
 

ឯកសាររអេកូអាស ៊ី អេខ២៨ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

ការថែរក្សាគ្រាំព់ជូនៅតំំ នគ់្រតពូកិ្ស 
នេនរៀនថែលនរៀនបានពីំ ណ្តា ញការងារ 

នោក្ស នេន ែេសនុ េជឈេណ្ឌ លធនធាននតុក្សនត ីនេតាេណ្ឌ លគរិ ីគ្រំនេសក្សេពជុា 

ំក្សថគ្រំនោយ: នសៀេ ស នុ 
[ក្សំណ្ត់គ្រារំស់អ្នក្សនិពនធ: នោក្សនេន គឺជានំសក្សជនេក្សពីគ្រពះវហិារនំសក្សក្សេមសំរាំ់សង្គេជាតិ នៅគ្រំនេសអូ្គ្រតា លី។ 
ាត់និង្គ្រគួតរបានេក្សរស់នៅនិង្នធវើការនៅក្សនុង្នេតាេណ្ឌ លគិរី គ្រំនេសក្សេពុជាអ្ស់រយះនពល១១ឆ្ន ំេក្សន ើយ។ នេនបាន
នធវើការនលើថននក្សក្សសិក្សេមជានគ្ររើនន ើយនិង្ំញ្ហា សុេភាពសតវថែលស គេន៍ជនជាតិពនង្គ្រំឈេេុេនៅក្សនុង្នេតាេណ្ឌ លគិរី
ននះ។ រយះនពល៥ឆ្ន ំក្សនលង្េក្សននះ ាត់បាននិង្កំ្សពុង្នធវើការជាេួយគ្រក្សេុជំនំុគ្រពះវហិារ នេអីុ្សុី ក្សនុង្តំំន់(គ្រពះវហិារែំណ្ឹង្
លអថេមរ) នែើេះីំនង្កើតនតុក្សនតីននះន ើង្ ថែលជាេជឈេណ្ឌ លធនធានថននក្សក្សសិក្សេមតូរេួយនៅនលើែីគ្រពះវហិារនៅជិតេីគ្រក្សងុ្
ថសនេនោរេយ នេតាេណ្ឌ លគិរី]  
 

ទាំងកសិករនិងអ្នកស្រាវរាវនៅ
កនុងតាំបន់រតពិូក ការថែរការាប់
ពូជអាចាការងារថែលមានការ
ខកចិតតបនតិច នៅកនុងនខតត
មណ្ឌ លគិរ ី កសិករករមរអាចថែរ
រការាប់ពូជនលើសពី៦ថខណាស់
ចាប់ពីនពលរបមូលផលនិងរែូវដាំ
ែុុះាែមី។ រាប់ពូជថែលទុកយូរ
ាងននុះទាំនងាទទួលយកនូវ
ាតិសាំនណ្ើ មពីខយលសាំនណ្ើ ម
ខាងនរៅនៅរែូវវសាន ើយ
បាត់បង់ភាពែុុះរបស់វា ឬក៏ទទួល
រងនូវសតវលអិតចង្រងវាយរបហា
ថែលនកើតន ើងយ៉ាងញឹកញ៉ា ប់
និងបាំផ្លល ញរាប់ពូជែាំណាាំ។ នៅ

មណ្ឌ លធនធានរបស់នយើង នយើង
ចង់ាងសង់ារនពើភណ្ឌ រាប់
ពូជថែលារកុខាតិមាន
របនយជន៍ានរចើននដយពុាំ
ចាាំបាច់រតវូដាំរាប់ពូជន ុះរាល់
ឆ្ន ាំន ើយ ថតនទុះាយ៉ាងណាក៏
នដយ ែូចាយល់ែឹងរបស់
កសិករថែរ រាប់ពូជរបស់នយើង
ាញឹកញ៉ាប់បានបាត់បង់ភាពែុុះ
របស់វាឬរតូវបានបាំផ្លល ញនដយ
សតវលអិតចង្រងខណ្ុះនពលថែល
នគទុកដក់វា។ 
ការទុកដក់កនុងបនទប់មា៉ា សីុន
រតាក់ឬនធវើនអាយរតាក់សាំរាប់
រាប់ពូជថែលហាលសងតួន ើយ 

គឺរតូវបានទទួលាា ល់ថាាវធីិ
ាស្តសតសាំរាប់នធវើនអាយអាយុជីវតិ
របស់រាប់ពូជមានរយុះនពលបាន
យូរ (កាំណ្ត់រារបស់នអ្កូអាសីុ
នលខ ១៤ ពីការបូមខយល់នចញពី
ែង់និងការដក់កនុងបនទប់មា៉ា សីុន
រតាក់) ថតមិនបានផតល់នូវតាំបន់
ថែលាែាំនណាុះស្រាយសមរមយ
ែូចានខតតមណ្ឌ លគិរ ី ថែលនភលើង 
របសិននបើនរបើបាន គឺទុកចិតតមិន
បានន ើយមានតង្មលង្ែល។ នដយ
ភាពាង្ែគូរាមួយនអ្កូអាសីុ 
ន ើយនដយមានជាំនួយពីកមមវធីិ
កាត់បនថយនរាុះអ្ត់ឃ្លល នរពីស
បាយធឺនរៀន បុគគលិកថែលនៅនតុ



កនតី បាននធវើការស្រាវរាវមួយ
ឆ្ន ាំមុនននុះនែើមបីនរៀបចាំនិងនធវើនតសត
នូវជាំនរ ើសសមស្រសបសាំរាប់ការថែ
រការាប់ពូជ។ នៅកនុងអ្តថបទ
ននុះនយើងបានថចករ ាំថលកការរក
នឃើញរបស់នយើងមួយចាំនួន វធីិ
ាស្តសតថែលមានរបនយជន៍កនុង
ការនលើកកាំពស់ការទុកដក់រាប់
ពូជនដយាម ននភលើងអ្គគីសនី ថែល
សូមបីថតអ្នករកីរកនិងអ្នកថែលនៅ
តាំបន់ឆ្ង យពីនគក៏អាចនរបើរបាស់
បាន។ការហាលនែើមបរីការាប់
ពូជនអាយបានយូរាងមួយឆ្ន ាំ នគ
រតូវការនធវើនអាយាតិសាំនណ្ើ មនៅ
រតឹម១០%ឬតិចាងននុះ។ ននុះ
ទមទរនអាយមានការហាលនអា
យបានលអមុននពលទុកដក់ខណ្ុះ
នពលថែលអ្តថបទានរចើន ហាម
មិននអាយហាល់រាប់ពូជនអាយ
រតូវនឹងពនលឺង្ែងចាំ វារបថ លាមិន
មានជាំនរ ើសណានទៀតន ើយ សាំ
រាប់របាជនរកីរកនៅតាំបន់រតូពិក
ន ុះ ការហាលង្នស្រសទប់នសតើង
ង្នរាប់ពូជនៅកនុងមលប់នឹងកាត់
បនថយាតិសាំនណ្ើ មបាន ថតនៅ
នពលថែលនពលង្ែងមានទាំ ក់
ទាំនងនឹងភាពសាំនណ្ើ ម នរចើនាង 
៦០% របនភទង្នរាប់ពូជានរចើន
នឹងមិនសងតួបានលអន ើយនៅកនុង
មលប់នែើមបបីាំនពញនូវតរមូវការសាំ
រាប់ការទុកដក់វាន ើយ។ការវាស់
ថវងរបស់នយើងបងាា ញថា នៅកនុង

នខតតមណ្ឌ លគិរ ី រយុះនពលថែល
មានាតិសាំនណ្ើ ម៦០%ឬតិចាង
ននុះគឺមានថតនៅថផនកថែលសងួត
បាំផុតង្នឆ្ន ាំន ើយប ទ ប់មកមាន
នពលខលីប៉ាុនណាណ ុះនៅពាក់កណាត ល
ង្ែង។ រាប់ពូជថែលនទើបនបុះមក
ែមីៗថែលសងតួនៅកនុងមលប់ករមនឹង
សងួតរគប់រាន់ណាស់សាំរាប់ការ
ទុកដក់ថែលមានរយុះនពលថវង
ន ុះ។ មយ៉ាងវញិនទៀត នយើងបាន
ទទួលនាគជ័យកនុងការហាល
រាប់ពូជនអាយចាំពនលឺង្ែងនៅកាំរតិ
៩%ង្នាតិសាំនណ្ើ មនទុះបីានៅ
ចាំនពលមាននភលៀងក៏នដយ។ ការ
ទទួលបាននាគជ័យននុះគឺនដយ
ការដក់រាប់ពូជនៅកនុងថាស
ថែលរាក់នអាយចាំនឹងពនលឺង្ែងចាំនួន
៣នៅ៤ង្ែង។នៅរវាងការហាល
នអាយចាំង្ែងននុះ រាប់ពូជរតូវបាន
ដក់កនុងធុងថែលបិតជិតនែើមបី
ការពារកុាំនអាយរាប់ពូជស្រសូប
យកាតិសាំនណ្ើ មនៅវញិពីខយល់
មានាតិសាំនណ្ើ មនៅនពលយប់
និងរពឹករពលឹមនៅនពលថែល
ាតិសាំនណ្ើ មមានកាំរតិខពស់បាំផុត 
(ាញឹកញ៉ាប់គឺ RH of >90%). 
ាញឹកញប់ចាំនពាុះការបនរងៀន
កនុងអ្តថបទគឺ ហាមឃ្លត់មិននអា
យហាលរាប់ពូជនអាយចាំពនលឺង្ែង
នៅសីុតុណ្ា ភាពនលើសពី៣៦
អ្ងានសក៏នដយ ថតនទុះាយ៉ាង
ក៏នដយ នៅនតុកនតីនយើងបាន

កត់រាសីុតុណ្ា ភាពបានយ៉ាងលអ
ាង៥០អ្ងារនសនៅកនុងរាប់
ពូជានរចើនរបនភទនិរាប់ពូជប
ង្នលានរចើនថែលបានហាលកនុងង្ែង 
នដយាម នកាត់បនថយង្នលទធផល
នៅកនុងអារាង្នការែុុះលូតលាស់
របស់វាន ើយ។ននុះអាចាការពឹង
ពាក់របស់ពូជ ែូនចនុះន ើយនយើង
សូមផតល់អ្នុាសន៍នអាយមាន
ការរបងុរបយ័តនាមួយរាប់ពូជប
ង្នល។ នយើងគិតថារាប់ពូជថែល
ហាលអាចនឹងចូលរមួចាំថណ្ក
នរចើនាងចាំនពាុះការខូចខាតា
ាងសីុតុណ្ា ភាពខពស់។ នលបឿន
ង្នការហាលគឺមានការប៉ាុះពាល់
នដយសីុតុណ្ា ភាព ចល ខយល់ 
ន ើយនិងសាំនណ្ើ មថែលមាន
ទាំ ក់ទាំនងនឹងាន អ្ាំ ុងនពល
ែាំនណ្ើ រការហាល។ រាប់ពូជ
ថែលហាលចាំកាំនៅង្ែងនៅរែូវនៅត
កនុងអាកាសធាតុមានសីុតុណ្ា ភាព
ខពស់អាចសងតួបានយ៉ាងនលឿន 
អាចបណាត លនអាយខូច ខណ្ុះ
នពលថែលនៅកនុងតាំបន់រតពិូកកាំ
រតិាតិសាំនណ្ើ មខពស់អាចកាំណ្ត់
រពាំថែនង្នកាំរតិង្នការហាលបាន។
នៅនតុកនតី វាាការអ្នុវតតន៍
របស់នយើង ថែលយករាប់នទើប
នឹងនបុះរចួែមីៗ(ាញឹកញប់ 
របថ ល ១៦%ង្នាតិសាំនណ្ើ មឬ
នរចើនាងននុះ) ន ើយហាលវាកនុង
មលប់ចាំនួន២ឬ៣ង្ែង។ ការននុះអ្នុ



ញ្ញា តតិនអាយរាប់ពូជសងតួយឺតៗ 
ាសវាងការខូចខាតនកាសិការ
រាប់ពូជ។ ប ទ ប់មកនយើងបញ្ច ប់
ការហាលកនុងកាំនៅង្ែងនែើមបីនអាយ
រាប់ពូចមានាតិសាំនណ្ើ មចាំនួន
១០%ឬទប់ាងននុះ(ន ើយរាប់
ពូជខលុះអាចចុុះែល់៧%) នដយ
ាម នការប៉ាុះពាល់ែល់រាប់ពូជន ើ
យ។នយើងនរបើរបាស់ថម៉ារតវាស់
ាតិសាំនណ្ើ មសាំរាប់ការស្រាវរាវ
របស់នយើង ថតកសិករអាចរបាប់
បានថានពលណាាតិសាំនណ្ើ ម
មានកាំរតិ១០%គឺានាគជ័យ
នរពាុះរាប់ពូជនឹងថបកនៅនពល
ថែលនគែុាំនឹងញញួរ។ សាំរាប់
ព័ត៌មានបថនថមសតីពីរាប់ពូជ សូម
នមើល EDN 109 ន ើយនិងសាំរាប់ 
ាតិសាំនណ្ើ មង្នរាប់ពូជនិង
នាលការណ៍្ង្នការហាលរាប់ 
Danida Forest Seed Centre, 
Stubsgaard F, &Poulsen K 
(1995). 
 
Containers ធុងសាំរាប់រការាប់
ពូជនៅនពលថែលអ្នកបានហាល
រាប់ពូជបានលអន ើយ អ្នករតូវ
ការបិតវានអាយជិតលអនែើមបីកុាំនោយ
ាតិសាំនណ្ើ មពីខយល់អាចនធវើនអា
យរាប់ពូជខូចនដយការស្រសូប
យកាតិសាំនណ្ើ មមកវញិ។ ា
ធមមា នយើងនរបើធុងែូចាកាំប៉ាុង

ទឹកនដុះនាឬមី ូសាំរាប់រាប់ពូជ
ថែលមាននរចើន ន ើយនិងែង់តូច
សាំរាប់ដក់ជីឬែបសាំរាប់រាប់ពូជ
តិចតួច ថតនទុះាយ៉ាងណាក៏
នដយ ទាំងអ្ស់ននុះមិនបានបិទ
ជិតនូវាតិសាំនណ្ើ មបានលអន ើយ 
រក ែាំណាប់ឬសាំរាប់ដក់រជក់ 
ថែលមានាតិកាវលអាអ តនៅ
ខាងកនុងគាំរបនធវើការបានលអាង 
ន ើយនឹងបិទបានជិតលអនបើគាំរបវា
រតូវកាំនៅមុននពលថែលនយើងរគប
វា។ ែង់ថែលមានរ ៉ាតូបិតគឺាភាព
អាចនធវើនៅបានមួយនទៀត ថតលុុះ
រាថតវាដក់នៅកនុងធុងឬកាែុង
ថែលមានគាំរបបិតជិតលអ នបើមិនអ្
ញ្ច ឹងនទវានឹងរតវូបានបាំផ្លល ញ
នដយក ល ត ស្រសនមាច ឬកណ្តុ រ 
ន ើយរាប់ពូជនឹងទទួលយក
ខយល់មានាតិសាំនណ្ើ ម នទុះបីា
ែង់រតូវបានដក់នៅកនុងធុងថែល
មានការការពារក៏នដយ វារាន់
ថតមានសតវលអិតថត២ឬបីក៏អាចខាាំ
នអាយែង់ទាំងមូលរថ កបានថែ
រ។ នៅកនុងស គមន៍ជនបទ
របស់នយើង ាម នធុងណាមួយខាង
នលើអាចរកបានន ុះន ើយ។ ការ
ចង់រកបាននូវជាំនរ ើសែ៏សមរមយ 
នយើងបាននិងកាំពុងនធវើការ
ពិនាធន៍ាមួយនឹងថកវទឹក
រជលក់និងែបស្រានបៀសាំរាប់
ចាំនួនរាប់ពូជថែលតិចតួចាង
និងកាំប៉ាុងធាំសាំរាប់ចាំនួនរាប់ពូជ

នរចើន។ កសិករអាចទទួលបាន
នដយមិនបង់របាក់កនុងចាំនួនែ៏
នរចើនពីគាំនរសាំរាមថែលអាចបិតគាំ
របជិតាមួយនិងគាំរបមានាតិ
កាវខាងកនុងឬថាសកាវខាងកនុងគាំ
របនដយការបិតកាវខាងកនុងគាំរ
ប។ កាំប៉ាុងែាំណាប់អាចរកបាន
ថែលមានតាំង្លនថាកនិងមាននរចើ
ន។ នពលវានៅែមី កាំប៉ាុងននុះមានគាំ
របលអណាស់ គាំរបថែលចាស់ែគឺ
អាចដក់ែង់ជ័ររុ ាំវាាពីរាន់សាំ
រាប់ការនបើកនិងមួលគាំរបតឹង
ថណ្នសងាត់វាចុុះ។ ទាំងែប់និង
កាំប៉ាុងែាំណាប់មានការនបើកថែល
ចនងអៀតថែលរតវូការជីឡាវសាំរាប់
ចាក់បាំនពញរាប់ពូជ ថតវាមាន
គុណ្របនយជន៍គឺងាយស្រសួលបិត
គាំរប។ាមួយាន ថែរនៅនពល
ថែលនគចង់នបើកគាំរបយករាប់
ពូជ នចញ ការនបើករនទតូចគឺអាច
កាំណ្ត់ការនបើកនអាយរតវូនឹង
ខយល់មានាតិសាំនណ្ើ មខាងនរៅ
បាន នយើងបានទុកដក់ស្រសូវនិង
សថណ្ត កមួយចាំនួននៅកនុងកាំប៉ាុង
ែាំណាប់រយុះនពល២ឆ្ន ាំ នៅកនុ
បនទប់រុ ាំព័ទធជិតថែលមានសីុតុណ្ា
ភាពលអមិនកាត់បនថយកាំរតិង្នការ
ែុុះរបស់រាប់ពូជន ើយ។ 
រាល់ធុងរាប់ពូជទាំងឡាយរតូវ
ការរកាទុកកុាំនអាយប៉ាុះពនលឺង្ែង
ន ើយនៅកនុងកថនលងរតាក់ាម
ថែលអាចនធវើនៅបាននែើមបនីធវើនអា
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យតូចន ើងនូវជីវតិង្នការទុកដក់
រាប់ពូជន ើយរកាទុកនូវអារា
ង្នការែុុះខពស់ និងសុខភាពរបស់
រាប់ពូជសាំរាប់ការដាំែុុះ។ 
 
ការកាត់បនថយអុ្កសីុថសន 
នៅពនលថែលរាប់ពូជថែលបាន
ហាលសងួតបានទុកដក់កនុង
របដប់ទុកថែលមានគាំរបលអ
ន ើយ រាប់ពូជអាចរកាបានពី៣
ឆ្ន ាំឬនរចើនាងននុះថែលមានអា
រាង្នការែុុះលអ។ថតនទុះាយ៉ាង
ណាក៏នដយ ក៏នៅថតអាចនអាយ
សតវខមូតឬសតវលអិតចង្រងអាចចូល
នៅកនុងរាប់ពូជបាន។ នបើទុកថត
វា វានឹងបនងាើតាន វាកាន់ថតនរចើន
ន ើង។ សតវលអិតនឹងសីុរាប់ពូជ
ន ើយឬក៏ការែកែនងាើមរបស់វា
ចុងបញ្ច ប់បណាត នអាយរាប់ទាំង
អ្ស់រលួយខូច។នយើងរកនឃើញថា
សតវលអិតមាន បញ្ញា តិចអាច
បនងាើតបានាសាំនណ្ើ មថែល តួច
នៅនពលថែលរាប់ពូជរតវូបាន
របមូលទុកនៅនពលនវលាមួយ
ថែលរតឹមរតវូ សងួតនលឿន ន ើយ
ប ទ ប់មកទុកដក់វាភាល មៗកនុង
របដប់ទុកដក់ថែលនពញន ើយ
បិតជិតលអ។ថតនបើមានការពនយ
នពលកនុងការថកង្ចនឬរាប់ពូជ
ថែលបានមកពីអ្នកែង្ទ រាប់ពូជ
របថ លាឆលងសតវលអិតរចួនស្រសច
ន ើយ។នែើមបីធា ថារាប់ពូជ

ទាំងននុះមិនរលួយសអុយនៅកនុងកា
ទុកដក់នទ នយើងរតូវកាត់បនថយ
អុ្កសីុថសនថែលអាចផតល់នអាយ
ែល់សតវលអិត ែូនចនុះវាមិនអាចែក
ែនងាើមបានន ើយមិនអាចបនងាើន
ចាំនួនាន វាបាន។ការអ្នុវតតន៍មួយ
ថែលសមញ្ានិងមានរបសិទធិភាព
គឺរតូវថតសីុាន រវាងចាំនួនទាំ ាំង្ន
របដក់ទុកដក់នៅនឹងចាំនួនរាប់
ពូជសាំរាប់នអាយរាប់ពូជមាន
គុណ្ភាពលអ នែើមបីនអាយធុង
ដក់មានរាប់ពូជនពញថណ្ន
លអ។ សូមដក់រាប់ពូជនៅនលើែី
នៅនពលថែលវានពញន ើយ
នែើមបីនអាយរាប់ពូជអាចចូលាន
បានថណ្នលអ ន ើយសូមដក់
រាប់ពូជនអាយបាននរចើនាម
ថែលអាចដក់បាន។ការនធវើែូច
ននុះនឹងកាំណ្ត់បានភាល មៗនូវ
ចាំនួនខយល់នៅកនុងរបដប់ដក់។ 
ចាំនួនង្នាតិអុ្កសីុថសនអាចរតវូ
បានកាត់បនថយាមវធីិាស្តសតា
នរចើន។ចាំនួនខយល់ថែលនៅ
ចន ល ុះរាប់ពូជអាចគណ្ បាន
ពី៤០នៅ៦០%(ឬនរចើនាងននុះ) 
អាស្រស័យនលើទាំ ាំង្នរបដប់
ទុកដក់និងថផអកនៅនលើរាប់ពូ
ជ។នយើងអាចកាត់បនថយខយល់
ននុះបានពាក់កណាត លនដយការ 
នដយការបាំនពញចន ល ុះរវាង
រាប់ពូជនិងខាច់សងតួម៉ាត់ នផុះពី
អុ្ស ឬនមស៉ាសីុម៉ាងផតថ នស្រស

ស់។សាំភារុះថែលម៉ាត់រតូវបានចាក់
ចូលនៅនៅែបថែលនសទើរថតដក់
រាប់ពូជនពញថែលរតូវបានដក់
ាបនតរប ទ ប់រ ូតែល់ែប់នពញ
ន ៀរន ើយអ្ត់នឃើញមានកថនលង
ចន ល ុះទាំននរន ើយ។ 
បនចចកនទសននុះក៏រតវូបាននរបើ
របាស់ផងថែរនែើមបបីាំនពញកថនលង
ចន ល ុះរបសិននបើអ្ត់មានរាប់ពូជ

របូទី 1: សនប់បូមខយល់នចញចាំនួន៣ថែលមានតាំ
ង្លនថាក ថែលនធវើពីសាំភារុះថែលរកបាននៅកនុង
តាំបន់កនុងតាំបន់ដច់ស្រសយ៉ាលកនុងរបនទសកមពុា 
A) សនប់នរបើបាំពង់ទីបជ័រនិងឬសសី B) សនប់នរបើសីុរុាាំ
ងបូម និង C) សនប់ង្ចនពីសនំ់សំ់ក្សង់្េ ូតូ។ 

C B A 



អាចបាំនពញបាននៅកនុងែប។នបើ 
សាំភារុះទាំងននុះមានាអ តន ើយ
សងួត (ខាច់គួររតូវបាននសទរលីកនុង
 ាមុនសិន)។ ការនធវើនតសត
របស់នយើងបានបងាា ញថាវាមិន
មានការប៉ាុះពាល់អ្វីន ើយថែលរតវូ
ហាលខាច់ន ើយវាមានរបសិទធី
ភាពកនុងការរគប់រគងសតវលអិត
ចង្រងបានបនចចកនទសថែលមាន
ភាពលាំបាកាងននុះបនតិចបនតួច
(ថតមិនសូវរញីរង្ញ)កនុងការបនងាើត
វ ៉ាលូូមនអាយនពញកនុងែប។ សនប់
ធមមាអាចកាត់បនថយសមាព ធ
ខយល់កនុងែបែល់នៅរបថ លា
ពាក់កណាត លង្នសមាព ធខយល់
ថែលមាន ែូនចនុះវាកាត់បនថយ
ចាំនួនអុ្កសីុថសនាពីរថែលអាច
នធវើនៅបាន។ 
វធីិថែលងាយស្រសួលបាំផុតកនុងការ
បនងាើតសនប់បូមសខយល់នចញគឺរតវូ
មានសនប់សប់ម៉ាូតូ សូមកាត់យក
កាលបាតនរកាមនចញ ន ើយ
សូមបងវិលថសបកមូមដក់ប
ញ្ច្ញ្ញច ស់វញិ សូមយកបីសតងុនចញ 
ន ើយសូមដក់បីសតុងបឺតវញិមតង
នទៀត(របូ១c) នធវើែូចននុះសនប់នឹង
ចាយអ្ស់ង្ែលចាំនួន៥ែុលាល ។នគ
អាចយកកាលសនប់ដក់ផ្លទ ល់នៅ
នឹងកែបឬគាំរបធុងថែលធាំាង

ថែលបាំនពញនដយរាប់ពូជ។ថត
នទុះាយ៉ាងណាក៏នដយ នៅកនុង
តាំបន់ជនបទង្នរបនទសកមពុា 
សនប់សប់ម៉ាូតូាទូនៅថតងថតមា
វា៉ាល់ាាំញុាំាងរបនភទថែលមាន
គាំរបថសបក ន ើយវាកាន់ថតពិបាក
កនុងការនរបើរបាស់។ែូនចនុះន ើបាន
បនងាើតសនប់ចាំនួនពីរថែលងាយ
ស្រសួលនធវើន ើង។ទីមួយគឺាសីុរុាាំង
ថែលនគនបាុះ នចាល៦០មល(របូ
ភាពទី១B) ែូចាសនប់ម៉ាូតូថែរគឺ
ចុងង្នសីុឡាាំងរតូវបានអារយក
នចញសាំអាតវានអាយាអ តន ើយ
នសមើរាច់លអ។កនុងករណី្ននុះបីុសតុ
ងសនប់មិនមានវា៉ាល់បឺតនទ ែូនចនុះ
នយើងរតូវបនងាើតន ើងនដយការ
នចាុះរនទតូចមួយកនុងសីុឡាាំង១ស
.ម ខាងនលើចុងបាត ន ើយនឹង
កាត់នៅស ូជ័រនពាុះនវៀនកង់តូច
មួយរាបបួនរជងុដក់ពីនលើរនធ
ថែលបានរុ ាំនដយបង់សអិតពីនលើជុាំ
វញិសីុឡាាំងពីនលើនៅស ូជ័រន ុះ 
នដយទុកនអាយចុងង្ននៅស ូមាខ ង
លយនចញពីបង់សអិតខាងនរកាម។
សីុរា៉ាងនបាុះនបាល៦០មលមានតាំ
ង្លរបថ ល$0.50 នបើចង់នរៀម
បថនថមនទៀតពីវឌីីអូ្អ្ាំពីសីុរុាាំងបូម
អាចនមើលបានាមបណាត ញយូ
ធូបនអ្កូអាសីុECHO Asia’s 

YouTube channel.បាំពង់សនប់
ែង្ទនទៀតនធវើន ើងពីបាំពង់ទីបជ័រ
របថវង ៨០សមទទឹង៣៥មលនិង
៨.៥ (របូទី១A)បាំបង់ននុះនរបើរបាស់
សីុាន បានលអណាស់ាមួយគាំរប
សនប់ថសបកាទូនៅថែលមានលក់
នៅាមហាងលក់នរគឿងសាំណ្ង់
ថែក។គាំរបវាគឺរតូវបានចាប់នចច
នៅភាា ប់ថផនកខាងចុងង្នរបថវង
ថែលរតង់លអង្នែងបាំពង់ឬសសី
ាមួយនឹងនចច ខាងនលើ រាាំវា
ាមួយនឹងនរបងមា៉ា សីុន ន ើយ
បញ្ចូ លវានៅកនុងបាំពង់ទីបជ័រ។
វា៉ាល់បឺតខយល់រតូវបានបនងាើតន ើង
នដយនចាុះមតងនទៀតង្នរនធតូចៗ
នៅជិតបាតនរកាមង្នបាំពង់ទីបជ័រ
ន ើយនពាុះនវៀនកង់កនុងម៉ាូតូរតូវ
បានបិទពីនលើវា។ចុងង្ននពាុះនវៀន
កង់អាចរតូវបានដក់នចញលយ
មកខាងនរៅង្នចុងថែលនធវើនអាយ
វាទន់លអន ើយបិតរនធបូមបានលអ
ថែរ។តាំង្លសរបុង្នសនប់ននុះគឺ
របថ លា១ែុលាល ។សនប់ទាំងបី
ននុះរតូវបាននរបើរបាស់កនុងវធីិែូច
ាន នដយការបនងាើតនអាយមាន
វា៉ាល់ថតមួយផលូវនៅកនុងគាំរបរបដប់
ដក់រាប់ពូជនដយការ 

https://youtu.be/gyU18bOKBz4
https://youtu.be/gyU18bOKBz4


 
 
 
នចាុះរនធតូចមួយនៅខាងនលើគាំរប
ន ើយបិតរគបវាាមួយនឹងបង់
សអិតពីនលើ។ នរបើរបាស់ជ័រនៅស ូ
កង់ខាងកនុងនែើមបីបនងាើតាគាំរប
បិតាមួយសនប់ (របូទី២) កាំប៉ាុង
ែាំណាប់អាចនឹងដក់ពីនលើថែលធាំ
ាងសនប់ នែើមបីនអាយបាំថណ្ក
នពាុះនវៀនកង់ខាងកនុងថែលមានរនធ
អ្ងាត់ផចិតរបថ ល១សម គឺរតូវ
បានដក់ពីនលើចាំជួរង្ន រនធវា៉ាល់ (របូ
ភាព២A) ។ ចុងង្នសនប់រតូវបាន
សងាត់យ៉ាងថនននៅនឹងជ័រនៅស ូ

ខណ្ុះនពលថែលកាំពុងថតបូម
ខយល់នចញ នែើមបបីនងាើតបានាគាំ
របបិតខយល់។ សាំរាប់ែបវញិថែល
មានរនធតូចចនងអៀតាមួយនឹង
កែបតូចចនងអៀត បាំថណ្កង្នជ័រ
នៅស ូគឺរតូវរញុផទប់នៅនលើកែប
នៅចាំរនធែបថែលអ្នុញ្ញា តិនអាយ
សនប់ថែលអ្នកកាំពុងនរបើរបាស់នអា
យវាសទុះាមួយនឹងនៅស ូជ័រនៅ 

 
 
នលើកែបអ្ាំ ុងនពលថែលកាំពុង
បូមខយល់នចញនែើមបីបនងាើតបានា
ការបិទខយល់ជិត(របូទី២B) 
នែើមបីឈានែល់កាំរតិអ្តិបរមិាង្ន
ការបូមខយល់នៅកនុងែបតូចៗ 
សនប់ធាំៗរតូវការបឺតខយល់នចញថត
២ឬ៣ែងថតប៉ាុនណាណ ុះ ខណ្ុះនពល
ថែលសីុរុាាំងរតូវការបូមខយល់នចញ
៦ែងឬនរចើនាងននុះ នៅនពល
ថែលវាែល់កាំរតិែអ្តិបរមិាន ើយ 
វានឹងមាននរ ៉ាសីុសតង់រគប់រាន់លអ

ន ើយប ីសតុងនឹងរត ប់មតងនទៀត
ថផនកនរកាមនៅនពលថែលនគថលង
វា។ ការសប់នៅែក់ចាំណុ្ចននុះ
បនងាើតនអាយមានសាំពាធខយល់នៅ
កនុងែបរបថ លា២០អីុ្ងង្ន
បារត (inches of mercury) ខាង
នរកាមសាំពាធខយល់ថែលនៅខាង
នរៅ (របូទី៣)។ 
វាមានភាពងាយស្រសួលាងកនុង
ការទទួលបានការបូមខយល់នចញ
បានលអរវាងសនប់និងកែបាាង
បូមាមួយនឹងថកវឬកាំប៉ាុងថែល
មានមាត់ធាំាង។របសិននបើគាំរប
នែើមរបស់វាបាត់ឬមិនមូលខយល់ 

 
 
 
 
 
 

របូទី2: គាំរបជ័រសាំរាប់ការបូមខយល់នចញថែល
មានរបសិទទិភាពលអ A) ធាំន ើយ B) សាំរាប់
របដក់ទុកដក់រាប់ពូជថែលតូចាង  

A 

A 

B 

B 

រូំេី3: គ្រំដប់វាស់សាំពាធខយល់កាំពុងពិនិតយសាំ

ពាធង្នការបូមខយល់នចញ. 

រូំេី4: ការំូនឌីអុ្ក្សសីុតថែលបនងាើតន ើងពី ែាំថបនៅ

កនុងភាជន៍ទុកដក់ C។ វារតូវបានចាប់យកនដយ
ភាជន៍B ន ើយយកទឹកនចញនៅកនុងភាជន៍ A. សាំ
រាប់ ការលាងនដយកាបូនឌីអុ្កសីុត. ភាជន៍ C គឺ
រតូវបានជាំនួសនដយភាជន៍ទុកដក់រាប់ពូជថែល
មានរាប់ពូជនពញន ើយទឹករតូវបានបថនថមនៅកនុង 
វាបានជុាំរញុទឹកនៅកនុងភាជន៍Bនែើមបីរញុកាបូន
ននចញ ន ើយចាក់បញ្ចូ លវានទកនងភាជន៍C. 

A B C 



បានលអនកើតន ើងនទ បនទុះ
នពាុះនវៀនកង់អាចរតវូបានរថ ក
ដច់នៅរកទាំ ាំែូចាន នឹងមាត់ែប 
នរបងថែលនៅកនងនរកាមកនុង 
ន ើយប ទ ប់មកសូមបិតសាុតនៅ
ចាំកថនលងវា នដយទុកកថនលងតូច
មួយរវាងបាំថណ្កង្នសាុតសាំរាប់
ខយល់នចញ (របូទី២B)។ ការ
បាំនពញែបនៅនអាយបាននពញលអ
អាចជួយាាំរទែល់បនទុះនៅស ូ
នពាុះនវៀនកង់ ថតរបសិននបើាវា
នសតើងនពក ន ុះវានឹងាប់ាាំង
ចូលនៅកនុងែប។ 
CO2 Flushing ការលាងសាំអាត
កាបូនជាំនរ ើសង្នការកាត់បនថយអុ្ក
សីុថសនទី៣ថែលនយើងបានរក
នឃើញគឺាការជាំនួសខយល់ទាំង
អ្ស់ថែលមាននៅកនុងកាំប៉ាុងឬ
របដប់ទុកដក់រាប់ពូជាមួយ
នឹងឧសម័នែង្ទនទៀត។វធីិាស្តសត
ននុះនសទើរថតអាចកាំចាត់អុ្កសីុថសន 
នចញបានទាំងស្រសងុន ើយសាំ
លាប់សតវលអិតបានភាល មៗ។ 
បនចចកនទសននុះរតូវបាននរបើរបាស់ 
សាំរាប់សាំអាតនមនរាគឬលាងរាប់
ពូជខាន តធាំៗនៅកនុងសតកុ ន ើយ
ធា ារាប់ពូជខលុះបាននរបើ
របាស់វធីិននុះារបចាាំ ការលាង
សាំអាតរាប់ពូជា មួយនឹងឧសម័
នអីុ្រតូថសនសុទធឬឧសម័នែង្ទ
នទៀតថែលសុទធនែើមបីនអាយសតវ

លអិតចង្រងងាប់អ្ស់នដយារខវុះ
អុ្កសីុថសនែកែនងាើម។ 
សាំរាប់ស គមន៍ថែលមិនសូវ
មានធនធាន កាបូនឌីអុ្កសីុត 
(CO2) ជីវឧសម័នអាចបនងាើតបាន
យ៉ាងងាយស្រសួលថែលមានតាំង្ល
នថាក។ នៅកនុងការពិនាធន៍
របស់នយើង នយើងបានរបមូល
(CO2)ថែលសុទធលអពីលាយសារ
ែាំថបផ្លអ ប់ (របូទី៤)។ (CO2)រតូវ
បានចាក់បញ្ចូ លនៅកនុងបាតង្ន
ភាជន៍ថែលផទុករាប់នពញាម
រយុះបាំពង់បឺត ន ើយនដយារ
ថតកាបូនឌីអុ្កសីុត(CO2)វាធងន់
ាងអុ្កសីុថសន វាក៏រញុអុ្កសីុ
ថសននចញពីែប។ វឌីីអូ្អ្ាំពីការ
លាងនដយកាបូនឌីអុ្កសីុតរបស់
នយើងរតូវបានបងាា ញនៅនលើប
ណាត ញយូធយូបរបស់នអ្កូអាសីុ
https://www.youtube.com/watc
h?v=P-eLGXdv_0&feature=share.

រាប់ពូជថែលបានរកាទុករយុះ
នពល៦ថខនៅកនុងបរយិកាសននុះ
នៅកាំរតិ២៤អ្ងានស បានបងាា ញ
ថាអ្ត់បានបាត់បង់ភាពែុុះរបស់វា
នទនបើនរបៀបនធៀបនៅនឹងការប
ណ្តុ ុះមុននធវើការទុកដក់ន ើយ
ាមួយនឹង 
ការរគប់រគងនដយការបូមខយល់
បឺតខាប់ (ការនវចខចប់នៅកនុងែង់
នវចខចប់ាមួយនឹងមា៉ា សីុនបូម
ខយល់នចញ) នយើងបានាកនរបើ

របាស់វធីិននុះាមួយនឹងពូជា
នរចើនថផនកកនលងមកាមួយនឹង
លទធផលលអ ថតនៅថតមានមនទិល
សងស័យថានតើវាមានសុវតថិភាពឬ
នទសាំរាប់ពូជាធមមាអាច 
ទុកដក់រាប់ពូជថែលមានរយុះ
នពលយូរ (ថែលនគាគ ល់ផងថែរ
ថាាពូជថែលងាប់ន ើយ) 
ាមួយាន ថែរ វធីិាស្តសតននុះ 
រាប់ពូជរតូវថតសងតួថមនថទនមុន
នពលថែលរតូវលាងាមួយនឹង
ឧសម័នកាបូនឌីអុ្កសីុត។សូមរបងុ
របយ័តនន ើយនធវើការពិនាធន៍
នដយខលួនឯងមុនថចករ ាំថលក
ចាំនណ្ុះែឹងពីបនចចកនទសននុះនៅ
ែល់អ្នកែង្ទថែលាកសិករ។ 
 

នយើងក៏បានាកលបងវធីិាស្តសត
ននុះនដយការលាងសាំអាតាមួយ
នឹងជីវឧសម័ន (ថែលាទូនៅ
របថ លា៥០%ង្នកាបូន ន ើយ
និងនមាន ៥០%) ន ើយរាប់
ពូជថែលបានរកាកនុងវធីិននុះគឺ
ែាំនណ្ើ របានលអណាស់។ ការលាង
ាមួយជីវឧសម័នអាចរតូវបាននរបើ
របាស់ាសកាត នុពលកនុងការ
ទុកដក់រាប់ពូជថែលមានចាំនួន
នរចើនកនុងតាំង្លទប នដយនរពាុះ
កសិករនៅកនុងរបនទសកមពុា
នពលននុះមានមាន ជីវឧសម័ន
ថែលនរបើរបាស់អាចម៌រជកូ។ ការ
ននុះទមទរនអាយមានការ

https://www.youtube.com/watch?v=P-eLGXdv_0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=P-eLGXdv_0&feature=share


ស្រាវរាវផងថែរ នរពាុះធនធានជី
វឧសម័នខលុះអាចមានកាំរតិង្នាតិអីុ្
រតូថសនសុល វីតថែលមានផល
ប៉ាុះពាល់(H2S). 
ការាកលបង នពលបចចុបបនន 
ាការបថនថមនៅនឹងការរគប់រគង
សតវលអិតចង្រង អុ្កសីុថសនថែល
មានការកាត់បនថយអាចពរងីក
អាយុកាលង្នការទុកដក់រាប់
ពូជបានយ៉ាងលអនដយការកាត់
បនថយកាំរតិាតិនមានង្នរាប់
ពូជន ើយនិងអ្តិសុខុមរបាណ្
ថែលអាចមានវតតមាន។នយើងមាន
ការាកលបងអ្ស់រយុះនពល
យ៉ាងយូរនដយនធវើការនរបៀបនធៀប
ការពិនាធន៍ខាងនលើសមញ្ាៗ
ទាំងអ្ស់ បូករមួទាំងនរឿងខលុះថែរ
មានទាំងរាប់អ្ងាា ាំថែលនធវើនអាយ
សងួតន ើយនិង CALGLY ថែលា
វតថុរាវនធវើពីកាលសយូមកលអូ្ង្រ ៉ា 
(CaCl2) ន ើយនិងគលឺសូរ ៉ាលូ។ ទាំង
អ្ស់ននុះែាំនណ្ើ រការបានលអណាស់ 
ថតនយើងបាននធវើថតនតសតង្នការប
ណ្តុ ុះនៅចាំនួន៣ថខន ើយនិង៦ថខ
ថតប៉ាុនណាណ ុះមកទល់នឹងនពល
ននុះ។នពលថែលនយើងបានទទួល
លទធផលកនុងរយុះនពល២នៅ៣ឆ្ន ាំ
ខាងមុខនទៀត នយើងនឹងអាចថចក
រ ាំថលកនូវអ្នុាសន៍នែើមបាីវធីិ
ាស្តសតែ៏លអកនុងការទុកដក់រាប់
ពូជសាំរាប់រយុះនពលថវងនដយមិន
ចាាំបាច់នរបើថបបរតាក់។ 

សូមកត់ចាំណាាំថា សីុអូ្លីរតនិង
កាល់គលី zeolite and Calgly គឺមិន
សូវាសមរមយន ើយសាំរាប់របា
កសិករថែលមានធនធានមានកាំ
រតិ នរពាុះវាមានតាំង្លង្ែលាង
ន ើយសមុគាម ញណាស់កនុងការ
នរបើរបាស់ាងវធីិាស្តសតែង្ទ
នទៀតថែលបានពិភាគានៅកនុង
អ្តថបទ។នទុះាយ៉ាងណាក៏
នដយ វាអាចមានរបនយជន៍សាំ
រាប់អ្ងគការថែលចាប់អារមមណ៍្នលើ
ធា រាប់ពូជនៅកនុងកថនលងមួយ
ថែលដច់នដយថ កថតឯង។
នយើងនឹងពិភាគាបទពិនាធន៍
របស់នយើងាមួយនឹងសូអូ្លីរត
និង កាល់គលីកនុងភាគទីពីរង្នអ្តថ
បទននុះ។  
ការសននិដា ន 
កាត នថែល ាំនអាយមាន
នាគជ័យង្នការថែរការាប់ពូជ
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បាំថបកខលួនព ុគុណ្បាននទនៅ
កនុងរាប់ពូជថែលរកាទុកននុះ។ 
វធីិាស្តសតទាំងននុះអាចនធវើបាន
នដយមានតាំង្លនថាក។ 
សាំរាប់ការអានបថនថម 
នៅកនុង EDN126, នលាក អា
របាម ប ិកសលAឺbram Bicksler បាន
ពិពណ៌្ ស្រសនែៀងាន ថែរនដយ
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