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บทคัดยอ 
งานทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความชื้นและความลึกของกองปุยหมักจําลอง ตอการเกิด

กาซเรือนกระจก 2 ชนิดคือ CO2 และ CH4 ในชวง 1 เดือนแรกของการหมัก  อุปกรณที่ใชเปนเครื่องจําลองกองปุย

หมัก ประกอบจากทอ PVC 3 ชุดๆละ 50 cm ตอเรียงกันมีความยาวรวม 150 cm ฝงอยูใตผิวดิน และมีจุดเก็บ

กาซที่ความลึก 50,100 และ 150 cm   ทําปุยหมักจากกิ่งไมสดหั่นยอยและทําใหมีความชื้นรอยละ 50, 60 และ 

70 โดยน้ําหนักสด  บรรจุในทอใหมีความหนาแนนเทากัน ฝงทอเหลานี้ในดินในแนวนอนลึกประมาณ 25 cm  

ปากทอซึ่งเปรียบเสมือนผิวกองปุยหมักเปดสูบรรยากาศ   ตรวจวัดอุณหภูมิและความเขมขนของกาซ CO2, O2 

และ CH4 ตรงจุดเก็บตัวอยาง  ผลการทดลองพบวา อุณหภูมิปุยหมักมีแนวโนมลดลงเมื่อความชื้นและความลึก

ของกองปุยหมักเพิ่มขึ้น  ความเขมขนของ CO2 มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความชื้นและความลึกของกองปุยเพิ่มขึ้นและมีคา

ผันแปรผกผันกับปริมาณ O2  ตรวจพบ CH4 เล็กนอยที่อายุกองปุย 15 วัน 

คําสําคัญ : กิ่งไมสดหั่นยอย  อุณหภูมิ  CO2 CH4  redox potential 

ABSTRACT 
The objectives of this experiments were to investigate the effects of moisture and depth of 

simulated compost pile on two greenhouse gases, CO2 and CH4 during the first month of composting. 

The compost pile simulator was constructed from 3 set of 50 cm long PVC pipes. These were 

assembled to form a 150 cm long simulator having observation sites at 50, 100 and 150 cm. The 

compost raw material was the chopped pruning tree branches mixing with appropriate volume of 

water to make water contents of 50, 60 and 70% by fresh weight basis. The materials then were 

packed in the pipes at the same density. Simulator was buried horizontally in soil at 25 cm depth. 

After being assembled the one end of the compost pile simulators was exposed to the air to resemble 

the surface of the pile. The pile temperature and concentrations of CO2, O2 and CH4 gases were 

monitored at the sampling sites. It was found that the pile temperature tended to decrease as 

moisture of the material and depth of sampling increase. Concentration of CO2 was found to follow the 

response of temperature and being reverse to O2 concentration. A limited amount of CH4 gas was 

detected at composting age of 15 days. 
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คํานํา 

สาเหตุสําคัญของปญหาโลกรอนเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจก ไดแก กาซคารบอนได 

ออกไซด(CO2) และกาซมีเทน(CH4) จากการกระทําของมนุษย (IPCC, 2007)  การเผาทําลายชิ้นสวนพืชก็เปน

กิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มปริมาณ CO2 ในอากาศ  เนื่องจากอินทรียคารบอนถูกเปล่ียนไปเปน CO2 ทั้งหมด  อยางไรก็

ตามถานํามาทําปุยหมักโดยใชจุลินทรียยอยสลายภายใตกระบวนการจัดการที่เหมาะสม จะทําใหคารบอน

(C)สวนใหญถูกเก็บกักอยูในสภาพอินทรียสาร  มี C บางสวนเทานั้นที่ถูกเปล่ียนไปเปน CO2   แตการยอยสลาย

ภายใตสภาพอับอากาศของจุลินทรียบางชนิดจะผลิตกาซ CH4 ออกมาดวย  ปริมาณการเกิดกาซเรือนกระจกใน

กระบวนการผลิตปุยอินทรียอาจมีมากนอยแตกตางกัน  โดยเปนผลมาจากหลายปจจัย เชน ชนิดของวัสดุอินทรีย 

(Hao et al., 2004; Manios et al., 2007)  ความชื้น (Shi et al., 1999)  C/N ratio (Al-Kanani et al., 1992)  

ขนาดของกองปุย(Fukumoto et al., 2003) และการกลับกองปุย (Hao et al., 2001)  กลาวไดวาการจัดการใน

กระบวนการผลิตปุยหมักมีผลตอความมากนอยของกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตปุยหมักได 

การทดลองนี้จึงมีวัตถุ ประสงคเพื่อศึกษาผลของความชื้นและความลึกของกองปุยหมักจําลองตอการการเกิดกาซ

เรือนกระจก  เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการลดกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตปุยหมัก 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 

จํานวน 3 ซ้ํา 2 ปจจัย คือ ความชื้นโดยน้ําหนักสดรอยละ 50, 60 และ 70 ตามลําดับ  และความลึกที่ 50, 100 

และ 150 cm ตามลําดับ  เครื่องจําลองกองปุยหมักประกอบจากทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว จํานวน 3 

ชุดๆละ 50 cm ตอเรียงกันมีความยาวรวม 150 cm  ตรงจุดเชื่อมตอของทอ PVC แตละทอนจะติดตั้งขอตอ 3 

ทางเพื่อใหเปนจุดเก็บกาซที่ความลึก 50, 100 และ 150 cm (Figure 1)    การหมักปุยทําโดยเตรยีมชิ้นสวนพืช

ดวยการหั่นยอยกิ่งไมสด เชน กระถิน ประดู จามจุรี ชมพพูันธุทิพย ใหมขีนาดประมาณ 2 นิ้ว ตากใหแหง และ

นํามาผสมคลุกเคลากับมูลวัวในอัตรา 20:1 โดยปริมาตร  ประเมินปริมาณปุยยูเรียที่ตองใชเพื่อปรับคา C/N ratio 

ของวัสดุอินทรีย = 30:1  โดยใชคาความหนาแนนที่วัดไดจากชิ้นสวนพืช = 0.09 g/cm3 และมูลวัว = 0.30 g/cm3   

นํายูเรียมาละลายในน้ํา จากนั้นนําไปใชปรับความชื้นวัสดุอินทรียตามที่กําหนดไวในตํารับการทดลอง นําวัสดุ

อินทรียที่เตรียมไวนี้ไปบรรจุในอุปกรณทําปุยหมักจําลอง   เนื่องจากอุปกรณทําปุยหมักจาํลองประกอบจาก

ชิ้นสวนของทอ PVC ยาว 50 cm จํานวน 3 ทอตอกันดวยขอตอ 3 ทางและของอ 90 องศา การบรรจุวสัดุอินทรีย

จึงทําโดยบรรจวุัสดุอินทรียที่ปรับความชื้นและคา C/N ratio แลวลงในแตละชิ้นสวนของทอ PVC ในปริมาณที่ทํา

ใหไดคาความหนาแนนเทากับ 0.09 g/cm3 (Figure 2)    จากนั้นจึงประกอบแตละชิ้นสวนเขาดวยกันเพื่อใหมี

ความยาว 150 cm  แลวจึงนําไปฝงดินในแนวนอนลึกจากผิวดินประมาณ 25 cm  ปากทอซึ่งเปรียบเสมือนผิว

กองปุยเปดสูบรรยากาศ ตรงจุดเก็บขอมูลปดดวยแผนพลาสติกปดแลวครอบดวยฝาครอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อไมใหมี

การถายเทอากาศจากภายนอก ที่แผนพลาสติกมีชองขนาดใหญสําหรับการวัดอุณหภูมิ Redox potential (Eh)  

และชองขนาดเล็กสําหรับเก็บตัวอยางกาซ    ซึ่งชองดังกลาวถูกปดดวยจุกยางและกระดาษกาว (Figure 3)   
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mouthpiece 

Figure 3   Compost pile simulators buried under ground. The sampling sites are covered with plastic 

sheets, each with 1 small hole and 1 large hole to access for gas sample and temperature 

and Eh measurements. The PVC caps were pressed on top to ensure air tightness. 
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 ในชวงเดือนแรกของการหมักทําการตรวจวัดอุณหภูมิตรงจดุเก็บตัวอยางที่ความลึกตางๆของกองปุย

หมักจําลองทุกวัน  วัดความเขมขนของกาซ CO2, CH4 และ O2 ตรงจุดเก็บตัวอยางและตรงปากทอทุก 7 วันดวย

เครื่อง portable gas analyzer (Gasboard 3200L ของ Wuhan Cubic Inc.)  และวัดคา Redox potential (Eh) 

ตรงจุดเก็บตัวอยางในวันที่ 2, 9 และ 16 วนัของการหมักดวยเครื่องวัด Redox potential metyer (Skyscan 

2000) 

Figure 1  Pieces of PVC pipes to construct the compost pile simulator before assemble (a) and after 

assemble (b). 

a b 

Figure 2   Stuffing the compost material into a section of the pipe. 
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Figure 4   Variation of temperature of compost as affected by moisture and depth. 
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ผลการทดลองและวิจารณ 

  อุณหภูมิกองปุยหมักจําลองทีร่ะดับความชื้นและความลึกตางๆในวันที่วัดขอมูลแสดงไวใน Figure 4    

เห็นไดวาอุณหภูมิกองปุยหมักผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมอิากาศ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 32 ถึง 

36 °C ตามเวลาของการหมกั โดยอุณหภมูิกองปุยที่วันเดียวกันมีแนวโนมลดลงเมื่อความชื้นและความลึกของ

กองปุยหมักเพิม่ขึ้น 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจวัดความเขมขนของ CO2 และ O2 ในกองปุยหมักจําลองของแตละปจจัยความชื้น (Figure 

5) และความเขมขนของ CO2 และ O2 ในกองปุยหมักจําลองของแตละปจจัยความลึก(Figure 6) พบวา ความ

เขมขนของ CO2 ผันแปรอยูในชวงรอยละ 4.51-18.86 โดยปริมาตร โดยคาเฉลี่ยของทุกตํารับการทดลองใน

ชวงแรกของการหมักสูงจากนั้นมีคาลดลง  ความเขมขนของ O2 ผันแปรอยูในชวงรอยละ 6.84-18.87 โดย

ปริมาตร โดยคาเฉลี่ยของทุกตํารับการทดลองในชวงแรกของการหมักต่ําจากนั้นมีคาสูงขึ้น   CO2 มคีาผันแปร

เพิ่มขึ้นตามความชื้น  สวน O2 ผันแปรลดลงตามความลึก ซึ่งแสดงวาการแลกเปลี่ยนกาซเกิดขึ้นที่ผิวกองปุยหมัก

กอนสวนที่อยูภายในกอง 

ความเขมขนของ CH4 พบในวันที่ 15 ของการหมักเฉพาะในบางหนวยทดลองของตํารับความชื้นและ

ความลึก และมีคาอยูในชวงรอยละ 0.1-0.7 โดยปรมิาตร โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อความลึกมากขึ้น อาจเปน

เพราะชวงแรกของการหมักอตัราการยอยสลายอินทรียวัตถุสูงและการถายเทอากาศไมดีพอ ทําใหเกิดสภาพอับ

อากาศในบางสวนของเนื้อปุย และเกิดกิจกรรมของจุลินทรียที่ผลิต CH4 ได (He et al., 2000)        

 

 

 

 

 

Figure 5   Variation of CO2 (a) and O2 (b) concentration as affected by moisture. 
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   เมือ่นําคาความเขมขนของ CO2 และ O2 ในกองปุยหมักจาํลองที่ระดับความชื้นและความลึกตางๆ ใน

วันที่วัดขอมูลมาวิเคราะหขอมลูทางสถิติ (Table 1) พบวา ความลึกมีผลตอความเขมขนของกาซทั้ง 2 ชนิด  แต

ไมพบผลของความชื้น  และไมพบปฏิสัมพันธของความชื้นและความลึกตอความเขมขนของ CO2 และ O2  

Table 1   Statistical analysis on the effects of moisture and depth on CO2 and O2 concentrations at 

the measurement dates. 

parameter factors day of composting (day) 

  3 8 15 22 29 42 

CO2  moisture (%) ns ns ns ns ns ns 

 depth (cm) ** * * ** * ** 

 interaction ns ns ns ns ns ns 

O2  moisture (%) * ns ns ns ns ns 

 depth (cm) ** ** * ** ** ** 

 interaction ns ns ns ns ns ns 

ns = not significant at P>0.05;  * = significant at P < 0.05;  ** = highly significant at P < 0.01 
  

คา Redox potential (Eh) ของกองปุยหมักจําลองที่ความชื้นและความลกึตางๆ ในชวง 16 วันแรกของ

การหมักแสดงไวใน Figure 7   เห็นไดวาคา Eh ของกองปุยที่มีความชื้นรอยละ 50-60 มีคาเปนบวกอยูในชวง 

10-50 mV และรอยละ 70 มคีาเปนลบอยูในชวง -10 ถึง-100 mV ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการระบายอากาศที่ชา

กวา  คา Eh ที่ผิวกองปุยหมักมีคาอยูในชวง 50-100 mV  สวนที่ความลึก 50-150 cm ผันแปรอยูในชวง 0 ถึง -50 

mV โดยที่ความลึกมากขึ้นจะมีคา Eh ลดลง  เมื่อนําคา Eh ในกองปุยหมักจําลองที่ระดับความลึกและความชื้น

ตางๆ ในวันที่วดัขอมูลมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (Table 2) พบวา ปจจัยความลึกและความชื้นมีอิทธพิลตอคา 

Eh และพบปฏสัิมพันธของความลึกและความชื้นตอคา Eh ในวันที่ 16 ของการหมัก  

Figure 6   Variation of CO2 (a) and O2 (b) concentration as affected by depth. 
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Table 2  Statistical analysis on the effects of moisture and depth on redox potential of the 

compost during 160 days of composting. 

factors day of composting (day) 

 2 9 16 

moisture (%) ** ** ** 

depth (cm) ** * ** 

interaction ns ns ** 

ns = do not differ significantly (P>0.05).; * = significant at p < 0.05; ** = highly significant at p < 0.01 

เมื่อพิจารณาการเกิดปฏิสัมพันธหรืออิทธิพลรวมของความลึกและความชืน้ตอคา Eh ในวันที่ 16 ของ

การหมัก พบวาที่ผิวกองปุยของทุกความชื้นมีคา Eh ใกลเคียงกันประมาณ 100 mV แตที่ความลึกมากขึน้ (50-

150 cm) มีคา Eh ลดลง (Figure 8)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7   Variation of redox potential as affected by moisture (a) and by depth (b). 
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Figure 8   Effects of interaction between moisture and depth on redox potential on day 16 of 

composting. 
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สรุป 

 การศึกษาผลของความชื้นและความลึกตอการเกิด CO2, O2 และ CH4 ในกองปุยหมกัจําลองในชวง

ระยะเวลา 1 เดือนแรกของการหมัก พบวาปริมาณ CO2 ในกองปุยหมักมีคาผันแปรผกผันกับปริมาณ O2   

ปริมาณ CO2 ของกองปุยหมกัมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความชื้นและความลึกมากขึ้น  และพบ CH4 ในปริมาณเล็กนอยที่

อายุกองปุยหมกั 15 วัน  โดยมีแนวโนมมากขึ้นเมื่อความลกึมากขึ้น  ทั้งนี้พบวาคา Redox potential มีคาลดลง

เมื่อความชื้นและความลึกเพิ่มขึ้นดวย  ชีใ้หเห็นวาถาความชื้นในกองปุยหมักสูงและกองปุยหมักมีขนาดใหญจะมี

โอกาสเกิด CH4 ในกระบวนการผลิตปุยหมักมากขึ้น  อยางไรก็ตามปริมาณ CH4 ที่ผิวกองมีคานอยกวาในกอง

แสดงวา CH4 อาจถูกออกซิไดซระหวางการเคลื่อนที่สูผิวกองปุยหมัก   

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพฒันาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรที่สนับสนุนทุนในการวิจัย 
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