
ការកែច្នៃសណំលទ់ៅជាជីែំប ៉ុស
លោក សំ ផោា នាយករងនៃអងគការ COMPED

Tel: 012 72 72 06; Email: comped-wm@comped-cam.org

www.comped-cam.org; 

Facebook: Comped WM; Page: Comped – Waste Management

អង្គការកែច្នៃសរំាម នងិ្ការសែិាទៅែមព៉ុជា (COMPED)

ែមមវធិគី្របគ់្រង្សណំល់ (COMPED-WM)



មាតកិា
១. និយមន័័័័យ

២.លក្ខខណ្ឌ ដំណណ្ើរការបម្មែងននជីក្ំប ៉ុស

៣. ដំណណ្ើរការននការណ្វើជីក្ំប ៉ុស

៤. វិ្ើសាស្តសរននការផលិតក្ំប ៉ុស

៥. អតថប្រណោជនន៍នជីក្ំប ៉ុស

៦. គ៉ុណ្ភាព

៧. ការណប្រើប្ាស់

៨. ការអន៉ុវតរផ្ទា ល់

2



3

១. និយមន័័័័យ

➢ ជីកំប ៉ុស គឺជាផលិតផលមួយដែលលកើតល ើងតាមរយៈការព៉ុកផ៉ុយនៃសំណល់ជីវៈតាមដបបធមមជាតិ។
➢ សំណល់ជីវៈ ជាសំណល់ដែលងាយព៉ុកផ៉ុយែូចជា សំណល់លចញពីផទះបាយ សំណល់សួៃចារ សំណល់

កសិកមម សំណល់ទីផារ ៃិងរ៉ុកខជាតិនបតងលផេងៗលទៀត។

√ X
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២. លក្ខខណ្ឌ ដំណណ្ើរការបម្មែងននជីក្ំប ៉ុស

ទឹក

អតិស៉ុខ៉ុមប្របាណ

ខយល់សីត៉ុណហ ភាព

វតថ៉ុធាតលែើម edIm,IeGayc,as;fakareFIVCIkMb:usmandMeNIreTACaRbRktI  

nigCIkMb:usman KuNPaBl¥þ RtUvmankar®tYtBinitülkçxNÐbIxageRkam ³
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វតថ៉ុធាតលែើម ការពូៃជារង លប្រជាយរងជីកំប ៉ុស

៣. ដំណ ើ រការនៃការណ្វើជីកំប ៉ុស

5

ការញែកសំ ល់មិៃញមៃសររីាង្គ
ការគរសំ ល់សររីាង្គជារង្

ការងារណរជាយរង្ររឡប់
ការញែង្
ផលិរផលសំណរច
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៤. វធិសីាស្តសរច្នការផលតិែបំ ៉ុស

➢ ប្រចបល់សំណល់លសើម ៃិងសងួតឲ្យសពវ រចួពូៃជារងដែលមាៃ៖
• បលដោ យ ៥ម លៅ ១០ម
• ទទឹង ៣ម លៅ ៥ម
• កមពស់ ១.២ម លៅ ៣ម



៤. វធិសីាស្តសរច្នការផលតិែបំ ៉ុស

rebobBinitüdMeNIrkarénkareFVICIkMb:us

lkçN³xageRkA

- CaTUeTA dMNak;kaldMbUgeXIjmanEpSg 

b¤cMhay kMedAhuyecjBIBMnUksMrameFVICIkMb:us 

vaCasBaØal¥Edl sMramkMBugcab;epþImrlYyCaCI

- BMnUkeFVICIkMb:usvanwgeRTamcuHCalMdab;

- BMnUksMrammanTwkBN ’etñathUr b¤RCabecj

- BMnUksMramQb;eRTamcuHenAeBlsMramBukrlYy 

køayCaCIGs; .
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៤. វធិសីាស្តសរច្នការផលតិែបំ ៉ុស

lkçN³xagkñúg

- dMeNIrrMBuk)anl¥ mann½yfa BBYkmIRkUsrIragÁmanskmµPaBya:gskmµ

- xVHCatiTwk b¤elIsCatiTwk kgVHxül; eFIVeGayBBYkmIRkUsrIragÁGskmµ b¤søab; 

eBlenaHBMnUkCIkMb:usmankøins¥úy dMeNIrkarrMBukmindMeNIrkar 

CIkMb:usminmanKuNPaB

- sItuNðPaBenAkñúgBMnUkrg eFIVCIkMb:us®tUvsßitenAcenøaHBI  55 °C eTA 70 °C. 

ebIsItuNðPaBminenAcenøaHBI  55 °C eTA 70 °C enaHeT mann½yfa enAkñúg 

BMnUkCIkMb:us Gacs¶ÜteBk ¬xVHCatiTwk¦ esImeBk ¬elIsCatiTwk¦ 

b¤xVHGuksIuEhSn ¬xül;¦.
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៤. វធិសីាស្តសរច្នការផលតិែបំ ៉ុស
➢ លប្រជាយរងជីកំប ៉ុសមោងកន៉ុងរយៈលពលពី ១សបាោ ហ៍ លៅ ១០នងង (ករណីគ្មម ៃឧបករណ៍វាស់សីត៉ុណហ

ភាព) លធវើែូចលៃះជាប្របចំរហូតែល់វាព៉ុកកាា យលៅជាជីអស់ (ប្របដហលពី ៤ដខលៅ ៦ដខ)។
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../../Video/Composting Battambang.VOB
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ចំហាយកំលៅហ៉ុយលចញពីពំៃូកជីកំប ៉ុស ដងមទឹកកន៉ុងករណី សងួតលពក
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ការផោល់ខយល់តាមរយៈបំពង់បងកប់កន៉ុងរងជី

៤. វធិសីាស្តសរច្នការផលតិែបំ ៉ុស
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៤. វធិសីាស្តសរច្នការផលតិែបំ ៉ុស
➢ ច៉ុងលប្រកាយ ជាែំដក់កាលដរ  ងជីកំប ៉ុស លែើមបីបាៃ

ផលិតផលសលប្រមច។

ការដរងជីកំប ៉ុសលោយនែ ៃិងមា ស៉ុីៃ
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ជីកំប ៉ុសមិៃលសើមលពក ៃិងមិៃសងួតលពកជីកំប ៉ុសដែលដរ  ងរចួ

៤. វធិសីាស្តសរច្នការផលតិែបំ ៉ុស
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៤. វធិសីាស្តសរច្នការផលតិែបំ ៉ុស

karvicx©b; nigTukdak;

RtUveFVIkarTukdak;CIkMb:useGay

)anl¥ enAkEnøgs¶Üt KWmineGay

RtUvTwkCadac;xat
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៥. អតថគ្បទោជនច៍្នជែីបំ ៉ុស
ជីកបំ ៉ុសមាៃររណោជៃស៍រមាបដី់ ៃងិ្ដំណកំសកិមម

✓ មាៃជិវជាតិអាសូត (N) ផូស្វវ ត (P) ប ូតាសយូម (K) ៃិងស្វរធាត៉ុចិញ្ច ឹមលផេងលទៀត ដតគ្មម ៃជាតិគីមី
✓ រោយបៃតិចមោងៗ ងាយស្សលួឲ្យរ៉ុកខជាតិស្សបូយក
✓ លធវើឲ្យែីផ៉ុស មាៃែលងហើម លប្របើប្របាស់កាៃ់ដតលប្រចើៃកាៃ់ដតលអ 
✓ ជួយការពារ ៃិងទប់ទល់ការហូរប្រជាបទឹកមាៃ (មាៃសមតថភាពជក់ទឹកទ៉ុកបាៃយូរសប្រមាប់ផគត់ផគង់)
✓ លធវើឲ្យែំដំធៃៃឹងជំងឺ ពប្រងឹងប្របព័ៃធការពារប្របឆំងៃឹងពពួកសតវលអិតចនប្រងដែលមកបំផ្លា ញែំដំ
✓ លធវើឲ្យមាៃលកខខណឌ លអសប្រមាប់សកមមភាពជីវស្វស្តសតកន៉ុងែីែូចជាជលៃាៃជាលែើម
✓ កសិផលមាៃគ៉ុណភាព ៃិងរសជាតិឆង ញ់
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៦. រ៉ុណភាពជែីបំ ៉ុស
❖ គ៉ុ ភាព

✓ មាៃពណ៌លតាន ត
✓ មាៃកាិៃអំព៉ុក ឬែី (មិៃសអ៉ុយ)
✓ មាៃសីត៉ុណហ ភាពប្របហាក់ប្របដហលបរយិាកាសខាងលប្រៅ
✓ លបើមាៃសតវលអិតតូចៗលប្រចើៃលៅកន៉ុងជីកំប ៉ុសកាៃ់ដតប្របលសើរ
✓ មិៃលសើមលពក ៃិងមិៃសងួតលពក
✓ តនមា pH សថិតលៅជ៉ុំវញិ ៧
✓ មិៃប្រតូវមាៃវតតមាៃ ឫសលមម ឬប្រគ្មប់រ៉ុកខជាតិដែលអាចែ៉ុះវញិបាៃលៅកន៉ុងជីកំប ៉ុសល ើយ
✓ មិៃប្រតូវមាៃសមាសធាត៉ុែូចជា បាា សទិក លៅស ូ លោហៈ ដកវ ងម លប្របង ។ល។
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❖ គ៉ុ ភាពៈ N, P, K…

Parameter Unit COMPED’s Compost  

Total nitrogen % w/w DS 2.26

Phosphorus as P2O5 % w/w DS 2.62

Potassium as K2O % w/w DS 3.54

Magnesium as MgO % w/w DS 0.90

Nitrogen, inorganic Mg/l OS 286

Ammonium nitrogen Mg/l OS 5

Nitrate nitrogen Mg/l OS 281

Phosphorous Mg/l OS 1940

Potassium Mg/l OS 9030

Magnesium Mg/l OS 118

C/N ratio 12

៦. រ៉ុណភាពជែីបំ ៉ុស
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❖ គ៉ុ ភាព៖ សមាសភាពណោហៈ្ងៃ់

)a:ra:EmRt tMélCIkMb:us

(mg/kg) s¶Üt

(COMPED)

kMritkMNt; 

(mg/kg) s¶Üt 

(Cambodia)

kMritkMNt;

(mg/kg) s¶Üt

(Germany)

kMritkMNt;

(mg/kg) s¶Üt

(Thailand)

kat;jÚ:m 0.96 ≤ 1.5 ≤ 1.5 ≤ 5

RkUm 34 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 300

)ar:t 0.079 ≤ 1 ≤ 1.0 ≤ 2.0

nIEkl 20 ≤ 100 ≤ 50

sMN 54 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 500

Tg;Edg 83 ≤ 230 ≤ 100 ≤ 500

s½gásI 310 ≤ 400 ≤ 400

៦. រ៉ុណភាពជែីបំ ៉ុស
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៧. ការទគ្បើគ្ាស់
❖ ការណររើរាស់

ក. លប្របើលលើែំដំបដៃាប្រគប់ម៉ុខ
➢ លោយជីកំប ៉ុស ២គ.ប្រក កន៉ុង១ម២ លលើែីដែលលធវើរងរចួឲ្យសពវលអ រចួប្រជរំែីលប់វញិភាា ម។

ខ. លប្របើលលើែំដំហូបដផា ៃិងផ្លក
➢ ោយជីកំប ៉ុសជាមួយែីកន៉ុងលផើង ឬរលដោ ចំៃួៃ ១ភាគ៣ ឬ៣០%នៃែីដែលប្រតូវោយ ឲ្យកាា យជាលាយលសមើស្វច់

គ. លប្របើលលើែំដំស្សូវ
➢ លប្របើជីចំៃួៃ ១.២គ.ប្រក លលើនផទែី ១ម២ ចំៃួៃ២លលើក
➢ លលើកទី១៖ ោក់ ៤០ភាគរយ លៅលពលភ្ជួរោស់សទូង
➢ លលើកទី២៖ ោក់ ៦០ភាគរយ លប្រកាយលពលសទូងរចួ ២០ លៅ ៣០ នងង
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៨. ការអន៉ុវតរផ្ទា ល់

ការដកនចនជីកំប ៉ុសខាន តមធយមរបស់អងគការCOMPED
ៃិងស្វរប្របលយាជៃ៍នៃជីកំប ៉ុស

ការដកនចនជីកំប ៉ុសខាន តប្រគួស្វរ 
ៃិងខាន តតូច

../../Video/Compost/Compost-PP-BTB-Cut-Edited/Compost-PP-BTB-Cut-Edited.mp4


៨. ការអន៉ុវតរផ្ទា ល់

20

kEnøgeFVICIkMb:us

sMNl;CIv³

ksipl

CIkMb:us

eRbICIkMb:us Gahar



៩. សនំរួ នងិ្នទមលើយ



Mr. Sam Phalla, Vice Director of COMPED

Tel: 012 72 72 06; Email: comped-wm@comped-cam.org

www.comped-cam.org

Facebook: Comped WM; Page: Comped – Waste Management

អង្គការកែច្នៃសរំាម នងិ្ការសែិាទៅែមព៉ុជា (COMPED)

ែមមវធិគី្របគ់្រង្សណំល់ (COMPED-WM)

សមូអររ៉ុណ


