,
E
R
U
T
U
F
R
U
O
,
T
E
N
A
L
OUR P SPONSIBILITY
ស់យ�ើង
ប
រ
វ
រូ
្
ត
ស
ុ
ខ
OUR RE
ល
ួ
�ើង ទំន
តរបស់យ
គ
ា
ន
អ

ង
ើ
�
យ
់
ពិភពរបស

WRITTEN BY ANAÏS PAGÈS-PEETERS,
ILLUSTRATED BY BOU PUTHIDA AND SEAT SOPHEAP

01

P. 4

Fantastic plastic?
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Chemicals on our plates?
សារធាតុគីមីក្នុងចានយ�ើង?
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Organic farming
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Treating dirty water

ការសម្អាតទឹកកខ្វក់
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W

ater is where life on Earth began
and all living things need water
to survive. Our own bodies are
made mostly of water and we
couldn’t live longer than a few
days without drinking any! We need water to grow
fruit and vegetables and raise animals for our food
consumption, we need it to clean ourselves and
therefore stay healthy, and we even need it to make
everyday products and things, such as machines,
paper, houses…. But while many of us can just get
water by turning the tap on, it is not a resource to take
for granted. Experts around the world are warning that
water, especially clean drinkable water, could become
so scarce in the coming decades that we could soon
run into a major humanitarian crisis, causing wars and
a lot of suffering.

»

ll me
They used to ca
!
the blue planet

ជា

្
ពួកគេធ្លាប់ហៅខញុំថា
ភពពណ៌ខ�ៀវ

ទឹកជាកន្លែងដែលជីវ ិតនៅល�ើផែនដីបានចាប់កំណ�ើត
ហ�ើយវត្ថុមានជីវ ិតទាំងអស់ត្រូវការទឹកដ�ើម្បីរស់។
រាងកាយយ�ើងត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងភាគច្រើនដោយ
ទឹក ហ�ើយយ�ើងមិនអាចរស់នៅបានយូរជាងពីរទៅបី
ថ្ងៃដោយគ្មានទឹកនោះទេ! យ�ើងត្រូវការទឹកដ�ើម្បីដាំបន្លែ
ផ្លែឈ�ើ និងចិញ្ចឹមសត្វធ្វើជាម្ហូបអាហារ យ�ើងត្រូវការទឹក
ដ�ើម្បីសម្អាតខ្លួនឱ្យមានសុខភាពល្អ ហ�ើយយ�ើងក
 ៏ត្រូវការ
ទឹកក្នុងការផលិត និងប្រើប្រាស់អវីផ្ ្សេងៗជាប្រចាំថ្ងៃ
ដូចជាម៉ា ស៊ីន ក្រដាស ផ្ទះ ...។ ទោះបីជាមនុស្សជាច្រើន
អាចទទួលបានទឹកដោយគ្រាន់តែប�ើកក្បាលរប
ូ ៉ ីណេ
៊
ក៏
ដោយ ក៏ធនធាននេះមិនគួរត្រូវបានម�ើលរ ំលងឡ�ើយ។
ក្រុមអ
 ្នកជំនាញការនៅជុំវ ិញពិភពលោកកំពុងព្រមាន
ថា ទឹក (ជាពិសេសទឹកស្អាតដែលអាចផឹកបាន) អាចនឹង
ខ្វះខាតនៅប៉ុន្មានទសវត្សរ ៍ខាងមុខនេះ ធ្វើឱ្យយ�ើងអា
 ច
ជួបប្រទះនឹងវ ិបត្តិ មនុស្សលោកដ៏ធំដែលបណ្
តា លឱ្យមាន

សង្គ្រាម និងទុក្ខទោសជាច្រើន ។

4

»

5

Why is there a water problem?
ហេតុអ្វីក៏មានបញ្ហាទឹក?

Before
ពីមុន

W

ater covers over 70% of the Earth's surface but
only 2% of that is fresh water which is essential
for humans. Most of that 2% is actually trapped in ice
at the Earth's poles! Added to that, there are more
and more people on our planet, using water more than
before especially since industrialisation and intensive
agriculture.

ទឹកគ្របដណ្ត ប់ល�ើផ្ទៃដីល�ើសពី៧០% ប៉ុន្តែមានទឹកតែ២%
ប៉ុណ្ណោះដែលជាទឹកសាប និងមានសារៈសំខាន់ដល់មនុស្ស
ហ�ើយភាគច្រើននៃទឹកទាំងនោះបានជាប់ក្នុងទឹកកកនៅ
តំបន់ប៉ូលឯណោះ! ជាងនេះទៅទ�ៀត មានមនុស្សកាន់តែ
ច្រើនៗទៅនៅល�ើភពផែនដីដែលប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនជា
 ង
មុន សម្រាប់ឧស្សាហនីយកម្ម និងកសិកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ។

U
			
D YO
DI			
KNOW?

Did you know that
no new water is 		
			ever made?
The water in your drinking bottle
is the same water that dinosaurs
were drinking million of years ago!
The same water keeps being used,
cleaned and treated, over
and over again.
ត�ើអ្នកដឹងទេថា
ទឹកមិនក�ើតថ្មីទេ?

ទឹកដែលអ្នកផឹក
ក៏ដូចគ្នា ទឹក ដែ
លសត្វដាយណូស័រាប់លានឆ្នាំមុនបានផឹក!
ទឹកដូចគ្នានេះត្រូវបានប្រើ និង សម្អាតម្តង
ហ�ើយម្តងទ�ៀត។
6

មុនពេលមានកំណ�ើនប្រជាជនពិភពលោក
យ៉ា ងខ្ពស់ដូចនេះ មាតាធម្មជាតិធ្លាប់បាន
សម្អាតទឹកទាំងអស់តាមរយៈវដ្តទឹកធម្មជាតិ។

ឥឡូវនេះយ�ើងបានប្រើប្រាស់និងបញ្ចេ ញ
ចោលទឹកកខ្វក់ច្រើនណាស់ ដែលវាមិន
អាចច្រោះតាមលក្ខខណ្ឌបានទ�ៀតទេ។
ទឹកក៏ក្លាយទៅជាកខ្វក់។ ជាតិគីមីឬ
សារធាតុផ្សេងៗដែលបំពុលទឹកត្រូវ
បានចាក់ចូលក្នុងទឹក។ ការបំពុលទឹក
ប៉ះពាល់ដល់ទឹកផឹក ទន្លេ ស្ទឹង និង មហា
សមុទ្រនៅទូទាំងពិភពលោក។ នៅក្នុង
ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនដូចជាប្រទេស
យ�ើងដែរ ទឹកកខ្វក់ជាមូលហេតុចម្បងនៃការ
ស្លាប់របស់ប្រជាជន។ ប្រជាជនប្រមាណ៤
លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន
សរុបនៅកម្ពុជាខ្វះទឹកស្អាត។

Before the world

population grew so much,
mother nature used to treat
all the water through the
natural water cycle.

Now we use and discard so much dirty
water, that it is not naturally filtrated
anymore. The water becomes polluted.
Chemicals or substances that contaminate
water are discharged into bodies of water.
Water pollution affects drinking water, rivers,
lakes and oceans all over the world. In many
developing countries, such as our own, it is
usually a leading cause of death. Approximately 4
million people out of the total population in Cambodia
lack access to safe water.

Treated sewage water
being discharged in
waterways
ទឹកលូដែលត្រូវបានសម្អាត
បង្ហូរចូលក្នុងប្រភពទឹក

Untreated sewage
water ending up in the
waterways
ទឹកលូដែលមិនបាន
សម្អាត ហូរចូលប្រភពទឹក

Now

ឥឡូវនេះ
7
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Treating dirty water
W

hen you flush your toilet, wash your hands or
clean the dishes, you produce sewage water.
Currently, in Cambodia, the sewage passes from the
pipes in your house to the drainage system (if your
house is connected to one) over or under the ground,
and then flows directly into lakes, rivers or the sea.
Also, many industries and farmers work with chemicals
that end up directly in the water (see p.20). This means
that there is no wastewater treatment.
However, this is hopefully going to start to change. In
2016, the first wastewater treatment plants were built
in the Phnom Penh and Siem Reap airports. What a
relief for the environment!
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ការសម្អាតទឹកកខ្វក់៖

Aeration

នៅពេលចុចទឹកបង្គន់ លាងដៃឬលាងចាន ប្អូនបង្ហូរ ទឹក
ទាំងនោះទៅក្នុងលូ។ បច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជា ទឹកលូ
ហូរចេញពីបំពង់លូនៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្អូនទៅប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក
(ប�ើសិនជាផ្ទះរបស់ប្អូនមាន) នៅល�ើឬនៅក្រោមដី បន្ទា ប់មក
វាហូរដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងបឹង ទន្លេ ឬសមុទ្រ។ យ�ើងក៏មាន
ឧស្សាហកម្ម និងកសិករជាច្រើនដែរដែលប្រើប្រាស់
សារធាតុគីមីរច
ួ បង្ហូរដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងទឹក (សូមម�ើលទំ.
២០)។ នេះមានន័យថា គ្មានការសម្អាតទឹកកខ្វក់ទេ។
ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយយ�ើងសង្ឃឹមថា វានឹងចាប់ផ្តើមមាន
ការផ្លាស់ប្តូរ។ នៅឆ្នាំ២០១៦ រោងចក្រសម្អាតទឹកដំបូងគេត្រូវ
បានសាងសង់ឡ�ើងនៅព្រលានយន្តហោះរាជធានីភ្នំពេញ
និងខេត្តស�ៀមរាប។ តែប៉ុណ្ណ េះ បរ ិស្ថានបានធូរស្រាលហ�ើយ!
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Screening

01

The first stage is like a big
prahok drainer. It filters large
objects that should not be in
the water: bottles, diapers,
sanitary wipes, etc.

ការដាក់បញ្ចូលខ្យល់៖
នេះជាដំណាក់កាលសំខាន់បំផុត។ អុកស៊ីសែនត្រូវ
បានចាក់បញចូ្ លជាមួយបូប៊ីននៅល�ើផ្ទៃទឹកដូចជា
ការបាញ់ខ្យល់ចូលក្នុងធុងត្រីមួយដែរ ដ�ើម្បីឱ្យ
បាក់តេរ ីដែលចូលចិត្តស៊ីសារធាតុសរ ីរាង្គនៅ
ក្នុងទឹកលូអាចដកដង្ហើម និងបំបែកខ្លួនបាន។
បាក់តេរ ីទាំងនោះស៊ីកាបូន និងជួយកាត់បន្ថយ
បរ ិមាណជាតិផូស្វ័រ និងអាសូតដែលមានជាតិពុល
យ៉ា ងខ្លាំង។

Even though
it is not
drinkable, the
water is now
clean and can
be poured into
the local water
network without
polluting it, or it
can even be re-used
in the fields to water our
vegetables!
ទោះបីជាវាមិនអាចផឹកបានក៏ដោយ ក៏ទឹកនេះឥឡូវស្អាត
អាចចាក់ចូលទៅក្នុងបណ្
តា ញទឹកក្នុងតំបន់ ដោយមិនបំពុល
ឬទឹកនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើឡ�ើងវ ិញនៅក្នុងការដាំដំណាំ
ដោយយកទៅស្រោចបន្លែ!

How does a sewage treatment plant work?
04
02

ការរែង៖ នៅដំណាក់កាលដំបូង
គេប្រើឧបករណ៍មួយដូចជា
ប្រដាប់ត្រងប្រហុកដ៏ធំមួយ
អញ្ចឹង។ វាត្រងរបស់ដែល
មិនគួរមាននៅក្នុងទឹកដូចជា
ដប ក្រណាត់ កន្ទបទារក
ក្រដាសស្វិតជាដ�ើម។

Grease treatment

This is the most important stage: oxygen is injected
using turbines on the surface of the water, kind of
like the pump in a fish tank! This makes sure that
bacteria, which love to eat the organic matter in the
sewage, can breathe and reproduce. They eat all
the carbon and reduce the amount of phosphorous
and nitrogen that pollute the water.
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05

03

02

Settling tank

04

The water then goes into a large tank to get rid of any grease: oil
is lighter than water, so it floats to the top, while grit and sand
are heavier and sink to the bottom.

At this stage, there is a muddy substance called sludge which settles at the
bottom of the tank. It is drained out and dried out so that farmers can use it to
fertilize their crops!

ការកម្ចាត់ខ្លាញ់៖ បន្ទា ប់មកទឹកក៏ហូរទៅក្នុងធុងធំមួយដ�ើម្បីកម្ចា ត់
ខ្លាញ់។ ប្រេងអណ្ដែ តនៅល�ើទឹកដោយសារប្រេងស្រាលជាងទឹក 
ហ�ើយកាកសំណល់ផ្សេងៗ និងខ្សាច់ដែលធ្ងន់ជាងលិចទៅក្រោម។

ធុងរក្សាទុក៖ នៅដំណាក់កាលនេះភក់កកនៅផ្នែកខាងក្រោមអាងនេះ។ គេអាចយកភក់
នោះចេញក្រៅ ហ�ើយទុកឱ្យស្ងួត ដូច្នេះកសិករអាចប្រើវាជាជីសម្រាប់ដំណាំ!
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hot
It is getting
in here!

្ដៅ
នៅទីនេះកាន់តែក
ទៅៗហ�ើយ

A

ir is another resource we take for granted
and yet we couldn’t live without it. In
fact when we came out of our mother’s
womb, where we were surrounded by
water, the first thing we did was take a
deep breath in and let out a big healthy scream!
What we call air is a mixture of gasses that are
within our atmosphere, a sort of gaseous shield
which surrounds and protects our planet. Among
the mixture there is mostly nitrogen, but also
oxygen, which allows animals to breath, and
carbon dioxide, which allows plants to grow. But
human activities are damaging the careful balance
of these gases, which affects not only our health
but also threatens the well being of our planet.
Scientists are warning us that the changes
in the composition of the air are causing the
temperatures to rise, which is starting to have
disastrous consequences on our environment.

»

ខ្យល់គឺជាធនធានមួយទ�ៀតដែលយ�ើងបានម�ើលរ ំលង
ប៉ុន្តែយ�ើងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានខ្យល់បានទេ។ ការពិត
នៅពេលយ�ើងចេញពីផ្ទៃម្ដា យដែលជាកន្លែងដែលហ៊ុម
ព័ទ្ធដោយទឹកនោះ កិច្ចការដំបូងដែលយ�ើងបានធ្វើគឺដក
ដង្ហើមយ៉ា ងវែង ហ�ើយបញ្ចេ ញសំឡេងស្រែកយំដ៏ខ្លាំង!
អ្វីដែលយ�ើងហៅថា ខ្យល់នោះគឺវាជាល្បាយនៃឧស្ម័ន
នៅក្នុងបរ ិយាកាស ជាឧស្ម័នខែលដែលព័ទ្ធជុំវ ិញ និង
ការពារភពផែនដី ។ ក្នុងចំណោមល្បាយទាំងនេះ
ភាគច្រើនមានឧស្ម័នអាសូតហ�ើយក៏មានឧស្ម័ន
អុកស៊ីសែនឱ្យសត្វដកដង្ហើម និងកាបូនឌីអុកស៊ីត ឱ្យ
រុក្ខជាតិលូតលាស់ផងដែរ។ ប៉ុន្តែសកម្មភាព មនុស្សកំពុង
តែបំផ្លាញ តុល្យភាពនៃឧស្ម័នទាំងនេះ ដែលមិនត្រឹមតែ
ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ�ើងប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងគំរាម
កំហែងដល់សុខុមាលភាពនៃភពផែនដីរបស់យ�ើងទ�ៀត
ផង។ អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តបានព្រមានថា ការប្រែប្រួលនៃសមាស
ធាតុនៃខ្យល់នឹងបណ្
តា លឱ្យសីតុណ្ហ ភាពក�ើនឡ�ើង ដែលវា

កំពុងចាប់ផ្តើមផ្ដល់គ្រោះមហន្តរាយដល់បរ ិស្ថាន ។
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Science News

Is it getting hotter?

Homes and factories

The
we use
usein
inour
ourhomes
homesand
andfactories
factoriescomes
comes
mostly
from
burning
The electricity we
mostly
from
burning
fossil
fossil
fuels (coal,
oil,which
etc.) which
produce
Carbon
Dioxide.
fuels (coal,
oil, etc.)
produce
Carbon
Dioxide.

ធាតុអ
 ាកាសក្ៅតេទេ
 ៅៗហេីយមែ
 នទេ?

S

cientists have observed that
the average temperature on
Earth has risen a lot over the last
100 years. This observation, and
the consequences it has for our
planet, is called global warming.
A warmer Earth can cause changes
in rainfall patterns, a rise in the sea
level and a wide range of impacts
on plants, wildlife and humans.
There is a lot of evidence that
humans are contributing to global
warming because our way of life
causes a “greenhouse effect.”
អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តបានសង្កេតឃ�ើញថា
សីតុណ្ហ ភាពជាមធ្យមនៅល�ើផែនដី
បានក�ើនឡ�ើងច្រើនក្នុងរយៈពេល
១០០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ការសង្កេត
និងផលវ ិបាកដែលវាមានចំពោះ
ភពផែនដីរបស់យ�ើងនេះហៅថា
ការឡ�ើងកម្តៅផែនដី។ ការឡ�ើង
កម្ដៅផែនដីអាចនាំការផ្លាស់ប្តូរ
នៃលំនាំទឹកភ្លៀង ការក�ើនឡ�ើង
កម្ពស់ទឹក និងផលប៉ះពាល់ជាច្រើន
ទ�ៀតទៅល�ើរក
ុ ្ខជាតិ សត្វព្រៃ និង
មនុស្ស។ មានភស្តុតាងជាច្រើន
ដែលបញ្
ជា ក់ថាមនុស្សបានចូលរួម
បង្កការឡ�ើងកម្តៅផែនដី ដោយសារ
រប�ៀបរស់នៅរបស់យ�ើងបណ្
តា លឱ្យ
មាន «ផលផ្ទះកញ្ចក់»។

Atmosphere

The Earth is protected from
the sun's harmful ultraviolet
radiation by an envelope of
gases called the atmosphere.
These gases make sure that the
heat from the sun stays around
us. Without it, our planet
would be too cold for life to be
sustained. However, if there
is too much of these gases,
especially Carbon Dioxide and
Methane, the atmosphere traps
more heat than usual.
បរិយាកាស ផែនដីនេះត្រូវបាន
ការពារពីវ ិទ្យុសកម្មអ៊ុលត្រា
វ ីយូឡេ (UV) របស់ព្រះអាទិត្យ
ដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយស្រទាប់
ឧស្ម័នមួយហៅថា បរ ិយាកាស។
ឧស្ម័នទាំងនេះជាអ្នករក្សាកម្តៅ
ព្រះអាទិត្យឱ្យស្ថិតនៅជុំវ ិញ
យ�ើង។ ប�ើគ្មានវាទេ ភពផែនដី
នឹងទៅជាត្រជាក់ពេកមិន
អាចរស់នៅបាន ហ�ើយវា
នឹងគ្មាននិរន្តរភាព។ ប៉ុន្តែ
ប�ើមានឧស្ម័នទាំងនេះច្រើន
ពេក ជាពិសេសកាបូន
ឌីអុកស៊ីត និងមេតាន កម្តៅ
បរ ិយាកាសនឹងក�ើនឡ�ើង
ជាងធម្មតា។

Cars The cars or motorbikes that we
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ផ្ផ្ទះទះនិនិងងររោង
ោងចចកក្រ្រ អគ
អគ្គិស
្គិសនី
នីដដែលយ�ើ
ែលយ�ើង
ងប្រើ
ប្រើននៅក
ៅក្នុងផ្
និង
ងរោងចក្របានមកពី
រោងចក្របានមកពីកា
ការដុតឥន្ធ
រដុតឥន្ធន
នៈដែល
ៈដែល
្នុងផ្ទះទះ និ
ភាគច្រើ
ភាគច្រើន
នជាផូ
ជាផូស
ស៊ីល
៊ីល (ធ្យូងថ្ម-ល-)
(ធ្យូងថ្ម-ល-) ដែលបង្ក
ដែលបង្កើត
ើតឧស
ឧស្ម័ន
្ម័នកាបូ
កាបូន
នឌី
ឌីអ
អុក
ុកស៊ី
ស៊ីត
ត។
។

Deforested area

Trees naturally filter Carbon Dioxide from
the atmosphere. But, when we cut them
down, we lose an important air filter.
តំបន់ដែលគ្មានព្រៃឈេី ដ�ើមឈ�ើ ស្រូបយក
ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតពីបរ ិយាកាស។
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយ�ើងកាប់ដ�ើមឈ�ើ
យ�ើងក៏បាត់បង់អ្នកស្រូបឧស្ម័នកាបូន
ឌីអុកស៊ីតដ៏សំខាន់ផងដែរ។

Cows

use release Carbon Dioxide. It is produced
by burning petrol, which is a fossil fuel.

People have started to consume a lot of meat, which means breeding more cattle. But, did you know that a single cow
releases on average 70 to 120 kg of methane per year... when it farts or burps! Methane is a lot more harmful than
Carbon Dioxide. Around the world there are approximately 1.5 billion cows, each emitting that much methane.

រថយន្ត រថយន្ត ឬម៉ូតូដែលយ�ើងប�ើកបរ
បញ្ចេ ញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត។ វាត្រូវ
បានផលិតឡ�ើងដោយការដុតប្រេងសាំង
ដែលជាផូស៊ីលឥន្ធនៈ។

គោ ប្រជាជនបានចាប់ផ្ដើមបរ ិភោគសាច់ជាច្រើន ដែលមានន័យថា ពួកគេត្រូវបង្កា ត់ពូជគោជាច្រើនដែរ។
ប៉ុន្តែត�ើប្អូនដឹងទេថា សត្វគោបញ្ចេ ញឧស្ម័នមេតានបរ ិមាណពី៧០ ទៅ១២០គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំ? គឺនៅពេល
ដែលវាផោម ឬភ�ើ! ឧស្ម័នមេតានផ្ដល់គ្រោះថ្នា ក់ជាងកាបូនឌីអុកស៊ីតខ្លាំងណាស់។ នៅជុំវ ិញពិភពលោក
មានសត្វគោមានចំនួនប្រមាណ១,៥ពាន់លានក្បាលកំពុងបញ្ចេ ញឧស្ម័នមេតានជាច្រើន។
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Renewable energies

Solar
energy

ថាមពលកេីតឡេីងវិញ

The sun is by far the
most powerful source
of energy. One way
to convert energy from
sunlight into electricity is
through a technology called
photovoltaic or PV cells. Sunlight
is made up of tiny packets of
energy called photons. When
these photons enter the PV
cells, they set off electrons,
which are like little balls with an
electric charge. This produces
an electrical current. Solar
energy has a huge potential
in Cambodia, as it is a hot and
sunny place!

A

s we’ve seen, burning fossil fuels, such as coal and petrol, are the main
causes of the greenhouse effect. Also, these sources of energy will run out if
they continue to be used so much. One of the solutions to reverse this trend is to
rely more on other sources of energy, which do not pollute the air and which are
always available naturally. These are called renewable energies. Cambodia has a
lot of hydro power, but solar, wind and biomass only represent a tiny percentage
of the total sources providing electricity in Cambodia.

ដូចដែលយ�ើងបានឃ�ើញហ�ើយថា ការដុតផូស៊ីលឥន្ធនៈដូចជាធ្យូងថ្ម និងប្រេង
ឥន្ធនៈគឺជាបុព្វហេតុចម្បងនៃផលផ្ទះកញ្ច ក់។ ម៉្យាងទ�ៀតប្រភពថាមពលទាំងនេះនឹង
រលាយបាត់ ប�ើយ�ើងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់។ ដំណោះស្រាយមួយក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ
ទម្លាប់នេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកបន្ថែមល�ើប្រភពថាមពលដទៃទ�ៀតដែលមិនប
 ំពុលខ្យល់
បន្ថែមទ�ៀត ហ�ើយយ�ើងអាចរកបាននៅក្នុងធម្មជាតិ។ ថាមពលទាំងនេះហៅថា
ថាមពលក�ើតឡ�ើងវ ិញ។ ប្រទេសកម្ពុជាមានធនធានថាមពលក�ើតឡ�ើងវ ិញជាច្
រ� ើនដូចជា ថាមពលព្រះអាទិត្យ ជីវម៉ា ស និងវារ ីអគ្គីសនី។ ប្រទេសកម្ពុជាមានវារ ី
អាគ្គីសនីច្រើនណាស់ ប៉ុន្តែថាមពលព្រះអាទិត្យ ខ្យល់ និង ជីវម៉ា សត្រូវបានគេប្រើ
តិចតួចណាស់នៅក្នុងចំណោមប្រភពថាមពលអគ្គិសនីទាំងអស់នៅកម្ពុជា។

Biomass

Plants absorb the energy of the sun
and store it in the form of chemical
energy, which is trapped inside them when they die. Burning plants
releases the trapped chemical energy, in the form of heat. A lot of
Cambodian households burn wood for cooking. But even some
industries, such as the sugar processing plants, use biomass:
waste from sugar cane is burnt to heat water, and the steam from
the heated water turns shafts to produce power.

ជីវម៉ាស រុក្ខជាតិស្រូបយកថាមពលនៃព្រះអាទិត្យ ហ�ើយ
រក្សាទុកនៅក្នុងទម្រង់នៃថាមពលគីមី ជាប់នៅក្នុងពួកវា
នៅពេលដែលពួកវាងាប់។ ការដុតរុក្ខជាតិ បញ្ចេ ញថាមពល
គីមីដែលជាប់នៅក្នុងរុក្ខជាតិក្នុងទម្រង់ជាកម្តៅ។
គ្រួសារជាច្រើននៅកម្ពុជាដុតអុសសម្រាប់ចម្អិន
អាហារ។ ប៉ុន្តែសូម្បីតែឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដូចជា
រោងចក្រផលិតស្ករសក៏ប្រើប្រាស់ជីវម៉ា សដែរ ៖
កាកសំណល់អំពៅត្រូវបានដុតដ�ើម្បីកម្តៅទឹក ហ�ើយ
ចំហាយទឹកដែលភាយចេញទៅរុញដងស្លាបចក្រដ�ើម្បី
បង្កើតថាមពល។
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Hydropower

Moving water has kinetic energy. Flowing water can turn turbines, which
can then convert the kinetic energy into electricity. In Cambodia there are
two types of hydropower plants: run-of-river plants, which don’t block the
river; and conventional plants, which dam the river through reservoirs to
retain water. Potential energy in the retained water is transferred into kinetic
energy when the reservoir’s gates open and water flows through the pipes
at high speed.
ថាមពលវារីអគ្គិសនី ទឹកមានចលនាមានថាមពលចលករ។ ទឹកហូរអាច
បង្វិលតួប៊ីនដែលអាចបម្លែងថាមពលចលករ ទៅជាអគ្គីសនី
បាន។ នៅប្រទេសកម្ពុជា មានវារ ីអគ្គិសនីពីរប្រភេទគឺប្រភេទ
ទឹកទន្លេរត់កាត់ដែលមិនទប់ទឹកទន្លេ និងប្រភេទទូទៅ
ដែលទប់ទឹកទន្លេដោយប្រើអាងស្តុកទឹកដ�ើម្បីរក្សា
ទឹក។ ថាមពលប៉ូតង់ស្យែលនៅក្នុងទឹកដែលនៅក្នុង
ទឹកត្រូវបានបម្លែងទៅជាថាមពលចលករ នៅពេល
ច្រកទ្វា រអាងទឹកប�ើក ហ�ើយទឹកហូរតាមបំពង់ក្នុងល្បឿន
យ៉ា ងល�ឿន។

ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ព្រះអាទិត្យគឺជាប្រភពថាមពល
ខ្ពស់បំផុត។ មានវ ិធីមួយដ�ើម្បី
បម្លែងថាមពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាចរន្តអគ្គិសនី
គឺតាមរយៈបច្ចេកវ ិទ្យាមួយ
ហៅថា ហ្វូតូវល
ុ ថាអ៊ីក
(photovoltaic) ឬបន្ទះភីវ ី(PV
cells)។ ពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងពីកញ្ចប់តូចៗនៃ
ថាមពលដែលគេហៅថា
ហ្វូតុន (photons)។ នៅពេល
ដែលហ្វូតុនចូលទៅក្នុង
បន្ទះភីវ ី ពួកវាបានព្រលែង
អេឡិចត្រុង ដែលដូចជា
គ្រាប់បាល់តូចៗនៅក្នុង
បន្ទុកអគ្គីសនី។ ដំណ�ើរការ
នេះបង្កើតជាចរន្តអគ្គិសនី។
ថាមពលព្រះអាទិត្យមាន
សក្តានុពលដ៏ធំធេងនៅ
កម្ពុជា ព្រោះប្រទេសនេះ
ជាប្រទេសក្តៅ និងមានពន្លឺ
ព្រះអាទិត្យ!
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he vast majority of our activities as
humans, throughout history, occurs in
land areas: the solid surface of Earth that
is not permanently covered by water. It is
land that supports agriculture, habitat,
and various natural resources. But in the last two
centuries, our actions as humans have started to
deteriorate the Earth’s land surfaces. For example, we
are producing more waste than we used to. Waste from
factories, mining, oil refineries are very polluting, but
so is our own domestic waste, in particular the plastic
we use and throw out every day. We have also started
to cultivate the land more extensively and intensively,
using chemicals to make production more efficient. These
chemicals end up in the soil and contaminate it.

»

What a waste!

ខ្ជះខ្ទា យណាស់!

តាំងពីដ�ើមមក សកម្មភាពមនុស្សភាគច្រើនគឺមាននៅល�ើ
ដីគោក៖ ផ្ទៃដ៏រ ឹងមាំនៃសំបកផែនដីមិនគ្របដណ្ដ ប់ទៅ
ដោយទឹកទេ។ ដីគោកទ្រទ្រង់វ ិស័យកសិកម្ម ជាទីជម្រក
និងផ្ដល់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនទ�ៀត។ ប៉ុន្តែក្នុង
រយៈពេលពីរសតវត្សចុងក្រោយនេះ សកម្មភាពរបស់
មនុស្សបានចាប់ផ្តើមបំផ្លាញសំបកផែនដី។ ឧទាហរណ៍
យ�ើងផលិតកាកសំណល់ច្រើនជាងពេលណាទាំងអ
 ស់។
កាកសំណល់ពីរោងចក្រធ្យូងថ្ម និងរោងចក្រចម្រាញ់
ប្រេងផ្ដល់ការបំពុលយ៉ា ងខ្លាំង ហ�ើយយ�ើងក
 ៏មានកាក
សំណល់ក្នុងផ្ទះ ជាពិសេសផ្លាស្ទិកដែលយ�ើងប្រើ ហ�ើយ
បោះចោលជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ។

យ�ើងក៏ចាប់ផ្តើមប្រើដីដាំដុះកាន់តែច្រើននិងគំហ៊ុក	ជាងមុន
ដោយប្រើ ប្រាស់សារធាតុគីមីដ�ើម្បីធ្វើឱ្យការផលិតរបស់
យ�ើងមាន ប្រសិទ្ធិភាពកាន់តែខ្ពស់។ សារធាតុគីមីទាំងនេះក៏

បានចូលទៅក្នុងដី ហ�ើយបំពុលដី។
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L

ook around you. There is plastic everywhere! From
bottles of water, to toys, to window frames and even
your clothes! Plastic is artificial; it doesn’t come from
nature. Chemists created it around 100 years ago by
joining molecules from petrol to make polymers (which
means “many molecules”). By mixing plastic molecules
with other chemical substances, scientists have also
created many different forms of plastic. One special
property of plastic is that it can be moulded into just
about any shape, which is useful. But, when plastic gets
thrown away, it hurts our environment. If we don’t stop
using so much of it and don’t stop disposing of plastic
carelessly, this could be a big problem for our planet.

01

It never
disappears completely
Unlike many other things we throw away,
such as paper or food scraps, plastic is nonbiodegradable. That means that it never
disappears from nature completely, even if,
over time, it is broken down into smaller pieces
in the sunlight. Even that takes a lot of time: it
is estimated that a plastic bag takes between
400 to 1,000 years to degrade into small
pieces!
ផ្លាស្ទិកខុសពីរបស់ផ្សេងទ�ៀតដែលយ�ើងបោះ
ចោលដូចជាក្រដាស ឬសំណល់អាហារ គឺវា
មិនចេះរលួយទេ។ មានន័យថា វានឹងមិនរលាយ
បាត់ពីធម្មជាតិទាំងស្រុង យូរៗវាគ្រាន់តែបំបែក
ទៅជាបំណែកតូចៗដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ប៉ុណ្ណោះ។ វាត្រូវចំណាយពេលយ៉ា ងយូរ ៖ គេប៉ា ន់
ប្រមាណថា ថង់ផ្លាស្ទិកមួយត្រូវចំណាយពេល
ចន្លោះពី៤០០ ទៅ១០០០ឆ្នាំ ដ�ើម្បីឱ្យវាបំបែក
ជាបំណែកតូចៗ!
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ផ្លាស្ទិកដ៏អស្ចារ្យ?

02

Burning it
releases pollutants
Burning any type of plastic releases toxic
chemicals called dioxins into the air that
are inhaled by humans and animals. It
contaminates the soil and surface water and
therefore it also affects plants, some of which
are eaten by humans. Many scientists have
shown that dioxins cause cancer in humans.
ការដុតផ្លាស្ទិកប្រភេទណាក៏ដោយនឹងបញ្ចេ ញ
ឧស្ម័នគីមីពុល កាបូនឌីអុកស៊ីនទៅក្នុងខ្យល់ ដែល
ស្រូបចូលដោយមនុស្ស និងសត្វ។ វានៅក្នុងដី
និងផ្ទៃទឹក ដូច្នេះហ�ើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់
រុក្ខជាតិ ដែលរុក្ខជាតិមួយចំនួនត្រូវបានបរ ិភោគ
ដោយមនុស្ស។ អ្នកវ ិទ្យាសាស្ដ្រជាច្រើន
បានបង្ហាញថា កាបូនឌីអុកស៊ីនបណ្
តា ល
ឱ្យក�ើតជំងឺមហារ ីកនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស។

Turtles, seabirds and other
wildlife eat it

03

Wind and rain sweep litter from land into
the ocean where it can remain for decades.
Animals can get tangled in it or they
sometimes mistake it for food and eat it.
Either way, animals often do not survive when
that happens. There is actually an “ocean of
plastic”. Moving currents carry floating rubbish
across the ocean. The debris collects in areas
called “garbage patches”. The biggest ones are
in the Pacific Ocean.
ភ្លៀង និងខ្យល់បក់សំរាមពីដីចូលទៅក្នុងសមុទ្រ
ជាកន្លែងដែលសំរាមទាំងនោះរស់នៅអស់រាប់
ទសវត្សរម
៍ កហ�ើយ។ សត្វសមុទ្រអាចជាប់ខ្លួនវានឹ
ងសំរាម ឬពេលខ្លះពួកវាស្មានថា សំរាមជាអាហារ
ហ�ើយក៏ស៊ីសំរាមទៅ។ យ៉ា ងម៉េចក៏ដោយ សត្វ
ភាគច្រើនក៏បានបាត់បង់ជីវ ិតដោយសារតែហេតុ
ផលនេះ។ «សមុទ្រនៃផ្លាស្ទិក»ពិតជាមានមែន។
ចរន្តទឹកសមុទ្របានអូសសំរាមឆ្លងកាត់មហា
សមុទ្រ។កម្ទេចកម្ទីសំរាមក៏បានប្រមូល
គ្នានៅតំបន់ដែលហៅថា «បណ្ដុំ សំរាម»។
បណ្ដុំ សំរាមធំជាងគេគឺនៅក្នុងមហាសមុទ្រ
ប៉ា ស៊ីហ្វិក។

សូមម�ើលជុំវ ិញខ្លួនប្អូន។ ផ្លាស្ទិកមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង!
ចាប់តាំងពីដបទឹក ដល់ប្រដាប់ក្មេងលេង ស៊ុមបង្អួច និង
សម្លៀកបំពាក់របស់ប្អូនផងដែរ! ផ្លាស្ទិកគឺជារបស់សិប្បនិម្មិត
វាមិនមែនក�ើតពីធម្មជាតិទេ។ ក្រុមគីមីវ ិទូបានបង្កើតវានៅ
ប្រហែល១០០ឆ្នាំមុន ដោយការបញចូ្ លម៉ូលេគុលពីប្រេង
សាំងទៅជាប៉ូលីមែរ (បណ្តុំ ម៉ូលេគុល)។ ដោយលាយ
ម៉ូលេគុលប្លាស្ទិកជាមួយសារធាតុគីមីផ្សេងៗ អ្នកវ ិទ្យាសាស្ដ្រ
ក៏បានបង្កើតទម្រង់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនដែរ។ លក្ខណៈពិសេស
មួយរបស់ផ្លាស្ទិកគឺគេអាចសូនវាឱ្យទៅជារូបរាងណាក៏បាន
ដែលនេះផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់។ ប៉ុន្តែនៅពេល
ដែលប្លាស្ទិកត្រូវបានគេបោះចោល បរ ិស្ថានរបស់យ�ើងនឹង
ទទួលរងការប៉ះពាល់។ ប�ើយ�ើងមិនឈប់ប្រើផ្លាស្ទិកច្រើន
ពេក ហ�ើយមិនបញ្ឈប់ការចោលផ្លាស្ទិកពាសវាលពាសកាល
ទេ វាអាចជាបញ្
ហា ដ៏ធំដល់ភពផែនដី។
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It blocks
drainage
systems
Excess
plastic ends
up in roadside storm ditches and gutters,
clogging drainage systems. This is especially
problematic in our country, which sees sudden
spouts of heavy rain for half of the year:
rainwater has nowhere to flow and it ends
up accumulating and causing floods. Many
Cambodians lose income during the monsoon
season when clogged drains cause flooding
and prevent them from working.
ផ្លាស្ទិកល�ើសលប់បានទៅផ្ដុំនៅតាមដងផ្លូវ និងលូ
ដែលធ្វើឱ្យស្ទះប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក។ នេះជាបញ្
ហា ធ្ងន់ធ្ងរ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យ�ើង ដែលជាប្រទេស
មានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំរហូតដល់ពាក់កណ្
ដា លឆ្នាំ៖
ទឹកភ្លៀងគ្មានកន្លែងហូរទៅទេ ហ�ើយវាក៏ឡ�ើងស្ទះ
បង្កឱ្យមានទឹកជំនន់។ ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបាន
បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនៅរដូវភ្លៀង ដោយសារតែ
ការស្ទះប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកបណ្
ដា លឱ្យមានទឹកជំនន់
ដែលធ្វើឱ្យពួកគេពិបាកធ្វើការងារ។
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Fantastic plastic?

Chemicals in our plates?
សាធាតុគីមីក្នុងច
 ាន?

F

or thousands of years, farmers have used natural methods to grow food. However, in the last 100 years,
when the human population started growing rapidly, it has been important to find ways to produce a lot
more food at a much faster rate to feed everybody. Farmers began using chemicals called pesticides to help
keep their crops free of insects and weeds. They also used chemical fertilizers to give plants more essential
nutrients. All of these chemicals end up in the food that is being produced, as well as in the soil, which
causes harm to other living things or destroys soil or water ecosystems.

អស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំហ�ើយ កសិករបានប្រើវ ិធីធម្មជាតិដ�ើម្បីដាំដំណាំ។ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល១០០ឆ្នាំចុងក្រោយ
នេះ នៅពេលដែលកំណ�ើនប្រជាជនចាប់ផ្តើមក�ើនឡ�ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ស មនុស្សចាំបាច់រកមធ្យោបាយដ�ើម្បីបង្កើត
អាហារបន្ថែមទ�ៀត ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់មនុស្សគ្រប់គ្នា ។ កសិករបានចាប់ផ្តើមប្រើសារធាតុគីមីដែលគេហៅថាថ្នា ំសម្លាប់សត្វ
ល្អិត ដ�ើម្បីជួយរក្សាដំណាំរបស់ពួកគេមិនឱ្យមានសត្វល្អិត និងស្មៅ។ ពួកគេក៏បានប្រើជីគីមីដ�ើម្បីផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹម
ចាំបាច់ដល់ដំណាំផងដែរ។ សារធាតុគីមីទាំងនះបានចូលមកក្នុងអាហារដែលកំពុងផលិតក៏ដូចជាមកក្នុងដីដែលបង្ក
គ្រោះថ្នា ក់ដល់ភាវៈរស់ផ្សងៗ ឬបំផ្លាញដី ឬស្ថានប្រព័ន្ធទឹក។

Herbicides

Herbicides are chemical substances that are
used to destroy unwanted plants around
a crop. They can save farmers’ money by
preventing crop losses. However, experts
believe that chemicals, such as glyphosate,
may cause cancer. Also, by killing weeds,
herbicides take away many flowers that bees
love! Bees and other insects that feed on plants
are very important for nature as they allow most
plants to reproduce.
ថ្នាំសំលាប់ស្ៅមេ ថ្នា ំសម្លាប់ស្មៅជាសារធាតុគីមីដែល
គេប្រើដ�ើម្បីបំផ្លាញរុក្ខជាតិដែលកសិករមិន
ចង់ឱ្យមាននៅជុំវ ិញដំណាំ។ ពួកគេអាចជួយ
បន្ថែមចំណូលរបស់កសិករបានដោយការ
ការពារមិនឱ្យដំណាំខូចខាត។ ទោះបីជាយ៉ា ង
ណាក៏ដោយ ក្រុមអ្នកជំនាញជ�ឿជាក់ថា សារធាតុ
គីមីដូចជា
 គ្លីផូសាតអាចបង្កជំងឺមហារ ីកបាន។ ហ�ើយ
នៅពេលសម្លាប់ស្មៅ ថ្នា ំសម្លាប់ស្មៅក៏បំផ្លាញ
ផ្កាជាច្រើនដែលឃ្មុំចូលចិត្តដែរ! ឃ្មុំនិងសត្វល្អិត
ដទៃទ�ៀតដែលរស់នៅ ដោយសាររុក្ខជាតិមានសារៈ
សំខាន់ណាស់ចំពោះធម្មជាតិព្រោះពួកវាជួយឱ្យ
រុក្ខជាតិភាគច្រើនបង្កកំណ�ើត។
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This is what a river or lake polluted by
fertilisers looks like.
នេះជាសភាពរបស់ទន្លេនៅពេលដែល
ត្រូវបានបំពុលដោយជី។

Insecticides

Insecticides are a range of chemicals that kill insects that feed on the food being grown and are therefore
a threat to crops. However, they can be very harmful for farmers who handle them, for people who live near
sprayed crops but also for consumers as insecticides can be absorbed inside the fruit, vegetables and
cereals that we eat. In Cambodia, scientists have recently detected dangerous and banned pesticides such
as methamidophos and phorate in samples of tomatoes and carrots.
ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត ថ្នា ំសម្លាប់សត្វល្អិតគឺជាបណ្ដុំសារធាតុគីមីសម្រាប់សម្លាប់សត្វល្អិតដែលស៊ីដំណាំកំពុងលូតលាស់
ទ�ើបសត្វល្អិតចាត់ទុកថាជាការគម្រាមកំហែងដល់ដំណាំ។ ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ វាអាចមានគ្រោះថ្នា ក់ខ្លាំងណាស់
ដល់កសិករដែលប៉ះពាល់វា អ្នកដែលរស់នៅក្បែរដំណាំបាញ់ថ្នា ំ និងអ្នកបរ ិភោគផលដំណាំនោះផងដែរ ដោយសារថ្នា ំ
សម្លាប់សត្វល្អិតអាចនឹងស្រូបចូលទៅក្នុងផ្លែឈ�ើ បន្លែ និងធញ្ញ ជាតិដែលយ�ើងបរ ិភោគ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះ
អ្នកវ ិទ្យាសាស្ដ្របានរកឃ�ើញថ្នា ំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលមានគ្រោះថ្នា ក់ ហ�ើយត្រូវបានគេហាមឃាត់ដូចជា
មេតាមីដូផូស និងផូរ៉ាតដែលនៅក្នុងប៉េងប៉ោ ះ និងការត
៉ុ ។

Fertilisers

Like you, plants need food to survive. Plants absorb nutrients from the soil, but once
the plants die and decompose, these nutrients are returned to the soil. On farms, the
nutrients are often not replaced as crops are harvested, so it is often necessary to
replace them with fertilizers. Today, most farmers like to use chemical fertilisers, that
is, chemically engineered nutrients, such as nitrogen, phosphorus and potassium.
They are easy to use and farmers can be sure that their plants are getting all the
nutrients they need. However, since they contain a lot of nutrients, there
is also a risk of overuse. Excess nutrients get washed-off by
the rain into streams, lakes and oceans. This leads to a lot of
algae which spoils the quality of water and causes long-term
damage to soil.
ជី ដូចប្អូនដែរ រុក្ខជាតិត្រូវការអាហារដ�ើម្បីរស់។ រុក្ខជាតិស្រូបយក
សារធាតុចិញ្ចឹមពីដី ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរក
ុ ្ខជាតិងាប់ហ�ើយរលួយ
សារធាតុចិញ្ចឹមទាំងនោះក៏ត្រលប់ទៅជាដីវ ិញ។ នៅកសិដ្ឋាន
សារធាតុចិញ្ចឹមទាំងន ោះជាធម្មតាមិនបានចូលទៅក្នុងដីវ ិញទេ
ដោយសារដំណាំត្រូវបានគេប្រមូលផលអស់ ដូច្នេះសារធាតុចិញ្ចឹម
ចាំបាច់ត្រូវគេប្រើជីជំនួស។ សព្វថ្ងៃនេះ កសិករភាគច្រើនចូលចិត្តប្រើជីគីមី
ដែលជាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានជាតិគីមីដូចជា អាសូត ផូស្វ័រ និងប៉ូតាស្យូម។
ពួកវាងាយស្រួលប្រើ ហ�ើយកសិករអាចធ្វើឱ្យប្រាកដថា រុក្ខជាតិ
របស់ពួកគេនឹងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ដែល
ពួកវាត្រូវការ។ ប៉ុន្តែដោយសារពួកវាមានសារធាតុ
ចិញ្ចឹមច្រើន វាក៏ផ្ដល់ហានិភ័យនៅពេលប្រើប្រាស់
ហួសកម្រិតផងដែរ។ សារធាតុចិញ្ចឹមល�ើសចំណុ ះ
បានហូរច្រោះដោយទឹកភ្លៀងទៅក្នុងទន្លេ បឹង
និងមហាសមុទ្រ។ វាធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិដុះតាមទឹក
ដុះច្រើនជាងមុន ដែលធ្វើឱ្យខូចគុណភាពទឹក
និងបណ្
តា លឱ្យខូចខាតដីយូរអង្វែង។
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Organic farming
O

rganic farming is a method
of farming, which tries to
have as little negative impact on
the environment as possible. It
does not use chemical fertilizers
or pesticides but uses natural
replacements. It takes some
time for farmers to change their
practice for their produce to be
considered organic but they can
sell them at a higher price. More
and more people are ready to pay
a higher price for products that
are better for their health and the
environment.

03

កសិកម្មសរីរាង្គ

Compost is a mixture
of decayed plants and organic
waste that is used as a
fertiliser to improve the soil. An
advantage of organic fertilizers
is that the nutrients are
released slowly, so they are less
likely to be supplied faster than
plants can use them. For this
reason they are considered less
damaging to the environment
than chemical fertilizers.

ការធ្វើកសិកម្មសរ ីរាង្គគឺជាវ ិធីសាស្រ្ត
នៃការធ្វើកសិកម្មមួយប្រភេទដែល
ព្យាយាមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
អវ ិជ្ជមានទៅល�ើបរ ិស្ថានតាមតែអាច
ធ្វើទៅបាន។ ពួកគេមិនប្រើជីគីមីឬ
ថ្នា ំសម្លាប់សត្វល្អិតទេ ប៉ុន្តែប្រើវ ិធី
ធម្មជាតិជំនួសវ ិញ។ វាត្រូវការពេល
វេលាខ្លះដ�ើម្បីឱ្យកសិករផ្លាស់ប្តូរ
រប�ៀបដាំដំណាំដ�ើម្បីឱ្យផលិតផល
ពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាផល
ដំណាំធម្មជាតិ ប៉ុន្តែពួកគេក៏អាច
លក់ផលដំណាំនោះក្នុងតម្លៃខ្ពស់
ដែរ។ មនុស្សកាន់តែច្រើនឡ�ើងៗ
សុខចិត្តចំណាយលុយច្រើនទិញ
ផលិតផលដែលល្អសម្រាប់សុខភាព
និងបរ ិស្ថានរបស់ពួកគេ។

ជីកំប៉ុសគ
្ត ឺជាល្បាយនៃរុក្ខជាតិ
ពុករលួយ និងកាកសំណល់
សរ ីរាង្គដែលត្រូវបានគេប្រើ
ជាជីសម្រាប់កែលម្អដី។
អត្ថប្រយោជន៍នៃជីសរ ីរាង្គ
គឺសារធាតុចិញ្ចឹមត្រូវបាន
បញ្ចេ ញយឺតៗ ពួកវាមិន
បញ្ចេ ញសារធាតុចិញ្ចឹម
ល�ឿនជាងរុក្ខជាតិដែល
អាចប្រើវាទេ។ ដូច្នេះហ�ើយ
ពួកវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថា
ផ្ដល់ការខូចខាតដល់បរ ិស្ថាន
តិចជាងជីគីមី។

04
Weeding: Instead of using herbicides, organic farmers weed by
hand. This is much more environmentally friendly because it is chemical
free. It means more labour and time spent which also means more jobs
for the community. Because pesticides aren’t used, there are more
pollinating insects in the area.
ការកម្ចា ត់ស្មៅ ៖ ជំនួសឱ្យការប្រើថ្នា ំសម្លាប់ស្មៅ កសិករដកស្មៅ
ដោយដៃ។ ធ្វើដូច្នេះផ្ដល់ផលល្អដល់ធម្មជាតិព្រោះវាមិនប្រើសារធាតុ
គីមី។ មានន័យថា យ�ើងត្រូវប្រើពលកម្ម និងពេលវេលាច្រើនដែរ
ដែលនឹងផ្ដល់ការងារច្រើនទ�ៀតសម្រាប់សហគមន៍។ ដោយសារតែថ្នា ំ
សម្លាប់សត្វល្អិតមិនត្រូវបានប្រើ សត្វល្អិតដែលក្រេបលម្អងផ្កាក៏ក�ើន
ច្រើនដែរនៅក្នុងតំបន់នេះ។

Pest control:

Organic farmers do not use chemical insecticides, but instead find natural ways
to prevent insects and other pests from destroying their crops. For example, they try to attract insects
such as ladybugs, which find destructive insects delicious! They also use physical barriers and traps and
sometimes insecticides made from less harmful natural products.

ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត ៖ កសិករសរ ីរាង្គមិនប្រើថ្នា ំសម្លាប់សត្វល្អិតមា
 នជាតិគីមីទេ ផ្ទុយទៅវ ិញ ពួកគេរកវ ិធី
ធម្មជាតិដ�ើម្បីបង្កា រសត្វល្អិត និងសត្វចង្រៃដទៃទ�ៀតពីការបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ពួកគេ
ព្យាយាមទាក់ទាញសត្វល្អិតដូចជា សត្វអណ្ើដ កមាសដែលចូលចិត្តស៊ីសត្វល្អិតៗដែលបំផ្លាញដំណាំ! ពួកគេ
ក៏ប្រើរនាំងនិងអន្ទា ក់ ហ�ើយពេលខ្លះថ្នា ំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលផលិតចេញពីផលិតផលធម្មជាតិដែលមាន
គ្រោះថ្នា ក់តិចតួច។
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05
Manure

02

Crop rotation

01

is used to reduce diseases building
up in the soil and to strengthen the composition of the soil. Some
plants, such as peas and beans, fix nitrogen from the air into the
soil, making it very fertile. Organic farmers rotate legumes with other
crops.

ការដាំដំណាំចន្លោះគ្នាត្រូវបានគេប្រើដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការបង្កជំងឺក្នុង
ដី ហ�ើយពង្រឹងសមាសភាពដី។ រុក្ខជាតិខ្លះដូចជាសណ្តែ កបារាំង និង
សណ្តែ កបាយអាចនាំជាតិអាសូតពីខ្យល់ចូលទៅក្នុងដីធ្វើឱ្យដីមាន
ជីជាតិ។ កសិករធម្មជាតិដាំដំឡូងចន្លោះដំណាំផ្សេងទ�ៀត។

is used instead
of chemical fertilisers. It
is made from animal poo
mixed with straw! In addition
to providing nutrients, it
improves the structure of the
soil.

ជីលាមកត្រូវបានប្រើជំនួស
ជីគីមី។ វាធ្វើពីលាមកសត្វ
ដែលលាយជាមួយច
 ំប�ើង!
បន្ថែមពីល�ើការផ្តល់
សារធាតុចិញ្ចឹម វាក៏ជួយធ្វើឱ្យ
ដីប្រស�ើរជាងមុនដែរ។
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Our planet is so special and so
different from any other planet
we know of because of the
incredible diversity of living
things. This wide variety of
animals and plants living among non-living things
such as rocks, water and air, is called biodiversity.
These may all seem like permanent features, but are
actually vulnerable to collapse. Jungles can become
deserts, and coral reefs can become lifeless rocks
over a few years, just by disturbing the fragile balance
of nature. Preserving this biodiversity is crucial for
humans. Nature provides us with animals for our food,
plants for our clothes or medicines, naturals resources
such as wood for energy… But as we take over natural
spaces to build roads and houses, cut down trees to
make space for intensive agriculture, and hunt and
fish carelessly, many of the living things cease to exist,
changing the face of our planet forever.

»

ភពផែនដី មានលក្ខណៈពិសេស និងខុសគ្នា ពីភពផ្សេង
ទ�ៀតដែលយ�ើងស្គាល់ ដោយសារតែភាពចម្រុះគ្នានៃ
ភាវៈរស់។ ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ និងរុក្ខជាតិដែល
រស់នៅជាមួយវត្ថុគ្មានជីវ ិតដូចជាថ្ម ទឹក និងខ្យល់គឺ
ជីវៈចម្រុះ។ ជីវៈចម្រុះម�ើលទៅដូចជាអាចនៅស្ថិតស្ថេរ
ជានិច្ច ប៉ុន្តែវាងាយនឹងរងគ្រោះណាស់។ ព្រៃកោងកាង
អាចក្លាយជាវាលខ្សាច់ ហ�ើយផ្កាថ្មក៏អាចក្លាយទៅជាដុំថ្ម
ដែលគ្មានជីវ ិតក្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នាំដែរ ដោយគ្រាន់តែមាន
ការរ ំខានដល់តុល្យភាពនៃធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះ។ ការអភិរក្សជីវៈ
ចម្រុះនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្ស។ ធម្មជាតិ
ផ្តល់ឱ្យយ�ើងនូវសត្វជាអាហារ រុក្ខជាតិដ�ើម្បីធ្វើសំល�ៀក
បំពាក់ឬឱសថ ធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗដូចជាឈ�ើ សម្រាប់
ដុតជាថាមពល... ប៉ុន្តែនៅពេលមនុស្សបំពានដល់ធម្មជាតិ
ដ�ើម្បីយកទីតាំងមកសាងសង់ផ្លូវនិងផ្ទះ កាត់ដ�ើមឈ�ើ ដ�ើម្បី
យកដីធ្វើកសិកម្មកម្រិតធ្ងន់ ប្រមាញ់និងនេសាទត្រីដោយ
ធ្វេសប្រហែស ភាវៈរស់ជាច្រើនអាចបាត់បង់ ហ�ើយនាំឱ្យ
មានការផ្លាស់ប្តូរសណ្
ឋា នសំបកផែនដីជារ�ៀងរហូត។
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Ecosystems

02

ស្ថានប្រព័ន្ធ

T

he word ‘ecosystem’
comes from two
words: ecology, the science
of relationships between living
things and their environments,
and system. In a system, a set of
things work together as part
of something larger. In
an ecosystem, those
“things” are organisms.
An organism can be an
animal like your dog, a plant
like the fried morning glory you eat
or even the fungus that grows on
rotten food. Ecosystems also include
non-living components, like air or
water, which the organisms interact
with and depend upon. Each living
organism has a particular place in
which it survives best. We call that
its habitat. For example, the natural
habitat of a parrotfish is a coral reef.
However, it lives there with many other
organisms to form an ecosystem. All
the organisms in an ecosystem need
each other to survive.

ដ�ើមកោងកាងត្រូវបានគេហៅថា
អ្នកផលិត ដោយសារតែពួកវា
ចាប់ថាមពលពីព្រះអាទិត្យ
ហ�ើយបង្កើតអាហារសម្រាប់សត្វ
ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីបរ ិភោគ។
ដោយសារតែរុក្ខជាតិស្រូបយក
ឧស្ម័នកាបូនិច និងបញ្ចេ ញ
អុកស៊ីសែន ពួកវាបានរក្សាប្រព័ន្ធ
អេកូឡូស៊ីឱ្យនៅល្អ។

ប៉ុន្ដែតើអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានទំនាក់
ទំនងដោយរបៀបណា?
នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយ ភាវៈរស់
នីមួយៗមានតួនាទីមួយ គឺដូចជាអ្វីដែល
យ�ើងអាចម�ើលឃ�ើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូ
ឡូស៊ី នៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជានេះ៖

Sunlight makes the mangroves and
seagrass grow.
ពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឱ្យដ�ើមកោងកាង និង
ស្មៅសមុទ្ររ ីកលូតលាស់។
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05

Fish are eaten by seabirds, like
the Pacific reef-egret, or by
bigger fish, like groupers.

Fish, such as the
parrotfish, need corals
to breed in and feed
upon. ត្រីប្រភេទខ្លះត្រូវ
ការផ្កាថ្មដ�ើម្បីបង្កា ត់ពូជ
និងចិញ្ចឹមជីវ ិត។

ត្រីត្រូវបានស៊ីដោយសត្វបក្សី
សមុទ្រដូចជា សត្វទុងនៃផ្នែក
ប៉ា ស៊ីហ្វិក ឬស៊ីដោយត្រីដែល
មានទំហំធំដូចជាត្រីតុកកែ។

But how is
everything
connected?
In an ecosystem, each organism
has a role, just like we can see
in this marine ecosystem in the
Cambodian waters:

ពាក្យថា «ស្ថានប្រព័ន្ធ» ក�ើតចេញពីពាក្យពីរគឺ អេកូឡូស៊ី ដែលជាវ ិទ្យាសាស្រ្ត
នៃទំនាក់ទំនងរវាងភាវៈរស់នៅ និងបរ ិស្ថាននិងប្រព័ន្ធរបស់ពួកវា។ នៅក្នុង
ប្រព័នម
្ធ ួយមានមានបណ្ដុំ ភាវៈរស់មួយក្រុមធ្វើការរួមគ្នា ដែលក្លាយជាផ្នែកមួយ
នៃប្រព័ន្ធដែលធំជាងមុនទៅទ�ៀត។ នៅក្នុងស្ថានប្រព័ន្ធទាំងនោះភាវៈរស់ទាំង
នោះហ�ើយថា សរ ីរាង្គ។ សរ ីរាង្គអាចជាសត្វដូចជាឆ្កែរបស់ប្អូន ដូចជារុក្ខជាតិ
ដូចជាឆាត្រកួនដែលប្អូនញាំ
ុ ឬសូម្បីតែផ្សិតដែលដុះល�ើអាហារស្អុយរលួយ
ផងដែរ។ ស្ថានប្រព័ន្ធក៏មានរួមបញចូ្ លនូវវត្ថុគ្មានជីវ ិតផងដែរ ដូចជាខ្យល់ ឬ
ទឹកដែលភាវៈរស់ធ្ើវសកម្មភាពនិងរស់ដោយពឹងផ្អែកល�ើពួកវា។ រាល់ភាវៈរស់
នីមួយៗមានកន្លែងរបស់ខ្លួនមួយដែលពួកវាអាចរស់នៅបានល្អបំផុត។
យ�ើងហៅថា ទីជម្រករបស់វា។ ឧទហរណ៍ ជម្រកធម្មជាតិនៃត្រីប៉ារ ីសគឺផ្កា
ថ្ម។ ទោះបីជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ វារស់នៅទីនោះជាមួយនឹងភាវៈរស់ជាច្រើន
ទ�ៀតដ�ើម្បីបង្កើតស្ថានប្រព័ន្ធ។ គ្រប់សរ ីរាង្គទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានត្រូវការគ្នា
ទៅវ ិញទៅមក។
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Mangroves are called producers
because they capture energy
from the sun and make food
for others to eat. Since plants
absorb carbon dioxide and
release oxygen, they keep the
ecosystem healthy.

03
The mangrove leaves that fall
down are eaten by crabs and fish.
ស្លឹកដែលធ្លាក់ចុះពីព្រៃកោងកាង
ត្រូវបានស៊ីដោយក្តាម និងត្រី។

07
04
Seagrass provides a home for all kinds of fish to live.
ស្មៅសមុទ្របានផ្ដល់ជម្រកដល់ត្រីគ្រប់ប្រភេទ។

The way each organism is linked to another as a source of food is called a food chain. Many food chains cross over, forming more
complicated food webs. It is a complex but fragile balance. Losing just one organism can affect the whole ecosystem and whole
species can disappear!
ការដែលភាវៈរស់មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាដោយការធ្វើជាប្រភពនៃអាហារឱ្យគ្នាត្រូវបានហៅថា ខ្សែសង្វា ក់អាហារ។ ខ្សែសង្វា ក់អាហារ
ជាច្រើនបានវ ិវឌ្ឍទៅជាខ្សែសង្វា ក់អាហារកាន់តែស្មុគស្មាញ។ វាស្មុគស្មាញប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រព័ន្ធដែលមានភាពផុយស្រួយដែរ។ ក្នុងការ
ដែលបាត់បង់ភាវៈរស់តែមួយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងមូល ហ�ើយប្រភេទសត្វទាំងមូលក៏អាចបាត់បង់ដែរ!

When groupers die, their
decaying bodies provide
nutrients for the seagrass.
ពេលត្រីតុកកែងាប់ សាក
សពរលួយរបស់ពួកវាក្លាយ
ជាជីសម្រាប់ស្មៅសមុទ្រ
វ ិញ។

Science News

Endangered species of Cambodia

The Mekong Dolphin is part of Cambodia’s
national heritage. However, the population of this rare
species of dolphins has been declining because they get
caught in fishing nets and suffer because of pollution. Now
only about 80 dolphins still swim in the Mekong and it is
unlikely that they will survive after the construction of the
dam in Laos.

ប្រភេទសត្វជ
 ិតផ
 ុតព
 ូជនេៅកម្ពុជា៖

S

Photo credit: Lucky Iron Fish

ometimes, people cut down
trees and plants to make
room for a building or a road, to sell
the wood or to farm the land. As
a result, the organisms that used
the forest as their habitat may not
survive. Climate change, which
increases extreme weather, also
affects habitats. Some people catch
animals illegally, which is called
poaching, or fish using dynamite
or poison. When the survival of
plants and animals are threatened,
we say they are endangered. If all
of a species die, they have become
extinct, which means gone forever.
There are dozens of endangered
animals in Cambodia. Here are
some species that are at serious
risk of becoming extinct:

ជួនកាលមនុស្សកាប់ដ�ើមឈ�ើ និង
រុក្ខជាតិដ�ើម្បីសង់អគារ លក់ ឬធ្វើស្រែ
ចម្កា រ។ ជាលទ្ធផល ភាវៈរស់ដែលប្រើ
ព្រៃជាជម្រកក៏លែងរស់បានទ�ៀត។
ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលធ្វើឱ្យ
សីតុណ្ហ ភាពក�ើនឡ�ើងក៏ប៉ះពាល់ដល់
ជម្រកសត្វផងដែរ។ មនុស្សខ្លះចាប់
សត្វដោយខុសច្បាប់ដែលគេហៅថា
ការប្រម៉ា ញ់ឬនេសាទដោយប្រើ
គ្រាប់បែកឬថ្នា ំពុល។ នៅពេលដែល
ការរស់នៅរបស់រក
ុ ្ខជាតិនិងសត្វត្រូវ
បានគំរាមកំហែង យ�ើងហៅគឺពួកវា
កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់។
ប�ើអម្បូរសត្វណាមួយបានស្លាប់
ទាំងអស់ ពួកគេបានផុតពូជហ�ើយ
នេះមានន័យថា ពួកវានឹងបាត់បង់ជា
រ�ៀងរហូត។ មានសត្វជាច្រើនដែល
ជិតផុតពូជនៅកម្ពុជា។ ខាងក្រោម
នេះគឺជាប្រភេទសត្វខ្លះដែលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការផុតពូជ៖

Hawksbill turtles were
thought to be extinct, but it was
recently found that a few still remain.
The main threat to hawksbill turtles
is the collection of their eggs but they
are also killed for their meat and their
beautiful shells, which are used for making jewellery. They also often get
caught in fishing nets.
សត្វអណ្តើ កសមុទ្រ ហកស៍ប៊ីល (Hawksbill) ដែលត្រូវបានគេគិតថាបាន
ផុតពូជសាបសូន្យទៅហ�ើយនោះ នៅពេលថ្មីៗនេះ ត្រូវបានគេរកឃ�ើញ
ថានៅសល់ប៉ុន្មានក្បាលដែរ។ ការគំរាមកំហែងដ៏ធំមកដល់អណ្តើ ក
ហកស៍ប៊ីលនោះគឺការដែលមនុស្សយកស៊ុតរបស់ពួកវា ហ�ើយពួកវាក៏ត្រូវ
បានសម្លាប់យកសាច់ជាអាហារ និងសម្បកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ពួកវាដ�ើម្បី
ធ្វើគ្រឿងអលង្កា រដែរ។ ជាញឹកញាប់ពួកវាក៏បានជាប់ខ្លួនក្នុងក្រឡាមងដែរ។
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ផ្សោតទន្លេមេគង្គជាផ្នែកមួយនៃបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់
កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែចំនួននៃប្រភេទសត្វកម្រនេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះ ដោយសារពួកវាបានទាក់ក្នុងក្រឡាមង និងទទួលរង
ការបំពុល។ ឥឡូវនេះ សត្វផ្សោតប្រមាណ៨០ក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលនៅមាននៅទន្លេមេគង្គ ហ�ើយវាមិនទ
 ំនងជាអាច
រស់នៅបានទេ បន្ទា ប់ពីការសាងសង់ទំនប់វារ ីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវរួចហ�ើយ។

The Sunda Pangolin’s

population in Southeast Asia has dropped
by 50% recently because they are the most
illegally-hunted animal in Cambodia. Poachers
sell them to people who make traditional
medicine from their scales. Pangolins are still
taken from poachers regularly, especially in
the Cardamom Mountains as well as in the
forests of Mondulkiri.

The Giant Ibis is

Cambodia’s national bird! Only
a very small population remains
in Preah Vihear and Mondulkiri
province. Their numbers are
declining fast because of habitat
loss, hunting, and human
disturbance. The “trapeang”
forest pools, where they feed and
nest, are crowded by people and
livestock, so the birds get scared
away.

សត្វត្រយ៉ងគឺជាសត្វបក្សីជាតិ
របស់កម្ពុជា! ពួកវាមាននៅសល់
តិចតួចណាស់ក្នុងខេត្តព្រះវ ិហារ
និងមណ្ឌលគិរ ី។ ចំនួនពួកវាបាន
ថយចុះយ៉ា ងខ្លាំងដោយសារតែការ
បាត់បង់ជម្រក ការប្រមាញ់ និងការ
រ ំខានដោយមនុស្ស។ មនុស្ស និង
សត្វស្រុកជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នា
នៅ«ត្រពាំង» ដែលជាកន្លែងដែល
ពួកវារកចំណី និងធ្វើសម្បុក ដែល
ធ្វើឱ្យពួកវារត់ចេញដោយភាពភ័យ
ខ្លាច។

The Siamese
crocodile is probably the

most endangered reptile in the
country. Most of those that remain
are in Cambodia’s Cardamom
Mountains. They are threatened by
hunting, habitat loss, and human
disturbance, such as noise from
people, boats or dogs, which scares
them away.

សត្វក្រព�ើស�ៀមប្រហែលជាសត្វ
ល្មូនដែលជិតផុតពូជជាងគេនៅ
ប្រទេសយ�ើងនេះ។ ភាគច្រើន
នៃសត្វដែលនៅសល់រស់នៅ
តំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ។ ពួកវាត្រូវបាន
គំរាមកំហែងដោយការប្រមាញ់
ការបាត់បង់ជម្រក និងការរ ំខាន
ពីមនុស្សដូចជាសំឡេងរ ំខានពី
មនុស្ស ទូក ឬសត្វឆ្កែដែលអាច
បំភ័យពួកវា។

ចំនួននៃសត្វពង្រូលស៊ុនដានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្លាក់ចុះដល់
៥០% នៅពេលថ្មីៗនេះ ដោយសារតែពួកវាជាសត្វដែលត្រូវបានគេបរបាញ់
ខុសច្បាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា។ អ្នកនេសាទលក់ពួកវាទៅអ្នក
ដែលយកស្រកាវាធ្វើថ្នា ំចិន។ សត្វពង្រូលត្រូវបានដកហូតពីអ្នកប្រមាញ់
ជាញឹកញាប់ ជាពិសេសនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញក៏ដូចជានៅក្នុងព្រៃនៃខេត្ត
មណ្ឌលគិរ ី។

Dugong, sometimes called "sea

cows", used to graze peacefully on seagrass
in the shallow coastal waters of Cambodia.
However, fish nets, hunting and habitat loss
(especially the loss of seagrass beds, due
to damaging and illegal fishing techniques)
has greatly affected their numbers.

សត្វ ឌូហ្កង(Dugong)
ពេលខ្លះបានហៅថា «សត្វគោសមុទ្រ»
ធ្លាប់តែស៊ីស្មៅសមុទ្រដោយសុខស្រួលក្នុងទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា។
ប៉ុន្តែសំណាញ់ មង ការប្រមា៉ ញ់ និងការបាត់បង់ជម្រក(ជាពិសេសកា
របាត់បង់វាលស្មៅសមុទ្រដោយការបំផ្លាញ និងការនេសាទខុសច្បាប់)
បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះពួកវា។
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rotecting our planet by caring for our
environment is something that everyone needs
to get involve in. Not just governments and local
councils, but also you, your friends and your family!
Learning about the issue (like you are doing right now
by reading this book) is the most important step to
take. Here are a few more:

ការការពារភពផែនដីយ�ើងដោយការថែរក្សាបរ ិស្ថានជា
អ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើដ�ើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋា
ភិបាល និងក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ប៉ុន្តែក៏មានបូករួមទាំងម
 ិត្តភក្តិ
និងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនដែរ! ការសិក្សាអំពីបញ្
ហា នេះ
(ដូចជាអ្វីដែលប្អូនកំពុងធ្វើឥឡូវនេះស្រាប់ គឺប្អូនអាន
ស�ៀវភៅនេះឯង) ជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុតដែលត្រូវធ្វើ។
នេះគឺរប�ៀបបន្ថែមទ�ៀត៖

Save energy!

Reduce waste!

At home, always turn off appliances, like your TV or
lamps, when they are not in use. This saves a lot of
energy! For short distances, don’t ride a moto or a
car, which uses fossil fuel. Instead, ride your bike
or take public transport. Solar panels on your roof
will also reduce reliance on polluting and nonrenewable energy sources.

One of the easiest ways to save the Earth’s resources is by
consuming less and therefore producing less waste. Do you really
need that many clothes or toys? Think before you buy, especially,
non-durable items made of plastic. Could you buy second hand?
Take a reusable fabric bag wherever you go! That way you don’t
waste plastic bags that will be used for a few hours at most, but
will remain in a landfill or in the water for centuries!

នៅផ្ទះ ចូរបិទឧបករណ៍ផ្សេងៗដូចជា ទូរទស្សន៍
ឬអំពូលភ្លើង នៅពេលដែលប្អូនមិនប្រើពួកវា។
ធ្វើដូចនេះជួយសន្សំសំចៃថាមពលជាច្រើន! ប�ើ
ទៅកន្លែងណាជិតៗ កុំជិះម៉ូតូឬឡានដែលប្រើ
ផូស៊ីលឥន្ធនៈ! ផ្ទុយទៅវ ិញ គួរតែជិះកង់ឬជិះ
ឡានក្រុង។ ការប្រើបន្ទះថាមពលព្រះអាទិត្យ
ល�ើដំបូលផ្ទះរបស់ប្អូនក៏នឹងកាត់បន្ថយការពឹង
ផ្អែកល�ើប្រភពថាមពលកខ្វក់ និងម
 ិនមែនកក�ើត
ិញបានដែរ។
ឡ�ើងវ

វ ិធីមួយក្នុងចំណោមវ ិធីងាយស្រួលបំផុតក្នុងការសន្សំសំចៃធនធាន
របស់ផែនដីគឺការប្រើប្រាស់ឱ្យតិចជាងមុន ដូច្នេះការផលិត
កាកសំណល់ក៏តិចជាងមុនដែរ។ ត�ើប្អូនពិតជាត្រូវការសំល�ៀក
បំពាក់ឬប្រដាប់ក្មេងលេងជាច្រើនមែនឬ? សូមគិតមុនពេលប្អូនទិញ
ជាពិសេសល្បែងលេងដែលងាយខូច ហ�ើយធ្វើពីផ្លាស្ទិក។ ត�ើប្អូន
អាចទិញរបស់ជជុះបានទេ? ដូចគ្នានេះផងដែរ សូមធ្វើឱ្យប្រាកដថា
ប្អូនយកកាបូបក្រណាត់ដែលអាចប្រើឡ�ើងវ ិញបានគ្រប់ទីកន្លែង
ដែលប្អូនទៅ! ធ្វើដូច្នេះប្អូននឹងមិនខ្ជះខ្ជាយថង់ផ្លាស្ទិកដែលប្អូននឹង
ប្រើរយៈពេលពីរបីម៉ោ ង ហ�ើយបោះចោល ប៉ុន្តែវានឹងនៅកន្លែងចាក់
សំរាមឬនៅក្នុងទឹកអស់រយៈពេលរាប់សតវត្ស!

Buy organic!

Tell your parents to shop in places
where vegetables, fruits and meat are
produced in an organic way.

ប្រាប់ឪពុកម្ដា យប្អូនឱ្យទិញអីវ៉ា ន់នៅ
កន្លែងដែលមានបន្លែ ផ្លែឈ�ើ និងសាច់
ដែលជាផលិតផលសរ ីរាង្គ។

Pick-up your rubbish!

Make your surroundings beautiful and save the land and water by making sure all
your rubbish goes in a bin. If you can’t see one, take it with you until you find one.
Better still: don’t bring your food or items in disposable bags or containers!
ធ្វើឱ្យបរ ិវេណជុំវ ិញខ្លួនប្អូនស្រស់ស្អាតហ�ើយជួយថែរក្សាដីនិងទឹកដោយបោះចោលសំរាម
ទាំងអស់របស់ប្អូនទៅក្នុងធុងសំរាម។ ប�ើប្អូនរកធុងសំរាមមិនឃ�ើញទេ ទុកសំរាមនោះនៅ
ជាមួយប្អូនរហូតទាល់តែប្អូនរកធុងសំរាមឃ�ើញ។ រ ឹតតែល្អជាងនេះទ�ៀត៖ កុំដាក់ម្ហូបអាហារ
ឬរបស់ផ្សេងៗក្នុងថង់ឬកញ្ចប់ដែលប្រើម្ដងហ�ើយបោះចោល!
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T

he fact that life has
somehow managed to
appear on our beautiful
planet, sometimes seems to be
a miracle, considering that, as far
as we know, none of the other thousands of
planets we have studied in the universe bear
any form of life… Yet, this miracle should not
be taken for granted. Our water, our air, our
land and our biodiversity will only continue
to exist and support us if each of us acts
responsibly and cares for the environment. A
lot of damage has already be done, but it is
not too late for each one of us to act. Read on
to be part of the solution!

ការពិតដែលថា ជីវ ិតអាចបានលេចឡ�ើងនៅ
ល�ើភពផែនដីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យ�ើងនេះ
ជួនកាលហាក់បីដូចជារ�ឿងអព្ភូតហេតុ
មួយអញ្ចឹង ដោយតាមតែយ�ើងដឹងគឺ
ភពរាប់ពាន់ដទៃទ�ៀតដែលយ�ើងបាន
សិក្សានៅក្នុងចក្រវាឡមិនមានភព
ណាអាចទ្រទ្រង់ជីវ ិតបាននៅឡ�ើយទេ
... ប៉ុន្តែ អព្ភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យនេះមិនគួរ
ត្រូវបានគេម�ើលរ ំលងឡ�ើយ។ ទឹក
ខ្យល់ ដី និងជីវៈចម្រុះរបស់យ�ើងអាចនឹង
នៅបន្តមាន ហ�ើយជួយទ្រទ្រង់ជីវ ិត
យ�ើងបាន លុះត្រាណាតែយ�ើង
ម្នា ក់ៗមានទំនួលខុសត្រូវ និងយក
ចិត្តទុកដាក់ល�ើបរ ិស្ថានយ�ើង
ប៉ុណ្ណោះ។ ការខូចខាត
ជាច្រើនត្រូវបានបង្ក
ឡ�ើងរួចទៅហ�ើយ
ប៉ុន្តែវាមិនទាន់យឺត
ពេលទេសម្រាប់យ�ើង
ម្នា ក់ៗក្នុងការចាប់
ផ្ដើមធ្វើអវី្ម្យ៉ា ង។
សូមអានបន្តទ�ៀត
ដ�ើម្បីជួយដោះស្រាយ!
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