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1ទ ោ៉ ង

3.  ផលវរិាកចនការខ្វះខាតទឹកសាបនាអនាគតកាល

ទេទរៀនសទងខេប សំណួរ

សំណួរបញ្ចប�់ំពូកទី 3
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ទ ោ៉ ងសិកសា វត្នុបំណង សកេ្មភាព លទ្ធផលរង្្យតចេលៃ

ទី1

រកទ�ើញេូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉ន

ការខ្វះខាតទឹកសាប។

សិស្បករុេតូចពិភាកសារកេូលទេតនុ

ដែលនាឱំ្យ៉នការខ្វះខាតទឹកសាប 

និងពន្យល់ទសចកតៅីសននាិោឋា នទលើសំណួរ 

គនលៃឹវះរបស់បគរូ។

សិស្អាច ៖ (1)សននាិោឋា នេូលទេតនុដែល

នាឱំ្យ៉នការខ្វះទឹកសាប និង(2)ពណ៌នាពី

ទីកដនលៃងដែល៉នទឹកេនិសនុវត្ិភាព។

ទី2

ពណ៌នាវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាប

ទោយសន្សំំចច។

សិស្បករុេតូចពិភាកសារកវធិីទបបើបរាស់

ទឹកសាបទោយសន្សំំចច និងពន្យល់ 

ទសចកតៅីសននាិោឋា នទលើសំណួរគនលៃឹវះ

របស់បគរូ។

សិស្អាចពន្យល់ថ្ការសន្សំំចចទឹកគឺជា

កិច្ចការសំខាន។់ ទតើទយើងគួរដតទបបើបរាស់

ទឹកទោយសន្សំំចចតាេវធិីណា?

មេម�ៀនទី 4  កា�ខ្វះទឹកសាបមៅអនាគត

វត្ថុបំណង

បនាទា បពី់សិកសាទេទរៀនទនវះចប ់សិស្នឹង ៖

    រកទ�ើញេូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នខ្វះខាតទឹកសាប

   ទរៀបរាបរ់ានពីវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចច

   ផលវរិាកចនការខ្វះទឹកសាបនាទពលអនាគតកាល។

ផែនកា�បម្ងៀន

ទេទរៀនទនវះបតរូវរានដបងដចកសប៉បប់ទបងៀន និងទរៀនរយៈទពល 3 ទ ោ៉ ង ែូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងទបកាេ។

កា�ផណនាកំា�បម្ងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីដផនការបទបងៀន និងលទ្ធផលរង្្យតចេលៃកនានុងទ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ។ បគរូគប្ែីឹកនាសំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតចេលៃ

សិស្ទោយដផអែកទលើលកខេណៈវនិិច្យ័ទៅកនានុងតារាង 2។ ែូចសកេ្មភាពទៅកនានុងតារាង 2 សិស្នឹងទធ្ើសកេ្មភាពទផ្ងៗអំពី េូលទេតនុនាឱំ្យខ្វះ 

ខាតទឹកសាប វធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចច និងផលវរិាកចនការខ្វះខាតទឹកសាបទៅទពលអនាគត ដែលសកេ្មភាពទាងំទនវះនឹង

�ួយ� សិស្អភវិឌ្ឍការយល់របស់ពួកទគអំពី ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត។ ទទាវះជាយោ ងណា បគរូគប្ទីបបើទទពទកាសល្យភាពទនភ់លៃន ់និង  

ភាពបតដ់បនរបស់ខលៃួន ទែើេ្ចីចនាបបឌិតទៅតាេកបេតិយល់ែឹងរបស់សិស្ និងស្ានភាពជាកដ់សតៅងរបស់ថ្នា កទ់រៀន ទែើេ្សីបេបសបេរួលទៅតាេ 

សកេ្មភាពបទបងៀននិងទរៀនែូច៉នទៅកនានុងការដណនាកំារបទបងៀនទនវះ។

តារាង 1 បំដណងដចកទ ោ៉ ងបទបងៀន

តារាង 2 ដផនការបទបងៀន និងលទ្ធផលរង្្យតចេលៃ
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ចំណថុ ចននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចចនការបទបងៀនទេទរៀនទនវះគឺទែើេ្ឱី្យសិស្បរាបថ់្ការសន្សំំចចទឹកសាបគឺជាកិច្ចការសំខាន ់និងសាេញ្ញបំផនុតដែលបគបោ់នា
 បតរូវទធ្ើ និងគិតរកទេតនុផលសេរេ្យទែើេ្សីន្សំំចចទឹកសាប។ បតងច់ំណនុ ចទនវះ បគរូគប្គីប្បីរាបសិ់ស្ពីវធិីទោវះបសាយបញ្ហា តាេដបបវទិយា

សាសសតៅទលើបញ្ហា េយួចំនួនដែលទាកទ់ងននឹងទឹកសាប។ បគរូកគ៏ប្ដីណនាសិំស្ពីគទប៉ងេយួរបស់ JICA ដែលរានទធ្ើអំពីធនធានទឹកទៅ
 កនានុង បបទទសកេ្នុជា។

ចំមណវះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនវះ

េនុនទពលចាបទ់ផតៅើេបទបងៀនខលៃឹេសារទេទរៀនថ្មីកនានុងទ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ បគរូគប្សួីរសិស្ទែើេ្ពីិនិត្យចំទណវះែឹង៉នបសាបរ់បស់ពួកទគ 

ទែើេ្រីកទេើលចំទណវះែឹងេូលោឋា នរបស់សិស្ ែូចជា វធិីទបបើបរាស់ទឹកទៅកនានុងការរស់ទៅបបចាចំថងៃ។ ទបើេនិែូទចានា វះទទសិស្នឹងពិរាកសទបេច

 រានវត្នុបំណងទេទរៀនទនវះ។

ទី3

ពណ៌នាផលវរិាកចនការខ្វះខាត 

ទឹកសាបនាអនាគតកាល និងសទងខេប 

ទេទរៀន ទ ល្ៃើយសំណួរទេទរៀន និង 

ទ ល្ៃើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូកទី 3 បញ្ហា  

បរស្ិានពិភពទោក។

សិស្បករុេតូចពិភាកសាផលវរិាកចន

ការខ្វះទឹកសាបនាទពលអនាគត 

និងពន្យល់ទសចកតៅីសននាិោឋា នទលើ

សំណួរគនលៃឹវះរបស់បគរូ និងសទងខេប 

ទេទរៀន ទ្លៃើយសំណួរទេទរៀន និង  

សំណួរបញ្ចប�់ំពូក 3 បញ្ហា បរស្ិាន 

ពិភពទោក។

សិស្អាច ៖ (1)គិតរកែំទណាវះបសាយ 

ទលើបញ្ហា ខ្វះខាតទឹកសាបនាអនាគតកាល 

(2)គិតពីេូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នការ 

ខ្វះខាតទឹកសាប និង(3)សទងខេបទេទរៀន 

ទ ល្ៃើយសំណួរទេទរៀន និងទ្លៃើយសំណួរ 

បញ្ចប�់ំពូក 3។
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 វត្នុបំណង 

សិស្រកទ�ើញេូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នការខ្វះខាតទឹកសាប។

សកេ្មភាព

បគរូ ៖ ទតើទនវះគឺជាអ្ី? (បគរូបង្ហា ញែបោកទឹ់កទពញ)

សិស្ ៖ ទនាវះគឺជាទឹក (ទឹកសនុទ្ធ/ទឹកសាប)។

បគរូ ៖ ែូទចនាវះ 

សំណួរគនលៃឹវះ  “ទតើទឹកសាប៉នទៅទីកដនលៃងណាខលៃវះ? ទតើទយើង

ទបបើបរាស់ទឹកសាបតាេវធិីអ្ីខលៃវះទៅកនានុងការរស់ទៅបបចាចំថងៃ 

របស់ទយើង?”

ស ភ៉ា រ ែបោកទ់ឹកទពញទបចើនែប

ែំទណើ រការ

1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេៗ និងែបោកទឹ់កទពញទបចើនែប ទែើេ្ី

   ពិភាកសាសំណួរគនលៃឹវះរបស់បគរូ។

2. បគរូគប្ទីលើកទឹកចិតតៅសិស្ឱ្យគិត ពិភាកសា សរទសរការ    

    ពណ៌នាសទងខេប និងបង្ហា ញលទ្ធផលពិភាកសារបស់ពួកទគអំពី

    ទីកដនលៃងដែល៉នទឹកសាប និងវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទៅកនានុង

    ការរស់ទៅបបចាចំថងៃ។

3. តាេរយៈលទ្ធផលពិភាកសា បគរូគប្នីាសិំស្ឱ្យទាញរក

    េូលទេតនុដែលនាឱំ្យខ្វះខាតទឹកសាប។ 

ចំទណវះែឹងបដន្េ៖ ទឹកសាបទៅទលើភពដផនែី

ទៅទលើភពដផនែី៉នទឹកបគបប់ោន។់ ទឹកជាធនធានទកើតទ�ើងវញិដែលែំទណើ រការទោយថ្េពលបពវះអាទិត្យ។ ទៅតំបនេ់យួចំនួន 

កនានុងបបទទសបកីបករានបបឈេនឹងបញ្ហា ខ្វះខាតទឹកសាបសនុវត្ិភាពទបបើបរាស់។ គទប៉ងអភវិឌ្ឍនស៍េបបជាជាតិ (United Nation Development 

Plan/UNDP) រានរាយការណ៍ថ្៉នេននុស្ ន៉ា កក់នានុងចំទណាេ 5នាក ់(បបដេល 1.1ពានោ់ននាក)់ ចនបបទទសកំពនុងអភវិឌ្ឍនេ៍និ៉នទឹកសាប 

សនុវត្ិភាពទបបើបរាស់។ ឧទាេរណ៍ ទឹកសាបសនុវត្ិភាពស្ិតទៅកដនលៃងេយួឆ្ងៃ យជាង 1km ពីផទាវះរបស់ពួកទគ និងអាចបូេយករានបតឹេដត 20L 

បោនុទណាណ វះកនានុងេយួចថងៃ។ ែូទចនាវះ ពួកទគេនិអាចទទួលរានទឹកសាបសនុវត្ិភាពនិងអនាេយ័រានទ�ើយ ជាទេតនុទធ្ើឱ្យបបជា�នភាគទបចើនរស់ទៅកនានុងទ្ីប

អាសនុី និងអាបពិចបបឈេនឹង�េងៃឬឺរាតប់ង�់ីវតិទោយសារទេតនុផលសង្គេនិងទសែឋាកិច្ច។ អង្គការេូលនិធិរបស់កនុ៉រសេបបជាជាតិ (United

Nations Children’s Fund/UNICEF) និងអង្គការសនុខភាពពិភពទោក (World Health Organization/WHO) រានរាយការណ៍ថ្ បបជា�ន 

880ោននាក ់(ដែលកនានុងទនាវះ 470ោននាកទ់ៅកនានុងទ្ីបអាសនុី) េនិអាច៉នទឹកសាប

សនុវត្ិភាពទបបើបរាស់ទៅទ�ើយ។ ទៅបបទទសកេ្នុជា ការផ្គតផ់្គងទ់ឹកសាបទៅ៉នកបេតិ

ទាបទៅទ�ើយ។ ទៅបបទទសកេ្នុជាខ្វះខ្ាយទឹកសាប 26% ទោយសារការលិចធាលៃ យ 

និងការលួចបូេពីបំពងប់ងហាូរទឹកសាអែ តដែលោកព់បង្យចទនាលៃ វះទរាងចបកបន ន្ុទ្ធទឹក

ទៅែល់ទគេោឋា ននីេយួៗ (អត្បទអំពីទឹកសាបកនានុងទីបករុងចនទ្ីបអាសនុី ទៅកនានុង

ររាយការណ៍ទិែឋាភាពសង្គេសនុីវលិនិងការបបតិបតតៅិការទបបើបរាស់របស់ធនាោរ

អភវិឌ្ឍនអ៍ាសនុី ឆ្នា 2ំ003)។ បរ ិ៉ ណ 26% ទនវះគឺជាបរ ិ៉ ណខ្វះខ្ាយទឹកសាបែទ៏បចើន

ទបើទបបៀបទធៀបជាេយួនឹងបរ ិ៉ ណខ្វះខ្ាយទឹកសាបទៅទីបករុងអូសាកាចនបបទទស�បោនុន

ដែលខ្វះខ្ាយបតឹេដត 7% បោនុទណាណ វះ។

ទផ្ងៗ
អាសនុីខាងត្ូង

អាបពិច

អាសនុីខាងទកើត

អាបពិចខាងលិច អាសនុីអាទគនាយ៍

រូបទី 1 ៖ ភាគរយចនតំបនដ់ែលេនិ៉នការផ្គតផ់្គង ់ទឹកសាបសនុវត្ិភាព
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ថ្នា កទ់ី 9 ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត- 91

 វត្នុបំណង 

សិស្នឹងពណ៌័នាវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចច។

សកេ្មភាព

សំណួរគនលៃឹវះ “ទតើទយើងគួរដតរកវធិីលអែដបបណាទែើេ្ទីបបើបរាស់

                 ទឹកសាបទោយសន្សំំចច?”

ែំទណើ រការ

1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេៗ ទែើេ្ពីិភាកសាសំណួរគនលៃឹវះរបស់បគរូ។

2. បគរូគប្ទីលើកទឹកចិតតៅសិស្ឱ្យគិត ពិភាកសា សរទសរការ

    ពណ៌័នាសទងខេបរបស់ពួកទគអំពីវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយ

    សន្សំំចច។ 

ចំទណវះែឹងបដន្េ  ៖ គទប៉ងឆ្្ម រចបពបណាតៅ លឱ្យសេនុបទអារាោ ល់រេួតូច

សេនុបទអារាោ ល់ (Aral Sea) គឺជាបឹងធំជាងទគទី 4 ដែលស្ិតទៅកនានុងបបទទសកាសាកស្់ាន និងអ៊ូដបរ៊គីស្ាន (Kazakhstan និង 

Uz bekistan) ទៅកនានុងទ្ីបអាសនុីកណាតៅ ល។ ទឹកសាបទៅកនានុងបឹងទនវះបតរូវរានបូេយកេកទបបើបរាស់ទោយបបទទសទាងំពីរ។ បោនុដនតៅចាបត់ាងំ

ពីឆ្នា 1ំ960 េក កបេតិទឹករានធាលៃ កច់នុវះយោ ងទលឿនដែលបណាតៅ លេកពីគទប៉ងធារាសាសសតៅឆ្្ម រចបព (Wild Cat Irrigation Project) របស់ 

សេភាពសូទវៀត ទេើយជាលទ្ធផលតំបនបឹ់ងទាងំេូលរានរេួតូចយោ ងខាលៃ ងំ។ រូបភាពខាងទបកាេទនវះបង្ហា ញពីការថយចនុវះយោ ងខាលៃ ងំ

ចនទំេំបឹង។

ក. ឆ្នា  ំ2000 ខ. ឆ្នា  ំ2009

រូបទី 2 : រូបថតសេនុបទអារាោ ល់ដែលផតៅល់ទោយផ្កា យរណប (បបភព : NASA)
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ថ្នា កទ់ី 9 ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត- 92

 វត្នុបំណង 

សិស្នឹងពណ៌នាផលវរិាកចនការខ្វះខាតទឹកសាបនា 

អនាគតកាល និងសទងខេបទេទរៀន ទ្លៃើយសំណួរទេទរៀន និង 

ទ្លៃើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក 3 បញ្ហា បរស្ិានពិភពទោក។   

សកេ្មភាព

សំណួរគនលៃឹវះ  “បបសិនទបើការផ្គតផ់្គងទឹ់កសាបថយចនុវះ    

                    ទតើការរស់ទៅបបចាចំថងៃរបស់ទយើងនឹងដបបបបរួល

                   ែូចទេតៅចខលៃវះ?”
ែំទណើ រការ

    1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេៗ ទែើេ្ពីិភាកសាសំណួរគនលៃឹវះរបស់

        បគរូ។

    2. បគរូកគ៏ប្ទីលើកទឹកចិតតៅសិស្ឱ្យគិត ពិភាកសា សរទសរ

        ការពណ៌័នាសទងខេបរបស់ពួកទគអំពីសំណួរគនលៃឹវះ។

ចំទណវះែឹងបដន្េ គទប៉ងទឹកសាបរបស់ភានា កង់្រ JICA ទៅបបទទសកេ្នុជា

1)   គទប៉ងសប៉បក់ារផ្គតផ់្គងទឹ់កផឹកទៅតំបនោ់ចប់សយលទៅកនានុងទខតតៅកំពងច់ាេ

�ំនួយរបស់ភានា កង់្រ JICA ែូចជា ការសាងសងអ់ណតៅូ ងទឹករានទទួលទជាគ�យ័ទៅកនានុងការពបងីកការទបបើបរាស់ទឹកសាបសនុវត្ិភាព

ចាបព់ី9.5% ែល់់ 82%។ គទប៉ងសប៉បក់ារផ្គតផ់្គងទឹ់កផឹកទៅតំបនោ់ចប់សយលទៅកនានុងទខតតៅកំពងច់ាេ (ជាភាសាដខ្មរ) ទៅកនានុងទគេ 

ទំពរ័យូធូប។ 

      https://www.youtube.com/watch?v=5uvInKUe19I

2)   ការបទបទងក់ារផ្គតផ់្គងទឹ់ករបស់ភានា កង់្រ JICA ទៅកនានុងបបទទសកេ្នុជា

ចាបត់ាងំពីឆ្នា 1ំ993 េកភានា កង់្រ JICA រានអភវិឌ្ឍធនធានទឹក សាធារណៈទៅកនានុងរា�ធានីភនាទំពញអស់រយៈទពលជាង 20 ឆ្នា ទំេើយ។

បច្ចនុប្ននាទនវះ ភានា កង់្រ JICA រានចាបទ់ផតៅើេ�ួយ�បដន្េទទៀតទលើការអភវិឌ្ឍការផ្គតផ់្គងទឹ់កសាធារណៈទៅកនានុងទីបករុងេយួចំនួនទៅទបកាេ

កិច្ចសេការរវាងបកសួងឧសសាេកេ្មនិងេត្កេ្ម និងអាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តចនរា�ធានីភនាទំពញ។ ការបទបទងរ់បស់ភានា កង់្រ JICA ទលើការ

ផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តទៅបបទទសកេ្នុជា (ជាភាសាដខ្មរ)ទៅកនានុងទគេទំពរ័ យូធូប។
 

     https://www.youtube.com/watch?v=okTSKRQuwHs

 



សំណួរគនលៃឹវះ “ទយើងនាោំនា សទងខេបទេទរៀន និងទ្លៃើយសំណួរ!”

ស ភ៉ា រ ខលៃឹេសារទេទរៀនទំពរ័ទី 312 ែល់ទី 315  និងសំណួរទៅ

         ទំពរ័ទី 315

ែំទណើ រការ

1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេតូច និងដចកដផនាកសំណួរឱ្យសិស្ទធ្ើតាេ

    បករុេ។

2. បនាទា បពី់បករុេនីេយួៗរានសរទសរការសទងខេបទេទរៀន និងចទេលៃើយ   

    សំណួររបស់ពួកទគ ចូរបគរូទលើកទឹកចិតតៅ និងនាសិំស្ពិភាកសា

    លទ្ធផលកិច្ចការរបស់ពួកទគ។
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ថ្នា កទ់ី 9 ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត- 93

ចំទណវះែឹងបដន្េ៖

សកេ្មភាព

            ចទេលៃើយសំណួរ ៖ 

1) ទឹកសាប៉នបបភពសំខានពី់រគឺ ៖ ទឹកទលើចផទាែី និងទឹកកនានុងែី។

2) េូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នការខ្វះខាតទឹកសាបនាទពលអនាគត  

    គឺ៖ កំទណើ នកទ ត្ៅ ទៅទលើដផនែី និងកំទណើ នបបជា�ន។

3) វធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចច៉ន ែូចជា ៖

     - បិទកបាលរ ោូប៊ទីណឱ្យរាន�ិតលអែ

   -  អបរ់តំាេសាោទរៀន និងសេគេនអ៍ំពីការដថរកសា

      ទឹកសាអែ ត និងដស្ងយល់កានដ់តទបចើនដថេទទៀតអំពីការសន្ំ

      សំចចទឹក។

4) កង្វះទឹកសាបនាឱំ្យ៉នផលវរិាក ែូចជា េននុស្ឆ្បច់ាស់ជាង  

    វយ័ ៉ន�េងៃទឺបចើន ទកើតទនុរភកិ្ បងកាសសង្្គ េែទណតៅើ េទឹកោនា  និង 

    ទសាកនាែកេ្មចំទពាវះពិភពទោកទាងំេូលទៅចថងៃអនាគត។

ការខ្វះខាតទឹកសាបកានដ់តកាលៃ យជាបញ្ហា បបឈេខាលៃ ងំ

ដែលបណាតៅ លេកពីកំទណើ នបបជា�នដែលទគរានសន្មតថ្ជា 

បញ្ហា បរស្ិានធងៃនធ់ងៃរបំផនុតទៅកនានុងសតវត្រទី៍ 21។

ទសចកតៅីពណ៌័នាខាងទបកាេទនវះគឺជាេូលទេតនុសំខានច់ន

ការខ្វះខាតទឹកសាប ៖

1) ឧសសាេកេ្មអាហារ

2) កំទណើ នបបជា�ន

3) ការថយចនុវះបរ ិ៉ ណចបពរងទឹកទភលៃៀងបណាតៅ លឱ្យ

    ៉នការទកើនកទ ត្ៅ ទៅទលើភពដផនែី រាងំសងៃួត 

    ទឹក�ំនននិ់ងកទកើតវាលរទហាឋានដែលនាឱំ្យពិរាក

    ផ្គតផ់្គងទឹ់កសាប។

4) ការទបបើបរាស់កនានុងឧសសាេកេ្ម។

5) ការផ្លៃ ស់បតៅូររទបៀបរស់ទៅរបស់បបជា�នទីបករុង។

6) ការបំពនុលទឹក។

315
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សកេ្មភាព

សំណួរគនលៃឹវះ “ទយើងនាោំនា ទ្លៃើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូកទី 3!”

ស ភ៉ា រ ខលៃឹេសារទេទរៀនទំពរ័ទី 299 ែល់ទី 315 និងសំណួរ  

        ទៅទំពរ័ទី 316

ែំទណើ រការ

  1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេតូច និងដចកដផនាកសំណួរឱ្យសិស្ទធ្ើ 
      តាេបករុេ។

  2. បនាទា បពី់បករុេនីេយួៗរានសរទសរចទេលៃើយសំណួររបស់

      ពួកទគ ចូរបគរូទលើកទឹកចិតតៅ និងនាសិំស្ពិភាកសាលទ្ធផល

      កិច្ចការរបស់ពួកទគ។

 ចទេលៃើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូកទី 3 ទំពរ័ទី 316 

I.

1.   ក. ការដកចចនាជាថ្មី

2.   �. កតាតៅ េននុស្ និងធេ្មជាតិ

3.   ខ. កាតប់ន្យរយៈទពលងូតទឹក

II.

1.   គ. CO2

2.   ខ. SO2

3.   ក. NO

4.   �. CFCs

III.
1.    សំណល់រងឹ៉នបបភពទចញេកពី ៖ លំទៅឋាន ទីផសារ អោរពាណិ�្កេ្ម េ�្ឈេណ្ឌ លផ្គតផ់្គងទ់ស្ៀងអាហារ សណាឋា ោរ ទភា�នីយោឋា ន 

ហាងលកទ់ំនិញ អនាកលកែូ់រតាេែងផលៃូវសាធារណៈ តំបនទ់ទសចរណ៍ និងកដនលៃងទផ្ងៗទទៀត។

2.    សារធាតនុបំពនុលអាកាសសំខាន់ៗ ៉នែូចជា ៖ ឧស្ម័នកាបូនឌីអនុកសនុីត (CO2) ស្ានធ់រ័ឌីអនុកសនុីត (SO2) អាសូតេោូណូអនុកសនុីត (NO) 

អាសូតឌីអនុកសនុីត (NO2) ឌីអាសូតេោូណូអនុកសនុីត (N2O) ទេតាន (CH4) បងដ់សន (C6H6) កលៃរ ោូភលៃនុយអររ ោូកាបូន (CFCs) ធូលី សំណ 
ទបបង ថ្នា សំ ល៉ៃ បស់ត្ចចបង ...។  

3.   កតាតៅ ដែលនាឱំ្យ៉នការទកើនកទ ត្ៅ ទៅទលើភពដផនែីគឺ ៖ កតាតៅ េននុស្ និងកតាតៅ ធេ្មជាតិ។

4.    ទែើេ្កីាតប់ន្យការទកើនកទ ត្ៅ ទៅទលើភពដផនែី ទយើងទាងំអស់ោនា ៉នវធិានការ ែូចជា ៖ កាតប់ន្យការទបបើបរាស់ឥន្ធនៈផូសនុីល ោទំែើេ

      ទឈើឱ្យរានទបចើន និងការពារចបពទឈើដែល៉នបសាបទ់ៅទលើដផនែីឱ្យរានគងវ់ង្ បគបប់គងសំណល់ឧស្ម័នកាបូនិចទៅកដនលៃងទផ្ង

        ទបរៅពីបរយិកាស និងទបបើបរាស់វត្នុទផ្ងៗដែលេនិបងកាទបោវះថ្នា កច់ំទពាវះបរស្ិានសប៉ប�់ំនួសឥន្ធនៈផូសនុីល។ 

5.   េូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នកង្វះទឹកសាបនាទពលអនាគតគឺ ៖ កំទណើ នកទ ត្ៅ  និងកំទណើ នបបជា�ន។

     -  វធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចចគឺ ៖ បិទកបាលរ ោូប៊ទីណឱ្យរាន�ិតលអែ អបរ់តំាេសាោទរៀន និងសេគេនអ៍ំពីការដថរកសា

        ទឹកសាអែ ត និងដស្ងយល់កានដ់តទបចើនដថេទទៀតអំពីការសន្សំំចចទឹក។ល។
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ចំទណវះែឹងបដន្េ ៖ បំដរបំរលួអាកាសធាតនុ គឺជាបញ្ហា ពិភពទោក

ទគរានគិតថ្ “ធាតនុអាកាសេនិបបបកតី” (ជាេូលទេតនុេយួចនការខ្វះខាតទឹកសាប) ទកើតទ�ើងទោយសារបពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណូ 

 (El Niño) ឬ ឡានីណា (La Niña) ទកើតទ�ើង។ បពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណូ គឺជារាតនុភូតដែលទកើតទ�ើងេយួែងទៅទរៀងរាល់ 11ឆ្នា  ំទៅទពល 

ដែលសីតនុណហា ភាពចផទាទឹកសេនុបទទកើនទ�ើងខ្ស់ជាងសីតនុណហា ភាពេធ្យេបបចាឆំ្នា ចំនទឹកសេនុបទដែលស្ិតទៅចទនាលៃ វះទ្នារបបទទសទបោរូចនទ្ីប

អាទេរចិខាងត្ូងចាបពី់ដខ្ដចកទ ោ៉ ងទៅកនានុងតំបនទ់អក្ាទរ័ចនេហាសេនុបទរាោ សនុីភចិ។ រឯីបពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណា គឺជារាតនុភូតដែលទកើតទ�ើង

ទៅទពលដែលសីតនុណហា ភាពចផទាទឹកសេនុបទធាលៃ កច់នុវះទាបជាងសីតនុណហា ភាពេធ្យេបបចាឆំ្នា ចំនទឹកសេនុបទទៅតំបនស់េនុបទែដែល។

ទបើទបបៀបទធៀបជាេយួឆ្នា ធំេ្មតាវញិ ទគសទងកាតទ�ើញថ្សីតនុណហា ភាព និងទឹកទភលៃៀងខ្ស់ជាងឬទាបជាងធេ្មតា ទៅទពលដែល៉ន

បពឹតតៅិការណ៍េយួកនានុងបពឹតតៅិការណ៍ទាងំពីរទនវះទកើតទ�ើង។ ឧទាេរណ៍ បពឹតតៅិការណ៍ទាងំទនវះបណាតៅ លឱ្យ៉នទឹក�ំននទ់កើតទ�ើងទោយសារ

ទភលៃៀងធាលៃ កខ់ាលៃ ងំ និងបណាតៅ លឱ្យ៉នទបោវះរាងំសងៃួតទកើតទ�ើង ទោយសារទភលៃៀងធាលៃ កតិ់ចតួចេួសទេតនុ។ ផលបោវះពាល់អវ�ិ្៉នទនវះរាន�វះ

ឥទ្ធិពលេកទលើ�ីវតិរបស់េននុស្ដែលទយើងបតរូវដតបតរួតពិនិត្យទោយបបរុងបបយត័នាេកទលើរាតនុភូតដអលនីណូ ដែលទគរានចាតទ់នុកថ្ជា

េូលទេតនុនាឱំ្យ៉នធាតនុអាកាសេនិបបបកតីទនវះ។

បកា ខា ងទបកាេទនវះបង្ហា ញពីធាតនុអាកាស ដែលទកើតទ�ើងទោយសាររាតនុភូតដអលនីណូ ទៅចទនាលៃ វះដខេថិនុនាែល់ដខសីហា។ បកាប
 

ទនវះបង្ហា ញដថេទទៀតថ្ សីតនុណហា ភាពទាប/ខ្ស់ និងកេ្ស់ទឹកទភលៃៀងខ្ស់/ទាប។ ទៅទពលដែលរាតនុភូតដអលនីណូទកើតទ�ើងចាបពី់ដខេថិនុនា

ែល់ដខសីហា វារានទធ្ើឱ្យបបទទសកេ្នុជាចាបទ់ផតៅើេ៉នធាតនុអាកាសទរៅតៅ ។ រឯីរាតនុភូតដអលនីណា ដែលទកើតទ�ើងចាបពី់ដខធនាូែល់ដខកនុេភាៈ 

វារានទធ្ើឱ្យបបទទសកេ្នុជា៉នធាតនុអាកាសបតជាក។់

ដផនទីតំបនរ់ងបពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណូ (El Niño) ឬ ឡានីណា (La Niña)

បបភព ៖ ភានា កង់្រឧតនុភូតវទិយាចនបបទទស�បោនុន (Japan Meteorological Agency)

កំណតច់ំណាំ ៖

ពណ៌បកេេ ៖ សីតនុណហា ភាពខ្ស់

ពណ៌ចផទាទេ� ៖ សីតនុណហា ភាពទាប

ពណ៌ចបតង  ៖ កេ្ស់ទឹកទភលៃៀងខ្ស់

ពណ៌ទលឿង ៖ កេ្ស់ទឹកទភលៃៀងទាប

ចំមណវះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព
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សកេ្មភាព ៖ ទយើងនាោំនា ទធ្ើឧបករណ៍ផលិតទឹកសាអែ ត

1.     បបធានបទ៖ ទយើងនាោំនា ទធ្ើឧបករណ៍ផលិតទឹកសាអែ ត 

2.      ស ភ៉ា រដែលបតរូវការ៖ ែបទឹកសនុទ្ធ សំលី ខសាច ់ធ្ូយង 

3.     រទបៀបទធ្ើ៖ 

       (1) កាតែ់បទឹកសនុទ្ធបតងក់េ្ស់ 2cm ពីរាតទបកាេ

       (2) ទចាវះបតងច់ំណនុ ចកណាតៅ លចនគំរបែបទឹកសនុទ្ធ

       (3) បិទគំរប

       (4) ោកសំ់�ី ខសាច ់សំ�ី ធ្ូយង សំ�ី ខសាច ់តាេលំោបចូ់លកនានុងែបទឹកសនុទ្ធ។

ចំណាំ៖

       •  ទឹកទនវះេនិសូវសាអែ តទទ ែូទចនាវះសូេកនុំញាំនុ ទឹកទនវះ។ (បោនុដនតៅទឹកទនវះអាចផឹករាន បនាទា បពី់វាបតរូវរានបន ន្ុទ្ធ និងស ល៉ៃ បទ់េទរាគកនានុងទឹក 

          រចួរាល់)។

      • បបសិនទបើោ្ម នធ្ូយង គួរទបបើខសាចជ់ាទែើេ។
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មតស្តខ្ីស្រាប់មេម�ៀនទី  4 “កា�ខ្វះទឹកសាបមៅអនាគត”

ចំណា៖ំ បគរូគប្ទីបបើបរាស់សំណួរ និងលំហាតខ់ាងទបកាេទនវះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនទៅកនានុងវញិ្្ញ សាបប�ងបបចាដំខ ឬបប�ង្៉ស ទែើេ្ទីធ្ើការ 

វាយតចេលៃការយល់ែឹងរបស់សិស្សតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត”។

   រយៈទពល៖ 40 នាទី         ពិនទានុសរនុប៖ 50 ពិនទានុ

ចូរទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយខាងទបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ៖

1.  ទតើបរ ិ៉ ណទឹកសាបទៅទលើដផនែីដែលេននុស្ សត្ និងរនុកខេជាតិទបបើបរាស់រាន៉នបោនុនា្ម នភាគរយ? (5 ពិនទានុ)

     ក. 3%            ខ. 5%                            គ. 50%                   �. 70%               ង. 15%

2.   េននុស្រានទបបើបរាស់ធនធានទឹកសាបពីរដែលរានពីបបភពសំខានពី់រ។ ចូរបរាបប់បភពសំខានទ់ាងំពីរទនាវះ? ( 5ពិនទានុ )

     ក. ទឹកទភលៃៀង និងទឹកទបជាវះ       ខ. ទឹកទៅទលើែី និងទឹកកនានុងែី         គ. ទឹកទៅទលើែី និងទឹកទភលៃៀង     �. ទឹកកនានុងែី និងទឹកទបជាវះ

3.   េកែល់សព្ចថងៃទនវះ ទតើចំនួនបបជា�នរបស់ពិភពទោករានទកើនទ�ើងឬថយចនុវះ? ( 5ពិនទានុ )

     ក. ទកើនទ�ើង                     ខ. ថយចនុវះ                           គ. ទៅែដែល                  �. េនិែឹង

4.   ទតើទ្ីបេយួណាកនានុងចំទណាេទ្ីបទាងំអស់ខាងទបកាេេនិ៉នទឹកសាបសនុវត្ិភាព និងអនាេយ័ទបបើបរាស់? (5 ពិនទានុ)

     ក. ទ្ីបអាទេរចិខាងទ�ើង   ខ. ទ្ីបអាទេរចិខាងត្ូង  គ. ទ្ីបអូទសអានី            �. ទ្ីបអាបពិច       ង. ទ្ីបអាសនុី

5.  ទតើទិននានយ័េយួណាបតឹេបតរូវសប៉បអ់បតាចនការផ្គតផ់្គងទឹ់កផឹករានទៅបបទទសកេ្នុជា? (5 ពិនទានុ)

     ក. 0-25%             ខ. 26-50%                      គ. 51-75%                    �. 76-90%                 ង. 91-100%

6.   ទតើអ្ីជាេូលទេតនុដែលនាឱំ្យសេនុបទអារាោ ល់រេួតូច? ( 5ពិនទានុ )

     ក. គទប៉ងធារាសាសសតៅឆ្្ម ចបព            ខ. គទប៉ងទបបងកាតឆ្្ម រចបព                  គ. គទប៉ងទឹកសាអែ តសេភាពសូទវៀត

7.   ទតើអាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តទៅរា�ធានីភនាទំពញទ ្្ម វះអ្ី? ( 5ពិនទានុ )

     ក. អាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តរា�ធានីភនាទំពញ      ខ. អាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តកំពងច់ាេ           គ. អាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តបនាទា យ៉ន�យ័

8.   ទៅទពលបពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណូទកើតទ�ើង ទតើបបទទសកេ្នុជាចាបទ់ផតៅើេ៉នអាកាសធាតនុេនិបបបកតីដបបណា? ( 5ពិនទានុ )

ក. សីតនុណហា ភាពខ្ស់ ខ. សីតនុណហា ភាពទាប            គ. ទភលៃៀងធាលៃ កខ់ាលៃ ងំ         �. ទភលៃៀងធាលៃ កតិ់ចតួច   ង. ធាតនុអាកាសធេ្មតា

9.  ទតើការខ្វះទឹកសាបបណាតៅ លេកពីេូលទេតនុសំខានអ់្ីខលៃវះ? ( 5ពិនទានុ )

     ក. ឧសសាេកេ្មអាហារ    �. ការទបបើបរាស់ទោយឧសសាេកេ្ម                              ្. ចទេលៃើយទាងំអស់

     ខ. កំទណើ នបបជា�ន        ង. ការទកើនកទ ត្ៅ ទៅទលើភពដផនែីនាឱំ្យទភលៃៀងធាលៃ កខ់ាលៃ ងំ        �. ោ្ម នចទេលៃើយេយួណាបតឹេបតរូវទ�ើយ

     គ. ការបំពនុលទឹក             ច. ការផ្លៃ ស់បតៅូររទបៀបរស់ទៅរបស់បបជា�នរស់ទៅទីបករុង 

10. ទតើទិននានយ័េយួណាបតឹេបតរូវជាងទគសប៉បអ់បតាចនការខ្វះខ្ាយទឹកសាបទៅរា�ធានីភនាទំពញ? ( 5 ពិនទានុ )

     ក. 5%            ខ. 25%                          គ. 45%                   �. 65%               ង. 85%
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ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (ពិនទានុសរនុប 50 ពិនទានុ)

1.   ង. 15% (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ង.

          0 ពិនទានុ  = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. ខ. គ. �.  

2.   ខ. ទឹកទៅទលើែី និងទឹកកនានុងែី (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. 

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. គ. �.  

3. ក. ទកើនទ�ើង (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. 

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. គ. �.  

4. ង. ទ្ីបអាសនុី (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ង.

                       0 ពិនទានុ  = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. ខ. គ. �. 

5. ខ. 26-50% (5 ពិនទានុ) 

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ.

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. គ. �. ង.  

6. ក. គទប៉ងធារាសាសសតៅឆ្្ម ចបព   (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖       5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក.

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. គ.  

7. ក. អាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តរា�ធានីភនាទំពញ (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក.

                       0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. គ.

8. ក. សីតនុណហា ភាពខ្ស់ (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក.

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. គ. �. ង.  

9. ្. ចទេលៃើយទាងំអស់ (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ្.

            0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. ខ. គ. �. ច.

10. ខ. 25% (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ.

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. គ. �. ង.

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 
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ពិនទានុ ការវនិិច្យ័ និងសំណូេពរសប៉បក់ារបទបងៀន

0 – 20

សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ ៉ននយ័ថ្ពួកទគេនិទាន់៉ នចំទណវះែឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិាគខលៃឹេសារ

វទិយាសាសសតៅសតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត” ទ�ើយ។ ែូទចនាវះ សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ បតរូវដតទធ្ើការ

សិកសាពីេូលោឋា នចន “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត” ទ�ើងវញិទោយអំណានទេទរៀនទនវះទ�ើងវញិ  ទេើយបគរូគប្ទីលើក

ឧទាេរណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំទណវះែឹងេូលោឋា ន៉នបសាបរ់បស់ពួកទគ ។

21 – 30

សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ ៉ននយ័ថ្ពួកទគេនិទានអ់ាចពន្យល់រានបគបប់ោនពី់ចំទណវះែឹងេូលោឋា ន និង

�ំនាញវភិាគង្យៗទលើខលៃឹេសារវទិយាសាសសតៅសតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត” ែូចជា ទិននានយ័សំខាន់ៗ ជាចំនួន និងជា 

ពាក្យគនលៃឹវះ។ ែូទចនាវះ បគរូគប្ចីងអែនុលបង្ហា ញទែើេ្រីលឹំកចំណនុ ចសំខាន់ៗ ចនទេទរៀន។

31 – 40

សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ ៉ននយ័ថ្ពួកទគអាចពន្យល់រានទបចើនពីខលៃឹេសារ និង�ំនាញវភិាគសនុី�ទប្ទលើ

ខលៃឹេសារវទិយាសាសសតៅសតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត”។ ទនវះទោយសារពួកទគេនិទាន់្ នែល់កបេតិេយួដែលពួកទគ

អាចទបបើបរាស់ចំទណវះែឹងរបស់ពួកទគទែើេ្ទីោវះបសាយបញ្ហា វទិយាសាសសតៅទៅទ�ើយ។ ែូទចនាវះ បគរូគួរដតនាសិំស្ពិភាកសាឱ្យ

រានបគបប់ោន ់ទេើយឱ្យពួកទគទ�ើងទធ្ើបទបង្ហា ញឱ្យរានចបាស់ោស់ពីចំណនុ ចសំខានរ់បស់ទេទរៀនទនវះ ទែើេ្�ីួយ�ពួកទគ
 

បដន្េទទៀតកនានុងការអននុវតតៅរទបៀបទរៀនលអែ។

41 – 50

សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ ៉ននយ័ថ្ពួកទគអាចពន្យល់រានពីខលៃឹេសារ និង�ំនាញវភិាគសនុី�ទប្បគបប់ោន់
 ទលើខលៃឹេសារវទិយាសាសសតៅសតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត”។ ទទាវះជាយោ ងណាកទ៏ោយ បគរូបតរូវផតៅល់ការដណនាកំនានុងការ

បបេូលពត័៌៉ នទចញពីទូរទស្ន ៍សារពត័៉ន និងអនុិនធឺណិតបដន្េ ទែើេ្ឱី្យពួកទគបទងកាើនចំទណវះែឹង និង�ំនាញរបស់

ពួក ទគកានដ់តសនុី�ទប្ ។

កា�វិនិច្ឆ័យ




