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សេចក្តីថ្ថែងអំណរគណុ 

 
បណ្តត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ សូមថ្ថលង្អំណរគុណដល់ អនកថ្ដលបានរមួចំថ្ណកដល់ការផលិតថ្ផន 
ការទមទរៀនទនេះ៖ 
 

*សមាជិករកមុផលិតៈ អនកស្សីផាចារ៉ា  សំង្ទដន អនកស្សីដាវតុង្ កាមម៉ា អនកស្សីរុកូី ហារមីា៉ា  និង្កញ្ញដ អូមសីុន បូន
ទលើត  

 

*អនកសម័រគចិតតៈ អាលីស ដុនលីវ ីវរីនីូកា វរូ៉ា កូវ៉ា សយ៉ាមុន ស្សីុស ុមទផត ទរតសីុ សវិមម័រ ណូរកូី ម៉ាូរតីា មា៉ា រ ីទសលធឺរ ី
និង្ឆាឡុត ហ្គូតទធៀ 
 

*ទលករគ ូអនករគ ូបុគគលិក និង្សិសានុសិសស សលទរៀនវតតសួនដុក និង្សលទរៀនវតតទចនទកៀន ថ្ដលបានផត
ល់កិចចសហ្ការកនុង្គទរមាង្  
 

*អនកបកថ្របៈ អនកស្សីមវ និនប៉ាូ (ភាសភូមា) ទលកសួង្ សុភាព(ភាស ថ្មមរ) អនកស្សីមា៉ា លីហ្វូន ដួង្ផាចាន់ (ភាស
ឡាវ) អនកស្សីណូរកូី ម៉ាូរតីា (ភាសជប៉ាុន) អនកស្សីផាចារ៉ា  សំង្ទដន និង្កញ្ញដ អូមសីុន បូនទលើត (ភាសមថ) អនក
ស្សីហួ្យធីងុ្ក ទូយថ្យ៉ាត (ភាសទវៀតណ្តម)   
 
*រចនារកបមុមៈ វមីៃ លីសវ៉ាត់វង់្ 
 
ជាចុង្ទរកាយ ទយើង្មញុំសូមថ្ថលង្អំណរគុណយ៉ាង្រជាលទរៅជូនចំទ េះ មលូនធិិតយូ តូា ទបើគ្មម នការគំ្មរទពី 
មលូនិធតិយូ តូា ទនាេះទទ ការផលិតថ្ផនការទមទរៀនទនេះ ក៏មិនអាចទធវើបានទនាេះថ្ដរ។ 
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តារាងមាតិការ 
 

សវតារ           ទំព័រទី៤ 
ថ្ផនការទមទរៀនសតពីីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍       ទំព័រទី៨ 
ទមទរៀនទី១៖ លកខណៈមនទទសនតររបទវសន៍       ទំព័រទី៨ 

o I: វតថុបំណង្          ទំព័រទី៨ 

o II: ទមទរៀនទី១ ពរាង្ថ្ផនការសកមមភាព      ទំព័រទី៨ 

o III: សកមមភាពលំអិត         ទំព័រទី៨ 
 

 សកមមភាព ១៖ ការថ្ណនំាដំបូង្      ទំព័រទី៨ 
 សកមមភាព ២៖ ថ្លបង្បនធូរបរយិកាស      ទំព័រទី៩ 
 សកមមភាព ៣៖ ថ្សវង្រកលកខណៈវបបធម៌កនុង្សហ្គមន៍    ទំព័រទី៩ 
 សកមមភាព ៤៖ បទបាា ញសតីពីលកខណៈមនវបបធម៌ទផសង្ៗ   ទំព័រទី១០ 
 សកមមភាព ៥៖ កិចចការរតូវទធវើកនុង្ថ្នន ក់          ទំព័រទី១៤ 

 

ទមទរៀនទី២៖ ទទសនតររបទវសន៍ទៅកំរតិបុគគលនិង្សហ្គមន៍     ទំព័រទី១៦ 
o I: វតថុបំណង្          ទំព័រទី១៦ 

o II: ទមទរៀនទី២ ពរាង្ថ្ផនការសកមមភាព      ទំព័រទី១៦ 

o III: សកមមភាពលំអិត         ទំព័រទី១៦ 
 

 សកមមភាព ១៖ ការថ្ណនំាដំបូង្      ទំព័រទី១៦ 
 សកមមភាព ២៖ ថ្លបង្រលឹំកទមទរៀន      ទំព័រទី១៦ 
 សកមមភាព ៣៖ ការថ្ចករថំ្លកទរឿង្រ៉ា វ      ទំព័រទី១៨ 
 សកមមភាព ៤៖ លំហាត់ថ្ផនទី       ទំព័រទី១៨ 
 សកមមភាព ៥៖ ទទសនតររបទវសន៍កនុង្តំបន់ទមគង្គ៖ ទចាទសួរនិង្ថ្ផនទី      ទំព័រទី១៩ 
 សកមមភាព ៦៖ ទសចកតីសរបុ             ទំព័រទី២០ 

 

ទមទរៀនទី៣៖ របវតតិទទសនតររបទវសន៍កនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ    ទំព័រទី២២ 
o I: វតថុបំណង្          ទំព័រទី២២ 

o II: ទមទរៀនទី៣ ពរាង្ថ្ផនការសកមមភាព      ទំព័រទី២២ 

o III: សកមមភាពលំអិត         ទំព័រទី២២ 
 

 សកមមភាព ១៖ ការថ្ណនំាដំបូង្      ទំព័រទី២២ 
 សកមមភាព ២៖ ថ្លបង្រលឹំកទមទរៀន      ទំព័រទី២២ 
 សកមមភាព ៣៖ បទង្កើតជាតារង្ទពលទវលមនរបវតតិទទសនតររបទវសន៍  

 ទៅកនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ    ទំព័រទី២៤ 
 សកមមភាព ៤៖ ទសចកតីសរបុ             ទំព័រទី២៦ 

 

ទមទរៀនទី៤៖ របវតតិជាសកលសតពីីទទសនតររបទវសន៍      ទំព័រទី៣៥ 
o I: វតថុបំណង្          ទំព័រទី៣៥ 

o II: ទមទរៀនទី៤ ពរាង្ថ្ផនការសកមមភាព      ទំព័រទី៣៥ 
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o III: សកមមភាពលំអិត         ទំព័រទី៣៥ 
 

 សកមមភាព ១៖ ការថ្ណនំាដំបូង្      ទំព័រទី៣៥ 
 សកមមភាព ២៖ ថ្លបង្រលឹំកទមទរៀន      ទំព័រទី៣៥ 
 សកមមភាព ៣៖ ការទធវើដំទណើ រមនមនុសសជាតិ     ទំព័រទី៣៦ 
 សកមមភាព ៤៖ ការរកទ ើញពីរបវតតិជាសកលមនទទសនតររបទវសន៍  ទំព័រទី៣៧ 
 សកមមភាព ៥៖ មនុសសលប ីនិង្ការទធវើទទសនតររបទវសន៍      ទំព័រទី៣៨ 
 សកមមភាព ៦៖ ទសចកតីសននិដាា នពីទមទរៀន     ទំព័រទី៣៨ 
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សាវតារ 
 
កនុង្ការទៃលើយតបទៅនិង្ទិសទៅរបស់អាស នកនុង្ការពរងឹ្ង្ភាពផារភាជ ប់មនសង្គមទៅកនុង្តំបន់ និង្ទធវើការទឆាព េះ 
ទៅរកសមាហ្រណកមមសង្គមនិង្ទសដាកិចច របទទសទៅកនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គបានទធវើកិចចការរមួគ្មន ទដើមប ី
ៃលុេះបញ្ញច ងំ្ពីទគ្មលគំនិតទនេះ ទៅកនុង្ថ្នន ក់ទរៀន។    កូនសិសសទៅកនុង្សលបឋមសិកាកំពុង្ថ្សវង្យល់ពីបណ្តត  
របទទសទផសង្ទទៀតកនុង្តំបន់អាស ន និង្កនុង្សលទរៀនមលេះទទៀតកំពុង្បទរង្ៀន កូនសិសសពីភាសមនរបទទស 
កនុង្អាស ន។ បណ្តត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ រមួជាមួយមូលនិធិសរមាប់ពលករទទសនតររបទវសន៍ មកពីប
ណ្តត របទទសកនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ រពមទំង្អង្គការថ្ដគូរ បានអនុវតតនូវគទរមាង្ ជាទរចើនទដើមបី បាា ញពី
ទគ្មលគំនិតការរមួរស់ទៅជាមួយគ្មន  និង្ពីរទបៀបសមាហ្រណកមមសង្គមទៅកនុង្តំបន់។ ទៅថ្មកុមភៈ ឆាន ំ២០១៣ ប
ណ្តត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ បានទរៀបចំសននីសីទកនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ សតីពី ទទសនតររបទវសន៍ៈ 
ពលករមកពីបណ្តត របទទសកនុង្មហាអនុតំបន់ ទទនលទមគង្គរមួរស់ជាមួយគ្មន  នាទីរកុង្ បាង្កក របទទសមថ។ អនក
ចូលរមួកនុង្ សននីសីទបានបទង្កើតជាករមង្អនុសសន៍ រមួមានអនុសសន៍កនុង្ការទលើកទឹក ចិតតទអាយបទង្កើតជាស
មាភ រៈអប់រសំតីពីអនតរវបបធម៌ ទដើមបទីលើកកមពស់ការយល់ដឹង្ ពីរទបៀបថ្ដលទទសនតររបទវសន៍ និង្ការផាល ស់ទីរបស់
មនុសសទៅកនុង្តំបន់ទមគង្គបានចទរមើនលូតលស់ដល់វបបធម៌កនុង្តំបន់ និង្ពីរទបៀបមនការ ទរបើរបាស់ជីវតិ។ 
 

តាមរយៈចំនុចខាង្ទលើទនេះ ទៅកនុង្ថ្មធនូ ឆាន ំ២០១៣ បណ្តត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ បានចាប់ទផតើមនូវ 
គទរមាង្មួយមានចំណង្ទជើង្ថ្ន ការរបួរមួននភាពចមមរុះគ្នា  ទដើមបបីទង្កើតជាករមង្មនធនធានអប់រដូំចតទៅ៖ 
 

ក) ទសៀវទៅរបូភាពសរមាប់កុមារអាយុពី៦ទៅ៧ឆាន ំ ពីការរស់ទៅរមួគ្មន  រវង្វបបធម៌និង្ជនជាតិចរមុេះគ្មន  និង្ ម) 
ករមង្ថ្ផនការទមទរៀននិង្ធន ធានសតីពីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍កនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ។  
 
ទដើមបីបទង្កើតជាថ្ផនការទមទរៀនសតីពីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍ បណ្តត ញ ទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ ជាដំបូង្បាន 
ទរៀបចំការស្សវរជាវឯកសរ កនុង្បំណង្ថ្សវង្យល់ពីថ្ផនការទមទរៀនឬកិចចថ្តង្ការបទរង្ៀន ថ្ដលមានស្សប់ សតី
ពីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍កនុង្តំបន់ទផសង្ និង្បានបទង្កើតជាគំនិតថ្នទតើគួរទរៀបចំថ្ផនការទមទរៀនថ្បបណ្ត សតីពី 
របវតតិទទសនតរ របទវសន៍ទៅកនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ។ កនុង្ទគ្មលបំណង្បទង្កើតថ្ផនការទមទរៀន ថ្ដលសកតិ 
សមសរមាប់បរបិថ សលទរៀនមូលដាា នទនាេះ រកមុផលិតជាដំបូង្បានទរៀបចំកិចចរបជំុជា   មួយរគូកនុង្ការ សហ្
ការជាមួយសលទរៀន ទដើមបីថ្សវង្យល់ពីការរពឹំង្ទុករបស់សលទរៀនចំទ េះទមទរៀនថ្បបទនាេះ និង្មាន ការ
ថ្ណនំាពីទគ្មលគំនិតមនថ្ផនការថ្ដលទរគ្មង្ទឡើង្ទដាយបណ្តត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ រពមទំង្ ពិភាកា
ពីវធីិសស្តសតថ្ដលអាច ទរបើរបាស់និង្ការទរៀបចំទពលទវលសរមាប់ទមទរៀន។ ទដាយថ្ផែកទលើ ការពិភាកា     ប
ណ្តត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ បានទរៀបចំពរាង្ថ្ផនការទមទរៀន និង្បានសកលបង្ ទៅកនុង្ថ្នន ក់ទរៀន មន
សលបឋមសិកាចំនួនពីរ កនុង្ទមតតទ ៀង្មម៉ា។ បនាទ ប់មក ថ្ផនការទមទរៀនរតូវបានថ្កសរមួល និង្ថ្កលំអ 
ទយលទៅតាមទយបល់និង្ការទៃលើយតបពីកុមារនិង្រគូកនុង្កំឡុង្ទពលការសកលបង្ទនេះ។ 
 
ទដើមបីធានាទអាយមានការយល់និង្សរមបថ្ផនកវបបធម៌មនថ្ផនការទមទរៀនកនុង្របទទសទផសង្ទទៀត បណ្តត ញទទស 
នតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ បានសវេះថ្សវង្រកមតិទយបល់ពីមដគូរបស់មលួនពីបណ្តត របទទសមួយ ចំនួនផង្ថ្ដរ។ 
 

កនុង្ទពលថ្ដលថ្ផនការទមទរៀនរតូវបានទរៀបចំជាមួយនិង្សនមតថ្ននឹង្មានបួនទមទរៀនទនាេះ សលទរៀននីមួយៗ 
អាចរតវូការការថ្កសរមួលទពលទវលនិង្វធីិសស្តសត ទដាយទយលទៅតាមតរមូវការរបស់ពួកគ្មត់ រមួមាន ទពល 
ទវលមានកំណត់ និង្ទៅតាមចំនួនកុមារទៅកនុង្ថ្នន ក់នីមួយៗ។ ទបើសិនជាអាចទនាេះ បណ្តត ញទទសនតររបទវសន៍ 
ទទនលទមគង្គ សូមទលើកទឹកចិតតសលទរៀន កនុង្ការទរបើរបាស់ទពលទវលទអាយបានទូលយ ទដើមបីជរមញុទអាយ 
កុមារមានទពលពិភាកាទរចើន និង្ទដើមបទីអាយពួកទគអាចៃលុេះបញ្ញច ងំ្ពីអវីថ្ដលពួកទគបានទរៀនសូរតកនុង្ថ្នន ក់។ 
 

ទយើង្មញុំសង្ឃមឹថ្ន ទលករគូអនករគូនិង្កុមារនឹង្បានទ ើញថ្នទមទរៀនសតី ពីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍ទនេះ ពិតជា មាន
លកខណៈសបាយៗ ថ្ដល ទធវើទអាយពួកទគមានអារមមណ៍រកីរយនិង្កាល ហានកនុង្ការយកទៅបាា ញកនុង្ និង្ទរៅ
ថ្នន ក់ទរៀន។ 
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o សេចក្តទីសូៅ 
ថ្ផនការទមទរៀនទនេះមានបួនរបធានបទ។ របធានបទនីមួយៗរតូវការ    រយៈទពលបទរង្ៀនមួយទមា៉ាង្ទដើមប ី ពិភា 
កា។ របធានបទរមួមានៈ ១)លកខណៈទទសនតររបទវសន៍ ២)ទទសនតររបទវសន៍កនុង្កំរតិជាបុគគល និង្សហ្គម ន៍ 
៣)របវតតិទទសនតររបទវសន៍កនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ និង្ ៤) របវតតិជាសកលមនទទសនតររបទវសន៍។ ទមទរៀន 
រតូវបានទរៀបចំសរមាប់អនកទរៀន ទដើមបអីភិវឌឍន៍ការយល់ដឹង្របស់ពួកទគ ថ្ដលការទធវើទទសនតររបទវសន៍ គឺជាថ្ផនក 
ធមមតាមនដំទណើ រការរបស់មនុសស ទហ្ើយថ្ដលការទធវើទទសនតររបទវសន៍ទនេះ រមួចំថ្ណកទៅដល់ថ្បបបទមនជីវតិ 
ទៅកនុង្សង្គមបចចុបបនន។ 
 

o វតថុបំណង 
 

គទរមាង្ មានបំណង្ទអាយមានការចូលរមួពីកុមារ ថ្ដលបានទទួលសគ ល់ថ្នការទធវើទទសនតររបទវសន៍ គឺជា 
ដំទណើ រការធមមតាមនភាពជាមនុសសតាមរយៈរបវតតិទទសនតររបទវសន៍ជាលកខណៈតំបន់និង្សកល។ ទៅចុង្បញ្ច ប់ 
មនទមទរៀន អនកទរៀនរតវូបានរពឹំង្ថ្ននឹង្យល់កាន់ថ្តចាស់ ពីចលនាផាល ស់ទីរបស់មនុសសនិង្របរពឹតតទៅកនុង្ផលូវ មន 
ជីវតិថ្ដលរតវូបានជេះឥទធិពលទដាយវបបធម៌ចរមុេះ។ 
 

o សពលសវលា 
 

ទមទរៀនទំង្មូលតរមូវទអាយទរៀបចំជាអបបបរមិា ចំនួនបួនវគគ ។ ទមទរៀននីមួយៗចំណ្តយទពលមួយទមា៉ាង្។ 
 

o មររមសគ្នលសៅ 
 

កុមារអាយុពី១០ទៅ១១ឆាន ំ ឬសិសានុសិសសទរៀនថ្នន ក់ទី៤ឬទី៥ កនុង្   កំរតិសលបឋមសិកា។ 
 

o វិធីសាស្តេ ី
 

ការទរៀនថ្បបពិភាកាថ្វកថ្ញក។  
 

o េមាា រៈសមរីមាេ ់
 

មា៉ា សីុនបញ្ញច ងំ្សរមាប់ទធវើបទបាា ញ និង្សមាភ រៈទផសង្ៗទទៀតដូចថ្ដលបានបញ្ញជ ក់ទៅតាមទមទរៀននិមួយៗ។ 
 

o រំណតេ់មាគ លេ់មមាបម់គូបណុីុះបណី្តល/អារេមមបេមមលួ 
 

ទដាយសរថ្តថ្ផនការទមទរៀនទនេះ មានបំណង្ទដើមបីទអាយអនកសិកាយល់កាន់ថ្តចាស់ពីការទធវើទទសនតរ របទវ
សន៍ ថ្នជាបាតុភូតធមមតា ជាការសំខាន់ថ្ដលរគបូណតុ េះបណ្តត លរតវូទជៀសវង្ការប៉ាេះ ល់មិនរតឹមរតូវទៅ ទលើ
ទំទនៀមទំលប់ជាក់លក់មួយចំនួន។  កយទពចន៍ថ្ដលបានទរបើចំទ េះជនទទសនតររបទវសន៍ អាចជេះឥទធិពល ជា
វជិជមានឬអវជិជមាន អំពីរទបៀបថ្ដលអនកសិកាទទួលយល់ដឹង្ពីទទសនតររបទវសន៍ និង្ជនទទសនតររបទវសន៍។  
 

កនុង្ទគ្មលបំណង្ ទលើកកមពស់ពីភាពអពារកឹត និង្យុតតិធម៌មនឥរយិបថចំទ េះបញ្ញា ទទសនតររបទវសន៍ និង្ជន 
ទទសនតររបទវស៍ទៅកនុង្សហ្គមន៍របស់ពួកទគ សូមសំណូមពរដល់រគបូណតុ េះបណ្តត លសរមបសរមួល ទៅតាម 
ទគ្មលការណ៍ថ្ណនំាដូចតទៅ។ 
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o  កយទពចន៍រតវូទជៀសវង្៖ 
ការទរបើរបាស់ កយទពចន៍ដូចតទៅទនេះគួរថ្តរតវូបានទជៀសវង្៖ 
១. ពលករទទសនតររបទវសន៍មុសចាប់/ទទសនតររបទវសន៍មុសចាប់ៈ  
     ពិចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ពលករទទសនតររបទវសន៍ថ្ដលគ្មម នឯកសរ/ទទសនតររបទវសន៍មិនទទៀង្ទត់ 

២. មនុសសទូកៈ  
     ពិចារណ្តទរបើរបាស់ៈ អនកថ្សវង្រកសិទធិរជកទកាន/ពលករទទសនតរ របទវសន៍ថ្ដលគ្មម នឯកសរ/  
     ទទសនតររបទវសន៍មិនទទៀង្ទត់ 
៣. ជនទរៅស្សកុៈ  
     ពិចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ពលករ/ពលករទទសនតររបទវសន៍ 
៤. ពលករគ្មម នជំនាញ/ពលករជំនាញៈ  
     ពិចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ពលករកនុង្វស័ិយមិនផលូវការ/ ការារកនុង្វស័ិយមិនផលូវការ 
៥. ជំនន់មនពលករទទសនតររបទវសន៍ៈ  
     ពិចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ចលនាមនពលករទទសនតររបទវសន៍  
៦. ពលករទទសនតររបទវសន៍បានផតុំគ្មន ទៅកាន់...៖  
     ពិចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ពលករទទសនតររបទវសន៍ផាល ស់ទីទៅកាន់... 
៧. បានលួង្ទលមទបាកបទញ្ញឆ តទៅកនុង្ (ដូចថ្ដល លួង្ទលមទបាកបទញ្ញឆ តទៅកនុង្ទសវបំទរ ើផលូវទភទ)  
     ពិចារណ្តទរបើរបាស់ៈ បានទរជើសទរ ើសមិនទសម េះរតង់្/បានទរជើសទរ ើសតាមរយៈការទរបើរបាស់ការបំភាន់ 
៨. ទសករៈ  
     ពិចារណ្តទរបើរបាស់ៈ ទធវើការកនុង្លកខមណឌ ទកង្របវញ័្ច ពលកមម/ពលករ/ពលកររទំរទការលំបាក 
 

ទដើមបីថ្សវង្យល់ថ្នទហ្តុអវីបានជារតវូទជៀសវង្ការទរបើរបាស់ កយ   ទំង្អស់ទនាេះ សូមអទញ្ជ ើញទមើលទៅកនុង្ 
" កយថ្ដលរតវូទជៀសវង្" មនបណ្តត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គ តាមរយៈ  
http://www.mekongmigration.org/vocab/terms_to_avoid.html  
 
ទដើមបីយល់កាន់ថ្តចាស់អំពី កយទពចន៍ជាទូទៅរតវូទរបើទពលពិភាកា ពីទទសនតររបទវសន៍ សូមទមើលឯកសរ ផ
លិតទដាយបណ្តត ញទទសនតររបទវសន៍ទទនលទមគង្គមានចំណង្ទជើង្ថ្នៈ ការនិយយពីទទសនតររបទវសន៍ៈ វកយ ស័ពទ
ទមគង្គសតីពីការទធវើទទសនតររបទវសន៍ឬអាចទមើលតាមទគហ្ទំព័រៈ http://www.mekongmigration.org/vocab/ 

 

ការយលស់ ីញតៗគ្នា  
 

ក៏ជារបការសំខាន់ផង្ថ្ដរសរមាប់រគូ កនុង្ការទទួលសគ ល់ថ្នទតើរបវតតិទទសនតររបទវសន៍រតូវបាន បទរង្ៀនទដាយ 
រទបៀបណ្ត និង្រតវូបាននិយយទដាយរទបៀបណ្តអំពីការៃលុេះបញ្ញច ងំ្ពីទសសនៈផាទ ល់មលួន ថ្ដលមួយចំនួនអាចនំា 
ទៅ រកភាពលំទអៀង្ និង្ការយល់ទ ើញតៗគ្មន  ទហ្ើយមួយចំនួនក៏អាចបណ្តត លមកពីរគូផង្ថ្ដរ។ កនុង្ការចង្ចំា 
បញ្ញា ទនេះ ទុកកនុង្ចិតត រគគួូរថ្តមិតមំធានាថ្នមលួនមានជំហ្រអពារកឹត និង្ការថ្ដលពិភាកាគ្មន កនុង្ថ្នន ក់រតវូបាន ទធវើ
ទឡើង្ជាមួយនិង្ការសង្កត់ធងន់ចំទ េះការទគ្មរពនិង្ការទយគយល់រវង្គ្មន ទៅវញិទៅមក។ កនុង្ករណីថ្ដល មាន
ការរប មទៅនិង្ការយល់មុសតៗគ្មន  ឧទហ្រណ៍ទៅទពលថ្ដលកុមារមានទយបល់ពី បុគគលិកលកខណៈ មន
មនុសសមកពីទីកថ្នលង្ជាក់លក់ណ្តមួយទនាេះ រគូចំាបាច់រតវូទដាេះស្សយបញ្ញា ទនេះ។ វធីិសស្តសតថ្ដលរតូវ ទដាេះ
ស្សយការទកើតទឡើង្ដូចទនាេះ អាចមាន ដូចតទៅ៖ 
 

១. ពិភាកាជាមួយអនកសិកា ពីរទបៀបថ្ដលមនុសសថ្តង្ថ្តយកសំបកទរៅទៅពណ៌នាពីអនកដមទ និង្ពីរទបៀប 
    ថ្ដលសំបកទរៅទំង្ទនេះអាចថ្ផែកទៅទលើសំទលៀកបំ ក់ ភិនភាគ រទបៀបថ្ដលមនុសសមាន ក់និយយ ឬរកុម 
    ថ្ដលមនុសសមាន ក់ទនាេះទៅជាមួយ។ 

http://www.mekongmigration.org/vocab/terms_to_avoid.html
http://www.mekongmigration.org/vocab/
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    ពនយល់ថ្នការចាត់ថ្នន ក់វតថុឬមនុសសគឺជាចំណូលចិតតពីធមមជាតិរបស់មនុសស។ ទទេះជាយ៉ាង្ណ្ត មនុសស  
    ថ្តង្ថ្តបា៉ា ន់សម នអំពីរកុមមនុសសថ្ដលទគមិនថ្ដលសគ ល់ទសេះ។ 
២. សួរអនកទរៀនទអាយផតល់ជាឧទហ្រណ៍ ឧ.អនកកំថ្បលង្ ពលកររបឹង្ថ្របង្ ។ល។ រចួសរទសរទៅទលើកាត រទមៀន។ 
៣. សួរអនកទរៀន ទអាយយកទពលបនតិចកនុង្ការសំលឹង្ទមើលទៅកមមវតថុថ្ដលអនកទរៀនបានថ្ចករថំ្លកទនាេះ។  
     ទរបើសំណួរដូចតទៅទនេះទដើមបីដឹកនំាការពិភាកាអំពីអវីថ្ដលពួកទគកត់រតាទុកៈ 

 ទតើការបា៉ា ន់សម នប៉ាេះចំអនករល់គ្មន កនុង្រកមុទទ?  
 ទតើមនុសសភាគទរចើនមានការបា៉ា ន់សម នដូចគ្មន ថ្មនទទអំពីរកុម? ទហ្តុអវីថ្មន ឬទហ្តុអវីមិនថ្មន?  
 ទតើការបា៉ា ន់សម នរបាប់ទយើង្ពីអវីមួយចាស់លស់អំពីបុគគលណ្តមួយថ្ដលបានចាត់ថ្នន ក់ថ្ដរទទ?  
 ទតើការបា៉ា ន់សម នមានឥទធិពលចំទ េះឥរយិបថរបស់អនកចំទ េះអនកដមទយ៉ាង្ណ្ត?  

៤. ឥលូវសូមសួរអនកទរៀន កនុង្ការជួយកំណត់ កយ "ការយល់ទ ើញតគ្មន "។ ពនយល់ថ្នទៅទពលថ្ដលទយើង្  
    ទធវើការសម នអំពីរកុមមនុសសទំង្មូល ការសម នទនាេះរតូវបានសំទៅទៅជាការយល់ទ ើញតគ្មន ទៅវញិ។ ទៅ  
    ទពលការសម ននិង្យល់ទ ើញតៗគ្មន មានឥទធិពលទលើ ឥរយិបថរបស់ទយើង្ទហ្ើយទនាេះ ទយើង្និង្ទ ើញថ្ន  
    ការវនិិចឆ័យទដាយយុតតិធម៌អំពីអនកណ្តមាន ក់ ឬអវីមួយពិតជាពិបាក។ ការជេះឥទធិពលទលើការវនិិចឆ័យទនេះ រតូវ  
    បានទៅថ្ន "ភាពលំទអៀង្" ។ 
៥. សូមរកទឡកទមើលទៅទលើកមមវតថុទផសង្ៗទទៀតថ្ដលមានកត់រតាទុកនិង្ទធវើការពិភាកាកនុង្ថ្នន ក់ជំុវញិ សំណួរ  
     ដូចតទៅៈ ទតើកមមវតថុទំង្ទនេះទរៀបរប់ពីការយល់ទ ើញតៗគ្មន ថ្ដរទទ? ទតើពួកទគអាចរង្នូវ ភាពអយុតតិធម៌  
     និង្ ឺចាប់យ៉ាង្ណ្ត?1 
 

ទពលទវលថ្ដលលែបំផុតកនុង្ការជថ្ជកពីបញ្ញា ការយល់ទ ើញតៗគ្មន  និង្បុទរវនិិចឆ័យ អាចអាស្ស័យទៅទលើ ចរកិ 
លកខណៈរបស់អនកទរៀនកនុង្ថ្នន ក់។ ឧទហ្រណ៍អនកទរៀនថ្ដលមានមតិថ្បបជាការយល់ទ ើញតៗគ្មន ទនាេះ អាចមាន 
អារមមណ៍មិនហា នកនុង្ការចូលរមួជាបនតកនុង្ថ្នន ក់ របសិនទបើមតិរបស់ពួកទគរតូវបានកំណត់ថ្នការយល់ទ ើញ តៗ
គ្មន  បនាទ ប់ពួកទគមានមតិរចួ។ កនុង្ករណីទនេះ រគូអាចទលើកយកការពិភាកាពីការយល់ទ ើញតៗគ្មន ទនេះ ទៅ ដាក់
ទៅកនុង្ទមទរៀនបនាទ ប់ ឬអាចទរៅទមទរៀនសតីពីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍។ 
 

េំណូមពរបថ្នថមៈ 
 

ទរៅពីការចង្ចំាកនុង្ចិតតនូវ កយថ្ដលរតូវទជៀសវង្និង្ការយល់ទ ើញតៗគ្មន  រគូក៏អាចទដើរតួជាអនក លុបបំបាត់ 
របូភាពអវជិជមានចំទ េះពលករទទសនតររបទវសន៍ថ្ដលបទង្កើតទឡើង្ទដាយរបព័នធផសពវផាយសធារណៈ ទដាយ ទធវើ
តាមដំបូនាម នដូចខាង្ទរកាម៖ 
 

o ទជៀសវង្របូភាព អតថបទ ឯកសរនិង្របព័នធផសពវផាយថ្ដល មានលកខណអវជិជមានចំទ េះពលករ ឧ.
ពលករជាអនករក គរគិច អស់សង្ឃឹម មុសចាប់ 

o ទជៀសវង្សច់ទរឿង្ថ្ដលប៉ាេះ ល់ដល់ផលូវចិតត 
o ទរបើរបាស់ថ្តទិននន័យជាក់លក់ បចចុបបននភាពនិង្របាកដរបជា 

o ធានាថ្ន កយទពចន៍រតឹមរតូវ រតូវបានទរបើរបាស់ 

o បញ្ជូ លនូវទសសនៈ ការយល់ទ ើញ និង្បទពិទសធន៍មនពលករ ទដាយមលួនពួកទគផាទ ល់ 

_________________________________ 
1ដកស្សង់្ពី "ការថ្សវង្យល់ពីការយល់ទ ើញតគ្មន " សរមាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលទមើល៖ 
http://www.discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/understanding-stereotypes.cfm  
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ថ្ផនការសមសរៀន េីីពីមរវតិីននសទេនរីមរសវេន៍ 
សមសរៀនទី១៖ លរខណៈននសទេនរីមរសវេន ៍

 
 

I: ទគ្មលបំណង្ៈ 
i) ទដើមបីថ្សវង្រកឧទហ្រណ៍ទផសង្ៗមនទទសនតររបទវសន៍កនុង្ជីវតិរស់ទៅរបចំាមថង 
ii) ទដើមបីទទួលសគ ល់ពីការរមួចំថ្ណកមនទទសនតររបទវសន៍កនុង្កំរតិ ផាទ ល់មលួននិង្តំបន់ 

iii) ទដើមបីទលើកអំពីវបបធម៌ចរមេុះគ្មន និង្ការរស់ទៅជាមដគូ ថ្ដលជាលទធផលមនចលនាបំលស់ទី និង្ភាព ពឹង្
 ក់ទៅវញិទៅមកមនមនុសស  

iv) ទដើមបីថ្ណនំាដល់អនកទរៀនពីទមទរៀនជា ុតៗ កនុង្វធីិរកីរយនិង្ សបាយៗ   
 

II: ទមទរៀនទី១ ពរាង្សកមមភាពៈ 
 
 

មាតិការ សមាភ រៈ រយៈទពល 

សកមមភាព 1) ការថ្ណនំាដំបូង្  ៥ 

សកមមភាព 2) ថ្លបង្បនធូរបរយិកាស ចទរមៀង្(ទរ ើសបាន) ឧបករណ៍សទមលង្ ១០ 

សកមមភាព 3) ការជថ្ជកផាទ ល់ មាត់កនុង្ថ្នន ក់ រកដាសកាត់តូចៗ ប ិច ១០ 

សកមមភាព 4) បទបាា ញពីលកខណៈវបបធម៌ទផសង្ៗ បទបាា ញ រកដាសA3 និង្ប ិច ២០ 

សកមមភាព 5) កិចចការរតូវទធវើ  ៥ 

 

III: សកមមភាពលំអិត  

 

េរមមភាពទី១៖ ការថ្ណនំដំបងូ 
 

 រយៈទពលៈ ៥នាទី 
 

 ជំហា នៈ 
 

ជូនដំណឹង្ដល់អនកទរៀនដូចតទៅៈ 
- មានសកមមភាពពិទសស នឹង្រតូវទរៀបចំកនុង្ថ្នន ក់រយៈទពល៤មថង។ សកមមភាពទនាេះ នឹង្មុសពីមុមវជិាជ ដមទ 

ទរ េះនឹង្តរមវូទអាយ មានការចូលរមួជាទរចើនពីពួកទគកនុង្ការទរៀនទនេះ។ 

- ព័ត៌មានទូទៅអំពីទមទរៀនៈ ចំណង្ទជើង្ វតថុបំណង្ ទពលទវល ទហ្តុអវី និង្ទដាយរទបៀបណ្ត។ 

- បទង្កើតទគ្មលការណ៍រកុមៈ សំុទអាយអនកទរៀនសំណូមពរមុន ។ បនាទ ប់មករគូថ្ថមតាមទរកាយនូវ ទគ្មល
ការណ៍សំខាន់ៗដូចជា សត ប់មតិរបស់មិតតភកតិ និង្ទគ្មរពនូវមតិទផសង្ៗ។ 

 ពនយល់ថ្នវថ្តង្ថ្តមិនមានចទមលើយរតូវឬមុសទនាេះទទ ដូទចាន េះសូមសវ គមន៍អនកទរៀន កនុង្ការថ្ចករថំ្លក 
គំនិតរបស់ពួកទគទដាយគ្មម នការភិតភ័យថ្នមុស កនុង្ថ្នន ក់ទរៀនទនាេះ។ 
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 សូមសួរពីអវីទៅជាគំនិតរបស់ពួកទគចំទ េះទទសនតររបទវសន៍? សរទសរដាក់ទៅទលើកាត រទមៀន។ គូស 
បញ្ញជ ក់ការរកទ ើញសំខាន់ៗ។ 

 

េរមមភាពទី២៖ ថ្លែងបនធូរបរិយាកាេ 
 
 

 រយៈទពលៈ ១០នាទី 
 

 ជំហា នៈ 
 

សំុទអាយសិសសទំង្អស់ រទៅថ្កបរទៅអីរបស់ពួកទគ។ ពនយល់នូវថ្លបង្ទដាយសំណូមពរនូវរបទភទអវីមួយ 
ទហ្ើយពនយល់ថ្នទបើនណ្តរមាន ក់រតវូទៅនិង្របទភទថ្ដលសំណូមពរទនាេះ ទគអាចបតូរកថ្នលង្ជាមួយសិសសរមួថ្នន ក់ 
ថ្ដលទៃលើយស្សទដៀង្គ្មន ។ 

 ឧទហ្រណ៍ៈ  ក់ថ្វនតា ភាពបិុនរបសពវថ្ផនកតន្រនតី ចំណូលចិតត មាូបអាហារ របទទសថ្ដលទគចង់្ទៅ ជា
ទដើម។ 

មនុស្សចុងក្រោយឈរក្ោយមិនអាចបតូរក្ៅកន្នែងថ្មី ោែ យក្ៅជាអ្នកន្ដលររូវ របោស្របក្ភទមួយក្ផសងក្ទៀរ 
ក្ោយឈរក្ៅចំកណ្តត លចំក្ណ្តមអ្នកក្រៀនទំងអ្ស់្។ ន្លែងបនតក្លងពី៥ ក្ៅ១០ដងក្ោងក្ៅតាមក្ពលន្ដល 
ផតល់ក្អាយ(១០នាទីរាប់ទំងោរន្ែនំាកនុងោរក្លង)។ ក្បើកស្ក្មែងក្ភែងអាចជួយបក្ងកើនភាពរកីរាយរបស់្ ពួក
ក្េ។ ចុងក្រោយននន្លែង សូ្មរាប់ក្ៅអ្នកក្រៀនថាកន្នែងន្ដលពួកក្េឈរ (ក្ៅក្ៅអី្របស់្អ្នកណ្តក៏ក្ោយ) នឹង
ោែ យក្ៅជាកន្នែង អ្ងគុយរបស់្ពួកក្េក្ៅកនុងថាន ក់ក្នេះ។ សំុ្អ្នកក្រៀនក្អាយន្បរចំក្ ៀងក្ដើមែីនិោយសួ្ស្តី ក្ៅ
ោន់មិរតភកតិជិរខាង។ 
 

ស្ម្ភា រៈ ក្ភែង (អាចក្រ ើស្ាន) 
 

បរោិោស្ថាន ក់ក្រៀនៈ 
 សូមទធវើទអាយមានលកខណរកីរយនិង្ចាប់អារមមណ៍។ ទធវើទអាយថ្នន ក់មានភាពទង្ឿង្ៃងល់ពីកិចចថ្តង្ការ 

បទរង្ៀននិង្សកមមភាពពិទសសទនេះ។ 

 
  

េរមមភាពទី៣៖ ថ្េែងររលរខណៈវរែធមរ៌ាុងេហគមន ៍
 

 រយៈទពល៖ ១០នាទី 
 

 ជំហា នៈ 
 

ផតល់រកដាសកាត់តូចៗមួយកនុង្អនកទរៀនមាន ក់។ សំុទអាយអនកទរៀនសរទសរដាក់ទលើរកដាសទនាេះ នូវអាហារ 
សំណពវចិតតចំនួនបី។ សំុទអាយអនកទរៀនមលេះអាននូវការសរទសរទៅទលើរកដាសទនាេះ រចួយកទៅបិទទៅទលើ កាត រ 
ទមៀន។គូសរង្វង់្ចំទ េះចទមលើយណ្តថ្ដលមានលកខណជាវបបធម៌ ឧ. មុមមាូបអនតរជាតិ។ សួរអនកថ្ដលទៃលើយ 
ចទមលើយទនាេះពីកថ្នលង្ថ្ដលទធវើមុមមាូបទនាេះ រទបៀបថ្ដលពួកទគថ្ណនំាពីមុមមាូបទនាេះ អវីថ្ដលពួកគិតថ្នចូលចិតត មុម
មាូបទំង្ទនាេះ ទដាយមិនបានទធវើដំទណើ រទៅកាន់របទទសកំទណើ តមនមុមមាូបទំង្ទនាេះក៏ទដាយ។ 
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បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀនៈ 
 ទញទអាយអនកទរៀនទំង្អស់ចូលកនុង្ការពិភាកា។ ជរមុញទអាយមានការចូលរមួ ទរ េះមិនមានចទមលើយ 

មុសឬរតូវទនាេះទទ ទហ្ើយអវីៗសុទធថ្តជាដំទណើ រការមនការទរៀន។ 
 

េរមមភាពទី៤៖ បទបង្ហា ញេីពីលីរខណៈននវរែធមស៌ផេងៗ 
 
ជថ្ជកថ្វកថ្ញកជាមួយផនត់គំនិតរបស់អនកទរៀនពីលកខណៈធមមតាទផសង្ៗមនវបបធម៌កនុង្សហ្គមន៍របស់ពួកទគ និង្ 
ពីកថ្នលង្ទដើមកំទណើ តរបស់ពួកទគ។សិសសនឹង្រតូវទលើកទឡើង្ពីលកខណៈទំង្ឡាយទនេះ ថ្ដលពួកទគអាចរកទ ើញ 
យ៉ាង្ាយស្សួលកនុង្សហ្គមន៍។ ចុង្បញ្ច ប់ទមទរៀន អនកទរៀនរតូវបានរពឹំង្ថ្នទទួលបាននូវរបកគំទហ្ើញថមីៗ និង្ 
មាន ការភាញ ក់ទផែើលពីចលនារបស់មនុសសរមួចំថ្ណកយ៉ាង្ណ្តចំទ េះភាពដ៏សមបូរថ្បបមនវបបធម៌។ 
 

 រយៈទពល៖ ២០នាទី 
 

 ជំហា នៈ 
 

១. តាមរយៈសកមមភាពទនេះ ទយើង្នឹង្ទលើកទឡើង្ពីឬសគល់មនឧទហ្រណ៍មលេះៗមនវបបធម៌ ដូចជាសទមលៀក បំ ក់  
    របមពណី បថ្ង្ែម នំបញ្ចុ ក និង្ភាស។ 
២. ទរៀបចំរកដាស A3 ថ្ដលមានរបទយគរតវូ/មុស ទផាត តទលើព័ត៌មានអំពីឧទហ្រណ៍មនវបបធម៌ និមួយៗ។  
    ឧទហ្រណ៍ៈ សរទសរថ្ន "ទនេះគឺជាសទមលៀកបំ ក់របមពណីរបស់មថ"៖ ពិតឬមិនពិត? "បថ្ង្ែមទនេះមានរបភព  
    ទដើមពីរបទទសចិន" ពិតឬមិនពិត? "ស្សៈទនេះជាភាសថ្មមរ" ពិតឬមិនពិត? ។ល។ 
៣. ថ្បកថ្ចកសិសសជាបួនរកុម។ រកមុទដើរជំុវញិថ្នន ក់ទរៀននិង្សទរមចចិតតជារកមុកនុង្ការទរជើសទរ ើសរបទយគ  
     និមួយៗពិតឬមិនពិត។ ចុង្បញ្ច ប់ រកុមទំង្អស់ជំុគ្មន វញិ និង្បតូរគ្មន ទមើលរកដាសចទមលើយតាមរកុមរបស់  
     ពួកទគ។ 
៤. រគូចាប់ទផតើមទធវើបទបាា ញ(មានភាជ ប់មកជាមួយ) និង្បាា ញពីចទមលើយ ទនទឹមគ្មន និង្រគពូនយល់ពីថ្ផនកថ្ដល  
      ក់ព័នធនិង្សំណួរទំង្ទនាេះ... 
៥. កនុង្ទពលថ្ដលសត ប់ការបកស្សយរបស់រគូ ទកមង្ៗដាក់ពិនទុទៅទលើ រកដាសចទមលើយថ្ដលបានមកពីរកមុ  
     មួយទផសង្ទទៀត។ ឬក៏រគូអាចជាអនកកត់រតានូវពិនទុ។ 
៦. ទរកាយទពលការបាា ញរតូវបានបញ្ច ប់ រគនឹូង្សួរពីចំនួនចទមលើយរតឹមរតូវថ្ដលរកុមទធវើរតវូ និង្របកាសរកុម  
    ថ្ដលមានជ័យជំនេះ។ 
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បទបង្ហា ញ៖ 
ក: សទមលៀកបំ ក់របមពណី 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 បញ្ញច ំង្ផាទ ំង្បាា ញដំបូង្។ សួរពួកទគថ្នរបទទសមួយណ្ត ឬថ្ផនកមនរបទទសមួយណ្តថ្ដលពួកទគ គិតថ្ន 
ទរបើសទមលៀកបំ ក់របមពណីទំង្ទនេះ។ សួររបសិនទបើពួកទគគិតថ្នការទសលៀក ក់របមពណីទំង្ទនេះ មាន 
ទៅរបទទសណ្តមួយឬវបបធម៌ណ្តមួយ. 

 បញ្ញច ំង្ផាទ ំង្បាា ញបនាទ ប់។ សួររបសិនទបើពួកទគទ ើញពីភាពស្សទដៀង្គ្មន រវង្របូថតទំង្ទនេះ។ ចង្ែុល 
របូភាពនីមួយៗនិង្ពនយល់ ទដាយរទបៀបណ្តនិង្កនុង្ឧិកាសអវីថ្ដលមនុសសទៅកនុង្ទនាេះ  ក់សទមលៀក បំ
 ក់ទនេះ។របទទសដូចជាឡាវនិង្ភូមាទសលៀកវកនុង្ឧកិាសធមមតានិង្ផលូវការ។កនុង្របទទសភូមាបុរស 
ទសលៀក ក់ "យីថ្វង្" ឬក៏សំពត់ថ្វង្ទនេះផង្ថ្ដរ។ 

 សួរពួកទគទដើមបីចាប់អារមមណ៍ទៅដល់ទំនាក់ទំនង្រវង្របទទស ទំង្ទនេះ ទយង្តាមភូមិសស្តសត។ 

 

ម: បថ្ង្ែម   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 សួរថ្នទតើរបទទសមួយណ្តថ្ដលពួកទគគិតថ្នទធវើបថ្ង្ែមទំង្ទនេះ. 
 "ថុង្យីបថុង្យ៉ាត និង្ហ្វយថុង្" បទង្ាើបថ្នពីដំបូង្មានទដើមកំទណើ តមកពីរបទទសព័រទុយហាក ល់ បាននំា 

ចូលមករបទទសមថទៅទពល ណិជជករព័រទុយហាក ល់ មកទធវើជំនួញតាមទូក។ ការទរបើរបាស់សករនិង្ស ុត 
បនតមានឥទធិពលដល់បថ្ង្ែមមថមកទល់ទពលបចចុបបននទនេះ។  

 "ខាវនុមតុម" គឹមានទដើមកំទណើ តមកពីបថ្ង្ែមម៉ាាង្របស់ឥណ្តឌ ។ ការទរបើទមៅអង្ករនិង្ដូង្សរមាប់បថ្ង្ែម 
មានរបជារបិយភាពណ្តស់ទៅឥណ្តឌ ។ ជំនួញរវង្ឥណ្តឌ និង្តំបន់ទនេះបានជេះឥទធិពលដល់ របទទសកនុង្ 
តំបន់ទទនលទមគង្គ ទដាយការផគត់ផគង់្ពួកទគនូវចំនួនដ៏ទរចើនមនអង្ករនិង្ដូង្ដ៏លបី កនុង្ការទរបើរបាស់ជាទរគឿង្ 
ផសដ៏ំសំខាន់។បថ្ង្ែមស្សទដៀង្គ្មន ទនេះ អាចនឹង្រតូវរកទ ើញកនុង្តំបន់ទំង្មូល។ 
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គ: នំបញ្ចុ ក 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 សួរថ្នទតើពួកទគធាល ប់ភលក់រស់ជាតិអាហារទនេះទទ ចូលចិតតទទ គិតថ្នវជាអាហាររបមពណីរបស់ទយើង្ទទ?   
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 បាា ញថ្ននំបញ្ចុ កក៏មានថ្ដរទៅកនុង្របទទសដមទៗទទៀត រគ្មន់ថ្តមានភាពថ្បលកគ្មន ចំទ េះរបូរង្ រស់ជាតិ 
និង្ការទរបើរបាស់។ 

 របទទសដំបូង្ថ្ដលទជឿថ្នបានផលិតនំបញ្ចុ កទនេះ គឺអីុតាលី ថ្ដលជារបទទសហ្ ុ៊ុំព័ទធទដាយមហាសមុរទ ដ៏
ធំទធង្ថ្ដលជរមុញទអាយរបទទសទនេះអាចទធវើដំទណើ រនិង្ទក់ទង្យ៉ាង្ាយស្សលួ ជាមួយបណ្តត  
របទទសទផសង្ទទៀតកនុង្ពិភពទលក។ ប៉ាុថ្នតទទេះជារបទទសណ្តទធវើវមុនទគកតី ក៏នំបញ្ចុ កស្សទដៀង្គ្មន រតវូ 
បានទ ើញមានទសទើរថ្តរគប់ថ្ដនដីកនុង្ពិភពទលក។ 

 ទតើអវីថ្ដលពួកទគគិតថ្នវបបធម៌មួយមានឥទធិពលទៅទលើវបបធម៌មួយទផសង្ទទៀត?  
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 : ភាស 

 
 

 សួរពួកទគ របសិនទបើពួកទគដឹង្ថ្នអនកណ្តបទង្កើតតួអកសរមថ (ទសតចរ៉ាមកំាថ្ហ្ង្មហារ៉ាជ)។  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 បញ្ញច ំង្ផាទ ំង្បាា ញទីពីរ។ សួរពួកទគរបសិនទបើពួកទគទ ើញពីភាពស្សទដៀង្គ្មន ។ សួរថ្នពួកទគដឹង្ទទ ថ្ន 
របទទសណ្តទរបើរបាស់អកសរទំង្ទនេះ។  

 សួរទគថ្ន ទហ្តុអវីបានជាអកសរទំង្ទនេះមានភាពស្សទដៀង្គ្មន ។ ទតើវជាការបទង្កើតទឡើង្រមួគ្មន  ឬមាន មូល
ទហ្តុអវីទផសង្? 

 សួរពួកទគថ្ន មានរបទភទមនទំនាក់ទំនង្អវីមលេះថ្ដលអាចទកើតមានរវង្មនុសសទៅជាប់រពំថ្ដនគ្មន ។ 
 

ទសចកតីសទង្ខបៈ 
 

 លកខណៈវបបធម៌មនរបទទសមួយ អាចរតូវបានទគទ ើញទៅ     បណ្តត របទទសទផសង្ទទៀត។ 

 ភាពចរមុេះមនវបបធម៌ទនេះ គឺជាលទធផលមនចលនាបំលស់ទីនិង្ទំនាក់ទំនង្របស់មនុសស។ 

 របសិនជាគ្មម នចលនាបំលស់ទីរបស់មនុសសទនាេះទទ ទយើង្របថ្ហ្លជាគ្មម ន និង្មិនបានរកីរយជាមួយ
និង្ភាពសមបូរថ្បបមនវបបធម៌របស់ទយើង្ទនាេះទទ។ 

 

 អវីៗថ្ដលរតវូទរៀបចំទុកជាមុន៖ 
 

 ទរៀបចំរបទភទរកដាស ជាមួយនិង្សំណួរ "រតូវឬមុស" សរមាប់សកមមភាពទីបួន។ 

 ពិនិតយទមើលបទបាា ញនិង្ព័ត៌មានតាមសនលឹកបទបាា ញនីមួយៗ។ ថ្សវង្រកចំនុចមុសថ្បលកគ្មន មន លកខ
ណៈ វបបធម៌នីមួយៗទបើមាន(ទដាយសរថ្តព័ត៌មានទផសង្គ្មន ពីរបទទសមួយទៅមួយ)។ ថ្ថម ឧទហ្រណ៍
ទផសង្ទទៀត របសិនទបើសមរមយ។ 

 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
 

- ដាស់សតិដំទណើ រការមនការគិតនិង្ចទមលើយរបស់អនកទរៀន។ 
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េរមមភាពទី៥៖ កិចចការមតូវសធែរីាុងថ្នា រ ់
 

ថ្ចកទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មានមាន ក់មួយសរមាប់អនកទរៀន។ របាប់ពួកទគថ្ន មុនទពលដល់ទមទរៀនបនាទ ប់ ពួកទគ 
រតូវទៅសមាភ សន៍រកព័ត៌មានពីរគួសរ មិតតភកតិ សហ្គមន៍និង្មលួនពួកទគផាទ ល់ ទដើមបីដំទណើ រការទរៀន។ ការទរៀន 
នឹង្ទរបើរបាស់ព័ត៌មានពីពួកទគផាទ ល់ មិនថ្មនមកពីរគូទនាេះទទ កនុង្ទមទរៀនបនាទ ប់។  
 

សូមពនយល់ថ្នទសៀវទៅ ថ្សវង្រកព័ត៌មាននឹង្ជួយពួកទគទៅរកុរកទរឿង្រ៉ា វផាទ ល់មលួនរបស់ពួកទគ និង្យល់ដឹង្ ថ្ថម
ទទៀតពីអនកដមទ។ ពិនិតយទមើលសំណួរមលេះៗ។  
 

សួរពួកទគ របសិនទបើមានសំណួរ មុនទពលចាប់ទផតើមការថ្សវករកព័ត៌មាន។ ទបើពួកទគគ្មម នសំណួរទទ សំុទអាយ 
ពួកទគបំទពញព័ត៌មានកាន់ថ្តទរចើនកាន់ថ្តលែ និង្ទរៀបចំទអាយរចួរល់សរមាប់សកមមភាព ទរៀនជាបនាទ ប់កនុង្ ថ្នន
ក់។ 
 

 សមាភ រៈ៖ ថតចមលង្ "ទសៀវទៅថ្សវករកព័ត៌មាន" សរមាប់ថ្ចក 
 

 រយៈទពលៈ ៥នាទី 
 

 អវីៗរតវូទរៀបចំជាមុនៈ 
- រពីនទទចញនូវទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន ទៅតាមចំនួនអនកទរៀន 

 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀនៈ 
- ទធវើទអាយអនកទរៀនចង់្ដឹង្និង្រកីរយសរមាប់ទមទរៀនបនាទ ប់។មុននិង្ចប់ រតូវរលឹំកនូវអវីថ្ដលសំខាន់ៗ 

បានទរៀនទៅមថងទនេះ។ 
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េមាា រៈេអំាង - សមសរៀនទី១ 
 

១. ផាទ ំង្បាា ញ ពីទី១ដល់ទី៧ 

សូមអទញ្ជ ើញទមើលបថ្នថម: http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

 

២. ទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទគ្មលការណ៍ថ្ណនំាពីសំណួរថ្ដលរតវូថ្សវង្រក 

 

 មញុំកំពុង្រស់ទៅៈ _________________________ 

 មញុំទកើតទៅៈ_____________________________ 

 សមាជិករគួសរមញុំថ្ដលបានចាកទចញៈ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

           ពួកទគបានផាល ស់ទីពី______ ទៅកាន់ __________ 

 សមាជិកមលេះមនសហ្គមន៍មញុំថ្ដលបានផាល ស់ទីមានៈ 
_______________________________________ 

 

           ពួកទគបានផាល ស់ទីពី______ ទៅកាន់ __________ 

 មនុសសលបីមលេះថ្ដលបានផាល ស់ទីមានៈ 
_______________________________________ 

 

           ពួកទគបានផាល ស់ទីពី______ ទៅកាន់ __________ 

 មូលទហ្តុថ្ដលអនកទំង្អស់ទនេះផាល ស់ទីមានៈ____ 

          _______________________________________ 

 ការពិតគួរអាយចាប់អារមមណ៍មញុំរកទ ើញអំពី
ចលនា បំលស់ទីរបស់មនុសសៈ               
_________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

សេៀវសៅថ្េែងររពត័ម៌ាន 

 

ទសៀវទៅទនេះជាកមមសិទធិរបស់ៈ 

 

 

______________________________

_____ 

 

http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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សមសរៀនទី២៖ សទេនរីមរសវេនស៍ៅរំរិតបគុគលនិងេហគមន ៍ 
 

I: វតថុបំណង្ៈ  
i) ទដើមបីទទួលសគ ល់ថ្នទទសនតររបទវសន៍បនតកនុង្ការរទំលចរបូរង្សហ្គមន៍របស់ទយើង្ 

ii) ទដើមបីទទួលសគ ល់ថ្នមនុសសមានការបំលស់ទីទដាយសរមូលទហ្តុជាទរចើនយ៉ាង្ 

iii) ទដើមបីទលើកទឡើង្ពីរទង់្រទយបចចុបបននមនទទសនតររបទវសន៍កនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ 
 

II: ទមទរៀនទី២ ពរាង្សកមមភាពៈ 
 

មាតិការ សមាភ រៈ រយៈទពល 

សកមមភាព 1) ការថ្ណនំាដំបូង្  ៥ 

សកមមភាព 2) ថ្លបង្រលឹំកទម
ទរៀន 

កូនបាល់ភាជ ប់ជាមួយសំណួរ ទភលង្និង្
ឧបករណ៍សទមលង្ 

១០ 

សកមមភាព 3) ថ្ចករថំ្លកទរឿង្រ៉ា វ  ទសៀវទៅរកព័ត៌មាន ១០ 

សកមមភាព 4) លំហាត់ថ្ផនទី  ថ្ផនទីមហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ ទសៀវទៅរក
ព័ត៌មាន រកដាសបិទសែិត និង្ថ្មស  

២០ 

សកមមភាព 5) អានថ្ផនទី ថ្ផនទីមហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ ១០ 

សកមមភាព 6) សទង្ខបកនុង្ថ្នន ក់   ៥ 

 

III: សកមមភាពលំអិត  

េរមមភាព ១). សេចក្តីថ្ណនំដំបងូ 
 

សួរទៅអនកកនុង្ថ្នន ក់ ទតើពួកទគមានអារមមណ៍យ៉ាង្ណ្តចំទ េះវគគមុន។ រតូវធានាថ្នទមទរៀនមានភាពបនតបនាទ ប់គ្មន  
និង្ទធវើទអាយអនកទរៀនមានអារមមណ៍ដក់កនុង្សច់ទរឿង្ពិភាកា។ របាប់ពួកទគអំពីទមទរៀនទនេះ៖ វតថុបំណង្ 
សកមមភាព តរមវូការ(ការចូលរមួ) និង្អវីថ្ដលពួកទគនឹង្ទរៀន។ 
 

 រយៈទពល៖ ៥នាទី 
 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀនៈ 
- ជរមុញទសចកតីរទំភើបរកីរយ 

 

េរមមភាព ២). ថ្លែងរលំឹរសមសរៀន 
 

 រយៈទពល៖ ១០នាទី 
 ការទរៀបចំសមាភ រៈ៖ សរទសរសំណួរចំនួន៥ ថ្ផែកទលើរបធានបទថ្ដលបានទរៀនកនុង្ទមទរៀនមុន។ រគូអាច 

ទរបើសំណួរថ្ដលផតល់ទអាយទៅខាង្ទរកាម ឬទរៀបចំសំណួរទផសង្ថ្ដលនឹង្រតវូពិនិតយទឡើង្វញិ។ 
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ទរៀបចំរកដាស៥សនលឹក  កនុង្សនលឹកនីមួយៗរតូវមូរ និង្រកាទុកនុង្ធុង្។ មានសំណួរសរទសរទុកមួយរុកូំនបាល់។ 
ទបើកទភលង្កនុង្ទពលទលង្ថ្លបង្។ ទអាយកូនសិសសហុ្ចបាល់បនតគ្មន  ទហ្ើយទៅទពលថ្ដលទភលង្ ប់ អនកណ្តថ្ដល 
កាន់កូនបាល់រតូវយករកដាសមួយសនលឹកទចញពីធុង្និង្ទៃលើយសំណួរ។ ខាង្ទរកាមទនេះគឺជាបញ្ជ ីសំណួរជា 
ឧទហ្រណ៍មលេះៗកនុង្ការទធវើការរលឹំកទមទរៀន៖ 
 

 សំណួរ៖ សួមទអាយឧទហ្រណ៍មលេះពីលកខណៈវបបធម៌ណ្តមួយ ថ្ដលអនកអាចរកទ ើញកនុង្សហ្គមន៍ 
របស់អនក?  

 ចទមលើយ៖ ទនេះជាសំណួរថ្បបមិនកំណត់មួយ។ សំណួរទនេះមិនមានចទមលើយជាក់លក់ទនាេះទទ។ រគ្មន់ថ្ត
ចង់្ទ ើញ ទបើសិនជាអនកទរៀនយល់អវីទៅថ្ដលជាលកខណៈវបបធម៌ និង្សង្កត់ធងន់ថ្ន គ្មម នចទមលើយមុសនិង្
រតូវទនាេះទទ ទដើមបីផាត់ទចាលនូវភាពតឹង្ថ្តង្កនុង្ចិតតនិង្ជរមុញការចូលរមួ។ 

 

 សំណួរ៖ សូមផតល់នូវឧទហ្រណ៍មនលកខណៈវបបធម៌ថ្ដលមានកនុង្វបបធម៍មួយនិង្ទៅកនុង្វបបធម៌មួយ
ទទៀតផង្ថ្ដរ។សួរពួកទគទដើមបីបញ្ញជ ក់(មិនថ្មនរគ្មន់ថ្តរបទភទទនាេះទទ) លកខណៈនិង្ពីរបភពមនវបបធម៌
ទនាេះ។ 

 ចទមលើយ៖ អវីៗថ្ដលជាអាហារ សទមលៀកបំ ក់ ភាស នំបថ្ង្ែម ។ល។ 
 

 សំណួរ៖ ទតើអវីទៅថ្ដលនំាទអាយលកខណៈវបបធម៌មួយទកើតមានផង្ថ្ដរទៅកនុង្វបបធម៌មួយទទៀត? 

 ចទមលើយ៖ ចលនាផាល ស់ទីរបស់មនុសស ទំនាក់ទំនង្រវង្មនុសសនិង្មនុសស ការសយភាយវបបធម៌ វបបធម៌
ចរមុេះ 

 

 សំណួរ៖ ទតើនឹង្មានអវីទកើតទឡើង្ទបើមនុសសទៅថ្តមួយកថ្នលង្ ទដាយមិនផាល ស់ទីទៅកថ្នលង្ទផសង្? 

 ចទមលើយ៖ ចទមលើយទផសង្ៗអាចទទួលយកបាន។ ពិនិតយទមើល ទបើសិនពួកទគយល់ពីចំនុចមនទមទរៀនមុន។
អនកអាចបញ្ញជ ក់ទឡើង្វញិពីរទបៀបថ្ដលការផាល ស់ទីរបស់មនុសសផតល់របទយជន៍ដល់ភាពសមបូរថ្បបមនវបប
ធម៌។  

 

 សមាភ រៈ៖ កូនបាល់  រកដាសសំណួរ  ធុង្ (កាបូបឬរបអប់)  ទភលង្ និង្ឧបករណ៍សទមលង្ 
 

 ទសចកតីថ្ណនំាសរមាប់ការបទរង្ៀន៖ 
- រគូរតូវបានជរមុញទអាយអានឯកសរទក់ទង្មួយចំនួនមិនទពលដំទណើ រការថ្នន ក់ទរៀន 
- រគូរតូវបានជរមុញទអាយពិនិតយទមើលពីបញ្ញា បចចុបបននថ្ដលអាចទក់ទញចំណ្តប់អារមមណ៍អនកទរៀន 
- សរទសរសំណួររលឹំកទមទរៀនទលើរកដាស។ ដាក់វទៅកនុង្ធុង្ ដូចជាកាបូបនិង្របអប់ 
- ទរៀបចំចទរមៀង្និង្ឧបករណ៍សទមលង្ 

 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- ជរមុញការគិតរបស់អនកទរៀន។ សូមកំុផតល់ចទមលើយទដាយផាទ ល់ទៅពួកទគ ទដាយរគ្មន់ថ្តទរកើនរលឹំក 

បថ្នថមបានទហ្ើយ. 
- បរយិកាសទរៀនសូរតសបាយៗ។ 
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េរមមភាព ៣). ការថ្ចររំថ្លរសរឿងរា វ 
 

សួរអនកកនុង្ថ្នន ក់ពីទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន។ ទតើអនកណ្តថ្ដលពួកទគបានជថ្ជកជាមួយកនុង្ការ បំទពញចូលកនុង្ 
ទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន? មានការពិតគួរទអាយចាប់អារមមណ៍ណ្តមួយរកទ ើញទទ? ទតើពួកទគឬសមាជិកណ្ត 
មួយមនរគសួររបស់ពួកទគ បានផាល ស់ទីពីថ្នលង្មួយទៅកថ្នលង្មួយថ្ដរទទ? សំុទអាយមានអនកសម័រគចិតត២ទៅ៣ 
នាក់ថ្ចករថំ្លកការរកទ ើញរបស់ពួកទគ។ 
 

 រយៈទពល៖ ១០នាទី 
 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖  
- ជរមុញការចូលរមួកនុង្ថ្នន ក់ និង្បទង្កើតការថ្ចករថំ្លកភាពរទំភើបរកីរយកនុង្ថ្នន ក់។ 

 

េរមមភាព៤). លហំាតថ់្ផនទ ី
 

ថ្ចករកដាសសែិតទៅអនកទរៀន មាន ក់ចំនួន២សនលឹកមានពណ៌មុសគ្មន ។ ពណ៌ទី១សរមាប់របទទសកំទណើ ត និង្ពណ៌ 
ទី២សរមាប់របទទសទគ្មលទៅ។ ថ្ណនំាពួកទគកនុង្ការសរទសរទ ម្ េះអនកណ្តមាន ក់ដាក់ទៅទលើរកដាសសែិត 
ថ្ដលបានទធវើទទសនតររបទវសន៍ចូលមកឬទចញទៅទរៅរបទទសថ្ផែកទលើទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មានរបស់ពួកទគ 
ថ្ដលបានរក ទ ើញ។ បិទរកដាសសែិតដាក់ទលើថ្ផនទី អាស្ស័យទៅតាមកថ្នលង្ថ្ដលអនកទនាេះមក និង្ទធវើទទសនតរ 
របទវសន៍ទៅ។ បិទថ្មសទៅទលើថ្ផនទីបញ្ញជ ក់ពី ចលនាផាល ស់ទី។ រគូគួរថ្តសរទសរនិង្បិទការរកទ ើញ របស់ 
សិសសដាក់ទលើកាត រទមៀន ទដើមបីបាា ញដល់ពួកទគ។ អនកណ្តថ្ដលទធវើរចួមុនទគអាច ទចញយកទៅបិទ ទបើមិន អញ្ច ឹ
ង្ទទអាចចំណ្តយទពលមួយសនទុេះសរមាប់រគប់គ្មន ។ សកសួរពួកទគ ទបើសិនជាពួកទគបានសំគ្មល់ទ ើញ នូវ
រទង់្រទយគួរទអាយចាប់អារមមណ៍ទៅទលើកាត រទមៀន។ សួរអនកសម័រគចិតត ទតើពួកទគគិតយ៉ាង្ណ្តចំទ េះ រទង់្ រទយ
មនចលនាផាល ស់ទីទនេះ។ ពនយល់ពីការរកទ ើញមលេះៗទៅសិសស។ ទតើរបទទសណ្តមលេះថ្ដលមាន មនុសសទធវើ ទទសនតរ
របទវសន៍ទៅកាន់។ ទតើរបទទសណ្តមលេះថ្ដលមនុសសចាកទចញនិង្ទៅកថ្នលង្ណ្ត។ របទទសណ្តមលេះ ថ្ដលជា
របទទសទដើមផង្និង្ជារបទទសទគ្មលទៅផង្។ 
 

 សមាភ រៈ៖ ថ្ផនទី រកដាសសែិត ទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន  
 

 រយៈក្ពល៖ ២០នាទី 
 

 ក្ស្ចកតីន្ែនំាោរបក្រងៀន៖ 
 

កំែរ់ស្ម្ភគ ល់ស្រម្ភប់ោរពិភាកា៖ 
- គូសបញ្ញជ ក់ចំនុចសំខាន់ណ្តមួយពីការរកទ ើញរបស់សិសស។ ចង្ែុលបាា ញពីទិននន័យមុសគ្មន  ធមមតា 

និង្គួរចាប់អារមមណ៍។ 
 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀនៈ 
- ជរមុញការចូលរមួ  
- ជរមុញការថ្ចករថំ្លកទរឿង្រ៉ា វផាទ ល់មលួន  
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េរមមភាព ៥). សទេនរីមរសវេនរ៍ាងុមហាអនតុំបនទ់សនែសមគងគៈ ការសោទេនួិងថ្ផនទ ី
 

 រយៈក្ពល៖ ១០នាទី 

 

 ជំហ៊ា ន៖ 
 

១. រេរូរូវក្រៀបចំទុកជាមុននូវសំ្ែួរន្ដលម្ភនចក្មែើយក្រជើស្ក្រ ើស្ ក្របើរាស់្នូវព័រ៌ម្ភនខាងក្រោមៈ 
 

 ទក្នែក្មេងគជាទក្នែធំទី១០ក្ៅក្លើពិភពក្ោក 

 ទក្នែក្មេងគ ូរោរ់៦របក្ទស្ៈ ចិន ភូម្ភ ឡាវ នថ្ កមពុជា និងក្វៀរណ្តម 

 ជាង២៤០ោននាក់រស់្ក្ៅកនុងរបក្ទស្មហអ្នុរំបន់ទក្នែ   ក្មេងគន្ចកចាយគ្នន ក្របើរាស់្ទក្នែក្មេ
ងគក្នេះ 

 តាមោរា៉ា ន់ស្មម នម្ភនពលករក្ទស្នតររបក្វស្ន៍៤ក្ៅ៦ោននាក់ជាឆអឹងខ្នងននក្ស្ដឋកិចចកនុងរំបន់ក្នេះ 
 ពលករក្ទស្នតររបក្វស្ន៍ជាង៣ោននាក់ ឬរបន្ លពាក់កណ្តត លននពលករក្ទស្នតររបក្វស្ន៍ កនុង 

រំបន់ក្នេះ កំពុងស្មន ក់ក្ៅរបក្ទស្នថ្ 
 

២. ន្បងន្ចកសិ្ស្សជាពីររកុម។ រកមុនិមួយៗររវូបតូរក្វនគ្នន កនុងោរក្ឆែើយ។ រាប់រកមុ កនុងោរពិភាកា ក្ោយ  

      ខ្ែួនឯង។ មួយពិនទុររូវផតល់ ក្អាយរកមុន្ដលក្ឆែើយររូវ ក្ ើយម៉ាាងវញិក្ទៀរក្បើរកុមណ្តក្ឆែើយខុ្ស្  
     ររវូផតល់ជក្រមើស្ក្ៅក្អាយរកុមមួយក្ទៀរវញិ។ 
 

៣. បាា ញថ្ផនទីមនរទង់្រទយទទសនតររបទវសន៍កនុង្មហាអនុតំបន់ ទទនលទមគង្គ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូមសួរអនកទរៀន ពីអវីថ្ដលពួកទគគិតពីអតថន័យមនរពញួទចញនិង្ចូល។ ពនយល់ពួកទគ។ សួរទៅអនកទរៀន របសិន 
ទបើថ្ផនទីៃលុេះបញ្ញច ំង្ពីរទង់្ រទយថ្ដលទយើង្បានទ ើញ កនុង្លំហាត់ថ្ផនទីទទើបកនលង្ទៅទនេះ។   សួរទៅអនកទរៀន 
ថ្នរបទទសណ្តថ្ដលមានទំង្រពួញទចញផង្ចូលផង្។ ពិភាកាទដាយសទង្ខបថ្ដលរបទទសមួយ អាចជារបទទស 
ទដើមផង្និង្របទទសទគ្មលទៅផង្។ សួរអនកទរៀន កនុង្ការចង្ែុលបាា ញទៅឧទហ្រណ៍ចាស់លស់ មលេះៗទៅទលើ 
ថ្ផនទី ឧ.មថ កមពុជា ។ល។ 
 

សួរអនកទរៀន របសិនទបើពួកទគគិតថ្នទទសនតររបទវសន៍ទកើតទឡើង្ថ្តកនុង្ មហាអនុតំបន់ទទនល ទមគង្គ ឬមិនថ្មន។ 
ទទួលការទៃលើយតបជាដំបូង្សិន។ រគូអាចពនយល់ថ្នទទសនតររបទវសន៍ គឺជាបាតុភូតិធមមតា ទកើតមានទៅរគប់ថ្ផនក 
ទំង្អស់មនពិភពទលក។ 
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 សមាភ រៈ៖ បទបាា ញ និង្សំណួរមានចទមលើយទរជើសទរ ើស 
 

 ទសចកតីថ្ណនំាកនុង្ការបទរង្ៀន៖  
 

- សូមទមើលបទបាា ញ។ សរមាប់ព័ត៌មានបថ្នថមអំពីទទសនតររបទវសន៍ រគូរតូវបានទលើកទឹកចិតតទអាយទមើល 
ឯកសរមួយឬទរចើនដូចតទៅ មុនទពលដំទណើ រការថ្នន ក់ទរៀន។ "របូភាពទូទៅមនទទសនតររបទវសន៍ៈ 
សវតារទូទៅ" បណ្តត ញទទសនតរ របទវសន៍ទទនលទមគង្គ៖http://www.mekongmigration.org/?page_id=25 

 

"របូភាពទូក្ៅននក្ទស្នតររបក្វស្ន៍" កនុងក្ស្ៀវក្ៅធនធានស្តីពីក្ទស្នតររបក្វស្ន៍ កនុងមហអ្នុរំបន់ទក្នែ  
ក្មេងគ បណ្តត ញក្ទស្នតររបក្វស្ន៍ទក្នែក្មេងគ៖ http://www.mekongmigration.org/finalised%20BEZ%  

20pdf%20file.pdf  

- ទរៀបចំសំណួរមានចទមលើយទរជើសទរ ើស ទក់ទង្និង្ព័ត៌មានផតល់ជូនទៅទីទនេះ។ ឧទហ្រណ៍ៈ ទតើរបទទស 
ណ្តមលេះ ថ្ដលមានការផារភាជ ប់ជាមួយទទនលទមគង្គ? ទតើមានមនុសសប៉ាុនាម ននាក់ថ្ដលរស់ទៅកនុង្ មហាអនុ 
តំបន់ទទនលទមគង្គ?  

- របមូលព័ត៌មានបថ្នថមទក់ទង្និង្សថ នភាពទូទៅមនរបទទសអនក ទបើសិនជាចំាបាច់។  
 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- ជរមុញការចូលរមួ។  ក់ព័នធជាមួយការរកទ ើញផាទ ល់មលួនរបស់ពួកទគ។ ទធវើទអាយការទចាទសួរ មាន 

លកខណៈ រកីរយ។ ទធវើទអាយពួកទគចង់្ដឹង្តាមរយៈការពិតថ្ដលគួរទអាយ ចាប់អារមមណ៍និង្តាម ទី
កថ្នលង្ទផសង្ៗ។ 

 

េរមមភាព ៦). សេចក្តេីរបុ 
 

 រយៈទពល៖ ៥នាទី 
 

សួរពួកទគ ទតើយល់យ៉ាង្ណ្តថ្ដរសរមាប់ទមទរៀនមថងទនេះ ទតើមានសំណួរអីទទៀតទទ។ សំុទអាយមានអនកសម័រគចិតត 
មលេះ កនុង្ការរបាប់ថ្នទតើទគបានទរៀនពីអវីមលេះថមី ពីទមទរៀនទំង្ពីរ។ សួរថ្នមានអវីថ្ដលពួកទគចង់្ដឹង្ថ្ថមទទៀតទទ  
 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
 

- សូមទមើលពីការវវិតតន៍មនការទរៀនរបស់សិសសទអាយបានដិតដល់ និង្ការតបតរបស់ពួកទគ ចំទ េះ របធាន
បទ។ សូមធានាថ្នរគប់គ្មន សថិតទៅកនុង្កំរតិរបថ្ហ្លគ្មន ។ 

- ពិនិតយ/សទង្កតទមើល របសិនទបើកំរតិនិង្ភាពលំអិតមនព័ត៌មាន ផតល់ទៅមានភាពសមរមយចំទ េះពួកទគ 
សរមាប់ថ្កសរមួលកនុង្ ទមទរៀនបនាទ ប់ទទៀត។ 

 
  

http://www.mekongmigration.org/?page_id=25
http://www.mekongmigration.org/finalised%20BEZ%25
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េមាា រៈេអំាង - សមសរៀនទី២ 
 

១. ទសៀវទៅថ្សវង្រកព័ត៌មាន 

សូមទមើលបថ្នថម "សមាភ រៈសំអាង្ ទមទរៀនទី១" ។ វអាចយកទចញបានពី: 

http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

 

២. ថ្ផនទីមហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូមទមើលបថ្នថមៈ www.mekongmigration.org/GMS%20migration%20flow%20map_MMN.pdf 

៣. ផាទ ងំ្បាា ញ ទី៨ និង្ទី៩ 
 

   
   

   

   

           

ASIA AFRICA EUROPE THE REST

  

  

   

                 

ASEAN

mekong

                      6       

Lesson 2 activity 5

(optionally 

additional slide)

 
 

សូមទមើលបថ្នថមៈ http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

 
 

http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
http://www.mekongmigration.org/GMS%20migration%20flow%20map_MMN.pdf
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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សមសរៀនទី៣៖ មរវតិីសទេនរីមរសវេនរ៍ាុងមហាអនតុំបនទ់សនែសមគងគ 
 

I: វតថុបំណង្ 

i) ទដើមបីថ្សវង្យល់ពីរបវតតិមនទទសនតររបទវសន៍ កនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ  
 

II: ទមទរៀនទី៣ ពរាង្សកមមភាព 
មាតិការ សមាភ រៈ រយៈទពល 

សកមមភាព 1) ការថ្ណនំាដំបូង្  ៥ 

សកមមភាព 2) ថ្លបង្រលឹំកទមទរៀន  ចទរមៀង្(ទរជើសទរ ើស) ១០ 

សកមមភាព 3) បទង្កើតជាតារង្ទពលទវល
មនរបវតតិទទសនតរ    របទវសន៍កនុង្មហាអនុ
តំបន់ទទនល      ទមគង្គ  

រកដាសករណី តារង្ទពលទវលមានរបអប់
រពឹតតិការណ៍ទុកទទទ កាត រទមៀន រកដាស
រពឹតតិការណ៍ តារង្ទពលទវលថ្ដលបំទពញរចួ
ទហ្ើយ 

៤០ 

សកមមភាព 4) ទសចកតីសរបុ  ៥ 

 

III: សកមមភាពលំអិត   
េរមមភាព ១). ការថ្ណនំដំបងូ 

 

 រយៈទពល៖ ៥នាទី 
 

សួរទៅអនកទរៀន ទតើពួកទគមានអារមមណ៍យ៉ាង្ណ្តចំទ េះទមទរៀន។ សូមធានាថ្នទមទរៀនមានភាពបនតគ្មន  ទហ្ើយ 
អនកទរៀនមានកំរតិរបថ្ហ្លគ្មន ចំទ េះទមទរៀនថ្ដលទរៀនរចួទហ្ើយ។  
 

សំទៅទៅចុង្បញ្ច ប់មនវគគមុន ជាមួយនិង្ការពិភាកាពីទទនលទមគង្គ។ ជូនដំណឹង្ដល់ពួកទគពីទមទរៀនទនេះ៖ វតថុ
បំណង្ សកមមភាព តរមូវការ(ការយកចិតតទុកដាក់និង្ការចូល រមួទពញទលញ) និង្ពីអវីថ្ដលពួកទគនឹង្ទរៀន ពី
តំបន់ទនេះថ្ដលពួកទគរស់ទៅ។ 
 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- បទង្កើនភាពរទំភើបរកីរយ។ 

 

េរមមភាព ២). ថ្លែងរលំឹរសមសរៀន 
 

រយៈទពល៖  ១០នាទី 
ជំហា ន៖ 
 

១. សំុទអាយកូនសិសសទរកាក រនិង្ផតុំជារង្វង់្កនុង្បនទប់ទរៀន 
២. ដាក់ទ ម្ េះ ក់កណ្តត លថ្ន "រកមុ A" និង្មួយទទៀត "រកមុ B" 
៣. ពនយល់ទៅកូនសិសសថ្ន រគនឹូង្អានទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍មលេះ ថ្ដល ក់ព័នធដល់អវីថ្ដលពួកទគបានទរៀន កនុង្     
      វគគទលើកមុន។ របសិនទបើពួកទគយល់ស្សបតាមទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ថ្ដលពួកទគនឹង្ឮ ឬគិតថ្នរតឹមរតវូ 
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     ទៅ រទៅមួយថ្ផនក (ថ្ផនកA )។ទបើសិនជាទគមិនយល់ស្សបឬយល់ថ្នទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ មិនពិត សូម រ  
     ទៅមួយថ្ផនក(ថ្ផនកB)។ទបើសិនជាទគយល់ថ្ន វមិនមានចទមលើយឥតទខាច េះ ទហ្ើយការពិតគឺជាអវីទៅចទនាល េះ  
     កណ្តត ល ពួកទគអាចមានជទរមើស រទៅចទនាល េះរវង្ A និង្ B។ 
៤. ទៅទពលថ្ដលកូនសិសស រទៅកថ្នលង្ណ្តមួយថ្ដលទគទរ ើសទហ្ើយ រគនឹូង្សួរកូនសិសសមួយចំនួន ថ្ន  
     ទហ្តុអវីបានជាទរ ើសទៅ រទៅថ្ផនកទនាេះ ទហ្ើយទតើពួកទគបានចំាពីអវីថ្ដលពួកទគបានទរៀន ទក់ទង្  
     ទៅទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ថ្ដលរគូបានអាន។ 
៥. ទធវើលំហាត់មតង្ទទៀតជាមួយនិង្សំណួរពីរបីបថ្នថមទទៀត។ 
              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀនៈ 
- ទជៀសវង្ផតល់ជូនសិសសនូវសំណួរទដាយផាទ ល់ ផទុយទៅវញិរតូវជរមុញការគិតនិង្ជួយទអាយ ពួកទគគិត 

ពីអវីទៅទរៅពីអវីថ្ដលមានកនុង្ថ្នន ក់។សូមបញ្ញជ ក់ទអាយចាស់ របសិនទបើមានអវីថ្ដលមិនទន់ចាស់ឬ ចំនុ
ចយល់រចលំមកពីចទមលើយរបស់ពួកទគ។ 

- បរយិកាសទរៀនថ្បបសបាយៗ។ 

បញ្ជ ីមនគរមទូសចកតីថ្ថលង្ការណ៍រលឹំកទមទរៀន និង្ចំនុចពិភាកាថ្ដល ក់ព័នធមានដូចខាង្ទរកាមៈ 
 
ទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ទី១៖  "របទទសមួយអាចជារបទទសទដើមផង្និង្ជារបទទសទគ្មលទៅផង្ កនុង្ការទធវើ ទទស
នតររបទវសន៍" 
ចំនុចពិភាកាៈ ពិត។ របទទសមួយអាចជារបទទសទដើមផង្និង្ជារបទទសទគ្មលទៅផង្ ឧ.មានពលករ ទទស
នតរ របទវសន៍ជាង្៣លននាក់ទៅកនុង្របទទសមថ ទហ្ើយក៏មានរបជាជនមថជាទរចើនក៏បានទធវើ ទទសនតរ របទវស
ន៍ទៅកថ្នលង្ជាទរចើនដូចជារបទទសទៅកនុង្មជឈិមបូ ៌ មតវ៉ាន់ ជប៉ាុន ហុ្ង្កុង្។ល។ 
 

ទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ទី២៖ របទទសមថមានតួទលមពលករទទសនតររបទវសន៍ធំជាង្ទគបង្ែស់ទៅកនុង្មហាអនុ 
តំបន់ទទនលទមគង្គ។ 
ចំនុចពិភាកា៖ ពិត។ ទទសនតររបទវសន៍ទបើកចំហ្រតាមបណ្តត របទទសកនុង្តំបន់ទទនលទមគង្គ របទទសមលេះមាន 
ការទធវើទទសនតររបទវសន៍ទរចើនជាង្របទទសមួយទទៀត។ របទទសមថជាទគ្មលទៅចំបង្បំផុត មនពលករ ទទស
នតរ របទវសន៍ទៅកនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ ថ្ដលមានជា៣លន់នាក់ កនុង្ទពលបចចុបបនន។ 
 

ទសចកតីថ្ថលង្ការណ៍ទី៣៖ មនុសសទធវើទទសនតររបទវសន៍ពីរបទទសមួយទៅរបទទសមួយទទៀតសរមាប់ថ្ត ទហ្តុ
ផលមួយប៉ាុទណ្តណ េះ។ 
ចំនុចពិភាកា៖ មិនពិត។ចទមលើយនឹង្មានភាពមុសថ្បលកគ្មន ។ទទសនតររបទវសន៍ទកើតទឡើង្ទដាយសរ មូលទហ្តុ 
ជាទរចើន។សួរទៅកូនសិសសកនុង្ការថ្ចករថំ្លកឧទហ្រណ៍។មានទហ្តុផលជាទរចើនរមួមាន(មិនកំណត់ថ្ត
ប៉ាុទណណេះទទ)ថ្សវង្រកការារ ថ្សវង្រកសុវតថិភាព ទដើមបទីរៀបការ ទដើមបទីទួលបានបទពិទសធន៍ថមី។ល។ ទធវើទអា
យ អពារកឹតចំទ េះផនត់គំនិតរបស់កូនសិសសចំទ េះទទសនតររបទវសន៍ទដាយរលឹំកពួកទគពីរបទភទជាទរចើនមន
ទទសនតររបទវសន៍ របសិនទបើអវីថ្ដលពួកទគចង្ចំាមានទំទនារទៅរកកតាត អវជិជមានចំទ េះទទសនតររបទវសន៍។ 
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េរមមភាព ៣). បសងកតីជាតារាងសពលសវលាននមរវតិីសទេនរីមរសវេន ៍សៅរាងុមហាអនតុំបនទ់សនែ
សមគងគ 

 

 រយៈទពល៖ សរបុ៤០នាទី 
 

៣.១) ការថ្បង្ថ្ចកតួនាទី 
ជំហា នៈ 
១. ថ្បង្ថ្ចកសិសសជា៨រកមុថ្ផែកតាមចំនួនសរបុមនរពឹតតិការណ៍ 
២. ថ្ចករកដាសទឆាល េះៗទៅទអាយរកមុនិមួយៗ។រកដាសនីមួយៗពណ៌នាអំពីរពឹតតិការណ៍ទទសនតរ របទវសន៍  
     មួយថ្ដលបានទកើតទឡើង្ទៅកនុង្ទពលជាក់លក់មួយទៅកនុង្របវតតិទទសនតររបទវសន៍កនុង្តំបន់ទទនលទមគង្គ 
៣. សមាជិរកុមទំង្អស់គួរថ្តអាននូវរពឹតតិការណ៍ថ្ដលបានថ្ចកដល់ពួកទគទដាយរបុង្របយ័តន។ សួរ ទបើសិនជា  
     ពួកទគមានសំណួរអវី។ 
 

 សមាភ រៈ៖ រកដាសរពឹតតិការ (សរបុ៩សនលឹក) 
 ទសចកតីថ្ណនំាសរមាប់ការបទរង្ៀនៈ 
- សរទសរ ឬរពីនទទចញមួយរពឹតតិការកនុង្រកដាសមួយសនលឹក 

 

៣.២) ដាក់តាមលំដាប់នូវរបវតតិទទសនតររបទវសន៍កនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ 
 

 រយៈទពល៖ ៣០នាទី 
 ជំហា នៈ 

១. ទៅទលើកាត រទមៀនកនុង្ថ្នន ក់  ដាក់តារង្ធំមួយទដាយមានកថ្នលង្សរមាប់បំទពញព័ត៌មានអំពីរពឹតតិការណ៍។ ទពល  
     ទវលរតវូបានបញ្ញជ ក់ ទៅបនាទ ប់ពីរបអប់រពឹតតិការណ៍។ (សូមទមើលខាង្ទរកាមនូវតារង្ទពលទវល ថ្ដលបាន  
     បំទពញ)។ 
២. រកុមនិមួយៗនឹង្រតវូទសសទយពីកំឡុង្ទពលថ្ដលរពឹតតិការណ៍របស់ពួកទគទកើតទឡើង្។ 
៣. រកមុនិមួយៗរតូវបានអទញ្ជ ើញទអាយដាក់សនលឹករពឹតតិការណ៍របស់ពួកទគទលើរបអប់មនតារង្ទពលទវល ថ្ដល  
     ទៅទទទ ថ្ដលពួកទគគិតថ្នសកតិសមបំផុត។  
៤. ទបើសិនរកុមមួយទទៀតបានបិទរកដាសរបស់ពួកទគរចួទហ្ើយ រកុមដមទទទៀតក៏ទៅថ្តអាចដាក់សនលឹក រកដាស  
     របស់ពួកទគទៅទលើតារង្ទពលទវលដថ្ដល ទដាយបិទសនលឹករកដាសបនាទ ប់ពីតារង្។ 
៥. សិសសរតលប់ទៅរង្វង់្មូលឬកថ្នលង្អង្គុយរបស់ពួកទគ។ រគនឹូង្ពិនិតយទមើលតាមលំដាប់លំទដាយនូវរពឹតតិការ  
     ទយង្ទៅតាមទពលទវល។សួររកអនកណ្តថ្ដលដាក់សនលឹករកដាសតាមលំដាប់និង្សួរពួកទគថ្នទហ្តុអវីបាន  
     ជាពួកទគដាក់វទៅកនុង្កំឡុង្ទពលទនាេះ។ ទបើ សិនជាមានទរចើនជាង្មួយរកមុថ្ដលទរជើសទរ ើសយកកំឡុង្  
     ទពលដូចគ្មន  ចូរពិភាកាពីរពឹតតិការណ៍ថ្ដលអាចជាង្ទគបានទកើតទឡើង្ទៅទពលទនាេះ បនាទ ប់ពីបានឮពី  
    កូនសិសសពីទហ្តុផលរបស់ពួកទគ។ 
៦. បនាទ ប់ពីរបអប់ទំង្អស់បានដាក់នូវរកដាសរពឹតតិការណ៍ទហ្ើយទនាេះ រគូជាមួយកុមារទំង្អស់នឹង្ទមើលតាម  
    លំដាប់លំទដាយនូវអវីថ្ដលទយើង្មាន ជាលកខណៈរចបាច់ចូលគ្មន មនតារង្។ សូមសួរ ទបើសិនរគប់គ្មន យល់  
    ស្សបតាមតារង្ទពលទវលទនេះ ជាតារង្ទពលទវលមន របវតតិទទសនតររបទវសន៍កនុង្មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ 
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៧. បាា ញពីតារង្ទពលទវលមនរពឹតតិការណ៍រតឹមរតូវដូចទៅខាង្ទរកាមនិង្ទធវើការទរបៀបទធៀប។  បកទចញនូវ  
     រពឹតតិការណ៍របសិនទបើវមុសពីលំដាប់មនរពឹតតិការណ៍។ 
៨. សួរទៅកូនសិសសអវីថ្ដលពួកទគទ ើញបានផាល ស់បតូរ និង្មិនមានផាល ស់បតូរ អាស្ស័យទដាយទទសនតររបទវសន៍  
     មានការថ្របរបួល ដូចជាទហ្តុផលសមញ្ដ ឬក៏ចរកិលកខណៈដមទទទៀត។ 
៩. សួរថ្នអវីទៅថ្ដលនឹង្កាល យជារទង់្រទយនាទពលអនាគតមនទទសនត ររបទវសន៍ទៅកនុង្តំបន់ទនេះ?  ទហ្តុអវី  
     ពួកទគគិតដូទចាន េះ? 

តារង្ទពលទវលរតឹមរតវូរបាកដមនរពឹតតិការណ៍៖ 
 រពឹតតិការណ៍ ឆាន  ំ
១ មនុសសសម័យទដើមដំបូង្ទគមកដល់អាសីុអាទគនយ៍របថ្ហ្លជា៥០០០០ឆាន ំមកទហ្ើយ  ៤៨០០០ឆាន ំ 

មុនគ.ស  

២ 
អនករបមូលផតុំការរបមាញ់បានទលចទចញនិង្រលដាល សទពញអាសីុអាទគនយ៍ រមួមាន 
មថ ឡាវនិង្ ទវៀតណ្តម   

៨០០០ឆាន ំ មុន 
គ.ស 

៣ 
កុលសមព័នធមតបានចំណ្តកស្សុកចុេះតាមរជលង្ដង្ទទនលទមគង្គ សល់វនី និង្ទរកាយមក 
ទៅណ្តន ពីង្និង្ទៅរផាយ៉ា    

សតវតសទី  
១២-១៣ 

៤ 

កំឡុង្ទពលអាណ្តពាបាលបារងំ្ទៅទវៀតណ្តម មានការទកើនទឡើង្មនទទសនតរ របទវ
សន៍ ពីជនបទទៅទីរកុង្មនអនកគ្មម នដីធលី ចលនាបំលស់ទីមនពលកររបាក់ នួល ទៅ
តាមជនបទទៅតំបន់ដំណំ្ត/ថ្រ ៉ា ដំទណើ រការទដាយជនជាតិបារងំ្និង្ ទទសនតររបទវស ន៍ 
តាមរដូវកាលរវង្តំបន់ជនបទកំឡុង្ទពលរដូវដំាដុេះ និង្របមូលផលកនុង្ការថ្សវង្រក 
ការទធវើការារបទណ្តត េះអាសនន  

១៨៥៩ – 

១៩៥៤  

៥ 

របទទសមថថ្ដលរង្ឥទធិពលតិចតួចពីសន្រាគ មរតជាក់ជាង្របទទសជិតខាង្កនុង្ឥណឌូ ចិន 
បានទ ើញថ្នមានកំទណើ នមនុសសទធវើទទសនតររបទវសន៍ទៅបរទទស។ទគ្មលទៅការារ 
ធមមតារមួមានសហ្រដាអាទមរកិ មជឈមិបូ ៌ អឺុរ ៉ាបុ អូស្តសត លី ជប៉ាុន ហុ្ង្កុង្និង្មតវ៉ាន់ 
 

១៩៦០ –  

ទសវតសន៍ 
១៩៩០  

៦ ជនទភៀសមលួនរប់លននាក់រត់ទគចទចញពីរបទទស ទវៀតណ្តម ឡាវនិង្កមពុជា    ១៩៧៥ 

៧ 

ចំនួនជនទភៀសមលួនភូមាបានទកើនទឡើង្និង្កាន់ថ្តទកើនថ្ថមទទៀតបនាទ ប់ពីថ្មកញ្ញដ  ឆាន ំ
១៩៨៨ ទៅទពលថ្ដលរបជាធិបទតយយថ្ដលទលចរបូរង្មកទនាេះរតូវបានទត់ទចាល 
ទដាយរបស់ទយធា 

១៩៨០ 

៨ 

របទទសមថៃលង្កាត់សនទុេះទសដាកិចច។ របទទសរតវូការជាចំាបាច់នូវពលករបថ្នថមជាទរចើន 
ពលករជាទរចើនមកពីតំបន់ជនបទ សទពញរបទទសមថ និង្មកពីរបទទសជិតខាង្ រមួ 
មានឡាវ កមពុជានិង្ភូមាបានទធវើទទសនតររបទវសន៍ទៅទធវើការតាមតំបន់ ឧសាហ្កមមកនុង្ 
របទទសមថ។  

ទសសវតសន៍ 
១៩៩០ 
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 សមាភ រៈ៖ តារង្ទពលទវលថ្ដលទរៀបចំរចួទស្សចដាក់ទលើកាត រទមៀន ថ្ដលមានចទនាល េះទំទនរសរមាប់ដាក់ 
រពឹតតិការណ៍ចូល សនលឹកឯកសររពឹតតិការណ៍ និង្តារង្ទពលទវលខាង្ទលើសតីពីរបវតតិទទសនតររបទវសន៍ 

 

 ទសចកតីថ្ណនំាកនុង្ការបទរង្ៀន៖ 
- រគូអាចបាា ញពីតារង្ទពលទវលតាមឧបករណ៍បញ្ញច ំង្ ឬរពីនទតារង្ទពលទវលថ្ដលមានចទមលើយ រតឹម 

រតូវទុកជាមុន ឬសរទសរតារង្ទពលទវលដាក់ទលើកាត រទមៀន។ 

- អានព័ត៌មានអំពីរពឹតតិការណ៍តាមករណីនិមួយៗនិង្យល់ពីដំទណើ រទដើមទង្របស់វជាបនតបនាទ ប់មុនចាប់
ទផតើមថ្នន ក់ទរៀន។ 

- ថ្សវង្រកព័ត៌មានបថ្នថមថ្ដល ក់ព័នធនិង្សថ នភាពរបទទសរបស់អនក ទបើសិនជាចំាបាច់។ 
 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- ពនយល់ទដាយយឺតៗនិង្ចាស់ៗមនរបវតតិរពឹតតិការណ៍មួយៗ។ ទផាត តទៅទលើការរកទ ើញថ្ដលគួរទអាយ 

កត់សំគ្មល់។ 

- ទលើកទឹកចិតតទអាយមានជាសំណួរ។ 

 

េរមមភាព ៤) សេចក្តេីរបុ 
 

រយៈទពល៖ ៥នាទី 
សួរទៅអនកទរៀន ពីអវីថ្ដលពួកទគគិតពីទមទរៀន។ ជូនព័ត៌មានដល់ពួកទគថ្នទមទរៀនបនាទ ប់គឺជាទមទរៀនចុង្ទរកាយ 
ដូទចនេះទបើសិនជាមានសំណួរ សូមទអាយពួកទគសួរបញ្ញជ ក់ទអាយបានចាស់កនុង្ទពលឥលូវ។ សំុទអាយមានអនក 
សម័រគចិតតទដើមបីថ្ចករថំ្លកដល់អនកទរៀនឯទទៀត ពីអវីថ្ដលជាចំនុចថមីៗ ថ្ដលពួកទគបានទរៀនកនុង្ទមទរៀនកនលង្មក។ 
ទហ្ើយក៏សួរពួកទគ ផង្ថ្ដរនូវអវីថ្ដលពួកទគចង់្ដឹង្បថ្នថមទទៀត ទបើសិនជាមាន។ 
 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- សទង្កតទមើលទអាយបានដិតដល់ពីការវវិតតន៍របស់អនកទរៀន និង្ការតបតរបស់ពួកទគចំទ េះសកមមភាព។ 

រតូវធានាថ្នរគប់គ្មន ទទួលបានពីទមទរៀនដូចៗគ្មន ។  
- សូមពិនិតយទមើលថ្ន ទតើព័ត៌មានថ្ដលបាា ញរបាប់ទនាេះ ាយស្សួលទពកឬពិបាកទពកសរមាប់ពួកទគ ថ្ដរ

ទទ និង្ថ្កសរមួលសរមាប់ទមទរៀនបនាទ ប់តាមការគួរ។ 
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េមាា រៈេអំាង - សមសរៀនទី៣ 
 

១. សនលឹករពឹតតិការណ៍សរមាប់សិសស 
 

រពឹតតិការណ៍ 

 

មនុសសសម័យទដើមដំបូង្ទគមកដល់អាសីុអាទគនយ៍របថ្ហ្លជា៥០០០០ឆាន ំមកទហ្ើយ 

 

 

 

"មនុសសបានរលដាលទូទំង្អាសីុទដាយ............ឆាន កំនលង្មកទហ្ើយ"  
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រពឹតតិការណ៍ 

 

អនករបមូលផតុំការរបមាញ់ហូ្បិនទហ្ៀន បានទ ើញទលចទចញនិង្រលដាល សទពញអាសីុអាទគនយ៍ រមួមានមថ 
ឡាវនិង្ ទវៀតណ្តម   

 

 

 

"អនករបមូលផតុ ំអនករបមាញ់មនុសសលែ ង្ភនំ"  

របូភាពៈ  Baloo's Cartoon Blog 

 

« But dad, no one goes round hunting and gathering anymore. It's just so . . . paleolithic! » 
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រពឹតតិការណ៍ 

 

កុលសមព័នធមតបានចំណ្តកស្សុកចុេះតាមរជលង្ដង្ទទនលទមគង្គ សល់វនី និង្ទរកាយមកទៅណ្តន ពីង្ និង្ទៅ
រផាយ៉ា    

 

 

 

"រជលង្ទទនលទមម កនុង្របទទសទវៀតណ្តម កនុង្ទមតតមឡទៅ"  

 

 

"ការទធវើទទសនតររបទវសន៍មនរកមុមតកនុង្តំបន់អាសីុអាទគនយ៍" 
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រពឹតតិការណ៍ 

 

កំឡុង្ទពលអាណ្តពាបាលបារងំ្ទៅទវៀតណ្តម មានការទកើនទឡើង្មនទទសនតររបទវសន៍ពីជនបទ ទៅទីរកុង្ 
មនអនកគ្មម នដីធលី ចលនាបំលស់ទីមនពលកររបាក់ នួលទៅតាមជនបទទៅតំបន់ដំណំ្ត/ថ្រ ៉ា ដំទណើ រការទដាយ ជន
ជាតិបារងំ្ និង្ទទសនតររបទវសន៍តាមរដូវកាលរវង្តំបន់ជនបទ កំឡុង្ទពលរដូវ ដំាដុេះនិង្របមូលផលកនុង្ ការ
ថ្សវង្រកការទធវើការារ បទណ្តត េះអាសនន 

 

 

 

 

"ទ័ពទថមើរទជើង្ថ្ផនកទជើង្ទឹករបស់បារងំ្ទៅតំបន់តុង្កឹង្"  
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រពឹតតិការណ៍ 

 

របទទសមថថ្ដលរង្ឥទធិពលតិចតួចពីសន្រាគ មរតជាក់ជាង្របទទសជិតខាង្កនុង្ឥណឌូ ចិន បានទ ើញថ្នមាន 
កំទណើ ន មនុសសទធវើទទសនតររបទវសន៍ទៅបរទទស។ទគ្មលទៅការារធមមតារមួមានសហ្រដាអាទមរកិ មជឈមិបូ ៌ 
អឺុរ ៉ាបុ អូស្តសត លី ជប៉ាុន ហុ្ង្កុង្និង្មតវ៉ាន់ 

 

 

 

 

 

"ជប៉ាុនគឺជាទគ្មលទៅរបស់ជនអទនាត របទវសន៍ទៅអាសីុ រមួជាមួយរបទទសរប ុយទណ  

ហុ្ង្កុង្ សិង្ាបូរ ីកូទរ ៉ាខាង្តបូង្ និង្មតវ៉ាន់" 
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រពឹតតិការណ៍ 

 

ជនទភៀសមលួនរប់លននាក់រត់ទគចទចញពីរបទទសទវៀតណ្តម ឡាវនិង្កមពុជា    

 

 

 

 

"ជនទភៀសមលួនទវៀតណ្តម"  

 របូភាពទដាយៈ TalbottBashall 
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រពឹតតិការណ៍ 

 

ចំនួនជនទភៀសមលួនភូមាបានទកើនទឡើង្និង្កាន់ថ្តទកើនថ្ថមទទៀតបនាទ ប់ពីថ្មកញ្ញដ  ឆាន ំ១៩៨៨ ទៅទពលថ្ដល 
របជាធិបទតយយថ្ដលទលចរបូរង្មកទនាេះរតូវបានទត់ទចាលទដាយរបស់ទយធា 

 

 

 

"ការទង្ើបទឡើង្ទៅឆាន ១ំ៩៨៨"  

 

"រពេះសង្ឃក៏ចូលរមួកនុង្បាតុកមមទៅកនុង្ឆាន ១ំ៩៨៨"  
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រពឹតតិការណ៍ 

 

របទទសមថៃលង្កាត់សនទុេះទសដាកិចច។ របទទសរតវូការជាចំាបាច់នូវពលករបថ្នថមជាទរចើន។ ពលករជាទរចើន មក
ពីតំបន់ជនបទ សទពញរបទទសមថ និង្មកពីរបទទសជិតខាង្រមួមានឡាវ កមពុជានិង្ភូមា បានទធវើ ទទសនតរ
របទវសន៍ទៅទធវើការតាមតំបន់ឧសាហ្កមមកនុង្របទទសមថ។ 

 

 

 

 

 

 

"ទសដាកិចចមថ"  
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សមសរៀនទី៤៖ មរវតិីជាេរលេីីពីសទេនរីមរសវេន ៍
 

I: វតថុបំណង្៖  
i) ទដើមបីថ្សវង្យល់ពីរបវតតិជាសកលសតីពីទទសនតររបទវសន៍ 

ii) ទដើមបីចាប់យកការទទួលសគ ល់ថ្នទទសនតររបទវសន៍គឺជាដំទណើ រការធមមតាមនមនុសស  
 

II: ទមទរៀទី៤ ពរាង្សកមមភាព 

មាតិការ សមាភ រៈ 
រយៈ 
ទពល 

សកមមភាព 1) ការថ្ណនំាដំបូង្  ២ 

សកមមភាព 2) ថ្លបង្រលឹំកទមទរៀន កូនបាល់ ៨ 

សកមមភាព 3) បទបាា ញសតីពីដំទណើ រទទសនតររបទវសន៍ មន
មនុសស   

បទបាា ញពីដំទណើ រមនមនុសសជាតិ 
ភាជ ប់អិុនធ័រណិត 

១៥ 

សកមមភាព 4) ការរកទ ើញដ៏ចាប់អារមមន៍មនរបវតតិ ជាស
កលសតីពីទទសនតររបទវសន៍   

បទបាា ញ ១៥ 

សកមមភាព 5) មនុសសថ្ដលលបីនិង្ទទសនតររបទវសន៍  បទបាា ញ ១០ 

សកមមភាព 6) ទសចកតីសនិនដាា នពី   ទមទរៀន  ១០ 

 
III: សកមមភាពលំអិត 

េរមមភាព ១). ការថ្ណនំដំបងូ 
 

ជូនព័ត៌មានដល់អនកទរៀន ថ្នទនេះជាថ្ផនកចុង្ទរកាយមនទមទរៀនសតីពីរបវតតិ ទទសនតររបទវសន៍។ សួរថ្នទតើពួកទគមាន 
អារមមណ៍យ៉ាង្ណ្ត។ សំទៅទៅថ្ផនកមុនៗ ចាប់ទផតើមពីរបវតតិមនទទសនតររបទវសន៍ជាបុគគល មនសហ្គមន៍ និង្មន 
តំបន់ទំង្មូល ទហ្ើយពនយល់ថ្នកនុង្ទពលទនេះរគូនឹង្ទលើកទឡើង្ពីរបវតតិជាសកលមនទទសនតររបទវសន៍ ជូនដល់ 
ពួកទគបានដឹង្។ 
 

 រយៈទពល៖ ២នាទី 
 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- ជរមុញទអាយមានបរយិកាសទរៀនទដាយសបាយៗ 

 
េរមមភាព ២). ថ្លែងរលំឹរសមសរៀន 

 

 រយៈទពល៖ ៨នាទី 
ទដាយសរថ្តទនេះជាថ្ផនកចុង្ទរកាយ ទយើង្ចង់្ឮពីអនកទរៀនកាន់ថ្តទរចើនកាន់ថ្តលែ។ ទៅកនុង្ថ្លបង្រលឹំកទមទរៀន 
ទនេះ ទរបើកូនបាល់ដថ្ដលប៉ាុថ្នតសូមទបាេះវញិមតង្(មិនថ្មនហុ្ចបនតគ្មន ទនាេះទទ)។ ដំបូង្ រគូសួរថ្នមានអនកណ្តចង់្ 
ចាប់ទផតើមមុនទគកនុង្ការថ្ចករថំ្លក ទហ្ើយបនាទ ប់មកក៏ទបាេះបាល់ទៅសិសសទនាេះ។ កូនសិសសរតវូរបាប់អវីមួយ 
ថ្ដលថមី ថ្ដលបានទរៀនរចួពីថ្ផនកមុនៗទៅកាន់កូនសិសសមាន ក់ទទៀត។ ដំទណើ រការដូចគ្មន បនតទលង្ទទៀត រហូ្ត ដល់
អស់ទមា៉ាង្។ ទយើង្ចង់្ទលើកទឹកចិតតទអាយកុមារជាទរចើនបានថ្ចករថំ្លក ដូទចនេះរតូវសំុទអាយកូនសិសសបនត ការ
ថ្ចករថំ្លក ថ្តមួយរបទយគមនចទមលើយបានទហ្ើយ។ ទគ្មលការណ៍គឺថ្នពួកទគមិនអាចនិយយជាន់គ្មន ទៅអវី ថ្ដល
កូនសិសសដមទបាននិយយរចួទហ្ើយទនាេះទទ។ 
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សរមួលទអាយឧិកាសនិយយ បានដល់អនកទរៀនទអាយកាន់ថ្តទរចើនកាន់ថ្តលែ។ បញ្ញជ ក់ទអាយចាស់ពី ចំនុច 
យល់រចលំ ឬលំអិតបថ្នថមនូវការពនយល់មិនទន់ចាស់។ 
 

 សមាភ រៈ៖ កូនបាល់ និង្ទភលង្ 
 

 ទសចកតីថ្ណនំាសរមាប់ការបទរង្ៀនៈ 
- ទរៀបចំចទរមៀង្មួយបទ និង្ឧបករណ៍សទមលង្ 

 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- ជរមុញទអាយមានបរយិកាសទរៀនថ្បបសបាយ។  
- ទធវើទអាយអនកទរៀនបានរទំភើបរកីរយ មុនទពលចាប់ ទផតើមសកមមភាព 

- ពិនិតយថ្នអនកទរៀនរចួរល់ទស្សចបាច់ដូចគ្មន ទហ្ើយ 

- បញ្ញជ ក់ទអាយចាស់ពីចំនុចមិនទន់ចាស់ឬយល់រចលំ 

 
េរមមភាព ៣). ការសធែដីំសណីរននមនេុេជាតិ 

 

 រយៈទពល៖ ១៥នាទី 
 ជំហា ន៖ 

១. ចាប់ទផតើមការបាា ញ ទដាយទរបើមា៉ា សីុនបញ្ញច ងំ្. 
 
 
 
 
 
 
 
២. ចុចពីចំនុចចាប់ទផតើមមនការទធវើទទសនតររបទវសន៍មនមនុសស។ សូមទធវើទអាយការបាា ញមាន លកខណៈសមញ្ដ  
     និង្ទរបើ កយាយស្សលួយល់និង្លំអិតបថ្នថមរតង់្កថ្នលង្ចំនុចសំខាន់ៗដូចជាទហ្តុអវីនិង្ទដាយរទបៀប  
     ណ្ត។ ចង្ែុលបញ្ញជ ក់ពីការរកទ ើញមួយចំនួនដូចជាមូលទហ្តុ មទធាបាយ អនកជេះឥទធិពល ភូមិសស្តសត   
     ការបទង្កើតជាឧបករណ៍ ជាទដើម។  
 

     ជាឧទហ្រណ៍ៈ អមបូរមនុសសអូមូសទភៀនបានចាប់ទផតើមទទសនតររបទវសន៍ទចញពីទវីបអារហិ្កតំាង្ពី  
     ៦០០០០ឆាន ំមុន។ បុពវបុរសពីទដើមរបស់ទយើង្ បនតទធវើថ្បបទនេះរហូ្តទល់ថ្តរលដាលទៅរគប់កនលុក  
     កទនលៀតទំង្អស់មនពិភពទលក។ ចមាង យណ្ត ទលឿនយ៉ាង្ណ្ត និង្ទៅទីណ្ត  ថ្ដលពួកគ្មត់ផាល ស់ទី គឺសុទធ  
     ថ្តថ្ផែកទលើអាកាសធាតុ ដង់្សីុទតរបជាជន និង្ការថ្ចនរបឌិត  មទធាបាយមនការដឹកជញ្ជូ ន (ឧ. ទូក កបូន...)  
    និង្ឧបករណ៍ទផសង្ទទៀត (ឧ. ពូទៅ ញញួរ...)។ មានកតាត រមួផសំទផសង្ទទៀត ក៏ជេះឥទធិពលដល់ការ ផាល ស់ទី  
    របស់ពួកគ្មត់ផង្ថ្ដរ។ 
 



37 
 

 សមាភ រៈ៖ បទបាា ញសតីពីការទធវើដំទណើ រមនមនុសសជាតិ2 
 

 ទសចកតីថ្ណនំាពីការបទរង្ៀន៖ 

- ស្សង់្យកការបាា ញ "ការទធវើដំទណើ រមនមនុសសជាតិ" ពីរបភពទគហ្ទំព័រៈ 
http://www.bradshawfoundation.com/journey/  

- ពិនិតយទឡើង្វញិនូវបទបាា ញនិង្យល់បថ្នថមពីព័ត៌មានជាមុន មុនដំទណើ រការថ្នន ក់ទរៀន 
- បទញ្ចញការបាា ញតាមរយៈមាសីុនបញ្ញច ងំ្ 

 

កំណត់សមាគ ល់សរមាប់ការពិភាកា៖ ចង្ែុលបាា ញបថ្នថមពីទិននន័យគួរទអាយកត់សំគ្មល់  ធមមតា 
និង្គួរទអាយចាប់អារមមណ៍ពីថ្ផនទី ទៅដល់អនកទរៀន 

 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- ពនយល់ទដាយសមញ្ដ។  
- ភាជ ប់ពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយ។ 
- ចង្ែុលបាា ញពីការរកទ ើញសំខាន់ៗ។ 
-  សំគ្មល់សរមាប់ទិននន័យសំខាន់ៗ។ 

 

េរមមភាព ៤) ការររស ីញពមីរវតិីជាេរលននសទេនរីមរសវេន ៍
 

 រយៈទពល៖ ១៥នាទី 
 

 ជំហា នៈ 
ចាប់ទផតើមបទបាា ញ 

 

ក) រទង់្រទយមនទទស នតររបទវសន៍របស់មនុសស 
  

 
 

សកមមភាពទនេះនឹង្ជថ្ជកទដញទដាលជាមួយអនកទរៀន ពីអវីថ្ដលពួកទគបានទរៀនកនុង្ថ្ផនកមុនៗ ទហ្ើយក៏ជាការ 
បាា ញពីទមទរៀនសតីពីរបវតតិជា សកលមនទទសនតររបទវសន៍ផង្ថ្ដរ។ ជំនួសទអាយការផតល់ជូនពួកទគ ថ្បប លកខ
ណៈ បទរង្ៀន ទយើង្រតវូបទង្កើនដំទណើ រការគិតរបស់ពួកទគទដាយសកសួរសំណួរទំង្ទនេះទៅពួកទគវញិ។ សំុទអា
យមានអនកសម័រគចិតតទៃលើយសំណួរ។ 
__________________________________ 
2 Courtesy of the Bradshaw Foundation 

http://www.bradshawfoundation.com/journey/
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សំណួរទី១៖ ទមើលតាមសញ្ញដ រពួញ និង្ទរៀបរប់ពីផលូវថ្ដលការទធវើទទសនតររបទវសន៍ដំបូង្ មនមនុសស សទពញ 
ពិភពទលក។ ទតើកថ្នលង្ណ្តថ្ដល បានរកទ ើញមនុសសដំបូង្បានទៅទៅទរៅទវីបអារហិ្ក? ទហ្តុអវីបានជា ពួក
ទគគិតថ្នតំបន់ទំង្ទនេះ ពួកគ្មត់ទនាេះតំាង្ទីលំទៅជាដំបូង្។ 
 

ចទមលើយទី១៖ មនុសសចំណ្តស់បំផុតថ្ដលតំាង្ទីលំទៅទរៅទវីបអារហិ្ក គឺទៅអាសីុនិង្មជឈិមបូ ៌។ តំបន់ទំង្ 
ទនេះ របថ្ហ្លជាកថ្នលង្ដំបូង្ថ្ដលពួកគ្មត់តំាង្ទីលំទៅទដាយសរថ្តទៅជិតទវីបអារហិ្ក និង្អាចទៅដល់ 
ទដាយទថមើរទជើង្។ គួរកត់សមាគ ល់ថ្នមនុសសដំបូង្អាចទធវើទទសនតររបទវសន៍ បានឆាង យប៉ាុណ្តណ គឺអាស្ស័យ ទលើកាយ 
សមបទរបស់ពួកគ្មត់  (កង្វេះឧបករណ៍និង្បទចចកវទិា)។ 
 

សំណួរទី២៖ ពិចារណ្តពីលកខណៈភូមិសស្តសតរកទ ើញទដាយបុពវបុរសបូរណរបស់ទយើង្។ ទតើអនកគិតថ្នមនុសស 
ដំបូង្បានទធវើតាមរទង់្រទយភូមិសស្តសត កនុង្ការទធវើទទសនតររបទវសន៍ទចញពីទវីបអារហិ្ក? 
 

ចទមលើយទី២៖ ចទមលើយអាចថ្បលកៗគ្មន ។ ការទធវើទទសនតររបទវសន៍របស់មនុសសហាក់ដូចជាទដើរតាមសណ្តា នថ្មសទឹក។ 
ផលូវដំបូង្បានអនុវតតទៅតាមរចំាង្ទទនលរកហ្ម សមុរទទមឌីថ្ទរ៉ា ទន និង្មហាសមុរទឥណ្តឌ ។ រប់ ន់ឆាន ំទរកាយ 
មក របជាជនបានទធវើទទសនតររបទវសន៍តាមរជំាង្ខាង្លិចមនអាទមរកិខាង្ទជើង្និង្ខាង្តបូង្។ 
 

សំណួរទី៣៖ ការទធវើទទសនតររបទវសន៍ទៅកាន់របជំុទកាេះដាច់ស្សយល ដូចជាហ្វីលីពីន ឬរបជំុទកាេះប៉ាូលីទនសីុ 
ហាក់ដូចជាការទធវើទទសនតររបទវសន៍ជាសកលរបស់មនុសស កនុង្ដំណ្តក់កាលចុង្ទរកាយមួយផង្ថ្ដរ។ ទតើអនក 
គិតថ្នអាចមានទហ្តុផលអវីសរមាប់ចំនុចទនេះថ្ដរទទ?  
 

ចទមលើយទី៣៖ ចទមលើយអាចថ្បលកៗគ្មន ។ បទចចកវទិាសង្សង់្ទូក គឺជាការវវិតតន៍ទរកាយមកទទៀតកនុង្របវតតិ មន 
មនុសស ទដាយសរថ្តវរតូវចំណ្តយទពលកនុង្ការបទង្កើតឧបករណ៍ចំាបាច់សរមាប់សង្សង់្ទូក ថ្ដលអាចផទុក 
មនុសសទៅដល់ទកាេះដាច់ស្សយល។ 
 

ម) កតាត ធមមតា 
មានមូលទហ្តុជាទរចើនថ្ដលមនុសសទធវើទទសនតររបទវសន៍។ សួរពួកទគ ទបើសិនជាពួកទគអាចរកទ ើញនូវមូលទហ្តុ 
ធមមតាណ្តមួយពីរបវតតិមនទទសនតររបទវសន៍កនុង្តំបន់ទៅកាន់កនុង្សកលទលក។  
 

ជួយកូនសិសសកនុង្ការកំណត់រកកតាត កាន់ថ្តទរចើនកាន់ថ្តលែរមួទំង្អាកាសធាតុ ធនធានធមមជាតិ ឧិកាស/ 
ជីវភាព មហិ្ចឆិតាចង់្ដឹង្។ល។សូមកំុទផាត តទលើទហ្តុផលថ្តមួយ។ សូមពនយល់ថ្នតាមធមមតាមមានទហ្តុផល ជា
ទរចើន ថ្ដល ក់ព័នធដល់ការសទរមចចិតតកនុង្ការទធវើទទសនតររបទវសន៍ ឬជួនកាលកាលៈទទសៈបង្ខំទអាយ ពួកទគទធវើ
ទទសនតររបទវសន៍។ 
 

កត់សមាគ ល់សរមាប់អនកទរៀនថ្ន ទយើង្រស់ទៅកនុង្ពិភពទលកថ្ដលទកើនទឡើង្នូវការផារភាជ ប់គ្មន  ទហ្ើយដូទចនេះ 
ទទសនតររបទវសន៍កំពុង្ទកើនទឡើង្ កនុង្ថ្ផនកមនជីវតិរបស់ទយើង្។ 
  

 សមាភ រៈ៖ បទបាា ញ 
 ទសចកតីថ្ណនំាពីការបទរង្ៀន៖ 
 សូមពិនិតយទមើលបទបាា ញនិង្យល់ដឹង្ពីព័ត៌មានជាមុន មុនទពលដំទណើ រការថ្នន ក់ទរៀន 
 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- ជរមុញការគិតម៉ាត់ចត់របស់សិសស 
- ទលើកទឹកចិតតចំទ េះគំនិតរបស់ពួកទគ 
- របយ័តនរបថ្យង្ចំទ េះការបទង្កើតឥរយិបថអវជិជមាន ឬអនុវតតការយល់ទ ើញតៗគ្មន  



39 
 

េរមមភាព ៥) មនេុេលែី រាុងការសធែីសទេនរីមរសវេន ៍
 

 រយៈទពល៖ ១០នាទី 
សកមមភាពទនេះមានបំណង្កនុង្ការសង្កត់ធងន់ដល់អនកទរៀន ពីគំនិតថ្ដលថ្នទទសនតររបទវសន៍គឺជាដំទណើ រធមមតា 
មនភាពជាមនុសស ទហ្ើយវអាចទកើតមានដល់អនករល់គ្មន ។ មួយថ្ផនកទរៅពីបទង្កើនដល់វបបធម៌ ថ្ដលទយើង្បាន 
ទរៀនកនុង្ទមទរៀនមុនរចួមកទហ្ើយ មនុសសថ្ដលទធវើទទសនតររបទវសន៍ អាចរមួចំថ្ណកដ៏សំខាន់ផង្ថ្ដរ ដល់ទីកថ្នលង្ 
ថ្ដលពួកទគទធវើទទសនតររបទវសន៍ទៅដល់។ 
 

 ជំហា ន៖ 
១. បញ្ញច ងំ្ពីបទបាា ញ។ សួរ ទបើសិនជាអនកទរៀនសគ ល់អនកណ្តមួយកនុង្ចំទណ្តមទនេះ។ 
២. សួរថ្ន ពួកទគគិតថ្នមនុសសទំង្ទនេះមកពីណ្ត និង្ទដាយសនសមឹៗ  បាា ញពីទរឿង្រ៉ា វពិតមនជីវតិពួកទគ។ 
៣. គូសបញ្ញជ ក់មូលទហ្តុ ថ្នទហ្តុអវីពួកទគទធវើទទសនតររបទវសន៍ និង្ពីការរមួចំថ្ណករបស់ពួកទគដល់សហ្គមន៍  
     ថមី របស់ពួកទគ។ 
 

 សមាភ រៈ៖ បទបាា ញសតីពីមនុសសលប៤ីរបូ (អាចថ្កសរមួលបាន) 
 

 ទសចកតីថ្ណនំាសរមាប់ការបទរង្ៀន៖ 
- ពិនិតយទមើលបទបាា ញនិង្យល់ដឹង្ពីព័ត៌មានជាមុន មុនទពលដំទណើ រការថ្នន ក់ទរៀន 
 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
- ទធវើទអាយអនកទរៀនរទំភើបរកីរយ ទដាយការផារភាជ ប់ការពិភាកាទៅបញ្ញា មនកថ្នលង្ណ្តមួយ និង្អវីៗថ្ដល

លបី។ 
 

េរមមភាព ៦) សេចក្តេីនាិដ្ឋា នពីសមសរៀន 
 

 រយៈទពល៖ ១០នាទី 
កនុង្ទពល១០នាទីចុង្ទរកាយមនថ្ផនការទមទរៀន រគនឹូង្ជួយកូនសិសស រលឹំកសរទឡើង្វញិទដាយសទង្ខបៗ ពីអវី 
ថ្ដលទគបានទរៀនពីទមទរៀនទំង្បួន។ 
 

សំទៅទៅទមទរៀនពីមុន និង្គូសបញ្ញជ ក់ពីចំនុចសំខាន់ៗ កនុង្ទមទរៀននីមួយៗ៖ ១) លកខណៈមនវបបធម៌កនុង្ សហ្
គមន៍ ២) ទរឿង្រ៉ា វផាទ ល់មលួនមនការទធវើទទសនតររបទវសន៍ ៣) របវតតិកនុង្តំបន់មនទទសនតររបទវសន៍ និង្៤) របវតតិជាស
កលមនទទសនតររបទវសន៍ ។  
 

សួរទៅកូនសិសសនូវសំណួរដូចតទៅ និង្អនុញ្ញដ តទអាយពួកទគគិត ទដាយមលួនឯង្។ សំុទអាយអនកសម័រគចិតត ផតល់ 
នូវការយល់ទ ើញរបស់ពួកទគចំទ េះសំណួរ។ 

1. ទតើទយើង្នឹង្ទពញចិតតនូវវបបធម៌ដ៏សមបូរថ្បប ថ្ដលទយើង្មានទៅកនុង្សហ្គមន៍ ទដាយគ្មម នការទក់ 
ទង្ ទៅវញិទៅមកមនមនុសសកនុង្កំឡុង្ទពលការផាល ស់ទីរបស់ពួកទគថ្ដរទទ? ទតើសង្គមជាតិមួយ អាច 
មានដំទណើ រការទៅបាន ទដាយគ្មម នមនុសសផាល ស់មកពីកថ្នលង្ទផសង្ និង្បំទពញបថ្នថមកនុង្សង្គមជាតិ 
របស់ទយើង្ថ្ដរទទ? (រលឹំកដល់កូនសិសសពីអវីថ្ដលពួកទគបានជថ្ជកគ្មន កំឡុង្ទពលទរៀនទមទរៀន សតីពី 
លកខណៈវបបធម៌មនទទសនតររបទវសន៍កនុង្សហ្គមន៍)   

2. ទតើអាចមានទទនូវអវីថ្ដលទយើង្អាចមានកនុង្ទពលទនេះ របសិនទបើបុពវបុរសរបស់ទយើង្មិនមាន ផាល ស់ទី 
ពីកថ្នលង្ទដើមរបស់ពួកគ្មត់? ទតើឪពុកមាត យរបស់អនកនឹង្បានជួបគ្មន ទទ? ទតើទយើង្នឹង្ទៅឯណ្តឥលូវ 
ទនេះ?ទតើឧិកាសផាទ ល់មលួនឬជទរមើសរបស់ទយើង្រតវូមានកំណត់ថ្ដរទទ ទបើសិនជាការទទសនតររបទវសន៍ 
មិនថ្មនជាជទរមើសមួយទនាេះ? 
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        (ភាជ ប់ទៅអវីថ្ដលធាល ប់បានពិភាកាគ្មន កនុង្ទពលទរៀនទមទរៀនពីទរឿង្រ៉ា វផាទ ល់មលួន មនទទសនតររបទវសន៍)។ 
 

3. សននិដាា នថ្ន ទទសនតររបទវសន៍គឺធាល ប់ទកើតមានទហ្ើយទៅថ្តបនត ជាថ្ផនកធមមតាមនការរស់ទៅរបស់ មនុ
សស។ ទទសនតររបទវសន៍អាចទកើតទឡើង្រគប់កថ្នលង្ ទហ្ើយទយើង្ទំង្អស់គ្មន ទធវើការសទរមចចិតត និង្ជា 
ជទរមើសផាទ ល់មលួន សរមាប់មូលទហ្តុជាទរចើន។ សង្កត់ធងន់ទៅទលើការរមួចំថ្ណកមនពលករ ទទសនតរ របទវ
សន៍ បានទធវើចំទ េះសង្គមជាតិនិង្ផលចំទណញថ្ផនកភាពចរមុេះ។ ទលើកទឹកចិតតការរមួរស់ទៅ ជាមួយ
គ្មន ។ 

 

 សមាភ រៈ៖   វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ការបញ្ច ប់វគគ  
 

 ទសចកតីថ្ណនំាសរមាប់ការបទរង្ៀន៖ 

- ទរបើរបាស់ករមង្សំណួរថ្ដលផតល់ខាង្ទលើ ជាទសចកតីថ្ណនំាសរមាប់ការពិភាកាកនុង្ថ្នន ក់ 
 

កំណត់សមាគ ល់សរមាប់ការពិភាកា៖ 
 

- សំទៅទៅទមទរៀនមុនៗ និង្ដឹកនំាការពិភាកាកនុង្ថ្នន ក់ទចញពីចទមលើយរបស់ពួកទគ។ ទបើសិនជាអាច ទធវើ
បាន សូមយកសមាភ រៈ ថ្ដលទរបើរចួកនុង្ទមទរៀនមុនៗ ឧ. រកដាសផាទ ំង្ធំមានបិទរកដាសតូចៗ តារង្ 
ទពលទវលមនរបវតតិទទសនតររបទវសន៍កនុង្ មហាអនុតំបន់ទទនលទមគង្គ ។ល។ ទដើមបីរលឹំកជាថមីដល់ការ ចង្
ចំារបស់កូនសិសស។ ជរមញុសំណួរសរមាប់ពួកទគ។ សួរពួកទគថ្ន អវីទៅជាចំទណេះដឹង្ថមីថ្ដល ពួកទគ
ទទួលបានពីទមទរៀន។ 

 

 បរយិកាសថ្នន ក់ទរៀន៖ 
 

- ទលើកទឹកចិតតការចូលរមួកនុង្ថ្នន ក់ 

- បទង្កើនការគិតរតឹមរតូវសរមាប់មូលទហ្តុនិង្លទធផល 

- ផតល់នូវ កយបថ្នថមដល់កូនសិសស និង្(ឬ) វញិ្ញដ បនបរតមនទមទរៀនថ្ដលបានបញ្ច ប់ ទធវើទអាយពួកទគមាន 
ទមាទនភាពចំទ េះចំទណេះដឹង្ថ្ដលពួកទគទទួលបាន។ 
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េមាា រៈេអំាង - សមសរៀនទី៤ 
 

១. ការទធវើដំទណើ ររបស់មនុសសជាតិ 

សូមអទញ្ជ ើញទមើលបថ្នថម: http://www.bradshawfoundation.com/journey/ 

 
២. ផាទ ំង្បាា ញ ទី១០ដល់ទី១៤ 

សូមអទញ្ជ ើញទមើលបថ្នថម: http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

 
៣. វញិ្ញដ បនបរត 
 
វញិ្ញដ បនបរតទៅខាង្ទរកាម អាចដកយកទចញពីៈ 
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bradshawfoundation.com/journey/
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2718
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វិញ្ញា បនបមត 
េីីពី 

ការបញ្ចបវ់គគេិរា 

វិញ្ញា បនបមតសនុះផលីជ់នូដល ់  

បានបញ្ចបស់ដ្ឋយសជាគជយ័នវូ  

កា ល ប រ ិ ទចឆ ទ  

ហ្តថទលខា 

 

<ស ម្ ុះរបេេ់ិេេបញ្ចបវ់គគេិរា> 

ថ្ផនការសមសរៀន េីីពមីរវតិីននសទេនរីមរសវេន ៍

<កាលបរទិចឆទ> 

<តួនាទី> 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.mekongmigration.org 

 


