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ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 

 

សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 1 

មមមរៀនទី១     
បរសិ្ថា ន 

១. បរសិ្ថា នជាអវ?ី 
បរសិ្ថទ នគឺជាអវីៗដែលរៅជំុវញិេលួនរយើង្ និង្េលួនរយើង្ផង្ដែរ រាប់ទំង្ភាវៈមានជីវតិ

(មនុសស សតវ រកុខជាតិ) និង្ភាវៈគា នជីវតិ (ទឹក ែី េយល់ ផធះ ស្ថលាររៀន សួនចារ...)។          
បរសិ្ថទ នដចករចញជាពីរគឺ៖ 
 ក/បរសិ្ថទ នធមាជាតិ៖ គឺជាអវីៗដែលរកើតមានរឡើង្រោយ
ឯង្ៗ ែូចជា៖ ភបំ បទ្ព សតវបទ្ព ទឹក ែី េយល់...។ 
 េ/បរសិ្ថទ នសង្គមវបផធម៌៖ គឺជាអវីៗដែលរកើតមានរឡើង្
រោយស្ថរមនុសស រមួមាន អវីៗទំង្អស់ដែលមនុសសដកបចបឬផលិត 
រឡើង្ រែើមផីបំរពញរសចកថីទ្តូវការរបស់េលួន ែូចជា៖ ឡាន ផធះ 
ស្ថលាររៀន វតថអារាម ទ្ាស្ថទ មនធីររពទយ សួនចារ ផលូវថបល់...។ 
២. ធនធានរបសផ់ផនដី 
 អុកសីុដសន ឧស័ានកាបូនិច និង្អាសូតគឺជាឧស័ានធមាជាតិមួយចំនួនដែលមានរៅកបុង្ 
េយល់។ ទនធឹមនឹង្ឧស័ានទំង្រ ះរៅមានធនធានធមាជាតិរផសង្ៗរទៀតរបស់ដផនែីគឺទឹក ែី 
រកុខជាតិ សតវ និង្ដរ។៉ 
 
 
 
 
 
 

       
ធនធានទំង្រនះមួយភាគធំមិនាត់បង់្រទ ឧទហរណ៍៖ េយល់ ទឹក និង្ែី  ទ្តូវានបរង្កើតជា  
វែថទីាមធមាជាតិ។ ចំដណកឯរកុខជាតិ និង្សតវបនថពូជរោយេលួនវា បុ៉ដនថទ្បសិនរបើរយើង្រទ្បើ
ទ្ាស់ធនធានទំង្អស់រ ះរលឿនជាង្ការករកើតរឡើង្វញិវានឹង្ាត់បង់្អស់។ 
សកមាភាពរផសង្ៗរបស់មនុសសានបំផ្លល ញធនធានទំង្រនះបនថិចមឋង្ៗាមរយៈរបូភាពបី 

បទ្ពភបំ សតវរទ្កៀល ការយកដរ ៉

ទំព័រ x



ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 

 

សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 1 

មមមរៀនទី១     
បរសិ្ថា ន 

១. បរសិ្ថា នជាអវ?ី 
បរសិ្ថទ នគឺជាអវីៗដែលរៅជំុវញិេលួនរយើង្ និង្េលួនរយើង្ផង្ដែរ រាប់ទំង្ភាវៈមានជីវតិ

(មនុសស សតវ រកុខជាតិ) និង្ភាវៈគា នជីវតិ (ទឹក ែី េយល់ ផធះ ស្ថលាររៀន សួនចារ...)។          
បរសិ្ថទ នដចករចញជាពីរគឺ៖ 
 ក/បរសិ្ថទ នធមាជាតិ៖ គឺជាអវីៗដែលរកើតមានរឡើង្រោយ
ឯង្ៗ ែូចជា៖ ភបំ បទ្ព សតវបទ្ព ទឹក ែី េយល់...។ 
 េ/បរសិ្ថទ នសង្គមវបផធម៌៖ គឺជាអវីៗដែលរកើតមានរឡើង្
រោយស្ថរមនុសស រមួមាន អវីៗទំង្អស់ដែលមនុសសដកបចបឬផលិត 
រឡើង្ រែើមផីបំរពញរសចកថីទ្តូវការរបស់េលួន ែូចជា៖ ឡាន ផធះ 
ស្ថលាររៀន វតថអារាម ទ្ាស្ថទ មនធីររពទយ សួនចារ ផលូវថបល់...។ 
២. ធនធានរបសផ់ផនដី 
 អុកសីុដសន ឧស័ានកាបូនិច និង្អាសូតគឺជាឧស័ានធមាជាតិមួយចំនួនដែលមានរៅកបុង្ 
េយល់។ ទនធឹមនឹង្ឧស័ានទំង្រ ះរៅមានធនធានធមាជាតិរផសង្ៗរទៀតរបស់ដផនែីគឺទឹក ែី 
រកុខជាតិ សតវ និង្ដរ។៉ 
 
 
 
 
 
 

       
ធនធានទំង្រនះមួយភាគធំមិនាត់បង់្រទ ឧទហរណ៍៖ េយល់ ទឹក និង្ែី  ទ្តូវានបរង្កើតជា  
វែថទីាមធមាជាតិ។ ចំដណកឯរកុខជាតិ និង្សតវបនថពូជរោយេលួនវា បុ៉ដនថទ្បសិនរបើរយើង្រទ្បើ
ទ្ាស់ធនធានទំង្អស់រ ះរលឿនជាង្ការករកើតរឡើង្វញិវានឹង្ាត់បង់្អស់។ 
សកមាភាពរផសង្ៗរបស់មនុសសានបំផ្លល ញធនធានទំង្រនះបនថិចមឋង្ៗាមរយៈរបូភាពបី 

បទ្ពភបំ សតវរទ្កៀល ការយកដរ ៉

ទំព័រ 1



ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 

 

សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 2 

យ៉ាង្គឺ៖  
  ការទញយកធនធានពីបរសិ្ថទ ន៖ មនុសសានទញយកធនធានធមាជាតិជារទ្ចើនមក
រទ្បើទ្ាស់ ែូចជា ការកាប់រកើ ការកាយែីភបំ ការយកដរពី៉រទ្កាមែី។ 
  ការបរចេ ញសំណល់រៅកបុង្បរសិ្ថទ ន៖ មនុសសានបរចេ ញសំណល់រាប់រយរានកបុង្
មួយបថៃពី ររាង្ចទ្ក រថយនថ ផធះាយ មនធីររពទយ…។ 
  ការជំនួស៖ មនុសសានទញយកធនធានធមាជាតិមករទ្បើទ្ាស់រែើមផីបំរពញតទ្មូវ
ការរបស់េលួនែូចជាការកាប់ឆ្កក របទ្ពរកើ ការជីកយកដរ ៉ រហើយានជំនួសមកវញិែូចជា ផធះ 
ស្ថលាររៀន មនធីររពទយ ឡាន វាលដស្សចមាក រផលូវថបល់...។ 

 
 
 
 
 
 
 

៣. ស្ថរៈសខំានរ់បសប់រសិ្ថា ន 
 បរសិ្ថទ នមានស្ថរៈទ្បរយាជន៏យ៉ាង្រទ្ចើន សទ្មាប់តទ្មូវការរស់រៅរបស់មនុសស   សតវ 
និង្រកុខជាតិ ែូចជា៖ 

 រសផៀង្អាហារ 
 ថ្ប ំសង្កូវ 
 ទីជទ្មក 
 ឧបករណ៍រទ្បើទ្ាស់រផសង្ៗ 
 េយល់សទ្មាប់ែកែរង្ហើម 
 ទឹកសទ្មាប់បររិភាគនិង្រស្ស្ថចស្សព 
 ែីសទ្មាប់រយើង្ស្ថង្សង់្លំរៅឋាន 

រធវើកសិកមានិង្រធវើការោឌ នរផសង្ៗ...។  
េលួនរយើង្ក៏ជាដផបកមួយមិនអាចកាត់ផ្លឋ ច់ានពីបរសិ្ថទ ន។រយើង្សទិតកបុង្ទ្បព័ននរពញរលញ 
ដែលភាា ប់រយើង្ទំង្អស់គប  វបផធម៌របស់រយើង្ និង្ពិភពមានជីវតិ និង្គា នជីវតិែបទរទៀត 

វតថអារាម ការកាប់ឆ្កក របទ្ព ការស្ថង្សង់្ផធះ 

របូភាពតំណាង្ដផនែី 

ទំព័រ 2



ទំព័រ 3



ទំព័រ 4



ទំព័រ 5



ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 

 

សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 6 

២.ទ្គូដបង្ដចកសិសសជាទ្កុមពិភាការ្លើយនឹង្សំណួរដែលានោក់ឱ្យ រទ្កាយមកតំណាង្
ទ្កុមរឡើង្ផឋល់ចរមលើយឱ្យានទ្តឹមទ្តូវ ទ្គជូាអបកសររសរចរមលើយរបស់សិសសរលើកាឋ ររេៀន។ 
៣.ទ្គូទ្តូវពនយល់ទ្ាប់សិសសនូវចំណុចសំខ្ន់បីគឺ៖ការទញយកធនធានពីបរសិ្ថទ ន ការ
បរចេញសំណល់រៅកបុង្បរសិ្ថទ ន និង្ការជំនួស រោយរលើកឧទហរណ៍មកពនយល់សិសស។
រទ្កាយមកទ្គូទ្តូវរលើកសំណួររែើមផីពញ្ហដ ក់ស្ថា រតីសិសសឱ្យគិតថ្រគានចូលរមួបំផ្លល ញ ឬក៏
ចូលរមួការររធនធានធមាជាតិ។ 

សកមាភាពទី៣(រយៈរពល៤០ ទី) 
១.ទ្គូទ្ាប់ឱ្យសិសសអានអតទបទចំណុចទី៣រោយរសៃៀមស្ថៃ ត់ប ធ ប់មកទ្គូទ្តូវររៀបចំសំណួរ
ឱ្យសិសស ។ 
២.ដបង្ដចកសិសសជាទ្កមុរ្លើយនឹង្សំណួរទ្គូដែលានោក់ឱ្យ ប ធ ប់មកឱ្យតំណាង្ទ្កុម
រឡើង្រ្លើយ។ 
៣.ទ្គូទ្តូវដបង្ដចកសិសសជាពីរទ្កុម ប ធ ប់មកទ្តវូទ្ាប់សិសសថ្ រតើរយើង្ានអាស្ស័យអវីេលះ
ជាមួយបរសិ្ថទ ន?ឱ្យទ្កុមនីមួយៗរទ្តៀមទុកជាមុនរែើមផីទ្បកួតទ្បដជង្គប ាមអកសរចុង្រកយ
ឧទហរណ៍៖ 

ទ្បសិនទ្កុមណាមួយកបះមានសិទនិឱ្យទ្កមុចាញ់រារំទ្ចៀង្ឬរធវើទ្ាប់ាមសតវ។ 
សកមាភាពទី៤(រយៈរពល៣០ ទី) 

១.ទ្គូទ្ាប់ឱ្យសិសសអានអតទបទចំណុចទី៤រោយរសៃៀមស្ថៃ ត់។ប ធ ប់មកទ្គូទ្តូវបរង្កើតសំណួរ
ានចំនួន៥ែល់១០រែើមផីសួរសិសសឱ្យរ្លើយ។ 
២.ទ្គូដបង្ដចកសិសសជាទ្កុមរែើមផីពិភាកាអំពីការរទ្បើទ្ាស់ធនធានធមាជាតិនិង្ការររ
ធនធានធមាជាតិរៅតំបន់របស់េលួនដែលពួករគជួបផ្លធ ល់។ប ធ ប់មកឱ្យសិសសតំណាង្ទ្កមុ
រឡើង្រាយការណ៍។ 
៣.ដបង្ដចករបូភាពឱ្យសិសសរឡើង្ផគូរផគង់្នូវចំណុចដែលទ្គាូនោក់ឱ្យ 
 ការរទ្បើទ្ាស់ធនធានធមាជាតិ 
 ការការររធនធានធមាជាតិ 

ទ្កុមទី១ ទ្កុមទី២ 
បរសិ្ថទ នជា ជទ្មក 
បរសិ្ថទ នជា មនុសស 
បរសិ្ថទ នជា របង្ការររេញុ ំ 
បរសិ្ថទ នជា .............................. 

បរសិ្ថទ នជា កសិកមា 
បរសិ្ថទ នជា រសផៀង្អាហារ 
បរសិ្ថទ នជា េយល់ 
បរសិ្ថទ នជា .................................. 

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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៤.ដបង្ដចកសិសសឱ្យរលង្ដលផង្អប់ររំោយរទ្បើរកយមួយឬឃ្លល មួយប ធ ប់មកឱ្យសិសសបំដបក
ពីផលប៉ះរល់។ឧទហរណ៍៖ 

 
 
 
 
 
 
 
ទ្បសិនរបើទ្កុមណាមួយរករកយានតិចជាង្រគចាត់ទុកថ្ចាញ់ រហើយទ្កុមកបះមានសិទនិឱ្យ
ទ្កុមចាញ់រារំទ្ចៀង្ឬក៏រធវើទ្ាប់ាមសតវ(កាត់បនទយភាពសាុគស្ថា ញរបស់សិសស)។ 

ការវាយត្ម្មៃ 
សិសសមានគំនិតយកចិតថទុកោក់រលើបរសិ្ថទ នជាង្មុន និង្ចូលរមួចំដណកការររបរសិ្ថទ នកបុង្
តំបន់រោយយល់ពីស្ថរៈសំខ្ន់របស់បរសិ្ថទ ន។ 

សកមមភាពបន្នាម 
១.ឱ្យសិសសគូររបូភាពដែលនិយាយអំពីបរសិ្ថទ នដែលរគស្សឡាញ់ ោក់ាំង្របូភាពកបុង្ថ្ប ក់
ររៀនឬផធះរបស់រគ។ 
២.រលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យសររសរររឿង្និទនអំពីបរសិ្ថទ នាមការស្សបមរបស់េលួន។ 
៣.ឱ្យសិសសចូលរមួការររបរសិ្ថទ នស្ថលាររៀន និង្ដកលមែស្ថលារោយរទ្បើទ្ាស់សំណល់។ 

 
 
 
 
 
 
 

អស់បទ្ពរកើ 

ពយុះរកើតរឡើង្ រភលៀង្មិនរទៀង្ រឡើង្ករដឋ  អស់សតវបទ្ព 

ទំព័រ 6



ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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៤.ដបង្ដចកសិសសឱ្យរលង្ដលផង្អប់ររំោយរទ្បើរកយមួយឬឃ្លល មួយប ធ ប់មកឱ្យសិសសបំដបក
ពីផលប៉ះរល់។ឧទហរណ៍៖ 

 
 
 
 
 
 
 
ទ្បសិនរបើទ្កុមណាមួយរករកយានតិចជាង្រគចាត់ទុកថ្ចាញ់ រហើយទ្កុមកបះមានសិទនិឱ្យ
ទ្កុមចាញ់រារំទ្ចៀង្ឬក៏រធវើទ្ាប់ាមសតវ(កាត់បនទយភាពសាុគស្ថា ញរបស់សិសស)។ 

ការវាយត្ម្មៃ 
សិសសមានគំនិតយកចិតថទុកោក់រលើបរសិ្ថទ នជាង្មុន និង្ចូលរមួចំដណកការររបរសិ្ថទ នកបុង្
តំបន់រោយយល់ពីស្ថរៈសំខ្ន់របស់បរសិ្ថទ ន។ 

សកមមភាពបន្នាម 
១.ឱ្យសិសសគូររបូភាពដែលនិយាយអំពីបរសិ្ថទ នដែលរគស្សឡាញ់ ោក់ាំង្របូភាពកបុង្ថ្ប ក់
ររៀនឬផធះរបស់រគ។ 
២.រលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យសររសរររឿង្និទនអំពីបរសិ្ថទ នាមការស្សបមរបស់េលួន។ 
៣.ឱ្យសិសសចូលរមួការររបរសិ្ថទ នស្ថលាររៀន និង្ដកលមែស្ថលារោយរទ្បើទ្ាស់សំណល់។ 

 
 
 
 
 
 
 

អស់បទ្ពរកើ 

ពយុះរកើតរឡើង្ រភលៀង្មិនរទៀង្ រឡើង្ករដឋ  អស់សតវបទ្ព 

ទំព័រ 7



ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 

 

សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 8 

មមមរៀនទី២  
ភាវៈរស ់និរបរសិ្ថា នរបសវ់ា 

១. លំបៅឋាន 
 ស្ថររង្គកាយទ្បរភទេុសគប  រស់រៅកបុង្បរសិ្ថទ នេុសគប ។ ស្ថររង្គកាយមួយទទួល
ាន អាហារ ទឹក ជទ្មក និង្តទ្មូវការរផសង្រទៀតសទ្មាប់ការរស់រៅការលូតលាស់និង្ការបនថ
ពូជពីមជឈោឌ នរស់រៅផ្លធ ល់របស់វា។ បរសិ្ថទ នដែលផឋល់នូវវតទុរផសង្ៗែល់ស្ថររង្គកាយរែើមផី
រស់រៅ លូតលាស់ និង្បនថពូជរៅថ្«លំរៅឋាន»។ តំបន់មួយអាចមានលំរៅឋានរទ្ចើន 
ឧទហរណ៍៖ សតវរទ្កៀលរស់រៅកបុង្គុរមាព តបទ្ពរហើយរកចំណីទីវាល សតវលលករធវើសមផុក
រៅរលើរែើមរកើ ដកែកទឹករស់រៅាមរែើមរកើ និង្រកចំណីកបុង្ទឹក។ ស្ថររង្គកាយរផសង្ៗគប  
រស់រៅកបុង្លំរៅឋានេុសៗគប  ពីរទ្រះតទ្មូវការរបស់ពួកវាកបុង្ការរស់រៅមិនែូចគប រទ។ 
 
 
 
 
 
 

២.ពពកួ 
 ស្ថររង្គកាយមួយជាឯកតថៈមួយរៅកបុង្ពពួក។ឧទហរណ៍៖សតវរទ្កៀលជាឯកតថៈមួយ 
កបុង្ពពួកសតវរទ្កៀល។  
 
 
 
 
 
 រៅកបុង្លំរៅឋានមួយមានស្ថររង្គកាយរទ្ចើនទ្បរភទរស់រៅ។ ស្ថររង្គកាយមួយ
ទ្បរភទអាចបនថពូជរហើយរស់រៅកបុង្លំរៅឋានពិរសសណាមួយដែលបរង្កើតានជា«ពពួក»។ 
ឧទហរណ៍៖ រៅកបុង្តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ មានពពួករផសង្ៗរស់រៅ ែូចជា ពពួកផលុង្  
ពពួកបទ្ពស្ថា ច់ ពពួកទ្តី ពពួកកដង្កប.......។ 

ហវូង្សតវរទ្កៀលកបុង្បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ គំនូរលំរៅោឌ ន និង្បរសិ្ថទ នរបស់ជីវៈចទ្មុះ 

សតវរទ្កៀលមួយកាល(ឯកតថៈ) ហវូង្សតវរទ្កៀល(ពពួក) 

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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៣.សហគមន ៍
 ស្ថររង្គកាយ ឬពពួកភាគរទ្ចើនមិនអាចរស់រៅដតឯង្ានរទ។ វាដតង្រស់រៅនិង្មាន
ទំ ក់ទំនង្ជាមួយទ្បរភទែបទរទៀត។ ស្ថររង្គកាយទ្បរភទេុសៗគប  រស់រៅជាមួយគប កបុង្ 
កដនលង្ណាមួយរៅថ្«សហគមន៍»។ ទ្តី សតវលែិត កដង្កប ផលុង្ និង្រកុខជាតិទឹកជាសមាជិកបន
សហគមន៍ តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។ ក៏ែូចគប ដែរ សតវលែិត បកសី រែើមរកើនិង្រមា បរង្កើត
ានជាសហគមន៍បទ្ពមួយ។ រនះជាររបៀបមួយដែលពពួកទំង្រនះរស់រៅជាសហគមន៍រោយ
មានទំ ក់ទំនង្ជាមួយគប រៅវញិរៅមកាមការរទ្បើទ្ាស់ធនធានរមួគប  ែូចជា អាហារ និង្
ជទ្មក។ ឧទហរណ៍៖ រែើមរកើអាចជាជទ្មករបស់បកសី សតវតូចៗជីករងូ្រទ្កាមរែើមរកើជា  
ជទ្មក សតវលែិតសីុសលឹករកើ និង្រមា ជាអាហារ បកសីសីុសតវលែិត និង្ដផលរកើជារែើម។ 
 
 
 
 
 
 

 

៤.ស្ថា នររពន័ធ 
 ស្ថររង្គកាយទំង្អស់រស់រៅកបុង្បរសិ្ថទ ន
េុសៗគប ជារទ្ចើន។ ចាប់ពីតំបន់បូ៉លរហូតែល់រអ
កាវ ទ័រមានភាវៈរស់ជារទ្ចើនរស់កបុង្ែី េយល់ ទឹក 
និង្រលើែី។ ស្ថររង្គកាយបនទ្បរភទ    េុសៗគប
មួយទ្កមុរស់រៅជាមួយគប កបុង្កដនលង្ដតមួយរហើយ
មានទំ ក់ទំនង្ជាមួយគប រៅវញិរៅមក និង្
ជាមួយភាវៈគា នជីវតិរៅថ្ «ស្ថទ នទ្បព័នន»។ 
 រៅកបុង្ស្ថទ នទ្បព័ននបឹង្មួយ ភាវៈរស់ជារទ្ចើនរស់រៅទីរ ះ។ េលះរស់រៅរលើរគក និង្
ចិចេ ឹមជីវតិរោយសីុសតវរផសង្ៗ និង្រកុខជាតិជាអាហារ ។ សតវដកែកទឹកសីុទ្តីជាអាហារ ទ្តីសីុ
ដសល និង្រកុខជាតិកបុង្ទឹកជាអាហារ។ រយើង្សរង្កតរ ើញថ្ ភាវៈជារទ្ចើនរៅកបុង្ស្ថទ នទ្បព័នន
ដែលមានទំ ក់ទំនង្នឹង្គប  រហើយមានឥទនិពលរលើគប រៅវញិរៅមក។ ែូចជាស្ថទ នទ្បព័នន

សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្ៗរទៀតរកចំណីជាមួយគប  ហវូង្សតវទ្តែក់ 

របូភាពដេសរអាហារ 

ទំព័រ 8
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៣.សហគមន ៍
 ស្ថររង្គកាយ ឬពពួកភាគរទ្ចើនមិនអាចរស់រៅដតឯង្ានរទ។ វាដតង្រស់រៅនិង្មាន
ទំ ក់ទំនង្ជាមួយទ្បរភទែបទរទៀត។ ស្ថររង្គកាយទ្បរភទេុសៗគប  រស់រៅជាមួយគប កបុង្ 
កដនលង្ណាមួយរៅថ្«សហគមន៍»។ ទ្តី សតវលែិត កដង្កប ផលុង្ និង្រកុខជាតិទឹកជាសមាជិកបន
សហគមន៍ តំបន់អភិរកសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។ ក៏ែូចគប ដែរ សតវលែិត បកសី រែើមរកើនិង្រមា បរង្កើត
ានជាសហគមន៍បទ្ពមួយ។ រនះជាររបៀបមួយដែលពពួកទំង្រនះរស់រៅជាសហគមន៍រោយ
មានទំ ក់ទំនង្ជាមួយគប រៅវញិរៅមកាមការរទ្បើទ្ាស់ធនធានរមួគប  ែូចជា អាហារ និង្
ជទ្មក។ ឧទហរណ៍៖ រែើមរកើអាចជាជទ្មករបស់បកសី សតវតូចៗជីករងូ្រទ្កាមរែើមរកើជា  
ជទ្មក សតវលែិតសីុសលឹករកើ និង្រមា ជាអាហារ បកសីសីុសតវលែិត និង្ដផលរកើជារែើម។ 
 
 
 
 
 
 

 

៤.ស្ថា នររពន័ធ 
 ស្ថររង្គកាយទំង្អស់រស់រៅកបុង្បរសិ្ថទ ន
េុសៗគប ជារទ្ចើន។ ចាប់ពីតំបន់បូ៉លរហូតែល់រអ
កាវ ទ័រមានភាវៈរស់ជារទ្ចើនរស់កបុង្ែី េយល់ ទឹក 
និង្រលើែី។ ស្ថររង្គកាយបនទ្បរភទ    េុសៗគប
មួយទ្កមុរស់រៅជាមួយគប កបុង្កដនលង្ដតមួយរហើយ
មានទំ ក់ទំនង្ជាមួយគប រៅវញិរៅមក និង្
ជាមួយភាវៈគា នជីវតិរៅថ្ «ស្ថទ នទ្បព័នន»។ 
 រៅកបុង្ស្ថទ នទ្បព័ននបឹង្មួយ ភាវៈរស់ជារទ្ចើនរស់រៅទីរ ះ។ េលះរស់រៅរលើរគក និង្
ចិចេ ឹមជីវតិរោយសីុសតវរផសង្ៗ និង្រកុខជាតិជាអាហារ ។ សតវដកែកទឹកសីុទ្តីជាអាហារ ទ្តីសីុ
ដសល និង្រកុខជាតិកបុង្ទឹកជាអាហារ។ រយើង្សរង្កតរ ើញថ្ ភាវៈជារទ្ចើនរៅកបុង្ស្ថទ នទ្បព័នន
ដែលមានទំ ក់ទំនង្នឹង្គប  រហើយមានឥទនិពលរលើគប រៅវញិរៅមក។ ែូចជាស្ថទ នទ្បព័នន

សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្ៗរទៀតរកចំណីជាមួយគប  ហវូង្សតវទ្តែក់ 

របូភាពដេសរអាហារ 
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បគហ ញសិសសទក់ទង្នឹង្ផលប៉ះរល់ពីសំណល់។ ឱ្យសិសសពិភាកាសំណួរាមទ្កមុ ៖ 
 ក. រតើសំណល់ប៉ះរល់ែល់បរសិ្ថទ នែូចរមឋច?     
 េ. រតើសំណល់ប៉ះរល់ែល់សុេភាពមនុសសែូចរមថច? 

            គ. រតើសំណល់ប៉ះរល់ែល់សតវ និង្រកុខជាតិរផសង្ៗរទៀតែូចរមថច? 
៧.ឱ្យសិសសាមទ្កមុរឡើង្បគហ ញចរមលើយរបស់ទ្កុមនីមួយៗ (ទ្គូរធវើការកត់ទ្ាចរមលើយរបស់
សិសស)។ 
៨.ទ្គូសួរថ្រតើរៅជំុវញិផធះរបស់បែូនមានសំណល់ដែរឬរទ? សំណល់ទំង្រនះប៉ះរល់អវីេលះ
ែល់ទ្កមុទ្គួស្ថររបស់បែូន? 

សកមាភាពទី៤ (រយៈរពល១៥ ទី) 
៩.សិសសអានអតទបទរលើចំណុចទី៤លកខណៈបនសំណល់។ទ្គយូកសមាា រៈដែលានររៀបចំទុក 
ចំនួន២០មកបគហ ញសិសស។  
១០.ទ្គសួូរសិសស ថ្រតើសំណល់ទ្បរភទណាេលះដែលរលួយ និង្សំណល់ណាេលះមិនរលួយ? 
សំណល់ណាេលះមានស្ថរៈទ្បរយាជន៍ និង្សំណល់មិនមានទ្បរយាជន៍? ពិភាកាជាទ្កុម។ 
១១.ទ្កមុនីមួយៗរឡើង្បគហ ញចរមលើយរបស់េលួន(ទ្គូជាអបកកត់ទ្ាចរមលើយរលើកាឋ ររេៀន)។ 

សកមាភាពទី៥(រយៈរពល២០ ទី) 
១២.ទ្គសួូរសិសសថ្រែើមផីកំុឱ្យសំណល់មានការប៉ះរល់ែល់សុេភាពមនុសសសតវនិង្បរសិ្ថទ ន 
រតើរយើង្ទ្តូវរធវើែូចរមឋចេលះ? ទ្គូទ្តូវរែើរតួជាមួយសិសស (អបកលក់នំដែលរវចេេប់រោយសលឹករចក 
និង្អបកទិញនំ)។ប ធ ប់មកទ្គូទ្តូវយកធុង្ោក់សំរាមមកឱ្យសិសស រហើយ ំសិសសរែើរររ ើស  សំ
រាម។ 
១៣.សិសសរែើរទ្បមូលសំណល់ដែលមានកបុង្បររិវណស្ថលាររៀន រទ្ជើសររ ើសសិសសចំនួន៥
 ក់ រែើមផដីញកសំណល់រៅកដនលង្ទុកោក់សំណល់ និង្ទ្តូវទុកោក់សំណល់ាល សធិចរោយ
ដឡក។ 
១៤.រៅរពលដញកសំណល់រចួរាល់រហើយទ្គូទ្បមូលសិសសមកជំុគប  រហើយទ្គបូគហ ញថ្ រែើមផី
ការររបរសិ្ថទ នរយើង្ និង្សុេភាពរបស់មនុសស សតវ រយើង្ទ្តូវទុកោក់សំណល់ ឱ្យានទ្តឹម
ទ្តូវ នូវសំណល់រលួយ និង្សំណល់មិនរលួយ។  
១៥.ទ្គូទ្តូវដណ ំសិសសមិនឱ្យរាះសំណល់ចូលរៅកបុង្តំបន់អភិរកសសតវរទ្កៀលរឡើយរពល
រធវើែំរណើ ររៅរមើលសតវ ឬរៅរមើលរគទ្កបី។ ពីរទ្រះវាប៉ះរល់ែល់ទីកដនលង្សតវរទ្កៀល និង្
សតវស្ថល បែបទរទៀតរកចំណី។ 

 

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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ការវាយត្ម្មៃ 
១.ឱ្យសិសសពណ៌ អំពីសំណល់ាមរយៈចុះសរង្កតស្ស្ថវទ្ជាវជំុវញិស្ថលាររៀន។ 
២.ទ្ាប់មូលរហតុថ្ សំណល់គឺមានការប៉ះរល់យ៉ាង្ខ្ល ំង្ ចំររះជីវៈចទ្មុះកបុង្តំបន់បឹង្
អនលង់្ទ្ពីង្ បរសិ្ថទ ន រកុខជាតិ មនុសស និង្សតវ។  

សកមមភាពបន្នាម 
១.ឱ្យសិសសមាប ក់ៗ ជួយទ្ាប់ែល់ឪពុកមាឋ យពីការទ្គប់ទ្គង្សំណល់ជំុវញិផធះ។ 
២.ររៀបចំការទ្បឡង្ទ្បណំាង្ស្ថប បែផ្លធ ំង្របូភាព រែើមផីជួយអប់រែំល់សហគមន៍មូលោឌ នអំពី 
បរសិ្ថទ នលែ។ 
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ការវាយត្ម្មៃ 
១.ឱ្យសិសសពណ៌ អំពីសំណល់ាមរយៈចុះសរង្កតស្ស្ថវទ្ជាវជំុវញិស្ថលាររៀន។ 
២.ទ្ាប់មូលរហតុថ្ សំណល់គឺមានការប៉ះរល់យ៉ាង្ខ្ល ំង្ ចំររះជីវៈចទ្មុះកបុង្តំបន់បឹង្
អនលង់្ទ្ពីង្ បរសិ្ថទ ន រកុខជាតិ មនុសស និង្សតវ។  

សកមមភាពបន្នាម 
១.ឱ្យសិសសមាប ក់ៗ ជួយទ្ាប់ែល់ឪពុកមាឋ យពីការទ្គប់ទ្គង្សំណល់ជំុវញិផធះ។ 
២.ររៀបចំការទ្បឡង្ទ្បណំាង្ស្ថប បែផ្លធ ំង្របូភាព រែើមផីជួយអប់រែំល់សហគមន៍មូលោឌ នអំពី 
បរសិ្ថទ នលែ។ 
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មមមរៀនទី៤ 
្បភពទកឹ 

រយើង្រស់រៅកបុង្ភពមួយដែលរៅថ្ភពដផនែី (ជួនកាលរគអាចរៅថ្ ភពពណ៌ 
រេៀវ)។ ភពពណ៌រេៀវរនះគឺបណាថ លមកពីរសធើរដត ៧៥% បនដផធរបស់ដផនែីគឺទ្គបែណថ ប់ រៅ
រោយទឹក។ រៅរលើភពដផនែីមានទឹកជារទ្ចើនកដនលង្។ ទឹកមានពីរទ្បរភទគឺទឹកស្ថបមាន
ចំនួន៣% និង្ទឹកបទ្បមានចំនួន៩៧%។ 

១.ររភពទកឹស្ថប 
 រៅរលើដផនែីទឹកស្ថបមានដត ៣% បុ៉រណាត ះ រហើយកបុង្ចំនួនរនះមិនអាចបររិភាគាន 
ទំង្អស់រ ះរទ រទ្រះបរមិាណរ ះមានរាប់បចេូ លទំង្ទឹកកករៅតំបន់បូ៉លខ្ង្រជើង្ និង្
តំបន់បូ៉លខ្ង្តផូង្ដែលមិនអាចយកមករទ្បើទ្ាស់ានរឡើយ។ កបុង្ចំនួនបរមិាណទឹកស្ថប 
ទំង្រ ះមានដត១៥%រទដែលអាចរទ្បើទ្ាស់ានសទ្មាប់ទ្បជាជនទូទំង្ពិភពរលាក។ ទឹក
ស្ថបដែលមនុសសរទ្បើទ្ាស់សពវបថៃមានទ្បភពសំខ្ន់ៗគឺ៖ 

ក.ទឹករលើែី 
េ.ទឹកកបុង្ែី 
គ.ទឹកកក 

ក.ទឹករលើែី 0,៣%បនទឹកស្ថប៖ កំណកអាកាសដែលធាល ក់មករលើបផធែីកបុង្ទទ្មង់្ជារភលៀង្ 
រភលៀង្លាយទ្ពិល និង្ទឹកកកសំឡី រហើយមិនទ្ជាបចូលកបុង្ែី និង្មិនទ្តឡប់រៅកបុង្
បរយិាកាសវញិ ាមរយៈរហួំត ឬរភំាយចំហាយទឹករៅថ្ ទឹករលើបផធែី។ ទឹករលើបផធែីហូរ
កាត់ទីជទ្មាលចូលរៅផធុកកបុង្ដទ្ពក សធឹង្ បឹង្ ទ្តរំង្ រទ្ជាះ តំបន់ែីរសើម អាង្ទឹក សមុទ្ទ 
និង្មហាសមុទ្ទ...។ ទរនលធំៗរៅរលើពិភពរលាកមួយចំនួនែូចជា ទរនលមីសីុសីុពី េូឡូរ៉ាែូ មីសូ៊
រ ី អាម៉ាសូន ទរនលរមគង្គ បឹង្ទរនលស្ថប ទរនលាស្ថក់ ទរនលាទី... សុទនដតមានទឹកដែលរកើត
រឡើង្រោយស្ថរកំណកអាកាសទំង្អស់។ តំបន់ដែលផធុកទឹកទំង្រនះរគឱ្យរ ា្ ះថ្ អាង្រង្
ទឹករភលៀង្។ ទឹករៅរលើែីមានភាពគយស្សលួសទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ រទ្រះរយើង្អាចែង្ោក់
រៅកបុង្រង្ានរោយគយ ឬអាចបូម បង្ហូរចូលទ្បឡាយសទ្មាប់ទ្បព័ននធារាស្ថស្រសថ។ ទឹក
រលើែីជាទ្បភពទឹកែ៏សំខ្ន់សទ្មាប់ទ្បជាជនកមពុជាកបុង្ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ។ 
 

របូភាពទឹករលើែី 

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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េ.ទឹកកបុង្ែី៖កំណកអាកាសដែលធាល ក់មករលើែីមិនដមនសទិតរៅរលើបផធែីទំង្អស់ ទឹករភលៀង្
មួយចំនួនទ្ជាបចូលកបុង្ែីរៅបំរពញចរ ល ះ ឬទ្បរហាង្ែី និង្សិលារៅសំបកដផនែី រចួបនថ 
ចល រហូតែល់ស្សទប់មិនទ្ជាបទឹក ក៏សទិតរៅទីរ ះរៅថ្ ទឹកកបុង្ែី។  
 
 
 
 

 
ស្សទប់សិលាមិនទ្ជាបទឹក(ដ្ែតទឹក) ឬស្សទប់ករមធចកំណធូរដែលរធវើឱ្យទឹកមាន

ចល ហូរានរៅថ្ែរង្ហើមទឹក។ជាទូរៅទឹកទ្បមាណជា៩៥%បនទឹកស្ថបរៅរលើភពដផនែី 
គឺសទិតរៅជាទឹកកបុង្ែី។ នីវ ៉ទឹូកកបុង្ែីគឺជាបផធខ្ង្រលើបនតំបន់ដ្ែតទឹក។ទឹកកបុង្ែីរធវើចល ពី
តំបន់ផធុកទឹក កាត់ែរង្ហើមទឹករចួរចញមកតំបន់រផធរទឹក ររលគឺជាដផបកមួយបនវែថទឹក។តំបន់រផធរ
ទឹកអាចជាអូរ សធឹង្ ដទ្ពក ទរនល ផលូវទឹករចញពីកបុង្ែី និង្សមុទ្ទ។ ទឹកកបុង្ែីានកាល យជាទ្បភព
ែ៏សំខ្ន់មួយសទ្មាប់ទ្បរទសកមពុជា  រោយមានអណឋូ ង្ទឹកជារទ្ចើនរន់ទ្តូវានរគជីករៅ   
ទូទំង្ទ្បរទស។ ទឹកកបុង្ែីជាទូរៅស្ថែ តលែ មិនមានការបំពុលរផសង្ៗរហើយអាចផឹកាន។
អណឋូ ង្ដែលរទ្ៅអាចផគត់ផគង់្ទឹកានយូរ រទ្កាយរពលកដនលង្ែ៏បទរទៀតរងី្សៃួតអស់។ ទឹកកបុង្
ែីមានទ្បមាណ៣១%បនទឹកស្ថប។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូភាពទឹករភលៀង្ 

 

អណថូ ង្សបប់អាចរទ្បើទ្ាស់ 
ស្សទប់ទឹកកបុង្ែី 

ែំរណើ ររភលៀង្ធាល ក់ 
អណថូ ង្សបប់ 

សធឹង្/ទរនល 
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េ.ទឹកកបុង្ែី៖កំណកអាកាសដែលធាល ក់មករលើែីមិនដមនសទិតរៅរលើបផធែីទំង្អស់ ទឹករភលៀង្
មួយចំនួនទ្ជាបចូលកបុង្ែីរៅបំរពញចរ ល ះ ឬទ្បរហាង្ែី និង្សិលារៅសំបកដផនែី រចួបនថ 
ចល រហូតែល់ស្សទប់មិនទ្ជាបទឹក ក៏សទិតរៅទីរ ះរៅថ្ ទឹកកបុង្ែី។  
 
 
 
 

 
ស្សទប់សិលាមិនទ្ជាបទឹក(ដ្ែតទឹក) ឬស្សទប់ករមធចកំណធូរដែលរធវើឱ្យទឹកមាន

ចល ហូរានរៅថ្ែរង្ហើមទឹក។ជាទូរៅទឹកទ្បមាណជា៩៥%បនទឹកស្ថបរៅរលើភពដផនែី 
គឺសទិតរៅជាទឹកកបុង្ែី។ នីវ ៉ទឹូកកបុង្ែីគឺជាបផធខ្ង្រលើបនតំបន់ដ្ែតទឹក។ទឹកកបុង្ែីរធវើចល ពី
តំបន់ផធុកទឹក កាត់ែរង្ហើមទឹករចួរចញមកតំបន់រផធរទឹក ររលគឺជាដផបកមួយបនវែថទឹក។តំបន់រផធរ
ទឹកអាចជាអូរ សធឹង្ ដទ្ពក ទរនល ផលូវទឹករចញពីកបុង្ែី និង្សមុទ្ទ។ ទឹកកបុង្ែីានកាល យជាទ្បភព
ែ៏សំខ្ន់មួយសទ្មាប់ទ្បរទសកមពុជា  រោយមានអណឋូ ង្ទឹកជារទ្ចើនរន់ទ្តូវានរគជីករៅ   
ទូទំង្ទ្បរទស។ ទឹកកបុង្ែីជាទូរៅស្ថែ តលែ មិនមានការបំពុលរផសង្ៗរហើយអាចផឹកាន។
អណឋូ ង្ដែលរទ្ៅអាចផគត់ផគង់្ទឹកានយូរ រទ្កាយរពលកដនលង្ែ៏បទរទៀតរងី្សៃួតអស់។ ទឹកកបុង្
ែីមានទ្បមាណ៣១%បនទឹកស្ថប។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូភាពទឹករភលៀង្ 

 

អណថូ ង្សបប់អាចរទ្បើទ្ាស់ 
ស្សទប់ទឹកកបុង្ែី 

ែំរណើ ររភលៀង្ធាល ក់ 
អណថូ ង្សបប់ 

សធឹង្/ទរនល 
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គ.ទឹកកក៖  ទឹកកកជាទឹកដែលទ្តជាក់រហើយកករងឹ្ដែលជាទូរៅវាមានដតរៅតំបន់ទ្តជាក់
ខ្ល ំង្បុ៉រណាត ះ ែូចជារៅតំបន់អង់្ាកទិច និង្អាឡាស្ថក ជារែើម។ទឹកកកមិនអាចហូរានរទ។
រៅបថៃអ គតទឹកកករនះនឹង្អាចកាល យរៅជាទ្បភពទឹកែ៏សំខ្ន់មួយ ទ្បសិនរបើទ្បភពទឹក
ែបទរទៀតទ្តូវានបំពុល រហើយមិនអាចរទ្បើទ្ាស់ាន។ កាតិបទឹកកក និង្ទឹកកកមាន
ទ្បមាណ៦៨,៧%បនទឹកស្ថប។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .វែថទឹក៖ វែថទឹកគឺជាចល បនទឹកពីទ្បភពទឹកែូចជា ទរនល សធឹង្ បឹង្ អូរ សមុទ្ទ និង្កបុង្ែី
រៅបរយិាកាសមានទទ្មង់្ជារហួំត កំណក កំណកអាកាសរចួទ្តឡប់រៅទ្បភពរែើមវញិ។ វែថ
ទឹករកើតរឡើង្រៅាមបីែំណាក់កាល ជារហួំត កំណក និង្កំណកអាកាស។ 

-រហួំត៖ ជាែំរណើ របនទឹកដែលទទួលរង្ថ្មពលកំរៅទ្ពះអាទិតយ រហើយដទ្បកាល យរៅ
ជាចំហាយទឹក និង្ឧសា័ន។ 

-កំណក៖ ជាលំ ំេយល់រៅថ ដកផរបផធែី សធុះរឡើង្រៅរលើ ំយកចំហាយទឹករៅែល់រយៈ 
កមពស់េពស់ដែលមានសីតុណហ ភាពទបរធវើឱ្យចំហាយទឹក បឋូររៅជាតំណក់ទឹករហើយបរង្កើត
ានជាពពក។ 

របូភាពភនំទឹកកកកនុងតំបន់ប ូល 
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សកមាភាពទី៣ (រយៈរពល២០ ទី) 
៨.ទ្គូទ្តវូរទ្បើទ្ាស់ភូរគល(ដផនែីតំណាង្)មកបគហ ញសិសសឱ្យានយល់ពីរាយណ៍ទឹករៅ 
រលើដផនែី។ 
៩.ទ្គូទ្តវូដបង្ដចកសិសសជាទ្កុមរែើមផីពិភាកាបរមិាណទឹកបទ្ប ទឹកស្ថប និង្ទឹកសទ្មាប់រទ្បើ
ទ្ាស់របស់មនុសស។ មួយទ្កុមរៅសិសាខ្ង្រទ្ៅថ្ប ក់ ដសវង្រកទ្បភពទឹកដែលស្ថលាររៀន 
និង្សហគមន៍រទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ។ 

សកមាភាពទី៤ (រយៈរពល៣០ ទី) 
១០.ទ្គូទ្តូវដបង្ដចកសិសសជាទ្ាំមួយទ្កុមរែើមផដីសវង្រកពីការរទ្បើទ្ាស់ទឹក(លំរៅឋាន 
ឧសាហកមា កសិកមា ថ្មពល គម គមន៍ និង្រទសចរណ៍)។ 
១១.រទ្កាយពីពិភាកាចប់រហើយឱ្យតំណាង្ទ្កុមរឡើង្មកបគហ ញចរមលើយរបស់ទ្កមុនីមួយៗ 
រទ្កាយពីសិសសបគហ ញរចួរហើយទ្គួទ្តូវរធវើការបូកសរបុនូវេលឹមស្ថររមររៀនទំង្មូល និង្រលើក
ទឹកចិតថឱ្យសិសសចូលរមួដថរកាទ្បភពទឹកកបុង្តំបន់របស់េលួនឱ្យានលែ 
១២.ចុង្រម៉ាង្ទ្គូទ្តវូ ំសិសសរលង្ដលផង្អប់រ ំ (សិសស៤ ក់ រែើរតួជាទឹករោយបែកាន់
ទ្កោសតូចៗ ចំដណកសិសសរផសង្រទៀតរែើរតួជាមនុសស រកុខជាតិ និង្សតវ (ជាពីរទ្កុម) ប ធ ប់
មកសិសសរែើរតួជាមនុសស រកុខជាតិ និង្សតវ មិនមានទឹក រធវើជារទ្កៀមសវិត (ទ្កុមទី១)។ សិសស
រែើរតួជាមនុសស រកុខជាតិ និង្សតវ មានទឹកទ្គប់ទ្គន់មានភាពស្សស់ថ្ល  លូតលាស់លែ រទ្កាយ
មករធវើការរទ្បៀបរធៀបគប រវាង្មនុសស រកុខជាតិ និង្សតវមានទឹក និង្អត់ទឹក។ 

ការវាយត្ម្មៃ 
១. ចូរបគហ ញពីផលទ្បរយាជន៍ទឹក   (ផឹក រស្ស្ថចស្សព គម គមន៍..........) 
២. រហតុអវីានជាទឹកមានស្ថរៈសំខ្ន់ចំររះមនុសស សតវ និង្រកុខជាតិ? 
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សកមាភាពទី៣ (រយៈរពល២០ ទី) 
៨.ទ្គូទ្តវូរទ្បើទ្ាស់ភូរគល(ដផនែីតំណាង្)មកបគហ ញសិសសឱ្យានយល់ពីរាយណ៍ទឹករៅ 
រលើដផនែី។ 
៩.ទ្គូទ្តវូដបង្ដចកសិសសជាទ្កុមរែើមផីពិភាកាបរមិាណទឹកបទ្ប ទឹកស្ថប និង្ទឹកសទ្មាប់រទ្បើ
ទ្ាស់របស់មនុសស។ មួយទ្កុមរៅសិសាខ្ង្រទ្ៅថ្ប ក់ ដសវង្រកទ្បភពទឹកដែលស្ថលាររៀន 
និង្សហគមន៍រទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ។ 

សកមាភាពទី៤ (រយៈរពល៣០ ទី) 
១០.ទ្គូទ្តូវដបង្ដចកសិសសជាទ្ាំមួយទ្កុមរែើមផដីសវង្រកពីការរទ្បើទ្ាស់ទឹក(លំរៅឋាន 
ឧសាហកមា កសិកមា ថ្មពល គម គមន៍ និង្រទសចរណ៍)។ 
១១.រទ្កាយពីពិភាកាចប់រហើយឱ្យតំណាង្ទ្កុមរឡើង្មកបគហ ញចរមលើយរបស់ទ្កមុនីមួយៗ 
រទ្កាយពីសិសសបគហ ញរចួរហើយទ្គួទ្តូវរធវើការបូកសរបុនូវេលឹមស្ថររមររៀនទំង្មូល និង្រលើក
ទឹកចិតថឱ្យសិសសចូលរមួដថរកាទ្បភពទឹកកបុង្តំបន់របស់េលួនឱ្យានលែ 
១២.ចុង្រម៉ាង្ទ្គូទ្តវូ ំសិសសរលង្ដលផង្អប់រ ំ (សិសស៤ ក់ រែើរតួជាទឹករោយបែកាន់
ទ្កោសតូចៗ ចំដណកសិសសរផសង្រទៀតរែើរតួជាមនុសស រកុខជាតិ និង្សតវ (ជាពីរទ្កុម) ប ធ ប់
មកសិសសរែើរតួជាមនុសស រកុខជាតិ និង្សតវ មិនមានទឹក រធវើជារទ្កៀមសវិត (ទ្កុមទី១)។ សិសស
រែើរតួជាមនុសស រកុខជាតិ និង្សតវ មានទឹកទ្គប់ទ្គន់មានភាពស្សស់ថ្ល  លូតលាស់លែ រទ្កាយ
មករធវើការរទ្បៀបរធៀបគប រវាង្មនុសស រកុខជាតិ និង្សតវមានទឹក និង្អត់ទឹក។ 

ការវាយត្ម្មៃ 
១. ចូរបគហ ញពីផលទ្បរយាជន៍ទឹក   (ផឹក រស្ស្ថចស្សព គម គមន៍..........) 
២. រហតុអវីានជាទឹកមានស្ថរៈសំខ្ន់ចំររះមនុសស សតវ និង្រកុខជាតិ? 
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សហការជាមួយការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និង្កីឡា ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត                              ទំព័រ 31 

ក.ទ្កមុសំខ្ន់បនភាប ក់គរបំពុលទំង្រ ះគឺ៖ 

 កាបូនអុកសីុត    : កាបូនមូ៉ណូអុកសីុត(CO) រឧឺសា័នកាបូនិច(CO2
 ) 

 ស្ថព ន់ធ័រអុកសីុត : ស្ថព ន់ធ័រអុកសីុត(SO) និង្ស្ថព ន់ធ័រទ្ទីអុកសីុត(SO3
 ) 

 អាសូតអុកសីុត  : អាសូតមូ៉ណូអុកសីុត(NO) អាសូតឌី្អុកសីុត(NO2
 ) និង្ឌី្អាសូតមូ៉

ណូអុកសីុត(N2O)។ 

 សមាសធាតុសររីាង្គគយរហើរ រមាន(CH4
 ) បង់្ដសន(C6H6

 )កលរ ៉ភូលុយអរ ៉កូាបូន(CFC5) 

 ភាគលែិតអដណឋ តវលិវល់ : ភាគលែិតរាង្ែូចជា ធូលី សិលា រទ្បង្ ថ្ប ំសមាល ប់កាថ ចបទ្ង្ 

 អុកសីុតករផូតូគីមី : អូសូន(O3) អីុទ្ែូដសនដពអុកសីុត(H2O2
 ) 

 ស្ថរធាតុវទិយុសកមា 

 កំរៅ 

េ.ទ្បរភទបនការបំពុលេយល់ 

 ភាប ក់គរបំពុលទ្តូវានបរចេញចូលរៅបរយិាកាសពីទ្បភព   

 ចំរហះឥនធនៈផូសីុលកបុង្រថយនឋ រទចទ្កយានយនឋ ររាង្ចទ្ក យនឋរហាះជារែើម 

 ការែុតអុស លាមកសតវ និង្សំណល់ពីែំណំាសទ្មាប់ោំសល បំភលឺ រយឺកកំរៅ 

 ការែុតបទ្ពរកើ និង្វាលរមា រៅតំបន់ទ្តូពិច និង្ដកផរទ្តពិូចរែើមផីរានយកែីោំែំណំា 

 ការចិចេ ឹមសតវ  

 ការាចជី 

 ការរទ្បើអាវធុយុទនភ័ណឍ កបុង្សង្រ្គគ មជារែើម។ 
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ក.ទ្កមុសំខ្ន់បនភាប ក់គរបំពុលទំង្រ ះគឺ៖ 

 កាបូនអុកសីុត    : កាបូនមូ៉ណូអុកសីុត(CO) រឧឺសា័នកាបូនិច(CO2
 ) 

 ស្ថព ន់ធ័រអុកសីុត : ស្ថព ន់ធ័រអុកសីុត(SO) និង្ស្ថព ន់ធ័រទ្ទីអុកសីុត(SO3
 ) 

 អាសូតអុកសីុត  : អាសូតមូ៉ណូអុកសីុត(NO) អាសូតឌី្អុកសីុត(NO2
 ) និង្ឌី្អាសូតមូ៉

ណូអុកសីុត(N2O)។ 

 សមាសធាតុសររីាង្គគយរហើរ រមាន(CH4
 ) បង់្ដសន(C6H6

 )កលរ ៉ភូលុយអរ ៉កូាបូន(CFC5) 

 ភាគលែិតអដណឋ តវលិវល់ : ភាគលែិតរាង្ែូចជា ធូលី សិលា រទ្បង្ ថ្ប ំសមាល ប់កាថ ចបទ្ង្ 

 អុកសីុតករផូតូគីមី : អូសូន(O3) អីុទ្ែូដសនដពអុកសីុត(H2O2
 ) 

 ស្ថរធាតុវទិយុសកមា 

 កំរៅ 

េ.ទ្បរភទបនការបំពុលេយល់ 

 ភាប ក់គរបំពុលទ្តូវានបរចេញចូលរៅបរយិាកាសពីទ្បភព   

 ចំរហះឥនធនៈផូសីុលកបុង្រថយនឋ រទចទ្កយានយនឋ ររាង្ចទ្ក យនឋរហាះជារែើម 

 ការែុតអុស លាមកសតវ និង្សំណល់ពីែំណំាសទ្មាប់ោំសល បំភលឺ រយឺកកំរៅ 

 ការែុតបទ្ពរកើ និង្វាលរមា រៅតំបន់ទ្តូពិច និង្ដកផរទ្តពិូចរែើមផីរានយកែីោំែំណំា 

 ការចិចេ ឹមសតវ  

 ការាចជី 

 ការរទ្បើអាវធុយុទនភ័ណឍ កបុង្សង្រ្គគ មជារែើម។ 
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ទំព័រ 35



ទំព័រ 36



ទំព័រ 37
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៧.ទ្កុមនីមួយៗរឡើង្បគហ ញនូវចរមលើយរបស់េលួន ទ្គូកត់ទ្ា។ 
៨. ទ្គូឱ្យទ្កុមបនថការពិភាកាបដនទមរទៀតរលើការបំពុលទឹក ែី េយល់រៅាមភូមិ ទ្កុមទ្គួស្ថរ  
(រតើបែូនៗធាល ប់ានរ ើញការបំពុលទឹក ែី និង្េយល់ដែរឬរទរៅកបុង្ភូមិរបស់បែូន? រហើយរៅ
ទ្កុមទ្គួស្ថរបែូនមានការបំពុលទឹក ែី និង្ េយល់ដែរឬរទ?) 
៩. ទ្គូជាអបកកត់ទ្ាចរមលើយរបស់ទ្កុមនីមួយៗ។ ប ធ ប់មកោក់សំណួរបដនទមទក់ទង្នឹង្ការ
បំពុលសំរឡង្។ 
១០. ំសិសសររ ើសសំរាមកបុង្មាប ក់ៗយ៉ាង្រហាចណាស់ឱ្យាន៥មុេោក់កបុង្ធុង្សំរាម ឬកដនលង្
ចាក់សំរាមរែើមផីជួយសមាែ តបរសិ្ថទ នកបុង្តំបន់។ 
១១.សួររៅសិសសថ្រៅរពលរគរគង្លក់រហើយមានសំរឡង្មករខំ្នរតើពួករគមានអារមាណ៍
យ៉ាង្ែូចរមឋច? 
១២.សររសរចរមលើយរបស់ពួករគរៅរលើកាឋ ររេៀន។ ពនយល់ទ្ាប់សិសសថ្ សំរឡង្មករខំ្ន
ដែលបណាឋ លឱ្យរយើង្រែកមិនលក់ស្សួលមានអារមាណ៍ភិតភ័យ។ល។ គឺជាការបំពុលមួយ
ដែលមានរ ា្ ះថ្ ការបំពុលរោយសំរឡង្។ 
១៣.ឱ្យទ្កមុនីមួយៗពិភាការកទ្បភពសំរឡង្ដែលអាច ជាការបំពុលែល់មនុសស និង្សតវ 
សរមលង្ចាក់ធុង្ាស មីទ្កូ សីុរផលយានយនថ។ របើមានរពលរវលាទ្គប់ទ្គន់ គួរឱ្យសិសស
ពិភាការលើែំរណាះស្ស្ថយ រតើពួករគគួររធវើយ៉ាង្ែូចរមឋចរែើមផកីាត់បនទយការបំពុលសំរឡង្
ទំង្រ ះ។ 
១៤.ឱ្យសិសសស្ថកលផង្ជាក់ដសឋង្រលើផលប៉ះរល់ យកស្ថល បទ្រោក់ជីគីមីបនថិច និង្ទឹក
បនថិចប ធ ប់យកដែករកះែុតរហូតែល់សៃួតរតើមានកលិនអវីនិង្កំណកអវីនូវរលើស្ថល បទ្រ (រពល
ែុតសិសសទ្តូវរក់ម៉ាសការររ) ទ្គូទ្តូវពនយល់សិសសរពលស្ថកលផង្រចួ។ 
 

សកមមភាពបន្នាម 
១.រែើរពិនិតយរមើលជំុវញិស្ថលាររៀនរកឱ្យរ ើញទ្បភពបនការបំពុលែូចជា ទីផារ រភាជនីយ
ោឌ ន កដនលង្លាង្ឡាន។ល។ ឱ្យសិសសកត់ទ្ាចូលកបុង្បចា ីនូវការបំពុលដែលានរ ើញរៅ
កបុង្ភូមិរបស់រគរហើយប ធ ប់សររសរចូលរសៀវរៅ។ 
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ទំព័រ 41



ទំព័រ 42
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ទ្ាស់ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមាមានផលប៉ះរល់ែល់បរសិ្ថទ ន និង្សុេភាពមនុសសដែរឬរទ? 
(ទ្គូសររសរចរមលើយសិសសរលើកាឋ ររេៀន)។ 
៧.រតើបែូនៗែឹង្រទ ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមាចូលរៅកបុង្េលួនមនុសសាមវធីិណា? 
៨.ដចកទ្កុមពិភាការលើចំណុចបី ១.ទ្ជាបចូលាមមាត់ាមវធីិណា? ២.ទ្ជាបចូលាមដសផក
ាមវធីិណា? ៣.ទ្ជាបចូលាមផលូវែរង្ហើមាមវធីិណា?។ ទ្គូសររសរចរមលើយសិសស។ 
៩. ំសិសសរលង្ដលផង្អប់រទំក់ទង្នឹង្ការរទ្បើទ្ាស់ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា។ 
១០.ដចកសិសសជាបីទ្កុម។ ពនយល់រៅសិសសទ្កមុទីមួយថ្ ពួករគរែើរតួរធវើជាសតវកុក(សិសស២
 ក់) រហើយទ្កុមទីពីររែើរតួរធវើជាទ្តី(សិសស៦ ក់) ចំដណកទ្កុមទីបី រធវើជាសតវកណឋូ ប (សិសស
១៨ ក់) ទ្បសិនរបើមានសិសសរទ្ចើន ឬតិចជាង្រនះ ទ្តូវរធវើការផ្លល ស់បឋូរទំហំអបកចូលរមួ រែើមផី
ឱ្យចំនួនទ្តីមានរទ្ចើនជាង្ចំនួនកុកទ្បដហលបីែង្ និង្ ចំនួនកណឋូ បរទ្ចើនជាង្ចំនួនទ្តី
ទ្បដហលបីែង្ដែរ។ ទ្កមុនីមួយៗទ្តូវមានសញ្ហដ សមាគ ល់របស់េលួន គឺទ្កមុរែើរតួរធវើជាកុក ទ្កមុ
ទ្តី ទ្កុមកណឋូ ប រែើមផីឱ្យគយស្សួលចំណំា។ 
១១.ឱ្យថង់្ាល សធិចមួយមាប ក់រៅទ្កុមដែលរធវើកណឋូ ប រហើយពនយល់ទ្ាប់រគថ្ ថង់្     ាល សធិច
រ ះ គឺរធវើជាទ្កពះរបស់សតវកណឋូ ប។ 
១២.ឱ្យសិសសទំង្អស់បិទដភបក រហើយាចសមាា រៈទំង្៣០មុេដែលានរទ្តៀមជារស្សចរៅ
រលើែី។  
១៣.ពនយល់ទ្ាប់សិសសថ្ សមាា រៈដែលានាចរៅរលើែីរ ះគឺជាអាហារ។ ពនយល់ទ្ាប់
សិសសថ្ អបករែើរតួរធវើជាកណឋូ បមានរពល៥ ទី រែើមផីទ្បមូលអាហារទំង្អស់រ ះោក់រៅ
កបុង្ថង់្ាល សធិច (ទ្កពះ) ឯសិសសរធវើជាសតវកុក និង្ទ្តី រៅអង្គុយរសៃៀមស្ថៃ ត់រៅទ្ជងុ្មាខ ង្ចំា
រមើលកណឋូ បទ្បមូលចំណី។ រទ្កាយពីរយៈរពល៥ ទី កណឋូ បទ្តូវកប់ទ្បមូលចំណី។ 
១៤.ពនយល់ទ្កុមដែលរែើរតួរធវើជាទ្តីថ្ ពួករគទ្តវូដសវង្រកចំណីរោយចាប់សតវកណឋូ បរធវើជាអា
ហារ។ ចំដណកអបករែើរតួរធវើជាសតវកុកទ្តូវរៅឱ្យរសៃៀមសិនចាំរមើលសកមាភាពរបស់ទ្តី។ សតវ
កណឋូ បនីមួយៗរៅរពលដែលទ្តីចាប់ានទ្តវូហុចថង់្ដែលជាទ្កពះោក់ចំណីអាហាររៅ
ឱ្យទ្តី រហើយទ្តឡប់រៅអង្គុយឱ្យរសៃៀមស្ថៃ ត់រៅកដនលង្រែើមវញិ។ 
១៥.ពនយល់ទ្ាប់សិសសរធវើជាកុកថ្ រគទ្តវូដសវង្រកចាប់ទ្តី។ ចំដណកទ្តីកំពុង្ដសវង្រកចាប់
កណឋូ បដែលរៅរសសសល់ រហើយកណឋូ បក៏កំពុង្ដសវង្រកចំណីដែរ។ ទ្បសិនជាកុកចាប់ទ្តី
ាន ទ្តីទ្តូវហុចរសាង្ោក់ចំណីរៅឱ្យកុក រចួរហើយរៅអង្គុយរៅកដនលង្រែើមវញិរោយ
រសៃៀមស្ថៃ ត់។ រហើយទ្បសិនជា ទ្តីចាប់កណឋូ បានកណឋូ បទ្តវូហុចរសាង្ចំណីរៅឱ្យទ្តី 

ទំព័រ 44



ទំព័រ 45
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មមមរៀនទី៧  
ស្ថរៈសខំាន់ម្នជីកំប ុសត 

១. ជីកបំ សុេជាអវ?ី 
ជីកំបុ៉សថ ជាជីធមាជាតិផសំរឡើង្ពី សលឹករកើ អាចម៍រណា សំបកដផលរកើ រមា សៃួតឬ 

ស្សស់ ចំរបើង្ អគក ម ទ្កោស កំរាល ក ចក ទង្រ្ ធ នរេតថ លាមកសតវ(មាន់ ទ រគ ទ្កបីជារែើម) 
សំណល់ពីផធះាយនិង្ករមធចកមធីរផសង្ៗរទៀតពីរកុខជាតិរៅាមភូមិស្ថទ នដែលរលួយចូលគប ។  

 
 
 
 
 

២. អតាររបោជនព៏នការបររើរាសជី់កបំ សុេ 
 ជីកំបុ៉សថផធុកស្ថរធាតុចិចេ ឹមរទ្ចើនយ៉ាង្សទ្មាប់រកុខជាតិ ដែលពំុមានរៅកបុង្ជីគីមី 
 ជីកំបុ៉សថបរចេញស្ថរធាតុចិចេ ឹមកបុង្សភាពយឺតៗសទ្មាប់រយៈរពលយូរ ដែលេុសពីជី
គីមី 

 ជីកំបុ៉សថរធវើឱ្យែីមានជីជាតិលែានយូរ រហើយបរចេញយ៉ាង្តិចនូវស្ថរធាតុគីមីដែលរធវើ
ឱ្យមានការបំពុលែល់ទ្បភពទឹក។ 

 ជីកំបុ៉សថជាទ្ទ ប់ការររែីរោយកាត់បនទយជាតិអាសីុត(ជាតិជូរ)  និង្បរង្កើនស្ថរធាតុ
ចិចេ ឹមដែលរកុខជាតិទ្តូវការ។ 

 ជីកំបុ៉សថជួយរកាសំរណើ មែី និង្ស្ថរធាតុចិចេ ឹមានយូរ 
 ជីកំបុ៉សថជួយឱ្យែីមានសភាពផុសធូរគយស្សួលែល់ការោំែុះនិង្រធវើឱ្យរកុខជាតិគយ
ស្សួលចាក់បញសលូតលាស់ានលែ 

 ជីកំបុ៉សថមានផធុកស្ថររង្គកាយ ដែលអាចតទល់ានរៅនឹង្កាថ ចបទ្ង្េលះផង្ដែរ។
រលើសពីរនះរទៀត ការរធវើជីកំបុ៉សថទ្តូវចំណាយទ្ាក់តិចជាង្ការទិញជីគីមីជួយបរង្កើន 
រសជាតិនិង្បរមិាណផលែំណំា រហើយមិនបង្ករទ្គះថ្ប ក់ែល់សុេភាពអបកបររិភាគ។  
 
 

គំនរជីកំបុ៉សឋដែលផលិតរចួ 

ទំព័រ 46
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មមមរៀនទី៧  
ស្ថរៈសខំាន់ម្នជីកំប ុសត 

១. ជីកបំ សុេជាអវ?ី 
ជីកំបុ៉សថ ជាជីធមាជាតិផសំរឡើង្ពី សលឹករកើ អាចម៍រណា សំបកដផលរកើ រមា សៃួតឬ 

ស្សស់ ចំរបើង្ អគក ម ទ្កោស កំរាល ក ចក ទង្រ្ ធ នរេតថ លាមកសតវ(មាន់ ទ រគ ទ្កបីជារែើម) 
សំណល់ពីផធះាយនិង្ករមធចកមធីរផសង្ៗរទៀតពីរកុខជាតិរៅាមភូមិស្ថទ នដែលរលួយចូលគប ។  

 
 
 
 
 

២. អតាររបោជនព៏នការបររើរាស់ជីកបំ សុេ 
 ជីកំបុ៉សថផធុកស្ថរធាតុចិចេ ឹមរទ្ចើនយ៉ាង្សទ្មាប់រកុខជាតិ ដែលពំុមានរៅកបុង្ជីគីមី 
 ជីកំបុ៉សថបរចេញស្ថរធាតុចិចេ ឹមកបុង្សភាពយឺតៗសទ្មាប់រយៈរពលយូរ ដែលេុសពីជី
គីមី 

 ជីកំបុ៉សថរធវើឱ្យែីមានជីជាតិលែានយូរ រហើយបរចេញយ៉ាង្តិចនូវស្ថរធាតុគីមីដែលរធវើ
ឱ្យមានការបំពុលែល់ទ្បភពទឹក។ 

 ជីកំបុ៉សថជាទ្ទ ប់ការររែីរោយកាត់បនទយជាតិអាសីុត(ជាតិជូរ)  និង្បរង្កើនស្ថរធាតុ
ចិចេ ឹមដែលរកុខជាតិទ្តូវការ។ 

 ជីកំបុ៉សថជួយរកាសំរណើ មែី និង្ស្ថរធាតុចិចេ ឹមានយូរ 
 ជីកំបុ៉សថជួយឱ្យែីមានសភាពផុសធូរគយស្សួលែល់ការោំែុះនិង្រធវើឱ្យរកុខជាតិគយ
ស្សួលចាក់បញសលូតលាស់ានលែ 

 ជីកំបុ៉សថមានផធុកស្ថររង្គកាយ ដែលអាចតទល់ានរៅនឹង្កាថ ចបទ្ង្េលះផង្ដែរ។
រលើសពីរនះរទៀត ការរធវើជីកំបុ៉សថទ្តូវចំណាយទ្ាក់តិចជាង្ការទិញជីគីមីជួយបរង្កើន 
រសជាតិនិង្បរមិាណផលែំណំា រហើយមិនបង្ករទ្គះថ្ប ក់ែល់សុេភាពអបកបររិភាគ។  
 
 

គំនរជីកំបុ៉សឋដែលផលិតរចួ 
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សកមមភាពទី៣ (រយៈក្ពល៦៥នាទី) 
៨.សិសសររៀបចំទ្ទុង្ជីកំបុ៉សថមួយរែើមផរីធវើការពិរស្ថធន៍។ ឱ្យសិសសយកសមាា រៈដែលអាចរធវើជី
កំបុ៉សថាន មករធវើការពិរស្ថធន៍ (លាមកសតវ កំរាល ក រែើមទង្រ្ ធ នរេតថ ចំរបើង្ សំណល់ផធះ
ាយ និង្សំរាម ដែលពួករគជួបររៀង្រាល់បថៃ)។ 
៩.ពនយល់ទ្ាប់សិសសថ្ សំណល់រៅជំុវញិផធះរបស់រយើង្មានរទ្ចើនណាស់។ ែូចរនះរយើង្
ទ្តូវទ្បមូលសំណល់ទំង្អស់រនះរធវើជាជីកំបុ៉សថ។ 
១០.អបអរស្ថទរែល់សិសសទំង្អស់ដែលានររៀបចំរធវើររាង្ជីកំបុ៉សថនិង្ការរធវើជីកំបុ៉សថ។ 

ការវាយត្ម្មៃ 
១.សិសសពនយល់អំពីទ្បភពសមាា រៈសទ្មាប់រធវើជីកំបុ៉សថ រតើវាមានទ្បភពរៅទីណាេលះ?         
រតើជីកំបុ៉សថមានស្ថរៈទ្បរយាជន៍អវីេលះ? 
២.សិសសរកទ្បរភទសំណល់ដែលអាចយកមករធវើជីកំបុ៉សថាន។ ឱ្យពួករគរករមើលសំណល់ 
ដែលមានរៅជំុវញិផធះរបស់រគ រហើយរគរធវើែូចរមឋចចំររះសំណល់ទំង្រ ះ? 

សកមមភាពបន្នាម 
១. ំសិសសរៅរមើលគំនរសំរាមដែលមានរៅកបុង្ស្ថលា រហើយសួរពួករគ ថ្រតើរ ើញសំរាម
ទ្បរភទណារទ្ចើនជាង្រគ។ 
២.សិសសសួរឪពុកមាឋ យរបស់រគថ្រតើធាល ប់រធវើជីកំបុ៉សថដែរឬរទពីមុន រហើយសពវបថៃរតើពួកគត់
រទ្បើទ្ាស់ជីអវីសទ្មាប់រធវើដស្សចមាក រ។ 
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មមមរៀនទី ៨     
សត្វម្កៀល និរទីជ្មក 

១. សតវបរកៀល 
រទ្កៀលជាទ្បរភទសតវស្ថល បមានរោយកទ្ម និង្ជិតផុតពូជរលើពិភពរលាក។ រទ្កៀល

មានមាឌ្ធំ ដែលអាចមានទមៃន់ែល់១២គីឡូទ្កាម មានកមពស់រហូតែល់១,៦២ដម៉ទ្ត មានរជើង្
ដវង្ មានកដវង្ និង្មានសំរឡង្ឮខ្ល ំង្ ។ រទ្កៀលមានសមផុរទ្បរផះ មានកាលពណ៌ទ្កហម 
មានបនធូលនិង្ចំពុះពណ៌ទ្បរផះ។ សតវរទ្កៀលញីនិង្រទ្កៀលរ ា្ លមានលកខណៈមិនេុសគប
រទ បុ៉ដនថសតវរទ្កៀលរ ា្ លមានមាឌ្ធំជាង្សតវរទ្កៀលញីបនថិច។ សតវរទ្កៀលញីមានពង្ពី១
រៅ៣កបុង្មួយរលើក។ រៅរលើពិភពរលាករយើង្រនះ មានរទ្កៀល ១៥ ទ្បរភទ។ 
 ទ្បរភទសតវរទ្កៀលរៅអនលង់្ទ្ពីង្រនះ គឺជាអនុទ្បរភទ មានរ ា្ ះជាភាស្ថអង់្រគលស   

អីុរសធើនស្ថរ៉ាសរទ្កន (eastern Sarus Crane) និង្រ ា្ ះវទិាស្ថស្រសឋ ទ្គសូអង់្ទីរហាគ នស្ថពី 
(Grus antigone sharpie)។ រៅតំបន់អាសីុអារគបយ៍ វតថមានបនសតវរទ្កៀលរនះ មានរៅដតកបុង្
ទ្បរទសចំនួន៤ដតបុ៉រណាត ះគឺកមពុជា រវៀតណាម ភូមា និង្ឡាវ រហើយានផុតពូជរៅរហើយកបុង្
ទ្បរទសបថ។ រៅទ្បរទសកមពុជា សតវរទ្កៀលមានរៅាមតំបន់ទំ បលិចទឹកាមរែូវកាល 
ែូចជារៅាម តំបន់ែីសណថ ទរនលរមគង្គ វាលទំ បបឹង្ទរនលស្ថប និង្តំបន់ែីរសើមកបុង្តំបន់
បទ្ពររាះ។  ទ្បរទសឡាវ សតវរទ្កៀលរៅមានវតថមានតិចតួចបុ៉រណាត ះ។ ដផែកាមទិនបន័យបន
ការសិកាស្ស្ថវទ្ជាវ ចំនួនសតវរទ្កៀលានកំពុង្ធាល ក់ចុះយ៉ាង្ឆ្កប់រហ័សកបុង្ចំរណាមសតវ
រទ្កៀលទំង្ ១៥ ទ្បរភទរផសង្ៗរលើពិភពរលាក។  

២. ការអភរិកសសតវបរកៀលបៅកមពជុា 
រៅរែូវវសា សតវរទ្កៀលបគក ត់ពូជ និង្ពង្កូនរៅាមតំបន់ែីរសើមកបុង្បទ្ពររាះសទិត

រៅភាគខ្ង្រជើង្បនទ្បរទសកមពុជារោយរធវើសមផុករៅរលើបផធទឹកពិរសសកបុង្បឹង្ទ្តរំង្   
កមាវធីិការររសមផុក ពង្ កូនសតវរទ្កៀល រោយសហគមន៍មូលោឌ នទ្តូវានបរង្កើតរឡើង្រៅ
ទីរ ះរែើមផីធា នូវសុវតទិភាពរបស់ពួកវា។ រៅរែូវទ្ាំង្ សតវរទ្កៀលទំង្រ ះផ្លល ស់ទីមករក
ចំណីជាហវូង្ធំៗរៅភាគខ្ង្តផូង្បនទ្បរទសកមពុជា រមួទំង្តំបន់ការរររទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្
ផង្ដែរ រោយមានកិចេការររយ៉ាង្តឹង្រុងឹ្ពីទ្កុមអភិរកស និង្សហគមន៍ទ្បចំាតំបន់នីមួយៗ។  
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មមមរៀនទី ៨     
សត្វម្កៀល និរទីជ្មក 

១. សតវបរកៀល 
រទ្កៀលជាទ្បរភទសតវស្ថល បមានរោយកទ្ម និង្ជិតផុតពូជរលើពិភពរលាក។ រទ្កៀល

មានមាឌ្ធំ ដែលអាចមានទមៃន់ែល់១២គីឡូទ្កាម មានកមពស់រហូតែល់១,៦២ដម៉ទ្ត មានរជើង្
ដវង្ មានកដវង្ និង្មានសំរឡង្ឮខ្ល ំង្ ។ រទ្កៀលមានសមផុរទ្បរផះ មានកាលពណ៌ទ្កហម 
មានបនធូលនិង្ចំពុះពណ៌ទ្បរផះ។ សតវរទ្កៀលញីនិង្រទ្កៀលរ ា្ លមានលកខណៈមិនេុសគប
រទ បុ៉ដនថសតវរទ្កៀលរ ា្ លមានមាឌ្ធំជាង្សតវរទ្កៀលញីបនថិច។ សតវរទ្កៀលញីមានពង្ពី១
រៅ៣កបុង្មួយរលើក។ រៅរលើពិភពរលាករយើង្រនះ មានរទ្កៀល ១៥ ទ្បរភទ។ 
 ទ្បរភទសតវរទ្កៀលរៅអនលង់្ទ្ពីង្រនះ គឺជាអនុទ្បរភទ មានរ ា្ ះជាភាស្ថអង់្រគលស   

អីុរសធើនស្ថរ៉ាសរទ្កន (eastern Sarus Crane) និង្រ ា្ ះវទិាស្ថស្រសឋ ទ្គសូអង់្ទីរហាគ នស្ថពី 
(Grus antigone sharpie)។ រៅតំបន់អាសីុអារគបយ៍ វតថមានបនសតវរទ្កៀលរនះ មានរៅដតកបុង្
ទ្បរទសចំនួន៤ដតបុ៉រណាត ះគឺកមពុជា រវៀតណាម ភូមា និង្ឡាវ រហើយានផុតពូជរៅរហើយកបុង្
ទ្បរទសបថ។ រៅទ្បរទសកមពុជា សតវរទ្កៀលមានរៅាមតំបន់ទំ បលិចទឹកាមរែូវកាល 
ែូចជារៅាម តំបន់ែីសណថ ទរនលរមគង្គ វាលទំ បបឹង្ទរនលស្ថប និង្តំបន់ែីរសើមកបុង្តំបន់
បទ្ពររាះ។  ទ្បរទសឡាវ សតវរទ្កៀលរៅមានវតថមានតិចតួចបុ៉រណាត ះ។ ដផែកាមទិនបន័យបន
ការសិកាស្ស្ថវទ្ជាវ ចំនួនសតវរទ្កៀលានកំពុង្ធាល ក់ចុះយ៉ាង្ឆ្កប់រហ័សកបុង្ចំរណាមសតវ
រទ្កៀលទំង្ ១៥ ទ្បរភទរផសង្ៗរលើពិភពរលាក។  

២. ការអភរិកសសតវបរកៀលបៅកមពជុា 
រៅរែូវវសា សតវរទ្កៀលបគក ត់ពូជ និង្ពង្កូនរៅាមតំបន់ែីរសើមកបុង្បទ្ពររាះសទិត

រៅភាគខ្ង្រជើង្បនទ្បរទសកមពុជារោយរធវើសមផុករៅរលើបផធទឹកពិរសសកបុង្បឹង្ទ្តរំង្   
កមាវធីិការររសមផុក ពង្ កូនសតវរទ្កៀល រោយសហគមន៍មូលោឌ នទ្តូវានបរង្កើតរឡើង្រៅ
ទីរ ះរែើមផីធា នូវសុវតទិភាពរបស់ពួកវា។ រៅរែូវទ្ាំង្ សតវរទ្កៀលទំង្រ ះផ្លល ស់ទីមករក
ចំណីជាហវូង្ធំៗរៅភាគខ្ង្តផូង្បនទ្បរទសកមពុជា រមួទំង្តំបន់ការរររទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្
ផង្ដែរ រោយមានកិចេការររយ៉ាង្តឹង្រុងឹ្ពីទ្កុមអភិរកស និង្សហគមន៍ទ្បចំាតំបន់នីមួយៗ។  
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សតវរទ្កៀលមួយចំនួនក៏ាន្លង្ចូលរៅរកចំណីរៅតំបន់អភិរកសភូមី (Phou My) បន
ទ្បរទសរវៀតណាម ដែលរៅជាប់គប រនះផង្ដែរ។  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

៣. បោលបណំងពនការអភរិកស  
១.ធា ការដថរកា និង្ការរររស្ថភ័ណភាពធមាជាតិ ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ វបផធម៌និង្ជីវៈ
ចទ្មុះ ររលគឺ ការររ និង្អភិរកសធនធានរសរនទិចសតវបទ្ព មចាឆ ជាតិ និង្រកុខជាតិ 
ពិរសសសតវរទ្កៀលដែលជាទ្បរភទជិតផុតពូជនិង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀត ទ្បរភទមាន
រោយកទ្ម ទ្បរភទកំពុង្ទទួលរង្រទ្គះថ្ប ក់ និង្រកាលំនឹង្បរសិ្ថទ នធមាជាតិនិង្ទី
ជទ្មករបស់វា។ 
២.ផថល់ផលិតផល និង្រសវាកមាធមាជាតិសទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បកបរោយនិរនថរភាព  

សត្វក្រៀលរំពុងពងរូនកៅត្បំនព់្្ពការពារ្ពះវ ារកររងុងក្ត្្្ ពះវ ារករៅកៅរវូវវសា 
សត្វក្រៀលរំពុងររចំណីកៅតំ្បនអ់ភាររសអនលង់្ ពីងកៅរវូវ្រងំៅថត្កោយDr. Quoi 

 

សត្វក្រៀលរំពុងពងរូនកៅតំ្បនព់្្ពការពារ្ពះវ ារកររងុងក្ត្្្ ពះវ ារករៅកៅរវូវវសា 

 

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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(ជាជទ្មកសទ្មាប់ការស្ថប ក់អាស្ស័យែ៏សុេស្ថនឋ និង្ការបនឋពូជរបស់សតវបទ្ព        
មចាឆ ជាតិ រកុខជាតិ និង្បរទ្មើឱ្យរគលរៅរអកូរទសចរណ៍)។ 
៣.រលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលោឌ ន ក៏ែូចជាស្ថធារណជនកបុង្ការរមួ
ចំដណកែល់ការទ្គប់ទ្គង្ ការការររ និង្ការអភិរកសជីវៈចទ្មុះ និង្ធនធានធមាជាតិ
កបុង្តំបន់ រមួមានការសិកាស្ស្ថវទ្ជាវវទិាស្ថស្រសឋ បរចេករទស ការអប់រផំសពវផាយ 
បណឋុ ះបណាឋ ល អភិវឌ្ណសហគមន៍ និង្ ការអរង្កតាមោនពីភាពដទ្បទ្បួលបរសិ្ថទ ន
ដែលទក់ទង្នឹង្ការអភិវឌ្ណទ្បកបរោយនិរនឋរភាព ការររទ្បភពចំណី និង្ដថរកា
ទ្បភពទឹកឱ្យមានទ្បទ្កតីភាពសទ្មាប់ជីវៈចទ្មុះ    រសែឌកិចេសង្គម  និង្បរសិ្ថទ ន ការ
ទប់ស្ថក ត់រាល់ការចូលរកុរានទង្រ្ ធ នកាប់បំផលិញបំផ្លល ញធនធានធមាជាតិ ពិរសសការ
ររំលាភយកែីរធវើកមាសិទនិ រធវើដស្សបគគ  និង្សកមាភាពរលាើសចាប់រផសង្ៗរទៀត។ 

៤. តបំនក់ារពារបទសភាពអនលងរ់ពងី  
ទីាំង្៖ រគអាចរធវើែំរណើ ររៅកាន់តំបន់អនលង់្ទ្ពីង្ានរោយរទ្បើរទចទ្កយាន ឬ

រទចទ្កយានយនថ ឬរថយនថទ្បរភទរទសចរណ៍ រោយដបករចញពីផលូវជាតិ រលេ៣១ ទ្តង់្
ចំណុចខ្ង្តផូង្ស្ថលា ំុអង្គសុរភី ាមផលូវរឆ្កព ះរៅទ្ចកទវ រតន់ហន់ កបុង្ចមាៃ យផលូវទ្បមាណ
៧០០ដម៉ទ្ត រចួបត់ស្ថថ បំែាមរខ្ល ង្ទវ រវតថទ្តរំង្កូក     ប ធ ប់មកបនថែំរណើ ររហូតែល់វតថថា 
របើក។ រៅខ្ង្រកើតទីអារាមរនះ រលាកអបកនឹង្រមើលរ ើញបឹង្ធំមួយ រ ះគឺជាតំបន់ការររ
រទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្ (ឬ តំបន់អភិរកសសតវរទ្កៀលអនលង់្ទ្ពីង្)។  

ផផនទ ីតំបន់ការពារបទសភាពអនលងរ់ពងី បៅរសុកកំពងរ់តាច បខ្តេកំពត 
រាជរោឌ ភិាលកមពុជាក៏ានបថូររ ា្ ះតំបន់អភិរកសរនះរៅជា តំបន់ការរររទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្   
ដែលមានបផធែីទំហំ២១៧ហិកា សទិតកបុង្ភូមិស្ថស្រសថ ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត រោយអនុ
ទ្កឹតយរលេ ៨៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៩ ដេឧសភា ឆ្កប ំ២០១៦ រទ្កាមសមតទកិចេទ្គប់ទ្គង្របស់
ទ្កសួង្បរសិ្ថទ ន ដែលមានមនធីរបរសិ្ថទ នរេតថកំពតជារស ធិការ ទ្គប់ទ្គង្ផ្លធ ល់រៅតំបន់
រ ះ។ 
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(ជាជទ្មកសទ្មាប់ការស្ថប ក់អាស្ស័យែ៏សុេស្ថនឋ និង្ការបនឋពូជរបស់សតវបទ្ព        
មចាឆ ជាតិ រកុខជាតិ និង្បរទ្មើឱ្យរគលរៅរអកូរទសចរណ៍)។ 
៣.រលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលោឌ ន ក៏ែូចជាស្ថធារណជនកបុង្ការរមួ
ចំដណកែល់ការទ្គប់ទ្គង្ ការការររ និង្ការអភិរកសជីវៈចទ្មុះ និង្ធនធានធមាជាតិ
កបុង្តំបន់ រមួមានការសិកាស្ស្ថវទ្ជាវវទិាស្ថស្រសឋ បរចេករទស ការអប់រផំសពវផាយ 
បណឋុ ះបណាឋ ល អភិវឌ្ណសហគមន៍ និង្ ការអរង្កតាមោនពីភាពដទ្បទ្បួលបរសិ្ថទ ន
ដែលទក់ទង្នឹង្ការអភិវឌ្ណទ្បកបរោយនិរនឋរភាព ការររទ្បភពចំណី និង្ដថរកា
ទ្បភពទឹកឱ្យមានទ្បទ្កតីភាពសទ្មាប់ជីវៈចទ្មុះ    រសែឌកិចេសង្គម  និង្បរសិ្ថទ ន ការ
ទប់ស្ថក ត់រាល់ការចូលរកុរានទង្រ្ ធ នកាប់បំផលិញបំផ្លល ញធនធានធមាជាតិ ពិរសសការ
ររំលាភយកែីរធវើកមាសិទនិ រធវើដស្សបគគ  និង្សកមាភាពរលាើសចាប់រផសង្ៗរទៀត។ 

៤. តបំនក់ារពារបទសភាពអនលងរ់ពងី  
ទីាំង្៖ រគអាចរធវើែំរណើ ររៅកាន់តំបន់អនលង់្ទ្ពីង្ានរោយរទ្បើរទចទ្កយាន ឬ

រទចទ្កយានយនថ ឬរថយនថទ្បរភទរទសចរណ៍ រោយដបករចញពីផលូវជាតិ រលេ៣១ ទ្តង់្
ចំណុចខ្ង្តផូង្ស្ថលា ំុអង្គសុរភី ាមផលូវរឆ្កព ះរៅទ្ចកទវ រតន់ហន់ កបុង្ចមាៃ យផលូវទ្បមាណ
៧០០ដម៉ទ្ត រចួបត់ស្ថថ បំែាមរខ្ល ង្ទវ រវតថទ្តរំង្កូក     ប ធ ប់មកបនថែំរណើ ររហូតែល់វតថថា 
របើក។ រៅខ្ង្រកើតទីអារាមរនះ រលាកអបកនឹង្រមើលរ ើញបឹង្ធំមួយ រ ះគឺជាតំបន់ការររ
រទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្ (ឬ តំបន់អភិរកសសតវរទ្កៀលអនលង់្ទ្ពីង្)។  

ផផនទ ីតំបន់ការពារបទសភាពអនលងរ់ពងី បៅរសុកកំពងរ់តាច បខ្តេកំពត 
រាជរោឌ ភិាលកមពុជាក៏ានបថូររ ា្ ះតំបន់អភិរកសរនះរៅជា តំបន់ការរររទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្   
ដែលមានបផធែីទំហំ២១៧ហិកា សទិតកបុង្ភូមិស្ថស្រសថ ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត រោយអនុ
ទ្កឹតយរលេ ៨៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៩ ដេឧសភា ឆ្កប ំ២០១៦ រទ្កាមសមតទកិចេទ្គប់ទ្គង្របស់
ទ្កសួង្បរសិ្ថទ ន ដែលមានមនធីរបរសិ្ថទ នរេតថកំពតជារស ធិការ ទ្គប់ទ្គង្ផ្លធ ល់រៅតំបន់
រ ះ។ 
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ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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ស្ថទ នភាព៖ តំបន់រនះជាតំបន់បឹង្ និង្ររះអូរមានលិចទឹក រហើយទទួលឥទនិពលរជារ ចទ្គប់
រែូវកាល។  ទឹករៅតំបន់រនះមានរសជាតិបទ្បរៅរែូវទ្ាំង្ ទ្ពមទំង្មានរកុខជាតិ ផលុង្ដែលែុះ
លាយឡំជាមួយនឹង្គុរមាព តបទ្ពស្ថា ច់។ ផលុង្ជាទ្បភពចំណីរបស់សតវរទ្កៀល រហើយគុរមាព តបទ្ព
ស្ថា ច់ជាទីស្ថប ក់អាស្ស័យែ៏សមស្សបរបស់សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀតរៅកបុង្តំបន់
រនះ ។ 

ទ្បវតថិតំបន់៖ រែើមរឡើយកបុង្បផធបឹង្ទំង្មូលមានសុទនដតរែើមចាក របស់ទ្បជាពលរែឌ។ 
រៅឆ្កប ំ២០០០មានទឹកជំនន់យ៉ាង្ធំទ្គបែណថ ប់រលើភូមិស្ថស្រសថរនះ ដែលានរធវើឱ្យរែើមចាក
ទំង្រ ះានគប់អស់រហើយទ្បជាពលរែឌានរាះបង់្ែីរ ះរចាលរទ្រះមិនអាចរធវើអវីរកើត។ 
ប ធ ប់មកក៏ទទួលានព័ត៌មានបនវតឋមានសតវរទ្កៀល ាមរយៈការអរង្កតពីរលើអាកាសរធវើ
រឡើង្រៅឆ្កប ំ២០០១ រោយមង្រ្នឋីជំ ញរែឌាលបទ្ពក ី និង្អង្គការមូលនិធិសតវរទ្កៀលអនថរ
ជាតិ (ICF)។ ប ធ ប់ពីរ ះមក មង្រ្នឋីជំ ញរែឌាលបទ្ពរកើក៏ានចុះសិកាស្ស្ថវទ្ជាវរោយ
រថាើររជើង្ជាបនឋប ធ ប់។ ដផែកាមលទនផលស្ស្ថវទ្ជាវ រាជរោឌ ភិាលកមពុជាានសរទ្មចបរង្កើត
តំបន់ទ្គប់ទ្គង្និង្អភិរកសដែនបទ្មុង្សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀតសទិតរៅទីាំង្
អនលង់្ទ្ពីង្ស្សកុកំពង់្ទ្ាចរេតថកំពតរោយអនុទ្កឹតយរលេ ០៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៦ ដេមក
រា ឆ្កប ំ២០១១ រលើបផធែីទំហំ២១៧ហិកា។ រែើមផីធា ការដថរកា និង្ការរររស្ថភ័ណភាព
ធមាជាតិ ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ វបផធម៌ និង្ជីវៈចទ្មះុ រាជរោឌ ភិាលកមពុជាក៏ានដកទទ្មង្រលើការ
ទ្គប់ទ្គង្ រោយបថូររ ា្ ះតំបន់អភិរកសរនះរៅជា តំបន់ការរររទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្   ដែល
មានបផធែីទំហំ២១៧ហិកា សទិតកបុង្ភូមិស្ថស្រសថ ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត រោយអនុទ្កឹតយ
រលេ ៨៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៩ ដេឧសភា ឆ្កប ំ២០១៦។ 

វតថមានសតវរទ្កៀល៖ ចាប់ពីដេវចិឆិកាែល់ដេឧសភា ជាររៀង្រាល់ឆ្កប ំ សតវរទ្កៀលាន
ផ្លល ស់ទីពីតំបន់រផសង្ៗមករកចំណីរៅតំបន់អនលង់្ទ្ពីង្។ រៅទីរ ះ រមើមផលុង្គឺជាអាហារយ៉ាង្
សំខ្ន់របស់សតវរទ្កៀល។ ចំនួនសតវរទ្កៀលរនះានរកើនរឡើង្ជាររៀង្រាល់ឆ្កប ំ ដែលមាន
ចំនួនអតិបរមាែល់ ៣៤២ កាល រៅឆ្កប ំ២០១៣។ រទះជាយ៉ាង្ណាក៏រោយ កបុង្រែូវកាល
រនះ សតវរទ្កៀលទំង្រនះានរធវើែំរណើ រចល័តរចញចូលជាមួយតំបន់ពីររផសង្រទៀតដែលរៅ
ជិតគប  គឺតំបន់បឹង្ដទ្ពករពព  កបុង្រេតថាដកវ និង្តំបន់ភូមី (Phou My) កបុង្ទ្បរទសរវៀតណាម 
ដែលសទិតរៅជាប់ទ្ពំទ្បទល់គប ។  រលើសពីរនះរៅរទៀត ចាប់ពីឆ្កប ំ២០០១រហូតមកែល់ឆ្កប ំ
២០១៤ មានសតវស្ថល បចំនួន៩០ទ្បរភទទ្តូវានទ្កុមអភិរកសកត់ទ្ាានជាបនថប ធ ប់រៅតំបន់
រនះ ដែលកបុង្រ ះមានទ្កុមទ្បរភទសតវស្ថល បមានរោយកទ្មចំនួន៥ទ្បរភទ ដែលរមួមានសតវ
រទ្កៀល រ លពណ៌ ទ្តយ៉ង្េលួនស  ទ្តយ៉ង្េលួនររលាង្ និង្ទ្តែក់តូច ។  
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ស្ថទ នភាព៖ តំបន់រនះជាតំបន់បឹង្ និង្ររះអូរមានលិចទឹក រហើយទទួលឥទនិពលរជារ ចទ្គប់
រែូវកាល។  ទឹករៅតំបន់រនះមានរសជាតិបទ្បរៅរែូវទ្ាំង្ ទ្ពមទំង្មានរកុខជាតិ ផលុង្ដែលែុះ
លាយឡំជាមួយនឹង្គុរមាព តបទ្ពស្ថា ច់។ ផលុង្ជាទ្បភពចំណីរបស់សតវរទ្កៀល រហើយគុរមាព តបទ្ព
ស្ថា ច់ជាទីស្ថប ក់អាស្ស័យែ៏សមស្សបរបស់សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀតរៅកបុង្តំបន់
រនះ ។ 

ទ្បវតថិតំបន់៖ រែើមរឡើយកបុង្បផធបឹង្ទំង្មូលមានសុទនដតរែើមចាក របស់ទ្បជាពលរែឌ។ 
រៅឆ្កប ំ២០០០មានទឹកជំនន់យ៉ាង្ធំទ្គបែណថ ប់រលើភូមិស្ថស្រសថរនះ ដែលានរធវើឱ្យរែើមចាក
ទំង្រ ះានគប់អស់រហើយទ្បជាពលរែឌានរាះបង់្ែីរ ះរចាលរទ្រះមិនអាចរធវើអវីរកើត។ 
ប ធ ប់មកក៏ទទួលានព័ត៌មានបនវតឋមានសតវរទ្កៀល ាមរយៈការអរង្កតពីរលើអាកាសរធវើ
រឡើង្រៅឆ្កប ំ២០០១ រោយមង្រ្នឋីជំ ញរែឌាលបទ្ពក ី និង្អង្គការមូលនិធិសតវរទ្កៀលអនថរ
ជាតិ (ICF)។ ប ធ ប់ពីរ ះមក មង្រ្នឋីជំ ញរែឌាលបទ្ពរកើក៏ានចុះសិកាស្ស្ថវទ្ជាវរោយ
រថាើររជើង្ជាបនឋប ធ ប់។ ដផែកាមលទនផលស្ស្ថវទ្ជាវ រាជរោឌ ភិាលកមពុជាានសរទ្មចបរង្កើត
តំបន់ទ្គប់ទ្គង្និង្អភិរកសដែនបទ្មុង្សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀតសទិតរៅទីាំង្
អនលង់្ទ្ពីង្ស្សកុកំពង់្ទ្ាចរេតថកំពតរោយអនុទ្កឹតយរលេ ០៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៦ ដេមក
រា ឆ្កប ំ២០១១ រលើបផធែីទំហំ២១៧ហិកា។ រែើមផីធា ការដថរកា និង្ការរររស្ថភ័ណភាព
ធមាជាតិ ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ វបផធម៌ និង្ជីវៈចទ្មះុ រាជរោឌ ភិាលកមពុជាក៏ានដកទទ្មង្រលើការ
ទ្គប់ទ្គង្ រោយបថូររ ា្ ះតំបន់អភិរកសរនះរៅជា តំបន់ការរររទសភាពអនលង់្ទ្ពីង្   ដែល
មានបផធែីទំហំ២១៧ហិកា សទិតកបុង្ភូមិស្ថស្រសថ ស្សុកកំពង់្ទ្ាច រេតថកំពត រោយអនុទ្កឹតយ
រលេ ៨៤ អនទ្ក.បក ចុះបថៃទី០៩ ដេឧសភា ឆ្កប ំ២០១៦។ 

វតថមានសតវរទ្កៀល៖ ចាប់ពីដេវចិឆិកាែល់ដេឧសភា ជាររៀង្រាល់ឆ្កប ំ សតវរទ្កៀលាន
ផ្លល ស់ទីពីតំបន់រផសង្ៗមករកចំណីរៅតំបន់អនលង់្ទ្ពីង្។ រៅទីរ ះ រមើមផលុង្គឺជាអាហារយ៉ាង្
សំខ្ន់របស់សតវរទ្កៀល។ ចំនួនសតវរទ្កៀលរនះានរកើនរឡើង្ជាររៀង្រាល់ឆ្កប ំ ដែលមាន
ចំនួនអតិបរមាែល់ ៣៤២ កាល រៅឆ្កប ំ២០១៣។ រទះជាយ៉ាង្ណាក៏រោយ កបុង្រែូវកាល
រនះ សតវរទ្កៀលទំង្រនះានរធវើែំរណើ រចល័តរចញចូលជាមួយតំបន់ពីររផសង្រទៀតដែលរៅ
ជិតគប  គឺតំបន់បឹង្ដទ្ពករពព  កបុង្រេតថាដកវ និង្តំបន់ភូមី (Phou My) កបុង្ទ្បរទសរវៀតណាម 
ដែលសទិតរៅជាប់ទ្ពំទ្បទល់គប ។  រលើសពីរនះរៅរទៀត ចាប់ពីឆ្កប ំ២០០១រហូតមកែល់ឆ្កប ំ
២០១៤ មានសតវស្ថល បចំនួន៩០ទ្បរភទទ្តូវានទ្កុមអភិរកសកត់ទ្ាានជាបនថប ធ ប់រៅតំបន់
រនះ ដែលកបុង្រ ះមានទ្កុមទ្បរភទសតវស្ថល បមានរោយកទ្មចំនួន៥ទ្បរភទ ដែលរមួមានសតវ
រទ្កៀល រ លពណ៌ ទ្តយ៉ង្េលួនស  ទ្តយ៉ង្េលួនររលាង្ និង្ទ្តែក់តូច ។  
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ការកាត្់បនាយស៖ំល ់

១. ការកាតប់នាយការបបងកើតសណំល ់
ការបំពុលគឺបណាថ លមកពីសំណល់ដែលមនុសសានបរង្កើត រហើយទុកោក់មិនាន

ទ្តឹមទ្តូវ។ សកមាភាពទ្បចំាបថៃរបស់មនុសសរធវើឱ្យសំណល់រកើតមានរឡើង្ រហើយសំណល់ដែល 
មនុសសានបរង្កើតរឡើង្រ ះបណាថ លឱ្យមានការបំពុលបរសិ្ថទ ន។ មរធាាយដែលលែបំផុត 
សទ្មាប់ការររបរសិ្ថទ នកំុឱ្យមានការបំពុល គឺទ្តូវរធវើការកាត់បនទយបរមិាណសំណល់ដែល
បរង្កើតរឡើង្ជាររៀង្រាល់បថៃរ ះឱ្យមានកទ្មិតតិច។ 

ការកាត់បនទយមានន័យថ្ការបរង្កើតបរមិាណសំណល់ឱ្យរៅតិច គឺគយបំផុតរោយ
មនុសសទ្គប់ៗគប ទ្គន់ដតកំុរទ្បើទ្ាស់វតទុដែលបរង្កើតសំណល់រៅរពលទិញអីវ៉ាន់។ 
ឧទហរណ៍៖ រៅរពលទិញអីវ៉ាន់ពីកបុង្ហាង្មួយ ដែលអីវ៉ាន់រ ះទ្តូវានរវចេេប់ជារស្សច ឬ
ោក់កបុង្ទ្បអប់ទ្កោសកាតុង្ ឬេេប់រោយទ្កោស រយើង្មិនចំាាច់ទ្តូវោក់វាកបុង្ថង់្ាល សធិច
មួយជាន់រទៀតរទ។ ផលិតផលមួយដែលរគបរង្កើតរឡើង្សទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ដតមថង្រហើយ
កប់រទ្បើរៅថ្”ផលិតផលរទ្បើរហើយរាះរចាល”។ មនុសសទ្គប់គប អាចកាត់បនទយបរមិាណ
សំណល់ ដែលរគានបរង្កើតរោយទ្គន់ដតកប់រទ្បើទ្ាស់ផលិតផល ដែលរទ្បើរហើយរាះ
រចាល។ ឧទហរណ៍៖ ទ្បសិនរបើរយើង្រចញរៅកំស្ថនថរហើយហូបាយរៅរទ្ៅផធះ រយើង្អាច
ររៀបចំអាហារោក់កបុង្ចានស្ស្ថក់ជំនួសការរទ្បើទ្បអប់ោក់ាយដែលញុារំហើយរាះរចាល។   
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១. ការកាតប់នាយការបបងកើតសំណល់ 
ការបំពុលគឺបណាថ លមកពីសំណល់ដែលមនុសសានបរង្កើត រហើយទុកោក់មិនាន

ទ្តឹមទ្តូវ។ សកមាភាពទ្បចំាបថៃរបស់មនុសសរធវើឱ្យសំណល់រកើតមានរឡើង្ រហើយសំណល់ដែល 
មនុសសានបរង្កើតរឡើង្រ ះបណាថ លឱ្យមានការបំពុលបរសិ្ថទ ន។ មរធាាយដែលលែបំផុត 
សទ្មាប់ការររបរសិ្ថទ នកំុឱ្យមានការបំពុល គឺទ្តូវរធវើការកាត់បនទយបរមិាណសំណល់ដែល
បរង្កើតរឡើង្ជាររៀង្រាល់បថៃរ ះឱ្យមានកទ្មិតតិច។ 

ការកាត់បនទយមានន័យថ្ការបរង្កើតបរមិាណសំណល់ឱ្យរៅតិច គឺគយបំផុតរោយ
មនុសសទ្គប់ៗគប ទ្គន់ដតកំុរទ្បើទ្ាស់វតទុដែលបរង្កើតសំណល់រៅរពលទិញអីវ៉ាន់។ 
ឧទហរណ៍៖ រៅរពលទិញអីវ៉ាន់ពីកបុង្ហាង្មួយ ដែលអីវ៉ាន់រ ះទ្តូវានរវចេេប់ជារស្សច ឬ
ោក់កបុង្ទ្បអប់ទ្កោសកាតុង្ ឬេេប់រោយទ្កោស រយើង្មិនចំាាច់ទ្តូវោក់វាកបុង្ថង់្ាល សធិច
មួយជាន់រទៀតរទ។ ផលិតផលមួយដែលរគបរង្កើតរឡើង្សទ្មាប់ការរទ្បើទ្ាស់ដតមថង្រហើយ
កប់រទ្បើរៅថ្”ផលិតផលរទ្បើរហើយរាះរចាល”។ មនុសសទ្គប់គប អាចកាត់បនទយបរមិាណ
សំណល់ ដែលរគានបរង្កើតរោយទ្គន់ដតកប់រទ្បើទ្ាស់ផលិតផល ដែលរទ្បើរហើយរាះ
រចាល។ ឧទហរណ៍៖ ទ្បសិនរបើរយើង្រចញរៅកំស្ថនថរហើយហូបាយរៅរទ្ៅផធះ រយើង្អាច
ររៀបចំអាហារោក់កបុង្ចានស្ស្ថក់ជំនួសការរទ្បើទ្បអប់ោក់ាយដែលញុារំហើយរាះរចាល។   
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២. ការផកពចន  
សំណល់រផសង្ៗដែលដលង្ទ្តូវការសទ្មាប់កិចេការមួយ អាចមានទ្បរយាជន៍សទ្មាប់

កិចេការរផសង្ៗរទៀត។ សំណល់ទំង្រនះរៅថ្ សំណល់ដែលរគដកបចបាន ឬដែលអាចរទ្បើ
ទ្ាស់រឡើង្វញិាន។  ជាញឹកញាប់ររាង្ចទ្ក  ដតង្ដតចំណាយទ្ាក់កាសែ៏សននឹកស ន ប់
រែើមផីទិញសមាា រៈ ំចូលសទ្មាប់ផលិតសមាា រៈថាីៗ។ ររាង្ចទ្កេលះរធវើការដកបចប ឬរធវើការរទ្បើ
ទ្ាស់រឡើង្វញិនូវសំណល់ដែលមនុសសបរង្កើត រែើមផីផលិតសមាា រៈថាីៗជំនួសឱ្យការ ំចូលនូវ
សមាា រៈបថលពីបររទស។ 

ឧទហរណ៍៖ រយើង្អាចយកសំណល់ដែលអាចរលួយ ែូចជាសំណល់បដនល សំបកដផល
រកើ និង្សលឹករកើជារែើម រធវើជាជីកំបុ៉សថ សទ្មាប់ែំណំារបស់រយើង្។ 

 
 
 

 
 
៣.ការបររើរាសប់ឡើងវិញ 

រយើង្អាចរទ្បើទ្ាស់សំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតរឡើង្រោយេលួនឯង្ាន។ឧទហរណ៍៖  
រយើង្អាចលាង្សមាែ តែបាល សធិចដែលរយើង្រទ្បើទ្ាស់រចួសទ្មាប់ទុករទ្បើបថៃរទ្កាយរទៀតាន
រទ្ចើនែង្មុននឹង្រាះវារចាល (រលើកដលង្សំបកែបថ្ប ំពុល)។ សំបក ឬឡាងំ្ទ្កោស និង្ថង់្
ាល សធិចេលះអាចរទ្បើទ្ាស់ានជារទ្ចើនែង្មុននឹង្រាះវារចាល។ រទះជាយ៉ាង្ណាក៏រោយ 
សំណល់េលះែូចជាាល សធិចដែលទ្គបពីរលើចំណីអាហារ មាុល សឺរុាងំ្ចាក់ថ្ប ំ សំណល់ពីមនធីរ
រពទយមិនអាចដកបចប ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិានរទ ពីរទ្រះទ្បសិនរបើយកសំណល់ទំង្រនះមក
រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ វាអាច ំឱ្យ្លង្រមររាគដែលបណាថ លឱ្យមនុសសកឺ។ សំណល់ដែលមិន
អាចដកបចប ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិានទ្តូវដតទុកោក់ឱ្យានទ្តឹមទ្តូវ និង្រោយទ្បុង្ទ្បយ័តប
រែើមផីការររកំុឱ្យមានការបំពុលែល់បរសិ្ថទ ន។ 

ខ្ង្រទ្កាមរនះគឺជាបចា ីសំណល់េលះៗដែលអាចយករៅដកបចបាន ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្ 
វញិានរោយមនុសសរផសង្រទៀត៖ 

 រលាហធាតុទ្គប់ទ្បរភទរមួទំង្ដែកដថប ដែកធមាា ទង់្ដែង្ និង្អាលុយមីញូ៉ម 
 សំណល់រទ្បង្ម៉ាសីុន 

សំណល់ចំណីអាហារអាចផលិតជីកំបុ៉សថាន 

ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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 ែបដកវ ឬែបាល សធិច 
 វតទុធាតុរធវើពីាល សធិចរផសង្រទៀត 

 
 
 
 
 

 
 
 រគអាចរទ្បើវធីិែូចខ្ង្រទ្កាម រែើមផកីារររបរសិ្ថទ នកំុឱ្យមានការបំពុល៖ 
 ១. កាត់បនទយបរមិាណបនសំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតរឡើង្ជាររៀង្រាល់បថៃឱ្យរៅតិច។ 
 ២. រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិនូវផលិតផលទំង្ឡាយណាដែលអាចរទ្បើាន។ 
 ៣. ដកបចបរឡើង្វញិនូវសំណល់ទំង្ឡាយណាដែលរៅមានទ្បរយាជន៍។ 
 ៤. រាះរចាលដតសំរាមណាដែលមិនអាចដកបចប ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិាន។ 
 ៥. កំុរាះសំរាមរៅកបុង្សធឹង្ ឬាមែង្ផលូវ ឬកដនលង្ណាដែលមិនដមនជាធុង្សំរាម។ 
 

ការកាត់បនទយការបរង្កើតសំណល់ ការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ និង្ការដកបចបសំណល់មួយ
ចំនួនអាចកាត់បនទយានយ៉ាង្រទ្ចើននូវសំណល់ រហើយការទ្បមូលទុកោក់សំណល់ានលែ
នឹង្រធវើឱ្យបរសិ្ថទ នសហគមន៍រយើង្ស្ថែ តលែ មានេយល់អាកាសបរសុិទន និង្មិនមានការបំពុល។ 
គា នការបំពុល សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្ៗរទៀតមានការរកើនរឡើង្ពីមួយឆ្កប ំរៅមួយឆ្កប ំ 
រហើយវាផឋល់ផលទ្បរយាជន៍ែល់រយើង្ទំង្អស់គប  និង្កូនរៅជំ ន់រទ្កាយ។ បរសិ្ថទ នស្ថែ ត 
រផឋើមរចញពីរយើង្ទ្គប់គប   ែូចរនះរយើង្ទំង្អស់គប ដថរកាបរសិ្ថទ នស្ថលាររៀន និង្សហគម
ន៍រយើង្ឱ្យមានភាពបបតង្ជានិចេ។ 
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 ែបដកវ ឬែបាល សធិច 
 វតទុធាតុរធវើពីាល សធិចរផសង្រទៀត 

 
 
 
 
 

 
 
 រគអាចរទ្បើវធីិែូចខ្ង្រទ្កាម រែើមផកីារររបរសិ្ថទ នកំុឱ្យមានការបំពុល៖ 
 ១. កាត់បនទយបរមិាណបនសំណល់ដែលរយើង្បរង្កើតរឡើង្ជាររៀង្រាល់បថៃឱ្យរៅតិច។ 
 ២. រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិនូវផលិតផលទំង្ឡាយណាដែលអាចរទ្បើាន។ 
 ៣. ដកបចបរឡើង្វញិនូវសំណល់ទំង្ឡាយណាដែលរៅមានទ្បរយាជន៍។ 
 ៤. រាះរចាលដតសំរាមណាដែលមិនអាចដកបចប ឬរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិាន។ 
 ៥. កំុរាះសំរាមរៅកបុង្សធឹង្ ឬាមែង្ផលូវ ឬកដនលង្ណាដែលមិនដមនជាធុង្សំរាម។ 
 

ការកាត់បនទយការបរង្កើតសំណល់ ការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ និង្ការដកបចបសំណល់មួយ
ចំនួនអាចកាត់បនទយានយ៉ាង្រទ្ចើននូវសំណល់ រហើយការទ្បមូលទុកោក់សំណល់ានលែ
នឹង្រធវើឱ្យបរសិ្ថទ នសហគមន៍រយើង្ស្ថែ តលែ មានេយល់អាកាសបរសុិទន និង្មិនមានការបំពុល។ 
គា នការបំពុល សតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្ៗរទៀតមានការរកើនរឡើង្ពីមួយឆ្កប ំរៅមួយឆ្កប ំ 
រហើយវាផឋល់ផលទ្បរយាជន៍ែល់រយើង្ទំង្អស់គប  និង្កូនរៅជំ ន់រទ្កាយ។ បរសិ្ថទ នស្ថែ ត 
រផឋើមរចញពីរយើង្ទ្គប់គប   ែូចរនះរយើង្ទំង្អស់គប ដថរកាបរសិ្ថទ នស្ថលាររៀន និង្សហគម
ន៍រយើង្ឱ្យមានភាពបបតង្ជានិចេ។ 
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រតើមានរបស់អវីរផសង្រទៀតដែលអបកអាចយកមករទ្បើជំនួសែបទឹករនះរែើមផីរធវើឱ្យបរសិ្ថទ
នានលែទ្បរសើររឡើង្? 
រតើអបកអាចរទ្បើទ្ាស់ែបទឹករ ះរឡើង្វញិានដែរឬរទ? 
រតើអបកនឹង្រធវើែូចរមឋចចំររះែបទឹករនះ? ែុតរចាល ឬក៏រាះរចាលរៅកបុង្កដនលង្ចាក់
សំរាម។ 
រកមូលរហតុមួយកបុង្ចំរណាមមូលរហតុទំង្ឡាយថ្រតើរហតុអវីានជារយើង្ទ្តូវរធវើការ 
កាត់បនទយសំណល់ (រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ ដកបចបរឡើង្វញិ) រៅកបុង្សហគមន៍របស់រយើង្? 

៥.ដបង្ដចកសិសសជាទ្កមុតូចៗដែលមានគប បួន ក់ រហើយឱ្យសមាា រៈរវចេេប់រៅទ្កុមនីមួយៗ 
រចួរ្លើយសំណួរទំង្អស់ដែលទក់ទង្នឹង្សមាា រៈរវចេេប់របស់រគ   រចួោក់សមាា រៈរវចេេប់
នីមួយៗរៅរលើកទ្មាលរៅាមស្ថល ករបស់គំនរនីមួយៗ ៖ 

- ការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ 
- ការកាត់បនទយ 
- ការដកបចបរឡើង្វញិ 
  - ការរាះរចាល 

៦.សួរសិសសថ្ រតើអបកណាជាអបកទទួលេុសទ្តវូកបុង្ការកាត់បនទយការបំពុល និង្កាត់បនទយ
សំណល់? (គឺរយើង្ទំង្អស់គប ) 
៧.សិសសរកវធីិដែលមនុសសអាចជួយកាត់បនទយបរមិាណសំណល់ដែលរគានរាះរចាល។ 
៨.អបអរស្ថទរែល់សិសសចំររះការេិតេំរបស់រគ និង្បរសិ្ថទ នរបស់រគ រហើយរលើកទឹកចិតថ
ែល់ពួករគ ឱ្យពួករគចាប់រផឋើមរធវើការកាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ និង្ការដកបចបរឡើង្វញិ
រៅាមផធះ របស់រគជាររៀង្រាល់បថៃ។ 

ការវាយត្ម្មៃ 
១. ឱ្យសិសសពនយល់អំពីការកាត់បនទយ ការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ ការដកបចបរឡើង្វញិ និង្ផឋល់ 
ឧទហរណ៍សទ្មាប់រកយនីមួយៗ។ 
២. រកមូលរហតុ ថ្រតើរហតុអវីានជារយើង្ទ្តូវរធវើការកាត់បនទយសំណល់ រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ 
ដកបចបរឡើង្វញិ? 
៣. រតើអបកណាជាអបកទទួលេុសទ្តូវចំររះការកាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ និង្ដកបចប
រឡើង្វញិ? 
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រតើមានរបស់អវីរផសង្រទៀតដែលអបកអាចយកមករទ្បើជំនួសែបទឹករនះរែើមផីរធវើឱ្យបរសិ្ថទ
នានលែទ្បរសើររឡើង្? 
រតើអបកអាចរទ្បើទ្ាស់ែបទឹករ ះរឡើង្វញិានដែរឬរទ? 
រតើអបកនឹង្រធវើែូចរមឋចចំររះែបទឹករនះ? ែុតរចាល ឬក៏រាះរចាលរៅកបុង្កដនលង្ចាក់
សំរាម។ 
រកមូលរហតុមួយកបុង្ចំរណាមមូលរហតុទំង្ឡាយថ្រតើរហតុអវីានជារយើង្ទ្តូវរធវើការ 
កាត់បនទយសំណល់ (រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ ដកបចបរឡើង្វញិ) រៅកបុង្សហគមន៍របស់រយើង្? 

៥.ដបង្ដចកសិសសជាទ្កមុតូចៗដែលមានគប បួន ក់ រហើយឱ្យសមាា រៈរវចេេប់រៅទ្កុមនីមួយៗ 
រចួរ្លើយសំណួរទំង្អស់ដែលទក់ទង្នឹង្សមាា រៈរវចេេប់របស់រគ   រចួោក់សមាា រៈរវចេេប់
នីមួយៗរៅរលើកទ្មាលរៅាមស្ថល ករបស់គំនរនីមួយៗ ៖ 

- ការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ 
- ការកាត់បនទយ 
- ការដកបចបរឡើង្វញិ 
  - ការរាះរចាល 

៦.សួរសិសសថ្ រតើអបកណាជាអបកទទួលេុសទ្តវូកបុង្ការកាត់បនទយការបំពុល និង្កាត់បនទយ
សំណល់? (គឺរយើង្ទំង្អស់គប ) 
៧.សិសសរកវធីិដែលមនុសសអាចជួយកាត់បនទយបរមិាណសំណល់ដែលរគានរាះរចាល។ 
៨.អបអរស្ថទរែល់សិសសចំររះការេិតេំរបស់រគ និង្បរសិ្ថទ នរបស់រគ រហើយរលើកទឹកចិតថ
ែល់ពួករគ ឱ្យពួករគចាប់រផឋើមរធវើការកាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ និង្ការដកបចបរឡើង្វញិ
រៅាមផធះ របស់រគជាររៀង្រាល់បថៃ។ 

ការវាយត្ម្មៃ 
១. ឱ្យសិសសពនយល់អំពីការកាត់បនទយ ការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ ការដកបចបរឡើង្វញិ និង្ផឋល់ 
ឧទហរណ៍សទ្មាប់រកយនីមួយៗ។ 
២. រកមូលរហតុ ថ្រតើរហតុអវីានជារយើង្ទ្តូវរធវើការកាត់បនទយសំណល់ រទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ 
ដកបចបរឡើង្វញិ? 
៣. រតើអបកណាជាអបកទទួលេុសទ្តូវចំររះការកាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់រឡើង្វញិ និង្ដកបចប
រឡើង្វញិ? 
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សកមមភាពបន្នាម 

១.នា ាំសិសសក្ៅោន់កខ្នលងចាក់សាំរាមកនុងភូមិឬក្ៅ ិតៗភូមិជាកខ្នលងខ្ដលមានក្គចាក់សាំរាម
ក្រចើន។ សរក្សរអាំពីរបក្ភទក្ផសងៗបនោរបាំពុលតាមខ្ដលអនកអាចក្មើលក្ញើ។។ ក្តើសាំណ្ល់
ភាគក្រចើនខ្ដលអនកបានក្ញើ។ក្ៅកខ្នលងចាក់សាំរាមក្នាោះជារបក្ភទសាំណ្ល់អវី? 
២. សួរក្ៅឪពុកមាា យសិសស ឬ ីដូន ីតារបស់អនក ក្តើក្គក្វចវ ប់ចាំណី្អាហារមកពីផារ
យ៉ា ងដូចក្មាច?ោលខ្ដលពួកគាត់ក្ៅពីក្កមងៗ? ក្ធវើបញ្ជី មួយខ្ដលនិយយពីោរក្វចវ ប់
ខ្ដលពួកគាត់ធ្លល ប់បានក្របើរបាស់ ក្តើគាត់ក្របើរបាស់ប៉ាុនាម នដងមុននឹងក្បាោះវាក្ចាល?។ 
 
របូភាពទី១ ការកាត់បនទយសំណល់    របូភាពទី២ ការដកបចបរឡើង្វញិ 
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មមមរៀនទី១០
ត្ំបន់ដីមសើម 

១. តបំនដី់បសើមជាអវ?ី 
 ែីរសើមជាតំបន់ដែលមានទឹកជាទ្បចំា ឬមានទឹកាមរែូវកាល រហើយមានស្ថរៈ
សំខ្ន់សទ្មាប់ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ ែូចជា វាលដស្ស ទរនល តំបន់ទំ បលិចទឹក តំបន់រ្បរ សធឹង្ 
ដទ្ពក ទ្តរំង្ បឹង្ជារែើម។ តំបន់ែីរសើមសំខ្ន់ៗរៅទ្បរទសកមពុជាមានរៅាមែង្ទរនលរមគ
ង្គ តំបន់បឹង្ទរនលស្ថប និង្តំបន់រ្បរ។ បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្គឺជាតំបន់ែីរសើមែ៏សំខ្ន់មួយផង្ដែរ។ 

២. ស្ថរៈសំខានព់នតបំនដី់បសើម 
 ជាទូរៅ តំបន់ែីរសើមជាឋានទ្បព័ននមានផលិតភាពេពស់ ដែលផថល់ផលទ្បរយាជន៍    
សំខ្ន់ៗជារទ្ចើន។ តំបន់ែីរសើមជាដផបកមួយបនទ្បភពធនធានទឹក ការរផធរទឹកកបុង្ែី ការទ្តួត
ពិនិតយទឹកជំនន់ សទ្មាប់បនសុទនទឹក ជាផលូវទឹកសទ្មាប់តំបន់ដផបកខ្ង្រទ្កាម ជាអាង្ផធុកទឹក និង្
ផគត់ផគង់្ទឹកកបុង្វស័ិយឧសាហកមា កសិកមា និង្ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ។ តំបន់ែីរសើមផឋល់នូវ
ធនធានជារទ្ចើន(ទ្តី រមា  បដនល រកើជារែើម)សទ្មាប់បំរពញតទ្មវូការរស់រៅរបស់សហគមន៍
មូលោឌ ន ទ្ពមទំង្មានសកាឋ នុពលដផបកវស័ិយកសិកមា និង្រទសចរណ៍ផង្ដែរ។ រលើសពីរនះ
រៅរទៀត តំបន់ែីរសើមមានតបមល និង្តួ ទីយ៉ាង្រទ្ចើនរលើសលប់កបុង្ការរកាលំនឹង្បរសិ្ថទ ន 
និង្ជាជទ្មកជីវៈចទ្មុះសំខ្ន់ៗ រហើយពិរសសរមួចំដណកែល់ការកាត់បនទយនិង្បនាុំរៅនឹង្
ការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ។ ែីរសើមមានស្ថរៈសំខ្ន់ចំររះរយើង្ទំង្អស់គប  រទ្រះតំបន់ែី
រសើមរនះរហើយដែលផថល់ទឹកស្ថែ តឱ្យរយើង្សទ្មាប់ការចមែិនអាហារ សទ្មាប់បររិភាគ 
សទ្មាប់លាង្សមាែ ត…។ ទឹកស្ថបដែលរយើង្ទំង្អស់រទ្បើទ្ាស់គឺមកពីតំបន់ែីរសើម។ ែី
រសើមស្ថែ ត និង្បនសុទនទឹករចញពីស្ថរធាតុពុលកបុង្ែីផង្ដែរ។ តំបន់ែីរសើមទំង្រ ះក៏ាន
ជួយកបុង្ការរកាទុកស្ថរធាតុកាបូនដែរ។ តំបន់ែីរសើមទំង្រ ះានផថល់មរធាាយចិចេ ឹម
ជីវតិែល់មនុសស៦៦០លាន ក់រៅជំុវញិពិភពរលាកដែលរស់រៅាមរយៈវារវីបផកមា និង្
រនស្ថទពីតំបន់ែីរសើម។ 
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មមមរៀនទី១០
ត្ំបន់ដីមសើម 

១. តបំនដី់បសើមជាអវ?ី 
 ែីរសើមជាតំបន់ដែលមានទឹកជាទ្បចំា ឬមានទឹកាមរែូវកាល រហើយមានស្ថរៈ
សំខ្ន់សទ្មាប់ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ ែូចជា វាលដស្ស ទរនល តំបន់ទំ បលិចទឹក តំបន់រ្បរ សធឹង្ 
ដទ្ពក ទ្តរំង្ បឹង្ជារែើម។ តំបន់ែីរសើមសំខ្ន់ៗរៅទ្បរទសកមពុជាមានរៅាមែង្ទរនលរមគ
ង្គ តំបន់បឹង្ទរនលស្ថប និង្តំបន់រ្បរ។ បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្គឺជាតំបន់ែីរសើមែ៏សំខ្ន់មួយផង្ដែរ។ 

២. ស្ថរៈសំខានព់នតបំនដី់បសើម 
 ជាទូរៅ តំបន់ែីរសើមជាឋានទ្បព័ននមានផលិតភាពេពស់ ដែលផថល់ផលទ្បរយាជន៍    
សំខ្ន់ៗជារទ្ចើន។ តំបន់ែីរសើមជាដផបកមួយបនទ្បភពធនធានទឹក ការរផធរទឹកកបុង្ែី ការទ្តួត
ពិនិតយទឹកជំនន់ សទ្មាប់បនសុទនទឹក ជាផលូវទឹកសទ្មាប់តំបន់ដផបកខ្ង្រទ្កាម ជាអាង្ផធុកទឹក និង្
ផគត់ផគង់្ទឹកកបុង្វស័ិយឧសាហកមា កសិកមា និង្ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ។ តំបន់ែីរសើមផឋល់នូវ
ធនធានជារទ្ចើន(ទ្តី រមា  បដនល រកើជារែើម)សទ្មាប់បំរពញតទ្មវូការរស់រៅរបស់សហគមន៍
មូលោឌ ន ទ្ពមទំង្មានសកាឋ នុពលដផបកវស័ិយកសិកមា និង្រទសចរណ៍ផង្ដែរ។ រលើសពីរនះ
រៅរទៀត តំបន់ែីរសើមមានតបមល និង្តួ ទីយ៉ាង្រទ្ចើនរលើសលប់កបុង្ការរកាលំនឹង្បរសិ្ថទ ន 
និង្ជាជទ្មកជីវៈចទ្មុះសំខ្ន់ៗ រហើយពិរសសរមួចំដណកែល់ការកាត់បនទយនិង្បនាុំរៅនឹង្
ការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ។ ែីរសើមមានស្ថរៈសំខ្ន់ចំររះរយើង្ទំង្អស់គប  រទ្រះតំបន់ែី
រសើមរនះរហើយដែលផថល់ទឹកស្ថែ តឱ្យរយើង្សទ្មាប់ការចមែិនអាហារ សទ្មាប់បររិភាគ 
សទ្មាប់លាង្សមាែ ត…។ ទឹកស្ថបដែលរយើង្ទំង្អស់រទ្បើទ្ាស់គឺមកពីតំបន់ែីរសើម។ ែី
រសើមស្ថែ ត និង្បនសុទនទឹករចញពីស្ថរធាតុពុលកបុង្ែីផង្ដែរ។ តំបន់ែីរសើមទំង្រ ះក៏ាន
ជួយកបុង្ការរកាទុកស្ថរធាតុកាបូនដែរ។ តំបន់ែីរសើមទំង្រ ះានផថល់មរធាាយចិចេ ឹម
ជីវតិែល់មនុសស៦៦០លាន ក់រៅជំុវញិពិភពរលាកដែលរស់រៅាមរយៈវារវីបផកមា និង្
រនស្ថទពីតំបន់ែីរសើម។ 
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៣ បញ្ហា ររឈមពនតបំនដី់បសើមនងិផលប ៉ះពាល់ 
បចេុបផនបតំបន់ែីរសើមកំពុង្ទទួលរង្ការបំផលិចបំផ្លល ញ ដែលបណាឋ លឱ្យធនធានធមា

ជាតិបនតំបន់ែីរសើមមានការថយចុះពីមួយឆ្កប ំរៅមួយឆ្កប ំ។ ការថយចុះរនះ គឺបណាឋ លមកពី
ការទញយកធនធានទំង្រ ះហួសកទ្មិត រោយមិនានគិតពីផលប៉ះរល់រៅរពល
អ គត ែូចជាការរទ្បើទ្ាស់ឧបករណ៍រនស្ថទេុសចាប់ ការបំផ្លល ញជទ្មកសតវ ការដកដទ្ប
ទ្បព័ននរអកូឡូសីុ ការបដមលង្តំបន់ែីរសើមមួយចំនួនដែលទ្តូវអភិរកសរៅជាែីកសិកមា និង្ដស្ស
បគគ  ការទង្រ្ ធ នយកែី ការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមី និង្ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមារៅជំុវញិតំបន់ែីរសើម     
ជារែើម។  

ការាត់តំបន់ធនធានធមាជាតិរៅតំបន់ែីរសើម មិនទ្តឹមដតរធវើឱ្យាត់បង់្ទ្បព័ននរអកូឡូ
សីុបនតំបន់ែីរសើមបុ៉រណាត ះរទ ដថមទំង្រមួចំដណករធវើឱ្យអាកាសធាតុដទ្បទ្បួល ទ្ពមទំង្រធវើឱ្យ
ប៉ះរល់យ៉ាង្ធៃន់ធៃរែល់ជីវភាពទ្បជាជន ដែលធាល ប់ដតពឹង្អាស្ស័យរៅរលើធនធានបនតំបន់ែី
រសើម។ ផលប៉ះរល់ទំង្រនះរមួមាន ាត់បង់្ទ្បភពទឹកែ៏សំខ្ន់សទ្មាប់ផគត់ផគង់្វស័ិយកសិ 
កមា និង្ការរទ្បើទ្ាស់ទ្បចំាបថៃ ការថយចុះបនទិនបផលទ្តី បដនល  អុស រមា សទ្មាប់រគទ្កបី ជា
រែើម។ ជាពិរសស រយើង្នឹង្ទទួលរង្នូវផលប៉ះរល់បណាថ លមកពីការផ្លល ស់បថូរអាកាសធាតុ 
រោយស្ថរគា នកដនលង្រកាទុកបរមិាណកាបូន និង្បណាឋ លឱ្យកាបូនភាយចូលរៅកបុង្
បរយិាកាស 

 

 

 

 

 

 
៤. ការការពារធនធានតបំនដី់បសើម 

រោយស្ថរែីរសើមមានលកខណៈពិរសសដបបរនះរហើយ គឺរយើង្ទ្តូវយល់ែឹង្ពីស្ថរៈ
ទ្បរយាជន៍ និង្ផលប៉ះរល់បនការាត់បង់្ធនធានរៅតំបន់ែីរសើម។ រយើង្ទំង្អស់គប  ទំង្
ស្ថទ ប័នរែឌ អង្គការមិនដមនរោឌ ភិាល វស័ិយឯកជន ទ្ពមទំង្ស្ថទ ប័នអប់រ ំនិង្សហគមន៍មូល

សកមាភាពបំផ្លល ញតំបន់ែីរសើម សកមាភាពកាប់បំផ្លល ញរែើមរកើនូវតំបន់ែីរសើម 
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ោឌ នាននិង្កំពុង្សហការគប  និង្ចូលរមួការររដថរកាធនធានធមាជាតិទំង្រ ះ រែើមផកំុី
ឱ្យាត់បង់្ និង្រទ្បើទ្ាស់ទ្បកបរោយចីរភាព ាមរយៈការអប់រ ំ បណឋុ ះបណាឋ លសហគមន៍
មូលោឌ នពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម។ ទ្បសិនរបើរយើង្ទំង្អស់គប មិនចូលរមួការររធនធានបន
តំបន់ែីរសើម អ គតែ៏េលីខ្ង្មុេ រយើង្នឹង្ជួបទ្បទះបញ្ហហ ជារទ្ចើនជាពិរសសបញ្ហហ ជីវភាព
របស់រយើង្។  

រយើង្ទ្តវូការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈសកមាភាពែូចខ្ង្រទ្កាម៖ 
 ជួយអប់រមិំតថភកថិ និង្អបកជិតខ្ង្អំពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម និង្ផលប៉ះរល់របស់វា។ 
 កាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមី និង្ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា រោយរទ្បើទ្ាស់ជីធមាជាតិ 
(ជីកំបុ៉សថ) និង្វធីិការររកាថ ចបទ្ង្ាមដបបធមាជាតិ។ 

 ទ្តូវរមួគប ការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈ ការជួយទប់ស្ថក ត់រាល់សកមាភាពរលាើសចាប់
ទំង្ឡាយែូចជា ការបរាញ់េុសចាប់ ការទង្រ្ ធ នយកែី រោយរាយការណ៍រៅអបក
រក់ព័នន ឬអាជាញ ធរមានសមតទកិចេ។ 

 មិនទ្តូវរាះរចាលសំណល់រងឹ្ ឬបង្ហូរសំណល់រាវចូលរៅកបុង្តំបន់ែីរសើម។ 
រយើង្ទ្តវូចូលរមួដថរកាតំបន់ែីរសើមឱ្យានគង់្វង្សសទ្មាប់សតវរទ្កៀលនិង្េលួនរយើង្ទ្ពមទំង្ 
កូនរៅជំ ន់រទ្កាយៗរទៀត។  
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ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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ោឌ នាននិង្កំពុង្សហការគប  និង្ចូលរមួការររដថរកាធនធានធមាជាតិទំង្រ ះ រែើមផកំុី
ឱ្យាត់បង់្ និង្រទ្បើទ្ាស់ទ្បកបរោយចីរភាព ាមរយៈការអប់រ ំ បណឋុ ះបណាឋ លសហគមន៍
មូលោឌ នពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម។ ទ្បសិនរបើរយើង្ទំង្អស់គប មិនចូលរមួការររធនធានបន
តំបន់ែីរសើម អ គតែ៏េលីខ្ង្មុេ រយើង្នឹង្ជួបទ្បទះបញ្ហហ ជារទ្ចើនជាពិរសសបញ្ហហ ជីវភាព
របស់រយើង្។  

រយើង្ទ្តវូការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈសកមាភាពែូចខ្ង្រទ្កាម៖ 
 ជួយអប់រមិំតថភកថិ និង្អបកជិតខ្ង្អំពីតបមលបនតំបន់ែីរសើម និង្ផលប៉ះរល់របស់វា។ 
 កាត់បនទយការរទ្បើទ្ាស់ជីគីមី និង្ថ្ប ំពុលគីមីកសិកមា រោយរទ្បើទ្ាស់ជីធមាជាតិ 
(ជីកំបុ៉សថ) និង្វធីិការររកាថ ចបទ្ង្ាមដបបធមាជាតិ។ 

 ទ្តូវរមួគប ការររតំបន់ែីរសើមាមរយៈ ការជួយទប់ស្ថក ត់រាល់សកមាភាពរលាើសចាប់
ទំង្ឡាយែូចជា ការបរាញ់េុសចាប់ ការទង្រ្ ធ នយកែី រោយរាយការណ៍រៅអបក
រក់ព័នន ឬអាជាញ ធរមានសមតទកិចេ។ 

 មិនទ្តូវរាះរចាលសំណល់រងឹ្ ឬបង្ហូរសំណល់រាវចូលរៅកបុង្តំបន់ែីរសើម។ 
រយើង្ទ្តវូចូលរមួដថរកាតំបន់ែីរសើមឱ្យានគង់្វង្សសទ្មាប់សតវរទ្កៀលនិង្េលួនរយើង្ទ្ពមទំង្ 
កូនរៅជំ ន់រទ្កាយៗរទៀត។  
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ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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៦.កត់ទ្ាចរមលើយសិសសរៅរលើកាឋ ររេៀន។ប ធ ប់មកទ្តូវសួរសិសស (រតើបែូនធាល ប់ានរធវើសកមា 
ភាពណាេលះនូវចរមលើយខ្ង្រលើ) ទ្គទូ្តូវរលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យរ្លើយ នឹង្សំណួរ។ ទ្គូទ្តូវភាា ប់
ចំណុចទី៣រៅនឹង្ចំណុចទី៤។ 

សកមាភាពទី៤ (រយៈរពល៦០ ទី) 
៧.បរង្កើតសំណួរសួរសិសសានពីរ ឬបី ក់ (រែើមផីការររធនធានតំបន់ែីរសើម ពិរសសបឹង្
អនលង់្ទ្ពីង្ រតើបែូនៗទ្តូវរធវើែូចរមឋចេលះ?) 
៨.ទ្គូទ្តវូ ំសិសសចុះរៅបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ រហើយពនយល់សិសសឱ្យានចាស់ អំពីការការររធន 
ធានរៅតំបន់ែីរសើម (ភាា ប់ជាមួយសតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្ៗរទៀត)។ 
៩.ទ្តូវដចកទ្កមុសរង្កតរែើមផីការររជទ្មកសតវរទ្កៀលនិង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀតទ្តីនិង្បរសិ្ថទ ន 
រតើបែូនទ្តូវរធវើែូចរមឋច? 
១០.ទ្បមូលសិសសមកជំុគប  រហើយសទ្មបសទ្មួលឱ្យសិសសរ្លើយាមទ្កុម។ ទ្គូទ្តូវកត់ទ្ា
ចរមលើយសិសសរលើទ្កោសសផ្លធ ំង្ធំ។ ប ធ ប់មក ទ្គូទ្តូវពនយល់សិសសនូវវធីិការររតំបន់ែីរសើម
ពិរសសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។ 

ការវាយត្ម្មៃ 
១.ឱ្យសិសសពនយល់អំពីអវីជាតំបន់ែីរសើមានពីរឬបីចំណុច។  
២.ឱ្យសិសសពនយល់អំពីអវីជាស្ថរៈសំខ្ន់របស់តំបន់ែីរសើមានពីរឬបីចំណុច។ 
៣.ឱ្យសិសសរកមូលរហតុដែល ំឱ្យមានផលប៉ះរល់ែល់តំបន់ែីរសើមានពីរឬបីចំណុច។  
៤.សិសសរកវធីិការររតំបន់ែីរសើមានពីរឬបីចំណុច។ 

សកមមភាពបន្នាម 
១.រលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យសររសរអតទបទេលីៗអំពីតំបន់ែីរសើម។ 
២.ឱ្យសិសសទ្ាប់វធីិការររតំបន់បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្រែើមផីទ្បជាជន និង្សតវ រយើង្ទ្តូវកប់រទ្បើ

ទ្ាស់ថ្ប ំពុលកសិកមា កប់កាប់បទ្ព...។ 
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ររៀបចំរោយអង្គការ មលប់បបតង្ សហការជាមួយអង្គការ Birdlife International, JEEF                      គំទ្ទថវកិារោយ KNCF 
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៦.កត់ទ្ាចរមលើយសិសសរៅរលើកាឋ ររេៀន។ប ធ ប់មកទ្តូវសួរសិសស (រតើបែូនធាល ប់ានរធវើសកមា 
ភាពណាេលះនូវចរមលើយខ្ង្រលើ) ទ្គទូ្តូវរលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យរ្លើយ នឹង្សំណួរ។ ទ្គូទ្តូវភាា ប់
ចំណុចទី៣រៅនឹង្ចំណុចទី៤។ 

សកមាភាពទី៤ (រយៈរពល៦០ ទី) 
៧.បរង្កើតសំណួរសួរសិសសានពីរ ឬបី ក់ (រែើមផីការររធនធានតំបន់ែីរសើម ពិរសសបឹង្
អនលង់្ទ្ពីង្ រតើបែូនៗទ្តូវរធវើែូចរមឋចេលះ?) 
៨.ទ្គូទ្តវូ ំសិសសចុះរៅបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្ រហើយពនយល់សិសសឱ្យានចាស់ អំពីការការររធន 
ធានរៅតំបន់ែីរសើម (ភាា ប់ជាមួយសតវរទ្កៀល និង្សតវស្ថល បរផសង្ៗរទៀត)។ 
៩.ទ្តូវដចកទ្កមុសរង្កតរែើមផីការររជទ្មកសតវរទ្កៀលនិង្សតវស្ថល បរផសង្រទៀតទ្តីនិង្បរសិ្ថទ ន 
រតើបែូនទ្តូវរធវើែូចរមឋច? 
១០.ទ្បមូលសិសសមកជំុគប  រហើយសទ្មបសទ្មួលឱ្យសិសសរ្លើយាមទ្កុម។ ទ្គូទ្តូវកត់ទ្ា
ចរមលើយសិសសរលើទ្កោសសផ្លធ ំង្ធំ។ ប ធ ប់មក ទ្គូទ្តូវពនយល់សិសសនូវវធីិការររតំបន់ែីរសើម
ពិរសសបឹង្អនលង់្ទ្ពីង្។ 

ការវាយត្ម្មៃ 
១.ឱ្យសិសសពនយល់អំពីអវីជាតំបន់ែីរសើមានពីរឬបីចំណុច។  
២.ឱ្យសិសសពនយល់អំពីអវីជាស្ថរៈសំខ្ន់របស់តំបន់ែីរសើមានពីរឬបីចំណុច។ 
៣.ឱ្យសិសសរកមូលរហតុដែល ំឱ្យមានផលប៉ះរល់ែល់តំបន់ែីរសើមានពីរឬបីចំណុច។  
៤.សិសសរកវធីិការររតំបន់ែីរសើមានពីរឬបីចំណុច។ 

សកមមភាពបន្នាម 
១.រលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យសររសរអតទបទេលីៗអំពីតំបន់ែីរសើម។ 
២.ឱ្យសិសសទ្ាប់វធីិការររតំបន់បឹង្អនលង់្ទ្ពីង្រែើមផីទ្បជាជន និង្សតវ រយើង្ទ្តូវកប់រទ្បើ

ទ្ាស់ថ្ប ំពុលកសិកមា កប់កាប់បទ្ព...។ 
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Mlup Baitong ‘s Office Address: 
#194, Street 371, Boeng Tompun, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.

Contact us at:
Mobile: (+855) 12 413 857

E-mail: mlup@online.com.kh  /  Website: www.mlup-baitong.org 

បរ����នល��ប់��ើមពីបុគ�ល���ក់ៗ �ើយ�ចស���ច
��ន�ល់���ន�រចូលរួម�ំងអស់���

Good Environment starts from the individual 
and can only be achieved with participation of all


