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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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1 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จุลินทรียมีบทบาทในกระบวนการยอยสลายสารอินทรียในปุยหมัก (Hongyan  et al., 2007) 

ทําใหเกิดสารฮิวมิก  (Humic substances) ที่มีประโยชนในการปรับปรุงดิน  (Huang et al., 2005)         

ในกระบวนการหมักปุย จุลินทรียที่พบสวนใหญ จําแนกออกเปน 3 กลุม ดวยกันคือ แบคทีเรีย เช้ือรา 

และแอคติโนมัยซีส (กรมพัฒนาที่ดิน, 2539) โดยจุลินทรียเหลาน้ีมีความตองการสภาวะแวดลอม           

ที่แตกตางกัน จึงมีอัตราการเจริญเติบโตตลอดจนประสิทธิภาพในการยอสลายสารอินทรียแตกตางกัน  

สงผลใหลกัษณะคุณภาพปุยหมักแตละระยะแตกตางกันไปดวย  การศึกษาถึงอัตราการเจริญเติบโตของ

จุลินทรียในกระบวนการหมักปุย ณ เวลาตางๆ จึงมีความสําคัญตอการนํามาพิจารณาคุณภาพของ            

ปุยหมัก ตลอดจนแนวทางที่จะปรับปรุงคุณภาพปุยหมักเน่ืองจากกิจกรรมของจุลินทรียในอนาคตได 

อัตราการเจรญิเติบโตของจุลนิทรียแบงออกเปน 4 ระยะ โดยแตละระยะสัมพันธกับกระบวนการ

หมักปุยในระยะตางๆ ไดแก 1) ระยะลาเทนต (Latent phase) ซึ่งเปนระยะทีปุ่ยหมกัเริ่มผสมหรือที่เรยีกวา

ระยะ Initial phase จุลินทรียยังอยูในสภาพวะการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ดังน้ันอุณหภูมิ           

ในกองปุยหมักจึงมี การเปลี่ยนแปลงไมมากนักซึ่งมีคาใกลเคียงกับบรรยากาศ 2) ระยะเมโซฟลิค 

(Mesophiliic phase) เปนระยะที่จุลินทรียมีปริมาณเพิ่มข้ึน และเกิดการยอยสลายสารอินทรียตางๆ      

ไดผลพลอยไดเปนพลังงานความรอนทําใหอุณหภูมิภายในกองปุยสูงข้ึน ระยะน้ีจึงถูกจัดเปนระยะ

อุณหภูมิสูงเริ่มตนของกระบวนการหมักปุย 3) ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase)  เปนระยะ            

ที่จุลินทรียกลุมเทอรโมฟลิคทํางานไดดี และอุณหภูมิภายในกองปุยหมักยังคงสูงข้ึนเรื่อยๆ ขณะที่

จุลินทรียกลุมเมโซฟลิคตายลงหรอืหยุดการทํางานช่ัวคราว โดยจุลินทรียที่พบจะเปนจุลินทรียที่ยอยสลาย

เซลลูโลส และสารอินทรียที่เปนสารนอนฮิวมิก (non-humic   substances) ไดแกพวก Lactobacillus sp., 

Bacillus sp.  Pseudomonas sp.,   Achromobater sp., Flavobacterium sp. และ Bacillus sp. และ            

4) ระยะเจริญเต็มที่ (Mature phase) อุณหภูมิภายในกองปุยหมักลดลงเทากับอุณหภูมิภายนอก จุลินทรีย

กลุมเมโซฟลิคเริ่มกลับมามีบทบาทสําคัญตอการยอยสลายสารอินทรียอีกครั้ง  

จากบทบาทของจุลินทรียในข้ันตอนตางๆ ตอคุณลักษณะปุยที่แตกตางกันน้ี  จึงนํามาซึ่งการ

วิจัยเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรียชนิดตางๆ ในกองปุยหมักที่มี วัตถุดิบต้ังตนตางกัน 2 ชนิด ไดแก 

วัตถุดิบที่ทําจากมูลไก และมูลหมู ผสมกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน รําขาว มูลคางคาว 
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กากนํ้าตาล และผักสดสับเปนตน โดยศึกษาปริมาณจุลินทรียในกลุมหลักๆ 3 กลุมที่พบมาก

ไดแก แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส  และเช้ือรา นอกจากน้ีจะไดศึกษาความสัมพันธของปริมาณจุลินทรีย

ชนิดตางๆ กับพารามิเตอรที่เปนดัชนีทางคุณภาพของปุยหมักเชน อุณหภูมิ ความช้ืน ความเปนกรด-ดาง 

คารบอนไดออกไซด ปริมาณสารอินทรีย และอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนที่ตรวจวัดตลอด

กระบวนการหมัก อันจะเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการศึกษา และประเมินคุณภาพปุยหมัก เพื่อนําไปสู

การปรับปรุงคุณภาพปุยหมักอันจะเปนประโยชนตอเกษตรกรสืบไปในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.2.1 เพื่อศึกษาปริมาณและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรียในปุยหมักจากมูลหมูและมูลไก 

 1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรียในปุยหมัก 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 1.3.1 ปุยหมักตางชนิดกันมีปริมาณจุลินทรียในกระบวนการหมัก ณ เวลาตางๆ แตกตางกัน 

 1.3.2 จุลินทรียชนิดตางๆ ไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปุยหมัก             

ณ เวลาตางๆแตกตางกัน 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 ปุยหมักที่นํามาศึกษาเปนปุยหมักที่ผลิตข้ึนเองจากพื้นที่ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน                

จังหวัดนครปฐม โดยทําการหมักปุยดวยวัตถุดิบต้ังตนที่แตกตางกัน 2 ชนิดไดแก มูลหมู และมูลไก                   

รวมกับสวนผสมที่เปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถ่ิน โดยทําการเก็บตัวอยางปุยหมักมา

วิเคราะหในเวลาที่แตกตางกัน คือ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 วัน 

ตามลําดับ ทําการวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย 3 ชนิด ไดแก แบคทีเรีย แอกติโนมัยซีส และเช้ือรา       

ดัชนีทางคุณภาพ ไดแก อุณหภูมิ ความช้ืน ความเปนกรด-ดาง ปริมาณคารบอนไดออกไซด และ

ปริมาณสารอินทรีย อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน  จากน้ันนํามาหาความสัมพันธของปริมาณ

จุลินทรียทั้ ง 3  ชนิด  กับพารามิ เตอรที่ เปนดัชนีทางคุณภาพของปุยหมักและกระบวนการ                      

เกิดสารฮิวมิกในลักษณะเปรียบเทียบระหวางปุย 2 ชนิด 

 1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 นํามาพิจารณาคุณภาพของปุยหมัก ตลอดจนแนวทางที่จะปรับปรุงคุณภาพปุยหมัก

เน่ืองจากกิจกรรมของจุลินทรียในอนาคตได 

 1.5.2 เกษตรกรสามารถนําผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

จุลินทรีย และดัชนีที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประเมินคุณภาพปุยหมักในชวงอายุที่เหมาะสมที่นําไปใช

ประโยชนในการปรับปรุงดิน          

 1.5.3 ใหนักวิชาการเปนแนวทางในการศึกษาการเจริญเต็มที่ของปุยหมักโดยใชดัชนี                

ทางจุลินทรียประเมินคุณภาพของปุยหมัก หรือตอยอดงานวิจัยตอไป 
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บทที่ 2 

บทตรวจเอกสาร 

 

2.1 ปุยหมัก (Compost) 

     ปุยหมัก คือ ปุยอินทรียชนิดหน่ึงที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียหลายชนิดในการยอยสลาย

สารอินทรียวัตถุซึ่ ง เปนองคประกอบของเศษพืชหรือวัสดุ เหลือใชชนิดต างๆ จนกระทั่ ง                 

ไดสารอินทรียวัตถุที่มีความคงทน ไมมีกลิ่น มีสีนํ้าตาลปนดํา (รสสุคนธ, 2549) ปุยหมักที่มีคุณภาพ

จะตองระบุชนิดวัสดุอินทรียที่ใชในการผลิตและผานกระบวนการยอยสลายโดยสมบูรณ จนเน้ือปุย                

มีลักษณะนุมมีอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิภายนอก และมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบได                  

เปนไปตามมาตราฐานปุยอินทรียตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548  (กรมวิชาการเกษตร, 

2548) การใสปุยหมักที่มีคุณภาพลงสูดินจะชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งสมบัติทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ ทําใหดินเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช โดยธาตุอาหารในปุยหมักจะเปนประโยชน

ตอพืช พืชจะนําเอาธาตุอาหารไปใชไดเมื่อผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางชีวเคมีกอนซึ่งจะ

อาศัยกิจกรรมการทํางานของจุลินทรีย (ทิพวรรณ และ Takayuki, 2545)  

        การผลิตปุยหมักสิ่งหน่ึงที่ตองคํานึงถึง คือ ปจจัยตาง ๆในการควบคุมกระบวนการของเช้ือ           

ที่จะเกิดข้ึนในกองปุยหมัก และปจจัยที่สําคัญเหลาน้ี ไดแกอุณหภูมิ ความช้ืน ความเปนกรด-ดาง    

และอัตราสวนของสารประกอบคารบอนตอไนโตรเจน(C/N ratio) ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตนที่ควร                     

มีความเขาใจ เพื่อจะไดปรับสภาพปจจัยดังกลาวใหเหมาะสมกับความตองการของจุลินทรีย                      

ในกองปุยหมักซึ่งเช้ือจุลนิทรยีจะเจรญิไดดีและเพ่ิมกิจกรรมใหไดสงูเปนการชวยเรงใหสารอินทรียวัตถุ

สลายตัวเร็วย่ิงข้ึน จึงจะทําใหไดปุยหมักใชเวลาอันรวดเร็วกวาที่เปนอยูเดิม ทุนทั้งเวลาและคาใชจาย

ในการทําปุยหมักข้ึนใช 

2.2 กระบวนการทําปุยหมัก 

กระบวนการทําปุยหมักมีหลายแบบ ซึ่งแตละแบบน้ันมีจุลินทรียเขามารวมกิจกรรมดวย         

แบงตามสภาวะการหมักตามชนิดของจุลินทรียแลวแบงเปน 2 อยาง คือ การหมักปุยในสภาวะที่มีอากาศ 

(aerobic process) กับการหมักปุยในสภาวะที่ไมมีอากาศ (anaerobic process) (เกษม, 2546) 

      2.2.1 การหมักแบบใชออกซิเจน (Aerobic process) 

     การหมักแบบใชออกซเิจนเปนการยอยสลายวัสดุที่ยอยสลายไดโดยใชออกซิเจนซึ่งใชเวลา

ในการยอยสลายเร็วมาก  และปลอยพลังงานในรูปของความรอนจํานวนมากจากปฏิกิรยิาออกซิเดชัน

ของสารประกอบอินทรียวัตถุไปเปนแกสคารบอนไดออกไซด ซึ่งการหมักโดยวิธีน้ีจะมีขอดีคือ               



4 
 

ไมมีกลิ่น อุณหภูมิที่เกิดข้ึนระหวางการหมักน้ันคอนขางสูงพอที่จะฆาเช้ือโรคที่อาจทําใหเกิดอันตราย

ตอคนและใหผลผลิตสดุทายที่เสถียร ดังปฏิกิริยาที่ 1 

 

อินทรียวัตถุ + ออกซิเจน + สารอาหาร                          คารบอนไดออกไซด + แอมโมเนีย +   

       ซัลไฟด +  สารอินทรียคงตัว +  

       เซลลใหม + ความรอน  ………..  [1] 

         

                 จากสมการท่ี  1 จะเห็นวาสารอินทรีย (organic matter) ไดแกโปรตีน กรดอะมิโน 

คารโบไฮเดรต ไขมัน เซลลูโลส และลิกนิน เปนตน สวนสารอินทรียคงตัว (resistant organic matter) 

จะเปนปุยหมักที่เกิดข้ึนน่ันเอง โดยจะเปนสารอินทรียที่ไมสามารถยอยสลายไดอีกตอไป เซลลที่เกิดใหม

เมื่อตายไปจะถูกยอยสลายไปเปนอินทรียสารคงตัวเชนกัน  

                  การเกิดกระบวนการยอยสลายแบบใชออกซิเจนไดน้ันตองมีสภาวะที่เหมาะสม เชน           

มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ อุณหภูมิ ความช้ืนพอเหมาะ ดังน้ันการหมักปุยแบบแอโรบิก วัตถุดิบที่ใช

ตองไมอัดแนนเกินไป ตองมีรูพรุนอยูบางจึงจะทําใหประสิทธิภาพการยอยสลายดีข้ึน นอกจากน้ี             

การทําปุยหมักจากเศษวัสดุตางๆ ยังสามารถเพิ่มวัสดุอื่นลงไปไดดวย เชน มูลสัตวและสารเคมี               

บางชนิดการยอยสลายโดยวิธีน้ีเปนไปไดเร็ว ในอุตสาหกรรมปุยขยะใชเวลาประมาณ 5 วัน และ            

ไมสงกลิ่นเหม็นรุนแรงโดยทั่วไปการหมักแบบใชออกซิเจนสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี คือ 

      1. การหมักแบบใชออกซิเจนตามธรรมชาติ 

          การหมักแบบใชออกซิเจนตามธรรมชาติ การหมักแบบน้ีเรียกโดยทั่วไปวา Windrow 

Composting โดยนํามูลฝอยที่มีอินทรียวัตถุที่ยอยสลายไดเชน เศษพืช ซากพืช ใบไม หญา รวมทั้ง           

มูลสัตว และอุจจาระไปกองรวมกันใหแตละกองมีขนาดเล็ก เพื่อใหมูลฝอยสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ

มากที่สุดแตถากองรวมกันใหเปนขนาดใหญมูลฝอยที่อยูบางในอาจไดรับออกซิเจนไมเพยีงพอ ทําใหเกิด

สภาพการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนข้ึนได นอกจากน้ีจะตองมีการพลิกขยะกลับเปนครั้งคราวเพื่อให

ออกซิเจนเขาไปในกองปุยหมักขยะไดมากที่สุดการหมักแบบน้ีจึงมักมีกองขยะกวางประมาณ           

2 x 3 เมตร สูงประมาณ 1.2-1.8 เมตร ใหยาวไปตามพ้ืนที่เปนแถวขนานกันไปหลายๆ แถว เต็มพื้นที่

หรือตามจํานวนขยะที่มีอยู ขยะจะถูกยอยใหเปนปุยภายในระยะเวลา 3-8 เดือน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพ

ลักษณะแวดลอมทั่วไปไดแก ความช้ืน อุณหภูมิ และการสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ (ธันวดี, 2547)  

      2. การหมักโดยเรงอัตราการยอยสลายโดยใชเครื่องจักรกลชวย 

          การหมักโดยเรงอัตราการยอยสลายโดยใชเครื่องจักรกลชวยวิธีน้ีเรียกวา Height-

Rate Composting มีการใชเครื่องมือชวยใหออกซิเจนในอากาศสัมผัสกับมูลฝอยไดมากที่สุดอาจใช

พัดลมหรือใบพัดใหอากาศหมุนเวียนหรืออาจทําใหเปนกระทะเจาะรูมีการพลิกกลับนอกจากใช

แบคทีเรียที่ใชออกซเิจน 



5 
 

เครื่องจักรกลเติมออกซิเจนใหมูลฝอยแลวในการหมักจําเปนตองทาํใหมูลฝอยเปนช้ินเล็กและแยกสวน

ที่ไมยอยสลายออกจะชวยใหสัมผัสกับออกซิเจนมากข้ึน การยอยสลายก็จะเร็วข้ึนดวย ใชเวลา

ประมาณ 5-7 วัน การหมักขยะโดยวิธีน้ีจําเปนตองสรางเปนโรงงาน  และมีเครื่องจักรกล ซึ่งตองลงทุน

คอนขางสูงนอกจากน้ันในระหวางการดําเนินงานก็ตองมีวิศวกร  ผูมีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม

ดวย จึงทําใหเปนปญหาเกี่ยวกับเงินลงทุน และดําเนินการ รวมทั้งคาซอมแซมดูแลรักษาดวย (ธันวดี, 

2547) 

         2.2.2 การหมักแบบไมใชออกซิเจน (Anacerobic decomposirion) 

         การหมักแบบไมใชออกซิเจน คือการหมักแบบไรอากาศเปนการยอยสลายสารอินทรียหรือ

วัตถุของจุลินทรียชนิดที่ไมใชออกซิเจนในอากาศ ซึ่งของเสียที่นํามาใชในการหมักจะอยูในลักษณะ                  

กึ่งของเหลว  (slurry)  การยอยสลายแบบไรอากาศน้ันอุณหภูมิจะตํ่า และมีกลิ่นเหม็นเกิดข้ึนโดยมีอัตรา        

การสลายตัวอยางชาๆ และใชเวลานาน แตมีขอดีคือ ไมตองดูแลมาก ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน ดังปฏิกิริยาที่ 2
   

   

อินทรียวัตถุ + สารอาหาร+ นํ้า                    คารบอนไดออกไซด + มีเทน + นํ้า + แอมโมเนีย +                      

        สารอินทรียคงตัว+ เซลลใหม  +.....+  

        ความรอน   ……………………. [2] 
           
       จากสมการที่ 2 จะเห็นวากระบวนการหมักแบบไมใชออกซิเจนน้ีจะทําใหเกิดแกสมีเทน 

(CH4) ซึ่งเปนแกสชีวภาพที่สามารถนําไปใชเปนเช้ือเพลิงได แตผลเสียที่ตามมา คือกลิ่นเหม็นจาก          

แกสไขเนา (H2S) (สรพรรณ, 2546) และใชเวลาในการหมักนานกวาการหมักแบบใชออกซิเจน              

ดังแสดงในตารางที่ 1                
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบระหวางการหมักแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน 

ลักษณะท่ีใชเปรียบเทียบ การหมักแบบใชออกซิเจน การหมักแบบไมใชออกซิเจน 

การใชพลังงาน ใชพลังงานจากภายนอก ใหพลังงานจากการหมัก 

ผลผลิต ฮิวมัส ,  คารบอนไดออกไซด 

และนํ้า 

คา ร บ อน ไ ดอ อก ไซ ด ,  สลั ด จ  

และแกสมีเทน 

การลดลงของปริมาตร นอยกวารอยละ 50 นอยกวารอยละ 50 

เวลาในการหมัก 20 ถึง 30 วัน 20 ถึง 40 วัน 

จุดประสงค ลดปริมาตรขยะ ผลิตพลังงาน 

ผลพลอยได ปุยหมัก ลดปริมาตรขยะและไดขยะที่คงตัว 

ท่ีมา: เจนวิทย (2554) อางจาก Tchobanoglous  et al. (1993) 

แบคทีเรียที่ไมใชออกซิเจน 
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2.3 วัสดุท่ีใชทําปุยหมัก 

องคประกอบในการทําปุยหมักที่สําคัญตองประกอบไปดวย 1) วัสดุหลักในการหมักปุยซึ่งใน

งานวิจัยน้ีไดแก มูลหมู หรือมูลไก และผักสดสับ  2) องคประกอบที่ชวยในการทํางานของจุลินทรีย 

ไดแก เช้ือจุลินทรียที่มีความเหมาะสม รําขาว นํ้า และกากนํ้าตาล และ 3) องคประกอบที่ชวยเพิ่ม

คุณภาพของปุยหมักและปรับสภาพของปุยหมักใหเหมาะสมตอการนําไปใช ไดแก มูลคางคาว      

ธาตุอาหารรอง กระดูกวัวปน และโดโลไมท ซึ่งองคประกอบเหลาน้ีมีบทบาทที่สําคัญแตกตางกันไป           

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

                1. มูลสุกร 

          มูลสุกรเปนมูลสัตวที่มีธาตุอาหารคอนขางสูง โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส มูลสุกรแหง

จึงมักเปนที่นิยมในการทําเปนวัตถุดิบสําหรับปุยหมักของชาวสวนผักมากที่สุด มูลสุกรมักจะมีปริมาณ

ทองแดงมากการใชสะสมนานๆ อาจจะเปนอันตรายตอพืชได ควรนําไปทําปุยหมักรวมกับแกลบ              

ข้ีเลื่อย ฟางขาว กอนที่จะนําไปใช   (ทรายแกว และ คณะ, 2556 อางจาก กรมสงเสริมการเกษตร, 

2551) มูลสุกรมีสวนประกอบทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารที่ขับถายออกมาข้ึนอยูกับปจจัยหลาย

ประการไดแก อายุ นํ้าหนักตัว พันธุ อาหาร ปริมาณนํ้าที่กิน มูลสุกรจะมีความเปนกรดดางประมาณ 

7.2 - 8.2 สวนประกอบทางเคมีของมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายหลังขับถายออกมาแลว 

(Mullre, 1980)  

             2. มูลไก 

  มูลไกมีลักษณะเดนที่สําคัญคือมีปริมาณไนโตรเจนสูง โดยอยูในรูปแอมโมเนีย                      

ถึง  รอยละ 30 ของไนโตรเจนทั้งหมด และมีกรดยูริกเปนองคประกอบสําคัญของไนโตรเจนในมูลสด            

(ปน และเมธา, 2546) นอกจากน้ีมูลไกขังกรงที่มีวัสดุรองพ้ืนกรง เชน แกลบ ข้ีเลื่อย หรือวัสดุอินทรีย

อื่น เพื่อใหดูดความช้ืนจากนํ้าที่ใชเลี้ยงและสิ่งขับถาย เมื่อเก็บกวาดวัสดุรองพ้ืนพรอมมูลไก                

วัสดุรองพื้นน้ียังเปนวัตถุดิบในการเพิ่มปริมาณคารบอนแกปุยหมักไดอีกดวย มูลไกมีความเขมขน

สารอาหารหลักโดยเฉลี่ย ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมรองจากมูลคางคาวดังตาราง  

ที่  2 การเก็บมูล ไก ไว เป นเ วลานานอาจสูญ เสี ยธาตุอาหารไนโตร เจนจากการระเหย                      

ในรูปแกสแอมโมเนียได 

     3. ผักสดสับ 

          ผักสดสับ เชน ผักตบชวา  และสวะในแมนํ้าลําคลอง โดยเฉพาะอยางย่ิงผักตบชวา          

ที่เปนปญหาในการกําจัดอยูในขณะน้ี การนําวัชพืชตางๆ มาทําปุยหมัก จึงนับวาเปนแนวทางในการ

กําจัดที่ดี โดยเปลี่ยนใหเปนปุยหมักทีม่ีประโยชนตอการปรบัปรุงดิน และชวยทําลายแหลงของศัตรูพชื

ไดเปนอยางดี 
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 ตารางท่ี 2 ปริมาณธาตุอาหารในมลูสัตวชนิดตางๆ 

ชนิดมูลสัตว 
ธาตุอาหารหลัก (%) 

N P K 

มูลไก 2.28* 5.91* 3.02* 

2.7** 6.3** 2.0** 

2.59*** 1.96*** 2.29** 

เฉลี่ย 2.52 4.72 2.44 

มูลหม ู 2.83* 16.25* 0.11* 

1.3** 2.4** 1.0** 

2.69*** 3.24*** 1.12*** 

เฉลี่ย 2.27 7.30 0.74 

มูลวัว 1.95* 1.76* 0.43* 

1.1** 0.4** 1.60** 

1.36*** 0.51*** 1.71*** 

เฉลี่ย 1.47 0.89 1.103 

มูลคางคาว 3.32* 13.95* 0.29* 

3.1** 12.2** 0.6** 

เฉลี่ย 3.21 13.07 0.44 

ท่ีมา: *ทรายแกว และคณะ (2556), **กรมพัฒนาที่ดิน (2557), ***ดวงใจ (2553) 

 

    4. เชื้อจุลินทรีย 

         ปจจุบันไดมีการพัฒนาเช้ือจุลินทรียเพ่ือนํามาใชเรงการหมักใหเร็วข้ึนที่เรียกวา                 

สารเรงปุยหมักโดยกรมพัฒนาที่ดินจะแจกจายใหเกษตรกรหรือผูสนใจในจํานวนที่เหมาะสมกับ

ปริมาณที่ตองการจะทําปุยหมัก เชน พด.2 ซึ่ง สารเรง พด.2 ประกอบดวยจุลินทรีย 3 สายพันธุ คือ 

ยีสต (Saccharomyces sp.)  ผลิตแอลกอฮอล กรดอินทรีย และวิตามินบี แบคทีเรีย (Bacillus sp.)              

ผลิตกรดแลคติค (ปนมณี ,  2547) และ แบคทีเรีย (Lactobacillus sp.) ยอยสลายโปรตีน                    

ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินคัดแยกเช้ือจุลินทรียที่มีคุณสมบัติในการยอยสลายวัสดุอินทรียจากเศษเน้ือสัตว        

ผัก ผลไม จากดินบริเวณรากหญาแฝก โดยคุณสมบัติของเช้ือจุลินทรียในสารเรง พด.2 เปนจุลินทรีย      

ที่มีความสามารถในการยอยสลายวัสดุเหลือใชลักษณะสดไดดี สามารถเจริญไดดีที่อุณหภูมิปานกลาง             

(30 องศาเซลเซียส) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) 
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     5. รําละเอียด (Rice bran) 

                รําละเอียดเปนผลพลอยไดจากการสีขาวเชนเดียวกับปลายขาว รําละเอียดเปนวัตถุดิบ

ในการประกอบสูตรอาหารสุกรหรือสัตวปกที่นิยมกันมากเพราะมีคุณคาทางอาหารที่สําคัญ                

และยังเปนองคประกอบที่สําคัญในการทําปุยหมักในการเปนอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 

รําขาวมีองคประกอบคารบอนที่ยอยสลายงายและเปนวัตถุดิบที่มีขนาดเล็กสามารถแทรกซึมลงไปใน

กองปุยหมักรวมไปกับนํ้าไดอยางทั่วถึง นอกจากน้ีรําขาวยังมีไขมันที่สูงและไวตามินบีชนิดตางๆ             

(สุกัญญา, 2539) อันเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียอีกดวย     

    6. นํ้า 

                  นํ้าเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการหมักชาหรือเร็ว เพราะเปนบริเวณที่จุลินทรียอาศัย

อยู การใหความช้ืนอยางทั่วถึงจึงเปนปจจัยสําคัญในการใหจุลินทรียยอยสลายวัตถุดิบในปุยหมัก             

ใหเปนไปไดอยางสมบูรณ หากกองปุยหมักแหงหรือความช้ืนตํ่าจะทําใหการสลายตัวเปนไปไดชา 

อยางไรก็ดี ปริมาณความช้ืนตองมีอยางพอเหมาะ เพราะหากมีนํ้าขังการถายเทอากาศไมดีจะทําให

เกิดการยอยแบบไมใชออกซิเจน เกิดแกสและกลิ่นเหม็นได และอาจทําใหสูญเสียธาตุในโตรเจน            

ในรูปแกสแอมโมเนียได (ศักด์ิสิทธ์ิ, 2533) ปริมาณความช้ืนเริ่มตนในกระบวนการหมักเพื่อใหเกิด 

การแทรกซึมไปยังวัสดุหมักไดอยางทั่วถึงควรอยูที่ประมาณรอยละ 50-60 โดยนํ้าหนัก (Stentiford, 

1996) 

     7. กากนํ้าตาล (Molasse) 

          กากนํ้าตาลเปนของเหลวสีดําที่เหนียวขน ไมสามารถจะตกผลึกนํ้าตาลไดอีก เปนเน้ือ

ของสิ่งที่ไมใชนํ้าตาลที่ละลายปนอยูในนํ้าออย ประกอบไปดวยนํ้าตาลซูโครส นํ้าตาลอินเวอรท 

(invert sugar) และสารเคมี เชน ปูนขาว ซึ่งใชในการตกตะกอนใหนํ้าออยใส สวนประกอบของ

กากนํ้าตาลมีองคประกอบหลักที่สําคัญคือนํ้าตาลซูโครสซึ่งเปนอาหารที่สําคัญของจุลินทรีย ซึ่งจะมี

ซูโครสปนอยูถึงรอยละ 7.5 นอกจากน้ีกากนํ้าตาลยังมีสวนประกอบ ของโพแทสเซียม อินทรียวัตถุ 

และธาตุอาหารรอง (พิเชษฐ, 2009) อันเปนประโยชนตอการปรบัปรุงคุณภาพดินและเพ่ิมคุณคาใหแก

ปุยหมัก ดังน้ันการใชกากนํ้าตาลไมเพียงแตจะชวยกําจัดของเสียแลว ยังเปนการนํากลับมาใช               

ใหเกิดผลประโยชนทางการเกษตรไดเปนอยางดีอีกดวย 

      8. มูลคางคาว 

             มูลคางคาวมักถูกเติมลงเปนสวนผสมของปุยหมักเพราะมีธาตุอาหารคอนขาง

มากกวาปุยจากมูลสัตวชนิดอื่น (ทรายแกว และคณะ, 2556) ดังตารางที่ 2 โดยมูลคางคาวมี                

ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมมากถึง 13 ชนิด จากทั้งหมด 16 ชนิดที่พืช

ตองการใหปริมาณฟอสฟอรัสมากถึง รอยละ 13.07 ซึ่งมาจากปสสาวะของคางคาว และสามารถนําไปใช

แทนฟอสฟอรัสสังเคราะหไดทันที นอกจากน้ีแลวมูลคางคาวยังชวยปรับสภาพดินใหรวนซุย                    
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ปรับการระบายนํ้า และชวยระบายอากาศในดินอีกดวย (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน, 2557)       

              9. ธาตุอาหารรอง ( Micronutrient element) 

         ธาตุอาหารรองของพืช ไดแกธาตุ เหล็ก (Fe) แมงกานีส  ( Mn) ทองแดง ( Cu) สังกะสี  

(Zn) โบรอน (B) โมลิบดีน่ัม (Mo)  และ คลอไรด ( Cl) มักถูกเติมลงไปเปนสวนผสมของการทําปุยหมัก 

เพราะนอกจากจะเปนธาตุอาหารท่ีมีความจําเปนตอพืชแลว ยังเปนองคประกอบที่จุลินทรียตองการ

ในการเจริญเติบโตดวย (Richard, 1992) อยางไรก็ดี การเติมธาตุอาหารรองในการทําปุยหมักน้ัน 

วัตถุประสงคหลักเพื่อใหธาตุอาหารไดเกาะยึดกับสารฮิวมิกที่เกิดข้ึนจากกระบวนการหมัก และนําไป

ปลดปลอยแกพืชภายหลัง เปนการเพิ่มคุณคาปุยหมักใหมีคุณภาพดีมากย่ิงข้ึน แตหากเติมมาก

จนเกินไปพืชอาจไดรับมากเกินไปจนเกิดอาการเปนพิษได (ยงยุทธ, 2543) 

     10. กระดูกวัวปน 

          กระดูกวัวปนเปนวัตถุดิบอาหารที่ใหทั้งธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงรอยละ  24 

และ 12 ตามลําดับ (อุทัย, 2529) จึงเหมาะอยางย่ิงที่จะเปนวัตถุดิบในการทําปุยหมักเพ่ือเพ่ิมปริมาณ

ธาตุอาหารท้ังสองชนิด กระดูกวัวปนเปนผลพลอยไดจากโรงฆาสัตวโดยนํากระดูกมาตมหรือน่ึงเพื่อ          

ฆาเช้ือโรครวมทั้งเปนการทําใหไขมันสวนใหญที่กระดูกละลายออกมา จากน้ันกระดูกวัวน้ีจะถูกนําไป

ทิ้งจึงจัดเปนของเสียทางการเกษตรที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีกทางหน่ึง 

               11. ไดโลไมท 

                   ไดโลไมทเปนแรที่มีผลึกระบบเฮกะโกนาล มักพบในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน มีกําเนิด

เชนเดียวกับแคลไซต พบในหินปูนโดโลมิติก (Dolomiitic limestone) หรือในหินออนโดโลมิติก 

(Dolomitic marble) ในประเทศไทยพบที่ อําเภอทามวง เขาถํ้า อําเภอเมือง วังกะโดง อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบรุี  เกาะสีชัง และ อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา ปกติมักจะมีสีชมพู สีเน้ือ อาจมีมีสีหรือสี

ขาว เทา เขียว นํ้าตาล หรือดํา เน้ือแรมีทั้งโปรงใสถึงโปรงแสง (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) มีสูตรทางเคมี 

คือ CaMg(CO3)2 (Hudson Institute of Mineralogy, 2015) ธาตุสําคัญที่ประกอบไปดวย แคลเซียม

ออกไซด (CaO) รอยละ 30.4 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 21.7  (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) 

บทบาทของโดโลไมทที่สาํคัญ ไดแก การเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน เพื่อเสริมสรางสวนที่เปนดอกชวยในการ

ผสมเกสรและการติดเมล็ด ตลอดจนเรงสรางความเจริญเติบโต และเพิ่มภูมิตานทานตอโรคและแมลง

ตางๆ (สํานักเกษตรอําเภอตะกั่วทุง, 2557) นอกจากน้ีสภาพความเปนดางของโดโลไมทยังชวยในการ

ปรับสภาวะความเปนกรด-ดางในกองปุยหมักใหเหมาะแกการทํางานของจุลินทรียที่ตองอยูในชวง             

6.5-8.5 (Gray, 1971) และยังชวยแกปญหาปุยเค็ม ตลอดจนลดสภาวะกรดท่ีไดจากกิจกรรม             

ของจุลินทรีย (Immanuel et al., 2007) ทําใหปุยหมักอยูในสภาพพรอมใชงานอีกดวย 
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องคประกอบในการทําปุยหมักมีบทบาทหรือหนาที่ในกองปุยหมักที่แตกตางกันออกไป            

การเลือกองคประกอบที่เหมาะสมจะชวยทําใหคุณภาพปุยหมักดี และเปนประโยชนตอการนําไปใช           

ในการปรับปรุงดินซึ่งองคประกอบที่ ดีน้ันจะตองประกอบไปดวยคุณคาทางอาหารที่สําคัญ                    

และชวย  สนับสนุนในกิจกรรมของจุลินทรีย และที่สําคัญตองไมมีองคประกอบที่เปนพิษ เชน โลหะ

หนักหรือยาฆาแมลง (กรมวิชาการเกษตร, 2548) อันจะถายทอดและปนเปอนไปยังหวงโซอาหารได 

นอกจากน้ีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรอาจนํามาประยุกตเปนวัตถุดิบในการทําปุยหมักได เน่ืองจาก              

ยังมีธาตุอาหารท่ีสําคัญ เชน เปลือกถ่ัวเหลือง หญา และฟางขาว เปนตน 

2.4 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการแปรสภาพภายในกองปุยหมัก 

        กระบวนการยอยสลายในกองปุยหมักเกิดข้ึนโดยกิจกรรมของจุลินทรีย ดังน้ันสภาพแวดลอม

ตางๆ ภายในกองปุยหมักจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวควบคุมกิจกรรมของจุลินทรียและมีผลตอไป

ถึงอัตราการยอยสลายดวย สําหรับปจจัยของสภาพแวดลอมดังกลาวสามารถแบงออกได ดังน้ี 

          2.4.1 อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) 

         ปริมาณสารอาหารท่ีจลุนิทรยีจะนําไปใชพิจารณาไดจากคาอัตราสวนของสารประกอบ

คารบอนตอไนโตรเจนของเศษวัสดุน้ันๆ โดยมีปริมาณไนโตรเจนเปนปจจัยจํากัดที่สําคัญ พบวาคา

อัตราสวนของสารประกอบคารบอนตอไนโตรเจน ที่เหมาะสมในการยอยสลาย มีคาระหวาง 20             

ถึง 40 ตอ 1 (Polpraseart, 1989) โดยไนโตรเจนมีผลโดยตรงตอปริมาณสารอาหารท่ีพืชจะนําไปใช            

ในการผลิตปุยหมักถาวัสดุมีปริมาณไนโตรเจนไมเพียงพออัตราการยอยสลายจะตํ่าหรือถาเศษพืชมีคา

อัตราสวนของสารประกอบคารบอนตอไนโตรเจนกวางการยอยสลายจะชา ดังน้ันการเติมไนโตรเจน

ลงไปก็เพื่อลดคาอัตราสวนของสารประกอบคารบอนตอไนโตรเจนใหอยูในสภาพที่เหมาะสําหรับ              

ใหจุลินทรียนําคารบอนและไนโตรเจน ไปใชในกิจกรรมสรางเซลล เชน สรางสารโปรตีน และ                   

กรดนิวคลิอิก เปนตน สวนแรธาตุอาหารอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญ รองลงไป ไดแก ฟอสฟอรัส (P) ซัลเฟอร 

(S) แคลเซียม (Ca) และแรธาตุอื่นๆ ทีเปนองคประกอบภายในเซลลของจุลินทรียในกองปุยหมัก   
  Alexander (1961) ไดรายงานวาในกองปุยหมัก ปริมาณคารบอนในสารอินทรีย

รอยละ  20-40 จะถูกดูดซึม เข าไปในเซลล ใหมและสวนที่ เหลือก็ ถูก เปลี่ ยนไปเปนแกส

คารบอนไดออกไซดในกระบวนการผลิตพลังงาน โดยทั่วไปแลวเซลลเหลาน้ีประกอบไปดวยคารบอน

และไนโตรเจน รอยละ 50 และ 5 โดยนํ้าหนักแหง ตามลําดับ ดังน้ันจากที่กลาวมาความตองการ         

ของไนโตรเจนในการหมักคือ ตองใหมีไนโตรเจนประมาณรอยละ 2.5-5 ของคารบอนเริ่มตนจึงจะทํา

ใหไดคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเริ่มตนของของผสมมีคาประมาณรอยละ 25 
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          2.4.2 ลักษณะของเศษวัสดุ 

         สวนใหญการทําปุยหมักจะทําจากเศษพืช โดยเฉพาะการสงเสริมใหแกเกษตรกร

ลักษณะของเศษวัสดุจึงมีสวนสําคัญตอกระบวนการยอยสลาย ซึ่งไดแก ขนาดของเศษวัสดุ                

ความสดของเศษวัสดุ เปนตน 

         ขนาดของเศษวัสดุ  ถาเปนวัสดุที่มีขนาดเล็ก การผสมคลุกเคลาทําไดทั่วถึง                   

พื้นที่ผิวสัมผัสมีมาก ดังน้ันโอกาสที่จะถูกยอยสลายจึงมากกวา แตถาขนาดของเศษวัสดุมีขนาด         

ที่ละเอียดมากเกินไป เชน อุจจาระของมนุษย มูลสัตว สลัดจจากถังตกตะกอน เปนตน เศษวัสดุ

เหลาน้ีก็จะไปขัดขวางการแพรของออกซิเจนที่จะเขาไปในกองปุยเพราะวาในชวงแรกของการหมักปุย

ที่มีอุณหภูมิสูงน้ัน (thermophillic) เปนชวงที่มีความตองการออกซิเจนมากที่สุดอาจทําใหเกิดสภาพ

ไรออกซิเจนภายในกองปุยหมักได ทําใหกองหมักมีกลิ่นเหม็น อาจปรับใหดีข้ึนโดยนําเศษวัสดุอื่นที่มี

ขนาดใหญกวามาผสมเพ่ือเปน การปรับโครงสรางของกองปุยหมักใหมี การถายเทอากาศที่ดีข้ึน เชน 

เศษกิ่งไม ใบไม ฟางขาง หรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่หาไดงายในทองถ่ินน้ัน สําหรับการกองปุยหมักโดยใช

เศษวัสดุที่มีขนาดใหญ การผสมคลุกเคลาจะทําไดไมทั่วถึงนัก และการปฏิบัติอาจทําไดยาก ดังน้ัน    

การกองปุยหมักจากเศษวัสดุขนาดใหญ จึงควรจะกองเปนช้ันๆ และอาจตองมีการพลิกกลับกองปุย

เพื่อชวยผสมคลุกเคลาใหอากาศผานเขาทั่วถึงกันไดดีข้ึน Gray (1971) กลาววาขนาดของอนุภาค

สําหรับการหมักโดยทั่วไปควรมีขนาดประมาณ 0.5-2.0 น้ิว 

 2.4.3 ความชื้น 

                  ความช้ืนเปนคาที่บงบอกถึงปริมาณนํ้าในกองปุยหมักซึ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต               

และการเจริ ญของจุ ลิ นทรี ย  เ น่ื องจากปฏิกิ ริ ยาเคมี ในเซลล ของสิ่ งมี ชี วิต  (metabolism)                         

ตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในเซลล และ การปลดปลอยเอนไซมออกมายอยสลายโมเลกุลใหญภายนอกเซลล

จุลินทรีย (extracelluar digestion) ในกองปุยหมัก โดยปกติจะมีอุณหภูมิสูงทําให นํ้าระเหยจาก          

กองปุยตลอดเวลา ถึงแมวาสารอินทรีย วัตถุจะมีสมบั ติที่อุมนํ้าได ดีก็ตาม ดังน้ันจึงตองเติมนํ้า                 

ลงในกองปุยหมักในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยไมทําใหปริมาณความช้ืนมากหรือนอยเกินไประดับความช้ืนใน

กองปุยหมักที่เหมาะสมตอการยอยสลายประมาณรอยละ 50-60 (โดยนํ้าหนัก) ถาความช้ืนตํ่ากวารอยละ 40 

การยอยสลายก็จะเกิดข้ึนอยางชาๆ แตถาความช้ืนมากเกินกวารอยละ 80 จะทําใหกองปุยหมักแฉะเกินไป 

การระบายอากาศไมดีจนทําใหเกิดสภาพไมมีอากาศ กระบวนการยอยสลายจะเกิดไดชาเชนกัน (กรมพัฒนา

ที่ดิน, 2537) 

            Polprasert (1989) กลาววาหากความช้ืนของกองปุยหมักตํ่ากวารอยละ  20                

จะไปยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียภายในกองหมัก ดังน้ันความช้ืนที่เหมาะสมควรจะอยู

ระหวางรอยละ 50-70  แตถาหากความช้ืนมีคามากกวารอยละ70 จะทําใหสารอาหาร ถูกชะลาง

ออกไปทําใหคุณภาพของปุยหมักตํ่าลงและเกิดการแพรกระจายของเช้ือโรคดวย อีกทั้ง นํ้าสวนเกิน  
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จะไปเกาะอยูตามชองวางระหวางอนุภาคของปุยหมักทําใหปดกั้นการระบายอากาศภายในกองปุย            

ซึ่งกอใหเกิดสภาวะไรออกซิเจนได  

 ความช้ืนนอกจากจะมีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตและการทํางานของเช้ือจุลนิทรียแลวยังมี

ผลทางออมตอการระบายอากาศ กลาวคือถาความช้ืนมีมากการแพรกระจายของออกซิเจนในกองปุย

หมักจะเกิดไดยากจนทําใหเกิดสภาพขาดออกซิเจนและมีผลตออัตราการยอยสลายสารอินทรีย

ดังกลาว (Hang, 1980) 

 2.4.4 การระบายอากาศ 

         การระบายอากาศในกองปุยหมักเปนสิ่งจําเปน เน่ืองจากจุลินทรียที่ตองการอากาศจะใช

ออกซิเจนเปนตัวรับอิเล็กตรอนในระบบการหายใจภายในเซลลดังน้ันจึงจําเปนตองมีการระบายอากาศ

เพิ่มปริมาณออกซิเจนใหเพียงพอตอการเจริญ และยอยสลายเศษซากพืช ในการพลิกกลับกองปุย             

เปนการระบายอากาศหรือการเพ่ิมออกซิเจนใหแกกองปุย (ธันวดี, 2547) นอกจากจะมีผลดีในดาน

การระบายอากาศแลวยังชวยคลุกเคลาเศษวัสดุตาง ๆ ใหเขากันอยางสม่ําเสมอการกลับกองปุยหมัก

ในชวงเวลาที่เหมาะสมจะทําใหกิจกรรมของจุลินทรียดําเนินไปอยางตอเน่ืองและเปนวิธีการท่ีไมตอง

ลงทุนแตตองใชแรงงานเพิ่มข้ึน แตการเพิ่มการระบายอากาศดวยการพลิกกลับกองปุยน้ันจะทําให

อุณหภูมิในกองปุยลดลง แสดงใหเห็นวาการพลิกกลับกองปุยหลาย ๆ ครั้งทําใหอุณหภูมิในกองปุยลดลง

จากการทดลองของ Hey  and  Kucheriher   (1990)  รายงานวาการพลิกกลับกองปุย 3 ครั้งตอสัปดาหจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

          สวนวิธีการเติมอากาศแบบใชเครื่องเปาอากาศเขาไปตามทอที่วางเปนแนวอยูใต                      

กองปุยหมักน้ันจะชวยเรงใหอตัราการหมกัเรว็ข้ึนโดยไมจําเปนตองมกีารพลิกกลับกองปุยซึง่วิธีน้ีเปนที่

นิยมกันแพรหลายเพราะไมตองเปลอืงแรงงานในการพลกิกลับกองปุย แตไมควรเติมอากาศมากเกินไป

เพราะจะทําใหเกดิการสญูเสียความรอนออกจากกองหมัก มีผลทําใหจุลินทรียที่เติบโตไดดี ที่อุณหภูมิ

สูงมีอัตราการเติบโตที่ลดลง อีกทั้งยังเปนการสิ้นเปลืองพลังงานอีกดวย (เสียงแจว และคณะ, 2537) 

     Leemaharoungruang (1988) พบว าอั ตราการ เ ติ มอากาศที่ ให ผล ดี ต อการหมั ก                         

คือ 0.03  ลบ.ม/ชม.  โดยใชขยะจากชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครเปนวัสดุที่ใชในการทําปุยหมักแบบใช                       

เครื่องเปาอากาศ 

     ดังเชนวิธีของคุณประหยัด  ปานเจริญ ที่ทําการหมักปุยในกระสอบและเปนวิธีการท่ีใช          

ในงานวิจัยน้ี จะมีการกลับกระสอบปุยทุกวันทําใหความรอนและความช้ืนที่เกิดข้ึนกระจายไดทั่ว 

จุลินทรียสามารถทําการยอยสลายสารอินทรียไดงายข้ึน อีกทั้งยังประหยัดพื้นที่ในการเก็บ 

 2.4.5 อุณหภูม ิ

                   อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการหมักปุย อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนของกองปุยหมัก

เกิดจากความรอนจากกระบวนการเมตาบิลิซึมของจุลินทรีย (เยาวลักษณ, 2534) ดวยความรอน          
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ที่เกิดข้ึนน้ีจะชวยเพ่ิมอัตราการยอยสลายสารอินทรีย การไดปุยหมักที่ปลอดภัยในการนําไปใช

ประโยชนและมีผลตอชนิดของจลุินทรียที่เจริญเติบโตในระหวางการหมัก (Polprasert, 1989) และยัง

เปนตัวบงช้ีถึงกิจกรรมการยอยสลายของจุลินทรียในกองปุยหมักไดเปนอยางดี โดยตัวอย าง

กระบวนการยอยสลายโปรตีนและคารโบไฮเดรตในกองปุยหมัก ไดแก 
 
 

 Proteins   Peptides Amino Acids  Ammonium  Compounds 

Bacterial Protoplasm and Atmospheric Nitrogen or Ammonia 

 

 Carbohydrates       Simple Sugas  OrganicAcids       Carbondioxide 

and Bactreial Protoplasm 
 
 
   

ทวิช (2548) ศึกษาผลกระทบของปุยอินทรีย-เคมีที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน 

และการเจริญเติบโตของาขาวโพด โดยแบงการทดลองออกเปน 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษา

อัตราการใชปุยยูเรียในอัตราตางๆ ในกระบวนการผลิตปุยอินทรียจากวัตถุดิบชนิดตางๆ ตอการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติของปุยอินทรีย ในการทดลองที่ 2 ศึกษาอัตราที่เหมาะสมของปุยอินทรียที่ไดจาก

วัตถุดิบชนิดตางๆ และการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ

ของดิน และ การเจริญเติบโตของขาวโพด  จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมูลโคระหวาง

การหมักสูงข้ึนจากวันที่เริ่มตนหมักโดยมีคาสูงสุดในวันที่ 15 และเริ่มลดลงจนมีคาคงที่ในวันที่ 90         

โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดในวันที่ 7 และวันที่ 15 ในตํารับมูลโคผสมปุยยูเรีย ในอัตรา 2 กิโลกรัมตอตันมี

อุณหภูมิเทากับ 40.3 องศาเซลเซียส และในมูลไกระหวางหมักจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

สูงข้ึนจากวันที่เริ่มตนหมักโดยมีคาสูงสุดในวันที่ 7 และเริ่มลดลงจนมีคาคงที่ในวันที่ 90 โดยมีคา

อุณหภูมิสูงสุดในตํารับมูลไกไมไดผสมปุยยูเรียมีอุณหภูมิเทากับ 41.5 องศาเซลเซียส สวนกากตะกอน

ออยในระหวางหมักจะมกีารเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิสงูข้ึนจากวันที่เริ่มตนหมักโดยมีคาสูงสุดในวันที่ 

7 และเริ่มลดลงจนมีคาคงที่ในวันที่ 90 โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุด ในตํารับกากตะกอนออยผสมปุยยูเรีย

ในอัตรา 4 กิโลกรัมตอตันมีอุณหภูมิเทากับ 39.5 องศาเซลเซียส  

Allen และ Brock (1997) ไดทําการทดลองเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการยอยสลายเศษ

พืชโดยจุลินทรียชนิดตางๆ พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 37 องศาเซลเซียส แตถาอุณหภูมิสูงกวาน้ี 

คือที่อุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซียส จะมีเพียงจุลินทรียบางชนิดก็สามารถมีชีวิตอยูได ซึ่งสวน

ใหญเปนพวก Thennophillic bacteria และหากอุณหภูมิสูงข้ึนไปอีก 8 องศาเซลเซียส จะทําให

เกิดยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรียในกองปุยหมัก ทําใหกิจกรรมของจุลินทรียลดลง 
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 2.4.6 ความเปนกรดเปนดาง 

         ระดับความเปนกรดเปนดางหรือพีเอช (pH) ในชวง 3 วันแรกจะลดลงจากเดิมเหลือ                 

4.5 ถึง 5.5 ซึ่งเปนระยะอุณหภูมิปานกลาง (Mesophilic) หลังจากน้ันจะคอยๆ เพิ่มข้ึนอยางชาๆ 

และไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะอยูในชวง 7.0-8.5 ซึ่งเปนระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic) 

เน่ืองจากในชวงแรกจุลินทรียสามารถยอยสลายวัสดุที่ยอยไดงายอยางรวดเร็วและผลิตกรดอินทรีย

บางชนิด (Gregory, 1994) มีผลใหความเปนกรด-ดาง ลดลงแตเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนในระหวางการหมัก

จะมีผลให ความเปนกรด-ดางสูงข้ึน และจะรักษาระดับ ความเปนกรด-ดาง และเมื่อถึงระยะ 

maturation ซึ่งเปนระยะสุดทายของการหมักคา ความเปนกรด-ดางจะอยูในชวงที่เปนกลาง คือ                  

7.0-8.0 ซึ่งปุยเจริญเต็มที่ 

                    โดยทั่วไปพวกเช้ือราสามารถทนตอความเปนกรด-ดางในชวงกวางๆ ไดมากกวาพวก

แบคทีเรีย คือ ชวงคาความเปนกรด-ดางที่ เหมาะสมสําหรับแบคทีเรียสวนใหญอยูในชวง 6.0-7.5             

สวนคาความเปนกรด-ดาง ที่เหมาะสมสําหรับเช้ือราสวนใหญอยูในชวง 5.5-8.0 (Gray, 1971) 

2.5 มาตรฐานของปุยหมัก 

 กรมวิชาการเกษตรไดมีการกําหนดและควบคุมมาตรฐานปุยอินทรียที่ผลิตเพื่อการจําหนาย

ข้ึนเพื่อใหปุยอินทรียที่ผลิตไดมีคาเปนไปตามมาตรฐาน เปนประโยชนตอการนําไปใชประโยชน              

ของการเกษตร โดยออกเปนประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง มาตรฐานปุยอินทรีย พ.ศ. 2548                  

โดยกําหนดควบคุมคุณภาพปุยหมักทางกายภาพและทางเคมี ตลอดจนธาตุอาหารหลักและสารพิษ

บางประการ ดังแสดงในตารางที่ 3   

 

ตารางท่ี 3 คุณภาพปุยอินทรียที่ผลิตเพื่อจําหนายตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 

ลําดับท่ี คุณลักษณะ เกณฑกําหนด 

1 ขนาดของปุย ไมเกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร 

2 ปริมาณความช้ืนและสิ่งที่ระเหยได ไมเกิน 35 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 

3 ปริมาณหินและกรวด ขนาดใหญหา 5 มิลลิเมตร  

ไมเกิน 5 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

4 พลาสติก แกว วัสดุมีคม และโลหะอื่น ๆ  ตองไมมี 

5 ปริมาณอินทรียวัตถุ ไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 

6 คาความเปนกรด ดาง (pH) 5.5-8.5 

7 อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) ไมเกิน 20:1 

8 คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity) ไมเกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ลําดับท่ี คุณลักษณะ เกณฑกําหนด 

9 ปริมาณธาตุอาหารหลัก - ไนโตรเจน (taotal N) ไมนอยกวา 1.0 

เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 

-ฟอสฟอรัส (total P2O5) ไมนอยกวา 0.5 

เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 

  -โพแทสเซียม (total K2O) ไมนอยกวา 0.5 

เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 

10 การยอยสลายที่สมบูรณ มากกวา 80 เปอรเซ็นต 

11 สารหนู (Arsenic) 

แคดเมียม (Cadmium) 

ทองแดง (Cupper) 

ตะกั่ว (Lead) 

ปรอท (Mercury) 

ไมเกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไมเกิน 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไมเกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไมเกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ไมเกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร (2548) 

 

 2.6 ประโยชนของปุยหมัก และสารฮิวมิก (Humic Substances) 

 ปุยหมักเปนการยอยสลายสารอินทรยีวัตถุ เมื่อเสร็จสิน้กระบวนการหมักจะไดสารอินทรียมีสี

ดําเรียกวาสารฮิวมิก (humic substances) เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน             

ชวยดูดยึดและตรึงธาตุอาหารและคอย ๆ ทยอยปลดปลอยออกมาแกพืช ดังน้ันประโยชนของปุยหมัก

นอกจากจะปรับปรุงดินใหรวนซุยข้ึนจากลักษณะทางกายภาพแลว ทางดานเคมียังไดจากคุณสมบัติ

ของสารฮิวมิกที่เกิดข้ึนน้ีอีกดวย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

2.6.1 แหลงของธาตุอาหารพืช  

                ปุยหมักหรือปุยอินทรียเปนแหลงของปุยไนโตรเจนธรรมชาติที่สําคัญที่สุดซึ่งสวนใหญ

ไดมาจากการสลายตวัของอินทรียวัตถุ และไนโตรเจนในรูปอินทรียสารจะถูกปลดปลอยออกมาในรูป

ที่พืชนําไปใชไดโดยกระบวนการยอยสลายจุลินทรียของดินในรูปของแอมโมเนีย และไนเตรท ซึ่งเปน

รูปที่พืชสามารถนําไปใชประโยชนได นอกจากน้ีสารฮิวมิกที่ไดจากกระบวนการหมักปุยยังเปนตัวชวย

จับธาตุอาหาร ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่อยูในดิน และสามารถนําไปสงตอไปใหพืช             

ทําใหพืชสามารถดูดซึมเอาไปใชประโยชนไดงาย (วิวัฒน และคณะ, 2552) โดยยังเปนแหลงของธาตุ

ฟอสฟอรัส และธาตุกํามะถัน รวมถึงธาตุอาหารอ่ืนๆ อยางครบถวน ซึ่งแมวาจะมีปริมาณธาตุอาหาร

ตางๆ  อยูในปุยหมักนอยแตการยอยสลายตัวของอินทรียวัตถุในปุยหมักธาตุอาหารดังกลาวจะถูก
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ปลดปลอยออกมาอยางคอยเปนคอยไปทําใหพืชสามารถนําไปใชไดตลอดระยะเวลาของการ

เจริญเติบโต (ภัทรยาศ, 2551 อางจาก ศุภมาศ, 2527) ปุยหมักมีคุณสมบัติ ที่แตกตางจากปุยเคมีคือ 

ถึงแมวาคุณคาธาตุอาหารพืชในปุยเคมีอาจจะมากกวาในปุยหมักอยางมาก แตธาตุอาหารเหลาน้ีมัก

ถูกชะลางออกไปจากบริเวณรากพืชไดงาย สวนปุยหมักน้ันมีคุณสมบัติยึดธาตุอาหารพืชในรูป

คอลลอยด ซึ่งจะเปนรูปที่ ถูกปลดปลอยออกมาไดอยางชาๆ เมื่อวัสดุอินทรียยอยสลายในดิน          

ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากปุยหมักที่มักจะอยูในปริมาณตํ่าน้ันอยู ในรูปที่ควบคุมได                      

เมื่อเปรียบเทียบกับมูลสัตวหรือปุยคอกแลวปุยหมักที่ไดจากขยะมูลฝอยจะมีปริมาตรเหลือตํ่าซึ่งเปน

ผลดีตอระบบรากพืช เพราะปริมาณเกลือสูงสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของรากพืชได (ธงชัย, 

2550) 

  2.6.2 ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน 

          ปุยหมักเมื่อสลายตัวแลวจะไดฮิวมิกซึ่งมีความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง              

(ภัทรยาศ, 2551) ซึ่งเปนประจุลบเชนเดียวกับดินเหนียว กลาวคือสารฮิวมิกสามารถยึดประจุบวกของ

ธาตุอาหารเสริมภายใตสภาวะหน่ึงและจะปลดปลอยธาตุอาหารเหลาน้ันเมื่อสภาวะเปลี่ยนไป               

ดวยคุณสมบัติน้ีเมื่อกรดฮิวมิกเคลื่อนที่เขาไปใกลไปใกลบริเวณรากพืช ซึ่งระบบรากพืชจะมีประจุลบ 

พวกธาตุอาหารเสริมเหลาน้ันก็จะถูกปลดปลอยจากโมเลกุลของกรดฮิวมิกเขาไปสูระบบรากพืช 

(Burdick, 1965) แตปริมาณประจุลบหรือความจุในการแลกเปลี่ยนไอออนบวกของฮิวมิกมีคาสูงกวา

อนุภาคดินเหนียวประมาณ 5-10 เทา การใสปุยหมักจึงทําใหดินดูดซับธาตุอาหารประเภทประจุบวก 

เชน แอมโมเนีย โพแทสเซียม แคลเซียม ไดมากข้ึน (วิวัฒน และคณะ, 2552) 

  2.6.3 ความเปนกรด-ดาง ของดิน 

          ปุยหมักจากมูลฝอยชุมชนมีคาความเปนกรด-ดาง คอนไปทางดางเล็กนอย และ           

มีความสามารถในการรักษาความเปนกรด-ดางของดิน ซึ่งคุณสมบัติน้ีมีประโยชนในการใชปรับปรุง         

ดินกรด (ถวิล, 2527) นอกจากน้ี Scanlon et al. (1973) พบวาการใสปุยหมักจากมูลฝอยชุมชนจะ

ทําใหคาความเปนกรด-ดาง ของดินเพ่ิมข้ึนจาก 2.8 เปน 5.8 ดังน้ันเมื่อใสปุยหมักลงไปในดินจะเปน

ประโยชนมากในการปรับปรุงดินที่มีความจุบัฟเฟอรตํ่า นอกจากสภาพบัฟเฟอรจะชวยรักษาความ

เปนกรด-ดางดังที่กลาวมาแลว  ซึ่งกรดฮิวมิกเปนอินทรียวัตถุในดินที่มีประจุลบ และมีความสามารถ

ในการดูดซับไอออนไดสูง จึงมีผลทําใหดินที่มีอินทรียวัตถุสูงมีความตานทานตอการเปลี่ยนแปลง 

ความเปนกรด-ดาง ของดินไดดี (กัญจนกราวลัย, 2554) และยังสามารถตานทานความเค็ม                   

ลดความรุนแรงของสารกําจัดศัตรูพืชและพิษจากโลหะหนักที่ลงสูดินได (ภัทรยาศ, 2551 อางจาก          

ยงยุทธ, 2525)   
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 2.6.4 อิทธิพลตอสีของดิน 

         สารฮิวมิกทําใหสีของดินเปนสีนํ้าตาลจนถึงดํา ทั้งน้ีเน่ืองจากฮิวมิกที่ไดจากการ

สลายตัวของอินทรียวัตถุในปุยหมักทาํใหไดสารฮิวมิกมีสีนํ้าตาลเขม โดยทั่วไปเมื่อดินมีสีดังกลาวถือได

วาเปนดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง (ภัทรศยา, 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 สี และคุณสมบัติบางประกอบของสารฮิวมิก 

ที่มา: Stevenson (1982) 

 

 2.6.5 อิทธิพลตอการเกิดเม็ดดิน 

         สารฮิวมิกในปุยหมักประกอบไปดวยหมู -OH และ –COOH ทําหนาที่เปนพ้ืนที่

เช่ือมตอกับไอออนประจุบวกทําใหมีการเกาะตัวอยูกันอยางแนนหนา เมื่อสลายตัวทําใหเกิดสารเช่ือม 

เชน levans dextrans และสารเหนียวจากจุลินทรียบางชนิด (ชวิอรรถ,2552) รวมทั้งพวกออกไซด

ของเหล็กและอะลูมิน่ัม นอกจากน้ียังมีสารประกอบพวกซิลิคอนแคลเซียมคารบอเนต และแคลเซียม

ซัลเฟต โดยสารเช่ือมดังกลาวจะยึดอนุภาคดินที่อยูใกลกันใหเกิดเปนเม็ดดินประการหน่ึงจุลินทรีย              

ที่เจริญเติบโตจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุ เชน เช้ือราซึ่งมีรปูรางเปนเสนใย จะเจริญเติบโตคลาย

รางแหรัดอนุภาคดินซึ่งกอใหเกิดเม็ดดินอันเปนประโยชนตอการเพ่ิมชองวางในดิน ทําใหดินเหนียว

เกิดชองวางขนาดโต และเพิ่มชองวางขนาดเล็กในดินทราย ซึ่งจะสงผลใหการระบายอากาศในดิน

เหนียวหรือดินเน้ือละเอียดดีข้ึน และการอุมนํ้าในดินทรายหรือดินเน้ือหยาบดีข้ึน ทําใหดินสามารถ

เก็บความช้ืนไดเปนระยะเวลานานกวาดินที่ขาดอินทรียวัตถุ (ภัทรศยา, 2551) 

 2.6.6 อิทธิพลตอความหนาแนนรวม 

                   สารฮิวมิกในปุยหมักมีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ชวยลดการจับตัว

เปนกอนแข็งของหนาดิน ลดความหนาแนนของดินลง ทําใหดินรวนซุย ไมแนนทึบ ทําใหดิน              

มีการระบายอากาศถายเทไดดี ชวยอุมนํ้า และดูดความช้ืนไวใหพืชไดมากข้ึน (กรมพัฒนาที่ดิน, 

2539) ดังน้ันการปรับปรุงคุณภาพดินโดยการไถช้ันดินแข็งรวมกับการใสปุยหมักจะชวยลด                 
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ความหนาแนนรวมปกติของดินเพื่อความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช และทําใหการไถพรวน

กระทําไดงายข้ึน (ยงยุทธ และคณะ, 2551) 

 2.6.7 อิทธิพลตอกษัยการของดิน 

         กษัยการของดินเกิดจากแรงปะทะของเม็ดฝนหรือลมที่มีตอดินทําใหหนาดิน             

สูญหายไป รวมทั้งความอุดมสมบูรณของดินก็สูญเสียไปดวยเน่ืองจากการเกิดเม็ดดินโดยอินทรียวัตถุ

จากปุยหมักจะชวยเพิ่มความคงทนของเม็ดดินตอแรงปะทะของเม็ดฝนและแรงลมไดมากย่ิงข้ึน และ           

ไมเกิดสภาพเปลือกดินแข็งบนผิวดิน ซึ่งเปนปจจัยเพ่ิมปริมาณและอัตราการไหลบาของนํ้าบนผิวดิน 

ดังน้ันเมื่อเม็ดดินมีความคงทนตอแรงปะทะของเม็ดฝนและลม ยอมทําใหอัตราการดูดซับนํ้า            

ของดินดีข้ึนลดการกษัยการโดยอิทธิพลของนํ้าไหลบา (ภัทรศยา, 2551) 

 2.6.8 แหลงอาหารของจุลินทรียในดิน 

        ปุยหมักเปนแหลงอาหารของจุลินทรียในดิน ดินที่มีอินทรียวัตถุในปริมาณที่สูงจะทําให

ปริมาณของจุลินทรียสูงข้ึนดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงจุลินทรียพวก Heterothrophic microorganism 

ซ่ึงเปนผลใหกิจกรรมตางๆ ของจุลินทรีย เชน การแปรสภาพของธาตุอาหารพืชในดินเกิดข้ึนไดอยาง            

มีประสิทธิภาพ เชน การเกิดคารบอนไดออกไซด เน่ืองจากการยอยสลายของอินทรียวัตถุเมื่อละลายนํ้า 

จะไดกรดคารบอดนิกซึ่งเปนกรดออนจึงสามารถเพิ่มการละลายของธาตุอาหารพืชไดอีกแระการหน่ึง

ปุยหมักมีอิทธิพลตอการแลกเปลี่ยนปริมาณจุลินทรียในดิน โดยมีผลทําใหปริมาณจุลินทรียในดินเพิ่ม

จํานวนมากข้ึนเน่ืองจากมีสารจุลินทรียหรือธาตุอาหารบางชนิดกระตุนใหจุลินทรียดังกลาวเจริญได 

และกิจกรรมตาง ๆ อันเกิดจากกระบวนการยอยสลายจุลินทรียในดินมีประสิทธิภาพสูงข้ึนโดยทําให

ปริมาณธาตุอาหารในดินถูกพืชนํามาใชประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืช นอกจากน้ันแหลงอาหาร

ธาตุคารบอนในปุยหมักมีความสําคัญตอการเพ่ิมประมาณเช้ือแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 

ไดแกเช้ือ Asotobacter sp. ซึ่งมีผลทําใหกิจกรรมตรึงไนโตรเจนในดินเพ่ิมข้ึน   

 2.6.9 ความอยูรอดของเชื้อโรคและไขแมลง 

         เน่ืองจากกระบวนการผลิตปุยหมักจะเกิดความรอนสูง 60-70 องศาเซลเซียส                      

เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วัน มีผลทําใหไขแมลงตางๆ ในดินที่อาจจะติดมากับเศษพืช หรือมูลสัตว            

ที่ใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการหมักถูกความรอนทําลายลงได นอกจากน้ันจุลินทรียในกองปุยหมักจะ

ขับสารปฏิชีวนะที่เช้ือจุลินทรียพวกแอคติโนมัยซีสสรางข้ึน มีผลตอการยับย้ังการเจริญเติบโต           

ของเช้ือโรคพืชได และสารอัลคาลอยดจากการสลายตัวของปุยหมักชวยลดความรุนแรงของโรคที่เกิด

จากไสเดือนฝอยหลายชนิดลง นอกจากน้ีกรดไขมันที่ไดจากกระบวนการหมักยังเปนพิษตอไสเดือน  

อีกดวย (ภัทรศยา, 2551) 
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2.7 การแบงระยะเวลาในการหมักตามการทํางานของจุลินทรีย 

       การแบงระยะเวลาในการหมักตามอุณหภูมิการทํางานของจุลินทรียจะเกี่ยวของโดยตรงกับ

กิจกรรมของจุลินทรียที่ทําการยอยสลายสารอินทรียที่มีโมเลกุลใหญใหมีขนาดเล็กลง จนกระทั่งได

เปนคารบอนไดออกไซด นํ้า ความรอน และสารประกอบที่มีความคงทน ที่เรียกวาสารฮิวมิก (Humic 

Substances) โดยระดับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในแตละชวงข้ึนกับชนิดและปรมิาณของจลุินทรียโดดเดน

แตกตางกัน (ภาพที่ 2 และตารางที่ 4) แบงการเจริญของจุลินทรียตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิในกองปุยสามารถแบงออกไดเปน 4 ระยะ ไดแก 

ระยะลาเทนต (Laten phase) เปนระยะที่จุลินทรียมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 

อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนักซึ่งมีคาใกลเคียงกับบรรยากาศ กลุมจุลินทรียที่พบจะเปน 

Bacillus sp.,Staphylococcus ourus., Aspergillus fumigates., Thermoactionalmyces sp.,

เปนตน (Beffa et al., 1996)  

ระยะเมโซฟลิค (Mwsophilic phase) เปนระยะที่จุลินทรยีมีปริมาณเพิ่มข้ึน และเกิดการยอย

สลายสารอินทรียตางๆ ไดผลพลอยไดเปนพลังงานความรอนทําใหอุณหภูมิภายในกองปุยสูงข้ึน ระยะน้ี  

จึงถูกจัดเปนระยะอุณหภูมิสูงเริ่มตนของกระบวนการหมักปุย กลุมจุลินทรียที่พบคือ Pseudomonas 

sp.,Staphylococcus ourus.,Gotrichum candidium., Aspergillus fumigates., Bacillus 

sp.,Streptomyces sp.,(สรพรรณ, 2546)            

ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase) เปนระยะที่จุลินทรียกลุมเทอรโมฟลิคทํางานไดดี 

และอุณหภูมิภายในกองปุยหมักยังคงสูงข้ึนเรื่อยๆ ขณะท่ีจุลินทรียกลุมเมโซฟลิคตายลงหรือหยุดการ

ทํางานช่ัวคราว โดยจุลินทรียที่พบไดแกพวก Lactobacillus sp., Bacillus sp.  Pseudomonas sp.,   

Achromobater  sp., Flavobacterium  sp. และ Bacillus sp. (กรมพัฒนาที่ดิน, 2539) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ระยะการเติบโตของจลุินทรียในกองหมักตามชวงอุณหภูมิตาง ๆ 

ที่มา: เจนวิทย (2544) อางจาก Polprasert (1989) 
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ระยะเจริญเต็มที่ (Maturation phase) เปนระยะสุดทายของกระบวนการหมักทีอุ่ณหภูมิภายใน

กองปุยหมักลดลงเทากับอุณหภูมิภายนอก จุลินทรียกลุมเมโซฟลิคเริ่มกลับมามีบทบาทสําคัญตอการยอย

สลายสารอินทรียอีกครัง้ จุลินทรียที่พบไดแกพวก Bacillus  subtilis., Bacillus stearothemophilus., 

Flavobacteium sp., Micrococcus sp., Gotrichum candidium., และAspergillus fumigates (Beffa        

et al., 1996) 

 

ตารางท่ี 4 ระยะเวลาในการหมักตามกระบวนการทํางานของจุลินทรีย 

ระยะการเจริญ ลักษณะปุยหมัก กลุมจุลินทรีย 

ระยะลาเทนต 

(Latent phase) 

จุลินทรียมีการปรับตัวให เขากับ

สภาพแวดล อม  ดั ง น้ันอุณห ภูมิภายใน  

กองหมักมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ยังคง

มองเห็นวัสดุหมักชัดเจน ลักษณะที่มองเห็น

เปนสีนํ้าตาล และมีกลิ่นแอมโมเนีย เล็กนอย 

(Beffa  et al., 1996) 

                                                        

Bacillus sp.1 

Staphylococcus ourus.1 

Aspergillus fumigates1. 

Thermoactionalmyces sp.2 

Thermomonospora sp.2 

Micropolyspora sp.2 

Streptomyces sp.2 

ระยะเมโซฟลิค 

(Mesophilic 

phase) 

          จุลินทรียมีปริมาณเพิ่มข้ึน และยอย

สลายสารอินทรียตางๆ เชน นํ้าตาล แปง เปน

ตน จากกิจกรรมการยอยสลายของจุลินทรีย

จ ะ ป ล ด ป ล อ ย ค ว า ม ร อ น อ อ ก ม า 

(Exothermic degradation reaction) 

สงผลใหอุณหภูมิที่สะสมในกองปุยเพ่ิมสูงข้ึน

จากกิจกรรมของจุลินทรีย  ผลิตภัณฑที่ไดจะ

เปนกรดอินทรียชนิดตางๆ  (กรดฮิวมิก ,  

กรดฟลวิค) วัสดุหมักที่เห็นยังคงเปนสีนํ้าตาล  

แตเน้ือปุยหมักเริ่มแหงและเกาะกันเปนกอน  

และยังมีกลิ่นของแอมโมเนีย (Stentiford, 

1996 and Tuomela, 2002)         

Staphylococcus ourus.1 

Aspergillus fumigates1. 

Bacillus sp.1 

Micropolyspora sp.2 

Gotrichum candidium.3 

Pseudomonas sp.3 

Streptomyces sp.3 

 

ระยะอุณหภูมิสูง 

(Thermophilic 

phase) 

การยอยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรียทําให

อุณหภูมิภายในกองปุยหมักสูงข้ึนเรื่อยๆ การ

ยอยสลายสารอาหารที่ ย อยง ายลดลง  

มีการยอยสลายสารอาหารท่ียอยไดอยาก  

Aspergillus fumigates1. 

Bacillus subtilis1. 

Tearothemophilus.1 

Micropolyspora sp.2 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

ระยะการเจริญ ลักษณะปุยหมัก กลุมจุลินทรีย 

  (Lignocellulose) จุลินทรียกลุมเมโสฟลิค  

หยุดการทํางานช่ัวคราว แตการยอยสลาย 

สารอินทรียยังคงดําเนินตอไปโดยจุลินทรีย

กลุมเทอรโมฟลิค (Thermophilic bacteria)  

จึงเห็นสีของปุยหมักเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเทา 

ลักษณะของเน้ือปุยไมคงเหลือสภาพของ

สารอินทรียวัตถุดิบเดิมเน่ืองจากถูกยอยสลาย

จ นห ม ด  ก ลิ่ น ข อ ง แ อ ม โ ม เ นี ย ล ด ล ง

(Leaungvutivirog et. al., 2003) 

Gotrichum      candidium.3 

Streptomyces sp.3 

 

 

ระยะเจริญเต็มที่ 

(Maturation 

phase) 

กิจกรรมการยอยสลายของจุลินทรียลดตํ่าลง 

ความรอนที่สะสมในกองปุยมีนอยลง ทําให

อุณหภูมิภายในกองปุ ยหมักลดลงทําให

จุลินทรียกลุ มเมโสฟลิคมีการยอยสลาย

สารอินทรียอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนสารอินทรียที่มี

โครงสรางซับซอนไปเปนสารที่มลีักษณะคงตัว 

หรือฮิวมัส และไมเห็นลักษณะของสวนผสม

ต้ังตนเหลืออยู เน่ืองจากถูกยอยสลายโดย

จุลินทรียอยางสมบูรณ จนกลายเปนสาร  

อนินทรีย ที่คอนขางเสถียร ไมมีกลิ่นของ

แอมโมเนียและความรอนเหลืออยู เน้ือปุย

รวนคลายดิน (Stentiford, 1996) 

Bacillus subtilis..1 

Flavobacteium sp.1 

Aspergillus fumigates.1 

Micrococcus sp.2 

Stearothemophilus.3 

Gotrichum  candidium.3 

 

ท่ีมา : 1 Beff et al. (1996) , 2กรมพัฒนาที่ดิน (2539) , 3สรพรรณ (2546) 

 

2.8.1 แบคทีเรีย 

                    แบคทีเรียเปนจุลินทรียที่พบในกองปุยรอยละ 80-90 ของจํานวนจุลินทรียทั้งหมด          

ที่พบในกองปุยหมัก ปริมาณที่พบข้ึนอยูกับวัสดุที่นํามาทําปุยหมัก รวมทั้งสภาวะที่เหมาะสม               

ตอการเจริญของแบคทีเรีย ซึ่งแบคทีเรียมีบทบาทในกองปุยหมักดังน้ี 
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ภาพท่ี 3 ลักษณะรูปรางโคโลนีของแบคทีเรีย 

ที่มา: ศิริจรรยา (2552) 

 

                1.ลักษณะการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในกองปุยหมัก 

                      แบคทีเรีย มักจะถูกตรวจพบในกองปุยหมักในปริมาณที่มากกวาจุลินทรียชนิดอื่น  ๆ             

ปริมาณของแบคทีเรียทั้งหมดในกองปุยหมักมีคาประมาณ 2.3 x108
 เซลลตอนํ้าหนัก 1 กรัม    (CFU/g)  สวนพวก 

ที่มีสปอรและทนตอความรอนจะมีคาประมาณ 3.9 x104
 เซลลตอนํ้าหนัก 1 กรัม ปริมาณของแบคทีเรียดังกลาว 

ไมใชเปนคาที่แนนอนแตจะแปรผันไปจากน้ีข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม และวัสดุที่นํามาใชทําปุยหมัก         

อยางไรก็ตามปริมาณของแบคทีเรียจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน โดยทั่วไปมักจะพบพวก  Pseudomonas  sp., 

Achromobater   sp., Pflavobacterium    sp.,  Micrococcus sp. และ Bacillus sp. ในปริมาณคอนขางมากกวา

พวกอื่น  ๆโดยเฉพาะพวกที่ชอบอุณหภูมิสูง ไดแก B.subtitis  และ B.stearothermophilus  ซึ่งพวกน้ีจะเจริญ 

ไดดีในชวง 50 ถึง 55 องศาเซลเซียส และอาจทนไดถึง 65 องศาเซลเซียส นอกจากน้ียังมีกลุมแบคทีเรีย                    

ที่เจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิสูงถึง  70 องศาเซลเซียส  และทนความรอนไดถึง 79 องศาเซลเซียส แตมักไมพบ

บอยนัก เรียกแบคทีเรียกลุมน้ีวา Thermus  aquaticus   (Vargas-Garcia et al., 2007) 

                   2. อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

                       อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียยังสามารถแบงเปนระยะได 4 ระยะ

(Prescott, 1996)  ดังภาพที่ 6 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

                1.) ระยะเตรียมการ (Lag phase)  

                                ระยะเตรียมการ เปนชวงที่แบคทีเรียมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียม         

ความพรอมสําหรับการแบงเซลล แบคทีเรียจะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม จํานวนแบคทีเรีย          

จึง ยังไมเพิ่มข้ึน เปนชวงที่แบคทีเรียมีกิจกรรมทางสรีรวิทยาสูงระยะเตรียมการข้ึนอยูกับ

สภาพแวดลอม และการปรับตัวของแบคทีเรีย 
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                 2.) ระยะเพ่ิมจํานวน (Log phase)  

                                 ระยะเพ่ิมจํานวน ในระยะน้ีแบคทีเรียจะแบงเซลลจาก 1 เซลล เปน 2 เซลล            

จาก 2 เซลล เปน 4 เซลล และทวีคูณไปเรื่อย ๆ  ทําใหอัตราการเพิ่มจํานวนคงที ่

                 3.) ระยะคงที่ (Stationary phase)  

                                 ระยะคงที่ ระยะน้ีแบคทีเรียจะมีจํานวนสูงสุด ไมมีการเพ่ิมจํานวนอีก              

อัตราการเพิ่มจะเทากับอัตราการตาย เน่ืองจากสารอาหารถูกใชไปเกือบหมดและมีการขับของเสีย                    

ที่เปนพิษจากกระบวนการเมเทบอลิซึม 

                  4.) ระยะตาย (Death phase)  

                                  ระยะตาย ระยะน้ีแบคทีเรียจะตายอยางรวดเร็ว และลดจํานวนลง 

เน่ืองจากสารอาหารท่ีใชเลี้ยงเซลลหมดไป และเกิดการสะสมของเสียและสารพิษ (ภาพที่ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การเจริญเติบโตของแบคทเีรีย 

ที่มา: Stephen (1999) 

 

                    4. บทบาทของแบคทีเรียในกองปุยหมัก 

       1.) บทบาทของแบคทีเรียในสกุลบาซิลัส (Bacillus sp.)  

                                 บทบาทของแบคทีเรียสกุลน้ีในกระบวนการหมักคือจัดเปนพวก ammonifiers 

เกี่ยวของกับการแปรสภาพอินทรียไนโตรเจนใหเปนอนินทรียไนโตรเจน ผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนจากกระบวนการ

ดังกลาวสวนใหญจะเปนแอมโมเนีย และแบคทีเรียในสกุลบาซิลัส สามารถผลิตเอนไซมโพรเทส (protease) 

ทําหนาที่ยอยโปรตีนใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลงโดยมีนํ้าเปนตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวเคมี (hydrolysis)               

แปรสภาพโปรตีนใหเปนโพลีเปบไทด (polypeptides) และแปรสภาพโอลิโกเปบไทด (oligopeptides)              
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ใหเปนกรดอะมิโน (amino acids) เอนไซมน้ีถายอยโปรตีนในสภาพที่มีอากาศเพียงพอ (aerobic 

proteolysis) จะไดรับคารบอนไดออกไซด แอมโมเนีย ซัลเฟต และนํ้า แตถายอยสลายโปรตีนในสภาพ           

ที่ปราศจากอากาศจะไดแอมโมเนีย อะมีน คารบอนไดออกไซดกรดอินทรีย สารประกอบอินทรียประเภท  

อะโลมาติก และไฮโดรเจนซัลไฟลสารตางๆ เหลาน้ีกอใหเกิดกลิ่นเหม็นเนา (foul smelling) นอกจากน้ี

แบคทีเรียสกุลบาซิลัส (Bacillus) ยังสามารถสังเคราะหฮอรโมนพืชกลุมออกซินที่ชวยในการเกิดรากและ

การเจริญของราก สวนจิบเบอเรลลินชวยในการเจริญของกิ่ง และใบ ยับย้ังการออกดอก ขยายขนาด               

ของผล และไซโตไคตินชวยในการเจริญเติบโตของแคลลัสในงานเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช และยังเรงการแตก

ตาขางของตนพืชได แบคทีเรียยังเปนหน่ึงในคุณสมบัติการเกิดสารฮิวมิก โดยหลังจากที่ แบคทีเรียยอย

สลายสารอินทรีย0tก็มีการรวมตัว (condensation) ระหวางสารประกอบอินทรียที่มีโครงสราง

ซับซอนกับสารประกอบพวกกรดอะมิโนหรือโปรตีนทําใหเกิดสารฮิวมิก (Norman et  al., 2006) 

                             2.) บทบาทแบคทีเรียกลุมผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)  

                                 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียกลุมน้ีเปน  gram positive 

asporogenous rod-shaped bacteria อยูในสกุล Lactobacillaceae จะไมมีการสรางสปอร

(endospore)   รูปรางของเซลลมีลักษณะเปนทอน  แบคทีเรยีที่ผลติกรดแลคติกจะมีสวนเกี่ยวของอยาง

มากในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพท่ีกระบวนการผลิตมีนํ้าตาลมาเก่ียวของ ไดผลผลิตเปนกรดแลคติก                 

กรดฟอรมิค เอทานอล และคารบอนไดออกไซด แบคทีเรียชนิดน้ีในพวกที่ไมตองการอากาศ 

(anaerobic) หรือ ที่มีออกซิเจนหรือไมมีก็ได (facultative) ไดแก แบคทีเรียในสกุล Lactobacillus  sp. 

มีความตองการสารอาหารพวกสารประกอบอินทรียที่มีโครงสรางซับซอน (Tsao and Chaing., 1983) 

เชน ลิกนิน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส  และโปรตีน (ศศิธร, 2552) จึงมักพบในกระบวนการสราง           

สารฮวิมิกที่เกิดข้ึนในปุยหมัก   
            
                   3.)  บท บ าท ขอ ง แ บ คที เ รี ย ใ น ก ร ะ บ วน ก า ร ส ร า ง แ ก ส มี เ ท น 

(Methanogensis)  ในกองปุยหมัก 

     แบคทีเ รียสร างมี เทนจัดอยู ในกลุ ม  Arohaebacteria เปนกลุ ม

แบคทีเรียที่ไมตองการออกซิจนในการยอยสลาย สามารถจําแนกออกไดเปน 3 กลุม คือ 1) Obligate 

acetoclasic methanogen เปนแบคทีเรียที่สามารถใชกรดอะซิติคเปนแหลงพลังงานไดเพียงอยาง

เดียว 2) Obligate hydrogenorophic methanoen เปนแบคทีเรียที่สามารถผลิตมีเทนไดจาก

ไฮโดรเจนเพียงอยางเดียว โดยใชไฮโดรเจนเปนแหลงพลังงาน และมีคารบอนไดออกไซดเปน              

แหลงคารบอน และ 3) Hydoenorophic actoclastic methanogen เปนแบคทีเรียที่สรางมีเทนได

จากกรอะซิติค หรือไฮโดรเจน (อธี, 2546) ซึ่งแกสมีเทนมักจะพบในการหมักปุยที่ใชเศษอาหาร             

หรือ มูลสัตวเปนวัตถุดิบต้ังตนในกระบวนการหมัก ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการสรางแกสมีเทน             

ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ผลลัพธจากการยอยสลายโดยแบคทเีรียในกองปุยหมัก 

ผลิตภัณฑหลัก แบคทีเรีย 

CO2 Clostridium cellobioparum.1, Bacteroides succinogenes.2, 

Clostridium thermocellum.3 

H2 Clostridium cellobioparum.1, Clostridium thermocellum.3 

ethanol Clostridium cellobioparum.1, Clostridium thermocellum.4 

acetic Clostridium cellobioparum.1, Bacteroides succinogenes2, 

Clostridium thermocellum.3 

lactic Clostridium cellobioparum.1 

formic acids Clostridium cellobioparum.1, Ruminococcus flavefaciens.3, 

Clostridium thermocellum.4 

succinic acid Bacteroides succinogenes.2,Ruminococcus flavefaciens.3, 

Clostridium thermocellum.4 

ท่ีมา: 1Hawad and Elliott. (1988) , 2Forsberg et al. (1981) , 3Thomas and Zeikus. (1981) 

        4Julliand et al. (1999) ,  
 

 2.8.2 แอคติโนมัยซีส 

         แอคติโนมัยซีสเปนแบคทีเรียชนิดหน่ึงที่มีลักษณะเดนแตกตางจากแบคทีเรียชนิดอื่น

คือมีการสรางสปอร (รัชนี, 2552) และมีรูปรางลักษณะเปนเสนใยคลายกับเช้ือรา (Tuomela et al., 

2000) ภาพที่ 5 สามารถเจริญไดในอุณหภูมิที่แตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของแอคติโนมัยซีส มีลักษณะ                

การเจริญเติบโตดังน้ี 

1. ลักษณะการเจริญเติบโตของแอกติโนมัยซีสในกองปุยหมัก 

                        แอคติโนมัยซีสเปนจุลินทรียกลุมที่ตองการออกซิ เจนในการเจริญเติบโต                    

ซึ่งสามารถทนและเจริญเติบโตตออุณหภูมิในกองปุยหมักที่สูงไดดี  การเจริญเติบโตของแอคติโน-            

มัยซีสในกองปุยหมักพบวาเจริญชากวาแบคทีเรียและเช้ือรา จึงพบไดนอยในชวงแรกของการยอย

สลาย แตจะพบมากในชวงทายของการยอยสลายในกองปุยหมัก โดยจะหยุดการเจริญเติบโตลงเมื่อ

อุณหภูมิสูงกวา 75 องศาเซลเซียส (Yu et al., 2007) แอคติโนมัยซีสตองการความช้ืนตํ่าในการ

เจริญเติบโต และความเปนกรด-ดาง ในชวง 6.0-7.0 ภายในกองปุยหมักจะพบลักษณะการเจริญของ                       

แอคติโนมัยซีสมีลักษณะเปนจุดสีขาวๆ บริ เวณผิวดานนอกกองปุย  (Tuomela et al., 2000)                

ซึ่งโดยทั่วไปภายในกองปุยหมักมักจะพบแอคติโนมยัซีสกลุม Steptomyces sp., Micromonospora sp.,  

Thermoactinomycetes sp., และ Thermonospora sp. ซึ่งสามารถผลติเอนไซมเซลลูเลสยอยเซลลูโลส 
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ภาพท่ี 5 ลักษณะรูปรางโคโลนีของแอกติโนมัยซสี 

ที่มา: ธีรพัฒน (2554) 

 

ไดดี ขณะที่ Steptomyces sp. และ Micromonospora sp. เปนแอกติโนมัยซีสที่จะยอยสลาย

สารอินทรียในกองปุยหมักที่มีอุณหภูมิสูง (อนุวัฒน, 2546) 
 

                2. บทบาทของแอกติโนมัยซีสในกองปุยหมัก  

           แอคติโนมัยซีสมีหลายชนิด และหลายสายพันธุที่ชวยในการยอยสลายสาร

พวกกรดอินทรีย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน ไคติน แปง  และโปรตีน (Alexander, 1977) 

แบงเปนกลุมๆ ดังน้ี 

                    1.) บทบาทแอคติโนมัยซีสกลุม Streptomyces., Micromonospora., 

และ Streptosporangium. 

               แบคทีเรียกลุมน้ีสวนใหญสามารถยอยสลายวัตถุดิบต้ังตนที่มี เซลลูโลส 

ไดมากที่สุด นอกจากน้ีแลวยังสามารถยอยสลาย เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน  แปง และโปรตีน โดยเฉพาะไค

ตินซึ่งเปนสารอินทรียที่พบไดทั่วไป  โครงสรางของไคตินประกอบดวย N-acetylglucosamine                      

ตอกันเปนสายยาว พบวารอยละ 90 ของไคตินจะถูกยอยสลายโดยเ ช้ือแอกติโนมัยซีสสกุล 

Streptomyces รองลงมาไดแก Micromonospora ตามลําดับ (Czoch and Mordarski, 1988)                  

                      2.) บทบาทแอคติโนมัยซีสกลุมอื่นๆ 

         เ ช้ื อแอคติ โนมั ยซี สกลุ มอื่ นๆ  เช น   Thermomonosporra.       และ 

Microbispora ยอยสลายเซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส  ไดเชนกัน โดย Nocaradia สามารถยอยสลายแปง 

และโปรตีนไดอีกดวย  

                 รายละเอียดของการยอยสลายสารอินทรียดวยแอคติโนมัยซีสกลุม

ตางๆ แสดงในตารางที่ 6  
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ตารางท่ี 6 สรุปผลลัพธจากการยอยสลายโดยแอคติโนมัยซีสในกองปุยหมัก 

แอคติโนมัยซีส โครงสรางของวัตถุดิบต้ังตน 

Streptomyces. เซลลูโลส1, เฮมิเซลลูโลส2, ลิกนิน2, แปง2, โปรตีน2, ไคติน3, 

Micromonospora. เซลลูโลส1, เฮมิเซลลูโลส2, ลิกนิน2, โปรตีน2, ไคติน3 

Streptosporangium. เซลลูโลส1, เฮมิเซลลูโลส2 

Nocardia. เซลลูโลส1, เฮมิเซลลูโลส2, แปง2, โปรตีน2 

Microbispora. เซลลูโลส1, เฮมิเซลลูโลส2, แปง2 

Thermomonospora. เซลลูโลส1 

Streptomycetes. เซลลูโลส1 

 

 

 

2.8.3 เชื้อรา 

                ในกองปุยหมักจะพบเช้ือราเจริญอยูในชวงที่อุณหภูมิไมสูงมากนัก โดยจะพบชนิดและ

ปริมาณของเช้ือราที่แตกตางกันไปข้ึนอยูกับวัสดุที่นํามาทําปุยหมัก และสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม           

ตอการเจริญของเช้ือรา ซึ่งบทบาทของเช้ือราในปุยหมักมีดังตอไปน้ี 

                   1. ลักษณะโดยทั่วไป และการเจริญเติบโตของเช้ือราในกองปุยหมัก 

                   เ ช้ือราเปนจุลินทรียพวกยูแคริ โอต มีลักษณะเปนเสนสาย ( filamentous)                    

เรียกวาไฮฟรา (hypha) เมื่อยูรวมกันเรียกวา ไมซี เลียม (mycelium) นอกจากน้ีอาจมีรูปราง            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 รูปรางลักษณะของเช้ือรา 

ที่มา: ภานุพงศ (2554) 

 

ท่ีมา: 1Czoch and Modarski (1988) , 2Alexander (1977) ,  

         3Mahadevan and Crawford (1997) 
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แบบอื่นๆ ซึ่งสามารถอยูไดทั้งแบบใชออกซเิจนและไมใชออกซิเจน สืบพันธุโดยการสรางสปอร (วิลาวัณย, 

2539) โดยในกองปุยหมักพบวาในระยะเริ่มตน (Latnt phase) ของการหมักจะพบเช้ือราพวก 

Geotrichum candidum และ Aspergillus fumigates  (มุกดา, 2543) เมื่ออุณหภูมิของกองหมักเพ่ิมข้ึน

ถึง 45-55  องศาเซลเซียส จะตรวจพบเช้ือราพวก Cladosporium sp., Aspergillus sp. และ Mucor sp. 

แตเมื่ออุณหภูมิสูงกวาน้ีอาจพบเช้ือราพวก Penicillium duponti. (Tuomela et al., 2000) โดยจะพบ 

ที่บริเวณรอบนอกกองปุย เน่ืองจากมีความช้ืนและอุณหภูมิตํ่ากวาภายในกองปุยหมักซึ่งทําใหเช้ือรา

สามารถเจริญได  

               3. บทบาทของเช้ือราในการยอยสลายอินทรียวัตถุในกองปุยหมัก 

                      เ ช้ือราเปนสิ่ งที่ มีความสํา คัญในปุยหมัก ในฐานะผูยอยสลายอินทรีย วัตถุ                  

ในกองปุยหมัก ซึ่งจะทําใหซากอินทรียวัตถุ เนาเปอยผุพังกลับคืนไปเปนดิน กลายเปนแหลงอาหาร

ของพืชตอไป โดยเฉพาะในซากอินทรียวัตถุทีม่ี ลิกนิน และไคติน (Crawford, 1983 and Paateroet 

al., 1984) เปนตน ซึ่งบทบาทของเชื้อราในการยอยสลายลิกนินในกองปุยหมัก มักจะพบเชื้อรา

โดยเฉพาะราขาว (white-rotfungi) ซึ่งเปนรากลุมที่ยอยสลายใบไม (wood decay fungi) และ

มีระบบเอนไซมที ่ยอยสลายลิกนิน (ligninolytic enzymes) เอนไซมเหลานี ้ไดแกเอนไซม

ประเภทเปอรออกซิเดสและออกซิเดส  หลายชนิดที ่สําคัญคือ เอนไซมลิกนินเปอรออกซิเดส  

แมงกานีสเปอรออกซิเดส และแบคเคส หรือ ฟนอลซิเดส เปนตน (ธงชัย, 2546)                  

2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Suler และ Finstein (1977) ศึกษาระดับของอุณหภูมิที่ระดับตาง ๆ ตออัตราการยอยสลาย

ในกองปุยหมัก พบวาที่อุณหภูมิ 57-61 องศาเซลเซียส  กระบวนการยอยสลายเกิดข้ึนไดดีที่สุด            

โดยวัดจากปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ของแบคทีเรีย  เช้ือรา และแอคติโนมัยซีส

ในชวงเวลาตางๆ ปริมาณเช้ือจุลินทรียเหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของอุณหภูมิภายในกองปุย

หมัก โดยเช้ือราและแอคติโนมัยซีสสามารถตรวจพบไดในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่า และพบเช้ือราเปน      

กลุมที่เดนบริเวณกลางกองปุยหมัก ซึ่งมีบทบาทมากในการยอยสลายสารประกอบพวก long-chain 

polymers เซลลูโลส และลิกนิน สําหรับเช้ือแบคทีเรียจะตรวจพบชวงที่อุณหภูมิสูงสุดและ              

ยอยสลายเซลลูโลสและลิกนินไดเชนกัน 

เสียงแจว และคณะ (2536) ศึกษาผลของการใชวัสดุชนิดตางๆ ในการทําปุยหมักตอการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย ไดแก แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และเช้ือรา ดําเนินการหมักปุยเปน

ระยะเวลา 100 วัน พบวาปริมาณเช้ือแบคทีเรีย (ภาพที่ 7 ก) เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวง 10-20 วัน             

แลวจึงลดลงอยางรวดเร็ว สวนปริมาณเช้ือแอคติโนมัยซีส (ภาพที่ 7 ข) เพิ่มสูงในชวง 20 วัน                       

และจะคอยๆ  ลดลงอยางชาๆ โดยปริมาณจะสูงสุดเมื่อใชวัสดุพวกกากออย ฟางขาว และ ผักตบชวา  
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                                 (ก)                                (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (ค) 

ภาพท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย 50 วันแรกของการทําปุยหมกัจาก ฟางขาว 

ชานออย แกลบ เศษปอ และ ผักตบชวา ก) แบคทีเรีย  ข) แอคติโนมัยซีส  ค) เช้ือรา 

ที่มา: เสียงแจว และคณะ, 2536 

 

สําหรับเช้ือราไมเปลี่ยนแปลงมากนักโดยจะเพ่ิมสูงสุดในชวง 10 วันแรก และลดลงเปนลําดับ               

โดยการเปลี่ยนแปลงของเช้ือรา (ภาพที่ 7 ค) คลายคลึงกับแอกติโนมัยซีส อัตราการลดลงของ                 

คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน ในชวง 20 วัน พบวาชานออยมีการลดลงอยางรวดเร็วมากท่ีสุด             

ตามดวยเศษปอ และ ผักตบชวา ตามลําดับ แตสําหรับ แกลบ และฟางขาว มีอัตราการลดลงของ

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนที่ชากวา (ภาพที่ 8) อยางไรก็ดีเมื่อเวลาการหมักครบ 50 วัน ปุยหมัก      

ที่ผานเกณฑมาตรฐานมีคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนนอยกวา 20:1 มีเพียง ผักตบชวา กับเศษปอ

เทาน้ัน 
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ภาพท่ี 8 การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนระหวาง C/N ratio  50 วันแรกของการทําปุยหมักจากวัสดุ

จาก ฟางขาว, ชานออย, แกลบ, เศษปอ และ ผักตบชวา 

ที่มา: เสียแจว และ คณะ, 2536 
 

Chang และ Hudson (1967) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณเช้ือราในปุยหมักจาก              

ฟางขาวสาลีที่อายุการหมัก 77 วัน พบวาในชวงแรกของการหมักอณุหภูมิไมสูงมากนัก สามารถตรวจ

พบเช้ือรา และแบคทีเรียที่ผลิตกรด เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวา 40 องศาเซลเซียส จะพบจุลินทรีย             

กลุมที่เจริญไดในอุณหภูมิสูงเจริญ แตเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 70 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 9) พบแบคทีเรีย

กลุมที่เจริญไดในอุณหภูมิสูงกลับมามีบทบาทในการยอยสลายอีกครั้งหน่ึง โดยอัตราการยอยสลาย                

เกิดสูงสุดในชวงที่อุณหภูมิสูงโดยตรวจพบจุลินทรียกลุม Chaetomium thermophile ซึ่งมีบทบาท

ในการการยอยสลายฟางขาวสาลีสูงถึงรอยละ 40 ในเวลา 3 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 

องคประกอบภายในกองปุยที่ถูกยอยสลายมากที่สุดไดแกสารพวก เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส 

ภาพท่ี 9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในกองปุยหมักจากฟางขาวสาล ี

(ก) อุณหภูมิกลางกองปุย (ข) อุณหภูมิดานนอกกองปุย (ค) อุณหภูมิอากาศ 

ที่มา: Chang and Hudson (1967) 

 

ก 

ข 

ค 
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Rebollido et al. (2008) ศึกษาจํานวนจุลินทรียระหวางการทําปุยหมักของเสียจากขยะ

เทศบาล ทําการหมักปุยในบอกวาง 1 เมตร ยาว 15 เมตร ลึก 1 เมตรทําการหมักเปนระยะเวลา              

100 วัน พบวากลุมของจุลินทรียที่พบในกองปุยเปนกลุมแบคทีเรียแกรมลบ เชน Pseudomonas, 

Azotobacter, Azospirillum แกรมบวกเปนกลุม Micrococcus, Bacillus แอคติโนมัยซีสที่พบเปน

แกรมบวกกลุม Streptomyces, Actinomyces เ ช้ือรากลุม Trichoderma, Alternaria, 

Penicllum, Aspergillus และUlocladium ซึ่งพบปริมาณโดยรวมอยูในชวง 108-1011CFU/g x10-1 

ซึ่งจุลินทรียที่มีความโดดเดนมีอยู  คือ Bacillus และ Streptomyces (รอยละ61.1) รองลงมา 

Actinomyces (รอยละ 55.5) Pseudomcnas (รอยละ 50.0) Azospirillum (รอยละ 38.8)  

 ในกองปุยแบคทีเรียเปนจุลินทรียที่มีความโดดเดนรอยละ 44.6 ตามดวยแอคติโนมัยซีสรอย

ละ 32.3 และ เช้ือรารอยละ 23.1 (ภาพที่ 10 ) แบคทีเรียมีความหลากหลายในชวงกวางจึงทําใหพบ

แบคทีเรียในชวงแรกมีจํานวนมากกวาเช้ือกลุมอื่นๆ และมีบทบาทสําคัญทําใหเกิดความรอน                  

ในปุยหมักดวย  
 

 
 

ภาพท่ี 10 ปริมาณ แบคทีเรีย เช้ือรา และแอคติโนมัยซีสระระหวางการทําปุยหมัก 

ของเสียจากขยะเทศบาล 

ที่มา: Rebollido et al. (2008) 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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ในการเพิ่มข้ึนของแบคทีเรียและเช้ือรา ในชวงอุณหภูมิปานกลางไดรับอิทธิพลจาก อุณหภูมิ

และความเปนกรด-ดาง (8.1-7.3) ทําใหแบคทีเรียและเช้ือราเปนกลุมที่โดดเดนในการยอยสลายวัสดุ

อินทรียสด (เศษอาหาร และเศษผัก) ที่มีความเปนกรด-ดางตํ่า สําหรับแอคติโนมัยซีสจะมีหนาที่หลัก

ในการเปลี่ยนแปลงสารอินทรียในกองปุยทั้งในชวงอุณหภูมิสูง (45-55 องศาเซลเซียส) และในชวง

หลังของกระบวนการหมัก โดยแอคติโนมัยซีสสามารถยอยสลายองคประกอบของสารอินทรียที่ยอย

สลายไดยาก เชน ลกิโนเซลลูโลส นอกจากน้ียังสามารถยับยังการเจริญของจุลินทรียกลุมอื่น โดยการ

สรางสารแอนต้ีไบโอติกและเอนไซมไลติกมายับยังการเจริญของจุลินทรียอื่นไดอีกดวย ดังน้ันการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรียกลุมตางๆ จะสงผลโดยตรงคุณภาพของปุยหมัก  

Donkova et al. (2008) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจํานวนของจุลินทรียกลุมหลักๆ ในระหวาง

กระบวนการหมักของขยะอินทรีย (ผัก ผลไม ข้ีเลื่อย ฟางขาว มูลไก  กากกาแฟ และเปลือกไข)              

โดยการการหมักในถังแยกการหมักออกเปน 2 ระบบ  โดยพบวาแบคทีเรียมีความโดดเดนในชวง

อุณหภูมิสูง (ภาพที่ 11) ซึ่งเช้ือราและแบคทีเรียสกุล Bacilli  จะ ตรึง ไนโตรเจนในชวงระยะเริ่มตน

ของการหมัก โดยปริมาณของเช้ือราเพิ่มข้ึนภายหลังจากระยะอุณหภูมิสูงสิ้นสุดลง (ภาพที่ 12 ก) 

รวมทั้งคาความเปนกรด-ดางและปริมาณไนโตรเจนที่ลดตํ่าลง  แตสําหรับแอคติโนมัยซีสจะมีความ

โดดเดนในชวงที่ปุยมีการเจริญเต็มที่ (ภาพที่ 12 ข) และทําหนาที่ในการยอยสลายเซลลูโลส  จากการ

ทดลองน้ีพบวาสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียในปุยหมักตองอยูในระบบปด 

 

 
 

ภาพท่ี 11 แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน 

ที่มา: Donkova et al. (2008) 
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            (ก)                                            (ข) 

 

ภาพท่ี 12 การเจรญิเติบโตของเช้ือรา และแอคติโนมัยซสีในกระบวนการหมัก 

(ก) เช้ือรา (ข) แอคติโนมัยซีส 

ที่มา: Donkova et al. (2008) 

 

Sasaki et al. (2004) ศึกษาการกระจายตัวของแอมโมเนีย ในการยอยและดูดซึม                  

ของแบคทีเรียในการทําปุยหมัก โดยทําการหมักปุยในระบบกึ่งปด วัตถุดิบที่ใชในการหมักปุยคือ 

เปลือกไมและมูลวัว ทําการหมักปุย 2 ชวงระยะเวลา ระยะแรกทําการหมักเปนเวลา 69 ช่ัวโมง (A) 

อุณหภูมิที่ใชในการหมัก 71.6 องศาเซลเซียส ครั้งที่สองทําการหมักเปนระยะเวลา 360 วัน อุณหภูมิ

ที่ใช 26.2 องศาเซลเซียส ในการหมักครั้งที่สองเปนการนําปุยหมักที่ไดจากการหมักครั้งที่หน่ึง (b) 

หมักตอ ภาพที่ 13 

หลังจากน้ันนําตัวอยางปุยมาตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียที่สามารถดูดซึมแอมโมเนียได                

บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Trypticase soybean (TS) และอาหารเลี้ยงเช้ือ PY agar โดยทําการบมอาหาร

เลี้ยงเช้ือที่มีตัวอยางปุยที่ 37 องศาเซลเซียส และ 55 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 72 ช่ัวโมง                

โดยนับจํานวนโคโลนีของแบคทีเรียที่อยูระหวาง 107.6-106.6 CFU/g  พบวาที่ 37 องศาเซลเซียส 

สามารถนับจํานวนของแบคทีเรียไดอยูระหวาง 104.6-105 .1CFU/g ขณะที่ที่อุณหภูมิ 55             

องศาเซลเซียสสามารถนับจํานวนโคโลนีของแบคทีเรียที่ไดอยูระหวาง 103.2-103.7 CFU/g ที่อุณหภูมิ 

70 องศาเซลเซียสตรวจไมพบแบคทีเรียที่สามารถดูดซึมแอมโมเนีย (ภาพที่ 14) 

จากผลการทดลองพบวาการเปลี่ยนแปลงของสารอาหาร และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอาจ

สงผลตอความสามารถในการดูดซึมแอมโมเนียของแบคทีเรียเชนกัน   
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ภาพท่ี 13 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมเิบื้องตนในการหมกัปุย 

         (ก) การหมักเบื้องตน (ข) การหมักในข้ันทีส่อง  

(a) กลุมตัวอยางที่ไดจากการหมักข้ึนตน (b) ข้ันตอนทายของการหมักข้ันตน  

(c) จุดสิ้นสุดการหมกัครั้งที่สอง 

ที่มา: Sasaki et al. (2004) 

 

 
 

ภาพท่ี 14 จํานวนของแบคทีเรียที่ยอยและดูดซึมแอมโมเนียในกระบวนการหมักปุย 

             () แบคทีเรียทั้งหมด  

             () แบคทีเรียที่ยอยและดูดซึมแอมโมเนียบมที่ 37 องศาเซลเซียส 72 ช่ัวโมง 

             () แบคทีเรียที่ยอยและดูดซึมแอมโมเนียบมที่ 55 องศาเซลเซียส 72 ช่ัวโมง 

 ที่มา: Sasaki et al. (2004) 

(ก) 

(ข) 



บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

สําหรับวิธีการทดลองในการศึกษาหัวขอดังกลาวน้ีไดแบงกระบวนการทดลองเปน 3 ข้ันตอน 

คือการหมักและเตรียมตัวอยางปุยหมัก การวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐานและพารามิเตอรที่ตองการ

ทดสอบ และการวิเคราะหทางสถิติ โดยแสดงแผนผังการทดลองโดยรวมของการศึกษาครั้งน้ีดังภาพ         

ที่ 15 และตารางที่  แสดงพารามิเตอร วิธีการทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห 

ตารางท่ี 7 วิธีการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง (Methodologies and instruments) 

พารามิเตอรหรือการทดลอง วิธีการทดลอง เครื่องมือท่ีใช 

พารามิเตอรพ้ืนฐาน 

พีเอช (pH) วัดความตางศักยที่เกิดข้ึน (Potential) 

ระหวางอเิล็คโทรดอางองิ (Reference 

Electrode) กับอิเล็คโทรดตรวจวัด 

pH meter 

ความช้ืน (Moiture) อบที่อุณหภูมิ 103 - 105 °C Electric oven 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน  

(C/N ratio) 

ความแตกตางระหวาง TC หารดวย 

TN 

TOC Analyzer and 

Gerhardt Bonn 

พารามิเตอรท่ีตองการทดสอบ 

ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด 

(Total Bacteria Count : TBC) 

เพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ  PCA  ตามวิธี

ของ Microbiological Methods & 

Bacteriological Analytical Manual (BAM) 

ตูบม, 

 colony 

counter 

ปริมาณเช้ือราทัง้หมด 

(Total Mold Count :TMC)   

เพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ  PDA  ตามวิธี

ของ Microbiological Methods & 

Bacteriological Analytical Manual (BAM) 

ตูบม, 

 colony 

counter 

ปริมาณเช้ือแอคติโนมัยซสีทัง้หมด 

 (Total Actinomyces Count 

:TAC) 

เพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ  TCA  ตามวิธี

ของ Microbiological Methods & 

Bacteriological Analytical Manual (BAM) 

ตูบม, 

 colony 

counter 
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ทําการหมักปุย 

การวิเคราะหทางสถิติ 

- ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ต ก ต า ง ร ะ ห ว า ง สู ต ร ที่ ใ ช   

และระยะเวลาในการหมัก 

- เปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณจุลินทรีย

ระหวางปุยหมักทั้งสองสูตร 

- วิเคราะหความสัมพันธระหวางจุลินทรียของปุยหมัก 

- วิเคราะหความสัมพันธของจุลินทรียกับพารามิเตอร

พื้นฐาน 

ตารางท่ี 7 (ตอ)   

พารามิเตอรหรือการทดลอง วิธีการทดลอง เครื่องมือท่ีใช 

ปริมาณ Carbon dioxide (CO2)  การดูดซับรังสี IR ของโมเลกุล

คารบอนไดออกไซด 

ชุด Manometric 

procedure 

ชุด Titration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 แผนผังการทดลองโดยรวมของการศึกษา 
 

เก็บตัวอยางปุย พลกิกระสอบกอนเกบ็บันทกึวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐาน 

     -ความช้ืน 

     -คาความเปนกรดเปนดาง 

     -อุณหภูมิ 

    -อั ต ร า ส ว น ค า ร บ อ น ต อ

ไนโตรเจน 

พารามิเตอรที่ใชตรวจสอบ 

- แบคทีเรีย 

- แอคติโนมัยซีส 

- เช้ือรา 

- ปริมาณคารบอนไดออกไซด 

วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
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3.1 สารเคมีและรีเอเจนท (chemical and reagents) 

สารเคมีและรีเอเจนททั้งหมดที่ใชในการทดลองแสดงดังตารางที่ 8 โดยไดมีการระบุถึง 

Chemical Abstracts Service (CAS) number ของสารเคมีและบริษัทผูผลิตสารเคมีแตละชนิด 

 

ตารางท่ี 8 รายการสารเคมีที่ใชในการทดลอง CAS number และบริษัทผูผลิต 

สารเคมี CAS number บริษัท 

ปริมาณจุลินทรีย (แบคทีเรีย, เช้ือรา, เช้ือแอคิโนมัยซสี)  

(+)-TARTARIC ACID 87694 Ajax 

แบคทีเรียทั้งหมด 

   Plate – Count -Agar 19718 HIMEDIA 

เช้ือราทัง้หมด 

   Potato Dextrose Agar 70139 MERCK 

เช้ือแอคติโนมัยซสีทั้งหมด 

   Actinomycete Isolation Agar 17117 HIMEDIA 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน  (C/N ratio) 

   ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen) 

      Potassium sulfate 7778-80-5 Ajax 

      Mercuric Oxide 21908-53-2 Ajax 

      Sodium hydroxide 1310-73-2 Merck 

    Sodium  thiosulphate 10102-17-7 Ajax 

    Sodium carbonate 497-19-8 Ajax 

    Potassium hydrogen phathalate 877-24-7 Ajax 

    Sulfuric acid 7664-93-9 Merck 

    Methyl red 493-52-7 Fluka 

    Phenolthalein 77-09-8 Fluka 

    Zinc granular dia 3-8 mm 7440-66-6 Carlo Erba 

    Glucose 50-99-7 Sigma 
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ตารางท่ี 8 (ตอ)  

สารเคมี CAS number บริษัท 

ปริมาณคารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide : CO2) 

   Hydrochloric acid 7647-01-0 Merck 

   Sodium hydroxide 1310-73-2 Merck 

   Bariumchlolide 10361-37-2 Merck 

   Phenolpthalein 77-09-8 Fluka 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง (Instrumentation) 

  3.2.1 เครื่องชั่ง (Analytical balance) 

                   เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง รุน AB204 ของบริษัท Mettler Toledo 

  3.2.2 เครื่องวัดคาการนําไฟฟา (Conductivity meter) 

                   เครื่องวัดคาการนําไฟฟารุน Professional Meter PP-50 ของบริษัท Sartorius AG 

Gottingen Germany 

  3.2.3 เครื่องวัดคาพีเอช (pH meter) 

                    pH meter รุน 713 ปรับเทียบโดยใช buffer pH 4.0 และ buffer pH 7.0           

ของบริษัท Metrohm 

3.2.4 ตูอบ (Dry Oven) 

        ตูอบ  ย่ีหอ Memment รุน D06062  

  3.2.5 ตูปลอดเชื้อ (Laminar Flow) 

          ตูปลอดเช้ือย่ีหอ  ISSCO LAMINAR FLOW   modell BV-124 

  3.2.6 ไมโครปเปต (Micropipett) 

          ไมโครไปเปตของบริษัท WIGGEN HAU  

  3.2.7 หมอน่ึงความดันไอนํ้า (Autoclave) 

          หมอน่ึงความดันไอนํ้า ของบริษัท HIRAYAMA  model HA-300 MII  

  3.2.8 ตูควบคุมอุณหภูม ิ

          ตูควบคุมอุณหภูม ิย่ีหอ WTE binder  model BED115   S/N 970778 

  3.2.9 เครื่องนับจํานวนจุลินทรีย (Colony Couter) 

                 เครื่องนับจํานวนโคโลนีของจุลินทรียบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ของบริษัท IULINSTRUMENTS  
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  3.2.10 อางนํ้าควบคุมอุณหภูม ิ(Water barth) 

            อางนับควบคุมอุณหภูมิ ย่ีหอ Memmert  รุน WB45  

         3.2.11 ตูอบลมรอน (Hot air oven) 

            ตูอบลมรอน ย้ีหอ memmert  model D06062 

         3.2.12 เครื่องชั่ง (Analytical balance) 

            เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง  model  0059-40  ย่ีหอ  Presisa 

3.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

3.3.1 การหมักและการเตรียมตัวอยางปุย 

                   ในการศึกษาครั้งน้ีกําหนดประเภทของปุยหมักที่ตองการศึกษาออกเปน 2 สูตร คือ 

ปุยหมักสูตรมูลหม ูและปุยหมักสูตรมูลไก ซึ่งในการผลิตปุยหมักครั้งน้ีใชวัตถุดิบที่นํามาจากวัสดุเหลือ

ใชที่สามารถหาไดโดยทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม (ตารางที่ 10) ซึ่งแบงสวนผสมออกเปน 2 ชุด 

ดังน้ี 

           1. ชุดที่ 1 สวนผสมนํ้าหมัก 

   - ปลานํ้าจืด   รอยละ 8.98 

   - กากนํ้าตาล  รอยละ  2.99 

   - สัปปะรด  รอยละ  0.30 

   - สารเรงพด. 2   รอยละ  0.01 

   - รําละเอียด  รอยละ  1.50 

        2. ชุดที่ 2 สวนผสมของแหง 

   - รําละเอียด   รอยละ  0.90 

   - กระดูกวัวปน  รอยละ 1.50 

   - มูลคางคาว  รอยละ  0.60 

   - ธาตุอาหารรอง  รอยละ 0.60 

   - โดโลไมท  รอยละ  0.30 
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ตารางท่ี 9 ปรมิาณ แหลงที่มา และอายุของสวนผสมที่ใชทาํปุยหมกั 

สวนผสม หนวย ปริมาณ แหลงท่ีมา 
อายุ

สวนผสม 

 

 

นํ้าหมัก 

ปลา รอยละ 8.98  

กลุมเกษตรอินทรีย

ตําบลบางชาง อําเภอ

สามพราน จังหวัด

นครปฐม 

 

 

1 เดือน 

กากนํ้าตาล รอยละ 2.99 

สับปะรด รอยละ 0.30 

สารเรง พด.2 รอยละ 0.01 

รําละเอียด รอยละ 1.50 

 

 

ของแหง 

กระดูกวัวปน รอยละ 1.50  

 

กลุมเกษตรอินทรีย

ตําบลบางชาง อําเภอ

สามพราน จังหวัด

นครปฐม 

 

 

1 เดือน 

รําละเอียด รอยละ 0.90 

มูลคางคาว รอยละ 0.60 

ธาตุอาหารรอง 

(Mg, Ca และ

Fe) 

รอยละ 0.60 

โดโลไมท รอยละ 0.30 

มูลไก 

รอยละ 76.63 

วัดไรขิง ตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 

 

1 เดือน 

มูลหม ู รอยละ 76.63 อําเภอโพธาราม  

จังหวัดราชบุร ี

2 เดือน 

ข้ีแดดนาเกลือ รอยละ 5.69 นาเกลือ จังหวัด

สมุทรสาคร 

2 เดือน 

  

ในการทําปุยหมักครั้งน้ีผู ศึกษาทําการหมักปุยสองสูตร ไดแก ปุยมูลหมู และปุยมูลไก                    

ใหเปนปุยหมักสูตรที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ซึ่งปุยทั้งสองสูตรจะใชสวนผสมทั้ง 2 ชุดตามปริมาณขางตน 

แตจะตางกันตรงที่ปุยสูตรที่ 1 จะมีวัตถุดิบหลักเปนมูลหมูจํานวนรอยละ  76.63 สวนปุยสูตรที่ 2               

เปนมูลไกจํานวนรอยละ 76.63 นอกจากน้ียังมีการเติมข้ีแดดนาเกลือ  เพิ่มเขาไปในปุยหมักทั้งสองสูตร

จํานวนรอยละ 5.69 
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3.3.2 ขั้นตอนการหมักปุย 

    ปุยหมักในงานวิจัยน้ีเปนปุยหมักที่ไดจากโครงงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารย               

ดร.นัทธีรา  สรรมณี โดยใชพื้นที่ทําปุยหมักในพื้นที่ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม               

ซึ่ ง เ ป นพื้ นที่ ข อง ศูนย การ เ รี ย นรู ชุ มชนตํ าบลบ าง ช า ง  ดํ า เ นิน ง านโดย คุณประห ยั ด                      

ปานเจริญ ซึ่ งเปนพื้นที่ที่ไกลจากแหลงชุมชนเพ่ือปองกันปญหาเรื่องกลิ่นและสัตว นําโรค                  

สําหรับข้ันตอนในการหมกัปุยน้ัน ในกรณีที่ทําปุยหมักสูตรที่ 1 จะเริ่มจากการนําเอามูลหมทูี่เตรียมไว

มาใส ในเครื่องบดผสม โดยการเติมนํ้าเพื่อใหมูลหมูแยกออกจากกันและผสมใหเขากัน ใหมีความช้ืน

อยูที่ประมาณ รอยละ 60 จากน้ันก็ใสข้ีแดดนาเกลือ ใสสวนผสมนํ้าหมักชุดที่ 1 ประมาณ 10 ลิตร                      

และสวนผสมของแหงชุดที่ 2 ตามปริมาณขางตน ทําการคลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดใหเขาเปน                 

เน้ือเดียวกัน จากน้ันนําปุยหมักที่ไดไปบรรจุใสกระสอบปุย 10 กระสอบ กระสอบละ 15 กิโลกรัม  

ใช เ ชือกฟางรั ดปากกระสอบไมต องแนนมาก  แลว นํากลับมาหมักตอที่ เ รื อนเพาะชํา                      

อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับข้ันตอนการหมักปุยสูตร            

มูลไกมีวิธีการเดียวกันกับการหมักปุยสูตรมูลหมู ดังที่กลาวไปแลวขางตน 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                                         (ข) 

ภาพท่ี 16 ข้ันตอนการทําปุยหมัก   ก. ชุดสวนผสมเพื่อทําปุยหมัก ข. การผสมปุยหมัก 

 

3.3.3 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางปุยหมัก 

                    ทําการเก็บตัวอยางปุยหมักจากกองปุยหมักทั้งสองสูตร โดยกอนเก็บตัวอยางจะทําการ

พลิกกลับกระสอบปุยและทําการเก็บตัวอยางปุย เมื่อปุยหมักมีอายุ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 

77, 91, 105 และ 119 วัน ตามลําดับ โดยจะทําการเก็บตัวอยางปุยทุกกระสอบ ทั้งหมดจํานวน             

10 กระสอบเก็บบริเวณตรงกลางของกระสอบปุยเพื่อเปนตัวแทนของกองปุยในแตละสูตร เก็บตัวอยาง       

แตละสูตรใหไดประมาณ 2 กิโลกรัม เขียนฉลากติดขางถุงเขียนอายุปุยหมักที่เก็บ เมื่อถึงวันที่ปุยหมัก             

มีอายุการหมักครบจํานวนวันที่ตองเก็บก็ทําการเก็บตัวอยางปุยหมักตามวิธีที่กลาวไวขางตน โดยจะเก็บ

ตัวอยาง ปุยหมักซ้ํากระสอบเดิม ทั้งหมดจํานวน 10 กระสอบเหมือนกัน ทําการเก็บตัวอยางแบบน้ีไป
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เรื่อยๆ จนครบอายุการหมักที่ 119 วัน เมื่อทําการเก็บตัวอยางปุยไดแลวนําตัวอยางปุยหมักวิเคราะห

ปริมาณจุลินทรีย  แบคทีเรียทั้งหมด  เช้ือราทั้งหมด และเช้ือราทั้งหมดตามวิธีของ BAM (Bacteriological 

Analytical Manual) (Maturin et. al., 2001) 

 3.3.4 ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหสําหรับพารามิเตอรทางจุลินทรีย 

          เมื่อเก็บตัวอยางปุยมาแลวทําการวิเคราะหหาปริมาณจุลินทรียทันที โดยจะไมทิ้ง

ตัวอยางปุยคางคืน หรือเก็บในตูเย็นเพราะจะทําใหจุลินทรียเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ                 

จากความเปนจริง  ทําตัวอยางละ 6 การเจือจาง  การเจือจางละ 3 ซ้ํา   

 3.3.5 วิธกีารวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ ท่ีใชในการทดลอง 

         พารามิเตอรที่ใชในการทดลองประกอบไปดวย ดัชนีทางคุณภาพของปุยหมักไดแก 

อุณหภูมิ ความช้ืน ความเปนกรด-ดาง ปริมาณคารบอนไดออกไซด ปริมาณสารอินทรีย อัตราสวน

คารบอนตอไนโตรเจน  ดัชนีกระบวนการเกิดสารฮิวมิกจากปริมาณกรดฮิวมิก และการหาปริมาณ

จุลินทรียทั้งหมด ไดแก ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ปริมาณเช้ือราทั้งหมด และปริมาณเช้ือแอคติโนมัยซีส

ทั้งหมด ซึ่งการวิเคราะหแตละพารามเิตอรมีรายละเอียดข้ันตอนดังตอไปน้ี 

         1. อุณหภูมิ (Temperature) 

              ทําการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่ เก็บตัวอยางโดยใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ           

ที่กลางกระสอบปุย ทําทั้ง 3 กระสอบ โดยตองมีการพลิกกลับกระสอบปุยกอนวัดอุณหภูม ิ  

         2. การวิเคราะหหาความช้ืน (Moisture content) 

    ในการวัดความช้ืนทําไดโดยหลักการหาความแตกตางของนํ้าหนักตัวอยาง             

กอนและหลังการใหความรอน ซึ่งนํ้าหนักที่หายไปคือนํ้าหนักของนํ้าหรือความช้ืนที่มีอยูในตัวอยาง                      

ทําการวิเคราะหโดยการอบถวยกระเบื้องเปลาที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ช่ัวโมง 

ดวยเครื่อง Electric oven (Ecocell) ทิ้งใหเย็นในโถดูดความช้ืนจากน้ันนําไปช่ัง  ทําซ้ําอีกครั้งหน่ึง          

ใหนํ้าหนักคงที่โดยมีความแตกตางจากนํ้าหนักที่ช่ังในครั้งกอนไมเกนิรอยละ 4 หากเกินกวาน้ันใหทําซ้ํา

ใหม จากน้ันเก็บไวในโถดูดความช้ืน เมื่อพรอมทําการทดลองจะช่ังตัวอยางปุย 1 กรัม ใสลงในถวย

กระเบือ้งดังกลาว แลวนําไปวิเคราะหความช้ืนโดยการอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียสเปนเวลา

5 ช่ัวโมงเชนกัน นําออกมาทิ้งใหเย็นในโถดูดความช้ืนเปนเวลา 24 ช่ัวโมง ทําซ้ําใหนํ้าหนักคงที่ไมเกิน       

เชนเดียวกับขางตน แลวจึงนําคาที่ไดมาคํานวณหารอยละความช้ืนดังสมการที่ 3 (Martin., 1993) 
 

           x100
ยหลังอบน้ําหนักปุ

ยหลังอบน้ําหนักปุยกอนอบน้ําหนักปุ
ช้ืนรอยละความ

    ……………..[3] 
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  3. การวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH)  

      ทําการวิเคราะห โดยทําการช่ังตัวอยางปุยท่ีตองการวิเคราะห 2 กรัม ใสลงในบีกเกอร 

เติมนํ้ากลั่นปราศจากไอออน 10   มิลลิลิตร นํามากวนเปนเวลา 15  นาที หลังจากน้ันต้ังท้ิงไวอีก 15 นาที เพ่ือให

ปุยตกตะกอน ทําการวัดคาความเปนกรด-ดาง ในสวนของสารละลายดวยเครื่อง pH meter ย่ีหอ Metrom  

รุน  713 (Martin., 1993) 

          4. การวิเคราะหปรมิาณคารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide: CO2)  

              ช่ังตัวอยางปุยหมัก 100 กรัม ใสลงในขวดโหล (สูตรละ 3 ซ้ํา) นําตัวอยางขวดโหลอีก 

3 ใบทําเปนตัวควบคุมโดยไมตองใสอะไรลงไป ปเปตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 

ความเขมขน 1 โมล ใสในบีกเกอรปริมาตร 20 มิลลิลิตร จํานวน 12 ใบ  นําไปวางในขวดโหลที่มีปุย 9 ใบ 

และขวดโหลท่ีไมมีปุย 3 ใบ ปดปากโหลดวยพาราฟลมแลวรัดดวยยางใหแนน เจาะรูดวยเข็มหมุดที่           

ฝาปดใหมีขนาดเล็กที่สุด เพื่อใหความดันบรรยากาศภายในขวดโหลเทากับในอากาศ เมื่อเวลาผานไป           

24 ช่ัวโมง นําบิกเกอรที่มีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 20 มิลลิลิตร คอยๆ เติมแบเรียมคลอไรด 

(BaCl2)  ความเขมขน 0.024 โมล จนไมเกิดตะกอนสีขาวแลวเติม Phenolpthalein  2-3 หยด จน

สารละลายตัวอยางมีสีชมพู นําสารละลายตัวอยางมาไตเตรทดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 2 

โมล จนไดจุดยุติ สารละลายตัวอยางเปลี่ยนจากสีชมพูเปนไมมีสี  บันทึกผลการทดลองแลวนําคาที่ไดไป

คํานวณหาปริมาตรคารบอนไดออกไซดตามสูตร (Pramer, 1990) 

X = [(N1V1 – N2V2) –   (N1V1- N2V3)]/2 (22.4) 

     แทนคา 

X  =  ปริมาตรของแกสคารบอนไดออกไซด ที่ N.T.P (มิลลิลิตร) 

       22  =  นํ้าหนักสมมูลของคารบอนไดออกไซด 

0.509  =  ปริมาตรของแกสคารบอนไดออกไซด (มิลลิลิตร) ตอ 1 มิลลิกรัม 

                ของแกส คารบอนไดออกไซด ที่ N.T.P (22.4/44) 

      N1 =  ความเขมขนของ NaOH (โมล)  

      N2  =  ความเขมขนของ HCl (โมล) 

      V1  =  ปริมาตรของ NaOH (มิลลิลิตร)  

      V2  =  ปริมาตรของ HCl (มิลลิลิตร) ที่ใชไตเตรทตัวอยาง 

      V3  =  ปริมาตรของ HCl (มิลลลิิตร) ที่ใชไตเตรทตัวควบคุม 

 

           5. การวิเคราะหอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) 

               เผา boat ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสboat ดวยเครื่อง Total organic 

carbon analyzer (TOC Analyzer) ทิ้งใหเย็นในโถดูดความช้ืนจากน้ันนําไปช่ัง  ทําซ้ําอีกครั้งหน่ึงให

43 



นํ้าหนักคงที่โดยมีความแตกตางจากนํ้าหนักที่ช่ังในครั้งกอนไมเกินรอยละ 4 หากเกินกวาน้ันใหทําซ้ํา

ใหม จากน้ันเก็บไวในโถดูดความช้ืน เมื่อพรอมทําการทดลองจะช่ังตัวอยาปุย 1 กรัม จากน้ันนําไปเผา

ที่อุณภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส คาที่ไดเมื่อเทียบกับคามาตรฐานจะเปนปริมาณคาคารบอนทั้งหมด 

สวนการวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดใชวิธี Kjeldahl method ของ  AOAC  Official 

Method 955.04  ในสวนการคํานวณหาคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนโดยการนําปริมาณ

คารบอนทั้งหมด (Total Carbon) หารดวยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldahl Nittogen) 

(William, 2000) ดังสมการที่ 4 
 

compost) (mg/g ดรเจนทั้งหมปริมาณไนโต
compost) (mg/g บอนทั้งหมดปริมาณคาร    นโตรเจนารบอนตอไอัตราสวนค    ………. [4]         

        

           6. การวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย (แบคทีเรีย เช้ือรา และแอคติโนมัยซีส) 

   โดยช่ังตัวอยางปุยหมัก 10 กรัม ดวยวิธีปลอดเช้ือ  แลวเติมนํ้ากลั่นปลอดเช้ือ

ปริมาตร 90 มิลลิลิตร เขยาเปนเวลา 1 นาที สารละลายข้ันแรกน้ีเจือจาง 10 เทา จากน้ันทําการเจือจาง

ทีละ 10 เทา เชนน้ีไปเรือ่ยๆ จะไดความเจือจางทั้งหมด 6 ระดับความเจือจาง  ไดแก 10, 102, 103, 104, 

105 และ 106 เทา ตามลําดับ ทุกระดับความเจือจางจะถูกนํามาเทบนอาหารเลี้ยงเช้ือ เพลตละ            

1 มิลลิลิตร ความเจือจางละ 3 เพลท โดยการวิเคราะหปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ใชอาหารเลี้ยงเช้ือ 

Plate Count Agar (PCA) เช้ือราใชอาหารเลี้ยงเช้ือ  Potato Dextrose Agar IPDA) และ แอคติโนมัย

ซีสใชอาหารเลี้ยงเช้ือ Actinomycete Count Agar (TCA) ใชวิธีการพอรเพลต (pour plate technique) 

โดยใชไมโครปเปตขนาด 1000 ไมโครลิตร (1 มิลลิลิตร) ดูดตัวอยางที่ระดับความเจือจาง 10, 102, 103, 

104, 105 และ 106 เทา มา 1 มิลลิลิตร  ใสในเพลตที่ผานการฆาเช้ือ (sterile) ความเจือจางละ 3 เพลต           

เทอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ลงในเพลต sterile ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 

แลวผสมใหเขากันโดยเขยา ซาย-ขวา หนา-หลัง สลับกันอยางละประมาณ 15 ครั้ง ทิ้งใหอาหารเลี้ยงเช้ือ

แข็งแลวนําไปเขาตูบมเช้ือวางในลักษณะควํ่าเพลต โดยการวิเคราะหแบคทีเรียบมที่ อุณหภูมิ              

37  องศาเซลเซียส เปนเวลา   48  ช่ัวโมง การวิเคราะหเช้ือราอุณหภูมิ 25 เซลเซียส เปนเวลา     5 วัน และ    

เช้ือแอคติโนมัยซีส อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง นับจํานวนโคโลนีในเพลต คํานวณเปน 

CFU/g (Larry et al., 2001)  
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ภาพท่ี 17 การวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย 

 

3.4 การวิเคราะหทางสถิติ 

 การทดสอบทางสถิติทั้งหมดจะวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทดสอบทางสถิติ SPSS for 

windrows version 16.0  โดยทดสอบที่ระดับความเช่ือมั่น ( ) เทากับ 0.05 สิ่งที่ทดสอบมีดังน้ี 

 3.4.1 ทดสอบความแตกตางระหวางสูตรที่ใชและระยะเวลาในการหมักดวยวิธีการวิเคราะห

ความแปรปรวนจําแนกสองทาง (Two-way ANOVA) 

 3.4.2 ทดสอบความสัมพันธระหวางพารามิเตอรทางกายภาพและทางเคมีกับพารามิเตอรเช้ือ

แบคทีเรียทั้งหมด เช้ือราทั้งหมด และเช้ือแอคติโนมัยซีสทั้งหมด โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธ 

สัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation) 

แบคทีเรียทั้งหมด เช้ือราทัง้หมด เช้ือแอคติโนไมซีส

6 dilution 

แตละ dilution ทํา  3 เพลต 
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ตัวอยางปุยหมัก (มลูไก, มูลหม)ู 
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 บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาน้ีหมักปุยครั้งน้ีไดทําการหมักปุยสองสูตร โดยมีวัตถุดิบต้ังตนที่แตกตางกันไดแก 

มูลไก และมูลหมู ทําการตรวจติดตามลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีของปุยหมักทั้งหมด 119 วัน 

โดยเก็บตัวอยางวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, และ 119 วัน ตามลําดับ                 

ดังรายละเอียดคุณภาพปุยตอไปน้ี 

4.1  ลักษณะของปุยหมัก และการพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของปุยอินทรีย 

4.1.1 การพิจารณาอายุปุยหมักตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ   

                     การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีความสําคัญตอการตรวจติดตามคุณภาพปุยหมัก เพราะ

บงบอกถึงอายุของปุยหมักที่สามารถนําไปใชได รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทั้งทางกายภาพ

และทางที่มีที่มีผลตอคุณภาพของปุยหมักตอการนําไปใชประโยชน ในการศึกษาน้ีพบวาสามารถแบง

อายุของปุยหมักตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปน 4 ระยะ ดังน้ี  

   1. ระยะเริ่มผสม (Initial phase)   

            ระยะเริ่มผสม คือ วันแรก (0 วัน) ของการหมักปุย ปุยหมักทั้งสองสูตรมีสีนํ้าตาล

ที่เกิดจากสวนผสมของมูลสตัว (มูลหม ูหรือมูลไก) และสวนผสมอื่น ผสมกับกากนํ้าตาลสารเรง พ.ด.2    

รําละเอียด มูลคางคาว  และกระดูกวัวปนมีกลิ่นของสวนผสมที่คลุกเคลากัน โดยเฉพาะกลิ่นของนํ้า

หมักปลา กากนํ้าตาล และ พ.ด.2 เมื่อวัดอุณหภูมิปุยหมักมูลหมูวัดได 44.0 องศาเซลเซียส ปุยมูลไก

วัดได 31.1 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 18) ภายในกองปุยหมักเกิดความรอนแตยังมีความช้ืนที่คอนขางสงู

อยู อาจเน่ืองมาจากการเติมสวนผสมที่เปนของเหลว คือ นํ้า กากนํ้าตาล นํ้าหมักปลา และ พ.ด.2 

อุณหภูมิภายในกองปุยชวงน้ีมีคาใกลเคียงกับบรรยากาศภายนอกเน่ืองจากกิจกรรมของจุลินทรียยัง

เกิดข้ึนเพียงเล็กนอย (ตารางที่ 10 และ ตารางที่ 11) 

   2. ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase)   

                ระยะอุณหภูมิสูง ของการหมัก เปนระยะที่อุณหภูมิภายในกองปุยสูงข้ึน                   

และเริ่มเกิดกระบวนการหมัก ซึ่งอยูในชวงการหมัก 1 ถึง 34 วัน อุณหภูมิที่วัดไดของปุยมูลหมูอยู

ในชวง 30 ถึง 49 องศาเซลเซียส ซึ่งปุยหมักมูลไกจะมีชวงของอุณหภูมิที่สูงกวาอยูในชวง 34 ถึง          

52 องศาเซลเซียสความช้ืนจะลดลงเล็กนอยในวันที่  21 อยู ในชวงรอยละ  33.8 – 62.0                      

ของปุยมูลหมูสาํหรบัปุยมลูไกอยูในชวงรอยละ 33.1-47.3 ในระยะน้ีเกดิการยอยสลายสารอินทรียวัตถุ

ไดอยางรวดเร็วโดยกิจกรรมของจุลินทรียในกระสอบปุย ซึ่ งสังเ กตจากความรอนที่เพิ่มข้ึน                      
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ภาพท่ี  18  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของปุยหมักตลอดระยะเวลาในการหมกัปุยสูตรมูลหมู                      

และปุยสูตรไก 

 

ตารางท่ี 10 ลักษณะพื้นฐานของปุยหมักในระหวางการหมักปุยสูตรมูลหมู  

ลักษณะพ้ืนฐานของปุยหมักในระหวางการหมักปุยสูตรมูลหม ู

ชวงอายุปุยหมัก  (วัน) สี ลักษณะของวัสดุหมัก 

ระยะเริ่มผสม  

 (Initial phase) 

0 สีนํ้าตาล วัสดุแตละสวนมองเห็นชัดเจน  

มีความช้ืน มีกลิน่แอมโมเนีย 

ระยะอุณหภูมิสงู 

 (Thermophilic 

phase) 

1-3 สีนํ้าตาล ความรอนสูงข้ึน มีความช้ืน  

มีกลิ่นแอมโมเนีย 

4-34 สีนํ้าตาล ปุยหมักเริ่มรวน  แหง ความช้ืนและ

ความรอนลดลง กลิ่นแอมโมเนียลดลง 

ระยะสุดทายของการ

เกิดปฏิกริิยา 

 (End of  active 

phase) 

35 สีนํ้าตาลออกเทา ปุยหมักแหงเกาะกันเปนกอน  

กลิ่นแอมโมเนียลดลง   

ระยะคงสภาพ 

 (Mature phase) 

36-119 สีนํ้าตาลออกเทา ปุยหมักแหงเกาะกันเปนกอน  

ไมมีกลิ่นแอมโมเนีย 
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ตารางท่ี 11 ลักษณะพื้นฐานของปุยหมักในระหวางการหมักปุยสูตรมูลไก 

ลักษณะพ้ืนฐานของปุยหมักในระหวางการหมักปุยสูตรมูลไก 

ชวงอายุปุยหมัก  (วัน) สี ลักษณะของวัสดุหมัก 

ระยะเริ่มผสม  

 (Initial phase) 

0 สีนํ้าตาล วัสดุแตละสวนมองเห็นชัดเจน  

มีความช้ืน กลิ่นแอมโมเนียรุนแรง 

ระยะอุณหภูมิสงู 

 (Thermophilic 

phase) 

1-3 สีนํ้าตาล ความรอนสูง ข้ึน มีความช้ืน มีกลิ่น

แอมโมเนียรุนแรง 

4-41 สีนํ้าตาล ปุ ย หมั ก แห ง  เ ก า ะ กั น เ ป นก อ น 

ความช้ืนและความรอนลดลง  

กลิ่นแอมโมเนียลดลง 

ระยะสุดทายของการ

เกิดปฏิกริิยา 

 (End of  active 

phase) 

42 สีนํ้าตาลเขม ปุ ย หมั ก แห ง  เ ก า ะ กั น เ ป นก อ น 

ความช้ืนและความรอนลดลง  

กลิ่นแอมโมเนียลดลง 

ระยะคงสภาพ 

 (Mature phase) 

43-119 สีนํ้าตาลเขม วัสดุอื่นมองมองเห็นไมชัดเจน แตยัง

มองเห็นสวนที่เปนแกลบ  

ความช้ืนและความรอนลดลง มีกลิ่น

แอมโมเนียเล็กนอย 

 

ในระยะน้ีมีการกลับกระสอบปุยสัปดาหหน่ึงอยางนอย 2-3 ครั้ง หมักเพ่ือใหเกิดการคลุกเคลากันและ

การหมักเปนไปอยางสมบูรณมากย่ิงข้ึน  ความหนาแนนภายในกระสอบปุย สีของปุยมูลหมูมีสีนํ้าตาล 

สําหรับปุยมลูไกมีสนํ้ีาตาลเชนกันแตสขีองปุยหมักจะเริ่มออนลงจากการหมักในระยะแรกในปุยทั้งสอง

สูตรมีกลิ่นของแอมโมเนียที่รุนแรง  เน้ือปุยหมักเริ่มแหงเกาะกันเปนกอนขนาดเล็ก รวน   

  3. ระยะสุดทายของการเกิดปฏิกิริยา (End of active phase) 

                 ระยะสุดท ายของการ เกิ ดป ฏิกิ ริ ยา เป นระยะที่ กอ งปุ ยหมั กอุณห ภูมิ                   

เริ่มลดลง โดยปุยหมักมีอายุอยูที่ 35 ถึง 48 วัน อุณหภูมิภายในกองปุยหมักมูลหมูมีอุณหภูมิอยูที่ 

29.3 องศาเซลเซียส ปุยมูลไกมีอุณหภูมิอยูที่ 32.1 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกวาในกองปุยหมักจาก             

มูลหมู อาจเน่ืองมาจากในชวงน้ีพบกลุมจุลินทรียที่ทําใหเกิดความรอน คือกลุมของแบคทีเรีย               

ในปริมาณที่มากกวาในปุยหมู และอาจเนื่องมาจากปจจัยอื่นๆ สวนของเน้ือปุยไมคงเหลือสภาพของ

วัตถุดิบเดิม เหลืออยู  เ น่ืองจากสารอินทรีย วัตถุบางสวนถูกยอยสลายหมดแลว ลักษณะ                   
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ของกองปุยเริ่มเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเทา กลิ่นแอมโมเนียลดลง  ความช้ืนของปุยหมักมูลหมูลดลงเหลือ

รอยละ 30.8  สําหรับมูลไกความช้ืนลดลงอยูทีร่อยละ 20.6   

  4. ระยะคงสภาพ (Mature phase) 

                ระยะคงสภาพเปนระยะที่อุณหภูมิภายในกองปุยหมักเริ่มคงที่ ซึ่งอายุปุยหมักอยู

ในชวง  49 ถึง 119 วัน  อุณหภูมิภายในกองปุยหมักมูลหมูอ ยู ในชวง 27.10 ถึง 29.10                      

องศาเซลเซียส  และปุยมูลไกอยูในชวง 26.90 ถึง 29.10  สวนของความช้ืนในกองปุยหมักมูลหมูอยู

ในชวงรอยละ  14.90 ถึง  28.21 ปุยมูลไกมีความช้ืนอยู ในชวง รอยละ  14.41 ถึง 18.79               

เน้ือปุยหมักมูลหมูมีสีนํ้าตาล  ปุยหมักมูลไกมีสีนํ้าตาลเทา ไมมีสวนผสมของวัตถุดิบต้ังตนเหลืออยู                    

เน้ือปุยเปนกอนแหง ไมมีกลิ่นของแอมโมเนีย    

             เมื่อทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในกองปุยหมักทั้งสองสูตร                

ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกสองทาง (Two-way ANOVA) พบวาในชวงแรก                

ของการกองปุยมีอุณหภูมิคอนขางสูงซึ่งมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบวาชนิดของปุย และ

ระยะเวลาการหมักปุยมีอิทธิพลรวมกัน แสดงวาชนิดของปุยและระยะเวลามีผลตอการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซึ่งอุณหภูมิเปนดัชนีสําคัญในการติดตามกระบวนการ

หมักปุย สะทอนถึงอัตราการยอยสลายอินทรียวัตถุ (Tiquia and Tam, 2002; Bernal et al, 2009; 

Droussi et al., 2009) โดยการลดลงของอุณหภูมิบงบอกถึงการยอยสลายของจุลินทรียเกิดอยาง

สมบูรณ (Tiquia and Tam, 2002; Doussi et al., 2009; Benal et al., 2009) 

    4.1.2 ความชื้น                   
                   การเปลี่ยนแปลงความช้ืนในขณะหมักปุยชวงแรกของการหมักปุยน้ันจะมีคาสูง  

เน่ืองจากข้ันตอนในการผสมวัสดุของปุยหมักน้ันมีสวนผสมของวัตถุดิบต้ังตนที่เปนนํ้า ไดแก นํ้าหมักปลา  

 
 ภาพท่ี 19 การเปลี่ยนแปลงความช้ืนของปุยหมักตลอดระยะเวลาในการหมกั 

ปุยสูตรมูลหมูและปุยสูตรมลูไก 
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และกากน้ําตาล ที่เติมลงไปในตอนผสมตอนตน ซึ่งข้ันตอนน้ีมีการพรมนํ้าเพ่ือเปนการเพิ่มความช้ืน 

ในกองปุยหมัก จึงทําใหความช้ืนในชวงแรกของการหมักปุยสูง เมื่อการหมักปุยมาถึงวันที่ 49             

ปุยมูลหมูความช้ืนมีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 19) แตปุยมูลไกความช้ืนมีแนวโนมลดลงในวันที่ 35            

ซึ่งความช้ืนของการหมักปุยมีแนวโนมลดลงตลอดระยะเวลาในการหมักปุย ( Bernal, 2009) 

นอกจากน้ีความช้ืนที่เหมาะสมตอการยอยสลายภายในกองปุยหมักยังข้ึนกับสภาพทางกายภาพ ไดแก 

อุณหภูมิ และขนาดของวัสดุที่นํามาใชทําปุยหมัก (Golueke, 1982) กรณีที่ความช้ืนภายใน            

กองปุยหมักตํ่าเกินไปจะมีผลกระทบตอการเจริญและกิจกรรมของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการยอย

สลายซึ่งปกติจะตองมีความช้ืนไมตํ่ากวารอยละ 40 เพื่อใหจุลินทรียทํางานไดดี (กรมวิชาการเกษตร, 

2548) ภายในกองปุยหมัก แตถาความช้ืนมากเกินไปอัตราการยอยสลายชาเชนกัน เน่ืองจาก              

มีผลกระทบตอการระบายอากาศภายในกองปุยหมักซึ่งเปนปจจัยควบคุมการยอยสลายของจุลินทรีย

ที่ใชความรอน (พิทยากร, 2531)  

          จะเห็นไดวาการในกระบวนการหมักปุยความช้ืนเปนคาบงบอกปริมาณนํ้าซึ่งจําเปน

ตอการดํารงชีวิตและการเจริญของจุลินทรีย รวมถึงการดําเนินปฏิกิริยาตางๆ ในการยอยสลายดวย 

ดังน้ันภายในกองปุยจะตองมีปริมาณนํ้าที่เพียงพอสําหรับการดําเนินปฏิกิริยาดังกลาว โดยเมื่อภายใน  

 
ภาพท่ี  20  ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับความช้ืนในการหมกัปุยสูตรมูลหม ู 

(r=0.843, p<0.01)   n=14 

 

กองปุยหมักมีอุณหภูมิสูง ข้ึนจะมีผลทําใหนํ้าระเหยออกจากกองปุยหมักตลอดเวลา ถึงแมวา

สารอินทรียในกองปุยจะมีสมบัติอุมนํ้าไดดีก็ตาม สอดคลองกับผลการทดลองที่พบวาความช้ืน                      

มีความสัมพันธแบบแปรผันตามอุณหภูมิ (สูตรมูลหมู: r=.843, p<0.01) (ภาพที่ 20)   

 



51 

 

    4.1.3 คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

                    การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด – ดาง ตลอดระยะเวลาการหมักปุยของสูตรมูลไก

และมูลหมูพบวาในปุยทั้งสองสูตรมีความแตกตางกันไมมากนักโดยเฉลี่ยปุยมูลไกสูงกวาปุยมูลหมู 

(ภาพที่ 21) ปุยมูลไกมีคาความเปนกรดดางอยูในชวง  7.1-8.3 ซึ่งสูงกวาปุยมูลหมูที่อยูในชวง             

6.8-7.6  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในมูลไกมีกรดยูริกเปนองคประกอบ (ภัทราพร, 2555) จึงทําใหใน            

ปุยมูลไกพบคาความเปนกรด – ดาง ที่สูงกวาในปุยมูลหม ูโดยปุยทั้งสองสูตรจะมีคาความเปนกรดดาง

สูงสุดวันที่ 3 ของการหมักเชนเดียวกัน แตหลังจากน้ันจะมีคาลดลง เน่ืองจากจุลินทรียจําพวก

แบคทีเรียจะทําการยอยสลายวัสดุหมักที่ยอยสลายงายผลิตเปนกรดอินทรียข้ึนมาเปนผลทําใหคา

ความเปนกรด – ดาง ลดลง (ประกาศิต, 2549) หลังจากน้ันจะเริ่มคงที่อยูในสภาวะที่เปนกลาง

เน่ืองจากกระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุนอยลง ในปุยมูลไกจะเริ่มคงที่ในวันที่ 42 เปนตนไป              

ใชเวลานานกวาปุยมูลหมูที่เริ่มคงที่ในวันที่ 35 นอกจากน้ียังพบวาการเปลี่ยนแปลงของคาความเปน

กรด – ดาง มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนไปเปนแกสแอมโมเนีย โดยจะพบเกิดข้ึน

มากในชวงทายของระยะอุณหภูมิสูง (1-34 วัน) จึงทําใหคาความเปนกรด – ดาง ของปุยหมักทั้งสอง

สูตรสูงในระยะดังกลาว เมื่อพิจารณาจากเกณฑมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร                

พ.ศ. 2548 ที่กําหนดวาตองมีคาอยูในชวง 5.5-8.5 เปรียบเทียบกับปุยหมักสูตรมูลไกแลสูตรมูลหมู 

สรุปไดวาปุยหมักทั้งสองสูตรมีคาความเปนกรด –ดาง อยูในชวงที่ยอมรับได และผานเกณฑมาตรฐาน

ทั้งหมด 

 

 

ภาพท่ี 21  การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-ดางที่เกิดข้ึนในระหวางกระบวนการหมักปุยในปุยหมัก

สูตรมลูหมู และสูตรมูลไก 
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    4.1.4 อัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) 

                  การเปลี่ยนแปลงคารบอนตอไนโตรเจนภายในกองปุยหมักทั้ งสองสูตรพบวา          

ในชวงแรกของการกองปุยปริมาณของคารบอนตอไนโตรเจนในปุยมูลหมูมีคาอัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจนเฉลี่ยสูงกวาปุยมูลไก (ภาพที่ 22) ปุยมูลไกมีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนสูงที่             

13.4:1 (วันที่ 0) ขณะที่ปุยมูลหมูมีคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนสูงที่ 23.2:1 (วันที่ 3)                   

ในการพิจารณากราฟเมื่อระยะเวลาการหมักปุยเพิ่มข้ึนคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนของ              

ปุยมูลไกมีคาลดลงต้ังแตวันที่ 49 เปนตนไป ขณะท่ีปุยมูลหมูมีคาลดลงต้ังแตวันที่ 63 ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สารอินทรียบางสวนถูกจุลินทรียยอยสลายเปลี่ยนเปนแกสคารบอนไดออกไซดและนํ้าระเหยออกจาก

กองปุยหมัก ขณะท่ีไนโตรเจนสวนใหญจะอยูในรูปอินทรียสารในกองปุยทําใหอัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจนมีคาลดลง (ประกาศิต, 2549; ยงยุทธ และคณะ, 2551) และนอกจากนี้กิจกรรมการยอย

สลายภายในกองปุยหมักไนโตรเจนถูกจุลินทรียนําไปใชเปนอาหารในการยอยสลายสารอินทรีย

คารบอน และเปนแหลงพลังงานในการสรางสวนประกอบของเซลล เชน สารโปรตีน กรดนิวคลีอิก  

จึงทําใหอัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจนลดลงเชนกัน สอดคลองกับการทดลองของ Bernal et. 

al. (2009) ที่แนะนําวาปุยที่ผานการยอยสลายแลวสามารถนําไปใชไดควรมีคาอัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจนตํ่ากวา 12:1 

 
 

ภาพท่ี  22 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ C/N ratio ในปุยหมักสูตรมลูไก และปุยหมักสูตรมลูหม ู
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4.1.5 การเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 

        การปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซดจากกระบวนการยอยสลายในปุยหมักมูลหมู 

และมูลไกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน (r=0.923, p<0.01) โดยการปลดปลอยแกส

คารบอนไดออกไซดสัมพันธกับกิจกรรมการยอยสลายของจุลินทรีย โดยในชวงแรกของการหมัก

กิจกรรมการยอยสลายของจุลินทรียมีมากสงผลใหปริมาณคารบอนไดออกไซดวันที่ 0-35 มีคามาก

และคอนขางแปรปรวนในปุยหมักทั้งสองสูตร จากน้ันเมื่อปุยเจริญเต็มที่ (ต้ังแตวันที่ 35 เปนตนไป) 

ปริมาณคารบอนไดออกไซดจะลดตํ่าลง (ภาพที่ 23)  สงผลใหปริมาณคารบอนไดออกไซดแปรผกผัน

กับระยะเวลาการหมักในปุยหมักทั้งสองสูตรอยางมีนัยสําคัญ  (ปุยมูลหมู r=.575 และ ปุยมูลไก 

r=.539 ตามลําดับ p<0.01) 

 

 
                                     

ภาพท่ี 23 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ในปุยหมักมลูหมูและมูลไก 

 

โดยในระยะที่อุณหภูมิภายในกองปุยหมักเพิ่มสูงข้ึนการปลดปลอย CO2 อาจเกิดจากกิจกรรม             

ของจุลินทรียกลุมที่เจริญไดในอุณหภูมิสูง (แบคทีเรีย) แตหากอุณหภูมิภายในกองปุยหมักเริ่ม          

ลดตํ่าลง การปลดปลอย CO2 อาจเกิดจากกิจกรรมการยอยสลายของจุลนิทรยีกลุมที่สามารถเจริญอยู

ไดในอุณหภูมิปานกลาง และอุณหภูมิตํ่าหลังจากที่กิจกรรมการยอยสลายของจุลินทรียลดลง              

อัตราการปลดปลอย CO2 โดยจุลินทรียก็ลดลงเชนกัน  
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4.2  การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรยี เชื้อรา และแอคติโนมัยซีสท้ังหมดในปุยหมัก 

 การเปลี่ยนแปลงปรมิาณจุลนิทรยีอันเน่ืองมาจากกิจกรรมการยอยสลายของสารอินทรีย ของ

เช้ือแบคทีเรีย  แอคติโนมัยซีส และราในปุยหมักทั้ง 2 สูตร ไดแก ปุยหมักสูตรมูลหมู และปุยหมักสูตร

มูลไก มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 4.2.1 แบคทีเรีย  

         ปุยหมักมูลหมูและมูลไกมีอัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่แตกตางกันตลอด

ระยะเวลาการหมัก (p>0.05) โดยในปุยหมักมูลหมูมีคาคอนขางคงที่ตลอดระยะเวลาการหมัก ยกเวน

วันที่ 21 ที่มีคาสูงมากกวาวันอื่นๆ ถึง 6.2-30.2 เทา โดยมีคา 181 x103 CFU/g (ภาพที่ 24 ก) ขณะที ่ 

 
                                                            (ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 24 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทเีรียในปุยหมักมลูหมู และปุยหมักมลูไก 

(ก) การเปลี่ยนแปลงปรมิาณแบคทีเรีย     (ข) รอยละของปริมาณแบคทเีรียปุยมลูหมู และปุยมูลไก 
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มูลไกมีอัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียคอนขางสูงในชวงวันที่ 0-35 โดยมีคาอยูในชวง  44 x103-

112 x103 CFU/g และมีคาสูงสุดในวันที่ 28 จากน้ันปริมาณแบคทีเรียจะลดตํ่าลงมาก (อยูในชวง            

5 x103-30 x103 CFU/g) ซึ่งการเพ่ิมข้ึนสวนใหญของปริมาณแบคทีเรียในมูลไกที่พบมากกวามูลหมู

สอดคลองกับปริมาณอินทรียวัตถุ (r=0.533, p<0.05) อาจเน่ืองมาจากมีปริมาณอินทรียวัตถุที่สามารถ

นําไปใชไดงายมีปริมาณมากกวาเฉลี่ย 1.2-1.4 เทาของมูลหมู โดยสัดสวนของแบคทีเรียที่พบในมูลไก           

ในการหมักชวงแรก 0-35 วันมีคาเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 33.0 เมื่อเทียบกับปริมาณจุลินทรียทั้งหมดขณะที่

พบในมูลหมูเพียงรอยละ 10.1 ดังภาพที่  24 (ข)  แตเมื่อปุยหมักเจริญเต็มที่ชวงระหวางวันที่ 42-119 

ปริมาณอินทรียวัตถุลดลงปริมาณแบคทีเรียก็ลดลงตามไปดวยเหลือเพียงรอยละ 12.0 เมื่อเทียบกับ

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดในมูลไก และ 4.6 ในมูลหมู  

นอกจากปริมาณอินทรียวัตถุแลวปริมาณแอมโมเนียยังจัดเปนอาหารที่สําคัญของแบคทีเรีย            

ซึ่งจากการศึกษาพบวาปริมาณแอมโมเนียในปุยหมักมูลไกมีความสัมพันธกับปริมาณแบคทีเรียอยางมี

นัยสําคัญ (r=0.612, p<0.05) (ภาพที่ 25) เน่ืองจากแบคทีเรียหลายกลุมชอบแอมโมเนียและม ี

  

 
 

ภาพท่ี 25 ความสัมพันธระหวางปริมาณปริมาณแอมโมเนีย  (มิลลิกรัมตอกรมั)  

กับปริมาณแบคทเีรียในปุยมลูไก (r=.612, p<0.05),   n=14 

 

ประสิทธิภาพในการดูดซึมแอมโมเนียเพ่ือนําไปใชไดดี (Oishi et al., 2012 and Sasaki et al., 2004) 

เชน Pseudomonas sp. มีประสิทธิภาพในการดูดซึมแอมโมเนียในชวงอุณหภูมิปานกลาง                

(37 องศาเซลเซียส) ถึงรอยละ 96.4 ของปริมาณแอมโมเนียที่ทดสอบ และ Streptomyces scabies.              

มีประสิทธิภาพในการดูดซึมแอมโมเนียไดรอยละ 87.5 ขณะที่อุณหภูมิสูง (55 องศาเซลเซียส) แบคทีเรีย
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กลุม Bacillus smithii  มีประสิทธิภาพในการดูดซึมแอมโมเนียรอยละ 80 (Sasaki et al., 2004) โดย

กระบวนการดูดซึมแอมโมเนียสวนใหญผานกระบวนการไนตริฟ เคชันทําใหปริมาณไนเตรท

ท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธกับแอมโมเนียที่ลดลงดวย (r=-0.831, p<0.01) ซึ่งในปุยหมักมูลหมกูระบวนการ

ไนตริฟเคชันมีความสําคัญเชนกัน (r=-0.882, p<0.01) (ภัทราพร, 2555) แตอิทธิพลจากปริมาณ

แอมโมเนียเพียงอยางเดียวตอปริมาณแบคทีเรียไมเดนชัด (p>0.05)  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากจากปจจัย

อื่นที่เขามารวมมีอิทธิพลตอปริมาณแบคทีเรียในมูลหมู เชน ปริมาณแอมโมเนียที่นอยกวา และ

ปริมาณสารอินทรียที่มาจากคุณลักษณะของวัตถุดิบมูลหมูและมูลไกที่แตกตางกัน เปนตน  

จากปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรยีไดแก  อุณหภูมิ ความช้ืน และปริมาณ

แอมโมเนียพบวาเมื่อนําไปทดสอบ multiple regression  โดยใช stepwise selection เพื่อหา

สมการที่เหมาะสมทีส่ามารถอธิบายปริมาณแบคทีเรียในปุยหมักมูลไกพบวามีเพียงปริมาณแอมโมเนีย

เทาน้ันที่อธิบายไดรอยละ 37.4 ดังสมการ 5 
  

 แบคทีเรีย (CFU/g)  = -20.691+13.482NH4   R2 = 0.374        n=14  [5]  

 

 ซึ่งจากสมการน้ีบงบอกวาแอมโมเนียมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียในกอง

ปุยมากกวาอุณหภูมิ และความช้ืน 

 4.2.2  แอคติโนมัยซีส 

          แอคติโนมัยซีสมีความสําคัญในการยอยสลายสารอินทรียในปุยหมักที่ยอยสลายยากที่

เปนสวนประกอบของลิกโนเซลลูโลส (ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส และ เซลลูโลส)(Jeffrey et al., 2007) 

โดยมีการหลั่งเอนไซม (cellulose, proteases และ amylase) ออกมาชวยในการยอยสลาย 

(Carrillo et al., 2009) แอคติโนมัยซีสสามารถเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิสูง (45-50 องศาเซลเซียส) 

จึงมักพบภายหลังแบคทีเรียและราที่สรางอุณหภูมิสูงในชวงแรกไประยะเวลาหน่ึง (Nakasaki et al., 

1985 and Rebollido et al., 2008) ในปุยหมักมูลหมู และมูลไกแอคติโนมัยซีสที่พบมีการ

เจริญเติบโตในทิศทางเดียวกันตลอดระยะเวลาการหมัก (r=.654, p<0.05)  โดยมีปริมาณแอคติโนมัย

ซีสในปุยหมักสูตรมูลหมูอยูในชวง 52x103-197x103 CFU/g  และสูตรมูลไกอยูในชวง 46x103-

196x103 CFU/g (ภาพที่ 26 ก) โดยอุณหภูมิในกองปุยที่สูงที่สุดในวันที่ 3 ของปุยหมักทั้งสองสูตร 

(มูลไก 52 เซลเซียส และมูลหมู 49 องศาเซลเซียส)  ซึ่งเอื้อตอการเจริญเติบโตของแอคติโนมัยซีสทํา

ใหปริมาณแอคติโนมัยซีสเจริญเติบโตไดดีหลงัชวงอุณหภูมิสูงดังกลาวและมีปริมาณมากที่สุดในวันที่ 7 

แตเมื่อกระบวนการหมักผานไปอุณหภูมิกองปุยลดลงปริมาณแอคติโนมัยซีสก็จะคอยๆ ลดลงดวย 

และเมื่ออุณหภูมิในกองปุยเพิ่ม ข้ึนอีกครั้งในวันที่ 28 (มูลไก 40 เซลเซียส และมูลหมู 39            

องศาเซลเซียส) ก็พบปริมาณแอคติโนมัยซีสมากข้ึนตามหลังในวันที่ 35 เชนกัน แอคติโนมัยซีสทีอ่าจพบ
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ในชวงอุณหภูมิสูงไดแกกลุม Saccharopolyspora rctivirgula.,Saccharopolyspora   spp., 

Thermoactinomyces   thalpophilus., Thermoactinomyces vulgaris. และThermomonospora 

กลุมท่ีพบในชวงอุณหภูมิปานกลาง ไดแก Streptomyces sp. (Awad., 2014) 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 26 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอคติโนมัยซีสในปุยหมกัมูลหมู และปุยหมักมลูไก 

                      (ก) การเปลี่ยนแปลงปรมิาณแอคติโนมยัซีส 

                      (ข) รอยละของปริมาณแอคติโนมัยซีสปุยมูลหมู และปุยมูลไก 

อยางไรก็ดีเมื่อปุยหมักเจริญเต็มที่ปริมาณแอคติโนมัยซีสยังมีคาคอนขางสูงในวันที่ 42             

ในปุยหมักทั้งสองสูตร อาจเน่ืองมาจากแอคติโนมัยซีสกลุมอุณหภูมิปานกลางมีการเจริญเติบโตไดดี 



58 

 

เชน Nocaradia. และ Microbispora. เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ Rebollido et al. (2008)             

ที่พบแอคติโนมัยซีสในปุยหมักจากของเสียชุมชนเพ่ิมมากข้ึนหลังจากวันที่ 51 เปนตนไป  

จากการที่แอคติโนมัยซีสเจริญเติบโตไดดีในวัตถุที่ยอยสลายยากและสารอาหารมีจํากัด             

จึงพบวาในปุยมูลไกที่ประกอบไปดวยแกลบที่ยอยสลายยากปริมาณมากจะมีปริมาณแอคติโนมัยซีส

เฉลี่ยที่มากกวาในปุยมูลหมู 0.75-2.07 เทา โดยสัดสวนของแอคติโนมัยซีสในปุยมูลไกในแตละวัน             

มีสัดสวนมากกวามูลหมูคิดเปนรอยละ 0.17-7.37 ดังภาพที ่26 (ข)  

 ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงแอคติโนมัยซีสในปุยหมักมูลหมูและปุยหมักมูลไก           

แสดงดังสมการที่ 6 (ภาพที่ 27) 

y = 0.543x + 8426   R2 =0.427   n=14   [6] 

 

 
 

ภาพท่ี 27 ความสัมพันธแอคติโนมัยซีสในปุยหมกัมลูหมูและปุยหมักมลูหมักมลูไก 

(r=.654, p<0.05)    n=14   

 4.2.3 เชื้อรา   

         เช้ือราในปุยหมักมูลหมู และปุยหมักมูลไกมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน 

(p>0.05) โดยปุยหมักมูลหมูมีปริมาณเช้ือรามากกวาปุยหมักสูตรมูลไกตลอดระยะเวลาการหมัก 

ยกเวนวันที่ 28 ที่ปุยหมักสตูรมลูไกมีคาสูงกวาวันอื่นๆ มาก (ภาพที่ 28 ก) ขณะท่ีปุยหมกัมลูหมูมีอตัรา

การเจริญเติบโตสูงสุดในวันที่ 3 โดยปริมาณเช้ือราในปุยหมักมูลหมูมีคาอยูในชวง 51x103-1073x103 

CFU/g และในมูลไกอยูในชวง 1x103-2087 x103 CFU/g การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเช้ือรายังมี

อิทธิพลตออุณหภูมิเน่ืองจากเปนกลุมจุลชีพที่สรางอุณหภูมิสูงในชวงแรก (Yung et al., 1967; 

Rebollido et al., 2008) จึงพบปริมาณเช้ือราสัมพันธกับการเพ่ิมอุณหภูมิภายในกองปุยหมักอยางมี

นัยสําคัญ (r=0.594, p<0.05) นอกจากน้ียังพบปริมาณเช้ือราสัมพันธกับความเปนกรด-ดาง                 
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อยางมีนัยสําคัญ (r=0.663, p<0.05 ตามลําดับ) โดยคาความเปนกรด-ดางในมูลหมูมีคาอยูในชวง        

7.0-7.6 ที่อยูในชวงที่เช้ือราเจริญเติบโตไดดี (คาความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม 4.5-8.5 (Verma., 

1957) 

 
(ก) 

 

 
 (ข) 

ภาพท่ี 28 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเช้ือราในปุยหมักสองสูตรที่มีความแตกตางกัน  

ตลอดกระบวนการหมกั (p>0.05) 

                           (ก) ปริมาณเช้ือราในปุยหมักมูลหมูและมูลไก (CFU/g 103) 

                           (ข) รอยละของปริมาณเช้ือราปุยมูลหมู และปุยมูลไก 
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ในปุยหมักมูลหมูเช้ือราจัดเปนกลุมจลุนิทรียทีเ่ดน (ภาพที่ 28 ข) พบมากถึงเฉลี่ยรอยละ 55.7 

ขณะท่ีในมูลไกมีคาเฉลี่ยเพียงรอยละ 12.5 นอกจากน้ีปริมาณสารอาหารในปุยหมักพิจารณาจากคา

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนซึ่งไดจากวัตถุดิบที่แตกตางกันก็เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดปริมาณ           

เช้ือราในปุยหมักสูตรมูลหมูดวย (r=0.780, p<0.01) โดยเมื่อปริมาณสารอาหารมีมากอัตราสวน

คารบอนตอไนโตรเจนมีคาสูงเช้ือราก็จะสามารถเจริญเติบโตไดดีแตเมื่อสารอาหารลดตํ่าลงเช้ือราก็จะ 

ลดจํานวนลง และพบวาเช้ือราจะเจริญเติบโตไดดีในอาหารที่มีปริมาณไนโตรเจนที่ตํ่ากวา (Donkova 

et al., 2008) สอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตของเช้ือราในมูลหมูทีแ่ปรผกผนักับปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญ (r=-0.779, p<0.05) (ดังภาพที่  29) โดยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในปุยหมัก

มูลหมูมีคานอยกวาในมูลไกตลอดระยะเวลาการหมักอยูในชวง 13.3-26.4 มิลลิกรัมตอกรัม ขณะที่           

ในมูลไกมีคาอยูในชวง  27.5-33.4 มิลลิกรัมตอกรัม (ภัทราพร, 2555)  
   

 
 

ภาพท่ี 29 ความสัมพันธระหวางปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (มิลลิกรมัตอกรัม)  

กับปริมาณเช้ือราในปุยมลูหม ู(r=-.779, p<0.01)   n=14 

จากปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเจริญเติบโตของเช้ือราไดแก ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดพบวาเมื่อนําไปทดสอบ multiple 

regression โดยใช stepwise selection เพื่อหาสมการที่เหมาะสมที่สามารถอธิบายปริมาณเช้ือราใน         

ปุยหมักมูลหมพูบวามีเพียงอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเทาน้ันที่อธิบายไดถึงรอยละ 62.0 ดังสมการ 7 
 

 เช้ือรา (CFU/g)  = -372.398+52.668 C/N  R2 = 0.620     n=14       [7]  
 

 ซึ่งจากสมการน้ีบงบอกวาวัตถุดิบต้ังตนที่ประกอบไปดวยคารบอนและไนโตรเจน          

สัมพันธกับปริมาณเช้ือราและเปนปจจัยที่เดนเมื่อเทียบกับคาความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ และ

ปริมาณไนโตรเจนเพียงอยางเดียว   
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรียในปุยหมัก 2 สูตร ไดแก ปุยสูตรมูลหมู และสูตร           

มูลไกเพื่อเปนดัชนีทางจุลินทรียในการศึกษาการเจริญเต็มที่ของปุยหมัก โดยทําการหมักเปนเวลา             

119 วัน เก็บตัวอยางปุยหมักในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 

จากน้ันทําการตรวจสอบคุณลักษณะพื้นฐานของปุยหมัก พบวาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปุยหมัก            

ที่แบงตามอุณหภูมิไดเปน 4 ระยะ คือ 1) ระยะเริ่มผสม (Initial phase) 0 วัน อุณหภูมิในชวงน้ีมีคา

ใกล เ คียงกับบรรยากาศภายนอกเน่ืองจากกิจกรรมของจุลินทรีย ยังเกิดข้ึนเพียงเล็กนอย                   

2) ระยะอุณหภูมิสูง (Thermophilic phase) ชวงการหมัก 1-34 วัน ในปุยหมักมูลหมู และ 1-41 วัน              

ในปุยหมักมูลไก อินทรียวัตถุเกิดการยอยสลายอยางรวดเร็วโดยกิจกรรมของจุลินทรียสังเกตไดจาก

ความรอนที่เกิดข้ึน ปุยหมักทั้งสองสูตรมีกลิ่นของแอมโมเนียที่รุนแรง 3) ระยะสุดทายของ                      

การเกิดปฏิกิริยา (End of active phase) ชวงการหมักอยูที่ 35 วัน ในปุยหมักมูลหมู และ 42 วัน             

ในปุยหมักมูลไก อุณหภูมิภายในกองปุยเริ่มลดลง สวนของเน้ือปุยไมเหลือสวนของวัตถุดิบต้ังตน

เน่ืองจากถูกยอยสลายหมดแลว ลักษณะของปุยเริ่มเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเทา กลิ่นแอมโมเนียลดลง และ 

4) ระยะคงสภาพ (Mature phase) อายุปุยหมักมูลหมูอยูในชวง 36 ถึง 119 วัน และมูลไกอยูในชวง 

43 ถึง 119 วัน อุณหภูมิภายในกองปุยหมักเริ่มคงที่ เน้ือปุ ยหมักมูลหมูมีสีนํ้าตาล ปุยหมักมูลไกมีสี

นํ้าตาลเทาและยังคงเหลือสวนที่เปนแกลบปนอยูเมื่อพิจารณาปุยหมักที่เสร็จสมบูรณตามเกณฑ

มาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร สําหรับปุยหมักสูตรมลหมูสามารถนําไปใชไดต้ังแตวันที่ 

35 และปุยหมักสูตรมูลไกต้ังแตวันที่ 42 โดยปุยหมักสูตรมูลหมูมีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 418.4 

มิลลิกรัมตอกรัมนอยกวามูลไกที่มีคาเฉลี่ยอินทรียวัตถุ 464.4 มิลลิกรัมตอกรัม และมีผลใหปุยหมัก           

มูลหมูมีคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเฉลี่ย 12.03 มากกวามูลไก 10.11 อยางไรก็ดีคุณภาพ               

ปุยหมักจะข้ึนกับกิจกรรมของจุลินทรียที่แปรผันตามวัตถุดิบที่แตกตางกัน ในการศึกษาน้ีจึงไดวัด

ปริมาณจุลนิทรยี 3 กลุม ไดแก แบคทีเรีย แอคติโนมัยซสี และเช้ือรา ตลอดระยะเวลาการเก็บตัวอยาง                    

เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของวัตถุดิบต้ังตนตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลอันเน่ืองมาจากวัตถุดิบ                      

ที่แตกตางกันดังกลาว  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 การเจริญเติบโตของจุลินทรียทั้ง 3 กลุมมีการเจริญที่แขงขันกัน โดยกลุมที่เดนจะมีอิทธิพล

ตอกลุมที่เหลือ โดยปริมาณแบคทีเรีย และเช้ือราในปุยหมักทั้ง 2 สูตรไดรับอิทธิพลจากปจจัย

ภายนอกที่แตกตางกันซึ่งมีผลตออัตราการเพิ่มปริมาณที่แตกตางกันไปดวย (p>0.05) มีเพียงแอคติ-

โนมัยซีสมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันของปุยหมัก (r=0.654, p<0.05) โดยแอคติโนมัยซีส

 

61 



61 

 

มักจะพบมากภายหลังแบคทีเรียและเช้ือราที่สรางอุณหภูมิสูงในชวงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งทั้งในปุยมูลหมู

และมูลไกที่มีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิเปนไปในทิศทางเดียวกันทําใหแอคติโนมัยซีสที่พบมีการ

เจริญเติบโตในทิศทางเดียวกันตลอดระยะเวลาการหมักดวย (r=0.654, p<0.05) นอกจากแอคติโน-

มัยซีสเติบโตไดดีในวัตถุที่ยอยสลายยากและสารอาหารที่มีจํากัด จึงพบอัตราสวนแอคติโนมัยซีสใน 

มูลไกที่ประกอบไปดวยแกลบที่ยอยสลายยากในสัดสวนที่มากกวามูลหมูคิดเปนรอยละ 0.17-7.37  

 ในปุยหมักมูลหมู เ ช้ือราจัดเปนกลุมจุลินทรียที่มีความโดดเดนเฉลี่ยถึงรอยละ 55.7                 

ของจุลินทรียทั้ งหมด ขณะที่มูลไกพบเพียงเฉลี่ยรอยละ 12.5 ซึ่ งปริมาณเช้ือราที่พบมากน้ี                     

อาจเน่ืองมาจากปริมาณสารอาหารท่ีไดจากวัตถุดิบต้ังตนพิจารณาจากคาอัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจนที่มีคามากเช้ือราที่พบจะมีปริมาณมากตามไปดวยแตเมื่อคารบอนอินทรียลดลงทําให

อัตราสวนน้ีมีคาลดลงเช้ือราจะลดปริมาณลง (r=0.780, p<0.05) นอกจากน้ีเช้ือรายังเปนกลุมจุลนิทรยีที่

สรางอุณหภูมิสูงในชวงแรก ดังน้ันจึงพบปริมาณของเช้ือราสัมพันธกับการเพ่ิมของอุณหภูมิอยางมี

นัยสําคัญ (r=0.594, p<0.05) ปริมาณเช้ือรายังมีความสัมพันธกับคาความเปนกรด-ดาง (r=0.663, 

p<0.05) ที่พบวาเช้ือราเจริญเติบโตไดดีในชวงความเปนกรด-ดาง 4.5-8.5 (Verma., 1957) โดยคาความ

เปนกรด-ดาง ปุยหมักมูลหมูมีคาอยูในชวง 7.0-7.6  นอกจากน้ีเช้ือราสามารถเจริญเติบโตไดดีในอาหาร

ที่มีไนโตรเจนตํ่ากวาจึงแปรผกผันกับปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญดวย (r=-0.779, p<0.05)

 ในปุยหมักมูลไกแอคติโนมัยซีสจัดเปนกลุมจุลินทรียที่มีความโดดเดนเฉลี่ยถึงรอยละ 65.04   

ของจุลินทรียทั้งหมด  รองลงมาไดแกแบคทีเรียที่มีคาเฉลี่ยรอยละ 22.5 โดยปริมาณแบคทีเรียสัมพันธ

กับอุณหภูมิและความช้ืนอยางมีนัยสําคัญ  (r=0.550 และ r=0.610 ตามลําดับ p<0.05) ที่ในระยะแรก

ของการหมักอุณหภูมิในกองปุยเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วจากกิจกรรมของแบคทีเรียที่เพิ่มในสภาวะที่มี

ความช้ืนสูง แตเมื่อปุยเขาสูการเจริญเต็มทีค่วามช้ืนในกองปุยลดลงปริมาณแบคทีเรียลดลงเชนเดียวกับ

อุณหภูมิภายในกองปุยลดลง นอกจากน้ีปริมาณอินทรียวัตถุยังสัมพันธกับปริมาณแบคทีเรียอยางมี

นัยสําคัญ (r=0.533, p<0.05)   จากปริมาณอินทรียวัตถุที่มีปริมาณมากกวาในมูลไก 1.2-1.4 เทา แต

เมื่อปริมาณอินทรียวัตถุลดลงในชวงที่ปุยหมักเจริญเต็มที่ปริมาณแบคทีเรียก็จะลดลงตามไปดวย และ

เน่ืองจากแบคทีเรียดูดซึมแอมโมเนียไดดีกวาแอคติโนมัยซีส และเช้ือราจึงพบวาปริมาณแบคทีเรียที่มี

มากในมูลไกมีความสัมพันธกับปริมาณแอมโมเนีย (r=0.612, p<0.05) โดยผานกระบวนการไนตริฟเคชัน

และเปนกระบวนการสําคัญสงผลใหปริมาณแอมโมเนียเปลี่ยนรูปเปนไนเตรท (r=-0.831, p<0.01)           

(ภัทราพร, 2555)  

 จากการศึกษาน้ีจะเห็นไดวาการศึกษาการเจริญเต็มที่ของปุยหมักโดยพิจารณาจากดัชนี           

ทางจุลินทรียพบวาวัตถุดิบต้ังตนที่แตกตางกันไดแกมูลหมูแลมูลไกสงผลใหปริมาณจุลินทรียที่พบ              

มีความแตกตางกันโดยเฉพาะแบคทีเรียและเช้ือรา โดยวัตถุดิบตางชนิดกันกลุมจุลินทรียที่เดนจะมี
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ความแตกตางกันสะทอนถึงคุณลักษณะของอินทรยีวัตถุต้ังตนที่ยอยสลายยากและงายแตกตางกนัดวย        

ในการศึกษาน้ีมีเพียงปริมาณแบคทีเรียในมูลไกที่สามารถนํามาใชเปนดัชนีในการแบงชวงอายุปุยได 

ขณะท่ีการเจริญเติบโตของเช้ืออื่นไดรับอิทธิพลจากวัตถุดิบทีแ่ตกตางกันตลอดจนการเจริญเติบโตของ

ชวงเช้ือที่ชอบอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิปานกลางที่มีความหลากหลายทําใหยากท่ีนํามาใชอธิบายชวง

อายุปุยหมัก อยางไรก็ดีการศึกษาน้ีสะทอนใหเหน็ถึงอิทธิพลจากปจจัยตางๆ เชนปริมาณแอมโมเนียที่

สําคัญตอการเพิ่มปริมาณแบคทีเรียในปุยหมักมูลไก ปริมาณสารอาหารในรูปอัตราสวนคารบอน              

ตอไนโตรเจนที่สําคัญตอปริมาณเช้ือราในปุยหมักมูลหมู ขณะท่ีกลุมแอคติโนมัยซีสในปุยหมักทั้งสอง

ไมไดรับอิทธิพลจากปจจยัเหลาน้ี ซึ่งความรูที่ไดจากการศึกษาน้ีเปนฐานขอมูลสําคัญในการปรับปรุง

สภาวะที่เหมาะสมตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอยสลายของเช้ือจุลินทรีย อันจะนําไปสูการทํา

ปุยหมักที่มีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป 
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ตารางท่ี 12 ปรมิาณแบคทีเรีย แอคติโนมัยซสี และเช้ือราในปุยหมกัมลูหม ู

 อายุ

ปุย (วัน) 

แบคทีเรีย  

(CFU/g x103) 

± SD 

แอคติโนมัยซีส 

(CFU/g x103) 

± SD 

เช้ือรา 

(CFU/g x103) 

± SD 

0 18±0.35 152±40 61±14 

3 18±3.62 111±22 1073±179 

7 22±5.92 197±20 225±63 

14 14±1.69 173±35 199±10 

21 181±8.39 82±37 141±7 

28 14±1.42 111±3 281±10 

35 19±3.46 186±24 229±36 

42 29±5.61 155±38 163±16 

49 16±3.00 186±48 242±11 

63 6±1.76 112±12 237±11 

77 8±1.06 121±5 259±16 

91 10±1.30 139±1 260±29 

105 12±1.40 52±12 51±21 

119 15±1.62 135±15 239±1 
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ตารางท่ี 13  ปริมาณแบคทีเรีย แอคติโนมยัซสี และเช้ือราในปุยหมกัมลูไก 

อายุปุย 

(วัน) 

แบคทีเรีย  

(CFU/g x103) 

± SD 

แอคติโนมัยซีส 

(CFU/g x103) 

± SD 

เช้ือรา 

(CFU/g x103) 

± SD 

0 89±23.00 79±10.00 18±1.00 

3 44±4.00 102±12.00 4±1.00 

7 82±9.00 166±3.00 4±0.10 

14 62±2.00 103±32.00 1±0.75 

21 67±11.00 66±11.00 8±0.23 

28 112±21.00 107±15.00 2087±125.03 

35 88±8.00 179±52.00 12±3.00 

42 5±1.00 38±8.00 6±0.30 

49 20±1.00 196±41.00 6±0.12 

63 5±1.00 63±10.00 7±1.00 

77 9±4.00 79±1.00 6±1.00 

91 6±2.00 67±3.00 9±0.40 

105 30±9.00 56±6.00 7±0.81 

119 5±2.00 46±1.00 6±1.40 
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ตารางท่ี 14  ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางกายภาพที่ตรวจวัดในกองปุยหมัก อุณหภูมิ ความช้ืน และคา

ความเปนกรด-ดาง ในปุยหมักมูลหมู 

อายุปุย 

(วัน) 

อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 

ความช้ืน 

(รอยละ) 
ความเปนกรด-ดาง 

0 440.30 108.744.32 6.970.07 

3 490.60 84.650.33 7.550.06 

7 390.00 62.030.11 7.270.19 

14 300.00 55.401.25 7.240.15 

21 300.60 46.640.10 7.370.14 

28 390.00 33.770.86 7.290.13 

35 300.00 31.670.25 7.210.01 

42 300.60 32.380.42 7.320.17 

49 290.60 28.210.12 7.310.08 

63 280.30 23.840.22 7.200.02 

77 290.00 18.840.11 7.160.09 

91 270.00 20.210.01 7.080.07 

105 280.00 17.231.49 7.180.10 

119 280.60 14.900.15 7.080.02 
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ตารางท่ี 15  ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางกายภาพที่ตรวจวัดในกองปุยหมัก อุณหภูมิ ความช้ืน และคา

ความเปนกรด-ดาง ในปุยหมักมูลไก 

อายุปุย 

(วัน) 

อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 

ความช้ืน 

(รอยละ) 
ความเปนกรด-ดาง 

0 310.00 90.024.32 7.050.06 

3 520.60 54.830.33 8.320.02 

7 390.60 47.030.11 8.310.04 

14 370.60 37.531.25 7.910.02 

21 340.90 32.090.10 7.650.11 

28 400.60 33.100.86 7.790.00 

35 370.60 23.620.25 7.570.11 

42 310.60 19.370.42 7.120.29 

49 290.30 18.790.12 7.590.03 

63 290.30 18.660.22 7.460.03 

77 290.30 17.090.11 7.380.03 

91 270.00 16.010.01 7.210.03 

105 290.60 16.691.49 7.310.07 

119 280.00 14.410.15 7.300.07 
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ตารางท่ี 16 ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางเคมี  คารบอนไดออกไซด (CO2)  อัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจน (C/N ratio) และ อินทรียวัตถุ (OM) ในปุยมูลหมู 

อายุปุย 

(วัน) 

คารบอนไดออกไซด 

(CO2) 

(มิลลิลิตร) 

อัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจน (C/N ratio) 

อินทรียวัตถุ (OM) 

(รอยละ) 

0 116.485.76 15.743.22 463.26100.69 

3 162.403.25 23.181.04 448.646.77 

7 103.0422.17 10.600.46 405.8410.86 

14 230.7231.93 11.001.01 422.6851.16 

21 159.0415.81 11.360.04 416.426.71 

28 230.722.92 10.760.46 403.4412.81 

35 55.5512.12 11.350.29 435.7910.29 

42  11.190.18 412.0512.29 

49 29.1213.03 11.570.05 419.158.43 

63 40.329.90 13.730.68 511.0429.13 

77 2.242.20 9.640.76 371.3826.74 

91 1.7814.35 9.080.33 365.425.67 

105 4.1216.35 9.560.44 409.2520.58 

119 3.7612.46 9.720.21 373.3710.65 
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ตารางท่ี 17  ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางเคมี  คารบอนไดออกไซด (CO2)  อัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจน (C/N ratio) และ อินทรียวัตถุ (OM) ในปุยมูลไก 

อายุปุย 

(วัน) 

คารบอนไดออกไซด 

(CO2) 

(มิลลิลิตร) 

อัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจน (C/N ratio) 

อินทรียวัตถุ (OM) 

(รอยละ) 

0 128.8033.35 13.430.12 660.697.94 

3 142.240.55 12.210.20 544.3513.33 

7 232.291.78 10.280.46 513.601.89 

14 309.121.60 10.110.15 437.988.89 

21 183.680.69 10.270.52 501.5221.02 

28 217.280.11 8.880.73 463.8937.85 

35 48.831.23 9.630.58 481.9727.89 

42  9.180.09 461.448.09 

49 46.370.21 10.520.96 452.9746.78 

63 44.130.60 9.411.08 457.8352.74 

77 0.000.35 10.070.27 445.1321.32 

91 1.840.47 9.100.77 411.3234.86 

105 5.920.46 9.330.36 409.2519.29 

119 2.400.33 9.050.52 427.9130.86 
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในกองปุยหมักมูลหมู และปุยหมักมลูไกดวย

วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกสองทาง 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:day      

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 19462.357a 12 1621.863 7.355 .281 

Intercept 33146.715 1 33146.715 150.325 .052 

Temperatureปุ๋ยมูลหม ู .000 0 . . . 

Temperatureปุ๋มูลไก ่ 220.500 1 220.500 1.000 .500 

Temperatureปุ๋ยมูลหม ู* 

Temperatureปุ๋มูลไก ่
.000 0 . . . 

Error 220.500 1 220.500   

Total 50234.000 14    

Corrected Total 19682.857 13    

a. R Squared = .989 (Adjusted R Squared = .854)    
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ตารางท่ี 19  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ปริมาณแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส  และ

เช้ือรา กับปจจัยทางกายภาพสูตรมูลหมู 

พารามิเตอร ระยะเวลา แบคทีเรีย 
แอคติโน- 

มัยซีส 
เช้ือรา 

จุลินทรีย 

ทั้งหมด 
ความช้ืน 

ความเปน

กรด-ดาง 
อุณหภูมิ 

day 1 -.402 -.363 -.271 -.384 -.813** -.438 -.693** 

แบคทีเรีย  1 -.313 -.268 .161 .078 .214 -.111 

แอคติโน- 

มัยซีส 

  1 -.061 .053 .206 -.104 .028 

เช้ือรา    1 .978** .305 .663* .594* 

จุลินทรีย

ทั้งหมด 

    1 .364 .713* .596* 

ความช้ืน      1 .183 .843** 

ความเปน

กรด-ดาง 

      1 .327 

อุณหภูมิ        1 

 

ตารางท่ี  20  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ปริมาณแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส  และ

เช้ือรา กับปจจัยทางกายภาพสูตรมูลไก 

พารามิเตอร ระยะเวลา แบคทีเรีย 
แอคติโน- 

มัยซีส 
เช้ือรา 

จุลินทรีย 

ทั้งหมด 
ความช้ืน 

ความเปน

กรด-ดาง 
อุณหภูมิ 

day 1 -.698** -.419 -.139 -.214 -.745** -.550* -.689** 

แบคทีเรีย  1 .455 .511 .591* .610* .419 .550* 

แอคติโน- 

มัยซีส 

  1 .061 .334 .118 .525 .334 

เช้ือรา    1 .992* .027 .154 .260 

จุลินทรีย

ทั้งหมด 

    1 0.76 .219 .313 

ความช้ืน      1 .223 .462 

ความเปน

กรด-ดาง 

      1 .834** 

อุณหภูมิ        1 

หมายเหตุ * มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05,   n=14 

    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01, n=14 
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ตารางท่ี  21  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ปริมาณแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส  และ

เช้ือรา กับปจจัยทางเคมีสูตรมูลไก 

พารามิเตอร 
ระยะ

เวลา 
แบคทีเรีย 

แอคติโน- 

มัยซีส 
เช้ือรา 

คารบอนได

ออกไซด 

(CO2) 

อัตราสวน

คารบอนตอ

ไนโตรเจน 

(C/N) 

อินทรียวัตถุ 

(OM) 

day 1 -.698** -.419 -.139 .641* -.620* -.725** 

แบคทีเรีย  1 .455 .511 .702** .315 .533* 

แอคติโน- 

มัยซีส 
  1 .061 .233 .169 .137 

เช้ือรา    1 .321 -.271 -.051 

คารบอนไดออกไซด 

(CO2) 
    1 .240 .332 

อัตราสวนคารบอน

ตอไนโตรเจน 

(C/N) 

     1 .884* 

อินทรียวัตถุ (OM)       1 

หมายเหตุ * มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05,   n=14 

    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01, n=14 
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ตารางท่ี  22  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ปริมาณแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส  และ

เช้ือรา กับปจจัยทางเคมีสูตรมูลหมู 

พารามิเตอร 
ระยะ

เวลา 
แบคทีเรีย 

แอคติโน- 

มัยซีส 
เช้ือรา 

คารบอนได

ออกไซด 

(CO2) 

อัตราสวน

คารบอนตอ

ไนโตรเจน 

(C/N) 

อินทรียวัตถุ 

(OM) 

ระยะเวลา 1 -.402 -.363 -.271 -.776* -.544** -.458 

แบคทีเรีย  1 -.313 -.268 .283 -.101 -.019 

แอคติโน- 

มัยซีส 

  1 -.061 .048 
-.077 -.012 

เช้ือรา    1 .242 .780** .135 

คารบอนไดออกไซด 

(CO2) 
    1 .351 .283 

อัตราสวนคารบอน

ตอไนโตรเจน 

(C/N) 

     1 .591* 

อินทรียวัตถุ (OM)       1 

 

หมายเหตุ * มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05,   n=14 

    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01, n=14 
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ตารางท่ี  23 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ปริมาณแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส  และ

เช้ือรา กับ NO3 TKN  และ NH4 ในปุยสูตรมูลหมู 

พารามิเตอร 
แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส เช้ือรา NO3 TKN NH4 

แบคทีเรีย 1 -.313 -.134 -.130 .018 .188 

แอคติโนมัยซีส  1 -.061 -.048 .146 -036 

เช้ือรา   1 -.108 -.779** .252 

NO3    1 .157 -.841 

TKN     1 .157 

NH4      1 

 

 

ตารางท่ี 24 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ปริมาณแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส      

และเช้ือรา กับ NO3 TKN  และ NH4 ในปุยสูตรมูลไก 

พารามิเตอร 
แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส เช้ือรา NO3 TKN NH4 

แบคทีเรีย 1 .455 .511 -.269 .316 .612* 

แอคติโนมัยซีส  1 .061 -.194 -.114 .267 

เช้ือรา   1 -.107 .459 .286 

NO3    1 -.170 .823** 

TKN     1 .316 

NH4      1 

 

หมายเหตุ  * มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05,    n=14 

    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01,  n=14 
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ตารางท่ี  25  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันระหวาง ปริมาณแบคทีเรีย แอคติโนมัยซสี              

และเช้ือรา ในปุยมูลหมู และปุยมลูไก 

พารามิเตอร 
ระยะ 

เวลา 

แบคทีเรีย 

(ปุยมูลไก) 

แอคติโน- 

มัยซีส 

(ปุยมูลไก) 

เช้ือรา 

(ปุยมูลไก) 

แบคทีเรีย 

(ปุยมูลหมู) 

แอคติโน- 

มัยซีส 

(ปุยมูลหมู) 

เช้ือรา 

(ปุยมูลหมู) 

ระยะเวลา 1 .698* -.419 -.139 -.249 -.363 -.271 

แบคทีเรีย 

(ปุยมูลไก) 
 1 .445 .511 .202 .173 -.043 

แอคติโน- 

มัยซีส 

(ปุยมูลไก) 

  1 .061 -.147 .654* .129 

เช้ือรา 

(ปุยมูลไก) 
   1 -.085 -.176 .021 

แบคทีเรีย 

(ปุยมูลหมู) 
    1 -.313 -.134 

แอคติโน- 

มัยซีส 

(ปุยมูลหมู) 

     1 -.061 

เช้ือรา 

(ปุยมูลหมู) 
      1 

 

หมายเหตุ  * มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05,    n=14 

    ** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01,  n=14 
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