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ារមភកា

វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយ រួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគម និងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍធនាន
មនុសេស។ ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំង ដើមេបីបណតុះ
បណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
      ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិ កេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិតសមេប់អនុវតតន៍ៅាមាា
រៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់
ឱេយសិសេស នូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ និងពងេឹងជំាញផេសេងៗដេលានារសំាន់សមេប់ារសេូបយកបទ
ពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើឱេយជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

ៅកនុងបេទេសកមពុាានវបេបធម៌កនុងារសនេសំលុយនិងវតថុានតមលេផេសេងៗាមមធេាាយាចេើន។ៅកនុងមូ៉ឌុលនេះ
យើងចង់បងេៀនសិសេសអំពីគុណវិបតដិ និង គុណបេោជន៍ នេវិធីផេសេងៗដូចា ារទិញោ ារទិញដី ារទិញាស ឬ
ជួលរបស់របរានតមលេ។
      កេពីនេះ យើងចង់ឱេយសិសេសសិកេាអំពីារសនេសំវតថដុេលមិនមេនាលុយគឺានារបេោជន៍សមេប់ពួកគេ និង
បរិាានរស់ៅ។

 ៅកនុងវដតនេារសិកេា ពេលខលះយើងៅចំណេះដឹង ដេលនិយយអំពីទំាក់ទំនងរវងវតថុានជីវិតាមួយនឹង
បរិាានា៉ារយល់ដឹងពីបរិាាន៉ពេះវានមូលាានដូចាារចេះដឹងអកេសរឬលេខ។តើពួកយើងបុ៉ាានាក់ដេល
ានឃើញគេោះសំាមចេញពីបងអួចរថយនតឬក៏ឃើញមនុសេសកំពុងាញ់ាាំសាាប់សតវលអិតៅជិតនរណាាក់ដេលកំពុង
ចមអិនមហូប? យើងាចនិយយានា មនុសេសដេលធវើទងវើាំងោះ គឺគានារយល់ដឹងពីបរិាាន ពេះអវី ដេលពួកគេធវើ
មិនតេឹមតេបំផាញបរិាានបុ៉ណាះទេ បុ៉នតេថេមាំងានផលប៉ះាល់ដល់សុខភពរបស់មនុសេស ដេលរស់ៅកនុងបរិាាន
ផងដេរ។ាមួយារបងេៀនសិសេសបេុស/សេីអំពីគំនិតសំាន់ៗៅកនុងមូ៉ឌុលនេះវគឺាកតីសងេឃឹមរបស់យើងដើមេបីារារ
មិនឱេយសកមមភពបេបោះកើតឡើងនិងធវើឱេយកូន និងយុវជនរបស់យើងានារយល់ដឹងានាន់តេចេើនឡើងៅកនុង
របៀបដេលពួកគេរស់ៅ។
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២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយានោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀន
សិសេស ាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀន និងរៀនពិសេសមេរៀន តេូវានគេូតេៀមទុកា
មុន។

         សមភារឧបទេស
  ផនេកនេះផតល់នូវសេចកតីសងខេបពីសាារឧបទេស។ភគចេើនាសាារមូលាានដូចាបិ៊ចឬកេាស។សាារផេសេង

ទៀតៅកនុងមេរៀននេះនឹងតេូវផដល់ឱេយសិសេសបេុស/សេីសមេប់អនុវតតាមរយៈឯការសមេប់សិសេសបេុស/សេីដេលាន
ភាប់ៅកនុងមូ៉ឌុលនេះ។ពេលខលះវានារាន់គាផងដេរ។

         លទធផលរំពឹងទុក
  ផដល់ឃាបញាក់នូវអវីនឹងតេូវសមេចាន និងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ ឃាាំងនេះាក់ទងនឹង ោលៅរួម

របស់បំណិនជីវិត ដេលានកំណត់ៅកនងុោលារណ៍ណេាំបំណិតជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិ ពេមាំងកំណត់ៅ
កនុងបំណិនមូលាានារសិកេាជំនួញបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយៗ។
 

         សញញាសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ 

ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
    ធវើសកមមាពៈោក/អនកគេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
    សរសេរ       ៈពេលខលះតេូវារឱេយោក/អនកគេូសរសេរៅលើាារខៀន
       សួរ             ៈានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេសបេុស/សេី
    ពនេយល់        ៈពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសបេុស/សេីៅកនុងាាក់

១. វតថុបំណងរួម
បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនដរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារាររសមេចចិតតារធវើ

ទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពនិងាចោះសេយ និងគេប់គេងខលួនឯងាន។ វក៏ាបំណិនមួយដេលរួមចំណេក
កនុងារលើកសទួយសុខភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភពខពស់។(ោលនោាយបំណិនជីវិតឆាំ២០០៦)។

ារបងេៀនបំណិនជីវិតនេះគឺចង់ឱេយសិសេសបេុស/សេីមើលឃើញនូវារៈបេោជន៍ដេលផដល់ចំណេះដឹងនិងសមតថ
ភពដល់ពួកគេ។

       (1)ដឹងពីដំណើរាររបស់ធមមាតិ(ឧ.វដតទឹករបៀបដេលធមមាតិសេូបយកកំៅពីផេនដី...)
(2)យល់ពីរបៀបដេលសងគមនិងសេដឋកិចចរបស់យើងពឹងផអេកលើខេយល់បរិសុទធទឹកានអាម័យដីបេកបោយាតិនិង
ធនានផេសេងៗទៀត(ឧ.យើងតេូវារទឹកដើមេបីចមអិនមហូបដីានជីាតិដើមេបីធវើសេចំារ...)
(3)យល់ដឹងពីអំពើអនតរកមមរបស់មនុសេសជះឥទធិពលដល់បរិាានធមមាតិាំងផនេកវិជជាននិងអវិជជានដូចអវីដេលយើងាន
និយយៅាងលើ(ឧ.ារោលសំាមមិនតេឹមតេូវាចធវើឱេយខូចបេភពទឹកផេសេងដេលចេញពីោងចកេនឹងាត់បនថយ
បំពុលគុណភពខេយល់...)
      ៅពេលដេលមនុសេសយល់ពីោលគំនិតសំាន់នីមួយៗយើងាចនិយយានាពួកគេានារយល់ដឹងពីបរិាាន
ហើយានចំណេះដឹងដើមេបីារារារបំផាញបរិាាននិងធវើឱេយបេសើរឡើងនូវសុខភពរបស់ពួកគេគេប់ៗគាៅកនុង
ដំណើរារោះ។ារផតល់"ចំណេះដឹង"នេះដល់សិសេសាំងាយគឺាោលបំណងដ៏សំាន់របស់មូ៉ឌុលនេះ។
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  លំនាំបងរៀន
 មេរៀននីមួយៗចេកា ៣ផនេក។ ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ ឬរំលឹកៅមេរៀនាស់។ ផនេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេត
បងេៀនចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ាន សាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ និងយុទធវិធី បងេៀនផេសេងៗទៀត។ ៅ
ផនេកទី៣ ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានាាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើង គឺានឆលងាត់នូវយុទធវិធីខុសៗ
គាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 មេរៀនសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀនហើយក៏ាសញាណមួយាក់ាក់
បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។

ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបរួមាំង១០មេរៀនដេលៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ

១.បរិាានាបេព័នធ ២មាង  សិសេសាចផតល់និយមន័យរបស់បរិាានកនុងលកខខណឌនេសាសាតុ
ធមមាតិនិងសងគមរបស់វ។

១

២.របៀបធវើឱេយ
បរិាានានភព
បេសើរ

២មាង  សិសេសាចធវើារពនេយល់ពីរបៀបធវើអនតរកមមរវងបរិាានធមមាតិនិងប
រិាានសងគមានផលប៉ះាល់ដល់សុខភពរបស់បុគគលាាក់ៗ។   ាច
វិភគពីបញាបរិាានោយកំណត់"អនកដឹកាំ(ឧ.សាាធ)និង
ផលប៉ះាល់សមេប់បញាដេលានផតល់។

១០

៣.ារថេរកេាខេយល់
២មាង

  ាចកំណត់ពីបេភពនេារបំពុលខេយល់ាលកខណៈទូៅនិងៅកនុង
សហគមន៍របស់ពួកគេ។

២១

៤.ារថេរកេាទឹក ២មាង  ាចកំណត់ពីបេភពដើមនេទឹកដេលមនុសេសបេើកនុងជីវភពរស់
ៅបេាំថងេ។
 ាចកំណត់ពីារបំពុលទឹកដេលប៉ះាល់ដល់សុខភពនិងៅកនុង

សហគមន៍។

២៩

៥.ារារារដី
កសិកមម

២មាង  សិសេសកំណត់ាននូវបេភេទផេសេងៗរបស់ដី
 ដឹងពីារៈបេោជន៍របស់មមក។
 កំណត់ានពីកាាមួយចំនួនដេលាហេតុធវើឱេយជីាតិដីថយចុះនិង

គេប់គេងជីាតិដីសមេប់កសិកមម។

៣៩
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៦.ារអភិរកេសធនាន
ធមមាតិនិងារាត់
បនថយសំណល់

២មាង
 កំណត់ានពីធនានផេសេងៗដេលបណាលឱេយានារកើនឡើងនេសំ

ណល់។
 ផេសពវផេាយចំណេះដឹងដល់កេុមគេួារនិងសហគមន៍ខលួនៅលើារ

គេប់គេងសំណល់និងារសនេសំសំចេធនាន។

៥០

៧.ារគេប់គេង
សំណល់

២មាង  ាចញេកនិងកំណត់ានបេភេទសំណល់ផេសេងៗពិសេសបេភេទសំ
ណល់រលួយនិងារបេើបេស់ឡើងវិញនូវសំណល់ដេលមិនរលួយ។

៥៥

៨.ជីវៈចមេុះនិងារ
អភិរកេស

២មាង  កំណត់ានពីបញាផេសេងៗដេលបណាលឱេយាត់បង់ជីវៈចមេុះ
 ារៈបេោជន៍នេជីវៈចមេុះចំោះមនុសេសនិងបរិាានធមមាតិ។

៦២

៩.ារបេើបេស់ាម
ពលនិងារអភិរកេស

២មាង  បេងចេកឬញេកាមពលដេលកើតឡើងវិញនិងាមពលដេលមិន
កើតឡើងវិញនិងធវើឱេយបេសើរឡើងនូវធនានពេឈើ។

៦៩

១០.រាាយតមលេ ២មាង  ពណ៌ាពីសកមមភពនិងមេរៀនដេលានរៀនរួចនិងធវើផេនារ
សកមមភពដើមេបីោះសេយបញាៅាមផទះ/សហគមន៍។

៨១

៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល។ ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយគេូាអនកសងកេត 

ផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។ វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះដឹង និងឥរិយបថ
របស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួនផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥
ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេល
ឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេ
ចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាលមេរៀន
នីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេា
កេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេត
ឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុាារលអ
គេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀន
ទី៦តៅ។    
៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់
គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូ
បេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។  

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

   សមារឧបទេស 
             "បរិាានយើង"ោះពុមពោយអងគារសុីាា
  ផាំងរូបភពឬាារខៀនដេលាចលើាក់ានសមេប់ារារាកេុម
  ឯការសមេប់សិសេស១កនិង១ខ
  សនលឹកមេរៀននិងផាំងរូបភព៖ារយល់ដឹងពីបរិាាន

  វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

 -ាចផតល់និយមន័យរបស់បរិាានកនុងលកខខណឌនេសាសាតុធមមាតិនិងសងគមរបស់វ។
 -ពនេយល់ពីរបៀបដំណើរាររបស់បរិាាន។

  សកមមភាពទី ១ ៈ តើបរិសថានជាអវី?                                ៣០  ាទី
គេូាប់ផតើមសកមមភពោយលើកសំណួរា៉តើបរិាានានន័យាយាងដូចមតេច?៉
    ចមលើយាទូៅគឺ"អវីៗដេលៅជុំវិញខលួនរបស់យើង"។ចមលើយានន័យទូាយពេលកនុងារយកមកបេើបេស់ា
ចំណេះដឹងកនុងារារារបរិាាន។ អវីដេលគេូចង់ធវើ គឺជួយសិសេសឱេយយល់ពីាតុសំាន់ៗៅកនុងបរិាាន ដេលយើង
ាចបេងចេកវាបរិាាន៉ធមមាតិ៉ឬក៏បរិាាន៉សងគម៉។
បរិាានធមមាតិសំៅៅរកទឹកដីខេយល់សតវរុកខាតិ។ចំណេកឯបរិាានសងគមរួមបញចូលាំងសកមមភពនិង
ផលិតផលរបស់សងគមដូចាសកមមភពសេដឋកិចចទំនៀមទាាប់ចេាប់ទងវើរបស់បុគគលាដើម។
ារយល់ដឹងពីភពខុសបលេកគារវងបរិាានាំងពីរោះគឺាារៈសំាន់ពេះបរិាានសងគមាញឹកាប់ានផល
ប៉ះាល់ាវិជជានដល់បរិាានធមមាតិ។
 មុនពេលពនេយល់ៅាន់សិសេស អំពីនិយមន័យាងលើគេូគួរតេដឹកាំារពិភកេាាមួយសិសេសដើមេបីទទួលាន
ចមលើយា តើអវីាបរិាាន ោយារលើកឧាហរណ៍ពីវតថុ ៅកនុងបរិាានកនុងតំបន់។ ខណៈពេលដេលសិសេសផតល់
ចមលើយគេូគួរសរសេរចមលើយាំងោះៅលើាារខៀន។សិសេសបេុស/សេីមួយចំនួននឹងឱេយឧាហរណ៍ពីអំពីបរិាាន

ម្រៀនទី ១ៈ បរិសានាប្ព័នធ
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ធមមាតិ(សតវ រុកខាតិទឹក...)ហើយមួយចំនួនទៀតផតល់ឧាហរណ៍អំពីបរិាានសងគម(មនុសេស  ភូមិ ទីកេុងទីបេជុំ
ជន ោងចកេ...)។ គេូគួរតេឆលៀតឱាសនេះសួរពីភពខុសបលេកគារវងឧាហរណ៍ាំងនេះ (បរិាានសងគម) ាមួយ
ឧាហរណ៍មុន(បរិាានធមមាតិ)។

នេះាឱាសលអមួយដេរសមេប់គេូដើមេបីបាាញណេាំពី   ៉បរិាានសងគម ៉ឱេយសិសេសានដឹងោយពនេយល់ាអវី
គេប់យាងដេលាក់ទងនឹងសកមមភពរបស់មនុសេសគឺាផនេកនេអវីដេលយើងៅាបរិាានសងគម។

បេសិនបើគានសិសេសណាាក់ានលើកឧាហរណ៍ាក់ទងនឹងសកមមភពរបស់មនុសេសដេលាផនេកមួយនេបរិាាន
គេូបេហេលាតេូវសួរសិសេសាតើវតថុាំងាយដូចាោងចកេកសិាានភូមិគឺាផនេកមួយនេបរិាាន៉ធមមាតិ៉
ឬក៏មិនមេន?ធវើដូចនេះនឹងបងកើតាារពិភកេាពីបរិាាន៉សងគម៉បនថេមទៀតោយបេោល។
 បាាប់មកទៀតធវើារតេិះរិះពិារណរកគំនិតថមីៗោយារបងកើតាបេអប់ពីរ។ បេអប់មួយសរសេរបរិាាន
ធមមាតិនិងមួយទៀតបរិាានសងគម។ធវើារាត់ាផនេកនូវអវីដេលសិសេសានគិតឃើញៅកនុងបេអប់ដេលតេឹមតេូវ។
(បេើបេស់បញជីៅកនុងសេចកតីណេាំោក/អនកគេូាជំនួយ)

 ការងារករុម ៖ ោក/អនកគេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមតូចៗរយៈពេល ៥ាទី  ដើមេបីបងកើតានិយមន័យាក់ាក់
មួយរបស់ ៉បរិាានធមមាតិនិងបរិាានសងគម ៉ោយផអេកលើឧាហរណ៍ាំងាយដេលានលើកឡើង។គេូឱេយ
សិសេសបេើផាំងរូបភព ឬាារខៀនដេលាច លើកាក់ានបេសិនបើាច។ គេូផតល់បេោគាងកេមដើមេបីឱេយសិសេស
បំពេញៈ

  
និយមន័យរបស់បរិាានធមមាតិនិងបរិាានសងគម

បរិាានធមមាតិសំៅៅរកវតថុគេប់យាងៅជុំវិញខលួនរបស់យើងដេលរួមបញចូលាំងអវីៗដេលានជីវិត។o 

បរិាានសងគមសំៅៅរកវតថុដេលាលទធផលនេសកមមភពរបស់មនុសេស។o 

 រំឭកនិងកេសមេួលៈ គេូឱេយសិសេសចេករំលេកនិយមន័យរបស់ពួកគេាកេុមធំ ហើយគេូធវើាររំឭក និងកេសមេួល
ចមលើយរបស់សិសេសោយផអេកលើនិយមន័យកនុងសេចកតីណេាំគេូ។
 ារានបនថេម ៖ ដើមេបីឱេយាន់តេានារយល់ដឹងានលអបេសើរអំពីបរិាានធមមាតិ ចូរណេាំសិសេសឱេយាន
ផនេកទីមួយនេសៀវៅ៉បរិាានយើង ៉ៅកនុងបណាល័យ(ដីទឹកនិងខេយល់៖បេភពនេជីវិត)។ទនទឹមនឹងោះសនើ
ឱេយសិសេសពិនិតេយមើលនិយមន័យនេាកេយ៉បេព័នធបរិាាន៉ៅកនុងសៀវៅអងគារសុីាាផនេកសាានុកេុមនិងមើលារ
បេើបេស់ាកេយនេះកនុងអតថបទ។

សកមមភាពទី ២ៈ តើអវីជាបរព័នធ?             30ាទី
 ការឆលុះបញចាំងគរូៈ ៅកនុងផនេកបាាប់ គេូតេូវារពិនិតេយមើលពីរបៀបពនេយល់ៅាន់ សិសេសអំពីអវី ដេលៅា
បេព័នធបរិាាននិងរបៀបដេលគំនិតនេះជួយយើងឱេយយល់ពីរបៀបដេលបរិាានដំណើរារ។បេព័នធបរិាានគឺារចា
សមព័នធបេព័នធដេលកំណត់របៀបវតថុធវើអនតរកមមាបរិាានរបស់ពួកគេ។ៅពេលដេលយើងយល់ពីភពាក់ទងគាៅ
វិញៅមករវងវតថុនិងបរិាានយើងាចនិយយានា៉យើងានារយល់ដឹងពីបរិាាន ៉។ភពាអនកានចំណេះ
ដឹងពីបរិាានានន័យាាចគិត៉ោយានបេព័នធ៉។នេះានន័យាារធវើឱេយានារបេបេួលណមួយៅកនុង
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ផនេកមួយនេបេព័នធនឹងបណាលឱេយានារបេបេួលកនុងផនេកផេសេងៗទៀត។ ារយល់ដឹងនេះាចំណុចគនលឹះដើមេបីាន
ៅដល់ារយល់ដឹងពី របៀបដេលាកបេប កិរិយរបស់យើងផាល់ខលួន និងសកមមភពផេសេងៗនេសងគមនឹងានផលប៉ះ
ាល់ដល់បរិាានធមមាតិាំងវិជជានឬអវិជជាន។

 ការបងកើតជាបរព័នធ ៈណេាំពីគំនិតនេបេព័នធោយារសរសេរនិយមន័យាងកេមលើាារខៀន។
     បរព័នធគឺជាករុមនរធាតុ ឬផនរកផរសរងៗ  ដរលធវើការជាមួយគនាជាធាតុ  ឬផនរកតរមួយ។
 ៅពេលយើងនិយយពីបេព័នធបរិាាន ានន័យា អវីគេប់យាងៅកនុងបរិាានគឺានោលបំណងរបស់វហើយ
កាានីមួយៗៅកនុងបេព័នធប៉ះាល់ដល់កាាផេសេងទៀត។
 បាាប់មកបេប់សិសេសាអនកចង់ឱេយពួកគេបងកើតា ៉បេព័នធ ៉មួយដេលពនេយល់ពីទំាក់ទំនងរវងកាាឬាតុាំង
ាយាងកេមនេះៈ
     គោ សមៅ ខលា ាតររី និងសតវលអិត
 ការងារករុម ៈសរសេរកាាាំងោះៅលើាារខៀន។បាាប់មកចេកឯការសមេប់សិសេស១កនិងឱេយសិសេសពេាយម
បំពេញដេាកេមដើមេបីាក់កាាាំងោះឱេយតេូវាមលំាប់លំោយ ពេមាំងពនេយល់ពីរបៀបដេលពួកវធវើអនតរកមមា
មួយគា។ សេចកតីពនេយល់ខលះពីទំាក់ទំនងរវងកាាាំងោះគឺានរៀបាប់ៅផនេកាងកេមនេឯការចេក។ ទុក
ពេលឱេយសិសេសរយៈពេល៥ៅ១០ាទីដើមេបីធវើកិចចារនេះ។
 ការរំឭកជាករុមធំ និងការសួរសំណួរៈ ធវើាររំឭកពីកិចចារដេលានធវើោយកេុមនីមួយៗ ។ បេប់សិសេសា អវីដេល
ពួកគេានបងកើតា៉វដតនេាារ៉។វដតនេាារបងកើតាផនេកដ៏សំាន់មួយៅកនុងបេព័នធបរិាាន។ពនេយល់ាកាា
នីមួយៗៅកនុងបេព័នធវដតាារានារពឹងាក់លើគាៅវិញៅមក។ដើមេបីពិនិតេយមើលារយល់ដឹង
ចូរសួរសំណួរាងកេមនេះ៖
  តើខេសេចាាក់នេអនតរកមមនេះានចំណុចាប់ផតើមនិងចំណុចបញចប់ដេរឬទេ?(ចមលើយ៖មិនានទេ)
  តើអវីាឈាះនេដំណើរារដេលភាប់ពីាាៅសា?(ចមលើយ៖ារបំបេកាតុោយសំណល់របស់ាា
 តេូវានធវើារបំបេកោយពួកាក់តេរីដេលជួយធវើឱេយជីាតិតេឡប់ៅកនុងដីវិញដើមេបីឱេយសាបេើបេស់។)
  តើកាាណមួយសំាន់ាងគេបំផុត?(ចមលើយ៖កាាាំងអស់គឺានភពសំាន់សមើៗគា)
  តើានអវីកើតឡើងបេសិនបើគានសាោយារគេះាំងសងួត?តើវនឹងជះឥទធិពលដល់កាាផេសេងៗ
ទៀតៅកនុងបេព័នធដេរឬទេ?(ចមលើយៈពិតាប៉ះាល់ារបេបេួលៅកនុងកាាមួយនឹងានឥទធិពលដល់
កាាមួយទៀតឧាហរណ៍ៈបើគានសាដុះគឺដីៅកនលេងោះគានជីាតិទេ)។

សកមមភាពទី ៣ ៈ ការបងកើតចរិតលកខណៈសំខាន់ៗនរបរព័នធបរិសថាន      ១០ាទី
 ការរំឭកពីបរព័នធបរិសថានៈ គេូគួររំឭកពីាកេយគនលឹះមួយចំនួន ដេលសិសេសានរៀនពីលំាត់មុន ដេលាក់ទងនឹង
បេព័នធបរិាាន។សរសេរាកេយាំងោះៅលើាារខៀនកនុងអំឡុងពេលដេលកំពុងធវើារពិភកេា។ពេាយមសួរសំណួរ
ោយឱេយសិសេសឆលើយនូវគំនិតសំាន់ៗនិងធវើារឆលុះបញាំង(មើលចំណុចសំាន់និងសំណួរាចានាងកេម)។

 ចេកសនលឹកមេរៀនអំពីបរិាានដើមេបីសមេួលកនុងាររំឭកពីលំាត់នេវដតាារោយាររូបភពនេវដតាារាន
បាាញៅកនុងសនលឹកមេរៀោះហើយលំាត់ឯការសមេប់សិសេសគួរតេូវានពនេយល់ៈ
  ាទូៅបេព័នធបរិាានគឺានដំណើរវិលារងវង់ៅកនុងធមមាតិ(សំណួរាចាន៖តើានចំណុចាប់
ផតើមឬចំណុចបញចប់ដេលឬទេ?)
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  កាាៅកនុងបេព័នធបរិាានគឺានារាប់ាក់ទងគាៅវិញៅមកាំងអស់ៅកនុងរបៀបផេសេងៗ
(សំណួរាចាន៖តើានកាាមួយចំនួនៅកនុងបេព័នធបរិាានានារាប់ាក់ទងគាហើយមួយចំនួនទៀតមិនាប់
ាក់ទងដេរឬទេ?)
  ឥទធិពលមួយចំោះកាាមួយកនុងបេព័នធបរិាាននឹងជះឥទធិពលដល់កាាផេសេងៗទៀតកនុងរបៀបផេសេងៗ
(សំណួរាចាន៖បេសិនបើានអវីកើតឡើងចំោះកាាមួយៅកនុងបេព័នធបរិាានតើវនឹងកើតឡើងចំោះកាាផេសេងៗ 

ទៀតដេរឬទេ?)
 សាាល់៖ៅកនុងឯការសមេប់សិសេស១.កយើងានាក់លេខដល់កាាផេសេងៗដើមេបីធវើឱេយានភពាយសេួលកនុង
ារលើកមកនិយយៅកនុងលំាត់ដេលសិសេសតេូវកំណត់បេភេទនេអនតរកមមដេលានកើតឡើង។ គេូគួរតេូវបញាក់
សិសេសាលេខាំងោះមិនបាាញពីចំណុចាប់ផតើមនិងចំណុចបញចប់ឡើយ។
     និយយាទូៅកាាាំងអស់ៅកនុបរិាានគឺានារសំាន់ដូចៗគា(សំណួរាចាន៖តើានកាាមួយ
ចំនួនកនុងបេព័នធបរិាានានភពសំាន់ាងកាាផេសេងទៀតដេរឬទេ?)

គេបូេហេលាតេវូបនថេមាបេព័នធបរិាានានចេើនបេភេទ។វដតាារដេលានពិភកេាាងលើគឺគេន់តេាករណី
មួយដេលានសតវចំនួន៤ចូលរួមតេបុ៉ណាះ។ចូរគិតមើលាតើានសតវនិងរុកខាតិបុ៉ាានបេភេទៅកនុងបរិាាន
ហើយអនកនឹងានឃើញា បេព័នធបរិាានានចំនួនបុ៉ាាន។   ឧាហរណ៍ ៖ ានបេព័នធបរិាានដេលរួមាន ទឹក
បេព័នធបរិាានទនលេបេព័នធបរិាានឆនេរបេព័នធបរិាានពេបេព័នធបរិាានវលខេាច់...។ដូចនេះយើងឃើញាារយល់ដឹង
ពីដំណើរាររបស់បរិាានគឺានភពសមគុាាញណស់។

សកមមភាពទី ៤ៈ ការគិតជាបរព័នធអំពីបរិសថាន       ៣០ាទី
  លំាត់កេុមធំ៖ឥឡូវសិសេសគួរតេានលកខណៈគេប់គេន់ដើមេបីពិនិតេយមើលាតើពួកគេាចគិត"ាបេព័នធ"អំពី
ារបេបេួលៅកនុងផនេកមួយនេបេព័នធបរិាាននឹងធវើឱេយាាក់ចុះនូវផនេកផេសេងទៀត ហើយនិងានឥទធិពល ាប់ាក់ទង
គា។ គេូគួរចេកឯការ សមេប់សិសេស ១ខ និងធវើាររំឭកពីឧាហរណ៍នេផលប៉ះ ាល់ចំោះបេព័នធឆនេរ ដេលាប់
ាក់ទងនឹងវដតទឹក។ សមេួលកនុងារពនេយល់របស់អនកោយឱេយលើកឡើងពីដេាកេមនេវដតទឹកដេលានៅកនុងសនលឹក
មេរៀន។

 ៅកនុងឯការសមេប់សិសេសពេឹតតិារណ៍មួយៅកនុងបរិាានសងគមតេូវានផតល់ឱេយសមេប់បេព័នធបរិាាននី
មួយៗ។ ធវើាររំឭកាមួយសិសេសា បរិាានសងគមតេូវានដឹកាំោយសកមមភពមនុសេស។ ៅកនុងឧាហរណ៍ដេល
ានផតល់ជូនពនេយល់ាៅកនុងបេទេសឧសេាហកមមោងចកេដេលបញចេញាតិាសុីតបណាលឱេយានភលៀងាសុីត។
ទឹកភលៀងាសុីតបំផាញពេឈើដេលានរួមចំណេកកនុងវដតទឹកាមរយៈដំណើរារមួយដេលៅា"ដំណើររំហួត"។
ៅកនុងឧាហរណ៍ានផតល់ារយកចិតតទុកាក់ចំោះារពិតដេលា ផលប៉ះាល់គឺានាប់ាក់ទងគា។  ារាត់
បង់ពេ បណាលឱេយានារថមថយដំណើរាររំហួត ដេលនឹងាន់បនថយារាាក់ភលៀង ដេលបណាលឱេយាន់តេាន
ដើមឈើាចេើនាាប់ាដើម។ារថយចុះនេារាាក់ភលៀងនឹងាត់បនថយទឹកកេមដីដេលនឹងាន់តេធវើឱេយដើមឈើ
ាចេើនាាប់ និងាត់បនថយទឹកដេលានសមេប់អណតូង។ ៅកនុងារពនេយល់ឧាហរណ៍នេះៅសិសេសពេាយមាំ
សិសេសាមួយនឹង ផលប៉ះាល់នីមួយៗាមួយសំណួរ "ចុះបើ" ដើមេបីឱេយ ពួកគេចូលរួមៅកនុងារវិភគនេះ (ឧ. ចុះបើ
ដើមឈើាប់តើនឹងានអវីកើតឡើងចំោះដំណើររំហួតចុះបើានដំណើងរំហួតតិចតួចតើនឹងានអវីកើតឡើងចំោះ
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ារាាក់ភលៀង...ាដើម។)

 ារារកេុមៅកនុងារពិភកេាាកេុមធំអំពីឧាហរណ៍ដេលានផតល់ៅកនុងឯការសមេប់សិសេសបញចប់ឱេយ
សិសេសធវើារៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេដើមេបីកំណត់ពីផលប៉ះាល់ចំោះបរិាានៅកនុងបេព័នធបរិាានដេលៅសល់។
ាសេ័យមាងដេលៅសល់ ឱេយសិសេសធវើយាងតិច ១ ឬ២ ៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេ ហើយយក១ៅធវើៅផទះ។ តេួត
ពិនិតេយសិសេសខណៈពេលដេលពួកគេកំពុងពិភកេាារវិភគាំងោះៅកនុងកេុមរបស់ពួកគេ។ ណេាំសិសេសា ពួកគេ
តេូវធវើបទបាាញពីារពិភកេារបស់ពួកគេៅាន់កេុមធំៅមាងកេយ។

      ោក/អនកគេូតេួតពិនិតេយ និងរំឭកនេារារកេុមៈដើមេបីជួយោក/អនកគេូកនុងារផតល់ារណេាំៅាន់សិសេសបេុស/
សេី ខណៈពេលដេលពួកគេធវើារវិភគៅ កនុងកេុមរបស់ពួកគេអំពីផលប៉ះាល់នេបេព័នធបរិាាន ចូរបេើចមលើយដេល
ផតល់ជូនៅកនុងសេចកតីណេាំោក/អនកគេូដើមេបីផតល់ទិសៅចំោះារវិភគរបស់សិសេស។សូមសាាល់ាចមលើយាំង
ោះគឺមិនមេនាចមលើយដេលតេឹមតេូវតេមួយគត់ចំោះលំាត់ោះទេ។

    សរចកតីណរនារបស់គរូ
ាងកេមនេះ គឺានិយមន័យអំពីបរិាាន ាមួយនឹងឧាហរណ៍ខលះៗ នេបេភេទខុសៗគានេាតុបរិាាន ដេល

សិសេសគួរយល់ដឹងៅកនុងសកមមភពទី១ៈ

បរិសថានធមមជាតិ បរិសថានសងគម
និយមន័យៈ  ាវតថុគេប់យាងៅជុំវិញខលួនរបស់យើងដេល
រួមបញចូលាំងភវរស់(អវីាំងអស់ដេលានជីវិត)និងាាន
ភពនេធមមាតិដេលយើងាសេ័យលើរួមានខេយល់ទឹកដី
និងាមពល។

និយមន័យៈ ាផលិតផល ទំនៀមទាាប់ ចេាប់ និង ាាប័ន
នោាយៅជុំវិញយើងដេលាលទធផលនេសកមមភព របស់
មនុសេស។

ឧាហរណ៍ៈ
ទឹកo 

ខេយល់o 

ដីo 

វតថុo 

បសុសតវo 

ភវរស់o 

សតវo 

រុកខាតិo 

ពេo 

ទនលេo 

សមុទេo 

ភលៀងo 

ឧាហរណ៍ៈ
ភូមិo 

ទីបេជុំជនo 

ោងចកេo 

កសិាានo 

ពេកជីកo 

ចេាប់o 

ផលូវo 

អនកដេរាាក់o 

ទូកo 

ានo 

យនតោះo 

ាាសុីនo 

ទំនៀមទាាប់o 

 ារវិភគាងកេមគឺសមេប់ឯការ  ២ខ ដេលគេន់តេាគំនិតខលះតេបុ៉ណាះ សមេប់ជួយកនុងារផតល់ទិស
ៅដល់សិសេសខណៈពេលដេលពួកគេកំពុងធវើារវិភគ។សិសេសបេហេលានឹកឃើញារវិភគផាល់ខលួនរបស់ពួកគេ
ឬគំនិតផេសេងៗដេលានភពតេឹមតេូវផងដេរ។ឧាហរណ៍ាំងនេះគឺានបំណងផតល់ាគំនិតខលះដល់គេូនូវអវីដេលាន
លើកមកពិភកេាហើយវមិនមេនាចមលើយសតងារតេមួយគត់ោះទេ។
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បេព័នធបរិាាន ពេឹតតិារណ៍កនុងសងគម
បរិាាន

ឥទធិពលចំោះ
បេព័នធបរិាាន

ហេតុអវីានាឥទធិពលនេះកើតឡើង?

វដតទឹកបេព័នធ
បរិាានឆនេរ

ឧាហរណ៍មួយតេូវានផតល់ឱេយអនកៅាងកេម។តើអនកាច"គិតាបេព័នធ"និងធវើមួយទៀត
ោយខលួនរបស់អនកានដេរឬទេ?

ោងចកេធំមួយតេូវាន
ាងសង់ៅកនុងទីបេជុំ
ជនហើយានបញចេញ
ផេសេងដេលានាតុាសុីត
កមមៅកនុងបរិយាស

ពេាប់ផតើម
ាប់

ាតិាសុីតកមមធវើបេតិកមមាមួយទឹកៅកនុងពព⇒	
កបងកើតាភលៀងាសុីតដេលបំផាញពេឈើ

ពុំសូវាាក់ភលៀង ដើមឈើានាាប់ដូចនេះានទឹកតិចតួច⇒	
កនុងារធវើរំហួតៅកនុងបរិយាសោយ
ដើមឈើដើមេបីបងកើតាភលៀង
ដើមឈើាន់តេាប់ភលៀងាន់តេពុំសូវាាក់⇒	

ទឹកកេមដីតេូវ
ានាត់បនថយ

ានភលៀងតិចតួចដូចនេះានទឹកតិចតួច⇒	
ជេបចូលៅកនុងដីសមេប់អណតូងនិងពេឈើ

កេុមហុ៊នធំមួយាងសង់
ទំនប់ទឹកៅាងលើបេភព
ទឹកាងលើាំងទឹកមិន
ឱេយហូរមកាងកេមៅ
កនុងទនលេសទឹងនិងសមុទេ

សទឹងរីងហួត សទឹងតេូវានបំពេញោយទឹកទនលេទនលេ⇒	
ាន់តេខេាះទឹកោយារានទឹកតិចតួច
ហូរចេញពីបេភទឹកាងលើ

ពេឈើពុំសូវ
លូតាស់ៅៗ

ពេឈើពឹងផអេកលើខេសេទឹកាងលើនិងទឹក⇒	
កេមដីដើមេបីរស់ៅ។ោយពុំសូវានទឹកធវើឱេយខវះ
ារផគត់ផគង់ដល់ពេឈើធំៗ។

ាត់បនថយ
បេភេទសតវ

សតវាសេ័យលើពេដើមេបីរស់ៅោយពេាន់តេ⇒	
តូចៅៗធវើឱេយាន់តេាត់បង់ពូជសតវ

បេព័នធបរិាាន
ពេ

កេុមហុ៊នពេឈើមួយាប់
ផតើមាប់ពេៅកនុងតំបន់
មួយ

ពុំសូវានភលៀង ភលៀងាាក់ពឹងលើផនេកនេដំណើររំហួតនេចំ⇒	
ាយទឹកពីដើមឈើៅាន់បរិយាស
ោយានដើមឈើតិចារាាក់ភលៀងក៏ាត់បនថយ។

ាត់បនថយ
បេភេទសតវ

សតវាសេ័យលើពេដើមេបីរស់ៅោយពេាន់តេ⇒	
តូចៅៗធវើឱេយាន់តេាត់បង់ពូជសតវ

ាត់បនថយ
បេភេទសតវ

ដើមឈើារារារសឹករិចរិលនេដី។គានដើមឈើ⇒	
ដីនឹងតេូវហូរាំៅកនុងសទឹងឬបឹងធវើឱេយានភក់ចេើន
និងាន់តេាក់ៅៗ។នេះប៉ះាល់ដល់លទធភពរស់
ៅរបស់តេី។
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វដតនេាារ
របស់សតវ

កសិករបេើាាំគីមីសាាប់
សតវលអិតដេលធវើឱេយពូជ
កងកេបាត់បង់

សតវពស់ផុត⇒	
ពូជ

ពស់សុីកងកេបាផនេកមួយនេាារ។ោយ⇒	
ានកងកេបតិចធវើឱេយាន់តេានពស់តិចដេរ។

សតវរំាាន់⇒	
តេតិចៅៗ

បេភេទសតវរំាសុីពស់ាផនេកមួយនេាារោយ⇒	
ានពស់តិចធវើឱេយាន់តេានសតវរំាតិចដេរ។

សនលឹកកិចចការសិសរស ១ក
អនតរកមមរបស់កតតាផរសរងៗកនុងបរព័នធ
ការណរនាំ  ៖កំណត់កាាផេសេងៗៅកនុងបេព័នធណមួយ(ឧ.ឋេសេាារ)ហើយាក់វៅកនុងដេាកេមាងកេម។
បាាប់មកពនេយល់ពីរបៀបដេលកាានីមួយៗជះឥទធិលពលដល់គាៅវិញៅមក។

តើពួកវាធវើអនតរកមមគនាដោយរបៀបណា?
កាាទី១ៅកាាទី២៖"តេូវានសុីោយ"
កាាទី២ៅកាាទី៣៖_____________________________________________
កាាទី៣ៅកាាទី៤៖_____________________________________________
កាាទី៤ៅកាាទី១៖_____________________________________________
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កាាទី១ៈ

កាាទី២ៈ

កាាទី៣ៈ

កាាទី៤ៈ
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ឯកសារសមរាប់សិសរស ១ខៈ ការកំណត់ផលប៉ះពាល់ចំពោះបរព័នធបរិសថាន
 សរចកតីណរនាំ ៖ លំាត់ចង់ឱេយអនកាប់ផតើម "គិតាបេព័នធ" អំពីបេព័នធបរិាាន។ ដូចអវីដេលយើងានរៀនារ
បេបេួល វតថុអវីមួយប៉ះាល់ដល់វតថុផេសេងៗាចេើន។ សមេប់បេព័នធបរិាានមួយ ពេឹតតិារណ៍ៅកនុងបរិាានសងគមតេូវ
ានពណ៌ា។ពេាយមចូរគិតកំណត់ពីផលប៉ះាល់ចំោះបេព័នធបរិាាននិងហេតុអវីានាផលប៉ះាល់ាំងោះ
កើតឡើង។ចូរចងាំនេះបេហេលាានផលប៉ះាល់ាចេើនពីពេះតេទំាក់ទំនងៅកនុងបេព័នធបរិាាន។ចូរធវើ
ារវិភគចំោះពេឹតតិារណ៍២ ដេលានផតល់ឱេយ។ ឧាហរណ៍មួយ ានផតល់ឱេយាគំរូ។ ចូរបេើសនលឹកមេរៀនអំពីបេព័នធ
បរិាានដើមេបីជួយអនកឱេយាន់តេយល់ចេាស់ពីបេព័នធបរិាានដេលានពណ៌ា។

បេព័នធបរិាាន ពេឹតតិារណ៍កនុងសងគម
បរិាាន

ឥទធិពលចំោះ
បេព័នធបរិាាន

ហេតុអវីានាឥទធិពលនេះកើតឡើង?

វដតទឹកបេព័នធ
បរិាានឆនេរ

ឧាហរណ៍មួយតេូវានផតល់ឱេយអនកៅាងកេម។តើអនកាច"គិតាបេព័នធ"និងធវើមួយទៀត
ោយខលួនរបស់អនកានដេរឬទេ?

ោងចកេធំមួយតេូវាន
ាងសង់ៅកនុងទីបេជុំ
ជនហើយានបញចេញ
ផេសេងដេលានាតុាសុីត
កមមៅកនុងបរិយាស

ពេាប់⇒	
ផតើមាប់

ាតិាសុីតកមមធវើបេតិកមមាមួយទឹកៅ⇒	
កនុងពពកបងកើតាភលៀងាសុីតដេលបំផាញ
ពេឈើ

ពុំសូវ⇒	
ាាក់ភលៀង

ដើមឈើានាាប់ដូចនេះានទឹកតិចតួច⇒	
កនុងារធវើរំហួតៅកនុងបរិយាសោយ
ដើមឈើដើមេបីបងកើតាភលៀង

ដើមឈើាន់តេាប់ភលៀងាន់តេពុំសូវាាក់⇒	
ទឹកកេម⇒	
ដីតេូវាន
ាត់បនថយ

ានភលៀងតិចតួចដូចនេះានទឹកតិចតួច⇒	
ជេបចូលៅកនុងដីសមេប់អណតូង
និងពេឈើ

កេុមហុ៊នធំមួយាងសង់
ទំនប់ទឹកៅាងលើ
បេភពទឹកាងលើាំងទឹក
មិនឱេយហូរមកាងកេមៅ
កនុងទនលេសទឹងនិងសមុទេ

បេព័នធបរិាានពេ កេុមហុ៊នមួយាប់ផតើម
ាប់ពេៅកនុងតំបន់មួយ

ខេសេនេាារ
របស់សតវ

កសិករបេើាាំគីមីសាាប់
សតវលអិតដេលធវើឱេយពូជ
កងកេបាត់បង់
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សកមមភាពទី ១ៈ តើបរិសថានអាចប៉ះពាល់យើង ដោយរបៀបណា?                                  ២០ាទី
ឥឡូវសិសេសានយល់ពីដំណើរាររបស់បរិាាននិងមូលហេតុដេល
កាាមួយបេបេួលនឹងាំឱេយានផលប៉ះាល់ាក់ព័នធាចេើនបាាប់មកគេូចង់ផតល់
ឱេយសិសេសនូវគំនិតពីរបៀបដេលារបេបេួលកនុងរិាាន(ាំងវិជជាននិងអវិជជាន)
ាចប៉ះាល់ដល់"សុខភព៉របស់បុគគល។នេះាមូលហេតុសំាន់មួយដេលតេូវ
ានារយល់ដឹងពីបរិាានពេះារដឹងពីរបៀបារារបរិាាននឹងធវើឱេយសុខភព
របស់បុគគលបេសើរឡើង។
ារពិភកេាកេុមធំ៖ាប់ផតើមារបងេៀនាមួយអតថន័យរបស់សុខភព
របស់បុគគល។បងកើតាបញជីនេវតថុមួយចំនួនៅលើាារខៀនដេលាចបាាញពី
សុខភព"វិជជាន"។ធវើបេបនេះដូចាលំាត់តេិះរិះពិារណរកគំនិតថមី
ដើមេបីាំៅដល់បញជីមួយាងកេមនេះ៖

ផេនទីគំនិត
អនកដឹកាំ

(សាាធឬពេឹតតិារណ៍
ៅកនុងបរិាានសងគម)

ផលប៉ះាល់
(កនុងបរិាានធមមាតិ)

សុខភពរបស់បុគគល

    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

     សមារឧបទេស 
              "បរិាានយើង"ោះពុមពោយអងគារសុីាា
   ផាំងរូបភពឬាារខៀនដេលាចលើាក់ានសមេប់ារារាកេុម
   ឯការសមេប់សិសេសបេុស/សេី២ក២ខនិង២គ
   សនលឹកមេរៀននិងផាំងរូបភព៖ផលប៉ះាល់នេារបំពុលទឹក

  វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

    - ពនេយល់ពីរបៀបដេលអនតរកមមរវងបរិាានសងគមនិងធមមាតិប៉ះាល់ដល់សុខភពបុគគល
             - វិភគបញាបរិាានោយកំណត់អនកដឹកាំ(ឧ.សាាធ)និងផលប៉ះាល់ចំោះបញាដេលានផតល់ឱេយ
              - កំណត់ាកបេបកិរិយនេអនកាក់ព័នធ(ាាស់ផទះកសិករ...)ដេលចូលរួមកនុងបញាបរិាាន
              - ធវើាគមេងផេនទីសមមតិកមមដេលនិយយពីបញាបរិាានោយបេើបេស់ារយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីតួាទី
របស់"អនកដឹកាំ"និងផលប៉ះាល់ផេសេងៗ។

ម្រៀនទី ២ៈ របៀបធវើឱ្យបរិសានានាពប្សើរ
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     សុខភពលអជីវភពានសុវតថិភពាងគាយសុខសេួលាចទទួលានទឹកាាតាារានអាម័យនិងខេយល់
បរិសុទធាចទទួលានអវីៗៅជុំវិញានភពសបេាយរីកាយ។
 ការងារករុម   ៖ៅពេលដេលសិសេសានបងកើតទំនុកចិតតខលះចំោះគំនិតនេសុខភពបុគគលសួរពួកគេាតើពួកគេ
ាចបេើបេស់គំនិតនេះៅលើពេឹតតិារណ៍សងគមអវិជជានដេលានពិភកេាាលពីលំាត់មុន។ នេះាឱាសដើមេបី
ឆលើយសំណួរផេសេងៗដេលសិសេសបេហេលាាន។
បាាប់មកចេកឯការសមេប់សិសេស២កៅឱេយសិសេសនិងឱេយពួកគេធវើលំាត់ដូចានពនេយល់។ពួកគេបេហេល
ាតេូវចមលងឡើងវិញនូវផលប៉ះាល់ឬឥទធិពលរបស់បរិាានដេលពួកគេានកំណត់ៅកនុងឯការសមេប់សិសេស១ខ
ៅកនុងបេអប់តេឹមតេូវ។   បាាប់មកសិសេសគួរកំណត់ពីរបៀបដេលឥទធិពលាំងោះប៉ះាល់ដល់សុខភព ៅាម
ឧាហរណ៍ដេលានផតល់ឱេយ។ទុកពេលឱេយសិសេស១៥ាទីសមេប់លំាត់នេះ។

 ការរំឭកជាករុមធំ ៖ឱេយសិសេសចេករំលេកសេចកតីសននិាានរបស់ពួកគេអំពីផលប៉ះាល់ចំោះសុខភពបុគគលពីឥទធិពល
នេបរិាានដេលពួកគេានកំណត់ាលពីពេលមុននេះ។   ចូរចងាំាកេុមខុសគាបេហេលាានកំណត់ឥទធិលរបស់
បរិាានខុសគាដេរដូចនេះផលប៉ះាល់ចំោះបរិាានក៏ខុសគាដេរ។គេូគួរតេាាប់ារាយារណ៍របស់កេុមនីមួយៗ
និងផតល់មតិោបល់ាតើផលប៉ះាល់ចំោះសុខភពតេឹមតេូវនិងសមរមេយដេរឬទេ។បេើ
ឧាហរណ៍ៅកនុងសេចកតីណេាំគេូាជំនួយ។

សកមមភាពទី ២៖ ការវិភាគនរមូលហរតុនរបំពុលពីបរិសថានសងគម                    ៣០ាទី
        ារឆលុះបញាំងគេូ ៖ៅកនុងលំាត់មុនយើងាននិយយាផលប៉ះាល់បរិាានគឺបណាលមកពីពេឹតតិារណ៍កនុង
បរិាានសងគម ដូចាារាងសង់ោងចកេ ឬទំនប់ទឹក។ បុ៉នតេពេឹតតិារណ៍កើតឡើង ពីពេះតេាកបេបកិរិយរបស់
បុគគលាក់ព័នធទំនៀមទាាប់សងគមចេាប់និងកាាផេសេងៗទៀត។កាាាំងអស់ោះៅា៉អនកដឹកាំ៉ឬសាាធ។អនក
ដឹកាំគឺាកាាាំងាយ ដេលបណាលឱេយានពេឹតតិារណ៍សងគម ដេលតេឡប់មកវិញានផលប៉ះាល់ដល់បរិាាន
ធមមាតិ។ ៅកនុងលំាត់បាាប់ យើងចង់ឱេយសិសេសាចកំណត់ធមមាតិនេអនកដឹកាំដេលាកព័នធ និងាពិសេសអនក
ាក់ព័នធដេលសកមមភពរបស់ពួកគេឬឥរិយបថរួមចំណេកៅកនុងបញា។

 ការពនរយល់ជាករុមធំ ៖ាប់ផតើមាមួយារពនេយល់អតថន័យ ៉អនកដឹកាំ ៉និង ៉ឥទធិពល ៉។ធវើរបៀបនេះោយដំបូង
ចេកសនលឹក មេរៀនដេលានចំណងជើងា ផលប៉ះាល់នេារបំពុលទឹក។ ឱេយសិសេសកំណត់បញា សនលឹកមេរៀនដេល
ាក់ទងនឹងារបំពុលទឹក។សិសេសបេហេលាកត់សាាល់បញាដូចាារចមលងមេោគកនុងទឹកោយាកសំណល់ពីគេ
ហាានាតិគីមីៅកនុងទឹកដេលបណាលមកពីារាញ់ាាំសាាប់សតវលអិតារពុលោយោងចកេនិងបញាផេសេងៗ។
សរសេរបញាាំងោះៅលើាារខៀនខណៈពេលដេលសិសេសរៀបាប់បញាាំងោះ។ៅពេលសិសេសបញចប់ារ
កំណត់បញាកត់សាាល់បញាាំងោះា ៉ផលប៉ះាល់ ៉ ចំោះបរិាានពីសកមមភពាក់ាក់។ សួរសិសេសា តើ
សកមមភពអវីដេលបណាលឱេយានផលប៉ះាល់ដូចដេលានឃើញ។សិសេសទំនងាឆលើយាសកមមភពដេលធវើោយ
អនកាក់ព័នធ (ឧ. ារោះ ោលសំាមៅកនុងទឹក) សកមមភពរបស់កសិករ (ាញ់ាាំគីមី) និងោងចកេ។ សរសេរ
សកមមភពាំងោះៅលើាារខៀនជិតផលប៉ះាល់ដេលានកំណត់ពីពេលមុន។

 បាាប់មកពនេយល់ៅាន់សិសេសាយើងៅសកមមភពដេលបណាលឱេយានផលប៉ះាល់អវិជជានៅកនុង
បរិាានធមមាតិា៉អនកដឹកាំ៉ឬសាាធពីបរិាានសងគម។អនកដឹកាំាចានទមេង់ចេើនយាងហើយរួមបញចូល
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ាំងសកមមភពរបស់អនកាក់ព័នធ(ដូចាាាស់ផទះនិងកសិករ)ពេមាំងទំនៀមទំាប់ចេាប់និងបេព័នធជំនឿនេមនុសេស
រស់ៅកនុងបរិាានសងគម។  ឧាហរណ៍៖ ឱេយសិសេសមើលារបំពុលទឹកោយោងចកេៅកនុងសនលឹកមេរៀន។ តើអនក
គិតាានចេាប់គេប់គេងារបំពុលទឹកៅកនលេងដេលោងចកេដំណើរារដេរឬទេ?បេសិនបើានតើអនកគិតាចេាប់
ាំងោះានភពតឹងរឹងដេរឬទេ?(ចេាស់ណស់ាចេាប់ាំងោះមិនតឹងរឹងទេបេសិនបើានោះ)។ារអវតតាន
នេចេាប់អំពីារបំពុល(ឬារធវើឱេយានភពតឹងរឹងចំោះោងចកេ)គឺតេូវានគេគិតាាអនកដឹកាំនេារបំពុលបរិយ
ាស។

 លំហាត់សិសរស៖ឥឡូវសិសេសានលកខណៈគេប់គេន់ដើមេបីធវើលំាត់ដេលពួកគេាចធវើារវិភគពីបញាបរិាាន
ោយារពិារណា   តើអវីាអនកដឹកាំនេបញា និងតើអនកាក់ព័នធណាអនកទទួលខុសតេូវ លើសកមមភពាំង
ោះ។ ចេកឯការ សមេប់សិសេស ២ខ ៅសិសេសគេប់គា។ នេះាលំាត់ ដេលពួកគេគួរធវើៅផទះ។ លើឯការ
សមេប់សិសេសបាាញពីរូបភព  ៣ នេារបំពុលបរិាាន។ សិសេស ាចានបនថេមទៀតពីបញាាំងោះ ៅកនុងសៀវ
ៅអងគារសុីាា   ៉បរិាានយើង   ៉ ទំព័រ ២០-២៩។ ឯការសមេប់សិសេស ាមារឱេយានារវិភគដេលសិសេសតេូវ
កំណត់អនកដឹកាំ ឬកាាាក់ាក់មួយ សមេប់កេុមអនកាក់ព័នធនីមួយៗ  ពេមាំងចេាប់ទំនៀមទាាប់ និងជំនឿ។
ឧាហរណ៍តេូវានធវើាគំរូដេលាក់ទងនឹងារបំពុលោយោងចកេ។ រំឭកឧាហរណ៍ាមួយសិសេស និងឱេយពួកគេ
ជេើសរីសមួយៅកនុងចំណមរូបភពដេលៅសល់និងធវើារវិភគបេាក់បេហេលគាមួយ។

សកមមភាពទី ៣៖ ការវិភាគមូលហរតុនរការបំពុលពីបរិសថានសងគម៖ តាមដានកិចចការផទះ       ២០ាទី
 ការរំឭកជាករុមធ៖ំៅមាងបាាប់ រំឭកពីកិចចារផទះដេលានាក់ឱេយសិសេស។បងកើតាបញជីនេអនកដឹកាំដេលាច
ានៅលើាារខៀនសមេប់បញាបរិាានដេលៅសល់៖ ារទុកាក់សំាមមិនតេឹមតេូវនិងារាប់ពេឈើ។ បេើ
ឧាហរណ៍ ដេលានផតល់ៅកនុងសេចកតីណេាំគេូដើមេបីាជំនួយកនុងារផតល់មតិោបល់ដល់សិសេស។ ចូរចងាំា
ចមលើយាំងោះមិនមេនានតេមួយោះទេដូចនេះមិនគួរគិតាចមលើយរបស់សិសេសដេលផេសេងពីនេះមិនសំាន់ោះ។

សកមមភាពទី ៤៖ គមរោងករៅកមមវិធីសិករសា ការធវើផរនការសកមមភាពអំពីបរិសថាន          ៣០ាទី
 ធវើារៅាងកេាាក់៖គេូគួរជួបាមួយសិសេសបេុស/សេី   ៅាងកេាាក់ដើមេបីជួយពួកគេឱេយាប់ផតើមផេន
ារសកមមភពដើមេបីបាាញពីបញាបរិាានកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។កេុមនីមួយៗគួរជេើសរីសបញាាក់ាក់មួយ
ដេលពួកគេនឹងរៀនៅកនុងមេរៀនដេលៅសល់កនុងមូ៉ឌុលនេះនិងបេើជំាញវិភគពិារណដេលពួកគេានរៀន
កនុង២មេរៀនកនលងមកនេះដើមេបីសវេងរកដំណះសេយចំោះបញា។ចេកឯការសមេប់សិសេស២គៅាន់កេុម
នីមួយ និងពនេយល់ពីដំណើរារនេាររៀបចំផេនារ។ នេះរួមបញចូលាំងកំណត់អនកអនកាក់ព័នធនិងរៀបផេនារឱេយ
សមហេតុផលាមជំានដេលានាគេងៅកនុងផេនារពីាាមីត។
  កេយពេលរំឭក ពីដំណើរាររៀបចំផេនារាមួយសិសេស ឱេយកេុមាំងអស់ជេើសរីសបញាបរិាានៅកនុង
សហគមន៍ឬាានិងាប់ផតើមរៀបចំផេនារនេដំណះសេយ។សមេប់ផនេកនេគមេង ដេលាមារសិសេសឱេយ
កំណត់ពីមូលហេតុដេលអវីមួយានកើតឡើងឱេយពួកគេបេើជំាញវិភគពិារណដេលពួកគេានរៀនាលពីសកមម
ភពមួយចំនួនចុងកេយនេះ ដើមេបីបំពេញផនេកនេះនេផេនាររបស់ពួកគេ។ ពួកគេនឹងតេូវធវើារសេវជេវៅកនុង
បណាល័យ   និងសហគមន៍មុនពេលពួកគេរៀបផេនាររួចាល់។ កំណត់ាលបរិចឆេទដេលតេូវបេមូលផេនារនេះពី
កេុមាំងអស់និងថងេតេូវធវើារបេតិបតតិ។
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សរចកតីណរនាំគរូ

ាងកេមនេះគឺាឧាហរណ៍នេរបៀបដេលសិសេសាចបំពេញលំាត់កនុងឯការសមេប់សិសេស២ក។ចូរ
ចងាំនេះមិនមេនាចមលើយសតង់ារោះទេបុ៉នតេគេន់តេាារផតល់នូវគំនិតខលះៗដល់គេូកនុងារផតល់មតិោបល់ដ
ល់សិសេសអំពីចមលើយរបស់ពួកគេ។

បេព័នធបរិាាន ពេឹតតិារណ៍កនុងសងគម
បរិាាន

ឥទធិពលចំោះ
បេព័នធបរិាាន

ឥទធិពលចំោះសុខភពបុគគល

វដតទឹកបេព័នធ
បរិាានឆនេរ

ឧាហរណ៍មួយតេូវានផតល់ឱេយអនកៅាងកេម។តើអនកាច៉គិតាបេព័នធ៉និងធវើមួយទៀត
ោយខលួនរបស់អនកានដេរឬទេ?

ោងចកេធំមួយតេូវាន
ាងសង់ៅកនុងទីបេជុំ
ជនហើយានបញចេញ
ផេសេងដេលាន
ាតុាសុីតកមមៅ
កនុងបរិយាស

ពេាប់ផតើម
ាប់

មនុសេសដេលពឹងផអេកលើពេដើមេបីរកាារនឹងាន⇒	
របស់ាន់តេតិចសមេប់បរិោគ។
គុណភពខេយល់នឹងតេូវាត់បនថយពេះវនឹងានពេ⇒	
តិចៅៗដើមេបីជួយបនេសុទធខេយល់។
នឹងាន់តេានកនលេងតិចៅៗសមេប់⇒	
សមេកលមហេ។

ពុំសូវាាក់ភលៀង ាាសាតុនឹងាន់តេៅាឡើងៗហើយាន់តេមិន⇒	
ានភពសបេាយរីកាយ។
ាររស់ៅរបស់កសិករនឹងទទួលរងផលប៉ះាល់ា⇒	
អវិជជាន។

ទឹកកេមដីតេូវ
ានាត់បនថយ

លំៅាាននឹងាន់តេមិនាចទទួលានទឹកកេមដី⇒	
មកងូតផឹកនិងចមអិតមហូបាារ។

កេុមហុ៊នធំមួយាងសង់
ទំនប់ទឹកៅាងលើបេភព
ទឹកាងលើាំងទឹកមិន
ឱេយហូរមកាងកេមៅ
កនុងទនលេសទឹងនិងសមុទេ

សទឹងរីងហួត ាររស់ៅរបស់បេាជនកនុងតំបន់ដេលពឹងាសេ័យ⇒	
លើខេសេទឹកដើមេបីនេាទតេីនឹងតេូវាត់បនថយ។

ពេឈើពុំសូវ
លូតាស់ៅៗ

មនុសេសដេលពឹងផអេកលើពេដើមេបីរកាារនឹង⇒	
ាន់តេានាារតិចៅៗសមេប់បរិោគ។
គុណភពខេយល់នឹងតេូវាត់បនថយពេះវនឹងានពេ⇒	
តិចៅៗដើមេបីជួយបនេសុទធខេយល់។
នឹងាន់តេានកនលេងតិចៅៗសមេប់⇒	
សមេកលមហេ។

ាត់បនថយចំនួន
សតវ

បេាជនកនុងមូលាានដេលរស់ៅពឹងផអេកលើសតវ⇒	
ពេធវើាាារនឹងាន់តេានសតវតិចៅៗ។
បេាជនកនុងតំបន់ដេលរស់ៅពឹងផអេកលើអេកូទេស⇒	
ចរណ៍នឹងឃើញចំនួនភញៀវទេសចរណ៍តិចៅៗ។
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បេព័នធបរិាាន
ពេ

កេុមហុ៊នមួយាប់ផតើមាប់
ពេៅកនុងតំបន់មួយ

ពុំសូវានភលៀង ាាសាតុនឹងាន់តេៅាឡើងៗហើយាន់តេមិន⇒	
ានភពសបេាយរីកាយ។
ាររស់ៅរបស់កសិករនឹងទទួលរងផលប៉ះាល់ា⇒	
អវិជជាន។

ាត់បនថយចំនួន
សតវ

បេាជនកនុងមូលាានដេលរស់ៅពឹងផអេកលើសតវ⇒	
ពេធវើាាារនឹងាន់តេានសតវតិចៅៗ។
បេាជនកនុងតំបន់ដេលរស់ៅពឹងផអេកលើអេកូទេស⇒	
ចរណ៍នឹងឃើញចំនួនភញៀវទេសចរណ៍តិចៅៗ។

ាត់បនថយចំនួន
តេី

ាររស់ៅរបស់អនកនេាទនឹងទទួលរង⇒	
ផលប៉ះាល់យាងអវិជជាន។

ខេសេនេាារ
របស់សតវ

កសិករបេើាាំគីមីសាាប់
សតវលអិតដេលធវើឱេយពូជ
កងកេបាត់បង់

សតវពស់ផុតពូជ លំៅាានបេហេលាតេូវរំានោយពួកសតវកណតុរ⇒	
ពេះានសតវាន់តេតិចៅៗសុីពួកគេ។

សតវរំាាន់
តេតិចៅៗ

បេាជនកនុងតំបន់ដេលរស់ៅពឹងផអេកលើអេកូទេស⇒	
ចរណ៍នឹងឃើញចំនួនភញៀវទេសចរណ៍តិចៅៗ។

ឧាហរណ៍ដេលផតល់ជូនៅាងកេមជួយគេូកនុងារផតល់មតិោបល់ដល់សិសេសអំពីកិចចារផទះរបស់ពួកគេផអេកលើ
ឯការសមេប់សិសេស២ខ។ចូរចងាំនេះមិនមេនាចមលើយសតង់ារោះទេបុ៉នតេគេន់តេាារផតល់នូវគំនិតខលះៗ
ដល់គេូកនុងាររំឭកពីកិចចារផទះដេលសិសេសានធវើ។

បញហាការបំពុល   ៖ ការទុកដាក់កាកសំណល់មិនតរឹមតរូវ

អនកដឹកាំ (ឬសមាធ) ារវិាគ
ចេាប់ គានចេាប់អំពីរបៀបកនុងារទុកាក់សំាមo 

ាាាធរមូលាានមិនានពងេឹងចេាប់សតីពីារទុកាក់សំាមo 

ជំនឿនិងទំនៀមទាាប់
កនុងតំបន់

បេាជនមិនានដឹងពីផលប៉ះាល់នេារទុកាក់សំាមចំោះបរិាានo 

បេាជនគឺានភពាាានិយមនិងមិនានគិតដល់មនុសេសដទេដេលកេបេរសំាមាំងោះo 

សកមមភពពីលំៅាាន លំៅាានទុកាក់សំាមៅកនលេងាារណៈដេលមិនមនេាកនលេងសមេប់ាក់សំាមo 

មនុសេសាាក់ឃើញអនកដេទុកាក់សំាមមិនតេឹមតេូវហើយក៏ធវើាមរហូតដល់មនុសេសាo 

ចេើនក៏អនុវតតាមារទុកាក់សំាមមិនតេឹមតេូវនេះដេរ
បេាជនមិនចង់ចំណយសមេប់សេវបេមូលសំាមo 

បេាជនមិនានបេក់សមេប់បង់សេវបេមូលសំាមo 

មិនានកនលេងសមេប់ទុកាក់សំាមសមេប់លំៅាានដូចនេះពួកគេោះឬទុកាក់o 

សំាមគេប់ទីកនលេង
សកមមភពកសិករ
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អនកដឹកាំ (ឬសមាធ) ារវិាគ
សកមមភពាាស់ាងទំនិញ ាាស់ាងទុកាក់សំាមៅកនលេងាារណៈដេលមិនមេនាកនលេងសមេប់ាក់សំាមo 

ាាស់ាងមិនចង់ចំណយបេក់សមេប់សេវបេមូលសំាមo 

មិនានកនលេងសមេប់ទុកាក់សំាមសមេប់ាងទំនិញដូចនេះពួកគេោះឬទុកាក់o 

សំាមគេប់ទីកនលេង
ាាស់ាងាាក់ឃើញអនកដទេទុកាក់សំាមមិនតេឹមតេូវហើយក៏ធវើាមរហូតដល់មនុសេសo 

ាចេើនក៏អនុវតតាមារទុកាក់សំាមមិនតេឹមតេូវនេះដេរ
សកមមភពាាស់ោងចកេ --

សកមមភពកមមករ --

សកមមភពាាាធរមូលាាន ាាាធរមូលាានមិនានបំពេញតួាទីរបស់ពួកគេឱេយានាាប់ខជួនដើមេបីពងេឹងចេាប់សតីពីo 

ារទុកាក់សំាម
ាាាធរមូលាានមិនានពងេឹងចេាប់សតីពីារទុកាក់សំាមo 

បញហាការបំពុល ៈ ការកាប់បំផលាញពរឈើ

អនកដឹកាំ (ឬសមាធ) ារវិាគ

ចេាប់ ចេាប់សតីពីារារារពេឈើផេសពវផេាយមិនានទូលំទូាយo 

ាាាធរមូលាានមិនានពងេឹងចេាប់សតីពីារារារពេឈើo 

ជំនឿនិងទំនៀម
ទំាប់កនុងតំបន់

គំនិតរបស់មនុសេសចំោះពេឈើគឺានរយៈពេលខលី-ទទួលផលឥឡូវនិងារមភពីបញាo 

ាកេយ

សកមមភពពីលំៅាាន ារបេើបេស់ឈើដើមេបីចមអិនាារo 

បងកើតតេូវារសមេប់ផលិតផលផលិតពីឈើដូចាគេឿងសាារិមនិងអុសo 

សកមមភពកសិករ ារាប់ដើមឈើដើមេបីយកកនលេងាំំបនលេធវើសេាដើមo 

សកមមភពាាស់ាងទំនិញ តេូវារសមេប់ផលិតផលផលិតពីឈើដូចាគេឿងសាារិមនិងអុសo 

សកមមភពាាស់ោងចកេ ោងចកេមិនានបេព័នធចេះារាតុគីមីៅបំពង់ផេសេងរបស់ពួកគេបណាលឱេយានo 

ភលៀងាសុីតដេលធវើឱេយពេឈើាប់

សកមមភពកមមករ កមមករាពិសេសអនករកសុីាប់និងារឈើផតល់តមលេឱេយារាររបស់ពួកគេាងពេឈើo 

សកមមភពាាាធរមូលាាន គានារគំទេដើមេបីារារពេឈើៅពេលដេលានឃើញកំពុងតេូវានគេបំផាញo 

ាាាធរមូលាានមិនានពងេឹងចេាប់សតីពីារាប់ដើមឈើo 
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ឯកសារសមរាប់សិសរស ២ក 
កំណត់ពីឥទធិពលន្ារបំផាញបរិសានមកលើសុខាព របស់ យើង

ការណរនាំ៖ 
ចូររំឭកពីកិចចាររបស់អនកៅកនុងមាងមុន  អំពីារកំណត់ឥទធិពល  នេសកមមភពបរិាានសងគមចំោះបរិាានធមម

ាតិ។ សមេប់ឥទធិពលនីមួយៗដេលអនកានកំណត់ៅកនុងលំាត់ោះ ចូរពេាយមកំណត់ពីផលប៉ះាល់ដេលាច
កើតានចំោះសុខភពរបស់អនកៅកនុងសហគមន៍។ាពិសេសគិតអំពីបញាដូចាសុខភពជីវភពរស់ៅ និងសុភ
មងគលផាល់ខលួន។

បេព័នធបរិាាន ពេឹតតិារណ៍កនុងសងគម
បរិាាន

ឥទធិពលចំោះ
បេព័នធបរិាាន

ឥទធិពលចំោះសុខភពបុគគល

វដតទឹកបេព័នធ
បរិាានឆនេរ

 ឧាហរណ៍
ោងចកេធំមួយតេូវាន
ាងសង់ៅកនុងទីបេជុំ
ជនហើយានបញចេញ
ផេសេងដេលានាតុ
ាសុីតកមមៅកនុង
បរិយាស

ពេាប់ផតើមាប់⇒	 មនុសេសដេលពឹងផអេកលើពេដើមេបីរកាារ⇒	
នឹងានរបស់ាន់តេតិចសមេប់បរិោគ។
គុណភពខេយល់នឹងតេូវាត់បនថយ⇒	
ពេះវនឹងានពេតិចៅៗដើមេបីជួយ
បនេសុទធខេយល់។
នឹងាន់តេានកនលេងតិចៅៗសមេប់⇒	
សមេកលមហេ។

ពុំសូវាាក់ភលៀង⇒	
ទឹកកេមដីតេូវ⇒	
ានាត់បនថយ

កេុមហុ៊នធំមួយាងសង់
ទំនប់ទឹកៅាងលើបេភព
ទឹកាងលើាំងទឹកមិន
ឱេយហូរមកាងកេមៅ
កនុងទនលេសទឹងនិងសមុទេ

បេព័នធបរិាានពេ កេុមហុ៊នពេឈើមួយ
ាប់ផតើមាប់ពេៅកនុង
តំបន់មួយ

ខេសេនេាារ
របស់សតវ

កសិករបេើាាំគីមីសាាប់
សតវលអិតដេលធវើឱេយពូជ
កងកេបាត់បង់
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ឯកសារសមរាប់សិសរស ២គ:ារធវើផេនារដើមេបីបញេឈប់ារបំពុល
ារពនេយល់ាងកេមគឺានោលបំណងដើមេបីជួយអនកឱេយគិត"ាបេព័នធ"អំពីរបៀបបងកើតផេនារោះសេយបញាប
រិាានៅកនុងសហគមន៍របស់អនក។កេយពេលអនកានកំណត់បញាបរិាានដេលអនកចង់ោះសេយចូរអនុវតតាម
ជំានាងកេម:
   តើនរណាអនកាក់ព័នធ?សរសេរៅកនុងរងវង់ាងកេមនេះ។

ជំានទី១:បញាបរិាានាប់ផតើមាមួយ
អនកាក់ព័នធដេលបងកើតបញាឬទទួលយក
បញាោយគានចមងល់។សមេប់គមេង
ដើមេបីបញេឈប់ារបំពុលរបស់អនកៅកនុង
សហគមន៍ដំបូងតេូវកំណត់អនកាក់ព័នធ
ានរណដេលសកមមភពឬឥរិយបថ
របស់ពួកគេបណាលយឱេយានបញា។
ចូរបេើដេាកេមាងាាំដើមេបីជួយអនកគិតា
តើនរណខលះាអនកាក់ព័នធ?

ជំានទី២:ៅពេលដេលអនកានកំណត់
អនកាក់ព័នធពេាយមកំណត់សកមមភពឬជំនឿដេលចូលរួមាមួយបញា។ចូរាំាពេលខលះារមិនធវើអវីោះពេះ
តេបេព័នធជំនឿាចចូលរួមាមួយបញា។

អនកាក់ព័នធ សកមមភពឬជំនឿដេលចូលរួមាមួយបញា
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បញាបរិាាន
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ជំហានទី ៣:ធវើគមេងរបស់អនកោយារ
វិភគសកមមភពអវីដេលអនកាចយកៅោះ
សេយាកបេបកិរិយរបស់អនកាក់ព័នធដេល
កំពុងបណាលឱេយានបញា។យុទធាសេត
របស់អនកាចរួមានៈ
(១)ទិសៅសកមមភព(ឧសាាតបេាយ)
(២)ារផេសពវផេាយ
(៣)យុទធាារដើមេបីបញេឈប់ាកបេបកិរិយ
មួយចំនួន
(៤)ផាស់បតូរាកបេបកិរិយផាល់ខលួនរបស់អនកនិង
របស់អនកដទេ(ឧៈសនេសំសំចេាមពលនិង 
ទមេង់សកមមភពផេសេងទៀត។

ផេនារសកមមភពរបស់ខញុំ
នេះាផេនារអភិវឌេឍរបស់អនក។កនុងកំឡុងពេលដេលអនកកំពុងរៀនវគគបរិាាននេះអនកនឹងតេូវសនើឱេយកំណត់បញា

និងធវើសកមមភពាក់សតេងៅាងកេាាក់រៀនដើមេបីោះសេយបញា។ាមួយកេុមរបស់អនកចូរចំណយពេលខលះ
ដើមេបីបំពេញាាងាងកេម។ផេនារសកមមភពរបស់អនកនឹងាចវេងាកនលេងចោាះដេលផតល់ឱេយដូោាះតេូវចមលង
ាាងនេះាក់កនុងសៀវៅសរសេរបស់អនកនិងបងកើតាផេនារលមអិតមួយ។
បញាដេលយើងចង់ោះសេយគឺ:_______________________________________

1.តើអវីកំពុងកើតឡើង?
2.តើហេតុអវីានាកើតឡើង?
3.តើយើងាចធវើអវីានខលះ?
4.តើយើងាចធវើោយរបៀបណ?
5.ចូរអនុវតត!តើនរណនឹងធវើអវី?
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បញាោលឧបសគគឬបេានបទ

គមររងពីរ៉រមីត

សកមមាពយល់ពរម

 យុទធាសរត
 
  គំនិត
  
   បរព័នធ
  
    បពហរ

ចូរ

អនុវតត

តើយើងាចធវើ

ោយរបៀបា?

តើយើងាចធវើអវីានខលះ?

តើហរតុអវីានាកើតឡើង?

តើអវីកំពុងកើតឡើង?
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សនលឹកមររៀន ៖ ផលប៉ះពាល់នរការបំពុលទឹក



ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

       សមារឧបទេស 
               សៀវៅបរិាានរបស់យើងតេូវានោះពុមភោយអងគារសុីាា
   កេាសផាំងរូបភពធំឬាារខៀនដេលាចបតូរទីាំងានសមេប់កេុមសិសេស
   ឯការ៣កនិង៣ខសមេប់សិសេស
   ារសិកេាពីសនលឹកមេរៀន៖បេភពនេកងវក់ខេយល់

      វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ  

 -កំណត់ានពីបេភពនេកងវក់ខេយល់ាសកលនិងៅកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេ
 -ពនេយល់ពីវិធីដេលកងវក់ខេយល់ប៉ះាល់មកលើសុខភពរបស់មនុសេស
 -កំណត់ានពីវិានារដើមេបីធវើារាត់បនថយកងវក់ខេយល់ៅកនុងសហគមន៍របស់គេ។

ម្រៀនទី ៣ៈ ារថ្រក្ាខ្យល់

សកមមភាពទី ១ៈ តើអវីទៅជាកងវក់ខរយល់ ហើយ   តើវាកើតមានយ៉ាងដូចមតរច?                      ៤៥ាទី
   ារពិភកេាកេុមធំ ៖  ចូរាប់ផតើមបងេៀនមេរៀន  ោយធវើារសួរសិសេសអំពីអវីដេលយើងាំងអស់គាដក
ដងហើមចូល និងចេញៅាល់ាទីាំងអស់។ សិសេសាំងអស់គា បេហេលាដឹងរួចៅហើយា យើងាំងអស់គាសេូប
យកខេយល់អុកសុីសេន ហើយបញចេញមកវិញនូវឧសម័នាបូនឌីអុកសុីតco2  

។បើោះបីាយើងាត់ទុកឧសម័នាបូន
ឌីអុកសុីត  ាឧសម័នដេលាំាច់សមេប់រុកខាតិដើមេបីធវើារលូតាស់ក៏ោយ ក៏ភគចេើននេឧសម័ន នេះ គឺាារ
ាតុមិនលអផងដេរ។  ចូរធវើារពិភកេាាមួយសិសេសាំងអស់គាអំពីឧសម័នផេសេងៗ  ទៀតដេលពួកគេាាប់ានដឹងាន
ដូចា  ាបូនមូ៉ណូអុកសុីតស៊ុលផួឌីអូសុីត។ល។  ធវើារពនេយល់ា  ឧសម័នាំងអស់នេះ គឺតេូវានាត់ទុកាឧសម័ន
ដេលផតល់ផលប៉ះាល់មកលើាំងសុខភព  និងរុកខាតិាចេើន ដេលាមូលហេតុាំឱេយ យើងៅា ារាយភយ
កងវក់ខេយល់។ ឆលងាមរយៈារពិភកេានេះ វក៏ានារសំាន់ផងដេរកនុងារចងអុលបាាញពីតួាទីរបស់រុកខាតិៅកនុង
ារសាាតខេយល់   ោយារតេៅពេលថងេរុកខាតិធវើារបំលេងពីាបូនឌីអុកសុីត ៅាអុកសុីសេន និងទឹក។
ហេតុដូចនេះហើយទើបារបំផាញពេឈើគឺធវើឱេយាត់បនថយនូវលទធភពរបស់ធមមាតិកនុងារបនេសុទធខេយល់។

        បាាប់មកទៀតចូរធវើារបាាញអំពីារសិកេាសនលឹកមេរៀនដេលសតីអំពីបេភពនេកងវក់ខេយល់និងសៀវៅ



ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន

សកមមភាពទី ១ៈ តើអវីទៅជាកងវក់ខរយល់ ហើយ   តើវាកើតមានយ៉ាងដូចមតរច?              ៤៥ាទី
 o ារពិភកេាកេុមធំ៖ចូរាប់ផតើមបងេៀនមេរៀនោយធវើករ

សួរសិសេសអំពីអវីដេលយើងាំងអស់គាដកដងហើមចូលនិងចេញៅាល់
ាទីាំងអស់។សិសេសាំងអស់គាបេហេលាដឹងរួចៅហើយាយើងាំ
ងអស់គាសេូបយកខេយល់អុកសុីសេនហើយបញចេញមកវិញនូវឧសម័នាបូន
ឌីអុកសុីតco2  

។បើោះបីាយើងាត់ទុកឧសម័នាបូនឌីអុកសុីត
ាឧសម័នដេលាំាច់សមេប់រុកខាតិដើមេបីធវើារលូតាស់ក៏ោយ
ក៏ភគចេើននេឧសម័ននេះគឺាារាតុមិនលអផងដេរ។ចូរធវើារពិភកេា
ាមួយសិសេសាំងអស់គាអំពីឧសម័នផេសេងៗទៀតដេលពួកគេាាប់
ានដឹងានដូចាាបូនមូ៉ណូអុកសុីតស៊ុលផួឌីអូសុីត។ល។
ធវើារពនេយល់ាឧសម័នាំងអស់នេះគឺតេូវានាត់ទុកាឧសម័នដេល
ផតល់ផលប៉ះាល់មកលើាំងសុខភពនិងរុកខាតិាចេើនដេលាមូលហេតុាំឱេយយើងៅាារាយភយ
កងវក់ខេយល់។ឆលងាមរយៈារពិភកេានេះវក៏ានារសំាន់ផងដេរកនុងារចងអុលបាាញពីតួាទីរបស់រុកខាតិ
ៅកនុងារសាាតខេយល់ោយារតេៅពេលថងេរុកខាតិធវើារបំលេងពីាបូនឌីអុកសុីតៅាអុកសីុសេន
និងទឹក។ហេតុដូចនេះហើយទើបារបំផាញពេឈើគឺធវើឱេយ
ាត់បនថយនូវលទធភពរបស់ធមមាតិកនុងារបនេសុទធខេយល់។

 o  បាាប់មកទៀតចូរធវើារបាាញអំពីារសិកេាសនលឹកមេរៀន
ដេលសតីអំពីបេភពនេកងវក់ខេយល់និងសៀវៅមួយកេាលទៀត
ដេលានឈាះាបរិាានរបស់យើង។ចូររំឭកអំពីារសិកេារូបភ
ពបញាំងោយធវើារបាាញពីបេភពមួយចំនួននេកងវក់ខេយល់
ដេលានធវើារបាាញរួច។តេូវបេកដបេាដើមេបីកំណត់ានា
មិនមេនកងវក់ខេយល់ាំងអស់កើតានឡើងោយារតេសកមមភ
ពៅកនុងបរិាានសងគមោះទេ។ពួកវមួយចំនួនគឺកើតានាំងពី
ធមមាតិដូចាារបញចេញាបូនឌីអុកសុីតោយសតវនិងរុកខាតិ
(ៅពេលយប់)។ាមួយគានេះផងដេរគេូគួរតេធវើារបាាញបេប់
សិសេសាសម័នមួយចំនួនាចផតល់ផលប៉ះាល់យាងាាំងដូចឧសម័ន 
ាំងអស់ោះរួមាំងារាតុមេាាងទៀតដេលានឈាះា
ឌីអូសុីន។នេះគឺាារាតុគីមីមេាាងដេលាចបណាលឱេយកើតាន
ជំងឺមារីកនិងាចបញចេញកំៅៅពេលដេលយើងដុតាាសទិក។
 o ារពិភកេាកេុមតូច៖បាាប់មកចូរធវើារបាាញឯការ៣ក
សមេប់សិសេសហើយសនើសិសេសឱេយធវើារពេាយមបំពេញាាង
ៅកនុងកេុមតូចៗរបស់ពួកគេ។ៅពេលដេលពួក
គេបំពេញាាងពួកគេាំងអស់គាគួរតេគិតាពិសេសៅ
លើបេភពនេារពុលៅកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេផាល់។ោយ
ធវើារបាាញអំពីបេប់សិសេសាពួកគេគួរតេរំឭកមេរៀនៅកនុង
សៀវៅបរិាានរបស់យើងៅទំព័រទី២៨-២៩ដេល
នឹងផតល់ឱេយពួកគេនូវគំនិតមួយចំនួនពីរបៀបដើមេបីធវើារបំ
ពេញាាងោះ។ចូរទុកពេល១៥ាទីសមេប់សិសេសធវើ
លំាត់នេះ
 o ារពិភេាកេុមធំ៖ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់គាានបញចប់នូវកិចចាររបស់ពួកគេឱេយកេុមនីមួយៗ
ឱេយធវើារបញាក់ពីបេភពនេកងវក់ខេយល់ដេលពួកគេានកំណត់។សរសេរចំណុចាំងអស់
នេះៅលើាារខៀនៅខណៈពេលដេលកេុមាំងអស់កំពុងធវើារបាាញ។ចូរធវើារបងកើតាាងដើមេបី
បញាក់ពីបេភេទនេឧសម័នដេលានបញចេញកមៅនិងាតើសកមមភពាំងោះគឺវកើតឡើងលកខណៈ
ធមមាតិឬមនុសេសាអនកបងកឱេយកើតាន។គេូបេហេលាបេើបេស់ាាងដេលានបំពេញរួចដេលាន
ផតល់ឱេយៅកនុងសេចកតីណេាំសមេប់គេូដើមេបីាាានាសិសេសាំងអស់ានធវើារកំណត់ាន
នូវលំាប់យាងទូលំទូាយនេបេភពាំងអស់ោះ។

ផេនទីគំនិត
បេភពនេកងវក់ខេយល់

ផលប៉ះាល់មកលើសុខ
ាលភពរបស់មនុសេស

វិធីកនុងារបេឈមមុខៅ
នឹងផលប៉ះាល់កងវក់ាាស

គំនិតសំខាន់
កងវក់ខេយល់គឺកើតចេញមកពីបេភពាចេើនដេលាន
ាំងមនុសេសនិងធមមាតិាអនកបងកឡើង។យើងាំង
អស់គាាទាាប់ាត់ទុកកងវក់ខេយល់ាំងនេះាទមេង់
នេាររីកាយភយរបស់ឧសម័នាចេើនចូលៅកនុង
បរិយាសដេលបងកឱេយានារប៉ះាល់ដល់ភវៈដេល
ានជីវិតាពិសេសោះគឺាបូនឌីអុកសុីត។ាំង
មនុសេសនិងសតវគឺសុទធតេបញចេញនូវាបូនឌីអុកសុីត
បុ៉នតេឧសម័នាំងនេះាចតេូវានបមលេងៅាឧសម័ន
អុកសុីសេនៅពេលថងេោយរុកខាតិាមរយៈដំណើរ
ារនេារធវើរសមីសំោគ។ចំោះសកមមភពរបស់
មនុសេសដេលានដូចាារដុតឈើនិងចំហេះឥនទនៈ
ដេលថមីនេះានាាយៅាបេភពដ៏ចមេបងនេកងវក់ខេយល់
ៅកនុងរយៈពេល១០០ឆាំចុងកេយនេះ។សកមមភព
ាំងអស់នេះគឺានធវើឱេយកើនឡើងយាងាាំងនូវ
បរិាណាបូនឌីអុកសុីតៅកនុងបរិយាសដេលាន
បងកឱេយានបមេបមេួលាាសាតុ។ារដុតសាារ
ដេលាារាតុពុលដូចាាាសទិកក៏ាគេះាាក់
មួយដ៏ធងន់ធងរផងដេរោយារតេផេសេងាំងអស់ោះ
ាចរួមបញចូលគាាមួយនឹងទឹកភលៀងហើយាាក់
តេឡប់មកលើផេនដីកនុងទមេង់ាទឹកដេលានារ
ាតិពុលដេលបនតហូរចូលៅកនុងទឹកដេលទុកសមេប់
ផគត់ផគង់និងទឹកដេលៅកេមដី។
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សកមមភាពទី ២ៈ តើកងវក់ខរយល់ផតល់ផលប៉ះពាល់ ដល់សុខភាពរបស់យើងដូចមតរច?        ៤០ាទី
  ារារកេុមតូច៖ចំោះសកមមភពនេះគួរតេផាតៅលើារវិភគរូបភពដេលសិសេសាំងស់គាាចធវើារ
កំណត់ពីរបៀបដេលកងវក់ខេយល់ផតល់ផលប៉ះាល់មកលើសុខភពរបស់យើង ហើយចំណេកឯផេសេងៗទៀតគឺាម
រយៈវិធីាក់សតេងដេលវបេហេលាបណាលឱេយានបញាដល់ផលូវដងហើម។ចេកឯការ៣ខសមេប់សិសេសដេល
បាាញអំពីដេាកេមដេលតំណងឱេយរបៀបដេលកងវក់ខេយល់បេហេលាប៉ះាល់មកដល់សុខភពនិងសុវតថិភពរបស់
មនុសេស។ៅកនុងកេុមតូចៗរបស់ពួកគេឱេយសិសេសឱេយធវើារកំណត់ពីវិធីឱេយានចេើន ាមដេលពួកគេាចមើលឃើញ
ពីរូបភព នូវកនលេងដេលកងវក់ខេយល់ានផលប៉ះាល់ មកលើមនុសេស។ ចូរបេកដាពួកគេាំងអស់គាាចបាាញ
បេប់ពី  "របៀប"   ដេលមនុសេសាំងអស់ទទួលរងនូវ ផលប៉ះាល់ក៏ដូចាអីវដេលានធវើឱេយប៉ះាល់ដល់បរិាាន។
ចូរគូរាាងាងកេមៅលើាារខៀននិងផតល់ឧាហរណ៍គំរូមួយដល់សិសេស។

ផលប៉ះាល់នេកងវក់ខេយល់មកលើបរិាាន របៀបដេលវប៉ះាល់មកលើខលួនយើង

oានផេសេងាចេើនៅកនុងបរិយាស oៅពេលដេលយើងដកដងហើមៅកនុងផេសេង
វធវើឱេយខូចសួតរបស់យើង

o o

o o

ទុកពេលឱេយសិសេសបេហេលា១៥ាទីសមេប់ធវើលំាត់នេះៅកនុងកេុមតូចៗរបស់ពួកគេ។

 o  ារពិភកេាកេុមធំ៖ៅពេលសិសេសាំងអស់គាានបញចប់នូវារវិភគរបស់ពួកគេ ឱេយឱេយកេុមនីមួយៗធវើារចេ
ករំលេកនូវលទធផលរបស់ពួកគេ។បេើបេស់សេចកតីណេាំសមេប់គេូដើមេបីផតល់ាគំនិតៅឱេយសិសេសាំងអស់ា
តើពួកគេានភលេចអវមួីយចំនួន ឬក៏ានអីវតេវូធវើារពនេយល់បនថេមទៀត   ដេលបេហេលាតេូវានផតល់ ឱេយ។ ៅ
ពេលដេលារពិភកេាានបញចប់ឱេយសិសេសឱេយធវើលំាត់ៅផទះដេលានបាាញៅកនុងឯការសមេប់សិសេស។

សកមមភាពទី៣ ៖   តើយើងទាំងអស់គនា អាចទប់សកាត់កងវក់ខរយល់ដោយវិធីណា?      ១៥ាទី

 ារពិភកេាកេុមធំ៖ដើមេបីធវើារបញចប់មេរៀននេះចូរធវើាបញជីខលីមួយាមួយនឹងសិសេសាំងអស់ៅលើាារ
ខៀនដេលសតីអំពីអីវដេលយើងាំងអស់គាាចធវើៅកនុងសហគមន៍របស់យើងដើមេបីធវើារាត់បនថយនូវកងវក់
ខេយល់។សកមមភពាំងអស់នេះគួរតេាត់ាកេុមដេលតេូវានាត់ទុកាារាត់បនថយកងវក់ខេយល់ាគមេង
សកមមភពកេាាក់ពិសេសមួយរបស់ពួកគេ (មើលសេចកតីណេាំគេូ ទំព័រទី ២៥)។  ចូរធវើារដឹកាំារពិភកេា
មួយដេលានារណេាំ ាមួយនឹងសិសេសាំងអស់គា ោយធវើារកំណត់ពីវិធីនេារាត់បនថយកងវក់ខេយល់ និង
ផលប៉ះាល់របស់វ។នេះគឺាបញជីដេលាចធវើានដើមេបីជួយជំរុញដល់ារគិតរបស់សិសេស។
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ាំដើមឈើ(ោយារតេពួកវ
ាចបនេសុទធខេយល់)

យុទធាារអប់រំៅកនុងភូមិរបស់
យើង

ជួយផគត់ផគង់តមេូវារាមោងចកេ
ដើមេបីឱេយានតមេងសមេប់បំពង់
ផេសេងរបស់ពួកគេ

ឈប់ដុតជ័រាាសិទកៅកនុងទីាា
ាា

គំទេឱេយានារទប់ាាត់ៅលើ
ឧសេាហកមមធន់ធងន់(ឧាហរណ៍
ោងចកេ)កុំឱេយានៅកនុង
សហគមន៍របស់យើង

មនុសេសពីរាក់ជិះមូ៉តូតេមួយគឺវផតល់
ផលប៉ះាល់តិចាងមនុសេសពីរាក់
ជិះមូ៉តូពីរគេឿង
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មររៀនទី ៣៖ ការការពារខរយល់ ដរលយើងដកដងហើម
សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ
o ាងកេមនេះ គឺាឧាហរណ៍ពីរបៀប ដេលសិសេសតេូវធវើារបំពេញលំាត់ ដេលានៅកនុងឯការសមេប់
សិសេស៣ក។ចំោះចមលើយដេលានោះពុមពពណ៌បេតង  គឺាឧាហរណ៍ដេលានផតល់រួចាល់ៅកនុងលំាត់។
ចូរចងាំាំងអស់នេះ គឺាចមលើយសតង់ារ បុ៉នតេតេូវានតេៀមរៀបចំ ដើមេបីផតល់ឱេយគេូ នូវគំនិតមួយចំនួន សតីពីរបៀប
កនុងារផតល់ាគំនិតៅឱេយកេុមសិសេសាំងាយៅលើចមលើយរបស់ពួកគេ។ាបូនឌីអុកសុីត(co2)ាបូនមូ៉ណូអុក
សុីត(co)ស៊ុលផួឌីអុកសុីត(so2)មេាន(cH

4
)។

ារាក់ឧសម័នាំងអស់នេះៅាមបេភេទ ាចាលំាត់មួយដេលពិាក។ ដូចនេះសិសេសាំងអស់ រំលងាាង
ឧសម័ន ហើយគេន់តេធវើចំណុចបេភពទឹក និងមនុសេសាអនកធវើឬកើតឡើងោយធមមាតិ។  បេភពកខវក់ារបញចេញ
ឧសម័នមនុសេសាអនកបងកឬកើតឡើងោយធមមាតិ

បេភពកខវក់ ារបញចេញឧសម័ន មនុសេសាអនកបងកនិងកើត
ឡើងោយធមមាតិ

១សតវ ាបូនឌីអុកសុីត ធមមាតិ

២.ាន ាបូនឌីអុកសុីត
ាបូនមូ៉ណូអុកសុីត

មនុសេសាអនកបងក

៣.រថយនតកេុង ាបូនឌីអុកសុីត
ាបូនមូ៉ណូអុកសុីត

មនុសេសាអនកបងក

៤.អគគិសនីរុកខាតិដេលបេើធេយូង
ាមួយនឹងបរិាណស៊ុលផួខពស់

ស៊ុលផួឌីអុកសុីត មនុសេសាអនកបងក

៥.ោងចកេ ស៊ុលផួឌីអុកសុីត មនុសេសាអនកបងក

៦.ារដុតាាសទិក ឌីអុកសុីន មនុសេសាអនកបងក

៧.ភនំភលើង ស៊ុលផួឌីអុកសុីត ធមមាតិ

៨.ភលើងឆេះពេ ាបូនឌីអុកសុីត ាចាំងមនុសេសនិង
ធមមាតិាអនកបងកឡើង

៩.ារចមអិនមហូបោយបេើអុស ាបូនឌីអុកសុីត មនុសេសាអនកបងក

១០.បងកើតឡឥដឋ ាបូនឌីអុកសុីត មនុសេសាអនកបងក
១១.ារដុតសំាមៅកនុងទីាាាា ាបូនឌីអុកសុីត

ឌីអុកសុីន(បេសិនបើានដបាាសទិក)
មនុសេសាអនកបងក

១២.សេូវាប់ មេាន មនុសេសាអនកបងក
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ឯកសារសមរាប់សិសរស ៣ក ះ  ការកំណត់ពីបរភពនរការធវើឱរយកខវក់
ទិសៅយើងាំងអស់គាានានសៀវៅមួយកេាលដេលសតីអំពីបរិាានរបស់យើងដេលរុកខាតិាំងាយ
ជួយយើងកនុងារបនេសុទធខេយល់ោយធវើារបំលេងពីឧសម័នាបូនឌីអុកសុីតៅាអុកសុីសេននិងទឹក។ានបេភពា
ចេើននេឧសម័នាបូនឌីអុកសុីតនិងឧសម័នផេសេងៗទៀតដេលាចធវើឱេយប៉ះាល់ដល់សុខភពរបស់យើង។
ាងកេមនេះគឺាាាងដេលបាាញពីបេភពមួយចំនួនដេលបងកឱេយានកងវក់ខេយល់និងបេភេទឧសម័នផេសេងៗ
ទៀតដេលភយៅកនុងបរិយាស។ចោាះៅកនុងាាងមួយចំនួនគឺមិនាន់ានបំពេញ
បេភពកខវក់ារបញចេញឧសម័នមនុសេសាអនកបងកនិងកើតឡើងោយធមមាតិ១សតវាបូនឌីអុកសុីតនិងធមមាតិ។

ចំោះឧាហរណ៍ដេលានផតល់ាងកេមគឺនឹងាចជួយគេូកនុងារផតល់ាមតិរិះគនទឱេយសិសេសគេប់គាអំពីកិចចo 

ាររបស់ពួកគេៅកនុងសកមមភពទី២។ចូរចងាំាំងអស់នេះគឺមិនមេនាចមលើយសតង់ារោះទេបុ៉នតេវតេូវាន
តេៀមកនុងារផតល់ឱេយសិសេស

គេូផតល់នូវគំនិតមួយចំនួនពីរបៀបកនុងាររំឭកនូវកិចចារកេុមដេលានធវើរួចាល់ោយសិសេសាចេើន។o 

ផលប៉ះាល់នេកងវក់ខេយល់មកលើ
បរិាាន

របៀបដេលកងវក់ខេយល់ប៉ះាល់មកដល់សុខភពរបស់យើងមនុសេសា
អនកបងកឬកើតឡើងោយធមមាតិ។

បំពង់ផេសេងាចេើនានភយៅកនុង
បរិយាស

ៅពេលយើងដកដងហើមចូលនូវផេសេងាំងអស់ោះវបំផាញសួត
របស់យើង។

ារចមលងមេោគរបស់ទឹកភលៀង ារាតុគីមីៅកនងុខេយល់ាយឡំាមួយទឹកភលៀងហើយក៏ាាក់តេឡប់
មកផេនដីវិញ។ៅពេលដេលយើងផឹកទឹកោះារាងគាយយើង
ក៏សេូបយកផងដេរនូវារាតុគីមីដេលបងកគេះាាក់ដេលាច
បណាលឱេយានជំងឺមារីក។

ារចមលងមេោគរបស់ទឹកដេលាន
ៅកេមដី

ារាតុគីមីៅកនងុខេយល់ាយឡំាមួយទឹកភលៀងហើយក៏ាាក់តេឡប់
មកផេនដីវិញ។ទឹកដេលចមលងមេោគក៏ានជេបចូលៅកនុងទឹកៅ
កេមដី។ៅពេលយើងផឹកទឹកោះារាងគាយយើងក៏សេូវយកនូវ
ារាតុគីមីដេលបងកគេះាាក់ដេលាំឱេយានជំងឺមារីក។

ារចមលងមេោគរបស់ដី ារាតុគីមីៅកនងុខេយល់ាយឡំាមួយទឹកភលៀងហើយក៏ាាក់តេឡប់
មកផេនដីវិញោយានាយឡំាមួយនឹងដី។រុកខាតិាចេើន
ក៏សេូបយការាតុគីមីាំងោះ។ៅពេលដេលយើងហូបរុកខាតិ
ាំងោះារាងគាយយើងក៏សេូវយកនូវារាតុគីមីដេលបងក
គេះាាក់ដេលាំឱេយានជំងឺមារីក។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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ឯកសារសមរាប់សិសរស ៣ក ការកំណត់ពីបរភពនរការធវើឱរយកខវក់
ទិសៅ ៖ យើងាំងអស់គាានានសៀវៅមួយកេាលដេលសតីអំពីបរិាានរបស់យើង ដេលរុកខាតិាំងាយ

ជួយយើងកនុងារបនេសុទធខេយល់ ោយធវើារបំលេងពីឧសម័នាបូនឌីអុកសុីត ៅាអុកសុីសេន និងទឹក។ ានបេភពា
ចេើននេឧសម័នាបូនឌីអុកសុីតនិងឧសម័នផេសេងៗទៀតដេលាចធវើឱេយប៉ះាល់ដល់សុខភពរបស់យើង។ាងកេម
នេះ គឺាាាងដេលបាាញពីបេភពមួយចំនួន ដេលបងកឱេយានកងវក់ខេយល់ និងបេភេទឧសម័នផេសេងៗទៀតដេលភយ
ៅកនុងបរិយាស។ឧសម័នដេលបងកគេះាាក់មួយចំនួនរួមានដូចា៖

 

បេភពកខវក់ ារបញចេញឧសម័ន មនុសេសាអនកបងក ឬកើតឡើង ោយធមមាតិ
១.សតវ ាបូនឌីអុកសុីត ធមមាតិ

២.ាន ាបូនឌីអុកសុីតាបូនមូ៉ណូអុកសុីត

៣.រថយនតកេុង

៤.អគគិសនីរុកខាតិដេលបេើធេយូងាមួយ

នឹងបរិាណស៊ុលផួខពស់
៥.ោងចកេ ស៊ុលផួឌីអុកសុីត

៦. ឌីអុកសុីន/ឌីឧកសុីត

៧.ភនំភលើង

៨.

ារចមលងមេោគរបស់តេី ារាតុគីមីៅកនងុខេយល់ាយឡំាមួយទឹកភលៀងហើយក៏ាាក់តេឡប់
មកផេនដីវិញោយានាយឡំាមួយនឹងទឹកៅកនុងមាសមុទេ
និងទនលេ។តេីក៏សេបូយការាតុគីមីាំងោះ។ៅពេលយើងហូបតេី
ាំងោះារាងគាយយើងក៏សេវូយកនូវារាតុគីមីដេលបងកគេះ
ាាក់ដេលាំឱេយានជំងឺមារីក។

ារចមលងមេោគរបស់សតវ ារាតុគីមីៅកនងុខេយល់ាយឡំាមួយទឹកភលៀងហើយក៏ាាក់តេឡប់
មកផេនដីវិញោយានាយឡំាមួយនឹងដីហើយសតវផេសេងៗទៀត
ក៏ានសីុសតវលអតិនិងរុកខាតិាចេើនដេលានៅកនុងដីគឺសុទធតេាន
មេោគ។ៅពេលដេលយើងហូបសតវាំងអស់ោះារាងគាយ
យើងក៏សេូវយកនូវារាតុគីមីដេលបងកគេះាាក់ដេលាំឱេយានជំងឺ
មារីក។

ារចមលងមេោគរបស់ាារ
ៅពេលានផទេោះ

ៅពេលសតេីានផទេោះហូបាារដេលានចមលងមេោគពេលោះវនឹង
ធវើឱេយប៉ះាល់ដល់ាររីកលូតាស់របស់គត៌។ៅពេលដេលពួកគេកំពុងតេ
ធវើារលូតាស់ារចមលងមេោគាចេើនដេលានៅកនុងបរិាានគឺាពិ
សេសគេះាាក់ដល់ពួកកមេងតូចៗនិងសតេីដេលានផទេោះ។ារចមលងមេ
ោគាំងអស់នេះបេហេលាបណាលឱេយកមេងានជំងឺនិងខូចរូបាងផងដេរ។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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ឯកសារសមរាប់សិសរស ៣ខ៖ ផលប៉ះពាល់ នរកងវក់ខរយល់ និង ការទប់សកាត់

ទិសដៅ៖រូបភពាងកេមនេះបាាញអំពីកងវក់ខេយល់ដេលារឿយៗកើតានឡើងនិងពីរបៀបដេលវបងកាផលប៉ះ
ាល់មកលើសុខភពរបស់យើង។ បេោគខលីៗាចេើន គឺពណ៌ាអំពីអវីដេលកំពុងតេកើតឡើងៅកនុងរូបភព ដេល
ានតេារនិយយកេាលដំបូងតេមិនាននិយយចប់ពេញលេញ។ចូរធវើារបំពេញឃាាំងោះឱេយានហមត់ចត់ាមដេ
លាចធវើៅាន ោយបេើបេស់ាកេយសំដីរបស់អនកផាល់ ដេលតេូវធវើារផាតៅលើបេភពនេកងវក់ខេយល់ អីវដេលវ
ផតល់ផលប៉ះាល់ៅកនុងបរិាាន និងពីរបៀបដេលផលប៉ះាល់ាំងនេះតេឡប់មកប៉ះាល់ដល់មនុសេសវិញ។ ៅពេល
ដេលអនកានបញចប់កនងុារបំពេញនូវឃាដេលចោាះាំងអស់នេះចូរធវើារបំពេញៅកនងុកងវក់ខេយល់ដេលកើតានៅ
កនងុសហគមន៍របស់អនក។

ចូរបំពេញាាងាងកេមនេះោយធវើារកំណត់ពីបេភពាំងាយនេកងវក់ខេយល់ៅកនុងសហគមន៍របស់អនកផាល់
និងពីវិធីដេលតេូវានាត់បនថយ។

បេភពនេារបងកឱេយានកងវក់ខេយល់ វិធី/គំនិតាំងាយដើមេបីាត់បនថយ

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
មើលាលវិភគបេាំថងេ
រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

       សមារឧបទេស 
             សៀវៅបរិាានរបស់យើងតេូវានោះពុមភោយអងគារសុីាា

    កេាសផាំងរូបភពធំឬាារខៀនដេលាចបតូរទីាំងានសមេប់កេុមសិសេសាំងអស់
    ឯការសមេប់សិសេស៤ក៤ខនិង៤គ
    ារសិកេាពីសនលឹកមេរៀន៖ផលប៉ះាល់នេកងវក់ទឹក
    សាារសមេប់ារពិោធ៖ដបជ័រាត់ាាក់កណាលភូោលរុកខាតិធមមាមួយចំនួន       

    
          វតថុបំណងៈ

     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ  

   -កំណត់ាននូវបេភពាចមេបងនេទឹកដេលមនុសេសបេើបេស់ៅកនុងាររស់ៅរបស់ពួកគេ
    -ពនេយល់ពីវិធីដេលទឹកាចបងកាភពកខវក់ោយារតេសកមមភពាចេើនៅកនុងបរិាានសងគម
    -ពនេយល់ពីវិធីដេលកងវក់ទឹកាចបងកផលប៉ះាល់មកលើសុខភពរបស់យើង
    -កំណត់ពីវិានារដើមេបីាត់បនថយកងវក់ទឹកៅកនុងសហគមន៍។

សកមមភាពទី ១ៈ តើទឹកកើតចរញមកពីណា ហើយហរតុអីវានវាមានសារសំខាន់?             ២០ាទី
 ារពិភកេាកេុមធំ៖ចូរាប់ផតើមមេរៀនោយធវើារចេកឯការ៤កសមេប់សិសេសៈ
    ផលប៉ះាល់នេកងវក់ទឹកៅឱេយកេុមសិសេសនីមួយៗ។ផតល់ឱេយផងដេរនូវសៀវៅចំនួនមួយកេាលដេលសតីអំពី
បរិាានរបស់យើងៅឱេយកេុមសិសេសនីមួយៗ។ទុកពេលឱេយសិសេស២-៣ាទីដើមេបីធវើារពិនិតេយៅលើរូបភពដេល
ានៅកនុងឯការ ៤ក។ ោយផអេកៅលើរូបភព ចូរធវើារសនើឱេយសិសេសាំងអស់គាកំណត់ា តើទឹកដេលយើង
កំពុងតេពិារចេញមកពីបេភពណ?ចូរសរសេរចំណុចាំងនេះៅលើាារខៀន។
ានបេភពសំាន់ៗចំនួន៤ដេលានបាាញរួមាន(១)ទនលេនិងសទឹង(២)អណតូង(៣)ទឹកភលៀង(៤)
ទឹកាមបំពង់ ដេលចេញមកពីទនលេ ដេលសថិតតំបន់ឆាយ និងសទឹង ឬទឹកចេញពីកេមដី។ ៅពេលដេលសរសេរ
ចំណុចាំងអស់នេះៅលើាារខៀនចូរានភពបេកដកនុងារបាាញពីបេភពទឹកាំងអស់នេះដេលានៅកនុង
រូបភព(ឧាហរណ៍៖ានរូបភពអណតូងទឹកដុំពពកធុងសតុកទឹកោយានទុោរទឹកផងដេរ។ល។)

ម្រៀនទី ៤ៈ ារថ្រក្ាទឹក

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន



 គេូបេហេលាាចធវើារចេករំលេកនូវារពិតាំងាយដេលា
ន ារៈសំាន់ ាមួយនឹងសិសេសសតីអំពីារៈសំាន់របស់ទឹក។ ឱេយ
សិសេសាំងអស់គាឱេយធវើារាយា តើានចំនួនបុ៉ាានភគរយ នេ
ារាងគាយរបស់យើងដេលតេូវានបងកើតចេញពីទឹក។ឱេយកេុមនីមួយៗ
ធវើារសរសេរនូវចំនួនាាន់បេាណមួយ   បាាប់មកសរសេរារាាន់
បេាណាំងអស់នេះ ៅលើាារខៀន។ ចូរធវើារបេៀបធៀបារាាន់
បេាណរបស់សិសេសាំងអស់ ៅនឹងារគណារបស់អនកវិទេាាសេត
ដេលានចំនួន  ៦៥% នេារាងគាយរបស់ យើង ដេលតេូវាន
បងកើតចេញពីទឹក។ ចូរធវើាររំឭកពី សាសាតុ នេរបស់ផេសេងៗទៀត
ោយោងៅាមមេរៀនទឹកៅទំព័រ១៣ របស់សៀវៅបរិាាន
របស់យើង។ ារផតល់នូវចំនួនទឹកដ៏ចេើនៅកនុងារាងគាយរបស់
យើងគឺវមិនមេនាារភាក់ផអើលទេដេលយើងាំាច់តេូវតេបេើបេស់
ទឹកចោាះពី៣-៤លីតេរៀងាល់ថងេ(ាំងបេើបេស់ោយផាល់ឬាម
រយៈារហូបាាររបស់យើង)។

ផេនទីគំនិត
បេភពទឹក


តើទឹកកខវក់ោយវិធីណ


ផលប៉ះាល់មកលើ
សុខភពរបស់មនុសេស


វិធីដើមេបីបេឈមមុខៅ

នឹងកងវក់ទឹក

សកមមភាពទី ២៖ តើទឹកបរជាកខវក់ដោយរបៀបណា?                                         ៣០ាទី

កេុមារារតូច៖ឱេយសិសេសាំងអស់ឱេយមើលឯការ
សមេប់សិសេស៤កមតងទៀតហើយកំណត់ពីបេភពាំងអស់
នេភពកខវក ់ដេលពួកគេាចឃើញៅកនុងរូបភពដេលាន
ផតលឱ់េយ។ពួកគេរៀបាប់ពីចំណុចាំងអស់នេះៅកនុងជួរទី
មួយរបស់សំណួរទី២ដេលានៅកនុងឯការសមេប់សិសេស
(សិសេសាំងអស់គួរតេកុំាន់បំពេញជួរទី២)។ាររៀបាប់ដេ
លាចកើតានរបស់គំនិតាំងអស់គឺតេូវានផតល់ឱេយ
ៅកនុងសេចកតីណេាំសមេប់គេូដើមេបីផតល់ឱេយសិសេសាំង
អស់គានូវគំនិតៅពេលកេយអំពីចមលើយរបស់ពួកគេ។
ផតល់ឱេយសិសេសនូវរយៈពេលពី១០ៅ១២ាទីដើមេបីធវើារ
បំពេញសកមមភពនេះ។ចូរផតល់ដំបូាានឱេយសិសេសាំងអស់
គាឱេយធវើារបេើបេស់សនលឹកកិចចារនិងផតល់ឱេយពួកគេនូវ
សៀវៅរបស់អងគារសុីាាដើមេបីជួយពួកគេកនុងារសេវជេវៅ
លើបេភពាចេើននេារធវើឱេយកខវក់ទឹកៅកនុងបរិាាន។

គំនិតសំាន់
ទឹកាចចមលងមេោគានយាងាយាមរយៈ
សកមមភពរបស់មនុសេស។ៅផទះភូមិ
កសិាាននិងោងចកេគឺសុទធតេាកនលេងៅ
ជិតនឹងបេភពទឹកដេលវធវើឱេយានារកើន
ឡើងដល់ដំណើរារនេារចមលងមេោគចូល
ៅកនុងទឹក។នេះរួមានដូចាបងគន់និងារ
ោលសំាមៅា មផទះ។កសិាាននិងសួន
ចេារក៏ាចបងកឱេយានភពកខវក់ដល់ទឹក
បេសិនបើជីដេលានារាតុគីមីនិងាាំ
សាាប់សតវលអិតតេូវានបេើបេស់ៅកនុង
សហគមន៍របស់យើង។យើងាចាត់ា
វិានារាមញញដើមេបីទប់ាាត់កងវក់ទឹកដូច
ាាររកកនលេងធវើបងគន់ឱេយានតេឹមតេូវ។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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ៅពេលដេលសិសេសាំងអស់គាានបញចប់កិចចារកេុមរបស់ពួកគេចូរបងកើតាបញជីមួយៅលើាារខៀននេបេភព
ខុសៗគាាចេើន នេារធវើឱេយកខវក់ទឹកដេលពួកគេានកំណត់។ ចូរបេកដា សិសេសាំងអស់ាចធវើារបាាញពីបេភព
នីមួយៗានោយារចងអុលបេប់ៅកនុងរូបភព។ចំោះជួរដេលៅសល ់សតីអំពីផលប៉ះាល់ាំងាយរបស់កងវក់ទឹក
នេះ ឱេយសិសេសាំងអស់យកឯការសមេប់សិសេសៅផទះ ហើយពេាយមគិតអំពីវិធី នេភពកងវក់ដេលពួកគេានឃើញ
នឹងផតល់ផលប៉ះាល់មកលើសុខភពរបស់បេាជនដេលរស់ៅកនុងសហគមន៍ោះ។ពួកគេាំងអស់គាគួរតេតេៀម
ខលួនឱេយានរួចាល់កនុងារពិភកេាពីចមលើយរបស់ពួកគេៅពេលជួបគាកនុងមេរៀនកេយ។ចូរបេើបេស់សៀវៅរបស់
អងគារសុីាាដេលានចំណងជើងាបរិាានរបស់យើងដេលានៅកនុងបណាល័យដើមេបីជួយពួកគេកនុងារសេវជេវ
ពីរបៀបដេលកងវក់ទឹកាចផតល់ផលប៉ះាល់មកលើយើង។ារផតល់នូវចំនួនទឹកដ៏ចេើនៅកនុងារាងគាយរបស់យើង
គឺវមិនមេនាារភាក់ផអើលទេដេលយើងាំាច់តេូវតេបេើបេស់ទឹកពី៣ៅ៤លីតេរៀងាល់ថងេ(ាំងបេើបេស់
ោយផាល់ឬាមរយៈារហូបាាររបស់យើង)។

សកមមភាពទី ៣ៈ តើកងវក់ទឹកផតល់ផលប៉ះពាល់ដូចមតរច មកលើសុខភាពរបស់យើង?            ២៥ាទី
 ារពិភកេាកេុមធំ៖ដឹកាំារពិភកេាមួយាមួយនឹងសិសេសកនុងាាក់ាំងអស់ដេលធវើារបេងចេកនូវកងវក់ទឹក

ាពីរបេភេទ៖ាក់តេរីនិងគីមី។ចេកឯការសមេប់សិសេស៤ខដើ
មេបីជួយសមេបសមេួលដល់ារពនេយល់របស់អនក។ គេូពនេយល់ាភព
កខវក់មួយចំនួនគឺកើតមកាកសំណលដ់េលានមកពីសតវនិងមនុសេស
ដេលធវើឱេយកើនឡើង នូវវតតានរបស់ពពួកាក់តេរីដេលផតល់ផលប៉ះ
ាលា់ំងាយ ាចធវើឱេយយើងឈឺ និងាច សាាប់ពពួករុកខាតិ
និងសតវាចេើនផងដេរ។ ៅពេលដេលយើងគិតពីផលប៉ះាល់លើ
សុខភពយើងក៏គួរតេគិតពីផលប៉ះាល់មកលើសុខភពារចិញចឹមជីវិត
និងោភ័ណភពាំងាយៅជុំវិញយើង។ ចូរធវើាររំឭកកិចចារ

ផទះដេលានធវើោយសិសេសាំងអស់គាៅកនុងឯការសមេប់សិសេស៤កដេលពួកគេានកំណតពី់ផលប៉ះាល់នេកងវក់
ទឹកមកលើសុខភពរបស់យើង។ 

បងកើតាបញជមួីយសតអំីពីផលប៉ះាល់ៅលើាារខៀនហើយធវើកិចចារាមួយសិសេសាំងអស់គាដើមេបីាត់ផលប៉ះ
ាល់នីមួយៗៅាមផនេកនីមួយៗ ដេលពួកគេានធវើារកំណត់ ោងៅាមបេភេទាំងបីដេលានពណ៌ាៅ
កនុងឯការសមេប់សិសេស ៤ខ។ ចូរបេើបេស់សេចកតីណេាំសមេប់គេូ ដេលានផតល់ឱេយដើមេបីជួយផតល់ាគំនិតកនុង
ារពិភកេាៅឱេយសិសេសអំពីចមលើយរបស់ពួកគេចំោះឯការសមេប់សិសេសដេលាលំាត់។

 ាររៀបចំារពិោធន៍ ៅលើវិធីដេលកងវក់ទឹក ាចផតល់ផលប៉ះាល់មកលើរុកខាតិ៖  កនងុោលបំណងដើមេបី
យល់ានាន់តេចេាស់ពីផលប៉ះាល់នេកងវក់ទឹកមកលើបរិាានកនុងតំបន់ឱេយសិសេសាំងអសឱ់េយធវើារពិោធន៍ដូច
ដេលានបាាញាងកេម៖
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   ជំានទី ១៖ ឱេយសិសេសយកទឹកមក ាយាមួយនឹងាបូ៊ាងាន (បេហេលកនលះាាបពេយាយោយ
ាយៅកនុងទឹកមួយកេវ)ហើយាក់ៅលើរុកខាតិមួយដេលពួកគេានរៀបចំទុកមុន។
 ជំានទី ២៖សេចទឹករុកខាតិដទេទៀតាមួយនឹងទឹកធមមា។
 ជំានទី ៣៖ ធវើសកមមភពនេះមតងហើយមតងទៀតរយៈពេលពីរបីថងេ ហើយធវើារកត់តេនូវផលប៉ះាល់ាំងាយ
ដេលកើតានមកលើារលូតាស់របស់រុកខាតិ។
 ជមេើស៖បេសិនបើសិសេសានកេាស "ជេលក់ពណ៌"ពួកគេាចធវើារាកលេបងៅលើpH  របស់ទឹកដេល
ានាបូ៊ហើយធវើារបេៀបធៀបវៅនឹងទឹកធមមា។សិសេសាំងអស់គាាចពិនិតេយមើលឃើញាទឹកដេលានាបូ៊
គឺានកមេិតpHខពស់ាងោយបញាក់ផងដេរាវាន"ាតិាស"ាងទឹកធមមាហើយោះគឺាារាតុដេលាន
ផលប៉ះាល់អវិជជានដល់ារលូតាស់របស់រុកខាតិ។

សកមមភាពទី ៤៖  វិធីដរលយើងអាចការពារទឹកកុំឱរយទទួលរងការបំពុល                 ២៥ាទី

 ារពិភកេាកេុមធំ៖ាប់ផតើមសកមមភពនេះោយធវើារចេកឯការសមេប់សិសេស៤គ។ចំោះឯការសមេប់
សិសេសោះផងដេរគឺានបាាញពីវិធីដេលសហគមន៍ចំនួនពីរកំពុងធវើាររៀបចំារផគត់ផគង់ទឹកៅកនុងតំបន់របស់ពួក
គេ។ចូរដឹកាំារពិភកេាមួយាមួយនឹងសិសេសាំងអស់គាោយារសួរសំណួរមួយចំនួនដេលានដូចាងកេម៖

តើភពខុសបលេកគាអីវដេលអនកាចឃើញរវងសហគមន៍"ក"និងសហគមន៍"ខ"ាពិសេសគឺទឹកទនលេដេល
ពួកគេកំពុងតេបេើបេស់?

តើសកមមភពអីវដេលអនកឃើញៅកនុងសហគមន៍"ខ"ដេលាំឱេយទឹកានអាម័យៅកនុងតំបន់?ចូររៀបាប់
ចំណុចាំងអស់នេះៅាារខៀន។

តើវិានារទប់ាាត់ាំងអស់នេះានចំនួនបុ៉ាានតេូវានបេើបេស់ៅកនុងសហគមន៍របស់អនកផាល់(ាំងអស់
មួយចំនួនគាន)?

តើកេុមសិសេសាំងអស់ាត់ទុការអនុវតតវិានារាំងនេះាផនេកមួយនេគមេងសកមមភពបរិាានកេកមម
វិធីសិកេាដេរឬទេ(មើលមេរៀនទី២)?

តើសហគមន៍មួយណដេលបេហេលាានារផគត់ផគង់តេីានចេើនាង?ហេតុអវីានាអនកគិតដូោាះ?
តើមនុសេសៅលើទូកដេលៅផនេកាងកេមនេរូបភពរបស់សហគមន៍ខកំពុងធវើអវី?តើារធវើបេបោះនឹង

ជួយដល់ារចិញចឹមជីវិតកនុងតំបន់ានដេរឬទេ?ហេតុអវីានាអនកគិតាារធវើបេបោះកើតានៅកនុង
សហគមន៍"ខ"និងមិនកើតានកនុងសហគមន៍"ក"?

ៅពេលដេលារពិភកេាានបញចប់ឱេយសិសេសាំងអស់គាឱេយធវើារបំពេញលំាត់ដេលៅផនេកាងកេមនេ
ឯការសមេប់សិសេស៤គ។គេូគួរតេបេមូលឯការសមេប់សិសេសនេះៅកនុងមេរៀនកេយហើយធវើារសំោគ
ៅឱេយសិសេសអំពីចមលើយរបស់ពួកគេ។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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មររៀនទី ៤ៈ  ការថររករសាទឹក ដរលយើងបរើបរស់
សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ

o  ាងកេមនេះ  ាឧាហរណ៍មួយនេវិធីដេលសិសេសាំងអស់ បេហេលាតេូវធវើារបំពេញលំាត់ ៅកនុងឯការ
សមេប់សិសេស៤ក។ៅពេលដេលចំណុចធនានទឹកតេូវានរៀបាប់ៅកនុងសំណួរទី១គឺាចមលើយដេលានបតូរ
បនតិចបនតួច ពេលោះក៏បេហេលាាននូវភពខុសបលេកគាមួយចំនួនៅកនុងចមលើយាំងាយដេលានផតល់ឱេយៅកនុង
សំណួរទី២។ ដូចនេះចមលើយាំងអស់នេះ គឺមិនមេនាចមលើយសតង់ារោះទេ បុ៉នតេានបំណងផតល់ឱេយគេូ នូវគំនិតមួយ
ចំនួនសតីពីវិធីកនុងារផតល់នូវគំនិតៅឱេយកេុមសិសេសគេប់គាៅលើចមលើយរបស់ពួកគេ។
1.តើអនកាចកំណត់ពីបេភពទឹកៅកនុងរូបភពនេះានទេ?ចូររៀបាប់ពួកវៅាងកេម៖
 បេភពទី១៖ទនលេនិងសទឹងបេភពទី២៖អណតូង
 បេភពទី៣៖ទឹកភលៀង បេភពទី៤៖ទឹកទុោដេលចេញមកពីដី
     ឬទនលេ/សទឹងដេលសថិតៅចាាយឆាយ
2.ចូរបំពេញាាងាងកេមោយធវើារកំណត់ពីបេភពនីមួយៗនេកងវក់ដេលអនកានឃើញៅកនុងរូបភពនិង
ពីរបៀបដេលវបងកាផលប៉ះាល់មកលើសុខភពរបស់យើង។

បេភពកងវក់ ផលប៉ះាល់មកលើសុខភពរបស់យើង

១.ាកសំណល់ដេលមិនាន់
រាយនិងមនុសេសបោារបង់ចូលកនុងទនលេ

ាក់តេរីដេលចេញពីាកសំណល់នេះតេូវានបញជូន
ៅកនុងទឹកដេលផគត់ផគង់សមេប់សហគមន៍ហើយក៏
បណាលឱេយានជំងឺបណាលឱេយានកលិនមិនលអចេញពីទនលេ
ដេលបនថយនូវោភ័ណភពដេលានតមលេរបស់បរិាាន
កនុងតំបន់។

២.ារាងជមេះសតវោកេបីៅកនុងទនលេ ាក់តេរីដេលចេញពីាកសំណល់នេះតេវូានបញជនូៅ
កនងុទឹកដេលផគត់ផគង់សមេប់សហគមន៍ហើយក៏បណាល
ឱេយានជំងឺ។

៣.ារាងជមេះោចកេយនយនតៅកនុងទនលេ ារាតិគីមីដេលចេញពីោចកេយនយនតសាាប់តេី
ៅកនុងតំបន់ពពួកសតវដេលរស់ៅកនុងទឹកផេសេងៗទៀត
ហើយក៏បេហេលាបងកផលប៉ះាល់មកដល់ារផគត់ផគង
មហូបាារៅកនុងតំបន់ទៀត។

៤.ារបងហូរនូវជីគីមីនិងាាំសាាប់សតវលអិត
ចេញពីសួនចេារដេលៅជិតទនលេ

ារាតុគីមីដេលចេញពីជីនិងាាំសាាប់សតវលអិតគឺ
ាចសាាប់តេីដេលៅកនុងតំបន់សតវដេលរស់ៅកនុង
ទឹកដទេៗទៀតហើយក៏បេហេលាប៉ះាល់ៅដល់ារ
ផគត់ផគង់ចំណីាារៅកនុងសហគមន៍ផងដេរ។

ហូបតេីដេលានារាតុគីមីដេលបងកឱេយជំងឺរយៈ
ពេលយូរដូចាមារីកចំោះអនកដេលបរិោគាំង
ោះ។
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៥.ារោះោលសំាមចូលកនុងទនលេ ាក់តេរីដេលចេញពីាកសំណល់នេះតេូវានបញជូន
ៅកនុងទឹកដេលផគត់ផគង់សមេប់សហគមន៍ហើយក៏
បណាលឱេយានជំងឺ។បណាលឱេយានកលិនមិនលអចេញ
ពីទនលេដេលបនថយនូវោភ័ណភពដេលានតមលេរបស់
បរិាានកនុងតំបន់។

៦.ទឹកកខវក់ចេញពីផទះកនលេងោកគក់ានហូរ
ចូលៅកនុងទនលេ

ធវើឱេយានារផាស់បតូរកមេិតpHរបស់ទឹកទនលេនិង
បេហេលាសាាប់រុកខាតិនិងតេីដេលយើងពឹងផអេក
សមេប់ាាារនិងចំណូល។

៧.បញាាកសំណល់ចេញពីសតវ
ដេលានសាាតៅកនុងទនលេ

ាក់តេរីដេលចេញពីាកសំណល់នេះតេូវាន
បញជូនៅកនុងទឹកដេលផគត់ផគង់សមេប់សហគមន៍
ហើយក៏បណាលឱេយានជំងឺ។

    o ចំោះឧាហរណ៍ដេលានផតល់ឱេយាងកេម គឺាចជួយគេូកនុងារផតល់ាគំនិត ដល់សិសេសគេប់គាអំពីារារ
កេុមរបស់ពួកគេៅកនុងសកមមភពទី២។ចមលើយាំងអស់នេះគឺមិនមេនាចមលើយសតង់ារោះទេតេានោលបំណង
កនុងារផតល់ឱេយគេូនូវគំនិតមួយចំនួនពីរបៀបកនុងាររំឭកកិចចារកេុមដេលានធវើរួចាល់ោយសិសេសាំងអស់គា។
តើអវីខលះដេលសហគមន៍"ខ"ានធវើឱេយានលកខណៈខុសបលេកាងសហគមន៍កកនុងារារារបេភពទឹកកុំឱេយទទួល
រងារបំពុលនិងបងកើននូវសុខភពរបស់ពួកគេ?

វិានារទប់ាាត់ វិធីកនុងារារទឹកនិងសុខភពរបស់យើង

1.បងកើតធុងសំាមដូចនេះមនុសេសគេប់
គានឹងមិនោលសំាមចូលៅ
កនុងទឹកទៀត

ាត់បនថយាក់តេរីៅកនងុទឹកាត់បនថយឱាសាចេើននេារ
ានជំងឺពីារបេើបេស់ទឹកៅកនុងសហគមន៍៍

បងកើននូវតមលេោភ័ណភពរបស់បរិាានធមមាតិនិងជំរុញ
ឱេយានភញៀវទេសចរណ៍ដេលាបេោជន៍ដលស់ហគមន៍។

2.ារារពេឈើនិងាំដើមឈើៅកនុង
សហគមន៍

ារារដីលេាប់និងភក់កុំឱេយហូរចូលកនុងបេភពទឹកដេល
បងកើននូវោភ័ណភពរបស់់បរិាានធមមាតិនិងជំរុញឱេយាន
ភញៀវទេសចរណ៍ដេលាបេោជន៍ដល់សហគមន៍។

3.ាសេ័យៅលើារបេមូលទឹកដេលាន
មកពីទឹកភលៀង

ចូលរួមាត់បនថយារបេើបេស់ទឹកាបកនុងតំបន់
ាត់បនថយឱាសាចេើននេារានជំងឺពីារបេើបេស់

ទឹកៅកនុងសហគមន៍
4.នេាទតេីមធេាាយសេបចេាប់នេាទ
ដេលានចេង

ារារពពួកសតវដេលរស់ៅកនុងទឹកនិងាចាាានា
ពូជតេីនឹងមិនហិនោច

បងកើននូវតមលេោភ័ណភពរបស់បរិាានធមមាតិនិងជំរុញ
ឱេយានភញៀវទេសចរណ៍ដេលាបេោជន៍ដល់សហគមន៍។
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5.សតវចញចឹមតេូវាក់ាក់ទេុងៅឆាយពី
បេភពទឹក

ាត់បនថយាក់តេរីៅកនុងទឹក
ាត់បនថយឱាសាចេើននេារានជំងឺពីារបេើបេស់ទឹក

ៅកនុងសហគមន៍

6.ឈប់បងហូរទឹកកខវក់ចេញពីផទះចូលៅ
កនុងបេភពទឹក

ាត់បនថយផលប៉ះាល់មកលើpHរបស់ទឹកនិងាាានា
តេីនិងសតវៅកនុងសហគមន៍នឹងមិនាាប់

ាាានាពូជតេីនឹងមិនផុតពូជដូចនេះារផគត់ផគង់ចំណី
ាារសមេប់សហគមន៍កនុងតំបន់នឹងមិនថយចុះឡើយ

7.ាក់បងគន់អាម័យឱេយៅឆាយពីបេភព
ទឹក

ាត់បនថយាក់តេរីៅកនុងទឹកាត់បនថយឱាសាចេើននេ
ារានជំងឺពីារបេើបេស់ទឹកៅកនុងសហគមន៍

8.បញេឈប់ឧសេាហកមមកនុងតំបន់ពីភព
ដេលាំឱេយានារបំពុលបេភពទឹកដូច
ាបេងដេលចេញពីាាសុីនភលើងជេប
ចូលៅកនុងបេភពទឹក

ារារពពួកសតវដេលរស់ៅកនុងទឹកពីារចមលងជំងឺដេល
ាចបញជូនមកមនុសេសាាានាពូជតេីនឹងមិនផុតពូជ។

ារផគត់ផគង់ចំណីាារសមេប់សហគមន៍កនុងតំបន់នឹងមិន
ថយចុះឡើយ។
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ឯកសារសមរាប់សិសរស ៤កៈ  បរភពទឹក និង បរភពនរកងវក់ទឹក
ទិសៅ:ចូរធវើារពិនិតេយរូបភពហើយបាាប់មកឆលើយនូវសំណួរាំងាយាងកេម។

1.តើអនកាចកំណត់ពីបេភពទឹកៅកនុងរូបភពនេះានទេ?ចូរធវើាររៀបាប់ៅាងកេម៖
បេភពទី១:.......................................................បេភពទី២:...........................................................
បេភពទី៣:...................................................... បេភពទី៤:...........................................................

2.ចូរបំពេញាាងាងកេមោយធវើារកំណត់ពីបេភពនីមួយៗរបស់កងវក់ដេលអនកឃើញៅកនុងរូបភពនិងពី
របៀបដេលវបងកឱេយានផលប៉ះាល់មកលើសុខភពរបស់យើង។

បេភពនេកងវក់ ផលប៉ះាល់មកលើសុខាពរបស់យើង
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ឯកសារសមរាប់សិសរស ៤ខ: ផលប៉ះពាល់ដរលចរញពីកងវក់ទឹកទៅតាមផនរក

បរភរទនរការចមលងមររោគឱរយទឹក

ា
តុប

ងក

ាក់តេរី គីមី

ឧា
ហ

រណ
៍

 ាកសំណល់សតវ
 ាកសំណល់មនុសេស
 សំាមនិងគំនរសំាមដេលានោល

ៅកនុងបេភពទឹកៅកនុងសហគមន៍

 បេងដេលចេញពីមូ៉តូ
 ាកសំណល់ឧសេាហកមម
 ាាំសាាប់សតវលអិត
 ជីគីមី
 ទឹកកខវក់ដេលចេញមកពីលំៅាាន

ោជនីយាានសណាគរ...។

បរភរទនរផលប៉ះពាល់

សុខភព
 ជំងឺាគ
 កអួត
 ជំងឺគេុន

 មារីក
 ពិារភព

ារចិញចឹមជីវិត

 តេីាាប់ដេលធវើឱេយាាក់ចុះារផគត់ផគង់ចំណីាារ
 រុកខាតិៅកនុងទឹកាាប់ដេលប៉ះាល់ដល់ារផគត់ផគង់ចំណីាារ
 តេីានចំនួនតិចាាមនិងសតវៅកនុងទឹកាចេើនទៀតតេូវានាប់យកៅលក់ៅផេារ
 ធវើឱេយភញៀវទេសចរណ៍ានារាាក់ចុះោយារានកលិនមិនលអនិងាត់

បង់ពពួកានជីវិតដេលរស់ៅកនុងទឹក

ោភ័ណភព
 រុកខាតិនិងសតវានចំនួនតិចៅកនុងទនលេសទឹងនិងជីវៈចមេុះដេលៅកនុងសហគមន៍
 ានកលិនមិនលអ
 បរិាានមិនលអសមេប់ធវើារគយគន់ថយចុះនេភញៀវទេសចរណ៍
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ឯកសារសមរាប់សិសរស ៤គ: វិធានការដើមរបីទប់សកាត់ភាពកខវក់ទឹក
ទិសៅ:ចូរពិនិតេយមើលរូបភពហើយបាាប់មកឆលើយនូវសំណួរាងកេម។

សហគមន៍"ក"សហគមន៍"ខ"
តើអវីខលះដេលសហគមន៍"ខ"ានធវើឱេយានភពខុសបលេកពីសហគមន៍"ក"កនុងារទប់ាាត់ភពកខវកបេភពទឹក
និងនិងបងកើនសុខភពរបស់ពួកគេ?

វិានារទប់សាត់ វិធីកនុងារារារទឹក និង សុខាពរបស់យើង
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
មើលាលវិភគបេាំថងេ
រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

       សមារឧបទេស 
    ឯការថតចមលងសមេប់សិសេស
    សៀវៅគេូ
    ផាំងរូបភពសតីពីដីកសិកមម
      ឆាំងដីចងេកានធេយូងអុសឬាាស

      វតថុបំណងៈ
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
            -កំណត់ាននូវបេភេទផេសេងៗរបស់ដី

     -ដឹងពីារៈបេោជន៍របស់មមកាមរយៈារធវើពិោធន៍
     -កំណត់ានពីកាាមួយចំនួនដេលាហេតុធវើឱេយជីាតិដីថយចុះ
     -គេប់គេងជីាតិដីសមេប់កសិកមម

សកមមភាពទី ១ៈ  សារៈសំខាន់របស់មមោក                  ៣០ ាទី
 ៅកនុងសកមមភពនេះគេូាប់ផតើមោយលើកាសំណួរា៖តើដីតេូវានគេចេកាបុ៉ាានបេភេទ?

ចមលើយ:ដីតេូវានគេចេកចេញាបីបេភេទគឺដីខេាច់ដីឥដឋនិងដីលេាយ។គេូតេូវទុកឱាសឱេយសិសេសានឆលើយ
នឹងសំណួរនេះឱេយានចេើនគារួចទើបផតល់នូវខលឹមារដ៍តេឹមតេូវៅដល់សិសេស។
 

បាាប់មកចេកសនលឹកកិចចារសិសេសស(ទំព័រ៤១)មេប់សកមមភពទី១ដើមេបីបំពេញាមកេុមនីមួយៗ  ឱេយតេូវាម
និយមន័យរបស់បេភេទនីមួយៗ។ពេលសិសេសធវើកិចចារចប់ឱេយតំណងកេុមឡើងបិទចមលើយលើាារខៀនោយគេូា
អនកសមេបសមេួលោយផអេកលើកំណត់តេរបស់គេូសមេប់សកមមភពទី១។

 ពិភកេាកេុម:គេូសួរសិសេសបនតរទៀតាតើបអូនាាល់មមកទេតើមមកាអវី?គេូលើកទឹកចិតតសិសេសដើមេបីាន
ឆលើយឱេយានគេប់ៗគា។កេយមកផតល់នូវចមលើយដ៍តេឹមតេូវៅដល់សិសេស។
    មមកគឺាផលិតផលដេលានមកពីាកសពសរីាងគាំាំានព៌ណបេផេះខាឬព៌ណតាតនិងានទីាំង
សថិតៅកនុងដីសេាប់លើ។កេយពីផតល់និយមន័យរួចមកគេូឱេយសិសេសពិភកេាាកេុមដើមេបីសវេងរកពីារៈសំាន់

ម្រៀនទី ៥ៈ ារារារដីកសិកមម
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របស់មមកគឺាផលិតផលានមកពីាកសពសរីាងគាំាំុានពណ៌បេផេះខាឬតាតនិងានទីាំងសថិតៅ
កនុងដីសេាប់លើ។ កេយពីផតល់និយមន័យឬួចមក គេូឱេយសិសេសពិភកេាដើមេបីសវេងរកពីារៈសំាន់ៗរបស់មមករួច
ហើយឱេយតំណងកេុមនីមួយៗឡើងធវើបទបាាញ ពេមាំងផតល់ឱាសឱេយសិសេស ដទេទៀតសួរសំណួរឬផតល់ោបល់
បនថេម។

 គេូផតល់ខលឹមារសំាន់ៗដេលានៅកនុងកំណត់តេគេូសមេប់សកមមភពទី១រុកខាតិាចដុះលូតាស់ និងធំ
ាត់ ាសេ័យលើមមកដេលានៅកនុងដី។ មមកវានលទធភពរកេាទឹការាតុចិញចឹមនិងធវើឱេយដីផុសលអ។
ដើមេបីបងកើនារាតុមមកកនុងដីគេតេូវអនុវតតដំណំឆាស់ារបេើបេស់ជីនិងាាំពុលធមមាតិារអនុវតតបេព័នធសេច
សេព និងបេព័នធភជួរាស់ឱេយានតេឹមតេូវ។ ារាំដំណំអំបូរសណតេក អាាញ់ អាាដី កនធំថេត មេំ ាដើម ាចធវើឱេយ
បរិាណមមកានារកើនឡើង។ារធវើដំណំចំារោយារាំដំណំតេមួយមុខាចបណាលឱេយបរិាណមមក
ថយចុះ។

 គេូឱេយសិសេសធវើពិោធន៍ដើមេបីឱេយដឹងាមមកានៅកនុងដី ឬអត់។ គេូរៀបចំចងេកាន ឆាំងដី ធេយូង ភលើង រួចយកដី
ាក់់កនុងឆាំងហើយដុតលើចងេកានមួយសនទុះកេយមកសួរសិសេសាតើបអូនានកលិនអវីទេ?បើសិសេសឆលើយាានគេូតេូវ
បញាក់ាកលិននេះាកលិនរបស់មមកដេលានៅកនុងសេាប់ដីនេះឯង។

រុកខាតិដុះលូតាស់ធំាត់

មមោក

ដីធូរនិងផុសលអ

ានលទធភពរកេាទឹក ផទុការាតុចិញចឹម

សកមមភាពទី ២ៈ កតតាដរលធវើឱរយជីជាតិដីថយចុះ                   ២០ ាទី

ៅកនុងសកមមភពនេះគេូឱេយសិសេសពិភកេាគាាមកេុមដើមេបីសវេងរកកាាដេលធវើឱេយជីាតិដីថយចុះោយផតល់
សនលឹកកិចចារសិសេសសមេប់សកមមភពទី២ដល់កេុមនីមួយៗ  បាាប់មកឱេយតំណងកេុមនីមួយៗ  ឡើងធវើបទបាាញ
ោយជុំរុញឱេយានាសំណួរ-ចមលើយ ។  កេយពីធវើបទបាាញចប់គេុបកេុម គេូតេូវធវើសំោគោយផតល់ាខលឹមារ
ោយផអេកលើកំណត់តេរបស់គេូ។

សកមមភាពទី ៣៖ វិធានការគរប់គរងារជីជាតិដី                    ២០ ាទី

 ៅកនុងសកមមភពនេះគេូសួរសំណួរដល់សិសេសាតើតេូវធវើយាងណដើមេបីរកេាជីាតិដីឱេយានយូរ?រួចឱេយសិសេសធវើ
ារពិភកេាាមកេុមោយផតល់សនលឹកកិចចារសមេប់សកមមភពទី៣ដើមេបីឱេយកេុមនីមួយៗបំពេញ។គេូាត់ឱេយតំណង
កេុមនីមួយៗឡើងធវើបទបាាញ និងជុំរុញសិសេសដើមេបីានាសំណួរ-ចមលើយ ។  បាាប់មកគេូតេូវធវើសំោគ និងផតល់
នូវខលឹមារដូចានៅកនុងកំណត់តេគេូសមេប់សកមមភពទី៣។
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បេើបេស់ជីកំបុ៉សត

ដីមានជីជាតិ

បេើផេះអាាមាក់កនុងដីឥដឋ

ដំណំបេភេទសា ាំដំណំពពួកសណតេក

សកមមភាពទី ៤ៈ បរភរទដី                                ៣០ ាទី

សកមមភពនេះាចាកិចចារផទះោយឱេយសិសេសបេមូលវតថុាតុដើមដូចាាកសំណលដំណំផេសេងៗរួមាន
ចំបើងដើមោតដើមសណតេកាកអំៅសំាមសរីាងគទនេទាងខេតេដើមោាសលឹកអាាដីកនធំថេតចកកំោាក
ាមកសតវគេប់បេភេទទឹកោមមនុសេសឬសតវផេះឬកំោរដីដំបូក...។

សមេប់មាងកេយគេូតេូវដឹកាំសិសេសធវើសកមមភពធវើជីកំបុ៉សតោកោយផអេកលើកំណត់តេគេូសមេប់សកមម
ភពទី៤។

កំណត់តរាសមរាប់គរូ៖ សកមមភាពទី ១ៈ

ាបេភេទដីដេលមិនាប់គា
ហើយរកេាទឹកនិងជីមិនានលអដេរ

ាបេភេទដីរឹងសអិតមិនជេបទឹក
ពិាកភជួាស់

ដីខេាច់ ដីឥដឋ

បរភរទដី

ដីលេាយ
ដីនេះាចរកេាទឹកខេយល់

សីតុណាភពនិងារាតុ
ចិញចឹមានលអ
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  សារៈសំខាន់នរមមរាកៈ
-ផតល់នូវជីាតិដល់ដី
-ជួយរកេាារាតុចិញចឹមៅកនុងដី
-ាចឱេយរុកខាតិដុះលូតាស់និងធំាត់ានលអ
-ជួយធវើឱេយដីផុស(ធូ)
-ជួយរកេាាននូវសាាតុទឹកកនុងដី
ដើមេបីបងកើនារាតុមមកកនុងដី គេតេូវអនុវតតដំណំឆាស់ ារបេើបេស់ជី និងាាំពុលធមមាតិារអនុវតតបេព័នធ
សេចសេព និងបេព័នធភជួរាស់ឱេយានតេឹមតេូវ។ ារាំដំណំអំបូរសណតេក អាាញ់ អាាដី កនធំថេត មេំ ាដើម
ាចធវើឱេយបរិាណមមកានារកើនឡើង។   ារធវើដំណំចំារ ោយារាំដំណំតេមួយមុខាចបណាល
ឱេយបរិាណមមកថយចុះ។

សកមមភាពទី២ ៖

កាាមួយចំនួនដេលាហេតុធវើឱេយជីាតិានារថយចុះគឺ៖

 ដីានាតិាសុីតឬានាស(ជូរឬបេពេក)
កមេិតសីតុណាភពាាំងនិងសំណើមកនុងដីចេើនពេក
បរិាណអុកសុីសេនៅកនុងានចំនួនតិចពេក(ខេយល់តិចណស់)
ារបេើបេស់ជីគីមីាាំពុលនិងាាំសាាប់សតវលអិត។

ទី១ៈដីានជីាតិាសុីត
ឬានាស(ជូរឬបេពេក)

ទី២ៈកមេិតសីតុណាភពាាំង
និងសំណើមកនុងដីចេើនពេក

កតតាចមរបងៗ ធវើឱរយ
ដីថយចុះជីជាតិ

ទី៣ៈបរិាណអុកសុីសេនៅ
កនុងានចំនួនតិចពេក
(ខេយល់តិចណស់)

ទី៤ៈារបេើបេស់ជីគីមីនិងាាំ
សាាប់សតវលអិតលើសកមេិត
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សកមមភាពទី ៣ៈ 

ដើមេបីរកេាជីាតិដីឱេយានយូរយើងគួរអនុវតតនូវសកមមភពដូចាងកេម៖
  ារបេើបេស់ជីកំបុ៉សត(សំបូរាតិាសូត)
 ារាំដំណំពពួកសណតេក(ជួយបងកើនគុណភពដី)
 ារាំដំណំបេភេទសា(ជួយារារារហូរាំជីាតិដីៅពេលភលៀងាាក់ធវើាគមេបដីដើមេបីាត់បនថយារ

ាត់បង់សំណើមរបស់ដី)
 ារបេើផេះអាាមាក់ៅកនុងដីឥដឋដើមេបីជួយោយដីធូរ។

ទី១ៈារបេើបេស់ជីកំបុ៉សត
(សំបូរាតិាសូត)

ទី២ៈារាំដំណំពពួកសណតេក
(ជួយបងកើនគុណភពដី)

កតតាចមរបងៗ ធវើឱរយ
ដីបងកើនជីជាតិ

ទី៣ៈារាំដំណំបេភេទសា(ជួយ
ារារារហូរាំជីាតិដីៅពេល
ភលៀងាាក់ធវើាគមេបដីដើមេបីាត់

បនថយារាត់បង់សំណើមរបស់ដី)

ទី៤ៈារបេើបេស់ផេះអាាមាក់
ៅកនុងដីឥដឋដើមេបីជួយឱេយដីធូរ

សកមមភាពទី ៤ៈ

របៀបធវើជីកំប៉ុសត
ជំានទី១ :ជេើសរីសទីាំងតេឹមតេូវមលប់ដើមេបីជៀសវងរំហួតាាំងពេកឧាហរណ៍ៅកេមដើមឈើគឺាជមេើស
លអមួយ។ទីាំងតេូវតេាយសេួលានទឹកនិងសថិតៅកនលេងដេលនឹងមិនាក់ាញកាាចងេមក។
 

ជំានទី២ : ដំបូងកេលកេាសាំងពីកេម។ វនឹងជួយារារទឹកកេមដី ពីារជេបចេញពីកំបុ៉សត។ បាាប់មក
ាក់សំណល់ផេសេងៗដូចា សលឹកតាត សំបកឈើ មេកឈើសលឹករុកខាតិសងួត និងកេាសាសេត។ សេាប់នេះគួរ
ានកមេសាប់ពី៨-១២សម។ជំាននេះសំាន់ពេះវានខេយល់ចេញចូលកនុងគំនរកំបុ៉សត។
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ជំានទី៣:បាាប់មកបនថេមសេាប់ដី(១-២ស.ម)និងថេមទឹកដើមេបីឱេយសំណល់ាំងអស់សើម។

ជំានទី៤:អនកាចបនថេមាកសំណល់ាារៅលើគំនរកំបុ៉សត។
        គេប់ពេលដេលអនកបនថេមាកសំណល់ផទះាយសូមថេមសេាប់សតើងខុសៗគា(១-២សម)នេមួយឬចេើន
ានពីកមទេចសាដីឬជីកំបុ៉សតពីគំនរាស់ពីមុនមេកឈើសំបកឈើសលឹកឈើកេាសាសេតកមទេចឈើរុកខាតិតូចៗ
ៅសេស់ាដើម។

ជំានទី៥:ៅពេលដេលអនកបញចប់គំនរកំបុ៉សតសូមគេបគំនរោះាមួយបនទះកេណត់សាឬសលឹកចេកដើមេបីារារ
វពីរំហួត(កំៅាាំង)និងភលៀងាាំងដេលាចធវើឱេយវាត់បង់នូវារៈាតុចិញចឹម។

ជំានទី៦:តេឡប់គំនរកំបុ៉សតឱេយានញឹកាប់ដើមេបីឱេយវានគុណភពលអានលឿនអនកាំាច់តេឡប់គំនរនេះរៀង
ាល់ពីរៅបីសាាហ៍មតងាមួយរាស់ឬប៉េល។ បេសិនាគំនរ កំបុ៉សតរបស់អនកសើមនិងានកលិនសអុយារតេឡប់នឹង
ជួយវឱេយសងួតតេឡប់វរួចសេចទឹក។ វាចបេើានៅពេលដេលរូបាតុសរីាងគ បំបេកាតុ វគួរានពណ៌ខាម៉ដឋ
និងានសំណើមលមម(សូមមើលទំព័រទី៤៩)។

រូបាតុសរីាងគដេលមិនគួរាក់ៅកនុងកំបុ៉សត:
 ាច់សតវនិងឆអឹង
 ាាញ់និងបេងចមអិនាារ
 រុកខាតិដេលាញ់ាាំពុលឬាាំកំាត់សា
 រុកខាតិដេលចេញពនលកឬដេលានដុះឫសឬមើម
 រុកខាតិដេលានជំងឺ
 សាារអសរីាងគដូចាោហៈាតុឬាាសទិក
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សនលឹកកិចចការសិសរស
សកមមភាពទី ១ៈ 

ាបេភេទដីដេលមិនាប់គា
ហើយក៏រកេាទឹកនឹងជីមិន

ានលអដេរ

ាបេភេទដីរឹងសអិតមិនជេបទឹក
ពិាកភជួរាស់

បរភរទដី

ដីនេះាចរកេាទឹកខេយល់
សីតុណាភពនិងារាតុ

ចិញចឹមានលអ

....................................................................................

..........................................
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សនលឹកកិចចការៈ

កាាទី១ៈ.................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...........................

កាាទី២ៈ.................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...........................

កាាទី៤ៈ.................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...........................

កាាទី៣ៈ.................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...........................

កតតាចមរបងៗ ធវើឱរយ
ដីថយចុះជីជាតិ
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សនលឹកកិចចការៈ 

វិធីទី១ៈ....................................................
...............................................................
...............................................................
..............................................................

...........................

វិធីទី២ៈ ...................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...........................

វិធីទី៤ៈ....................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...........................

វិធីទី៣ៈ ...................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...........................

វិធានការការពារ
ជីជាតិដី
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រូបភាពបរើបរស់ដីកសិកមម 
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ារាតុដេលាចធវើជីកំបុ៉សតនិងារាតុដេលាមឃត់



    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
មើលាលវិភគបេាំថងេ
រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

       សមារឧបទេស 
            ឯការថតចមលងសមេប់សិសេស

    សៀវៅគេូ
    ផាំងផនត់រូបភព៉អប់រំបរិាានសមេប់ាារៀន៉(Live&Learn)

      វតថុបំណងៈ
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
         -កំណត់ាននូវបេភេទផេសេងៗនេធនានធមមាតិ

  -ដឹងពីារៈបេោជន៍របស់មមកាមរយៈារធវើពិោធន៍
  -កំណត់ានពីកាាមួយចំនួនដេលាហេតុធវើឱេយជីាតិដីថយចុះ
  -ផេសពវផេាយារអភិរកេសធនានធមមាតិដល់កេុមគេួារនិងសហគមន៍។

សកមមភាពទី ១ៈ ការសងករតសមភារបរើបរស់នៅកនុង និងជុំវិញផុ្ះ                ២០ ាទី

ពិភកេាកេុម:ៅកនុងសកមមភពនេះគេូសួរសិសេសា:តើៅកនុងនិងជុំវិញផទះរបស់បអូនានសាារបេើបេស់អវីខលះ?
បាាប់មកឱេយសិសេសធវើារពិភកេាគាាកេុម ដើមេបីកត់តេនូវសាារបេើបេស់ដេលានៅកនុង និងជុំវិញផទះរបស់ពួក
គេ។ ផតល់សនលឹកកិចចារដល់សិសេសដើមេបីសិសេស កត់តេសាារាំងអស់ោះ បាាប់ឱេយតំណងកេុមនីមួយៗឡើងធវើបទ
បាាញ។ គេូតេូវកត់តេនូវាល់ចមលើយរបស់កេុមនីមួយៗៅលើាាខៀនរួចធវើ ារសំោគ និងផតល់ខលឹមារដូចដេល
ានៅកនុងកំណត់តេសមេប់គេូ។

សកមមភាពទី ២ៈ សមភារបរើបរស់បណតាលឱរយមានគរោះថនាក់ និងមិនបណតាលឱរយមានគរោះថនាក ់  ៤០ ាទី

 ៅកនុងសកមមភពទី២នេះគេូតេូវអនុវតតបនតពីសកមមភពទី១ោយឱេយកេុមសិសេសនីមួយៗពិភកេារកឱេយឃើញ
នូវសាារបេើបេស់ដេលបណាលឱេយានគេះាាក់និងសាារបេើបេស់មិនបណាលឱេយានគេះាាក់។

ម្រៀនទី ៦ៈ ារអភិរក្សធនានធមមាតិ និងារាត់បនថយសំណល់

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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គេូចេកសនលឹកកិចចារឱេយសិសេសដើមេបីបំពេញាមកេុម រួចឱេយតំណងកេុមឡើងធវើបទបាាញ។ាមួយគានេះដេរគេូផតល់ឱ
ាសឱេយសិសេសពិភកេាគារួចផតល់នូវខលឹមារដល់សិសេសោយផអេកលើកំណត់តេសមេប់គេូ។

ារបេើបេស់សាារបណាលឱេយគេះាាក់ារបេើបេស់សាារដេលមិនបណាលឱេយគេះាាក់

............................................

សមភារបរើបរស់

..............................................

.............................................. ...............................................

សកមមភាពទី ៣ៈ  ការបរើបរស់សមភារឱរយានតរឹមតរូវដើមរបីកាត់បនថយសំណល់                 ៤០ ាទី

 ៅកនុងសកមមភពនេះគេូនិយយៅាន់សិសេសាបអូនានរៀនរួចហើយៅកនុងសកមមភពមុនអំពីសាារបេើ
បេស់ដេលបងកឱេយានគេះាាក់ និងសាារបេើបេស់ដេលមិនបងកឱេយានគេះាាក់។ ដូចនេះតើបអូនតេូវធវើយាងណ
ដើមេបីសនេសំសំចេសាារនិងជួយាត់បនថយសំណល់ដេលានគេះាាក់ដល់ាយុជីវិតមនុសេសសតវនិងបរិាាន?

គេូទុកឱាសឱេយសិសេសពិភកេាាមកេុម បាាប់មកឱេយតំណងកេុមនីមួយៗឡើងធវើបទបាាញ រួចផតល់ខលឹមារ
ដល់

សិសេសោយផអេកៅលើកំណត់តេសមេប់គេូ។

សនេសំសំចេសាារបេើបេស់ ចំណេញថវិានិងពេលវេា ចូលរួមារារបរិាាន

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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កំណត់តរាសមរាប់គរូ
សកមមភាពទី ១

សាារដេលានៅកនុងនិងជុំវិញាចាន:
 ាមពល:ថមពិលាគុយអំពូលភលើងគេឿងអគគិសនី...

 ទឹក:បំពង់ឬកេាលរូ៉បី៊នេដេលជេបឬលិចទឹកាាសុីោកគក់ាស់ៗដេលបេើបេស់ទឹកចេើនាដើម

 សាារសាាតផទះ:ាបូ៊និងសាារផេសេងៗដេលានាតិគីមីដេលបណាលឱេយានគេះាាក់ដល់សុខភព 
មនុសេសសតវនិងបរិាាននិងវតថុដេលផទុកវានាតិាាសទិក

 គេឿងសំណល់និងសំលៀកបំាក់ាស់ៗ

 សំណល់ាារ

 សំណល់កសិកមម:ាាំគីមីកសិកមមនិងសំបកដេលផទុក។

កំណត់តរាសមរាប់គរូ
សកមមភាពទី ២ 

យើងតេូវបេើបេស់សាារោយសនេសំសំចេដូចា៖
 ាមពល:ាត់បនថយារបេើបេស់ថមពិលាគុយ...ោយបេើបេស់បេភពាមពលណដេលាចបញចូល

ឬាកឡើងវិញនិងបេើបេស់ាមពលណដេលាចកើតឡើងវិញដូចាាមពលពនលឺពេះាទិតេយាមពល
ខេយល់ាមពលទឹក...។

 ទឹកៈបេើបេស់ទឹកោយសនេសំសំចេកុំឱេយានារលិចឬហូរោល។

 សាារាាសទិក:ចូលរួមាត់បនថយារបេើបេស់សាារដេលផលិតពីាាសទិកាមរយៈារាត់បនថយារបេើ
បេស់ឡើងវិញនិងារកេចនេឡើងវិញ។
   

ឧាហរណ៍ៈារបេើបេស់សាារាំងាយណដេលឆប់រាយោយធមមាតិ។

 សាារសាាតផទះនិងបនទប់ទឹកាាំសាាប់សតវលអិត:ាត់បនថយារបេើបេស់ផលិតផលសាាតផទះាយ
បនទប់ទឹកនិងាាំសាាប់សតវលអិតដេលានាតិគីមីដេលបណាលឱេយានគេះាាក់ដល់ាយុជីវិតមនុសេសសតវ
និងបរិាាន។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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សនលឹកកិចចការសិសរស
សកមមភពទី១
កេុមទីៈ.............................

ល-រ សាារបេើបេស់កនុងនិងជុំវិញផទះ

១

២

៣

៤

៥

៦

សកមមភពទី២
កេុមទីៈ.............................

សាារបេើបេស់មិនានគេះាាក់ សាារបេើបេស់ានគេះាាក់

ឧ:សំណល់ផទះាយ... ឧ:ថមពិល...
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    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
មើលាលវិភគបេាំថងេ
រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

       សមារឧបទេស 
     ឯការថតចមលងសមេប់សិសេស
    សៀវៅគេូ
    ផាំងផនត់រូបភព៉អប់រំបរិាានសមេប់ាារៀន៉(Live&Learn)

    វតថុបំណងៈ
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

    -សិសេសាចញេកនិងកំណត់ានបេភេទសំណល់ផេសេងៗពិសេសបេភេទសំណល់រលួយនិងសំណល់មិនរលួយ
       -គេប់គេងសំណល់ាមវិធីារាត់បនថយារបេើបេស់ឡើងវិញនិងារកេចនេឡើងវិញ
    -ាចផេសពវផេាយដល់កេុមគេួារឬសហគមន៍របស់ពួកគត់ពីបញាាក់ទងនឹងសំណល់។

សកមមភាពទី ១ៈ  ការតរួតពិនិតរយសំណល់                        ៣០ ាទី

ពេយុះគំនិត:គេូាចាប់ផតើមមេរៀនោយសួរៅាន់សិសេសា៉តើសំណល់ាអវី៉
ចមលើយ:សំណល់ារបស់អវីៗឬវតថុផេសេងៗដេលគេានោះបង់ោល។
 គេូឱេយសិសេសរកនិយមន័យសំណល់ហើយឱេយសិសេសចេញៅកេាាក់ដើមេបីពិនិតេយមើលសំាមផេសេងៗ(៥ាទី)
កេយពីពិនិតេយមើលសំាមរួចគេូសួរសិសេសាតើានសំាមអវីខលះ?គេូតេូវផតល់សនលឹកកិចចារសិសេសសមេប់សកមមភព
ទី១ដើមេបីកត់តេនូវបេភេទសំាមាំងោះ។បាាប់មកឱេយតំណងកេុមឡើងមកបាាញនូវលទធផលរបស់កេុម។គេូកត់
តេនូវបេភេទសំាមាំងោះៅលើាារខៀន។

 គេូតេូវផតល់ាគំនិត ដើមេបីឱេយសិសេសាយសេួលកនុងារកំណត់បេភេទសំាម  ៉សំណល់ានពីរបេភេទគឺសំណល់
រលួយនិងសំណល់មិនរលួយ៉ហើយកនុងចំណមសំណល់ាំងពីរបេភេទាចាសំណល់រឹងាវនិងឧសម័ន។

 ពិភកេាកេុម:គេូឱេយសិសេសពិភកេាគាាមកេុមដើមេបីាត់ាាក់សំាមាំងអស់ដេលានកត់តេលើាារខៀនាតើ
សំាមណខលះាបេភេទសំាមរលួយនិងសំាមណខលះាបេភេទសំាមមិនរលួយ?

ម្រៀនទី ៧ៈ ារគ្ប់គ្ងសំណល់

ារយល់ដឹងពីបរិសាន



សកមមភាពទី ២៖ ការបរងចរកបរភរទសំណល់                       ៣០ ាទី

  គេូរៀបចំធុងសំាមចំនួន៤ដេលធុងនីមួយៗានាក់ឈាះបេភេទសំាមដូចា៖
-ោហៈាតុ   -កេាស
-សំណល់រលួយ   -សំណល់ាាសទិក
គេូតេូវធវើារបេងចេកសិសេសា៤កេុមដើមេបីាក់ចូលកនុងធុងរៀងៗខលួន។កេយពីរីសសំាមរួចគេូតេូវសួរសិសេសា
ហេតុអវីាំាច់រីសាក់សំាមាមបេភេទរបស់វ?
ចមលើយ:ដើមេបីាយសេួលកនុងារគេប់គេងសំណល់មេាាងទៀតយើងក៍ាចរកបេក់ចំណូលានពីសំណល់ផងដេរ

សកមមភាពទី៣ ៖ ការកាត់បនថយ ការបរើបរស់ឡើងវិញ និងការករចនរ               ៣០ ាទី

គេូាប់ផតើមោយសួរាកនុងចំណមបេភេទសំណល់ាំងោះតើសំណល់ណខលះដេលបណាលឱេយានគេះាាក់
ដល់បរិាាន?
ចមលើយៈាបេភេទសំណល់មិនរលួយ។

  ពិភកេាកេុម :គេូឱេយសិសេសពិភកេាាមកេុមោយរិះរកវិធីផេសេងៗ ដើមេបីាត់បនថយគេះាាក់ ដល់បរិាានោយ
បេើបេស់វិធីាសេតាំងបី។ គេូផតល់សនលឹកកិចចារសិសេសសមេប់សកមមភពទី៣ ដើមេបីឱេយកេុមនីមួយបំពេញៅាម
និយមន័យរបស់វិធីាសេតាំងបី។

គេូតេូវផតល់ាខលឹមារដូចានៅកនុងកំណត់តេសមេប់គេូសមេប់សកមមភពទី៣។

កំណត់តរាសមរាប់គរូ
សកមមភាពទី ២ៈ តារាងបរងចរកសំរាម

សំាមរលួយ សំាមមិនរលួយ
សំណល់ផទះាយ ាយ បនលេ ផលេឈើ សលឹកឈើ
មេកឈើាកអំៅាមកសតវ.........................
......................................................................
......................................................................
.......................................................................

ថង់ាាសទិក ដបាាសទិក កេណត់ កំបុ៉ង
ភេសជជៈផេសេងៗនិងផលិតផលចេញពីោងចកេ....
......................................................................
......................................................................
......................................................................

កេយពីពិភកេាចប់ឱេយតំណងកេុមនីមួយៗឡើងធវើបទបាាញពីលទធផលរបស់កេុម។ គេូតេូវសមេបសមេួលសិសេស 
ោយផអេកលើឯការកំណត់តេសមេប់គេូ និងបនថេមខលឹមារដូចា សំណល់ាចា សំណល់រឹង ាវ និងឧសម័នផង
ដេរ។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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តារាងកំណត់រយៈពរលរលាយរបស់សំរាម

ល-រ បេភេទសំាម រយៈពេលរលួយ

១ បនលេ ថងេ
២ សលឹកឈើ ាទិតេយ
៣ តេី ាទិតេយ
៤ មេកឈើ ខេ
៥ សំបកកេូចនិងសំបកចេក ២ឆាំ
៦ ថង់ាាសទិក ២០-១០០ឆាំ
៧ ជ័រនីឡុង ៣០-៤០ឆាំ
៨ សេបេកដេលានគុណភពលអ តិចាង៥០ឆាំ
៩ កំបុ៉ងសំណ ៥០ឆាំ

១០ កនទុយារី ១-៥ឆាំ
១១ កំបុ៉ងាលុយមីញ៉ូម ៥០-១០០ឆាំ
១២ កំបុ៉ងសំណកំបុ៉ងាលុយមីញ៉ូម ៥០-១០០ឆាំ
១៣ ដបអំបេង ១ានឆាំ
១៤ ាាសទិក ៥ឆាំ

១៥ ដបជ័រ មិនាចកំណត់ាន

សកមមភាពទី ៣  

ារាត់បនថយ ារបេើបេស់ឡើងវិញ ារកេចនេ
បេើបេស់សាារឱេយតិចាងមុន
ឧាហរណ៍:កុំោះោលកេាស
ដេលាចៅបេើបេស់ាន
(ាំាច់តេូវបេើវាំងសងាង)។

គឺាារយករបស់ដដេលមក
បេើឡើងវិញពេះានវតថុា
ចេើនដេលយើងាចបេើឡើង
វិញានឧាហរណ៍ៈបេើដប
ាាសទិកឡើងវិញសមេប់ាក់
ទឹកឃមុំឬបណតុះគេប់ពូជ។

យករបស់ដេលោះោលមក
កេចនេឡើងវិញ
ឧាហរណ៍ៈកេាសាាសទិក
កេវោហៈាតុាលុយមីញ៉ូម
ដេកថេម...យកមកបំលេងៅា
វតថុថមី។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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សនលឹកកិចចការសិសរស
សកមមភពទី១
កេុមទីៈ.............................   ាាងកត់តេសំណល់

ល-រ ឈាះសំាម

១

២

៣

៤

៥

សកមមភពទី២
កេុមទីៈ.............................   ាាងារបេងចេកសំាម

សំាមរលួយ សំាមមិនរលួយ

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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សកមមភពទី៣
កេុមទីៈ.............................  

................................................ ................................................ ................................................
យករបស់ដដេលមកបេើឡើង
វិញពេះានវតថុាចេើនដេល
យើងាចបេើឡើងវិញាន
ឧាហរណ៍ៈបេើដបាាសទិក
ឡើងវិញសមេប់ាក់ទឹកឃមុំឬ
បណតុះគេប់ពូជ។

បេើបេស់សាារឱេយតិចាងមុន
ឧាហរណ៍ៈកុំោះោលកេាស
ដេលាចៅបេើបេស់ាន
(ាំាច់តេូវបេើវាំងសងាង)។

យករបស់ដេលោះោលមក
កេចនេឡើងវិញ
ឧាហរណ៍ៈកេាសាាសទិក
កេវោហៈាតុាលុយមីញ៉ូម
ដេកថេម...យកមកបំលេង
ៅាវតថុថមី។

ការបរើបរស់ឡើងវិញ
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ការករចនរឡើងវិញ

ារាត់បនថយារបេើ
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    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
មើលាលវិភគបេាំថងេ
រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

       សមារឧបទេស 
     ឯការថតចមលងសមេប់សិសេស
     សៀវៅគេូ
     ផាំងផនត់រូបភព៉អប់រំបរិាានសមេប់ាារៀន៉(Live&Learn)

   វតថុបំណងៈ
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

      -រៀបាប់ពីនិយមន័យនេជីវៈចមេុះ
      -កំណត់ានពីទំាក់ទំនងរវងជីវៈចមេុះនិងជីវៈចមេុះ
      -កំណត់ានពីបញាផេសេងៗដេលបណាលឱេយាត់បង់ជីវៈចមេុះ
      -ផេសពវផេាយដល់កេុមគេួារនិងសហគមន៍របស់ខលួនសតីពីារៈបេោជន៍នេជីវៈចមេុះចំោះមនុសេសនិង
បរិាានធមមាតិ។

សកមមភាពទី ១ៈ ជីវៈចមរុះ និងសារៈបរយោជន៍                      ២០ ាទី

 ពេយុះគំនិត:គេូាប់ផតើមមេរៀនោយសួរសិសេសាដូចមតេចដេលៅាជីវៈចមេុះ?តើវានារៈសំាន់អវីខលះ
ដល់មនុសេសសតវនិងរុកខាតិ?
ចមលើយ:ជីវៈចមេុះគឺាភវៈានជីវិតាំងអស់រួមាំងមនុសេសយើងផងដេរ។
ារៈសំាន់គឺធវើឱេយមនុសេសសតវនិងរុកខាតិានជីវិតនិងតុលេយភពៅវិញៅមក។
  គេូឱេយសិសេសាប់ជីវៈចមេុះឱេយានាាក់មួយរួចកត់តេៅលើាាខៀន បាាប់មកឱេយសិសេសរៀបាប់ពីារៈសំាន់
របស់ជីវៈចមេុះមកលើមនុសេសសតវនិងរុកខាតិ។

 គេូផតល់ខលឹមារមេរៀនដល់សិសេសា : ជីវៈចមេុះានារៈសំាន់ណស់ចំោះមនុសេសយើង ពេះជីវៈចមេុះ
ានផតល់នូវមហូបាារនិងបំពេញនូវសេចកតីតេូវារាំាច់ដើមេបីទេទេង់ជីវិតរបស់យើងពេមាំងជួយរកេាបេព័នធធមម
ាតិឱេយានលំនឹងសូមេបីតេខេយល់ដេលយើងដកដងហើមក៍ានមកពីធមមាតិដេរ។ជីវៈចមេុះគឺាធនានធមមាតិដេល
យើងកំពុងពឹងាក់ាសេ័យាល់ថងេនេះឯង។

ម្រៀនទី ៨ៈ ជីវៈចមុ្ះ និងារអភិរក្ស

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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សកមមភាពទី ២ៈ ជីវៈចមរុះ និងសារៈបរយោជន៍របស់វា           ៣០ ាទី

  ៅកនុងសកមមភពនេះ គេូឱេយសិសេសធវើារាកេុមោយធវើគំនូសបំពេួញពីខេសេាារឬបណាញាារឱេយានមួយ
កេុមរួចយកៅបិទៅលើាារខៀន។
ឧាហរណ៍ៈ

 គេូាប់ផតើមសកមមភពនេះោយសួរសិសេសា ដូចមតេចដេលៅាបណាញាារឬខេសេាារ?  ោយទុក
ឱាសឱេយសិសេសឆលើយរួចផតល់និយមន័យដេលានៅកនុងកំណត់តេសមេប់គេូ។

កេយពីធវើារកេតមេូវាមកេុមរួចហើយ  គេូពនេយល់សិសេសា  បេសិនានារាត់បង់ជីវៈចមេុះ ណមួយោះវនឹង
បណាលឱេយានារាត់បង់ជីវៈចមេុះដទេទៀតោយផតល់នូវខលឹមារដ៍តេឹមតេូវដល់សិសេសដូចាងកេម:

ៅកនុងបរិាានធមមាតិ ភវៈានជីវិតានទំាក់ទំនងនឹងគាៅវិញៅមកកេមរូបភពាចេើន ដូចាទំាក់ទំនងា
ចំណីាារឬតេូវានគេៅា  ៉ខេសេាារឬបណាញាារ  ៉។ខេសេាារឬបណាញាារកើតឡើងពីទំាក់
ទំនងភវៈរសាំងអស់ដេលសុីតៗគាាមលំាប់បេភេទាារ។
ឧាហរណ៍ៈខេយងសុីរុកខាតិតេីសុីខេយងមនុសេសសុីតេី...។

ពេះាទិតេយ

រុកខាតិ មនុសេស

តេីដងកូវ

សកមមភាពទី ៣ៈ ការអភិរករស និងការការពារជមរករបស់ជីវៈចមរុះ                  ២០ ាទី

  ពិភកេាកេុម : ៅកនុងសកមមភពនេះគេូសួរសិសេសា ហេតុអវីានាជីវៈចមេុះានារថយចុះឬាត់បង់? គេូឱេយ
សិសេសធវើារពិភកេាាមកេុមដើមេបីរកមូលហេតុដេលបណាលឱេយជីវៈចមេុះានារាត់បង់ ឬថយចុះបាាប់មកឱេយ
តំណងកេុមនីមួយៗឡើងធវើបទបាាញ។
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 គេូផតល់ខលឹមារដល់សិសេស : កាាដេលបណាលឱេយានារាត់បង់ឬថយចុះនូវចំនួនជីវៈចមេុះបណាលមកពីារ
គមេមកំហេង។ ារគមេមកំហេងនេះសំៅលើារបេាញ់ ឬារនេាទហួសកមេិត និងារាប់បំផាញពេឈើ
និងពេលិចទឹក ដេលបណាលឱេយាត់បង់ជីវៈចមេុះគេប់បេភេទ និងាត់បង់ជមេករបស់តេីពិសេសៅរដូវតេីពងកូន។
បចចុបេបននានសតវនិងតេីមួយចំនួនកំពុងរងារគមេមកំហេង និងជិតផុតពូជដូចា អណតើកហលួង តេីាគ តេីាជ ផេាត
ទឹកាបាាដំបងាាឃមុំោចពស់ាាន់ធំ(ពស់ាាន់កេាលលឿង)ាដើម។

សកមមភាពទី ៤ៈ លរបរងការាត់បង់ទីជមរក                    ៣០ ាទី

 គេូពនេយល់និងណេាំសិសេសអំពីវិធីលេងលេបេងនេះ ោយផអេកលើកំណត់តេគេូ ឬផាំងផនត់រូបភពសមេប់ាា
រៀន(Live&Learn)។ 

សកមមភាពទី ២ៈ បណតាញអាហារ

 ៅលើផេនដីយើងនេះភវៈរសរួមានរុកខាតិសតវនិងមនុសេស។ដើមេបីានជីវិតរស់ៅានភវៈរសនីមួយៗ
សុទធតេតេូវារាារសមេប់ចិញចឹមជីវិត។រុកខាតិសេូបយកទឹកនិងអំបិលខនិជពីកនុងដីឡើងៅសលឹកដើមេបីធវើសំោគ
ាមួយនឹងពនលឺពេះាទិតេយបងកើតានាាារចិញចឹមជីវិតខលួនវផាល់។ជីវិតាំងអស់់ៅលើផេនដីតេងពឹងាសេ័យគា
ោយធវើារបនទេរាមពលពីភវៈរសមួយៅភវៈមួយទៀត ឬាារសុីតៗគា។ ារសុីាារតគានេះ គេឱេយឈាះា
៉ខេសេាារ  ៉ពពួករុកខាតិបេតងគឺាភវៈរសដេលបងកើតាារដំបូងគេបងអស់ៅលើផេនដីយើងនេះ។ ោយារា
រផតល់ាារពីភវៈរសមួយៅភវៈរសមួយ ាបនតបាាប់គាបេបនេះ ទើបៅលើផេនដីយើងានភវៈរសគេប់បេភេទ
រស់ៅាមួយគាហើយានទំាក់ទំនងនឹងពឹងាសេ័យគាៅវិញៅមកដេលជួយធវើឱេយខេសេ
ាារៅកនុងធមមាតិានលំនឹងានន័យាជួយធវើឱេយបរិាានានលំនឹង។

សកមមភាពទី ៤ៈ លរបរងការាត់បង់ទីជមរក
សាារ:កេាសាត

១-ខញុំាប់ពេលិចទឹករៀងាល់ថងេដើមេបីធវើអុស

២-ខញុំមកពីកេុមហុ៊នាងសង់ផលូវថនល់ខញុំាប់ពេលិចទឹកដើមេបីាងសង់ផលូវ

៣-ខញុំាកសិករខញុំាប់ពេលិចទឹកដើមេបីាំដំណំនិងធវើសេ

៤-ខញុំាប់ឆារពេលិចទឹកដើមេបីសង់ផទះថមី
នេះគឺាសកមមភពដេលសិសេសនឹងសមតេងាមនុសេសនិងសតវដេលបេើបេស់ពេលិចទឹកៅបឹងទនលេាប។

ជេើសរីសសិសេស៤ាក់ដើរតួធវើាមនុសេសហើយញេកសិសេសាំង៤ោះចេញពីគេ។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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ផតល់បណណសាាល់នេារដើរតួ។សួរៅសិសេសផេសេងោយាត់ទុកខលួនគេផាល់ាសតវកំពុងរស់ៅកនុងពេលិចទឹក
បឹងទនលេាប(ឧាហរណ៍ៈកងកេបពស់ទឹកតេីអណតេងកេពើសតវលអិតអណតើកាដើម)។

       សួរសិសេសដេលកំពុងដើរតួាសតវមតងាាក់ៗោយឱេយសិសេសយកៅអីាាក់មួយៗាក់ៅកនុងរងវង់ដ៏ធំមួយ។
រងវង់នេះគួរតេឱេយធំគេប់គេន់ ដើមេបីឱេយពួកគេាាក់ាចៅកនុងទីោះោយសេួល។ ឱេយសិសេសាំងោះ (លើកលេង
តេសិសេស ៤ាក់ ដេលដើរតួាមនុសេស) ឈរកនុងរងវង់ោះ។ បេប់សិសេសាំងោះា រងវង់ោះតំណងឱេយទីជមេក
ៅរកនុងពេលិចទឹកនិងបេប់ពួកគេាសិសេសដេលកំពុងឈរៅកនុងរងវង់ោះតំណងឱេយសតវដេលកំពុងរស់ៅ
កនុងពេនេះ។
    

     ពនេយល់សិសេសដេលកំពុងឈរៅកនុងរងវង់ា នេះាជមេករបស់ពួកគេ ហើយបេប់ាពួកគេាំងអស់គាតេូវារ
កនលេងរស់ៅរបៀបនេះ។បុ៉នតេាអកុសលានារគមេមកំហេងាចេើនកើតឡើងចំោះទីជមេករបស់ពួកគេដេល
ធវើឱេយប៉ះាល់ដល់ាររស់ៅយាងាាំងសមេប់ពួកយើង។

 ឱេយគេដើរតួាន់ាតលេខ១ ចូលមកកនុងរងវង់និងានតួាទីរបស់ខលួនឱេយានឮ។សិសេសនេះានពីសកមមភព
ដេលធវើឱេយាត់បង់ទីជមេក។សិសេសទី១បតូរៅអីពីមួយៅមួយកនុងរងវង់ោះ។ ទីជមេកមួយចំនួនតេូវានាត់បង់
និងរងវង់ោះាន់តេតូចៅៗ។សួរសិសេសោះាានអវីកើតឡើង?តើពួកគេានារមមណ៍យាងដូចមតេច?តើពួកគេ
ានបនទប់គេប់គេន់ដើមេបីធវើចលាជុំវិញទេ?

បាាប់មកឱេយសិសេសដើរតួាតលេខ២ធវើសកមមភពរហូតដល់សិសេសដើរតួាន់ាតលេខ៤។
សាាល់ាៈបាាប់ពីសកមមភពនីមួយៗចប់ហើយរងវង់ោះនឹងតូចបនតិចមតងៗហើយៅចុងបញចប់នេវគគទី៤នេះរងវង់
ាន់តេតូចាាំង ដេលធវើឱេយសិសេសកនុងរងវង់គានកនលេងគេប់គេន់ដើមេបីធវើចលា។ អនកាចឱេយសិសេសមួយចំនួនចេញពី
រងវង់ៅពេលរងវង់ោះាន់តូចៅៗ។ភពតូចនេះតំណងឱេយភពាាក់ចុះនេជមេកនិងពពួកសតវ។ដើមេបីឱេយានារ
សបេាយបនថេមទៀតអនកាចឱេយសិសេសាំងោះធវើសកមមភពសតីពីាររងទុកខវេទា និងកតីសេណះាល័យ ៅ
ពេលដេលពួកគេចេញពីជមេករបស់ពួក។

ធវើយាងណឱេយពួកគេានយល់ពីោលបំណងនេសកមមភពាងលើនិងតេូវធវើមេរៀនសងខេបាមួយពួកគេ។
សួរសិសេសាបេសិនបើពួកគេានយល់ពីាតុភូតនេះតើវាក់ទងៅនឹងជីវិតពិតដូចមតេចខលះ?

ដឹកាំពិភកេាាមួយនឹងសំណួរាងកេម:
    បេសិនបើនេះាាានភពពិបេកដតើអនកគិតានឹងានអវីកើតឡើងចំោះសតវនិងរុកខាតិាំងោះ?
    តើសកមមភពាំងនេះបាាញពីភពាក់សតេងដូចមតេចដេរ?តើគេាចដឹងពីជមេកដេលាកនលេងរស់ៅរបស់
ពួកយើងដេរឬទេ?សូមជមេុញសិសេសឱេយបាាញរឿងរបស់ពួកគេៅវិញៅមក។
    តើារាត់បង់សតវដូចាតេីអណតេងពស់ទឹកាដើមធវើឱេយប៉ះាល់ដល់មនុសេសដូចមតេចខលះ?កំណត់សាាល់ចំ
ោះគេូៈបេសិនបើគានៅអីសមេប់ធវើសកមមភពដើរតួោះទេាចយកខេសេឬវតថុផេសេងទៀតដូចាសេបេកជើងក៏
ាចបេើជំនួសានដេរ។
ានឧាហរណ៍ៅទំព័រទី៦៦៦៧និង៦៨។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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   រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
មើលាលវិភគបេាំថងេ
រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

       សមារឧបទេស 
    ឯការថតចមលងសមេប់សិសេស
    សៀវៅគេូ
     ផាំងផនត់រូបភព"អប់រំបរិាានសមេប់ាារៀន"(Live&Learn)

  វតថុបំណងៈ
      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

    -ពណ៌ាានចេាស់ាស់ពីនិយមន័យាមពលកើតឡើងវិញនិងាមពលមិនកើតឡើងវិញ
    -ារបេងចេកឬញេកាមពលដេលកើតឡើងវិញនិងាមពលដេលមិនកើតឡើងវិញ
    -ចូលរួមាត់បនថយបេើបេស់អុស/ធេយូងដើមេបីធវើឱេយបេសើរឡើង នូវធនានពេឈើនិងមុខរបរចិញចឹមជីវិត
    -ផេសពវផេាយបនតដល់គេួារនិងសហគមន៍របស់គេពីគុណសមេបតតិនិងគុណវិបតតិនេារបេើបេស់ាមពលាំង
ពីរបេភេទ។

សកមមភាពទី ១ៈ  ថាមពលដរលកើតឡើងវិញ និងថាមពលដរលមិនកើតឡើងវិញ        ៣០ ាទី

 ពេយុះគំនិត:មុននឹងពនេយល់ពីបេភេទនេាមពលាំងពីរាងលើគេូាចផតើមោយសួរសំណួរ៉តើាមពលាអវី៉
ចមលើយ៉ាមពលាកាាំងដេលាចធវើារារអវីមួយ៉

  គេូឱេយសិសេសរកឧាហរណ៍ពីាមពលដេលពួកគេជួបបេទះ ឬបេើបេស់ៅកនុងជីវភពបេាំថងេរួចហើយសរសេរ
ៅលើាារខៀន។

 គេូសួរសិសេសបនតទៀតា តើាមពលាំងអស់មួយណាាមពលដេលកើតឡើងវិញ ហើយមួយណាាមពល
ដេលមិនកើតឡើងវិញ?

 គេូពនេយល់ាាមពលចេកាពីរបេភេទៈ គឺាមពលកើតឡើងវិញ និងាមពលមិនកើតឡើងវិញ។ ាមពល
កើតឡើងវិញាាមពលលកើតឡើងវិញកេយពីបេើបេស់អស់។ចំណេកឯាមពលមិនកើតឡើងវិញាាមពល
មិនកើតឡើងវិញានៅពេលបេើបេស់អស់ឬាចកើតឡើងវិញានកនុងរយៈពេលយូររហូតដល់ាប់

ម្រៀនទី ៩ៈ ារប្ើប្ស់ាមពល និងារអភិរក្ស

ារយល់ដឹងពីបរិសាន



ានឆាំ។

បាាប់ពីារបកសេយាងលើគេូឱេយសិសេសពិភកេាាកេុមដើមេបីធវើចំណត់ាាក់បេភេទាមពលាំងពីរោយផតល់
ឯការដើមេបីបំពេញរួចហើយឱេយតំណងកេុមឡើងធវើបទបាាញឯគេូាអនកសមេបសមេួលនិងលើកទឹកចិតតឱេយានា
សំណួរបេសិនបើាន។

ាមពលកើតឡើងវិញ ាមពលមិនកើតឡើងវិញ
ឧៈាមពលពនលឺពេះាទិតេយ
- 

-

-

ឧៈាមពលបេងឥនទនៈ
- 

-

-

រំឭកឡើងវិញ : ឱេយសិសេសរៀបាប់ពីនិយមន័យាមពលកើតឡើងវិញ និងាមពលមិនកើតឡើងវិញដល់សិសេសដេទៀ
តនិងរកឧាហរណ៍មកបញាក់។គេូតេូវផតល់ឯការមេរៀនដល់សិសេសដើមេបីានបនថេម ឬានផាំងផនត់រូបភពរបស់
ាារៀន(Live&Learn)

សកមមភាពទី ២ៈ កាត់បនថយការបរើបរស់ អុស ធរយូង ដើមរបីធវើឱរយបរសើរឡើងនូវធនធានពរ
                       ឈើ និងមុខរបរចិញចឹមជីវិត                  ៣០ ាទី

គេូឱេយសិសេសពិភកេាាកេុម:តើអុសធេយូង(ពេឈើ)ាបេភេទាមពលអវី?ហេតុអវី?

 ចមលើយ:អុសធេយូង(ពេឈើ)ាបេភេទាមពលកើតឡើងវិញពេះវាចដុះលូតាស់កេយពីារបេើបេស់
បុ៉នតេបេសិនបើយើងបេើបេស់វហួសកមេិតវនឹងមិនាចដុះលូតាស់ាន់តមេូវយើងឡើយ។ បាាប់ពីតំណងកេុម
នីមួយៗឡើងមកផតល់ចមលើយរួចហើយគេូតេូវផតល់ាគំនិតដល់សិសេសនិងពនេយល់សិសេសឱេយានចេាស់ាស់។

ពិភកេាាកេុម:ារាប់ពេឈើហួសកមេិតបណាលឱេយប៉ះាល់អវីខលះដល់មុខរបរចិញចឹមជីវិតរបស់មនុសេស?

គេូទុកពេលសមេប់ឱេយសិសេសធវើារពិភកេា បាាប់ឱេយតំណងកេុមនីមួយៗឡើងធវើបទបាាញ។ បាាប់ារឡើង
ធវើបទបាាញាមកេុមនីមួយៗបាាប់មកផតល់ប័ណណដេលានសរសេរបេោគដូចាងកេមដើមេបីឱេយសិសេសរៀប
ាមលំាប់ហើយឱេយសិសេសពនេយល់។ បាាប់មកគេូតេូវសមេបសមេួលនិងលើកបណណមកបាាញោយផអេកលើ
កំណត់តេគេូ។

 

 គេូតេូវផតល់ាគំនិតដល់សិសេសាតើអនុផលពេឈើានអវីខលះហើយានទំាក់ទំនងគាយាងដូចមតេច?

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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សកមមភាពទី ៣ៈ សមរង់មតិសតីពីការបរើថាមពល                                    ៤០ ាទី

សិសេសាចធវើសកមមភពនេះាច់ោយឡេកឬាកេុមតូចៗ។បើអនកចង់រៀបចំាកេុមតូចៗតេូវឱេយចេាស់
ាកេុមនីមួយៗតេូវានសាជិកៅផទះជិតគា។

១-ពនេយល់សិសេសាពួកគេនឹងធវើារសេង់មតិពីារបេើបេស់ាមពលៅាមផទះនិងៅាមសហគមន៍។
ដំណើរារនេះនឹងកត់តេនូវាល់សកមមភពផេសេងៗ ដេលាក់ទងៅនឹងតមេូវារាមពល សមេប់បេើបេស់
និងមធេាាយកនុងារបេើបេស់ាមពល។ សកមមភពនេះនឹងតេូវានអនុវតតសមេប់រយៈពេលមួយថងេឬ
មួយាាច។ សិសេសាំាច់តេូវពិនិតេយៅាមផទះរបស់ពួកគេ និងធវើារកត់សាាល់គេប់សកមមភពឬសាារៈ
បេើបេស់ ោយាមពលាប់សាារដេលមិនានបេើបេស់កនុងកំឡុងពេលធវើារសេង់ទិននន័យនេះផងដេរ។ 
ឧាហរណ៍ៈទូរទសេសន៍មួយមិនតេូវានបើកមើលទេៅយប់ដេលធវើសកមមភពសេង់ទិននន័យោះ។

 

២-ផតល់ាាងសមេង់ាមពលដើមេបីឱេយសិសេសធវើារកត់តេ(សនលឹកកិចចារសិសេស)

សកមមភពាមផទះនិងសាារដេលបេើាមពល បេភពាមពល
ឧាហរណ៍ៈារាំសល ឈើ(អុស)

៣-ផតល់ឧាហរណ៍មួយចំនួនសតីពីារបេើបេស់និងារផគត់ផគង់ាមពលដេលសិសេសាចរកាន។សកមមភពនឹង
សាារដេលបេើបេស់ាមពលានភលើងបំភលឺវិទេយុារាំទឹការាំសលមូ៉តូាដើម។បេភពាមពលដេលបេើ
បេស់រួមានឈើ(សមេប់ដុត)ធេយូងឧសម័នធមមាតិជីវឧសម័នាំងាគុយ...។

៤- រៀបចំកិចចារសមេង់ទិននន័យឱេយៅាកិចចារផទះរបស់សិសេស។ បេសិនបើអនកឱេយសិសេសធវើារារាកេុមតូចៗ
ពួកគេតេូវារពេលមួយដើមេបីជួបជុំគា។ឱេយសិសេសាាក់ៗបំពេញឈាះទីាំងផទះនិងាលបរិចឆេទ។

៥-បាាប់ពីានបញចប់សមេង់របស់ខលួនហើយសិសេសចូលកនុងាាក់ដើមេបីធវើារបេៀបធៀបលទឋផលនេារបេើបេស់
ាមពលៅាមផទះនិងរកឱេយឃើញនូវគំរូទូៅមួយនេារបេើបេស់ាមពលៅកនុងសហគមន៍របស់ខលួន។

៦-គូសាាងលើាារខៀនឱេយដូចនឹងាាងាងកេម(មើលាាងៅទំព័រទី៧២)

៧-ឱេយសិសេសានលទឋផលសមេង់ានពីារបេើបេស់ាមពលៅលើជួរឈរទី១

៨- បាាប់មកឱេយានជួរាងាាំផេសេងទៀតដេលបាាញពីាមពលដូចា ឈើអុស ធេយូង ាាសបេង
ាតាដើម។

៩-ឱេយសិសេសលើកដេបេសិនបើពួកគេានបេើបេស់ាមពលណមួយដូចគា។

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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ពិភកេា:(ាាងនេះសមេប់សំណួរចំណុចទី៦)
 តើអនកានឃើញភពខុសបលេកគាយាងដូចមតេចខលះៅកនុងាាងនេះ?
 ចូរគូសសញា(√)លើបេភពាមពលដេលកើតឡើងវិញនិងគូសសញា(X)លើាមពលដេលមិនកើត

ឡើងវិញ។

សកមមភពបេើ
ាមពលាមផទះ

អុស ធេយូង ឧសម័ន ាំង បេង
ាត

អគគិស
នី

ថមពិល ាាសុីន
ភលើង

សូា ាគុយ ......

ារាំទឹក
ចមអិនាារ
ពិល

សរុប

កំណត់តរាសមរាប់គរូ
សកមមភពទី១ៈាាងបេកចេកបេភេទាមពលកើតឡើងវិញនិងាមពលមិនកើតឡើងវិញ

ាមពលកើតឡើងវិញ ាមពលមិនកើតឡើងវិញ
 ាមពលពេះាទិតេយ
 ាមពលខេយល់
ាមពលផទុកកនុងផេនដី
ាមពលជីវាាសនិងជីវឧសម័ន
 ាមពលចរនតទឹកនិងមាសមុទេ
ាមពលអុសនិងធេយូង

 ាមពលឥនទនៈ
 ាមពលឧសម័នធមមាតិ
ាមពលធេយូងថម

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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សកមមភពទី២ៈាាងបាាញផលប៉ះាល់ៅលើមុខរបរចិញចឹមជីវិតាមរយៈារាប់បំផាញពេ
  ឈើ

ពេឈើ ពេលិចទឹក
 ាត់បង់ជមេកសតវគេប់បេភេទ
 ាត់បង់ជីវៈចមេុះ
 ាត់បង់អនុផលពេឈើ(បនលេផលេឈើ

ផេសិតឃមុំឳសថបុាណ...)

ាំឱេយារបេកបមុខរបរចិញចឹមជីវិតាន
ារថយចុះ

 បំផាញជមេកតេីនិងមាាាតិពិសេសៅរដូវតេី
ពងកូន

 ាត់បង់ជីវៈចមេុះ
 ាត់បង់អនុផលពេឈើ(បនលេផលេឈើផេសិតឃមុំ

ឱសថបុាណ..)
ាំឱេយារបេកបមុខរបរចិញចឹមជីវិតានារថយចុះ

 
 

 
 

ារយល់ដឹងពីបរិសាន ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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ផលប៉ះាល់ៅលើមុខរបរចិញចឹមជីវិតាមរយៈារាប់បំផាញពេឈើ

ាត់បង់ពេឈើ

ាត់បង់មុខ
របរចិញចឹមជីវិត

ជីវភពជួប
ារលំាកាត់បង់អនុ

ពេឈើ
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ារគេប់គេងធនានពេឈើដើមេបីធវើឱេយបេសើរឡើងនូវមុខរបរចិញចឹមជីវិត

ានពេឈើ

ានមុខរបរ
ចិញចឹមជីវិត

ជីវភពធូារានអនុ
ពេឈើ
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សនលឹកកិចចការសិសរស
សកមមភពទី១

ាាងបេកចេកបេភេទាមពលកើតឡើងវិញនិងាមពលមិនកើតឡើងវិញ

ាមពលកើតឡើងវិញ ាមពលមិនកើតឡើងវិញ

ឧាហរណ៍ៈាមពលពេះាទិតេយ

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

ឧាហរណ៍ៈាមពលឥនទនៈ

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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ប័ណណសកមមភពទី២ៈាត់បង់ពេឈើនិងានពេឈើ

ាត់បង
ពេឈើ

ជីវភពធូារ

ានពេឈើ
ាត់បង់អនុ
ផលពេឈើ

គានមុខរបរ
ចិញចឹមជីវិត

ានមុខរបរ
ចិញចឹមជីវិត

ជីវភពជួប
ារលំាក

ានអនុផល
ពេឈើ
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សមេង់ទិននន័យសតីពីារបេើបេស់ាមពល

ឈាះសិសេសៈ.............................................................................................ភេទ................................................
ាាក់ទីៈ........................................................................ាលបរិចឆេទៈ..................................................................
ាាៈ.......................................................................បេភេទាាៈ...............................................................
ខេតតៈ.................................................សេុកៈ.............................................ឃំុៈ.................................................

សកមមភពាមផទះ
និងសាារដេលបេើាមពល

បេភពាមពល

ឩាហរណ៍ៈារាំសល ឈើ(អុស)

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

ារាំទឹក ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

ចងកៀងបំភលឺ ...........................................................................

...........................................................................

.........................................................................

ពិល ...........................................................................

...........................................................................

.........................................................................
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វិទេយុ ...........................................................................

...........................................................................

.........................................................................

ទូរទសេសន៍ ...........................................................................

...........................................................................

.........................................................................

មធេាាយធវើដំណើរ ...........................................................................

...........................................................................

.........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

.........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

.........................................................................



រូបភពបាាញពីារបេើបេស់ាមពល

-80-



-81-

   រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
មើលាលវិភគបេាំថងេ
រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

       សមារឧបទេស 
    ឯការ
     ផាំងផនត់រូបភព/កេាសផាំងធំហវឺត

  វតថុបំណងៈ
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

    -ពណ៌ាពីសកមមភពនិងមេរៀនដេលានរៀនរួច
    -ធវើផេនារសកមមភពដើមេបីោះសេយបញាៅាមផទះសហគមន៍។

សកមមភាពទី ១ៈ រំឭកឡើងវិញ           ២០ ាទី

ៅកនុងសកមមភពនេះគេូតេូវឱេយសិសេសសម័គេចិតតឬជេើសរីសដើមេបីរៀបាប់ពីមេរៀនណមួយដេលគេយល់ហើយ
ាចផេសពវផេាយដល់សហគមន៍។

ម្រៀនទី ១០ៈ រងាយតមល្

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                 ៤០ាទ ី

    

វានារសំាន់ដេលសិសេសបំពេញសំណួរគេប់ៗគា។សិសេសតេូវឆលើយឱេយានរហ័សាមដេលាចធវើ
ាន។

គេូចេកទមេង់សំណួរដល់សិសេស(ានៅទំព័រទី៦២.៦៣និងថតចមលងតេៀមទុកាសេច)
 គេូណេាំដើមេបីឱេយសិសេសានយល់ចេាស់កនុងារបំពេញសំណួរជៀសវងារលុបឬោសនិងថេមចមលើយ

បណាលឱេយគេូពិាកកេចមលើយាំងោះ។

បាាប់មកសិសេសាប់ផតើមបំពេញសំណួរដេលានរយៈពេល៦០ាទី

ារយល់ដឹងពីបរិសាន
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សំណួរសរសររ       

ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល.រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ តើបរិាានគឺាអវី?ចេកចេញ

ាបុ៉ាានបេភេទគឺអវីខលះ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

២ ដូចមតេចៅាបរិាាន
ធមមាតិនិងបរិាានសងគម?
ចូររកឧាហរណ៍ឱេយាន៥
កនុងមួយមុខ។

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៣ ដូចមតេចៅាបេព័នធ
អេកូឡូសុី?តើវានទំាក់
ទំនងគាយាងដូចមតេច?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៤ តើបរិាានសងគមនិង
បរិាានធមមាតិានទំាក់
ទំនងគាយាងដូចមតេច?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៥ ចូរពនេយល់ពីមូលហេតុដេល
បរិាានសងគមធវើឱេយបំពុល
ដល់បរិាានធមមាតិ?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

       ថងេទី.................ខេ.............ឆាំ..................
       ឈាះគេូៈ....................................................................
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ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល.រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ ដូចមតេចៅាារ

បំពុលខេយល់?តើវបណាល
មកពីអវី?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

២ តើារបំពុលខេយល់ានផល
ប៉ះាល់អវីខលះដល់មនុសេសសតវ
និងបរិាាន?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៣ តើតេូវធវើដូចមតេចដើមេបីទប់
ាាត់និងារារកុំឱេយ
ានារបំពុលខេយល់?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៤ តើទឹកទទួលរងារបំពុល
ោយរបៀបណ?តើតេូវធវើ
ដូចមតេចដើមេបីទប់ាាត់និង
ារារកុំឱេយានារបំពុល
ទឹក?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៥ តើារបំពុលទឹកានផលប៉ះា
ល់អវីខលះដល់សុខភពមនុសេស
សតវនិងរុកខាតិ?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

       ថងេទី................ខេ..............ឆាំ..................
       ឈាះគេូៈ.....................................................................
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ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល-រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ ដូចមតេចៅាមមក?

តើវានារៈសំាន់អវីខលះ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

២ តើកាាអវីខលះដេលធវើឱេយជីាតិដី
ថយចុះ?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៣ តើយើងតេូវធវើយាងណដើមេបី
រកេាជីាតិដីឱេយានយូរ?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៤ តើសាារបេើបេស់អវីខលះ
ដេលបណាលឱេយានគេះ
ាាក់?ចូររកឧាហរណ៍
ឱេយានបេំ?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៥ តើបអូនតេូវធវើយាងណដើមេបី
សនេសំសំចេសាារនិងជួយាត់
បនថយសំណល់ដេលានគេះ
ាាក់ដល់ាយុជីវិតមនុសេស
សតវនិងបរិាាន?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

        ថងេទី................ខេ..............ឆាំ..................
       ឈាះគេូៈ.....................................................................
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ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល-រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ តើសំណល់ាអវី?ចេកចេញ

ាបុ៉ាានបេភេទានអវីខលះ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

២ ដូចមតេចៅាសំណល់រលួយ
សំណល់មិនរលួយ?ចូររក
ឧាហរណ៍បេភេទសំណល់
នីមួយៗឱេយានបេំកនុងមួយបេ
ភេទ?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៣ តើានវិធីាសេតអវីខលះដើមេបី
ាត់បនថយសំណល់?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៤ ដូចមតេចៅាជីវៈចមេុះ?
ហើយវានារៈបេោជន៍
អវីខលះមកលើមនុសេសសតវ
និងរុកខាតិ?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៥ ដូចមតេចៅាខេសេាារ?
ចូរធវើគំនូសបំពេួញ។

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

        ថងេទី................ខេ..............ឆាំ..................
       ឈាះគេូៈ.....................................................................
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ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល.រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ ដូចមតេចៅាាមពល?

ានប៉ាានបេភេទ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

២ ដូចមតេចៅាាមពលកើត
ឡើងវិញនិងាមពល
មិនកើតឡើងវិញ?ចូររក
ឧាហរណ៍?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៣ តើារាប់ពេឈើហួសកមេិត
បណាលឱេយប៉ះាល់អវីខលះដល់
មុខរបរចិញចឹមជីវិត?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៤ តើតេូវធវើដូចមតេចដើមេបីាត់
បនថយារបេើបេស់ថមពល?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

៥ ......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

        ថងេទី................ខេ..............ឆាំ..................
       ឈាះគេូៈ.....................................................................
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                                                                     ចមលើយ         

ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល.រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ តើបរិាានគឺាអវី?

ចេកចេញាបុ៉ាានបេភេទ
គឺអវីខលះ?

.អវីៗដេលៅជុំវិញយើង

.បរិាានចេកចេញា២គឺ៖បរិាានសងគមនិងបរិាាន
ធមមាតិ

២ ដូចមតេចៅាបរិាាន
ធមមាតិនិងបរិាានសងគម?
ចូររកឧាហរណ៍ឱេយ
ាន៥កនុងមួយមុខ។

.បរិាានធមមាតិសំៅៅរកវតថុគេប់យាងៅជុំវិញខលួនយើង
រួមបញចូលាំងយើងនិងអវីៗដេលានជីវិត
.បរិាានសងគមសំៅៅរកវតតុដេលាលទធផលៃន
សកមមភពរបស់មនុសេស។

៣ ដូចមតេចៅាបេព័នធ
អេកូឡូសុី?តើវាន
ទំាក់ទំនងគាយាងដូចមតេច?

.អេកូឡូសុីាបេព័នធចមេុះ

.វានទំាក់ទំនងរវងមនុសេសសតវរុកខាតិពេឈើទឹក
និងាតុាាស។

៤ តើបរិាានសងគមនិង
បរិាានធមមាតិាន
ទំាក់ទំនងគាយាងដូចមតេច?

.បរិាានសងគមនិងបរិាានធមមាតិានទំាក់ទំនងគា
មនុសេសពឹងផអេកលើពេដើមេបីរកាារសមេប់បរិោគ
ដើមេបីបងកើតបរិាានសងគមានវតតាាបេាទាដើម

៥ ចូរពនេយល់ពីមូលហេតុ
ដេលបរិាានសងគមធវើឱេយ
របំពុលដល់បរិាានធមមាតិ?

.បរិាានសងគមធវើឱេយបំពុលដល់បរិាានធមមាតិ។មនុសេស
ាប់ពេបរិាានតេូវាត់បង់សតវគានកនលេងរស់ៅ។
មនុសេសបំពុលទឹកោយមិនជួយសាាតបរិាានសតវជុះ
ាមកាក់ទនលេសទឹងាដើម។

         .
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ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល.រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ ដូចមតេចៅាារ

បំពុលខេយល់?តើវបណាល
មកពីអវី?

ារបំពុលខេយល់គឺធវើឱេយខេយល់ាត់ភពបរិសុទធគឺាយឡំ
ាមួយឧសម័នពុល។វបណាលមកពីមនុសេសដេលបងកើត
ោងចកេបញវេញឧសម័នបេើគេឿងចកេ។ល។

២ តើារបំពុលខេយល់ានផល
ប៉ះាល់អវីខលះដល់មនុសេសសតវ
និងបរិាាន?

ារបំពុលខេយល់បេកដាានផលប៉ះាល់ដល់មនុសេសសតវ
និងបរិាាន។
ារបំផាញពេឈើធវើឱេយខវះខេយល់មនុសេសសតវតេូវារខេយល់
ដកដងហើមបរិាានៅាហួតហេង។

៣ តើតេូវធវើដូចមតេចដើមេបីទប់
ាាត់និងារារកុំឱេយានារ
បំពុលខេយល់?

ដើមេបីទប់ាាត់និងារារកុំឱេយានារបំពុលខេយល់យើងតេូវ
ារាត់បនថយារាប់ពេឈើដេលាក់ទងនឹងបរិាាន។ារ
បនថយារបេើបេស់រថយនតអគគិសនីារដុតាាសទិកកុំឱេយភលើង
ឆេះពេារដុតសំាមៅទីាាតេូវាត់បនថយ។

៤ តើទឹកទទួលរងារបំពុល
ោយរបៀបណ?តើតេូវធវើ
ដូចមតេចដើមេបីទប់ាាត់និង
ារារកុំឱេយានារបំពុល
ទឹក?

ទឹករងារបំពុលោយបោារបង់ចូលកនុងទនលេារាងសតវ
ាងមូ៉តូកនុងទនលេារោះសំាមោលកនុងទនលេារហៀរ
ចូលនូវាតិជីគីមីនិងាាំសាាប់សតវលអិតដេលហូរចេញពី
សួនបនលេៅកេបេរោះ។

៥ តើារបំពុលទឹកានផលប៉ះ
ាល់អវីខលះដល់សុខភព
មនុសេសសតវនិងរុកខាតិ?

បងកើតជំងឺាក.កអួតជំងឺគេុនដល់មនុសេសតេីាប់រុកខាតិកនុង
ទឹកតេូវអនតាយតេីសតវកនុងទឹកាប់យកៅលក់ៅទីផេារ។
ាត់បង់ោភ័្ណភពរុកខាតិសតវៅសល់តិច។
ភញៀវទេសចរាាក់ចុះោយបរិាានមិនលអ។
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ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល.រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ ដូចមតេចៅាមមក?

តើវានារៈសំាន់អវីខលះ?
.មមកគឺាផលិតផលដេលកើតពីាកសពដំណំានពណ៌
បេផេះខាសថិតលើទីាំងកនុងសេាប់លើ។
.រុកខាតិាចដុះលូតាស់លអាសេ័យោយដីមមក។

២ តើកាាអវីខលះដេលធវើឱេយជីាតិដី
ថយចុះ?

.កាាធវើឱេយជីាតិដីថយចុះោយដីានាសុីត(បេពេក)

.សីតុណាភពាាំងសំណើមកនុងដីចេើនពេក

.អុកសុីសកេនានចំនួនតិចពេក(ខេយល់តិច)

.ារបេើបេស់ជីគីមីនិងាាំសាាប់សតវលអិតចេើនហួសហេតុ
៣ តើយើងតេូវធវើយាងណដើមេបី

រកេាជីាតិដីឱេយានយូរ?
ដើមេបីរកេាជីាតិដីឱេយានយូរយើងតេូវ៖
.បេើបេស់ជីកំបុ៉សតារាំពពួកសណតេក(ជីសេស់)
.ារាំដំណំបេភេទសា
.ារបេើផេះអាាមាក់កនុងដីឥដឋដើមេបីជួយឱេយដីធូរ

៤ តើសាារបេើបេស់អវីខលះ
ដេលបណាលឱេយានគេះ
ាាក់?ចូររកឧាហរណ៍
ឱេយានបេំ?

.សាារអសិរីាងគដេលបណាលឱេយគេះាាក់ដូចា៖
ោហាតុាាសទិកាាញ់ាច់និងឆអឹងសតវាដើម។

៥ តើបអូនតេូវធវើយាងណដើមេបី
សនេសំសំចេសាារនិងជួយាត់
បនថយសំណល់ដេលានគេះ
ាាក់ដល់ាយុជីវិតមនុសេស
សតវនិងបរិាាន?

.ាត់បនថយារបេើបេស់ថមពិលាគុយោយបេើបេស់
ាមពលាចបញចូលឬាកឡើងវិញានដូចា៖ាមពល
ពនលឺពេះាទិតេយខេយល់ទឹក
.ទឹកបេើឱេយានតេឹមតេូវកុំខជះាាត
.ាត់បនថយារបេើថង់ាាសទិក
.ាត់បនថយារបតើបេស់សាារសាាតផទះាាំសាាប់សតវ
លអិត

         



ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល.រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ តើសំណល់ាអវី?ានអវីខលះ? .សណល់ារបស់ដេលគានតមលេកនុងារបេើបេស់ហើយតេូវ

ានគេោះបង់ោល
.ានបេភេទសំណល់ាោហាតុកេាសសំណល់រលួយ
និងសំណល់ាាសទិក។

២ ដូចមតេចៅាសំណល់
រលួយសំណល់មិនរលួយ?ចូ
ររកឧាហរណ៍បេភេទសំណ
ល់នីមួយៗឱេយានបេំកនុងមួយ
បេភេទ?

.សំណល់រលួយាសំណល់ដេលាត់បង់រូបភពដើមហើយ
ាាយាសំណល់រាយអស់ដូចា៖បនលេសលឹកឈើតេី
សំបកចេកាដើម។
.សំណល់មិនរលួយគឺាសំណល់ទុកមិនាត់បង់រូបភព
ដើមទេដូចា៖ថង់ាាសទិកដបាាសទិកកំបុ៉ងាដើម។

៣ តើានវិធីាសេតអវីខលះដើមេប
ាត់បនថយសំណល់?

ដើមេបីាត់បនថយយើងតេូវ៖
.បេើបេស់សាារឱេយានតិចាងមុន
.តេូវបេើបេស់ឡើងវិញឧាហរណ៍ដបាាសទកកំបុ៉ង
.កេចនេៈយករូបាតុដេលោលមកកេចនេ(កេដស
ាាសទិកោហាតុ)។

៤ ដូចមតេចៅាជីវៈចមេុះ?
ហើយវានារៈបេោជន៍
អវីខលះមកលើមនុសេសសតវ
និងរុកខាតិ?

.ជីវៈចមេុះាភវៈានជីវិតរួមាំងមនុសេសដេរ

.ជីវៈចមេុះានបេោជន៍ផតល់នូវមហូបាារបំពេញសេចកតី
តេូវារាំាច់សមេប់ទេទេង់ជីវិតយើងជួយរកេាបេព័នធ
ធមមាតិឱេយានតុលេយភព។

៥ ដូចមតេចៅាខេសេាារ?
ចូរធវើគំនូសបំពេួញ?

ារបរិោកាារតៗគាគេឱេយឈាះា"ខេសេាារ"

ពេះាទិតេយ
         

រុកខាតិមនុសេស

ដងកូវតេី
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ឈាះសិសេសៈ.......................................................................................ភេទ:..................................................
ាាក់ទី:.......................................................................ាលបរិចឆេទ:................................................................
ាាៈ.........................................................................................................................................................
រយៈពេល៦០ាទី
ល.រ សំណួរ ចមលើយ ពិនទុ
១ ដូចមតេចៅាាមពល?

ានប៉ាានបេភេទ?
.ាមពលាកាាំងដេលាចធវើារារអវីមួយ
.ានពីរបេភេទគឺ៖
១.ាមពលកើតឡើងវិញ
២.ាមពលមិនកើតឡើងវិញ

២ ដូចមតេចៅាាមពល
កើតឡើងវិញនិងាមពល
មិនកើតឡើងវិញ?ចូររក
ឧាហរណ៍?

.ាមពលកើតឡើងវិញកេយពីាមពលបេើអស់វកើត
ឡើងវិញដូចា៖ពនលឺពេះាទិតេយខេយល់អុស។ល។
.ាមពលមិនកើតឡើងវិញកេយពីាមពលបេើអស់វមិន
ាចកើតឡើងវិញានទេដូចា៖ាមពលបេងឥនធនៈ
ាដើម

៣ តើារាប់ពេឈើហួសកមេិត
បណាលឱេយប៉ះាល់អវីខលះដល់
មុខរបរចិញចឹមជីវិត?

.ាត់បង់ជមេកសតវ

.ាត់បង់ជីវៈចមេុះ

.ាត់បង់អនុផលពេឈើ

.បំផាញជមេកតេី

៤ តើតេូវធវើដូចមតេចដើមេបីាត់
បនថយារបេើបេស់ថមពល?

ដើមេបីាត់បនថយារបេើបេស់ាមពលយើងតេូវ៖
.កុំបេើហួសកមេិតវនឹងមិនាចដុះលូតាស់ាន់តមេូវ
ារយើងឡើយពេះារាប់ពេឈើហួសកមេិតាច
ប៉ះាល់ដល់មុខរបរចិញចឹមជិវិតរបស់មនុសេស។
.បេើៅាមារណេាំរបស់អនកបចវេកទេស

៥ ......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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សកមមភាពទី ៣ៈ  ផរនការសកមមភាព           ២០ ាទី

ៅកនុងសកមមភពនេះគេូដឹកាំសិសេសធវើផេនារសកមមភពាកេុមដើមេបីោះសេយាល់បញាដេលកំពុងកើត
ានៅកនុងសហគមន៍ាក់ទងៅនឹងមេរៀនដេលគេានរៀនពិសេសាក់ទងៅនឹងបរិាានៅកនុងសហគមន៍របស់
ពួកគេ។

គេូបេើបេស់កេាសផាំងធំនិងហវឺតដើមេបីបងកើតផេនារសកមមភព។ឱេយអនកសម័គេចិតតាាក់កនុងមួយកេុមដើមេបី
ជួយសរសេរ។បេើបេស់ាាងផេនារដេលានបញាសកមមភពនិងដំណះសេយពេលអនុវតតនិងអនកទទួល
ខុសតេូវដូចាងកេម៖

បញា សកមមភព/ដំណះសេយ ពេលអនុវតត អនកទទួលខុសតេូវ

  

កេុមនីមួយៗតេូវកំណត់បញាដេលកំពុងកើតានៅកនុងសហគមន៍របស់ពួកគេបាាប់មកឱេយពួកគេរិះរកដំណះ
សេយាតើតេូវោះសេយយាងដូចមតេច?តើតេូវអនុវតតៅពេលណហើយអនកណាអនកទទួលខុសតេូវៅកនុង
កេុម?។ឧាហរណ៍បេានកេុមាអនកទទួលខុសតេូវគេូតេូវមើលឧាហរណ៍ៅកនុងកំណត់តេសមេប់គេូ។

កំណត់តរាសមរាប់គរូ
សកមមភពទី២ៈ

បញា សកមមភព/ដំណះសេយ ពេលអនុវតត អនកទទួលខុសតេូវ
សំាម អប់រំ/ផេសពវផេាយសហគមន៍ឱេយចេះគេប់គេង

សំាមោយវិធីផេសេងៗដូចាាក់សំាមៅ
កនលេងណមួយាក់ឬកប់/ដុតដើមេបីកុំឱេយសំាម
បុើងគេប់ទីកនលេង

 ពិភកេាាមួយាាាធរមូលាានដើមេបីរិះរក
វិធីដេលលអបេសើរាងនេះ

 បងកើតធុងសំាម
 ធវើជីកំបុ៉សត

ថងេទីខេឆាំ បេានកេុម
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ាមពល ផេសពវផេាយពីវិធីបេើបេស់ាមពលោយ
សនេសំសំចេឬានផលប៉ះាល់តិចតួចបំផុត

 ាត់បនថយារបេើបេស់ាមពលដេល
មិនកើតឡើងវិញ

ថងេទីខេឆាំ បេានកេុម

រូបភពបាាញ

បញា សកមមភព/

ដំណះសេយ

ពេលអនុវតត អនកទទួល

ខុសតេូវ
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បំណិនជីវិតាមមូលាាន-បំណិនាក់ទងបញាសងគមដេលានៅាមមូលាាន-បញាបរិាាន បេភពនេកេខវក់ខេយល់និងផលប៉ះាល់នេារបំពុលទឹក
GgÁkarGb;rMBiPBelak
WORLD EDUCATION

ផលប៉ះាល់ន្ារបំពុលទឹកប្ភពន្កងវក់ខ្យល់
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បំណិនជីវិតាមមូលាាន-បំណិនាក់ទងបញាសងគមដេលានៅាមមូលាាន-បញាបរិាាន ផលប៉ះាល់នេារាប់បំផាញពេឈើនិងារយល់ដឹងពីបរិាានវិទេា
GgÁkarGb;rMBiPBelak
WORLD EDUCATION

ផលប៉ះាល់ន្ារាប់បំផាញព្ឈើ ារយល់ដឹងពីបរិសានវិទ្ា
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