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ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปุ๋ยหมัก...ด้วยถุงพลาสติก เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้าง ค่าการดาเนินงาน และไม่ต้องพลิกกลับกอง อีกทังเคลื่อนย้ายได้ง่าย
เมื่อปุ๋ยหมักเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนันผู้วิจัยจึงทดลองนาถุงพลาสติกดามาใช้เป็นภาชนะบรรจุวัสดุอินทรีย์เพื่อการทาปุ๋ยหมักโดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมัก 3 ตัวแปร คือ ขนาดของถุง จานวนและขนาดรูระบายอากาศรอบถุง ทาการติดตามตรวจสอบค่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ต่างๆ
ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนาไฟฟ้า (EC) ความชืน และดัชนีการงอกของเมล็ด (Germination Index, GI) ซึ่งการตรวจวัดดัชนีการงอกของเมล็ดถือเป็น
วิธีที่ดีที่สุดสาหรับทดสอบการย่อยสลายสมบูรณ์ของปุ๋ยเพราะเป็นการทดสอบกับพืชโดยตรงจึงเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ (Selim et al., 2012) ระยะเวลา 35 วัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และทาการทดลองแบบ 2x2x2 factorials จานวน 3 ซา ปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ 1) ขนาดของถุง คือ
ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ (L: ขนาด 30x40 นิว) และขนาดเล็ก (S: ขนาด 22x30 นิว) 2) จานวนรูระบายอากาศรอบถุง จานวน 48 รู (H48) และ 16 รู
(H16) และ 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูระบายอากาศ คือ 0.7 ซม. (D0.7) และ 0.9 ซม. (D0.9) ตามลาดับ โดยใช้มูลวัว ราข้าว และแกลบดิบ
มาผสมกันในอัตราส่วน 1:1:1 โดยปริมาตร และปรับสัดส่วน C ต่อ N ให้เท่ากับ 20:1 และความชืนมีค่าร้อยละ 60 - 70 โดยนาหนักสด จากนันบรรจุ
ในถุง 22 และ 12 กิโลกรัม สาหรับถุงพลาสติกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตามลาดับ และติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติของปุ๋ยหมัก
ได้แก่ อุณหภูมิ, ความชืน, ความเป็นกรดด่าง, ค่าการนาไฟฟ้า และดัชนีการงอกของเมล็ด ในวันที่ 7 14 21 28 และ 35 ของการหมัก

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)
ค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นของวัสดุหมักมีค่า 6.88-7.16 แต่เมื่อช่วงเวลาใน
การหมักเพิ่มขึน ค่าความเป็นกรด-ด่างจะสูงขึน 8.80-8.79 ในช่วง 14 วันแรกของ
การหมัก จากการศึกษาของ Rynk et al. (1992) กล่าวไว้ว่าตลอดระยะเวลาการ
หมักไม่ควรมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่า 8.5 ทังนีเพื่อป้องกันการสูญเสีย
ไนโตรเจนในรูปของก๊าซแอมโมเนีย (Miller, 1992) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า
ถุงพลาสติกขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีรูระบายอากาศจานวน 48 รู ขนาด 0.9
ซม. มี ค่ า ความเป็นกรด-ด่ า งต่ ากว่ า 8.5 สั นนิษ ฐานว่า การที่ มี รู ร ะบายอากาศ
มากกว่ า และขนาดใหญ่ ก ว่ า ท าให้ ก ารระบายอากาศที่ เ กิ ด ขึ นในรู ป ของก๊ า ซ
แอมโมเนียเกิดได้ดี จึงส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่างที่ตรวจวัดได้ไม่มากกว่า 8.5
ค่ำกำรนำไฟฟ้ำ (Electrical Conductivity, EC)
ค่าการนาไฟฟ้าเพิ่มขึนเมื่อเวลาของการหมักนานขึนในทุกกรรมวิธี สะท้อนให้
เห็นถึงไอออนของธาตุที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์
กล่าวคือ วัสดุหมักในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีรูระบายอากาศขนาด 0.7 ซม.
จานวน 48 รู มีค่าการนาไฟฟ้าสูงที่สุด คือ 2.14 เดซิซีเมนต์/เมตร รองลงมาเป็น
ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีรูระบายอากาศขนาด 0.9 ซม. จานวน 48 รู มีค่าการนา
ไฟฟ้า 2.00 เดซิซีเมนต์/เมตร ส่วนถุงขนาดเล็กที่มีรูระบายอากาศขนาด 0.7 และ
0.9 ซม. จานวน 48 รู มีค่าการนาไฟฟ้าใกล้เคียงกัน คือ 2.15 และ 2.17 เดซิ
ซีเมนต์/เมตร ตามลาดับ
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ควำมชื้น (Moisture content)
ค่าความชืนเริ่มต้นของวัสดุหมักมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 61.13-69.35 และมีค่า
ลดลงตามระยะเวลาของการหมักแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในทุกกรรมวิธี โดยค่า
ความชืนของวัสดุหมักในถุงพลาสติกดาขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีขนาดรูระบาย
อากาศ 0.9 ซม. มีแนวโน้มลดลงเร็วกว่าถุงพลาสติกดาที่มีขนาดรูระบายอากาศ
0.7 ซม. ซึ่งแสดงว่าขนาดของรูระบายอากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความชืน
โดยทั่วไปค่าความชืนของวัสดุหมักตลอดช่วงระยะเวลาการหมักไม่ควรต่ากว่าร้อย
ละ 40-45 (Tengerdy, 1985) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความชืนและ
อุณหภูมิจะเห็นได้ว่าค่าความชืนตลอดช่วงการหมักมีความเพียงพอและเหมาะสม
ต่อกิจกรรมการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์

ผลของตำรับกำรทดลองต่อดัชนีกำรงอกของเมล็ดในช่วง 35 วันของกำรหมัก
จากการวิเคราะห์ดัชนีการงอกของเมล็ดถั่ว เขียวพบการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ดังแสดงใน
Figure 1 พบว่าค่าดัชนีการงอกของเมล็ดไม่มีความแตกต่างทางสถิติของแต่ละกรรมวิธี โดยพบค่าเฉลี่ย
ดัชนีการงอกของเมล็ดต่าที่สุดในวันที่ 7 ของการหมัก ซึ่งแสดงว่าการหมักยังไม่สมบูรณ์และมีสารที่เป็น
พิษต่อพืชระหว่างกระบวนการหมักและเมื่อระยะเวลาผ่านไปจึงมีค่าเพิ่มขึนตามลาดับ ที่ระยะเวลาหมัก
35 วัน พบว่าปุ๋ยหมักในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีรูระบายอากาศขนาด 0.7 ซม. จานวน 48 รู และถุง
หมักขนาดเล็กมีรูระบายอากาศขนาด 0.7 ซม. จานวน 48 รู มีค่าดัชนีการงอกของเมล็ดสูงที่สุดคือ ร้อย
ละ 96.46±29.16 และ 91.91±29.16 ตามลาดับ จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation:
SD) ของค่าดัชนีการงอกของเมล็ดที่แสดงไว้ใน Figure 3 เห็นได้ว่ามีการกระจายของค่าดัชนีการงอกของ
เมล็ดในแต่ละกรรมวิธีสูงโดยเฉพาะในช่วงแรกของการหมัก จากนันการกระจายของค่าดัชนีการงอกของ
เมล็ดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาของการหมักนานขึน
Germination Index (%)

กำรเปลี่ยนแปลงสมบัติทำงกำยภำพและเคมีของปุ๋ย
อุณหภูมิ (Temperature)
อุ ณ หภู มิ ใ นถุ งหมั ก ขนาดใหญ่ ที่ มี รู ร ะบายอากาศ 48 รู ขนาด 0.9 ซม. มี
อุณหภูมิสูงกว่าถุงหมักขนาดใหญ่ ที่มีรูระบายอากาศน้อยกว่าและขนาดรูเล็กกว่า
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในถุงหมักขนาดเล็กมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมพบว่าการใช้ถุงขนาดใหญ่จะต้องคานึงถึงความสามารถใน
การระบายอากาศของถุงด้วย เนื่องจากบรรจุวัสดุหมักได้มากกว่า ทาให้เกิดความ
ร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลผลิตจากกิจกรรมการย่อยสลายของ
สารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ได้มากกว่าถุงขนาดเล็ก ถ้าหากภายในถุงที่มีการระบาย
อากาศต่าอาจส่งผลให้กิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ลดลงและเกิดปริมาณ
CO2 สะสมอยู่มาก (Komilis and Ham, 2006)
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Figure 1 Changes in Germination Index during composting in large (a) and small (b) composting black plastic bags

สรุป
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหมักในถุงพลาสติกสามารถสรุปได้ดังนีคือ การใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่
(30x40 นิว) ที่เจาะรูระบายอากาศจานวน 48 รูขนาดรูระบายอากาศ 0.7 ซม. ทาให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีค่าดัชนีการงอก
ของเมล็ดสูงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ คือ ร้อยละ 96.46±29.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยหมัก โดยถุงหมักที่มีรู
ระบายอากาศจานวนมากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการระบายอากาศภายในถุงหมักได้ดีกว่าถุงหมักที่มีจานวนรูระบาย
อากาศน้อยกว่า และส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่างที่ติดตามตรวจสอบตลอดทังกระบวนการหมักต่ากว่า 8.5 แต่ทังนี
ขนาดรูไม่ควรกว้างเกินไปเพราะจะทาให้เกิดการสูญเสียความชืนมากไประหว่างกระบวนการหมัก ซึ่งจะส่งผลต่อ
กิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ส่วนถุงหมักขนาดเล็กที่มีรูระบายอากาศขนาดรู 0.7 เซนติเมตร จานวน 48 รู
ควรเพิ่มจานวนรูระบายอากาศให้มากขึนเมื่อตรวจสอบความเป็นพิษต่อพืชพบว่าปุ๋ยหมักที่ระยะเวลา 35 วัน มี
ค่าเฉลี่ยดัชนีการงอกของเมล็ดมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยหมัก อย่างไรก็ตามค่าดัชนีการ
งอกของเมล็ดยังมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงทังนีอาจเนื่องจากวัสดุหมักบางส่วนยังย่อยสลายไม่เสร็จสมบูรณ์ ในที่นีจึง
เสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาในการหมักทาปุ๋ยให้มากกว่า 35 วัน ทังนีเพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุหมักภายในถุงเกิดการย่อย
สลายสมบูรณ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีความเป็นพิษต่อพืช
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