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บทคัดยอ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการกลับกองตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกองปุย

หมักในชวง 112 วันของการหมัก เพื่อเปนแนวทางในการผลิตปุยหมักจากชิ้นสวนพืชและการตรวจวัดความสมบูรณ
ของปุยหมัก  ทําโดยหั่นยอยชิ้นสวนพืชที่ไดจากการตัดแตงกิ่งตนไมในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขต
กําแพงแสนใหมีขนาดประมาณ 2 นิ้ว  กิ่งตนไมสวนใหญเปนกระถินยักษ นนทรี และอินทผาลัม   ผสมคลุกเคลาให
เขากันแลวนํามากองปุยหมักขนาดกวาง×ยาว×สูง เทากับ 2 เมตร ×2.5 เมตร ×1 เมตร   ใชมูลวัวและปุยยูเรีย
ปรับคา C/N ratio ของกองปุยเมื่อเริ่มหมักใหเทากับ 27:1  และใสเชื้อจุลินทรีย (พด.1 ของกรมพัฒนาที่ดิน) วาง
แผนการทดลองแบบ completely randomized  design  2 ตํารับการทดลองคือการกลับกองปุยและไมกลับกองปุย 
จํานวน 9 ซ้ํา  ตํารับที่มีการกลับกองจะทําการกลับกองในวันที ่30, 58 และ 86 วันของการหมัก  มีการใหน้ําแบบพน
ฝอยอยางสม่ําเสมอ   ตรวจวัดอุณหภูมิ ความเขมขนของแกส CO2  ของอากาศในกองปุยหมัก และสมบัติทาง
กายภาพไดแก ความชื้น (%โดยน้ําหนักสด)  การกระจายขนาดอนุภาคปุย  และความหนาแนนรวม (wet bulk 
density) ของปุยหมัก   วัดคาดัชนีการงอกของเมล็ดพืช (GI) ที่ 112 วันของการหมัก   ผลการทดลองพบวาในชวง
เดือนแรกของการหมักกอนการกลับกองนั้นกองปุยหมักมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วและ > 70 C ในวันที ่4-5 
ของการหมัก  การกลับกองทําใหอุณหภูมิในกองลดลงประมาณ 10 C   ตํารับที่มีการกลับกองมีอนุภาคปุยขนาด 
< 2 mm มากกวาตํารับที่ไมกลับกองที่ 71 วันของการหมัก    ไมพบความแตกตางของตํารับการทดลองตอความ
หนาแนนรวมของปุยหมัก  และพบวาในชวงที่มีการกลับกองนั้นตํารับที่มีการกลับกองมีการสะสมของ CO2 เพิ่มขึ้น
มากกวาตํารับที่ไมกลับกอง   คา GI เมื่อสิ้นสุดการหมัก >80%  กลาวไดวาปุยหมักที่ไดมีสารที่เปนพิษตอพืชนอย  
อยางไรก็ตามพบในทั้ง 2 ตํารับการทดลองวา เมื่อเวลาของการหมักนานขึ้นอนุภาคปุยขนาด >12.5 มม. มีปริมาณ
ลดลงในขณะที่อนุภาคปุยขนาด <2 มม. มีเพิ่มขึ้น  และความหนาแนนรวมของปุยหมักผันแปรเพิ่มขึ้นตามเวลาของ
การหมัก ชี้นําวาความหนาแนนรวมอาจใชเปนดัชนีชี้วัดความสมบูรณของปุยหมักไดดีและตรวจวัดไดงาย  การใช
ปริมาณ CO2 ในกองปุยเปนดัชนีชี้วัดกิจกรรมของจุลินทรียตองพิจารณาควบคูกับอุณหภูม ิการกลับกองและความ
หนาแนนของกองปุยดวย 
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Abstract 
The objective of this experiment was to monitor physical properties of compost pile as affected 

by pile turnover practices during 112 days of composting. Acquired information may be used for 
producing compost from chipped pruning branches and guidance for determinating compost maturity. 
The experiment was done by blending 2 inches chipped pruning branch of trees at Kasetsart University 
Kamphaensaen Campus. Most of them were Leucaena leucocephala, Peltophorum dasyrrhachis and 
Phoenix dactylifera. After blending plant biomass was piled in a 2m×2.5m×1m scale. Cow manure and 
urea were added to adjust C:N ratio evenly at 27:1 and mixed microorgamism inoculum (product No.1 
of Land Development Department). The two treatments (pile monthly turnover at 30, 58, 86 das of 
composting and no turnover) were laid out in Completely Randomized  Design with 9 replications.  
Watering was done regularly to adjust the pile moisture to optimum. The temperature and CO2 content 
in air inside of compost piles were examined , and the compost were sampled periodically to examine 
physical properties such as moisture (% by fresh weight), particle size distribution and wet bulk density. 
The germination index was tested at the end of composting. The results revealed that the pile 
temperature reached their peaks of > 70 C  within 4-5 days of composting. Pile turning should 
decrease the temperature to about 10 C. The compost material from turning piles consisted of larger 
fractions < 2 mm compared to no turning pile at 71 days of composting. The wet bulk densities of 
compost were not significantly different. The CO2 concentration inside the compost pile after turning 
was found higher than no turning. The germination tests of the final compost were >80% demonstrated 
that final compost had small amount of phytotoxins. However, the physical properties of treatments 
indicated that the longer time of composting tended to result smaller fraction of compost >12.5 mm and 
larger fraction of 2-5.6 mm sizes, and  the wet bulk density was steadily increase along with time of 
composting. Wet bulk density might be used as an index for compost pile maturity, besides, it is easy to 
monitor. Using content of CO2 in gaseous phase of compost pile as an index of microbial activity 
needed to consider accordingly with temperature, pile turning and the density of materials. 

Keywords : Compost, Pruning, Temperature, Physical properties 
E-mail : rdijrv@ku.ac.th 

 

คํานํา 

 การนําวัสดุอินทรียเหลือทิ้งชนิดตางๆ มาผลิตปุยหมัก (composting) นอกจากจะเปนการเพิ่มมูลคาของ
วัสดแุลวยังชวยลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่เกิดจากการกําจัด เชน กลิ่นเนาเหม็น หรือ CO2 ที่เกิดจากการเผา
ทําลายซึ่งเปนเหตุหนึ่งของปญหาโลกรอน (Florides and Christodoulides, 2009; IPCC, 2007)   การทําปุยหมัก
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เปนกระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรียภายใตสภาวะควบคุม ไดแก การระบายอากาศ อุณหภูมิ และ
ความชื้น  (Farrell and Jones, 2009; Sharma et al., 1997; Wong, 1985)   มีการศึกษาตัวแปรที่นาจะสะทอนให
เห็นถึงกิจกรรมและความหลากหลายของจุลินทรีย เชน อุณหภูมิ, O2 uptake rate หรือ CO2 evolution rate   
(Gomez et al., 2006)   Young et al. (2005) กลาววาในชวงแรกของการหมัก mesophilic microorganisms ซึ่งมี
อยูในธรรมชาติเปนสวนมากและเจริญไดดีในชวง 10-50 C จะทําการยอยสลายสารประกอบอินทรียที่ยอยสลาย
งาย เชน น้ําตาล กรดอะมิโน โปรตีน ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และทําใหจุลินทรียพวกนี้ตายลงหรือชะงัก
การเจริญเติบโต เปนเหตุให thermophilic microorganisms ซึ่งเจริญเติบโตไดดีในที่อุณหภูม ิ45-70 C เขามามี
บทบาทในการยอยสารประกอบอินทรียที่ยอยสลายไดยากเชน ไขมัน, cellulose, hemicellulose และลิกนิน 
บางสวน (Campbell et al., 1990; Miyatake and Iwabuchi, 2006)  ความรอนในกองปุยหมักในชวง 
thermophilic phase อาจสูงไดถึง 75 C (Juteau, 2006)      Larney and Hao (2007) พบวาอุณหภูมิในกองปุย
หมักที่ 55 C นาน 15 วันจะทําใหเชื้อจุลินทรียหลายชนิดรวมทั้งที่เปนสาเหตุของโรคและเมล็ดวัชพืชถูกทําลาย
ดวย ชวงนี้จึงเปนชวงที่ตองการสําหรับกระบวนการหมัก เรียกไดวาเปน sanitization stage  (Farrell and Jones, 
2009)  แตอุณหภูมิที่สูงเกินไปก็มีผลตอกิจกรรมของจุลินทรีย และมีผลลดอัตราการยอยสลายสารอินทรียในกองปุย
หมัก (Saludes et al., 2007)   จึงตองมีการระบายอากาศเพื่อชวยลดอุณหภูมิ และเปนการเพิ่มปริมาณ O2 ในกอง
ปุยดวย (Miyatake and Iwabuchi, 2006)       

ปจจัยสําคัญที่กําหนดคุณภาพของปุยหมัก คือความสมบูรณ (maturity) และความเสถียร (stability) ของ
ปุย (Said-Pullicino et al., 2007)  แมวาจะไมมีการกําหนดลักษณะของปุยหมักที่บงบอกความสมบูรณและความ
เสถียรของปุย แตปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาความเสถียรของปุยหมักหมายถึงอัตราหรือความมากนอยของการยอย
สลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย    สวนความสมบูรณของปุยหมักหมายถึงความมากนอยของการสลายสารที่เปนพิษ
ตอพืชที่เกิดขึ้นในชวง active composting stage  (Said-Pullicino et al., 2007; Wu et al., 2000)   การใชปุยหมัก
ที่ยังไมสมบูรณหรือยังไมเสถียรอาจมีผลตอการงอกของเมล็ด ทําใหพืชโตชาและทําลายพืชโดยแยงใช O2  หรือผลิต
สารที่เปนพิษตอพืช (phytotoxicity) จากการยอยสลายอินทรียวัตถุที่ยังไมเสถียร (Brewer and Sullivan, 2003; 
Sawyer et al., 1990; Wu et al., 2000)   ตัวชี้วัดที่นิยมใชคือดัชนีการงอกของเมล็ดพืช (germination index; GI) 
เนื่องจากมีความสัมพันธกับการงอกของเมล็ดและการขยายตัวของราก  โดยการเพิ่มขึ้นของคา GI ชี้ใหเห็นถึงการ
ลดลงของสารที่เปนพิษตอพืช  Lasaridi et al. (2006) และ Paredes et al. (2005) รายงานวา ปุยหมักที่สมบูรณ
หรือไมมีสารพิษมีคา GI มากกวา 80%    อยางไรก็ตามการตรวจวัดคุณภาพของปุยหมักไมสามารถใชสมบัติใด
สมบัติหนึ่งเพียงอยางเดียว แตตองใชทั้งสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและชีวภาพรวมกัน  (Bueno et al., 2008; 
Tang et al., 2006)     

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ปริมาณ CO2 และสมบัติทางกายภาพของกองปุยหมักที่ทําการกลับ
กองและไมกลับกอง จะเปนแนวทางในการผลิตปุยหมักจากชิ้นสวนพืชที่ไดจากตัดแตงกิ่งไมเพื่อใหไดปุยหมักที่มี
คุณภาพ และศึกษาวิธีตรวจวัดความสมบูรณของปุยหมัก   
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อุปกรณและวิธีการ 

หั่นยอยชิ้นสวนพืชที่ไดจากการตัดแตงกิ่งตนไมในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสนให
มีขนาดประมาณ 2 นิ้ว   กิ่งตนไมสวนใหญเปน กระถินยักษ นนทรีและอินทผาลัม   ผสมคลุกเคลาใหเขากันแลว
นํามากองปุยหมักขนาดกวาง×ยาว×สูง เทากับ 2 เมตร ×2.5 เมตร ×1 เมตร   ใชมูลวัวและปุยยูเรียปรับคา C/N 
ratio ของกองปุยเมื่อเริ่มหมักใหเทากับ 27:1  และใสเชื้อจุลินทรีย (พด.1) เพื่อชวยเรงการสลายตัว  โดยใสระหวาง
ชั้นทั้ง 3 ของกองปุยและดานบนของกอง   วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design  2 ตํารับการ
ทดลองคือการกลับกองปุย และไมกลับกองปุย   จํานวน 9 ซ้ํา   มีการใหน้ําแบบพนฝอยอยางสม่ําเสมอ    หมักเปน
เวลา 112 วัน  ตํารับที่มีการกลับกองจะทําการกลับกองในวันที่ 30, 58 และ 86 วันของการหมัก   ตรวจวัดสมบัติ
ของกองปุยหมักตลอดเวลา112 วันของการหมักดังนี ้ 
 1.  อุณหภูมิ  วัดทุกวันตั้งแตวันที ่2 ของหมัก  ดวยเครื่อง thermocouple thermometer ที่เวลาประมาณ 
14.00 น. การวัดทําโดยฝงทอ PVC (มีฝาปด) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 7.6 cm ยาว 0.5 m ไวดานขางกองปุย  สูง
จากพื้นดิน 0.5 m    เมื่อถึงเวลาวัดอุณหภูมิจะสอดหัววัดผานทอที่ฝงไว กดหัววัดเขาไปในเนื้อวัสดุจนสุด ทิ้งไวให
เครื่องอานคาอุณหภูมิคงที ่(ประมาณ 3 นาท)ี บันทึกคาอุณหภูมิเปน  C   

2. ความเขมขนของแกส CO2  วัดทุก 7 วัน  ที่เวลาประมาณ  10.00 น.  วัดที่กึ่งกลางกองปุยหมัก 
(ดัดแปลงจาก (Beck-Friis et al., 2000; Sadaka et al., 2006)  การวัดทําโดยใชทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 
mm ยาว 1 m แทงเขาไปในแนวนอนที่บริเวณกึ่งกลางของกองปุยหมัก  ใชหลอดฉีดยาขนาด 50 ml  ดูดแกสบริเวณ
ดังกลาวประมาณ 30 ml มาฉีดเขาไปในหลอดแกวที่บรรจุสารละลาย NaOH เต็มหลอด เพื่อดักจับแกส CO2     
จากนั้นทําการวัดปริมาณ CO2  ดวยการไทเทรตหาปริมาณ NaOH ที่เหลือกับสารละลาย HCl  คํานวณความ
เขมขนของ CO2 เปน mole/m3     

3. สมบัติทางกายภาพไดแก ความชื้น(%โดยน้ําหนักสด), การกระจายขนาดอนุภาคปุย, และความหนา 
แนนรวม (wet bulk density)   วัดทุก 14 วัดตั้งแตวันที่ 14, 28, และ 42 ของหมักตามลําดับ    โดยการเก็บตัวอยาง
ปุยที่ระดับความลึกประมาณ 30 cm จากดานบนกองปุยมาทําการวัดในหองปฏิบัติการดังนี้  ความชื้นทําโดย
อบแหงที่ 75 C จนน้ําหนักคงที่ แลวคํานวณความชื้นจากสมการที่ 1   การกระจายขนาดอนุภาคปุยทําโดยรอน
ตัวอยางปุยผานเถาตะแกรงขนาดชอง  12.5, 8, 5.6, และ 2 mm. แลวคํานวณเปนสัดสวนสัมพัทธของขนาดอนุภาค
ปุยจากสมการที่ 2    สวนความหนาแนนรวมทําโดยใช  mass per unit volume technique  โดยบรรจุตัวอยางปุย
ในกระบอกขนาดประมาณ 1,000 cm3 เคาะเบาๆ 5 ครั้งแลวนําไปชั่งน้ําหนัก คํานวณคาจากสมการที่ 3 (Huerta-
Pujol et al., 2010; Mohee and Mudhoo, 2005)  

 
 

 
 
 
 

(2)                 100  
ใชทั้งหมดยหมักสดที่น้ําหนักปุ

รงคางบนตะแกยหมักสดที่น้ําหนักปุ         (%) อนุภาคปุยกระจายขนาดสัดสวนการ ×=

(1)                 100  
ยหมักสดน้ําหนักปุ

ารอบแหงยหมักหลังกน้ําหนักปุ - ยหมักสดน้ําหนักปุ        (%) งปุยหมักความชื้นขอ ×=

(3)                                                    
บอกปริมาตรกระ

ระบอกยหมักสดในกน้ําหนักปุ         )(kg/m นรวมความหนาแน 3 =
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4.  ดัชนีการงอกของเมล็ดพืช  (GI)  วัดที่ 112 วันของการหมัก  โดยใชน้ําสกัดสารละลายปุยหมัก (ปุย
หมัก:น้ําเทากับ 1:10) มาทดสอบการงอกและความยาวของเมล็ดถั่วเขียว (Vigna radiata) เปนเวลา 48 ชั่วโมง ใน
ที่มืดที่อุณหภูมิหอง เทียบกับน้ํากลั่น คํานวณคาจากสมการที ่4 (มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต,ิ 2548)  

  
 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

อุณหภูมิกองปุยหมักในชวง 0-112 วันของการหมักของตํารับที่มีการกลับกองและตํารับที่ไมกลับกองแสดง
ไวใน figure 1    ในชวงเดือนแรกของการหมักซึ่งยังไมมีการกลับกอง พบวาอุณหภูมิในกองปุยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และ  > 70 C ในวันที่ 4-5 ของการหมัก และลดลงจนมีคาต่ําสุดในวันที่ 21 ของการหมัก จากนั้นก็มีคาเพิ่มขึ้น   
เมื่อทําการกลับกองในตํารับที่มีการกลับกองพบวาอุณหภูมิลดลงทันที่หลังการกลับกองประมาณ 10 C   โดยหลัง
การกลับกองครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2 (วันที่ 30 และ 58 ของการหมัก)  อุณหภูมิที่ลดลงนั้นมีคาเพิ่มขึ้นจนมากกวา
ตํารับที่ไมกลับกอง  และคอยๆ ลดลงจนใกลเคียงกัน   และหลังการกลับกองครั้งที่ 3  (วันที่ 86 ของการหมัก) 
อุณหภูมิของตํารับที่มีการกลับกองที่ลดลงนั้นมีคาเพิ่มขึ้นและใกลเคียงกับตํารับที่ไมกลับกอง     ผลดังกลาว
ชี้ใหเห็นวากิจกรรมของจุลินทรียในชวงแรกของการหมักมีสูงและคอยๆ ลดลงในชวงหลัง  ชวงเดือนแรกของการ
หมักจึงควรกลับกองบอยครั้งเพื่อลดอุณหภูมิไมให > 70 C  และเพื่อรักษาอัตราการสลายตัวใหคงที ่ หลังจากนั้น
อาจทําการกลับกองเดือนละครั้ง   ทั้งนี้เพราะการกลับกองจะชวยลดอุณหภูมิไมใหสูงเกนิไปและเปนการเพิ่มอากาศ
ใหกับกองปุย  ซึ่งสงผลดีตอจุลินทรียที่ตองการอากาศเพื่อการเจริญเติบโต   และทําใหสารอินทรียในกองปุยหมัก
ยอยสลายเร็วขึ้น  แตขนาดกองที่เล็กและการกลับกองที่บอยเกินไปอาจลดอุณหภูมิใหต่ําจนไมสงเสริมกิจกรรมของ
จุลินทรียพวก thermophilic microorganisms ได   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

 

(4)        100  
ในน้ํากลั่นความยาวราก น้ํากลั่น ความงอกใน  %

ปุยหมัก ในน้ําสกัดความยาวราก  %      (%)  ืชกของเมล็ดพดัชนีการงอ ×
×
×

=
ยหมักน้ําสกัดปุความงอกใน  

Figure 1     Fluctuation of compost pile temperature with time comparing between pile turnover practices 
and ambient environment. The sign  (↓)  refers to date of pile turnover.          
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การกระจายของอนุภาคปุยหมักขนาด >12.5, 8–12.5, 5.6–8, 2–5.6, และ < 2 mm  มีคาผันแปรอยู
ระหวาง 16-23%, 13-17%, 12-16%, 34-37%, และ 12-18% ตามลําดับ   โดยมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนขนาด
อนุภาคปุยเฉลี่ยในชวง 112 วันของการหมักดังแสดงไวใน figure 2  เห็นไดวาอนุภาคปุยสวนใหญมีขนาด 2-5.6 
มม.  รองลงมาคือขนาด >12.5 มม.  และหลังจาก 84 วันของการหมักอนุภาคปุยขนาด >12.5 มม.มีสัดสวนลดลง   
ในขณะที่อนุภาคปุยขนาด < 2 มม.มีสัดสวนเพิ่มขึ้น  เมื่อวิเคราะหผลของตํารับการทดลองตอสัดสวนอนุภาคปุย
ขนาดตางๆ ในแตละครั้งที่ตรวจวัด พบวา ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ ยกเวนที่ 71 วันของการหมักที่พบวาสัดสวน
ของอนุภาคปุยขนาด < 2 mm ของตํารับที่มีการกลับกอง (15.44%) มากกวาตํารับที่ไมกลับกอง (13.91%)    แสดง
ใหเห็นวาการกลับกองสงผลใหมีการยอยสลายดีกวาการไมกลับกอง   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความชื้น ความหนาแนนรวม และความเขมขนของ CO2 ของกองปุยหมักในชวง 0-112 วันของการหมัก

ของตํารับที่มีการกลับกองและไมกลับกองแสดงไวใน figure 3      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 2     Average size distribution of compost sampled during composting.  The sign  (↓)  refers to 
date of pile turnover.           
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Figure 3    Average of compost properties and CO2 concentration in compost pile measured during 
composting. The sign  (↓)  refers to date of pile turnover.           
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ความชื้นของกองปุยหมัก (figure 3a) ผันแปรไมมาก (44.75 - 63.45%) อาจเปนเพราะมีการใหน้ําอยาง
สม่ําเสมอ  โดยพบวาความชื้นในกองปุยหมักเพิ่มขึ้นตามเวลาอาจเปนเพราะวัสดุอินทรียที่สลายตัวมีขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นทําใหดูดน้ํามากขึ้น (Vasso and Winfried, 2007)    Young et.al. (2005) กลาววาความชื้นของกองปุยหมัก
ที่ต่ํากวา 30-35%  มีผลใหกิจกรรมของจุลินทรียลดลงอยางเดนชัด   ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวามีความ
แตกตางของคาความชื้นที่ 56, 84, 98, และ 112 วันของการหมัก โดยตํารับที่มีการกลับกองมีคาความชื้น (56.50, 
57.78, 56.70, และ 56.68% ตามลําดับ) ต่ํากวาตํารับที่ไมกลับกอง (60.66, 61.98, 63.45 และ 61.61%
ตามลําดับ) เห็นไดวาการกลับกองมีผลใหความชื้นในกองปุยลดลงมากกวาการไมกลับกอง    

ความหนาแนนรวมของกองปุยหมัก (figure 3b) มีคาต่ําสุดเมื่อเริ่มการวัดที่ 42 วันของการหมัก (466 
kg/m3) และสูงสุดที่ 112 วันของการหมัก (633 kg/m3)  ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางของคา
ความหนาแนนรวมจากปจจัยการกลับกอง    อยางไรก็ตามเห็นไดวาคาความหนาแนนรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อ
เวลาของการหมักนานขึ้น  ซึ่งผลดังกลาวพบเชนกันในงานทดลองของ Iqbal et al. (2010)   จาก figure 3b เห็นได
วาความหนาแนนรวมมีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นหลังจาก  84 วันของการหมัก  ซึ่งหลังจาก  84 วันของการหมักนี้พบวา
อนุภาคปุยขนาด >12.5 มม.มีปริมาณลดลง และอนุภาคปุยขนาด < 2 มม.มีปริมาณเพิ่มขึ้น   ทั้งนี้จากการสังเกต
ในภาคสนามก็พบวากองปุยมีการยุบตัวลงเรื่อยๆ โดยเหลือความสูงประมาณ 0.5 m ที่ 112 วันของการหมัก     
Mohee and Mudhoo (2005) กลาววาการสลายตัวที่มากกวาทําใหมีการอัดตัวแนนขึ้นและสงผลใหความหนาแนน
รวมมากขึ้นดวย   เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความหนาแนนรวมของปุยหมักเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาด 
และองคประกอบทางเคมีที่เกิดในกระบวนการหมัก  ความหนาแนนรวมของปุยหมักจึงเปนสมบัติสําคัญที่สะทอน
ถึงการอัดตัว ปริมาณอากาศในวัตถุดิบ และมีความสัมพันธอยางมากกับชนิดของวัตถุดิบ ขนาด ความชื้นและความ
ลึกของกองปุย (López et al., 2010)   Huerta-Pujol et al. (2010) พบวาปริมาณอินทรียคารบอนในกองปุยหมักมี
คาลดลงตามเวลาในขณะที่ความหนาแนนรวมของปุยหมักมีคาเพิ่มขึ้น  และกลาววาความหนาแนนรวมเปนสมบัติ
ที่ใชในการตรวจวัดความสมบูรณของปุยได     

ความเขมขน CO2 เฉลี่ยของกองปุยหมักในแตละครั้งที่ตรวจวัด (figure 3c) มีคานอยที่สุดที ่7 วันของการ
หมัก (เฉลี่ย 1.97 mole/m3)  และมีคามากที่สุดที่ 112 วันของการหมัก (เฉลี่ย 10.59 mole/m3)    ผลการวิเคราะห
ทางสถิติ พบวามีความแตกตางของความเขมขน CO2 จากปจจัยการกลับกองที่ 35, 70, 91, และ 112 วันของการ
หมัก โดยตํารับที่มีการกลับกองมีความเขมขน CO2 สูงกวาตํารับที่ไมกลับกอง  ยกเวนที่ 70 และ 112 วันของการ
หมักที่ตํารับที่มีการกลับกองมีความเขมขน CO2 ต่ํากวาตํารับที่ไมกลับกอง  การเปลี่ยนแปลงปริมาณ CO2  เปนผล
มาจากอัตราการใช O2 จากอากาศในกองปุยเพื่อการหายใจของจุลินทรียและปลดปลอย CO2 ออกมา ซึ่งมี
ความสัมพันธกับอุณหภูมิของกองปุย (Baca et al., 1993; Sommer et al., 1998)  ความหนาแนนของปุย 
(Sommer et al., 1998)  ตลอดจนการระบายอากาศของกองปุย (Barrington et al., 2003)     การเพิ่มขึ้นของ CO2 
หลังจากที่อุณหภูมิลดลงอาจมาจากกิจกรรมของจุลินทรียพวก actenomycetes และรา โดยเฉพาะราที่มีการใช 
cellulose และ hemicellulose เปน substrate (Hellmann et al., 1997)    จากการทดลองนี้เห็นไดวาการผันแปร
เพิ่มขึ้นของ CO2 ในกองปุยหมักอาจเปนผลมาจากปริมาณการสะสม CO2 ในกองปุยหมัก  โดยในชวงแรกของการ
หมักปริมาณ CO2 จากอัตราการหายใจของจุลินทรียที่สูงเปนผลใหปริมาณ CO2 สูงขึ้นดวย  แตอัตราการหายใจที่
สูงนี้สงผลตอการเพิ่มอุณหภูมิในกองปุยดวย เปนผลใหปริมาณ CO2 ในกองปุยลดลงจาก 3.61 mole/m3 ที่ 21 วัน
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ของการหมัก เปน 3.46 mole/m3 ที่ 28 วันของการหมัก   ในชวงหลังจาก 28 วันการเพิ่มขึ้นของปริมาณ CO2 อาจ
เปนผลมาจากการกลับกอง โดยเมื่อทําการกลับกองครั้งที ่1 ที ่30 วันพบวาตํารับที่มีการกลับกองมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของ CO2 จาก 3.67 mole/m3 ที่ 28 วัน เปน 7.31 mole/m3  ที่ 35 วัน คิดเปน 98.90%  ซึ่งมากกวาตํารับที่ไมกลับ
กองที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ CO2 จาก 3.25 mole/m3 ที่ 28 วัน เปน 4.54 mole/m3  ที่ 35 วัน คิดเปน 39.58%    
เมื่อทําการกลับกองครั้งที ่2 ที ่58 วันพบวาตํารับที่มีการกลับกองมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ CO2 จาก 3.03 mole/m3 ที ่
56 วัน เปน 6.62 mole/m3  ที่ 63 วัน คิดเปน 118.23%  ซี่งมากกวาตํารับที่ไมกลับกองที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ 
CO2 จาก 4.14 mole/m3 ที่ 56 วัน เปน 7.10 mole/m3  ที่ 63 วัน คิดเปน 71.48%   เมื่อทําการกลับกองครั้งที ่3 ที ่
86 วันพบวาตํารับที่มีการกลับกองมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ CO2 จาก 8.43 mole/m3 ที่ 84 วัน เปน 8.66 mole/m3  ที ่
91 วัน คิดเปน 2.61%  ในขณะที่ตํารับที่ไมกลับกองมีปริมาณ CO2 ลดลงจาก 8.95 mole/m3 ที่ 84 วัน เปน 7.47 
mole/m3  ที่ 91 วัน   ชี้ใหเห็นวากองปุยหมักมีอัตราการยอยสลายนอยลง   อยางไรก็ตามพบวาการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณ CO2 ในกองปุยที่หมักนานกวา 70 วัน  เกิดจากการเพิ่มขึ้นของความหนาแนนของกองปุยซึ่งมีคาเพิ่ม
มากกวา 500 kg/m3   

การใชอากาศในการยอยสลายชิ้นสวนอินทรียจะเปนการเพิ่มอนุภาคปุยขนาดเล็ก แตมีผลใหการระบาย
อากาศลดลง (Young et al., 2005)  ดังนั้นการกลับกองปุยในเวลาที่เหมาะสมนอกจากจะชวยลดอุณหภูมิไมใหสูง
เกินไปแลวยังเปนการเพิ่มอากาศใหกับกองปุย ซึ่งจะสงเสริมกิจกรรมการยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรีย   

คา GI ของกองปุยหมักที่ 112 วันของการหมักในตํารับที่มีการกลับกองและไมกลับกองเทากับ 97.23% 
และ 93.41% ตามลําดับ กลาวไดวามีสารที่เปนพิษตอพืช (phytotoxicity) นอย หรือมีอัตราการยอยสลายสมบูรณ  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 

ในชวงเดือนแรกของการหมักกอนการกลับกองนั้นพบวากองปุยหมักมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วและ 
> 70 C ในวันที่ 4-5 ของการหมัก  จึงควรมีการกลับกองบอยขึ้นเพื่อลดอุณหภูมิไมใหสูงมากจนสงผลกระทบตอ
กิจกรรมของจุลินทรีย  แตการกลับที่บอยเกินไปอาจลดอุณหภูมิใหต่ําจนไมสงเสริมกิจกรรมของจุลินทรียพวก 
thermophilic microorganisms ทําใหไมเกิด sanitization stage ได     การกลับกองทําใหอุณหภูมิในกองลดลง
ประมาณ 10 C  ทั้งนี้พบวาที่ 71 วันของการหมักตํารับที่มีการกลับกองมีอนุภาคปุยขนาด < 2 mm มากกวา
ตํารับการทดลองที่ไมกลับกอง    ไมพบความแตกตางของตํารับการทดลองตอความหนาแนนรวมของปุยหมัก  และ
พบวาในชวงที่มีการกลับกองนั้นตํารับที่มีการกลับกองมีการสะสมของ CO2 เพิ่มขึ้นมากกวาตํารับที่ไมกลับกอง   
นอกจากนั้นพบในทั้ง 2 ตํารับการทดลองวา เมื่อเวลาของการหมักมากขึ้นอนุภาคปุยขนาด >12.5 มม.มีปริมาณ
ลดลงในขณะทีอ่นุภาคปุยขนาด < 2 มม.มีเพิ่มขึ้น และความหนาแนนรวมของปุยหมักผันแปรเพิ่มขึ้นตามเวลาของ
การหมัก ชี้นําวาความหนาแนนรวมอาจใชเปนดัชนีชี้วัดความสมบูรณของปุยหมักไดดีและวัดไดงาย  การใช
ปริมาณ CO2 เปนดัชนีชี้วัดความสมบูรณของกองปุยตองพิจารณาควบคูกับอุณหภูมิ การกลับกองและความ
หนาแนนของกองปุยดวย     
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