ប់អក
្ន ជួយការពារែដនដី៖ រេប បចាប់េផម

ឧបករណ៍ស
េតទ
 ក
ី ែនងែដលអ្នករស់េ

នលក្ខណៈពេិ សសអ្វ?
ី េតវា
 ជាទក
ឹ ដីែដលអ្នក សលាញ់ ឬ? តាម

ការបា៉ន់សានរបស់េយង
 អ្នករស់េ
ស

ប់អ្នកែដលអ្នក

ទេន ឬក៏

ទេី នះេ

យសារែត

នតំបន់មយ
ួ ចំនួន

នបំណងជួយែថរក្សាការពារវា។ អ្នក បែហលរស់េ

នៃ ពេឈែ ដល គួសាររបស់អ្នកបានកំពុងរស់េ

ជាអកុសល ទឹកដីរបស់េយងកំពុងែត បឈមនឹងការគ

ជាេ ចនជំ

នសារៈសំ ខាន់

ក្នុងតំបន់ែដល

ន

ន់មកេហយ។ ែត

មកំែហងជាបន្តប

ប់។

ពួកេយើងបេង្កើតឧបករណ៍េនះេឡើងេដើម្បីជួយគ ំ ទដល់ បជ ពលរដ្ឋែដលកំពុងែតបំេពញ
កិចក រដ៏សំខ ន់កុងបុពេហតុក រព រភពែផនដី ជ ពិេសសអកែដល
អ រម្មណ៍កុងក រេ បើ

ស់ែផនទី ឧបករណ៍ស

ជួយក រព រទឹកដីពីទេងើបំផ្លិចបំផ្ល ញបរិ

្ថ ន។

ប់េរៀបរ ប់េរឿងនិងត ម

ទ ំងេនះគឺជ សំណួរនិងលំហ ត់េផ ងៗែដលេយើងយល់ថ វ
កុងអំឡុងេពលៃនដំណ ក់ក លដំបូងៃនក រក

នចំណ ប់

ងគេ

ន

ងមួយ។

ន េដើម្បី

រៈ បេ

ជន៍

ច ប់េផើមពីចំណុចែដលអកកំពុងឋិតេ
េតើ នអីេធើឲ្យទឹកដី ទេន្ល ភំ ៃ ពេឈើរបស់អក
ពួកវ ?
េតើអីខ្លះជ ក រគ
េតើអកអ ចសន្ទ

នតៃម្លស

មកំែហងខ្ល ំងបំផុតចំេព ះទឹកដី និងសហគមន៍របស់អក?
ជ មួយមនុស េផ ងេទៀតេ

កុងសហគមន៍របស់អកេដើម្បីជែជកអំពី

សំណួរទ ំងអស់េនះនិងេធើក រកត់ ត នូវរ ល់គំនិតេ
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ប់អកកុងក រក រព រែថរក្សា

បល់មួយចំនួន

នេទ?
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លំហ ត់៖ ែផនក រជីវិត
លំហ ត់ដ៏

មញ្ញមួយេដើម្បីជួយអកកុងក រច ប់េផើមេធើកិចក រេនះគឺ តូវ

េឡើងត មរយៈវិធី

េឡើងដំបូងេឡើយេ

សសីពីក រេធើ”ែផនក រជីវិត” (plan de vida) ែដល តូវ

យសហគមន៍ជនជ តិេដើមេ

ក រយល់ដឹងរបស់មនុស គប់ជំ

ន់ រួម

នជ មុញ

នបេង្កើត

កុង បេទសកូឡុំប៊ី។ វ គឺេផ តេ

េលើ

នមនុស ច ស់ អកេធើេសចកីសេ មចចិត និង

យុវជន។ វ អ ច តូវ នេធើេឡើងជ មួយនិង កុមមនុស តូចឬធំ ក៏ប៉ុែន តូវ
នសេម្លងច មុះរួមគ ។

កដឲ្យ

យកផ្ទ ំង ក

ស់ធំចំនួនបីសន្លឹករួចេហើយគូររូបភ ព ព ងអំពីទឹកដីរបស់អក

1.

ស

ប់ែផនទីទី១ ចូរសួរសំណួរ៖ េតើទឹកដីរបស់អកធ្ល ប់

2.

ស

ប់សំណួរទី២ ចូរសួរ៖ េតើបចុប្បនេនះទឹកដីរបស់

3.

ស

ប់រូបទីបី ចូរសួរសំណួរ៖ េតើេយើងចង់ឲ្យទឹកដីរបស់

េ

ស

េលើផ្ទ ំង ក

ស់នីមួយៗ។

រូបរ ងលក្ខណៈដូចេមច? ចូរពិភ ក្សា េហើយគូររូបភ ពជ
កុម។

អក នរូបរ ងលក្ខណៈដូចេមចែដរ? ចូរពិភ ក្សាេហើយគូររូប
ភ ពជ កុម
េយើង

នរូបរ ងលក្ខណៈដូចេមចេ

ៃថែសក? ចូរ

ប់រូបទីបី ចូរសួរសំណួរ៖ េតើេយើងចង់ឲ្យទឹកដីរបស់េយើង

ដូចេមចេ

ន

ៃថែសក? ចូរពិភ ក្សា េហើយគូររូបភ ពជ កុម។

នរូបរ ងលក្ខណៈ

ក រចូលរួមចំែណកគឺជ គន្លឹះ
ព ក្យែដលអក បែហលជ
គេ

ងទ ំងឡ យែដល តូវ

ន

ប់លឺេ ចើនគឺ ចូលរួម េនះគឺសំេ

នបេង្កើតេឡើងកុងរេបៀបមួយែដល

ជ មួយនិងសហគមន៍មួយទ ំងមូល។ ែផនទីែបប បៃពណីយ៍អ ច
ព ក់ព័ន្ធជ មួយមនុស មួយចំនួនតូចប៉ុេណ្ណ ះ េ
មនុស គប់គ (រួម

នច ស់និងេក្មង)គឺសុទ្ទែត

ដំេណើរក រៃនក របេង្កើតែផនទី។
យល់ដឹងេ ចើន
បុគ្គលែត

ក់េ

នក រព ក់ព័ន
នក រ

នក រចូលរួមព ក់ព័ន្ធេ

កុង

នជួយេធើឲ្យ

នថ វ តំណ ងឲ្យក រយល់េឃើញឬ

ក់។ ទិដ្ឋភ ពរួមមួយមិនគួរ តូវ

ះេទ។

េលើ

យែឡកែផនទីែបបចូលរួមវិញ

រៈសំខ ន់ៃនក រចូលរួមេនះគឺ

បេសើរេឡើងនូវគុណភ ពៃនែផនទីនិងធ

េ

នេរៀបរ ប់ឬបរិ

យេ

យ
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សំណួរ តូវសួរេ

េពលច ប់េផើមេធើកិចក រ

អី
េតើអកកំពុងែតព្យា
មសេ មចនូវេគ លេ
នរូបរ ងដូចេមច?)
េតើអក តូវច ំ

អី? (េតើេជ គជ័យ

ច់ បមូលទិនន័យ បេភទអីខ្លះ?

េតើអ ច តូវក រក រគ ំ ទពីខ ងេ
បេចកេទស ហិរញ្ញវត្ថុ វិទ្យា
បណ្តុះបណ្តាល ។ល។)

អីខ្លះ? (ដូចជ ែផក

ស ច្បាប់ ឧបករណ៍ ក រ

េតើកិចក រសកម្មភ ពអីខ្លះនឹងជួយេធើឲ្យសេ មច
េគ លេ

ននូវ

របស់អក? (ដូចជ ក រ បជុំ បណ្តុះបណ្តាល ក រង រ

ចុះភូមិ ក រ បមូលទិនន័យ ។ល។)

នរណ
េតើនរណ ខ្លះនឹងទទួលរងប៉ះព ល់ពីគេ

ងេនះ?

េតើនរណ ខ្លះនឹងចូលរួមចំែណក?
េតើនរណ នឹងដឹក
ដំេណើរក រេ
េតើអក

នតួ

ំគេ

រលូន?

ងេនះេហើយេធើឲ្យគេ

ង

ទីអី?

េតើនរណ បែហលជ អ ចជួយគ ំ ទកិចក រេនះ

ន? (េតើ

អកជ ចំែណកមួយៃនអង្គក រឬសហព័ន្ធែដលអ ចជួយ
ចូលរួមេពលេវល ឬធនធ នែដរឬេទ?)
េតើអកចង់េធើក រសេ មចចិតជ កុមេ

យរេបៀបណ ?

ទីកែន្លងណ
េតើគេ

ងេនះនឹង តូវ

នេធើេឡើងេ

ទីែន្លងណ ?

េតើអីខ្លះជ កក ជ ក់ល ក់មួយចំនួនព ក់ព័ន្ទេ
នឹងប៉ះព ល់េ

ដល់គេ

សហគមន៍ជិតខ ង ។ល។

េ

ង? ដូចជ បរិបទនេ

យ សកម្មភ ពរបស់

េពលណ

េតើអកសង្ឃឹមថ នឹងបញប់គេ
រំពឹងថ

នឹងទីែន្លងេនះែដលវ អ ច

ងេនះេ

នក រង រធំៗនឹង តូវេធើបនក៏េ

ក រកំណត់នូវក លបរិេចទេគ លេ
ជ ក់ល ក់ទ ំងឡ យ និង

េពលណ ? (េទ ះបីជ េបើសិនអក

យ វ គឺ

ន បេ

េដើម្បីសេ មចឲ្យ

កដថ គេ

ជន៍កុង

ននូវេគ លេ

ងនឹងដំេណើរក រេ

មុខជ និច)

មូលេហតុអី
េតើេហតុអី

នច ំ

ច់ តូវគិតគូរវ ? េតើ

នអីជ ក រ បឈមឬហ និភ័យ?
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បេចកវិទ្យា
បេចកវិទ្យា ដូចជ ទូរស័ព្ទ ដូន កុំព្យូទ័រ

និងជីភីេអស តឹមប៉ុណ្ណឹងមិនអ ចក រព រ
ទឹកដីរបស់េយើង

នេទ។ អីែដលេយើង

េមើលេឃើញគឺបេចកវិទ្យា

ន បសិទ្ធិខ្ល ំង

េ

ន

បំផុតេ
ស

េពលែដលវ តូវ

កុងរច

ន

សម្ព័ន្ធែដល

ក់បញូល
ប់

ប់កិចសហក រនិងសកម្មភ ព

បេចកវិទ្យាអ ចជួយ

នេ

េពល៖

អកដឹងថ ក រគ

មកំែហងអីខ្លះែដលអកចង់ចង កងជ ឯក

អីខ្លះែដលចង់ បមូល។

អកចង់បេង្កើតផលិតផលជ ក់ល ក់មួយ(ដូចជ ែផនទី វិប

រ ឬទិនន័យ

យ យុទ្ធ

តស៊ូមតិ ឬអត្ថបទ)ែដល បេភទបេចកវិទ្យាជ ក់ល ក់មួយអ ចជួយ
អកបេង្កើតវ

ករ

ន។

បេចកវិទ្យាក៏អ ចបេង្កើតនូវលទ្ធផលែដលេយើងមិន
កំពុងែតេ បើបេចកវិទ្យាេដើម្បី បមូលព័ត៌

នែដល

នប៉ងផងែដរ េហើយេបើសិនអក

នលក្ខណៈរេសុើប វ គឺសំខ ន់

កុងក រេ ជើសេរើសឧបករណ៍េផ ងៗេដើម្បីេធើឲ្យសហគមន៍របស់អកអ ច គប់ គង
ទិនន័យេ

យខ្លួនឯង

តូវ បឈមេ គ ះថ ក់េ

ផលប៉ះព ល់វិជ្ជ
បេង្កើតចំណងទំ

ន េដើម្បីធ

យៃចដន្យ។

ឲ្យ

កដថ វ មិនេធើឲ្យអកឬមនុស របស់អក

នែដលអ ចេកើតេឡើង
ក់ទំនងសហគមន៍ទូទ ំងជំ

ន់។

បេង្កើនក រចូលរួមរបស់យុវជនវ័យេក្មងកុងកិចក រព រែដនដី។
ក

ងសហគមន៍ត មរយៈក រចូលរួមសហក រសិក្សាេរៀនសូ តនិងក រេ បើ

ស់ឧបករណ៍េផ ងៗ។
នវិធី

ខ ងេ

។

សដ៏រឹង

ំខ្ល ំងកុងក រែចករំែលកព័ត៌

នៃផ្ទកុងនិងេ
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ផលប៉ះព ល់អវិជ្ជ

នែដលអ ចេកើតេឡើង

នក រផ្ល ស់បូរអំណ ចមូល ្ឋ នេកើតេឡើងេ

ប៉ុនប៉ងទុក។

បេចកវិទ្យាឌីជីថលក ន់ែតទំេនើបខ្ល ំង តូវ

យមិន

ន

នបេង្កើតេឡើងេធើឲ្យ

នក រចូលចិតខ្ល ំងេពក បង្កផលប៉ះព ល់េ គ ះថ ក់ស

សហគមន៍និងបុគ្គល។

កុងសហគមន៍ែដលពុំស៊ូវ
ក រែណ

ំេ បើ

ស់បេចកវិទ្យា

ស់ឧបករណ៍េផ ងៗអ ចបង្កភ ពត នតឹងែផក

សង្គម និងក ន់ែតព ងីក
កុងក រទទួល

នក រេ បើ

ប់

្ថ នភ ពខ្ល ំងេឡើងស

ននូវឧបករណ៍េផ ងៗ។

ប់អកចូលរួម

សបេពលែដល បព័ន្ធផ ពផ្សាយសង្គម ដូចជ Facebook,

WhatsApp និង Instagram អ ច ន
រៈ បេ
ជន៍ស
ប់
ក រផ្សាភ្ជ ប់សហគមន៍េផ ងៗ វ ក៏អ ចបង្កេ គ ះថ ក់ និងក រ
រំខ នេ

ដល់ក រអនុវតែផកសង្គមសហគមន៍ែដលកំពុងែតរីក

លូតល ស់ផងែដរ។
ធ្ល ក់ចុះតៃម្លតួ

ទីរបស់ បធ នសហគមន៍និងចំេណះដឹង បៃព

ណីយ៍របស់ពួកេគ។

ឧបករណ៍
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អីែដលេយើងេរៀនសូ ត
កំពុងែតអនុវត

នេពល

វ មិនជ បញ្ហ អីេទេបើសិនជ អកមិនដឹងពិត
ក ដពីអីែដលអក
កំពុងែតេធើេ េពលែដលអកច ប់េផើមអនុវត! ត មបទពិេ
ធន៍
របស់េយើង គប់គេ
ងែដលេជ គជ័យគឺ នក រវិវតេ ត ម
េពលេវល របស់វ ។
ក រក

ងទំនុកចិតគឺ

ន

រៈសំខ ន់ខ្ល ំង។

នភ ពសប្បាយរីករ យ។
គ្ម ននរណ
ក់ែដលមិនេចះខុសេ ះេទ ដូេចះវ ជ េរឿងធម្មត េទ
ស
ប់ក រេរៀនសូ តេ េពលែដលេយើងច ប់េផើមេធើវ
ចូរេរៀនសូ តត មរយៈបទពិេ

ធន៍របស់សហគមន៍េផ ងៗេទៀត។

A project of Digital Democracy

www.earthdefenderstoolkit.com
7

