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អារម្ភកថា 

ការបពុំលបរសិ្ថា ន គឺជាបញ្ហា មួយដ៏សខំាន់របស់ប្បទេសេូទងំសកលទោក ជា
ពិទសសប្បទេសកពុំងអភិវឌ្ឍ ដដលកនុងទ ោះមានប្បទេសកមពុជាផងដដរ។ ទេតុដូទ្នោះទេើយ
ទយើងទងំអស់គ្នន ប្តូវដត្ូលរួមទ ោះប្ស្ថយ ទដើមបកីាត់បនាយការបពុំលបរសិ្ថា ន និងដែរកា 
បរសិ្ថា ន ទប្រោះការយល់ដឹងពីការបពុំលបរសិ្ថា នរបស់ប្បជាជនមិនទន់បានេូលេូំោយទៅ
ទ ើយ។ ទេតតតាដកវ គឺជាទេតតមួយដដលប្បជាជនភាគទប្ ើ្នប្បកបរបរកសិកមម ដដលជាកតាត ទ្វើ
ឱ្យងាយេេួលរងទប្គ្នោះពីការបពុំលេឹក ដី និងេយល់ ដដលបងកទ ើងតាមរយៈសកមមភាពដូ្ជា
ការទបាោះសរំាមទោល ការទប្បើប្បាស់ជីគីមី និងថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម ទងំទនោះបងកឱ្យមានការ
បពុំលបរសិ្ថា ន និងបផំ្លា ញេីជប្មក។ 

អងគការជីវតិសតវស្ថា បអនតរជាតិកមមវ ិ្ ីប្បោកំមពុជា បាននឹងកពុំងអនុវតតគទប្មាងមួយដដល
មានទ ម្ ោះថ្ អភិរកស និងអប់របំរសិ្ថា នទដើមបជីាប្បទោជន៍សតវទប្កៀល និងសេគមន៍មូល ា ន 
Conservation and Environmental Education for Sarus Crane and Local Communities 

(SATO YAMA UMI Project) ដដលគ្នបំ្េែវកិាទ យមូលនិ្ិអភិរកស្មមជាតិទេដិនរនិ
 (Keidanren Nature Conservation Fund KNCF)។  គទប្មាងទនោះមានទគ្នលបណំងការររ        
េីជប្មករក្ណីំរបស់សតវទប្កៀល ដដលកពុំងេេួលរងការគរំាមកដំេងទលើពិភពទោក និង
ធា ថ្ទសវា ដដលផតល់ទ យប្បព័នធទអកូ ូសីុននតបំន់ដីទសើមទនោះទៅដតបនតប្េប្េង់ដល់
ជីវភាពសេគមន៍ដដលមានមូល ា នទៅកនុង និងជិតតបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព ។ 
កុមារ និងស្ថោទរៀន ដដលមានមូល ា នទៅជាប់តបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព  គឺ
ជាប្កុមទគ្នលទៅរបស់គទប្មាងកនុងការបញ្ជ្ញ្ហា បការយល់ដឹងអពីំបរសិ្ថា ន និងការអភិរកសសតវ 
ទប្កៀល។ 
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ទសៀវទៅការអប់របំរសិ្ថា ន និងអភិរកសសតវទប្កៀលទនោះទរៀប្ជំាទលើកដបូំងទ យអងគការ
មាប់នបតងសប្មាប់អប់រសិំសានុសិសសស្ថោបឋមសិកា សាិតទៅជិតតបំន់ការររទេសភាព
អនាង់ប្ពីងកនុងប្សុកកពំង់ប្តា  ្ ទេតតកពំត ទប្កាមកិ្ចសេការជាមួយអងគការទវេិកាអប់របំរសិ្ថា ន
ននប្បទេសជប ុន (Japan Environmental Education Forum JEEF) ទ យេេួលបានការគ្នបំ្េែវកិា
ពី មូលនិ្ិបរសិ្ថា នមីតស ុយ (Mitsui Environmental Fund) ននប្បទេសជប ុន។ អងគការជីវតិសតវ
ស្ថា បអនតរជាតិកមមវ ិ្ ីប្បោកំមពុជាបានេេួលការអនុញ្ហា តពីអងគការមាប់ដបតង ទដើមបទី្វើការដក
សប្មួល្នុំ្មួយ្នួំនរបស់ទសៀវទៅទ ោះ ទដើមបបីទប្មើដល់ការអប់របំរសិ្ថា ន និងការអភិរកស
សតវទប្កៀលទៅតបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព កនុងទេតតតាដកវ។ ទយើងសងឃមឹថ្ ទសៀវទៅ
អប់របំរសិ្ថា ន និងអភិរកសសតវទប្កៀលទនោះនឹងបទងកើនការយល់ដឹងពីស្ថរៈសខំាន់ននតបំន់ដីទសើម
បឹងដប្ពកទពព  និងជរុំញការ្ ូលរួមកនុងការការររេីជប្មក ទដើមបរីកាបាននូវវតតមាន និង្នួំន

សតវទប្កៀលកាន់ដតមានទប្ ើ្នទ ើងសប្មាប់កូនទៅជ ំន់ទប្កាយបានស្ថគ ល់។ 
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគណុ 

អងគការជីវតិសតវស្ថា បអនតរជាតិកមមវ ិ្ ីប្បោកំមពុជា សូមដែាងអណំរគុណោ ងប្ជាល
ទប្ៅ្ទំរោះ Keidanren Nature Conservation Fund ដដលបានឧបតាមភជាែវកិាសប្មាប់ការអនុវតត
គទប្មាងអភិរកស និងអប់របំរសិ្ថា នទដើមបជីាប្បទោជន៍សតវទប្កៀល សេគមន៍មូល ា ន ស្ថោ
បឋមសិកាកដុលប្ជុ ំ និងស្ថោបឋមសិកាសងគមមានជ័យ ននតបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពក
ទពព  ប្សុកបូរជីលស្ថរ ទេតតតាដកវ។ 

ទលើសពីទនោះទៅទេៀត ទយើងេ្ុសូំមដែាងអណំរគុណជាអទនក្ទំរោះការោិល័យអប់រ ំ
យុវជន និងកីឡា ប្សុកបូរជីលស្ថរ ទេតតតាដកវ ដដលបានគ្នបំ្េ និងសេការទដើមបឱី្យគទប្មាង
ទនោះអា្អនុវតត និងដទំណើ រការទៅបានប្ពមទងំបានអនុញ្ហា តឱ្យមានការបញ្ជ្ញ្ហា បកមមវ ិ្ ីអប់រ ំ
បរសិ្ថា នទនោះ ទៅកនុងកមមវ ិ្ ីសិការបស់ស្ថោ ទដើមប ី្ ូលរួម្ដំណកពប្ងឹងដផនកបណិំនជីវតិ
របស់សិសានុសិសសដដលកពុំងសិកាទៅស្ថោបឋមសិកាទងំពីរខាងទលើទនោះ។  

សូមដែាងអណំរគុណ្ទំរោះ អងគការមាប់នបតង និងការោិល័យ អប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្សុកកពំង់ប្តា  ្ ទេតតកពំត ដដលបាន្ងប្កងទសៀវទៅអប់របំរសិ្ថា ន និងអនុញ្ហា តឱ្យអងគការ
ជីវតិសតវស្ថា បអនតរជាតិកមមវ ិ្ បី្បោកំមពុជា អា ទ្ប្បើប្បាស់ និងដកដប្បបដនាមឱ្យសមប្សបទៅនឹង
បរបិេ ដផនកអប់របំរសិ្ថា ន និងអភិរកសទៅជុវំញិ និងកនុងតបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព  
ទដើមបទីលើកកមពស់ការយល់ដឹង និង្ូលរួមការររ្ នធាន្មមជាតិទៅកនុងតបំន់ទនោះ។  

សូមដែាងអណំរគុណដល់ទោក ទ   ឆុន ប្បធានការោិល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
ប្សុកបូរជីលស្ថរ ទោក ឈួន ខាន   យកស្ថោបឋមសិកាកតុលប្ជុ ំទោក េង់ ស្ថទរឿន  យក
ស្ថោបឋមសិកាសងគមមានជ័យ និងទោកប្គូអនកប្គូ ដដលបានផតល់អនុស្ថសន៍មួយ្នួំន
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ទដើមបដីកលអំទមទរៀនកនុងទសៀវទៅទនោះ ទប្កាយពីទ្វើការបទប្ងៀនស្ថកលបងទដើមបឱី្យសម
ប្សបទៅនឹងស្ថា នភាពតបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព  និងមានភាពងាយប្សួល
សប្មាប់កុមារ។ 

 ប្កុមពិនិតយដកសប្មួលេាឹមស្ថរទមទរៀនឱ្យសមប្សបទៅតាមស្ថា នភាពតបំន់ការ
ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព ៖ 

ទោក ប ូ វរសកស     យកកមមវ ិ្ ីអងគការជីវតិសតវស្ថា បអនតរជាតិប្បោកំមពុជា  

ទោក ទអាម សុផ្លណា   យកប្បតិបតតិអងគការមាប់នបតង 

ទោក ោ វ ទណត   មញ្ជ្នតីសប្មបសប្មួលអភិរកសតបំន់ដីទសើម 

ទោក សុេ លីអាន   ជនួំយការគទប្មាង 

ទោក លី សមផស័   ជនួំយការគទប្មាង 

 

 

 

 

 

 

 

 
ការប្បជុពិំនិតយ ដកសប្មួលេាឹមស្ថរទមទរៀន និងការបទប្ងៀនស្ថកលបង  
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មេម ៀនទី១              បរិស្ថា ន 

១. បរសិ្ថា នជាអ្វ?ី 
បរសិ្ថា ន គឺជាអវីៗដដលទៅជុវំញិេាួនទយើង និងេាួនទយើងផងដដរ រាប់ទងំភាវៈមានជីវតិ

(មនុសស សតវ រុកខជាតិ) និងភាវៈគ្នម នជីវតិ (េឹក ដី េយល់ ផទោះ ស្ថោទរៀន សួន្ារ...)។ បរសិ្ថា ន
ដ្កទ្ញជាពីរគឺ៖ 
 ក/បរសិ្ថា ន្មមជាតិ៖  

គឺជាអវីៗដដលទកើតមានទ ើងទ យេាួនឯង ដូ្ជា៖ ភន ំនប្ព សតវនប្ព េឹក ដី េយល់.....។ 
 េ/បរសិ្ថា នសងគមវបប្ម៌៖  

គឺជាអវីៗដដលទកើតមានទ ើងទ យស្ថរមនុសស 
រួមមាន អវីៗទងំអស់ដដលមនុសសដកន្ន ឬផលិតទ ើង 
ទដើមបបីទំពញទស្កតីប្តូវការរបស់េាួន ដូ្ជា៖ ឡាន ផទោះ 
ស្ថោទរៀន វតតអារាម ប្បាស្ថេ មនទីរទពេយ សួន្ារ ផាូ វ
ែនល់.....។ 

២. ហេតអុ្វចីាំបាចស់កិ្សាពបីរសិ្ថា ន? 
       មនុសសជាដផនកមួយននបរសិ្ថា នទេើយការរស់ទៅរបស់មនុសសប្តូវពឹងដផែកទលើបរសិ្ថា ន។  
ប ុដនតសកមមភាពរបស់មនុសសមានឥេធិពលោ ងខាា ងំកនុងការដកដប្បបរសិ្ថា នតាមរយៈរូបភាពបី
ោ ង៖ 
  ការទញយក្នធានពីបរសិ្ថា ន៖ មនុសសបានទញយក្នធាន្មមជាតិជាទប្ ើ្នមក
ទប្បើប្បាស់ ដូ្ជា ការកាប់ទឈើ ការកាយដីភន ំការជីកយកដរ  ពីទប្កាមដី។ 
  ការបទចចញសណំល់ទៅកនុងបរសិ្ថា ន៖ មនុសសបានបទចចញសណំល់រាប់រយទតានកនុង
មួយនែៃៗ ពី ទរាង ប្្ក រែយនត ផទោះបាយ មនទីរទពេយ…។ 
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  ការជនួំស៖ មនុសសបានទញយក្នធាន្មមជាតិមកទប្បើប្បាស់ទដើមបបីទំពញតប្មូវ
ការរបស់េាួនដូ្ជាការកាប់ឆ្កក រនប្ពទឈើ  ការជីកយកដរ   ទេើយបានជនួំសមកវញិដូ្ជា ផទោះ 
ស្ថោទរៀន មនទីរទពេយ ឡាន វាលដប្ស្មាក រ ផាូ វែនល់...។ 
៣. ស្ថរៈសាំខានរ់បសប់រសិ្ថា ន 
 បរសិ្ថា នមានស្ថរៈប្បទោជន៍ោ ងទប្ ើ្ន សប្មាប់តប្មូវការរស់ទៅរបស់មនុសស   សតវ 
និងរុកខជាតិ ដូ្ជា៖ 

 ទសបៀងអាហារ 
 ថ្ន សំងកូ វ 
 េីជប្មក 
 ឧបករណ៍ទប្បើប្បាស់ទផសងៗ 
 េយល់សប្មាប់ដកដទងាើម 
 េឹកសប្មាប់បរទិភាគ និងទប្ស្ថ្ប្សព 
 ដីសប្មាប់ទយើងស្ថងសង់លទំៅ ា ន ទ្វើកសិកមម និងទ្វើការ ា នទផសងៗ...។  
នប្ពទឈើ វាលទមម  ប្តរងំបឹងបួ និងប្បភពេឹកទផសងទេៀត ដដលប្បកបទ យភាពសៃប់

ស្ថៃ ត់ជាបរសិ្ថា ន ដ៏សមប្សបផតល់ជាេីជប្មក និងជាកដនាង្ិចចឹ មជីវតិសប្មាប់សតវនប្ពជាទប្ ើ្ន
ប្បទភេ។ ទ យដ កសតវទប្កៀលជាបកសនីប្ពដ៏កប្មមួយប្បទភេដដលពិភពទោកកពុំងប្បឹងដប្បង
ការររពួកវាកុឱំ្យបាត់បង់។ ទប្កៀលអា្រស់ទៅបានដតកនុងបរសិ្ថា នពិទសសដ៏សមប្សបមួយ
សប្មាប់ពួកវាដតប ុទណាណ ោះ។ បរសិ្ថា នតបំន់បឹងដប្ពកទពព  មានលកខណៈសមប្សបបផុំតសប្មាប់
ការរស់ទៅ និង្ិចចឹ មជីវតិរបស់សតវទប្កៀល រដូវប្បាងំ។ ពិភពទោកស្ថគ ល់បឹងដប្ពកទពព
ទ យស្ថរវាគ្នបំ្េដល់ការរស់ទៅរបស់សតវទប្កៀល។ មានសតវទប្កៀល ឱំ្យមានទេស្រ ទេើយ
មានទេស្រ្មមជាតិ ទពលអ គត ឱំ្យមានប្បាក់្ណូំលដល់សេគមន៍។ សតវទប្កៀលទក់
ទញមាច ស់ជនួំយជាតិ និងអនតរជាតិឱ្យ្ុោះមកជួយអភិរកស និងគ្នបំ្េដល់សកមមភាពបទងកើន
ជីវភាពរបស់សេគមន៍។ 
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ដូទ្នោះ ទយើងទងំអស់គ្នន ប្តូវជួយដែរកាបរសិ្ថា នតបំន់បឹងដប្ពកទពព ឱ្យបានគង់វងស
ទដើមបបី្េប្េង់ដល់ការរស់ទៅរបស់សតវទប្កៀល ទេើយនឹងអា្ មំកនូវប្បទោជន៍សប្មាប់បទងកើត
្ណូំលដល់សេគមន៍។  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

េវូងសតវកុក 

 

េវូងសតវទប្កៀល 
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លំនំបស្ងៀន 
ទមទរៀនេី១ បរសិ្ថា ន 

១. វតាុបណំង 

សិសសអា្ 

 (១)ឱ្យនិយមន័យបរសិ្ថា នបានប្តឹមប្តូវ   
(២)សិសសទ្ោះសទងកតទមើលបរសិ្ថា នជុវំញិស្ថោទរៀន ជុវំញិផទោះរបស់េាួន និងបរសិ្ថា នជុវំញិ
តបំន់េាួនរស់ទៅ។ 
(៣)សិសសអា្ទរៀបរាប់ពីស្ថរៈប្បទោជន៍បរសិ្ថា នកនុងតបំន់របស់េាួនបានលែ។ 
២.សមាភ រៈឧបទេស 

-រូបភាពដដលមានកនុងទសៀវទៅប្ស្ថប់ រូបភាពកនុងតបំន់ (វាលដប្ស ផទោះ បឹង) 
-ដលបង (ផ្លទ ងំប្បទភេបរសិ្ថា ន  បរសិ្ថា ន្មមជាតិ និងបរសិ្ថា នសងគម) ប័ណណរូបភាព 
ប្ក សនិងទមម នដពណ៌។ 

៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 
សកមមភាពេី១ (រយៈទពល៣០ េី) 

(១)ប្បាប់សិសសថ្នែៃទនោះពួកទគនឹងបានទរៀនអពីំបរសិ្ថា នឱ្យសិសសអានអតាបេ្ណុំ្១។ 
(២)ដបងដ្កសិសសជាបីប្កុម ប ទ ប់មកឱ្យសិសសទដើរពិនិតយបរសិ្ថា នជុវំញិស្ថោទរៀន

របស់េាួន និងឱ្យសិសសកត់ប្តានូវអវី ដដលទគបានទ ើញេុកកនុងទសៀវទៅ។ 
(៣) ឱ្យសិសសពណ៌ អពីំអវីដដលទគបានទ ើញ ទេើយទោកប្គូអនកប្គូជាអនកគូររូបភាព

ឬក៏សរទសរទៅទលើកាដ រទេៀននូវអវីដដលសិសសកពុំងនិោយ។ ទលើកេឹក្ិតតសិសសរោិះ
គិតអពីំបរសិ្ថា ន្មមជាតិ និងបរសិ្ថា នសងគមវបប្ម៌ ទោកប្គូអនកប្គូសរទសរ្ទមាើយ
ទៅទលើកាដ រទេៀន។ ប ទ ប់មកឱ្យសិសសទរៀប្ំ្ ទមាើយ ក់តាមប្បទភេរបស់វា (បរសិ្ថា ន
្មមជាតិ និង បរសិ្ថា នសងគមវបប្ម៌)។ 
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(៤) ដបងដ្ករូបភាពដល់សិសស ទេើយពនយល់ប្បាប់សិសសថ្ទគទ ើញអវីទៅកនុងរូបភាព។ 
ទេើយអវីដដលទគបានទ ើញទគគិតថ្ទតើវាជាបរសិ្ថា ន្មមជាតិឬសងគមវបប្ម៌។ 
ទប្កាយមកឱ្យសិសសទ ើងទៅបិេរូបភាពតាមល ំប់លទំ យ។ 

សកមមភាពេី២ (រយៈទពល២០ េី) 
(៥) ឱ្យសិសសអានអតាបេ្ណុំ្េី២ (ពិភាកាតាមប្កុម ប្គូ ក់សនួំរតាមប្កុម (១) ការ

ទញយក្នធានពីបរសិ្ថា ន (២)ការបទចចញសណំល់ទៅកនុងបរសិ្ថា ន (៣)ការជនួំស
ប្គូជាអនកកត់ប្តា្ទមាើយរបស់ប្កុមនីមួយៗទលើកាដ រទេៀន។ 

(៦) ប្គូប្តូវរកសនួំរបដនាមទក់េងនឹងសកមមភាពមនុសសដដលបានទ្វើទៅទលើបរសិ្ថា ន។
សកមមភាពេី៣ (រយៈទពល២០ េី) 

(៧) ប្គូ ក់សនួំរឱ្យសិសសពិភាកាតាមប្កុម  
      ១) បរសិ្ថា នមានស្ថរៈសខំាន់អវីេាោះសប្មាប់មនុសស? 
      ២) បរសិ្ថា នមានស្ថរៈសខំាន់អវីេាោះសប្មាប់សតវ? 
     ៣) បរសិ្ថា នមានស្ថរៈសខំាន់អវីេាោះសប្មាប់រុកខជាតិ? 
(៨) ប្គូជាអនកទ្វើការកត់ប្តានូវ្ទមាើយរបស់សិសសទលើកាដ រទេៀន។ ប ទ ប់មកប្គូសួរសិសស 

ថ្ទតើទយើងរស់បានទ យអាប្ស័យទលើអវី (បរសិ្ថា ន) ដូ្ទនោះប្បសិនទបើបរសិ្ថា នមាន
បញ្ហា ទតើទយើងរស់បានដដរឬទេ?។ 

(៩) ឱ្យសិសសទលងដលបងកសំ្ថនតគឺឱ្យសិសសឈរជារងវង់ប ទ ប់មកប្គូឈរ្កំណាត លរងវង់ 
ទេើយប្គូដប្សកថ្ធាា ក់ៗៗ (សិសសទងំអស់សួរប្គូថ្ធាា ក់អវី (ប្គូទឆាើយ ធាា ក់ ដូង ទភាៀង
...)សិសសទ្វើសកមមភាពតាម ទ្មាើយរបស់ប្គូទ យទប្បើនដទងំពីរ)រួ ទ្្វើសកមមភាពទផសងៗ
ទេៀតតាមការដណ ពីំប្គូ។ 

វាយតនំល 
សិសសពណ៌ អពីំវតាុ មួយទៅកនុងបរសិ្ថា ន និងវតាុ ពីរទេៀតដដលវាមានេ ំក់េនំងជា

មួយគ្នន ។ 
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សកមមភាពបដនាម 
(១)ឱ្យសិសសគូររូបភាពមួយទ យមានបចចូ លនូវអវីៗទងំអស់ដដលទគ្ូល្ិតតកនុងបរសិ្ថា ន 
ទេើយ ក់តាងំរូបភាពដដលទគបានគូរកនុងថ្ន ក់ទរៀន ឬផទោះ។ 
(២)ឱ្យសិសសសរទសរទរឿងនិទនមួយអពីំបរសិ្ថា ន។ 
(៣)ឱ្យសិសសគូររូបទ យផ្លទ ល់េាួននូវវតាុ៥ោ ងដដលទគប្តូវការជាោបំា្់ពីបរសិ្ថា ននិងវតាុ៥
ោ ងទេៀតដដលទគបានផដល់ឱ្យបរសិ្ថា នវញិ  ក់តាងំរូបភាពទងំទ ោះកនុងថ្ន ក់ទរៀន ឬផទោះ។ 
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មេម ៀនទី២  ជីវច្ម្រុះ និងឋាន្រពន័ធ 
 

១. ជីវចម រ្ុះ គជឺាអ្វ?ី 
ជីវ្ប្មុោះមានន័យថ្ ប្បទភេេុសៗគ្នន ជាទប្ ើ្នននជីវតិដដលរស់ទៅកនុងតបំន់ទផសងៗ ទៅ

ទលើដផនដី។ ប្បទភេនីមួយៗមានមុេងារសខំាន់មួយទៅកនុងឋានប្បព័នធ។ អនកវេិាស្ថញ្ជ្សតទ្វើការ
បា ន់ប្បមាណថ្ មានភាវៈរស់ ១០ ោនប្បទភេ ដដលកពុំងរស់ទៅទលើដផនដី។ មកដល់ឥ ូវ
ទនោះមានដត ១.៨ ោនប្បទភេប ុទណាណ ោះ ដដលបានប្ស្ថវប្ជាវរកទ ើញ។ កមពុជា ជាប្បទេសមួយ
ដដលសមបូរទៅទ យជីវ្ប្មុោះ ដដលែនិកសតវមាន្នួំន ២១២ ប្បទភេ បកសមីាន្នួំន ៦០០ 

ប្បទភេ លមូនមាន្នួំន ២៤០ ប្បទភេ រុកខជាតិមាន្នួំន ២៣០០ ប្បទភេ ដដលប្តូវបាន្ងប្កង
េុកមកដល់ឥ ូវទនោះ។  ទ យដ កទៅកនុងបឹងេទនាស្ថបមានប្តី្នួំន ៨៥០ ប្បទភេ រឯីទៅកនុង
តបំន់ទឆនរសមុប្េជុវំញិទេតតកពំត និងទេតតប្ពោះសីេនុមានជួរផ្លក ែមប ប្បោះេឹក ទមម បាតសមុប្េ
ទេើយមានប្តីេឹកនប្បប្បដេល ៤៣៥ ប្បទភេ និងែនិកសតវសមុប្េមួយ្នួំន ដូ្ជា ប្ជូកេឹក ប្តី
ដូហាវ ងំ ជាទដើម។ តបំន់ដីទសើមទៅតាមតបំន់ទឆនររបស់ប្បទេសកមពុជា ក៏សមបូរជីវ្ប្មុោះផងដដរ 
ទេើយទប្ៅពីទនោះ ទៅមានរុកខជាតិ ៧៤ ប្បទភេទេៀត។ 
២. ឋានមរពន័ធ(មរពន័ធហអ្ក្សឡូសូុ)ី 

ឋានប្បព័នធ ឬប្បព័នធទអកូ ូសីុ គឺជាបណដុ ំ ននស្ថររងគកាយមានជីវតិ ដដលមានេ ំក់
េនំងរវាងគ្នន នឹងគ្នន  និងមានេ ំក់េនំងជាមួយភាវៈឥតជីវតិ (បរសិ្ថា នគ្នម នជីវតិ) ដូ្ជាពនាឺ 
េឹក េយល់ ដី ជាទដើម ទៅកនុងតបំន់ភូមិស្ថញ្ជ្សតណាមួយ។  េ ំក់េនំងទនោះ ប្តូវបានទគោត់េុក
ថ្ជាវដដស្ថរធាតុ្ិចចឹ ម និងលេូំរថ្មពលទៅតបំន់ជាក់ោក់ទ ោះ។ 
៣. ស្ថរៈសាំខានរ់បសជី់វចម រ្ុះ 

ជីវ្ប្មុោះមានស្ថរៈសខំាន់ណាស់សប្មាប់ការរស់ទៅរបស់ប្បជាជន និងជួយទ្វើឱ្យ
ឋានប្បព័នធមានលនឹំង។   នុភាពននប្បទភេទងំទ ោះរស់ទៅទ យមានអនតរកមមនឹងគ្នន
ទៅវញិទៅមកទៅកនុងឋានប្បព័នធ។  ឧទេរណ៍៖ ប្បទភេេាោះរស់ទៅបានទ យពឹងដផែកទៅទលើ 
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រូបភាពដេសអាហារ 

 ប្បទភេមួយ ឬទប្ ើ្នប្បទភេទផសងៗទេៀត។ 
ប្បសិនទបើប្បទភេ ដដលប្េប្េង់ទងំអស់ទ ោះ 
ប្តូវរងផលប ោះរល់វានឹងទ្វើឱ្យប្បទភេទផសងៗ
ទេៀតរងនូវផលប ោះរល់ដដរ។ ជីវ្ប្មុោះជា
និ្ចកាលដតងដតេេួលរងនូវការគរំាម
កដំេង ទេើយងាយនឹងេូ្ខាត។ តបំន់  
ដដលមានការរខំានខាា ងំមានជីវ្ប្មុោះតិ្
ជាងតបំន់ដដលមិនសូវមានការរខំាន។ 
កាលណាជីវ្ ប្មុោះកាន់ដតសមបូរឋាន ប្បព័នធ
កាន់ដតមានលនឹំង។ ប្ចុបបនន ជីវ្ប្មុោះទៅ
ទលើដផនដីកពុំងដតបាត់បង់កនុងកប្មិតមួយដដលប្តូវប្បកាសអាសនន។ ទគបា ន់ប្បមាណថ្ ោ ង
ទហា្ណាស់មានប្បទភេមួយកាា យជាប្បទភេកប្មទៅទរៀងរាល់ ២០ េីមតង ទេើយវាប្បាកដ
ណាស់ថ្ជីវ្ ប្មុោះ ២៥ភាគរយ ទៅទលើដផនដីនឹងប្តូវបាត់បង់កនុងអ ុំងពី ២-៣ េសវតសរខ៍ាងមុេ។   

៤. ្លូហេតដុែលនាំឱ្យមានការបាតប់ងជី់វចម រ្ុះ 
ការបាត់បង់ជីវ្ប្មុោះទកើតទ ើងពីឥេធិពលននសកមមភាពរបស់មនុសស។   ការគរំាមកដំេង

សខំាន់ៗ្ទំរោះជីវ្ប្មុោះអា្សទងខបបានដូ្ខាងទប្កាម៖ 
 ការេូ្ខាត និងការបាត់បង់េីជប្មក៖ ការដបាងភាពននបរសិ្ថា ន ឬការបាត់បង់េីជប្មក

របស់វា បានទ្វើឱ្យមានការបាត់បង់ប្បទភេជីវ្ប្មុោះទងំរុកខជាតិ និងសតវ 
 ការ្ូលេញ្ជ្ ទ នពីប្បទភេជីវៈពីខាងទប្ៅ  និងការដកដប្បប្េង់ប្ទយននស្ថររងគកាយ 
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  ការ ំ្ ូលប្បទភេជីវៈដដលមានកទំណើ តពីតបំន់ជាក់ោក់មួយទៅកនុងតបំន់ទផសងដដល
មានបរសិ្ថា នែមីមួយទេៀត អា្ទ្វើឱ្យមានការ
គរំាមកដំេង ដល់ជីវ្ប្មុោះននតបំន់ទ ោះ ឬ
អា្ ឱំ្យទកើតមាននូវេប្មង់ទផសងៗទេើយ
 មំកនូវការគ្នម នលនឹំងឋានប្បព័នធននតបំន់
ទ ោះ។  

 ការបពុំលបរសិ្ថា ន៖ ការបពុំលទងំឡាយ  
(ដី េឹក េយល់) ទ យសណំល់ ឬស្ថរធាតុ
គីមី (ជី ថ្ន ពុំល) មានការគរំាមកដំេងោ ងខាា ងំដល់ជីវ្ប្មុោះកនុងតបំន់ទ ោះ។  

 ការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ៖ ការបាត់បង់នប្ពទឈើ និងការបទចចញឧសម័នកេវក់ទៅកនុង
បរោិកាស ឱំ្យមានការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ។ ឥេធិពលននការដប្បប្បលួអាកាសធាតុ
បទងកើតឱ្យមានភាពរាងំសៃួត េឹកជនំន់ និងការផ្លា ស់បតូ រសីតុណា ភាពេុសប្បប្កតី។ ប្បការ
ទងំទនោះទ្វើឱ្យមានការគរំាមកដំេងដល់ជីវ្ប្មុោះផងដដរ។  

 ការទញយកេួសកប្មិតនន្នធាន៖ ការដកេូតយកផលកនុងទលបឿនទលឿនេួសពី
កប្មិតដដល្នធាន្មមជាតិទងំទ ោះអា្កទកើតទ ើងវញិបាន ក៏ទ្វើឱ្យមានការបាត់បង់
ដល់ជីវ្ប្មុោះផងដដរ។ 
ឋានប្បព័នធននតបំន់បឹងដប្ពកទពព  មានលកខណៈពិទសសដដលសមប្សបបផុំតសប្មាប់

សតវទប្កៀល និងសតវស្ថា បមួយ្នួំនទេៀតរស់ទៅ និង្ិចចឹ មជីវតិ។ ទបើជីវ្ប្មុោះទៅកនុងតបំន់បឹង
ដប្ពកទពព កនុងទពលប្ចុបបននមានការែយ្ុោះឬបាត់បង់ ទ ោះសតវទប្កៀលដ៏កប្មដដលធាា ប់ដតរស់
ទៅ និងរកសីុទៅេីទ ោះក៏បាត់បង់ដដរ។ ដូទ្នោះទយើងទងំអស់គ្នន ប្តូវទ្ៀសឱ្យបាននូវការទ្វើ
សកមមភាពទងំឡាយណាដដល ឱំ្យមានការគរំាមកដំេងដល់ជីវ្ ប្មុោះ ដូ្បានទរលខាងទលើ។ 

 
 

 

រូបភាពការេញ្ជ្ ទ នយកដីកនុងតបំន់ការររ 
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លំនំបស្ងៀន 
ទមទរៀនេី២ ជីវ្ ប្មុោះ និងឋានប្បពន័ា 

១. វតាុបណំង ៖  
ទប្កាយទពលទរៀន្ប់សិសសនឹងអា្បរោិយបាន 

 (១) អវីជាជីវ្ ប្មុោះ  
(២) អវីជាឋានប្បព័នា 
(៣) ស្ថរៈសខំាន់របស់ជីវ្ ប្មុោះ និងទ្ោះ្ូលរួមតាម នដែរកានូវជីវ្ ប្មុោះកនុងតបំន់ 

របស់េាួនរស់ទៅ ជាពិទសសសតវទប្កៀល និងតបំន់ដដនអភិរកស។  
(៤) ផលប ោះរល់ដល់ជីវ្ ប្មុោះទងំទ ោះ។ 

២. សមាភ រឧបទេទស  
(១) ប្ក ស់ A4 ទមម នដពណ៌ ប្ក សឆ្កត េវឺតទមម  ប្កេម សគត់ប្ក ស ប ទ ត់្មួំយ    
(២) រូបភាពសតវរស់កនុងេឹកស្ថបកនុងេឹកនប្ប (ប្តី កាដ ម មឹក បងាគ  ប្ជូកេឹក បាដ ន ប្កទពើ)និង

ែនិកសតវបកស ី(មាន់ ទ កាៃ ន កុក ទកាៃ ក ទប្កៀល ោប)លមូន រុកខជាតិ   (ផាុង ទដើមស្ថម ្់ ទកាងកាង 
ទដើមទឈើ ឬរុកខជាតិទផសង ទៗេៀត ផ្លក ែម ស្ថរាយ ទមម សមុប្េ ប្តកួន ជទនាន រូបភាពកាត់ និងប្ក ស 
A4េាោះ េទនា ប្បឡាយេឹក បឹង ប្តរងំ ដប្ពក េូកតូ  ្េូក្ ំកបា ល់ សមុប្េ ភន ំនប្ព  ទគ្ន ប្កបី ប្ជូក ទសោះ 
ដរំ ីេនាយ ដបថ្ន ពុំលគីមី ការបាញ់ថ្ន ពុំលគីមី អ ទ ក់ ្រំមទៅស ូ កាទំភាើងបាញ់សតវ  រូបភាព
េឹកជនំន់ រូបភាពរាងំសៃួត (រដូវប្បាងំ) រូបភាពដកសណំាប សទូង ប្្ូត រទេោះទគ្នដឹកកណាដ ប់ រទេោះ
ទសោះ រូបភាពឈូសឆ្កយ ដុត នប្ពទឈើ ការកាប់ទឈើ រែយនតដឹកជចាូ នទឈើេ ុប រូបភាពតបំន់បឹង
ដប្ពកទពព មានសតវទប្កៀល រូបភាពប្ពោះអាេិតយ ប្ពោះ្័នទ(ដេសរអាហារ្ )ំ។ 

 
៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 

សកមមភាពេី១ (រយៈទពល១០ េី) 
(១) ប្បាប់សិសសថ្នែៃទនោះពួកទគនឹងបានទរៀនអពីំជីវ្ ប្មុោះ។ 
(២) សួរសណួំរមួយ្នួំនទដើមបេី ំក់េនំងជាមួយទមទរៀនជីវ្ ប្មុោះ និងឋានប្បព័នា។ ដបងដ្ក

សិសសជាប្កុមដដលមានគ្នន ពី៤-៦ ក់កនុងមួយប្កុមៗ។  
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(៣) ដ្ករូបភាពដល់សិសសទដើមបទី្វើការពិភាកាទលើរូបភាព (រាប់ប្បទភេមានកនុងរូបភាព) 
ប្កុមនីមួយ ទៗ ើងទឆាើយនូវប្បទភេេុសៗគ្នន ដដលទគបានទ ើញកនុងរូបភាព។ ប្គូជាអនក     
សរទសរ្ ទមាើយរបស់សិសស (បូកសរុបនូវ្ នួំនប្បទភេេុសៗគ្នន )។ 

សកមមភាពេី២ (រយៈទពល២០ េី) 
(៤) ប្គូពនយល់សិសសនូវរកយថ្ ឋានប្បព័នធ (ប្បព័នធទអកូ ូសីុ) សិសសទ្វើការពិភាកាបនតទៅ

ទលើរូបភាព (ការទក់េងរវាងគ្នន នឹងគ្នន ) បិេរូបទៅទលើផ្លទ ងំប្ក សឆ្កត (ប្ក សផ្លទ ងំ្)ំ 
(៥) ឱ្យសិសសទ ើងគូសភាា ប់ពី្នុំ្មួយទៅ្នុំ្មួយ (ដូ្ជាប្តីភាា ប់ជាមួយេឹក ប្តីភាា ប់

ជាមួយទមម  ទេើយទមម ភាា ប់ជាមួយពនាឺប្ពោះអាេិតយ)។ 
(៦) សិសសមាន ក់ ឬពីរ ក់ទ ើងបងាា ញនូវេ ំក់េនំងគ្នន នូវ្ ទំលើយរបស់ទគ។ 
(៧) ប្គូទ្វើការបូកសរុបនូវលេធផលដដលសិសសបានទឆាើយនឹងពនយល់ប្បាប់សិសសនូវការទក់េង

គ្នន ទៅវញិទៅមក ទដើមបឱី្យសិសសកាន់ដតឆ្កប់យល់។ 
សកមមភាពេី៣ (រយៈទពល៤០ េី) 

(៨) ដបងដ្កសិសសជាប្កុមដដដលទដើមបអីនុវតតន៍ជាក់ដសដងទៅេីវាល។ ប ទ ប់មកឱ្យប្ក សA4
ទៅសិសសមាន ក់មួយសនាឹកនិងទមម នដ ឬប ិ្ មាន ក់មួយទដើមទដើមបឱី្យសិសស ទ្វើការកត់ប្តានូវ
អវីដដលទគបានទមើលទ ើញជាក់ដសដង។ 

(៩)  សិំសសទៅតបំន់បឹងដប្ពកទពព សទងកតទមើលនូវរុកខជាតិដុោះទប្ ើ្នប្បទភេ និងប្បទភេសតវ    
ទផសង ដៗដលមានទៅេីទ ោះ។ 

(១០) ឱ្យប្កុមនីមួយ ទៗដើរទមើលកដនាងទផសងៗគ្នន ទេើយទ្វើការកត់ប្តានូវអវីដដលទគបានទមើល
ទ ើញទៅជុវំញិេីទ ោះ។  

(១១) ជួបជុគំ្នន ទៅកដនាងណាមួយ ទដើមបឱី្យសិសសទ្វើការបងាា ញនូវអវីដដលទគបានទមើលទ ើញ 
និងឱ្យសិសសភាា ប់េ ំក់េនំងគ្នន រវាងអវីដដលទគបានកត់ប្តា។ 

(១២) ប្គូសួរសិសសថ្ ប្បសិនទបើទៅេីទនោះបានបាត់បង់នូវប្បទភេណាមួយ វានឹងមានអវីទកើត
ទ ើង (ឧទេរណ៏៖ បាត់បង់ទមម  ឬនប្ព ទតើសតវអា រ្ស់ទៅបានឬអត់? ប្បសិនទបើអត់មាន
សតវ ទតើមនុសសរស់ទៅបានឬអត់?) 

(១៣) ប្គូទ្វើការពនយល់ដល់សិសសនូវស្ថរៈសខំាន់របស់ជីវ្ ប្មុោះ។ 
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សកមមភាពេី៤ (រយៈទពល១០ េី) 
(១៤) ឱ្យសិសសទលងដលបងកសំ្ថនតជាលកខណៈអប់រ ំទរ ើសសិសសបួន ក់ឱ្យទដើរតួ ១. កាប់បផំ្លា ញ

នប្ព ២. ដុតបផំ្លា ញទមម  និងនប្ពទដើមបយីកដី ៣.  ក់អ ទ ក់សតវ និងបពុំលសតវទដើមបយីក
ទៅលក់ ៤. ទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលកសិកមមទដើមបសីមាា ប់សតវលែិត។ ្ដំនកសិសស ទផសងៗ
ទេៀតទដើរតួជាសតវស្ថា ប នប្ព ទមម  និងដី។ 

(១៥) ទៅទពលតួអងគទងំបួនទ្វើសកមមភាព សតវនិងសតវលែិតប្តូវស្ថា ប់មួយ្នួំន និងមួយ
្នួំនទេៀតប្តូវរត់បាត់ នប្ព ទមម ប្តូវងាប់ ្ ដំណកដីប្តូវបានបពុំល (ទេាយ)។ 

(១៦) ទប្កាយមកប្គូប្តូវទ្វើការឆាុោះបញ្ហច ងំនូវការទលងដលបងកសំ្ថនតទ យភាា ប់េ ំក់េនំងទៅ
នឹងមូលទេតុដដលទ្វើឱ្យបាត់បង់ជីវ្ ប្មុោះ។ 

ការវាយតដំល 
១. ឱ្យសិសសពណ៌ អពីំជីវ្ ប្មុោះទេើយរាប់ទ ម្ ោះសតវនិងរុកខជាតិ២ប្បទភេទៅកនុងតបំន់ដដលទគ

បាន្ុោះសទងកតប្ស្ថវប្ជាវ។ 
២. ប្បាប់មូលទេតុមួយថ្ទតើទេតុអវីបានជាជីវ្ ប្មុោះមានស្ថរៈសខំាន់្ទំរោះរុកខជាតិមនុសស និង

សតវ។   
សកមមភាពបដនាម 

១. ឱ្យសិសសមាន ក់ ទៗប្ជើសទរ ើសយករុកខជាតិ និងសតវមួយប្បទភេ ទេើយបងាា ញអពីំស្ថរៈសខំាន់នន
ប្បទភេទងំទ ោះ្ទំរោះបរសិ្ថា ន។ 

២. ទរៀប្កំារប្ប ងប្បណាងំស្ថន នដផ្លទ ងំរូបភាព ទដើមបជួីយអប់រដំល់សេគមន៍មូល ា នអពីំ
ស្ថរៈសខំាន់ននជីវ្ប្មុោះ។ 
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មេម ៀនទី៣  េំណល ់

 

១. ែចូហ្េចដែលហៅថាសាំណល?់ 
សណំល់ គឺជារបស់អវីៗដដលអនកទប្បើប្បាស់ដលងប្តូវការ ទេើយទបាោះបង់ទោល ឬទប្បើ

ប្បាស់ដលងទកើតតទៅទេៀត ឬប្តូវបានបទចចញទោលតាមលកខណៈ្មមជាតិ។ សណំល់មានបី
ប្បទភេ គឺសណំល់រងឹ សណំល់រាវ និងឧសម័ន។ សណំល់រងឹ ដូ្ជា ដប កបំ ុង បាា សទិ្។ល។ 
សណំល់រាវ ដូ្ជាេឹកសមែុយ ទប្បងមា សីុន។ល។ ឧសម័ន ដូ្ជាដផសងទ្ញពីោនយនត េយល់
បទចចញទោលពីប្បភពទផសងៗជាទដើម។  
២-មរភពននសាំណល ់
  សណំល់ទកើតទ្ញពីប្បភពសខំាន់ៗបីគឺ៖ 

 ក/ សណំល់តាមផទោះ 
 េ/ សណំល់រណិជាកមម 
 គ/ សណំល់ឧសាេកមម 

ក. សណំល់តាមផទោះ  
គឺជាសណំល់ដដលមានទៅតាមផទោះ។ សណំល់តាមផទោះមានដូ្ជា ដប ដកវ ែង់បាា សទិ្ដដល

ដលងទប្បើ សណំល់្ណីំអាហារ.....។ 

 
 
 
 
 

សណំល់្ណីំអាហារ សណំល់បាា សទិ្ 
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េ. សណំល់រណិជាកមម   
  គឺសណំល់បានមកពីេីផារ ហាងជនួំញ ផទោះសណំាក់ សណាា គ្នរ និងមនទីរទពេយជាទដើម។ 
សណំល់រណិជាកមមមានដូ្ជាកចច ប់សមាភ រៈទផសងៗ ទឈើ កចច ក់ បាា សទិ្ សណំល់្ណីំ
អាហារ....។ 

 
 
 
 
 
 

គ. សណំល់ឧសាេកមម  
គឺជាសណំល់ទៅតាមទរាង្ប្ក  ។ សណំល់ទរាង្ប្ករួមមាន៖ ស្ថរធាតុគីមីដដល

ដលងប្តូវការ សណំល់ដដលទ្ញពីផលិតផលប ទ ប់បនសទំផសងៗទេៀតដដលយកមកទប្បើប្បាស់
កនុងការផលិតរបស់របរទផសងៗ...។ 

 
 
 
 
 
 

 

សណំល់ែមពិលដដលមានទប្គ្នោះថ្ន ក់
បផុំត 

សណំល់សបំកកបំ ុងទប្បងមា សីុន 

សណំល់ប្កណាត់ទ្ញពីទរាង្ប្ក សណំល់េឹកសមែុយទ្ញពីទរាង្ប្ក 
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៣. ផលប ុះពាលព់សីាំណល ់
សណំល់ គឺជាបញ្ហា ដ៏សខំាន់ទៅប្គប់េីកដនាងទងំអស់ ទងំេីប្បជុជំន េីប្កុង និងជន 

បេ ដដលទយើងទងំអស់គ្នន ប្តូវយល់ដឹង និងេុក ក់វាឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។ សណំល់ភាគទប្ ើ្ន
ទលើសលប់ប្តូវបានបទងកើតទ ើងទ យស្ថរមនុសស។ ទបើមនុសសពុំបានេុក ក់សណំល់ទងំទ ោះ
ឱ្យបានប្តឹមប្តូវទេ វានឹងទ្វើឱ្យមានការបពុំលដល់បរសិ្ថា ន ទេើយវានឹងទ្វើឱ្យប ោះរល់ដល់សុេ
ភាពរបស់មនុសស សតវ និងភាវៈមានជីវតិដនេទេៀត។ ឧទេរណ៍៖ ប្បសិនទបើមនុសសទបាោះ
សណំល់ទោលទៅកនុងេឹកប្សោះ ឬសទឹង វាទ្វើឱ្យេឹកប្សោះ ឬសទឹងទ ោះកេវក់ ឬមានទមទរាគ ទេើយ
ទៅទពលមនុសសយកេឹកទ ោះទៅទប្បើប្បាស់ វាអា្បងកឱ្យមនុសសមានជងឺំ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កណតុ រ និងសតវលែិតមួយ្នួំន ដូ្ជាក ា ត និងប្សទមា្ជាទដើមអា្ជាភាន ក់ងារ្មាង     
ទមទរាគ។ ទៅទពលដដលសតវទងំទ ោះមកទរាម ឬសីុសណំល់ដដលមានទមទរាគ វាបាន ទំៅ
ជាមួយនូវទមទរាគទងំទ ោះ ទេើយទៅទពលដដលពួកវាបានទៅប ោះរល់មនុសស ឬសតវ ឬ្ណីំ
អាហាររបស់មនុសស ឬសតវទងំទ ោះ វានឹងបណាត លឱ្យមានការឆាងទមទរាគ។ មា ងវញិទេៀត
មានទមទរាគមួយ្នួំន និងកាិនមិនលែដដលមានទៅកនុងសណំល់ក៏អា្អដណត តប្តដសតតាម
េយល់បក់ទបាក ទេើយដដលអា្្មាងទមទរាគ ឬទ្វើឱ្យប ោះរល់ដល់សុេភាពមនុសសផងដដរ។  

សណំល់បាា សទិ្ ការផកឹេឹកមិនលែ 

ប្តងីាប់ទ យស្ថរការពុលេឹក 

 

មនុសសស្ថា ប់ទ យស្ថរការពុល 

រូបភាពបងាា ញពីផលប ោះរល់ 
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ដូទ្នោះ ទយើងទងំអស់គ្នន ប្តូវេុក ក់សណំល់ឱ្យបានប្តឹមប្តូវ ទដើមបកីារររកុឱំ្យមានការបពុំល 
បរសិ្ថា ន ឬការ្មាងជងឺំទផសងៗ។  
៤.លក្សខណៈននសាំណល ់
 សណំល់ដដលអា រ្ោយបាន៖ ទៅកនុងបរសិ្ថា ន្មមជាតិមានស្ថររងគកាយតូ្លែិតទផសងៗ
ដដលអា្សីុសណំល់ទផសង ដៗដលមនុសសបទងកើតទ ើង។ ឧទេរណ៍៖ប្បសិនទបើទយើងយកសណំល់
្ណីំអាហារ ប្ក ស ឬសាឹកទឈើ កប់កនុងដី ស្ថររងគកាយតូ្លែិតទៅកនុងដីនឹងសីុសណំល់្ណីំ
អាហារ និងសមាភ រៈទងំទ ោះអស់គ្នម នសល់។ សណំល់ទងំឡាយណាដដល អា រ្ោយបានតាម
ដទំណើ រការ្ មមតារបស់្មមជាតិដបបទនោះទៅថ្ ”សណំល់ដដលអា រ្ោយបាន”។ 
 សណំល់ដដលមិនអា រ្ោយបាន៖  មានសណំល់មួយ្នួំនស្ថររងគកាយតូ្លែិតទផសងៗ
មិនអា្សីុបានទ ើយ ដូ្ជាសមាភ រៈទ្វើអពីំដកវ ឬបាា សទិ្ជាទដើម។ សមាភ រៈទងំទនោះមិនអា រ្ោយ
តាមរយៈដទំណើ រការ្ មមតារបស់្មមជាតិកនុងរយៈទពលដ៏េាីបានទ ើយ។ សណំល់ទងំទនោះ អា្
សាិតទៅកនុងបរសិ្ថា នកនុងរយៈទពលដ៏យូរ ជួនកាលរាប់រន់ឆ្កន ក៏ំមាន។ សណំល់ប្បទភេទនោះទៅថ្ 
”សណំល់ដដលមិនអា រ្ោយបាន”។ 
ឧទេរណ៍ខាងទប្កាម នឹងបញ្ហា ក់អពីំរយៈទពលជាក់ោក់មួយដដលសណំល់មួយ្នួំនអា្
សាិតទៅកនុងបរសិ្ថា ន មុននឹងវារោយទៅបាន៖ 

 សបំកទ្ក ២សបាត េ៍ 
 ប្ក ស អា្ពី ២ ទៅ ៥ដេ 
 សបំកប្កូ្ អា្ពី ៦ដេ 
 ែង់បាា សទិ្ អា្ពី១០ទៅ២០ឆ្កន  ំ
 ដសបកទជើងដសបក អា្ពី២៥ ទៅ ៤០ឆ្កន  ំ
 កបំ ុងអាលុយមីញ ូ មអា្ពី ៨០ទៅ១០០ឆ្កន  ំ
  កបំ ុងដដកអា្ពី ៥០ឆ្កន  ំ
 ដប ឬដកវអា្ពី ១ោនឆ្កន  ំ
 ដបបាា សទិ្ មិនអា្កណំត់បាន 
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        ទៅទពលដដលសណំល់ទងំទ ោះរោយបនតិ្មតងៗ វាកាា យទៅជា្ដំណកតូ្ៗ។ 
ទេើយជួនកាល្ដំណកតូ្ៗទងំទ ោះក៏អា្បណាត លឱ្យមានការបពុំលបរសិ្ថា នផងដដរ។  
៥. វិធសី្ថស្តសេខ្លុះៗហែើ្បកីារពារបរសិ្ថា នពកីារបាំពលុហោយសាំណល ់

- ប្តូវកាត់បនាយបរមិាណសណំល់ដដលទយើងបទងកើតឱ្យែយ្ុោះតិ្។ ឧទេរណ៍៖ ទៅ
ទពលដដលទយើងេិញរបស់អវីមួយពីហាងលក់េនិំញ ដដលមានកចច ប់រួ្ជាទប្ស្ ឬ
មានរុបំ្ក ស ទយើងមិនោបំា្់ ក់កនុងែង់បាា សទិ្មួយជាន់ទេៀតទេ ឬយកលែទយើង
គួរយកកញ្ជ្នទកពីផទោះជាការប្បទសើរ។  

- ទយើងប្តូវេិញរបស់អវីមួយពីហាងលក់េនិំញ ដដលមានទវ្េចប់ ឬក៏ ក់ទៅកនុងទកស
ដដលសបំកកចច ប់ ឬទកសទ ោះជាប្បទភេសណំល់ដដលអា្រោយបានដូ្ជា៖ 
កចច ប់ទ្វើពីប្ក ស ទកសប្ក សកាតុង វាប្បទសើរជាជាងេិញរបស់អវីមួយពីហាង
លក់េនិំញ ដដលមានកចច ប់ជាប្បទភេសណំល់ដដលមិនអា រ្ោយបានដូ្ជា សមាភ រៈ
ទ្វើពីបាា សទិ្។  

 
 

 
 
 

- មិនប្តូវទបាោះសណំល់្ូលទៅកនុងសទឹង ឬកដនាងណាមួយទៅកនុងបរសិ្ថា នទប្ៅពី្ុងសរំាម 
- ប្តូវទប្ជើសយកសណំល់ដដលអា្រោយបាន ក់េុកកនុងរទតត  ទដើមបទី្វើជីកបំ ុសត 

 ទបើមានការទបាោះសណំល់ទោលទៅកនុង ឬដកបរបឹងដប្ពកទពព  ទ ោះវានឹងទ្វើឱ្យមានការ
បពុំលដល់បរសិ្ថា នបឹងដប្ពកទពព ដដលមិនអា្ឱ្យសតវទប្កៀល និងសតវដនេទេៀតរស់ទៅបាន 
ទេើយទយើងនឹងដលងបានស្ថគ ល់សតវទប្កៀល។ ប្គប់ប្គងសណំល់បានប្តឹមប្តូវ គឺជាការរួម
្ដំណកការររសតវទប្កៀល ការររសុេភាពទយើងទងំអស់គ្នន  និងបទងកើនប្បាក់្ណូំលដល់
សេគមន៍ទយើងតាមរយៈទេស្រណ៍ ទពលអ គត។  

សណំល់បាា សទិ្ សណំល់សបំកកបំ ុងទប្បងមា សីុន 
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លំនំបស្ងៀន 
ទមទរៀនេី៣ សណំល់ 

១. វតាុបណំង   
ទៅ្ុងបចច ប់ននទមទរៀនសិសសនឹងអា  ្ 

 (១) ពណ៌ ថ្អវីទៅជាសណំល់  
(២) ដឹងថ្សណំល់ទងំទ ោះមានប្បភពមកពីណា?  
(៣) យល់បានពីភាពេុសគ្នន ននសណំល់ និងអា ដ្ញកសណំល់រលួយ និងមិនរលួយ 

២.សមាភ រឧបទេស 
(១) ប្ក សរា ម  ទមម ដដឬប ិ្  មា ស ទប្ស្ថមនដ ប្ប ប់ោប់សប្មាម។ 
(២) រូបភាពមានកនុងទសៀវទៅប្ស្ថប់ និងរូបភាពទប្ៅទសៀវទៅ ប័ណណរូបភាព។ 
(៣) សណំល់ដដលងាយរលួយ្នួំន១០គឺ ៖ សាឹកទ្ក សាឹកឈូក សាឹកទឈើ សបំកដូង ្ទំបើង    
បស្ស ីសាឹកដូង....។ 
(៤) សណំល់មិនងាយរលួយ្នួំន១០គឺ ៖ ដកវ ដប កបំ ុង ែងបាា សទិ  ្ប្បអប់ ក់បាយ ដបទប្បង

ឆ្ក អពូំលទភាើង កចច ប់បាា សទិ .្..។ 
(៥) ្ ុង ក់សណំល់មានពីរពណ៌  

៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 
សកមមភាពេី១ (រយៈទពល១០ េី) 

(១) ពនយល់សិសសថ្នែៃទនោះពួកទគនឹងបានទរៀនពីប្បទភេទផសងៗគ្នន របស់សណំល់។ 
(២) សិសសអានអតាបេដដលមានកនុងទសៀវទៅ។ ប ទ ប់មកសួរសិសសនូវរកយថ្សណំល់ពីរឬបី

 ក់។ 
 

សកមមភាពេី២ (រយៈទពល៣០ េី) 
(៣) ដបងដ្កសិសសជាបី ឬបួនប្កុមឱ្យទដើរពិនិតយជុវំញិស្ថោទរៀន (មានការកត់ប្តានូវអវីដដល

ទគបានទ ើញ)។ ទប្កាយពីទដើរពិនិតយរួ្ឱ្យសិសសពិភាកាគ្នន ទដើមបបីងាា ញនូវអវីដដលទគ
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បានទ ើញ (ប្គូទ្វើការកត់ប្តាទលើកាដ រទេៀន)។ ប ទ ប់មកសួរសិសសថ្សណំល់ទងំទនោះ
ទកើតទ្ញមកពីណា? 

(៤) ប្គូឱ្យសិសសអានអតាបេកនុងទសៀវទៅ។  ប ទ ប់មកឱ្យសិសសទ្វើការពិភាកាជាប្កុម រកប្បភព
សណំល់។  

(៥) ប្គូប្តូវឱ្យសិសសតាមប្កុមទ ើងបងាា ញនូវលេធផល ដដលបានមកពីការពិភាកាតាម ប្កុម។ 
ទេើយឱ្យសិសសទ្វើការដបងដ្កសណំល់ទៅតាមប្បភពនីមួយ  ៗ(្ ទមាើយទដើរពិនិតយ)។ 

សកមមភាពេី៣ (រយៈទពល១៥ េី) 
(៦) ប្គូឱ្យសិសសអានអតាបេ្នុំ្េី៣ ្នួំនពីរ ឬបី ក់។ ប ទ ប់មកប្គូយករូបភាពមកបងាា ញ

សិសសទក់េងនឹងផលប ោះរល់ពីសណំល់។ ឱ្យសិសសពិភាកាសណួំរតាមប្កុម ៖ 
 ១. ទតើសណំល់ប ោះរល់ដល់បរសិ្ថា នដូ ទ្មដ្ ?     
 ២. ទតើសណំល់ប ោះរល់ដល់សុេភាពមនុសសដូ ទ្មត្ ? 

            ៣. ទតើសណំល់ប ោះរល់ដល់សតវ និងរុកខជាតិទផសង ទៗេៀតដូ ទ្មត្ ? 
(៧) ឱ្យសិសសតាមប្កុមទ ើងបងាា ញ ទ្មាើយរបស់ប្កុមនីមួយ  ៗ (ប្គូទ្វើការកត់ប្តា ទ្មាើយរបស់

សិសស)។ 
(៨) ប្គូសួរថ្ទតើទៅជុវំញិផទោះរបស់បែូនមានសណំល់ដដរឬទេ? សណំល់ទងំទនោះប ោះរល់អវីេាោះ

ដល់ប្កុមប្គួស្ថររបស់បែូន? 
សកមមភាពេី៤ (រយៈទពល១៥ េី) 

(៩) សិសសអានអតាបេទលើ្នុំ្េី៤លកខណៈននសណំល់។ ប្គូយកសមាភ រៈដដលបានទរៀប្េុំក
្នួំន២០មកបងាា ញសិសស។  

(១០) ប្គូសួរសិសស ថ្ទតើសណំល់ប្បទភេណាេាោះដដលរលួយ និងសណំល់ណាេាោះមិនរលួយ? 
សណំល់ណាេាោះមានស្ថរៈប្បទោជន៍ និងសណំល់មិនមានប្បទោជន៍? ពិភាកាជាប្កុម។ 

(១១) ប្កុមនីមួយ ទៗ ើងបងាា ញ ទ្មាើយរបស់េាួន(ប្គូជាអនកកត់ប្តា ទ្មាើយទលើកាដ រទេៀន)។ 
សកមមភាពេី៥(រយៈទពល២០ េី) 

(១២) ប្គូសួរសិសសថ្ ទដើមបកុីឱំ្យសណំល់មានការប ោះរល់ដល់សុេភាពមនុសស សតវ និងបរសិ្ថា ន
ទតើទយើងប្តូវទ្វើដូ ទ្មដ្ េាោះ? ប្គូប្តូវទដើរតួជាមួយសិសស (អនកលក់នំដដលទវ្ េចប់ទ យសាឹក
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ទ្ក និងអនកេិញនំ)។ ប ទ ប់មកប្គូប្តូវយក្ុង ក់សរំាមមកឱ្យសិសស ទេើយ សិំសសទដើរ
ទរ ើសសរំាម។ 

(១៣) សិសសទដើរប្បមូលសណំល់ដដលមានកនុងបរទិវណស្ថោទរៀន ទប្ជើសទរ ើសសិសស្ នួំន៥ ក់
ទដើមបដីញកសណំល់ទៅកដនាងេុក ក់សណំល់ និងដុតបផំ្លា ញទោលសណំល់បាា សទិ ។្ 

(១៤) ទៅទពលដញកសណំល់រួ្រាល់ទេើយប្គូប្បមូលសិសសមកជុគំ្នន  ទេើយប្គូបងាា ញថ្ ទដើមប ី
ការររបរសិ្ថា នទយើង និងសុេភាពរបស់មនុសស សតវ ទយើងប្តូវេុក ក់សណំល់ ឱ្យបានប្តឹម
ប្តូវ នូវសណំល់រលួយ និងសណំល់មិនរលួយ។  

(១៥) ប្គូប្តូវដណ សិំសសមិនឱ្យទបាោះសណំល់្ូលទៅកនុងតបំន់អភិរកសសតវទប្កៀលទ ើយទពល
ទ្វើដទំណើ រទៅទមើលសតវ ឬទៅទមើលទគ្នប្កបី។ ពីទប្រោះវាប ោះរល់ដល់េីកដនាងសតវទប្កៀល 
និងសតវស្ថា បដនេទេៀតរក្ណីំ។ 
(១៦) ប្គូប្តូវទរៀប្ទំលងដលបងអប់រជំាមួយកូនសិសស (្ ុងទមា ងសប្មាក)។ 

ការវាយតនមា 
១. ឱ្យសិសសពណ៌ អពីំសណំល់តាមរយៈ្ ុោះសទងកតប្ស្ថវប្ជាវជុវំញិស្ថោទរៀន។ 
២. ប្បាប់មូលទេតុថ្ សណំល់គឺមានការប ោះរល់ោ ងខាា ងំ ្ ទំរោះជីវ្ ប្មុោះកនុងតបំន់បឹងដប្ពក
ទពព  បរសិ្ថា ន រុកខជាតិ មនុសស និងសតវ។  

សកមមភាពបដនាម 
១. ឱ្យសិសសមាន ក់  ៗជួយប្បាប់ដល់ឪពុកមាដ យពីការប្គប់ប្គងសណំល់ជុវំញិផទោះ។ 
២. ទរៀប្កំារប្ប ងប្បណាងំស្ថន នដផ្លទ ងំរូបភាព ទដើមបជួីយអប់រដំល់សេគមន៍មូល ា នអពីំ          

បរសិ្ថា នលែ។ 
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មេម ៀនទី៤   ្រភពទឹក 

 

ទយើងរស់ទៅកនុងភពមួយដដលទៅថ្ភពដផនដី    (ជួនកាលទគអា្ទៅថ្ភពពណ៌ 
ទេៀវ)។ ភពពណ៌ទេៀវទនោះ គឺបណាត លមកពីទសទើរដត ៧៥% ននដផទរបស់ដផនដី គឺប្គបដណត ប់ទៅ
ទ យេឹក។ ទៅទលើភពដផនដីមានេឹកជាទប្ ើ្នកដនាង។ ប្បភពសខំាន់  ៗរបស់េឹកគឺ៖ 

ក.េឹកទលើដី 
េ.េឹកទភាៀង 
គ.េឹកកនុងដី 
 .េឹកកក 

១.ទកឹ្សហលើែី៖  
មានទៅកនុងដប្ពក សទឹង បឹង ប្តរងំ អាងេឹក សមុប្េ និងមហាសមុប្េ។ េឹកទៅទលើដីមាន

ភាពងាយប្សួលសប្មាប់ការទប្បើប្បាស់ ទប្រោះទយើងអា្ដង ក់ទៅកនុងរងបានទ យងាយ ឬ
អា្បូមបងាូរ្ូលប្បឡាយសប្មាប់ប្បព័នធធារាស្ថញ្ជ្សត។ េឹកទលើដីជាប្បភពេឹកដ៏សខំាន់សប្មាប់
ប្បជាជនកមពុជាកនុងការទប្បើប្បាស់ប្បោនំែៃ។ 

 
 
 
 
២.ទកឹ្សហភលៀង៖ 

េឹកទភាៀង គឺជាេឹកដដលធាា ក់ពីទលើទម ។   ទយើងអា្ប្តងេឹកទងំទ ោះបានពីដបូំលផទោះ
បងាូ រ្ូលរងសប្មាប់ទប្បើប្បាស់បានជាទប្ ើ្នដេកនុងមួយឆ្កន ំៗ ។ េឹកទភាៀងជាប្បភពដ៏សខំាន់
បផុំតសប្មាប់ប្បជាជនកមពុជាកនុងការទប្បើប្បាស់ប្បោនំែៃ និងការទ្វើកសិកមម។ 

រូបភាពេឹកទលើដ ី
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៣.ទកឹ្សក្សនងុែី៖ 

េឹកកនុងដី គឺជាេឹកដដលប្ជាប្ូលទៅកនុងដីទេើយបទំពញប្បទោោះ ឬប្បទហាងកនុងដី និង
ែមទៅកនុងសបំកដផនដី។ េឹកកនុងដីទនោះ គឺជាប្បភពេឹកដ៏សខំាន់ណាស់។ ទៅកនុងប្បទេសដដល
គ្នម ន សទឹង េទនា េឹកកនុងដីជាប្បភពដតមួយគត់ដដលអា្ផគត់ផគង់េឹកសប្មាប់ទប្បើប្បាស់។ េឹកកនុង
ដីបានកាា យជាប្បភពដ៏សខំាន់មួយ សប្មាប់ប្បទេសកមពុជា ទ យមានអណតូ ងេឹក ជាទប្ ើ្នរន់
ប្តូវបានទគជីកទៅេូទងំប្បទេស។ េឹកកនុងដីជាេូទៅស្ថែ តលែមិនសូវមានការបពុំលទផសង ទៗេើយ
អា្ផឹកបាន។ អណតូ ងដដលទប្ៅអា្ផគត់ផគង់េឹកបានយូរទប្កាយទពលកដនាងដនេទេៀតរងីសៃួត។ 

 

 
 
 
៤.ទកឹ្សក្សក្ស៖  

េឹកកក គឺជាេឹកដដលប្តជាក់ទេើយកករងឹ ដដលជាេូទៅវាមានដតទៅកនុងតបំន់ប្តជាក់
ខាា ងំប ុទណាណ ោះ ដូ្ជាទៅអង់តាកេិ្ និងអាឡាស្ថក ជាទដើម។ េឹកកកមិនអា្េូរបានទេ។ ទៅ  
ដែៃអ គត េឹកកកទនោះនឹងអា្កាា យទៅជាប្បភពេឹកដ៏សខំាន់មួយ ប្បសិនទបើប្បភពេឹកដនេ
ទេៀតប្តូវបានបពុំល ទេើយមិនអា្ទប្បើប្បាស់បាន។  

 
 

រូបភាពអណដូ ងេឹក រូបភាពការទប្បើប្បាស់អណដូ ងលូ-សនប ់ រូបភាពការទប្បើប្បាស់អណដូ ង
សនប ់

រូបភាពេឹកទភាៀង 
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ភពដផនដីទយើងទនោះ មានេឹកជាទប្ ើ្នមេិមា ប ុដនតមនុសសមិនអា្ទប្បើប្បាស់េឹកទ ោះ
បានទងំអស់ទេ។ ប្បដេលជា ៩៧% ននេឹកទងំអស់ទៅកនុងពិភពទោក គឺជាេឹកនប្បដដលមិន
អា្ទប្បើប្បាស់សប្មាប់ផឹក  ដំណំា ំ(ភាគទប្ ើ្ន) ឬ កនុងឧសាេកមម (មួយ្នួំន) បានទ ើយ។ 
ឯេឹកដដលទៅសល់៣% គឺជាេឹកស្ថប ប ុដនតភាគទប្ ើ្នទលើសលប់ននេឹកស្ថបទនោះបានកាា យជា
េឹកកក និងេឹកកនុងដី ទេើយមានបរមិាណេឹកប្បដេល ១.២% ប ុទណាណ ោះដដលប្បជាជនអា្ទប្បើ
ប្បាស់បាន។ 

ប្បសិនទបើគ្នម នេឹកទនោះទេ នឹងគ្នម នជីវតិរស់ទៅទលើភពដផនដីទនោះទ ើយ។ រុកខជាតិ សតវ 
និងមនុសសប្តូវការេឹកជាោបំា្់ទដើមបរីស់។ កនុងេាួនមនុសសេឹកមានបរមិាណ ៧៥%  ននេមៃន់
សរុបរបស់មនុសសមាន ក់ៗ។ ទសទើរដតប្គប់អវីៗទងំអស់ទៅទលើដផនដីទនោះ មានេ ំក់េនំងទ យ
ផ្លទ ល់ និងទ យប្បទោលទៅនឹងេឹក។ េឹកេូរកាត់ផ្លទ ងំែម កាត់នផទដី ភូមិស្ថា ន វាលដប្ស នប្ព
ទឈើ ។ល។ ្ូលទៅកនុងដប្ពក សទឹង បឹងបួ េទនា និងសមុប្េ។ ទដើមទឈើប្សូបយកេឹកពីកនុងដី
ទេើយបចាូ នទៅឱ្យសាឹក រួ្បភំាយជា្ហំាយេឹកទៅកនុងេយល់ ឬលេំអាកាស។ កទំៅនែៃរេួំត
េឹកទៅទលើដផនដីទៅជា្ហំាយេឹក្ូលទៅកនុងលេំអាកាស។ ពពកជាអនក េឹំក្ុោះទ ើងកនុង
លេំអាកាស ទេើយបានបងែុរជាទភាៀងមកទលើភពដផនដីវញិ។ 

 

រូបភាពភនេឹំកកកទៅតបំនប់ ូល 
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ទ យដ កសតវទប្កៀល និងសតវស្ថា បទផសងទេៀតដដលរស់ទៅកនុងតបំន់បឹងដប្ពកទពព ក៏

ពឹងដផែកទងំប្សុងទៅទលើ្នធានេឹកទៅបឹងដប្ពកទពព ទនោះដដលមានប្បភពមកពីតបំន់ជុវំញិ។ 
ទបើប្បភពេឹកទៅតបំន់ជុវំញិប្តូវបានបពុំលទ យប្បការណាមួយទ ោះ្នធានេឹកបឹងដប្ពទពព  
នឹងប្តូវបានបពុំលដដរ។ ទពលទ ោះនឹងដលងមានវតតមានរបស់សតវទប្កៀលដ៏កប្មទងំទនោះទេៀត
ទេើយ។  

លំនំបស្ងៀន 
ទមទរៀនេី៤ ប្បភពេឹក 

១. វតាុបណំង 

ទៅ្ុងបចច ប់ននទមទរៀនសិសសនឹងអា  ្

 (១) ពណ៌ បានអពីំប្បភពេឹក៤ោ ង និងការទប្បើប្បាស់ប្បភពេឹកទងំ៤។ 
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    (២) ប្បាប់ពីស្ថរៈប្បទោជន៍៣ោ ងរបស់េឹក្ទំរោះមនុសស រុកខជាតិ សតវ។ 
 (៣) ្ ូលរួមដែរកាប្បភពេឹកទប្បើប្បាស់បានលែ។ 
២.សមាភ រឧបទេស  
 (១) ប្ក សកាតុង ប្ក សពណ៌ ទមម នដពណ៌ ភូទគ្នល។ 
 (២) រូបភាពមានកនុងទសៀវទៅប្ស្ថប់ រូបភាពទប្ៅទសៀវទៅ ឬផ្លទ ងំគនូំរវដដេឹក សគុតឬបង់សែិត 

សប្មាប់បិេ តារាងទប្បើប្បាស់េឹក។ 
 (៣) ប្បភពេឹក៤ ោ ងផ្លទ ងំ្ ំរូបភាពសតវសប្មាប់ទលងដលបងកសំ្ថនត(្ ុងទមា ង) 
៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 

សកមមភាពេី១ (រយៈទពល១០ េី) 
(១) ពនយល់សិសសថ្នែៃទនោះពួកទគនឹងបានទរៀនអពីំផលប្បទោជន៍របស់េឹកសប្មាប់មនុសស 

សតវ និងរុកខជាតិ។ 
(២) ប្គូបទងកើតសណួំរទក់េងនឹងការទប្បើប្បាស់េឹកប្បោនំែៃរបស់មនុសស។ 
(៣) ឱ្យសិសសអានអតាបេកនុងទសៀវទៅសិសស។ ដបងដ្កសិសសជាប្កុម ទដើមបទី្វើសនួំរពិភាកា 

(យកភូទគ្នលមកបងាា ញសិសស) ប្គូកត់ប្តា ទ្មាើយទលើកាដ រទេៀន។ 
សកមមភាពេី២ (រយៈទពល២០ េី) 

(៤) ដបងដ្កសិសសជាបួនប្កុម ទដើមបពិីភាកាគ្នន អពីំប្បភពេឹក (ទតើបែូនបានទ ើញេឹកទលើដីទៅ
ឯណា? ទប្កាមដីទៅឯណា? េឹកទលើទម ? ភនេឹំកកកដដរឬទេ?) 

(៥) ប្គូជាអនកកត់ ទ្មាើយរបស់ប្កុម។ ប ទ ប់មកប្គូសួរសណួំរ (ទតើេឹកពីទលើទម បានមកពី
ណា? េឹកទលើដីបានមកពីណា? េឹកទប្កាមដីបានមកពីណា? និងេឹកទកើតមកពីណា? 

(៦) ប្គូប្តូវយករូបភាពវដតេឹកមកបងាា ញសិសស និងពនយល់សិសសអពីំវដតេឹកឱ្យបាន    ្ ាស់។ 
(៧) ប្កុមនីមួយៗពិភាកាបនត (ទតើេឹកយកទៅទប្បើប្បាស់ទលើអវីេាោះ?)។ ប្គូកត់ប្តា ទ្មាើយប្កុមទលើ

កាដ រទេៀន។ ប ទ ប់មកប្គូពនយល់សិសសអពីំស្ថរៈសខំាន់របស់េឹក (ប្គូប្តូវផារភាា ប់សកមមភាព
ទនោះទៅនឹងតបំន់បឹងដប្ពកទពព )។ 

(៨) ្ុងទមា ងប្គូប្តូវ សិំសសទលងដលបងអប់រ ំ(សិសស៤ ក់ ទដើរតួជាេឹកទ យនដកាន់ប្ក ស
តូ្  ៗ ្ដំណកសិសសទផសងទេៀតទដើរតួជាមនុសស រុកខជាតិ និងសតវ (ជាពីរប្កុម) ប ទ ប់មក
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សិសសទដើរតួជាមនុសស រុកខជាតិ និងសតវ មិនមានេឹក ទ្វើជាទប្កៀមសវិត (ប្កុមេី១)។ សិសស
ទដើរតួរជាមនុសស រុកខជាតិ និងសតវ មានេឹកប្គប់ប្គ្នន់មានភាពប្សស់ថ្ា  លូតោស់លែ 
ទប្កាយមកទ្វើការទប្បៀបទ្ៀបគ្នន រវាងមនុសស រុកខជាតិ និងសតវមានេឹក និងអត់េឹក។ 

ការវាយតនមា 
១. ្ ូរបងាា ញពីផលប្បទោជន៍េឹក   (ផឹក ទប្ស្ថ ប្្សព គម គមន៍..........) 
២. ទេតុអវីបានជាេឹកមានស្ថរៈសខំាន់្ទំរោះមនុសស សតវ និងរុកខជាតិ? 
 
 
 
 
 

សកមមភាពបដនាម 
១. ឱ្យសិសសបទងកើតរកយរាងទដើមទឈើទ្វើឱ្យរតឹដតលមែិត ជាងមុនដូ្រូបខាងទប្កាម។ 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

កន្លែងស្តុបទឹក 

ត្រពាំង បឹង ទន្លែ ត្បឡាយ 

អាងស្តុបទឹក ស្ ៊ីន្ទលទឹក អណ្តូ ងទឹក 
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មេម ៀនទី៥ ការបំពលុបរិស្ថា ន 

 

ការបពុំលបរសិ្ថា ន គឺជាការទ្វើឱ្យកេវក់ដល់បរសិ្ថា នទ យស្ថរសណំល់ទផសងៗ ដដល
េុក ក់មិនបានប្តឹមប្តូវ។ សណំល់ដដលេុក ក់មិនបានប្តឹមប្តូវអា្ទ្វើឱ្យមានការបពុំល ដី 
បពុំលេយល់ និងបពុំលេឹក។ វាគឺជាសកមមភាពរបស់មនុសសដដលបណាត លឱ្យមានសណំល់ទកើន
ទ ើង ទេើយសណំល់ទងំទ ោះឯងដដលបណាត លឱ្យមានការបពុំល។ ទៅទពលដដលមានការ
បពុំលទនោះទកើតទ ើង បរសិ្ថា នក៏កាា យទៅជាកេវក់មិនមានផ្លសុកភាព ទេើយវានឹងទ្វើឱ្យ
ទប្គ្នោះថ្ន ក់ដល់សុេភាពមនុសស សតវ និងរុកខជាតិដដលកពុំងរស់ទៅកនុងបរសិ្ថា ន។  
ការបពុំល្ំៗ មាន៣ោ ងគឺ៖ 
  ក. ការបពុំលេឹក 
  េ. ការបពុំលដី 
  គ. ការបពុំលេយល់ 

១. ការបាំពលុទកឹ្ស 
កាលណាមនុសសបទចចញសណំល់ពីប្បភពទផសងៗដូ្ជាពីលទំៅស្ថា ន ពីេីប្កុង និងពី

ទរាង ប្្កជាទដើម ្ ូលទៅកនុងបឹងបួ ប្តរងំ ប្បឡាយ ដប្ពក សទឹង េទនា   សមុប្េ និងមហាសមុប្េ
ជាទដើម វាបណាត លឱ្យេឹកទងំទ ោះកេវក់ ឬមានការបពុំលដល់េឹក។ ប្បសិនទបើមនុសសដងេឹក
ទ ោះទៅផឹក ឬទប្បើប្បាស់ វានឹងបណាត លឱ្យទគមានជងឺំ។ ឧទេរណ៍៖ េឹកសមែុយដដលជា
សណំល់បទចចញទោលទ យមនុសស តាមរយៈការទប្បើប្បាស់បងគន់   មានផទុកស្ថររងគកាយ
លែិតៗជាទប្ ើ្នប្បទភេដដលទៅថ្ បាក់ទតរ។ី បាក់ទតរទីងំទ ោះរស់ទៅកនុងេឹក ប ុដនតទៅទពល
ដដលវា្ូលទៅកនុងរាងកាយមនុសស វានឹងទ្វើឱ្យមនុសសមានជងឺំទផសងៗដូ្ជា៖ រាគរូស ប្គុន
ទរោះទវៀនជាទដើម។ បាក់ទតរទីងំទ ោះក៏អា្បនតឆាងពីអនកឈឺទៅមនុសសទផសងៗទេៀតផងដដរ។ 
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ការបពុំលេឹកផតល់ទប្គ្នោះថ្ន ក់ទប្ ើ្នណាស់ដល់ស្ថររងគកាយទផសងៗ ដូ្ជាមនុសស សតវ និង
រុកខជាតិ។ 

 
 

 
 

២. ការបាំពលុែី 
ទៅទពលមនុសសទបាោះសណំល់ទោលទៅទលើដី  វាបណាត លឱ្យដីកាា យទៅជាកេវក់ មាន

ផទុកទ យស្ថរធាតុមិនស្ថែ ត ឬទមទរាគដដលទគទៅថ្ ការបពុំលដី។ ស្ថរធាតុមិនស្ថែ ត ឬ         
ទមទរាគទងំទ ោះអា្បនតឆាងទៅសតវ   និងមនុសសតាមរយៈការបរទិភាគស្ថ្់ ឬការប ោះរល់
សតវទងំទ ោះ ឬភាន ក់ងារ្ មាងទផសងៗដូ្ជា រុយ និងកណតុ រជាទដើម ទេើយមនុសសនឹងមានជងឺំ។  

មា ងវញិទេៀត ទៅទពលដដលទយើងកប់សណំល់ដដលមិនអា រ្ោយបានទៅកនុងដីទប្ ើ្ន 
វាក៏បណាត លឱ្យដីបាត់បង់គុណភាព ឬមានការបពុំលដីផងដដរ ទេើយមនុសសមិនអា ទ្ប្បើប្បាស់ដី
ទ ោះសប្មាប់ ដុំោះ ឬទ្វើលទំៅស្ថា នបានទ ើយ។ ទលើសពីទនោះទៅទេៀត ទៅទពលដដលវារោយ 
សណំល់ទងំទ ោះក៏បទចចញស្ថរធាតុមិនស្ថែ ត ឬស្ថរធាតុពុលទផសង ទៗៅកនុងដី  ទេើយអា្
ប្ជាប្ូលទៅកនុងប្បភពេឹកទលើដី ឬកនុងដីដដលទៅជិតេីទ ោះទេៀតផង។ ប្បសិនទបើមនុសសទប្បើ
ប្បាស់េឹកពីអណតូ ង ឬសទឹងដដលមានប្បភពពីេឹកកេវក់ទ ោះ ពួកទគនឹងទៅជាឈឺ។ 

ទៅទពលមនុសសទប្បើប្បាស់ជីគីមី និងថ្ន គីំមីសមាា ប់សតវលែិត ន្ប្ងកនុងការ ដំណំាទំផសងៗ
វានឹងបណាត លឱ្យមានការបពុំលដីផងដដរ។ ស្ថរធាតុពុលទងំទ ោះនឹងសាិតទៅកនុងដី ទេើយទៅ
ទពលមានទភាៀងធាា ក់េឹកទភាៀងនឹងេូរ សំ្ថរធាតុពុលទងំទ ោះ្ូលទៅកនុងសទឹង បឹងបួ ប្បឡាយ 
ទេើយវានឹងទ្វើឱ្យមនុសស ឬសតវដដលទប្បើប្បាស់េឹកទ ោះមានជងឺំ។  ទយើងគួរកាត់បនាយឱ្យបានជា

សណំល់ដដលបងកឱ្យមានការបពុំលដល់បរសិ្ថា ន 
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អតិបរមានូវការទប្បើប្បាស់ជី និងថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម ទេើយងាកមកទប្បើប្បាស់ជី និងថ្ន ពុំល
្មមជាតិជនួំសវញិ។ 

 
 
 
 

៣.ការបាំពលុខ្យល ់ 
ដផសង និងឧសម័នដដលទកើតទ ើងពីការដុត ពីោនយនត និងពីទរាង ប្្កទងំឡាយផទុកទៅ

ទ យស្ថរធាតុទប្គ្នោះថ្ន ក់ ប្តូវបទចចញទោលទៅកនុងេយល់ ទេើយទ្វើឱ្យេយល់មានភាពកេវក់ ឬ
ទៅថ្ការបពុំលេយល់។ ឧទេរណ៍៖ ទៅទពលទយើងដុតែង់បាា សទិ  ្ ដផសងដដលេុយទ ើងទៅ
កនុងអាកាសទ ោះទររទពញទៅទ យស្ថរធាតុគីមីពុល ដដលមានទប្គ្នោះថ្ន ក់ដល់ការដកដទងាើម។ 
ដផសងពណ៌ទមម ដដលភាយទ ើងទៅកនុងអាកាស គឺផសទំ ើងទ យដផនកដដលតូ្លែិតរាប់ោន។ 
ដផនកតូ្លែិតទ ោះជួនកាលសាិតកនុងអាកាសជាទប្ ើ្នទមា ង  ទេើយអា្បណាត លឱ្យពិបាកដក 
ដទងាើម។ ដផសងដដលបទចចញទោលពីរែយនត និងម ូតូប្គប់ប្បទភេក៏អា្បណាត លឱ្យមានការ
បពុំលេយល់ផងដដរ។ ទៅកនុងេីប្កុង្ំៗ ដដលមានរែយនតប្គប់ប្បទភេទប្ ើ្ន វាក៏អា្បណាត លឱ្យ
មានការពិបាកកនុងការដកដទងាើមផងដដរ។  
 

 
 
 
 ការជក់បារ ី ដផសងទ្ញពីទរាង្ប្ក ដផសងទ្ញពីរែយនត 

ការេុក ក់សណំល់មនិបានលែ ការទប្បើប្បាស់ជីគីម ី ការទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំល
កសិកមម 
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ទប្ៅពីការបពុំលេឹក ការបពុំលដី និងការបពុំលេយល់ទនោះ ទៅមានការបពុំលទ យ
សទំ ងមួយទេៀតដដលរខំានោ ងខាា ងំដល់អារមមណ៍ សុេភាព និងការរស់ទៅរបស់មនុសស និង
សតវ។ ការបពុំលទ យសទំ ងទនោះទកើតទ ើងពីការោក់បពំងសទំ ងទៅទពលប្បារពធពិ្ីបុណយ 
ការ ឬកមមវ ិ្ ីជប់ទលៀងជាទដើម និងសទំ ងដដលបទចចញពីទប្គឿង ប្្កទងំឡាយ។ ទយើងប្តូវដត
គិតគូរ ឬកាត់បនាយការបពុំលទ យសទំ ងទនោះផងដដរ។ 

ជារួមការបពុំល េឹក ដី េយល់ ទងំបីខាងទលើ និងការបពុំលទ យសទំ ង គឺជាបញ្ហា ដ៏
សខំាន់ប ោះរល់ដល់សុេភាព ការរស់ទៅ និងការ្ិចចឹ មជីវតិរបស់មនុសស សតវ និងការដុោះ ល
ននរុកខជាតិទេៀតផង។ ទ យដ កការបពុំលទងំអស់ទនោះជាការគរំាមកដំេងទ យផ្លទ ល់ និង
ទ យប្បទោលដល់ការរស់ទៅ និងការរកសីុរបស់សតវទប្កៀលទៅកនុងតបំន់បឹងដប្ពកទពព ផង
ដដរ។ ទយើងទងំអស់គ្នន ប្តូវដតយល់ដឹងគិតគូរ និងកាត់បនាយការបពុំលទងំទនោះឱ្យបានជា    
អតិបរមា។ 

លំនំបស្ងៀន 
ទមទរៀនេី៥ ការបពុំលបរសិ្ថា ន 

១. វតាុបណំង   
ទៅ្ុងបចច ប់ននទមទរៀនសិសសនឹងអា  ្ 

 (១) រាប់ទ ម្ ោះការបពុំលសខំាន់ៗ៣ប្បទភេ។ 
(២) ពណ៌ ពីផលប ោះរល់ននការបពុំលទៅទលើសុេភាពមនុសស។ 
(៣) ដឹងការបពុំលបរសិ្ថា នមានទៅេីណា? 

២.សមាភ រឧបទេស 
(១) ដបពីរ មួយ ក់េឹកស្ថែ ត មួយទេៀតេទេ មា ស ដដកទកោះ ស្ថា បប្រ ទេៀន ជីគីមី។ 
(២) ទមម នដពណ៌ ប្ក សផ្លទ ងំ្ ំប្ក សរា ម រូបភាព និងេីតាងំដដលប្តូវទៅពិនិតយ។ 
(៣) រូបភាពផ្លទ ងំ្មួំយដបងដ្កជាពីរ មួយបរសិ្ថា នលែ មួយបរសិ្ថា នមិនលែ។ 
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៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 
សកមមភាពេី១ (រយៈទពល៣០ េី) 

(១)  ពនយល់សិសសថ្ នែៃទនោះពួកទគនឹងបានទរៀនអពីំការបពុំល។ ប្គូសួរសណួំរភាា ប់ទៅ     
នឹងទមទរៀន។ 

(២) ឱ្យសិសសបីឬបួន ក់អានអតាបេទមទរៀន្ណុំ្ដបូំង។ ប ទ ប់មកប្គូប្តូវដបងដ្កជាប្កុម 
ទដើមបពិីភាកា (នរណាជាអនកបពុំលបរសិ្ថា ន? ទតើការបពុំលមានប ុ ម នប្បទភេ? អវីេាោះ? ការ
បពុំលទនោះមានការប ោះរល់ដល់បរសិ្ថា នដូ ទ្មដ្ ? សុេភាពមនុសស សតវ? 

(៣)ប្គូប្តូវសរទសរ្ ទមាើយប្កុមនីមួយ ទៗលើកាដ រទេៀន។ ប ទ ប់មកឱ្យប្កុមទងំទ ោះទ្ញទៅពិនិតយ
ជុវំញិបរទិវណស្ថោទរៀន (សិសសទ្វើការកត់ប្តានូវអវីដដលទគបានប្បេោះនូវការបពុំល)។ 

(៤) ទប្កាយពីទដើរពិនិតយរួ ប្្គូឱ្យប្កុមនីមួយ ទៗ ើងបងាា ញ។ ប្គូទ្វើការកត់ប្តានូវ្ ទមាើយ។ ប ទ ប់
មកទ្វើការទប្បៀបទ្ៀប ទ្មាើយ មុនទ្ញទៅពិនិតយខាងទប្ៅថ្ន ក់។ 

សកមមភាពេី២ (រយៈទពល២០ េី) 
(៥) ឱ្យសិសសអានអតាបេ្ណុំ្ការបពុំលេឹក បពុំលដី និងបពុំលេយល់។ 
(៦) ដបងដ្កសិសសជាបីប្កុម។ ប្កុមេី១ពិភាកាទលើការបពុំលដី (យករូបភាពឱ្យទមើល) ប្កុមេី២ទលើ

ការបពុំលេឹក (យកដបេឹកដដលមានេឹកស្ថែ ត និងដបេទេមកពិទស្ថ្ន៍ យកេឹកកេវក់បនតិ្
មក ក់ រួ្ ក់េឹកស្ថែ ត្ូល) ប្កុមេី៣ទលើការបពុំលេយល់។ 

(៧) ប្កុមនីមួយ ទៗ ើងបងាា ញនូវ្ ទមាើយរបស់េាួន។ ប្គូកត់ប្តា។ 
(៨) ប្គឱូ្យប្កុមបនតការពិភាកាបដនាមទេៀតទលើការបពុំលេឹក ដី េយល់ទៅតាមភូមិ ប្កុមប្គួស្ថរ (ទតើ 

បែូនៗធាា ប់បានទ ើញការបពុំលេឹក ដី និងេយល់ដដរឬទេទៅកនុងភូមិរបស់បែូន? ទេើយទៅប្កុម
ប្គួស្ថរបែូនមានការបពុំលេឹក ដី និង េយល់ដដរឬទេ?) 

(៩) ប្គូជាអនកកត់ប្តា ទ្មាើយរបស់ប្កុមនីមួយៗ។ ប ទ ប់មក ក់សណួំរបដនាមទក់េងនឹងការ
បពុំលសទំ ង។ 

(១០) សិំសសទរ ើសសរំាមកនុងមាន ក់ៗោ ងទហា្ណាស់ឱ្យបាន៥មុេ ក់កនុង្ុងសរំាម ឬកដនាង
ោក់សរំាមទដើមបជួីយសមាែ តបរសិ្ថា នកនុងតបំន់។ 
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(១១) សួរទៅសិសសថ្ ៖ ទៅទពលទគទគងលក់ ទេើយមានសទំ ងមករខំានទតើពួកទគមានអារមមណ៌
ោ ងដូ ទ្មដ្ ? 

(១២)សរទសរ្ ទមាើយរបស់ពួកទគទៅទលើកាដ រទេៀន។ ពនយល់ប្បាប់សិសសថ្ សទំ ងមករខំានដដល
បណាដ លឱ្យទយើងទដកមិនលក់ប្សួលមានអារមមណ៌ភិតភ័យ។ល។ គឺជាការបពុំលមួយដដល
មានទ ម្ ោះថ្ ការបពុំលទ យសទំ ង។ 

(១៣) ឱ្យប្កុមនីមួយៗពិភាការកប្បភពសទំ ងដដលអា  ្ជាការបពុំលដល់មនុសស និងសតវ។ ទបើ
មានទពលទវោប្គប់ប្គ្នន់ គួរឱ្យសិសសពិភាកាទលើដទំណាោះប្ស្ថយ ទតើពួកទគគួរទ្វើោ ងដូ្
ទមដ្ ទដើមបកីាត់បនាយការបពុំលសទំ ងទងំទ ោះ។ 

(១៤) ឱ្យសិសសស្ថកលបងជាក់ដសដងទលើផលប ោះរល់ យកស្ថា បប្រ ក់ជីគីមីបនតិ  ្និងេឹកបនតិ្
ប ទ ប់យកដដកទកោះដុតរេូតដល់សៃួតទតើមានកាិនអវីនិងកណំកអវីនូវទលើស្ថា បប្រ (ទពលដុត
សិសសប្តូវរក់មា សការររ) ប្គូប្តូវពនយល់សិសសទពលស្ថកលបងរួ្។ 

សកមមភាពបដនាម 
១. ទដើរពិនិតយទមើលជុវំញិស្ថោទរៀនរកឱ្យទ ើញប្បភពននការបពុំលដូ្ជា េីផារ ទភាជនីយ ា ន 
កដនាងោងឡាន។ ឱ្យសិសសកត់ប្តា្ូលកនុងបចាី នូវការបពុំលដដលបានទ ើញទៅកនុងភូមិរបស់ទគ
ទេើយប ទ ប់សរទសរ្ ូលទសៀវទៅ។ 
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មេម ៀនទី៦    ថាន ំពលុគីម្ីកេិកម្ម 
 

ការ ដំណំាជំាញឹកញាប់បានជួបប្បេោះនូវការបផំាិ្បផំ្លា ញពីកតាត ្នប្ងដូ្ជា៖ សតវ
លែិត ន្ប្ង កណតុ រ ទមម ន្ប្ង និងជងឺំទផសង  ៗ។ល។ ដដល ឱំ្យកសិករទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម។ 
វាមានប្បសិេាភាពទន់្ិតតកនុងការកោំត់កតាត ្នប្ង ប ុដនតវាបងកទប្គ្នោះថ្ន ក់ោ ង្ៃន់្ៃរដល់សុេ
ភាពមនុសស សតវ និងបរសិ្ថា នផងដដរ ទបើទគទប្បើវាមិនបានប្តឹមប្តូវទៅតាមបទ្ចកទេស។   
១. អ្វជីាថាន ាំពលុគី្ កី្សសកិ្ស្ម? 

ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម គឺជាផលិតផលគីមីដដលទគទប្បើប្បាស់សប្មាប់សមាា ប់ ឬបទណត ញ
កតាត ្នប្ងដដលោយីផលដណំា។ំ ទគអា្ដបងដ្កថ្ន ពុំលគីមីកសិកមមជាបួនប្បទភេសខំាន់  ៗ   
ដូ្ជា៖ 
 -ថ្ន សំមាា ប់សតវលែិត 
 -ថ្ន សំមាា ប់កណតុ រ 
 -ថ្ន សំមាា ប់ទមម  
 -ថ្ន ពំាបាលជងឺំរុកខជាតិមួយ្នួំន (ដូ្ជាថ្ន ពំាបាលទដើមប្សូវជាទដើម) 
-ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមមអា្មានេប្មង់ដូ្ខាងទប្កាម៖ 
 ១. ថ្ន រំាវ 
 ២. ថ្ន ទំមៅ 
 ៣. ថ្ន បំ្គ្នប់លែិត  ៗ
២.ចាំណាតថ់ាន ក្សថ់ាន ាំពលុគី្ កី្សសកិ្ស្មហៅតា្ក្សម្តិពលុ  

អងគការសុេភាពពិភពទោកបានទ្វើ្ណំាត់ថ្ន ក់ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមមជា ៤ប្កុមទៅតាម
កប្មិតពុលននទមថ្ន រំបស់វា ដដលរួមមានដូ្ខាងទប្កាម៖ 
 ពុលខាា ងំនប្កដលង(សញ្ហា សមាគ ល់រូបកាលទខាម ្ និងមានវណ័ឌ ព៌ណប្កេម) 
 ពុលខាា ងំ (សញ្ហា សមាគ ល់រូបកាលទខាម ្ និងមានវណ័ឌ ព៌ណប្កេមដដរ) 
 ពុលម្យម ( សញ្ហា ដេវង និងមានវណ័ឌ ពណ៌ទលឿង) 
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 ពុលទេាយ(សញ្ហា មានវណ័ឌ ពណ៌ទេៀវ ឬពណ៌នបតង) 
 
 
 
 
 
 
 
 
៣. ការមជាបចលូននថាន ាំពលុគី្ កី្សសកិ្ស្មហៅក្សនងុខ្លនួ្នសុស 

កសិករទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមមទដើមបសីមាា ប់កតាត ្នប្ង ដដលោយីផលដណំាទំៅ
កនុងដប្ស ្មាក រ ឬ្ារដណំា។ំ ការទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលគីមីទនោះអា្បងកទប្គ្នោះថ្ន ក់ដល់មនុសស 
សតវរេនៈ សតវស្ថា ប និងបរសិ្ថា ន។ ថ្ន ពុំលកសិកមមប្ជាប្ូលទៅកនុងេាួនមនុសសតាមរូបភាព
សខំាន់បីោ ងគឺ៖ 

ក/ ប្ជាប្ូលតាមមាត់៖  
ប្បការទនោះទកើតទ ើងតាមរយៈការបរទិភាគ្ណីំអាហារដដលប្បឡាក់ទ យថ្ន ពុំល ការ

ទប្បើប្បាស់សមាភ រៈទវ្ េចប់ ឬេុក ក់ដដលប្បឡាក់ទ យថ្ន ពុំល ការប្ជាបឬខាទ តថ្ន ពុំល្ូល
មាត់ទៅទពលទប្បើប្បាស់ ដូ្ជាការយកមាត់ផាុ កំាលប កិបពំង់បាញ់ថ្ន ទំៅទពលសទោះ ការទលប 
ឬផឹកថ្ន ពុំលកសិកមម។ 

េ/ ប្ជាប្ូលតាមដសបក៖ 
ប្បការទនោះទកើតទ ើងតាមរយៈការខាទ តថ្ន មំកប្បឡាក់នដទជើង េាួនប្បាណ ្ូលដភនកទៅ

ទពលោយ ឬទប្បើប្បាស់(បាញ់ឬទប្ស្ថ្)ការទប្បើប្បាស់សទមាៀកបរំក់ ឬទប្ស្ថមនដទប្ស្ថមទជើង
ដដលប្បឡាក់ថ្ន ពុំល។ 

វណ័ឌ ពណ៌ប្កេម និងមានសញ្ហា កាល
ទខាម ្េទខាម ្ 

វណ័ឌ ពណ៌ទលឿង និងមានសញ្ហា ដេវង វណ័ឌ ពណ៌ទេៀវ ឬពណ៌នបតង 
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គ/ ប្ជាប្ូលតាមផាូវដទងាើម៖ 
្ហំាយជាតិថ្ន ពុំលអា្ភាយ្ូលទៅកនុងេយល់ ទៅទពលបាញ់ទប្ស្ថ្ ឬេុក ក់មិនប្តឹមប្តូវ
តាមបទ្ចកទេស។ ្ហំាយជាតិថ្ន ពុំលទៅកនុងេយល់ទ ោះ អា្ប្ជាប្ូលទៅកនុងេាួនមនុសសបាន
តាមរយៈការដកដទងាើម។  

ការទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលទនោះមិនដមនប្គ្នន់ដតអា្ប្ជាប្ូលទៅកនុងេាួនមនុសសប ុទណាណ ោះទេ
ប ុដនតវាក៏អា្ប្ជាប្ូលទៅកនុងេាួនសតវ រុកខជាតិ និងបរសិ្ថា នផងដដរ។  
៤. ការពលុថាន ាំគី្ កី្សសកិ្ស្ម 

ការពុលថ្ន គីំមីមានពីរសណាា នគឺ៖ ពុលប្សួ្ប្ស្ថវ និងពុលរុានំរ  ។ ពុលប្សួ្ប្ស្ថវ គឺជា
ការពុលដដលទកើតមានទ ើងភាា មៗប ទ ប់ពីជាតិថ្ន ពុំលប្ជាប្ូលកនុងេាួន។ ពុលរុានំរ   គឺជាការ
ពុលដដលទកើតទ ើងមួយរយៈទប្កាយទពលដដលជាតិថ្ន បំ្ជាប្ូលទៅសនសេុំក ទៅកនុងេាួនជា
ទប្ ើ្នទលើក។ 

ជាេូទៅ ថ្ន ពុំល ពុលមិនទរ ើសមុេទ ើយ។ ថ្ន ពុំលមិនអា្ដបងដ្ករវាងកតាត ្នប្ង និង
របស់មានប្បទោជន៍ (សតវឬរុកខជាតិ) ដដលអនកទប្បើ្ង់កោំត់ ឬមិន្ង់កោំត់ទ ើយ គឺវាពុល
ប្គប់អវីៗទងំអស់ដដលវាបានទៅដល់។  ឧទេរណ៍៖ទពលដដលទយើងបាញ់ថ្ន កំោំត់កតាត ្នប្ង 
ថ្ន ពុំលទ ោះវាក៏សមាា ប់សតវមានប្បទោជន៍ដូ្ជា កដងកប ប្តី ពស់ និងសតវស្ថា បទផសងទេៀត
ដដលជា្ណីំអាហារសប្មាប់មនុសស និងសតវទេើយដដលដែមទងំជាអនកជួយកោំត់កតាត ្នប្ង
ទ ោះផងដដរ។  

កនុងករណីដដលសមាជិកប្គួស្ថរអនកប្តូវដតទប្បើថ្ន ពុំលគីមីកសិកមមទ យមិនអា្ទ្ៀស
វាងបាន អនកប្តូវរលឹំកពួកគ្នត់ឱ្យអានស្ថា កសញ្ហា   និងការដណ អំពីំរទបៀបប្បុងប្បយ័តនកនុងការ
រកាេុក និងការទប្បើប្បាស់ប្ពមទងំផលប ោះរល់ទៅទលើមនុសស សតវ និងបរសិ្ថា នរបស់វាឱ្យបាន
្ាស់ោស់។ អនកក៏ប្តូវជួយរលឹំកពួកគ្នត់ឱ្យប្តូវដតទប្បើឧបករណ៍ការររសុវតាិភាពទងំឡាយ
ផងដដរ ដូ្ជា ទខាអាវដវង ដសបកទជើងដវង ទប្ស្ថមនដ ដវ  នតា មួកមានហាម/រមឹ មា ស់ការររផាូ វ
ដទងាើម (ប្កមាអា្ជនួំសបានេាោះៗ) ្ុង និងេឹកសប្មាប់ោយថ្ន  ំដកវប្កិតសប្មាប់វាល់ថ្ន  ំទឈើ
កូរ និង្ុងបាញ់ថ្ន  ំឬឧបករណ៍បាញ់ថ្ន ។ំ  
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អនកប្តូវ្ូលរួមផសពវផាយដល់អនកដនេទេៀតឱ្យយល់ដឹងអពីំទប្គ្នោះថ្ន ក់ដដលទកើតទ ើង

ពីការពុលរបស់ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម ្ទំរោះមនុសស សតវ និងបរសិ្ថា ន ទេើយទសនើសូមឱ្យពួកគ្នត់
ទ្ៀសវាង ឬកាត់បនាយការទប្បើប្បាស់វា ជាពិទសសទៅជុវំញិតបំន់បឹងដប្ពកទពព ។ ទ្វើដូទ្នោះបាន 
គឺមានន័យថ្អនកបាន្ូលរួមការររសតវទប្កៀលដ៏កប្មរបស់ទយើងទៅបឹងដប្ពកទពព ។   

 

លំនំបស្ងៀន 
ទមទរៀនេី៦ ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម 

១. វតាុបណំង   
ទៅ្ុងបចច ប់ននទមទរៀនសិសសនឹងអា  ្ 

 (១) ពណ៌ បានពីនិយមន័យថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម។ 
(២) ពណ៌ បាន ថ្ទតើថ្ន ពុំលគីមីប្ជាប្ូលទៅកនុងដេសអាហារោ ងដូ ទ្មដ្ ? 
(៣) ប្បាប់បានពីប្បទភេទងំបីរបស់ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម (រាវ ទមៅ និងថ្ន បំ្គ្នប់លែិត )ៗ។ 

ការទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលកសិកមមមានសមាភ រៈការររប្គប់ប្គ្នន ់

ការោយថ្ន ពុំលគមីីកសិកមម 
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២.សមាភ រឧបទេស  
(១) ទមម នដពណ៌ ប្ក សផ្លទ ងំ្ ំប្ក សរា ម រូបភាពដបថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម 
(២) ប្បមូលវតាុ ទផសងៗឱ្យបាន៣០មុេទ្វើជា្ណីំអាហារសប្មាប់សតវនីមួយ  ៗ ទៅទពលសិសស 

មាន ក់ ទៗគសដមតងទ្វើជាសតវកណតូ ប ប្តី កដងកប ដងកូ វ។ ពីរភាគបីននសមាភ រទងំអស់ទ ោះប្តូវ
ទប្ជើសទរ ើសយកដតពណ៌ស ទេើយមួយភាគបីទេៀតយកទ្វើ ប្្មុោះគ្នន  (ទប្បើប្បាស់ប្គ្នប់ពូជ
ទផសង  ៗយកមកោបពណ៌ ឬប្ក សតូ្ )ៗ 

(៣) រូបភាពផ្លទ ងំ្មួំយទក់េងនឹងការបាញ់ថ្ន  ំ
៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 

សកមមភាពេី១(រយៈទពល២០ េី) 
(១) ពនយល់ដល់សិសសថ្ នែៃទនោះពួកទគនឹងបានទរៀនអពីំផលប ោះរល់របស់ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម

ទៅទលើបរសិ្ថា ន។ 
(២) សួរសិសសថ្ ទតើទៅផទោះរបស់បែូនមាន ដំណំាដំដរឬទេ? ប្គូប្តូវសរទសរ្ ទមាើយសិសសទលើ

កាដ រទេៀន។ ទតើការ ដំណំាមំានជួបប្បេោះបញ្ហា អវីេាោះ? 
(៣) ឱ្យសិសសអានអតាបេពីរឬបី ក់។ ប ទ ប់មកដបងដ្កសិសសតាមប្កុម ទដើមបពិីភាកា(ទតើ

ដណំារំបស់បែូនៗមានអវីមកបផំ្លា ញ? ទដើមបកីារររដណំាទំតើបែូន បៗ្តូវទ្វើដូ ទ្មដ្ ? វតាុ ដដល
បែូនៗបានយកមកទប្បើទដើមបកីារររបានមកពីណា?) 

សកមមភាពេី២(រយៈទពល១០ េី) 
(៤) ទតើបែូនៗធាា ប់បានទ ើញសបំកថ្ន ពុំលគីមីកសិកមមដដរឬទេ? បានទ ើញទៅេីណា? 
(៥) ឱ្យសិសសអានអតាបេ្ណុំ្េី២។ ប្គូប្តូវយករូបភាពមកបងាា ញសិសសនូវសញ្ហា សមាគ ល់

ននកប្មិតជាតិពុល។ 
សកមមភាពេី៣ (រយៈទពល៤០ េី) 

(៦) ប្គូឱ្យសិសសអានអតាបេ្ណុំ្េី៣បានពីរឬបី ក់។ ប ទ ប់មកសួរសិសស ថ្ទតើការ          
ទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមមមានផលប ោះរល់ដល់បរសិ្ថា ន និងសុេភាពមនុសសដដរឬទេ?     
(ប្គូសរទសរ្ ទមាើយសិសសទលើកាដ រទេៀន)។ 
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(៧) ទតើបែូនៗដឹងទេ ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម្ ូលទៅកនុងេាួនមនុសសតាមវ ិ្ ីណា? 
(៨) ដ្កប្កុមពិភាកាទលើ្នុំ្បី ១.ប្ជាប្ូលតាមមាត់តាមវ ិ្ ីណា? ២.ប្ជាប្ូលតាមដសបក

តាមវ ិ្ ីណា? ៣.ប្ជាប្ូលតាមផាូវដទងាើមតាមវ ិ្ ីណា?។ ប្គូសរទសរ្ ទមាើយសិសស។ 
(៩)  សិំសសទលងដលបងអប់រទំក់េងនឹងការទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម។ 
(១០)ដ្កសិសសជាបីប្កុម។ ពនយល់ទៅសិសសប្កុមេីមួយថ្ ពួកទគទដើរតួទ្វើជាសតវកុក(សិសស២

 ក់) ទេើយប្កុមេីពីរទដើរតួទ្វើជាប្តី(សិសស៦ ក់) ្ដំណកប្កុមេីបី ទ្វើជាសតវកណដូ ប 
(សិសស១៨ ក់) ប្បសិនទបើមានសិសសទប្ ើ្ន ឬតិ្ជាងទនោះ ប្តូវទ្វើការផ្លា ស់បដូ រេេំំអនក្ូល
រួម ទដើមបឱី្យ្ នួំនប្តីមានទប្ ើ្នជាង្នួំនកុកប្បដេលបីដង និង ្ នួំនកណដូ បទប្ ើ្នជាង
្នួំនប្តីប្បដេលបីដងដដរ។ ប្កុមនីមួយ បៗ្តូវមានសញ្ហា សមាគ ល់របស់េាួន គឺប្កុមទដើរតួទ្វើ
ជាកុក ប្កុមប្តី ប្កុមកណដូ ប ទដើមបឱី្យងាយប្សួល្ណំា។ំ 

(១១) ឱ្យែង់បាា សទិ្មួយមាន ក់ទៅប្កុមដដលទ្វើកណដូ ប ទេើយពនយល់ប្បាប់ទគថ្ ែង់បាា សទិ្
ទ ោះ គឺទ្វើជាប្កពោះរបស់សតវកណដូ ប។ 

(១២)ឱ្យសិសសទងំអស់បិេដភនក ទេើយបា្សមាភ រទងំ៣០មុេដដលបានទប្តៀមជាទប្ស ទ្ៅ
ទលើដី។  

(១៣) ពនយល់ប្បាប់សិសសថ្ សមាភ រដដលបានបា ទ្ៅទលើដីទ ោះគឺជាអាហារ។ ពនយល់ប្បាប់
សិសសថ្ អនកទដើរតួទ្វើជាកណដូ បមានទពល៥ េី ទដើមបបី្បមូលអាហារទងំអស់ទ ោះ ក់
ទៅកនុងែង់បាា សទិ  ្ (ប្កពោះ) ឯសិសសទ្វើជាសតវកុក និងប្តី ទៅអងគុយទសៃៀមស្ថៃ ត់ទៅប្ជុង
មាខ ងោទំមើលកណដូ បប្បមូល្ណីំ។ ទប្កាយពីរយៈទពល៥ េី កណដូ បប្តូវឈប់ប្បមូល     
្ណីំ។ 

(១៤) ពនយល់ប្កុមដដលទដើរតួទ្វើជាប្តីថ្ ពួកទគប្តូវដសវងរក្ណីំទ យោប់សតវកណដូ បទ្វើជា
អាហារ។ ្ដំណកអនកទដើរតួទ្វើជាសតវកុកប្តូវទៅឱ្យទសៃៀមសិនោទំមើលសកមមភាពរបស់     
ប្តី។ សតវកណដូ បនីមួយ ទៗៅទពលដដលប្តីោប់បានប្តូវេុ្ែង់ដដលជាប្កពោះ ក់្ណីំ
អាហារទៅទអាយប្តី ទេើយប្ត ប់ទៅអងគុយឱ្យទសៃៀមស្ថៃ ត់ទៅកដនាងទដើមវញិ។ 

(១៥)ពនយល់ប្បាប់សិសសទ្វើជាកុកថ្ ទគប្តូវដសវងរកោប់ប្តី។ ្ ដំណកប្តីកពុំងដសវងរកោប់
កណដូ បដដលទៅទសសសល់ ទេើយកណដូ បក៏កពុំងដសវងរក្ណីំដដរ។ ប្បសិនជាកុកោប់
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ប្តីបាន ប្តីប្តូវេុ ទ្សាង ក់្ណីំទៅឱ្យកុក រួ ទ្េើយទៅអងគុយទៅកដនាងទដើមវញិ
ទ យទសៃៀមស្ថៃ ត់។ ទេើយប្បសិនជា ប្តីោប់កណដូ បបានកណដូ បប្តូវេុ ទ្សាង្ណីំ
ទៅឱ្យប្តី ទេើយែយទៅអងគុយទៅកដនាងទដើមវញិទ យទសៃៀមស្ថៃ ត់។ េុកទពលឱ្យទគ
សដមដងប្បដេលជា១៥ េី អាប្ស័យទៅតាមេីកដនាង និងេេំំដដលអា ទ្្វើទៅបាន។ 

(១៦)ទៅទពលទគសដមដង្ប់ ឱ្យទគជួបជុគំ្នន អងគុយជារាងរងវង់ ទេើយទគយកទ្ញមកវញិនូវែង់
 ក់្ណីំអាហារដដលទគបានេេួលពីកណដូ ប ឬពីប្តី។ 

(១៧)សួរសិសសដដលប្តូវទគោប់បានថ្ទតើទគជាសតវអវី?ទេើយទតើសតវអវីដដលសីុពួកទគជា
អាហារ? ឱ្យសិសសដដលទ្វើជាកណដូ បដដលមិនប្តូវបានទគោប់បាន ោក់្ណីំអាហារ
ដដលទគរកបានទ្ញពីែង់ទេើយរាប់្នួំនពណ៌ស និងពណ៌ទផសង ទៗេៀតដដលទគប្បមូល
បាន។ ប ទ ប់មកឱ្យសិសសទ្វើជាប្តី ដដលមិនប្តូវទគោប់បានោក់្ណីំដដលទគរកបាន
ទ្ញពីែង់ទេើយរាប់្នួំន្ណីំអាហារដដលទគោប់បានជាសមាភ រពណ៌ស និងពណ៌
ទផសងៗ។ ឱ្យទគ្ងោ ំ្ នួំនទងំអស់ដដលទគរកបាន។ 

(១៨)ពនយល់សិសសទងំអស់ថ្ ្ណីំអាហារដដលទគរកបានទងំអស់ទប្ៅពីពណ៌សតណំាង
ឱ្យថ្ន ពុំលសមាា ប់សតវលែិតដដលកសិករបានទប្បើទៅទលើដណំាដំដលទៅ   ជិតៗេីទ ោះ។ 
ថ្ន សំមាា ប់សតវលែិតគឺជាថ្ន ពុំល ទេើយវាអា្្ូលទៅកនុងដេសអាហារ និង អា្សាិតទៅកនុង
បរសិ្ថា នបានយូរអដងវង។ 

(១៩)ពនយល់សិសសថ្សតវកណដូ បទងំអស់ដដលបានសីុ្ណីំអាហារ ដដលមានជាតិពុលនឹង
ប្តូវស្ថា ប់ទទោះជាមិនប្តូវបានប្តីសីុក៏ទ យ។ ្ដំណកប្តីដដលបានសីុកណដូ បដដលមាន
ជាតិពុលទៅកនុងេាួនទ ោះក៏ប្តូវស្ថា ប់ដដរ។ សតវកុកដដលបានសីុប្តីដដលមានជាតិពុលទៅ
កនុងេាួននឹងមិនទន់ស្ថា ប់ភាា ម ទៗេ។ ដតទទោះជាោ ងណាក៏ទ យ មានជាតិពុលជាទប្ ើ្ន
ដដលទ្ោះដតទកើនទ ើងទៅកនុងេាួនវា។ ទ យទេតុទនោះពងរបស់វាដដលទ្ញមកមានសុេ
ភាពមិនលែ មិនអា្ញាស់បានទេ។ ឯកុកដនេទេៀតទយើងមិនអា ទ្មើលទ ើញថ្ទតើវាេ
េួលរងផលប ោះរល់នូវជាតិពុល ឬអត់បានទេទៅទពលទនោះ។ 

(២០) ឱ្យសិសសពណ៌ អពីំដេសអាហារមួយទផសងទេៀត ដដលមានល ំដូំ្គ្នន នឹងដេសរអាហារ 
ដដលបានទរៀបរាប់ខាងទលើ។ ទលើកេឹក្ិតតឱ្យពួកទគបចចូ លតួអងគមនុសសទៅកនុងដេសអាហារ
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ទ ោះផងដដរ។ សួរសិសសមដងទេៀតថ្ទតើការទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលសមាា ប់ សតវលែិតមានផលប ោះ
រល់ដល់មនុសស និងបរសិ្ថា នដដរឬទេ? សរទសរ្ ទមាើយទលើកាដ រ  ទេៀន។ ទ្វើការទប្បៀបទ្ៀប
បចាី ្ុងទប្កាយជាមួយនឹងបចាី ទលើកមុន។ 

(២១) ទប្កាយពីទលង្ប់ ប្គូប្តូវពនយល់ប្បាប់សិសសអពីំថ្ន ពុំលគីមីប្ជាប្ូលទៅកនុងេាួន          
មនុសស។ 

សកមមភាពេី៤ (រយៈទពល២០ េី) 
(២២) ឱ្យសិសសអានអតាបេ្ណុំ្េី៤ ពីរឬបី ក់។ សួរសិសសថ្ ទតើបែូនធាា ប់បានទ ើញអនក

ពុលថ្ន ដំដរទេ? ធាា ប់បពុំលសតវឬប្តីទេ?។ ប្គូសរទសរ្ ទមាើយរបស់សិសសទលើកាដ រ  ទេៀន។ 
ទប្កាយមកយករូបភាពមកបងាា ញសិសស និងពនយល់ឱ្យបាន្ាស់ទលើការពុលដល់សិសស។ 

(២៣) ដ្កសិសសជាប្កុមពិភាកាទដើមបកីារររពីការពុល។ ទប្កាយមកយករូបភាពមកបងាា ញ
សិសស។ 

ការវាយតនមា 
១. ឱ្យសិសសពណ៌ ថ្ទតើថ្ន ពុំលគីមីគឺជាអវី? 
២. ពណ៌ ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម្ ូលទៅកនុងេាួនមនុសសោ ងដូ ទ្មដ្ ? 
៣. បែូនអា្ជួយប្បាប់ឪពុកមាដ យនូវវ ិ្ ីការររ និងផលប ោះរល់ដល់េាួន និងបរសិ្ថា ន ។ 
ទប្កាយមកជួយពនយល់ប្បាប់គ្នត់ឱ្យកាត់បនាយការទប្បើប្បាស់ថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម។ 
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មេម ៀនទី៧  ស្ថរៈេំខានន់នជីកំប េុ ី

 

១. ជីក្សាំប សុេជាអ្វ?ី 
ជីកបំ ុសត ជាជី្មមជាតិផសទំ ើងពី សាឹកទឈើ អា្ម៌រណា សបំកនផាទឈើ ទមម សៃួត ឬប្សស់ 

្ទំបើង ប្ក ស កទំបាា ក ្ក េញ្ជ្ ទ នទេតត ោមកសតវ សណំល់ពីផទោះបាយ និងកទមទ្ កមទីទផសងៗ
ទេៀតពីរុកខជាតិទៅតាមភូមិស្ថា ន ដដលរលួយ្ូលគ្នន ។  
 

 
 
 
 
 

 
២. អ្តាមរហោជនន៏នការហមរើមាសជី់ក្សាំប សុេ 
 ជីកបំ ុសតផទុកទៅទ យស្ថរធាតុ្ិចចឹ មទប្ ើ្នោ ងសប្មាប់រុកខជាតិ ដដលពុមំានទៅកនុងជីគីមី 
 ជីកបំ ុសតបទចចញស្ថរធាតុ្ិចចឹ មកនុងសភាពយឺតៗសប្មាប់រយៈទពលយូរ ដដលេុសពីជីគីមី 
 ជីកបំ ុសតទ្វើឱ្យដីមានជីជាតិលែបានយូរ ទេើយបទចចញោ ងតិ្នូវជាតិជីដដលទ្វើឱ្យមាន

ការបពុំលដល់ប្បភពេឹក។ 
 ជីកបំ ុសតជាប្េ ប់ការររដីទ យកាត់បនាយជាតិអាសីុត(ជាតិជូរ)      និងបទងកើនស្ថរធាតុ

្ិចចឹ មដដលរុកខជាតិប្តូវការ។ 
 ជីកបំ ុសតជួយរកាសទំណើ មដី និងស្ថរធាតុ្ិចចឹ មបានយូរ 
 ជីកបំ ុសតជួយឱ្យដីមានសភាពផុស្ូរងាយប្សួលដល់ការ ដុំោះ និងទ្វើឱ្យរុកខជាតិងាយ

ប្សួលោក់បស្ 

គនំរជកីបំ ុសដដដលផលិតរួ្ 
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 ជីកបំ ុសតមានផទុកស្ថររងគកាយ ដដលអា្តេល់បានទៅនឹងកតាត ្នប្ងេាោះផងដដរ ទលើស
ពីទនោះទេៀត ការទ្វើជីកបំ ុសតប្តូវ្ណំាយប្បាក់តិ្ជាងការេិញជីគីមី ជួយបទងកើនរសជាតិ 
និងបរមិាណផលដណំា ំទេើយមិនបងកទប្គ្នោះថ្ន ក់ដល់សុេភាពអនកេេួលទន។  

 
 
 
 
៣. ការហធវើជីក្សាំប សុេតា្វិធងីាយ 

ទគអា្ទ្វើជីកបំ ុសតតាមវ ិ្ ីងាយៗបានទ យប្គ្នន់ដតប្បដមប្បមូលសណំល់ពីផទោះបាយ 
និងសណំល់ ឬសរំាមដដលអា រ្លួយបានកនុងភូមិស្ថា នមក ក់កនុងរទតត ប្េុង ឬទរាងមួយផ្លទ ល់
ដីទៅេីកដនាងដដលមានពនាឺដតមិនទៅត ដេង មិនលិ្េឹក មិនជាេឹំក ឬមិនប្ជាបេឹក និងមិន
ោបំា្់ប្កាលប្គឹោះបាតទេ។ ទ្វើោ ងទនោះទដើមបឱី្យពពួកសតវជទនាន និងមីប្កូស្ថររងគកាយទផសង
ទេៀតទៅកនុងដីអា្្ូលមកកនុងទរាងជី ទេើយជួយបដមាងសណំល់ទងំទ ោះឱ្យទៅជាកបំ ុសត។ 
ទ្ៀសវាងការទប្បើទឈើដដលមានប្តាថំ្ន គីំមីកុឱំ្យសតវលែិតសីុ មកទ្វើជាប្េុងជីទប្រោះវាបណាត លឱ្យ
មានជាតិពុល ទេើយពួកមីប្កូស្ថររងគកាយមិនហា ន្ូលមក។ ទ្វើដូទ្នោះទយើងនឹងបានជី្មមជាតិ
ដ៏មានគុណភាពសប្មាប់ការ ដុំោះ ទេើយភូមិស្ថា នរបស់ទយើងនឹងមានភាពស្ថែ តលែ។ ជីកបំ ុសត
ជួយឱ្យដណំាដុំោះលូតោស់បានលែ និងផតល់ផលទប្ ើ្ន ទេើយគ្នម នជាតិពុល ដដលមានសុវតាិភាព 
សប្មាប់ការបរទិភាគដែមទេៀត។ 

ទយើងទងំអស់គ្នន ្ូលរួមផសពវផាយ និងទលើកេឹក្ិតតដល់ប្បជាជនទៅជុវំញិតបំន់បឹង
ដប្ពកទពព ទប្បើដតជីកបំ ុសតកនុងការ ដុំោះជនួំសការទប្បើជីគីមី និងថ្ន ពុំលកសិកមមទ ោះបានន័យថ្
ពួកគ្នត់បាន្ូលរួមកាត់បនាយការបពុំលេឹក  និងបពុំលដីទៅកនុងតបំន់បឹងដប្ពកទពព  និងបាន
្ូលរួមការររសតវទប្កៀលដ៏កប្មរបស់ទយើងឱ្យសាិតទសារគង់វងស។  
 
 

ការទប្បើប្បាស់ជីកបំ ុសដទលើដណំា ំ
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លនំបំង្រៀន 

ទមទរៀនេី៧ ស្ថរៈសខំាន់ននជីកបំ ុសត 
១. វតាុបណំង   
ទៅ្ុងបចច ប់ននទមទរៀនសិសសនឹងអា្  

 (១) ពណ៌ បានអពីំប្បភពជីកបំ ុសត។ 
(២) ទ្វើការដញកសរំាមដដលអា្រលួយបាន និងមិនអា្រលួយបាន។ 
(៣) ពនយល់បានពីអតាប្បទោជន៍ជីកបំ ុសត។ 

២.សមាភ រឧបទេស  
(១) ប្ក សកាតុង ប្ក សពណ៌ សាឹកទឈើ សាឹកឈូក សរំាមទ្វើជីកបំ ុសត ទមម នដពណ៌។ 

កដនាងផលិតជកីបំ ុសត និងវតាុធាតុទដើមសប្មាបផ់លិត 
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(២) រូបភាពមានកនុងទសៀវទៅប្ស្ថប់ រូបភាពទប្ៅទសៀវទៅ ឬផ្លទ ងំគនូំរ សគុតឬបង់សែិត  
សរំាប់បិេ សួនផ្លក ពិទស្ថ្ន៏។ 
(៣) សមាភ រទ្វើប្េុងជីកបំ ុសត ( សិំសសទៅទមើលប្េុងជីកបំ ុសតកនុងបរទិវនស្ថោទរៀន) 

៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 
សកមមភាពេី១ (រយៈទពល១៥ េី) 

(១) ប្បាប់សិសសថ្ នែៃទនោះពួកទគនឹងបានទរៀនពីការទ្វើជីកបំ ុសត។ ឱ្យសិសសអានអតាបេ  មួយ
្នុំ្ ពីរ ឬបី ក់។   

(២) ដបងដ្កសិសសជាប្កុម ទដើមបពិីនិតយទមើលសរំាមជុវំញិស្ថោទរៀន។ ឱ្យពួកទគទ្វើការ    
កត់ប្តានូវប្បទភេសរំាមដដលទគបានទ ើញ។ ប ទ ប់មក ឱ្យប្កុមនីមួយៗបងាា ញ្ទមាើយ 
ប្គូបូកសរុបទលើកាដ រទេៀន។ 

(៣) ពនយល់សិសសពីន័យជីកបំ ុសត ទដើមបភីាា ប់ទៅនឹងសកមមភាពេីពីរ 
សកមមភាពេី២ (រយៈទពល២០ េី) 

(៤) សិសសទ្វើការដបងដ្កសរំាមទងំទ ោះជាពីរប្បទភេ (សរំាមរលួយ និងមិនរលួយ) ទតើ    
សរំាមដដលអា្រលួយបាន ទយើងយកទៅទ្វើអវី ទដើមបឱី្យមានប្បទោជន៍? (ជីកបំ ុសត)។ 

(៥) ឱ្យសិសសអានអតាបេសកមមភាពេី២បានពីរ ឬបី ក់។ ទយើងប្តូវយកប្ក សផ្លទ ងំ្ពីំរទេើយ
សរទសររកយ ១)សណំល់រលួយនិងមិនរលួយ ២)គុណប្បទោជន៍ជីកបំ ុសត និងជីគីមី។ 

(៦) ឱ្យសិសសទប្បៀបទ្ៀបស្ថរៈប្បទោជន៍ជីកបំ ុសតនិងជីគីមី ការ្ណំាយជីកបំ ុសត និងជីគីមី។ 
ប្គូប្តូវពនយល់សិសសឱ្យបាន្ាស់ និងទលើកេឹក្ិតតឱ្យឪពុកមាត យទរៀប្ទំ្វើជីកបំ ុសតតាមផទោះ។ 

(៧) សមាភ រៈទដើមបទី្វើជីកបំ ុសតមានទប្ ើ្នទៅកនុងភូមិទយើង ទដើមបកុីឱំ្យ្ណំាយលុយទប្ ើ្នេិញ
ជីគីមីមកទប្បើ និងកុឱំ្យេូ្ដីទយើងប្តូវដត គំ្នន ទ្វើជីកបំ ុសត។ 

សកមមភាពេី៣ (រយៈទពល៦៥ េី) 
(៨) សិសសទរៀប្បំ្េុងជីកបំ ុសតមួយទដើមបទី្វើការពិទស្ថ្ន៍។ ឱ្យសិសសយកសមាភ រៈដដលអា្ទ្វើ

ជីកបំ ុសតបាន មកទ្វើការពិទស្ថ្ន៍ (ោមកសតវ កទំបាា ក ទដើមេញ្ជ្ ទ នទេតត ្ ទំបើង សណំល់
ផទោះបាយ និងសរំាម ដដលពួកទគជួបទរៀងរាល់នែៃ)។ 
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(៩)ពនយល់ប្បាប់សិសសថ្ សណំល់ទៅជុវំញិផទោះរបស់ទយើងមានទប្ ើ្នណាស់។ ដូ្ទនោះទយើង
ប្តវូប្បមូលសណំល់ទងំអស់ទនោះទ្វើជាជីកបំ ុសត។ 

(១០) អបអរស្ថេរដល់សិសសទងំអស់ដដលបានទរៀប្ទំ្វើទរាងជីកបំ ុសតនិងការទ្វើជីកបំ ុសត។
ការវាយតនមា 

១. សិសសពនយល់អពីំប្បភពសមាភ រសប្មាប់ទ្វើជីកបំ ុសត ទតើវាមានប្បភពទៅេីណាេាោះ?         
ទតើជីកបំ ុសតមានស្ថរប្បទោជន៍អវីេាោះ? 
២. សិសសរកប្បទភេសណំល់ដដលអា្យកមកទ្វើជីកបំ ុសតបាន។ ឱ្យពួកទគរកទមើលសណំល់ 
ដដលមានទៅជុវំញិផទោះរបស់ទគ ទេើយទគទ្វើដូ្ទមដ្ ្ទំរោះសណំល់ទងំទ ោះ? 

សកមមភាពបដនាម 
១.  សិំសសទៅទមើលគនំរសរំាមដដលមានទៅកនុងស្ថោ ទេើយសួរពួកទគ ថ្ទតើទ ើញ
សរំាមប្បទភេណាទប្ ើ្នជាងទគ។ 
២. សិសសសួរឪពុកមាដ យរបស់ទគថ្ទតើធាា ប់ទ្វើជីកបំ ុសតដដរឬទេពីមុន ទេើយសពវនែៃទតើពួក
គ្នត់ទប្បើប្បាស់ជីអវីសប្មាប់ទ្វើដប្ស្មាក រ។ 
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មេម ៀនទី ៨ េត្វស្កៀល និងទីជ្ម្ក 
 

១. សតវហមក្សៀល 
ទប្កៀល ជាប្បទភេសតវស្ថា បមានទ យកប្ម និងកពុំងរងការគរំាមកដំេងដដល្នទៅ

ដល់ការជិតផុតពូជទលើពិភពទោក។ ទប្កៀលមានមាឌ្្ដំដលអា្មានេមៃន់ដល់ទៅ ១២គី ូ
ប្កាម មានកមពស់រេូតដល់១,៧៣ដម ប្ត មានទជើងដវង មានកដវង និងមានសទំ ងឮខាា ងំ។ ទប្កៀល
មានសមបុរប្បទផោះ មានកាលពណ៌ប្កេម មានបនទូលនិង្ពុំោះពណ៌ប្បទផោះ។ សតវទប្កៀលញីនិង
ទប្កៀលទ ម្ លមានលកខណៈមិនេុសគ្នន ទេ ប ុដនតសតវទប្កៀលទ ម្ លមានមាឌ្្ជំាងសតវទប្កៀល
ញីបនតិ្។ េុសពីទមនិងបា កូនទប្កៀលមិនទន់ទពញរូបរាងមានកាលពណ៌ទតាន ត។ សតវទប្កៀលញី
មានពងពី ១ទៅ ៣កនុងមួយទលើក។ ទៅទលើពិភពទោកទយើងទនោះមានទប្កៀល ១៥ ប្បទភេ។ 

ប្បទភេសតវទប្កៀលដដលមានវតតមានទៅបឹងដប្ពកទពព ទនោះ គឺជាអនុប្បទភេ មានទ ម្ ោះ
ជាភាស្ថអង់ទគាស អីុទសទើនស្ថរា សទប្កន (Eastern Sarus Crane) និងទ ម្ ោះវេិាស្ថញ្ជ្សដ ប្គូសអង់
េីទហាគ នស្ថពី (Grus antigone sharpie)។ ទៅតបំន់អាសីុអាទគនយ៍ វតតមានននសតវទប្កៀលប្បទភេ
ទនោះ មានទៅដតកនុងប្បទេស្នួំន៤ដតប ុទណាណ ោះ គឺកមពុជា ទវៀតណាម ភូមា និងឡាវ ទេើយបាន
ផុតពូជទៅទេើយកនុងប្បទេសនែ។ ទៅប្បទេសកមពុជាសតវទប្កៀលមានទៅតាមតបំន់េ ំបលិ្
េឹកតាមរដូវកាល ដូ្ជាទៅរដូវប្បាងំពួកវាមានទៅតបំន់ដីសណត េទនាទមគងគ វាលេ ំបបឹង
េទនាស្ថប ទ យដ កទៅរដូវវសាពួកវាមានទៅតបំន់ដីទសើមតូ ដ្ដលសាិតកនុងតបំន់នប្ពទលាោះ
ភាគខាងទជើង (កនុងទេតតប្ពោះវហិារ សទឹងដប្តង រតនគិរជីាទដើម)។  ប្បទេសឡាវ សតវទប្កៀលទៅ
មានវតតមានតិ្តួ្ប ុទណាណ ោះ។ ដផែកតាមេិននន័យននការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ្នួំនសតវទប្កៀលទយើង
បានកពុំងធាា ក់្ុោះោ ងឆ្កប់រេ័សកនុង្ទំណាមសតវទប្កៀលទងំ ១៥ ប្បទភេទផសងៗដដលមាន
ទលើពិភពទោក។ 
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២. ការអ្ភរិក្សសសតវហមក្សៀលហៅក្ស្ពជុា 
ទៅរដូវវសាសតវទប្កៀលបនតពូជ និងពងកូនទៅតាមតបំន់ដីទសើមតូ្ៗកនុងនប្ពទលាោះសាិត

ទៅភាគខាងទជើងននប្បទេសកមពុជា ទ យទ្វើសមបុកទលើគុមពទមម កណាត លនផទេឹក ពិទសសកនុងបឹង 
ប្តរងំដដលសាិតកនុងកណាត លនប្ពទប្ៅទដើមបទីជៀសវាងពីការរខំានរបស់មនុសស និងសតវ។ ដដន
ជប្មកសតវនប្ពគូទលនប្ពេមទេព និងដដនជប្មកសតវនប្ពដឆប កនុងទេតតប្ពោះវហិារ គឺជាេីតាងំដ៏
សខំាន់សប្មាប់សតវទប្កៀលពងកូន។ កមមវ ិ្ ីការររសមបុកពងកូនសតវទប្កៀល ទ យសេគមន៍
មូល ា នប្តូវបានបទងកើតទ ើងទៅេីទ ោះទដើមបធីា នូវសុវតាិភាពរបស់ពួកវា។ ទៅរដូវប្បាងំសតវ
ទប្កៀលទងំទ ោះផ្លា ស់េីមករក្ណីំជាេវូង្ំៗ ទៅភាគខាងតបូងននប្បទេសកមពុជារួមទងំតបំន់
ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព ផងដដរ ទ យមានកិ្ចការររោ ងតឹងរុងឹពីប្កុមអភិរកស និងសេ
គមន៍ប្បោតំបំន់។ តបំន់ការររទេសភាពអនាង់ប្ពីងសាិតកនុងប្សុកកពំង់ប្តា  ្ ទេតតកពំត  តបំន់
ការររទេសភាពអាងប្តរងំែមកនុងប្សុកភនបំ្សុក ទេតតប ទ យមានជ័យ និងតបំន់អភិរកស ភូមី (Phou 
My) ននប្បទេសទវៀតណាម ក៏ជាេីតាងំដ៏សខំាន់សប្មាប់សតវទប្កៀលរក្ណីំទៅរដូវមិនបនតពូជផង
ដដរ។ 
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៣. តាំបនក់ារពារហទសភាពបងឹដមពក្សហពព  
ទតីាាំង៖ ទគអា ទ្្វើដទំណើ រទៅកាន់តបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព បានទ យទប្បើ

ទទ ប្្កោនយនត ឬរែយនត ទ យទ្វើដទំណើ រតាមផាូវជាតិទលេ២ ដល់ប្តង់្ណុំ្ផារកពំង់នប្ជ 
រួ្បត់ទឆវងតាមបទណាត យផាូវទលេ ១២៩D ប្បមាណជា ១៥ គី ូដម ប្ត ទេើបទៅដល់េីរួមប្សុក
ទកាោះអដណត ត ទេើយទយើងបនតដទំណើ រតាមេូកប្បមាណជា ៣០ េី ទៅដល់េីស្ថន ក់ការ តបំន់
ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព ។ 

រាជរ ា ភិបាលកមពុជាបានបទងកើតតបំន់ប្គប់ប្គង និងអភិរកសដដនបប្មុងសតវទប្កៀល និង
សតវស្ថា បទផសងទេៀតសាិតទៅេីតាងំបឹងដប្ពកទពព  ប្សុកបូរជីលស្ថរ និងប្សុកទកាោះអដណដ ត ទេតត
តាដកវ ទ យអនុប្កឹតយទលេ ១៤៩ អនប្ក.បក ្ុោះនែៃេី១៥ ដេតុោ ឆ្កន ២ំ០០៧  ទប្កាយមកទេៀត
តបំន់ទនោះប្តូវបានដកដប្បទៅជាតបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព  ទ យអនុប្កឹតយទលេ ៩០ 
អនប្ក.បក ្ ុោះនែៃេី០៩ ដេឧសភា ឆ្កន ២ំ០១៦ ទលើនផទដីេេំំ៨៣០៥េិកតា។ 

  សត្វក្រៀលរំពុងររចំណីកៅតំ្បនក់េសភាពបឹងព្្ពរកពៅ ថត្កោយ យ៉ា វ កណត្ 

 

 

 

 

 
សត្វក្រៀលរំពុងពងរូនកៅតំ្បនព់្្ពការពារ្ពះវហិាររនុងកេត្ត្ ពះវហិារ កៅរដូវវសា 
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តបំន់ទនោះ ប្គប់ប្គងទ យផ្លទ ល់ទ យមនទីរបរសិ្ថា នទេតតតាដកវននប្កសួងបរសិ្ថា ន និងគ្នបំ្េ
ទ យអងគការជីវតិសតវស្ថា បអនតរជាតិកមមវ ិ្ ីប្បោកំមពុជា អងគការអភិរកសសតវស្ថា បនប្ព និងដី
ទសើម និងអងគការ្ទំរ ើនជាតិដេមរ។ 

ដផនទីតាំបន់ការពារហទសភាពបងឹដមពក្សហពព  
មសរក្សបូរជីលស្ថរ និងមសរក្សហកាុះអ្ដណែ ត ហខ្តេតាដក្សវ 
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ស្ថា នភាព៖ តបំន់ទនោះជាតបំន់េ ំបបឹង និងទរោះអូរ ទេើយេេួលឥេធិពលទជារ ្
ប្គប់រដូវកាលពីេទនាបាស្ថក់។  បឹងដប្ពកទពព មាននប្ពលិ្េឹក រុកខជាតិ និងមោា ជាតិជាទប្ ើ្ន
ប្បទភេ។ មឺុមផាុង ប្តី កដងកប កាត ម និងសតវលែិត(ដូ្ជាកណតូ ប ្ ប្ងិតជាទដើម)  ដដលជាប្បភព្ណីំ
ដ៏សខំាន់របស់សតវទប្កៀល ទេើយពួកវាអា្រកបានទៅតបំន់បឹងដប្ពកទពព ។ 

មរវតេតិាំបន៖់ មុនឆ្កន ១ំ៩៧៥ នផទបឹងទងំមូលប្គបដណត ប់ទ យេឹក និងនប្ពលិ្េឹក ទទោះជា
ទៅរដូវប្បាងំក៏ទ យ។ ប ទ ប់មកទេៀតអ ុំងឆ្កន ១ំ៩៧៥ ដល់១៩៧៩ ប្បជាជនបាន គំ្នន ជីក
ប្បឡាយតូ្ ទៗៅតាមបឹងទ ោះ ទេើយក៏មានការទ្វើដប្សវសាទៅកនុងបឹងទ ោះផងដដរ។ ទៅឆ្កន ំ
១៩៨៦ មានការកត់ប្តាជាទលើកដបូំងននវតតមាន របស់សតវទប្កៀលជាេវូងតូ្ៗ។ អ ុំងឆ្កន ១ំ៩៩៨ 
មានការដកដប្បប្បព័នធប្បឡាយសខំាន់  ៗ សប្មាប់ការដឹកជចាូ ន និងប្បពន័ធធារាស្ថញ្ជ្សត ទៅកនុងបឹង
ដប្ពកទពព ដដលជាកតាត អទំណាយផលដល់ការទ្វើនប្សប្បាងំផងដដរ ប្បជាជនបានងាកមកទ្វើដប្ស
ប្បាងំក៏មានការទកើនទ ើងជាល ំប់ ទេើយបឹងដប្ពកទពព  ដប្បជាសៃួតជាងមុនទៅរដូវប្បាងំ។ ការ
ប្បមូលេិននន័យអពីំជីវ្ ប្មុោះ (សតវស្ថា ប និងែនិកសតវ) កនុងឆ្កន ២ំ០០៣ ប្តូវបានទគរកទ ើញថ្មាន
សតវទប្កៀល  ដដលជាប្បទភេសតវមួយដ៏សខំាន់ ដដលទ្វើឱ្យតបំន់ទនោះប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ថ្ជា
តបំន់សតវស្ថា បសខំាន់ៗមួយកនុង្នួំន៤០ប្បទភេ ទៅកនុងប្បទេសកមពុជាទ យអងគការជីវតិសតវ
ស្ថា បអនតរជាតិ។ កនុងឆ្កន ២ំ០០៤ ទប្កាមការគ្នបំ្េពីអងគការជីវតិសតវស្ថា បអនតរជាតិកមមវ ិ្ ីប្បោ ំ     
កមពុជា ប្កុមអភិរកសមូល ា នដដលមានសមាសភាពមកពីរដាបាលនប្ពទឈើ និងអាជ្ា រ្មូល ា ន
ប្តូវបានបទងកើតទ ើង ទដើមបេីប់ស្ថក ត់សកមមភាពេុស្ាប់ បនតអទងកតតាម នជីវ្ ប្មុោះ និងអប់រ ំ
ផសពវផាយ។ ទៅឆ្កន ២ំ០០៧ តបំន់អភិរកសសតវទប្កៀលបឹងដប្ពកទពព ប្តូវបានបទងកើតទ ើង កនុងនផទដី 
៨៣០៥ េិកតា។ ទៅឆ្កន ២ំ០១៦ តបំន់អភិរកសសតវទប្កៀលបឹងដប្ពកទពព ប្តូវបានដកដប្បទៅជា
តបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព  ប្កសួងបរសិ្ថា នបាន ក់ឱ្យមានឧេានុរកស និង យក
តបំន់ទដើមបបី្គប់ប្គង និងដឹក កំារងារអនុវតត្ ាប់ទ យសេការជាមួយអាជ្ា្រមូល ា ន និង
អងគការ  ។ 

វតេមានហមក្សៀល៖ ោប់ពីដេ្នូ  ដល់ដេកុមភៈ ជាទរៀងរាល់ឆ្កន  ំសតវទប្កៀលបានផ្លា ស់េីពីតបំន់
ទផសងៗមករក្ណីំទៅតបំន់ការររទេសភាពបឹងដប្ពកទពព ។ ្នួំនសតវទប្កៀលទនោះបានទកើន
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ទ ើងរេូតដល់្នួំនអតិបរមា ៣០៤ កាល ទៅឆ្កន ២ំ០១១។ ទទោះជាោ ងណា ្ នួំនសតវទប្កៀល
បានធាា ក់្ុោះកនុងរយៈទពលប ុ ម នឆ្កន ំ្ ុងទប្កាយទនោះ។ 

 ទប្ៅពីទប្កៀល សតវស្ថា ប៧០ប្បទភេទផសងទេៀតប្តូវបានប្កុមអភិរកសកត់ប្តាបានជាបនត
ប ទ ប់ទៅតបំន់ទនោះផងដដរ ដដលកនុងទ ោះមានប្កុមប្បទភេសតវស្ថា បដដលសខំាន់  ៗ និងជិតផុត
ពូជរួមមាន៖ េុងប្បទផោះ រ លពណ៌ ប្តដក់្ ំប្តយង្ពុំោះស្ថា បប្រ េសបឹ ឬប្តមាក់អទណតើ ក ោប
ពូកប្េូងទលឿង និង ទ្ងកៀលេយង ។ 

 

 
កណំត់សមាគ ល់៖ ការអភិរកសសតវទប្កៀលទៅបឹងដប្ពកទពព  គឺជាកាតពវកិ្ចរបស់ទយើង

ទងំអស់គ្នន  ទដើមបជីាផលប្បទោជន៍សប្មាប់ប្បជាជនទៅបឹងដប្ពកទពព ក៏ដូ្ជាទៅេូទងំ
កមពុជា និងពិភពទោកទងំមូលផងដដរ។  
 

៤. ហោលបាំណងននការអ្ភរិក្សស តាំបនក់ារពារហទសភាពបងឹដមពក្សហពព   
១. ការររ និងអភិរកស្នធានទសទនេិ្សតវនប្ព មោា ជាតិ និងរុកខជាតិពិទសសសតវ
ទប្កៀល និងសតវស្ថា បទផសងទេៀតដដលជាប្បទភេជិតផុតពូជ ប្បទភេមានទ យកប្ម ប្បទភេ
កពុំងេេួលរងទប្គ្នោះថ្ន ក់ និងរកាលនឹំងបរសិ្ថា ន្មមជាតិ និងេីជប្មករបស់វា។ 
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ចាំនួនសតវហមក្សៀលហៅក្សនុងតាំបន់បងឹដមពក្សហពព  ហខ្តេតាដក្សវ                                    
(ទិននន័យទទួលបានពីអ្ងគការជីវិតសតវស្ថល បមរចាំក្ស្ពុជា

និងអ្ងគការអ្ភិរក្សសសតវស្ថល បនមព និងែីហសើ្ )
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២. ប្េប្េង់សកមមភាពទផសងៗ រួមមានការសិកាប្ស្ថវប្ជាវវេិាស្ថញ្ជ្សដបទ្ចកទេស ការអប់រ ំ
ផសពវផាយ បណដុ ោះបណាដ លអភិវឌ្ឍសេគមន៍ និងការអទងកតតាម នពីភាពដប្បប្បួលបរសិ្ថា ន
ដដលទក់េងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ប្បកបទ យនិរនដរភាព៖ 

-  ការររប្បភព្ណីំ និងដែរកាប្បភពេឹកឱ្យមានប្បប្កតីភាពសប្មាប់ជីវ្ប្មុោះ ទដើមប ី
ធា ឱ្យមាននិរនដរភាពប្បព័នធទអកូ ូសីុ ទសដាកិ្ចសងគម  និងបរសិ្ថា ន 

-  េប់ស្ថក ត់រាល់ការ្ូលរុករានេញ្ជ្ ទ នកាប់បផំាិញបផំ្លា ញ្នធាន្មមជាតិ ពិទសសការ
រទំោភយកដីទ្វើកមមសិេធិ ទ្វើដប្សប្បាងំ និងសកមមភាពទលមើស្ាប់ទផសងៗទេៀត 

-  រកាលនឹំងបរសិ្ថា ន្មមជាតិ ដដលជាជប្មកសប្មាប់ការស្ថន ក់អាប្ស័យដ៏សុេស្ថនដ 
និងការបនដពូជរបស់សតវនប្ព មោា ជាតិ និងរុកខជាតិ 

-  បទប្មើឱ្យទគ្នលទៅទអកូទេស្រណ៍ ។ 
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លនំបំង្រៀន 

ទមទរៀនេី៨សតវទប្កៀល និងេីជប្មក 
១. វតាុបណំង   
ទៅ្ុងបចច ប់ននទមទរៀនសិសសអា  ្ 

 (១) ពណ៌ អពីំសតវទប្កៀល (ពណ៌ កមពស់ ស ុត)។ 
(២) ពណ៌ អពីំប្បវតតិរបស់បឹងដប្ពកទពព  ។ 
(៣) បងាា ញបានពីេីតាងំតបំន់អភិរកសបឹងដប្ពកទពព ។ 

២. សមាភ រឧបទេទស  
(១) ប្ក សកាតុង. ប្ក សពណ៌ រូបភាពសតវទប្កៀល ទមម នដពណ៌ រូបភាពឱ្យ សិសសផ្លត់ពណ៌  
(២) ដផនេីតបំន់អភិរកសបឹងដប្ពកទពព  រូបភាពសតវទប្កៀល ស ុត កូន 

៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 
សកមមភាពេី១ (រយៈទពល១៥ េី) 

(១)ពនយល់សិសសថ្ នែៃទនោះពួកទគនឹងបានទរៀនអពីំសតវទប្កៀល និងប្បវតតិរបស់បឹងដប្ពកទពព ។ 
(២) សួរពួកទគ ថ្ទតើអនកធាា ប់ទ ើញសតវទប្កៀលដដរឬទេពីមុនមក? ទបើទ ើញទៅេីណា? តិ្

ឬទប្ ើ្ន? សិសសអានអតាបេពីរឬបី ក់។ 
សកមមភាពេី២ (រយៈទពល២០ េី) 

(៣) ឱ្យសិសសអានអតាបេ្នុំ្េី២ បានពីរ ឬបី ក់។ ដបងដ្កសិសសជាប្កុមទដើមបពិីភាកា
អពីំការអភិរកសសតវទប្កៀល។ ទតើការអភិរកសមានអនកណាេាោះ្ូលរួម? 

(៤) ប្គូទ្វើការកត់ប្តា ទ្មាើយប្កុមទលើកាដ រទេៀន។ ប្កុមនីមួយ  ៗ ពិភាកាអពីំសតវទផសងពីសតវ
ទប្កៀលដដលសបូំរ (ោប) ប្កុមេីពីរពិភាកាពីសតវទប្កៀលទេតុអវីទយើងអភិរកសសតវ 
ទប្កៀល។ ប ទ ប់មក ឱ្យសិសសទ ើងបងាា ញពីលេធផលរបស់ប្កុមនីមួយៗ។ឱ្យសិសសទ្វើការ
ទប្បៀបទ្ៀបគ្នន សតវណាសបូំរជាង សតវណាជិតផុតពូជ។ 

សកមមភាពេី៣ (រយៈទពល២០ េី) 
(៥) ឱ្យសិសសអានអតាបេ្ នុំ េី្៣។ ប្កុមពិភាកាបនត មូលទេតុអីវបានជាមានការអភិរកសសតវ
ទប្កៀល? ទយើងេេួលបានអវីេាោះពីការអភិរកស? ទតើបែូ នៗ បាន្ ូលរួមអភិរកសដដរឬទេ តាមរយៈអវី? 
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(៦) ប្គូប្តូវកត់ប្តា ទ្មាើយសិសសទលើកាដ រទេៀន។ ប ទ ប់មកប្គូពនយល់ឱ្យ្ ាស់ពីការអភិរកស
ទនោះ។ ទេើយទប្បៀបទ្ៀបនឹង ទ្មាើយប្កុម។ 

សកមមភាពេី៤ (រយៈទពល៥០ េី) 
(៧) ទយើងអា្ សិំសសទៅេសស ទ យផ្លទ ល់ទៅតបំន់អភិរកសបឹងដប្ពកទពព ។ ទេើយទយើង

បងាា ញពីស្ថរប្បទោជន៍របស់សតវទប្កៀលដល់សិសស។ 
(៨) ទយើងដបងដ្ករូបភាពឱ្យសិសសទដើមបផី្លត់ពណ៌ ទេើយទលើកេឹក្ិតតឱ្យសិសសគូររូប 

ប ទ ប់មក យករូបណាស្ថែ ត ក់តាងំកនុងថ្ន ក់ទរៀន។ 
(៩) ឱ្យសិសសរករកយណាដដលទក់េងនឹងសតវទប្កៀលអាប្ស័យ (ផាុង កាដ ម នប្ពស្ថម ្់..) ទេើយ

ឱ្យសិសសរកបញ្ហា ដដលទកើតមានទៅទពលដដលបាត់បង់វតាុទងំអស់ទនោះ (អស់បាុង សតវ
អត់្ណីំ អស់ស្ថម ្់សតវអត់មានកដនាងទដក...)។ 

(១០) ឱ្យសិសសទ្វើការបងាា ញផាូ វ្ ូលទៅេសស សតវទប្កៀល។ 
ការវាយតនមា 

១. ឱ្យសិសសពនយល់ពីការបាត់បង់េីកដនាងសប្មាប់សតវរស់ទៅ (ទ្វើឱ្យសតវទប្កៀលមិនមកតបំន់ទនោះ 
មិនមានអងគការ្ ូលមកជួយប្បជាជន មិនអា រ្ក្ណូំលបានតាមរយៈការេសស សតវទប្កៀល...។ 
២. ឱ្យសិសសពណ៌ អពីំស្ថរប្បទោជន៍សតវទប្កៀល ឬក៍ឱ្យសិសសទឆាើយមាន ក់មួយ។ កត់ប្តា ទ្មាើយ
សិសស ក់ទលើកាដ រទេៀន។ 

សកមមភាពបដនាម 
១. សិសសទៅទមើលតបំន់អភិរកស ទេើយឱ្យសិសសគូររូបសតវទប្កៀល និងសតវទផសង ទៗេៀតប្ពមទងំ
ទេសភាពទៅតបំន់ទ ោះ។ 
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មេម ៀនទី៩   ការកាត្ប់នាយេំណល ់
 

១. ការកាតប់នាយការបហងកើតសាំណល ់
ការបពុំល គឺបណាត លមកពីសណំល់ដដលមនុសសបានបទងកើតទេើយេុក ក់មិនបាន

ប្តឹមប្តូវ។ សកមមភាពប្បោនំែៃរបស់មនុសសទ្វើឱ្យសណំល់ទកើតមានទ ើង ទេើយសណំល់ដដល
មនុសសបានបទងកើតទ ើងទ ោះបណាត លឱ្យមានការបពុំលបរសិ្ថា ន។ មទ្ាបាយដដលលែបផុំត 
សប្មាប់ការររបរសិ្ថា នកុឱំ្យមានការបពុំល គឺប្តូវទ្វើការកាត់បនាយបរមិាណសណំល់ដដល
បទងកើតទ ើងជាទរៀងរាល់នែៃទ ោះឱ្យមានកប្មិតតិ្។ 

ការកាត់បនាយការបទងកើតបរមិាណសណំល់ឱ្យទៅតិ  ្ គឺងាយបផុំតទ យមនុសសប្គប់ៗ
គ្នន ប្គ្នន់ដតកុទំប្បើប្បាស់វតាុ ដដលបទងកើតសណំល់ទៅទពលេិញឥវា ន់។ ឧទេរណ៍៖ ទៅទពលេិញ
ឥវា ន់ពីកនុងហាងមួយ ដដលឥវា ន់ទ ោះប្តូវបានទវ្ េចប់ជាទប្ស  ្ឬ ក់កនុងប្បអប់ប្ក សកាតុង ឬ
េចប់ទ យប្ក ស ទយើងមិនោបំា្់ប្តូវ ក់វាកនុងែង់បាា សទិ្មួយជាន់ទេៀតទេ។ ផលិតផលមួយ
ដដលទគបទងកើតទ ើងសប្មាប់ការទប្បើប្បាស់ដតមតងទេើយឈប់ទប្បើទៅថ្ ”ផលិតផលទប្បើទេើយ
ទបាោះទោល”។ មនុសសប្គប់គ្នន អា្កាត់បនាយបរមិាណសណំល់ ដដលទគបានបទងកើតទ យប្គ្នន់
ដតឈប់ទប្បើប្បាស់ផលិតផល ដដលទប្បើទេើយទបាោះទោល។ ឧទេរណ៍៖ ប្បសិនទបើទយើងទ្ញ
ទៅកសំ្ថនតទេើយេូបបាយទៅទប្ៅផទោះ ទយើងអា ទ្រៀប្អំាហារ ក់កនុងោនប្ស្ថក់ជនួំសការ
ទប្បើប្បអប់ ក់បាយដដលញុាទំេើយទបាោះទោល។ 

 
 
 
 
 សូមទប្បើកញ្ជ្នតកដដលអា្ផទុករបស់បានទប្ ើ្ននិងទប្បើវាបានទប្ ើ្នដង                គួរទជៀសវាងការទប្បើែង់បាា សទិ្ទប្ ើ្នទពក 
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២. ការដក្សនចន  
សណំល់ទផសងៗដដលដលងប្តូវការសប្មាប់កិ្ចការមួយ អា្មានប្បទោជន៍សប្មាប់កិ្ច

ការទផសងៗទេៀត។ សណំល់ទងំទនោះទៅថ្ សណំល់ដដលទគដកន្នបាន ឬដដលអា ទ្ប្បើប្បាស់
ទ ើងវញិបាន។  ជាញឹកញាប់ទរាង ប្្ក  ដតងដត្ណំាយប្បាក់កាសដ៏សនធឹកស ធ ប់ទដើមប ី
េិញសមាភ រៈ ំ្ ូលសប្មាប់ផលិតសមាភ រៈែមីៗ។ ទរាង ប្្កេាោះទ្វើការដកន្នឬទ្វើការទប្បើប្បាស់ទ ើង
វញិនូវសណំល់ដដលមនុសសបទងកើត ទដើមបផីលិតសមាភ រៈែមីៗជនួំសឱ្យការ ំ្ ូលនូវសមាភ រៈនែាពី
បរទេស។ 

ឧទេរណ៍៖ ទយើងអា្យកសណំល់ដដលអា្រលួយ ដូ្ជាសណំល់បដនា សបំកដផា
ទឈើ និងសាឹកទឈើជាទដើម ទ្វើជាជីកបំ ុសត សប្មាប់ដណំារំបស់ទយើង។ 

 
 
 

 
 
៣.ការហមរើមាសហ់ឡើងវិញ 

ទយើងអា្ទប្បើប្បាស់សណំល់ដដលទយើងបទងកើតទ ើងទ យេាួនឯងបាន។  ឧទេរណ៍៖  
ទយើងអា្ោងសមាែ តដបបាា សទិ្ដដលទយើងទប្បើប្បាស់រួ្សប្មាប់ េុកទប្បើនែៃទប្កាយទេៀតបាន
ទប្ ើ្នដងមុននឹងទបាោះវាទោល (ទលើកដលងសបំកដបថ្ន ពុំល)។ សបំក ឬទកសប្ក ស និង
ែង់បាា សទិ្េាោះអា្ទប្បើប្បាស់បានជាទប្ ើ្នដងមុននឹងទបាោះវាទោល។ ទទោះជាោ ងណាក៏ទ យ 
សណំល់េាោះ ដូ្ជាបាា សទិ ដ្ដលប្គបពីទលើ្ណីំអាហារ មាុល សឺរុាងំោក់ថ្ន  ំសណំល់ពីមនទីរទពេយ
មិនអា ដ្កន្ន ឬទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិបានទេ ពីទប្រោះប្បសិនទបើយកសណំល់ទងំទនោះមកទប្បើ
ប្បាស់ទ ើងវញិ វាអា្ ឱំ្យឆាងទមទរាគដដលបណាត លឱ្យមនុសសឈឺ។ សណំល់ដដលមិនអា  ្    
ដកន្ន ឬទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិបានប្តូវដតេុក ក់ឱ្យបានប្តឹមប្តូវ និងទ យប្បុងប្បយ័តនទដើមប ី
ការររកុឱំ្យមានការបពុំលដល់បរសិ្ថា ន។ 

ខាងទប្កាមទនោះ គឺជាបចាីសណំល់េាោះៗដដលអា្យកទៅដកន្នបាន ឬទប្បើប្បាស់ 

សណំល់្ណីំអាហារអា្ផលិតជកីបំ ុសត
បាន 
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ទ ើងវញិបានទ យមនុសសទផសងទេៀត៖ 
 ទោេៈធាតុប្គប់ប្បទភេរួមទងំដដកដែប ដដក្មមតា េង់ដដង និងអាលុយមីញ ូ ម 
 សណំល់ទប្បងមា សីុន 
 ដបដកវ ឬដបបាា សទិ្ 
 វតាុធាតុទ្វើពីបាា សទិ្ទផសងទេៀត 

 
 
 
 
 

 
 ទគអា្ទប្បើវ ិ្ ីដូ្ខាងទប្កាម ទដើមបកីារររបរសិ្ថា នកុឱំ្យមានការបពុំល៖ 

១. កាត់បនាយបរមិាណននសណំល់ដដលទយើងបទងកើតទ ើងជាទរៀងរាល់នែៃឱ្យទៅតិ្។ 
២. ទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិនូវផលិតផលទងំឡាយណាដដលអា្ទប្បើបាន។ 
៣. ដកន្នទ ើងវញិនូវសណំល់ទងំឡាយណាដដលទៅមានប្បទោជន៍។ 
៤. ទបាោះទោលដតសរំាមណាដដលមិនអា្ដកន្ន ឬទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិបាន។ 
៥. កុទំបាោះសរំាមទៅកនុងសទឹង ឬតាមដងផាូវ ឬកដនាងណាដដលមិនដមនជា្ុងសរំាម។ 
ការកាត់បនាយការបទងកើតសណំល់ ការទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិ និងការដកន្នសណំល់មួយ

្នួំន អា្កាត់បនាយបានោ ងទប្ ើ្ននូវសណំល់ ទេើយការប្បមូលេុក ក់សណំល់បានលែ
នឹងទ្វើឱ្យបរសិ្ថា នសេគមន៍ទយើងស្ថែ តលែ មានេយល់អាកាសបរសុិេធ និងមិនមានការបពុំល។ 
គ្នម នការបពុំល សតវទប្កៀល និងសតវស្ថា បទផសងៗទេៀតមានការទកើនទ ើងពីមួយឆ្កន ទំៅមួយឆ្កន  ំ
ទេើយវាផដល់ផលប្បទោជន៍ដល់ទយើងទងំអស់គ្នន  និងកូនទៅជ ំន់ទប្កាយ។  

 
 

ការដកន្នសណំល់ជាវតាុ ទប្បើប្បាស់ទផសងៗ 
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 លនំបំង្រៀន 

ទមទរៀនេី៩ ការកាត់បនាយសណំល់ 
១. វតាុបណំង   

ទៅ្ុងបចច ប់ននទមទរៀនសិសសនឹងអា្ 
 (១) ពនយល់យល់បានពីវ ិ្ ីកាត់បនាយសណំល់កនុងបរសិ្ថា ន។ 
(២) ប្បាប់ទ ម្ ោះសណំល់ដដលអា្ទប្បើប្បាស់និងការដកន្នទ ើងវញិ។ 
(៣) ទ្វើការដញកសណំល់ដដលអា្ដកន្នបាន និងអា្ទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិបាន។ 

២. សមាភ រឧបទេស  
(១) ប្ក ស សបំកដផាទឈើ សាឹកឈូក សាឹកទ្ក ប្តទឡាកដូង ែង់បាា សទិ  ្កបំ ុង 
 អាលុយមីញ ូ ម និងដបេឹកសុេធ។ 
(២) រូបភាពមានកនុងទសៀវទៅប្ស្ថប់ រូបភាពទប្ៅទសៀវទៅ ឬផ្លទ ងំគនូំរ សកុត ឬបង់សែិត 
សប្មាប់បិេ។ 

៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 
សកមមភាពេី១ (រយៈទពល២០ េី) 

(១) ពនយល់សិសសថ្ នែៃទនោះពួកទគនឹងបានទរៀនពីប្បទភេទផសងៗននសណំល់។ 
(២) ឱ្យសិសសផដល់ឧទេរណ៍េាោះៗននសណំល់ដដលទគបានទបាោះទោលជាទរៀងរាល់នែៃ 

ប្គូកត់ប្តា្ទមាើយទងំទ ោះទៅទលើកាដ រទេៀន។ សួរសិសសថ្ ទតើផលិតផលទងំទ ោះ
ទគទប្បើប្បាស់សប្មាប់ទ្វើអវីមុននឹងកាា យទៅជាសណំល់? កត់ប្តា្ទមាើយទងំទនោះទៅ
ទលើកាដ រទេៀន។ ពនយល់សិសសថ្ប្បសិនទបើទយើងកាត់បនាយបរមិាណននសណំល់ទងំ
ទនោះដដលទយើងបានបទងកើតវាជាទរៀងរាល់នែៃ ទ ោះនឹងមានសណំល់កាន់ដតតិ្ទៅៗ
ទៅកនុងបរសិ្ថា នដដលទយើងកពុំងរស់ទៅ។ 

(៣) ឱ្យសិសសអានអតាបេ្នុំ្េី១បានពីរឬបី ក់។ ប ទ ប់មក ដបងដ្កប្កុមពិភាកា
(ទតើបែូនកាត់បនាយការបទងកើតសណំល់ដូ្ទមា្ ?។ កត់ប្តា្ទមាើយប្កុមទលើកាដ រទេៀន។

សកមមភាពេី២និងេី៣ (រយៈទពល៣០ េី) 
(៤) ឱ្យសិសសអានអតាបេ។ ប្គូសរទសរសណួំរទៅទលើកាដ រទេៀន សប្មាប់ឱ្យសិសសទឆាើយ។ 
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ទតើដបេឹកអា្យកទៅទ្វើការដកន្នទ ើងវញិបានដដរឬទេ? (បាន មិនបាន 
មិន្ាស់) 
ទតើដបេឹកទ ោះទ្វើទ ើងពីសមាភ រដដលអា្យកទៅទ្វើការដកន្នបានដដរឬទេ? 
ទតើដបេឹកទ ោះអា្ទ្វើការដកន្នទៅនឹងកដនាងដដលអនករស់ទៅបានដដរឬទេ? 
(បាន មិនបាន មិន្ាស់) 
ទតើទគទប្បើប្បាស់ដបេឹកទនោះសប្មាប់ទ្វើអវី? 
ទតើមានរបស់អវីទផសងទេៀតដដលអនកអា្យកមកទប្បើជនួំសដបេឹកទនោះទដើមបទី្វើ
ឱ្យបរសិ្ថា នបានលែប្បទសើរទ ើង? 
ទតើអនកអា្ទប្បើប្បាស់ដបេឹកទ ោះទ ើងវញិបានដដរឬទេ? 
ទតើអនកនឹងទ្វើដូ្ទមដ្ ្ទំរោះដបេឹកទនោះ? ដុតទោល ឬក៏ទបាោះទោលទៅកនុង
កដនាងោក់សរំាម។ 
រកមូលទេតុមួយកនុង្ទំណាមមូលទេតុទងំឡាយ ថ្ទតើទេតុអវីបានជា
ទយើងប្តូវទ្វើការកាត់បនាយសណំល់ (ទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិ ដកន្នទ ើងវញិ) ទៅ
កនុងសេគមន៍របស់ទយើង? 

(៥) ដបងដ្កសិសសជាប្កុមតូ្ៗដដលមានគ្នន បួន ក់ ទេើយឱ្យសមាភ រទវ្េចប់ទៅប្កុម
នីមួយៗ រួ្ទឆាើយសណួំរទងំអស់ដដលទក់េងនឹងសមាភ រទវ្េចប់របស់ទគ   រួ្ ក់
សមាភ រទវ្េចប់នីមួយៗទៅទលើកប្មាលទៅតាមស្ថា ករបស់គនំរនីមួយៗ ៖ 

- ការទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិ 
- ការកាត់បនាយ 
- ការដកន្នទ ើងវញិ 
- ការទបាោះទោល 

(៦) សួរសិសសថ្ ទតើអនកណាជាអនកេេួលេុសប្តូវកនុងការកាត់បនាយការបពុំល និង
កាត់បនាយសណំល់? (គឺទយើងទងំអស់គ្នន ) 

(៧) សិសសរកវ ិ្ ីដដលមនុសសអា្ជួយកាត់បនាយបរមិាណសណំល់ដដលទគបានទបាោះ
ទោល។ 
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(៨) អបអរស្ថេរដល់សិសស្ទំរោះការេិតេរំបស់ទគ និងបរសិ្ថា នរបស់ទគ ទេើយទលើក
េឹក្ិតតដល់ពួកទគ ឱ្យពួកទគោប់ទផដើមទ្វើការកាត់បនាយការទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិ និង
ការដកន្នទ ើងវញិទៅតាមផទោះ របស់ទគជាទរៀងរាល់នែៃ។ 

ការវាយតនមា 
១. ឱ្យសិសសពនយល់អពីំការកាត់បនាយ ការទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិ ការដកន្នទ ើងវញិ និងផដល់ 
ឧទេរណ៍សប្មាប់រកយនីមួយៗ។ 
២. រកមូលទេតុ ថ្ទតើទេតុអវីបានជាទយើងប្តូវទ្វើការកាត់បនាយសណំល់ ទប្បើប្បាស់ទ ើង
វញិ ដកន្នទ ើងវញិ? 
៣. ទតើអនកណាជាអនកេេួលេុសប្តូវ្ទំរោះការកាត់បនាយការទប្បើប្បាស់ទ ើងវញិ និងដកន្ន
ទ ើងវញិ? 

សកមមភាពបដនាម 
១.  សិំសសទៅកាន់កដនាងោក់សរំាមកនុងភូមិឬទៅជិតៗភូមិជាកដនាងដដលមានទគោក់
សរំាមទប្ ើ្ន។ សរទសរអពីំប្បទភេទផសងៗននការបពុំលតាមដដលអនកអា្ទមើលទ ើញ។ ទតើ
សណំល់ភាគទប្ ើ្នដដលអនកបានទ ើញទៅកដនាងោក់សរំាមទ ោះជាប្បទភេសណំល់អវី? 
២. សួរទៅឪពុកមាដ យសិសស ឬជីដូនជីតារបស់អនក ទតើទគទវ្េចប់្ណីំអាហារមកពីផារកាល
ដដលពួកគ្នត់ទៅពីទកមងៗ? ទ្វើបចាី មួយដដលនិោយពីការទវ្េចប់ដដលពួកគ្នត់ធាា ប់បាន
ទប្បើប្បាស់ ទតើគ្នត់ទប្បើប្បាស់ប ុ ម នដងមុននឹងទបាោះវាទោល?។ 
រូបភាពេី១ ការកាត់បនាយសណំល់  រូបភាពេី២ ការដកន្នទ ើងវញិ 
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មេម ៀនទី១០    ត្ំបនដ់ីសេីម្ 
 

១. តាំបនែី់ហសើ្ ជាអ្វ?ី 
 ដីទសើមជាតបំន់ដដលមានេឹកជាប្បោ ំ ឬមានេឹកតាមរដូវកាល ទេើយមានស្ថរៈសខំាន់
សប្មាប់ប្បព័នធទអកូ ូសីុ ដូ្ជា វាលដប្ស េទនា តបំន់េ ំបលិ្េឹក តបំន់ទឆនរ សទឹង ដប្ពក ប្តរងំ 
បឹងជាទដើម។ តបំន់ដីទសើមសខំាន់ៗទៅប្បទេសកមពុជាមានទៅតាមដងេទនាទមគងគ តបំន់បឹង
េទនាស្ថប និងតបំន់ទឆនរ។ បឹងដប្ពកទពព  គឺជាតបំន់ដីទសើមដ៏សខំាន់មួយ។ 
២. ស្ថរៈសាំខានន់នតាំបនែី់ហសើ្  
 ជាេូទៅតបំន់ដីទសើមជាឋានប្បព័នធមានផលិតភាពេពស់ដដលផតល់ផលប្បទោជន៍សខំាន់ៗ
ជាទប្ ើ្ន។ តបំន់ដីទសើមជាដផនកមួយននប្បភព្នធានេឹក ការទផទរេឹកកនុងដី ការប្តួតពិនិតយេឹក
ជនំន់ សប្មាប់បនសុេធេឹក ជាផាូ វេឹកសប្មាប់តបំន់ដផនកខាងទប្កាម ជាអាងផទុកេឹក និងផគត់ផគង់េឹក
កនុងវស័ិយឧសាេកមម កសិកមម និងការទប្បើប្បាស់ប្បោនំែៃ។ តបំន់ដីទសើមផដល់នូវ្ នធានជា
ទប្ ើ្ន(ប្តី ទមម  បដនា)សប្មាប់បទំពញតប្មូវការរស់ទៅរបស់សេគមន៍មូល ា ន ប្ពមទងំមាន    
សកាដ នុពលដផនកវស័ិយកសិកមម និងទេស្រណ៍ផងដដរ។ ទលើសពីទនោះទៅទេៀត តបំន់ដីទសើម
មានតនមា និងតួ េីោ ងទប្ ើ្នទលើសលប់កនុងការរកាលនឹំងបរសិ្ថា ន និងជាជប្មកជីវ្ ប្មុោះ       
សខំាន់  ៗទេើយជាពិទសសរួម្ដំណកដល់ការកាត់បនាយ និងបនាុំទៅនឹងការដប្បប្បួលអាកាស
ធាតុ។  

 
 
 
 
 
 

ការទនស្ថេប្តីទៅតបំនដ់ីទសើម វាលទមម ដដលសតវទប្កៀលរក្ណីំ 
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៣. បញ្ហា មរឈ្ននតាំបនែី់ហសើ្  នងិផលប ុះពាល ់
ប្ចុបបននតបំន់ដីទសើមកពុំងេេួលរងការបផំាិ្បផំ្លា ញ ដដលបណាដ លឱ្យ្នធាន្មមជាតិ

ននតបំន់ដីទសើមមានការែយ្ុោះពីមួយឆ្កន ទំៅមួយឆ្កន ។ំ ការែយ្ុោះទនោះ គឺបណាដ លមកពីការទញ
យក្នធានទងំទ ោះេួសកប្មិត ទ យមិនបានគិតពីផលប ោះរល់ទៅទពលអ គត ដូ្ជា
ការទប្បើប្បាស់ឧបករណ៍ទនស្ថេេុស្ាប់ ការបផំ្លា ញជប្មកសតវ ការដកដប្បប្បព័នធទអកូ ូសីុ ការ
បដមាងតបំន់ដីទសើមមួយ្នួំនដដលប្តូវអភិរកសទៅជាដីកសិកមមទ យការទប្បើប្បាស់ជីគីមី និងថ្ន ំ
ពុលគីមីកសិកមមទៅជុវំញិតបំន់ដីទសើមជាទដើម។  

ការបាត់បង់ និងការបផំាិ្បផំ្លា ញតបំន់ដីទសើមមិនប្តឹមដតទ្វើឱ្យបាត់បង់ប្បព័នធទអកូ ូសីុ
ននតបំន់ដីទសើមប ុទណាណ ោះទេ ដែមទងំរួម្ដំណកទ្វើឱ្យអាកាសធាតុដប្បប្បួល ប្ពមទងំទ្វើឱ្យប ោះ
រល់ោ ង្ៃន់្ៃរដល់ជីវភាពប្បជាជន ដដលធាា ប់ដតពឹងអាប្ស័យទៅទលើ្នធានននតបំន់ដី
ទសើមទ ោះផងដដរ។ ផលប ោះរល់
ទងំទនោះរួមមាន បាត់បង់ប្បភពេឹកដ៏
សខំាន់សប្មាប់ផគត់ផគង់វស័ិយ
កសិកមម និងការទប្បើប្បាស់ប្បោនំែៃ  
ការែយ្ុោះននេិននផលប្តី បដនា អុស 
ទមម  សប្មាប់ទគ្នប្កបីជាទដើម។ 
៤. ការការពារធនធានតាំបនែី់ហសើ្  

ទ យស្ថរដីទសើមមានលកខណៈពិទសសដបបទនោះទេើយ គឺទយើងប្តូវយល់ដឹងពីស្ថរៈ
ប្បទោជន៍ និងផលប ោះរល់ននការបាត់បង់្នធានទៅតបំន់ដីទសើម។ ទយើងទងំអស់គ្នន  
ទងំស្ថា ប័នរដា អងគការមិនដមនរ ា ភិបាល វស័ិយឯកជន ប្ពមទងំស្ថា ប័នអប់រ ំ និងសេគមន៍
មូល ា នបាននឹងកពុំងសេការគ្នន  និង្ូលរួមការររដែរកា្នធាន្មមជាតិទងំទ ោះ ទដើមបកុីំ
ឱ្យបាត់បង់ និងទប្បើប្បាស់ប្បកបទ យ្ីរភាព តាមរយៈការអប់រ ំបណដុ ោះបណាដ លសេគមន៍
មូល ា នពីតនមាននតបំន់ដីទសើម។ ប្បសិនទបើទយើងទងំអស់គ្នន មិន្ូលរួមការររ្នធាននន
តបំន់ដីទសើម អ គតដ៏េាីខាងមុេ ទយើងនឹងជួបប្បេោះបញ្ហា ជាទប្ ើ្ន ជាពិទសសបញ្ហា ជីវភាព
របស់ទយើង។  

សកមមភាពបផំ្លា ញតបំន់ដទីសើម 
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ទយើងប្តូវការររតបំន់ដីទសើមតាមរយៈសកមមភាពដូ្ខាងទប្កាម៖ 
 ជួយអប់រមិំតតភកតិ និងអនកជិតខាងអពីំតនមាននតបំន់ដីទសើម និងផលប ោះរល់របស់វា។ 
 កាត់បនាយការទប្បើប្បាស់ជីគីមី និងថ្ន ពុំលគីមីកសិកមម ទ យទប្បើប្បាស់ជី្មមជាតិ 

(ជីកបំ ុសត) និងវ ិ្ ីការររកតាត ្នប្ងតាមដបប្មមជាតិ។ 
 ប្តូវរួមគ្នន ការររតបំន់ដីទសើមតាមរយៈ ការជួយេប់ស្ថក ត់រាល់សកមមភាពទលមើស្ាប់

ទងំឡាយដូ្ជា ការបរបាញ់េុស្ាប់ ទ យរាយការណ៍ទៅអនករក់ព័នធ ឬអាជ្ា្រ
មានសមតាកិ្ច។ 

 មិនប្តូវទបាោះបង់សណំល់ រងឹ ឬបងាូ រសណំល់រាវ្ូលទៅកនុងតបំន់ដីទសើម។ 
 ការប្គប់ប្គង និងកមាច ត់កតាត ្នប្ង (ដូ្ជា ប ា អួយោ ស) 
 ការប្គប់ប្គង និងការទប្បើប្បាស់េឹកដដលបានពីតបំន់ឱ្យបានប្តឹមប្តូវ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការប្គប់ប្គងប ា អួយោ ស 
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លនំបំង្រៀន 

ទមទរៀនេី១០ តបំន់ដីទសើម 
១. វតាុបណំង  
ទៅ្ុងបចច ប់ននទមទរៀនសិសសនឹងអា្ 

 (១) ប្បាប់បានថ្អវីជាតបំន់ដីទសើម។ 
(២) ទរៀបរាប់បានពីស្ថរៈសខំាន់របស់តបំន់ដីទសើម។ 
(៣) កណំត់បញ្ហា ប្បឈម និងផលប ោះរល់ដល់តបំន់ដីទសើម។ 

២. សមាភ រឧបទេស  
(១) រូបភាពមានកនុងទសៀវទៅ រូបភាពទប្ៅទសៀវទៅ ឬផ្លទ ងំគនូំរ សគុតឬបង់សែិត 
ប្ក ស់ផ្លទ ងំ្ ំេវឺត។ 
 (២) ការ្ុោះទៅតបំន់បឹងដប្ពកទពព ផ្លទ ល់។ 

៣. ដទំណើ រការបទប្ងៀន 
សកមមភាពេី១(រយៈទពល១០ េី) 

(១) ប្បាប់សិសសថ្នែៃទនោះបែូនៗនឹងបានទរៀនពីតបំន់ដីទសើម។ ប្គូសួរសណួំរទដើមបភីាា ប់
ជាមួយេាឹមស្ថរទមទរៀន (ដូ្ទមដ្ ទៅថ្តបំន់ដីទសើម? ទតើបែូនធាា ប់បានទ ើញ
តបំន់ដីទសើមឬទេ?) 

(២) ឱ្យសិសសអានអតាបេ្ណុំ្េី១បានពីរ ឬបី ក់។ ប្គូប្តូវពនយល់សិសសឱ្យបាន
្ាស់នូវរកយតបំន់ដីទសើម។ 

សកមមភាពេី២ (រយៈទពល២០ េី) 
(៣) ប្គូបទងកើតសណួំរ ទដើមបភីាា ប់មកសកមមភាពេី២។ ឱ្យសិសសអានអតាបេ្ណុំ្េី២

បានពីរឬបី ក់។ ដបងដ្កសិសសជាប្កុមពិភាកា (ទតើតបំន់ដីទសើមបានផដល់អវី
ដល់បែូន? ទតើតបំន់បឹងដប្ពកទពព បានផតល់អវីេាោះសប្មាប់ការរស់ទៅរបស់មនុសស 
និងសតវ? ប្បសិនទបើតបំន់បឹងដប្ពកទពព រងផលប ោះរល់ ទតើនឹងមានអវីទកើតទ ើង
្ទំរោះសេគមន៍កនុងតបំន់ទ ោះ?) 



                           
   
សម្រួលដោយអង្គការជីវតិសតវស្លា បអន្តរជាតិម្បចាំករពុជា  

សហការជារួយអង្គការរាប់បបតង្ និ្ង្ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ង្កីឡា ស្សុកបូរជីលស្លរ ដេតតតាកកវ                      ទាំព័រ 65 

(៤) កត់ប្តា្ទមាើយសិសសទៅទលើកាដ រទេៀន។ ប្គូប្តូវពប្ងីក្ទមាើយសិសសទៅនឹងការ 
អភិរកសបឹងដប្ពកទពព  និងវស័ិយទេស្រណ៍។ 

សកមមភាពេី៣ (រយៈទពល២០ េី) 
(៥) ប្គូប្តូវបទងកើតសនួំរបដនាមទក់េងនឹងបញ្ហា ដដលទកើតមាន។ ឱ្យសិសសអានអតាបេ

្នុំ្េី៣បានពីរឬបី ក់។ ដបងដ្កប្កុមពិភាកា (ទតើមានសកមមភាពអវីេាោះដដល
មានផលប ោះរល់ដល់តបំន់ដីទសើម ពិទសសបឹងដប្ពកទពព ? នរណាជាអនកបទងកើត
ផលប ោះរល់ទនោះ?) 

(៦) កត់ប្តា្ទមាើយសិសសទៅទលើកាដ រទេៀន។ ប ទ ប់មកប្តូវសួរសិសស (ទតើបែូនធាា ប់បាន
ទ្វើសកមមភាពណាេាោះនូវ្ទមាើយខាងទលើ) ប្គូប្តូវទលើកេឹក្ិតតសិសសឱ្យទឆាើយនឹង 
សណួំរ។ ប្គូប្តូវភាា ប់្នុំ្េី៣ទៅនឹង្នុំ្េី៤។ 

សកមមភាពេី៤ (រយៈទពល៦០ េី) 
(៧) បទងកើតសណួំរសួរសិសសបានពីរ ឬបី ក់ (ទដើមបកីារររ្នធានតបំន់ដីទសើម 

ពិទសសបឹងដប្ពកទពព  ទតើបែូនៗប្តូវទ្វើដូ្ទមដ្ េាោះ?) 
(៨) ប្គូប្តូវ សិំសស្ុោះទៅបឹងដប្ពកទពព  ទេើយពនយល់សិសសឱ្យបាន្ាស់នូវការ

ការររ្នធានទៅតបំន់ដីទសើម (ភាា ប់ជាមួយសតវទប្កៀល និងសតវស្ថា បទផសងៗ
ទេៀត)។ 

(៩) ប្តូវដ្កប្កុមសទងកត (ទដើមបកីារររជប្មកសតវទប្កៀល និងសតវស្ថា បទផសងទេៀត 
ប្តី  និងបរសិ្ថា នទតើបែូនប្តូវទ្វើដូ្ទមដ្ ? 

(១០) ប្បមូលសិសសមកជុគំ្នន  ទេើយសិសសទឆាើយតាមប្កុម។ ប្គូប្តូវកត់ប្តា្ទមាើយសិសស
ទលើប្ក សសផ្លទ ងំ្។ំ ប ទ ប់មក ប្គូប្តូវពនយល់សិសសនូវវ ិ្ ីការររតបំន់ដីទសើម
ពិទសសបឹងដប្ពកទពព ។ 

ការវាយតនមា 
១. ឱ្យសិសសពនយល់អពីំអវីជាតបំន់ដីទសើមបានពីរឬបី្ណុំ្។  
២. ឱ្យសិសសពនយល់អពីំអវីជាស្ថរៈសខំាន់របស់តបំន់ដីទសើមបានពីរឬបី្ណុំ្។ 
៣.ឱ្យសិសសរកមូលទេតុដដល ឱំ្យមានផលប ោះរល់ដល់តបំន់ដីទសើមបានពីរឬបី្ណុំ្។  



                           
   
សម្រួលដោយអង្គការជីវតិសតវស្លា បអន្តរជាតិម្បចាំករពុជា  
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៤. សិសសរកវ ិ្ ីការររតបំន់ដីទសើមបានពីរឬបី្ណុំ្។ 
សកមមភាពបដនាម 

១.ទលើកេឹក្ិតតសិសសឱ្យសរទសរអតាបេេាីៗអពីំតបំន់ដីទសើម។ 
២.ឱ្យសិសសប្បាប់វ ិ្ ីការររតបំន់បឹងដប្ពកទពព ទដើមបបី្បជាជន និងសតវ ទយើងប្តូវឈប់ទប្បើ
ប្បាស់ថ្ន ពុំលកសិកមម ឈប់កាប់នប្ព...។ 
 

 



 

អង្គការជីវតិសតវសាា បអន្តរជាតិ គឺជាបណ្តត ញអភរិក្សសក្លមយួនន្បណ្តត អង្គការមនិ្មមន្រដ្ឋា ភបិាល

មែលកំ្រុង្អនុ្វតតការងារយ៉ា ង្សក្មមក្នុង្បណ្តត លព្បទេសជាង្ ១២០ នាមុំខទលើការព្គបព់្គង្ និ្ង្អភរិក្ស

សតវសាា ប និ្ង្េីជព្មក្របស់វា។ មនុ្សសជាង្១០លាន្នាក្ម់ក្ែល់បច្ចុបបន្នគពំ្េភារជានែគូរបស់អង្គការ 

Birdlife International។ 

អង្គការជីវតិសតវសាា បអន្តរជាតិព្បចកំ្មពុជា (Birdlife International Cambodia Programme) បាន្

ចបទ់្តើមក្មមវធីិរបស់ខាួន្តងំ្រីឆ្ន ១ំ៩៩៦ ទ ើយបាន្ទបើក្ការយិល័យ ជា្ាូវការទៅព្បទេសក្មពុជាក្នុង្ឆ្ន ំ

២០០៤ បនាា បរី់បាន្ចុ្ះអនុ្សារណៈទយគយល់គន ជាមយួព្ក្សួង្ក្សិក្មម រុកាា ព្បមាញ់នឹ្ង្ទន្សាេ និ្ង្

ព្ក្សួង្បរសិាា ន្ ទែើមបជំីរុញការអភរិក្ស ជីវច្ព្មរះក្នុង្ព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា ទដ្ឋយទតត តទៅទលើសតវសាា ប 

និ្ង្សព្មាបម់នុ្សសជាតិ។  

ការិយាល័យអង្គការជីវិតសតវស្លាប អន្តរជាតិព្បចាំរម្ពុជា  
្ាះទលខ ៣២A ្ាូវទលខ ៤៩៤ សង្កត់្ ារទែើម្តូវ ខណ័ច្កំារមន្ រាជធាន្ភីនទំរញ 
ទាំនារ់ទាំន្ង្៖ 
េូរស័រា៖ (+855) 23 993 631 

  (+885) 88 518 3288  
Email: admin@birdlifecambodia.org  
Website: www.birdlife.org  

mailto:admin@birdlifecambodia.org
http://www.birdlife.org/
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