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មេម�ៀនទី 2          កា�បំពុលអាកាស

វត្ុបំណង

បន្ទា បពី់សិកសាមេមរៀនមនះចប ់សិស្សនឹង ៖

   មរៀបរាបប់ានពីបបភពននការបំពុលអាកាស

  មរៀបរាបផ់លបះ៉ពាល់ននការបំពុលអាកាសមៅមលើសុខភាពេនុស្ស

  កំណតប់ានពីវធិីកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស។

ផែនកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះបតរូវបានបបងបចកសបរាបប់មបងៀន និងមរៀនរយៈមពល 3 មរ៉ាង ដូចបង្ហា ញកនាុងតារាង 1 ខាងមបកាេ។

តារាង 1 បំបណងបចកមរ៉ាងបមបងៀន

ចំនួនមរ៉ាងសិកសា ចំណងម�ើងរងមេមរៀន ទំពរ័កនាុងមសៀវមៅសិកសាមោល

1មរ៉ាង 1. ការបំពុលអាកាស 304

1មរ៉ាង
2. បបភពននការបំពុលអាកាស

3. ផលបះ៉ពាល់ននការបំពុលអាកាសមៅមលើសុខភាពេនុស្ស
305 – 306

1មរ៉ាង

4. វធិីកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស

មេមរៀនសមងខេប

សំណួរមេមរៀន

306 – 307

កា�ផណនាកំា�បម្ងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីបផនការបមបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនេលៃកនាុងមរ៉ាងសិកសានីេយួៗ។ ប្រូ្ប្ដីឹកន្សំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតនេលៃ

សិស្សមោយបផអែកមលើលកខេណៈវនិិច្យ័មៅកនាុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពមៅកនាុងតារាង 2 សិស្សនឹងមធវាើសកេ្មភាពមផ្សងៗអំពី ការបំពុលអាកាស

បបភពននការបំពុលអាកាស ផលបះ៉ពាល់ននការបំពុលអាកាសមៅមលើសុខភាពេនុស្ស និងវធិីកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស តាេរយៈ 

អុិនធឹណិត ឬឯកសារ បដលសកេ្មភាពទាងំមនះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍការយល់របស់ពួកម្អំពី វធិានការននការបំពុលអាកាស។ មទាះជា 

យ៉ងណា ប រ្ូ្ប្មីបបើមទពមកាសល្យ ភាពទនភ់លៃន ់និងភាពបតប់បនរបស់ខលៃួន មដើេ្នីចនាបបឌិតមៅតាេកបេតិយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងសា្ថ នភាព

ជាកប់សតែងរបស់ថ្នា កម់រៀន មដើេ្សីបេបសបេរួលមៅតាេសកេ្មភាពបមបងៀននិងមរៀនដូចរានមៅកនាុងការបណន្កំារបមបងៀនមនះ។

តារាង 2 បផនការបមបងៀន និង លទ្ធផលរង្វា យតនេលៃ

មរ៉ាងសិកសា វត្ថុបំណង សកេ្មភាព លទ្ធផល រង្វា យតនេលៃ

ទី1
កំណតនិ់យេនយ័ការបំពុលអាកាស និង

បបាបម់ ្្ម ះសារធាតុបំពុលអាកាស។

សិស្សឱ្យនិយេនយ័ការបំពុលអាកាស និង

បបាបម់ ្្ម ះពីសារធាតុបំពុលអាកាស។

សិស្សអាចកំណតស់ារធាតុបំពុល

អាកាស។

ទី2

បបាបប់បភពននការបំពុលអាកាស និង

ពន្យល់ផលបះ៉ពាល់ននការបំពុល

អាកាសេកមលើសុខភាពេនុស្ស។

សិស្សបបាបប់បភពននការបំពុលអាកាស 

និងផលបះ៉ពាល់ននការបំពុលអាកាស។

សិស្សអាចកំណតប់បភពននការបំពុល

អាកាស និងពន្យល់ផលបះ៉ពាល់ការ

បំពុលអាកាស។

ទី3

កំណតវ់ធិានការននការកាតប់ន្ថយការ

បំពុលអាកាស។

សិស្សអានឯកសារអំពីវធិានការការបំពុល

អាកាសរបស់បបមទសមផ្សងៗ ម�ើយ្ិតពី

វធិានការមផ្សងៗមៅកនាុងបបមទសកេ្ុជា។   

សិស្សអាចពន្យល់វធិានការននការ

បំពុលអាកាស។
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ចំណុចននកា�បម្ងៀន

ចំណុចននការបមបងៀនមេមរៀនមនះ្ឺមដើេ្ឱី្យសិស្ស ៖ (1)ដឹងពីសា្ថ នភាពពិតបដលបបមទសអភវិឌ្ឍបានរានពិមសាធ និងបានមោះបសាយ 

បញ្ហា ការបំពុលអាកាស និង(2)្ិតពីអវាីបដល្ួរបតមធវាើមៅកនាុងបបមទសកេ្ុជាបច្ុប្ននាមនះ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

េុនមពលចាបម់ផតែើេបមបងៀនខលៃឹេសារមេមរៀនថ្មីកនាុងមរ៉ាងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្ប្សួីរសិស្សមដើេ្ពីិនិត្យចំមណះដឹងេូលោឋា នរបស់ពួកម្ 

ដូចជា ធាលៃ បប់ានលឺពីមភលៃៀងអាសីុត និងដឹងពីរូបេនតែ្ីេ ីនិងម ្្ម ះសារធាតុ្ីេ ីដូចជា កាបូនឌីអុកសីុត (CO2) ជាមដើេ។ មបើេនិដូមចានា ះមទ 

ប្រូេនិអាចសមបេចវត្ថុបំណងមេមរៀនបានម�ើយ។
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ចំមណះដឹងបបន្ថេ ៖ មភលៃៀងអាសីុត

កបេតិ pH ននទឹកកំមបារបានផលិតកាបូនឌីអុកសីុត 

(350ppm) មៅកនាុងបរយិកាសកនាុងទបេងជ់ាទឹកេនិសុទ្ធប្អែត 

5.6។ ដូមចនាះ ការ្ិតថ្បបសិនមបើកបេតិ pH ននកំណកអាកាសតិចជាងមនះ មន្ះសារធាតុអាសីុតបដលបំបបលៃងមចញពីសកេ្មភាពេយួចំនួនរបស់

េនុស្សបតរូវបានរលាយមៅកនាុងវា បដលកបេតិ pH ននមភលៃៀងអាសីុត្ឺទាបជាង 5.6 បតរូវបានកំណតថ់្ជាមភលៃៀងអាសីុត។ ប៉ុបនតែកបេតិ pH ននមភលៃៀង

អាសីុតមពលថ្មីៗមនះ្ឺទាបជាង 5.0 បដលបតរូវបានកំណតថ់្ជាមភលៃៀងអាសីុត។ ដូមចនាះការ្ិតថ្បររិាណននសារធាតុមភលៃៀងអាសីុតអាបស័យ

នឹងរូបធាតុសររីាង្គអុកសីុតបដលបំបលងមចញពីធេ្មជាតិ ដូចជា នបពម�ើ ជាមដើេ ជាងកាបូនឌីអុកសីុតបដលចូលរេួចំបណកកនាុងកំណកអាកាស

អាសីុត។ កំណកអាកាសអាសីុតអាបស័យនឹងសកេ្មភាពេនុស្សបដលបានមៅម�ើងមោយ្ីេវីទូិ�នជាតិអងម់្លៃស ម ្្ម ះ ស្មីត មៅឆ្នា 1ំ852 

ជាមលើកទីេយួ។ េូលម�តុ្ឺការបំពុលអាកាសអាបស័យនឹងកម ត្ែ បទបទងប់ដិវតតែនឧ៍ស្ស�កេ្ម និងបផ្សងមចញពីមរាងចបកដំមណើ រការរ៉ាសីុនមោយ

ធ្ូយងថ្ម។ មៅមពលផលបះ៉ពាល់ និងការបំផ្លៃ ញេកដល់បបពន័្ធមអកូ�ូសីុបានបង្កមោយមភលៃៀងអាសីុតអំ�ុងទសវត្សរឆ៍្នា 1ំ950 មធវាើឱ្យបឹងមៅតំបន់

ស្កងឌ់ីណាវទាងំបនួបបមទសកាលៃ យជាបឹងអាសីុតបានចាបម់ផតែើេមកើតម�ើងជាកប់សតែង។ មលើសពីមនះ មៅឆ្នា 1ំ967 តំបនអ់ូបដនននបបមទស

សុ៊យបអតរានការសិកសាជាបបពន័្ធេយួបង្ហា ញថ្បាតុភូតមភលៃៀងអាសីុតរានលកខេណៈសាយភាយ។ ការបបបបបរួលបសមដៀងោនា មនះបានរកម�ើញមៅ

តាេបមណាតែ យបពំបដនស�រដឋាអាមេរចិ និងកាណាោ មៅទសវត្សរឆ៍្នា 1ំ950។

មសចកតែីពន្យល់ ៖ សននាិសីទសតែុកខូេ

វាជាមលើកទីេយួម�ើយបដលសននាិសីទអនតែរជាតិពិភាកសាអំពី

វធិានការននសកេ្មភាពបំផ្លៃ ញបរសិា្ថ នពិភពមលាក បដលបបារព្ធមធវាើមៅ

បខេថុិន្ ឆ្នា 1ំ972។ បបមទសសុ៊យបអតបានមសនាើេកស�បបជាជាតិឱ្យ

អនុវតតែសននាិសីទអនតែរជាតិមដើេ្មីោះបសាយបញ្ហា បរសិា្ថ នពិភពមលាកមៅ

ចុងទសវត្សរឆ៍្នា  ំ1960 ដូចជា ការការពារការបំផ្លៃ ញមោយមភលៃៀងអាសីុត

មៅកនាុងតំបនណ័់រឌីក។ ម្បានសមបេចចិតតែមៅសននាិសីទបដលមធវាើមៅ

ស�បបជាជាតិ។ 

វត្ថុបំណង

   សិស្សនឹងកំណតន់ិយេនយ័ការបំពុលអាកាស និងបបាប់

ម ្្ម ះសារធាតុបំពុលអាកាស។

ប្រូ៖ មតើបអែូនៗធាលៃ បលឺ់អំពីការបំពុលអាកាសបដរឬមទ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

ប្រូ៖ មតើបអែូនៗធាលៃ បដឹ់ងអំពីការបំពុលអាកាសបដរឬមទ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

សំណួរ្នលៃឹះ “មយើងន្ោំនា ឱ្យនិយេនយ័ការបំពុលអាកាស!”

“មតើរានអវាីខលៃះជាសារធាតុបំពុលអាកាស?”

ដំមណើ រការទី1 ៖

1. ប្រូន្សិំស្សពិនិត្យនិងមធវាើបញី្ពីអវាីបដលពួកម្បានបសរូបយក

    ពីកនាុងខ្យល់មៅលំមៅឋានរបស់ពួកម្ និងពីតាេផលៃូវពីលំមៅ

    ឋានរបស់ពួកម្េកសាលាមរៀន។

2. ប្រូន្សិំស្សមដើេ្បីមង្កើតបករុេ សមងខេបបញី្របស់ពួកម្ និង 

    បបាបម់ៅេតិតែកនាុងថ្នា កម់រៀន។

3. ប្រូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។

4. ប្រូន្សិំស្សកំណតនិ់យេនយ័ “ការបំពុលអាកាស”។

ដំមណើ រការទី2 ៖

1. ប្រូន្សិំស្សពិនិត្យនិងមធវាើបញី្ពីសារធាតុពុលបរយិកាស

    បដលពួកម្បតងបសរូបចូលញឹកញាបជ់ាងម្។

2.ប្រូន្សិំស្សបមង្កើតបករុេ សមងខេបបញី្របស់ពួកម្ និងបបាបម់ៅ 
   េតិតែកនាុងថ្នា កម់រៀន។

3. ប្រូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។ 

4. ប្រូន្សិំស្សបបាប ់និងកំណតស់ារធាតុបំពុលបរយិកាសជា

    ម ្្ម ះ្ីេ ីនិងរូបេនតែ្ីេរីបស់ពួកវា ។

សកេ្មភាព
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ចំមណះដឹងបបន្ថេ ៖ បពលានយនតែមោះមៅបណាតែ បបមទសអឺរ ៉ុបបតរូវបានបិទមោយសារបនទាុះភនាមំភលៃើង

មៅនថងៃទី14 បខមេសា ឆ្នា 2ំ010 មផះភនាមំភលៃើងបានផទាុះមចញពីបនទាុះភនាមំភលៃើងម ្្ម ះ មអចា�វាចាឡាចូ្ុល (Eyjafjallajökull) បានប្បដណតែ ប ់

បផនទឹកកកតំបនអ់ាយបលន ម�ើយបានអបណតែ តមៅមលើអាកាសកនាុងរយៈកេ្ស់យ៉ងខ្ស់ និងលាតសន្ធឹងយ៉ងទូលំទូលាយមៅកនាុងអាកាស 

ពីមលើទវាីបអឺរ ៉ុប។ ជាលទ្ធផល ចំនួនម�ើងមោះម�ើរជាមបចើនបានលបម់ចាល និងសកេ្មភាពសង្គេបតរូវបានឃាងំផទាប។់ បផអែកមលើមបោះធេ្មជាតិមនះ 

ម�ើងមោះម�ើរេកដល់ និងចាកមចញជាមបចើនបតរូវបានលុបមចាល។ ការដឹក�ញូ្នតាេសេុបទ និងមលើដីបតរូវបានមធវាើម�ើងមដើេ្ជីាេមធយោបាយដឹក

�ញូ្ន�ំនួសវញិ។ ម្បាននិយយថ្រានោនីភយ័េយួបដលមផះភនាមំភលៃើងមធវាើឱ្យសទាះឧបករណ៍យនតែមោះមោយការជាបស់អែិតនឹងនផទាមលើយនតែមោះ។

ការជាបស់អែិតមនះអាចមធវាើឱ្យរានបញ្ហា លំនឹងទេងៃនម់ៅកនាុងមពលមោះម�ើរ។ មលើសពីមនះ មផះភនាមំភលៃើងអាចជាភា្លអែិតដូចកញ្កប់កវ (SiO2) បដល 

បមង្កើតម�ើងមចញពីរ៉ាករ៉់ា។ បបសិនមបើភា្លអែិតដូចកញ្កប់កវមនះមប�ៀតចូលមៅកនាុងរ៉ាសីុនបាន វាអាចរលាយមៅសីតុណហា ភាពខ្ស់ននរ៉ាសីុន 

មៅមពលមោះម�ើរ ម�ើយនឹងបំផ្លៃ ញរ៉ាសីុនបដលជាលទ្ធផលឱ្យរ៉ាសីុនមធវាើការខុស។ ដូមចនាះម�ើយបានជាម�ើងមោះម�ើរបតរូវបានលុបមចាល។

មសចកតែីពន្យល់

សារធាតុបំពុលរានពីរបបមភទ្ឺ សារធាតុបំពុលបឋេ និងសារធាតុបំពុលបន្ទា ប។់ សារធាតុបំពុលពីេុន្ឺជាអុីបដរូកាបូនបដលមចញ

ពីមបបងសំាង និងកាបូនេ៉ូណូអុកសីុតផទាុកមៅកនាុងឧស្ម័នបមញ្ញមោយរថយនតែ។ ដំបូង សារធាតុនីបតរូបសនេ៉ូណូអុកសីុត (NO) បានមធវាើ 

អុកសីុតកេ្មមៅកនាុងខ្យល់ បដលបន្ទា បេ់កវាបានកាលៃ យមៅជានីបតរូបសនឌីអុកសីុត (NO2)។ សារធាតុនីបតរូបសនឌីអុកសីុតបសរូបពនលៃឺបពះអាទិត្យ 

មដើេ្បីំបបកជាអាតូេនីបតរូបសនេ៉ូណូអុកសីុត (NO) និងអាតូេអុកសីុបសន (O)។ បន្ទា បេ់ក អាតូេអុកសីុបសន (O) ភ្ាបនឹ់ងេ៉ូមល្ុល 

អុកសីុបសន (O2)ម�ើយផលិតបានជាេ៉ូមល្ុលអូសូន (O3)។ ជាទូមៅផលិតផលននអូសូន បតរូវបានមបបើបបាស់មោយសារអូសូនមធវាើបបតិកេ្ម

ជាេយួនីបតរូបសនេ៉ូណូអុកសីុត ម�ើយកាតប់ន្ថយេ៉ូមល្ុលអូសូន។ ប៉ុបនតែជាេយួនឹងសារធាតុអុីបដរូកាបូន វាមកើតម�ើងជាបបតិកេ្ម្ីេបីនួបបាំ

បសបោនា បដលកំពុងចូលកនាុងការបមង្កើនអូសូន។

វត្ថុបំណង

សិស្សនឹងបបាបប់បភពននការបំពុលអាកាស និងពន្យល់ផលបះ៉

ពាល់ននការបំពុលអាកាសេកមលើសុខភាពេនុស្ស។

សកេ្មភាព

ប្រូ៖ មតើការបំពុលអាកាសរានមៅកបនលៃងណាខលៃះ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

ប្រូ៖ មតើការបំពុលអាកាសរានផលបះ៉ពាល់បដរឬមទ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

សំណួរ្នលៃឹះ ៖ “មតើសារធាតុបំពុលអាកាសរានបបភពេកពីទី   

                    ណាខលៃះ? និងផតែល់ផលបះ៉ពាល់អវាីខលៃះ?”

ដំមណើ រការ ៖

1. ប្រូន្សិំស្ស្ិតនិងបបាបពី់បបភពសារធាតុបំពុលអាកាស

    បដលពួកម្បានចុះបញី្កាលពីមរ៉ាងសិកសាេុន។

2. ប្រូន្សិំស្ស្ិតនិងបបាបពី់ផលបះ៉ពាល់ននការបំពុល

    អាកាសបដលបានចុះបញី្ និងរានបបភពចបាស់លាស់ 

    និងបបាបម់ៅេតិតែកនាុងថ្នា កម់រៀន។

3. ប្រូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។ 
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អំ�ុងមពលស័កបដិវតតែនឧ៍សសា�កេ្មបដលបានចាបម់ផតែើេមៅកនាុង

បបមទសអងម់្លៃស មៅកនាុងសតវត្សរទី៍19 បានមធវាើឱ្យរានអនាក�េងៃផឺលៃូវ

ដមងហាើេជាមបចើនបាន�ចឺាបម់ោយសារបផ្សងមចញពីមរាងចបក។ 

ចំបណកឯមៅកនាុងបបមទស�ប៉ុន មៅទសវត្សរឆ៍្នា 1ំ960 ទំន្កទ់ំនង 

ននមរា្�ឺត និង ការបំពុលអាកាស បានកាលៃ យជាបញ្ហា សង្គេដសំ៏ខាន់

េយួ។ មនះមោយសារបតអនាក�េងៃ�ឺឺតជាមបចើនបានបង្កម�ើងមោយការ

បំពុលអាកាសមោយសារសរាសធាតុសុ៊លផួរចិ (SO2 និង H2S) 

និងធូលីអបណតែ ត បដលរានមៅតំបនលំ់មៅឋានេយួចំនួនបដលពទ័្ធ

�ំុវញិមោយរុកខេជាតិមបបងសំាញំុុា។

 

    ការពិចារណាពីកតាតែ បប�េកនាុងសង្គេ ដូចជា

ការបំពុលអាកាស កំមណើ នកម ត្ែ ភពបផនដី  និងការថយចុះ

ធនធានន្មពលអន្្ត វាកាលៃ យជាបញ្ហា សំខានប់ដលមធវាើឱ្យរាន

ការមលើកតំមកើងការមបបើបបាស់កង ់មដើេ្សីា្ថ បន្សង្គេកាបូនទាប 

សង្គេស�បបាណធេ្មជាតិ និងសង្គេ�ិះកង។់ 

1) វាមៅសល់បតមបបងមៅបំរុងបនតែិចបនតែួចបតប៉ុមណាណ ះបដលបាន

     បញ្្កថ់្រានមៅមលើភព។

2) បផអែកមលើការសិកសាពីទីបករុង ការពិតបង្ហា ញថ្បបប�ល 40% 

      ននរថយនតែ្ឺមបបើបបាស់សបរាបក់ារមធវាើដំមណើ រមៅកានទ់ីកបនលៃង

      តិចជាងចរាងៃ យ 5km។

3)  មលើសពីមនះ ការមធវាើដំមណើ រមៅកនាុងបករុងមោយ�ិះកងប់ានមបបើ

    មពលមវលា  25ន្ទី មដើេ្េីកដល់មោលមៅបដលរានចរាងៃ យ 

    បបប�ល 8km។ េយ៉ោងមទៀត វាបានមបបើមពល 30ន្ទី មោយ 

   តាកសីុ់ ម្បតរូវចំណាយ 30$ មលើបបាក�់នាួល។ ចរាចររងវាង់

   អាចមោះបសាយបញ្ហា ខវាះខាតបទពិមសាធនផ៍ងបដរកនាុងការ

   ចូលរេួរកសាសុខភាពលអែ។ មៅកនាុងអឺរ ៉ុប ចរាចរកងប់តរូវបាន

   មលើកទឹកចិតតែ។ មោលបំណងទីេយួ្ឺ ការពបងីកផលៃូវសបរាប់

   អនាកមថ្មើម�ើង និងបខ្សផលៃូវកងម់ៅតាេបណាតែ យផលៃូវធំ កដូ៏ចជាបខ្ស

   ផលៃូវរថយនតែបករុងជាមដើេកប៏តរូវការបដរ។ 

ប្រូ៖ មតើការបំពុលអាកាសរានផលបះ៉ពាល់បដរឬមទ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

ប្រូ៖ មតើការបំពុលអាកាសរានផលបះ៉ពាល់ដូចមេតែច?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

សំណួរ្នលៃឹះ ៖ “មតើមយើង្ួរមធវាើដូចមេតែចមដើេ្កីាតប់ន្ថយការ

                        បំពុលអាកាស?”

ដំមណើ រការ ៖

1. ប្រូសួរសិស្សឱ្យ្ិត និងបបាបពី់វធិានការកាតប់ន្ថយការ 

    បំពុលអាកាសមៅតាេលទ្ធភាពបដលអាចមធវាើមៅបាន និង

   បបាបម់ៅេតិតែកនាុងថ្នា កម់រៀន។

2. ប្រូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។ 

វត្ថុបំណង

សិស្សនឹងកំណតវ់ធិានការននការកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស។

សកេ្មភាព

ចំមណះដឹងបបន្ថេ  ៖ ពីចរាចរយនយនតែេកជាចរាចរកង់

មសចកតែីពន្យល់
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មសចកតែីពន្យល់

ការបប�ំុរបស់ស�បបជាតិអំពីបញ្ហា បរសិា្ថ នជាមលើកដំបូងបានមធវាើម�ើងមៅកនាុង “សននាិសីទស�បបជាជាតិអំពីបញ្ហា បរសិា្ថ នឆ្នា 1ំ972” 

មៅទីបករុងសតែុកខូេ បបមទសសុ៊យបអត។ មៅមពលមន្ះ ខ្យល់ និងទឹកពុលបតរូវបានដឹងថ្េនិបេនជាបញ្ហា មទទាងំបញ្ហា កនាុងលំមៅឋាន និងកនាុង 

តំបន។់ មបរៅពីមនះ ទំមន្រពិភពមលាកេនិបានដំមណើ រការមទ។ បបមោងអូសូនពីមលើអងត់ាកទិចករ៏ានទំ�ំកានប់តធំផងបដរ។ ផលិតផល CFCs 

បដលបានទុកថ្ជាេូលម�តុមធវាើឱ្យរានបបមោងអូសូន បតរូវបានបពា្ឈបក់ារមបបើបបាស់មៅអំ�ុងសតវ្សរទី៍ 20 មៅកនាុងបបមទសអភវិឌ្ឍ។ ការ 

បមញ្ញ CFCs ្ួរបតបតរូវបានកាតប់ន្ថយកនាុងកបេតិខ្ស់ជាមរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ ប៉ុបនតែមៅពីរបីឆ្នា ចុំងមបកាយមនះ បបមោងអូសូនកានប់តធំមៅមរៀងរាល់ 

បខកញ្ញា ។ មៅកនាុងវធិីមនះ ផលបះ៉ពាល់ននការបំផ្លៃ ញបរសិា្ថ ននឹងបានមធវាើឱ្យេនុស្ស�ំន្នម់បកាយ េ៉មួ្៉មរៅតែ បកោយអស់រយៈមពលយូរ។ បញ្ហា  

ធលៃុះធាលៃ យបបមោងអូសូននឹងបាតម់ៅវញិ ដរាបសកេ្មភាពបមញ្ញបផ្សងពុលមៅកនាុងអាកាសបានបពា្ឈប។់ មយើងបតរូវបតដឹងពីការពិតបដលមយើង 

កំពុងបំផ្លៃ ញបរសិា្ថ នយ៉ងធងៃនធ់ងៃរ ជាេយួនឹងការេនិមអើមពើនឹងបញ្ហា កនាុងការរកសា�ីវតិបបកបមោយផ្សុខភាព និងសំខានន់្មពលបច្ុប្ននាមនះ។

1. ការបំពុលអាកាស្ឺជាការបបន្ថេឧស្ម័នពុលចូលមៅកនាុង

បរយិកាស។

2. កាបូនឌីអុកសីុត (CO2) ស្ានធ់រ័ឌីអុកសីុត (SO2)

អាសូតេ៉ូណូអុកសីុត (NO) អាសូតឌីអុកសីុត (NO2) 

ឌីអាសូតេ៉ូណូអុកសីុត (N2O) មេតាន (CH4) បងប់សន

(C6O6) កលៃរ ៉ូភលៃុយអរ ៉ូកាបូន (CFCs) ធូលី សំណ (Pb) 

មបបងថ្នា សំរាលៃ បស់តវាលអែិត...។

3. មភលៃៀងអាសីុត បសទាបអ់ូសូនមសតែើង និងកំមណើ នកម ត្ែ ភព

បផនដី។

4. �េងៃេឺោរកី �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល។ 

5. កំុដុតសំរាេមៅផទាះ និងមៅសាលាមរៀន។ កំុមបបើបបាស់

មបបងសំាងរានធាតុសំណ។

ចមេលៃើយសំណួរ
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ចំមណះដឹងបផន្េ

ឧបករណ៍មសដឋាកិច្ននវធិានការបរសិា្ថ ន

ឧបករណ៍មសដឋាកិច្ននវធិានការបរសិា្ថ នបដលបតរូវបានអនុវតតែថ្មីៗមនះដូចខាងមបកាេ។ សា្ថ នភាពថ្មីករ៏ានចាតឱ់្យរានការអនុវតតែដូច

រានកនាុងតារាងខាងមបកាេផងបដរ។

1) បបពន័្ធយកពន្ធ

ការយកពន្ធបតរូវបានអនុវតតែ ដូចជាតនេលៃមបបើបបាស់ធនធានធេ្មជាតិ និងបតរូវបានោកឱ់្យមបបើបបាស់មដើេ្បីទបទងវ់ធិានការបថរកសា

បរសិា្ថ ន។ ដូចជាពន្ធអនាកមបបើបបាស់ ការយកពន្ធបតរូវបានោកប់ញូ្លមៅកនាុងតនេលៃសំណល់លំមៅឋាន តនេលៃបងហាូរទឹកសអែុយ នថលៃពន្ធរដឋាបាល 

ការយកពន្ធ (នថលៃបតា នថលៃវញិ្ញា បនបបត  នថលៃអាជាញា ធរ) និងការយកពន្ធផលិតផល  (ពន្ធមបបងសំាង មបបងរ៉ាសីុន អា្ុយ ទូរទឹកកក �ី …)។

ប៉ុបនតែ េនិបេនប្បទ់ំនិញទាងំអស់បតរូវបានយកពន្ធមទ ្ឺការយកពន្ធអនុវតតែបតកនាុងចំមណាេផលិតផលណាបដលបំផ្លៃ ញបរសិា្ថ នប៉ុមណាណ ះ។ 

2) បបពន័្ធបដិភា្

�ំនួយ�ិរញញា វត្ថុសបរាបប់បតិបតតែិការបតរួតពិនិត្យការបំពុលបតរូវបានសា្គ ល់ មដើេ្មីលើកតំមកើងវធិានការបថរកសាបរសិា្ថ ន។ រានថវកិា

បដិភា្បដលបទបទងផ់្ទា ល់េកមលើតនេលៃននការបំពុលអាកាស បបាកក់ំចីការបបាកទ់ាបមដើេ្កីាតប់ន្ថយបនទាុកការបបាក ់ និងបបពន័្ធពន្ធពិមសស 

មដើេ្បីន្ធូរបនទាុកការបបាក។់ 

3) បបពន័្ធោកប់បាក់

វារានមោលបំណងមលើកកេ្ស់សំណល់បកនចនាម�ើងវញិមដើេ្កីាតប់ន្ថយការមបបើបបាស់ធនធាន។ វា្ឺជាបបពន័្ធបដលតនេលៃទាងំអស់

បតរូវបានបូកបបន្ថេមៅកនាុងតនេលៃមបបើបបាស់ជាេុនរចួជាមបសច និងការសងេកវញិប្បត់នេលៃទាងំអស់មដើេ្អីភវិឌ្ឍអបតាការបបាក។់ ឧទា�រណ៍ 

បបពន័្ធសបរាបដ់បបសាមបៀរ និងបសា រានបបវតតែិបបពន័្ធោកប់បាកត់ាងំពីយូរេកម�ើយ ម�ើយមៅឆ្នា ថំ្មីៗមនះ កំប៉ុងអាលុយេញូ៉ីេរានប្ប 

កំពុងបបតិបតតែិបបពន័្ធបបបមនះ។

4)   ការបមញ្ញបបពន័្ធទីផសារ�ំនួញ

មបើសិនជាមោលមៅបមញ្ញសារធាតុពុលបតរូវបានកំណតម់ៅកនាុងបបមទសឬតំបនេ់យួចំនួន ម្សារភាពថ្ការលក ់និងការទិញនន

ការបមញ្ញមបកឌីតរវាងវធិានការបដលបានទទួលសា្គ ល់សបរាបក់ារបមញ្ញ ម�ើយវធិានការទាងំមន្ះពិបាកសមបេចការកាតប់ន្ថយមោល

មៅបាន។ ម្រពឹំងថ្ទំនិញបដលបានមធវាើមោយការរតិបនតែឹងអាចឱ្យម្សមបេចបានមោយវធិានការបតប់បនជាងបទបញ្្។ វាបតរូវបានោក់

ចូលកនាុងការអនុវតតែមៅអឺរ ៉ុប និងស�រដឋាអាមេរចិ។ 

5 ) បបពន័្ធផ្កពិនយ័

ការផ្កពិនយ័មៅកនាុងបទបញ្្ឬចបាប ់្ឺជាបបមភទេយួននេមធយោបាយមសដឋាកិច្។ ប៉ុបនតែ ម្ពិចារណាមៅមលើការមផ្តែ តសំខានេ់កមលើ

ឥទ្ធិពលសង្គេ និងឥទ្ធិពលចិតតែវទិយោ ជាងឥទ្ធិពលមសដឋាកិច្ ពីមបពាះបររិាណននការផ្កពិនយ័ ្ឺពិតជាតិចតួចណាស់ និងរានឥទ្ធិពល

មសដឋាកិច្រានកបេតិ។ 
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មតស្តខ្ីស្រាប់មេម�ៀន កា�បំពុលអាកាស (1 មរាោ ង)

ចំណាំ៖ ប្រូ្ប្មីបបើបបាស់សំណួរ និងលំោតខ់ាងមបកាេមនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនមៅកនាុងវញិ្ញា សាបប�ងបបចាបំខ ឬបប�ង្រាស មដើេ្មីធវាើ

    ការវាយតនេលៃការយល់ដឹងរបស់សិស្សសតែីពី “ការបំពុលអាកាស”។

ចូរមប�ើសមរ ើសចមេលៃើយខាងមបកាេឱ្យបានបតឹេបតរូវ (5ពិនទាុ/សំណួរ) ៖

1.    មតើេយួណាេនិបេនជាធូលីអបណតែ ត កនាុងចំមណាេសារធាតុដូចខាងមបកាេ?

ក. សំណ ខ. មបបងសំាង  ្. ថ្នា សំរាលៃ បស់តវាលអែិត �. បងប់សន

2.    ចូរមប�ើសមរ ើសបបមយ្េនិបតឹេបតរូវេយួ។ 

ក. បបភពននការបំពុលអាកាសបានបំបបលៃងមចញពីសកេ្មភាពេនុស្ស។      ្. ការបំពុលអាកាសបតរូវបានយកចិតតែទុកោកពី់ពិភពមលាក

ខ. បបភពននការបំពុលអាកាសេនិបានបំបបលៃងមចញពីធេ្មជាតិ។       �. ផូសីុលឥន្ធនៈបតរូវបានមបបើបបាស់មោយយនយនតែ

3.    មតើេនុស្សបករុេេយួណាបដលរងឥទ្ធិពលការបំពុលអាកាសជាងម្?

ក. ទារក និងកុរារ  ខ. កុរារ និងេនុស្សចាស់ ្. កុរារ និងសសតែីរាននផទាមពាះ  �. បុរស និងសសតែី

4.    មតើ�េងៃលឺ្លីបាញអវាីខលៃះបដលបំផ្លៃ ញសុខភាពមោយការបំពុលខ្យល់?

ក. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល និង�េងៃេឺោរកី  ្. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល និង�េងៃរឺា្

ខ. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល និង�េងៃមឺបះដូង  �. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល និង�េងៃ�ឺឺត

5.    ចូរមប�ើសមរ ើសបបមយ្េយួេនិបតឹេបតរូវជាវធិានការកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស។

ក. កំុដុតសំណល់លំមៅឋាន។    ្. កំុមបបើមបបងសំាងរានធាតុសុ៊លផួរទាប។

ខ. កំុមបបើមបបងសំាងរានធាតុសំណ។  �. កាតប់ន្ថយការមបបើបបាស់ផូសីុលឥន្ធនៈ។

6.    ម�តុអវាីបានជារុកខេជាតិមៅតាេបមណាតែ យផលៃូវសកេ្មកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស?

ក. រុកខេជាតិបសរូបកម ត្ែ      ខ. រុកខេជាតិបសរូបឧស្ម័ន ្. រុកខេជាតិបសរូបពនលៃឺ �. រុកខេជាតិបសរូវទឹក ង. រុកខេជាតិបសរូបធូលី

7.    ម�តុអវាីបានជាតំបនឧ់សសា�កេ្ម្ួរបតមៅឆ្ងៃ យពីបករុង?

8.    ម�តុអវាីបានជាម្មលើកទឹកចិតតែេនុស្សឱ្យ�ិះកងវ់ញិ?

9.    មតើសារធាតុអវាីបង្កឱ្យបសទាបអ់ូសូនធលៃុះ?

       ក. មេតាន (CH4)  ខ. បងប់សន (C6O6)       ្. កលៃរ ៉ូភលៃុយអរ ៉ូកាបូន (CFCs)   �. ធូលី   ង. សំណ (Pb)

10.   មៅមពលឧបករណ៍មសដឋាកិច្េយួកាលៃ យជាវធិានការបរសិា្ថ ន រានបបពន័្ធោកប់បាក។់ មតើម្អនុវតតែបបពន័្ធមនះសបរាបអ់វាី?

រយៈមពល៖ 40 ន្ទី  ពិនទាុសរុប៖ 50 ពិនទាុ
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ុ (ពិនទាុសរុប 50)

1.   ្. បងប់សន

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ខ. �.

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖   5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖   5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ង.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = ចមេលៃើយខាងមលើ

      0 ពិនទាុ = ចមេលៃើយមបរៅពីមនះ

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = សរមសរចមេលៃើយខាងមលើ

      0 ពិនទាុ = មបរៅពីចមេលៃើយខាងមលើ

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ខ. �. ង. 

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = សរមសរចមេលៃើយខាងមលើ

     0 ពិនទាុ = មបរៅពីចមេលៃើយខាងមលើ

2. ខ. បបភពននការបំពុលអាកាសេនិបានបំបបលៃងពីធេ្មជាតិ

3. ខ. កុរារ និងេនុស្សចាស់

4. ក. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃេឺោរកី �េងៃខឺួរកបាល

5. ្. កំុមបបើមបបងបដលរានផទាុកធាតុសុ៊លផួរទាប

6. ង. រុកខេជាតិបសរូបធូលី

7. តំបនម់រាងចបកឧសសា�កេ្មបមញ្ញសារធាតុបំពុលអាកាសមបចើន។

8. មដើេ្កីាតប់ន្ថយការបមញ្ញឧស្ម័នបដលចូលរេួបំពុលអាកាស។

9. ្. CFCs

10. មដើេ្មីលើកទឹកចិតតែសំណល់មបបើម�ើងវញិ និងកាតប់ន្ថយធនធានមបបើបបាស់
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កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិនទាុ ការវនិិច្យ័ និងសំណូេពរសបរាបក់ារបមបងៀន

0 – 20

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្េនិទានរ់ានចំមណះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិា្ខលៃឹេសារ 

វទិយោសាសសតែសតែីពី “ការបំពុលអាកាស” មទ។ ដូមចនាះ សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុមៅចមន្លៃ ះមនះ បតរូវបតមធវាើការសិកសាពី

េូលោឋា ននន “ការបំពុលអាកាស” ម�ើងវញិជាេយួនឹងការមលើកឧទា�រណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំមណះដឹងេូលោឋា ន 

រានបសាបរ់បស់ពួកម្។

21 – 30

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានពីចំមណះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិា្

ង្យៗមលើខលៃឹេសារវទិយោសាសសតែសតែីពី “ការបំពុលអាកាស” ប៉ុបនតែពួកម្មៅរានការលំបាកចំមពាះខលៃឹេសារ និងការវភិា្ 

សីុ�មប្មៅម�ើយ។ ដូមចនាះ ប្រូ្ួរផតែល់ការពន្យល់ និងសំណួរឬលំោតប់បន្ថេដល់ពួកម្។

31 – 40
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