេសតេនឹីងកាន់ 
           តេមនបេសិទ្ធភាពថេមទៀត។ ពេលណាអ្នកដទេគេឈប់បេពេតឹ្តបទល្មើស ខ្ញុនឹំងឈប់ដេរ។

       • សមត្ថកិច្ច(នគរបាលអាវុធហត្ថ)
 លោក សុវណ្ណ និង ប៊ុនហៀង ជាមនេ្តីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលពួកគត់បានលើកឡើងនូវចំណាប ់
            អារម្មណ៍ដូចខាងកេេម៖
  1. សុំធ្វើការនេសាទទៅតាមទីកន្លេងនិងពេលវេលាដេលរដ្ឋបានកំណត់ និងកុំបេើឧបករណ ៍
                           នេសាទខុសចេបាប់ (ឧ អាគុយឆក់ អួននិងសេបេមុងកេឡាល្អិត។ល។)
  2. កាកសំណល់បេើបេេស់បេចំាថ្ងេឬកាកសំណល់ផ្ទះបាយតេវូទុកដាក់ឱេយបានតេមឹតេវូ សំណល់ 
                            ណារលួយគួរយកទៅធ្វើជីកំប៉ុស្តសមេេប់ដាក់រានជីរបស់យើង។
  3. ចូលរួមការពារពេេលិចទឹកទំាងអស់គ្នេ បើកាប់ធ្វើអុសតេវូគោរពតាមចេបាប់សហគមន៍យើង  
                              កំុបង្កឱេយមនភ្លើងឆេះពេេនៅរដូវបេេំងតាមរយៈការធ្វេសបេហេសផេសេងៗ។
  4. ចូលរួមការដាំដុះឡើងវិញនូវកូនពេេលិចទឹក។
  5. ផ្តល់ព័ត៌មនដល់សមត្ថកិច្ចនៅពេលបងប្អនូជួបបទល្មើសដូចជានេសាទខុសចេបាប់ ចាប់ 
                             សត្វ កាប់ពេេលិចទឹកជាដើម។
  6. ជួយផេសព្វផេសាយដល់បេជាជនយើងផេសេងទៀតដេលពុំទាន់យល់ដឹងអំពីបញ្ហេការពារនិង 
                           ថេរកេសាបរិសា្ថេនបឹងទន្លេសាបយើង។

       • មេឃុំ
 លោកមេឃុំបានសហការយា៉េងជិតស្និទ្ធជាមួយមនេ្តីជំនាញ និងគំទេយា៉េងខា្លេំងដល់សហគមន ៍
     នេសាទ។ ក្នុងថ្ងេនេះ គត់សំណូមពរនិងថ្លេងអំណរគុណយ៉ាេងជេេលជេេដល់ការសហការល្អពីគេប់ 
  អ្នកពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ ទើបបានជាសហគមន៍មនការរីកចមេើនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុបេបន្ននេះ។       
     គត់សំណូមពរឱេយការសហការ និងការចូលរួមនេះមនបន្តទៅទៀត ក្នងុគោលបំណងឱេយសហគមន៍ 
             នេសាទនេះកាន់តេមនការអភិវឌេឍឈានឡើងមួយកមេិតទៀត។

       • នាយកសាលាបឋមសិកេសា
 លោក ជា ម៉េប់ជានាយកសាលាបឋមសិកេសាក្នុងសហគមន៍នេះ គត់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធបឹង 
           ទន្លេសាបដចូខាងកេេម៖”ប៉នុា្មេនឆ្នេចុំងកេេយនេះដោយមនការកាបប់ផំ្លេញពេេលចិទកឹ ការនេសាទ 
           ខុសចេបាប់ កំណើនបេជានេសាទពីមួយឆ្នេំទៅមួយឆ្នេំផងនោះបានធ្វើឱេយការនេសាទលក្ខណៈគេួសារ 
      មនការលំបាក”។ នៅសាលារៀនរបស់ខ្ញុំ គេូបងេៀនគេប់កមេិតថា្នេក់បាននិងកំពុងបញេ្ជាបមេរៀន 
        បរិសា្ថេនបឹងទន្លេសាប យ៉ាេងតិច២ម៉េងក្នុង១សបា្តេហ៍ ដើមេបីឱេយសិសេសបានយល់ដឹងនិងចូលរួមថេរកេសា 
           បរិសា្ថេនបឹងទន្លេសាបយើង ក្នុង គោលដៅកាត់បន្ថយនូវសកម្មភាពអវិជ្ជមនកន្លងមករបស់ពូមីងបង 
            ប្អូនយើង។ កេេពីនេះយើង ក៏បានចូលរួម ធ្វើសកម្មភាពសហគមន៍ជាចេើនផងដេរដូចបេជាជនក្នុង 
            ភូមិយើងធា្លេប់ដឹងមកហើយ។ដូច្នេះការ អប់រំបរិសា្ថេន មនអត្ថបេយោជន៍ណាស់សមេេប់កូនចៅយើង។

៦.៤.៤ ម៉េងទី៤៖ ការអភិរកេសបឹងទន្លេសាប
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       • សិសេសសាលាបឋមសិកេសា
 សុភីជាសិសេសថា្នេក់ទី៦ គត់មនយោបល់ដូចតទៅ៖ សព្វថ្ងេនេះសាលារៀនរបស់គត់មិនទាន់មន 
            បរិសា្ថេន សា្អេតនៅឡើយទេ។ លោកនាយកគួរដាក់ធុងសំរាមឱេយបានគេប់គេេន់ ជៀសវាងការចោល 
      សំរាមទៅក្នុងទឹក។ បើគ្មេនវិធានការទប់សា្កេត់ទេនោះ ការចោលជារៀងរាល់នឹងធ្វើឱេយកខ្វក់ទឹកបឹង 
            ទន្លេសាបរបស់យើង មេយា៉េងទៀតថេមទាំងធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកទេសចរបរទេសផងដេរ។

       • ថៅកេឡូ
 ការពិតក្នុងនាមជាថៅកេឡូថ្វីតេបិតលោកសេង ធ្វើអាជីវកម្មរកបេេក់ចំណេញ ក៏គត់មនបំណងចូល 
            រួមជាមួយបងប្អូនក្នុងការថេរកេសាបឹងទន្លេសាបយើងឱេយបានយូរអង្វេងដេរ។ គត់គិតថាដើមេបីថេរកេសា 
 ធនធានជលផលឱេយមននិរន្តភាពបងប្អនូតេវូគោរពគ្នេទៅវិញទៅមកមិននេសាទនៅទីកន្លេងហាមឃត់ 
     និងគោរពចេបាប់។ គត់ក៏តេងតេលេងតេីមេពូជទៅក្នុងបឹងវិញដើមេបីបង្កើតតេីឱេយបានចេើន។ គត់ 
   សងេឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តកិច្ចសហការគ្នេទៅវិញទៅមកយា៉េងជិតស្និទ្ធថេមទៀត ដូចជាការចូលរួម 
            ទប់សា្កេត់បទល្មើសជាដើម។

       • មនេ្តីជលផល
 លោក បុ៊ន ថាន ជាមនេ្តជីលផលគត់មនសមត្ថកិច្ចអនុវត្តចេបាប់ជលផលដូចជា ហាមឃត់ការ 
   នេសាទក្នងុរដូវតេពីង បងេ្កាបនិងកសាងសំណំុរឿងទៅតុលាការចំពោះបទល្មើសនេសាទក្នងុតំបន់ 
            ដេលគត់គេប់គេង។
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បញ្ជពីហុមេឌៀ

ឌីវីឌី /ឌីស មេរៀន  /ម៉េង ចំណង ជើង បេភព

ឌី វីឌី   ១ និង ឌី វីឌី   ២ ឯកសារ   វីដេអូ 

មេរៀនទី   ១  សញ្ញេណទូទៅនេបរិសា្ថន(គ្មេន)

មេរៀនទី ២ជីវៈចមេុះ និងឋានបេព័ន្ធ

ឌីវីឌី  ១
2.4.1 េម៉េងទី១៖ ជីវៈចមេុះ សកម្មភាព បន្ថេម   ទី  ១  

ការ អភិរកេស ធនធាន ធម្មជាតិ 
BCI

ឌីវីឌី  ១
2.4.1 ម៉េងទី១៖ ជីវៈចមេុះ សកម្មភាព បន្ថេម   ទី  ១   "កិច្ចការពារ 

និងការធ្វើសារពើភ័ណ្ឌរុក្ខជាតិ"
TVK

មេរៀនទី៣ ធនធានធម្មជាតិ និងការបេើបេេស់ ហួសបេម ណ

ឌីវីឌី  ១
3.4.2 ម៉េងទី២៖ 

ការកាប់បំផ្លេញពេេ ឈើ
សកម្មភាពទី ១

"សហគមន៍ ទេសចរណ៍ធម្មជា តិចំបក់"
TVK

ឌីវីឌី  ១ 3.4.3 ម៉េងទី ៣៖ សត្វពេេ សកម្មភាពទី  ៣  "ការអភិរកេសសត្វពេេ " TVK

ឌីវីឌី  ១ 3.4.4 ម៉េងទី ៤៖ ធនធានរ៉េ
សកម្មភាព  ទី ៣

 "អាជីវកម្មរ៉េនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី"
TVK

ឌីវីឌី  ១
3.4.5 ម៉េងទី ៥៖ បមេេ 

បមេួលអាកាសធាតុ
សកម្មភាពបន្ថេម  

"ការកើនឡើងកម្តេ ផេនដី"
TVK

មេរៀនទី៤ ការគេប់គេងសំរាមនៅតាមសាលារៀននិងសហគមន៍

ឌីវីឌី  ១
មេរៀនទី៤ ការគេប់គេងសំរាមនៅ

តាមសាលារៀននិងសហគមន៍
សកម្មភាព ទី  ៣ 

"សំរាម ឬមិនមេនសំរា ម"
TVK

ឌីវីឌី  ១
4.4.8 សកម្មភាពបន្ថេ ម៖ យុទ្ធនាការ 

កាត់បន្ថយថង់បា្លស្ទិចនៅក្នុង
សហគមន៍

"យុទ្ធនាការកាត់បន្ថយសំរាម" VVOB
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មេរៀនទី៥ ការបំពុលក្នុងបេទេសកម្ពុជា

ឌីវីឌី ២ 5.4.1 ម៉េងទី១៖ ការបំពុលខេយល់
សកម្មភាពទី ១ 
  ការបំពុលខេយល់ 

និងការបំពុលដោយសំឡេង រំពង

TVK

ឌីវីឌី  ២ 5.4.1 ម៉េងទី១៖ ការបំពុលខេយល់
សកម្មភាព ទី  ៣
ការបំពុល ខេយល់ 

TVK

ឌីវីឌី  ២
5.4.4 ម៉េងទី ៤៖ 

បញ្ហេថង់បា្លស្ទិចនៅក្នុង
ភូមិយើង

"ការបេើបេេស់ថង់
បា្លស្ទិ ចក្នុងបេទេសកម្ពុជា "

TVK

ឌីវីឌី  ២
5.4.5 ម៉េងទី៥៖ 

សារបេយោជន៍របស់ទឹក
សកម្មភាព ទី   ៣

ធុង ចមេេះ ទឹ  កសា្អត
IBE

ឌីវីឌី  ២
5.4.6 ម៉េងទី៦៖ 

ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល 
និងស្ទឹងមនបរិសា្ថនសា្អត

សកម្មភាព ទី២
ការបរិភោគទឹកសា្អត

Ministry 

of Health

ឌីវីឌី  ២
5.4.8 ម៉េងទី ៨៖ ការរាយការណ៍អំពី

ការសេង់ស្ថិតិបេភពទឹក
សកម្មភាពទី ២

 ការបេើបេេ ស់ទឹក
TVK

ឌីវីឌី  ២
5.4.10 ម៉េងទី១០ ៖ 

ការបេើបេេស់ទឹកសុវត្ថិភាព

សកម្ម ភាព ទី ៣
 ការបេើបេេ ស់ទឹកដេល ម ន

សារជាតិអាសេនិច

TVK

មេរៀនទី៦ បរិសា្ថនទន្លេ

ឌីវីឌី  ២
6.4.1 ម៉េងទី ១ ៖ 

សារៈសំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គ
សកម្មភាពទី  ១  

 ការពេយាករណ៍អំពីទន្លេមេគង្គ
USGS

ឌីវីឌី  ២
6.4.1 ម៉េងទី ១៖ 

សារៈសំខាន់របស់ទន្លេ មេគង្គ
សកម្មភាព បន្ថេម  

ការ សង្គេេះ  សត្វផេសាតទន្លេមេគង្គ
TVK

ឌីវីឌី  ២
6.4.3 ម៉េងទី៣៖ 

ការនសាទតេីខុសចេបាប់
សកម្មភាព ទី   ២

កង្វះខាតតេីនៅបឹងទន្លេសាប
TVK

ឌីវីឌី  ២
6.4.4 ម៉េងទី៤៖ ការអភិរកេស 

បឹងទន្លេសាប
សកម្មភាព ទី១   

ឋានបេព័ន្ធបឹងទន្លេសាប

ADB
WATER
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ឌីស  ទី  ៣ ជីវចល អប់ រំ  បទបង្ហេញ   ផេន ទី   និង       សា្លេយ រូបភាព  

មេរៀនទី២ ជីវៈចមេុះ និងឋានបេព័ន្ធ

ឌីស  ៣

2.4.2 ម៉េងទី២៖ 

ឋានបេព័ន្ធ (បេព័ន្ធអកូឡូសុី  

និងតំបន់ដីសើម)

សកម្មភាព  ទី  ៣  តំបន់ ដីសើម SCW

មេរៀនទី៣ ធនធានធម្មជាតិ និងការបេើបេេស់ ហួសបេមណ

ឌីស  ៣
3.4.5 ម៉េងទី ៥៖ 

បមេេបមេួលអាកាសធាតុ

សកម្មភាព ទី  ១ 
គំនូរជីវចលអប់រំអំពី

 "បមេេ បមេួលអាកាសធាតុ"

មេរៀនទី៥ ការបំពុលក្នុងបេទេសកម្ពុជា

ឌីស  ៣
5.4.9 ម៉េងទី៩៖ 

វដ្តទឹក និងបរិសា្ថន
សកម្មភាព ទី ២   

បទបង្ហេញ ស្តីពី  ដំណាក់កាលនេ វដ្តទឹក
VVOB

ឌីវីឌី  ៤ ដល់  ឌីវីឌី  ៧ ការ បង្ហេញ សកម្មភាព បងេៀន 

មេរៀនទី១ សញ្ញេណទូទៅនេ បរិសា្ថន

ឌីវីឌី  ៤
1.4.2 ម៉េងទី២៖ 

ការអប់រំដើមេបីអភិវឌេឍន៍បេកប
ដោយនិរន្តរភាព

សកម្មភាព  ទី ២ 
ការងរកេុមលើករណីសិកេសា

Open 

Insti-

tute/

VVOB

មេរៀនទី២ ជីវៈចមេុះ និងឋានបេព័ន្ធ

ឌីវីឌី  ៤
2.4.1 ម៉េងទី១៖ ជីវៈចមេុះ សកម្មភាព  ទី២  

 លេបេងសិកេសា បណា្តញជីវិត

Open 

Insti-

tute/

VVOB

មេរៀនទី៣ ធនធានធម្មជាតិ និងការបេើបេេស់ហួសបេ មណ 

ឌីវីឌី  ៤
3.4.2 ម៉េងទី២៖ 

ការកាប់បំផ្លេញពេេឈើ
សកម្មភាព  ទី  ៣ 

ការ សម្តេង ឈុត ខ្លី

Open 

Insti-

tute/

VVOB

ឌីវីឌី  ៤ 3.4.3 ម៉េងទី ៣៖ សត្វពេេ
សកម្មភាព ទី   ១  

លេបេ ងសិកេសា៖ សត្វជិតផុតពូជ

Open 

Insti-

tute/

VVOB
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មេរៀនទី៤ ការគេប់គេងសំរាមនៅតាមសាលារៀននិងសហគមន៍

ឌីវីឌី ៥

4.4.1 ម៉េងទី១៖ 

បេភេទផេសេងៗគ្នេ  នេសំរាម និងការ

ញេកសំរាម

សកម្មភាព ទី  ២   

វីដេអូអំពីការងរកេុមអំពីការចុះ

សេង់ស្ថិតិនៅតាមផ្ទះ

និងសហគមន៍ (៦ នាទី)

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី ៥
4.4.3 ម៉េងទី៣៖ 

កាកសំណល់រលួយ និងមិនរលួយ

សកម្មភាព ទី  ១   

លេបេងសិកេសា "សូមកុំភ្លេចខ្ញុំណា!

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី ៥
4.4.3 ម៉េងទី៣៖ 

កាកសំណល់រលួយ និងមិនរលួយ

សកម្មភាពទី  ៣ 

លេបេងសិកេសា "ខេសេពេលវេលា"

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី ៥

4.4.4 ម៉េងទី ៤ ៖ 

ការកាត់បន្ថយ ការបេើបេេ ស់

ឡើងវិញ ការកេច្នេ

សកម្មភាពទី ២

សវនកម្មសំរាមតាមសាលារៀន

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី ៥

4.4.5 ម៉េងទី៥៖ 

សមេង់ស្ថិតិអំពីការបេើបេេស់ថង់បា្ល

ស្ទិចក្នុងសាលារៀន

សក ម្មភាព ទី   ២  

សាលារៀនគ្មនថង់ បា្លស្ទិច

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី ៥

4.4.6 សកម្មភាពបន្ថេម៖ 

លេបេងសិកេសាអំពីការបេើបេេស់ 

និងការបោះចោល

សកម្មភាព បន្ថេម  

លេបេងសិកេសាអំពីការបេើបេេស់ 

និងការបោះចោល

Open In-

stitute/

VVOB

មេរៀនទី៥ ការបំពុលក្នុងបេទេសកម្ពុជា

ឌីវីឌី   ៦
5.4.1 ម៉េងទី១៖ 

ការបំពុលខេយល់

សកម្មភាព ទី  ២  

លេបេង "ស្វេងរកដេ គូ"

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី   ៦

5.4.2 ម៉េងទី២៖ 

ការពិភាកេសាអំពីការចោលសំរាម

ក្នុងបេទេសកម្ពុជា

សកម្មភាព ទី   ២ 

លេបេងសិកេសាអំពីការចោលសំរាម

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី   ៦
5.4.5 ម៉េងទី៥៖ 

សារបេយោជន៍របស់ទឹក

សកម្មភាព  ទី១ 

ទឹក   និង ខ្ញុំ 

Open In-

stitute/

VVOB
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ឌីវីឌី   ៦
5.4.5 ម៉េងទី៥៖ 

សារបេយោជន៍របស់ទឹក

សកម្មភាព  ទី ២
ពិភាកេសាកេុមអំពី 

ផ្ទេំងរូបភាពស្ទឹងទទួលរងការ
បំពុល

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី   ៦
5.4.6 ម៉េងទី៦៖ 

ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល 
និងស្ទឹងមនបរិសា្ថន សា្អេត

សកម្មភាព ទី  ១  
"វីធីបេើបេេ ស់ផ្ទេំងរូបភាពស្ទឹង

ទទួលរងការបំពុល និង
ស្ទឹងមនបរិសា្ថនសា្អត"

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី   ៧
5.4.7 ម៉េងទី៧៖ 

ការតេៀមរៀបចំសេង់ស្ថិតិអំពី
បេភពទឹក

សកម្មភាព ទី ១
 "លេបេង អូ កា្តន់!

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី   ៧
5.4.9 ម៉េងទី៩៖ 

វដ្តទឹក និងបរិសា្ថន
សកម្មភាព  ទី ១  

"បរិមណទឹកសមេេប់យើង

VVOB/

Open 

Institute

ឌីវីឌី   ៧
5.4.9 ម៉េងទី៩៖ 

វដ្តទឹក និងបរិសា្ថន
សក ម្មភាព ទី   ៣

"ការពិសោធន៍វដ្តទឹក"

Open In-

stitute/

VVOB

ឌីវីឌី   ៧
5.4.11 សកម្មភាពបន្ថេមទី១៖ 

ការគូររូបទាក់ទងនឹងទឹក
សកម្មភាព ទី ១   

 "ការគូររូបទាក់ទងនឹងទឹក"

Open In-

stitute/

VVOB

មេរៀនទី៦ បរិសា្ថនទន្លេ

ឌីវីឌី   ៧

6.4.2 ម៉េងទី២៖ 
ផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារី

អគ្គិសនីផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់
វារីអគ្គិសនី

សកម្មភាព ទី ១   
"ទំនប់វារីអគ្គិសនី និងតេី"

Open In-

stitute/

VVOB
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ល.រ រូបភាព ចំណងជើង បេភព

រូបភាពទី១ ការងរកេុមលើករណីសិកេសាតាមរយៈការ
គូររូបស៊ុត

VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី២ ឋានបេព័ន្ធ/បេព័ន្ធអេកូឡូសុី Copyright ©  Live&Learn

រូបភាពទី៣ ពេេឈើនៅសហគន៍អូសា្វេយ VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី៤ ពេេឈើនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី៥ ការកាប់បំផ្លេញពេេឈើ 
និងការដាំដើមឈើឡើងវិញ

Copyright ©  Live&Learn

រូបភាពទី៦ គេេះរាំងស្ងួត Copyright ©  Live&Learn

រូបភាពទី៧ គេេះទឹកជំនន់ Copyright ©  Live&Learn

រូបភាពទី៨ ការគេប់គេងសំរាមនៅតាមសាលារៀន Copyright ©  Live&Learn

រូបភាពទី៩ ផ្ទេំងរូបភាព ភូមិរងការបំពុល 
និងភូមិបរិសា្ថេនសា្អេត 

Copyright ©  Live&Learn

រូបភាពទី១០ ការបំពុលស្ទឹង VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី១១ សម្ភេរឧបទេសផលិតដោយសារជាតិបា្លេស្ទចិ VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី១២ យុទ្ធនាការកាត់បន្ថយសំរាមតាមសហគមន៍ 
ដោយសាលារៀន

VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី១៣ ការញេកសំរាម VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី១៤ ផ្ទេំងរូបភាព ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល Copyright ©  Live&Learn

រូបភាពទី១៥ ផ្ទេំងរូបភាព "ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល 
និងស្ទឹងមនបរិសា្ថេនសា្អេត"

Copyright ©  Live&Learn

រូបភាពទី១៦ ការពិសោធន៍អំពី វដ្តទឹក VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី១៧ ការពិសោធន៍អំពី វដ្តទឹក VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី១៨ ការពិសោធន៍អំពី ការហូរចេេះដី VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី១៩ ពេេលិចទឹកនៅបឹងទន្លេសាប Copyright © Osmose

រូបភាពទី២០ សកម្មភាពនេសាទតេីនៅបឹងទន្លេសាប Copyright © Osmose

រូបភាពទី២១ ផេនទីគេេងរាង

Copyright © Save  

Cambodia's Wildlife 

2006, Atlas of Cambodia

រូបភាពទី២២ ផេនទីតំបន់ដីសើម Copyright © Save  

Cambodia's Wildlife 

2006, Atlas of Cambodia

បញ្ជរូីបភាព
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ល.រ ម៉េង/សកម្មភាព ចំណងជើងផ្ទេំងរូបភាព បេភព

៣.៤.៣ ម៉េងទី៣ សកម្មភាពទី១ ពូជសត្វបកេសីកមេ Copyright ©  Osmose

៣.៤.៥ ម៉េងទី៥ សកម្មភាពទី១ មូលហេតុនេការកើនឡើង
កម្តេផេនដី

Heyworth, R.M. &Briggs, 

J.G.R, 2007, Chemistry In-

sights, Pearson Longman , 2nd 

Edition

៤.៤.១ ម៉េងទី១ សកម្មភាពទី១ ភូមិរងការបំពុល 
និងភូមិមនបរិសា្ថេនសា្អេត

Copyright © Live & Learn 

៥.៤.៥ ម៉េងទី៥ សកម្មភាពទី២ ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល Copyright © Live & Learn

៥.៤.៦ ម៉េងទី៦ សកម្មភាពទី១ ស្ទឹងទទួលរងការបំពុល 
និងស្ទឹងមនបរិសា្ថេនសា្អេត

Copyright © Live & Learn 

៥.៤.៩ ម៉េងទី៩ សកម្មភាពទី៣ វដ្តទឹក Strahler, A & Strahler, A. 

(1992) Modern Physical Geog-

raphy, Wiley, 4th Edition, p485

៦.៤.៤ ម៉េងទី៤ សកម្មភាពទី១ ឋានបេព័ន្ធបឹងទន្លេសាប Copyright ©  Osmose

៦.៤.៤ ម៉េងទី៤ សកម្មភាពទី២ ពេេលិចទឹកបឹងទន្លេសាប Copyright ©  Osmose

បញ្ជផី្ទេងំរូបភាព
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 ឯកសរយេង

  សៀវភៅណេនាំសមេេប់អ្នកអប់រំបរិសា្ថេន រៀបរៀងដោយកេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កេេមកិច្ច 
  សហការរវាងអង្គការអូស្មូស អង្គការម្លប់បេតង អង្គការសេបៀង និងកសិកម្មសហបេជាជាតិ  
  មជេឈមណ្ឌលសំ វាសនាអង្គការសង្គេេះសត្វពេេកម្ពុជា បោះពុម្ពលើកទី២ ឆ្នេំ២០០៧។

  សៀវភៅផេនដីវិទេយា និងបរិសា្ថេនវិទេយា ថា្នេក់ទី១១ របស់កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ពឆ្នេ២ំ០០៨

  សៀវភៅផេនដីវិទេយា និងបរិសា្ថេនវិទេយា ថា្នេក់ទី១២ របស់កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ពឆ្នេ២ំ០១១

  សៀវភៅផេនទីនេបេទេសកម្ពជុា របស់អង្គការសង្គេះសត្វពេេកម្ពជុា បោះពុម្ព ឆ្នេ២ំ០០៦។

  សៀវភៅលេបេងបេតង របស់មជេឈមណ្ឌលអប់រំបរិសា្ថេនបេទេសឥណា្ឌេ បោះពុម្ព ឆ្នេំ១៩៩៧។ (លេបេង 
  អូ កា្តេន់! ដេលដកសេង់ចេញពីសកម្មភាពមួយរបស់សៀវភៅលេបេងបេតងទំព័រទី១៥ បោះពុម្ពលើកទី៣  
  ឆ្នេ២ំ០០៦

  សៀវភៅសមេេបគ់េ៖ូ ការអបរ់បំរសិា្ថេនកមេតិបឋមសកិេសា សហការរៀបរៀងដោយអន្តរកេសងួ ដេលផ្តេត 
  សំខាន់លើការអប់រំ បោះពុម្ពដោយនាយកដា្ឋេនផេសព្វផេសាយ ព័ត៌មន និងការអប់រំ អំពីបរិសា្ថេន ឆ្នេ២ំ០០៥។

  សៀវភៅស្វេងយលព់បីរសិា្ថេន Chokar Krian B., Pandya M., Rachunathan M. របសម់ជេឈមណ្ឌល 
  អប់រំបរិសា្ថេនបេទេសឥណា្ឌេ បោះពុម្ព ឆ្នេំ២០០៤។

  សៀវភៅវិទេយាសាស្តេ៖ ជីវវិទេយា និងផេនដីវិទេយា ថា្នេក់ទី៧ របស់កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ព  
  ឆ្នេ២ំ០០៧។

  សៀវភៅវិទេយាសាស្តេ ថា្នេក់ទី៨ របស់កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ពឆ្នេ២ំ០១០។

 សៀវភៅវិទេយាសាស្តេ៖ ជីវវិទេយា និងផេនដីវិទេយា ថា្នេក់ទី៩ របស់កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ព 
  ឆ្នេំ២០០៨។

  សៀវភៅវិទេយាសាស្តេ៖ ជីវវិទេយា និងផេនដីវិទេយា ថា្នេក់ទី១០ របស់កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បោះពុម្ព 
  ឆ្នេំ២០០៧។

  សៀវភៅអបរ់បំរសិា្ថេន៖ ឯកសារយោងរបសគ់េ ូស្តងដ់ា VI-VIII របសម់ជេឈមណ្ឌលអបរ់បំរសិា្ថេនបេទេស 
  ឥណា្ឌេបោះពុម្ពឆ្នេ ំ២០០៥។

  សកម្មភាពដេលដកសេង់ចេញពីសៀវភៅអប់រំបរិសា្ថេនខាងលើ៖
		 	 • ខ្ញុជំាអ្នកណា? (ទំព័រទី១១)
		 	 • បណា្តេញជីវិត (ទំព័រទី២៥)
		 	 • បរិមណទឹកសមេេប់យើង (ទំព័រ៤០)
		 	 • ចំាខ្ញុបំានទេ! (ទំព័រ៨១)
		 	 • បនា្ទេត់ពេលវេលា (ទំព័រ ៨២)
		 	 • ការបេើបេេស់ និងការបោះចោល (ទំព័រ ៨៥)
		 	 • រោងជីកំបុ៉សនៅតាមសាលារៀន (ទំព័រ ១៨២)
		 	 • សាលារៀនគ្មេនថង់បា្លេស្ទចិ (ទំព័រ ១៨៤)
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  ឯកសារណេនាគំេបូងេៀន ស្តពីកីារអបរ់បំរសិា្ថេនបងឹទន្លេសាប សហការរៀបរៀងដោយកេសងួអបរ់ ំជាមយួ 
  អង្គការ Live and Learn បោះពុម្ព ឆ្នេ២ំ០០៦។

  វចនាធិបេបាយវាកេយស័ព្ទរុក្ខកម្ម រៀបរៀងដោយ លោក អុ៊ក សីុផន នាយកដា្ឋេននីតិកម្មកសិកម្ម កេសួងកសិកម្ម 
  រុកា្ខេបេមញ់ និងនេសាទ។

  ស្វេងយល់ពីការបេេបេលួអាកាសធាតុ ឯកសារជំនួយសា្មេរតីសមេេប់សាលាមធេយមសិកេសា និពន្ធ និងរៀប 
  រៀងដោយនាយកដា្ឋេនបេេបេលួអាកាសធាតុ កេសួងបរិសា្ថេន ឆ្នេ២ំ០០១

  បរិសា្ថេនជំនួយសា្មេរតី ចងកេងពិនិតេយ ផ្ទៀងផ្ទេត់ និងកេសមេលួដោយ ណូអេល លូបេេយេន  
  (ភាសាអង់គ្លេស) និងពន្លក (ភាសាខ្មេរ ឆ្នេ ំ២០០០)

  សុវត្ថិភាពនេការបេើបេេស់ដីធ្លី ថា្នេក់ទី ៩ រៀបចំដោយកេសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡាគមេេងអេកូសន 
  ២០០៩

  មូលដា្ឋេនគេះឹនេបរិសា្ថេន ចងកេងនិងបេេសមេលួជាភាសាជាតិដោយលោកសា្ពេន់ វិន កក្កដា ២០០៣

  អភិវឌេឍបេតង GREEN  DEVELOPMENT សេចក្តណីេនំាដោយការអភិវឌេឍដោយមននិរន្តរភាពសមេេប់ 
  តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅកម្ពជុា

  «ឆ្ពេះទៅរក...និរន្តរភាពធនធានបឹងទន្លេសាប រៀបរៀងដោយនាយកដា្ឋេនអភិវឌេឍនេកេសួងអប់រំ យុវជន 
  និងកីឡាកេេមកិច្ចសហបេតិបត្តកិារ និងការគំទេថវិកាពីគមេេងអភិវឌេឍបឹងទន្លេសាបរបស់កម្មវិធី 
  អភិវឌេឍបេជាជាតិ ខេវិច្ឆកិា ២០០៨
            គោលនយោបាយសមេេប់ការអភិវឌេឍកម្មវិធីសិកេសា ឆ្នេំ២០០៥-២០០៩  នេកេសួងអប់រំ យុវជន
           និងកីឡា

       គេហទំព័រ
  http://www.forteachersforstudents.com.au/ClimateChange/http://www.globaltrade.net/

  international-trade-import-exports/f/market-research/pdf/Cambodia/Mining-and-Quarrying-

  Mining-Support-Services-Mining-sector-in-Cambodia.html របាយការណ៍អំពីវិស័យ-ធនធានរ៉េ 
  នៅបេទេសកម្ពជុា ឆ្នេ២ំ០០៩ រៀបរៀងដោយ រងេសី អំុ៊ មន្តេទីទួលបន្ទកុ ការងរវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម  
  សា្ថេនទូតចកេភពអង់គ្លេសបេចំានៅរាជធានីភ្នពំេញ

  http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2009/myb3-2009-cb.pdf 

  សៀវភៅបេចំាឆ្នេ ំស្តពីីធនធាន រ៉េនៅបេទេសកម្ពជុា ចេញផេសាយឆ្នេ២ំ០០៩ រៀបរៀងដោយ USGS

  
             http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/water/dams_initiative 

          http://www.recoft.org/site/Community-Forestry-in-Cambodia

          http://www.unesco.org/csi/pub/papers3/sande3.htm

          http://www.unescobkk.org/education/esd-unit/characteristics-of-esd/ 

          http://www.unicef.org/lifeskills

                










