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  กาญจนา  สุราภา: การศึกษาการเจริญเต็มที่ของปุยหมักโดยใชดัชนีทางจุลินทรีย :             

การเปรียบเทียบระหวางปุยมูลหมูและมูลไก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.นัทธีรา สรรมณี.   

88 หนา. 

การศึกษาเปรียบเทียบการใชดัชนีทางจุลินทรียระหวางปุยสองสูตรที่แตกตางกัน ไดแก             

ปุยมูลหมู กับปุยมูลไกไดดําเนินการเปนระยะเวลา 4 เดือน วิเคราะหเพื่อศึกษาคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ของปุยหมัก ปุยหมักทั้งสองสูตรถูกแบงตามการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิออกเปน 4 ระยะ ไดแก 

ระยะเริ่มผสม ระยะอุณหภูมิสูง ระยะสุดทายของการหมัก และระยะคงสภาพ  จุลินทรียในปุยหมัก               

ทั้งสองสูตรมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเน่ืองจากหลายปจจัยเขามามีอิทธิพล มีเพียงแอคติโน

มัยซีสที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน (r=0.654, p<0.05) สําหรับปุยมูลหมู เช้ือราที่พบ              

มีความโดดเดนถึงประมาณรอยละ 55.7 สอดคลองกับอุณหภูมิที่เพิม่สูงข้ึนเมื่อเช้ือรามีปริมาณมากข้ึน             

(r=0.594, p<0.05) รองลงมาไดแกแอคติโนมัยซีสรอยละ 37.0 และแบคทีเรียรอยละ 7.3  

นอกจากน้ียังเจริญเติบโตไดดีกวาในสารอาหารที่มีไนโตรเจนนอยกวา (r=-0.779,p9<0.05) แตตองมี

คารบอนมากเพียงพอจากการที่เช้ือราสัมพันธกับอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio)              

(r=-0.780, p<0.01) สําหรับมูลไก แอคติโนมัยซีสพบมากที่สุดประมาณรอยละ 65 ตามดวย

แบคทีเรียรอยละ 22.5 และเช้ือรารอยละ 12.5 อยางไรก็ดี เน่ืองจากแอคติโนมัยซีสในปุยทั้งสองสูตร

จะเจริญเติบโต หลังจากอุณหภูมิสูงเกิดข้ึนไปแลว ซึ่งบงช้ีถึงบทบาทของแบคทีเรียในปุยมูลไกที่เปน

จุลินทรียเริ่มตนในการสรางความรอน  สนับสนุนดวยความสัมพันธระหวางปริมาณของแบคทีเรีย            

กับอุณหภูมิและความช้ืน (r=0.550 และ r=0.610 ตามลําดับ, p<0.05) นอกจากน้ีแบคทีเรีย           

ยังดูดซึมแอมโมเนียไดดีกวาจุลินทรียชนิดอื่นๆ จากการที่ปริมาณของแบคทีเรียที่สัมพันธกับปริมาณ

แอมโมเนีย (r=0.612, p<0.05)  โดยกระบวนการไนตริฟเคชันเปนกระบวนการหลักจากปริมาณ          

ของแอมโมเนียสัมพันธกับปริมาณไนเตรทในปุยหมักทั้งสองสูตร  (p<0.01) 

 โดยสรุป การศึกษาการเจริญของจุลินทรียในปุยหมักชวยในการทําความเขาใจกระบวนการ

ยอยสลายมีเพียงบางพารามิเตอรที่กําหนดจุลินทรียบางกลุมในบางชวงของการหมัก สะทอน                  

ถึงคุณภาพของผลผลิตที่ถูกยอยสลาย ดังน้ันไมเพียงแตการศึกษาน้ีจะใหขอมูลที่ดีแกเกษตรกรเพื่อใช

จุลินทรียที่เหมาะสมสําหรับปุยหมักของตน แตยังชวยเลือกสภาวะที่ดีสําหรับจุลินทรียที่ผลิตปุยหมัก 

ที่ดีกวาไดดวย 
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The comparison study of microbial indices between two different composts-- 

swine manure and poultry manures was conducted during fermentation period for 4 

months and analyzed to study their characteristics. Both composts were divided after their 

temperatures into 4 phases—initial phase, thermophilic phase, end of active phase, and 

mature . The microorganisms of two composts showed significant difference in numbers 

due to many varieties influencing factors. Only actinomyces in both manures that had the 

same variation (r=0.654, p<0.05). For swine manure, the fungi was found dominant around 

55.7% corresponding to the temperature that was raised when it prospered (r=0.594, 

p<0.05) followed by actenomyces 37.0% and bacteria 7.3%. It also grew better in nutrients 

that had less nitrogen (r=-0.779, 9<0.05) but enough carbon as it correlated to C/N ratio 

(r=-0.780, p<0.01). For poultry manure, actinomyces was found greatest around 65.0% 

following by bacteria 22.5% and fungi 12.5%. However, as actinomyces in both manures 

seemed to grow better after the high temperatures had reached this indicated the enough 

role of bacteria in poultry manure as the initial microorganisms generating the heat. This 

was supported by the relationship between the amounts of bacteria with temperature and 

moisture (r=0.550 and r=0.610, respectively p<0.05). Furthermore, the bacteria seemed to 

assimilate the ammonia better than the others as the amounts of bacteria related to the 

amounts of ammonia (r=0.612, p<0.05). For both manures, nitrification seemed to be the 

major process as the amounts of ammonia significantly correlated to the amount of nitrate 

(p<0.01).  

 In conclusion, study of microbial prosperity in the manures helped in understanding the 

degradable process. Only some parameters determined some microorganisms on the certain 

phases reflecting the quality of the digested products. Therefore, not only this study provided a 

good data for agriculturers to use appropriate microorganisms for their compost but also helped 

to design  good conditions for the organisms to produce the better compost as well.      
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