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Learn Python programming
with adventure games!
រ�ៀនកម្មវិធី ផៃសន (Python)
ដ�ោយការលេងហ្គេមផ្សងព្រេង!
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It's Chetra's turn for the
magic googles!
ដល់វេន ចិត្រា ពាក់

វ៉ែនតាវេទមន្តហ�ើយ!

From source to
fields: irrigation in
Cambodia
ពីប្រភពទឹកទៅកាន់វាលស្រែចម្ការ៖

Win cool prizes on
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ឈ្នះរង្វាន់ឡូយៗ

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៅកម្ពុជា
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It's all fun
and games
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Giant footprint
found in
Mongolia
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Children win third
place in Cambodian
Hackathon
Last month, an organization called
“Cambodians in Tech” organised
a competition for young people in
Cambodia. The participants had a day
and a half to create something that
could solve a real-world problem. While
most participants were young adults,
two teams were made of children. One
team of 14 year olds, from Liger Learning
Centre, won third place as well as the title
of “Most Promising Team”! The team built
a phone service that could allow people
in rural areas to ask questions about their
health through SMS. This service could
help them to know whether or not they
are sick and whether or not they should
go to a doctor.

កុមារជាប់លេខ១នៅកម្មវិធី
Hackathon នៅប្រទេសកម្ពុជា

កាលពីខែមុន អង្គការ ខេមបូដ�ៀន អ៊ីនថិច
(Cambodians in Tech) បានរ�ៀបចំការប្រកួត
ប្រជែងមួយសម្រាប់មនុស្សវ ័យក្មេងនៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកចូលរួមមានរយៈពេលមួយ
ថ្ងៃកន្លះក្នុងការបង្កើតដំណោះស្រាយបញ្
ហា របស់
ពិភពលោកពិតប្រាកដ។ ខណៈពេលដែលអ្នក
ចូលរួមភាគច្រើនជាយុវវ ័យ មានពីរក្រុមដែល
សមាជិកសុទ្ធតែជាកុមារ។ ក្រុមមួយដែលមាន
សមាជិកអាយុ១៤ឆ្នាំ មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា
លីងហ្គើ (Liger Learning Centre) បានជាប់
លេខបី រួមទាំងទទួលបានតំណែងជា
«ក្រុមផ្ដល់សង្ឃឹមខ្ពស់បំផុត!»។ ក្រុមនេះបាន
បង្កើតសេវាទូរសព្ទមួយដែលអនុញ្ញាតអោយ
ប្រជាជននៅទីជនបទសួរសំណួរអំពីសុខភាព
របស់ពួកគាត់តាមរយៈការផ្ញើសារជាអក្សរ។
សេវាកម្មនេះអាចជួយអោយពួកគាត់ដឹងថា
ត�ើពួកគាត់មានជំងឺឬមិនមាន ហ�ើយត�ើពួកគាត់
គួរទៅជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឬទេ។

EARTH SCIENCE

The world’s largest dinosaur
footprint has been found in Mongolia by
archaeologists from Japan and Mongolia. It is believed
to be from a gigantic dinosaur called a Titanosaur. It
was made when the dinosaur stepped on muddy ground
around 70 to 90 million years ago! Scientists believe that
the creature who made the print was around 30 metres
long and 20 metres tall. That’s as long as a great blue
whale and as tall as a 7-storey building! Titanosaurs
had very long necks, probably the longest necks of any
species to walk the Earth.

ដានជើងយ៉ាងធំរក
ឃើញនៅក្នុង

ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី

សត្វដាយណូស័រធំបំផុតនៅ
ក្នុងពិភពលោកត្រូវបានគេរក
ឃ�ើញនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលី
ដោយបុរាណវ ិទូមកពីប្រទេស
ជប៉ុន និងម៉ុងហ្គោលី។ ពួកគេជ�ឿថា
ដានជ�ើងនេះមកពីដាយណូស័រមាឌធំមួយ
ដែលមានឈ្មោះថា ថៃថាណូស័រ (Titanosaur)។ ដានជ�ើងនោះក�ើត
ឡ�ើងនៅពេលដែលសត្វដាយណូស័រដ�ើរជាន់ល�ើដីភក់កាលពីប្រហែល
៧០ទៅ៩០លានឆ្នាំមុនឯណោះ! ក្រុមអ្នកវ ិទ្យាសាស្ត្រជ�ឿថា សត្វដែល
បន្សល់ដានជ�ើងនេះមានប្រវែងប្រហែល ៣០ម៉ែត្រ និងមានកម្ពស់
២០ម៉ែត្រ។ វាមានប្រវែងដូចត្រីបាឡែន និងមានកម្ពស់ដូចជាអគារ៧ជាន់
អញ្ចឹង! សត្វថៃថាណូស័រមានកវែងខ្លាំងណាស់ គឺប្រហែលជាប្រភេទស
ត្វដែលមានកវែងបំផុតដែលធ្លាប់មានជីវ ិតនៅល�ើផែនដី។

Who painted these
mountains?
No one! These amazing “rainbow mountains”
in Danxia, China, are real. The landscape is
red because of a build-up of sandstone over
many millions of years. The rainbow effect
comes from colourful mineral deposits. These
were compressed into multi-coloured layers
of rock. The movement of the giant plates
that form the Earth’s crust pushed, cut, and
folded the layers.

New record heat is the new ‘normal’

កំណត់ត្រានៃកម្ដៅថ្មី ដែលចាត់ទុកថា កំណត់ត្រាថ្មីដែល«ធម្មតា»
ត�ើបអូនគិ
្
តថា នៅឆ្នាំនេះក្តៅខុសធម្មតាទេ? ប្អូនប្រាកដជាសុាំនឹងអាកាសធាតុក្ដៅនេះហ�ើយ! ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា កំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាព
ទាំងនេះមិនចុះវ ិញទេ។ សីតុណ្ហភាពសកលលោកកំពុងក�ើនឡ�ើង ដោយសារតែមនុស្សកំពុងបញ្ចេ ញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរ ិយាកាស ជាពិសេ
សកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលបានមកពីការដុតធ្យូងថ្ម និងប្រេង។ កម្ដៅឡ�ើងខ្លាំងអាចបង្ករលកកម្ដៅដែលគ្រោះថ្នា ក់ជាងមុន ភ្លើងឆេះព្រៃ និង
គ្រោះមហន្តរាយដទៃទ�ៀតដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។

2 SUMMARY

អ្នកណាជាអ្នកលាបពណ៌ភ្នំទាំងនេះ?
គ្មានទេ! «ភ្នំឥន្ធនូ» ដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះដែលនៅក្នុង
តំបន់ ដាន់ស�ៀ ប្រទេសចិន សុទ្ធតែក�ើតឡ�ើងដោយ
ធម្មជាតិ។ ទេសភាពពណ៌ក្រហមនេះក�ើតឡ�ើងពីការ
គរល�ើគ្នានៃថ្មភក់អស់រយៈពេលរាប់លានឆ្នាំមកហ�ើយ
ហ�ើយពណ៌ឥន្ធនូទាំងនេះបណ្
ដា លមកពីរ៉ ែចម្រុះគ្នា។
រ៉ ែទាំងនេះត្រូវបានសង្កត់ទៅជាស្រទាប់ថ្មមានពណ៌
ចម្រុះ។ ចលនានៅក្រោមស្រទាប់ផែនដីបានរុញ
ស្រទាប់ខាងក្រៅគេនៅផែនដីអោយបត់ចូលគ្នា។
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Text: Anaïs Pagès-Peeters Illustration: Bou Puthida

Do you think this year has been particularly hot? Well, you better get used to it! A new study has
shown that these record temperatures will soon be normal. Global temperatures are increasing
partly because people are dumping greenhouse gases into the atmosphere - particularly carbon
dioxide which comes from burning coal and oil. Extreme heat could lead to more deadly heat waves,
wildfires and other climate-related disasters.

Feature

But, how can water
be moved from
water sources to
the fields?
One way to transfer water to where it is
needed, is to take advantage of gravity.
Gravity is the natural force that causes
things to fall towards the Earth. Gravity is
at work when you drop a ball or go down
a slide in the playground! Engineers make
plans for canals to be dug from water
sources to move the water to the areas
where land is cultivated. But they need to
make sure the canal’s route goes down
different levels, so that the water actually
moves!

MOVING
ការប្ដូរទីតាំងទឹក
WATER
Finding ways to
move water from
a source to the
fields
What is irrigation?
Have you ever used a watering can to
water your flowers? That’s the simplest
type of irrigation! But imagine how much
work you would need to do if you were
a farmer with a big field of vegetables
to water every day. Some farmers use
engineering principles to work more
effectively so they can grow more crops,
have enough to eat and earn more money.
Farmers and engineers need to think
about both where they can access water
and how they can get enough of it! Look
around you. Where can you find water? In
rivers, lakes… but it also falls from the sky
and lies beneath the ground!

4 FEATURE: MOVING WATER

Water underground
ទឹកនៅក្រោមដី

ការស្វែងរកវិធីប្ដូរទីតាំងទឹក
ពីប្រភពទឹកទៅស្រែចំការ

កសិករ និងវ ិស្វករត្រូវគិតទាំងពីកន្លែងដែលពួក
គេអាចរកទឹកបាន និងពីរប�ៀបដែលអាចរកទឹក
អោយបានគ្រប់គ្រាន់! សូមម�ើលនៅជុំវ ិញខ្លួន

ប្អូន។ ត�ើកន្លែងណាដែលប្អូនអាចរកទឹកបាន?
នៅក្នុងទន្លេ បឹង... ប៉ុន្តែទឹកក៏ធ្លាក់ពីល�ើមេឃ
និងមាននៅក្រោមដីដែរ!

វ ិធីមួយដ�ើម្បីផ្ទេរទឹកទៅកន្លែងដែលត្រូវការ
ទឹក គឺការទាញយកប្រយោជន៍ពីទំនាញ
ផែនដី។ ទំនាញផែនដីគឺជាកម្លាំងធម្មជាតិ
ដែលទាញអោយវត្ថុផ្សេងៗចុះរកផែនដី។
ទំនាញផែនដីធ្វើការពេលដែលប្អូនទម្លាក់
បាល់ ឬទៅសម្រូតខ្លួនចុះពីទោងនៅកន្លែង
ក្មេងលេង! វ ិស្វករធ្វើគម្រោងប្រឡាយទឹក
ដែលនឹងត្រូវបានជីកពីប្រភពទឹក ដ�ើម្បីផ្ទេរ
ទឹកទៅកាន់ដីដាំដំណាំ។ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើ
អោយប្រាកដថា ប្រឡាយទាំងនេះចុះទាប
កម្រិតផ្សេងៗគ្នា ដ�ើម្បីអោយទឹកផ្លាស់ទី!

DID YOU
KNOW?

តើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តគឺជាអ្វី?
ត�ើបអូនធ្
្
លា ប់ប្រើធុងទឹកផ្កាឈូកទៅស្រោចទឹកផ្កា
របស់បអូនទេ?
្
នោះហ�ើយជាប្រភេទសាមញ្ញ បំផុត
នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រ! ប៉ុន្តែ ត�ើការងារនេះនឹង
លំបាកយ៉ា ងណា ប្រសិនប�ើបអូនជាកសិ
្
ករដែល
មានចម្កា របន្លែយ៉ា ងធំដែលត្រូវស្រោចទឹករាល់
ថ្ងៃ? កសិករមួយចំនួនបានប្រើគោលការណ៍
វ ិស្វកម្មដ�ើម្បីស្រោចទឹកដំណាំអោយបានល្អ ដ�ើម្បី
អោយពួកគេអាចដាំបន្លែ និងរកប្រាក់បានច្រើន
ជាងមុន។

ប៉ុន្ដែ តើទឹកត្រូវបានយកពី
ប្រភពទឹកទាំងនេះទៅស្រែចម្ការ
បានដោយរបៀបណា?

Cambodians have been using canals for centuries. The
irrigation systems of the Angkor empire were very impressive, with many
canals and reservoirs irrigating thousands of hectares of rice fields. This great
system is part of the reason why the Empire was so wealthy!
ប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រឡាយទឹកអស់ច្រើនសតវត្សហ�ើយ។ ប្រឡាយទឹកនោះគឺប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្រ្តនៃអាណាចក្រអង្គរដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ ដោយសារប្រឡាយទឹកនិងអាងស្តុកទឹក
ជាច្រើនបានហូរទៅស្រោចស្រពល�ើផ្ទៃដីស្រែរាប់ម៉ឺនហិចតា។ ប្រព័ន្ធដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជា
មូលហេតុមួយដែរ ដែលធ្វើអោយអាណាចក្រនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូច្នេះ!

Water
sources
ប្រភពទឹក

River
ទន្លេ

Reservoir collecting rain water
អាងស្តុកទឹកភ្លៀង

Small pond
near a house
ស្រះទឹកតូចៗ
ក្បែរផ្ទះ

FEATURE 5

Feature

Build a
homemade
water pump!
Pumping water out of the ground is
a very efficient way of getting water
for irrigation. In this experiment, you
will see how air pressure pushes
water out from a water bottle.

What you will need:

• Small water bottle
• Balloon
• Straw
• Water
• Scissors
• Glue or tape
• Pan or any small container

T

W

ith climate change making
rainfall more and more
unpredictable, it is very
important to have efficient and functioning
irrigation systems - especially as the majority of
people in Cambodia depend on agriculture to make their
living! It is also important to know how to save water and reduce water
waste, for example by using covers on budding plants so that there is
less water evaporation.
ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបានធ្វើអោយភ្លៀងធ្លាក់មិនទ�ៀងទាត់ៗ។ វាជាការសំខាន់
ណាស់ដែលយ�ើងត្រូវមានប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តដែលមានដំណ�ើរការ និងមាន
ប្រសិទ្ធិភាព ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រោះប្រជាជនភាគច្រើនពឹងផ្អែក
ល�ើវ ិស័យកសិកម្មដ�ើម្បីចិញ្ចឹមជីវ ិតរបស់ពួកគេ! វាក៏ជាការសំខាន់ផងដែរក្នុងការ
រក្សាទុកទឹក និងកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជា យទឹក។ ឧទាហរណ៍៖ គ្របបន្លែ
ដែលជិតលូតធំ ដ�ើម្បីកុំអោយឆាប់ហួតទឹក។

6 FEATURE: MOVING WATER

ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្រោមដី កសិករអាចប្រើ
អណ្តូងទឹក។ មានឧបករណ៍បូមមួយប្រភេទ
ដែលយ�ើងត្រូវការដ�ើម្បីបូមទឹកទៅខាងល�ើ
គឺឧបករណ៍បូមទឹកដោយដៃមានដំណ�ើរការដូច
សឺរុាំងបូមថ្នាំចេញពីដបថ្នាំ។ ពេលឆ្នុកសឺរុាំងត្រូវ
បានទាញឡ�ើង ទឹកនឹងត្រូវបានស្រូបឡ�ើង។
នៅពេលដែលឆ្នុកត្រូវបានទាញឡ�ើង នោះក៏
បង្កើតចន្លោះមួយដែលមានសម្ពា ធខ្យល់តិចតួច
ដែលទឹកត្រូវបានទាញឡ�ើងដ�ើម្បីបំពេញចន្លោះ
នោះ។ បន្ទា ប់មកច្រកតូចមួយ ហៅថា «សន្ទះ
បិទប�ើក» ត្រូវបានរុញអោយប�ើកចំហ
នៅពេលឆ្នុកត្រូវបានសង្កត់
អោយធ្លាក់មកវ ិញ។ ទឹក
ដែលហូរតាមសន្ទះ
បិទប�ើកនោះនឹងត្រូវ
បានរុញចេញមកក្រៅ។

What to do:

• Use the scissors to cut a small
hole near the top of the water bottle.
• Fit the straw into the hole you
cut in the water bottle. Make sure
the straw touches the bottom of the
bottle!
• Seal the hole around the straw
with glue or tape.
• Fill over half of the bottle with
water. Put the pan beside the bottle.
• Blow up the balloon and seal the
bottle with the balloon. Don’t let air
from the balloon escape!
• Once the balloon is attached,
release your fingers to let the air flow
and watch what happens!

Text: Anaïs Pagès-Peeters Photo: Project Alba Illustrations: Bou Puthida

30 meters ៣០មែ៉ត្រ

o access water that is
underground, farmers can use
wells. Here, a different kind of
pump is needed to move the water
upwards. A manual pump works like a
syringe in a medicine bottle: when the
piston is pulled up, water is sucked up.
This is because the piston’s upward
movement creates an empty space
with a little air pressure, so the water
is pulled up to fill the gap. Then a
little door, called a valve, is pushed
open when the piston is pushed back
down. The water flows through it and is
pushed out.

Gas particles, like air, don’t like
small spaces. To find more space, the
air particles from the balloon push
their way into the water. Because the
pressure from the air is so strong, it’s
able to push or pump the water out
of the bottle through the only open
space - the straw!

ការបូមទឹកចេញពីដីគឺជាវ ិធីដ៏លក
្អ នុងការយ
្
ទឹកស្រោចដំណាំ។ ក្នុងការធ្វើពិសោធន៍នេះ
ប្អូននឹងយល់ពីរប�ៀបដែរសម្ពា ធខ្យល់រញ
ុ ទឹក
ចេញពីដបទឹក។
ប្អូននឹងត្រូវការ៖
• ដបទឹកខ្នា តតូច
• ប៉េងប៉ោ ង
• ទុយោ
• ទឹក
• កន្រ្តៃ
• កាវឬស្កុត
• ឆ្នាំងឬធុងទឹកតូចមួយ

Phon Sovatna, Agricultural
Technique Developer, Alba
LS: What is your role in the company?
Sovatna: My role is to find the specific needs of
farmers. Then I inform our team and we work
on ideas on how to respond to these needs.
Lots of the issues that farmers face are related
to irrigation. So we help farmers improve their
irrigation systems. For example, I can assess if
a farmer has enough water for the whole year. If
his/her pond is not big enough then I suggest
that they dig a well. We also talk about pumping
and installation techniques or about the water
pressure in their drip line (the pipes which bring
water to the plants).

អ្វីដែលត្រូវធ្វើ៖
• ប្រើកន្ត្រៃកាត់រន្ធតូចមួយនៅជិតផ្នែកខាង
ល�ើនៃដបទឹក
• យកទុយោមកស៊កចូលក្នុងរន្ធនោះអោយ
ស៊ុប។ ទុយោនោះត្រូវនៅប៉ះបាតដបទឹក!
• បិតរន្ធនោះអោយជិតដោយប្រើកាវឬស្កុត
• ចាក់ទឹកចូលដបនោះអោយជិតពេញ
រួចដាកឆ្នាំងនៅក្បែរដប
• ផ្លុំប៉េងប៉ោ ង
រួចយកមាត់ប៉េងប៉ោ ងនោះមកបិទ
មាត់ដបទឹក។ សូមកុំអាលព្រលែងខ្យល់ពី
ប៉េងប៉ោ ងចូលទៅដបទឹកនៅឡ�ើយ!
• នៅពេលដែលដាក់មាត់ប៉េងប៉ោ ងជាប់នឹង
មាត់ដបហ�ើយ ព្រលែងម្រាមដៃរបស់បអូនដ�ើ
្
ម្បី
ខ្យល់ចូល ហ�ើយប្អូនចាំម�ើលថា ត�ើមានអ្វីក�ើត
ឡ�ើង!

LS ៖ ត�ើអ្នកមានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ?

សុវត្ថណា៖ ខ្ញុំមានតួនាទីស្វែងរកតម្រូវការរបស់កសិករបន្ទា ប់មក
ខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់ក្រុមការងាររបស់យ�ើង រួចយ�ើងនឹងគិតគូរ
រករប�ៀបដ�ើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការទាំងនោះ។ បញ្
ហា ភាគច្រើន
ដែលកសិករប្រឈមមុខទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រ។ ដូច្នេះ
យ�ើងជួយកែប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តរបស់កសិករអោយកាន់តែប្រស�ើរ
ឡ�ើង។ ឧទាហរណ៍៖ ខ្ញុំអាចស្ទង់បានថា ត�ើកសិករមានទឹកប្រើ
ប្រាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំឬទេ។ ប�ើស្រះទឹកគាត់
មិនធំគ្រប់គ្រាន់ ខ្ញុំនឹងណែនាំគាត់អោយជីកអណ្ដូងទឹក។ យ�ើង
និយាយអំពីការសប់ទឹកនិងបច្ចេកទេសនៃការតម្លើង ឬយ�ើង
និយាយអំពីសម្ពា ធទឹករបស់ទុយោស្រោចដំណាំរបស់ពួកគាត់។

ភាគល្អិតឧស្ម័នដូចជាខ្យល់មិនចូលចិត្តចន្លោះ
តូចៗទេ។ ដ�ើម្បីស្វែងរកចន្លោះធំៗ ភាគល្អិត
ខ្យល់ពីប៉េងប៉ោ ងរុញខ្លួនចូលទៅក្នុងទឹក។
ដោយសារតែសម្ពា ធពីខ្យល់ខ្លាំងវាក៏ទៅជាការ
រុញឬសប់ទឹកចេញពីដបតាមរយៈចន្លោះដែល
នៅទំនេរ គឺទុយោ!

Why don’t you try our experiment with other liquids,
like cooking oil, milk or salt water? Does it still work?
Do you notice any differences? Send your answers to littlescientistsmag@gmail.com. We will publish your observations in our next
issue! ហេតុអ្វីបានជាប្អូនមិនសាកល្បងធ្វើពិស�ោធន៍របស់យ�ើងដ�ោយប្រើវត្ថុរាវផ្សេងទ�ៀតដូចជា ប្រេងឆា

ទឹកដ�ោះ ឬទឹកអំបិលដែរទ�ៅ? ត�ើវាមានដំណ�ើរការដូចទឹកទេ? ត�ើប្អូនសម្គាល់ឃ�ើញភាពខុសគ្នាដែរឬទេ?

ផ្ញើចម្លើយរបស់ប្អូនទ�ៅកាន់ l i t t l e s c i e n t i s t s m a g @ g m a i l . c o m ។ យ�ើងនឹងធ្វើការបោះពុម្ពផ្សាយ
ការសង្កេតរបស់ប្អូនន�ៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីលេខបន្ទាប់របស់យ�ើង!

LS: Do you like your work?
Sovatna: Yes, a lot! I really like the teamwork
within my company - I feel like I learn as much as
I help. I am also very happy to assist farmers and
help them move out of poverty.

LS ៖ ត�ើអ្នកចូលចិត្តការងាររបស់អ្នកទេ?

សុវត្ថណា៖ បាទ ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់! ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តធ្វើការ
ជាក្រុមនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំណាស់។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ខ្ញុំបាន
រ�ៀនបណ្ដើ រជួយពួកគាត់បណ្ដើ រ។ ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់
ដែលបានជួយដល់កសិករកម្ពុជានិងជួយអោយពួកគាត់
ចាកចេញពីភាពក្រីក្រ។
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Interview by: Anaïs Pagès-Peeters Photo credit: Project Alba

នៅពេលដែលយ�ើងមិនអាចប្រើទំនាញផែនដីបាន យ�ើងអាចប្រើឧបករណ៍បូមទឹក។ ឧបករណ៍បូមទឹក
សាមញ្ញ បំផុតត្រូវបានគេហៅថា ម៉ាស៊ីនបូមទឹកពីចំណុចកណ្
ដា ល ។ នៅផ្នែកខាងក្នុងមាន ស្លាបរុញទឹក
ដែលម�ើលទៅដូចជា រហាត់ទឹក។ នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនមានដំណ�ើរការ ស្លាបរុញទឹកក៏វ ិលយ៉ា ងល�ឿន
ហ�ើយរុញទឹកចេញមកក្រៅ ដូចជាពេលដែលទឹកវ ិលខ្ទា តចេញពីសំបកកង់ឡាននៅពេលដែលឡាន
ជិះកាត់ទឹកនៅពេលមានភ្លៀងអញ្ចឹង!

Text and photo: Bunmi Esho

W

hen it’s not possible to use gravity, pumps can very useful. The most common
mechanical pumps are called centrifugal water pumps. Inside them there is an impeller,
which looks like a watermill. When the engine is turned on, the impeller turns very fast
and forces the water out – it’s just like when water flicks off the tires of a car when they rotate
through a puddle on a rainy day!

Comic

THE TIMEFLASH GOGGLES:

Oun: Oh no, not again!
Chetra: What’s going on?

Chetra: Dad, do you know where I could
find a bolt that would fit right into this
space and hold this chopstick nice and
tight? Dad: No, son. I don’t think you’ll
be able to find such a specific piece
anywhere.

Oun: The wheels are coming loose again! Chetra: Ah, I see what’s going on. It’s
missing the part that attaches the stick to
Chetra: Again? The ones I fixed with the
the centre of the wheels.
chopstick?

Dad: Actually, I’m looking for a spare
part as well! This little piece of metal is
supposed to seal this pipe but it’s all
rusted! Now my pump is not working as
well as it should.

Chetra: I wonder who makes these kinds
of metal parts.

CHETRA THE MACHINIST

Chetra: That’s it! I’m a
machinist!

A mechanical engineer has a design for a piece of
machinery for a garment factory. My job is to make
that machine part exactly as it has been designed.

I set up my machines and get my tools together. I
programme each line or circle that I need to cut into my
computer. Basically I draw the part on the computer.
Then the machine runs the path that I just programmed
and cuts the metal on its own!

In my workshop I look at the specifications
carefully and decide which metals would be
the best one to use to make that part. Different
metals have different properties.

When I’m done I show the finished piece to the client and, if
everything is perfect, we start production.

Sophea: Hey, Chetra! Teacher said it was Panha: Do you know what you want to be?
Chetra: Well, I know what I like doing, but
your turn today! How exciting!
I’m not sure what it’s called.
Chetra: I know! I am really curious.

8 COMIC: THE TIMEFLASH GOGGLES: CHETRA THE MACHINIST

Teacher Alright, alright, enough
chatting you three! Chetra, are you
ready?
Chetra: I am!

Chetra: Now that is cool!
Sophea: Seems to fit just right with
your hands-on nature!

Chetra: There. I don’t know how to make
metal pieces yet, but I think this new
system should work.
Oun: Thanks Bong!

Dad: Well done Chetra. Now, can you fix
my water pump? Also mom would like you
to make a part for her sewing machine
and grandpa might need your help with
his bicycle!
COMIC 9

Story: Anaïs Pagès-Peeters Illustration: Seat Sopheap

បន្ទា ប់មក...

Geek Zone

credit: Wildlife alliance
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03

05
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You should see an "Inventory"
screen with an arrow pointing
to some boots. Double-click on the
boots to equip them. These boots will give
you the power to move around. Cool!

ប្អូនគួរតែម�ើលឃ�ើញ «Inventory»
ហ�ើយមានព្រួញមួយចង្អុលទៅ
«ស្បែកជ�ើងកវែង»។ ចុចល�ើស្បែកជ�ើង
កវែង ២ដង ដ�ើម្បីពាក់ស្បែកជ�ើងនោះ ។
ស្បែកជ�ើងកវែងនេះនឹងផ្ដល់អោយប្អូននូវ
ថាមពលដ�ើម្បីផ្លាស់ទី។ ឡូយមែន!

One command is already written for you
in the editor. Try adding more commands
to give the directions in which you want
your hero to move, then click RUN.
ពាក្យបញ្
ជា មួយត្រូវបានសរសេររួចហ�ើយ
សម្រាប់អោយប្អូន។ សូមប្អូនបន្ថែមពាក្យ
បញ្
ជា ទ�ៀតដ�ើម្បីផ្តល់ទិសដៅដែលប្អូនចង់
អោយវ ីរបុរសទៅ បន្ទា ប់មកចុច«RUN» ។

MATHS WHIZZ

Sophy is reading a book that has 102 pages. Her best friend
Champa is reading a book that has 125 pages. Sophy reads 9 pages a
day. Champa reads 8 pages a day. • How many days will it take

សូមចូលទៅកាន់ www.codecombat.com
ហ�ើយចុចល�ើប៊ូតុងពណ៌ទឹកក្រូចដែល
មានអក្សរ«Play Now».

You should see a big yellow arrow pointing to a
flag. Click on it and then click on "PLAY" to start
your mission.
ប្អូនគួរតែម�ើលឃ�ើញព្រួញល�ឿងមួយដែលចង្អុលទៅទង់មួយ។ ចុចល�ើវា ហ�ើយចុចល�ើ «PLAY»
ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមបេសកកម្មរបស់បអូន។
្

Click on the green "PLAY" button to
get started. On the left you'll see your
hero, who needs to run through a
hallway of dangerous spikes to get a
gem. In the middle of the screen you'll
see a list of commands that you need
to use to reach your goal. On the right
you'll see a code editor.
ចុចល�ើប៊ូតុងពណ៌បៃតង «PLAY» ដ�ើម្បី
ចាប់ផ្តើម។ នៅខាងឆ្វេង ប្អូននឹងឃ�ើញ
វ ីរបុរសប្អូនដែលត្រូវរត់ឆ្លងកាត់សាលធំពោ
រពេញទៅដោយបន្លាដែលមានគ្រោះថ្នា ក់
ដ�ើម្បីទៅយកត្បូង។ នៅកណ្
តា លនៃអេក្រង់
កំព្យូទ័រ ប្អូននឹងឃ�ើញបញ្ជីនៃពាក្យបញ្
ជា
ដែលប្អូនត្រូវធ្វើតាមដ�ើម្បីឈានទៅដល់
គោលដៅរបស់បអូន។
្
នៅខាងស្តាំប្អូននឹង
ឃ�ើញកម្មវ ិធីនិពន្ធកូដ។

each of them to finish reading their own book?

សុភីអានស�ៀវភៅមួយដែលមាន
១០២ទំព័រ។ មិត្តរបស់គាត់ឈ្មោះចំប៉ា
កំពុងអានស�ៀវភៅដែលមាន ១២៥ទំព័រ។
សុភីអានមួយថ្ងៃ ៩ទំព័រ ហ�ើយចំប៉ាអាន
មួយថ្ងៃ ៨ទំព័រ។
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When you click on the flag,
the game will ask what type of
character you want to be. Choose an
adventurer you think looks cool, then
click on "NEXT".

• តើកុមារនីមួយៗចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បី

អានសៀវភៅពួកគេអោយចប់?

នៅពេលដែលប្អូនចុចល�ើទង់នោះ ហ្គេម
នឹងសួរអំពីប្រភេទនៃតួអង្គដែលប្អូនចង់
លេង។ ចុចយកដំណ�ើរផ្សងព្រេងប្អូនគិតថា
ម�ើលទៅឡូយ បន្ទា ប់មកចុចល�ើ «NEXT»
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• Can you solve this puzzle?
• តើប្អូនអានអាចដោះស្រាយសំណួរល្បងប្រាជ្ញា

នេះបានទេ?

01
Answer from last
month’s issue:
• A wreathed
hornbill!

Well done Theara, age 13,
from Phnom Penh who was the first person to
send us the correct answer!
Fun facts: Like us, hornbills are omnivorous.
This means that they eat both meat and
vegetables. Their favourite foods are fruit,
insects, small reptiles and even small bats!
The female hornbill nests for four months in
a covered tree hole. She only leaves a small
opening through which the male passes food
to her and her babies.

ចម្លើយរបស់សំណួរនៅខែមុន៖

Win a free pass to visit the Science
Gallery at Kids City!
មានឱកាសឈ្នះសំបុត្រចូលទៅលេងវិចិត្រសាល
វិទ្យាសាស្រ្តនៅ «ឃីត ស៊ីធី (Kids City)»!
Clue: My babies are bright orange when
they are born! They start to turn silver like
me when they are around 3 months old.
តម្រុយ៖ កូនខ្ញុំក�ើតមកមានពណ៌ទឹកក្រូចខ្ចី! ហ�ើយ
កូនខ្ញុំនឹងមានពណ៌ទឹកប្រាក់ដូចខ្ញុំដែរនៅពេល
វាមានអាយុ ៣ខែ។

• សត្វ កេងកង!

សូមអបអរ ធារ៉ា អាយុ ១៣ ពី ភ្នំពេញ ដែលជាអ្នកទី
១ដែលបានផ្ញើចម្លើយមកកាន់យ�ើងត្រឹមត្រូវ!

ការសរសេរកម្មវ ិធីប្រៀបដូចជារ�ឿងផ្សង
ព្រេងមួយណាស់៖ វ ីរបុរសត្រូវធ្វើដំណ�ើរ
ពីជំហានមួយទៅជំហានមួយ ដ�ើម្បីស្វែង
រកត្បូង ឬដាវវេទមន្ត។ ដូចជាវ ីរៈបុរសនៅ
ក្នុងរ�ឿងដែរ ប្អូនសរសេរកម្មវ ិធីកុំព្យួទ័រត្រូវ
ធ្វើការពីជំហានមួយទៅជំហានមួយ ដ�ើម្បី
សម្រេចគោលដៅ មួយ។ ប្រសិនប�ើបអូន
្
បានចូលទៅកាន់ codecombat.com
កម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដូចជារ�ឿង
ផ្សងព្រេងមួយអញ្ចឹង! ប្អូនអាចប្រើកូដ
ដ�ើម្បីកម្ចាត់សត្រូវ របស់បអូនហ�ើ
្
យប្រមូល
ទ្រព្យសម្បត្ដិ! ↑

Once you get the gem and beat the level, keep working and see if you
can get all the way to the end of the game! Good luck, adventurer!
នៅពេលដែលប្អូនទទួលបានត្បូង ហើយយកឈ្នះកម្រិតនេះ សូមប្អូននៅតែខំបន្ថែមទៀត។ ហើយចាំមើលថា តើប្អូនអាចលេង
រហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃហ្គេមនេះទេ! សូមសំណាងល្អណា៎អ្នកផ្សងព្រេង!
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WHO AM I?

ការពិតគួរអោយចាប់អារម្មណ៍៖ ដូចជាពួកយ�ើងដែរ
សត្វកេងកងជាសព្វាសី មានន័យថាពួកវាអាចស៊ី

សាច់និងរុក្ខជាតិបាន។ អាហារដែលពួកវាចូលចិត្តមាន

IT'S A FACT

ផ្លែឈ�ើ សត្វលអិត
្ សត្វល្មូនទំហំតូចៗ និងសូម្បីតែសត្វ
ប្រច�ៀវតូចៗ! សត្វញីសម្ងំនៅក្នុងប្រហោងឈ�ើ ដែល
ជាសំបុករបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល ៤ខែ ។ ហ�ើយពួកវា

ទុកតែប្រហោងតូចមួយសម្រាប់អោយសត្វឈ្មោល

យកអាហារទៅអោយសត្វញីនិងកូនៗរបស់ពួកវា។

Pure gold is so soft and flexible that it can be moulded by hand. A lump the size of a
matchbox can be flattened into a gold sheet the size of a volleyball court. And 30
grams of gold can be stretched into a wire which could link all the way from Phnom
Penh to the bottom of Kirirom Mountain!
មាសសុទ្ធទន់មែនទែនដែលយ�ើងអាចសូនវាបានដោយប្រើដៃ។ យ�ើងអាចសង្កត់ដុំមាសប៉ុនប្រអប់ឈ�ើគូស

អោយសំប៉ែតប៉ុនតារាងបាល់ទះ។ ហ�ើយប�ើយ�ើងយកមាសទម្ងន់ ៣០ក្រាម មកទាញធ្វើជាខ្សែវ ិញ យ�ើងនឹងអាច

បង្កើតខ្សែមួយតពីភនំ្ពេញទៅភ្នំគិរ ីរម្យបាន!

If you think you
know my name, send your
answer to littlescientistsmag@
gmail.com with your name and
address. The first 5 people to
send in the right answer will
receive a Kids City Pass!

ប�ើប្អូនគិតថា ប្អូនស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំ
សូមផ្ញើចម្លើយរបស់ប្អូនមកកាន់អុីមែល
littlescientistsmag@gmail.com។
សូមកុំភ្លេចផ្ញើរឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋាន
របស់ប្អូន។ អ្នកដែលឆ្លើយត្រូវ ៥នាក់
ដំបូងនឹងទទួលបានសំបុត្រចូល «ឃីត ស៊ីធី
(Kids City)» ដោយឥតគិតថ្លៃ។
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Text: Anaïs Pagès-Peeters Illustration: Bou Puthida

Go to www.codecombat.
com, and click the orange
button that says "Play Now."

It’s allFun
& Games!

This will take you to a screen where you
will see a lot of different levels. Click the first
one, called KITHGARD DUNGEON.
ប្អូននឹងម�ើលឃ�ើញកម្រិត(Level)
ផ្សេងគ្នាៗ។ សូមចុចទៅល�ើកម្រិតដំបូង
មួយដែលមានឈ្មោះថា KITHGARD
DUNGEON។.

Text: Jonathan Cox

Programming is a lot like an adventure
story: the hero follows a series of steps
to get something, like a gem or a magical
sword. Just like a hero in a story, a
computer programmer follows a series of
steps to accomplish a goal. If you go to
codecombat.com, programming is made
even more like an adventure story! You
can use coding to defeat your enemies
and collect treasures! →
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Answers ចម្លើយ
01. Sophy 12 days, Champa 16 days /
ចម្លើយ៖ សុភី អានអស់ ១២ថ្ងៃ ហ�ើយ ចំប៉ា
អានអស់ ១៦ថ្ងៃ
02. 13 / ចម្លើយ៖ ១៣

EXPLORE MAGICAL WORLDS AND BECOME
A PYTHON PROGRAMMER!

Games & Quizz

Your

Space!
Do you have a great idea for
an invention? Did you try out the
experiment in the Budding Scientist
section? Did it work?
Send us your pictures, ideas,
sketches and we will publish
them here!
littlescientistsmag@gmail.com

Editor-in-chief / នាយកនិពន្ធ
Anaïs Pagès-Peeters
ត�ើបអូនមានគំ
្
និតក្នុងការបង្កើត
របស់ថ្មីៗដែលអស្ចារ្យទេ? ត�ើបអូនមានធ្
្
លា ប់
ធ្វើពិសោធន៍តាមអ្វីដែលមានដាក់អោយនៅ
ទំព័រ«អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្តវ ័យក្មេង» ដែរទេ?
បានសម្រចឬទេ?

សូមផ្ញើរូបភាព គំនិត និងរូបគំនូររបស់ប្អូន ហ�ើយ
ពួកយ�ើងនឹងយកមកធ្វើការបោះពុម្ភ! littlescientistsmag@gmail.com

After reading Little Scientists
magazine #2, we tried to do
the solar oven experiment. We
recycled a cardboard box to make it. We tried it with a green banana. After about
an hour it changed color and was a bit soft. We will try to cook something else. It
was great. We didn’t know we could build our own oven! We are really
happy and we enjoy reading Little Scientists magazine.
Somaly, 13 years old, Siem Reap
បន្ទា ប់ពីយ�ើងបានអានទស្សនាវដ្ដីអ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្ដតូចលេខទី២រួច យ�ើងបាន សាក
ល្បងធ្វើចង្រ្កា នពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ យ�ើងប្រើប្រាស់កេះដែលយ�ើងបានប្រើប្រាស់រច
ួ ។
យ�ើងបានយកផ្លែចេកខ្ចីមកធ្វើពិសោធន៍។ មួយម៉ោ ងក្រោយមក យ�ើងឃ�ើញថា
ផ្លែចេកប្រែពណ៌ និងសាច់របស់វាទៅជាទន់។ យ�ើងនឹងព្យាយាមសាកល្បងចម្អិនម្ហូប
ផ្សេងៗទ�ៀត។ ពួកយ�ើងសប្បាយរ ីករាយមែនទែន ព្រោះយ�ើងមិនបានដឹងថា យ�ើង
អាចធ្វើចង្រ្កា នបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសោះ! ពួកយ�ើងរ ីករាយខ្លាំងណាស់
ហ�ើយយ�ើងចូលចិត្តអានទស្សនាវដ្ដី «អ្នកវ ិទ្យាសាស្រ្ដតូច»ផងដែរ

សុម៉ាលី អាយុ ១៣ឆ្នាំ មកពីខេត្តស�ៀមរាប

We liked the Little Scientists magazine #1 on
water treatment so we decided to do a project
on water. First, we tested the water on our
campus to find pH levels, turbidity, dissolved
oxygen, air and water temperature. We then
created a survey for the people living around our
school. Most people drink boiled water. After
learning about the problems with clean drinking
water in Cambodia, we want to come up with
some solutions. If you have any ideas, please let
us know. Thank you very much!
ពួកយ�ើងចូលចិត្តទស្សនាវដ្ដីលេខទី១ដែលទាក់ទង
នឹងការសម្អា តទឹក ដូច្នេះពួកយ�ើងបានសម្រេចចិត្ត
ក្នុងការធ្វើគម្រោងមួយទាក់ទងនឹងទឹក។ ដំបូង ពួក
យ�ើងបានធ្វើពិសោធន៍នៅសាលារបស់យ�ើង
ដ�ើម្បីរកកម្រិតអាស៊ីតក្នុងទឹក ភាពល្អក់កនុងទឹក
្
អុកស៊ីសែនរលាយក្នុងទឹក ខ្យល់ និងសីតុណ្ហភាព
ទឹក។ បន្ទា ប់មក ពួកយ�ើងបានបង្កើតការស្ទង់មតិ
ជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅជិតសាលារបស់ពួក
យ�ើង។ មនុស្សភាគច្រើនបរ ិភោគទឹកដាំពុះ។
បន្ទា ប់ពីពួកយ�ើងយល់អំពីបញ្
ហា ទឹកស្អាតសម្រាប់
បរ ិភោគនៅប្រទេសកម្ពុជា ពួកយ�ើងចង់រក
ដំណោះស្រាយ។ ប�ើបងមានដំណោះស្រាយសូម
បងប្រាប់ដល់ពួកខ្ញុំផង។ អរគុណច្រើន!
Mealea, 10 ye ars old and Narak

Dear Mealea and Narak,
Thank you for your letter. That’s an
interesting project! Have you heard about
the Cambodian made ceramic water
filters? The clay which is used to make
them is porous. This means liquid can
pass though it. However, the filter doesn’t
let microbes or other contaminants
through, making the water safe to drink.
And it’s cheaper than boiling water
because you buy far less wood!

ជូនចំពោះ មាលា និង ណារ៉ា ក់
អរគុណសម្រាប់សំបុត្ររបស់បអូន។
្
គម្រោងរបស់
ប្អូនពិតជាគួរអោយចាប់អារម្មណ៍មែន! ត�ើបអូនមាន
្
បានលឺអំពីជនជាតិកម្ពុជាបានបង្កើតផ�ើងចម្រោះ
ទឹកទេ? ដីឥដ្ឋដែលត្រូវបានយកមកធ្វើផ�ើងនោះ
អាចជ្រាបទឹកបាន។ នោះមានន័យថា ទឹកអាច
ហូរឆ្លងកាត់បាន។ ប៉ុន្តែផ�ើងចម្រោះនោះមិន
អនុញ្ញាតអោយភាគល្អិតផ្សេងៗ ឬមេរោគឆ្លងកាត់
វាឡ�ើយ នោះធ្វើអោយទឹកនោះស្អាតអាចបរ ិភោគ
បាន ហ�ើយវាអស់លុយតិចជាងដាំទឹក
ដោយសារតែយ�ើងមិនចាំបាច់ប្រើអុស!

Contributing writers / អ្នករួមចំណែកនិពន្ធ
Jonathan Cox
Bunmi Esho

Copy editor / អ្នកកែសម្រួលច្បាប់ចម្លង
Jill Hamill

Translator / អ្នកបកប្រែ
Bou Puthida ប៊ូ ពុទ្ធីដា
Graphic Design / រចនាក្រាហ្វិច
Whaim – Julie Gacon

Illustrator / គំនូរ
Bou Puthida ប៊ូ ពុទ្ធីដា
Comic illustrator / គំនូរសម្រាប់រ�ឿង

Seat Sopheap ស�ៀត សុភាព

Printing / ការបោះពុម្ព
ATA Printing

Funded by the British Embassy
Phnom Penh
ឧបត្ថម្ភថវិកាដ�ោយស្ថានទូតអង់គ្លេស ភ្នំពេញ

N.04
Jan. 2017

11 years old, Liger Learning Centre

